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రాబ్ అంబడీ

మతు్ లారా,

19 ఫరిభ్వర ్2018న భువనశే్వర్ లో ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ. ఆధ్వరంలో నాణయూత, ప్మాణాల పరశ్ోధనా కేందా్ నిని 
పా్రంభించామని చెపపుడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. అధునాత సదుపాయాలతో ఏరాపుట్చేసరిన ఈ 
కేంద్ంలో చేపల మర్యు అనుబంధ ఉతపుతు్త లోలి  క్లి రో ఎంఫరినకిల్ మర్యు నెైటో్ ఫూయూరన్ మ�టాబాలిటిక్స్ 
కర్ సంబంధంిచి పరీక్షలు చయేబడతాయి. నషేనల్ అకిరేడషేన్ బో ర్డు ఫర్ టెసరిటింగ్ అండ్ కలిబే్షన్ లేబరేటరీస్ 
(NABL)నుంచి గుర్్తంపు సాధించింది. అలాగే ఎక్స్ పో ర్టి ఇన్ సెపుక్షన్ కౌనిస్ల్ ఆఫ్ ఇండియా (EIC)
అనుమతించింది. ఈ లాయూబరేటరీలో మారెకుట్ ఉనని పెైైవేట్ కంపెనీల కంట్ తకుకువ ధరకు పరీక్షలు 
చేసరి ర్పో ర్టి ఇసు్త ంది. 

విశాఖపటనింలో జర్గ్న ప్భుత్వం బాగసా్వమయూ ఒపపుంద సదసుస్ 2018 సందర్ంగా కేంద్ వాణిణయూ, 
పర్శరేమల మంతి్ గౌరవనీయుల�ైన శ్రే సురేష్ ప్భు మర్యు గౌరవనీయుల�ైన ఆంధ్ప్దేశ్ ముఖయూమంతి్ 
శ్రే. ఎన్. చంద్బాబునాయుడిగా చేతుల మీదుగా  షరి్ంప్ రెైతులకు ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. నమోదు కార్డు లు 
జారీ చేస్ ప్కిరేయ పా్రంభించడం జర్గ్ంది. ఈ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. నమోదు కార్డు లోలి  రెైతులకు ప్తేయూకంగా ఓ 
యూనిక్ గుర్్తంపు నంెబర్ ఇవ్వడం జర్గుతుంది. దీంతో పాట్ అతయూసవర సమయాలోలి  సపుందంిచడానికి 
క్డా వీల�నై నంెబర్ తో పాట్ ఇందులో గుర్్తంపు పొ ందని రెతైులకు సంబంధంిచిన పా్ధమక సమాచారం 
ఉంట్ంది. సముద్ఆహార ఉతపుతు్త ల విషయంలో ఇది అతయూంత సమరధివంతంగా స్వలు అందించడానికి 
ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ. తీసుకొచిచిన వినూతని విధానం. ఇందులో భాగంగా దశేంలోని ఆకా్వ రంగంలోని ఎగుమతుల 
విషయంలో రెైతులకు తల�తు్త తునని ఇబబుందులను అధిగమంచడంతో పాట్.. ఎగుమతిదార్ల తమ 
వినియోగదార్లోలి  నమ్మకం కలిపుంచేందుకు ఈ విధానం ఎంతో దోహదపడుతుంది. 

ఆకా్వ పర్శరేమ ప్తి ఏటా గణనీయమ�నై పరె్గుదల కనిపరిసో్త ంద.ి 2017లో మొత్తం 83.6 మ�టి్క్ టనునిలు 
నమోదు అయిందని గోలి బ్ ఫరిష్ నివేదికలు చెబుతునానియి. అదే సమయంలో 2017లో సముద్ చేపల 
ఉతపుతి్త  90.4 మ�టి్క్ టనునిలతో నిలకడగా ఉననిట్టి  నివేదిక చెబుతోంది. సముద్ చేపల ఉతపుతు్త లు 
ఎకుకువగా ఫడీ్ ఉతపుతు్త ల క్సం వినియోగస్ు్త నానిర్. దంీతో పో లిచిత ేఆకా్వ ఉతపుతు్త లు చపెపుక్దగ్గసాథి యిలో 
మనుషుల ఆహారం క్సం ఎకుకువగా వినియోగ్సు్త ననిట్టి  నివేదికలు తెలిపాయి. సముద్ ఉతపుతు్త ల 
ఎగుమతులోలి  భారతదేశానికి మ�ర్గెైన రాయూంకు ఉంది. ప్సు్త తం ప్పంచంలో సీఫుడ్ ఎగుమతి చేసు్త నని 
దేశాలోలి  నాలుగో సాథి నంలో ఉంది. అదే సమయంలో షరి్ంప్ ఎగుమతిదార్ల దా్వరా ఆదాయం క్డా 
గణనీయంగా పెర్గుతుంది.
 
ఆఏడాద ిర్యయూల ఉతపుతి్తదార్ల నుంచి ఉతపుతి గణనీయంగా పర్ెగ్నట్టి  మారెకుట్ నివదేకిలు చబెుతునానియి. 
ఢిమాండ్, ధరలు అధికంగా ఉండడంతో ఉతపుతి్త  పెర్గ్నట్టి  తెలుసు్త ంది. సర్గా్గ  ఈ సమయంలో జాగరేత్తలు 
తీసుకుంటే మర్ంత మ�ర్గెైన ఫలితాలు వసా్త యి. తమ ఉతపుతు్త లను నేర్గా పంపకుండా అదనపు 
విలువ లబ్ంచేలా సదుపాయాలను ఉపయోగ్ంచుక్వాలి. 

ఇటీవల, ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. మీక్ సదుపాయం అందుబాట్లోకి తీసుక్చిచింది. ఆన్ ల�ైన్ పో రటిల్ “ఫరిష్ 
ఎక్స్ ఛేంజ్” రెైతులు ఇందులో నమోదు చేసుకుని ర్జిసటిర్డు ఎగుమతిదార్లకు వికరేయించడానికి ముందు 
తమ ఉతపుతు్త లను ఇందులో ప్దర్్శంచుక్వచుచి. తదా్వరా దళార్లు బెడద తపుపుతుంది. ఇది అట్ 
రెతైులకు, ఇట్ ఎగుమతిదార్లకు ఆర్ధికంగా లబ్ధి  చకే్తుంద.ి రైెతులకు ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ. ఫలీ్డు  సరిబబుందతిో 
పాట్ NaCSA క్ఆర్డునటేర్స్ సాయం అందసిా్త ర్. రెతైులు “ఫరిష్ ఎక్స్ ఛంేజ్” పో రటిల్ లో రజ్ిసటిర్ అయి్యూందుకు 
సాయపడతార్.మీకు మార్గదర్శనం చేసా్త ర్. రెైతులకు, ఎగుమతిదార్లకు మా సూచన ఒకకుటే.. మీర్ 
ఈ ఉచితంగా అందిసు్త న ఫరిష్ కేచింజ్ టే్డ్  స్వలను సమరథివంతంగా వినియోగ్ంచుక్ండి. 

ధనయూవాదాలు.

డాకటిర్ ఎ.జయతిలక్ ఐ.ఎ.ఎస్
ఛెైర్మన్

మీ క్సం                                                                                                                        ఎం.పరి.ఇ.డరి.ఎ.
వార్తాలేఖ



డిసెంబర్ 2017 నుంచి
 అమ�ర్కా ర్యయూల దిగుమతులు

మారెకుటింగ్ న్్యస్                                                                                                                        

డిసెంబర్ 2017లో, 59,782 ఎంటీల ర్యయూలు అమ�ర్కాకు దిగుమతి 
అయాయూయి. 2016 డిసెంబర్ కంటే 10.7 శాతం ఎకుకువ. 2017 డిసెంబర్ 
సాధయూమ�నైంత ఎకుకువ ర్యయూల ఉతపుతు్త లు భారత్ కు ఎగుమతి అయాయూయి. 
2016 లో 14,315 ఎంటీలు ఎగుమతి అయితే. డిసెంబర్ 2017లో 18, 
980 హెట్ిక్ టనునిలు పంపాం. 2017 కేలండర్ సంవతస్రానికి, అమ�ర్కా 

6,64,119 MT ర్యయూలు దిగుమతి చేసుకుంది. అంతకుముందు ఏడాది 
డిసెంబర్ 2016లో 6,03,542 మ�టి్క్ టనునిల మాత్మే దిగుమతి 
చేసుకుంది. అంటే 10.04శాతం పెర్గ్ంది. 2017 ఒకకు భారత్ నుంచే 
2,13,963 MT, ఉండగా. 2016లో కేవలం 1,53,956 MT మాత్మే.

డిసెంబర్ 2017 లోఅమ�ర్కాకు ర్యయూల ఉతపుతు్త ల వివరాలు మ�టి్క్ టనునిలోలి

దేశం ప్ర్ డిసెంబర్-16 డిసెంబర్-17 జనవర్-డిసెంబర్ 2016 జనవర్-డిసెంబర్ 2017
అర�జైింటీనా 860 1,334 7,732 12,534
ఆస్టట్ రేలియా 12 33 31 103
బింగాలి దేశ్ 516 105 4,102 1,294
బెలైియిం 65 0 212 102

బెరజిల్ 0 0 8 0
బుర నెై 0 0 26 1
బరామా 17 4 174 299

క�నడా 84 96 3,922 1,802

చీలి 9 28 120 101
చెైనా 3,894 4,011 34,783 46,009
చెైనా ‐ హాింకాింగ్ 1 6 55 69

కొలింబ్య 0 3 44 87
కోసాట్ రికా 4 2 71 75
సెైపరస్ 0 0 19 0
డెనామార్క్ 1 3 83 45
ఈక�్వడార్ 4,965 5,169 73,128 71,787
ఎల్ సాల్్వడార్ 2 6 25 31
ఘనా 0 0 0 9

గ్రీన్ లాిండ్ 0 0 2 21
గాింట్్వలేమా 366 140 2,874 2,818
గ�ైయానా 767 728 8,394 9,289
హ�ైతీ 0 0 0 0
హో ిండరస్ 654 969 3,647 5,649

ఐలాిండ్ 0 0 0 35

ఇండియా 14,315 18,980 1,53,956 2,13,963

ఇిండోనేష్యా 9,212 10,815 1,17,108 1,18,033

ఇటలీ 0 0 0 16
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ఐవర్ కోస్ట్ 0 0 0 0
జమెైకా 0 0 0 0

జపాన్ 1 1 2 3
మడగాసక్ర్ 0 0 28 0
మలేస్యా 28 1 260 254
మెక్స్కో 2,188 3,960 25,326 28,539
మొరాకో 0 0 1 0
నెథరాలి ిండ్ 0 1 0 14
న్్య కా్యలిడోనియా 0 0 24 18
న్్యజిలాిండ్ 0 0 16 0
నికారుగా్వ 383 388 2,497 1,837
నెైజీరియా 24 0 124 129
నారే్వ 0 0 16 19

ఒమన్ 0 0 0 3

పాక్సాతా న్ 35 11 261 229

పనామా 413 225 3,066 2,623

ప్టరు 727 815 9,511 9,950
ఫ్లిపీపీన్స్ 271 337 2,158 2,560
ప్ రుచిగల్ 0 4 26 19
రష్యన్ ఫెడరేషన్ 0 0 1 0

సౌది అరేబ్యా 70 0 1,030 0

సెనేగల్ 0 0 28 11

స్ింగప్ర్ 0 0 1 1

సౌత్ కొరియా 19 12 121 97
సెపీయన్ 0 1 69 82
శ్రీలింక 27 3 171 168
సురేనేమ్ 47 19 474 379
సీ్వడన్ 0 0 0 6
తెైవాన్ 14 6 130 172

థాయ్ లాిండ్ 8,822 6,656 81,152 74,552

యునటెైడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 14 75 233 383

యునటెైడ్ క్ింగ్ డమ్ 0 0 0 0
వెనుజులా 266 169 2,903 2,076
వియతానేిం 4,929 4,666 63,397 55,823
మొత్తం 54,022 59,782 6,03,542 6,64,119

సమాచారం: NOAA ఫరిసరీస్,ఆపీస్ ఆఫ్ సెైన్స్ అండ్ టెకానిలజి

మారెకుటింగ్ న్్యస్                                                                                                                        
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నెట్ ఫరిష్ తో పాట్ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. రీజనల్ 
డివిజన్, కొచిచి కలిసరి సంయుక్తంగా 
ఈ ప్దర్శన ఏరాపుట్ చేశాయి. 

“సో షరిటల్” రెండో  అంతరాజా తీయ సంపో జియం  ఇందులో క్డా మరో 
అంతరా్గంగా ఉంద.ి అపరిలి కషేన్ ఇన్ ఫరిషరీస్ అండ్ ఆకా్వకలచిర్ యూజింగ్ 
రమ్ోట్ సనెిస్ంగ్ ఇమజేరీ (సఫార)ీ’ ని జనవర ్1517 మధయూ కొచిచిలో సరి.ఎం.
ఎఫ్.ఆర్.ఐ. నిర్వహించింద.ి ఇందులో ఓ సాటి ల్ లో సముద్ చపేల ఉతపుతు్త లకు 
సంబంధించిన సమాచారం, చేపల  భద్పరచడం,  నిర్వహణ,  ఆకా్వ 
చరె్వుల నిర్వహణకు చంెదని సమస్త  సమాచారం సందర్శకుల క్సం అకకుడ 
ఉంచబడింది. ప్జల నుంచి ప్దర్శనకు అధుబుతమ�ైన సపుందన వచిచింది.

ఆలబుర్టియన్ ఇంటరేనిషనల్
ఎడుయూకేషన్ ఎక్స్ పో  2018

2018,  జనవర్ 4-6 మధయూ  ఎరానికులంలోని సెయింట్ ఆలబుర్టిస్ కాలేజీ 
కాయూంపస్ లో ఆల్ బర్టియన్ ఇంటరేనిషనల్ ఎడుయూకషేన ఎక్స్ పో  నిర్వహించింద.ి 
ఇందులో భాగంగా నటె్ ఫరిష్ తో పాట్ ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ. రీజనల్ డవిిజన్,  కొచిచి 
సంయుక్తంగా సాటి ల్ పెటటిడం జర్గ్ంది. 
సముద్ ఆహార ఉతపుతు్త ల ప్మోషన్ తో పాట్ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. మర్యు 
నెట్ ఫరిష్ కారయూకలాపాల క్సం ఈ ప్దర్శన ఎంతో ఉపయెిగపడింది.  ఈ 
ప్దర్శనలో విభినని రూపాలోలి  అవగాహన కలిపుంచవేిధంగా నటె్ ఫరిష్ సో సటిర్లి  
ప్దర్్శంచడం జర్గ్ంది. ముఖయూంగా చేపలను పర్శుభ్మ�ైన పద్దతులోలి  
జాగరేత్త  పరచడం, నిర్వహించడంపెై అవగాహన కలిపుచడం జర్గ్ంది.ఆకా్వ 
సాగులో జాగరేత్తలు, చేపలోలి  ఉండే నూయూటి్షన్ విలువలను, చేపల ఉతపుతి్త , 
భద్పరచడంతో పాట్. తీసుకుంట్నని జాగరేత్తలపెై వివర్సూ్త  సరిద్దం చేసరిన 
కరపతా్ లు, బో్ చర్లి  పంచడం జరగ్్ంద.ి చపేల రైెతులకు కావాలిస్న సమాచారం 
క్డా ఇవ్వడం జర్గ్ంది. 

ప్దర్శన జర్గ్న కాలేజీతో పాట్. చుట్టి పకకుల ఉండే కళాశాలల నుంచి 
పదె్ద  ఎ తు్త న విదాయూర్ధి లు వచాచిర్. సాటి ల్ సందర్్శంచి  కావాలిస్న సమాచారం 
తీసుకునానిర్. అంతకేాదు సంసథి  యొకకు కారయూకలాపాల గురం్చి  చాలామంది  
విదాయూర్ధి లు తెలుసుకునేందుకు ఆసకి్త కనపర్చార్.   

కొచిచిలో నిర్వహించిన సఫారీ 2  
ప్దర్శనకు అధుబుతమ�ైన సపుందన 

Dr. తి్లోచన్ మహాపాత్, DG, ICAR తో పాట్ Dr. J. K. జెనా, DDG (ఫరిషరీస్), ICAR మర్యు Dr. A. గోపాలకిరేష్షన్,డెైరెకటిర్, సరి.ఎం.
ఎఫ్.ఆర్.ఐ. సఫారీ 2 ప్దర్శనకు వచాచిర్.

సాధారణ పౌర్లు సఫారీ 2 ప్దర్శనలోని ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ./ నెట్ ఫరిష్ సాటి ల్ వద్ద  ఉనని 
పో సటిర్లి , బో్ చర్లి  పర్శ్లించార్.

ఇది ఆలబుర్టియన్ ఎక్స్ పో  వద్ద  నెట్ ఫరిష్-ఎఎ.పరి.ఇ.డి.ఎ. సాటి ల్ సమాచారం

ఫో కస్ ఏరియా                                                                                                                        
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కరావళి ఉతస్వ్ 2017 లో నెట్ ఫరిష్ 
కారా్వర్ జిలాలి

కరావళి ఉతస్వ్ కు మూడు దశాబాధి ల చర్త్ ఉంద.ిదనీిని కరానిటకలోని 
కారా్వర్ జిలాలి  ప్భుత్వ పరప్ాలనా విభాగం ప్తిఏటా నిర్వహసిు్త ంద.ి 
కరవళి అంటే కననిడలో సముద్తీరం అని అరధిం. కరవళి ఉతస్వ్ 

2017 ని డిసెంబర్ 8-10, 2017 మధయూ నిర్వహించార్. కారా్వన్ జిలాలి  
కేంద్ంలోని రవీంద్నాథ్ ఠాగూర్ బీచ్ లో ఏరాపుట్ చేశార్. 

నటె్ ఫరిష్ దా్వరా శిక్షణ పొ ందని గులాబ్ స్వసహాయ సంఘ్ ను బాగసా్వమయూం 
చేసూ్త  సాటి ల్ ఏరాపుట్ చేయడం జర్గ్ంది. ఇది మహళిా సా్వయం సహాయక 
గూరే పు ఇది. సాకుడ్ వెస్ ఎనీజావో సంసథి  క్డా భాగంగా ఉంది. ఈ గూరే ప్ చేపల 
ఆహార ఉతపుతు్త లకు సంబంధించిన వాయూపారం చేసు్త ంది. ఉండుచేపల సహా 
పలు ఉతపుతు్త లు తకుకువమోతాదులో వికరేయిసు్త ంద.ి ఈ సభుయూలంతా క్డా 
సాకుడ్ వసె్ ఎనీజావో ఫలీ్డు  సరిబబుంద ిపరయూవకే్షణలో కారయూకలాపాలు నిర్వహిసా్త ర్. 
చేపల ఉతపుతు్త లకు అదనపు విలువనిచేచి ఉతపుతు్త లు తయార్చేసా్త ర్. 
నెట్ ఫరిష్ మర్యు సాకుడ్ వెస్ లోగోలపెై ముది్ంచి ఆహార ఉతపుతు్త లకు 
ఉపయోగ్ంచే గేరేడ్ పాలి సరిటిక్ పాయూకేజింగ్ చేసు్త ంటార్. 

నటె్ ఫరిష్ సాటి ల్ లో ర్యయూలు, చపేలు, మకరెల్ పచచిడపిొ డతిో పాట్ ఎండబటెిటిన 
షార్కు చేపలను అకకుడ అమ్మకం క్సం ప్తేయూకంగా ప్దర్శనలో ఉంచార్. 
ఉతస్వ్ కు వచిచిన సందర్శకుల నుంచి మంచి సపుందన వచిచింద.ి ప్దర్శనకు 
ఉంచిన చేపల ఉతపుతు్త ల పటలి  మంచి ఆసకి్త కనబర్చార్. మూడురోజుల 
ప్దర్శనలో చెపుపుక్దగ్గ  సాథి యిలో మంచి ఆదాయం క్డా వచిచింది. 
చాలామంద ిసందర్శకులు ఉతస్వ్ తరా్వత క్డా శాశ్వతంగా వికరేయకేంద్ం 
ఉంచాలని క్రార్. తమ ఈ ఉతపుతు్త లు తరచుగా కొనుగోలు చేయడానికి 
అనువుగా ఉంట్ందని అబ్పా్యపడాడు ర్. 

నటె్ ఫరిష్ మరయ్ు సాకుడ్ వసె్ సంసథిలు సంయుక్తంగా చపేటిటిన కారయూకలాపాలు, 
విధులను తలెియజసేల్ా కరపతా్ లు, బో్ చర్స్ పంచడం జరగ్ం్ద.ి చపేలు 
అనుబంధ ఉతనితు్త ల భద్పరచ్ంేదుకు తీసుక్వాలిస్ చరయూలు, వాయూపార నిర్వహణ 
వంటి అంశాలపె ైఅవగాహన కలిపుంచలేా అవసరమ�నై వారక్ ిసమగరే సమాచారం 
ఇవ్వడం జరగ్ం్ద.ి 

నటె్ ఫరిష్ కు చంెదదని డాకుయూమ�ంటరీలు, యానిమషేన్ చితా్ లు ప్దర్్శంచడం 
జర్గ్ంది. ఇవి ప్జలను విశేషంగా ఆకట్టి కునానియి. మహిళా స్వయం 
సహాయక బు్ ందాలు తమకు కరావళి ఉతస్వంలో బాగసా్వమయూం చసేరినందుకు 
నెట్ ఫరిష్ మర్యు సాకుడ్ వెస్ కు ధనయూవాదాలు తెలిపార్. ఇది వార్ని 
ఉతపుతి్తని మర్ంత పో్ తస్హించేందుకు ఉపయోగపడింది.  

కరవళి ఉతస్వ్ లో ప్జల నుంచి నెట్ ఫరిష్ సాటి ల్ వద్ద  ప్జల నుచి సపుందన

ప్దర్శనలో ఉంచిన చేపల ఆహార అనుభంధ ఉతపుతు్త లు
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2018 జనవర్లో  
భారతదేశంలోని ఎంపరిక చేయబడిన  

హారబుర్లి .. సముద్చేపల ఉతపుతి్త
హనమంతరావు, వి.వి.అఫస్ల్. ఎన్.జె.నీతు మర్యు జాయ్స్ వి.థామస్ 

నెట్ ఫరిష్-ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ.

