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ఇది కనసాగుతునై  అధ్య యనమైనందున ఇక్్ డ ప్రదర్శ ంచిన సమాచారం & ఫలితాలు న్స్శ్చ యాత్సమ క్మైనవి కావు.  
అభిప్రాయాలు వ్య క్తగిత్సమైనవి 



బడె్జట్ అంచనా, రథకాలు, మొ. అంటే 
ఏమిటి? 

ఎంత్స ఖరుచ  
చేయబడంది(బడలేదు) & దేన్స్పై? 

PMMSY  అంటే ఏమిటి?   
 
తీర రాష్ట్రాలు & మత్స్ య కారులు ఎలా 
ప్రయోజనం పందుతారు? 



•డబ్బు ను ఎలా/ఎక్్ డ ఖరుచ  చేయాలి 

అనే ప్ల న న్  

•కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ద్రభుత్వా లు ద్రతి ఆరికి 

సేంవత్స రానికి (ఏప్రరిల్ 1 నుేండి మారిి  31 వరకు) 

పారలమేంట్ / రాష్ట్ర శాసనసభలో బడ్జటె్ ను సమరిి సా్తయి: 

దీనిని అేంచనా వేసిన రసీదులు మరియు ఖరిు ల వారికి 

ఆరికి నివేదికగా పిలుసా్తరు 

Budget అంటే ఏమిటి? 

గ్రాంట్్  కొసం 

డమాండ్ 
ద్రతిపాదిత్ బడ్జటె్ ను కేంద్ర మరియు రాష్ట్రేంలోని ద్రతి శాఖ / మేంత్రరిత్ా  శాఖ క నిరి ీ్ ర 

సేంవత్స రానికి దాని కారయ ద్కమాలు, రథకాల కోసేం 'గ్రాంటునగా డమాండ్ చేసిుంది' 

ఆదాయ వ్య యాలు, మూలధ్న వ్య యం, రాష్ట్రాలకు గ్రాంటున, రుణాలు మర్యు 

అడా్వ ను్ లకు సంబంధంచిన కేటాయంపులను కలిగి ఉేంటేంది. 



A budget estimate is a forecast of the money needed for the project / scheme  

Refers to the amount that is expected to be spent during the forthcoming period. 

Prepared before the financial year begins 

Budget Estimate (BE), Budget Outlay, Plan Outlay, etc  

Revised Estimate (RE) / BE (R) 

An updated (revised) budget after a mid-year review of possible 

expenditure. Thus, prepared during the middle of the financial year (Sept. 

October) 

 
While, Budget estimates represent the govt.'s wishes and ambitions,  

Revised estimates show how the expenditure is likely to pan out.  

 



రోజువారీ వాయ పారానిి  

నిరా హేంచడేంలో ఉరయోగిేంచబడే 

& స్థసిరి ఆసాుల సృష్టరకి దారితీయని 

పునరావృత్ / ఆరరేటేంగ్ సా లి కాలిక 

ఖరుి లు 

 రెవినూయ  వ్య యం 
 
• జీతాలు మర్యు అలవెను్ లు, 

పెనషన్ 

• అభివ్ృదిి రథకాల వ్య యం 

• రాయతీలు & సంక్షేమ ప్రయోజనాలు 

• వ్డీ్డ చెలినంపులు మర్యు ఛారీలెు 
మొదలైనవి. 

మూలధ్న వ్య యం 
 
• ఫిష్ లాయ ండంగ్ సౌక్రాయ లు 

• నౌకాప్శ్యాలు 

• హేచరీ 

• యంత్రరాలు మర్యు 
రర్క్రాలు మొదలైనవి. 

ఎకుు వ కాలేం రాబడి కోసేం 

ఉరయోగిేంచబడగల క-రరాయ య భారీ 

కొనుగోళ్లల/నిరాు రిత్ ఆసాుల సృష్టర 

మూలధ్న Vs. రెవినూయ  వ్య యం 

GoI 2016లో ప్రణాళిక్ & ప్రణాళికేత్సర వ్య యం యొక్్  

వ్రీకీ్రణను రదుు చేసి, దాన్స్న్స్ మూలధ్న మర్యు ఆదాయ 

వ్య యంగా తిర్గి వ్రీకీ్ర్ంచింది. 



