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ટુાંકસાર:- ગુજરાત રાજ્યને સૌથી લાાંબો દરીયા કકનારો મળ્યો છે . જેના કકનારે આિેલા ગામડાઓમાાં મત્્યોદ્યોગ પ્રવ્રુતિનો અને માળખાકકય
સુતિધાઓનો તિકાસ થયો છે તેમજ રોજગારીની તકોમાાં િધારો થયો છે . આંતરદે શીય મત્્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે મોટા જળાશયો,ગામ તળાિો તથા
ભાાંભરા પાણી માટે સરકારશ્રીએ જુ દી જુ દી નીતત બહાર પાડી. પરીણામે આદીજાતત તિ્તાર અને કાઠા તિ્તારના ઊંડાણના ગામોમાાં ગ્રામ
તિકાસની ઝલક દે ખાઇ આિે છે .
ચાિીરૂપ શબ્દો :-ખાંડીય છાજલી,ઝીંગા ઉછે ર, મત્્ય પેદાશ,યાાંતત્રક હોડીઓ,મત્્ય ઉત્પાદન ક્ષમતા

૧.૦

જીિન તનિાવ હ કૃતિ અને સાંલગ્ન પ્રવ ૃતતઓ

પ્ર્તાિનાાઃસમગ્ર તિશ્વમાાં ગ્રામ તિકાસ માટે

પર આધાકરત છે . આઝાદી પહેલાાં ૮૩ ટકા

કોઇ સિવ-ત્િકૃત કદશા તનદે શ અત્તત્િમાાં

લોકો ગ્રામ્ય તિ્તારોમાાં રહેતા હતા, તેથી

નથી. ગ્રામ તિકાસની કદશા સમય, ્થળ

શરુ આતથી

અને સાં્કૃતત મુજબ બદલાતી રહે છે . ગ્રામ

તિકાસલક્ષી રહેતી આિી છે અને રહેશે.

તિકાસનો સામાન્દ્ય અથવ ગ્રામ્ય પ્રજાની

ગ્રામ્ય તિ્તારમાાં િસતા ગરીબ લોકોની

સુખાકારીમાાં સમગ્ર રીતે િધારો કરિો એિો

સામાજજક-આતથિક ત્થતતમાાં સુધારો કરિા

થાય છે . એક અથવમાાં તે વ્યાપક છે અને

પર વ્યુહાત્મક રીતે ધ્યાન કેન્દ્રીત કરિામાાં

બહુઆયામી ખ્યાલ છે , જેમાાં કૃતિ અને

આિતુાં રહયુાં છે . આમ, આયોજન પ્રકિયા

સાંલગ્ન સેિાઓ, કુ ટીરઉઘોગો, સામાજજક-

દરમ્યાન સામાજજક ન્દ્યાય સાથેનાાં આતથિક

આતથિક

તિકાસનો મુદૃો મુખ્ય લક્ષ્ય રહયો છે .

માળખીય

બાબતો,

સામુકહક

જ

આપણી

નીતત

ગ્રામ

સેિાઓ અને તે તમામની ઉપર માનિ

દરે ક પાંચિતિિય યોજનામાાં ગ્રામ

સાંશાધનનો સમાિેશ થાય છે . ગ્રામ તિકાસ

તિકાસ માટે ની વ્યુહ રચના બદલાતી રહે

એ ભૌતતક, તકનીકી, સામાજજક, આતથિક,

છે . પ્રથમ પાંચિતિિય

સાાં્કૃ તતક

પ૬)માાં સામુકહક તિકાસ યોજનાની, બીજી

અને

સાં્થાકીય

પાસાઓનાાં

યોજના

યોજના (૧૯પ૧-

પાર્પકરક પ્રભાિનુ ાં પકરણામ કહી શકાય.

પાંચિતિિય

(૧૯પ૬-૬૧)માાં

તેને સાકાર કરિા માટે ગરીબ ગ્રામજનોની

્થાતનકોના સહકારથી સહકારી ખેતીની,

આિક અને સુખાકારીમાાં સુધારો થાય તેિી

ત્રીજી પાંચિતિિય યોજના (૧૯૬૧-૬૬)માાં

રણનીતત ઘડિામાાં આિે છે .

