પ્રસ્તાવના
1.

માનનીય વડા પ્રધાન નરે ન્દ્ર મોદીની દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ા પર ભાર મ ૂકવાના અનુસધ
ં ાનમાં,

વડાપ્રધાનની આર્ર્િક સલાહકાર કાઉન્ન્દ્સલ (ઇએસી-પીએમ)એ,

દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ામાં નીર્િ અભભગમ

ર્વકસાવવા માટે પહેલ કરી છે . લાગિા વળગિા ઘણા મંત્રાલયો વચ્ચે િાલમેલનો અભાવ જોિાં, આ ક્ષેત્રમાં
કાયથરિ ર્વભાગો અને એજન્દ્સીઓને, સમસ્યાઓના ર્નવારણ માટે એકીકૃિ અને સંકભલિ પ્રયત્નો કરવાનીની
િાત્કાભલક જરૂર છે કારણ કે િેની મોટા પાયે-આર્ર્િક અસરો છે .

2.

ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા માટે આ નીર્િ પ્રસ્િાર્વિ કરવી એ મારા અહોભાગ્ય છે . આને સંબર્ં ધિ

મંત્રાલયો, બુદ્ધિશાળી ર્વચારકો અને ર્નષ્ણાિો સાર્ે અનેક મંત્રણા કયાથ પછી ઘડવામાં આવી છે . આ પ્રસ્િાવના
ભારિ સરકાર અપનાવી શકે િેવી વ્યુહરચના અને ર્વઝન બંને દશાથવે છે . આ કવાયિ લોકો માટે સુરઢ રીિે
સારી આર્ર્િક ભાર્વ સુરભક્ષિ કરવા માટે દરરયાઇ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટેનો પાયો બની શકે છે .

3.

હું દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાની પહેલ અંિગથિ સાિ કાયથકારી જૂર્ોના અધ્યક્ષો, કન્દ્વીનરો, સભ્યો અને

સંકળાયેલા યુવા કમથચારીઓનો િેમના પ્રયત્નો બદલ આભાર માનુ ં છં. િેમનો ટેકો ખ ૂબ જ નોંધપાત્ર રહ્યો છે .
િેઓએ દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાના જુ દા જુ દા પરરમાણોમાં રહસ્સો લેિાં ર્વર્વધ વ્યાપક રરપોટથ ની શ્રેણીમાં ફાળો
આપ્યો છે . દરે ક રરપોટથ માં વિથમાન હોય અને નજીકના ભર્વષ્યના પડકારોને ઓળખવામાં આવે છે અને દરે ક
ક્ષેત્રમાં ર્વશાળ સંભર્વિ અને િકો મેળવવા માટે મજબ ૂિ ભલામણોની યાદી બનાવવામાં આવે છે . મુખ્ય
કન્દ્વીંગ અર્ધકારી િરીકે ડો. સુર્મિા ર્મશ્રા, વરરષ્ઠ સલાહકાર, ઇએસી-પીએમના યોગદાનની પણ હું પ્રશંસા
કરું છં, જેમણે આ જરટલ અભ્યાસ પ ૂણથ કરવાની જવાબદારી લઈ અને રદશાસ ૂચન કયુથ અને સમાપન કયુથ છે .
હું ચચાથ-ર્વચારણા દરર્મયાન સ્ટીઅરરિંગ કર્મટીના સભ્યોનો સરિય ભાગ લેવા બદલ આભાર પણ વ્યક્િ કરું
છં.

4.

હું આશા રાખું છં કે આ દસ્િાવેજ ભારિ સરકારની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની પહેલ માટે અર્થપ ૂણથ

યોગદાન આપશે.

રિન પી. વટલ
સભ્ય સભચવ
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1.

ભારતની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાન ું વવઝન

1.1

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની આર્ર્િક રફલોસોફી પ્રર્મ વખિ સંયક્ુ િ રાષ્ર યુર્નવર્સિટી (યુએનયુ) ખાિે પ્રોફેસર

ગંટર પાઉલી દ્વારા, ગ્લોબલ વોર્મિંગ દ્વારા ઉભા ર્િાં જોખમો સાર્ે, ભર્વષ્યના ર્વકાસ અને સમ ૃદ્ધિની જરૂરરયાિોને

પ્રર્િભબિંભબિ કરવા માટે 1994 માં રજૂ કરવામાં આવી હિી. આ સંકલ્પના "કોઈ કચરો નરહ, કોઈ ઉત્સર્જન નરહ"ના

ઇજનેરી સંકલ્પ સરહિ, ર્વકાસના વધુ સિિ મોડેલોના ર્વકાસ પર આધારરિ છે . દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાનુ ં વધુ
મહત્વ રરયો+20 ર્ડથ અર્થ સર્મટ કોન્દ્ફરન્દ્સ 2012 પછી માનવામાં આવ્યુ હતુ.ં કોન્દ્ફરન્દ્સમાં દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને

સમાવવા માટે હરરયાળી અર્થવ્યવસ્ર્ાની કલ્પનાને ર્વસ્ત ૃિ કરવા પર આંિરરક ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રિ કરવામાં આવ્યુ હતુ.ં
યુનાઇટેડ નેશન્દ્સના સસ્ટેઇનેબલ ડેવલપમેન્દ્ટ ગોલ 14એ વૈર્િક શાસન અને સમુર સંસાધનોના ઉપયોગ માટેના

માગથદશથક ર્સિાંિ િરીકે “સિિ ર્વકાસ માટે મહાસાગરો, સમુર અને દરરયાઇ સંસાધનોનુ ં સંરક્ષણ અને સુચારું
ઉપયોગ કરો"ની જાણ કરી ત્યારે આ ખ્યાલને પ્રોત્સાહન મળ્યુ હતુ.ં કેટલાક સભ્ય રાષ્રોએ હવે દરરયાઇ

અર્થવ્યવસ્ર્ાની પોિાની વ્યાખ્યાઓ અને દાખલાઓ ર્વકર્સિ કયાથ છે . હાલના રોગચાળા પહેલાં ઓઈસીડીએ
વૈર્િક, દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને બાકીની ર્વિની અર્થવ્યવસ્ર્ાના બમણા દરે વ ૃદ્ધિ ર્વાની ધારણા કરી હિી. િે
નોંધવુ ં આવશ્યક છે કે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની મુલ્યવધથકિામાં દરરયાકાંઠાના ઉત્પાદન અને સેવાઓ, વેપાર,

વહાણ, ઑફ શોર અને દરરયાકાંઠાની ઊજાથ, ઊંડુ દરરયાઇ ખનીજ, માછીમારી અને મત્સ્યઉછે ર અને દરરયાઇ
સંબર્ં ધિ ટેકનોલોજીનો સમાવેશ ર્ાય છે .
1.2

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને ઉપયોગમાં લેવા ર્વિવ્યાપી ર્વર્વધ રાષ્રીય અને વૈર્િક પહેલ કરવામાં આવી

રહી છે . ઓસ્રેભલયા, બ્રાભઝલ, યુકે, યુએસ, રર્શયા અને નોવે જેવા દે શોએ માપી શકાય િેવા પરરણામો અને બજેટરી

જોગવાઈઓ સાર્ે સમર્પિિ રાષ્રીય સમુર નીર્િઓ ર્વકસાવી છે . દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના લક્ષ્યોની પ્રગર્િ અને
દે ખરે ખની ખાિરી કરવા કેનેડા અને ઑસ્રેભલયા જેવા દે શોએ કાયદો ઘડયો છે અને સંઘીય અને રાજ્ય સ્િરે
અર્ધિર્મક સંસ્ર્ાઓની સ્ર્ાપના કરી છે .
1.3

ભારિે છે ક 1981 માં મહાસાગર ર્વકાસ ર્વભાગ બનાવી પહેલ કરી હિી, જે હવે પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય

(એમઓઇએસ) છે . ત્રણ દાયકાર્ી વધુના અનુભવના આધારે , ભારિ નવા કાયથિમો ભારિીય દરરયાકાંઠે લોન્દ્ચ

