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      6.1.2 ಉಸು��ಾ�,  ಯಂತ�ಣ ಮತು� %ೋ��ೊಳ()ವ+ದು .................................................................................... 8 

 6.2�рಳėỳя—�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�.......................................................................................................................................................�9 

     6.2.1 .ಾರತದ ನ/ಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ12 %ೈಸ8ಕ    
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ĞỳΦŸ†ў Κ†ї—ĆỳΠĄ’ Β†Ύ, 2020 
 

1.0�јΠшў� �

ಪು;ಾಣ, ಸಂಸ�f ಮತು� ?ಾVಾ`ಕ ವAವ?ೆ�ಯ12 _ೆZೆದು�ೂೆಂ�ರುವ .ಾರತದ  

�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಉತ�ರದ ಪ�ಬಲ DVಾಲಯ/ಂದ D�ದು 5ೇಶದ ಪ�ಾಯ /nೕಪವನುB 

ಸುತು�ವ;ೆ/ರುವ ?ಾಗರಗಳವ;ೆ8ನ �[ಷd ಮತು� �ೖೆ�ಧAಮಯ .ೌ�ೋUಕ ��ೇNಯ12 

�ಸ��ಸ>ಾ85ೆ. Qಾಗfಕ �ೕನು�ಾ��ಾ ಸ B�ೇಶದ12 ?ಾ��ಲ2ದ, 5ೇಶದ xೆರಗು�ೊUಸುವ 

�ೕನು�ಾ��ೆ `ೕವ�ೖೆ�ಧASೆಯು �ೖೆ�ದAಮಯ he (Fin) ಮತು� bಪುH�ೕನುಗಳ( ಮತು� 

ಜಲಸಸAಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�5ೆ, ಇದು ಲ�ಾಂತರ �ೕನು�ಾರ��ೆ %ೇರ�ಾ8 ಮತು� ಇನೂB ಅ%ೇಕ ಲR 

ಜನ��ೆ ಪೂರಕ ಮತು� Mೂೇಷಕ ಚಟುವ��ೆಗಳ12 `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB ಒದ8ಸುತ�5ೆ. 

ಈ ವಲಯವನುB ಐವತ�ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ12 lೕ`ತ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಒಳಪ��ದ 

ಸಮಯ/ಂದ b�p xೆ�ಯೆುf�5ೆ. 13.76 �1ಯe ಟe ಒಟುd �ೕನು ಉSಾHದ%ೆlಂ/�ೆ  

(2018-19) .ಾರತವ+ bೕ%ಾ ಮತು� ಇಂuೂೇ%ೇ�ಾAದ ನಂತರ �ಶnದ ಮೂರ%ೕೆ ಅf5ೂೆಡ� �ೕನು 

ಉSಾHದಕ ;ಾಷ��ಾ85.ೆ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯು ತನB ಅಂ5ಾಜು ?ಾಮಥAದ 5.31 �1ಯe 

���� ಟe (ಎಂಎಂ�) ಕuೆ�ೆ ��ರ ಚಲ%ೆಯನುB �ಾಯು<�ೂೆಳ()ವ+ದ;ೊಂ/�ೆ ಜಲ ಕೃGಯು ಕ�ದೆ 

ಮೂರು ದಶಕಗಳ12 ಅದುLತ xೆಳವN�ೆಯನುB ಪ�ದ[� .ಾರತವನುB ಪ�ಪಂಚದ12 ಎರಡ%ೇ ಗ�ಷ� 

ಜಲಕೃG �ೕನು ಉSಾHದಕ ;ಾಷ��ಾ8�5ೆ. 

ಅಂ5ಾಜು 28 ದಶಲR �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ ಅಂದ;ೆ ;ಾG�ೕಯ 

ಜನಸಂ�Aೆಯ �ೇಕuಾ 2.04 ರಷುd ಜನ��ೆ `ೕವ%ಾYಾರ�ಾ8ರುವ ಈ �ೇತ�ವ+ ��ೇಷ�ಾ8 

ಯುವಕ��ೆ ಮತು� ಮD�ಯೆ��ೆ ಉ5ೂೆAೕಗ ಸೃGd ಮತು� ಆ_ಾರ ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಭದ�Sೆ ಮತು� 

�5ೇ[ � ಮಯ ಗU�ಯೆನುB ಪೂ;ೈಸಲು ಅMಾರ ಅವ�ಾಶಗಳನುB  ೕಡುತ�5.ೆ 2018-19ರ 

ಅವ�ಯ12 �ೕನು�ಾ�� ೆ ವಲಯದ ಒಟುd VೌಲAವಧ%ೆ (`�ಎ) ಪ�ಸು�ತ xೆ>ೆಯ12 2,12,915 

�ೂೇ� ರೂ. ಆ8ದು<, ಇದು ;ಾG�ೕಯ `�ಎಯ �ೇಕuಾ 1.12 ಮತು� ಕೃG ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ 

ವಲಯದ `�ಎಯ �ೇಕuಾ 7.28 ರGdತು�. ಇ5ೇ ಅವ�ಯ12 ಈ ವಲಯವ+ ರೂ. 13.92 ಲR ಟe 

ಸಮುದ� ಉತHನBಗಳನುB ರಫು� Vಾಡುವ ಮೂಲಕ 46,589 �ೂೇ� ರೂಗಳ �5ೇ[ � ಮಯ 

ಗU�ರುತ�;ೆ. ಒvಾd;ೆ�ಾ8, 2014-15 �ಂದ 2018-19ರವ;ೆ�ೆ, ಈ ವಲಯವ+ ಸ;ಾಸ� �ಾGಕ �ೇ. 

10.87 ರಷುd xೆಳವN�ೆಯನುB 5ಾಖ1�ದು<, ಇದು ;ಾG�ೕಯ ಆkಕSಯೆ xೆಳವN�ೆ8ಂತ (7.16%) 

��ರ (2011-12) xೆ>ೆಯ12 _ೆ�ಾ�85ೆ. 
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.ಾರತದ �ೕನು�ಾ��ಾ ವಲಯವ+ ಸಮುದ� ಮತು� ಒಳ%ಾ�ನ  ೕ�ನ12 ಇ12ಯವ;ೆ�ೆ 

ಬಳಸದ/ಕ�� ಬಳ� ೆ Vಾ�ದ ಸಮುದ� ಮತು� ಒಳ%ಾ�ನ ಸಂಪನೂpಲಗU�ೆ ತನB �ಾAo�ಯನುB 

�ಸ��ಸುವ12; ಜಲಕೃG�ಂದ ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� ಉSಾHದಕSೆಯ12 ಗಮ%ಾಹ ಏ��ೆ; ಕೃG, 

Sೂೇಟ�ಾ��,ೆ �ೂೇU ಮತು� Qಾನು�ಾರುಗಳಂತಹ ಇತರ ಕೃG �ೇತ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಉSಾHದಕSೆಯ 

ಏcೕಕರಣ; ಆ_ಾ;ೇತರ ಅಲಂ�ಾ��ೆ �ೕನು�ಾ��ಯೆ �ಸ�ರZ;ೆ ಮತು� ಒ��ಾ-3 �ೂೆ��%ಾಮ2ಗUಂದ 

ಸಮೃದ^�ಾ8ರುವ MೌGdಕ �ೕನು Mೂೆ�ೕ�ೕeನ ಲಭASೆಯನುB ;ಾಷ�ದ _ೆಚು�f�ರುವ ಜನಸಂ�Aೆ�ೆ 

ಒದ8ಸುವ12 ಅ�ಾಧ ?ಾಮಥAವನುB ಒದ8ಸುತ�5.ೆ ಪ�ಸರದ ದೃGd�ಂದ ಮ� ೇರನುB �ೂೆಯು2 

ಮತು� D�/ಟುd�ೂೆಳ()ವ12 ಮತು� ಅಂತಜಲವನುB ಪುನಭf (recharge) Vಾಡಲು ಅಮೂಲA�ಾದ 

ಸುYಾರZಾ ಪ�f ��ಾ8 �ಾಯ ವDಸುವ12 �ೂೆಳ, vಾAಂ�ಗಳ( ಮತು� ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

ಬಹಳ ಮುಖA�ಾದ Mಾತ�ವನುB ವDಸುತ��.ೆ 

5ೇಶದ _ೆಚು�f�ರುವ ಜನಸಂ�Aೆ ಮತು� �ೕನು Mೂೆ�ೕ�ೕe�ೆ _ೆಚು�f�ರುವ ಅವಶAಕSೆಗ��ೆಂ/�ೆ, 

ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರ ಅ]ವೃ/^ಯ ಅಗತAವ+ ಈಗ Dಂ5ೆಂ/8ಂತಲೂ _ೆ�ಾ�85ೆ. ಅಂತಹ 

xೇ��ೆಗU�ೆ ಸ�_ೂೆಂದುವಂS ೆ ಮತು� ಇಂ/ನ ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ ಮತು� %ಾ��ೆೆ 

ಉತ�ಮ�ಾದ �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB  ೕಡುವ xೆಳವN�ೆಯ ಪಥವನುB �ಾf�ಪ���ೂೆಳ)ಲು, 5ೇಶ�|ೆ 

ಉತ�ಮ ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕf �ೌಕಟdನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು ಅವಶAಕ�ಾ85ೆ. �ೕನು 

DಡುವU ಮತು� ಜಲಕೃG ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB lೕಗA�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು  ೕfಯು  ೕಲನ�ಯೆನುB 

ಒದ8ಸುತ�5ೆ, ಮತು� ಅMೇgತ ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� ಉSಾHದಕSೆಯ ಮಟdವನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು ಸ_ಾಯ 

Vಾಡುತ�5.ೆ ಈ  ೕf �ೌಕಟುd ಮುಂಬರುವ ಅವ�ಯ12 ;ಾಜA ಮತು� �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಮಟdದ12 ಇ5ೇ 

�ೕfಯ ಉಪಕ�ಮಗU�ೆ Vಾಗದಶನ  ೕಡುವ+5ೆಂದು  �ೕgಸ>ಾ85.ೆ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಆ;ೋಗA ಮತು� ಸಮಗ�SೆಯನುB  ಧ�ಸುವ ಮತು� ಸಸA ಮತು� 

Mಾ�N ಸಂಪತ�ನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೖೆ�ಧAಮಯ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ12 ಅಡಕ�ಾ85ೆ�ಂದು 

ಒoH�ೂೆಂಡು, ಎeಎ�o (;ಾ�ೕ ೕ)ಯು ಪವತ/ಂದ ಸಮುದ�-?ೆ|ೕ� �YಾನವನುB ಅಳವ�� 

�ೂೆಳ()ತ�5.ೆ ವಲಯವ+ xಾಹA ಮೂಲಗUಂದ ಕ ಷ� ಪ�fಕೂಲ ಪ�ZಾಮಗಳನುB ಪuೆಯುವ+ದನುB 

ಇದು ಖbತಪ�ಸುತ�5 ೆಮತು� ಪ�c��ಯ12 ಪ�ಸರದ �ೕ>ೆ ಕ ಷ� ಪ�fಕೂಲ ಪ�ZಾಮಗಳನುB 

ಉಂಟುVಾಡುತ�5.ೆ ʻಬೂ2 ಎ�ಾನ�' ಯ �ೌಕ�d%ೂೆಳ�ೆ ;ಾ.�ೕ. ೕ (NFP)ಯು ಕೃG, Qಾನು�ಾರು, 

ಜಲಸಂಪನೂpಲ, ಜಲ �ದುA  ಶc�, ಇಂಧನ, ಅರಣA ಮತು� ಪ�ಸರ, ಪ�ಸರ ಪ��ಾ?ೋದAಮ, 

�ಾ��ೕZಾ]ವೃ/^, [oHಂ¡ ಇSಾA/ ವಲಯಗಳ ಉSಾHದ%ೆಯ ಸಮನnಯವನುB, ̒  ೕ1 ಆkಕS'ೆ ಯ 
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ಗು�ಗಳನುB ?ಾ�ಸಲು ಖbತಪ�ಸುತ�5ೆ. ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯ �ಾರಣದ Qಾಗfಕ SಾಪVಾನ 

ಏ��ೆ, ಚಂಡVಾರುತಗಳ( ಮತು� ಸು%ಾ�ಗಳ(, ಪ��ಾಹ ಮತು� ಅ%ಾವೃGdಯಂತಹ �ಪ�ೕತ %ೖೆಸ8ಕ 

ಘಟ%ೆಗಳ( ಮತು� COVID-19 ನಂತಹ �ಾವ+5ೇ ಅಭೂತಪೂವ ಪ���fಗUಂದ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಸಮು5ಾಯಗಳ ದುಬಲSೆಯನುB ಕ�� Vಾಡಲು ;ಾ.�ೕ. ೕ (NFP) ?ಾಕಷುd ಒತು�  ೕಡ15ೆ 

ಮತು� ಅಂತಹ ಸಂಕಷdಗಳನುB ಸ�ದೂ8ಸಲು ಸಮು5ಾಯಗಳ ��f?ಾ�ಪಕತnವನುB ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ 

�ಾAMಾ�ೕಕರಣ,  ೕ�ನ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶಗಳ ಹಂb�ೆ, ವಲ?ೆ �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ ಅಂತರ-

��ೇಷ ಆkಕ ವಲಯ (EEZ) ಚಲ%ೆ, `ೕವಂತ ಜಲಚರ Mಾ�Nಗಳ ಅಂತ;ಾG�ೕಯ Vಾ;ಾಟ, 

�ಾನೂನುxಾDರ, ವರ/ Vಾಡದ ಮತು� ಅ ಯಂf�ತ �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB  ಗ�Dಸುವ+ದು ಮತು� 

ಬಂ�ಸುವ (binding) ಮತು� ಬಂ�ಸದ (nonbinding) ಸn.ಾವದ ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ  ಯಮಗU�ೆ 

.ಾರತದ ಬದ^SೆಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುವ Qಾಗfಕ ಪ�ಸರ�|ೆ �ೕನು�ಾ��ಯೆು ಕ��ೕಣ�ಾ8 

ಚ1ಸುf�5ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನುB ;ಾ.�ೕ. ೕ (NFP) ಗಣ%ೆ�ೆ Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ()ತ�5.ೆ ಅಂSೆ�ೕ, 

ಹಂb�ೆ�ಾದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಪ�ಸರ ಮತು� ಜಲಸಂಪನೂpಲಗಳನುB  /ೕಘ�ಾ1ೕನ ಸು��ರSೆಯ 

DತದೃGd�ಂದ ಸಹ�ಾ� ವAವ?ೆ�ಯ12 vಾ�e} xೌಂ£  ವಹZೆಯನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು 

Mಾ�5ೇ[ಕ ಆ�ಾಮಗಳ( ;ಾ.�ೕ. ೕ (NFP) ಯ12 ಸಮಪಕ�ಾ8 ಪ�fಫ1ಸುತ�5.ೆ 

ಅಂfಮ�ಾ8, ಸ�ಾರವ+ �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ��|ೆ ಪ�SAೇಕ ಸb�ಾಲಯವನುB ರb�5ೆ ಎಂಬ 

ಅಂಶ/ಂದ ಸೂ¤f ಪuೆಯುವ+ದ�ಂದ, ಈ  ೕfಯು ;ಾG�ೕಯ ಆ�ಾಂ�ೆಗಳನುB ಮತು� 5ೇಶದ 

%ಾಯಕತnವ+  ಗ/ಪ��ದ ಅ]ವೃ/^ ಗು�ಗಳನುB ಪ�f�ಂ�ಸುತ�5 ೆ ಮತು� 2025 ರ _ೂೆf��ೆ 

.ಾರತವನುB 5.0 ��1ಯe uಾಲs ಆkಕSಯೆ%ಾB8 Vಾಡುವ12 �ೕನು�ಾ��ೆಯು ಇತ;ೆ 

ಅ]ವೃ/^ �ೇತ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಸVಾನ Mಾಲು5ಾರ ;ಾಗುವ+ದನುB ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ 
 

2.0�Γ†ΈĄ’�

ಸಂ�Yಾನದ �ಾ�ನj ತತnಗಳ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ ಮತು� ಜನ-�ೇಂ/�ತ ಮತು� 

.ಾಗವDಸು��ೆಯ �YಾನವನುB ಅಳವ���ೂೆಳ()ವ+ದ�ಂದ, ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ಾ  ೕfಯು 

ಸVಾನSೆ ಮತು� ಸVಾನSೆಯನುB _ೆb�ಸುವ+ದು, ಸು��ರSೆಯನುB �ಾತ�ಪ�ಸುವ+ದು, 1ಂಗ.ೇದ 

 �ಾ�ಸುವ+ದು ಮತು� ಅದರ Mಾತ�ವನುB _ೆb�ಸುವ+ದು, ಅಂತಗತ ಅ]ವೃ/^ಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು, 

?ಾnವಲಂಬ%ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು ಮತು� ಉದAಮ[ೕಲS,ೆ ಸಹ.ಾ8ತnವನುB  �ಸುವ+ದು, 

ಅಂತರಜ%ಾಂ8ೕಯ ಇcn�ಯನುB �ಾMಾ��ೂೆಳ()ವ+ದು, ಅಂಗಸಂ?ೆ�ಯ ತತnವನುB ಅನುಸ�� ಮತು� 

ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ದಶಕದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ��|ೆ  ೕ1-ನ�ೆಯನುB �ದ<ಪ�ಸಲು ಉ5<ೇ[�5ೆ.  
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3.0�ѕ‗ΦĲĄ’―†ї�(Vision)� �

"ಪ�ಸು�ತ ಮತು� ಭ�ಷAದ oೕU�ೆಯ ಅಗತAಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ ಆ;ೋಗAಕರ ಮತು� ಸHಂ/ಸುವ 

(vibrant) �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�." 

 

4.0�ΚẂο�(Mission)� �

"ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರSಯೆನುB ಎ>ಾ2 c��ಗಳ ಅಂತರಂಗದ12ಟುd�ೂೆಂಡು, ;ಾG�ೕಯ 

�ೕನು�ಾ��ೆ  ೕfಯು ಮುಂ/ನ ಹತು� ವಷಗಳ12 5ೇಶದ �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರ 

?ಾVಾ`ಕ ಮತು� ಆkಕ ಗು�ಗಳನುB ಮತು� lೕಗ�ೇಮವನುB  ವDಸುತ�5 ೆಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ 

�ೇತ�ದ ಸಮನnಯ ಮತು�  ವಹZೆ�ೆ Vಾಗದಶನ  ೕಡುವ ಉ5<ೇಶವನುB _ೂೆಂ/5.ೆ” 

 

5.0�йĕ’Ĺ†ẁхಳù�(Objectives)��

5ೇಶದ12 �ೕನು DಡುವU (Capture fisheries) ಮತು� ಜಲಕೃG (Aquaculture) ಗಳ ಸಮಗ� 

ಅ]ವೃ/^ಯನುB ಭದ�ಪ�ಸುವ+ದು ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕfಯ ಉ5<ೇಶ�ಾ85ೆ. �ೕನು�ಾರರು 

ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರು  ೕfಯ �ೇಂದ��ಾ8ರು�ಾಗ, ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ 

ಆ�ಾಸ?ಾ�ನಗಳ (habitats) ಉತ�ಮ  ವಹZ ೆ ಮತು� ಸು��ರ ಅ]ವೃ/^, ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ 

ಸಮಗ�SೆಯನುB �ಾMಾ��ೂೆಳ()ವ+ದು, xೆ�ಯೆುf�ರುವ ಜನಸಂ�Aೆ�ೆ ಆ_ಾರ ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ 

ಸುರRSೆಯನುB ಪೂ;ೈಸುವ+ದು, �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕೃG ಸಮು5ಾಯಗಳ ಹಕು|ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ 

��f?ಾ�ಪಕತnವನುB  �ಸುವ+ದು, .ಾರfೕಯ �ೕನು ಮತು� �ೕನು ಉತHನBಗಳನುB Qಾಗfಕ�ಾ8 

ಸHYಾತpಕ�ಾ8ಸುವ+ದು, ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರ ಮತು� ಸದ�ಳ�ೆಯ ಕು�Sಾದ 

Qಾಗfಕ �ಾಯಸೂbಯನುB ಪೂ;ೈಸುವ12 .ಾರತದ ಬದ^SೆಯನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು ಇದರ 

ಉ5<ೇಶ�ಾ8ರುತ�5.ೆ 

 

 6.0�Ąỳўăѓгѓł�(Strategy)�

;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕf (;ಾ.�ೕ. ೕ) 5ೇಶದ ಸಂಪೂಣ ಭೂ� ಮತು� ಇಇQೆ£ 

(EEZ) ಅನುB ಒಳ�ೊಳ()ತ�5 ೆ ಮತು� ಇದನುB ಹತು� ವಷಗಳ (2021-2030) �ಾಲ�fಯ12 

 ಗ/ಪ�ಸ>ಾ85ೆ. �ಾಯತಂತ�ದ ರೂಪ;ೇ�ೆಗಳನುB ಈ �ೆಳ8ನ  ರೂಪZಯೆ12 10 �.ಾಗಗಳ 

(6.1-6.10) ಅ�ಯ12 �ವ�ಸ>ಾ85ೆ. 
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 6.1�ẃќ—ѕł�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�

�ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ ?ಾಮಥA ಅದರಲೂ2 ��ೇಷ�ಾ8 ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ ಉಪ-

ವಲಯದ ಅಂತಸAತn(potential)ವನುB .ಾರfೕಯ ಅ]ವೃ/^ lೕಜ%ಯೆು Mಾ�ರಂಭದ12�ೕ 

ಗುರುfಸ>ಾ85ೆ. ಜನ?ಾVಾನAರ ಆ_ಾರ ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಭದ�ಪ�ಸುವ+ದರ 

_ೂೆರSಾ8, ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯು �ಾAMಾರ ಮತು� �ಾNಜAದ12 ಸಹ ಪ�ಮುಖ Mಾತ� ವDಸುತ�5ೆ 

ಮತು� ಈ ಪ�c��ಯ12 ಕ;ಾವU ಸಮು5ಾಯಗಳ ಉ5ೂೆAೕಗ ಮತು� `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB 

ಉS�ೇ`ಸುತ�5.ೆ 

1976 ರ12 ಇಇQೆ£ (EEZ) ¦ೂೕಷZಯೆ ನಂತರ, .ಾರತ�|ೆ ಲಭA�ರುವ ಸಮುದ� ಪ�5ೇಶವ+ 

2.02 �1ಯe ಚದರ c.�ೕ, �ೆj¤ ಪ�5ೇಶ (shelf area) 0.372 �1ಯe ಚದರ c.�ೕ ಮತು� 

ಕ;ಾವU fೕರವ+ 8000+ c.�ೕ. ಆ8ರುತ�5.ೆ ಇಇQೆ£(EEZ)ನಲೂ2 ?ಾವ.ೌಮ ಹಕು|ಗ��ೆಂ/�ೆ, 

ಈ ಪ�5ೇಶ5ೂೆಳ8ನ ಸಮುದ� `ೕವ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಸಂರgಸುವ, ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ ಮತು� 

ಸೂಕ��ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ()ವ ಜ�ಾxಾ<�ಯನುB .ಾರತ ಪuೆದು�ೂೆಂ�5.ೆ .ಾರತದ12 ಒಟುd 3.77 

�1ಯe ಸಮುದ� �ೕನು�ಾರರು ಮತು� ಇದರ12 0.93 �1ಯe ಸc�ೕಯ �ೕನು�ಾರರು 

ಇರುವ+5ಾ8 ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85ೆ. �ೕನು�ಾರ ಮD�ಯೆರು �ೕನು Vಾ;ಾಟದ12 ಸc�ೕಯ;ಾ8ದು<, 

Vಾ;ಾಟ�ಾರರ12 �ೇ. 86ರGdರುSಾ�;ೆ. _ಾ�ೆ�ೕ ಸುVಾರು 14,000 ಮD�ಯೆರು �ೕನುಮ� 

ಸಂಗ�ಹದ12 Sೂೆಡ85ಾ<;ೆ ಮತು� ಅ�dೇ ಸಂ�Aೆಯ12 bಪುH �ೕನು ಸಂಗ�ಹ ಚಟುವ��ೆಗಳ12 

.ಾ8�ಾ8ರುSಾ�;ೆ. ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯು ಪ�ಮುಖ�ಾ8 ಸಣm ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆ�ಂದ 

(Small scale fishing) ಕೂ�5ೆ.  

 

 6.1.1�ẃќ—ѕł�Κ†ї—ĆỳΠĄ’ўї—Ļ�йΣΧĄ’―ಳùŅẀ÷ѕ—�(Sustaining Marine Fisheries)�

ಇಇQೆ£ (EEZ)  ಂದ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಪ�ಸು�ತ ಸಂ.ಾವA ಇಳ(ವ� (o�ೖೆ) 5.31 

�1ಯe ���� ಟe ಆ8ರುತ�5.ೆ ಪ�ಸು�ತ ಇಳ(ವ� (2018-2019) 4.18 �.�ೕ. ಆ8ದು<,  

DಡುವUಯನುB 1.13 �.�. ಟe ನಷುd _ೆb�ಸುವ ?ಾಮಥAವನುB ಸೂbಸುತ�5ೆ. 200 �ಂದ 500 

�ೕಟs ಆಳದ ವಲಯದ12 ಮತು� ಆಳ ಸಮುದ�ದ (Oceanic)  ೕ�ನ12 DಡುವU Vಾ�ದ/ಕ�� 

DಡುವU�ಾದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಲಭA�5ೆ. 0.23 ಎಂಎಂ� ಟೂA%ಾ �ೕನು ಮತು� ಟೂA%ಾ ತರಹದ 

�ೕನುಗಳ ಸಂ.ಾವA ಇಳ(ವ� _ೂೆರತುಪ��, ?ಾಗರ  ೕ�ನ12ರುವ ಇತರ ಅ%ೇಕ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( 

?ಾಂಪ�5ಾ�ಕವಲ2ದ he ಮತು� bಪುH�ೕನುಗ�ಾದ �ೖ�ೂೆdೕh£} ಮತು� ?ಾಗರ �|¨£ಗ�ಾ8�ೆ. 
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0.23 ಎಂಎಂ� ಟೂAನ ಮತು� ಟೂAನ ತರಹದ �ೕನುಗಳ( ಮತು� ?ಾಗರ �|¨£ಗಳ (0.63 ಎಂಎಂ�) 

ಸಂಪೂಣ ?ಾಮಥAವನುB ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು, �ೕನು�ಾರ��ೆ �ೕನು D�ಯುವ ಮತು� ಸಂರgಸುವ 

�ೌಶಲA ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳ ಸುYಾರZೆ�ೆ  ೕf Vಾಗದ[ಯನುB ರೂoಸ>ಾಗುವ+ದು. ಆಧು ಕ 

�ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ(, ಬ>ೆಗಳ( ಮತು� ಸಂ.ಾವA �ೕನು�ಾ��ಾ ಪ�5ೇಶವನುB (PFZ) ಪS�ೆಹಚ�ಲು 

ಸಂ�ೆ©ೕಧ% ೆ ಮತು� ಅ]ವೃ/^�ೆ DಡುವU ನಂತರದ  ವಹZೆಯನುB ಸುYಾ�ಸುವ+ದು ಮತು� 

VೌಲAವಧ%ಯೆನುB ಸೃGdಸುವ+ದು ಮತು� ಆ_ಾರ ಸುರRSಯೆನುB �ಾತ�ಪ�ಸಲು %ೆರವ+  ೕಡುವ 

ಮೂಲಕ ಈ ಉಪಕ�ಮವ+ ಮತ�ಷುd ಸ_ಾಯಕ�ಾಗ15ೆ.  ಆ5ಾಗೂA, ಅಂ5ಾಜುಗಳ12ನ ಅ [�ತSೆಗಳನುB 

ಪ�ಗN�, Qಾಗfಕ ಮಟd�|ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ8 ಸು��ರSೆ ಮತು� ಇcn�ಯ ಪ�ಮುಖ Yೇಯ5ೂೆಂ/�ೆ 

ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ12 ಮು%Bೆಚ���ೆ ಕ�ಮಗಳನುB Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ()ವ ಅಗತA�5ೆ. 

ಸು��ರSೆಯನುB (ಪ�ಸರ, ಆkಕ, ?ಾVಾ`ಕ ಮತು� ?ಾಂ��ಕ) �ಾತ�ಪ�ಸುವತ� 

ಗಮನಹ�ಸುವ+ದ;ೊಂ/�ೆ, ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರSೆ�ೆ _ೂೇ1�ದ;ೆ �ೕನು DಡುವU ಪ�ಯತB 

ತಕಬದ^�ೊUಸು��ಯೆು ಅತAಂತ ತRಣದ ಅವಶAಕSೆ�ಾ85.ೆ ಇದು �ೕನು�ಾ��ೆ �ಾ�ಾಚರZೆಗಳ 

ಆkಕ �ಾಯ?ಾಧASೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ ಅ>ಾHವ�ಯ12 �ೕನು DಡುವU�ೆ _ೆಚು�ವ� 

ಪ��ೇಶವನುB  12ಸುವ+ದು ಮತು� ನಂತರ ಸಮSೂೇಲನದತ� ?ಾಗುವ ಪ�ಯತBದ ಮರು �ತರZೆಯ 

ಗು��ಾ85.ೆ ಆಳಸಮುದ�ದ  ೕ�ನ12, ಕ�� ಅಥ�ಾ �ೕನು DಡುವU�ಾಗದ ಸಂಪನೂpಲಗU�ೆ 

Vಾತ� _ೆಚು�ವ� ಪ�ಯತBವನುB ಅನುಮfಸಬಹುದು. ಇತರ  ವಹZಾ ಕ�ಮಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ 

/ನಗಳ(, �ಾ�ಾಚರZಯೆ ಪ�5ೇಶ, ಎಂ`e ಅಶnಶc�, �ೇs �ಾತ�, ಕ ಷ� Qಾಲ�ಯ �ಾತ�, ಕ ಷ� 

�ಾನೂನು �ಾತ� (ಎಂಎjಎy) ಮತು� �ಾN`Aಕ�ಾ8 ಪ�ಮುಖ �ೕ ನ Qಾfಗಳ ಎಂಎjಎy �ಾ8 

;ಾG�ೕಯ Vಾಗಸೂbಗಳ ಅ]ವೃ/^ಯಂತಹ ಇನುHª (input) ಮತು� ಔªಪುª (output) 

 ಯಂತ�ಣಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ ಈ ಚಟುವ��ೆಗU�ೆ ಪೂರಕ�ಾ8, ಸಂಪನೂpಲ %ಾಶದ 

 ಯಂತ�ಣ�|ೆ h¬ೕª Mಾ2e (Fleet plans) ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ  ಯಂತ�ಣ ವಲಯಗಳ ಸೃGdಯು 

ಸ_ಾಯಕ�ಾಗುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( gೕN�ದ ಅಥ�ಾ ಕು�ದ 

��fಯ12ರುವ �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗU�ೆ ಪುನ Vಾಣ / �ೇತ�� ೆlೕಜ%ೆಗಳನುB ರೂoಸುವ+ದನುB 

ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ �ೕ ನ 5ಾ?ಾ�ನುಗಳನುB ಮರುಪೂರಣ�ೊUಸಲು ಮತು� ಸಮುದ� ಪ�ಸರದ12 

Qಾfಗಳ �ೖೆ�ಧASೆಯನುB ಸುYಾ�ಸಲು  ವಹZಾ ಆ�|ಗ�ಾ8 ಸಮುದ� �ೕನುಮ� �ತ�%ೆ (Sea 

Ranching) ಮತು� ಕೃತಕ �ೕ� (artificial reef)  lೕಜ%ಯೆನುB ಆಧ�� ಸಹ ಇಂತಹ ಪ�ಯತBಗಳ( 

ನuೆಯುತ��.ೆ ಸಂ.ಾವA ಇಳ(ವ� (PE) ಅಂ5ಾ`ನ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ?ಾಮಥA�ಾ|8 
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VೌಲAVಾಪನ �ೌಕಟdನುB �ದ^ಪ�ಸ>ಾಗುತ�5ೆ ಮತು� �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗಳನುB ಸು��ರ ಆYಾರದ 

�ೕ>ೆ DಡುವU Vಾಡಲು  ರಂತರ ?ಾd� VೌಲAVಾಪನಗಳನುB �ೖೆ�ೊಳ)>ಾಗುತ�5.ೆ 

ಉSಾHದ%ಾ ಪ�c��ಗಳ12 `ೕವ�ೖೆ�ಧA ಸಂರRZೆಯನುB ಮುಖA�ಾD �ೆ ತರಲು 

ಪ�ಯfBಸ>ಾಗುವ+ದು; ಪ�ಸರ ಮತು� Qೈ�ಕ�ಾ8 ಮಹತnದ ಪ�5ೇಶಗಳ (ಇ�ಎyಎ) ಮತು� ದುಬಲ 

ಸಮುದ� ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ (�ಎಂಇ) ಸಂರRZ ೆ?ೇ�ದಂS ೆQಾf- /ಷd ಮತು� ವಲಯ / ಪ�5ೇಶ-

 /ಷd  ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗಳ(; ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಮತು� ಅU�ನಂbನ12ರುವ ಮತು� threatened 

(ಇ�o) Qಾfಗಳ ರRZ;ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರ ಬಳ�ೆ�ಾ8 Mಾ�5ೇ[ಕ ಮತು� SಾSಾ|1ಕ ಕ�ಮಗಳ(; 

ಮತು� ಸVಾ>ೋಚ%ಾ ಪ�c��ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕನು ;ೆಫೂA`�ಾವನುB ರbಸುವ+ದು ?ೇ��ೆ. ಅ5ೇ 

ಸಮಯದ12, ಸ�ಾರವ+ ಅ��ತnದ12ರುವ ಸಮುದ� ಸಂರgತ ಪ�5ೇಶಗಳ (ಎಂoಎ) ಪ�[ೕಲ% ೆಮತು� 

ಆವತಕ VೌಲAVಾಪನವನುB �ೖೆ�ೊಳ()ತ�5 ೆಮತು� ಅಂತಹ ಸಂರRZಾ ಕ�ಮಗUಂದ ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ 

�ೕನು�ಾರರ ಹಕು|ಗಳ( ಮತು� `ೕವನ  ವಹZ�ೆೆ Sೂೆಂದ;ೆ�ಾಗದಂS ೆ ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು 

�ಾಸ�ಾಂಗ xೆಂಬಲವನುB ಒದ8ಸುತ�5ೆ.  

ಸಮುದ� ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ಎ>ಾ2 `ೕವಂತ ಮತು�  `ೕವ ಘಟಕಗಳ �ೇಮ ಮತು� 

�ೕನು�ಾರರ ?ಾVಾ`ಕ ಲRಣಗಳ( ಮತು� ಆkಕ ಅಗತAಗಳನುB ಪ�ಗN� �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZೆ�ೆ 

ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ� ಅMೂೆ�ೕr (ಇಎಎ�ಎಂ) Qಾ��ೆ ತರ>ಾಗುವ+ದು. ಅ5ೇ Yಾ�ಯ12, ಬಹು-

Mಾಲು5ಾರ, ಬಹು-Qಾfಗಳ( ಮತು� ಬಹು 5ೂೇNಗಳ �ೕನು�ಾ��ೆ�ಾ8 ಯಶ�n  ವಹZಾ 

ವAವ?ೆ�ಗಳ12 ಒಂ5ಾ8 Qಾಗfಕ�ಾ8 ಗುರುfಸಲHಟd ಸಹ.ಾ8ತn  ವಹZೆ ಅಥ�ಾ ಸಹ-

 ವಹZಯೆನುB ಉS�ೇ`ಸ>ಾಗುತ�5ೆ. 5ೇಶದ12 ಸಹ  ವಹZಯೆನುB ಉS�ೇ`ಸು�ಾಗ �ೇರಳ, 

ತ�ಳ(%ಾಡು ಮತು� ಪುದು�ೇ�ಗಳ( �ದ^ಪ��ದ ಉ5ಾಹರZೆಗಳನುB ಗಣ%ೆ�ೆ 

Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)>ಾಗುವ+ದು. ಸ�Uೕಯ, Mಾ�5ೇ[ಕ, ಅಂತ;ಾಜA ಮತು� ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ �ೌ }jಗಳ( 

(councils) �ೕನು�ಾರರ ಗುಂಪುಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಘಷದ ಪ�_ಾರ ಒದ8ಸಲು ಸ_ಾಯಕ�ಾಗುತ�5.ೆ 

ಮತು�  ವಹZಾ VಾಗಸೂbಗಳನುB Mಾಲು5ಾರ;ೊಂ/�ೆ ಚb� �ದ<ಪ�ಸ>ಾಗುವ+ದು. 

Mಾ�5ೇ[ಕ ಮತು� SಾSಾ|1ಕ ಮುಚು���ೆಗಳ( 5ೇಶದ ಸಮುದ� �ೕನು ಸಂಪತ�ನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು 

ಸ_ಾಯ Vಾ��.ೆ ಈ  ವಹZಾ ಕ�ಮಗಳ( �ೕನು�ಾರರ `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB 

ಪ�Zಾಮ�ಾ��ಾ8 ಸುYಾ�ಸುತ�5ೆ ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು, ಮು%Bೆಚ���ೆ �Yಾನ ?ೇ�ದಂSೆ 

ಲಭA�ರುವ ಅತುAತ�ಮ �ೖೆ{ಾ ಕ VಾDfಯನುB ಗಣ%ೆ�ೆ Sೆ�ೆದು�ೂೆಂಡು, ಮತು� �ೕನು�ಾರರು ಮತು� 

ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟd Mಾಲು5ಾರರನುB ?ೇ���ೂೆಂಡು ಆವತಕ �ಮ�ೆಗಳನುB ನuೆಸ>ಾಗುತ�5ೆ.  
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ಪ�ಸು�ತ, ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರ��ೆ, 

�ಾಂf�ಕೃತ �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಅನುಮf ಇಲ2ದ  /ಷd ಪ�5ೇಶಗಳನುB (ಕಡಲ fೕರ/ಂದ ಆಳ ಅಥ�ಾ 

ದೂರವನುB ಆಧ��) �ಾ�<�ಸ>ಾ85ೆ. Such Territorial Use Rights for Fisheries (TURF) 

(Mಾ�5ೇ[ಕ ಬಳ�ಯೆ ಹಕು|ಗಳ() ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರರ `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು 

ಉಪಯುಕ��ೆಂದು ?ಾ�ೕSಾ85ೆ. ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರ��ೆ ಸ�ಾರವ+ ಅಂತಹ xೆಂಬಲವನುB 

 ೕಡುವ+ದನುB ಮುಂದುವ�ಸುತ�5ೆ ಮತು� Mಾಲು5ಾರರ ಗುಂಪುಗ��ೆಂ/�ೆ ಸVಾ>ೋb�, Mಾ�5ೇ[ಕ 

 ೕ�ನ12 (territorial waters) ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರ��ೆ ಪ�ಸು�ತ ಲಭA�ರುವ ಪ�5ೇಶವನುB 

_ೆb�ಸಲು ಇದು ಪ�ಗNಸುತ�5.ೆ 

?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ {ಾನ ಮತು� �{ಾನವನುB �ಾAMಾರ ತತnಗ��ೆಂ/�ೆ xೆ;ೆಸುವ+ದು ಮತು� 

Mಾ�ಥ�ಕ Mಾಲು5ಾರರು ಮತು� ಇತ;ೇ ಪೂರಕ ಚಟುವ��ೆ Sೂೆಡ8ರುವವರನುB ಪ�Zಾಮ�ಾ� 

Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()�� ೆ ಮೂಲಕ �ೕನು�ಾ��ೆ ಪ�ಸರ ಮತು� ಆkಕ�ಾ8 ಸು��ರ�ಾ85ೆ ಎಂದು 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZಯೆು ಸಮಗ� �YಾನವನುB ಅನುಸ�ಸುತ�5ೆ. {ಾನ ಸಮೃ/^ 

ಮತು� ಸಂಪನೂpಲ ಸಮೃ/^ ಮತು� �ತರZಯೆಂತಹ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ಾ �ೇತ�ದ ಪ�ಮುಖ 

ಗುಣಲRಣಗಳ VಾDfಯ ತn�ತ ಮತು� ಸುಲಭ ಪ�?ಾರ ಮತು� VಾDfಯ ಲಭASೆಯನುB xೆ�ಸೆುವ 

�Yಾನ�ಾ85ೆ; %ೖೆಜ-ಸಮಯದ ಸಂಪನೂpಲ ನ�ೆಗಳ(; ಉSಾHದಕSೆ VೌಲAVಾಪನಗಳ(; %ೖೆಜ-

ಸಮಯದ ಸಂ.ಾವA �ೕನು�ಾ��ೆ ವಲಯ (oಎ�Qೆ£) ಸಲ_ೆಗಳ(; ಮತು� �ೕನು�ಾರರ 

ಅನುಕೂಲ�ಾ|8 ಹ�ಾVಾನ ಮುನೂ}ಚ%ೆಗಳ(. VಾDf ತಂತ�{ಾನ (ಐ�) ಮತು� xಾ_ಾA�ಾಶ 

ತಂತ�{ಾನ (ಎy�) ಬಳ�ೆಯನುB �ೕನು�ಾರ ಸಮು5ಾಯ�|ೆ xೆಂಬಲ�ಾ8 ಪ�lೕಜನಗಳನುB 

ಪuೆಯಲು ಅತುAತ�ಮ ಬಳ�ೆ�ೆ ತರ>ಾಗುವ+ದು. 

ಕಡ>ಾ�ೆಯ  ೕ�ನ12 ;ಾG�ೕಯ %ಾAಯ�ಾAo�ಯ ಆ�ೆ8ನ ಪ�5ೇಶಗಳ( (Areas Beyond 

National Judisdiction (ABNJ) �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ fೕವ� ಬಂಡ�ಾಳ ಮತು� ತಂತ�{ಾನ ಅಗತA�ಾ85ೆ. 

