
હેર ખચ અન ેદ રયાકાંઠાના રા યાે/માછીમારી
 

• અનંથન પી. અેસ.  

અાઇસીઅેઅાર- સે ટલ ઇિ ટ ૂટ અાેફ ફશરીઝ અે ુકેશન, મુંબઈ  અાઇસીઅેસઅેફ ટે ન ગ અાેફ ટેનસ 
વકશાેપ અાેન અેસેસઅેફ  

 13-15 અાેકટાેબર 2022, ચે નાઈ  

• તુત ડેટા અને પ રણામાે તેના ચાલ ુઅ યાસ તરીકે નણાયક નથી. યાે ય તગત છે. 



• બજટે અંદાજ, યાેજનાઅાે, શું છે?

• ધાનમં ી મ ય સંપદા યાેજના 
• દ રયાકાંઠાના રા યાે અને માછીમારાેન ે કેવી રીતે 

ફાયદાે થાય છે?

• કેટલાે ખચ થયાે (અનખ ચ ત) અન ેશેના પર ?



બજટે શું છે? 

- પૈસા કેવી રીતે / ાં ખચવા તેની યાેજના

- કે  અને રા ય સરકારાે દર નાણાકીય વષ (અે લ 1 થી માચ 31) માટે 
સંસદ / રા ય વધાનસભામા ંબજટે રજૂ કરે છે: અંદા જત અાવક અન ેખચના 
વા ષ ક નાણાકીય નવેદન તરીકે અાેળખાય છે. 

અનુદાનની માંગ  

અા તા વત બજટે છે જ ે કે  અને રા યના દરેક વભાગ/મં ાલય ારા તેના 
કાય માે, ચાે સ વષ માટેની યાેજનાઅાે માટે ' ા ટ તરીકે માંગવામાં અાવે છે'

મહેસૂલ ખચ, મૂડી ખચ, રા યાેન ે અનુદાન, લાેન અને અેડવા સસ માટેની 
ેગવાઈઅાનેાે સમાવેશ થાય છે.



 બજટે અંદાજ (BE), બજટે અાઉટલ,ે લાન અાઉટલ,ે વગેરે 

બજટે અે ટીમેટ અેટલે ાેજે ટ/યાેજના માટે જ રી નાણાંનાે અંદાજ કાઢવાે

તે દશાવે છે કે રકમ ભ વ યમાં ખચવામાં અાવશે.  

 રવાઇઝડ અે ટીમેટ (RE)/BE (R) 

સંભ વત ખચની મ ય-વષની સમી ા પછી અપડેટેડ (સુધારેલુ)ં બજટે. અામ,
નાણાકીય વષના મ ય (સ ટે. અાે ટાેબર) દર મયાન તૈયાર થાય છે.  

- બજટે સરકારની ઈ છાઅાે અને મહ વાકાં ાઅાે દશાવે છે યારે રવાઇઝડ 
અે ટીમેટ કેવી રીતે ખચ થશે તે દશાવે છે. 



  

 કે પટલ vs. રવે  ુએસપે ડ ચર 

રેવે ય ુઅેકસપે ડીચર કે પટલ અેસપે ડીચર

 પગાર અન ેઅલાઉ સ, પે શન 
 વકાસ યાેજના ખચ
 સબસીડી અન ેક યાણ લાભ 
 યાજ ચુકવણી અન ેશુ ક 

 ફશ લે ડ ગ સુ વધાઅાે 
 હારબસ 
 હેચરી 
 મશીનરી અને સાધનાે 

ભારત સરકારે લાન અન ેનાેન- લાન ખચનું વગ કરણ 2016 મા ંર  કરેલ છે અને કે પટલ અને રેવ ય ુખચનું પુન: વગ કરણ કરેલ છે. 



 કે  સરકારની યાેજનાઅાે 

યાેજનાઅાે/કાય માે કે જ ેયુ નયન/કે  સરકાર ારા ડઝાઇન, અાયાે જત અન ેજને ે100% ભંડાેળ પૂ ં  પાડવામાં 
અાવ ેછે.

કે ીય લ ટન ેઅાધારે કે  સરકારની ડઝાઇન કરેલ યાેજના 

 કે  સરકાર ારા યાે ત યાેજના 

 યાેજનાઅાે કે જ ેરા યાે ારા લાગ ુકરવામાં અાવે છે પરંતુ નધા રત શેરહાે ડ ગ સાથે કે  ારા ાયાે જત કરવામાં 
અાવ ેછે: 50:50 અથવા 90:10 અથવા 80:20 અથવા 70:30 ના ગુણાે રમાં.

