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ద్రమము 

• మత్స్ య కారులు హకుు ల కోసం ఎందుకు ద్నయతి్న ుున్ని రు? ఏ 
విధమై  హకుు లు? 

• హకుు ల యొరు  రండు రంగాలు: సముద్రం మరియు తీరం 

• కోరబడుతు ి  హకుు లను క్రోడీరరించడం, ూత్రీరరించడం 
యొరు  ప్ాముఖ్య త్స 

• ద్నుుత్స సముద్ర చేనల వేట నరిమిత్న వయ వసపపై చరచ  

• సముద్రం వరద మ ం కోరుకునే హకుు లు ఏమిటి? వాటిని 
రూపందంచడానికి ముందుగా ఏ సమసయ లను నరిష్ు రించాలి? 

• తీరప్ాంత్స నరిమిత్న వయ వసపను, ద్నుుత్సం ఉ ి  సమసయ లను 
అర పం చేుకోవడం 

• తీరప్ాంత్సంలో మ ం కోరుకునే హకుు లు ఏమిటి? వాటిని 
రూపందంచడానికి ముందుగా ఏ సమసయ లను నరిష్ు రించాలి? 

 

 

 

 

 



హకుు ల చరచ  యొరు  సంరరభ ం ఏమిటి? 

• వంశపారంనరయ  వృత్నుగా సముద్ర చేనల వేటను చేనట్ట ేచారిద్త్సర సమూహం 

• శతాబ్దదలుగా, వివిధ సమూహాలు ద్నత్యయ కించి పూరిు సమయం చేనలు నట్ట ేకారయ రలాపాలను 
చేనటడేానికి తీరంలోని వివిధ ప్ాంతాలోో స్థ పరనడాయి. 

• వారు సముద్రంలో త్సమ జీవనోపాధిని, ఒడుయ  జీవితానిి  అత్న త్సకుు వ బ్దహయ  నియంద్త్సణతో 
నిరవ హంచారు 

• పెరదగా ఎవరు పాలించారు, వారు ఏ ాజ్యయ నికి చంద వారు అనేద నటింేపు ఉండేద కాదు. 
వివిధ వాాల పాద్త్సలపై సమాజంలో విసుృత్సమై  ఏకాభిప్ాయం ఉండేద. అదే విధంగా 
మత్స్ య కారులలోని ఏాా టనోు ఎవరూ ద్నశి్ ంచలేదు. 

• వలస/బ్రరిటిష్ పాలన్న కాలంలోనూ, వా త్సంద్త్సయ ం వచిచ   తొలి రశాబ్దద లలోనూ ఇదే నరిిపత్న 
కొ ాగంద 

• సవ త్సంద్త్స భారత్సదేశం ఉత్సా త్నుని పెంచే లక్ష్య ంతో మత్స్ య రంగంలో జోరయ ం చేుకోవడం, ఈ 
సవ యంపాలిత్స రంగం యొరు  ుదీరఘ చరిద్త్సను త్సరచుగా విసమ రించడంతో గత్స 50-60 
సంవత్స్ ాలు పెరద మారుా లను చూాి. 

• అనేర కొత్సు కారయ రలాపాలు సముద్రానిి  ఆద్రమిుు ి ందు  సముద్రంలో త్సమ హకుు లు 
హరించబడుతున్ని యని మత్స్ య కార సంఘాలు గురిుుున్ని ి-మారిరలచ ర్క, ఇంధ  
ఉత్సా త్ను, ఆిల్ డ్రరిలింోగ్, సముద్రగరభ  మైనింగ్ మరలై వి. 

• తీరంలో పెరద సంఖ్య లో మోలిర సదుపాయాల ప్ాజెకేులు తీరంలోని పెరద విీుా ా లను 
ఆద్రమించుకుని మత్స్ య కారుల ఆవాాలను ఆద్రమిుున్ని ి. 



సముద్రం మరియు భూమి: రండు వేర్వవ రు 
క్షేత్రాలు 
• మత్స్ య కారులకు, సముద్రం మరియు భూమిపై వారి హకుు లు 
నరసా రం అనుసంధానించబడి ఉన్ని ి 

• కానీ, వాయ వహారిర ద్నయోజ ం కోసం, రండు భూభాగాలను హకుు ల 
ూత్రీరరణ కోణం నుండి రండు వేర్వవ రు రంగాలుగా 
నరిగణంచాలి్   అవసరం ఉంద. ఎందురంట్ట, ఆిు పాలన్న 
విధాన్నలు ఒరదానికొరటి భి ి ంగా ఉంటాి, అలాగే వాటి పై  
ద్నత్యయ ర విశ్లషో్ణ అవసరం. 