స్థయూనియన్/కేంద్ర ద్రభుతా్ ేంచే రూపేందిేంచబడిన, ద్రణాళిక 

వేయబడిన మరియు 100% నిధులు సమకూరి బడిన రథకాలు / 

కారయ ద్కమాలు. 

స్థయూనియన్ లిస్టర లోని సబ్జకె్ట ర ల ఆధారేంగా, కేంద్రేం CSని డిజైన్ 

చేసాుేంది 

కేంప్ద ప్రభుత్సా  రథక్ం (CS) 

కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం (CSS) 

50:50 లేదా 90:10 లేదా 80:20 లేదా 70:30 ని్ి తిలాో, రాష్టరరలచే అమలు 

చేయబడుతూ కేంద్రేంచే సి్త నస ర్ చేయబడిన నిరి ీ్ ర షేర్ హోలిడేంగ్ తో కూడిన 

రథకాలు. 

 

CSSని రాష్ట్రేం లేదా కేంద్రేం లేదా సేంయుకేాంగా రూపేందిేంచవచ్చి  
రాష్ట్ష ారథక్ం / రాష్ట్ష ాప్రభుత్సా  

రథక్ం  
స్థరాష్టరరలచే రూపేందిేంచబడి, అమలు చేయబడి మరియు 100% నిధులు 
అేందిేంచబడే రథకాలు 

సహాయక్ న్స్ధులు vs. సబ్స్ డ్డ Vs. 

ఋణం 



ప్రధాన మంత్రర్ మత్్స య  సంరద యోజన 
(PMMSY) (2020-21 to 2024-25) https://pmmsy.dof.gov.in/#schemeIntro 



PMMSY: 5 సంవ్త్స్ రాల ఖరుచ (2020-21 to 
2024-25) 

PMMSY   

ఖరుచ : Rs.20,050 crores  

Centrally Sponsored Component 

(CSS) Rs. 18,330 Crores 

Beneficiary Oriented 
(60%+40%) Rs.11,990 

Crore 

Govt. Share: 40% 
60% for SC/ST/ 

women 

Central Share 
60%: Rs. 3,878 

crore 

State Share 
40%: Rs.2,349 

crore 

Beneficiary Share 
60%: Rs.5,763 crore  

Non-Beneficiary 
Oriented Rs.6,340 Crore 

Central Share 
60%: Rs.3,809 

crore 

State Share 
40% Rs.2,531 

crore 

Central Sector 
Component (CS)              
Rs. 1,720 crore 

Non-Beneficiary 
Oriented  100% 
Central Share 

*North Eastern & Himalayan States: 90% Central & 10% State share 
*Union Territories: 100% Central share 



PMMSY: న్స్రామ ణం మర్యు 
న్స్ధులు 

ప్రతిాదనలు / 

బడె్జట్ న్స్బదిత్స 

సరిపొలే గ్రాేంట్ / 

నిధుల విడురల 

డమాండ్ / లాబీ ??? 



PMMSY: కేంప్ద ప్రభుత్సా  రథక్ం (CS) 

1) జనుయ  మరుగురల కారయ ద్కమాలు మరియు నూయ కి లయస్ట బ్రరీడిేంగ్ సేంటరుల (NBCలు) 

2) నూత్న ఆవి్ు రణలు మరియు వినూత్ి  ప్రరాజెక్ట ర లు/కారయ కలాపాలు, స్థస్తర ర రప్ర లు, ఇేంకుయ బేటరుల 
మరియు పైలట్ ప్రరాజెక్ట ర లతో సహా స్తేంకతిక ద్రరరశ న 

3) శిక్షణ, అవగాహన, ఎకోస ి జరు/ద్రరరశ న మరియు స్తమరిాయ నిి  పేంపేందిేంచడేం 

4) ఆకాా టక్ట కాా రేంటైన్ సౌకరాయ లు 

5) కేంద్ర ద్రభుత్ా ేం మరియు దాని అనుబేంధ సేంసలి ఫిష్టేంగ్ హారబ ర్ ల ఆధునీకరణ 

6) NFDB, ఫి్రీస్ట ఇన్ స్థసిరూయ ్న్స  & రెగుయ లేటరీ అథారిటీస్ట ఆఫ్ ఫి్రీస్ట డిపార్ర మేంట్, GoI మరియు 
స్థ రట్ ఫి్రీస్ట డ్జవలప్ర మేంట్ బోర్డ లకు అవసరమైన సహాయేం 