કે  સરકારની યાે જત યાેજના કે  સરકાર, રા ય સરકાર અથવા બંને મળીન ેબનાવી શકે છે. 

 રા ય સરકારની યાેજના 

યાેજનાઅાે/કાય માે કે જ ેરા ય સરકાર ારા ડઝાઇન, અાયાે જત અને જનેે 100% ભંડાેળ પૂ ં  પાડવામાં અાવ ેછે.

 ા ટ-ઇન-અેઇડ વ. સબ સડી વ. લાેન









 PMMSY: કે  સરકારની યોજના 
1. જેને ટક ઇ ુવમે ટ ો ામ એ ડ યુકલસ ી ડંગ કે ો (NBCs)
2. નવીનતાઓ અને નવીન ોજે સ/ વૃિ ઓ, ટાટઅ સ, ઇ યુબેટસ અન ે પાયલોટ ોજે સ સિહત તકનીકી 

દશન
3. તાલીમ, ગૃિત, એ સપોઝર અને મતા િનમાણ
4. જળચર કોરંટાઈન સુિવધાઓ
5. કે  સરકાર અને તેની સં થાઓના માછીમારી બંદરોનંુ આધુિનકીકરણ
6. NFDB, મ યો ોગ સં થાઓ અને મ યો ોગ િવભાગ, ભારત સરકારના િનયમનકારી ઓથો રટીઝને  સપોટ અને 

રા ય મ યઉ ોગ િવકાસ બોડને સહાયની જ ર છે. 
7. સરકારની માિલકીના ેજર TSD સંધુરાજ સિહત ફશરીઝ સં થાઓ માટે સવ ણ અને તાલીમ જહાજો માટે 

સપોટ 
8. રોગ દેખરેખ અને સવલ સ નેટવક
9. ફશ ડેટા કલે શન, ફશસ સવ અન ે ફશરીઝ ડેટાબેઝને મજબૂત બનાવવું
10. દ રયામા ંદ રયાઈ માછીમારોની સલામતી અને સુર ા સુિનિ ચત કરવા માટે સુર ા એજ સીઓને ટેકો
11. ફશ ફામસ ો યુસર સં થાઓ/કંપનીઓ (FFPOs/Cos)
12. માણપ , મા યતા, ેસેિબિલટી અન ેલેબલ ગ
13. PMMSY ના અમલીકરણ માટે વહીવટી ખચ (CSS અને ઘટકો બંનેના ખચને પહ ચી વળવા)



PMMSY: કે  સરકારની યોજના 

A.ઉ પાદન અન ેઉ પાદકતાની વૃિ ધ
a) આંતરદેશીય મ યો ોગ અને જળચરઉછેરનો િવકાસ
b) મેરીક ચર અને સીવીડની ખેતી સિહત દ રયાઈ મ યો ોગનો િવકાસ
I. ઇનપુ સ સિહત સીવીડ ક ચર રા સની થાપના (સબિસડી તરીકે . 600/રા ટ: 40%)
II. મોનોિલન/ યુનેટ ( .3000/યુિનટ) સાથે સીવીડ ક ચરની થાપના
III.બાયવ વ ખેતી (મસે સ, લેમ, મોતી વગેરે. ( . 8000 / યુિનટ)
IV.ખુ લા સમુ ના પાંજરાની થાપના (2L/યુિનટ)

c) સુશોભન અન ેમનોરંજક મ યો ોગનો િવકાસ
d) ટેકનોલો  ેરણા અને એડેપશન 



A.હાવ ટ પછી અને કાે ડ ચેઇન ઇ ા ટ ચર
a) કાે ડ ટારેેજનુ ંબાંધકામ/અાઈસ લા ટ 
a. માેટરસાઇકલ અાઈસ બાે સ સ હત ( . 30,000/-)
b. સાઇકલ અાઈસ બાે સ સ હત ( . 4,000/-)
c. ી હીલર અાઈસ બાે સ અને ઈ- ર ા સ હત ( . 1.2 લાખ)
d. લાઈવ ફશ વે ડ ગ કે ાે ( . 8 લાખ)
e. રે જરેટેડ અે ડ ઇ યુલેટેડ વાહનાે (8-10 લાખ ત હીકલ)
f. 10 ટન મતાના કાે ડ ટાેરેજ (24 લાખ)
g. કાે ડ ટાેરેજનુ ંમાેડનાઇઝેશન/અાઈસ લા ટ ( . 20 લાખ)
a) ફશ ફીડ મલા ે



