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રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિત, 2020
1.0

પ રચય
પૌરાિણક કથા,

સં કૃિત અને સામાિજક તાણા-વાણામાં ગથ
ં ૂ ાયેલ ું ભારતીય

મ યો ોગ, એક િવિશ ટ અને વૈિવ યસભર ભૌગોિલક

ેણીમાં ગોઠવાયેલ છે ,

ઉ રના

શિકતશાળી િહમાલયથી લઈને દે શના ીપક પ ભાગની આસપાસના મહાસાગરો સુધી ફેલાયેલ
છે . વૈિ ક મ યઉ ોગ પિરદ્ર યમાં અપ્રિતમ એવી દે શની અ ત મ ય વિવિવધતામાં
મીનપક્ષીય માછલીઓ અને કવચધારી જીવો તેમજ જલીય વન પિતઓની ઉ જવળ રં ગાવલી
સામેલ છે

લાખો લોકોને સીધી આજીિવકા પ ૂરી પાડે છે અને તેને આનુસિં ગક અને સહાયક

પ્રવ ૃિ ઓમાં લાખો લોકો જોડાયેલા છે .
પચાસના દાયકાની શ આતમાં યારે આ ક્ષેત્રને આયોિજત િવકાસ હેઠળ લાવવામાં
આ યું હત ું યારથી કૂદકે ને ભ ૂસકે વધારો થયો છે , અને ભારતનુ ં કુલ માછલીનુ ં ઉ પાદન હવે
13.76 િમિલયન મેિટ્રક ટન (2018-19) પહો યું છે ,

માછલીના ઉ પાદનમાં ચીન અને

ઇ ડોનેિશયા પછી િવ માં ત્રીજા થાન પર છે . દિરયાઇ મ ય પકડાશ ક્ષેત્રે તેની અંદાજીત
સંભિવત 5.31 િમિલયન મેિટ્રક ટન (એમએમટી) મ ય પકડાશ તરફ આગળ વધવાનો સતત
માગર્ જાળવી રાખ્યો છે , અલબ
અસાધારણ વ ૃિ નુ ં પ્રદશર્ન કયુર્ં છે

મ યઉછે ર

ારા થયેલ ઉ પાદને છે લા ત્રણ દાયકામાં

ને કારણે ભારત એ વૈિ ક દ્રિ ટએ મ યઉછે ર

ારા

માછલીનુ ં ઉ પાદન કરતા દે શોમાં બીજા ક્રમાંકે પહોચેલ છે .
મ યો ોગ ક્ષેત્ર એ અંદાિજત 28 િમિલયન માછીમારો અને મ યખેડુતોને
આજીિવકા પ ૂરી પાડે છે ,

રા ટ્રીય વ તીના આશરે 2.04 ટકા છે , આ ક્ષેત્ર રોજગાર પેદા કરવા

માટે , ખાસ કરીને યુવાનો અને મિહલાઓ માટે , અને ખા

અને પોષક સુરક્ષા અને િવદે શી

િવિનમયની આવકને પહ ચી વળવા માટે પુ કળ તકો પ્રદાન કરે છે . 2018-19 દર યાન,
વતર્માન િકંમતો પર આ ક્ષેત્રની કુલ ગ્રોસ વે ય ૂ એડેડ (જીવીએ) . 2,12,915 કરોડ હતી,
રા ટ્રીય જીડીપીના લગભગ 1.12 ટકા અને કૃિષ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રના જીવીએનો 7.28 ટકા હતો.
આ જ સમયગાળા દરિમયાન, 13.92 લાખ ટન દિરયાઇ ઉ પાદનોની િનકાસ કરીને આ ક્ષેત્રે .
46,589 કરોડ િપયાનુ ં િવદે શી હિં ૂ ડયામણ કમા યુ ં છે . એકંદરે વષર્ 2014-15થી 2018-19 સુધી,
આ ક્ષેત્રે સરે રાશ 10.87 ટકા વાિષર્ક વ ૃિ
અથર્તત્ર
ં (7.16%) ની વ ૃિ

ન ધાવી છે ,

2011-12ના િ થર ભાવે રા ટ્રીય

કરતા વધારે છે .

ભારતનો મ યઉ ોગ ક્ષેત્ર, મ યઉછે રમાંથી ઉ પાદન અને ઉ પાદકતામાં ન ધપાત્ર
વધારો; કૃિષ, બાગાયત, મરઘાં અને પશુધન
એકીકરણ; શોિભત માછલી

વા અ ય ખેતીવાડી ક્ષેત્રો સાથે ઉ પાદક

વા િબન-ખોરાક મ યઉ ોગનુ ં િવ તરણ; અને દે શની વધતી
4

વ તીમાં ઓમેગા-3 ફેટી એિસડથી સમ ૃ

પૌિ ટક મ યપ્રોટીનની ઉપલ ધતા વધારવામાં

દિરયાઇ અને અંતદશીય અંતગર્ત બંને જળમાં અ યાર સુધીના વણવપરાયેલા કે અ પ
વપરાયેલા લાભપ્રદ સંસાધનો સુધી તેની પહ ચ પહ ચાડવાની પ્રબળ સંભાવના પ ૂરી પાડે છે .
પયાર્વરણીય મોરચે, તળાવ, ટાંકી અને લડ લેન, વરસાદી પાણીને સાચવવામાં અને સંગ્રહ
કરવામાં અને ભ ૂગભર્જળના પુન:ચાિજ ર્ંગ માટે મ ૂ યવાન સહાયક એજ ટ તરીકે સેવા આપવા
માટે ખ ૂબ જ મહ વપ ૂણર્ ભ ૂિમકા ભજવી શકે છે .
દે શની વધતી જતી વ તી અને માછલીના પ્રોટીનની વધતી જતી જ િરયાતોને
લીધે,

ોતોના ટકાઉ િવકાસની જ િરયાત હવે પહેલા કરતાં ઘણી વધારે અનુભવાય છે . આવી

માંગણીઓ સાથે મેળ ખાવા અને વ ૃિ ના માગર્ને સુિનિ ત કરવા માટે કે

આજની

જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરી શકે અને આવનારા સમયમાં તેટલી સારી િ થિતમાં માછીમારી ઉપલ ધ
કરાવી શકે, તે અથેર્ દે શ માટે એક યોગ્ય રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિત માળખું િવકિસત કરવુ ં જ રી
છે . આ નીિત ઇિ છત ઉ પાદન અને ઉ પાદકતાના તરને ટકાવી રાખવામાં મદદ કરશે તેવા
પકડાશ અને ઉછે રના માછીમારી સંસાધનોને

ે ઠ રીતે ઉપયોગમાં લેવા માટે

લુિપ્ર ટ પ્રદાન

કરશે. એવી અપેક્ષા પણ છે કે આ નીિત માળખું આગામી સમયગાળામાં રા ય અને કે દ્રશાિસત
પ્રદે શોના તરે સમાન પહેલનુ ં માગર્દશર્ન આપશે.
એ હકીકતને
કરવામાં આ યા છે
પ્રાણી સંપિ

વીકારીને કે મ યઉ ોગ સંસાધનો િવિવધ ઇકોિસ ટ સમાં સેટ

આરોગ્ય અને સંસાધનોની અખંિડતતા અને તેમાં સામેલ વન પિત અને

નક્કી કરે છે , એનએફપી એક પવર્તથી સમુદ્ર સુધીનો સવર્સમાવેશી અિભગમ

અપનાવશે. આ સુિનિ ત કરશે કે આ ક્ષેત્રને બા

ોતોથી લઘુ મ પ્રિતકૂળ અસરો મળે છે

અને પ્રિક્રયામાં પયાર્ વરણ પર લઘુ મ પ્રિતકૂળ અસરો થાય છે . ' લુ ઇકોનોમી' ના માળખાની
અંદર, એનએફપી અ ય આિથર્ક ક્ષેત્રો,

મ કે કૃિષ, પશુધન, જળ સંસાધનો, હાઇડ્રો-ઇલેિક્ટ્રક

પાવર, ઉજાર્, વન અને પયાર્વરણ, ઇકો-ટિૂ રઝમ, ગ્રામીણ િવકાસ, િશિપંગ, વગેરે ‘ લુઇકોનોમી' ના
લ યોને પહ ચી વળવા માટે ઉ પાદક એકીકરણની ખાતરી કરશે.
એનએફપી હવામાન પિરવતર્ન મ ય થ ગ્લોબલ વાિમર્ંગ, ચક્રવાત અને સુનામી,
પ ૂર અને દુ કાળ
પિરિ થિત

વી આ યંિતક કુદરતી ઘટનાઓ, અને COVID‐19

વી કોઈ પણ અભ ૂતપ ૂવર્

વા સતત વધતા જતા પ્રભાવોથી માછીમારી સમુદાયોની નબળાઈને ઘટાડવા પર

પ ૂરતો ભાર મ ૂકે છે . તેને સુિનિ ત કરવા અને રોગચાળા, સમુદાયની િ થિત થાપકતા તથા આ
પ્રકારના જોખમોને સરભર કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે .
એનએફપી એ હકીકતને પણ
વાતાવરણમાં આગળ વધી રહેલ છે

યાનમાં લેશે કે મ યો ોગ ધીરે -ધીરે વૈિ કરણ

માં વેપાર, જળક્ષેત્રની વહચણી, આંતર-એક્સક્લ ૂિઝવ

ઝોન ક્ષેત્ર (ઇઇઝેડ) દર યાન માછલીઓની પ્રજાિતઓનુ ં થળાંતર, જીવંત જળચર પ્રાણીઓની
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આંતર-બાઉ ડ્રી િહલચાલ, ગેરકાયદે સર, અનરીપોટડ અને અિનયંિત્રત માછીમારીને અટકાવવી
અને છે વટે બંધનકતાર્ અને િબન-બંધનકતાર્ બંને પ્રકૃિતના આંતરરા ટ્રીય સાધનો માટે ભારતની
પ્રિતબ તા વી બાબતો સામેલ છે .
એ જ રીતે, વહચાયેલ મ યઉ ોગ ઇકોિસ ટ સની ટ્રા સ-બાઉ ડ્રી મેનેજમે ટ અને
તેમાં રહેલા સંસાધનો અને તેમના લાંબા ગાળાના ટકાઉપણુન
ં ા િહતમાં સહકારી યવ થાઓ
સુિનિ ત કરવા માટે પ્રાદે િશક પિરમાણો પણ એનએફપીમાં પ ૂરતા પ્રમાણમાં પ્રિતિબંિબત થશે.
છે વટે , સરકારે મ યો ોગ ક્ષેત્ર માટે એક અલગ મંત્રાલય બના યું છે તેનાથી
પ્રેરણા પ્રા ત થાય છે , આ નીિત રા ટ્રીય આકાંક્ષાઓ અને દે શના નેત ૃ વ ારા િનધાર્ િરત િવકાસ
લ યોને પ્રિતિબંિબત કરશે,

થી મ યો ોગ અ ય િવકાસલક્ષી ક્ષેત્રો સાથે સમાન ભાગીદાર

બને તે સુિનિ ત કરશે. વષર્ 2025 સુધીમાં ભારતને 5.0 િટ્રિલયન ડોલરની અથર્ યવ થા
બનાવવામાં આવશે.

2.0

તાવના
બંધારણના મુખ્ય િસ ાંતોના આધારે , અને લોકો કેિ દ્રત અને સહભાગી અિભગમ

અપનાવવા, રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિત ઇિક્વટી અને સમાનતાને આગળ વધારવા, ટકાઉપણુ ં
સુિનિ ત કરવા, જાિત ( ી/પુરુષ)ને મુખ્ય પ્રવાહમાં રાખવાની અને તેની ભ ૂિમકામાં વધારો,
સમાિવ ટ િવકાસને પ્રો સાહન,

આ મિનભર્રતાને પ્રો સાહન આપવાનો અને ઉ મવ ૃિ ,

ભાગીદારીનુ ં િનમાર્ ણ, આંતરરા ટ્રીય ઇિક્વટી જાળવવા, પેટાકંપનીના િસ ાંતને અનુસરીને, અને
આગામી એક દાયકા સુધીમાં મ યઉ ોગ ક્ષેત્ર માટે માગર્-નકશા બનાવવાનુ ં છે .

3.0

ટ
"એક તંદુર ત અને વાઇબ્રે ટ િફશરીઝ સેક્ટર

વતર્માન અને ભાિવ પેઢીની

જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરે છે ”.

4.0

હ ુ
"રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિત નો હેત ુ દે શમાં તમામ પ્રિક્રયાઓના મ ૂળ

થાને

સંસાધનોની િનરં તરતા જાળવી રાખી આગામી દસ વષર્ દરિમયાન માછીમારો અને માછલીના
ૂ ોના સામાિજક અને આિથર્ક લ યો અને સુખાકારીને પ ૂણર્ કરવાનો અને તે થકી મ યો ોગ
ખેડત
ક્ષેત્રના સંકલન અને સંચાલનને માગર્દશર્ન આપવાનો છે ."
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ઉ ે શો

5.0

રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિતનો ઉ ે શ દે શમાં મ ય પકડાશ અને મ યઉછે ર
ઉ ોગના સવાર્ં ગી િવકાસને સુરિક્ષત કરવાનો છે .

યારે માછીમારો અને માછલીઓ નીિતના

મ ૂળ કે દ્રમાં રહેશે, તેનો ઉ ે શ સંચાલન અને સંસાધનો અને તેનાથી સંકળાયેલા રહેઠાણોના
ટકાઉ િવકાસને સુિનિ ત કરવાનો, જીવસ ૃિ ટની અખંિડતતા જાળવવાનો, વધતી જતી વ તીની
ખા

અને પોષક સલામતીને પહ ચી વળવાનો, રક્ષણ કરવાનો છે . માછીમારી અને ખેડૂત

સમુદાયોના હકો અને તેમનો િ થિત થાપકતા વધારવી, ભારતીય માછલીઓ અને માછલી
ઉ પાદનોને વૈિ ક

તરે

પધાર્ મક બનાવવી, અને મ યઉ ોગ સંસાધનોના ટકાઉ અને

મુજબના ઉપયોગ પર વૈિ ક એજ ડાની પિરપ ૂણર્તા કરવી એ તરફ ભારતની પ્રિતબ તાને
સમથર્ન આપે છે .

6.0

ૂહરચના/કાયનીિત
રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિત (એનએફપી) એ દે શની સમગ્ર ભ ૂિમ અને ઇઇઝેડને

સમાિવ ટ કરે છે અને તે દસ વષર્ (2021-2030) ની સમયમયાર્ દામાં છે . િન નિલિખત
ય ૂહરચનાના યાપક પિરમાણો 10 િવભાગો (6.1-6.10) હેઠળ દશાર્ વેલ છે .

6.1

દ રયાઇ મ યઉ ોગ
ભારતીય િવકાસ યોજનામાં સામા ય રીતે મ યઉ ોગ ક્ષેત્રની સંભાવનાઓ અને

ખાસ કરીને દિરયાઇ મ યો ોગ ઉપ-ક્ષેત્રની સંભાવનાને ખ ૂબ જ મા યતા મળી હતી. વ તીની
ખોરાક અને પોષક જ િરયાતોને સુરિક્ષત કરવા ઉપરાંત, દિરયાઇ મ યો ોગ વેપાર અને
યવસાયમાં પણ મહ વપ ૂણર્ ભ ૂિમકા ભજવે છે , અને આ પ્રિક્રયામાં દિરયાકાંઠાના સમુદાયોની
રોજગાર અને આજીિવકાને પ્રો સાહન આપે છે .
1976 માં ઇઇઝેડની ઘોષણા પછી, ભારત માટે ઉપલ ધ દિરયાઇ ક્ષેત્રનો અંદાજ
2.02 િમિલયન ચોરસ િક.મી., 0.372 િમિલયન ચોરસ િક.મી.નો શે ફ િવ તાર અને 8000+
િક.મી.નો દિરયાિકનારો છે . ઇઇઝેડ પર સાવર્ભૌમ અિધકાર સાથે, ભારતે પણ આ ક્ષેત્રમાં
દિરયાઇ રહેઠાણ સંસાધનોના સંરક્ષણ, િવકાસ અને

ે ઠ રીતે ઉપયોગ કરવાની જવાબદારી

પ્રા ત કરી છે . ભારતમાં દિરયાઇ માછીમારની વ તી 3.77 િમિલયન હોવાનો અંદાજ છે ,

માંથી

0.93 િમિલયન સિક્રય માછીમારો છે . લગભગ 0.52 િમિલયન લોકો માછીમારી અને તેનાથી
સંબિં ધત પ્રવ ૃિ ઓમાં રોકાયેલા છે ,
માકિટંગમાં સિક્રય હોય છે
14000

માંથી 69 ટકા મિહલાઓ છે . મિહલાઓ ખાસ કરીને િફશ

યાં તેઓ ભાગ લેનારાઓની લગભગ 86 ટકા હોય છે . લગભગ

ીઓ માછલીના બીજ સંગ્રહમાં અને એક સમાન સંખ્યામાં છીપલા સંગ્રહ પ્રવ ૃિ ઓમાં
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રોકાયેલ છે . સમગ્ર રીતે દિરયાઇ મ યો ોગ ક્ષેત્રે નાના પાયાના મ યો ોગ નુ ં વચર્ વ રહેલ
છે .

દ રયાઇ મ યઉ ોગને ટકાવી રાખ ંુ

6.1.1

ઇઇઝેડમાંથી દિરયાઇ મ યો ોગની વતર્માન સંભિવત ઉપજ (PY) નો અંદાજ
5.31 એમએમટી
એમએમટી

ટલો છે . વતર્માન ઉપજ (2018-2019) 4.18 એમએમટી છે ,

ઉપજમાં 1.13

ટલો વધારો કરવાની સંભાવના દશાર્ વે છે . અંડર/અનએક્સ લોઇટે ડ સંસાધનો

200 થી 500-મીટર ઉંડાઈવાળા ક્ષેત્રમાં અને દિરયાઇ જળમાં ઉપલ ધ છે . ટ ૂના અને ટ ૂના
વી માછલીઓનાં સંભિવત ઉપજ િસવાયના
િબનપરં પરાગત િફનિફશ અને શેલિફશ
અને ટ ૂના

દિરયાઇ જળમાં ઘણા અ ય સંસાધનો

ુ ા
વા કે માયક્ટોિફ સ અને દિરયાઇ િ ક્વડ છે . ટ ન

વી માછલીઓ (0.23 એમએમટી) અને દિરયાઇ િ ક્વ સ (0.63 એમએમટી) ની

સંપ ૂણર્ સંભાવનાને સમજવા માટે, નીિતગત પહેલ તેમને માછીમારોની કુશળતા અને ક્ષમતામાં
સુધારણા તરફ દોરી જશે,

થી તેઓને સારી િ થિતમાં લઈ શકાય. સંભિવત િફિશંગ મેદાન

શોધી કાઢવા, લણણી પછીની કામગીરીમાં સુધારો કરવા અને મ ૂ યવધર્ન કરવા અને ખોરાકની
સલામતી સુિનિ ત કરવા માટે આધુિનક િફિશંગ જહાજો અને િગયર અને સંશોધન અને
િવકાસના ઇનપુ સની પ્રાિ તમાં સહાય પ ૂરી પાડીને આ પહેલને આગળ વધારવામાં આવશે.
જો કે, અંદાજોની અિનિ તતાઓને

યાનમાં લેતા, જગલી
ં
માછલીની લણણી અંગેના વૈિ ક

ધોરણો અનુસાર અને મુખ્ય િસ ાંતો તરીકે િ થરતા અને સમાનતા સાથે સાવચેતીપ ૂવર્કનો
અિભગમ અપનાવવાની જ ર છે .
ટકાઉપણા (ઇકોલોજીકલ, આિથર્ક, સામાિજક અને સં થાકીય) ને સુિનિ ત કરવા
પર

યાન કેિ દ્રત કરવાથી, સૌથી તા કાિલક જ િરયાત એ સંસાધનોની િ થરતાને

રાખીને માછીમારીના પ્રય નોનુ ં તકર્ સગ
ં ત બનાવવાની છે .

યાનમાં

માછીમારીની કામગીરીની આિથર્ક

ૂ ા ગાળામાં, આ ક્ષેત્રમાં વધારાની પ્રવેશ અટકાવવાનો અને
સ રતાને સુિનિ ત કરશે. ટંક
ુ ન તરફ આગળ વધવાના પ્રય નોનુ ં ફરીથી િવતરણ કરવાનો લ ય હશે. મોટે
યારબાદ સંતલ
ભાગે દિરયાઇ પાણીમાં, ફક્ત અંડર અથવા અનએ ક્સ લોઈડ સંસાધનો માટે જ વધારાના
પ્રય નોની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે . અ ય યવ થાપન પગલાંમાં, િફિશંગના િદવસો,
કામગીરીનુ ં ક્ષેત્ર, એિ જન હોસર્પાવર, િગયર સાઇઝ, લઘુ મ મેશ સાઇઝ, લઘુતમ કાન ૂની કદ
પે મહ વપ ૂણર્ પ્રજાિતઓના એમએલએસ માટે રા ટ્રીય

(એમએલએસ) અને

યાવસાિયક

માગર્દિશર્કાના િવકાસ

વા ઇનપુટ અને આઉટપુટ િનયંત્રણનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. આ

પગલાઓને આગળ કાફલાની યોજનાઓ અને

ોતનો અવક્ષય સમાયેલ છે તેની ખાતરી કરવા

માટે મ યઉ ોગ યવ થાપન ક્ષેત્રો બનાવવા સાથે ટે કો આપવામાં આવશે. મ યઉ ોગ અને
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સંબિં ધત સં થાઓ તે માછલી જ થામાં કે

ક્ષીણ થઈ ગયેલી અથવા ત ૂટી ગયેલી િ થિતમાં છે

તેના માટે ફરીથી િનમાર્ણ/પુનપ્રાિ ત યોજનાઓ ઘડવાની ખાતરી કરશે. આવા પ્રય નો દિરયાઇ
પશુપાલન અને કૃિત્રમ ખડકોની જમાવટ પર આધાિરત હશે

મ કે માછલીઓના જ થામાં

ભરપાઈ કરવા અને સંવેદનશીલ દિરયાઇ વાતાવરણમાં પ્રજાિતની િવિવધતામાં સુધારો
કરવાના મેનેજમે ટ િવક પો. સંભિવત ઉપજના અંદાજોના આધારે માછીમારીની ક્ષમતા માટે
ક્ષમતા મ ૂ યાંકન માળખું તૈયાર કરવામાં આવશે અને ઓળખાતા િફશ જ થાને સતત ધોરણે
લણણી કરવા દે વા માટે િનયિમત જ થાની આકારણી કરવામાં આવશે.
ઉ પાદન પ્રિક્રયાઓમાં મુખ્ય પ્રવાહના

વિવિવધતા સંરક્ષણ તરફ પ્રયાસો

કરવામાં આવશે; પ્રજાિત-િવિશ ટ અને પ્રાદે િશક/ક્ષેત્ર-િવિશ ટ સંચાલન યોજનાઓ,

માં

ઇકોલોજીકલ અને બાયોલોિજકલી િસિગ્નિફક ટ એિરયાઝ (ઇબીએસએ) અને સંવેદનશીલ
દિરયાઇ ઇકોિસ ટ સ (વીએમઇ) ના સંરક્ષણનો સમાવેશ થાય છે ; આઇકોિનક અને લુ તપ્રાય
અને જોખમી (ઇટીપી) પ્રજાિતઓનુ ં સંરક્ષણ; સંસાધનોના ટકાઉ ઉપયોગ માટે અવકાશી અને
અ થાયી પગલાં; અને સલાહકાર પ્રિક્રયાઓ ારા માછલીના આ ય થાનની રચના. સાથોસાથ,
સરકાર હાલના મરીન પ્રોટેક્ટેડ એિરયાઝ (એમપીએ) ની સમીક્ષા અને સમયાંતરે મ ૂ યાંકન
પણ કરશે અને પરં પરાગત માછીમારોના કાયર્કાળના અિધકારો સુરિક્ષત છે અને તેમના
સંરક્ષણના આવા પગલાં

ારા તેમની આજીિવકા પર અસર ન પડે તે સુિનિ ત કરવા

કાયદાકીય સહાયતા પ ૂરી પાડશે.
દિરયાઇ ઇકોિસ ટમના તમામ જીવંત અને િનજીર્વ ઘટકોની સુખાકારી અને
ભાગીદારોની સામાિજક િવશેષતાઓ અને આિથર્ક જ િરયાતોને

યાનમાં રાખીને િફશરીઝ

મેનેજમે ટ (ઇએએફએમ) નો ઇકોિસ ટમ અિભગમ લાગુ કરવામાં આવશે. સમાન િશરામાં,
સહભાગી યવ થાપન અથવા સહ- યવ થાપન,

વૈિ ક તરે બહિુ હ સેદારી, બહપ્ર
ુ જાિતઓ

અને મ ટી- લીટ િફશરીઝની સફળ મેનેજમે ટ િસ ટ સમાંની એક તરીકે મા યતા છે . કેરળ,
તિમલનાડુ અને પુ ચેરી
વખતે

ારા િનધાર્ િરત ઉદાહરણો દે શમાં સહ-સંચાલનને પ્રો સાહન આપતી

યાનમાં લેવામાં આવશે. થાિનક, પ્રાદે િશક, આંતર-રા ય અને રા ટ્રીય મ યઉ ોગ

કાઉિ સલો પણ માછીમારોના જુદા જુદા જૂથો વ ચેના તકરારના સમાધાનમાં મુખ્ય ભ ૂિમકા
િનભાવશે અને આ

યવ થાપન પગલાં રજૂ કરવાના ધારાધોરણો ક્ષેત્રના તમામ સંબિં ધત

િહ સેદારો સાથે પરામશર્ કરવામાં આવશે.
અવકાશી અને અ થાયી બંધ લાગુ પાડવાથી દે શની દિરયાઇ માછલીની સંપિ
ટકાવી રાખવામાં મદદ મળી છે . આ ખાતરી કરવા માટે કે આ

યવ થાપન પગલાંથી

માછીમારોની આજીિવકામાં અસરકારક રીતે સુધારો થાય છે , સાવચેતી અિભગમ સિહત
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ઉપલ ધ

ે ઠ વૈજ્ઞાિનક માિહતીને

યાનમાં રાખીને, અને માછીમારો અને અ ય સંબિં ધત

િહ સેદારોની યોગ્ય જોડાણ સાથે, સામિયક સમીક્ષાઓ હાથ ધરવામાં આવશે.
હાલમાં, દિરયાકાંઠાનાં રા યો/કે દ્રશાિસત કે દ્રો પાસે પરં પરાગત માછીમારો
માટે િવિશ ટ ક્ષેત્રો આરિક્ષત છે (િકનારાથી ઉંડાઈ અથવા અંતરના આધારે )

યાં યાંિત્રક રીતે

માછલી પકડવાની મંજૂરી નથી. મ યઉ ોગ અથવા ટીયુઆરએફ માટે ના આવા પ્રદે શી
ઉપયોગના અિધકાર, કારીગરીના માછીમારોની આજીિવકા ટકાવી રાખવામાં ઉપયોગી સાિબત
થયા છે . સરકાર કારીગરીના માછીમારોને આ પ્રકારનુ ં સમથર્ન આપવાનુ ં ચાલુ રાખશે અને
વપરાશકતાર્ જૂથો સાથે પરામશર્ કરીને, તે પ્રાદે િશક પાણીમાં પરં પરાગત માછીમારો માટે
હાલમાં ઉપલ ધ િવ તારને વધારવાનો િવચાર કરશે.
મ યો ોગનુ ં સંચાલન એક સંકિલત અિભગમનુ ં પાલન કરશે,

માં પરં પરાગત

જ્ઞાન અને િવજ્ઞાનને યવસાિયક િસ ાંતો અને બંને પ્રાથિમક િહ સેદારોની અસરકારક જોડાણ
સાથે સંિમિ ત કરવામાં આવશે, અને માછીમારી ઇકોલોજીકલ અને આિથર્ક રીતે ટકાઉ છે તેની
ખાતરી કરવા માટે આનુષિં ગક પ્રવ ૃિ ઓમાં રોકવામાં આવશે. જ્ઞાન યવ થાપન, ઝડપી અને
સરળ પ્રસાર અને સમુદ્ર મ યઉ ોગ ક્ષેત્રના મુખ્ય લક્ષણો,

મ કે સાધન િવપુલતા અને

િવતરણ પર માિહતીની ઉપલ ધતાને વધારવા માટે નો અિભગમ હશે; રીઅલ-ટાઇમ િરસોસર્
નકશા; ઉ પાદકતા આકારણી; રીઅલ-ટાઇમ પોટેિ શયલ િફિશંગ ઝોન (પીએફઝેડ) સલાહ;
માછીમારોના લાભ માટે હવામાનની આગાહી. માછીમારી સમુદાયના સમથર્નમાં લાભ મેળવવા
માટે ઈ ફમેર્શન ટે કનોલોજી (આઇટી) અને

પેસ ટેકનોલોજી (એસટી) નો ઉપયોગ મહ મ

ઉપયોગમાં મ ૂકવામાં આવશે.
ઓફશોર વોટર અને એિશયાઝ િબયો ડ નેશનલ

યુિરિશશન (એબીએન ) માં

માછીમારી એ બંને મ ૂડી અને તકનીકી-સઘન છે . સમાિવ ટ િવકાસ માટે દિરયાઇ મ યઉ ોગની
સંભાવનાને સંપ ૂણર્ રીતે વધારવા માટે ઉંડા સમુદ્રમાં િફિશંગ અને પ્રોસેિસંગમાં ખાનગી રોકાણોને
પ્રો સાહન આપવામાં આવશે. ઉ ોગસાહિસક િવકાસ, સારી તકનીકોની ઉપલ ધતા, જાહેરખાનગી ભાગીદારી (પીપીપી) ની

યવ થા અને દિરયાઇ મ યઉ ોગ ક્ષેત્ર માટે સં થાકીય

નાણાંના વધુ સારા લાભને પ્રો સાહન આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, સી ડ પ્રોસેિસંગ અને
િનકાસ ક્ષેત્રના એકીકરણ માટે ઉંડા સમુદ્રમાં િફિશંગ ઉ ોગ સાથે ક્ષેત્રના સવર્ગ્રાહી િવકાસ માટે
કામ કરવાની રીતો પર કામ કરવામાં આવશે.
સરકાર ઉંડા સમુદ્રમાં માછીમારી હાથ ધરવા અને લોકિપ્રય બનાવવા માટે
પરં પરાગત માછીમારોની કુશળતા અને ક્ષમતા વધારવા માટે નવી યોજનાઓ રજૂ કરશે,
હાલના ઉંડા સમુદ્રમાં િફિશંગ કાફલાનુ ં આધુિનકરણ, માછીમારી

ારા નવા/સુધારે લા વદે શી

ઉંડા સમુદ્રમાં િફિશંગ જહાજોની રજૂઆત સહકારી/ વ-સહાય જૂથો (SHGs), ઓન-બોડર્ તાલીમ
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અને બજારો અને િનકાસ માટે જોડાણો અને આ િમકેિનઝ સ/યોજનાઓ રજૂ કરતી વખતે,
પગલાં લેવામાં આવશે તે સુિનિ ત કરવા માટે કે ઇઇઝેડ અને એબીએન

માં માછીમારીને

લગતા આંતરરા ટ્રીય સાધનો હેઠળ િનધાર્ િરત િનયમો અને િનયમોનુ ં પણ આ પ્રકારની પહેલ
કરે છે .
ઇઇઝેડ અને તેનાથી આગળના ઉંડા સમુદ્ર સંસાધનોના ઉપયોગને માત્ર EEZ માં
ઉપલ ધ સંસાધનોની દ્રિ ટએ જ નહીં, પણ માળખાગત સુિવધાઓ પણ
આવશે; તકનીકી

યાનમાં લેવામાં

યાં વહાણ બાંધકામ, સવેર્ક્ષણ અને પ્રમાણપત્ર માટે ; માનવ ક્ષમતા િવકાસ;

મજબ ૂત મોિનટિરંગ, કંટ્રોલ એ ડ સવેર્લ સ (એમસીએસ) શાસન સાથે, િનયમો અને િનયમોનો
યાપક અને અમલ કરવા યોગ્ય સમ ૂહ; અને

એક

યવસાિયક મ યઉ ોગ સંસાધનો પર

વૈજ્ઞાિનક અને તકનીકી માિહતીની ઉપલ ધતા, અને તેમને લ ય બનાવવાની

ે ઠ માછીમારી

પ િતઓ. જો કે, આ પ્રકારની પહેલ સમુદ્રમાં દિરયાકાંઠાની સુરક્ષા અને માછીમારોની સલામતી
માટે યોગ્ય દે ખરે ખ અને સંદેશા યવહાર સાથે ઉ ચ સમુદ્રમાં અને એબીએન

માં મ યો ોગ

સંબિં ધત આંતરરા ટ્રીય કરારો/ યવ થામાં સંબિં ધત જોગવાઈઓનુ ં પાલનને આિધન રહેશે.
દિરયાકાંઠાના રા યો/કે દ્રશાિસત પ્રદે શો(યુટી) ની સરકારની સલાહ સાથે
ઇઇઝેડ માટે સંપ ૂણર્ સંસાધન ઉપયોગ યોજનાનો િવકાસ કરશે,

દિરયાઇ રા યો/કે દ્રશાિસત

પ્રદે શની જ િરયાતો અને બે ટાપુ અ દમાન અને િનકોબાર અને લક્ષ ીપ યુ.ટી. ની િવશેષ અને
િવિશ ટ આવ યકતાઓને

યાનમાં લેવાશે. તે જ સમયે, દિરયાકાંઠાના રા યો/કે દ્રશાિસત

પ્રદે શને પણ મા યતા આપવા િવનંતી કરવામાં આવશે કે ઇઇઝેડનો િવ તાર 12 થી 200
નોિટકલ માઇલ (એનએમ) ની વ ચે કે દ્ર સરકાર ારા સંચાિલત એક સામા ય સાધન છે અને
તેમના

ારા અલગ માછલી પકડવાની ય ૂહરચના વધારે શોષણ તરફ દોરી શકે છે . આંતર-

રા ય/યુટી સંઘષર્ અને આંતરરા ટ્રીય તકરાર તેમજ આંતરરા ટ્રીય તકરાર ઘટાડવા અને
મેનેજ કરવા માટે એક સં થાકીય મથામણ ઉભુ ં કરવામાં આવશે અને તેને મજબ ૂત બનાવવામાં
આવશે, ખાસ કરીને દિરયાઇ મ યઉ ોગના સંચાલન માટે પાડોશી દે શો સાથે સરકાર સંકિલત
દિરયાકાંઠા અને ટાપુઓની મ યઉ ોગ િવકાસ યોજનાઓ તૈયાર કરશે અને તેનો અમલ કરશે,
દિરયાકાંઠાના રા યો/કે દ્રશાિસત કે દ્રો અને ટાપુઓના અથર્તત્ર
ં ને વધારવામાં મદદ કરશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

યોગ્ય અને જવાબદાર તકનીકનો ઉપયોગ કરીને અને િહ સેદારો, ખાસ કરીને
કારીગરીના માછીમારોની ક્ષમતાના િનમાર્ ણ

ારા લણણી અને લણણી પછીની

સુિવધાઓ િવકસાવવા માટેના રોકાણને પ્રો સાહન આપી અપયાર્ ત શોિષત સંસાધનોમાં
ઉંડા સમુદ્રની માછીમારી અને રા ટ્રીય અિધકારક્ષેત્રની બહારના િવ તારોમાં માછીમારીને
પ્રો સાહન આપવુ,.ં
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•

માછીમારીના પ્રય નોને ઓિ ટમાઇઝ કરવુ ં અને ત ૂટે લા/અધોગિતવાળા માછલીના
જ થાને પુનિનર્માર્ણ માટે મેનેજમે ટ યોજનાઓ ઘડવી અને અમલમાં મ ૂકવી.