7) ద్రభుత్ా ేం యాజమానయ ేంలోని డ్రరెడరె్ TSD సిేంధూరాజ్  సహా ఫి్రీస్ట ఇన్ స్థసిరూయ ట్ ల కోసేం సరేా  
మరియు శిక్షణ నౌకలకు మరతీు 

8) వాయ ధి రరయ వేక్షణ మరియు నిఘా యేంత్రరాేంగేం 

9) చేరల సమాచార ేకరణ, మత్స య కారుల సరేా  మరియు మత్స య సేంరర డేటాబేస్ట బలోపేత్ేం 

10) సముద్రేంలో మత్స య కారుల సేంరక్షణ మరియు భద్రత్ కోసేం భద్రత్వ సేంసలికు మరతీు 

11) చేరల రైతుల ఉత్ి తి ాసేంసలిు/కేంపనీలు (FFPOs/Cs) 

12) సరి రఫిక్న్, అక్టరిడిటే్న్, ట్రేసబిలిటీ మరియు లేబులిేంగ్ 

13) PMMSY అమలు కోసేం అడిి నిష్టేరటవ్ ఖరుి లు (CSS మరియు ఇత్ర అేంశాల రెేండిేంట ఖరుి లను 
తీరి డానికి) 



A. ఉత్సప తి ి& ఉతాప దక్త్స మెరుగుదల 

(a)ఇనాన ండ్ ఫిషరీల & ఆకాా క్లచ ర్క అభివ్ృదిి 

(b)మార్క్లచ ర్క & సీవీడ్ పెంరక్ంతో సహా మెరైన్ 
ఫిషరీస్ అభివ్ృదిి 
i. ఇన్ పుట్ లతో సహా సీవీడ్ర కలి ర్ తెరి ల ఏరిా ట (సబిస డీగా 
రూ.600/తెరి : 40%) 

ii. మోనోలిన్/ూయ బ్జనెట్ లతో సీవీడ్ర కలి ర్ ఏరిా ట 
(రూ.3000/యూనిట్) 

iii. బివాల్ా  స్తగు (మసస ల్స , స్థకాలసస , ముత్వయ లు మొరలైనవి 
(రూ.8000/యూనిట్) 

iv. ఒపన్ సీ బోనుల ఏరిా ట (2L/యూనిట్) 

(c)అలంకార మర్యు వినోద మత్స్ య  సంరద అభివ్ృదిి 

(d)టెకాై లజీ ఇనూయ య షన్ మర్యు అనుసరణ 

PMMSY: కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం (CSS) 



B. పొస్-ాహారాె స్ ా& కొలీ్ చైన్ సదుాయాలు 

(a)కొలీ్ ప్ల ా జీజీలు/ఐస్ ప్ల న ంరన న్స్రామ ణం: 
(a)ఐస్ట బాక్టస  తో కూడిన మోటార్ సైకిల్ (రూ.30,000/బైక్ట); 

(b)ఐస్ట బాక్టస  లతో కూడిన సైకిల్ (రూ.4000); 

(c) ఇ-రిక్షాలతో సహా ఐస్ట బాక్టస  తో కూడిన త్రరీ వీలర్ 1.2 
లక్షలు; 

(d) ద్రత్య క్ష చేరల విద్కయ కేంద్రరాలు (రూ.8 లక్షలు); 

(e)రిఫ్రిజిరేటెడ్ర & ఇనుస లేటెడ్ర వాహనాలు (రూ.8-10 
లక్షలు/వాహనేం); 

(f) 10 టనుి ల స్తమరియ ేం గల కోల్డ స్థ ర రేీ (రూ.24 లక్షలు) 

(g) కోల్డ స్థ ర రేీ /ఐస్ట స్థపాల ేంట్ ఆధునికీకరణ (రూ. 20 లక్షలు) 

(b)ఫిష్ ఫీడ్ మిలునలు 

PMMSY: కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం (CSS) 