લોકશાકહનાાં તિકેન્દ્રીકરણ મીકે નીઝમ દ્વારા

ભારતનાાં સાંદભવમાાં ગ્રામ તિકાસને

પાંચાયતી

રાજ

પધ્ધતતને

પુનાઃ

મ ૂલિીએ તો િિવ ર૦૧૧ ની િ્તી ગણત્રી

કરિાની,

ચોથી

મુજબ ભારતની કુ લ િ્તીનાાં ૬૮ ટકા

(૧૯૬૯-૭૪)માાં તિ્તાર તિકાસ કાયવિમો /

િ્તી ગ્રામ્ય તિ્તારોમાાં રહે છે . ગ્રામ્ય

પછાત તિ્તાર તિકાસ કાયવિમોની, પાાંચમી

તિ્તારોમાાં રહેતા મોટા ભાગના લોકોનો

પાંચિતિિય યોજના (૧૯૭૪-૭૯)માાં ગ્રામ્ય

પાંચિતિિય

સુરઢ
યોજના
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તિ્તારોમાાં ગરીબી તનિારણ માટે ન્દ્યુનતમ

તિકાસ,

જરુ રીયાત

કાયવિમની,

નીકાસ ક્ષેત્રે ખુબજ તિકાસ થયો. સાથે સાથે

પાંચિતિિય

યોજના

જયારે

છઠી

(૧૯૮૦-૮૫)માાં

માછલીઓની

ગામ

તળાિો,

જાળિણી

સરોિરો,

અને

જળાશયોમાાં

સામાજજક-આતથિક માળખાને સુરઢ કરિા

િૈજ્ઞાતનક પધ્ધતતથી મત્્યબીજ ઉછે ર કરીને

અને

મત્્ય

IRDP

યોજના

દ્વારા

આતથિક

ઉત્પાદન

થકી

્િરોજગારી

અસમાનતાનાાં તનિારણ માટે ની વ્યુહરચના

મેળિિાના નિા યુગની શરુ આત થઇ.

ઘડિામાાં આિી હતી. સાતમી પાંચિતિિય

કૃતિ, પશુપાલન, મરઘા પાલન િગેરે સાથે

યોજના (૧૯૮પ-૯૦)માાં આતથિક ઉપાર્જન

મત્્ય ઉછે રનાાં વ્યિસાયને સાાંકળીને એક

માટે સાધન-સહાય, જમીન સુધારણા જેિા

ઇન્દ્ટેગ્રેટેડ પ્રોગામ પણ અમલમાાં આવ્યો.

કાયવિમ હાથ ધરિામાાં આવ્યા હતા. આઠમી

સરકારશ્રીએ મત્્ય પાલન કરતા મત્્ય

પાંચિતિિય યોજના (૧૯૯ર-૯૭) માાં લોક

ખેડૂતોને મદદરુ પ થિા માટે મત્્ય ખેડૂત

ભાગીદારીથી

તિકાસ

ગ્રામ્ય

ર્તાઓ,

નાની

સાં્થા

(Fish

Farmers’

તસિંચાઇ, જમીન સાંરક્ષણ અને સામાજજક

Development Agency -FFDA) ની શરુ આત

િનીકરણ જેિા કાયવિમો હાથ ધરિામાાં

કરી, જેમાાં પાાંચમી, છઠી અને સાતમી

આવ્યા હતા. નિમી પાંચિતિિય યોજના

પાંચિતિિય યોજનામાાં િમશાઃ િધારો કરીને

(૧૯૯૭-ર૦૦ર) માાં તિકે ન્દ્રીત આયોજન

હાલમાાં દે શનાાં લગભગ ૪૨૨ જજલ્લાઓમાાં

દ્વારા રાષ્ટ્ર તનમાવણ પર ભાર મુકિામાાં

મત્્ય ખેડૂત તિકાસ સાં્થાઓ (FFDA)

આવ્યો હતો જેમાાં ખાનગી ક્ષેત્રને પણ

કાયવરત છે , જે મત્્ય ખેડૂતોને ટે કનીકલ

આિરી લેિામાાં આવ્યુાં હતુ.ાં

માગવદશવન, તાલીમ, મત્્યબીજ, ઇનપુટ
સબસીડી િગેરે પુરાંુ પાડે છે .

ચોથી પાંચિતિિય યોજના દરમ્યાન
કૃતિ ક્ષેત્રે થયેલી હકરયાળી િાાંતતએ દે શને

પકરણામે
ખ ૂબ

હકરયાળી િાાંતતથી ગ્રામ તિકાસમાાં પણ િેગ

િધિાની સાથે ્થાતનક કક્ષાએ રોજગારીનુ ાં

ખેડૂતોને

પણ સર્જન થઇ રહયુાં છે , સાથે સાથે તાજા

મદદરુ પ થિા માટે નાના ખેડૂતોની તિકાસ

પ્રોટીનયુકત ખોરાકની પણ આપુતતિ થઇ

એજન્દ્સી (Small Farmers’ Development

રહી છે .

સરકારશ્રીએ

નાના

Agency) ની દરે ક જજલ્લામાાં ્થાપના કરી

૨.૦

મળ્યો

છે .

મત્્યોદ્યોગને

અન્દ્ન ઉત્પાદન ક્ષેત્રે ્િતનભવર કરી દીધો.
આવ્યો.