భారతదేశంలోని తూర్పు, పశిచిమతీర పా్ంతాలోలి ని అనిని 
ప్ముఖహారబురలిలో చేపలతో సహా తీరానికి వచేచి సమయం, 
ఇతర వివరాలు ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ. సర్టిఫరికషేన్ లో భాగంగా నటె్ ఫరిష్ 

నమోదు చేసు్త ంది. భారత సముద్ తీరంలోని మొత్తం 46 మేజర్ పో ర్టి ల 
పర్ధిలో చేపల ఉతపుతి్తకి సంబంధించి సమస్త  సమాచారానిని నెట్ ఫరిష్ 
పరయూవకే్సిు్త ంద.ి బో టలి  రాకపో కలు, చపేల ఉతపుతి్త  వివరాలు తీసుకుంట్ంద.ి 
ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎకెస్ల్ షీట్ లో ఏయి్ చేపల రకాలు లబ్ంచాయి. రాషాటి రా ల 
వారీగా, హారబురలి వారీగా, పా్ంతాల వారీగా వివరాలు నమోదుచేసా్త ర్. దీని 
ఆధారంగా జనవర్ 2018లో ప్ధాన పో ర్టి లోలి  చేపల ఉతపుతి్త  వివరాలు 
ఇలా ఉనానియి.

పటిటి క 1. హారబురలి జాబ్తా మర్యు చేపల  
కేందా్ ల నుంచి స్కర్ంచిన సమాచారం

కరేమసంఖయూ రాషటి రాం ఫరిషరింగ్ హారబుర్

1

కేరళ

బేపో ర్
2 పుతియపపు

3 తొపుపుంపడి

4 మునంబమ్
5 శకి్తకులంగార

6 తొటటిపలిలి

7 కాయంకులం

8 వింజాం

9

కరానిటక

మంగళూర్

10 మాలేపు

11 గంగోలి
12 తాది్

13 కరా్వర్

14

మహారాషటి రా

హారెని

15 నూయూ ఫెరీరే వార్ఫ్

16 రతనిగ్ర్ (మరాకుర్ వాడ)

17 సెసన్ డాక్

18

గుజరాత్

వీరావల్
19 పో ర్బందర్
20 మాంగోరే ల్
21

పశిచిమబెంగాల్l

దిగా ( సంకార్ పూర్)
22 దేశపా్ణ్
23 నామ్ ఖానా
24 సులా్త న్ పూర్
25 కక్డుప్

26 రాయ్ డిగ్
27

ఒడిషా

పారాదీప్
28 బలరాంగాడి
29 బహబాల్ పూర్
30 ధమారా

31

ఆంధ్ప్దేశ్

కాకినాడ

32 మచిలీపటనిం

33 నిజాంపటనిం

34 విశాఖపటనిం

35

తమళనాడు

చెనెైని

36 పర్యార్
37 నాగపటటిణం

38 ట్యూటిక్ర్ని

39 కడల్ర్
40 మండపమ్
41 క్ల్ చల్
42 పాండిఛేచిర్

43 కరెైకల్

44 చిననిమోటం

45
గోవా

కట్ బో నా
46 మాలిమ్
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 చేపల ఉతపుతి్త  ఆధారంగా అంచనాలు

జనవర్ 2018లో మొత్తం 46 హారబురలి నుంచి 86వేల 568.64 మ�టి్క్ 
టనునిల  సముద్ చేపలను స్కర్ంచినట్టి  నమోదు అయింది. ఇందులో 
37443.01 టనునిలు (43%) ప్లజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్, 27540.88 టనునిల 
(32%) డమి�రస్ల్  ఫరిన్ ఫరిష్, 13732.36 టనునిల (16%)  మాలుయూసాకున్ 
మర్యు 7852.39 టనునిల (9%) కరేస్టిసరియన్ రకాల చపేలు లబ్ంచాయి. 
(Fig 1).

ఈ నలెలో 109 రకాల చపేల ఉతపుతు్త లు నమోదుఅయాయూయి. పటిటిక ప్కారం 
మొదటి ఐదుసాథి నాలోలి  విబబున్ ఫరిష్, ఇండియన్ మ�కరల్, సెైకువైడ్, జపనీస్ 
థె్డ్ ఫరిన్  బీ్మ్ మరయ్ు ఇండయిన్ సరడెనై్ ( చిత్ం-2) ఈ అయిదు కలిపరి 
మొత్తం చేపల ఉతపుతి్తలో 40శాతం వాటా ఉంది. 7526.59 టనునిలతో 
ర్బబున్ ఫరిష్ అగరేసాథి నంలో నిలిచింది. (మొత్తం సముద్చేపల ఉతపుతి్తలో 
9శాతం) పెైన చెపరిపున ఐదు రకాల చేపలోలి  ఇది ముందువర్సలో ఉంది. 
పెైన చెపరిపున ఐదు రకాల సముద్ చేపల ఉతపుతు్త లోలి  అతయూధికంగా కటిల్ 
ఫరిష్, డసీకు ఫరిన్డు  బుల్స్ రకం చేపలు ఉనానియి. వర్సగా ఇవి 5062.95, 
4995.13 టనునిల ర్కార్డు  అయాయూయి. వెైట్ సరినిపపుర్ రకం అతితకుకువగా 
(0.30 టనునిలు) దొర్కింది. 

పటిటి క 2లో కేటగ్రీల వారీగా జనవర్ 2018లో లభించిన చేపల వివరాలు 
ఉనానియి. పలెాజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్ విభాగంలో ర్బబున్ ఫరిస్ అతయూధకింగా లబ్ంచినట్టి  
రక్ార్డు లోలి  నమోదో అయింద.ి తరా్వత సాథి నంలో ఇండయిన్ మ�కర్ల్ మర్యు 
ఇండయిన్ ఆయిల్ సారడెనై్ ఉనానియి. డమి�రస్ల్ ఫరిన్ ఫరిష్ విభాగంలో బుల్స్ 
ఐస్, జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్, బీ్మ్స్ మర్యు కర్ే కర్స్ అగరేసాథి నంలో ఉనానియి. 
సెైకువైడ్, కటిల్ ఫరిస్, ఆక్టి పస్ లు  మలుయూసాకున్ సాటి క్ విభాగంలో 64శాతం 
ఆకి్మంచాయి ఆకరేమంచాయి. మగ్లిన 36 శాతంలో కరేసీటిసన్స్, ర్యయూలు 
ఉనానియి. కార్కకుడి ర్యయూలు అతయూధికశాతం (20170.92 టనునిలు)
గా నమోదయాయూయి. 

చేపల రకం టనునిలోలి మొత్తం చేపలోలి  వాటా

ప్లాజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్
ర్బబున్ ఫరిష్ 7526.59 8.69

ఇండియన్ మకరెల్ 7302.18 8.44
ఇండియన్ ఆయిల్ సరెటటిన్ 5865.53 6.78
ట్యూనా 4209.77 4.86

సీర్ ఫరిష్ 2346.04 2.71

ఆంక్విస్ 2164.94 2.50

సాకుడ్స్ 1318.90 1.52

హార్స్ మ�కరల్ 1254.94 1.45

డాలిఫ్న్ ఫరిష్ 1154.39 1.33

బారకుయూడా 896.06 1.04

టా్ వెలీలిస్ 620.34 0.72
ల�సస్ర్ సారెటడున్ 606.88 0.70

బాంబే డక్ 558.64 0.65

హెర్ంగ్ 245.72 0.28

క్్వన్ ఫరిషెస్ 207.51 0.24

ల�దర్ జాకెట్ 190.31 0.22

ముల�లి ట్ 140.88 0.16

ఇండియన్ థె్డ్ ఫరిషెస్ 138.80 0.16

ఇండియన్ ఇలిషా 104.55 0.12

క్బ్యా 97.10 0.11

చిత్ం 1. విభాగాల వారీగా జనవర్ 2018 లో చేపల రాక

చిత్ం 2. జనవర్ 2018 లో అతయూధికంగా దొర్కి చేపల ఉతు్తుతులు

టేబుల్ 2: జనవర్ 2018లో ఆయా విభాగాల వారీగా  
లభించిన చేపల ఉతపుతు్త ల వివరాలు
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మార్లిన్స్ 85.43 0.10

నీడిల్ ఫరిష్ 83.30 0.10

ఓర్యంటల్ బొ నిటో 69.40 0.08

హిలాస్ 66.94 0.08

ఫాలి ట్ నీడిల్ ఫరిష్ 55.96 0.06

ఇండియన్ సాలో్మన్ 46.09 0.05

సెయిల్ ఫరిష్ 39.60 0.05

సీ బాస్ 29.00 0.03

సరిల్వర్ సరిలాలి గో 9.65 0.01

రెయిన్ బో  రననిర 7.09 0.01

మల్కు ఫరిష్ 0.50 0.00

మొత్తం పెలాజిక్ 37443.01 43.25
డిమ�రస్ల్ ఫరిష్

బుల్స్ ఐ 6908.33 7.98

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 6379.54 7.37

కర్ే కర్స్ 3460.80 4.00

సో ల్ ఫరిస్ 2665.51 3.08

లిజర్డు ఫరిష్ 2122.48 2.45

కాయూట్ ఫరిష్ 1690.78 1.95

రీఫ్ కాడ్ 1559.38 1.80

సానిపర్ 1073.13 1.24

పాంఫె్ట్ 682.98 0.79

మూన్ ఫరిష్ 270.30 0.31

పో నీ ఫరిష్ 218.28 0.25

ఏల్ 150.98 0.17

ఘోట్ ఫరిష్ 146.02 0.17

రేస్ 100.87 0.12

టెైగర్ పర్్ష 22.24 0.03

ఎంపరర్ బీ్మ్ 20.72 0.02

గాలి సీ పర్ షెలి ట్ 15.73 0.02

ఇండియన్ హాలిబట్ 14.54 0.02

ఘోల్ 14.41 0.02

పాయూరెట్ ఫరిష్ 7.00 0.01

విప్ ఫరిన్ సరిల్వర్ బ్డీడు 6.85 0.01

బ్ట్ ఫరిష్ 3.41 0.00

బాలి క్ టిప్ షార్కు 3.10 0.00

ఫెైలిఫ్ష్ 2.00 0.00

యలోలి  ఫరిన్ సీ బీ్మ్ 1.55 0.00

మొత్తం 27540.88 31.81

షెల్ ఫరిష్

కరేసాటి సీన్

పరినెైడ్ షరి్ంప్స్ 7183.60 8.30

సీ కరాే బ్ 625.84 0.72

మడ్ కరాే బ్ 21.23 0.02

లాబసటిర్స్ 17.22 0.02

నాన్ పరినెైడ్ షరి్ంప్స్ 4.50 0.01

మొత్తంకరేసటిసీన్స్ 7852.39 9.07
మాలకుస్కు   

సెైకువైడ్ 7181.57 8.30

కటిల్ ఫరిస్ 5062.95 5.85

ఆక్టి పస్ 1487.84 1.72

మొత్తం మాలకుస్కు 13732.36 15.86

మొత్తం షెల్ ఫరిస్ 21584.75 24.93

గారే ండ్ టోటల్ 86568.64 100.00

పా్ంతాల వారీగా లభించిన చేపల ఉతపుతి్త

పా్ంతాల వారీగా స్కర్ంచిన చేపల అతయూధికంగా నమోదులో సౌత్ వెస్టి  
తీరం (కేరళ, కరానిటక, మర్యు గోవా పర్ధిలోని 15 హారబుర్లి ) నమోదు 
చసేరింద.ి 37,099.25 టనునిలు (అంటే 43శాతం) ఉతపుతి్త  సాధంిచింద.ి నార్్త 
వెస్టి  తీరం (మహారాషటి రా, గుజరాత్ తీరం పరధ్ిలోని 7 హారబుర్లి ) 37020.39 
టనునిలతో (43శాతం)తో తరా్వత సాథి నంలో నిలిచింది.  (పటిటిన. 3). 

చిత్ం 3. పా్ంతాల వారీగా జనవర్ 2018లో నమోదు అయన చేపల ఉతపీత్తా
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దక్ణి తూర్పు పా్ంతంలోని తమళనాడు, ఆంధ్ప్దశే్ పర్ధలిోని 13 హారబురలిలో 
లబ్ంచిన చపేల ఉతపుతి్త  కవేలం 5140.83 టనునిలు (కవేలం 6శాతం)గానే 
నమోదు అయింద.ి నార్్త ఈస్టి పా్ంతమయని ఒడషిా, పశిచిమబంెగాల్ లోని 
10 హారబురలిలో వచిచిన చేపల ఉతపుతి్త  7308.17 టనునిలుగా (8శాతం) 
నమోదు అయింది. 

సౌత్ వెస్టి  మర్యు నార్్త ఈస్టి తీర పా్ంతాలోలి  ఇతర విభాగాల కంటే పీలేజి 
ఫరిష్ లాయూండింగ్ చాలా ఎకుకువగా ఉంది అయితే నార్్త వెసో్లో  డెమ�రస్ల్ ఫరిష్ 
సాటి క్, పలెాగ్ ఫరిన్ ఫరిష్ మరయ్ు షలె్ ఫరిషసె్ (పటిటి క కంటే ఎకుకువ పరమ్ాణం 
కలిగ్వునానియి. సౌత్ ఈస్టి లో లాయూండింగ్ షెలిలిఫిష్ ఎకుకువ కనిపరించింది. 
సౌత్ ఈస్టి మనహా అనిని పా్ంతాలలో షెలిఫ్ష్  అతయూలపుంగా ఉంది.
 
ఈ రంగంలో ప్ధాన పాత్ పో షరిసు్త నని ఐదు చేపల రకాల వివరాలు ఆయా 
పా్ంతాల వారీగా ఈ పటిటి కలో ఇవ్వబడాడు యి (టేబుల్ 3).

రకం టనునిలోలి పా్ంతంలో లభించిన ఉతపుతి్త  వాటా

సౌత్ వెస్టి  (నెైర్తీ)

ఇండియన్ మ�కరెల్ 5141.47 13.86
ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 5133.74 13.84

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 3502.97 9.44

సెై్వకైడ్ 3176.81 8.56

కటిల్ ఫరిష్ 1611.78 4.34

నార్్త వెస్టి  (వాయువయూ)

ర్బబున్ ఫరిష్ 5342.27 14.43

బుల్స్ ఐ – డసీకు ఫరిన్డు 4403.10 11.89

సెై్వకైడ్ 3509.19 9.48

కటిల్ ఫరిష్ 2716.96 7.34

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 2647.30 7.15

సౌత్ ఈస్టి (దక్ిణ తూర్పు)

ట్యూనా 534.66 10.40

కటిల్ ఫరిష్ 495.43 9.64

ర్బబున్ ఫరిష్ 375.83 7.31

వెైట్ పా్న్ 282.95 5.50
సెై్వకైడ్ 279.37 5.43

నార్్త ఈస్టి (ఉత్తర తూర్పు)

కర్ే కర్ 1004.58 13.75

గోలడున్ ఆంక్వి 597.73 8.18

చిత్ం 4. ప్తీ పా్ంతంలో మొత్తం లాయూండింగ్స్ యొకకు సహకారం 
(టనునిలలో)ను విభాగాల వారీగా పో లచిడం

ఫో కస్ ఏరియా                                                                                                                        
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ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 563.48 7.71

ర్బబున్ ఫరిష్ 519.72 7.11

కారకకుడి ర్యయూలు 378.27 5.18
 

రాషాటి రా ల వారీగా ఉతపుతి్త  వివరాలు

భారతదేశంలోని ప్ధానంగా ఉనని తొమ్మది తీరపా్ంత రాషాటి రా లోలి  ఒకకుటెైనా 
గుజరాత్ జనవర్ మాసంలో సముద్ చేపల ఉతపుతి్తలో  అగరేసాథి నంలో 
ఉంది. మొత్తం ఉతపుతి్తలో 30శాతం అంటే 25, 846. 79 టనునిల చేపలు 
(పటిటి క5) లభించాయి. 21శాతం అంటే 18,124.18 టనునిలతో కేరళ 
రాషటి రాం రెండోసాథి నంలో ఉంది.  రాషాటి రా ల మొత్తం ఉతపుతి్తలో 18శాతం అంటే 
15386.36 టనునిలతో మూడోసాథి నం ఆకరేమంచింది.  మొత్తం దేశంలోని 
ఉతపుతి్తలో 85శాతం మూడు రాషాటి రా లోలి న ేఉంద.ి తూర్పు తీరంలో పశిచిమబంెగాల్  
4755.69 టనునిలు(5శాతం) ఉతపుతి్త  చేసరింది. అందర్ కంటే తకుకువగా 
ఆంధ్ప్దేశ్ 2134.53 టనునిల ఉతపుతి్త  మాత్మే జర్గ్ంది.

జనవరల్ో ఆయా రాషాటి రా ల ఉతపుతి్తలో క్లకపాత్ పో షరించిన 5 రకాలు చపేలు 
వివరాలు పటిటి క 4లో ఇవ్వబడాడు యి.

ఉతపుతి్త టనునిలోలి
మొత్తం దేశంలోని 

ఉతపుతి్తలోని
రాషటి రాం వాటా

కేరళ

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 2112.62 11.66

ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 2001.97 11.05

సెైకువైడ్ 1408.10 7.77

కటిల్ ఫరిష్ 1163.66 6.42

ఇండియన్ మ�కరెల్ 1018.97 5.62

కరానిటక

ఇండియన్ మ�కరెల్ 3002.45 19.51

ఇండియన్ఆయిల్ సారెటడున్ 2548.67 16.56

సెైకువైడ్ 1482.01 9.63

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 1369.96 8.90

బుల్స్ ఐ డసీకు ఫరిన్డు 590.63 3.84

గోవా

ఇండియన్ మ�కరెల్ 1120.05 31.21

ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 583.10 16.25

లిటిల్ టనీని 408.40 11.38

ట్యూనా 361.29 10.07

సెైకువైడ్ 286.70 7.99

మహారాషటి రా

ఇండియన్ మ�కరెల్ 984.73 8.81

హార్స్ మ�కరెల్ 965.87 8.64

సెైకువైడ్ 960.39 8.60

కర్ే కర్ 904.59 8.10

ర్బబున్ ఫరిష్ 894.27 8.00

గుజరాత్

ర్బబున్ ఫరిష్ 4448.00 17.21

బుల్స్ ఐ డసీకు ఫరిన్డు 4403.10 17.04

సెైకువైడ్ 2548.80 9.86

కటిల్ ఫరిష్ 2293.90 8.87

చిత్ం 5. జనవర్ 2018లో రాషటి రా వారీగా చేపల లాయూండింగ్స్ (టనునిలలో)

టేబుల్ 4 . జనవర్ 2018లో వివిధ రాషాటి రా లోలి  లబ్ంచిన చేపల ఉతపుతి్త  వివరాలు
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జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 2149.50 8.32

తమళనాడు

కటిల్ ఫరిష్ 467.71 15.56
సెైకువైడ్ 252.70 8.41

ట్యూనా 205.17 6.82
ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 141.49 4.71

ఇండియన్ మ�కరెల్ 120.06 3.99

ఆంధ్ప్దేశ్

ట్యూనా 329.49 15.44

ర్బబున్ ఫరిష్ 286.41 13.42

వెైట్ పా్న్ 212.19 9.94

బ్్ న్ షరి్ంప్ 198.87 9.32

పరింక్ షరి్ంప్ 186.97 8.76

ఒడిషా

కర్ే కర్ 514.83 20.17

గోలోడు న్ ఎంక్వి 253.42 9.93

ర్బబున్ ఫరిష్ 243.95 9.56

సో ల్ ఫరిష్ 184.08 7.21

జపనీస్ థె్డ్ ఫరిన్ బీ్మ్ 170.62 6.68

పశిచిమబెంగాల్

కర్ే కర్ 489.748 10.30

ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ 479.192 10.08

గోలోడు న్ ఎంక్వి 344.311 7.24

బాంబే డక్ 327.804 6.89

ఇండియన్ మ�కరెల్ 296.240 6.23

హారబుర్ వారీగా లబ్ంచిన ఉతపుతి్త

పటిటికలు, 6 మరయ్ు 7లో ఈ నలెలో పశిచిమ, తూర్పు తీరంలోని ఎంపరిక చసేరిన 
హారబురలి వారీగా వివరాలు ఇవ్వడం జర్గం్ద.ి మొత్తం 46 హారబురలిలో కరేళలోని 
బపేో ర్ హార్ర్ అతయూధకింగా 10888.50 టనునిలను(13 శాతం) ఉతపుతి్త  చసేరింద.ి 
తరా్వత సాథి నంలో గుజరాత్ లోని వీరావల్ హారబుర్ 10539.70 టనునిలు (12 
శాతం) నమోదు చసేరింద.ి గుజరాత్ లోని మరో హారబుర్ పో ర్బందర్ 9135.09   
(11 శాతం) టనునిలతో మూడోసాథి నంలో ఉంద.ి తరా్వత మాంగళూర్ హారబుర్ 
7048.87 టనునిలు(8 శాతం)తో తదుపర్సాథి నంలో ఉంది. తూర్పు తీరం 
పశిచిమబెంగాల్ లోని దేశ్ పా్ణ్ హారబుర్ 1822.31 టనునిలు(2 శాతం) 
ఉతపుతి్త  నమోదు చసేరింద.ి పశిచిమతీరంలోని 22 లోని 15 హారబురలిలో 1000 
టనునిలు చ్పుపున ఉతపుతి్త  సాధించాయి. తూర్పు తీరంలో మొత్తం 24 
హారబురలిలో కవేలం 3 మాత్మ ే1000 టనునిలకు పెగైా ఉతపుతి్త  సాధంిచాయి. 

కేరళలోని విరంజమ్ హారబుర్ అతితకుకువ(31.14 టనునిలు) ఉతపుతి్త  
నమోదు చేసరింది.