•

પ્રજાિત-િવિશ ટ અને ઝોનલ/ક્ષેત્ર-િવિશ ટ સંચાલન યોજનાઓ

વા સલાહકાર

પ્રિક્રયાઓ ારા સંરક્ષણના પગલાં િવકસાવવા અને ઇઇઝેડમાં સંસાધનના ઉપયોગ માટે
સલાહકારી રીતે સાક યવાદી યોજના તૈયાર કરવી.
•

ઇએએફએમ અને સહ- યવ થાપન અિભગમોને અપનાવવાનો પ્રો સાહન આપવામાં
આવશે.

•

દિરયાકાંઠાના રા યો અને કે દ્રશાિસત કે દ્રોને એમએફઆરએ હેઠળ નોન-િમકેિનકલ
મ યઉ ોગ નૌકા સંચાલકો માટે આરિક્ષત િવ તાર વધારવા પ્રો સાિહત કરવુ.ં

•

એડવા ડ આઇટી ટેકનોલોજીઓના ઉપયોગથી દિરયાઇ િફશરીઝ ક્ષેત્રના સંપ ૂણર્
પેક્ટ્રમમાં જ્ઞાન સંચાલનની સુિવધા કરવી.

•

માછીમારોની સલામતીની ખાતરી અને રા ટ્રીય સુરક્ષા

યારે ઉંડા સમુદ્રમાં માછીમારી

અને રા ટ્રીય પાણીથી આગળ માછીમારી િવકસાવવી.
6.1.2

દે ખરે ખ, િનયંત્રણ અને િનરીક્ષણ
સરકાર

ારા અપનાવવામાં આવેલા એમસીએસ (એનપીઓએ-એમસીએસ)

નેશનલ લાન ઓફ એક્શનના પગલે, દિરયાઇ મ યઉ ોગ ક્ષેત્ર માટે વિન અને અસરકારક
એમસીએસ શાસન માટે ની જગ્યાએ હાલની પ િતઓને વધુ મજબુત બનાવવાની જ ર છે .
હાલમાં સરકાર પાસે દિરયાઇ ક્ષેત્રમાં કાયર્રત તમામ િફિશંગ જહાજોની ન ધણી માટે
ઓનલાઇન

ગણવેશ

ન ધણી

અને

લાઇસેંિસંગ

મોટરચાિલત, િમકેિનકલ અને િબન-યાંિત્રક).
અને ન ધણી અને લાઇસિ સંગ

િસ ટમ

(રીઅલક્રા ટ)

છે

(કારીગરી,

યારે માછલી પકડવા અને પ્રય નોનુ ં િનરીક્ષણ

ારા માછીમારી પર િનયંત્રણ રાખેલ છે , એમસીએસ પ્રવ ૃિ ઓ

દિરયાઇ રા યો/કે દ્રશાિસત કે દ્રો, દિરયાઇ પોલીસ અને ભારતીય દિરયાકાંઠાના મ યો ોગ
િવભાગ (ડીઓએફ) ની વધુ સંડોવણી ારા વધુ મજબ ૂત બનાવવામાં આવશે. ગાડર્ (આઈસીજી)
ચીપ-આધાિરત માટર્ ન ધણી કાડ્ ર્ સ, લોગબુકનો ફરિજયાત ઉપયોગ (કાગળ અને ઇલેક્ટ્રોિનક
બંને) ની રજૂઆત કરીને, તેમજ પેસ ટે ક્નોલોજી અને આઇટી ટૂ સના િવ ત ૃત ઉપયોગ

ારા,

એમસીએસમાં મજબ ૂત અને સુધારણા તબક્કાવાર રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. કે દ્ર સરકાર
રા ય/કે દ્રશાિસત રા ય સરકારો સાથે મળીને વધુ અસરકારક એમસીએસ િસ ટમ મ ૂકવા માટે
કામ કરશે અને એમસીએસના કાય ના અમલીકરણમાં સમુદાયની ભ ૂિમકા તેમજ એમસીએસ
મેનેજરોની કુશળતા અને ક્ષમતા વધારવામાં પણ મદદ કરશે.
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દિરયાઇ મ યઉ ોગ ક્ષેત્રની િડઝાઇન, બાંધકામ સામગ્રી, કદ, એિ જન અને
િગયર અને ઓપરે શન ક્ષેત્રમાં િવિવધ પ્રકારની માછીમારી વાહનોની લાક્ષિણકતા છે . ન ધણી,
સવેર્ અને પ્રમાણપત્ર, ઓળખ દ તાવેજો અને ટ્રેિકંગ ઉપકરણોની ફરિજયાત કેરેજ, ઉપરોક્ત
જોગવાઈઓના ઉ લંઘન બદલ દં ડ,

દિરયાઇ સલામતી અને માછીમારીના જહાજોના

સંચાલનનાં ધારાધોરણને લગતા કાયદાઓની સુધારણા કરવી જ રી છે . મ યઉ ોગ ક્ષેત્ર અને
અ

અને

કૃિષ

સંગઠન

(એફએઓ),

આંતરરા ટ્રીય

આંતરરા ટ્રીય મજૂર સંગઠન (આઇએલઓ), વગેરે

દિરયાઇ

સંગઠન

(આઇએમઓ),

વા સંબિં ધત એજ સીઓ ારા સ ૂચવવામાં

આવેલા આંતરરા ટ્રીય ધોરણો અને ધારાધોરણોનુ ં પાલન કરવા માટે પણ હાલના િનયમોને
અપડેટ કરતી વખતે અને િનયમોમાં, તેની જવાબદારી સુિનિ ત કરવા અને િગયર/ઘો ટ
િફિશંગના નુકસાનને ઘટાડવા, માછીમારીના જહાજોની દિરયાઇ સમુદ્રતા, અને વ ૃ ાવ થા અને
અિવ સનીય માછીમારી જહાજોને તબક્કાવાર કરવા, બોટ િબિ ડંગ યાડ્ ર્ સની ફરિજયાત
ન ધણી, િફિશંગ િગયરની ન ધણી રજૂ કરવી પણ જ રી રહેશે.
ભારત ગેરકાયદે સર, અસંબિં ધત અને અિનયંિત્રત (આઇયુય)ુ િફિશંગને રોકવા,
અટકાવવા અને તેને દૂ ર કરવા માટે અનેક આંતરરા ટ્રીય કરારો/ યવ થાઓમાં ભાગ લે છે ,
સરકાર તેના પોતાના ઇઇઝેડ અને એબીએન

માં કોઈપણ આઇયુય ુ િફિશંગમાં ભારતીય

મ યઉ ોગ કાફલામાં સંડોવણી ન કરે તેની ખાતરી કરવા માટે બંદર અને સમુદ્ર બંને બાજુ
એક સંચાલન પ િત થાિપત કરશે.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

દિરયાકાંઠાના રા યો/કે દ્રશાિસત કે દ્રો અને અ ય સંબિં ધત મંત્રાલયો/િવભાગો સાથે
સંકલન કરીને એનપીઓએ-એમસીએસના પગલે અસરકારક એમસીએસ િસ ટમની
થાપના કરીને આમાં એમસીએસના સંચાલકોની કુશળતા અને ક્ષમતાઓમાં વધારો
તેમજ એમસીએસ કાય ના અમલીકરણમાં સમુદાયની ભ ૂિમકાનો પણ સમાવેશ થશે.

•

રા ટ્રીય અને િવદે શી િફિશંગ જહાજો

ારા આઈયુય ુ િફિશંગ પર િનયંત્રણ લાવવાનાં

પગલાઓને પ્રો સાહન આપવુ.ં

6.2

તદશીય મ યઉ ોગ
અંતદશીય મ યઉ ોગ એ દિરયાઇ મ યઉ ોગના

ોત

ટલુજ
ં િવશાળ અને

વૈિવ યસભર છે અને મ યઉ ોગ સંસાધનો અને આજીિવકા, ખોરાક અને વ તી માટે ના
પોષણના

ોત તરીકે તેન ુ ં અનેરંુ મહ વ છે . ભારતની મુખ્ય નદીઓ સાથેના સમુદ્રી સમુદાયો

દિરયાઇ માછીમારોની

મ જૂના અને પરં પરાગત છે , તેમ છતાં, અંતદશીય ક્ષેત્રમાં બદલાતા
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પિરપ્રે ય સાથે, તેમનુ ં જીવનિનવાર્હના અ ય

ોતમાં થળાંતર અ ય કોઈ ખા

ઉ પાદન ક્ષેત્ર

કરતાં વધુ પ ટ છે .
અંતદશીય રીતે મેળવેલા મ યઉ ોગ સંસાધનોમાં નદીની લંબાઈ 2,01,496
િકમી (ઉપનદીઓ, અને િસંચાઇ નહેરો સિહત), 3.52 િમિલયન હેક્ટર નાના અને મોટા જળાશયો
અને 1.2 િમિલયન હેક્ટર પ ૂરના પ ાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે ,

અંતિરયાળ માછીમારી

માટે ઉપલ ધ કુલ ક્ષેત્ર છે . નદીઓ અને નહેરોને બાદ કરતાં 8.24 િમિલયન હેક્ટરનો અંદાજ
છે . કુલ અંતદશીય માછીમારોની વ તી આશરે 24.29 િમિલયન હોવાનો અંદાજ છે .

ભારતીય નદીઓ અને તેના પ ૂરના મેદાનો, કુદરતી તળાવો અને

6.2.1

જલ લાિવત િવ તાર (વેટલે ડ) ક્ષેત્રમાં મ યો ોગનુ ં યવ થાપન
મુખ્ય નદીઓ, તેની સહાયક નદીઓ અને સંકળાયેલ પ ૂરના મેદાનો એ દે શમાં
અંતદશીય માિ યકીનુ ં મુખ્ય સાધન છે . યુગોથી આ અંતદશીય માિ યકી સંસાધનોએ િવકિસત
નદીિકનારાના સમુદાયોને ટકાવી રાખ્યા છે અને વ તીના મોટા ભાગને તાજા પાણીની
માછલીઓ પ ૂરી પાડી છે . ભારતીય મુખ્ય કા સર્ (આઇએમસી; કટલા, રોહ,ુ િમ્રગલ) ના બીજ
ઉ પાદન માટેની તકનીક પ ૂણર્ વ પે ન મળી યાં સુધી, ગંગા અને બ્ર પુત્રા
માછલીના બીજના

ોત હતા,

વી મુખ્ય નદીઓ

તળાવ અને ટે કોમાં ઉછે રીને મોટી કરવામાં આવતી હતી.

આ નદી પ્રણાલી હજી પણ દે શમાં તાજા પાણીના જળચરઉ ોગના ઉ પાદનમાં કરોડર જુ છે
કારણ કે તે

જનીનીક બંધારણ જાળવવા માટે પિરપક્વ/મોટી આઇએમસી પ્રજાિતઓ

મેળવવાનો એકમાત્ર

ોત છે .

વધતા જતા શહેરીકરણ, ઓ ોિગક િવકાસ, પ ૂર રક્ષણ અને િસંચાઇ અને વીજ
ઉ પાદન માટે ના પાણીના ઉપયોગને કારણે નદીના મ યો ોગને ખરાબ અસર થઈ છે .
નદીઓમાં પાણીનો પ્રવાહ ઓછો થવાની અસર ફક્ત નદીના ઇકોિસ ટમને અસર કરી રહી છે
પરં ત ુ તે ખાડી અને દિરયાકાંઠાના પાણીને પણ અસર કરી રહી છે ,

ને તેમની પયાર્વરણીય

અખંિડતતા જાળવવા માટે તાજા પાણી અને કાંપના પ ૂરતા પ્રવાહની જ ર છે . નદીઓની
ઇકોિસ ટમને પુનજીર્િવત કરવા અને મ યો ોગના ઘટાડાને ઓછો કરવા માટે , એનએફપીનુ ં
મુખ્ય

યાન નદીઓ અને તેમની નદીઓમાં મ યઉ ોગને ટકાવી રાખવા માટે પાણીના

ૂ છે તેની ખાતરી કરવામાં આવશે. બીજુ,ં નદીના ઇકોિસ ટમના
પ્રવાહની ઉપલ ધતા અનુકળ
ઇકોલોજીકલ વા યમાં સુધારો કરવા અને નદીઓ અને તેમની નદીઓમાં પોઇ ટ અને નોનપોઇ ટ

ોતોમાંથી પ્રદૂ ષણના પ્રવાહને રોકવા પર યાન કેિ દ્રત કરશે. ત્રીજુ,ં નદીના પટ અને

તે સાથે સંકળાયેલ લડ લેન

આઇએમસી પ્રજાિત, નાના કા સર્, કેટિફશ અને મોટી સંખ્યામાં

ઘાસચારો માછલી પ્રજાિતઓ અને અ ય ઘણી નદીની જાિતઓ (મહીસર, કેટિફશ, વગેરે) ના
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સંવધર્ન અને લાવાર્ વ ૃિ

માટેના સાિબત મેદાન છે . આ થાિનક જાિતઓની વ તી સુરિક્ષત

ટકાવી રાખવા માટે ની ખાતરી કરવામાં આવશે. નદીના વાતાવરણમાં કોઈપણ િવક્ષેપ કે
આઇએમસીની વ તીને અવરોધે છે , તેનાથી દે શમાં તાજા પાણીના જળચરઉ ોગના ઉ પાદન
પર મોટી અસર પડશે.
નદીઓ અને સમુદ્રો વ ચેના પિરવતર્નશીલ ક્ષેત્ર તરીકે , સમુદ્રીય‐ખાડી આકષર્ક
મ યઉ ોગ પણ પ્રદાન કરે છે . દે શની બધી મોટી નદીઓ કે
ખાડી િવ તાર બને છે ; કેટલાક િક સાઓમાં, ગંગા નદી િસ ટમની

સમુદ્રોમાં વહે છે , તેને કારણે
મ, ખાડીઓ પણ ખ ૂબ મોટા

િવ તારોને આવરી લે છે અને મોટી સંખ્યામાં િફન અને શેલિફશના સમ ૃ ધ મ યઉ ોગને
સમથર્ન આપે છે . તાજા પાણીનો પ્રવાહ અને ભરતીના પ્રભાવ મોટાભાગે માછલીઓ અને
માછીમારીની ઉ પાદકતા નક્કી કરે છે . જો કે, દિરયાકાંઠાની વસાહતોમાં વધારો અને
ઓ ોિગકરણ સાથે, નદીઓ પણ પોઇ ટ અને નોન-પોઇંટ

ોતોથી આવતા પ્રદૂ ષણનુ ં કે દ્ર બની

છે . આગળ, પાણીના અપ ટ્રીમ એ ટ્રેક્શન સાથે, નદીઓમાં નિવન પાણીનો આવ યક પ્રવાહ
ધીરે ધીરે ઓછો થઈ ગયો છે ,

તેની અન ય લાક્ષિણકતાને અસર કરે છે અને િફન અને

શેલિફશના ઉ પાદન અને ઉ પાદકતામાં પિરણામી ઘટાડો કરે છે .
નદીઓ અને તેમની સહાયક નદીઓના સતત પ ૂર તળાવો ગંગા અને બ્ર પુત્રા
નદીના તટમાં અનાિદકાળથી મહ વપ ૂણર્ મ યઉ ોગ સંસાધનો રચે છે . તે નદી આધાિરત
માછીમારીની જીવનરે ખા છે . અંદા

૧.૨ િમિલયન હેક્ટર િવ તાર સાથે, આ જળ સં થાઓએ

સમુદાયો માટે માત્ર મ યો ોગ જ ટકાવી નથી રાખ્યો, પરં ત ુ ચોમાસાના મિહનાઓમાં નદીના
પ્રવાહના વધુ પ્રવાહ માટે પણ પ્રવેશ મેળ યો છે . ભારે કાદવને કારણે, અનેક પ ૂરગ્રહો અને
તેની સાથે સંકળાયેલ નદીઓ વ ચે જોડાણ ખોવાઈ ગયુ ં છે , અને નીંદણનો ઉપદ્રવ (મુખ્ય વે
પાણીની હાઈિસંથ-ઇકોનીર્યા ક્રેસીપે સ), આ જળ સં થાઓની જળ રીટે શન ક્ષમતા અને
ઉ પાદકતામાં ન ધપાત્ર ઘટાડો થયો છે ,

ના પગલે નદીના માછીમારીમાં ઘટાડો થયો છે .

નદીના પાિટયામાં પણ વારં વાર આવવાની ઘટના બને છે . અિતક્રમણથી પિરિ થિત વધુ વકરી
છે . સીમાંત સમુદાયો

ારા હાિનકારક િફિશંગ િગયરનો ઉપયોગ અને સંસાધનોનુ ં અિતશય

શોષણ પણ પ્રચંડ છે અને તેને િનયમનની જ ર છે . નદીઓ અને પ ૂરના ક્ષેત્ર વ ચેની કડી
પુન: થાિપત કરવા અને તેમની અસંખ્ય ઇકોિસ ટમ સેવાઓનો લાભકારક રીતે ઉપયોગ કરવા
આ સંસાધનોને કાયાક પ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
પ્રાકૃિતક તળાવો અને વેટલે સ દે શમાં માછીમારીનો એક મહ વપ ૂણર્

ોત

બનાવે છે . ઉ ચ ઉંચાઇના તળાવો અને ભીનાશથી માંડીને ગંગાના મેદાનોની તિળયા અને
ઝીલ અને ઓિડશાના િચલકા, તિમળનાડુ/આંધ્રપ્રદે શના પુિલકેટ અને કેરળના વે બનાડ

વા

નદી તળાવો, આ જળ સં થાઓ પ્રાણી અને વન પિત પ્રોટીન બંને પ્રદાન કરે છે . સમુદાયને
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અ ય િવિવધ ઇકોિસ ટમ સેવાઓ ગંગા મક બેિસનના તળ અને ઝીલો એ
મુખ્ય

ોત છે

લા ટ પ્રોટીનના

મ કે મખાણા અથવા િશયાળ અખરોટ (યુરેઇલ ફેરોક્સ) અને િસંઘારા અથવા

જળ કે ટ્રો સ (ટ્રેપા િબ પીનોસા) િચલકા

વા એસચુરાઈન તળાવો વ યજીવન(સંરક્ષણ)

અિધિનયમ, 1972 હેઠળ સુરિક્ષત આઇકોિનક ગંગા અને ઇરાવા ી ડોિ ફ સનુ ં ઘર છે . િહમાલય
ની ઊંચાઈ પરના તળાવોને તેમની માછીમારીની સંભાવનાને યાનમાં લેવા માટે પણ યોગ્ય
યાન આપવાની જ ર છે

આવા દુગર્મ િવ તારોમાં તેમજ દે શના સરહદની સુરક્ષા કરનારા

સંરક્ષણ કમર્ચારીઓ અને સમુદાયો માટે મ ૂ યવાન ખોરાક અને પોષણ આપી શકે છે .
મ કે અંતદશીય મેળવેલી માછીમારી ભારે બા
તેમ મેનેજમે ટ અિભગમો,

પ્રભાવોને આિધન હોય છે ,

યાપક અથર્માં દિરયાઇ માછીમારીને સમાન માનવામાં આવે છે ,

તેન ુ ં પાલન કરવામાં આવશે. આ એકબીજા સાથે ઓિ ટમાઇઝેશન અને િફિશંગ િદવસોની
સંખ્યા શામેલ હશે; લીઝની નીિતઓની સમીક્ષા, જ રી હોય યાં અપડેટ કરવુ;ં પરં પરાગત
માછીમારી સમુદાયોના અિધકારોને મા યતા આપવી; મુખ્ય વે મ યઉછે ર માટે ઉપયોગમાં
લેવામાં આવતી મુખ્ય જાિતના

ૂડ ટોકના રક્ષણ માટે બંધ મોસમ અને બંધ િવ તારો(માછલી

અભયાર યો) નો અમલ; િફિશંગ િગયર અને પ િતઓ પરનુ ં િનયમન; નદીઓ અને તેમની
નદીઓમાં ઓછામાં ઓછા પાણીના પ્રવાહ પરના અિતક્રમણ અને િનયમો સિહતના
િનવાસ થાનની પુન: થાપના,
સીડીની જોગવાઈ

આખરે ખાડી સુધી પહ ચશે; માછલીઓ પસાર થવાની અને

યાં નદીઓ અથવા તેમની સહાયક નદીઓ અથવા બેરેજ છે ; અને

તળાવના મોઢાને િનયિમતપણે ડ્રેિજંગ

ારા ઇસચુરાઈન તળાવોમાં દિરયાઇ પાણીનો પ ૂરતો

પ્રવાહ સુિનિ ત કરવુ.ં આવી રચનાઓ/િક્રયાઓ

થાનાંતિરત પ્રજાિતઓને સંવધર્ન અને

સંવધર્ન અથવા ખોરાકનાં મેદાન સુધી પહ ચવાની મંજૂરી આપશે. પસંદ કરે લી

થાિનક

માછલીની પ્રજાિતઓ સાથે નદીઓ અને અ ય અંતગર્ત જળસંચયનુ ં રે િ કંગ કરવામાં આવશે.
યાં વ તીમાં ન ધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને

ટોક ભરપાઈ/વ ૃિ

જ રી છે . સે ટ્રલ વોટર

કિમશન અને સે ટ્રલ ટે ટ પો યુશન ક ટ્રોલ બોડર્ સાથે સિક્રય જોડાણ

ારા નીિત દરિમયાન

ગીરીઓ, આ જળ સં થાઓની પ્રાચીન િ થિતને પુન થાર્ િપત કરવાનુ ં લ ય રાખશે

થી તેમના

ખોરાક અને અ ય ઇકોિસ ટમ સેવાઓ આ િવ તારમાં રહેતી વ તી અને અ ય
ઉપલ ધ થાય છે . દે શમાં સરકાર મુખ્ય નદીઓને જોડવાનુ ં િવચારે છે તે

થળોએ

યાનમાં રાખીને,

દરિમયાનગીરીથી સુિનિ ત કરવામાં આવશે કે આવા જોડાણો વધુ મહ વની નદીઓના
િવ તારોમાં થાિનક જનીનીક

ોતો અને મ યઉ ોગના સંસાધનો પર િવપરીત અસર નહીં

કરે .
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ભારતીય જળાશયોની ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવો

6.2.2

દે શમાં જળાશયોના સંસાધનો િવશાળ (>3.0 િમિલયન હેક્ટર) છે અને તેમાં મોટા
(> 5000 હેક્ટર), મ યમ (1000 ‐ 5000 હેકટર) અને નાના (<100 હેકટર) કદના જળાશયો છે
ટોિકંગના ઘણા સંયોજનોમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને લણણી અને અંતગર્ત પાણીમાંથી
માછલીના ઉ પાદનનો મ ૂ યવાન

ોત બની શકે છે . ભારત, ખંડોના પ્રમાણનો દે શ હોવાને

કારણે, તેના જળાશયો િવિવધ પ્રકારના ભ ૂપ્રદે શોમાં ફેલાયેલા છે અને માટીના પ્રકારો િવિવધ
આબોહવાની િ થિતમાં આવે છે , અને તે િવિવધ કેચમે ટ િવ તારોમાંથી પ્રવાહ મેળવે છે .
જો કે, ભારતીય જળાશયોમાંથી ઉપજનુ ં પ્રમાણ અ યંત નીચુ ં છે અને આ જળ
સં થાઓ તેમની ઉ પાદન ક્ષમતાને સાકાર કરવા અને રા ટ્રીય માછલી ઉ પાદન લ યોમાં ફાળો
આપવા માટે સંચાલન પ િતઓ પર મ ૂકવાની જ ર છે . જળાશયોમાં મ યો ોગના િવકાસ માટે
જ રી નીિતની હ તક્ષેપોમાં (i) સંસાધનોની તેમની ઉ પાદકતા અને મ યઉ ોગ યવ થાપન
દૃિ ટકોણ (કુદરતી ભરતી, પ ૂરક ટોિકંગ અને લણણીની ય ૂહરચનાઓ વગેરે) નો વગીર્કરણ
શામેલ છે ; (ii) જળ મંડળમાં લીિઝંગ/િફિશંગ રાઇ સ માટેની

વિન નીિતઓ,

માં ટોિકંગ

સામગ્રી અને ટે બલ-સાઇઝ માછલીઓને વધારવા માટે પેન અને પાંજરા ગોઠવવાનો સમાવેશ
થાય છે ; (iii) મ યઉ ોગ સંસાધનોનુ ં સંચાલન કરવા માટે જળાશયો આધાિરત સમુદાયોને
સશક્ત બનાવવુ ં અને આવા જળાશયોમાં

યાં તેમનો ભાગ અથવા આખું જળસંચય રિક્ષત

અથવા અનામત ક્ષેત્રમાં આવે છે યાં તેમના પરં પરાગત હકોને ટકાવી રાખવુ;ં (iv) િસંચાઇ
નહેરોના િવ ત ૃત નેટવકર્ માં કેજ/પેન િફશ ફાિમર્ંગ

ારા ઉ પાદક ઉપયોગ કે

જળાશયોમાંથી

કૃિષ ક્ષેત્રમાં પાણી લઈ જાય છે ; (V) હાિનકારક િગઅરના ઉપયોગને િનરાશ કરવુ ં અને
થમ કોલ અને

લાિ ટકનો ઉપયોગ કરીને અસુરિક્ષત માછીમારી હ તકલા;

અને (VI)

જળાશયોના પ ૂરક ટોિકંગને ટેકો આપવા માટે આગળ અને પછાત જોડાણો થાિપત કરવા
અને બજારોમાં આરોગ્યપ્રદ સંભાળ અને ઝડપી ગિતની ખાતરી કરવા માટે લણણી પછીના
ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરની જોગવાઈ.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

ૂ
નદીઓ અને નદીઓમાં માછીમારીને ટકાવી રાખવા અનુકળ
પાણીના પ્રવાહની
ઉપલ ધતાની ખાતરી કરવી.

•

સંબિં ધત એજ સીઓ સાથે સંકલન કરીને નદીઓ અને તેમની નદીઓમાં પોઇ ટ અને
નોન-પોઇ ટ

ોતોમાંથી

પ્રદૂ ષણના

પ્રવાહને

ઇકોલોજીકલ વા યમાં સુધારો કરવો.
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અટકાવીને

નદીના

ઇકોિસ ટમના

•

રિક્ષત િવ તાર, સમય અને િવ તાર બંધ કરવા, અને પ્રય નોના સંચાલન ારા થાિનક
જાિતઓની વ તી ટકાવી રાખવામાં આવે તે સુિનિ ત કરવા માટે નદીના પટ અને તેની
સાથે સંકળાયેલ પ ૂરના ક્ષેત્રોનુ ં રક્ષણ કરવુ.ં

•

આ સંસાધનોને કાયાક પ કરવા અને તેમની અસંખ્ય ઇકોિસ ટમ સેવાઓનો લાભકારક
રીતે ઉપયોગ કરવા માટે નદીઓ અને પ ૂરના ક્ષેત્ર વ ચેની કડી પુન: થાિપત કરવી.

•

સંસાધનોનો ઉપયોગ તેમની ઉ પાદકતા મુજબ થાય છે અને

થાિનક સમુદાયોને

સંસાધનોનુ ં સંચાલન કરવા માટે સશિક્તકરણ કરવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા
માટે ભાડાપ ી નીિતઓ લાગુ કરવી.
•

બીજ ઉ પાદન અને ટોિકંગ માટે જ રી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર પ્રદાન કરવુ.ં

6.3

મ યઉછે ર

6.3.1

મીઠા પાણીમાં મ યઉછે ર
આ , ભારત િવ નો બીજો સૌથી મોટો ઉછે રીત માછલી ઉ પાદક દે શ છે ,

અંદાિજત િવ તાર 2.48 િમિલયન હેક્ટર છે .

