गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन
प्र्तावना:
हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर ववपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भववष्यात दे खील सदर पवरणामाांची
व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाववषयक कृती आराखडयामध्ये नमूद केले आहे . मराठवाडा व
ववदभातील शेतक-याांना गेल्या काही वषांपासून मोठया दुष्काळास सामोरे जावे लागत असून भू-गभातील
पाणीसाठयावर व जवमनीच्या आरोग्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाांची उत्सपादकता घटत
आहे . तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भू-भाग हा वनसगगत:च क्षारपड असल्याने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत.
या प्रवतकूल पवरस््ितीमध्ये अल्पभू-धारक शेतक-याांच्या उत्सपादनावर ववपरीत पवरणाम होत असल्याचे वदसून येत आहे.
हवामान बदलामुळे उद्भभवलेल्या पवरस््ितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-याांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्र
शासनाचा जागवतक बँकेच्या अिगसहाय्याने नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे .
राज्यातील पजगन्यावर आधावरत कोरडवाहू शेती क्षेत्रामध्ये सांरवक्षत ससचनाकवरता प्रामुख्याने वववहरी, पाझर
तलाव, गावतळी, वैयस्ततक/सामुदावयक शेततळी याद्वारे पाणी उपलब्ध करून घेतले जाते. उपलब्ध ससचनस्त्रोताांचा
वपकाांसाठी सांरवक्षत ससचनाबरोबरच शेतकऱयाांनी जोडधांदा म्हणून गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती करण्यासाठी वापर
केल्यास, शेतक-याांचे उत्सपादन व उत्सपन्नात वाढ होऊन शेतक-याांचे जीवनमान उां चावण्यास मदत होईल. त्सया अनुषांगाने
जागवतक बँक अिगसहाय्यीत नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत एकास्त्समक शेती पद्धती (A2.5) या
घटकाांतगगत शेत तळ्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन (A2.5.5) हा उपघटक वैयस्ततक लाभाच्या घटकाांमध्ये
समाववष्ट केलेला आहे .
उद्देश :
1. नानाजी देशमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या गावसमुहातील अल्प व अत्सयल्प भूधारक
शेतक-याांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या पवरस््ितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनववणे.
2. उपलब्ध नैसर्गगक साधनाांचा प्रत्सयक्ष उत्सपादनासाठी कायगक्षमपणे वापर करून मत्स्य शेती ववकवसत करणे व रोजगार
वाढववणे .
3. सांरवक्षत ससचना बरोबरच जोडधांदा म्हणून गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती द्वारे शेतकऱयाांचे जीवनमान उां चावणे.
लाभािी वनवडीचे वनकष :
१. प्रकल्पाांतगगत वनवड केलेल्या गावासाठीच्या ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीने (VCRMC) मान्यता वदलेले अत्सयल्प व
अल्प भूधारक शेतकऱयाांना, अनु.जाती/जमाती, मवहला,वदव्याांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनवड करून
लाभ दे ण्यात येईल.
२. ज्या शेतकऱयाकडे सांरवक्षत ससचनाची सोय, सामुदावयक शेततळे सकवा वैयस्ततक शेततळे आहे, अशा शेतकऱयाांना
लाभ दे ण्यात यावा.
३. मत्स्यशेती अांतगगत घटकाचा इतर कोणत्सयाही योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱयाांना लाभ दे य नाही.
४. पाण्याचा साठा वकमान आठ ते दहा मवहने असणे आवश्यक आहे.
५. मत्स्य पालन करण्यासाठी तलाव हे शतयतो आयताकृती असावेत, ज्यामुळे मासे पकडण्यासाठी जाळे विरवणे
सोयीचे जाते.
६. तलावाची खोली वकमान १.२ मी ते २ मीटर असणे आवश्यक आहे .
गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन हा घटक राबववण्यासाठी मागगदशगक सूचना १. गोड्या पाण्यात जलद वाढणाऱया माशाांच्या जाती म्हणजे कटला, रोहू , मृगळ, चांदेरा, गवत्सया आवण सायप्रीनस
सकवा कोळां बी इ. जातींची पैदास करण्यात यावी.
२. मत्स्य पालनासाठी तलावातील पाण्याचा आम्लता वनदे शाांक ६.५ ते ७.५ या दरम्यान असल्यास मासे चाांगले
वाढतात. यासाठी आवश्यकता असल्यास चुना पाण्यात वमसळावा.
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३. कोळां बी गोड्या पाण्यात तसेच पाच क्षारतेपयंतच्या मचूळ पाण्यात वाढते. सामू 8 ते 8.5 पयंत वाढे ल. साधारणतः
आठच्या आसपास सामू असेल तर तलावात कोळां बीची वाढ चाांगली होते.
४. तळ्यातील पाण्याचे तापमान २४ ते ३० वडग्री सेस्ल्सअस असल्यास माशाांची वाढ उत्तम होते.
५. पाण्याची नैसर्गगक उत्सपादकता वटकववण्यासाठी सेंविय खत म्हणून ताजे शेण टाकावे. त्सयानांतर मोवनयम सल्िेट,
ससगल सुपर िॉ्िेट प्रमाणात टाकावे व त्सयानांतर बोटू कली सोडावीत. कोळां बी उत्सपादनाकरीता १५ वदवस अगोदर
१ टन शेणखत, २०० वकलो चुना खत म्हणून टाकावे व यानांतर प्रत्सयेक मवहन्यात ५०० वकलो शेण व ५० वकलो चुना
वमसळावा.
६. प्लास््टक आच्छादन असलेल्या तलावात खताची मात्रा वापरण्यात येऊ नये. प्लास््टक आच्छादन असल्याने
नैसर्गगक खाद्य वनर्गमतीवर पवरणाम होतो,त्सयामुळे माशाांच्या वाढीसाठी प्रविन युतत खाद्य दे णे आवश्यक आहे .
७. एक जातीय मत्स्य सांवधगन (Mono Culture) करताना मासे ५,००० ते १०,००० बोटू कली प्रती हेतटर या प्रमाणात
सांचयन केले जाते.
८. एकवत्रत मत्स्य सांवधगन (Composite Fish Culture) करताना दोन सकवा जा्त माशाांच्या जातीचे एकवत्रत सांवधगन
केले जाते. यामध्ये रोहू , कटला, मृगळ या भारतीय प्रमुख कापग बरोबरच वचनी कापग (गवत्सया व चांदेरा ) आवण कॉमन
कापग (साय वप्रनस विश ) इ. माशाांचे सांवधगन करता येते .
९. मासळीच्या जातीनुसार एकूण सांख्येपक
ै ी कटला (४०%), रोहू (३०%) व मृगळ/सायवप्रनस (३०%) मत्स्य बोटू कली
शेततळ्यात सोडण्यात यावीत.
१०. मत्स्य बीजाचे ८०% जीवीत प्रमाण गृहीत धरून त्सयाप्रमाणे बीज खरे दी करावे.
११. मत्स्य बीज खरे दी करताना लाभार्थ्याने नजीकच्या मत्स्य व्यवसाय ववभागाच्या शासकीय मत्स्य बीज केिाकडू न
अिवा लाभािी पसांतीनुसार त्सयाांचे जबाबदारीवर खाजगी मत्स्य बीज केंिाकडू न मत्स्यबीज खरे दी करावे, परांतु
लाभार्थ्यास शासकीय दरानुसार मत्स्य बीज खरे दीसाठी अनुदान दे य असेल.
१२. मत्स्य सांवधगन करण्यसाठी शेत तळ्याच्या आकारानुसार आवश्यक बोटू कली तलाव आकार