తీరానికి వచిచిన పడవల ఆధారంగా అంచనాలు

జనవర ్2018ల మొత్తం 33568 బో ట్లి  సముద్తీరానిక ివచాచియి. ఇందులో 
వీరవాల్ హారబుర్ కు అతయూధికంగా 4677 బో ట్లి  నమోదయాయూయి. 3106 
బో టలి తో పో ర్బందర్ రెండోసాథి నంలో ఉంది. మొత్తం 46 హారబురలిలో కేవలం 
7 చోటలి  మాత్మే వెయియూకి పెైగా పడవలు వచిచినట్టి  నమోదెైంది. బో ట్లి  

చిత్ం 6. జనవర్లో.పశిచిమతీరంలో హారబురలి వారీగా ఉతపుతి్త  వివరాలు

చిత్ం 7. జనవర్ 2018లో తూర్పుతీరంలో హారబురలి వారీగా ఉతపుతి్త
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తీరానికి వచిచిన సమయం ప్కారం వివరాలు పటిటి క 5 లో ఇవ్వబడాడు యి. 
78శాతం ఉతపుతి్త  ఆయా హారబుర్లి  గుర్్తంచిన టా్ లర్స్ పరిషరింగ్ వసెలె్స్ దా్వరానే 
జర్గ్ంది. మగ్లిన చేపల ఉతపుతి్త  పర్స్ సీనర్స్, ర్ంగ్ సీనర్స్, గ్ల్ నెటటిర్స్, 
లాంగ్ ల�ైనర్స్ మర్యు సంప్దాయ మతయూస్కార్ల దా్వరా వచిచింది.

కరేమ
సంఖయూ

ఫరిషరింగ్ హారడుర్
ప్ర్

రాషటి రాం
లాయూండ్ అయిన  

బో టలి  సంఖయూ

1 వీరావల్ గజురాత్ 4677

2 పో ర్బందర్ గజురాత్ 3106

3 మాంగోరే ల్ గజురాత్ 2658

4 మంగళూర్ కరానిటక 2092

5 మలేపు కరానిటక 2001

6 హారెని మహారాషటి రా 1362

7 రతనిగ్ర్ మరాకురా్వడ) మహారాషటి రా 1042

ఉతపుతి్త  డేటా విశేలిషణ

జనవర ్2018కి, అంతకుముందు నలెలకు సంబంధంిచిన వివరాలలో పో లిచి 
సమగరేమ�ైన సమాచారం  టేబుల్ 6లో ఇవ్వబడింది. డిసెంబర్ 2017తో 
పో లిచితే జనవర్ 2018లో 3700 టనునిలకు పెైగా ఛఏపల ఉతపుతు్త లు 
పెర్గాయి. మొత్తం మతయూస్సంపదలో ప్లాజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్ రకం ఇపపుటిక్ 
అగరేసాథి నంలో కొనసాగుతోంద.ి అయిత ే 5శాతం తగు్గ దల కనిపరించింద.ి 4శాతం 
డిమ�రస్ల్ పరిన్ ఫరిష్ ఉతపుతి్త  పెర్గ్ంది.  షెల్ ఫరిష్ క్డా గతం కంటే 1శాతం 
అధకింగా ఉంద.ి రబ్బున్ ఫరిష్ ఇపపుటకి ్ప్ధాన వాటాదార్గా కొనసాగుతోంద.ి 
ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ ఐదోసాథి నంలో ఉంది. 

గుజరాత్ రాషటి రాం చేపల ఉతపుతి్తలో అగరేసాథి నంలో ఉంది. కానీ హారబుర్ వారీగా 
చూస్్త  మాత్ం కేరళ రాషటి రాంలోని బెైపో ర్ నెంబర్ వన్ గా ఉంది. మొత్తం 
సముద్ ఉతపుతి్తలో బెైపో ర్ తరా్వత వీరావల్ రెండోసాథి నంతో సర్పెట్టి కుంది. 
ఇక బో ట్లి  విషయంలో గత ఏడాద ిడసింెబర్ 2017 కంటే జనవర్ 2018లో 
14వందలకు పెైగా పెర్గాయి. 

టేబుల్ 5. జనవర్ 2018లో వెయియూకి పెైగా బో ట్లి  
వచిచిన హారబురలి వివరాలు

నవంబర్ 2017 డిసెంబర్ 2017 జనవర్ 2018
మొత్తం మతయూస్ సంపద 1,04,988.48 t 82,849.37 t 86,568.64 t

పెలాజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్ 54,485.10 t (52%) 39,510.15 t (48%) 37,443.01 t (43%)

డిమ�రస్ల్ ఫరిన్ ఫరిషెస్ 25,499.46 t  (24%) 23,492.34 t (28%) 27,540.88  t (32%)

షెల్ ఫరిషెస్ 25,003.91 t  (24%) 19,846.87 t (24%) 21,584.75 t (25%)

అతయూధికంగా లభించిన ఉతపుతు్త ల 
వివరాలు ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ (15%) ఇండియన్ ఆయిల్ సారెటడున్ (10%) ర్బబున్ ఫరిష్ (9%)

అతయూధికంగా ఉతపుతి్త  
సాధించిన రాషటి రాం గుజరాత్ (26%) గుజరాత్ (30%) గుజరాత్ (30%)

అతయూధకింగా ఉతపుతి్త  సాధంిచిన హారబుర్ వీరావల్ (13%) వీరావల్ (13%) బేపో ర్ (13%)

వచిచిన మొత్తం పడవలు 36,858 32,115 32,115

టేబుల్ 6. విశేలిషణాత్మక డేటా

* మొతతాిం ఉతపీతతాత్లో శాతిం

జనవర్ 2018లో దేశంలోని మొత్తం 46 ప్ధాన హారబురలి దా్వరా సాధించిన 
ఉతపుతి్త  మొత్తం 86568.64 టనునిలు. డిమ�రస్ల్ ఫరిన్ ఫరిషెస్ మర్యు 
షెల్ ఫరిష్ కంటే ప్లాజిక్ ఫరిన్ ఫరిష్ అతయూధికంగా హారడురలికు చేర్కుంది. 
మొత్తం వచిచిన ఉతపుతి్తలో ర్బబున్ ఫరిష్ భాగసా్వమయూం ఎకుకువగా ఉంది. 
పశిచిమతీరంలోని రాషాటి రా లనీని కలిపరి అతయూధకింగా అంటే 85శాతం ఉతపుతి్తని 
సాధించాయి. అందులోనూ సౌత్ వెస్టి  తీరం ఎకుకువగా 43శాతం ఉతపుతి్తలో 

ముందుంది. మొత్తం 9 సముద్తీరం పా్ంతాలునని మనదేశంలో గుజరాత్ 
అతయూధికంగా ఉతపుతి్తలో ముందువరసలో ఉంది. 46 హారబురలిలో 18 చోటలి   
మాత్మే వెయియూకి పెైగా బొ టలి  చేపలవేటలో ఉనానియి. బేపో ర్ హారబుర్ 
మతయూస్సంపదలో ముందుంది. అయితే వీరావల్ అతయూధికంగా బో ట్లి  
చేర్కునని హారబుర్ గా ర్కార్డు  ఉంది.

సమ్మర్

ఫో కస్ ఏరియా                                                                                                                        
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బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ పార్చినస్ పెలాజికస్
సాధికారపా్జెకుటి

ప్పంచవాయూప్త ంగా పో్ టీనులి ండ ేఆహారానిక ిముఖయూంగా జంతు సంబంధ 
పొ్ టనీ్ ఫుడ్ కు డమిాండ్ పరె్గుతోంద.ి చపేలు మరయ్ు అనుబంధ 
ఉతపుతు్త లకు డమిాండ్ ఉంద.ి ముఖయూంగా సముద్ంలో స్వచ్ఛమ�పై 

జలాలోలి  ఉండే పరాయూవరణహితంగా ఉండే జలాచరాల�ైన చేపలు, నత్తల 
మంసానికి రోజురోజుకు డిమాండ్ పెర్గుతోంది. 

దేశ్యంగానే కాదు. ప్పంచవాయూప్త ంగా క్డా సముద్ జలచరాలతో పాట్. 
రోయయూల పరశ్రేమ సరింహభాగం ఆకరేమంచింద.ి సముద్ంలో లభించ ేరోయయూలతో 
పాట్ ఆకా్వ సాగు దా్వరా వచేచి మాంస ఉతపుతు్త లకు ప్పంచవాయూప్త ంగా 
డిమాండ్ పెర్గుతోంది. దేశ్య అవసరాలోలి  క్డా ఇవి క్లకపాత్ 
పో షరిసు్త నానియి. 

జలచరాలోలి ని చపేల ఉతపుతి్తలో పతీలు క్డా  ప్ముఖపాత్ పో షరిసు్త నానియి. 

సముద్ జలాలతో పాట్ ఉపుపునీటిలో సాగుచేసు్త నని పీతలు ఎగుమతి 
అవుతునానియి. పెద్ద  ఎతు్త న ఎగుమతి చేసు్త నని పీతలను శాసీ్త ైయంగా 
సరిలాలి  టా్ ంకాబార్కస్ అని. తకుకువ సాథి యిలో ఉండే పీతలను సరిలాలి  సరేటా 
అని పరిలుసు్త ంటార్. సముద్ం నుంచి రకరకాల పతీలు దొర్కుతునానియి. 
అయితే అందులో తినదగ్నవి పర్మతంగానే ఉనానియి. ఇందులో పీతలోలి  
పదె్దదగిా పరిలిచవేాటలిో పారూయూనస్ పలెిజికస్ ఒకటి – దనీిని బూలి  సరి్వమ్మంగ్ 
కరాే బ్ (BSC) అని పరిలుసు్త ంటార్. దశే్య మారెకుట్ తో పాట్ ప్పంచమారెకుట్ 
లో దనీిక ిడమిాండ్ ఉంద.ి  ఈ పతీలు భారతదశేంలోని అనిని తీరపా్ంతాలోలి ని 
హారబురలిలో విర్విగా లబ్సు్త ంది. సంప్దాయ పద్దతులోలి  చేపలవేట సాగ్ంచే 
మతయూస్కార్లు హారబుర్ కు తీసుకొసు్త ంటార్. ఫెైబర్ గాలి స్, పాలి సరిటిక్ లేదా 
టా్ లర్స్ ఈ పీతలు పడుతుంటార్.

బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ - పారూయూనస్ పెలాజికస్

ఇద ిసముద్ జలాలోలి  ఉంట్ంద.ి నీళలిలో సె్వచచిగా ఈదుతుంద.ి సముద్ంలో 
సమృదిధిగా ఆహారం ఉండే పా్ంతాలోలి నే సహజంగా జీవిసు్త ంది. 18-22 
సెంటీమీటరలి వరకు పెర్గుతుంది. అంతేకాదు దీనికి జననశకి్త క్డా 
అధికంగా ఉంట్ంది. సముద్జలాలు శుభ్ంగా, స్వచ్ఛంగా  ఉననిచోటకు 
ఈ పీతలు తరలిపో తుంటాయి. దీని గుడులి  ముందుగా పసుపు వర్ంలో 
ఉనాని. తరా్వత నార్ంజ, గోధుమ రంగులోలి కి మార్తుంది. ఆడ, మగ 
పీతల మధయూ సంయోగకిరేయ దా్వరా సంతతి పెర్గుతుంది. సంయోగ కిరేయ 
జర్గ్నపుపుడు మగ పీతలోని సెపురా్మటోజియాను ఆడ పీతలోని వెంటో్ ల్ 
లో ఉనని సెపుర్మనోతికాలో డిపాజిట్ చేసు్త ంది. ఒకసార్ ఫలదీకరణ జర్గ్న 
తరా్వత పీత గుడులి  గోధుమ రంగులోకి మార్పో తాయి, పూర్్తగా పర్పక్వం 
చెందుతునని సమయంలో గుడులి  నలలి  రంగులోకి మార్తుంది. ఫలదీకరణ 
గుడులి  సూక్ష్మజీవ చినని పాలి ంక్టి నిక్ లారా్వగా మారతాయి.ఈ లారా్వ దశలో 
ఉనని పీతలు కరేమంగా బాలయూదశకు ఎదుగుతుంటాయి. భారత దీ్వపం 
యొకకు తీరపా్ంతాలోలి  ఈ బూలి  సరి్వమ్మంగ్ పతీలు ఎకుకువగా పరె్గుతుననిట్టి  
గుర్్తంచార్.

దేవుడిచిచిన వరంలా మనదేశానికి 8 వేల కిలోమీటరలికు పెైగా సుదీర్ఘమ�ైన 
సముద్తీరముంద.ి తమళనాడు రాషటి రాం ఒకకుటే 1076 కలిోమీటరలి తీరపా్ంతం 
కలిగ్ ఉంది. దేశంలోని అనిని తీరపా్ంతాలోలి నూ బూలి సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్స్ 
లభిసా్త యి. అయితే తూర్పు తీరంలో ఈ సంపద అధికంగా ఉంది. పశిచిమ 
తీరంలో ఇవి సీజనల్ గా మాత్మే లభిసా్త యి. గల్ఫ్ ఆప్ కచ్, కారా్వర్ తీర 
పా్ంతాలోలి  సగట్న ఏడాదకి ి500-700 మ�ట్ిక్ టనునిలు లభిసు్త ంద.ి తూర్పు 
తీరంలోని మూడు ప్ధాన హారబురలిలో అధికంగా ఉననిట్టి  గుర్్తంచార్. అవి 
గల్ఫ్ ఆఫ్ మనానిర్ లేదా జిఓఎం, పాల్కు బే లేదా పీ.బీ. మర్యు దీనికి 
ఎగువన పశిచిమ బెంగాల్ వరకు  ఉనని పా్ంతం. ఈ మూడింటోలి  అధికంగా 
పీతలు లబ్సా్త యి. అపపుటి నుంచి గల్ఫ్ ఆఫ్ మనానిర్ - జిఓఎం మర్యు 

Dr. జి. సంజీవిరాజ్
కోఆరిడినేటర్, BSC FIP ప్ ర గారీ మ్, కారీ బ్ మాింసిం పరా సెసర్స్ అస్ స్యేషన్, ఇిండియా

ట్యూటికొరన్ జిలాలి  వెలలి పటిటి  గారే మంలో సముద్ం నుంచి వచిచిన బూలి  
సరి్వమ్మంగ్ పీతలు

బెర్రేడ్ పీతలు
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పరి.బ్.తీరంలో పతీలు లబ్ంచ ేగారే మాలుచాలాన ేఉనానియి. కాకనిాడ తీరంలో 
సాధారణంగా సజీనల్ ఫరిషరింగ్ జర్గుతుంద.ి కవేలం వరా్ష కాలంలో మాత్మే 
ఉంట్ంద.ి ఏడాదకి ిఇకకుడ 80-100 టనునిల పతీలు లభిసు్త నానియి. పరి.బ్. 
జోన్ లో సగట్న 5వందల మ�టి్క్ టనునిల పతీలు లభయూమవుతునానియి. 
జి.ఓ.ఎమ్. రీజన్  నుంచి ఏడాదకి ిసుమార్ 2000-3000 మ�టి్క్ టనునిల 

పీతలు ఉతపుతి్త  జర్గుతుంది. దేశంలోని రెండు తీర పా్ంతాలోలి ని గారే మాల 
నుంచి బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ పెద్ద  ఎతు్త న దొర్కుతునానియి.

సాగు చసేు్త నని పతీలోలి  దశే్యంగా మారెకుటలి కు 20శాతం వళెుతుంద.ి మగ్లిన 
80శాతం పీతలు ప్పంచవాయూప్త ంగా వివిధ దేశాలోలి ని మారెకుటలి కు ఎగుమతి 
అవుతునానియి. సుమార్ 40శాతం వరకు పీతలు అమ�ర్కాకు ఎగుమతి 
అవుతునానియి. ప్పంచవాయూప్త ంగా బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ కు డిమాండ్ 
భాగా పెర్గుతుంద.ి అందుకనుగుణంగా పతీల ఉతపుతి్త , సముద్ంలో వాటి 
పెర్గుదలకు  అనుక్లంగా ఉండే వాతావరణం కలిపుంచడం, గుడలి  దశలో 
జాగరేత్తలు, నిర్వహణ, అవసరమ�నై సదుపాయాలు కలిపుంచడం వంటి వాటిపెై 
ప్తేయూక శరేద్ద  అవసరం. 

పీతల ఎగమతి సంసథిలు సభుయూలుగా కరాే బ్ మీట్ పా్సెసర్స్ అసో సరియి్షన్ , ఇండియా ఏరాపుట్ చేయడం జర్గ్ంది. సంసథి  ఆధ్వరయూంలో 
బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్(బ్.ఎస్.సరి.) క్సం ఫరిషరీ డెవలప్ మ�ంట్ పో్ గారే మ్ (ఎఫ్.ఐ.పరి) చేపటటిడం జర్గ్ంది. భారతదేశంలో ప్తేయూకంగా చేపటిటిన 
ఈ కారయూకరేమానికి నేషనల్ ఫరిషరీస్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ , అమ�ర్కాకు చెందిన కరాే బ్ కౌనిస్ల్ (ఎన్.ఎఫ్.ఐ., సరి.సరి.)లు ఆర్ధికంగా, సాంకేతికంగా 
సహకర్ంచాయి.

నియమావళి 1. బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ జీవన సరిథితిగతులు – సుసరిథిరత మర్యు, గుడులి  పెటేటిదశలో బ్.ఎస్.సరి. యిెకకు సమరధిత

నియమావళి 2. పరయూవారణ సరిథితిగతులు -  పరాయూవరణ పర్సరిథితులు మర్యు లబ్ంచిన పీతల డేటా విశేలిషణ

నియమావళి 3. బ్.ఎస్.సరి. చపేల నిర్వహణ తీర్ – విభినని వయూకు్త లు, సంసథిల  బాగసా్వమయూం ఇందులో ఉంట్ంద.ి మతయూస్కార్లు, ఏజంెట్లి , 
పర్శరేమలు మర్యు గారే మ, మండల, జిలాలి  పర్పాలనా అధికార్లు, రాషటి రా మతయూస్శాఖ మర్యు రాషటి రా ప్భత్వం క్డా పరయూవేక్ిసు్త ంది.

Mr. సరి.హెచ్. కషిో ర్ కుమార్, డైెరెకటిర్, శాండ ిబ ేసఫీుడ్స్ (India) పెైైవటే్ లిమటెడ్ మర్యు వైెస్ ఛెరై్మన్ ఎమ్.పరి.ఇ.డ.ిఏ. ప్సు్త తం సరి.ఎమ్.
పరి.ఎ. అధయూక్షుడిగా వయూవహర్సు్త నానిర్.

గ్ల్ నెట్ నుంచి పీతలను దింపుతునని మతస్్యకార్లు

డేటా స్కర్సు్త నని సరి.ఎం.పరి.ఎ. క్ేత్ కార్్మకులు

కరాే బ్ మీట్ పా్సెసర్స్ అసో సరియి్షన్ (సరి.ఎం.పరి.ఎ.), ఇండియా
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నేషనల్ ఫరిషరీష్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ (ఎన్,ఎఫ్.ఐ) కరాే బ్ కౌనిస్ల్

ఎన్.ఎఫ్.ఐ కరాే బ్ కౌనిస్ల్ పీతల మారెకుట్ నిలకడగా ఉంచడానికి పనిచేస్ 
సంసథి . ఎన్.ఎఫ్.ఐ కరాే బ్ కౌనిస్ల్  సభుయూలు ఉతపుతి్తచేస్ బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ 
లో 85శాతం అమ�రక్ాకు ఎగుమతి చసేు్త ంటార్. అమ�రక్ా సఫీుడ్ కంపనెీస్ 
అసో సరియి్షన్ గుర్్తంచిన కరాే బ్ కౌనిస్ల్ పరిషరీస్ యొకకు పా్ముఖయూతను 
గమనించాయి. అంతరాజా తీయ వాయూపారంతో పాట్. దశే్యంగా ఆర్ధికంగా దనీికి 
మారెకుట్ పర్ధిని తెలుసుకునానియి. ఎన్.ఎఫ్.ఐ కరాే బ్ కౌనిస్ల్ సభుయూలు 
ఫరిషరీస్ ఉతపుతి్తలోనూ, ఆర్్దకంగా అంతరాజా తీయ ప్మాణాలకు అనుగుణంగా 
పర్శరేమను అభివృదిధి  చేయడంతో పాట్. పరాయూవరణ పరంగా జాగరేత్తలు 
తీసుకునేలా మేనేజ్ మ�ంటలి ను పో్ తస్హిసు్త ంది. నిమయ నిబంధనలు 
పాటించేవిధంగా కౌనిస్ల్ తగు చరయూలు తీసుకుంట్ంది. కౌనిస్ల్ పా్ధమక 
లక్షయూం. బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్  ఉతపుతి్త  తగ్గకుండా చూసుక్వడం. దీనిపెై 
ఆధారపడఉినని సమాజం యికెకు  భవిషయూతు్త ను దు్ షరిటిలో పటె్టి కుని ప్సు్త తం 
మర్యు భవిషయూతు్త లో వాటి ఉతపుతి్త  తగ్గకుండా జాగరేత్తలు తీసుక్వడం.  
అవగాహన, శిక్షణ వంటి కారయూకరేమాలతో ప్పంచవాయూప్త ంగా ఉనని కరాే బ్ 
మారెకుట్ సుసరిథిరత క్సం కౌనిస్ల్ పనిచేసు్త ంది. ఇందులోని సభుయూల యిెకకు 
ప్యోజనాలను కాపాడుతుంద.ి 2009లో ఈ కౌనిస్ల్ ఏరాపుటెంైద.ి ఇందులో 
17 సభయూకంపెనీలునానియి. బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ ను 85శాతం అమ�ర్కాకు 
ఎగుమతి చేసు్త నని కంపెనీలు ఇందులో సభుయూలుగా ఉనానిర్.

ఎన్.ఎఫ్.ఐ. కరాే బ్ కౌనిస్ల్ కారయూకలపాలను విస్తరం్చడానిక ిప్ణాళికలు సరిద్దం 
చేసరింది. బూలి  స్వమ్మంగ్ కరాే బ్ ఉతపుతి్త , మర్యు ఎగుమతి చేసు్త నని వివిధ 
దేశాలోలి  అసో సరియి్షనలి కు మారెకుట్ మర్ంత సుసరిథిరత సాధించడం క్సం 
నిధులు కేటాయించింది. ఇండోనేషరియన్ కరాే బ్ ఆఫ్ కరాే బ్ పొ్ డూయూసర్స్ – 
లేదా  2007లో ఏరాపుట్ చేసరిన ఏ.పరి.ఆర్.ఐ. ఇక ఫరిలిపీపున్స్ అసో సరియి్షన్ 
ఆఫ్ కరాే బ్ పొ్ డూయూసర్స్ ఇంక్ (2009లో ఏరాపుట్ అయిన పరి.ఏ.సరి. పరి.ఐ), 
2010లో వియతానింఅసో సరియిష్న్ ఆఫ్ సఫీుడ్ ఎక్స్ పో రటిర్స్ అండ్ పా్ససెర్స్ 
(వి.ఎ.ఎస్.ఇ.పరి).కరాే బ్ కౌనిస్ల్ ఏరాపుటెంైద.ి థాయ్ కరాే బ్ పో్ డక్టి గూరే ప్ (టి.సరి.పరి.
జి.) 2012లో ఏరాపుటెంైద.ి 2012లో ఏరాపుట్ అయిన ఇండయిన్ కరాే బ్ పో్ డక్టి 
పో్ డూయూసర్స్ గూరే ప్ (ఐ.సరి.పరి.జి) మర్యు సీఫుడ్ ఎక్స్ పో రటిర్స్ ఆఫ్ శ్రేలంక 
(ఎస్.ఇ.ఎ. ఎస్.ఎల్. 2013లో కారయూకరేమాలను మొదలుపటెిటి ంద.ి ఇవి నిధులను 
సమక్రచిడం దా్వరా ఫరిషరీస్ డెవలప్ మ�ంట్ క్సం పనిచేసు్త ంటాయి. 