 
 

c) మారెు టల మరియు మారెు టేంగ్ మౌలిక సదుపాయాలు 

• ఆరి మేంటల్ చేరలు/ఆకా రియేం మారెు ట్ లతో సహా చేరల ర్టైల్ 
మారె్ ట్ ల నిరాి ణేం 

• అకా రియేం/ఆరి మేంటల్ ఫిష్ క్తయోస్్  లతో సహా ఫిష్ కియోస్టు  ల 
నిరిా ణేం 

• ఫిష్ వాలూయ  యాడ్జడ్ ఎంరర్క ప్రైజెస్ యూన్స్టున  

• చేరలు మరియు మత్స య  ఉతి్ తాుల ఇ-ట్జీడంగ్ మర్యు ఇ-మారె్ టింగ్ 
కోసేం ఇ-స్థపాల ట్ ఫారస 

d) లోసముప్దపు ఫిషంగ్ అభివ్ృదిి 

•స్తేంద్రదాయ మత్స య కారుల కోసేం డ్డప్ సీ ఫిషంగ్ ఒడల కనుగోలుకు 
మరతీు (48 లక్షలు/ఒడలు) 

• ఎగుమతి యోగయ త్స కోసేం ద్రసాుత్ేం ఉని  ఫిష్టేంగ్ ఒడల ప్లసాయి యన్స్ 
పెంచడం (6 లక్షలు/ఒడలు)  

•మకనైజ్డ  ఫిష్టేంగ్ ఒడలోల  బయో-టాయలెరన ఏరాి ట (20,000/ఒడలు) 

B. పొస్-ాహారాె స్ ా& కొలీ్ చైన్ సదుాయాలు 
PMMSY: కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం (CSS) 



C. మత్స్ య సంరద న్స్రా హణ & న్స్యంప్త్సణ 
యంత్రరాంగం 

(a) రరయ వేక్షణ, న్స్యంప్త్సణ మర్యు న్స్ఘా - స్తేంద్రదాయ మోటరైజ్డ  
మరియు VHF/DAT/NAVIC/ట్రాన్స  పాేండర్ ల వేంట నౌకల కోసేం 
కమ్యయ నిక్న్ మరియు/లేదా ట్రాకిేంగ్ రరికరాలు 

(b) మత్స్ య కారుల సంరక్షణ మర్యు భప్దత్సను బలోపేత్సం చేయడం 

(c) ఫిషరీస్ విసరిణ మర్యు సహాయ సేవ్లు: స్తగర్ మిద్త్ 

(d) ఫిషంగ్ ఒడలు మర్యు మత్స్ య కారుల బీమా - ఫిష్టేంగ్ ఒడలకు 
బీమా ప్రరీమియేం సహకారేం మరియు మత్స య కారులకు బీమా 
ప్రరీమియేం 

(e)మత్స్ య  వ్నరుల రర్రక్షణ కొసం మత్స్ య కారులకు 
జీవ్నోాధ మర్యు పొషకాహార మదుతు 

 

PMMSY: కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం (CSS) 



2021-22 బడె్జట్ అంచనా: Rs. ~1000 crores 

కేంప్ద 
మత్స్ య   
శాఖ: 
  
2020-21  
వ్య యం: 
 
Rs.879 crores 

2% 

30% 

68% 

2020-21 

కేంప్ద ప్రాయోజిత్స రథక్ం / 

రాష్ట్రాలకు బదిలీ 
చేయబడన మొత్సిం 

సంప్రల్ సకాార్క భాగం 

ప్లసాయి రన ఖరుచ లు 
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163 

BR / PMMSY క్తంద తీర రాష్ట్రాలు 
విన్స్యోగించిన న్స్ధులు 

గణాంకాలు 2019-20 & 2020-21 

లలో రాష్ట్రాలకు విడ్యదల చేసిన 

న్స్ధులను సూచిసిాయ 

43 

83 

118 

13 

189 

121 

12 

91 

(Rs. in crores) 



తీర రాష్ట్రాల ఫిషరీస్ (DoF) బడె్జట్ (2016-17 vs. 2021-22) 
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(Rs. in crores) 



(Rupees in Crores) 

