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• మత్ష ీ  వనరులు, చేపలు పట్టర ప్రాాంతాలు 

మరియు ప్పక్్ నే ఉనన  భూమి మరియు 

అడవులపై సుర్క్ష్మత్మైన, సమానమైన 

మరియు సామాజిక్-సాాంస్ ృతిక్ాంగా 

సముచిత్మైన పరిమితి హకు్ లు 

• జాతీయ జలాలేో చేపలు పట్టరాందుకు చినన -

స్థసాయ ి మత్ష ీ కారులకు ప్రాధానీ త్ 

• అభివృద్ధ ిప్రాజెక్ట ర ద్వవ రా స్థసాయ నప్ంాం ాం 

• మత్ష ీ  వనరుల దీర్ ఘకాలిక్ పరిర్క్షణ మరియు సుస్థయర్మైన 

ఉపయోగాం కొసాం చర్ీ లు 

• చినన  త్ర్హా మత్ష ీ  సాంపద పరీా వర్ణానికి మరియు 

అనుబాంధ జాతులకు అతీ్ లప  హాని క్లిగాంచే ఫిషాంగ్ 

పదతిులను ఉపయోగాంచాలి 

• రాష్టషారలు పరీ్ వేక్షణ, నియాంప్త్ణ మరియు నిఘా ఏరాప టు 

చేస్థ ప్ోత్ష హాంచాలి (MCS) 

5a 

5b 

కొన్ని  ముఖ్య ాంశాలు 

• ఆోగీ ాం, విదీ , అక్షరాసీ త్, డిజిటల్ 

అాంత్ష్టర్ గహణాం మరియు ఇత్ర్ సాాంకేతిక్ 

నైపుణాీ లలో పెటురబడులు; గృహ 

• సామాజిక్ ంప్దతా పథకాలు - రుణ, మోలిక్ 

సదుపాయాలు, బీమా 

• మాంచి పని మరియు ఆద్వయాం కొసాం ఫిషరీస్ 

ఇన్ పుట్ లు 

• ప్పతీా మాన య ఆద్వయానిన  సృషరాంచే 

కార్ీ క్లాపాలు 

• వలస; అనాీ యమైన పని పరిస్థయతులు; 

సరిహదుుల గాండా క్దలిక్లు 

• వృతిపిర్మైన ప్పమాద్వలు, సముప్ద ంప్దత్ 
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• పాంట అనాంత్ర్ ర్ాంగ ప్రాముఖీ్ త్, 

మహళల పాప్త్, వారి పనికి తోడాప టు 

• పరిశుప్ంత్, పాంట త్రావ త్ నషారలను 

త్గ గాంచడాం; విలువ జోడిాంపు 

• మత్ష ీ కారుల, కారిి కుల సాంఘాలు 

• మోలిక్ సదుపాయాలు 

• మార్క్ టేు మరియు వాణిజీ ాం 
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• అనిన  అభివృద్ధ ివీూ హాలలో ప్పధాన ప్సవాంతిగా జెాండర్క; 

వివక్షను తొలగాంచాండి 

• మహళల పనికి త్గన మెరుగైన సాాంకేతిక్త్లు 

• వాతావర్ణ మారుప ల ప్పభావాలు - 

అనుసర్ణ మరియు త్గ గాంచడాం 

• ప్పక్ృతి వైపరీతాీ ల ప్పభావాం 

• మానవ నిరిి త్ విపతిుల ప్పభావాం 

• వాలీూ చైన్ పడవునా  కి ిసమర్ యత్ 
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ఇాందులోని ప్పయత్న ాం 
• SSF మార్గదర్శ కాలలోని ర్కాండవ 

భాగాంలో 5 అధాీ యాలు ఉనాన ి 

• మత్ష ీ  శాఖ్ నుాండి పథకాలు మరియు 
బడ్జటె్ ల జాబితా, గ్రాాంట ేడిమాాండ్, 
పాలసీ నోట్ మదలైనవి. 
– విశ్లషేణలో మెరైన్ ఫిషరీస్ బడ్జటె్ 