హకుు ల క్రోడీరరణ మరియు ూత్రీరరణ 

• పారమోెంట్ మరియు ాష్టష్ ేఅసంబ్లలో నుండి కొనిి  చటేాల దావ ా 
హకుు లను స్థ ప ింంచడం 

• మ ము రండు స్థ ప ిలలో ఏకాభిప్ాయానిి  నిరిమ ంచాలి 
• 9 తీరప్ాంత్స ాష్టషేాలు మరియు 4 కంద్రపాలిత్స ప్ాంతాల మేర 
నివించే వైవిధయ మై  మత్స్ య కార సమూహంలో 

• సమాజమంత్సటా మ  డిమాండకోు ఆమొరం పంరటం 



సముద్ర మత్స్ య  సంనర--అసలు 
పాలించేద ఎవరు? 
• కాగత్సంపై మత్స్ య  శాఖ్ (ఫిష్ీస్ డిపార్క ేమెంట్) భారత్సదేశంలో 
ఫిష్ీస్ పాల కు సంబంధించి  మత్సుం బ్దధయ త్సను రలిగ 
ఉంటుంద 

• అి నా టికీ, చేనల వేట మరియు మత్స్ య కారులు ఎకుు వగా 
తీరంలోని అనేర రకాల సవ యం పాలర సంసపలచే 
నిరవ హంచబడతారు. 

• ీవ య పాల కు కొనిి  ఉదాహరణలు 

• పాల లో మత్స్ య  శాఖ్ యొరు  వాసువ పాద్త్స 

• రండు వయ వసపల నరిమితులు 

• మెరుగై  పాల  కోసం రండు వయ వసపలు రలిి ననిచేయడంతో 
పాటు ాష్టష్ంే సవ యంపాలిత్స సంసపలను 
గురి ుంచడం/గౌరవించడం అవసరం. 



సముద్ర హకుు లపై నరిష్ు రించాలి్   
సమసయ లు 
• మ లిి  మ ం నిరవ చించుకోవడం - "మ ం" ఎవరు మరియు 
మ లోఉండేద ఎవరు? 

• రమూయ నిటీ హకుు లు vs. వయ కి ుగత్స హకుు లు 

• సమూహానిి /రమూయ నిటీని ఎలా నిరవ చించాలి? వారసత్సవ ం? లేదా 
నడవలోో నని చేసేవారంతా? 

• క్రరియాశీల మత్స్ య కారులు vs నిరవ హంచే/యాజమా య ం మాద్త్సమే 
రలిగవు ి వారు 

• వ రుల నరిమితుల రృషేాయ , “మ ”లో అంరరికీ చేనల వేట హకుు లు 
ఇవవ వచాచ ? 

• సముద్రంలోని నరిమిత్స సముద్ర వ రులను వివిధ మత్స్ య కారుల 
సమూహాలు/రళాల మధయ  నంచుకోవడానికి మారంా ఏమిటి? 

• కటాింపులు మరియు నియంద్త్సణ నరంగా వ రుల నిరవ హణకు 
ఎవరు బ్దధయ త్స వహంచాలి? 



సమసయ లు కొ ాగంపు… 

• సముద్రంలో ద్నత్యయ ర స్థసపల కటాింపు మరియు చేనల వేటపై ప్ాదేశ్ర 
నరిమితులు అవసరమయ్యయ  సముద్ర ాగు/మేరిరలచ ర్క పై మ  
అభిప్ాయం ఏమిటి? 

• చేనల వేట త్సదత్సర కారయ రలాపాలకు అంత్సాయం రలిగంచే సముద్రం 
యొరు  ఫిషంగ్ కాని వివిధ ఇత్సర ఉనయోగాలపై మ  డిమాండ్ర 
ఏమిటి? 

• ద్నజ్య ద్నయోజన్నల కోసం ఆిుని తీుకోలేమని ఆిు హకుు లు హామీ 
ఇవవ వు. సరై   ష్నేరిహారం చలిోా ుమని మాద్త్సమే హామీ ఇ ుాి 



మత్స్ య కార సమూహాలు మరియు తీరం 

• ాధారణంగా వయ వాయం ఎరు డ ముగుుుందో అరు డ న్ వ ంత్స ఆిు ముగుుుంద 

• వయ వాయ భూములు మరియు సముద్రం మధయ  ఉండే భూమి(ఇద త్సరచుగా వయ వాయానికి 
అనువుగా ఉండదు) భూ రికారుయలలో ద్నభుత్సవ  లేదా ాముదాిర భూములుగా  మొదు 
చేయబడుతుంద. 

• కాబటి,ే సముద్రతీరంలో మత్స్ య కార సమూహాలు ఉనయోగంచే భూములు నత్రాలు 
లేకుండా, రవెనూయ /భూ రికారుయలలో సరిగాా క్రోడీరరించబడనివిగా ఉన్ని ి. 