2017-18లో పెరుగుదలకు కారణాలు 
 
సముద్రపు మత్స య కారులకు (24%) మరియు మత్స య కార మహళలకు 

(26%) గడుడనెలలోల  ఉరశమన సహాయేంపై పరిగిన వయ యేం &  
  

 
నిషేధ కాలేంలో తీరప్రాంత్స మత్స్ య కారులకు జీవ్నోాధ 
మదుతుపై పెర్గిన 18% వ్య యం 
 

వ్య యం 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

రెవినూయ  381 (70%) 563 (76%) 526 (68%) 487 (64%) 

మూలధ్న 164 (30%) 182 (24%) 247 (32%) 269 (36%) 

మొత్సంి 545 744 773 755 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



సబ్ హెడ్ 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

రర్ాలనారరమైన 
ఖరుచ లు 47 (12%)  4,949 (9%) 54 (10%) 61 (13%) 

ఎక్స్్ ినషన్ మర్యు 
శిక్షణ ఖరుచ లు 93 (2%) 48 (1%) 20 (3%) 14 (3%) 

సంక్షేమ 
ప్రయోజనాలు 

251  
(66 %) 

422  
(75 %) 

386 
(73%) 

360 
(73%) 

శిక్షణ, రర్శోధ్న & 
అభివ్ృదిి 74 (20%) 86 (15%) 66 (14%) 52 (11%) 

(Rupees in Crores) రెవినూయ  వ్య యం 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 
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సంక్షేమ వ్య యాలు 
• రాయితీలు (34%) మరియు రరిహారేం 

(2%)తో పొలిి తే, సంక్షేమ వ్య యాన్స్ై  

సహాయ న్స్ధులపైన్స్ ఖరుచ లు (63%) 
శాసించాయ 

• చేరలు రటరని, చేరల వేట నిషేధముని  

మరియు గడుడనెలలోల  మత్స య కారులకు 

ఉరశమనేం మరియు ీవనోపాధి కోసేం 

దాదాపు రూ.264 కోటల వెచ్ి ేంచారు: 

మొత్ేాం సేంక్షేమ వయ యేం రూ.354 కోటలలో 

75% 

• ద్రధానేంగా రాష్ట్రేంలోని సముద్ర 

మత్స య కారుల జనాభా ద్రయోజనేం 

పేందిేంది 

 

 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



(Rupees in Crores) 

SI. 
No 

రథకాలు 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

1 న్స్షేధ్ కాలంలో తీర ప్రాంత్స 

మత్స్ య కారులకు జీవ్నోాధ సహకారం 
33 83 83 84 

2 మత్స్ య కారులకు వాణిజయ రరమైన క్తరోసిన్ 

మంజూరు 
27 22 26 26 

3 చేరలు రరాన్స్ కాలంలో మత్స్ య కారులకు 

ప్రత్యయ క్ భత్సయ ం 
83 83 83 86 

4 గడీ్య నెలలోన  త్సమిళనాడ్య సముప్ద 

మత్స్ య కారులకు ఉరశ్మన రథక్ం 
38 63 63 62 

5 గడీ్య నెలలోన  త్సమిళనాడ్య సముప్ద మత్స్ య కార 

మహిళలకు ఉరశ్మన రథక్ం 
36 60 60 60 

ప్రధాన సంక్షేమ రథకాలు 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 
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3.03% 7.87% 6.65% 4.02% 

externally aided project central sector schemes schemes shared between centre and state state's expenditure

రాష్ట్ష ాVs కేంప్ద 

వాటాలు 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



రాష్ట్ష ారథకాలు-
త్సమిళనాడ్య 

రథక్ం యూన్స్ట్ 

ఖరుచ  
(రూ.లలో) 

మొత్సిం వ్య యం 

 (రూ. కొరనలో 
2020-21) 

చేరల వేర న్స్షేధ్ 

కాలంలో సముప్ద 

మత్స్ య కారుల 

కుటుంబాలకు ఆర్యిక్ 

సహాయం 

5000/ 
కుటుంబం 

85.54 

లీన్ ఫిషంగ్ సీజనోన  

సముప్ద మత్స్ య కారుల 

కుటుంబాలకు ప్రత్యయ క్ 

భత్సయ ం 

5000/ 

కుటుంబం 
 

87.26 

సముప్ద మత్స్ య కార 

మహిళలకు సేవింగ్్ -

క్మ్-ర్లీఫ్ రథక్ం 

4500/ 

మత్స్ య కారమ

హిళ  

60.32  

ఫిషంగ్ క్రరాఫ్ ాలకు 

అమమ క్పు రనుై  

మినహాయంచబడన 

హై సీప డ్ డ్డజిల్ (HSD) 
మర్యు క్తరోసిన్ 

సరఫరా 

25/ లీరర్క 
(క్తరోసిన్) 