మాప్త్మే ఉపయోగాంచబడిాంద్ధ 

• SSF మార్గదర్శ కాల యొక్్  క్టి లేద్వ 
అాంత్క్ాంట్ట ఎకు్ వ అధాీ యాలు 
మరియు పేరా కిాంద ప్పతి పథకానిన  
వరీ గక్రిాంచడానికి ప్పయతిన ాంచారు 
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ఉ.ద్వ: పథక్ాం- SSF చాపరర్క, పేరా 

పథకాం అధ్యయ

యాం 
పేరా 

గృహనిరాి ణాంపై 

పెటురబడి వీ యాం 

కేటాిాంపు 

6 6.2 

మత్ష ీ కారులకు ప్పమాద 

సహాయాం 

6 6.17, 6.18 

మహళల కొసాం 

ఇనుష లేటెడ్ ఐస్ బాక్టష  

7 7.2 

జాతీయ మత్ష ీ కారుల 

సేవిాంగ్ష -క్మ్-రిలీఫ్ 

సీ్ మ్ 

6 6.3 

ఫిషరీస్ జెటీరలు మరియు 

లాీ ాండిాంగ్ కేాంద్రరాల 

నిరాి ణాం మరియు 

పునరిన రాి ణాం 

7 7.3 
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పథక్ాం యొక్్  ముఖ్ీ ాంశాలు పేరా SSF మార్గదర్శ కాలలోని వాకాీ లు 

లీజు హకు్ లు 5.6 రాష్టషారలు నీటిని (మత్ష ీ  వనరులతో సహా) మరియు భూ వనరులను క్లిగ ఉనన  

లేద్వ నియాంత్రిాంచే పక్షాంలో, వారు ఈ వనరుల వినియోగాం మరియు 

పదవీకాల/పరిమితి హకు్ లను నిర్ ణి ాంచాలి 

అభివృద్ధ ిప్రాజెకురల కొసాం 

మత్ష ీ కారుల నుాండి భూ 

సేక్ర్ణ 

5.9 రాష్టషారలు చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సాంఘాలను ఏక్పక్షాంగా బహష్ రిాంచకుాండా, 

వారి చటరబదమిైన పదవీకాల హకు్ లు ఆపివేయబడకుాండా లేద్వ 

ఉలాేంఘాంచబడకుాండా చూసుకొవాలి. 

Key Components of Scheme Para Text in SSF Guidelines 

చేపల వేట నిషేధ మదుతు; 

సరైన మెష్ తో వలలు 

5.13 రాష్టషారలు మరియు మత్ష ీ  నిర్వ హణలో నిమగన మైన వార్ాందరూ మత్ష ీ  వనరుల 

దీర్ ఘకాలిక్ పరిర్క్షణ మరియు సుస్థయర్మైన ఉపయోగాం కొసాం, ఆహార్ ఉత్ప తికిి పరీా వర్ణ 

పునాదులను ంప్దపర్చడాం కొసాం చర్ీ లు తీసుకొవాలి. 

Stake/పాందాం వలలు, 

బారియర్క ట్రాపేు 

5.14 చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కారులు జల పరీా వర్ణానికి, వాటి అనుబాంధ జాతులకు హానిని 

త్గ గాంచి వనరుల యొక్్  సుస్థయర్తావ నికి మదుతు ఇచేే  ఫిషాంగ్ పదతిులను 

ఉపయోగాంచాలి. 

PA లో పరిర్క్షణ 5.15 రాష్టషారలు చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సమూహాలని నిర్వ హణ చర్ీ ల (ర్క్ష్మత్ ప్రాాంతాల, 

వారి జీవనోపాధి అవకాశాలను ప్పభావిత్ాం చేసేవాటితో సహా) రూపక్లప న, ప్పణాళిక్ 

మరియు వాటిని త్గన విధాంగా అమలు పర్చడాంలో భాగసావ ములను చేయాలి. 

