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భారతదే
శం 



అంశం         ప్రొఫైల్  

తీరం పడవు                   7517 km 

ద్పత్యయ క ఆర్థకి మండలాలు(EEZ)  2.02 m km2 

కంటినంటల్ షెల్్     0.50 million km2 

ఇన్ షోర్ విసా్తరం (< 50 m depth) 0.18 million km2 

మతష య కర గ్రామాలు    3477 

మానవ అంశాలు 

సముద్ర మతష య కర జనాభా        3.8 million 

కరయ శీలురైన మతష య కర జనాబా  0.93 million  

భౌతిక అంశాలు 

లాండంగ్ర సంటర్లు       1265 

ద్పధాన ఫిషంగ్ర హారబ ర్లు            6 

చినన  ఫిషంగ్ర హారబ ర్లు                  27 

మెకనైజ్్డ వెసష ల్ష                   42,656 

మోటరైజ్్డ వెసష ల్ష            95,957 

నాన్-మోటరైజ్్డ వెసష ల్ష                   25,689 

ప్రాథమిక సదుపాయాలకు సంబంధంచిన అంశాలు 

భారతీయ సముద్ర మతష య సంపర 
ప్రొఫైల్/వివాలు 



మొతంా విలువ US$ 28.3 బిలియన్ 

ఎగుమతుల విలువ US$ 6.5 బిలియన్: ~35% సముద్రపు వేట 

ఎగుమతుల పర్థమాణం 1.1 మిలియన్ టనున లు 

మొతంా ఎగుమతులోు  % 3% 

దేశీయ మారె్క ట్లు 81% ఫ్రర్కష్; 5% ఫ్రోజెన్ 

6% డ్రరై; 5% ఫిష్ మీల్ 

తలసర్థ చేపల వినియోగం 6.56 కేజీ/వయ క్త/ాసం (రంజ్డ 106 – 0.3) 

GVA లో వాటా 1.24% 

వయ వస్తయ GVA లో వాటా 7.5% 

భారతీయ సముద్ర మతష య సంపర - కొలమానాలు 



ఇండియా – 

సముద్ర 

ఆహార 

ఎగుమతులు 

SOURCE – MOCI- MPEDA-KOCHI 



భారతదేశంలోని సముద్ర చేపల లాయ ండంగ్ర ల 

అంచనా 1985-2021 

Source: CMFRI 



మెకనైజ్్డ రంగం యొకె  పెర్లగుతునన  ఆధపతయ ం % 
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మోటరైజ్్డ 

(17.4%) 

NM (1.3%)  

 మెకనైజ్్డ    

(81.3%) 

ద్ప
ధా

న
 గే

ర్ల
ు  

ట్రాల్ నట్లు - 54.2% 

గిల్ నట్ర -  12.7% 

డోల్ నట్ర  - 9.1% 

ర్థంగీష న్ -8.3% 

పర్స్ష ష న్ - 6.0 % 

Source: CMFRI 



ద్పధాన వనర్లలు - 2018 

ఇండయన్ 

మాకర్కల్ [VALUE] 

సఫలోపాడ్లు 6.3 

నాన్-పేనయిడ్ర 

ప్రాన్ష  ,  

5.6 

ర్థబబ న్ ఫిషెస్,  

5.6 

పేనయిడ్ర ప్రాన్ష  

[VALUE] 

థ్రర్కడ్ న్ బ్రర్స్మ్సష  

[VALUE] 

లెసష ర్ స్తర్స్న్్ష ,  

5.2 

ఆంచవీస్,  

5 

ఆయిల్ స్తర్స్న్్ష ,  

4.5 

Source: CMFRI 



ద్ప
ధా

న
 క్ర

ా
ఫ్ట్

లు
 

మెకనైజ్్డ 

మోటరైజ్్డ 

నాన్-మోటరైజ్్డ 

వినియోగం ఎలా జర్లగుతుంది? 

