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WTO ఄంటే ఏమిటి? 

 క నియమ-అధారిత సంసథ, ప్ప్స్తుతం 164 సభ్య  దేశాలతో, 1994లో స్థ థ ింంబడింంి, దాని 

సభ్యయ ల మధ్య  వాణిజ్య  సండంధాల నిర్వ హణకు ాధార్ణ సం థా గత ఫ్రేమ్ వర్క్  ను 

ఄంిస్తుంి 

స్థప్ర్యయ వర్ణానిి  ర్క్షంబడం మరియు సంర్క్షంబడం కోసం స్థస్టథర్మై  ఄభివృిధ లక్ష్యయ నికి 

ఄనుగుణంగా ప్ప్ప్ంబ వ రులను సరై  రీతిలో ఈప్యోగంచుకోవడానికి ఄనుమతిస్తుంి 

స్థతర్గని సహజ్ వ రుల ప్రిర్క్షణకు సండంధంచి  నిడంధ్ లను అమొిస్తుంి 



మెరైన్ క్యయ ప్చ ర్క ఫిషరీస్ మరియు 
ఄభివృిధ చందుతు ి  దేశాలు 

స్థ2020లో వర్ల్డ ్మెరైన్ క్యయ ప్చ ర్క ఫిషరీస్ ఈతప తిు: 78.8 మిలియన్ టనుి లు (1996లో గరిష ిస్థ థ ి 

87.7 మిలియన్ టనుి లు: 24 సంవతి ర్యల క్రరితం!) 

 మెరైన్ క్యయ ప్చ ర్క ఫిషరీస్ ఈతప తిులో ఄభివృిధ చందుతు ి  దేశాల వాటా: 65% 

స్థ ప్ప్ప్ంబంలోని మదటి ప్ి సముప్ద చేప్ల ఈతప తిుదారులలో ఐదు ఄభివృిధ చందుతు ి  

దేశాలు ఈన్ని ి: చైన్న (15%); ఆండోనేషియా (8%); పెరూ (7%); భార్తదేశం (5%); వియత్ి ం 

(4%) 

 ప్ప్ప్ంబ ఫిషింగ్ స్థ ట్  (2020): 2.68 మిలియన్ నౌకలు (2/3వ వంతు అస్టయాలో ఈన్ని ి) 

స్థఈపాధ; 38 మిలియనుట, వీరిలో 79% మంి అస్టయాలో మరియు 13% అఫ్రరిక్యలో ఈపాధ 

పందుతున్ని రు 

స్థమూలం: ి స్థ ి్  అఫ్ర వర్ల్డ ్ఫిషరీస్ ఄండ్ అక్యవ కలచ ర్క 2022 (FAO) 



మెరైన్ ఫిష్ స్థ ి కి్ర  స్థస్టథతి 

స్థరొయయ లు, గ్రూప్రుట, ారిన్్ లు (ఆంింయన్ అిల్డ ారిన్్ తో సహా), సౌత్ ఄమెరికన్ ింల్డ చార్క,్ 
ప్టాగోనియన్ టూత్ ఫిష్, ఄమెరికన్ కప్డ ్ఒసెరి్క, ఄడలోన్ మరియు హార్కి  మాకెరెల్డ వంటి ఄనేక 
స్థ ి క్ర లు ఄధకంగా చేప్లు ప్టడిడ్ాి (FAO 2020) 

 నిలకడలేని స్థ థ ిలో చేప్లు ప్టి ి సముప్ద నిలవ ల వాటా 1974లో 10% నుంిం 2019లో 35.4%కి 
పెరిగంి. 