િેગ

દે શમાાં

મત્્ય

ઉત્પાદન

ગુજરાત રાજયમાાં મત્્યોધોગ પ્રવ ૃતતાઃ

જેને પાછળથી જજલ્લા ગ્રામ તિકાસ એજન્દ્સી

ગુજરાત

રાજયને

૧૬૦૦

તિકાસની તમામ યોજનાઓનુ ાં અમલીકરણ

દકરયાકકનારો મળ્યો છે . જેથી િહાણિટુ

જજલ્લા

અને માછીમારી એ ગુજરાતના પરાં પરાગત

તિકાસ

એજન્દ્સી

મારફત

કરિામાાં આિે છે .
દરમ્યાન,

લાંબાઇ

લાાંબો

(DRDA) એવુાં નામ આપિામાાં આવ્યુ.ાં ગ્રામ
ગ્રામ

કક.મી.

સૌથી

ધરાિતો

વ્યિસાય રહયા છે . સમય જતાાં નદીઓ
કૃતિ

ક્ષેત્રની

માફક

પર

જળાશયો

બાંધાતાાં

તેમાાં

પણ

મત્્ય પાલન ક્ષેત્રે પણ તિતિધ િૈજ્ઞાતનક

માછીમારીની માછીમારીની પ્રવ ૃતત તિકસી

સાંશોધનોનાાં પકરણામે “ભ ૂરી કાાંતત” (Brown

છે . છે લ્લા બે દાયકાથી દકરયા કકનારે

Revolution) થઇ.દરીયાઇ મત્્યોદ્યોગ ક્ષેત્રે

ખારલેન્દ્ડની

હોડીઓનુ

બનાિીને ઝીંગા ઉછે ર કરિાની પ્રવ ૃતતને

યાાંત્રીકરણ,મત્્ય

બાંદરોનો

પડતર

જમીનમાાં

તળાિો
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પણ િેગ મળ્યો

છે . પકરણામે, મત્્ય

આંતરદે શીય મત્્યોધોગ ક્ષેત્રે હજુ તિશેિ

ઉત્પાદન તેમજ તનકાસમાાં ઉતરોતર િધારો

ધ્યાન કેન્દ્રીત કરિાની જરૂર જણાય છે .

નોંધાયો છે .

રાજયમાાં માછીમારોની કુ લ િ્તી પ.પ૯

ગુજરાત રાજયમાાં મત્્યોધોગ પ્રવતૃ ત

લાખ છે જે પૈકી દકરયાઇ માછીમારો ૩.ર૮

પર તનયમન માટે ગુજરાત સરકારનાાં કૃતિ

લાખ તથા આંતરદે શીય માછીમારો ર.૩૧

અને સહકાર તિભાગ હેઠળ મત્્યોધોગ

લાખ છે . રાજયમાાં કુ લ ૧૦૫૮ મત્્ય

ખાતુાં કાયવરત

ખાતાએ

ગામો/કેન્દ્રો આિેલા છે . તે પૈકી ર૬૦

રાજયની ્થાપનાનાાં શરુ આતનાાં દાયકામાાં

દકરયાઇ, ૭૧૬ આંતરદે શીય તથા ૮ર ખાડી

દકરયાઇ

મત્્યોધોગનાાં

હોડીઓનુ ાં

યાાંતત્રકરણ,

માછીમારી

છે .

મત્્યોધોગ
તિકાસ

માટે

તિ્તારનાાં છે . રાજયને ૧.૮૪ લાખ ચોરસ

રોલીંગ

જેિી

કક.મી. ખાંકડય છાજલીનો તિ્તાર તથા

પધ્ધતતને

માળખાકકય

લાખ

ચોરસ

કક.મી.

Exclusive

Economic Zone (EEZ) નો તિ્તાર મળ્યો છે .

કયુું હતુ.ાં

રાજયની મત્્યોધોગ પ્રવ ૃતતને બે ભાગમાાં

ત્યારબાદ આંતરદે શીય મત્્યોધોગ હેઠળ

િહેંચી શકાય. દકરયાઇ મત્્યોધોગ અને

ગામ તળાિો, જળાશયો અને નદીઓમાાં

આંતરદે શીય મત્્યોધોગ.

પર

ધ્યાન

જેિા

ર.૧૪

તિકાસ

કાયવિમો

સુતિધાઓ

પ્રોત્સાહન,

કે ન્દ્રીત

માછીમારીને પ્રોત્સાકહત કરતા કાયવિમો પર
ધ્યાન કેન્દ્રીત કયુ.ું સાથે સાથે સહકારી ક્ષેત્ર
મારફત પણ મત્્યોધોગ પ્રવ ૃતતનો તિકાસ
થિા

લાગ્યો.

પકરણામ

્િરૂપે

આજે

દકરયાઇ મત્્ય ઉત્પાદનમાાં ગુજરાત રાજય
મોખરાનુ ાં

્થાન

ધરાિે

છે .

પરાં ત ુ

૨.૧

ગુજરાતનો દકરયાઇ મત્્યોધોગાઃ
આપણે અગાઉ જોયુાં તેમ રાજયને
સૌથી લાાંબો ૧૬૦૦ કક.મી. લાંબાઇનો દકરયા
કકનારો

મળ્યો

જજલ્લાિાર

દકરયા

કકનારાની લાંબાઇ તનચેના કોઠામાાં દશાવિી
છે .

