
 

PRESS RELEASE  

એમપીઇડીએની મડ કે્રબ હેચરી ટેક્નોલોજીને 20 વર્ષ માટે પેટન્ટ રાઇટ્સ મળ્ાાં 

• ટેક્નોલોજી વૈવવધ્્સભર એક્વાકલ્ચર અને સીફડુ વનકાસોને વેગ આપશેેઃ એમપીઇડીએ ચરેમેન 

કોચી, 17 મે, 2021: ભારતના એક્વાકલ્ચર સેક્ટરમાાં અનોખી સસસિ હાાંસલ કરતાાં એમપીઇડીએ-આરજીસીએની 

દેશમાાં પોતાના પ્રકારની પ્રથમ મડ કે્રબ હેચરી ટેક્નોલોજીને ભારત સરકારના કાંટર ોલર જનરલ ઓફ પેટન્ટ, સડઝાઇન 

એન્ડ ટર ેડ માક્સસ દ્વારા 2011થી 2030 સુધી 20 વર્સ માટે પટેન્ટની માંજૂરી આપવામાાં આવી છે. 

મડ કે્રબ માટે હેચરી ટેક્નોલોજી (વૈજ્ઞાસનક નામ - Scylla serrata) દસિણ પૂવીય એસશયાઇ દેશોમાાં સારી માગ 

ધરાવતી પ્રજાસત છે, જ્ાાં જીવાંત કે્રબ્સને પસાંદગીના સીફુડ તરીકે સૌથી વધુ પસાંદ કરવામાાં આવે છે અને તેનો 

સવકાસ રાજીવ ગાાંધી સેન્ટર ઓફર એક્વાકલ્ચર (આરજીસીએ) દ્વારા કરવામાાં આવ્યો છે, જ ે મસરન પ્રોડક્્સ 

એક્સપોટસ  ડેવલપમેન્ટ ઓથોસરટી (એમપીઇડીએ)ની ડેવલપમેન્ટ પાાંખ છે. 

એમપીઇડીએના ચેરમને શ્રી કે એસ શ્રીસનવાસે જણાવ્યુાં હતુાં કે ભારતીય એક્વાકલ્ચરના ઇસતહાસમાાં આ નોાંધપાત્ર 

સસસિ છે કારણકે પ્રથમવાર કેન્ર સરકાર ેદેશમાાં આ ટેક્નોલોજી માટે પેટન્ટની માંજૂરી આપી છે. 

શ્રી શ્રીસનવાસ કે જઓે આરજીસીએના પણ પ્રેસસડેન્ટ છે, તેમણે ઉમેયુું હતુાં કે, માત્ર સશ્રમ્પ ફાસમુંગ ઉપર ધ્યાન કેસન્રત 

કરવાની જગ્યાએ એક્વાકલ્ચર માટે વસૈવધ્યસભર પ્રજાસતનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્છતા ફામસસસની સીડની જરૂસરયાતોન ે

પૂણસ કરવામાાં તે ઉપયોગી બની રહેશે. એમપીઇડીએ આ સસસિ દેશના ફામસસસને કે જમેણે સહયોગ પ્રદાન કયો છે 

તથા આરજીસીએના યવુા સવજ્ઞાનીઓએ આ મનોબળ વધારતી ઉપલસબ્ધ હાાંસલ કરવા સખત પ્રયાસો કયાું છે, 

તેમને સમસપસત કર ેછે. 

ભારતમાાં મડ કે્રબ માટે બીજી કોઇ હેચરી ન હોવાની બાબતને ધ્યાનમાાં લેતાાં આરજીસીએએ  વર્સ 2011માાં કાંટર ોલર 

જનરલ ઓફ પેટન્ટ, સડઝાઇન એન્ડ ટર ેડ માક્સસ સમિ મડ કે્રબર હેચરી ટેક્નોલોજી માટે પેટન્ટ રાઇટ માટે અરજી 

કરી હતી. 

જોકે, એક લાાંબી અને કઠીન પ્રસક્રયા બાદ પેટન્ટની માંજૂરી આપવામાાં આવી છે. સવશ્વની સવસવધ સાંશોધન 

સાંસ્થાઓએ આ બાબતે જાણીતા સનષણાાંતો સાથે ચચાસ કરી હતી કે જમેણે સવસવધ સાંશોધન સાંદભો આપયાાં હતાાં 

તેમજ તથ્યો અને આાંકડાઓ સાથે આરજીસીએના સવજ્ઞાનીઓ સાથે ઘણી બેઠકો યોજી હતી. સવસવધ બાબતોન ે

તપાસ્યાાં બાદ આખર ેએમપીઇડીએ-આરજીસીએને 20 વર્સ માટે હેચરી ટેક્નોલોજીના પેટન્ટ રાઇ્સ આપવાનો 

સનણસય કરવામાાં આવ્યો છે, જ ેભારતમાાં સવસશષ્ટ છે. 