ముందుగా కౌనిస్ల్ కు నివదేకిలు సమర్పుంచిన అనుమతులు తీసుకుంటాయి. 
2017లో బ్.ఎస్.సరి. ఎఫ్.ఐ.పరి. సరి.ఎం.పరి.ఏ. పర్ధిలో కారయూకరేమాలు 
నిర్వహించడం మొదలుపెటిటి ంది. దేశ్యంగా ఉతపుతి్త  చేస్ సంసథిలకు క్డా 
ఆర్ధిక వనర్లు సమక్రేచిందుకు 2011లో కౌనిస్ల్ అంగీకర్ంచింది. 
తకుకువ పర్మాణం ఉండ ేపతీలు ఉతపుతి్త  చసేు్త ననివార్క ిసాయం అందంిచి. 
అమ్మకాలకు అనుగుణంగా కనీసం 8 సంెటీమీటరలి పర్మాణంలో ఉండవేిధంగా 
మర్యు మతయూస్సంపద పెంపొ ందించడానికి, సుసరిథి రత సాధించడానికి 
పో్ తస్హిసు్త ంది. మ�ర్గెైన పద్దతులపెై వార్కి అవగాహన కలిపుసు్త ంది. 
2017లో ఎగుమతి చేస్ 7 కంపెనీలు యాక్టివ్ సభుయూలుగా కరాే బ్ మీట్ 
పా్సెసర్స్ అసో సరియి్షన్ (సరి.ఎం.పరి.ఎ.) ర్జిసటిర్ చేశార్.

ఫరిషరీ ఇంపూరూ వ్ మ�ంట్ పో్ గారే మ్ (ఎఫ్.ఐ.పరి.) 

ఫరిషరీ ఇంపూరూ వ్ మ�ంట్ పో్ గారే మ్ (ఎఫ్.ఐ.పరి) ని యూ.ఎస్. కరాే బ్ కౌనిస్ల్ 
కు చెందిన నేషనల్ పరిషరీస్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ చేపటటింది. 2013 నాటికి పీతల 

ఎగుమతులు చేసు్త నని అనిని దేశాలు క్డా ఇందులో పాల్్గ నానియి. 
ఇండోనేషరియా 2013 నుంచి దీనిపెై సడుడీ చేసు్త ంది. వియతనిం, పరిలిపీపున్స్, 
థాయ్ లాండ్, శ్రేలంక మర్యు భారతదేశం 2017 మధయూ నుంచి ఇందులో 
బాగసా్వమయూం అవుతునానియి. ఎఫ్.ఐ.బ్. ని ముందుగా పతీలు అధకింగా 
లభించ ే తమళనాడులోని ట్యూటక్ర్ని జిలాలి  వెలలి పటెటటి  లో మొదలుపెటాటి ర్. 
తరా్వత దేశంలోని అనిని ప్ధాన సెంటరలిలో క్డా విస్తర్ంచార్. ఈ పా్జెకుటి  
చేపటేటిముందు తమళనాడులో లబ్ంచే కరాే బ్ డేటా మొత్తం స్కర్ంచార్. 
2017 జుల�ైలో మొదలుపెటిటిన ఈ పా్జెకుటి  కు క్ ఆర్్దనేటర్ గా డాకటిర్. జి. 
సంజీవరాజ్ మర్యు ఇద్దర్ పీల్డు  సరిబబుందిని నియమంచార్.  అపపుటి 
నుంచి ట్యూటకి్ర్ని పరధ్లిోని వలెలిపటెటటి  తో పాట్.. రామనాధపురం జిలాలి లోని 
పతీలు మాత్మ ేలభించ ేచాలా గారే మాలోలి ని ఉతపుతి్త  వివరాలను సక్రం్చడం 
మొదలుపెటాటి ర్.

మొత్తం ఉతపుతి్త  కేజీలోలి , మొత్తం ఆయా సెంటరలిలో లభించిన పీతల సంఖయూ, 
మలే్, ఫరిమలే్ సంఖయూ డటేాను సక్రం్చార్. ఆయా గారే మాలోలి  లబ్ంచిన ఆడ, 

మగ రేషరియోతో పాట్ ప్తిరోజా లబ్ంచిన మొత్తం కరాే బ్ డేటా వివరాల్ 
అంకెలోలి  విడివిడిగా  స్కర్సూ్త  వచాచిర్. ఆడ, మగ పీతల పర్మాణం 
విడివిగా వాటి బర్వు స్కర్ంచార్. అర్దుగా దొర్కే పీతల రకాల గుర్ంచి 
క్డా తెలుసుకునానిర్.  ఆడ, మగ మధయూ బర్వు వయూతాస్సం తకుకువగా 
ఉననిట్టి  తలేింద.ి అద ేసమయంలో గుడలి  దశలో ఉండ ేపతీలు క్డా మొత్తం 
లబ్ంచిన ఉతపుతి్తలో చాలా తకుకువ శాతంగా ఉంది. (1- 2శాతం మాత్మే) 

పా్జెకుటి లో భాగంగా తీసుకునే చరయూలు

సరి.ఎం.పరి.ఎ. సమన్వయకర్త డాకటిర్. జి. సంజీవ్ రాజ్ ను 2017 జుల�ై 17-
23 మధయూ శ్రేలంక డిపూయూటేషన్ పెై వెళలిడం జర్గ్ంది.ఎప్.ఐ.పరి. గుర్ంచి 
తెలుసుక్వడానికి వెళాలి ర్. శ్రేలంక కరాే బ్ ఎక్స్ పో ర్టి కౌనిస్ల్ సమన్వయకర్త 
డాకటిర్.సీటివ్ కెరేక్ దా్వరా సమాచారం వివరాలు తలెుసుకునానిర్. అధయూక్షుడు 
కిషో ర్ కుమార్ మర్యు సరి.ఎం.పరి.ఎ. సమన్వయకర్త జి. సంజీవ్ రాజ్ లు 
థాయ్ లాండ్ లోని బాయూంకాక్ లో 2017 సెపెటింబర్ 29-30 మధయూ జర్గ్న 
ఎప్.ఐ.పరి. రెండో  సమన్వయకర్తల సమావశేంలో పాల్్గ నానిర్. ఎన్.ఎఫ్.ఐ.-
సరి.సరి. మర్యు డబూ్లో.డబూ్లో.ఎఫ్.- యూ.ఎస్.ఎ. ప్తినిధులతో పాట్ 
అనిని ఆసరియా దేశాల ప్తినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్్గ నానిర్. ఎన్.
ఎఫ్.ఐ సరి.సరి. ఫరిషరీస్ ఇంపూరూ వ్ మ�ంట్ పో్ గారే మ్ ఇన్ ఛార్జా డాకటిర్ అబుధి ల్ 
గపార్ నేతు్ త్వంలో జర్గ్ంది. దీంతో పాట్ నవంబర్ 7, 2017 నాడు 
సంెట్ల్ మ�రైెన్ పరిషరీస్ రీసరె్చి ఇన్ సరిటిట్యూట్ ప్ధాన కారాయూలయం కొచిచిలో  ఓ 

బాయూంకాక్ మీటింగ్ వద్ద  విభినని దేశాలకు చెందిన ప్తినిధులు

ఫో కస్ ఏరియా                                                                                                                        
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సమావశేం నిర్వహించార్. ఎఫ్.ఐ.పరి. ను ఎలా ముందుకు తీసుకళెాలి లన ేఅంశంపెై 
చర్చించార్. మలసాకున్ ఫరిషరీస్ డవిిజన్ నుంచి డాకటిర్. సునీల్ మహ్మద్, 
ముఖయూ శాస్త వైతే్త  డాకటిర్. జోసీలిన్ జోస్, డబూలి ్య డబూలి ్య. ఎఫ్. ఇండయిా ప్తినిధి 
డాకటిర్. వినోద్ మలయిల�తు్త , ఎం.ఎస్.సరి. ఐ/సరి. ఇండయిా ప్తినిధ ిడాకటిర్. 
రంజిత్ సుశ్లన్, కిషో ర్ కుమార్, పెస్రిడంెట్ మర్యు సమన్వయకర్త డాకటిర్. 
సంజీవ్ రాజ్, డాకటిర్. అజితా కుమార్, మసటిర్ మాయిల్ వాహనమ్ మర్యు 
సరి.ఎం.పరి.ఎ. సభుయూలు డాకటిర్. జమే్స్ డవేిడ్ ఈ సమావశేానిక ిహాజరయాయూర్.

భాగసా్వముయూల సదసుస్

జనవర్ 6, 2018న కారయూకరేమంలోని అందర్ బాగసా్వములతో కలిపరి 
సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ. మండపం రీజనల్ సంెటర్ లో సదసుస్ నిర్వహించాలని 
నిర్యించార్. మొదటి సమావశేం సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ. ప్ధాన కారాయూలయంలో 
జర్గ్ంది. ఈ సమావేశంలో ప్దానంగా ఉత్తమ నిర్వహణా పద్దతుల  
(బ్.ఎం.ఏ.) పె ైచర్చించార్. బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ పరాయూవరణహిత పద్దతులోలి  
ఎలా ఉతపుతి్త  పెంచాలి, సరెైన బర్వు, పర్మాణం లేని చినని వయసు 
పీతల స్కరణ ఎలా నియంతి్ంచాలనే అంశాలపెై ప్ధానంగా చర్చించార్.  
అదే సమయంలో పీతల సంతానోతపుతి్త  పెంచడానికి గుడలి  దశలో నషటిం 
జరగకుండా తీసుక్వాలిస్న చరయూలపెైనా చరచి జర్గ్ంది.  అదే సమయంలో 
బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ సంతానోతపుతి్త  సమరధిత పంెపొ ందంిచాలిస్న అవసరానిని 
సమావేశం గుర్్తంచింది. బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ సంతానోతపుతి్త  మర్యు  
ఉతపుత్తతి కేందా్ లపెై అధయూయనం చేయాలిస్న తీర్పెై చర్చించార్. ఆయా 
పా్ంతాలోలి  రాషటి రా ఫరిషరీస్ డిపారెటిమంట్, రెవెనూయూ అధికార్లు మర్యు సాథి నిక 
మతస్్యకార్ల సహాయంతో గుడలి  దశలో తీసుక్వాలిస్న జాగరేత్తలు, ఉతపుతి్త  

పెరగడానికి అనుక్ల వాతావరణ పర్సరిథితులు కలిపుంచడంపెై చరయూలు 
తీసుక్వాలని నిర్యించార్. 

ఈ సమావేశానికి మొత్తం సరి.ఎం.పరి.ఎ. కు చెందిన 13 మంది సభుయూలు 
హాజరయాయూర్.  సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ. నుంచి నలుగుర్ శాస్త ైవతే్తలు, డబూలి ్య 
డబూలి ్య. ఎఫ్. ఇండయిా ప్తినిధులు, ఎం.ఎస్.సరి. ఇండయిా ప్తినిధ ిఒకర్, 
తమళనాడు ఫరిషరీస్ విశ్వవిదాయూలయం నుంచి ఒకర్, తమళనాడు ఫరిషరీస్ 
డపిార్టి మ�ంట్ నుంచి ముగు్గ ర్ అధకిార్లు, మండపం, పంబన్, దవేీ పటటిణం, 
కరంగాడు, తొండి సహా పలు పా్ంతాల నుంచి 17 మంది మతయూస్కార్లు 
హాజరయాయూర్. తదుపర్ సమావశేం మార్చి 26, 2018 రోజు నిర్వహించాలని 
తీరా్మనం చేశార్. అతుయూత్తమ చేపల నిర్వహణ ప్ణాళికలు (ఎఫ్.ఎం.పరి) 
రూపొ ందించాలని నిర్యించార్.

ముగ్ంపు
ఎప్.ఐ.పరి. కారయూకలాపాలు విసు్ తంగా జర్గుతునానియి. ఎం.ఎస్.సరి.  లో 
బాగంగా  బూలి  సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్స్ డటేా ఎపపుటకిపుపుడు సక్రస్ు్త నానిర్. ఇది 
నిరంతరం జరగే్ కారయూకరేమం. ఇందులో భాగంగా నిలకడగా ఉతపుతి్త  సాధంిచడం, 
కరాే బ్ సంతానోతపుతి్త   సామరధి్యం మ�ర్గుపరచడం, భవిషయూతు్త  అవసరాలకు 
అనుగుణంగా చరయూలు తీసుక్వడం క్లకమ�ైన అంశం. పరాయూవరణ పరంగా 
జాగరేత్తలు తీసుక్వడం దా్వరా కరాే బ్ ఉతపుతి్తని గణనీయంగా పెంచడానికి 
అసాకురం ఉంద.ి అయిత ేఈ కారయూకరేమంలో భాగంగా తీసుకున ేడటేా అతయూంత 
ముఖయూపాత్ పో సరిసు్త ంది. ఎప్.ఐ.పరి. దా్వరా జర్గుతునని సటిడీ దా్వరా బూలి  
సరి్వమ్మంగ్ కరాే బ్ మీద ఆధారపడిన అనిని వరా్గ లకు మర్యు పర్శరేమలకు 
ఉపయోగపడుతుంది. దేశ ఆర్ధిక వయూవసథి  ప్యోజనాలు కాపాడటంలో 
తనవంతు పాత్ పో షరిసు్త ంది.

సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ. మండపం రీజనల్ సెంటర్ లో 2018, జనవర్ 
6న జర్గ్న  బాగసా్వముల సదసుస్

మీటింగ్ లో పాల్్గ ననివార్
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నెట్ ఫరిష్, ఎం.ఎస్. సా్వమనాథన్ రీసరె్చి ఫౌండషేన్ (ఎం.ఎస్.ఎస్.
ఆర్.ఎఫ్) మరయ్ు ఇండయిన్ క్స్టి గార్డు సంయుక్తంగా 2018 
జనవర ్జనవర ్19న సముద్ పరర్క్షణలో భాగంగా మండపంలో 

అవగాహన సమావశేం నిర్వహించాయి. ఈ సామాజిక అవగాహన 
కారయూకరేమంలో 102 మంద ి మతయూస్కార్లు ఉతాస్హంగా పాల్్గ నానిర్. 
మసటిర్. శంకర్ రాజు, కమాండంెట్, (జ.ెజి) ఐ.సరి.జి.ఎస్. మండపం, మసటిర్. 
వి. విజయ్ కమాండంెట్ (జ.ేజి), 79 ఏ.సరి.వి. సాకువైడా్ న్, షరిరీన్ చంద్న్, 
డపిూయూటీ కమాండంెట్, డాకటిర్. దవియూభారతి, సరజాన్ ల�ఫరిటినంెట్, ఐ.సరి.జి.ఎస్. 
మండపం, ఇజాక్ జయకుమార్, డపిూయూటీ డెరెైకటిర్, తమళనాడు పరిషరీస్ 
డపిారటిమ�ంట్, డాకటిర్ వినోద్ ఎస్. రవీంద్న్, ఎస్.సరి.ఓ. నటె్ ఫరిష్, మసటిర్. 
కవేి కుమార్, పా్జకెుటి  అసో సరియిట్్, ఎం.ఎస్.ఎస్.ఆర్.ఎఫ్., మసటిర్ సలామ్ 
టెకినికల్ అసో సరియిట్్, ఎం.ఎస్.ఎస్.ఆర్.ఎఫ్., గోపనీాథ్, అసరిసెటింట్ డెరెైకటిర్ 
(పరిషరీస్) మండపం, సాదఖి్, ఇన్ సెపుకటిర్ (ఫరిషరీస్) మండపం, జోయూతిబసు, 
రాజ్ కుమార్ సబ్ ఇన్ సెపుకటిర్, క్సటిల్ సకె్యూర్టీ గూరే ప్ (సరి.ఎస్.జి.) 
మండపం, మరయ్ు తంగవలేు, ఫరిషర్ మ�న్ అసో సరియిష్న్ నాయకులు ఈ 
సమావశేానిక ిహాజరయాయూర్. 

సముద్ంలో ప్తిక్ల పర్సరిథితులోలి  అప్మత్తంగా వయూవహర్ంచడంతో పాట్. 
క్స్టి  గార్డు సాయం తీసుక్వాలిస్న పదు్ద లలపెై వివర్ంచార్. మతయూస్కార్ల 
బో టలి లో ఆటోమేటెడ్ ఇన్ ఫరే్మషన్ సరిసటిమ్ (ఎ.ఎస్.ఐ) ఆవశయూకత, 
చెైనా వి.హెచ్.ఎప్. సెట్స్ వాడకంలో తల�తే్త  సమసయూలను, పడవలో 
సముద్ పర్రక్షణ పర్కరాల వినియోగం, అదనపు భద్తా మొదలుగు 
అంశాలపెై వివర్ంచార్. సముద్ పర్రక్షణ విషయంలో తీసుక్వాలిస్న 
చరయూలు అనుసర్ంచే పద్దతులపెై డెమో దా్వరా వివర్ంచార్. సముద్ 

జలాల  సర్హద్దరేఖలపెైనా మతయూస్కార్లు తీసుక్వాలిస్ జాగరేత్తలపెైనా 
సమాచారం ఇవ్వడం జర్గ్ంది. హారబురలిలో సరెైన పద్దతుల దా్వరా 
పార్శుధయూం నిర్వహించడం. ఎపుపుడూ స్వఛచిత ఉండేలా జాగరేత్త  పడటంపెై 
సమావేశంలో వివర్ంచార్. అంతేకాదు సముద్పు జాతుల సంరక్షణ పటలి  
చ్రవ తీసుక్వాలని క్రార్. డాకటిర్. వినోద్ ఎస్. రవీంద్న్ పలు అంశాలపెై 
సపుషటిమ�ైన అభిపా్యాలు వయూక్తం చేశార్. ఆరోగయూకరంగా, పార్శుధయూం, 
సంరక్షణ పద్దతులోలి  పరిషరింగ్ దా్వరా మతయూస్సంపద తగ్గకుండా చూడవచుచి. 
ప్మాదకరమ�ైన పద్దతుల కారణంగా సముద్మటటింలోని వృక్షజాలం 
మర్యు జంతుజాలం అంతర్ంచే పర్సరిథితులు తల�తు్త తునానియి. 
అర్దెైన సముద్ జాతులు క్డా ప్మాదంలో పడుతునానియి. ఎం.ఎస్.
ఎస్.ఆర్.ఎఫ్ సంసథికు చెందిన కేవికుమార్ మర్యు సలాం దేశ వాయూప్త ంగా 
ఉనని మతయూస్కార్ల క్సం రూపొ ందించిన ఫరిషర్ ఫె్ండ్ మొబెైల్ అపరిలి కేషన్ 
(ఎఫ్.ఎఫ్.ఎమ్.ఏ.) గుర్ంచి వివర్ంచార్. మతయూస్కార కమూయూనిటీకి ఓ 

సముద్ పర్రక్షణపెై సామాజిక  
అవగాహనా కారయూకరేమం

డాకటిర్. వినోద్ రవీంద్న్, ఎస్.సరి.ఓ, నెట్ ఫరిష్ ప్సంగం

సముద్ భద్త పర్కరాల వినియోగంపెై ప్దర్శన
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తీరం నుంచి మరో తీరంలో ఉననివార్కి మధయూ సంధానంగా పనిచేసు్త ంది. సరింగ్ల్ విండో  సో ల్యూషన్ గా ఉపయోగపడే యాప్ ఇది. 
గుండ ెసంబంధ సమసయూల తతతెి్తనపుపుడు తీసుక్వాలిస్న పా్ధమక జాగరేత్తలపె ైప్తేయూకంగా ల�కచిర్ ఇచాచిర్ నిపుణులు. కార్డుయోపల్మనరీ రెసరిసరిటేషన్ 
(సరి.పరి.ఆర్.) గుర్ంచి మరయ్ు పా్ణాలు కాపాడుకున ే పద్దతులపె ై స్టిషన్ మ�డకిల్ టీం ప్తేయూకంగా వివరం్చింద.ి మతయూస్కార్లు సులభలంగా అరధిం 
చసేుకునంేదుకు వీలుగా  కార్డుయోపల్మనరీ రెసరిసరిటేషన్ (సరి.పరి.ఆర్.) గుర్ంచి ప్తేయూకంగా రూపసొ ందంిచిన వీడయిోను ప్దర్్శంచార్. మతయూస్కార్లు 
వటేకు వళె్లి టపుపుడు తమ వంెట గుండ ెసంబంధ సమసయూలు తల�తి్తనపుపుడు తమను కాపాడుకునంేదుకు సరి.పరి.ఆర్. కటి్లి ను తీసుకళె్లి లా మండపం ఐ.సరి.
జి.ఎస్. వెదైాయూధకిార్లు పో్ తస్హించార్.

మతయూస్కార్లు సముద్ంలోకి వెళలికు వెళ్లి ముందు బో టలో తమతో పాట్ తీసుకెళాలి లిస్న పర్కరాలు, జాగరేత్తలపెై కరపతా్ ల దా్వరా అవగాహన కలిపుంచడం 
జర్గ్ంది.  వేట నుంచి హారబుర్ కు తిర్గ్వచిచిన తరా్వత జాగరేత్తలపెైనా ముది్ంచిన కరపతా్ లను వార్కి కారయూకరేమం అనంతరం అందివ్వడం జర్గ్ంది.    