ಅಂತಗತ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ ?ಾಮಥAವನುB ಸಂಪೂಣ�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು 

ಆಳ ಸಮುದ�ದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಸಂಸ|ರZೆಯ12 �ಾಸ8 ಹೂ��ೆಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

�ಾNQೊAೕದAಮ ಅ]ವೃ/^, ತಂತ�{ಾನದ ಲಭAS,ೆ ?ಾವಜ ಕ-�ಾಸ8 ಸಹ.ಾ8ತn (ooo) 

ವAವ?ೆ�ಗಳ( ಮತು� ?ಾಂ��ಕ ಹಣ�ಾಸು %ೆರವನುB ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕಡಲು ಉS�ೇ`ಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

ಅಲ25,ೆ ಈ �ೇತ�ದ ಸಮಗ� ಅ]ವೃ/^�ಾ8 �ೕ ನ ಸಂಸ|ರZ ೆಮತು� ರಫು� ವಲಯವನುB ಆಳ ಸಮುದ�ದ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಉದAಮ5ೂೆಂ/�ೆ ಸಂlೕ`ಸಲು �YಾನಗಳನುB ರೂoಸ>ಾಗುವ+ದು.  
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ಆಳ ಸಮುದ�ದ �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು ಮತು� ಜನo�ಯ�ೊUಸಲು ಕುಶಲಕ� 

�ೕನು�ಾರರ �ೌಶಲA ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳನುB _ೆb�ಸಲು ಸ�ಾರವ+ _ೂೆಸ lೕಜ% ೆ (ಗಳನುB) 

ಅ��ತnದ12ರುವ ಆಳ ಸಮುದ�ದ �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ ಆಧು ೕಕರಣ, ಸಹ�ಾ� / ಸn-ಸ_ಾಯ 

ಗುಂಪುಗಳ �ೕನು�ಾರರ ಮೂಲಕ _ೂೆಸ / ಸುYಾ�ತ ಸ�Uೕಯ ಆಳ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ 

5ೂೇNಗಳ ?ೇಪu,ೆ ಆe-xೋ£ ತರxೇf ಮತು� Vಾರುಕvdೆಗಳ( ಮತು� ರh��ೆ ಸಂಪಕಗಳನುB 

ರೂoಸುತ�5.ೆ ಈ �ಾಯ�Yಾನಗಳ( / lೕಜ%ೆಗಳನುB ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ, ಅಂತಹ ಉಪಕ�ಮಗಳ( 

ಇಇQೆ£ ಮತು� ಎ�ಎeQೆ �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ?ಾಧನಗಳ ಅ�ಯ12 

 ಗ/ಪ��ದ  ಯಮಗಳ( ಮತು�  ಯಮಗಳನುB ಅನುಸ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು 

ಕ�ಮಗಳನುB Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)>ಾಗುತ�5.ೆ 

ಇಇQೆ£ (EEZ) ಮತು� ಅದ;ಾ�ೆ8ನ ಆಳ ಸಮುದ�ದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಬಳ�ೆಯ12 ಇಇQೆ£ 

ನ12 ಲಭA�ರುವ ಸಂಪನೂpಲಗಳ �ಷಯದ12 Vಾತ�ವಲ25 ೆಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳ(, 5ೂೇN 

 Vಾಣ, ಸ�ೕ�ೆ ಮತು� ಪ�VಾNೕಕರಣ, Vಾನವ ?ಾಮಥA ಅ]ವೃ/^; ಬಲ�ಾದ Vಾ ಟ�ಂ¡, 

 ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಕZಾವಲು (ಎಂ�ಎy), ಒಳ�ೊಂಡ ಸಮಗ� ಮತು� �ಾಯಗತ�ೊUಸಬಹು5ಾದ 

 ಯಮಗಳ( ಮತು�  ಬಂಧ%ೆಗಳ(; ಮತು� �ಾNಜA �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಬ�ೆ �ೖೆ{ಾ ಕ 

ಮತು� Sಾಂf�ಕ VಾDfಯ ಲಭAS ೆ ಮತು� ಅವ+ಗಳನುB ಗು��ಾ8ಸುವ ಅತುAತ�ಮ �ೕನು�ಾ��ೆ 

�YಾನಗಳನೂB ಪ�ಗNಸ>ಾಗುವ+ದು. ಆ5ಾಗೂA, ಅಂತಹ ಉಪಕ�ಮಗಳ( ಆಳ ಸಮುದ�ದ ಮತು� 

ಎ�ಎeQೆಗಳ12ನ �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಒಪHಂದಗಳ( / ವAವ?ೆ�ಗಳ12ನ 

ಸೂಕ��ಾದ  ಬಂಧ%ೆಗU�ೆ ಅನು?ಾರ�ಾ8ರುತ�� ೆಮತು� ಕ;ಾವUಯ ಸುರRSೆ ಮತು� ಸಮುದ�ದ12ನ 

�ೕನು�ಾರರ ಸುರRSಯೆನುB �ಾMಾಡಲು ಸ��ಾದ �ೕ1n�ಾರZ ೆ ಮತು� ಸಂವಹನ 

�ಾಯ�YಾನಗಳನುB _ೂೆಂ/ರುತ��.ೆ 

ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಪ�5ೇಶಗಳ ಅಗತASೆಗಳ( ಮತು� ಎರಡು /nೕಪಗ�ಾದ 

ಅಂಡVಾe ಮತು�  �ೂೇxಾs ಮತು� ಲR/nೕಪದ ��ೇಷ ಮತು� �[ಷd ಅಗತAಗಳನುB ಪ�ಗN�, 

ಕ;ಾವU ;ಾಜA / �ೇಂದ� Mಾ�ಂತA (ಯು�) ಸ�ಾರಗ��ೆಂ/�ೆ ಸVಾ>ೋb�, ಸ�ಾರವ+ ಇಇQೆ£

ನ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಮಗ� ಸಂಪನೂpಲ ಬಳ�ಯೆ lೕಜ%ಯೆನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುತ�5.ೆ ಅ5ೇ 

ಸಮಯದ12, ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಪ�5ೇಶಗU�ೆ 12 �ಂದ 200 %ಾ�ಕj 

�ೖಲುಗಳ(ಎeಎಂ) ನಡು�ನ ಇಇQೆ£ ಪ�5ೇಶವ+ �ೇಂದ� ಸ�ಾರ/ಂದ  ವDಸಲHಡುವ ?ಾVಾನA 

ಸಂಪನೂpಲ�ಾ85 ೆಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ �ಾಯ�YಾನಗUಂದ ಅf�ಾದ DಡುವU ಮತು� ಅಂತರ-
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;ಾಜA/ಯು� ಸಂಘಷಗU�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹು5ೆಂದು ಪ�ಗNಸಲು fUಸ>ಾಗುವ+ದು. ಸಮುದ� 

�ೕನು�ಾ��ೆಯ  ವಹZೆ�ಾ8 ಅಂSಾ;ಾG�ೕಯ ಸಂಘಷಗಳನುB ಮುಖA�ಾ8 %ೆ;ೆಯ 

;ಾಷ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಮತು� ಅಂತರ;ಾಜA ಸಂಘಷಗಳನುB ಕ�� Vಾಡಲು ಮತು�  ವDಸಲು ?ಾಂ��ಕ 

�ಾಯ�YಾನವನುB ?ಾ�oಸ>ಾಗುವ+ದು ಮತು� ಬಲಪ�ಸ>ಾಗುತ�5ೆ. ;ಾಜAಗಳ( ಮತು� �ೇಂ5ಾ�ಡUತ 

ಪ�5ೇಶಗಳ ಕ;ಾವUಯ ಆkಕSಯೆನುB _ೆb�ಸಲು ಸ_ಾಯ Vಾಡುವ ಸಮಗ� ಕ;ಾವU ಮತು� 

/nೕಪಗಳ �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^ lೕಜ%ೆಗಳನುB �ದ<ಪ�ಸುತ�5 ೆಮತು� �ಾಯಗತ�ೊUಸುತ�5.ೆ  

 

ѓƒђѕ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳугягΎĢ’:�

• ಸೂಕ��ಾದ ಮತು� ಜ�ಾxಾ<�ಯುತ ತಂತ�{ಾನ ಮತು� Mಾಲು5ಾರರ, ��ೇಷ�ಾ8 ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ 

�ೕನು�ಾರರ ?ಾಮಥAವನುB _ೆb�ಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ��-�ೆ©ೕGತ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB vಾA� 

Vಾಡಲು ಆಳ ಸಮುದ�ದ ಮತು� ಎ�ಎeQೆ (ABNJ) ಪ�5ೇಶದ �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು 

ಮತು� �ೕನು DಡುವU ಮತು� DಡುವU ನಂತರದ ?ೌಲಭAಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸಲು ಬಂಡ�ಾಳ 

ಹೂ��ಯೆನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಪ�ಯತBವನುB ಉತ�ಮ�ೊUಸುವ+ದು (Optimization) ಮತು� ಕು�ದ / ಅವನf 

_ೂೆಂ/ದ �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ ಪುನ Vಾಣ�ಾ|8  ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗಳನುB ರೂoಸುವ+ದು 

ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊUಸುವ+ದು. 

• ಸVಾ>ೋಚ%ಾ ಪ�c��ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕ ನ Qಾf- /ಷd ಮತು� ವಲಯ / ಪ�5ೇಶ- /ಷd 

 ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗಳಂತಹ ಸಂರRZಾ ಕ�ಮಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು ಮತು� ಇಇQೆ£ನ12 

ಸಂಪನೂpಲ ಬಳ�ೆ�ಾ8 ಸVಾ>ೋಚ%ಾ �ೕfಯ12 ಸಮಗ� lೕಜ%ಯೆನುB �ದ^ಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಇಎಎ�ಎಂ ಮತು� ಸಹ- ವಹZಾ �YಾನಗಳನುB ಅಳವ���ೂೆಳ()ವ+ದನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಎಂಎ�ಆsಎಗಳ ಅ�ಯ12 ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇNಗಳ( �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ  

�ೕಸ>ಾ8ರುವ ಪ�5ೇಶವನುB _ೆb�ಸಲು ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( ಮತು� �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಪ�5ೇಶಗಳನುB 

Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಸುYಾ�ತ ಐ� ತಂತ�{ಾನಗಳ ಬಳ�ೆlಂ/�ೆ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ ಸಂಪೂಣ 

�ಾಯಚಟುವ��ೆಗಳ12 {ಾನ  ವಹZೆ�ೆ ಅನುಕೂಲ ಕ1Hಸುವ+ದು. 

• ಆಳ ಸಮುದ�ದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ;ಾG�ೕಯ  ೕ�8ಂತ �ೕ�ದ ದೂರದ ಪ�5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ  

ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸು�ಾಗ �ೕನು�ಾರರ ಸುರRSೆ ಮತು� ;ಾG�ೕಯ ಭದ�SೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುವ+ದು. 
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 �

 6.1.2�Λ†ΡņĉỳџĒ’,�Βўгѓłђ�ќѓ—ķ�уĒỳĪẀґ—�(MCS) 

ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ��|ೆ ಉತ�ಮ�ಾದ ಮತು� ಪ�Zಾಮ�ಾ��ಾದ ಎಂ�ಎy 

ಆಡUತ�ಾ|8 ಅ��ತnದ12ರುವ �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ಸ�ಾರವ+ ಅಂ8ೕಕ��ದ ಎಂ�ಎy �ೕ1ನ 

;ಾG�ೕಯ c��ಾ lೕಜ%ೆ (ಎeoಒಎ-ಎಂ�ಎy) ಯನುB ಮತ�ಷುd ಬಲಪ�ಸುವ ಅಗತA�5.ೆ 

ಪ�ಸು�ತ, ಸಮುದ� ವಲಯದ12 �ಾಯ ವDಸುವ ಎ>ಾ2 �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳನುB 

(?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ, �ಾಂf�ಕೃತ, ®ೕಟ�ೕಕೃತ ಮತು� �ಾಂf�ಕೃತವಲ2ದ) %ೂೇಂ5ಾ�ಸಲು ಸ�ಾರವ+ 

ಆe>ೈe ಏಕರೂಪದ %ೂೇಂದN ಮತು� ಪರ�ಾನ8 ವAವ?ೆ�ಯನುB (�ಯj�ಾ��d) _ೂೆಂ/5ೆ. 

%ೂೇಂದN ಮತು� ಪರ�ಾನ8 ಮೂಲಕ �ೕನು D�ಯು�� ೆಮತು� ಪ�ಯತB ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆಯ 

 ಯಂತ�ಣದ �ೕ1n�ಾರZೆ Qಾ�ಯ12ದು<, ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಇ>ಾ�ೆಗಳ(, ಕ;ಾವU ?ಾಗರ Mೂೆ1ೕy ಮತು� .ಾರfೕಯ ಕ;ಾವU �ಾವಲುಪuೆ (ICG) ಗಳನುB 

_ೆb��ೆ Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()ವ ಮೂಲಕ ಎಂ�ಎy ಚಟುವ��ೆಗಳನುB ಇನBಷುd ಬಲಪ�ಸ>ಾಗುತ�5ೆ. b� 

ಆYಾ�ತ ?ಾpª %ೂೇಂದN �ಾ£ಗಳನುB ಅಳವ�ಸುವ+ದು, >ಾ¡ಬು�ಗಳ ಕuಾ�ಯ ಬಳ� ೆ(�ಾಗದ 

ಮತು� ಎ>ೆ�ಾ� � ಎರಡೂ), ಮತು� xಾ_ಾA�ಾಶ ತಂತ�{ಾನಗಳ( ಮತು� ಐ� ಪ�ಕರಗಳ �ಾAಪಕ 

ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂ�ಎyನ12 ಬಲಪ�ಸು��ೆ ಮತು� ಸುYಾರZೆಗಳನುB ಹಂತಹಂತ�ಾ8 

�ೖೆ�ೊಳ)>ಾಗುವ+ದು. _ೆಚು� ಪ�Zಾಮ�ಾ��ಾದ ಎಂ�ಎy ವAವ?ೆ�ಯನುB Qಾ��ೆ ತರಲು �ೇಂದ� 

ಸ�ಾರ ;ಾಜA / ಯು� ಸ�ಾರಗ��ೆಂ/�ೆ �ೆಲಸ Vಾಡುತ�5 ೆಮತು� ಎಂ�ಎy ವAವ?ಾ�ಪಕರ �ೌಶಲA 

ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳನುB _bೆ�ಸಲು ಸ_ಾಯ Vಾಡುತ�5ೆ ಮತು� ಎಂ�ಎy �ಾಯಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ12 

ಸಮು5ಾಯದ Mಾತ�ವನೂB ಸಹ ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ  

ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ಾ ವಲಯವ+ ��ಧ �%ಾAಸ,  Vಾಣ ?ಾಮ8�ಗಳ(, �ಾತ�, ಎಂ`e

ಗಳ( ಮತು� ಬ>ೆಗಳ( ಮತು� �ಾ�ಾಚರZಯೆ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ]ನB�ಾ8ರುವ �ೕನು�ಾ��ಾ 

5ೂೇNಗಳ �ಾAo��ಂದ ಕೂ�ರುತ�5.ೆ %ೂೇಂದN, ಸ�ೕ�ೆ ಮತು� ಪ�VಾNೕಕರಣ, ಗುರುfನ 

5ಾಖ>ೆಗಳ( ಮತು� vಾ�¯cಂ¡ ಉಪಕರಣಗಳ ಕuಾ�ಯ ಅಳವ�� ೆ �ೕ1ನ  ಬಂಧ%ೆಗಳ 

ಉಲ2ಂಘ%ೆ�ಾ8 ದಂಡ, ಸಮುದ� ಸುರRSೆ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ ಪ��ೕRZೆ 

VಾನದಂಡಗU�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾಸನಗಳನುB �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ ಅಗತASಗೆU�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ8 

ಸಂಬಂ�ತ ಏQೆ }ಗ�ಾದ ಆ_ಾರ ಮತು� ಕೃG ಸಂ?ೆ� (ಎ�ಎಒ), ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಕಡಲ ಸಂ?ೆ� 

(ಐಎಂಒ), ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ �ಾ�ಕ ಸಂ?ೆ� (ಐಎjಒ) ಮುಂSಾದವ+ಗUಂದ ಸೂbಸಲHಟd 
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VಾನದಂಡಗU�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ8 ನ�ೕಕ�ಸುವ ಅಗತA�5ೆ. ಅ��ತnದ12ರುವ  ಯಮಗಳ( ಮತು� 

 ಬಂಧ%ೆಗಳನುB ನ�ೕಕ�ಸು�ಾಗ 5ೂೇN  Vಾಣ ಘಟಕಗಳ ಕuಾ�ಯ %ೂೇಂದN, �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಬ>ೆಗಳ %ೂೇಂದN Vಾಡುವ+ದು, ಬ>ೆ(Ghost) �ೕನು�ಾ��ೆ�ಂದ ನಷdವನುB ಕ�� Vಾಡುವ+ದು, 

�ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ ಸಮುದ� ��ರS ೆ (Sea worthiness) ಮತು� ಹ�ಯೆ5ಾದ ಮತು� 

�ಾಯ?ಾಧAವಲ2ದ �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳನುB ಹಂತಹಂತ�ಾ8 _ೂೆ;ೆSೆ�ೆಯಲು ಅಗತA�ಾ85ೆ.  

�ಾನೂನುxಾDರ, ವರ/ Vಾಡದ ಮತು� ಅ ಯಂf�ತ (ಐಯುಯು) �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB 

ತuೆಯಲು, ತuೆಗಟdಲು ಮತು�  ಮೂಲ% ೆ Vಾಡಲು .ಾರತವ+ ಹಲ�ಾರು ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ 

ಒಪHಂದಗಳ( / ವAವ?ೆ�ಗಳ .ಾಗ�ಾ8ರುವ+ದ�ಂದ 5ೂೇNಗಳ( ಇಇQೆ£ ನ12 ಮತು� ಎ�ಎe` ಯ12 

�ಾವ+5ೇ ಐಯುಯು �ೕನು�ಾ��ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ12 Sೂೆಡ8��ೂೆಳ)ದಂS ೆ%ೂೇ��ೂೆಳ)ಲು ಬಂದರು 

ಮತು� ಸಮುದ�ದ12 ಸ�ಾರವ+ ಉತ�ಮ �ಾಯ�YಾನವನುB ?ಾ�oಸುತ�5.ೆ  

 

ѓƒђѕ уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ јłќ—ф ǻ’†ѓłхಳù Ą’ಳугягΎĢ’:�

• ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ( ಮತು� ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಸb�ಾಲಯಗಳ( / ಇ>ಾ�ೆಗಳ 

ಸಮನnಯ5ೂೆಂ/�ೆ ಎeoಒಎ-ಎಂ�ಎy ಅನುB ಅನುಸ�� ಪ�Zಾಮ�ಾ� ಎಂ�ಎy ವAವ?ೆ�ಯನುB 

?ಾ�oಸುವ+ದು. ಈ ವAವ?ೆ�ಯು ಎಂ�ಎy ವAವ?ಾ�ಪಕರ �ೌಶಲA ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳನುB _ೆb�ಸುವ+ದರ 

QೊSೆ�ೆ ಎಂ�ಎy �ಾಯಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ12 ಸಮು5ಾಯದ Mಾತ�ವನೂB ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ 

• ;ಾG�ೕಯ ಮತು� �5ೇ[ �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗUಂದ ಐಯುಯು �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ತuೆಯುವ 

ಕ�ಮಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

 

 6.2�рಳėỳя—�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�

ಒಳ%ಾ�ನ DಡುವU  �ೕನು�ಾ��ೆ (Capture fisheries) ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಸಮುದ� 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ�dೇ �?ಾ�ರ�ಾ8� ೆಮತು� �ೖೆ�ಧAಮಯ�ಾ8� ೆಮತು� ಜನ?ಾVಾನAರ 

`ೕವ%ೂೇMಾಯ, ಆ_ಾರ ಮತು� MೂೇಷZಯೆ ಮೂಲ�ಾ8 ಅವ+ಗಳ Mಾ�ಮುಖASಯೆು ಸಮುದ� 

�ೕನು�ಾ��ೆ8ಂತ ಕ���ಲ2. .ಾರತದ ಪ�ಮುಖ ನ/ ವAವ?ೆ�ಗಳ ಉದ<ಕೂ| �ಾ�ಸುವ 

ಸಮು5ಾಯಗಳ( ಸಮುದ� �ೕನು�ಾರರಂS ೆ Mಾ�bೕನ ಮತು� ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ�ಾ8�ೆ, ಆದರೂ 

ಒಳ%ಾ�ನ ವಲಯದ12 ಬದ>ಾಗುf�ರುವ ಸ B�ೇಶ5ೂೆಂ/�ೆ, ಇತರ `ೕವ%ೂೇMಾಯಗಳ 

ಮೂಲಗU�ೆ ಅವರ ವಲ?ೆಯು ಇತರ ಆ_ಾರ ಉSಾHದ%ಾ �ೇತ�ಗU8ಂತ _ೆಚು� Mಾ�ಮುಖASೆಯನುB 
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_ೂೆಂ/5.ೆ ಒಳ%ಾ�ನ DಡುವU �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ12 2,01,496 c.�ೕ ಉದ<ದ ನ/ಗಳ( 

(ಉಪನ/ಗಳ( ಮತು�  ೕ;ಾವ� �ಾಲು�ೆಗಳ( ?ೇ�ದಂS)ೆ, 3.52 �1ಯe _ೆ�dೇs ಸಣm ಮತು� 

5ೂೆಡ� ಜ>ಾಶಯಗಳ( ಮತು� 1.2 �1ಯe _ೆ�dೇs ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ( (Flood plains) ?ೇ��ೆ. 

ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಲಭA�ರುವ ಒಟುd ಪ�5ೇಶವ+ ನ/ಗಳ( ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳನುB _ೂೆರತುಪ�� 

8.24 �1ಯe _ೆ�dೇsಗ�ಂೆದು ಅಂ5ಾಜು Vಾಡ>ಾ85ೆ. ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾರರ ಒಟುd 

ಜನಸಂ�AೆಯನುB ಅಂ5ಾಜು 24.29 �1ಯe ಎಂದು ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85.ೆ 

 

6.2.1�ěỳџΎ†ў�їΐхಳù�ќѓ—ķ�еẀ÷хಳ�јłĢỳẄ�јłĕ’†ẁхಳù,�ė’‡ẃ¯ăу�ẃĞ’―†Ẁџхಳù�ќѓ—ķ�

Ģ’ζĠỳŁгθхಳΡń�Κ†ї—ĆỳΠĄ’ўї—Ļ�ΒẀăΨẃ—Ẁ÷ѕ—��

 ನ/ಗಳ(, ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ( ಮತು� ಅದ�|ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ(, ಮತು� 

ಸ;ೋವರಗಳ( 5ೇಶದ ಒಳ%ಾ�ನ DಡುವU �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಪ�Yಾನ ಸಂಪನೂpಲ�ಾ85.ೆ 

ಯುಗಗUಂದಲೂ, ಈ ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ನ/ ದಡದ ಸಮು5ಾಯಗಳನುB 

ಉU��ೂೆಂ�� ೆಮತು� _ೆb�ನ .ಾಗದ ಜನ��ೆ �D ೕ�ನ �ೕನುಗಳನುB ಒದ8��ೆ. .ಾರfೕಯ 

5ೂೆಡ��ೆಂu ೆ (ಐಎಂ�; �ಾvಾ2, ;ೋಹು, ಮೃ�ಾj) ಮ� ಉSಾHದ%ೆಯ ತಂತ�{ಾನವ+ 

ಪ�ಪೂಣ�ಾಗದವ;ೆಗೂ, ಗಂ�ಾ ಮತು� ಬ�ಹpಪುತ�ದಂತಹ ಪ�ಮುಖ ನ/ ವAವ?ೆ�ಗಳ( �ೕನು ಮ�ಗಳ 

ಮೂಲ�ಾ8ದು<, ಅವ+ಗಳನುB �ೂೆಳಗಳ12 ಮತು� vಾAಂ�ಗಳ12 �ತ�% ೆVಾ� fನುBವ �ಾತ�ದ �ೕನನುB 

xೆ�ಯೆ>ಾಗುf�ತು�. ಈ ನ/ ವAವ?ೆ�ಗಳ( ಇಂ/ಗೂ 5ೇಶದ12 �D ೕ�ನ ಜಲಚರ ?ಾಕZೆ ಉSಾHದ%ೆಯ 

xೆ%Bೆಲುxಾ8�,ೆ ಏ�ೆಂದ;ೆ ಅವ+ ಜ°Mಾ2ಸಂನ �ೈತನAವನುB �ಾMಾ��ೂೆಳ)ಲು ಪ�ಬುದ^ / ಗಭಫ1ತ 

ಐಎಂ� ಪ�.ೇದಗಳನುB ಪuೆಯುವ ಏ�ೖೆಕ ಮೂಲ�ಾ85ೆ. 

_ೆಚು�f�ರುವ ನಗ�ೕಕರಣ, �ೖೆ�ಾ��ಾ ಅ]ವೃ/^, ಪ��ಾಹ ಸಂರRZ ೆಮತು�  ೕ;ಾವ� ಮತು� 

�ದುA  ಉSಾHದ%ೆ�ೆ  ೕ�ನ ಬಳ�,ೆ ನ/ �ೕನು�ಾ��ೆಯ �ೕ>ೆ �ಟೆd ಪ�Zಾಮ �ೕ�5.ೆ ನ/ಗಳ12ನ 

 ೕ�ನ ಹ�ವ+ ಕ���ಾಗುವ+ದು, ನ/ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ �ೕರುವ+ದಲ25,ೆ ಅU�ೆ 

(Estuary) ಮತು� ಕ;ಾವU  ೕ�ನ �ೕ>ೆ ಸಹ ಪ�Zಾಮ �ೕರುf�5.ೆ ಏ�ೆಂದ;ೆ �D ೕರು ಮತು� 

?ೆ��ಂª} ನ/  ೕ�ನ12 ಹ�ದು ಬರುವ+ದು ಅವ+ಗಳ ಪ�ಸರ ಸಮಗ�SೆಯನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು 

ಅಗತA�ಾ8�ೆ. ನ/ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯನುB ಪುನರು`±ೕವನ�ೊUಸಲು ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆಯ 

ಕು�ತವನುB D�p�dಸಲು, ಎeಎ�oಯ ಪ�ಮುಖ ಗಮನವ+ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ12 

�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು  ೕ�ನ ಹ��ನ ಲಭASಯೆು ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ85�ೆ ಎಂದು 
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ಖbತಪ���ೂೆಳ()ವ+ದು ಆ85ೆ. ಎರಡ%ಯೆ5ಾ8, ನ/ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ಆ;ೋಗAವನುB 

ಸುYಾ�ಸುವ+ದು ಮತು� Mಾ�ಂª ಮತು� Mಾ�ಂª ಅಲ2ದ ಮೂಲಗUಂದ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ 

ಉಪನ/ಗU�ೆ Vಾ1ನAದ ಹ�ವನುB ತuೆಯುವ12  ೕf �ೇಂ/�ೕಕ�ಸುತ�5.ೆ ಮೂರ%ಯೆ5ಾ8, ಐಎಂ� 

ಪ�.ೇದಗಳ(, ಸಣm�ೆಂu ೆ�ೕನುಗಳ(, xೆಕು| �ೕನುಗಳ( ಮತು� _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ bಕ| �ೕನುಗಳ 

ಪ�.ೇದಗಳ(, ಮತು� ಹಲ�ಾರು ಇತರ ಪ�ಮುಖ ನ/ �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ( (ಮD}ೕs, xೆಕು|�ೕನು, 

ಇSಾA/) ಸಂSಾ%ೂೇತHf� ಮತು� >ಾ�ಾಗಳ xೆಳವN�ೆ�ೆ ಅಗತA�ಾ8ರುವ ನ/ �?ಾ�ರಗಳ( ಮತು� 

ಸಂಬಂ�ತ ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ( ಈ ಸ�Uೕಯ ಪ�.ೇದಗಳ ಸಂತfಯು  ರಂತರ�ಾ85 ೆ ಎಂದು 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಸಂರgಸ>ಾಗುವ+ದು. .ಾರfೕಯ �ೆಂu ೆ �ೕನುಗಳ ಸಂತf�ೆ 

Sೂೆಂದ;ೆ�ಾಗುವಂತ ನ/ ಪ�ಸರದ12ನ ಸ�Uೕಯ ಅuೆತuೆಗUಂದ 5ೇಶದ ಒಳ%ಾಡು ಜಲಕೃGಯ 

�ೕ>ೆ ಪ�fಕೂಲ ಪ�Zಾಮ ಉಂvಾಗುತ�5.ೆ  

ನ/ಗಳ( ಮತು� ಸಮುದ�ಗಳ ನಡು�ನ ಪ�ವತ%ಾ ವಲಯಗಳಂS ೆಅU�ೆಗಳ( >ಾಭ5ಾಯಕ 

�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಸಹ  ೕಡುತ��.ೆ ಸಮುದ�ಗಳ12 ಹ�ಯುವ 5ೇಶದ ಎ>ಾ2 ಪ�ಮುಖ ನ/ 

ವAವ?ೆ�ಗಳ( ಅU�ೆಗಳನುB _ೂೆಂ/�;ೆ �ೆಲವ+ ಸಂದಭಗಳ12, ಗಂ�ಾ ನ/ ವAವ?ೆ�ಯಂS,ೆ ಅU�ೆಗಳ( 

ಬಹಳ 5ೂೆಡ� ಪ�5ೇಶಗಳನುB ಒಳ�ೊಳ()ತ�� ೆಮತು� _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ he ಮತು� bಪುH�ೕನುಗಳ 

�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB _ೂೆಂ/ರುತ��.ೆ ಶುದ^  ೕ�ನ ಹ�ವ+ ಮತು� ಉಬ�ರ�Uತದ ಪ�.ಾವವ+ �ೕನು 

ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಉSಾHದಕSೆಯನುB _ೆ�ಾ�8  ಧ�ಸುತ�5.ೆ ಆ5ಾಗೂA, ಕ;ಾವU ವ?ಾಹತುಗಳ( 

ಮತು� �ೖೆ�ಾ�cೕಕರಣದ _ೆಚ�ಳ5ೂೆಂ/�ೆ, ಅU�ೆಗಳ12 Mಾ�ಂª ಮತು� Mಾ�ಂª ಅಲ2ದ 

ಮೂಲಗUಂದ ಬರುವ Vಾ1ನAದ ;ೆ?ೆMಾdಕj ಆ8 Vಾಪ�d�ೆ. ಇದಲ25,ೆ ನ/  ೕ�ನ ಬಳ�ಯೆು 

_ೆ�ಾ�8 ಅU�ೆಗU�ೆ ಅಗತA�ಾದ �D ೕ�ನ ಹ�ವ+ ಕ��ೕಣ ಕ���ಾ85,ೆ ಅU� ೆಪ�5ೇಶದ  �ಷd 

ರೂಪ;ೇ� ೆ ಬದ>ಾ8 �ೕನು ಮತು� bಪುH�ೕ ನ ಉSಾHದಕS ೆ ಮತು� ಉತHf� ಪ�VಾಣವನುB 

ಕ���ಾ85.ೆ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ  ರಂತರ .ಾಗ�ಾ8 ಪ��ಾಹದ ಸ;ೋವರಗಳ( 

(Flood plain lakes), ಗಂ�ಾ ಮತು� ಬ�ಹpಪುತ� ನ/ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ಅ%ಾ/ �ಾಲ/ಂದಲೂ 

ಪ�ಮುಖ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ರೂo��ೆ. ಅವ+ ನ/ �ೕನು�ಾ��ೆಯ `ೕವ?ೆ>ೆ. 

ಅಂ5ಾಜು 1.2 ದಶಲR _ೆ�dೇs ಪ�5ೇಶವನುB _ೂೆಂ/ರುವ ಪ��ಾಹ ಸ;ೋವರಗಳ( ಸಮು5ಾಯಗಳ 

�ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಆYಾರ�ಾ8ರುವ+ದು Vಾತ�ವಲ25 ೆಮ��ೆಾಲದ12 _ೆಚು�ವ� ನ/ ಹ�ವ+ಗU�ೆ ಒಂದು 

;ೆ?ೆMಾdಕj ಆ8 �ಾಯ ವD��ೆ. .ಾ�ೕ ಹೂಳ( ತುಂಬು��,ೆ ಹಲ�ಾರು ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

ಮತು� ಅವ+ಗU�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ನ/ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಪಕದ ನಷd, ಮತು� ಕ� ೆ ಮುf��ೂೆಳ()��ೆ 
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(ಮುಖA�ಾ8  ೕ�ನ ಹಯ�ಂ  - ಐ�ೋ �ಾ �ಾ���}), ಈ ಜಲಮೂಲಗಳ  ೕ�ನ Yಾರಣ 

?ಾಮಥA ಮತು� ಉSಾHದಕSೆ ಗಣ ೕಯ�ಾ8 ಕ���ಾ8, ನ/ �ೕನು�ಾ��ೆಯ12ನ ಕು�ತ�|ೆ 

�ಾರಣ�ಾ85 ೆ ಮತು� ನ/ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ಪುನ;ಾವfತ ಪ��ಾಹ ಸಂಭ�ಸಲು 

�ಾರಣ�ಾ85.ೆ ಅfಕ�ಮಣವ+ ಪ���fಯನುB ಮತ�ಷುd ಉಲ�ಣ�ೊU�5.ೆ _ಾ �ಾರಕ �ೕನು�ಾ��ೆ 

?ಾಧನಗಳ ಬಳ� ೆಮತು� ದಡದ ಸಮು5ಾಯಗUಂದ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಅf�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ()ವ+ದು 

ಸಹ ಅf;ೇಕ�ಾ85 ೆಮತು�  ಯಂತ�ಣದ ಅಗತA�5ೆ. ನ/ಗಳ( ಮತು� ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ ನಡು�ನ 

ಸಂಪಕವನುB ಪುನಃ?ಾ�oಸಲು ಮತು� ಈ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಅವ+ಗಳ ಅಸಂ�ಾAತ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ 

?ೇ�ೆಗಳನುB >ಾಭ5ಾಯಕ�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು ಪುನ��ೇತನ�ೊUಸಲು ಪ�ಯfBಸ>ಾಗುವ+ದು. 

%ೖೆಸ8ಕ ಸ;ೋವರಗಳ( ಮತು� �ªೆ>ಾAಂ£ಗಳ( 5ೇಶದ ಮSೂೆ�ಂದು ಪ�ಮುಖ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಸಂಪನೂpಲ�ಾ85.ೆ ಪವತ ಪ�5ೇಶದ ಸ;ೋವರಗಳ( ಮತು� �ªೆ>ಾAಂ£} ಪ�5ೇಶಗUಂದ D�ದು 

ಗಂ�ಾ ಬಯಲು ಪ�5ೇಶಗಳ Sಾj ಮತು� `ೕಲಳ(, ಒ��ಾದ b1�ಾ, ತ�ಳ(%ಾಡು/ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶದ 

ಪು1�ಾª ಮತು� �ೇರಳದ �ೆಂಬ%ಾ£ ಮುಂSಾದ ಅU� ೆfೕರದ ಸ;ೋವರಗಳ(, Mಾ�N ಮತು� ಸಸA 

Mೂೆ�ೕ�ೕe ಎರಡನೂB ಸಮು5ಾಯ�|ೆ _ಾಗೂ ಹಲ�ಾರು ಇತರ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ?ೇ�ೆಗಳನುB 

ಒದ8ಸುf��ೆ. ಗಂ�ಾ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶದ Sಾj} ಮತು� `ೕಲಳ( ಪ�ಮುಖ ಸಸA Mೂೆ�ೕ�ೕನ�ಾದ 

ಮ�ಾ%ಾ ಅಥ�ಾ ನ� �ಾ� (ಯು;ೈj ³ೆ;ಾ�}) ಮತು� �ಂಹ;ಾ ಅಥ�ಾ �ಾಟs �ಾA>ಾ��} 

(vಾ�Mಾ ��H%ೂೇ?ಾ) ಆYಾರ�ಾ85.ೆ b1�ಾದಂತಹ ಅU�ೆ fೕರದ ಸ;ೋವರಗಳ( ಅಪ�fಮ 

ಗಂ�ೆ�� ಮತು� ಇ;ಾ��ಾ� uಾ1¤eಗU�ೆ %ೆ>ೆ�ಾ85ೆ. ಇದನುB ವನA`ೕ� (ಸಂರRZ)ೆ �ಾ�<, 1972 

ರ ಅ�ಯ12 ರgಸ>ಾ85ೆ. DVಾಲಯ ಎತ�ರ ಪ�5ೇಶದ12ರುವ ಸ;ೋವರಗUಂದ �ೕನು ಸ�Uೕಯರ 

ಮತು� ಗ�ಭದ�Sಯೆ �ಾವಲು�ಾರ��ೆ ಆ_ಾರ�ಾಗುವ+ದ�ಂದ ಅವ+ಗಳ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಗಮನ  ೕಡುವ+ದು 

ಅಗತA. 

ಒಳ%ಾ�ನ DಡುವU �ೕನು�ಾ��ೆ .ಾ�ೕ xಾಹA ಪ�.ಾವಗU�ೆ ಒಳಪ�dರುವ+ದ�ಂದ, 

 ವಹZಾ �Yಾನಗಳ(, ��ಾಲ ಅಥದ12 ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ _ೂೇಲುತ�� ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5.ೆ ಇತ;ೆ �ಷಯಗಳ QೊSೆ�ೆ  ವಹZಯೆ �ೆಳ8ನವ+ಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ 

5ೂೇNಗಳ �ಾತ�ದ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ /ನಗಳ ಸಂ�AೆಯನುB ಆod�ೖ?ೇಷe; ಗುf��ೆ  ೕfಗಳ 

�ಮ�ೆ, ಅಗತA�ರುವ12 ಅವ+ಗಳ ನ�ೕಕರಣ; ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಮು5ಾಯಗಳ 

ಹಕು|ಗಳನುB ಗುರುfಸುವ+ದು; ಜಲಕೃG�ೆ ಬಳಸುವ ಪ�ಮುಖ ಪ�.ೇದಗಳ Sಾ� �ೕನುಗಳ ರRZೆ�ಾ8 

�ೕನು�ಾ��ೆ  �ೇ�ತ ಅವ� ಮತು�  �ೇ�ತ ಪ�5ೇಶಗಳ (�ೕನು ಸಂರgತ Sಾಣಗಳ() ಅನು�ಾ�ನ; 
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�ೕನು�ಾ��ೆ ಬ>ೆಗಳ( ಮತು� �Yಾನಗಳ �ೕ>ೆ  ಯಂತ�ಣ; ಅಂfಮ�ಾ8 ಅU� ೆ?ೇರುವ ನ/ಗಳ( 

ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ12ನ ಕ ಷd  ೕ�ನ ಹ��ನ  ಯಂತ�ಣ, ಅfಕ�ಮಣಗಳ Sೆರವ+ ಮತು� 

 ಯಮಗಳ( ?ೇ�ದಂSೆ ಆ�ಾಸ?ಾ�ನಗಳ ಪುನಃ?ಾ�ಪ%ೆ, ನ/ಗಳ( ಅಥ�ಾ ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ( 

ಅZೆಕಟುdಗಳ( ಅಥ�ಾ xಾA;ೇ´ಗಳನುB _ೂೆಂ/ರುವ12 �ೕನು Mಾyಗಳ( ಮತು� ಏNಗಳನುB 

ಒದ8ಸುವ+ದು; ಮತು� ಸ;ೋವರದ xಾ�ಯನುB  ಯ�ತ�ಾ8 ಹೂಳ( Sೆ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅU�ೆ 

fೕರದ ಸ;ೋವರಗಳ12 ಸಮುದ�ದ  ೕ�ನ ಹ�ವನುB �ಾf�ಪ�ಸುವ+ದು. ಅಂತಹ ರಚ%ೆಗಳ( / 

�ಾಯಗಳ( ವಲ?ೆ ಪ�.ೇದಗU�ೆ ಸಂSಾ%ೂೇತHf� ಅಥ�ಾ ಆ_ಾರದ %ೆ>ೆಯನುB ತಲುಪಲು ಅನುವ+ 

Vಾ��ೂೆಡುತ�5.ೆ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಇತರ ಒಳ%ಾ�ನ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೕ ನ ?ಾಂದ�Sೆಯು 

ಗಣ ೕಯ�ಾ8 ಕು�/ದು<  ಮತು� ?ಾd� ಮರುಪೂರಣ / ವಧ%ೆಯ ಅಗತA�ರುವ12 ಆಯ< ಸ�Uೕಯ 

�ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ ಮ�ಗಳನುB ಮರುಪೂರಣ (Ranching) Vಾಡ>ಾಗುವ+ದು. �ೕೆಂದ� ಜಲ ಆlೕಗ 

ಮತು� �ೇಂದ� ;ಾಜA Vಾ1ನA  ಯಂತ�ಣ ಮಂಡUಗ��ೆಂ/�ೆ ಸc�ಯ�ಾ8 Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()ವ ಮೂಲಕ 

ಈ ಜಲಮೂಲಗಳ Mಾ�bೕನ ��fಯನುB ಪುನಃ?ಾ�oಸುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/ದು<, ಇದ�ಂ5ಾ8 ಅವರ 

ಆ_ಾರ ಮತು� ಇತರ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ?ೇ�ೆಗಳ( ಈ ಪ�5ೇಶದ12 ಮತು� ಇತ;ೆuೆ �ಾ�ಸುವ ಜನ��ೆ 

ಲಭA�ಾಗಲು ಅಗತA  ೕfಗಳನುB ರೂoಸ>ಾಗುವ+ದು. ಪ�ಮುಖ ನ/ಗಳನುB Qೋ�ಸಲು ಸ�ಾರ 

ಉ5<ೇ[�5 ೆ ಎಂಬುದನುB ಮನ�}ನ12ಟುd�ೂೆಂಡು ಅಂತಹ ನ/ QೋಡZ�ೆಂದ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಸಂಪನೂpಲಗಳ �ೕ>ೆ ಅದರಲೂ2 ಮುಖA�ಾ8 ಸ�Uೕಯ ಜಮ Mಾ2ಸಂ �ೕ>ೆ ವAf�ಕ� 

ಪ�Zಾಮ�ಾಗದಂS ೆಅಗತA  ೕfಯನುB ರೂoಸ>ಾಗುವ+ದು. 

 

 6.2.2�ěỳџΎ†ў�ъĠỳẁўхಳ�ĥỳќєŁăẀї—Ļ�њಳΧĄ’―ಳùŅẀ÷ѕ—�

5ೇಶದ ಜ>ಾಶಯದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಬೃಹSಾ�8ದು< (> 3.0 �1ಯe _ೆ�dೇs) ಇದರ12 

5ೂೆಡ�5ಾದ (> 5000 _�ೆdೇs), ಮಧAಮ (1000 - 5000 _ೆ�dೇs) ಮತು� ಸಣm (<1000 _ೆ�dೇs) 

�ಾತ�ದ ಜಲಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��,ೆ ಇವ+ಗಳನುB �ೕನುಮ� �ತ�%ೆ ಮತು� DಡುವUಯ 

ಹಲ�ಾರು ಸಂlೕಜ%ಗೆUಂದ  ವDಸಬಹುದು ಮತು� �ೕನು ಉSಾHದ%ೆಯ ಅಮೂಲA 

ಮೂಲ�ಾ85.ೆ .ಾರತವ+ ಭೂಖಂಡದಂತ ��ಾಲ 5ೇಶ�ಾ8ರುವ+ದ�ಂದ, ಅದರ ಜ>ಾಶಯಗಳ( 

��ಧ �ೕfಯ ಭೂಪ�5ೇಶಗಳ12 ಹರ��ೂೆಂ��ೆ ಮತು� ಮNmನ ಪ��ಾರಗಳ( �ೖೆ�ಧAಮಯ 

ಹ�ಾVಾನ ಪ���fಗU�ೆ ಒ���ೂೆಳ()ತ�� ೆಮತು� ಅವ+ ��ಧ ಜ>ಾನಯನ ಪ�5ೇಶಗUಂದ  ೕರನೂB 

ಪuೆಯುತ��.ೆ ಆ5ಾಗೂA, .ಾರfೕಯ ಜ>ಾಶಯಗUಂದ ಪ�ಸು�ತ ಇಳ(ವ� ಮಟdಗಳ( fೕ;ಾ ಕ�� 
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ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಗ�ಷ� ಉSಾHದ%ಾ ?ಾಮಥAವನುB ತಲುಪಲು ;ಾG�ೕಯ �ೕನು ಉSಾHದ%ಾ ಗು��ೆ 

�ೂೆಡು�ೆ  ೕಡಲು ಈ ಜಲಮೂಲಗಳನುB ಸೂಕ�  ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗU�ೆ ಒಳಪ�ಸxೇ�ಾ85ೆ. 

ಜ>ಾಶಯಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಅಗತA�ಾದ ಪ�ಮುಖ  ೕfಗಳ( (i) ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB 

ಅವ+ಗಳ ಉSಾHದಕS ೆಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZಾ ದೃGd�ೂೇನ/ಂದ ವ8ೕಕ�ಸುವ+ದು (%ೖೆಸ8ಕ 

ಮ� ಉSಾHದ%,ೆ ಪೂರಕ 5ಾ?ಾ�ನು ಮತು� �ೕನು DಡುವU ತಂತ�ಗಳ(, ಇSಾA/); (ii) �ತ�%ೆ ಮ�ಗಳ 

ಮತು� Vಾರುಕvdೆ �ಾತ�ದ �ೕನುಗಳನುB xೆ�ಸೆಲು MೆನುBಗಳ( ಮತು� ಪಂಜರಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು 

?ೇ�ದಂS ೆ ಜಲಮೂಲಗಳ12 ಗುf��ೆ / �ೕನು�ಾ��ೆ ಹಕು|ಗU�ಾ8 ಉತ�ಮ  ೕfಗಳ(; (iii) 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB  ವDಸಲು ಜ>ಾಶಯ ಆYಾ�ತ ಸಮು5ಾಯಗU�ೆ ಅ��ಾರ 

 ೕಡುವ+ದು ಮತು� .ಾಗ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ ಜಲಮೂಲವ+ ಸಂರgತ ಅಥ�ಾ �ಾ�<��ದ ಪ�5ೇಶ5ೂೆಳ�ೆ 

ಬರುವಂತಹ ಜ>ಾಶಯಗಳ12 �ೕನು�ಾರರ ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಹಕು|ಗಳನುB ಉU��ೊಳ()ವ+ದು; (iv) 

ಜ>ಾಶಯಗUಂದ ಕೃG �ೕೆತ�ಗU�ೆ  ೕರನುB ?ಾ8ಸುವ  ೕ;ಾವ� �ಾಲು�ೆಗಳ �ಾAಪಕ Qಾಲದ12 

ಪಂಜರ / Mೆe �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆ ಮೂಲಕ ಉSಾHದ%ೆ�ೆ ಬಳ�;ೆ (v) ಥ®ೕ�ೂೇj ಮತು� Mಾ2�d�

ಗಳನುB ಬಳ��ೂೆಂಡು ಅಸುರgತ �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇNಗಳ ಮತು� _ಾ �ಾರಕ ಬ>ೆಗಳ ಬಳ�ಯೆನುB 

 ರುSಾ}ಹ�ೊUಸುವ+ದು; ಮತು� vi( ) ಅಗತA�ರುವ ಜ>ಾಶಯಗಳ ಪೂರಕ �ೕನುಮ� 

5ಾ?ಾ�ನುಗಳನುB xೆಂಬ1ಸಲು ³ಾವ£ (Forward) ಮತು� xಾA�ವ£ (Backward) 

ಸಂಪಕಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು ಮತು� lೕಗA  ವಹZ ೆಮತು� VಾರುಕvdೆಗU�ೆ D�ದ �ೕ ನ 

ತn�ತ ?ಾ�ಾN�ೆಯನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು DಡುವU ನಂತರದ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳನುB 

ಒದ8ಸುವ+ದು.  
 

ѓƒђѕ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ 

 ೕ�ನ ಹ��ನ ಲಭASೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಸಂಬಂ�ತ ಏQೆ }ಗಳ ಸಮನnಯ5ೂೆಂ/�ೆ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ12 Mಾ�ಂª ಮತು� 

Mಾ�ಂª ಅಲ2ದ ಮೂಲಗUಂದ Vಾ1ನAದ ಹ�ವನುB ತuಯೆುವ ಮೂಲಕ ನ/ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ 

ಪ�ಸರ ಆ;ೋಗAವನುB ಸುYಾ�ಸುವ+ದು. 

• ಸಂರgತ ಪ�5ೇಶ, ಸಮಯ ಮತು� ಪ�5ೇಶ ಮುಚು���ೆ ಮತು� �ೕನು DಡುವUಯ  ವಹZೆಯ 

ಮೂಲಕ ಸ�Uೕಯ ಪ�.ೇದಗಳ ಸಂತfಯನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು ನ/ ಮತು� ಅದ�|ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಪ��ಾಹ 

ಪ�5ೇಶಗಳನುB ರgಸುವ+ದು. 
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• ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಪುನ��ೇತನ�ೊUಸಲು ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಅಸಂ�ಾAತ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ?ೇ�ೆಗಳನುB 

>ಾಭ5ಾಯಕ�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು ನ/ಗಳ( ಮತು� ಪ��ಾಹ ಪ�5ೇಶಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಪಕವನುB 

ಮರು?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಅವ+ಗಳ ಉSಾHದಕSೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ8 ಬಳಸಲು ಮತು� ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB 

 ವDಸಲು ಸ�Uೕಯ ಸಮು5ಾಯಗU�ೆ ಅ��ಾರ  ೕಡುವ+ದನುB ಖbತಪ�ಲು ಗುf��ೆ  ೕfಗಳನುB 

Qಾ��ೊUಸುವ+ದು. 

• �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� 5ಾ?ಾ�ನು Vಾಡಲು ಅಗತA�ಾದ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳನುB 

ಒದ8ಸುವ+ದು. 

 

 6.3�ъґу‗Φ�(Aquaculture)�

 6.3.1�ΧΨΒ†Πї�ъґу‗Φ�

ಇಂದು, .ಾರತವ+ �ಶnದ ಎರಡ%ೇ ಅf5ೂೆಡ� ಕೃG �ೕನು ಉSಾHದಕ ;ಾಷ��ಾ85ೆ. �ೂೆಳಗಳ( 

ಮತು� vಾAಂ�ಗಳ ರೂಪದ12 2.48 �1ಯe _ೆ�dೇs �?ಾ�ರದ ಪ�5ೇಶ�5ೆ. 