નો

માં તળાવ અને ટાંકીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે .

એક અંદાજ છે કે દે શમાં 2018‐19 દર યાન લગભગ 7.7 એમએમટી ઉછે રવામાં આવતી
માછલીઓનુ ં ઉ પાદન થયુ ં હત,ું

ભારતમાં ઉ પાિદત અંતરદે િશય માછલીઓમાં આશરે 80 ટકા

અને દે શના કુલ માછલી ઉ પાદનમાં આશરે 56 ટકા

ટલો ફાળો આપે છે . આઇએમસી

પ્રજાિતઓ તાજા પાણી માટે માછલીઓનુ ં સૌથી વધુ પસંદનુ ં જૂથ બનાવે છે અને ભારતમાં
મ યઉછે રમાંથી મહ મ ઉ પાદનમાં ફાળો આપે છે , પંગેસીયસ અને િતલાિપયા

વી અ ય

પ્રજાિતઓ પણ જમીન મેળવી રહી છે અને દે શના ઘણા ભાગોમાં લોકિપ્રય રીતે ખાવામાં આવે
છે .
જોકે દે શમાં ખેડુતોને ક પોિઝટ િફશ ફાિમર્ંગ ટે ક્નોલોજીના થાનાંતરણમાં પ્રથમ
સફળ પ્રગિત િસ ેરના દાયકાના મ ય ભાગથી થઈ અને ‘એક્વા લોશન’ ની શ આત થઈ,
યારબાદ, તકનીકી િવ તરણ ખ ૂબ ઓ ં ર ું છે . તાજા પાણીની માછલી ઉછે ર હેઠળના ક્ષેત્રમાં
આડા િવ તરણ થયા છે ,

યારે ઊભો વધારો મયાર્ િદત છે , પિરણામે સરે રાશ પ્રિત હેક્ટર

ઉ પાદકતા પ્રિત હેક્ટર 3૦૦૦ િકલો પ્રિતબંિધત છે . ગુણવ ાવાળા બીજ ઉ પાદન ચોક્કસ
િવ તારો સુધી મયાર્િદત છે અને પ ૂરક ખોરાકનો ઉપયોગ પણ ય ૂનતમ છે . ખેતી પ િતઓ જુદા
ૂ ોને ફાયદો હોવા છતાં, સમય જતાં આવા ફેરફારોએ
જુદા ક્ષેત્રો મુજબ બદલાઈ ગઈ છે . ખેડત
આયોજન, બીજ અને આહાર

વા ઇનપુ સની ગિત, ગુણવ ા િનયંત્રણ અને વેક્ટર અને

રોગોના ફેલાવા પર પ્રિતબંધ મ ૂક્યો છે .
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વૈિ ક નેતા હોવા છતાં, ભારતમાં મીઠા પાણીના મ યઉછે ર ક્ષેત્ર પ્રજાિતઓ અને
િસ ટમોના િવિવધતાના સંદભર્માં ખ ૂબ જ
નવીનતમ ખેડુતો અને ઉ ોગસાહિસકો

ઢીચુ ત છે . પ ગાસીયસની રજૂઆત િસવાય અને

ારા તા તરના સમયગાળામાં િતલિપયા િસવાય, આ

ક્ષેત્ર આઇએમસી અને િવદે શી કા સર્ માટે બંધાયેલ છે . તેવી જ રીતે, એકીકૃત માછલી ઉછે ર
પિ મ બંગાળના પરં પરાગત ટફર્ અને કેટલાક પ ૂવર્ રા યોથી સંભિવત અિ ત વમાં રહેલા અ ય
િવ તારોમાં પણ ગયા નથી. કા સર્ના િક સામાં, આડા અને ઉભા િવ તરણ બંનેમાંથી ઉ પાદન
વધારાની આવ યકતા છે , યાં જળ સં થાઓના પ્રિત હેક્ટર ઉ પાદન અને ઉ પાદકતામાં વધારો
થાય છે .
તેથી, જળચરઉ ોગના સબ-સેક્ટરના ફાળો વધારવા માટે , નીિતગત પહેલ
આવ યક જાિતઓની તંદુર ત

ટોિકંગ સામગ્રીની ઉપલ ધતાને સુિનિ ત કરીને, જાિતના

પેક્ટ્રમના િવિવધતા અને િવ તરણ પર યાન કેિ દ્રત કરશે; ખેતી પ િત (દા.ત. બાયો લોક,
રી-રુિધરાિભસરણ

એક્વાક ચર

િસ ટમ,

ઇિ ટગ્રેટેડ

મિ ટ-ટ્રોિફક

મ યઉછે ર

અથવા

આઇએમટીએ, વગેરે) માં નવી ક્ષેત્ર-પરીક્ષણ તકનીકીઓ રજૂ કરી; પશુધન, મરઘાં, ડેરી,
બાગાયતી, પાક, વગેરે

વા અ ય ખેતીની પ્રવ ૃિ ઓ સાથે માછલીનુ ં એકીકરણ; જળચર

પ્રાણીના આરોગ્ય અને પાણીની ગુણવ ા યવ થાપન માટે બીજ અને ફીડ, િવ તરણ અને
ુ ર
તકનીકી સેવાઓની દ્રિ ટએ ગુણવ ાવાળા ઇનપુ સની એક્સેિસિબલીટી; િફશ ફામર્ર પ્રોડ સ
ઓગેર્નાઇઝેશન (એફએફપીઓ) ની થાપના; વગેરે. મ યઉછે રને અ ય વપરાશકતાર્ઓ પાસેથી
મીઠા પાણીની હરીફ માંગ સાથે પણ સામનો કરવો પડે છે અને માછલીના ખેડુતો માટે પાણીના
સંસાધનોને સુરિક્ષત કરવા નીિત દરિમયાનગીરીની જ ર રહેશે. આવા ફેરફારોની જગ્યાએ અને
ૂ ા ગાળામાં તાજા પાણીની ખેતીમાંથી ઉ પાદન
િ થરતાને નબળા પાડયા િવના, 4‐5 વષર્ના ટંક
વધારાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે .
મીઠા પાણીના મ યઉછે રથી િવપરીત, દે શના ઠંડા થળોએ માછલી ઉછે રને ખ ૂબ
ઓ ં યાન આપવામાં આ યું છે . િહમાલયના િવશાળ માગર્ અને અ ય પવર્તમાળાઓ છતાં
પણ માછલીઓ ઉછે રવાની સંભાવના હોવા છતાં, િહમાચલ પ્રદે શ અને જ મુ-કા મીરના કેટલાક
િવ તારોમાં ટ્રાઉટ ફાિમર્ંગ સુધી િવકાસ મયાર્ િદત ર ો છે . ડુગ
ં રાળ િવ તારોમાં ર તાના
માળખાગત સુિવધા, પિરવહન, વીજ પુરવઠો અને સંદેશા યવહારમાં સુધારણા સાથે, દે શમાં
મ યમથી ઉંચી ઉંચાઇમાં ટ્રાઉટ ફાિમર્ંગને વેગ આપવાનો સમય આવી ગયો છે . આ દબાણ
ફક્ત ખા

પુરવઠા માટે જ નહીં પરં ત ુ દે શના પવર્તીય પ્રદે શોમાં રોજગારની તકો વધારવા માટે

ઉપલ ધ સંસાધનોના ઉપયોગને મંજૂરી આપશે. આ સંદભેર્ નીિત િનદશો, ખેતી માટે યોગ્ય ઠંડાજળ સંસાધનોના સંપ ૂણર્ આકારણી અને દે શમાં ઠંડા-પાણીની માછીમારી અને જળચરઉ ોગના
િવકાસ માટે મા ટર

લાન તૈયાર કરવા તરફ િનદિશત કરવામાં આવશે; ઉ રાખંડ અને
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મેઘાલય અને અરુણાચલ રા ય

વા ઉંચાઇમાં ખેતી માટે રે નબો અને ભ ૂરા રં ગના ટ્રાઉટના

જમર્ લા મની ફરી ભરપાઈ અને ઉંચાઇના તળાવોને સંગ્રિહત કરવા માટે આકર્ િટક ચાર સિહત
અ ય સંભિવત િવદે શી પ્રજાિતઓની રજૂઆતની સંભાવના; ગુણવ ાવાળા બીજ અને ફીડની
સરળ ઉપલ ધતા માટે ટ્રાઉટ હેચરીઝ અને ફીડ િમલોની

થાપના કરવામાં આવશે. આ

ઉપરાંત ખેતી પ ધિતઓનો િવકાસ, મ યવતીર્ ઉંચાઇએ રે નબો અને

ૂક ટ્રાઉટ સાથે પહાડી

નદીઓનો સંગ્રહ કરવો એ હોમ ટે ઝ સાથે એ ગિલંગ અને એંગિલંગ-મ ય થી પ્રવાસનને
પ્રો સાહન આપી શકે છે ,

ફરીથી થાિનક લોકો માટે આજીિવકાના માગર્ પ ૂરા પાડશે તેમજ

પ્રવાહો અને અ ય જળ સં થાઓની પુન: થાપન અને જાળવણી પણ કરશે.
દે શમાં

આધુિનક

માછલીની

ખેતી

પ િતઓ

િવકસાવવાનાં

છે લાં

છ

દાયકાઓમાં, જ રી માત્રામાં ગુણવ ાયુક્ત માછલીના બીજનુ ં ઉ પાદન, અને તેની દે શ યાપી
ઉપલ ધતા અને સુલભતા એક પડકાર છે . દે શમાં બીજ ઉ પાદનના મયાર્િદત હોટ પો સ સાથે
બીજ ઉ પાદન અને િવતરણ હજુ પણ બંધાયેલ ું છે . આ તળાવ અને ઘેરી-આધાિરત
મ યઉછે રના િવ તરણ અને તી તા માટે અને ઉછે ર આધાિરત અને િવ ત ૃત અંતિરયાળ
મ યઉ ોગ માટે નો મોટો અભાવ છે . આઇએમસી ઉપરાંત પાબડા, િસંગી, મ ૂળ માગુર,
ક્લાઇ બીંગ પચર્, કે પી, કરચલા, દિરયાઈ બાસ, યુલટ
ે નુ ં યાપારી ધોરણે ઉ પાદન હજુ થવાનુ ં
બાકી છે ,

ખેતી પ િતઓને મોટા પ્રમાણમાં કાપર્ આધાિરત અથવા પગેસીયસ માટે મયાર્િદત

છે .
દે શમાં આવતા ‘એક્વા લોશન’ માટે વૈિવ યીકરણની ચાવી રહેશે. તે માત્ર
નાણાકીય અને શેલિફશ પ્રજાિતના પેક્ટ્રમમાં વ ૃિ

કરશે નહીં કે

યવસાિયક ધોરણે ઉછે ર

કરી શકાય છે , પરં ત ુ મયાર્િદત જાિતઓ પરની અવલંબન ઘટાડશે અને મ યઉછે રની આિથર્ક
સ રતામાં વધારો કરશે. કૃિષ ક્ષેત્રે આનુવિં શક સુધારણાને લીધે, ખેડુતોએ ઉ ચ ઉપજ આપતી
જાતો ઉભી કરી દીધી છે અને તેમની પ્રિત હેક્ટર ઉપજમાં વ ૃિ

કરી છે અને આમ આવક પણ

થાય છે . ભારતીય મ યઉછે રમાં આવી જ િ થિત હજી બાકી છે અને આનુવિં શક સુધારણા અમુક
જાિતઓ સુધી મયાર્ િદત છે . નીિતગત પહેલ, મ યઉછે ર માટે યોગ્ય વાિણિ યક રીતે મહ વપ ૂણર્
પ્રજાિતઓના આનુવિં શક સુધારણાને જોગવાઈ પ ૂરી પાડશે અને

યાં વૈજ્ઞાિનક પ્રોટોકોલ અને

પ્રિક્રયાઓ સાથે પ્રિક્રયામાં ઉતાવળ કરવા માટે ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે પ્રો સાહક સહયોગી
કાયર્ક્રમોની આવ યકતા છે .
યારે ઘણી પ્રજાિતઓ માટે ની તકનીક ભારતીય કૃિષ સંશોધન પિરષદ
(આઇસીએઆર) ની સંબિં ધત સંશોધન સં થાઓ પાસે ઉપલ ધ છે , તેન ુ ં યાપારીકરણ મયાર્િદત
છે . આવી િ થિતમાં, સંશોધન સં થાઓએ ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે જોડાણ કરવુ ં અને યાપારીકરણની
પ્રિક્રયાને વધારવી જ રી છે ,

થી બીજની ઉપલ ધતામાં સુધારો થાય. આ સંદભેર્, દે શમાં બીજ20

ખાધ િવ તારોને પ્રાધા યતા પ્રા ત થશે. આમ કરતી વખતે, તે યાનમાં લેવ ુ ં પણ મહ વપ ૂણર્ છે
ૂ ોને વાજબી દરે ઉપલ ધ છે .
કે ગુણવ ાવાળા િબયારણ ખેડત
નીિત પહેલ રા ટ્રીય ઉપક્રમો ારા અથવા અ યત્રથી તકનીકીઓના થાનાંતરણ
ારા ઉપરોક્ત ફકરામાં ઉ લેિખત મોટી સંખ્યામાં

થાિનક પ્રજાિતઓની વાિણિ યક રીતે

યવહારુ િબયારણ ઉ પાદન તકનીકીઓના પિરચયને સમથર્ન આપશે. આ સંદભર્માં, સંભિવત
િવ તારોમાં હેચરી, બીજ ફામર્ અને િવિવધ જાિતઓની

ૂડ બેંકો

થાિપત કરવા માટે ,

આઈસીએઆર સંશોધન સં થાઓની ભ ૂિમકા અને ખાનગી ક્ષેત્ર સાથેના તેમના સહયોગથી
િનણાર્ યક બનશે. જાિતઓ અને બીજ ઉ પાદનના િવિવધતાને પ્રો સાહન આપતી વખતે,
ૂ ોને
નીિતગત પહેલ પણ હેચરીની મા યતા, બીજ પ્રમાણપત્ર અને ગુણવ ા િનયંત્રણ ારા ખેડત
ૂ ોને
ગુણવ ાયુક્ત બીજની ઉપલ ધતાની ખાતરી કરશે.સરકાર સુિનિ ત કરશે કે ખેડત
ગુણવ ાયુક્ત અને પ્રમાિણત ફીડ ઉપલ ધ થાય છે કે નહીં.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

જ રી જાિતઓ, યોગ્ય તકનીકો અને સહાયક સેવાઓની તંદુર ત ટોિકંગ સામગ્રીની
ઉપલ ધતાની ખાતરી કરીને, જાિતના પેક્ટ્રમમાં િવિવધતા અને િવ તરણ.

•

દે શમાં બીજ ઉ પાદન માટે સમયમયાર્દા અને િક્રયાલક્ષી યોજના તૈયાર કરવી,

માં

બીજ બેંકોની થાપનાનો સમાવેશ થાય છે .
•
•

કે પી (મેક્રોબ્રેિકયમ રોઝનબગીર્) ની ખેતીનુ ં પુનરુ થાન.
ૂ સંગઠનોની
માછલીના ખેડુતો માટે જળ સંસાધનો સુરિક્ષત કરવા અને માછલી ખેડત
થાપના.

•

દે શમાં ઠંડા-પાણીના માછીમારી અને જળચરઉ ોગના િવકાસ માટે મા ટર લાન તૈયાર
કરવા અને ઠંડા-જળ સંસાધનોના આકારણી ારા દે શમાં મ યમથી ઉંચાઇ સુધીના ટ્રાઉટ
ફાિમર્ંગને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

ગુણવ ાયુક્ત બીજ અને ફીડની ઉપલ ધતા

વી સહાયક સેવાઓમાં વધારો.

•

સંભિવત િવ તારોની ઓળખ અને તેમની ઉપલ ધતા અને જ રી સહાયક સેવાઓ સાથે
યોગ્ય મ યઉછે ર પ િતઓ માટે ફાળવણીની સુરિક્ષતતા.

6.3.2

ભાંભરા પાણીમાં મ યઉછે ર
ઝીંગાની ખેતી છે લા બે દાયકામાં મ યઉછે ર આધાિરત ખા

સૌથી વધુ ચિચર્ત અને ચચાર્ પદ પ્રવ ૃિ

ઉ પાદન ક્ષેત્રમાં

રહી છે . તેજી, બ ટ અને તેજીના ચક્ર સાથે ઝીંગા ઉછે ર

ૂ ા ગાળાના પાકને ઉંચા દર સાથે ઉ ચ
એ ઉંચી ભરતીમાંથી પાણી અને બીજ ખેંચાતા અને ટંક
તર સાથે વાિણિ યક સમ ૂહમાં ઉછે રનારા એ ટુએિરન ટ્રે ક્ સમાં કરવામાં આવેલી ખ ૂબ જ
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પરં પરાગત પ િતઓથી આગળ વ યા છે . હેક્ટર ઉ પાદન અને ઉ પાદકતા તેજીનો પહેલો ચક્ર
ટાઈગર પ્રોન (િપનીયસ મોનોડોન) ની યાપારી ધોરણે ખેતી સાથે પ્રારં ભ થયો હતો. હાઇટ
પોટ િસ ડ્રોમ િડસીઝ (ડ યુએસએસડી) અને સુપ્રીમ કોટ િડસે બર 2016 ના ચુકાદાથી
પ્રવ ૃિ ઓ અટકી ગઈ. તેજીના બીજા ચક્રની શ આત 2000 ની સાલમાં મ યમાં પેિસિફક
હાઇટલેગ ઝીંગા િલટો િપનીયસ વનામીની રજૂઆત સાથે થઈ અને ઉ પાદનમાં અભ ૂતપ ૂવર્
વધારો કય ,

નાથી ભારત િવ ના બીજા ક્રમે પેિસિફક હાઇટલેગ ઝીંગાનુ ં ઉ પાદક બ યુ.ં આ

ઉ પાદને કારણે દે શની િનકાસ આવકમાં પણ વધારો થયો.
એવો અંદાજ છે કે દે શમાં દિરયાકાંઠાના િવ તારોમાં ઝીંગાની ખેતી માટે યોગ્ય
આશરે 1.24 િમિલયન હેક્ટર જમીન છે . છે લા એક દાયકામાં સકારા મક િવકાસ એ છે કે
ઝીંગાની ખેતી હવે પ ૂવર્ કાંઠાના પરં પરાગત ખેતીવાડી િવ તારોથી પિ મ કાંઠે પણ આગળ
વધી છે . ગુજરાત આ િવકાસના ઉ મ ઉદાહરણ તરીકે ઉભુ ં છે . આ ક્ષેત્રના હો ે દારો મોટા
ૂ ,
પ્રમાણમાં ઇનપુટ મે યુફેક્ચિરંગ (િબયારણ, ફીડ, આરોગ્ય પ ૂરવણીઓ, વગેરે) અને ઝીંગા ખેડત
મની સરે રાશ હોિ ડંગ આશરે 3‐4 હેકટર છે તે સાથે યવહાર કરતા મોટા ઉ મીઓનુ ં િમ ણ
છે . કેટલાક ઉ મીઓ પાસે સેંકડો હેક્ટરમાં ચાલતા મોટા કદના ખેતરો સાથે એકીકૃત સુિવધાઓ
પણ છે .
દિરયાકાંઠાની જમીનોના આવા ઉ પાદક ઉપયોગ,

નો અ યથા મયાર્િદત

આિથર્ક ઉપયોગ છે , તેને યોગ્ય જમીન-ભાડા પોિલસી અને ફામર્, હેચરી, વગેરે થાપવા માટે
જ રી હોય તેવા માળખાગત સુિવધાઓની જોગવાઈ

ારા જળચર ઉછે ર માટે પ્રો સાહન

આપવામાં આવશે. સુલભ ર તાઓ, ઇલેિક્ટ્રક અને તાજા પાણીના પુરવઠા અને ડ્રેનજ
ે સુિવધાઓ
અને અ ય પ્રો સાહનો, યાં જ રી હોય યાં શામેલ છે .
મીઠા પાણીના મ યઉછે રથી િવપરીત, ભાંભરા જળ ઝીંગા ઉછે ર ઉ ોગ બીજ,
ખોરાક અને વ ૃિ

પ્રમોટરોની દ્રિ ટએ ખ ૂબ િવકિસત છે અને ઘણા વષ થી ઉ ોગે ઇનપુટ

સ લાય માટે ઉ મ િડિ ટ્ર યુશન ચેનલો ઉભી કરી છે અને પ્રિક્રયાને પ ૂરા પાડવા માટે લણણી
કરે લી પેદાશોનો સંગ્રહ પણ કય છે . મ ટીનેશનલ કંપનીઓ ના ઝંપલાવવાથી ક્ષેત્રને ફાયદા
પહ ચાડવાની પ્રિક્રયાને ઝડપી કરી છે .
દિરયાકાંઠાના

િવ તારોમાં

ભાંભરા

પાણીમાં

ઝીંગા

ઉછે ર

અને

અ ય

મ યઉછે રની પ્રવ ૃિ ઓનો સમાવેશ કરતો દિરયાઇ મ યઉછે ર, કો ટલ એક્વાક ચર ઓથોિરટી
એક્ટ, 2005
ફરિજયાત છે

ારા સમથર્ન આપવામાં આવે છે ,

કાયમી ખેતી પ િતઓ સુિનિ ત કરવા માટે

દિરયાકાંઠાના પયાર્ વરણ અને પયાર્ વરણને પ્રિતકૂળ અસર ન કરે . દે શના

િવ તારો. આ કાયદા હેઠળ બનાવવામાં આવેલા િનયમો અને માગર્દિશર્કા, ઝીંગા ફામર્ની
થાપના અને તેમના સંચાલન માટે ક્ષેત્રને જ રી માગર્દશર્ન આપે છે .
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જોકે, ઝીંગા ઉ ોગ એક જ પ્રજાિત (એલ. વનામી) સુધી મયાર્ િદત છે

થી

જોખમ ભરે લ છે , વળી તે િવદે શી મ ૂળનુ ં છે . એક અબજ ડોલરના ઉ ોગ માટે આ િ થિત સારી
ના કહેવાય. ઝીંગા ઉ ોગનુ ં બીજ, ફીડ, પ્રોસેિસંગ અને અ ય ઇનપુટ સ લાયનુ ં ઉ પાદન કરતા
સંપિ

કદ અનેકગણી વ ૃિ

પા યું છે પરં ત ુ એક પ્રજાિત પર જબરજ ત િનભર્રતા ઉ ોગને ઉ ચ

જોખમમાં મ ૂકે છે . હાઇટલેગ ઝીંગાની અસાધારણ સફળતાથી ટાઇગર પ્રોન પ્રજાિતની ખેતી
લગભગ ભ ૂલાઈ ચુકી છે અને છે લા દાયકામાં ટાઈગર ઝીંગા ની

ખેતીને જીવંત બનાવવા

માટે ભાગ્યે જ કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આ યો છે . એ જ રીતે, િપનીયસ ઇંિડકસ, એક મ ૂળ જાિતની
ખેતી ક્યારે ય પ્રચિલત થઈ નથી.
તેથી, પ્રજાિતઓના વૈિવ યકરણ અને ઉ ોગો હવે

જોખમોનો સામનો કરી

ર ા છે તેને ઘટાડવાની તાતી જ ર છે . આ સંદભેર્ નીિતગત િનદશો પી. ઈિ ડકસ માટે હેચરી
અને ખેતી તકનીકીઓના ટાઇગર ઝીંગાના પુનજીર્વન અને માનકકરણના લ યાંકને યાનમાં
વી કે સીબાસ, િમ કિફશ અને

યુલે સ વગેરેનો સમાવેશ પ્રજાિતના

પેક્ટ્રમને પહોળો કરશે. આ સંદભર્માં, બાયવા સ

વી િબનપરં પરાગત પ્રજાિતઓ પણ

રાખશે. િફનિફશ

યાનમાં લેવામાં આવશે અને િફ ટર-ફીડર તરીકેની તેમની ભ ૂિમકા ખેતી પ િતઓની ટકાઉપણુ ં
િુ રટી અને આરોગ્ય પ્રબંધન, વધારાની

વધારશે. આગળ, નીિતગત પહેલ સુધારે લ બાયોસે
સંસગર્િનષેધ સુિવધાઓની જોગવાઈ અને ઉ મ

યવ થાપન

યવહાર (બીએમપી)/ગુડ

એક્વાક ચર પ્રેિક્ટિસસ (જીએપી) ને પ્રો સાહન આપવાનુ ં લ ય રાખશે જો ખેતીની પ િતઓ
ટકાઉ રહેવાની છે .
મ યઉછે રની કામગીરીથી ઉ વતા ગંદા પાણીના સંચાલન એ એક મોટો મુ ો છે
અને નીિત િનદશનના િનમાર્ ણને ટે કો આપવાની િદશામાં િનદશ કરવામાં આવશે

ગંદુ પાણી

દિરયાકાંઠાના પાણીમાં પ્રવેશતા પહેલા દૂ ષણોની માત્રામાં ઘટાડો કરી શકે છે . નાના મ યઉછે ર
માટે , સામા ય પ્રવાહ સારવાર પ્રણાલીને સમથર્ન આપવામાં આવશે

થી તેમની ખેતી

યવહાિરક અને લાભકારક રહે. ખુ લા જળ િસ ટમોમાં પ્રવેશતા પહેલા સીિવડ અને મસ સ
અને મ ૃદુ કાયોની અ ય ખેતીલાયક પ્રજાિતઓના ઉપયોગને પાણીને શુ

કરવા પ્રો સાહન

આપવામાં આવશે. અંતિરયાળ િવ તારોમાં થાિપત પેિસિફક હાઇટલેગ ઝીંગા ફા સર્ને દિરયાઇ
પાણીનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

ટાઇગર ઝીંગા, પી.ઇ ડીકસ અને માછલીઓ

વી કે સીબાસ અને મલે સ ના

પુન:સજીવન વગેરે નો સમાવેશ કરીને પ્રજાિતના િવિવધતાને પ્રો સાહન આપવુ.ં
•

ુ ે સમથર્ન આપવુ ં અને િવિશ ટ પેથોજન-મુક્ત
ટાઇગર ઝીંગા અને પી. ઈંડેકસના ઘરે લન
જતુ
ં નાશક પાકના િનમાર્ ણ તરફ આગળ વધવુ.ં
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•

દિરયાકાંઠાના િવ તારોના ઉ પાદક ઉપયોગ માટે રોજગાર બનાવવા અને ખા

અને

પોષક સલામતી વધારવા માટે ઝીંગા ઉછે રના વધુ િવ તરણની સુિવધાઓ પ ૂરી પાડવી.
•

બાયોસે

િુ રટી અને આરોગ્ય સંચાલનમાં સુધારો, પ્રિતબંિધત એિ ટબાયોિટક્સનો સંપ ૂણર્

ઉપયોગ, વધારાની સંસગર્િનષેધ સુિવધાઓની જોગવાઈ, અને બીએમપી/જીએપીની
વ ૃિ

કરવી.

દ રયાઈ મ યઉછે ર

6.3.3

ભારત સરકાર ના માણવા પ્રમાણે દર વષેર્ દિરયાઇ આહારની માંગ વધતી જશે
અને દિરયાઇ પકડાશ પાર આધાિરત મ યઉ ોગ વધારાની સી ડ માંગણીઓ પ ૂરી કરી શકશે
નહીં, દે શના દિરયાકાંઠાના િવ તારોમાં મેરીક ચરનો િવકાસ શ

કય છે . દે શમાં મેરીક ચર

ડેવલપમે ટ માટે ઉપલ ધ સંભિવત ક્ષેત્રોના આધારે , વાિષર્ક 4‐8 એમએમટીનુ ં ઉ પાદન થવાનો
અંદાજ છે .
દે શમાં મેરીક ચર ડેવલપમે ટ શ આતના તબક્કામાં હોવાથી મરીન પેશીયલ
લાિનંગ (એમએસપી) અિભગમ બાદ લીઝ પર આપવાની નીિત સાથે ભારતીય દિરયાકાંઠે
યોગ્ય

થળો/ક્ષેત્રોના

લુિપ્ર ટના િવકાસની શ આત સાથે નીિતગત પહેલ અનેકગણી થશે.

આનાથી કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં ખેતી માટે યોગ્ય પ્રજાિતઓની ઓળખ કરવાની પ્રિક્રયા
ગોઠવવામાં આવશે અને ખુ લા સમુદ્ર પાંજરાનાં ખેતી માટે નાના અને પરં પરાગત માછીમારોને
પ્રાધા ય ધોરણે જગ્યાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. સંભિવત જાિતના બીજના યાપારી ધોરણે
ઉ પાદન અને તેમની પાંજરાની ખેતીને ખાસ કરીને દિરયાઈ જગ્યાઓ, ખાસ કરીને 12 નોિટકલ
માઇલથી વધુના પાણીમાં પ્રો સાહન આપવામાં આવી શકે છે , પરં ત ુ પ ૂરતી સલામતી સાથે અને
સામા ય માછીમારી, િશિપંગ અને અ ય દિરયાઇ પ્રવ ૃિ ઓને અસર કયાર્ િવના થશે.
ભારતીય દિરયાકાંઠાઓ,

સફર્

અને ભરતીના પ્રભાવથી ખુ લા મોટા

િવ તારોની સાથે વધુ કે ઓછા સીધા છે , યાં પાંજરાઓ ખુ લા જળમાં થાિપત કરવા પડે છે ,
તેમને પ્રકૃિતના ત વો સામે લાવે છે ,

પ ાઓ, અખાત માં િ થત છે તેવા થળોની િવરુ

છે .

અને આ ય થાનોવાળા િવ તારો અને ઉ ચ પવન અને પ્રવાહોથી ઓ ં સંવેદનશીલ હોય છે .
તેથી, મેરીક ચરને લોકિપ્રય બનાવવા માટે ની એક આવ યક જ િરયાત એ પણ છે કે સખત
અને ખડતલ પાંજરા અને તેમના મૌિરંગ્સની ઉપલ ધતા

કઠોર દિરયાઇ વાતાવરણનો

સામનો કરી શકે છે .
યારે સંખ્યાબંધ ઉમેદવારોની જાિતના સંવધર્ન અને લાવાર્ ઉછે ર માટે
તકનીકોના િવકાસમાં પ ૂરતી પ્રગિત થઈ છે (દા.ત. કોિબયા, િસ વર પો પેનો, ભારતીય
પો પેનો, નારં ગી- પોટે ડ

ુ ર,
પ

એંપેરર સમુદ્ર-જાિત,
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હોન

નેપર અને વમીર્

ુ ેટેડ
લ

પાઇન ટ, લીલો અને બ્રાઉન મસ સ અને ખા
ઉપલ ધતા મોટા પાયે પ્રવ ૃિ ઓ શ

છીપ), પ ૂરતી માત્રામાં ગુણવ ાવાળા બીજની

કરશે અને ખેતીના ખચર્-અસરકારક બનાવશે.

