अवर्षणामुळे बाधित भागातील शेतकरी आत्महत्या
रोखण्यासाठी मत््यव्यवसाय धवभागातील अंतभभत
ष
योजना.
मासळी धवक्रीसाठी धिरते वाहन उपलब्ि करुन दे णे
महाराष्ट्र शासन
कृधर्, पशुसंविषन,दु ग्िव्यवसाय धवकास व मत््यव्यवसाय धवभाग,
शासन धनणषय क्र.मत््यधव- 2015 / प्र.क्र.148 /पदु म-12
मंत्रालय धव्तार,मुंबई 400 032.
धदनांक:- 30/7 /2015
वाचा :- महाराष्ट्र शासन महसुल व वन धवभाग,शासन धनणषय क्र.एससीवाय- 2015/प्र.क्र.119/
म-7(भाग-1),धदनांक:- 24 जुलै,2015.
प्र्तावना
राज्यातील मागील 2-3 वर्ातील दु ष्ट्काळ/टं चाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस इत्यादी नैसर्गगक
आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्याच्या आत्महत्या धवचारात घेऊन त्या रोखण्यासाठी धद.12/07/2015 च्या
मंत्रीमंडळ बैठकीत धवधवि धवभागाच्या योजनाबाबत धनणषय झालेला आहे. त्यामध्ये मत््यव्यवसाय
धवभागाची “मासळी धवक्रीसाठी धिरते वाहन उपलब्ि करुन दे णे” या योजनेस मान्यता दे ण्याची बाब
शासनाच्या धवचारािीन होती.
शासन धनणषय:अवर्षणामुळे बाधित भागातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मत््यव्यवसाय धवभागातील
अंतभभत
ष “ मासळी धवक्रीसाठी धिरते वाहन उपलब्ि करुन दे णे” या योजनेबाबत िोरणात्मक धनणषय
झाला असभन सदर योजना राबधवण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर योजनेची कायषपध्दती व अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे आहे.
1.

राष्ट्रीय मत््यकी धवकास धनगम (NFDB) मािषत मासळी धवक्री व्यव्थापन या योजनेअंतगषत

अथषसहाय्य दे ण्यात येत होते. NFDB ने सुिारीत मागषदशषक तत्त्वानुसार सन 2015-16 करीता अशा
प्रकारच्या कायषक्रमासाठी अनुदानाची रक्कम प्रकल्पाच्या 40% सवषसािारणासाठी व 50% अनुसभधचत
जाती/जमाती साठी अथषसहाय्याचे धनकर् ठे वलेले आहेत. त्यानुसार 60% राज्य शासन, NFDB 40%
उभारुन 100% अथषसहाय्याने राबवावयाची ही योजना प्र्ताधवत आहे.
सदर धिरते वाहनामध्ये मासे तळणे व धशजवण्यासाठी गॅस व भांडी तसेच साठवणभकीसाठी
शीतपेटी वाहनासोबत दे ण्यात येईल.
ही योजना आत्महत्याग्र्त धवभागामध्ये कायान्वीत करण्यासाठी राष्ट्रीय मत््यकी धवकास धनगम
(NFDB) मािषत दे ण्यात येणारे अनुदान 40% असभन उवषरीत 60% धह्सा शासनाकडभ न उपलब्ि करुन
दे ण्यात येईल. अथषसहाय्याचा आकृतीबंि खालीलप्रमाणे राधहल.
राष्ट्रीय मत््यकी धवकास धनगम (NFDB)

40%

राज्य शासन

60%
एकभण 100%

शासन धनणषय क्रमांकः मत््यधव- 2015 / प्र.क्र.148 /पदु म-12

बाधित धजल्हे व वाहनाकरीता अधिकतम वाहन मयादा
(रु.लाखात)
अ.

प्रादे धशक

क्र.

धवभाग

धजल्हा

प्रधत धवभागधनहाय

लाभाथीं

प्रधत वाहन अंदाधजत

वाहन पुरवठा

गट संख्या

ककमत रु.12.00

करावयाचे धिरते

अधभप्राय

लक्ष प्रमाणे

वाहन
1.

धवदभष

1.बुलढाणा

250

50

2500.0

5 जणांच्या

2.वाधशम

गटांना 1

3.अकोला

वाहन

4.यवतमाळ

पुरवठा

5.अमरावती

करण्यात

2.

नागपभर

1.विा

50

10

500.0

3.

मराठवाडा

1.औरं गाबाद

360

72

3600.0

660

132

6600.00

येईल

2.जालना
3.नांदेड
4.बीड
5.परभणी
6.उ्मानाबाद
7.लातुर
8.कहगोली
एकभण

14

प्रधत वाहनासाठी खचष रु.10.00 लक्ष िरुन सदर योजनेचा खचष दशषधवलेला आहे) घटक धनहाय
खचष तपशील खालीलप्रमाणे.
Sr.
No.
1.
2.
3.

Facility

Cost (Rs.in lakhs)

Vending stall with requisite equipment
Kiosks and similar trading outlets
Mobile selling units

1.00
2.00
5.00

4.
5.
6.
7.
8.

Insulated fish boxes
Utensils for value addition
Stove and cooking gas
Refrigerators
Any other suitable items
Total

0.50
0.10
0.15
0.25
1.00
10.00

Remarks

Three
wheel/Four
wheel van
2 nos.
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3.

योजनेचा लाभ दे ण्यासाठी अटी व शती खालीलप्रमाणे आहे त.

1)

अल्प व अत्यल्प भभिारक शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचा लाभ दे ण्यास प्रािान्य दे ण्यात येईल.