157.68 
(97,256 KL of డ్డజిల్ ) 

6.30 
(12,246 KL of 
ార్శ్రరామిక్ 

క్తరోసిన్)  

• మత్స య కారమహళల సహకారేం-

9 నెలలకు రూ.1,500 

• రాష్టరరల సహకారేం – రూ.3000 

లీన్ నెలలోల  రేంపిణీ 

చేయబడిేంది 

• 18,000 లీటర ల డీజిల్/మకనైజ్డ  

బోట్/సేంవత్స రేంలోని 10 యాకి రవ్ ఫిష్టేంగ్ 

నెలలు 

• 4000 లీటర ల డీజిల్/మోటరైజ్డ  

బోట్/సేంవత్స రేంలోని 10 యాకి రవ్ ఫిష్టేంగ్ 

నెలలు 

• 3400 లీటర ల కిరోసిన్/మోటరైజ్డ  కేంట్రీ 

క్టరాఫ్ర/సేంవత్స రేంలోని 10 యాకి రవ్ 

ఫిష్టేంగ్ నెలలు 



రథక్ం యూన్స్ట్ ఖరుచ  
(రూ.లలో) 

మొత్సిం వ్య యం 

 (రూ. కొరనలో 2020-
21) 

చేరల వేరలో న్స్మగై మై ఇత్సర దేశాలచే 

రటాుబడన సముప్ద మత్స్ య కారులకు 
రోజువారీ ఉరశ్మనం 

250/రోజు/మత్స్ య కారులు 0.29 

చేరల వేరలో న్స్మగై మై త్సప్పప పొయన 

మత్స్ య కారుల కుటుంబాలకు రోజువారీ 

సాయం 

250/రోజు/మత్స్ య కారులు 
 

1.50 

ప్లశీ లలంక్ నేవీ మర్యు ఇత్సరుల కాలుప ల 

ఘరనల కారణంగా మరణించిన / గాయరడన 
మత్స్ య కారుల కుటుంబాలకు ఉరశ్మనం 

3 లక్షలు మర్యు 5 లక్షలు (ఏకైక్ 

అనై దాత్స) - కాలుప ల కారణంగా 

మరణం 

50,000-పెదు గాయాలు 

20,000-చినై  గాయాలు   

- 

చేరలు రటాేరపుప డ్య కాలుప ల వ్లన 

త్సప్పప పొయన/చన్స్పొయన మత్స్ య కారుల 

ప్పలనలకు ఉనై త్స విదయ ను అభయ సించడ్వన్స్క్త 

ఆర్యిక్ సహాయం అందించడ్వన్స్క్త సహాయక్ 

మొత్సిం 

0.25  
 

కత్సి టూయ నా లాంగ్ లైనర్క-క్మ్-గిల్ నెరార్క 

బోరనను కనుగోలు చేయడ్వన్స్క్త 

మత్స్ య కారులకు అందించబడే సబ్స్ డ్డ 

యూన్స్ట్ అంచనా వ్య యం రూ.60 

లక్షలలో 50% లేదా గర్షంాగా రూ.30 

లక్షలు/యూన్స్ట్ వ్రకు 

51.30 



Centrally Sponsored schemes-
Tamil Nadu రథక్ం యూన్స్ట్ ఖరుచ  

(రూ.లలో) 
మొత్సిం 

వ్య యం 

 (రూ. 