મેરીક ચરના ખેડુતો અને ઉ ોગસાહિસકોની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા આ બાબતે આર એ ડ
ડી અને ઉ ોગની ભ ૂિમકા મુખ્ય છે . નીિતગત પહેલ વાિણિ યક

પે યોગ્ય વાવેતર િબયારણ

ઉ પાદન તકનીકોના પ્રો સાહન માટે, ઉમેદવારોની જાિતઓ માટે ઉડતી બેંકો િવકસાવવા અને
ખેડુતોની જ રીયાતોને પહ ચી વળવા માટે ઉપલ ધતા માટે બીજ ઉ પાદન અને ઉપલ ધતા
માટે જ રી સહાય પ ૂરી પાડશે. પીપીપી પણ સમગ્ર મેરીક ચર િવકાસ પ્રિક્રયામાં મહ વની
ભ ૂિમકા ભજવશે.
ૂ રીતે મેરીક ચરને પ્રો સાહન આપવામાં આવે
સુસગ
ં ત અને પયાર્ વરણને અનુકળ
છે તેની ખાતરી કરવા માટે, નીિત પણ સુિનિ ત કરશે કે યોગ્ય માગર્દિશર્કા દ તાવેજો
િફિશંગ ગ્રાઉ ડની સુલભતા અને માછીમારીના ક્ષેત્રોને અિતક્રમણ
કરવામાં આવે

ારા,

વા મુ ાઓનુ ં િનવારણ

થી તે માછીમારો અને વ ચેના સંઘષર્ન ુ ં કારણ ન બને. મેરીક ચર ખેડુતો સાથે

ખાતરી કરવામાં આવશે કે દે શના દિરયાકાંઠાના પાણીમાં ટકાઉ મેરીક ચરને પ્રો સાહન આપવા
માટે ક્ષમતા અ યાસ અને પયાર્વરણીય પ્રભાવ આકારણી હાથ ધરવામાં આવશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
• મેરીક ચરના િવકાસ માટે ની

પરે ખા ( લુિપ્ર ટ) ની તૈયારી થશે

માં પ્રાદે િશક પાણી

(ટેરેટોિરયલ વોટર) ની અંદર અને બહારના પાણીના મેરીક ચર માટે ના યોગ્ય િવ તારો,

યોગ્ય પ્રજાિતઓ, ભાડા(લીિઝંગ) પોિલસી અને દિરયાકાંઠાના રા યો અને કે દ્રશાિસત
કે દ્રો સાથેના પરામશર્ની સહાયક સેવાઓને યાનમાં લેવામાં આવશે.
•

બીજ ઉ પાદન માટે

ૂડ બેંકો અને યાપારી ધોરણની હેચરીની થાપનાને પ્રો સાહન

આપવુ.ં
•

થાિનક ટે ક્નોલોજી પર આધારીત અને

થાિનક માછીમારોની જ િરયાતોને પહ ચી

વળવા ખચર્-અસરકારક કેજ ફેિબ્રકેશન માટે આર અને ડીને સહાયક કરવામાં આવશે.
6.3.4

સીવીડની ખેતી
મ યઉછે ર અને મેરીક ચરની

મ, દે શમાં સીવીડ ફાિમર્ંગમાં પણ એક

યવિ થત સંભાવના છે . વૈિ ક તરે , હાઈડ્રોકોલોઇ સ, કો મેિટક્સ અને
ુ લ
સંભિવત બાયફ અ

ડ સિ લમે સ અને

ોત તરીકે સીવીડની માંગ વધી રહી છે . આ પેટા ક્ષેત્ર, મ ૂ ય સાંકળની

સાથે મ ૂ ય િનમાર્ ણનો િવશાળ અવકાશ પ્રદાન કરે છે અને દે શના દિરયાકાંઠાના િવ તારોના
અથર્તત્ર
ં માં ન ધપાત્ર ફાળો આપી શકે છે .
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ભારતમાં સમુદ્રતટની લગભગ 844 પ્રજાિતઓ છે ,

નો જ થો 58715 એમએમટી

છે . તિમલનાડુ, ગુજરાત અને દીવ દિરયાકાંઠે અને લક્ષ ીપ અને આંદામાન અને િનકોબાર
ટાપુઓની આજુબાજુ સીવીડ િવપુલ પ્રમાણમાં છે . સમ ૃ

સીવીડ બેડ મુબ
ં ઇ, ર નાિગરી, ગોવા,

કારવાર, વરકલા, િવિઝંજમ અને તિમળનાડુમાં પુિલકેટ, આંધ્રપ્રદે શ અને ઓિર સામાં િચલકાની
આસપાસ આવે છે . જો કે, સતત, આડેધડ અને અસંગિઠત લણણીના પિરણામે કુદરતી સીવીડ
સંસાધનોમાં ઘટાડો થયો છે .
યારે સીવીડ ખેતીની પ્રારં િભક અજમાયશ 1980 ના દાયકાના પ્રારં િભક અને
મ ય ભાગ દરિમયાન હાથ ધરવામાં આવી હતી, તે પ્રવ ૃિ
મ યઉ ોગ પ્રવ ૃિ ઓથી િવપરીત, ખા

હજી લોકિપ્રય થઈ નથી. અ ય

ુ માટે સીવીડની થાિનક માંગ અિ ત વમાં નથી.
હેતઓ

લગભગ સમગ્ર ઘરે લ ુ સીવીડ ઉ પાદનનો ઉપયોગ ઓ ોિગક ક્ષેત્રમાં થાય છે અને તેથી,
ઉ પાદનમાં મજબ ૂત પછાત અને આગળ જોડાણ જ રી છે . નીિત સુિનિ ત કરશે કે આવા
જોડાણો િવકિસત થાય છે

યારે ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકી અને અ ય ઇનપુ સ ઉપલ ધ

થાય છે .
દિરયા િકનારાની ખેતી માટે ના યોગ્ય િવ તારોની ઓળખ ગુજરાત, દીવ,
લક્ષ ીપ, તિમળનાડુ અને આંધ્રપ્રદે શના દિરયાકાંઠે દે શના સંશોધન સં થાઓ

ારા કરવામાં

આવી છે . સમુદ્રતળની ખેતીને પ્રો સાહન આપવા અને માછીમારોને આકષર્વા માટે , શ આતમાં,
સમુદ્રત મ સીડબેંક

જાતીય પ્રજનન પ િતઓ પર આધારીત છે , હાલમાં અપનાવવામાં

આવતા યાપકપણે લોકિપ્રય વન પિત/અજાતીય પ્રસાર પ િતઓનુ ં પ ૂરક છે , તે તિમળનાડુ
કાંઠે થાિપત થઈ શકે છે

યાં હાલમાં મહ મ સીવીડ ખેતી કરવામાં આવી રહી છે . બાદમાં, તે

ગુજરાતના દિરયાકાંઠે અને દિરયાકાંઠેના અ ય

થળોએ િવ ત ૃત થઈ શકે છે . પ્રજાિતઓ

કપાફાઇકસ અ વેરેઝી અને સંભિવત જાતોના દે શી દિરયાઇ વન પિતઓ (એગ્રોફાઇ સ અને
એ જીનોફાઇ સ) કે

ને મોટા પાયે પ્રો સાહન આપવામાં આવી શકે છે .

દિરયાકાંઠા થી દૂ ર ના િવ તારો પણ સીવીડ ઉછે ર માટે

ઘણી તકો

પ્રદાન કરે છે , ખાસ કરીને ઇિ ટગ્રેટેડ મ ટી-ટ્રોિફક એક્વાક ચર િસ ટમો (આઇએમટીએ) માં
યાં સીિવડ સાથે કોિબયા

વી િફનિફશ પ્રજાિતઓ કરી શકાય છે .

યારે મોટા પાયે

સમુદ્રતલની ખેતી તરફ પ્રયાણ કરવામાં આવે યારે , ટકાઉ યવ થાપનની યોજનાઓ ન થાય
યાં સુધી જગલીમાં
ં
થી સીવીડ લણણીને િનરાશ કરવામાં આવશે.
માછીમારી અને અ ય ગ્રામીણ મિહલાઓની આજીિવકા બનાવવા માટે સીવીડની
ખેતી િનિમ

રહેશે. મિહલાઓને તાલીમ, જાહેર નાણાંની ઉપ બધતા અને માકિટંગ સપોટર્

ારા

સીવીડ ઉ પાદન અને પ્રિક્રયા કરવા વ-સહાય જૂથો/સહકારી/િનમાર્ તાના સંગઠનો બનાવવા
પ્રો સાિહત કરવામાં આવશે.
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તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

દિરયાકાંઠે અને દિરયાકાંઠે અને લે ડ-વાડર્ માં, દિરયાકાંઠાના પાણીમાં અને એકીકૃત
મિ ટ-ટ્રોિફક એક્વાક ચર (આઇએમટીએ) િસ ટ સમાં સીવીડ ખેતીને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

સીવીડ વધારવા માટે કાચો માલ પ ૂરો પાડવા માટે દિરયાકાંઠે સીડ બેંકો ગોઠવી.

•

સીવીડ ખેતી માટે માછીમારોને આકષર્વા માટે જ રી પ ૂરંુ પાડવુ.ં

•

દિરયાકાંઠે ખેતી કરવા માટે દિરયાકાંઠાના િવ તારોમાંથી માછીમારો અને અ ય
મિહલાઓને સહાયતા કરવી.

•

સીવીડમાંથી ઉ પાદનો તૈયાર કરવા માટે નાના અને મ યમ પ્રોસેિસંગ એકમો થાપવા
માટે સાહિસકોને પ્રો સાિહત કરવુ.ં

•
6.3.5

ઉ ોગને ઉ પ્રેરક કરવા ઉ પાદનના માકિટંગની સુિવધાઓ આપવી.

શો ભત (રં ગીન) માછલીની ખેતી
શો ભત માછલી આંતરરા ટ્રીય માછલી વેપારના પ્રમાણમાં નાના પરં ત ુ સિક્રય

ઘટક છે . માછલીઘરની જાણવણી એ ખ ૂબ જ લોકિપ્રય શોખ છે અને શો ભત માછલીઓનો
વૈિ ક વેપાર દર વષેર્ 18‐20 અબજ યુએસ ડોલર હોવાનો અંદાજ છે . ભારત, તેના િવિવધ
િવક સંસાધનોને કારણે, િવિવધ પ્રકારના યાપારી અને શિક્તશાળી શો ભત માછલી

ોતો છે .

શો ભત મ યઉ ોગ માટે લગભગ 374 તાજા પાણીની પ્રજાિતઓ અને 3૦૦ થી વધુ દિરયાઈ
પ્રજાિતઓ યોગ્ય છે .
યારે શો ભત માછીમારી માટે ના થાિનક બજારનુ ં મ ૂ ય આશરે . 500 કરોડની
પ્રવ ૃિ

પિ મ બંગાળ, તાિમલનાડુ, મહારા ટ્ર, ઉ ર-પ ૂવર્ રા યો અને ટાપુઓના કેટલાક િવિશ ટ

ક્ષેત્રો સુધી મયાર્ િદત છે . આ નીિત ગ્રામીણ જીવનિનવાર્ હ વધારવા માટે ઘરે લ ુ એકમો થાપવા
શો ભત માછલીઓનુ ં ઉ પાદન, અંતથી અંત સ લાય ચેઇનનો િવકાસ અને િનવાસ થાનોની
જાળવણી માટે પ્રો સાિહત કરશે. આ નીિત એક્વેિરયમ જાળવવાના ફાયદાઓ પર ગ્રાહક
િશક્ષણને પ્રો સાિહત કરશે અને જાહેર સં થાઓમાં એક્વેિરયમ થાિપત કરવા માટે પ્રો સાિહત
કરશે. મિહલાઓ અને યુવાનો યોગ્ય હ તક્ષેપો ારા યાન પ્રા ત કરશે.
હાલમાં, એક અંદાજ છે કે લગભગ 85 ટકા સુશોભન જાિતઓ દિરયામાંથી
પકડવામાં આવે છે , મુખ્ય વે ઉ ર-પ ૂવીર્ રા યોના પહાડી પ્રવાહો અથવા દિરયાકાંઠાના ચોક્કસ
પટ અને બે ટાપુ પ્રદે શોમાં િ થત મુખ્ય કોરલ િનવાસ થાનોમાંથી આવે છે .
પકડેલ પ્રજાિતઓ ની બજાર િકંમત વધારે

મ કે આ પ્રાકૃિતક

હોય છે , તેમ તેમની લણણી પરનુ ં દબાણ

ન ધપાત્ર અને વધત ું જાય છે . નીિત દરિમયાનગીરી સુિનિ ત કરશે કે આવા સંસાધનો
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ે ઠ

રીતે પકડવામાં આવે છે અને જગલી
ં
સુશોભન જનીનીક

ોત ના ટકાઉપણાને સુિનિ ત કરવા

માટે જ રી િનયંત્રણો મ ૂકવામાં આવશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

માછલીઘરની માછલી માટે અંતથી અંત સ લાય ચેઇનની થાપના થશે.

•

િવદે શથી

•

બાય-બેક ગોઠવણ સાથે ઘરોના ઉછે ર માટે લાવાર્ ના સંવધર્ન અને િવતરણ માટે

ૂડ ટોકના સોિસર્ંગની સુિવધા થશે.

યાપારી ધોરણના સંચાલકોને પ્રો સાિહત કરવુ.ં
•

ઘરો અને કાયર્ થળ થળોએ એક્વેિરયમ ને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

મ યમ અને નાના પાયે સુશોભન ઉ ોગો

થાપવા માટે ગ્રામીણ મિહલાઓ અને

યુવાનોમાં ઉ ોગસાહિસકતા વધારવી.
•

સુશોભન મ યઉ ોગના િવકાસ માટે એક્વાિરયા અને અ ય પરાકા ઠાના િનમાર્ ણમાં
મ યમ અને લઘુ ઉ ોગોને સહાયક કરવી.

6.3.6

અંતદશીય ખાર જમીનનો ઉ પાદક ઉપયોગ
દે શમાં મીઠાથી અસરગ્ર ત જમીનનો િવ તાર આશરે 6.73 િમિલયન હેક્ટર

(એમએચએ) છે

નો અંદાજ ગુજરાત રા ય (2.23 એમએ), ઉ ર પ્રદે શ (1.37 એમએ),

મહારા ટ્ર (0.61 એમએ), પિ મ બંગાળ (0.44 એમએ) સાથે છે . અને રાજ થાન (0.38 એમએચ)
મળીને દે શમાં ખારા અને સોિડક જમીનનો લગભગ 75 ટકા િહ સો ધરાવે છે . અ ય રા યો

યાં

આવા સંસાધનો અિ ત વમાં છે તેમાં પંજાબ અને હિરયાણા શામેલ છે . િસંચાઇના હેત ુ માટે
િસંચાઇ નહેરના પાણીનો અતાિકર્ક ઉપયોગ એ જમીનના ક્ષારનુ ં એક મુખ્ય કારણ માનવામાં
આવે છે . ખારી જમીન ફક્ત ઉ પાદકતામાં જ ઘટાડો લાવશે નહીં, પરં ત ુ કૃિષ અને બાંધકામ
વગેરે

ુ
વા હેતઓ
માટે જમીનને નકામુ ં પાડે છે . જો કે, ફીન-શેલ ફીશની ખેતી

ારા આવા

જમીનોના ઉપયોગ માટે ક્ષેત્ર-પરીક્ષણ કરે લ તકનીકીઓ ઉપલ ધ છે . આવી તકનીકીઓ
હિરયાણા, પંજાબ, રાજ થાન અને યુપીના ખારા િવ તારોમાં સંભિવતતા બતાવી ચ ૂકી છે
ખેડુતો

યાં

લેક ટાઇગર ઝીંગા (પી. મોનોડોન) અને પેિસિફક હાઇટલેગ ઝીંગા, એલ.વનામીની

ઉછરવામાં સફળ ર ા છે . દિરયાકાંઠાના ખારા િવ તારોથી િવપરીત, યાં નજીવા પયાર્ વરણીય
પ્રભાવ પણ છે કારણ કે અંતિરયાળ ખારા િવ તારોમાં થોડો વૈકિ પક ઉપયોગ થાય છે . જો કે ,
લાંબા ગાળાના પ્રભાવોને રોકવા માટે , મ યઉછે રમાંથી ગંદાપાણીના િનકાલ પર

યાન

આપવાની જ ર રહેશે.
મુખ્ય નીિતની પહેલ સંભિવત િવ તારોની ઓળખ અને તેમના માટે જળચર
ઉછે ર માટે ફાળવણીનો સમાવેશ કરશે;

યાં પણ જ રી હોય યાં ભ ૂગભર્ જળના ટકાઉ ઉપયોગ
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ૂ ોને
સિહત, ખેડત

ે ઠ તકનીકીઓ આપવી; એક્ ટશન સપોટર્ અને હે ડ હોિ ડંગ; સંભિવત

િફનિફશ પ્રજાિતઓ

વી કે સમુદ્ર બાસ અને જોખમ ઘટાડવા માટે મ લેટનો પિરચય;

મ યઉછે રમાંથી ગંદા પાણીના ઉપચાર અને િનકાલ માટે ની પ િતઓ; અને પેિસિફક હાઇટલેગ
ઝીંગા, મલે સ અને સીબાસ
પછાત જોડાણો
આવશે.

વી પ્રજાિતઓના બીજ અને ખોરાકના પુરવઠા માટે આગળ અને

થાિપત કરવા અને ઉ પાદનના માકિટંગમાં અનુગામી સહાય આપવામાં

યાં ખારા જમીનમાં ખેતી માટે યોગ્ય મોટા િવ તારો ઉપલ ધ છે , યાં પીપીપીની

ગોઠવણ ારા િવશેષ એક્વાક ચર ઝોનના િવકાસ અંગે પણ િવચારણા કરવામાં આવશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

સંભિવત ક્ષેત્રોને ઓળખવા અને ક્લ ટરના આધારે જ રી સપોટર્ સેવાઓ સાથે યોગ્ય
માછલીઘર પ િતઓ ખેડુતો માટે ફાળવવા આવશે.

•

ખારા િવ તારોમાં ઝીંગાની ખેતી કરતા ખેડુતોને ગુણવ ાયુક્ત િબયારણ અને ફીડની
ઉપલ ધતાની સુિવધા આપવામાં આવશે.

•

ખેડુતોના તાલીમ અને કૌશ ય િવકાસને સહાયક અને ઉ પાદનના માકિટંગમાં મદદ
કરવામાં આવશે.

6.3.7

જળચર

ાણીના આરો ય અને

િસ ેરના દાયકાના ઉ રાધર્થી,
દે શમાં મ ૂળ પ્રસાયુ,ર્ં

વ રુ ાની

ળવણી

યારે વૈજ્ઞાિનક માછલીની ખેતી પ િતઓએ

યારથી મ યઉછે રનો િવકાસ અસાધારણ ર ો છે . ખેતી પ્રજાિતઓની

સામા ય આરોગ્ય યવ થાપનની િચંતાઓ ઉપરાંત, મીઠાં પાણીની માછલીઓ માં એિપ િટક
અ સેરેિટવ િસ ડ્રોમ (ઈયુએસ) અને ઝીંગા મ યઉછે રમાં

હાઇટ

પોટ િસ ડ્રોમ િડસીઝ

(ડ યુએસએસડી) એ ભ ૂતકાળમાં દે શમાં મોટાપાયે મ ૃ યુનાં મુખ્ય કારણો છે . આવતા વષ માં
મ યઉછે ર ખ ૂબ ઉંચી વ ૃિ

માટે તૈયાર છે અને વ તીની ખોરાક અને પોષક જ િરયાતોને પ ૂણર્

કરે છે , તેથી આરોગ્ય પ્રબંધન સિહત ખેતી પ િતના તમામ પાસાઓની પ ૂરતી કાળજી લેવી
જ રી છે .
તા તરના સમયમાં, ખેતી પ િતઓની તી તા, િવદે શી જળચર જાિતઓની
અિનયંિત્રત રજૂઆત અને જીવંત જળચર પ્રાણીઓની અિનયંિત્રત આંતરભાષીય િહલચાલ એ
ડ યુએસએસડી

વા ઘણા રોગચાળા પાછળના મુખ્ય કારણો છે . આગળ, આવી આકિ મક

પિરિ થિતઓને સંભાળવામાં અયોગ્ય વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાન અને કુશળતા અને ક્ષમતાઓના અભાવને
કારણે સમ યા વધારે છે .
જળચર પ્રાણીના આરોગ્યના મુ ાઓનો સામનો કરવા માટે ઘણા ઉપચારા મક
પગલાં અને પ્રોટોકોલ અને પ િતઓ િવકિસત કરવામાં આવી છે , તેમ છતાં, ખેતરના સંચાલન
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માટેની સારી પ્રથાઓ, ફામર્ મેનેજરો અને કામદારોની ક્ષમતામાં સુધારણા, વધુ કુશળ પ્રય નો,
રા ટ્રીય જળચર પ્રાણી આરોગ્યની દે ખરે ખ અને અહેવાલ િમકેિનઝમ, રોગ િનવારણ અને
િનયંત્રણની તૈયારી,

જળચર પ્રાણીઓના આરોગ્ય પ્રબંધન માટે પ્રાધા યતા સંશોધન

આવ યકતાઓ, સાઉ ડ પ્રોફીલેક્ટીક અને રોગ િનયંત્રણ પગલાં, સેિનટરી અને ફાયટો-સેિનટરી
પાસાઓ, 'આયાત જોખમ મ ૂ યાંકન' માં િનણર્ય લેવામાં સુધારે લી ક્ષમતા અને છે વટે અસરકારક
સમુદાય નેટવિકર્ંગ પિરિ થિત સુધારવા માટે જ રી છે .
તા કાિલક નીિત દરિમયાનગીરીઓનાં મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ છે :
•

પ્રારં િભક ચેતવણી પ્રણાલીની

થાપના, જોખમનુ ં મ ૂ યાંકન કરવુ,ં સવેર્લ સ અને

આકિ મક યોજનાઓની થાપના અને રોગના પ્રકોપના બનાવ અંગે અહેવાલ આપવુ.ં
•

રા ટ્રીય અને રા ય િનયમનકારી ક્ષમતાને મજબ ૂત બનાવવી.

•

જળચર પ્રાણીના આરોગ્યના સંચાલન માટે

•

સાવર્જિનક સુિવધાઓ (જાહેર ક્ષેત્રમાં) અને જળચર પશુ આરોગ્ય પ્રયોગશાળાઓ અને

ે ઠ પ્રયાસોને પ્રો સાહન આપવુ.ં

જાહેર અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રમાં ડાયગ્નોિ ટક ક્ષમતાઓના સંદભર્માં ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરની
થાપના કરવી.
•

સંશોધન અને િવકાસની જ િરયાતો (જળચર પ્રાણીના આરોગ્ય પ્રબંધનમાં પીપીપીના
િવકાસ સિહત) મજબ ૂત કરવી.

•

જળચર પ્રાણીના આરોગ્ય પ્રબંધનમાં આંતરરા ટ્રીય સમ યાઓના જોખમોને ઘટાડવા
માટે પ્રાદે િશક સંકલન માટેની પ િતઓની થાપના કરવી.

•

તમામ તરે ક્ષમતા વધારવી(માનવ સંસાધન િવકાસ).

•

આઇસીએઆર સં થાઓ, રા યના મ યો ોગ િવભાગો(DoFs) અને િફશરીઝ કોલેજોની
સિક્રય ભાગીદારીથી માછલી રોગ અને આરોગ્ય મોિનટિરંગ નેટવકર્ માટે નેટવકર્ ને
મજબ ૂત બનાવવુ.ં

•

6.4

નેટવિકર્ંગ અને માિહતી પ્રસાર માટે સારા િમકેિનઝ સની થાપના કરવી.

માળખાક ય

િુ વધાઓ

ભારતે સાઠના દાયકાના મ યભાગથી મ યઉ ોગ હાબર્ર (એફએચએસ) અને
માછલી ઉતરાણ કે દ્રો (એફએલસીએસ) બનાવવાનુ ં શ કયુર્ં અને દાયકાઓથી મોટી સંખ્યામાં
મોટા અને નાના એફએચએસ અને એફએલસીએસ બનાવવામાં આ યા છે . જો કે, વધતી જતી
વહાણોની સંખ્યા અને કદએ અ યાર સુધીની સિવર્સ સુિવધાઓને આગળ ધપાવી છે અને એક
અંદાજ છે કે હાલના ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર દે શના કુલ વહાણોના આશરે 25‐30 ટકા

ટલું જ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર

પ ૂરંુ પાડે છે . આ પિરિ થિત લેિ ડંગ પોઇ સ પર ભીડ લાવી છે અને કેચને ઉતારવામાં
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િવલંબ પ થાય છે અને યારબાદ િફિશંગ ટ્રી સ માટે જહાજોની ફરીથી જોગવાઈ કરવી પડે છે .
આનાથી વધુ એફએચએસ અને એફએલસીએસમાં સુિવધાઓનો અભાવ અને વ છતા અને
વ છતાના દૃિ ટકોણથી તેમની નબળી જાળવણી થાય છે . સંયક્ુ ત રીતે, આ બધી ખામીઓ
માછલીના બગાડમાં પિરણમે છે .
જયારે માછલી નૌકા પાર પકડાય છે યારથી જ પો ટ-હાવેર્ ટ શરુ થાય જાય છે .
તાકીદની બાબત તરીકે, ક્ષેત્રની જ રીયાતોને પહ ચી વળવા માટે અ યાર સુધીની ઊભી કરે લી
સંપ ૂણર્ માળખાકીય સુિવધાઓ અને તેમના આધુિનકરણ પર નીિત
સુિનિ ત કરવાની રીત પણ
આવે છે કે

યાન કેિ દ્રત કરશે. આ

યાનમાં લેશે કે નૌકાઓ દીઠ એવી પિરિ થિતમાં જાળવવામાં

માછલીઓને દૂ ષણ અથવા બગાડવાની મંજૂરી આપતી નથી. સમગ્ર દે શની

માળખાકીય આવ યકતાઓ માટે ના મુખ્ય યોજનાના આધારે ,
સુિવધાઓ બનાવવામાં આવશે
મળી રહે. મા ટર
સુિવધાઓ અને શુ

યાં જ રી હોય યાં વધારાની

થી િફિશંગ વહાણોને ઉતરાણ અને બથીર્ ગ પ ૂરતી સુિવધા

લાન, સોિટર્ંગ, સફાઇ, હરાજી, અને પેિકંગ માટે જ રી બધી બેક-અપ
પીવાલાયક પાણીની ઉપલ ધતા અને ગુણવ ાયુક્ત બરફ

વી અ ય

માળખાગત આવ યકતાઓને પણ યાનમાં લેવાશે. નીિત િવિવધ િવક પોને યાનમાં રાખીને
નવા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચરની રચના માટે ના મોડ સ-ઓપરે ડી પર પણ િવચારણા કરશે
ભંડોળ, ખાનગી અથવા જાહેર-ખાનગી િધરાણ

મ કે જાહેર

ારા અને િબ ડ-ઓન-ઓપરે ટ (બી.ઓ.ઓ.)

વા િવિવધ િડિલવરી અને ઓપરે શનલ િમકેિનઝ સનો ઉપયોગ કરીને. િબ ડ-ઓપરે ટટ્રા સફર (બીઓટી) અને િબ ડ-ઓન-ઓપરે ટ-ટ્રા સફર (બીઓઓટી) કરશે.
મ કે એફએચએસ અને એફએલસીએસ દિરયાઇ કે ચર િફશરીઝનુ ં ચેતા કે દ્ર
છે

યાં આગળ અને પછાત જોડાણો પણ એકબીજા સાથે સંકલન કરે છે , તેથી રા ટ્રીય

મ યઉ ોગ હાબર્ર ઓથોિરટીની થાપના કરવાનો સરકારનો પ્રયાસ રહેશે અને વચગાળાના
સમયગાળા દરિમયાન આંતર-મંત્રી/િવભાગ બનાવશે કે દ્ર સરકાર અને દિરયાકાંઠાના
રા યો/કે દ્રશાિસત પ્રદે શમાં સંબિં ધત મંત્રાલયો/િવભાગ સાથે સંકળાયેલ સિમિત, મા ટર લાન
અને માળખાકીય સુિવધાઓની અસરકારક યવ થાપનની દે ખરે ખ કરશે.
પ્રવતર્માન એફએચએસ અને એફએલસીએસની જ િરયાતોમાં ભાગ લેવા
ઉપરાંત, બીચ લેિ ડંગ સે ટસર્ (બીએલસી) માટે ની માળખાગત સુિવધાઓની આવ યકતાઓને
પણ નીિત યાનમાં લેશે. દે શમાં આશરે 3,4૦૦ માછીમારી ગામો છે અને >90 ટકા ગામોમાં
પરં પરાગત અને મોટર બોટ બીચ પરથી ચાલે છે . આવા ઘણા ગામોમાં માછલીઓને
આરોગ્યપ્રદ પિરિ થિતઓમાં અથવા શેડમાં અને એ કરર પોઇ ટમાં ચોખ્ખી સુધારણા અથવા
એિ જન િરપેિરંગ માટે કોઈ પણ સુિવધા સાથે મોટી સંખ્યામાં બોટ હોય છે . આવા બીએલસીની
જ િરયાતોના સવેર્ક્ષણ અને આકારણીના આધારે , જ રી સહાય યાનમાં લેવામાં આવશે.
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અંતદશીય ક્ષેત્રમાં, જળાશયો, તળાવો અને િરવરફ્ર સ પર િ થત ઉતરાણ
થળો માટે માછલી ઉતરાણ

લેટફોમર્ અને નાના હરાજી અને પેિકંગ િવ તારોના સંદભર્માં

માળખાકીય સુિવધાઓની આવ યકતા રહેશે. લેિ ડંગ સાઇ સ માટે આવી સુિવધાઓ વધુ જ રી
રહેશે

યાં લણણીવાળી માછલીને માકિટંગ માટે લાંબા અંતરથી પિરવહન કરવી પડશે. આ

સંદભર્માં, પિરવહન સુિવધાના િનમાર્ ણ માટે પણ પ ૂરતો ટેકો આપવામાં આવશે કે

લણણીને

યોગ્ય િ થિતમાં અને ઓછામાં ઓછા સમય સાથે તેમના ગંત ય પર પહ ચી શકે.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

િફિશંગ વહાણોની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા માટે બેક-અપ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરની સાથે જ રી
સંખ્યામાં આધુિનક િફિશંગ હાબર્ર અને િફશ લેિ ડંગ સે ટર પ્રદાન કરવુ.ં

•

હાલની સુિવધાઓનુ ં આધુિનકરણ કરવુ.ં

•

માછલીઓના ઉતરાણ અને પિરવહનની સુિવધા માટે જળાશયો,

તળાવો અને

િરવરફ્ર સ પર જ રી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર સુિવધાઓ બનાવવી.
•

રા ટ્રીય મ યઉ ોગ હાબર્ર ઓથોિરટીની થાપના કરવી.

•

મા ટર લાન અને માળખાકીય સુિવધાઓની અસરકારક

યવ થાપન પર દે ખરે ખ

રાખવા કે દ્ર સરકાર અને રા યો/કે દ્રશાિસત પ્રદે શ અને અ ય સંબિં ધત િહતધારકોને
સંબિં ધત મંત્રાલયો/િવભાગ સાથે સંકળાયેલ આંતર મંત્રાલય/ િવભાગ સિમિતની
થાપના કરવી.

6.5

પો ટ‐હાવેર્ ટ (લણણીપછી) અને વેપાર
ડ વે યુ ચેન (એફવીસી) એ બધા િહ સેદારોને સમાવે છે

ઉ પાદનમાં અને વે યુ‐એિડંગ પ્રવ ૃિ ઓમાં ભાગ લે છે કે

ઓ સંયોિજત

ખા ઉ પાદનો બનાવવા માટે જ રી છે .

