િવભાગ-૧ નવી બાબત

િવ તરણ અને તાલીમના હડ હઠળમહલાઓને
પોરબંદર ખાતેના તાલીમ "્ તેમજ ફ%શર%ઝ
કોલેજ વેરાવળ ખાતે તાલીમ આપવા માટની
+ા. ૧૬.૦૦ લાખની નવી બાબતને સને ર૦૧ર-૧૩
ના વષ1માં અમલમાં 2ુકવા વહ%વટ% મં4ુર% આપવા
બાબત
5ુજરાત સરકાર

6ૃિષ અને સહકાર િવભાગ (મ9 યોધોગ <ભાગ)
ઠરાવ માંક- નવભ/૧૩ર૦૧૧/૧૯૧૦/ટ,
સBચવાલય, ગાંધીનગર
તા. ર૮/૦૪/ર૦૧ર
વંચાણે લીધાઃ૧.

મ9 યોધોગ કિમHનરIી, 5ુજરાત રાજય , ગાંધીનગર ના પJ માંકઃ 5ુમ/વઅત-૧/ મહલા

તાલીમ/
નવી બાબત/ર૦૧૧-૧ર/૧૪૩૩ તા. ૭/૧ર/ર૦૧૧.
ર.

મ9 યોધોગ કિમHનરIી, 5ુજરાત રાજય , ગાંધીનગર ના પJ માંકઃ 5ુમ/ત-૧/ વ.મં/ર૦૧૧-૧ર/
૧૪૩૩ તા. ૭/૧ર/ર૦૧૧.

આ2ુખઃ
મ9 યોધોગ Lયવસાયમાં Mુ+ષો મોટાભાગે દરયામાં ક જળાશયોમાં માછ%માર% કરવા માટ જતા હોય
છે . જયાર આ સ2ુદાયની મહલાઓ મOછ% એક વખત કનાર આLયા બાદ તેની Qળવણી, Rુકવણી અને
વેચાણ Rુધીની <કયાના કામમાં રલકાયેલા હોય છે . મ9 ય Rુકવણીની કામગીર% મોટાભાગે મહલાઓ "ારા
થાય છે . રાજયમાં 6ુલ પ.પ૯ લાખ Tટલા માછ%મારો છે . તે પૈક% મહલા માછ%મારોની સંVયા ર.૭૦ લાખ
Tટલી છે . દરયાઇ િવ તારમાં ૬૯,૪૪૮ Tટલી સ%ય માછ%મારો છે .. અને આ માછ%મારોની વ તી કાંઠા
િવ તારમાં આવેલ ૧૩ XજYલાઓના ૩૮ તાZુકાઓમાં વસે છે . આ કાંઠા િવ તારમાં વસતી માછ%માર
મહલાઓ માટની કઈયાણકાર% તથા રોજગારલ\ી યોજનાઓ પૈક%ની એક યોજના તર%ક ૧૮ થી ૪૦ વષ1ની
મહલાઓને માછલીમાંથી બનતી િવિવધ ખાધ5ૃહ વાનગીઓના કાય1મ હઠળની યોજના અમલમાં 2ુકવાના

ુ ર વષ1- ર૦૧ર-૧૩ માં નવી યોજના અમલમાં 2ુકવા માટ સંદભ1- ૧ તથા ર હઠળના પJોથી મ.ક.Iી
હ]સ
કચેર% "ારા દરખા ત કર લ છે .
ઠરાવઃમ9 યોધોગ કિમશનરIીના સંદભ1-૧ તથા ર સામે દશા1વેલ પJો થી કરવામાં આવેલ દરખા તને
કાળ^Mુવ1ક ની િવચારણાના ◌ો`તે િવ તરણ અને તાલીમના હડ હઠળ મહલાઓને a◌ોરબંદર ખાતેના
તાલીમb" તેમજ ફ%શર%ઝ કોલેજ વેરાવળ ખાતે તાલીમ આપવા માટ ર૦૧ર-૧૩ ના `દાજપJ માં થયેલ
+ા.૧૬.૦૦ લાખની નવી બાબતે સને ર૦૧ર-૧૩ ના વષ1માં અમલમાં 2ુકવા નીચેની શરતોને આધીન આથી
વહ%વટ% મં4ુર% આપવામાં આવે છે .
ર.

સને ર૦૧ર-૧૩ ના વષ1માં `દાજપJમાં નવી બાબતની કરવામાં આવેલ જોગવાઇની વહ%વટ%

મં4ુર% આપવા `ગેની શરતો ◌ઃ૧.

નાણાક%ય ઔBચ9યના િનયમો dયાનમાં રાખીને તેમના હ તક 2ુકવામાં આવેલી eાંbટ T હ] ુ માટ તેની
જોગવાઇ કરવામાં આવી હોય તે હ] ુ માટજ અને થયેલ જોગવાઇની મયા1દામાં ખચ1 કરવાનો રહશે.