కారయూకరేమం యొకకు వీక్షణ
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‘సుచిత్వ సాగరం’ 
సముద్ం నుంచి పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లు తొలగ్ంచే పా్జెకుటి

ఎం.పరి.ఇ.ఢి.ఏ.లోని ఓ విభాగం అయిన నెట్ ఫరిష్ సుచిత్వ 
సాగరం ప్ర్తో ప్తూయూక కారయూకరేమం చేపటిటి ంది. 
సముద్ంలో పాలి సరిటిక్ వయూరాథి లను తొలిగ్ంచేందుకు ఈ 

పో్ గారే మ్ ఉదే్దశించబడింది. కేరళలోని శకి్త కులంగార, నీందకార ఫరిషరింగ్ 
హారబురలిలో కొలాలి ం బో ట్ ఆపరేటర్స్ అసో సరియి్షన్ తో కలిసరి సుయుక్తంగా 
ఈ పా్జెకుటి కు శ్రేకారం చుటటిడం జర్గ్ంది. నదుల దా్వరా మర్యు 
మనుషులు చేసు్త నని పనుల వలలి  సముద్ంలోకి పెద్ద  ఎతు్త న పాలి సరిటిక్ 
వయూరాథి లు సముద్ంలో చేర్తునానియి. సముద్ంలో వచిచినచేర్తునని 
పాలి సరిటిక్ డంపరింగ్ కారణంగా జర్గుతునని నషటింపెై మతయూస్కార్లకు ప్తేయూక 
అవగాహనా కారయూకరేమాలు నిర్వహించడం జర్గుతోంది. సముద్ంలోని 
50 అడుగుల  లోతులో క్డా పాలి సరిటిక్ కారణంగా తల�తే్త  సమసయూలను 
చెపపుడం జర్గ్ంది. మతయూస్కార్లు చేపల వేటకు వెళిలినపుపుడు 
పాలి సరిటిక్ వయూరాధి ల కారణంగా చాలా సమసయూతలు తల�తు్త తాయి. వీటి 
వలలి  వలలు దెబబుతినడంతో పాట్..మతయూస్కార్ల బో ట్లి  టా్ ప్ అయి్యూ 
అవకాశాలునానియి.

    

సముద్ం నుంచి వయూరాధి లను పో గు చేస్ బాయూగ్ ను లాంఛ్ చేసు్త నని కేరళ 
మతస్్య శాఖ మంతి్ శ్రేమతి జె. మ�రీస్కుటిటి  అమ్మ

సముద్ంలో ప్ర్కపో యిన పాలి సరిటిక్  వయూరాధి లను తొలగ్ంచేందుకు కొలాలి ం 
జిలాలి లో బో ట్ ఆపరేటర్స్ అసో సరియి్షన్ తో నెట్ ఫరిష్ చేతులు కలిపరింది. 
ముందుగా పెైల�ట్ పా్జెకుటి  కింద కేరళలోని కొలలి ం వద్ద  నీండకారా ఫరిషరింగ్ 
నౌకాశరేయం వద్ద  ఒక పాలి సరిటిక్ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ సాథి పరించడం జర్గ్ంది. 
ఈ ప్యతనిం భవిషయూతు్త లో దేశ వాయూప్త ంగా విస్తర్ంచేందుకు దిశానిరే్దశం 
చేసు్త ంది.    

మతస్్యకార్ల నుంచి పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లను కలిగ్ ఉనని బాయూగ్ లను 
సీ్వకర్ంచే పా్జెకుటి  యొకకు పా్రంభోతస్వం

పా్రంభం

నెట్ ఫరిష్ ముందుగా సమాచారం స్కర్ంచింది. జాలర్లి  వేటకు 
వెళిలినపుపుడు తమ వలలో వచిచిన పాలి సరిటిక్ వయూరాధి ల పర్మాణం గుర్ంచి 
తెలుసుకుంది. అనంతరం బో ట్ ఆపరేటర్ అసో సరియి్షన్ సాయంతో నెట్ 
ఫరిష్ పా్జెకుటి  ప్తిపాదనలు సరిద్దం చేసరింది. అనంతరం దీనిపెై కేరళ సుచిత్వ 
సాగరం మషన్ అధికార్లతో చర్చించి శకకి్తకులంగార హారబుర్ లో షె్డిడు ంగ్ 
యూనిట్ నెలకొలేపుందుకు ఆర్ధిక, మర్యు సాంకేతిక సహకారం క్రడం 
జర్గ్ంది. ముఖయూంగా ఈ సాయం అడగటం జర్గ్ంది. శకి్తకులంగారలో జుల�ై 
22, 201743వ వార్్షక సర్వసభయూ సమావేశంలో బో ట్ ఆపరేటర్లి  సుచిత్వ 
సాగరం పా్జెకుటి  ప్కటించార్. కేరళ మతయూస్శాఖ మాతుయూలు మసెస్. జె. 
మ�రీస్కుటీటి  అమ్మ ఈ కారయూకరేమానికి ముఖయూ అతిధిగా హాజరయాయూర్. 

సముద్ంలో పాలి సరిటిక్ వయూరాథి లను స్కర్ంచేందుకు నెట్ ఫరిష్ రూపొ ందించిన 
శాంపరిల్ బాయూగ్ క్డా ఈ కారయూకరేమంలో ఇవ్వడం జర్గ్ంది. మంతి్తో  
ఈ పా్జెకుటి  గుర్ంచి చర్చించినపుపుడు ఆయన వెంటనే సపుందించార్. 
అంతేకాదు ఈ కారయూకరేమంలో పాల్్గ నేందుకు ఫరిషరీస్ శాఖ అధికార్లకు 
ఆదేశాలు జారీ చేశార్. ఇతర శాఖలను క్డా బాగసా్వమయూం చేయించే 
బాధయూతలను తీసుక్వడం జర్గ్ంది.  ఇది పెద్ద  ఎతు్త న చేపటేటి ందుకు 
ముందుకు వచిచింది. ఆగసుటి  5, 2017న మంతి్ ఈ పా్జెకుటి ను 
విజయవంతంగా పా్రంభించార్. సముద్ంలో స్కర్ంచిన పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లు  
తీసుకొచిచిన బో టలి కు సా్వగతం పలకడం దా్వరా పా్రంభించార్. పాలి సరిటిక్ 
స్కర్ంచే బాయూగులను నెట్ ఫరిష్ అందించడం జర్గ్ంది.

జాయ్స్ వి. థామస్, ఎన్.ఆర్. సంగీత మర్యు వి.వి.అఫస్ల్
నెట్ ఫ్ష్ –ఎింప్ఇడిఎ
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నీండ కారా హారబుర్ లో ఇంజినీర్ంగ్ డిపార్టి మ�ంట్ సథిలం కేటాయించింది. 
సముద్ం నుంచి స్కర్ంచిన వయూరాధి లను చేర్చి వాటిని వేర్ చేసరి రీ సెైకిల్ 
చేయడానికి అనుకలంగా ఉండేందుకు ఈ సథిలం కేటాయించింది. దీనికి 
నిధులు వివిధ శాఖల నుంచి స్కర్ంచడం జర్గ్ంది. షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ 
ను అధికార్కంగా నవంబర్ 20, 2017న నీండకార పరిషరీస్ హారబుర్ వద్ద  
పా్రంభించడం జర్గ్ంది.

ఇందులో భాగసా్వమయూం అయిన

పా్ధమకంగా ఇందులో నెట్ ఫరిష్ తో పాట్ కొలాలి ం బో ట్ ఆపరేటన్ 
అసో సరియి్షన్ పాల్్గ ంది. కిరేంద ఇచిచిన వివిథ శాఖలు సెైతం ఈ పా్జెకుటి లో 
పాల్్గ నానియి.   

కరే. సంఖయూ. శాఖ /సంసథి సుచిత్వ సాగరం పా్జెకుటి లో వార్ పాత్

1 సుచిత్వ  మషన్, కురళ
నీండకార ఫరిషరింగ్ హారబుర్ లో పాలి సరిటిక్ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ ఏరాపుట్కు ఆరధిక సహకారం 
అందించింది. ఇక ఎస్.ఏ.ఎప్ సభుయూలకు శిక్షణ క్డా ఇచిచింది. 

2 క్లిన్ కేరళ కంపెనీ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్  ఏరాపుట్కు ముందు తరా్వత సాంకేతిక సహకారం అందించింది. 

3
హారబుర్ ఇంజినీర్ంగ్ డిపార్టి మ�ంట్
(హెచ్.ఈ.డి.)

నీండకార ఫరిషరీష్ హారబుర్ లో ఏరాపుట్ చేసరిన పాలి సరిటిక్ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ ఏరాపుట్కు 
అవసరమ�ైన విదుయూత్ కనెక్షన్ కలిపుంచింది. 

4
సొ సెైటీ ఫర్ అసరిసెటిన్స్ ట్ ఫరిషర్ మ�న్ 
(ఎస్.ఏ.ఎఫ్), కేరళ ఫరిషరీస్ డిపార్టి మ�ంట్

పాలి సరిటిక్ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ నిర్వహణ, ఉదోయూగుల నియామకం, వేతనాలు, విదుయూత్ ఖర్చిలు 
సహా నిర్వహణ వయూయానిని భర్సు్త ంది. 

5
కొలాలి ం జిలాలి  బో ట్ ఆపరేటర్స్ 
అసో సరియి్షన్

ఎ. పరయూవేక్షణ, పా్జెకుటి  అమలు బాధయూతలు
బ్. సముద్ం నుంచి పాలి సరిటిక్ వయూరాథి ల స్కరణ 
సరి.. అవసరమ�ైన సాథి యిలో మానవవనర్లను అందించడం

6  నెట్ ఫరిష్ –ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., 
పరాయూవరణ హితంగా ఉండే పాలి సరిటిక్ వయూరాధి ల స్కరణ బాయూగులు అందించడం. బో టలి కు 
అవగాహన సరిటికకుర్లి  అంటించడం. జాలరలికు అవగాహన, శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం 

పా్జెకుటి  అమలు

సొ సెైటీ ఫర్ అసరిసెటిన్స్ ( ఎస్.ఏ.ఎఫ్.) దా్వరా మహిళా వరకుర్స్ ను  
నియమంచిన ఫరిషరీస్ డిపార్టి మ�ంట్ నిర్వహిసో్త ంది. మొత్తం 30 మంది 
మహిళలు ఇందులో పనిచేసు్త నానిర్. వార్ బో టలి  నుంచి పాలి సరిటిక్ వయూరాధి ల 
బాయూగులను స్కర్సా్త ర్. వయూరాధి లను వేర్ చేసరి.. మళ్లి బాయూగులను శుభ్ం 
చేసరి ఎండబెడతార్.( పటిటి క చూడండి) 

హారబుర్ చుట్టి పకకుల క్డా కల�క్షన్ పాయింట్లి  పెటటిడం జర్గ్ంది. హారబుర్ 
పర్ధిలోని గారే మాలకు చేర్కునే బో టలి  నుంచి వ్్ధరా్ద లునని బాయూగులను 
స్కర్సా్త ర్. తీరపా్ంతంలోని ఇతర పంచాయితీలోలి  క్డా ఈ పా్జెకుటి లో 
భాగసా్వమయూం కావాలని అడగడం జర్గ్ంది. దీని వలలి  హెచ్.ఇ.ఢి. 
దా్వరా నెలకొలిపున షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ లక్షయూం పూర్్తసాథి యిలో చేర్క్వడం 

జర్గుతుంది. షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ వద్ద  ఓ క్ ఆర్డునేటర్ ఉంటార్. ఇందులో 
పనిచేస్ వరకుర్స్ కు చెత్త  స్కరణ, వేర్చేయడం, రీ సెైకిల్ వంటివాటిపెై 
సమగరేంగాశిక్షణ ఇవ్వడం జర్గ్ంది. ఇదంతా కేరళ ఫరిషరీస్ శాఖ తో పాట్, 
క్లిన్ కేరళ మషన్ ఆద్వరయూంలో జర్గుతుంది.

ఈ పా్జెకుటి లో భాగంగా  పరాయూవరణ హితంగా ఉండే 2వేల సాక్స్ ను 
సరఫరా చేయడం జర్గ్ంది. ప్తి భోట్కు రెండు చ్పుపున ఇచాచిర్. 
సముద్ంలో వేట చేసు్త నని సమయంలో పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లను స్కర్ంచేందుకు 
ఉదే్దశించబడినవి. వీటి దా్వరా సుమార్ 40-50కేజీల పాలి సరిటిక్ వయూరాథి లు 
స్కర్సా్త ర్. ప్తి రోజూ శకి్తకుకులంగార హారబుర్ కు 30-40బాయూగులు 
చేర్కుంట్నానియి. యూనిట్ లో నెలకొలిపున యంతా్ ల వివరాలు ఈ 
కింద ఇవ్వబడాడు యి. ( టేబుల్ నెం.2). స్కర్ంచిన చెత్తను క్డా రీసెైకిల్ 
చేసరి వినియోగ్ంచబడుతుంది. రోడలి  నిరా్మణంలో హెచ్.ఇ.డి.స్వయంగా 
రోడుడు  నిరా్మణం పనులోలి  పాలి సరిటిక్ వయూరాథి లను వినియోగ్సు్త ంది.

కరే.సంఖయూ పర్కరం  ఉదే్దశం

1 రోజుకు టనుని సామరధి్యంతో పనిచేస్ షె్డిడు ంగ్ మషన్ చెత్తను స్కర్ంచి వేర్చేయడం

2  పదునుపెటేటి  యంత్ం  షె్డిడు ంగ్ యంతా్ లను పదును పెటేటి ందుకు ఉపయోగ్ంచేది

3 హెైడా్ లిక్ బాయిలింగ్ మషన్ స్కర్ంచిన పాలి సరిటిక్ వయూరా్ద ల నుంచి బాటిల్స్ ను వేర్చేసు్త ంది.  వీటిని రీసెైకిల్ 
క్సం ఇతర సంసథిలకు అపపుగ్సా్త ర్.
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భవిషయూతు్త  విస్తరణ ప్ణాళికలు

ఈ పా్జెకుటి  విస్తర్ంచే అవకాశాలునానియి.ఎఫూలి యుంట్ టీ్ట్ మ�ంట్ 
పాలి ంట్, వాషరింగ్ మర్యు డెైైయింగ్ మషన్, బో ర్బావులు, ఓవర్ హెడ్ 
టాయూంక్, సంప్, నాన్ పాలి సరిటిక్ వేస్టి  డెైజసటిర్ మొదల�ైనవి. ఈ పా్జెకుటి  మ�ర్గా్గ  
నడిపరించేందుకు విస్తర్ంచే అవకాశం ఉంది. ఇతర తీర పా్ంతాలకు సెైతం 
విస్తర్ంచాలని నిర్యించార్. షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ లక్ష్యూలను చేర్క్వడానికి 
ఆతర గారే మపంచాయితీల నుంచి క్డా పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లను స్కర్ంచాలని 
నిర్యించార్. ఇతర పా్ంతాలోలి  క్డా విస్తర్ంచేందుకు ప్తేయూక సమావేశాలు 
నిర్వహించడం జర్గ్ంది. శిక్షణా కారయూకరేమాలు సెైతం ఏరాపుట్చేశార్. ఈ 
పా్జెకుటి  విస్తరణలో భాగంగా చుట్టి పకకుల ఉనని అనిని క్సటిల్ పంచాయితీ 
గారే మాల నుంచి పాలి సరిటిక్ వయూరాధి లను స్కర్ంచడం జర్గుతుంది. సముద్ంలో 
మొటటిమొదటిసార్గా చేపటిటిన పాలి సరిటిక్ తొలగ్ంచేందుకు చేపటిటిన ఈ పా్జెకుటి  
ఖచిచితంగా విజయవంతం అవుతుందని విశా్వసం కలిగ్ంది
  

1. వయూరాధి లు ఉనని సంచులను బో టలి  నుంచి స్కర్ంచడం 2. వరకుర్స్ సంచులను టా్ లీలోలి  వయూరాధి లను వేర్చేస్ పా్ంతానికి తీసుకెళలిడం
3. వయూరాధి లను వేర్చేయడం  4. పాలి సటిక్ వయూరాధి లను కడగడం 5. శుభ్ంచేసరి ఎండబెటిటిన వయూరాధి లను షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ వద్దకు తీసుకొసా్త ర్ 
6. షె్డిడు ంగ్ యంత్ంలో పాలి సరిటిక్ యంతా్ లోలి కి నింపుతార్ 7. పాలి సరిటిక్ పదారాధి లను షె్డిడు ంగ్ చేసా్త ర్ 
8. ఇతర అవసరాల క్సం సాక్స్ లో దాచిపెడతార్

నీండకారలో అధికార్కంగా పాలి సరిటిక్ షె్డిడు ంగ్ యూనిట్ కు పా్రంభోతస్వం చేసరిన 
కేరళ ఫరిషరీష్ మంతి్ డాకటిర్.టి.ఎమ్.థామస్ ఇజాక్
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ఎగుమతులు ప్ ర తస్మిించడానిక్ ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఏ. భువనేశ్వర్,

కా్వలిటీ కింటోర ల్ లా్యబ్ నవీకరణ

ఒడషిా ప్తి ఏటా సముద్ ఆహార ఉతపుతు్త ల ఎగుమతులు 
గణనీయంగా పరె్గుదల నమోదు చసేు్త నానియి. రకరకాల 
సమసయూలు, సవాళలి మధయూ క్డా ఎగుమతులు పరె్గుతునానియి. 

ఒడషిా నుంచి 2011లో ర్యయూల ఉతపుతి్తతో పాట్ ఎగుమతులు వగేం పరెగ్ం్ద.ి 
యాంటబీయాటకి్ లేని నాణయూత గల ర్యయూల ఉతపుతి్త  సవాలుగా మారన్ 
సమయంలో ఎం.పరి.డఇి.ఏ. సకాలంలో సరైెన చరయూ తీసుకుంద.ి భువనశే్వర్ లో 
ఉనని తమ కా్వలటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్ ను బలోపత్ం చసేరింద.ి లాయూబ్ లోఅదనంగా 
టాండమ్ మాస్ సెపుక్టిరో మ�టీ్, లికి్వడ్  కర్ేమోటోగరేఫ ీతో ఉనని (ఎల్.ఎస్/
ఎం.ఎస్/ ఎం.ఎస్) మషన్ అమర్చింద.ి ఈ లాయూబ్ ఎన్.ఏ.బ్.ఎల్., అకిరేడషేన్ 
తో పాట్ ఇ.ఐ.సరి.,అనుమతి సాధంిచింద.ి రెండు రకాల ప్మాణాలను అవి 
సరి.ఏ.పరి., మర్యు ఎన్.ఎఫ్., కలిగ్ ఉండడంతో లాయూబ్ గుర్్తంపు సాధంిచింద.ి 
వాణజియూపరంగా శాంపరిల్స్ స్కర్ంచడానిక ిఅనుమతి పొ ందంిద.ి

పెైన చెప్పీనట్ట్  లా్యబ్ స్ద్ిం అయన తరా్వత భువనేశ్వర్ లోని  ఎిం.ప్.
డి.ఇ.ఏ.,కా్వలిటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్ ను పర్శరేమ అవసరాలకు అనుగుణంగా 
పా్రంభించార్. ఫరిబ్వర ్19, 2018తదేనీ భువనశే్వర్ లో బయయూర్స్, సలెలి ర్స్ 
తో సమావశేం నిర్వహించార్. ఎగుమతిదార్లు, రెతైులు, హెచరీ ఆపరేటర్స్, 
సంబంధిత శాఖల అధికార్లు సహా పలువుర్ దీనికి హాజరయాయూర్. ఈ 
రంగంలో ఎదురవుతునని సవాళులి , వాటకి ిసరెనై పరష్ాకురాలపె ైచర్చించార్. 
ముందుముందు రాషటి రాం నుంచి ఎగుమతులు పెంచడానికి తీసుక్వాలిస్న 
చరయూలపె ైనిపుణులను ఆహా్వనించి సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడం జరగ్్ంద.ి 

ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ., ఆద్వరయూంలో నవీకర్ంచిన కా్వలిటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్ 
పా్రంభోతస్వం సందర్ంగా ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., ఛెరై్మన్ డాకటిర్. ఏ. జయతిలక్, 
ఐ.ఏ.ఎస్., సమక్షంలో ప్తేయూక ఆహా్వనితులు, అతిథుల మధయూ ఈ సమావశేం 
జరగ్ం్ద.ి పా్రంభోతస్వ సమావశేంలో ప్సంగం్చిన ఛెరై్మన్ డాకటిర్. జయతిలక్ 
సీఫుడ్ ఎగుమతుల గుర్ంచి పలు ఆసకి్తకర అంశాలు వెలలి డించార్. 
భారత్ తొలిసార్గా 6 బ్లియన్ డాలరలి ఎగుమతులు దాటాయనానిర్. 
రెతైులు, ఎగుమతిదార్లు నాణయూత విషయంలో పాటించిన ప్మాణాల వలేలి  
సాధయూమ�ంైదనానిర్. పర్శరేమ నుంచి వసు్త నని వినతుల నపేథయూంలో అధునాతన 
సదుపాయాలతో, ఉతపుతు్త లోలి  యాంట ీబయోటకి్స్ అవశషేాలను గుర్్తంచ ేలాయూబ్ 
ఏరాపుట్ చేసరినట్టి  ఆయన తెలిపార్. దేశంలో ఈ తరహా లాయూబ్ లు కేవలం 
ఐదుమాత్మే ఉనానియి. ఇకకుడ సదుపాయాలు మర్ంత పెంచుతుననిట్టి  
తలెిపార్. క్లి రమ్ ఫనెికల్, మర్యు నెటైె్జన్ పరమ్ాణాలను గుర్్తంచడానికి 
ఉపయోగపడుతుంది. రెైతులు, ఉతపుతి్తదార్లు, ఎగుమతిదార్లు 
తీసుకొసు్త నని శాంపరిల్స్ ను ఇకకుడ పరీక్ించడం జర్గుతుంది. ఉతపుతి్త  
మర్యు ఎగుమతి క్సం ఇకకుడ అవశేషాలు లేని రా మ�టీర్యల్ క్సం 
ఈ పరీక్షలకు వసు్త నానిర్.

ఒడిషా అగ్రేకలచిర్ పొ్ డక్షన్ కమషనర్  మసటిర్. గగన్ కుమార్ దాల్, 
ఐఏఎస్., మాటా్త డుతూ రాషటి రాంలోని సఫీుడ్ ఎగుమతిదార్లు చాలాకాలంగా 
ఎదుర్చూసు్త నని, డిమాండ్ చేసు్త నని అధునాతన లాయూబరేటరీ అందుబాట్లోకి 
వచిచిందనానిర్.