ટકાઉ એફવીસીના મુખ્ય લક્ષણો ખાતરી કરે છે કે તે (i) તેના તમામ તબક્કાઓમાં નફાકારક છે
(આિથર્ક ટકાઉપણુ)ં ; (ii) સમાજ માટે યાપક‐આધાિરત લાભો છે (સામાિજક િ થરતા); અને (iii)
કુદરતી વાતાવરણ પર હકારા મક અથવા તટ થ અસર છે (પયાર્ વરણીય િ થરતા). હાલમાં,
દિરયાઇ અને અંતિરયાળ ક્ષેત્ર બંનેમાં મ ય પકડાશ પછીના નુકસાન ભારે છે અને આવા
નુકસાનને ઘટાડવાની તાકીદે જ ર છે

થી ગ્રાહકોને વધારાની અને સલામત માછલી મળી રહે. આ

ઉ ે શોને પહ ચી વળવા માટે, નીિત નીચેની િક્રયાઓ પર િનદિશત કરવામાં આવશે.
6.5.1

સ લાય ચેઇન અને વે

ુ ચેઇનમાં ધ
ુ ારો કરવો

સ લાય ચેન એ ભારતના મ યઉ ોગ ક્ષેત્રે કામગીરીની સમગ્ર

ેણીની સૌથી

નબળી કડી છે અને પિરણામે ઓપરે ટરો તેમજ રા ટ્રીય અથર્ યવ થાને પણ મોટું નુકસાન પહ ચાડે
છે . ‘બોટથી લેટ’અને ‘ફામર્ ટૂ ફોકર્ ’ સ લાય ચેઇનમાં સુધારો કરતા માછલી પકડનારાઓ,
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ખેડુતો, પ્રોસેસરો અને છે વટે ગ્રાહકોને ઘણા ફાયદાઓ પહ ચાડે છે . લણણી પછીના નુકસાનને
ઘટાડવા, લોકોને સલામત આહાર પ ૂરા પાડવા અને સાંકળમાં ભાગ લેનારા લોકોના અથર્તત્ર
ં માં
સુધારો કરવા માટે આ એક ક્ષેત્ર ઘણુ ં અવગણાયુ ં છે અને તેમાં ન ધપાત્ર સુધારો કરવાની જ ર છે .
સ લાય ચેનમાં સુધારણા માટે નીચેની મોટી નીિતગત પહેલની જ ર રહેશે.
ૂ ય બગાડ: શાર રક અને

ુ વ ા ુત
ણ

કુ સાનની

બગાડને ઘટાડવા માટ, વાસણમાં માછલીઓના િનયં ણ અને સં હમાં

ટએ માછલીઓના
ુ ારણા તરફ નીિતની
ધ

પહલ કરવામાં આવશે. ત ૂતક(ડેક) સંપકર્ નો પ્રથમ િબંદુ છે , અને જો માછલીને યોગ્ય રીતે સંચાિલત
અને સંગ્રિહત કરવામાં આવે તો દૂ ષણની શક્યતા ઓછી થાય છે . વ છ બરફનો ઉપયોગ અને
અથવા રે િફ્રજરે ટેડ સી વોટર / લરી આઇસ સુિવધાઓની જોગવાઈ સવ ચ છે અને તે સુિનિ ત
કરવામાં આવશે કે િફિશંગ જહાજોને વ છ બરફ સાથે અથવા અ ય ઠંડક સુિવધાઓ ઓન‐બોડર્ માં
પ ૂરી પાડવામાં આવે.
ૂ સમયમાં ગ્રાહકોને હાવેર્ ટ મળી રહે તે
એકવાર કેચ ઉતયાર્ પછી, નીિતગત પહેલ ટંક
માટે સારી રીતે િવકિસત િડિ ટ્ર યુશન ચેનલો અને કો ડ ચેઇનની યવ થા કરશે. સ લાય ચેઇનમાં
નોડલ પોઇ સની સંખ્યા ઘટાડવા અને િવતરણ ચેનલોને ઘટાડવા પણ મહ વપ ૂણર્ છે . મ ૂ ય
સાંકળમાં કલાકારોની ભાગીદારીની થાપના એ ઉ પાદનો માટે ના
ચાવી છે . યોગ્ય મહેસ ૂલ બંધારણો,

ે ઠ મ ૂ યોની અનુભ ૂિત કરવાની

માછીમારો અને ખેડુતોને પ ૂરતા વળતરની ખાતરી કરે

છે અને તેમની આજીિવકાની સુરક્ષા કરે છે , મ ૂ યની પ્રાિ તમાં તેમની ભાગીદારીની ખાતરી
કરવા માટે પણ જ રી છે .
પુર વઠા સાંક ળમાં જો

દિરયાઇ કે ચર િફશરીઝ માં િવકાસ નુ ં થગન અને

માછલીનો બગાડ ના ઘટે તો આવતા વષ માં િનકાસ માટે કાચા માલની અછત સજાર્ ઈ શકે છે .
ટે િરફ સિહતની વે પાર નીિતઓ માછલીના ઉ પાદન અને આંતરરા ટ્રીય વે પારને પણ ન ધપાત્ર
રીતે આકાર આપે છે . થાિનક બજારમાં મ ૂ યની સાંક ળમાં સુધારણા માટે ( િનકાસ માટે પણ)
જ રી નીિતલક્ષી પગલાં માં એક સુ યવિ થત સ લાય ચે ઇનની થાપના અને વ છ પાણી,
શુ ધ બરફ અને યોગ્ય સંગ્ર હ

વા ઉતરાણ થળોએ પયાર્ ત સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવાનો

સમાવે શ થાય છે . સ લાય ચે ઇ નના િવિવધ પોઇ

સ પર માઇક્રોબાયોલોજીકલ જોખમો

અિ ત વમાં છે તે મા યતાના આધારે તે મ ને િનયંિત્રત કરવા માટે હેઝાડર્ એનાિલિસસ િક્રિટકલ
કં ટ્રોલ પોઇ ટ (એચએસીસીપી) િસ ટમના અમલીકરણ માટે , નીિતના પગલાં લે વામાં આવશે .
ૂ યવધન (વે

‐ુ એ ડશન): માછલીઓ પાણીમાંથી બહાર નીકળતાંની સાથે જ

મ ૂ યવધર્ન શ થઈ શક છે . અગાઉ જણા યા મુજબ યોગ્ય ઓન‐બોડર્ હે ડિલંગથી બગાડ અને ઓન‐
બોડર્ િગિલંગ અને ગિટંગ અને માછલીઓને ક્રેટમાં પ ૂરતા પ્રમાણમાં બરફ સાથે રાખવાથી મ ૂ યમાં
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વધારો થાય છે . એફએચ અથવા એફએલસી પર ઉતરાણ પર, માછલીઓ નુ ં ડ્રેિસંગ કરીને, વે

ુ
મ

પેિકંગ વગેરે કરીને અને પછી તેને

મ

ટક બજારોમાં ખસેડીને વધુ મ ૂ યવધર્ન થઈ શકે છે .

મ

આપણે મ ૂ યવધર્નમાં આગળ વધીએ છીએ તેમ, પોષણ મ ૂ ય વધારવા માટે , શે ફ લાઇફમાં
વધારો કરવા અને માછલી ઉ પાદનોનો ઉપયોગ કરવાની સુિવધાને અનુભ ૂિત ારા િવિશ ટ ઘટકો
ઉમેરીને મ ૂ યોમાં વધારો કરી શકાય છે . િબન‐ખા

પદાથ , ફામાર્ યુિટકલ અને યુટ્રા યુટીકલ

ઉ પાદનો િવકસાવવાની પણ ઘણી તક છે .
ૂ ય િનમાણ:

માણપ

અને લેબ લગ યોજનાઓ અને પયાવરણીય અને

સામા જક જવાબદાર ઉ પાદન માટ સ બ લટ નવા બ રો બનાવશે અને આ ઉ પાદનોનો વૈિ ક
તર વેપાર પણ કર શકાય છે . આ પગલાં પયાર્ વરણીય િચંતા પર પણ કેિ દ્રત કરે છે અને
મ યઉ ોગમાં ટકાઉપણુ ં પ્રા ત કરવા માટે પ્રય નશીલ છે . પ્રમાણપત્ર ઉ પાદકોને સુધારે લા અથવા
જાળવેલ બજાર માં પ્રવેશ‐હક અને સંભિવત ભાવોમાં સુધારણાના પમાં અ ય લાભ પણ આપી શકે
છે . અસરકારક એમસીએસ અને ‘ લોક ચેન’અિભગમ સમગ્ર માછલી સ લાય ચેઇનને શોધી
કાઢવા અને રે કોડર્ કરવા, અને જાહેર જનતા, ઉ ોગ અને ગ્રાહકોને ટકાઉપણુ ં અને ખા

સલામતી

અંગે ખાતરી આપીને ક્ષેત્રની પારદિશર્તાને વેગ આપી શકે છે .
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

શ ૂ ય બગાડ તરફ આગળ વધવા માટે િવતરણ ચેનલોમાં સુધારો.

•

મ ૂ ય સાંકળના સહભાગીઓને પ્રો સાહન અને સહાયક અને મ ૂ ય વ ૃિ અને મ ૂ ય િનમાર્ ણ
માટે તેમની ક્ષમતા વધારવી.

•

સંબિં ધત િહ સેદારોની સંપ ૂણર્ યવ થા સાથે પસંદ કરે લ મ યો ોગના ઇકો‐લેબિલંગને
પ્રો સાહન આપવુ.ં

6.5.2

ઘર ંુ માક ટગ િવકિસત કર ંુ
દે શ માં િનકાસ બજારને મદદ પ એવુ ં સૌથી આધુિનક પ્રોસે િસં ગ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર

છે , પરં ત ુ તે વ ુ ં ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર થાિનક માકટીંગ માટે નથી. લે િ ડં ગ સાઇ સ પર અથવા જ થાબંધ
/

ટક બજારોમાં માછલી સૌથી િબનઆરોગ્યપ્રદ રીતે વે ચાય છે . સરકાર ારા એફએચએસ

અને એફએલસી અને માછલી બજારોની થાપના / સુધારણા માટે ન ધપાત્ર સહાય ઉપલ ધ
કરાઈ હોવા છતાં પિરિ થિતમાં સુધારો થયો નથી. બાંગ્લાદે શ ,

ીલંકા અને થાઇલે ડ

વા

ુ નામાં ભારતમાં માછલીઓના વે ચાણ અને વપરાશમાં વધારો ન થવાનુ ં આ
પડોશી દે શોની ત લ
પણ એક કારણ છે . કમનસીબે , િબનઆરોગ્યપ્રદ રીતે સંચાિલત માછલીને ખરીદવા માટે થોડા
ઘણા અંશે ગ્રાહક ારા પ્રિતકાર પણ કરવામાં આવે છે .
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દે શ માં માછલીઓના વપરાશમાં ધીમી ગિત હોવા છતાં, માછલીઓના પુ કળ
વા ય અને પોષણ લાભ હોવા છતાં, સમય‐સમય પર વધારવામાં આ યા છે , પરં ત ુ અસલ
ચીપો COVID‐19 રોગચાળો ફે લાવવાથી અનુભ વાયો છે . િનકાસ બજારો બંધ થતાં ઉ પાદકોએ
થાિનક બજારોના િવકાસની જ િરયાત અનુભ વી છે

થી િનકાસ પરની અવલંબ ન ઓછી થઈ

શકે . આ સંદ ભેર્ નીિતગત પહેલ , ગ્રાહકોમાં જાગૃિત લાવવા ઉપરાંત , થાિનક પુર વઠા સાંક ળને
વધુ મજબુત બનાવવી અને માછલીઓને તે મ ના ઉ પાદન સ ૂિચમાં શામે લ કરવા માટે િરટે લ
ચે ન ને પ્રો સાહન આપવાનુ ં રહેશે. શાળાના બાળકોને પ ૂરા પાડવામાં આવતા મ યા ભોજનમાં
માછલીઓને શામે લ કરવાની નીિતગત પહેલ પણ એવા િવ તારોમાં કરવામાં આવશે

યાં

માછલીઓ ખોરાકનો િનયિમત ભાગ છે . કૃ િષ ક્ષે ત્ર માં તે મ ની ઉ પાદો માટે ની રાહત હેર ફે ર માટે
સુિવધાઓ આપવામાં આવે છે એવી માછલીઓના પિરવહન માટે રે વે , માગર્ અથવા હવા
પિરવહન ારા િવ ત ૃત સુિવધાઓ પણ આપવામાં આવશે .
એ જ રીતે , નીિત પ્રો સાહનોને નાના પ્રોસે સ રોની થાપના તરફ પણ િનદિશત
કરવામાં આવશે ,
સીધા રે ટોર
અને

લણણી કરનારાઓ અને મ ૂ યવધર્ ન બજાર વ ચે ની કડી હશે

ઉ પાદનને

સ અથવા અ ય આઉટલે સમાં જોડશે . આ િદશામાં, નાના યવસાિયક પ્રોસે િસં ગ

ટક માકિટં ગ માં મિહલાઓને તે મ ની યવસાય સમજશિક્ત બનાવવા માટે જ રી સહાય

પ ૂરી પાડવા અને માકિટં ગ ના આ ક્ષે ત્ર માં મુખ્ય ભ ૂિમકા િનભાવવાની ભ ૂિમકાને મજબ ૂત
બનાવવાનુ ં લ યાંક પણ નીિત ારા રાખવામાં આવે લ છે છે .
અંતે, ઓનલાઇન િફશ માકિટંગના િવકાસને લીધે હવે મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકોને
ૂ ું
નફાકારક રીતે પ્રોસે ડ માછલીની સ લાય માટેની પ ૂરતી તકો ઊભી થઈ છે . મ ૂ ય સાંકળનુ ં આ ટંક
પડવુ ં માછીમારો માટે મહેનતાણુ ં બનશે કારણ કે ગ્રાહકના િપયામાં તેમનો િહ સો વધશે. પ્રોસેસર
િફશસર્ સાથે સીધા જોડાણને કારણે સારી વે યુ ચેઇન ગવનર્ સની ખાતરી પણ કરી શકે છે . સમય
જતાં, જો િફશસર્ જ રી કુશળતા િવકસાવી શકે, તો તેઓ અંતથી અંત જોડાણ સાથે કેિ ટવ વે યુ
ચેઇન થાિપત કરી શકે છે . નીિત આવી પહેલને ટે કો અને પ્રો સાહન આપશે.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

માછલી વપરાશના લાભ માટે ગ્રાહક જાગૃિત અને માછલીના વપરાશને લોકિપ્રય
બનાવવા માટે ની નવીનતમ રીતોનુ ં અ વે ષ ણ.

•

માછલીની ઉપલ ધતા વધે , પરવડે તે વી સુિવધા માટે સ લાય ચે ન સુધારવી.

•

ઉ પાદનના િવકાસને અને ઓનલાઇન માકિટં ગ

વી નવી માકિટં ગ પ િતઓને

પ્રો સાહન આપવુ.ં
•

વચે િટયાઓની ભ ૂિમકા ઘટાડવા માટે નજીકના‐ગ થ
ં ૂ ે લા થાિનક િનમાર્ તા‐પ્રોસે સ ર મ ૂ ય
સાંક ળને ટે કો આપવો.
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વેપાર અને ખા

6.5.3

રુ ાને ો સાહન આપ ંુ

ભારતનો માછલીઓનો વેપાર ઝીંગા ઉપર વધુ પડતો આધાર રાખે છે . તે જ થાની
દ્રિ ટએ િનકાસના 40 ટકા અને મ ૂ યની દ્રિ ટએ 68 ટકા છે . આ દૃ યપટમાં, િચંતાની બાબત એ છે કે
છે લા 24 વષર્ દરિમયાન

યારે વેપારનુ ં મ ૂ ય 13 ગણુ ં અને જ થામાં 5 ગણુ ં વ યું છે , તો પણ

ભારતની િનકાસ બા કેટની પ્રકૃિત સમાન છે . લાંબા ગાળાના િવકાસ માટે , તે મહ વનુ ં છે કે ભારતની
િનકાસ સંભિવતતા વૈિવ યસભર હોય અને કે ચર અને કલચર માછીમારીનો સંપ ૂણર્ ખ્યાલ હોય.
આગળ, મુખ્ય બજારોની આવ યકતાઓને યાનમાં રાખીને, ભારતીય પ્રોસેિસંગ સેક્ટરને ઉ ચ
ક્રમના મ ૂ યવધર્ન તરફ આગળ વધવુ ં પણ જ રી છે .
બજારોની દ્રિ ટએ, આ સમયગાળા દરિમયાન, ભારતે યુ.એસ. માકટમાં એકીકરણ
કયુર્ં છે , પરં ત ુ ઇયુ માકટમાં તેટલું સફળ ર ું નથી. ભારત ચીન, મ ય પ ૂવર્ અને દિક્ષણપ ૂવર્ એિશયામાં
નવા બજારો ખોલવામાં પણ સફળ ર ું છે . પધાર્ મક વૈિવ યસભર તક ભારતને આ બજારોમાં તેની
િ થિતને વધુ મજબ ૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.
જો કે, વૈિ ક વેપાર વધુને વધુ િવિવધ અવરોધો અને િન પ દકોને આિધન બને છે .
ખાસ કરીને, યુ.એસ., ઇયુ અને જાપાનના ઉ ચ મ ૂ યવાળા બજારોમાં મોટાભાગે સલામતી અને
વ છતા અને

વિવિવધતા સંરક્ષણ (દા.ત. કાચબા અને સ તન પ્રાણીઓનુ ં સંરક્ષણ) ના કારણે

વધતા અવરોધ ઊભા થાય છે . તેથી, નીિત દરિમયાનગીરીઓ, પધાર્ મકતા સુિનિ ત કરવા માટે ,
સ લાય ચેઇન દર યાન ગુણવ ા િનયંત્રણ અને ટ્રે સિબિલટી જાળવવા પર યાન કેિ દ્રત કરશે.
ભારત, તેની વધતી આિથર્ક િ થિત અને અ ય પિરબળો સાથે, મોટાભાગના
પ્રેફરિ શયલ ટેિરફ કરારો ફરીથી મેળવવામાં િન ફળ થવાની સંભાવના છે . તેથી, નવા િવકાસશીલ
દે શોના ઉદભવને, પ્રેફરિ શયલ િ થિત ગુમાવવાના અથવા બીજા શ દોમાં કહીએ તો વૈિ ક
અસહકારી વેપાર વાતાવરણને યાનમાં રાખીને નીિતગત િદશાઓ ભારતને પધાર્ મક રાખવા
તરફ પણ લક્ષી રહેશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

િનકાસ બજાર અને િનકાસ મ ૂ યને િવ ત ૃત કરવા માટે પ્રજાિતઓ અને ઉ પાદનોના
િવિવધતાને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

નવા બજારોની શોધખોળ અને ‘બ્રા ડ ઇિ ડયા ’સી ડને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

એફએચએસ

અને

એફએલસીમાં

વ છતા

અને

વ છતામાં

સુધારો

કરીને

આંતરરા ટ્રીય ધોરણોની પ ૂિતર્ કરતા માછલી અને માછલીના ઉ પાદનોની ખાતરી કરવી.
•

સંર ક્ષણ ઉપકરણોના ઉપયોગને પ્રો સાહન આપીને જોખમમાં મુકે લી પ્રજાિતઓનુ ં રક્ષણ
સુિનિ ત કરવુ.ં

•

સ લાય ચે ઇનમાં ટ્રે સ િબલીટી લાવવી.
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6.6

પયાર્વરણ અને વાતાવરણ પિરવતર્ન

6.6.1

વાતાવરણ મા ફરફાર
હવામાન પિરવતર્ન એ હાલનાં સમયમાં મ યો ોગ ક્ષેત્રનો સૌથી મોટો પડકાર છે

અને દે શમાં મ યઉ ોગ અને જળચરઉ ોગના િવકાસને ટકાવી રાખવા માટે સમય‐બંધીય
ૂ ન અને સંચાલન યોજનાઓ જ રી છે . દિરયાઇ મ યઉ ોગ પર હવામાન પલટાની અસરો
અનુકલ
ભારતીય ઈઈઝેડ અને આસપાસના ઉ ચ સમુદ્રમાં ખ ૂબ જોવા મળે છે . દે શમાં મ યઉ ોગ સંશોધન
સં થાઓ

ારા કરવામાં આવેલા ઘણા અ યાસોમાં સમુદ્ર માં ઉ ણતામાન તાપમાન અથવા

ખારાશની રચનાઓમાં ફે રફાર

વા ફે રફાર સાથે માછલીઓની પ્રજાિતના િવતરણ, તે મની

િવપુલ તા, સંવધર્ ન વતર્ ન અને અ ય િફનોલોજીકલ ગુણોના ફે રફારો સામે આ યા છે . આ નીિત
માછલીના જ થાઓ પર આબોહવા પિરવતર્ નની અસરો પર કે િ દ્રત અ યયનને પ્રો સાિહત કરશે
આબોહવા‐પ્રે િરત ફે રફારોની આપણી સમજ સુધારશે અને માછીમારી અને ખે ડૂત સમુદાયોને
સમય મયાર્ દામાં અનુકૂ લ નશીલ પ િતઓ પ્રદાન કરશે

થી તે મની આજીિવકા પર અસર ન

પડે. હવામાન પિરવતર્ન અંગેની ભારતની આંતરરા ટ્રીય પ્રિતબ તાઓના ભાગ પે, ગ્રીન હાઉસ
ગેિસસ (જીએચજી) ને માછીમારી અને માછીમારી સંબિં ધત પ્રવ ૃિ ઓમાંથી ઉ સ ન ઘટાડીને ગ્રીન
િફશરીઝની

ક પનાને

પણ

સમિપર્ત

પ્રવ ૃિ ઓ

ારા

પ્રો સાહન

આપવામાં

આવશે.

તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

માછીમારી અને માછલીની ખે તી પર આબોહવા પિરવતર્ નની અસરોને વધુ સારી રીતે
સમજવા માટે ના સહાયક અ યયન.

•

હવામાન અને તે ની સાથે સંકળાયે લ કુ દ રતી ઘટનાઓ ારા કરવામાં આવે લા ફે રફારો
પર માછીમારો અને માછલીના ખે ડુ તોના અનુકૂલ ન પર પાઇલટ લાન નો અમલ.

•

િફિશંગ બોટ, એફએચએસ અને એફએલસી

વા િફશરીઝ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચસર્ અને િફશ ફામર્

કામગીરીમાં સૌર ઊજાર્ ના ઉપયોગને પ્રો સાહન આપવુ.ં
•

નજીક ની એજ સીઓ અને ખાનગી ક્ષે ત્ર સાથે સહકાર અને સંક લનથી આબોહવા‐
િ થિત થાપક તકનીકોનો િવકાસ.

6.6.2

િવક ણાલીના આરો ય અને

ૂણતાની ખાતર

પ્રદૂ ષણને કારણે ભારતમાં દિરયાઇ અને અંતગર્ત બંને જળના વાતાવરણની િ થિત
તણાવમાં છે અને માછલીના જ થામાં ઘટાડા પાછળનુ ં એક કારણ છે . ભ ૂિમ પર વધતી માનવશા
પ્રવ ૃિ ઓ અને અશુ ઉપચાર માટે ની અપ ૂરતી પ િતઓ સાથે, ઘન કચરો અને ખાસ કરીને લાિ ટક
(ખાસ કરીને, માઇક્રો‐ લાિ ટક કણો) ની િવપુલતા સમુદ્રમાં તેમજ અંતિરયાળ પાણીમાં અનેકગણી
વધી ગઈ છે ,

ના પિરણામે લોરા અને ફૌના પર નકારા મક પ્રભાવ પડે છે . ઘણાં િચંતાજનક
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અ યયન પણ છે

માછલીના ખોરાક ચક્ર ારા માઇક્રો‐ લાિ ટક કણોની ગિત માનવમાં પાછી

દશાર્વે છે .
મહાસાગરોમાં માછીમારીની જાળીના વો ટન અને અન‐વો ટન ડિ પંગ પણ સ ૂ મ
કણોમાં ફાળો આપી ર ા છે , ઉપરાંત ઘો ટ િફિશંગમાં રોકાયેલ જાળી પણ માછલીના જ થાઓને
અસર કરી રહી છે . નીિતના િનદશોનુ ં િનદશન પ્રદૂ ષકોને િનયંત્રણમાં રાખવા િનયમનકારી
પ િતઓને મજબ ૂત બનાવવાનુ ં છે ,

થી સુિનિ ત થાય કે જમીન અને સમુદ્ર આધાિરત પ્રદૂ ષણ

અસરકારક રીતે િનયંિત્રત થાય અને ઇકોિસ ટ સનુ ં િનરીક્ષણ થાય. િફશસર્, િફિશંગ જહાજોની રચના
અને બાંધકામમાં અને

યારબાદ િગયરના ઉપયોગમાં જ રી પગલાઓને

યાનમાં લઈને

માછીમારીની જહાજો કોઈપણ વ પે દિરયાઇ પ્રદૂ ષણમાં ફાળો ન આપે તે સુિનિ ત કરવા માટે
તમામ પ્રયાસો કરશે.
આ નીિત આવાસની અધોગિત, પ્રદૂ ષણ અને હવામાન પિરવતર્ન
પિરબળોને પણ યાન આપશે

વા બા

અંતગર્ત અને દિરયાઇ માછીમારીને અસર કરે છે . સુધારે લ

સંચાલન માછલીના જ થામાં આવેલા ઘટાડાને પા ં લાવવાની સંભાવના ધરાવે છે ,

નાથી

માછલીના બાયોમાસ અને ઉપજમાં વધારો થાય છે અને અંતગર્ત અને દિરયાઇ મ યઉ ોગને
મળતા વાિષર્ક આિથર્ક ચોખ્ખા લાભમાં વધારો થાય છે અને આખરે માછીમારો અને અ ય
િહ સેદારોને આિથર્ક વળતરમાં સુધારો થાય છે . નીિત સતત નવી માિહિત અને ટે કનોલોજીના
પ્રવાહને પ્રો સાહન આપવાની કોિશશ કરશે

મ યઉ ોગના સંચાલન માટે સંભિવત રમત‐

પિરવતર્ક છે અને ટકાઉ િવકાસ પ્રા ત કરવામાં મદદ પ થઈ શકે છે .
ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર મોરચા પર, એફએચએસ અને એફએલસીનો િવકાસ ક્યારે ક
દિરયાિકનારામાં ધોવાણ અને એકત્રીકરણ તરફ દોરી જાય છે . આ િવકાસ દિરયાકાંઠાના
ગોઠવણીમાં પિરવતર્ન લાવી શકે છે ,

ની અસર દિરયાિકનારા, પયાર્ વરણશા

અને આખરે

મ યઉ ોગ પર પડી શકે છે . સરકાર કાંઠાના માળખાગત િવકાસ અંગે િવચારણા કરતી વખતે આ
પાસાઓને યાનમાં લેવા પ ૂરતી પ િતઓ મ ૂકવાની િવચારણા કરશે.
તે જાણીત ું છે કે દિરયાકાંઠે અને દિરયાિકનારાના પાણી અંિતમ ઇકોિસ ટ સ છે અને
તેમાં વસતા દિરયાઇ માછલી

ોત તાજા પાણી અને કાંપના પ્રવાહ પર ખ ૂબ િનભર્ર છે

પોષક

ત વો લાવે છે . જો કે, આ જળ સં થાઓ એ થ્રોપો િનક દબાણને આિધન છે , પિરણામે પયાર્ વરણીય
ગુણવ ામાં ઘટાડો થાય છે અને તાજા પાણીના પ્રવાહમાં ઘટાડો થાય છે . આવા ફેરફારો ઘણા
મહ વપ ૂણર્ ખાડીના અને દિરયાઇ માછીમારી સંસાધનોના જ થાને અસર કરે છે , ખાસ કરીને ઉ ચ
મ ૂ યવાળા ઝીંગા,

આ અંતદશીય દિરયાકાંઠાના પાણીમાં તેમના જીવન ચક્રના એક તબક્કાને

પ ૂણર્ કરે છે . તેથી, આવા અંિતમ ઇકોિસ ટ સની ઇકોલોજીકલ અખંિડતતાની સુરક્ષા માટે , નીિત
લે ડ કેપ‐થી‐સી કેપ અિભગમને પ્રો સાહન આપવાનાં પગલાં શ
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કરશે,

યાં અંતગર્ત જળ

સંસાધનોનુ ં વિન સંચાલન અને પાણીના પ્રવાહના મહ મ તરને જાળવવાથી દિરયાકાંઠાના
ઇકોિસ ટ સનુ ં આરોગ્ય અને સુખાકારી સુિનિ ત થશે.
અંતદશીય ક્ષેત્રમાં, નદીઓ અને તેમની સહાયક નદીઓ પર બાંધવામાં આવેલા
ડેમ અને બેરેજ ઘણીવાર માછલીના જાિતના થળાંતરને પ્રિતબંિધત કરે છે

તેમના

િવક જીવન‐

ચક્રના ભાગોને પ ૂણર્ કરવા માટે ઉપરવાસ અને નીચેવાસની તરફ વળે છે . નીિત હ તક્ષેપ એ
સુિનિ ત કરશે કે નદીઓ અને તેમની સહાયક નદીઓ પરના ભાિવ માળખાગત િવકાસમાં જ રી
સલામતી રચાયેલી છે અને યાં શક્ય હોય યાં હાલના બાંધકામોની પિરિ થિત સુધારવા માટે પણ
પ્રય ન કરશે.

તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

લાિ ટક સિહતના પ્રદૂ ષકોને અંકુશમાં રાખવા િનયમનકારી તંત્રને મજબુત બનાવવુ ં અને
માછીમારીથી થતા પ્રદૂ ષણને ઓ ં કરવા માટે જ રી પગલાં લઈને ઉદાહરણ ારા અગ્રણીને
પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

સુધારે લ સંચાલનનાં પગલાં અને

યાં ઉપલ ધ હોય યાં નવી તકનીકીઓ અપનાવવા

ારા હેબીટાટની અધોગિતની ધરપકડ અને આબોહવા પિરવતર્ન સામે િ થિત થાપકતા
વધારવી.
•

મ યઉ ોગ સંબિં ધત માળખાગત િવકાસના નકારા મક પ્રભાવોને ઘટાડવુ.ં

•

નદીઓ અને તેની નદીઓ ઉપર બાંધવામાં આવેલા ડેમ અને બેરેજ પર થળાંતરી
માછલીઓની પ્રજાિતની મુક્ત િહલચાલની ખાતરી.

•

લે ડ કેપ‐થી‐સી કેપ અિભગમને અંતદશીય અને દિરયાકાંઠાના ઇકોિસ ટમના રક્ષણ માટે
પ્રો સાહન આપવુ.ં

6.6.3

પાયાની પ્રજાિતઓ અને સુિવખ્યાત

િવકપ્રણાલીનુ ં રક્ષણ

ટકાઉ મ યઉ ોગના િવકાસને પ્રો સાહન આપતી વખતે, નીિત અંતગર્ત અને
દિરયાઇ પયાર્ વરણની ઇકોલોજીકલ અખંિડતતા જાળવવા પર ભાર મ ૂકે છે ,

થી ખાતરી કરી શકાય

કે જોખમમાં મુકાયેલી અને જોખમી જાિતઓ અને સંરિક્ષત જાિતઓ પર કોઈ િવપરીત અસરો ન
આવે. મેંગ્રો સ, સીગ્રાસ બે સ અને કોરલ રી સ એ દિરયાઇ જીવસ ૃિ ટનો એક અિભ

ભાગ છે અને

ઘણી માછલી પ્રજાિતઓની વસવાટ અને દિરયાઇ સ તન પ્રાણીઓ (દા.ત. ડુગ ગ)

સિહત,

ઇકોિસ ટમ સેવાઓનો િવ તાર પ ૂરો પાડે છે . આવી ઇકોિસ ટ સ એ થ્રોપો િનક પ્રભાવથી સુરિક્ષત
રહેશે. એ જ રીતે, ઘણી જોખમમાં મુકાયેલ જાિતઓ (ગે ગેટીક ડોિ ફન) પણ નદીઓ માં વસે છે અને
તેઓ તેમની વ તીને ટકાવી રાખવા માટે સુરિક્ષત રહેશે.

