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राष्ट्रीय मत्स्य पालन धोरण २०२० 
1.0  ओळख  

 

भारताच्या भौगोलिक भूभागाांमधे्य, उत्तर लिमाियापासून ते अध्यााहून अलिक द्वीपकि्पािा  वेढून  

असणाऱ्या मिासागर पयंत मत्स्यपािन िे पौरालणक कथा, सांसृ्कती आलण सामालिक रचनाांमधे्य  स ांदर, 

अलद्वतीय आलण वैलवध्यपूणा ररत्या ग ांफिेिे  आिे. िागलतक मत्स्यपािनाांच्या पररस्थथतीत अत िनीय 

आिे, देशाच्या मास्त्स्यकी िैवलवलवितेमधे्य अनेक आश्चयाकारक अलण मासे, शांख, कवच असिेिे  

ििीय  प्राणी  व ििीय  शेिलफश आलण ििचर वनस्पती ांचा समावेश आिे,  िे कोट्यावधी लोकाांना 

थेट आणि आणि लक्षावधी सहाय्यक  कामाांमधे्य लाखो लोकाांना जीवनमान प्रदान करतात. 

 पन्नासच्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात या के्षत्राला णनयोणजत णवकासाखाली आिले गेले 

तेव्हापासून प्रगणत करत, आता भारताचे एकूि मत्स्य उत्पादन 13.76 दशलक्ष मेणटि क टन (2018-19) 

झाले आहे आणि जगातील चीन आणि इांडोनेणशया नांतर णतसर् या क्रमाांकाचा मासे उत्पादक देश बनला 

आहे. सागरी के्षत्रातील ५.३३ दशलक्ष मेणटि क टन (एमएमटी) च्या अांदाणजत मत्स्य उत्पादन सांभाव्यतेकडे 

जाण्याचा स्थथर मागग कायम ठेवत असून, गेल्या तीन दशकाांत हे मत्स्य उत्पादन आहे ज्यात जगातील 

मत्स्य शेतीचे दुसरे सवागणधक उत्पादक देश बनिा आिे. 

  राष्ट्ि ीय लोकसांखे्यच्या सुमारे 2.04 टके्क   अांदाजे २ दशलक्ष मच्छीमार आणि मत्स्य उत्पादक 

शेतकर् याांना रोजीरोटी पुरणवत। हे के्षत्र रोजगाराच्या णनणमगतीसाठी, णवशेषत: तरुि आणि स्ियाांसाठी 

आणि अन्न आणि पौणष्ट्क सुरक्षा आणि परकीय चलन कमाईची पूतगता करण्यासाठी अपार सांधी 

देते.  सन २०१८ - 19 मधे्य या के्षत्राची सकल मूल्यवणधगत रक्कम (Gross Value Added - GVA) चालू 

णकां मती ांनुसार २,१२,9१ कोटी रुपये होती, जी राष्ट्ि ीय जीडीपीच्या अांदाजे १.१२ टके्क आणि कृषी व 

सांबांणधत के्षत्रातील जीव्हीएच्या ७.२8 टके्क होती. याच कालावधीत या के्षत्राने १३.९२ लाख टन सागरी 

उत्पादने णनयागत करुन, 46,589 कोटी रुपयाांचे परकीय चलन णमळवले आहे. एकां दरीत, २०१४-१५ ते 

२०१८-१९ पयंत या के्षत्राची सरासरी वाणषगक वाढ १०.८७ टक्क्ाांनी वाढली आहे जी राष्ट्ि ीय 

अथगव्यवथथेच्या वाढीपेक्षा (७.१६ %) स्थथर (२०११-१२) णकां मतीवर आहे. 

भारताचे मासेमारी  के्षत्र सागरी आणि देशाांतगगत अशा  दोन्ही भागातील आतापयंतच्या / कमी व न 

शोधलेल्या  सांसाधनाांपयंत पोहोचण्याची क्षमता वाढवते जलकृणष पासून उत्पादने  व उत्पादनात वाढीव 

आकार; शेती, फलोत्पादन, कुकु्कटपालन आणि पशुधन यासारख्या इतर शेती के्षत्रासह उत्पादक 

एकत्रीकरि; खाद्य-मत्स्यपालनाांचा णवस्तार; अलांकाररत माशाांचे उत्पादन; आणि राष्ट्ि ाच्या वाढत्या 

लोकसांखे्यमधे्य ओमेगा -3 फॅटी एणसडमधे्य समृध्द पौणष्ट्क णफश प्रोटीनची उपलब्धता वाढणविे अशा  

योजना राबणविे. पयाावरणीय के्षत्रावर, तिाव, टाक्या आलण पूर-मैदाने पावसाचे पाणी साठवण्यास आलण 

ठेवण्यासाठी आलण भूिि प न्हा चािा करण्यासाठी एक मौि्यवान काम करणारे एिांट म्हणून काम 

करण्यामधे्य मित्त्वपूणा भूलमका बिावू शकतात.  
 

देशातील वाढती लोकसांख्या आणि णफश प्रोटीनची वाढती आवश्यकता यामुळे आता स्रोताांच्या शाश्वत 

णवकासाची आवश्यकता पूवीपेक्षा णकतीतरी जास्त जािवू लागली आहे. अशा मागण्याांशी जुळवून 

घेण्यासाठी आणि आजची आवश्यकता पूिग करिार् या आणि उद्याच्या काळासाठी णततकेच चाांगली 

णटकाऊ  मासेमारी  मत्स्यपालन  णवकासाचा मागग सुणनणित करण्यासाठी, देशाला एक राष्ट्ि ीय 

मत्स्यव्यवसाय धोरि चौकट णवकणसत करिे आवश्यक आहे. हे धोरि इस्च्छत उत्पादन आणि 

उत्पादकता पातळी णटकवून ठेवण्यास मदत करिारे कॅप्चर आणि कल्चर णफशर ररसोसगस चाांगल्या 

प्रकारे उपयोगात आिण्यासाठी बू्ल णप्रांट प्रदान करेल. ही धोरिात्मक चौकट आगामी काळात राज्य 

आणि कें द्रशाणसत प्रदेश पातळीवरील समान उपक्रमाांना मागगदशगन करेल अशीही अपेक्षा आहे. 
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मत्स्यव्यवसाय सांसाधने आरोग्य आणि सांसाधनाांची अखांडता आणि त्यामधे्य असलेल्या वनस्पती आणि 

प्रािी सांपत्तीची णनधागरि करिार् या णवणवध पररसांथथामधे्य णनणित केल्या आहेत हे मान्य करून  राष्ट्ि ीय 

मत्स्य धोरि  (रा. म. धो. )  पवगत  ते  समुद्रपयंत धोरि  स्वीकारेल   के्षत्राला बाह्य स्रोताांकडून 

कमीतकमी प्रणतकूल पररिाम प्राप्त होतील आणि प्रणक्रयेमधे्य पयागवरिावर कमीतकमी प्रणतकूल 

पररिाम णनमागि होतील  सुह्याची सुणनणितीता केली  जाईल.   एनएफपी णनणित करेल की . 'बू्ल 

इकॉनॉमी' च्या चौकटीत,  'बू्ल इकॉनॉमी' ची लके्ष्य पूिग करण्यासाठी णशणपांग इ.  शेती, पशुधन, 

जलसांपदा, जलणवद्युत, ऊजाग, वनीकरि आणि पयागवरि, इको टूररझम, ग्रामीि णवकास, यासारख्या 

अन्य आणथगक के्षत्राांसह उत्पादक एकत्रीकरिाची खात्री करेल.    

मत्स्यव्यवसाय हळूहळू जागणतकीकरिाच्या वातावरिामधे्य व्यापार करीत आहेत, ज्यात पाण्याचे खोरे 

सामाणयक करिे, आांतर-णवशेष इकॉनॉणमक झोन (ईईझेड) थथलाांतररत माशाांच्या प्रजाती ांची हालचाल, 

थेट जलचर प्राण्याांची सीमें  बाहेर  हालचाल, बेकायदेशीर आणि अणनयांणत्रत मासेमारीवर अांकुश ठेविे 

आणि अखेरीस बांधनकारक आणि बांधनकारक नसलेल्या दोन्ही प्रकारच्या आांतरराष्ट्ि ीय साधनाांबाबत 

भारताची वचनबद्धता यावर    एनएफपी  णवचार  करेल.    

 

एनएफपी हवामान बदलाांच्या अनुषांगाने  जागणतक तापमानवाढ, चक्रीवादळ आणि तु्सनामी, पूर आणि 

दुष्काळ यासारख्या अत्यांत नैसणगगक घटना आणि सीओव्हीआयडी -१ as सारख्या इतर कोित्याही 

अभूतपूवग पररस्थथतीतून होिार्या  मासेमारी समुदायाांच्या असुरक्षा कमी करण्यावर पुरेसा  भर देईल. 

तसेच कोणवड -१९ सारख्या  महामारीच्या काळात अशा प्रकारच्या धो्ाांपासून मुक्त होण्यासाठी 

समुदायाची तयारी णनमागि करेल .   . 

 

त्याचप्रमािे, शेअडग णफशरीज इकोणसस्टमच्या सीमा-मयागदा व्यवथथापन आणि त्यातील सांसाधनाांमधे्य 

आणि त्याांच्या दीघगकालीन णटकावयाच्या णहतासाठी सहकार व्यवथथा सुणनणित करण्यासाठी प्रादेणशक 

पररमाि देखील पयागप्त प्रमािात एनएफपीमधे्य प्रणतणबांणबत होतील. 

 

मत्स्यव्यवसाय के्षत्रासाठी मत्स्यव्यवसाय समान भागीदार बनतील हे सुणनणित करण्यासाठी, 

मत्स्यव्यवसाय के्षत्रासाठी सरकारने स्वतांत्र मांत्रालय तयार केले आहे यावरून हे धोरि पे्ररिा घेते. सन 

२०२25 पयंत भारताला ५. ० णटि णलयन डॉलसगची अथगव्यवथथा बनणवण्यासाठी  पुढाकार  घेईल.  
 

2.0 प्रस्तािना 
 

सांणवधानाच्या मुख्य तत्ाांवर आधाररत आणि लोककें द्री व सहभागात्मक दृणष्ट्कोन अवलांबून राष्ट्ि ीय 

मत्स्यव्यवसाय धोरि समानता व समानता पुढे आििे, णटकाव सुणनणित करिे, णलांग मुख्य प्रवाहात 

आििे आणि त्याांची भूणमका वाढणविे, सवगसमावेशक णवकासाला प्रोत्साहन देिे, आत्मणनभगरतेला 

प्रोत्साहन देिे आणि आत्म-णनभगरतेसाठी प्रोत्साणहत करिे आणि लक्ष्य करिे आवश्यक आहे. 

उद्योजकता, भागीदारी वाढणविे, आांतरजातीय इस्िटी राखिे, अनुदानाच्या तत्त्वाचे पालन करिे आणि 

येत्या एक दशकात मत्स्यव्यवसाय के्षत्रासाठी मागग-नकाशाचे चाटगडग करिे 

 

3.0 दृष्टी 
 

“णनरोगी आणि दुमदुमिारे  मत्स्यपालनाचे के्षत्र जे वतगमान आणि भावी णपढयाांच्या गरजा  पूिग करते .” 

 

4.0 शमशन 
 

“सवग कृती ांच्या मूळ टप्यावर सांसाधनाांची णटकाव ठेवताना, राष्ट्ि ीय मत्स्य पालन धोरि पुढील दहा वषांत 

देशातील मासेमार, मत्स्यपालक आणि मत्स्यपालकाांचे सामाणजक आणि आणथगक उद्दीषे्ट् आणि कल्याि 

साधेल आणि मत्स्यव्यवसाय के्षत्रातील समन्वय आणि व्यवथथापनास मागगदशगन करेल असा हेतू आहे. . ” 
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5.0  उद्दीष्टे 
 

राष्ट्र ीय मत्स्यव्यवसाय धोरणाचे उद्दीष्ट् म्हणजे देशातील कॅप्चररिंग मत्स्यव्यवसाय आणण 

मत्स्यपालनाचा सवाांगीण णवकास सुरणित करणे. मत्स्यपालक आणण मासे उत्पादक या 

धोरणाच्या मूळ बाबीतील असतील, तर सिंसाधने व त्यासिंबिंधी वस्ी िंचे णनरिंतर व्यवस्थापन आणण 

शाश्वत णवकास, पयाावरणाची अखिंडता राखणे, वाढत्या लोकसिंखे्यच्या अन्न व पौणष्ट्क सुरिेची 

पूताता करणे, सिंरिण देणे यामागील हेतू असेल. मासेमारी आणण शेती समुदायाचे हक्क आणण 

त्यािंचे लवणचकता वाढणवणे, भारतीय मासे आणण मासे उत्पादनािंना जागणतक स्रावर स्पधाात्मक 

बनणवणे आणण मत्स्यव्यवसाय सिंसाधनािंच्या शाश्वत व शहाणे वापरावरील जागणतक अजेंडा पूणा 

करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेचे समथान करणे. 

 

6.0 रणनीती 
 

राष्ट्ि ीय मत्स्यव्यवसाय धोरिात (एनएफपी) सांपूिग जमीन आणि देशातील ईईझेडचा समावेश आहे 

आणि दहा वषांच्या कालावधीत (२०२१-२०३०) ठरणवण्यात आले आहे. खालील कथनात 10 णवभाग 

(6.1-6.10) अांतगगत रिनीतीचे णवसृ्तत मापदांड दशगणवले गेले आहेत. 

 

६.१. सागरी मासेमारी 
भारतीय णवकास आराखडयात सवगसाधारिपिे मत्स्यव्यवसाय के्षत्राची आणि णवशेषतः सागरी 

मत्स्यव्यवसाय उप-के्षत्राची क्षमता ओळखली गेली आहे. लोकसांखे्यच्या अन्न व पौणष्ट्क गरजा सुरणक्षत 

करण्याव्यणतररक्त सागरी मत्स्यव्यवसाय देखील व्यापार आणि व्यापारात महत्ाची भूणमका बजावतो 

आणि या प्रणक्रयेत णकनारपट्टीवरील रोजगार आणि रोजगाराला चालना णमळते. 

 इस १९७६ मधे्य ईईझेड (EEZ)च्या घोषिेनांतर भारताला उपलब्ध समुद्री के्षत्र अांदाजे २.०२ दशलक्ष 

चौरस णकमी, खांडाचा मुख्य भागाचा के्षत्र (shelf area) 0.३७२ दशलक्ष चौरस णकमी आणि णकनारपट्टी 

८०००+ णकमी आहे. ईईझेडवरील सावगभौम हक्काांसह, या के्षत्रामधे्य समुद्री राहिीमान सांसाधनाांचे 

सांवधगन, णवकास आणि चाांगल्या प्रकारे उपयोग करण्याची जबाबदारी देखील भारताने घेतली आहे. 

भारतातील सागरी मासेमाराांची लोकसांख्या अांदाजे ३.७७ दशलक्ष आहे, त्यापैकी ०.९ दशलक्ष सणक्रय 

मच्छीमार आहेत. सुमारे 0.५२ दशलक्ष लोक मासेमारी आणि त्यासांबांणधत कामाांमधे्य गुांतले आहेत, 

त्यातील ६९ टके्क मणहला आहेत. मणहला णवशेषत: मासे माकेटी ांगमधे्य सणक्रय असतात णजथां ते सुमारे ८६ 

टके्क सहभागी असतात. मत्स्यबीज सांकलन आणि णशांपले सांग्रहिात समान सांखे्यने सुमारे १४००० 

मणहला गुांतल्या आहेत. सागरी मत्स्यपालन लहान मासेमारीच्या मोठ्या योगदानासाठी ओळखले जाते. 

६.१.१ शाश्वत समुद्री मासेमारी 

  

अनन्य आणथगक के्षत्र (EEZ) मधील सागरी मत्स्यपालनाची सध्याची सांभाव्य उत्पादन अांदाजे ५.३१ दशलक्ष 

मेणटि क टन (mmt) आहे. सध्याचे उत्पन्न (२०१८-२०१९) ४.१८ दशलक्ष मेणटि क टन (mmt) आहे, जे उत्पन्न 

१.१३ दशलक्ष मेणटि क टन ने वाढणवण्याची सांभाव्यता आहे. २०० ते २०० मीटर खोली झोनमधे्य आणि 

समुद्री समुद्रामधे्य न वापरलेली सांसाधने उपलब्ध आहेत. टू्यना आणि टूना-सारख्या माशाांच्या सांभाव्य 

उत्पन्न वगळता, समुद्री जलातील इतर अनेक िोत अपारांपररक  आणि मायक्टोणफड्स आणि सागरीय 

म्हाकूळ सारख्या कठीि बाह्य आवरि असिारे मासे आहेत. टूना आणि टूना-सारख्या माशाांच्या ०.२३ 

णमलीमीटर क्षमतेची आणि समुद्री स्िड्स (म्हाकूळ) (०.६३ mmt) ची पूिग क्षमता समजून घेण्यासाठी, 

मच्छीमाराांना पकडण्यासाठी त्याांची क्षमता व क्षमता सुधारण्यासाठी धोरिात्मक उपक्रम णनदेणशत केले 
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जातील. आधुणनक णफणशांग वेचसग, गीअर आणि सांशोधन आणि सांभाव्य णफणशांग ग्राउांड शोधण्यासाठी 

णवकासात्मक साधनाांची खरेदी, मासेमारी नांतरचे हाताळिी सुधारिे आणि मूल्यवधगक तयार करिे आणि 

अन्न सुरक्षा सुणनणित करून या उपक्रमाची पूतगता केली जाईल. तथाणप, अांदाजातील अणनणिततेचा णवचार 

करता, वन्य माशाांच्या कापिीसांदभागत जागणतक मानदांडाांच्या अनुषांगाने आणि मुख्य तत् म्हिून णटकाव 

व समतेसह सावधणगरी बाळगण्याची गरज आहे. 

 पयागवरिीय सांतुलन राखिे ही तातडीची आवश्यकता आहे. हे मासेमारीच्या ऑपरेशनची आणथगक व्यवहायगता 

सुणनणित करेल. अल्प-मुदतीमधे्य, या के्षत्रावरील अणतररक्त प्रवेश थाांबणविे आणि त्यानांतर समतोलतेच्या 

णदशेने जाण्याच्या प्रयत्ाांचे पुन्हा णवतरि करिे हे उद्दीष्ट् आहे. मुख्यत: समुद्रIमधे्य केवळ अांतगगत णकां वा न 

सापडलेल्या िोताांसाठी अणतररक्त प्रयत्ास परवानगी णदली जाऊ शकते. इतर व्यवथथापकीय 

उपायाांमधे्य मासेमारीचे णदवस, मासेमारीचे के्षत्र, इांणजन अश्वशक्ती, मासेमारीचे जाळे आकार, णकमान 

जाळी आकार, णकमान कायदेशीर आकार (MLS) आणि व्यावसाणयकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या प्रजाती ांच्या 

णकमान कायदेशीर आकार साठी राष्ट्ि ीय मागगदशगक सूचनाांचा णवकास यासारख्या प्रवेश आणि आउटपुट 

णनयांत्रिे समाणवष्ट् असतील. या उपायाांना पुढे चपळ योजनाांसह आणि सांसाधन कमी होण्याची खात्री 

करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व्यवथथापन के्षते्र तयार करून समणथगत केले जाईल. मासेमारी व सांबांणधत 

सांथथा खालावलेल्या णकां वा कोसळलेल्या अवथथेत असलेल्या मत्स्य साठ्याांसाठी पुनबांधिी / पुनप्रागप्ती 

योजना तयार करण्याचे सुणनणित करेल. अशा प्रकारचे प्रयत् समुद्रीपालन आणि कृणत्रम रीफच्या 

तैनातीवर आधाररत असतील जेिेकरून णफश साठा पुन्हा भरण्यासाठी आणि असुरणक्षत समुद्री 

वातावरिात प्रजाती ांचे णवणवधता सुधारण्याचे व्यवथथापन पयागय म्हिून उपलब्ध असतील. सांभाव्य उत्पन्न 

च्या अांदाजानुसार मासेमारीच्या क्षमतेसाठी क्षमतेचे मूल्याांकन फे्रमवकग  तयार केले जाईल आणि 

ओळखल्या जािार् या मत्स्यसाठ्याांना स्थथर आधारावर कापिी करता येण्यासाठी णनयणमत  मूल्याांकन 

केले जाईल. 

 उत्पादन प्रणक्रयेत जैवणवणवधता सांवधगनाचे मुख्य प्रवाह करण्यासाठी प्रयत् केले जातील; प्रजाती-णवणशष्ट् 

आणि के्षत्रीय / के्षत्र-णवणशष्ट् व्यवथथापन योजना, ज्यात पयागवरिीय आणि जैणवक दृष्ट्ट्या महत्त्वपूिग के्षत्राचे 

सांरक्षि आणि असुरणक्षत सागरी पयागवरि समाणवष्ट् आहे; प्रतीकात्मक  व लुप्तप्राय आणि धो्ात 

आलेल्या प्रजाती ांचे सांरक्षि; सांसाधनाांच्या शाश्वत वापरासाठी थथाणनक आणि ऐणहक उपाय; आणि 

सल्लामसलत प्रणक्रयेद्वारे णफश रीफू्यणजया तयार करिे. त्याचबरोबर, णवद्यमान सागरी सांरणक्षत के्षत्र 

(MPAs) चे पुनरावलोकन आणि णनयतकाणलक मूल्याांकन आणि पारांपाररक मच्छीमाराांचे कायगकाळातील 

हक्क सुरणक्षत आहेत आणि त्याांच्या सांरक्षिाद्वारे त्याांच्या जीवनावर पररिाम होिार नाही हे सुणनणित 

करण्यासाठी कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्यासाठीही सरकार कायगवाही करेल. 

अनन्य आणथगक के्षत्र (EEZ) आणि त्यापलीकडे खोल समुद्रातील सांसाधनाांचा उपयोग केवळ ईईझेडमधे्य 

उपलब्ध िोताांच्या बाबतीतच नवे्ह तर पायाभूत सुणवधाांच्या बाबतीतही णवचार केला जाईल; जहाज 

बाांधिी, सवेक्षि आणि प्रमािपत्र यासाठी ताांणत्रक; मानवी क्षमता णवकास; मजबूत मॉणनटररांग, कां टि ोल व 

सवेयलन्स पाळत ठेविे (MCS) राजवटीसह णनयम व णनयमाांचा एक व्यापक आणि अांमलबजाविी 

करण्यायोग्य सांच; आणि व्यावसाणयक मत्स्यपालन सांसाधनाांवरील वैज्ञाणनक आणि ताांणत्रक माणहतीची 

उपलब्धता आणि त्याांना लक्ष्य करण्याच्या उत्तम मासेमारीच्या पद्धती. तथाणप, असे पाऊल उांच समुद्र 

आणि एबीएनजे मधील मत्स्यपालनासांदभागत आांतरराष्ट्ि ीय करार / व्यवथथेतील सांबांणधत तरतुदी ांचे पालन 

आणि समुद्रावरील णकनारपट्टीची सुरक्षा आणि मच्छीमाराांच्या सुरके्षसाठी योग्य देखरेख व सांपे्रषि यांत्रिा 

असण्याबरोबरच असे उपक्रम असतील. 

 णकनारपट्टीची राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश (UTs) च्या सरकाराांशी सल्लामसलत करून ईईझेडसाठी 

सरकार एक समग्र सांसाधन उपयोग योजना णवकणसत करेल, ज्याला णकनारपट्टीची राजे्य / कें द्रशाणसत 
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प्रदेशाांची आवश्यकता आणि दोन बेटाांच्या कें द्रशाणसत प्रदेशाांच्या णवशेष आणि अनन्य गरजा णवचारात 

घेण्यात येतील. अांदमान णनकोबार आणि लक्षद्वीप. णकनारपट्टीतील राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांना हे 

समजून घेण्यास उद्युक्त केले जाईल की ईईझेडचे के्षत्र हे कें द्र सरकारद्वारे व्यवथथाणपत केलेले सामान्य 

सांसाधन आहे आणि त्याांच्याद्वारे वेगळ्या मासेमारीच्या धोरिामुळे माशाचा अणतशोषि आणि 

आांतरराज्यीय / कें द्रशाणसत प्रदेश सांघषग होऊ शकतात. सागरी मत्स्यव्यवसाय व्यवथथापनासाठी 

शेजारच्या देशाांसमवेत आांतरराज्य सांघषग तसेच आांतरराष्ट्ि ीय सांघषग कमी करण्यासाठी आणि व्यवथथाणपत 

करण्यासाठी एक सांथथागत यांत्रिा थथापन आणि मजबूत केली जाईल. सरकार एकास्त्मक णकनारपट्टी 

आणि बेटाांच्या मत्स्यव्यवसाय णवकास योजना तयार आणि अांमलात आिेल, ज्यामुळे णकनारी राजे्य / 

कें द्रशाणसत प्रदेश आणि बेटाांची अथगव्यवथथा वाढण्यास मदत होईल.णकनारपट्टीची राजे्य / कें द्रशाणसत 

प्रदेश (UTs) च्या सरकाराांशी सल्लामसलत करून अनन्य आणथगक के्षत्र (EEZ) साठी सरकार एक समग्र 

सांसाधन उपयोग योजना णवकणसत करेल आणि णनकोबार आणि लक्षद्वीप कें द्रशाणसत प्रदेशाांच्या णवशेष 

आणि अनन्य गरजा णवचारात घेईल. त्याच वेळी, णकनारपट्टीतील राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांना देखील हे 

समजण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल की ईईझेडचे के्षत्र हे कें द्र सरकारद्वारे व्यवथथाणपत केलेले सामान्य 

सांसाधन आहे आणि त्याद्वारे स्वतांत्रपिे मासेमारी करण्याच्या धोरिामुळे अणत-शोषि होऊ शकते. आणि 

आांतरराज्य / कें द्रशाणसत प्रदेश सांघषग आांतरराज्यीय सांघषग तसेच आांतरराष्ट्ि ीय सांघषग कमी करण्यासाठी 

आणि व्यवथथाणपत करण्यासाठी एक सांथथागत यांत्रिा थथापन आणि मजबूत केली जाईल, णवशेषत: 

सागरी मत्स्यव्यवसाय व्यवथथापनासाठी शेजारच्या देशाांशी सरकार एकास्त्मक णकनारपट्टी आणि बेटाांच्या 

मत्स्यव्यवसाय णवकास योजना तयार आणि अांमलात आिेल, ज्यामुळे णकनारी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश 

आणि बेटाांची अथगव्यवथथा वाढण्यास मदत होईल. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• योग्य-जबाबदार तांत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्ि ीय कायगके्षत्र पलीकडील खोल समुद्रातील, 

मासेमारी आणि मासेमारीस प्रोत्साहन देिे आणि भागधारकाांची णवशेषत: पारांपाररक 

मच्छीमाराांची क्षमता वाढणविे. मासेमारी व सांस्करि णवकणसत करण्यासाठी गुांतविूकीस 

प्रोत्साणहत करिे. 

