છે લા તર્ણ વષર્ દરમ્યાન મત્ યો ોગ ખાતા દવારા મત્ યો ોગની
યોજનામાં હાંસલ કરે લ િસિધ્ધ ની િવગતો.
•

મત્ યો ોગ માટે ૧૧મી પંચવિષર્ય યોજના માટે રાખવામાં આવેલ કુલ ` ર૦૦ર૦.૦૦
લાખની જોગવાઇની સામે વષર્ ર૦૦૭-૦૮માં ` ર૩૬૭.૦૦ લાખ, ર૦૦૮-૦૯માં `.૪૮ર૪.૯ર
લાખ, ર૦૦૯-૧૦માં `.પ૧૪૦.ર૯ લાખ તથા ર૦૧૦-૧૧માં િડસેમ્બર સુધી `.૩૦૬૯.પ૩ લાખ
ખચર્ થવા પામેલ છે .

•

ગુજરાત રાજ્યનુ ં દરીયાઇ મત્ ય ઉત્પાદન

વષર્ ૨૦૦૧-૦૨ મા ૬.૨૦ લાખ મે.ટન. હતુ તે

૨૦૦૯-૧૦માં વધીને ૬.૮૭ લાખ મે. ટન અને આંતર દે શીય મત્ ય ઉત્પાદન ૦.૪૫ લાખ
ટનમાંથી વધીને ૦.૮૪ લાખ ટન થયેલ છે .
•

ગુજરાત રાજ્યની પરદે શ િનકાસ ૨૦૦૧-૦૨ માં ૧.૩ર લાખ મે. ટન હતી

૨૦૦૯-૧૦માં

વધીને ૧.૮૩ લાખ મે. ટન અને તેન ુ ં િવદે શી હડ
ુ ં ીયામણ `. ૬૨૫.૦૦ કરોડથી વધીને
`.૧૮૩૮.૦૦ કરોડ થયેલ છે .
•

ગુજરાત

મત્ યો ોગ

અિધિનયમ-ર૦૦૩ના

િનયમો

તા.૧૫/૦૮/૨૦૦૩

થી

રાજયમાં

અમલમા મુકવામા આ યા.
•

મીઠાપાણીના મત્ યો ોગ અંગે તા.૨૫/૦૨/૨૦૦૪થી અ તન ઇજારા િનિત

તૈયાર

કરવામાં આવી તેમજ ગર્ામ્ય તળાવો માટે અલગ ઇજારા િનિત તા૧૫/૦૭/૨૦૦૩ થી બહાર
પાડવામાં આવી.
•

રાજયમાં ચાઇનીઝ સરકયુલર હેચરીની

થાપના

દવારા વષર્ ૨૦૦૧માં થયેલ ૪૩.૬૪

કરોડનુ ં મત્ યબીજ ઉત્પાદન વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ માં વધીને ૮૩.૭૪ કરોડ નુ ં ઉત્પાદન કરી
રાજયએ વિનભર
ર્ તા હાંસલ કરે લ છે .
•

મત્ યબીજ પરીવહનમાં ઘટાડો કરવા તથા મત્ યબીજમા મોટાર્લીટી ઘટાડવા માટે
જળાશયની અંદરજ મત્ યબીજ ઉછે ર માટે
મુકવામાં આવેલ છે .

રીયરીંગ પેસના િવકાસની યોજના અમલમાં

•

આિદજાિત માછીમારોને તાલીમ આપી તાલીમ બાદ વરોજગારી પર્ાપ્ત થાય તે માટે કીટ
પુરીપાડવામા આવે છે .વષર્ ૨૦૦૯-૧૦ મા

`. ૧૫.૨૦ લાખના ખચેર્ ૬૦૦ તાલીમાથીર્ઓને

તથા વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ મા જાન્યુઆરી-૧૧ અંિતત ૪૪૧ માછીમારોને `.૧૩.૧૦ લાખના ખચેર્
કીટ પુરી પાડવામા આવેલ છે .
•

મહીલા માછીમારોને વરોજગારી મળે અને પગભર થાય તે હેત ુ માટે માછલી વેંચાણના
આનુસાંગીક સાધનો

વા કે રેં કડી, વજન કાંટો, આઇસ બોક્ષ િવ. ની ખરીદી ઉપર પ૦ ટકા

સહાય પુરી પાડવામા આવે છે .
•

અનુ. જાિતના માછીમારોને દરીયાઇ મત્ યો ોગના ક્ષેતર્ે વ રોજગારી પર્ાપ્ત થાય તે માટે
પર્ી પર્ોસેસીંગ શેડ તથા પ વરાઇઝીંગ યુિનટ થાપવા માટે સહાય આપવામા આવે છે .