 భార్తదేశంలో చేప్ల నిలవ ల స్థస్టథతి: 34% నిలకడగా ఈన్ని ి; 36% ఄధకంగా చేప్లు ప్టిారు; 27% 
మంి కోలుకుంటున్ని రు మరియు 3% ఒవర్క ఫిషింగ్ స్థస్టథతిలో ఈన్ని రు 

స్థభార్తదేశంలో సముప్దతీర్ ఫిషింగ్ గ్రౌండ్ి  క్షీణింబడం; క్యంటినంటల్డ షెల్డ్  లోని లోతై  
ప్డర్యంత్లకు ఫిషింగ్ గ్రౌండ్ ల విసుర్ణ (సత్య  ందన్, T.V. మరియు ఆతరులు. 2021) 

స్థ2011 నుంిం భార్తదేశంలో ఫిషింగ్ ప్ప్యతి ంలో ఄనియంత్రిత పెరుగుదల భార్తీయ చేప్ల 
నిలవ ల పేలవమై  స్థస్టథతి వెనుక ఈంి 

స్థచేప్ల నిలవ ల సంర్క్షణ మరియు నిర్వ హణకు ఈమమ ిం విధా ం ఄవసర్ం 



దోహా డెవలప్డ మెం్ రౌండ్ (2001) 

స్థఄభివృిధ చందుతు ి  దేశాలకు ఇ ర్ంగం యొక్  

ప్డర్యముఖ్య తను ప్రిగణ లోకి తీస్తకొని మతి య  ర్యితీలపై 

WTO విభాగాలను సప షంి చేయంిం మరియు మెరుగుప్ర్బంిం 



WTO కోసం 'సబ్సి డీ' ఄంటే ఏమిటి? 

WTO సభ్యయ ని భూభాగంలో ప్ప్భ్యతవ ం లేదా ప్బ్సటక్ర బాడీ దావ ర్య ఏదైన్న 

అరి థక సహక్యర్ం నేరుగా నిధుల డిలీ దావ ర్య లేదా పై  పేర్ొ  ి  ర్యడిం 

దావ ర్య లేదా ఏదైన్న అదాయ మదదతు లేదా ధ్ర్ మదదతు ఈ ి టటి తే 

మరియు ప్ప్యోజ్ ం ఄంింబడడుతుంి (1994 సబ్సి డీలు మరియు 

కౌంటర్క వైలింగ్ బర్య లపై WTO ప్ప ందం) 

భార్తదేశ సందర్భ ంలో సముప్ద చేప్ల వేటకు ర్యితీలు: ఫిషింగ్ 

ఒడను నిరిమ ంబడానికి, పు రుదధరింబడానికి లేదా అధునీకరింబడానికి 

ర్యితీలు; మెరైన్ ఆంజిన్ కొనుగోలుకు సబ్సి డీలు, OBMలు, ఫిషింగ్ గేర్క, 

ఫిష్ ఫండర్క; ఆంధ్  ఖ్రుచ లకు సబ్సి డీలు మదలై వి. 
 

 



ఫిషరీస్ సబ్సి డీలపై WTO ప్ప ందం 
(17 జూన్ 2022) 

చేప్ల నిలవ లను పు రిి రిమ ంబడానికి ఈదేదశంచి టటి తే, ఫిషింగ్ లేదా ఫిషింగ్ 

సండంధత క్యర్య కలాపాలకు అ ర్యితీలు మంజూరు చేయంిం లేదా 

కొ ాగంబంిం 

సభ్యయ ని జండాను ఎగుర్వేయని నౌకలకు ర్యితీలు మంజూరు చేేటపుప డు 

తగ  నియంప్తణ 

ఄజా్ఞత స్థస్టథతిలోని ఫిషింగ్ స్థ ి క్ర లకు సబ్సి డీలు మంజూరు చేేటపుప డు తగ  

నియంప్తణ 

 IUU ఫిషింగ్ లో నిమగి మై  ఒడ లేదా అప్ేటర్క కు ఎటువంటి ర్యితీలు 

మంజూరు చేయడడవు లేదా కొ ాగంబడడవు 

ఄధకంగా వేటాడడడ ్స్థ ి క్ర ల ఫిషింగ్ కు ర్యితీలు లేవు 

తీర్ ప్డర్యంత ర్యష్టషంి లేదా ప్డర్యంతీయ మతి య  నిర్వ హణ సంసథ లేదా ఏర్యప టు 

(RFMO/A) ఄధక్యర్ ప్రిధకి వెలుప్ల ఈ ి  ప్డర్యంతంలో చేప్లు ప్టడిానికి 

ర్యితీలు లేవు. 