• मासेमारीच्या प्रयत्ास नीट करिे आणि कोसळलेल्या / खराब झालेल्या मासे साठेच्या 

पुनबांधिीसाठी व्यवथथापन योजना तयार करिे आणि अांमलात आििे. 

• सल्लामसलत प्रणक्रयेद्वारे प्रजाती-णवणशष्ट् आणि के्षत्रीय / के्षत्र-णवणशष्ट् व्यवथथापन योजनाांसारख्या 

सांवधगन उपायाांचा णवकास करिे आणि ईईझेडमधील सांसाधनाांच्या वापरासाठी सल्लामसलत 

पद्धतीने एक समग्र योजना तयार करिे. 

• पयागवरिशाि आधाररत मत्स्यपालनाचे व्यवथथापन आणि सह-व्यवथथापन पध्दती ांचा अवलांब 

करण्यास प्रोत्साणहत करिे. 

• सागरी मत्स्य पालन णनयमन कायदा अांतगगत णवना - याांणत्रकीकृत मासेमारी नौका साठी राखीव 

के्षत्र वाढणवण्यासाठी णकनायागवरील राजे्य आणि कें द्रशाणसत प्रदेशाांना प्रोत्साणहत करिे. 

• प्रगत माणहती तांत्रज्ञानाचा वापर करून सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्राच्या सांपूिग व्यवथथापन सुलभ 

करिे. 

• णकनायागवरील पाण्याच्या पलीकडे मासेमारी आणि मासेमारी णवकणसत करताना मच्छीमाराांची 

सुरक्षा आणि सुरणक्षतता सुणनणित करिे. 

६.१.२ मॉणनटररिंग, किं टर ोल व सवेयलन्स 
  

सरकारने राबणवलेल्या नॅशनल पॅ्लन ऑफ ऍक्शन चे अनुसरि करून सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रासाठी 

एक प्रभावी आणि प्रभावी मॉणनटररांग, कां टि ोल व सवेयलन्स (MCS) कारभारासाठी सध्या अस्स्तत्त्वात 

असलेल्या यांत्रिेस अणधक मजबुतीकरि आवश्यक आहे. सागरी के्षत्रात कायगरत असलेल्या सवग मासेमारी 
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जहाजाांची नोांदिी करण्यासाठी (आणटगसॅनल, मोटर चाणलत, मशीनीकृत आणि णवना मशीनीकृत) सध्या 

शासनाकडे ऑनलाईन गिवेशाची नोांदिी व परवाना प्रिाली (ररयलक्रॉफ्ट) आहे. मासे पकडिे आणि 

नोांदिी व परवाना देऊन मासेमारीवर णनयांत्रि ठेविे या णठकािी कायगरत असल्यास, सागरी राजे्य / 

कें द्रशाणसत प्रदेश, तटीय सागरी पोणलस आणि भारतीय तटीयातील मत्स्यव्यवसाय णवभाग च्या 

अणधकाणधक गुांतविूकीमुळे एमसीएस णक्रयाकलाप आिखी मजबूत केले जातील. भारतीय तटरक्षक 

दल 

 (ICG) मॉणनटररांग, कां टि ोल व सवेयलन्स (MCS)  मधील बळकटीकरि व सुधारिा टप्याटप्याने णचप-

आधाररत स्माटग रणजस्टि ेशन काडग, लॉगबुक (अणनवायग कागदपत्र आणि इलेक्टि ॉणनक दोन्ही) वापरिे, तसेच 

अांतराळ तांत्रज्ञान व माणहती तांत्रज्ञानाच्या साधनाांचा व्यापक वापर करून सुरू करण्यात येईल. कें द्र 

सरकार राज्य / कें द्रशाणसत प्रदेश सरकाराांशी अणधक प्रभावी एमसीएस प्रिाली आिण्यासाठी कायग 

करेल आणि एमसीएस व्यवथथापकाांची कौशले्य आणि क्षमता वाढणवण्यात तसेच एमसीएस काये 

राबणवण्यामधे्य समाजाची भूणमका तयार करण्यात मदत करेल. 

  

सागरी मत्स्यपालनाचे के्षत्र णडझाईन, बाांधकाम साणहत्य, आकार, इांणजन आणि गीअर आणि ऑपरेशनच्या 

के्षत्रामधे्य णभन्न प्रकारचे मासेमारी वाणहन्याांद्वारे वैणशष्ट्ट्यीकृत आहे. नोांदिी, सवेक्षि आणि प्रमािपत्र 

यासांबांधीचे कायदे (ओळख), ओळख दस्तऐवज व टि ॅणकां ग उपकरिाांची अणनवायग वाहने, उपरोक्त 

तरतुदी ांचे उल्लांघन केल्याबद्दल दांड, समुद्री सुरक्षा आणि मासेमारीच्या जहाजाांचे पालन करण्याचे णनयम 

अद्ययावत करिे आवश्यक आहे. सध्याचे णनयम अद्ययावत करताना मत्स्य पालन के्षत्र आणि अन्न व कृषी 

सांघटना (FAO), आांतरराष्ट्ि ीय मेरीटाईम ऑगगनायझेशन (IMO), आांतरराष्ट्ि ीय कामगार सांघटना (ILO) 

इत्यादी ांनी सांबांणधत एजन्सीद्वारे ठरवून णदलेल्या आांतरराष्ट्ि ीय मानदांड आणि णनकषाांची पूतगता करिे. 

णनयमन करण्यासाठी बोट-णबस्डांग याडगची अणनवायग नोांदिी, णफणशांग गीयरची त्याची जबाबदारी णनणित 

करण्यासाठी नोांदिी करिे आणि मासेमारीचे नुकसान कमी करिे, मासेमारी करिार् या जहाजाांचे 

सागरीकरि, आणि जुने जहाज टप्याटप्याने कमी करिे आवश्यक आहे. 

 बेकायदेशीर, अप्रमाणित व अणनयणमत (IUU) मासेमारी रोखण्यासाठी, रोखण्यासाठी आणि दूर 

करण्यासाठी भारत अनेक आांतरराष्ट्ि ीय करार / व्यवथथेचा एक पक्ष असून, भारतीय मासेमारीचा ताफा 

गुांतिार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी बांदर आणि समुद्रावर सरकार एक ध्वनी यांत्रिा थथाणपत 

करेल. त्याच्या स्वत: च्या ईईझेड आणि एबीएनजेमधे्य कोित्याही आययूयू णफणशांगमधे्य. 

 त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• णकनारी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश आणि इतर सांबांणधत मांत्रालये / णवभाग याांच्या समन्वयाने 

एनपीओए-एमसीएसच्या अनुसरिानांतर एक प्रभावी एमसीएस णसस्टम थथाणपत करिे. यामधे्य 

एमसीएस व्यवथथापकाांची कौशले्य आणि क्षमता वाढणविे तसेच एमसीएस काये अांमलबजाविी 

करण्यात समुदायाची भूणमका देखील समाणवष्ट् असेल. 

• राष्ट्ि ीय आणि णवदेशी मासेमारी जहाजाांद्वारे आययूयू मासेमारीला आळा घालण्यासाठी उपायाांना 

चालना देिे. 

6.2 अिंतदेशीय मत्स्यपालन 

 

अांतदेशीय हस्तके्षप मत्स्यव्यवसाय सांसाधने समुद्री मत्स्यपालन सांसाधनाइतकीच अफाट आणि 

वैणवध्यपूिग आहेत आणि त्याांचे जीवनमान, अन्न आणि लोकसांखे्यचे पोषि म्हिून त्याांचे महत्त्व 
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त्याांच्या सागरी समकक्षाांपेक्षा कमी राणहले नाही. भारतातील मुख्य नदी प्रिालीवरील णकनारपट्टीचे 

लोक समुद्री मच्छीमाराांइतकेच जुने आणि पारांपाररक आहेत, तथाणप अांतदेशीय के्षत्रातील बदलत्या 

पररस्थथतीमुळे त्याांचे जीवनमानाच्या इतर िोताांकडे थथलाांतर इतर कोित्याही अन्न उत्पादन 

के्षत्रापेक्षा जास्त आहे. 

अांतदेशीय हस्तके्षप असलेल्या मत्स्यव्यवसाय सांसाधनात नदीचे लाांबी २,०१, 6 6 km णकमी आहे 

(उपनद्या आणि णसांचन कालवे याांचा समावेश आहे), 3.5.2२ दशलक्ष हेक्टर लहान व मोठे जलाशय 

आणि १.२ दशलक्ष हेक्टर पूरके्षत्र इ. अांतदेशीय मासेमारीसाठी उपलब्ध एकूि के्षत्र नदी आणि 

कालवे वगळता 8.24 दशलक्ष हेक्टर के्षत्राचा अांदाज आहे. अांतदेशीय मासेमारीची एकूि 

लोकसांख्या अांदाजे 24.29 दशलक्ष आहे 

 

6.2.1  भारतीय नद्ािंमधे्य व त्यािंचे पूरिेत्र, नैसणगाक तलाव व ओलािंडलेल्या प्रदेशात मत्स्यपालनाचे 

व्यवस्थापन 

नद्या, त्याांची उपनद्या आणि सांबांणधत पूर-तलाव हे देशातील अांतदेशीय हस्तके्षप मत्स्यव्यवसायाांचे मुख्य 

िोत आहेत. काळापासून, या अांतदेशीय मत्स्यपालन सांसाधनाांनी सांपन्न समुद्री णकनारपट्टी समुदाय 

णटकवून ठेवला आहे आणि लोकसांखे्यच्या मोठ्या भागाला गोड्या पाण्यातील मासे णदले आहेत. भारतीय 

मेजर कार्प्ग (आयएमसी; कॅटला, रोहू, मृगल) च्या णबयािे उत्पादनासाठी तांत्रज्ञान पूिग झाले नाही, तोपयंत 

गांगा आणि ब्रह्मपुत्र सारख्या मुख्य नदी णसस्टीममधे्य तलावाांमधे्य वाढण्यासाठी आणि तलावाांमधे्य 

वाढलेल्या माशाांच्या णबयाण्याचे स्रोत होते. मासे मासे या नदीपद्धती अजूनही देशातील गोड्या पाण्यातील 

जलचयाग उत्पादनाचा आधार आहेत कारि जांतुनाशकातील चैतन्य राखण्यासाठी पररपि / गुरुत्ाकषगि 

आयएमसी प्रजाती णमळवण्याचा हा एकमेव स्रोत आहे. 

वाढती शहरीकरि, औद्योणगक णवकास, पूर सांरक्षि आणि णसांचन आणि वीज णनणमगतीसाठी पाण्याचे 

अपूिांक यामुळे नदीचे मत्स्यपालनावर वाईट पररिाम झाले आहेत. नद्याांमधील पाण्याचे कमी प्रवाह 

केवळ नदीच्या पररसांथथेवरच पररिाम करीत नाहीत तर पयागवरिीय आणि अखांडतेसाठी ज्यात गोड्या 

पाण्यातील आणि गाळाांचा पुरेसा प्रवाह आवश्यक आहे अशा नदी व णकना-यावरील पाण्यावरही पररिाम 

होत आहे. नदीच्या पररसांथथेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि मत्स्यपालनातील घट कमी करण्यासाठी, 

एनएफपीचे मुख्य लक्ष नद्याांमधे्य व त्याांच्या उपनद्याांमधे्य मत्स्यव्यवसाय णटकवून ठेवण्यासाठी पाण्याच्या 

प्रवाहाची उपलब्धता अनुकूल आहे हे सुणनणित केले जाईल. दुसरे म्हिजे, हे धोरि नदीच्या पररसांथथेचे 

पयागवरिीय आरोग्य सुधारण्यावर आणि नद्या व त्याांच्या उपनद्याांमधील णबांदू आणि अ-णबांदू िोताांमधून 

प्रदूषिाच्या प्रवाहावर अांकुश ठेवण्यावर लक्ष कें णद्रत करेल. णतसयांदा, आयएमसी प्रजाती, णकरकोळ 

कापग, कॅटणफश आणि मोठ्या सांखे्यने चारा असलेल्या माशाांच्या प्रजाती आणि इतर अनेक की नदीच्या 

प्रजाती (महसेर, कॅटणफश इत्यादी) प्रजनन आणि लावाग वाढीसाठी णसद्ध करिारे मैदान आणि सांबांणधत 

पूरके्षत्र असतील. या थथाणनक प्रजाती ांची लोकसांख्या णटकेल याची खात्री करण्यासाठी सांरणक्षत आयएमसी 

लोकसांखे्यस अडथळा ठरिा-या नदीच्या वातावरिामधे्य कोिताही अडथळा आिल्यास त्या देशातील 

गोड्या पाण्यातील जलचयाग उत्पादनावर मोठा पररिाम होईल. 

नद्या आणि समुद्र याांच्यामधील सांक्रमि के्षते्र म्हिून मोहक मत्स्यपालनाचे साधन देखील आहे. समुद्रामधे्य 

वाहिार् या देशातील सवग प्रमुख नदी यांत्रिेत इसु्टअरीन लाांबी आहे; काही प्रकरिाांमधे्य, गांगा नदीच्या 

प्रिालीप्रमािेच, मोणहमे खूप मोठ्या भागात व्यापतात आणि मोठ्या सांखे्यने पांख आणि कवच असलेल्या 

मासेमारीसाठी उपयुक्त आहेत. गोड्या पाण्याचा प्रवाह आणि समुद्राच्या भरतीसांबांधी प्रभावामुळे मोठ्या 

प्रमािात मासे आणि मासेमारीची उपकरिे उत्पादकता णनणित करतात. तथाणप, णकनारपट्टी वस्ती आणि 

औद्योणगकीकरिाच्या वाढीमुळे, मुदे्द णबांदू आणि णबगर-णबांदू िोताांमधून येिार् या प्रदूषिाचे ग्रहि झाले 

आहेत. पुढे, पाण्याच्या अपस्टि ीम अमूतगतेमुळे, नद्याांच्या पाण्यात आवश्यकतेचा प्रवाह हळूहळू कमी होत 
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गेला आहे, ज्यामुळे त्याचे वैणशष्ट्ट्यपूिग आणि पररिामी पांख आणि शेलणफशचे उत्पादन आणि 

उत्पादकता कमी होते. 

नद्याांचा आणि त्याच्या उपनद्याांचा अखांडपिा म्हिून फ्लड पे्लन सरोवर प्राचीन काळापासून गांगा आणि 

ब्रह्मपुत्र नदी पात्रात मासेमारीची महत्त्वपूिग सांसाधने तयार करीत आहेत. ते नदीच्या मासेमारीची 

जीवनरेखा आहेत. अांदाजे १.२ दशलक्ष हेक्टर के्षत्रासह, या जलसाठ्याांनी केवळ समुदायासाठी 

मत्स्यपालनाचे पालन केले नाही तर पावसाळ्याच्या मणहन्याांत नदीकाठच्या जागेचे जास्त प्रवाह देखील 

केले आहेत. जोरदार गाळ काढिे, अनेक पूर-मैदाने व त्याशी सांबांणधत नद्याांमधील सांबांध नष्ट् होिे आणि 

तिाांचा प्रादुभागव (प्रामुख्याने वॉटर हायणसांथ - आयशोणनगया कॅ्रणसर्प्) या पाण्याचे अणभसरि क्षमता आणि 

उत्पादकता बर् यापैकी कमी झाली आहे, ज्यामुळे नदीच्या मासेमारीत घट झाली आहे आणि तसेच नदी 

पात्रात वारांवार पूर येण्याची घटना. अणतक्रमिामुळे पररस्थथती आिखी णचघळली आहे. हानीकारक 

णफणशांग गीयरचा वापर आणि सीमाांत समुदायाांकडून सांसाधनाांचे अत्यणधक शोषि करिे देखील 

सरागसपिे आहे आणि त्यासाठी णनयमन आवश्यक आहे. नद्या व पूर-मैलाांमधील दुवा पूवगवत करण्यासाठी 

आणि त्याांच्या असांख्य पररसांथथेच्या सेवाांचा उपयोग करून या िोताांना पुनरुज्जीणवत करण्यासाठी प्रयत् 

केले जातील. 

नैसणगगक तलाव आणि आद्रगभूणम हे देशात मासेमारीचे आिखी एक महत्त्वाचे स्रोत आहेत. उांच उांचीचे 

तलाव आणि ओलाांडलेल्या जणमनीपासून ते गांगेच्या मैदानाची तळ आणि झेलेपयंत आणि ओणडशामधील 

णचणलका, ताणमळनाडू / आांध्र प्रदेशमधील पुणलकाट आणि केरळमधील वेम्बनाड सारख्या इसु्टअरीन 

सरोवराांपयंत या पाण्याचे प्राण्याांचे प्रािी आणि वनस्पती प्रणथने दोन्ही उपलब्ध आहेत. समुदायासाठी इतर 

णवणवध पयागवरिीय सेवा. गांगा नदीच्या पात्रातील तळ आणि झीळ हे मखाना णकां वा फॉक्स नट (युरेल 

फेरॉक्स) आणि णसांघारा णकां वा पाण्याचे कॅलटि ॉर्प् (टि ापा णबस्पीनोसा) यासारखे मुख्य िोत वनस्पती प्रणथने 

आहेत. णचणलकासारख्या इसु्टआरीन तलावाांमधे्य वन्यजीव (सांरक्षि) अणधणनयम १ 197 under२ अांतगगत 

सांरणक्षत आयकॉणनक गांगेणटक आणि इरावाडी डॉस्िन्स आहेत. णहमालयातील उांचावरील तलावाांना 

त्याांच्या मत्स्यपालन क्षमतेवर लक्ष देिे आवश्यक आहे जे समाजाला मौल्यवान अन्न आणि पोषि आहार 

प्रदान करू शकेल. अशा दुगगम भागात तसेच देशाच्या सीमाांचे सांरक्षि करिारे सांरक्षि कमगचारी. 

अांतदेशीय हस्तके्षप मत्स्यव्यवसाय जड बाह्य प्रभावाांच्या अधीन असल्याने, व्यवथथापन पध्दती, जे व्यापक 

अथागने सागरी मत्स्यपालनास एकसारखे मानले जाते, त्याांचे पालन केले जाईल. या इतर गोष्ट्ी ांमधे्य चपळ 

आकार आणि णफणशांग णदवसाांची सांख्या ऑणिमायझेशनचा समावेश असेल; भाडेपट्टीच्या धोरिाांचा 

आढावा, आवश्यक असल्यास ते अद्यतणनत करिे; पारांपाररक मासेमारी समुदायाांचे हक्क ओळखिे; बांद 

seasonतू आणि बांद के्षते्र (मासे अभयारणे्य) ची अांमलबजाविी मुख्यते् जलचयागसाठी वापरल्या जािार् या 

प्रमुख प्रजाती ांच्या बू्रडस्टॉकच्या सांरक्षिासाठी; णफणशांग गीयर आणि पद्धती ांवर णनयमन; नद्याांच्या 

अणतक्रमि आणि नद्याांमधे्य आणि त्याांच्या उपनद्याांमधे्य कमीतकमी पाण्याच्या प्रवाहावरील णनयमाांसणहत 

णनवासथथानाची जीिोद्धार, जे शेवटी अांत्यत वाहून जाईल; नद्या णकां वा त्याांच्या उपनद्या बांधारे णकां वा 

बॅरेजेस असलेल्या मासे पास आणि णशडीची तरतूद; आणि तलावाच्या तोांडातून णनयणमतपिे डि े णजांगद्वारे 

समुद्रातील तलावाांमधे्य समुद्राच्या पाण्याचा पुरेसा प्रवाह सुणनणित करिे. अशा सांरचना / कृती ांमुळे 

प्रवासी प्रजाती वाळवांटात येऊ शकतात आणि प्रजनन णकां वा आहार देिा reach््याांपयंत पोहोचू 

शकतात. णनवडक थथाणनक माशाांच्या प्रजाती ांसह नद्याांचा आणि इतर अांतदेशीय जलसांचयाांचे पालन 

करण्यास मदत णमळेल णजथे लोकसांख्या कमी झाली आहे आणि साठा भरपाई / वाढ आवश्यक आहे. 

कें द्रीय जल आयोग आणि कें द्रीय राज्य प्रदूषि णनयांत्रि मांडळाच्या सणक्रय गुांतविूकीच्या माध्यमातून 

धोरिात्मक हस्तके्षप या जलकुां भाची मूळ स्थथती पुनसंचणयत करण्याचे लक्ष्य ठेवेल जेिेकरून त्याांचे अन्न 

व इतर पररसांथथा सेवा त्या भागात व इतरत्र राहिा the््या लोकसांखे्यस उपलब्ध असतील. देश. मुख्य 

नद्याांना जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे हे ध्यानात घेऊन धोरिात्मक हस्तके्षपाांद्वारे हे सुणनणित केले 
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जाईल की अशा सांबांधाांना मत्स्यपालन सांसाधनाांवर णवपरीत पररिाम होिार नाही आणि मुख्य म्हिजे 

नद्याांचा आश्रयथथान असलेल्या थथाणनक जांतुनाश्यावर पररिाम होिार नाही. 

 

6.2.2 भारतीय जलाशयािंच्या सिंभाव्यतेचा उपयोग करणे 
 

देशातील जलाशय सांसाधने प्रचांड (> 3.0 दशलक्ष हेक्टर) आहेत आणि मोठ्या (> 5000 हेक्टर), मध्यम 

(१००० - 5000 हेक्टर) आणि लहान (<100 हेक्टर) आकाराचे जलसाठा आहेत जे साठविुकीच्या अनेक 

सांयोजनाांमधे्य हाताळले जाऊ शकतात. आणि काढिी आणि अांतदेशीय पाण्यामधून मासे उत्पादनाचे 

एक मौल्यवान िोत असू शकते. भारत, हा खांडाांचा देश आहे, त्याचे जलाशय णवणवध प्रकारच्या 

भूप्रदेशात पसरलेले आहेत आणि मातीचे प्रकार णवणवध हवामानामुळे सांपुष्ट्ात येतात आणि त्याांना णवणवध 

पािलोट के्षत्रातून डि ेनेज णमळतो. 

तथाणप, भारतीय जलाशयाांमधील सद्य उत्पन्नाची पातळी खूपच कमी आहे आणि त्याांची जल क्षमता त्याांच्या 

उत्पादन क्षमतेची जािीव करण्यासाठी आणि राष्ट्ि ीय मत्स्य उत्पादनाच्या उद्दीष्ट्ाांना हातभार लावण्यासाठी 

योग्य व्यवथथापन पद्धती ांवर आिण्याची आवश्यकता आहे. जलाशयाांमधे्य मत्स्यपालन णवकासासाठी 

आवश्यक असलेल्या धोरिात्मक हस्तके्षपाांमधे्य (i) त्याांच्या उत्पादकता आणि मत्स्यव्यवसाय 

व्यवथथापनाच्या दृणष्ट्कोनातून िोताांचे वगीकरि करिे (नैसणगगक भरती, पूरक साठा आणि काढिीची 

रिनीती इ.); (ii) साठा सामग्री आणि टेबल-आकाराच्या माशाांच्या सांगोपनासाठी पेन आणि णपांजरे थथाणपत 

करण्यासह जलकुां भामधे्य भाडेपट्टी / मासेमारीच्या अणधकाराांसाठी धोरिे; (iii) जलाशय-आधाररत 

समुदायाांना मत्स्यपालन सांसाधनाांचे व्यवथथापन करण्यास सशक्त करिे आणि अशा जलाशयाांमधे्य त्याांचे 

पारांपाररक हक्क णटकविे णजथे भाग णकां वा सांपूिग जलसांथथा सांरणक्षत णकां वा आरणक्षत के्षत्रामधे्य येते; (iv) 

णसांचनाच्या कालव्याांच्या णवसृ्तत जाळ्यामधे्य णपांजरा / पेन णफश फाणमंगद्वारे उत्पादक उपयोग ज्यातून 

जलाशयाांतून शेतीपयंत पािी जाते; (v) हाणनकारक गीयरचा वापर णनरुत्साणहत करिे आणि थमागकोल 

आणि प्लास्स्टक वापरुन असुरणक्षत मासेमारी हस्तकला; आणि (vi) आवश्यक असलेल्या जलाशयाांचे 

पूरक साठा करण्यासाठी पुढे आणि मागास दुवे थथाणपत करिे आणि बाजारपेठेतील आरोग्यणवषयक 

हाताळिी व दु्रत हालचाली सुणनणित करण्यासाठी कापिीनांतरच्या पायाभूत सुणवधाांची तरतूद. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• नद्याांमधे्य व त्याांच्या उपनद्याांमधे्य मत्स्यव्यवसाय णटकणवण्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाची उपलब्धता 

सुणनणित करिे. 

• सांबांणधत एजन्सी ांच्या समन्वयाने नद्याांच्या आणि त्याांच्या उपनद्याांमधे्य पॉइांट व णबन-णबांदू 

िोताांमधून प्रदूषिाच्या प्रवाहास आळा घालून नदीच्या पररसांथथेचे पयागवरिीय आरोग्य सुधारिे. 

• सांरणक्षत के्षत्र, वेळ आणि के्षत्र बांदीकरि आणि प्रयत्ाांच्या व्यवथथापनाद्वारे थथाणनक प्रजाती ांची 

लोकसांख्या णटकेल याची खात्री करण्यासाठी नदीकाठचे के्षत्र व सांबांणधत पूरके्षत्राांचे सांरक्षि करिे 

• ही सांसाधने कायाकल्प करण्यासाठी आणि त्याांच्या असांख्य पररसांथथेच्या सेवाांचा लाभदायक 

उपयोग करण्यासाठी नद्या व पूर-वाणहन्याांमधील दुवा पुनसंचणयत करिे. 

• सांसाधने त्याांच्या उत्पादकता नुसार वापरली जातात आणि थथाणनक समुदायाला सांसाधने 

व्यवथथाणपत करण्यास सक्षम बनणवतात याची खात्री करण्यासाठी लीज धोरिाांची अांमलबजाविी 

करिे. 

• णबयािे उत्पादनासाठी व साठविुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुणवधा पुरणविे. 
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६.३ मत्स्य पालन 
  

६.३.१ गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन 

अांदािे २. ४८ दशिक्ष िेक्टर तिाव व टैंक खािीि के्षत्रफळासि आि भारत िगातीि द सऱ् या 

क्रमाांकाचे मत्स्य उत्पादक देश आिे. असा अांदाि आिे की २०१८-१९ मधे्य देशात स मारे    ७. ७mmt 

माशाचे उत्पादन झािे, त्या मधे्य गोडया पाण्यातीि माशाांचे योगदान िे ८० टके्क आिे आलण िे 

देशातीि एकूण मत्स्य उत्पादनाच्या ५६ टके्क आिे. गोडया पाण्यातीि मत्स्य उत्पादनात आयएमसी 

प्रिाती िा पसांतीचा गट तयार करतात आलण भारतातीि मत्स्यपािनातून िास्तीत िास्त उत्पादनास 

िातभार िावतात परां तू इतर प्रिाती िसे की पँगालसअस आलण लतिलपया माशाांचे प्रमान देखीि 

देशाच्या बऱ् याच भागात िोकलप्रयपणे वापरिी िात आिे.  

