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జాతీయ మత్స్య విధానం, 2020 
1.0 పరిచయం 

పురాణాలు, సంసెృత్త మరియ  సామాజిక అంశాలు మ డిపడివ్ుని భారతీయ మత్స్యసంపద ఉత్సతరాన 

ఉని శక్ితవ్ంత్సమ ైన హ మాలయాల నుండి దేశంలోని దవవపకలాంలో సగం చుటటు  ఉని మహాసమ దరా ల వ్రకు ఒక 
పరత్ేాకమ ైన మరియ  విభినిమ ైన భౌగోళిక శరరణ లలో ఉందధ.  పరపంచ మత్స్య దృషాు ంత్సంలో అసమానమ ైన, 

దేశంలోని ఆశచరాపరిచే మత్స్య జీవ్వ ైవిధ్ాం వాజమ లుత్ొ కూడినవి మరియ  కవ్చమ లు కలిగినవి మరియ  
జల మొకెల త్ో సాషుమ ైన వివిధ్రక్ాలు కలిగి ఉందధ, ఇదధ లక్షలాదధ మందధక్ి పరత్సాక్షంగా మరియ  అనేక మందధక్ ి

మత్స్య సహాయక క్ారాకలాపాలలో జీవ్నోపాధధని అందధసుత ందధ. 

1950 ఆరంభంలో మత్స్యరంగంలో పరణాళిక్ాబ్దిమ ైన అభివ్ృదధిక్ి తీసుకువ్చిచనపాటి నుండి ఇదధ చాలా 

వేగంగా ప రిగి, ఇపుాడు భారత్సదేశం యొకె మొత్సతం చేపల ఉత్సాత్తత  3..6  మిలియన్ మ టిరక్ టనుిలు (013 -

39) వ్దే ఉందధ. భారత్సదేశం చెైనా మరియ  ఇండోనేషథయా త్సరువాత్స పరపంచంలో మలడవ్ అత్తప దే చేపల 

ఉత్సాత్తతదారుగా నిలిచిందధ. సమ దర మత్స్యరంగం 5..3 మిలియన్ మ టిరక్ టనుిల (మి.మీ.) అంచనా సామరియం 
వ ైపు వ ళ్ళే స్థిరమ ైన పథానిి క్ొనసాగిసుత నిదధ, క్ాని గత్స మలడు దశాబ్ాే లలో అసాధారణమ ైన వ్ృదధిని పరదరిశంచిన 

ఆక్ావకలచర్, పరపంచంలో చేపల ఉత్సాత్తతలో రకండవ్ సాి నంలో భారత్సదేశానిి నిలిపథందధ. 

మత్స్యరంగం జాతీయ జనాభాలో 2.04 శాత్సం ఉని 28 మిలియనో మందధ మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల 

రకైత్సులకు జీవ్నోపాధధ కలిాంచడం, మ ఖ్ాంగా య వ్త్స మరియ  మహ ళల ఉపాధధ కలానకు, మరియ  ఆహారం 

మరియ  పర షక భదరత్స మరియ  విదేశీ మారక ఆదాయాలను తీరచడానిక్ి అపారమ ైన అవ్క్ాశాలను అందధసుత ందధ. 
2018-19లో, ఈ రంగం యొకె సథి ల విలువ్ సంకలనం (జివిఎ) పరసుత త్స ధ్రల వ్దే రూ .2,12,915 క్ోటటో , ఇదధ 

జాతీయ జిడిపథలో 1.12 శాత్సం మరియ  వ్ావ్సాయం మరియ  అనుబ్ంధ్ రంగం నుండి జివిఎలో 7.28 శాత్సంగా 

వ్ుందధ. ఇదే క్ాలంలో ఈ రంగం 13.92 లక్షల టనుిల సమ దర ఉత్సాత్సుత లను ఎగ మత్త చేయడం దావరా 46,589 

క్ోటటో  ప ందధందధ. మొత్సతం మీద, 2014-15 నుండి 2018-19 వ్రకు, ఈ రంగం సగటట వారిిక వ్ృదధి  10.87 శాత్సం 

నమోదు చేస్థందధ, ఇదధ స్థిరమ ైన (2011-12) ధ్రల వ్దే జాతీయ ఆరిిక వ్ావ్సి (7.16%) వ్ృదధి  కంటే ఎకుెవ్. 

సమ దర మరియ  భలమి ఉపరిత్సల మత్స్య జలాలోో  ఇపాటివ్రకు విసత ృత్స మరియ  త్సకుెవ్ 

ఉపయోగిత్సగల వ్నరులకు విసతరించడానిక్ి భారత్సదేశ మత్స్య రంగం అపారమ ైన సామరాి యనిి అందధసుత ందధ. 
ఆక్ావకలచర్ నుండి ఉత్సాత్తత  మరియ  ఉత్ాాదకత్సలో గణనీయమ ైన ప రుగ దల; వ్ావ్సాయం, ఉదాానవ్న, పౌల్ట్ు ీ

మరియ  పశువ్ుల వ్ంటి ఇత్సర వ్ావ్సాయ రంగాలత్ో ఉత్ాాదక అనుసంధానం; అలంక్ారమ ైన ఆహారేత్సర మత్స్య 
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విసతరణ; మరియ  దేశం యొకె ప రుగ త్సుని జనాభాకు ఒమేగా -3 క్ొవ్ువ ఆమాో లు అధధకంగా ఉండే పర షకమ ైన 

చేపల పర ర టీన్ లభాత్సను ప ంచడంలో సహాయక్ారిగా వ్ుంటటందధ. పరాావ్రణ విషయంలో చెరువ్ు, టాాంకులు 

మరియ  వ్రద మ ైదానాలు వ్రిపునీటిని నిలువ్ వ్ుంచడంలో మరియ  పటటు క్ోవ్డంలో చాలా మ ఖ్ామ ైన పాత్సర 

పర షథసాత యి. ఈ పరక్ిరయలో భలగరభ జలాలను త్తరిగి వ్ృదధి   చేయడానిక్ి విలువ ైన మ రుగకైన ఏజకంట గా పనిచేసాత యి. 

దేశంలో ప రుగ త్సుని జనాభా మరియ  చేపల పర ర టీన్ క్ోసం ప రుగ త్సుని అవ్సరాలత్ో, వ్నరుల 

స్థిరమ ైన అభివ్ృదధి  అవ్సరం ఇపుాడు గత్సంలో కంటే చాలా ఎకుెవ్గా ఉందధ. అటటవ్ంటి డిమాండోను 

సరిపర లచడానిక్ి మరియ  నేటి అవ్సరాలను తీరచగల మరియ  రేపటి అవ్సరాలకు మంచి మత్స్య సంపదను  
వ్ృదధి  పథానిి నిరాి రించడానిక్ి, దేశం మంచి జాతీయ మత్స్య విధానానిి చటరా నిి అభివ్ృదధి  చేయడం అవ్సరం. 

క్ావ్లస్థన ఉత్సాత్తత  మరియ  ఉత్ాాదకత్స సాి యిలను క్ొనసాగించడంలో సహాయపడే సంగరహ మరియ  పాలన 

మత్స్యప ంపక చేపల వ్నరులను సమ చిత్సంగా ఉపయోగించుక్ోవ్డానిక్ి ఈ విధానం నమలనాపటానిి 

అందధసుత ందధ. ఈ విధాన మ సాయిదా రాబ్ో యిే క్ాలంలో రాషు  ీ మరియ  క్ేందరపాలిత్స సాి యిలలో ఇలాంటి 

క్ారాకరమాలకు మారగనిరేేశం చేసుత ందని కూడా భావిసుత నాిరు. 

మత్స్య వ్నరులు ఆరోగాం మరియ  వ్నరుల సమగరత్స మరియ  దానిలోని మొకె మరియ  జంత్సు 
సంపదను నిరణయించే విభిని పరాావ్రణ వ్ావ్సిలలో అమరచబ్డిందనే వాసతవానిి అంగీకరించి, జాతీయ మత్స్య 

విధానం పరవత్ాల నుండి సమ దరపు దృశాాలత్ో కూడిన పరిరక్షణ పదిత్తని అనుసరిసుత ందధ. 

ఈ రంగం బ్ాహా వ్నరుల నుండి కనీస పరత్తకూల పరభావాలను అందుకుంటటందని మరియ  ఈ పరక్ిరయలో 
పరాావ్రణంప ై కనీస పరత్తకూల పరభావాలను సృషథుసుత ందని ఇదధ నిరాి రిసుత ందధ. 'బ్లో  ఎక్ానమీ' యొకె చటరంలో 

జాతీయ మత్స్య విధానం వ్ావ్సాయం, పశుసంపద, నీటి వ్నరులు, జల విదుాత్ శక్ిత, శక్ిత, అటవీ మరియ  

పరాావ్రణం, పరాావ్రణ పరాాటక రంగం, గరా మీణాభివ్ృదధి , షథపథాంగ్ మొదల ైనవి ఇత్సర ఆరిిక రంగాలత్ో ఉత్ాాదక 

సమ ైకాత్సను నిరాి రించి 'బ్లో  ఎక్ానమీ' లక్ష్యాలను చేరుక్ోవ్డానిక్ి ఉపయోగపడుత్సుందధ. 

వాత్ావ్రణ మారుాల మధ్ా ప రుగ త్సుని గోో బ్ల్ వారిమంగ్, త్సుఫానులు మరియ  సునామీలు, వ్రదలు 

మరియ  కరువ్ు వ్ంటి విపరీత్సమ ైన సహజ సంఘటనల నుండి ఫథషథంగ్ కమలానిటీల దురబలత్ావనిి త్సగిగంచడానిక్ి 
జాతీయ మత్స్య విధానం త్సగిన పరా ధానాత్స ఇసుత ందధ మరియ  COVID-39 మహమామరి వ్ంటి ఇత్సర అపయరవమ ైన 

పరిస్థిత్సులను ఇత్సర మ పుాలను అధధగమించడానిక్ి సంఘాల స్థిత్తసాి పకత్స నిరాి రిసుత ందధ. 

మత్స్య సంపద కరమంగా పరపంచీకరణ వాత్ావ్రణంలోక్ి మారుత్సుందనే వాసతవానిి గ రితంచి వాణిజాం, నీట ి

బ్ేస్థనో భాగసావమాం, ఇంటర్ ఎక్్ కూో జివ్ ఎకనామిక్ జోన్ (EEZ), వ్లస చేపల జాత్సుల కదలిక,పరత్సాక్ష జల 
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జంత్సువ్ుల టరా న్్-బ్ౌండరీ కదలిక, చటువిరుదిమ ైన, నివేదధంచని మరియ  కరమబ్దవికరించని చేపలు పటుడం, 

చివ్రకు బ్ ైండింగ్ మరియ  నాన్-బ్ ైండింగ్ సవభావ్ం యొకె అంత్సరాా తీయ సాధ్నాలకు భారత్సదేశం యొకె 
కటటు బ్ాటటో  కూడా ఎన్ ఎఫ పథ పరిగణనలోక్ి తీసుకుంటటందధ. 

అదేవిధ్ంగా, భాగసావమా మత్స్య పరాావ్రణ వ్ావ్సిల యొకె సరిహదుే  నిరవహణలో మరియ  వాటిలో 

ఉని వ్నరులలో మరియ  వారి దవరఘక్ాలిక సుస్థిరత్స క్ొరకు సహక్ార ఏరాాటోను నిరాి రించడానిక్ి పరా ంతీయ 

అంశాలు కూడా ఎన్ ఎఫ పథలో త్సగినంత్సగా పరత్తబంబసాత యి. 

చివ్రగా, మత్స్య రంగానిక్ి పరభ త్సవం ఒక పరత్ేాక మంత్తరత్సవ శాఖ్ను సృషథుంచిన సథారితత్ో ఈ విధానం 0105 

నాటికి్ భారత్సదేశానిి 5.1 టిరలియన్ డాలరో ఆరిిక వ్ావ్సిగా మారచడంలో ఇత్సర అభివ్ృదధి  రంగాలత్ో మత్స్య సంపద 

సమాన భాగసావమిగా ఉండేలా జాతీయ నాయకత్సవం మరియ  దేశ నాయకత్సవం నిరేేశించిన అభివ్ృదధి  లక్ష్యాలకు 

అదేం పడుత్సుందధ. 

2.0 ముందుమాట 

రాజాాంగంలోని క్ారి్నల్ సథత్రా ల ఆధారంగా, మరియ  పరజలు పాలగగ నే విధానానిి అవ్లంబంచడం దావరా, 

జాతీయ మత్స్య విధానం ఈక్ివటీ మరియ  సమానత్ావనిి మరింత్సగా ప ంచడం, స్థిరత్ావనిి నిరాి రించడం, లింగానిి 

పరధాన సరవ్ంత్త చేయడం మరియ  దాని పాత్సరను ప ంచడం, సమగర అభివ్ృదధిని పర ర త్స్హ ంచడం, సావవ్లంబ్నను 

పర ర త్స్హ ంచడం మరియ  వ్ావ్సాి పకత్స, భాగసావమాాలను నిరిమంచడం, ఇంటర్ జకనరేషన్ ఈక్ివటీని నిరవహ ంచడం, 

అనుబ్ంధ్ సథత్రా నిి అనుసరించడం మరియ  రాబ్ో యిే ఒక దశాబే్ం పాటట మత్స్య రంగానిక్ి మారగనిరేేశానిి 

రూప ందధసుత ందధ. 

3.0 విజన్ 

“పరసుత త్స మరియ  భవిషాత్ త్సరాల అవ్సరాలను తీరచగల ఆరోగాకరమ ైన మరియ  శక్ితవ్ంత్సమ ైన మత్స్య 

రంగం”. 

4.0 మిషన్ 

"అనిి చరాల యొకె పరధాన వ్నరులలో వ్నరులను నిలబ్ టటు కుంటటనే, జాతీయ మత్స్య విధానం 

మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల సామాజిక మరియ  ఆరిిక లక్ష్యాలను మరియ  శరరయసు్ను కలిగిసుత ందధ 

మరియ  రాబ్ో యిే పదేళేలో దేశ మత్స్య రంగం యొకె సమనవయం మరియ  నిరవహణకు మారగనిరేేశం 
చేయడానిక్ి ఉదేేశించబ్డిందధ. ” 
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5.0 లక్ష్యాలు 

దేశంలో క్ాాపచర్ ఫథషరీస్ మరియ  ఆక్ావకలచర్ యొకె సమగర అభివ్ృదధిని ప ందడం జాతీయ మత్స్య 

విధానం యొకె లక్షాం. మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల శరరయసు్ను పాలస్ీ యొకె పరధాన భాగంలో 
ఉంచుత్సూ, పరాావ్రణ వ్ావ్సి సమగరత్సను క్ాపాడుక్ోవ్డం, వ్నరులు మరియ  అనుబ్ంధ్ ఆవాసాల యొకె 

మంచి నిరవహణ మరియ  స్థిరమ ైన అభివ్ృదధిని నిరాి రించడం, ప రుగ త్సుని జనాభా యొకె ఆహారం మరియ  
పర షక భదరత్సను న రవేరచడం, ఫథషథంగ్ మరియ  వ్ావ్సాయ వ్రాగ ల హకుెలను పరిరక్ష్ించడం మరియ  వారి 

స్థిత్తసాి పకత్సను నిరిమంచడం, భారతీయ చేపలు మరియ  చేపల ఉత్సాత్సుత లను పరపంచవాాపతంగా పర టీపడేలా 

చేయడం మరియ  మత్స్య వ్నరుల స్థిరమ ైన మరియ  త్ెలివిగా ఉపయోగించడంప ై పరపంచ ఎజకండాను 

న రవేరచడానిక్ి భారత్సదేశం యొకె నిబ్దిత్సకు మదేత్సు ఇవ్వడం జాతీయ మత్స్య విధానం పరధాన ఉదేేశం. 

6.0 వయాహం 

జాతీయ మత్స్య విధానం (ఎన్.ఎఫ.పథ) దేశం యొకె మొత్సతం భలమిని మరియ  ఇఇజకడ్ ను (EEZ)  కలిగి 
ఉంటటందధ మరియ . ఇదధ పదేళో (2021-2030) క్ాలపరిమిత్తలో స్ ట చేయబ్డిందధ. ఈ వ్యాహం యొకె విసత ృత్స 

పారామిత్సులు 10 విభాగాల (6.1-6.10) క్ిరంద వివ్రించబ్డా్ యి. 

6.1 సముదా మత్స్య సంపద:- 

  సాధారణంగా మత్స్య రంగం యొాకె సమరేత్స మరియ  సమ దర మత్స్య ఉప రంగం యొకె 

సామరేయం పరత్ేాకంగా భారత్స అభివ్ృదధి  పరణాళికలో చాలా మ ందుగానే గ రితంచబ్డా్ యి. జనాభా యొకె ఆహారం 
మరియ  పర షక అవ్సరాలను భదరపరచడమే క్ాకుండా, వాణిజా మరియ  వాణిజాంలో సమ దర మత్స్య సంపద 

కూడా ఒక మ ఖ్ామ ైన పాత్సర పర షథసుత ందధ మరియ  ఈ పరక్ిరయలో తీరపరా ంత్స సమాజాల ఉపాధధ మరియ  

జీవ్నోపాధధని పర ర త్స్హ సుత ందధ. 

1976 లో EEZ పరకటించిన త్సరువాత్స, భారత్సదేశానిక్ి అందుబ్ాటటలో ఉని సమ దర విస్ీత రణం 2.02 

మిలియన్ చదరపు క్ిలోమీటరుో , ష ల్్ వ ైశాలాం 0.372 మిలియన్ చదరపు క్ిలోమీటరుో  మరియ  8000+ 

క్ిలోమీటరో తీరపరా ంత్సం. EEZ ప ై సారవభౌమ హకుెలత్ో, ఈ పరా ంత్సంలోని సమ దర జీవ్న వ్నరులను పరిరక్ష్ించడం, 

అభివ్ృదధి  చేయడం మరియ  సమ చిత్సంగా ఉపయోగించుకునే బ్ాధ్ాత్సను కూడా భారత్ ప ందధందధ. భారత్సదేశంలో 
సమ దర మత్స్యక్ారుల జనాభా 3.77 మిలియనుో గా అంచనా వేయబ్డిందధ. అందులో 0.93 మిలియనుో  చురుక్కైన 

మత్స్యక్ారులు. సుమారు 0.52 మిలియనో మందధ చేపలు పటుడం మరియ  అనుబ్ంధ్ క్ారాకలాపాలలో 

నిమగిమ ై ఉనాిరు, అందులో 69 శాత్సం మహ ళలు. చేపల మారకెటింగ్ లో మహ ళలు మ ఖ్ాంగా చురుకుగా 
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ఉంటారు, మారకెటింగ్ లో పాలగగ నేవారిలో 86 శాత్సం మహ ళలే.సుమారు 14 000 మందధ మహ ళలు చేపల విత్సతనాల 

స్ేకరణలో మరియ  గ లో స్ేకరణ క్ారాకలాపాలలో సమాన సంఖ్ాలో ఉనాిరు. మొత్సతంగా సమ దర మత్స్య రంగం 

చిని త్సరహా మత్స్య సంపదలో పరా బ్లాం కలిగి ఉంటటందధ. 

6.1.1 సముదా మత్స్య సంపదను సుస్థిరపరచడం. 

EEZ నుండ ిసమ దర మత్స్య సంపద యొకె పరసుత త్స సంభావ్ా దధగ బ్డి (PY) 5.31 మిలియన్ మ టిరక్ 

టనుిలు (mmt) గా అంచనా వేయబ్డిందధ. పరసుత త్స దధగ బ్డి (2018-2019) 4.18 mmt ఉండగా, దధగ బ్డిని 

1.13 మి.మీ వ్రకు ప ంచ ేసామరాి యనిి సథచిసుత ందధ. త్సకుెవ్ / కనిప టుబ్డని వ్నరులు 200 నుండి 500 మీటరో 

లోత్సు జోన్ మరియ  సమ దర జలాలోో  లభిసాత యి. 0.23 mmt. టటానా మరియ  టటానా లాంటి చేపల సంభావ్ా 

దధగ బ్డి మినహా, సమ దర జలాలోో ని అనేక ఇత్సర వ్నరులు సాంపరదాయేిత్సర ఫథన్ ఫథష్ లు, ష ల్ ఫథష్ లు, మ ైక్ోు ఫథడుో , 

మరియ  ఓషథయానిక్ స్థెిడ్్ వ్ంటివి. 0.23 మి.మీ. టటానా మరియ  టటానా లాంటి చేపలు మరియ  

ఓషథయానిక్ స్థెిడ్్ (0.63 మి.మీ.) యొకె పయరిత సామరాి యనిి గరహ ంచడం క్ోసం, మత్స్యక్ారులను వాటిని 

పటటు కుని మంచి స్థిత్తలో తీరానిక్ి తీసుకురావ్డానిక్ి వారి న ైపుణాాలు మరియ  సామరాి యలను మ రుగ పరిచే దధశగా 

విధాన క్ారాకరమాలు నిరేేశించబ్డత్ాయి. ఆధ్ునిక ఫథషథంగ్ నౌకలు మరియ  వ్లల స్ేకరణలో సహాయం 
అందధంచడం మరియ  సంభావ్ా ఫథషథంగ్ మ ైదానాలను గ రితంచడం క్ోసం పరిశోధ్నలు, చేపల పటటు బ్డి త్సరావత్స 

చరాల నిరవహణను మ రుగ పరచడం మరియ  విలువ్లను ప ంచడం వ్లన ఆహార భదరత్సను నిరాి రించడం దావరా 
ఈ చొరవ్ మరింత్స పరిపయరణం అవ్ుత్సుందధ. అయిత్ే, అంచనాలలో ఉని అనిశిచత్సులను పరిశీలిస్ేత , పరకృత్త లో 

సహజంగా దోరిక్ే చేపల ప ంపక్ానిక్ి సంబ్ంధధంచి పరపంచ పరమాణాలకు అనుగ ణంగా మరియ  పరధాన సథత్రా లుగా 

స్థిరత్సవం మరియ  ఈక్ివటీత్ో మ ందు జాగరత్సత  విధానం తీసుక్ోవ్లస్థన అవ్సరం ఉందధ. 

సుస్థిరత్సను (పరాావ్రణ, ఆరిిక, సామాజిక మరియ  సంసాి గత్స) భరోసా ఇవ్వడంప ై దృషథు  ప టుడంత్ో, 

వ్నరుల సుస్థిరత్సకు వ్ాత్తరేకంగా ఫథషథంగ్ యత్సిం యొకె హేత్సుబ్దవికరణ చాలా త్సక్షణ అవ్సరం. ఇదధ ఫథషథంగ్ 

క్ారాకలాపాల యొకె ఆరిిక సాధ్ాత్సను నిరాి రిసుత ందధ. 

సవలాక్ాలికంలో, ఈ రంగానిక్ి అదనపు పరవేశానిి ఆపడం దవని లక్షాం, ఆప ై సమత్సులాత్స వ ైపు వ ళ్ళే 

దధశగా ఫథషథంగ్ పరయత్సిం యొకె పునః- పంపథణీ. సమ దర జలాలోో  అదనపు పరయత్సిం త్సకుెవ్ లేదా కనిప టుబ్డని 

వ్నరులకు మాత్సరమే అనుమత్తంచబ్డుత్సుందధ. 

ఇత్సర నిరవహణ చరాలలో, ఫథషథంగ్ రోజులు, ఆపరేషన్ పరా ంత్సం, ఇంజిన్ హార్్ పవ్ర్, గేర్ పరిమాణం, కనిషు 

మ ష్ పరిమాణం, కనీస చటుపరమ ైన పరిమాణం (MLS) మరియ  వాణిజాపరంగా మ ఖ్ామ ైన జాత్సుల క్ోసం 



9 
 

జాతీయ మారగదరశక్ాల అభివ్ృదధి  వ్ంటి ఇన్ పుట మరియ  అవ్ుటటాట నియంత్సరణలు ఉంటాయి. ఈ చరాలకు 

ఫథషథంగ్ నౌకల నియంత్సరణ పరణాళికలు మరియ  వ్నరుల క్ష్ీణత్స నిరోధధంచబ్డటానిక్ి మత్స్య నిరవహణ పరా ంత్ాలను 

సృషథుంచడం దావరా మరింత్స మదేత్సు ఉంటటందధ. మత్స్య సంపద మరియ  సంబ్ంధధత్స సంసిలు క్ష్ీణించిన లేదా 

నషాు ల స్థిత్తలో ఉని చేపల నిలవలకు పునరిిరామణం / పునరుదిరణ పరణాళికలను రూప ందధంచడానిి 

నిరాి రిసాత యి. ఇటటవ్ంటి పరయత్ాిలు సమ దర రానిచంగ్ మరియ  చేపల నిలవలను త్తరిగి నింపడానిక్ి నిరవహణ 

ఎంపథకలుగా కృత్తరమ దధబ్బల విసతరణ మరియ  హాని కలిగించే సమ దర వాత్ావ్రణంలో జాత్సుల వ ైవిధాానిి 

మ రుగ పరచడం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. 

సంభావ్ా దధగ బ్డి అంచనాల ఆధారంగా ఫథషథంగ్ సామరియం క్ోసం సామరియ మదధంపు ఫేరమ వ్ర్ె త్సయారు 

చేయబ్డుత్సుందధ మరియ  గ రితంచబ్డిన చేపల నిలవలను నిరంత్సర పరా త్తపదధకన పటటు బ్డిచేయడానిక్ి వీలుగా 

సాధారణ సాు క్ అస్ స్ మ ంట లు నిరవహ ంచబ్డత్ాయి. 

ఉత్సాత్తత  పరక్ిరయలలో జీవ్వ ైవిధ్ా పరిరక్షణను పరధాన సరవ్ంత్త చేయడం; జాత్సులు-నిరిేషు  మరియ  మండల 

/ పరా ంత్స-నిరిేషు  నిరవహణ పరణాళికలు, వీటిలో పరాావ్రణ మరియ  జీవ్శాసత రపరంగా మ ఖ్ామ ైన పరా ంత్ాల పరిరక్షణ 

(EBSA లు) మరియ  దురబలమ ైన సమ దర పరాావ్రణ వ్ావ్సిలు (VME లు); ఐక్ానిక్ మరియ  

అంత్సరించిపర త్సుని మరియ  విలుపతమ ై పర త్సుని (ETP) జాత్సుల రక్షణ; వ్నరుల స్థిరమ ైన వినియోగం క్ోసం 

పరా దేశిక మరియ  త్ాత్ాెలిక చరాలు; మరియ  సంపరదధంపుల పరక్ిరయల దావరా చేపల రకఫయాజియా యొకె సృషథు  

పరయత్ాిలు జరుగ త్ాయి. అదే సమయంలో, పరభ త్సవం పరసుత త్సం ఉని సమ దర రక్ష్ిత్స పరా ంత్ాల (ఎంపథఎ) యొకె 

సమీక్ష మరియ  ఆవ్రతన మలలాాంకనం కూడా చేపడుత్సుందధ., మరియ  సాంపరదాయ మత్స్యక్ారుల పదవీక్ాల 

హకుెలు సురక్ష్ిత్సంగా ఉండేలా మరియ  అటటవ్ంటి పరిరక్షణ చరాల దావరా వారి జీవ్నోపాధధ పరభావిత్సం క్ాదని 

నిరాి రించడానిక్ి శాసన పరమ ైన సహక్ారానిి అందధంచడానిక్ి పరయత్సిం చేసుత ందధ . 

సమ దర పరాావ్రణ వ్ావ్సి యొకె అనిి జీవ్న మరియ  నిరీావ్మ ైన భాగాల శరరయసు్ మరియ  

వాటాదారుల యొకె సామాజిక లక్షణాలు మరియ  ఆరిిక అవ్సరాలను పరిగణనలోక్ి తీసుక్ొని మత్స్య 
నిరవహణకు పరాావ్రణ వ్ావ్సి సంభందధత్స పధి్త్త (EAFM) అమలు చేయబ్డుత్సుందధ. 

అదే పంథాలో, బ్హుళ-వాటాదారు, బ్హుళ జాత్సులు మరియ  బ్హుళ మత్స్యక్ారులకు 

విజయవ్ంత్సమ ైన నిరవహణ వ్ావ్సిలలో ఒకటిగా పరపంచవాాపతంగా గ రితంచబ్డిన భాగసావమా నిరవహణ లేదా 
సహ-నిరవహణ పర ర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ. దేశంలో సహ నిరవహణను పర ర త్స్హ సథత  క్ేరళ, త్సమిళనాడు, పుదుచేచరి త్ో 

పాటించిన ఉదాహరణలు పరిగణనలోక్ి తీసుక్ోబ్డత్ాయి. మత్స్యక్ారుల యొకె వివిధ్ సమలహాల మధ్ా 
విభేదాలను పరిషెరించడంలో సాి నిక, పరా ంతీయ, అంత్సర్-రాషు  ీమరియ  జాతీయ మత్స్య సంఘాలు కూడా క్ీలక 
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పాత్సర పర షథసాత యి మరియ  ఈ నిరవహణ చరాలను పరవేశప టేు  నిబ్ంధ్నలు ఈ రంగంలోని సంబ్ంధధత్స 

వాటాదారులందరిత్ో సంపరదధంచి పని చేసాత యి. 

పరా దేశిక మరియ  త్ాత్ాెలిక మలస్థవేత్సలు దేశంలోని సమ దర చేపల సంపదను సుస్థేరపరచాడానిక్ి 

సహాయపడా్ యి. ఈ నిరవహణ చరాలు మత్స్యక్ారుల జీవ్నోపాధధని సమరివ్ంత్సంగా మ రుగ పరుసాత యని 
నిరాి రించడానిక్ి, క్ాలావ్రతన సమీక్షలు నిరవహ ంచబ్డత్ాయి, మ ందసుత జాగరత్సత  విధానంత్ో సహా మరియ  

మత్స్యక్ారులు మరియ  ఇత్సర సంబ్ంధధత్స వాటాదారుల యొకె కలయికత్ో అందుబ్ాటటలో ఉని ఉత్సతమ శాస్ీత రయ 

సమాచారానిి పరిగణనలోక్ి తీసుకుంటాయి. 

పరసుత త్సం, తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు యాంత్తరకకంగా చేపలు పటుడానిక్ి అనుమత్త లేని 

సాంపరదాయ మత్స్యక్ారుల క్ోసం నిరిేషు  పరా ంత్ాలను (తీరం నుండి లోత్సు లేదా దథరం ఆధారంగా) క్ేటాయించారు. 

న ైపుణాం గల మత్స్యక్ారులు జీవ్నోపాధధని నిరంత్సరంగా నిలబ్ టుడానిక్ి టేరిటోరియాల్ యలజ్ ఆఫ రకైట్ ఫర్ 

ఫథషరీష్ (TURF) ఉపయోగపడుత్సుందధ. న ైపుణా  మత్స్యక్ారులకు పరభ త్సవం ఇటటవ్ంటి సహాయానిి అందధసథత న ే
ఉంటటందధ మరియ  వినియోగదారుల సమలహాలత్ో సంపరదధంచి, పరా దేశిక జలాలోో  మత్స్యక్ారులకు పరసుత త్సం 

అందుబ్ాటటలో ఉని పరా ంత్ానిి ప ంచడానిి పరిశీలిసుత ందధ. 

మత్స్య నిరవహణ యాజమానాం ఒక సమగర విధానానిి అనుసరిసుత ందధ సాంపరదాయిక జాా నం మరియ  

విజాా న శాసాత ీ నిి వాాపార సథత్రా లత్ో మిళిత్సం చేసుత ందధ మరియ  పరా ధ్మిక వాటాదారుల యొకె సమరివ్ంత్సమ ైన 

కలయిక మరియ  మత్స్య సంపద పరాావ్రణ మరియ  ఆరిికంగా స్థిరంగా ఉండేలా సహాయక చరాలలో నిమగిమ ై 
ఉంటటందధ. వ్నరుల సమృదధి  మరియ  పంపథణీ వ్ంటి సమ దర మత్స్య రంగం యొకె మ ఖ్ా లక్షణాలప ై; నిజ-

సమయ వ్నరుల పటాలు; ఉత్ాాదకత్స అంచనాలు; రియల్ టెైమ ప టెనిియల్ ఫథషథంగ్ జోన్ (పథఎఫ జకడ్) 

సలహాదారులు; మరియ  మత్స్యక్ారుల పరయోజనం క్ోసం వాత్ావ్రణ సథచన, జాా న నిరవహణ విధానం దావరా 

త్సవరిత్సంగా మరియ  సులభంగా వాాపథత  చెందడానిక్ి మరియ  సమాచార లభాత్సను ప ంప ందధసుత ందధ. ఇన్రేమషన్ 

టెక్ాిలజీ (ఐటి) మరియ  స్ేాస్ టెక్ాిలజీ (ఎస్ీు) వాడకం మత్స్యక్ారుల సంఘానిక్ి మదేత్సుగా పరయోజనాలను 

ప ందటానిక్ి వాంఛనీయ వినియోగానిక్ి ఉపయోగపడుత్సుందధ. 

ఆఫ షర ర్ వాటర్్ మరియ  ఏరియాస్ బయాండ్ నేషనల్ జురిస్థ్క్షన్ (ఎబఎన్ జక) లో చేపలు పటుడానిక్ి 

అధధకమ ైన మలలధ్నం మరియ  సాంక్ేత్తకత్స అవ్సరం. సమగర అభివ్ృదధి  క్ోసం సమ దర మత్స్య సంపద యొకె 

సామరాి యనిి పయరితగా ఉపయోగించుక్ోవ్డానిక్ి లోత్ెైన సమ దరపు చేపలు పటుడం మరియ  పరా స్ స్థంగ్ లో ప ై రవేట 
ప టటు బ్డులు పర ర త్స్హ ంచబ్డత్ాయి. వ్ావ్సాి పకత్స అభివ్ృదధి , మ రుగకైన సాంక్ేత్తక పరిజాా నం, పబోక్-ప ైరవేట 

పారునర్ షథప్ (పథపథపథ) ఏరాాటటో  మరియ  సమ దర మత్స్య రంగానిక్ి సంసాి గత్స ఫ ైనాన్్ ను బ్ాగా ప ంచడం 



11 
 

పరర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ. అంత్ేక్ాకుండా, ఈ రంగం యొకె సమగర అభివ్ృదధి  క్ోసం స్ీఫుడ్ పరా స్ స్థంగ్ మరియ  

ఎగ మత్త రంగానిి సమ దరలోత్సులలో  ఫథషథంగ్ పరిశరమత్ో ఏక్ీకృత్సం చేయడానిక్ి పదిత్సులు రూప ందధంచబ్డత్ాయి. 

లోత్ెైన సమ దరపు చేపల వేటను చేపటుడానిక్ి మరియ  పరా చురాం ప ందటానిక్ి, మత్స్యక్ారులకు 

న ైపుణాాలు మరియ  సామరాి యలను ప ంచడానిక్ి పరభ త్సవం క్ొత్సత  పథకం (ల) ను పరవేశప డుత్సుందధ ఇవి పరసుత త్సం 
ఉని లోత్ెైన సమ దరపు ఫథషథంగ్ నౌకలను ఆధ్ునీకరించడం, మత్స్యక్ారుల దావరా క్ొత్సత  / మ రుగకైన సవదేశీ లోత్ెైన 

సమ దర ఫథషథంగ్ ఓడలను పరవేశప టుడం, సహక్ార / సవయం సహాయక బ్ృందాలు (SHG), ఆన్-బ్ో రు్  శిక్షణ 

మరియ  మారకెటటో  మరియ  ఎగ మత్సులకు అనుసంధానం చేసుత ందధ. ఈ యంత్రా ంగాలను / పథక్ాలను 
పరవేశప డుత్సునిపుాడు, ఇఇజకడ్ మరియ  ఎబఎన్ జకలలో చేపలు పటుడానిక్ి సంబ్ంధధంచిన అంత్సరాా తీయ 

సాధ్నాల క్ిరంద నిరేేశించిన నియమ నిబ్ంధ్నలకు కూడా ఇటటవ్ంటి క్ారాకరమాలు కటటు బ్డి ఉండేలా చరాలు 

తీసుకుంటారు. 

EEZ మరియ  అంత్సకు మించిన లోత్ెైన సమ దర వ్నరుల వినియోగం EEZ లో లభించే వ్నరుల పరంగానే 

క్ాకుండా, మౌలిక సదుపాయాలలో కూడా పరిగణించబ్డుత్సుందధ; నౌక నిరామణం, సరేవ మరియ  ధ్ృవీకరణ క్ోసం 

సాంక్ేత్తకత్స; మానవ్ సామరియ అభివ్ృదధి ; బ్లమ ైన పరావేక్షణ, నియంత్సరణ మరియ  పరావేక్షణ (MCS) పాలనత్ో 

సమగరమ ైన మరియ  అమలు చేయగల నియమాలు మరియ  నిబ్ంధ్నలు; మరియ  వాణిజా మత్స్య వ్నరులప  ై

శాస్ీత రయ మరియ  సాంకే్త్తక సమాచారం లభాత్స మరియ  వాటిని లక్షాంగా చేసుకునే ఉత్సతమ ఫథషథంగ్ పదిత్సులు. 
ఏదేమ ైనా, ఇటటవ్ంటి క్ారాకరమాలు విసత ృత్స దేశాల అధధనంలో లేని సమ దర భాగాలు మరియ  ఎ.బ.ఎన్.జక 

(ABNJ) లలోని మత్స్య సంపదకు సంబ్ంధధంచిన అంత్సరాా తీయ ఒపాందాలు / ఏరాాటోలో మరియ  సమ దర 

తీరంలో మత్స్యక్ారుల భదరత్సను క్ాపాడటానిక్ి సరకైన పరావేక్షణ మరియ  సమాచార మారిాడి విధానాలకు లోబ్డ ి

ఉంటాయి. 

తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాల అవ్సరాలు మరియ  రకండు దవవప క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు, 
అండమాన్ & నిక్ోబ్ార్ మరియ  లక్షదవవప్ దవవపాల యొకె పరత్ేాక మరియ  పరత్ేాకమ ైన అవ్సరాలను 

పరిగణనలోక్ి తీసుక్ొని తీరపరా ంత్స రాషు  ీ/ క్ేందరపాలిత్స (య టి) పరభ త్ావలత్ో సంపరదధంచి పరభ త్సవం ఇఇజకడ్ క్ోసం 
సంపయరణ వ్నరుల వినియోగ పరణాళికను అభివ్ృదధి  చేసుత ందధ. అదే సమయంలో, తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స 

పరా ంత్ాల 30 నుండి 011 నాటికల్ మ ైళే (ఎన్ఎమ) మధ్ా ఉని పరా ంత్సం క్ేందర పరభ త్సవం చేత్స నిరవహ ంచబ్డే ఒక 

సాధారణ వ్నరు అని గ రితంచమని క్ోరబ్డుత్సుందధ ఎందుకంటే వారిచే వేరుచేయబ్డిన ఫథషథంగ్ వ్యాహాలు అధధక 

దోపథడీక్ి మరియ  అంత్సర్-రాషు  ీ/ య టి సంఘరిణకు దారితీయవ్చుచ. 
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సమ దర మత్స్య నిరవహణ క్ోసం మ ఖ్ాంగా ప రుగ  దేశాలత్ో, అంత్సర్-రాషు  ీ విభేదాలను అలాగే 

అంత్సరాా తీయ సంఘరిణలను త్సగిగంచడానిక్ి మరియ  నిరవహ ంచడానిక్ి ఒక సంసాి గత్స యంత్రా ంగానిి ఏరాాటట చేస్థ 

బ్లోపేత్సం చేసాత రు. తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు మరియ  దవవపాల ఆరిిక వ్ావ్సిను ప ంచడంలో 

సహాయపడే ఇంటిగేరటెడ్ క్ోసుల్ అండ్ ఐలాండ్్ మత్స్య అభివ్ృదధి  పరణాళికలను పరభ త్సవం త్సయారు చేస్థ అమలు 

చేసుత ందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన ప్రాంతాలు: 

  సరయిన మరయి  బ్ాధ్ాత్ాయ త్సమ నై సాంక్తే్తక పరజిాా నమ  మరయి  స్ేుక్ హో ల్రుల మరియ  సాంపరదాయ 

వ్ృత్తతగా కలిగిన మత్స్యక్ారుల సామరియమ ను ప ంచటం దావరానథ మత్స్య ఉత్సాత్తత  పటటు బ్డ ిదాని త్సరువాత్స చపేటేు  
“పర సుు హరేవసుు ” సౌకరాాలలో ప టటు బ్డులను పర ర త్స్హ ంచడం దావరానథ జాతీయ అధధక్ార పరధిధ బ్యట 

పరదశేాలలో సమ దరలోత్ెనై తీరాలలోను చేపల పటటు బ్డి మరయి  ఇత్సర పరా ంత్స చపేల పటటు బ్డనిి పర ర త్స్హ ంచాలి. 

 పత్సనమ ైన / నాణాత్స త్సగిగన చేపల నిలవలను పునరిిరిమంచడానిక్ి ఫథషథంగ్ పరయత్సిం గరిషుంగా 

మరియ  సథతీరకరణ మరియ  నిరవహణ పరణాళికల అమలు చేయడం 

 సంపరదధంపుల పరక్ిరయల దావరా జాత్సుల-నిరిేషు  మరియ  మండల/పరా ంత్స-నిరిేషు  నిరవహణ పరణాళికల 
వ్ంటి పరిరక్షణ చరాలను అభివ్ృదధి  చేయడం మరియ  EEZ లో వ్నరుల వినియోగం క్ోసం 

సంపరదధంపుల పదిత్తలో సమగర పరణాళికను స్థదిం చేయడం 
 EAFM మరియ  సహ-నిరవహణ విధానాలను అనుసరించడానిి పర ర త్స్హ సుత ందధ. 

 MFRA ల క్ిరంద యాంత్తరకం క్ాని ఫథషథంగ్ బ్ో ట ఆపరేటరోకు క్ేటాయించిన పరా ంత్ానిి ప ంచడానిక్ి 

తీరపరా ంత్ాలు మరియ  కే్ందరపాలిత్సపరా ంత్ాలను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 ఆధ్ునిక ఐటి టెక్ాిలజీల వాడకంత్ో సమ దర మత్స్య రంగం మొత్సతం అంత్సటా విషయజాా న 

నిరవహణను సులభత్సరం చేయడం. 

 సమ దరపు లోత్సులోో  చేపలు పటుడం మరియ  జాతీయ జలాల పరిధధనిదాటి చేపలు పటుడం అభివ్ృదధి  

చేసుత నిపుాడు మత్స్యక్ారుల భదరత్స మరియ  జాతీయ భదరత్సకు భరోసా. 

6.1.2 పరావేక్షణ, నయంతా్సణ మరియు నఘా 

సమ దర మత్స్య రంగానిక్ి మంచి మరియ  సమరివ్ంత్సమ ైన MCS పాలన క్ోసం పరభ త్సవం రూప ందధంచిన 

MCS (NPOA-MCS) ప ై జాతీయ క్ారాాచరణ పరణాళికను అనుసరించి, పరసుత త్సం ఉని యంత్రా ంగాలు మరింత్స 

బ్లోపేత్సం క్ావాలి. పరసుత త్సం, సమ దర రంగంలో పనిచేస్ే అనిి ఫథషథంగ్ నౌకలు (ఆరిుసానల్, మోటరకైజ్్, మ కన ైజ్్ 

మరియ  నాన్-మ కన ైజ్్) నమోదు చేయడానిక్ి పరభ త్సవం ఆన్ ల ైన్ యలనిఫాం రిజిస్ేు షీన్ అండ్ ల ైస్ ని్ంగ్ స్థసుమ 



13 
 

(రియల్ క్రా ఫ్టు) ను కలిగి ఉందధ. రిజిస్ేు షీన్ మరియ  ల ైస్ ని్ంగ్ దావరా చేపల పటటు బ్డి మరియ  పరయత్సిం 
మరియ  ఫథషథంగ్ నియంత్సరణను అమలులో ఉంచినపుాడు, సమ దరతీర రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు క్ోసుల్ 

మ రకైన్ పర ల్ట్సులు మరియ  ఇండియన్ క్ోస్ు  గార్్ (ఐస్థజి) యొకె మత్స్య శాఖ్ (డిఓఎఫ) యొకె అధధక పరమేయం 

దావరా ఎంస్థఎస్ క్ారాకలాపాలు మరింత్స బ్లోపేత్సం అవ్ుత్ాయి. చిప్-ఆధారిత్స సామర్ు రిజిస్ేు షీన్ క్ారు్ లను 
పరవేశప టుడం, లాగ్ బ్ క్ లను త్సపానిసరిగా ఉపయోగించడం (క్ాగిత్సం మరియ  ఎలక్ాుా నిక్ రకండథ) మరియ  

అంత్సరిక్ష సాంక్ేత్తక పరిజాా నం మరియ  ఐటి సాధ్నాలను విసత ృత్సంగా ఉపయోగించడం దావరా MCS లో బ్లోపేత్సం 

మరియ  మ రుగ దలలు దశలవారీగా జరుగ త్ాయి. మరింత్స పరభావ్వ్ంత్సమ ైన MCS వ్ావ్సిను ఏరాాటట 

చేయడానిక్ి క్ేందర పరభ త్సవం రాషు  ీ / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాల పరభ త్ావలత్ో కలిస్థ పని చేసుత ందధ మరియ  MCS 

నిరావహకుల న ైపుణాాలు మరియ  సామరాి యలను ప ంప ందధంచడంలో సహాయపడుత్సుందధ .MCS విధ్ుల 

అమలులో సమాజం యొకె పాత్సర కూడా అవ్సరం. 

రిజిస్ేు షీన్, సరేవ మరియ  ధ్ృవీకరణకు సంబ్ంధధంచిన చటుం (లు), గ రితంపు పత్రా లు మరియ  టరా క్ింగ్ 

పరికరాలను త్సపానిసరిగా తీసుక్కళోడం, నిబ్ంధ్నలను ఉలోంఘ ంచినందుకు జరిమానాలు, సమ దర భదరత్స మరియ  

ఫథషథంగ్ నాళ్ాల స్థబ్బందధ నిబ్ంధ్నలను మత్స్య రంగం యొకె అవ్సరాలను తీరచడానిక్ి నవీకరించడం అవ్సరం 
మరియ  ఫుడ్ అండ్ అగిరకలచరల్ ఆరగన ైజేషన్ (FAO), ఇంటరేిషనల్ మారిటెైమ ఆరగన ైజేషన్ (IMO), 

ఇంటరేిషనల్ లేబ్ర్ ఆరగన ైజేషన్ (ILO) మొదల ైన సంబ్ంధధత్స ఏజకనీ్లు సథచించిన అంత్సరాా తీయ పరమాణాలు 

మరియ  నిబ్ంధ్నలను పాటించడం అవ్సరం. 

పరసుత త్సమ ని నియమ నిబ్ంధ్నలను నవీకరించేటపుాడు, త్సపానిసరి రిజిస్ేు షీన్ ను పరవేశప టుడం కూడా 

అవ్సరం పడవ్-నిరామణ సిలాలు, దాని జవాబ్ దారీత్సనం నిరాి రించడానిక్ి ఫథషథంగ్ గేర్ యొకె రిజిస్ేు షీన్ మరియ  

గేర్ / వ్ల దావరా పటటు బ్డి సమ దరంలో వ్దధలివేయబ్డిన గోస్ు ఫథషథంగ్ యొకె నషాు నిి త్సగిగంచడం, ఫథషథంగ్ నౌకల 

సమ దరతీరం మరియ  పనిక్ిరాని నౌకలు  మరియ  అవాంఛనీయ ఫథషథంగ్ నౌకలు దశలవారీగా త్ొలగించడం. 

చటువిరుదిమ ైన, నివేదధంచని మరియ  కరమబ్దవికరించని (IUU) ఫథషథంగ్ ను నిరోధధంచడానిక్ి మరియ  

త్ొలగించడానిక్ి భారత్సదేశం అనేక అంత్సరాా తీయ ఒపాందాలు / ఏరాాటోలో ఒక పారీుగా ఉందధ, భారతీయ ఫథషథంగ్ 

నౌక్ాదళం త్సన స ంత్స EEZ మరియ  ABNJ లలో ఏ IUU ఫథషథంగ్ లోనథ పాలగగ నకుండా చథస్ేందుకు పరభ త్సవం 

ఓడరేవ్ు మరియ  సమ దరంలో ఒక బ్లమ ైన యంత్రా ంగానిి ఏరాాటట చేసుత ందధ. 
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త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు మరియ  ఇత్సర సంబ్ంధధత్స మంత్తరత్సవ శాఖ్లు / 
విభాగాలత్ో సమనవయంత్ో NPOA-MCS ను అనుసరించి సమరివ్ంత్సమ ైన MCS వ్ావ్సిను 

ఏరాాటట చేయడం. MCS నిరావహకుల న ైపుణాాలు మరియ  సామరాి యలను ప ంచడం మరియ  MCS 

విధ్ుల అమలులో సమాజం యొకె పాత్సర కూడా ఇందులో ఉంటటందధ. 
 జాతీయ మరియ  విదేశీ ఫథషథంగ్ నౌకల దావరా IUU ఫథషథంగ్ ను అరికటుడానిక్ి చరాలను 

పర ర త్స్హ ంచడం. 

6.2 లోత్సటటట  జల మత్స్య సంపద 

లోత్సటటు  సంగరహ మత్స్య వ్నరులు సమ దర మత్స్య వ్నరుల వ్ల  విసాత రమ ైనవి మరియ  వ ైవిధ్ామ ైనవి 
మరియ  జీవ్నోపాధధ, ఆహారం మరియ  జనాభాకు పర షక్ాహార వ్నరుగా వాటి పరా మ ఖ్ాత్స  సమ దరమత్స్య 

విలువ్లు కంటే త్సకుెవ్ క్ాదు. భారత్సదేశంలోని పరధాన నదవ వ్ావ్సిల వ ంట ఉని నదవ తీర సంఘాలు సమ దర 
మత్స్యక్ారుల వ్ురాత్సన మరియ  సాంపరదాయబ్దేంగా ఉనాిరు, అయినపాటిక్ీ భలఉపరిత్సలజల మత్స్య సంపద 

రంగంలో మారుత్సుని దృశాంత్ో, ఇత్సర జీవ్నోపాధధ వ్నరులకు వారి వ్లసలు ఇత్సర ఆహార ఉత్సాత్తత  రంగాలకనాి 

అధధకంగా  ఉనాియి. 

లోత్సటటు  జల  సంగరహ మత్స్య వ్నరులలో 2,01,496 క్ిలోమీటరో (ఉపనదులు మరియ  నీటిపారుదల 

క్ాలువ్లత్ో సహా), 3.52 మిలియన్ హెక్ాు రో చిని మరియ  ప దే జలాశయాలు మరియ  1.2 మిలియన్ హెక్ాు రో 

వ్రద మ ైదానాలు ఉనాియి. లోత్సటటు  జల మత్స్య సంపదకు అందుబ్ాటటలో ఉని మొత్సతం వ ైశాలాం నదులు 
మరియ  క్ాలువ్లను మినహాయించి 8.24 మిలియన్ హెక్ాు రుో గా అంచనా. మొత్సతం లోత్సటటు  మత్స్యక్ారుల జనాభా 

సుమారు 24.29 మిలియనుో గా అంచనా వేయబ్డిందధ. 

6.2.1 భారతీయ నదులు మరియు వరటి వరద మ ైదానాలు, సహజ సరసు్లు మరియు చిత్సతడి నేలలలో మత్స్య 
నరవహణ 

నదులు, వాటి ఉపనదులు మరియ  అనుబ్ంధ్ వ్రద మ ైదాన సరసు్లు దేశంలోని భలఉపరిత్సలజల 

సంగరహ మత్స్య సంపద యొకె పరధాన వ్నరులుగా ఉనాియి. య గాల నుండి, ఈ భలఉపరిత్సలజల మత్స్య 

వ్నరుల అభివ్ృదధి  నదవతీర మత్స్యక్ార సంఘాలు క్ొనసాగించాయి మరియ  జనాభాలో ఎకుెవ్ భాగానిక్ ి
మంచినీటి చేపలను అందధంచాయి. ఇండియన్ మేజర్ క్ార్ా్ (ఐఎంస్థ; కటాో , రోహు, మిగిల్) యొకె విత్సతనోత్సా త్తత  

సాంక్ేత్తక పరిజాా నం పరిపయరణం క్ానంత్సవ్రకు, గంగా మరియ  బ్రహమపుత్సర వ్ంటి పరధాన నదుల నుండి చేపల 
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విత్సతనానిి స్ేకరించి నదులలో లేదా టాాంకులలో ప ంచేవాళేమ . ఈ నదవ వ్ావ్సిలు ఇపాటిక్ీ దేశంలో మంచినీట ి
ఆక్ావకలచర్ ఉత్సాత్తతక్ి వ న ిమ కగా ఉనాియి, ఎందుకంటే అవి జకరామలాజమ (Germplasm) యొకె శక్ితని 

క్ాపాడటానిక్ి పరిపకవ  IMC జాత్సులను ప ందగల ఏక్కైక వ్నరులు. 

ప రుగ త్సుని పటుణీకరణ, పారిశరా మిక అభివ్ృదధి , వ్రద రక్షణ, నీటిపారుదల మరియ  విదుాత్ ఉత్సాత్తతక్ి 

నీటి సంగరహణత్ో, నదధ మత్స్య సంపద తీవ్రంగా పరభావిత్సమ ైందధ. నదులలో త్సగిగన నీటి పరవాహం నదధ పరాావ్రణ 

వ్ావ్సిను పరభావిత్సం చేయడమే క్ాకుండా, నదవమ ఖ్దావర జలాలు మరియ  తీరపరా ంత్స జలాలను కూడా పరభావిత్సం 

చేసుత ందధ, వీటికి్ పరాావ్రణ సమగరత్సను నిలుపుక్ోవ్టానికి్ త్సగినంత్స మంచినీరు మరియ  అవ్క్ష్ేపాలు అవ్సరం. 

నదవ పరాావ్రణ వ్ావ్సిను పునరుదిరించడానిక్ి మరియ  మత్స్య క్ష్ీణత్సను త్తపథాక్ొటుడానిక్ి, నదులలో 

మరియ  వాటి ఉపనదులలో మత్స్య సంపదను క్ొనసాగించడానిక్ి నీటి పరవాహం లభాత్స అనుకూలంగా ఉండేలా 
చథడటం ఎన్ ఎఫ పథ యొకె పరధాన ఉదేేశాం. రకండవ్దధ, నదధ పరాావ్రణ వ్ావ్సి యొకె పరాావ్రణ ఆరోగాానిి 

మ రుగ పరచడం మరియ  పాయింట మరియ  నాన్-పాయింట మలలాల నుండి నదులు మరియ  వాటి 
ఉపనదులోో క్ి క్ాలుషాం పరవాహానిి అరికటుడంప ై ఈ విధానం దృషథు  ప డుత్సుందధ. మలడవ్దధ, నదధ విసతరణలు 

మరియ  అనుబ్ంధ్ వ్రద మ ైదానాలు IMC జాత్సుల, మ ైనర్ క్ార్ా్, క్ాాట ఫథష్ లు మరియ  ప దే సంఖ్ాలో మేత్స 

చేప జాత్సులు మరియ  అనేక ఇత్సర క్ీలక నదవ జాత్సులు (మహస్ీర్, క్ాాట ఫథష్, మొదల ైనవి) సంత్ానోత్సాత్తత  

మరియ  లారావ ప రుగ దలకు నిరూపథత్సమ ైన ఈ సాి నిక జాత్సుల జనాభా నిలకడగా ఉండేలా అంత్సరించి పర కుండా 
రక్ష్ించబ్డత్ాయి. భారతీయా మేజర్ క్ార్ా (IMC) చేపల జీవ్నానిక్ి ఆటంకం కలిగించే నదధ వాత్ావ్రణంలో ఏదెైనా 

అంత్సరాయం ఏరాడిత్ే, దేశంలో మంచినీటి ఆక్ావకలచర్ ఉత్సాత్తతప ై ప దే వ్ాత్తరేక పరిణామాలు ఉంటాయి. 

నదులు మరియ  సమ దరా ల మధ్ా పరివ్రతన మండలాలుగా ఈ నదవపరివాహక పరా ంత్సం కూడా 

లాభదాయకమ ైన మత్స్య సంపదను అందధసుత నాియి. సమ దరా లలోక్ి పరవ్హ ంచే దేశంలోని అనిి పరధాన నదవ 
వ్ావ్సిలు నదవపరివాహక పరా ంత్ాలు విసతరించి ఉనాియి; క్ొనిి సందరాభలోో , గంగా నదధ వ్ావ్సి వ్ల , ఈ  

నదవమ ఖ్దావర జలాలు  చాలా ప దే పరా ంత్ాలను కలిగి ఉంటాయి మరియ  ప దే సంఖ్ాలో ఫథన్ ఫథష్ మరియ  

ష లి్ష్ ల యొకె మత్స్య సంపదకు మదేత్సు ఇసాత యి. మంచినీటి పరవాహం మరియ  అలల పరభావ్ం ఎకుెవ్గా 
మత్స్య ఉత్ాాదకత్సను నిరణయిసుత ందధ. ఏదేమ ైనా, తీరపరా ంత్స సాి వ్రాలు మరియ  పారిశరా మిక్ీకరణల ప రుగ దలత్ో, 

నదవమ ఖ్దావర జలాలు కూడా పాయింట మరియ  నాన్-పాయింట మలలాల నుండి వ్చేచ జలాల క్ాలుషాం 
మలలక్ారణంగా మారాయి. ఇంక్ా, నీటి యొకె అప్ స్ీుమీ సంగరహణత్ో, నదవమ ఖ్దావర జలాలలోక్ి అవ్సరమ ైన 

మంచినీటి పరవాహం కరమంగా త్సగిగపర త్సుందధ అందువ్లన దవని పరత్ేాక లక్షణానిి పరభావిత్సం చేసుత ందధ పరావ్సానంగా 

ఫథన్ మరియ  ష ల్ ఫథష్ ల ఉత్సాత్తత  మరియ  ఉత్ాాదకత్స త్సగ గ త్సుందధ. 
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నదులు మరియ  వాటి ఉపనదుల నిరంత్సరాయంగా వ్రద మ ైదాన సరసు్లు గంగా మరియ  బ్రహమపుత్సర 

నదవ పరీవాహక పరా ంత్ాలలో పరా చీనమ ైన మత్స్య సంపదను ఏరారుసాత యి. అవి నదవ మత్స్యక్ారులకు జీవ్నాడి. 
సుమారు 1.2 మిలియన్ హెక్ాు రో విస్ీత రణంలో, ఈ సంఘాలు సమాజాలకు మత్స్య సంపదను క్ొనసాగించడమే క్ాక, 

వ్రాి క్ాలంలో అదనపు నదవ పరవాహాలకు ఒక గరా హకంగా కూడా పనిచేశాయి. భారీ నిక్ష్ేపాలు, అనేక వ్రద 

మ ైదానాలు మరియ  వాటి అనుబ్ంధ్ నదుల మధ్ా సంబ్ంధ్ం క్ోలోావ్డం మరియ  కలుపు మొకెల సంకరమణ 
(పరధానంగా గ ఱ్ఱపుడెకె) త్ో, ఈ నీటి వ్నరుల నీటి నిలుపుదల సామరియం మరియ  ఉత్ాాదకత్స గణనీయంగా 

త్సగాగ యి, ఇదధ నదధ మత్స్య సంపద క్ష్ీణత్సకు దారితీస్థందధ మరియ  నదధ పరీవాహక పరా ంత్ాలలో పునరావ్ృత్సమయిేా 

వ్రదలు కూడా సంభవించాయి. ఆకరమణలు పరిస్థిత్తని మరింత్స తీవ్రత్సరం చేశాయి. హానికరమ ైన ఫథషథంగ్ వ్లల 

వాడకం మరియ  ఉపాంత్స వ్రాగ ల వ్నరులను అధధకంగా వినియోగం చేయడం కూడా పరబ్లంగా ఉందధ అందువ్లన 

దవని నియంత్సరణ అవ్సరం. నదులు మరియ  వ్రద మ ైదానాల మధ్ా సంబ్ంధానిి పునరుదిరించడానిక్ి మరియ  

ఈ అసంఖ్ాాక పరాావ్రణ వ్ావ్సి స్ేవ్లను లాభదాయకంగా ఉపయోగించుక్ోవ్డానిక్ి ఈ వ్నరులను చెైత్సనాం 

నింపడానిక్ి పరయత్ాిలు జరుగ త్ాయి. 

సహజ సరసు్లు మరియ  చిత్సతడి నేలలు దేశంలో మరో మ ఖ్ామ ైన మత్స్య వ్నరులను ఏరారుసాత యి. 

ఎత్ెతతన సరసు్లు మరియ  చిత్సతడి నేలల నుండి గంగా మ ైదానాల టాల్్ మరియ  జీల్్ మరియ  ఒడిశాలోని 
చిలె సరసు్, త్సమిళనాడులోని / ఆంధ్రపరదేశ్ లోని పులిక్ాట సరసు్ మరియ  క్ేరళలోని వ ంబ్నాడ్ వ్ంట ి

నదవమ ఖ్దావర సరసు్ల వ్రకు, ఈ జలసంఘాలు సమాజానిక్ి వివిధ్ ఇత్సర పరాావ్రణ వ్ావ్సి స్ేవ్లు మరియ  

జంత్సు మరియ  మొకెల పర ర టీన్ రకండింటినీ సమాజానిక్ి అందధసుత నాియి. గంగా బ్ేస్థన్ యొకె టాల్్ మరియ  

జీల్్ మఖ్ానా లేదా ఫాక్్ నట (య రేలే ఫథరాక్్) మరియ  స్థంఘారా లేదా వాటర్ క్ాలోు ీ ప్్ (టరా పా బస్థానోసా) 
వ్ంటి క్ీలకమ ైన మొకెల పర ర టీన్. చిలిక్ా వ్ంటి నదవమ ఖ్దావర సరసు్లు 1972 వ్నాపరా ణి (రక్షణ) చటుం క్ిరంద 

ఐక్ానిక్ గాంగకటిక్ మరియ  ఇరావడి్  డాలి్న్ లు రక్ష్ించబ్డత్సునాియి. హ మాలయాలలోని ఎగ వ్ సరసు్లు 
కూడా వారి మత్స్య సంపదను ఉపయోగించుక్ోవ్టానిక్ి త్సగిన శరది అవ్సరం, అవి సమాజాలకు విలువ ైన ఆహారం 

మరియ  పర షణను అందధంచగలవ్ు. ఇవి మారుమలల, దేశ సరిహదుే లను రక్ష్ించే రక్షణ స్థబ్బందధక్ి కూడా 

ఆహారం,పర షణ అందధచగలవ్ు 

లోత్సటటు  జల పరా ంత్సంలో సంగరహణ మత్స్య సంపద ,భారీ బ్ాహా పరభావాలకు లోబ్డి ఉనిందున, నిరవహణ 

విధానాలు, విసత ృత్స క్ోణంలో సమ దర మత్స్యక్ారులత్ో సమానంగా పరిగణించబ్డత్ాయి, ఈ అనిివిషయాలులో 

నౌకల  పరిమాణం యొకె ఫథషథంగ్ రోజుల సంఖ్ా కరమబ్దవికరించబ్దుత్సుందధ ల్ట్జింగ్ విధానాల సమీక్ష, అవ్సరమ ైన 

చోట వాటిని నవీకరించడం; సాంపరదాయ ఫథషథంగ్ కమలానిటీల హకుెలను గ రితంచడం; ఆక్ావకలచర్ క్ోసం 
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ఉపయోగించే క్ీలక జాత్సుల సంత్ానం యొకె రక్షణ క్ోసం ఎకుెవ్గా క్ోో జ్్ స్ీజన్ మరియ  క్ోో జ్్ ఏరియాస్ (చేపల 
అభయారణాాలు) అమలు; ఫథషథంగ్ గేర్ మరియ  పదిత్సులప ై నియంత్సరణ; నదులు మరియ  వాటి ఉపనదులలో 

కనీస నీటి పరవాహంప ై ఆకరమణ వేయకుండా మరియ  నిబ్ంధ్నలత్ో సహా నివాస పునరుదిరణ; నదులు లేదా 

వాటి ఉపనదులు ఆనకటులు లేదా బ్ాారేజీలు ఉని చేపల దాచే మారాగ లు మరియ  నిచెచనల ఏరాాటట; మరియ  

సరసు్ మ ఖ్ దావరంలో కరమం త్సపాకుండా పయడిక తీయడం దావరా నదవ పరివాహణ పరా ంత్సం సరసు్లోో క్ి 

సమ దరపు నీరు త్సగినంత్సగా పరవ్హ ంచేలా చేసుత ందధ. ఇటటవ్ంటి నిరామణాలు / చరాలు వ్లస జాత్సులు చేపల 

సంత్ానోత్సాత్తతక్ి లేదా ఆహారం దొరిక్ే సిలాలకు చేరుక్ోవ్డానిక్ి వీలుపడుత్సుందధ. ఎంచుకుని సాి నిక చేప జాత్సులత్ో 

నదులు మరియ  ఇత్సర ఇన్ లాండ్ జలసంపదను పథలోలను వ్దలడం(రా౦చి౦గ్) చేయడం దావర అంత్సరించి 
పర త్సుని చేపల జాత్సులను క్ాపాడవ్చుచ, విధానపరమ ైన జోక్ాాలు, స్ ంటరల్ వాటర్ కమిషన్ మరియ  స్ ంటరల్ స్ేుట 

ప లూాషన్ కంటోర ల్ బ్ో ర్్ లత్ో చురుకుగా పాలగగ నడం దావరా ఈ నీటి వ్నరుల యొకె సహజ పరిస్థిత్తని 
పునరుదిరించడం లక్షాంగా ఉంటటందధ, త్సదావరా వాటిఆహారం మరియ  ఇత్సర పరాావ్రణ వ్ావ్సి స్ేవ్లు ఈ 

పరా ంత్సంలో మరియ  ఇత్సర పరా ంత్ాలలో నివ్స్థంచే జనాభాకు అందుబ్ాటటలో ఉంటాయి. దేశం  పరధాన నదులను 
అనుసంధానించాలని పరభ త్సవం భావిసుత ందని గ రుత ంచుక్ొని, విధాన జోకాం అటటవ్ంటి అనుసంధానాలు మత్స్య 

వ్నరులప ై మరియ  మ ఖ్ాంగా నదులు ఆశరయం చేస్ే సాి నిక జకరామలాజంప ై పరత్తకూల పరభావానిి చథపకుండా 

నిరాి రిసాత యి. 

6.2.2 భారతీయ జలాశయాల సరమరరి యని ఉపయోగించడం 

దేశంలో రిజరావయర్ వ్నరులు భారీగా ఉనాియి (> 3.0 మిలియన్ హెక్ాు రుో ) వీటిలో ప దే (> 5000 

హెక్ాు రుో ), మధ్ాసి (1000 - 5000 హెక్ాు రుో ) మరియ  చిని (<100 హెక్ాు రుో ) పరిమాణాల నీటి వ్నరులను కలిగ ి

ఉంటాయి, వీటిని అనేక కలయికలకు మారచవ్చుచ మరియ  పటటు బ్డి మరియ  లోత్సటటు  జలాల నుండి చేపల 

ఉత్సాత్తతక్ి విలువ ైన మలలం. భారత్సదేశం, ఖ్ండాంత్సర నిషాత్తతలో ఉని దేశంగా, దాని జలాశయాలు వివిధ్ రక్ాల 

భలభాగాలప ై విసతరించి ఉనాియి మరియ  నేల రక్ాలు విభిని వాత్ావ్రణ పరిస్థిత్సులకు గ రవ్ుత్ాయి మరియ  

అవి వివిధ్ రక్ాల పరీవాహక పరా ంత్ాల నుండి పారుదలని ప ందుత్ాయి. 

ఏదేమ ైనా, భారతీయ జలాశయాల నుండి పరసుత త్స దధగ బ్డి సాి యిలు చాలా త్సకుెవ్గా ఉనాియి మరియ  

ఈ నీటి వ్నరులు వాటి ఉత్సాత్తత  సామరాి యనిి గరహ ంచడానికి్ మరియ  జాతీయ చేపల ఉత్సాత్తత  లక్ష్యాలకు దోహదం 

చేయడానిక్ి మ రుగకైన నిరవహణ పదిత్సులకు చేప టాు లి. జలాశయాలలో మత్స్య అభివ్ృదధిక్ి అవ్సరమ ైన క్ీలక 
విధాన జోక్ాాలలో (i) వ్నరులను వాటి ఉత్ాాదకత్స మరియ  మత్స్య నిరవహణ దృక్ోెణం నుండి వ్రీగకరించడం 

(సహజ నియామకం, అనుబ్ంధ్ నిలవ మరియ  ప ంపకం వ్యాహాలు మొదల ైనవి); (ii) నిలవ చేస్ే సామగిర 
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మరియ  టేబ్ ల్-స్ ైజ్ చేపల ప ంపకం క్ోసం ప నుిలు మరియ  క్ేజ్ లను ఏరాాటట చేయడం సహా జలసంఘాలలో 
ల్ట్జింగ్ / ఫథషథంగ్ హకుెల క్ోసం మంచి విధానాలు; (iii) మత్స్య వ్నరులను నిరవహ ంచడానిక్ి రిజరావయర్ 

ఆధారిత్స కమలానిటీలకు అధధక్ారం ఇవ్వడం మరియ  క్ొంత్స భాగం లేదా మొత్సతం నీటి వ్నరు రక్ష్ిత్స లేదా రిజరువ 
చేస్థన పరా ంత్సంలో వ్చేచ అటటవ్ంటి జలాశయాలలో వారి సాంపరదాయ హకుెలను క్ొనసాగించడం; (iv) జలాశయాల 

నుండి వ్ావ్సాయ క్ష్ేత్రా లకు నీటిని తీసుకువ ళ్ళే నీటిపారుదల క్ాలువ్ల విసత ృత్సమ ైన న ట వ్ర్ె లో క్ేజ్ / ప న్ చేపల 
ప ంపకం దావరా ఉత్ాాదక వినియోగం; (v) థరోమక్ోల్ మరియ  పాో స్థుక్ లను ఉపయోగించి హానికరమ ైన గేర్ 

మరియ  అసురక్ష్ిత్స ఫథషథంగ్ క్రా ఫ్టు  వాడక్ానిి నిరుత్ా్హపరచడం; మరియ  (vi) అవ్సరమ ైన చోట జలాశయాల 

అనుబ్ంధ్ నిలవకు త్ోడాడటానిక్ి మ ందుకు మరియ  వ నుకబ్డిన అనుసంధానాలను ఏరాాటట చేయడం 

మరియ  పటటు బ్డి అనంత్సర మౌలిక సదుపాయాలను అందధంచడం మరియ  పరిశుభరమ ైన నిరవహణ మరియ  

మారకెటోకు చేపల పటటు బ్డి  యొకె శీఘ ికదలికను నిరాి రించడానిక్ి ఏరాాటటో  చేయడం 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన జలాలు: 

 నదులు మరియ  వాటి ఉపనదులలో మత్స్య సంపదను క్ొనసాగించడానిక్ి అనుకూలమ ైన నీటి 

పరవాహ లభాత్సను నిరాి రించడం. 

 సంబ్ంధధత్స ఏజకనీ్లత్ో సమనవయంత్ో పాయింటటో  మరియ  నాన్-పాయింట మలలాల నుండి నదులు 

మరియ  వాటి ఉపనదులోో క్ి క్ాలుషా పరవాహానిి అరికటుడం దావరా నదధ పరాావ్రణ వ్ావ్సి యొకె 

పరాావ్రణ ఆరోగాానిి మ రుగ పరచడం. 
 రక్ష్ిత్స పరా ంత్సం, సమయం ,పరా ంత్స మలస్థవేత్స మరియ  పరయత్సి నిరవహణ దావరా సాి నిక జాత్సుల 

జనాభా నిలకడగా ఉండేలా నదధ విస్ీత రాణ లను మరియ  అనుబ్ంధ్ వ్రద మ ైదానాలను రక్ష్ించడం. 

 వ్నరులలో చెైత్సనాం నింపడానిక్ి మరియ  వాటి అసంఖ్ాాక పరాావ్రణ వ్ావ్సి స్ేవ్లను 

లాభదాయకంగా ఉపయోగించుక్ోవ్డానిక్ి నదులు మరియ  వ్రద మ ైదానాల మధ్ా సంబ్ంధానిి 

పునరుదిరించడం. 

 వ్నరులు వాటి ఉత్ాాదకత్స పరక్ారం ఉపయోగించబ్డుత్సునాియని నిరాి రించడానిక్ి ల్ట్జింగ్ 

విధానాలను అమలు చేయడం మరియ  వ్నరులను నిరవహ ంచడానిక్ి సాి నిక సంఘాలకు అధధక్ారం 

ఇవ్వడం. 

 విత్సతనోత్సాత్తత  మరియ  నిలవకు అవ్సరమ ైన మౌలిక సదుపాయాలు కలిాంచడం. 
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6.3 ఆకరవకలచర్ (మత్స్య సరగు) 

6.3.1 మంచినీటి ఆకరవకలచర్ 

నేడు, భారత్సదేశం పరపంచంలో రకండవ్ అత్తప దే జలసాయ చేపల ఉత్సాత్తతదారు. దాని అంచనా విస్ీత రణం 

చెరువ్ులు మరియ  టాాంకుల క్ిరంద 2.48 మిలియన్ హెక్ాు రుో . 2018-19లో దేశం సుమారు 7.7 మిలియన్ 

మ టిరక్ టనుిల చేపలను ఉత్సాత్తత  చేస్థందని అంచనా వేయబ్డిందధ, ఇదధ భారత్సదేశంలో ఉత్సాత్తత  చేయబ్డిన లోత్సటటు  

జల చేపలలో 80 శాత్సం మరియ  దేశంలోని మొత్సతం చపేల ఉత్సాత్తతలో 56 శాత్సం. మంచినీటి క్ోసం IMC జాత్సులు 

ఆదరింపబ్డిన సమలహాలుగా వ్ుంటటందధ  మరియ  భారత్సదేశంలో  ఆక్ావకలచర్ నుండి గరిషు ఉత్సాత్తతక్ి దోహదం 
చేసుత నిపాటిక్ీ, పంగాస్థయస్ మరియ  త్తలాపథయా వ్ంటి ఇత్సర జాత్సులు కూడా ఆదరణ ప ందుత్సునాియి 

మరియ  దేశంలోని అనేక పరా ంత్ాలోో  బ్ాగా వినియోగించబ్డుత్సునాియి. 

దేశంలోని రకైత్సులకు మిశరమ చేపల ప ంపకం సాంక్ేత్తక పరిజాా నానిి బ్దధల్ట్ చేయడంలో మొదటి 
విజయవ్ంత్సమ ైన పురోగత్త డెబ్ ైబల మధ్ా నుండి చివ్రి వ్రకు జరిగి  ‘ఆక్ావపరో షన్’ లో పరవేశించినపాటిక్ీ, 

త్సదనంత్సరం, సాంక్ేత్తక విసతరణ చాలా త్సకుెవ్గా ఉందధ. మంచినీటి చేపల ప ంపకం క్ింద రంగంలో క్ష్ిత్తజ సమాంత్సర 

విసతరణ జరుగ త్సుండగా, ఉత్సాత్తత   ప ంపు పరిమిత్సం చేయబ్డిందధ, దవని ఫలిత్సంగా  సగటట ఉత్ాాదకత్స హెక్ాు రుకు 

3000 క్ిలోలకు పరిమిత్సం చేయబ్డిందధ. నాణామ ైన విత్సతనోత్సాత్తత  క్ొనిి పరా ంత్ాలకు పరిమిత్సం చేయబ్డిందధ 

మరియ  అనుబ్ంధ్ ఫీడ్ వాడకం కూడా కనిషుంగా ఉంటటందధ. ఎకుెవ్గా రకైత్సుల స ంత్స పేరరణ మరియ  

ఆవిషెరణల దావరా పరా ంత్సం నుండి పరా ంత్ానిక్ి మారుత్సూ మత్స్యసాగ  పదిత్సులు పయరితగా మారిపర యాయి. 
రకైత్సులకు పరయోజనం ఉనిపాటిక్ీ, ఇటటవ్ంటి మారుాలు క్ాలకరమేణా సరకైన పరణాళిక, చేప పథలోల మరియ  దాణా 

లభాత్స, నాణాత్స నియంత్సరణ మరియ  వాాధ్ుల వాాపథతప ై పరభావ్ం చథపాయి. 

