
જોન કુ રયન 
અઝીમ ેમ  યુિનવ સટી 

બગલુ  
૧૪ ઓકટોબર ૨૦૨૨ 



1. ડ યુટીઓ એટલે શું?
2 સબિસડી એટલે શું?
3. મ યપાલન સબિસડીનો ઇિતહાસ
4. જુલાઈ, 2022ના ડબ યુટીઓ એએફએસની 
અસરો પર  



164 સ ય દેશોની બનેલી વૈિ વક સં થા અન ેદેશો વ ચેના 
વેપારના િનયમો સાથેના યવહારો

WTO નો જ મ 1995 માં માતાના નામ ગેટથી થયો હતો 
(જેનો જ મ 1947 માં થયો હતો)

ગેટ આઈએમએફ અને વ ડ બકની બહેન છે
WTO ની સેવા - જો રા ો વ ચે વેપારને લઈને િવવાદો હોય, 
તો WTO ને તેનો ઉકેલ લાવવા માટે કહેવામાં આવે છે



સબિસડી- એક કામચલાઉ નાણાકીય ભેટ છે.ક ેજે ઇિ છત હેતુ 
કે  સારા કામ માટે ો સાિહત કરવા આપવામા ંઆવે છે. 

સબિસડી – મહદઅંશે સરકાર વારા આપવામાં આવ ેછે. 



સરકાર વારા આપવામા ં
આવે છે જે બંધ કરવી 
રાજનૈિતક રીતે મુ કેલ છે. 

માછીમારોની આ િવકા ને 
સહાય માટે આપવામાં આવે 
છે. 



 કંપની વારા પણ આપવામાં 
આવે છે. 

 જે સરળતાથી પાછી ખચી 
શકાય છે. 

 કંપની નો નફો વધારવા માટે 
પણ અપાય છે. 



A . માછીમારી સબિસડી જે િવ વ યાપાર સંગઠન 
પહેલાથી ચચામાં છે.  
B. માછીમારી અને માછીમારી િવકાસ, િવકિસત દેશોની 
મોટી સબિસડી ૧૯ મી સદીથી ચાલે છે. 
C. તેથી આજે સબિસડી બંધ કરવા ની વાતો એ મોટો દંભ 
છે.  



 તે ખૂબ જ સામા ય અને ચતુરાઈભરી 
યોજના છે ક ે યારે કોઈ યિ ત 
મહાનતાના િશખર પર પહ ચ ેછે, યાર ે
તે જે સીડીથી ઉપર ચ યો હતો તે 
સીડીને લાત મારીને દૂર કરી દે છે, જેથી 
તેના પછી અ ય લોકો ઉપર ચઢવાના 
સાધનથી વંિચત રહ.ે



d. અંતે માછીમારી સબિસડી 
નો ઉપયોગ દેશો વારા 
સોદા અને ભાવતાલ ના 
લાભો મેળવવા માટે દશેો 
વારા કરવામાં આવતો ર ો 

છે.  



a. માછીમારી સબિસડી પર િવ વ યાપાર 
સંગઠન અન ેકરાર, જે આજના પ રપે મા ં( વધુ 
પડતી માછીમારી અને વધ ુપડતી કેપેિસટી િવષે) 
ભારત સરકારને આખા  િવિશ  આ થક ે ના 
યવ થાપન લાગુ કરવા કહ ેછે.   



b. ડ યુટીઓ-એએફએસની અસરો 
હાલમાં ભારતના દ રયાઈ રા યો અને કે  
સરકાર વ ચ ેજે રીતે મ યો ોગના િનયમન 
અને સંચાલનન ે િવભાિજત કરવામા ં આવ ે
છે તેના પર પણ અસર પડશ.ે.



c  ડબ યુટીઓ-એએફએસ સબિસડી બંધ 
થવામાં પ રણમવું જોઈએ નહ .
સબિસડી વધારો. પરંતુ તેઓ જે હેતુ માટે 
આપવામાં આવી ર ા છે તે બદલો.





માછલીનો જ થો 
પુનઃ વધારવા 



આપ લે યવ થા 
મતા ઓછી કરવા  

સબિસડી આ માટે :



સબિસડી
 ઓછંુ કરવા માટે  



બહુહેતુક ઊ  
વપરાશ માટે 
સબિસડી



માછલીની ગુણવ ા 
વધારવા વધુ સારી 
સુિવધાઓ



હવામાન-સંબંિધત 
બેરોજગારીના વળતર 
માટે હવામાન 
પ રમાણો  આધા રત  
વીમા પગલાં



માછીમારી માટે માનવ 
કુશળતા વધારવા 
યવસાિયક  તાલીમ





 