a) માકટ અને માક ટ ગ ઇ ા ટકચર 
 સુશાેભન માછલી/માછલીઘર બ રાે સ હત માછલીના છૂટક બ રાેનુ ં નમાણ
 વાે રયમ/અાેનામે ટલ ફશના કઅાે ક સ હત ફશ કઅાે કનંુ બાંધકામ
 ફશ વે યુ અેડેડ અે ટર ાઇ ઝસ યુ નટ્સ
 માછલી અન ેમ યઉ ાેગ ઉ પાદનાેના ઈ-ટે ડ ગ અને ઈ-માક ટ ગ માટે ઈ- લેટફાેમ
a) ઊંડા સમુ મા ંમાછીમારીના ે વકાસ
 પરંપરાગત માછીમારા ે (48 લાખ/જહાજ) માટે ઊડંા સમુ માં માછીમારીના 

જહા ેના સંપાદન માટે સપાેટ 
 નકાસ યાે યતા માટે હાલના માછીમારીના જહા ેનુ ંઅપ ેડેશન (6 લાખ/જહાજ)
 યાં ક માછીમારીના જહા ેમાં બાયાે-ટાેઇલેટની થાપના (20,000/જહાજ)



A. ફશરીઝ મેનેજમે ટ અન ેરે યુલેટરી ેમવક 

a) માે નટ ર ગ, કંટાલે અન ે સવલ સ -/ટા સપાે ડસ વગેરે જવેા પરંપરાગત અને 
માેટરચા લત જહા ે માટે સંચાર અને/અથવા ટે ક ગ ઉપકરણાે

b)માછીમારાનેી સલામતી અન ેસુર ાને મજબૂત બનાવવી
c) ફશરીઝ વ તરણ અન ેસહાયક સેવાઅાે: સાગર મ
d)માછીમારીના જહા ે અન ેમાછીમારાેના ે વીમાે - માછીમારીના જહા ે માટે વીમા 

ી મયમ સબવેશન અને માછીમારાે માટે વીમા ી મયમ
e) મ યાે ાેગ સંસાધનાેના સંર ણ માટે માછીમારાેને અા વકા અને પાેષણ સહાય









(Rupees in Crores)

2017-18 દર મયાન વધારાના કારણાે

 દ રયાઈ માછીમારાેને રાહત સહાય પર ખચમાં વધારાે (24%) અન ેમાછીમાર મ હલાઅાે માટે (26%) 
 તબંધના સમયગાળા દર મયાન દ રયાકાંઠાના માછીમારાેન ેઅા વકા સહાયતાના ખચમાં 18%નાે વધારાે

ખચ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
આવક 381 (70%) 563 (76%) 526 (68%) 487 (64%)
ડૂ 164 (30%) 182 (24%) 247 (32%) 269 (36%)
ુલ 545 744 773 755

કસ ટડ  1: તિમલના ુ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)



ઉપ-મથાળું 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

વહીવટી ખચ 47 (12%) 4,949 (9%) 54 (10%) 61 (13%)

િવ તરણ અને તાલીમ ખચ 93 (2%) 48 (1%) 20 (3%) 14 (3%)

ક યાણકારી લાભો 
251 

(66 %)
422 

(75 %)
386 

(73%)
360 

(73%)
િશ ણ, સંશોધન અન ે

િવકાસ 74 (20%) 86 (15%) 66 (14%) 52 (11%)

(કરોડમા)ં
રેવે ય ુખચ 

કેસ ટડી 1: ત મલનાડુ ફશરીઝ બજટે (2017-18)



કેસ ટડી 1: ત મલનાડુ ફશરીઝ બજટે (2017-2020)
 સબ સડી (34%) અન ે વળતર (2%) ની સરખામણીમા ં

ક યાણ ખચમાં સહાયતા પર ખચ (63%) ભુ વ ધરાવ ે
છે.