పరపంచలో మంచి సాి నం ఉనిపాటిక్ీ, భారత్సదేశంలో మంచినీటి ఆక్ావకలచర్ రంగం జాత్సులు మరియ  

వ్ావ్సిల యొకె వ ైవిధవాకరణ పరంగా చాలా సాంపరదాయికంగా ఉందధ. ఇటీవ్ల క్ాలంలో ఔత్ా్హ క రకైత్సులు 

మరియ  ఎంటర్ ప రనుాయర్్ పంగేషథయస్, త్తలపథయా జాత్సులను ప ంచుత్సునాి అధధకంగా భారతీయ మేజర్ 
క్ారుా మరియ  విదేశీయ మేజర్ క్ారుా చేపల ప ంపక్ానిక్ి పరిమిత్సమ ైవ్ుందధ. అదేవిధ్ంగా, సమగర చేపల ప ంపకం 

పశిచమ బ్ ంగాల్ యొకె సాంపరదాయ మటిుదధబ్బలు మరియ  క్ొనిి ఈశానా రాషాు ీ ల నుండి సంభావ్ాత్స ఉని 
ఇత్సర పరా ంత్ాలకు కూడా మారలేదు. క్ార్ా్ విషయంలో, క్ష్ిత్తజ సమాంత్సర మరియ  నిలువ్ు విసతరణ నుండ ి

ఉత్సాత్తత  ప ంపు అవ్సరం, త్సదావరా హెక్ాు రుకు ఉత్సాత్తత  మరియ  నీటి వ్నరుల ఉత్ాాదకత్స ప రుగ త్సుందధ. 
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అందువ్లో, ఆక్ావకలచర్ ఉప రంగం నుండి వ్చేచ సహక్ారానిి ప ంచడానిక్ి, అవ్సరమ ైన జాత్సుల 

ఆరోగాకరమ ైన నిలవ పదారిం లభాత్సను నిరాి రించడం దావరా విధాన క్ారాకరమాలు ఎకుెవ్గా జాత్సుల యొకె 

వ ైవిధవాకరణ మరియ  విసతరణప ై దృషథు  ప డత్ాయి. జలాశయ వ్ావ్సిలో  క్ష్ేత్రా లలో పరీక్ష్ించిన క్ొత్సత  సాంక్ేత్తకత్సలను 
పరవేశప టుడం (ఉదా. బ్యోఫ్ాో క్, రీ-సరుెయలేటరీ ఆక్ావకలచర్ స్థసుమ, ఇంటిగేరటడె్ మల్ట్ు-టోర ఫథక్ ఆక్ావకలచర్ 

(IMTA) మొదల ైనవి); చేపల ఇత్సర అనుసంధానం పశువ్ులు, పౌల్ట్ు,ీ పాడి, ఉదాాన, పంట మొదల ైన వ్ావ్సాయ 

క్ారాకలాపాలు; చేప పథలోలు మరియ  దాణా, జల జంత్సువ్ుల ఆరోగాం మరియ  నీటి నాణాత్స నిరవహణ క్ోసం 

ప డిగింపు మరియ  సాంక్ేత్తక స్ేవ్ల పరంగా నాణామ ైన ఇనుాటోకు పరా పాత్స; ఫథష్ ఫారమర్ ప ర డథాసర్ ఆరగన ైజేషన్్ 

(ఎఫ ఎఫ పథ ఓ) ఏరాాటట; ఇత్సర వినియోగదారుల నుండి మంచినీటి క్ోసం పర టీపడే డిమాండ్ ను కూడా 

ఆక్ావకలచర్ ఎదురోెవ్లస్థ ఉంటటందధ మరియ  చేపల రకైత్సులకు నీటి వ్నరులను ప ందటానిక్ి విధాన జోకాం 
అవ్సరం. ఇటటవ్ంటి సంసెరణలు అమలులో ఉండటంత్ో మరియ  సుస్థిరత్సను త్సగిగంచకుండా, 4-5 సంవ్త్స్రాల 

త్సకుెవ్ వ్ావ్ధధలో మంచినీటి ప ంపకం నుండి ఉత్సాత్తత  ప రుగ దలను ఆశించవ్చుచ. 

మంచినీటి ఆక్ావకలచర్ మాదధరిగా క్ాకుండా, దేశంలోని శీత్సల పరా ంత్ాలలో చేపల ప ంపకం చాలా త్సకుెవ్ 

దృషథుని ఆకరిించిందధ. భారీ హ మాలయ మారగమ  మరియ  ఇత్సర పరవత్స శరరణ లు చేపలను ప ంచడానిక్ి అధధక 
సామరాి యనిి కలిగి ఉనిపాటిక్ీ, అభివ్ృదధి  హ మాచల్ పరదేశ్ మరియ  జమలమ క్ాశీమర్ లోని క్ొనిి పరా ంత్ాలలో టరర ట  

చేపల సాగ క్ి పరిమిత్సం చేయబ్డిందధ. క్ొండ పరా ంత్ాలలో రహదారి మౌలిక సదుపాయాలు, రవాణా, విదుాత్ 

సరఫరా మరియ  కమలానిక్ేషన్ మ రుగ దలలత్ో, మాధ్ామంలో టరర ట చేపల ప ంపకం దేశంలో అధధక మొత్ాత లలో 

ప ంచడానిక్ి సమయం ఆసనిమ ైందధ. ఈ ఉత్ా్హం అందుబ్ాటటలో ఉని వ్నరులను ఆహార సరఫరా క్ోసం 

మాత్సరమే క్ాకుండా దేశంలోని పరవత్స పరా ంత్ాలలో ఉపాధధ అవ్క్ాశాలను ప ంచడానిక్ి అనుమత్తసుత ందధ. ఈ 

విషయంలో విధాన ఆదేశాలు చేపల ప ంపక్ానిక్ి అనువ ైన శీత్సల నీటి వ్నరులను సమగరంగా అంచనా వేయడం 
మరియ  దేశంలో శీత్సల నీటి మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ అభివ్ృదధిక్ి మాసుర్ పాో న్ త్సయారుచేయడం; రకయినోబ 

మరియ  బ్రౌ న్ టరర ట యొకె జకరామలాజమ నింపడం మరియ  ఉత్సతరాఖ్ండ్, మేఘాలయ, మరియ  అరుణాచల్ పరదేశ్ 

వ్ంటి లోయర్ ఆలిుటటాడ్్ పరదేశాలలో చేపలు ప ంపకం క్ోసం క్ామన్ క్ార్ా మరియ  హెైయర్ ఆలిుటటాడ్్ ఉని 
సరసు్లలో నిలవ చేయడానిక్ి ఆరిెటిక్ చార్త సహా ఇత్సర సంభావ్ా అనాదేశ జాత్సులను పరవేశప టేు  అవ్క్ాశం; 

నాణామ ైన విత్సతనం మరియ  ఫీడ్ సులభంగా లభాత్స క్ోసం టరర ట హేచరీలు మరియ  ఫీడ్ మిలుో లను ఏరాాటట 
చేయడం. అంత్ేక్ాకుండా, చేపలు ప ంపక వ్ావ్సిల అభివ్ృదధి , మాధ్ామంలో రకయ నోబ టరర ట, బ్లర క్ టరర ట క్ొండ 

పరవాహాలను అధధక మొత్సతంలో నిలవ చేయడం, పరాాటక వ్సత్తత్ో వేట మరియ  యాంగిోంగ్ త్ో కూడిన మధ్ావ్రితత్సవ 
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పరాాటక్ానిి పర ర త్స్హ సుత ందధ, ఇదధ సాి నికులకు జీవ్నోపాధధక్ి మారాగ లను అందధసుత ందధ, అలాగే నిరవహణ పరవాహాలు 

మరియ  ఇత్సర నీటి వ్నరులకు పునరుదిరణ అందధసుత ందధ. 

దేశంలో ఆధ్ునిక చేపల ప ంపకం పదిత్సులను అభివ్ృదధి  చేస్థన గత్స ఆరు దశాబ్ాే లలో, అవ్సరమ ైన 

పరిమాణంలో నాణామ ైన చేపల విత్సతనాల ఉత్సాత్తత  మరియ  దేశవాాపతంగా లభాత్స మరియ  పరా పాత్స సవాలుగా 

ఉనాియి. విత్సతనోత్సాత్తత  మరియ  పంపథణీ ఇపాటిక్ీ దేశంలో పరిమిత్స పరా ంత్ాల వ్రక్ే ఉందధ. చెరువ్ు మరియ  

ఆవ్రణ-ఆధారిత్స ఆక్ావకలచర్ విసతరణ అధధకం చేయడానిక్ి మరియ  ప ంపక ఆధారిత్స మ రుగకైన భలఉపరిత్సలజల 
మత్స్య సంపదకు ఇదధ ఒక పరధాన లోటట. IMC లత్ో పాటట, పాబ్ా్ , స్థంఘ , సాి నిక మాగలర్, క్క్ోంబంగ్ ప ర్చ, సాెంపథ, 

పీత్స, స్ీ బ్ాస్, మ ల ో ట వ్ంటి ఇత్సర అధధక విలువ ైన జాత్సుల వాణిజా-సాి యి ఉత్సాత్తత  ఇంక్ా జరగలేదు, దవనివ్ల 

చేపల ప ంపక వ్ావ్సి ఎకుెవ్గా క్ార్ా-ఆధారిత్స లేదా పంగాస్థయస్ కు పరిమిత్సం క్ాబ్డా్ యి. 

దేశంలో త్సదుపరి ‘ఆక్ావపరో షన్’కు వ ైవిధవాకరణ క్ీలకం అవ్ుత్సుందధ. ఇదధ వాణిజాపరంగా వ్ావ్సాయం 

చేయగల ఫథన్ మరియ  ష లి్ష్ జాత్సుల వ్రణపటానిి మ రుగ పరచడమే క్ాక, పరిమిత్స జాత్సులప ై ఆధారపడటానిి 

త్సగిగసుత ందధ. ఆక్ావకలచర్ యొకె ఆరిిక సాధ్ాత్సను ప ంచుత్సుందధ. వ్ావ్సాయ రంగంలో జనుాపరమ ైన మ రుగ దలలు 

రకైత్సులకు అధధక దధగ బ్డినిచేచ రక్ాలను ప ంచడానిక్ి మరియ  హెక్ాు రుకు దధగ బ్డిని మరియ  ఆదాయానిి 

ప ంచడానిక్ి కూడా అనుమత్తంచాయి. భారతీయ ఆక్ావకలచర్ లో ఇలాంటి పరిస్థిత్త ఇంక్ా జరగలేదు మరియ  జనుా 

మ రుగ దల క్ొనిి జాత్సులక్ే పరిమిత్సం చేయబ్డిందధ. విధాన క్ారాకరమాలు ఆక్ావకలచర్ కు అనువ ైన 

వాణిజాపరంగా మ ఖ్ామ ైన జాత్సుల జనుాపరమ ైన మ రుగ దలకు త్ోడాడత్ాయి మరియ  త్సగిన శాస్ీత రయ పదిత్త 

మరియ  పరకి్రయలత్ో వేగవ్ంత్సం చేయడానికి్ ప ై రవేట రంగంత్ో పర ర త్ా్హక సహక్ార క్ారాకరమాలు 

అవ్సరమవ్ుత్ాయి.  

ఇండియన్ క్ౌని్ల్ ఆఫ అగిరకలచరల్ రీస్ ర్చ (ఐస్థఎఆర్) యొకె సంబ్ంధధత్స పరిశోధ్నా సంసి (ల) త్ో 
అనేక జాత్సుల సాంక్ేత్తకత్స అందుబ్ాటటలో ఉనిపాటిక్ీ, దాని వాణిజీాకరణ పరిమిత్సంగా ఉందధ. అటటవ్ంటి 

పరిస్థిత్తలో, పరిశోధ్నా సంసిలు ప ైరవేటట రంగాలత్ో జత్సకటుడం మరియ  వాణిజీాకరణ పరకి్రయను వ్ృదధేపరచడం చాలా 

మ ఖ్ాం, త్సదావరా చేప పథలోల లభాత్స మ రుగ పడుత్సుందధ. ఈ విషయంలో దేశంలో చేప పథలోల లోటట పరా ంత్ాలకు 

పరా ధానాత్స లభిసుత ందధ. అలా చేసుత నిపుాడు, నాణామ ైన చేప పథలోల రకైత్సులకు సరసమ ైన ధ్రలకు లభిసుత ందని 

కూడా పరిగణించాలి. 

ప ైన పేరాలోో  పేరొెని విధ్ంగా ప దే సంఖ్ాలో సాి నిక జాత్సుల వాణిజాపరంగా ఆచరణీయమ ైన విత్సతనోత్సాత్తత  

సాంక్ేత్తక పరిజాా నానిి జాతీయ క్ారాకరమాల దావరా లేదా ఇత్సర పరా ంత్ాల నుండి సాంక్ేత్తక పరిజాా నం బ్దధల్ట్ 
చేయడం దావరా విధాన క్ారాకరమాలు సహాయపడత్ాయి. ఈ విషయంలో, ఐస్థఎఆర్ పరిశోధ్నా సంసిల పాత్సర 
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మరియ  ప ైరవేటట రంగాలత్ో వారి సహక్ారం సంభావ్ా పరా ంత్ాలలో హేచరీలు, విత్సతన క్ష్ేత్రా లు మరియ  వివిధ్ 

జాత్సుల త్సలోి చేపల బ్ాాంకులను సాి పథంచడానిక్ి క్ీలకమ ైనవి. జాత్సుల వ ైవిధవాకరణ మరియ  విత్సతనోత్సాత్తతని 
పర ర త్స్హ సుత నిపుాడు, హచేరీల గ రితంపు, విత్సతన ధ్ృవీకరణ మరియ  నాణాత్స నియంత్సరణ దావరా రకైత్సులకు 

నాణామ ైన విత్సతనాల లభాత్సను విధాన క్ారాకరమాలు నిరాి రిసాత యి. అదే పంథాలో, రకైత్సులకు నాణామ ైన మరియ  

ధ్ృవీకరించబ్డిన చేపల ఆహరం అందుబ్ాటటలో ఉండేలా పరభ త్సవం నిరాి రిసుత ందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 అవ్సరమ ైన జాత్సుల ఆరోగాకరమ ైన మత్స్యసంపద నిలవలు త్సగిన సాంక్ేత్తకత్సలు మరియ  సహాయక 

స్ేవ్ల లభాత్సను నిరాి రించడం దావరా జాత్సులను వ ైవిధ్ాపరచడం మరియ  విసతరించడం. 

 విత్సతన బ్ాాంకుల ఏరాాటటత్ో సహా దేశంలో విత్సతనోత్సాత్తత  క్ోసం క్ాలపరిమిత్త మరియ  క్ారాాచరణ-

ఆధారిత్స పరణాళికను స్థదిం చేయడం. 
 సరకంపథ (మేకరోబ్ాా కియం రోజెన్ బ్రెగై ) ప ంపకం పునరుదధరణ 

 చేపల రకైత్సులకు నీటి వ్నరులను భదరపరచడం మరియ  చేపల రకైత్సుల సంసిలను ఏరాాటట చేయడం. 

 ప ంపక్ానిక్ి అనువ ైన శీత్సల జలవ్నరులను అంచనా వేయడం దావరా దేశ మాధ్ామంలో టరర ట చేపల  

ప ంపక్ానిి పర ర త్స్హ ంచడం మరియ  దేశంలో శీత్సల జల మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ అభివ్ృదధిక్ి 

బ్ృహత్స్రణాళిక త్సయారుచేయడం. 

 నాణామ ైన విత్సతనం మరియ  ఫీడ్ లభాత్స వ్ంటి సహాయ స్ేవ్లను మ రుగ పరచడం. 

 సంభావ్ా పరా ంత్ాలను గ రితంచడం మరియ  అవ్సరమ ైన సహాయక స్ేవ్లత్ో త్సగిన ఆక్ావకలచర్ 

పదిత్సుల క్ోసం వాటి లభాత్స మరియ  క్ేటాయింపులను భదరపరచడం. 

6.3.2 అవలవణ జల ఆకరవకలచర్ (బ్ాా కిష్ వరటర్ ఆకరవకలచర్) 

రొయాల ప ంపకం గత్స రకండు దశాబ్ాే లలో ఆక్ావకలచర్ ఆధారిత్స ఆహార ఉత్సాత్తత  రంగాలలో ఎకుెవ్గా  
చరిచంచబ్డిన చరా. పత్సనం మరియ  విజృంభణ చకరంత్ో, రొయాల ప ంపకం నదవమ ఖ్దావర మారాగ లోో  చేపటిున 

సాంపరదాయిక పదిత్సుల నుండి అధధక ఆటటపర టో నుండి నీరు మరియ  విత్సతనాలను ప ందడం మరియ  సవలాక్ాలిక 

పంటలను హెక్ాు రుకు అధధక సాి యిలో ఉత్సాత్తత  మరియ  ఉత్ాాదకత్సత్ో వాణిజా ఏరాాటటకు ప ంచిందధ. 

టెైగర్ రొయాల (ప నియాస్ మోనోడాన్) యొకె వాణిజా-సాి యి సాగ లో పరా రంభమ ైన శరరయసు్ క్ాలం 

(బ్లమ) యొకె మొదటి చకరం ఎకుెవ్ క్ాలం క్ొనసాగలేదు. వ ైట సాాట స్థండోరమ డిస్ీజ్ (డబ్ ో య ఎస్ ఎస్ డ)ి 
మరియ  డిస్ ంబ్ర్ 2016 వ్చిచన సుపీరంక్ోరుు  తీరుా క్ారాకలాపాలను నిలిపథవేస్థందధ. 2000 మధ్ాలో పస్థఫథక్ 
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వ ైట ల గ్ రొయాల (లిటోప నియస్ వ్నిమీ) పరవేశప టుడంత్ో బ్లమ యొకె రకండవ్ చకరం పరా రంభమ ైందధ మరియ  
ఉత్సాత్తతలో అపయరవమ ైన ప ంపును తీసుకువ్చిచందధ, భారత్సదేశం పరపంచంలో వ ైట ల గ్ రొయాల ఉత్సాత్తతలో రకండవ్ 

అత్తప దే దేశంగా నిలిచిందధ. ఈ ఉత్సాత్తత  దేశ ఎగ మత్త ఆదాయానిి కూడా ప ంచిందధ. 

రొయాల ప ంపక్ానిక్ి అనువ ైన తీరపరా ంత్ాలలో దేశంలో సుమారు 1.24 మిలియన్ హెక్ాు రో భలమి ఉందని 

అంచనా. గత్స దశాబే్ంలో సానుకూల పరిణామం ఏమిటంటే, రొయాల ప ంపకం ఇపుాడు త్సూరుా తీరంలోని 

సాంపరదాయ వ్ావ్సాయ పరా ంత్ాల నుండి పశిచమ తీరానిక్ి మారిందధ. ఈ అభివ్ృదధిక్ి గ జరాత్ ఒక అదుభత్సమ ైన 
ఉదాహరణ. ఈ రంగంలో వాటాదారులు ప దే పారిశరా మికవేత్సతల మిశరమం, ఎకుెవ్గా ఇనుాట త్సయారీ (విత్సతనం, 

ఫీడ్, ఆరోగా పదారాి లు మొదల ైనవి) మరియ  రొయాల రకైత్సుల సగటట హో ల్ింగ్్ 3-4 హెక్ాు రుో . క్ొంత్సమందధ 

వ్ావ్సాి పకులు ఇంటిగేరటెడ్ సదుపాయాలను వ్ందల హెక్ాు రోలో ప దే-పరిమాణ ప లాలు కలిగి ఉనాిరు.  

తీరపరా ంత్స భలమ ల యొకె ఉత్ాాదక వినియోగం, లేకపర త్ే పరిమిత్సమ ైన ఆరిిక వినియోగం, త్సగిన భల-

ల్ట్జింగ్ విధానాలు మరియ  ప లాలు, హేచరీలు మొదల ైన వాటి ఏరాాటటకు అవ్సరమ ైన మౌలిక సదుపాయాల 

కలాన దావరా ఆక్ావకలచర్ పర ర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ. ఈ మౌలిక సదుపాయాలు ఇత్సరత్రా  అవ్సరమ ైన చోట 
యాక్క్స్ రోడుో , విదుాత్ మరియ  మంచినీటి సరఫరా మరియ  పారుదల సౌకరాాలు మరియ  ఇత్సర 

పర ర త్ా్హక్ాలు కలిగి ఉంటాయి. 

మంచినీటి ఆక్ావకలచర్ మాదధరిగా క్ాకుండా, ఉపుానీటి రొయాల ప ంపకం పరిశరమ విత్సతనం, ఫీడ్ మరియ  

వ్ృదధి  పరంగా బ్ాగా అభివ్ృదధి  చెందధందధ మరియ  సంవ్త్స్రాలుగా, పరిశరమ ఇనుాట సరఫరా క్ోసం మరియ  

పరా స్ స్థంగ్ కు సరఫరా చేయడానిక్ి పండించిన ఉత్సాత్సుత ల స్ేకరణ క్ొరకు అదుభత్సమ ైన పంపథణీ మారాగ లను ఏరాాటట 

చేస్థందధ. బ్హుళ జాతీయ ల పరమేయం ఈ రంగానిక్ి పరయోజనం చేకూరేచ పరక్ిరయను ఉతే్్రరకపరిచిందధ. 

దేశంలోని తీరపరా ంత్ాలోో  ఉపుానీటి రొయాల ప ంపకం మరియ  ఇత్సర ఆక్ావకలచర్ క్ారాకలాపాలను కలిగి 
ఉని తీర ఆక్ావకలచర్ కు క్ోసుల్ ఆక్ావకలచర్ అథారిటీ యాక్ు, 2005 మదేత్సు ఇసుత ందధ, ఇదధ తీరపరా ంత్స పరాావ్రణం 

మరియ  పరాావ్రణానిి పరత్తకూలంగా పరభావిత్సం చేయని స్థిరమ ైన సాగ  పదిత్సులను నిరాి రించడానిక్ి త్సపానిసరి. 
దేశంలోని పరా ంత్ాలకు ఈ చటుం పరక్ారం రూప ందధంచబ్డిన నియమాలు మరియ  మారగదరశక్ాలు, రొయాల ప లాల 

ఏరాాటటకు మరియ  వాటి క్ారాకలాపాలకు అవ్సరమ ైన మారగదరశక్ాలను అందధసాత యి. 

ఏదేమ ైనా, రొయాల పరిశరమ అనాదేశ మలలంకు చెందధన ఒక్ే జాత్తక్ి (ఎల్. వ్నిమీ) పరిమిత్సం 

చేయబ్డినందున జలవ్ావ్సాయానిక్ి ప దే పరమాదం ఉందధ. ఈ పరిస్థిత్త ఒక బలియన్ డాలరో పరిశరమకు బ్ాగా 
ఉపయోగపడదు. విత్సతనం, ఫీడ్, పరా స్ స్థంగ్ మరియ  ఇత్సర ఇనుాట సామాగిరని ఉత్సాత్తత  చేస్ే రొయాల పరిశరమ 
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యొకె ఆస్థి  పరిమాణం చాలా రకటటో  ప రిగిందధ మరియ  ఒక్ే జాత్తప ై అధధకంగా ఆధారపడటం పరిశరమను అధధక 

పరమాదంలో పడేసుత ందధ. వ ైట ల గ్ రొయాల యొకె అదుభత్సమ ైన విజయం టెైగర్ రొయాలను మరచిపరయిన జాత్తగా 

మారిచందధ మరియ  టెైగర్ రొయాలను పునరుదిరించడానిక్ి గత్స దశాబే్ంనిర క్ాలంలో ఎటటవ్ంటి పరయత్సిం 
చేయలేదు. అదేవిధ్ంగా, సాి నిక జాత్త పీనియస్ ఇండికస్ యొకె ప ంపకం ఎపుాడథ పరా మ ఖ్ాత్సను ప ందలేదు. 

అందువ్లో, జాత్సుల వ ైవిధవాకరణ మరియ  పరిశరమ ఇపుాడు ఎదురొెంటటని నషాు లను త్సగిగంచాలి్న 

అవ్సరం ఉందధ. ఈ విషయంలో విధాన ఆదేశాలు టెైగర్ రొయాల పునరుజాీవ్నం మరియ  పథ. ఇండికస్ క్ోసం 
హేచరీ మరియ  వ్ావ్సాయ సాంక్ేత్తక పరిజాా నం యొకె పరా మాణీకరణను లక్షాంగా ప టటు కుంటాయి. స్ీ బ్ాస్, 

మిల్ె ఫథష్ మరియ  మ ల ో ట్ వ్ంటి ఫథన్ ఫథష్ లను చేరచడం వ్లో జాత్సుల వ ైవిధ్ాం విసతరిసుత ందధ. ఈ విషయంలో, 

ఫథలుర్-ఫీడర్్ బ్ ైవాల్వ్ వ్ంటి సాంపరదాయేిత్సర జాత్సులు కూడా పరిగణించబ్డత్ాయి మరియ  ఫథలుర్- ఫీడర్్ లాంటి 
వాటి పాత్సర సాగ  పదిత్సుల యొకె స్థిరత్ావనిి ప ంచుత్సుందధ. అంత్ేక్ాకుండా, ప ంపక పదిత్సులు స్థిరంగా ఉండాలంటే 

మ రుగకైన బ్యోస్ కూారిటీ మరియ  హెల్త  మేనేజ్ మ ంట, అదనపు నిరబంధ్ సౌకరాాలు కలిాంచడం మరియ  బ్ స్ు 

మేనేజ్ మ ంట పరా క్ీుస్ స్ (బఎమ పథ) / గ డ్ ఆక్ావకలచర్ పరా క్ీుస్ స్ (జిఎపథ) ను పర ర త్స్హ ంచడం కూడా విధాన 

క్ారాకరమాలు లక్షాంగా ప టటు కుంటాయి. 

ఆక్ావకలచర్ క్ారాకలాపాల వ్లో ఉత్సానిమయిేా వ్ారి జలాల నిరవహణ ఒక పరధాన సమసా మరియ  

వ్ారిజలాలు ఏరులు లేదా తీరపరా ంత్స జలాలోో క్ి పరవేశించే మ ందు కలుషథత్ాల పరిమాణానిి త్సగిగంచగల మౌలిక 
సదుపాయాల కలానకు ఈ విధానం దధశానిరేేశం చేయబ్డుత్సుందధ. చిని ఆక్ావకలచర్ హో ల్ింగ్్ క్ోసం, కలుషథత్ాలు 

శుదధ్కరణ చేస్ే చిక్ిత్ా్ విధానాలకు మదేత్సు ఇవ్వబ్డుత్సుందధ, త్సదావరా వారి సాగ  విధానాలు లాభదాయకంగా 

ఉంటటందధ. సమ దరపు మొకెలు (స్ీ- వీడ్)  మరియ  మస్ ్ల్్ మరియ  ఇత్సర సాగ  జాత్సుల మొలసె్ వాడకం 

బ్హ రంగ నీటి వ్ావ్సిలోో క్ి పరవేశించే మ ందు నీటిని శుభరపరచడానిక్ి పర ర త్స్హ ంచబ్డత్ాయి. లోత్సటటు  పరా ంత్ాలలో 

సాగ  చేస్ే పస్థఫథక్ వ ైట ల గ్ రొయాల ప లాలు సమ దరపు నీటిని ఉపయోగించడానిక్ి అనుమత్తంచబ్డవ్ు 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు : 

 టెైగర్ రొయాలు, పథ. ఇండికస్ యొకె పునరుజాీవ్నం దావరా జాత్సుల వ ైవిధ్ాత్సను పర ర త్స్హ ంచడం 

మరియ  స్ీబ్ాస్, మ ల ో ట్ వ్ంటి ఫథన్ ఫథష్ లను చేరచడం. 

 టెైగర్ రొయాలు మరియ  పథ. ఇండికస్ యొకె ప ంపక్ానిక్ి మదేత్సు ఇవ్వడం మరియ  నిరిేషు  

వాాధధకరహ త్స జకరామలా జమ ఉత్సాత్తత  వ ైపు వ ళేడం. 
 తీర పరా ంత్ాల ఉత్ాాదక వినియోగం, ఉపాధధ కలిాంచడం మరియ  ఆహారం మరియ  పర షక భదరత్సను 

ప ంచడం క్ోసం రొయాల ప ంపక్ానిి మరింత్స విసతరించడం. 
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 బ్యోస్ కూారిటీ మరియ  హెల్త  మేనేజ్ మ ంట ను మ రుగ పరచడం, నిషేధధత్స యాంటీబ్యాటిక్్ ను 

పయరిత ఉపసంహరణ, అదనపు నిరబంధ్ సౌకరాాలు కలిాంచడం మరియ  BMP లు / GAP యొకె 

పరా చురాం. 

6.3.3 మేరికలచర్ (సముదాజలాలోో  మత్స్య ప ంపకం) 

స్ీఫుడ్ క్ోసం డిమాండ్ పరత్త సంవ్త్స్రానిక్ి ప రుగ త్సుందని, మ రకైన్ క్ాాపచర్ ఫథషరీస్ మాత్సరమే అదనపు 

స్ీఫుడ్ డిమాండోను తీరచలేకపర త్సుందని గరహ ంచిన భారత్స పరభ త్సవం, దేశంలోని సమ దర తీరపరా ంత్ాలోో  ప ంపకం 

అభివ్ృదధిక్ి ఉపకరమించిందధ. దేశంలో జలవ్ావ్సాయ అభివ్ృదధిక్ి అందుబ్ాటటలో ఉని పరా ంత్ాల ఆధారంగా, వారిిక 

ఉత్సాత్తత  4-8  మిలియన్ మేటిరక్ టనుిలుగా ఉందధ. 

దేశంలో మేరికలచర్ అభివ్ృదధి  పరా రంభ దశలో ఉనిందున, మ రకైన్ స్ేాషథయల్ పాో నింగ్ (ఎంఎస్థా) విధానానిి 
అనుసరించి ల్ట్జింగ్ పాలస్ీత్ో భారత్స తీరపరా ంత్సంలో త్సగిన సిలాలు/ పరా ంత్ాల నిరామణ పాో ను అభివ్ృదధిత్ో 
పరా రంభించి, విధాన క్ారాకరమాలు చాలా రకటటో  ఉంటాయి. ఇదధ ఒక నిరిేషు  పరా ంత్సంలో ప ంపక్ానిక్ి అనువ ైన జాత్సులను 
గ రితంచే పరక్ిరయను ఏరాాటట చేయడానిక్ి మరియ  బ్హ రంగ సమ దరపు క్ేజ్ లలో చేపల ప ంపకం క్ోసం చిని 
మరియ  సాంపరదాయ మత్స్యక్ారులకు పరా ధానాత్స పరా త్తపదధకన సిలానిి క్ేటాయించడానిక్ి అనుమత్తసుత ందధ. 
సంభావ్ా జాత్సుల విత్సతనాలను వాణిజాపరమ నై ఉత్సాత్తత  చయేాలి మరియ  వీటిని పంజరాలలో పరత్ేా కంగా ఎంపథకచయేబ్డని 

సమ దర పరదేశాలలో మ ఖ్ాంగా 12 నాటికల్ మ ళైళే త్సరువాత్త పరదశే జలలో ప ంపక్ానిక్ి పర ర త్స్హ ంచాలి. క్ాని ఈ విధ్ంగా 
ప ంచటేపుడు, సాధారణ చపేల పటటు బ్డ ిక్ారాకరమాలకు, నౌకరవాణాకు మరియ  ఇత్సర సమ దర క్ారాకలాపాలకు ఆటంకమ  
కలుగకుండా త్సగ  రక్షణ చరాలు తీసుక్ోవాలి. 

నిటారుగా ఉని భారతీయ తీరపరా ంత్సంలో, నురగ మరియ  పర టట పరభావానిక్ి గ రకైన పరా ంత్ాలత్ో, 

బ్ో నులను బ్హ రంగ జలాలోో  ఏరాాటట చేయడం పరకృత్త మలలక్ాలకు బ్హ రగత్సం చేసుత ందధ మరియ  బ్ే, క్ోవ్్ లో 

ఉని స్ ైట లకు ఆశరయం ఉని పరా ంత్ాలు అధధక గాలులు మరియ  పరవాహాలకు త్సకుెవ్ పరభావిత్సం అవ్ుత్ాయి. 
అందువ్లో, మేరికలచర్ ను పరా చురాం ప ందటానిక్ి క్ీలకమ ైన అవ్సరాలలో ఒకటి ధ్ృఢ నిరామణంగల బ్ో నుల లభాత్స 

మరియ  కఠినమ ైన సమ దర వాత్ావ్రణానిి త్సటటు క్ోగల వాటి కదలికలు అవ్సరం అవ్ుత్ాయి. 

అనేక ఎనిదగగ  జాత్సుల (ఉదా. క్ోబయా, స్థలవర్ పర ంపానో, ఇండియన్ పర ంపానో, ఆరకంజ్-సాాటెడ్ గలర పర్, 

ఎంప రర్ స్ీ-బ్ రీమ, జాన్ యొకె సాిపర్ మరియ  వ్రిమకుాలేటెడ్ స్ ైాను్ట, ఆకుపచచ మరియ  బ్రౌ న్ మస్ ్ల్్ 

మరియ  త్తనే ఆయోషుర్) త్సగినంత్స పరిమాణంలో నాణామ ైన విత్సతనాల లభాత్స ప దే ఎత్సుత న క్ారాకలాపాలను 

పరా రంభిసుత ందధ మరియ  ప ంపక్ానిి త్సకుెవ్ ఖ్రుచత్ో చేసుత ందధ. మేరికలచర్ రకైత్సులు మరియ  పారిశరా మికవేత్సతల 

అవ్సరాలను తీరచడంలో ఆర్ అండ్ డి మరియ  పరిశరమల పాత్సర పరధానమ ైనదధ. విధానపరంగా చొరవ్లు 
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వాణిజాపరంగా ఆచరణీయమ ైన విత్సతనోత్సాత్తత  సాంక్ేత్తక పరిజాా నాల పర ర త్ా్హానిక్ి, విత్సతనోత్సాత్తతని ప ంచడానిక్ి 

మరియ  రకైత్సుల అవ్సరాలను తీరచడానిక్ి లభాత్సను ప ంచడానిక్ి ఎనిదగగ జాత్సులు మరియ  హేచరీల క్ోసం త్సలోి 

చేపల బ్ాాంకుల అభివ్ృదధిక్ి అవ్సరమ ైన సహక్ారానిి అందధసాత యి. మొత్సతం మ రికలచర్ అభివ్ృదధి  పరక్ిరయలో పథపథపథ 

కూడా మ ఖ్ామ ైన పాత్సర పర షథసుత ందధ. 

మేరికలచర్ ను అనుకూలమ ైన మరియ  పరాావ్రణ అనుకూలమ ైన రీత్తలో పర ర త్స్హ సుత నాిరని 
నిరాి రించడానిక్ి, త్సగిన మారగదరశక పత్రా ల దావరా, ఫథషథంగ్ మ ైదానానిక్ి పరవేశం మరియ  మత్స్యక్ార పరా ంత్ాలను 

ఆకరమించడం వ్ంటి సమసాలను పరిషెరించేలా ఈ విధానం నిరాి రిసుత ందధ, త్సదావరా ఇదధ వ్ావ్సాయ రకైత్సులు 

మత్స్యక్ారుల మధ్ా సంఘరిణకు దారితీయదు. అదేవిధ్ంగా, దేశ తీరపరా ంత్స జలాలోో  స్థిరమ ైన మేరికలచర్ ను 

పర ర త్స్హ ంచడానిక్ి సామరియ అధ్ాయనాలు మరియ  పరాావ్రణ పరభావ్ మదధంపులను చేపటుడం కూడా 

నిరాి రిసుత ందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 సమ దర నీటి మత్స్య సంవ్రినమ ను పరా దేశిక జలాల లోపల మరియ  వ లుపల పరా ంత్ాలలో అభివ్ృదధి  
చేయటానిక్ి, సమ దర మత్స్యసంవ్రినమ నకు అనువ ైన జాత్సులు, ల్ట్జింగ్ విధానమ  మరియ  
అనుబ్ంధ్ స్ేవ్లకు సంబ్ంధధంచి మ ందసుత  పరణాళిక నమ నాను త్సయరు చేయటం. దవనిని 
త్సయారుచేయటానిక్ి సమ దరతీర రాషాు ీ లు మరియ  క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలను సంపరదధంచాలి. 

 విత్సతనోత్సాత్తత  క్ోసం త్సలోి చేపల బ్ాాంకులు మరియ  వాణిజా-సాి యి హేచరీల ఏరాాటటను 

పర ర త్స్హ సుత ందధ. 

 సాి నిక సాంక్ేత్తక పరిజాా నం ఆధారంగా మరియ  సాి నిక మత్స్యక్ారుల అవ్సరాలను తీరచడానిక్ ి
ఖ్రుచత్ో కూడుకుని కే్జ్ ఫాబరక్ేషన్ క్ోసం R&D క్ి మదేత్సు ఇవ్వడం. 

