राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेतंगगत
मासेमारी िौकांचे यांविकीकरण करणे यासाठी
मच्छिमारांिा अर्गसहाय्य मंजूर करतांिा स्र्ािर
ि जंगम मालमत्ता तारण ठे िण्याची अट पुिि
ग त
करणे आवण कजग आवण त्यािरील व्याजाछया
वियवमत िसुलीबाबत सुधारीत अटी ि शती
विगगवमत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासि
कृषी, पशुसंिधगि, दु ग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विााग
शासि विणगय क्रमांकः मत्स्यवि -११1७/प्र.क्र.१४7/पदु म-14,
मंिालय, मुंबई-400 032
वदिांक: 2 मे, 2018

िाचा :-१) शासि विणगय एफडीएक्स-४२७५१/१८२८४/१२-अेडीएफ, वदिांक १५ मे, १९७८
२) शासि विणगय क्रमांक: NDC-२७८७/७२७१/CR-42/Fish-2, वदिांक २८ माचग, १९८८
३) शासि विणगय क्रमांक : मत्स्यवि-१११३/ प्र.क. २५१/ पदु म-१४, वदिांक २ जािेिारी, २०१४

प्रस्ताििा
जुल,ै २०१६ छया पािसाळी अवधिेशिात कर ि करेतर महसुलाछया र्कबाकी िसुलीबाबतछया
तारांवकत प्रश्न क्रमांक ५३६६७ िर उत्तर दे तािा माचग, 2017 छया अर्गसंकल्पीय अवधिेशिात श्वेतपविका
सादर करण्यात येईल, असे मा. मंिी (वित्त) यांिी आश्वासि वदले होते. त्यािुसार या प्रकरणी प्रधाि सवचि
(वित्तीय सुधारणा) यांछया अध्यक्षतेखाली सवमती गवठत करण्यात आली होती. सदर सवमतीछया
वद. 05.01.2017 रोजीछया बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे वशफारसी करण्यात आल्या आहेत.
१) मासेमारी िौकांसाठी वदलेल्या कजाछया र्कबाकीपैकी रु. २४.०० कोटी िसुली झाली आहे
तर, तत्कालीि कालािधीतील कजािरील व्याजाछया रु. ११९.०० कोटी र्कबाकीपैकी रु. ०४.०० कोटी
िसुल झाले आहेत.
२) र्कबाकीछया प्रकरणातील जास्तीत जास्त िसुली होण्यासाठी मागग शोधािे ि त्यािुसार
प्रत्यक्षात िसुली करुि पवरणाम दाखिािेत, त्याकवरता अवधकारी विहाय िसुलीचे लक्ष्य विवित करुि
त्यांचा विाागाछया Key Result Area मध्ये समािेश करािा.
३) र्कीत िसुलीसाठी ठोस कालबध्द कायगक्रम विवित करािा ि िवरष्ट्ठ पातळीिरुि त्याचे
सवियंिण करािे.
४) यापुढील कजग दे ण्याछया आवण िसुलीछया कायगपध्दतीत सुधारणा करािी.
राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेंतगगत मासेमारी िौकांचे यांविकीकरण करणे यासाठी
मच्छिमारांिा अर्गसहाय्य मंजूर करतांिा शासि विणगय क्रमांक NDC-२७८७/७२७१/CR-42/Fish-2,
वदिांक २८ माचग, १९८८ अन्िये अर्गसहाय्य मंजूर करणेबाबत अटी ि शती विवहत केल्या आहेत.
त्यामधील अट क्रमांक १८ मध्ये िमूद केलेली अट वशर्ील करुि फक्त अर्गसहाय्यातूि बांधण्यात
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आलेली िौका तारण ठे िण्याची तरतूद संदाावधि शासि विणगय वदिांक २ जािेिारी, २०१४ अन्िये
करण्यात आली होती. परंतु सदर शासि विणगयातील तरतूदीमुळे मच्छिमारांछया कजग परत फेडीछया
प्रमाणात मोठया प्रमाणात घट झाल्याचे शासिाछया विदशगिास आले आहे. तसेच कजग आवण त्यािरील
व्याजाची र्कबाकी मोठ्या प्रमाणात र्कीत रावहल्यािे, प्रत्यक्षात गरजू आवण िोटया मच्छिमारांिा कजग
/ अर्गसहाय्य पुरिठा वियवमत चालू ठे िण्यास शासिाछया या प्रकरणातील कजग िसुलीबाबतछया ७५%
िसुलीछया विकषािुसार, िसुली विषयक धोरणात सुधारणा करणे आिश्यक होत.यास्ति कजग िसूली
कमी झाल्यामुळे कजग िसूली वियवमत होण्याकरीता िव्यािे अटी शती शासिाछया विचाराधीि होती.