2)

पाच व्यक्तींच्या एका गटास एक वाहन दे ण्यात येईल.

3)

मधहला बचत गटांना प्रािान्य असेल.

4)

वाहनाची दे खभाल धडझेल खचष व ड्रायव्हर याचा भार लाभाथींवर राहील.

5)

एका गटास 100% अनुदानीत मासळी धवक्रीसाठी धिरते वाहन दे ण्यात येईल. (राज्य शासन
60% NFDB 40%).

6)

लाभाथी वयोमयादा 18 ते 60 अशी राहील.

7)

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाचही लाभाथीचे 7/12 व नाव असणे आवश्यक आहे.

8)

गटात प्रधशधक्षत ड्रायव्हर असणे आवश्यक.

9)

सदर प्र्ताव मागणी संबंधित धजल्हयाच्या सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय यांच्याकडे सादर
करणे आवश्यक आहे.

10)

प्राप्त धनिी व त्याचा धवधनयोग याबाबतचा धहशोब ्वतंत्रपणे धवधहत केलेल्या लेखापध्दतीनुसार
ठे वण्यात यावा.

11)

सदर योजनेसाठी लाभाथी धनवड, योजना अंमलबजावणी व अनुदान वाटप व धनयंत्रण
यासाठी खालील गठीत सधमती काम पाधहल.

4.

1. मा.धजल्हाधिकारी

अध्यक्ष

2. संबंिीत तालुकाचे तहसीलदार

सद्य

3. कृर्ी अधिकारी

सद्य

4. सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय

सद्य सधचव

वार्गर्क धवकास कायषक्रमांतगषत धजल्हा धनयोजन धवकास सधमत्यांमािषत (DPDC) अवरुध्द

पाण्यातील मत््यसंविषन या धजल्हा्तरीय योजनेत 2405 मत््यव्यवसाय या लेखाशीर्ाखाली
उपलब्ि असलेल्या धनयतव्ययातील तरतभद अथषसंकल्पीत करुन या योजनेचा 60% खचष भागधवण्यात
यावा व उवषधरत 40% खचष राष्ट्रीय मत्सत््यकी धवकास धनगम (NFDB) यांच्याकडभ न भागधवण्यात यावा.
5.

सदर शासन धनणषय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असभन त्याचा सांकेतांक 201507311652042601 असा आहे. हा आदे श
धडधजटल ्वाक्षरीने साक्षांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावांने,

Nitin Madhavrao
Pawar

Digitally signed by Nitin Madhavrao Pawar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Desk Officer, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
serialNumber=79d1142b510b75c1201d04efa5b
a4e48e243bd2014663c505a44a97e90266500,
cn=Nitin Madhavrao Pawar
Date: 2015.07.31 16:54:26 +05'30'

(धनधतन पवार)
कायासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1) महालेखापाल महाराष्ट्र-1/2 (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञय
े ता), मुंबई./नागपभर
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2) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
3) मा.मंत्री,मदत व पुनवषसन यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
4) मा.राज्यमंत्री, मदत व पुनवषसन यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
5) मा.मंत्री,मत््यव्यवसाय यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
6) मा.राज्यमंत्री मत््यव्यवसाय यांचे खाजगी सधचव,मंत्रालय,मुंबई
7) अप्पर मुख्य सधचव,(कृधर् धवभाग),कृधर् व पदु म धवभाग,मंत्रालय,मुंबई
8) प्रिान सधचव (धवत्त),धवत्त धवभाग, मंत्रालय,मुंबई
9) प्रिान सधचव (धनयोजन),धनयोजन धवभाग,मंत्रालय,मुंबई
10) सधचव,(मदत व पुनवषसन),महसभल व वन धवभाग,मंत्रालय,मुंबई
11) आयुक्त मत््यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
12) मा.मुख्य सधचव यांचे ्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई
13) कक्ष अधिकारी, (पदु म-16), कृधर् व पदु म धवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
14) धजल्हाधिकारी, औरंगाबाद/जालना/नांदेड/बीड/परभणी/लातभर/उ्मानाबाद/कहगोली/
अमरावती/बुलढाणा/वाधशम/अकोला/यवतमाळ/नागपभर/विा/चंद्रपभर/भंडारा/गोंधदया/
गडधचरोली यांना धनदे धशत करण्यात येते की, आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्यांच्या सदर येाजनेसाठी
दे ण्यात यावयाच्या अथषसहाय्यासाठी धजल्हा धनयोजन धवकास योजनेअंतगषत संबंधित सहाय्यक
आयुक्त मत््यव्यवसाय यांना आवश्यक धनिी उपलब्ि करुन दयावा.
15) प्रादे धशक उपआयुक्त मत््यव्यवसाय, औरंगाबाद/लातभर/अमरावती/नागपभर
16) सहाय्यक आयुक्त मत््यव्यवसाय, औरंगाबाद/जालना/नांदेड/बीड/परभणी/लातभर/उ्मानाबाद/
कहगोली/अमरावती/बुलढाणा/वाधशम/अकोला/यवतमाळ/नागपभर/विा/चंद्रपभर/भंडारा/गोंधदया/
गडधचरोली
17) सवष धजल्हा कोर्ागार अधिकारी, औरंगाबाद/जालना/नांदेड/बीड/परभणी/लातभर/उ्मानाबाद/
कहगोली/अमरावती/बुलढाणा/वाधशम/अकोला/यवतमाळ/नागपभर/विा/चंद्रपभर/भंडारा/गोंधदया/
गडधचरोली
18) धनवड न्ती.
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