 2018-19ರ ಅವ�ಯ12 ಕೃG Vಾ�ದ �ೕ ನ ಪ�Vಾಣ 7.7 ಎಂಎಂ� ಎಂದು 

ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ8ದು<, ಇದು .ಾರತದ12 ಉSಾHದ%ೆ�ಾಗುವ ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನುಗಳ12 ಸುVಾರು �ೇ. 

80 ಮತು� 5ೇಶದ ಒಟುd �ೕನು ಉSಾHದ%ೆಯ12 �ೇಕuಾ 56 ರಷುd �ೂೆಡು�ೆ  ೕಡುತ�5.ೆ ಐಎಂ� 

ಪ�.ೇದಗಳ( �D ೕ�ನ ಜಲಕೃG�ೆ ಪ�ಮುಖ�ಾ8 ಬಳ��ೆಾದರೂ ಮತು� .ಾರತದ12 ಜಲಚರ 

?ಾಕZೆ�ಂದ ಗ�ಷ� ಉSಾHದ%ೆ�ೆ ಸಹ�ಾ��ಾ8ದ<ರೂ, ಇತರ ಪ�.ೇದಗ�ಾದ ಪಂ�ಾ�ಯy ಮತು� 

�>ಾo�ಾ ಕೂಡ �ೕನು ಕೃGಯ12 ?ಾ�ನ ಪuೆಯುf�� ೆ ಮತು� 5ೇಶದ ಅ%ೇಕ .ಾಗಗಳ12 

ಜನo�ಯ�ಾ8 ?ೇ�ಸಲHಡುತ��.ೆ 

ಸಂlೕ`ತ �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆ (Composite fish culture) ತಂತ�{ಾನವನುB 5ೇಶದ �ೕನು 

ಕೃGಕ��ೆ ವ�ಾವZೆ Vಾಡುವ12 ®ದಲ ಯಶ�n ಪ�ಯತBವ+ ಎಪHತ�ರ ದಶಕದ ಮಧA/ಂದ 

�ೂೆ%ೆಯವ;ೆ�ೆ ನuೆದು ʻಅ�ಾnMೂೆ2ೕಷe'�ೆ �ಾರಣ�ಾದರೂ, ತರು�ಾಯ, ತಂತ�{ಾನ �ಸ�ರZೆ 

ಅತAಲH�ಾ85.ೆ �D ೕ�ನ �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆಯ ಒಳಪಟd ಪ�5ೇಶದ �?ಾ�ರದ _ೆಚ�ಳ ಕಂಡುಬಂದರೂ, 

ಉSಾHದಕS ೆ_ೆಚ�ಳ �ೕ�ತ�ಾ85ೆ. ಇದರ ಪ�Zಾಮ�ಾ8 ಪ�f _ೆ�dೇsನ ಉSಾHದಕSೆಯು ಸ;ಾಸ� 

_ೆ�dೇ��ೆ 3000 �ೆ.`.�ೆ �ೕ�ತ�ಾ85ೆ. ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ� ಲಭAS ೆ �ೆಲವ+ ಪ�5ೇಶಗU�ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ85ೆ ಮತು� ಪೂರಕ �ೕನು ಆ_ಾರ ಬಳ�ಯೊ ಕ ಷ��ಾ8ರುತ�5.ೆ �ೕನು ಕೃG ಪದ^fಗಳ( 
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ಪ�5ೇಶ/ಂದ ಪ�5ೇಶ�|ೆ ಮತು� _ೆ�ಾ�8 ಕೃGಕರ ಸnಂತ ಉಪಕ�ಮಗಳ( ಮತು� ಆ��ಾ|ರಗUಂ5ಾ8 

fೕವ��ಾ8 ಬದ>ಾ8�ೆ. ಅಂತಹ ಬದ>ಾವZೆಗಳ( ಕೃGಕ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾ8ದ<ರೂ �ಾ>ಾನಂತರದ12  

lೕಜ% ೆರೂoಸಲು ಮತು� ಆ_ಾರದ ಬಳ�ೆ ಗುಣಮಟdದ  ಯಂತ�ಣ, ;ೋಗಗಳ ಪ�ಸರಣದ ತuೆ�ೆ 

ಅ���ಾ8�.ೆ Qಾಗfಕ�ಾ8 ಮುನBuೆಯ12ದ<ರೂ ಪ�.ೇದಗಳ ಮತು� ವAವ?ೆ�ಗಳ �ೖೆ��Aೕಕರಣದ 

ದೃGd�ಂದ .ಾರತದ12ನ �D ೕ�ನ ಜಲಚರ ?ಾಕZ ೆ �ೇತ�ವ+ _ೆಚು� ಸಂಪ�5ಾಯ�ಾ/�ಾ85ೆ. 

ಪಂ�ಾ�ಯy ಮತು� ಇf�ೕbನ ಅವ�ಯ12 ಕೃGಕರು ಮತು� ಉದA�ಗಳ �>ಾo�ಾವನುB 

xೆ�ಯೆುವ+ದನುB _ೂೆರತುಪ��, ಈ �ೇತ�ವ+ 5ೂೆಡ��ೆಂu ೆ(ಐಎಂ�ಗಳ() ಮತು� �5ೇ[ �ಾ�ಗU�ೆ 

ಬದ^�ಾ85ೆ. ಅಂS�ೇ, ಸಮಗ� �ೕನು ?ಾ�ಾN� ೆಪದ^fಯು ಪ[�ಮ ಬಂ�ಾಳ ಮತು� �ೆಲವ+ ಈ�ಾನA 

;ಾಜAಗಳ ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಪ�5ೇಶಗUಂದ ಸಂ.ಾವASೆ ಇರುವ ಇತರ ಪ�5ೇಶಗU�ೆ ಪ�?ಾರ�ೊಂ�ಲ2. 

�ಾ� Qಾfಯ (IMC) �ೕನು ಕೃGಯ ���ೕಣ ಮತು� ಉSಾHದಕSೆ ಏ��ೆ ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5,ೆ 

ಇದ�ಂ5ಾ8 ಪ�f _ೆ�dೇs ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� ಜಲಸಂಪನೂpಲಗಳ ಉSಾHದಕS ೆ_ೆ�ಾ�ಗುತ�5.ೆ ಆದ<�ಂದ, 

ಜಲಕೃG ಉಪ-ವಲಯದ �ೂೆಡು�ೆಗಳನುB _ೆb�ಸಲು,  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( �ೆಳಕಂಡ ಕ�ಮವDಸುವ+ದು 

ಅಗತA�ಾ85ೆ. ಅಗತA ಪ�.ೇದಗಳ ಆ;ೋಗAಕರ �ೕನುಮ�ಗಳ ಲಭASೆಯನುB �ಾತ�ಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ 

�ೕ ನ Qಾfಗಳ �ೖೆ��Aೕಕರಣ ಮತು� �ಸ�ರZಯೆ �ೕ>ೆ _ೆ�ಾ�8 �ೇಂ/�ೕಕ�ಸುವ+ದು; ಜಲಕೃG 

�ೇತ�ದ12 ಪ�ೕgತ ತಂತ�{ಾನಗಳನುB ಪ�ಚ�ಸುವ+ದು (ಉ5ಾ. ಬlೕ³ೂೆ2ೕ�, �ೕ ಸಕು>ೇಟ� 

ಅ�ಾnಕಲ�s �ಸd°, ಇಂ��ೆ�ೕvೆ£ ಮ1d-vೂೆ�ೕh� ಅ�ಾnಕಲ�s ಅಥ�ಾ ಐಎಂ�ಎ, ಇSಾA/); 

Qಾನು�ಾರು, �ೂೇU, uೖೆ�, Sೂೇಟ�ಾ��,ೆ xೆ� ೆ ಇSಾA/ ಕೃG ಚಟುವ��ೆಗ��ೆಂ/�ೆ �ೕನು 

?ಾ�ಾN�ೆಯ ಏcೕಕರಣ; ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ�, ಆ_ಾರ, �ೕ ನ ಆ;ೋಗA ಮತು�  ೕ�ನ 

ಗುಣಮಟd  ವಹZೆ�ೆ �ಸ�ರZ ೆಮತು� Sಾಂf�ಕ ?ೇ�ೆಗಳ ಲಭAS;ೆ �ೕನು ಕೃGಕರ ಉSಾHದಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳ 

(ಎ�ಎ�oಒ) ?ಾ�ಪ%ೆ; ಇSಾA/. ಜಲಕೃGಕರು ಇತರ ಬಳ�ೆ5ಾರ�ಂದ �D ೕ��ೆ ಸHYಾತpಕ 

xೇ��ೆಯನುB ಸಹ ಎದು�ಸxೇ�ಾಗುತ�5 ೆ ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ  ೕ�ನ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB 

ಪuೆಯಲು  ೕfಯ ಸ_ಾಯಕS ೆ ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಇಂತಹ ಸುYಾರZೆಗಳ( Qಾ� Vಾ�5ಾಗ 

ಸು��ರSೆಯನುB ದುಬಲ�ೊUಸ5,ೆ �D ೕ�ನ ಕೃG�ಂದ ಉSಾHದ%ಾ _ೆಚ�ಳವನುB 4-5 ವಷಗಳ 

ಕ�� ಅವ�ಯ12  �ೕgಸಬಹುದು. 

�D ೕ�ನ ಜಲಕೃGಗಳಂತಲ25,ೆ 5ೇಶದ [ೕತ ಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆ ಕ�� ಗಮನ 

?ೆ�/ೆ5ೆ. ಬೃಹ  DVಾಲಯ ಪ�5ೇಶ ಮತು� ಇತರ ಪವತ ��ೇNಗಳ( �ೕನುಗಳನುB ?ಾಕಲು _ೆb�ನ 

ಅವ�ಾಶ  ೕಡುf�ದ<ರೂ, DVಾಚಲ ಪ�5ೇಶ ಮತು� ಜಮುp ಮತು� �ಾ[·ರದ �ೆಲವ+ ಪ�5ೇಶಗಳ12 v �ೌª 
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�ೕನು ಕೃG�ೆ ಅ]ವೃ/^ಯನುB �ೕ�ತ�ೊUಸ>ಾ85ೆ. ಗುಡ��ಾಡು ಪ�5ೇಶಗಳ12 ರ?ೆ�, ಮೂಲಭೂತ 

?ೌಕಯ, ?ಾ��ೆ, �ದುA  ಸರಬ;ಾಜು ಮತು� ಸಂವಹನದ ಸುYಾರZೆಗ��ೆಂ/�ೆ, 5ೇಶದ ಮಧAಮ 

ಮತು� ಎತ�ರದ ಪ�5ೇಶಗಳ12 v �ೌª �ೕನು ಕೃG�ೆ ಉS�ೇಜನ  ೕಡುವ ಸಮಯ ಬಂ/5.ೆ ಇದ�ಂದ 

ಲಭA�ರುವ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಆ_ಾರ ಸರಬ;ಾಜು�ಾ8 Vಾತ�ವಲ25 ೆ5ೇಶದ ಪವತ ಪ�5ೇಶಗಳ12 

ಉ5ೂೆAೕ�ಾವ�ಾಶಗಳನುB _ೆb�ಸಲು ಬಳಸಬಹು5ಾ85ೆ. ಈ  �dನ12ನ  ೕf Vಾಗಗಳ12 �ೕನು 

ಕೃG�ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ ತNmೕರು (Cold water) ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸಂಪೂಣ VೌಲAVಾಪನ ಮತು� 

5ೇಶದ12 ತNmೕರು �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ಅ]ವೃ/^�ೆ Vಾಸds Mಾ2¯e ತ�ಾ�ಸುವ+ದು; ;ೈe 

xೋ ಮತು� ಕಂದು ಬಣmದ v �ೌªನ ಜ°Mಾ2ಸಂ ಅನುB ಮರುಪೂರಣ�ೊUಸುವ+ದು ಮತು� 

ಉತ�;ಾಖಂ£, �ೕ¸ಲಯ ಮತು� ಅರುZಾಚಲ ಪ�5ೇಶದಂತಹ ಕ�� ಎತ�ರದ12 ಕೃG Vಾಡಲು 

?ಾVಾನA�ೆಂuೆ ಮತು� _ೆb�ನ ಎತ�ರದ ಸ;ೋವರಗಳನುB ಸಂಗ�Dಸಲು ಆcd� �ಾs ?ೇ�ದಂSೆ ಇತರ 

ಸಂ.ಾವA �5ೇ[ Qಾfಗಳ �ೕನುಗಳನುB ಪ�ಚ�ಸುವ+ದು; ಗುಣಮಟdದ ಮ� ಮತು� ಆ_ಾರ 

ಸುಲಭ�ಾ8 ಲಭA�ಾಗಲು v �ೌª ®vdೆ�ೇಂದ�ಗಳ( ಮತು� ಆ_ಾರ 8ರNಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು 

®ದ>ಾದವ+ ?ೇ��ೆ. ಇದಲ25 ೆನ/ ಮತು� Sೂೆ;ೆಗಳ12 �ತ�% ೆVಾಡುವ+ದು �ೕನು ಕೃG ವAವ?ೆ�ಯ 

ಅ]ವೃ/^lಂ/�ೆ ;ೈe xೋ ಮತು� ಬೂ�� v �ೌªಗಳನುB VಾಧAಮ ಮತು� _ೆb�ನ ಎತ�ರದ 

ಪ�5ೇಶಗಳ12 _ೂೇಂ?ೆdೕಗ��ೆಂ/�ೆ ಆಂ82ಂ¡ ಮತು� ಆಂ82ಂ¡ ಆYಾ�ತ ಪ��ಾ?ೋದAಮವನುB 

ಉS�ೇ`ಸುತ�5.ೆ QೊSೆ�ೆ ಸ�Uೕಯ��ೆ `ೕವ%ಾವ�ಾಶವನುB 5ೂೆರc��ೂೆಟುd Sೂೆ;ೆಗಳ ಸಂರRZೆ�ೆ 

ಸ_ಾಯಕ�ಾಗುತ�5.ೆ  

5ೇಶದ12 ಆಧು ಕ �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆ ಪದ^fಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ��ರುವ ಕ�ದೆ ಆರು 

ದಶಕಗಳ12, ಅಗತA�ರುವ ಪ�Vಾಣದ12 ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� ;ಾಷ��ಾAo ಲಭASೆ 

ಮತು� ಸರಬ;ಾಜು ಒಂದು ಸ�ಾ>ಾ8 ಉU/5.ೆ �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� �ತರZಯೆು 5ೇಶದ12 

�ೕ�ತ ಪ�5ೇಶದ12 ಲಭA�ಾ85ೆ. �ೂೆಳ ಮತು� ಆವರಣ ಆYಾ�ತ ಜಲಕೃGಯ �ಸ�ರZ ೆಮತು� fೕವ� 

_ಾಗೂ ಕೃG ಆYಾ�ತ ಮತು� ವ�ತ ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಇದು ಪ�ಮುಖ ಕುಂ5ಾ85.ೆ 

ಐಎಂ�ಗಳಲ25,ೆ ಪxಾ�, �ಂ¹, ಸ�Uೕಯ VಾAಗುs, �2ೈಂ�ಂ¡ ಪr, ?ಾ|¯ಂo, ಏ�, �ೕ xಾy, 

ಮ>ೆ2ª} ಇತರ ಉನBತ VೌಲAದ ಪ�.ೇದಗಳ �ಾNಜA-ಪ�Vಾಣದ ಮ� ಉSಾHದ%ೆ ಇನೂB 

ನuೆಯxೇ�ಾ8ಲ25,ೆ ಜಲಕೃG ವAವ?ೆ�ಗಳ( _ೆ�ಾ�8 �ಾ� ಪಂ�ಾ�ಯy ಆYಾ�ತ�ಾ85ೆ.  

5ೇಶದ ಮುಂ/ನ 'ಅ�ಾnMೂೆ2ೕಶe'�ೆ �ೕ ನ Qಾfಗಳ �ೖೆ��Aೕಕರಣ ಪ�ಮುಖ�ಾಗ15ೆ. ಇದು 

�ಾN`Aಕ�ಾ8 ಜಲಕೃG Vಾಡಬಹು5ಾದ he ಮತು� bಪುH�ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ ಸಂ�AೆಯನುB 
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_ೆb�ಸುವ+ದಲ25ೆ �ೕ�ತ ಪ�.ೇದಗಳ �ೕ1ನ ಅವಲಂಬ%ಯೆನುB ಕ�� Vಾಡುತ�5 ೆ ಮತು� 

ಜಲಕೃGಯ ಆkಕ �ಾಯ?ಾಧASೆಯನುB _ೆb�ಸುತ�5.ೆ ಕೃG �ೇತ�ದ ಆನುವಂ[ಕ ಸುYಾರZೆಗಳ( 

;ೈತ��ೆ _ೆb�ನ ಇಳ(ವ�  ೕಡುವ ಪ�.ೇದಗಳನುB ಕೃG Vಾಡಲು ಮತು� ಪ�f _ೆ�dೇs�ೆ ಇಳ(ವ�ಯನುB 

_ೆb�ಸಲು ಅವ�ಾಶ Vಾ��ೂೆ�d5ೆ ಮತು� ಇದ�ಂ5ಾ8 ಆ5ಾಯವ+ _ೆb�5.ೆ .ಾರfೕಯ ಜಲಕೃGಯ12 

ಇ5ೇ �ೕfಯ ಪ���f ಇನೂB ಸಂಭ�ಸxೇ�ಾ85 ೆಮತು� ಆನುವಂ[ಕ ಸುYಾರZಯೆು ಒಂ5ೆರಡು 

ಪ�.ೇದಗU�ೆ �ೕ�ತ�ಾ85ೆ.  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( ಜಲಚರ ?ಾಕZೆ�ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ 

�ಾN`Aಕ�ಾ8 ಪ�ಮುಖ ಪ�.ೇದಗಳ ಆನುವಂ[ಕ ಸುYಾರZೆ�ೆ ಒತು�  ೕಡುತ�� ೆಮತು� ಅ12 �ೖೆ{ಾ ಕ 

Mೂೆ�ೕvೂೇ�ಾಲಳ( ಮತು� ಪ�c��ಗ��ೆಂ/�ೆ �ಾಸ8 ವಲಯ5ೂೆಂ/�ೆ ಪ�c��ಯನುB ತn�ತ�ೊUಸಲು 

ಒತು�  ೕಡುತ�5.ೆ  

.ಾರfೕಯ ಕೃG ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಮಂಡUಯ (ಐ�ಎಆs) ಸಂಬಂಧಪಟd ಸಂ�©ೇಧ%ಾ ಸಂ?ೆ� 

(ಗಳ() ಗಳ12 ಅ%ೇಕ Qಾfಯ �ೕ ನ ತಂತ�{ಾನ ಲಭA�ದ<ರೂ, ಅದರ �ಾN`Aೕಕರಣವ+ 

�ೕ�ತ�ಾ85ೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ B�ೇಶದ12 ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( �ಾಸ8 ವಲಯ5ೂೆಂ/�ೆ 

�ೖೆQೋ�� �ಾN`Aೕಕರಣದ ಪ�c��ಯನುB _ೆb�ಸುವ+ದು ಬಹಳ ಮುಖA, ಇದ�ಂದ �ೕನುಮ� 

ಲಭASೆ ಸುYಾ�ಸುತ�5ೆ. ಈ  �dನ12 5ೇಶದ �ೕನುಮ� �ೂೆರSಯೆ ಪ�5ೇಶಗU�ೆ ಆದASೆ �ಗ15ೆ. 

_ಾ�ೆ Vಾಡು�ಾಗ, ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ� ಕೃGಕ��ೆ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ದರದ12 ಲಭA�5ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗNಸುವ+ದು ಸಹ ಮುಖA�ಾ85.ೆ 

 ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( ;ಾG�ೕಯ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ xೇ;ೆuೆಗUಂದ ತಂತ�{ಾನಗಳ 

ವ�ಾವZೆಯ ಮೂಲಕ �ೕ1ನ MಾA;ಾಗಳ12 ಉ>ೆ2ೕºಸ>ಾದ _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ ಸ�Uೕಯ ಪ�.ೇದಗಳ 

�ಾN`Aಕ�ಾ8 �ಾಯ?ಾಧA�ಾದ �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ಾ ತಂತ�{ಾನಗಳ ಅಳವ��ೆಯನುB 

xೆಂಬ1ಸುತ�5.ೆ ಈ  �dನ12, ಸಂ.ಾವA ಪ�5ೇಶಗಳ12 ��ಧ Qಾfಯ �ೕ ನಮ� ಉSಾHದ%ಾ 

�ೇಂದ�ಗಳ(, ಮ� ?ಾಕZೆ �ೇಂದ�ಗಳ( ಮತು� ಬೂ�£ xಾAಂಕುಗಳನುB ಐ�ಎಆs ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ 

�ಾಸ8 ವಲಯ5ೂೆಂ/8ನ ಅವರ ಸಹlೕಗವ+ ?ಾ�oಸುವ+ದು  Zಾಯಕ�ಾ8ರುತ�5.ೆ �ೕ ನ 

Qಾfಗಳ �ೖೆ��Aೕಕರಣ ಮತು� ಮ� ಉSಾHದ%ಯೆನುB ಉS�ೇ`ಸು�ಾಗ,  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( 

�ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ಾ �ೇಂದ�ಗಳ VಾನAS,ೆ ಮ� ಪ�VಾNೕಕರಣ ಮತು� ಗುಣಮಟdದ  ಯಂತ�ಣದ 

ಮೂಲಕ �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ� ಲಭASೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ ಅ5ೇ �ೕfಯ12 

;ೈತ��ೆ ಗುಣಮಟdದ ಮತು� ಪ�VಾNೕಕೃತ �ೕನು ಆ_ಾರ ಲಭA�ಾಗುವಂS ೆ%ೂೇ��ೂೆಳ()ವ+ದು ಅಗತA.  
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ѓƒђ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಅಗತA�ರುವ �ೕ ನ ಪ�.ೇದಗಳ(, ಆ;ೋಗAವಂತ ಮ�ಗಳ(, ಸೂಕ� ತಂತ�{ಾನಗಳ( ಮತು� xೆಂಬಲ 

?ೇ�ೆಗಳ( ಲಭASೆಯನುB �ಾತ�ಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕ ನ ��ಧ Qಾfಗಳ ಲಭASಯೆನುB 

�ೖೆ�ಧA�ೊUಸುವ+ದು ಮತು� �ಸ��ಸುವ+ದು. 

• ಬೂ�£ xಾAಂಕುಗಳ ?ಾ�ಪ%ೆ ?ೇ�ದಂS ೆ5ೇಶದ12 �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ೆ�ೆ ಸಮಯ- ಗ/ತ ಮತು� 

c��ಾ[ೕಲ ಆYಾ�ತ lೕಜ%ೆಯನುB �ದ^ಪ�ಸುವ+ದು. 

• ?ಾ|¯ಂo (VಾA�ೂೆ�ೕxಾ��ಯಂ ;ೋ?ೆeಬ8) ಕೃGಯ ಪುನಃ��ೇತನ. 

• �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ  ೕ�ನ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಲಭASಯೆನುB ಭದ�ಪ�ಸುವ+ದು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರ 

ಸಂಘಟ%ೆಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• �ೕನು ಕೃG�ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ ತNmೕರು (Cold water) ಸಂಪನೂpಲಗಳ VೌಲAVಾಪನ ಮತು� 

5ೇಶದ12 ತNmೕರು �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೕನುಕೃG ಅ]ವೃ/^�ೆ Vಾಸds Mಾ2¯e ತ�ಾ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ 5ೇಶದ12 ಎತ�ರ ಪ�5ೇಶಗಳ12 v �ೌª ಕೃGಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟdದ �ೕನುಮ� ಮತು� �ೕನು ಆ_ಾರ ಲಭASಯೆಂತಹ xೆಂಬಲ ?ೇ�ೆಗಳನುB 

_ೆb�ಸುವ+ದು. 

• ಸಂ.ಾವA ಪ�5ೇಶಗಳನುB ಗುರುfಸುವ+ದು ಮತು� ಅಗತA xೆಂಬಲ ?ೇ�ೆಗ��ೆಂ/�ೆ ಸೂಕ��ಾದ 

ಜಲಕೃG�ಾ8 ಅವ+ಗಳ ಲಭASೆ ಮತು� ಹಂb�ೆಯನುB ಭದ�ಪ�ಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.2�йј—ļΒ†Πї�ъґу‗Φ�

ಕ�ದೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ12 ಜಲಕೃG ಆYಾ�ತ ಆ_ಾರ ಉSಾHದ%ಾ �ೇತ�ಗಳ12 �ೕಗ� 

?ಾ�ಾN�ೆಯ _ೆಚು� ಚbಸಲHಟd ಚಟುವ��ೆ�ಾ85.ೆ ಉತ|ಷ, ಬyd ಮತು� ಉತ|ಷದ ಚಕ�5ೂೆಂ/�ೆ, 

�ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆಯು ಅU� ೆ ಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೖೆ�ೊಂಡ ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಪದ^fಗಳ12  ೕರು ಮತು� 

ಮ�ಗUಗೂ _ೆb�ನ ಉಬ�ರದ12 ?ೆ�ದೆು ಮತು� ಅ>ಾHವ�ಯ xೆ�ಗೆUಂದ Mಾ�ರಂ]� �ಾNಜA ?ಾ�ಾN�ೆ 

ಮೂಲಕ _ೆb�ನ _ೆ�dೇs ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� ಉSಾHದಕSೆಯತ� ?ಾ85ೆ. vೖೆಗs �ೕಗ� (o ಯy 

®%ೂೆuಾe) ನ �ಾNಜA-ಪ�Vಾಣದ ಜಲಕೃGlಂ/�ೆ Mಾ�ರಂಭ�ಾದ ಉತ|ಷದ ®ದಲ ಚಕ�ವ+ 

_ೆಚು� �ಾಲ ಉUಯ1ಲ2. �ೖೆª ?ಾHª �ಂuೂೆ�ೕ° �ಾ�>ೆ (ಡಬು2¯ಎyಎy�) ಮತು� �?ೆಂಬs 

2016 ರ ಸುo�ೕಂ �ೂೇªನ fೕಪು ಚಟುವ��ೆಗಳನುB  12�ತು. ಉತ|ಷದ ಎರಡ%ೇ ಚಕ�ವ+ 2000 

ರ ಮಧAದ12 Mೆ�h� �ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ� (1vೂೆMೆ ಯy ವ%ಾB�)ಯನುB ಪ�ಚ�ಸುವ+ದ;ೊಂ/�ೆ 
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Mಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು ಮತು� ಉSಾHದ%ೆಯ12 ಅಭೂತಪೂವ _ೆಚ�ಳವನುB ತಂ/ತು, �ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ� 

ಉSಾHದ%ೆಯ12 .ಾರತವ+ ಎರಡ%ೇ ?ಾ�ನದ125ೆ. ಈ ಉSಾHದ%ೆಯು 5ೇಶದ ರಫು� ಆ5ಾಯವನೂB 

_ೆb��5ೆ. 

5ೇಶವ+ ಕ;ಾವU ಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆ�ೆ ಅನುಕೂಲಕರ�ಾದ ಸುVಾರು 1.24 ದಶಲR 

_ೆ�dೇs ಭೂ�ಯನುB _ೂೆಂ/5 ೆ ಎಂದು ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85ೆ. ಕ�ದೆ ದಶಕದ12 ಸ�ಾ;ಾತpಕ 

xೆಳವN�ೆ�ಂದ;ೆ �ೕಗ� ?ಾ�ಾN� ೆಈಗ ಪೂವ ಕ;ಾವUಯ ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಕೃG ಪ�5ೇಶಗUಂದ 

ಪ[�ಮ ಕ;ಾವU�ೆ ?ಾ85ೆ. ಈ xೆಳವN�ೆ�ೆ ಗುಜ;ಾ  ಅತುAತ�ಮ ಉ5ಾಹರZ�ೆಾ85ೆ. ಈ ವಲಯದ 

Mಾಲು5ಾರರು 5ೂೆಡ� ಉದA�ಗಳ, _ೆ�ಾ�8 ಇನುHª ಉSಾHದ%ೆ (ಮ�, ಆ_ಾರ, ಆ;ೋಗA ಪೂರಕಗಳ(, 

ಇSಾA/) ಮತು� ಸ;ಾಸ� 3-4 _ೆ�dೇs _ೂೆಂ/ರುವ �ೕಗ� ಕೃGಕರ �ಶ�ಣ�ಾ85.ೆ �ೆಲವ+ 

ಉದA�ಗಳ( ಸಮಗ� ?ೌಲಭAಗಳನುB _ೂೆಂ/ದು<, ನೂ;ಾರು _ೆ�dೇs ಪ�5ೇಶದ 5ೂೆಡ��ಾತ�ದ 

³ಾರಂಗಳನುB _ೂೆಂ/ರುSಾ�;ೆ. 

ಕ;ಾವUಯ12 �ೕ�ತ ಆkಕ ಬಳ�ೆಯನುB _ೂೆಂ/ರುವ ಭೂ�ಯ12 ಸೂಕ��ಾದ ಭೂ-

ಗುf��ೆ  ೕfಗಳ( ಮತು� ?ಾಕZೆ �ೇಂದ�ಗಳ(, ಮ��ೇಂದ�ಗಳ(, ಇSಾA/ ಅಗತA�ರುವ 

ಮೂಲಭೂತ?ೌಕಯಗಳನೂB ?ಾ�oಸಲು ಉS�ೇ`ಸುವ  ಮೂಲಕ ಜಲಕೃGಯನುB 

ಉS�ೇ`ಸ>ಾಗುವ+ದು. ಈ ಮೂಲಭೂತ?ೌಕಯಗಳ12 ಪ��ೇಶ ರ?ೆ�ಗಳ(, �ದುA  ಮತು� ಶುದ^  ೕರು 

ಸರಬ;ಾಜು ಮತು� ಚರಂ� ?ೌಲಭAಗಳ( ಮತು� ಅಗತA�ರುವ ಕuೆಗಳ12 ಇತರ Mೂೆ�ೕSಾ}ಹಗಳನುB 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ �D ೕ�ನ ಜಲಕೃGಯಂತಲ25 ೆ ಉಪುH ೕ�ನ �ೕಗ� ಕೃG ಉದAಮವ+ ಮ�, 

ಆ_ಾರ ಮತು� xೆಳವN�ೆಯ ಪ�ವತಕಗಳ �ಷಯದ12 _ೆಚು� ಅ]ವೃ/^�ೊಂ�5ೆ ಮತು� ಉದAಮವ+ 

ಇನುHª ಸರಬ;ಾಜು�ಾ8 ಅತುAತ�ಮ �ತರZಾ VಾಗಗಳನುB ?ಾ�o�5ೆ ಮತು� �ೕಗ� ಸಂಸ|ರZೆ�ೆ 

ಸರಬ;ಾಜು Vಾಡಲು DಡುವU Vಾ�ದ ಉತHನBಗಳ ಸಂಗ�ಹಣ ವAವ?ೆ�ಯನೂB _ೂೆಂ/5.ೆ ಬಹು-

;ಾG�ೕಯ ಸಂ?ೆ�ಗಳ Mಾಲು�ೊಳ()���ೆಂದ ಈ ವಲಯದ ಅ]ವೃ/^ ಪ�c��ಯು �ೇಗವನೂB 

ವ��5ೆ. 

5ೇಶದ ಕ;ಾವUಯ ಜಲಕೃG ಮತು� ಇತರ ಜಲಚರ ?ಾಕZೆ ಚಟುವ��ೆಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

ಕ;ಾವUಯ ಜಲಕೃGಯನುB ಕ;ಾವU ಅ�ಾnಕಲ�s ಅ»ಾ�� ಆ�d, 2005 xೆಂಬ1ಸುತ�5,ೆ ಇದು 

ಕ;ಾವUಯ ಪ�ಸರ ಮತು� �ಾSಾವರಣದ �ೕ>ೆ ಪ�fಕೂಲ ಪ�Zಾಮ �ೕರದಂS ೆ ಸು��ರ ಕೃG 

ಪದ^fಗಳನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಕuಾ�ಯ�ಾ85.ೆ ಈ �ಾ�5ಯೆ� ರೂoಸ>ಾದ  ಯಮಗಳ( 

ಮತು� Vಾಗಸೂbಗಳ(, �ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆ �ೇಂದ�ಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು ಮತು� ಅವ+ಗಳ �ಾ�ಾಚರZೆ�ೆ 
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ಅಗತA�ಾದ Vಾಗದಶನ  ೕಡುತ��.ೆ ಆ5ಾಗೂA, �ೕಗ� ಉದAಮವ+ ಒಂ5ೇ ಪ�.ೇದ�|ೆ (ಎj. 

ವನB�ೕ�) ಅದೂ �5ೇ[ ಮೂಲದ, �ೕ�ತ�ಾ8 ಕೃG Vಾಡುf�ರುವ+ದು ಅMಾಯ�ಾ��ಾ85.ೆ 

ಈ ಪ���fಯು ಒಂದು �1ಯe uಾಲs ನಷುd 5ೂೆಡ�5ಾದ ಉದAಮ�|ೆ ಪೂರಕ�ಾ8ಲ2. ಮ�, 

ಆ_ಾರ, ಸಂಸ|ರZ ೆಮತು� ಇತರ ಇನುHª ಸರಬ;ಾಜುಗಳನುB ಉSಾH/ಸುವ �ೕಗ� ಉದAಮದ �ಾತ�ವ+ 

ಅ%ೇಕ ಪಟುd _ೆ�ಾ�85ೆ ಮತು� ಒಂ5ೇ Qಾfಯ �ೕಗ� �ೕ>ೆ ಅf�ಾದ ಅವಲಂಬ%ೆಯು 

ಉದAಮವನುB _ೆb�ನ ಅMಾಯ�|ೆ ದೂಡುತ�5.ೆ �ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ�ಯ ಅದುLತ ಯಶಸು} vೖೆಗs 

�ೕಗ�ಯನುB ಮ;ೆತು_ೂೇದ Qಾfಯ%ಾB8 Vಾ�5 ೆ ಮತು� vೖೆಗs �ೕಗ�ಯನುB 

ಪುನರು`±ೕವನ�ೊUಸಲು ಕ�ದೆ ಒಂದೂವ;ೆ ದಶಕದ12 �ಾವ+5ೇ ಪ�ಯತBಗಳ( ನuೆ/ಲ2. ಅಂS�ೇ, 

ಸ�Uೕಯ ಪ�.ೇದ�ಾದ Mೆ ಯy ಇಂ�ಕyನ ಕೃGಯು Mಾ�ಮುಖASಯೆನುB ಗU�ಲ2. ಆದ<�ಂದ, 

�ೕಗ� Qಾfಗಳ �ೖೆ��Aೕಕರಣ ಮತು� ಉದAಮವ+ ಈಗ ಎದು�ಸುf�ರುವ ಅMಾಯಗಳನುB ಕ�� 

Vಾಡುವ ತುತು ಅವಶAಕSೆ�5.ೆ ಈ  �dನ12ನ  ೕf  5ೇಶನಗಳ( vೖೆಗs �ೕಗ�ಗಳ 

ಪುನರು`±ೕವನ ಮತು� o. ಇಂ�ಕy �ೕಗ� ಮ� �ೇಂದ� ಮತು� ಕೃG ತಂತ�{ಾನಗಳ ಪ�VಾNೕಕರಣದ 

(Standradization) ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/�.ೆ �ೕ xಾy, �j|hi ಮತು� ಮ>ೆ2ª ಮುಂSಾದ he

hiಗಳನುB ?ೇ�ಸುವ+ದ�ಂದ Qಾfಯ ಪ�dಯನುB �ಸ��ಸುತ�5.ೆ ಈ  �dನ12, ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕವಲ2ದ 

ಪ�.ೇದಗ�ಾದ bಪುH �ೕನುಗಳನುB ಸಹ ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5ೆ ಮತು� hಲds-hೕಡs ಆ8 ಅವ+ಗಳ 

Mಾತ�ವ+ ಕೃG ಪದ^fಗಳ ಸು��ರSಯೆನುB _ೆb�ಸುತ�5.ೆ ಇದಲ25,ೆ ಜಲಕೃG ಸು��ರ�ಾ8 ಉUಯxೇ�ಾದ 

ಸುYಾ�ತ Qೈ�ಕ ಸುರRS ೆಮತು� ಆ;ೋಗA  ವಹZ,ೆ _ೆಚು�ವ�     �ಾnರevೖೆe ?ೌಲಭAಗಳ( ಮತು� 

ಅತುAತ�ಮ  ವಹZಾ ಅ.ಾAಸಗಳ( (�ಎಂo) / ಉತ�ಮ ಜಲಕೃG ಅ.ಾAಸಗಳ (`ಎo) ಪ��ಾರವನೂB 

 ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( ಗು��ಾ8���ೂೆಳ()ತ��.ೆ ಜಲಕೃG �ಾ�ಾಚರZೆಗUಂದ ಉಂvಾಗುವ 

SಾAಜA ೕ�ನ  ವಹZ ೆ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ಷಯ�ಾ85ೆ ಮತು� SಾAಜA ೕರು �ೂೆ12ಗಳ( ಅಥ�ಾ 

ಕ;ಾವU  ೕ�ನ12 ಪ��ೇ[ಸುವ ®ದಲು Vಾ1ನA�ಾರಕಗಳ ಪ�VಾಣವನುB ಕ�� Vಾಡುವ 

ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳ ರಚ%ೆ�ೆ xೆಂಬಲ  ೕಡುವತ�  ೕfಯನುB  5ೇ[ಸ>ಾಗುವ+ದು. ಸಣm 

ಪ�Vಾಣದ ಜಲಕೃG�ಾ8 ?ಾVಾನA SಾAಜA ಸಂಸ|ರZಾ ವAವ?ೆ�ಗಳನುB xೆಂಬ1ಸ>ಾಗುತ�5ೆ ಇದ�ಂದ 

ಜಲಕೃG �ಾಯ?ಾಧA ಮತು� >ಾಭ5ಾಯಕ�ಾ8ರುತ�5ೆ. ಸಮುದ� ಸಸA ಮತು� ಮ?ೆ}j}(Mussels) ಮತು� 

ಇತರ ಕೃGlೕಗA ಮೃದnಂ8ಗಳ ?ಾ�ಾN�ೆಯನುB SಾAಜA  ೕರು Sೆ;ೆದ  ೕ�ನ ವAವ?ೆ��ೆ ಪ��ೇ[ಸುವ 

®ದಲು  ೕರನುB ಶು/^ೕಕ�ಸಲು ಉS�ೇ`ಸ>ಾಗುತ�5.ೆ ಒಳ%ಾ�ನ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ?ಾ�oಸ>ಾದ Mೆ�h� 

�ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆ �ೇಂದ�ಗU�ೆ ಉಪುH  ೕರನುB ಬಳಸಲು ಅನುಮfಸ>ಾಗುವ+/ಲ2. 
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ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳугягΎĢ’:�

• vೖೆಗs �ೕಗ�, o. ಇಂ�ಕyನ ಪುನರು`±ೕವನದ ಮೂಲಕ Qಾfಯ �ೖೆ��AೕಕರಣವನುB 

ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು ಮತು� �ೕxಾy, ಮ>ೆ2ªಗಳ( ಮುಂSಾದ hehiಗಳನುB ಜಲಕೃG�ೆ ?ೇ�ಸುವ+ದು. 

• vೖೆಗs �ೕಗ� ಮತು� o. ಇಂ�ಕyನ ಪಳ8ಸು��ೆಯನುB (domestication) xೆಂಬ1ಸುವ+ದು ಮತು� 

 /ಷd ;ೋ�ಾಣು ಮುಕ� ಜ°Mಾ2ಸಂ ಉSಾHದ%ೆಯತ� ?ಾಗುವ+ದು. 

• ಕ;ಾವU ಪ�5ೇಶಗಳ ಸ¼ ಬಳ�ೆ�ಾ8 �ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆಯನುB ಮತ�ಷುd �ಸ���, ಉ5ೂೆAೕಗ ಸೃGd, 

ಮತು� ಆ_ಾರ ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಸುರRSಯೆನುB _ೆb�ಸುವ+ದು. 

• Qೈ�ಕ ಸುರRSೆ ಮತು� ಆ;ೋಗA  ವಹZಯೆನುB ಸುYಾ�ಸುವ+ದು,  �ೇ�ತ ಪ�f`ೕವಕಗಳ 

(antibodies) ಬಳ�ಯೆನುB ತuೆಯುವ+ದು _ೆಚು�ವ� �ಾnರಂvೖೆe ಒದ8ಸುವ+ದು ಮತು� �ಎಂo / ̀ ಎo 

Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.3�ẃќ—ѕł�ъґу‗Φ�

ವಷ/ಂದ ವಷ�|ೆ ಸಮು5ಾ�_ಾರದ xೇ�� ೆ_ೆ�ಾ�ಗ15ೆ ಎಂದು ಗುರುf�ದ .ಾರತ ಸ�ಾರ, 

ಸಮುದ� DಡುವU �ೕನು�ಾ��ೆ (capture fisheries) �ಂದ Vಾತ� _ೆಚು�ವ� ಸಮು5ಾ�_ಾರ 

xೇ��ೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು ?ಾಧA�ಾಗ/ರಬಹುದು ಎಂಬುದನುB ಮನಗಂಡು, 5ೇಶದ ಕ;ಾವU 

ಪ�5ೇಶಗಳ12 ಕೃG ಸಂಸ�fಯ ಅ]ವೃ/^�ೆ %ಾಂ/ _ಾ�5ೆ. 5ೇಶದ12 ಸಮುದ� ಕೃG ಅ]ವೃ/^�ೆ 

ಲಭA�ರುವ ಸಂ.ಾವA ಪ�5ೇಶಗಳ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ, �ಾGಕ 4-8 ಎಂಎಂ� ಉSಾHದ%ೆಯನುB 

lೕ`ಸ>ಾ85ೆ. 

5ೇಶದ12 ಸಮುದ� ಕೃG ಅ]ವೃ/^ಯು Mಾ�ರಂ]ಕ ಹಂತದ12ರುವ �ಾರಣ, ಸಮುದ� Mಾ�5ೇ[ಕ 

lೕಜ% ೆ (ಎಂಎyo) �YಾನವನುB ಅನುಸ�� ಗುf��ೆ  ೕflಂ/�ೆ .ಾರfೕಯ 

ಕ;ಾವUಯುದ<ಕೂ| ಸೂಕ��ಾದ Sಾಣಗಳ( / ಪ�5ೇಶಗಳ  ೕಲನ�ೆಯ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಆದASೆ 

 ೕಡ>ಾಗುವ+ದು. ಒಂದು  /ಷd ಪ�5ೇಶದ12 ಸಮುದ� ಜಲ ಕೃG�ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ೕ ನ QಾfಗಳನುB 

ಗುರುfಸುವ ಪ�c��ಯನುB Mಾ�ರಂ]ಸಲು ಮತು� ಸಮುದ�ದ12 ಪಂಜರ ಕೃG�ಾ8 ಸಣm ಮತು� 

?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರ��ೆ ಆದASೆಯ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ QಾಗವನುB ಹಂb�ೆ Vಾಡಲು  ೕfಯು 

ಅನುವ+ Vಾ��ೂೆಡುತ�5.ೆ ಸಂ.ಾವA �ೕ ನ Qಾfಗಳ ಮ�ಗಳ �ಾNಜA-ಪ�Vಾಣದ ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� 

ಅವ+ಗಳ ಪಂಜರ ಕೃGಯನುB  /ಷd�ಾ8 ಗುರುfಸ>ಾದ ಸಮುದ� ಸ�ಳಗಳ12 ಅದರಲೂ2 ಮುಖA�ಾ8 

೧೨ %ಾ�ಕj �ೖ18ಂತ _ೆb�ನ ದೂರದ12 ಉS�ೇ`ಸಬಹುದು, ಆದ;ೆ ?ಾಕಷುd ಸುರRSೆಗ��ೆಂ/�ೆ 
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ಮತು� ?ಾVಾನA �ೕನು�ಾ��ೆ, ಹಡಗು ಮತು� ಇತರ ಕಡಲ ಚಟುವ��ೆಗU�ೆ ಧ�|ೆ�ಾಗದಂSೆ 

ಕ�ಮವDಸxೇ�ಾ85.ೆ .ಾರತದ ಕ;ಾವUಯ12 ಸ� ಮತು� ಉಬ�ರ�Uತದ ಪ�.ಾವ�|ೆ ಒಳ�ಾ8ರುವ 

�?ಾ�ರ ಪ�5ೇಶಗಳ12, ಪ�ಕೃfಯ ಅಂಶಗU�ೆ ಒ���ೂೆಂಡು ಪಂಜರಗಳನುB Sೆ;ೆದ  ೕ�ನ12 

?ಾ�oಸxೇ�ಾ85ೆ. ಆದ;ೆ �ೂೆ12ಗಳ(, �ೂೇವ}¿12ರುವ SಾಣಗU�ೆ ಮತು� ಆಶ�ಯ ಪ�5ೇಶಗಳ( �ಾU 

ಮತು� ಪ��ಾಹಗU�ೆ ಕ�� ಗು��ಾಗುತ��.ೆ ಆದ<�ಂದ, ಕಡಲ ಕೃGಯನುB ಜನo�ಯ�ೊUಸುವ 

ಪ�ಮುಖ ಅವಶAಕSೆಗಳ12 ಗ�dಮುvಾdದ ಪಂಜರಗಳ ಲಭASೆ ಮತು� ಕÀಣ ಸಮುದ� ಪ�ಸರವನುB 

ತuೆದು�ೂೆಳ)ಬಲ2 ಅವ+ಗಳ ಮೂ�ಂ¡ಗಳ( ಪ�ಮುಖ�ಾ8�ೆ. 