કમ

જજલ્લાનુાં નામ

૧

િલસાડ

૬૩

૨

નિસારી

૨૭

૩

સુરત

૮૩

૪

ભરુ ચ

૧૨૭

૫

આણાંદ

૫૧

૬

મોરબી

૨૬

૭

ભાિનગર

૧૫૨

૮

કચ્છ

૪૦૬

૯

જામનગર (દે િભ ૂતમ દ્વારકા સકહત)

૩૪૨

૧૦

પોરબાંદર

૧૦૫

૧૧

જુ નાગઢ (ગીર સોમનાથ સકહત)

૧૫૬

૧૨

અમરે લી
કુ લ...

છે .

દકરયા કકનારાની લાંબાઇ (કક.મી.)

૬૨
૧૬૦૦

(માકહતત સ્ત્રોત: Fisheries statistics of Gujarat State-2016-17, Commissioner of Fisheries, Govt. of
Gujarat, Gandhinagar)
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ગુજરાત

રાજયનાાં દકરયા

મત્્ય

હોડીઓ પૈકી પ૦ ટકા હોડીઓ ફાઇબર

ગામો/કેન્દ્રો આિેલા છે . પરાં ત ુ દકરયાઇ

ગ્લાસની બનેલી છે . જે િિવ ૧૯૮૦ પહેલાાં

મત્્યોધોગ પ્રવ ૃતતનો િધુ તિકાસ રાજયનાાં

એક પણ ન હતી. િિવ ૧૯૮૦ બાદ

મુખ્ય

ગુજરાત સરકારે પયાવિરણ બચાિિાની

૧૦

કે ન્દ્રો

કકનારે

ર૬૦

િેરાિળ,

માાંગરોળ,

પોરબાંદર, જાફરાબાદ, દ્વારકા/રૂપેણ, ઓખા,

ઝાંબેશનાાં

જખૌ, રાજપરા, નિાબાંદર અને ઉમરસાડી

હોડીઓને પ્રોત્સાહન આપયુાં ,તેન ુ ાં આ સુદ
ાં ર

ખાતે થયો છે . રાજયનાાં કુ લ દકરયાઇ મત્્ય

પકરણામ મળ્યુ.ાં યાાંતત્રક હોડીઓ ડીઝલ

ઉત્પાદન પૈકી ૭૦ ટકા મત્્ય ઉત્પાદન

અથિા કેરોસીનથી ચાલતી હોય છે અને

ઉપરનાાં ૧૦ કે ન્દ્રો પરથી આિે છે .

તેમાાં ૬ હોસવપાિસવથી લઇને ૧૦૦ હોસવ

માછીમારી માટે રોલસવ, ગીલનેટસવ

છે .

ફાઇબર

િધારામાાં

હોડીઓ

િપરાય

છે .

ફાઇબર

ગ્લાસની

પાિસવનાાં યાંત્રો લગાિિામાાં આિતા હોય

તથા ડોલનેટસવ પ્રકારની લાકડા અથિા તો
ગ્લાસની

ભાગરૂપે

ડીઝલ/કેરોસીનનાાં
રાહત

મળી

સતત
રહે

ભાિ

તે

ુ ી
હેતથ

માાંગરોળ ખાતે ફાઇબર ગ્લાસની હોડીઓ

સરકારશ્રી તેમાાં પણ નાણાકકય સહાય આપે

બનાિિાનાાં અનેક એકમો ્થાતપત થયા છે

છે .

જેનાથી ્થાતનકોને રોજગારી મળે છે . નાની

ઉપર દશાવ િેલી હોડીઓને લાાંગરિા

ફાઇબર ગ્લાસની હોડીઓની ખરીદી પર

માટે તથા માછલીનાાં જથ્થાનાાં ઉતરાણ

રાજય સરકાર સહાય આપે છે .

માટે િેરાિળ, માાંગરોળ, પોરબાંદર, જખૌ,

રાજયમાાં ર૦૧૭-૧૮ ની ત્થતતએ

ધોલાઇ

િગેરે

મત્્ય

બાંદરો

કુ લ ર૪૭૨૦ દકરયાઇ માછીમારી માટે ની

તિશ્વબેંક/ભારત

યાાંતત્રક હોડીઓ આિેલી છે જેમાાં રોલસવ

બેકિોટર િોલ, બથીંગ જેટી, ઓકશન

૮૦૪૯, ગીલનેટસવ ૧૬૩૨, ફાઇબર ગ્લાસ

હોલ,

હોડીઓ

કરે લા

સુતિધાઓ ઉભી કરિામાાં આિી છે . મુખ્ય

યાંત્રોિાળી) ૧૪૦૮, ફાઇબર ગ્લાસ હોડીઓ

મત્્ય બાંદરો પર યાાંતત્રક હોડીઓને બળતણ

(બહારના ભાગમાાં લગાિેલા યાંત્રોિાળી)

પુરાંુ પાડિા ડીઝલ પાંપની પણ ્થાપના

૯૪૦૪ તથા ડોલ નેટર-૩૨૦૩લાકડાની

કરિામાાં આિી છે .

