મત્સ્યોધોગ વિભાગની છે લ્લા ૧૦ િર્ષની નોંધપાત્ર વિધ્ધધઓ


ુ રાત રાજયન ુંુ દરીયાઇ મત્સ્ય ઉત્સપાદન જે િર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ માું ૬.૬૪ લાખ મે.ટેન હત ુ તે ૨૦૧૬-૧૭માું
ગજ
િધીને ૬.૯૯ લાખ મે.ટન અને આંતરદે શીય મત્સ્ય ઉત્સપાદન ૦.૯૦ લાખ મે. ટનમાુંથી િધીને ૧.૧૭
લાખ ટન થયેલ છે . દરીયાઇ મત્સ્ય ઉત્સપાદન માું રાજ્ય ધિારા મત્સ્ય ઉત્સપાદન ક્ષમતા હાુંિલ કરી દે શમાું
મોખરાન ુંુ ્થાન હાુંિલ કરે લ છે .



ુ રાત રાજયની મત્સ્ય પેદાશોની પરદે શ વનકાશ ૨૦૦૫-૦૬ માું ૧.૩૬ લાખ મે.ટન હતી જે ૨૦૧૬-૧૭
ગજ
માું િધીને ૨.૩૭ લાખ મે.ટન અને તેન ુંુ વિદે શી હુુંડીયામણ ૯૩૪.૮૮ કરોડથી િધીને ૪૪૧૨.૧૪ કરોડ
થયેલ છે .



રાજયમાું િર્ષ ૨૦૦૫-૦૬માું થયેલ ૬૧.૭૮ કરોડન ુંુ મત્સ્યબીજ ઉત્સપાદન થયેલ તે િધીને િર્ષ ૨૦૧૫૧૬ માું ૮૨.૮૦ કરોડન ુંુ ઉત્સપાદન કરી રાજયએ ્િવનભષરતા હાુંિલ કરે લ છે .



ુ ીમાું ૯૩૬૫ હેકટરન ુંુ
ખારલેન્ડ ની બીન ઉપયોગી જમીનને ઝીંગા ઉછે ર હેઠળ આિરી લઇ અત્સયાર સધ
મા્ટર મેંપીગ કરાિી ૫૭૫૭.૬૫ હેકટર જમીનની લાભાથીઓને ફાળિણી કરિામાું આિેલ છે . ૨૭૦૫૮
મે. ટન ઉત્સપાદન મેળિી ૧૦૦૦૦ માણિોને િીધી રોજગારી ઉપલબ્ધ કરાિિામાું આિેલ છે .



ુ મેન્ટ ની ટોકન પધધવત િર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ થી ચાલ ુ છે . જે
દરીયામાું બોટોની અિર જિર માટે બોટ મિ
ુ રાત રાજયમાું અમલમાું મક
ુ િામાું આિેલ છે .
દે શમાું િૌપ્રથમ ગજ



ુ િામાું
િને ૨૦૦૨-૦૩ થી માછીમારોને આધવુ નક િાધનો ઉપર િહાય આપિાની યોજના અમલમાું મક
આિતા જી.પી.એિ., ફીશ ફાઇન્ડર, િી.એચ.એફ. રે ડીયો તથા લાઇફ િેિીંગ જેકેટ મળી કુ લ ૪૯૦૮૦
ુ િિામાું આિેલ છે .
િાધનો ની ખરીદી ઉપર રૂ.૨૦૩૮.૬૬ લાખની િહાય ચક



ુ ય મુંત્રીશ્રી ધિારા તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૨ ના િેરાિળ
ડીઝલ િેટ રાહતની યોજના તત્સકાલીન માનનીય મખ્
ખાતે િાગર ખેડુ િુંમેલનમાું જાહેર કરિામાું આિતા આ યોજના ઓકટોબર -૨૦૧૨ થી મુંજુર કરિામાું
આિેલ છે . આ યોજના તળે િર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ દરમ્યાન ૪૦૭૨૮ માછીમાર લાભાથીઓને રૂ.૩૭૩૬.૯૯
ુ િિામાું આિેલ છે . જ્યારે િર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ દરમ્યાન ૫૨૭૮૨ માછીમાર લાભાથીઓને
લાખની િહાય ચક
ુ િિામાું આિેલ છે . િર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે આ યોજના
રૂ. ૮૯૯૯.૮૭ લાખની ડીઝલ િેટ રાહતની િહાય ચક
ુ ી રૂ.૬૨૪૪.૨૩ લાખની િેટ રાહત ૨૧૭૮૨ માછીમાર લાભાથીઓને ચક
ુ િિામાું
તળે ડીિેમ્બર -૧૪ સધ
આિેલ છે .



માછીમાર જુથ અક્માત િીમા યોજના તળે અગાઉ ફ્કત િરકારી મુંડળીના િભ્યોને આિરી લઇ
૫૦૦૦૦/- િીમા કિચનો લાભ આપિામાું આિતો હતો જે િર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ થી રાજયના તમામ
૨,૧૮,૨૭૦ િક્રીય માછીમારોને આ યોજના નીચે આિરી લઇ દરે ક માછીમારને ૨,૦૦,૦૦૦/- ના િીમો
કિચનો લાભ આપિામાું આિે છે .



માછીમારોની ઓળખ પ્ર્થાવપત કરિા માટે બાયોમેટ્રીક્િ કાડષ બનાિિા માછીમારોના ડેટા કલેકશનમાું
ુ રાત રાજય ધિારા વિધધી હુંિલા કરે લ છે . ૧,૨૭,૧૮૨ બાયોમેટ્રીક કાડષ માટેના િધ ુ
દે શમાું િૌપ્રથમ ગજ
૧૧૧૭૪ ફોમષ ભરાયેલ છે . જે ભારત ઇલે. િી. કું પનીને મોકલિામાું આિેલ છે .



ુ ીમાું િાગર ખેડુ યોજના તળે રૂ.૪૮૦.૨૫ કરોડના ખચે ૧,૭૨,૮૬૩
િને ૨૦૦૭-૦૮ થી અત્સયાર સધ
લાભાથીઓને મત્સ્યોધોગની યોજનાઓનો લાભ આપિામાું આિેલ છે .



કચ્છ જજલ્લ્લામાું જખૌ ખાતે ૧૦૦૦ બોટોની ક્ષમતા ધરાિત ુંુ મત્સ્યબુંદર રૂ.૩૦.૩૧ કરોડના ખચે
વિકિાિાિમાું આવ્ય.ુ



નિિારી જજલ્લામાું ધોલાઇ ખાતે ૪૦૦ બોટોની ક્ષમતા ધરાિાતા મત્સ્ય બુંદરને રૂ.૧૪.૭૭ કરોડના ખચે
વિક્િાિિામાું આવ્ય.ુંુ