ಹಲ�ಾರು ಪ�.ೇದಗಳ �ೕ ನ ಸಂSಾ%ೂೇತHf� ಮತು� >ಾ�ಾ Mಾಲ%ೆ�ಾ8 ತಂತ�{ಾನಗಳ 

ಅ]ವೃ/^ಯ12 ?ಾಕಷುd ಪ�ಗf ?ಾ�ಸ>ಾ85ೆ (ಉ5ಾ. �ೂೇ��ಾ, �ಲns MೂೆಂMಾ%ೂೆ, ಇಂ�ಯe 

MೂೆಂMಾ%ೂೆ, cತ��-ೆಚು�|ೆಗಳ ಗು�ಪs, ಎಂಪರs ���°, Qಾe} ?ಾBಪs ಮತು� ವ�ಕುA>ೇvೆ£ 

?ೆHೖeಫೂª, ಹ�ರು ಮತು� ಕಂದು ಮ?ೆ}j} ಮತು� �ಾದA ಆ�ಸds), ?ಾಕಷುd ಪ�Vಾಣದ12 

ಗುಣಮಟdದ �ತ�%ೆ ಮ�ಗಳ ಲಭASೆಯು 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ12 ಚಟುವ��ೆಗಳನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುತ�5ೆ. 

ಮತು� ಕೃGಯನುB �ೆಚ�-ಪ�Zಾಮ�ಾ�ಯ%ಾB8 Vಾಡುತ�5.ೆ ಕಡಲ ಕೃGಕರು ಮತು� ಉದA�ಗಳ 

ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ12 ಆs & � ಮತು� ಉದAಮದ Mಾತ�ವ+ ಈ �ಷಯದ12 ಪ�ಮುಖ�ಾ85.ೆ 

 ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ12 �ಾN`Aಕ�ಾ8 �ಾಯ?ಾಧA�ಾದ �ತ�%ೆಮ� ಉSಾHದ%ಾ ತಂತ�{ಾನಗಳ 

ಉS�ೇಜನ, ಅಭAk ಪ�.ೇದಗU�ೆ ಬೂ�£ xಾAಂಕುಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು ಮತು� ಮ� ಉSಾHದ%ೆ 

ಮತು� ;ೈತರ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ ಲಭASೆಯನುB _ೆb�ಸಲು _ಾAಚ�ಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು 

?ೇ��ೆ. ooo (PPP) ಪದ^fಯು ಸಮುದ� ಕೃG ಅ]ವೃ/^ಯ12 ಪ�ಮುಖ �ಾಯ ವDಸ15.ೆ 

ಕಡಲfೕರವನುB ಪ�ಸರ ?ೆBೕD �ೕfಯ12 ಉS�ೇ`ಸಲು ಸೂಕ��ಾದ Vಾಗದ[  ಯಮಗಳ 

ಮೂಲಕ, �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಮುದ��|ೆ ಪ��ೇಶ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಪ�5ೇಶಗಳ ಅfಕ�ಮಣ ಮುಂSಾದ 

ಸಮ?ೆAಗಳನುB ಬ�ೆಹ�ಸುವ+ದನುB  ೕfಯು ಒSಾ��ಸುತ�5ೆ. ಇದ�ಂದ �ೕನು�ಾರರ ಮತು� �ೕನು 

ಕೃGಕರ ನಡು�ೆ ಸಂಘಷವನುB ತuೆಯಬಹುದು. 5ೇಶದ ಕ;ಾವU  ೕ�ನ12 ಸು��ರ ಕಡಲ ಕೃGಯನುB 

ಉS�ೇ`ಸಲು ಕೃG ?ಾಮಥA ಅಧAಯನಗಳ( ಮತು� ಪ�ಸರ ಪ�.ಾವದ VೌಲAVಾಪನಗಳನುB 

�ೖೆ�ೊಳ)>ಾಗುತ�5.ೆ 
 

ѓƒђѕ�Ą’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�Ąỳўăхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( ಮತು� ಯು�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಸVಾ>ೋb� ಕಡಲ ಕೃG�ೆ ಸೂಕ��ಾದ 

vೆಂvೂೇ�ಯj ಪ�5ೇಶದ ಒಳ8ನ ಮತು� _ೂೆರ8ನ ಪ�5ೇಶಗಳ(, ಸೂಕ��ಾದ ಪ�.ೇದಗಳ(, ಗುf��ೆ 
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 ೕf ಮತು� xೆಂಬಲ ?ೇ�ೆಗಳನುB ಗಣ%ೆ�ೆ Sೆ�ೆದು�ೂೆಂಡು ಕಡಲ ಕೃG�ೆ ಅ]ವೃ/^�ೆ  ೕಲನ�ೆಯನುB 

�ದ^ಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಮ� ಉSಾHದ%ೆ�ಾ8 ಬೂ�£ xಾAಂಕುಗಳ( ಮತು� �ಾNಜA-ಪ�Vಾಣದ �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ಾ 

�ೇಂದ�ಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಸ�Uೕಯ ತಂತ�{ಾನವನುB ಆಧ��ದ ಮತು� ಸ�Uೕಯ �ೕನು�ಾರರ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು �ೆಚ�-

ಪ�Zಾಮ�ಾ��ಾದ ಪಂಜರ ತ�ಾ��ೆ�ಾ8 ಆs & � ಅನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.4�уяґ�ъґẃẃŁ�у‗Φ�

ಜಲಕೃG ಮತು� ಸಮುದ� ಜಲಕೃGಯಂS ೆ 5ೇಶದ12 ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಕೃGಯ12ಯೂ ಸಹ 

ಅಪ��ತ ?ಾಮಥA�5ೆ. Qಾಗfಕ�ಾ8, _ೖೆuೂೆ�ೕ�ೂೆ>ಾಯ�Âಳ(, ?ೌಂದಯವಧಕಗಳ( ಮತು� 

ಆ_ಾರ ಪೂರಕಗU�ೆ ಮತು� ಸಂ.ಾವA Qೈ�ಕ ಇಂಧನ ಮೂಲ�ಾ8 ಕಡಲ ಸಸAಗU�ೆ xೇ��ೆ _ೆಚು�f�5ೆ. 

ಈ ಉಪ-ವಲಯವ+ VೌಲA ವಧ%ೆ�ೆ ಅMಾರ �ಾAo�ಯನುB  ೕಡುತ�5 ೆಮತು� 5ೇಶದ ಕ;ಾವU 

ಪ�5ೇಶಗಳ12ನ ಆkಕSೆ�ೆ ಗಮ%ಾಹ �ೂೆಡು�ೆ  ೕಡುತ�5.ೆ  

.ಾರತದ12 ಸುVಾರು 844 ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ ಪ�.ೇದಗU� ೆ ಮತು� ಸುVಾರು 58,715 

�.ಟನBಷುd ಜಲಸಸAಗಳ ಸಂಪf�5.ೆ ತ�ಳ(%ಾಡು, ಗುಜ;ಾ  ಮತು� �ಯು fೕರಗಳ12 ಮತು� ಲR/nೕಪ 

ಮತು� ಅಂಡVಾe ಮತು�  �ೂೇxಾs /nೕಪಗಳ ಸುತ�ಲೂ ಕಡಲ ಜಲಸಸA _ೇರಳ�ಾ85.ೆ ಮುಂxೈ, 

ರSಾB8�, �ೋ�ಾ, �ಾರ�ಾರ, ವಕ>ಾ, �`ಂಜ° ಮತು� ಪು1�ಾª (ತ�ಳ(%ಾಡು, ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶ) 

ಮತು� ಒ�?ಾ}ದ b>ಾ| ಸುತ�ಲೂ [�ೕಮಂತ ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ Sಾಣಗಳ( ಕಂಡುಬರುತ��.ೆ ಆ5ಾಗೂA, 

 ರಂತರ, ��ೇಚ%ೆ�ಲ2ದ ಮತು� ಅಸಂಘ�ತ DಡುವU�ಂದ %ೖೆಸ8ಕ ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ 

ಸಂಪನೂpಲಗಳ gೕಣSೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾ85.ೆ 

1980 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ12 ಮತು� ಮಧAದ12 ಕಡಲ ಜಲಸಸAದ ಕೃGಯ ಆರಂ]ಕ 

ಪ�lೕಗವನುB ನuೆಸ>ಾ8ದ<ರೂ, ಈ ಚಟುವ��ೆಯು ಇನೂB ಜನo�ಯ�ಾ8ಲ2. ಇತರ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಚಟುವ��ೆಗU8ಂತ ]ನB�ಾ8, ಆ_ಾರ ಉ5<ೇಶಗU�ಾ8 ಕಡಲ ಜಲಸಸA�|ೆ ಸ�Uೕಯ xೇ��ೆ 

ಅ��ತnದ12ಲ2. 5ೇ[ೕಯ ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಉSಾHದ%ೆಯನುB ಸಂಪೂಣ�ಾ8 �ೖೆ�ಾ��ಾ ವಲಯದ12 

ಬಳಸ>ಾಗುತ�5ೆ ಮತು� ಆದ<�ಂದ, ಉSಾHದ%ೆಯು ಬಲ�ಾದ xಾA�ವ£ ಮತು� ³ಾವ£ 

ಸಂಪಕವನುB ಬಯಸುತ�5.ೆ ಬಳಸಲು �ದ^�ಾದ ತಂತ�{ಾನಗಳ(, ಇತರ ಇeಪುªಗಳ ಲಭASೆಯನುB 

ಮತು� ಅಗತA ಸಂಪಕಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸಲು  ೕfಯು ಉ5<ೇ[�5.ೆ  
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ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಕೃG�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಪ�5ೇಶಗಳನುB ಗುಜ;ಾ , �ಯು, ಲR/nೕಪ, ತ�ಳ(%ಾಡು 

ಮತು� ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶದ ಕ;ಾವUಯ12 5ೇಶದ ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ಗುರುf��ೆ. ಕಡಲ ಜಲಸಸA 

ಕೃGಯನುB ಉS�ೇ`ಸಲು ಮತು� �ೕನು�ಾರರನುB ಆಕGಸಲು, ಆರಂಭದ12, ?ೆಕು}ಯj 

ಸಂSಾ%ೂೇತHf� �YಾನಗಳನುB ಅವಲಂ��ರುವ ಕಡಲ ಜಲಸಸA �ೕಜxಾAಂ�ಗಳನುB  ಪ�ಸು�ತ 

ಅಳವ���ೂೆಂ�ರುವ �ಾAಪಕ�ಾ8 ಜನo�ಯ�ಾ8ರುವ ಸಸAಕ / ಅ>ೈಂ8ಕ ಪ�ಸರಣ �YಾನಗU�ೆ 

ಪೂರಕ�ಾ8, ಪ�ಸು�ತ ಗ�ಷ� ಕಡಲ ಜಲಸಸA ?ಾ�ಾN�ೆ ನuೆಸ>ಾಗುf�ರುವ ತ�ಳ(%ಾ�ನ ಕ;ಾವUಯ12 

?ಾ�oಸಬಹು5ಾ8�ೆ. ನಂತರ, ಇದನುB ಗುಜ;ಾ  fೕರಗಳ( ಮತು� ಕ;ಾವUಯ ಇತರ ಸ�ಳಗU�ೆ 

�ಸ��ಸಬಹುದು. 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ12 ಉS�ೇ`ಸಬಹು5ಾದ ಪ�.ೇದ�ೆಂದ;ೆ ಕMಾHhಕy ಅ>ಾn;ೆ` 

ಮತು� ಸ�Uೕಯ ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಸಂ.ಾವA ಪ�.ೇದಗಳ( (ಅಗ;ೊ³ೖೆªಗಳ( ಮತು� ಆ1±%ೂೇ³ೖೆªಗಳ(). 

ಕಡ>ಾ�ೆಯ ಪ�5ೇಶದ12 ��ೇಷ�ಾ8 ಇಂ��ೆ�ೕvೆ£ ಮ1d-vೂೆ�ೕh� ಅ�ಾnಕಲ�s �ಸd°} 

(ಐಎಂ�ಎ) ನ12 ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳನುB �ೂೇ��ಾದಂತಹ �ೕ ನ ಪ�.ೇದಗ��ೆಂ/�ೆ 

xೆ�ಸೆಬಹುದು. 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಕೃGಯತ� ?ಾಗುf�ರು�ಾಗ, ಸು��ರ  ವಹZಾ 

lೕಜ%ೆಗಳ( Qಾ�ಯ12ಲ2/ದ<;ೆ, %ೖೆಸ8ಕ ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ �ೂೆಯು2 Vಾಡುವ+ದನುB 

 ರುSಾ}ಹ�ೊUಸxೇ�ಾಗುತ�5ೆ. �ೕನು�ಾರ ಮತು� ಇತರ �ಾ��ೕಣ ಮD�ಯೆ��ೆ 

`ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB ಸೃGdಸಲು ಕಡಲ ಜಲಸಸA  ?ಾ�ಾN�ೆ ಪ�ಮುಖ Mಾತ� ವDಸುತ�5.ೆ ತರxೇf, 

?ಾವಜ ಕ ಹಣ�ಾಸು ಅವ�ಾಶ ಮತು� Vಾರುಕvdೆ xೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಕಡಲ ಜಲಸಸA ಉSಾHದ%ೆ 

ಮತು� ಸಂಸ|ರZೆಯನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು ಸn-ಸ_ಾಯ ಗುಂಪುಗಳ( / ಸಹ�ಾ� / ಉSಾHದಕರ ಸಂಘಗಳನುB 

ರbಸಲು ಮD�ಯೆರನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

 

ѓƒђѕ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಕಡಲfೕರದ12 ಮತು� ಕಡ>ಾ�ೆಯ  ೕ�ನ12, ಮತು� ಇಂ��ೆ�ೕvೆ£ ಮ1d-vೂೆ�ೕh� ಅ�ಾnಕಲ�s 

(ಐಎಂ�ಎ) ವAವ?ೆ�ಗಳ12 ಕಡಲ ಜಲಸಸAದ ಕೃGಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಕಡಲ ಜಲಸಸA xೆ�ಸೆಲು ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳನುB ಒದ8ಸಲು ಕ;ಾವUಯುದ<ಕೂ| ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ �ೕಜದ 

xಾAಂ� ?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• ಕಡಲ ಜಲಸಸAದ ಕೃG�ೆ �ೕನು�ಾರರನುB ಆಕGಸಲು ಅಗತA�ಾದ ?ೌಲಭAಗಳನುB ಒದ8ಸುವ+ದು. 

• ಕಡಲ ಜಲಸಸAದ ಕೃGಯನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು ಕ;ಾವU ಪ�5ೇಶದ �ೕನು�ಾರರು ಮತು� ಇತರ 

ಮD�ಯೆರನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು. 
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• ಕಡಲ ಜಲಸಸA/ಂದ ಉತHನBಗಳನುB ತ�ಾ�ಸಲು ಸಣm ಮತು� ಮಧAಮ �ಾತ�ದ ಸಂಸ|ರZಾ 

ಘಟಕಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು ಉದA�ಗಳನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಉದAಮವನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸಲು ಉತHನBಗಳ Vಾ;ಾಟ�|ೆ ಅನುಕೂಲ ಕ1Hಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.5�еґгĄỳΠу�Κ†ї—�ĥỳĄỳΌĄ’�

ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನುಗಳ( ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ �ೕನು �ಾAMಾರದ12 ತುಲ%ಾತpಕ�ಾ8 ಸಣm ಆದ;ೆ 

ಸc�ಯ ಅಂಗ�ಾ85.ೆ ಅ�nೇ�ಯಂ ಅನುB  ವDಸುವ+ದು ಬಹಳ ಜನo�ಯ ಹ�ಾAಸ�ಾ85ೆ ಮತು� 

ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನುಗಳ Qಾಗfಕ �ಾAMಾರವ+ ವಷ�|ೆ US $ 18-20 �1ಯe ಎಂದು 

ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85.ೆ .ಾರತವ+ �ೖೆ�ಧAಮಯ Qೈ�ಕ ಸಂಪನೂpಲಗUಂ5ಾ8, ಹಲ�ಾರು �ೕfಯ 

�ಾNಜA ಮತು� ಉತ�ಮ ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕ ನ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಅಲಂ�ಾ�ಕ 

�ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಸುVಾರು 374 �D ೕ�ನ ಪ�.ೇದಗಳ( ಮತು� 300 ಕೂ| _ೆಚು� ಸಮುದ� 

ಪ�.ೇದಗU�.ೆ 

ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನು�ಾ��ೆಯ 5ೇ[ೕಯ Vಾರುಕvdೆಯ VೌಲA ಸುVಾರು ರೂ. 500 �ೂೇ� 

ಎಂದು ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ8ದು<, ಈ ಚಟುವ��ೆ ಪ[�ಮ ಬಂ�ಾಳ, ತ�ಳ(%ಾಡು, ಮ_ಾ;ಾಷ�, ಈ�ಾನA 

;ಾಜAಗಳ( ಮತು� /nೕಪಗಳ12ನ �ೆಲವ+  /ಷd ಪ�5ೇಶಗU�ೆ �ೕ�ತ�ಾ85ೆ. ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನುಗಳ 

ಉSಾHದ%ೆಯನುB _ೆb�ಸಲು 5ೇ[ೕಯ ಘಟಕಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು �ಾ��ೕಣ `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB 

_ೆb�ಸಲು ಸರಬ;ಾಜು ಸರಪUಯ ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಆ�ಾಸ?ಾ�ನಗಳ  ವಹZೆ�ೆ ಈ  ೕfಯು 

ಉS�ೇಜನ  ೕಡುತ�5.ೆ ಈ  ೕfಯು ಅ�nೇ�ಯಂ ಅನುB  ವDಸುವ+ದರ ಪ�lೕಜನಗಳ ಬ�ೆ �ಾ�ಹಕರ 

[RಣವನುB ಉS�ೇ`ಸುತ�5 ೆಮತು� ?ಾವಜ ಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳ12 ಅ�nೇ��ಾವನುB ?ಾ�oಸಲು ಉS�ೇ`ಸುತ�5.ೆ 

ಮD�ಯೆರು ಮತು� ಯುವಕ��ೆ ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ Mೂೆ�ೕSಾ}ಹ  ೕಡ>ಾಗುವ+ದು. 

ಪ�ಸು�ತ, ಅಂ5ಾಜು 85 ಪ�fಶತದಷುd ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನುಗಳನುB %ೖೆಸ8ಕ ಸಂಪನೂpಲಗUಂದ 

ಮುಖA�ಾ8 ಈ�ಾನA ;ಾಜAಗಳ xೆಟdದ Sೂೆ;ೆಗUಂದ ಅಥ�ಾ ಕ;ಾವUಯ �ೆಲವ+ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ಮತು� 

ಎರಡು /nೕಪ Mಾ�ಂತAಗಳ12ರುವ ಪ�ಮುಖ ಹವಳದ ಆ�ಾಸ?ಾ�ನಗUಂದ D�ಯ>ಾಗುf�5ೆ. ಈ �ೕf 

%ೖೆಸ8ಕ ಸಂಪನೂpಲಗUಂದ D�ದ �ೕ �ೆ _ೆb�ನ xೆ>ೆ 5ೂೆ;ೆಯುವ+ದ�ಂದ ಅವ+ಗಳ ಸಂತfಯ 

�ೕ>ೆ fೕವ� ಒತ�ಡ�5ೆ ಮತು� ಇದು _ೆಚು�f�5.ೆ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( ಅಂತಹ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB 

ಸು��ರ�ಾ8 DಡುವU Vಾಡುವ+ದನುB ಖbತಪ�ಸುತ�5ೆ ಮತು�  ಸಗದ ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕ ನ ಜ°

Mಾ2ಸಂನ ಸು��ರSೆಯನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಅಗತA  ಯಂತ�ಣಗಳನುB Qಾ��ೆ ತರ>ಾಗುತ�5.ೆ 
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ѓƒђ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನುಗU�ಾ8 ಸಮಗ� ಸರಬ;ಾಜು ಸರಪUಯನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• �5ೇಶ/ಂದ ಬೂ�£?ಾd� ಪuೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಒದ8ಸುವ+ದು. 

• ಖ�ೕ/ �ಾತ� ವAವ?ೆ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಮ%ೆಗಳ12 �ೕನುಮ� ?ಾಕಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂSೆ �ಾNಜA-

ಪ�Vಾಣದ ಸಂSಾ%ೂೇತHf� ಮತು� ಸರಬ;ಾಜು5ಾರರನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಮ%ೆಗಳ( ಮತು� �ೆಲಸದ ಸ�ಳಗಳ12 ಅ�nೇ��ಾವನುB ?ಾ�oಸಲು ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಮಧAಮ ಮತು� ಸಣm ಪ�Vಾಣದ ಅಲಂ�ಾ�ಕ ಉದAಮಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು �ಾ��ೕಣ ಮD�ಯೆರು 

ಮತು� ಯುವಕರ12 ಉದAಮ[ೕಲSಯೆನುB xೆ�ಸೆುವ+ದು. 

• ಅಲಂ�ಾ�ಕ �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಅ�nೇ��ಾ ಮತು� ಇತರ ?ಾಮ8�ಗಳನುB  �ಸಲು 

ಮಧAಮ ಮತು� ಸಣm-ಪ�Vಾಣದ ಉದAಮಗಳನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.6�рಳėỳΉї�ґẀђў—уķ�ќΌĶї�йјў—уķ�њಳĄ’:�

5ೇಶದ12 ಸುVಾರು 6.73 �1ಯe _ೆ�dೇs �?ಾ�ರದ ಲವಣಯುಕ� ಮNmನ ಪ�5ೇಶ�ದು<, 

ಇದರ12 ಗುಜ;ಾ  (2.23 mha), ಉತ�ರ ಪ�5ೇಶ (1.37 mha), ಮ_ಾ;ಾಷ� (0.61 mha), ಪ[�ಮ 

ಬಂ�ಾಳ (0.44 mha) ಮತು� ;ಾಜ?ಾ�ನ (0.38 mha) ;ಾಜAಗಳ( ಒvಾd;ೆ �ೇ. 75 ರಷುd 5ೇಶದ 

ಲವಣಯುಕ� ಮತು� ?ೋ�� ಮNmನ ಪ�5ೇಶವನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಅಂತಹ ಲವಣಯುಕ� ಮಣmನುB 

_ೂೆಂ/ರುವ ಇತರ ;ಾಜAಗಳ12 ಪಂQಾÄ ಮತು� ಹ��ಾಣ ?ೇ��ೆ.  ೕ;ಾವ� �ಾಲು�ೆ  ೕರನುB 

 ೕ;ಾವ� ಉ5<ೇಶಗU�ಾ8 ಅf�ಾ8 ಬಳಸುವ+ದು ಮNmನ ಲವZಾಂಶದ _ೆಚ�ಳ ಪ�ಮುಖ 

�ಾರಣಗಳ12 ಒಂದು ಎಂದು ಪ�ಗNಸ>ಾ85ೆ. ಲವಣಯುಕ� ಮಣುm ಉSಾHದಕSಯೆನುB ತ8ಸುವ+ದಲ25ೆ, 

ಕೃG ಮತು� ಕಟdಡ  Vಾಣದಂತಹ ಇತರ ಉ5<ೇಶಗU�ಾ8 ಮಣmನುB  ಷÅlೕಜಕ�ಾ8ಸುತ�5.ೆ 

ಆ5ಾಗೂA, he ಮತು� �ೆj �ೕನುಗಳ ಕೃGಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಭೂ�ಯನುB ಬಳ��ೂೆಳ)ಲು 

ಪ�ೕgತ ತಂತ�{ಾನಗಳ( ಲಭA�5ೆ. ಇಂತಹ ತಂತ�{ಾನಗಳ( ಲವಣಯುಕ� ಮNm�ೆ ಸೂಕ��ಾ8ರುವ+ದನುB 

ಹ��ಾಣ, ಪಂQಾÄ, ;ಾಜ?ಾ�ನ ಮತು� ಉತ�ರಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೕನು ಕೃGಕರು ಯಶ�n�ಾ8 vೖೆಗs 

�ೕಗ� (o. ®%ೂೆuಾe) ಮತು� Mೆ�h� �ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ� (ಎj. �ೆ%ಾ�)ಗಳನುB xೆ�ಯೆುವ+ದರ 

ಮೂಲಕ Sೂೇ��5ಾ<;ೆ. ಕ;ಾವU ಲವಣಯುಕ� ಪ�5ೇಶಗU8ಂತ ]ನB�ಾ8, ಒಳ%ಾ�ನ ಲವಣಯುಕ� 

ಪ�5ೇಶಗಳ( ಕ�� ಪ�ಾಯ ಉಪlೕಗಗಳನುB _ೂೆಂ/ರುವ+ದ�ಂದ ಅಲH ಪ�Vಾಣದ ಪ�ಸರದ 

�ೕ1ನ ಪ�ZಾಮವನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಆ5ಾಗೂA, ಜಲಕೃG SಾAಜA ೕರನುB �>ೇ�ಾ� Vಾಡುವ+ದ�ಂದ 
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�ಾವ+5ೇ /ೕಘ�ಾ1ೕನ ಪ�ZಾಮಗಳನುB ತuೆಗಟdಲು ಸ��ಾದ ಕ�ಮಗಳ ಅಗತA�ರುತ�5.ೆ ಪ�ಮುಖ 

 ೕf ಉಪಕ�ಮವ+ ಸಂ.ಾವA ಪ�5ೇಶಗಳ ಗುರುfಸು��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG�ೆ ಅವ+ಗಳ ಹಂb�ೆ; 

ಅಗತA�ರುವ ಕu ೆ ಅಂತಜಲವನುB ಸು��ರ�ಾ8 ಬಳಸುವ+ದು ?ೇ�ದಂSೆ ;ೈತ��ೆ ಉತ�ಮ 

ತಂತ�{ಾನಗಳನುB  ೕಡುವ+ದು; �ಸ�ರZ ೆxೆಂಬಲ ಮತು� ಅಗತA ಸಹ�ಾರ  ೕಡುವ+ದು; ಅMಾಯವನುB 

ಕ�� Vಾಡಲು �ೕ xಾy ಮತು� ಮ>ೆ2ªಗಳಂತಹ ಸಂ.ಾವA hehi QಾfಗಳನುB ಅಳವ�ಸುವ+ದು 

ಜಲಕೃGಯ SಾAಜA  ೕರನುB ಸಂಸ|�ಸಲು ಮತು� �>ೇ�ಾ� Vಾಡಲು ಉತ�ಮ �ಾಯ�Yಾನಗಳ(; 

ಮತು� Mೆ�h� �ೖೆª>ೆ¡ �ೕಗ�, ಮ>ೆ2ª ಮತು� �ೕxಾyಗಳ ಮ� ಮತು� ಆ_ಾರ ಉತHನBಗಳ 

Vಾ;ಾಟದ12 %ೆರ��ಾ8 ಮುಂ5(ೆForward) ಮತು� Dಂ5 ೆ (Backward) ಸಂಪಕಗಳನುB 

?ಾ�oಸುವ+ದು ಇವ+ಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುತ�5.ೆ ಜಲಕೃG�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಲವಣಯುಕ� ಮNmನ ��ಾಲ 

ಪ�5ೇಶಗಳ( ಲಭA�ದ<12, ooo ವAವ?ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ��ೇಷ ಜಲಕೃG ವಲಯಗಳ ಅ]ವೃ/^ಯನುB 

ಸಹ ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5ೆ. 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಜಲಕೃG ಸಂ.ಾವA ಪ�5ೇಶಗಳನುB ಗುರುfಸುವ+ದು ಮತು� ಕ2ಸds ಆYಾರದ �ೕ>ೆ ಅಗತA xೆಂಬಲ 

?ೇ�ೆಗ��ೆಂ/�ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಜಲಕೃG Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)ಲು ಅವ+ಗಳನುB ;ೈತ��ೆ ಹಂb�ೆ Vಾಡುವ+ದು. 

• ಲವಣಯುಕ� ಪ�5ೇಶಗಳ12 �ೕಗ� ?ಾ�ಾN�ೆ �ೖೆ�ೊಳ()ವ ;ೈತ��ೆ ಗುಣಮಟdದ ಮ� ಮತು� ಆ_ಾರದ 

ಲಭASೆಯನುB ಒದ8ಸುವ+ದು. 

• ;ೈತರ ತರxೇf ಮತು� �ೌಶಲA ಅ]ವೃ/^�ೆ ಸಹಕ�ಸುವ+ದು ಮತು� ಉತHನBದ Vಾ;ಾಟದಲೂ2 

ಸಹಕ�ಸುವ+ದು. 

 �

 6.3.7�ъґĢỳΧ�ĘỳłΌхಳ�жĞ’―†хŁ�ќѓ—ķ�ċ’‡Τу�ẃ—џƒē’ўї—Ļ�ĄỳĘỳΉĄ’―ಳùŅẀ÷ѕ—�

ಎಪHತ�ರ ದಶಕದ ಉತ�;ಾಧದ12 �ೖೆ{ಾ ಕ �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆ ಪದ^fಗಳ( 5ೇಶದ12 

Mಾ�ರಂಭ�ಾದ ನಂತರ ಜಲಕೃGಯ xೆಳವN�ೆ ಅ?ಾYಾರಣ�ಾ85.ೆ �ೕ ನ ಪ�.ೇದಗಳ ?ಾVಾನA 

ಆ;ೋಗA  ವಹZಾ �ಾಳ`ಗಳಲ25,ೆ �D ೕ�ನ �ೕನುಗಳ12ನ ಎoಜೂ�� ಅಲ};ೇ�Æ 

�ಂuೂೆ�ೕ° (ಇಯುಎy) ಮತು� �ೕಗ� ಜಲಚರಗಳ12ನ �ೖೆª ?ಾHª �ಂuೂೆ�ೕ° �ಾ�>ೆ 

(ಡಬು2¯ಎyಎ��)ಗಳ( ಈ Dಂ5 ೆ5ೇಶದ12 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ12 �ೕಗ�/�ೕ ನ ಮರಣಗU�ೆ ಪ�ಮುಖ 

�ಾರಣಗ�ಾ8�.ೆ ಜಲಕೃGಯು ಮುಂಬರುವ ವಷಗಳ12 _ೆb�ನ xೆಳವN�ೆ�ೆ ಮತು� ಜನ��ೆ ಆ_ಾರ 
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ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಅಗತAಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು ಶಕ��ಾ8ರುವ+ದ�ಂದ  ಆ;ೋಗA  ವಹZ ೆ?ೇ�ದಂSೆ 

ಜಲಕೃG ವAವ?ೆ�ಯ ಎ>ಾ2 ಅಂಶಗಳನುB ಸಮಪಕ�ಾ8 %ೂೇ��ೂೆಳ()ವ+ದು ಸಹ ಅಗತA�ಾ85ೆ. 

ಇf�ೕbನ /ನಗಳ12, fೕವ� ?ಾಂದ�Sೆಯ ಜಲಕೃG, �5ೇಶ/ಂದ lೕ`ತವಲ2ದ �ೕfಯ12 

�ೕನು/�ೕಗ� ತಂದು ?ಾ�ಾN�ೆ Vಾಡುf�ರುವ+ದು ಮತು� ̀ ೕವಂತ ಜಲ Mಾ�Nಗಳ ಅ ಯಂf�ತ vಾ�e}

xೌಂಡ� ಚಲ%ಯೆು ಡಬು2¯ಎyಎy�ಯಂತಹ ಅ%ೇಕ ?ಾಂ�ಾ��ಕ ;ೋಗಗಳ ಹರಡು��ೆ�ೆ ಪ�ಮುಖ 

�ಾರಣಗ�ಾ8�.ೆ ಇದಲ25ೆ, ಅಸಮಪಕ �ೖೆ{ಾ ಕ {ಾನ ಮತು� ಅಂತಹ ಆಕ�pಕಗಳನುB  .ಾ�ಸುವ12 

�ೌಶಲA ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳ �ೂೆರSೆಗಳ( ಸಮ?ೆAಯನುB ಇನBಷುd _ೆb���ೆ. ಜಲ Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA 

ಸಮ?ೆAಗಳನುB  .ಾ�ಸುವ12 ಇf�ೕbನ ವಷಗಳ12 ಅ%ೇಕ ಪ�_ಾರ ಕ�ಮಗಳ(, Mೂೆ�ೕvೂೇ�ಾಲಳ( 

ಮತು� ಅ.ಾAಸಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸ>ಾ8ದ<ರೂ, ಉತ�ಮ ಜಲಕೃG  ವಹZಾ ಅ.ಾAಸಗಳ(, ಜಲಕೃG 

ವAವ?ಾ�ಪಕರು ಮತು� �ಾ�ಕರ ಸುYಾ�ತ �ೌಶಲA ಮತು� ?ಾಮಥAಗಳನುB ಒಳ�ೊಂಡ _ೆಚು� 

ಸಂಘ�ತ ಪ�ಯತBಗಳ(, ;ಾG�ೕಯ ಜಲ�ಾ� Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA �ೕ1n�ಾರZ ೆಮತು� ವರ/ ವAವ?ೆ�, 

;ೋಗ ತuೆಗಟುd�� ೆಮತು�  ಯಂತ�ಣ �ದ^Sೆ, ಜಲ�ಾ� Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA  ವಹZೆ�ೆ ಆದASೆಯ 

ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಅವಶAಕSೆಗಳ(, lೕಗA ;ೋಗ ;ೋಧಕ ಮತು� ;ೋಗ  ಯಂತ�ಣ ಕ�ಮಗಳ(, 

%ೖೆಮಲA ಮತು� ³ೖೆvೂೆ-%ೖೆಮಲA ಅಂಶಗಳ(, ̒ ಆಮದು ಅMಾಯದ VೌಲAVಾಪನ'ದ ಬ�ೆ  Yಾರ 

Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)ಲು ಸುYಾ�ತ ?ಾಮಥA  ಮತು� ಅಂfಮ�ಾ8 ಪ�Zಾಮ�ಾ� ಸಮು5ಾಯ %ªೆವcಂ¡

ಗಳ( ಪ���fಯನುB ಸುYಾ�ಸಲು ಅಗತA�ಾ85.ೆ  
 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳΡń�зẀ÷хಳù�рಳĆ’―гΉĢ’:�

• ಪೂವ ಎಚ���ೆ ವAವ?ೆ�ಯನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು, ಅMಾಯದ VೌಲAVಾಪನ ನuೆಸುವ+ದು, ಕZಾವಲು 

ಮತು� ಆಕ�pಕ lೕಜ%ೆಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು ಮತು� ;ೋಗ ಏ�ಾಏc ಸಂಭ��ರುವ ಬ�ೆ ದೃಢ ವರ/ 

Vಾಡುವ+ದು. 

• ;ಾG�ೕಯ ಮತು� ;ಾಜA  ಯಂತ�ಕ ?ಾಮಥAಗಳನುB ಬಲಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಜಲ�ಾ� Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA  ವಹZೆ�ೆ ಉತ�ಮ ಅ.ಾAಸಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• �ಾnರಂvೖೆe ?ೌಕಯ (?ಾವಜ ಕ ವಲಯದ12) ಮತು� ಜಲ�ಾ� Mಾ�N ಆ;ೋಗA 

ಪ�lೕ�ಾಲಯಗಳ( ಮತು� ;ೋಗ  ಣಯ ?ಾಮಥA �ಷಯದ12 ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳನುB 

?ಾವಜ ಕ ಮತು� �ಾಸ8 ವಲಯಗಳ12 ?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• ಸಂ�ೆ©ೕಧ% ೆಮತು� ಅ]ವೃ/^ ಅಗತAಗಳನುB xೆ�ಸೆುವ+ದು (ಜಲ Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA  ವಹZಯೆ12 

ooo ಅ]ವೃ/^ ?ೇ�ದಂS)ೆ. 
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• ಜಲ�ಾ� Mಾ�Nಗಳ ಆ;ೋಗA  ವಹZೆಯ12 vಾ�e}xೌಂಡ� ಸಮ?ೆAಗಳ ಅMಾಯಗಳನುB ಕ�� 

Vಾಡಲು Mಾ�5ೇ[ಕ ಸಮನnಯ�ಾ|8 �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು. 

• ಎ>ಾ2 ಹಂತಗಳ12 ?ಾಮಥAಗಳನುB (Vಾನವ ಸಂಪನೂpಲ) ಅ]ವೃ/^ ಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಐ�ಎಆs ಸಂ?ೆ�ಗಳ(, ;ಾಜA �ೕನು�ಾ��ೆ ಇ>ಾ�ಗೆಳ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ಾ �ಾ>ೇಜುಗಳ ಸc�ಯ 

.ಾಗವDಸು��ೆlಂ/�ೆ �ೕನು ;ೋಗ ಮತು� ಆ;ೋಗA �ೕ1n�ಾರZಾ QಾಲವನುB 

ಬಲಪ�ಸುವ+ದು. 

• %ªೆವcಂ¡ ಮತು� VಾDf ಪ�?ಾರ�ಾ|8 lೕಗA �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ರೂoಸುವ+ದು. 

 

 6.4�ќ―ґћ―ѓ�ĥ„уўă�

.ಾರತದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರುಗಳ( (ಎ�_ೆr) ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಇU5ಾಣ 

�ೇಂದ�ಗಳನುB (ಎ�ಎj�) ಅರವತ�ರ ದಶಕದ ಮಧA/ಂದ  �ಸಲು Mಾ�ರಂ]ಸ>ಾ�ತು. ಮತು� 

Dಂ/ನ ದಶಕಗಳ12 _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ ಪ�ಮುಖ ಮತು� ಸಣm ಬಂದರುಗಳನುB ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳನುB  

 �ಸ>ಾ85ೆ. ಆ5ಾಗೂA, _ೆಚು�f�ರುವ 5ೂೇNಗಳ ಸಂ�Aೆಗಳ( ಮತು� �ಾತ�ಗಳ( ಇ12ಯವ;ೆ�ೆ 

ರbಸ>ಾದ ?ೌಲಭAಗಳನುB �ೕ��5ೆ ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯವ+ 5ೇಶದ �ೇಕuಾ 25-

30ರಷುd 5ೂೇNಗಳ ಅಗತASೆಯನುB Vಾತ� ಪೂ;ೈಸುತ�5 ೆಎಂದು ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85ೆ. 

ಈ ಪ���fಯು >ಾAಂ�ಂ¡ Mಾ�ಂªಗಳ12 5ೂೇNಗಳ ದಟdZೆಯನುB ತಂ/5 ೆಮತು� D�ದ 

�ೕನನುB >ೋ£ Vಾಡುವ12 ಮತು� ನಂತರದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಪ��ಾಸಗU�ೆ 5ೂೇNಗಳನುB 

�ದ<ಪ�ಸಲು �ಳಂಬ�ಾ85ೆ. ಇದc|ಂತ _ೆ�ಾ�8 �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ12 

%ೌಮಲASಯೆ ದೃGd�ಂದ ?ೌಲಭAಗಳ �ೂೆರS ೆ�ಾಡುf�5.ೆ ಒvಾd;ೆ�ಾ8, ಈ ಎ>ಾ2 ನೂAನSೆಗಳ( 

�ೕನುಗಳ( _ೆ�ಾ�8 _ಾ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ಾಗುತ��.ೆ 

�ೕನುಗಳನುB D�ದು ಹಡ8ನ12 ಇU�ದ Rಣ/ಂದ DಡುವU ನಂತರದ ಚಟುವ��ೆಗಳ( 

Mಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ�5.ೆ ಈ  ೕfಯು ತುತು �ಷಯ�ಾ8, ಇದುವ;ೆ�ೆ ?ಾ�oಸ>ಾದ ಸಂಪೂಣ 

ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ ?ೌಲಭAಗಳ( ಮತು� �ೇತ�ದ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು ಅವ+ಗಳ 

ಆಧು ೕಕರಣದ ಬ�ೆ ಗಮನ ಹ�ಸ15ೆ. �ೕನುಗಳ Vಾ1ನA ಅಥ�ಾ _ಾ�ಾಗುವ+ದನುB ತoHಸುವ 

�ೕfಯ12 5ೂೇNಗಳನುB  ವDಸ>ಾ85ೆ� ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ()ವ �Yಾನಗಳ ಬ�ೆಯೂ 

 ೕfಯು ಪ�[ೕ1ಸುತ�5.ೆ ಇ�ೕ 5ೇಶದ ಮೂಲ?ೌಕಯ ಅಗತASೆಗU�ಾ8 Vಾಸds Mಾ2¯e ಆಧ��, 

ಅಗತA�ರುವ ಕuೆ _ೆಚು�ವ� ಮೂಲಭೂತ ?ೌಲಭAಗಳನುB ರbಸ>ಾಗುವ+ದು ಇದ�ಂದ �ೕನು�ಾ��ಾ 
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5ೂೇNಗU�ೆ ?ಾಕಷುd >ಾAಂ�ಂ¡ ಮತು� xೆkಂ¡ ?ೌಲಭAಗಳನುB ಒದ8ಸ>ಾಗುತ�5.ೆ �ಂಗಡZೆ, 

ಶುb�ೊUಸು��ೆ, ಹ;ಾಜು ಮತು� MಾAcಂ¡ ಮತು� ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ ಅಗತAಗ�ಾದ ಶುದ^ 

ಕು�ಯುವ  ೕ�ನ ಲಭAS ೆಮತು� ಗುಣಮಟdದ ಮಂಜುಗu�ೆ ಈ ಎ>ಾ2 ?ೌಲಭAಗಳನುB Vಾಸds Mಾ2¯e 

ಗಣ%ೆ�ೆ Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ()ತ�5.ೆ ಸ�ಾ�, �ಾಸ8, ಸ�ಾ�-�ಾಸ8ಗಳ ಸಮನnಯ ಅನು5ಾನ  ೕ��ೆಯನುB 

ಗಮನದ12���ೂೆಂಡು �j�- ಓe- ಆಪ;ೇª (BOO), �j�- ಆಪ;ೇª vಾ�e}ಫs (BOT),       

�j�- ಓe- ಆಪ;ೇª- vಾ�e}ಫs (BOOT) ®ದ>ಾದ ಅನು�ಾ�ನ �Yಾನಗಳ ಕು�ತು  ೕfಯು 

ಪ�[ೕ1ಸ15.ೆ  

�ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ( ಸಮುದ�ದ12 D�ಯುವ �ೕನು�ಾ��ೆಯ ನರ 

�ೇಂದ��ಾ8ರುವ+ದ�ಂದ ಮುಂ/ನ (Forward) ಮತು� Dಂ/ನ (Backward) ಸಂಪಕಗಳ( 

ಕೂ��ೂೆಳ()ತ��.ೆ ಇದು ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು Mಾ���ಾರವನುB ?ಾ�oಸುವ ಸ�ಾರದ 

ಪ�ಯತB�ಾ8ರುತ�5 ೆಮತು� ಮಧAಂತರ ಅವ�ಯ12 VಾಸdsMಾ2e ಮತು� ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ 

?ೌಲಭAಗಳ ಪ�Zಾಮ�ಾ�  ವಹZಯೆನುB �ೕ1n�ಾರZ ೆVಾಡಲು �ೇಂದ� ಸ�ಾರ ಮತು� ಕ;ಾವU 

;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ12ನ ಸಂಬಂಧಪಟd ಸb�ಾಲಯಗಳ( / ಇ>ಾ�ೆಯನುB ಒಳ�ೊಂಡ ಅಂತರ 

ಸb�ಾಲಯ/ ಇ>ಾ�ೆ ಸ�fಯನುB ?ಾ�oಸ>ಾಗುತ�5ೆ. 

ಅ��ತnದ12ರುವ �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರುಗಳ( ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ ಅಗತASೆಗಳನುB 

ಪೂ;ೈಸುವ+ದರ QೊSೆ�ೆ, �ೕr >ಾAಂ�ಂ¡ �ೇಂದ�ಗU�ೆ (�ಎj�) ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ 

?ೌಲಭAಗಳ ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಸಹ  ೕfಯು ಪ�[ೕ1ಸುತ�5.ೆ 5ೇಶವ+ ಸುVಾರು 3,400 �ೕನು�ಾ��ಾ 

ಹU)ಗಳನುB _ೂೆಂ/5 ೆ ಮತು� �ೇ. 90 c|ಂತ ಹU)ಗಳ12 ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ ಮತು� ®ೕvಾ�ಕೃತ 

5ೂೇNಗU�.ೆ ಅಂತಹ ಅ%ೇಕ ಹU)ಗಳ12 _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ 5ೂೇNಗUದು<, ಆ;ೋಗAಕರ ಪ���fಗಳ12 

�ೕನುಗಳನುB ಇUಸಲು ಅಥ�ಾ %ೆ£ �ಂ�ಂ¡ ಅಥ�ಾ ಎಂ`e �Mೇ��ಾ8 �ೆ£ ಮತು� ಲಂಗರು 

_ಾಕುವ ಸ�ಳಗಳ12 �ೕನುಗಳನುB ಇUಸಲು �ಾವ+5ೇ ?ೌಲಭA�ಲ2. �ಶದ�ಾದ ಸ�ೕ�ೆ ಮತು� 

ಅಂತಹ �ಎj�ಗಳ ಅಗತASೆಗಳ VೌಲAVಾಪನದ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ, ಅಗತA ಸ_ಾಯವನುB 

ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

ಒಳ%ಾ�ನ ವಲಯದ12 ಜ>ಾಶಯಗಳ(, ಸ;ೋವರಗಳ( ಮತು� ನ/ ಮುಂ.ಾಗಗಳ12ರುವ 

ಪ�ಮುಖ >ಾAಂ�ಂ¡ SಾಣಗU�ೆ Mಾ2ª ³ಾರಂಗಳ(, ಸಣm ಹ;ಾಜು Mಾ�ಂಗಣ ಮತು� MಾAcಂ¡ 

ಪ�5ೇಶಗಳ �ಷಯದ12 ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ ?ೌಲಭAಗಳ( xೇ�ಾಗುತ��.ೆ DಡುವU Vಾ�ದ 

�ೕನುಗಳನುB Vಾರುಕvdೆ�ಾ8 _ೆಚು� ದೂರದವ;ೆ�ೆ ?ಾ8ಸxೇ�ಾದ >ಾAಂ�ಂ¡ SಾಣಗU�ೆ ಇಂತಹ 
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?ೌಲಭAಗಳ( _ೆಚು� ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಈ  �dನ12, ?ಾ��ೆ ?ೌಲಭAಗಳ ರಚ%ೆ�ೆ ?ಾಕಷುd xೆಂಬಲವನುB 

 ೕಡ>ಾಗುವ+ದು, DಡುವU�ಾದ �ೕನು ಸ��ಾದ ��fಯ12 ಮತು� �ೇಗ�ಾ8 ತಲುಪಲು ಅನುವ+ 

Vಾ��ೂೆಡುತ�5.ೆ 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು xಾA�-ಅ� ಮೂಲ?ೌಕಯ5ೂೆಂ/�ೆ ಅಗತA 

ಸಂ�Aೆಯ ಆಧು ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರುಗಳ( ಮತು� ಇU5ಾಣ �ೇಂದ�ಗಳನುB ಒದ8ಸುವ+ದು. 