क्षेत्र

(मीटर )

(चौ.मी.)

एकजातीय मत्स्य सांवधगन
रोहू , कटला व

कोळां बी

वमश्र मत्स्य सांवधगन
रोहू व कटला व

मृगळ

कोळां बी

14․14․3

196

196

196

८०

२४ ․२४ ․४

५७६

५७६

५७६

२३०

३४ ․३४ ․४.७

११५६

११५६

११५६

४६२

41 ․४1 ․5

1681

1681

1681

६७२

4४ ․4४ ․5.4

1936

1936

1936

७७५

४5 ․४5 ․2.8

2025

2025

2025

८१०

50 ․50 ․2.७

2500

2500

2500

१०००

55 ․55 ․3

3025

3025

3025

१२१०

60 ․60 ․3.1

3600

3600

3600

१४४०

१०० ․१०० ․३

10000

10000

10000

४०००

खाद्य व्यव्िापन १. तलावातील नैसर्गगक खाद्य वनयवमत तयार होण्यासाठी ताजे शेण, बदकाची व कोंबडीची ववष्ठा व शेणाची ्लरी
टाकतात, तसेच िोड्या प्रमाणात युवरया व सुपर िॉ्िेट पाण्यात ववरघळू न टाकावे लागते.
२. नैसर्गगक खाद्याबरोबर पूरक खाद्य म्हणून शेंगदाणा ढे प, सोयाबीन ढे प, ताांदळाचा कोंडा, गव्हाचा कोंडा, मका,
मत्स्य कुटी, रे शमी अळ्या व कत्तल खाण्यातील जनावराांची आतडी इ. वापरण्यात येते.
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३. भाताचा कोंडा व शेंगदाणा पेंड याांचे १:१ प्रमाणात वमश्रण करून ते रात्रभर वभजत घालून, दु सऱया वदवशी गोळे
करून माशाांना खाद्य म्हणून दे ण्यात येते .
४. मका ८०% + सोयाबीन पीठ २० % + ववटावमन पावडर १% = ४ वकलो /आठवडा याप्रमाणे खाद्य मात्रा दे ण्यात
येते.

कोळां बी सांवधगन
1. मॅक्रोब्रॅकीयम रोझनबगी (जम्बो कोळां बी) अिवा इतर कोळां बी शेततळ्यात पैदास करताना अ्तरीकरण नसलेली
शेततळी वनवडण्यात यावीत. कोळां बी शेती करण्यासाठी प्रमुख्याने खारपान पट्ट्यातील गावाांची वनवड करावी.
2. मॅक्रोब्रॅकीयम रोझनबगी या कोळां बीला जांबो कोळां बी ही इतर सवग जातींच्या कोळां बीपेक्षा जलद वाढते.
वषगभरात या जातीचा नर साधारणपणे 70-100 ग्रॅमपयंत वाढतो, तर मादी 35 ते 70 ग्रॅमपयंत वाढते.
3. या कोळां बीचे अन्न म्हणजे पाण्यातील वकटक, कृमी, वन्पती, बी-वबयाणे, छोटे कवचधारी प्राणी, मासळीचे ववसर्गजत
पदािग इ. ही कोळां बी सवगभक्षी आहे .
४. कृवत्रम खाद्याबरोबरच कोळां बीला कणी, कोंडा, पेंड, मासे, खाटीकखान्यातले टाकाऊ माांस, धान्यकण इ. पूरक
खाद्य देता येते.
५. कटला, रोहू , गवत्सया इ. प्लवांगभक्षी माशाांबरोबर वहचे सांवधगन करता येते. हे मासे पाण्याच्या वरच्या िरात राहतात,
तर कोळां बी तळाशी वा्तव्य करते.
6. जांबो कोळां बी रोगाला सहजासहजी बळी पडत नाही.
कोळां बी शेती करण्यापूवी घ्यावयाची काळजी
1. जांबो कोळां बी सोबत मृगल, सायप्रीनस तसेच इतर माांसाहारी माशाचे बीज तलावात सोडू नये.
2. तलावात माशाांबरोबर कोळां बीही वाढवायची असेल तर कोळां बीला लपण्यासाठी तलावात नळे , पाइपचे तुकडे
बाांबच्ू या फ्रेम, टायरचे मोठे तुकडे तळाशी सोडावेत, त्सयामुळे कोळां बीचे एकमेकाांना खाणे कमी होते.
3. मत्स्यशेतीला सुरवात करण्यापूवी तलावाचा तळ भेगा पडे पयंत उन्हात आठवडाभर तापवावा.
4. तलावाचा तळ नाांगरून घ्यावा, त्सयामुळे तळातील दू वषत वायू बाहेर वनघून जातात.
5. काही वेळेला तलावातील सगळे पाणी काढू न तलाव वरकामा करणे शतय नसते. अशा वेळी तलावातील
पाणवन्पती काढू न टाकावी लागतात. बाांधाच्या उतारावरील वन्पती पावसाळ्यापूवी सकवा त्सया पाण्यात
बुडण्यापूवी काढाव्यात.बाांधाला बळकटी आणणाऱया वन्पती उदा. हरळी, बाांधावर ठे वावी. पाण्याच्या पृष्ठभागावर
तरां गणाऱया वन्पती तलावात जाळे विरवून काढू न घ्याव्यात. पाण्यात पूणगपणे बुडालेल्या वन्पती काढण्याकवरता
वडाप जाळे तळातून विरवावे.
6. तलावातील उपिवी मासे नष्ट करावेतच. याकवरता वारां वार जाळी विरवून असे मासे काढू न नष्ट करावेत.
7. तलावात माशाांचे नैसर्गगक खाद्य म्हणजे प्लवांग वनर्गमती करावी.
8. तलावाच्या बाांधावर बाांधाच्या उां चवट्यापासून साधारण 25 ते 30 सें.मी. खाली योग्य त्सया व्यासाची ओव्हर फ्लो
पाइप बसवावा,जेणेकरून पावसाळ्यात तलावात जमा होणारे जादा पाणी या पाइपमधून बाहेर जाईल, पाणी
बाांधावरून जाणार नाही. या पाइपला आतून जाळी लावणे आवश्यक आहे . कारण त्सयामुळे तलावातील मासळी
बाहे र जाणार नाही.
अिगसहाय्य:
नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाांतगगत राबववण्यात येणाऱया एकास्त्समक शेती पद्धती या घटकाांतगगत गोड्या
पाण्यातील मत्स्यपालन या उपघटकासाठी प्रती हे तटर अपेवक्षत खचाचा तपशील हा खालील ततत्सयात दे ण्यात आला
आहे . सदर तपशीलावरून शेततळ्या च्या आकारानुसार येणाऱया एकूण खचाच्या रकमेच्या ५० टतके अिगसहाय्य दे य
राहील.
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गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन करण्यासाठी प्रती हेतटरी लागणाऱया ववववध घटकाांचा तपशील खालीलप्रमाणे
आहे घटक