शासि विणगय :राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेअंतगगत मासेमारी िौकांचे यांविकीरण करणे,
यासाठी मच्छिमारांिा अर्गसहाय्य मंजूर करतांिा शासि विणगय क्रमांक : NDC-२७८७/७२७१/CR42/Fish-2, वदिांक २८ माचग, १९८८ अन्िये अर्गसहाय्य मंजूर करणेबाबत विवहत केलेल्या अटी ि
शतीिुसार संबंवधत मासेमारी िौका तारण ठे िण्यास ि खालील अटींछया अधीि राहू ि शासि मान्यता
दे ण्यात येत आहे :१)

मछिीमारांची स्र्ािर ि जंगम मालमत्ता तारण ठे िणे आिश्यक आहे. त्यामुळे

जाणीिपुिक
ग र्कबाकी ठे िणाऱ्या मछिीमार सहकारी संस्र्ा ि त्यांचे गट यांछयाकडू ि महाराष्ट्र जमीि
महसूल अवधवियम १९६६ अंतगगत सक्तीिे / जप्तीिे कजग िसुली करता येईल.
२)

कजग रक्कमेचा विचार करता ि परतफेडीछया कालािधीचा विचार करता “ वडझेल

परतािा ” या योजिेतूि मछिीमारांिा वडझेल खरेदीिर केलेल्या रक्कमेची प्रवतपूती म्हणूि दे ण्यात
येणारी १००% रक्कम वडझेल परताव्यातूि कजग िसुली करणार िाही त्या संस्र्ांिा वडझेल कोटा मंजूर
करण्यात येऊ िये.
३)

संस्र्ेछया संबंवधत गटाकडू ि कजग ि व्याजाची िसुली होत िसल्यास, त्या संस्र्ेला

काळया यादीत टाकूि सदर संस्र्ेला शासिाछया कोणत्याही योजिेचा लाा दे ण्यात येऊ िये.
४)

सहकारी संस्र्ा ि गट प्रमुख कजग िसुलीकडे सध्याछया शासि विणगय वदिांक २

जािेिारी, २०१४ छया तरतूदीमुळे संस्र्ा फक्त कजग घेण्यासाठी पुढे येतात. माि कजग िसुलीसाठी
आलेल्या शासिाछया प्रवतविधीस आिश्यक ते सहकायग करत िाहीत. तसेच त्यांिा गहाण ठे िलेली बोट
जप्त करुि घेऊि जा असे दु रुत्तर वदले जाते. सदर बोट जप्त करुि सुरवक्षत ठे िण्यासाठी विाागाकडे
पुरेशी जागा िाही ही बाब मच्छिमारांिा अिगत आहे. त्यामुळे बोट जप्त करता येत िाही. पवरणामी कजग
ि त्यािरील व्याजाछया र्कबाकीछया िसुलीछया टक्केिारीत मोठया प्रमाणात घट होत आहे. यास्ति
सदर शासि विणगय कृवष ि पदु म विााग, क्रमांक: मत्स्यवि-१११३/प्र.क्र. २५१/पदु म-१४, वदिांक २
जािेिारी, २०१४ या विणगयान्िये विरस्त करण्यात येत आहे.
५)