30 కంటే ఎకుె వ 

క్రాఫ్రల గేర్ 

కంబినేషన్ లు 
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ర్ల
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ట్రాల్ నట్ర 

గిల్ నట్ర 

బాగ్ర నట్ర 

సైనస్ 
(Seines) 

హుక్ర అండ్ర లైన్ 



వేటలొ అధిక 

జాతుల 

వైవిధ్య ం 

12 సంవత్స రాల కాలంలొ 

1106 జాతులు 

వేటాడబడా్డయి 



 ి ితిసి్తపకత మర్థయు 

దురబ లతవ ం 

 
133 జాతులు/ స్తల క్ర ల యొకె  

R-V స్కె ర్ ల టూ-డైమెనషనల్ 

స్తె టర్  పాు ట్ర 

 

96 టెలియోస్ల లు  

6 ఎలాస్కో బ్రాంచ్ లు  

20 ద్కస్టలి యనుు  

11 మొలస్ె  లు 

 

133 జాతులలో 100 కంటే 

ఎకెు వ జాతులు 

 ి ితిసి్తపకత 

కలిగివునన పప టికీ 

దురబ లంగా ఉనన వి. అలాగే 

చాలా ద్కస్టలి యనుు అధక 

 ి ితిసి్తపకతను చూపంచాయి 
Mohamed et al 2021 ഉന്മേഷം 
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సముద్ర మతష య కర్లల జనాభా సరళులు 
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చినన  తరహా మతష య కర్లలు ఎవర్ల? ఎంత 

మంది? 

0 50,000 1,00,000 1,50,000 2,00,000 2,50,000

West Bengal

Orissa

Andhra Pradesh

Tamil Nadu

Pondicherry

Kerala

Karnataka

Goa

Maharashtra

Gujarat

Daman-Diu

Lakshadweep

Andaman & Nicobar
2016 Marine Census Data 

BPL Families 0.6 million

Traditional Fishermen

Families 0.82 million



మత్స య కారుల మానవ అభివృద్ధ ిసూచిక [HDI] 

Source: Shyam et al 2022 



HDI నుండ FDI దిశగా – మతష య కర అభివృదిి సూచిక 

 Shyam et al 2022 



HDI సె్క ర్లు - కేరళ మతష య కర్లలు 

 Shyam et al 2022 
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FDI సె్క ర్లు - కేరళ మతష య కర్లలు 

అంశం  2005 2010 2016 

శాతం మార్లప  

2005-10 2010-16 2005-16 

1) సామాజిక స్థ తి  0.6434 0.6486 0.7088 0.81 9.28 10.16 

2) ఆర్ధకి శ్రేయసుస  0.2931 0.3242 0.5039 10.61 55.43 71.92 

3) సాంకేిక నైపుణ్య ం 0.1178 0.3366 0.4686 185.71 39.22 297.76 

4) వనరుల సుితరత్ 0.4324 0.5436 0.5320 25.72 -2.13 23.03 

మిద్శమ FDI  0.3131 0.4429 0.5463 41.47 23.34 74.48 



మతష య  సంపరను 

ఎందుకు 

నిరవ హంచాలి? 

ఫిషరీస్ మేనేజ్ మంట్ అనేద్ధ 

మత్స య  శాస్తసరం మర్ధయు 

ముందుజాద్రత్ర సూద్త్ం 

ఆధారంగా స్థ తరనన 

వినియోగానిై  సాధ్య త్రం 

చేయడం క్టసం మత్స య  

వనరులను రక్షంచే 

కారయ కలాపం. 



భారతదేశం – 

మతష య సంపర నిరవ హణలో 

అంతాాతీయ  సి్తనం 

 ఫిషరీ నిపుణుల నుండి వచిి న 

సేే  ద్పిసప ంరనలు 28 

దేశాలలొ పర్ధశోధ్న, నిరే హణ్, 

అమలు మర్ధయు నిరే హణ్ 

వయ వసతల యొకక  సామాజిక ఆర్ధ తక 

పర్ధమితులోొ, అలాగే స్థసోా్ స్థ తతులోొ 

అధిక వైవిధాయ నిై  చూపంచాయి. 