કરે છે જેમકે “ડીપ ઓશન ર્મશન,” “અવકાશમાંર્ી સમુરશાસ્ત્ર” અને “ડેટા બોયાનુ ં લોનન્દ્ચિંગ”. આ પહેલ વૈજ્ઞાર્નક
ર્વશ્લેષણ માટે હવામાન સરહિ ર્વર્વધ સમુરર્વષયક સુર્વધાઓનો ડેટા રાન્દ્સર્મટ કરવા ઉપગ્રહોને સક્ષમ બનાવે

છે . એમઓઈએસ મહાસાગરોમાં કચરો / પ્લાન્દ્સ્ટકનો અંદાજ કાઢવા અને ઘટાડવા માટેની વ્ય ૂહરચના ર્વકસાવવા

સંયક્ુ િ રાષ્રમાં "ક્લીન સીઝ પ્રોગ્રામ" માં જોડાયા છે , જે એસડીજી -14 નો પણ એક ભાગ છે . એમઓઇએસએ
રહિંદ મહાસાગરમાં ખનીજો (પ્લોયમેટાભલક નોડયુલ્સ અને હાઇડ્રોર્મથલ સલ્ફાઇડ)ના ઊંડા સમુર સંશોધન માટે

આંિરરાષ્રીય સમુરિલ (સીબેડ) ઓર્ોરરટી (આઇએસબીએ) સાર્ે બે કરાર પણ કયાથ છે . ભારિે આ ક્ષેત્રોમાં
ર્વકાસના ફાયદાઓ મેળવવા માટે અપસ્રીમ અને ડાઉનસ્રીમ બંને પ્રવ ૃર્િઓ માટે સુરઢ નીર્િ ર્વકસાવવી જ
જોઇએ.
1.4

ુ રી 2019માં ઘડવામાં આવેલ ભારિ સરકારનુ ં 2030 સુધીમાં નવા ભારિના ર્વઝનમાં આર્ર્િક
ફેબ્રઆ

ર્વકાસના દસ મુખ્ય પરરમાણોમાંર્ી એક િરીકે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને આગલું સ્ર્ાન આપવામાં આવ્યુ ં છે .

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાનો ઉલ્લેખ આ ર્વઝનના છઠ્ઠા પરરમાણ િરીકે કરવામાં આવ્યો હિો જેમાં દરરયાકાંઠાના

રહેવાસીઓ જીવનમાં સુધારો લાવવા અને ર્વકાસ િર્ા રોજગારને વેગ આપવા માટે ર્વર્વધ ક્ષેત્રોને એકીકૃિ
કરવાની સુસગ
ં િ નીર્િની જરૂર પર ભાર મ ૂકાયો હિો. હાલમાં, 2020 માં વડા પ્રધાને િેમના 74 માં સ્વિંત્રિા

રદવસના ભાષણમાં કહ્યુ કે સમકાલીન સંદભથમાં પાડોશી માત્ર િે જ નર્ી જેની સાર્ે આપણે ભૌર્િક સરહદ ધરાવીએ
છીએ પરં ત ુ િેઓ પણ છે જેની સાર્ે સંબધ
ં ોમાં સુમળ
ે છે . આપણી આસપાસમાં, હાલનો મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય, ટાપુ સમુહોને
પણ ભારિીય ભ ૂખંડોને સમાન િેજ બ્રોડબેન્દ્ડ ઇન્દ્ટરનેટ સેવાઓ મળી રહે િે માટે, ઓન્દ્પ્ટકલ ફાઇબર કેબલર્ી

દરરયાઈ માગો જોડવાનો છે . આ સંદભથમાં ભારિે એક મહત્વપ ૂણથ ઉભરિી આર્ર્િક અને વ્ય ૂહાત્મક અક્ષનો સ્વીકાર

કરવો જોઇએ જે આરિકાના પ ૂવથ રકનારે ર્ી પર્િમ પેસેરફક મહાસાગર સુધી ફેલાયેલી છે , જેને સેશેલ્સ-ર્સિંગાપોર-

સમોઆ (એસએસએસ)અક્ષ કહી શકાય છે . આ અક્ષોએ ભારિ માટે એક મજબ ૂિ દરરયાઈ આર્ર્િક નીર્િનો આધાર
બનાવવો જોઇએ.
1.5

ભારિની દરરયાઇ ન્સ્ર્ર્િ અનોખી છે . િેનો 7517 લાંબો દરરયારકનારો નવ દરરયારકનારા વાળા રાજ્યો અને

1382 ટાપુઓનુ ં ઘર છે . દે શમાં 12 મોટા બંદરો અને 187 નાના બંદરો છે જે દર વષે 1400 ર્મભલયન ટન કાગોનુ ં
સંચાલન કરે છે , કારણ કે ભારિનો 95% વેપાર સમુર દ્વારા સામાન પરરવહન દ્વારા ર્ાય છે ભારિનો બે ર્મભલયન

ચોરસ રકલોમીટરર્ી વધુ એક્સક્લુભઝવ ઇકોનોર્મક ઝોન જીવંિ અને ર્નજીવ સંસાધનોર્ી સમ ૃિ છે અને ક્રુડ ઓઈલ

અને પ્રાપ્ય પ્રાકૃર્િક ગેસનો નોંધપાત્ર સ્ત્રોિ ધરાવે છે . દરરયાકાંઠાનુ ં અર્થિત્ર
ં 4 લાખર્ી વધુ માછીમારો અને અન્દ્ય
દરરયાકાંઠાના રહેવાસીઓને પણ પોષે છે . આ ર્વશાળ સમુરી રહિો સાર્ે, ભારિમાં દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાનો દે શના
આર્ર્િક ર્વકાસ સાર્ે મહત્વપ ૂણથ સંબધ
ં છે .
1.6

વિથમાન વષોમાં, દરરયાઇ ક્ષેત્રમાં સુરઢ ર્વકાસ માટે ઘણી પહેલો ર્ઈ છે . આ પહેલો ભારિના સમુરી રહિો

અને આપણી દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાના ર્વકાસને મજબ ૂિ બનાવવા માટે ઉત્પ્રેરક છે . કોર્વડ-19 પછીના વૈર્િક
પરરપેક્ષ્યમાં સમુર સંસાધનોના કાયથક્ષમ અને સુચારું ઉપયોગ દ્વારા ભારિ દરરયાઇ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ર્વકાસ
નોંધાવશે િેવી સંભાવના છે .
1.7

ભારિે રોજગાર અને કુ લ મ ૂલ્યના વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, સમુર સંસાધનોના કાયથક્ષમ અને સુચારું

વપરાશ માટે અને સમાજને લગિી ક્ષમિાઓ, ક્ષમિા અને કુ શળિાને એકીકૃિ અને પ્રોત્સારહિ કરવા માટે પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ, સાર્ે સાર્ે પયાથવરણની સુરક્ષા અને યુએન સિિ ર્વકાસ લક્ષ્યો સાર્ે સુસગ
ં િિા રાખવી જોઇએ.
1.8

ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના ર્વકાસ માટે પારદશથક નીર્િ માળખા પર આધારરિ સ્પષ્ટ એજન્દ્ડા

ઘડવાની જરૂર છે . આ નીર્િના માળખાનો ઉદ્દે શ રાષ્રીય સુરક્ષા લક્ષ્યો અને આંિરરાષ્રીય કરટબિિાઓ સાર્ે

ભારિના ર્વકાસ એજન્દ્ડાને સંરેભખિ કરી આ નવા ક્ષેત્રમાં સુરઢ અને સમાર્વષ્ટ આર્ર્િક ર્વકાસને પ્રોત્સાહન આપીને
દે શના જીડીપીમાં વ ૃદ્ધિ કરવાનો રહેશે.