अ.न.
अ.

यांत्र सामुग्री

१

प्राणवायू यांत्र

प्रती हे तटर एकूण

शेततळ्याच्या आकारानुसार

खचग रतकम, रुपये

प्रत्सयक्ष खचग रतकम, रु

5०,००० /-

शेततळ्याच्या

शेततळ्याच्या

आकारानुसार उपयुतत

आकारानुसार येणा-या

यांत्राची प्रत्सयक्ष सकमत.
२

हापा, जाळी व इतर

6०,००० /-

शेततळ्याच्या
आकारानुसार आवश्यक

अिगसहाय्य

रकमेच्या वकमतीच्या ५०
% सकवा जा्तीत जा्त
रतकम रु.५०,००० /-

हापा, जाळी इ. ची वक. ग्रॅम
प्रमाणे प्रत्सयक्ष सकमत.
एकूण (अ), रु.
ब.

१,१०,००० /-

वनववष्ठा, खते व खाद्य

१

मत्स्य बोटू कली

५,००० /-

शेततळ्याच्या आकाराच्या

२

चुना (२०० वक. ग्रॅम अांदाजे )

१८०० /-

प्रमाणात सदर बाबीवरील

३

युवरया (२५० वक .ग्रॅम)

१२५० /-

खचाची प्रत्सयक्ष सकमत

४

शेणखत (१०,००० वक .ग्रॅम)

२६,५००/-

५

पूरक खाद्य (२००० वक .ग्रॅम)

१०,००० /-

एकूण (ब) ,रु
एकूण सकमत (अ +ब) ,रु

50 %

४४,५५० /१,५४ ,५५० /-

वटप - शेततळ्याच्या आकारमानानुसार उतत मापदां डाप्रमणे वरील घटकाच्या दे य रकमेत आवश्यक बदल करण्यात यावा.
सांदभग: १. केंि शासनाच्या वनलक्राांती योजनेच्या मागगदशगक सूचना सन २०१६
२. वव्तार व प्रवशक्षण सांचालनालय, महाराष्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, नागपूर याांची मागगदशगक घडीपवत्रका.
३. प्रादे वशक उप आयुतत,मत्स्य व्यवसाय, औरां गाबाद याांचे पत्र जा.क्र.प्रा उ आ म औ /ताां/२०३७/२०१८ वद. -३०/१०/२०१८