(અંદરનાાં ભાગમાાં ફીટ

ગીયર

સરકારની

પર

શેડ

જેિી

સહાયથી
માળખાકકય

નાની હોડીઓ (બહારના ભાગમાાં લગાિેલા

ગુજરાત રાજય દકરયાઇ ઉત્પાદનમાાં

યાંત્રોિાળી) ૨૪ નો સમાિેશ થાય છે .

સૌથી મોખરે છે . રાજયનુ ાં છે લ્લા પાાંચિિવન ુ

ઉપરના

મત્્ય ઉત્પાદન તનચેના કોઠામાાંદશાવિેલ છે .

આંકડા

જોતાાં જણાશે કે

કુ લ

િમ

િિવ

મત્્ય ઉત્પાદન

૧

૨૦૧૩-૧૪

૬૯૫૮૮૦

૨

૨૦૧૪-૧૫

૬૯૮૪૫૦

૩

૨૦૧૫-૧૬

૬૯૭૩૨૮

૪

૨૦૧૬-૧૭

૬૯૮૮૩૨

૫

૨૦૧૭-૧૮

૭૦૦૭૪૩

(માકહતત સ્ત્રોત: Fisheries statistics of Gujarat State-2016-17, Commissioner of Fisheries, Govt. of
Gujarat, Gandhinagar)
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ઉપરના આંકડા જોતાાં જણાય છે કે

કરોડ થાય છે

ઉત્પાદનમાાં નકહિંિત િધારો થયો છે .
ગુજરાત

રાજયમાાં

પાપલેટ,

પેદાશની

જે દે શની કુ લ

તનકાસનાાં

૨૨.૬૯

મત્્ય

ટકા

છે .

ઝીંગા,

રાજયનાાં મુન્દ્રા તથા પીપાિાિ બાંદરો અને

બુમલા, લોબ્ટર, સેપીયા અને લોલીગો

અમદાિાદ હિાઇ મથકે થી મત્્ય પેદાશોની

જેિી માછલીઓનુ ાં ઉત્પાદન થાય છે .

તનકાસ કરિામાાં આિે છે . આ તનકાસ

મત્્ય પેદાશોની તનકાસની બાબત

મુખ્યત્િે

અમેકરકા,

જાપાન,

યુરોપીયન

જોઇએ તો િિવ ૨૦૧૭-૧૮ માાં રાજયમાાંથી

યુતનયન, ચીન અને દક્ષક્ષણ-પ ૂિવ એશીયાનાાં

૩.૧૨ લાખ મેરીક ટન મત્્ય પેદાશોની

દે શોમાાં થાય છે . મત્્ય પેદાશોની તનકાસની

તનકાસ થઇ હતી, જેની કકિંમત રૂ. ૫૦૭૧

છે લ્લા પાાંચ િિવની તિગતો તનચે મુજબ છે .

િમ

િિવ

મત્્ય પેદાશોની તનકાસ
જથ્થો

કકિંમત(રુ તપયા,કરોડમાાં)

૧

૨૦૧૩-૧૪

૨૫૧૯૨૦

૩૬૫૮.૫૭

૨

૨૦૧૪-૧૫

૨૪૫૪૩૪

૩૬૪૫.૨૩

૩

૨૦૧૫-૧૬

૨૦૮૬૨૪

૩૫૬૭.૨૪

૪

૨૦૧૬-૧૭

૨૩૭૪૪૨

૪૪૧૨.૧૪

૫

૨૦૧૭-૧૮

૩૧૨૫૬૮

૫૦૭૧.૦૫

(માકહતત સ્ત્રોત: Marine products Export Development . Authority, Govt. of India)
રાજયમાાં માછલીઓનાાં પ્રોસેસીંગ

હાલની

ઉપલબ્ધ

મત્્ય

સાંપતતનો

અને કિઝીંગ પલાન્દ્ટની સાંખ્યા ૮૯ છે , જે

Sustainable ઉપયોગ થાય છે તે જોવુાં

ગીર-સોમનાથ, જુ નાગઢ અને પોરબાંદર

જરુ રી બન્દ્યુાં છે .