देशातीि शेतकऱ् याांना एकलत्रत मत्स्य पािन तांत्रज्ञानाचे िस्ताांतरण करण्यातीि पलििे यशस्वी पाऊि 

सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरािाात आलण ‘एक्वाप्लोशन’ मधे्य झाले असिी तरी त्यानांतर तांत्रज्ञानाचा लवस्तार 

मात्र कमी झािा आिे. तरी गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन के्षत्रात मात्र कै्षलति अशी वाढ झाली आिे. मत्स्य 

पािना मिे अन लांब दरवाढ मयाालदत म ळे सरासरी प्रलत िेक्टर उत्पादकता ३००० लकलो गॅ्रम एवढ 

मयाालदत आिे. दिेदार मत्स्य लबि उत्पादन लवलशष्ट भागात मयाालदत आिे आलण पूरक खाद्य वापर देखील 

कमीतकमी आिेत. शेतकऱ् याांचा स्वतःच प ढाकार आलण नवकल्पनाांद्वारे मत्स्य शेती करण्याच्या पध्दती 

प्रदेशान सार मोठ्या प्रमाणात बदलल्या आिेत. मत्स्य शेतकऱ् याांना त्याचा फायदा झाला असला तरी, काळाच्या 

ओघात अचूक लनयोिन, मत्स्य लबि आलण खाद्य यासारख्या सािनाांच्या िालचाली, ग णवत्ता लनयांत्रण आलण लवषाणू 

व रोगाांचा प्रसार यावर लनबंि घातले आिेत. 

मत्स्य शेती मिे भारत िागलतक पातळीवर असूनिी, प्रिाती आलण प्रणाली ांच्या लवलविीकरणाच्या 

बाबतीत भारतातील गोड्या पाण्याचे िलचर के्षत्र अत्यांत प्रलतबांलित आिे. अललकडच्या काळात नवीन 

प्रिाती पेंगॅलशयस आलण नालवन्यपूणा शेतकरी आलण उद्योिक यानी आणलेले टीलालपया वगळता िे के्षत्र 

आयएमसी आलण लवदेशी कार्प्ावर बांिनकारक रालिले आिे. त्याचप्रमाणे, एकीकृत मत्स्य पालन देखील 

पलिम बांगाल आलण कािी पूवा- राज्ाांतील पारांपाररक के्षत्र पासून दूर असलेल्या सांभाव्य भागात इतरत्र 

गेले नािी. कार्प्ाच्या बाबतीत, कै्षलति आलण अन लांब लवस्तारातून उत्पादन वाढ आवश्यक आिे, ज्ाम ळे 

प्रलत िेक्टर उत्पादन आलण िल सांथथाांच्या उत्पादकता वाढते. म्हणून, मत्स्यपालन उप-के्षत्राचे योगदान 

वाढलवण्यासाठी, िोरणात्मक उपक्रम प्राम ख्याने प्रिाती लवलवितेवर आलण लवस्तारावर लक्ष कें लित 

करतात, आवश्यक प्रिाती ांच्या लनरोगी साठवण सामग्रीची उपलब्धता स लनलित करून; मत्स्य शेती 

प्रणालीमधे्य नवीन फील्ड-टेस्ट तांत्रज्ञानाची ओळख करुन देणे (उदा. बायोफ्लॉक, प नराचना 

मत्स्योत्पादन प्रणाली, इांलटगे्रटेड मल्टी-टर ोलफक अ ॅक्वाल्चर लकां वा आय.एम.टी.ए. इ.) इतर शेतीलवषयक 

कामाांमधे्य िसे मत्स्य शेतीिा एकत्र करणे, पश िन, पोल्टर ी, द ग्धव्यवसाय, फलोत्पादन, शेती इ.; 

प्रवेशयोग्यता लबयाणे आलण फीडच्या बाबतीत दिेदार मालिती; िलचर प्राणी आरोग्यासाठी लवस्तार 

आलण ताांलत्रक सेवा; आलण पाण्याची ग णवत्ता व्यवथथापन; लफश फामा उत्पादक सांथथा (एफएफपीओ) 

ची थथापना; इ. 

इतर वापरकत्यांकडून गोड्या पाण्याकररता प्रलतस्पिी मागणीसाठीिी मत्स्य पालकाणा सामोरे िावे 

लागते आलण मत्स्य उत्पादकाांना पाण्याचे स्रोत स रलक्षत करण्यासाठी िोरणात्मक िस्तके्षप करणे 

आवश्यक आिे. अशा स िारणाांच्या लठकाणी आलण लटकाव लटकवून न ठेवता, ४-५ वषांच्या कमी 

कालाविीत गोड्या पाण्यातील शेतीपासून उत्पादन वाढ अपेलक्षत आिे. 
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गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालाकाच्या लवपरीत, देशातील थांड लठकाणी मासे पालन करण्याकडे फार 

कमी लक्ष लदले गेले आिे. मोठ्या प्रमाणात लिमालयीय पथके आलण इतर पवातराांगा असूनिी व मासे 

वाढलवण्याची उच्च क्षमता असूनिी लिमाचल प्रदेश आलण िमू्म-काश्मीरच्या कािी भागात टर ाउट 

शेतीप रते मयाालदत आिे. डोांगराळ भागात रसे्त पायाभूत स लविा, वाितूक, वीिप रवठा व 

दळणवळणाच्या के्षत्रात स िारणा झाल्याम ळे देशातील मध्यम ते उच्च उांच भागात टर ाउट शेतीला चालना 

देण्याची वेळ आली आिे. िा िोर उपलब्ध असलेल्या स्त्रोताांचा फक्त अन्नप रवठाच नवे्ह तर देशातील 

पवातीय भागातील रोिगाराच्या सांिी ांमधे्य वाढ करण्यास अन मती देईल. या सांदभाातील िोरण लनदेश 

देशातील थांड-पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय आलण िलचयाा लवकासासाठी लागणारे थांड पाण्याच्या 

सांसािनाांचे सखोल मूल्याांकन आलण मास्टर पॅ्लन तयार करण्यासाठी लनदेलशत केले िाईल; उत्तराखांड, 

मेघालय आलण अरुणाचल प्रदेश यासारख्या राज्ाांच्या खालच्या उांच भागात शेतीसाठी रेनबो आलण 

तपलकरी टर ाउटच्या िमा प्लाज्मची प न्हा भरपाई आलण इतर सांभाव्य लवदेशी प्रिाती अस्स्तत्वात येण्याची 

शक्यता; उच्च उांचीचे तलाव साठवण्यासाठी आस्क्टाक चारसि; दिेदार लबयाणे आलण फीडच्या सिि 

उपलब्धतेसाठी टर ाउट िॅचरी आलण फीड लमलची थथापना करण्यात येईल.  मत्स्य शेतीच्या 

लवकाशालशवाय मध्यम ते उच्च उांच भागात रेनबो आलण बू्रक टर ाउट िातीचा साठा केल्याने एां गललांग 

आलण एां गललांग-मध्यथथी पयाटनाला थथालनक लठकाणी चालना लमळेल, िे प न्हा थथालनकाांना नवीन 

िीवनाचे मागा तसेच नाले व इतर िलसांचयाांची िीणोद्धार व देखभाल प रवेल.  

गेल्या सिा दशकाांत देशात आि लनक मत्स्यपालन पद्धती लवकलसत करणे, आवश्यक प्रमाणात दिेदार 

मत्स्य लबयाण्याचे उत्पादन आलण त्याची देशव्यापी उपलब्धता आलण प्रवेश िी एक प्रम ख आव्हान आिे. 

मत्स्य लबयाणे उत्पादन आलण लवतरण अिूनिी देशातील लबयाणे उत्पादनाांच्या मयाालदत िॉटस्पॉट्स वर 

आिे. तलावाच्या लवस्तार आलण वाढीसाठी असणारी मत्स्यपालनासाठी तसेच कल्चर आिाररत आलण 

वाढीव मत्स्यपालनासाठी िी एक मोठी पोकळी आिे. आयएमसीलशवाय पाबदा, लसांघी, मागूर, क्लाइांलबांग 

पचा, सॅ्कम्पी, खेकडा, सीबास, मले्लट याांचे वालणज्-प्रमाणात उत्पादन अद्याप झालेली नािी, कारण 

शेती व्यवथथा मोठ्या प्रमाणात कापा-आिाररत लकां वा पेंगेलशयससाठी अिूनिी मयाालदत आिे. 

लवलविता िी देशातील प ढील ‘एक्वाप्लोशन’ ची ग रुलकल्ली असेल. िे केवळ व्यावसालयकररत्या शेती 

करता येणाऱ् या लफन लफश आलण शेललफश प्रिाती ांचे व्याप्ती वाढवू शकत नािी तर मयाालदत 

प्रिाती ांवरील अवलांबन कमी करेल आलण िलचराांची आलथाक व्यविायाता वाढवेल. कृषी के्षत्रात 

अन वाांलशक स िारणाांम ळे शेतकऱयाांना उच्च उत्पादन देणारी वाणाांची पैदास िोऊ शकते आलण त्याांचे 

प्रलत िेक्टर उत्पादन वाढू शकते आलण त्याम ळे उत्पन्निी वाढते. अशीच पररस्थथती भारतीय मत्स्य 

पालननामधे्य अद्याप घडणे बाकी आिे आलण अन वांलशक स िारणा कािी प्रिातीप रती मयाालदत आिेत. 

िोरणात्मक प ढाकार मत्स्य के्षत्रासाठी उपय क्त अशा व्यावसालयकदृष्ट्या मित्वाच्या प्रिाती ांच्या 

अन वाांलशक स िारण्यासाठी िोर देईल आलण िेथे आवश्यक असलेल्या वैज्ञालनक प्रोटोकॉल आलण 

प्रलक्रयेद्वारे प्रलक्रया त्वररत करण्यासाठी खािगी के्षत्राबरोबर वाढवायला मदत करणारा कायाक्रम 

आवश्यक असेल.  

अनेक प्रिाती ांचे तांत्रज्ञान भारतीय कृषी सांशोिन पररषद (आयसीएआर) च्या सांबांलित सांशोिन 

सांथथाांकडे उपलब्ध असताना, त्याचे व्यापारीकरण अिूनिी मयाालदत आिे. अशा पररस्थथतीत, सांशोिन 

सांथथाांनी खासगी के्षत्राशी सांपका  सािणे आलण व्यापारीकरणाच्या प्रलक्रयेचे से्कल अप करणे मित्वाचे 

आिे िेणेकरुन मत्स्य लबयाणेची उपलब्धता स िारेल. या सांदभाात, देशातील मत्स्य लबयाणे के्षत्राांना 

प्रािान्य लमळेल. असे करताना, दिेदार लबयाणे वािवी दराने शेतकऱ्याांना उपलब्ध आिे याचा लवचार 

करणे देखील मित्त्वाचे आिे.  

िोरणात्मक प ढाकार राष्टर ीय प ढाकाराने लकां वा इतरतू्रन तांत्रज्ञानाच्या िस्ताांतरणाद्वारे पूवागामी पररचे्छदात 

नमूद केलेल्या मोठ्या सांखे्यने थथालनक प्रिाती ांचे व्यावसालयकदृष्ट्या व्यविाया मत्स्य लबयाणे उत्पादन 
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तांत्रज्ञानाच्या कायाास समथान देईल. या सांदभाात, सांभाव्य भागात िॅचरी, मत्स्य लबयाणे फामा आलण लवलवि 

प्रिाती ांच्या बू्रड बँक थथालपत करण्यासाठी (भारतीय कृषी अनुसांधान पररषद) भा कृ  अ  प  सांशोिन 

सांथथाांची भूलमका आलण खासगी के्षत्रासि त्याांचे सियोग मित्त्वपूणा आिे. मत्स्य प्रिाती आलण लबयाणे 

उत्पादनाांच्या लवलवितेस चालना देताना, िोरणात्मक उपक्रम िॅचरीची मान्यता, लबयाणे प्रमाणपत्र आलण 

ग णवत्ता लनयांत्रणाद्वारे शेतकऱ्याांना दिेदार लबयाणे उपलब्ध करुन देण्याची खात्री करतील. याम ळे    

सरकार देखील स लनलित करेल की शेतकऱ्याांना दिेदार आलण प्रमालणत फीड उपलब्ध करुन लदले 

िावे.  

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेल; 

• मत्स्य प्रिाती व्याप्ती लवलविता आलण लवस्तार, आवश्यक प्रिाती ांच्या लनरोगी साठवण सामग्रीची 

उपलब्धता स लनलित करून, योग्य तांत्रज्ञान आलण समथान प्रणाली.  

• मत्स्य लबयाणे बँकाांच्या थथापनेसि देशात लबयाणे उत्पादनासाठी कालबद्ध व कृती-आिाररत 

योिना तयार करणे. 

• सॅ्कम्पी (मॅक्रोब्रालशयम रोझेनबगी) शेतीचे प नरुज्जीवन. 

• मत्स्य उत्पादकाांसाठी पाण्याचे स्रोत स रलक्षत करणे आलण मत्स्य उत्पादक सांघटना थथापन 

करणे. 

• थांड पाण्याच्या सांसािनाांच्या म ल्याांकन व देशातील थांड-पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय आलण मत्स्य 

पालन लवकासासाठी मास्टर पॅ्लन तयार करण्याच्या माध्यमातून देशातील मध्यम ते उच्च 

उांचीपयंत टर ाउट शेतीला प्रोत्सािन देणे. 

• दिेदार लबयाणे आलण फीडची उपलब्धता यासारख्या समथान सेवा वलिात करणे. 

• मत्स्य पालन सांभाव्य के्षते्र ओळखणे आलण त्याांची उपलब्धता आलण आवश्यक समथान सेवाांसि 

योग्य मत्स्य पालन पद्धती ांसाठीचे वाटप स रलक्षत करणे. 

६.३.२. खािा पाण्यातील मत्स्य पालन 

मागील दोन दशकाांत कोळां बी शेती िे मत्स्यपालन-आिाररत खाद्य उत्पादन के्षत्रात सवाात िास्त चचेचा 

आलण वादलववादाचा लवषय आिे. या के्षत्रातील भरभराट सि कोळां बी माशाची शेती लनमखाऱ्या पाण्यात 

व नैसलगाक लबयाण्या सि पारांपाररक पद्धतीने केली िाते आलण अल्प-म दतीच्या काळात प्रलत िेक्टर 

उत्पादन आलण उत्पादकता उच्च स्तरासि वाढलवली आिेत. या के्षत्रातील भरभराटीचे पलिले चक्र िे 

व्यावसालयक प्रमाणात असलेली टायगर कोळां बी (लपलनयस मोनोडन) शेती िी िास्त काळ लटकू शकली 

नािी. व्हाईट स्पॉट लसांडर ोम रोग (डबू्ल्यएसएसडी) आलण सवोच्च न्यायालयाने लडसेंबर २०१६ चा लनणाय  

च्या या लनकालाम ळे या शेतीला अलिक आळा बसला. 

२००० च्या मध्यात पॅलसलफक व्हाइटलेग कोळां बी ललटोलपलनयस वॅ्हनामेनीच्या  सिाय्याने या के्षत्रात 

तेिीचे द सरे चक्र स रू झाले आलण उत्पादनात अभूतपूवा दरवाढ केली आलण याम ळे िगातील शे्वत 

कोळां बीच्या उत्पादनात भारत िगातील द सरे मोठे उत्पादन देश बनले. या उत्पादनाम ळे देशाची लनयाात 

कमाईिी वाढली. 

सम िलकनायाावरील भागात कोळां बी माशासाठी उपय क्त अशी देशातील स मारे १.२४ दशलक्ष िेक्टर 

िमीन असल्याचा अांदाि आिे. गेल्या दशकात सकारात्मक लवकास म्हणिे कोळां बी माशाची शेती 

आता पूवा लकनारपट्टीच्या पारांपाररक शेती भागातून पलिम लकनारपट्टीकडे गेली आिे. ग िरात या 

लवकासाचे उतृ्कष्ट उदािरण आिे. या के्षत्रातील भागिारक मोठ्या उद्योिकाांचे इनप ट मॅन्य फॅक्चररांग 
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(लबयाणे, खाद्य, आरोग्य पूरक, इत्यादी) आलण कोळां बीच्या शेतकऱ् याांचे लमश्रण आिे ज्ाांची सािारणत: 

३-४ िेक्टर िमीन आिे. कािी उद्योिकाांकडे शेकडो िेक्टर के्षत्रामधे्य मोठ्या आकाराच्या शेतात 

एकास्त्मक स लविा देखील आिेत. 

लकनारपट्टीवरील अशा उत्पादक िलमनीचा योग्य उपयोग, िमीनी भाड्याने देण्याच्या म लभूत 

िोरणाद्वारे आलण पायाभूत स लविाांच्या तरत दीद्वारे कोळां बी पालनाला प्रोत्सािन लदले िाईल िे  फामा, 

िॅचरी इ. थथालपत करण्यासाठी आवश्यक असेल. या पायाभूत स लविाांमधे्य इतरत्र प्रवेश रसे्त, लवद्य त व 

गोड्या पाण्याचे प रवठा व गटारे स लविा आलण इतर आवश्यक त्या स लविा समालवष्ट असतील. 

गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाप्रमाणे, लनमखाऱ्या पाण्याचा कोळां बी पालन उद्योग अत्यांत लवकलसत 

झाला आिे आलण गेल्या कािी वषांत या उद्योगाने इनप ट प रवठ्यासाठी उतृ्कष्ट लवतरण वालिन्याांची 

थथापना केली आिे आलण प्रलक्रया के्षत्राला प रवठा करण्यासाठी िावेस्ट केलेल्या कोळां बीचे योग्य प्रलक्रया 

करून कां पनीला प रवले आिे. या के्षत्रात बहुराष्टर ीय सिभागाने के्षत्राच्या फायद्यासाठी प्रलक्रया उते्प्रररत 

केली आिे.  

लकनारपट्टीच्या पाण्यातील कोळां बी पालन आलण देशातील लकनारपट्टीवरील इतर िलचर कृती ांचा 

समावेश असलेल्या लकनायाावरील मत्स्यपालनास कोस्टल अ ॅक्वाल्चर ऑथॉररटी ऍक्ट २००५ िे देशातील 

लकनारपट्टीवरील पयाावरणाच्या पयाावरणावर आलण पयाावरणावर लवपररत पररणाम िोणार नािीत अशा 

शाश्वत मत्स्य पालन पध्दतीची खात्री करण्यासाठी िे बांिनकारक आिे. या अलिलनयमान्वये तयार केलेले 

लनयम व मागादशाक तते्व, कोळां बीच्या शेतात उभारणी व त्याांच्या कायाासाठी या के्षत्राला आवश्यक 

मागादशान करतात. 

तथालप, सवांनी म्हटले आिे की, कोळां बी पालनमधे्य केवळ एकाच िातीवर (एल. वॅ्हनामेनी) अवलांवून 

असण्याचा मोठा िोका आिे. िीदेखील लवदेशी उत्पत्तीची आिे. अब्ज डॉलसाच्या उद्योगात िी पररस्थथती 

चाांगली नािी. मत्स्यलबयाणे, खाद्य, प्रलक्रया आलण इतर इनप ट प रवठा करणाऱ् या कोळां बीच्या उद्योगाचा 

मालमत्ता आकार अनेक पटीने वाढला आिे आलण एकाच प्रिातीवर िास्त अवलांबून राहून उद्योगास 

िास्त िोका आिे. शे्वत कोळां बीच्या अद्भ त यशाम ळे टायगर कोळां बी लवसरलेली प्रिाती बनली आिे 

आलण गेल्या दीड दशकात टायगर कोळां बीचे प नरुज्जीवन करण्याचा फारसा प्रयत्न झाला नािी. 

त्याचप्रमाणे, लपलनयस इांलडकस नावाच्या मूळ प्रिातीच्या कोळां बी पालनाला किीिी मित्त्व प्राप्त झाले 

नािी. 

म्हणूनच, कोळां बी प्रिातीमधे्य लवलविता आणण्याची आलण उद्योगास आता िोणारे िोके कमी करण्याची 

तातडीने आवश्यकता आिे. या सांदभाातील िोरणात्मक लनदेश लपलनयस इांलडकस साठी िॅचरी आलण 

कोळां बी पालन तांत्रज्ञानाचे टायगर कोळां बीचे प नरुज्जीवन आलण मानकीकरणाचे उद्दीष्ट ठेवतील. या 

कोळां बी पालनाबरोबर इतर लफन लफश माशाचा समावेश  िसे लक सी. बास, मले्लट, लमल्क लफश इ .या 

के्षत्राची व्याप्ती वाढवतील. या सांदभाात, लबस्व्हलेव्हसारख्या पारांपाररक प्रिाती ांचा देखील लवचार केला 

िाईल आलण लफल्टर-फीडर म्हणून त्याांची भूलमका कोळां बी पालन पद्धती ांचा लटकाव वाढवेल. 

याप ढे िोरणात्मक प ढाकाराांचे स िाररत िैव स रक्षा आलण आरोग्य व्यवथथापन देखील असेल, ज्ामधे्य 

अलतररक्त सांगोपनात्मक स लविाांची तरतूद आलण बेस्ट मॅनेिमेंट पॅ्रस्क्टस (बीएमपी) /ग ड अ ॅक् कल्चर 

पॅ्रस्क्टसेस (िीएपी) ची शाश्वत ग्वािी असेल. मत्स्य पालन पासून उद्भवणाऱ् या दूलषत पाण्याचे व्यवथथापन 

िा एक मित्त्वाचा म द्दा आिे आलण दूलषत खाडी लकां वा लकनारपट्टीच्या पाण्यामधे्य प्रवेश करण्यापूवी 

दूलषत पदाथांचे प्रमाण कमी करू शकतील अशा पायाभूत स लविाांच्या लनलमातीस पालठां बा देण्याचे िोरण 

ठरलवले िाईल. छोया मत्स्यपालन िारकाांसाठी, दूलषत प्रलक्रया प्रणाली ांना आिार लमळेल िेणेकरून 

त्याांचे  पालन व्यविाया आलण फायदेशीर रािील. सम िी शेवाळ एवां सम िी लशांपले लकां वा मृद काय 

िातीचे सांगोपन करून त्याचा दूलषत पाण्याचा  व्यवथथापन करण्यासाठी भर लदली िाईल. अांतगात 
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भागात थथालपत पॅलसलफक व्हाइटलेग कोळां बीच्या शेतात सम िीपाणी वापरण्याची परवानगी लदली 

िाणार नािी. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• टायगर कोळां बीचे प नरुज्जीवन, लपलनयस इांलडकस आलण सी. बास, मले्लट इत्यादी लफन लफश 

समावेश करून प्रिाती लवलवितेला चालना देणे. 

• टायगर कोळां बी व पी. इांडस लफशच्या पाळीव िनाांना समथान आलण लवलशष्ट रोगिनक-म क्त 

िमाप्लाझमच्या लनलमातीकडे वाटचाल. 

• लकनारपट्टीच्या के्षत्राचा उत्पादक उपयोग, रोिगार लनमााण करणे आलण अन्न व पौलष्टक स रके्षत 

वाढ करणे यासाठी कोळां बी माशाच्या अलिक लवस्ताराची सोय करणे. 

• िैव स रक्षा आलण आरोग्य व्यवथथापन स िारणे, बांदी घातलेल्या अँटीबायोलटक्सचा सांपूणा बांदी, 

अलतररक्त अलगीकरण ठेवण्याची सोय करणे आलण बीएमपी/िीएपीची िालिरात करणे. 

६. ३. ३. सागिी मत्स्य सींिर्धन 

सीफूडची मागणी वषाान वषे वाढत आिे िे भारत सरकारने ओळखून आलण समिून घेत की एकया 

सागरी मासेमारी य्यलतररक्त सम िी खाद्य मागण्या पूणा करू शकणार नािीत त्याम ळे  देशाच्या 

लकनारपट्टी भागात सागरी मत्स्य पािनास स रुवात केली आिे. देशात सागरी मत्स्य लवकासासाठी 

उपलब्ध असलेल्या सांभाव्य के्षत्राच्या आिारे, वालषाक उत्पादन ४-८ mmt एवढे प्रके्षलपत असेल. 

सध्या देशात सागरी मत्स्य पािन अगदी स रवातीच्या टप्प्यात आिे, त्या म ळे या के्षत्रमिे िोरणात्मक 

प ढाकार अनेक पटीने वाढलवला िाईल, ज्ा मधे्य भारतीय लकनारपट्टीवरील योग्य साइट्स/के्षत्राच्या बू्ल 

लप्रांटच्या लवकासास प्रारांभ, मरीन से्पलशयल पॅ्ललनांग (एमएसपी) पध्दतीनांतर लीि पॉललसी चा  दृष्टीकोन 

आिे. याम ळे एखाद्या लवलशष्ट के्षत्रात सागरी मत्स्य पािनसाठी योग्य प्रिाती ओळखण्याची प्रलक्रया स रू 

िोईल तसेच ख ल्या सम िी मत्स्य पािनासाठी लिान व पारांपाररक मच्छीमाराांना प्राध्यान्य तत्त्वावर 

िागेचे वाटप करणे शक्य िोईल. सांभाव्य प्रजाती ांच्या णबयाण्याचे व्यावसाणयक उत्पादन आणि णवशेषतः 

त्याांच्या णपांजरा शेतीला बढावा देऊन णवशेषतः 12 समुद्री मैलाांच्या पलीकडे असलेल्या समुद्रातील 

जागाांमधे्य, परां तु पुरेसे सेफगाड्गस आणि सामान्य मासेमारी, नौवहन आणि इतर सागरी उपक्रमाांवर 

पररिाम न होऊ देता प्रोत्साहन णदले जाऊ शकते. 

सागरी मत्स्यपालनासाठी सांभाव्य प्रिाती ांच्या लबयाण्याचे व्यावसालयक उत्पादन आलण त्याची मत्स्य 

पालन पद्धत लवशेषतः ओळखल्या गेलेल्या सम िाच्या िागाांमधे्य िालिरात केली िाऊ शकते. परांत  

सामान्य मासेमारी, दळण वळण लभन्न सागरी लक्रयाकलापाांवर पररणाम न करता व प रेसे सांरक्षण देत 

करण्यात येईल. भारतीय लकनारपट्टीवर, िे सफा  आलण भरतीसांबांिी प्रभावाच्या सांपकाात असलेल्या 

मोठ्या के्षत्रासि कमी-अलिक सरळ आिे, लतथे लपांिरे ख ल्या पाण्यात उभारावे लागतील, ज्ाम ळे 

लनसगााच्या घटकाांशी सांपका  सािता येईल. खाडी, उपसागर लकां वा आश्रय असलेले के्षत्र लि लठकाणे 

सम िी प्रवाि व उच्च वारे यापास न िास्त स रलक्षत आिेत. म्हणूनच, सागरी मत्स्य पािनािा लोकलप्रय 

करण्यासाठी सवाात मित्वाची आवश्यकता म्हणिे मिब त लपांिरे व त्याांची मूररांग पद्धत िे  त्याांच्या 

सागरी वातावरणाचा प्रलतकार करू शकतील.  