ప్పత్యీ కిాంచి ష్టసీలిు, బలహీన మరియు అటరడుగ వరాగలకు చాంద్ధన వారి భాగసావ మీ ాం 

సమానాంగా ఉాండేలా ప్ ద ివహాంచాలి.  

వెసెల్ రిజిష్టసేరషన్, 

ఎన్ ఫోర్కష  మెాంట్ 

5.16 రాష్టషారలు పరీ్ వేక్షణ, నియాంప్త్ణ మరియు నిఘా (MCS) వీ వసయలను స్థసాయ పిాంచాలి లేద్వ 

చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కారులకు వరిాించే మరియు అనువైన వాటిని అమలు చేయడానిన  

ప్ోత్ష హాంచాలి.. 

5a: : బాధ్య తాయుతమైన పదవీకాల 

న్నర్వ హణ (12లో 2) 

5b: వనరుల సుసి్థర్ న్నర్వ హణ(4 of 8) 
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పథక్ాం యొక్్  

ముఖ్ీ ాంశాలు 

పేరా SSF మార్గదర్శ కాలలోని వాకాీ లు 



(6) సామాజిక అభివృది్ధ, ఉపాధి మరియు యోగ్య మైన పన్న (18లో 11) 
పథక్ాం యొక్్  ముఖీ్ ాంశాలు SSF మార్గదర్శ కాలలోని వాకాీ లు 

 

గృహ సదుపాయాం 6.2 చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సాంఘాల సభ్యీ లకు జాతీయ మరియు ఉపజాతీయ చరీ్ ల ద్వవ రా 

అవసర్మైన గృహసదుపాయాలు, సుర్క్ష్మత్మైన మరియు పరిశుప్ంమైన ప్రాథమిక్ పారిశుధీ ాం, 

వీ కిగిత్ మరియు గృహ ఉపయోగాల కొసాం సుర్క్ష్మత్మైన తాగనీరు, మరియు  కి ివనరులు వాంటి 

ముఖీ్ మైన సేవలు అాందుబాటులో ఉాండేలా రాష్టషారలు ప్క్మాంగా చరీ్ లు తీసుకొవాలి,  

సామాజిక్ ంప్దతా 

పథకాలు 

6.3 రాష్టషారలు చినన  త్ర్హా మత్ష ీ  పరిప్ మలోని కారిి కులకు సామాజిక్ ంప్దత్ను క్లిప ాంచాలి. చినన  

త్ర్హా మత్ష ీ  సాంపద యొక్్  తీరుతెనున లను పరిగణనలోకి తీసుకని వాలీూ  చైన్ అాంత్టికీ ంప్దతా 

పథకాలను వరిాింపజేయాలి 

బీమా, క్టర్కడిట్, 

పదుపు, రుణాలపై 

వడీ ీరాితీ 

6.4 చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సాంఘాలకు త్గన ఇత్ర్ సేవల అభివృద్ధకిి మరియు వాటిని 

అాందుబాటులోకి త్యవడానికి రాష్టషారలు సహకార్మాంద్ధాంచాలి. ఉద్వహర్ణకు పదుపులు, రుణాలు 

మరియు బీమా పథకాలు. అటువాంటి సేవలను మహళలకు అాందుబాటులో ఉాంచేలా ప్పతీ్య క్ దృషర 

పెటార లి. 

SCల, గరిజనుల 

మరియు మహళల 

అాంత్రాా గాం 

6.7 చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కారులు మరియు మత్ష ీ  కారిి కులకు యోగీ మైన జీవన ప్పమాణ హక్ు ల 

మరియు జాతీయ, అాంత్రెాతీయ మానవ హక్ు ల ప్పమాణాలకు అనుగణాంగా పని చేసే హక్ు ల 

ప్పగతిశీల సాధనకు రాష్టషారలు చరీ్ లు తీసుకొవాలి. చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సాంఘాలలో స్థస్థయర్మైన 

అభివృద్ధకిి రాష్టషారలు అనుకూలమైన వాతావర్ణానిన  సృషరాంచాలి. చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కార్ సాంఘాలు 