2. આગળનો માગથ - ભારતની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા માટે ડ્રાફ્ટ પોલિસી ફ્રેમવર્થ

પ્રસ્તાવના
2.1

ભારિની દરરયાઇ ન્સ્ર્ર્િ અનોખી છે િેનો 7517 લાંબો દરરયારકનારો નવ દરરયારકનારા વાળા રાજ્યો અને 1382

ટાપુઓનુ ં ઘર છે . દે શમાં 12 મોટા બંદરો અને 187 નાના બંદરો છે જેણે 2019ના વષથમાં 633.87 ર્મભલયન ટન કાગોનુ ં
સંચાલન કયુથ હતુ.ં ભારિનો 95% વ્યપાર જથ્ર્ાનુ ં આવાગમન સમુર દ્વારા ર્ાય છે . ભારિનો બાવીસ લાખ ચોરસ રકલોમીટરર્ી
વધુ એક્સક્લુભઝવ ઇકોનોર્મક ઝોન જીવંિ અને ર્નજીવ સંસાધનોર્ી સમ ૃિ છે અને ક્રુડ ઓઈલ અને પ્રાકૃર્િક ગેસના નોંધપાત્ર
પ્રાપ્ય સ્ત્રોિ ધરાવે છે . જે દરરયાકાંઠાના ઉત્પાદન અને સેવાઓમાં, વેપારમાં, વહાણમાં, દરરયાઇ ખનીજ, માછીમારી અને
મત્સ્યઉછે ર અને દરરયાઇ સંબર્ં ધિ ટેકનોલોજીમાં સંભર્વિ મ ૂલ્યમાં વધારો કરી શકે છે દરરયાકાંઠાનુ ં અર્થિત્ર
ં 40 લાખર્ી વધુ
માછીમારો અને દરરયાકાંઠાના સમુદાયોની અન્દ્ય નોંધપાત્ર વસ્િીને પણ પોષે છે .
2.2

ભારિના આ ર્વશાળ સમુરી રહિો, આ કારણે, દે શના આર્ર્િક ર્વકાસ અને રાષ્રીય સુરક્ષા સાર્ે મહત્વપ ૂણથ સંબધ
ં

ધરાવે છે . ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા રાષ્રીય અર્થવ્યવસ્ર્ાનો રહસ્સો છે જેમાં સમુર સંસાધનોની સંપ ૂણથ ર્સસ્ટમ અને
દરરયાઇ માનવસર્જર્જિ આર્ર્િક માળખુ, ભારિના કાયદાકીય અર્ધકારક્ષેત્રમાં દરરયાઇ અને કાંઠાના ર્વસ્િારોનો સમાવેશ ર્ાય
છે કે જે માલ અને સેવાઓના ઉત્પાદનમાં સહાય કરે છે અને િેના આર્ર્િક ર્વકાસ, પયાથવરણીય ન્સ્ર્રિા અને રાષ્રીય સુરક્ષા
સાર્ે સ્પષ્ટ સંબધ
ં ો છે .
ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના ફાયદાઓ મેળવવા માટે, ર્વગિવાર પેટા-જૂર્ અહેવાલોમાં આપેલા સમ ૃિ અભભપ્રાયોનુ ં
ર્વશ્લેષણ કયાથ પછી નીચે આપેલ ર્નિીકીય માળખું સ ૂચવવામાં આવ્યું છે .

વૈવિર્ સ્સ્ર્વત
2.3

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની આર્ર્િક રફલોસોફી પ્રર્મ વખિ સંયક્ુ િ રાષ્ર યુર્નવર્સિટી (યુએનયુ) ખાિે પ્રોફેસર ગંટર

પાઉલી દ્વારા, ગ્લોબલ વોર્મિંગ દ્વારા ઉભા ર્િાં જોખમો સાર્ે, ભર્વષ્યના ર્વકાસ અને સમદ્ધૃ િની જરૂરરયાિોને પ્રર્િભબિંભબિ કરવા
માટે 1994 માં રજૂ કરવામાં આવી હિી. ત્યારબાદ, દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાનુ ં વધુ મહત્વ રરયો+20 ત્રીજી અર્થ સર્મટ કોન્દ્ફરન્દ્સ
2012 પછી માનવામાં આવ્યુ હતુ.ં આ સંમેલનમાં હરરયાળી અર્થવ્યવસ્ર્ાની કલ્પનાને દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ામાં ર્વસ્ત ૃિ કરવા
પર ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રિ કયુું હતુ.ં યુનાઇટેડ નેશન્દ્સના સસ્ટેઇનેબલ ડેવલપમેન્દ્ટ ગોલ 14એ વૈર્િક શાસન અને સમુર સંસાધનોના
ઉપયોગ માટે ના માગથદશથક ર્સિાંિ િરીકે “સિિ ર્વકાસ માટે મહાસાગરો, સમુર અને દરરયાઇ સંસાધનોનુ ં સંરક્ષણ અને સુચારું
ઉપયોગ કરો"ની જાણ કરી. કેટલાક સભ્ય રાષ્રોએ દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની પોિાની વ્યાખ્યાઓ અને ર્વચારધારાઓ ર્વકર્સિ
કરી.
2.4

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને ઉપયોગમાં લેવા ર્વિવ્યાપી ર્વર્વધ રાષ્રીય અને વૈર્િક પહેલ કરવામાં આવી રહી છે .

ઓસ્રેભલયા, બ્રાભઝલ, યુકે, યુએસ, રર્શયા અને નોવે જેવા દે શોએ માપી શકાય િેવા પરરણામો અને બજેટરી જોગવાઈઓ સાર્ે
સમર્પિિ રાષ્રીય સમુર નીર્િઓ ર્વકસાવી છે . દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના લક્ષ્યોની પ્રગર્િ અને દે ખરે ખની ખાિરી કરવા કેનેડા
અને ઑસ્રે ભલયા જેવા દે શોએ કાયદો ઘડયો છે અને સંઘીય અને રાજ્ય સ્િરે અર્ધિર્મક સંસ્ર્ાઓની સ્ર્ાપના કરી છે .

2.5

ભારિે છે ક 1981 માં મહાસાગર ર્વકાસ ર્વભાગ બનાવી પહેલ કરી હિી. ત્રણ દાયકાર્ી વધુના અનુભવના આધારે ,

ભારિ નવા કાયથિમો ભારિીય દરરયાકાંઠે લોન્દ્ચ કરે છે જેમાં “ડીપ ઓશન ર્મશન,” “અવકાશમાંર્ી સમુરશાસ્ત્ર” અને “ડેટા
બોયાનુ ં લોનન્દ્ચિંગ” વગેરેનો સમાવેશ ર્ાય છે . પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય (એમઓઈએસ)નામહાસાગરોમાં કચરા / પ્લાન્દ્સ્ટકનો
અંદાજ કાઢવા અને ઘટાડવા માટેની વ્ય ૂહરચના ર્વકસાવવા સંયક્ુ િ રાષ્રના "ક્લીન સીઝ પ્રોગ્રામ" માં જોડાયા છે , જે એસડીજી
-14 નો પણ એક ભાગ છે . ભારિ પાસે રહિંદ મહાસાગરના આંિરરાષ્રીય જળમાં 75000 ચોરસ રકલોમીટર ર્વસ્િારમાં
સંશોધનનો અર્ધકાર અને 10000 ચોરસ રકલોમીટર ર્વસ્િારમાં પોભલમેટાભલક નોડયુલ્સ અને પોભલમેટાભલક સલ્ફાઇડ્સ માટે
ર્વર્શષ્ટ અર્ધકાર છે .

દૂરદવશિતા
ુ રી 2019 માં ઘડવામાં આવેલ ભારિ સરકારનુ ં 2030 સુધીમાં નવા ભારિનુ ં ર્વઝનમાં આર્ર્િક ર્વકાસના દસ
ફેબ્રઆ

2.6

મુખ્ય પરરમાણોમાંર્ી એક િરીકે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને આગવું સ્ર્ાન આપવામાં આવ્યું છે . સુસગ
ં િ નીર્િની જરૂરરયાિ પર
ભાર મ ૂકિા આ ર્વઝનના છઠ્ઠા પરરમાણ િરીકે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હિો. દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા
પર અગાઉની ડ્રાફ્ટ નીર્િ 2015 માં પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય (એમઓઈએસ) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હિી, પરં ત ુ િેને ક્યારે ય
અંર્િમ સ્વરૂપ નહોતું આપવામાં આવ્યુ.ં પ્રસ્તુિ નીર્િના માળખાએ િે નીર્િના પેપરમાં શામેલ કેટલાક ર્વચારોને ધ્યાનમાં
રાખીને બનાવ્યા છે .
2.7 દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાની સામાર્જજક-આર્ર્િક સંભર્વિિાને પહોંચી વળવા માટે ભારિના અભભગમે આ બાબિો પર ધ્યાન
કેન્દ્ન્દ્રિ કરવું જોઇએ: -