1. IUU ఫిషింగ్ కు ర్యితీలు 

స్థబటవిిరుదధమై , నివేింబడడని మరియు ప్కమడద్ధధకరింబడడని (IUU) 

చేప్ల వేటలో నిమగి మై  నౌక లేదా అప్ేటర్క కు సబ్సి డీలను 

నిషేధంబంిం 

స్థ‘ఄప్కమ చేప్ల వేట’ ఄనేి ఄనుమతి లేకుండా లేదా తీర్ ప్డర్యంత 

ర్యష్టషంి/RFMO/A బటిాలు మరియు నిడంధ్ లను ఈలటంఘంచి చేప్లు 

ప్టడిానిి  సూచిస్తుంి; 'నివేింబని చేప్ల వేట' ఄనేి జ్ఞతీయ బటిాలు 

మరియు నిడంధ్ లకు విరుదధంగా నివేింబడడని లేదా తపుప గా 

నివేింబడిం  చేప్ల వేట క్యర్య కలాపాలను సూచిస్తుంి; మరియు 

‘ఄనియంత్రిత చేప్ల వేట' ఄనేి వరి ుంచే ప్రిర్క్షణ మరియు నిర్వ హణ 

బర్య లు లేని ప్డర్యంత్లలో లేదా స్థ ి క్ర ల కోసం చేప్లు ప్టడిానిి  

సూచిస్తుంి. 



IUU ఫిషింగ్ మరియు సబ్సి డీలు 

చేప్లు ప్టడిానికి ఄనుమతి తీస్తకోవడం, క్యయ చ్ లను నివేింబడం మరియు 
సంర్క్షణ మరియు నిర్వ హణ బర్య లకు ర్యితీలు లోడిం ఈంటాి 

ఒడ లేదా అప్ేటర్క త  ఄధక్యర్ ప్రిధలోని ప్డర్యంత్లోట  IUU ఫిషింగ్ లో నిమగి మై 
ఈన్ని ర్ని నిశచ యాతమ కంగా నిర్యధ రింబడానికి తీర్ప్డర్యంత ర్యష్టషంి, స్థ ట గ్ స్థ ి్  లేదా 
RFMO/Aపై బాధ్య త ఈంి; దాని జండాను ఎగుర్వేే నౌకల దావ ర్య; లేదా 
ప్డర్యంత్లలో మరియు దాని ఄధక్యర్ ప్రిధలోని జ్ఞతుల కోసం వరుసగా 

తీర్ ప్డర్యంత సభ్యయ డు ఫిషరీస్ సబ్సి డీలపైని కమిటీకి నిశచ యాతమ క నిర్ ణయానిి  
తెలియజే ుాడు 

తేద్ధ 26.05. 2022 న్నటికి ఐదు భార్తీయ లాంగ్ లై రుట హందూ మహాసముప్దం 
టూయ న్న కమిషన్ (IOTC) IUU వెసెి ల్డి  లిస్ ిలో ఈన్ని ి (మరియు న్నలుగు 
భార్తీయ లాంగ్ లై రుట IOTC ఄధీకృత నౌకల రిక్యర్ులో ఈన్ని ి- ఆవనీి  ఫిషరీస్ 
సేవ  అఫ్ర ఆంింయా యాజ్మా య ంలో ఈన్ని ి) 

  



జ్ఞతీయ ఄధక్యర్ ప్రిధలోని 
ప్డర్యంత్లు మూలం: టఫ్రిి  
విశవ విదాయ లయం (గూగుల్డ) 



IUU ఫిషింగ్ మరియు ఄభివృిధ 
చందుతు ి  దేశాల ప్ప్తేయ క మరియు 
భేదాతమ క అదర్ణ(SDT) 

 IUU ఫిషింగ్ లో నిమగి మై  ఒడ లేదా అప్ేటర్క కు ఇ ప్ప ందం 

ఄమలులోకి వచిచ  పుప డు ర్యితీలు మంజూరు చేయడడని లేదా 

నిర్వ హంబడడలేదని నిర్యధ రింబడానికి WTO సభ్యయ లు బటిాలు, 

నిడంధ్ లు మరియు ప్రిపాలన్న విధాన్నలను కలిగ ఈండాలి. (చాలా 

మటుకు, 2024 న్నటికి ఄనిి  దేశాలకు)  

 