6.3.4 స్ీవీడ్ ప ంపకం 

ఆక్ావకలచర్ మరియ  మారికలచర్ మాదధరిగా, దేశంలో సమ దరపు మొకెలు ప ంపకంలో కూడా 

ఉపయోగించని సామరియం ఉందధ. పరపంచవాాపతంగా, హెైడోరక్ొలాో యిడ్్, సౌందరా సాధ్నాలు మరియ  ఆహార 

పదారాి లకు సమ దరపు మొకెలకు డిమాండ్ ప రుగ త్ోందధ మరియ  జీవ్ ఇంధ్న వ్నరుగా కూడా 

ఉపయోగపడుత్సుందధ. ఈ ఉప రంగం విలువ్ గొలుసుత్ో పాటట విలువ్ల సృషథు  యొకె అపారమ ైన పరిధధని 

అందధసుత ందధ మరియ  దేశ తీరపరా ంత్ాలలో ఆరిిక వ్ావ్సికు గణనీయంగా దోహదపడుత్సుందధ. 
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భారత్సదేశంలో సుమారు 844 స్ీవీడ్ జాత్సులు ఉనాియి, వీటిలో 58,715 మీ. త్సమిళనాడు, గ జరాత్ 

మరియ  డయ  తీరాల వ ంబ్డి మరియ  లక్షదవవప్ మరియ  అండమాన్ & నిక్ోబ్ార్ దవవ్ుల చుటటు  స్ీవీడ్ 

పుషెలంగా ఉనాియి. మ ంబ్ ై, రత్సిగిర,ి గోవా, క్ారావర్, వ్రాెల, విజింజం మరియ  పులిక్ాట చుటటు  

త్సమిళనాడు, ఆంధ్రపరదేశ్ మరియ  ఒరిసా్లోని చిలాె చుటటు  గొపా స్ీవీడ్ సాే వ్రాలు ఉనాియి. అయినపాటిక్,ీ 

నిరంత్సర, విచక్షణారహ త్స మరియ  అసంఘటిత్స ప ంపకం వ్లో సహజమ ైన స్ీవీడ్ వ్నరులు క్ష్ీణించాయి. 

1980 ల పరా రంభంలో మరియ  మధ్ాలో స్ీవీడ్ ప ంపకం యొకె పరా రంభ విచారణ జరిగిందధ, అయిత్ే ఈ 

క్ారాకలాపాలు ఇంక్ా పరా చురాం ప ందలేదు. ఇత్సర మత్స్య క్ారాకలాపాల మాదధరిగా క్ాకుండా, ఆహార పరయోజనాల 

క్ోసం స్ీవీడ్ సాి నిక డిమాండ్ ఉనిక్ిలో లేదు. దాదాపు మొత్సతం దేశీయ స్ీవీడ్ ఉత్సాత్తత  పారిశరా మిక రంగంలో 
ఉపయోగించబ్డుత్సుందధ అందువ్లో, ఉత్సాత్తతక్ి బ్లమ ైన అనుసంధానం అవ్సరం. ఉపయోగించడానిక్ి స్థదింగా 

ఉని సాంక్ేత్తకత్సలు మరియ  ఇత్సర ఇన్ పుట లు అందుబ్ాటటలో ఉంచబ్డినపుాడు అటటవ్ంటి అనుసంధానాలు 

అభివ్ృదధి  చేయబ్డత్ాయని విధానం నిరాి రిసుత ందధ. 

గ జరాత్, డయ ా, లక్షదవవప్, త్సమిళనాడు, మరియ  ఆంధ్రపరదేశ్ తీరపరా ంత్సంలో దేశంలోని పరిశోధ్నా 

సంసిలు స్ీవీడ్ ప ంపక్ానిక్ి అనువ ైన పరా ంత్ాలను గ రితంచాయి. స్ీవీడ్ ప ంపక్ానిి పర ర త్స్హ ంచడానిక్ి మరియ  
మత్స్యక్ారులను ఆకరిించడానిక్ి, మొదటోో , ల ైంగిక పునరుత్సాత్తత  పదిత్సులప ై ఆధారపడే స్ీవీడ్ స్ీడ్ బ్ాాంక్ లు, 

పరసుత త్సం విసత ృత్సంగా  పరా చురాం ప ందధన ల జిటేటివ్ /  ఎస్ కు్వ్ల్ పరా పగేషన్ పదిత్సులను పయరిత చేస్థ త్సమిళనాడు 
తీరంలో పరసుత త్సం గరిషు స్ీవీడ్ ప ంపకం జరుగ త్ోందధ. త్సరువాత్స, దవనిని గ జరాత్ తీరాలకు మరియ  

తీరపరా ంత్సంలోని ఇత్సర పరదేశాలకు విసతరించవ్చుచ. ప దే ఎత్సుత న పర ర త్స్హ ంచగల జాత్త కపాాప ైకస్ అలావరకజి 

మరియ  దేశీయ స్ీవీడ్ (అగరోఫ ైట్ మరియ  ఆలాినోఫ ైట్) యొకె సంభావ్ా రక్ాలు. 

ఆఫ షర ర్ జలాలు స్ీవీడ్ ప ంచే అవ్క్ాశాలను కూడా అందధసాత యి, మ ఖ్ాంగా ఇంటిగేరటెడ్ మల్ట్ు-టోర ఫథక్ 

ఆక్ావకలచర్ స్థసుమ్ (IMTA) లో, క్ోబయా వ్ంటి ఫథన్ ఫథష్ జాత్సులను  స్ీవీడ్ లత్ో పాటట ప ంచవ్చుచ. ప దే ఎత్సుత న 

స్ీవీడ్ ప ంపకం వ ైపు వ ళ్ళేటపుాడు, స్థిరమ ైన నిరవహణ పరణాళికలు అమలు చేయకపర త్ే, సహజ స్ీవీడ్ స్ేకరణ 

నిరుత్ా్హపరుసుత ందధ. 

మత్స్యక్ారులు మరియ  ఇత్సర గరా మీణ మహ ళలకు జీవ్నోపాధధ కలిాంచడంలో స్ీవీడ్ ప ంపకం కీ్లక పాత్సర 
పర షథసుత ందధ. శిక్షణ, పబోక్ ఫ ైనాన్్ యాక్క్స్ మరియ  మారకెటింగ్ మదేత్సు దావరా సమ దరపు మొకెల ఉత్సాత్తత  

మరియ  పరా స్ స్థంగ్ చేపటుడానిక్ి సవయం సహాయక బ్ృందాలు / సహక్ార సంసిలు / త్సయారీదారుల సంఘాలను 

ఏరాాటట చేయడానిక్ి మహ ళలను పరర త్స్హ సాత రు.  
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త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 సమ దరతీరపరా ంత్సంలో, సమ దరతీరం మరియ  లాాండ్-వార్్, ఆఫ షర ర్ జలాలోో  మరియ  ఇంటిగేరటెడ్ 

మల్ట్ు-టోర ఫథక్ ఆక్ావకలచర్ (IMTA) వ్ావ్సిలలో సమ దరపు  మొకెల ప ంపక్ానిి పర ర త్స్హ ంచడం. 

 సమ దరపు మొకెలు ప ంచడానిక్ి మ డిసరుకును అందధంచడానిక్ి తీరపరా ంత్సంలో స్ీవీడ్ స్ీడ్ బ్ాాంకుల 

ఏరాాటట. 

 సమ దరపు మొకెలు ప ంపకం క్ోసం మత్స్యక్ారులను ఆకరిించడానిక్ి అవ్సరమ ైన చోట అందధంచడం. 

 సమ దరపు మొకెలు ప ంపక్ానిి చేపటుడానిక్ి తీరపరా ంత్ాల నుండి మత్స్యక్ారులు మరియ  

మహ ళలకు మదేత్సు ఇవ్వడం. 

 స్ీవీడ్ నుండి ఉత్సాత్సుత లను త్సయారు చేయడానిక్ి చిని మరియ  మధ్ాసి పరా స్ స్థంగ్ యలనిటోను 

ఏరాాటట చేయడానిక్ి వ్ావ్సాి పకులను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 ఉత్సాత్సుత ల మారకెటింగ్ ఉత్ే్రరకం సులభత్సరం చేయడం. 

6.3.5 అలంకరర చేపల ప ంపకం 

అలంక్ార చేప అంత్సరాా తీయ చేపల వాాపారంలో చాలా చినిదధ క్ాని చురుక్కైన భాగం. అక్ేవరియంను 
నిరవహ ంచడం చాలా పరా చురాం ప ందధన అభిరుచి మరియ  అలంక్ార చేపల పరపంచ వాణిజాం సంవ్త్స్రానిక్ి US $ 

18-20 బలియనుో గా అంచనా వేయబ్డిందధ. భారత్సదేశం, విభిని జీవ్సంబ్ంధ్ వ్నరుల క్ారణంగా, అనేక రక్ాల 

వాణిజా మరియ  శక్ితవ్ంత్సమ ైన అలంక్ార చేపల వ్నరులను కలిగి ఉందధ. అలంక్ార మత్స్య సంపదకు అనువ ైన 
374 మంచినీటి జాత్సులు మరియ  300 క్ి ప ైగా సమ దర జాత్సులు ఉనాియి. 

అలంక్ార మత్స్య సంపద క్ోసం దేశీయ మారకెట విలువ్ సుమారు రూ. 500 క్ోటటో , ఈ క్ారాకలాపాలు 

పశిచమ బ్ ంగాల్, త్సమిళనాడు, మహారాషు ,ీ ఈశానా రాషాు ీ లు మరియ  దవవపాలలో క్ొనిి నిరిేషు  పరా ంత్ాలకు 

పరిమిత్సం. ఈ విధానం అలంక్ార చేపల ఉత్సాత్తతని ప ంచడానిక్ి దేశీయ యలనిటో ఏరాాటటను, గరా మీణ జీవ్నోపాధధని 

ప ంచడానిక్ి ఎండ్-టట-ఎండ్ సరఫరా గొలుసు అభివ్ృదధి  మరియ  ఆవాసాల నిరవహణ పర ర త్స్హ సుత ందధ. ఈ విధానం 

అక్ేవరియం నిరవహణ వ్లో కలిగే పరయోజనాలప ై వినియోగదారు విదాను పర ర త్స్హ సుత ందధ మరియ  పరభ త్సవ 

సంసిలలో అక్ేవరియా వ్ావ్సాి పనను పర ర త్స్హ సుత ందధ. మహ ళలు మరియ  య వ్త్స త్సగిన జోక్ాాల పర ర త్ా్హం 

ప ందుత్ారు. 

పరసుత త్సం, అలంక్ార జాత్సులలో 85 శాత్సం పరా కృత్తక జలాల నుండ,ి పరధానంగా ఈశానా రాషాు ీ ల క్ొండ 

పరవాహాల నుండి లేదా తీరపరా ంత్సం మరియ  రకండు దవవప భలభాగాలలో ఉని పరధాన పగడపు ఆవాసాల నుండ ి
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ప ందబ్డుత్సుందని అంచనా. ఈ పరా కృత్తక జాత్సులు అధధక ధ్రను కలిగి ఉనిందున, వాటి ప ంపకంప ై ఒత్తతడ ి

గణనీయంగా ప రుగ త్సుందధ. విధాన జోకాం అటటవ్ంటి వ్నరులను సమ చిత్సంగా పండించేలా చేసుత ందధ మరియ  

పరా కృత్తక జాత్సులు మరియ  అలంక్ార జకరామలాజమ యొకె స్థిరత్ావనిి నిరాి రించడానిక్ి అవ్సరమ ైన నియంత్సరణలు 

ఉంచబ్డత్ాయి. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు 

 అలంక్ార చేపల క్ోసం ఎండ్-టట-ఎండ్ సరఫరా గొలుసు ఏరాాటట. 

 విదేశాల నుండి త్సలోి చేపల దధగ మత్తని సులభత్సరం చేయడం. 

 క్ొనుగోలు-త్తరిగి ఏరాాటోత్ో గృహాలలో ప ంచడానిక్ి లారావల ప ంపకం మరియ  పంపథణీ క్ోసం వాణిజా-

సాి యి ఆపరేటరోను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 ఇళళే మరియ  క్ారాాలయాలోో  ఆక్ేవరియాను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 మధ్ాసి మరియ  చిని త్సరహా అలంక్ార సంసిలను సాి పథంచడంలో గరా మీణ మహ ళలు మరియ  

య వ్త్సలో వ్ావ్సాి పకత్స ప ంప ందధంచడం. 

 అలంక్ార మత్స్య అభివ్ృదధి  క్ోసం అకే్వరియా మరియ  ఇత్సర సామగిరని నిరిమంచడంలో మధ్ాసి 

మరియ  చిని త్సరహా సంసిలకు మదేత్సు ఇవ్వడం. 

6.3.6 లోత్సటటట  జల లవణ నేలల ఉతాపదక వినయోగం 

గ జరాత్ రాషాు ీ లు (2.23 mha), ఉత్సతర పరదేశ్ (1.37 mha), మహారాషు  ీ(0.61 mha), పశిచమ బ్ ంగాల్ 

(0.44 mha) రాషాు ీ లు త్ో దేశంలో ఉపుా పరభావిత్స నేలలోో  విస్ీత రణం సుమారు 6.73 మిలియన్ హెక్ాు రుో  (mha) గా 

అంచనా వేయబ్డిందధ మరియ  రాజసాి న్ (0.38 mha) కలిస్థ దేశంలో దాదాపు 75 శాత్సం లవ్ణం మరియ  

సర డిక్ నేలలు ఉనాియి. అటటవ్ంటి వ్నరులు ఉని ఇత్సర రాషాు ీ లలో పంజాబ్ మరియ  హరాానా ఉనాియి. 

నీటిపారుదల పరయోజనాల క్ోసం నీటిపారుదల క్ాలువ్ నీటిని అహేత్సుకంగా ఉపయోగించడం నేల లవ్ణీకరణకు 
పరధాన క్ారణాలలో ఒకటిగా పరిగణించబ్డుత్సుందధ. లవ్ణ నేలలు ఉత్ాాదకత్సను త్సగిగంచడమే క్ాక, వ్ావ్సాయం 

మరియ  నిరామణం వ్ంటి ఇత్సర పరయోజనాల క్ోసం మటిుని పనిక్ిరానివిగా చేసాత యి. అయినపాటిక్ీ, ఫథన్ 

మరియ  ష ల్ చేపల ప ంపకం దావరా అటటవ్ంటి భలమ లను ఉపయోగించుక్ోవ్టానిక్ి క్ష్ేత్సర-పరీక్ష్ించిన 
సాంక్ేత్తకత్సలు అందుబ్ాటటలో ఉనాియి. హరాానా, పంజాబ్, రాజసాి న్ మరియ  య పథలోని లవ్ణ పరా ంత్ాలలో 

ఇటటవ్ంటి సాంక్ేత్తకత్సలు ఇపాటిక్ే సామరాి యనిి చథపథంచాయి, ఇకెడ రకైత్సులు బ్ాో క్ టెైగర్ రొయాలను (పథ. 

మోనోడాన్) మరియ  పస్థఫథక్ వ ైట ల గ్ రొయాలు, (ఎల్.వ నాిమి) తీరపరా ంత్స లవ్ణ పరా ంత్ాల మాదధరిగా 

క్ాకుండా, లోత్సటటు  లవ్ణ పరా ంత్ాలు త్సకుెవ్ పరత్ాామాియ ఉపయోగాలను కలిగి ఉనిందున పరాావ్రణ 
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పరభావ్ం కూడా చాలా త్సకుెవ్. ఏదేమ ైనా, ఆక్ావకలచర్ నుండి మ రుగ నీటిని పారవేయడం దవరఘక్ాలిక 

పరభావాలను నివారించడానిక్ి త్సగిన పరిశీలన అవ్సరం. 

క్ీలక విధాన చొరవ్ సంభావ్ా పరా ంత్ాల గ రితంపు మరియ  ఆక్ావకలచర్ క్ోసం వాటి క్ేటాయింపును కలిగి 
ఉంటటందధ; అవ్సరమ ైన చోట భలగరభజలాల స్థిరమ ైన వాడకంత్ో సహా రకైత్సులకు ఉత్సతమ సాంక్ేత్తకత్సలను 

అందధంచడం; విసతరణ మదేత్సు మరియ  సహక్ారం; పరమాద త్సగిగంపు క్ోసం స్ీ బ్ాస్ మరియ  మ ల ో ట్ వ్ంట ి

సంభావ్ా ఫథన్ ఫథష్ జాత్సుల పరిచయం; ఆక్ావకలచర్ నుండి వ్ారి జలాలను శుదధి  చేయడానిక్ి మరియ  

పారవేయడానిక్ి మ రుగకైన విధానాలు; మరియ  పస్థఫథక్ వ ైట ల గ్ రొయాలు, మ ల ో ట లు మరియ  పండు గొపా 

వ్ంటి జాత్సుల విత్సతనం మరియ  ఫీడ్ సరఫరా మరియ  ఉత్సాత్సుత ల మారకెటింగ్ లో త్సదుపరి సహాయం క్ోసం 

అనుసంధానాలను ఏరాాటట చేయడం. స్ ల ైన్ నేలలోో  వ్ావ్సాయానిక్ి అనువ ైన ప దే పరా ంత్ాలు అందుబ్ాటటలో 
ఉని చోట, పథపథపథ ఏరాాటో దావరా స్ ాషల్ ఆక్ావకలచర్ జోనో అభివ్ృదధి  కూడా పరిగణించబ్డుత్సుందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు 

 సంభావ్ా పరా ంత్ాలను గ రితంచడం మరియ  కోసుర్ పరా త్తపదధకన అవ్సరమ ైన సహాయక స్ేవ్లత్ో త్సగిన 

ఆక్ావకలచర్ పదిత్సులను చేపటుడానిక్ి రకైత్సులకు కే్టాయించడం. 

 ఉపుానీటి పరా ంత్ాలోో  రొయాల ప ంపక్ానిి చేపటేు  రకైత్సులకు నాణామ ైన విత్సతనం మరియ  ఫీడ్ లభాత్స. 

 రకైత్సుల శిక్షణ మరియ  న ైపుణాం అభివ్ృదధిక్ి త్ోడాడటం మరియ  ఉత్సాత్తత  యొకె మారకెటింగ్ లో 

న ైపుణాం అభివ్ృదధి  

6.3.7 జల జంత్సువుల ఆరోగాం మరియు జీవ భదాత్స నరవహ ంచడం. 

డెబ్ ైబల చివ్రలో శాస్ీత రయ చేపల ప ంపకం పదిత్సులు దేశంలో మలలాలు ప ందధనపాటి నుండి, ఆక్ావకలచర్ 

వ్ృదధి  అసాధారణమ ైనదధ. ప ంపకపు జాత్సుల సాధారణ ఆరోగా నిరవహణ ఆందోళనలత్ో పాటట, మంచినీట ి

చేపలలోని ఎపథజూటిక్ అల్రేటివ్ స్థండోరమ (EUS) మరియ  రొయాల ఆక్ావకలచర్ లోని వ ైట సాాట స్థండోరమ 

డిస్ీజ్ (WSSD) దేశంలో గత్సంలో ప దే ఎత్సుత న మరణాలకు పరధాన క్ారణాలు అయాాయి. రాబ్ో యిే సంవ్త్స్రాలోో  

ఆక్ావకలచర్ చాలా ఎకుెవ్ వ్ృదధిక్ి స్థదింగా ఉందధ మరియ  జనాభా యొకె ఆహారం మరియ  పర షక 
అవ్సరాలను తీరచడం వ్లన, ఆరోగా నిరవహణత్ో సహా వ్ావ్సాయ వ్ావ్సి యొకె అనిి అంశాలను త్సగినంత్సగా 

చథసుక్ోవ్డం కూడా చాలా అవ్సరం 

ఇటీవ్లి క్ాలంలో, వ్ావ్సాయ పదిత్సుల తీవ్రత్స, అనాదేశ జల జాత్సుల పరణాళిక్ా రహ త్స పరిచయం మరియ  

పరత్సాక్ష జల జంత్సువ్ుల కరమబ్దవికరించని టరా న్్ బ్ౌండరీ కదలికలు WSSD వ్ంటి అనేక అంటటవాాధ్ుల వ నుక 
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పరధాన క్ారణాలు. ఇంక్ా, సరిపర ని శాస్ీత రయ పరిజాా నం మరియ  న ైపుణాాలు మరియ  అటటవ్ంటి ఆకస్థమక 

పరిస్థిత్సులను నిరవహ ంచగల సామరియం లేకపర వ్డం సమసాను మరింత్స ప ంచుత్సునాియి. 

జల జంత్సువ్ుల ఆరోగా సమసాలను పరిషెరించడంలో ఇటీవ్లి సంవ్త్స్రాలలో అనేక పరిషాెర చరాలు 
మరియ  పర ర టోక్ాల్ లు మరియ  పదిత్సులు అభివ్ృదధి  చేయబ్డినపాటిక్ీ, మంచి వ్ావ్సాయ నిరవహణ పదిత్సులు, 

వ్ావ్సాయ నిరావహకులు మరియ  క్ారిమకుల మ రుగకైన న ైపుణాాలు మరియ  సామరాి యలను కలిగి ఉని మరింత్స 
సమగర పరయత్ాిలు, జాతీయ జల జంత్సు ఆరోగా పరావేక్షణ మరియ  రిపర రిుంగ్ యంత్రా ంగం, వాాధధ నివారణ 

మరియ  నియంత్సరణ సంస్థదిత్స, జల జంత్సువ్ుల ఆరోగా నిరవహణకు పరా ధానాత్స గల పరిశోధ్న అవ్సరాలు, 

మ రుగకైన రోగనిరోధ్క మరియ  వాాధధ నియంత్సరణ చరాలు, పరిశుభరత్స మరియ  ఫ ైటో-శానిటరీ అంశాలు, 'దధగ మత్త 

పరమాదం యొకె అంచనా'లో నిరణయం తీసుక్ోవ్డంలో మ రుగకైన సామరియం మరియ  చివ్రకు సమరివ్ంత్సమ ైన 

కమలానిటీ న ట వ్రిెంగ్ అవ్సరం పరిస్థిత్తని మ రుగ పరచడానిక్ి దోహదపడత్ాయి. 

త్సక్షణ విధాన జోకరాల యొకక ముఖ్ా రంగరలు: 

 మ ందసుత  హెచచరిక వ్ావ్సిను ఏరాాటట చేయడం, పరమాదం యొకె అంచనా నిరవహ ంచడం, నిఘా 

మరియ  ఆకస్థమక పరణాళికలను ఏరాాటట చేయడం మరియ  వాాధధ వాాపథతప ై సరకైన రిపర రిుంగ్. 

 జాతీయ మరియ  రాషు  ీనియంత్సరణ సామరాి యలను బ్లోపేత్సం చేయడం. 

 జల జంత్సువ్ుల ఆరోగా నిరవహణ క్ోసం ఉత్సతమ పదిత్సులను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 దధగబంధ్ం సౌకరాాలు (పరభ త్సవ రంగంలో) మరియ  జల జంత్సు ఆరోగా పరయోగశాలలు మరియ  

పరభ త్సవ మరియ  ప ైరవేట రంగాలలో రోగనిరాి రణ సామరాి యల పరంగా మౌలిక సదుపాయాలను ఏరాాటట 

చేయడం. 

 పరిశోధ్న మరియ  అభివ్ృదధి  అవ్సరాలను పర ర త్స్హ ంచడం (జల జంత్సు ఆరోగా నిరవహణలో పథపథపథ 

అభివ్ృదధిత్ో సహా). 

 జల జంత్సు ఆరోగా నిరవహణలో టరా న్్ బ్ౌండరీ సమసాల నషాు లను త్సగిగంచడానిక్ి పరా ంతీయ 

సమనవయం క్ోసం యంత్రా ంగాలను ఏరాాటట చేయడం. 

  అనిి సాి యిలలో భవ్న సామరాి యలు (మానవ్ వ్నరుల అభివ్ృదధి ). 

  ఇనిటిటటాట్, స్ేుట డిఓఎఫ లు మరియ  ఫథషరీస్ కళ్ాశాలల చురుక్కైన భాగసావమాంత్ో చేపల వాాధధ 

మరియ  ఆరోగా పరావేక్షణ న ట వ్ర్ె క్ోసం న ట వ్ర్ె ను బ్లోపేత్సం చేయడం. 

 న ట వ్రిెంగ్ మరియ  సమాచార వాాపథత  క్ోసం మ రుగకైన  విధానాలను ఏరాాటట చేయడం. 
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6.4 మౌలిక సదుప్రయాలు 

అరవ ైల మధ్ా నుండి భారత్సదేశం ఫథషథంగ్ హారబర్్ (ఎఫ్ ెచ) మరియ  ఫథష్ లాాండింగ్ స్ ంటర్్ (ఎఫఎలి్) 

లను నిరిమంచడం పరా రంభించిందధ మరియ  దశాబ్ాే లుగా ప దే మరియ  చిని ఫథషథంగ్ హారబర్్ మరియ  ఫథష్ 
లాాండింగ్ క్ేందరా లు నిరిమంచబ్డా్ యి. ఏదేమ ైనా, ప రుగ త్సుని ఫథషథంగ్ నౌకల సంఖ్ాలు మరియ  పరిమాణాలు 

ఇపాటివ్రకు సృషథుంచిన సౌకరాాలను మించిపర యాయి మరియ  పరసుత త్స మౌలిక సదుపాయాలు దేశంలోని మొత్సతం 

నౌకల పరిమాణంలో 05-.1 శాత్సం వ్రకు ఉనాియని అంచనా. ఈ పరిస్థిత్త లాాండింగ్ పాయింటో వ్దే రదవేని 

త్ెచిచప టిుందధ మరియ  క్ాాచ ను ఆఫ లోడ్ చేయడంలో ఆలసాం చేస్థందధ మరియ  త్సదుపరి ఫథషథంగ్ టిరప్్ క్ోసం 

ఓడలను త్తరిగి అందధంచడంలో కూడా ఆలసాం చేస్థందధ. ఇంత్సకంటే ఫథషథంగ్ హారబర్్ (ఎఫ్ ెచ) మరియ  ఫథష్ 

లాాండింగ్ స్ ంటర్్ లలో సౌకరాాలు లేకపర వ్డం మరియ  పరిశుభరత్స మరియ  పారిశుదియ దృకాథం నుండి వాటి 
పేలవ్మ ైన నిరవహణ. సంచిత్సంగా, ఈ లోపాలనీి చేపలను భారీగా వ్ృధా చేసాత యి. 

చేపలు నౌకలలో చేపలను దధంపథన దగగర నుండి పటటు బ్డి త్సరువాత్స క్ారాకరమం పరా రంభమవ్ుత్సుందధ. ఈ 
విధానం, అత్సావ్సరంగా, ఇపాటివ్రకు ఏరాాటట చేస్థన మొత్సతం మౌలిక సదుపాయాల మరియ  ఈ రంగం యొకె 

అవ్సరాలను తీరచడానిక్ి వాటి ఆధ్ునీకరణప ై దృషథు  ప డుత్సుందధ. చేపల క్ాలుషాం లేదా చెడిపర వ్డానిి 

అనుమత్తంచని పరిస్థిత్సులలో పడవ్లు నిరవహ ంచబ్డుత్సునాియని నిరాి రించే పదిత్సులను కూడా ఇదధ 
పరిశీలిసుత ందధ. మొత్సతం దేశం యొకె మౌలిక సదుపాయాల అవ్సరాల క్ోసం బ్ృహత్స్రణాళిక ఆధారంగా, 

అవ్సరమ ైన చోట అదనపు సౌకరాాలు సృషథుంచబ్డత్ాయి, త్సదావరా ఫథషథంగ్ నౌక్ాదళ్ానిక్ి త్సగినంత్స లాాండింగ్ 

మరియ  బ్ రితంగ్ సౌకరాాలు అందధంచబ్డత్ాయి. కరమబ్దవికరించడం, శుభరపరచడం, వేలం వేయడం మరియ  

పాాక్ింగ్ చేయడానిక్ి మరియ  శుభరమ ైన త్రా గ నీటి లభాత్స మరియ  నాణామ ైన ఐస్ వ్ంటి ఇత్సర మౌలిక 

సదుపాయాల అవ్సరాలకు అవ్సరమ ైన అనిి సౌకరాాలను కూడా బ్ృహత్స్రణాళిక పరిగణనలోక్ి తీసుకుంటటందధ. 
పబోక్ ఫండింగ్, ప ైరవేట లేదా పబోక్-ప ైరవేట ఫ ైనాని్ంగ్ దావరా మరియ  బల్్-ఓన్-ఆపరేట (BOO), బల్్-ఆపరటే- 

టరా న్ఫర్ (BOT) మరియ  బల్్-ఓన్-ఆపరేట-టరా న్ఫర్ (BOOT) వ్ంటి విభిని డెలివ్రీ మరియ  క్ారాాచరణ 

యంత్రా ంగాలను ఉపయోగించడం వ్ంటి వివిధ్ ఎంపథకలను దృషథులో ఉంచుకుని క్ొత్సత  మౌలిక సదుపాయాల కలాన 

క్ోసం ఈ విధానం మోడస్-ఒప రాండిని పరిశీలిసుత ందధ. 

ఎఫ హెచ లు మరియ  ఎఫ ఎల్ స్థలు మ రకైన్ క్ాాపచర్ ఫథషరీస్ యొకె మ ఖ్ా క్ేందరంగా ఉనిందున, 

మ ందుకు మరియ  వ నుకబ్డిన అనుసంధానాలు కూడా కలుసాత యి, ఇదధ జాతీయ ఫథషథంగ్ హారబర్ అథారిటీని 

సాి పథంచడానిక్ి మరియ  మధ్ాంత్సర క్ాలంలో ఒక ఇంటర్-మినిస్ీురియల్ / డిపార్ు మ ంట ను ఏరాాటట చేయడానిక్ ి

పరభ త్సవం చేస్ే పరయత్సిం అవ్ుత్సుందధ. మాసుర్ పాో న్ ను పరావేక్ష్ించడానిక్ి మరియ  మౌలిక సదుపాయాల 
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సౌకరాాల సమరివ్ంత్సమ ైన నిరవహణకు క్ేందర పరభ త్సవం మరియ  తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / య టిలలో సంబ్ంధధత్స 

మంత్తరత్సవ శాఖ్లు / విభాగం త్ో కూడిన కమిటీ ఏరాాటట. 

పరసుత త్సం ఉని ఎఫ హెచ లు, ఎఫ ఎల్ స్థల అవ్సరాలను తీరచడంత్ో పాటట, బీచ లాాండింగ్ క్ేందరా లకు 

(బఎల్ స్థ) మౌలిక సదుపాయాల అవ్సరాలను కూడా ఈ విధానం పరిశీలిసుత ందధ. దేశంలో సుమారు 3,400 

మత్స్యక్ార గరా మాలు ఉనాియి మరియ  90 శాత్సం కంట ే అధధక గరా మాలలో సాంపరదాయ మరియ  మోటరకైజ్్ 

పడవ్లు బీచ ల నుండి పనిచేసుత నాియి. ఇటటవ్ంటి అనేక గరా మాలలో ప దే సంఖ్ాలో పడవ్లు ఉనాియి, వీటిని 

చేపలను పరిశుభరమ ైన పరిస్థిత్సులలో లేదా ష డోలో మరియ  వ్ల మరమత్సుత  లేదా ఇంజిన్ మరమమత్సుత  క్ోసం 
లంగరు వేయడానిక్ి ఎటటవ్ంటి సదుపాయం లేదు. అటటవ్ంటి BLC ల అవ్సరాలను అంచనా వేయడం ఆధారంగా, 

అవ్సరమ ైన సరేవ సహాయంత్ో  పరిగణించబ్డుత్సుందధ. 

లోత్సటటు  జల రంగంలో, చేపల లాాండింగ్ పాో ట ఫాంలు మరియ  జలాశయాలు, సరసు్లు మరియ  

రివ్ర్ ఫరంట లలో ఉని క్ీలకమ ైన లాాండింగ్ సిలాల క్ోసం చిని వేలం మరియ  పాాకి్ంగ్ పరా ంత్ాల పరంగా మౌలిక 

సదుపాయాలు అవ్సరం. పటటు కుని చేపలను మారకెటింగ్ క్ోసం ఎకుెవ్ దథరాలకు రవాణా చేయాలి్న 
లాాండింగ్ పరదేశాలకు ఇటటవ్ంటి సౌకరాాలు మరింత్స అవ్సరం. ఈ విషయంలో, దధగ బ్డులు సరకైన స్థిత్తలో 

మరియ  కనీస సమయం మందగించడంత్ో పటటు బ్డులు త్సమ గమాానిి చేరుక్ోవ్డానిక్ి అనుమత్తంచే రవాణా 

సౌకరాాల కలానకు కూడా త్సగిన మదేత్సు ఇవ్వబ్డుత్సుందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 ఫథషథంగ్ నౌక్ాదళం యొకె అవ్సరాలను తీరచడానిక్ి బ్ాాక్-అప్ మౌలిక సదుపాయాలత్ో పాటట ఆధ్ునిక 

ఫథషథంగ్ హారబర్్ మరియ  ఫథష్ లాాండింగ్ కే్ందరా ల సంఖ్ాను అందధంచడం. 

 ఇపాటిక్ే ఉని సౌకరాాలను ఆధ్ునీకరించడం. 
 లాాండింగ్ మరియ  చేపల రవాణాను సులభత్సరం చేయడానిక్ి జలాశయాలు, సరసు్లు మరియ  

రివ్ర్ ఫరంటోలో అవ్సరమ ైన మౌలిక సదుపాయాలను కలిాంచడం. 

 ఫథషథంగ్ హారబర్ అథారిటీని సాి పథంచడం 

 మాసుర్ పాో న్ ను పరావేక్ష్ించడానిక్ి మరియ  మౌలిక సదుపాయాల సౌకరాాల సమరివ్ంత్సమ ైన 

నిరవహణకు క్ేందర పరభ త్సవం మరియ  రాషాు ీ లు / య టిలు మరియ  ఇత్సర సంబ్ంధధత్స వాటాదారులలో 

సంబ్ంధధత్స మంత్తరత్సవ శాఖ్లు / విభాగాలు పాలగగ ని ఇంటర్ మినిస్ీురియల్ / డిపారకుమంట కమిటీని 

ఏరాాటట చేయడం. 



34 
 

 6.5 చేపల పటటట బ్డి త్సరరవత్స చరాలు మరియు వరణిజాం 

ఆహార విలువ్ గొలుసు (ఎఫ విస్థ) ఆహార ఉత్సాత్సుత లను త్సయారు చేయడానిక్ి అవ్సరమ ైన సమనవయ 

ఉత్సాత్తత  మరియ  విలువ్లను జోడించే క్ారాకలాపాలోో  పాలగగ నే హకుె అనిి వాటాదారులను కలిగి ఉంటటందధ. 
స్థిరమ ైన ఎఫ విస్థ యొకె మ ఖ్ా లక్షణాలు (i) దాని అనిి దశలలో (ఆరిిక స్థిరత్సవం) లాభదాయకంగా ఉనాియని 

నిరాి రిసుత ందధ; (ii) సమాజానిక్ి విసత ృత్స-ఆధారిత్స పరయోజనాలను కలిగి ఉందధ (సామాజిక స్థిరత్సవం) మరియ  (iii) 

సహజ పరాావ్రణంప ై (పరాావ్రణ స్థిరత్సవం) సానుకూల లేదా త్సటసి పరభావానిి కలిగి ఉంటటందధ. పరసుత త్సం, 

సమ దర మరియ  లోత్సటటు  జల రంగాలలో చేపల పటటు బ్డి నషాు లు చాలా ఉనాియి మరియ  అదనపు మరియ  

సురక్ష్ిత్సమ ైన చేపలు వినియోగదారులకు అందుబ్ాటటలో ఉండటానిక్ి అటటవ్ంటి నషాు లను త్సగిగంచాలి్న అవ్సరం 
ఉందధ. ఈ లక్ష్యాలను చేరుక్ోవ్డానిక్ి, ఈ క్ిరందధ చరాలప ై విధానం నిరేేశించబ్డుత్సుందధ. 

6.5.1 సరఫరర గొలుసు మరయిు విలువ గొలుసును మ రుగుపరచడం 

సరఫరా గొలుసు బ్హుశా భారత్సదేశంలోని మత్స్య రంగంలో మొత్సతం క్ారాకలాపాల యొకె బ్లహీనమ ైన 

లింక్ మరియ  ఆపరేటరోకు మరియ  జాతీయ ఆరిిక వ్ావ్సికు కూడా భారీ నషాు లను కలిగిసుత ందధ. సరఫరా 
గొలుసును ‘బ్ో ట నుండి పేో ట’ మరియ  ‘ఫార్మ టట ఫర ర్ె’ మ రుగ పరచడం చేపల ప ంపకందారులకు, రకైత్సులకు, 

పరా స్ సర్ లకు మరియ  చివ్రకు వినియోగదారులకు అనేక పరయోజనాలను త్ెసుత ందధ. ఈ ఒక రంగం చాలా 
నిరోక్షాంగా ఉందధ మరియ  చేపల పటటు బ్డి నషాు లను త్సగిగంచడానిక్ి, పరజలకు సురక్ష్ిత్సమ ైన ఆహారానిి 

అందధంచడానిక్ి మరియ  గొలుసులో పాలగగ నేవారి ఆరిిక వ్ావ్సిను మ రుగ పరచడానిక్ి గణనీయంగా 

మ రుగ పరచాలి్న అవ్సరం ఉందధ. సరఫరా గొలుసులో మ రుగ దలలు క్ిందధ పరధాన విధాన క్ారాకరమాలు 

అవ్సరం. 