સવશેર્રૂપે દસિણ પૂવસ એસશયન દેશોમાાં મડ કે્રબની જાંગી માગને જોતાાં એમપીઇડીએએ વર્સ 2004માાં મડ કે્રબ સીડ 

(કે્રબ-ઇનસ્ટાર તરીકે જાણીતા)ના ઉત્પાદન માટે પાઇલોટ પ્રોજકે્ટની શરૂઆત કરી હતી અને ત્યારબાદ વર્સ 

2013માાં વાસર્સક 1 સમસલયનની િમતા સાથે ભારતમાાં પ્રથમવાર વાસણસજ્ક હેચરી તૈયાર કરી હતી. તેની માગમાાં 

વૃસિને જોતાાં આરજીસીએની મડ કે્રબ હેચરીની સીડ ઉત્પાદન િમતા વધારીને વાસર્સક 1.4 સમસલયન કરવામાાં 

આવી છે. 

સફસલપાઇન્સના સાઉથઇસ્ટ એસશયન સફશસરઝ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર (એસઇએએફડીઇસી) તરીકે ઓળખાતા 

ઇન્ટરનશેનલ ઇસન્સ્ટટ્યુટના એક્વાકલ્ચર સડસવઝનના જાણીતા સવજ્ઞાની ડો. એસમસલયા ટી. સક્વસનસટઓએ વર્સ 

2013 સુધી આરજીસીએને કન્સલ્ટન્સી સવેાઓ પૂરી પાડી હતી. ત્યારબાદ ટૂાંકા સમયગાળામાાં આરજીસીએના 

સવજ્ઞાનીઓએ ટેક્નોલોજીને સ્ટાન્ડડાસઇઝ કરી છે. 

એમપીઇડીએના ચેરમેને જણાવ્યુાં હતુાં કે, સૌથી મોટી સસસિ કે્રબ ઇનસ્ટારના જીસવત રહેવાનો દર ત્રણ ટકાના વલ્ડસ 

રકેોડસથી સાત ટકા થયો છે. વધુમાાં હેચરી યસુનટ એવા પ્રકાર ેસડઝાઇન કરવામાાં આવ્યુાં છે કે તમામ સેક્શન એક છત 



 

નીચે રહે છે અને બાયો-સસક્યુસરટીના તમામ ઉપાયો છે. અત્યાર સુધીમાાં 7.28 સમસલયન સીડ્સનુાં ઉત્પાદન કરવામાાં 

આવ્યુાં છે અને દેશભરમાાં 659 ફામસસસને સપલાય કરવામાાં આવ્યાાં છે. 

આરજીસીએ સી બાસ, મડ કે્રબ, સજનેસટકલી ઇન્પ્રુવ્ડ ફામ્ડસ સતલાસપયા (સગફ્ટ), કોસબયા, પોમ્પાનો અને આસટસસમયા 

જવેી સવસવધ એક્વાકલ્ચર પ્રજાસતના વાસણસજ્કરણને બળ આપી રહ્ુાં છે. તે એક્વાકલ્ચર માટે પ્રમુખ ઇનપટુ એવાાં 

ગુણવત્તાયુક્ત સીડ્સના ઉત્પાદન અન ેસપલાય દ્વારા ભારતની મસરન પ્રોડક્્સની સનકાસન ેવધારવા ઉપર કેસન્રત 

છે. 

શ્રી શ્રીસનવાસે ઉમેયુું હતુાં કે, અમે ઇસન્ડયન કાઉસન્સલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર સરસચસ (આઇસીએઆર)ની સાથે-સાથે કેન્ર 

સરકારના સડપાટસમને્ટ ઓફ કોમસસ અને સડપાટસમેન્ટ ઓફ સફશસરઝનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે જમેણ ે

ભારતમાાં વસૈવધ્યસભર એક્વાકલ્ચરના પ્રોત્સાહન માટે પ્રોજકે્્સના અમલીકરણ માટે એમપીઇડીએ-

આરજીસીએને સતત સહયોગ પ્રદાન કયો છે. 

ENDS 