सहकार विाागामाफगत वजल्हयातील सहाय्यक विबंधकास दे ण्यात आलेले अवधकार

विाागाछया वजल्हास्तरीय कायालय प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय (तांविक ) िगग-१ या
अवधकाऱ्यांिा प्रदाि करण्यात येत आहे. माि त्यांिा केिळ मत्स्यव्यिसायाशी संबंवधत र्कबाकीदार
मत्स्यव्यिसाय सहकारी संस्र्ा, मच्छिमारांचा गट आवण मच्छिमार साासद यांछया कजग ि त्यािरील
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व्याजाछया र्कबाकीछया िसुलीसाठी संबंवधत संस्र्ांिर कारिाई करण्यासाठी, जसे संस्र्ेला काळया
यादीत टाकणे, इतर शासकीय योजिांचे लाा िाकारणे, संस्र्ा अर्िा गट बदल करण्यास परिािगी
िाकारणे तसेच काही संस्र्ा शासिाकडू ि घेतलेल्या कजाची दे य र्कबाकी मोठया प्रमाणात साचूि
रावहल्यािंतर सदरची संस्र्ा बंद करतात / ठे ितात. माि तेच साासद आवण संचालक िविि
मत्स्यव्यिसाय सहकारी संस्र्ा स्र्ापि करतात आवण शासिाछया विविध योजिांचा िव्यािे लाा घेतात
अशी प्रक्रीया अिेक प्रकरणामध्ये चालू राहते पवरणामी शासिािे वितरीत केलेले कजग / अर्गसहाय्य बंद
पडलेल्या संस्र्ांकडू ि िसुल होत िाही. यास्ति अशा र्कबाकीदार

मत्स्यव्यिसाय सहकारी

संस्र्ांमधील संचालक/ साासद अर्िा मच्छिमारांचा गट मूळ संस्र्ेमधूि बाहेर पडू ि िव्यािे
मत्स्यव्यिसाय सहकारी संस्र्ांची स्र्ापि करत असतील अर्िा अन्य अच्स्तत्िात असलेल्या
मत्स्यव्यिसाय सहकारी संस्र्ेचे साासद होण्यासाठी कायालयाकडे परिािगी मागत असतील अशा
प्रकरणी र्कबाकीदार असणाऱ्या सिग संबंवधतांिा परिािगी िाकारण्यात यािी.
६)

राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेचा लाा केिळ ७५% कजग िसुली (व्याजासह)

असलेल्या संस्र्ेला प्राधान्य वदल्यास िसुली ि िौकेचे वियोजि आवण कजग वितरण यािर वियंिण राखणे
शक्य होईल.
७)

वियवमत कजग आवण त्यािरील व्याजाछया र्कबाकीछया हप्त्याची संख्या तीि झाल्यास

परिािा अवधकाऱ्यांिी र्कीत कजगदाराचा मासेमारी परिािा रोखण्यात येऊि वडझेल कोटा रोखण्यात
यािा. र्कीत कजगदाराचे मूळ कौल (VRC) संबंवधत वजल्हा कायालयािे आपल्या ताब्यात घ्याव्यात.
८)

राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेअंतगगत केिळ मत्स्यव्यिसाय सहकारी संस्र्ा

पुरस्कृत गटांिा िौका बांधणीसाठी कजग वदले जाते. गटाला कजग संस्र्े छया वशफारशीमुळे वमळत
असल्यामुळे कजग ि इतर िसुलपाि अर्गसहाय्याछया िसुलीची संपूणग जबाबदारी संस्र्ेची आहे.
९)