సునాి వ్ారాి లు (జీరో వేస్ేత ిజ్) : భౌత్తక మరియ  నాణాత్స నషుం పరంగా చేపల వ్ారాి నిి త్సగిగంచడానిక్ి, 

నౌకలో చేపల నిరవహణ మరియ  నిలవ మ రుగ దలల వ ైపు విధాన క్ారాకరమాలు నిరేేశించబ్డత్ాయి. డెక్ 
పరిచయం యొకె మొదటి సాి నం, మరియ  చేపలను సరిగాగ  నిరవహ ంచి, నిలవ చేస్ేత  కలుషథత్సమయిేా అవ్క్ాశాలు 

త్సగ గ త్ాయి. పరిశుభరమ ైన ఐస్ వాడకం మరియ  రిఫథరజిరేటెడ్ స్ీ వాటర్ / సోరిర ఐస్ సదుపాయాల యొకె 

పరా మ ఖ్ాత్స చాలా మ ఖ్ామ ైనదధ మరియ  ఫథషథంగ్ నౌకలకు శుభరమ ైన ఐస్ మరియ  ఇత్సర శీత్సల్ట్కరణ సౌకరాాలు 

బ్ో రు్ లో ఉనాియని నిరాి రించబ్డుత్సుందధ. 

పాలస్ీ క్ారాకరమాలు పటటు బ్డి దధంపథన త్సరావత్స బ్ాగా అభివ్ృదధి  చెందధన పంపథణీ మారాగ లు మరియ  క్ోల్్ 

చెైన్ ఏరాాటోను లక్షాంగా చేసుకుంటాయి. సరఫరా గొలుసులో నోడల్ పాయింటో సంఖ్ాను త్సగిగంచడం మరియ  
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పంపథణీ మారాగ లను త్సగిగంచడం కూడా చాలా మ ఖ్ాం. ఉత్సాత్సుత ల క్ోసం ఉత్సతమ విలువ్లను గరహ ంచటానికి్ విలువ్ 

గొలుసులో భాగసావమ ల భాగసావమాానిి ఏరాాటట చేయడం క్ీలకం. మత్స్యక్ారులకు మరియ  రకైత్సులకు త్సగిన 

పరిహారం మరియ  వారి జీవ్నోపాధధని పరిరక్ష్ించే త్సగిన ఆదాయ నిరామణాలు కూడా విలువ్ సాక్ష్యత్ాెరంలో వార ి

భాగసావమాానిి నిరాి రించడానిక్ి అవ్సరం. 

మ రకైన్ క్ాాపచర్ ఫథషరీస్ నుండి ఉత్సాత్తత  మరియ  సరఫరా గొలుసు అంత్సటా చేపల వ్ారిం త్సగగకపర వ్డంత్ో, 

రాబ్ో యిే సంవ్త్స్రాలోో , ఎగ మత్తక్ి మ డి పదారాి ల క్ొరత్స ఉండవ్చుచ. సుంక్ాలత్ో సహా వాణిజా విధానాలు 

చేపల ఉత్సాత్తత  మరియ  అంత్సరాా తీయ వాణిజాానిి కూడా గణనీయంగా మారుా చేసాత యి. దేశీయ మారకెటోో  విలువ్ 

గొలుసును మ రుగ పరచడానిక్ి అవ్సరమ ైన విధాన చరాలు (ఎగ మత్సులకు కూడా) చకెటి వ్ావ్స్ీికృత్స సరఫరా 
గొలుసును సాి పథంచడం మరియ  లాాండింగ్ పరదేశాలలో శుభరమ ైన నీరు, శుభరమ ైన ఐస్ మరియ  సరకైన నిలవ 

వ్ంటి త్సగిన సౌకరాాలను అందుబ్ాటటలో ఉంచడం జరుగ త్సుందధ. సరఫరా గొలుసు యొకె వివిధ్ పాయింటో వ్దే 

సథక్షమజీవ్ పరమాదాలు ఉనాియని గ రితంచడం ఆధారంగా హజార్్ అనాలిస్థస్ క్ిరటికల్ కంటోర ల్ పాయింట 
(HACCP) వ్ావ్సిను అమలు చేయడానిక్ి, వాటిని నియంత్తరంచడానిక్ి విధాన చరాలు అమలు చేయబ్డత్ాయి. 

విలువ్ ప ంపు చరాలు: చేపలు నీటిలో నుండి తీస్థన వ ంటనే విలువ్ ప ంపు చరాలు పరా రంభమవ్ుత్సుందధ. 

ఇంత్సకుమ ందు చెపథానటటో గా సరకైన ఆన్-బ్ో ర్్ నిరవహణ వ్ారాి లను మరియ  ఆన్-బ్ో రు్  గిలోింగ్ (మోపాలను 

త్ొలగించడం) మరియ  గటిుంగ ి (ప టును త్ొలగించడం) త్సగిగంచగలదు మరియ  త్సగినంత్స ఐస్ త్ో చేపలను 
డబ్ాబలలో ఉంచడం విలువ్ను మరింత్స ప ంచుత్సుందధ. ఎఫ హెచ లేదా ఎఫ ఎల్ స్థ వ్దే దధగినపుాడు, చేపలు, 

వాకూామ పాాక్ింగ్ మొదల ైన వాటిని ధ్రించడం దావరా రిటెైల్ మారకెటోకు త్సరలించడం దావరా మరింత్స విలువ్ 
ప రుగ దల జరుగ త్సుందధ. విలువ్ అదనంగా ప రిగేక్ొదవే , పర షక విలువ్ను ప ంచడానిక్ి పరత్ేాకమ ైన పదారాి లను 

జోడించడం, నిలవ సమయం ప ంచడం మరియ  చేపల ఉత్సాత్సుత లను ఉపయోగించుకునే సౌలభాానిి గరహ ంచడం 

దావరా విలువ్లను మ రుగ పరచవ్చుచ. ఆహారేత్సర,  పారామ నుాటికల్ మరియ  నథాటరా సథాటికల్ ఉత్సాత్సుత లను 

అభివ్ృదధి  చేయడానిక్ి కూడా అపారమ ైన అవ్క్ాశం ఉందధ. 

విలువ్ సృషథు : పరాావ్రణ మరియ  సామాజిక బ్ాధ్ాత్స కలిగిన ఉత్సాత్తతక్ి ధ్ృవీకరణ మరియ  లేబ్ లింగ్ 

పథక్ాలు మరియ  గ రితంచదగినక్ొత్సత  మారకెటోను సృషథుసాత యి మరియ  ఈ ఉత్సాత్సుత లను పరపంచవాాపతంగా వ్రతకం 

చేయవ్చుచ. ఈ చరాలు పరాావ్రణ సమసాలప ై కూడా దృషథు  ప డత్ాయి మరియ  మత్స్య సంపదలో స్థిరత్ావనిి 

సాధధంచడానిక్ి పరయత్తిసాత యి. మ రుగకైన లేదా నిరవహ ంచబ్డుత్సుని మారకెట యాక్క్స్ మరియ  ధ్ర 
మ రుగ దల రూపంలో ధ్ృవీకరణ ఉత్సాత్తతదారులకు ఇత్సర పరయోజనాలను అందధసుత ందధ. సమరివ్ంత్సమ ైన MCS 

మరియ  ‘బ్ాో క్ చెైన్’ విధానం మొత్సతం చేపల సరఫరా గొలుసును కనిప టుడానిక్ి మరియ  రిక్ార్్ చేయడానిక్ ి
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మారాగ లను అందధంచడం దావరా ఈ రంగం యొకె పారదరశకత్సను ప ంచుత్సుందధ మరియ  సుస్థిరత్స మరియ  
ఆహార భదరత్స గ రించి పరజలను, పరిశరమలను మరియ  వినియోగదారులను ఒపథాంచగలదు. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 సునాి వ్ారిం వ ైపు వ ళేడానిక్ి పంపథణీ మారాగ లను మ రుగ పరచడం. 

 విలువ్ గొలుసు పాలగగ నేవారిని పర ర త్స్హ ంచడం మరియ  మదేత్సు ఇవ్వడం మరియ  విలువ్ అదనంగా 

మరియ  విలువ్ సృషథు  క్ోసం వారి సామరాి యలను ప ంచడం. 

 సంబ్ంధధత్స వాటాదారుల పయరిత సహక్ారంత్ో ఎంచుకుని మత్స్య సంపద యొకె ఎక్ో లేబ్ లింగ్ ను 

పర ర త్స్హ ంచడం. 

6.5.2 దేశీయ మారకెటింగ్ అభివ్ృదధి  

ఎగ మత్త మారకెట కు ఉపయోగపడే అత్సాంత్స ఆధ్ునిక పర ర స్ స్థంగ్ మౌలిక సదుపాయాలు దేశంలో 
ఉనిపాటిక్ీ, దేశీయ మారకెటింగ్ విషయంలో అదే పరిస్థిత్త లేదు. చేపలను లాాండింగ్ స్ ైటోలో లేదా హో ల్ స్లే్ / 

రిటెైల్ మారకెటోలో అత్సాంత్స అపరిశుభరమ ైన పదిత్తలో వికరయిసాత రు. ఎఫ హెచ లు, ఎఫ ఎల్ స్థలు మరియ  చేపల 

మారకెటోను ఏరాాటట చేయడానిక్ి / మ రుగ పరచడానిక్ి పరభ త్సవం గణనీయమ ైన సహాయం అందధంచినపాటిక్ీ, 

పరిస్థిత్త మ రుగ పడలేదు. ప రుగ  దేశాల ైన బ్ంగాో దేశ్, శీరలంక, థాయ లాండ్ లత్ో పర లిస్ేత  భారత్సదేశంలో చేపల 

అమమకం మరియ  వినియోగం ప రగకపర వ్డానిక్ి ఇదధ కూడా ఒక క్ారణం. దురదృషువ్శాత్సుత , చాలా అపరిశుభరమ ైన 

పదిత్తలో నిరవహ ంచబ్డే చేపలను క్ొనడానిక్ి వినియోగదారుల నిరోధ్కత్స కూడా లేదు. 

చేపల యొకె అపారమ ైన ఆరోగాం మరియ  పర షక్ాహార పరయోజనాలు ఉనిపాటిక్ీ దేశంలో చేపల 
వినియోగం న మమదధగా ప రుగ త్సునిదధ, అయిత్ే COVID-19 మహమామరి వాాపథత  చెందధనపాటి నుండి నిజమ ైన 

సమసా మొదల ైందధ. ఎగ మత్త మారకెటటో  మలస్థవేయడంత్ో, ఎగ మత్సులప ై ఆధారపడటం త్సగిగంచడానిక్ి దేశీయ 

మారకెటోను అభివ్ృదధి  చేయవ్లస్థన అవ్సరానిి ఉత్సాత్తతదారులు భావించారు. ఈ విషయంలో విధాన క్ారాకరమాలు, 

వినియోగదారులలో అవ్గాహన కలిాంచడంత్ో పాటట, దేశీయ సరఫరా గొలుసును మరింత్స బ్లోపేత్సం చేయడం 

మరియ  చేపలను వారి ఉత్సాత్తత  జాబత్ాలో చేరచడానిక్ి రిటెైల్ గొలుసులకు పర ర త్ా్హక్ాలు ఇవ్వడం జరిగిందధ. 

పాఠశాల పథలోలకు అందధంచే మధాాహిం భోజనంలో చేపలను చేరచడానిక్ి విధాన క్ారాకరమాలు చేపలు ఆహారంలో 

కరమంగా ఏరాడే పరా ంత్ాలలో కూడా చేయబ్డత్ాయి. వారి ఉత్సాత్సుత ల యొకె రాయితీ కదలిక క్ోసం వ్ావ్సాయ 
రంగానిక్ి విసతరించిన సౌకరాాలు రకైలు, రహదారి లేదా గాలి దావరా చేపల రవాణాకు కూడా అందధంచబ్డత్ాయి. 
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అదేవిధ్ంగా, పాలస్ీ పర ర త్ా్హక్ాలు చిని పర ర స్ స్ రో సాి పన వ ైపు కూడా ఉంటాయి, వారు హారకవసురోత్ో 

సంబ్ంధానిి ఏరారుసాత రు మరియ  పరా థమిక విలువ్ అదనంగా మారకెట ఉత్సాత్తతని నేరుగా రకసాు రకంటటో  లేదా ఇత్సర 
అవ్ుట ల ట లకు వికరయం చేసాత రు. ఈ దధశలో, చిని-సాి యి పర ర స్ స్థంగ్ మరియ  రిటెైల్ మారకెటింగ్ లో మహ ళల 

పాత్సరను బ్లోపేత్సం చేయడం కూడా ఈ విధానం లక్షాంగా ఉంటటందధ, వారిక్ి వాాపార అవ్గాహన కలిాంచడానిక్ ి

మరియ  మారకెటింగ్ యొకె ఈ విభాగంలో క్ీలక పాత్సర పర షథంచడానిక్ి అవ్సరమ ైన సహాయానిి అందధంచడం 

దావరా వ్ుంటటందధ. 

చివ్రగా, ఆన్ ల ైన్ ఫథష్ మారకెటింగ్ వ్ృదధి  ఇపుాడు ప దే సంఖ్ాలో వినియోగదారులకు లాభదాయకంగా 

పర ర స్ స్ చేయబ్డిన చేపలను సరఫరా చేయడానిక్ి త్సగినంత్స అవ్క్ాశాలను సృషథుంచిందధ. విలువ్ గొలుసు యొకె ఈ 
సంక్ష్ిపీత కరణ మత్స్యక్ారులకు వేత్సనంగా ఉంటటందధ, ఎందుకంటే వినియోగదారుల రూపాయిలో వార ి వాటా 

ప రుగ త్సుందధ. మత్స్యక్ారులత్ో పరత్సాక్ష సంబ్ంధ్ం ఉనిందున పర ర స్ సర్ మ రుగకైన విలువ్ గొలుసు పాలనను కూడా 
నిరాి రించగలదు. క్ాలకరమేణా, మత్స్యక్ారులు అవ్సరమ ైన న ైపుణాాలను అభివ్ృదధి  చేయగలిగిత్ే, వారు ఎండ్-టట-

ఎండ్ కన క్ిువిటీత్ో విలువ్ గొలుసులను ఏరాాటట చేయవ్చుచ. ఈ విధానం ఇటటవ్ంటి క్ారాకరమాలకు మదేత్సు 

ఇసుత ందధ మరియ  పర ర త్స్హ సుత ందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 చేపల వినియోగం యొకె పరయోజనంప ై వినియోగదారుల అవ్గాహన కలిాంచడం మరియ  చేపల 

వినియోగానిి పరా చురాం ప ందటానిక్ి నవ్ల మారాగ లను అనేవషథంచడం. 
 చేపల పరా పాత్స, సరి మత్స మరియ  లభాత్సను సులభత్సరం చేయడానిక్ి సరఫరా గొలుసులను 

మ రుగ పరచడం. 

 ఉత్సాత్తత  అభివ్ృదధిని పర ర త్స్హ ంచడం మరియ  ఆన్ ల ైన్ మారకెటింగ్ వ్ంటి క్ొత్సత  మారకెటింగ్ పదిత్సులును 

అనుసరిచడం. 

 మధ్ావ్రుత ల పాత్సరను త్సగిగంచడానిక్ి సాి నిక ఉత్సాత్తత  దారునిక్ి మరియ  ప ర స్ సర్ మదా పరత్సాక్ష 

సంబ్ంధానిి ప ంచడం. 

6.5.3 వరణిజాం మరియు ఆహార భదాత్సను ప్రా త్స్హ ంచడం. 

భారత్సదేశ చేపల వాాపారం రొయాలప ై ఎకుెవ్గా ఆధారపడి ఉందధ. ఇదధ పరిమాణ పరంగా ఎగ మత్తలో 40 

శాత్సం మరియ  విలువ్ పరంగా 68 శాత్సం ఉంటటందధ. ఈ దృషాు ంత్సంలో, ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, 

గత్స 24 సంవ్త్స్రాలలో వాణిజా విలువ్ 13 రకటటో  మరియ  పరిమాణం 5 రకటటో  ప రిగిందధ, భారత్సదేశం యొకె 
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ఎగ మత్త సామరియం యొకె సవభావ్ం అలాగే ఉందధ. దవరఘక్ాలిక అభివ్ృదధి  క్ోసం, భారత్సదేశం యొకె ఎగ మత్త 

సామరియం వ ైవిధ్ాభరిత్సంగా ఉండటం మరియ  సంగరహ ంచడం మరియ  ప ంపక చేపల మత్స్య సంపద పయరితగా 
గరహ ంచడం చాలా మ ఖ్ాం. అంత్ేక్ాకుండా, క్ీలకమ ైన మారకెటో అవ్సరాలను దృషథులో ఉంచుకుని భారతీయ 

పర ర స్ స్థంగ్ రంగానిక్ి అధధక-ఆర్ర్ విలువ్ చేరికకు వ ళోడం కూడా అవ్సరం. 

మారకెటో విషయానిక్ొస్ేత , ఈ క్ాలంలో, భారత్సదేశం య ఎస్ మారకెటోో  ఏక్ీకృత్సం అయిాందధ, క్ాని ఇయ  

మారకెటోో  అంత్స విజయవ్ంత్సం క్ాలేదు. చెైనా, మిడిల్ ఈస్ు మరియ  ఆగేియాస్థయాలో క్ొత్సత  మారకెటోను 

త్ెరవ్డంలో కూడా భారత్ విజయవ్ంత్సమ ైందధ. పర టీ వ ైవిధ్ాభరిత్సమ ైన సమరాణ ఈ మారకెటోలో భారత్సదేశం త్సన 

సాి నానిి మరింత్స పటిషుం చేసుక్ోవ్డంలో సహాయపడుత్సుందధ. 

ఏదేమ ైనా, పరపంచ వాణిజాం వేరేవరు అవ్రోధాలు మరియ  ఫథలు రోకు లోనవ్ుత్ోందధ. పరత్ేాక్ించి, య ఎస్, 

ఇయ  మరియ  జపాన్ యొకె అధధక-విలువ్ మారకెటటో  ఎకుెవ్గా భదరత్స మరియ  పరిశుభరత్స మరియ  

జీవ్వ ైవిధ్ా పరిరక్షణ (ఉదా. త్ాబ్ేళళో  మరియ  క్ష్ీరదాలకు రక్షణ) ప రుగ త్సుని పరిమిత్సులకు లోనవ్ుత్ాయి. 
అందువ్లో, విధాన జోకాం నాణాత్స నియంత్సరణప ై దృషథు  ప డుత్సుందధ మరియ  పర టీత్సత్ావనిి నిరాి రించడానిక్ి సరఫరా 

గొలుసు అంత్సటా గ రితంచదగిన సామరాి యనిి కలిగి ఉంటటందధ. 

ప రుగ త్సుని ఆరిిక స్థిత్తగత్సులు మరియ  ఇత్సర క్ారక్ాలత్ో భారత్సదేశం చాలా పరా ధానాత్స సుంకం 
ఒపాందాలను త్తరిగి ప ందడంలో క్ోలోాయేి / విఫలమయిేా అవ్క్ాశం ఉందధ. అందువ్లో, క్ొత్సత  అభివ్ృదధి  

చెందుత్సుని దేశాల ఆవిరాభవ్ం, పరా ధానాత్స హో దాను క్ోలోావ్డం లేదా మరో మాటలో చెపాాలంటే, పరపంచ 

సహక్ారేత్సర వాణిజా వాత్ావ్రణానిి భారత్సదేశం పర టీగా ఉంచడం వ ైపు కూడా విధాన సథచనలు ఉంటాయి. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 ఎగ మత్త మారకెట మరియ  ఎగ మత్త విలువ్ను విసతరించడానిక్ి జాత్సులు మరియ  ఉత్సాత్తత  

వ ైవిధ్ాత్సను పర ర త్స్హ ంచడం. 
 క్ొత్సత  మారకెటోను అనేవషథంచడం మరియ  ‘బ్రా ండ్ ఇండియా’ స్ీఫుడ్ ను పర ర త్స్హ ంచడం. 

 అంత్సరాా తీయ పరమాణాలకు అనుగ ణంగా చేపలు మరియ  చేపల ఉత్సాత్సుత లను నిరాి రించడానిక్ి FH లు 

మరియ  FLC లలో పరిశుభరత్స మరియ  పారిశుదాి యనిి మ రుగ పరచడం. 

 పరిరక్షణ పరికరాల వాడక్ానిి పర ర త్స్హ ంచడం దావరా అంత్సరించిపర త్సుని జాత్సులకు రక్షణ కలిాంచడం. 

 సరఫరా గొలుసులో గ రితంచదగిన సామరాి యనిి తీసుకురావ్డం. 

6.6 పరరావరణం మరియు వరతావరణ మారుప 
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6.6.1 వరతావరణ మారుప 

వాత్ావ్రణ మారుా అనేదధ మత్స్య రంగం ఇటీవ్లి క్ాలంలో ఎదురొెంటటని అత్త ప దే సవాళోలో ఒకటి, 

దేశంలో మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ యొకె వ్ృదధి  పథానిి క్ొనసాగించడానిక్ి సమయానుసారమ ైన అనుసరణ 

మరియ  నిరవహణ పరణాళికలు అవ్సరం. సమ దర మత్స్య సంపదప ై వాత్ావ్రణ మారుాల పరభావాలు భారతీయ 

ఇఇజకడ్ మరియ  పరిసర ఎత్ెతతన సమ దరా లలో బ్ాగా కనిపథసాత యి. దేశంలోని మత్స్య పరిశోధ్న సంసిలు 

నిరవహ ంచిన అనేక అధ్ాయనాలు ప రుగ త్సుని ఉషరణ గరత్సకు లేదా మహాసమ దరా లలో లవ్ణీయత్స నమలనాలలో 
మారుాలకు సంబ్ంధధంచి చేపల జాత్సుల పంపథణీలో మారుాలు, వాటి సమృదధి , సంత్ానోత్సాత్తత  పరవ్రతన మరియ  

ఇత్సర దృగివషయ లక్షణాలను తీసుకువ్చాచయి. ఈ విధానం చేపల నిలవలప ై వాత్ావ్రణ మారుాల పరభావాలప  ై
దృషథు  క్ేందవరకరించిన అధ్ాయనాలను పర ర త్స్హ సుత ందధ, ఇవి వాత్ావ్రణ-పేరరిత్స మారుాలప ై మన అవ్గాహనను 

మ రుగ పరుసాత యి మరియ  ఫథషథంగ్ మరియ  వ్ావ్సాయ వ్రాగ లకు సమయానుసారంగా అనుకూలమ ైన 
యంత్రా ంగాలను అందధసాత యి, త్సదావరా వారి జీవ్నోపాధధ పరభావిత్సం క్ాదు. వాత్ావ్రణ మారుాలప ై భారత్సదేశం 

యొకె అంత్సరాా తీయ కటటు బ్ాటోలో భాగంగా, ఫథషథంగ్ మరియ  ఫథషథంగ్-సంబ్ంధధత్స క్ారాకలాపాల నుండి గీరన్ హౌస్ 

వాయ వ్ులను (జిహెచాి) ఉదాగ రాలను త్సగిగంచడం దావరా హరిత్స మత్స్య భావ్న కూడా అంక్ిత్సమ ైన క్ారాకలాపాల 

దావరా పర ర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 ఫథషథంగ్ మరియ  చేపల ప ంపకంప ై వాత్ావ్రణ మారుాల పరభావాలను బ్ాగా అరిం చేసుక్ోవ్డానిక్ి 

సహాయక అధ్ాయనాలు. 

 వాత్ావ్రణం మరియ  దానిత్ో సంబ్ంధ్ం ఉని సహజ సంఘటనల దావరా తీసుకువ్చేచ మారుాలప ై 

మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల అనుసరణ ప ై మారగదరశక్ాలను అమలు చేయడం. 
 ఫథషథంగ్ బ్ో టటో , ఎఫ హెచ లు మరియ  ఎఫ ఎల్ స్థలు వ్ంటి మత్స్య మౌలిక సదుపాయాలు మరియ  చేపల 

జలసాగ  క్ారాకలాపాలలో సౌర శక్ిత వినియోగానిి పర ర త్స్హ ంచడం. 

 అనుబ్ంద ఏజకనీ్లు మరియ  ప ైరవేట రంగాలత్ో సహక్ారం మరియ  సమనవయంత్ో వాత్ావ్రణ-

స్థిత్తసాి పక సాంక్ేత్తకత్సలను అభివ్ృదధి  చేయడం. 

6.6.2 పరరావరణ వావసి ఆరోగాం మరియు సమగోత్సను నరరధ రించడం 

భారత్సదేశంలో సమ దర మరియ  లోత్సటటు  జలాలోో ని పరాావ్రణ స్థిత్త క్ాలుషాం క్ారణంగా ఒత్తతడిక్ి 

లోనవ్ుత్సుందధ మరియ  చేపల నిలవలు త్సగగడానిక్ి ఇదధ ఒక క్ారణం. భలమిప ై ప రుగ త్సుని మానవ్ 
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క్ారాకలాపాలు మరియ  వ్ారాి ల శుదవేకరణకు సరిపర ని యంత్రా ంగాలత్ో, ఘన వ్ారాి లు మరియ  పరత్ేాక్ించి 

పాో స్థుక్ లలో (మ ఖ్ాంగా, మ ైక్రో -పాో స్థుక్ కణాలు) సమ దరంలో మరియ  లోత్సటటు  జలాలోో  అనేక రకటటో  ప రిగాయి, 

ఫలిత్సంగా జంత్సుజాలం మరియ  వ్ృక్షజాలం ప ై పరత్తకూల పరభావాలు చథపాయి. చేపల ఆహార చకరం దావరా 

మానవ్ుడిక్ి త్తరిగి మ ైక్రో  పాో స్థుక్ కణాల కదలికను సథచించే అనేక భయంకరమ ైన అధ్ాయనాలు కూడా ఉనాియి. 

మహాసమ దరా లలో ఫథషథంగ్ న ట్ యొకె వాంఛిత్స మరియ  అవాంఛిత్స డంపథంగ్ కూడా సథక్షమ కణాలకు 
దోహదం చేసుత నాియి, వ్లలు “ఘోస్ు ఫథషథంగోో ” కూడా పాలగగ ంటాయి, ఇదధ చేపల నిలవలను పరభావిత్సం చేసుత ందధ. 

భలమి మరియ  సమ దర ఆధారిత్స క్ాలుషాం సమరివ్ంత్సంగా నియంత్తరంచబ్డిందని మరియ  పరాావ్రణ 

వ్ావ్సిలను పరావేక్ష్ించేలా క్ాలుషా క్ారక్ాలను నియంత్తరంచడానిక్ి నియంత్సరణ యంత్రా ంగాలను బ్లోపేత్సం 

చేయడం విధాన ఆదేశాలు. ఫథషథంగ్ నౌకలు రూపకలాన మరియ  నిరామణంలో మరియ  త్సరువాత్స వ్లల 

వాడకంలో అవ్సరమ ైన చరాలను పరిగణనలోక్ి తీసుక్ోవ్డం దావరా ఫథషథంగ్ నౌకలు ఏ రూపంలోన ైనా సమ దర 

క్ాలుషాానిక్ి దోహదం చేయకుండా చథస్ేందుకు మత్స్యక్ారులు అనిి పరయత్ాిలు చేసాత రు. 

లోత్సటటు  జల మత్స్య సంపద మరియ  సమ దర మత్స్య సంపదను పరభావిత్సం చేస్ే ఆవాసాల క్ష్ీణత్స, 

క్ాలుషాం మరియ  వాత్ావ్రణ మారుా వ్ంటి బ్ాహా క్ారక్ాలను కూడా ఈ విధానం పరిషెరిసుత ందధ. మ రుగకైన 
నిరవహణ చేపల నిలవలు క్ష్ీణిత్సను త్సగిగంచగల సామరాి యనిి కలిగి ఉందధ, ఇదధ చేపల జీవ్పదారిం మరియ  దధగ బ్డి 

ప రుగ దలకు దారితీసుత ందధ మరియ  భలఉపరిత్సల జల మత్స్య సంపద మరియ  సమ దర మత్స్య సంపదకు వ్చేచ 

వారిిక ఆరిిక నికర పరయోజనాల ప రుగ దలకు దారితీసుత ందధ మరియ  చివ్రిక్ి మత్స్యక్ారులకు మరియ  ఇత్సర 

వాటాదారులకు ఆరిిక రాబ్డిని మ రుగ పరుసుత ందధ. మత్స్య నిరవహణకు సమరివ్ంత్సమ ైన మారుాలు సంభావ్ామ ైన 

క్ొత్సత  సమాచారం మరియ  సాంక్ేత్తక పరిజాా నం యొకె పరవాహానిి పర ర త్స్హ ంచడానిక్ి ఈ విధానం నిరంత్సరం 

పరయత్తిసుత ందధ మరియ  స్థిరమ ైన వ్ృదధిని సాధధంచడంలో సహాయపడుత్సుందధ. 

మౌలిక సదుపాయాల మ ందు, FH లు మరియ  FLC ల అభివ్ృదధి  క్ొనిిసారుో  తీరాల వ ంబ్డి క్ోత్సకు 

మరియ  వ్ృదధిక్ి దారితీసుత ందధ. ఈ పరిణామాలు తీరపరా ంత్స ఆకృతీకరణలో మారుాలను తీసుకురావ్చుచ, ఇదధ 

తీరపరా ంత్సం, జీవావ్రణ శాసత రం మరియ  చివ్రికి్ మత్స్యక్ారులప ై పరభావ్ం చథపుత్సుందధ. తీరంలో మౌలిక 

సదుపాయాల అభివ్ృదధిని పరిగణనలోక్ి తీసుకుంటట ఈ అంశాలను పరిషెరించడానిక్ి త్సగిన యంత్రా ంగాలను 

ఉంచడానిి పరభ త్సవం పరిశీలిసుత ందధ. 

తీరపరా ంత్స మరియ  సమ దరతీర జలాలు చివ్రి పరాావ్రణ వ్ావ్సిలు మరియ  అందులో నివ్స్థంచే 

సమ దర చేపల వ్నరులు మంచినీటి పరవాహం మరియ  పర షక్ాలను తీసుకువ్చేచ అవ్క్ష్ేపాలప ై ఎకుెవ్గా 
ఆధారపడి ఉంటాయి. ఏదేమ ైనా, ఈ నీటి వ్నరులు మానవ్జనా ఒత్తత ళోకు లోబ్డి ఉంటాయి, ఫలిత్సంగా పరాావ్రణ 
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నాణాత్స క్ష్ీణించి, మంచినీటి పరవాహం త్సగ గ త్సుందధ. ఇటటవ్ంటి మారుాలు అనేక మ ఖ్ామ ైన నదవ మ ఖ్ దావరం 

మరియ  సమ దర మత్స్య వ్నరులను, మ ఖ్ాంగా అధధక-విలువ ైన రొయాలను పరభావిత్సం చేసాత యి, ఇవి ఈ 

లోత్సటటు  జల తీరపరా ంత్స జలాలోో  వాటి జీవిత్స చకరంలో ఒక దశను పయరిత చేసాత యి. అందువ్లో, అటటవ్ంటి మ గింపు 

పరాావ్రణ వ్ావ్సిల యొకె పరాావ్రణ సమగరత్సను క్ాపాడటానికి్, ఈ విధానం పరకృత్త దృశాం నుండి సమ దరతీర 

విధానానిి పర ర త్స్హ ంచే చరాలను పరా రంభిసుత ందధ, ఇకెడ భలఉపరిత్సల జల వ్నరులను చకెగా నిరవహ ంచడం 

మరియ  నీటి పరవాహం యొకె వాంఛనీయ సాి యిని నిరవహ ంచడం కూడా తీర పరాావ్రణ వ్ావ్సిల 

ప రుగ దలను మ రుగ పరుసుత ందధ. 

లోత్సటటు  జల రంగంలో, నదులు మరియ  వాటి ఉపనదులప ై నిరిమంచిన ఆనకటులు మరియ  బ్ాారేజీలు 

త్సరచుగా వారి జీవ్ జీవ్న చకరంలో క్ొనిి భాగాలను పయరిత చేయడానిక్ి ప ైక్ి క్ిరందధక్ి కదధలే చేపల జాత్సుల వ్లసలను 

పరిమిత్సం చేసాత యి. విధాన జోకాం నదులు మరియ  వాటి ఉపనదులప ై భవిషాత్సుత లో జరిగే అనిి మౌలిక 

సదుపాయాల అభివ్ృదధిలో అవ్సరమ ైన భదరత్సలు ఉనాియని నిరాి రిసుత ందధ మరియ  సాధ్ామ ైన చోట ఉని 

నిరామణాలలో పరిస్థిత్తని సరిచేయడానిక్ి కూడా పరయత్తిసుత ందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 పాో స్థుక్ త్ో సహా క్ాలుషా క్ారక్ాలను నియంత్తరంచడానిక్ి నియంత్సరణ విధానాలను బ్లోపేత్సం చేయడం 

మరియ  ఫథషథంగ్ నుండి క్ాలుషాానిి త్సగిగంచడానిక్ి అవ్సరమ ైన చరాలు తీసుక్ోవ్డం దావరా 

ఉదాహరణగా మ ందుకు సాగడం. 

 మ రుగకైన నిరవహణ చరాల దావరా నివాస క్ష్ీణత్సను కటుడి చేయడం మరియ  వాత్ావ్రణ మారుాలకు 

వ్ాత్తరేకంగా స్థిత్తసాి పకత్స ప ంచడం మరియ  అందుబ్ాటటలో ఉని చోట క్ొత్సత  సాంక్ేత్తక పరిజాా నానిి 

అవ్లంబంచడం. 

 మత్స్య-సంబ్ంధధత్స మౌలిక సదుపాయాల అభివ్ృదధి  యొకె పరత్తకూల పరభావాలను త్సగిగంచడం. 

 నదులు మరియ  వాటి ఉపనదులప ై నిరిమంచిన ఆనకటులు మరియ  బ్ాారేజీల మీదుగా వ్లస చేపల 

జాత్సుల సులభ కదలికను నిరాి రించడం. 

 లోత్సటటు  జల మరియ  తీర పరాావ్రణ వ్ావ్సిను క్ాపాడటానిక్ి లాాండ్ స్ేెప్-టట-స్ీస్ేెప్ విధానాలను 

పర ర త్స్హ ంచడం. 



42 
 

6.6.3 కీసరట న్ (పాధానమ ైన) జాత్సులు మరియు ఐకరనక్ (దిగైజ) పరరావరణ వావసిలను రక్ష్ించడం 

స్థిరమ ైన మత్స్య అభివ్ృదధిని పర ర త్స్హ సుత నిపుాడు, ఈ విధానం లోత్సటటు  జల మరియ  సమ దర 

పరాావ్రణం యొకె పరాావ్రణ సమగరత్సను నిరవహ ంచడానికి్ పరా ధానాత్సనిసుత ందధ, త్సదావరా అంత్సరించిపర త్సుని 

లేదా రక్ష్ిత్స జాత్సులప ై ఎటటవ్ంటి పరత్తకూల పరభావాలు ఉండకుండా చథసుక్ోవాలి. మడ అడవ్ులు, స్ీగరా స్ 

ఆవాసాలు మరియ  పగడపు దధబ్బలు తీర సమ దర పరాావ్రణ వ్ావ్సిలలో అంత్సరాభగం మరియ  అనేక చేప 

జాత్సులు మరియ  సమ దర క్ష్ీరదాలకు (ఉదా. దుగోంగ్) నివాసంత్ో సహా అనేక రక్ాల పరాావ్రణ వ్ావ్సి స్ేవ్లను 
అందధసాత యి. ఇటటవ్ంటి పరాావ్రణ వ్ావ్సిలు మానవ్జనా పరభావాల నుండి రక్ష్ించబ్డత్ాయి. అదేవిధ్ంగా, 

అంత్సరించిపర త్సుని అనేక జాత్సులు కూడా నదులలో (గంగా డాలి్నుో ) నివ్స్థసాత యి మరియ  వాటి జనాభాను 

క్ొనసాగించడానిక్ి అవి రక్ష్ించబ్డత్ాయి. 