కనీసం 2026 వర్కు ఄభివృిధ చందుతు ి  దేశాలకు IUU ఫిషింగ్ కు 

ర్యితీలు మి హాింపు (SDT నిడంధ్ ) 



2. ఒవర్క ఫిష్ ్స్థ ి క్ర లకు సండంధంచి 
సబ్సి డీలు 

 ఒవర్క ఫిష్ ్స్థ ి క్ర ల ఫిషింగ్ కోసం ర్యితీలు మంజూరు చేయడడవు లేదా నిర్వ హంబడడవు, 

 ఒవర్క ఫిష్ ్స్థ ి క్రి  ఄంటే గరిష ిస్థస్టథర్మై  ిగుడిం (MSY) స్థ థ ి వదద లేదా దానికి దగ గర్గా ఈ ి వి. (FAO 

2018. ి స్థ ి్  అఫ్ర వర్ల్డ ్ఫిషరీస్ ఄండ్ అక్యవ కలచ ర్క. FAO. రోమ్)  

 భార్తదేశం నుంిం ఒవర్క ఫిష్ స్థ ి క్రి  యొక్  కొనిి  ఈదాహర్ణలు: 

 గుజ్ర్యత్: పీతలు, ఫ్రరిగే్ మరియు బుల్లట్  టూయ న్నస్, లిజ్ఞర్క ్ఫిష్ లు, ఆతర్ స్థూట పీడ్ి , ఆతర్ పెర్కచ  లు, 

పెనైడ్ రొయయ లు, ేస్, రిడబ న్ ఫిష్, స్టలవ ర్క పామ్ ఫ్రరె్ి , సోల్డి , థ్రరెడ్ ఫిన్ బ్రరీమ్ి , థ్రరిాి  మరియు 

వోల్డ్  హెర్కరింగ్ 

 మహార్యష్టష:ి స్థబాట క్ర పామ్ ఫ్రరె్, క్యయ ్ ఫిష్ లు, పీతలు, ఆంింయన్ మాకేరెల్డ, లిటిల్డ టనీి , లిజ్ఞర్క ్ఫిష్, 

అిల్డ ారిన్్, ఆతర్ స్థూట పీడ్ి , ఆతర్ పెర్కచ  లు, పెనైడ్ రొయయ లు, ా్ డ్ి , సోల్డి  మరియు థ్రరిాి  

 గోవా: అిల్డ ారిన్్ 

 కర్యి టక: స్థబాట క్ర పామ్ ఫ్రరె్, ఆంింయన్ మాకేరెల్డ, ఆతర్ స్థూట పీడ్ లు, ఆతర్ పెర్కచ  లు, ఆతర్ ారిన్స్, 

ా్ డ్ి , స్టలవ ర్క పామ్ ఫ్రరె్ి  మరియు థ్రరెడ్ ఫిన్ బ్రరీమ్ లు 

 కేర్ళ: అంకోవీస్, ఆతర్ స్థూట పీడ్ి , ఆతర్ పెర్కచ  లు, పెనైడ్ రొయయ లు, ా్ డ్ి  మరియు షార్క్ ి  



ఄధకంగా వేటాడడడ ్ఫిష్ స్థ ి కి్ర : 
భార్తదేశ తూరుప  తీర్ం 

స్థప్శచ మ బంగాల్డ: క్య్ ఫిష్, పీతలు, హలాి  షాడ్, పెనైడ్ రొయయ లు మరియు సోల్డి  

స్థింషా: బంబాిడక్ర, పీతలు, హార్కి  మాకేరెల్డ, ఆంింయన్ మాకేరెల్డ, న్నన్-పెనైడ్ రొయయ లు, 

ఆతర్ స్థూట పీడ్ి , ఆతర్ పెర్కచ  లు, త్రిాి  

స్థఅంప్ధ్ప్ప్దేశ్: హార్కి  మాకేరెల్డ, లిజ్ఞర్క ్ఫిష్, పెనైడ్ రొయయ లు, స్ట్ ప్డ జ్ఞక్ర టూయ న్న, ాప టెడ్ సీర్క 

ఫిష్ 

స్థతమిళన్నడు: సెఫలోపాడ్ి , గో్ ఫిష్, ఆతర్ ారిన్స్, స్ట్ ప్డ జ్ఞక్ర టూయ న్న, థ్రరెడ్ ఫిన్ బ్రరీమ్ి  