కొరనలో 
2020-21) 

సముప్ద మత్స్ య కారుల 

కొసం జాతీయ 

మత్స్ య కారుల సేవింగ్్ -

క్మ్-ర్లీఫ్ సీ్ మ్ (NFSRS) 

4500/ మత్స్ య కారులు 60.08 

మత్స్ య కారుల కొసం గ్రూప్ 

యాక్త్ డ్జంట్ ఇనూ్ రెన్్  

సీ్ మ్ 

5 లక్షలు - మరణించిన 

మత్స్ య కారులు 

2.5 లక్షలు – గాయరడన 

మత్స్ య కారులు 

1.55 

సాంప్రదాయ రడవ్ల 

మోరరైజేషన్ 
ఇంజిన్ యూన్స్ట్ ధ్రలో 

40% / 48,000 (ఏది 

త్సక్ు వైత్య అది) 

4.80  

ాక్ర బే జిలాన లలో ట్రాల్ 

ఫిషంగ్ ను డ్డప్ సీ ఫిషంగ్ గా 

వైవిధ్య రరచడ్వన్స్క్త సబ్స్ డ్డ 

సహాయం 

80 లక్షలు/బోట్ 286 

ఎఫ్ ఆర్క పీ బోరన న్స్రామ ణాన్స్క్త 

సబ్స్ డ్డ సహాయం 
4.20 లక్షలు/బోట్ (40%) 1.70 

• మత్స య కారుల సహకారేం-9 నెలలకు 

రూ.1,500 

• రాష్టరరల సహకారేం - రూ.1,500 

• కేంద్రేం సహకారేం-రూ.1,500 

• లీన్ నెలలలో రేంపిణీ చేయబడిేంది 

• కేంద్ర వాటా - 50% 

• రాష్ట్ర వాటా - 20% 

• లబిుదారుల సహకారేం - 10% 

• సేంసి్తగత్ ఫైనానిస ేంగ్- 20% 



ఖరుచ  / తీర క్తలోమీరరు 45 lakhs 

ఖరుచ  / తీర జిలాన  35 crores 

ఖరుచ  / మత్స్ య కార గ్రామం 79 lakhs 

ఖరుచ  / హెకాారు లోత్సటాు నీటి వ్నరు  1,240 

ఖరుచ  / యాక్తవా్ మెరైన్ ఫిషర్క (పురుషులు 
మర్యు మహిళలు ఇదురూ) 

6,546  

ఖరుచ  / క్రర్యాత్సమ క్ సముప్ద మత్స్ య కార 
కుటుంబం 

26,184   

ఖరుచ  / క్రర్యాత్సమ క్ సముప్ద మత్స్ య కార 
మహిళ 

2,745 

ఖరుచ  / క్రర్యాత్సమ క్ సముప్ద 
మత్స్ య కారుడ్య 

2,291 

కేస్ ప్లసడా్డ 1 : త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



త్సమిళనాడ్య ఫిషరీస్: ఎక్ర్  టెనషన్ / సరాీ స్ 

ఇంటెన్స్్ టీ (2020) 

క్ DoF సిబు ందిచే క్వ్ర్క చేయబడే ఫిషరీస్ 

ర్ోర్క్  ఏర్యా (సాంకేతిక్) 
 1,978 ha 

క్ DoF సిబు ందిచే క్వ్ర్క చేయబడే చేరల 

రైతుల సంఖయ  
160 

క్ DoF సిబు ందిచే క్వ్ర్క చేయబడే ఇనాన ండ్ 

మత్స్ య కారుల సంఖయ  
553 

క్ DoF సిబు ందిచే క్వ్ర్క చేయబడే సముప్ద 

మత్స్ య కారుల సంఖయ  
3,166 



• బడ్జటె్ లో కటాయిేంచ్న దానికేంటే వాసవా వయ యేం 

త్కుు వ. 

• గత్ 3 సేంవత్స రాలలో వాసవా వయ యేం 17.3% త్గి గేంది 

ఆర్యిక్ 

సంవ్త్స్

రం 
బడె్జట్ అంచనా సవ్రణ వ్య యం 

FY 2017-18 401 363 332 

FY 2018-19 414 353 259 

FY 2019-20 452 379 274 

Rs. In Crores) 

కేస్ ప్లసడా్డ 2: వెస్ ాబంగాల్ ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 
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కేస్ ప్లసడా్డ 2: వెస్ ాబంగాల్ ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



రాష్ట్ష ాVs. కేంప్ద వాటా (2017-2020) Rs. In crores 

కేంప్దం 

సహకారం 

చాలా త్సకు్ వ్ 

(13%); 

 