•

દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાની પ્રવર્ૃ િઓનુ ં યોગ્ય માપન અને રાષ્રીય આવકમાં િેમના યોગદાન માટેન ુ ં માળખુ;ં

•

મહાસાગરના સંસાધનોના વૈજ્ઞાર્નક મ ૂલ્યાંકન અને િેમના - સુચારું ઉપયોગ સાર્ે નકશાકીય આયોજન

•

દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાની સુગમિા પહોંચી વળવા અને જીડીપી અને રોજગાર વદ્ધૃ િને સમન્દ્વય કરવા માટે નાણાકીય

મ ૂડી, ભૌર્િક મ ૂડી, કુ દરિી મ ૂડી અને માનવ મ ૂડીમાં રોકાણ;

•

દરરયાકાંઠાના ર્વસ્િારોમાં માછીમારોના કલ્યાણ, સલામિી અને આજીર્વકાની ખાિરી કરવી

•

શ ૂન્દ્ય કચરો, ન્દ્ય ૂનિમ કાબથન ટેકનોલોજીની ખાિરી કરવા માટે નવીનિા જે મહિમ સમાજ માટે આર્ર્િક વળિર

આપે છે ,

•

સમુરી સુરક્ષા પગલાં અને સંતભુ લિ આંિરરાષ્રીય જોડાણો.

શીર્થર્ અને અમિ
2.8

આ ડ્રાફ્ટ નીર્િને "ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા માટે રાષ્રીય નીર્િ - 2020" કહી શકાય છે . ભારિ સરકારે આ

ડ્રાફ્ટ નીર્િમાં યોગ્ય લાગે િે પ્રમાણે િેન ુ ં મ ૂલ્યાંકન, ર્વશ્લેષણ, સમીક્ષા અને ફેરફાર કરવાં જોઈએ. આ પ્રકરણના હેત ુ માટે,
િેને "નીર્િ" િરીકે ઓળખવામાં આવશે. નીર્િના વહીવટ માટે પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય મુખ્ય મંત્રાલય હશે

ઉદ્દે શ્ય અને અલભગમ
2.9

જ્યારે મંજૂરી આપવામાં આવે ત્યારે અંર્િમ નીર્િ ભારિની દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને લગિી બાબિો માટેની પ્રાર્ર્મક

નીર્િ અને ર્નણથયકિાથ દસ્િાવેજ હશે.
નીર્િના આવશ્યક ઘટકો નીચેના ર્વષયોને િેની ધારણામાં આવરી લેશે.

(A) દરિયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા માટે િાષ્ટ્રીય રિસાબી માળખ ું
2.10

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાર્ી સંબર્ં ધિ ર્વિસનીય ડેટા ઉત્પન્ન કરવા અને એકર્ત્રિ કરવા માટે એક નવી મજબ ૂિ પિર્િ

ર્વકર્સિ કરવામાં આવશે. રચના, વ ૃદ્ધિ અને રદશા આકારણી માટે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના ર્વર્શષ્ટ ક્ષેત્રો પર સામર્યક અભ્યાસ
હાર્ ધરવામાં આવશે.
2.11

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાને લગિા ક્ષેત્રો અને પેટા ક્ષેત્રોને ઓળખવા અને માપન માટેન ુ ં માળખું ર્વકસાવવા માટે એક

ર્નષ્ણાિ જૂર્ની રચના કરવામાં આવશે. આ માટે હાલના ઔદ્યોભગક વગીકરણ ર્નિી ર્નયમો (પ્રોટોકોલ) અને મહિા (વેઇટેજ)
સોંપણીની ફરીર્ી ચકાસણી કરવામાં આવશે. દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા માપન અને સંચાલનને લગિી વૈજ્ઞાર્નક સાધનો અને
િકનીકી ર્વકસાવવા માટે અગ્રણી દે શો / સંસ્ર્ાઓ સાર્ે વૈજ્ઞાર્નક સહયોગ હાર્ ધરવામાં આવશે .

(B) પયાથવરણીય સદ્રઢ રાષ્ટ્રીય ર્ોસ્ટિ મરીન સ્વાવશવર્િ (સીએસએમબી) માળખ ું
2.12

ભારિના દરરયાકાંઠાના ર્વસ્િારોનુ ં વૈજ્ઞાર્નક અને સચોટ નકશાકરણ સંકભલિ દરરયાઇ અને દરરયાઇ નકશાકીય

યોજનાઓ િરફ દોરી જશે. ભારિ યુનેસ્કો-આઇઓસી માગથદર્શિકાને અપનાવી અને સ્વીકારશે. આપણી રાષ્રીય અને સ્ર્ાર્નક
જરૂરરયાિો માટે જરૂરી સુધારા સ ૂચવવા માટે ર્નષ્ણાિ જૂર્ની રચના કરવામાં આવશે. આના માટે પ ૃથ્વી વૈજ્ઞાન અને પયાથ વરણ,
વન અને હવામાન પરરવિથન મંત્રાલયો અને અન્દ્ય સંબર્ં ધિ ર્વભાગો / સંસ્ર્ાઓ વચ્ચે ગાઢ સંકલનની જરૂર રહેશે.
સીએમએસપી ભારિના ટાપુ પ્રદે શો સરહિ ભારિના ઇઇઝેડમાં દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ાના ભાર્વ ર્વકાસ માટે અને ટાપુ
ર્વસ્િારોમાં પયાથવરણીય પયથટનના આયોજનની રન્દ્ષ્ટએ અને બ્લુ ફ્લેગ બીચની સંખ્યા વધારવા માટે નો આધાર બનાવશે.
સીએમએસપી ર્વશાળ વપરાશકિાથ એના ડેટાની ઉપલબ્ધિા પર આધારરિ હોવાર્ી, ડેટા સુરક્ષા, પારદર્શિિા અને
ઉપલબ્ધિાના રહિોને સંતભુ લિ કરીને એક નવી રાષ્રીય નકશા અને ડેટા નીર્િ ઘડશે
2.13

ખાસ કરીને પ્લાન્દ્સ્ટક અને માઇિો-પ્લાન્દ્સ્ટકર્ી ર્િા દરરયાઇ પ્રદૂ ષણના વધિાં જોખમનુ,ં પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન અને શહેરી

ર્વકાસ મંત્રાલયો, રાજ્ય અને સ્ર્ાર્નક સરકારો અને દરરયાકાંઠાના સમુદાયો માટે મજબ ૂિ ‘પ્લાન્દ્સ્ટક નાબ ૂદી અને રાષ્રીય
મરીન ભલટર નીર્િ’ દ્વારા ર્નવારણ કરવામાં આવશે. પયાથવરણ અને જગલો
ં
અને હવામાન પરરવિથન મંત્રાલય દ્વારા સ ૂભચિ
રાષ્રીય કોસ્ટલ ર્મશનને દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા પ્રવર્ૃ િઓ સાર્ે એકીકૃ િ કરવામાં આવશે. વધુમાં સુરઢ ર્વકાસ લક્ષ્યાંક
(એસડીજી-14)નો અમલ દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા નીર્િનો ભાગ રહેશે.

(C) દરરયાઇ માછીમારી, ઉછે ર અને પ્રોસેસીંગ વવર્વસત ર્રવાન ું વવઝન
2.14

છે લ્લા પાંચ વષથમાં, મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રે કૃર્ષ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સૌર્ી વધુ વદ્ધૃ િ નોંધાવી છે રકનારા િર્ા ઉછે ર અને

શેવાળ ઉછે ર અને માછીમારીના સંચાલનમાં પયાથવરણીય અભભગમ અપનાવીને ટકાઉ દરરયાઇ માછીમારીને પ્રોત્સાહન આપી
દરરયાઈ િાંર્િનુ ં વધુ ર્વસ્િરણ કરવામાં આવશે. ટે કનોલોજી, ટેભલ-કમ્યુર્નકેશન, રડર્જજટલ અને રરમોટ સેન્ન્દ્સિંગ એનપ્લકે શનોનો
વ્યાપક ઉપયોગ મત્સ્યોદ્યોગ અને સમુર વ્યવસ્ર્ાપનના િમામ પાસાઓમાં મુખ્યત્વે દશાથવવામાં આવશે. આમ છિાં, આગામી
વષોમાં માછીમારી સંસાધનોના સુચારું ઉપયોગ માટે ભાર મ ૂકવામાં આવશે.
2.15

માછીમારોના જીવન અને આજીર્વકાને છે વાડાની સંચાર કનેન્દ્ક્ટર્વટી, નાણાકીય સમાર્વષ્ટ, લણણી પછીનુ ં મેનેજમેન્દ્ટ

અને સુધરે લ માકે રટિંગ દરર્મયાનગીરીર્ી સુરભક્ષિ અને વ ૃદ્ધિ કરવામાં આવશે. શેવાળના ઉત્પાદન જેવા મેરીકલ્ચરને ર્વસ્ત ૃિ
રાષ્રીય મેરીકલ્ચર નીર્િની રજૂઆિ કરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. મત્સ્યઉદ્યોગ સંસાધનોના નૉન-ફૂડ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન
કેન્દ્ન્દ્રિ કરવા સાર્ે દરરયાઇ બાયો-ટેકનોલોજીની સંભાવનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વેપારીકરણની અપાર સંભર્વિિાને
સાકાર કરવા માટે નવી િકનીકીઓના ર્નમાથણ માટે નૉન-ફૂડ ક્ષેત્ર પર કેન્દ્ન્દ્રિ રાષ્રીય કક્ષાની “મરીન બાયોટે કનોલોજી
ઇનન્દ્સ્ટટય ૂટ”ની સ્ર્ાપના જલ્દી કરવામાં આવશે. જો આવશ્યક હશે િો, દરરયાઇ મત્સ્યોદ્યોગના વ્યાપક સંચાલન અને ર્નયમન
માટે અને જળચર રોગોના સંચાલન અને સમુરના આરોગ્ય માટે કાયદા સરહિના યોગ્ય પગલા લેવામાં આવશે.

(D) દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા સાર્ે જોડાયેિ ઘરે લ ું ઉત્પાદન, ઉભરતા ઉદ્યોગો, વેપાર,
પયથટન, ટેર્નોિોજી, સેવાઓ અને ર્ૌશલ્ય વવર્ાસને વધારવા માટે દૂરુંદેશી
2.16

સુધારે લ વાહનવ્યહવાર, માછીમારી, બોટ બાંધકામ અને દરરયાઇ અને ક્રુઝ પયથટનવાળા બંદરો (ટાપુ પયથટન અને

ર્વકાસ સરહિ)ના ર્વકાસ દ્વારા આર્ર્િક ર્વકાસ અને રોજગાર માટેની ર્વશાળ સંભાવના છે . આ બધાને યોગ્ય યોજનાકીય પહેલ
દ્વારા અને ખાનગી ક્ષેત્રને નવી વ્યવસાર્યક િકોમાં રોકાણ કરવા પ્રોત્સારહિ કરીને મોટા પાયે અને ગુણાત્મક વેગ આપવામાં
આવશે. નવા અને ઉભરિા ક્ષેત્રો જેવા કે મરીન બાયોટે કનોલોજી, ઉંડા દરરયાઇ ઉત્ખનન અને સમુર ઉજાથને પ્રોત્સાહન આપવામાં
આવશે. િે મ ૂડી સઘન હોવાર્ી આ ઉભરિા ક્ષેત્રો માટે નવીન ર્ધરાણ અને વ્યવસાર્યક મોડેલોની શોધ કરવામાં આવશે .

2.17

સંશોધન અને ર્વકાસ અને નવીનિા ભારિ દ્વારા કાયથક્ષમિા લાભ અને નેત ૃત્વની ચાવી ધરાવે છે , જેના માટે વૈજ્ઞાર્નક

સંસ્ર્ાઓ અને ઉદ્યોગ વચ્ચે બંન્ને િરફી જોડાણો ધરાવિા સંશોધનો કે ન્દ્રો દરરયાકાંઠાના રાજ્યોમાં બનાવવામાં આવશે. રોજગાર
ઉત્પન્ન કરવા અને ર્નકાસ સંભર્વિ મહિમ બનાવવા માટે દરરયાઇ વેપાર અને દરરયાઇ ઉત્પાદનની કોર્શશ કરવામાં આવશે,
જેના માટે યોગ્ય કૌશલ્યોના વગો અને અનુકૂળ ર્નયમનકારી શાસન બનાવવામાં આવશે. પયાથ વરણીય સંવેદનશીલ પયથટક
ર્વસ્િારોમાં પયાથવરણીય પ્રભાવ આકારણી અભ્યાસ સમયાંિરે હાર્ ધરવામાં આવશે જેર્ી પયાથ વરણની ‘વહન ક્ષમિા’ સુધી
માળખાકીય ર્વકાસ અને પ્રવાસીઓને મયાથરદિ કરી શકાય.

(E) વાહનવ્યહવાર, માળખાર્ીય સવવધાઓ અને વહાણવટાના વવર્ાસ માટે એર્ીકૃત યોજના

(વહાણ બદિી સરહત)
2.18

સાગરમાલા કાયથિમમાં પહેલેર્ી કલ્પના મુજબ બંદરની આગેવાની હેઠળના ર્વકાસ માટે નબળા એવા મરીન ક્લસ્ટરોને

ઉન્નિ ધ્યાન અને ભંડોળ દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે મેક ઇન ઇન્દ્ન્દ્ડયા અને આત્મર્નભથર ભારિ અંિગથિ ર 30 વષીય
યોજના સાર્ે ભારિમાં ર્શપ ભબન્દ્લ્ડિંગ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપી અને આધુર્નક બનાવવામાં આવશે.
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વાહનવ્યહવાર અને કનેન્દ્ક્ટર્વટીને વધારવા માટે એક સાકલ્યવાદી અભભગમ લેવામાં આવશે જેર્ી કરવેરા શાસનના

સુમેળ સરહિના વ્યવસાય અને કાયથક્ષમિામાં સરળિા વધારવામાં આવે. વાહનવ્યહવાર ખચથ ઘટાડવા માટે મન્દ્લ્ટ મોડલ
નેટવકથ અને રડર્જજટલ ગ્રીડ માટે રાષ્રીય માસ્ટર પ્લાન શરૂ કરવામાં આવશે. દરરયાકાંઠા અને ટાપુ ર્વસ્િારો માટે
ટેભલકમ્યુર્નકેશન્દ્સ અને રડર્જજટલ ઈન્દ્િાસ્રક્ચરને મજબ ૂિ બનાવવામાં આવશે. જરટલ અને વ્ય ૂહાત્મક દરરયાઇ ક્ષેત્રના સંકભલિ
આયોજન માટે રાષ્રીય દરરયાઇ નીર્િ પણ ઘડવામાં આવશે.

(F) દરરયાઇ અને પેટાળન ું ઉત્ખનન, નવી અને પનઃપ્રાપ્ય યોગ્ય સામરદ્રર્ ઊર્જથ અને
સુંશોધન અને વવર્ાસ માટેન ું ફ્રેમવર્થ
2.20

સમુરોમાં પનઃપ્રાપ્ય ઉજાથ, હાઇડ્રોકાબથન, રકિંમિી ખર્નજો અને ધાતુઓ પ્રદાન કરવાની અર્િશય સંભાવના છે ઇઇઝેડમાં

હાઇડ્રોકાબથનના સંશોધન માટે ઘણા કરાર આપવામાં આવ્યા છે અને આ સંદભે મંજૂરીઓ, ડેટા વહેંચણી વગેરે માટે આંિરમંત્રાલય સંકલનની જરૂરરયાિ છે . સંશોધન કરવા અને િકનીકી ર્વકસાવવા માટે યોગ્ય આર્ર્િક ખચથ િેમજ માનવ સંસાધનોની
જમાવટ સાર્ે રોકાણને પ્રાર્ર્મકિા આપવામાં આવશે. સ્ર્ાર્નક સંસ્ર્ાઓ િેમજ આંિરરાષ્રીય સંસ્ર્ાઓ વચ્ચે વૈજ્ઞાર્નક
સહયોગને એકીકૃિ અને મજબ ૂિ બનાવવામાં આવશે. સુગમ સ્ત્રોિોનુ ં ઉત્ખનન કરવા માટે એક માગથદર્શિકા ર્વકસાવવા માટે
નેશનલ પ્લેશર ર્મશન શરૂ કરવાની પ્રસ્િાવના છે . રહિંદ મહાસાગરમાં કોબાલ્ટ સમ ૃિ સી માઉન્દ્ટ ફેરો મેંગેનીઝ િસ્ટ
(એસએફએમસી)ની શોધમાં પણ ભારિ અગ્રેસર ભ ૂર્મકા ર્નભાવશે. પયાથવરણીય પ્રભાવ ઓરડટ સાર્ે સંભાવના અને ખાણકામ
માટે યોગ્ય નીર્િઓ પણ ર્વકર્સિ કરવામાં આવશે. 2023 સુધીમાં ભારિ ઇઇઝેડનુ ં અન્દ્વેષણ કરવા પ્રર્િબિ છે , અને આના
અંિે, જો જરૂરી હોય િો, અન્દ્ય ભાગીદારો સાર્ે મળીને, સમુરના સૌર્ી ઉંડા સ્િરે જિા એક માનવસર્જર્જિ સબમર્સિબલ વાહનના
પ્રક્ષેપણની કલ્પના કરવામાં આવી છે ઉચ્ચ િકનીકી ર્શક્ષણમાં દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા અને દરરયાઇ સંશોધન પરના
અભ્યાસિમ પર ભાર મ ૂકિા ભારિના િકનીકી અને વૈજ્ઞાર્નક કમથચારીઓના સમુદાયને વધુ મજબ ૂિ બનાવવામાં આવશે.
ભારિે ખર્નજો માટે ફાળવેલ ર્વસ્િારોમાં આંિરરાષ્રીય પાણીમાં સંશોધન પ્રવ ૃર્િઓ ચાલુ રાખવી જોઈએ.
2.21

આપણા દરરયાઇ સંસાધનોની યાદી જીવંિ અને ર્નજીવ અને સમુરિલ સંસાધનો સરહિ હાર્ ધરવાની દરખાસ્િ

કરવામાં આવી છે જેર્ી રાષ્રીય દરરયાઇ સંસાધન ડેટાબેઝ ઝડપર્ી બનાવી શકાય.

(G) મહાસાગર સરક્ષા, વ્ય ૂહાત્મર્ પરરમાણો અને આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણો માટે એર્ીકૃત
ફ્રેમવર્થ
2.22

ભારિ દરરયાઈ ર્વકાસને આગળ વધારવા, જૈવ-ર્વર્વધિાને સુરભક્ષિ રાખવા અને િેના વ્ય ૂહાત્મક રહિોના રક્ષણ માટે

િમામ સંબર્ં ધિ આંિરરાષ્રીય પક્ષો અને પ્લેટફોમથ સાર્ે સવથગ્રાહી રીિે જોડાશે. ભારિે એક મહત્વપ ૂણથ ઉભરિી આર્ર્િક અને
વ્ય ૂહાત્મક અક્ષનો સ્વીકાર કયો છે જે આરિકાના પ ૂવથ રકનારે ર્ી પર્િમ પેસેરફક મહાસાગર સુધી ફેલાયેલી છે , જેને સેશેલ્સર્સિંગાપોર-સમોઆ (એસએસએસ)અક્ષ કહી શકાય છે .
2.23

ભારિ કર્મશન ઓફ દ ભલર્મટ ઓફ દ કોન્દ્ન્દ્ટનેન્દ્ટલ શેલ્ફ (સીએલસીએસ), ઇન્દ્ટરનેશનલ સીબેડ ઓર્ોરરટી

(આઈએસબીએ), સમુરના કાયદા પર યુનાઈટે ડ નેશન્દ્સ કન્દ્વેન્દ્શન (યુએનસીએલઓએસ) હેઠળ દરરયાઈ કાયદાના
ઇન્દ્ટરનેશનલ રરબ્યુનલ (આઇટીએલઓએસ), અને અન્દ્ય મહત્વપ ૂણથ વાટાઘાટો જેમકે રાષ્રીય ન્દ્યાયક્ષેત્રોની બહાર
જૈવર્વર્વધિા (બીબીએનજે) વગેરે અને અન્દ્ય બહુપક્ષીય સંસ્ર્ાઓ જેમકે, યુનેસ્કોનુ ં આંિર સરકારી સમુરર્વષયક પંચના
કામમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે િેની ખાિરી કરવા માટે એક સારો માપાંરકિ અભભગમ અપનાવવામાં આવશે. િેર્ી આ
સંસ્ર્ાઓમાં મજબ ૂિ હાજરી આવશ્યક છે . ચાવીરૂપ ભાગીદાર દે શો સાર્ે આંિરરાષ્રીય ભાગીદારીની સાર્ે દરરયાઇ ક્ષેત્રોની
જાગર્ૃ િને મજબ ૂિ બનાવવામાં આવશે ભારિ 2015 માં ર્સક્યુરરટી એન્દ્ડ ગ્રોર્ ફોર ઓલ રરર્જજયન (સાગર) માં કલ્પના કરી
હિી એ મુજબ રહિંદ મહાસાગરની સલામિી માટે કામ કરવાનુ ં ચાલુ રાખશે, જે દરરયાઇ પડોશીઓ સાર્ે દરરયાઇ
અર્થવ્યવસ્ર્ાની ભાગીદારીને વધુ ગહન બનાવશે. ર્વર્વધ દરરયાઇ પડોશીઓની જરૂરરયાિોને પ્રકાર્શિ કરિી એક મધ્યમ
ગાળાની યોજના િૈયાર કરવામાં આવશે જે ર્વકાસ સહાય લભક્ષિ છે અને પરસ્પર અગ્રિા અનુસાર હોય. બીજુ ં કે જયાં ભારિ
દરર્મયાનગીરી કરશે િે, ડબ્લ્યુટીઓ પર રફશરીઝ સબર્સડી પર ચાલી રહેલ વેપાર વાટાઘાટ છે .
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મન્દ્લ્ટલેયર સવેલન્દ્સ અને રહિંદ મહાસાગરમાં સુરક્ષાને ખાસ કરીને સ્ર્ાર્નક ઉત્પાદન અને પ્રાનપ્િ દ્વારા વધારવામાં

આવશે દરરયા રકનારા અને દરરયાઇ સુરક્ષાને પણ મજબુિ કરવામાં આવશે, જેના માટે રાજ્યોની ભાગીદારીમાં એક વ્યાપક
યોજના ઘડાશે અને િેને અમલમાં મ ૂકવામાં આવશે.

(H) મહાસાગર શાસન
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નીર્િના િમામ ઘટક પાસાં એકસુત્રીય સમુર શાસનના માળખા પર આધારરિ છે જે બહુર્વધ રહસ્સેદારો અને વહીવટી

અર્ધકારીઓના અનેક સ્િરો અને દરરયાકાંઠાના સમુદાયો વચ્ચે સંકલન, સંદેશાવ્યવહાર અને સ્પષ્ટિાની ખાિરી આપે છે .
સુસગ
ં િ રીિે ડ્રાફ્ટ નીર્િને આગળ ધપાવી અને િેને કાયથરિ કરવાની જરૂર છે . આનાર્ી એકલ દોકલ કામ કરવાનુ ં અને
પ્રયત્નોની નકલ ટાળી શકાશે અને નીર્િપ ૂણથ સંવારદિા પ્રાપ્િ ર્શે. િદનુસાર, નેશનલ બ્લુ ઇકોનોમી કાઉન્ન્દ્સલ નામની
એપેક્સ બોડી (એનબીઈસી) સવથગ્રાહી આયોજન અને અમલીકરણ માટે હાલની િમામ કુ શળિા અને યોજનાઓને એક ર્નરરક્ષક
એજન્દ્સી હેઠળ લાવવા માટે સુયોર્જજિ કરવાની દરખાસ્િ કરે છે .

બ્લ ઇર્ોનોમી શાસર્ીય માળખ ું
2.26 પ્રસ્િાર્વિ છે કે રાષ્રીય દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા કાઉન્ન્દ્સલ સ્ર્ાપવામાં આવે, જે બધા સંબર્ં ધિ રહિધારકોને એકસાર્ે
લાવે. એનબીઈસી િેમવકથ સુસગ
ં િિાના ર્સિાંિને ધ્યાનમાં રાખીને, અન્દ્ય િમામ સિાર્ધકારીઓ, ક્ષેત્રીય માળખાઓ અને
ઉપર જણાવેલા ર્વષયોર્ી સંબર્ં ધિ નીર્િઓ સમાવેશ કરવાની દરખાસ્િ કરે છે . એકબીજા સાર્ે જોડાયેલ સમસ્યા અને

નાણાકીય સંસાધનોના શ્રેષ્ઠ ઉપયોગને ધ્યાનમાં લેિા આ એક સંકભલિ અભભગમમાં પરરણમશે. આ કાઉન્ન્દ્સલ નીચેના
કાયોમાં સુર્વધા આપશે: i) સમયસર અમલીકરણ માટે દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ા યોજનાઓ, પ્રોજેક્્સ અને લક્ષ્યોનુ ં એકંદર મ ૂલ્યાંકન અને ર્નરીક્ષણ
ii) નીર્િના ઉદ્દે શ્યોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે માગથદર્શિકા / ર્નદે શો પ્રદાન કરવા.
iii) દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા ક્ષમિા ર્નમાથણ, આંિરરાષ્રીય સહયોગના ર્વકાસમાં મંત્રાલયો / ર્વભાગોને માગથદર્શિકા / ર્નદે શો
પ્રદાન કરવા.
iv) શુલ્ક ર્નયમન, રફશરીઝ સબર્સડી વાટાઘાટો અને ર્નયમનકારી મુદ્દાઓ, જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં માગથદશથન / ર્નદે શો પ્રદાન
કરવા.
વધુમાં, ભારિમાં ર્વશેષ સંગઠનાત્મક િેમવકથ અર્વા સંપ ૂણથ / વૈર્વધ્યપ ૂણથ અપિટીય પ્રવર્ૃ િઓ જેમકે સંશોધન,
વાહનવ્યવહાર, સંગ્રહ ની પરવાનગી આપવા, ભાડાપટ્ટી, મ ૂલ્યાંકન અને દે ખરે ખ સંબ ર્ં ધિ ર્નયમો નર્ી. એમએનઆરઇ જેવા
કેટલાક મંત્રાલયોએ આ કરવાનો પ્રયાસ કયો છે . આર્ી, ભારિમાં િમામ સમુર સંસાધનો-ખર્નજો, ઉંડા સમુરમાં માછીમારી
સંસાધનો, અપિટીય ઊજાથ ર્વકાસ વગેરેના પયાથવરણીય સંચાલન માટે એકીકૃ િ શાસન માળખું ર્વકસાવવાની િાત્કાભલક
જરૂર છે . આ ર્વર્વધ ર્નયમનકારી અને શાસન અભભગમો સાર્ે મંત્રાલયો અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સંકલનને સક્ષમ બનાવશે
અને આંિરરાષ્રીય અનુભવોને ધ્યાનમાં લેશે. સ ૂભચિ એનબીઇસી માટે આ એક મહત્વપ ૂણથ જવાબદારી હશે.
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આ સંસ્ર્ા સવોચ્ચ હશે જે કે ન્દ્ર, રાજ્ય અને સ્ર્ાર્નક સરકારોના ર્વર્વધ રહસ્સેદારો વચ્ચે યોજના પ્રરિયાને એકીકૃિ

કરશે િેમાં ઉદ્યોગ, સંશોધન સંસ્ર્ાઓ અને નીર્િ રહમાયિ જૂર્ોના પ્રર્િર્નર્ધઓ પણ શામેલ હશે.
કાઉન્ન્દ્સલના સભ્યોમાં પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન, ર્વદે શી બાબિો, પયાથવરણ, વન અને આબોહવા પરરવિથન, નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊજાથ,
ખાણો, પેરોભલયમ અને કુ દરિી ગેસ, મત્સ્યોદ્યોગ, ર્વજ્ઞાન અને િકનીકી, પયથટન, સંરક્ષણ, વાભણજ્ય, ર્શર્પિંગ, નાણાં અને
એનએસએના મંત્રીઓ હોય શકે છે . વધુમાં, નીર્િ આયોગના વાઇસ ચેરમેન સાર્ે દરરયાકાંઠાના રાજ્યોના મુખ્ય મંત્રીઓ પણ
સભ્ય હશે રફક્કી (FICCI), એસોચેમ (ASSOCHAM) અને સીઆઈઆઈના મંત્રીઓ આમંર્ત્રિ અને સભચવ પણ હોઈ શકે છે ,
પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય સભ્ય-સભચવ હોઈ શકે છે .

કાઉન્ન્દ્સલ એ વષથમાં ઓછામાં ઓછા એક વખિ મળવા માટે આવશ્યક મુદ્દાઓ પર ચચાથ કરવા, યોજનાઓ અને વ્ય ૂહરચનાઓને
મંજૂરી આપવા િેમજ ર્સદ્ધિઓની સમીક્ષા કરવાની જરૂર રહેશે.
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એક કારોબારી સર્મર્િની જરૂર ર્વર્વધ એક્શન પોઇન્દ્ટના અમલીકરણ માટે પડશે જે મંત્રાલયો અને રાજ્ય સરકારો

દ્વારા ચલાવવામાં આવિા પ્રોજેક્્સના આયોજન, સંકલન અને દે ખરે ખ માટે જવાબદાર રહેશે. િદનુસાર, કાઉન્ન્દ્સલ િેની
કારોબારી સર્મર્િ દ્વારા કામ કરશે કે જેની અધ્યક્ષિા એમઓઈએસ મંત્રીની હોય, સાર્ે નીર્િ આયોગના સીઈઓ સહ અધ્યક્ષ
અને સભચવ, સભ્ય-સભચવ િરીકે પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલય હોય. નાણાં મંત્રાલયોના સભચવો (ખચથ ર્વભાગ), ર્વદે શી બાબિો,
નવી અને નવીનીકરણીય ઊજાથ, પયાથ વરણ, વન અને આબોહવા પરરવિથન, પેરોભલયમ અને કુ દરિી ગેસ, મત્સ્યોદ્યોગ, ર્વજ્ઞાન
અને ટેકનોલોજી, પયથટન, સંરક્ષણ, ર્શર્પિંગ, વાભણજ્ય અને દરરયાકાંઠાના રાજ્યોના સંબર્ં ધિ મુખ્ય સભચવો, એનએસએના

પ્રર્િર્નર્ધ અને સંબર્ં ધિ ઉદ્યોગ સંગઠનોના વરરષ્ઠ પ્રર્િર્નર્ધઓ સભ્યો હોય શકે છે .
કારોબારી સર્મર્િમાં નીચેની સંદભથની બાબિો હોઈ શકે છે .
(i) નેશનલ બ્લુ ઇકોનોમી કાઉન્ન્દ્સલની ભલામણોના અમલીકરણમાં મંત્રાલયો / ર્વભાગોને સગવડ અને સહાય કરવી
(ii) મંત્રાલયો અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા ચલાવવામાં આવિા પ્રોજેક્ટનુ ં આયોજન, સંકલન અને દે ખરે ખ હાર્ ધરશે
(iii) દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ામાં ક્ષમિા બનાવવા, આંિરરાષ્રીય સહયોગના ર્વકાસમાં મંત્રાલયો / ર્વભાગોને ટેકો પ ૂરો પાડશે
(iv) જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં, શુલ્ક ર્નયમન, મત્સ્યોદ્યોગ સબર્સડી વાટાઘાટો અને ર્નયમનકારી સમસ્યાઓમાં મંત્રાલયો /
ર્વભાગોને સુર્વધા આપશે.
આ સર્મર્િ પાસે, જયારે જરૂરરયાિ હોય ત્યારે , વષથમાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ વખિ મળવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે .
કાઉન્ન્દ્સલ પાસે યોગ્ય વરરષ્ઠિા પદ અને અનુભવના ર્નયુક્િ ચીફ એનક્ઝક્યુરટવ ઓરફસર (સીઈઓ) હશે. આમછિાં, નીર્િના
માળખાને અંર્િમ રૂપ આપિા પહેલા એમઓઈએસ સાર્ે મસલિ કરીને સ ૂચવેલા કાઉન્ન્દ્સલ અને એનક્ઝક્યુરટવ કર્મટીની
આવશ્યકિાનુ ં મ ૂલ્યાંકન કરી શકાય છે .

નેશનિ બ્લ ઇર્ોનોમી ફું ડ (એનબીઇએફ)
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એનબીઇસી હેઠળ ર્વર્વધ પહેલના અમલ માટે બ્લુ ઇકોનોમી ફંડ ભાગ લેનારા મંત્રાલયો / ર્વભાગોની વહીવટી

ગોઠવણી દ્વારા અર્વા એનબીઇસીની ગવર્નિંગ કાઉન્ન્દ્સલના વહીવટી ર્નયંત્રણ હેઠળ એકલા બજેટવાળી વસ્તુ િરીકે સ્ર્ાર્પિ
કરવામાં આવશે. િેનો ઉદ્દે શ ભારિ માટે વ્ય ૂહાત્મક મહત્વના િોસ કટીંગ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા અને િેને ટેકો આપવાનો છે .

મધ્યમ ગાળાના ઉદ્દે શો
સમસ્યાઓ સમય જિાં વધશે, જો કે, મધ્યમ ગાળામાં નીચેના કાયથવાહીયોગ્ય સમસ્યાઓની અસ્ર્ાયી કલ્પના કરવામાં આવે
છે

દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા ર્ાયદો
2.30

મધ્યમ ગાળામાં દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ા માટે યોગ્ય કાયદાકીય માળખું ઘડવાની જરૂર રહેશે. જરૂરરયાિોની આકારણીના

આધારે , ર્વકાસ, ર્નયમન અને પાલન સુર્નર્િિ કરવા માટે સંબર્ં ધિ મંત્રાલયો સાર્ે સંકળાયેલ એક વ્યાપક કાયદાકીય
કાયદો અને / અર્વા ર્વર્શષ્ટ કાયદાઓની સમીક્ષા, સુધારણા અર્વા કાયદો ઘડી શકાય છે . આમછિા, નજીકના સમયમાં,
સ ૂભચિ નીર્િ માળખું એનબીઇસી જેવા મંડળના સંસ્ર્ાકીય કાયથને મંજૂરી આપવા માટે પ ૂરતું હોવું જોઈએ. સીએમએસપી માટે
ભાર્વ કાયદા અંગે ર્વચારણા ર્ઈ શકે છે જેના માટે એનબીઇસી વહીવટી મંડળ હોઈ શકે છે .

સધારાર્ીય ક્ષમતાઓ
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દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાને મહત્વપ ૂણથ ર્વકાસ અને રોજગાર વધારના િરીકે જોવું જોઈએ. આનાર્ી િેના ઘટક ક્ષેત્રોને

પહોંચી વળવા કૌશલ્યમાં પ ૂલમાં જરૂરી ક્ષમિાઓ ઉત્પન્ન કરવાની આવશ્યકિા ઉભી ર્ાય છે . આ માટે દરરયાઇ અર્થવ્યવસ્ર્ા
લક્ષીના ઉચ્ચ શૈક્ષભણક અભ્યાસિમો બનાવવાની જરૂર પડશે. એની સાર્ે, યુર્નવર્સિટીઓ અને સંશોધન અને ર્વકાસ સંસ્ર્ાઓ
જેમકે નેશનલ ઇનન્દ્સ્ટટય ૂટ ઓફ ઓશન ટે કનોલોજી અને નેશનલ ઇનન્દ્સ્ટટય ૂટ ઓફ ઓશનોગ્રાફી સાર્ેના ર્વર્વધ ક્ષેત્રમાં પ્રર્િભા
રોજગારી આપવા માટે જોડાણો સ્ર્ાર્પિ કરવાની જરૂર છે . દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ા ર્વર્વધ ક્ષેત્રો માટે દે શમાં જરૂરી માનવ
સંસાધન કુ શળિા, અને ર્વર્વધ સ્િરોએ ર્વકસાવવાની યોજના ઘડવાની જરૂર છે , નવી ર્શક્ષણ નીર્િના માળખામાં દરરયાઈ
અર્થવ્યવસ્ર્ા પર નવો અભ્યાસિમ ર્વકર્સિ કરવાની સાર્ે. આ ર્શક્ષણ, કૌશલ્ય ર્વકાસ અને પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલયો દ્વારા
સંયક્ુ િ રીિે હાર્ ધરવામાં આવી શકે છે .

સ્વચ્છ ભારત ર્ી સ્વચ્છ પ ૃથ્વી, સ્વચ્છ સાગર
2.32

માનનીય વડા પ્રધાન દ્વારા 2જી ઓક્ટોબર, 2014ના રોજ શરૂ કરાયેલ સ્વચ્છ ભારિ ર્મશન (એસબીએમ) ર્વિનુ ં

સૌર્ી મોટુ ં સ્વચ્છિા, કચરો વ્યવસ્ર્ાપન અને વિથન પરરવિથનનો પ્રોગ્રામ છે . િે પહેલાર્ી જ ગ્રામીણ અને શહેરી બંને
ર્વસ્િારોમાં નોંધપાત્ર રીિે અસર કરી ચ ૂક્યુ છે .
આજે દરરયાઇ પ્રદૂ ષણ એ મહાસાગરોના સ્વાસ્થ્ય માટે સૌર્ી મોટુ જોખમ છે . લગભગ 80% દરરયાઇ પ્રદૂ ષણ ખાસ કરીને
દરરયાકાંઠાના શહેરો અને સમુદાયો દ્વારા જમીન આધારરિ સ્ત્રોિોમાંર્ી ર્ાય છે . િેર્ી, સ્વચ્છ ભારિના અભભગમ અને
અમલીકરણને ‘સ્વચ્છ પ ૃથ્વી, સ્વચ્છ સાગર’ની કલ્પના સુધી ર્વસ્ત ૃિ કરવું એ હાલના સમયની જરૂરરયાિ છે . આ માનવ અને
ઔદ્યોભગક કચરા વ્યવસ્ર્ાપન વ્ય ૂહરચના માટે એક અનન્દ્ય અને સાકલ્યવાદી ર્વઝન લાવશે ખાસ કરીને દરરયાકાંઠાના
ર્વસ્િારોમાં જમીન અને પાણી આધારરિ હસ્િક્ષેપો વચ્ચે એકરૂપિા પ્રાપ્િ કરવા માટે. જે આવું ર્વઝન બનાવનાર િરીકે
ભારિને વૈર્િક પ્રર્મ રાષ્ટ બનાવશે. પયાથવરણ, વન અને હવામાન પરરવિથન, શહેરી ર્વકાસ અને પ ૃથ્વી ર્વજ્ઞાન મંત્રાલયોને
આ અનન્દ્ય અભભગમને લાગુ કરવા માટે રાજ્ય અને સ્ર્ાર્નક સરકારો અને દરરયાકાંઠાના સમુદાયો સાર્ે ભાગીદારી કરવાની
જરૂર પડશે.

સારાુંશ
2.33 ડ્રાફ્ટ પોભલસીનો હેત ુ આગામી પાંચ વષથમાં દરરયાઈ અર્થવ્યવસ્ર્ાનો ભારિની જીડીપીમાં ફાળો નોંધપાત્ર રીિે
વધારવાનો, દરરયાકાંઠાના સમુદાયોના જીવનમાં સુધારો કરવાનો, આપણી દરરયાઇ જૈવર્વર્વધિાને જાળવી રાખવાનો અને
આપણા દરરયાઇ ર્વસ્િારો અને સંસાધનોની સુરક્ષા જાળવવાનો છે . આજે, દરરયાઈ આર્ર્િક વ્યવસ્ર્ા આર્ર્િક ર્વકાસ અને
સુખાકારી વધારવા માટે પ્રર્િબિ છે , એ શરિે કે વ્ય ૂહરચના ન્સ્ર્રિા અને સામાર્જજક-આર્ર્િક કલ્યાણને કે ન્દ્રમાં રાખવામાં આવે.
િેર્ી, દરરયાઈ આર્ર્િક વ્યવસ્ર્ા નીર્િ ર્વકસાવવા માટે નો સ ૂભચિ રોડમેપ આર્ર્િક ર્વકાસ અને કલ્યાણની સંભાવનાને અનલોક
કરવા િરફ એક ર્નણાથયક પગલું હશે.