• ಅ��ತnದ12ರುವ ?ೌಲಭAಗಳನುB ಆಧು ೕಕ�ಸುವ+ದು. 

• �ೕನುಗಳನುB ಇUಯಲು ಮತು� ?ಾ8ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂS ೆಜ>ಾಶಯಗಳ(, ಸ;ೋವರಗಳ( 

ಮತು� ನ/ ದಡದ12  ಅಗತA�ಾದ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ ?ೌಲಭAಗಳನುB ರbಸುವ+ದು. 

• ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು Mಾ���ಾರವನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು 

• VಾಸdsMಾ2e ಮತು� ಮೂಲ?ೌಕಯ ?ೌಲಭAಗಳ ಪ�Zಾಮ�ಾ�  ವಹZೆಯನುB �ೕ1n�ಾರZೆ 

Vಾಡಲು �ೕೆಂದ� ಸ�ಾರ ಮತು� ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ( ಮತು� ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟd 

ಸb�ಾಲಯಗಳ( / ಇ>ಾ�ೆಗಳ( ಇತ;ೇ Mಾಲು5ಾರರನುB ಒಳ�ೊಂಡ ಅಂತರ-ಸb�ಾಲಯ / 

ಇ>ಾ�ಾ ಸ�fಯನುB ರbಸುವ+ದು 

 �

 6.5�Ψя—ẀΣ�їгѓџѕ�шэ—Ẁ·Ą’�ќѓ—ķ�ĢỳŁĘỳџ�

ಆ_ಾರ VೌಲA ಸರಪU (ಎ���ಯು) ಆ_ಾರ ಉತHನBಗಳನುB ತ�ಾ�ಸಲು ಅಗತA�ರುವ 

ಸಂಘ�ತ ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� VೌಲAವಧ% ೆಚಟುವ��ೆಗಳ12 .ಾಗವDಸುವ ಎಲ2 Mಾಲು5ಾರರನುB 

ಒಳ�ೊಂ�5.ೆ ಸು��ರ ಆ_ಾರ VೌಲA ಸರಪU (ಎ���)ಯ ಪ�ಮುಖ ಗುಣಲRಣಗಳ( (i) ಅದರ 

ಎ>ಾ2 ಹಂತಗಳ12 >ಾಭ5ಾಯಕ�ಂೆದು ಖbತಪ�ಸುತ�5 ೆ(ಆkಕ ಸು��ರSೆ); (ii) ಸVಾಜ�|ೆ ��ಾಲ 

ಆYಾ�ತ ಪ�lೕಜನಗಳನುB _ೂೆಂ/5 ೆ(?ಾVಾ`ಕ ಸು��ರS)ೆ; ಮತು� (iii) %ೖೆಸ8ಕ ಪ�ಸರದ �ೕ>ೆ 

ಧ%ಾತpಕ ಅಥ�ಾ ತಟಸ� ಪ�ZಾಮವನುB �ೕರುತ�5 ೆ (ಪ�ಸರ ಸು��ರSೆ). ಪ�ಸು�ತ, ಸಮುದ� ಮತು� 

ಒಳ%ಾ�ನ ವಲಯಗಳ12ನ DಡುವU ನಂತರದ ನಷdಗಳ( ಅ�ಾಧ�ಾ8�ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ನಷdವನುB 

ಕ�� Vಾಡುವ ತುತು ಅವಶAಕSೆ�5 ೆಇದ�ಂದ �ಾ�ಹಕ��ೆ _ೆಚು�ವ� ಮತು� ಸುರgತ �ೕನುಗಳ( 

ಲಭA�ಾಗುತ�5.ೆ ಈ ಉ5<ೇಶಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು, ಈ �ೆಳ8ನ ಕ�ಮಗಳನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು  ೕfಯು 

ಉ5<ೇ[�5.ೆ  



Page | 39   

 6.5.1� ј―Ğ’‡Ą’� ẃџјΣ� (Supply chain) ќѓ—ķ� Ĝ„ґŁ� ẃџјΣ� (Value chain)ўї—Ļ�

ẃ—ĖỳΠẃ—Ẁ÷ѕ—�

ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಯು ಬಹುಶಃ .ಾರತದ �ೕನು�ಾ��ಾ �ೇತ�ದ ಸಂಪೂಣ ಸರN 

�ಾ�ಾಚರZೆಯ ದುಬಲ �ೂೆಂ��ಾ85 ೆ ಮತು� ಇದು  �ಾಹಕ��ೆ ಮತು� ;ಾG�ೕಯ 

ಆkಕSೆ�ೆ .ಾ� ನಷdವನುBಂಟು Vಾಡುತ�5.ೆ 'xೋª ಟು M2ೇª' ಮತು� ʻ³ಾ° ಟು ³ೂೇ�' 

ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಯನುB ಸುYಾ�ಸುವ+ದ�ಂದ �ೕನು DಡುವU Vಾಡುವವರು, ಕೃGಕರು, 

ಸಂಸ|ರZೆ5ಾರರು ಮತು� ಅಂfಮ�ಾ8 �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅ%ೇಕ ಪ�lೕಜನಗಳನುB ತರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು 

ಪ�5ೇಶವ+ fೕವ��ಾ8  ಲgಸಲH�d5ೆ ಮತು� DಡುವUಯ ನಂತರದ ನಷdವನುB ಕ�� Vಾಡಲು, 

ಜನ��ೆ ಸುರgತ ಆ_ಾರವನುB ಒದ8ಸಲು ಮತು� ಸರಪUಯ12 .ಾಗವDಸುವವರ ಆkಕSೆಯನುB 

ಸುYಾ�ಸಲು ಗಮ%ಾಹ�ಾ8 ಸುYಾ�ಸxೇ�ಾ85ೆ. ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಯ12ನ ಸುYಾರZೆ�ೆ ಈ �ೆಳ8ನ 

ಪ�ಮುಖ  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ ಅಗತA�ರುತ�5.ೆ 

�

ẁûїŁ� їẂĲ:�.ೌfಕ ಮತು� ಗುಣಮಟdದ ನಷdದ ದೃGd�ಂದ �ೕನು ವAಥ�ಾಗುವ+ದನುB ಕ�� 

Vಾಡಲು, 5ೂೇNಯ12 �ೕನುಗಳ  ವಹZ ೆ ಮತು� �ೇಖರZಯೆ12ನ ಸುYಾರZೆಗಳತ�  ೕf 

ಉಪಕ�ಮಗಳನುB  5ೇ[ಸ>ಾಗುವ+ದು. 5ೂೇNಯ uೆ� �ೕ ನ ಸಂಪಕದ ®ದಲ �ಂದು�ಾ85ೆ, 

ಮತು� �ೕನುಗಳನುB ಸ��ಾ8  ವD�ದ;ೆ ಮತು� ಸಂಗ�D�ದ;ೆ Vಾ1ನAದ ?ಾಧASೆಗಳ( 

ಕ���ಾಗುತ��.ೆ ಸnಚÉ�ಾದ ಮಂಜುಗu�ೆಯ ಬಳ�ೆ ಮತು� �ೖೆfAೕಕ��ದ ಸಮುದ�ದ  ೕರು / ಸ2� ಐy 

?ೌಲಭAಗಳ( ಅತAಗತA ಮತು� �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗU�ೆ ಶುದ^�ಾದ ಮಂಜುಗu�ೆ ಮತು� ಇತರ 

ತಂMಾ8ಸುವ ?ೌಲಭAಗಳನುB ಒದ8ಸ>ಾ85ೆ� ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ)>ಾಗುತ�5.ೆ 

D�ದ �ೕನು ದಡ�|ೆ ಬಂದ ನಂತರ,  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ( �ಾ�ಹಕ��ೆ ಕ�� ಸಮಯದ12 

D�ದ �ೕನನುB �ತ�ಸಲು ಉತ�ಮ�ಾ8 ಅ]ವೃ/^ _ೂೆಂ/ದ �ತರZಾ Vಾಗಗಳ( ಮತು� �ೂೇj� 

�ೈe ವAವ?ೆ�ಗಳನುB ಗು��ಾ8���ೂೆಳ()ತ��.ೆ ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಯ12 %ೂೇಡj Mಾ�ಂªಗಳ 

ಸಂ�AೆಯನುB ಕ�� Vಾಡುವ+ದು ಮತು� �ತರZಾ VಾಗಗಳನುB ಕ�� Vಾಡುವ+ದು ಸಹ 

ಮುಖA�ಾ85.ೆ VೌಲA ಸರಪUಯ Mಾಲು5ಾರರ ಸಹ.ಾ8ತnವನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು ಉತHನBಗU�ೆ ಉತ�ಮ 

xೆ>ೆಗಳನುB ಪuೆಯಲು ಅಗತA�ಾ85ೆ. �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ ?ಾಕಷುd ಪ�_ಾರವನುB 

�ಾf�ಪ�ಸುವ ಮತು� ಅವರ `ೕವ%ೂೇMಾಯವನುB ರgಸುವ ಸೂಕ��ಾದ ಆ5ಾಯ ರಚ%ೆಗಳ( ಸಹ 

VೌಲA ?ಾ�ಾSಾ|ರದ12 ಅವರ Mಾ>ೊಳ()��ಯೆನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಅಗತA�ಾ8�ೆ. 
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ಸಮುದ�ದ12 D�ಯುವ �ೕ ನ ಪ�Vಾಣ _ೆಚ�ಳ�ಾಗ/ರುವ+ದು ಮತು� ಪೂ;ೈ�ೆ 

ಸರಪUಯ12 �ೕನುಗಳ _ಾ�ಾಗುವ ಪ�Vಾಣ ಕ���ಾಗ/ರುವ+ದ�ಂದ ಮುಂಬರುವ ವಷಗಳ12, 

ರಫು� Vಾಡಲು ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳ �ೂೆರS ೆಉಂvಾಗಬಹುದು. ಸುಂಕ ?ೇ�ದಂSೆ �ಾAMಾರ  ೕfಗಳ( 

�ೕನು ಉSಾHದ% ೆಮತು� ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ �ಾAMಾರವನುB ಗಮ%ಾಹ�ಾ8 ರೂoಸುತ��.ೆ 5ೇ[ೕಯ 

Vಾರುಕvdೆಯ12 (ರh��ೆ ಸಹ) VೌಲA ಸರಪUಯನುB ಸುYಾ�ಸಲು ಅಗತA�ಾದ  ೕf ಕ�ಮಗಳ12 

ಸುಸಂಘ�ತ ಪೂ;ೈ� ೆಸರಪUಯನುB ?ಾ�oಸುವ+ದು ಮತು� >ಾAಂ�ಂ¡ Sಾಣಗಳ12 ಶುದ^  ೕರು, ಶುದ^ 

ಮಂಜುಗu�ೆ ಮತು� ಅಗತA�ಾದ �ೇಖರZ ೆ?ೌಲಭAವನುB ಒದ8ಸುವ+ದು ?ೇ��ೆ. ಸರಬ;ಾಜು ಸರಪUಯ 

��ಧ ಹಂತಗಳ12 ಸೂRÊ `ೕ�ಗUಂದ ಅMಾಯಗಳ( ಅ��ತnದ12� ೆಎಂಬ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ c��ಕj 

ಕಂvೂೆ�ೕj Mಾ�ಂಟB ಅMಾಯದ ��2ೇಷZ ೆ (ಎrಎ��o) ವAವ?ೆ�ಯನುB �ಾಯಗತ�ೊUಸಲು 

 ೕf ಕ�ಮಗಳನುB Qಾ��ೆ ತರ>ಾಗುತ�5.ೆ 

 

Ĝ„ґŁ� ĥ’†јăĐ’� (Value addition):� �ೕನು  ೕ� ಂದ _ೂೆರಬಂದ ತRಣ VೌಲAವಧ%ೆ 

Mಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ�5.ೆ ®ದ>ೇ _ೇUದಂS ೆಸ��ಾದ 5ೂೇNಯ ಆe-xೋ£  ವಹZ ೆಮತು� 

ಆe-xೋ£ 812ಂ¡ ಮತು� ಗ�ಂ¡ ಮತು� ?ಾಕಷುd ಮಂಜುಗu�ೆlಂ/�ೆ �ೕನುಗಳನುB ��ೇª

ಗಳ12 ಇಡುವ+ದ�ಂದ �ೕನು _ಾ�ಾಗುವ+ದು ತಪುHತ�5ೆ. �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ12 

ಇU�ದ �ೕ ನ ಶು/^ಕರಣ  �ಾತ MಾAcಂ¡ ಇSಾA/ಗಳ( ಮತು� ನಂತರ ಅದನುB bಲ2;ೆ 

VಾರುಕvdೆಗU�ೆ ?ಾ8ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ�ಷುd VೌಲAವಧ%ೆ ನuೆಯುತ�5.ೆ MೌG��ಾಂಶದ VೌಲAವನುB 

_ೆb�ಸಲು ��ೇಷ ಪ5ಾಥಗಳನುB ?ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ, �ೆj¤ ಅವ�ಯನುB _ೆb�ಸುವ ಮೂಲಕ ಮತು� 

�ೕನು ಉತHನBಗಳನುB ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲSಯೆನುB ಅ�ತು�ೂೆಳ()ವ ಮೂಲಕ VೌಲAಗಳನುB 

_ೆb�ಸಬಹುದು. ಆ_ಾ;ೇತರ, ಔಷ�ಯ ಮತು� ನೂAvಾ�ಸುA�ಕj ಉತHನBಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸಲು 

ಅMಾರ ಅವ�ಾಶ�5.ೆ 

 

Ĝ„ґŁ� џшė’� (Value creation):�ಪ�ಸರ ಮತು� ?ಾVಾ`ಕ�ಾ8 ಜ�ಾxಾ<�ಯುತ ಉSಾHದ%ೆ�ೆ 

ಪ�VಾNೕಕರಣ ಮತು� >ೇಬ1ಂ¡ lೕಜ%ೆಗಳ( ಮತು� v�ೆಸಬ1� ವAವ?ೆ�ಗಳ( _ೂೆಸ 

VಾರುಕvdೆಗಳನುB ಸೃGdಸುತ�5 ೆ ಮತು� ಉತHನBಗಳನುB Qಾಗfಕ�ಾ8 �ಾAMಾರ Vಾಡಬಹುದು. ಈ 

ಕ�ಮಗಳ( ಪ�ಸರ �ಾಳ`ಯನುB ಪ�ಹ�� ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆಯ12 ಸು��ರSಯೆನುB ?ಾ�ಸಲು 

ಶ��ಸುತ��ೆ. ಪ�VಾNಕರಣವ+ ಸುYಾ�ತ ಅಥ�ಾ  ವD�ದ Vಾರುಕvdೆ ಪ��ೇಶ, ಮತು� 
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ಸಂ.ಾವA�ಾ8 xೆ>ೆ ಸುYಾರZೆಗಳ ರೂಪದ12 ಉSಾHದಕ��ೆ ಪ�lೕಜನ  ೕಡುತ�5.ೆ ಪ�Zಾಮ�ಾ� 

ʻಎಂ�ಎyʼ ಮತು� xಾ2� �ೈe �Yಾನವ+ �ೕನು ಸರಬ;ಾಜು ಸರಪUಯನುB ಪS�ೆಹಚ�ಲು, 

5ಾಖ1ಸಲು, ಸು��ರS ೆಮತು� ಆ_ಾರ ಸುರRSೆಯ ಬ�ೆ ?ಾವಜ ಕ��ೆ, �ೖೆ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಮನವ��ೆ Vಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯದ MಾರದಶಕSಯೆನುB _ೆb�ಸುತ�5.ೆ  

 

ѓƒђ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ΤẂўхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:��

• �ೕ ನ ಶ©ನA ನಷd ಕuೆ�ೆ ?ಾಗಲು �ೕನು �ತರZಾ ವAವ?ೆ�ಯನುB ಸುYಾ�ಸುವ+ದು. 

• VೌಲA ಸರಪU (Value Chain) ಯ12 .ಾಗವDಸುವವರನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು ಮತು� 

xೆಂಬ1ಸುವ+ದು ಮತು� VೌಲAವಧ% ೆ ಮತು� VೌಲA ರಚ%ೆ�ಾ8 ಅವರ ?ಾಮಥAಗಳನುB 

_ೆb�ಸುವ+ದು. 

• ಸಂಬಂ�ತ Mಾಲು5ಾರರ ಪೂಣ .ಾಗವDಸು��ೆlಂ/�ೆ ಆಯ< �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಪ�ಸರ-

>ೇಬ1ಂ¡ ಅನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

 �

 6.5.2�ĕ’†Υ†ў�Ĝỳџ—уĎ’Ĳ�еΙẀ‗ΐĺјΉẃ—Ẁ÷ѕ—�

5ೇಶವ+ ರಫು� Vಾರುಕvdೆ�ೆ ಪೂ;ೈಸುವ ಅತAಂತ ಆಧು ಕ ಸಂಸ|ರZಾ ಮೂಲಭೂತ 

?ೌಕಯವನುB _ೂೆಂ/ದ<ರೂ, 5ೇ[ೕಯ Vಾರುಕvdೆ �ಷಯದ12 ಈ ವAವ?ೆ��ಲ2. �ೕನುಗಳನುB 

>ಾAಂ�ಂ¡ Sಾಣಗಳ12 ಮತು� ಸಗಟು / bಲ2;ೆ Vಾರುಕvdೆಗಳ12 ಅತAಂತ ಆ;ೋಗAಕರವಲ2ದ �ೕfಯ12 

Vಾ;ಾಟ Vಾಡ>ಾಗುf�5ೆ. �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರುಗಳ( ಇU5ಾಣಗಳ ಮತು� �ೕನು VಾರುಕvdೆಗಳನುB 

?ಾ�oಸಲು / ಸುYಾ�ಸಲು ಸ�ಾರವ+ ?ಾಕಷುd ಸ_ಾಯವನುB  ೕ�ದ<ರೂ, ಪ���f ಸುYಾ��ಲ2. 

ಇದು %ೆ;ೆಯ ;ಾಷ�ಗ�ಾದ xಾಂ�ಾ25ೇಶ, [�ೕಲಂ�ಾ ಮತು� »ೖೆ>ಾAಂ£�ೆ _ೂೇ1�ದ;ೆ .ಾರತದ12 

�ೕನುಗಳ Vಾ;ಾಟ ಮತು� ಬಳ� ೆ_ೆ�ಾ�ಗ/ರಲು ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ85.ೆ ದುರದೃಷdವ�ಾ , ಅತAಂತ 

ಆ;ೋಗAಕರವಲ2ದ �ೕfಯ12  ವDಸ>ಾದ �ೕನುಗಳನುB ಖ�ೕ/ಸಲು �ಾ�ಹಕರ ಪ�f;ೋಧವË 

ಕ�� ಇ5ೆ. �ೕ ನ ಅMಾರ ಆ;ೋಗA ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಪ�lೕಜನಗಳ _ೂೆರSಾ8ಯೂ, 

5ೇಶದ12 �ೕನು ?ೇವ%ೆಯ _ೆಚ�ಳವ+ �ಾಲ�ಾಲ�|ೆ  Yಾನ ಗfಯ12 xೆ�/ೆ5ೆ. ಆದ;ೆ COVID-19 

?ಾಂ�ಾ��ಕ ;ೋಗ ಹರ�5ಾ8 ಂದ  ಜ�ಾದ Sೂೆಂದ;ೆಯನುB ಅನುಭ�ಸ>ಾ85ೆ. ರಫು� 

Vಾರುಕvdೆಗಳ ಮುಚು���ೆlಂ/�ೆ, ಉSಾHದಕರು 5ೇ[ೕಯ VಾರುಕvdೆಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ 

ಅಗತAವನುB ಮನ�ೊಂ�5ಾ<;ೆ. ಇದ�ಂದ ರಫು� �ೕ1ನ ಅವಲಂಬ%ೆಯನುB ಕ�� Vಾಡಬಹುದು. 
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ಈ �ಷಯದ12  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳ(, �ಾ�ಹಕರ12 Qಾಗೃf ಮೂ�ಸುವ+ದರ QೊSೆ�ೆ, 5ೇ[ೕಯ ಪೂ;ೈ�ೆ 

ಸರಪUಯನುB ಮತ�ಷುd ಬಲಪ�ಸುವ+ದು ಮತು� bಲ2;ೆ Vಾ;ಾಟ ಮU�ೆಗಳ( �ೕನುಗಳನುB ತಮp 

ಉತHನBಗಳ ಪ�dಯ12 ?ೇ�ಸಲು Mೂೆ�ೕSಾ}ಹ  ೕಡುವ+5ಾ85ೆ. �ೕನನುB ಆ_ಾರದ  ಯ�ತ 

.ಾಗ�ಾ8ರುವ ಪ�5ೇಶಗಳ12 ಕೃG ಉತHನBಗಳ ?ಾ�ಾN�ೆಯಂS ೆ�ೕನನುB ;ೈಲು, �Vಾನ ಮತು� 

ರ?ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ��ಾ�f ದರದ12 ?ಾ8ಸಲು ಸಹಕ�ಸ>ಾಗುವ+ದು. �ಾ>ಾ ಮಕ|U�ೆ ಒದ8ಸುವ 

ಮYಾAಹBದ ಊಟದ12  �ೕನುಗಳನುB ?ೇ�ಸುವ  ೕf ಉಪಕ�ಮಗಳನುB Vಾಡ>ಾಗುವ+ದು.  

ಅಂSೆ�ೕ,  ೕf Mೂೆ�ೕSಾ}ಹವË ಸಹ ಸಣm ಸಂಸ|ರಣ ಘಟಕಗಳ ?ಾ�ಪ%ೆಯ ಕuೆ�ೆ ಗಮನ 

 ೕಡ>ಾಗುವ+ದು. ಅಂತಹ ಸಂಸ|ರZೆ5ಾರರು �ೕನು DಡುವU5ಾರ;ೊಂ/�ೆ ಸಂಪಕವನುB 

?ಾ�oಸುSಾ�;ೆ ಮತು� ಮೂಲ VೌಲAವಧ%lೆಂ/�ೆ ಉತHನBವನುB %ೇರ�ಾ8 ;ೆ?ೊdೕ;ೆಂªಗಳ( 

ಅಥ�ಾ ಇತರ ಮU�ೆಗU�ೆ Vಾ;ಾಟ VಾಡುSಾ�;ೆ. ಈ /c|ನ12, ಸಣm-ಪ�Vಾಣದ ಸಂಸ|ರZ ೆಮತು� 

bಲ2;ೆ �ಾAMಾ;ೋದAಮದ12 ಮD�ಯೆರ Mಾತ�ವನುB ಬಲಪ�ಸುವ ಗು�ಯನುB  ೕfಯು _ೂೆಂ/ದು<, 

ಅವ��ೆ �ಾAMಾರ {ಾ �ಾಗಲು ಮತು� ಈ �.ಾಗದ Vಾ�ೆ�ಂ¡ನ12 ಪ�ಮುಖ Mಾತ� ವDಸಲು 

ಅಗತA�ಾದ xೆಂಬಲವನುB  ೕಡುತ�5.ೆ 

ಅಂfಮ�ಾ8, ಆe>ೈe �ೕನು Vಾ;ಾಟದ xೆಳವN�ೆಯು _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

>ಾಭ5ಾಯಕ�ಾ8 ಸಂಸ|��ದ �ೕನುಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು ?ಾಕಷುd ಅವ�ಾಶಗಳನುB ಸೃGd�5ೆ. VೌಲA 

ಸರಪUಯನುB ಸಂgಪ��ೊUಸುವ ಮೂಲಕ �ೕನು�ಾರ��ೆ _ೆb�ನ ಆ5ಾಯ  ೕಡುತ�5.ೆ ಏ�ೆಂದ;ೆ 

ಅವರು �ಾ�ಹಕರ ಖ�ೕ/ xೆ>ೆಯ12 _ೆಚು�f�ರುವ MಾಲನುB _ೂೆಂ/ರುSಾ�;ೆ. �ೕನು�ಾರ;ೊಂ/�ೆ %ೇರ 

ಸಂಪಕ/ಂ5ಾ8 �ೕನು ಸಂಸ|ರZೆ5ಾರರು ಉತ�ಮ VೌಲA ಸರಪU  ಯಂತ�ಣವನುB 

_ೂೆಂದಬಹು5ಾ85.ೆ �ಾ>ಾನಂತರದ12, �ೕನು�ಾರರು ಅಗತA�ಾದ �ೌಶಲAಗಳನುB 

ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸಬಹು5ಾದ;ೆ, ಅವರು Mಾ�ರಂಭ/ಂದ �ೂೆ%ೆಯವ;ೆ�ೆ ಸಂಪಕ5ೂೆಂ/�ೆ ಆಂತ�ಕ 

VೌಲA ಸರಪUಗಳನುB ?ಾ�oಸಬಹುದು.  ೕfಯು ಅಂತಹ ಉಪಕ�ಮಗಳನುB xೆಂಬ1ಸುತ�5 ೆಮತು� 

ಉS�ೇ`ಸುತ�5.ೆ 
 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• �ೕನು ?ೇವ%ೆಯ >ಾಭದ ಬ�ೆ �ಾ�ಹಕರ Qಾಗೃf ಮೂ�ಸುವ+ದು ಮತು� �ೕನು ?ೇವ%ೆಯನುB 

ಜನo�ಯ�ೊUಸಲು ನೂತನ VಾಗಗಳನುB ಅ%nೇGಸುವ+ದು.  

• �ೕನುಗಳ �ೖೆ�ೆಟುಕು��ೆ ಮತು� ಲಭASೆ�ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂSೆ ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಗಳನುB 

ಸುYಾ�ಸುವ+ದು. 
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• ಉತHನB ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಆe>ೈe Vಾ�ೆ�ಂ¡ನಂತಹ _ೂೆಸ Vಾ�ೆ�ಂ¡ �YಾನಗಳನುB 

ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಮಧAವfಗಳ Mಾತ�ವನುB ಕ�� Vಾಡಲು ಸ�Uೕಯ ಉSಾHದಕ-ಸಂಸ|ರZೆ5ಾರರ VೌಲA 

ಸರಪUಗಳನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು. 

 

 6.5.3�ĢỳŁĘỳџ�ќѓ—ķ�жĦỳџ�ẃ—џƒē’ўї—Ļ�йē’ķ†Oẃ—Ẁ÷ѕ—�

.ಾರತದ �ೕನು �ಾAMಾರವ+ �ೕಗ�ಗಳ �ೕ>ೆ _ೆಚು� ಅವಲಂ�ತ�ಾ85.ೆ �ೕಗ�ಯು ರh�ನ 

ಪ�Vಾಣದ ಸುVಾರು �ೇ. 40 ರಷುd ಮತು� VೌಲAದ �ೇ. 68 ರಷುd ಒಳ�ೊಂ�5ೆ. ಈ ಸ B�ೇಶದ12, 

ಕಳವಳ�ಾ� ಸಂಗf�ಂದ;ೆ, ಕ�ದೆ 24 ವಷಗಳ12 �ಾAMಾರದ VೌಲAವ+ 13 ಪಟುd ಮತು� ಪ�Vಾಣವ+ 

5 ಪಟುd _ೆ�ಾ�8ದ<ರೂ, .ಾರತದ �ೕ ನ ರh�ನ ಸnರೂಪ ಒಂ5ೇ ಆ8ರುತ�5.ೆ /ೕಘ�ಾ1ೕನ 

ಅ]ವೃ/^�ೆ, .ಾರತದ ರಫು� ?ಾಮಥAವ+ �ೖೆ�ಧAಮಯ�ಾ8�, ಮತು� D�ಯುವ ಮತು� ಜಲಕೃG 

�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB ಸಂಪೂಣ�ಾ8 ಬಳ��ೂೆಳ()ವ+ದು ಅಗತA. ಇದಲ25,ೆ ಪ�ಮುಖ Vಾರುಕvdೆಗಳ 

ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು .ಾರfೕಯ ಸಂಸ|ರZಾ ವಲಯವ+ ಉನBತ ದQೆಯ 

VೌಲAವಧ%ೆ�ೆ _ೂೇಗುವ+ದು ಸಹ ಅಗತA�ಾ85.ೆ 

Vಾರುಕvdೆಗಳ �ಷಯದ12, ಈ ಅವ�ಯ12, ಯುಎy Vಾರುಕvdೆಯ12 .ಾರತವ+ 

ಯಶ�n�ಾ85.ೆ ಆದ;ೆ ಇಯು (EU)  Vಾರುಕvdೆಯ12 ಅ�ೂೆdಂದು ಯಶ�n�ಾಗ1ಲ2. bೕ%ಾ, 

ಮಧAMಾ�ಚA ಮತು� ಆ�ೆBೕಯ ಏ�ಾAದ12 _ೂೆಸ VಾರುಕvdೆಗಳನುB ಪ��ೇ[ಸುವ12 .ಾರತ 

ಯಶ�n�ಾ85.ೆ ಸHYಾತpಕ �ೖೆ�ಧAಮಯ �ೂೆಡು�ೆ ಈ Vಾರುಕvdೆಗಳ12 .ಾರತದ ?ಾ�ನವನುB ಮತ�ಷುd 

ಗ�d�ೊUಸಲು ಸ_ಾಯ Vಾಡುತ�5.ೆ 

ಆ5ಾಗೂA, Qಾಗfಕ �ಾAMಾರವ+ �]ನB ಅuೆತuೆಗಳ( ಮತು� ಪ��ೆ©ೕಧ%ೆ�ೆ _ೆಚು� 

ಒಳ�ಾಗುf�5.ೆ ��ೇಷ�ಾ8, ಯುಎy, ಇಯು ಮತು� ಜMಾeನ _ೆb�ನ VೌಲAದ Vಾರುಕvdೆಗಳ( 

_ೆಚು�f�ರುವ  ಬಂಧಗU�ೆ ಮುಖA�ಾ8 ಸುರRSೆ, %ೖೆಮಲA ಮತು� `ೕವ�ೖೆ�ಧA ಸಂರRZೆ 

ಒಳ�ಾಗುf�� ೆ (ಉ5ಾ. ಆ�ಗಳ( ಮತು� ಸಸ� ಗU�ೆ ರRZ)ೆ. ಆದ<�ಂದ,  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( 

ಸHYಾತpಕSೆಯನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಗುಣಮಟdದ  ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪU�ಾದAಂತ 

ಪS�ೆಹಚು��� ೆ (Treaceability) �ಾMಾ��ೂೆಳ()ವ+ದರ �ೕ>ೆ �ೇಂ/�ೕಕ�ಸುತ��.ೆ _ೆಚು�f�ರುವ ಆkಕ 

��f ಮತು� ಇತರ ಅಂಶಗUಂ5ಾ8 .ಾರತವ+ _ೆb�ನ ಆದASೆಯ ಸುಂಕ ಒಪHಂದಗಳನುB ಕ�ದೆು�ೂೆಳ()ವ 

/ ಮರU ಪuೆಯಲು �ಫಲ�ಾಗುವ ?ಾಧASೆ�5ೆ. ಆದ<�ಂದ, _ೂೆಸ ಅ]ವೃ/^[ೕಲ ;ಾಷ�ಗಳ 
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_ೂೆರ_ೂೆಮುp��,ೆ ಆದASೆಯ ?ಾ�ನVಾನವನುB ಕ�ದೆು�ೂೆಳ()ವ+ದು ಅಥ�ಾ xೇ;ೆ �ೕfಯ12 

_ೇಳ(ವ+5ಾದ;ೆ, Qಾಗfಕ ಸಹ�ಾ;ೇತರ �ಾAMಾರ �ಾSಾವರಣದ12 .ಾರತವ+ ಸHYಾತpಕ�ಾ8�ಸುವತ� 

 ೕf  ಯಮಗಳನುB ಗಮನ  ೕಡ>ಾಗುವ+ದು. 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ರಫು� Vಾರುಕvdೆ ಮತು� ರಫು� VೌಲAವನುB �ಸ��ಸಲು �ೕ ನ Qಾfಗಳ( ಮತು� ಉತHನB 

�ೖೆ�ಧASೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• _ೂೆಸ VಾರುಕvdೆಗಳನುB ಅ%nೇGಸುವ+ದು ಮತು� 'xಾ�ಂ£ ಇಂ��ಾ' ಸಮು5ಾ�_ಾರವನುB 

ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• �ೕನು ಮತು� �ೕನು ಉತHನBಗಳನುB ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಗುಣಮಟdವನುB _ೂೆಂ/ರುವಂSೆ 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು �ೕನು�ಾ��ೆ, ಬಂದರುಗಳ( ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ12 %ೈಮಲAವನುB 

ಸುYಾ�ಸುವ+ದು. 

• ಸಂರRZಾ ?ಾಧನಗಳ ಬಳ�ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ ಮೂಲಕ ಅU�ನಂbನ12ರುವ ಪ�.ೇದಗಳ 

ರRZಯೆನುB ಖbತಪ�ಸುವ+ದು.  

• ಪೂ;ೈ�ೆ ಸರಪUಯ12 ಪS�ೆಹಚು���ೆಯನುB (Traceability) ಅಳವ�ಸುವ+ದು. 

 

 6.6�јΠẃџ�ќѓ—ķ�ẄĢỳĜỳї�њѕĠỳẀĒ’�

 6.6.1�ẄĢỳĜỳї�њѕĠỳẀĒ’�

ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯು ಇf�ೕbನ /ನಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ವ+ ಎದು�ಸುf�ರುವ 

5ೂೆಡ� ಸ�ಾಲುಗಳ12 ಒಂ5ಾ85ೆ ಮತು� 5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಯ xೆಳವN�ೆಯ 

�ೇಗವನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು ಸಮಯ�|ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ8 _ೂೆಂ5ಾN� ೆಮತು�  ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗಳ( 

ಅಗತA�ಾ8�ೆ. ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ �ೕ>ೆ ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯ ಪ�Zಾಮಗಳ( 

.ಾರfೕಯ ಇಇQೆ£ ಮತು� ಸುತ�ಮುತ�1ನ ಸಮುದ�ಗಳ12 �ೋಚ�ಸುತ��.ೆ 5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ನuೆ�ದ ಹಲ�ಾರು ಅಧAಯನಗಳ( _ೆಚು�f�ರುವ SಾಪVಾನ�|ೆ ಅಥ�ಾ 

?ಾಗರಗಳ12ನ ಲವZಾಂಶದ Vಾದ�ಗಳ12ನ ಬದ>ಾವZೆ�ೆ ಸಂಬಂ�� �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ 

�ತರZಯೆ12ನ ಅವ+ಗಳ ಸಮೃ/^, ಸಂSಾ%ೂೇತHf� ನಡವU� ೆ ಮತು� ಇತರ h%ೂೆ>ಾ`ಕj 

ಗುಣಲRಣಗಳ12 ಬದ>ಾವZೆಯನುB 5ಾಖ1��.ೆ ಈ  ೕfಯು �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ �ೕ>ೆ 
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ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯ ಪ�Zಾಮಗಳ �ೕ>ೆ �ೇಂ/�ೕಕ��ದ ಅಧAಯನಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸುತ�5ೆ, 

ಅದು ಅಂತಹ ಹ�ಾVಾನ-M�ೇ�ತ ಬದ>ಾವZೆಗಳ ಬ�ೆ ನಮp fಳ(ವU�ಯೆನುB ಸುYಾ�ಸುತ�5ೆ ಮತು� 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕೃG ಸಮು5ಾಯಗಳ `ೕವನ�|ೆ Sೂೆಂದ;ೆ�ಾಗದಂS ೆ ಸಮಯ�|ೆ ತಕ|ಂSೆ 

_ೂೆಂ5ಾN�ಯೆ �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ಒದ8ಸುತ�5ೆ, ಹ�ಾVಾನ �ೖೆಪ�ೕತAದ ಬ�ೆ .ಾರತದ 

ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಬದ^Sೆಗಳ .ಾಗ�ಾ8, �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�ತ 

ಚಟುವ��ೆಗUಂದ _ೂೆರಸೂಸುವ ಹ�ರು ಮ%ೆ ಅ ಲಗಳನುB (`ಎr`) ಕ�� Vಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಹ�ರು �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಪ�ಕಲH%ೆಯನುB ��ಧ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೕನು ?ಾ�ಾN�ೆಯ �ೕ>ೆ ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯ ಪ�ZಾಮಗಳನುB 

�ೆ%ಾB8 ಅಥVಾ��ೂೆಳ)ಲು ಅಧAಯನ�|ೆ Mೂೆ�ೕSಾ}ಹ. 

• �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ ಹ�ಾVಾನ ಮತು� ಅದ�|ೆ ಸಂಬಂ��ದ %ೖೆಸ8ಕ 

ಘಟ%ೆಗUಂದ ತಂದ ಬದ>ಾವZೆಗU�ೆ _ೂೆಂ5ಾN�ೆ ಕು�ತು Mೖೆಲª lೕಜ%ೆಗಳನುB 

Qಾ��ೊUಸುವ+ದು. 

• �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇNಗಳ12, �ೕನು�ಾ��ೆ ಮೂಲ?ೌಕಯಗ�ಾದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರು, 

ಇU5ಾಣಗಳ( ಮತು� �ೕನು ಕೃG �ಾ�ಾಚರZೆಗಳ12 ?ೌರಶc� ಬಳ�ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಸಹ ಏQೆ }ಗಳ( ಮತು� �ಾಸ8 ವಲಯದ ಸಹ�ಾರ ಮತು� ಸಮನnಯದ12 ಹ�ಾVಾನ-��f?ಾ�ಪಕ 

ತಂತ�{ಾನಗಳನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು. 

 

 6.6.2�јΠẃџ�ẀŁẀĥ’ĸў�жĞ’―†хŁ�ќѓ—ķ�ẃќхłē’ўї—Ļ�ф˜ѓјΉẃ—Ẁ÷ѕ—�

.ಾರತದ ಸಮುದ� ಮತು� ಒಳ%ಾ�ನ ಪ�ಸರದ12ನ ��fಯು Vಾ1ನA/ಂ5ಾ8 ಒತ�ಡದ125 ೆ

ಮತು� ಇದು �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನು ಕ���ಾಗಲು ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ85.ೆ ಭೂ�ಯ12 _ೆಚು�f�ರುವ 

VಾನವಜನA ಚಟುವ��ೆಗಳ( ಮತು� ಅಸಮಪಕ ಸಂಸ|ರZೆ�ೆ �ಾಯ�YಾನಗUಂ5ಾ8 ಘನSಾAಜAಗಳ( 

ಅದರಲೂ2  /ಷd Mಾ2�d�ಗಳ12 (��ೇಷ�ಾ8, ಸೂRÊ-Mಾ2�d� ಕಣಗಳ() ಸಮುದ�ದ12 ಮತು� 

ಒಳ%ಾ�ನ  ೕ�ನ12 ಅ%ೇಕ ಪಟುd _ೆ�ಾ�85ೆ. ಇದು Mಾ�N ಮತು� ಸಸAಗಳ �ೕ>ೆ ನ�ಾ;ಾತpಕ ಪ�Zಾಮ 

�ೕರುತ�5.ೆ �ೕ ನ ಆ_ಾರ ಚಕ�ದ ಮೂಲಕ ಸೂRÊ Mಾ2�d� ಕಣಗಳ ಮನುಷA �ೆ ಮರU ಬರುf�ರುವ 

ಹಲ�ಾರು ಆತಂಕ�ಾ� ಅಧAಯನಗU�.ೆ 
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ಉ5<ೇಶ ಪೂವಕ�ಾ8 ಮತು� ಉ5<ೇಶ ರDತ�ಾ8 ಸಮುದ�ದ12 �ೕನು�ಾ��ಾ ಬ>ೆಗಳನುB 

�ಡುf�ರುವ+ದು ಸೂRÊಕಣಗಳ ವೃ/^�ೆ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ (Ghost fishing) �ಾರಣ�ಾ8 �ೕನು 

5ಾ?ಾ�ನುಗಳ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ �ೕರುತ�5.ೆ ಭೂ ಮತು� ಸಮುದ� ಆYಾ�ತ Vಾ1ನAವನುB 

ಪ�Zಾಮ�ಾ��ಾ8  ಯಂf�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ �ೕ1n�ಾರZಯೆನುB 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು  ಯಂತ�ಕ �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ಬಲಪ�ಸುವ ಉ5<ೇಶವನುB  ೕf 

 5ೇಶನಗಳ( _ೂೆಂ/�.ೆ �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ �%ಾAಸ,  Vಾಣದ12 ಮತು� ತರು�ಾಯ 

ಬ>ೆ ಬಳ�ಯೆ12 ಅಗತA ಕ�ಮಗಳನುB ಪ�ಗN� �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗUಂದ �ಾವ+5ೇ ರೂಪದ12 

ಸಮುದ� Vಾ1ನA�|ೆ �ೂೆಡು�ೆ  ೕಡದಂS ೆಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು �ೕನು�ಾರರು ಎಲ2 ಪ�ಯತBಗಳನುB 

VಾಡುSಾ�;ೆ. 

ಒಳ%ಾ�ನ ಮತು� ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ �ೕರುವ ಆ�ಾಸ?ಾ�ನಗಳ 

ಅವನf (habitat degradation) Vಾ1ನA ಮತು� ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯಂತಹ xಾಹA ಅಂಶಗಳನುB 

ಸಹ ಈ  ೕfಯು ಪ�ಗNಸುತ�5.ೆ ಸುYಾ�ತ  ವಹZಯೆು �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ ಕು�ತವನುB 

D�p�dಸುವ ?ಾಮಥAವನುB _ೂೆಂ/5,ೆ ಇದು �ೕನು `ೕವ;ಾ[ ಮತು� ಇಳ(ವ� _ೆಚ�ಳ�ೆ| 

�ಾರಣ�ಾಗುತ�5;ೆ ಒಳ%ಾಡು ಮತು� ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ �ಾGಕ ಆkಕ  ವnಳ >ಾಭಗಳ 

_ೆಚ�ಳ�|ೆ ಮತು� ಅಂfಮ�ಾ8 �ೕನು�ಾರರು ಮತು� ವಲಯದ ಇತರ Mಾಲು5ಾರರ ಆkಕ 

ಆ5ಾಯವನುB ಸುYಾ�ಸುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZೆ�ೆ fೕವ��ಾ8 ಬದ>ಾ�ಸುವ ಮತು� ಸು��ರ 

xೆಳವN�ೆಯನುB ?ಾ�ಸಲು ಸ_ಾಯ Vಾಡುವಂತಹ _ೂೆಸ VಾDf ಮತು� ತಂತ�{ಾನಗಳ ಹ�ವನುB 

ಉS�ೇ`ಸಲು  ೕf  ರಂತರ�ಾ8 ಪ�ಯfBಸುತ�5.ೆ 

ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗ�ಾದ ಬಂದರು ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ ಅ]ವೃ/^ಯು �ೆಲÍ�p 

ಕ;ಾವUಯುದ<ಕೂ| ಕಡಲ �ೂೆ;ೆತ ಮತು� ಸಂಚಯ�|ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ�5.ೆ ಈ xೆಳವN�ೆಗಳ( ಕ;ಾವU 

ಸಂರಚ%ಯೆ12 ಬದ>ಾವZೆಗಳನುB ತರಬಹುದು, ಇದು ಕ;ಾವU, ಪ�ಸರ �{ಾನ ಮತು� ಅಂfಮ�ಾ8 

�ೕನು�ಾ��ೆಯ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ �ೕರಬಹುದು. ಕ;ಾವUಯ12 ಮೂಲಭೂತ?ೌಕಯ 

ಅ]ವೃ/^ಯನುB ಪ�ಗNಸು�ಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನುB ಪ�ಹ�ಸಲು ?ಾಕಷುd �ಾಯ�YಾನಗಳನುB 

�ದ<ಪ�ಸಲು ಸ�ಾರ ಪ�ಗNಸುತ�5.ೆ 

ಕ;ಾವU ಮತು� ಕಡಲ fೕರದ ಪ�ಸರಗಳ( ಮತು� ಅದರ12 �ಾ�ಸುವ ಸಮುದ� �ೕನು 

ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ನ/ ೕ�ನ ಒಳಹ�ವ+ ಮತು� Mೂೇಷ�ಾಂಶಗಳನುB ತರುವ �ೆಸರುಗಳ (sediments) 

�ೕ>ೆ _ೆಚು� ಅವಲಂ�ತ�ಾ8�ೆ ಎಂಬುದು ಎಲ2�ಗೂ fU/ರುವ ��ಾರ. ಆ5ಾಗೂA, ಈ 
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ಜಲಮೂಲಗಳ( VಾನವಜನA ಒತ�ಡಗU�ೆ ಒಳಪ�dರುತ��,ೆ ಇದರ ಪ�Zಾಮ�ಾ8 ಪ�ಸರ ಗುಣಮಟd 

ಕು�ಯುತ�5 ೆಮತು� ನ/  ೕ�ನ ಒಳಹ�ವ+ ಕ���ಾಗುತ�5.ೆ ಇಂತಹ ಬದ>ಾವZೆಗಳ( ಹಲ�ಾರು 

ಪ�ಮುಖ ಅU�ೆಯ ಮತು� ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ಾ ಸಂಪನೂpಲಗಳ 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ 

�ೕರುತ��,ೆ ��ೇಷ�ಾ8 _ೆb�ನ VೌಲAದ �ೕಗ�ಗಳ( ಒಳ%ಾ�ನ ಕ;ಾವU  ೕ�ನ12 ತಮp `ೕವನ 

ಚಕ�ದ ಒಂದು ಹಂತವನುB ಪೂಣ�ೊUಸುತ��.ೆ ಆದ<�ಂದ, ಅಂತಹ ಕಡಲ fೕರದ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ 

ಸಮಗ�SೆಯನುB �ಾMಾಡಲು, ನ/ಗಳ  ೕ�ನ  ವಹZೆ ಮತು� ಕ ಷ�  ೕ�ನ ಹ���ೆ  ೕfಯು ಆದASೆ 

 ೕಡುತ�5.ೆ  

ಒಳ%ಾ�ನ ವಲಯದ12, ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ �ೕ>ೆ  �ಸ>ಾದ 

ಅZೆಕಟುdಗಳ( ಮತು� ತu�ೆೋuೆಗಳ( ತಮp Qೈ�ಕ `ೕವನ ಚಕ�ದ .ಾಗಗಳನುB ಪೂಣ�ೊUಸಲು 

ನ/ಯ �ೕಲ�|ೆ ಮತು� �ೆಳ�|ೆ ಚ1ಸುವ �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ ವಲ?ೆಯನುB  ಬಂ�ಸುತ��.ೆ  ೕf 

Vಾಗದ[ಗಳ ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ12ನ ಭ�ಷAದ ಎ>ಾ2 ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯ 

ಅ]ವೃ/^ಯ12 ಅಗತA ಸುರRSೆಗಳ( Qಾ�ಯ12� ೆ ಎಂದು ಖbತಪ�ಸುತ�5 ೆ ಮತು� 

�ಾಯ?ಾಧA�ಾದ>ೆ2>ಾ2 ಅ��ತnದ12ರುವ ರಚ%ೆಗಳ12ನ ಪ���fಯನುB ಸ�ಪ�ಸಲು ಪ�ಯfBಸುತ�5.ೆ 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• Mಾ2�d� ?ೇ�ದಂS ೆ Vಾ1ನA�ಾರಕಗಳನುB  ಯಂf�ಸಲು  ಯಂತ�ಕ �ಾಯ�YಾನಗಳನುB 

ಬಲಪ�ಸುವ+ದು ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ�ಂದ Vಾ1ನAವನುB ಕ�� Vಾಡಲು ಅಗತA ಕ�ಮಗಳನುB 

Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ()ವ ಮೂಲಕ ಉ5ಾಹರZೆ�ಂದ ಮುನBuೆಸಲು Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಸುYಾ�ತ  ವಹZಾ ಕ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ಾಸ?ಾ�ನದ (habitat) ಅವನfಯನುB ತuೆಯುವ+ದು, 

ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆಯ �ರುದ^ ��f?ಾ�ಪಕತnವನುB _ೆb�ಸುವ+ದು ಮತು� ಲಭA�ರುವ>ೆ2>ಾ2 _ೂೆಸ 

ತಂತ�{ಾನಗಳನುB ಅಳವ���ೂೆಳ()ವ+ದು. 

• �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�ತ ಮೂಲಭೂತ ?ೌಕಯಗಳ ಅ]ವೃ/^ಯ ಋZಾತpಕ ಪ�ZಾಮಗಳನುB 

ಕ�� Vಾಡುವ+ದು. 

• ನ/ಗಳ( ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಉಪನ/ಗಳ �ೕ>ೆ  �ಸ>ಾದ ಅZೆಕಟುdಗಳ( ಮತು� xಾA;ೇ´ಗಳ12 

ವಲ?ೆ �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ ಮುಕ� ಚಲ%ೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಒಳ%ಾಡು ಮತು� ಕ;ಾವU ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯನುB ರgಸಲು ಭೂದೃಶA/ಂದ ಕಡಲತ�ಯ (Land scape 

to Sea scape) �YಾನಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 
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6.6.3�ˆ†ĥ’―Ĳ†ο�јłě’†ѕхಳù�ќѓ—ķ�ĥỳгјłĕỳΝу�јΠẃџ�ẀŁẀĥ’ĸхಳї—Ļ�џΩẃ—Ẁ÷ѕ—�

ಸು��ರ �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಅ]ವೃ/^ಯನುB ಉS�ೇ`ಸು�ಾಗ, ಈ  ೕfಯು ಒಳ%ಾ�ನ ಮತು� 

ಸಮುದ� ಪ�ಸರದ ಪ�ಸರ ಸಮಗ�Sೆಯ  ವಹZೆ�ೆ ಒತು�  ೕಡುತ�5,ೆ ಇದ�ಂ5ಾ8 

ಅU�ನಂbನ12ರುವ, ಅU��ೆ ಒಳ�ಾ8ರುವ ಅಥ�ಾ ಸಂರgತ �ೕನುಗಳ Qಾfಗಳ �ೕ>ೆ �ಾವ+5ೇ 

ದುಷH�ZಾಮಗUಲ2 ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ)>ಾಗುವ+ದು. VಾAಂ�ೊ�ೕವಳ(, ಕಡಲ ಜಲಸಸAಗಳ xೆ£

ಗಳ( ಮತು� ಹವಳದ ಬಂuಗೆಳ( ಕ;ಾವU ಸಮುದ� ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ ಅ�.ಾಜA ಅಂಗ�ಾ85 ೆಮತು� 

ಅ%ೇಕ �ೕನು ಪ�.ೇದಗಳ( ಮತು� ಸಮುದ� ಸಸ� ಗU�ೆ (ಉ5ಾ. ಡು�ಾಂ¡) �ಾಸ?ಾ�ನ ?ೇ�ದಂSೆ 

ಹಲ�ಾರು ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಯ ?ೇ�ೆಗಳನುB ಒದ8ಸುತ��.ೆ ಅಂತಹ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳನುB VಾನವಜನA 

ಚಟುವ��ೆಗಳ ಪ�ZಾಮಗUಂದ ರgಸ>ಾಗುತ�5.ೆ ಅಂSೆ�ೕ, ಅU�ನಂbನ12ರುವ ಅ%ೇಕ ಪ�.ೇದಗಳ( 

ನ/ಗಳ12 (ಗಂ�ೆಯ uಾ1¤eಗಳ() �ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಸಂ�AೆಯನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು 

ಪ�ಯfBಸ>ಾಗುf�5.ೆ 

 �

 6.6.4� Κ†Βї� Κ†ψ� (Fish meal) йēỳļѕė’� ќѓ—ķ� ˜уĨ� Κ†ї—хಳ� Ψя—ẀΣўї—Ļ�

ΒўгΎłẃ—Ẁ÷ѕ—�

�ೕ ನ �ೕj ಉSಾHದ%ಯೆ12 .ಾರತ _ೂೆಸ5ಾ8 ಪ��ೇ[�ರುತ�5.ೆ ಈ ಎ>ಾ2 ವಷಗಳ12, 

�ೕ ನ �ೕjನುB ಆಮದು Vಾ��ೂೆಳ)>ಾಗುf�ತು� ಆದ;ೆ ಈಗ 5ೇ[ೕಯ ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಪೂ;ೈ�ದ 

ನಂತರ, .ಾರತವ+ �ೕ ನ �ೕjನ  ವnಳ ರಫು�5ಾರ 5ೇಶ�ಾ85.ೆ �ೕ ನ �ೕj ಉSಾHದ%ೆ ಮತು� 

ಮ� ಸಂಗ�ಹZಯೆ ಕು�ತು  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( ಈ ವಲಯವನುB ಉU��ೂೆಳ)ಲು ತುತು 

ಅವಶAಕSೆಗಳ12 ಒಂ5ಾ85ೆ. ?ಾVಾನA�ಾ8 ಜಲಕೃG�ೆ �ೕ ನ �ೕj ಮತು� ಮ� ಉSಾHದ%ೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟdದು<, �ಾಸ�ವದ12, DಡುವU ಮತು� ಜಲಕೃG �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಅಂbನ12 ನuೆಯುತ�5ೆ 

ಮತು� ಎರಡರ �ೕಲೂ ಪ�Zಾಮ �ೕರಬಹುದು. ಕೃG �ೂೆಳಗಳ12 ಸಂಗ�Dಸಲು ಅಥ�ಾ ಸಮುದ� 

ಕೃG�ಾ8  ಸಗ/ಂದ ಸಂಗ�D�ದ �ೕನುಮ�ಗಳನುB ಉU��ೂೆಳ()�ಾಗ, fರಸ|�ಸಲHಟd ಅ%ೇಕ ಇತರ 

�ೕ ನ Qಾfಗಳ ಸಂ�Aೆಯ �ೕ>ೆ ಪ�Zಾಮ �ೕರುತ�5.ೆ �ೕ ನ �ೕjಗಳ ಉSಾHದ%ಾ ಘಟಕಗಳ(, 

ಒಂದು ಕuೆ ʻಕಸದ �ೕನು'ಗಳ (Trash fish) ಉSಾHದಕ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸ_ಾಯ Vಾ��ೆ. ಆದ;ೆ �ೕ ನ 

�ೕj ಘಟಕಗಳ ಸಂ�Aೆ _ೆb�5ಾಗ ಅವ+ಗಳ xೇ��ೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು �ಾತ� ಮತು� ಸಂರRZೆಯ 

��fಯನುB >ೆc|ಸ5ೆ 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ12 D�ಯಲು �ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ( ಈಗ �%ಾಶ�ಾ� 
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ಬ>ೆಗಳನುB ಬಳಸುf��.ೆ ಕ%ಾಟಕದ12ರುವ ಘಟಕಗಳ12 ಉತHf��ಾಗುವ 5ೂೆಡ� ಪ�Vಾಣದ �ೕ ನ  

�ೕjಗಳ( ಸಣm �ಾತ�ದ ಭೂSಾ� �ೕನು (?ಾ�ೕe) ಗಳನುB ಬಳಸುತ�5,ೆ ಇದು ಭೂSಾ� 

�ೕ ನ ಸಂ�Aೆಯ ಸು��ರSೆಯ �ೕ>ೆ ನ�ಾ;ಾತpಕ ಪ�Zಾಮ �ೕರುತ�5.ೆ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( 

ಅಂತಹ ಪ�ವತ%ೆ�ಾ8 �ಾದA �ೕನು Qಾfಗಳ ಬಳ�ೆಯನುB  ರುSಾ}ಹ�ೊUಸುತ��.ೆ ಇದಲ25ೆ, 

ಪ�ಾಯ ಮೂಲಗಳ( ಮತು� ಸು��ರ�ಾ8 DಡುವU Vಾ�ದ �ೕನು�ಾ��ೆ�ಂದ �ೕ ನ �ೕj

ನುB ಉSಾH/ಸುವ ಕು�ತು ಆs & � ಅನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸ>ಾಗುವ+ದು ಮತು� ಗುಣಮಟdದ �ೕ ನ 

�ೕjನುB ಎ>ಾ2 �ೇತ�ಗU�ೆ (�ೂೇU, ಜಲಚರ ?ಾಕZೆ, ಇSಾA/) ��ರ ಪೂ;ೈ�ೆಯನುB 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಒಟುd �ೕ ನ �ೕjನ ಅಗತAವನುB ಅಂ5ಾಜು Vಾಡ>ಾಗುತ�5.ೆ  

 

6.6.5�Β†Ρ�жΏăуē’�ќѓ—ķ�ẃќ—ѕł�Ęỳłĕ’†Υу�Џ†ъė’�

.ಾರತದ ಕ;ಾವU ಮತು� ಸಮುದ� ಪ�ಸರವ+ _ೆb�ನ ಉSಾHದಕSೆಯನುB _ೂೆಂ/ರುವ �ಶnದ 

[�ೕಮಂತ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ12 ಒಂ5ಾ85.ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಸು��ರ�ಾ8 DಡುವU Vಾ�ದ;ೆ ಮತು� 

ಉತ�ಮ�ಾ8  ವD�ದ;ೆ Vಾತ� ಈ %ೖೆಸ8ಕ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಉಪlೕ8��ೂೆಳ)ಲು, ಮತು� 

ಆ_ಾರ ಸುರRS ೆ ಮತು� >ಾಭ5ಾಯಕ ಉ5ೂೆAೕಗವನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು  ೕ1 ಆkಕSಯೆು 

ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶವನುB ಒದ8ಸುತ�5ೆ. .ಾರತವ+  ೕ1 ಆkಕSಯೆ �ಾಯ ರತ �ಾA�ಾAನವನುB ಈ 

�ೕf ಸHಷdಪ�ಸ>ಾ85ೆ. ʻʻ ೕ1 ಆkಕSೆಯು ಸಮುದ� ಆ;ೋಗAವನುB �ಾMಾಡುತ�, ?ಾVಾ`ಕ-

ಆkಕ ಅ]ವೃ/^�ೆ .ಾರತದ �ಾನೂನು �ಾAo��ೆ ಒಳಪಡುವ ?ಾಗರಗಳ( ಮತು� ಸಮುದ�ಗಳ 

?ಾಮಥAವನುB ಅ%nೇGಸಲು ಮತು� ಉತ�ಮ�ೊUಸಲು ಬಯಸುತ�5.ೆ  ೕ1 ಆkಕSಯೆು ಉSಾHದ%ೆ 

ಮತು� ಬಳ�ೆಯನುB ?ಾಮಥA5ೂೆಂ/�ೆ ಸಂಪcಸುತ�5,ೆ ಮತು� ಆkಕ ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಪ�ಸರ 

ಸು��ರSೆ�ೆ ಸಮಗ� �ಾಯ�YಾನವನುB ರೂoಸುತ�5.ೆ ಇದು ಕಡ>ಾ�ೆಯ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( (ಸಮುದ�) 

_ಾ�ೆ�ೕ ಕ;ಾವU (fೕರ ಪ�5ೇಶ) ಎರಡನೂB ಒಳ�ೊಳ()ತ�5.ೆʼʼ ಪ�ಸು�ತ ಅಂ5ಾ`ನ ಪ��ಾರ, ಒಟುd 

VೌಲAವಧ%ಯೆ12 (`�ಎ) .ಾರತದ12  ೕ1 ಆkಕSೆಯ �ಾತ�ವ+ ��ರ xೆ>ೆಗಳ12 4.6 ಲR �ೂೇ� 

ರೂ. ಮತು� 2016-17ರ12 ಪ�ಸು�ತ xೆ>ೆಯ12 5.5 ಲR �ೂೇ� ರೂ. ಎಂದು ಅಂ5ಾ`ಸ>ಾ85ೆ. 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG �ೇತ�ವ+ .ಾರfೕಯ ಆkಕSೆಯ c��ಾತpಕ �.ಾಗ�ಾ8 

_ೂೆರ_ೂೆಮುpf�5 ೆಮತು� ಮುಂಬರುವ ಅವ�ಯ12 ಗಮ%ಾಹ xೆಳವN�ೆಯ ಪಥದ12 ?ಾಗುವಂf5ೆ. 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ಸಹ  ೕ1 ಆkಕSಯೆ ಉಪಕ�ಮಗಳ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗ�ಾ8�ೆ. ಈ 

ಉಪಕ�ಮವ+ ಆ_ಾರ ಭದ�Sೆ, ಬಡತನ  ಮೂಲ% ೆಮತು� ಜಲಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರ  ವಹZೆ�ೆ 
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xೆಂಬಲ�ಾ8 ಹೂ�� ೆಮತು� %ಾ�ೕನASೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಸಮು5ಾ�_ಾರ 

VೌಲA ಸರಪU�ೆ ��ೇಷ ಗಮನವನುB  ೕ�, ಜಲಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರ xೆಳವN�ೆ ಮತು� 

 ವಹZಯೆನುB ಸುYಾ�ಸುವ  �dನ12 ಈ ಉಪಕ�ಮವ+ ಸಮಗ� �ಾಯ�YಾನವನುB ರೂoಸುತ�5.ೆ 

ಆ5ಾಗೂA, ಸಮುದ� Qಾಗದ ಸHYಾತpಕ xೇ��ಗೆಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು,  ೕ1 

ಆkಕSಯೆ ಅನು�ಾ�ನ�|ೆ ಪ�ಮುಖ ?ಾಧನ�ಾ8ರುವ ?ಾಗರ Mಾ�5ೇ[ಕ lೕಜ%ೆ (ಎಂಎyo) ಯು 

ಮಹತnವನುB ಪuೆದು�ೂೆಳ()ತ�5.ೆ ಸಮುದ�ಗUಂದ ಖ ಜ ಮತು� Sೖೆಲ ಪ��ೆ©ೕಧ%ೆ / _ೂೆರSೆ�ೆಯುವ 

xೇ��,ೆ _ೆಚು�f�ರುವ ಕಡಲ �ಾNಜA ದಟdZೆಯ ಪ�Vಾಣ ಮತು� ರRZಾ ಉ5<ೇಶಗU�ಾ8 ಸ�ಳಗಳನುB 

�ಾ�<�ಸುವ+ದ;ೊಂ/�ೆ, �ೕನು�ಾ��ೆ�ೆ ಲಭA�ರುವ ಸಮುದ�ದ ಸ�ಳವ+ ಕ���ಾಗುf�5.ೆ 

ಸಮ�ಾ1ೕನ xೆಳವN�ೆಗಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು, ಎ>ಾ2 ಆkಕ ಚಟುವ��ೆಗಳ( ಸ��ಾದ 

ಸ�ಳವನುB ಪuೆದು�ೂೆಳ()ವ+ದನುB ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು ಮತು� ಘಷZೆಗಳನುB ಕ�� Vಾಡಲು 

 ೕfಯು ಉತ�ಮ�ಾದ ಎಂಎyo�ೆ ಒತು�  ೕಡುತ�5.ೆ ಅಗತA�ರುವ12 ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ xೆಂಬಲವನುB 

ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಸಂ?ೆ�ಗUಂದ ಸಹ �ೂೇರ>ಾಗುತ�5.ೆ 

 

 6.7�ĥỳĜỳOу�ћѕłē’�ќѓ—ķ�ẃ—џƒēỳ�ċỳґхಳù�

 6.7.1�ẃђĶ�јłĜỳђѕ�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ќѓ—ķ�ъґу‗Φўї—Ļ�ẃ—џΩѓĆ’―Σẃ—Ẁ÷ѕ—�

ಸಮುದ� ಮತು� ಒಳ%ಾ�ನ  ೕ�ನ12ನ .ಾರfೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಮೂಲ ಲRಣ�ಂೆದ;ೆ 

ಸಣm-ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆಯ (ಎyಎyಎ�) Mಾ�ಬಲA. ಇ5ೇ �ೕfಯ bತ�ವನುB 

ಜಲಕೃGಯ12ಯೂ �ಾಣಬಹುದು, ಅ12 _ೆb�ನ �ೕನು ಕೃGಕರು ಬಹಳ ಕ�� DಡುವUಗಳನುB 

_ೂೆಂ/5ಾ<;ೆ ಮತು� bಕ| �ೂೆಳಗಳ12 �ೕನುಗಳನುB xೆ�ಸೆುSಾ�;ೆ. �ೇತ�ದ ಈ ಗುಣಲRಣವ+ ಭ�ಷA 

ಮತು� ಸಮ?ೆAಗಳನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಉ5ೂೆAೕ�ಾವ�ಾಶದ �ಷಯದ12, ಬಂಡ�ಾಳದ ಕ�� ಅವಶAಕSೆ, 

ಸರಳ ತಂತ�{ಾನದ ಬಳ�ೆ ಇSಾA/ಗಳ( ಉತ�ಮ ಗುಣಗ�ಾ8�ೆ. _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆ ಹU)�ಾ�ನ ಪ�5ೇಶಗಳ12, 

�ಾ��ೕಣ ಒಳ%ಾ�ನ12 ಮತು� ಕ;ಾವUಯ12 _ೆಚು� ಚದು�_ೂೇ8ರುವ+ದು, ಅಗತA�ಾದ ಮೂಲಭೂತ 

?ೌಕಯಗಳ  Vಾಣ�|ೆ {ಾನ ಮತು� ತಂತ�{ಾನ, Vಾ�ೆ�ಂ¡, Vಾ ಟ�ಂ¡ ಮತು� ಕ�� 

?ಾಮಥAದ ಹೂ�� ೆಮತು� %ಾ�ೕನASೆಗಳನುB �ಸ�ರZೆ�ೆ ಸಮ?ೆA�ಾ8�ೆ.  

ಸಣm ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB (ಎyಎyಎ�) ಭದ�ಪ���ೂೆಳ)ಲು ಅಗತA�ರುವ 

®ದಲ ಮತು� ಪ�ಮುಖ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( Dೕ85ೆ: (i) ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ Vಾಗಸೂbಗಳ( 

ಮತು� ;ಾG�ೕಯ ಸVಾ>ೋಚ%ೆಗಳನುB ಆಧ�� ʻಸಣm-ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆ'ಯನುB �ಾನೂನು 



Page | 51   

ಬದ^�ಾ8 MೂೇGಸುವ+ದು.  ೕf xೆಂಬಲ�ಾ|8 ಇತರ ಪ�ಮುಖ �ೇತ�ಗಳ(: (ii) ಸಣm-ಪ�Vಾಣದ 

ಕೃGಕ��ೆ ವAವ_ಾರವನುB  ವDಸಲು ಸnಯಂ-ಸಂಘ�ಸಲು Mೂೆ�ೕSಾ}ಹಕಗಳನುB �%ಾAಸ 

�ೊUಸುವ+ದು; (iii) �ೌಶಲA, ಪ�ಣf ಮತು� ಉದAಮ[ೕಲSಯೆನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು. (iv) ಸn-

ಸ_ಾಯ ಗುಂಪುಗಳ( (ಸnಸ_ಾಯ ಸಂಘಗಳ() / ಸಹ�ಾ�ಗಳ( / �ೕನು�ಾರರ ಸಂಘ (ಎ�ಎ�

oಒ) ಗ�ಾ8 ಸಂಘ�ಸಲು ಮತು� ಅವರ ಉದAಮವನುB _ೆb�ಸುವ+ದು; v( ) ಎyಎyಎ�ಗU�ಾ8 

%ೖೆಸ8ಕ ಮತು� ಆkಕ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಗುರುfಸುವ+ದು / ಹಂb� ೆVಾಡುವ+ದು; (vi) ��ೇಷ�ಾ8 

ಎyಎyಎ� ಮD�ಯೆ��ೆ ಅಗತA �ೌಶಲA ಮತು� ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಪuೆಯಲು ಕ�ಮವDಸುವ+ದು. 

ಮತು� (vii) ��f?ಾ�ಪಕತn ಮತು� ?ಾVಾ`ಕ ಸುರRSಾ QಾಲಗಳನುB ��ೇಷ�ಾ8 `ೕವ ��, ಅವರ 

ಉಪಕರಣ, ಬ>ೆ, ಸnತು�ಗಳನುB %ೖೆಸ8ಕ ��ೂೇಪ �� ಮೂಲಕ ಸುYಾ�ಸುವ+ದು.  

ಭೂ- ೕರು-ಬಳ�ಯೆ  ೕf, ಅಗತA�ರುವ ಕuೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ?ಾಮಥAವನುB 

ಉತ�ಮ�ೊUಸುವ+ದು, ಸಮುದ� ಮತು� ಒಳ%ಾ�ನ  ೕ�ನ ಪ�ಾಯ ಉಪlೕಗಗಳ( ಮುಂSಾದ 

?ಾVಾ`ಕ-ಆkಕ ಅ]ವೃ/^ VಾತುಕSೆಗಳ12 ಎyಎyಎ�ನ ಸಂಪೂಣ .ಾಗವDಸು��ೆಯನುB 

ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು  ೕf xೆಂಬಲವË ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಇದನುB Vಾಡಲು �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� 

ಜಲಕೃG �ೇತ��|ೆ ಎyಎyಎ�  ೕ�ದ �ೂೆಡು�ೆಗಳ ಬ�ೆ ಸಮಪಕ VಾDfಯನುB ಸಂಗ�Dಸುವ+ದು 

ಅಗತA�ಾ85ೆ, ಮತು� ಅದು ?ಾVಾನA�ಾ8 ಸHಷd�ಾ8ರುವ+/ಲ2.  

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• �ೇತ�ವನುB �ಾA�ಾA ಸುವ ಸಲು�ಾ8 ಎyಎyಎ�ನ �ಾAo� ಮತು� ಗುಣಲRಣಗಳನುB 

ಒಪುHವ+ದು. 

• ?ಾVಾ`ಕ-ಆkಕ ಅ]ವೃ/^ VಾತುಕSೆಗಳ12 ಎyಎyಎ�ನ ಸಂಪೂಣ .ಾಗವDಸು��ೆ 

ಮತು� Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()��ಯೆನುB ಖbತಪ�ಸುವ+ದು. 

 �

 6.7.2�ĥỳĜỳOу�ћѕłē’,�Ρгх�ẃĜỳїē’�ќѓ—ķ�ΧĸΎĥỳĸјуѓņẀї—Ļ�ј―Ğ’‡ẃ—Ẁ÷ѕ—�

ಪ�ಸು�ತ ಕ>ಾAಣ ಕ�ಮಗಳನುB ಮುಂದುವ;ೆಸಲು ಸ�ಾರ ಪ�ಗNಸುತ�5 ೆಮತು� %ೇರ >ಾಭ 

ವ�ಾವZೆ lೕಜ% ೆ (���ಎy) ಮೂಲಕ 5ೇಶದ �ೕನು�ಾರ ಸಮು5ಾಯ / �ೕನು 

�ಾ�ಕ��ೆ ಸಮಪಕ ಸುರRSಾ QಾಲಗಳನುB ಒದ8ಸಲು �ಾಯಕ�ಮಗಳನುB ಮತ�ಷುd 

ಬಲಪ�ಸುತ�5.ೆ ಅಂತಹ ಕ�ಮಗಳ12 ಸಮು5ಾಯ ಕ>ಾAಣ, ��, ವಸf ಮತು� �ೕನು�ಾರ��ೆ ಇತರ 
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?ೌಲಭAಗಳ( ಸಹ ?ೇ��ೆ. �ಪ�ೕತ ಪ�ಕೃfಯ ಹ�ಾVಾನ ಘಟ%ೆಗ�ಾದ ಚಂಡVಾರುತದ 

ಉಲ�ಣಗಳ(, ಚಂಡVಾರುತಗಳ(, ;ಾRಸ ಅ>ೆಗಳ( ಮತು� ಪ��ಾಹಗಳನುB %ೖೆಸ8ಕ �ಪತು�ಗಳ( ಎಂದು 

ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5.ೆ ಅ5ೇ �ೕfಯ12, Sೖೆಲ ?ೋ��ೆಗಳಂತಹ Vಾನವ  �ತ ಅವಘಡಗಳನುB ಸಹ 

�ಪತು�ಗ�ಂೆದು ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5ೆ ಮತು� Sೂೆಂದ;ೆ�ಾದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಮು5ಾಯಗU�ೆ ಅವರ 

`ೕವ%ೂೇMಾಯದ ಪುನಃ?ಾ�ಪ%ೆ�ೆ xೆಂಬಲ / %ೆರವ+  ೕಡ>ಾಗುವ+ದು. ಸಮುದ�ದ12 �ೕನು�ಾರರ 

Mಾ�ಣ_ಾ  ಪ�ಕರಣಗಳ12, ಪ�_ಾರ�ಾ|8 �ಾಯ�YಾನಗಳನುB ಸರಳ�ೊUಸ>ಾಗುವ+ದು ಮತು� 

Sೂೆಂದ;ೆ8ೕuಾದ �ೕನು�ಾರ ಕುಟುಂಬಗU�ೆ ಪ�lೕಜನಗಳನುB ಸೂಕ� ಸಮಯ5ೂೆಳ�ೆ 

ಒದ8ಸ>ಾಗುತ�5ೆ. 

ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG �ೇತ�ಗಳ12 ವಲ?ೆ �ಾ�ಕರು ಪ�ಮುಖ 

ಘಟಕ�ಾ85ಾ<;ೆ. ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ�ಾ8, ತ�ಳ(%ಾಡು ಮತು� ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶದ �ೕನು�ಾರರು 

�ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ12 �ಾ�ಕ;ಾ8 ಇತರ ;ಾಜAಗU�ೆ ವಲ?ೆ _ೂೇಗುf�ದ<ರು. ಆ5ಾಗೂA, 

ಇf�ೕbನ ವಷಗಳ12, ಒಳ%ಾ�ನ ;ಾಜAಗಳ( / ಅ?ಾ}ಂ, ಬಂ�ಾಳ ಮತು� �_ಾರದ ಪ�5ೇಶಗUಂದ 

ವಲ?ೆ ಬಂದವರು ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇNಗಳ( ಮತು� ಜಲಕೃG �ೇಂದ�ಗಳ12 �ೆಲಸ 

Vಾಡುf�5ಾ<;ೆ. ಅಸಮಪಕ �ೌಶಲA ಮತು� ಗುರುfನ 5ಾಖ>ೆಗಳ �ೂೆರSೆ�ಂ5ಾ8, ಅಂತಹ ವಲ?ೆ 

�ಾ�ಕರು `ೕವ%ೂೇMಾಯ�ಾ|8 ತಮp Mಾ�ಣವನುB ಪಣc|ಡುf�5ಾ<;ೆ.  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( 

�ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ12 �ೆಲಸ Vಾಡಲು ತರxೇf  ೕಡುವ+ದು, ಅವ+ಗಳ 5ಾಖ>ೆಯ  ವಹZ,ೆ 

ಮತು� ಸಮುದ�ದ12 �ಾಯ ಅಥ�ಾ ಮರಣ ಸಮಯದ12 �Vಾ  ೕಡುವ+ದನುB ಒಳ�ೊಂಡಂS ೆಅಂತಹ 

ವಲ?ೆ �ಾ�ಕರನುB Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()ವ ಪ�c��ಯನುB ಸುಗಮ�ೊUಸುತ�5ೆ. ಅಂSೆ�ೕ, �ೕನು 

?ಾ�ಾN�ೆ �ೇತ�ಗಳ(, ಸಂಸ|ರಣ ಘಟಕಗಳ12 �ೆಲಸ  ವDಸುf�ರುವವ�ಗೂ lೕಗA ʻ�ೆಲಸದ 

�ಾSಾವರಣʼವನುB  ೕಡ>ಾಗುವ+ದು.  

�ೕ ನ ಸಂಪನೂpಲದ ಆ;ೋಗAದ �ೕ>ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ  �ೇಧದ ಸ�ಾ;ಾತpಕ ಪ�Zಾಮಗಳ( 

_ೆb�ನ Mಾಲು5ಾರ�ಂದ ವAಕ��ಾ8�ೆ. �ೆಲವ+ ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( ಮತು� Mಾಲು5ಾರರು  �ೇಧದ 

ಅವ�ಯನುB ಪ�ಸು�ತ 61 /ನಗಳ ಅವ��ಂದ _ೆb�ಸುವ ಅಗತAವನುB ವAಕ�ಪ��5ಾ<;ೆ.  �ೇಧದ 

ಪ�lೕಜನ ಮತು� ಸಹ�ಾರವನುB Mಾಲು�ಾರರ ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು, �ೕನು�ಾ��ೆ  �ೇಧದ 

ಅವ�ಯ12 �ೕನು�ಾರ��ೆ ಲಭA�ರುವ ಪ�_ಾರದ MಾA�ೇ´ ಅನುB ಸ�ಾರ ಮತ�ಷುd ಬಲಪ�ಸುತ�5.ೆ 

ಇದು ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸಂರRZೆಯ12 Mಾಲು5ಾರರು ಒಳ�ೊಳ()ವ+ದನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದಲ25ೆ, ಕು�ತ / 

ಸವಕUಯ ಲRಣಗಳನುB Sೂೇ�ಸುf�ರುವ �ೕನು 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ ಪುನಃ��ೇತನ ಮತು� ಪುನಃ?ಾ�ಪ%ೆ�ೆ 
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ಸಹ�ಾ��ಾಗುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಹ�ಾ� ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ಹಲ�ಾರು ವಷಗಳ12 xೆಳವN�ೆಯನುB 

ಕಂ�� ೆಮತು� �ೆಲವ+ ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ12, ಅಂತಹ ಸಹ�ಾರ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ತಮp ಯಶಸ}ನುB 

ಪ�ದ[��ೆ. �ೕನು DಡುವU ಮತು� DಡುವU ನಂತರದ �ಾಯಗಳನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಉತ�ಮ 

ವAವ_ಾರ Vಾದ�ಗಳನುB ಅಳವ���ೂೆಂಡ;ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಹ�ಾ� ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ಸಮು5ಾಯ�|ೆ 

ಉತ�ಮ ?ೇ�ೆ ಸ12ಸುತ��.ೆ ಅಗತA�ರುವ ಕuೆ �ೌಶಲA ಅ]ವೃ/^ ಮತು� Sಾಂf�ಕ ಮತು� ಆkಕ %ೆರವ+ 

 ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಗಳ( ಮತು� ಎ�ಎ�oಒಗಳನುB ಸ�ಾರ ಮತ�ಷುd 

ಸುಗಮ�ೊUಸುತ�5 ೆಮತು� ಬಲಪ�ಸುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಹ�ಾVಾನ ಸಂಬಂ�ತ ಸಮ?ೆAಗಳನುB 

ಪ�ಹ�ಸಲು �{ಾನ ಆYಾ�ತ �YಾನವನುB ಅನು�ಾ�ನ�ೊUಸಲು ಸಹ�ಾ� ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB 

Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸ>ಾಗುತ�5 ೆಮತು� ಬಲಪ�ಸ>ಾಗುತ�5ೆ. 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಉಪಕರಣಗಳ( ಮತು� 5ೂೇNಗಳನುB ಖ�ೕ/ಸಲು �ೕನು�ಾರ��ೆ ?ಾಂ��ಕ 

?ಾಲದ ಲಭASೆಯು ಅ%ೇಕ�ೇ� ೆ ಬಹಳ ಕಷdಕರ�ಂೆದು ?ಾ�ೕSಾ85ೆ, ಮತು� ಆ5ಾಯದ ಅ [�ತSೆ 

ಸn.ಾವ/ಂ5ಾ8 ಅ%ೇಕ �ೕನು�ಾರರು �ಾಸ8 ಹಣ�ಾಸು ಮತು� ಮಧAವfಗಳ ?ಾಲದ ಬ>ೆ�ೆ 

�ೕಳ(Sಾ�;ೆ. ಈ ಪ���fಯನುB ಪ�ಹ�ಸಲು, �ೕನು�ಾರ��ೆ ಉ5ಾರ  ಯಮಗಳ( ಮತು� 

ಷರತು�ಗ��ೆಂ/�ೆ ?ಾವಜ ಕ ಹಣ�ಾಸು ಒದ8ಸುವ+ದನುB ಸ�ಾರ ಪ�ಗNಸುತ�5.ೆ ಅಂSೆ�ೕ, 

 ೕfಯು �ೕನು�ಾ��ೆ ಸnತು�ಗ�ಾದ ಬ>ೆ ಮತು� 5ೂೇNಗಳನುB ��ಯ �ಾAo��ೆ ತರುವ ಗು�ಯನುB 

_ೂೆಂ/5.ೆ %ೖೆಸ8ಕ �ಪತು�ಗಳ( ಮತು� ಇತರ ಕಷdಕರ ಸಮಯದ12ನ ನಷdವನುB ಸ�ದೂ8ಸಲು ಇದು 

�ೕನು�ಾರ��ೆ ಸ_ಾಯ Vಾಡುತ�5.ೆ ಅಂSೆ�ೕ, ಜಲಕೃGಕ��ೆ  ೕfಯು xೆ� ೆ�� ಮತು� ಅವರ 

ಆ��ಗ�ಾದ ಏ;ೇಟs, �ಾಟs ಪಂ� ಇSಾA/ಗಳ ��ಯನುB ಒದ8ಸುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/5.ೆ 

�ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 �ೕನು DಡುವU ನಂತರದ ಚಟುವ��ೆಗಳ12 ಒಟುd ಉ5ೂೆAೕ8ಗಳ Mೖೆc 

�ೇಕuಾ 69 ರಷುd ಮD�ಯೆರು ಇ5ಾ<;ೆ. ಕುಟುಂಬಗಳನುB xೆ�ಸೆುವ QೊSೆ�ೆ, �ೕನುಗಳ bಲ2;ೆ 

Vಾ;ಾಟ Vಾಡುವ+ದು, �ೕನು ಒಣ8ಸುವ+ದು, �ೆj ಸಂಗ�ಹZ,ೆ ಬ>ೆ ದುರ�� ಮತು� ಇತರ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ12 ಸnಸ_ಾಯ ಪದ^f ಮೂಲಕ ಮD�ಯೆರು ಪ�ಮುಖ Mಾತ� ವDಸುSಾ�;ೆ. �ೕನು 

DಡುವU ಚಟುವ��ೆಗಳ12 ಮD�ಯೆರು ಸಹ .ಾಗವDಸುವ ಉ5ಾಹರZೆಗU�.ೆ ಮD�ಯೆರು 

 ವDಸುವ Mಾತ�ಗU�ೆ ಸ�ಾರವ+  ೕ�ದ ಸವಲತು�ಗಳನುB ಮುಂದುವ�ಸುತ�5 ೆ ಮತು� ಮD�ಾ 

ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಗಳನುB ರೂoಸುವ+ದು; ಮD�ಾ ?ೆBೕD ಆkಕ xೆಂಬಲ lೕಜ%ೆಗಳ(; ಬಂದರುಗಳ( 

ಮತು� ಇU5ಾಣಗಳ12 ಸುರRSೆ ಮತು� %ೖೆಮಲAವನುB ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಉತ�ಮ �ೆಲಸದ ಪ���fಗಳ(; 

bಲ2;ೆ �ಾAMಾರ�|ೆ ?ಾ��ೆ ?ೌಲಭAಗಳ(; ಸಣm ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆ, VೌಲAವಧ%ೆ 
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ಚಟುವ��ೆಗಳನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು Mೂೆ�ೕSಾ}ಹ; ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZಯೆ12 ಅವರ ಸc�ಯ 

Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()��ೆ�ೆ ಸಹಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ xೆಂಬಲವನುB ಮತ�ಷುd _ೆb�ಸುತ��ೆ. ಅ5ೇ Yಾ�ಯ12 

ಮತು� ಒಳ�ೊಳ()��ೆ�ೆ ಅದರ ಬದ^SೆಯನುB ಅನುಸ��,  ೕf  5ೇಶನಗಳ( >ೆ��ಯe, �ೇ, /n1ಂ8, 

vಾ�%}ೆÐಂಡs, cnೕs, ಮತು� ಎರಡು-ಉSಾ}ಹ ಮತು� ಇತರ ಗುರುತುಗಳ (ಎ1±��ಕೂA 2 +) 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG�ೆ ಸಂಬಂ��ದ `ೕವ%ೂೇMಾಯಗಳನುB ಸಹ xೆಂಬ1ಸುತ�5.ೆ 

gೕNಸುf�ರುವ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು, ಕ;ಾವU�ಾದAಂತ 

ಹರ�ರುವ ಅMಾರ ಸಂ�Aೆಯ �ೕನು�ಾರ ಸಮು5ಾಯಗU�ೆ _ೆಚು�ವ� / ಪ�ಾಯ 

`ೕವ%ೂೇMಾಯಗಳ( ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಈ �ಷಯದ12 ಸಮಗ� �ೕನು ಕೃG ಮತು� ಪ�ಸರ-

ಪ��ಾ?ೋದAಮಗಳ( ಮುಖA�ೆಂದು ಪ�ಗNಸ>ಾಗುತ�5 ೆ ಮತು� ಎರಡೂ _ೆಚು�ವ� / ಪ�ಾಯ 

`ೕವ%ೂೇMಾಯದ ಮೂಲಗU�ೆ ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶವನುB  ೕಡುತ��.ೆ 

ಇf�ೕbನ /ನಗಳ12, .ಾರfೕಯ �ೕನು�ಾರರು ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಕಡಲ ಗ�;ೇ�ಯೆನುB 

(ಐಎಂ�ಎj) 5ಾಟುವ ಸಂಭವ _ೆ�ಾ�85ೆ. ಈ _ೆಚ�ಳ�|ೆ ಹಲವ+ �ಾರಣಗUದು<, ಅವ+ಗಳ12 _ೇ¡

ನ12ರುವ �ಾಶnತ ಮಧA���ೆ %ಾA�ಾಲಯದ  ೕ�ದ fೕoನ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ ಐಎಂ�ಎj ಅನುB 

ಮರು �ಾA�ಾA �ರುವ+ದು ಮುಖA�ಾ85ೆ. ಇಂತಹ ಘಟ%ೆಗಳನುB ಕ�� Vಾಡಲು, �ೕನು�ಾರ��ೆ 

ಅಗತA�ಾದ Qಾಗೃf ಮತು� ತರxೇfಯನುB  ೕಡಲು ಸ�ಾರ ಪ�ಗNಸುತ�5 ೆ ಮತು� ಇದ�ಂದ 

ಐಎಂ�ಎj 5ಾಟುವ+ದನುB ತoHಸಬಹುದು.  

ಮುಂದುವ�ಯುSಾ� �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇN  Vಾಣ �ಾ£ಗಳ ?ಾ�ಪ%ೆ ಮತು� 

�ೕನು�ಾ��ಾ 5ೂೇNಗಳ  Vಾಣವ+ 5ೇಶದ12 ಅ ಯಂf�ತ ಚಟುವ��ೆ�ಾ8ದು<, ಕಳMೆ 

ಗುಣಮಟdದ 5ೂೇNಗಳ(  Vಾಣ�|ೆ �ಾರಣ�ಾ8�.ೆ ಇದು 5ೂೇNಯ ��ರS,ೆ �ೕನು ಸಂಗ�Dಸಲು 

ಸೂಕ��ಾದ ಸ�ಳ, �ಬ�ಂ/, ವಸf, ಅ��ೆಮ% ೆಮತು� �ೌ�ಾಲಯ ®ದ>ಾದ ಅಗತAಗಳನುB ಸೃGdಸುವ12 

�ೂೆರS�ೆಾಗುf�5.ೆ ³ೖೆಬs �ೕe³ೂೇy� Mಾ2�d�(ಎ�ಆso) _ೆಚು�f�ರುವ ಬಳ�ೆlಂ/�ೆ, ಅಂತಹ 

�ಾ£ಗUಂದ ಕಳM ೆ ಗುಣಮಟdದ 5ೂೇNಗಳನುB  �ಸುವ ?ಾಧASೆಗಳ( _ೆb��ೆ. 5ೂೇN 

 Vಾಣದ �ಾ£ಗಳ %ೂೇಂದN, �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇNಗಳ �ಾGಕ ಸ�ೕ�ೆ, ಸಂವಹನ ಮತು� 

ಸುರRSಾ ಉಪಕರಣಗಳ  ರಂತರ ಪ�[ೕಲ% ೆ(IRS/ಇತ;ೆ Sಾಂf�ಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ) �ೕನು�ಾ��ೆ 

5ೂೇNಗU�ೆ ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟdದ �%ಾAಸ ಮತು�  Vಾಣದ ವಸು�ಗಳ ಪೂ;ೈ�ೆ, ಅವ+ಗಳ ಪ�[ೕಲ%ೆ 

ಮತು�  ಯಂತ�ಣ (;ಾಜA ಮತು� �ೇಂದ� ಸ�ಾರಗUಂದ) ®ದ>ಾದವ+ಗಳನುB ?ೇಪuೆ�ೊಳ)ಲು 

ಕಡಲ ;ಾಜAಗಳ(/ಯು�ಗಳ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ  ಯಂತ�ಣ �ಾ�<ಗಳ (ಎಂಎ�ಆsಎ) 
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�ಾAo�ಯನುB �ಸ��ಸುವ ಅಗತAವನುB ಈ  ೕf fUಸುತ�5.ೆ  

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĕ’:��

• �ೕನು�ಾರ ಸಮು5ಾಯ / �ೕನು �ಾ�ಕರ ಉನBf�ಾ8 ಸಮು5ಾಯ ಕ>ಾAಣ ಕ�ಮಗಳನುB 

ಮುಂದುವ�ಸುವ+ದು ಮತು� _ೆb�ಸುವ+ದು, ಮತು� ಸುರRSಾ ವAವ?ೆ�ಯನುB �ಾf�ಪ�ಸುವ+ದು. 

• �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಯ12 �ೆಲಸ Vಾಡುವ ವಲ?ೆ �ಾ�ಕರನುB ಗುರುf� ಅವ��ೆ 

ಅಗತA�ಾದ ಸುರRSಾ ವAವ?ೆ�ಯನುB ಒದ8ಸುವ+ದು. 

• ಸಂರRZ ೆಮತು�  ವಹZಾ �ಾಯಕ�ಮಗಳ12 ಪ�Zಾಮ�ಾ� .ಾಗವDಸು��ೆ�ಾ8 �ೕನು�ಾರ��ೆ 

ಸ_ಾಯವನುB _ೆb�ಸುವ+ದು. 

• ಅಗತA�ರುವ>ೆ2>ಾ2 ?ಾಂ��ಕ ಮತು� �ೌಶಲA ಅ]ವೃ/^ ಮತು� Sಾಂf�ಕ ಮತು� ಆkಕ %ೆರವ+ ಮೂಲಕ 

�ೕನು�ಾರರ ಸಹ�ಾ� ಸಂಘಗಳ( ಮತು� ಎ�ಎ�oಒಗಳನುB ಸಹಕ�ಸುವ+ದು ಮತು� 

ಬಲಪ�ಸುವ+ದು. 

• ?ಾಂ��ಕ ?ಾಲವನುB ಪuೆಯಲು �ೕನು�ಾರರು ಮತು� ಕೃGಕ��ೆ ಸುಲಭ ಅವ�ಾಶವನುB ಒದ8ಸುವ+ದು 

ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಆ��ಗU�ೆ ��  ೕಡಲು ಪ�[ೕ1ಸುವ+ದು. 