మసటిర్. కాలికేష్ నారాయణ సరింగ్ దేవ్, గెైరవనీయుల�ైన ఎంపీ మర్యు ఎమ్.పరి.ఇ.డి.ఎ., అథార్టీ సభుయూలు భువనేశ్వర్ లోని కా్వలటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్  
ను దేశానికి అంకితం చేశార్. డాకటిర్. ఏ.జయతిలక్, ఐఏఎస్, ఎమ్.పరి.ఇ.డి.ఎ.,ఛెైర్మన్ సహా పలవుర్ ప్ముఖలు హాజరయాయూర్. 
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ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ., ఒడిషా అదనపు ముఖయూ కారయూదర్్శ ఎల్.ఎన్.గుపా్త  
మాటాలి డుతూ లాయూబ్ ఏరాపుట్ చసేరినందుకు ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ.,కు ధనయూవాదాలు 
తలెిపార్. ఎగుమతిదార్లకు సరైెన సమయంలో ఉపయోగపడలేా ఆ లాయూబ్ 
అందుబాట్లోకి వచిచిందనానిర్. సీఫుడ్ ఎగుమతులోలి  ఒడిషా 20 రెట్లి  
వృదిధి  నమోదుచసేరినట్టి  తలెిపార్. 2016-17లో రాషటి రాం సఫీుడ్ ఎగుమతులోలి  
చాంపరియన్ నిలిచిందని కంేద్ వాణజియూ, పరశ్రేమల శాఖ ప్కటించిందనానిర్. 
రాషటి రాం తీసుకుంట్నని ఈ చరయూలతో ఎగుమతులు లక్ష క్టలి  రూపాయలకు 
చేర్కుంట్ందని అంచనా వేసు్త ననిట్టి  తెలిపార్.

ఎగుమతుల క్సం నాణయూమ�ైన ఉతపుతు్త ల క్సం ఇలాంటి ప్పంచసాథి యి 
అధునాతన లాయూబ్ అవసరం ఉందనానిర్ ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., అథారటీ్ సభుయూలు, 
ఎంపీ అయిన మసటిర్. కాలికేష్ నారాయణ్ సరింగ్ దేవ్ తెలిపార్.

డెైరెకటిర్, ర్ప్జెంటింట్ సెకరేటరీ, పరిషరీస్ అండ్ ఏ.ఆర్.డి., ఒడిషా ప్భుత్వం, 
డాకటిర్. జె.కె. సుందరయ్, డైెరెకటిర్, సరి.ఐ.ఎఫ్.ఏ. భువనేశ్వర్, ఎస్.కె. 
జానా, ఓ.ఏ.ఎస్., డెైరెకటిర్, ఎక్స్ పో ర్టి ప్మోషన్ అండ్ మారెకుటింగ్, ఒడిషా, 
బ్.శ్రేకుమార్, సకెరేటరీ, ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., డాకటిర్. ఎం,క.ె రామ్ మోహన్ జాయింట్ 
డెైరెకటిర్ (మారెకుటింగ్), ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., మసటిర్. కె.వి. ప్్మ్ దేవ్, డిపూయూటీ 
డెైరెకటిర్ (ఎం.పరి), ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., మసటిర్. కే షణు్మఖ రావు, సరి.ఇ.ఓ., 
ఎన్.ఏ.సరి.ఎస్.ఏ.,కాకనిాడ, కె.మశరే, అసరిసెటింట్ డెరెైకటిర్, ఇ.ఐ.ఏ., భవనశే్వర్ 
సహాలు మొదల�నై ప్తినిధులు ఈ సమావశేానిక ిహాజరయాయూర్. భునశే్వర్ 
లోని నాయపలిలిలోని లాయూబ్ ఎదుర్గా ఉనని ఉతకుల్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ 
మర్యు ఇండసీటి రా హాలులో ఈ సమావేశం జర్గ్ంది.

రీజనల్ డవిిజన్ భువనశే్వర్, సబ్ రీజనల్ డవిిజన్ భువనశే్వర్, సబ్ రీజనల్ 
డిజవిన్ బాలసో ర్ అధికార్లు, ఎగుమతిదార్లు, ఆకా్వ రెైతులు, రెైతల 
తరపున ప్తినిధులు,  వివిధ తీర పా్ంతాలకు చంెదని జిలాలి ల నుంచి ఆకా్వ 
ఫార్మర్స్ వెలేఫ్ర్ అసో సరియి్షన్ సభుయూలు, హెచరీ ఆపరేటర్లి , రాషటి రా ఫరిషరీస్ 
డిపార్టి మ�ంట్ నుంచి అధికార్లు ఈ సమావేశానిక హాజరయాయూర్. ఈ.పరి. 
మర్యు ఎం. క్డా ఇందులో పాల్్గ నానిర్.

ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., కారయూదర్్శ మసటిర్ బ్. శ్రేకుమార్ ప్ముఖులకు, అతిథులకు 
సా్వగతం పలికార్. ఈ సందర్ంగా మాటాలి డని శ్రేకుమార్ లాయూబ్ ప్తేయూకతలు 
వివరం్చార్ .భువనశే్వర్ కా్వలిటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్ ఐ.ఎస్.ఓ./ఐ.ఇ.సరి 17025 
కంిద ఎన్.ఏ.బ్.ఎల్., గుర్్తంపు పొ ందంిద.ి అంతకేాదు ఈ లాయూబ్ ను ఇ.ఐ.సరి., 
ఆఫ్ ఇండియా మర్యు ఐ.ఎస్.ఓ. 9001:2008 సర్టిఫెైడ్ చేసరిందనానిర్.

మర్యు సరి.ఎం.డి., మ�సస్ర్స్ ఫాలకున్ మ�రైెన్ ఎక్స్ పో ర్టిస్, భువనేశ్వర్ 
మరయ్ు, నషేనల్ వెసై్ పెస్రిడంెట్, ఎస్.ఇ.ఏ.ఐ., Mr. తారా రంజన్ పటానియక్ 

భువనేశ్వర్ లో నవీకర్ంచిన కా్వలటీ కంటో్ ల్ లాయూబ్ ను పా్రభించిన 
డాకటిర్. ఏ. జయతిలక్, ఐ.ఏ.ఎస్.ఛెైర్మన్ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,

పాల్్గ ననివార్ అభిపా్యాలు
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రెతైులకు పలు సూచనలు ఇచాచిర్. రైెతులు వంెటన ేరెతైులందరూ సరి.ఏ.ఏ., 
రజ్ిష్టి రాషన్ చసేుకుని, ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., ఎన్ రోల్ మ�ంట్ చసేుక్వాలని క్రార్.

మసటిర్. సాహూ, ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., అథార్టీ సభుయూలు, మసటిర్. వి. పద్మనాభమ్, 
ఎస్.ఇ.ఏ.ఐ., జాతీయ అధయూక్షులు, మసెస్. తారా రంజన్ పటానియక్, 
ఎస్.ఇ.ఏ.ఐ., జాతీయ ఉపాధయూక్షులు, డాకటిర్. కమలేష్ మశరాే , ఎస్.ఇ.ఏ.ఐ., 
మసటిర్. ప్తాప్ రంజాన్ రౌత్, ఫరిషరీస్ జాయింట్ డెరెైకటిర్, ర్ప్జంెటింట్ సకెరేటరీ, 
పరిషరీస్ అండ్ ఏ.ఆర్.డి., ఈ సమావేశంలో ప్సంగ్ంచార్. లాయూబ్ ఇన్ ఛార్జా 
అతిథులకు పనితీర్, యంతా్ ల గుర్ంచి వివర్ంచార్.

డాకటిర్. ఎం.క.ె రాంమోహన్, జాయింట్ డైెరెకటిర్ (మారెకుటింగ్), ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., 
ఓట్ ఆఫ్ థాయూంక్స్ చెపాపుర్.

వినియోగదార్లు – వికరేయదార్ల సమావేశం

బయయూర్స్- సెలలి ర్స్ సమావేశానికి వచిచి వార్కి మసటిర్. బ్.శ్రేకుమార్, 
సెకరేటరీ, ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., సా్వగత పలికార్. సమావేశం ఏరాపుట్ చేసరిన 
ఉదే్ద శానిని ఆయన వివర్ంచార్. బయయూర్స్ మర్యు సెలలి ర్స్ మధయూ 

ఒపపుందాలు, చరచిలు జర్ప్ందుకు అనువెైన  వాతావరణం , వేదిక 
ఇచేచిందుకు మీటింగ్ ముఖయూ ఉదే్దశమని వివర్ంచార్. ఇది బయయూర్స్ 
కు మంచి నాణయూత గలిగ్న ఉతపుతు్త లు ఆకా్వ రెైతుల నుంచి కొనుగోలు 
చేస్ందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అదే సమయంలో అమ్మకం దార్లకు 
క్డా తమ ఉతపుతు్త లకు మద్దతు ధర దొర్కుతుంది. డిపూయూటీ డెైరెకటిర్, 
రీజనల్ డివిజన్, ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., భునేశ్వర్ మసటిర్.సరి.మహాపాత్ ఈ 
కారయూకరేమానికి సమన్వయకర్తగా వయూవహర్ంచార్. 

ధరలోలి  హెచుచితగు్గ లు, నాణయూతా ప్మాణాలు, రా మ�టీరయ్ల్, ఐస్ సరఫరా 
మొదల�ైన అంశాలపెై రెైతులు కొనని అనుమానాలు లేవనెతా్త ర్. సీనియర్  
ఎగుమతిదార్డు మసటిర్. అజయ దేశ్, ఎస్.ఇ.ఏ.ఐ., పె్సరిడింట్ కమలేష్ 
మశరాే  సహా పలువుర్ నిపుణులు రెైతులతో మాటాలి డి, వార్ సందేహాలకు 
సమాధానాలు ఇచాచిర్. నిబంధనలకు అనుగుణంగా అనుమతులునని 
హెచరీ నుంచి మాత్మే పరి.సరి.ఆర్., పరీక్షలు చేసరిన సీడ్స్ స్కర్ంచడం, 
మంచి ఆహారం, మ�ర్గెైనప నిర్వహణా పద్దతుల గుర్ంచి వివర్ంచార్. 
ఉతపుతి్త  సమయంలో నాణయూమ�ైన రసాయనాలు, యాంటీ బయోటిక్స్ లేని 
ర్యయూల ఉతపుతి్త  సాధించాలని గుర్్త చేశార్. అసరిసెటి ంట్ డెైరెకటిర్(ఏ.ఇ.) 
ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,భునేశ్వర్ మసటిర్. తంబాడ ఓట్ ఆఫ్ థాయూంక్స్ చెపాపుర్.

మిసట్ర్.ఎల్.ఎన్. గుపాతా  ఐఏఎస్. అదనపు ముఖ్య కార్యదరిశి, ఎిం.ఎస్.ఎిం.ఇ.,డిపార్ట్ మెింట్, ఒడిషా, భవనేశ్వర్ లోని 
కా్వలిటీ కింటెరల్ లా్యబ్ పరా రింభోతస్విం సిందర్ింగా సనామానిం 
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'సషరి్మ', అంటే రా ఫరిష్.,జపనీయులు సంప్దాయంగా వంటలో వాడే రా 
ఫరిష్ ట్యూనా. అతయూంత పాపులర్ అయిన ట్యూనా సుషరి్మ ఫరిష్ రెడ్ మీట్ 
గా క్డా పరిలవబడుతుంది. సషరి్మ మారెకుట్ లో ఎగుమతి చేయాలంటటే 
ఖచిచితంగా ఫెష్్ గా, నీట్గా పాయూకజేింగ్ ఉండాలి. నిర్వహణలో పలు జాగరేత్తలు 
అవలింభించాలి. మంచి నాణయూత కలిగ్న ఉతపుతి్తకి మారెకుట్ లో ధర క్డా 
అధికంగా పలుకుతుంది. ట్యూనా చేపల వేటకు వెళ్లి  జాలరలికు, బో ట్లో 
వాటిని నిర్వహించే వార్కి సరెైన అవగాహన ఉండాలి. సషరి్మ ట్యూనా చేపల 
ఆన్ బో ర్డు హాయూండిలి ంగ్ మర్యు, పా్సెసరింగ్ పెైనా నెట్ ఫరిష్ ప్ధానంగా ఫో కస్ 
పెటిటి ంది.   

జనవర్ 18, మర్యు జనవర్ 30, 2018 రెండు రోజులోలి  ట్యూ చేపల ఆన్ 
బో ర్డు నిర్వహణ, పా్ససెరింగ్ అంశాలపైె జాలరలికు ఎనీజావో, డ.ిఎఫ్.వె,ైడబూబు్య.ఏ. 
తో కలిసరి నటె్ ఫరిష్   శిక్షణా కారయూకరేమాలు నిర్వహించింద.ి విశాఖపటనిం జిలాలి  
పూడిమడక గారే మంలో ఏరాపుట్ చేయడం జర్గ్ంది. దీని ఈ పా్ంతానికి 
చెందిన సుమార్ 24 మంది జాలర్లి  లబ్్ద  పొ ందార్. నెట్ ఫరిష్ స్టిట్ క్ 
ఆర్డునేటర్ శ్రే. హనమంతరావు గార్ సషరి్మ ట్యూనా చేపలను పర్శుభ్మ�ైన 
వాతావరణంలో ఉంచాలి. ముఖయూంగా బో ట్లో ఉననిపుపుడు ఎగుమతి క్సం 
వాటిని ఎలా నిర్వహించాలనే దానిపెై వివర్ంచార్. చేతి తొడుగులు, సుతి్త ,  
సెైపుక్, మోనోఫరిలమ�ంట్ నెైలాన్ వంటి ముఖయూమ�ైన ఉపకరణాలు ఉండేలా 

చూసుక్వాలనానిర్. సెటియిన్ ల�స్ సీటిల్ వెైర్, డా్ ప్ బెలి డ్ కతి్త , పదునుగా 
ఉండే మరో కతి్త , బ్ష్, క్ర్ంగ్ ట్ల్ సహా పలు వసు్త వులు అందుబాట్లో 
ఉంచుక్వాలని సూచించార్ శిక్షణలో భాగంగా చపేలను చంపడం, సెైపుకంిగ్, 
రక్తసా్వం, డి-గ్లిలింగ్, డిగుయూటింగ్, ఐస్ బాక్స్ లో ఉంచి భద్పరచడం వంటి 
అంశాలపెై  అవగాహన కలిపుంచడం జర్గ్ంది. 
 

ట్యూనా చేపల వేటకు వెళ్లి వార్కి అవసరమ�ైన విషయాలపెై  
అవగాహన కలిపుంచడం

నెట్ ఫరిష్ స్టిట్ క్ ఆర్డునేటర్ డి గటిటి ంగ్ ప్కిరేయ ప్దర్శన

బో ట్లో సషరి్మ గేరేడ్ ట్యూనా  
చేపల నిర్వహణపెై శిక్షణ
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ఎగుమతి ఎగుమతి ఆధార్త ఆకా్వకలచిర్ ఫీల్డుస్ పెై జీపీఎస్ 
ఆధార్త డేటాబేస్ సరిసటిమ్ పా్రంభించిన ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,

ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., ప్తేయూకంగా చపేటిటిన పా్జకెుటి . ఎగుమతి చసేు్త నని 
ఆకా్వ సాగు భూముల క్సం వివరాలతో క్డని  జీపఎీస్ 
ఆధార్త డటేాబసే్ సరిసటిమ్ డవెలప్ చసేరింద.ి రైెతులతో పాట్ 

చివర్ వినియోగదార్ల ప్యోజనాలను దు్ షరిటిలో పటె్టి కుని రూపొ ందంిచడం 
జర్గ్ంది. ఈ సరిసటిమ్ వలలి  ర్యయూలు, మర్యు ఇతర ఎగుమతి చేపల 
ఉతపుతు్త లోలి  నిష్ధిత ఉతపుతు్త లు, లేదా అవసరం లేని పదారాధి లు నుంచి 
కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది. 

ఈ పథకంలో భాగంగా, ర్యయూలు, షెల్ ఫరిష్ మర్యు ఇతర ఉతపుతు్త లను 
ఎగుమతి చేస్  ఫామ్స్ వివరాలను ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., నమోదు చేసు్త ంది. 
రెైతులకు ప్తేయూకంగా కార్డు లు జారీ చేయడం జర్గ్ంది. ఈ కార్డు లోలి  వార్ 
ఫామ్ కు సంబంధించిన  యూనిట్ ఐడెంటిటీ క్డ్ ఉంట్ంది. దీంతో పాట్ 
కి్వక్ రెసాపున్స్  క్డ్ క్డా ఉంట్ంది. వీటితో పాట్ పా్ధమక సమాచారం 
క్డా అందులో లభిసు్త ంది. 

ఫరిబ్వర్ 25, 2018 తేదీన విశాఖపటనింలో ఆకా్వ కలచిర్ రైెతులకు 
గౌరవనీయుల�ైన ఆంధ్ప్దేశ్ ముఖయూమంతి్ శ్రే. ఎన్. చంద్బాబునాయుడు, 
విశాఖపటనిం ఎంపీ., శ్రే కె. హర్బాబు ఇతర అతిథుల సమక్షంలో కేంద్ 
వాణిజయూ మర్యు పర్శరేమల మంతి్ శ్రే.సురేష్ ప్భు గార్ చేతుల మీదుగా 
నమోదు చేసుకునని రెైతులకు ఈ కార్డు లు అందజేయడం జర్గ్ంది.

ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., ఛెైర్మన్ డాకటిర్. ఏ. జయతిలక్, ఐఏఎస్ మాటాలి డుతూ ఈ 
సీకుములో నమోదు చేసుక్వడం దా్వరా ప్తి ఒకకు ఫామ్ లేదా హెచరీని 
గుర్్తంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతే కాదు పథకాల గుర్ంచి 
వివర్ంచడానిక ిసాయం అదంిచడానికి దోహదపడుతుంద.ి వినియోగదార్లు 
క్డా తాము కొనుగోలు చసే ్ఉతపుతు్త లోలి  ఏమ�నైా అవసరం లేని, ఉండక్డని 
పదారాధి లు ఉంటే గుర్్తంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఎగుమతి ఆధార్త ఆకా్వ కలచిర్ సాగవుతుననిపొ లాల జీపీఎస్ ఆధార్త డేటాబేస్ ను ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., సంసథి  విశాఖపటనింలో జర్గ్న బాగసా్వమయూ సదసుస్ 
2018 లో  దీనిని పా్రంభించార్.

రెైతులు, ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,/ఎన్.ఏ.సరి.ఎస్.ఏ., అధికార్లతో డాకటిర్.  
ఏ. జయతిలక్, ఐ.ఏ.ఎస్., ఛెైర్మన్ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,

ప్్క్షకుల యొకకు వీక్షణ
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క్లి రో ఫరినకిల్ మర్యు నెైటో్ జన్ వివరాలు యూనిక్ ఐడీకి అనుసంధానం చేయబడుతుంది. యూరోప్ దేశాలకు ర్యయూలను ఎగుమతిచేస్ వాళలికు 
ఖచిచితంగా పరి.హెచ్.టి., సర్టిఫరికెట్ ఉండాలి.

అమ�ర్కా, యూరోప్, జపాన్ వంటి దేశాలోలి  పముద్ ఆహార ఉతపుతు్త ల దిగుమతులపెై ఆంక్షలు కఠ్నంగా ఉంటాయి.ఈ విషయంలో బారతీయ ఆకా్వ 
మర్య చేపల ఎగుమతిదార్లకు ఎదర్వుతునని సవాళలిను అధిగమంచడానికి దీర్ఘకాలిక ప్యోజనకార్గా కార్డు  విధానం పనిచేసు్త ంది. నాణయూత, 
నిష్ధిత యాంటీ బయోటిక్స్ వంటివి మన ఉతపుతు్త లోలి  లేకుండా జాగరేత్త  పడేందుకు దోహదపడుతుంది. ఉతపుతు్త లకు సంబంధించిన మొత్తం సమాచారం 
క్యూఆర్ క్డ్ దా్వరా పాయూకంిగ్ బాకుస్లపె ైఉంచబడుతుంద.ి ఈ సరిసటిమ్ లో పూర్్తగా సమాచారం ఎలకాటిరో నిక్ పద్దతిలో అందుబాట్లో ఉంట్ంది. దీని దా్వరా 
వినియోగదార్డికి ఆకా్వ ఫామ్ నుంచి దీనిని సంబంధించి సమాచారం తెలుసుకునే వీలుంట్ంది.

ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., ఇపపుటికే 1,48,321 హెకాటి రలిలో సాగువుతునని 65,595 ర్యయూల ఫామ్స్ వివరాలు నమోదు చసేరింద.ి వీటి సమాచారం మొత్తం అందులో 
నిక్ిప్త ం చేసరింది. మొత్తం  లక్షకు పెైగా ఉనని ఫామ్స్ లో  54వేల 165 పామ్స్ ఎన్ రోల్ చేసుకునానియి. 1,95,994 హాకటిర్లి  కవర్ అవుతునానియి.

ఫామ్స్ కు జారీ చేసరిన ఈ కార్డు లు ఐదేళలి  పాట్ లేదా ఒపపుందంలో బాగంగా విధించిన గడువు వరకు చెలులి బాట్ అవుతాయి. ఏది ముందుగా వస్్త  అది 
అమలు అవుతుంది. ఈ కార్డు  ఇంగీలిష్ బాషలో ముది్ంచబడి ఉంట్ంది. సబంధిత బాష వాడుతార్.

ఆకా్వకలచిర్ రెైతులకు కార్డు ల పంపరిణీ
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2018 ఫ్భరవరి  ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఎ. న్్యస్ ల్టర్  28



Mr. శ్రే. పరి. బ్హ్్మశ్వరరావు, (అసరిసెటింట్ డెైరెకటిర్,  రీజనల్ డివిజన్ విజయవాడ)శిక్షణా కారయూకరేమంలో భాగంగా ప్సంగం

రీజనల్ డవిిజన్ ఎం.పరి.డ.ిఇ.ఏ., విజయవాడ ఆద్వరయూంలో "ఆకా్వరంగంలో 
పరాయూవరణహిత సాధకిార మరయ్ు అభివృది్ద  అవకాశాలు'' అన ేఅంశంపెై  
మూడు రోజుల శిక్షణాశిబ్రం నిర్వహించింద.ి కృషా్  జిలాలి  నాగాయలంక 

మండలం కమ్మనోలు గారే మంలో దీనిని నిర్వహించార్. జనవని 23-25, 
2018 మధయూ జర్గన్ ఈ శిక్షణలో భాగంగా ఆకా్వరంగంలోపరయూవరణహితంగా 
ఉండేలా ఉతపుతి్త  మర్ము అభివృదిధి  అవకాశాలపెై విసృతంగా చర్చించార్. 
విభినని సాగుపద్దతులపె ైవార్కి అవగాహన కలిపుంచార్. ఐదుగుర్ మహిళలు 
మొత్తం 20మంది ఈ కారయూకరేమంలో పాల్్గ నానిర్.