अनेक प्रिाती ांचे प्रिनन आलण बीि सांगोपन तांत्रज्ञानाच्या लवकासामधे्य प रेशी प्रगती झाली आिे (उदा. 

कोलबया, लसल्वर पॉम्पनो, इांलडयन पॉम्पनो, ग्र पर, एम्परर सी-ब्रीम, िॉन से्नपर, िररत एव तपलकरी 

मृद काय तथा ऑईस्टर), दिेदार लबयाणे प रेसे प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम 

स रू िोईल आलण मत्स्य पािन खचाक्षम िोईल. 



18 
 

या सांदभाात अन सांिान व लवकास आलण उद्योग याांची भूलमका सागरी मत्स्य पािकािा आलण 

उद्योिकाांच्या गरिा भागलवण्यासाठी मित्त्वाची आिे. िोरणात्मक उपक्रम व्यावसालयकदृष्ट्या व्यविाया 

मत्स्य बीि उत्पादन तांत्रज्ञानाच्या वाढीस आवश्यक समथान देईल, वेगवेगळ्या सम िी प्रिाती ांसाठी बू्रड 

बँक लवकलसत करणे आलण िॅचरीझ मि न मत्स्य बीि उत्पादन आलण मच्चीमाऱ्याांचा गरिा 

भागलवण्यासाठी त्याांची उपलब्धता वाढलवणे. पीपीपी प्रणाली सांपूणा सागरी मत्स्य सांविान प्रणाली 

प्रलक्रयेतिी मित्त्वपूणा भूलमका बिावेल. 

सागरी मत्स्य सांविान लितकर एवां पयाावरण प रक स लनलित करण्याच्या  रीतीने, िे िोरण िे देखील 

स लनलित करेल की योग्य मागादशाक दस्तऐविाांच्या माध्यमातून मासेमारीच्या लठकाणी प्रवेश करणे 

आलण मत्स्यपालन के्षत्रावरील अलतक्रमण करणे यासारख्या म द्द्ाांकडे लक्ष वेिले िाईल िेणेकरुन 

मत्स्यपालक आलण मत्स्यपालक शेतकरी याांच्यात सांघषा िोऊ नये. त्याचप्रमाणे, िे देखील स लनलित केले 

िाईल की देशाच्या लकनारपट्टीच्या पाण्यात शाश्वत मॅरीकल्चरला चालना देण्यासाठी क्षमता अभ्यासाचे 

आलण पयाावरणीय प्रभावाचे मूल्याांकन केले िाते आिे. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• लकनारपट्टीची राजे् आलण कें िशालसत प्रदेशाांशी सल्लामसलत करून योग्य पद्धतीने, योग्य 

प्रिाती, भाडेपट्टीचे िोरण आलण इतर आधाररत सेवाांचा णवचार करुन  सेवाांचा लवचार करुन 

सागरी मत्स्य सांविानाची लवकासासाठी बू्ल लप्रांट तयार करणे. 

• मत्स्य लबि उत्पादनासाठी बू्रड बँक आलण व्यावसालयक प्रमाणात िॅचरी थथालपत करण्यास 

प्रोत्सािन देणे. 

• थथालनक तांत्रज्ञानावर आिारीत आलण थथालनक मच्छीमाराांच्या गरिा भागलवण्यासाठी कमी 

खलचाक लपांिरा बनवण्यासाठी सांशोिन आलण लवकासास सिाय्य करणे. 

६. ३. ४. समुद्री  शेवाळ सिंवधान  

मत्स्यपालन आणि मैरीकल्चर प्रमािेच देशात समुद्रीशेवाळ शेती हा  एक  क्षमता असलेला परां तु 

आत्तापयंत फारसा न अांणगकारलेला पयागय  अस्स्तत्त्वात आहे. जागणतक स्तरावर, हायडि ोकोलाइड्स, 

सौांदयगप्रसाधने आणि अन्न पूरक आहार आणि सांभाव्य जैवइांधन िोत म्हिून सागरी शेवाळाांची  मागिी 

वाढत आहे. हे उप-के्षत्र मूल्य मूल्याच्या साखळीसह मूल्य णनणमगतीची अफाट व्याप्ती देते आणि देशाच्या 

णकनारपट्टीच्या भागातील अथगव्यवथथेत महत्त्वपूिग योगदान देऊ शकते.  

भारतात समुद्री शेवाळ्याच्या  जवळपास  844 प्रजाती आहेत, ज्याचा साठा, 58,7१ m मेणटि क आहे. 

ताणमळनाडू, गुजरात आणि दीव णकनारपट्टी आणि लक्षद्वीप आणि अांदमान णनकोबार बेटाांवर समुद्री 

शैवाल भरपूर प्रमािात आहेत. समृद्ध शेवाळयुक्त णकनारे  मुांबई, रत्ाणगरी, गोवा, कारवार, वरकला, 

णवणझांजाम आणि ताणमळनाडू, पुणलकट, आांध्र प्रदेश आणि ओररसामधील णचल्का या आसपास आहेत. 

तथाणप, सतत, अांदाधुांद आणि असांघणटत कापिीच्या पररिामी नैसणगगक समुद्री शैवाळ  सांसाधने कमी 

झाली आहेत. 

१९८०च्या  दशकाच्या सुरुवातीच्या आणि मध्यकाळात  समुद्री शैवाळ  शेतीची सुरुवातीची चाचिी 

घेण्यात आली होती, परां तु अद्याप ही णक्रया लोकणप्रय झाली नाही. इतर मत्स्यव्यवसायाांप्रमािेच, 

खाण्याच्या उदे्दशाने समुद्री शेवाळाची  थथाणनक मागिी अस्स्तत्त्वात नाही. जवळजवळ सांपूिग स्वदेशी 

समुद्रीपाटी उत्पादन औद्योणगक के्षत्रात वापरला जातो आणि म्हिूनच, उत्पादनास मजबूत मागील  

आणि पुढील मदतीची  गरज आहे. धोरि हे सुणनणित करेल की वापरण्यासाठी तयार तांत्रज्ञान व इतर 

णनणवष्ठा उपलब्ध झाल्यास असे दुवे णवकणसत केले जातील. 
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गुजरात, दीव, लक्षद्वीप, ताणमळनाडू आणि आांध्र प्रदेशच्या णकनारपट्टीवरील देशातील सांशोधन 

सांथथाांकडून समुद्री शैवाल शेतीसाठी योग्य के्षते्र ओळखली गेली आहेत. शेवाळाची 

शेतीसाठी मत्स्यपालकाांना आकृष्ट् करण्यासाठी सुरुवातीला, सीडबँक्स या   लैंणगक पुनरुत्पादनाच्या 

पद्धती ांवर अवलांबून असत . आता, समुद्र  णकनारी , सध्या वापरल्या जािार् या मोठ्या प्रमािात लोकणप्रय 

वनस्पणतवत् होिारी बाह्यवृद्धी प्रसारपद्धती ांसाठी  पूरक असलेल्या ताणमळनाडू णकना-यावर जास्तीत 

जास्त समुद्री शैवाळ  शेती केली जात आहे. नांतर, हे गुजरातच्या णकनारपट्टी आणि णकनारपट्टीवरील 

इतर णठकािी णवस्ताररत केले जाऊ शकते. मोठ्या प्रमािावर उत्पादन होऊ शकिारी  प्रजाती म्हिजे 

कापाणफकस अल्वरेझी आणि १देशी समुद्रीपालातील सांभाव्य वाि (अ गारोफाईट्स आणि 

अस्िनोफाईट्स) चा समावेश होऊ शकतो.  

णकनारपट्टीपासून दूर थोड्या खोल  पाण्यातही समुद्री शेतीत वाढ करण्याची सांधी देखील उपलब्ध आहे, 

णवशेषत: एकास्त्मक मल्टी-टि ॉणफक एिाकल्चर णसस्टीममधे्य (आयएमटीए) जेथे कोणबयासारख्या 

णफनणफशेसही  बरोबरच वाढवता येतील. मोठ्या प्रमािात समुद्री शेतीच्या णदशेने जाताना शाश्वत 

व्यवथथापनाची योजना चालू नसल्यास नैसणगगक  समुद्री शैवाल साठा  गोळा  करण्यापासून परावृत्त न 

परावृत्त केले जाईल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• णकनारपट्टीवर आणि समुद्रात दोन्ही णठकािी, समुद्र शेवाळ  शेती  व  समाकणलत मल्टी-

टि ॉणफक अ ॅिाल्चर (आयएमटीए) प्रिालीत चालना देिे. 

• समुद्री णकनारी वाढणवण्यासाठी कच्चा माल देण्यासाठी णकनारपट्टीवर समुद्री शेवाळ णबयािे 

बँकाांची थथापना करिे. 

• समुद्री शेवाळ शेतीसाठी मच्छीमाराांना आकणषगत करण्यासाठी आवश्यक ते पुरणविे. 

• समुद्री शेवाळ  शेती करण्यासाठी णकनारपट्टी भागातील मासेमारी करिारी मणहला आणि इतर 

स्ियाांना मदत करिे.  

• समुद्री शेवाळपासून उत्पादने तयार करण्यासाठी उद्योजकाांना लहान आणि मध्यम प्रणक्रया 

युणनट्सची थथापना करण्यास प्रोत्साणहत करिे. 

• उद्योगाला उते्तजन देण्यासाठी उत्पादनाांचे णवपिन सुलभ करिे. 

 

६.३.५ शोवििींत मत्स्य सींिर्धन 

शोलभवांत मासे आांतरराष्टर ीय माशाांच्या व  व्यापाराच्या  त लनेने लिान परांत  सलक्रय घटक आिे. मत्स्यालय 

ठेवणे िा एक अलतशय लोकलप्रय छां द आिे आलण शोभेच्या माशाांच्या िागलतक व्यापाराचा अांदाि 

अांदािे दर वषी १८ ते २० अब्ज डॉलसा आिे. आपल्या लवलवि िैलवक स्त्रोताांम ळे भारताकडे लवलवि 

प्रकारचे व्यावसालयक आलण ग णकारी शोभेच्या माशाांचे स्रोत आिेत. िगामधे्य स मारे ३७४ गोड्या 

पाण्याच्या प्रिाती आिेत आलण शोभेच्या मासेमारीसाठी ३०० हून अलिक सम िी प्रिाती योग्य आिेत. 

िरी शोभेच्या मत्स्य सांविानाचे देशी बािारपेठेचे मूल्य अांदािे रु. ५०० कोटी असले तरी िा व्यवसाय 

पलिम बांगाल, तालमळनाडू, मिाराष्टर , उत्तर-पूवा राजे् आलण बेटाांमिील कािी लवलशष्ट भागात मयाालदत 

आिे. िे िोरण ग्रामीण िीवनास चालना लमळावी यासाठी शोलभवांत माशाांचे उत्पादन वाढलवणे, एन्ड टू 

एन्ड प रवठा साखळी चा लवकास करणे आलण नैसलगाक िागेची देखभाल करणे यासाठी देशाांतगात 

य लनट्स थथापन करण्यास प्रोत्सािन देईल. या िोरणाद्वारे मत्स्यालय राखण्याच्या फायद्याांबद्दल 
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ग्रािकाांच्या लशक्षणाला प्रोत्सािन आलण सावािलनक सांथथाांमधे्य एकै्वररया थथालपत करण्यास प्रोत्सालित 

केले िाईल. योग्य िस्तके्षप करून मलिला आलण तरूणाांचे लक्ष या व्यवसायाकडे वेिले िाईल. 

सध्या असा अांदाि आिे की स मारे ८५ टके्क शोलभवांत माशाांच्या प्रिाती वन्य भागातून पकडल्या 

िातात, ज्ामिे म ख्यतः ईशाने्यकडील राज्ाांच्या टेकड्याांच्या प्रवाि लकां वा लकनारपट्टीच्या कािी भाग 

आलण दोन बेट प्राांतावर आिाररत म ख्य कोरल वस्ती असा आिे. या वन्य-स्रोत असलेल्या शोलभवांत 

माशाांच्या प्रिाती िास्त लकां मत देतात म्हणून, त्याांच्या काढणीवर दबाव मोठा आलण वाढत आिे. 

या िोरणातील िस्तके्षप िे स लनलित करतात अशी सांसािने अन क ल प्रकारे काढली िातात आलण वन्य 

शोभेच्या िमाप्लाझमचा लटकाव स लनलित करण्यासाठी आवश्यक लनयांत्रणे ठेवली िातील. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• शोलभवांत माशाांच्या व्यवसाय उभारणीसाठी एां ड-टू-एां ड सप्लाय साखळी उभी करणे. 

• परदेशातून बू्रडस्टॉकचे स्त्रोत स लभ करणे. 

• वालणज्-प्रमाणात व्यावसालयकाला  बाय-बॅक व्यवथथा करून घरातील सांगोपन करण्यासाठी 

लावााचे प्रिनन व लवतरण करण्यासाठी प्रोत्सािन देणे. 

• घरघ ती आलण व्यवसायाच्या लठकाणी मत्सालयाचा प्रचार करणे. 

• मध्यम आलण लघू शोभेच्या उद्योगाांची थथापना करण्यासाठी ग्रामीण मलिला आलण तरुणाांमधे्य 

उद्योिकता लनमााण करणे. 

• शोभेच्या मत्स्यपालनाच्या लवकासासाठी मत्सालय आलण इतर लवािमा बनलवण्यासाठी मध्यम 

आलण लघ  उद्योगाांना सिाय्य करणे. 

6.3.6 आिंतदेशीय खारट मातीचा  उत्सपादनक्षमता  िापर 

 

गुजरातमधे्य (२.२23 म. म.), उत्तर प्रदेश (१.ha37 म्हा), महाराष्ट्ि  (०.ha१ म्हा), पणिम बांगाल (०.44 

एमए) सह देशातील मीठ-प्रभाणवत जणमनीखालील के्षत्रफळ अांदाजे 73.7373 दशलक्ष हेक्टर (म्हा) 

आहे. आणि राजथथान (०.88 म्हा) एकणत्रतपिे देशातील खारट आणि सोणडक मातीपैकी जवळजवळ 

75 टके्क जमीन आहे. अशी सांसाधने अस्स्तत्त्वात असलेल्या इतर राज्याांमधे्य पांजाब आणि हररयािा 

याांचा समावेश आहे. णसांचनाच्या हेतूसाठी णसांचन कालव्याच्या पाण्याचा णवलक्षि उपयोग माती क्षार 

होण्याचे एक प्रमुख कारि मानले जाते. खारट जमीन केवळ उत्पादनक्षमताच खाली आित नाही तर 

शेती व इतर बाांधकामाांसाठी इत्यादी ांसाठी णनरुपयोगी जमीनदेखील देते. तथाणप, शेतातील मासे आणि 

शेि माशाच्या शेतीद्वारे शेतात-चाचिी केलेले तांत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अशा तांत्रज्ञानाने हररयािा, पांजाब, 

राजथथान आणि यूपीमधील खारट भागात आधीच सांभाव्यता दशगणवली आहे जेथे काळे वाघ कोळां बी 

(पी. मोनोडॉन) आणि पॅणसणफक व्हाइटलेग कोळां बी, एल. वनामेनी वाढणवण्यात शेतकरी यशस्वी झाले 

आहेत. णकनायागवरील खारट के्षत्राांप्रमािेच, तेथे नगण्य पयागवरिीय प्रभाव देखील आहे कारि अांतदेशीय 

खारट के्षत्राचा पयागयी उपयोग कमी आहे. तथाणप, दीघगकालीन पररिाम टाळण्यासाठी जलचयागपासून 

साांडपािी णवले्हवाट लावण्याबाबत णवचार करिे आवश्यक आहे. 

मुख्य धोरिात सांभाव्य के्षते्र ओळखिे आणि त्याांचे जलशेती  के्षत्रासाठी वाटप करिे आवश्यक आहे; 

भूगभागतील पाण्याच्या शाश्वत वापरासह णजथे आवश्यक तेथे शेतकर् याांना उत्तम तांत्रज्ञान पुरणविे; णवस्तार 

समथगन आणि हाताळिी; जोखीम कमी करण्यासाठी सी-बास आणि मुलेट्ससारख्या सांभाव्य णफणनश 

णफशसगचा पररचय; जलशेती द्वारे  साांडपािी उपचार आणि णवले्हवाट लावण्यासाठी योग्य  यांत्रिा; आणि 
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पॅणसणफक व्हाइटलेग कोळां बी, मुलेट्स आणि सीबा स यासारख्या प्रजाती ांचा णबयािे आणि खाद्य पुरवठा 

यासाठी मागचे व पुढचे दुवे थथाणपत करिे आणि त्यानांतरच्या उत्पादनाांच्या णवपिनास मदत करिे. जेथे 

खारट मातीत शेतीसाठी उपयुक्त अशी मोठी के्षते्र उपलब्ध आहेत, पीपीपी व्यवथथेद्वारे णवशेष   

जलकृषी झोनच्या णवकासाचा देखील णवचार केला जाईल.  

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• सांभाव्य के्षते्र ओळखिे आणि क्लस्टर आधारावर आवश्यक समथगन सेवाांसह योग्य मत्स्यपालन 

पद्धती लागू करण्यासाठी शेतकर्याांना  त्याांचे वाटप करिे. 

• खारट भागामधे्य कोळां बी माशाची शेती करिार् या शेतकर् याांना दजेदार णबयािे व खाद्य 

उपलब्ध करुन देिे. 

• शेतकर् याांच्या प्रणशक्षि व कौशल्य णवकासास आणि उत्पादनाांच्या णवपिनामधे्य सहाय्य 

6.3.7  जलचर प्राण्यािंचे आरोग्य आणण जैणवक सुरिा राखणे 

सत्तरच्या दशकाच्या उत्तराधागनांतर जेव्हा वैज्ञाणनक मत्स्यपालनाच्या पद्धती ांनी देशात मुळ धरले , तेव्हा 

जलचराांची वाढ अभूतपूवग राणहली. शेतातल्या प्रजाती ांच्या सवगसाधारि आरोग्य व्यवथथापनाच्या 

णचांतेव्यणतररक्त, गोड्या पाण्यातील माशाांमधील एणपझणूटक अल्सररएणटव णसांडि ोम (ईयूएस) आणि 

कोळां बीच्या मत्स्यपालनातील व्हाईट स्पॉट णसांडि ोम रोग (डबू्ल्यएसएसडी) ही पूवीच्या काळात देशात 

मोठ्या प्रमािात मृतू्यची मुख्य कारिे होती. येत्या काही वषांत मत्स्यपालन ही जास्त वाढीसाठी तयार 

आहे आणि लोकसांखे्यच्या अन्न व पौणष्ट्क गरजा पूिग करीत आहेत, तसेच आरोग्य व्यवथथापनासह शेती 

व्यवथथेच्या सवग बाबी ांची पुरेशी काळजी घेिे आवश्यक आहे. 

अणलकडच्या काळात, शेती पद्धती ांची  तीव्र वाढ णवदेशी जलचर प्रजाती ांचा अणनयोणजत घुसड आणि थेट 

जलचर प्राण्याांची अणनयांणत्रत हालचाल  ही डबू्ल्यएसएसडी सारख्या बर् याच साथीच्या आजारामागील 

मुख्य कारिे आहेत. पुढे, अशा आकस्स्मक पररस्थथती हाताळण्यात अपुरी वैज्ञाणनक ज्ञान, कौशल्य 

आणि क्षमता याांचा अभाव यामुळे ही समस्या अणधकच वाढली आहे.   

जरी जलचर जनावराांच्या आरोग्याच्या समसे्यवर उपाय म्हिून अणलकडच्या वषांत अनेक उपाययोजना 

व प्रोटोकॉल व पद्धती णवकणसत केल्या गेल्या आहेत, तरीही चाांगल्या शेती व्यवथथापन पद्धती, सुधाररत 

कौशले्य आणि शेतात व्यवथथापक आणि कामगार याांची क्षमता यासह राष्ट्ि ीय जलीय प्रािी आरोग्य 

देखरेख व अहवाल यांत्रिा, रोग प्रणतबांधक आणि णनयांत्रिाची तयारी, जलचर प्रािी आरोग्य 

व्यवथथापनासाठी प्राधान्यकृत सांशोधन आवश्यकता, रोगप्रणतबांधक रोग आणि रोग णनयांत्रिावरील 

उपाय, सेनेटरी आणि फायटो-सेनेटरी पैलू, 'इम्पोटग ररस्क एके्ससमेंट' मधील णनिगय घेण्याची क्षमता 

आणि शेवटी प्रभावी कमु्यणनटी नेटवणकंग आवश्यक आहे. पररस्थथती सुधारण्यासाठी जरुरी आहे.  

त्वररत धोरणातील हस्िेप करण्याच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् आहेः 

• लवकर चेताविी प्रिालीची थथापना, जोखीम मूल्याांकन आयोणजत करिे, पाळत ठेविे आणि 

आकस्स्मक योजना थथापन करिे आणि रोगाचा प्रादुभागव होण्याच्या घटनेणवषयी लवकर 

आवाज नोांदविे.  

•  राष्ट्ि ीय आणि राज्य णनयामक क्षमता मजबूत करिे. 

•  जलचर प्रािी आरोग्याच्या व्यवथथापनासाठी उत्तम पद्धती ांचा प्रचार करिे. 
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• सावगजणनक आणि खाजगी दोन्ही के्षत्राांमधे्य अलग ठेविे (सावगजणनक के्षत्रातील) सुणवधा आणि 

जलचर प्रािी आरोग्य प्रयोगशाळा आणि णनदान क्षमताांच्या सांदभागत पायाभूत सुणवधा थथाणपत 

करिे. 

•  सांशोधन आणि णवकासात्मक गरजा वाढविे (जलीय प्रािी आरोग्य व्यवथथापनात पीपीपीच्या 

णवकासासह). 

•  जलीय प्रािी आरोग्य व्यवथथापनात अांतरगामी बाबी ांचा धोका कमी करण्यासाठी प्रादेणशक 

समन्वयाची यांत्रिा थथाणपत करिे.  

• • सवग स्तराांवर क्षमता वाढणविे (मानव सांसाधन णवकास). 

•  रा, कृ.णव. प. सांथथा, राज्य णवभाग आणि मत्स्यव्यवसाय महाणवद्यालये याांच्या सणक्रय सहभागाने 

मासे रोग आणि आरोग्य देखरेखीसाठी नेटवकग चे नेटवकग  मजबूत करिे. 

•  नेटवणकंग व माणहती प्रसारिासाठी योग्य यांत्रिा बसणविे 

6.4 पायाभूत सुणवधा 

साठच्या दशकाच्या मध्यापासून भारताने  मच्चीमार बांदरे - णफणशांग हाबगर (एफएच) आणि णफश लँणडांग 

सेंटर (एफएलसी) बाांधण्यास सुरवात केली आणि दशकाांमधे्य मोठ्या सांखे्यने मोठ्या आणि णकरकोळ 

एफएच आणि एफएलसी तयार केल्या गेल्या. तथाणप, वाढत्या नावाांची  सांख्या आणि आकाराांनी 

आतापयंत तयार केलेल्या सुणवधाांपेक्षा ज्यास्त  झाला आहे आणि असा अांदाज आहे की सध्याच्या 

पायाभूत सुणवधा देशातील एकूि  ताफाच्या  आकाराच्या 25-30 टके्क पूिग करतात. या पररस्थथतीमुळे 

लँणडांग पॉईांट्सवर गदी  णनमागि झाली आहे आणि त्यानांतरच्या मासेमारीच्या प्रवासासाठी जहाजाांची 

भरपाई करण्यात तसेच कॅच ऑफलोणडांग करण्यास उशीर झाला आहे. यापेक्षा जास्त म्हिजे एफएच 

आणि एफएलसीमधे्य सुणवधाांचा अभाव आणि स्वच्छता आणि स्वच्छता दृष्ट्ीकोनातून त्याांची देखरेखी 

कमी आहे. एकणत्रतपिे, या सवग कमतरताांमुळे माशाांचा प्रचांड अपव्यय होतो .  

मासे जहाज वर चढल्यावर णबांदूपासून त्याांची णटकवि  सुरू होते. हे धोरि तातडीची बाब म्हिून 

आतापयंत उभारलेल्या सांपूिग पायाभूत सुणवधाांवर आणि के्षत्राच्या गरजा भागणवण्यासाठी त्याांच्या 

आधुणनकीकरिावर लक्ष कें णद्रत करेल. हे प्रणत मासे माशाांना दूणषत णकां वा खराब होिार नाही अशा 

पररस्थथतीत रणक्षत  आहेत याची खात्री करण्याच्या कायगपद्धतीचा देखील णवचार केला जाईल. सांपूिग 

देशाच्या पायाभूत सुणवधाांच्या आवश्यकताांसाठी एक मास्टर पॅ्लनच्या आधारे, आवश्यक तेथे अणतररक्त 

सुणवधा तयार केल्या जातील जेिेकरून णफणशांग फ्लीटला पुरेशी लँणडांग आणि बणथंगची सुणवधा उपलब्ध 

होईल. या मास्टर पॅ्लनमधे्य सॉणटंग, साफसफाई, णललाव आणि पॅणकां गसाठी आवश्यक असिारी सवग 

बॅक-अप सुणवधा आणि स्वच्छ णपण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता आणि दजेदार बफग  यासारख्या अन्य 

पायाभूत सुणवधाांची आवश्यकतादेखील णवचारात घेतली जाईल. सावगजणनक णनधी, खासगी णकां वा 

सावगजणनक-खाजगी णवत्तपुरवठा आणि णबड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) यासारख्या णवणवध णवतरि आणि 

ऑपरेशनल यांत्रिेचा वापर करून णवणवध पयागय लक्षात घेऊन नवीन पायाभूत सुणवधा णनमागि 

करण्याच्या कायगप्रिालीवर णवचार करण्यात येईल. यात णबड-ऑपरेट-टि ान्सफर (बीओटी) आणि 

णबड-ओपन-ऑपरेट-टि ान्सफर (बीओओटी).चा णह समावेश असेल . 

एफएच आणि एफएलसी ही सागरी कॅप्चररांग मत्स्यव्यवसायाांचे मज्जा कें द्र आहेत णजथे पुढील  आणि 

मागील दुवा देखील एकणत्रत होतो, म्हिूनच राष्ट्ि ीय मत्स्य  हाबगर प्राणधकरि थथापण्याचा सरकारचा 

प्रयत् असेल आणि अांतररम-मांत्रालयीन / णवभाग थथापन करण्याच्या अांतररम कालावधीत सरकारचा हा 

प्रयत् असेल. कें द्र सरकारमधील सांबांणधत मांत्रालये / णवभाग आणि णकनारी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांचा 
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मास्टर प्लान आणि पायाभूत सुणवधाांच्या प्रभावी व्यवथथापनावर देखरेख करण्यासाठी सणमती थथापन 

करेल.   