మరియు ఇత్ర్ ఆహార్ ఉత్ప తిది్వరులు, ముఖీ్ ాంగా మహళలు, సముప్ద, మాంచినీరు మరియు 

భూభాగాల వినియోగాం ద్వవ రా వారి ప్ మ, మూలధనాం నుాండి నాీ యమైన రాబడిని పాందాందుకు 

వీలుగా, అలాగే సహజ వనరుల పరిర్క్షణ మరియు స్థస్థయర్మైన నిర్వ హణను ప్ోత్ష హాంచేలా రాష్టషారలు 

సమిి ళిత్, అవివక్ష, యోగీ మైన ఆరి యక్ విధానాలను అనుసరిాంచాలి. 

ఇనేాాండ్ ఫిషరీలు 

క్టరాఫ్ర, నెట్ష , 

మొటారు మదలైన 

వాటిని నిరిి ాంచడాంలో 

సహాయాం 

6.7 

అలాంకార్ చేపల; 

పీత్ల సాగ, మసెష ల్ 

సాగ 

6.8 చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కార్ సాంఘాలకు అవసర్మైన విధాంగా, సుస్థయర్మైన వనరుల వినియోగాం మరియు 

జీవనోపాధి వైవిధీీ క్ర్ణకు మదుతుగా - మత్ష ీ -సాంబాంధిత్ కారీ్ క్లాపాల ద్వవ రా సాంపాదనతో పాటు - 

ప్పసిుత్మునన  లేద్వ అదనపు మరియు ప్పతీా మాన య ఆద్వయ ఉత్ప తి ి అవకాశాల అభివృద్ధకిి 

రాష్టషారలు మరియు ఇత్ర్ వాటాద్వరులు మదుతు ఇవావ లి. 
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6) Social development, employment and decent work  (11 of 18) 

ఫిషాంగ్ ఒడలేో 

బయో టాిలెటేు 

6.12 సరియైన చటారలు చేయడాం, వాటిని జాతీయ చటరాం, అాంత్రెాతీయ మానవ హక్ు ల ప్పమాణాలు మరియు 

అాంత్రెాతీయ సాధనాలకు అనుగణాంగా అమలు చేయడాం ద్వవ రా రాష్టషారలు వృతిపిర్మైన ఆోగీ  

సమసీ లను మరియు చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కారులు మరియు మత్ష ీ  కారిి కుల అనుచిత్మైన పని 

పరిస్థయతులను పరిష్ రిాంచాలి. 

ఫిషరీస్ విదీ  6.14 చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ సాంఘాల అవసరాలను తీర్చే , యువత్కు వారి కెరీర్క ఎాంపిక్లను గౌర్విసిూ 

లాంద్వయక్మైన మరియు మాంచి ఉపాధిని క్లిప ాంచడాం లో సహాయపడే పాఠశాలలు మరియు విదీ్వ  

సౌక్రీా లను రాష్టషారలు అాంద్ధాంచాలి 

మత్ష ీ కారుల 

పిలలేకు విదీ  

6.15  చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ ప్పతినిధులు పిలలే శ్రర్చయసుష  యొక్్  ప్రాముఖీ్ త్ను మరియు పిలలే, సమాజ 

ంవిషీ తిు కొసాం విదీ  యొక్్  ప్రాముఖీ్ త్ను గరిాించాలి. 