 Source: Sathianandan, T.V. et al. 2021. Status of Indian marine fish stocks: modelling stock 

biomass dynamics in multigear fisheries. ICES Journal of Marine Science, Volume 78, Issue 5, 

August 2021, Pages 1744–1757 

  



మి హాింపులు మరియు ర్యితీలు 

స్థచేప్ల నిలవ లను పు రిి రిమ ంబడానికి ఄమలు చేయడింతే ఄటువంటి ర్యితీలు మంజూరు 

చేయడడత్ి మరియు కొ ాగంబడడత్ి (ఄటువంటి ర్యితీలకు ఈదాహర్ణలు: 

ామాజిక సరుదబాటు చలిటంపులు, ఫిషింగ్ ఒడలను ఫిషింగ్ నుంిం దూర్ంగా ఈంబడానికి 

చలిటంపులు, శాశవ తంగా లేదా త్త్్ లికంగా లక్షయ ంగా చేస్తకోవడానికి ప్ప్త్య మాి య జ్ఞతులను 

కనుగొ డం; ఄద పు ామర్యథ య నిి  స్థ ి క్ర ల స్థస్టథతి మూలాయ ంక ంలో సహాయం చేయడానికి 

ఈప్యోగంబడం, ఫిషింగ్ వెసిె లట శాశవ త విర్మణ కోసం చలిటంపులు మదలై వి)(Source: See: 

Murawski. 2010. Rebuilding depleted fish stocks: the good, the bad, and, mostly, the ugly.  ICES 

Journal of Marine Science, Volume 67, Issue 9, December 2010, Pages 1830–1840) 

స్థఄభివృిధ చందుతు ి  దేశాలలో ఄధకంగా వేటాడడడ ్ఫిష్ స్థ ి క్ర లకు ర్యితీలు 2026 

వర్కు(చాలా మటుకు) 

స్థమి హాింబడడ్ాి  

స్థకొనిి  షర్తులకు లోడిం విప్తుు సహాయం కోసం ూడా ర్యితీలు మంజూరు చేయడడత్ి 

  

  



3. ఆతర్ సబ్సి డీలు 

స్థతీర్ ర్యష్టషంి యొక్  ఄధక్యర్ ప్రిధకి వెలుప్ల మరియు RFMO/A ామర్యథ య నికి వెలుప్ల చేప్లు 

ప్టే ినౌకలకు ర్యితీలు నిషేధంబడడ్ాి 

స్థసభ్య దేశపు జండాను ఎగుర్వేయని నౌకలకు సబ్సి డీలు మంజూరు చేేటపుప డు తగ  

సంయమ ం పాటించాలి 

స్థఄజా్ఞత జీవ స్థస్టథతిని కలిగ ఈ ి  స్థ ి క్ర లకు సండంధంచి  ఫిషింగ్ క్యర్య కలాపాలకు ర్యితీలు 

మంజూరు చేేటపుప డు తగ  సంయమ ం పాటించాలి 



నోటిఫికేషన్ ఄవసర్యలు 

స్థసబ్సి డీలు మరియు కౌంటర్క వైలింగ్ బర్య లపై ప్ప ందం కింద రెగుయ లర్క నోటిఫికేషన్ 

బాధ్య తలు (ప్ప్తి మూడు సంవతి ర్యలకు) 

స్థ"ాధ్య మై ంత మేర్కు": సబ్సి డీలను పందే ఫిషరీలలోని చేప్ల నిలవ ల స్థస్టథతి (ఄవి: ఄధకంగా 

వేటాడడడ్ాయా? గరిషంిగా స్తస్టథర్ంగా వేటాడడడ్ాయా? తకు్ వగా వేటాడడడ్ాయా?); ప్రిర్క్షణ 

మరియు నిర్వ హణ బర్య ల ఄమలు; స్థ ట్  ామర్థయ ం; సబ్సి డీ రూప్ంలో ఫిషింగ్ ప్ప్యోజ్ ం 