 Melnychuk et al (2016) 



భారతదేశంలో మతష య సంపర నిరవ హణ 

భారత్ రాజాయ ంరం – సబ్జకోె్టల విభజన 

 యూనియన్ లిసోు – EEZ లొని మత్స య సంపర 

 స్థ టో్ లిసోు –ప్రరాదేశిక జలాలోొని మత్స య సంపర (<12 nm) 

 

 

 ఎక్టక వగా ఓపెన్ యాక్సస స్ - ద్పవేశంపై ఎటువంటి 
పర్ధమితులు లేవు 

 అంత్రెాతీయ వరీకీరణ్ ద్పకారం - అనీై  చినై -స్థసాతయి 



చటాల ల & 

ఏజెనీష ల 

సంఖ్య : 

 

 

 

 క్త ుషలనన 

నిరవ హణ... INDIA 

Source: ICSF 



వాడుకలొ ఉనై  నియంద్త్ణ్ చరయ లు 

ఇన్ పుట్ర నియంద్తణలు అవుట్లప ట్ర నియంద్తణలు 

ఓడల ర్ధజిస్తేషోన్ & ఫిషంగ్ లైసెన్స  కనీస చటపోరనన పర్ధమాణ్ం (MLS) 

స్థకో్టజా్ ఫిషంగ్ సీజన్ (ఫిషంగ్/ట్రాల్ బ్యయ న్) రక్షత్ జాతులు – ETP జాతులు - IWPA 

మూివేిన ఫిషంగ్ ప్రరాంతాలు (MPAలు 

ద్పధానంగా A&NI) 

గేర్ సెప ిఫికేషనోు - పర్ధమాణ్ం/మష్ 

విధ్ే ంసక ఫిషంగ్ పరతిులపై నియంద్త్ణ్ 

జోనల్ - ప్రరాదేశిక నిరే హణ్ క్టటాలు / TAC 

Recommended 





చేపల కనీస చటలపరనన పర్థమాణం (MLS)పై 

నిబంధనలు 

ట్రాష్ ఫిష్ అని పలువబడే త్క్టక వ విలువ రల ఓషధులతో పాటు పెరద 
మొత్రంలొ చేప పలలోను విచక్షణారహిత్ంగా దోపడీ చేయడం తీరం 
పడవునా జరుగుతుంద్ధ. 

 ఇంత్క్టముందు, చినై పలలోు, ినరగినవి కాని చేపల కాయ చ్ ను బ్యటమ్ 
ట్రాలింగ్ లొ ద్పమారవశాతుర పటోుక్టనేవారు, అలాగే మత్స య కారులు 
దానిని విసమ ర్ధంచేవారు. 

 త్రువాత్, ట్రాష్ ఫిష్ హారబ ర్ లు మర్ధయు లాయ ండింగ్ సెంటర్ లలొ 
ద్ధంపబడా్డయి. వాటిని రొయయ ల మేత్, పశువుల దాణా, పోస్తలీ ోఫీడ్ మొ. 
వాటి ఉత్ప ిర క్టసం పరుగు రాస్తరోలలొని ఫిష్ మీల్ కరామ గారాలక్ట 
రవాణా చేయడం మొరలైంద్ధ.  

 ఇపుప డు, కరామ గారాల నుండి ఫిష్ మీల్ క్టసం చేప పలలో డిమాండ్ 
ఉండటంతో, పలలో క్టసం లక్షయ ంగా ఫిషంగ్ నిరే హించడ్డనికి 
ిబబ ంద్ధని ఒిరడి చేసురనాై రు. 