సముప్దాంలో 

ంప్దత్ - ంప్దతా 

జాకెటేు 

6.16, 

6.17 

సముప్దాంలో ంప్దత్ సమసీ ల (లోత్టుర మరియు సముప్ద చేపల పెాంపక్ాంలో) చుటూర  ఉనన  సాంకిషేరత్ 

మరియు లోపభూిషర ంప్దత్ వెనుక్ ఉనన  బహుళ కార్ణాలను అనిన  పక్షాలవారు గరిాించాలి. ఇద్ధ అనిన  

ఫిషాంగ్ కారీ్ క్లాపాలకు వరిసిిుాంద్ధఫిషాంగ్ మరియు చినన -స్థసాయి ఫిషరీస్ లో సముప్ద ంప్దత్ కొసాం FAO, ILO 

మరియు ఇాంటర్చన షనల్ మారిటైమ్ ఆర్ గనైజేషన్ (IMO) అాంత్రెాతీయ మార్గదర్శ కాలకు అనుగణాంగా త్గన 

జాతీయ చటారలు మరియు నిబాంధనలను అభివృద్ధ ి చేయడాం, అమలు చేయడానిన  రాష్టషారలు 

నిరిారిాంచాలి. 

నావిగేషన్ 

ఎిడ్ష  

6.17 మత్ష ీ కారుల చురుకైన భాగసావ మీ ాంతో మరియు త్గన విధాంగా ప్రాాంతీయ సమనవ య అాంశాలతో 

పాంద్ధకైన మరియు సమప్గ జాతీయ వీూ హాల అభివృద్ధ ిమరియు అమలు ద్వవ రా చినన -స్థసాయి మత్ష ీ  

పరిప్ మలో (లోత్టుర మరియు సముప్ద) వృతిపిర్మైన ఆోగీ ాం మరియు ంప్దత్తో కూడిన మెరుగైన 

సముప్ద ంప్దత్ ఉత్మిాంగా సాధిాంచబడుతుాందని రాష్టషారలు గరిాించాలి. అదనాంగా, చినన  త్ర్హా 

మత్ష ీ కారుల సముప్ద ంప్దత్ను ఫిషరీస్ సాధార్ణ నిర్వ హణలో భాగాం చేయాలి. 

వృతి ి- ప్పమాదాం, 

మర్ణాం, వైక్లీ ాం 

6.17      

విదశీ జైళలేో 

మర్ణాం; సరిహదుు 

జలాలేో 

వేధిాంపులు 

6.18 సెక్షన్ 254తో సహా జాతీయ ఆహార్ ంప్దత్ నేపధీ ాంలో భూమి, మత్ష ీ సాంపద మరియు అడవుల 

బాధీ తాయుత్మైన పాలన కొసాం సవ చఛ ాంద మార్గదర్శ కాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, అనిన  పారీరలు 

సాయుధ పొరాట పరిస్థయతులేో అాంత్రెాతీయ మానవతా చటార ాలకు అనుగణాంగా చినన  త్ర్హా మత్ష ీ కార్ 

వాటాద్వరుల మానవ హక్ు లు మరియు గౌర్వానిన  కాపాడాలి.  

పథకాం యొకక  

ముఖ్య ాంశాలు 

పేరా SSF మార్గదర్శ కాలలోన్న వాకాయ లు 
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(7) వాల్యయ  చెయిన్లు, పోస్ట-్హార్వవ స్ట ్మరియు వాణిజ్య ాం  (4 of 10) 

పథక్ాం యొక్్  

ముఖీ్ ాంశాలు 

పేరా SSF మార్గదర్శ కాలలోని వాకాీ లు 

ఇనుష లేటెడ్ 

బాకుష లు 

7.2, 7.5 7.2 పాంట అనాంత్ర్ ఉపవిభాగాంలో మహళలు త్ర్చుగా పొషసిునన  పాప్త్ను అనిన  పారీరలు 

గరిాించాలి మరియు అటువాంటి పనిలో మహళల భాగసావ మీా నిన  సులంత్ర్ాం చేయడానికి 

మెరుగదలలకు మదుతు ఇవావ లి. పాంట అనాంత్ర్ ఉపవిభాగాంలో మహళలు త్మ జీవనోపాధిని 

నిలుపుకొవడానికి మరియు మెరుగపర్చుకొవడానికి వీలుగా అవసర్మైన సౌక్రీా లు మరియు 

సేవలు అాందుబాటులో ఉాండేలా రాష్టషారలు ప్ ద ివహాంచాలి. 