उपरोतत खचाची तरतूद ही प्रती हे तटरी दे ण्यात आलेली असून प्रकल्पाांतगगत अिगसहाय्य दे ताना शेत तळ्याच्या
आकारानुसार व मागगदशगक सुचनाांमध्ये नमूद केल्यानूसार वनवित केलेल्या मापदां डानुसार अनुदान देय आहे .
तसेच, प्रवशक्षणावरील खचग हा प्रादे वशक कृवष वव्तार व प्रवशक्षण सां्िेच्या प्रवशक्षणाच्या मापदां डानुसार अनुज्ञय
े
राहील.
अांमलबजावणीची कायगपद्धती : अांमलबजावणीतील ववववध ्तरावरील जबाबदाऱयालाभािी
१. इच्छु क व्यततींनी नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in सांकेत्िळावर
ऑनलाईन नोंदणी करून अजग सादर करावा व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
२. मत्स्य सांवधगन करण्यासाठी शेतकऱयाांचे शेततळे व योग्य ते पाणी उपसा साधन (पांपसांच) असणे बांधनकारक आहे.
सदर घटकाांतगगत शेततळे सकवा पाणी उपसा साधन या बाबींकवरता अनुदान दे य राहणार नाही.
३. वीजपुरवठा खांवडत होत असल्यास जनरे टर घेण्यास अनुदान देय राहणार नाही. सदरचा खचग लाभार्थ्याने ्वत:
करावा.
४. शेततळ्यात खाद्य व्यव्िापनासाठी योग्य सुववधा करणे अपेवक्षत आहे .
५. अ्तरीकरण केलेल्या शेततळ्यात मत्स्यपालन केल्यास तळ्यातील पाण्याचे गुणधमग (तापमान, सामू इ.) सतत
बदलत असल्याने पाण्याचे गुणधमग योग्य राहण्यासाठी वेळोवेळी सदर गुणधमाची तपासणी करून शेत तळ्यातील
पाणी शेतीसाठी वापरून शेततळ्यात नवीन पाणी भरण्याची जबाबदारी सांबवधत लाभार्थ्याची राहील.
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६. मत्स्य बीज खरे दी करताना लाभार्थ्याने नजीकच्या मत्स्य व्यवसाय ववभागाच्या शासकीय मत्स्य बीज केंिाकडू न
खरे दी करणे आवश्यक आहे . शासकीय मत्स्य बीज केंिाकडे मत्स्य बीज वशल्लक नसल्यास लाभार्थ्याने इतर
खाजगी मत्स्य बीज केंिाकडू न मत्स्य बीज खरे दी करावे, परां तु लाभार्थ्यास शासकीय दरानुसार मत्स्य बीज
खरे दीसाठी अनुदान दे य राहील.
७. मत्स्य सांवधगनासाठी अवधक मागगदशगन आवश्यक असल्यास वजल्हा्तरीय सहाय्यक आयुतत, मत्स्य व्यवसाय
ववभाग याांचे वेळोवेळी मागगदशगन घ्यावे.
८. शेततळ्यात मत्स्य सांवधगन केल्यावर उत्सपावदत बोटू कली अिवा माशाांच्या ववपनणाची जबाबदारी ही लाभार्थ्याची
राहील.
९. वववहत ताांवत्रक वनकषाप्रमाणे कामे केल्यानांतर मागगदशगक सूचनानुसार ववत्तीय मयादे त अनुदान दे य राहील.
१०. उपववभागीय कृवष अवधकारी याांनी ऑनलाईन पूवस
ग ांमती वदल्यानांतर घटकाची प्रत्सयक्ष अांमलबजावणी करावी.
अांदाजपत्रकाप्रमाणे काम पूणग झाल्यानांतर दे य अनुदान वमळणेसाठी ऑनलाईन मागणी उपववभागीय कृवष अवधकारी
याांचेकडे करावी.
११. ऑनलाईन अनुदान मागणीसोबत लाभार्थ्याने मत्स्य बीज, खाद्य व खते ई वनववष्ठाांची अवधकृत ववक्रेत्सयाची/सेवा
पुरवठादार सां्िेची वबले सांकेत्िळावर अपलोड करावीत.
ग्राम कृवष सांजीवनी सवमती (VCRMC)