જજલ્લામાાં આિેલા છે જેની કુ લ ક્ષમતા

૨.ર

ગુજરાતનો આંતરદે શીય મત્્યોધોગાઃ

૩૪૧૮ મેરીક ટનની છે .
એકાંદરે ગુજરાત રાજયનાાં દકરયાઇ

રાજયમાાં અનેક નદીઓ, જળાશયો,
ગામ

તળાિો

આિેલા

છે ,

જળ તિ્તારની મત્્ય ઉત્પાદનની ક્ષમતા

આંતરદે શીય

(MSY) જે ૭.૦૩ લાખ મેરીક ટન તનધાવકરત

તિપુલ તકો રહેલી છે . રાજય સરકારે દરે ક

કરિામાાં આિી છે તેની સામે છે લ્લા પાાંચ

જળસ્ત્રોતો

િિવના મત્્ય ઉત્પાદનનાાં આંકડા જોતાાં

કાયવકમો અમલમાાં મુકયા છે . રાજયમાાં

જણાશે કે તે તનધાવકરત મયાવદાની નજીક

પરાં પરાગત રીતે આંતરદે શીય મત્્યોધોગ

પહોંચિાની તૈયારી છે . દકરયાઇ મત્્ય

પર આજીતિકા મેળિતા દે િીપ ૂજક, ધીમર,

ઉત્પાદનનો િાતિિક વ ૃતધ્ધ દર ઉતરોતર

ધીિર, માછી, કહાર, આકદજાતત િગેરે

ઘટતો જાય

છે . જેથી ગુજરાત રાજયનાાં

સમાજ િસે છે . રાજયમાાં નીચે મુજબ

દકરયાઇ મત્્યોધોગને હિે તનયાંતત્રત કરીને

કોઠામાાં દશાવ િેલ જળસ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે .

માટે

મત્્યોધોગનાાં

જેમાાં

અલગ

તિકાસની

અલગ

તિકાસ
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િમ

જળસ્ત્રોત

જળ તિ્તાર

૧

ગામ તળાિો

રર૦૦૦ હેકટર

૨

નાના તસિંચાઇ તળાિો

૩

મધ્યમ અને મોટા જળાશયો

ર,પપ,૦૦૦ હેકટર

૪

નદીઓ અને નહેરોની લાંબાઇ

૩૮૬પ કકલો મીટર

૫

એ્ટયુરાઇ તિ્તાર

૬

ભાાંભરાપાણીનો તિ્તાર

૯૩૦૦૦ હેકટર

ર૧૦૦૦ હેકટર
૩,૭૬,૦૦૦ હેકટર

(માકહતત સ્ત્રોત: Fisheries statistics of Gujarat-2016-17, Commissioner of Fisheries, Govt. of Gujarat)
િિવ ૨૦૧૭-૧૮ માાં જુ દા જુ દા જળસ્ત્રોતોનો મત્્ય ઉત્પાદનમાાં તનચે કોઠો ૧૦ મુજબ ફાળો હતો.
કમ

જળસ્ત્રોત

િિવ ૨૦૧૭-૧૮ માાં મત્્ય ઉત્પાદનમાાં ફાળો
(મેરીક ટનમાાં)

૧

ગામ તળાિો/તસિંચાઇ તળાિો

૯૪૬૬

૨

જળાશયો

૩૧૭૩૪

૩

નદીઓ

૨૧૪૩૮

૪

એ્ટયુરી

૫

ભાાંભરાપાણી

૫૪૬૮૯

૬

માકે ટ અને અન્દ્ય

૧૦૬૬૦

૯૬૯૭

કુ લ...

૧૩૭૬૮૪

(માકહતત સ્ત્રોત :Fisheries statistics of Gujarat-2016-17,Commissioner of Fisheries , Govt. of Gujarat)
ગુજરાત રાજયમાાં છે લ્લા ચાર-

મત્્ય ઉછે ર પ્રવ ૃતત માટે ભાડા પટેૃથી આપિા

પાાંચ દાયકાથી ગામ તળાિોમાાં મત્્ય

માટેની નીતત બહાર પાડી. આ નીતત હેઠળ ગ્રામ

ઉછે ર પ્રવ ૃતત પર તિશેિ ધ્યાન આપિામાાં

પાંચાયત પોતાનુ ાં તળાિ મત્્ય ઉછે ર પ્રવ ૃતત માટે

આિી રહયુાં છે .

આપિા ઇચ્છતત હોય તે ગ્રામ પાંચાયતે સાંમતતદશવક
ગુજરાતના

ઠરાિ પસાર કરીને સાંબતાં ધત જજલ્લાની મત્્ય ખેડૂત

જજલ્લાઓમાાં તસિંચાઇની સિલતો િધિાની સાથે

તિકાસ સાં્થા (Fish Farmers’ Development Agency)

બારમાસી ગામ તળાિોની ઉપલબ્ધી પણ િધી.