ज्या संस्र्ेचे गट वियवमतपणे कजग ि व्याजाचे हप्ते ारत िाही अशा संस्र्ांिा

शासिाकडू ि जे काही लाा वदले जातात ते लाा जोपयंत संबंवधत संस्र्ेचे गट कजग ि व्याजाचा ारणा
करीत िाहीत तोपयंत त्यांिा दे य असलेले लाा अिुज्ञय
े िाहीत.
१०)

सागरी वजल्यातील प्रत्येक मासळी उतरविण्याछया केंद्रािर मत्स्यव्यिसाय विाागाचा

एक िसूली अवधकारी िेमण्यात यािा.
10.1) प्रत्येक वजल्हयातील िसुली अवधकारी ि कमगचारी यांिी िसुली करीता त्यांछया
कायगक्षि
े ातील संस्र्ेकडे जाऊि िसुली केल्याबाबतची मावसक दै िंवदिी ( डायरी ) तयार करािी
ि त्याचा गोषिारा आयुक्त कायालयास सादर करािा. प्रादे वशक उपायुक्त मत्स्यव्यिसाय ि
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यिसाय यांिी िसुलीछया वठकाणी प्रत्यक्ष जाऊि तपासणी करािी ि
खािी करािी. आिश्यक तेर्े र्कबाकीछया िसुलीसाठी स्र्ाविक पोलीस यंिणेची मदत घ्यािी.
११)

र्कबाकीदार संस्र्ांचे पदावधकारी यांिा सहकार कायद्यािुसार जबाबदार ठरिूि

कायदे वशर कायगिाहीस पाि करण्यात यािी.
१२)

वजल्याचे कायालय प्रमुख ि िसुली अवधकारी यांची िसुली विवहत ७५% इतक्या

प्रमाणािुसार असेल तरच त्याची कायगतत्परता ि पदोन्नती बाबत विशेष िोंदी घेण्यात यािी.
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१३)

र्कबाकी एक रक्कमी ारणा करण्यास संस्र्ा / गट तयार असल्यास व्याज दरात

ठराविक सूट दे ऊि मुद्दल / खास विमोचक ाागाांडिल अिुदािाचे कजग रुपांतरीत रक्कम व्याजावशिाय
िसुलीस मान्यता असेल.
१४)

सि १९७६ पूिीछया सदर योजिेअंतगगत बांधण्यात आलेल्या तसेच त्यािंतरही बांधलेल्या

तर्ावप िैसर्गगक आपत्तीमध्ये पूणगत: विकामी झालेल्या ककिा गट प्रमुख ि गट सदस्य हयात िसल्यास,
िौकेची सध्याची विक्री मुल्य ककमत विचारात घेऊि कजग ि व्याज विलेखिास मान्यता आहे.
१५)