చేపల విప్క్య 

అవసరాలు 

7.2, 7.5  7.5 అనిన  పక్షాలు పాంట అనాంత్ర్ నషారలు మరియు వీ రాయ లను నివారిాంచాలి, అలాగే విలువ 

జోడిాంపును సృషరాంచే మారాగలను అనేవ షాంచాలి, ఇపప టికే ఉనన టువాంటి త్క్ు వ ఖ్రే్ య్యీ  

సాాంప్పద్వయ మరియు స్థసాయ నిక్ సాాంకేతిక్త్లు, స్థసాయ నిక్ ఆవిష్ ర్ణలు మరియు సాాంస్ ృతిక్ాంగా 

త్గన సాాంకేతిక్ బద్ధలీలను కూడా నిరిి ాంచాలి. పరీా వర్ణ వీ వసయ విధానాం ఆధార్ాంగా 

పరీా వర్ణపర్ాంగా సుస్థయర్మైన పదతిులను ప్ోత్ష హాంచాలి. చినన -స్థసాయి చేపల నిర్వ హణ 

మరియు ప్రాసెస్థాంగ్ లో ఇన్ పుట్ ల (నీరు, ఇాంధనాం, మదలైనవి) మ. వీ రాయ లను నిోధిాంచాలి. 

మోలిక్ 

సదుపాయాలు - 

ోడేు, ఫిషాంగ్ 

హార్బ ర్క, FLC 

7.3 7.3 ఎగమతి మరియు దశీయ మార్్క ట ేకొసాం, మాంచి నాణీ మైన మరియు సుర్క్ష్మత్మైన చేపలు 

మరియు మత్ష ీ  ఉత్ప తిులను సుస్థయర్మైన, బాధీ తాయుత్ విధానాలేో ఉత్ప తి ిచేయడాంలో చినన -

స్థసాయి మత్ష ీ  పరిప్ మల పొస్ర-హార్కవ స్ర సబ్ సెకారర్క కు మదుతు ఇవవ డానికి రాష్టషారలు త్గన మోలిక్ 

సదుపాయాలు, సాంసాయ గత్ నిరిా ణాలు మరియు సామర్యీ  అభివృద్ధలిో పెటురబడులను 

అాంద్ధాంచాలి మరియు ప్ోత్ష హాంచాలి.  

సహకార్ సాంఘాలకు 

సహాయాం 

7.4 7.4 రాష్టషారలు మరియు అభివృద్ధ ి భాగసావ ములు మత్ష ీ కారులు మరియు మత్ష ీ  కారిి కుల 

సాంఘాల సాాంప్పద్వయ రూపాలను గరిాించాలి మరియు జాతీయ చటారనికి అనుగణాంగా వారి 

ఆద్వయాం మరియు జీవనోపాధి ంప్దత్ను పెాంచడానికి వాలీూ  చైన్ లోని అనిన  ద లలో వారి 

త్గనాంత్ సాంసాయ గత్ మరియు సామర్యీ  అభివృద్ధనిి ప్ోత్ష హాంచాలి. అలాగే, సహకార్ సాంఘాల, 

చినన -స్థసాయి మత్ష ీ  ర్ాంగాం యొక్్  వృతిపిర్మైన సాంసయలు మరియు ఇత్ర్ సాంసాయ గత్ నిరిా ణాలు, 

అలాగే మార్క్ టిాంగ్ మెకానిజమ్ష , ఉద్వ. వేలాం, వాంటివాటి ఏరాప టుకు. మరియు అభివృద్ధకిి 

మదుతు ఉాండాలి 
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(9) Disaster risks and climate change (1 of 9) 
(12) Capacity Development (1 of 4) 

పథక్ాం యొక్్  

ముఖ్ీ ాంశాలు 

అధ్యయ యాం పే

రా 

SSF మార్గదర్శ కాలలోని వాకీా లు 

ప్పక్ృతి వైపరీతాీ లు 

- మర్ణాం 

(9) విపతిు 

సాంంవిాంచే 

అవకాశాలు 

మరియు 

వాతావర్ణ మారుప  

9.4 వాతావర్ణ మారుప  లేద్వ సహజ మరియు 

మానవ-ప్ర్చరిత్ విపతిుల వల ేప్పభావిత్మైన 

చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కార్ సాంఘాలకు, త్గన 

చోట సరుుబాటు, ఉప మన మరియు సహాయ 

ప్పణాళిక్లతో సహా సహాయాం మరియు మదుతు 

ఇవవ డానిన  రాష్టషారలు పరిగణిాంచాలి. 