•

ખારલેન્ડની

બીન

ઉપયોગી

જમીનને

ઝીંગા

ઉછે ર

હેઠળ

આવરી

લઇ

ઝીંગાનુ ં

ઉત્પાદન/િનકાસ વધે તે માટે જમીન ભાડા પેટે આપવા માટે અત્યાર સુધીમાં ૮૫૮૧.૫૬
હેકટનુ ં મા ટર મેપીંગ કરવામા આવેલ છે .

માંથી ૪૭૯૦.૯૫ હેકટર જમીન જુદા જુદા

લાભાથીર્ઓને ફાળવણી કરવામા આવેલ છે . ઉપરાંત આ િવ તારમા આનુસાંિગક સવલતો
વી કે ર તા લાઇટ િવગેરેની સવલતો ભ ચ જી લાના અલીયાબેટ ખાતે તથા સુરત અને
નવસારી જી લાના ફામ ઉપર પુરી પાડવામાં આવેલ છે .
•

માછીમારોની ઓળખ પર્ થાિપત કરવા માટે ચાલુ વષર્થી બાયોમેટર્ીક કાડર્ આપવાનુ ં નકકી
કરે લ છે .

માં માછીમારોના ડેટા કલેકશન માં દે શમાં સૌ પર્થમ ગુજરાત રાજયમાં ૧૦૦

ટકા િસિધ્ધ હાંસલ થયેલ છે . બાયોમેટર્ીક કાડર્ ઇ યુ કરતા પહેલા રા ટર્ીય સુરક્ષાને ધ્યાને
રાજયમાં પોલીસ વેરીફીકેશન કરાવવાની કામગીરી પણ ચાલુ છે .
•

તા.૨૭/૦૬/૨૦૦૯ થી બોટો રજી ટર કરવાની કામગીરી મત્ યો ોગ ખાતા દવારા ચાલુ
કરવામા આવેલ છે .

•

બોટોની અવર જવર માટે બોટ મુવમેન્ટની ટોકન પધ્ધિત વષર્ ર૦૦૯-૧૦ થી ચાલુ કરે લ
છે .

•

દે શમાં સૌ પર્થમ ગુજરાત રાજયમાં અમલમા મુકવામા આવેલ છે .

પાિક તાન સત્તાવાળા દવારા પકડવામાં આવેલ માછીમારો પૈકી અત્યાર સુધીમાં ૩૮૪૬
માછીમારોને પાિક તાન ક ટડીમાંથી મુકત કરાવવામાં આવેલ છે . પાિક તાન સત્તાવાળા

દવારા પકડવામા આવેલ માછીમારોના કુટુંબને આિથર્ક સહાય પેટે દૈ િનક `. ૫૦/- લેખે
માછીમાર પકડાયા તારીખથી તે

ટે ત્યાં સુધી ચુકવવામા આવેલ છે . વષર્ ૨૦૦૮-૦૯ માં

`.૪૬.૬૦ લાખ, વષર્૨૦૦૯-૧૦ મા `. ૭૬.૪૮ લાખ તથા વષર્ ૨૦૧૦-૧૧ મા જાન્યુઆરી-૧૧
અંિતત `. ૪૦.૬૭ લાખની સહાય ચુકવવામા આવેલ છે .
•

કચ્છ જી લામાં જખૌ ખાતે ૧૦૦૦ બોટોની ક્ષમતા ધરાવતા તથા નવસારી જી લાના
ધોલાઇ ખાતે ૪૦૦ બોટોની ક્ષમતા ધરાવતા મત્ ય બંદરોને િવકસાવીને માછીમારો માટે
ટી, ઓકશન હોલ, વીજળી, પાકા ર તા, ગીયર શેડ, વહીવટી િબ ડીંગ, કેન્ટીન િવગેરેની
સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામા આવી આ બંને મત્ ય બંદરોનુ ં માનનીય મુખ્ય મંતર્ી ીના
વરદ હ તે લોકાપર્ણ કરવામા આવેલ છે .