णवद्यमान एफएच आणि एफएलसीच्या गरजा भागवण्याव्यणतररक्त, हे धोरि समुद्रणकनार् यावरील लँणडांग 

सेंटर (बीएलसी) च्या पायाभूत सुणवधाांच्या आवश्यकताांवर देखील णवचार करेल. देशात अांदाजे 4,4०० 

गावे आहेत आणि > ९० टके्क खेड्याांमधे्य पारांपाररक आणि मोटार चालवलेल्या बोटी णकनार् यावरुन 

कायगरत आहेत. अशा अनेक खेड्याांमधे्य मोठ्या प्रमािात बोटी आहेत ज्यात मासे आरोग्यदायी 

पररस्थथतीत णकां वा शेडमधे्य तसेच जाळी दुरुस्ती,णकां वा इांणजन दुरुस्तीसाठी अँकररांग पॉईांट्स उपलब्ध 

नसतात. अशा बीएलसी ांच्या गरजा भागणवण्यासाठी केलेल्या चाांगल्या सवेक्षि आणि आवश्यकतेच्या 

आधारावर आवश्यक त्या साहाय्याचा णवचार केला जाईल. 

आांतदेशीय के्षत्रात, जलाशय, तलाव आणि नदीकाठच्या णठकािी असलेल्या महत्त्वाच्या लँणडांग 

साइट्ससाठी णफश लँणडांग पॅ्लटफॉमग आणि लहान णललाव आणि पॅणकां ग के्षत्राच्या दृष्ट्ीने पायाभूत सुणवधा 

आवश्यक असतील. अशा सुणवधा लँणडांग साइट्ससाठी अणधक आवश्यक असतील णजथे  मासेमारी  

केल्यानांतर  णवपिनासाठी जास्त अांतरावर नेली जावी. या सांदभागत, वाहतुक  सुणवधा णनमागि 

करण्यासाठी देखील पुरेसे पाठबळ णदले जाईल ज्यामुळे कापिी योग्य स्थथतीत आणि कमीतकमी 

कालावधीत त्याांच्या गांतव्यथथानी पोहोचू शकतील. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• मासेमारी ताफ्याांच्या आवश्यकता पूिग करण्यासाठी बॅक-अप पायाभूत सुणवधाांसह आधुणनक 

णफणशांग हाबगर आणि णफश लँणडांग सेंटरची आवश्यक सांख्या प्रदान करिे. 

• णवद्यमान सुणवधाांचे आधुणनकीकरि करिे. 

• माशाांच्या लँणडांग आणि वाहतुकीची सोय करण्यासाठी जलाशयाांमधे्य, तलाव आणि 

नदीकाठाांवर आवश्यक त्या पायाभूत सुणवधा णनमागि करिे. 

• नॅशनल णफणशांग हाबगर ऑथॉररटीची थथापना 

• कें द्र सरकार आणि राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश आणि इतर सांबांणधत भागधारकाांशी सांबांणधत 

मांत्रालय / णवभाग याांचा समावेश असलेल्या आांतर-मांत्रालयीन / णवभाग सणमतीची थथापना आणि 

मास्टर प्लान आणि पायाभूत सुणवधाांच्या प्रभावी व्यवथथापनाची देखरेख करिे . . 

 

6.5  मत्स्य  प्रणिया आणण उद्ोग  व्यापार  

फूड वॅ्हलू्य चेन (एफव्हीसी) मधे्य असे सवग णहतधारक असतात जे समन्वणयत उत्पादनाांमधे्य भाग घेतात 

आणि अन्न उत्पादने तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूल्य-वणधगत णक्रयाांमधे्य भाग घेतात. 

णटकाऊ एफव्हीसीची मुख्य णवशेषता हे सुणनणित करते की (i) त्याच्या सवग टप्याांमधे्य फायदेशीर आहे 

(आणथगक स्थथरता); (ii) समुदायाचे व्यापक-आधाररत फायदे (सामाणजक णटकाव); आणि (iii) नैसणगगक 

वातावरिावर (पयागवरिीय स्थथरता) वर सकारात्मक णकां वा तटथथ प्रभाव आहे. सध्या, सागरी आणि 

अांतदेशीय दोन्ही के्षत्रातील हांगामानांतरचे नुकसान खूपच जास्त आहे आणि अशा प्रकारचे नुकसान कमी 

करण्याची तातडीने गरज आहे जेिेकरून ग्राहकाांना अणतररक्त व सुरणक्षत मासे उपलब्ध होतील. ही 

उद्दीषे्ट् पूिग करण्यासाठी धोरि खालील णक्रयाांवर णनदेणशत केले जाईल. 
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6.5.1  पुििठा साखळी आवि मूल्य साखळी सुर्ाि 

पुरवठा साखळी ही भारतातील मत्स्यव्यवसाय के्षत्राच्या सांपूिग माणलकेतील सवागत कमकुवत दुवा आहे 

आणि पररिामी ऑपरेटर तसेच राष्ट्ि ीय अथगव्यवथथेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. ‘बोट टू पे्लट’ आणि 

‘फामग टू काटा’ या पुरवठा साखळीत सुधारिा केल्याने मासेमारी  करिारे, शेतकरी, प्रोसेसर आणि 

शेवटी ग्राहकाांना बरेच फायदे णमळू शकतात. हे एक के्षत्र अत्यांत दुलगणक्षत राणहले आहे आणि 

कापिीनांतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी, लोकाांना सुरणक्षत अन्न उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि 

साखळीतील सहभागी ांच्या अथगव्यवथथेत सुधारिा करण्यासाठी लक्षिीय सुधारिा करण्याची 

आवश्यकता आहे. पुरवठा साखळीतील सुधारिाांसाठी खालील प्रमुख धोरिात्मक उपक्रमाांची 

आवश्यकता आहे. 

शून्य अपव्यय: शारीररक आणि गुिवते्तच्या नुकसानाच्या बाबतीत माशाांचा अपव्यय कमी 

करण्यासाठी, पात्रात मासे हाताळिे व साठविुकीत सुधाररत णदशेने धोरिात्मक पुढाकार घेण्यात 

येतील. डेक हा सांपकागचे  पणहले णठकाि आहे. मासे हाताळले  गेले  आणि योग्यररत्या साठणवले  गेले  

तर दूणषत होण्याची श्ता कमी होते. स्वच्छ बफागचा वापर आणि णकां वा रेणफ्रजरेटेड समुद्राचे पािी  / 

स्लरी बफग  सुणवधाांची तरतूद सवागत महत्ाची आहे आणि मासेमारी करिार् या जहाजाांना स्वच्छ बफग  

आणि इतर अशा थांड पाण्याची सोय ऑन बोडगवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल याची खात्री केली 

जाईल. 

एकदा माशाांचा साठा  उतरल्यानांतर, धोरिात पुढाकार घेतल्या जािार्या  चाांगल्या  णवतररत णवतरि 

वाणहन्या आणि कोड साखळीच्या व्यवथथेचे उद्दीष्ट् असेल, जेिेकरून कमीतकमी वेळात कापिी 

ग्राहकाांपयंत पोचवता येईल. पुरवठा साखळीत नोडल पॉईांटची सांख्या कमी करिे आणि णवतरि 

वाणहन्या कमी करिे देखील महत्ाचे आहे. वॅ्हलू्य चेनमधे्य कलाकाराांची भागीदारी थथाणपत करिे ही 

उत्पादनाांसाठी सवोत्तम मूले्य समजण्याची गुरुणकल्ली आहे. मच्छीमार  व शेतकर् याांना पुरेसे 

नुकसानभरपाई णमळवून देण्याचे आणि त्याांच्या जीवनाचे रक्षि करण्यासाठी उपयुक्त महसूल सांरचना 

देखील मूल्य प्राप्तीसाठी त्याांचा सहभाग सुणनणित करण्यासाठी आवश्यक आहेत. 

प रवठा साखळीत कमी  िोत चाललेले सागरी कॅप्प्चररांग मच्छीमारीचे पठार आलण माशाांचा अपव्यय 

कमी िोत नसल्याने येत्या कािी वषांत लनयाातीसाठी कच्च्च्या मालाची कमतरता भासू शकते. दराांसि 

व्यापार िोरणे देखील माशाांचे उत्पादन आलण आांतरराष्टर ीय व्यापारास मित्त्वपूणा ठरवतात. देशाांतगात 

बािारात मूल्य साखळी स िारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ् या िोरणात्मक उपायाांमधे्य (तसेच 

लनयाातीसाठीिी) स व्यवस्थथत प रवठा साखळी तयार करणे आलण लँलडांग साइट्सवर श द्ध पाणी, स्वच्छ 

बफा  आलण योग्य साठवण यासारख्या प रेशा स लविा उपलब्ध करणे समालवष्ट आिे. प रवठा साखळीच्या 

लवलवि लठकाणी लिवाणूांचे  िोके अस्स्तत्त्वात आिेत या मान्यताच्या आिारे िोक्याांचे लवशे्लषण, हझाडग 

णक्रणटकल कां टि ोल पॉइांट (एचएसीसीपी) प्रिाली कायागस्न्वत करण्यासाठी, त्यावर णनयांत्रि ठेवण्यासाठी 

धोरिात्मक उपाययोजना केल्या जातील. 

मूल्य  वधान:  मासे पाण्याबाहेर होताच मूल्यवधगन करिे  सुरु होऊ शकते. आधी साांणगतल्याप्रमािे 

योग्य-बोडग हाताळिीमुळे अपव्यय आणि ऑन-बोडग णगणलांग आणि गटारी कमी होऊ शकते आणि मासे 

योग्य प्रमािात बफागने के्रट्समधे्य ठेवल्याने मूल्य वाढते. एफएच णकां वा एफएलसीमधे्य उतरताना मासे, 

वॅ्ह्ूम पॅणकां ग इत्यादी पोशाख घालून आणि नांतर णकरकोळ बाजारात हलवून पुढील मूल्यवणधगत केले 

जाऊ शकते. जसे आपि मूल्य वाढवतो त्यानुसार पौणष्ट्क मूल्य वाढणवण्यासाठी शेि लाइफ वाढवून 

आणि णफश उत्पादनाांचा वापर करण्याची सोय लक्षात घेऊन णवणशष्ट् घटक घालून मूले्य वाढणवली जाऊ 
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शकतात. नॉन-फूड, फामागसु्यणटकल आणि नू्यटि ासू्यणटकल उत्पादने णवकणसत करण्यासही खूप वाव 

आहे. 

मूल्य णनणमाती: प्रमािपत्र आणि लेबणलांग योजना आणि पयागवरिीय आणि सामाणजकदृष्ट्ट्या जबाबदार 

उत्पादनासाठी शोधिे नवीन बाजारपेठ तयार करेल आणि या उत्पादनाांचा जागणतक स्तरावर व्यापार 

केला जाऊ शकतो. हे उपाय पयागवरिीय समस्याांवर देखील लक्ष कें णद्रत करतात आणि 

मत्स्यपालनामधे्य णटकून राहण्यासाठी प्रयत् करतात. प्रमािन सुधाररत णकां वा देखरेखीनुसार बाजारपेठ 

प्रवेश आणि सांभाव्य णकां मती सुधारिेच्या स्वरूपात उत्पादकाांना इतर फायदे देखील देऊ शकते. 

प्रभावी एमसीएस आणि एक ‘ब्लॉक साखळी’ दृणष्ट्कोन सांपूिग मासे पुरवठा साखळी शोधून काढण्याची 

आणि त्याद्वारे जनतेला, उद्योगाांना आणि ग्राहकाांना णटकाव व खाद्यान्न सुरके्षबद्दल पटवून देऊन या 

के्षत्रातील पारदशगकतेस चालना देऊ शकेल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• शून्य अपव्ययकडे वाटचाल करण्यासाठी णवतरि वाणहन्याांमधे्य सुधारिा. 

• मूल्य साखळीतील सहभागी ांना प्रोत्साणहत करिे आणि त्याांचे समथगन करिे आणि मूल्य वधगन 

आणि मूल्य णनणमगतीसाठी त्याांची क्षमता वाढविे. 

• सांबांणधत भागधारकाांच्या पूिग गुांतविूकीने णनवडलेल्या मत्स्यपालनाांच्या इको-लेबणलांगला 

प्रोत्साहन देिे. 

 

6.5.2  स्वदेशी  णवपणन णवकास 

णनयागतीस बाजारपेठेत देशातील सवागत आधुणनक प्रणक्रया मूलभूत सुणवधा उपलब्ध आहेत, परां तु 

देशाांतगगत णवपिनासाठीही असेच नाही. लँणडांग साइटवर णकां वा घाऊक / णकरकोळ बाजारात मासे 

अत्यांत अयोग्य पद्धतीने णवकल्या जातात. एफएच आणि एफएलसी आणि मत्स्य बाजाराच्या थथापनेसाठी 

/ सुधारण्यासाठी शासनाकडून भरीव सहाय्य केले जात असले तरी, पररस्थथती सुधारलेली नाही. 

बाांगलादेश, श्रीलांका आणि थायलांड सारख्या शेजारी देशाांच्या तुलनेत भारतात मासे णवक्री आणि वापर 

वाढत नसल्याचेही हे एक कारि आहे. दुदैवाने, अगदी अस्वच्छ मागागने हाताळल्या जािार् या माशाांना 

खरेदी करण्यासही ग्राहकाांचा प्रणतकार कमी होता. 

माशाांच्या अफाट आरोग्य आणि पौणष्ट्क फायद्याांसमवेत देशात मासळीच्या वापरामधे्य होिारी हळूहळू 

वेळोवेळी वाढ झाली असली तरी कोणवड -१९ (साथीचा रोग) सवग देशभर साथीच्या आजाराच्या 

प्रसारापासून खरांच णचमटा जािवला आहे. णनयागतीची बाजारपेठ बांद झाल्याने उत्पादकाांना देशाांतगगत 

बाजारपेठ णवकणसत करण्याची गरज भासू लागली आहे जेिेकरून णनयागतीवरील अवलांबन कमी करता 

येईल. या सांदभागतील धोरिात्मक उपक्रम म्हिजे ग्राहकाांमधे्य जागरूकता णनमागि करण्याबरोबरच 

देशाांतगगत पुरवठा साखळी आिखी मजबूत करिे आणि माशाांच्या उत्पादनाांच्या यादीत समावेश 

करण्यासाठी णकरकोळ साखळी ांना प्रोत्साहन देिे. शाळेतील मुलाांना णमड-डे जेविात माशाचा समावेश 

करण्याचे धोरिात्मक उपक्रम देखील अशा णठकािी केले जातील जेथे मासे आहाराचा णनयणमत भाग 

बनतात. त्याांच्या उत्पादनाांच्या सवलतीच्या हालचालीसाठी कृषी के्षत्रापयंत वाढणवलेल्या सोयीसुद्धा रेले्व, 

रसे्त णकां वा वायूमागे मासे वाहतुकीसाठी पुरणवल्या जातील. 

त्याचप्रमािे, लहान प्रोसेसर थथापनेसाठी धोरि प्रोत्साहन देखील णदले जाईल जे मासेमारी करिार् याांशी 

आणि मूलभूत मूल्य वणधगत बाजारपेठेसह उत्पादन थेट रेस्टॉरां ट्स णकां वा इतर दुकानाांशी जोडतील. या 

णदशेने या धोरिाचे उणद्दष्ट् आहे की छोट्या-छोट्या प्रणक्रया आणि णकरकोळ णवपिनात मणहलाांची 
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भूणमका बळकट करण्याचे  या धोरिाचे उद्दीष्ट् असेल जेिेकरुन त्याांना व्यवसायाची जािीव व्हावी 

आणि णवपिनाच्या या णवभागात महत्त्वपूिग भूणमका बजावता येईल. 

त्याचप्रमािे, लहान प्रोसेसर थथापनेसाठी धोरि प्रोत्साहन देखील णदले जाईल जे मासेमारी करिार् याांशी 

आणि मूलभूत मूल्य वणधगत बाजारपेठेसह उत्पादन थेट रेस्टॉरां ट्स णकां वा इतर दुकानाांशी जोडतील. या 

णदशेने या धोरिाचे उणद्दष्ट् आहे की छोट्या-छोट्या प्रणक्रया आणि णकरकोळ णवपिनात मणहलाांची 

भूणमका बळकट करण्याचे  या धोरिाचे उद्दीष्ट् असेल जेिेकरुन त्याांना व्यवसायाची जािीव व्हावी 

आणि णवपिनाच्या या णवभागात महत्त्वपूिग भूणमका बजावता येईल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• मासे वापराच्या फायद्यासाठी ग्रािक िागरूकता लनमााण करणे आलण मासे वापर लोकलप्रय 

करण्यासाठी नवीन मागा शोिणे.  

• माशाांची उपलब्धता, परवडणारी क्षमता आलण उपलब्धता स लभ करण्यासाठी प रवठा साखळी 

स िारणे. 

• उत्पादन लवकासास प्रोत्सािन देणे आलण ऑनलाईन लवपणन यासारख्या नवीन लवपणन पद्धती. 

• मध्यथथाांची भूलमका कमी करण्यासाठी िवळच्या लवणलेल्या थथालनक लनमााता-प्रोसेसर 

मूल्याच्या साखळ्याांना आिार देणे. 

6.5.3  व्यापार आणण अन्न सुरिा प्रोत्साहन 

भारतातील माशाांचा व्यापार कोळां बी ांवर अवलांबून आहे. यामधे्य प्रमाि अटी ांमधे्य णनयागतीच्या सुमारे 40 

टके्क आणि मूल्याच्या दृष्ट्ीने 68 टके्क समावेश आहे. या पररस्थथतीत णचांतेची बाब म्हिजे गेल्या २ वषागत 

व्यापारातील मूल्यात १३ पट वाढ झाली आहे आणि प्रमािात ५ पट वाढ झाली आहे, तर भारताच्या 

णनयागतीच्या बासे्कटचे स्वरूप सारखेच आहे. दीघगकालीन णवकासासाठी, भारताची णनयागत क्षमता 

वैणवध्यपूिग असिे आणि ते पकडिे आणि सांसृ्कती मत्स्य पालन पूिगपिे लक्षात घेिे महत्ाचे आहे. पुढे 

की, महत्त्वाच्या बाजाराच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन भारतीय प्रणक्रया के्षत्राला उच्च-ऑडगर मूल्य 

जोडिीकडे जािे देखील आवश्यक आहे. 

बाजारपेठेच्या बाबतीत, या कालावधीत,  भारताने अमेररकेच्या बाजारपेठेत एकत्रीकरि केले आहे परां तु 

युरोणपयन युणनयनच्या बाजारात तेवढे यश आले नाही. चीन, मध्य पूवग आणि दणक्षिपूवग आणशयामधे्य 

नवीन बाजारपेठा उघडण्यातही भारताला यश आले आहे. एक स्पधागत्मक वैणवध्य  ऑफर या 

बाजारपेठेतील आपले थथान आिखी मजबूत करण्यात भारताला मदत करेल. 

तथाणप, जागणतक व्यापारावर वेगवेगळ्या अडथळे आणि णफल्टरचा वेगाने वाढ होत आहे. णवशेषतः, 

यूएस, ईयू आणि जपानसारख्या उच्च-मूल्याच्या बाजारपेठाांमधे्य मुख्यते् सुरणक्षतता आणि स्वच्छता 

आणि जैवणवणवधता सांवधगन (उदा. कासव आणि सस्तन प्राण्याांचे सांरक्षि) च्या कारिास्तव वाढत्या 

अडचिी ांचा सामना केला जातो. म्हिून, धोरिात्मक हस्तके्षप स्पधागत्मकता सुणनणित करण्यासाठी 

गुिवत्ता पुरवठा आणि पुरवठा साखळीत शोधण्यायोग्यपिा राखण्यावर लक्ष कें णद्रत करेल.    

भारत, त्याची वाढती आणथगक स्थथती आणि इतर घटकाांसह बहुताांश पसांतीचा दर करार पुन्हा गमाविे / 

अपयशी ठरण्याची श्ता आहे. म्हिूनच, नवीन णवकसनशील देशाांच्या उदयास येिार्या , स्पधागत्मक 

स्थथती गमावण्याच्या णकां वा दुसर् या शब्ाांत साांगायचे तर जागणतक असहकायग व्यापार 

वातावरिासांदभागत भारताला स्पधागत्मक ठेवण्याच्या दृष्ट्ीने धोरिात्मक णदशाणनदेश देखील देण्यात 

येतील. 
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त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः 

• णनयागत बाजार आणि णनयागत मूल्य वाढणवण्यासाठी प्रजाती व उत्पादनातील णवणवधता वाढविे. 

• नवीन बाजारात अने्वषि आणि प्रसार 'बँ्रड भारत' सीफुड आििे . 

• आांतरराष्ट्ि ीय मानके पूिग करिारे मासे व मासे उत्पादनाांची खात्री करण्यासाठी एफएच आणि 

एफएलसीमधे्य स्वच्छता आणि स्वच्छता सुधारिे. 

• सांवधगन उपकरिाच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन धोकादायक प्रजाती ांचे सांरक्षि सुणनणित करिे. 

• पुरवठा साखळीत टि ेणसणबणलटी आििे. 

 

6.6 पयाावरण आणण हवामान बदल 

6.6.1  हवामान बदल 

हवामान बदल हे अलीकडच्या काळात मत्स्यपालन के्षत्राला भेडसाविारे सवागत मोठे आव्हान आहे 

आणि देशातील मत्स्यपालन व जलचरिाचा णवकास कायम ठेवण्यासाठी काळाची अनुकूलता व 

व्यवथथापन योजना आवश्यक आहेत. सागरी मत्स्यपालनावरील हवामान बदलाचे पररिाम भारतीय 

ईईझेड आणि आसपासच्या हाई सी मधे्य बर्यापैकी णदसून येतात.  . देशातील मत्स्यपालन सांशोधन 

सांथथाांनी केलेल्या अनेक अभ्यासाांमधे माशाांच्या प्रजाती ांचे णवतरि, त्याांची णवपुलता, प्रजनन वतगन आणि 

महासागरामधील खारटपिाच्या नमुन्याांमधे्य बदल अशा प्रकारचे बदल आढळून आले आहेत. हे धोरि 

माशाांच्या साठावरील हवामान बदलाांच्या प्रभावाांवर लक्ष कें णद्रत केलेल्या अभ्यासास प्रोत्साणहत करेल जे 

अशा हवामान-पे्रररत बदलाांणवषयीचे आपले आकलन सुधारू शकेल आणि मासेमारी आणि शेती 

करिार् या समुदायाांना वेळोवेळी अनुकूलन यांत्रिा प्रदान करेल जेिेकरून त्याांच्या जीवनावर पररिाम 

होिार नाही. हवामान बदलावरील भारताच्या आांतरराष्ट्ि ीय वचनबद्धतेचा एक भाग म्हिून, ग्रीन हाऊस 

गॅसेस (जीएचजी) कमी करून मासेमारी आणि मासेमारीशी सांबांणधत णक्रयाकलापाांमधून होिारी णहरवी 

मत्स्यपालनाची सांकल्पना देखील समणपगत णक्रयाकलापाांद्वारे प्रोत्साणहत केली जाईल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः: 

• मासेमारी आणि मत्स्यपालनावरील हवामान बदलाचे पररिाम चाांगल्या प्रकारे समजून 

घेण्यासाठी अभ्यासास सहाय्य करिे. 

• हवामान आणि त्याच्याशी सांबांणधत नैसणगगक घटनेने घेतलेल्या बदलाांवर णफशसग आणि 

मत्स्यपालकाांच्या अनुकूलतेवर  प्रारां णभक अांमलबजाविी करिे. 

• णफणशांग बोट्स, एफएच आणि एफएलसी आणि णफश फामग ऑपरेशन्ससारख्या 

मत्स्यपालनाांच्या पायाभूत सुणवधाांमधे्य सौर ऊजेच्या वापरास चालना देिे. 

• सांबांणधत    सांथथा आणि खाजगी के्षत्राच्या सहकायागने आणि समन्वयाने हवामान-लहरी तांत्रज्ञान 

णवकणसत करिे. 

6.6.2  पररसिंस्था आरोग्य आणण अखिंडतेची हमी 

प्रदूषिामुळे भारतातील सागरी आणि अांतदेशीय दोन्ही भागातील वातावरिाची सद्य  स्थथती 

ताितिावाखाली आहे आणि माशाांच्या साठ्यात घट होण्याचे बहुदा हे एक कारि आहे. जणमनीवर 

वाढत्या मानववांणशय णक्रयाकलाप आणि साांडपाण्याच्या शुद्धतेसाठी च्या अपुर्या  यांत्रिेमुळे घनकचरा 
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आणि णवपुल प्लास्स्टकमधे्य (णवशेषत: सूक्ष्म प्लास्स्टकचे कि) मुबलक प्रमािात समुद्रामधे्य तसेच 

अांतदेशीय पाण्यात अनेक पटी ांनी वाढ झाली आहे, पररिामी त्याचे नकारात्मक पररिाम होऊ शकतात. 

प्रािी आणि वनस्पती असे बरेच भयावह अभ्यास आहेत जे माशाांच्या अन्न चक्रातून सूक्ष्म-प्लास्स्टक 

किाांच्या मानवाकडे परत  येण्याच्या  हालचाली  दशगणवतात. 

महासागरामधे्य णफणशांग नेटचे जािता /अजािता  झालेले डस्म्पांग देखील सूक्ष्म किाांना हातभार लावत 

आहे, याणशवाय भूती  णफणशांगमधे्य गुांतलेल्या जाळ्या देखील माशाांच्या साठावर पररिाम करीत आहेत. 

भूमी आणि समुद्र-आधाररत प्रदूषि प्रभावीपिे णनयांणत्रत केले जावे आणि पयागवरिीय यांत्रिेचे परीक्षि 

केले जाईल हे सुणनणित करण्यासाठी पॉणलसी णनदेशाांचे लक्ष्य प्रदूषकाांवर णनयांत्रि ठेवण्यासाठी 

णनयामक यांत्रिेस बळकट करिे हे आहे. मासेमारीसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनाांचा णवचार 

करून, मासेमारीच्या जहाजाांच्या णडझाइन व बाांधकामात आणि त्यानांतर गीअरच्या वापरामधे्य 

कोित्याही प्रकारे समुद्री प्रदूषिात मासेमारी करण्यास मदत होिार नाही हे सुणनणित करण्यासाठी 

णफशसग सवगतोपरी प्रयत् करतील. 