శిక్షణ, సామర్యీ  

అభివృద్ధ ి

(12) సామర్యీ  

అభివృద్ధ ి

12.2 రాష్టషారలు మరియు ఇత్ర్ వాటాద్వరులు, 

ఉద్వహర్ణకు అభివృద్ధ ికార్ీ ప్క్మాల ద్వవ రా, 

చినన -స్థసాయి మత్ష ీ కారులు మార్క్ ట్ 

అవకాశాల నుాండి ప్పయోజనాం పాందాందుకు 

వీలుగా సామర్యీ  నిరాి ణానిన  అాంద్ధాంచాలి. 
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రాష్ట్ర్ల వారీగా విశ్ల ుషణ 

గమనిక్: ఇద్ధ ఆన్ లైన్ లో లభిాంచే, అలాగే సాంక్లనాం చేయబడి మరియు 
శిక్షణా కార్ీ ప్క్మ వెబ్ సైట్ లో అాందుబాటులో ఉాంచబడిన సమాచారానికి 
పరిమిత్ాం చేయబడిాంద్ధ.  

లోత్టుర మరియు ఉపుప నీటి కార్ీ క్లాపాలు ఇాందులో చేర్ే బడలేదు 
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గజరాత్ 
• 11 పథకాలు – రూ ~530 కొటేు 

• 6 వ అధాీ యాం: 8 పథకాలు 

– హౌస్థాంగ్, ప్పమాద బీమా*, SC & 
గరిజనులకు ఇన్ పుట్ సపొర్క ర, 
నావిగేషన్ ఎిడ్ష  (సముప్ద 
ంప్దత్), విదీ  

• 7 వ అధాీ యాం: 3 
పథకాలు 
– మోలిక్ సదుపాయాలు 

(లాీ ాండిాంగ్ సెాంటర్క, హార్బ ర్క 
మదలైనవి) 

*PMMSY బీమా మత్ాిం అాందుబాటులో 
లేదు 
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మహారాష్టషర 
• 5 పథకాలు. ~ రూ 391 కొటేు 

• అధాీ యాం 7: 3 పథకాలు 

–  మోలిక్ సదుపాయాలు 

• అధాీ యాం 9: 1 పథక్ాం 

– ప్పక్ృతి వైపరీతాీ లలో 
మర్ణానికి సహాయాం 

• PMMSY - బ్ర్చక్ప్ 
అాందుబాటులో లేదు, కాబటిర 
ఇచిే న జాబితా ఆధార్ాంగా 
5b,6,7 అధాీ యాలకు 1/3 
ఊహాంచబడిాంద్ధ 
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గోవా 
• 27 పథకాలు రూ ~34 కొటేు 

• అధాీ యాం 5b: 2 పథకాలు 

– సాాంప్పద్వయ ఉచుే లు, 
వలలు, సముప్దాంలో 
ంప్దత్ ద్వవ రా సుస్థయర్మైన 
చేపల వేట 

• అధాీ యాం 6: 13 పథకాలు 

– ఇనుప ట్ సహాయాం 

• అధాీ యాం 7: 12 పథకాలు 

– వెాండిాంగ్, ఐస్ స్థపేాాంటేు, 
ఎగమతి ఆధారిత్ ఫిషాంగ్ 
నౌక్లు 
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క్రాణటక్ 
• 19 పథకాలు, ~రూ. 115 కొటేు 

• అధాీ యాం 5b: 1 పథక్ాం 
(కేటాిాంపు లేదు) 