•

રાજયમાં માછલી પકડાશ કરતા અને માછલીના વેંચાણ સાથે સંકળાયેલ માછીમારો/
માછીમાર મહીલાઓ ને વષર્ ૨૦૦૭-૦૮ થી ૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન ૭૦૯૧૧ ઇન્ યુલેટેડ બોક્ષ
કુિષ મહોત્સવો દરમ્યાન િવના મુ યે િવતરણ કરવામા આવેલ છે .

•

સને ૨૦૦૨-૦૩ થી માછીમારોને આધુનીક સાધનો ઉપર સહાય આપવાની યોજના અમલમાં
મુકવામા આવતા ૧૪૧૬ જી.પી.એસ., તથા ૪૨૯૮૫ લાઇફ સેવીંગ

કેટ ની ખરીદી ઉપર

સહાય ચુકવવામા આવેલ છે .
•

માછીમાર જુથ અક માત વીમા યોજના તળે અગાઉ ફકત સહકારી મંડળીના સભ્યોને
આવરી લઇ `.પ૦૦૦૦/- વીમા કવચનો લાભ આપવામા આવતો હતો

વષર્ ૨૦૦૭-૦૮

થી રાજયના તમામ ૧,૭૨,૩૫૯ સિકર્ય માછીમારોને આ યોજના નીચે આવરી લઇ `.
૧,૦૦,૦૦૦/- ના વીમા કવચનો લાભ આપવામા આવે છે .
•

રા ટર્ીય કૃિષ િવકાસ યોજના અંતગર્ત ફીશ માકેર્ ટ ની યોજના અમલમા મુકવામા આવેલ છે .
અન્વયે કુિતયાણા નગર પાલીકા, રાણા કંડોરણા ગર્ામ પંચાયત તથા નવા બંદર ગર્ામ
પંચાયત ખાતે ફીશ માકેર્ ટ બનાવવામા આવેલ છે . તથા જીએફસીસીએ અમદાવાદ, નગર
પાલીકા પોરબંદર,ચાંચ બંદર તથા સુમરાસર(શેખ) ગર્ામ પંચાયત ને ફીશ માકેર્ ટ બનાવવા
માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામા આવેલ છે .

•

વ રોજગારી માટે રં ગીન માછલીઓના ઉત્પાદન માટે ગુહ હેચરી
અમલમા મુકવામા આવેલ છે .

માં ૩૦

થાપવાની યોજના

ટલી હેચરી બનાવવા માટે સહાય પુરી પાડવામા

આવેલ છે .
•

અનુ. જાિત તથા આિદજાિત માછીમારોની માછીમાર વસાહતમા આનુસાંગીક સુિવધાઓ
વી કે રોડ, સોલાર લાઇટ િવગેરેની સવલતો પુરી પાડવાની યોજના અમલમાં મુકવામા
આવેલ છે .

•

રાજયના માછીમારોને મત્ યો ોગ માટે છે લામા છે લી આધુનીક સી ટમથી વાકેફ થાય તે
માટે રાજયમા તથા રાજયની બહાર તાલીમ આપવાની યોજના અમલમાં મુકવામા આવેલ
છે .

•

વિણર્મ વષર્ના લ યાંકોમાં બોટ

નેટ યુિનટ સહાયમાં ૧૭૦ લાભાથીર્ની સામે પ૪૦ ,

પગડીયા સહાયમાં ૬૦૦ની સામે ર૦૯૭, ગામ તળાવમાં મત્ ય સહાયમાં પપપની સામે
૬૧૧, મત્ યબીજ સંગર્હ સહાયમાં ૬૦૦ની સામે ૬૮૬, મત્ યબીજ ઉછે રમાં ૧ર૦૦ની સામે
ર૪૬ર, ઓનાર્મેન્ટ ફીશમાં ૩૮ની સામે ૩૯, એકવાક ચર તાલીમમાં રપ૦ની સામે પ૭૮
લાભાથીર્ની િસિધ્ધ થવા પામેલ છે .