ને આપિાનો રહે છે . આ રીતે જુ દી જુ દી ગ્રામ

જેથી મત્્ય ઉછે ર પ્રવ ૃતતને િેગ મળ્યો. ્થાતનક

પાંચાયતો

લોકોએ પણ મત્્ય ઉછે ર પ્રવ ૃતતને એક રોજગારલક્ષી

આધારે મત્્ય ખેડૂત તિકાસ સાં્થા તે ગામ તળાિો

દક્ષક્ષણ

અને

મધ્ય

મળે લા

સાંમતતદશવક

ઠરાિોને

ગ્રામ

મત્્ય ઉછે ર પ્રવ ૃતત માટે ૧૦ િિવ માટે ટે ન્દ્ડર દ્વારા

પાંચાયતો દ્વારા ગામ તળાિો મત્્ય ખેડૂતને ઇજારા

ભાડા પટેૃથી આપિાની ્થાતનક સમાચાર પત્રોમાાં

પર આપિાની સરકારશ્રીની નીતત સરળ ન હોિાથી

જાહેરાત આપીને બહોળી પ્રતસતધ્ધ કરે છે . આ રીતે

ગ્રામ પાંચાયતોને ઇજારાની થતી ચોખ્ખી આિક અને

મળે લા

તે દ્વારા થતા ગ્રામ તિકાસનાાં કામોનુ ાં ્પષ્ટ્ટ મુલ્યાાંકન

સાંબતાં ધત

થઇ શકતુાં ન હતુ.ાં તેથી િિવ ર૦૦૩ માાં ગુજરાત

ખોલિામાાં આિે છે . તે પૈકી જે ટેન્દ્ડર સૌથી ઉંચુ હોય

સરકારે ગ્રામ પાંચાયત હ્તકનાાં ગામ તળાિોને

તે માંજૂર કરિામાાં આિે છે . જે આસામીનુ ાં ટેન્દ્ડર

વ્યિસાય

તરીકે

્િીકારી

લીધો.

પરાં ત,ુ

તરફથી

તસલબાંધ
ગ્રામ

ટેન્દ્ડસવને

સતમતત

પાંચાયતોના

સમક્ષ

પ્રતતતનતધ

અને
સમક્ષ
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માંજૂર થાય તેણે દર િિે િાતિિક ભાડા-પટૃાની રકમ
અગાઉથી

ખેડૂત

મત્્ય

તિકાસ

સાં્થામાાં જમા

બેસાડિા માટે સરકારશ્રી તરફથી સહાય
આપિામાાં આિે છે .

કરાિિાની રહે છે . મત્્ય ખેડૂત તિકાસ સાં્થા તે

એ્ચ્યુરી

(દકરયાઇ

ભરતીની

રકમમાાંથી ૨(બે) ટકા િકહિટી ખચવ બાદ કરીને

અસરિાળો નદીનો મુખ તિ્તાર) નો કુ લ

બાકીની રકમ સાંબતાં ધત ગ્રામ પાંચાયતને ચેકથી

ઉત્પાદનમાાં ૭.૦૪ ટકા (૯૬૯૭ મેરીક

ચ ૂકિે

ટન)નો ફાળો છે .

છે . જેમાથી ગ્રામ તિકાસના કામો હાથ

ધરિામાાંઆિે છે .

એ્ચ્યુરીમાાં મુખ્યત્િે

કચ્છના નાના રણનો તિ્તાર, તથા દક્ષક્ષણ

મોટા

ભાગના

જજલ્લાઓમાાં

મત્્ય

અને મધ્ય ગુજરાતની નદીઓનાાં દકરયાઇ

ખેડૂત તિકાસ સાં્થાની ્થાપના અને છે લ્લા

ભરતીની અસરિાળા તિ્તારોનો સમાિેશ

લગભગ રપ-૩૦ િિવમાાં લગાતાર પ્રયત્નો

થાય

પછી પણ આંતરદે શીય મત્્ય ઉત્પાદનમાાં

માછીમારો

ગામ તળાિોનો ફાળો ૬.૮૭ ટકા (૯૪૬૬

બોકસ-જાળનાાં

મેરીક ટન) છે . પાંચાયતો હ્તકના ગામ

યોજના અમલમાાં મ ૂકી છે .

તળાિો ભાડા પટૃાથી આપિા માટે રાજય
સરકારે

િિવ

૨૦૦૩

થી

એક

નીતત

છે .

આ

તિ્તારના

પગડીયા

માટે

સરકારશ્રીએ

સાયકલ-

એકમો

પર

સહાયની

ભાાંભરા પાણીનાાં ઉપલબ્ધ ૩,૭૬,૦૦૦
હેકટર તિ્તાર પૈકી ૮૯,૦૦૦ હેકટરનો

અમલમાાં મુકી છે . નીતત મુજબ ૧૦ િિવના

દકરયાકાાંઠાનો

ગાળા માટે ગામ તળાિો

મત્્યોધોગ માટે સાનુકૂળ છે . ૨૦૧૭-૧૮

ભાડા પટેૃથી

આપિામાાં આિે છે .