కనీస చటలపరనన పర్థమాణం [MLS] వీని కోసం ిఫార్లష  

చేయబడంది… 

ాష్టషలం జాతుల 

సంఖ్య  

 స్టలటస్ 

కేరళ 58 నిబంధ్న మారుప  చేశారు 

కటోుద్ధటనోన అమలు 

కరాాటక 72 నిబంధ్న మారుప  చేశారు 

, అమలు చేయలేదు 

త్మిళ్ నాడు 113 రాస్తషంో వరద ిఫారుస  

పెండింగ్ లొ ఉంద్ధ 

ఆంద్ధ్ ద్పదేశ్ర 61 CMFRI ిఫారుస లు చేింద్ధ 

మహారాస్తష ో 48 CMFRI ిఫారుస లు చేింద్ధ 



అధక స్తమరియ ం 

 FAO క్టడ్ ఆఫ్ కండ్ ోఫర్ రెసాప నిస బుల్ 

ఫిషరీస్ (CCRF) యొకక  ఆర్ధకోల్ 6.3 

"రాస్తరోలు మిిమీర్ధన చేపల వేట 

సామరాత య నైి  నిరోధించి, చేపల వేట 

కారయ కలాపాలు మత్స య  వనరుల 

ఉతాప రక సామరాత య నికి మర్ధయు వాటి 

స్థ తరనన వినియోగానికి అనుగుణ్ంగా 

ఉండేలా నిరే హణ్ చరయ లను అమలు 

చేయాలి" అని ిఫారుస  చేింద్ధ. 

ఫిషంగ్ స్థఫీటో్ ల ఓవర్ క్సపాిటీ 

సమసయ ను CMFRI అఖిల భారత్ 

ప్రరాిపద్ధకన అధ్య యనం చేి ఫిషంగ్ 

స్థఫీటో్ లలొ రణ్నీయనన మొత్రంలొ 

ఓవర్ కాయ పటలైజేషన్ ఉంరని 

వెలడోించింద్ధ. Drone view of Chinese dipnets in Vembanad Lake 



ఫిషంగ్ర ద్పయత్నన ల నియంద్తణ 

 కొత్ర ఫిషంగ్ ్రాఫ్ ోలపై త్దుపర్ధ 10 సంవత్స రాల పాటు తాతాక లిక 
నిషేధ్ం 

 

 పడవ నిరామ ణ్ యారాుల ర్ధజిస్తేషోన్ 

 

 భరీ రని మాద్త్మే అనుమించాలి 

 

 ద్పయత్ై ంపై నియంద్త్ణ్ 



సహ-నిరవ హణపై నిబంధనలు 

 మత్స య కారుల భారసేా మాయ నిై , స్థసాత నిక నిరేా హకతేా నిై  

మర్ధయు మత్స య  నిరే హణ్లొ భారసేా మయ  నిరయాాధికారానిై  

గుర్ధరంచే విసరృత్ విధానాల ద్ధశగా మత్స య పర్ధపాలనలొ 

ద్పపంచవాయ పరంగా మారుప లు. 

 ద్పభుతాే లు త్మ పర్ధమిత్ వనరులతో మత్స య కారుల 

సమసయ లనిై ంటినీ పర్ధషక ర్ధంచలేవని సప షమోవుతోంద్ధ. 

 ఈ విధానానిై  క్ట-మేనేజ్ మంట్ లేదా పార్ధోి పేటరీ 

మేనేజ్ మంట్ అంటారు 

 ఫిషరీస్ మేనేజ్ మంట్ టీమ్ లొ ్ర్ధయాశీలకనన సభుయ లు 

కావడ్డనికి, హక్టక లు మర్ధయు బ్యధ్య త్ల సమతులయ త్తో 

ద్పభుతేా నికి విరురంిగా కాక్టండ్డ భారసేా ములుగా పని చేే 

విధ్ంగా మత్స య కారులక్ట సాధికారత్ లభిసురంద్ధ. 

Kerala 



భారతదేశం కోసం 
ద్పతిపాదించబడన 
కౌనిష ల్-ఆధార్థత 
మతష య  నిరవ హణ 
యొకె  
ఇన్్ఫ గ్రాఫిక్ర. 
 