కొమ్మనవోలు గారే మ పంచాయితీ సరపుంచ్  శ్రే.కొకికులిగడడు  వెంకటాది్ ఈ 
కారయూకరేమానిని పా్రంభించార్. శిక్షణలో భాగంగా శ్రే బ్.నరసరింహారావు, 
అసరిసెటింట్  డెైరెకటిర్ , శ్రే.పరి. బ్హ్్మశ్వరరావు, అసరిసెటింట్  డెైరెకటిర్  విజయవాడ 
రీజనల్  డివిజన్ , శ్రే వి. రతనిప్కాశ్ , పా్జెకుటి  అసరిసెటింట్  ( ఫరిషరీస్ ), కేవీకే 
కానూర్, శ్రే. పరి.సురేష్ , అసరిసెటింట్  డెరెైకడుర్  ఫరిషరీస్  అవనిగడడు , శ్రే. వంెకటరమణ, 
రీజనల్  క్ ఆర్డునేటర్ , ఎన్ .ఎ.సరి.ఎస్ .ఏ., శ్రే. జి. శ్రేనివాసులు, ఫీల్డు   సూపర్  
వెైజర్  రీజనల్  డివిజన్  విజయవాడ సహా పలువుర్ అధికార్లు వివిధ 
అంశాలపెై తరగుతులు నిర్వహించార్. చెర్వు నిర్వహణ, నీళులి , మటిటి  

నాణయూత నిర్వహణ, నాణయూమ�నై సడీ్  సక్రణలో జాగరేత్తలు,  రోయయూల సాగులో 
పో్ బయోటిక్స్  ఉపయోగం, బయో సెక్యూర్టీ, ఆకా్వసాగులో మ�ర్గెైన 
పద్దతులు, మర్యు ఆంధ్ప్దేశ్ లో అవకాశాలపెై చర్చించార్. వీటితో 
పాట్ యాంటీ బయోటిక్స్  వినయోగం ప్మాదాలు, పంట చతేిక ిరావడానికి 
ముందు, తరా్వత తీసుక్వాలిస్న జాగరేత్తలపెనైా రెతైుల సందహేాలను నివృతి్త  
చేశార్. ర్యయూల ఎదుగుదల పరీక్షలు, వాటికి సొ కే వాయూధుల గుర్ంచి 
తెలియజేయడంతో పాట్ జాగరేత్తలు వివర్ంచార్. చివర్రోజు రెైతులు తమ 
సందేహాలకు నిపుణుల నుంచి సమాధానాలు అడిగ్తెలుసుకునానిర్.

ఈ సందర్ంగా జర్గన్ ముగ్ంపు కారయూకరేమంలో శ్రే. కొకికులిగడడు  వంెకటాది్గార్ 
మాటాలి డుతూ ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., ను అభినందించార్. ఇలాంటి శిక్షణా 
కారయూకరేమాలు భవిషయూతు్త లో మర్నిని ఏరాపుట్ చేయాలని విజ్ఞపరి్త  చేశార్. 
రెతైులకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయనానిర్. ఈ శిక్షణా కారయూకరేమానికి 
హాజరెైన వార్కి పంచాయితీ పె్సరిడెంట్  చేతుల మీదుగా సర్టిఫరికెటలి  తో పాట్ 
సెటటిఫండ్  అందజేయడం జర్గ్ంది. అనంతరం అసరిసెటింట్  డెైరెకటిర్   ఫరిషరీస్  శ్రే. 
శ్రేనివాసులు ఓట్ ఆఫ్ ధాయూంక్స్ చెపాపుర్.

పరాయూవరణ అనుక్ల ఆకా్వ సాగు,  
సరిథిరమ�ైన అభివృదిధిపెై శిక్షణా కారయూకరేమం

ఆకా్వకలచిర్ సెైన్స్
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నెల్లి ర్లో రెైతులు ఆకా్వ
సాగులో సాధించిన ప్గతి, సరిథితిగతులు

"ర్యయూలసాగు ప్సు్త త సరి్తతిగతులు''పెై ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., శాటిల�ైట్  
సెంటర్  నెల్లి ర్ ఆధ్వరయూంలో జనవర్ 24, 2018తేదీన 
నెల్లి ర్ జిలాలి  గంగపటనిం గారే మంలో శ్రే ఛాముండేశ్వర్ దేవీ 

కళాయూణమండపంలో రెైతులతో సమావేశం నిర్వహించడం జర్గ్ంది.   

ర్యయూల సాగులో వసు్త నని ఆధునిక సాంకతేిక పద్దతులను అవలంబ్ంచడంపెై 
అవగాహన కలిపుంచ ేఉదే్దశంతో సమావశేం ఏరాపుట్ చయేడం జర్గ్ంద.ి అదే 
సమయంలో దేశ్యంగానూ మర్యు అంతరాజా తీయ మారెకుటోలి  డిమాండ్  
కు అనుగుణంగా ఉతపుతి్త  సాధించడానికి అనుసర్ంచాలిస్న పద్దతులపెైనా 
చర్చించార్. గంగపటనిం గారే మంతో పాట్ చుట్టి పకకుల నుంచి సుమార్ 
125 మంది ప్తినిధులు హాజరయాయూర్. 

శ్రే. ఆర్చిమన్  లహర్, డిపూయూటీ డెైరెకటిర్ , విజయవాడ - రీజనల్  డివిజన్  
హాజరెైనవార్కి సా్వగతం పలికార్. దేశంలో అతుయూత్తమన నాణయూత కలిగ్న 
ర్యయూల ఉతపుతి్తకి ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ, తీసుకుంట్నని స్వలను ఆయన 

కొనియాడార్. అదే సమయంలో మర్కొనిని సూచనలు క్డా చేశార్. 
ర్యయూలు దిగుమతి చేసుకుంట్నని అమ�ర్కా, యూరోప్  దేశాలు 
నిబంధనలను కఠ్నతరం చేశాయని. సాగుసమయంలోనూ, హెచరీలోలి నూ  
వాడే పదారాధి లపెైనా, నిర్వహణలోనూ రెైతులు అప్మత్తంగా ఉండాలని 
సూచించార్. వివరాలు తలెియకుండా ఎలాంటి ఫడీ్  వాడరాదని హెచచిరం్చార్.  

రెతైుల సమావశేానిని గంగపటనిం శ్రేఛాముండశే్వర్ దవేీ ఆకా్వఫార్మర్స్  కలిబ్  
అధయూక్షుడు, మరయ్ు సనీియర్  ర్యయూల సాగు రైెతు శ్రే.పరి.హనమంతరావుగార్ 
పా్రంభించార్. ర్యయూల సాగులో సరిథిరమ�ైన అభివృదిధి  దిశగా అడుగులు 
వయేడానిక ిరైెతులకు ఈ లాయూబ్  ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని ఉదా్ఘ టించార్.  
అదే సమయంలో లాయూబ్  నిర్వహణకు ప్భుత్వం నుంచి ఆర్ధిక, సాంకేతిక 
సహాకారం అందితే నిపుణుల�ైన లాయూబ్  టెక్నిషరియన్స్  నియమంచి 
సమరధివంతంగా నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. శాంపరిల్స్  ను 
పరీక్ించిన తరా్వత ఖచిచితమ�ైన నివేదికలు ఇచేచిందుకు తోడపుడుతుంది. 
అంతిమంగా ర్యయూల పర్శరేమకుమ�ర్గెైన ఫలితాలను ఇసు్త ందనానిర్. 

ఈ సందరబుంగా ఏప ీపా్న్  ఫార్మర్్మ  అసో సరియిష్న్  నలె్లి ర్ సకెరేటరీ శ్రే.పరి షాబీర్  
ఖాన్  ను సనా్మనించార్. ఈ సందర్ంగా ప్సంగం్చిన ఆయన యాంటీబయిటిెక్  
లేని ర్యయూల ఉతపుతి్తపె ైఅవగాహన కలిపుంచి పో్ తస్హించడంలో ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., 
తీసుకుంట్నని చరయూలను అభినందంిచార్. నాణయూమ�నై ర్యయూల ఉతపుతి్తలో 
దశేానిని అగరేసాథి నంలో నిలబటెేటి ందుకు చసేు్త నని ప్యతనింగా అభివర్్ంచార్. 
అయితే మారెకుట్ లో ధరల విషయంలో డోలాయమానం రెైతులపెై తీవ్ంగా 
ప్భావం చూపుతుందని, ముఖయూంగా సననికార్ రెైతులపెైనే దీని ప్భావం 
ఉందనానిర్. ఈ అంశానిని పర్గణనలోకి తీసుకుని పర్షాకురం దిశగా 
చరయూలు తీసుక్వాలనానిర్. బయయూర్స్  - సెలలి ర్స్  మధయూ బహిరంగ చరచిల 
దా్వరా సమసయూను పర్షకుర్ంచవచచినానిర్.  

రెైతు సమావేశంలో వీక్షణ

టెకినికల్ సెషన్ సందర్ంగా Mr. శ్రే. ఆర్చిమన్ లహర్, డిపూయూటీ డెైరెకటిర్ రీజనల్ డివిజన్, విజయవాడ

ఆకా్వకలచిర్ సెైన్స్

2018 ఫ్భరవరి  ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఎ. న్్యస్ ల్టర్  30



ఈ సమావశేంలో సాంకేతిక అంశాలపె ైజర్గ్న సషెన్ లో  ద ిఅథార్టీ మ�ంబర్  
మర్యు చీఫ్  గెస్టి   శ్రే. ఎస్ .సురేష్  రెడిడుని ప్తేయూకంగా సనా్మనించార్. ఈ 
సందర్ంగా ప్సంగ్ంచిన ఆయన పలు అంశాలపైె రైెతులకు సూచనలు 
చేశార్. హెచరీస్  తపపునిసర్గా  బయో సెక్యూర్టీ నిబంధనల విషయంలో 
తగు జాగరేత్తలు తీసుక్వాలనానిర్. అదే సమయంలో సాటి ండర్డు  ఆపరేటింగ్  
పొ్ సరిడూయూర్ ( ఎస్ .ఓ.పరి.,) అనుసర్ంచాలనానిర్. అపుపుడ ేరైెతులకు నాణయూమ�నై 
ఎగుమతి అవసరాలకు తగ్న విధంగా ఉండే ర్యయూల సీడ్  అందించడం 
సాధయూపడుతుందనానిర్. రెైతులు క్డా మారెకుట్ లో దొర్కే సీడ్స్ , ఫీడ్  
ఉతపుతు్త ల పటలి  అప్మత్తంగా ఉండాలనానిర్. లేదంటే భవిషయూతు్త లో 
ఎగుమతుల సమయంలో తీవ్ నషాటి లను ఎదురోకువాలిస్ వసు్త ందనానిర్.

డా. పరి. హరబ్ాబు, నలె్లి ర్, ముతు్త క్ర్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఫరిషరీస్, అసో సరియిట్్ 
డీన్, పొ్ ఫెసర్, ఈ టెకినికల్ సెషన్ లో చరచికు అధయూక్షత వహించార్. వాయూధి 
నిర్వహణ మర్యు ఆకా్వకలచిర్ లో బయో-సెక్యూర్టీపెై వివరణాత్మక 
ఇంటరాకిటివ్ కాలి స్ ను ఆయన ఇచాచిర్. ఇందులో విజయవంతంగా పంట 
అన ేఅంశంపె ైఅనిని సాంకతేిక మరయ్ు నిర్వహణ అంశాలను చర్చించార్. 
పెంచబడిన ర్యయూల యొకకు సాగు నమోదు మర్యు గుర్్తంచే సాథి యికి 
సంబంధించిన పా్ముఖయూతను శ్రే ఆర్చిమాన్ లహర్ తన పె్జెంటేషన్ లో 
వివర్ంచార్. అందర్ రైెతులు తమంతట తాము ముందుకు వచిచి 

ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. వద్ద  నమోదు చేయించుక్వాలని (ఇపపుటికే నమోదు 
చేయించకపో తే) క్డా ఆయన సూచించార్. తదా్వరా ఎగుమతులక్సం 
అవసరం అయిన యాంటీబయాటిక్/ రసాయన రహిత ర్యయూలను 
ఉతపుతి్త  చేయడానికి మద్దతు ఇవ్వవచచిని అనానిర్. పలు ప్ధాన దేశాలు 
తమ శాంపరిలి ంగ్ శాతానిని పెంచిన విషయానిని క్డా గమనించి, రెైతులు 
ఆకా్వకలచిర్ లో వసు్త నని మార్పులకు అనుగుణంగా మారాలని ఆయన 
చెపాపుర్. మన దేశంలో మంచి నాణయూత కలిగ్న ర్యయూల ఉతపుతి్త  మర్యు 
ఎగుమతుల క్సం ఆకా్వ-రెతైులు మరయ్ు హాయూచర ీఅసో సరియిష్న్ లు క్డా 
తమ మద్దతుతో పాట్ చ్రవ క్డా చూపరించాలని ఆయన మనసూఫ్ర్్తగా 
ఆహా్వనించార్.

శ్రే పరి. బ్హ్్మశ్వర రావు, విజయవాడ, 
పా్ంతీయ డివిజన్, అసరిసెటి ంట్ 
డెైరెకటిర్ ఈ అంశానిని అందించార్: 
‘భారతదశేంలో ర్యయూల ఎగుమతిపెై 
ప్ధాన సవాళులి .’ దిగుమతులు 
చేసుకుంట్నని దేశాల నుంచి 
తిరసకురణలు ఎదుర్ కావడానికి 
ప్ధాన కారణాలుగా... సముద్ ఆహార 
ఉతపుతు్త ల భద్తా ప్మాణాలు లేదా 
యాంటీ-బయాటిక్స్ అంశాలే అని 
ఆయన చెపాపుర్. కానీ భారతీయ 
ర్యయూలపెై దిగుమతులు చేసుకునే 
పలు దేశాలు తాతాకులికంగా 
ససెపున్ష న్/ నిష్ధం విధించిన 
విషయానిని రెతైులు గుర్్త ంచుకుని, 
ఆ అంశంపెై జాగరేత్త  పడాలని 
అనానిర్. అలాగే వాణిజయూ పరంగా 
శానిటరీ అండ్ ఫెటైోశానిటరీ (SPS) 
అంశంపె ైఎలాంటి రాజీ ఉండక్డదని 
చపెరిపున ఆయన, దగిుమతి చసేుకునే 
దశేంలోక ిమానవ ఆరోగయూంపె ైప్భావం 
చూప్ ఎలాంటి క్టకాలు, రోగ 
కారకాలకు ప్వేశం ఉండదని గుర్్త  

చేశార్. అందుకే ర్యయూల సరిథిరమ�ైన ఎగుమతి క్సం, ఎలాంటి రోగాలు లేని 
ర్యయూపరిలలి లను ఎంపరిక చసేుకుని, వాటిని జీవ సురక్తి పా్ంతంలో పంెపకం 
చేపటాటి లి. ఇందుక్సం ఎలాంటి హానికారక రసాయనాలు లేదా యాంటీ-
బయాటిక్ లు ఉపయోగ్ంచక్డదు మర్యు వాటిని ఈ కింది పా్మాణిత 
నిర్వహణ విధానాలు మరయ్ు దగిుమతి చసేుకున ేదశేం యొకకు ప్మాణాల 
ఆధారంగా నిర్వహించాలి మర్యు ఎగుమతి చేయాలి.  

శ్రే పరి. శ్రేనివాస రావు, అసరిసెటింట్ పా్జకె్టి మనేజేర్, ఆర్.జి.సరి.ఎ.ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ., 
తన పె్జెంటేషన్ లో భాగంగా, వెైవిధయూం క్సం అనేక ఎగుమతి సంబంధిత 
ఆకా్వకలచిర్ జీవాలను పర్చయం చేయడం క్సం ఆర్.జి.సరి.ఎ. చేపటిటిన 
చరయూలను వివర్ంచార్. పీతల పెంపకానికి ఉనని అవకాశాలను క్డా 
వివర్ంచిన ఆయన, సైెకులా సరెెటాటి  గుర్ంచి ప్తేయూకమ�నై జాతిగా తలెియచశేార్. 

చివర్ సషెన్ ను శ్రే టి. నంద కషిో ర్, రీజనల్ క్-ఆర్డునటేర్, ఎన్.ఎ.సరి.ఎస్.ఎ., 
నిర్వహించార్. ఒక సొ సెటీై ఏరాపుట్ అవసరం గురం్చి మర్యు గ్ట్టి బాట్ 
అయి్యూ ర్యయూల సాగు గుర్ంచి ఆయన తలెియచశేార్. తమ ఫలీ్డు  మనేజేర్ ల 
దా్వరా నాకాస్అందిసు్త నని పలు పథకాలు మర్యు మద్దతులను ఆయన 
చెపాపుర్. డా. కె. గణేష్, అసరిసెటి ంట్ డెైరెకటిర్, ఎం.పరి.ఇ.డి.ఎ. శాటిల�ైట్ 
సెంటర్, నెల్లి ర్ దా్వరా అందించిన వోట్ ఆఫ్ థాయూంక్స్ దా్వరా ఈ రెైతుల 
భేటీ ముగ్సరింది.

శ్రే. పరి. హనమంతరావు,గంగపటనిం శ్రే ఛాముండేశ్వర్ దేవి ఆకా్వ పార్మర్స్ 
అసో సరియి్షన్ కలిబ్ అధయూక్షుడు రెైతుల సదసుస్ను పా్రంభించార్

శ్రే. ససురేష్ రెడిడు , ఎంపరి.ఇ.డి.ఏ., అథార్టీ సభుయూలు, ఆంద్ప్దేశ్ ప్సంగం
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బలెా్గ ంలో చిక్కుడలిో పరాయూవరణ అనుక్లమ�నై,  
సరిథిరమ�నై ఆకా్వకలచిర్ సాగుపైె శిక్షణ

కరా్ టక యొకకు బెలా్గ ం డిసరిటి రాక్టి లో ఆకా్వకలచిర్ అభివృదిధి  మర్యు 
కారయూకలాపాలు చాలా తకుకువ దశలో ఉనానియి, వీటిలో కొనిని 
చినని తరహాలోనే ఉనానియి.

బో లా్గ మ్ మూడు నదీ పర్వాహక పా్ంతాల మధయూ ఉంది. ఇకకుడ మల�లి ట్ 
మరయ్ు చరె్కు పంటలు అధకింగా పండసిా్త ర్. చాలాకాలంగా చరెకు సాగు 
ఇకకుడ ప్ధాన వాణిజయూ పంటగా ఉంది. అయితే ఎకుకువగా రసాయనాలు, 
పుర్గుల మందులు వాడకం వలలి  ఇకకుడ ిభూములు సారం క్లోపుయాయి. 
అమలి త్వం తగ్్గపో యింది. 

ఈ తరహా భూములు మరే ఇతర వయూవసాయ పంటలకు పనికరిావు. అయితే 
ఆకా్వసాగుకు మాత్ం అనువుగా ఉంట్ంది. ఈ నేపథయూంలో కరానిటకలోని 
బెలా్గ మ్ జిలాలి  చిక్కుడిలో పరాయూవరణ అనేక్లంగా ఉండే ర్యయూలసాగుపెై 
శిక్షణా కారయూకరేమం , జనవర్ 3-5, 2018 మధయూ నిర్వహించడం జర్గ్ంది. 

చిక్కుడి ఫరిషరీస్ డిపారటిమ�ంట్ అపరిసెటింట్ ఢెైరెకటిర్ ఎంపరిక చేసరిన 19 మంది 
రెైతులు ఈ శిక్షణా కారయూకరేమానికి హాజరయాయూర్. 

డపిూయూటీ డెరెైకటిర్ శ్రే. విజయ్ కుమార్ .సరి ర్యయూల చరే్వులకు సథిలం ఎంపరిక, 
నిరా్మణం వంటి అంశాలపెై అవగాహన కలిపుంచార్. ర్జరా్వయర్ సరిసటిమ్ 
ఆవశయూకత, మర్యు వనానిమ ర్యయూల సాగు,  హెచ్.సరి.సరి.ఏ.పరి., తో 

పాట్ అదనపు విలువ కలిగ్న సముద్ ఉతపుతు్త ల గుర్ంచి వివర్ంచార్.

బలెా్గ మ్ జిలాలి  అతని తాల్కా పర్ధలిోని చిక్కుడ,ి రాజ్ బాగ్ పరస్ర పా్ంతాలోలి  
ఆకా్వ సాగు వివరాలు, ఇకకుడునని అవకాశాలపెై ఫరిషరీస్ అసరిసెటింట్ డెైరెకటిర్ 
శ్రే. సంజయ్ అరకురే వివర్ంచార్. జూనియర్ టెకినికల్ ఆపీసర్ జి.రామర్ 
రెైతులకు అవసరమ�ైన సలహాలు సూచేనలు ఇచాచిర్. చెర్వు సరిద్దం 
చయడం, నిటీ నాణయూత, అందులో వినియోగ్ంచే రకరకాల పో్ బయోటిక్స్, 
సీడ్ స్కరణ, పీడ్, పీడ్ నిర్వహణ వంటి అంశాలతె సాట్ సాగు విధానం 
గుర్ంచి సమగరేంగా వివర్ంచార్. 

25 కలిోమీటరలి దూరంలో ఉనని చపేల చరె్వుకు తీసుకళెలిడం జరగ్్ంద.ి అకకుడ 
భారతదశేంలో అధకింగా పండంిచ ేపంగాసరియస్ ఉతపుతు్త ల  గుర్ంచి, ర్యయూల 
చరె్వుల నిర్వహణ తీర్ను శిక్షణ పొ ందుతునని రైెతులకు తలెియజశేార్. 
సాగుకు అనుక్లంగా ఉండ ేసబీాస్, మాంగూరే వ్, మడ్ కరాే బ్, మర్యు 
తిలాపరియా వంటి వాటిపైె వీడయిో లఘుచిత్ం ప్దర్్శంచడం జరగ్ం్ద.ి

ముగ్ంపు కారయూకరేమానికి ఫరిషరీస్ డపిూయూటీ డెరెైకటిర్ శ్రే. జి.టి.నాయక్ మరయ్ు 
సీనియర్ అసరిసెటింట్ డెైరెకటిర్ ఫరిషరీస్. వసంత్ హెగేడు హాజరయాయూర్. ముఖయూ 
అతిథుల చతేుల మీదుగా ఇందులో పాల్్గ ననివారక్ ిసర్టిఫరికటె్లి  అందంిచార్. 
దీంతో శిక్షణా కారయూకరేమం ముగ్ంచార్.