१. गाव समूहातील इच्छु क शेतकऱयाांचे घटकाांतगगत बाबीचा लाभ घेण्यासाठीचे ऑनलाईन अजग प्राप्त करून अपलोड
केलेली कागदपत्रे समूह सहाय्यक याांचे मदतीने छाननी करून अजाची अत्सयल्प व अल्प भूधारक शेतकऱयाांना,
अनु.जाती/जमाती, मवहला शेतकरी, वदव्याांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने वनवड करावी.
२. इच्छु क लाभार्थ्यांचे प्राप्त अजाबाबत ताांवत्रकदृष्ट्या पात्र/अपात्र ते बाबत वनणगय घेऊन अपात्र अजगदाराांना
अपात्रतेबाबत कारणासह अवगत करावे.
३. अांमलबजावणी करण्यात आलेल्या घटकाांतगगत बाबींचे सामावजक लेखापरीक्षण करावे.
समूह सहाय्यक
१. इच्छु क लाभािी शेतक-याांना नानाजी दे शमुख कृवष सांजीवनी प्रकल्पाच्या https://dbt.mahapocra.gov.in या
सांकेत्िळावर नोंदणी व अजग करण्यासाठी मागगदशगन व मदत करावी.
२. शेतकऱयाांची ऑनलाईन नोंदणी व शेतकऱयाांने अपलोड केलेली कागदपत्राांची छानणी करुन अजांची अत्सयल्प व
अल्प भूधारक अशी प्रवगगवनहाय अनु.जाती, अनु. जमाती, वदव्याांग, मवहला शेतकरी व इतर सवगसाधारण शेतकरी
या प्राधान्यक्रमाने वगगवारी करावी.
३. सवग ऑनलाईन प्राप्त अजग ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीसमोर मान्यतेसाठी सादर करणे व मांजुरी प्राप्त झालेनांतर
तसा ठराव सांकेत्िळावर अपलोड करणे.
४. शेतकऱयाांस योजनेच्या अटी व शती तसेच घटकाबाबतचे आर्गिक व ताांवत्रक वनकष समजावून साांगावे.
५. पात्र लाभार्थ्यांना पूवस
ग ांमती बाबत अवगत करणे.
कृवष सहाय्यक
१. अपलोड केलेल्या कागदपत्राांची छाननी करताना शेतकऱयाांचे ऑनलाईन अजग, शेतकऱयाांच्या मालकी हतकाचा
७/१२ उतारा, ८-अ, यापूवी इतर योजनेतून लाभ घेतलेला आहे काय या बाबतचा तपवशल, प्रावधकृत अवधकाऱयाचे
सांवगग प्रमाणपत्र (अ.जाती,अ.जमाती शेतकऱयाांसाठी) आहे काय, इत्सयादी सवग अनुषांगीक बाबींची पडताळणी करावी.
२. पात्र अजांच्या वनयोवजत प्रकल्प ्िळाची तसेच ८-अ मध्ये नमूद सवग गट/सवे नां. मध्ये पाहणी करुन वनयोवजत
प्रकल्प ्िळ व लाभािी तपासणी सूचीनुसार सदर घटकासाठी पात्र आहे सकवा नाही याबाबत ्िळ पाहणी
अहवाल ऑनलाईन उपववभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डे सादर करावा.
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३. या योजनेअत
ां गगत लाभार्थ्यास इतर शासकीय अिवा या योजनेतून अनूदान घेतले असल्या/नसल्याबाबत सांबवां धत
अवधकाऱयाांनी त्सयाची खात्री करून ही बाब प्रकल्प मांजूरीसाठी सादर करताना उपववभागीय कृवष अवधकारी याांना
ऑनलाईन अवगत करावे.
४. ्िळ पाहणी अहवाल प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे भौगोवलक ्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेत्िळावर
अपलोड करणे.
५. अस््तत्सवात असलेल्या तलावात मत्स्य सांवधगन करण्यासाठी शेततळ्याच्या आकारानुसार अांदाजपत्रक तयार करून