• అధాీ యాం 6: 8 పథకాలు 
– బీమా, పదుపు, గరిజనులు, 
ఎసీష ల అాంత్రాా గము  
మదలైనవి 

• అధాీ యాం 7: 9 పథకాలు 
– మోలిక్ సదుపాయాలు - 
నౌకాప్ యాలు, చేపల 
మార్క్ టేు 

• అధాీ యాం 12: 1 పథక్ాం 
– ప్పదర్శ న మరియు శిక్షణ 
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త్మిళనాడు 
• 24 పథకాలు, ~రూ. 438 కొటేు 

• అధాీ యాం 5b: 1 పథక్ాం 
– మెరైన్ ఎన్ ఫోర్కష  మెాంట్ కు 

సాంబాంధిాంచినద్ధ 

• అధాీ యాం 6: 16 పథకాలు 
– సేవిాంగ్ష  క్మ్ రిలీఫ్ ముఖీ్ ాంగా బీా న్ 

మరియు లీన్ పీరియడ్ లో, క్టరాఫ్ర 
మొటరైజేషన్, హౌస్థాంగ్, త్పిప పొిన 
వారికి మరియు అర్కసరి న వారికి 
ఉప మనాం, మదలైనవి 

• అధాీ యాం 7: 5 పథకాలు 
– టీూ నా లాాంగ్ లైనరేు, ఇనుష లేటెడ్ 

ఐస్ బాక్టష  లు 

• అధాీ యాం 9 - 2 పథకాలు 
– సహజ ప్పమాద ప్పభావాలు 
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పుదుచేర్కరి 
• 7 పథకాలు ~రూ. 27.6 
కొటేు 

• అధాీ యాం 6: 6 
పథకాలు 
– ఫిషరీ అవసరాలు, 
నిషేధ కాల మదుతు, 
వృది్వపీ  పెనషన్ 
మదలైనవి 

• అధాీ యాం 7: 1 పథక్ాం 
– ఇనుష లేటెడ్ ఐస్ బాక్టష  
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ముగాంపు 
• మదటి ప్పయత్న ాం 

– SSF మార్గదర్శ కాల యొక్్  వివిధ అధాీ యాల క్టరిాంద్ధకి వచేే  పలు భాగాలను పథకాలు 
క్లిగ ఉాంటాి 

– బడ్జటె్ లు ఎలపేుప డూ అాందుబాటులో ఉాండవు - ఎకు్ వగా ఏకీక్ృత్మవవ బడి - బహుళ 
కార్ీ క్లాపాలకు కేటాిాంపులుగా ఉాండవచుే . 

• అధాీ యాలు 5a (పదవీకాలాం), 8 (లిాంగ సమానత్వ ాం)కి సాంబాంధిాంచిన 
పథకాలు ఏ బడ్జటె్ లోనూ గరిాించబడలేదు 

– అవి చటరాం (మరియు అమలు), సాధార్ణ బడ్జటె్ ల క్టరిాందకు వచేే  అవకా ముాంద్ధ కానీ 
ఫిషరీస్ బడ్జటె్ కిాంద కాదు 

• చాలా బడ్జటె్ లైన్ లు మరియు మతిాలకు వీటికి సాంబాంధిాంచినవి 
– (6) సామాజిక్ అభివృద్ధ,ి ఉపాధి మరియు యోగీ మైన పని (పదుపులు, బీమా, ఇన్ పుట్ 

మదుతు) 

– (7) వాలూీ  చైన్, పొస్ర హార్కవ స్ర మరియు వాణిజీ ాం (హార్బ ర్క లు, ఐస్ బాక్టష  లు వాంటి మోలిక్ 
సదుపాయాలు) 

• బడ్జటె్ లైనేు సాంవత్ష ర్ాం నుాండి సాంవత్ష రానికి మారుతాి; కేటాిాంపులు 
మరియు పాంపిణీ చేయబడిన మత్ాిం ఎపుప డూ సరిపొవాలని లేదు 
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