 બન-માછીમારી, માછીમારી તબંધ અન ે ખરાબ 
માછીમારીની સઝન દર મયાન માછીમારાેને રાહત અન ે
અા વકા સહાય માટે લગભગ . 264 કરાેડ ખચાયાઃ . 
354 કરાેડના કુલ ક યાણ ખચના 75% 

 રા યની મરીન ફશર વ તીન ેમુ ય વે લાભ મ ાે હતાે



(કરોડોમા ં િપયા)

SI. 
No Schemes 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

1 િતબંધના સમયગાળા દરિમયાન દ રયાકાઠંાના માછીમારોન ે
આ િવકા સહાય

33 83 83 84

2 માછીમારોન ેકોમ શયલ કેરોસીનની ા ટ 27 22 26 26
3 માછીમારી ન કરવાના સમયગાળા દરિમયાન માછીમારોન ેિવશેષ 

ભ થું
83 83 83 86

4 નબળા મિહનાઓ દરિમયાન તિમલનાડ ુદ રયાઇ માછીમારો માટ ે
રાહત યોજના

38 63 63 62

5 પાતળા મિહનાઓ દરિમયાન તિમલનાડ ુદ રયાઇ માછીમારો માટે 
રાહત યોજના

36 60 60 60

ુ ય ક યાણકાર  યોજનાઓ

કસ ટડ  1: તિમલના ુ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)
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કસ ટડ  1: તિમલના ુ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)



રા યની યોજનાઓ-તિમલના ુ

યોજના એકમ ખચ
( .મા)ં

ુલ ખચ
 (વષ 2020-21મા ં .

માછીમારી િતબધંના સમયગાળા 
દરિમયાન દ રયાઈ માછીમાર 
પ રવારોન ેનાણાકીય સહાય

5000/ Family 85.54

દુબળ માછીમારીની મોસમમા ં
દ રયાઇ માછીમાર પ રવારોન ે
િવશષે ભ થું

5000/ Family 87.26

દ રયાઈ માછીમારો માટ ેબચત-
સહ-રાહત યોજના

4500/
Fisherwomen

60.32 

ફ શગં ા ટન ેસે સ ટે સમાથંી 
મુિ ત હાઇ પીડ ડઝલ 
(એચએસડી) અને કેરોસીનનો 
પુરવઠો

25/ liter 
(Kerosene)

157.68
(97,256 KL of diesel )

6.30
(12,246 KL of 

industrial kerosene) 

• ફશરવુમનનો ફાળો- 9 મિહના માટે .1,500
• રા યોનંુ યોગદાન – નબળાં મિહનાઓ દરિમયાન 

.3000નું િવતરણ
•

• 18,000 િલટર ડીઝલ/િમકનેાઇ ડ બોટ/વષના 10 
સ ય ફ શગં મિહના

• 4000 િલટર ડીઝલ/મોટરચાિલત બોટ/વષના 10 
સ ય ફ શગં મિહના

• 3400 િલટર કેરોસીન/મોટરચાિલત ક ી ા ટ/વષના 
10 સ ય ફ શગં મિહના

•



યોજના એકમ ખચ
( .મા)ં

ુલ ખચ
 (વષ 2020-21મા ં .

માછીમારીમા ંરોકાયેલા દ રયાઇ માછીમારોને દૈિનક 
રાહત અ ય દેશો વારા પકડવામા ંઆવે છે

250/ દવસ/માછીમાર 0.29

માછીમારીમા ંરોકાયેલા ગુમ થયેલા માછીમારોના 
પ રવારોને દૈિનક રાહત

250/ દવસ/માછીમાર 1.50

ીલંકાના નૌકાદળ અને અ યો વારા ગોળીબારની ઘટનાઓન ે
કારણે મૃતકો / ઇ ત માછીમારોના પ રવારોન ેરાહત

3 લાખ અને 5 લાખ (એકમા  કમાનાર) - શૂ ટંગન ે
કારણ ેમોત

50,000- મોટી ઈ ઓ
20,000- સામા ય ઈ ઓ  

-

માછલી પકડતી વખતે ગોળીબારન ેકારણે ગુમ થયેલા/મૃ ય ુપામેલા 
માછીમારોના બાળકોન ેઉ ચ િશ ણ મેળવવા માટે નાણાકીય 
સહાય કરવા માટે કોપસ ફંડ

0.25 

નવી ટુના લ ગ લાઇનર-કમ-િગલ નેટર બોટ ખરીદવા માટે 
માછીમારોન ેસબિસડી પૂરી પાડવી

અંદાિજત યુિનટ કો ટ .60 લાખના 50 ટકા અથવા 
વધુમાં વધુ .30 લાખ/યિુનટ સુધીના ખચના 50 ટકા 

51.30



કે  સરકાર વારા ાયોિજત 
યોજનાઓ - તિમલનાડુયોજના એકમ ખચ

( .મા)ં
ખચ

 (વષ 2020-
21મા ં .