त्सयास सांबवधत उपववभागीय कृवष अवधकारी याांची मान्यता घ्यावी.
६. शासनाच्या मत्स्य बीज ववकास यांत्रणेकडू न माशाांच्या म्यबीजाांचा (४-५ मी.मी.) अगर मत्स्य बोटू कली (५०-१५०
वम.मी. ) याांचा शेतकऱयाांना पुरवठा करण्यसाठी वनयोजन करणे.
1. लाभािी शेतकऱयाांने वववहत अांदाजपत्रकाप्रमाणे काम झाल्याचे ऑनलाईन कळववल्यानांतर सांबवां धत कृवष सहाय्यक
याांनी मागगदशगक सूचनेत वदल्याप्रमाणे मत्स्य सांवधगन ताांवत्रकदृत्सया योग्य असल्याबाबत मोका तपासणी अहवाल
ऑनलाईन उपववभागीय कृवष अवधकारी याांना सादर करावा. तसेच प्रकल्पाच्या DBT App द्वारे नैऋत्सय कोपरा
्िळाचे अक्षाांश/रे खाांशसह भौगोवलक ्िानाांकन (Geo-tagging) करून सांकेत्िळावर अपलोड करणे.
2. अनुदान मागणीसाठी दे यके व आवश्यक कागदपत्रे प्रमावणत करून सांकेत्िळावर अपलोड करणे.
कृवष पयगवक्ष
े क
कृवष सहाय्यक याांनी ऑनलाईन अवगत केल्यानांतर कृवष पयगवक्ष
े क याांनी राबववलेल्या घटकाची १०% अनुदान अदायगी
पूवी तपासणी करावी. त्सयाबाबतच्या नोंदी प्रमावणत कराव्यात व वववहत नमुन्यातील पयगवक्ष
े कीय तपासणी अहवाल सादर
करावा.
उपववभाग ्तर (लेखावधकारी)
अनुदान प्र्ताव व तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानांतर लेखावधकारी उपववभाग ्तर याांनी अनुदान प्र्ताव तपासून
पडताळणी करून पात्र प्र्तावाांना उप ववभागीय कृवष अवधकारी याांचक
े डे अनुदान अदायगीसाठी वशिारस करावी.
उपववभागीय कृवष अवधकारी
१. सवग शेतकऱयाांचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झाल्यानांतर अपलोड कागदपत्राांची छाननी, ग्राम कृवष सांजीवनी सवमतीची
मान्यता व ्िळ तपासणी अहवाल ववचारात घेवन
ू अजाच्या पात्र/अपात्रतेबाबत वनणगय घ्यावा व अपात्र असल्यास
लाभािीस कारणासवहत अवगत करावे.
२. अजग सादर केलेल्या पात्र शेतकऱयाांस ऑनलाईन पूवस
ग ांमती द्यावी.
३. लाभािी शेतकऱयाने ऑनलाईन अवगत केल्यानांतर कृवष सहाय्यक/कृवष पयगवक्ष
े क याांचेकडू न तपासणी पूणग करून
घ्यावी.
४. शेतकऱयास पूवस
ग ांमती दे ताांना ऑनलाईन पूवस
ग ांमती/पत्रासोबत व मत्स्य पालनाबाबत ताांवत्रक बाबी व शेततळ्याच्या
आकारानुसार देय अनुदान याबाबत अवगत करावे.
५. उपववभागीय कृवष अवधकाऱयाांनी मत्स्य शेती करण्यासाठी क्षेत्रीय ्तरावर मत्स्यव्यवसाय ववभागाच्या मदतीने
कमगचारी व लाभािी याांचक
े वरता प्रवशक्षण कायगक्रम आयोवजत करण्यात यावा. (सदर बाबीवरील खचग हा C10:
क्षमता बाांधणी या उपक्रमाांतगगत C10.2: प्रवशक्षणे (प्रकल्प अवधकारी, शेतकरी वमत्र व VCRMC, शेतकरी, एतस
पोजर भेटी इ.) या घटका अांतगगत करण्यात यावा.
६. लाभार्थ्यास मत्स्य बीज उपलब्ध करून दे ण्याकरीता वनयोजन करण्यात यावे. नजीकच्या शासकीय मत्स्य बीज
केंिाकडे मत्स्य बीज वशल्लक नसल्यास, इतर खाजगी मत्स्य बीज केंिाकडू न मत्स्य बीज खरे दी करण्यासाठी
लाभार्थ्यांची मदत करणे.
७.