हे धोरि णनवासथथानीय  -हास , प्रदूषि आणि अांतदेशीय आणि सागरी मत्स्यव्यवसायाांवर पररिाम 

करिारे हवामान बदल यासारख्या बाह्य घटकाांवर देखील लक्ष देईल. सुधाररत व्यवथथापनात माशाांच्या 

साठ्यातील घट कमी होण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे णफश बायोमास आणि उत्पन्नात वाढ होते आणि 

अांतदेशीय आणि सागरी मत्स्यव्यवसायाांना णमळिार् या वाणषगक आणथगक णनव्वळ फायद्यात वाढ होते 

आणि शेवटी मत्स्यपालक आणि इतर भागधारकाांना आणथगक परतावा सुधारतो. के्षत्र. मत्स्यव्यवसाय 

व्यवथथापनासाठी सांभाव्य गेम-बदलिारे आणि तांत्रज्ञानाची शाश्वत वाढ होण्यास मदत करिारे तांत्रज्ञान 

आणि तांत्रज्ञानाच्या प्रवाहासाठी हे धोरि सतत प्रयत्शील राहील 

पायाभूत स लविाांच्या आघाडीवर, किीकिी एफएच आलण एफएलसीच्या लवकासाम ळे लकनारपट्टीवरील 

िूप आलण वाढ िोते. या घडामोडी ांम ळे लकनारपट्टीच्या सांरचनेत बदल िोऊ शकतात, ज्ाचा पररणाम 

लकनारपट्टी, पयाावरणीय आलण शेवटी मत्स्यपालनावर िोऊ शकतो. लकना-यावरील पायाभूत स लविाांच्या 

लवकासाचा लवचार करताना या बाबी सोडलवण्यासाठी प रेशी यांत्रणा बसलवण्याबाबत सरकार लवचार 

करेल. 

हे सवगशु्रत आहे की णकनारपट्टी आणि णकनायागवरील पाण्याची शेपटी ही शेपटीची शेवटची पररसांथथा 

आहे आणि तेथील रणहवासी सागरी मासे सांसाधने गोड्या पाण्यातील आणि गाळयुक्त पोषक द्रवाांवर 

अवलांबून असतात. तथाणप, ही जल सांथथा मानववांशीय दबावाांच्या अधीन आहेत, पररिामी पयागवरिीय 

गुिवते्तचा हागस होतो आणि गोड्या पाण्याचे प्रवाह कमी होते. अशा बदलाांचा पररिाम बर् याच 

महत्त्वाच्या इसु्टअरीन आणि सागरी मत्स्यव्यवसाय सांसाधनाांच्या साठााांवर होतो, णवशेषत: उच्च-

मूल्यातील झी ांगा, जे या अांतदेशीय णकनारपट्टीच्या पाण्याचे जीवन चक्र पूिग करतात. म्हिूनच, अशा 

पाण्याच्या  शेवटी असलेल्या पररसांथथेच्या पयागवरिीय अखांडतेचे रक्षि करण्यासाठी, हे धोरि 

लँडसे्कप-सी-से्कप  दृणष्ट्कोनास चालना देण्यासाठी उपाययोजना सुरू करेल णजथे अांतदेशीय जल 

सांसाधनाांचे,  सखोल  व्यवथथापन आणि पाण्याच्या प्रवाहाचे इष्ट्तम स्तर राखिे देखील णकनारपट्टीच्या 

पररसांथथाचे आरोग्य  सुणनणित करेल.. 

अांतदेशीय के्षत्रामधे्य, नद्याांवर आणि त्याांच्या उपनद्याांवर बाांधलेली धरिे आणि बॅरेजेस बहुतेक वेळा 

जीवनचक्राचे  भाग पूिग करण्यासाठी माशाांच्या प्रजाती ांचे थथानाांतर आणि खाली प्रवाहासाठी प्रणतबांणधत 

करते. णनती हस्तके्षपाांद्वारे हे सुणनणित केले जाईल की नद्या आणि त्याांच्या उपनद्याांवरील भणवष्यातील सवग 

पायाभूत सुणवधाांमधे्य आवश्यक असुरणक्षत सुरक्षा यांत्रिा कायगरत असतील आणि णजथे णजथे श् 

असेल तेथे णवद्यमान सांरचनाांची पररस्थथती सुधारण्याचा प्रयत् करेल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः: 
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• प्लास्स्टकसह प्रदूषकाांना णनयांणत्रत करण्यासाठी णनयामक यांत्रिेस बळकट करिे आणि 

मासेमारीपासून होिारे प्रदूषि कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करून पुढाकाराने 

प्रोत्साणहत करिे. 

• सुधाररत व्यवथथापन उपायाांद्वारे आणि जेथे उपलब्ध असेल तेथे नवीन तांत्रज्ञानाचा अवलांब 

करून वातावरिातील बदलाांणवरूद्ध लहरीकरि आणि वाढत्या लचीला पकडिे. 

• मासेमारीशी सांबांणधत पायाभूत सुणवधाांच्या णवकासाचे नकारात्मक पररिाम कमी करिे. 

• नद्या व त्याांच्या उपनद्याांवर बाांधलेल्या बांधारे व बॅरेजेस ओलाांडून थथलाांतर केलेल्या माशाांच्या 

प्रजाती ांचे मुक्त हालचाल सुणनणित करिे. 

• लँडसे्कप-टू-सीसे्कप पध्दतीस अांतदेशीय आणि णकनारपट्टीच्या पररसांथथेच्या सांरक्षिासाठी 

मागगदणशगत करिे. 

6.6.3  कीस्टोन प्रजाती आणण प्रणतकात्मक पररसिंस्थािंचे  रिण करणे 

णटकाऊ मत्स्यपालनाच्या णवकासास प्रोत्साहन देताना, हे धोरि अांतदेशीय आणि सागरी वातावरिाच्या 

पयागवरिीय अखांडतेच्या देखरेखीवर भर देईल, जेिेकरून धो्ात आलेल्या, धो्ात येिार्या णकां वा 

सांरणक्षत प्रजाती ांवर कोितेही दुष्पररिाम होिार नाहीत याची खात्री करुन घेतली जाईल. काांदळवन, 

सीग्रास बेड्स आणि  प्रवाळ कोरल रीफ्स हे णकनारपट्टीवरील सागरी पररसांथथेचा अणवभाज्य भाग 

आहेत आणि बर् याच मत्स्य प्रजाती आणि सागरी सस्तन प्राण्याांसाठी वस्तीसह (उदाहरिाथग उदा. 

समुद्री गाय ) अनेक पररसांथथा सेवा प्रदान करतात. अशा पररसांथथा मानववांणशक पररिामाांपासून 

सांरणक्षत केली जातील. त्याचप्रमािे बan््याच लुप्तप्राय प्रजाती देखील नद्या (गांगेतील  डॉस्िन) मधे्य 

राहतात आणि त्याांची लोकसांख्या णटकवण्यासाठी त्याांचे सांरक्षि केले जाईल. 

6.6.4  मत्स्य खाद् उत्पादन आणण णकशोरावस्थेतील माशािंच्या नैसणगाक साठे सिंग्रहाचे णनयमन  

मत्स्य खाद्य मत्स्य उत्पादनात भारताने  नवीन प्रवेश केला आहे. आतापयंत मत्स्य खाद्य  आयात केले 

जात होते परां तु आता देशाांतगगत गरजा भागवल्यानांतर भारत मासळीच्या खाद्याची  णनयागतदार आहे. 

मासे उत्पादन आणि णबयािे सांकलनाबाबत धोरि ठरणविे ही के्षत्राला णटकवून ठेवण्याची त्ररत 

आवश्यकता आहे. जरी सहसा मत्स्यपालन, मत्स्य खाद्य आणि णबयािे उत्पादनाांशी सांबांणधत असले तरी 

प्रत्यक्षात ते कॅप्चर आणि कल्चर णफशरच्या क्रॉसरोडव र होते आणि यामुळे दोघाांवरही पररिाम होऊ 

शकतो. शेतातील तलावाांमधे्य साठा करण्यासाठी णकां वा णनसगागतून गोळा केलेले णबयािे, लस्क्ष्यत प्रजाती 

णटकवून ठेवून टाकलेल्या इतर प्रजाती ांच्या लोकसांखे्यवर पररिाम करते. मत्स्य खाद्य  उत्पादन घटक, 

एकीकडे 'कचरा णफश' च्या उत्पादक उपयोगात मदत करतात परां तु अशा युणनटच्या प्रसाराच्या 

प्रणक्रयेत, मासेमारी नौके आता आकार आणि सांवधगनाची स्थथती णवचारात न घेता मोठ्या कॅचची गोळा  

करतात हे सुणनणित करण्यासाठी णवनाशकारी णगयर वापरत आहेत. मत्स्य खाद्य वनस्पती ांची वाढती 

आवश्यकता पूिग करा. कनागटकात असलेल्या वनस्पती ांमधे्य मोठ्या प्रमािात मासे बनवल्या जािार् या 

लहान आकाराच्या साणडगन देखील वापरतात, ज्याचा सारणडन लोकसांखे्यच्या णटकाववर पररिाम होतो. 

धोरिात्मक पुढाकार अशा रूपाांतरिासाठी खाद्य माशाांच्या प्रजाती ांचा वापर णनरुत्साणहत करतात. पुढे, 

वैकस्ल्पक िोताांकडून आणि शाश्वत कापिी करिार् या मत्स्यपालनाांमधून मत्स्यपालन णनणमगतीसांदभागत 

अनुसांधान व णवकास याांना प्रोत्साहन णदले जाईल आणि दजेदार णफश जेविचा णनरांतर पुरवठा सुणनणित 

करण्यासाठी सवग के्षत्रातील (पोल्टि ी, मत्स्यपालन इ.) एकूि मासे खाण्याच्या आवश्यकतेचा अांदाज 

लावला जाईल. 
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6.6.5  नील अथाव्यवस्था आणण सागरी स्थाणनक णनयोजन 

भारताचे णकनारपट्टी आणि सागरी वातावरि उच्च उत्पादनक्षमतेसह जगातील सवागत श्रीमांत पररसांथथा 

आहे. बू्ल इकॉनॉमी ही नैसणगगक सांसाधनाचा  वापर  करण्याची आणि अन्न सुरक्षा आणि फायदेशीर 

रोजगार णमळवून देण्याची उत्तम सांधी प्रदान करते, जर केवळ सांसाधने  शाश्वत योग्य ररत्या गोळा  केली 

गेली आणि चाांगल्या प्रकारे व्यवथथाणपत केले तर. भारताने नील  अथगव्यवथथेची कायगक्षम पररभाषा अशी 

णवकणसत केली आहे की: “न अथगव्यवथथा महासागराचे आरोग्य जपताना सामाणजक-आणथगक 

णवकासासाठी भारताच्या कायदेशीर के्षत्राणधकार असलेल्या महासागर आणि समुद्राांच्या सांभाव्यतेचे 

अने्वषि आणि ऑणिमायझेशन होय. णनळा अथगव्यवथथा उत्पादन आणि वापरास क्षमतेशी जोडते आणि 

आणथगक णवकासासाठी आणि पयागवरिीय स्थथरतेसाठी एकास्त्मक दृणष्ट्कोनाची कल्पना करते. यात 

समुद्री दोन्ही समुद्राचे कवच आहेत, ते णकनारपट्टीवरील सांसाधने तसेच णकनारपट्टी, हे णकनारपट्टीवरील 

िोत आहेत. ” सध्याच्या अांदाजानुसार, २०१६-१७ मधे्य सकल मूल्य जोडलेल्या (जीव्हीए) मधे्य मोजल्या 

गेलेल्या भारतातील बू्ल इकॉनॉमीचे आकारमान रु.४.६ करोड असून सध्या रु,५. ५  करोड वर स्थथर 

आहे. 

मत्स्यपालन व जलकृषी के्षत्र भारतीय अथगव्यवथथेचा एक गणतमान णवभाग म्हिून उदयास येत आहे 

आणि येिा period््या काळात महत्त्वपूिग वृध्दीच्या मागागकडे आहे. मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन हे 

देखील बू्ल इकॉनॉमी उपक्रमाांचे महत्त्वपूिग घटक आहेत. या उपक्रमाचे उद्दीष्ट् अन्न सुरक्षा, दाररद्र्य कमी 

करिे आणि जलचर िोताांच्या शाश्वत व्यवथथापनाला पाणठां बा देण्यासाठी गुांतविूकी आणि नाणवन्यास 

प्रोत्साणहत करिे आहे. सीफूड वॅ्हलू्य साखळीवर णवशेष लक्ष देऊन, जलचर िोताांच्या शाश्वत 

वाढीसाठी आणि व्यवथथापनात सुधारिा करण्यासाठी हा उपक्रम एकूिच दृणष्ट्कोन घेत आहे. 

तथाणप, समुद्राच्या जागेसाठीच्या प्रणतस्पधी मागण्या लक्षात घेता, बू्ल इकॉनॉमीच्या अांमलबजाविीसाठी 

महत्त्वपूिग साधन असलेल्या सागरी थथाणनक णनयोजन (एमएसपी) ची आवश्यकता महत्त्व गृहीत धरते. 

खणनज आणि तेलाच्या शोध / समुद्रातून काढण्याची मागिी, समुद्री व्यावसाणयक वाहतुकीचे वाढते 

प्रमाि आणि सामररक सांरक्षि उदे्दशाने मोकळ्या जागाांचे आरक्षि, मत्स्यपालनासाठी उपलब्ध जागा 

कमी होत आहे. या समकालीन घडामोडी ांना ध्यानात ठेवून सवग आणथगक णक्रयाकलापाांना त्याांची योग्य 

जागा णमळेल आणि प्रणक्रयेमधे्य सांघषग कमी होईल हे सुणनणित करण्यासाठी धोरि एका ठोस 

एमएसपीवर भर देईल. जेथे आवश्यक असेल तेथे सांशोधन सांथथाांकडून आवश्यक सांशोधन सहाय्य 

देखील माणगतले जाईल.    

 

6.7  सामाणजक सुरिा आणण सुरिा जाळे 

6.7.1 लघु मत्स्यव्यवसाय आणण जलचर सुरणित करणे 

सागरी आणि अांतगगत पाण्यात कायगरत असलेल्या भारतीय मत्स्यव्यवसायाचे मूलभूत वैणशष्ट्ट्य म्हिजे 

लघु मत्स्यव्यवसायाचे (एसएसएफ) वचगस्व. जलचराांमधे्यही असेच णचत्र पाहायला णमळते जेथे बहुसांख्य 

मासे शेतकर्याांकडे अणतशय लहान धरिे आहेत आणि होमसे्टड तलावाांमधे्य मासे उभे करतात. या 

के्षत्राच्या या गुिात आशा आणि समस्या दोन्ही आहेत. ग्राहक रोजगार णनणमगतीच्या दृष्ट्ीने आहेत, 

भाांडवलाची कमी गरज, साध्या तांत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी ांच्या दृष्ट्ीने आहेत. समस्या मोठ्या सांखे्यच्या 

सांदभागत आहेत आणि ररपाइांच्या पणत्रकाांवर, ग्रामीि भागात आणि णकनारपट्टीवर अत्यांत णवखुरलेल्या 

आहेत, आवश्यक पायाभूत सुणवधा, ज्ञान आणि तांत्रज्ञान, माकेणटांग, देखरेख आणि कमी क्षमता. 

एसएसएफ सुरणक्षत करण्यासाठी लागिारा पणहला आणि सवागत महत्त्वाचा धोरिात्मक हस्तके्षप आहे: 

(i) आांतरराष्ट्ि ीय मागगदशगक तते्त्व आणि राष्ट्ि ीय सल्लामसलती ांचे कायदेशीर पालन करून 'लघु 



31 
 

मत्स्यव्यवसाय' या शब्ाची व्याख्या करिे.  पॉणलसी समथगनासाठी इतर प्रमुख के्षते्र आहेत: (ii) व्यवसाय 

करण्यासाठी स्वयांसांघणटत करण्यासाठी छोट्या ऑपरेटसगसाठी प्रोत्साहन णडझाइन करिे; (iii) बाांधकाम 

कौशल्य, कौशल्य आणि उद्योजकता; (iv) त्याांना स्वयांसहाय्य गट (एसएचजी)/सहकारी/मस्च्छमार 

सांघटना /एफएफपीओ मधे्य सांघणटत करण्यास आणि त्याांचा उपक्रम वाढवण्यासाठी मदत करिे; (v) 

SSF साठी नैसणगगक आणि आणथगक िोताांचे माणकंग/ वाटप; (६) टूलबॉक्सचा णवकास, णवशेषतः 

एसएसएफ स्ियाांसाठी मॅणचांग कौशल्य ्े आणि सांसाधने उचलण्यासाठी; आणि (vii) लवणचकता आणि 

सामाणजक सुरक्षा जाळे सुधारिे, णवशेषतः जीवनाचा णवमा, त्याांची कला आणि णगअर आणि णनसगागच्या 

अस्पष्ट्तेतून इतर मालमत्ता सुधारिे. 

जमीन आणि पािी वापर धोरि, आवश्यक तेथे मासेमारी क्षमतेचे ऑणिमायझेशन, सागरी आणि 

आांतरदेशीय पाण्याचा पयागयी वापर इत्यादी सामाणजक-आणथगक णवकासात्मक वाटाघाटी ांमधे्य 

एसएसएफचा पूिग सहभाग सुणनणित करण्यासाठी धोरिात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. त्यासाठी मत्स्य 

आणि जलचर के्षत्रातील एसएसएफच्या योगदानाबाबत पुरेशी माणहती गोळा करिे आवश्यक आहे, जे 

सहसा लपलेले आणि अज्ञात राहते. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः: 

• के्षत्राची व्याख्या करण्यासाठी एसएसएफची व्याप्ती आणि गुिधमग मान्य करिे. 

• सामाणजक-आणथगक णवकासात्मक वाटाघाटी ांमधे्य एसएसएफचा पूिग सहभाग आणि सहभाग 

सुणनणित करिे. 

6.7.2 सामाणजक सुरिा, स्त्री-पुरुष समानता आणण लवणचकता यािंची पूताता करणे 

सरकार सध्याच्या कल्यािकारी उपाययोजना चालू ठेवण्याचा णवचार करेल आणि डायरेक्ट बेणनणफट 

टि ान्सफर स्कीमच्या (डीबीटीएस) माध्यमातून देशातील मस्च्छमार समुदाय/मासे कामगाराांना पुरेसे 

सुरक्षा जाळे उपलब्ध करून देण्याचा णवचार करेल. अशा उपाययोजनाांमधे्य मस्च्छमाराांसाठी 

समाजकल्याि, णवमा, णनवास आणि इतर सुणवधाांचाही समावेश असेल. 

वादळ, चक्रीवादळे, दुष्ट् लाटा आणि पूर याांसारख्या टोकाच्या स्वरूपाच्या घटनाांना नैसणगगक आपत्ती 

समजले जाईल. त्याचप्रमािे, तेल गळतीसारख्या मानवणनणमगत आपत्ती ांना आपत्ती समजले जाईल आणि 

प्रभाणवत मासेमारी समुदायाांना त्याांच्या उपजीणवकेच्या पुनथथागपनेसाठी स्वीकाराहग आधार/ मदत णदली 

जाईल. समुद्रात मस्च्छमाराांचा जीव गमावल्यास, नुकसान भरपाईची प्रणक्रया सोपी केली जाईल 

जेिेकरून पीणडत मस्च्छमार कुटुांबाांना योग्य वेळेत लाभ णमळतील. 

थथलाांतररत सागरी मत्स्य व्यवसाय आणि जलचर के्षत्रातील श्रमशक्तीचा एक महत्त्वाचा घटक बनले 

आहेत. परांपरेनुसार, ताणमळनाडू आणि आांध्र प्रदेशातील मस्च्छमार मासेमारी जहाजाांवर श्रम म्हिून 

काम करण्यासाठी इतर राज्याांमधे्य थथलाांतर करत होते. तथाणप, अलीकडच्या काही वषांत आसाम, 

बांगाल आणि णबहारसारख्या प्रदेशातून आलेले थथलाांतररत सागरी मासेमारी बोटी आणि जलचर शेतीवर 

काम करत आहेत. अपुरी कौशले्य आणि ओळखीच्या नोांदी ांचा अभाव यामुळे असे थथलाांतररत कामगार 

उपजीणवकेसाठी आपला जीव धो्ात घालून आपला जीव धो्ात घालून जात आहेत. पॉणलसी 

उपक्रमाांमुळे अशा थथलाांतररत कामगाराांना सहभागी करून घेण्याच्या प्रणक्रयेत सुलभता येईल, ज्यात 

मासेमारी बोटी ांवर काम करण्याचे प्रणशक्षि, त्याांच्या रेकॉडगची देखभाल आणि समुद्रात इजा णकां वा 

मृतू्यच्या वेळी णवम्याचे लाभ याांचा समावेश असेल. त्याचप्रमािे णफश फामग, हॅचरी आणि प्रोसेणसांग 

प्लाांटवर काम करिार्याांनाही चाांगल्या कामाची सुणवधा उपलब्ध करून देण्यात येिार आहे. 

मासेमारी बांदीचा माशाांच्या साठ्याांच्या आरोग्यावर सकारात्मक पररिाम भागधारकाांच्या एका मोठ्या 

वगागने व्यक्त केला आहे.  णकनारपट्टीवरील काही राजे्य आणि भागधारकाांनीही सध्याच्या ६१ णदवसाांच्या 
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कालावधीत बांदीचा कालावधी वाढवण्याची गरज व्यक्त केली आहे.  भागधारकाांच्या बांदीचे फायदे 

आणि सहकायग लक्षात घेऊन सरकार मासेमारी बांदीच्या काळात मस्च्छमाराांना उपलब्ध असलेले 

सध्याचे नुकसान भरपाई पॅकेज आिखी मजबूत करेल. यामुळे सांसाधनाांच्या सांवधगनात भागधारकाांचा 

सहभाग तर वाढेलच, णशवाय माशाांचा साठा कमी होण्याची णचने्ह णदसू न शकिारे मासे साठे 

पुनरुज्जीणवत आणि पुनथथागणपत होण्यास मदत होईल. 

गेल्या काही वषांत मत्स्य सहकारी सांथथाांनी वेग घेतला आहे आणि काही राजे्य/यूटीमधे्य अशा सहकारी 

सांथथाांनी आपले यश दाखवून णदले आहे. कापिी आणि कापिीनांतरच्या दोन्ही कायांचा समावेश 

असलेली चाांगली व्यावसाणयक मॉडेल्स स्वीकारल्यास मत्स्य सहकारी सांथथा समाजाची सवोत्तम सेवा 

करू शकतात. सरकार आवश्यक तेथे कौशल्य णवकास आणि ताांणत्रक आणि आणथगक पाठबळाच्या 

माध्यमातून मत्स्य सहकारी सांथथा आणि एफएफपीओ याांना अणधक सुलभ आणि मजबूत करेल. 

मत्स्यव्यवसाय आणि हवामानाशी सांबांणधत समस्या सोडवण्यासाठी णवज्ञानावर आधाररत दृणष्ट्कोन 

बाळगण्यासाठी सहकारी सांथथाांना प्रोत्साहन आणि बळ णदले जाईल. 

मासेमारी ची अांमलबजाविी आणि हस्तकला खरेदी करण्यासाठी मस्च्छमाराांना सांथथात्मक कजग 

उपलब्ध होिे अनेकदा कठीि झाले आहे आणि परताव्याच्या धोकादायक स्वरूपामुळे अनेक 

मस्च्छमार खासगी णवत्तपुरवठादार आणि मध्यथथाांच्या कजागच्या जाळ्यात अडकले आहेत.  या 

पररस्थथतीवर उपाय म्हिून सरकार उदारमतवादी अटी आणि शती असलेल्या मस्च्छमाराांना सावगजणनक 

आणथगक मदत देण्याचा णवचार करेल. त्याचप्रमािे णगअर आणि क्राफ्टसारखी मासेमारी मालमत्ता 

णवम्याच्या अखत्यारीत आििे हा या पॉणलसीचा उदे्दश असेल.  यामुळे नैसणगगक आपत्ती आणि इतर 

कृती ांच्या काळात होिारे नुकसान भरून काढू शकिार नाही. त्याचप्रमािे जलचर शेतकर्याांसाठी पीक 

णवमा तसेच एरेटर, पाण्याचे पांप इत्यादी त्याांच्या मालमते्तचा णवमा उपलब्ध करून देिे हा या धोरिाचा 

उदे्दश असेल. 

मत्स्यके्षत्रातकापिीनांतरच्या उपक्रमाांमधे्य मणहलाांचे प्रमाि सुमारे ६९ टके्क आहे.  कुटुांबाांचे सांगोपन 

करण्याबरोबरच मणहला एसएचजीच्या माध्यमातून मासे, मासे वाळविे, शेल कलेक्शन, नेट दुरुस्ती 

आणि इतर मूल्यवधगन उपक्रमाांमधे्य मणहला महत्त्वाची भूणमका बजावतात. आता मणहलाही मासेमारीच्या 

उपक्रमात सहभागी होत असल्याचे उदाहरि वाढत आहे. मणहलाांच्या भूणमकाांमधे्य सरकार आपल्या 

योगदानाला पाणठां बा देत राहील आणि मणहला सहकारी सांथथा थथापन करून पाणठां बा आिखी वाढेल;  

मणहलासे्नही आणथगक सहाय्य योजना; चाांगल्या कामाची पररस्थथती ज्यामधे्य एफएचएस आणि 

एफएलसीमधे्य सुरक्षा, सुरक्षा आणि स्वच्छता याांचा समावेश असेल;  णकरकोळ माकेणटांगसाठी वाहतूक 

सुणवधा; लहान प्रमािावर मासेमारी, मूल्यवणधगत उपक्रम राबवण्यास प्रोत्साहन; तसेच मत्स्य 

व्यवथथापनात सणक्रय सहभाग सुलभ करा, सहव्यवथथापन सांरचना, जेथे ते थथापन केले जातात. 

त्याचप्रमािे आणि सवगसमावेशकतेशी बाांणधलकी पाळल्यास, धोरिात्मक णनदेश लेस्ियन, गे, 

बायसेकु्शअल, टि ान्सजेंडर, िीअर आणि टू-स्स्पररटेड अॅण्ड इतर अस्स्मता (एलजीबीटी्ू२+) याांच्या 

मत्स्यआणि जलचराांशी सांबांणधत उपजीणवकेला पाणठां बा देतील.   

सागरी मत्स्यव्यवसायाचे घटते िोत लक्षात घेऊन णकनारपट्टीवर पसरलेल्या मोठ्या सांखे्यने मत्स्य 

समुदायाांसाठी उपजीणवकेचे अणतररक्त/ पयागयी स्रोत आवश्यक असतील. या सांदभागत मॅररकल्चर आणि 

इको टुररझम महत्त्वाचे मानले जाते आणि या दोन्ही ा्ं मधे्य उपजीणवकेच्या अणतररक्त/ पयागयी स्रोताांसाठी 

चाांगली क्षमता आहे. 

अलीकडच्या काळात भारतीय मस्च्छमाराांनी आांतरराष्ट्ि ीय सागरी सीमा रेषा (आयएनबीएल) 

ओलाांडिार्या भारतीय मस्च्छमाराांच्या घटना वाढल्या आहेत. ही वाढ अनेक कारिाांमुळे झाली आहे. 