• ಮD�ಾ ಸಹ�ಾರ ಸಂಘಗಳ( / ಸnಸ_ಾಯ ಸಂಘಗಳ( / ಎ�ಎ�oಒಗಳ(, ಉ5<ೇ[ತ lೕಜ%ೆಗಳ( 

ಮತು� �ೆಲಸದ �ಾSಾವರಣವನುB ಸುYಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕನು�ಾ��ೆಯ12 ಮD�ಯೆರ 

.ಾಗವDಸು��ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

• ಕಡಲ ಗ�ಗಳನುB ಆಕ�pಕ�ಾ8 5ಾಟುವ+ದನುB ತoHಸಲು ಹಡ8ನ �%ಾAಸ ಮತು� %ಾA��ೇಷನj 

QಾಗೃfಯನುB ಸೃGdಸುವ+ದು ಮತು�  �ೕನು�ಾರರನುB _ೆಚು� DಡುವU Vಾ�ದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ 

�ೕ1ನ ಅವಲಂಬ%ೆಯನುB ಕ�� Vಾಡಲು ಪ�ಾಯ `ೕವ%ೂೇMಾಯ Vಾಗಗಳ 

ಆ�|ಗಳನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು. 

 

 6.8�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�жяΣѓ�

 6.8.1� рಳėỳя—� ќѓ—ķ� ẃќ—ѕł� ẃгјї―ŀґхಳ� ẃ—Χĸџ� ќѓ—ķ� јłǼỳẀгѓ� њಳĄ’ўї—Ļ�

ΒўгΎłẃ—Ẁ÷ѕ—�

12 %ಾ�ಕj �ೖಲು �ೕ�ದ ಸಮುದ�ದ  ೕ�ನ12ನ ಸಂಪನೂpಲಗಳ DಡುವUಯ 

xೆಳವN�ೆಗಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು, ಇಇQೆ£ ಮತು� ಎ�ಎ%±ೆಗಳ12ನ 5ೇಶದ 5ೂೇNಗUಂದ 
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�ೕನು�ಾ��ೆಯನುB  ಯಂf�ಸಲು ಸಮಗ� �ಾಸನವನುB Qಾ��ೆ ತರುವ ತುತು ಅವಶAಕSೆ�5ೆ. 

ಇಇQೆ£ನ  ವಹZಯೆ ಜ�ಾxಾ<�ಯುತ %ೂೇಡj ಏQೆ }ಯ �ಾಯಸೂbಯನುB ಇದು ಸHಷd�ಾ8 

 ಗ/ಪ�ಸುತ�5 ೆಮತು� �ೕನು�ಾರ��ೆ ಸHಷd�ಾದ  ಯಮಗಳನುB ಅನುಸ�ಸುವ+ದು ಸುಲಭ�ಾಗುf�5.ೆ 

ಎಂ�ಎy ಏQೆ }ಗಳ( ಅವ+ಗಳನುB �ಾಯಗತ�ೊUಸುತ�� ೆ ಎಂಬ ದೃGd�ಂದ ಸಮಗ� �ಾಸನವ+ 

ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ 

�ೕನು�ಾ��ೆ �Yಾನಗಳ12 ಮತು� ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಬಳ��ೂೆಳ()ವ12  ರಂತರ 

ಬದ>ಾವZೆಗ��ೆಂ/�ೆ .ಾರತದ12ನ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯು c��ಾತpಕ�ಾ85ೆ. 1980 ರ ದಶಕದ 

ಆರಂಭ/ಂದಲೂ MFRA ಗಳ( ಅ��ತn�|ೆ ಬಂ/� ೆ ಮತು� �ೆಲವ+ ;ಾಜAಗಳ( / UT ಗಳನುB 

_ೂೆರತುಪ��, 1990 ರ ದಶಕದ ಮಧA.ಾಗದ12 MFRA ಗಳ( Qಾ�ಯ12ದ<ವ+. ಪ�ಮುಖ 

ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಒಪHಂದಗಳ( / ವAವ?ೆ�ಗಳನುB (1982 UNCLOS, 1992 UNFSA, 1995 FAO 

CCRF) ಅಳವ���ೂೆಳ()ವ ®ದಲು _ೆb�ನ MFRA ಗಳನುB ಅಳವ���ೂೆಳ)>ಾ85ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನುB 

ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು,  ೕfಯು MFRA ಗಳ12 ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB  ಯಂf�ಸಲು 

ಅ��ತnದ12ರುವ  ಯಮಗಳ( ಮತು�  ಬಂಧ%ೆಗಳನುB ಅಂತ;ಾG�ೕಯ ಒಪHಂದಗU�ೆ/ಕ;ಾರುಗಳಂS ೆ

�ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZಯೆ ಸಮಗ� ಅಂಶಗಳನುB ಒಳ�ೊಂಡಂS ೆ ನ�ೕಕ�ಸಲು xೆಂಬ1ಸುತ�5.ೆ 

ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ( ಪ�ಗNಸಲು Vಾದ� ಮಸೂ5ಯೆನುB �ದ^ಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ 

ಇದನುB �ೖೆ�ೊಳ)>ಾಗುವ+ದು. ಅಂSೆ�ೕ, ಒಳ%ಾಡು �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG�ಾ8 Vಾದ� 

ಮಸೂ5ೆಯನುB �ದ^ಪ�ಸುವ ಅವಶAಕSೆ�5ೆ. ಇದನುB ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ( ತಮp ಅ��ತnದ12ರುವ 

�ಾ�5ೆಗಳನುB ರದು<�ೊUಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವ+ಗಳನುB ಸಮ�ಾ1ೕನ�ೊUಸಲು ಮತು� ಸ�Uೕಯ 

ಅವಶAಕSೆಗಳನುB ಅನುಸ�ಸಲು fದು<ಪ� Vಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳугягΎĢ’:�

• ಎಂಎ�ಆsಎಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB  ಯಂf�ಸಲು ಅ��ತnದ12ರುವ  ಯಮಗಳ( ಮತು� 

 ಬಂಧ%ೆಗಳನುB ನ�ೕಕ�ಸುವ+ದು ಮತು� ಅವ+ಗಳನುB ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಒಪHಂದಗಳ( / 

ವAವ?ೆ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ಸಮನnಯ�ೊUಸುವ+ದು. 

• ಇಇQೆ£ನ 12-200 %ಾ�ಕj �ೖ1 ಪ�5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ  ಯಂತ�ಣ. 

• ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ( ಅ��ತnದ12ರುವ �ಾ�5ೆಗಳನುB ರದು<�ೊUಸಲು ಅಥ�ಾ fದು<ಪ� Vಾಡಲು 

ಬಳಸುವಂS ೆಒಳ%ಾಡು �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG�ಾ8 ʻVಾದ� ಮಸೂ5'ೆ �ದ^ಪ�ಸುವ+ದು.  



Page | 57   

 6.8.2�ẃгĥ’ĸхಳù�

ẃќ—ĕỳў� ẃгĥ’ĸхಳї—Ļ� ĥỳĸΓẃ—Ẁ÷ѕ—:� ಯಶ�n ಸಂಪನೂpಲ  ವಹZೆ�ೆ ಒಂದು 

ಪೂ�ಾMೇgತ�ಂೆದ;ೆ ಆ�� ಹಕು|ಗಳ ಸೂಕ� �ವರZೆ�ಾ85 ೆ ಅಂದ;ೆ ಸಂಪನೂpಲವನುB �ಾರು 

_ೂೆಂ/5ಾ<;ೆ? �ಾರು ಸಂರRZಯೆ ಜ�ಾxಾ<� _ೂೆಂ/5ಾ<;ೆ? ಸಂಪನೂpಲ ಬಳ�ೆ�ಂದ >ಾಭವನುB 

�ಾರು ಪuೆಯುSಾ�;ೆ? ಇSಾA/. .ಾರತದ12, Vಾ1ೕಕತnದ �ಷಯವ+ �ಾಸ��ಕ�ಾ8 ಅಸHಷd�ಾ85ೆ. 

;ಾಜAದ ಪ�f ��ಾ8 ಸ�ಾರವ+ ಸಂಪನೂpಲವನುB _ೂೆಂ/ದ<;ೆ, ಸಮು5ಾಯವ+ ತನB 

?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ Vಾ1ೕಕತnದ ಹಕ|ನುB ಪ�fMಾ/ಸುತ�5.ೆ ಎರಡೂ ?ಾ�ನಗಳನುB %ಾAಯಸಮpತ�ೊUಸುವ 

ಒಂದು Vಾಗ�ೆಂದ;ೆ ಸಹ- ವಹZಯೆ ಮೂಲಕ. �ೇರಳ ಮತು� ತ�ಳ(%ಾಡು ;ಾಜAಗಳ( ಮತು� 

ಪುದು�ೇ�ಯ ಯು� ಈಗ ��ಧ ಆಡUತ ��ೇNಗಳ12 (�ಾ�ಮ, `>ೆ2, ;ಾಜA) ಸಹ- ವಹZಾ 

ಘಟಕಗಳನುB ?ಾ�o��ೆ, ಅವ+ಗಳ ಹಕು|ಗಳ �ಾಟs ಮತು� ಕತವAಗಳ(, ಮತು� �ಾನೂನು / 

ಆಡUSಾತpಕ xೆಂಬಲವನೂB ಸಹ  ೕ��.ೆ  ೕf  5ೕೆಶನಗಳ( ಒಳ%ಾಡು ಮತು� ಇತರ ಕ;ಾವU 

;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗU�ೆ ಇಂತಹ ಉಪಕ�ಮಗಳನುB ಮುಂ/ಡುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/�.ೆ 

зї—ļζ� (Input) ќѓ—ķ� тζј—ζ� (output)� ј―Ğ’‡Ą’� ċỳґẀї—Ļ� Ą’―ł†ΉуΠẃ—Ẁ÷ѕ—:�

ಸರಬ;ಾಜು �ಾಲದ {ಾನವ+ �ಾವ+5ೇ �ಾAMಾರ ಸಂ?ೆ��ೆ ಪ�ಮುಖ�ಾ85ೆ. ?ಾVಾನA�ಾ8 

ಉSಾHದ%ಾ ಘಟಕವ+ ಕ�ಾ� ಸರಕುಗಳ ಗುಣಮಟd ಮತು� ಪ�Vಾಣದ ಬ�ೆ ಸಂಪೂಣ {ಾನವನುB 

_ೂೆಂ/ರxೇಕು, ಅದನುB ಅಂfಮ ಉತHನBವನುB ಉSಾH/ಸಲು ಅವರು ಬಳ��ೂೆಳ)ಬಹುದು. 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಉSಾHದ%ೆಗಳ( 5ೂೇN ಅಥ�ಾ �ೇತ�ದ12 (Farm) ನuೆಯುತ��.ೆ ಆ5ಾಗೂA, ಮಧAವf 

ಸರಕುಗಳ �ೕ>ೆ ಅವ��ೆ ಕ��  ಯಂತ�ಣ�5.ೆ ಉ5ಾಹರZೆ�ೆ 5ೂೇN  �ಸುವ �ಾ£ಗಳ12 

 ಗ/ತ VಾದಂಡಗUಲ2. ಆದ<�ಂದ �ೕನು�ಾರರು Mಾವfಸುವ ಹಣ�|ೆ ಸೂಕ� xೆ>ೆ/ಪ�fಫಲದ 

�ಾತ��ಲ2. �ೕನು ಕೃGಕರು ಖ�ೕ/ಸುವ �ೕನುಮ� ಮತು� ಆ_ಾರದ �ೕ>ೆ �ಾವ+5ೇ 

 ಯಂತ�ಣ�ರುವ+/ಲ2. ಅ5ೇ ಸಮಯದ12, �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರು ತಮp ಉತHನBದ 

ಅಂfಮ�ಾ8 ತಲುಪುವ ಸ�ಳದ ಬ�ೆ VಾDf�ರುವ+/ಲ2. ಪ�Zಾಮ�ಾ8, VೌಲA ಸರಪUಯ12 

.ಾಗವDಸುವ ಪ�flಬ�ರೂ ̒ �ೖlೕo�ʼ ಉSಾHದ%ಾ �ಾಯತಂತ�ವನುB ಅನುಸ�ಸುSಾ�;ೆ ಅಥ�ಾ 

ʻ�>ೋ'ದ12 �ೆಲಸ VಾಡುSಾ�;ೆ, ಇದು ಅವ+ಗಳ VೌಲA ರಚ%ೆಯನುB ಅತುAತ�ಮ�ಾ8ಸುವ+/ಲ2 

ಅಥ�ಾ ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಸು��ರSೆಯನುB ಖbತಪ�ಸುವ+/ಲ2.  ಗ/ತ Vಾನದಂಡ ಮತು� ಗುf��ೆ 

ಮೂಲಕ �ೕನು�ಾ��ೆ 5ೂೇN / �ೂೆಳವನುB �ೇಂದ��ಾ8ಟುd�ೂೆಂಡು VೌಲA ಸರಪUಯನುB 

ರbಸುವ+ದನುB ಈ  ೕfಯು ಉS�ೇ`ಸುತ�5.ೆ ಸಮು5ಾಯವ+ VೌಲA ಸರಪUಯನುB _ೂೆಂದುವ+ದನುB 
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ಖbತಪ���ೂೆಳ)ಲು, �ೕನು�ಾರ / �ೕನು ಕೃGಕರ  ಸಹ�ಾ� / ಎ�ಎ�oಒ / ಸಹ- ವಹZಾ 

ಸಂ?ೆ�ಗಳ ?ಾ�ಪ%ೆಯನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸ>ಾಗುತ�5.ೆ 

оу� хĢỳΩ� (Single window) ẀŁẀĥ’ĸўї—Ļ� еΙẀ‗ΐĺјΉẃ—Ẁ÷ѕ—:� �ೕನು�ಾ��ೆ, 

ಪಶುಸಂ�ೋಪ% ೆ ಮತು� _ೖೆನು�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಪ�SAೇಕ ಸb�ಾಲಯದ ಅ�ಯ12 �ೕನು�ಾ��ಾ 

ಇ>ಾ�ೆಯನುB ?ಾ�oಸುವ ರೂಪದ12 _ೂೆಸ ?ಾಂ��ಕ ಸುYಾರZೆಯು ಈ ವಲಯದತ� ಗಮನವನುB 

_ೆb�ಸುವ ಅವ�ಾಶವನುB ಸೃGd�5ೆ. ಆ5ಾಗೂA, ವAವ_ಾರ  ಯಮಗಳ ಹಂb�ಯೆ �ಷಯದ12, _ೂೆಸ 

ಇ>ಾ�ೆಯ ಆ5ೇಶವನುB _ೆb�ಸ>ಾ8ಲ2 ಆದ<�ಂದ ಅದರ ?ಾಮಥAವನುB �ೕ�ತ�ೊUಸುತ�5.ೆ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಬಹು ಆ�ಾಮಗಳನುB ಗಮ �ದ;ೆ (Vಾನವ ಮತು� ಪ�ಕೃfಯ ನಡು�ನ 

ಸಂವಹನ; ಭೂ-�ಾAo��ಂದ ಸಮುದ� �ಾAo��ೆ; ಸ�Uೕಯ, Mಾ�5ೇ[ಕ, ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ  ಯಮಗಳ(; 

ಆ_ಾರ ಮತು� ಉ5ೂೆAೕಗ ಸುರRS;ೆ xಾಹA ಶc�ಗU�ೆ ದುಬಲSೆ; �ಾAMಾರ  ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಉSಾHದ%ೆಯನುB  ಯಂf�ಸುವ12 ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಪ�ಯತB; ಇSಾA/), ಆಡUತ, 

ಸಹ�ಾರ ಮತು�  ೕf ರೂಪಕ (ವAವ_ಾರಗಳ12) ಮತು� ಪ�Zಾಮ�ಾ� �ೕನು�ಾ��ೆ ಆಡUತ�ಾ|8 

;ಾಜA/ಯು�ಗಳ ನಡು�ೆ ಸಮನnಯ ?ಾ�ಸಲು _ೂೆಸ ಇ>ಾ�ೆಯನುB �ೇಂದ� ಸಂ?ೆ��ಾ8 

ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸxೇ�ಾದ ಅಗತA�5ೆ.  

�ೕ1ನದನುB ?ಾ�ಸಲು ಆs & �, ಎಂ�ಎy, �ಾAMಾರ, ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಸಂಬಂಧಗಳ(, 

ಅ]ವೃ/^ ಇSಾA/ಗಳನುB ಒಳ�ೊಂಡ �ೇಂ/�ೕಕೃತ ಚಟುವ��ೆಗಳನುB �ೈ�ೊಳ)ಲು ಇ>ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ12 

��ೇಷ ಏQೆ }ಗಳನುB ?ಾ�oಸುವ ಅಗತA�ರುತ�5.ೆ xೇ;ೆ �ೕfಯ12 _ೇಳ(ವ+5ಾದ;ೆ xೇ;ೆ ಸb�ಾಲಯ 

ಮತು� ಇ>ಾ�ೆಯ12 ಚದು�ದ ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB _ೂೆಸ5ಾ8ರುವ ಇ>ಾ�ೆlಂ/�ೆ ಒಗೂ�ಸುವ+ದು 

ಅಗತA�ಾ85ೆ. ಈ  �dನ12 ಮುಂ5 ೆ?ಾಗುSಾ� �ೇತ�ದ _ೆಚು�f�ರುವ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು ಮತು� 

ಸ�ಾರವ+ ಊD�ದಂS ೆ ೕ1 ಆkಕSಯೆ ಒvಾd;ೆ ಗು�ಯತ� �ೇತ�ದ �ೂೆಡು�ೆಗಳನುB �ಸ��ಸಲು 

ʻ�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕಡಲ ವAವ_ಾರಗಳ ಸb�ಾಲಯ'ವನುB ರbಸುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/5.ೆ  

�ೕನು�ಾ��ಾ ಇ>ಾ�ೆlಳ�ೆ, ಅ��ತnದ12ರುವ %ಾಲು| �ೕನು�ಾ��ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( (hಶ� 

ಸ�ೆ ಆ� ಇಂ��ಾ (ಎ�ಎyಐ), ?ೆಂಟ�j ಇe�dಟೂAª ಆ� hಶ�ೕy %ಾ�ಕj ಅಂ£ 

ಎಂ` ಯ�ಂ¡ ತರxೇf (�³Bೆª), ?ೆಂಟ�j ಇe�dಟೂAª ಆ� �ೂೇಸdj ಎಂ` ಯ�ಂ¡ ³ಾs 

hಶ� (�ಐ�ಇಎ�) ಮತು� %ಾAಷನj ಇe�dಟೂAª ಆ� Mೂೇyd-_ಾ�ೆyd ತಂತ�{ಾನ ಮತು� 

ತರxೇf (NIFPHATT)) ಅನುB ಅವರ ಆ5ೇಶ, �ಾಯಗಳ( ಮತು� ಉಪಯುಕ�Sಯೆ ದೃGd�ಂದ 

ಪ�[ೕ1ಸxೇ�ಾ85.ೆ ಅಂSೆ�ೕ, ಈ ಎ>ಾ2 ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB _ೇ�ೆ ಮರು Qೋ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ 
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Vಾನವಶc� ಮತು� ಸಂಪನೂpಲಗಳ ಪ�Zಾಮ�ಾ�  ವಹZೆ�ೆ �1ೕನ�ೊಳ)ಲು ಮತು� ಅಗತA�ಾದ 

ಆkಕSಯೆನುB ತರಲು ಏನು ಅಗತA�5ೆ�ಂದು %ೂೇಡಲು ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^ 

ಮಂಡUಯನುB (ಎeಎ���) ಸಹ ಪ�[ೕ1ಸxೇ�ಾ85ೆ. ಐದೂ ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB ಒಗೂ�� 

ʻ�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕಡಲ ವAವ_ಾರಗಳ  5ೇಶ%ಾಲಯ'ವನುB ?ಾ�oಸುವ+ದ�ಂದ ಮುಂಬರುವ 

ದಶಕಗಳ12 ಈ �ೇತ�ದ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಅಗತA�ಾದ ?ಾಂ��ಕ xೆಂಬಲ ಮತು� ಅMೇgತ ಒSಾ�?ೆಯನುB 

ಒದ8ಸುತ�5ೆ. 

�ೕನು�ಾ��ಾ ವಲಯವ+ ಕ;ಾವU ;ಾಜA / ಯು� ಸ�ಾರಗಳ( (�ೕನು�ಾ��ೆ ಇ>ಾ�ೆಗಳ(), 

�ೇಂದ� ಸ�ಾರ �ೕನು�ಾ��ೆ, ಪಶುಸಂ�ೋಪ% ೆಮತು� _ೖೆನು�ಾ��ೆ ಸb�ಾಲಯ, ಕೃG ಮತು� ;ೈತರ 

ಕ>ಾAಣ ಸb�ಾಲಯ, ಗೃಹ ವAವ_ಾರ ಸb�ಾಲಯ, �ಾNಜA ಮತು� �ೖೆ�ಾ��ಾ ಸb�ಾಲಯ, ಪ�ಸರ, 

ಅರಣA ಮತು� ಹ�ಾVಾನ ಬದ>ಾವZೆ, ಜಲಸಂಪನೂpಲ ಸb�ಾಲಯ, ನ/ ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಗಂ�ಾ 

ಪುನಃ��ೇತನ�ೊUಸು��,ೆ �ದುA  ಸb�ಾಲಯ, ರRZಾ ಸb�ಾಲಯ, ಭೂ �{ಾನ ಸb�ಾಲಯ, 

ಇSಾA/) ಮತು� �ೖೆ{ಾ ಕ ಸಂ?ೆ�ಗ��ೆಂ/�ೆ ವAವಹ�ಸುತ�5.ೆ ಈ ಬಹುತn ಆಡUತ ರಚ%ಯೆು 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಪಶುಸಂ�ೋಪ%ೆ ಮತು� _ೖೆನು�ಾ��ೆ ಸb�ಾಲಯವ+ ಒಂದು ಕuೆ ಕ;ಾವU ;ಾಜAಗಳ( 

/ ಯು�ಗಳ( ಮತು� ಮSೂೆ�ಂ5uೆ ೆ�ೇಂದ� ಸ�ಾರದ ��ಧ ಸb�ಾಲಯಗಳ( / ಇ>ಾ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ 

ಬಲ�ಾದ ಸಮನnಯವನುB ಬಯಸುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಯನುB ಸು��ರ�ಾ8 

 ವDಸಲು ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ ನಡು�ೆ ಮತು� ;ಾಜA / ಯು� ಒಳ�ೆ ಇ5ೇ �ೕfಯ ಸಹ�ಾರ 

ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಈ  �dನ12, ಅಂತರ ಸb�ಾಲಯ / ಇ>ಾ�ೆ ಸ�fಗಳ( ಮತು� ಇತರ ಸಮನnಯ 

ಸಂ?ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಎ>ಾ2 ಸಂಬಂ�ತ ಏQೆ }ಗಳ ನಡು�ೆ ಉತ�ಮ ಸಮನnಯ�|ೆ ಅನುವ+ Vಾ��ೂೆಡುವ 

ವAವ?ೆ�ಯನುB ಸೃGdಸಲು  ೕfಯು ಉ5<ೇ[�5ೆ. 

ಕ�� ಸುಂಕಗಳ( ಮತು� Sೆ��ೆಗಳ(,  ೕರು ಹಂb�,ೆ �ದುA  ಮತು� ಕೃG �ೇತ��|ೆ ಲಭA�ರುವ 

ಇತರ xೆಂಬಲ ?ೌಲಭAಗಳ ಪ�lೕಜನಗಳನುB ಪuೆಯಲು ಜಲಕೃG �ೇತ�ವನುB ಕೃG �ೇತ��|ೆ ಸಮ%ಾ8 

ಪ�ಗNಸಲು /ೕಘ�ಾಲದ xೇ��ೆ�5.ೆ ಕೃGಯಂS ೆ ಜಲಕೃG ಕೂಡ ಆ_ಾರ ಉSಾHದ%ೆಯ12 

Sೂೆಡ8ರುವ ಒಂದು Mಾ�ಥ�ಕ ಚಟುವ��ೆ�ಾ8ರುವ+ದ�ಂದ ಸVಾನ ಅವ�ಾಶಗಳ( ಜಲಕೃGಯ 

�ಸ�ರZಯೆನುB ಉS�ೇ`ಸುತ�5 ೆ ಮತು� 5ೇಶದ ಆ_ಾರ ಮತು� MೌG��ಾಂಶದ ಅವಶAಕSೆಗಳನುB 

ಪೂ;ೈಸುವ12 ಸ_ಾಯಕ�ಾಗ15ೆ. ಇದಲ25,ೆ ?ಾಲ  ೕ��,ೆ ��, ಮತು� ʻ³ಾ° ಂದ ³ೂೇ�ʼ 

�ೆ VೌಲA ಸರಪUಯನುB ಬಲಪ�ಸುವ ಅಗತASೆಗಳನುB ಪೂ;ೈಸಲು  ೕf xೆಂಬಲವನುB 

ಒದ8ಸ>ಾಗುವ+ದು. ಕೃGಯಂS ೆ ಸVಾನ ಅವ�ಾಶ  ೕಡುವ+ದ;ೊಂ/�ೆ,  ೕfಯು �ೕನು�ಾರರು 
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ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ >ಾಭ�ಾಗುವಂSೆ ಮತು� ಅವರ ಆ5ಾಯ /nಗುಣ�ೊಳ)ಲು �ೕನು ಕೃG 

ಚಟುವ��ೆಗಳನುB ಕೃG ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ವಲಯದ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆಂ/�ೆ ಸಮನnಯ ?ಾ�ಸಲು 

ಬಯಸುತ�5.ೆ  

ĥỳќєŁă� Ẁ‗ΐĺ:� �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ವಲಯದ12ನ ಸಂ?ೆ�ಗಳ ಅ]ವೃ/^�ೆ ಈ 

ವಲಯದ12 �ೆಲಸವನುB  ವDಸುವ ಜನರು ತಮp ಮೂಲಭೂತ [Rಣದ ದೃGd�ಂದ 

ಸಮಥ;ಾ8ರxೇಕು ಮತು� ಅವರ {ಾನ ಮತು� Sಾಂf�ಕ ಮರು-ದೃGd�ೂೇನದ ತರxೇf ಮತು� 

ಆವತಕ ?ೇ�ೆಯ ವಧ%ೆಯನುB ಸಹ ಅಗತA�ಾ8ರುತ�5.ೆ ಈ ವಲಯವ+ ಎ>ಾ2 �ೕfಯಲೂ2 

ಉSಾHದ%ೆ�ಂದ VೌಲA-ಉSಾHದ%ಯೆವ;ೆ�ೆ ಅ%ೇಕ ಪಟುd xೆ�/ೆದ<ರೂ, ಈ ವಲಯದ12 

�ಾಯ ವDಸುವ ಮD�ಯೆರು ಮತು� ಪುರುಷರ ?ಾಮಥAಗಳ( ತಕ|ಮ�d�ೆ �ೆಳಮಟdದ12�.ೆ ಈ 

��2ೇಷZಯೆು ?ೇ�ೆಯ ಸಂಘಟ%,ೆ �ೇಡs-�1�ಂ¡, ಇಂಡRe->ೆ�ೆj ಮತು� ?ೇ�ೆಯ12ನ ತರxೇf 

ಅವ�ಾಶಗಳ(, ವೃf� ಅವ�ಾಶಗಳ(, ಸುYಾ�ತ ತರxೇf, ಮುಂSಾದ ��ಧ  ಯSಾಂಕಗUಂದ ಬಂ/5 ೆ

ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ?ಾಕZೆ �ೕೆತ�ವ+ ಕೃG, ಮತು� ಪಶು�ೖೆದAcೕಯ ಮತು� 

ಪಶುಸಂ�ೋಪ%ಯೆಂತಹ ಇತರ Mಾ�ಥ�ಕ ಉSಾHದ%ಾ �ೇತ�ಗU�ೆ _ೂೇ1�ದ12 �ೆಳ.ಾಗದ125.ೆ ಈ 

�ೇತ��|ೆ  ೕ�ರುವ ಅನು5ಾನ, �ಸ�ರZಾ ಜ�ಾxಾ<� ಮತು� ಉSಾHದ%ಾ ಗು�ಗಳನುB ಆಧ��  ೕ�ರುವ 

ಆದASೆಯನುB ?ಾ�ಸಲು ಈ �ೇತ�ದ �ಾಯ ವDಸುವವರ �ಾಯRಮSಯೆನುB _ೆb�ಸಲು ಪ�ಮುಖA 

ಆದASೆ  ೕಡುವ+ದು ಅಗತA�ಾ85ೆ.  

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಹ- ವಹZಾ ವAವ?ೆ�ಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು 

ಮತು� ಸುಗಮ�ೊUಸುವ+ದು. 

• ಸರಬ;ಾಜು Qಾಲದ �ೕ>ೆ ಸಮು5ಾಯ Vಾ1ೕಕತnವನುB Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಪೂರಕ ಚಟುವ��ೆಗಳನುB ಒಳ�ೊಂಡ ಸಮಗ� ಆ/�ಂದ �ೂೆ%ಯೆವ;ೆ8ನ ಸರಬ;ಾಜು QಾಲವನುB 

Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುವ+ದು. 

• ಏಕ-cಟc ವAವ?ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಒಗೂ�ಸು��ೆ ಮತು� ವAವ_ಾರದ ಸುಲಭSೆ�ಾ8 ಆs 

& �, ಎಂ�ಎy, �ಾAMಾರ, ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಸಂಬಂಧಗಳ(, ಅ]ವೃ/^ ಮುಂSಾದ �ೇಂ/�ೕಕೃತ 

ಚಟುವ��ೆಗಳನುB �ೖೆ�ೊಳ)ಲು ಇ>ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ12 ��ೇಷ �.ಾಗಗಳ ಗುಂಪನುB ?ಾ�oಸುವ ಬ�ೆ 

ಅ%nೇGಸುವ+ದು.  
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• �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕಡಲ ವAವ_ಾರಗಳ ಸb�ಾಲಯ ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಕಡಲ ವAವ_ಾರಗಳ 

 5ೇಶ%ಾಲಯದ ?ಾ�ಪ%ೆಯತ� ?ಾಗುವ+ದು. 

• 5ೇಶದ �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 �ಾಯ ವDಸುವ �ಬ�ಂ/ಗಳ ?ಾಮಥAವನುB _ೆb�ಸಲು 

 ೕಲನ�ಯೆನುB ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು. 

• ಜಲಕೃGಯನುB ಕೃG�ೆ ಸಮ%ಾ8 ತರುವ+ದು. 

 

 6.8.3�ĜỳїẀ�ẃгјї―ŀґ�ќѓ—ķ�йѕŁќΥ†ґē’�

?ಾnತಂತ�¯ದ ನಂತರ, �ೕನು�ಾ��ೆ `ೕವ%ಾYಾರ ಚಟುವ��ೆ�ಂದ �ೖೆ�ಧAಮಯ �ಾNಜA 

ಚಟುವ��ೆ�ಾ8 ರೂMಾಂತರ�ೊಂ�ದು<, �ೕನು�ಾರರು ಮತು� ಇತರ Mಾಲು5ಾರರ 

ಉದAಮ[ೕಲSಯೆು (ಅ���ೕ° ಮತು� uೌe��ೕ° ಎರಡೂ) ಸnಲH Vಾತ� ಬದ>ಾವZೆ�ೆ ಒಳ�ಾ85.ೆ 

�ೇತ�ದ ಚಟುವ��ೆಗಳ( ಮತು� ಸಂಘಟ%ೆಯು ಬದ>ಾವZೆಯನುB �;ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ  �dನ12  ೕf 

Vಾಗದ[ಗಳ( ತರxೇf, ?ಾಮಥA ವೃ/^ ಮತು� ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು 

ಕೃGಕರ  Sಾಂf�ಕ �ೌಶಲAಗಳ ಉನBfೕಕರಣವನುB ?ಾಂಪ�5ಾ�ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ / ಕೃG�ಂದ _ೆಚು� 

ಆkಕ ಮತು� ಪ�Zಾಮ�ಾ� ಉ5ೂೆAೕಗ�|ೆ ಸ_ಾಯಕ�ಾಗುವಂS ೆ ೕಡುತ��.ೆ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಯ �ಾAMಾ�ೕಕರಣದ ಪ�lೕಜನಗಳ ಸಂಪೂಣ�ಾ8 >ಾಭ 

ಪuೆಯಲು, �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ ಉದAಮ[ೕಲSಾ �ೌಶಲAಗಳನುB 

ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸ>ಾಗುವ+ದು, ಇದು �ೕನು�ಾ��ೆ VೌಲA ಸರಪU ಮತು� ಆಧು ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ 

ಇತರ ಅವಶAಕSೆಗಳ12 ತಮp �ಾಯ�ಾAo�ಯನುB _ೆb�ಸಲು Mೂೆ�ೕSಾ}Dಸುತ�5ೆ. 5ೇ�ಾದAಂತ 

?ಾ�oಸ>ಾದ �ೕನು�ಾ��ಾ �ಾ>ೇಜುಗಳ( ಇದರ12 Mಾತ�ವDಸಬಹುದು. ಅಲ25,ೆ �ೆಲವ+ ಆs & � 

ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ��ಧ ಹಂತಗಳ12ನ Mಾಲು5ಾರರ ಉದAಮ[ೕಲSಯೆನುB _ೆb�ಸಲು ಅಗತA 

�ಾಯಕ�ಮಗಳನುB ಸಹ Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)ಬಹುದು. 

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• �ೕನು�ಾ��ೆ ಆs & � ಮತು� [Rಣ ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB, ತಮp �ಾ�ಹಕರ ದೃGd�ೂೇನವನುB ಸುYಾ�ಸುವ 

ಮೂಲಕ ತರxೇf, ?ಾಮಥA ವೃ/^,  ವಹZಾ lೕಜ%ೆಗಳ ಅ]ವೃ/^ಯ12 

Sೂೆಡ8��ೂೆಳ()ವ+ದು. 

 �
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 6.8.4�ѕēỳķгẁ�(Database)�

lೕಗA  ೕf ರೂoಸಲು ಖbತ ಅಂc ಅಂಶಗಳ( ಪೂವ ಅವಶAಕSೆ�ಾ85.ೆ ಕ�ದೆ 4-5 

ದಶಕಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ಾ ವಲಯವ+ ಅ%ೇಕ ಪಟುd xೆ�/ೆದ<ರೂ, ದSಾ�ಂಶ ಸಂಗ�ಹZ ೆಮತು� ಅವ+ಗಳ 

ಸಂlೕಜ%ಯೆ �ಾಯ�Yಾನಗಳ( DಂದುU/�ೆ. ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ�ಾ8 ಅಂ8ೕಕ�ಸಲHಟd 

�Yಾನಗಳ( ಮತು� Mೂೆ�ೕvೂೇ�ಾjಗಳನುB ಅನುಸ�� ಸಮುದ� �ೕನು DಡುವU ದSಾ�ಂಶವನುB 

 ಯ�ತ�ಾ8 ಸಂಗ�Dಸ>ಾಗುತ�5ೆ�ಾದರೂ, ಇತರ �ೇತ�ಗಳ12ಯೂ ಇದು ನuೆಯುf�ಲ2. ಸಮುದ� 

�ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 ನuೆಸುವ ಐದು ವಷಗಳ ಜನಗಣfಯನುB _ೂೆರತುಪ��, ಜಲಕೃG ?ಾಕZೆ 

?ೇ�ದಂS ೆಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾ��ೆಗೂ ಇ5ೇ �ೕfಯ VಾDf ಲಭA�ಲ2. ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಪ�ಕಟZೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಲಭA�ರುವ VಾDfಯನುB _ೂೆರತುಪ��, Qೈ�ಕ ಅಂಶಗಳ ವAವ��ತ �ಾAo� ಮತು� 

ಸಮು5ಾಯಗಳ( / ಸಂಬಂ�ತ ಮಧAಸ��ಾರರ ?ಾVಾ`ಕ-ಆkಕ ಗುಣಲRಣಗಳ VಾDfಗಳ( 

ಕ�� ಇ�ೆ. 

�ೕ1ನವ+ಗಳನುB ಗಮನದ12ಟುd�ೂೆಂಡು ಮತು� ಖbತ ದSಾ�ಂಶದ ಲಭASಯೆು ಅ]ವೃ/^ 

�ೌಕ�dನ12 ದುಬಲ �ೂೆಂ��ಾ8 ಮುಂದುವ;ೆ/5ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನುB ಒoH�ೂೆಂಡು,  ೕf 

Vಾಗದ[ಗಳ( �ೇತ�ದ ��ಧ ಆ�ಾಮಗಳ ಸಮಪಕ �ಾAo�ಯನುB �ಾf�ಪ�ಸುವ ದSಾ�ಂಶ 

ಸಂಗ�ಹZೆ�ೆ ಸೂಕ� ವAವ?ೆ�ಗಳನುB ರbಸುವ+ದರ �ೕ>ೆ �ೇಂ/�ೕಕ�ಸುತ��.ೆ ಮತು� ��ಾn?ಾಹ, ದSಾ�ಂಶ 

ಸಂಗ�ಹ �ಾಯ�Yಾನಗಳ( Mಾರದಶಕ�ಾ8� ೆ ಮತು� ಅಂcಅಂಶ ಸಂಗ�ಹ ಸುಗಮ ಮತು� 

ಅಡಚZೆ�ಲ25 ೆ?ಾಗಲು ಗಮನಹ�ಸುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕ��ೆ  ಯ�ತ�ಾ8 

ʻಪ���f VೌಲAVಾಪನ ಸ�ೕ�ೆ' (Situation Assessment Survey) ನuೆಸಲು ಅಂcಅಂಶ ಮತು� 

lೕಜ% ೆ ಅನು�ಾ�ನ ಸb�ಾಲಯ�|ೆ (ಎಂಒಎyoಐ) �ೂೇರ>ಾಗುವ+ದು. �ೕನು�ಾ��ೆ ದSಾ�ಂಶ 

ಸಂಗ�ಹZ ೆಪ�c��ಯ �ೕ1n�ಾರZ ೆVಾಡಲು ಮತು� ದSಾ�ಂಶ ಸಂಗ�ಹZ,ೆ ಸಂಸ|ರZ ೆಮತು� ಪ�?ಾರ�ೆ| 

�ೂೆಡು�ೆ  ೕಡುವ ಏQೆ }ಗU�ೆ ಅಗತA�ಾದ Mೂೆ�ೕSಾ}ಹವನುB ಒದ8ಸಲು �ೕನು�ಾ��ೆ, 

ಪಶುಸಂ�ೋಪ% ೆ ಮತು� _ೖೆನು�ಾ��ೆ ಸb�ಾಲಯ/ಂದ ;ಾಷ�ಮಟdದ Mಾ2ª³ಾರಂ ಅನುB 

ರbಸ>ಾಗುವ+ದು. 
 

ѓƒђѕ�уłќĄ’‡Ć’―ಳŅĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಪ�c��ಯ �ೕ1n�ಾರZೆ�ೆ ಮತು� ದSಾ�ಂಶ ಸಂಗ�ಹZೆ, ಸಂಸ|ರZ ೆಮತು� ಪ�?ಾರ�|ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ 

ಏQೆ }ಗU�ೆ ಅಗತA�ಾದ Mೂೆ�ೕSಾ}ಹವನುB ಒದ8ಸಲು ;ಾG�ೕಯ ಮಟdದ �ೇ/�ೆಯನುB 

ಅ]ವೃ/^ಪ�ಸುವ+ದು. 
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 6.8.5�ǼỳїẀї—Ļ�ѓґ—Γẃ—Ẁ÷ѕ—�ќѓ—ķ�ēỳгΎłу�Ě’гњґẀї—Ļ�Β†я—Ẁ÷ѕ—�

.ಾರತವ+ �ೕನು�ಾ��ೆ ಆs & � ಸಂ?ೆ�ಗಳ ಅತAಂತ �ಾAಪಕ�ಾದ QಾಲವನುB _ೂೆಂ/5.ೆ 

ಐ�ಎಆs ಅ�ಯ12ನ ಎಂಟು �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂ?ೆ�ಗಳ(; ಅ;ೆ-%ಾA�ಾಂಗ ಸಂ?ೆ�- ಕ;ಾವU 

ಅ�ಾnಕಲ�s Mಾ���ಾರ ?ೇ�ದಂS ೆMFAH & D ಅ�ಯ12ರುವ ಆರು ಆs & � ಸಂ?ೆ�ಗಳ(; ?ಾಗರ 

ಉತHನBಗಳ ರಫು� ಅ]ವೃ/^ Mಾ���ಾರದ ಅ�ಯ12 ಮೂರು ಸಂ?ೆ�ಗಳ(; ಭೂ �{ಾನ ಸb�ಾಲಯದ 

ಅ�ಯ12 %ಾಲು| ಸಂ?ೆ�ಗಳ(; ಮತು� ��ಧ ;ಾಜAಗಳ( / ಯು�ಗಳ12ರುವ 30 �ೕನು�ಾ��ಾ 

�ಾ>ೇಜುಗಳ( 5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ಅ]ವೃ/^�ೆ ಅನುಭ� Vಾನವ ಸಂಪನೂpಲ 

ಸಮೂಹವನುB ಒದ8ಸುತ��ೆ. �.ಾಗಗಳ( ಮತು� .ೌ�ೋUಕSೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂS ೆ ಅವ+ಗಳ �ಾAo� 

�?ಾ�ರ�ಾ85.ೆ 

ಐ�ಎಆs �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ?ಾ�ಪ%ೆಯ ಆರಂಭ/ಂದಲೂ �ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ೆ 

ಮತು� ಅ]ವೃ/^ ಉಪಕ�ಮಗಳ12 ಮುಂಚೂNಯ12�.ೆ ಎಪHತ�ರ ದಶಕ ಉತ�;ಾಧದ12 ®ದಲ  ೕ1 

�ಾ�ಂf�ೆ .ಾರfೕಯ 5ೂೆಡ��ೆಂu ೆಮತು� �5ೇ[ ಪ�.ೇದಗಳ (�ಲns �ಾ�, ಹುಲು2 �ೆಂu ೆಮತು� 

?ಾVಾನA �ೆಂuೆಗಳ) ಸಂlೕ`ತ (Composite) ಕೃG ಮತು� �ೕನುಮ� ಉSಾHದ%ಾ 

ತಂತ�{ಾನಗಳನುB ಐ�ಎಆs ಅºಲ .ಾರತ ಸಮನnಯ ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ lೕಜ%ೆಯ ಮೂಲಕ  ೕ�ದ 

�ಸ�ರZಾ ?ೇ�ೆ ಮತು� Sಾಂf�ಕ %ೆರವ+ಗಳ ಜನo�ಯ�ೊU�ರುವ+ದು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರ ಅ]ವೃ/^ 

ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB (ಎ�.ಎ�.�.ಎ) ?ಾ�oಸುವ ಮೂಲಕ ಆ8ನ ಕೃG ಮತು� ಸಹ�ಾರ ಸb�ಾಲಯವ+ 

5ೇ�ಾದAಂತ ?ಾ�o�ರುವ+ದು �ಾರಣ�ಾ85.ೆ �ಾUಯ ಉ�;ಾಟದ �ೕನುಗಳ(, ಉಪುH ೕ�ನ ಜಲಕೃG 

ಮತು� ಜ>ಾಶಯದ �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^ಯ12 ಇ5ೇ �ೕfಯ xೆಳವN�ೆಗಳ( ನuೆದವ+. ಸಮುದ� 

�ೕನು�ಾ��ೆ ವಲಯದಲೂ2 lೕಗA �Yಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಅಂc ಅಂಶಗಳ 

ಸಂಗ�ಹ, D�ಯಬಹು5ಾದ �ೕ ನ ಕ ಷ� �ಾತ�ವನುB  ಗ/ಪ�ಸುವ+ದು, �ೕ ನ ಸಂಪನೂpಲಗಳ 

ಅಧAಯನ, ಸಮುದ� �ೕನು ಕೃG�ೆ lೕಗA�ಾದ Qಾfಯ �ೕನು ಮ�ಗಳ ಉSಾHದ%ಾ ತಂತ�{ಾನದ 

ಅ]ವೃ/^, ಐದು ವಷ�ೂೆ|�p ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ ಗಣf, ಸುYಾ�ತ �ೕನು DಡುವU ನಂತರದ 

ತಂತ�{ಾನಗಳ(, 5ೂೇNಗಳ _ೂೆಸ �%ಾAಸ ಮತು� ಗುಣಮಟdದ  ಯಂತ�ಣ ®ದ>ಾದವ+ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಐ�ಎಆs ಸಂ?ೆ�ಗಳ( ಮಹತ�ರ ?ೇ�ೆಯನುB  ೕಡುf��.ೆ ಆ5ಾಗೂA, ಇಂದು, ಜಲಕೃG ವಲಯ/ಂದ 

_ೆb�ನ ಉSಾHದ%ೆಯನುB  �ೕgಸ>ಾ85ೆ ಮತು� �ೕನು DಡುವUಯನುB ಗ�ಷ� ಮಟdದ12 

ಉU��ೂೆಳ)xೇ�ಾದ;ೆ, �ೕನು�ಾ��ಾ ಸಂ?ೆ�ಗಳ  �ೕgತ Mಾತ�ವ+ _ೆb�ನ ಮಹತnವನುB 

ಪuೆದು�ೂೆಳ()ತ�5.ೆ �ೆಳಹಂತದ12ರುವ ಕೃGಕರ ತRಣದ ಅಗತAಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ ತಂತ�{ಾನಗಳ( 
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ಇಂ/ನ ಅಗತA�ಾ85.ೆ ಮೂಲ �{ಾನ ಮತು� _ೂೆಂ5ಾN�ೆಯ ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಯೆ ನಡು�ೆ ಸಮSೂೇಲನ 

ಅಗತA. �ಸ�ರZ ೆ ?ೇ�ೆಗಳ( ಮತು� %ೆರ�ನ ಅಗತAವ+ ®ದ18ಂತಲೂ _ೆ�ಾ�85ೆ. xೇ;ೆ �ೕfಯ12 

_ೇಳ(ವ+5ಾದ;ೆ, ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ೆಯು ಅ]ವೃ/^ಯ ಮುಂ5 ೆ?ಾಗxೇ�ಾ85ೆ. ಇದ�ಂ5ಾ8 ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ 

ಫ1SಾಂಶಗಳನುB Dಂ/ನಂSೆ ಅ]ವೃ/^ ಪ�c��ಯ12 ಬಳಸಲHಡುತ��.ೆ ಆs & � ಸಂ?ೆ�ಗಳ( �ಾಸ8 

ವಲಯ5ೂೆಂ/�ೆ ಬಲ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನುB _ೂೆಂದxೇಕು ಮತು� ಸಂಪನೂpಲಗಳನುB ಸದ�ಳ�ೆ Vಾಡಲು 

ಒvಾd8 �ೆಲಸ Vಾಡxೇಕು ಮತು� ತಂತ�{ಾನಗಳ ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾಲಯ/ಂದ �ೕನುಕೃG �ೇತ��|ೆ ಕ�� 

ಅವ�ಯನುB ವ�ಾವZೆ Vಾಡxೇಕು.  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( ಸಂ�ೆ©ೕಧ% ೆಮತು� ಅ]ವೃ/^ಯ 

ನಡು�ನ ಸಂಪಕಗಳನುB ಮತ�ಷುd ಬಲಪ�ಸುವ ಗು�ಯನುB _ೂೆಂ/�.ೆ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( 

ಜ�ಾxಾ<�ಯುತ ಆs & �, ಮತು� �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಆಡUತದ12 ಅವ+ಗಳ ಬಳ�ೆಯನುB 

ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ ಕಟdಕuಯೆ �ೇತ�ದವ;ೆ8ನ {ಾನ ಪ�?ಾರವ+  ೕfಯ ಪ�ಮುಖ ಉ5<ೇಶಗಳ12 

ಒಂ5ಾ85ೆ. _ೆಚು�f�ರುವ ?ಾRರS,ೆ ಮತು� ಇಂಟ%ೆª, ಮತು� ?ಾpª³ೂೇeನ  ರಂತರ 

ಬಳ�ೆ�ಂ5ಾ8, {ಾನ ಪ�?ಾರವನುB _ೆ�ಾ�8 ವಚುವj Mಾ2ª³ಾ°ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇಗ�ಾ8 ಮತು� 

ಕ�� �ೆಚ�ದ12 ಎಲ2�ಗೂ ನuೆಸ>ಾಗುವ+ದನುB  ೕfಯು ಖbತಪ�ಸುತ�5.ೆ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳ( 

ಐ� ಆYಾ�ತ {ಾನದ ʻಹÄ ಮತು� ಕ��ಗಳನುB' (Hub & Spokes) �ೕನು�ಾರ��ೆ ಮತು� �ೕನು 

ಕೃGಕ��ೆ %ೖೆಜ-ಸಮಯದ ಆYಾರದ �ೕ>ೆ ಲಭA�ಾಗುವಂತಹ VಾDf ಸಂಗ�ಹZೆ, ಪ�[ೕಲ% ೆಮತು� 

ಸಂಸ|ರZೆ�ೆ �ೇಂದ�ಗಳನುB ?ಾ�oಸಲು  ೕfಯು �ೇಂ/�ಕ�ಸುತ�5ೆ. ಅಂfಮ-ಬಳ�ೆ5ಾರ��ೆ ಒದ8ಸ>ಾದ 

VಾDfಯು ಆಡು.ಾ�ೆಯ125 ೆ ಎಂದು ಖbತಪ���ೂೆಳ)>ಾಗುತ�5 ೆ ಇದ�ಂದ ಅಥVಾ� 

�ೂೆಳ()ವ+ದು ಸುಲಭ�ಾಗುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಇ>ಾ�ೆ�ಂದ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆಯ12 ʻ?ಾಗs 

�ತ�ʼ ಅನುB ಉS�ೇ`ಸುವ+ದು Mಾಲು5ಾರರನುB ಸಂಪcಸಲು ಉಪಯುಕ��ಾಗುತ�5.ೆ  

 

ѓƒђѕ�уłќẀΨẃĚ’†Ąỳѕ�јłќ—ф�ǻ’†ѓłхಳù�Ą’ಳ¯їгΎĢ’:�

• ಸುYಾ�ತ ದSಾ�ಂಶ  ವಹZಾ  ೕf, ಎಲ2�ಗೂ �ಸ�ರZ ೆ ?ೇ�ೆಗಳ( ಮತು� ಅಂತರ ಸb�ಾಲಯ 

ಸಹ�ಾರದ ಮೂಲಕ {ಾನ  ವಹZೆಯನುB _ೆb�ಸುವ+ದು. 