शेततळ्यातील मत्स्य सांवधगनाची भौवतक तपासणी केल्याचे कृवष सहाय्यकाांनी ऑनलाईन कळववल्यावर
उपववभागीय कृवष अवधकारी याांनी अनुदान प्र्ताव, ऑनलाईन प्रिम (मोका) व अांवतम तपासणी अहवाल, मत्स्य
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सांवधगन तलावाचे लाभार्थ्यासह, भौगोवलक ्िानाांकनासह िोटो (Geo-tagging) प्राप्त झाल्यानांतर प्रकल्पासाठीचे
कृवष पयगवक्ष
े क याांनी अनुदान प्र्ताव तपासून DBT द्वारे लाभार्थ्याच्या आधार सांलग्न बँक खात्सयात अनुदान
अदायगी करण्यास मांजुरी द्यावी.
८. उपववभागाांतगगत राबववलेल्या घटकाांपैकी २% लाभार्थ्यांची अनुदान अदायगी पूवी तपासणी करावी.
प्रकल्प सांचालक, आत्समा १. वजल्यामध्ये उपववभाग ्तरावर लाभािी वनवड व अनुदान अदायगी यासह सवग कायगवाही मागगदशगक सूचनेनुसार
होत असलेबाबत वेळोवेळी पडताळणी करावी.
२. उपववभाग ्तरावर झालेल्या कामाांची आकस््मक तपासणी करावी व वववहत नमुन्यात पयगवक्ष
े कीय तपासणी
अहवाल सादर करावा.
३. उपववभागीय कृवष अवधकारी याांना आवश्यकतेनुसार वनधी ववतरण व सवनयांत्रण करावे.