39

6.6.4

ફ શમીલના ઉ પાદન અને માછલીના બ ચાઓના
સં હ ંુ

ા ૃિતક (વાઇ ડ)

િનયમન

ભારત િફશમીલના ઉ પાદનમાં નવો પ્રવેશ કરનાર દે શ છે . આ બધા વષ માં,
િફશમીલની આયાત કરવામાં આવતી હતી, પરં ત ુ હવે ઘરે લ ું જ િરયાતો પ ૂરી કયાર્ પછી, ભારત
િફશમીલનો ચોખ્ખો િનકાસકાર છે . આ ક્ષેત્રને ટકાવી રાખવા માટે િફશમીલ ઉ પાદન અને બીજ
સંગ્રહ અંગેની નીિત િદશાની પણ તા કાિલક આવ યકતા છે . સામા ય રીતે મ યઉછે ર, િફશમીલ
અને બીજ ઉ પાદન સાથે સંબિં ધત હોય છે , હકીકતમાં, તે કે ચર અને કલચર માછીમારીના ક્રોસરોડ
પર થાય છે અને તે બંનેને અસર કરી શકે છે . તળાવમાં સંગ્રહ કરવા અથવા મેરીક ચર માટે
જગલીમાં
ં
થી એકિત્રત કરે લ બીજ, લ ય પ્રજાિતઓને જાળવી રાખતી વખતે કાઢી નાખવામાં
આવતી અ ય ઘણી પ્રજાિતઓની વ તીને અસર કરે છે . િફશમીલ ઉ પાદન એકમોએ, એક તરફ 'ટ્રે શ
િફશ' ના ઉ પાદક ઉપયોગમાં મદદ કરી છે પરં ત ુ આવા એકમોના પ્રસારની પ્રિક્રયામાં, િફિશંગ
જહાજો હવેિફશમીલ લા ટની વધતી જ િરયાતોને પ ૂરી કરવા માટે િવનાશક િગયરનો ઉપયોગ કરી
ર ા છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે કદ અને સંરક્ષણની િ થિતને યાનમાં લીધા િવના મોટા કેચને
કાપવામાં આવે. કણાર્ટકમાં િ થત લા સમાં મોટી માત્રામાં િફશમીલ ઉ પાદનમાં નાના કદની
તાલર માછલીનો (સારડીન) ઉપયોગ થાય છે ,
અસર કરે છે . નીિતલક્ષી પહેલ આવા

તાલરની વ તીના ટકાઉપણા પર નકારા મક

પાંતર માટે ખા

ખાળવાનો પ્રય ન કરશે. આગળ, વૈકિ પક

માછલીની પ્રજાિતઓના ઉપયોગને

ોતો અને ટકાઉ લણણી કરાયેલ મ યો ોગથી

િફશમીલના ઉ પાદન અંગેના સંશોધન અને િવકાસને પ્રો સાિહત કરવામાં આવશે અને
ગુણવ ાયુક્ત િફશમીલનો સતત પુરવઠો સુિનિ ત કરવા માટે તમામ ક્ષેત્રો (મરઘાં, જળચરઉ ોગ,
વગેરે) માટે ની કુલ િફશમીલની આવ યકતાનો અંદાજ કરવામાં આવશે.
6.6.5

નીલ અથ યવ થા (

ુ ઇકોનોમી) અને દ રયાઈ

થાન-િવષયક

આયોજન
ભારતનુ ં દિરયાઇ અને દિરયાઇ પયાર્ વરણ ઉ ચ ઉ પાદકતાવાળા િવ ના સૌથી
ધિનક ઇકોિસ ટ સમાંન ુ ં એક છે . જો સંસાધનોની ટકાઉ લણણી કરવામાં આવે અને સારી રીતે
સંચાિલત થાય તો

લુ ઇકોનોમી આ પ્રાકૃિતક સંસાધનોને ઉપલ ધ કરવાની અને ખોરાકની

સલામતી અને લાભદાયી રોજગારની ખાતરી કરવા માટે એક

ે ઠ તક પ ૂરી પાડે છે . ભારતે લુ

ઇકોનોમીની કાયર્કારી યાખ્યા આ રીતે િવકસાવી છે ‐ “ લુ ઇકોનોમી એ મહાસાગરો અને સમુદ્રની
સંભાવનાઓને અ વેષણ અને ઓિ ટમાઇિઝંગનો સંદભર્ આપે છે

મહાસાગરોના આરોગ્યને

જાળવી રાખીને સામાિજક અને આિથર્ક િવકાસ માટે ભારતના કાન ૂની અિધકારક્ષેત્ર હેઠળ છે . લુ
ઇકોનોમી ઉ પાદન અને વપરાશને ક્ષમતા સાથે જોડે છે અને આિથર્ક િવકાસ અને પયાર્ વરણીય
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િ થરતા માટે સંકિલત અિભગમની ક પના કરે છે . તે બંનેને આવરી લે છે , દિરયાઈ તે દિરયાકાંઠાથી
દૂ રના(અપતટીય) સંસાધનો છે , તેમજ દિરયાકાંઠા,

તટવતીર્ય સંસાધનો છે . " હાલના અંદાજ

મુજબ, ભારતમાં લુ ઇકોનોમીનુ ં કદ ગ્રોસ વે યુ એડેડ (જીવીએ) માં માપવામાં આ યુ ં છે ,

2016-

17 ની અચલ િકંમતોમાં 6.6 લાખ કરોડ છે અને વતર્માન િકંમતોમાં 5.5 લાખ કરોડ છે .
મ યઉ ોગ અને મ યઉછે ર ક્ષેત્ર ભારતીય અથર્ યવ થાના ગિતશીલ ક્ષેત્ર તરીકે
ઉભરી ર ું છે અને તે આગામી ગાળામાં ન ધપાત્ર વ ૃિ ના માગર્ તરફ િ થત છે . મ યો ોગ અને
મ યઉછે ર એ

લુ ઇકોનોમીની પહેલના મહ વપ ૂણર્ ઘટક પણ છે . આ પહેલનો હેત ુ ખોરાકની

સલામતી, ગરીબીમાં ઘટાડો, અને જળચર સંસાધનોના ટકાઉ સંચાલનમાં રોકાણ અને નવીનતાને
પ્રો સાહન આપવાનો છે . જળચર સંસાધનોના ટકાઉ િવકાસ અને સંચાલનમાં સુધારો તરફનો આ
પહેલ એકંદર અિભગમ ધરાવે છે , માં સી ડ મ ૂ યની સાંકળ પર િવશેષ યાન આપવામાં આ યુ ં છે .
જો કે, સમુદ્રની જગ્યા માટે ની પધાર્ મક માંગને યાનમાં રાખીને, લુ ઇકોનોમીના
અમલીકરણ માટે મહ વપ ૂણર્ સાધન મરીન પેિશયલ લાિનંગ (એમએસપી) ની આવ યકતા વધારે
છે . ખનીજ અને તેલની શોધખોળ / સમુદ્રમાંથી િન કષર્ણની વધતી માંગ, દિરયાઇ યાપારી
ટ્રાિફકના વધતા પ્રમાણ અને

ુ
ય ૂહા મક સંરક્ષણ હેતઓ
માટે જગ્યાઓના અનામતને કારણે

મ યો ોગ માટે ની ઉપલ ધ જગ્યા ઓછી થઈ રહી છે . આ સમકાલીન િવકાસને યાનમાં રાખીને,
નીિત તમામ આિથર્ક પ્રવ ૃિ ઓને તેમની યોગ્ય જગ્યા મળે અને પ્રિક્રયામાં તકરાર ઓછી થાય તે
સુિનિ ત કરવા માટે એક નક્કર એમએસપી પર ભાર મ ૂકશે. યાં જ રી હોય યાં સંશોધન સં થાઓ
પાસેથી જ રી સંશોધન સહાય પણ માંગવામાં આવશે.

6.7

સામાિજક સુરક્ષા અને સલામતી જાળ

6.7.1

નાના પાયાના મ યો ોગ અને મ યઉછે ર ને

રુ ત કર ંુ

ભારતીય મ યો ોગની મ ૂળ લાક્ષિણકતા, બંને દિરયાઇ અને અંતિરયાળ પાણીમાં
કાયર્રત છે , તે નાના પાયાના મ યો ોગ (એસએસએફ) નુ ં વચર્ વ છે . આ જ િચત્ર મ યઉછે રમાં
પણ જોઇ શકાય છે ,

યાં મોટાભાગના માછીમારોની પાસે ખ ૂબ ઓછી હોિ ડંગ છે અને ઘરના

તળાવમાં માછલી ઉછે ર કરે છે . ક્ષેત્રના આ સિવષેશ લક્ષણમાં સંભાવનાઓ અને સમ યાઓ બંને છે .
સંભાવના રોજગાર પેદા કરવાના સંદભર્માં, પ્રમાણમાં મ યમની ઓછી જ િરયાતથી, સામા ય
તકનીકીનો ઉપયોગ, વગેરેની દ્રિ ટએ છે . સમ યાઓ મોટી સંખ્યામાં અને દિરયાકાંઠે રીપેિરયન
ટ્રે ક્ સ સાથે ખ ૂબ જ ફેલાયેલી છે અને ગ્રામીણ અંતિરયાળ િવ તાર , જ રી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર બનાવવાનુ,ં
હે ડ‐હોિ ડંગ અને જ્ઞાન અને તકનીકને િવ ત ૃત કરવા, માકિટંગ, મોિનટિરંગ, અને રોકાણ અને
નવીનતા વગેરેમાં ઓછી ક્ષમતા વગેરે છે . એસ.એસ.એફ. ને સુરિક્ષત રાખવા માટે જ રી પ્રથમ અને
મુખ્ય નીિત હ તક્ષેપ છે : (i) આંતરરા ટ્રીય માગર્દિશર્કા અને રા ટ્રીય પરામશર્ને કાયદે સર રીતે
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અનુસરતા ‘નાના પાયાના મ યો ોગ’ શ દની યાખ્યા. નીિત સમથર્ન માટેના અ ય મુખ્ય ક્ષેત્રો
છે : (ii) યવસાય કરવા માટે વ‐આયોજન કરવા માટે નાના‐પાયાના ઓપરે ટરો માટે પ્રો સાહનોની
રચના;

(iii)

મકાન

કુશળતા,

કુશળતા

અને

ઉ ોગસાહિસકતા;

(iv)

વ‐સહાય

જૂથો

(એસએચજી)/સહકારી/ માછીમારી સંગઠનો / એફએફપીઓને ગોઠવવા અને તેમનુ ં સાહસ
વધારવામાં મદદ કરવી; (v) એસએસએફ માટે કુદરતી અને નાણાકીય સંસાધનોની િનશાની/
ૂ બોક્સનો િવકાસ, ખાસ કરીને એસએસએફ મિહલાઓ માટે મેિચંગ કુશળતા અને
ફાળવણી; (vi) ટલ
સંસાધનો પસંદ કરવા; અને (vii) િ થિત થાપકતા અને સામાિજક સલામતીની જાળવણીમાં સુધારો,
ખાસ કરીને જીવન વીમા, તેમના હ તકલા અને િગયર ારા, અને પ્રકૃિતની અ પ ટતાઓથી અ ય
સંપિ .
સામાિજક અને આિથર્ક િવકાસ વાટાઘાટોમાં ભ ૂિમ અને જળ‐ઉપયોગની નીિત,
માછીમારીની ક્ષમતામાં ઓિ ટમાઇઝેશન, દિરયાઇ અને અંતિરયાળ પાણીના વૈકિ પક ઉપયોગો
વગેરેમાં એસએસએફની સંપ ૂણર્ ભાગીદારીની ખાતરી કરવા માટે પણ નીિત સમથર્ન જ રી છે . આ
કરવા માટે એ પણ આવ યક છે કે માછીમારી અને જળચરઉ ોગ ક્ષેત્રમાં એસએસએફના ફાળા અંગે
પ ૂરતી માિહતી એકિત્રત કરવામાં આવે,

ઘણીવાર પાયેલી અને અજાણી રહે છે .

તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

ક્ષેત્રની યાખ્યા આપવા માટે એસએસએફના અવકાશ અને લક્ષણો પર સંમત થવુ.ં

•

સામાિજક‐આિથર્ક િવકાસની વાટાઘાટોમાં એસએસએફની સંપ ૂણર્ ભાગીદારી અને જોડાણની
ખાતરી.

6.7.2

સામા જક

રુ ા,

તીય સમાનતા પ ર ૂણ કરવી અને થિત થાપકતા

કળવવી
ડાયરે ક્ટ બેિનિફટ ટ્રા સફર કીમ (ડીબીટીએસ) ારા દે શના માછીમાર સમુદાયો /
માછલી કામદારોને પ ૂરતી સલામતીની જાળવણી માટે સરકાર વતર્માન ક યાણ પગલાં ચાલુ
રાખવાનો િવચાર કરશે અને તેમને વધુ મજબ ૂત બનાવશે. આવા પગલાંમાં સમુદાય ક યાણ,
વીમા, આવાસ અને માછીમારો માટે ની અ ય સુિવધાઓ શામેલ હશે.
વાવાઝોડા, ચક્રવાત, ઠગ મોજા અને પ ૂર

વી આ યંિતક પ્રકૃિતની હવામાન

ઘટનાઓને કુદરતી આફતો માનવામાં આવશે. એ જ પ્રમાણે, તેલ પ્રસરણ

વી માનવસિ ત

આપિ ઓને પણ આપિ ઓ તરીકે ગણવામાં આવશે અને અસરગ્ર ત િફિશંગ સમુદાયોને તેમની
આજીિવકાની પુન: થાપના માટે

વીકાયર્ ટે કો / સહાય પ ૂરી પાડવામાં આવશે. દિરયામાં

માછીમારોની જીંદગી ગુમાવવાના કેસમાં વળતર માટેની કાયર્વાહી સરળ કરવામાં આવશે
અસરગ્ર ત માછીમાર પિરવારોને લાભ યોગ્ય સમયની અંદર પ ૂરો પાડવામાં આવે.
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થળાંતર કરનારાઓ દિરયાઇ મ યો ોગ અને મ યઉછે ર ક્ષેત્રોમાં મજૂર બળનો
મહ વપ ૂણર્ ઘટક બની ગયા છે .

પરં પરાગત રીતે, તિમલનાડુ અને આંધ્રપ્રદે શના માછીમારો

માછીમારીના જહાજો પર મજૂરી તરીકે અ ય રા યોમાં થળાંતર કરી ર ા હતા. જો કે, તા તરનાં
વષ માં, અસમ, બંગાળ અને િબહાર

વા અંતિરયાળ રા યો / િવ તારોમાંથી થળાંતર કરનારા

દિરયાઇ િફિશંગ બોટ અને જળચરઉ ોગમાં કામ કરી ર ા છે . અપ ૂરતી કુશળતા અને ઓળખ
રે કોડ્ ર્ સના અભાવથી આવા થળાંતર કામદારો આજીિવકાની ખાતર પોતાનુ ં જીવન જોખમમાં મુકી
ર ા છે . નીિતગત પહેલ આવા થળાંતરીત મજૂરીમાં જોડાવા માટે ની પ્રિક્રયાને સુ યવિ થત કરશે,
માં માછીમારી નૌકાઓ પર કામ કરવાની તાલીમ આપવાની જોગવાઈ, તેમના રે કોડર્ ની
જાળવણી, અને સમુદ્રમાં ઇજા અથવા મ ૃ યુ સમયે જાનમાલના વીમા લાભોનો સમાવેશ થાય છે . એ
જ રીતે, િફશ ફામર્ અને હેચરી અને પ્રોસેિસંગ લા સમાં કામ કરતા લોકોને પણ યોગ્ય કાયર્કારી
પિરિ થિતઓ આપવામાં આવશે.
માછલીના જ થાના વા ય પર માછીમારી પર પ્રિતબંધની સકારા મક અસરોનો
િહ સો િહ સેદારોના મોટા વગર્ ારા યક્ત કરવામાં આ યો છે . કેટલાક દિરયાકાંઠાના રા યો અને
િહ સેદારોએ હાલના 61 િદવસના સમયગાળાની પ્રિતબંધની અવિધમાં વધારો કરવાની જ િરયાત
પણ યક્ત કરી છે . પ્રિતબંધના લાભકારક પ્રભાવો અને િહ સેદારોના સહકારને યાનમાં રાખીને,
સરકાર િફિશંગ પ્રિતબંધના સમયગાળા દરિમયાન માછીમારો માટે ઉપલ ધ હાલના વળતર
પેકેજને વધુ મજબ ૂત બનાવશે. આ માત્ર સંસાધનોના સંરક્ષણમાં િહ સેદારોની વધેલી સંડોવણીને
પ્રો સાહન આપશે નહીં, પરં ત ુ માછલીઓના જ થાના કાયાક પ અને પુન:સંગ્રહમાં પણ મદદ કરશે
ઘટાડા / અવક્ષયના સંકેતો દશાર્વે છે .
વષ થી મ યો ોગ સહકારી મંડળીઓએ વેગ પકડયો છે અને કેટલાક રા યો /
કે દ્રશાિસત પ્રદે શોમાં આવી સહકારી સં થાઓએ તેમની સફળતા દશાર્ વી છે . મ યઉ ોગ સહકારી
મંડળ સમાજને ે ઠ સેવા આપી શકે છે જો તેઓ સારા યવસાિયક મોડેલો અપનાવે છે

માં લણણી

અને લણણી પછીના કાય બંનેનો સમાવેશ થાય. કૌશ ય િવકાસ અને તકનીકી અને આિથર્ક સહાય
ારા, યાં જ રી હોય યાં સરકાર મ યો ોગ સહકારી અને એફએફપીઓને વધુ સુિવધા આપશે
અને મજબ ૂત બનાવશે. મ યો ોગ અને આબોહવાને લગતા મુ ાઓને યાનમાં લેવા િવજ્ઞાન
આધાિરત અિભગમ હાથ ધરવામાં સહકારીઓને પ્રો સાિહત અને મજબુત કરવામાં આવશે.
માછીમારો માટે માછીમારીનાં સાધનો અને હ તકલાઓની ખરીદી માટે સં થાકીય
િધરાણની ઉપલ ધતા ઘણી વાર ખ ૂબ જ મુ કેલ સાિબત થઈ છે , અને વળતરની જોખમી પ્રકૃિતના
પિરણામે ઘણા માછીમારો ખાનગી ફાઇના સરો અને વચેિટયાઓની દે વાની જાળમાં ફસાયેલા છે .
આ પિરિ થિતનો ઉપાય કરવા માટે , સરકાર મ યઉ ોગીઓને ઉદાર િનયમો અને શરતો સાથે
જાહેર નાણાં પ ૂરા પાડવાનો િવચાર કરશે. એ જ રીતે, નીિતનો હેત ુ િગયર અને ક્રા ટ
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માછીમારીની સંપિ ને વીમાના દાયરામાં લાવવાનુ ં છે . આ માછીમારોને કુદરતી આફતો અને
તેમના િનયંત્રણ બહારના અ ય કાય ના સમયમાં થયેલા નુકસાનને સરભર કરવામાં મદદ કરશે.
એ જ રીતે, મ યઉછે ર કરનારા ખેડુતો માટે નીિતનો હેત ુ પાક વીમો અને એરે ટસર્, પાણીના પ પ
વગેરે

વી તેમની સંપિ ઓનો વીમો આપવાનો છે .

મ યઉ ોગ ક્ષેત્રે લણણી પછીની પ્રવ ૃિ ઓમાં મિહલાઓનુ ં કુલ કાયર્બળ લગભગ
69 ટકા છે . પિરવારોને ઉછે રવા ઉપરાંત, મિહલા

વ‐જૂથો

ારા ટક વેચાણમાં, માછલીની

સ ૂકવણીમાં, શેલ સંગ્રહમાં, જાળ સમારકામ અને અ ય મ ૂ યવધર્ક પ્રવ ૃિ ઓમાં મિહલાઓ મહ વપ ૂણર્
ભ ૂિમકા ભજવે છે . હવે મિહલાઓ પણ માછલી પકડવાની પ્રવ ૃિ માં ભાગ લે છે તેવા દાખલાઓ વધી
ર ા છે . સરકાર મિહલાઓ ારા ભજવવામાં આવતી ભ ૂિમકાઓમાં તેના યોગદાનને ટેકો આપવાનુ ં
ચાલુ રાખશે અને મિહલા સહકારીની રચના

ારા સહાયતામાં વધારો કરશે; મિહલા‐મૈત્રીપ ૂણર્

નાણાકીય સહાય યોજનાઓ; સારી કાયર્કારી િ થિત
સલામતી, સુરક્ષા અને વ છતા શામેલ છે ;

માં એફએચએસ અને એફએલસીમાં

ટક માકિટંગ માટે ની પિરવહન સુિવધાઓ; નાના પાયે

માછીમારી, મ ૂ યવધર્નની પ્રવ ૃિ ઓ કરવા માટે પ્રો સાહન; અને તેઓ યાં પણ થાિપત થાય છે
યાં સહ‐ યવ થાપન બંધારણો સિહત મ યઉ ોગના સંચાલનમાં તેમની સિક્રય જોડાણની સુિવધા
આપશે.
સમાન રીતે અને સમાવેશ માટે તેની પ્રિતબ તાને અનુસરીને, નીિતના િનદશો
લેિ બયન, ગે, િ િલંગી, ટ્રાંસ
(એલજીબીટી

ડર, િક્વઅર અને ટુ‐િ પિરટે ડ અને અ ય આઇડેિ ટટીઝ

ુ 2 +) ની મ યઉ ોગ અને જળચરઉ ોગથી સંબિં ધત આજીિવકાને પણ ટેકો આપશે.
ઘટતા જતા દિરયાઇ મ યઉ ોગ સંસાધનોને

યાનમાં રાખીને, દિરયાકાંઠે

ફેલાયેલી મોટી સંખ્યામાં માછીમારી સમુદાયો માટે આજીિવકાના વધારાના/વૈકિ પક

ોતો

આવ યક રહેશે. મેરીક ચર અને ઇકો ટિૂ રઝમને આ સંદભર્માં મહ વપ ૂણર્ માનવામાં આવે છે અને
આજીિવકાના વધારાના / વૈકિ પક

ોતો માટે બંને સારી સંભાવના આપે છે .

તા તરના સમયમાં, ભારતીય માછીમારોની આંતરરા ટ્રીય દિરયાઇ બાઉ ડ્રી
લાઇન (આઈએમબીએલ) ને ઓળંગવાની ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે . આ વધારો ઘણા કારણોને
આભારી છે , તેમાંથી એક હેગની આિબર્ટ્રેશનની કાયમી અદાલતે આપેલા ચુકાદાને આધારે
આઇએમબીએલની નવી યાખ્યા છે . આવી ઘટનાઓને ઘટાડવા માટે , સરકાર માછીમારોને જ રી
જાગૃિત અને તાલીમ આપવાનુ ં િવચારે છે

થી આઇએમબીએલને ઓળંગવાનુ ં ટાળવામાં આવે.

આગળ, દે શમાં વહાણ બનાવવવાના યાડર્ ની
િનમાર્ ણ એક અિનયંિત્રત પ્રવ ૃિ
જાય છે

છે ,

થાપના અને િફિશંગ જહાજોનુ ં

ના કારણે નબળી ગુણવ ાવાળા વાહનોના િનમાર્ ણ તરફ દોરી

િ થરતા, માછલી પકડવાની મહ મ જગ્યા, ની રહેઠાણ,રસોડું અને શૌચાલય માટે ની

જોગવાઈઓ

વા મુખ્ય લક્ષણો સાથે સમાધાન કરે છે . ફાઈબર િરઇનફો ડર્ લાિ ટક (એફઆરપી)
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ના વધતા ઉપયોગ સાથે, આવા યાડ્ ર્ સ ારા નબળી ગુણવ ાવાળી બોટ બનાવવાની સંભાવના
િવ તિરત થઈ છે . નીિતમાં દિરયાઇ રા યો / કે દ્રશાિસત કે દ્રોના દિરયાઇ મ યઉ ોગ રે ગ્યુલેશન
એક્ સ (એમએફઆરએ) ના અવકાશને િવ ત ૃત કરવાની જ િરયાતનો અવાજ કરવામાં આવશે,
માં દિરયાઇ બાંધકામ યાડર્ ની ન ધણી, દિરયાઇ સમુદ્રતા માટે માછીમારીના જહાજોનો વાિષર્ક સવેર્,
સંદેશા યવહાર અને સલામતી ઉપકરણોની િનયિમત તપાસ આઇઆરએસ / સમાન તકનીકી
સં થાઓ ારા, માછીમારીના જહાજો માટે ના માનક િડઝાઇન િવિશ ટતાઓ, બાંધકામ સામગ્રી અને
કે દ્ર અને રા ય સરકારો ારા જહાજોના બાંધકામમાં સતત દે ખરે ખ અને િનયંત્રણ માટે ની કાયર્વાહી.
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

માછીમારી સમુદાય / માછલીના કામદારોના ઉ કષર્ માટે અને સલામતીની જાળવણી માટે
સમુદાય ક યાણ પગલાં ચાલુ રાખવા અને વધારવા.

•

મ યઉ ોગ અને જળચરઉ ોગમાં કામ કરતા થળાંતર કામદારોને મા યતા આપવી અને
તેમની આવ યક સલામતી જાળવવી.

•

સંરક્ષણ અને સંચાલનનાં પગલાંઓમાં અસરકારક ભાગીદારી માટે માછીમારોની
સહાયતામાં વધારો.

•

યાં જ રી હોય યાં સંગઠના મક અને કુશળતા િવકાસ અને તકનીકી અને આિથર્ક સહાય
ારા માછીમારી સહકારી અને એફએફપીઓને સુિવધા અને સશિક્તકરણ.

•

ૂ ોને સરળતાથી પ્રવેશ પ ૂરો પાડવો અને
સં થાકીય શાખ મેળવવા માટે માછીમારો અને ખેડત
િફિશંગ એસે સ માટે ના વીમાના અવકાશની શોધખોળ કરવી.

•

મિહલા સહકારી / એસએચજી / એફએફપીઓ, લ યાંિકત યોજનાઓ અને કાયર્ થળના
વાતાવરણ સુધારણા ારા માછીમારીમાં મિહલાઓની ભાગીદારીને પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

દિરયાઇ સરહદોનુ ં આકિ મક ક્રોિસંગ ટાળવા માટે માછીમારો વધુ પડતી કાપણી સંસાધનો
પર તેમની પરાધીનતા ઘટાડવા પ્રો સાિહત કરવા માટે આજીિવકાના િવક પોને પ્રો સાહન
આપવુ,ં જહાજની રચનામાં સુધારો અને નેિવગેશનલ જાગૃિત.

6.8
6.8.1

મ યો ોગ અમલવારી
ુ કના
તદશીય અને દ રયાઇ સંસાધનોના ટકાઉ અને સમજદાર વ
ઉપયોગને િનયંિ ત કર ંુ
12NM થી આગળના પાણીમાં સંસાધનોના શોષણના િવકાસને યાનમાં રાખીને,

ઇઇઝેડ અને એબીએન માં રા ટ્રીય કાફલા ારા માછીમારીના િનયમન માટે એક યાપક કાયદો
બનાવવાની તાકીદે આવ યકતા છે . યાપક કાયદા એ હકીકતથી પણ આવ યક છે કે તે ઈઈઝેડ ના
સંચાલન માટે જવાબદાર નોડલ એજ સી માટે ના એજ ડાને પ ટપણે િનધાર્ િરત કરશે અને
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માછીમારો માટે પ ટ િનયમોના સમ ૂહનુ ં પાલન કરવુ ં અને એમસીએસ એજ સીઓને તેનો અમલ
કરવો સરળ બનશે.
ભારતમાં દિરયાઇ માછીમારી

યવહારમાં સતત પિરવતર્ન અને સંસાધનોનો

ઉપયોગ કરીને ગિતશીલ છે . એમએફઆરએ 1980 ના દાયકાના પ્રારં ભથી અિ ત વમાં છે અને થોડા
રા યો / કે દ્રશાિસત કે દ્રોને બાદ કરતાં, 1990 ના દાયકાના મ યભાગમાં એમએફઆરએ થાને હતા.
મુખ્ય આંતરરા ટ્રીય કરારો/ યવ થા (1982 યુએનસીએલઓએસ, 1992 યુએનએફએસએ, 1995
એફએઓ સીસીઆરએફ) ના દ ક લેતા પહેલા, મોટાભાગના એમએફઆરએ વીકારવામાં આ યા
હતા તે હકીકતને યાનમાં રાખીને, નીિત એમએફઆરએમાં મ યઉ ોગનુ ં સંચાલન કરવા માટે ના
હાલના નીિતિનયમોને અપડેટ કરવામાં સમથર્ન કરશે અને મ યઉ ોગના સંચાલનના તમામ
પાસાઓને આવરી લે તે સુિનિ ત કરવા માટે તેમને આંતરરા ટ્રીય ઉપકરણો / ગોઠવણીઓ સાથે
સંરેિખત કરશે. આ દિરયાકાંઠાના રા યો / કે દ્રશાિસત કે દ્રોની િવચારણા માટે એક મોડેલ િબલની
તૈયારી ારા હાથ ધરવામાં આવશે.
તેવી જ રીતે, અંતગર્ત મ યઉ ોગ અને મ યઉછે ર માટે એક મોડેલ િબલ તૈયાર
કરવાની જ ર છે ,

નો ઉપયોગ રા યો / કે દ્રશાિસત કે દ્રો તેમના હાલના કાયદાઓને રદ કરવા

માટે અથવા તેમને સુધારણા માટે, સમકાલીન બનાવવા અને થાિનક આવ યકતાઓનુ ં પાલન
કરવા માટે કરી શકે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

એમએફઆરએમાં મ યઉ ોગનુ ં સંચાલન કરવા માટે ના અિ ત વમાં રહેલા િનયમો અને
િનયમોને અપડેટ કરવા અને આંતરરા ટ્રીય સાધનો / ગોઠવણી સાથે સંરેિખત કરવા.