દ રયાઈ માછીમારો માટે રા ીય માછીમાર 
બચત-સહ-રાહત યોજના 
(એન.એફ.એસ.આર.એસ.)

4500/ Fishermen 60.08

માછીમારો માટે જૂથ અક માત વીમા 
યોજના

5 lakh - deceased fishermen
2.5 Lakh- injured fishermen

1.55

પરંપરાગત હ તકલાનુ ંમોટરાઇઝેશન 40% of unit cost of engine / 
48,000 (whichever is less)

4.80 

પા ક ખાડી િજ લાઓમા ંદ રયાઈ 
માછીમારીન ે ડા સમુ મા ંમાછીમારી 
કરવા માટે ોલ ફ શગંના વૈિવ યકરણ 
માટે સબિસડી સહાય

80 lakh/boat 286

એફઆરપી બોટના િનમાણ માટ ે
સબિસડી સહાય 

4.20 lakh/boat (40%) 1.70

• માછીમારોનો ફાળો- 9 મિહના માટે .1,500
• રા યોનંુ યોગદાન – .1,500
• કે નંુ યોગદાન- .૧,૫૦૦ 
• દુબળ મિહનાઓ દરિમયાન િવતરણ કરવામાં 

આવે છે
•

• કે ીય િહ સો- 50%
• રા યનો િહ સો – 20 ટકા
• બેને ફિસઅરીનુ ંયોગદાન- 10%
• ઇિ ટ યૂશનલ ફાઇના સગં- 20 ટકા
•



ખચ /દ રયાઈ કલોમીટર 45 lakhs

ખચ/તટીય િજ લો 35 crores

ખચ/ માછીમારી ગામ 79 lakhs
અંતદશીય જળ બોડીનો ખચ/હે ટર 1,240
ખચ/સ ય દ રયાઈ મ યપાલન 
(પુ ષો અને ીઓ બંને) 6,546 

ખચ/સ ય દ રયાઈ માછીમાર પ રવાર 26,184  
ખચ/ સ ય દ રયાઈ માછલીઉછેર કરતી મિહલા 2,745

ખચ/સ ય દ રયાઈ માછીમાર 2,291

કેસ ટડી 1: તિમલનાડનુુ ં ફશરીઝ બજેટ (2017-2020)



તિમલના ુ મ યપાલન: િવ તરણ/સેવાની તી તા (2020)

ડીઓએફ ટાફ (ટેકિનકલ) વારા આવરવામા ંઆવતો મ યપાલન સંસાધન 
િવ તાર 1,978 ha

 ફશરીઝ િવભાગ ટાફ વારા આવરી લેવાયેલી માછલી ખડેૂતો 160

 ફશરીઝ િવભાગ ટાફ વારા આવરી લેવામા ંઆવેલા ઇનલે ડ ફશસ 553

ફશરીઝ િવભાગ ટાફ વારા આવરી લેવામા ંઆવેલા દ રયાઇ માછીમારો 3,166



• વા તિવક ખચ ફાળવવામા ંઆવેલા બજેટ કરતા ઓછો છે.
• છે લા 3 વષ દરિમયાન વા તિવક ખચમા ં17.3 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.