పందుతు ి  వారి పేరు మరియు గురిుంపు సంఖ్య ; సబ్సి డీ ఄంించి  ఫిషరీలలో జ్ఞతుల 

వారీగా క్యయ చ్ డేటా 

స్థఫిషరీస్ సబ్సి డీలపైని కమిటీకి వారికి నోటిఫికేషన్: IUU ఫిషింగ్ లో నిమగి మై ఈ ి టుట 

ధ్ృవీకరింబడిం  ఒడలు మరియు అప్ేటర్ ట జ్ఞబ్సత్; నిషేధాలను ఄమలు చేయడానికి 

తీస్తకు ి  బర్య లు; బటిాలు, నిడంధ్ లు మరియు ప్రిపాలన్న విధాన్నలతో సహా మతి య  

పాల  యొక్  వివర్ణ; RFMO/Aకి సండంధంచి ఆలాంటి విధాన్నలు 



ప్ప ందం యొక్  ముగంపు 

స్థ (WTO యొక్  ఄతుయ  ి త స్థ థ ి నిర్ ణయాధక్యర్ సంసథ ఄి  జ్ ర్ల్డ కౌనిి ల్డ చేత వేే విధ్ంగా 

నిర్ ణి ంబడడకపొతే తప్ప ) ప్ప ందం ర్దుద చేయడడాలని లేని ప్క్షంలో 2028 న్నటికి ఒవర్క 

కెపాస్టటీ మరియు ఒవర్క ఫిషింగ్ సబ్సి డీలు నిే దశంబడడాలి 



భార్తదేశం పై ప్రిణామాలు 

స్థ2026 న్నటికి భార్తదేశంలోని ఄనిి  సముప్ద ప్డర్యంత్లకు సండంధంచి  బటిాలు, 

నిడంధ్ లు మరియు ప్రిపాలన్న విధాన్నలను ఄభివృిధ చేస్ట ఄమలు చేయాలి 

స్థ2026 తర్యవ త ఆతర్ తీర్ ప్డర్యంత ర్యష్టషిాల ప్రిధలోని నీటిలో చేప్లు ప్టే ినౌకలతో సహా IUU 

ఫిషింగ్ ఒడల యొక్  నిశచ యాతమ క నిర్ ణయం 

స్థఄధకంగా వేటాడడిం  చేప్ల నిలవ లను లక్షయ ంగా చేస్తకునే ఫిషింగ్ నౌకలకు ర్యితీలు 

పింగంబడడవు 

స్థEEZలో, ఎతెతు  సముద్రర్యలలో మరియు ఆతర్ తీర్ప్డర్యంత ర్యష్టషిాల నీటిలో భార్తీయ జండాతో 

ూిం  నౌకలకు చేప్ల వేటకు సండంధంచి  బటిాలు మరియు నిడంధ్ లు 

స్థEEZ మరియు ప్డర్యదేశక సముప్దం (ఄంతః మరియు ఄంతర్క-ర్యష్టష ిఏర్యప టుట, EEZలో వ రులను 

ప్ంచుకోవడం, భార్త ఄధక్యర్ ప్రిధలోని వెలుప్లి ప్డర్యంత్లలో చేప్లు ప్టేంిదుకు నౌకలకు 

ఄధక్యర్ం) కోసం సమప్గ మతి య  నిర్వ హణ ఫ్రేమ్ వర్క్  ను ఄభివృిధ చేయాలి. 



మంచి సబ్సి డీలకు ఈదాహర్ణలు 

◦స్తస్టథర్మై  మరియు లో-క్యర్బ న్ ఫిషింగ్ ిశగా ప్ప్యాణం; 

◦సముప్ద జీవవైవిధ్య ం మరియు ప్ర్యయ వర్ణ వయ వసథలను ర్క్షంబడానికి; 

◦ స్థ థ నిక వినియోగదారులకు న్నణయ మై  మరియు అరోగయ కర్మై  మతి య  

సర్ఫర్యను మెరుగుప్ర్బడం; 

◦చి ి -స్థ థ ి తీర్ప్డర్యంత మతి య  సంప్దను పు రుదధరింబడానికి; 

మరియు 

◦మతి య  ప్రిప్శమలో నైపుణాయ లు మరియు ప్ని ప్రిస్టథతులను 

మెరుగుప్ర్బడం. 



ధ్ య వాదాలు 