ર.

આ `ગે ુ ં ખચ1 સરકારIી "ારા વખતો વખત નકક% કરવામાં આવેલ જોગવાઇઓ અને લા5ુ પડતા
ધારાધોરણોને આધીન િનયત પdધતીથી કરવા ુ ં રહશે .

૩.

યોજના હઠળ કરવામાં આવેલ શરતો અને બોલીઓ 2ુજબ યોજનાનો અમલ કરવાનો રહશે. (મ.ક.Iી
ગાંધીનગરના સંદભ1- ૧ હઠળના પJ સાથે સામેલ બોલીહો અને શરતો 2ુજબ અમલ કરવાનો રહશે.

૪.

સહાયક% યોજનાઓ `ગે લાભાથfઓ પાસે િનયત ન2ુનામાં અર^ઓ મેળવવાની અને અર^ઓની
મં4ુર%ની કાય1વાહ% અર^ની મં4ુર% `ગે સંબિં ધત અરજદારને લેખીત Qણ કરવાની અને 9યારબાદ
જ સહાયની કાય1વાહ% થાય તે જોવા ુ ં રહશે.

પ.

સહાયક% યોજનાઓના અમલીકરણ `ગે અર^ઓ નgધણી , અરજદારના નામ, સરનામા કર લ
સહાયની િવગતો િવગેર માહ%તી દશા1વતા યોજનાવાર રXજ ટર િનભાવવાના રહશે.

૬.

આ મં4ુર% અbવયે જો કોઇપણ વ ]ુની ખર%દ% કરવાની હોય તો તે સરકારIીના <વત1માન
ધારાધોરણો અને િનયમો ુ સાર કરવાની રહશે.

૭.

મ9 યોધોગ કિમHજરIી, ગાંધીનગર "ારા યોજના હઠળની બોલીઓ અને શરતોમાં મોનીટરhગ ની
Lયવ થા ઉભી કરવા, ર bડમ ચેકhગ મ9 યોધોગ કિમHનરIીની ક\ાએથી તથા િવભાગ ક\ાએથી
થાય તેવી Lયવ થા

૮.

ગોઠવવાની રહશે.

મ9 યોધોગ કિમHનરIી, ગાંધીનગર "ારા યોજના હઠળ સહાય મં4ુર કરવામાં પારદશfતા રહ તેવી
ર%તે બોલીઓ અને શરતો નકક% કરવાની રહશે.

૯.

યોજના હઠળની બચત વષ1ના `તે સરકારIીમાં Rુ<ત કરવાની રહશે.

૩. આ `ગેનો ખચ1 નીચે દશા1વેલ બTટ સદર ઉધારવાનો રહશે
માંગણી નંબર
સેકટર

:

00૬
(ગ) આિથjક સેવાઓ

:

સબ સેકટર

:

(ક) 6ૃિષ અને સંલkન સેવાઓ

2ુlય
્ સદર

:

ર૪૦પ- મ]્R્યોmોગ

ગૌણ સદર

:

૧૦૯- િવ તરણ અને તાલીમ

પેટા સદર
બાબત.

:
:

(૦૧) <ચાર અને િવ તરણ કાય1મ સંગીન બનાવવો
માછ%માર મહલાઓને માછલીમાંથી બનતી િવિવધ ખાધ
વાનગીઓ Tવી ક અથાoુ, વેફર , ગાંઠ%યા , પાપડ વગેર
બનાવવા માટની તાલીમ આપવા બાબત

