जजल्ह्यातीऱ मत्स्यव्यळशायाचा वळकाश ळ वळ्तार करण्याशाठी शदै ळ प्रयत्सनऴीऱ-मत्स्यव्यळशाय मंत्री शुधीर मन
ु गंटीळार

जजल्ह्यातीऱ मच्छीमार बांधळांना ककशान क्रेडडट काडडप्रमाणेच ममलणार क्रेडडट काडड

चंद्रऩूर, दद.21 नोव्षें बर: मत्स्यव्यळशाय वळभागामध्ये रोजगार उऩऱब्ध करून दे ण्याची प्रचंड समता आषे . त्सयामुले जजल्ह्यातीऱ
मत्स्यव्यळशायाचा वळकाश ळ वळ्तार करण्याशाठी शदै ळ प्रयत्सनऴीऱ राषू अऴी ग्ळाषी राज्याचे ळने, शां्कृततक कायड ळ
मत्स्यव्यळशाय मंत्री तथा जजल्हषयाचे ऩाऱकमंत्री शुधीर मुनगंटीळार यांनी ददऱी. रामाला तऱाळ ऩरीशर येथे जागततक मत्स्यऩाऱन
ददनातनममत्सय आयोजजत कायडक्रमात ते बोऱत षोते.

मत्स्यऩाऱन करणाऱ्या बंध-ू भगगनींना ऊजाड दे ण्याशाठी षा ददळश जागततक ्तराळर शाजरा केऱा जातो. अशे शांगून ऩाऱकमंत्री
शुधीर मुनगंटीळार म्षणाऱे, या ददळशाची प्राशंगगकता आणण मषत्सळ ऱसात घेऊन या कायडक्रमाचे आयोजन करण्यात आऱे आषे .
भारत शरकारची मत्स्यऩाऱन शंऴोधन शं्था भळ
ु नेश्ळर येथे आषे . मात्र, मषाराष्ट्रात कुठे षी शंऴोधन शं्था नाषी, त्सयामल
ु े चंद्रऩरू
जजल्ह्यात शं्थेची ऴाखा उघडण्याचे तनयोजन आषे . जजल्ह्यात माजी माऱगुजारी तऱाळ आषे त. ऩरं तू त्सयादठकाणी मत्स्यशंगोऩन
करताना अडचणी येतात. धान उत्सऩादक ऴेतकऱ्यांना जेव्षा ऩाण्याची गरज भाशते तेव्षा तऱाळातीऱ ऩाणी शोडल्हया जाते. त्सयामुले
ऴेतकरी आणण मच्छीमार बांधळांमध्ये ळाद तनमाडण षोतो. त्सयामल
ु े येत्सया अथडशंकल्हऩात उऩमख्
ु यमंत्रयांऴी या वळवयाळर चचाड करुन
प्रश्न शोडवळणार अशल्हयाचेषी ऩाऱकमंत्री शुधीर मन
ु गंटीळार यांनी याळेली शांगगतऱे.

ऩाऱकमंत्री शुधीर मुनगंटीळार ऩुढे म्षणाऱे, नागऩूर वळभागात 6 षजारषून अगधक माजी माऱगुजारी तऱाळ आषे त. या तऱाळांचे
नूतनीकरणाचे कामे षाती घेण्यात येईऱ. वळऴेवत: मत्स्यऩाऱनाशाठी ळ त्सयांच्या शंरसणाशाठी मोठा कृत्रत्रम खड्डा तयार करण्यात
येईऱ ज्याचे ऩाणी माऴांशाठी उऩऱब्ध षोईऱ. मच्छीमार बांधळांची जाली ळ बोटींची मागणी अशन
ू योजनेतून तनजश्चतच जाली ळ
बोटी उऩऱब्ध करून ददल्हया जातीऱ. जजल्ह्यातीऱ मजच्छमार बंधू-भगगनींशाठी ऴाशकीय योजना अशन
ू त्सया ऴाशकीय योजनांमधन
ू
अनुदान उऩऱब्ध करून ददऱे जाते. अनेक ळवाांऩाशून बोटीशाठी 3 षजार रुऩये आणण जाळयांशाठी 1200 रुऩये अनुदान ददऱे जात
षोते. त्सया अनुदानात ळाढ करण्यात येईऱ. अनुदानात ळाढ केल्हयानंतर जजल्ह्यातीऱ मच्छीमार बांधळांना डडऩीडीशीमधून जाली
उऩऱब्ध करून ददऱी जाईऱ. तशेच ककशान क्रेडडट काडडप्रमाणेच जजल्ह्यातीऱ मच्छीमार बांधळांना क्रेडडट काडड उऩऱब्ध करून
दे ण्यात येईऱ. मच्छीमार बांधळांना क्रेडडट काडडद्ळारे , जाली ळ बोटींची दरु
ु ्ती करता येईऱ. याळेली तऱाळाच्या ्ळच्छतेचे काम
करणाऱ्या मच्छीमार बांधळांचे ऩाऱकमंत्री शुधीर मुनगंटीळार यांनी अमभनंदन केऱे.
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