• వా త్సంద్త్సయ ం సమయంలో తీరం పూరిుగా ఆద్రమించబడ నా టికీ, తీరప్ాంత్స భూములు 
మరియు వ రుల కోసం పోటీ త్సకుు వగా ఉండేద; ఇపుా డు తీరం పెటేుబడిదారులకు 
ఆరర షణీయమై  గమయ పా  ంగా మారింద 

• డాకుయ మెంట్టష్న్/ద్నమాణనత్రీరరణ లేరపోవడం, ఫిషంగేయ త్సర కారయ రలాపాలకు డిమాండ్ర 

పెరగడం వల ోతీరంపై మత్స్ య కార సంఘం హకుు లు విసమ రించబడాయి. 



తీరప్ాంత్స భూముల హకుు లపై 
నరిష్ు రించాలి్   సమసయ లు 
• మత్స్ య కార గ్ామాలు DoFచే జ్యబితా చేయబడాయి, కానీ అవి భూ రవెనూయ  కటగీ 
లేదా జన్నభా లెరు ల కటగీగా లేవు 

• సంఘం వర్ స్ వయ కి ు: యాజమా య ం మరియు నియంద్త్సణ; 

• సంఘేత్సర వయ కుులకు భూమిని విద్రించవచాచ ? వయ కుులు లేదా సమూహం 
నాయ టరం లేదా ఇత్సర కారయ రలాపాల కోసం భూమిని విద్రించడం లేదా లీజుకు 
ఇవవ డం చేయవచాచ ? 

• తీరప్ాంతానిి  నంచుకునే, తీరంలోని కొనిి  ప్ాంతాలలోని మిద్శమ తీర 
గ్ామాలలో నివిుు ి  మత్స్ య కార్వత్సర సంఘాలు-వాటి సంగత్యంటి? 

• గ్ామ సరిహదుదలను ఎలా ఏాా టు చేయాలి? 

• ద్నుుత్స మరియు భవిష్య తుు స్థసపల అవసాలు? 

• చేనల వేటలో లేని కుటుంబ్దలు: వారికి కూడా ఇవే హకుు లు ఉండాలా? 

• మత్స్ య కార గ్ామాలోో ద్నుుత్స భవ  నిామ ణ నిబంధ ల ఉలంోఘ  

 

 



మత్స్ య కార మహళల మారు ట్ సంబంధిత్స 
హకుు లు 

 

• తీరప్ాంత్స నటణేాలు మరియు గ్ామాలలో, చేనలను విద్రించే మత్స్ య కార మహళలు 
వారు విద్రించే స్థసపలాలపై హకుు లు సవ యంద్నరటిత్సం చేయడం ఆసకి ురరంగా ఉంటుంద. 

• ఈ స్థసపలాలు త్సలి ోనుండి కూతురికి కూడా సంద్రమించి ందు  ఇద వాసువంగా అనిింుుంద 

• బృహన్ ముంబై మునిినల్ కార్పా ర్వష్న్ (BMC)కి చంద  మారు ట్ ల విష్యంలో నియమాలు 
వాసువానికి విద్రయదారునికి దానిని త్స  వారునికి అనా గంచే హకుు ను అంద ుాి 

• ఏద ఏమై నా టికీ, ాధారణంగా, అటువంటి ద్నదేశాలపైని హకుు కు సంబంధించి 
విక్రర్వత్సలు మరియు త్సక్ష్ణ సమాజంలో ాధారణ ఆమొరం ఉ ి టోు అనిింుుంద. 

• కానీ, ఈ సమీరరణలోకి ాష్టష్ంే త్స  అభివృద ికారయ ద్రమాలతో ద్నవేశ్ంచి పుా డు (ఉ.దా. ోడుయ 
అభివృద)ి ఈ హకుు ను నిలబెటేుకోవడం అంత్స ులభం కాదు. అలాగే ష్టీు త్స  స్థసపలం నుండి 
నిావ ితుాలై పుడు ఎటువంటి నరిహారం చలింోచాలి్   అవసరం ఉండదు. 



ముగంపు 

• మత్స్ య కార సమూహం మరియు వారి కోసం ననిచేుు ి  సంసపలు తీరప్ాంత్సంలోని అనేర 
నరిిపతులను మరియు అంత్సరతా్స విభజ లను నరిగణ లోకి తీుకొని హకుు ల కోసం 
డిమాండ్ర ను రూపందంచడానికి చాలా హంవర్కు  చేయాలి్  ఉంటుంద. 

• బ్దహయ  సమాజ్యనిి  మరియు ాజ్యయ నిి  ఎదు ుో వడానికి ముందు అంత్సరతా్సంగా విసుృత్స 
ఏకాభిప్ాయం ఏరా డాలి 