•
•

ઇઇઝેડના 12‐200 નોિટકલ માઇલ ક્ષેત્રમાં મ યો ોગનુ ં િનયમન.
ઇનલે ડ િફશરીઝ અને એક્વાક ચર માટે 'મોડેલ િબલ' તૈયાર કરવુ,ં નો ઉપયોગ રા યો /
સંયક્ુ ત રા યશા

તેમના હાલના કાયદાઓને રદ કરવા અથવા તેમાં સુધારો કરવા માટે

કરી શકે.
6.8.2

સં થાઓ
ક

સંપિ

િુ ન ટ સં થાઓ ંુ િનમાણ: સફળ સંસાધન સંચાલન માટે ની પ ૂવર્જ રીયાત એ

હકોનુ ં યોગ્ય પ ટીકરણ છે એટલે કે સંસાધનનો માિલક કોણ છે , સંરક્ષણ માટે કોણ

જવાબદાર છે , સંસાધન ઉપયોગથી લાભ કોણ મેળવે છે વગેરે. ભારતમાં, માિલકીનો મુ ો ખરે ખર
અસંભવ છે . રા યના પ્રિતિનિધ તરીકે સરકાર સંસાધનોની માિલકી ધરાવે છે , યારે સમુદાય પણ
તેના માિલકીના પરં પરાગત અિધકારની ખાતરી આપે છે . બંને હો ાને કાયદે સર બનાવવાનો એક
માગર્ સહ‐ યવ થાપન ારા છે . કેરળ અને તિમળનાડુ રા યો અને પુ ચેરીની સંયક્ુ ત રા ય સરકારે
હવે તેમના અિધકારના ચાટર્ ર અને ફરજો સિહત િવિવધ વહીવટી તરો (ગામ, જી લા, રા ય) પર
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સહ‐ યવ થાપન માળખાં ગોઠ યા છે અને કાન ૂની / વહીવટી સહાય પણ પ ૂરી પાડી છે . નીિતના
િનદશોનુ ં લ ય આ પ્રકારની પહેલ અ ય અંતગર્ત અને દિરયાકાંઠાના રા યો / કે દ્રશાિસત કે દ્રો પર
લેવાનુ ં છે .
એક ૃત ઇન ટુ અને આઉટ ટુ સ લાય ચેનલો: સ લાય ચેનલનુ ં જ્ઞાન એ કોઈપણ
યવસાિયક સં થાની ચાવી છે . આદશર્ સેિટંગમાં, ઉ પાદન એકમને મ ય થી ચીજોની ગુણવ ા
અને માત્રા િવશે સંપ ૂણર્ જાણકારી હોવી જોઈએ,

તેઓ બજારમાં અંિતમ આઉટપુટ પેદા કરવા માટે

વપરાશ કરી શકે છે . મ યઉ ોગનુ ં ઉ પાદન બોટ અથવા ફામર્માં થાય છે . જો કે, મ ય થીની ચીજો
પર તેમનુ ં થોડું િનયંત્રણ છે . ઉદાહરણ તરીકે, બોટ‐િબિ ડંગ યાડ્ ર્ સ પાસે પ્રમાણભ ૂત િવિશ ટતાઓ
નથી,

સુિનિ ત કરી શકે કે માછીમારો તેમના પૈસા માટે મ ૂ ય મેળવે છે કે નિહ અને મ યઉછે ર

ફામર્માં તે બીજ અને ફીડ પર થોડો િનયંત્રણ રાખે છે

તે અ ય

ોતોમાંથી મેળવે છે . તે જ સમયે,

ૂ ો ઘણીવાર તેમના ઉ પાદનની અંિતમ મુકામ અને તેનાથી વધુને યાનમાં
માછીમારો અને ખેડત
રાખીને શ ૂ યાવકાશમાં હોય છે . પિરણામ વ પે, મ ૂ ય સાંકળમાંનો દરે ક સહભાગી યોિપક ઉ પાદન
ય ૂહરચનાને અનુસરે છે અથવા 'િસલો' માં કાયર્ કરે છે

ન તો તેમની િકંમત િનમાર્ ણને

ે ઠ બનાવે

છે અથવા સંસાધનોના ટકાઉપણાની ખાતરી આપે છે . નીિત કે દ્રમાં િફિશંગ બોટ / ફામર્ સાથે મ ૂ ય
સાંકળના િનમાર્ ણને પ્રમાણભ ૂત પ ટીકરણ અને કરાર

ારા પ્રો સાહન આપશે. સમુદાય મ ૂ ય

સાંકળના માિલક છે તેની ખાતરી કરવા માટે , માછીમાર / ખેડુતો સહકારી / એફએફપીઓ / સહ‐
યવ થાપન સં થાઓની થાપનાને પ્રો સાહન આપવામાં આવશે.
િસગલ‐િવડો િસ ટમ િવકિસત કરવી: મ યઉ ોગ, પશુપાલન અને ડેરીં મંત્રાલય
હેઠળ અલગ મ યો ોગ િવભાગની થાપનાના વ પમાં નવા સં થાકીય સુધારાએ આ ક્ષેત્ર પર
યાન કેિ દ્રત કરવા માટે નો અવકાશ બના યો છે . જો કે, વેપાર િનયમોની ફાળવણીની દ્રિ ટએ, નવા
િવભાગના આદે શમાં વધારો કરવામાં આ યો નથી, આમ તેની સંભાવનાઓને મયાર્ િદત કરવામાં
આવી રહી છે . મ યઉ ોગ પ્રવ ૃિ ઓના બહિુ વધ પિરમાણો આ યા(માનવ અને પ્રકૃિત વ ચે
િક્રયાપ્રિતિક્રયા; સમુદ્ર‐અવકાશથી જમીન‐અવરોધ;
ખોરાક અને રોજગાર સુરક્ષા; બા

થાિનક, પ્રાદે િશક, આંતરરા ટ્રીય િનયમો;

દળોની નબળાઈ; વેપારના િનયમો

ારા મ યઉ ોગના

ઉ પાદનમાં િનયંત્રણમાં આંતરરા ટ્રીય પ્રયાસ); વગેરે), અસરકારક મ યઉ ોગ શાસન માટે રાજય
/ કે દ્રશાિસત કે દ્રો વ ચે સુમેળ, સંકલન અને નીિત િનધાર્રણ (તેના યવસાયના ક્ષેત્રમાં) અને
રા યો / કે દ્રશાિસત પ્રદે શમાં સુમેળ પર યાન કેિ દ્રત કરતા નવા િવભાગને એક છત્ર એજ સી
તરીકે િવકિસત કરવાની જ ર છે .
ઉપરોક્ત લ ય હાંસલ કરવા માટે, િવભાગ અંતગર્ત સંશોધન અને િવકાસ,
એમસીએસ, વેપાર, આંતરરા ટ્રીય સંબધ
ં ો, િવકાસ, વગેરેને આવરી લેતી કેિ દ્રત પ્રવ ૃિ ઓ કરવા
માટે િવિશ ટ એજ સીઓનો સમ ૂહ થાિપત કરવાની જ ર રહેશે. આને બીજા શ દોમાં પણ કહી
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શકાય કે જ રી છે કે વેરિવખેર સં થાઓને જુદા જુદા મંત્રાલયો અને િવભાગો હેઠળ નવા િવભાગના
કાયર્ક્ષેત્રમાં લાવવામાં આવે. આ સંદભેર્ આગળ વધવુ,ં નીિતનુ ં લ ય 'મ યઉ ોગ અને સમુદ્રી
બાબતોનુ ં મંત્રાલય' બનાવવાનુ ં છે

ક્ષેત્રના ક્ષેત્રની વધતી જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરશે અને આ

પ્રિક્રયામાં સરકાર ારા કિ પત લુ ઇકોનોમીના એકંદર લ યમાં ક્ષેત્રના યોગદાનને િવ ત ૃત કરશે.
મ યો ોગ િવભાગની અંદર, હાલની ચાર મ યઉ ોગ સં થાઓ (િફશરી સવેર્ ઓફ
ઈિ ડયા [એફએસઆઈ], સે ટ્રલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ િફશરીઝ નોટીકલ એ ડ એિ જિનયિરંગ ટ્રે િનંગ
[સીઆઈએફનેટ], સે ટ્રલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ કો ટલ એિ જિનયિરંગ ફોર િફશરી [સીઆઈસીએફ] અને
નેશનલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ પો ટ હાવેર્ ટ ટેકનોલોજી એ ડ ટ્રે િનંગ [એનઆઈએફપીએચએટીટી]) ની
તેમના આદે શ, કાય અને ઉપયોિગતાના સંદભર્માં સમીક્ષા કરવાની જ ર છે . આ જ રીતે, આ બધી
સં થાઓ કેવી રીતે ફરીથી સંરેિખત કરી શકાય છે અથવા જો માનવ શિક્ત અને સંસાધનોના
અસરકારક સંચાલન માટે મ

કરવામાં આવે છે અને જ રી ધોરણે જ રી અથર્તત્ર
ં લાવવા માટે

રા ટ્રીય મ યો ોગ િવકાસ બોડર્ (એનએફડીબી) ની પણ સમીક્ષા કરવાની જ ર છે . ‘િડરે ક્ટોરે ટ
જનરલ ઓફ િફિશંગ એ ડ મેરીટાઈમ અફેસર્’ ની થાપના, પાંચ સં થાઓને જોડીને આવનારા
દાયકામાં અને તેના આગળના ક્ષેત્રના િવકાસ માટે જ રી સં થાકીય સહાયતા અને ઇિ છત થ્ર ટ
પ્રદાન કરશે.
મ યો ોગ ક્ષેત્ર એ િવિવધ પ્રકારના ક્ષેત્રમાં આવતી સં થાઓની
કામ કરે છે

ેણી સાથે પણ

માં દિરયાકાંઠાના રા ય /કદ્રશાષીત પ્રદે શ સરકારો (ડીઓએફ), કે દ્ર સરકાર

ૂ ક યાણ મંત્રાલય, ગૃહ મંત્રાલય, વાિણ ય અને ઉ ોગ
(એમએફએએચ એ ડ ડી, કૃિષ અને ખેડત
મંત્રાલય, પયાર્વરણ, વન અને આબોહવા પિરવતર્ન મંત્રાલય, જળ સંસાધન મંત્રાલય, નદી િવકાસ
અને ગંગા કાયાક પ, િવજ મંત્રાલય, સંરક્ષણ મંત્રાલય,પ ૃ વી િવજ્ઞાન મંત્રાલય, વગેરે)અને
વૈજ્ઞાિનક સં થાઓ આવે છે . આ બહમ
ુ તીવાદી શાસન માળખમાં એક તરફ એમએફએએચ એ ડ ડી
અને દિરયાઇ રા યો / કદ્રશાિષત પ્રદે શ સરકારો અને બીજી બાજુ કે દ્ર સરકારના િવિવધ
મંત્રાલયો/િવભાગો વ ચે મજબ ૂત સંકલનની જ ર છે . વધુમાં, મ યો ોગ અને મ યઉછે રઉ ોગ
ટકાઉ રીતે સંચાિલત થાય છે તેની ખાતરી કરવા રા યો / કે દ્રશાિસત પ્રદે શો વ ચે અને
રા ય/કે દ્રશાિસત પ્રદે શ વ ચે સમાન સહયોગ જ રી રહેશે. આ સંદભર્માં, નીિત આંતર‐
મંત્રાલય/િવભાગ સિમિતઓ અને અ ય સંકલન કરતી સં થાઓ ારા તમામ સંબિં ધત એજ સીઓ
વ ચે વધુ સારી રીતે સંકલનની મંજૂરી આપવા માટે એક િમકેિનઝમ મ ૂકવાનુ ં લ ય રાખશે.
મ યઉછે ર ક્ષેત્રની લાંબા સમયથી માંગ છે કે તેને કૃિષની સમાન ગણવામાં આવે
થી તે ઘટાડેલા ટે િરફ અને ટે ક્સ, કૃિષ ક્ષેત્રને ઉપલ ધ પાણી, વીજળી અને અ ય સહાયક
સુિવધાઓના લાભનો આનંદ લઈ શકે . જળચરઉ ોગ, કૃિષની
પ્રાથિમક પ્રવ ૃિ

મ, પણ ડ ફાિમર્ંગમાં રોકાયેલ એક

છે અને તેથી, એક તરનુ ં રમત‐ક્ષેત્ર તેના િવ તરણને પ્રો સાિહત કરશે અને દે શને
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તેના ખોરાક અને પોષણની જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરવામાં સહાય કરશે. આગળ, ક્રેિડટ એક્સેસ, વીમા
અને ફામર્થી ફોકર્ સુધીની મ ૂ ય સાંકળને મજબ ૂત કરવાની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા માટે નીિતમાં
સહાય પ ૂરી પાડવામાં આવશે.
કૃિષ ક્ષેત્ર સમકક્ષનુ ં ક્ષેત્ર બનાવવા ઉપરાંત, નીિત માછીમારો અને મ ય ખેડુતોને
ફાયદો પહ ચાડી તેમની આવક બમણી કરવામાં મદદ કરી શકે તેવા કૃિષ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રની
પ્રવ ૃિ ઓ સાથે એકીકૃત કરવાનુ ં લ ય પણ રાખશે.
મતા િનમાણ: મ યઉ ોગ અને જળચરઉ ોગ ક્ષેત્રે સં થા િનમાર્ ણ પણ જ રી છે કે
લોકો આ ક્ષેત્રનુ ં સંચાલન કરે છે તે તેમના મ ૂળભ ૂત િશક્ષણની દ્રિ ટએ સક્ષમ છે કે કેમ, અને તેમના
જ્ઞાનના આધાર અને તકનીક પુન:િદશામાં તાલીમ અને સમયાંતરે સેવાની વ ૃિ .

યારે ક્ષેત્રે

ઉ પાદનથી લઈને મ ૂ ય ઉ પાદન સુધીની તમામ બાબતોમાં અનેકગણો િવકાસ થયો છે , મિહલા
અને પુરુષોની ક્ષમતા કે

ક્ષેત્રનુ ં સંચાલન કરે છે તે એકદમ નીચલા તરે છે . આ િવ લેષણ સેવાના

સંગઠન, કેડર િબિ ડંગ, ઇ ડક્શન લેવલ અને સેવા‐તાલીમ તકો, કારિકદ ની તકો, અ તન તાલીમ,
વગેરે

વા િવિવધ પિરમાણોથી ઉ પ

પ્રાથિમક ઉ પાદન ક્ષેત્રો

થાય છે અને મ યઉ ોગ અને મ યઉછે રઉ ોગ ક્ષેત્ર અ ય

મ કે કૃિષ અને પશુિચિક સા અને પશુપાલન કરતા તિળયે આવેલ ું છે .

દે શના ખોરાક અને પોષક જ િરયાતોને પહ ચી વળવા, તેની જવાબદારીઓ અને ઉ પાદન લ યોના
સંદભર્માં અને તા તરના સમયગાળામાં સેક્ટરને મળે લા ભંડોળની ઉપલ ધતા અને થ્ર ટને મેચ
કરવા, ક્ષેત્ર ચલાવતા માનવ સંસાધનોની ક્ષમતા િનમાર્ ણની આવ યકતાઓને પ્રાથિમકતા આપવી
અને વધારવી જ રી છે .
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
•

રા યો / કે દ્રશાિસત પ્રદે શોમાં મ યો ોગ સહ‐ યવ થાપન માળખાં ગોઠવવા પ્રો સાિહત
કરવા અને સુિવધા આપવી.

•

સ લાય ચેન ઉપર સમુદાયની માિલકી માટે પ્રો સાહન આપવુ.ં

•

આનુષિં ગક પ્રવ ૃિ ઓ શામેલ કરીને એકીકૃત અંતથી અંત સ લાય ચેઇનને પ્રો સાહન
આપવુ.ં

•

પ્રવ ૃિ ઓનુ ં સંકલન તેમજ યવસાયમાં સરળતા માટે િસંગલ િવંડો િસ ટમ ારા યવસાિયક
પાંતર માટે કેિ દ્રત પ્રવ ૃિ ઓ

મ કે સંશોધન અને િવકાસ, એમસીએસ, વેપાર,

આંતરરા ટ્રીય સંબધ
ં ો, િવકાસ વગેરે કરવા માટે િવભાગ હેઠળ િવિશ ટ િવભાગોનો સમ ૂહ
થાિપત કરવાના મા યમોની શોધખોળ.
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•

મ યઉ ોગ અને દિરયાઇ બાબતોના િડરે ક્ટોરે ટ જનરલ અને મ યઉ ોગ અને દિરયાઇ
બાબતોના મંત્રાલયની થાપના તરફ આગળ વધવુ.ં

•

દે શમાં મ યો ોગ ક્ષેત્રે કાયર્રત કમર્ચારીઓની ક્ષમતા િવકસાવવા માટે નો

લુિપ્ર ટ

િવકિસત કરવો.
•

6.8.3

મ યઉછે ર ને કૃિષની બરાબર લાવવુ.ં

માનવ સંસાધન િવકાસ અને ઉ ોગ સાહિસકતા
આઝાદી પછી,

યારે મ યો ોગ જીવનિનવાર્ હની પ્રવ ૃિ થી વાઇબ્રે ટ વેપારી

પ્રવ ૃિ માં પાંતિરત થયો છે , યારે માછીમારો અને અ ય િહ સેદારો (અપ ટ્રીમ અને ડાઉન ટ્રીમ
બંને) ની સાહિસકતામાં બહુ જ થોડો ફેરફાર થયો છે . પ્રવ ૃિ ઓ અને ક્ષેત્રની સં થાઓ ફેરફાર
પ્રિતકારની તરફ રહે છે . આ સંદભેર્ નીિતિમય હ તક્ષેપોમાં યવસાિયક માછીમારી/ખેતીકામથી ખેતી
કરીને તેમના યવસાયને આગળ વધારવા માટે ના વધુ આિથર્ક અને કાયર્ક્ષમ મા યમો તરફ જવા
માટે પરં પરાગત માછીમારો અને માછલી પકડનારા લોકોની તકનીકી કુશળતાના પ્રિશક્ષણ, ક્ષમતા
િનમાર્ ણ તરફના પગલાઓ અને પગલાં શામેલ હશે.
મ યઉ ોગ અને જળચરઉ ોગના યાપારીકરણના લાભોથી સંપ ૂણર્ રીતે લાભ
મેળવવા માટે , માછીમારી અને માછલી ઉ પાદકોની ઉ ોગસાહિસક કુશળતાનો િવકાસ કરવામાં
આવશે અને તેઓને મ યઉ ોગ મ ૂ ય સાંકળ અને આધુિનક મ યઉ ોગ ક્ષેત્રની અ ય
આવ યકતાઓમાં તેમની પહ ચ વધારવા માટે પ્રો સાિહત કરવામાં આવશે. દે શભરમાં થાિપત
મ યો ોગ કોલેજો આમાં ભ ૂિમકા ભજવી શકે છે . આ ઉપરાંત, કેટલીક સંશોધન અને િવકાસ
સં થાઓ પણ િવિવધ તરે હો ે દારોની ઉ ોગસાહિસકતાના િનમાર્ણ માટે સમિપર્ત કાયર્ક્રમો લઈ શકે
છે .
તા કાિલક દખલ માટે ના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

મ યઉ ોગ સંશોધન અને િવકાસ અને િશક્ષણ સં થાઓમાં તાલીમ, ક્ષમતા િનમાર્ ણ, તેમના
ગ્રાહકના વલણને સુધારીને મેનેજમે ટ યોજનાઓનો િવકાસ.

6.8.4

ડટા-બેઝ
વ થ નીિત ઘડવા માટે વ થ ડેટા એ મુખ્ય આવ યક આવ યકતા છે . છે લા 5

દાયકામાં મ યો ોગ ક્ષેત્રમાં અનેક ગણો િવકાસ થતાં, ડેટા સંગ્રહ કરવાની પ િતઓ અને તેમનુ ં
જોડાણ પાછળ ર ું છે . યારે આંતરરા ટ્રીય તરે વીકૃત પ િતઓ અને પ્રોટોકોલને પગલે દિરયાઇ
માછલી ઉતરાણ અંગેનો ડેટા િનયિમતપણે એકિત્રત કરવામાં આવે છે , યારે અ ય ક્ષેત્રોમાં આવું
નથી થત.ું દિરયાઇ મ યો ોગ ક્ષેત્ર માટે કરવામાં આવતી પાંચ વષર્ની વ તી ગણતરી િસવાય,
મ યઉછે ર સિહત અંતગર્ત મ યઉ ોગ માટે સમાન માિહતી ઉપલ ધ નથી. સંશોધન પ્રકાશનો
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ારા ઉપલ ધ માિહતીને બાકાત રાખતા,

િવક પાસાઓનુ ં

યવિ થત કવરે જ અને

સમુદાયો/સંબિં ધત િહ સેદારોના સામાિજક‐આિથર્ક લક્ષણો ઓછા છે .
ઉપરોક્ત બાબતોને

યાનમાં રાખીને અને સાઉ ડ ડેટાની ઉપલ ધતા િવકાસ

માળખામાં એક નબળી કડી છે તે મા યતાને યાનમાં રાખીને, નીિતગત પહેલ ડેટા સંગ્રહ માટેની
િમકેિનઝ સ બનાવવા પર યાન કેિ દ્રત કરશે

આ ક્ષેત્રના િવિવધ પાસાઓનુ ં પ ૂરત ું કવરે જ

સુિનિ ત કરશે, સમયસર અને િવ સનીય હશે, ડેટા સંગ્રહ કરવાની પ િતઓ પારદશર્ક હશે અને
ડેટાની ઉપલ ધતા સરળ અને અવરોધ િવનાની હશે. આંકડા અને યોજના અમલીકરણ મંત્રાલયને
િનયિમતપણે માછીમારો અને મ યઉ ોગ ખેડુતો માટે ‘િસ યુએશન એસેસમે ટ સવેર્ કરવા િવનંતી
કરવામાં આવશે. મ યો ોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલય ના મ યો ોગ િવભાગમાં રા ટ્રીય
કક્ષાના મંચનુ ં િનમાર્ ણ કરવામાં આવશે,

મ યઉ ોગ ડેટા સંપાદન પ્રિક્રયાની દે ખરે ખ રાખશે

અને એવી સં થાઓને જ રી પ્રો સાહન પ ૂરો પાડશે

ડેટા સંગ્રહ, જોડાણ, અને પ્રસાર કરશે.

મ યો ોગ િવભાગ આવા ડેટાબેઝના ભંડાર (િરપોઝીટરી) તરીકે પણ સેવા આપશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ શામેલ હશે:
•

પ્રિક્રયાની દે ખરે ખ માટે રા ટ્રીય કક્ષાના લેટફોમર્નો િવકાસ કરવો અને એજ સીઓને જ રી
પ્રો સાહન આપવું કે

6.8.5

ડેટા સંગ્રહ, જોડાણ અને પ્રસારમાં ફાળો આપે.

ાન આપ ંુ અને તકનીક સહાય લંબાવવી
ભારત િવ માં મ યો ોગ સંશોધન અને િવકાસ સં થાઓનુ ં સૌથી િવ ત ૃત નેટવકર્

છે . આઈસીએઆર છત્ર હેઠળની આઠ મ યઉ ોગ સં થાઓ; અધર્‐ યાિયક સં થા, કો ટલ
એક્વાક ચર ઓથોિરટી સિહત એમએફએએચ એ ડ ડી હેઠળની છ સંશોધન અને િવકાસ સં થાઓ;
મરીન પ્રોડક્ સ િનકાસ િવકાસ સ ામંડળ હેઠળની ત્રણ સં થાઓ; પ ૃ વી િવજ્ઞાન મંત્રાલય હેઠળની
ચાર સં થાઓ; અને દિરયાઇ મ યો ોગથી સંબિં ધત િવિવધ રા યો/કે દ્રશાિસત પ્રદે શોમાં િ થત
મ યો ોગની 30 કોલેજો દે શમાં મ યો ોગ અને જળચરઉ ોગના િવકાસ માટે અનુભવી માનવ
સંસાધનનો અપ્રિતમ સમ ૂહ પ્રદાન કરે છે . શાખાઓ અને ભ ૂગોળના સંદભર્માં તેમનુ ં કવરે જ યાપક
છે .
આઇ.સી.એ.આર. મ યઉ ોગ સં થાઓ થાપનાની શ આતથી જ મ યઉ ોગ
સંશોધન અને િવકાસલક્ષી પહેલ કરવામાં મોખરે રહી છે . આઇએમસી અને િવદે શી પ્રજાિતઓ
(િસ વર કાપર્, ગ્રાસ કાપર્ અને સામા ય કાપર્) ની સંયક્ુ ત માછલી ઉછે ર અને બીજ ઉ પાદન
તકનીકીઓનુ ં િસ ેરના દાયકાના અંતમાં દે શમાં પ્રથમ ' લુ િરવો યુશન' તરફ દોરી જાય છે ,

નુ ં

િવ તરણ સેવાઓ અને હે ડ હોિ ડંગ માટે મોટાભાગે છે . દે શના ત કાલીન કૃિષ અને સહકાર મંત્રાલય
ારા આઈસીએઆરના ઓલ ઇિ ડયા કોઓિડર્નેટેડ િરસચર્ પ્રો ક્ટ અને િફશ ફામર્ર ડેવલપમે ટ
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ૂ ોને ઉપલ ધ કરાઈ છે . હવામાં
એજ સીઓ (એફએફડીએ) ની થાપના ારા માછલી ખેડત

ાસ

લેતી(એર િબ્રિથંગ) માછલીઓ, ભા ભરા પાણીના મ યઉછે ર અને જળાશયો મ યઉ ોગના
િવકાસમાં સમાન િવકાસ થયો છે . મરીન સેક્ટરમાં પણ, આઈસીએઆર સં થાઓએ સમિપર્ત નમ ૂના
પ િત ારા દિરયાઇ મ યઉ ોગ ડેટાની િનયિમત જોગવાઈ, લણણી કરી શકાય તેવી યાવસાિયક
જાિતના લઘુ મ‐કાન ૂની કદ માટે બેંચ‐ગુણ સેટ, ટોક આકારણી, મેરીક ચર માટે ઘણી યાવસાિયક
રીતે યવહારુ માછલીની પ્રજાિતઓનુ ં જીવન ચક્ર પ ૂણર્ કરવુ,ં દિરયાઇ મ યઉ ોગ ક્ષેત્રની પાંચ‐
વાિષર્ક વ તી ગણતરી, લણણી પછીની ટે કનોલોજીઓ, નવી બોટ િડઝાઇન અને ગુણવ ા િનયંત્રણ
માં મહ વપ ૂણર્ ભાગ ભજવે છે .
જો કે, આ ,

યારે મ યઉછે ર ક્ષેત્રમાંથી વધારે ઉ પાદન મેળવવાની ક પના

કરવામાં આવે છે અને મ ય પકડાશ ારા માછલીના ઉ પાદનને મહ મ તરે ટકાવી રાખવાની
જ ર હોય છે , યારે મ યઉ ોગ સં થાઓની અપેિક્ષત ભ ૂિમકા વધારે મહ વની છે . તકનીકો કે
તિળયાના તરે પ્રેિક્ટશનરોની તા કાિલક જ િરયાતોને પ ૂણર્ કરે છે તે આજકાલની જ િરયાત છે .
ૂ નશીલ સંશોધન વ ચે સંત ુલન જ રી છે . િવ તરણ સેવાઓ અને હે ડ
મ ૂળભ ૂત િવજ્ઞાન અને અનુકલ
હોિ ડંગ જ િરયાત પહેલા કરતા ઘણી વધારે અનુભવાય છે . બીજા શ દોમાં કહીએ તો સંશોધનને
િવકાસથી આગળ વધવું પડશે

થી પિરણામો િવકાસ પ્રિક્રયામાં સમાઈ જાય

વુ ં ભ ૂતકાળમાં થયું

હત.ું સંશોધન અને િવકાસ સં થાઓએ ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે વધુ મજબ ૂત સંબધ
ં બનાવવાનુ ં છે અને
સંસાધનોને

ે ઠ બનાવવા માટે મળીને કામ કરવું પડશે અને પ્રયોગશાળાથી જમીન પર

ૂ ો કરવો પડશે. નીિત પહેલ સંશોધન અને િવકાસ
ટે કનોલોજીના થાનાંતરણનો સમયગાળો ટંક
વ ચેના ઇ ટરફેસ અને જોડાણોને વધુ મજબ ૂત બનાવવાનો લ યાંક રાખે છે . નીિતગત પગલાં
જવાબદાર સંશોધન અને િવકાસ અને મ યો ોગના િવકાસ અને શાસનમાં તેમનુ ં જોડાણ સુિનિ ત
કરશે.
અંિતમ માઇલ સુધી જ્ઞાનનો પ્રસાર પોિલસીના મુખ્ય ઉ ે શોમાંનો એક હશે.
સાક્ષરતાના વધતા દરો અને ઇ ટરનેટ અને માટર્ ફોનના સતત વધતા ઉપયોગ સાથે, જ્ઞાનનો
પ્રસાર મોટાભાગે વચુઅ
ર્ લ લેટફોમર્ ારા કરવામાં આવશે,

નાથી તે ઝડપી અને ખચર્‐અસરકારક

બનશે, પણ ખાતરી આપશે કે કોઈ પણ પાછળ નહીં રહે. નીિત દરિમયાનગીરી માછીમારો અને
માછલીના ખેડુતોને વા તિવક સમય ધોરણે ઉપલ ધ કરી શકાય તેવી માિહતીના સંગ્રહ, જોડાણ
અને પ્રિક્રયા માટે આઇટી‐આધાિરત જ્ઞાન ‘હબ અને પ્રવક્તા’ થાિપત કરવા પર યાન કેિ દ્રત
કરશે. તે સુિનિ ત કરવામાં આવશે કે અંિતમ વપરાશકતાર્ ઓને પ ૂરી પાડવામાં આવતી આવી
માિહતી થાિનક ભાષામાં છે

થી આ મસાત સરળ બને. મરીન સેક્ટરમાં, િફશરીઝ િવભાગ ારા

પ્રો સાિહત કરવામાં આવતી ‘સાગર િમત્ર’ની જોગવાઈ હો ે દારો માટે ઉપયોગી સંપકર્ િબંદુ હશે.
તા કાિલક દખલ માટેના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આ સામેલ હશે:
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•

સુધારે લ ડેટા મેનેજમે ટ નીિત, લા ટ માઇલ એક્ ટશન સેવાઓ અને આંતર‐મંત્રાલય
સહકાર ારા જ્ઞાન સંચાલનને વધારવુ.ં

•

ટકાઉ મ યઉ ોગ અને મ યઉછે રઉ ોગ માટે ની તકનીકી/ યવ થાપન પ િતઓના
યવહાયર્ અને ઝડપી િવકાસ અને પ્રસાર માટે માછીમારી ક્ષેત્રમાં સંશોધન અને િવકાસ
જોડાણને મજબ ૂત બનાવવુ.ં

પ્રાદે િશક / આંતરરા ટ્રીય પ્રિતબ તાઓ

6.9

ાદિશક સહયોગને ો સાહન આપ ંુ

6.9.1

ભારતીય ઉપમહા ીપ પિ મમાં અરબી સમુદ્ર અને પ ૂવર્માં બંગાળની ખાડીથી
ઘેરાયેલ ું છે . બંને સમુદ્રો મળીને ઉપરના િહંદ મહાસાગરનો ભાગ બનાવે છે . પિ મ કાંઠે, ભારત તેની
યારે પ ૂવર્ કાંઠે સરહદો

દિરયાઇ સરહદો પાિક તાન અને માલદીવ સાથે વહચે છે ,

ીલંકા,

બાંગ્લાદે શ, યાનમાર, થાઇલે ડ અને ઇ ડોનેિશયા સાથે વહચાયેલી છે . કેટલાક િક સાઓમાં, તે
માત્ર વહચાયેલ દિરયાઇ સીમાઓ જ નહીં, પણ ભારત અને
પાક ખાડી

ીલંકા વ ચે મ ારનો અખાત અને

વી વહચાયેલ ઇકોિસ ટ સ છે ; બાંગ્લાદે શ અને ભારત વ ચે સુદરવન;
ં
અને અંડમાન

ુ ) ીપસમ ૂહ. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંને ટ ૂના(શેરવો) અને
સમુદ્રમાં મેિયક (મેગર્ઇ
ટ ૂના

વી પ્રજાિતઓ, શાકર્ (મગરા) અને

પેિનશ મેકરે સ(છાપરી)

વી

થાના તિર તેમજ

ટ્રેડિલંગ માછલીઓનો ભંડાર છે . પિરિ થિતઓની આવ યકતા મુજબ, સરકાર યાં જ રી હોય યાં
જાિતઓ / જાથાઓના સંરક્ષણ સિહત સંસાધનોના સંચાલન અને ટકાઉ ઉપયોગમાં મજબ ૂત
પ્રાદે િશક સહયોગને પ્રો સાહન આપશે.
માછીમારોની સલામતી અને સુરક્ષામાં સહયોગ પણ જ રી છે . ઉ ચ િહંદ મહાસાગર,
ખાસ કરીને બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં પણ િવપુલ પ્રમાણમાં પ્રિતકૂળ વાતાવરણ જોવા
મ યું છે અને દર વષેર્ ઘણા માછીમારો પોતાનો જીવ ગુમાવે છે અથવા ભારે મુ કેલીઓ ભોગવે છે .
આગળ, િ પક્ષીય યવ થા ારા દિરયાઇ મ યો ોગના ક્ષેત્રમાં તેમજ પ્રાદે િશક મ યો ોગ અને
પયાર્ વરણ સં થાઓમાં ભાગ લઈ સહકાર વધારવામાં આવશે. આવા સહકારથી વહચાયેલ સંસાધનો
અને વહચાયેલ ઇકોિસ ટ સનુ ં સંચાલન કરવામાં સુિવધા મળશે; નીિતઓ અને કાયર્ક્રમોનુ ં સુમેળ,
ટ્રા સ‐બાઉ ડ્રી

ોતોની ઓિ ટમાઇઝ લણણીને યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે ; માનવાિધકારનુ ં

રક્ષણ, ખાસ કરીને અ ય દે શોના પાણીમાં ભટકતા માછીમારો માટે .
ભારતીય માછીમારો

તેમની

કુશળતા,

ઉ મી પ્રકૃિત

અને

પડકારજનક

પિરિ થિતઓમાં કામ કરવાની ક્ષમતા માટે આ ક્ષેત્રના અ ય દે શોમાં યાપકપણે ઓળખાય છે .
પિરણામે, ભારતમાંથી વધુને વધુ માછીમારો હવે અ ય દે શોના માછીમારી કાફલોમાં રોજગાર શોધી
ર ા છે . ઘણા પ્રસંગોએ, ભારતીય માછીમારોને પડોશી દે શોમાં યારે માછીમારી કરતી વખતે તેઓ
અજાણતાં અ ય દે શોના ઇઇઝેડમાં ભટકે છે યારે પકડવામાં આ યા છે ,
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થી સરકારને સામા ય

ચેનલો ારા તેમની મુિક્ત સુરિક્ષત કરવી મુ કેલ બને છે . નીિતમાં માછીમારો માટે માગર્દિશર્કા
બનાવવામાં આવશે,
ઇ

સુિનિ ત કરશે કે

ઓ અ ય દે શોમાં મ યો ોગ ક્ષેત્રે રોજગાર મેળવવા

ક છે તેઓને પરાયું સમુદ્રમાં કામ કરવાની પ ૂરતી કુશળતા અને જ્ઞાન છે અને સરકારની

ઔપચાિરક મંજૂરીઓ ારા પસાર થવુ ં જોઈએ.
આંતરરા ટ્રીય પ્રિતબ તાઓને યાનમાં રાખીને, સરકારની જવાબદારી િનભાવવા
અને ટકાઉ િવકાસ લ યોને પહ ચી વળવાના વૈિ ક કાયર્સ ૂિચને સમથર્ન આપવાનો પ્રયાસ રહેશે,
ખાસ કરીને લ ય 14‐ પાણીની નીચે જીવન.
6.9.2

દશમાં ભારતને અ ીમ થાન અપાવ ંુ
મ યો ોગમાં વૈિ ક વલણ એવુ ં છે કે કોઈ દે શ તેની માછીમારીના સંચાલનમાં

િવ સનીયતા તેની વેપાર સંભાવનાનો િનધાર્ રક બની ર ો છે . ઓ ટ્રે િલયા, નોવેર્, યુ િઝલે ડ અને
અ ય દે શો

વા માછીમારીના સંચાલન માટે પ્રશંસા કરનારા માછીમારી કરનારા દે શોને જોતા, આ

િ ‐માગર્ પ્રિક્રયા ારા પ્રા ત થાય છે . પ્રથમ, દે શોએ મેનેજમે ટ શાસન ગોઠ યુ,ં

ને આંતરરા ટ્રીય

સમુદાય ારા ખ ૂબ મ ૂ ય આપવામાં આ યુ ં હત,ું અને તેમની અસરકારકતા િવિવધ સ ૂચકાંકોમાં
લેવામાં આવી. બીજુ,ં તેઓ જ્ઞાનના અગ્રણી િનકાસકારો બ યા. જ્ઞાન િનકાસકારો બનીને, તેઓએ
તેમના સારા સંચાલનના પ્રમાણપત્રોને આગળ વધાયાર્ . ભારતમાં ઉ મ ક્ષમતાવાળી વૈજ્ઞાિનક
સં થાઓની

ેણી છે પરં ત ુ રા ટ્રીય સરહદોની બહાર કોઈ સંપકર્ અથવા સાઉ ડ મા યતા નથી.