6.6.4 ఫథష్ మీల్ ఉత్సపత్తతన నయంత్తాంచడం మరియు పాకృత్త నుండి చినిచేప పథలోల స్ేకరణ 

ఫథష్ మీల్ ఉత్సాత్తతలో భారత్సదేశం క్ొత్సతగా పరవేశించిందధ. ఇనిి సంవ్త్స్రాలు, ఫథష్ మీల్ దధగ మత్త అయిాందధ, 

క్ానీ ఇపుాడు దేశీయ అవ్సరాలను తీరిచన త్సరువాత్స, భారత్సదేశం ఫథష్ మీల్ నికర ఎగ మత్తదారు. చేపల ఉత్సాత్తత  

మరియ  చేప పథలోల స్ేకరణప ై విధాన దధశ కూడా ఈ రంగానిి నిలబ్ టుడానిక్ి అత్సావ్సరం. సాధారణంగా 
ఆక్ావకలచర్, ఫథష్ మీల్ మరియ  విత్సతనోత్సాత్తతక్ి సంబ్ంధధంచినదధ అయిత్ే, వాసతవానిక్ి, సంగరహణ మరియ  చేపల 

ప ంపకం యొకె కూడలి వ్దే జరుగ త్సుందధ మరియ  రకండింటినీ పరభావిత్సం చేసుత ందధ. జలస్ేదాపు చెరువ్ులలో 
నిలవ చేయడానిక్ి లేదా జలస్ేదాం క్ోసం పరకృత్త నుండి స్ేకరించిన చేప పథలోలు, లక్షా జాత్సులను నిలుపుకుంటట 

విసమరించబ్డిన అనేక ఇత్సర జాత్సుల జనాభాను పరభావిత్సం చేసుత ందధ. ఫథష్ మీల్ ఉత్సాత్తత  యలనిటటో , ఒకవ ైపు 'చెత్సత  

చేప' యొకె ఉత్ాాదక వినియోగానిక్ి సహాయపడా్ యి, అయిత్ే అటటవ్ంటి యలనిటో విసతరణ పరక్ిరయలో, ఫథషథంగ్ 

నౌకలు ఇపుాడు విధ్వంసక వ్లలను ఉపయోగిసుత నాియి, పరిమాణం మరియ  పరిరక్షణ స్థిత్తత్ో సంబ్ంధ్ం 

లేకుండా ప దే క్ాాచ లు పటటు బ్డత్ాయని నిరాి రించడానిక్ి ఫథష్ మీల్ త్సయారీ క్ేందరా లు ప రుగ త్సుని అవ్సరాలను 

తీరుసుత ందధ. కరాణ టకలో ఉని పాో ంట్ లో  ప దే మొత్సతంలో చేప మేత్స ఫథష్ మీల్ కూడా చిని-పరిమాణ సారక్్ను 
ఉపయోగిసుత ందధ, ఇదధ సారక్్న్ జనాభా యొకె స్థిరత్సవంప ై పరత్తకూల పరభావానిి చథపుత్సుందధ. పాలస్ీ క్ారాకరమాలు 

అటటవ్ంటి మారిాడి క్ోసం త్తనదగిన చేప జాత్సుల వాడక్ానిి నిరుత్ా్హపరుసాత యి. అంత్ేక్ాకుండా, 

పరత్ాామాియ వ్నరుల నుండి ఫథష్ మీల్ మరియ  స్థిరంగా పండించిన మత్స్య సంపదప ై ఆర్ అండ్ డి 

పర ర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ మరియ  నాణామ ైన ఫథష్ మిల్ స్థిరమ ైన సరఫరాను నిరాి రించడానిక్ి అనిి రంగాలకు 
(పౌల్ట్ు,ీ ఆక్ావకలచర్, మొదల ైనవి) మొత్సతం ఫథష్ మిల్ అవ్సరం అంచనా వేయబ్డుత్సుందధ. 
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6.6.5 బ్లో  ఎకరనమీ మరయిు మ రెైన్ (సమ దర) ప్రాదేశిక పాణాళిక 

భారత్సదేశం యొకె తీర మరియ  సమ దర వాత్ావ్రణం అధధక ఉత్ాాదకత్స కలిగిన పరపంచంలోని ధ్నిక 

పరాావ్రణ వ్ావ్సిలలో ఒకటి. బ్లో  ఎక్ానమీ ఈ సహజ వ్నరులను ప ందటానిక్ి మరియ  వ్నరులు స్థిరంగా 
పండించబ్డి, బ్ాగా నిరవహ ంచబ్డిత్ేనే ఆహార భదరత్స మరియ  లాభదాయకమ ైన ఉపాధధని నిరాి రించడానిక్ి ఒక 

గొపా అవ్క్ాశానిి అందధసుత ందధ. భారత్సదేశం బ్లో  ఎక్ానమీ యొకె పని నిరవచనానిి అభివ్ృదధి  చేస్థందధ - “బ్లో  

ఎక్ానమీ అంటే మహాసమ దరా ల ఆరోగాానిి పరిరక్ష్ించేటపుాడు సామాజిక-ఆరిిక అభివ్ృదధిక్ి భారత్సదేశం యొకె 

చటుపరమ ైన పరిధధలో ఉని మహాసమ దరా లు మరియ  సమ దరా ల సామరాి యనిి అనేవషథంచడం మరియ  ఆపథుమ ైజ్ 

చేయడం. బ్లో  ఎక్ానమీ ఉత్సాత్తత  మరియ  వినియోగానిి సామరియంత్ో అనుసంధానిసుత ందధ మరియ  ఆరిిక 
అభివ్ృదధి  మరియ  పరాావ్రణ సుస్థిరత్సకు సమగర విధానానిి పర ర త్స్హ సుత ందధ. ఇదధ సమ దరం, ఆఫ షర ర్ వ్నరులు, 

అలాగే తీరపరా ంత్సం, సమ దరతీర వ్నరులు రకండింటికి్ వ్రితసుత ందధ. ” పరసుత త్స అంచనాల పరక్ారం, సథి ల విలువ్ 

జోడించిన (జివిఎ) లో క్ొలవ్బ్డిన భారత్సదేశంలో బ్లో  ఎక్ానమీ పరిమాణం స్థిరమ ైన ధ్రలలో INR 4.6 లక్షల 

క్ోటటో  మరియ  2016-17లో పరసుత త్స ధ్రలలో 5.5 లక్షల క్ోటటో . 

మత్స్య, ఆక్ావకలచర్ రంగం భారత్స ఆరిిక వ్ావ్సి యొకె క్ిరయాశీలక విభాగంగా అభివ్ృదధి  చెందుత్ోందధ 

మరియ  రాబ్ో యిే క్ాలంలో గణనీయమ ైన వ్ృదధి  పథంలో ఉందధ. ఫథషరీస్ మరియ  ఆక్ావకలచర్ కూడా బ్లో  
ఎక్ానమీ క్ారాకరమాలలో మ ఖ్ామ ైన భాగాలు. ఈ పరయత్సిం ఆహార భదరత్స, పేదరికం త్సగిగంపు మరియ  జల 

వ్నరుల స్థిరమ ైన నిరవహణకు మదేత్సుగా ప టటు బ్డి మరియ  ఆవిషెరణలను పర ర త్స్హ ంచడం చేసుత ందధ. స్ీఫుడ్ 
విలువ్ గొలుసుప ై పరత్ేాక శరదిత్ో, జల వ్నరుల స్థిరమ ైన వ్ృదధి  మరియ  నిరవహణను మ రుగ పరచడానిక్ి ఈ 

విధానానిి చొరవ్ తీసుకుంటటందధ. 

ఏదేమ ైనా, సమ దర సిలం క్ోసం పర టీపడే డిమాండోను దృషథులో ఉంచుకుని, బ్లో  ఎక్ానమీ అమలుకు 

మ ఖ్ామ ైన సాధ్నంగా ఉని మ రకైన్ స్ేాషథయల్ పాో నింగ్ (ఎంఎస్థా) పరా మ ఖ్ాత్సను సంత్సరించుకుంటటందధ. 
సమ దరా ల నుండి ఖ్నిజ మరియ  చమ రు అనేవషణ / వ లిక్ితీత్స క్ోసం ప రుగ త్సుని డిమాండ్, సమ దర వాణిజా 

రవాణా యొకె ప రుగ త్సుని పరిమాణాలు మరియ  వ్యాహాత్సమక రక్షణ పరయోజనాల క్ోసం సిలాల రిజరేవషనోత్ో, 

మత్స్య సంపదకు అందుబ్ాటటలో ఉని సిలం త్సగిగపర త్ోందధ. ఈ సమక్ాల్ట్న పరిణామాలను దృషథులో ఉంచుకుని, 

అనిి ఆరిిక క్ారాకలాపాలకు త్సగిన సిలం లభించేలా చథడటానిక్ి ఈ విధానం మంచి ఎంఎస్ పథక్ి పరా ధానాత్స 
ఇసుత ందధ మరియ  ఈ పరక్ిరయలో, విభేదాలు త్సగ గ త్ాయి. అవ్సరమ ైన చోట, అవ్సరమ ైన పరిశోధ్నా మదేత్సు 

పరిశోధ్న సంసిల నుండి కూడా క్ోరబ్డుత్సుందధ. 
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6.7 సరమాజిక భదాత్స మరయిు భదాతా వలలు 

6.7.1 చిని త్సరహా మత్స్య, ఆకరవకలచర్ ను భదాపరచడం 

సమ దర మరియ  భలఉపరిత్సల జలాలోో  పనిచేస్ే చిని-త్సరహా మత్స్య క్ారాకలాపాల (ఎస్ఎస్ఎఫ) 

యొకె పరా బ్లాం భారతీయ మత్స్య సంపద యొకె పరా థమిక లక్షణం. ఆక్ావకలచర్ లో కూడా ఇలాంటి చిత్రా నిి 
చథడవ్చుచ, ఇకెడ ఎకుెవ్ మందధ చేపల రకైత్సులు చాలా త్సకుెవ్ హో ల్ింగ్ లు కలిగి ఉంటారు మరియ  చిని 

చెరువ్ులలో చేపలను ప ంచుత్ారు. ఈ రంగానిక్ి చెందధన ఈ లక్షణానిక్ి అవ్క్ాశాలు మరియ  సమసాలు రకండథ 
ఉనాియి. అవ్క్ాశాలు ఉపాధధ కలాన పరంగా, మలలధ్నం యొకె త్సకుెవ్ అవ్సరానిక్ి సాపేక్షంగా మిత్సమ ైనవి, 

సరళమ ైన సాంక్ేత్తక పరిజాా నానిి ఉపయోగించడం మొదల ైనవి. గరా మీణ పరా ంత్ాలు మరియ  తీరపరా ంత్సంలో నదుల 

సమీపాన ఉని భలమ లలో సమసాలు ప దే సంఖ్ాలో ఉనాియి మరియ  అవ్సరమ ైన మౌలిక సదుపాయాల 
కలాన, జాా నం మరియ  సాంక్ేత్తక పరిజాా నం, మారకెటింగ్, పరావేక్షణ మరియ  ప టటు బ్డి మరియ  ఆవిషెరణలలో 

త్సకుెవ్ సామరియం మొదల ైన వాటిక్ి సవాలును సృషథుసుత నాియి. 

ఎస్.ఎస్.ఎఫ. ను భదరపరచడానిక్ి అవ్సరమ ైన మొటుమొదటి విధాన జోకాం:  
 (i)  అంత్సరాా తీయ మారగదరశక్ాలు మరియ  జాతీయ సంపరదధంపులను చటుబ్దింగా అనుసరించే ‘చిని  

త్సరహా మత్స్యక్ారుల’ అనే పదానిి నిరవచించడం.  

విధాన మదేత్సు క్ోసం ఇత్సర మ ఖ్ా విభాగాలు:  
 (ii) వాాపారానిి నిరవహ ంచడానిక్ి స్ీవయ నిరవహణ చేయడానిక్ి చిని-సాి యి ఆపరేటరోకు      

పరర త్ా్హక్ాలను రూప ందధంచడం;  

 (iii) న ైపుణా వ్ృదధి  వ్ావ్సాి పకత్స మరియ  ఎంటర్ పేరనుాయర్ షథప్ 

 (iv) సవయం సహాయక బ్ృందాలు (సవయం సహాయక సంఘాలు) / సహక్ార సంసిలు / 

మత్స్యక్ారుల సంఘాలు / ఎఫ ఎఫ పథఓలుగా నిరవహ ంచడానిక్ి వారిక్ి సహాయపడటం మరియ  వారి 

వ్ావ్సిను ప ంచడం 
(v) ఎస్ ఎస్ ఎఫ ల క్ోసం సహజ మరియ  ఆరిిక వ్నరులను గ రితంచడం / కే్టాయించడం;  

(vi) టటల్ బ్ాక్్ అభివ్ృదధి , మ ఖ్ాంగా ఎస్ ఎస్ ఎఫ మహ ళలకు సరిపర యిే న ైపుణాాలు మరియ  

వ్నరులను ఎంచుక్ోవ్డం; మరియ   

(vii) మ ఖ్ాంగా జీవిత్స భీమా, వాటి క్రా ఫ్టు  మరియ  వ్లలు మరియ  పరకృత్త యొకె మారుాల నుండి 

ఇత్సర ఆసుత ల దావరా స్థిత్తసాి పకత్స మరియ  సామాజిక భదరత్ా వ్లలను మ రుగ పరచడం. 
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భలమి మరియ  నీటి వినియోగ విధానం, అవ్సరమ ైన చోట ఫథషథంగ్ సామరాి యనిి ఆపథుమ ైజ్ చేయడం, 

సమ దర మరియ  లోత్సటటు  జలాల పరత్ాామాియ ఉపయోగాలు మొదల ైన సామాజిక-ఆరిిక అభివ్ృదధి  చరచలలో 

ఎస్ఎస్ఎఫ యొకె పయరిత భాగసావమాానిి నిరాి రించడానిక్ి విధాన మదేత్సు అవ్సరం. దవనిి చేయడానిక్ి ఇదధ 

కూడా మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ రంగానిక్ి ఎస్ఎస్ఎఫ అందధంచిన సహక్ారంప ై త్సగిన సమాచారం 
సమకూరచడం చాలా అవ్సరం, ఇవి త్సరచుగా దాచబ్డి, త్ెలియకుండానే ఉంటాయి 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 ఈ రంగానిి నిరవచించడానిక్ి చిని-త్సరహా మత్స్య క్ారాకలాపాల యొకె పరిధధ మరియ  లక్షణాలప ై 

అంగీకరించడం. 

 సామాజిక-ఆరిిక అభివ్ృదధి  చరచలలో చిని-త్సరహా మత్స్య క్ారాకలాపాల యొకె పయరిత భాగసావమాం 

మరియ  వినియోగమ . 

6.7.2 సరమాజిక భదాత్స, లింగ సమానత్సవం మరియు విపత్సకర పరిస్థిత్సులను త్సటటట కొనే శకితన ప ంప్ ందిచడం 

పరసుత త్స సంక్ష్ేమ చరాలను క్ొనసాగించడానిి పరభ త్సవం పరిశీలిసుత ందధ మరియ  పరత్సాక్ష పరయోజన బ్దధల్ట్ 

పథకం (డిబటిఎస్) దావరా దేశంలోని మత్స్యక్ారులకు / చేపల క్ారిమకులకు త్సగిన భదరత్ా క్ారాకరమాలను 
అందధంచడానిక్ి వాటిని మరింత్స బ్లోపేత్సం చేసుత ందధ. ఇటటవ్ంటి చరాలలో సమాజ సంక్ష్ేమం, భీమా, 

గృహనిరామణం మరియ  మత్స్యక్ారులకు ఇత్సర సౌకరాాలు కూడా ఉంటాయి. 

త్సుఫానులు, తీవ్ర త్సుఫానులు, పరమాదకమ ైన క్కరటాలు మరియ  వ్రదలు వ్ంటి విపరీత్స పరకృత్త 

వాత్ావ్రణ సంఘటనలు సహజ విపత్సుత లుగా పరిగణించబ్డత్ాయి. అదే పంథాలో, చమ రు చిందటం వ్ంటి 

మానవ్ నిరిమత్స విపత్సుత లను కూడా విపత్సుత లుగా పరిగణిసాత రు మరియ  పరభావిత్స మత్స్యక్ార వ్రాగ లకు వారి 

జీవ్నోపాధధ పునరుదిరణలో ఆమోదయోగామ ైన మదేత్సు / సహాయం అందధంచబ్డుత్సుందధ. సమ దరంలో 
మత్స్యక్ారుల పరా ణాలు క్ోలోాయిన సందరాభలోో , నషుపరిహారం క్ోసం విధధవిధానాలు సులభత్సరం చేయబ్డత్ాయి, 

త్సదావరా పరభావిత్స మత్స్య కుటటంబ్ాలకు పరయోజనాలు త్సగిన సమయంలో అందధంచబ్డత్ాయి. 

సమ దర మత్స్య, ఆక్ావకలచర్ రంగాలలో శరా మిక శక్ితక్ి వ్లసదారులు ఒక మ ఖ్ామ ైన భాగం అయాారు. 

సాంపరదాయకంగా, త్సమిళనాడు మరియ  ఆంధ్రపరదేశ్ నుండి మత్స్యక్ారులు ఇత్సర రాషాు ీ లకు వ్లస వ్చిచ ఫథషథంగ్ 

ఓడలోో  క్ారిమకులుగా పనిచేసుత నాిరు. అయిత్ే, ఇటీవ్లి సంవ్త్స్రాలలో, దథరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / అసా్ం, బ్ ంగాల్ 

మరియ  బీహార్ వ్ంటి పరా ంత్ాల నుండి వ్లస వ్చిచనవారు సమ దర ఫథషథంగ్ బ్ో టటో  మరియ  ఆక్ావకలచర్ 
ప లాలలో పనిచేసుత నాిరు. సరిపర ని న ైపుణాాలు మరియ  గ రితంపు రిక్ారు్ లు లేకపర వ్డంత్ో, ఇటటవ్ంటి వ్లస 
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క్ారిమకులు జీవ్నోపాధధ క్ోసం త్సమ పరా ణాలను పణంగా ప డుత్సునాిరు. ఈ విధాన క్ారాకరమాలు అటటవ్ంటి వ్లస 
క్ారిమకులను నిమగిం చేస్ే పరక్ిరయను కరమబ్దవికరిసాత యి, వీటిలో ఫథషథంగ్ బ్ో టోలో పనిచేయడం, వాటి రిక్ారు్ ను 

నిరవహ ంచడం మరియ  సమ దరంలో గాయం లేదా మరణాల సమయంలో భీమా పరయోజనాలు అందధసాత యి. 
అదేవిధ్ంగా, చేపల ప ంపకం మరియ  హేచరీలు మరియ  పరా స్ స్థంగ్ పాో ంటోలో పనిచేస్ే వారిక్ి కూడా మంచి పని 

పరిస్థిత్సులు కలిాసాత రు. 

నిరేేశిత్స చేపల వేట నిషేధ్ం యొకె సానుకూల పరభావాలు చేపల సంఖ్ా నిలవలను క్ాపాడుత్సుందని ప దే 

సంఖ్ాలో వాటాదారులు వినివించారు. క్ొనిి తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు మరియ  వాటాదారులు కూడా నిషేధ్ వ్ావ్ధధని 
పరసుత త్స 61 రోజుల నుండి ప ంచాలి్న అవ్సరానిి వ్ాకతం చేశారు. నిషేధ్ం మరియ  వాటాదారుల సహక్ారం 

యొకె పరయోజనకరమ ైన పరభావాలను దృషథులో ఉంచుకుని, ఫథషథంగ్ నిషేధ్ క్ాలంలో మత్స్యక్ారులకు 

అందుబ్ాటటలో ఉని పరిహార పాాక్ేజీని పరభ త్సవం మరింత్స బ్లోపేత్సం చేసుత ందధ. ఇదధ వ్నరుల పరిరక్షణలో 
వాటాదారుల యొకె వినియోగానిి పర ర త్స్హ ంచడమే క్ాకుండా, క్ష్ీణత్స / క్ష్ీణత్స సంక్ేత్ాలను చథపథసుత ని చేపల 

నిలవలను పునరుజాీవింపచేయడానిక్ి మరియ  పునరుదిరించడానిక్ి సహాయపడుత్సుందధ. 

క్ొనిి రాషాు ీ లు / య టిలలో, మత్స్య సహక్ార సంసిలు సంవ్త్స్రాలుగా త్సమ విజయానిి 

పరదరిశంచాయి. చేపల పటటు బ్డి మరియ  పటటు బ్డి విధ్ులు రకండింటినీ కలిగి ఉని మంచి వాాపార నమలనాలను 

అవ్లంబస్ేత  మత్స్య సహక్ార సంఘాలు ఉత్సతమంగా సమాజానిక్ి స్ేవ్ చేయగలవ్ు. అవ్సరమ ైన చోట న ైపుణాం 

అభివ్ృదధి  మరియ  సాంక్ేత్తక మరియ  ఆరిిక సహాయం దావరా మత్స్య సహక్ార సంసిలు మరియ  
ఎఫ ఎఫ పథఓలను పరభ త్సవం మరింత్స సులభత్సరం చేసుత ందధ మరియ  బ్లోపేత్సం చేసుత ందధ. మత్స్య, వాత్ావ్రణ 

సంబ్ంధధత్స సమసాలను పరిషెరించడానిక్ి స్ ైన్్ ఆధారిత్స విధానానిి అమలు చేయడంలో సహక్ార సంసిలను 

పర ర త్స్హ సాత రు మరియ  బ్లోపేత్సం చేసాత రు. 

ఫథషథంగ్ పనిమ టటో  మరియ  ఇత్సర మత్స్య పనుల పరికరాలు/సాధ్నాలు క్ొనుగోలు క్ోసం 
మత్స్యక్ారులకు సంసాి గత్స క్కరడిట లభాత్స చాలా కషుమని త్ేలిందధ, మరియ  రాబ్డి యొకె పరమాదకర సవభావ్ం 

ఫలిత్సంగా చాలా మందధ మత్స్యక్ారులు ప ైరవేట ఫ ైనానిియరుో  మరియ  మధ్ావ్రుత ల రుణ ఉచుచలో పడత్ారు. ఈ 
పరిస్థిత్తని పరిషెరించడానిక్ి, మత్స్యక్ారులకు ఉదార నిబ్ంధ్నలు మరియ  షరత్సులత్ో పబోక్ ఫ ైనాన్్ 

అందధంచడానిి పరభ త్సవం పరిశీలిసుత ందధ. అదేవిధ్ంగా, వ్లలు మరియ  నావ్లు వ్ంటి ఫథషథంగ్ ఆసుత లను భీమా 

పరిధధలోక్ి తీసుకురావ్డం ఈ పాలస్ీ లక్షాం. సహజ విపత్సుత లు మరియ  ఇత్సర చరాల సమయంలో వార ి
నియంత్సరణకు మించిన నషాు లను పయడచడంలో ఇదధ మత్స్యక్ారులకు సహాయపడుత్సుందధ. అదేవిధ్ంగా, 
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ఆక్ావకలచర్ రకైత్సుల క్ోసం, ఈ విధానం పంట బీమాను అందధంచడం మరియ  వారి ఆసుత ల ైన ఎరేటరుో , వాటర్ 

పంపులు మొదల ైన వాటిక్ి భీమా ఇవ్వడం లక్షాంగా ప టటు కుంటటందధ. 

మత్స్య రంగంలో పటటు బ్డి త్సరువాత్త క్ారాకలాపాలలో మొత్సతం శరా మిక శక్ితలో మహ ళలు 69 శాత్సం 

ఉనాిరు. కుటటంబ్ాలను ప ంచడంత్ో పాటట, మహ ళలు సవయం సహాయక సంఘాల దావరా చేపలు, చేపల 

ఎండబ్ టుడం, ష ల్ స్ేకరణలు, వ్లల్ మరమత్సుత  మరియ  ఇత్సర విలువ్లను చేరేచ క్ారాకలాపాలలో మ ఖ్ామ ైన 

పాత్సర పర షథసాత రు. ఫథషథంగ్ క్ారాకలాపాలలో మహ ళలు కూడా పాలగగ ని ఉదాహరణలు ఇపుాడు ప రుగ త్సునాియి. 

మహ ళలు పర షథంచిన పాత్సరలకు పరభ త్సవం చేసుత ని సహక్ారానిి క్ొనసాగిసుత ందధ మరియ  మహ ళ్ా సహక్ార 
సంసిలను ఏరాాటట చేయడం దావరా మదేత్సును మరింత్స ప ంచుత్సుందధ; మహ ళ్ా స్ేిహపయరవక ఆరిిక సహాయ 

పథక్ాలు; ఫథషథంగ్ హారబర్(FH) లు మరియ  ఫథష్ లాండింగ్ స్ ంటర్ (FLC) లలో భదరత్స, భదరత్స మరియ  

పరిశుభరత్సను కలిగి ఉని మంచి పని పరిస్థిత్సులు; రిటెైల్ మారకెటింగ్ క్ోసం రవాణా సౌకరాాలు; చిని-సాి యి 

ఫథషథంగ్, విలువ్-అదనపు క్ారాకలాపాలను చేపటుడానిక్ి పర ర త్ా్హం; మరియ  వారు ఎకెడ ఏరాాటట చేస్థనా 

సహ-నిరవహణ నిరామణాలత్ో సహా మత్స్య నిరవహణలో వారి చురుక్కైన నిమగిత్సను సులభత్సరం చేసుత ందధ. 

అదే పంథాలో మరియ  చేరికప ై దాని నిబ్దిత్సను అనుసరించి, పాలస్ీ ఆదేశాలు ల స్థబయన్, గే, దధవలింగ, 

లింగమారిాడి, క్ీవర్ మరియ  టట-స్థారిటేడ్ మరియ  ఇత్సర ఐడెంటిటీల (LGBTQ2 +) యొకె మత్స్య మరియ  

ఆక్ావకలచర్ సంబ్ంధధత్స జీవ్నోపాధధక్ి కూడా మదేత్సు ఇసాత యి. 

క్ష్ీణిసుత ని సమ దర మత్స్య వ్నరులను దృషథులో ఉంచుకుని, తీరపరా ంత్సంలో విసతరించి ఉని మత్స్యక్ారుల 

సంఖ్ాకు అదనపు / పరత్ాామాియ జీవ్నోపాధధ అవ్సరం. ఈ విషయంలో మేరికలచర్ మరియ  ఎక్ో టటరిజం 

మ ఖ్ామ ైనవిగా పరిగణించబ్డత్ాయి మరియ  రకండథ అదనపు / పరత్ాామాియ జీవ్నోపాధధ వ్నరులకు మంచి 

సామరాి యనిి అందధసాత యి. 

ఇటీవ్లి క్ాలంలో, భారతీయ మత్స్యక్ారులు ఇంటరేిషనల్ మారిటెైమ బ్ౌండరీ ల ైన్ (I.M.B.L) ను 

దాటిన సంఘటనలు ప రిగాయి. ఈ సంఘటనల ప రుగ దల అనేక క్ారణాల వ్లో ఆపాదధంచబ్డిందధ, వాటిలో ఒకటి 

హేగ్ లోని శాశవత్స నాాయసాి నం ఇచిచన తీరుా ఆధారంగా IMBL యొకె పునరిిరామణం. ఇటటవ్ంట ి

సంఘటనలను త్సగిగంచడానిక్ి, మత్స్యక్ారులకు అవ్సరమ ైన అవ్గాహన మరియ  శిక్షణ ఇవ్వడానిి పరభ త్సవం 

పరిశీలిసుత ందధ, త్సదావరా IMBL ను దాటడం నివారించబ్డుత్సుందధ. 

ఇంక్ా, ఓడల నిరామణ యారు్ ల సాి పన మరియ  ఫథషథంగ్ నౌకలు నిరామణం దేశంలో ఒక కరమబ్దవికరించని 

చరా, ఇదధ స్థిరత్సవం, చేపల క్ోసం సరకైన సిలం, స్థబ్బందధ వ్సత్త మరియ  సదుపాయాలు వ్ంటగదధ మరియ  
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మరుగ దొడుో  లోపథంచిన పేలవ్మ ైన నాణామ ైన ఓడల నిరామణానిక్ి దారితీస్థందధ. ఫ ైబ్ర్ రీనో్ర్ట్ పాో స్థుక్ (ఎఫఆరిా) 
యొకె ప రుగ త్సుని వాడకంత్ో, అటటవ్ంటి సిలాల దావరా త్సకుెవ్ నాణాత్స గల పడవ్లను నిరిమంచే అవ్క్ాశాలు 

విసతరించాయి. ఓడల నిరామణ యారు్ ల రిజిస్ేు షీన్, సమ దర తీరానిి ఆధారంగా చేసుకుని నడిచే ఫథషథంగ్ నౌకల 

వారిిక సరేవ, కమలానిక్ేషన్ మరియ  భదరత్ా పరికరాల యొకె సాధారణ త్సనిఖీ IRS / ఇలాంటి సాంక్ేత్తక సంసిల 

దావరా, ఫథషథంగ్ నౌకల క్ొరకు పరా మాణిక రూపకలాన లక్షణాలు, నిరామణ సామగిర మరియ  కే్ందర మరియ  రాషు  ీ

పరభ త్ావలచే నిరంత్సర పరావేక్షణ మరియ  నౌకలు నిరామణ నియంత్సరణ క్ోసం విధానాలు అవ్సరం. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 మత్స్య సంఘం / చేపల క్ారిమకుల అభ ానిత్త క్ొరకు సమాజ సంక్ష్ేమ చరాలను క్ొనసాగించడం 

మరియ  ప ంచడం మరియ  భదరత్ా వ్లయానిి నిరాి రించడం. 

 ఫథషరీస్ మరియ  ఆక్ావకలచర్ లో పనిచేసుత ని వ్లస క్ారిమకులను గ రితంచడం మరియ  వారిక్ి 

అవ్సరమ ైన భదరత్ా వ్లయానిి అందధంచడం. 

 పరిరక్షణ మరియ  నిరవహణ చరాలలో సమరివ్ంత్సంగా పాలగగ నడానిక్ి మత్స్యక్ారులకు సహాయానిి 

మ రుగ పరచడం. 

 సంసాి గత్స మరియ  న ైపుణాాల అభివ్ృదధి  మరియ  సాంక్ేత్తక మరియ  ఆరిిక సహాయం దావరా 

అవ్సరమ ైన చోట మత్స్య సహక్ార మరియ  ఎఫ ఎఫ పథఓలను సులభత్సరం చేయడం మరియ  

బ్లోపేత్సం చేయడం. 

  సంసాి గత్స క్కరడిట ప ందటానిక్ి మత్స్యక్ారులకు మరియ  రకైత్సులకు సులువ్ుగా పరవేశం కలిాంచడం 

మరియ  ఫథషథంగ్ ఆసుత లకు భీమా యొకె పరిధధని అనేవషథంచడం 
  మహ ళల సహక్ార / సవయం సహాయక సంఘాలు / ఎఫ ఎఫ పథఓలు, లక్షా పథక్ాలు మరియ  

క్ారాాలయ వాత్ావ్రణానిి మ రుగ పరచడం దావరా మత్స్య సంపదలో మహ ళల భాగసావమాానిి 

పర ర త్స్హ ంచడం 

  మత్స్యక్ారులను అధధకంగా వినియోగించిన మత్స్యవ్నరులప ై ఆధారపడటానిి త్సగిగంచి ఇత్సర 
జీవ్నోపాధధ ఎంపథకలను పర ర త్స్హ ంచడం, సమ దర సరిహదుే లను పరమాదవ్శాత్సుత  దాటకుండా ఉండటానిక్ి 

ఓడల రూపకలాన మరియ  నావిగేషనల్ అవ్గాహనను మ రుగ పరచడం. 



49 
 

6.8 మత్స్య పరిప్రలన (పథషరస్ గవరెిస్్) 

6.8.1 లోత్సటటట  జల మరియు సముదా వనరుల స్థిరమ ైన మరియు తెలివ ైన-వరడకరని నయంత్తాంచడం 

12 నాటికన్ మ ైల్్ మించిన నీటిలో వ్నరులను వినియోగించు క్ోవ్డం చేయడంలో జరుగ త్సుని 

పరిణామాలను దృషథులో ఉంచుకుని, ఇ.ఇ,జక.డ్ మరియ  ఎ.బ.ఎన్ .జక లోని జాతీయ మత్స్య వేట నౌకల చేపల 

వేటను నియంత్తరంచడానికి్ సమగర చటాు నిి రూప ందధంచాలి్న అవ్సరం ఉందధ. EEZ నిరవహణకు బ్ాధ్ాత్స వ్హ ంచ ే

నోడల్ ఏజకనీ్కి్ ఇదధ ఎజకండాను సాషుంగా నిరేేశిసుత ందనే వాసతవ్ం నుండి సమగర చటుం అవ్సరం మరియ  
మత్స్యక్ారులు సాషుమ ైన నిబ్ంధ్నలను అనుసరించడం మరియ  MCS ఏజకనీ్లు వాటిని అమలు చేయడం 

సులభం. 

భారత్సదేశంలో సమ దర మత్స్య సంపదలో నిరంత్సర మారుాలు మరియ  వ్నరులను 
ఉపయోగించుక్ోవ్డం క్ిరయా శిలక మ ైనదధ . 1980 ల పరా రంభం నుండి MFRA లు ఉనిక్ిలోక్ి వ్చాచయి మరియ  

క్ొనిి రాషాు ీ లు / UT లను మినహాయించి, 1990 ల మధ్ా నాటిక్ి MFRA లు అమలులో ఉనాియి. క్ీలకమ ైన 

అంత్సరాా తీయ ఒపాందాలు / ఏరాాటటో  (1982 UNCLOS, 1992 UNFSA, 1995 FAO CCRF) 

స్ీవకరించడానిక్ి మ ందు చాలావ్రకు MFRA లు స్ీవకరించబ్డా్ యి అనే వాసతవానిి దృషథులో ఉంచుకుని, ఈ 

విధానం MFRA లలో మరియ  మత్స్య సంపదను నిరవహ ంచడానిక్ి ఇపాటిక్ే ఉని నియమ నిబ్ంధ్నలను 

నవీకరించడానిక్ి మదేత్సు ఇసుత ందధ. మత్స్య నిరవహణ యొకె అనిి అంశాలను వారు కవ్ర్ చేస్ేలా అంత్సరాా తీయ 

పరికరాలు / ఏరాాటోత్ో వాటిని అమరచడం. తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / య టిల పరిశీలన క్ోసం మోడల్ బలుో ను 

త్సయారు చేయడం దావరా ఇదధ జరుగ త్సుందధ. 

అదేవిధ్ంగా, లోత్సటటు  జల మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ క్ోసం ఒక మోడల్ బలుో ను స్థదిం చేయవ్లస్థన 

అవ్సరం ఉందధ, వీటిని రాషాు ీ లు / య టిలు త్సమ పరసుత త్స చటాు లను రదుే  చేయడానిక్ి లేదా వాటిని 

సమక్ాల్ట్నంగా మారుాలు చేయడానిక్ి మరియ  సమయోచిత్స అవ్సరాలకు అనుగ ణంగా సవ్రించడానిక్ి 

ఉపయోగించవ్చుచ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 మత్స్య సంపదను నిరవహ ంచడానిక్ి ఇపాటిక్ే ఉని నియమ నిబ్ంధ్నలను నవీకరించడం మరియ  

అంత్సరాా తీయ పరికరాలు / ఏరాాటోత్ో సరుే బ్ాటట చేయడం. 
 EEZ యొకె 12-200 నాటికల్ మ ైలు పరా ంత్సంలో మత్స్య నియంత్సరణ. 
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 భలఉపరిత్సలజల మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ క్ోసం ‘మోడల్ బలుో ’ స్థదిం చేయలి, ఇదధ రాషాు ీ లు / 

య టిలు త్సమ పరసుత త్స చటాు లను రదుే  చేయడానిక్ి లేదా వాటిని సవ్రించడానిక్ి ఉపయోగించవ్చుచ 

6.8.2 సంసిలు 

కమలానిటీ సంసిలను నిరిమంచడం: విజయవ్ంత్సమ ైన వ్నరుల నిరవహణకు ఒక అవ్సరం ఏమిటంటే, 

ఆస్థత  హకుెల యొకె సమ చిత్సమ ైన వివ్రణ అంటే వ్నరును ఎవ్రు కలిగి ఉనాిరు, పరిరక్షణకు బ్ాధ్ాత్స 

వ్హ ంచేవారు, వ్నరుల వినియోగం నుండి లాభాలను ప ందేవారు మొదల ైనవి. భారత్సదేశంలో, యాజమానాం 

యొకె సమసా వాసతవ్ంగా అసాషుంగా ఉందధ. రాషు  ీ పరత్తనిధధగా పరభ త్సవం వ్నరును కలిగి ఉండగా, సంఘం 

యాజమానాంప ై దాని సాంపరదాయ హకుెను కూడా నొక్ిె చెబ్ త్సుందధ. రకండు సాి నాలను చటుబ్దిం చేయడానిక్ ి

ఒక మారగం సహ నిరవహణ. క్ేరళ మరియ  త్సమిళనాడు రాషాు ీ లు మరియ  పుదుచేచరి య టి ఇపుాడు వివిధ్ 
పరిపాలనా శరరణ లలో (గరా మం, జిలాో , రాషు ంీ) సహ-నిరవహణ నిరామణాలను ఏరాాటట చేశాయి, వాటిలో వారి 

హకుెల చారుర్ మరియ  విధ్ులు ఉనాియి మరియ  చటుపరమ ైన / పరిపాలనా సహక్ారానిి కూడా 

అందధంచాయి. విధాన ఆదేశాలు ఇత్సర భలఉపరిత్సజల మరియ  తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు 

(య టిలకు) ఇటటవ్ంటి క్ారాకరమాలను మ ందుకు తీసుక్కళోడం లక్షాంగా ప టటు కుంటాయి. 