पयगवक्ष
े ीय तपासणी अहवाल
१.

तपासणी वदनाांक

२.

तपासणी अवधकारी

३.

पदनाम

४.

तपासणी वेळी उपस््ित इतर
अवधकारी/कमगचारी

श्री/श्रीमती

१. श्री/श्रीमती
पदनाम
२. श्री/श्रीमती
पदनाम

५.

लाभार्थ्याचे नाव

सवे नां./गट न. _______
वगगवारी: _________
(अ.जा./अ.ज./सवगसाधारण/इतर) ________
मु.पो. _______________
ता. _______ उपववभाग ________
वज. ______

६.

बाब

७.

प्रकल्पाचे वठकाण

८.

अांदाजपत्रकीय रतकम रु,

९.

पूणग झालेल्या कामाचा खचग रतकम रु.

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन
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१०.

प्रकल्पाचा मोका तपासणी तपशील

१. प्रकल्प क्षेत्राचा सव्हे नांबर/गट क्र. ______
2.वजवांत मत्स्य व बोटू कली सांख्या ------------

११.

लाभार्थ्यास देय अिगसहाय्याची रतकम रु.

१२.

तपासणी मध्ये अिगसहाय्याची पवरगणना बरोबर केलेली आहे काय ?

होय/नाही

नसल्यास तिावत रतकम रु.
१३.

मागगदशगक सूचनेप्रमाणे कायगवाही करण्यात आलेली आहे काय ?

१४.

लाभार्थ्याचे सवगसाधारण अवभप्राय

१५.

गुणवत्तेबाबत तपासणी अवधकाऱयाचे अवभप्राय

होय/नाही

तपासणी अवधकारी, श्री.
पदनाम.
(्वाक्षरी)
इतर अवधकारी श्री.
पदनाम.
(्वाक्षरी)
लाभार्थ्याची/ लाभािी प्रवतवनधीची ्वाक्षरी
(नाव....................)
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