त्याांपैकी एक म्हिजे हेग येथील थथायी न्यायालयाने णदलेल्या णनकालाच्या आधारे आयएनबीएलची 
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पुनव्यागख्या आहे. अशा घटना कमी करण्यासाठी सरकार मस्च्छमाराांना आवश्यक जागरूकता आणि 

प्रणशक्षि देण्याचा णवचार करेल जेिेकरून आयएनबीएलचे क्रॉणसांग टाळता येईल. 

णशवाय, जहाज बाांधिी याडग  उभारिे आणि मासेमारी करिार्या जहाजाांचे बाांधकाम हे देशात अणनयांणत्रत 

काम आहे, ज्यामुळे थथैयग, माशाांसाठी सवोत्तम जागा, कमगचार्याांची राहण्याची सोय याांसारख्या 

महत्त्वाच्या गुिधमांची तडजोड करिारी णनकृष्ट् दजागची जहाजे बाांधिे. फायबर मजबूत प्लास्स्टकच्या 

(एफआरपी) वाढत्या वापरामुळे अशा याडांद्वारे णनकृष्ट् दजागच्या बोटी बाांधण्याची श्ता वाढली आहे. 

सागरी राजे्य/यूटीएसच्या सागरी मासेमारी णनयमन कायद्याांची (एमएफआरए) व्याप्ती वाढवण्याची गरज 

या धोरिात व्यक्त केली जाईल. 

त्वरित हस्तके्षपाच्या मुख्य बाबी ींमधे्य हे समाविष्ट असेलः: 

• मस्च्छमार समुदाय/ मासे कामगाराांच्या उन्नतीसाठी सामुदाणयक कल्यािकारी उपाययोजना 

चालू ठेविे आणि वाढविे आणि सुरक्षा जाळी सुणनणित करिे. 

• मत्स्य आणि जलचराांमधे्य काम करिार्या थथलाांतररत कामगाराांना ओळखिे आणि त्याांना 

आवश्यक सुरक्षा जाळी प्रदान करिे. 

• सांवधगन आणि व्यवथथापन उपाययोजनाांमधे्य प्रभावी सहभागासाठी मस्च्छमाराांना मदत वाढविे. 

• आवश्यक तेथे सांथथात्मक आणि कौशल्य णवकास आणि ताांणत्रक आणि आणथगक पाठबळाद्वारे 

मत्स्य सहकारी सांथथा आणि एफएफपीओ सुलभ करिे आणि मजबूत करिे. 

• सांथथात्मक कजग णमळवण्यासाठी आणि मासेमारी मालमते्तसाठी णवम्याची व्याप्ती शोधण्यासाठी 

मस्च्छमार आणि शेतकर्याांना सहज प्रवेश देिे. 

• मणहला सहकारी/एसएचजी/एफएफपीओच्या माध्यमातून मणहलाांना मत्स्यव्यवसायात सहभागी 

करण्यास प्रोत्साहन देिे, लस्क्ष्यत योजना आणि कामाच्या णठकािचे वातावरि सुधारिे. 

• अणत कापिी केलेल्या सांसाधनाांवरील अवलांणबत् कमी करण्यासाठी, सागरी सीमा 

ओलाांडण्यापासून टाळण्यासाठी जहाजाांची रचना आणि नेस्व्हगेशनल अवेअरनेस णबस्डांग मधे्य 

सुधारिा करण्यासाठी उपजीणवकेच्या पयागयाांना प्रोत्साहन देिे. 

 

6.8 मत्स्यपालनाचे शासन 

6.8.1 अिंतदेशीय आणण सागरी स्त्रोतािंच्या शाश्वत आणण योग्य वापराचे णनयमन 

12 एनएम पेक्षा जास्त पाण्याच्या िोताांच्या शोषिाच्या घडामोडी लक्षात घेऊन ईईझेड आणि 

एबीएनजेमधे्य राष्ट्ि ीय चपळ द्वारा मासेमारीच्या णनयमनासाठी सवगसमावेशक कायदे करण्याची तातडीने 

गरज आहे. ईईझेडच्या व्यवथथापनासाठी नोडल एजन्सीसाठी जबाबदार एजन्सीचा स्पष्ट्पिे अजेंडा 

णनणित केला जाईल आणि मच्छीमाराांना स्पष्ट् णनयमाांच्या सांचाचे पालन करिे आणि एमसीएस एजन्सीना 

त्याांची अांमलबजाविी करिे सुलभ होईल या वसु्तस्थथतीपासून व्यापक कायदे देखील आवश्यक आहेत. 

सराव आणि सांसाधन उपयोगात सतत बदल होत असल्याने भारतातील सागरी मत्स्यव्यवसाय गणतमान 

आहेत. १ 1980 . च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच एमएफआरए अस्स्तत्त्वात आल्या आहेत आणि काही 

राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांना वगळता 1990  च्या दशकाच्या मध्यापयंत एमएफआरए अस्स्तत्ात होते. 

की आांतरराष्ट्ि ीय आांतरराष्ट्ि ीय करार / व्यवथथा (1982 यूएनसीएलओएस, 1992 UN यूएनएफएसए,  

1995, FA एफएओ सीसीआरएफ) स्वीकारण्यापूवी बहुतेक एमएफआरए स्वीकारले गेले होते या 
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ध्यानात ठेवून हे धोरि एमएफआरएमधे्य मत्स्यव्यवसाय सांचालन करण्यासाठी णवद्यमान णनयम व णनयम 

अद्ययावत करण्याचे समथगन करेल. तसेच मत्स्यव्यवसाय व्यवथथापनाच्या सवग बाबी ांचा समावेश 

असल्याचे सुणनणित करण्यासाठी आांतरराष्ट्ि ीय साधने / व्यवथथेसह त्याांचे सांरेखन करिे. हे 

णकनारपट्टीवरील राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांच्या णवचाराांसाठी मॉडेल णवधेयक तयार करून घेण्यात 

येईल. 

त्याचप्रमािे, अांतदेशीय मत्स्यपालन आणि जलचयांसाठी मॉडेल णवधेयक तयार करण्याची आवश्यकता 

आहे, जी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश एकतर त्याांच्या णवद्यमान कायद्याांना रद्द करण्यासाठी णकां वा त्याांना 

सुधाररत करण्यासाठी समकालीन बनणवण्यासाठी आणि णवणशष्ट् आवश्यकताांचे पालन करण्यासाठी 

वापरू शकतात. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• एमएफआरएमधे्य मत्स्यव्यवसाय शाणसत करण्याच्या णवद्यमान णनयम आणि णनयमाांचे अद्ययावत 

करिे आणि आांतरराष्ट्ि ीय उपकरिे / व्यवथथा सह सांरेस्खत करिे. 

• ईईझेडच्या 12-200 समुद्री मैलाांच्या के्षत्रात मत्स्यपालनाचे णनयमन. 

• अांतदेशीय मत्स्यपालन आणि जलचयांसाठी 'मॉडेल णबल' तयार करिे, जे राजे्य / कें द्रशाणसत 

प्रदेश आपल्या णवद्यमान कायद्याांना रद्द करण्यासाठी णकां वा त्यात सुधारिा करण्यासाठी वापरू 

शकतात. 

6.8.2 सिंस्था 

समुदाय सांथथा तयार करिे: यशस्वी सांसाधन व्यवथथापनासाठी आवश्यक असलेली मालमत्ता हक्काांचे 

योग्य तपशील म्हिजे सांसाधनाचा मालक कोि आहे, जो सांवधगनासाठी जबाबदार आहे, कोिास 

सांसाधन वापरापासून नफा णमळतो इ. भारतात मालकीचा मुद्दा वास्तणवक अस्पष्ट् आहे . राज्याचे 

प्रणतणनधी म्हिून सरकार सांसाधनाांचा मालक असला, तरी समुदायही आपल्या पारांपाररक मालकी 

हक्काचा दावा करतो. दोन्ही पदाांवर कायदेशीरपिा आिण्याचा एक मागग सह-व्यवथथापन आहे. केरळ 

आणि ताणमळनाडू आणि पुडुचेरीच्या कें द्रशाणसत प्रदेशाांनी आता वेगवेगळ्या प्रशासकीय स्तराांवर (गाव, 

णजल्हा, राज्य) सह-व्यवथथापन सांरचना थथाणपत केल्या आहेत ज्यात त्याांच्या हक्काच्या सनदी आणि 

कतगव्याचा समावेश आहे आणि कायदेशीर / प्रशासकीय सहाय्य देखील प्रदान केले आहे. . धोरिाांचे 

णनदेश इतर अांतदेशीय आणि णकनारपट्टीवरील राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशाांना असे उपक्रम पुढे नेण्याचे 

उद्दीष्ट् ठेवतील. 

एकत्रीत इनपुट आणि आउटपुट पुरवठा चॅनेल: पुरवठा चॅनेलचे ज्ञान कोित्याही व्यवसाय सांथथेची 

गुरुणकल्ली आहे. आदशग सेणटांगमधे्य, उत्पादन युणनटला मध्यथथ वसू्तांच्या गुिवते्तची आणि प्रमािात पूिग 

माणहती असिे आवश्यक आहे, जे ते बाजारात अांणतम उत्पादन देण्यास वापरतात. मत्स्यपालनाची 

णनणमगती बोट णकां वा शेतात होते. तथाणप, मध्यथथ वसू्तांवर त्याांचे थोडे णनयांत्रि आहे. उदाहरिाथग, बोट-

णबस्डांग याड्गसमधे्य मानक वैणशष्ट्टे्य नाहीत, ज्यामुळे हे सुणनणित केले जाऊ शकते की मच्छीमाराांना 

त्याांच्या पैशाचे मूल्य आहे आणि मत्स्यपालन शेतीत णबयािे आणि इतर स्रोताांकडून घेतलेल्या खाद्य 

यावर त्याचे थोडे णनयांत्रि आहे. त्याच वेळी, मत्स्यपालक आणि शेतकरी बर् याचदा त्याांच्या उत्पादनाांच्या 

अांणतम गांतव्यथथानच्या ररक्त थथानात असतात. पररिामी, मूल्य शांखलामधील प्रते्यक सहभागी एका 

णमओणपक उत्पादनाची रिनीती पाळतो णकां वा ‘सायलो’ मधे्य कायग करतो जे त्याांच्या मूल्याच्या 

णनणमगतीस अनुकूणलत करत नाही णकां वा सांसाधनाांची णटकाऊपिा देखील सुणनणित करत नाही. हे धोरि 

कें द्रामधे्य णफणशांग बोट / फामगसह वॅ्हलू्य चेन तयार करण्यासाठी प्रोत्साणहत करेल जे मानक तपशील 

आणि कराराद्वारे केले जाईल. समुदायाला मूल्य शांखला मालकीची आहे हे सुणनणित करण्यासाठी 
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मत्स्यपालक / शेतकरी सहकारी / एफएफपीओ / सहकारी व्यवथथापन सांथथा थथापनेस प्रोत्साणहत 

केले जाईल. 

एक णसांगल णवांडो णसस्टम णवकणसत करिे: स्वतांत्र मत्स्यव्यवसाय, पशुसांवधगन आणि दुग्धव्यवसाय 

मांत्रालयाच्या अांतगगत मत्स्यव्यवसाय णवभाग थथापन करण्याच्या स्वरूपात नवीन सांथथात्मक सुधारिेमुळे 

या के्षत्रावर लक्ष कें णद्रत करण्याची सांधी णनमागि झाली आहे. तथाणप, व्यवसाय णनयम वाटपाच्या दृष्ट्ीने, 

नवीन णवभागाच्या आदेशात वाढ करण्यात आलेली नाही आणि त्यामुळे त्याची क्षमता मयागणदत आहे. 

मत्स्यपालनासांबांधी णक्रयाकलापाांचे अनेक पररमाि (मानवी आणि णनसगागमधील सांवाद; भू-से्कप ते 

समुद्री-से्कप; थथाणनक, प्रादेणशक, आांतरराष्ट्ि ीय णनयम; अन्न आणि रोजगाराची सुरक्षा; बाह्य सैन्याांची 

असुरक्षा); व्यापार णनयमाांद्वारे मत्स्यपालन उत्पादनावर णनयांत्रि ठेवण्यासाठी आांतरराष्ट्ि ीय प्रयत्; इ.), 

प्रभावी मत्स्यव्यवसायाच्या कारभारासाठी राज्य / कें द्र शाणसत प्रदेशाांमधे्य सामांजस्य आणि राज्य 

व्यवथथा / कें द्र शाणसत प्रदेश याांच्यात समन्वय साधण्यावर लक्ष कें णद्रत करिारी छत्री एजन्सी म्हिून 

नवीन णवभागाचा णवकास करण्याची आवश्यकता आहे. 

उपरोक्त साध्य करण्यासाठी अनुसांधान व णवकास, एमसीएस, व्यापार, आांतरराष्ट्ि ीय सांबांध, णवकास 

इत्यादी ांवर लक्ष कें णद्रत करिारे णक्रयाकलाप करण्यासाठी णवभागाांतगगत णवशेष एजन्सीजची थथापना 

करिे आवश्यक आहे. दुस other््या शब्ाांत, णवखुरलेल्या सांथथाांना अांतगगत आििे यासाठी 

अणभसरि आवश्यक आहे. नवीन खात्याच्या कायगके्षत्रात णवणवध मांत्रालये व णवभाग यासांदभागत पुढे 

जाताना हे धोरि 'मत्स्यव्यवसाय व सागरी व्यवहार मांत्रालय' तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवेल जे या के्षत्राच्या 

वाढत्या गरजा भागवेल आणि या प्रणक्रयेत णनळ्या अथगव्यवथथेच्या एकूि उद्दीष्ट्ातही या के्षत्राचे योगदान 

मोठे करेल. शासनाने कल्पना केली. 

मत्स्यव्यवसाय णवभागात, मत्स्य णवभागातील णवद्यमान चार सांथथा (मत्स्य सवेक्षि भारतीय सांथथा 

[एफएसआय], कें द्रीय मत्स्यपालन समुद्री आणि अणभयाांणत्रकी प्रणशक्षि सांथथा [सीआयएफनेट], 

मत्स्यपालनासाठी कें द्रीय कोस्टल अणभयाांणत्रकी सांथथा [सीआयएसईएफ] आणि नॅशनल इस्िटू्यट 

ऑफ पोस्ट हावेस्ट तांत्रज्ञान) आणि प्रणशक्षि [एनआयएफपीएटीटी] चे त्याांचे आदेश, काये आणि 

उपयुक्तता या सांदभागत पुनरावलोकन करिे आवश्यक आहे. त्याचप्रमािे, राष्ट्ि ीय मत्स्यव्यवसाय णवकास 

मांडळाने (एनएफडीबी) देखील या सवग सांथथाांचे पुनगगठन कसे केले पाणहजे णकां वा मनुष्यबळ आणि 

सांसाधनाांच्या प्रभावी व्यवथथापनासाठी णवलीन झाल्यास आणि आवश्यक प्रमािात अथगव्यवथथा कशी 

आिता येईल हे पाहिे देखील आवश्यक आहे. ‘मत्स्यव्यवसाय व सागरी व्यवहारणवषयक 

महासांचालनालय’ थथापन करून, पाच सांघटना एकणत्रत केल्याने येत्या दशकात आणि त्याही पलीकडे 

या के्षत्राच्या णवकासासाठी आवश्यक सांथथात्मक आधार आणि इस्च्छत जोर णदला जाईल. 

मत्स्यव्यवसाय के्षत्र तटीय राज्य / कें द्रशाणसत प्रदेश सरकार (डीओएफ), कें द्र सरकार (एमएफएएच 

आणि डी, कृषी व शेतकरी कल्याि मांत्रालय, गृह मांत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मांत्रालय, मांत्रालय) याांच्या 

कायगके्षत्रात येिा a््या अनेक सांथथाांशी सांबांणधत आहे. पयागवरि, वन व हवामान बदल, जलसांपदा 

मांत्रालय, नदी णवकास व गांगा कायाकल्प, ऊजाग मांत्रालय, सांरक्षि मांत्रालय, पृथ्वी णवज्ञान मांत्रालय, इ.) 

आणि वैज्ञाणनक सांथथा. या बहुलतावादी कारभाराची रचना एकीकडे एमएफएएच आणि डी आणि 

णकनारी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश आणि दुसरीकडे कें द्र सरकारच्या वेगवेगळ्या मांत्रालये / णवभाग 

याांच्यात मजबूत समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. पुढे, मत्स्यपालन आणि जलचर याांचे शाश्वत 

व्यवथथापन केले पाणहजे हे सुणनणित करण्यासाठी राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेश आणि राज्य / कें द्रशाणसत 

प्रदेश याांच्यातही समान सहकायग आवश्यक असेल. यासांदभागत, धोरि हे आांतर-मांत्री / णवभाग सणमत्या 

आणि इतर समन्वय सांथथाांच्या माध्यमातून सवग सांबांणधत एजन्सी ांमधे्य चाांगले समन्वय साधण्याची यांत्रिा 

ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवेल. 
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जलचर के्षत्राची शेतीच्या बरोबरीने णवचार करण्याचीही ही दीघगकाळची मागिी आहे जेिेकरून ते कमी 

दर आणि कर, शेती के्षत्राला उपलब्ध असलेल्या पािी, वीज आणि अन्य आधारभूत सुणवधाांचे वाटप 

करू शकतील. कृषी प्रमािेच जलचर देखील अन्नधान्याच्या शेतीमधे्य गुांतलेला एक प्राथणमक णक्रया 

आहे आणि म्हिूनच, एक समान स्तरीय के्षत्र त्याच्या णवस्तारास प्रोत्साणहत करेल आणि देशाला अन्न 

आणि पोषिणवषयक गरजा भागणवण्यास मदत करेल. पुढे, पत प्रवेश, णवमा आणि शेतीपासून 

काटापयंत मूल्य शांखला मजबूत करण्याच्या आवश्यकता पूिग करण्यासाठी पॉणलसी समथगन प्रदान केले 

जाईल. 

कृषी के्षत्रासह समान स्तरीय के्षत्र तयार करण्याबरोबरच, मत्स्यपालक आणि मत्स्यपालकाांचे णहत 

साधिारे आणि त्याांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करिारे कृषी व सांबांणधत के्षत्रातील उपक्रमाांमधे्य 

अखांडपिे समाकणलत करण्याचे देखील हे धोरि उद्दीष्ट् ठेवेल. 

क्षमता वाढणविे: मत्स्यव्यवसाय आणि जलचयाग के्षत्रातील सांथथा इमारत देखील हे आवश्यक आहे की या 

के्षत्राचे सांचालन करिारे लोक त्याांच्या मूलभूत णशक्षिाच्या दृष्ट्ीने सक्षम असले पाणहजेत आणि प्रणशक्षि 

आणि त्याांचे ज्ञान बेस आणि ताांणत्रक पुनणभगमुखतेची वेळोवेळी सेवा वाढवतील. उत्पादनापासून मूल्य-

णपढीपयंत या के्षत्रातील सवग बाबतीत अनेक पटी ांनी वाढ झाली आहे, परां तु स्िया आणि पुरुष जो या 

के्षत्राचे व्यवथथापन करतात त्याांची क्षमता बर् यापैकी णनम्न स्तरावर कायम आहे. हे णवशे्लषि सेवेची 

सांघटना, केडर-णबस्डांग, इांडक्शन-लेव्हल आणि इन-सस्व्हगस टि ेणनांगच्या सांधी, कररअरच्या सांधी, प्रगत 

प्रणशक्षि इत्यादीसारख्या णवणवध मापदांडाांमुळे उद्भवते आणि मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन के्षत्र 

तळाशी आहे. शेती आणि पशुवैद्यकीय व पशुसांवधगन यासारख्या अन्य प्राथणमक उत्पादन के्षत्राकडे पहा. 

अलीकडील काळात या के्षत्राला णनधीची उपलब्धता, देशातील अन्न व पौणष्ट्क गरजाांची पूतगता 

करण्यासाठी त्याच्या जबाबदा of््याांचा णवस्तार आणि उत्पादनाांच्या उद्दीष्ट्ाांच्या सांदभागत जो जोर 

णमळाला आहे त्याच्याशी जुळण्यासाठी क्षमता वाढणवण्याच्या आवश्यकताांना प्राधान्य देिे आणि वणधगत 

करिे आवश्यक आहे. हे के्षत्र चालणविार् या मानवी सांसाधनाांचे 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• / राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशात मत्स्यपालन सहकारी व्यवथथापन सांरचना थथापनेस प्रोत्साणहत 

करिे व सुलभ करिे. 

• पुरवठा साखळीवर समुदायाच्या मालकीस प्रोत्साणहत करिे. 

• सहाय्यक णक्रयाकलापाांसह समाकणलत एां ड-टू-एां ड सप्लाय चेनला प्रोत्साणहत करिे. 

• णवभाग आणि अांतगगत णवकास णवभाग, एमसीएस, व्यापार, आांतरराष्ट्ि ीय सांबांध, णवकास इ. 

सारख्या णक्रयाकलापाांचे अणभसरि तसेच एकाच व्यवसायामधे्य व्यवसायाच्या सुलभतेसाठी 

कें णद्रत णक्रयाकलाप करण्यासाठी णवभागाांतगगत णवणशष्ट् णवभागाांचा एक सेट तयार करण्याच्या 

साधनाांचा शोध घेिे. प्रिाली. 

• मत्स्यव्यवसाय व सागरी व्यवहार मांत्रालय आणि मत्स्यव्यवसाय व सागरी व्यवहार सांचालनालय 

• देशातील मत्स्यव्यवसाय के्षत्रात काम करिा-या कमगचार् याांची क्षमता वाढवण्यासाठी बू्ल णप्रांट 

णवकणसत करि 

• शेतीच्या बरोबरीने मत्स्यशेती आििे. 

6.8.3 मानव सिंसाधन णवकास व उद्ोजकता 
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स्वातांत्र्य णमळाल्यापासून, मत्स्यपालनावर णनवागह करण्याच्या णक्रयाशीलतेतून जीवांत व्यावसाणयक 

णक्रयाकलापात रूपाांतर होत असताना, मच्छीमार आणि इतर भागधारकाांच्या उद्योजकतेने (दोन्ही 

अपस्टि ीम आणि डाउनस्टि ीम) थोडे बदल केले आहेत. या के्षत्राचे कायग आणि सांघटना प्रणतकारशक्तीचा 

प्रणतकार करत आहेत. या सांदभागतील धोरिात्मक हस्तके्षपाांमधे्य प्रणशक्षि, क्षमता वाढणविे तसेच 

पारांपाररक मच्छीमार आणि मत्स्य उत्पादकाांचे ताांणत्रक कौशल्य शे्रिी-मासेमारी / शेतीपासून व्यवसाय 

वाढवण्यासाठी अणधक आणथगक आणि कायगक्षम मागांकडे वळणवण्याच्या तांत्रज्ञानाचे उन्नयन या णदशेने 

पावले समाणवष्ट् आहेत. 

मत्स्यपालन व मत्स्यपालन व्यवसायीकरिाच्या फायद्याांपासून पूिगपिे लाभ घेण्यासाठी मत्स्यपालक व 

मत्स्यपालकाांचे उद्योजक कौशल्य णवकणसत करुन त्याांना मत्स्य पालन मूल्य साखळी आणि आधुणनक 

मत्स्यव्यवसाय के्षत्राच्या इतर आवश्यकताांमधे्य वाढ करण्यास प्रोत्साणहत केले जाईल. देशभरात थथाणपत 

मत्स्यपालन महाणवद्यालये यात भूणमका बजावू शकतात. या व्यणतररक्त काही सांशोधन व णवकास सांथथा 

णवणवध स्तराांवर भागधारकाांच्या उद्योजकतेसाठी समणपगत कायगक्रम घेऊ शकतात. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• मत्स्य पालन अनुसांधान व णवकास आणि णशक्षि सांथथाांमधे्य ग्राहकाांचा कल सुधारून प्रणशक्षि, 

क्षमता वाढविे, व्यवथथापन योजनाांचा णवकास करिे. 

6.8.4 डेटा-बेस 

ध्वनी धोरि तयार करण्यासाठी ध्वनी डेटा ही एक पूवग-आवश्यकता आहे. गेल्या -5- decades 

दशकाांत मत्स्यव्यवसाय के्षत्राच्या पटीत अनेक पटीने वाढ होत असताना, डेटा सांकलन आणि त्याांची 

सांबद्धता याांतील यांत्रिा मागे पडली आहे. आांतरराष्ट्ि ीय पातळीवर स्वीकारल्या गेलेल्या पद्धती आणि 

प्रोटोकॉलचे पालन करून सागरी णफश लँणडांगची माणहती णनयणमतपिे गोळा केली जात असताना, इतर 

के्षत्रातही तसे होत नाही. सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रासाठी घेण्यात आलेल्या पांचवाणषगक जनगिना 

वगळता मत्स्यपालनासह अांतदेशीय मत्स्यपालनासाठीही अशीच माणहती उपलब्ध नाही. सांशोधन 

प्रकाशनाांद्वारे उपलब्ध माणहती वगळता, जैणवक पैलूांचे पद्धतशीरपिे कव्हरेज आणि समुदायाांचे / 

सांबांणधत भागधारकाांचे सामाणजक-आणथगक गुिधमग कमी आहेत. 

वरील बाबी लक्षात घेऊन आणि ध्वनी डेटाची उपलब्धता ही णवकासाच्या चौकटीत एक कमकुवत दुवा 

म्हिून कायम असल्याचे लक्षात घेऊन धोरिात्मक उपक्रम णवणवध बाबी ांचे पुरेसे कव्हरेज सुणनणित 

करिारे डेटा सांकलनाची यांत्रिा तयार करण्यावर भर देतील. या के्षत्राची माणहती वेळेवर आणि 

णवश्वासाहग आहे, डेटा सांकलन यांत्रिा पारदशगक आहेत आणि डेटामधील प्रवेश सहज व णनबंणधत आहे. 

मत्स्यपालक आणि मत्स्यपालकाांसाठी णनयणमतपिे ‘पररस्थथती णनधागरि सवेक्षि’ करण्याची 

आकडेवारी व योजना अांमलबजाविी मांत्रालयाला (एमओएसपीआय) णवनांती केली जाईल. 

मत्स्यव्यवसाय डेटा सांपादन प्रणक्रयेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि डेटा सांकलन, सांयोग आणि प्रसारात 

योगदान देिार् या एजन्सी ांना आवश्यक प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्ि ीय स्तरावरील व्यासपीठ तयार केले 

जाईल. मत्स्यव्यवसाय णवभाग, मत्स्यपालन, पशुसांवधगन आणि दुग्धव्यवसाय मांत्रालय येथे आयोणजत 

होिारे एक राष्ट्ि ीय स्तरीय व्यासपीठ मत्स्यव्यवसाय डेटा सांपादन प्रणक्रयेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि 

डेटा सांकलन, सांग्रहि, आणि प्रसार. मत्स्यव्यवसाय णवभाग देखील अशा डेटाबेसचे भाांडार म्हिून काम 

करेल. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 
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• प्रणक्रयेवर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्ि ीय स्तरावरील व्यासपीठ णवकणसत करिे आणि डेटा 

सांकलन, सांबद्धता आणि प्रसार करण्यास योगदान देिार् या एजन्सी ांना आवश्यक प्रोत्साहन 

प्रदान करिे. 