• ಸು��ರ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG�ಾ8 ?ಾಕZೆ�ಾ8 ತಂತ�{ಾನಗಳ( /  ವಹZಾ ಪದ^fಗಳ ತn�ತ 

ಅ]ವೃ/^ ಮತು� ಪ�?ಾರ�ಾ|8 �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 ಆs & � ಸಂಪಕವನುB ಬಲಪ�ಸುವ+ದು. 
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 6.9�Ęỳłĕ’†Υу�/�егѓџĞỳΦŸ†ў�њѕĺē’хಳù�

 6.9.1�Ęỳłĕ’†Υу�ẃẄĄỳџẀї—Ļ�йē’ķ†Oẃ—Ẁ÷ѕ—�

.ಾರfೕಯ ಉಪಖಂಡವನುB ಪ[�ಮ�|ೆ ಅ;ೇ�ಯe ಸಮುದ� ಮತು� ಪೂವದ12 

ಬಂ�ಾಳ�ೂೆ12�ಂದ ಸುತು�ವ;ೆ/5ೆ. ಒ�dನ12, ಎರಡು ಸಮುದ�ಗಳ( Dಂದೂ ಮ_ಾ?ಾಗರದ �ೕ1ನ 

.ಾಗ�ಾ85ೆ. ಪ[�ಮ ಕ;ಾವUಯ12, .ಾರತ ತನB ಕಡಲ ಗ�ಯನುB Mಾc?ಾ�ನ ಮತು� Vಾ1�ೕÆ}

%ೂೆಂ/�ೆ ಹಂb�ೂೆಂಡ;ೆ, ಪೂವ ಕ;ಾವUಯ12, ಗ�ಗಳನುB [�ೕಲಂ�ಾ, xಾಂ�ಾ25ೇಶ, VಾA%ಾps, 

»ೖೆ>ಾAಂ£ ಮತು� ಇಂuೂೇ%ೇ�ಾA5ೂೆಂ/�ೆ ಹಂb�ೂೆಂ�5.ೆ �ೆಲವ+ ಸಂದಭಗಳ12, ಇದು 

ಹಂb�ೆ�ಾದ ಕಡಲ ಗ�ಗಳ( Vಾತ�ವಲ25 ೆ.ಾರತ ಮತು� [�ೕಲಂ�ಾ ನಡು�ನ ಮ%ಾBs �ೂೆ12 ಮತು� 

Mಾ� �ೂೆ12; xಾಂ�ಾ25ೇಶ ಮತು� .ಾರತದ ನಡು�ನ ಸುಂದರಬe}; ಮತು� ಅಂಡVಾe ಸಮುದ�ದ12ನ 

�ೖ� (�ಗು�) /nೕಪಸಮೂಹದಂತಹ ಹಂb�ೆ�ಾದ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗ�ಾ85ೆ. ಅ;ೇ�ಯe 

ಸಮುದ� ಮತು� ಬಂ�ಾಳ�ೂೆ12ಯ ಎರಡೂ ಟೂAನ ಮತು� ಟೂAನ ತರಹದ Qಾfಗಳ, �ಾ� ಮತು� 

?ಾH¯ Ò VಾA�ೆ;ೆjಗಳಂತಹ ವಲ?ೆ _ೂೇಗುವ ಮತು� ��ಾಲ�ಾ8 ಹರ�ರುವ �ೕನು 

5ಾ?ಾ�ನುಗಳನುB _ೂೆಂ/�.ೆ ಸ B�ೇಶಗU�ೆ ಅಗತA�ಾದಂS,ೆ ಅಗತA�ರುವ ಕuೆಗಳ12 �ೕ ನ Qಾfಗಳ( 

/ 5ಾ?ಾ�ನುಗಳ ಸಂರRZ ೆ?ೇ�ದಂS ೆಸಂಪನೂpಲಗಳ  ವಹZ ೆಮತು� ಸು��ರ ಬಳ�ಯೆ12 ಸ�ಾರವ+ 

ಬಲ�ಾದ Mಾ�5ೇ[ಕ ಸಹ�ಾರವನುB xೆ�ಸೆುತ�5ೆ. 

�ೕನು�ಾರರ ಸುರRS ೆ ಮತು� ಭದ�Sೆಯ12ಯೂ ಸಹ�ಾರವ+ ಅಗತA. �ೕ1ನ Dಂದೂ 

ಮ_ಾ?ಾಗರ, ಅದರಲೂ2 ��ೇಷ�ಾ8 ಬಂ�ಾಳ�ೂೆ12ಯ ಮತು� ಇf�ೕbನ ವಷಗಳ12 ಅ;ೇ�ಯe 

ಸಮುದ�ವ+ _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ ಪ�fಕೂಲ ಹ�ಾVಾನ ಘಟ%ೆಗU�ೆ ?ಾg�ಾ85ೆ ಮತು� ಪ�fವಷ 

ಅ%ೇಕ �ೕನು�ಾರರು ತಮp Mಾ�ಣವನುB ಕ�ದೆು�ೂೆಳ()Sಾ�;ೆ ಅಥ�ಾ fೕವ� ಸಂಕಷdಗಳನುB 

ಅನುಭ�ಸುSಾ�;ೆ. ಇದಲ25ೆ, Mಾ�5ೇ[ಕ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ�ಸರ ಸಂ?ೆ�ಗಳ12 .ಾಗವDಸುವ 

ಮೂಲಕ, /nಪgೕಯ ವAವ?ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 ಸಹ�ಾರವನುB 

_ೆb�ಸ>ಾಗುವ+ದು. ಅಂತಹ ಸಹ�ಾರವ+ ಹಂbದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ( ಮತು� ಹಂbದ ಪ�ಸರ 

ವAವ?ೆ�ಗಳನುB  ವDಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�5;ೆ ಗ�;ೇ� ೆ �ೕ�ದ ಸಂಪನೂpಲಗಳ lೕಗA 

�ೕfಯ12 D�ಯಲು  ೕfಗಳ( ಮತು� �ಾಯಕ�ಮಗಳ ?ಾಮರಸA; Vಾನವ ಹಕು|ಗಳ ರRZ,ೆ 

��ೇಷ�ಾ8 ಇತರ 5ೇಶಗಳ  ೕ�ನ12 5ಾ� ತಪುHವ �ೕನು�ಾರ��ೆ ಸಹ�ಾ��ಾಗುತ�5.ೆ  

.ಾರfೕಯ �ೕನು�ಾರರು ತಮp �ೌಶಲA, ಶ�ಮ[ೕಲ ಸn.ಾವ ಮತು� ಸ�ಾ1ನ ಪ���fಗಳ12 

�ೆಲಸ Vಾಡುವ ?ಾಮಥA�ಾ|8 ಈ ಪ�5ೇಶದ ಇತರ 5ೇಶಗಳ12 �ಾAಪಕ�ಾ8 ಗುರುfಸಲH�d5ಾ<;ೆ. 
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ಇದರ ಪ�Zಾಮ�ಾ8, .ಾರತ/ಂದ _ೆಚು� _ೆಚು� �ೕನು�ಾರರು ಈಗ ಇತರ 5ೇಶಗಳ �ೕನು�ಾ��ಾ 

ಪuೆಗಳ12 ಉ5ೂೆAೕಗವನುB ಪuೆಯುf�5ಾ<;ೆ. ಅ%ೇಕ ಸಂದಭಗಳ12, .ಾರfೕಯ �ೕನು�ಾರರನುB 

%ೆ;ೆಯ 5ೇಶಗಳ12 ಬಂ�ಸ>ಾ85ೆ, ಏ�ೆಂದ;ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ Vಾಡು�ಾಗ ಅವರು fUಯ5 ೆಇತರ 

5ೇಶಗಳ ಇಇQೆ£ ಪ��ೇ[ಸುSಾ�;ೆ. ಇದ�ಂ5ಾ8 ಸ�ಾರವ+ ?ಾVಾನA ವAವ?ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ 

�ಡುಗuೆಯು ಕಷdಕರ�ಾ85ೆ. ಈ  ೕfಯು ಇತರ 5ೇಶಗಳ12 �ೕನು�ಾ��ೆ �ೇತ�ದ12 ಉ5ೂೆAೕಗ 

ಪuೆಯಲು �ದ^�ರುವವರು ಅನA5ೇಶದ ಸಮುದ�ಗಳ12 �ೆಲಸ Vಾಡುವ ಬ�ೆ ?ಾಕಷುd �ೌಶಲA ಮತು� 

{ಾನವನುB _ೂೆಂ/5ಾ<;ೆ ಮತು� ಸ�ಾರದ ಔಪ�ಾ�ಕ ಅನು®ೕದ%ೆಗಳ ಮೂಲಕ _ೂೇಗುSಾ�;ೆ 

ಎಂದು �ಾತ�ಪ�ಸುತ�5.ೆ 

ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಬದ^SೆಗU�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂS,ೆ ಇದು ತನB ಜ�ಾxಾ<�ಗಳನುB ಪೂ;ೈಸುವ 

ಮತು� ಸು��ರ ಅ]ವೃ/^ ಗು�ಗಳನುB (SDG) ಪೂ;ೈಸುವ Qಾಗfಕ �ಾಯಸೂbಯನುB ಅದರಲೂ2 

ಮುಖA�ಾ8 ಎy�` ಗು� 14-ʻ ೕ�%ೂೆಳ8ನ `ೕವನʼ xೆಂಬ1ಸುವ ಪ�ಯತB�ಾ85ೆ.  

 

 6.9.2�ěỳџѓẀї—Ļ�и�јłĕ’†ẁѕ�ėỳўуї�ĥỳĸїѕΡńΠẃ—Ẁ÷ѕ—�

�ೕನು�ಾ��ೆಯ12ನ Qಾಗfಕ ಪ�ವೃf� ಏ%ೆಂದ;ೆ, ಒಂದು 5ೇಶವ+ ತನB �ೕನು�ಾ��ೆಯನುB 

 ವDಸುವ12ನ ��ಾn?ಾಹSಯೆು ಅದರ �ಾAMಾರ ?ಾಮಥAವನುB  ಧ�ಸುತ�5ೆ. �ೕನು�ಾ��ೆ 

 ವಹZೆ�ೆ �ಾ2¹ಸಲHಟd �ೕನು�ಾ��ೆ ;ಾಷ�ಗ�ಾದ ಆ?ೆ�ೕ1�ಾ, %ಾ�ೆ, ನೂA`>ೆಂ£ ಮತು� ಇತರ 

5ೇಶಗಳನುB %ೂೇ�ದ;ೆ, ಇದನುB /nಮುಖ ಪ�c��ಯ ಮೂಲಕ ?ಾ�ಸಬಹುದು. ®ದಲ%ಯೆ5ಾ8, 

5ೇಶಗಳ(  ವಹZಾ ಪ�ಭುತnಗಳನುB ?ಾ�oಸುತ��,ೆ ಇವ+ಗU�ೆ ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಸಮು5ಾಯವ+ _ೆಚು� 

xೆ>ೆ �ೂೆಡುತ�5 ೆ ಮತು� ಅವ+ಗಳ ಪ�ZಾಮವನುB �]ನB ಸೂಚಕಗಳ12 ಅ�ಯೆ>ಾಗುತ�5.ೆ 

ಎರಡ%ಯೆ5ಾ8, ಅವರು {ಾನದ ಪ�ಮುಖ ರಫು�5ಾರ;ಾದರು. {ಾನ ರಫು�5ಾರ;ಾಗುವ ಮೂಲಕ, 

ಅವರು ಉತ�ಮ  ವಹZೆಯ ರುಜು�ಾತುಗಳನುB ಮತ�ಷುd ದೃಢಪ��ದರು. .ಾರತವ+ ಅತುAತ�ಮ 

?ಾಮಥAವನುB _ೂೆಂ/ರುವ �ೖೆ{ಾ ಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB _ೂೆಂ/5.ೆ ಆದ;ೆ ;ಾG�ೕಯ ಗ�ಗಳನುB �ೕ�ದ 

�ಾವ+5ೇ VಾನASೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಭವ�ಲ2. ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ VಾನAS ೆ�ೂೆರSೆ�ಂ5ಾ8, Qಾಗfಕ 

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಯ ಭ�ಷAವನುB ರೂoಸುವ Qಾಗfಕ ಚ�ೆಗಳ( ಮತು� Qಾಗfಕ 

�ಾಯಸೂbಯ12 .ಾರfೕಯ �{ಾ ಗಳ( �ರಳ�ಾ8 �ಾN��ೂೆಂ�5ಾ<;ೆ. ;ಾG�ೕಯ ಆs & � 

?ಾ�ಪ%ೆಯನುB ಉS�ೇ`ಸಲು, Mಾ�5ೇ[ಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳ12 ®ದಲು ಅವರ .ಾಗವDಸು��ೆಯನುB 

ಉS�ೇ`ಸಲು ಮತು� ಬಹು-5ೇಶಗಳ12 ತರxೇf, ಸಹ�ಾ� ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ �ಾಯಕ�ಮಗಳ( ಇSಾA/ಗಳ 
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ಮೂಲಕ Mಾ�5ೇ[ಕ %ಾಯಕತnವನುB �ಾತ�ಪ�ಸುವ  ೕfಯ ಅಗತA�5ೆ. Mಾ�5ೕೆ[ಕ %ಾಯಕತnವನುB 

?ಾ�o�ದ ನಂತರ �ಾAo�ಪ�5ೇಶಗಳನುB ಮತ�ಷುd �ಸ��ಸxೇಕು. ಉ5ಾಹರZೆ�ೆ, ದgಣ ಏ�ಾA/ಂದ 

Mಾ�ರಂ]ಸಲು, ನಂತರ ಏ�ಾA ಮತು� ಆh��ಾ ಇSಾA/. Dೕ�ೆ Mಾ�5ೇ[ಕ ಸಂ?ೆ�ಗಳನುB xೆಂಬ1ಸುವ+ದು 

ಮತು� ಅಂತಹ ಸಂ?ೆ�ಗಳ12 %ಾಯಕತn ವDಸುವ+ದು �ೕನು�ಾ��ೆ ಅ]ವೃ/^ಯ12 5ೇಶದ 

ಗಂ]ೕರSಯೆನುB Sೂೇ�ಸುತ�5.ೆ  
 

 6.10�ќ—гΐї�ĕỳΠ�

�ೕ1ನ MಾA;ಾಗಳ12ನ  ರೂಪZಯೆು 5ೇಶದ12 �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃG ಅ]ವೃ/^ಯ 

��ಧ ಅಂಶಗಳನುB ಒಳ�ೊಂಡ 10 �.ಾಗಗಳ( ಮತು� 28 �ಷಯಗಳ ಅ�ಯ12  ೕf 

Vಾಗದ[ಯನುB ಪ�d Vಾಡುತ�5.ೆ 

�ೆಲವ+ �ಷಯಗಳ( ಸnತಂತ� ಸn.ಾವ5ಾ<8ದ<;ೆ, ಇನೂB ಅ%ೇಕವ+ ��ಧ �.ಾಗದ12 ಹರ�ದು< 

ಏಕ�ಾಲದ12 ವAವಹ�ಸxೇ�ಾಗುತ�5.ೆ �ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಜಲಕೃGಗಳಂತಹ _ೆಚು� �ೖೆ�ಧAಮಯ 

ವಲಯದ12 _ೆb�ನ ಸಂ�Aೆಯ Mಾಲು5ಾರ�ರುವ12  ೕf Vಾಗದ[ಗಳನುB ಅನು�ಾ�ನ�ೊUಸುವ+ದು 

ಮತು�  ಸ}ಂ5ೇಹ�ಾ8 /ೕ¸ವ�ಯ ಮತು� ಕÀಣ, ಆದ;ೆ ಅ?ಾಧAವಲ2ದ ಪ�c���ಾ85.ೆ ಪ�f 28 

�ಷಯಗಳ ಅ�ಯ12 c��ಾ�ಂದುಗಳನುB (Action points) ʻಅನು�ಾ�ನ lೕಜ%ೆ'ಯ12 �ವ�ಸುವ 

ಪ�c�� Vಾಡ>ಾ85ೆ ಮತು� ಅವ+ಗಳ �ಾಯ?ಾಧASಯೆನುB ಪ�ದ[ಸಲು �ೆಲವ+ ಕ�ಮಗಳನುB Mೖೆಲª 

lೕಜ%�ೆಾ8 �ೖೆ�ೊಳ()ವ+ದು ಅಗತA. ಪ�Yಾe ಮಂf� ಮತ}¯ ಸಂಪದ lೕಜ%ೆ (oಎಂಎಂಎy�ೖೆ) 

ಅ�ಯ12 ಪ�d Vಾಡ>ಾದ lೕಜ%ೆಗಳ( ಮತು� �ಾಯಕ�ಮಗಳ( _ೆb�ನ  ೕf Vಾಗದ[ಗಳನುB 

Sೆ�ೆದು�ೂೆಳ)ಲು ಅಗತA�ಾದ ಬQೆª xೆಂಬಲವನುB ಒದ8ಸುತ�5ೆ.  ಯ�ತ �ೕ1n�ಾರZೆ ಮತು� 

ಮಧA�ಾ1ೕನ VೌಲAVಾಪನವ+ ಅನು�ಾ�ನ ತಂತ�ದ ಅವಶAಕ .ಾಗ�ಾ85ೆ. ®ದ1 ಂದಲೂ 

Mಾಲು5ಾರರ ��ೇಷ�ಾ8 �ೕನು�ಾರರು ಮತು� �ೕನು ಕೃGಕರ ��ಾnಸ ಮತು� ನಂ��ೆಯನುB 

xೆ�ಸೆಲು ಇದು ಉಪಯುಕ��ಾ8ರುತ�5.ೆ ಇದ�ಂ5ಾ8 ಅವರು ಈ ಪ�c��ಯ12 ಸc�ಯ 

Mಾಲು5ಾರ;ಾಗುSಾ�;ೆ ಮತು� ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕfಯನುB Qಾ��ೆ ತರುವ ಈ /ೕಘ 

�ಾಯದ12 ಸ�ಾರ5ೂೆಂ/�ೆ �ೖೆQೋ�ಸುSಾ�;ೆ.  

ಅಂfಮ�ಾ8, ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ಾ  ೕfಯ ಪ�ಸು�ತ �ಾಲ�fಯನುB ಹತು� ವಷಗ�ಾ8 

ಇ�ಸ>ಾ8ದ<ರೂ, ಅದರ ಯಶ�n ಅನು�ಾ�ನವ+ ಮುಂ/ನ ಅವ�ಗೂ ಪ�lೕಜನಗಳ ಹ�ವನುB 

ಖbತಪ�ಸುತ�5 ೆಎಂದು ಊDಸ>ಾ85ೆ. 

*�*�*�*�
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ẃгΩјķ�џ―јхಳù�
�

ಎ�ಎeQೆ ;ಾG�ೕಯ �ಾAo��ೆ �ೕ�ದ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

�ಎಂoಗಳ( ಅತುAತ�ಮ  ವಹZಾ ಅ.ಾAಸಗಳ( 

CICEF �ೕನು�ಾ��ೆ�ಾ8 ?ೆಂಟ�j ಇ }ÓಟೂAª ಆ� �ೂೇಸdj ಎಂ` ಯ�ಂ¡ 

�³Bೆª ?ೆಂಟ�j ಇ }ÓಟೂAª ಆ� hಶ�ೕy %ಾ�ಕj ಮತು� ಎಂ` ಯ�ಂ¡ ತರxೇf 

���ಎy %ೇರ >ಾಭ ವ�ಾವZೆ lೕಜ% ೆ

DoF �ೕನು�ಾ��ೆ ಇ>ಾ�ೆ 

ಇಎಎ�ಎಂ �ೕನು�ಾ��ೆ  ವಹZೆ�ೆ ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ� ಅನುಸಂYಾನ 

ಇ�ಎyಎಗಳ( ಪ�ಸರ ಮತು� Qೈ�ಕ�ಾ8 ಮಹತnದ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

ಇಇQೆ£ ��ೇಷ ಆkಕ ವಲಯ 

ಇ�o ಅU�ನಂbನ12ರುವ, xೆದ��ೆ ಮತು� ರgತ 

EUS ಎoಜೂ�� ಅಲ};ೇ�Æ �ಂuೂೆ�ೕ° 

FAO �ಶnಸಂ?ೆ�ಯ ಆ_ಾರ ಮತು� ಕೃG ಸಂ?ೆ� 

ಎ�ಎ�oಒಗಳ( �ೕನು ಕೃGಕರ ಉSಾHದಕರ ಸಂ?ೆ�ಗಳ( 

ಎ�ಎrಗಳ( �ೕನು�ಾ��ೆ ಬಂದರುಗಳ( 

ಎ�ಎj�ಗಳ( �ೕನು�ಾ��ೆ ಇU5ಾಣ �ೇಂದ�ಗಳ( 

ಎ�ಆso ³ೖೆಬs ಬಲವ�ತ Mಾ2�d� 

ಎ�ಎyಐ hಶ� ಸ�ೆ ಆ� ಇಂ��ಾ 

ಎ��� ಆ_ಾರ VೌಲA ಸರಪU 

`ಎo ಉತ�ಮ ಜಲಕೃG ಅ.ಾAಸಗಳ( 

`ಎr`ಗಳ( ಹ�ರುಮ% ೆಅ ಲಗಳ( 

`�ಎ ಒಟುd VೌಲAವನುB ?ೇ�ಸ>ಾ85ೆ 

ಎrಎ��o ಅMಾಯ ��2ೇಷZ ೆ�ಮ�ಾತpಕ  ಯಂತ�ಣ �ಂದು 

ಐ�ಎಆs .ಾರfೕಯ ಕೃG ಸಂ�ೆ©ೕಧ%ಾ ಮಂಡU 

ಐ�` .ಾರfೕಯ �ೂೇyd �ಾ£ 

ಐಎjಒ ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ �ಾ�ಕ ಸಂ?ೆ� 

ಐಎಂ�ಎj ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಕಡಲ ಗ�;ೇ� ೆ

ಐಎಂ� ಇಂ�ಯe �ೕಜs �ಾ�} (.ಾರfೕಯ 5ೂೆಡ��ೆಂu ೆ�ೕನುಗಳ() 
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IMO ಅಂತರ;ಾG�ೕಯ ಕಡಲ ಸಂ?ೆ� 

ಐ� VಾDf ತಂತ�{ಾನ 

ಐಯುಯು ಅಕ�ಮ, ವರ/ Vಾಡದ ಮತು� ಅ ಯಂf�ತ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಎಂ�ಎy �ೕ1n�ಾರZ,ೆ  ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಕZಾವಲು 

MFAH & D. �ೕನು�ಾ��ೆ, ಪಶುಸಂ�ೋಪ%ೆ ಮತು� _ೖೆನು�ಾ��ೆ ಸb�ಾಲಯ 

ಎಂಎ�ಆsಎಗಳ( ಸಮುದ� �ೕನು�ಾ��ೆ  ಯಂತ�ಣ �ಾ�5ೆಗಳ( 

ಎಂ.ಎj.ಎy ಕ ಷ� �ಾನೂನು �ಾತ� 

ಎಂಎಂ� �1ಯe ���� ಟe 

ಎಂoಎಗಳ( ಸಮುದ� ಸಂರgತ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

ಎಂ.ಎy.o. ?ಾಗರ Mಾ�5ೇ[ಕ lೕಜ%ೆ 

ಎeಎ�o ;ಾG�ೕಯ �ೕನು�ಾ��ೆ  ೕf 

 ³ಾ¤ª %ಾAಷನj ಇ }ÓಟೂAª ಆ� Mೂೇyd-_ಾ�ೆyd vೆ�ಾBಲ` ಅಂ£ vÔೆ ಂ¡ 

ಎe.ಎಂ. %ಾ�ಕj �ೖj 

NPOA-MCS Vಾ ಟ�ಂ¡,  ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಕZಾವಲು�ಾ8 ;ಾG�ೕಯ lೕಜ% ೆ

oಎ�Qೆ£ ಸಂ.ಾವA �ೕನು�ಾ��ೆ ವಲಯ 

oಎಂಎಂಎy�ೖೆ ಪ�Yಾe ಮಂf� ಮತ}¯ ಸಂಪದ lೕಜ% ೆ

ooo ?ಾವಜ ಕ �ಾಸ8 ಸಹ.ಾ8ತn 

o.�ೖೆ. ಸಂ.ಾವA ಇಳ(ವ� 

ಸnಸ_ಾಯ 

ಸಂಘಗಳ( 

ಸn-ಸ_ಾಯ ಗುಂಪುಗಳ( 

ಎyಎyಎ� ಸಣm-ಪ�Vಾಣದ �ೕನು�ಾ��ೆ 

ಎy.�. xಾ_ಾA�ಾಶ ತಂತ�{ಾನ 

TURF ಗಳ( �ೕನು�ಾ��ೆ�ಾ8 Mಾ�5ೇ[ಕ ಬಳ�ೆಯ ಹಕು|ಗಳ( 

ಯು�ಗಳ( �ೇಂ5ಾ�ಡUತ ಪ�5ೇಶಗಳ( 

�ಎಂಇಗಳ( ದುಬಲ ಸಮುದ� ಪ�ಸರ ವAವ?ೆ�ಗಳ( 

ಡಬೂ2¯ಎyಎ�� �ೖೆª ?ಾHª �ಂuೂೆ�ೕ° ;ೋಗ 
 

* * * * 
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A. ĥỳĜỳїŁ�Τĉỳџхಳù�

Ě’†ĥ’ń‡ο�ẃΒĻĢ’†ẁ�1�

Βўēỳгу� Ĝ„ґŁ

5ೇಶದ ���ೕಣ (�1ಯe ಚದರ c�ೕ) 3.29

ಜನಸಂ�Aೆ (�1ಯe) 1210.19

ನಗರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟುd ಸಂ�Aೆ * (�1ಯe) 80.33

ಒಟುd �ಾ��ೕಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂ�Aೆ * (�1ಯe) 168.08

ಮ%ೆಯ ಸ;ಾಸ� �ಾತ� * (ನಗರ) (ವAc�) 4.9

ಮ%ೆಯ ಸ;ಾಸ� �ಾತ� * (�ಾ��ೕಣ) (ವAc�) 4.6

*�ĞỳΦŸ†ў�ъїẃгąỳŁ�хђΎ�2011�
�

ěỳџΎ†ў�жΏăуē’ўΡń�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ǻ’†ѓł�
�

рэ—Ĳ�Ĝ„ґŁ�ĥ’†јăĐ’�(OΤн)�ќѓ—ķ�Ě’ಳẀΌĆ’ў�ѕџ�(%)�(Χĸџ�Ě’Ġ’:�2011-12)�

ẀẂăхಳù� Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ǻ’†ѓłѕ�

OΤн�(џ―�

Ą’―†·)�

ĞỳΦŸ†ў�OΤн�

(Ą’―†·ўΡń�џ―.)�

YOY�Ě’ಳẀΌĆ’ў�

ѕџ�(Κ†ї—ĆỳΠĄ’�

Ẁґў)�

YOY�Ě’ಳẀΌĆ’ў�

ѕџ�(ĞỳΦŸ†ў)�

2009-10 61,269 71,31,836 3.53 6.86

2010-11 64,663 77,04,514 5.54 8.03

2011-12 68,027 81,06,946 5.20 5.22

2012-13 71,362 85,46,275 4.90 5.42

2013-14 76,487 90,63,649 7.18 6.05

2014-15 82,232 97,12,133 7.51 7.15

2015-16 90,205 1,04,91,870 9.70 8.03

2016-17 99,627 1,13,28,285 10.45 7.97

2017-18 1,14,248 1,20,74,413 14.68 6.59

2018-19 1,28,011 1,28,03,128 12.05 6.04

ќ―ґ:�ĞỳΦŸ†ў�ẃгąỳŁģỳΧż†ў�уĉ’†Π,�егˆегẁ�ќѓ—ķ�Ąỳўăуłќ�еї—Ĥỳĳї�ẃ˜Ģỳґў,�

ẃĄỳăџ�ěỳџѓ�
�
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рэ—Ĳ�Ĝ„ґŁ�ĥ’†јăĐ’�(OΤн)�ў�Ě’ಳẀΌĆ’ў�ѕџ�(%)�(Χĸџ�Ě’Ġ’:�2011-12)�

ẀẂăхಳù� Κ†ї—ĆỳΠĄ’�Ẁґў�(%)� ĞỳΦŸ†ў�(%)�

YOY�Ě’ಳẀΌĆ’�

ѕџ�

ẃĞỳẃΠ�Ě’ಳẀΌĆ’�

ѕџ�

YOY�Ě’ಳẀΌĆ’�

ѕџ�

ẃĞỳẃΠ�Ě’ಳẀΌĆ’ў�

ѕџ�

2009-10 3.53�

�

5.27�

6.86�

�

6.32�

2010-11 5.54 8.03

2011-12 5.20 5.22

2012-13 4.90 5.42

2013-14 7.18 6.05

2014-15 7.51�

�

10.87�

7.15�

�

7.16�

2015-16 9.70 8.03

2016-17 10.45 7.97

2017-18 14.68 6.59

2018-19 12.05 6.04

ಮೂಲ: ;ಾG�ೕಯ ಸಂ�ಾA�ಾ�Öೕಯ ಕ�ೇ�, ಅಂcಅಂಶ ಮತು� �ಾಯಕ�ಮ ಅನು�ಾ�ನ ಸb�ಾಲಯ, 

.ಾರತ ಸ�ಾರ 

�

�

�

�

�

�

1�нĠỳń�Đ’†ĎỳẀ÷�http://dof.gov.in/statistics�ќѓ—ķ�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�зĠỳą’,�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ẃ˜Ģỳґў,�јẁ—ẃгĆ’―†јė’�

ќѓ—ķ�Ħ’‡ї—ĆỳΠĄ’,�ěỳџѓ�ẃĄỳăџ�јłу·Χѕ�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�егˆегẁ�2018�еї—Ļ�жіΠΧĕ’�(Ě’†Ğ’�Π†ΎўΡń�йĠ’ń†ˇẃѕ�

Ħ’―џѓ—.)�
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B. рಳėỳя—�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�

Βўēỳгу� Ĝ„ґŁ

ẃгјї―ŀґхಳù�

ನ/ಗಳ( ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳ( (c�ೕ) 2,01,495.65

ಸಣm, ಮಧAಮ ಮತು� 5ೂೆಡ� ಜ>ಾಶಯ (ಸಂ�Aೆ) 9,058

ಸಣm, ಮಧAಮ ಮತು� 5ೂೆಡ� ಜ>ಾಶಯ (_ೇ�dೇs) 35,24,724.18

vಾAಂ� ಮತು� �ೂೆಳಗಳ( (_ೇ�dೇs) 24,78,263.21

ಉಪುH ೕರು (_ೇ�dೇs) 11,60,162.50 

�ೕj} (_ೇ�dೇs) 4,24,850.93

ಆ�}xೋ ಸ;ೋವರಗಳ( (_ೇ�dೇs) 1,17,800.45

 ಲg�ದ  ೕರು (Derclict) (_ೇ�dೇs) 2,30,136.38

ನ/ಗಳ( ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳನುB _ೂೆರತುಪ�� (_ೇ) 3,00,724.52

ನ/ಗಳ( ಮತು� �ಾಲು�ೆಗಳನುB _ೂೆರತುಪ�� ಒಟುd ಜಲಮೂಲಗಳ( (_ೇ) 82,36,662.17

2017-18ರ12 �ೕನು ಉSಾHದ%ೆ (�1ಯe ಟe) 8.90

�

C. ẃќ—ѕł�

Βўēỳгу� Ĝ„ґŁ

ẃгјї―ŀґхಳù�

ಕ;ಾವUಯ ಉದ< (c.�ೕ) 8,118

��ೇಷ ಆkಕ ವಲಯ (�1ಯe ಚದರ c.�ೕ.) 2.02

�ಾಂ�%ೆಂಟj �ೆj¤ ಪ�5ೇಶ (ಅಂ5ಾಜು) (�1ಯe ಚದರ c.�ೕ.) 0.53

>ಾAಂ�ಂ¡ �ೇಂದ�ಗಳ( 1,547

�ೕನು�ಾ��ೆ �ಾ�ಮಗಳ( 3,477

�ೕನು�ಾರರ ಜನಸಂ�Aೆ 3,774,577

Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ẃгјї―ŀґхಳù�(ẃгěỳẀŁ�зಳùẀΠ)�  

�ಮಸj (ಮುಖAಭೂ�) (ಟeಗಳ() 2,298,281

Mೆ>ಾ`� (ಮುಖAಭೂ�) (ಟeಗಳ() 2,631,827

ಲR/nೕಪ (?ಾಗರವನುB _ೂೆರತುಪ��) (ಟeಗಳ() 14,490 

ಎ & ಎe /nೕಪಗಳ( (?ಾಗರವನುB _ೂೆರತುಪ��) (ಟeಗಳ() 43,794
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ಓG�ಾ � (ಸಂಪೂಣ ಇಇQೆ£�ಾ8) (ಟeಗಳ() 2,30,832 

ಇತ;ೆ (ಟeಗಳ() 91,369

ಒಟುd ಸಂ.ಾವA ಇಳ(ವ� (ಟeಗಳ() 5,310,593

йĕ’―Ł†х�  

ಸc�ಯ �ೕನು�ಾರರು (ಸಂ�Aೆ) (2016) 927,081

�ೕನು�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�ತ ಚಟುವ��ೆಗಳ( (ಸಂ�Aೆ) (2016) 521,745

�ೕನು�ಾ��ೆ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ಚಟುವ��ೆಗಳ12 Sೂೆಡ8ರುವ ಒಟುd (2016) 1,448,826

%ೂೇಂ5ಾ�ತ ಆಳ ಸಮುದ��|ೆ _ೂೇಗುವ �ೕನು�ಾ��ೆ ಹಡಗುಗಳ((2019)(ಸಂ�ೆA) 53

%ೂೇಂ5ಾ�ತ ®ೕಟ�ಕೃತ �ಾಂf�ಕವಲ2ದ 5ೂೇNಗಳ( (ಸಂ�Aೆ) 136,920

%ೂೇಂ5ಾ�ತ ®ೕಟ�ಕೃತ �ಾಂf�ಕ 5ೂೇNೕಗಳ( (ಸಂ�Aೆ) 66,198

%ೂೇಂ5ಾ�ತ ®ೕvಾರುರDತ (ಸಂ�Aೆ) 65,876

рэ—Ĳ�ė’―†гĕỳΝѓ�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�ĕ’―†Όхಳù�(ಸಂ�Aೆ) 269,047

2017-18ರ12 �ೕನು ಉSಾHದ%ೆ (�1ಯe ಟe) 3.69
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D. Κ†ї—Ćỳџџ�ъїẃгą’Ł�

нύ.їг.� ĞỳъŁхಳù�/�ў—·хಳù� Κ†ї—Ćỳџџ�ъїẃгą’Ł�

рэ—Ĳ� ẃќ—ѕł� рಳėỳя—�

1 ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶ 14,47,529 5,17,435 9,30,094

2 ಅರುZಾಚಲ ಪ�5ೇಶ 24,015 - 24,015

3 ಅ?ಾ}ಂ 25,24,106 - 25,24,106

4 �_ಾರ 60,27,375 - 60,27,375

5 ಚf�ೕyಗs  2,20,355 - 2,20,355 

6 �ೋ�ಾ 10,545 12,651 -2,106

7 ಗುಜ;ಾ  5,58,691 3,54,992 2,03,699

8 ಹ��ಾಣ 1,18,455 - 1,18,455

9 DVಾಚಲ ಪ�5ೇಶ 11,806 - 11,806

10 ಜಮುp ಮತು� �ಾ[·ರ 17,396 - 17,396

11 Qಾಖಂ£ 1,40,897 - 1,40,897

12 ಕ%ಾಟಕ 9,74,276 1,57,989 8,16,287

13 �ೇರಳ 10,44,361 5,63,903 4,80,458

14 ಮಧAಪ�5ೇಶ 22,32,822 - 22,32,822

15 ಮ_ಾ;ಾಷ� 15,18,228 3,64,899 11,53,329

16 ಮNಪುರ 47,711 - 47,711

17 �ೕ¸ಲಯ 16,567 - 16,567

18 �Qೋ;ಾಂ 6,289 - 6,289

19 %ಾ�ಾ>ಾAಂ£ 7,958 - 7,958

20 ಒ��ಾ 15,17,574 5,17,623 9,99,951 

21 ಪಂQಾÄ 7,591 - 7,591

22 ;ಾಜ?ಾ�ನ 57,260 - 57,260

23 �c|ಂ 581 - 581

24 ತ�ಳ(%ಾಡು 12,83,751 7,95,708 4,88,043

25 Sೆಲಂ�ಾಣ 8,62,221 - 8,62,221 

26 f�ಪುರ 7,761 - 7,761 
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27 ಉತ�;ಾಖಂಡ 8,352 - 8,352 

28 ಉತ�ರ ಪ�5ೇಶ 39,00,005 - 39,00,005

29 ಪ[�ಮ ಬಂ�ಾಳ 32,36,261 3,68,816 28,67,445 

30 ಎ & ಎe /nೕಪಗಳ( 25,941 26,521 -580

31 ಚಂ�ೕಗs 524 - 524

32 5ಾ5ಾ� ಮತು� ನಗರ ಹ�ೇ1, ದಮe ಮತು� 

�ಯು 

40,016 15,836 24,180

33 5ೆಹ1 617 - 617

34 ಲuಾ× 22 - 22

35 ಲR/nೕಪ 6,518 27,934 -21,416

36 ಪುದು�ೇ� 1,07,272 50,270 57,002 

ಒಟುd 2,80,11,649 37,74,577 2,42,37,072

 .ಾರತದ ಒಟುd ಜನಸಂ�Aೆ 1,37,13,60,350

 �ೕನು�ಾರರು (ಒಟುd ಜನಸಂ�Aೆಯ �ೇ.) 2.04

 ಸಮುದ� �ೕನು�ಾರರು (�ೕನು�ಾರರ 

ಜನಸಂ�Aೆಯ �ೇ.) 

13.48

 ಒಳ%ಾ�ನ �ೕನು�ಾರರು (ಒಟುd �ೕನು�ಾರರ 

ಜನಸಂ�Aೆಯ �ೇ.) 

86.52



 

E. Κ†ї—ĆỳΠĄ’�йēỳļѕė’�ќѓ—ķ�њಳĄ’�

ĞỳъŁхಳù�/�ў—·хಳ�рಳėỳя—�ќѓ—ķ�ẃќ—ѕł�Κ†ї—�йēỳļѕė’�2014-15�Πгѕ�2018-19џ�еẀΑўΡń�(ґƒ�эοхಳΡń)�
�

ಎy.ನಂ. 

�

ĞỳъŁ�/�ў—·�
2014-15� 2015-16� 2016-17� 2017-18� 2018-19�

рಳėỳя—� ẃќ—ѕł� рэ—Ĳ� рಳėỳя—� ẃќ—ѕł� рэ—Ĳ� рಳėỳя—� ẃќ—ѕł� рэ—Ĳ� рಳėỳя—� ẃќ—ѕł� рэ—Ĳ� рಳėỳя—� ẃќ—ѕł� рэ—Ĳ�

1 ಆಂಧ�ಪ�5ೇಶ 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 ಅರುZಾಚಲ ಪ�5ೇಶ 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 ಅ?ಾ}ಂ 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 �_ಾರ 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 ಚf�ೕyಗs 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 �ೂೇ�ಾ 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 ಗುಜ;ಾ  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 ಹ��ಾಣ 1.11 0.00 1.11 1.21 0.00 1.21 1.44 0.00 1.44 1.90 0.00 1.90 1.80 0.00 1.80 

9 DVಾಚಲ ಪ�5ೇಶ 0.11 0.00 0.11 0.12 0.00 0.12 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 

10 ಜಮುp ಮತು� �ಾ[·ರ 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 Qಾಖಂ£ 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 ಕ%ಾಟಕ 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 �ೇರಳ 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 ಮಧAಪ�5ೇಶ 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 ಮ_ಾ;ಾಷ� 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 ಮNಪುರ 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 �ೕ¸ಲಯ 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 

18 �Qೂೇ;ಾಂ 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 %ಾ�ಾ>ಾAಂ£ 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 ಒ��ಾ 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 ಪಂQಾÄ 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 ;ಾಜ?ಾ�ನ 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 �c|ಂ 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 ತ�ಳ(%ಾಡು 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 Sೆಲಂ�ಾಣ 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 f�ಪುರ 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 ಉತ�;ಾಖಂಡ 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 ಉತ�ರ ಪ�5ೇಶ 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 ಪ[�ಮ ಬಂ�ಾಳ 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 ಎ ಮತು� ಎe /nೕಪಗಳ( 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 ಚಂ�ೕಗರ 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 � & ನಗರ ಹ�ೇ1 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 ದಮe ಮತು� �ಯು 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 5ೆಹ1 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 ಲR/nೕಪ 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 ಪುದು�ೇ� 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 

.ಾರತ 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 41.76 137.58 

ಮೂಲ: �ೕನು�ಾ�� ೆಇ>ಾ�,ೆ ;ಾಜA ಸ�ಾರ / ಯು�ಗಳ ಆಡUತ 

�

�ೕನು ಮತು� �ೕಗ�ಗಳ �ಾGಕ ತ>ಾ ಬಳ�ೆಇ (ನಗರ) (�ೆ̀ ) 3.00

�ೕನು ಮತು� �ೕಗ�ಗಳ �ಾGಕ ತ>ಾ ಬಳ�ೆಇ (�ಾ��ೕಣ) (�ೆ̀ ) 3.24

�ೕನುಗಳನುB ?ೇ�ಸುವ ನಗರ ಮ%ೆಯವರುಇ (ದಶಲR) 16.87

�ೕನುಗಳನುB ?ೇ�ಸುವ �ಾ��ೕಣ ಮ%ೆಯವರುಇ (ದಶಲR) 44.54

з�=�Κ†ї—ĆỳΠĄ’�егˆегẁхಳ�Ą’‡ΓΉ�2018�ќѓ—ķ�ĞỳΦŸ†ў�ъїẃгąỳŁ�хђΎ�2011�Πгѕ�егĕỳOẃĠỳ¯ĕ’.�


