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येत्या मार्च अदधवेशनात मच्छिमारी दवषयक
सवंकष धोरण जादहर करण्यासाठी प्रयत्नशील
- मत््यव्यवसाय दवकास मंत्री एकनाथराव खडसे

मुंबई, दद.१० फेब्रवारी : महाराष्ट्रातील सागरी मच्छिमारी व गोड्या पाण्यातील
मासेमारी व्यवसाय वृध्ददगत व्हावा, पारुंपादरक मासेमारीला सुंरक्षण दमळावे तसेच या
व्यवसायात रोजगाराछया सुंधी मोठ्या प्रमाणात दनमाण व्हाव्यात यासाठी येत्या माचच
मदहन्यात भरणाऱ्या राज्य दवधीमुंडळाछया अथचसक
ुं ल्पीय अदधवेशनात मच्छिमारी दवषयक
सवंकष धोरण जाहीर करण्याचा शासनाचा प्रत्यन आहे , असे राज्याचे मत््यव्यवसाय
दवकास मुंत्री एकनाथराव खडसे याुंनी आज येथे साुंदगतले.
‘सहकार सगुंध’ या मादसकाछया मछिीमार दवशेषाुंकाछया प्रकाशन प्रसुंगी येथील
तारापोरवाला मत््यालयात खडसे बोलत होते . प्रकाशन समारुंभास मत््य व्यवसाय
आयक्त मधकरराव गायकवाड तसेच मच्छिमार सुंघटनाुंचे पदादधकारी उपच््थत होते .
मच्छिमार धोरणासुंबध
ुं ाुंने आपण केंद्र शासनाकडे काही उपयक्त सूचना पाठदवल्या
असल्याचे साुंगून खडसे पढे म्हणाले की, या धोरणाला अुंतीम ्वरुप दे ण्यापूवी मी
मच्छिमारीशी सुंबुंधीत व्यक्ती व सुं्था याुंछयाशी दवचार दवदनयम करीत आहे . धोरणासाठी
मच्छिमाराुंकडू न मोठ्या प्रमाणात सूचना याव्यात, अशी अपेक्षा आहे . समद्रात होणारे
प्रदू षण, खाडी लगत मासेमारीची सदवधा, नष्ट्ट होत चाललेल्या माशाुंछया प्रजातींचे
सुंरक्षण, मच्छिमारीवरील दनबंधाची कठोर अुंमलबजावणी यावर आमचा भर राहणार आहे .
राज्याछया सागर मयादे त परप्राुंतातील मच्छिमाराुंकडू न वेगवान बोटीव्दारे होणारे
अदतक्रमण या दवषयावर मी कनाटकछया या खात्याछया मुंत्रयाुंबरोबर चचा केली असल्याचे
साुंगून खडसे पढे म्हणाले की, या दवषयावर गोवा, महाराष्ट्र, गजरात या दतन्ही राज्याुंची
एक सुंयक्त बैठक घेण्याचा आमचा दवचार आहे .
मासेमारीमळे अन्नधान्यावरील भार कमी होतो. त्यामळे मासेमारी व्यवसाय
वाढदवण्याकरीता प्रदशदक्षत मनष्ट्यबळ आदण नवीन तुंत्रज्ञान उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार
आहे . यासाठी रत्नादगरी मत््य महादवद्यालयात सदवधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील,
असेही खडसे यावेळी म्हणाले.
सागरी मच्छिमारीबरोबरच गोड्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसायास प्रोत्साहन,
अनदानावर जाळी व सवलती दे ण्याचा दवचार असल्याचे साुंगून खडसे पढे म्हणाले की,
शेतकऱ्याुंप्रमाणेच मच्छिमाराुंना दे खील पॅकेज दे ता येईल का, यावर आम्ही दवचार करु.
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काही ठळक मुद्दे

 ठाणे व रत्नादगरी भागात मच्छिमाराचे दोन मोठे मे ळावे
घ्यायचा आमचा दवचार आहे .
 कोळुं बी बीज सुंवधचनासाठी कोणी पढे आल्यास नाममात्र दराने
शासकीय जागा व सवलती दे ऊ.
 राज्यात फक्त मासे दवक्रीकरीता अनेक दठकाणी माकेटस्
बाुंधून तयार आहे त. तेथे शीतगृह, साठवणक गृह, मासे

्वछि करण्याची तसेच खारदवण्याची सदवधा, दनयातीसाठी
प्रोसेससग यदनट दनमाण करणार.


दबगर याुंदत्रकी होड्याव्दारे मच्छिमारी करणाऱ्याुंना सुंरक्षण
दमळावे म्हणन मच्छिमारी सुंबध
ुं ातील केंद्राछया योजना राज्यात
बळकट करण्यासाठी केंद्रीय मुंत्री श्री.राधामोहन ससग
याुंछयाशी मी चचा केली आहे .

समद्र दकनाऱ्यानदजकछया गावठाणाुंछया जागाुंवर मोठ्या प्रमाणात अदतक्रमण झाले
आहे . या जागा परुंपरागत मच्छिमारी करणाऱ्या मच्छिमाराुंना दमळाव्यात, अशी दवनुंती
राज्य मच्छिमार सहकारी सुंघाचे अदयक्ष रामदास सुंधे याुंनी यावेळी केली.
सरुवातील सहकार सग
ुं ध मादसकाचे सुंपादक भालचुंद्र कलकणी याुंनी ्वागत व
प्रा्तादवक केले, त्यावेळी श्री.खडसे याुंनी पसचदसन मच्छिमारी जाळयाुंवर दनबंध
घातल्याबद्दल उपच््थत दवदवध मच्छिमार सुंघाछया पदादधकाऱ्याुंनी त्याुंचे आभार मानले.
सहकार भारतीचे सदचव डॉ.उदय जोशी व अन्य पदादधकारी आवजूचन उपच््थत होते .
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