త్రర్థభుజాల కొనలు 
వయ వసిలోని 
స్కపానద్కమం 
యొకె  అద్గభాగానిన  
సూచిసా్తయి. 

(adapted from Mohamed et al., 2017) 



భారతీయ 

EEZలొ 

ద్పిపాద్ధత్ 

ఫిషంగ్ 

జోన్ లను 

చూపుతునై  

పటం. 

 

ఈ పటం 

భౌగోళిక 

సమాచార 

సూచన క్టసం 

మాద్త్మే 

ఉదేదశింపబ

డింద్ధ. 

ప్రరాంత్ 

అంచనాలు 

సూచికగా 

మాద్త్మే 

ఉంటాయి 

 
Mohamed et al 
(2018) 



ఇండయన్ ఫిషర్స్లకు ఎకోలేబెలిుంగ్ర/ధృవీకరణ అవసరమా? అంత్రెాతీయ సీఫుడ్ వర రకంలొ పొటీ 
పడరలగాలంటే (ద్పసురత్ అంత్రెాతీయ సీఫుడ్ 
ఎగుమతులోొ భారత్దేశం యొకక  వాటా 4% 
మర్ధయు అద్ధ పెరుగుతోంద్ధ), భారత్దేశం సీఫుడ్ 
ఎక్టలేబ్జలింోగ్  విషయంలొ చురుక్టగా ఉండ్డలి. 
భవిషయ తురలొ, ద్పపంచవాయ పరంగా ద్పధానంగా 
అమమ కమయ్యయ  మత్స య  సంపర యొకక  MSC 
ధ్ృవీకరణ్ను లక్షయ ంగా పెటోుక్టవాలి. 

 2010 నుండి, CMFRI మర్ధయు WWF కలిి 
భారతీయ ఫిషరీలు ధ్ృవీకర్ధంపబడేందుక్ట కృష 
చేసురనాై యి. 

 2014లొ, కేరళలొని అషమోుడి సరసుస లొని రర్-ో
నె్ స్థకోామ్ (పాఫియా మలబ్యర్ధకా) ఫిషరీ 
భారత్దేశపు మొటమోొరటి MSC సర్ధఫోైడ్ 
ఫిషరీగా మార్ధంద్ధ. (ద్పసురత్ం నిధుల కొరత్ కారణ్ంగా ిర్ధగి 

ధ్ృవీకర్ధంపబడలేదు) 



ముందుకెళ్ళే  మారగం ఏమిటి? 

ఫిషరీస్ ను సుితరంగా నిరే హించడం అనేద్ధ 

భారత్దేశంలొని అడవిలొ పటోుక్టనై  మత్స య  

సంపర నుండి స్థ తరనన ద్పసురత్ ద్ధగుబడులు 

మర్ధయు ఉపాధి క్టసం ఒక అవసరం అని 

అంగీకర్ధంచడం, 

 

ఫిషరీ ఇంప్రరూవ్ మంట్ ప్రరాజె్ ోలు (FIPలు) 

సాధారణ్ంగా MSC ధ్ృవీకరణ్ యొకక  

అవసరాలను తీరి డ్డనికి మత్స య  సంపరక్ట 

సహాయం చేయడ్డనికి ద్పపంచంలొని అనేక 

ప్రరాంతాలలొ ఉపయోగించబడతాయి. 



MSC సర్థలఫికేషన్ దిశగా స్తగుతునన  ఫిషర్స్స్ యొకె   ి ితిగతులు 

ఫిషర్స్ ప్రాంతం  క ుయింట్ర CAB నిధులు FIP లో 

రటింగ్ర 

గిల్ నెట్ చే పటోుబడ ా

నీలం పీత్ 

పా్ 

జలసంధి 

త్మిళనాడు 

్రాబ్ మీట్ 

ప్రరోసెేస ర్స  

అసోియ్యషన్ 

SCS స్థగోోబల్ 

USA 

నేషనల్ ఫిషరీస్ 

ఇనిస ిటూయ ట్ ్రాబ్ 

కౌనిస ల్, USA 

C 

రొయయ లు మర్ధయు 

సెఫలొపాడోు– ట్రాల్ 

(5 species) 