గత్స 

రెండేళనలో 
<5%క్త త్సగింీది 

ప్రధాన అంశ్ం FY 2017-18 FY 2018-19 FY 2019-20 

రాష్ట్ష ాఅభివ్ృదిి రథకాలు 187 147 141 

రాష్ట్ష ాఅభివ్ృదిి రథకాలు 

(కేంప్ద సహాయం) 
32.3 8.4 17.3 

కేంప్ద ప్రభుత్సా  రథకాలు 1 

కేస్ ప్లసడా్డ 2: వెస్ ాబంగాల్ ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



ఖరుచ  / తీర క్తలోమీరరు Rs. 83,538  

ఖరుచ  / తీర జిలాన  Rs. 65 lakhs 

ఖరుచ  / మత్స్ య కార గ్రామం Rs. 70,207 

ఖరుచ  / హెకాారు లోత్సటాు నీటి వ్నరు  Rs. 3,639 

ఖరుచ  / సముప్ద మత్్స య కారుడ్య Rs. 33 

ఖరుచ  / ఇనాన ండ్ మత్్స య కారుడ్య Rs. 207 

కేస్ ప్లసడా్డ 2: వెస్ ాబంగాల్ ఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 



ఫిషరీస్ 2017-18 2018-19 2019-20 

డైరెక్షన్ మర్యు అడమ న్స్ష్ట్సేషాన్ 33.4 34.35 45.16 

లోత్సటాు చేరల పెంరక్ం 2.57 34.94 0.34 

ఈసాువారైన్/ ఉపుప నీటి చేరల 

పెంరక్ం 
0.06 0 0 

మెరైన్ ఫిషరీస్ 91.04 70.08 98.58 

ఎక్స్్ ినషన్ మర్యు శిక్షణ 2.84 2.84 2.84 

మత్స్ య  సహకార సంఘం 0.86 0.08 0 

SC కొసం ప్రత్యయ క్ కాంపొనెంట్ 

ప్ల న న్ (షెడ్యయ లీ్ కులాల సబ్ 

ప్ల న న్) 
0 6.56 0 

ఇత్సర ఖరుచ లు 6.43 0.86 0.52 

మొతి్సం ఖరుచ  (Rs. in Crores) 137.22 149.64 147.43 

కేస్ ప్లసడా్డ : మహారాష్ట్ష ాఫిషరీస్ బడె్జట్ (2017-2020) 

(R
s.

 in
 C

ro
re

s)
 



• కొనిి  రాష్టరరలు ఎేందుకు త్కుు వ ఖరిు  చేసాునాి యి? రాష్టరరలు త్గినేంత్ 

ఖరిు  చేసాునాి యా? 

• ఎవరు ఎేంత్ ఖరిు  పటారలో, దేనికి ఖరిు  చేయాలో, ఎవరికి ఖరిు  

చేయాలో నిర ణయిేంచేది ఎవరు??? 

• అధిక వయ యేం మత్స య కారులు/మత్స య కారులకు మరుగైన ీవనోపాధికి / 

శ్రరేయసుస కు తోడి డుతోేందా? 

• రథకాలు నిజమైన/అరుులైన మత్స య కారులు/మత్స య  కారిి కులను లక్షయ ేంగా 

చేసుకునాి యా? 

• మత్స య కార మహళలు / మత్స య  కారిి కులు మత్స య కారులేంత్గా 

లాభరడుతునాి రా? 

• మకనైజ్డ  ఒడలు/మత్స య కారులకు డీజిల్ పై సబిస డీ ఇవాా లా? 

(సుసిరిత్ మరియు ఈకిా టీ) 

• రైతులు/ఇత్సర వ్ృతి ిసమూహాలతో పొలిచ త్య 

మత్స్ య కారులు/మత్స్ య సంరదకు నాయ యమైన వాటా 
లభిసిుందా?….???? 

చాలా ప్రశ్ై లు మిగిలాయ ??? 



నేను బడె్జట్, ఖరుచ , CS, CSS 
మొదలైనవాటిన్స్ అరయిం చేసుకునైా ను 

PMMSY మరియు రథకాలు 
ఏమిటో మాకు తెలుసు 
 
తీరప్రరాేంత్ రాష్టరరలు మరియు 
మత్స య కారులు ఎలా ద్రయోజనేం 
పేంరవచ్చి  మాకు తెలుసు !  
 
https://openbudgetsindia.org/ 
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