ఇనుాట మరియ  అవ్ుటటాట సరఫరా మారాగ లను ఏక్ీకృత్సం చేయడం: ఏదెైనా వాాపార సంసికు సరఫరా 
మారగం యొకె జాా నం క్ీలకం. ఆదరశవ్ంత్సమ ైన నేపధ్ాంలో, ఉత్సాత్తత  యలనిట మధ్ావ్రితత్సవ వ్సుత వ్ుల నాణాత్స 

మరియ  పరిమాణంప ై పయరిత అవ్గాహన కలిగి ఉండాలి, అవి మారకెటోో  త్సుదధ ఉత్సాత్తతని ఉత్సాత్తత  చేయడానిక్ి 

వాటిని వినియోగించగలవ్ు. మత్స్య ఉత్సాత్తత  ఒక  వేటపడవ్లు  లేదా చెరువ్ులలో జరుగ త్సుందధ. అయినపాటిక్ీ, 

మధ్ావ్రితత్సవ వ్సుత వ్ులప ై వారిక్ి త్సకుెవ్ నియంత్సరణ ఉందధ. ఉదాహరణకు, పడవ్-నిరామణ యారు్ లకు పరా మాణిక 

లక్షణాలు లేవ్ు, దవని  దావరా మత్స్యక్ారులు త్సమ డబ్ బకు విలువ్ను ప ందుత్సునాిరని మరియ  ఆక్ావకలచర్ 

ఫామ కు ఇత్సర వ్నరుల నుండి స్ేకరించే చేప పథలోలు మరియ  దాణాప ై త్సకుెవ్ నియంత్సరణ ఉందని 
నిరాి రించవ్చుచ. అదే సమయంలో, మత్స్యక్ారులు మరియ  రకైత్సులు త్సమ ఉత్సాత్తత  యొకె త్సుదధ గమాసాి నంప  ై

శూనాంలో ఉంటారు. పరావ్సానంగా, విలువ్ గొలుసులో పాలగగ నే పరత్త ఒకెరూ ఒక సవలా దృషథుగల ఉత్సాత్తత  

వ్యాహానిి అనుసరిసాత రు లేదా ఒంటరి గా పనిచేసాత రు, ఇదధ వాటి విలువ్ సృషథుని ఆపథుమ ైజ్ చేయదు లేదా 

వ్నరుల స్థిరత్ావనిి నిరాి రించదు. పరా మాణిక స్ ాస్థఫథక్ేషన్ మరియ  క్ాంటరా క్ు దావరా క్ేందరంలో ఫథషథంగ్ బ్ో ట / 

ఫామ త్ో విలువ్ గొలుసును రూప ందధంచడానిి ఈ విధానం పర ర త్స్హ సుత ందధ. సమాజం విలువ్ గొలుసును కలిగి 
ఉందని నిరాి రించడానిక్ి, మత్స్యక్ారుల / రకైత్సు సహక్ార సంసిలు / ఎఫ ఎఫ పథఓలు / సహ-నిరవహణ సంసిల 

ఏరాాటట పర ర త్స్హ ంచబ్డుత్సుందధ. 
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స్థంగిల్-విండో  వ్ావ్సిను అభివ్ృదధి  చేయడం: మత్స్య, పశుసంవ్రిక మరియ  పాడి పరిశరమల పరత్ేాక 

మంత్తరత్సవ శాఖ్ క్ింద మత్స్యశాఖ్ను ఏరాాటట చేస్ే రూపంలో క్ొత్సత  సంసాి గత్స సంసెరణ ఈ రంగంప ై దృషథుని ప ంచే 
అవ్క్ాశానిి సృషథుంచిందధ. ఏదేమ ైనా, వాాపార నిబ్ంధ్నల క్ేటాయింపు పరంగా, క్ొత్సత  విభాగం యొకె ఆదేశం 

మ రుగ పరచబ్డలేదు, త్సదావరా దాని సామరాి యనిి పరిమిత్సం చేసుత ందధ. మత్స్య క్ారాకలాపాల యొకె బ్హుళ 

క్ోణాలను చథస్ేత  (మానవ్ మరియ  పరకృత్త మధ్ా పరసార చరా, సమ దరపు పరిధధక్ి భలమి-పరిధధ; సాి నిక, 

పరా ంతీయ, అంత్సరాా తీయ నియమాలు, ఆహారం మరియ  ఉపాధధ భదరత్స, బ్ాహా శకుత లకు హాని, వాణిజా 

నిబ్ంధ్నల దావరా మత్స్య ఉత్సాత్తతని నియంత్తరంచడంలో అంత్సరాా తీయ పరయత్సిం, మొదల ైనవి), క్ొత్సత  విభాగానిి 

పాలన, సమనవయం మరియ  విధాన అమరిక (దాని వాాపార పరా ంత్సంలో) మరియ  సమరివ్ంత్సమ ైన మత్స్య 

పాలన క్ోసం రాషాు ీ లు / య టిల మధ్ా సామరసాత్సప ై దృషథు  సారించే క్ేందర ఏజకనీ్గా అభివ్ృదధి  చేయాలి. 

ప ైన పేరొెని వాటిని సాధధంచడానిక్ి ఆర్ అండ్ డి, ఎంస్థఎస్, టేరడ్, ఇంటరేిషనల్ రిలేషన్్, డెవ్లప మంట 

మొదల ైన వాటిప ై దృషథు  క్ేందవరకరించే క్ారాకలాపాలను నిరవహ ంచడానిక్ి డిపారకుమంట క్ిరంద పరత్ేాక ఏజకనీ్ల 

ఏరాాటట అవ్సరం. దవనిక్ి మరో మాటలో చెపాాలంటే చెలాో చెదురకైన సంసిలను క్ొత్సత  శాఖ్ పరిధధలో వివిధ్ మంత్తరత్సవ 
శాఖ్లు మరియ  విభాగాలు క్ిందకు తీసుకురావ్డం. ఈ విషయంలో మ ందుకు సాగడం, ఈ విధానం 'మత్స్య, 

సమ దర వ్ావ్హారాల మంత్తరత్సవ శాఖ్'ను రూప ందధంచడానిక్ి పరభ త్సవం యోచిసుత ందధ, ఇదధ ఒక్ోె రంగానిక్ి 

ప రుగ త్సుని అవ్సరాలను తీరచగలదు మరియ  ఈ పరక్ిరయలో బ్లో  ఎక్ానమీ యొకె మొత్సతం లక్ష్యానిక్ి ఈ 

రంగం యొకె సహక్ారానిి విసతరిసుత ందధ. 

మత్స్య శాఖ్లో, పరసుత త్సం ఉని నాలుగ  మత్స్య సంసిలు (ఫథషరీ సరేవ ఆఫ ఇండియా [FSI], స్ ంటరల్ 

ఇనిటిటటాట ఆఫ ఫథషరీస్ నాటికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టెైరనింగ్ [CIFNET], స్ ంటరల్ ఇనిటిటటాట ఆఫ క్ోసుల్ 

ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఫథషరీ [CICEF] మరియ  నేషనల్ ఇనిటిటటాట ఆఫ పర స్ు-హారకవస్ు. టెక్ాిలజీ మరియ  శిక్షణ 

[NIFPHATT]) విధానాలు ,వీధ్ులు మరియ  య టిలిటీ పరంగా సమీక్ష్ించాలి్న అవ్సరం ఉందధ. అదేవిధ్ంగా, 

జాతీయ మత్స్య అభివ్ృదధి  బ్ో రు్  (ఎన్ ఎఫ డిబ) కూడా ఈ సంసిలనిింటినీ ఎలా త్తరిగి సమలేఖ్నం చేయవ్చోచ 

సమీక్ష్ించాలి్న అవ్సరం ఉందధ లేదా అవ్సరమ ైత్ే మానవ్శక్ిత మరియ  వ్నరులను సమరివ్ంత్సంగా 
నిరవహ ంచడానిక్ి విల్ట్నం చేస్థ అవ్సరమ ైన ఆరిిక వ్ావ్సిను తీసుకువ్సుత ందధ. ‘డెైరకకురేట జనరల్ ఆఫ ఫథషథంగ్ అండ్ 

మారిటెైమ అఫ ైర్్’ ను ఏరాాటట చేయడం, ఐదు సంసిలను కలపడం వ్లో అవ్సరమ ైన సంసాి గత్స సహక్ారం 

మరియ  రాబ్ో యిే దశాబే్ంలో మరియ  అంత్సకు మించి ఈ రంగం అభివ్ృదధిక్ి క్ావ్లస్థన పేరరేపణ లభిసుత ందధ. 

తీరపరా ంత్స రాషు  ీ/ య టి పరభ త్ావలు (డిఓఎఫ), క్ేందర పరభ త్సవం (ఎంఎఫ ఎహెచ & డి, వ్ావ్సాయ, రకైత్సు 

సంక్ష్ేమ మంత్తరత్సవ శాఖ్, గృహ వ్ావ్హారాల మంత్తరత్సవ శాఖ్, వాణిజా, పరిశరమల మంత్తరత్సవ శాఖ్, మంత్తరత్సవ శాఖ్ల. 
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పరాావ్రణం, అటవీ మరియ  వాత్ావ్రణ మారుా, నీటి వ్నరుల మంత్తరత్సవ శాఖ్, నదవ అభివ్ృదధి  మరియ  గంగా 

పునరుజాీవ్నం, విదుాత్ మంత్తరత్సవ శాఖ్, రక్షణ మంత్తరత్సవ శాఖ్, భలమి శాసత ర మంత్తరత్సవ శాఖ్ మొదల ైనవి) 

మరియ  శాస్ీత రయ సంసిలు పరిధధలోక్ి వ్చేచ అనేక రక్ాల సంసిలత్ో మత్స్య రంగం వ్ావ్హరిసుత ందధ. ఈ 
బ్హువ్చన పాలన నిరామణానిక్ి ఒక వ ైపు MFAH & D మరియ  తీరపరా ంత్స రాషాు ీ లు / UT ల మరోవ ైపు క్ేందర 

పరభ త్సవంలోని వివిధ్ మంత్తరత్సవ శాఖ్లు / విభాగాల మధ్ా బ్లమ ైన సమనవయం అవ్సరం. అంత్ేక్ాకుండా, 

మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ స్థిరంగా నిరవహ ంచబ్డుత్సునాియని నిరాి రించడానిక్ి రాషాు ీ లు / య టిల మధ్ా 
మరియ  రాషు ంీ / య టి లోపల ఇలాంటి సహక్ారం కూడా అవ్సరం. ఈ విషయంలో, ఇంటర్ మినిస్ీురియల్ / 

డిపారకుమంట కమిటీలు మరియ  ఇత్సర సమనవయ సంసిల దావరా అనిి సంబ్ంధధత్స ఏజకనీ్ల మధ్ా మ రుగకైన 

సమనవయానిి అనుమత్తంచే విధానానిి ఏరాాటట చేయడం ఈ విధానం లక్షాం. 

త్సగిగన సుంక్ాలు మరియ  పనుిలు, నీటి క్ేటాయింపు, విదుాత్ మరియ  వ్ావ్సాయ రంగానిక్ి లభించే 

ఇత్సర సహాయ సదుపాయాల యొకె పరయోజనాలను ప ందటానిక్ి వీలుగా వ్ావ్సాయంత్ో సమానంగా 

ఆక్ావకలచర్ రంగానిి  పరిగణించాలని చాలాక్ాలంగా డిమాండ్ ఉందధ. వ్ావ్సాయం మాదధరిగా ఆక్ావకలచర్ కూడా 
ఆహార ప ంపకంలో నిమగిమ ై ఉందధ, అందువ్లో దాని విసతరణను పర ర త్స్హ సుత ందధ మరియ  దాని ఆహారం 

మరియ  పర షక్ాహార అవ్సరాలను తీరచడంలో దేశానిక్ి మదేత్సు ఇసుత ందధ. ఇంక్ా, క్కరడిట యాక్క్స్, ఇనథ్రకన్్ 

మరియ  ఉత్సాత్తత  నుండి వినియోగం వ్రకు విలువ్ గొలుసును బ్లోపేత్సం చేయడం వ్ంటి అవ్సరాలను 

తీరచడానిక్ి పాలస్ీ మదేత్సు ఇవ్వబ్డుత్సుందధ. 

వ్ావ్సాయ రంగంత్ో పాటట సమానంగా అవ్క్ాశాలు కలిగి ఉండటమేక్ాకుండా, వ్ావ్సాయమ  మరియ  వ్ావ్సాయ 
అనుబ్ంధ్రంగాల క్ారాకలాపాలను నిరంత్సరమ  సమగర పరుసథత  ఉండటం ఈ విధాన లక్షామ . ఈ విధానమ  
దావరా మత్స్య రంగానిక్ి మత్స్యరంగ సంబ్ంధ్ రకైత్సుల ఆదాయమ  రకటిుంపు చేయటంలో సహాయ పడుత్సుందధ. 

సామరియం ప ంపు: మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ రంగంలో సంసిని బ్లపరచడం కూడా ఈ రంగానిి 

నిరవహ ంచే వ్ాకుత లు వారి పరా థమిక విదా పరంగా సామరియం కలిగి ఉండాలని మరియ  వారి జాా న సాి వ్రం 

మరియ  సాంక్ేత్తక పున-ధోరణి యొకె శిక్షణ మరియ  ఆవ్రతన స్ేవ్లను మ రుగ పరచడం అవ్సరం. ఉత్సాత్తత  
నుండి విలువ్-ఉత్సాత్తత  వ్రకు ఈ రంగం అనిి రక్ాలుగా వ్ృదధి  చెందధనా, ఈ రంగానిి నిరవహ ంచే మహ ళలు 

మరియ  పురుషుల సామరాి యలు చాలా త్సకుెవ్ సాి యిలో ఉనాియి. ఈ విశరోషణ స్ేవ్ యొకె సంసి, క్ేడర్-

బల్ింగ్, ఇండక్షన్-ల వ్ల్ మరియ  ఇన్-సరీవస్ టెైరనింగ్ అవ్క్ాశాలు, క్కరీర్ అవ్క్ాశాలు, అధ్ునాత్సన శిక్షణ 

మొదల ైన వివిధ్ పరమిిత్సుల నుండి వ్చిచందధ మరియ  మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ రంగం వ్ావ్సాయం, 

మరియ  పశువ ైదా మరియ  పశుసంవ్రిక వ్ంటి ఇత్సర పరా ధ్మిక ఉత్సాత్తత  రంగాలకు దధగ వ్న ఉందధ. నిధ్ుల 
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లభాత్స, దాని బ్ాధ్ాత్సల విసతరణ మరియ  దేశంలోని ఆహారం మరియ  పర షక అవ్సరాలను తీరచడానిక్ి ఉత్సాత్తత  

లక్ష్యాల పరంగా ఈ రంగానిక్ి ఇటీవ్లి క్ాలంలో లభించిన ఉత్ా్హంత్ో సరిపర లడానిక్ి, సామరియం ప ంపు 

అవ్సరాలకు పరా ధానాత్స ఇవ్వడం మరియ  ప ంచడం చాలా అవ్సరం .ఈ రంగానిి నిరవహ ంచే మానవ్ వ్నరుల 

ప ంప ందధంచాలి 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన అంశరలు: 

 రాషాు ీ లు / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలోో  మత్స్య సహ-నిరవహణ నిరామణాలను ఏరాాటట చేయడం 

పర ర త్స్హ ంచడం మరియ  సులభత్సరం చేయడం.  

 సరఫరా గొలుసుప ై కమలానిటీ యాజమానాానిి పర ర త్స్హ ంచడం. 

 సహాయక క్ారాకలాపాలత్ో కూడిన ఇంటిగేరటెడ్ ఎండ్-టట-ఎండ్ సరఫరా గొలుసును పర ర త్స్హ ంచడం. 
 క్ారాకలాపాల కలయికత్ో పాటట ఒక్ే విండో  దావరా వాాపార సౌలభాం క్ోసం ఆర్ అండ్ డి, ఎంస్థఎస్, 

టేరడ్, ఇంటరేిషనల్ రిలేషన్్, డెవ్లప మంట, వ్ంటి క్ేందవరకృత్స క్ారాకలాపాలను నిరవహ ంచడానిక్ి 

డిపారకుమంట కి్రంద పరత్ేాక విభాగాల సమిత్తని ఏరాాటట చేస్ే మారాగ లను అనేవషథంచడం.  

 ఫథషరీస్ మరియ మేరిటెైమ వ్ావ్హారాల మంత్తరత్సవ శాఖ్ మరియ  మత్స్య మరియ  సమ దర వ్ావ్హారాల 

డెైరకకురేట జనరల్ సాి పన. 

  దేశంలోని మత్స్య రంగానిక్ి చెందధన స్థబ్బందధ సామరాి యలను ప ంప ందధంచడానిక్ి బ్లో పథరంట ను అభివ్ృదధి  

చేయడం.  

 వ్ావ్సాయం త్ో సమానంగా ఆక్ావకలచర్ మ ందుకు తీసుకురావ్డం. 

6.8.3 హెచ ఆర్ డ ిమరియు వావసరి పకత్స 

సావత్సంత్సరయం వ్చిచనపాటి నుండి, మత్స్య సంపద జీవ్నాధార క్ారాకలాపాల నుండి శక్ితవ్ంత్సమ ైన వాణిజా 

క్ారాకలాపాలకు రూపాంత్సరం చెందధనా, మత్స్యక్ారులు మరియ  ఇత్సర వాటాదారుల (అప్ స్ీుమీ మరియ  దధగ వ్) 

వ్ావ్సాి పకత్స సవలా మారుాలకు గ రకైందధ. ఈ రంగం యొకె క్ారాకలాపాలు మరియ  సంసి మారుాలను 
అంటటకునేలా ఉంటాయి. ఈ విషయంలో విధాన జోక్ాాలలో శిక్షణ, సామరియం ప ంప ందధంచడం మరియ  సాంపరదాయ 

మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల సాంక్ేత్తక న ైపుణాాలను మ రుగ పరచడం, చేపలు పటుడం / ప ంపకం 

నుండి వారి వ్ృత్తతని నిరవహ ంచడానిక్ి మరింత్స ఆరిిక మరియ  సమరివ్ంత్సమ ైన మారాగ లకు వ ళేడం అవ్సరం. 

మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ యొకె వాణిజీాకరణ యొకె పరయోజనాల నుండి పయరితగా ప ందటానిక్ి, 

మత్స్యక్ారుల మరియ  చేపల రకైత్సుల వ్ావ్సాి పక న ైపుణాాలు అభివ్ృదధి  చేయబ్డత్ాయి, మత్స్య విలువ్ గొలుసు 
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మరియ  ఆధ్ునిక మత్స్య రంగం యొకె ఇత్సర అవ్సరాలలో వారి పరిధధని ప ంచడానిక్ి వారిని పర ర త్స్హ సుత ందధ. 
దేశవాాపతంగా సాి పథంచబ్డిన మత్స్య కళ్ాశాలలు ఇందులో పాత్సర పర షథసాత యి. అంత్ేక్ాకుండా, క్ొనిి ఆర్ అండ్ డి 

ఇనిటిటటాషనుో  వివిధ్ సాి యిలలో వాటాదారుల వ్ావ్సాి పకత్సను ప ంప ందధంచడానిక్ి పరత్ేాక క్ారాకరమాలను 

చేపటువ్చుచ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన ప్రాంతాలు: 

 ఫథషరీస్ ఆర్ అండ్ డి మరియ  విదాా సంసిలను వారి కసుమర్ ధోరణిని మ రుగ పరచడం దావరా శిక్షణ, 

సామరియం ప ంప ందధంచడం, నిరవహణ పరణాళికల అభివ్ృదధిలో పాలగగ నడం. 

6.8.4 డేటా-బ్ేస్ 

పాలస్ీ త్సయారీక్ి సరయిన సమాచారం మ ందుగా అవ్సరం. గత్స 4-5 దశాబ్ాే లలో మత్స్య రంగం అనేక 

రకటటో  ప రుగ త్సుండటంత్ో, డేటా స్ేకరణ మరియ  వాటి కలయిక క్ోసం యంత్రా ంగాలు వ నుకబ్డి ఉనాియి. 

అంత్సరాా తీయంగా ఆమోదధంచబ్డిన పదేత్సులు మరియ  పర ర టోక్ాల్ లను అనుసరించి సమ దర చేపల లాాండింగ్ ప ై 
డేటా కరమం త్సపాకుండా స్ేకరించబ్డుత్సుండగా, ఇత్సర రంగాలలో కూడా ఇదధ జరగడం లేదు. సమ దర మత్స్య 

రంగానిక్ి నిరవహ ంచిన ఐదేళో జనాభా ల కెలు మినహా, ఆక్ావకలచర్ త్ో సహా లోత్సటటు  మత్స్యక్ారులకు కూడా 

ఇలాంటి సమాచారం అందుబ్ాటటలో లేదు. పరిశోధ్నా పరచురణల దావరా లభించే సమాచారానిి మినహాయించి, 

జీవ్సంబ్ంధ్మ ైన అంశాల యొకె కరమబ్దిమ ైన కవ్రేజ్ మరియ  సంఘాలు / సంబ్ంధధత్స వాటాదారుల యొకె 

సామాజిక-ఆరిిక లక్షణాల గ రించి చాలా త్సకుెవ్ విలవ్ులు. 

ప ైన పేరొెని వాటిని దృషథులో ఉంచుకుని, అభివ్ృదధి  ఫేరమ వ్ర్ె లో బ్లమ ైన డేటా లభాత్స బ్లహీనమ ైన లింక్ గా 
క్ొనసాగ త్సుందనే వాసతవానిి అంగీకరించడం, విధాన క్ారాకరమాలు ఈ రంగం యొకె వివిధ్ క్ోణాల యొకె 
త్సగినంత్స కవ్రేజీని నిరాి రించే డేటా స్ేకరణ క్ోసం యంత్రా ంగాలను రూప ందధంచడంప ై దృషథు  ప డత్ాయి. మరియ  
నమమదగిన, డేటా స్ేకరణ విధానాలు పారదరశకంగా ఉంటాయి మరియ  డేటాకు యాక్క్స్ సునిిత్సంగా మరియ  
అడు్ గా ఉండదు. మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల క్ోసం రోజూ ‘స్థటటావేషన్ అస్ స్ మ ంట సరేవలు’ 
నిరవహ ంచాలని గణాంక్ాలు మరియ  పరణాళిక అమలు మంత్తరత్సవ శాఖ్ (మోస్థాఐ) ను అభారిిసుత ందధ. మత్స్య 
సంబ్ంధ్ డేటా సమ పారాన పరక్ిరయను పరావేక్ష్ించటానిక్ి మరియ  డేటాస్ేకరణకు, స్ేకరించిన డేటాను 
సమలహంగా చేరచటం మరియ  వాాపథత  చేయటానిక్ి జాతీయ సాి యిలో నిరవహ ంచే ఒక వేదధకను మినిషురీ ఆఫ 
ఫథషరీష్, ఏనిమల్ హస్ బ్ ండరీ మరియ  డెైరీయింగ్ వారి డిపారుు మ ంటట ఆఫ ఫథషరీ వారు ఏరాాటట చేయాలి. ఈ 
విధ్మ ైన డేటా భాండాగారమ  (రిపర జిటరీ) గా కూడా ఉపయోగపడుత్సుందధ. 
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త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన ప్రాంతాలు: 

 పరక్ిరయను పరావేక్ష్ించడానిక్ి మరియ  డేటా స్ేకరణ, సంకలనం మరియ  వాాపథత క్ి దోహదపడే 

ఏజకనీ్లకు అవ్సరమ ైన పర ర త్ా్హక్ాలను అందధంచడానిక్ి జాతీయ సాి యి వేదధకను అభివ్ృదధి  చేయడం.  

6.8.5 జాా నాని అందించడం మరియు సరంకేత్తక సహాయాని విసతరించడం 

పరపంచంలో మత్స్య ఆర్ అండ్ డి సంసిల యొకె విసత ృత్సమ ైన న ట వ్ర్ె ఒకటి భారత్సదేశంలో ఉందధ. 
ICAR సంసి క్ింద ఎనిమిదధ మత్స్య సంసిలు; MFAH & D క్ిరంద ఉని ఆరు R&D సంసిలు, ఇందులో పాక్ష్ిక-

నాాయ సంసి, క్ోసుల్ ఆక్ావకలచర్ అథారిటీ; సమ దర ఉత్సాత్సుత ల ఎగ మత్త అభివ్ృదధి  అథారిటీ క్ిరంద మలడు 

సంసిలు; ఎర్త స్ ైన ్స్ మంత్తరత్సవ శాఖ్ క్ిరంద నాలుగ  సంసిలు; మరియ  వివిధ్ రాషాు ీ లలో ఉని 30 ఫథషరీస్ 

కళ్ాశాలలు / సమ దర మత్స్య సంపదకు సంబ్ంధధంచిన య టిలు దేశంలో మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ 

అభివ్ృదధిక్ి అనుభవ్జాుల ైన మానవ్ వ్నరులను గణనీయంగా అందధచాయి. విభాగాలు మరియ  భౌగోళిక్ానిక్ ి

సంబ్ంధధంచి వారి కవ్రేజ్ విసత ృత్సమ ైనదధ. 

ICAR ఫథషరీస్ సంసిలు వాటి సాి పన పరా రంభం నుండే మత్స్య పరిశోధ్న మరియ  అభివ్ృదధి  

క్ారాకరమాలలో మ ందంజలో ఉనాియి. డెబ్ ైబల చివ్రలో దేశంలో మొటుమొదటి 'బ్లో  విపోవానిక్ి' దారితీస్థన 

ఇండియన్ మేజర్ క్ారుా ( IMC) మరియ  అనాదేశ జాత్సుల (స్థలవర్ క్ార్ా, గరా స్ క్ార్ా మరియ  క్ామన్ క్ార్ా) 

మరియ  విత్సతనోత్సాత్తత  సాంక్ేత్తక పరిజాా నం యొకె పరా చురాం ఐస్థఎఆర్ యొకె ఆల్ ఇండియా క్ోఆరి్నేటెడ్ రీస్ ర్చ 

పరా జకక్ు దావరా మరియ  దేశవాాపతంగా అపాటి వ్ావ్సాయ మరియ  సహక్ార మంత్తరత్సవ శాఖ్ చేపల రకైత్సు అభివ్ృదధి  
సంసిల (ఎఫఎఫ్థ్ఎ) ఏరాాటట దావరా చేపల రకైత్సులకు అందుబ్ాటటలో ఉంచబ్డిందధ. గాలి-శావస చేపల ప ంపకం, 

ఉపుానీటి ఆక్ావకలచర్ మరియ  రిజరావయర్ ఫథషరీస్ అభివ్ృదధిలో ఇలాంటి పరిణామాలు జరిగాయి. సమ దర 
రంగంలో కూడా, ఐస్థఎఆర్ ఇనిటిటటాషన్్ ఒక పరత్ేాకమ ైన నమలనా పదేత్త దావరా సమ దర మత్స్య డేటాను 

కరమం త్సపాకుండా అందధంచడం, పటటు బ్డి జరిగే వాణిజా జాత్సుల కనీస-చటుపరమ ైన పరిమాణానిక్ి బ్ ంచ 

మారుెలు, సాు క్ అస్ స్ మంట, సమ దర సంసెృత్త క్ోసం వాణిజాపరంగా ఆచరణీయమ ైన అనేక చేపల జాత్సుల 

జీవిత్స చక్రా నిి పయరిత చేయడం, సమ దర మత్స్య రంగం యొకె ఐదేళో జనాభా ల కెలు, పంటక్ోత్ానంత్సర 

సాంక్ేత్తక పరిజాా నాలు, క్ొత్సత  పడవ్ నమలనాలు మరియ  నాణాత్స నియంత్సరణ చేసుత ందధ. 

ఏదేమ ైనా, ఈ రోజు, ఆక్ావకలచర్ రంగం నుండి ప దే ప ంపు ఊహ ంచినపుాడు మరియ  చేపల ఉత్సాత్తతని 

వాంఛనీయ సాి యిలో క్ొనసాగించాలి్న అవ్సరం వ్చిచనపుాడు, మత్స్య సంసిల యొకె నిరవహ ంహ ంచే  పాత్సర 

ఎకుెవ్ పరా మ ఖ్ాత్సను సంత్సరించుకుంటటందధ. అటుడుగ  సాి యిలో అభాాసకుల త్సక్షణ అవ్సరాలను తీరచగల 
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సాంక్ేత్తకత్సలు ఈనాటి అవ్సరం. పరా థమిక శాసత రం మరియ  అనుకూల పరిశోధ్నల మధ్ా సమత్సులాత్స అవ్సరం. 

ప డిగింపు స్ేవ్లు మరియ  అవ్సరమ ైన సహాయం యొకె అవ్సరం మ నుపటి కంటే చాలా ఎకుెవ్. మరో 
మాటలో చెపాాలంటే, పరిశోధ్నలు అభివ్ృదధి  కంటే మ ందుకు సాగాలి, త్సదావరా ఫలిత్ాలు గత్సంలో జరిగినటటో గా 

అభివ్ృదధి  పరక్ిరయలో కలిస్థపర త్ాయి. ఆర్ అండ్ డి సంసిలు ప ైరవేటట రంగాలత్ో బ్లమ ైన సంబ్ంధానిి 

ఏరారచుక్ోవాలి మరియ  వ్నరులను ఆపథుమ ైజ్ చేయడానిక్ి కలిస్థ పనిచేయాలి మరియ  లాాబ్ నుండి భలమిక్ ి

సాంక్ేత్తక పరిజాా నానిి బ్దధల్ట్ చేస్ే క్ాలానిి కూడా త్సగిగంచాలి. విధాన క్ారాకరమాలు ఇంటర్ ఫేస్ ను మరింత్స 

బ్లోపేత్సం చేయడం మరియ  పరిశోధ్న మరియ  అభివ్ృదధి  మధ్ా సంబ్ంధాలను లక్షాంగా ప టటు కుంటాయి. 

విధాన చరాలు జవాబ్ దారీ ఆర్ అండ్ డి మరియ  మత్స్య అభివ్ృదధి  మరియ  పాలనలో వాటి సమీకరణను 

నిరాి రిసాత యి. 

చివ్రి లక్ష్యానిి చేరుక్ోనే వ్రకు జాా న వాాపథత  విధానం యొకె మ ఖ్ా లక్షాం గా ఉంటటందధ. ప రుగ త్సుని 
అక్షరాసాత్స రేటటో  మరియ  ఇంటరకిట మరియ  సామర్ు ఫర న్ యొకె ఎపాటికపుాడు ప రుగ త్సుని వాడకంత్ో, 

విజాా న వాాపథత  ఎకుెవ్గా వ్రుచవ్ల్ పాో ట ఫారమ ల దావరా నిరవహ ంచబ్డుత్సుందధ, ఇవి వేగంగా మరియ  త్సకుెవ్ 

ఖ్రుచత్ో కూడుకునివిగా ఉండటమే క్ాకుండా ఎవ్రూ వ నుకబ్డి ఉండకుండా చథసుక్ోవాలి. మత్స్యక్ారులకు 
మరియ  చేపల రకైత్సులకు నిజ సమయ పరా త్తపదధకన అందుబ్ాటటలో ఉంచగలిగే సమాచారానిి స్ేకరించడం, 

స్ేకరించడం మరియ  సంకలనం చేయడం క్ోసం ఐటి ఆధారిత్స జాా నం ‘హబ్ అండ్ సర ాక్్’ ఏరాాటటప ై విధాన 

జోకాం దృషథు  ప డుత్సుందధ. అంత్తమ వినియోగదారులకు అందధంచిన అటటవ్ంటి సమాచారం మాత్సృభాషలో ఉందని 
కూడా నిరాి రించబ్డుత్సుందధ, త్సదావరా సమీకరణ సులభం అవ్ుత్సుందధ. సమ దర రంగంలో, మత్స్య శాఖ్ 

పర ర త్స్హ ంచిన ‘సాగర్ మిత్రా స్’ వాటాదారులకు ఉపయోగపడే క్ాంటాక్ు పాయింట అవ్ుత్సుందధ. 

త్సక్షణ జోకాం కరసం ముఖ్ామ ైన ప్రాంతాలు: 

 మ రుగకైన డేటా మేనేజ్ మ ంట విధానం, చివ్రి మ ైలు ప డిగింపు స్ేవ్లు మరియ  అంత్సర్-మంత్తరత్సవ 

సహక్ారం మత్స్యదావరా జాా న నిరవహణను మ రుగ పరచడం. స్థిరమ ైన మత్స్య మరియ  ఆక్ావకలచర్ 

క్ోసం సాంక్ేత్తక పరిజాా నం / నిరవహణ పదిత్సుల యొకె ఆచరణీయమ ైన మరియ  వేగవ్ంత్సమ ైన 

అభివ్ృదధి  మరియ  వాాపథత  క్ోసం మత్స్య రంగంలో ఆర్ అండ్ డి అనుసంధానం బ్లోపేత్సం చేయడం. 
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6.9 ప్రాంతీయ / అంత్సరరా తీయ కటటట బ్ాటటో  

6.9.1 ప్రాంతీయ సహకరరరనకి ప్రా తా్హం 

భారత్స ఉపఖ్ండం పశిచమాన అరేబయా సమ దరం మరియ  త్సూరుాన బ్ంగాళ్ాఖ్ాత్సం ఉందధ. రకండు 
కలిస్థ సమ దరా లు ఎగ వ్ హ ందథ మహాసమ దరంలో భాగం. పశిచమ తీరంలో, భారత్సదేశం త్సన సమ దర 

సరిహదుే లను పాకి్సాత న్ మరియ  మాలే్ట్వ్ులత్ో పంచుకుంటటందధ, త్సూరుా తీరంలో, శీరలంక, బ్ంగాో దేశ్, 

మయనామర్, థాయిలాండ్ మరియ  ఇండోనేషథయాత్ో సరిహదుే లను పంచుకునాిరు. క్ొనిి సందరాభలోో , ఇదధ 

భాగసావమా సమ దర సరిహదుే లు మాత్సరమే క్ాదు, భారత్సదేశం మరియ  శీరలంక మధ్ా గల్్ ఆఫ మనాిర్ 

మరియ  పాల్ె బ్ే వ్ంటి భాగసావమా పరాావ్రణ వ్ావ్సిలు; బ్ంగాో దేశ్ మరియ  భారత్సదేశం మధ్ా సుందరబన్్; 

మరియ  అండమాన్ సమ దరంలోని మ ైక్ (మ రుగ య) దవవపసమలహం. అరేబయా సమ దరం మరియ  
బ్ంగాళ్ాఖ్ాత్సం నౌక్ాశరయం వ్లస మరియ  టటానా మరియ  టటానా లాంటి జాత్సులు, స రచేపలు మరియ  

సాానిష్ మాక్కరకల్్ వ్ంటి చేపల నిలవలను కలిగి ఉనాియి. పరిస్థిత్సులు అవ్సరమయిేాటపుాడు, అవ్సరమ ైన 

చోట జాత్సుల / సాు క్ ల పరిరక్షణత్ో సహా వ్నరుల నిరవహణ మరియ  స్థిరమ ైన వినియోగంలో పరభ త్సవం బ్లమ ైన 

పరా ంతీయ సహక్ారానిి పర ర త్స్హ సుత ందధ. 

మత్స్యక్ారుల భదరత్స మరియ  భదరత్సలో సహక్ారం కూడా అవ్సరం. ఎగ వ్ హ ందథ మహాసమ దరం, 

మ ఖ్ాంగా బ్ంగాళ్ాఖ్ాత్సం మరియ  ఇటీవ్లి సంవ్త్స్రాలలో అరేబయా సమ దరం కూడా అధధక సంఖ్ాలో 

పరత్తకూల వాత్ావ్రణ సంఘటనలను చథస్థందధ మరియ  పరత్త సంవ్త్స్రం చాలా మందధ మత్స్యక్ారులు పరా ణాలు 
క్ోలోాత్ారు లేదా తీవ్ర కషాు లను అనుభవిసుత నాిరు. అంత్ేక్ాకుండా, సమ దర మత్స్య రంగంలో దెైవపాక్ష్ిక ఏరాాటో 

దావరా, పరా ంతీయ మత్స్య, పరాావ్రణ సంసిలలో పాలగగ నడం దావరా సహక్ారం ప రుగ త్సుందధ. ఇటటవ్ంట ి

సహక్ారం భాగసావమా వ్నరులు మరియ  భాగసావమా పరాావ్రణ వ్ావ్సిలను నిరవహ ంచడానిక్ ి
దోహదపడుత్సుందధ; టరా న్్-బ్ౌండరీ వ్నరుల ఆపథుమ ైజ్ హారకవస్థుంగ్ లక్షాంగా విధానాలు మరియ  క్ారాకరమాల 

సమనవయం; మానవ్ హకుెల పరిరక్షణ, మ ఖ్ాంగా ఇత్సర దేశాల జలాలోో  విహరిసుత ని మత్స్యక్ారులకు. 

భారతీయ మత్స్యక్ారులు ఈ పరా ంత్సంలోని ఇత్సర దేశాలలో వారి న ైపుణాాలు, శరమత్ో కూడిన సవభావ్ం 

మరియ  సవాలు పరిస్థిత్సులలో పని చేస్ే సామరియం క్ోసం విసత ృత్సంగా గ రితంచబ్డా్ రు. ఫలిత్సంగా, భారత్సదేశం 

నుండి ఎకుెవ్ మందధ మత్స్యక్ారులు ఇపుాడు ఇత్సర దేశాల ఫథషథంగ్ నౌక్ాదళ్ాలలో ఉపాధధ ప ందుత్సునాిరు. 
అనేక సందరాభలోో , భారతీయ మత్స్యక్ారులను ప రుగ  దేశాలలో పటటు కునాిరు, చేపలు పటేుటపుాడు వారు 

త్ెలియకుండానే ఇత్సర దేశాల EEZ లోక్ి దథసుకుపర త్ారు, సాధారణ మారాగ ల దావరా వారి విడుదలను ప ందడం 
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పరభ త్ావనిక్ి కషుమవ్ుత్సుందధ. ఇత్సర దేశాలలో మత్స్య రంగంలో ఉపాధధ తీసుక్ోవ్డానిక్ి స్థదింగా ఉనివారిక్ి త్సగిన 

న ైపుణాాలు మరియ  గరహాంత్సర సమ దరా లలో పనిచేస్ే పరిజాా నం మరియ  అధధక్ారిక పరభ త్సవ ఆమోదాల దావరా 
వ ళ్ళేలా చథస్ే మత్స్యక్ారులకు ఈ విధానం మారగదరశక్ాలను నిరేేశిసుత ందధ. అంత్సరాా తీయ కటటు బ్ాటోకు 

సంబ్ంధధంచి, పరభ త్సవం త్సన బ్ాధ్ాత్సలను న రవేరచడానిక్ి మరియ  సుస్థిర అభివ్ృదధి  లక్ష్యాలను, మ ఖ్ాంగా లక్షాం 

14- నీటి క్ిరంద ఉని జీవిత్ానిి న రవేరచడానిక్ి పరపంచ ఎజకండాకు మదేత్సు ఇవ్వడం జరుగ త్సుందధ. 