નાણાકીય વષ બજેટ અંદાજ સુધારેલ અંદાજ ખચ

FY 2017-18 401 363 332
FY 2018-19 414 353 259

FY 2019-20 452 379 274

. કરોડોમા)ં

કસ ટડ  2: પિ મ બગંાળ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)
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કસ ટડ  2: પિ મ બગંાળ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)



રા ય િવ ધ કે ીય શેર (2017-2020) . કરોડોમાં
કે નુ ંયોગદાન 
ન વું (13 ટકા) છે.
છે લા બે વષ 
દરિમયાન ઘટીને <5 
ટકા થઈ ગયો છે 

મુ ય પાસાઑ FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20

રા ય િવકાસ યોજનાઓ 187 147 141

રા ય િવકાસ યોજનાઓ (કે ીય સહાયતા) 32.3 8.4 17.3

કે ીય ે  યોજના 1

કેસ ટડી 2: પિ ચમ બંગાળનંુ ફશરીઝ બજેટ (2017-2020)



ખચ /દ રયાઈ કલોમીટર Rs. 83,538 

ખચ/તટીય િજ લો Rs. 65 lakhs

ખચ/ દ રયાઇ માછીમારી ગામ Rs. 70,207

ખચ/ ઇનલે ડ વોટર બોડીનુ ં Rs. 3,639

ખચ/દ રયાઈ માછીમારો Rs. 33

ખચ/સ ય આંત રક માછીમાર Rs. 207

કસ ટડ  2: પિ મ બગંાળ ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)



મ યો ોગ 2017-18 2018-19 2019-20

દશા અને સંચાલન 33.4 34.35 45.16

ઇનલે ડ ફશરીઝ 2.57 34.94 0.34

એસ યરુીઅન/ ે કશ વોટર ફશરીઝ 0.06 0 0

દ રયાઈ મ યો ોગ 91.04 70.08 98.58

િવ તરણ અને તાલીમ 2.84 2.84 2.84

મ યપાલન સહકારી 0.86 0.08 0
અનુસૂિચત િત માટે િવશેષ ઘટક યોજના 
(અનુસૂિચત િત પેટા-યોજના) 0 6.56 0

અ ય ખચ 6.43 0.86 0.52

કુલ ખચ (કરોડમાં .) 137.22 149.64 147.43

કસ ટડ  3: મહારા ુ ં ફશર ઝ બ ટ (2017-2020)
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• કેટલાક રા યો શા માટે આટલો ઓછો ખચ કરે છે? શું રા યો પૂરતો ખચ કરે છે?
• કોણ ન કી કરે છે કે કેટલો ખચ કરવો, શેના પર ખચ કરવો અને કોની પાછળ ખચ કરવો??? 
• શું વધુ ખચ કરવાથી મ યપાલન/મ યપાલન માટ ેસારી આ િવકા/સુખાકારીમા ંપ રવ તત 

થાય છે?
• શું આ યોજનાઓ સાચા/લાયક માછીમારો/માછલી કામદારોન ેલ યાં કત કરવામા ંઆવી છે?
• શું માછીમારોન ેપણ માછીમારો જેટલો જ ફાયદો મ યપાલન મિહલાઓન/ેમાછલી 

કામદારોન ેથાય છે?
• શું આપણે િમકનેાઇ ડ જહાજો/માછીમારોને ડીઝલ સબિસડી આપીશુ?ં 
• (સ ટઇેનિેબિલટી અને ઇિ વટી)
• શું માછીમારો/મ યો ોગન ેખેડૂતો/અ ય યાવસાિયક જૂથોની સરખામણીમાં વાજબી 

િહ સો મળે છે?
• ....????

ઘણા ો બાક  છે???



હું બજેટ, આઉટલ,ે સીએસ, સીએસએસ, સીએસએસ વગરેેન ે
સમજંુ છંુ. 

પીએમએમએસવાય અને યોજનાઓ શું છે તે આપણે 
ણીએ છીએ

આપણે ણીએ છીએ કે દ રયાકાઠંાના રા યો અન ે
માછીમારોન ેલાભ થઈ શકે છે !
https://openbudgetsindia.org/



સાભાર 
• ીમતી સુવેથા અને ીમતી અ કલા: પીએચડી કોલસ, આઇસીએઆર-સી.આઇ.એફ.ઇ.એફ.ઇ.

ીમતી ગીતા અને ીમતી દેબોશિમતા: એમએફએસસી કોલસ, આઇસીએઆર-સી.આઇ.એફ.ઇ.

ી વે ગોપાલ, સુ ી િનવે દતા અને આઈસીએસએફ ટીમ



THANK YOU

nandi 

ந றி
naṉṟi 

ধন বাদ
dhan'yabāda

ध यवाद
dhan'yavāda

આભાર
ābhāra

ଧନ ବାଦ

ధన
dhan'yavādālu

ಧನ ಾದಗಳ  
dhan'yavādagaḷu