તિ્તાર

ભાાંભરા

પાણીનાાં

ના િિવમાાં ભાાંભરા પાણીનાાં ઉત્પાદનનો

જળાશયોનો કુ લ ઉત્પાદનમાાં ર૩.૦૪

ફાળો ૩૯.૭૨ ટકા(૫૪૬૮૯ મેરીક ટન)

ટકા (૩૧૭૩૪ મે.ટન) ફાળો છે . રાજયનાાં

હતો. દકરયા કકનારાનાાં ભાાંભરા પાણીનાાં આ

જળાશયોને

હેઠળ

તિ્તારની જમીન ફાળિણી માટે ગુજરાત

આિરી લઇને ભાડા પટૃાથી આપિા માટે

ુ તિભાગે િિવ ૨૦૦૭ માાં
સરકારના મહેસલ

રાજય સરકારે િિવ ૧૯૯૦ માાં એક નીતત

એક નીતત અમલમાાં મ ૂકી છે તે મુજબ

અમલમાાં મકી છે . નીતત મુજબ ૧૦ િિવના

ભાાંભરા પાણીનાાં મત્્યોધોગ માટે જમીન

ગાળા માટે ભાડા પટેૃથી આપિામાાં આિે

ફાળિિામાાં આિે છે . આ જમીનમાાં તળાિો

છે . જળાશયના ઇજારદારોને મત્્ય બીજ

બનાિીને ઝીંગાનો ઉછે ર કરિામાાં આિે છે .

સાંગ્રહ, હોડીઓની ખરીદી િગેરે પર સહાય

જેની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાાં ખુબ જ માાંગ

આપિામાાં આિે છે .

છે . રાજય સરકારનુ ાં મત્્યોધોગ ખાતુાં તથા

ટકા

મત્્યોધોગ

તિકાસ

નદીઓનો કુ લ ઉત્પાદનમાાં ૧૫.૫૭

કેન્દ્ર સરકારની મરીન પ્રોડકટસ એકસપોટવ

(૨૧૪૩૮

ડેિલપમેન્દ્ટ ઓથોરીટી (MPEDA) મત્્ય

મે.ટન)

નો

ફાળો

છે .

નદીઓનુ ાં ઉત્પાદન દક્ષક્ષણ ગુજરાત તથા

ખેડૂતોને

મધ્ય ગુજરાતની નદીઓમાાંથી આિે છે .

ટેકનીકલ માગવદશવન પુરાંુ પાડે છે .

સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉતર ગુજરાતમાાંથી
કોઇ

ઉત્પાદન

માછીમારોની

મળતુાં નથી.
હોડીઓમાાં

નદીઓના

નાના

યાંત્રો

તાલીમ,

ઇનપુટ

સહાય

અને

એકાંદરે , ગુજરાત રાજયમાાં
ઉપલબ્ધ મીઠા પાણીના જળસ્ત્રોતો તથા
ભાાંભરા પાણીનાાં સ્ત્રોતોને ધ્યાને લેતાાં હજુ
પણ િધુ મત્્ય ઉત્પાદન મેળિિાની અને
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ગ્રામ્ય તિ્તારોમાાં રોજગારીની તકો તનમાવણ
થિાની શક્યતાઓ રહેલી છે .
૩.૦

સારાાંશ

:-

ગુજરાત

રાજ્યમાાં

દરીયાઇ

મત્્યોદ્યોગનો તિકાસ થિાથી હોડીઓના
બાાંધકામ,

જાળ

કારખાના,માછલીનાાં
તેમજ

માછલી

બનાિિાના

પ્રોસેસીંગ

િહન

પલાન્દ્ટસ

કરતાાં િાહનોમાાં

િધારો થતાાં િેરાિળ, માાંગરોળ, પોરબાંદર
અને ઓખા જેિા મોટા મત્્ય બાંદરોની
સાથે નાના મત્્ય ગામોમાાં પણ મત્્યોદ્યોગ
પ્રવ્રુતતને કારણે આતથિક તિકાસ જોિા મળે
છે .આંતરદે શીય

મત્્યોદ્યોગ

ક્ષેત્રે

મોટા

જળાશયો,ગામ તળાિો તથા ભાાંભરા પાણી
માટે સરકારશ્રીએ જુ દી જુ દી નીતત બહાર
પાડી. પરીણામે આદીજાતત તિ્તાર અને
કાઠા તિ્તારના ઊંડાણના ગામોમાાં ગ્રામ
તિકાસની ઝલક દે ખાઇ આિે છે .
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Fisheries statistics of Gujarat State-201617 ,Commissioner of Fisheries,Govt. of
Gujarat,Gandhinagar
Website of Marine Product Export
Development Authority, Ministry of
Commerce, Govt. of India
Website of NITI AYOG, Govt. of India
Website
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National
Fisheries
Development Board, Govt. of India
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7.

ગુજરાત

સરકારશ્રીની

જળાશયો

ભાડા-

પટ્ટેથી આપિાની નીતત-૨૦૦૪
8.

ગુજરાત

સરકારશ્રીની

ભાાંભરા

પાણીની

જમીન ભાડા- પટ્ટેથી આપિાની નીતત૨૦૧૮
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