આંતરરા ટ્રીય સંપકર્ ના અભાવને કારણે, વૈજ્ઞાનીકો વૈિ ક ચચાર્ઓ અને વૈિ ક કાયર્સ ૂિચમાં ભાગ્યે જ
ભાગ લે છે

વૈિ ક મ યઉ ોગ અને મ યઉછે રઉ ોગના ભાિવને આકાર આપે છે . રા ટ્રીય

સંશોધન અને િવકાસની થાપનાને ઉ ેજીત કરવા માટે, એક નીિત જ રી છે કે તેઓ પ્રાદે િશક
સંગઠનોમાં તેમની ભાગીદારીને પ્રો સાહન આપે અને મિ ટ‐ક ટ્રી ટ્રે િનંગ, સહયોગી સંશોધન
કાયર્ક્રમો વગેરે ારા પ્રાદે િશક નેત ૃ વ સુિનિ ત કરે . એકવાર પ્રાદે િશક નેત ૃ વ થાિપત થઈ જાય પછી
તે િવ તારોનો વધુ િવ તરણ થવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે , દિક્ષણ એિશયાથી પ્રારં ભ કરવુ,ં પછી
એિશયા અને આિફ્રકા અને તેથી વધુ. પ્રાદે િશક સંગઠનોને ટે કો આપવો અને આવી સં થાઓમાં
નેત ૃ વ લેવ ુ ં જ રી રહેશે, કારણ કે તે દે શની ગંભીરતા દશાર્ વે છે .

6.10

આગળનો ર તો
ઉપરોક્ત ફકરાઓના વણર્નમાં દે શમાં મ યો ોગ અને જળચર ઉ ોગના

ુ
િવકાસના િવિવધ પાસાઓને આવરી લેતી 10 િવષય‐વ તઓ
અને 28 િવષયો હેઠળ નીિત
દરિમયાનગીરીની સ ૂિચ છે . યારે કેટલાક િવષયો એકલ વભાવના હોય છે , તો ઘણા અ ય લોકો
ક્રોસકિટંગ કરતા હોય છે અને તેની સાથે એકસાથે કાયર્વાહી કરવી પડે છે . મ યઉ ોગ અને
મ યઉછે ર

વા ઉ ચ વૈિવ યસભર ક્ષેત્રમાં નીિત હ તક્ષેપનો અમલ કરવો અને એ પણ
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િહ સેદારોની મોટી વ તી સાથે મળીને તે િન:શંકપણે એક લાંબી પ્રિક્રયા છે અને તે પહેલી નજર માં
જોતા બહુ જ મુ કેલ લાગે છે પરં ત ુ હકીકત માં એ એટલું મુ કેલ કાયર્ પણ નથી. પ્રાયોિગક
પ્રિક્રયા માં ‘અમલીકરણ યોજના’ ના વ પમાં 28 મુ ાઓ હેઠળના દરે ક િક્રયાના મુ ાઓની િવગતો
આપવામાં આવે છે , અને તેમની કાયર્ક્ષમતા દશાર્ વવા માટે કેટલીક િક્રયાઓ ચલાવવાનુ ં કાયર્ હાથ
ધરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી મ ય સંપદા યોજના (પીએમએમએસવાય) હેઠળ સ ૂિચબ
યોજનાઓ અને કાયર્ક્રમો મોટાભાગની નીિતગત પહેલ કરવા માટે જ રી બ ટ સહાય પ ૂરી પાડે છે .
િનયિમત દે ખરે ખ અને મ ય‐અવિધ મ ૂ યાંકન એ અમલીકરણ ય ૂહરચનાનો આવ યક ભાગ હશે.
શ આતમાં જ િહ સેદારો, ખાસ કરીને માછીમારો અને માછલીના ખેડુતોનો આ મિવ ાસ અને
િવ ાસ કેળવવા માટે તે ઉપયોગી થશે

થી તેઓ આ પ્રિક્રયામાં સિક્રય ભાગીદાર બને અને રા ટ્રીય

મ યઉ ોગ નીિતને લાગુ કરવાના લાંબા સમયના આ કાયર્માં સરકાર સાથે જોડાય.
અંતે, એવી ક પના કરવામાં આવેલ છે કે રા ટ્રીય મ યઉ ોગ નીિતની હાલની
સમયમયાર્ દા દસ વષર્ તરીકે રાખવામાં આવી છે , તેમ છતાં, તેનો સફળ અમલ ઉ રો ર
સમયગાળાના ફાયદાઓના પ્રવાહને સુિનિ ત કરશે.
***
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સં

ત પ

એબીએન

એિરયાઝ િબયો ડ નેશનલ યુરીડીક્શન(રા ટ્રીય અિધકારક્ષેત્રથી આગળના ક્ષેત્રો)

બીએમપીઝ

બે ટ મેનેજમે ટ પ્રેકટીઝ( ે ઠ સંચાલન પ્રયાસો)

સીઆઈસીઈએફ

સે ટ્રલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ કો ટલ એ જીનીયરીંગ ફોર િફશરી

સીઆઈએફ નેટ

સે ટ્રલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ િફશરીઝ નોિટકલ એ ડ એ જીનીયરીંગ ટ્રે િનંગ

ડીબીટીએસ

ડાયરે ક્ટ બેિનિફટ ટ્રા સફર કીમ(પ્ર યક્ષ લાભ થાનાંતરણ યોજના)

ડીઓએફ

િડપાટર્ મે ટ ઓફ િફશરીઝ(મ યો ોગ િવભાગ)

ઈએએફએમ

ઈકોસી ટમ એપ્રોચ તો િફશરીઝ મેનજ
ે મે ટ(િફશરી મેનેજમે ટ માટે ઇકોિસ ટમ
અિભગમ)

ઈબીએએસઝ

ઇકોલોજીકલી એ ડ બાયોલોિજકલલી િસિગ્નિફકા ટ એિરયાઝ(ઇકોલોજીકલ અને
બાયોલોિજકલલી મહ વના ક્ષેત્રો)

ઈઈઝેડ

એક્સક્લુિઝવ ઈકોનોિમક ઝોન(િવિશ ટ આિથર્ક ક્ષેત્ર)

ઈટીપી

એ ડે જડર્ , થ્રેટ ડ એ ડ પ્રોટે ક્ટે ડ(જોખમમાં મુકાયેલ, જોખમી અને સુરિક્ષત)

ઈયુએસ

એિપ િટક અ સેરેિટવ િસ ડ્રોમ

એફએઓ

ડ એ ડ એિગ્રકલચરલ ઓગેર્નાઈઝેશન ઓફ યુનાઈટે ડ નેશ સ(સંયક્ુ ત રા ટ્રની ડ
અને કૃિષ સં થા)

એફએફપીઓઝ

િફશ ફામર્સર્ પ્રોડ ૂસસર્ ઓગેર્નાઈઝેશ સ(માછલી ખેડૂત ઉ પાદકોની સં થાઓ)

એફએચસ

િફિશં ગ હાબર્ ર (મ યઉ ોગ હાબર્ ર )

એફએલસીસ

િફશ લે િ ડં ગ સે ટસર્ ( માછલી ઉતરાણ કે દ્રો)

એફઆરપી

ફાઈબર રે ઇ ફો ડર્ લાિ ટક

એફએસઆઈ

િફશરી સવેર્ ઓફ ઇિ ડયા

એફવીસી

ડ વે ય ૂ ચેઇન

જીએપી

ગુડ એક્વાક ચર પ્રેકટીસીસ(સારી એક્વાક ચર પ્રથાઓ)

જીએચિજસ

ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ(ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ)

જીવીએ

ગ્રોસ વે યુ એડેડ

એચએસીસીપી

હેઝાડર્ એનાિલિસસ િક્રિટકલ કં ટ્રોલ પોઇ ટ

આઈસીએઆર

ઇિ ડયન કાઉિ સલ ઓફ એિગ્રકલચરલ િરસચર્(ભારતીય કૃિષ સંશોધન પિરષદ)

આઈસીજી

ઇિ ડયન કો ટ ગાડર્ (ભારતીય તટ રક્ષક)

આઈએલઓ

ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશન(આંતરરા ટ્રીય મજૂર સંગઠન)

આઈએમબીએલ

ઇ ટરનેશનલ મેિરટાઇમ બાઉ ડ્રી લાઇન(આંતરરા ટ્રીય દિરયાઇ સીમા રે ખા)

આઈએમસી

ઇિ ડયન મેજર કા સર્(ભારતીય મુખ્ય કા સર્)

આઈએમઓ

ઇ ટરનેશનલ મેિરટાઇમ ઓગેર્નાઈઝેશન(આંતરરા ટ્રીય દિરયાઇ સંગઠન)

આઇટી

ઇ ફોમેર્શન ટે ક્નોલોજી(માિહતી ટે કનોલોજી)

આઇયુય ુ

ઇ લીગલ, અનિરપોટડ એ ડ અનરે ગ્યુલટ
ે ે ડ િફિશંગ(ગેરકાયદે સર, િબનઆયોિજત
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અને અિનયંિત્રત મ યઉ ોગ)
એમસીએસ

મોિનટિરંગ, કંટ્રોલ એ ડ સવેર્લ સ(મોિનટિરંગ, િનયંત્રણ અને સવેર્લ સ)

એમએફએએચ એ ડ ડી

િમિન ટ્રી ઓફ િફશરીઝ, એિનમલ હ બ ડરી એ ડ ડેરી(મ યો ોગ, પશુપાલન અને
ડેરી મંત્રાલય)

એમએફઆરએસ

મરીન િફિશંગ રે ગ્યુલશ
ે ન એક્ સ(દિરયાઈ માછીમારી િનયમન અિધિનયમ)

એમએલએસ

િમિનમમ લીગલ સાઈઝ( ય ૂનતમ કાન ૂની કદ)

એમએમટી

િમિલયન મેિટ્રક ટ સ

એમપીઍસ

મરાઈન પ્રોટે ક્ટે ડ એરીયાઝ(દિરયાઇ સંરિક્ષત િવ તારો)

એમઍસપી

મરીન પાસીયલ

એનએફપી

નેશનલ િફશરીઝ પોિલસી(રા ટ્રીય મ યો ોગ નીિત)

એનઆઈએફપીએચએટીટી

નેશનલ ઇિ ટટ ૂટ ઓફ પો ટ‐હાવેર્ ટ ટે ક્નોલોજી એ ડ ટ્રે િનંગ

એનએમ

નોિટકલ માઇલ

એનપીઓએ‐એમસીએસ

નેશનલ લાન ઓફ એકશન ફોર મોિનટિરંગ, કંટ્રોલ એ ડ સવેર્લ સ(દે ખરે ખ,

લાિનંગ

િનયંત્રણ અને સવેર્લ સ માટે રા ટ્રીય યોજના)
પીએફઝેડ

પોટે િ શયલ િફિશંગ ઝોન(સંભિવત મ યઉ ોગ ઝોન)

પીએમએમઍસવાય

પ્રધાનમંત્રી મ ય સંપદા યોજના

પીપીપી

પિ લક પ્રાઇવેટ પાટર્ નરશીપ(જાહેર ખાનગી ભાગીદારી)

પીવાય

પોટે િ શયલ યી ડ(સંભિવત ઉપજ)

એસએચજીસ

સે ફ‐હે પ

ુ સ( વ‐સહાય જૂથો)

એસએસએફ

મોલ‐ કેલ િફશરીઝ(નાના પાયાના મ યો ોગ)

એસટી

પેસ ટે ક્નોલોજી(અવકાશી તકનીક)

ટીયુઆરએફસ

ટે િરટોરીયલ યુઝ રાઈ સ ફોર િફશરીઝ(મ યો ોગ માટે પ્રાદે િશક ઉપયોગ
અિધકાર)

યુટીસ

યુિનયન ટે રેટરીઝ(કે દ્રશાિસત પ્રદે શો)

વીએમઈસ

વ નરે બલ મરીન ઈકોસી ટમ(સંવદ
ે નશીલ દિરયાઈ ઈકોસી ટમ)

ડ યુડ યુવીઍસ

હાઇટ પોટ િસ ડ્રોમ િડસીઝ
***
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આધાર ૂત પ ર ય
એ. સામા ય સે ટગ
પ રમાણ

ૂય
3.29

દે શનુ ં ક્ષેત્રફળ (િમિલયન ચોરસ િક.મી.)

1210.19

વ તી (િમિલયન)
શહેરી ઘરોની કુલ સંખ્યા * (િમિલયન)

80.33

ગ્રામીણ પિરવારોની કુલ સંખ્યા * (િમિલયન)

168.08

સરે રાશ ઘરગ થુ કદ * (શહેરી) ( યિક્ત)

4.9

સરે રાશ ઘરગ થુ કદ * (ગ્રામીણ) ( યિક્ત)

4.6

* રા

ય વ તી ગણતર 2011
ભારતીય અથ યવ થામાં મ યો ોગ
ાસ વે
વષ

ુ એ ડશન ( વીએ) અને

મ યો ોગ

ે ના

વીએ (કરોડ

રા

ોથ રટ (%) (સતત કમત: 2011-12)

ય

વીએ

(કરોડમાં .)

ોત: રા

61,269
64,663
68,027
71,362
76,487
82,232
90,205
99,627
1,14,248
1,28,011

ય

કડાક ય કચેર ,

વાય-ઓ-વાય

ૃ

દર (મ યો ોગ

ૃ

વાય-ઓ-વાય
દર (રા

ય)

ે )

િપયામાં)
2009‐10
2010‐11
2011‐12
2012‐13
2013‐14
2014‐15
2015‐16
2016‐17
2017‐18
2018‐19

ે

71,31,836
77,04,514
81,06,946
85,46,275
90,63,649
97,12,133
1,04,91,870
1,13,28,285
1,20,74,413
1,28,03,128

3.53
5.54
5.20
4.90
7.18
7.51
9.70
10.45
14.68
12.05

કડા અને કાય મ અમલીકરણ મં ાલય, ભારત સરકાર
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6.86
8.03
5.22
5.42
6.05
7.15
8.03
7.97
6.59
6.04

ુ એ ડશન ( વીએ) નો

ાસ વે
વષ

મ યઉ ોગ
વાય-ઓ-વાય

ૃ

ે

ોથ રટ (%) (સતત ભાવ: 2011‐12)

(%)

સરરાશ

રા
ૃ

દર

દર
2009‐10
2010‐11
2011‐12
2012‐13
2013‐14
2014‐15
2015‐16
2016‐17
2017‐18
2018‐19

વાય-ઓ-વાય

ૃ

ય (%)
સરરાશ

ૃ

દર

દર
3.53
5.54
5.20
4.90
7.18
7.51
9.70
10.45
14.68
12.05

6.86
8.03
5.22
5.42
6.05
7.15
8.03
7.97
6.59
6.04

5.27

10.87

6.32

7.16

ોત: રા ટ્રીય આંકડાકીય કચેરી, આંકડા અને કાયર્ક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર
1

ુ ાલન, પ પ
ુ ાલન અને ડર ગ મં ાલય
તમામ ડટા ભારત સરકારના મ યો ોગ િવભાગ, પ પ
કાિશત http://dof.gov.in/statistics અને મ યઉ ોગ

અ યથા ઉ લેખ ન થાય યાં

ારા

ુ નો સંબિં ધત છે ,
કડા 2018 ની હ ડ ક

ુ ી.
ધ

બી. ઇનલડ ફશર ઝ
ૂય

પ રમાણ
સંસાધનો

2,01,495.65

નદીઓ અને નહેરો (િક.મી.)

9,058

નાના, મ યમ અને મોટા જળાશયો (સંખ્યા)
નાના, મ યમ અને મોટા જળાશયો (હે)

35,24,724.18

ટાંકી અને તળાવો (હા)

24,78,263.21

કાટમાળ પાણી (હા)

11,60,162.50

બી સ (હે)

4,24,850.93

ઓક્સબો લેક્સ (હા)

1,17,800.45

િડરે ક્લેટ વોટર (હા)

2,30,136.38

નદીઓ અને નહેરો િસવાય (હે)

3,00,724.52

નદીઓ અને નહેરોને બાદ કરતા કુલ જળ સં થાઓ (હે)
2017‐18માં માછલીનુ ં ઉ પાદન (િમિલયન ટન)

82,36,662.17
8.90
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સી. મર ન
ૂય

પ રમાણ
સંસાધનો
દિરયાિકનારોની લંબાઈ (િક.મી.)

8,118

િવિશ ટ આિથર્ક ક્ષેત્ર (િમિલયન ચોરસ િક.મી.)

2.02

ક િટનેંટલ શે ફ એિરયા (આશરે .) (િમિલયન ચોરસ િક.મી.)

0.53

ઉતરાણ કે દ્રો

1,547

મ યઉ ોગ ગામો

3,477

િફશરફોક વ તી

3,774,577

મ યઉ ોગ સંસાધનો (સંભિવત ઉપજ)
િડમસર્લ (મુખ્ય ભ ૂિમ) (ટ સ)

2,298,281

પેલેિજક (મુખ્ય ભ ૂિમ) (ટ સ)

2,631,827

લક્ષ ીપ (સમુદ્ર િસવાય) (ટ સ)

14,490

એ એ ડ એન આઇલે સ (દિરયાઈ િસવાય) (ટ સ)

43,794

મહાસાગર (સંપ ૂણર્ EEZ માટે) (ટ સ)

2,30,832

અ ય (ટ સ)

91,369

કુલ સંભિવત ઉપજ (ટ સ)

5,310,593

રોજગાર
સિક્રય માછીમારો (સંખ્યા) (2016)

927,081

માછીમારી સાથે સંકળાયેલ પ્રવ ૃિ ઓ (નંબર) (2016)

521,745

મ યઉ ોગ અને તેને લગતી પ્રવ ૃિ ઓમાં રોકાયેલા કુલ (2016)

1,448,826

ઉંડા સમુદ્રમાં જતા િફિશંગ જહાજો રજી ટર (2019) (સંખ્યા)
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રજી ટર મોટરાઈ ડ નોન-યાંિત્રક (નંબર)

136,920

રજી ટર મોટરાઈ ડ યાંિત્રક (નંબર)

66,198

ન ધાયેલ (નોન-મોટરાઈ ડ) મોટર વગરની (નંબર)

65,876

કુલ રજી ટર માછીમારી જહાજો (સંખ્યા)

269,047

2017‐18માં માછલીનુ ં ઉ પાદન (િમિલયન ટન)

3.69
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ડ . માછ મારોની વ તી
સં.નં.

ટ સ/

માછ મારોની વ તી

.ુ ટ .

1

આંધ્રપ્રદે શ

2

અરુણાચલ પ્રદે શ

3

કુલ

મરીન

ઇનલે ડ

14,47,529

5,17,435

9,30,094

24,015

‐

24,015

આસામ

25,24,106

‐

25,24,106

4

િબહાર

60,27,375

‐

60,27,375

5

છ ીસગઢ

2,20,355

‐

2,20,355

6

ગોવા

10,545

12,651

‐2,106

7

ગુજરાત

5,58,691

3,54,992

2,03,699

8

હિરયાણા

1,18,455

‐

1,18,455

9

િહમાચલ પ્રદે શ

11,806

‐

11,806

10

જ મુ અને કા મીર

17,396

‐

17,396

11

ઝારખંડ

1,40,897

‐

1,40,897

12

કણાર્ ટક

9,74,276

1,57,989

8,16,287

13

કેરળ

10,44,361

5,63,903

4,80,458

14

મ યપ્રદે શ

22,32,822

‐

22,32,822

15

મહારા ટ્ર

15,18,228

3,64,899

11,53,329

16

મિણપુર

47,711

‐

47,711

17

મેઘાલય

16,567

‐

16,567

18

િમઝોરમ

6,289

‐

6,289

19

નાગાલે ડ

7,958

‐

7,958

20

ઓિડશા

15,17,574

5,17,623

9,99,951

21

પંજાબ

7,591

‐

7,591

22

રાજ થાન

57,260

‐

57,260

23

િસિક્કમ

581

‐

581

24

તાિમલનાડુ

12,83,751

7,95,708

4,88,043

25

તેલગ
ં ાણા

8,62,221

‐

8,62,221

26

િત્રપુરા

7,761

‐

7,761

27

ઉ રાખંડ

8,352

‐

8,352

28

ઉ રપ્રદે શ

39,00,005

‐

39,00,005

29

પિ મ બંગાળ

32,36,261

3,68,816

28,67,445

30

અંદામાન અને િનકોબાર ીપસમ ૂહ

25,941

26,521

‐580
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31

ચંદીગઢ.

32

દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ

33

524

‐

524

40,016

15,836

24,180

િદ હી

617

‐

617

34

લ ાખ

22

‐

22

35

લક્ષ ીપ

6,518

27,934

‐21,416

36

પુ ચેરી

1,07,272

50,270

57,002

2,80,11,649

37,74,577

2,42,37,072

કુલ
ભારતની કુલ વ તી

1,37,13,60,350

માછીમારો (કુલ વ તીના%)

2.04

દિરયાઇ માછીમારો (િફશર વ તીનો%)

13.48

અંતિરયાળ માછીમારો (કુલ વ તીના%)

86.52

62

ઇ. ફશર ઝ ઉ પાદન અને ઉપયોગ
રા યો / ક શાિસત
સં.નં.

ટ સ/

.ુ ટ .

દશ

ુ બના
જ

ત રયાળ અને દ રયાઇ માછલી ંુ ઉ પાદન 2014‐15થી 2018‐19 દરિમયાન (લાખ ટનમાં)

2014‐15

ઇનલે ડ મરીન

2016‐17

2015‐16

કુલ

ઇનલે ડ મરીન

કુલ

ઇનલે ડ મરીન

2017‐18

2018‐19

કુલ

ઇનલે ડ

મરીન

કુલ

ઇનલે ડ

મરીન

કુલ

1

આંધ્રપ્રદે શ

15.03

4.75

19.79

18.32

5.20

23.52

21.86

5.80

27.66

28.45

6.05

34.50

33.92

8.75

42.67

2

અરુણાચલ પ્રદે શ

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.05

0.00

0.05

3

આસામ

2.83

0.00

2.83

2.94

0.00

2.94

3.07

0.00

3.07

3.27

0.00

3.27

3.31

0.00

3.31

4

િબહાર

4.80

0.00

4.80

5.07

0.00

5.07

5.09

0.00

5.09

5.88

0.00

5.88

6.02

0.00

6.02

5

છ ીસગઢ

3.14

0.00

3.14

3.42

0.00

3.42

3.77

0.00

3.77

4.57

0.00

4.57

4.89

0.00

4.89

6

ગોવા

0.03

1.15

1.18

0.05

1.07

1.12

0.04

1.14

1.18

0.06

1.18

1.24

0.05

1.15

1.20

7

ગુજરાત

1.11

6.98

8.10

1.12

6.97

8.10

1.17

6.99

8.16

1.34

7.01

8.35

1.43

6.99

8.42

8

હિરયાણા

9

િહમાચલ પ્રદે શ

1.11
0.11

0.00
0.00

1.11
0.11

1.21
0.12

0.00
0.00

1.21
0.12

1.44
0.13

0.00
0.00

1.44
0.13

1.90
0.13

0.00
0.00

1.90
0.13

1.80
0.13

0.00
0.00

1.80
0.13

10

જ મુ અને કા મીર

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.21

0.00

0.21

0.21

0.00

0.21

11

ઝારખંડ

1.06

0.00

1.06

1.16

0.00

1.16

1.45

0.00

1.45

1.90

0.00

1.90

2.08

0.00

2.08

12

કણાર્ ટક

2.23

4.00

6.23

1.69

4.12

5.81

1.59

3.99

5.57

1.88

4.14

6.03

1.98

3.89

5.87

13

કેરળ

2.02

5.24

7.26

2.11

5.17

7.28

1.61

4.31

5.93

1.48

4.14

5.63

1.66

5.49

7.14

14

મ યપ્રદે શ

1.09

0.00

1.09

1.15

0.00

1.15

1.39

0.00

1.39

1.43

0.00

1.43

1.73

0.00

1.73

15

મહારા ટ્ર

1.44

4.64

6.08

1.46

4.34

5.80

2.00

4.63

6.63

1.31

4.75

6.06

1.00

4.67

5.68

16

મિણપુર

0.31

0.00

0.31

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.33

0.00

0.33

0.32

0.00

0.32

17

મેઘાલય

0.06

0.00

0.06

0.11

0.00

0.11

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.13

0.00

0.13
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18

િમઝોરમ

0.06

0.00

0.06

0.07

0.00

0.07

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

0.08

0.07

0.00

0.07

19

નાગાલે ડ

0.08

0.00

0.08

0.08

0.00

0.08

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

20

ઓિડશા

3.36

1.33

4.70

3.77

1.45

5.21

4.55

1.53

6.08

5.34

1.51

6.85

5.07

2.52

7.59

21

પંજાબ

1.15

0.00

1.15

1.20

0.00

1.20

1.33

0.00

1.33

1.37

0.00

1.37

1.36

0.00

1.36

22

રાજ થાન

0.45

0.00

0.45

0.42

0.00

0.42

0.50

0.00

0.50

0.54

0.00

0.54

0.56

0.00

0.56

23

િસિક્કમ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

તાિમલનાડુ

2.40

4.57

6.98

2.43

4.67

7.09

1.97

4.72

6.69

1.85

4.97

6.82

1.62

5.13

6.75

25

તેલગ
ં ણા

2.68

0.00

2.68

2.37

0.00

2.37

1.99

0.00

1.99

2.70

0.00

2.70

2.94

0.00

2.94

26

િત્રપુરા

0.65

0.00

0.65

0.69

0.00

0.69

0.72

0.00

0.72

0.77

0.00

0.77

0.76

0.00

0.76

27

ઉ રાખંડ

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.05

0.00

0.05

0.05

0.00

0.05

28

ઉ રપ્રદે શ

4.94

0.00

4.94

5.05

0.00

5.05

6.18

0.00

6.18

6.29

0.00

6.29

6.62

0.00

6.62

29

પિ મ બંગાળ

14.38

1.79

16.17

14.93

1.78

16.71

15.25

1.77

17.02

15.57

1.85

17.42

15.88

1.82

17.70

30

અંદામાન અને િનકોબાર ીપસમ ૂહ

0.00

0.37

0.37

0.00

0.37

0.37

0.00

0.39

0.39

0.00

0.39

0.40

0.00

0.41

0.41

31

ચંદીગઢ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

દાદરા અને નગર હવેલી

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

દમણ અને દીવ

0.00

0.32

0.32

0.00

0.23

0.23

0.01

0.23

0.24

0.00

0.24

0.25

0.00

0.24

0.25

34

િદ હી

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

0.01

0.00

0.01

35

લક્ષ ીપ

0.00

0.13

0.13

0.00

0.16

0.16

0.00

0.30

0.30

0.00

0.21

0.21

0.00

0.22

0.22

36

પુ ચેરી

0.06

0.42

0.47

0.07

0.47

0.54

0.04

0.46

0.50

0.07

0.42

0.50

0.07

0.45

0.52

66.91

35.69

102.60

71.62

36.00

107.62

78.06

36.25

114.31

89.02

36.88

125.90

95.82

41.76

137.5

ભારત

ોત: મ યો ોગ િવભાગ, રા ય સરકાર / યુ.ટી. વહીવટ

64

3.00

માછલીઓ અને ઝીંગાના વાિષર્ક માથાના વપરાશ (શહેરી) (િકગ્રા)

3.24

માછલી અને ઝીંગાના વાિષર્ક માથાના વપરાશ (ગ્રામીણ) (િકગ્રા)
શહેરી ઘરના લોકો માછલીઓનો વપરાશ કરે છે (િમિલયન)

16.87

ગ્રામીણ ઘરોની સંખ્યા માછલીઓનો ઉપયોગ કરે છે (િમિલયન)

44.54

ઇ = ફશર

ટ ટ ટ સ 2018 અને રા

ય વ તી ગણતર 2011 ની હ ડ કુ થી
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દાજ.