૪. આ pક
ુ મો આ િવભાગની સરખામાંકની ફાઇલ પર નાણા વીચાગની તા. ર૦/૪/ર૦૧ર ના રોજ તથા
ુ િત અbવયે બહાર પાડવામાં આવે છે .
સBચવIીની તા. ર૧/૪/ર૦૧ર ની નgધ થી મળે લ અ મ
5ુજરાતના રાજયપાલIીના pક
ુ મથી અને તેમના નામે
(T.આર. િJવેદ%)
ઉપસBચવ,
6ૃિષ અને સહકાર િવભાગ( મ9 યોધોગ <ભાગ)
<િત,
૧. મ9 યોધોગ કિમશનરIી, 5ુજરાત રાજય ગાંધીનગર
ર. મહાલેખાકારIી, (ઓડ%ટ) (એ.એbડ ઇ.)અમદાવાદ/રાજકોટ
૩. પગાર અને હસાબી અિધકાર%Iી, ગાંધીનગર
૪. િનવાસી તપાસણી અિધકાર% Iી, ગાંધીનગર
પ. 6ૃિષ અને સહકાર િવભાગ (ઝ શાખા) સBચવાલય, ગાંધીનગર
૬. સીલેકટ ફાઇલ
નકલ સિવનય રવાના <િતઃ
૧. માન.મંJીIી,પqુપાલન,ગૌસંવધ1ન અને મ9 યોધોગ , સBચવાલય, ગાંધીનગર
ર. માન. રા.ક.મંJીIી, પqુપાલન,ગૌસંવધ1ન અને મ9 યોધોગ , સBચવાલય, ગાંધીનગર
૩. અeસBચવIી(અચ1) નાણાિવભાગ, સBચવાલય, ગાંધીનગર
૪.નાણાસલાહકારIી, 6ૃિષ અને સહકાર િવભાગ, સBચવાલય, ગાંધીનગર
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     ш ш.
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ુ ાર સરકારIીની પdધિત 2ુજબ આપવામાં આવશે .
(૧) આ સહાયની રકમ િનયમો સ
(ર) આ `ગેની તાલીમ પોરબંદર, તેમજ ફ%શર%ઝ કોલેજ, વેરાવળ ખાતે મેળવવાની રહશે
(૩) ૧૮ થી ૪૦ વષ1ની ઉમર વાળ% મહલાઓને આ તાલીમ આપવાની રહશે
(૪) આ `ગે ુ ં તાલીમ ુ ં ર^ ્ટર િનભાવવા ુ ં રહશે .

(પ) આ માટ ૧૦ મહલાઓને સમાવેશ કરતો એક એવા 4ુથ એવા ર૦ મહલા 4ુથો બનાવવા ુ ં
રહશે
(૬) લાભાથf મહલા મ9 ય ના Lયવસાયમાં સાથે સંકળાયેલી હોવી જોઇએ.
(૭) આ યોજનાનો લાભ મહલા દ%ઠ એકજ વખત મળવાપાJ થશે.
(૮) આ `ગેની તાલીમ મેળLયા બાદ ૧૦ મહલાઓને સમાવેશ કરતો એક એવા 4ુથ એવા ર૦
મહલાઓ ુ ં 4ુથ ખાધ5ૃહ વાનગીઓને કાય1મ કરવાનો રહશે . તેમજ તાલીમના `તે તાલીમ લીધા
`ગે ુ ં <માણપJ આપવા ુ ં રહશે.
(૯)

વઃ સહાય 4ુથનો સરકાર માbય સં થાનો રXજ ટશન નંબર મેળવવાનો રહશે.

માછ%માર મહલાઓને માછલીમાંથી બનતી િવિવધ ખાધ વાનગીઓ Tવી

ક, અથાoુ,ં વેફર,ગાંઠ%યા,

પાપડ,કટલેસ વગેર બનાવવા માટની તાલીમ લેવા `ગેની અર^ નો ન2ુનો

તાલીમ લેવા માંગતી
માછ%માર મહલાનો ફોટો

<િત,
------------------------------------------------------------------------------િવષય- તાલીમ મેળવવા બાબત
Iીમાન,
(૧) તાલીમ મેળવવા માંગતી માછ%માર મહલા ુ ં નામ(ર) રહઠાણ/ સરના2ુ(૩) માછ%માર હોવા `ગેનો દાખલો (૪)માછ%માર મહલાની ઉમર( આ `ગેનો Mુરાવો આપવાનો રહશે)
(પ)મ9 ય વેચાણ કરતી હોય તેા લાયસbસ નો Mુરાવો

આપની િવrાRુ
થળ તાર%ખ-

સહ%

માછ%માર મહલાઓને માછલીમાંથી બનતી િવિવધ ખાધ વાનગીઓ Tવી

ક, અથાoુ,ં વેફર,ગાંઠ%યા,

પાપડ,કટલેસ િવગેરનો ઉધોગ શ+ કરવા માટની સહાયની અર^નો ન2ુનો

<િત,
------------------------------------------------------------------------------િવષય- મ9 યમાંથી બનતી ખાધ 5ૃહ વાનગીઓના ઉધોગ શ+ કરવા બાબત
Iીમાન,
(૧) વઃ સહાય 4ુથ ુ ં નામ(ર) વઃ સહાય 4ુથનો સરકાર માbય સં થાનો રXજ ટશન નંબર(૩) વઃ સહાય 4ુથમાં તાલીમ લીધેલ માછ%માર બહનોની સંVયા (૪) મ9 યોધોગ ખાતા તરફથી મેળવેલ આ `ગેની તાલીમ <માણપJનો ન2ુનો ર4ુ કરવો
(પ) મ9 યમાંથી ખાધવાનગીઓ બનાવવા માંગતા હોય તેની િવગત
(૬) મ9 ય ખાધ વાનગીઓ ુ ં વેચાણ થળ ુ ં નામ/જkયા
(૭) સહાયની રકમ

થળ

આપની િવrાRુ

તાર%ખ
વસહાય 4ુથની સહ%