నైరుి 

తీరం కేరళ 

సీఫుడ్ ఎక్టస ప రరో్స  

అసోియ్యషన్ ఆఫ్ 

ఇండియా 

కంట్రోల్ 

యూనియన్ 

పెసాక  UK 

SEAI కనాస ర్ధయోం 

A 

డీప్ర ి ష్ర్ధమ్ప  – ట్రాల్ 

(3 species) 

నైరుి 

తీరం కేరళ 

సీఫుడ్ ఎక్టస ప రరో్స  

అసోియ్యషన్ ఆఫ్ 

ఇండియా 

కంట్రోల్ 

యూనియన్ 

పెసాక  UK 

SEAI కనాస ర్ధయోం 
A  

(in ITM of MSC) 

ట్రాల్ చే పటోుబడ ా

జపనీస్ థ్రరెడ్ ఫిన్ 

బ్రీం 

పశిి మ క్టసార  

ప్రరాంత్ం 

51 

ఘాద్ే ఎక్టస ప ర్ ోస , 

రత్ై గిర్ధ 

ససెయోినబిలి

టీ 

ఇంక్టయ బేటర్, 

USA 

ఘాద్ే ఎక్టస ప ర్ ోస , 

రత్ై గిర్ధ 

 

ఇనాకివో్/నిద్షక

యాత్మ కం  

పొల్ అండ్ లైన్ చేత్ 

పటబోడ ాిక ప్ర జా్ 

టూనా  

లక్షదే్వ ప్ర 

ప్రరాంత్ం 

51 

డిపారెోమ ంట్ ఆఫ్ 

ఫిషరీస్, కవరాటి ో

కంట్రోల్ 

యూనియన్ 

పెసాక  UK 

 

WWF-ఇండియా, 

ఇంటేై షనల్ పొల్ 

అండ్ లైన్ ఫండేషన్ 

ముంరసుర 

అంచనా & FIP 

అభివృద్ధ ి

పొటిలలొ 

పాలీనాై యి 





ముగించడానిక్త... పర్థషె ర్థంచాలిష న సమసయ లు 

 మొత్రం 12nm TW జోన్ ను SSF క్టసం ర్ధజర్ే  చేినటోుగా కేటాయించాలని 
SFDలక్ట సలహాలు 

 పై వాటిని అమలు చేయడ్డనికి AIS/VMSని త్పప నిసర్ధ చేయండి 

 అనిై  రాస్తరోలు మర్ధయు జాతీయ స్థసాతయిలొ భారసేా మయ  సహ-నిరే హణ్ 
వయ వసతల ద్ధశగా మారుప లు 

 సెంద్టల్ మరైన్ ఫిషరీస్ రెగుయ లేషన్ యా్ ోను చటబోరంి చేయండి, ABNJలొ 
మత్స య  సంపరను నిరే హించండి 

 మత్స య కారులలొ బిపఎల్ క్టటుంబ్యల సంఖ్య ను త్గింీచేందుక్ట లక్ష్యయ లను 
నిే దశించండి 

 మరుగైన మారెక ట్ లు, కాయ చ్ లక్ట మరుగైన ధ్ర ఉండేలా చూసుక్టండి 

 IUU ఫిషంగ్ ని నిరోధించడం, SDG14 లక్ష్యయ లను చేరుక్టవడం 

 చేపల పెంపకంపై వాతావరణ్ ద్పభావాలు – వాటి ఉపశమన మారీాలు -  
పరాయ వరణ్ అనుకూల చేపల పెంపకం 



దీనిన  

ద్పరర్థశ ంచడా

నిక్త అవకశం 

ఇచిి నందు

కు & 

వినన ందుకు 

ధనయ వాదాలు 