6.8.5 ज्ञान णवतररत करणे आणण तािंणत्रक सहाय्य वाढणवणे 

जगातील मत्स्यपालन अनुसांधान व णवकास सांथथाांचे एक सवागणधक नेटवकग  भारतामधे्य आहे. 

आयसीएआर छाता अांतगगत आठ मत्स्यपालन सांथथा; अधग-न्याणयक सांथथा, तटीय जलचयाग प्राणधकरि 

यासह, एमएफएएच आणि डी अांतगगत सहा अनुसांधान व णवकास सांथथा; सागरी उत्पादने णनयागत णवकास 

प्राणधकरिाांतगगत तीन सांथथा; पृथ्वी णवज्ञान मांत्रालयाच्या अांतगगत चार सांथथा; आणि सागरी मत्स्यपालनाशी 

सांबांणधत वेगवेगळ्या राजे्य / कें द्रशाणसत प्रदेशात स्थथत मत्स्यपालनाांची महाणवद्यालये देशातील 

मत्स्यपालन आणि जलचयाग णवकासासाठी अनुभवी मानव सांसाधनाांचा एक अतुलनीय वसु्तमान प्रदान 

करतात. णवषय आणि भूगोल या सांदभागत त्याांचे व्याप्ती णवसृ्तत आहे. 

आयसीएआर (भा कृ  अ  प)मत्स्य पालन सांथथा त्याांच्या थथापनेच्या सुरुवातीपासूनच मत्स्यपालन सांशोधन 

आणि णवकासात्मक पुढाकाराांमधे्य आघाडीवर आहेत. आयएमसी आणि णवदेशी प्रजाती (णसल्व्हर कापग, 

गवत कापग आणि कॉमन कापग) आणि णबयािे उत्पादन तांत्रज्ञानाची लोकणप्रयता आणि सत्तरच्या 

दशकाच्या उत्तराधागत देशातील प्रथम 'बू्ल रेव्होलू्यशन' होते ज्याचा णवस्तार णवस्तार सेवा आणि हाताने 

धरि आहे. देशातील तत्कालीन कृषी व सहकार मांत्रालयाने आयसीएआरच्या अस्खल भारतीय 

समन्वणयत सांशोधन प्रकल्प आणि मत्स्य शेतकरी णवकास एजन्सी (एफएफडीए) च्या माध्यमातून मासे 

उत्पादकाांना उपलब्ध करुन णदले. हवेतील श्वास घेिा f््या मासे, पाण्यासारख्या जलचयाग आणि 

जलाशयातील मत्स्यपालन णवकासाच्या के्षत्रातही अशाच घटना घडून आल्या आहेत. सागरी के्षत्रातही, 

आयसीएआर सांथथा एक समणपगत नमुना पद्धतीद्वारे सागरी मत्स्यव्यवसाय डेटाची णनयणमत तरतूद, 

कापिी करता येिा commercial््या वाणिज्य प्रजाती ांच्या णकमान-कायदेशीर आकाराचे बेंच-माकग , 

स्टॉक मूल्याांकन, बर् याच व्यावसाणयकदृष्ट्ट्या व्यवहायग मत्स्य प्रजाती ांचे मॅरीकल्चरसाठी जीवन चक्र, 

सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्राची पांचवाणषगक जनगिना, कापिीनांतरची तांत्रज्ञान, नवीन बोट णडझाइन आणि 

गुिवत्ता णनयांत्रि पूिग करिे. 

तथाणप, जेव्हा मत्स्यपालन के्षत्राकडून मोठया दरवाढाांची कल्पना केली जाते आणि मासे उत्पादनास 

इष्ट्तम पातळीवर णटकणविे आवश्यक असते, तेव्हा मत्स्यव्यवसाय सांथथाांची अपेणक्षत भूणमका अणधक 

महत्त्व मानते. तळागाळ पातळीवरील सराव करिार् याांच्या तत्काळ गरजा भागणविारी तांत्रज्ञान ही 

काळाची गरज आहे. मूलभूत णवज्ञान आणि अनुकूली सांशोधन याांच्यात सांतुलन आवश्यक आहे. पूवीच्या 

तुलनेत णवस्तार सेवा आणि हाताने धरून ठेवण्याची आवश्यकता भासली आहे. दुस words््या 

शब्ाांत, सांशोधनास णवकासाच्या पुढे जािे आवश्यक आहे जेिेकरून पररिाम भूतकाळात घडलेल्या 

णवकासाच्या प्रणक्रयेत गढून गेलेले असतील. अनुसांधान व णवकास सांथथाांना खासगी के्षत्राबरोबर आिखी 

मजबूत नातेसांबांध णनमागि करावे लागतील आणि सांसाधनाांचे अनुकूलन करण्यासाठी लॅबमधून लँडमधे्य 

तांत्रज्ञानाचे हस्ताांतरि करण्याचा कालावधी कमी करावा लागेल. धोरिात्मक पुढाकाराांचे सांशोधन आणि 

णवकास याांच्यातील सांवाद आणि दुवा आिखी दृढ करिे हे आहे. धोरिात्मक उपाय जबाबदार 

अनुसांधान व णवकास आणि मत्स्यपालन णवकास आणि कारभारामधे्य त्याांचे एकत्रीकरि सुणनणित करेल. 

शेवटच्या टप्यापयंतचे ज्ञान प्रसार हे या धोरिाचे मुख्य उद्दीष्ट् असेल. साक्षरतेचे वाढते प्रमाि आणि 

इांटरनेट आणि स्माटगफोनचा सतत वाढत जािारा उपयोग यामुळे ज्ञान प्रसार मोठ्या प्रमािात आभासी 

पॅ्लटफॉमगवरुन केले जाईल जेिेकरुन ते केवळ जलद आणि खणचगकच ठरतील परां तु कोिीही मागे 

राहिार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल. मत्स्यपालक आणि मत्स्यपालकाांना ररअल-टाइम 

आधारावर उपलब्ध करुन णदले जाऊ शकिारी माणहती सांकलन, कोलेशन आणि प्रणक्रयेसाठी आयटी-
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आधाररत ज्ञान ‘हब आणि प्रवक्ता’ थथापन करण्यावर धोरिात्मक हस्तके्षप असेल. हे देखील सुणनणित 

केले जाईल की अशी माणहती अांत वापरकत्यांसाठी प्रदान केलेली भाषा थथाणनक भाषेत आहे 

जेिेकरून आत्मसात करिे सोपे होईल. सागरी के्षत्रात मत्स्यव्यवसाय णवभागाने प्रोत्साहन णदलेली 

‘सागर णमत्र’ ही तरतूद भागधारकाांसाठी उपयुक्त सांपकग  णबांदू ठरेल. 

त्वररत हस्िेपाच्या मुख्य बाबी िंमधे्य हे समाणवष्ट् असेलः 

• सुधाररत डेटा व्यवथथापन धोरि, शेवटचे मैल णवस्तार सेवा आणि आांतर-मांत्री सहकायागच्या 

माध्यमातून ज्ञान व्यवथथापन वाढणविे. 

• शाश्वत व वेगवान णवकासासाठी आणि शाश्वत मत्स्यपालनासाठी व मत्स्यपालनासाठी तांत्रज्ञान / 

व्यवथथापन पद्धती ांचा प्रसार करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रामधे्य अनुसांधान व णवकास सांबांध 

मजबूत करिे. 

 

6.9   प्रादेणशक/आिंतरराष्ट्र ीय वचनबद्धता 

6.9.1  प्रादेणशक सहकायााला प्रोत्साहन देणे 

 भारतीय उपखांड पणिमेला अरबी समुद्र आणि पूवेला बांगालच्या उपसागराने वेढलेला आहे. हे दोन्ही 

समुद्र वरच्या णहांदी महासागराचा भाग आहेत. पणिम णकनारपट्टीवर भारत पाणकस्तान आणि मालदीवशी 

सागरी सीमा शेअर करतो, तर पूवग णकनारपट्टीवर सीमा श्रीलांका, बाांगलादेश, म्यानमार, थायलांड आणि 

इांडोनेणशयाशी शेअर केल्या जातात. काही बाबतीत, केवळ सामाणयक सागरी सीमाच नवे्ह तर भारत 

आणि श्रीलांका दरम्यान मन्नारचे आखात आणि पालक खाडी याांसारख्या सामाणयक पररसांथथाही आहेत; 

बाांगलादेश आणि भारत याांच्यातील सुांदरबन; आणि अांदमान समुद्रातील मायक (मगुगई) द्वीपसमूह.  

अरबी समुद्र आणि बांगालचा उपसागर या दोन्ही ा्ं मधे्य टुना आणि टुनासारख्या प्रजाती, शाकग  आणि 

सॅ्पणनश मॅकेरेल्स याांसारख्या माशाांचा साठा आहे.    पररस्थथती आवश्यक असल्याने सरकार आवश्यक 

तेथे प्रजाती/साठ्याांचे सांवधगन यासह सांसाधनाांचे व्यवथथापन आणि शाश्वत वापर ्ात मजबूत प्रादेणशक 

सहकायग वाढवेल. 

मस्च्छमाराांच्या सुरणक्षततेसाठी आणि सुरके्षसाठीही सहकायग आवश्यक आहे. वरचा णहांदी महासागर, 

णवशेषतः बांगालचा उपसागर आणि अलीकडच्या काही वषांत अरबी समुद्रातही प्रणतकूल हवामानाच्या 

घटना ा्ं ची सांख्या जास्त आहे आणि दरवषी अनेक मस्च्छमाराांना आपला जीव गमवावा लागतो णकां वा 

त्याांना प्रचांड त्रास सहन करावा लागतो.  याणशवाय णद्वपक्षीय व्यवथथेद्वारे सागरी मत्स्यव्यवसाय के्षत्रातील 

सहकायग तसेच प्रादेणशक मत्स्य व्यवसाय आणि पयागवरि सांथथाांमधे्य सहभागी होऊन सहकायग वाढवले 

जाईल.   अशा सहकायागमुळे सामाणयक सांसाधने आणि सामाणयक पररसांथथाांचे व्यवथथापन करिे सोपे 

जाईल; टि ान्स-बॉडगर ररसोसेसची अनुकूल कापिी करण्याच्या उदे्दशाने धोरिे आणि कायगक्रमाांमधे्य 

सुसूत्रता आििे; मानवी हक्काांचे रक्षि करिे, णवशेषतः इतर देशाांच्या पाण्यात भटकिार्या 

मस्च्छमाराांसाठी. 

भारतीय मस्च्छमाराांना या भागातील इतर देशाांमधे्य त्याांचे कौशल्य, मेहनती स्वरूप आणि आव्हानात्मक 

पररस्थथतीत काम करण्याची क्षमता यासाठी सवगत्र ओळखले जाते. पररिामी, भारतातील अणधकाणधक 

मस्च्छमाराांना आता इतर देशाांच्या मासेमारीच्या ताफ्यात रोजगार णमळत आहे. अनेकदा शेजारच्या 

देशाांमधे्य भारतीय मस्च्छमाराांना पकडण्यात आले आहे, कारि मासेमारी करताना ते नकळत इतर 

देशाांच्या ईईझेडमधे्य भटकतात आणि त्यामुळे सरकारला सामान्य माध्यमातून त्याांची सुटका करिे 

कठीि जाते. या धोरिात मस्च्छमाराांसाठी मागगदशगक तते्त्व णनणित केली जातील जेिेकरून इतर 
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देशाांतील मत्स्यके्षत्रात रोजगार घेण्यास इचु्छक असलेल्याांना परग्रहवासी समुद्रात काम करण्याची पुरेशी 

कौशले्य आणि ज्ञान आहे आणि औपचाररक सरकारी मांजुरी णमळेल. 

आांतरराष्ट्ि ीय आश्वासनाांच्या सांदभागत, आपल्या जबाबदार्या पार पाडण्यासाठी आणि शाश्वत णवकासाची 

उणद्दषे्ट् पूिग करण्याच्या जागणतक अजेंड्याला पाणठां बा देण्याचा सरकारचा प्रयत् असेल. 

6.9.2 या िेत्रात अगे्रसर म्हणून भारताचे स्थान 

मत्स्यव्यवसायाचा जागणतक टि ेंड इतका आहे की मत्स्यव्यवसायाचे व्यवथथापन करताना देशाची 

णवश्वासाहगता त्याच्या व्यापार क्षमतेचा णनधागर बनत चालली आहे. ऑस्टि ेणलया, नॉवे, नू्यझीलांड आणि इतर 

देशाांसारख्या मासेमारी व्यवथथापनासाठी प्रशांसा केलेल्या मासेमारी राष्ट्ि ाांकडे पाणहल्यास, दुतठ्यागच्या 

प्रणक्रयेद्वारे हे साध्य केले जाते.  पणहली गोष्ट् म्हिजे, देशाांनी व्यवथथापन शासन थथापन केले, ज्याला 

आांतरराष्ट्ि ीय समुदायाने उच्च मानाांकन णदले होते आणि त्याांची कायगक्षमता वेगवेगळ्या णनदेशाांकाांमधे्य 

पकडली जाते. दुसरी गोष्ट् म्हिजे ते ज्ञानाचे अग्रगण्य णनयागतदार बनले. ज्ञान णनयागतदार बनून त्याांनी 

चाांगल्या व्यवथथापनाची ओळख आिखी मजबूत केली. भारतात अनेक वैज्ञाणनक सांथथा आहेत ज्याांची 

क्षमता उतृ्कष्ट् आहे, पि राष्ट्ि ीय सीमेपलीकडे कोिताही सांपकग  णकां वा ठोस मान्यता नाही. आांतरराष्ट्ि ीय 

सांपकागच्या अभावामुळे भारतीय शािज्ञ जागणतक मत्स्य आणि जलचराांच्या भणवष्याला आकार देिार्या 

जागणतक वादणववाद आणि जागणतक अजेंड्यात िणचतच सहभागी होतात. राष्ट्ि ीय आर अँड डी थथापन 

्ाला चालना देण्यासाठी, प्रादेणशक सांथथाांमधे्य प्रथम त्याांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 

बहुदेशीय प्रणशक्षि, सहयोगी सांशोधन कायगक्रम इत्यादी ांद्वारे प्रादेणशक नेतृत् सुणनणित करण्यासाठी 

धोरि आवश्यक आहे. एकदा प्रादेणशक नेतृत् प्रथथाणपत झाले की या के्षत्राांचा आिखी णवस्तार व्हायला 

हवा. उदाहरिाथग, दणक्षि आणशयापासून सुरुवात करण्यासाठी, मग आणशया आणि आणफ्रका इत्यादी.  

प्रादेणशक सांघटनाांना पाणठां बा देिे आणि अशा सांथथाांमधे्य नेतृत् घेिे आवश्यक आहे, कारि त्यातून 

देशाचे गाांभीयग णदसून येईल. 

 

6.10 पुढील अगे्रणषत 

आिीच्या पररचे्छदाांमिील वणानात 10 थीम्स आलण 28 लवषयाांन सार देशातील मत्स्यव्यवसाय आलण 

मत्स्यपालन लवकासाच्या लवलवि पैलूांचा िोरणात्मक िस्तके्षपाचा समावेश आिे. कािी लवषय स्वतांत्र 

स्वरूपाचे आिेत, तर बरेच इतर क्रॉस कलटांग आिेत आलण एकाच वेळी त्यास सामोरे िावे लागेल. 

मत्स्यपालन आलण मत्स्यपालन यासारख्या अत्यांत वैलवध्यपूणा के्षत्रात िोरणात्मक िस्तके्षप अांमलात 

आणणे आलण भागिारकाांच्या मोठ्या लोकसांखे्यसि एकलत्रतपणे लन: सांशय िी एक दीघा-खी ांच प्रलक्रया 

आिे आलण त्यास तोांड देण्यासाठी त्रासदायक आिे परांत  ते अवघड नािी. ‘अांमलबिावणी योिना’ च्या 

स्वरूपात प्रते्यकी २ लवषयाांतगात कृती लबांदूांची मालिती देणारी आलण त्याांच्या व्यविायातेचे प्रदशान 

करण्यासाठी कािी कृती पायलट करण्याची पद्धतशीर प्रलक्रया िाती घेतली िाईल. प्रिानमांत्री मत्स्य 

सांपदा योिना (पीएमएमएसवाय) अांतगात सूचीबद्ध योिना आलण कायाक्रमाांद्वारे पॉललसीतील बहुतेक 

उपक्रम राबलवण्यासाठी आवश्यक बिेट समथान लदले िाते. लनयलमत देखरेख आलण मध्यम-म ल्याांकन 

मूल्यमापन अांमलबिावणीच्या िोरणाचा एक आवश्यक भाग असेल. स रुवातीपासूनच भागिारक, 

लवशेषत: मत्स्यपालक आलण मत्स्यपालकाांचे आत्मलवश्वास व लवश्वास वाढवणे उपय क्त ठरेल िेणेकरून 

ते या प्रलक्रयेत सलक्रय भागीदार बनू शकतील आलण राष्टर ीय मत्स्यव्यवसाय िोरण राबलवण्याच्या या दीघा 

म दतीच्या कायाात सरकारशी िातलमळवणी करतील. . 
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शेवटी, अशी कल्पना केली गेली आिे की राष्टर ीय मत्स्यव्यवसाय िोरणाची सध्याची म दत दिा वषे ठेवली 

गेली आिे, तथालप, त्याची यशस्वी अांमलबिावणी सलग कालाविीपयंतच्या फायद्याांचा प्रवाि स लनलित 

करेल. 

 
*** 
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पररिणी शब्द 
 

ABNJ Areas Beyond National Jurisdiction 

BMPs Best Management Practices 

CICEF Central Institute of Coastal Engineering for Fishery 

CIFNET Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training 

DBTS Direct Benefit Transfer Scheme 

DoF Department of Fisheries 

EAFM Ecosystem Approach to Fisheries Management 

EBSAs Ecologically and Biologically Significant Areas 

EEZ Exclusive Economic Zone 

ETP Endangered, Threatened and Protected 

EUS Epizootic Ulcerative Syndrome 

FAO Food and Agricultural Organization of United Nations 

FFPOs Fish Farmers Producers Organizations 

FHs Fishing Harbours 

FLCs Fish Landing Centres 

FRP Fibre Reinforced Plastic 

FSI Fishery Survey of India 

FVC Food Value Chain  

GAP Good Aquaculture Practices 

GHGs Green House Gases 

GVA Gross Value Added 

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point  

ICAR Indian Council of Agricultural Research 

ICG Indian Coast Guard 

ILO International Labor Organization 

IMBL International Maritime Boundary Line 

IMC Indian Major Carps 

IMO International Maritime Organization 

IT Information Technology 

IUU Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 

MCS Monitoring, Control and Surveillance 

MFAH&D Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying 

MFRAs Marine Fishing Regulation Acts 

MLS Minimum Legal size 

MMT Million Metric Tons 

MPAs Marine Protected Areas 

MSP Marine Spatial Planning 

NFP National Fisheries Policy 

NIFPHATT National Institute of Post-Harvest Technology and Training 

NM Nautical Mile 

NPOA-MCS National Plan of Action for Monitoring, Control & Surveillance 

PFZ Potential Fishing Zone 

PMMSY Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 

PPP Public Private Partnership 

PY Potential Yield 

SHGs Self-Help Groups 

SSF Small-Scale Fisheries 

ST Space Technology 

TURFs Territorial Use Rights for Fisheries 

UTs Union Territories  

VMEs Vulnerable Marine Ecosystems 

WSSD White Spot Syndrome Disease 
*** 



43 
 

Baseline Scenario1 
A. General Setting 
Parameter Value 

Area of the country (Million sq. km) 3.29  

Population (Million) 1210.19 

Total number of urban households* (Million) 80.33 

Total number of rural households* (Million) 168.08 

Average household size* (Urban) (Person) 4.9 

Average household size* (Rural) (Person) 4.6 

* National Population Census 2011 

Fisheries Sector in Indian Economy 
Grass Value Addition (GVA) and Growth Rate (%) (Constant Price: 2011-12) 

Years GVA of fisheries 
Sector (Rs. in 

crore) 

National GVA (Rs. 
in crore) 

Y-O-Y Growth 
Rate(Fisheries 

Sector) 

Y-O-Y Growth 
Rate(National) 

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  
Source: National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of 
India 

 

Growth Rate (%) of Grass Value Addition(GVA) (Constant Price: 2011-12) 

Years Fisheries Sector (%) National (%) 

Y-O-Y Growth 
Rate 

Average Growth 
Rate  

Y-O-Y Growth 
Rate 

Average Growth Rate 

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 

Source: National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 
Government of India 

 
 
 
 
 

 
1 All data is pertaining to http://dof.gov.in/statistics and Handbook of Fisheries Statistics 2018 published by 
the Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India 
unless otherwise mentioned. 

http://dof.gov.in/statistics
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B. Inland Fisheries 

Parameter Value 

Resources  

Rivers and Canals (km) 2,01,495.65 

Small, Medium & Large Reservoir (Number) 9,058 

Small, Medium & Large Reservoir (Ha) 35,24,724.18 

Tanks and ponds (Ha) 24,78,263.21 

Brackish water (Ha) 11,60,162.50 

Beels  (Ha) 4,24,850.93 

Oxbow Lakes (Ha) 1,17,800.45 

Derelict Water (Ha) 2,30,136.38 

Other than Rivers and Canals (Ha) 3,00,724.52 

Total water bodies excluding  rivers and canals (Ha)  82,36,662.17 

Fish Production in 2017-18 (Million tonnes) 8.90 
 

C. Marine 

Parameter Value 

Resources  

Length of Coastline (Km) 8,118 

Exclusive Economic Zone  (Million sq. km.) 2.02 

Continental shelf area (approx.) (Million sq. km.) 0.53 

Landing Centres 1,547 

Fishing villages 3,477 

Fisherfolk population 3,774,577 

Fishing resources (potential yield)  

Demersal (mainland) (Tonnes) 2,298,281 

Pelagic (mainland) (Tonnes) 2,631,827 

Lakshadweep (excluding oceanic) (Tonnes) 14,490 

A&N Islands (excluding oceanic) (Tonnes) 43,794 

Oceanic (for entire EEZ) (Tonnes) 2,30,832 

Others (Tonnes) 91,369 

Total potential yield (Tonnes) 5,310,593 

Employment  

Active fishermen (Number) (2016) 927,081 

Fishing allied activities (Number) (2016) 521,745 

Total engaged in fishing and allied activities (2016) 1,448,826 

Registered deep sea going fishing vessels (2019) (Number) 53 

Registered motorized non-mechanical (Number) 136,920 

Registered  motorized mechanical (Number) 66,198 

Registered non-motorized (Number) 65,876 

Total registered fishing vessels (Number) 269,047 

Fish Production in 2017-18 (Million tonnes) 3.69 
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D. Fisher population 

S.No. 
  

States/UT's 
  

Fishermen Population 

Total Marine Inland 

1  Andhra Pradesh 14,47,529 5,17,435  9,30,094 

2  Arunachal Pradesh 24,015  -  24,015 

3  Assam 25,24,106  -  25,24,106 

4  Bihar 60,27,375  -  60,27,375 

5  Chhattisgarh 2,20,355  -  2,20,355 

6  Goa 10,545  12,651  -2,106 

7  Gujarat 5,58,691 3,54,992  2,03,699 

8  Haryana 1,18,455  -  1,18,455 

9  Himachal Pradesh 11,806  -  11,806 

10  Jammu & Kashmir 17,396  -  17,396 

11  Jharkhand 1,40,897  -  1,40,897 

12  Karnataka 9,74,276 1,57,989  8,16,287 

13  Kerala 10,44,361 5,63,903  4,80,458 

14  Madhya Pradesh 22,32,822  -  22,32,822 

15  Maharashtra 15,18,228 3,64,899  11,53,329 

16  Manipur 47,711  -  47,711 

17  Meghalaya 16,567  -  16,567 

18  Mizoram 6,289  -  6,289 

19  Nagaland 7,958  -  7,958 

20 Odisha 15,17,574 5,17,623  9,99,951 

21  Punjab 7,591  -  7,591 

22  Rajasthan 57,260  -  57,260 

23  Sikkim 581  -  581 

24  Tamil Nadu 12,83,751 7,95,708  4,88,043 

25 Telangana 8,62,221  -  8,62,221 

26  Tripura 7,761  -  7,761 

27  Uttarakhand 8,352  -  8,352 

28  Uttar Pradesh 39,00,005  -  39,00,005 

29  West Bengal 32,36,261 3,68,816  28,67,445 

30  A&N Islands 25,941  26,521  -580 

31  Chandigarh 524  -  524 

32 Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu 40,016  15,836  24,180 

33  Delhi 617  -  617 

34 Ladakh 22  -  22 

35  Lakshadweep 6,518  27,934  -21,416 

36  Puducherry 1,07,272  50,270  57,002 

Total 2,80,11,649 37,74,577  2,42,37,072 

  Total population of India 1,37,13,60,350 

  Fishermen (% of total population) 2.04 

  Marine fishermen (% of fisher population)  13.48  

  Inland fishermen (% of total population) 86.52 

 



E.  Fisheries production and utilization 

States/UTs wise Inland and Marine Fish Production during 2014-15 to 2018-19 (in lakhs Tonnes) 

S.No. State/UT's 
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Inland Marine Total Inland Marine Total Inland Marine Total Inland Marine Total Inland Marine Total 

1  Andhra Pradesh 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  Arunachal Pradesh 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  Assam 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  Bihar 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  Chhattisgarh 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  Goa 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  Gujarat 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  Haryana 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  Himachal Pradesh 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  Jammu & Kashmir 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  Jharkhand 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  Karnataka 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  Kerala 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  Madhya Pradesh 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  Maharashtra 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  Manipur 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  Meghalaya 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  Mizoram 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  Nagaland 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 Odisha 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  Punjab 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  Rajasthan 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  Sikkim 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 
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24  Tamil Nadu 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 Telengana 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  Tripura 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  Uttarakhand 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  Uttar Pradesh 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  West Bengal 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  A and N  Islands 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  Chandigarh 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  D&Nagar Haveli 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  Daman and Diu 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  Delhi 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  Lakshadweep 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  Puducherry 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 

 India 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 

Source: Department of Fisheries, State Govt. / UTs Administration 

 
Annual per capita consumption of fish and shrimpE (Urban) (Kg) 3.00 

Annual per capita consumption of fish and shrimpE (Rural) (Kg) 3.24 

Number of urban household consumes fishE (Million) 16.87 

Number of rural household consumes fishE (Million) 44.54 

E = estimated from the Handbook of Fishery Statistics 2018 and national Population Census 2011. 
  
  