ज्या मछिीमार सहकारी संस्र्ा / गट यांछयाकडे कजग आवण त्यािरील व्याज वियवमत

परतफेड करत िाहीत त्या संस्र्ेछया गटांिर / कायगकारी मंडळािर महाराष्ट्र जमीि महसुल
अवधवियम,१९६६ मधील तरतूदीिुसार कारिाई करण्याचे अवधकार मत्स्यविाागात संदाांवकत शासि
विणगय वदिांक १५ मे, १९७८ ि वदिांक २८ माचग, १९८८ अन्िये दे ण्यात आले आहेत. यास्ति आता अशा
र्कबाकीदार संस्र्ा विरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसुल अवधवियम, १९६६ मधील तरतुदीिुसार कारिाईचे
अवधकार सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय (कजग ि िसुली) आयुक्त मत्स्यव्यिसाय, मुंबई कायालय यांिा
दे ण्यात येत आहेत. त्यांिी आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांछया मान्यतेिे पुढील
कारिाई तात्काळ ि कालमयादे त करािी.
याकवरता प्रर्मत: संबंवधत वजल्यातील िसुली अवधकारी यांिी (ाुजलाशयीि क्षेिाकरीता
संबंवधत प्रादे वशक विाागातील प्रशासकीय अवधकारी यांिी ) विाागाछया सिग योजिांिरील वितरीत
अर्गसहाय्याचे लााार्ी यापैकी र्कबाकीदार संस्र्ा, गट अर्िा साासद यांचा अहिाल विहीत मागािे /
मान्यतेिे समय मयादे त आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय कायालयास सादर करािा. सहाय्यक आयुक्त,
मत्स्यव्यिसाय ( कजग ि िसुली ) यांिा पुढील कायगिाही करणे वियमोवचत होईल याकवरता संबंवधत
िसुली अवधकारी/ प्रशासकीय अवधकारी यांिी सदर िसुलीसाठी त्या वदिांकाअखेर केलेल्या प्रयत्िांचा
तपशील सादर करािा.
कायालय प्रमुखांिी िस्तुच्स्र्ती पाहू ि त्या कायगक्षेिातील महसूल आवण पोलीस यंिणेकडे
वियमािुसार तक्रार दाखल करण्यासाठी स्र्ाविक पोलीस यंिणेला लेखी पि दे ऊि िसुलीसाठी
शासकीय अवधकारी/ कमगचारी यांछया संरक्षणार्ग त्यांची मदत घ्यािी.
१7)

शासि विणगय वदिांक २.१.२०१४ मधील मुद्या क्रमांक २ बाबत मासळी उतरविण्याची

१७३ केंद्र आहेत. त्या प्रमाणात िसुली अवधकार या संिगाची पदे मंजूर िसल्यािे या सिग केंद्रािर िसुली
अवधकारी प्रत्यक्ष जाऊ शकत िाही. तसेच त्यांिी मासळी वललािाचे िैधाविक अवधकार िाहीत. तसेच
संपूणग मासळीची खरेदी /विक्री रोख रक्कमेिे होत िाही. फक्त स्र्ाविक बाजारासाठी कमी ककमतीछया
मासळीचे रोख रक्कमेिे खरेदी विक्रीचे व्यिहार होतात. यास्ति संस्र्ेिे पुरस्कृत केलेल्या गटाछया
यांविक िौकाची मासळी विक्री संस्र्ेमाफगत करणे बंधिकारक राहील. मासळी उतरविण्याछया केंद्रािर
िोंद झालेल्या िौका पैकी ज्या िौकांची शासिाची कजग र्कबाकी आहे. अशा िौका संबंवधत मासळी
उतरविण्याछया वठकाणी संस्र्ा मासळीचा वललािाछया रक्कमेपैकी वकमाि 5०% रक्कम संस्र्ेिे िसुल
करुि मच्छिमारांछया कजग ि व्याज खाती जमा करण्यात यािी.
१8)

राष्ट्रीय सहकार विकास विगम या योजिेअंतगगत मच्छिमार, मच्छिमार सहकारी संस्र्ा

अर्िा मच्छिमारांछया गटास, मासेमारी िौकांचे यांविकीकरण, सुरक्षण पणि आवण पवरिहि,
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ाागाांडिल इत्यादी अर्गसहाय्य / कजग मंजूरी बाबत, संबंवधत प्रादे वशक कायालयाछया स्तरािरुि प्राप्त
झालेल्या प्रस्तािांिा मान्यता दे ण्यापूिी सदर प्रस्तािांिर सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय ( कजग ि
िसुली) यांछयाकडू ि संबंवधतांचे कजग ि इतर अर्गसहाय्य आवण त्यािरील व्याज प्रलंवबत अर्िा र्कीत
िसल्याबाबतचे अवाप्राय प्राप्त केल्यािंतरच अंवतम मान्यतेसाठी आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय, महाराष्ट्र
राज्य, मुंबई यांछयाकडे सादर करण्यात येतील याची खबरदारी मुख्यालयातील सिग कायासि प्रमुखांिी
घ्यािी.
19)

सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय ( कजग ि िसुली ) यांिी िरील प्रमाणे प्रस्तािांिर

अवाप्राय दे तांिा आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कयालयाछया स्तरािरुि ठे िण्यात
आलेल्या कजग िसुलीबाबतछया अवालेख्यांचे अिलोकि करुि संबंवधत अर्गसहाय्य / कजग मंजूरी
प्रस्तािांिा मंजूरी दे ण्यात यािी अर्िा दे ऊ िये याबाबत स्पष्ट्ट अवाप्राय िोंदिािेत.
२0)

शासि विणगय वदिांक २८ माचग,१९८८ मधील अट क्रमांक २० िुसार लााार्ी मच्छिमार

सहकारी संस्र्ा आवण त्यांचे गट प्रमुख ि गट सदस्य हे वितरीत अर्गसहाय्याछया परतफेडीसाठी
संयुक्तीकवरत्या जबाबदार आहेत. सबब यापुढे राष्ट्रीय सहकार विकास विगम योजिेअंतगगत सिग
लााार्ी सहकारी संस्र्ा ि त्यांचे गट प्रमुख आवण गट सदस्य यांिी शासिाचे कजग / अर्गसहाय्य
परतफेडीसाठी “ तारण खत ” ( Hypothecation Deed ) करुि दे णे अवििायग राहील. तसेच विाागािे
यापूिी ज्या प्रकरणी असे तारण खत केले िसेल तर आता अशा सिग प्रकरणी तारण खत करण्याची
कायगिाही सहा मवहन्याछया कालािधीत पूणग करण्यात यािी.
२.

सदर शासि विणगय वियोजि ि वित्त विाागाछया अिौपचावरक संदाग क्रमांक अिौसं

129/18/व्यय 2, वद. 26.02.2018 अन्िये विगगवमत करण्यात येत आहे.
३.

सदर शासि विणगय महाराष्ट्र शासिाछया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201805041453456101 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांछया आदे शािुसार ि िािािे.

Kiran V
Kurundkar

Digitally signed by Kiran V Kurundkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture
and ADF, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b50
9d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar
Date: 2018.05.04 14:57:02 +05'30'

(वकरण कुरुंदकर)
सवचि, महाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2. प्रादे वशक उपायुक्त, मत्स्यव्यिसाय, मुंबई
3. सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय, (कजग ि िसुली), मुंबई शहर / मुंबई उपिगर, ठाणे,
रायगड, रत्िावगरी, कसधुदूगग
4. महालेखपाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा/ लेखा अिुज्ञय
े ता ), मुंबई
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5. वजल्हा कोषागार अवधकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपिगर, रायगड, रत्िावगरी
6. अवधदाि ि लेखा अवधकारी, मुंबई
7. वििासी लेखावधकारी, मुंबई
8. वियोजि विााग, मंिालय, मुंबई ४०० ०३२
9. वित्त विााग (व्यय-२ /अर्ग-१५/ ऋण ि हमी) मंिालय, मुंबई ४०० ०३२
10. कक्ष अवधकारी (पदु म-१६) कृवष ि पदु म विााग, मंिालय, मुंबई ४०० ०३२
11. उपसंचालक, मावहती ि जिसंपकग विााग, मंिालय, मुबई ४०० ०३२
12. वििड िस्ती, पदु म-१४
प्रत मावहतीकवरता :1. मा.राज्यपालांचे सवचि
2. मा.मुख्यमंिी यांचे प्रधाि सवचि
3. मा.सिग मंिी / राज्यमंिी यांचे खाजगी सवचि / स्िीय सहाय्यक
4. मा. विरोधी पक्षिेता, विधािसाा / विधाि पवरषद, महाराष्ट्र विधािमंडळ सवचिालय,
विधािािि, मुंबई
5. सिग सन्माििीय सदस्य विधािसाा / विधाि पवरषद / संसद सदस्य
6. वििड िस्ती, पदु म-१४
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