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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 

 

कें द्रीय मंत्रत्रमंडळाची मंजुरी  

• 20 मे 2020 शुभारंभ 10 सप्टेंबर 2020 कॉन्फरन्संगद्वारे बिहारमधून यांच्या हसे्त न्िबिओ, 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

योजनेचा धे्यय 

• 2024-25 सालापयंत देशातील मत्स्य उत्पादन 70 लाख टनांपयंत वाढवणे. 

प्रमुख उदे्दश 

• मत्स्योत्पादन के्षत्राला चालना देणे आबण 

मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. 

• भारतातील मत्स्यव्यवसायात शाश्वत आबण 

जिािदार बवकासाच्या माध्यमातून नीलक्ांती 

घिवून आणणे.  

• अंमलिजावणी कालावधी : 5 वरे्ष (2020-

21 ते 2024-25). 

• या योजनेसाठी कें द्र सरकारने 20,050 

कोटी रुपयांच्या खचााला मंजुरी बदली आहे. 

मत्स्योत्पादन के्षत्राला प्रथमतः च एवढ्या मोठ्या 

बनधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
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घटक 

 

• कें द्रीय के्षत्र योजना (CS) 2) कें द्र पुरसृ्कत 

योजना (CSS) 

• या योजनेद्वारे के्षत्रातील हंगामानंतरचे 

होणारे नुकसान सध्याच्या 20 ते 25 

टक्क्ांवरून 10 टक्क्ांवर येईल. 

• या योजनेद्वारे मत्स्योत्पादन के्षत्रामधे्य प्रत्यक्ष 

व अप्रत्यक्षरीत्या 55 लाख रोजगार बनबमाती 

होईल. 

• या योजनेमधे्य पुढील तीन बवभागांवर लक्ष 

कें बद्रत करण्यात येणार आहे : 

1. उत्पादन आबण उत्पादकता क्षमतेमधे्य वाढ 

2. हंगामानंतरच्या व्यवस्थापनासाठी पायाभूत 

सुबवधांचा बवकास 

3. मत्स्योद्योग व्यवस्थापन आबण बनयामक 

चौकट  

लाभार्थी 

• मच्छीमार 

• मत्स्य शेतकरी 

• (मासे कामगार आबण मासे बवके्ते 

• मत्स्यव्यवसाय बवकास महामंिळे 

• मत्स्यपालन के्षत्रातील िचत गट 

(SHGs)/संयुक्त दाबयत्व गट (JLGs) 

• मत्स्यपालन सहकारी संस्था 

• मत्स्यपालन महासंघ 

• उद्योजक आबण खाजगी कंपन्या 

• मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या 

(FFPOs/Cs) 

• अनुसूबचत जाती/जमाती/मबहला/बवबवध 

सक्षम व्यक्ती 

लक्ष्य 

• मत्स्य उत्पादनात अबतररक्त 70 लाख टन वाढ करणे आबण 2024-25 पयंत मत्स्यव्यवसाय बनयाात 

उत्पन्न रु. 1,00,000 कोटी पयंत वाढवणे. 

• मन्च्छमार आबण मत्स्यपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करणे. 

• काढणीनंतरचे नुकसान 20-25% वरून 10% पयंत कमी करणे. 
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• मत्स्यव्यवसाय के्षत्र आबण संिंबधत बक्याकलापांमधे्य अबतररक्त 55 लाख प्रत्यक्ष आबण अप्रत्यक्ष 

लाभदायक रोजगाराच्या संधी बनमााण करणे. 

बजेट आत्रि कालावधी 

• सवा राजे्य/कें द्रशाबसत प्रदेशांमधे्य आबथाक वर्ा (FY) 2020-21 ते FY 2024-25 या 5 वर्ांच्या 

कालावधीसाठी अंदाजे 20,050 कोटी रुपयांची गंुतवणूक अपेबक्षत आहे.  

• ही गंुतवणूक मत्स्यव्यवसाय के्षत्रातील आतापयंतची सवााबधक आहे. 
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