6.9.2 ఈ ప్రాంత్సంలో భారత్సదేశరని నాయకుడిగర ఉంచడం 

మత్స్య పరిశరమలో పరపంచ ధోరణి ఏమిటంటే, ఒక దేశం త్సన మత్స్య నిరవహణలో విశవసనీయత్స దాని 

వాణిజా సామరాి యనిి నిరణయించేదధగా మారుత్ోందధ. ఆస్ేు లీియా, నారేవ, నథాజిలాండ్ మరియ  ఇత్సర దేశాల వ్ంటి 

మత్స్య నిరవహణకు పరశంస్థంచబ్డిన మత్స్యక్ార దేశాలను చథస్ేత , ఇదధ రకండు-మారగం పరక్ిరయ దావరా 

సాధధంచబ్డుత్సుందధ. మొదట, దేశాలు నిరవహణ పాలనలను ఏరాాటట చేశాయి, వీటిని అంత్సరాా తీయ సమాజం 

అధధకంగా రేట చేస్థందధ మరియ  వాటి సామరియం వేరేవరు సథచికలలో బ్ంధధంచబ్డుత్సుందధ. రకండవ్దధ, వారు 

జాా నానిి ఎగ మత్త చేస్ే పరమ ఖ్ దేశసుి లు అయాారు. జాా న ఎగ మత్తదారులుగా మారడం దావరా, వారు మంచి 

నిరవహణకు సంబ్ంధధంచిన ఆధారాలను మరింత్స సుస్థిరం చేశారు. భారత్సదేశం అదుభత్సమ ైన సామరియంత్ో శాస్ీత రయ 
సంసిల శరరణిని కలిగి ఉందధ, క్ానీ జాతీయ సరిహదుే లకు మించి గ రితంపు బ్హ రగత్సం క్ాలేదు. అంత్సరాా తీయ 

బ్హ రగత్సం లేకపర వ్డం వ్లో, భారతీయ శాసత రవేత్సతలు పరపంచ చరచలు మరియ  పరపంచ మత్స్య మరియ  

ఆక్ావకలచర్ యొకె భవిషాత్సుత ను రూప ందధంచే పరపంచ అజకండాలో అరుదుగా కనిపథసాత రు. జాతీయ ఆర్ అండ్ డ ి
ఏరాాటటను ఉత్ేతజపరిచేందుకు, పరా ంతీయ సంసిలలో మొదట పాలగగ నడానిి పర ర త్స్హ ంచడానిక్ి మరియ  బ్హుళ 

దేశాల శిక్షణ, సహక్ార పరిశోధ్న క్ారాకరమాలు మొదల ైన వాటి దావరా పరా ంతీయ నాయకత్ావనిి నిరాి రించడానిక్ ి

ఒక విధానం అవ్సరం. పరా ంతీయ నాయకత్సవం ఏరాడిన త్సరావత్స ఈ పరా ంత్ాలను మరింత్స విసతరించాలి. 
ఉదాహరణకు, దక్ష్ిణ ఆస్థయాత్ో పరా రంభించడానిక్ి, త్సరువాత్స ఆస్థయా మరియ  ఆఫథరక్ాకు మరియ  

మొదలగ నవి. పరా ంతీయ సంసిలకు మదేత్సు ఇవ్వడం మరియ  అటటవ్ంటి సంసిలలో నాయకత్సవం తీసుక్ోవ్డం 
దవనిక్ి అవ్సరం, ఎందుకంటే ఇదధ దేశం యొకె తీవ్రత్సను పరదరిశసుత ందధ. 

6.10 వే ఫరరవర్్ (భవిషాత్సుత  దిశర నరేేశం) 

ప ైన పేరొెని పేరాలోో ని కథనం దేశంలోని మత్స్య, ఆక్ావకలచర్ అభివ్ృదధిక్ి సంబ్ంధధంచిన 10 

ఇత్తవ్ృత్ాత లను మరియ  28 అంశాల క్ిరంద విధాన జోక్ాాలను జాబత్ా చేసుత ందధ. క్ొనిి విషయాలు సవత్సంత్సర 

సవభావ్ం కలిగి ఉండగా, మరకనోి ఒకదానిక్ొకటి మ డిపడి ఉనిందున ఒక్ేసారి వ్ావ్హరించాలి్ ఉంటటందధ. 

మత్స్య, ఆక్ావకలచర్ వ్ంటి అత్సాంత్స వ ైవిధ్ామ ైన రంగంలో విధాన జోక్ాాలను అమలు చేయడం మరియ  ప దే 
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సంఖ్ాలో వాటాదారులత్ో కలిస్థ నిస్ందేహంగా దవరఘక్ాలిక పరక్ిరయ మొదట నిరుత్ా్హపరుసుత ందధ, క్ానీ 

అధధగమించలేనిదధ క్ాదు. ‘అమలు పరణాళిక’ రూపంలో పరత్త 28 అంశాల క్ిరంద ఉని చరా పాయింటోను వివ్రించ ే

ఒక దెైహ క పరక్ిరయ, మరియ  వాటి సాధ్ాత్సను పరదరిశంచడానిక్ి క్ొనిి చరాలను అమలు చేయడం జరుగ త్సుందధ. 

పరధాన మంత్తర మత్స్య సంపాద యోజన (పథఎంఎంఎస్ వ ై) క్ింద జాబత్ా చేయబ్డిన పథక్ాలు మరియ  

క్ారాకరమాలు చాలా విధాన క్ారాకరమాలను చేపటుడానిక్ి అవ్సరమ ైన బ్డెాట మదేత్సును అందధసాత యి. నిత్సాం 

పరావేక్షణ మరియ  మధ్ాక్ాలిక మలలాాంకనం అమలు వ్యాహంలో మ ఖ్ామ ైన భాగం. మొదటి నుంచీ 
వాటాదారుల, మ ఖ్ాంగా మత్స్యక్ారులు మరియ  చేపల రకైత్సుల విశావసం మరియ  నమమక్ానిి 

ప ంప ందధంచడానిక్ి ఇదధ ఉపయోగపడుత్సుందధ, త్సదావరా వారు ఈ పరక్ిరయలో చురుక్కైన భాగసావమ లు అవ్ుత్ారు 

మరియ  జాతీయ మత్స్య విధానానిి అమలు చేస్ే ఈ సుదవరఘమ ైన పనిలో పరభ త్సవంత్ో చేత్సులు కలుపుత్ారు. 

చివ్రగా, జాతీయ మత్స్య విధానం యొకె పరసుత త్స క్ాలపరిమిత్తని పదేళళేగా ఉంచినపాటిక్ీ, దాని 

విజయవ్ంత్సమ ైన అమలు వ్రుస క్ాలానిక్ి కూడా పరయోజనాల పరవాహానిి నిరాి రిసుత ందధ. 
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Acronyms 
ఎక్ోర నింస్ 

ABNJ (ఎ.బ.ఎనాి) Areas Beyond National Jurisdiction (ఏరియ  బయాండ్ నేషనల్ జూారిడకి్షన్) 
జాతీయ అధధక్ార పరధిధక్ ిమించిన పరా ంత్ాలు 

BMPs (బ.యమ.పథ.ఎస్) Best Management Practices ( బ్ స్ు  మానజేకమంట పరా క్ిుస్) 
ఉత్సతమ నిరవహణ పదిత్సులు 

CICEF (స్థ.ఐ.ఇ.ఎఫ) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery 
(స్ ంటరల్ ఇనిటిటటాట ఆఫ క్ోసుల్ ఇంజనీరింగ్ పర్ ఫథషరీ ) 

CIFNET (స్థ.ఐ.ఎప్.ఎన్.ఇ.ట)ి Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training 
(స్ ంటరల్ ఇనిటిటటాట ఆఫ ఫథషరీస్ నాటకిల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టెైరనింగ్) 

DBTS (డి.బ..టి.ఎస్) Direct Benefit Transfer Scheme (డరేక్ు బ్ నిఫథట టరా న్లర్ స్ీెం) 
పరత్సాక్ష పరయోజన బ్దధల్ట్ పథకం 

DoF (డి.ఓఎప్) Department of Fisheries 
(డిపారకుమంట ఆప్  పథషరసి్) 

EAFM (ఇ,ఏ.ఎప్.మ) Ecosystem Approach to Fisheries Management  
(ఎక్ోస్థసుం అపర ర చ టట పథషరసి్ మానజేేమట) 
(మత్స్య నిరవహణకు పరాావ్రణ వ్ావ్సి విధానం) 

EBSAs(ఇ.బ.ఎస్.ఏఎస్) Ecologically and Biologically Significant Areas 
(ఎక్ోలజికలో్ట్ అండ్ బ్యోలజికల్ స్థగిిఫథక్ేంట ఏరయిాస్) 
(పరాావ్రణ మరియ  జీవ్శాసత రపరంగా మ ఖ్ామ ైన పరా ంత్ాలు) 

EEZ (ఈ.ఈ.జడ్) Exclusive Economic Zone (ఎక్్ాజివ్ ఎక్ానమిక్ జోన్) 
పరత్ేా క ఆరిిక జోన్ 

ETP (ఇ.టి.పథ) Endangered, Threatened and Protected 
 (ఎన్ డెంజరాడ్ , త్ేరటెండ్ అండ్ ప ర టకె్ేుడ్ ) 
అంత్సరించిపర త్సుని, విలుపతమ  ైపర త్సుని మరియ  రక్ష్ింపబ్డిన 

EUS (ఇ.య .ఎస్) Epizootic Ulcerative Syndrome 
(ఎపథజూటకి్ అల్రేటవి్ స్థండోరమ) 

FAO (ఎప్.ఏఓ) Food and Agricultural Organization of United Nations 
(ఐకారాజాసమిత్త యొకె ఆహార మరయి  వ్ావ్సాయ సంసి) 

FFPOs (ఎప్.ఎప్.పథ.ఓ) Fish Farmers Producers Organizations  
(పథష్ పారమర్ పర ర డథాసర్ ఆరాగ న ైజసేన్) 
(చేపల రకైత్సు, ఉత్సాత్తతదారుల సంసిలు) 

FHs (ఎప్.ఎచ.ఎస్) Fishing Harbours 
(ఫథషథంగ్ హారబర్్) 
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FLCs 
(ఎప్.ఎలి్) 

Fish Landing Centres 
(ఫథష్ లాాండింగ్ స్ ంటర్్) 

FRP(ఎప్.ఆర్.పథ) Fibre Reinforced Plastic (ఫ ైబ్ర్ రీ ఇన్ పర ర్డ్ పాో స్థుక్) 
FSI (ఎప్.ఎస్.ఐ) Fishery Survey of India (ఫథషర ీసరేవ ఆఫ ఇండియా) 
FVC (ఎఫ విస్థ) Food Value Chain (పుడ్ వాలువ చెనై్)  

ఆహార విలువ్ గొలుసు 
GAP (జి.ఎ.పథ) Good Aquaculture Practices  (గ డ్ ఆక్ావకలచర్ పరా క్ీుస్ స్) 

మంచి ఆక్ావసాగ  పదిత్సులు 
GHGs (జీహచె జీఎస్) Green House Gases (గీరన్ అవ్ుస్ గాాస్) 
GVA (జి.వి.ఏ) Gross Value Added (గార స్ వాలుా యాడెడ్) 

సథి ల విలువ్ జోడించబ్డని 
HACCP (ఎచ.ఏ.స్థ.స్థ.పథ) Hazard Analysis Critical Control Point  

(విపత్సుత  విశరోషణ క్ిోషుమ ైన నియంత్సరణ పాయింట) 
ICAR (ఐ.స్థ.ఏఆర్) Indian Council of Agricultural Research 

(ఇండయిన్ క్ౌని్ల్ ఆఫ అగిరకలచరల్ రసీ్ ర్చ) 
ICG (ఐ.స్థ.జి) Indian Coast Guard (ఇండయిన్ క్ోస్ు గార్్) 
ILO (ఐ.ఓఎల్) International Labor Organization (అంత్సరాా తీయ క్ారమిక సంసి) 
IMBL (ఐ.ఏమ.బ.ఎల్) International Maritime Boundary Line  

(ఇంటరేిషనల్ మారిటెమై బ్ౌండర ీల ైన్) 
IMC (ఐ.ఏమ.స్థ) Indian Major Carps (ఇండయిన్ మజేర్ క్ార్ా్) 
IMO (ఐ.ఏమ.ఓ) International Maritime Organization (అంత్సరాా తీయ సమ దర సంసి) 
IT (ఐ.టి) Information Technology  (ఇన్రమేషన్ టకె్ాిలజీ) 
IUU (ఐ.య .య ) Illegal, Unreported and Unregulated Fishing  

(ఇలోిగల్ అన్ రిపర ర్ు అండ్ అన్ రకగ ాలేటటే ఫథషథంగ్ 
చటువిరుదిమ నై, నివదేధంచని మరియ  కరమబ్దవికరించని చపేలు పటటు బ్డ ి

MCS (ఏమ.స్థ.ఎస్) Monitoring, Control and Surveillance  
(పరావకే్షణ, నియంత్సరణ మరయి  నిఘా) 

MFAH&D 
(ఏమ.ఏ.ఎచ.&డి) 

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying 
(మత్స్య, పశుసంవ్రిక మరయి  పాడపిరశిరమ మంత్తరత్సవ శాఖ్) 

MFRAs (ఏమ.ఎప్.ఆర్.ఏఎస్) Marine Fishing Regulation Acts 
(మ రకైన్ ఫథషథంగ్ రకగ ాలేషన్ యాక్ు్) 

MLS 
(ఏమ.ఎల్.ఎస్) 

Minimum Legal size 
(మినిమమ ల్ట్గల్ స్ జై్) 

MMT (ఏమ.ఏమ.టి) Million Metric Tons (మిలియన్ మ టిరక్ టనుిలు) 
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MPAs (ఏమ.పథ.ఏస్) Marine Protected Areas  (మరకనై్ ప ర టకె్ు ఏరియ) 
(సమ దర రక్ష్తి్స పరా ంత్ాలు) 

MSP 
(ఏమ.ఎస్.పథ) 

Marine Spatial Planning ((మరకైన్ స్ేా టియాల్ పాో నిిగ్) 
(సమ దర పరా దశేిక పరణాళిక) 

NFP (ఎన్.ఎఫ.పథ) National Fisheries Policy  (జాతీయ మత్స్య విధానం) 
NIFPHATT 
(ఎన్ఐ.ఎప్.పథ.ఎచ.ఏటిటి) 

National Institute of Post-Harvest Technology and Training 
(నేషనల్ ఇనిటిటటాట ఆఫ పర స్ు-హారకవస్ు టకె్ాిలజీ అండ్ టెైరనింగ్) 

NM (ఎన్ఏమ) Nautical Mile (నాటకిల్ మ లైు) 
NPOA-MCS  
(ఎన్.పథఓ.ఏ-ఏమ.స్థ.ఎస్) 

National Plan of Action for Monitoring, Control & Surveillance 
(పరావకే్షణ, నియంత్సరణ మరయి  నిఘా క్ోసం జాతీయ పరణాళిక ) 

PFZ (పథ ప ప్.జడ్) Potential Fishing Zone ( పర టేని్యాల్  ఫథషథంగ్ జోన్) 
PMMSY(పథ.ఏమ.ఏమ.ఎస్.వ )ై Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana  

(పరధాన్ మంత్తర మత్స్య సంపద యోజన) 
PPP (పథ.పథ.పథ) Public Private Partnership (పబ్కో్ ప రవటే పారునరి్ప్) 
PY (పథ.వ ై) Potential Yield ( పర టేని్యాల్ వ ల్ై్) 

సంభావ్ా దధగ బ్డ ి
SHGs (ఎస్.ఎచ.జిఎస్) Self-Help Groups (స్ ల్ా హెల్ా గలర ప్) 

సవయం సహాయక బ్ృందాలు 
SSF Small-Scale Fisheries (చిని త్సరహా మత్స్య సంపద) 
ST Space Technology (స్ేాస్ టెక్ాిలజీ) 

అంత్సరిక్ష సాంక్తే్తకం 
TURFs Territorial Use Rights for Fisheries (మత్స్య సంపద క్ోసం పరా దశేిక వినియోగ 

హకుెలు) 
UTs Union Territories  (క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు) 
VMEs Vulnerable Marine Ecosystems (దురబలమ ైన సమ దర పరాావ్రణ వ్ావ్సిలు) 
WSSD White Spot Syndrome Disease (వ ైట సాాట స్థండోరమ డసి్ీజ్) 
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Baseline Scenario1 
    పరా మాణిక దృషాు ంత్సం3 

A. General Setting   సరధారణ అమరిక 
Parameter   
పరామిత్త 

Value 
విలువ్ 

Area of the country (Million sq. km) దశేం యొకె వ శైాలాం 
(మిలియన్ చదరపు క్ి.మీ) 

3.29 

Population (Million)  జనాభా (మిలియన్) 1210.19 
Total number of urban households* (Million)  
మొత్సతం పటుణ గృహాల సంఖ్ా* (మిలియన్) 

80.33 

Total number of rural households* (Million) మొత్సతం 
గార మీణ కుటటంబ్ాల సంఖ్ా* (మిలియన్) 

168.08 

Average household size* (Urban) (Person)  
సగటట గృహ పరిమాణం* (పటుణ) (వ్ాక్ిత) 

4.9 

Average household size* (Rural) (Person)  
సగటట గృహ పరిమాణం* (గార మీణ) (వ్ాక్ిత) 

4.6 

* National Population Census 2011 (* జాతీయ జనాభా గణన 2011) 

                                                           
1 All data is pertaining to http://dof.gov.in/statistics and Handbook of Fisheries Statistics 2018 published by the 
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India unless otherwise 
mentioned. 
 

ప ైన ఇచిచన  సమాచారం http://dof.gov.in/statistics మరియ  హాాండ్ బ్ క్ ఆఫ ఫథషరసీ్ సాు టసి్థుక్్ 2018 డిపారకుమంట 

ఆఫ ఫథషరసీ్, మత్స్య శాఖ్, మత్స్య మంత్తరత్సవ శాఖ్, పశుసంవ్రిక మరయి  పాడి పరిశరమ, భారత్స పరభ త్సవం చే పరచురించిందధ 

(వేరే ఇంక్దేో  సథచింపబ్డనియిెడల) 

 

 

 

 

 

 
 

http://dof.gov.in/statistics
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         Fisheries Sector in Indian Economy 
భారతీయ ఆరిిక వావసిలో మత్స్య రంగం 

Gross Value Addition (GVA) and Growth Rate (%) (Constant Price: 2011-12) 
సథి ల విలువ సంకలనం (జివిఎ) మరియు వృదిధ  రేటట (%) (స్థి రమ ైన ధర: 2011-12) 

Years 
సంవత్స్రరలు 

 

GVA of fisheries 
Sector (Rs. in crore) 
మత్స్య రంగరనకి చెందిన 
జీవీఏ (కరట ిరూ. ల లో) 

National GVA (Rs. 
in crore) 
జాతీయ జివిఎ (కరట ి
రూ. ల లో) 

Y-O-Y Growth 
Rate (Fisheries 
Sector)  
Y-O-Y వృదిధ  రేటట 
(మత్స్య రంగం) 

Y-O-Y Growth Rate 
(National) 
Y-O-Y వృదిధ  రేటట 
(జాతీయ) 

2009-10  61,269 71,31,836 3.53 6.86 
2010-11  64,663 77,04,514 5.54 8.03 
2011-12  68,027  81,06,946  5.20  5.22  
2012-13  71,362  85,46,275  4.90  5.42  
2013-14  76,487  90,63,649  7.18  6.05  
2014-15  82,232  97,12,133  7.51  7.15  
2015-16  90,205  1,04,91,870  9.70  8.03  
2016-17  99,627  1,13,28,285  10.45  7.97  
2017-18  1,14,248  1,20,74,413  14.68  6.59  
2018-19  1,28,011  1,28,03,128  12.05  6.04  
Source: National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, 
Government of India  
మలలం: నేషనల్ సరట టిస్థటకల్ ఆఫీస్, మినస్ీట ీ ఆఫ్ సరట టిస్థటక్్ అండ్ ప్రా గరో మ్ ఇంపథోమ ంటేషన్, భారత్స పాభుత్సవం 

 
Growth Rate (%) of Gross Value Addition(GVA) (Constant Price: 2011-12) 

సథి ల విలువ సంకలనం (జివిఎ) యొకక వృదిధ  రేటట (%) (స్థిరమ ైన ధర: 2011-12) 
Years 

సంవత్స్రరలు 
 

Fisheries Sector (%) 
మత్స్య రంగం (%) 

National (%) 
జాతీయ (%) 

Y-O-Y Growth 
Rate 

Y-O-Y వృదిధ  రేటట 

Average Growth Rate 
సగటట వృదిధ  రేటట 

Y-O-Y Growth Rate 
Y-O-Y వృదిధ  రేటట 

Average Growth Rate 
సగటట వృదిధ  రేటట 

2009-10  3.53 

5.27 

6.86 

6.32 
2010-11  5.54 8.03 
2011-12  5.20 5.22 
2012-13  4.90 5.42 
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2013-14  7.18 6.05 
2014-15  7.51 

10.87 

7.15 

7.16 
2015-16  9.70 8.03 
2016-17  10.45 7.97 
2017-18  14.68 6.59 
2018-19  12.05 6.04 
Source: National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of 
India 
మలలం: నేషనల్ సరట టిస్థటకల్ ఆఫీస్, మినస్ీట ీ ఆఫ్ సరట టిస్థటక్్ అండ్ ప్రా గరో మ్ ఇంపథోమ ంటేషన్, భారత్స పాభుత్సవం 

 
B. Inland Fisheries (బి. ఇనాో ండ్ ఫథషరసీ్) 

Parameter  పరరమిత్త  Value 
Resources  వనరులు  
Rivers and Canals (km)  నదులు మరియు కరలువలు (కిమీ) 2,01,495.65 
Small, Medium & Large Reservoir (Number) చిని, మధాసి 
మరియు ప దే జలాశయం (సంఖ్ా) 

9,058 

Small, Medium & Large Reservoir (Ha) చిని, మధాసి మరియు ప దే 
జలాశయం (హెకరట ర్) 

35,24,724.18 

Tanks and ponds (Ha)  టాాంకులు మరియు చెరువులు (హెకరట ర్) 24,78,263.21 
Brackish water (Ha) ఉపుపనీరు (హెకరట ర్) 11,60,162.50 
Beels  (Ha)  బీల్్ (హెకరట ర్) 4,24,850.93 
Oxbow Lakes (Ha) ఆక్ౌ్ౌ సరసు్లు (హెకరట ర్) 1,17,800.45 
Derelict Water (Ha) పనకి రరన నీటివనరులు (హెకరట ర్) 2,30,136.38 
Other than Rivers and Canals (Ha) నదులు మరియ  క్ాలువ్లు 
(హెక్ాు ర్ ) క్ాకుండా    

3,00,724.52 

Total water bodies excluding  rivers and canals (Ha)  నదులు 
మరియ  క్ాలువ్లు (హెకరట ర్) మినహా మొత్సతం నీట ివ్నరులు 

82,36,662.17 

Fish Production in 2017-18 (Million tonnes) 2017-18లో చేపల 
ఉత్సపత్తత  (మిలియన్ టనుిలు) 

8.90 
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C. Marine  స్థ. మ రెైన్ 
Parameter పరరమిత్త Value 
Resources వనరులు  
Length of Coastline (Km) తీరపరా ంత్స ప డవ్ు (క్ి.మీ) 8,118 
Exclusive Economic Zone (Million sq. km.) పరత్ేాక ఆరిిక జోన్ (మిలియన్ చదరపు క్.ిమీ.) 2.02 
Continental shelf area (approx.) (Million sq. km.) క్ాంటిన ంటల్ ష ల్్ పరా ంత్సం (సుమారు.) 
(మిలియన్ చదరపు క్ి.మీ.) 

0.53 

Landing Centres లాాండింగ్ క్ేందరా లు 1,547 
Fishing villages మత్స్యక్ార గార మాలు 3,477 
Fisherfolk population మత్స్యక్ారుల జనాభా 3,774,577 
Fishing resources (potential yield) ఫథషథంగ్ వనరులు (సంభావా దిగుబ్డి)  
Demersal (mainland) (Tonnes) డీమ ర్ల్ (పరధాన భలభాగం) (టనుిలలో) 2,298,281 
Pelagic (mainland) (Tonnes) ప లాజిక్ (పరధాన భలభాగం) (టనుిలలో) 2,631,827 
Lakshadweep (excluding oceanic) (Tonnes) లక్షదవవప్ (మహాసమ దరం మినహా) 
(టనుిలలో) 

14,490 

A&N Islands (excluding oceanic) (Tonnes) అండమాన్ & నిక్ోబ్ార్ దవవ్ులు (మహాసమ దరం 
మినహా) (టనుిలలో) 

43,794 

Oceanic (for entire EEZ) (Tonnes) ఓషథయానిక్ (మొత్సతం EEZ క్ోసం) (టోన్్) 2,30,832 
Others (Tonnes) ఇత్సరులు (టనుిలలో) 91,369 
Total potential yield (Tonnes) మొత్సతం సంభావ్ా దధగ బ్డ ి(టనుిలలో) 5,310,593 
Employment ఉప్రధ ి  
Active fishermen (Number) (2016) చురుక్కనై మత్స్యక్ారులు (సంఖ్ా) (013 ) 927,081 
Fishing allied activities (Number) (2016) ఫథషథంగ్ అనుబ్ంధ్ క్ారాకలాపాలు (సంఖ్ా) (013 ) 521,745 
Total engaged in fishing and allied activities (2016) ఫథషథంగ్ మరయి  అనుబ్ంధ్ 
క్ారాకలాపాలలో నిమగిమ నై మొత్సతం (013 ) 

1,448,826 

Registered deep sea going fishing vessels (2019) (Number) నమోదధత్స డపీ్ స్ీ గోయింగ్ 
ఫథషథంగ్ నౌకలు (0139) (సంఖ్ా) 

53 

Registered motorized non-mechanical (Number) నమోదధత్స మోటరకజ్ై్ నాన్-మ క్ానికల్ 
(సంఖ్ా) 

136,920 

Registered  motorized mechanical (Number) నమోదధత్స మోటరకజ్ై్ మ క్ానికల్ (సంఖ్ా) 66,198 
Registered non-motorized (Number) నమోదధత్స నాన్-మోటరకజ్ై్ (సంఖ్ా) 65,876 
Total registered fishing vessels (Number) మొత్సతం నమోదధత్స ఫథషథంగ్ నౌకలు (సంఖ్ా) 269,047 
Fish Production in 2017-18 (Million tonnes)  
2017-18లో చేపల ఉత్సపత్తత  (మిలియన్ టనుిలలో) 

3.69 
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D. Fisher population D. మత్స్యక్ారుల జనాభా 

S.No. 
కో. సం 

States/UT's రరషరట ీ లు / యుటిలు 

Fishermen Population 
మత్స్యకరరుల జనాభా 

Total 
మొత్సతం 

Marine 
మ రెైన్ 

Inland 
ఇన్ లాండ్ 

1  Andhra Pradesh ఆంధ్రపరదశే్ 14,47,529 5,17,435  9,30,094 
2  Arunachal Pradesh అరుణాచల్ పరదశే్ 24,015  -  24,015 
3  Assam అసా్ం 25,24,106  -  25,24,106 
4  Bihar బీహార్ 60,27,375  -  60,27,375 
5  Chhattisgarh ఛతీతస్ గడ్ 2,20,355  -  2,20,355 
6  Goa గోవా 10,545  12,651  -2,106 
7  Gujarat గ జరాత్ 5,58,691 3,54,992  2,03,699 
8  Haryana హరాానా 1,18,455  -  1,18,455 
9  Himachal Pradesh హ మాచల్ పరదశే్ 11,806  -  11,806 

10  Jammu & Kashmir జమలమ & క్ాశీమర్ 17,396  -  17,396 
11  Jharkhand జారఖండ్ 1,40,897  -  1,40,897 
12  Karnataka కరాణ టక 9,74,276 1,57,989  8,16,287 
13  Kerala క్రేళ 10,44,361 5,63,903  4,80,458 
14  Madhya Pradesh మధ్ాపరదశే్ 22,32,822  -  22,32,822 
15  Maharashtra మహారాషు  ీ 15,18,228 3,64,899  11,53,329 
16  Manipur మణిపయర్ 47,711  -  47,711 
17  Meghalaya మేఘాలయ 16,567  -  16,567 
18  Mizoram మిజోరం 6,289  -  6,289 
19  Nagaland నాగాలాండ్ 7,958  -  7,958 
20 Odisha ఒడిషా 15,17,574 5,17,623  9,99,951 
21  Punjab పంజాబ్ 7,591  -  7,591 
22  Rajasthan రాజసాి న్ 57,260  -  57,260 
23  Sikkim స్థక్ిెం 581  -  581 
24  Tamil Nadu త్సమిళనాడు 12,83,751 7,95,708  4,88,043 
25 Telangana త్లెంగాణ 8,62,221  -  8,62,221 
26  Tripura త్తరపుర 7,761  -  7,761 
27  Uttarakhand ఉత్సతరాఖ్ండ్ 8,352  -  8,352 
28  Uttar Pradesh ఉత్సతర పరదేశ్ 39,00,005  -  39,00,005 
29  West Bengal పశిచమ బ్ ంగాల్ 32,36,261 3,68,816  28,67,445 
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30 A&N Islands అండమాన్ & నిక్ోబ్ార్ దవవ్ులు 25,941 
 

26,521  
-580 

31  Chandigarh చండీగడ్ 524  -  524 

32 
Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu దాదరా  & నగర్ 
హవలేి, డామన్ & డయి  

40,016 15,836  24,180 

33  Delhi డిలో్ట్ 617  -  617 
34 Ladakh లడఖ్ 22  -  22 
35  Lakshadweep లక్షదవవప్ 6,518 27,934 -21,416 
36  Puducherry పుదుచేచర ి 1,07,272  50,270  57,002 

Total మొత్సతం 2,80,11,649 37,74,577  2,42,37,072 

 
Total population of India భారత్సదశేం యొకె మొత్సతం జనాభా 1,37,13,60,350 

 
Fishermen (% of total population) మత్స్యక్ారులు (మొత్సతం 
జనాభాలో %) 

2.04 

 
Marine fishermen (% of fisher population) సమ దర 
మత్స్యక్ారులు (మత్స్యక్ారుల జనాభాలో %) 

 13.48  

 
Inland fishermen (% of total population) లోత్సటటు  పరా ంత్స 
మత్స్యక్ారులు (మొత్సతం జనాభాలో %) 

86.52 

 



E.  Fisheries production and utilization మత్స్యసంపద ఉత్సాత్తత  మరయి  వినియోగం 
States/UTs wise Inland and Marine Fish Production during 2014-15 to 2018-19 (in lakhs Tonnes) 

రరషరట ీ లు / కేందాప్రలిత్స ప్రాంతాలు భలఉపరిత్సల జల (ఇనాో ండ్) మత్స్య ఉత్సపత్తత  మరియు సముదా (మ రైెన్) మత్స్య ఉత్సపత్తత  201 -15 నుండి 2018-19 (లక్షల టనుిలలో) 

S.No 
కర. సం. 

State/UT's 
రరషరట ీ లు / కేందాప్రలిత్స ప్రాంతాలు 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Inland 
ఇనాో ండ్ 

Marine 
మ రకైన్ 

Total 
మొత్సతం 

Inland 
ఇనాో ండ్ 

Marine 
మ రకైన్ 

Total 
మొత్సతం 

Inland 
ఇనాో ండ్ 

 

Marine 
మ రకైన్ 

Total 
మొత్సతం 

Inland 
ఇనాో ండ్ 

Marine 
మ రకైన్ 

Total 
మొత్సతం 

Inland 
ఇనాో ండ్ 

Marine 
మ రకైన్ 

Total 
మొత్సతం 

1.  Andhra Pradesh ఆంధ్రపరదేశ్ 15.03 4.75 19.79 18.32 5.20 23.52 21.86 5.80 27.66 28.45 6.05 34.50 33.92 8.75 42.67 
2.  Arunachal Pradesh అరుణాచల్ పరదేశ్ 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.00 0.05 
3.  Assam అసా్ం 2.83 0.00 2.83 2.94 0.00 2.94 3.07 0.00 3.07 3.27 0.00 3.27 3.31 0.00 3.31 
4.  Bihar బీహార్ 4.80 0.00 4.80 5.07 0.00 5.07 5.09 0.00 5.09 5.88 0.00 5.88 6.02 0.00 6.02 
5.  Chhattisgarh ఛతీతస్ గడ్ 3.14 0.00 3.14 3.42 0.00 3.42 3.77 0.00 3.77 4.57 0.00 4.57 4.89 0.00 4.89 
6.  Goa గోవా 0.03 1.15 1.18 0.05 1.07 1.12 0.04 1.14 1.18 0.06 1.18 1.24 0.05 1.15 1.20 
7.  Gujarat గ జరాత్ 1.11 6.98 8.10 1.12 6.97 8.10 1.17 6.99 8.16 1.34 7.01 8.35 1.43 6.99 8.42 
8.  Haryana హరాానా 1.11 0.00 1.11 1.21 0.00 1.21 1.44 0.00 1.44 1.90 0.00 1.90 1.80 0.00 1.80 

9.  
Himachal Pradesh  
హ మాచల్ పరదేశ్ 

0.11 0.00 0.11 0.12 0.00 0.12 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 0.13 0.00 0.13 

10.  
Jammu & Kashmir  
జమలమ & క్ాశీమర్ 

0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.21 0.00 0.21 0.21 0.00 0.21 

11.  Jharkhand జారఖండ్ 1.06 0.00 1.06 1.16 0.00 1.16 1.45 0.00 1.45 1.90 0.00 1.90 2.08 0.00 2.08 
12.  Karnataka కరాణ టక 2.23 4.00 6.23 1.69 4.12 5.81 1.59 3.99 5.57 1.88 4.14 6.03 1.98 3.89 5.87 
13.  Kerala క్ేరళ 2.02 5.24 7.26 2.11 5.17 7.28 1.61 4.31 5.93 1.48 4.14 5.63 1.66 5.49 7.14 
14.  Madhya Pradesh మధ్ాపరదేశ్ 1.09 0.00 1.09 1.15 0.00 1.15 1.39 0.00 1.39 1.43 0.00 1.43 1.73 0.00 1.73 
15.  Maharashtra మహారాషు  ీ 1.44 4.64 6.08 1.46 4.34 5.80 2.00 4.63 6.63 1.31 4.75 6.06 1.00 4.67 5.68 
16.  Manipur మణిపయర్ 0.31 0.00 0.31 0.32 0.00 0.32 0.32 0.00 0.32 0.33 0.00 0.33 0.32 0.00 0.32 
17.  Meghalaya మఘేాలయ 0.06 0.00 0.06 0.11 0.00 0.11 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.13 0.00 0.13 
18.  Mizoram మిజోరం 0.06 0.00 0.06 0.07 0.00 0.07 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.07 0.00 0.07 
19.  Nagaland నాగాలాండ్ 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00 0.08 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 
20.  Odisha ఒడిషా 3.36 1.33 4.70 3.77 1.45 5.21 4.55 1.53 6.08 5.34 1.51 6.85 5.07 2.52 7.59 
21.  Punjab పంజాబ్ 1.15 0.00 1.15 1.20 0.00 1.20 1.33 0.00 1.33 1.37 0.00 1.37 1.36 0.00 1.36 
22.  Rajasthan రాజసాి న్ 0.45 0.00 0.45 0.42 0.00 0.42 0.50 0.00 0.50 0.54 0.00 0.54 0.56 0.00 0.56 
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23.  Sikkim స్థక్ిెం 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24.  Tamil Nadu త్సమిళనాడు 2.40 4.57 6.98 2.43 4.67 7.09 1.97 4.72 6.69 1.85 4.97 6.82 1.62 5.13 6.75 
25.  Telengana తె్లంగాణ 2.68 0.00 2.68 2.37 0.00 2.37 1.99 0.00 1.99 2.70 0.00 2.70 2.94 0.00 2.94 
26.  Tripura త్తరపుర 0.65 0.00 0.65 0.69 0.00 0.69 0.72 0.00 0.72 0.77 0.00 0.77 0.76 0.00 0.76 
27.  Uttarakhand ఉత్సతరాఖ్ండ్ 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.04 0.00 0.04 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 
28.  Uttar Pradesh ఉత్సతర పరదేశ్ 4.94 0.00 4.94 5.05 0.00 5.05 6.18 0.00 6.18 6.29 0.00 6.29 6.62 0.00 6.62 
29.  West Bengal పశిచమ బ్ ంగాల్ 14.38 1.79 16.17 14.93 1.78 16.71 15.25 1.77 17.02 15.57 1.85 17.42 15.88 1.82 17.70 

30.  
A and N  Islands  
అండమాన్ & నిక్ోబ్ార్ దవవ్ులు 

0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.39 0.39 0.00 0.39 0.40 0.00 0.41 0.41 

31.  Chandigarh చండీగడ్ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32.  D & Nagar Haveli దాదరా  & నాగర్ హవేలి 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33.  
Daman and Diu  
డామన్ & డియ  

0.00 0.32 0.32 0.00 0.23 0.23 0.01 0.23 0.24 0.00 0.24 0.25 0.00 0.24 0.25 

34.  Delhi డిలో్ట్ 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 

35.  Lakshadweep లక్షదవవప్ 0.00 0.13 0.13 0.00 0.16 0.16 0.00 0.30 0.30 0.00 0.21 0.21 0.00 0.22 0.22 
36.  Puducherry పుదుచేచరి 0.06 0.42 0.47 0.07 0.47 0.54 0.04 0.46 0.50 0.07 0.42 0.50 0.07 0.45 0.52 

India భారత్సదేశం 66.91 5.69 102.60 71.62 36.00 107.62 78.06 36.25 114.31 89.02 36.88 125.90 95.82 41.76 137.58 
Source: Department of Fisheries, State Govt. / UTs Administration మలలం: మత్స్య శాఖ్, రాషు  ీపరభ త్సవం / క్ేందరపాలిత్స పరా ంత్ాలు (య .టి) పరిపాలన 
Annual per capita consumption of fish and shrimpE (Urban) (Kg) చేపలు మరియ  రొయాల వారిిక త్సలసరి వినియోగం (అరబన్) (క్ిలోలు) 3.00 
Annual per capita consumption of fish and shrimpE (Rural) (Kg) చేపలు మరియ  రొయాల వారిిక త్సలసరి వినియోగం (గార మీణ) (క్ిలోలు) 3.24 
Number of urban household consumes fishE (Million) చేపలను వినియోగించే పటుణ గృహాల సంఖ్ాE (మిలియన్ లలో)  16.87 
Number of rural household consumes fishE (Million) చేపలను వినియోగంచే గార మీణ గృహాల సంఖ్ాE (మిలియన్ లలో)  44.54 

E = estimated from the Handbook of Fishery Statistics 2018 and national Population Census 2011. 
E = హాాండ్ బ్ుక్ ఆఫ్ ఫథషరీ సరట టిస్థటక్్ 2018 మరియు జాతీయ జనాభా గణన 2011 నుండి అంచనా వేయబ్డింది. 
  
  
 
 
 