పాల్్గ ననివార్ని ఉదే్దశించి మాటాలి డుతునని శ్రే విజయకుమార్ సరి యారాగల్, డపిూయూటీ 
డెరెైకటిర్, ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఎ.
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కారా్వర్ లోని బాద్ గారే మంలో రెైతులకు
‘‘పరాయూవరణ అనుక్ల ర్యయూల పెంపకం‘‘ పెై శిక్షణ

ఉ ఉత్తర కరానిటకలోని కరా్వర్ జిలాలి  బాద్ గారే మంలోని డాకటిర్.
అంబేదకుర్ మాల్ హాల్ లో మూడు రోజుల శిక్షణ కారయూకరేమం 
నిర్వహించడం జరగ్్ంద.ి కారా్వర్ పురపాలక సంఘం సూచనల 

మరేకు ఏరాపుట్ చసేరిన ఈ శిక్షణా కారయూకరేమానిక ిబాద్, నందనగడడు  పా్ంతాల 
నుంచి 20 మంది హాజరయాయూర్.

ఎసీస్, ఎసీటి  సామాజికవర్గం అధయూక్షుడు శ్రే. దవేానంద్ కనకేర్ ఈ కారయూకరేమానిని 
పా్రంబ్ంచార్. టైెనైింగ్ లో బాగంగా సథిల సక్రణ, చరె్వు డజైెిన్, నిరా్మణం, 
జవసంబంధ అంశాలు, సడీ్ సక్రణ, సాగుచసే ్పద్దతులు, బయో సకె్యూరటీ్ 
తో పాట్ రోయయూల సాగు, కరాే బ్ కలచిర్, స ీబాస్ కలచిర్, టలిాపరియా కలలచిర్ 
పెై అవగాహన కలిపుంచార్. దీంతో పాట్ ఆర్ధికసాయం, ప్భుత్వ పథకాల 
గుర్ంచి వవర్ంచార్. జూనియర్ టెకినికల్ ఆఫీసర్  శ్రే. ఎం. శిరోదకుర్, 

ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., డిపూయూటీ డెైరెకటిర్ శ్రే. విజయ్ కుమార్ యాలిగర్, డిపెైయూటీ 
డెైరెకటిర్ శ్రే. వెంకటా్ మ్ హెగేడు, ఏ.ఎఫ్.డి.ఏ., శ్రే. శ్రేపాద్ కుల్ కర్్, ఫరిషరీతస్ 
శాఖ అధికార్లు ఇందులో పాల్్గ నానిర్. 

జనవర్ 18న ఫీల్డు  విజిట్  ఏరాపుట్ చేశార్. కనాస్ గ్ర్, కడా్వడ్, మడిబాగ్ 
గారే మాలోలి  ర్యయూల సాగు క్ేతా్ లకు తీసుకెళిలి రెైతులతో సమావేశం ఏరాపుట్ 
చేయడం దా్వరా సాగు పదు్ద తులు, నిర్వహణ, సాంకేతిక అంశాలపెై శిక్షణ 
పొ ందుతునని వార్కి అవగాహన కలిపుంచడం జర్గ్ంది.

పురపాలక సంఘం ఉపాధయూక్షురాలు మస్. లీలాబామ్ థానేకర్ జనవర్ 
19న జర్గ్న శిక్షణా శిబ్రం ముగ్ంపు  కారయూకరేమానికి ముఖయూ అతిధిగా 
హాజరయాయూర్.ఎసీస్\ఎసీటిల క్సం వార్వద్ద కే వచిచిన శిక్షణ ఇవ్వడం 
అభినందించదగ్గ  విషయం అనానిర్. ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., తీసుకుంట్నని 
చోరదవను అమ� కొనియాడార్. శిక్షణ పొ ందినవారంతా క్డా సొ పెైటీగా 
ఏరపుడ ిఆకా్వ సాగు చపేటాటి లని సూచించార్. ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., డపిూయూటీ డెరెైకటిర్ 
శ్రే. విజయ్ కుమార్ క్డా వార్కి అనినిరకాలుగా సాయం అందిసా్త మని 
భరోసా ఇచాచిర్. 

రెైతుల తరపున ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ.,కు శ్రే. విజయ్ మర్యు మస్. రూప 
హలస్వర్ ధనయూవాదాలు తెలిపార్. శిక్షణ దా్వరా రెైతులకు ఆకా్వసాగులో 
సర్కొత్త  పద్దతులు, సాంకేతిక అంశాలపైె అవగాహన పెర్గ్ందనానిర్. 
ముగ్ంపు సభలో శిక్షఫ పొ ందినవార్కి సర్టిఫరికెట్లి , సెటటిఫండ్ అందజేశార్. 
ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., జూనియర్ టెకినికల్ ఆఫీసర్ ఎ.ఎస్. శిరోదకుర్ ఓట్ ఆఫ్ 
థాయూంక్స్ తో కారయూకరేమం ముగ్సరింది.

క్ేత్ సందర్శనలో శిక్షణ పొ ందుతునని వార్ ఒక వీక్షణ

ఆకా్వకలచిర్ సెైన్స్

సెటటిఫండ్ మర్యు సర్టిఫరికెటలి  పంపరిణీ కారయూకరేమం
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కరా్ టకలోని బలెగ్వి జిలాలి లో సారవంతమ�నై, తకుకువ సలె�నై్ భూమకి 
ప్సరిది్ద  చెందింది, ఇకకుడ ఎనోని నీటి వనర్లు అందుబాట్లో 
ఉనానియి. దనీిని దృషరిటిలో ఉంచుకుని, చపేల పంెపకం పో్ తస్హించాలని 

నిర్యించార్. ఇందులో బాగంగా చిక్కుడ ిఫరిషరీస్ డపిారెటిమంట్ రైెతుల క్సం 
శిక్షణ కారయూకరేమం నిర్వహించాలని క్ర్ంది. 

కవార్ వినతి మేరకు ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., కారా్వర్ సబ్ డివిజన్ ప్తేయూకంగా 
అథాని గారే మంలో రెైతుల క్సం పరాయూవరణ అనుక్ల సుసరిథిర ఆకా్వకలచిర్ 
పెై  శిక్షణా కారయూకరేమం ఏరాపుట్ చేసరింది. 

ఎమ్.ఐ.సరి.ఇ., కంపూయూటర్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ హాలులో ఫరిబ్వర్ 15-17మధయూ 
మూడురోజుల శిక్షణా కారయూకరేమం జర్గ్ంది.

ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., జూనియర్ టెకినికల్ అధకిార్లు, రాషటి రా పరిషరీస్ డపిార్టి మ�ంట్ 
చిక్కుడి అధికార్లు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ శిక్షణ తరగతులోలి  సీడ్ 
ఎంపరిక, స్కరణ, నీటి నాణయూత, ఫీడ్ నిర్వహణ, ర్యయూల సాగు, సాగులో 
విభినని పద్దతులపెైనా, టిలాపరియా, మడ్ కరాే బ్, సీ బాస్, కరాే బ్ కలచిర్ పెైనా 

శిక్షణ ఇవ్వడం జర్గ్ంది. తిలాపరియా, సీబాస్, మాంగూరే వ్, మడ్ కరాే బ్ సహా 
పలు ఉతపుతు్త ల సాగుకు సంబంధించిన వీడియో చితా్ లను ప్దర్్శంచార్. 

భారతీయ ప్ధాన కార్పు మర్యు భారతదేశంలో అనయూదేశ జాతుల యొకకు 
ఫార్్మ ఆపరేషన్ గుర్ంచి టెైనైీలు చెపరిపున చోట చేపల పెంపకానికి మర్యు 
ర్జరా్వయర్ కు ఒక సందర్శన ఏరాపుట్ చేయబడింది. 

భారతదశేంలో అతయూధకింగా సాగవుతునని జాతుల గుర్ంచి పలీ్డు  విజిట్ దా్వరా 
తెలియజేయడం జర్గ్ంది. సాగు పద్దతులు, నిర్వహణ వంటి అంశాలపెై 
అవగాహన కలిపుంచార్. ఫరిషరీస్ డపిార్టి మ�ంట్, చిక్కుడ ిడపిూయూటీ డెరెైకటిర్ శ్రే.
సంజయ్ ఆరెకుర ్ఈ కారయూకరేమానిక ిముఖయూ అతిధగిా హాజరయాయూర్. శ్రే. సురేష్ 
పాండవతో పాట్ పలువుర్ ఈ కారయూకరేమంలో పాల్్గ ని ఎం.పరి.డి.ఇ.ఏ.చ 
చోరవను ప్సంశించార్. శిక్షణా కారయూకరేమాల దా్వరా రెతైులకు ఎంతో మలేు 
జర్గుతుందనానిర్. అనంతరం ఈ శిక్షణలో పాల్్గ నని 17 మంద ిరైెతులకు 
జూనియర్ టెకినికల్ అధికార్ శ్రే. ఎస్.ఎమ్. శిరోదకుర్ సర్టిఫరికెట్లి , సెటటిఫండ్ 
అందజేశార్.  ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., అధికార్లు ఓట్ ఆఫ్ థాయూంక్స్ పలికార్.

శిక్షణ పొ ందుతునని వార్ ఒక వీక్షణ

శ్రే.సంజయ్ ఆరేకుర్ (ఏ.ఎప్.డి.ఓ., చిక్డి ఫరిషరీస్ డిపార్టి మ�ంట్) శిక్షణ 
పొ ందినవార్కి సర్టిఫరిరెట్లి , సెటటిఫండ్ అందజేశార్

సాగు బెలా్గ విలోని అథని రెైతులకు  
సరిథిరమ�ైన ఆకా్వకలచిర్ సదుపాయాలు

చేపల పెంపకం

ఆకా్వకలచిర్ సెైన్స్
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ర్యయూలసాగులో బ్.ఎమ్.పరి., ఆకా్వలో విభిననిజాతుల  
సాగుకు అవకాశాలు, విస్తరణ అంశాలపెై శిక్షణ

ర్యయూల సాగు విస్తరణలో బాగంగా ఆధునిక సాంకేతిక పద్దతులపెై 
ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏ., రీజనల్ డవిిజన్ ఆద్వరయూంలో ఖరానిసరి చుట్టి పకకుల 
ఉండే ఎసీస్\ఎసీటి  రెైతుల క్సం ప్తేయూకంగా మూడు రోజుల శిక్షణా 

కారయూకరేమం నిర్వహించడం జర్గ్ంది. ఆకా్వసాగులో బ్.ఎం.పరి., మర్యు 
ఆకా్వసాగు విస్తరణ వంటి అంశాలపెై కేంద్పార జిలాలి  ఖారానిసరి గారే మంలోని 
రెడ్ కరాే స్ సొ సెటీై హాల్ లో 2018 ఫరిబ్వర్ 6 నుంచి 8 వరకు శిక్షణ కారయూకరేమం 
జర్గ్ంది. 

డిపూయూటీ డెైరెకటిర్ శ్రే. యు.సరి. మహాపాతో్  కారయూకరేమానిని పా్రంభించార్. 
ఆకా్వసాగులో వసు్త నని ఆధునిక పద్దతులను అనుసర్ంచి ఎగుమతులకు 
అనుక్లమ�ైన ఉతపుతి్తని సాధించాలని సూచించార్. 

శిక్షణ తీసుకునని వార్కి ఆకా్వ సాగులోని విభినని పద్దతులు, వసు్త నని 
మార్పులపె ైఅవగాహన కలిపుంచార్. ఎం.పరి.డ.ిఇ.ఏ., సీకుములు, అందసిు్త నని 
సవ్లను తలెియజశేార్. టెగైర్, వినానిమ ర్యయూల సాగు మ�ళకువలతో పాట్ 
యాంటీ బయోటిక్స్ వలలి  తల�తే్త  సమసయూలపెై మొదటి రోజు అరధిమయి్యూలా 
వివర్ంచార్. 

అసరిసెటి ంట్ డెైరెకటిర్ శ్రే.నరేష్ తంబాడ శిక్షణ తీసుకుంట్ననివార్కి పలు 
అంశాలపెై అవగాహన కలిపుంచార్. ర్యయూలసాగుకు సథిలం గుర్్తంచడం, 
చరె్వు నిరా్మణం, ఎం.పరి.ఇ.డ.ిఏలో నమోదు చయేించుక్వడం, ఆర్ధికపరమ�నై 
అంశాలపెైనా వివర్ంచార్. 

చెర్వు సరిద్దం చేసుక్వడం, నీటి నాణయూత నిర్వహణ, మటిటి  నిర్వహణ, ఫీడ్ 
మర్యు ఫీడ్ మేనేజ్ మ�ంట్, సీడ్ సెలక్షన్, ముఖయూంగా పీసీఆర్ సరి్రినింగ్ 
అయిన వాటిన ేస్కర్ంచ ేపద్దతులు, వాయూధులు, నివారణ, బయో సకె్యూర్టీ 
ప్మాణాలు వంటవిాటపిె ైఫలీ్డు  సూపర్ వెజైర్ ఎస్. దురా్గ రావు సాగులో ఉండే 
మ�ళుకవలు వివర్ంచార్. దీంతో పాట్  మడ్ కరాే బ్ కలచిర్, టిలాపరియా 
కలచిర్  విస్తరణకు గల అవకాశాలను వివర్ంచార్. బెటర్ మేనేజ్ మ�ంట్ 
పా్క్టిసెస్ ఫర్ సస్టియినబుల్ ఆకా్వకలచిర్ పుస్తకాలను శిక్షణ పొ ందుతునని 
రెైతులకు అందజేశార్. నిష్దిత యాంటీబయోటిక్స్ వాడకం వలలి  కలిగే 
నషాటి లు వివర్సూ్త  బో్ చర్ అందజేశార్. చెర్వుడేటా ర్కార్డు  పుస్తకాలు 
క్డా ఇవ్వడం జర్గ్ంది.  

కేంద్పారా ఫరిషరీస్ డిపారెటిమంట్ అడిషనల్ అసరిసెటింట్ ఆఫీసర్ శ్రే. సీతానాథ్ 
బహెరా వీడోకులుసభకు ముఖయూ అతిథగిా హాజరయాయూర్. ప్భుత్వం చపేటిటిన 
పథకాలు, ఆకా్వసాగు రెైతులకు అందిసు్త నని పో్ తాస్హకాలను ఆయన 
వివర్ంచార్.  ఇదే సభలో యన చేతుల మీదుగా శిక్షణ పొ ందినవార్కి 
సర్టిఫరికెట్లి  మర్యు సెటటిఫండ్ అందజేశార్.

శిక్షణా కారయూకరేమం ఏరాపుట్ చేసరిన ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., కు రైెతుల తరపున 
మాటాలి డిన నారాయణ్ హలా్ద ర్ ధనయూవాదాలు తెలిపార్. మొత్తం 20 మంది 
ఎసీస్| ఎసీటి  రెైతులు ఈ శిక్షణా కారయూకరేమంలో పాల్్గ నానిర్. ఎం.పరి.ఇ.డి.ఏ., 
మతయూస్శాఖ అధికార్లతో రెైతులు నేర్గా మాటాలి డి సందేహాలకు 
తీర్చిక్వడానిక,ి సాంకతేిక అంశాలపె ైసలహాలు, సూచనలు తీసుక్వడానికి 
ప్తేయూకంగా సెషన్ నిర్వహించడం జర్గ్ంది.

భువనశే్వర్  రీజనల్ డవిిజన్ లాసాకుర్ శ్రే. సరేష్ మహంతి ఓట్ ఆప్ థాయూంక్స్ 
తో ఈ కారయూకరేమం ముగ్సరింది. 

తరగతి నిర్వహిసు్త నని శ్రే ఎస్. దురా్గ రావు, ఎఫ్ఎస్ మర్యు రెైతుల వీక్షణ

రెైతుల యొకకు ఒక వీక్షణ  

ఆకా్వకలచిర్ సెైన్స్

2018 ఫ్భరవరి  ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఎ. న్్యస్ ల్టర్  35



అతిగా చేపల వేట కారణంగా ప్పంచవాయూప్త ంగా  
తగు్గ తునని ఉతపుతి్త  : ఎప్.ఎ.ఒ.,

సముద్ జలాలతో పాట్ ఇన్ లాండ్ వాటర్ లో క్డా ఉతపుతి్త  పెర్గుదల నిలిచిపో యింది. ప్పంచవాయూప్త ంగా ఉతపుతి్త  సగట్ తగు్గ తోంది. అతిగా 
చేపల వేట ఇందుకు ప్ధాన కారణమని ఫుడ్ మర్య అగ్రేకలచిర్ ఆర్గనెైజేషన్ ( ఎప్.ఎ.ఒ.,) నివేదిక తెలిపరింది. చేపల ఉతపుతి్త  2025 వరకు కేవలం 
1శాతం మాత్మే వృదిధి  నమోదు చేసు్త ందని ఫరిబ్వర్ నివేదికలో సంసథి  అంచనా వేసరింది. భవిషయూతు్త లో చేపల ఉతపుతి్త  గణనీయంగా తగ్్గపో యి్ ప్మాదం 
ఉంది. దీనివలలి  ఉతపుతి్తదార్లపెై తీవ్ంగా ప్బావం పడుతుందంట్నానిర్. జాలరలి జీవన ప్మాణాలపెై ఇది నేర్గా ప్భావం చూప్ వార్ జీవితాలను 
ఆందోళనలో పడేసు్త ందనని భయాలు వయూక్తం చేసరింది. సముద్ ఉతపుతు్త లు ఆకా్వ సాగు ఆహారం, పో షకాలు, ఆదాయంతో పాట్ ప్పంచవాయూప్త ంగా క్టాలి ది 
మంది జీవనోపాథిలో ప్ముఖపాత్ పో షరిసు్త ంది. తీరపా్ంతమునని భారతదేశంలో లక్షలమందికి ఇదే ప్ధాన ఆదాయ వనర్గా ఉంది.

ప్పంచవాయూప్త ంగా 2014లో 93.4 మలియన్ టనునిల చేపల ఉతపుతి్త  సాధించడం జర్గ్ంది. ఇందులో 81.5 మలియన్ టనునిలు సముద్ం నుంచి 
స్కర్ంచగా, 11.9 మలియన్ టనునిల ఇన్ లాయూండ్ వాటర్ ఉతపుతి్త  ఉంది.

2014లో ప్పంచవాయూప్త ంగా 4.6 మలియన్ చేపల బో ట్లి  ఉననిట్టి  నివేదికలునానియి. 2012లో ఉనని సంఖయూకు ఇది దాదాపు సమానం. ఆసరియా 
దేశాలోలి నే అతయూధికంగా బో ట్లి నానియి. 35 లక్షల బో ట్లి  అంటే ప్పంచవాయూప్త ంగా మొత్తం బో టలి లో 75శాతం ఆసరియా దేశాలోలి నే ఉనానియి. ఎప్.ఏ.ఓ., 
ర్పో ర్టి ప్కారం 1950 నుంచి ప్పంచవాయూప్త ంగా 1988 వరకు 78 మలియన్ టనునిల వరకు యాంక్విట పెరగుదల లేదు. చేపల ఉతపుతి్త  సమంగా 
ఉండేది. కొనిని కారణాలతో ఉతపుతి్తలో గణనీయమ�ైన మార్పులు కనిపరించాయి. సో వియిెట్ యూనియన్ రదు్ద  అయిన తరవాత సుదూర తీరాలోలి  చేపల 
వేట తగ్్గపో యింది.

2003 నుంచి 2009 మధయూ మొత్తం చేపల ఉతపుతి్త  నిలకడగా కనిపరించింది. 1 శాతం మంచి ఎపుపుడూ పెరగలేదు. మార్పులు కనిపరించలేదు. ఆ తరా్వత 
ఏడాది నుంచి అంటే 2010 నుంచి కరేమంగా వృదిధి  నమోదు చేసూ్త  వచిచింది. 2014లో అతయూధికంగా ఉతపుతి్త  సాధించి ర్కార్డు  నమోదు చేసరింది. మొత్తం 
ప్పంచవాయూప్త ంగా సాధించిన ఉతపుతి్త  78.4 మలియన్ టనునిలకు చేర్ంది.
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వినియోగదార్ల గుర్ంచి నేర్గా  
తెలుసుకునేందుకు జాలరలి క్సం ప్తేయూక యాప్

మధయూదళార్లు ప్మేయం లేకుండా పటిటిన చేపలు ఆహార ఉతపుతు్త లను 
ఆన్ ల�ైన్ లో వికరేయించుకునేందుకు సెంట్ల్ మ�రెైన్ ఫరిషరీస్ రీసెర్చి 
ఇన్ సరిటిట్యూట్  ఓ మలీటి వెండర్ ఈ-కామర్స్ వెబ్ సెైట్ మర్యు మొబెైల్ 
యాప్ తో రూపొ ందించింది.

ది మ�రెైన్ ఫరిష్ స్ల్ యాప్ ను 
సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ.,కి చెందిన 
నేషనల్ ఇనోనివేషన్స్ ఆన్ కెటలిమేట్ 
రెసరిల�ంట్ అగ్రేకలచిర్ ( ఎన్.ఐ.సరి.
ఆర్.ఏ.,)పా్జెకుటి  కింది చేపటాటి ర్. 
తీరంపా్ంతంలోని ప్జల ఆదాయం 
పెంచేందుకు ఇది ఉదే్దశించబడింది.

పా్ధమకంగా ఈ సరీ్వసులను 
ఎరానికులం జిలాలి లో 
పా్రంభించార్. తరా్వత ఇతర 
పా్ంతాలకు విస్తర్ంచార్. 
(ఎన్.ఐ.సరి.ఆర్.ఏ.,) శ్రే. 
పరి.యు. జకార్యా 
పరి్నిస్పల్ ఇనె్వసరిటిగేటర్ 
ఆద్వరయూంలో పా్జెకుటి  
వి జ య వ ం త ం గా 
ని ర్వ హి సు్త నాని ర్ . 
ఇందులో కాయూష్ ఆన్ 
డెలవరీ మాత్మే 
ఉంట్ంది. దీంతో 
వార్కే లాభాలు 
నేర్గా అందుతాయి. 
రెైతులు, జాలర్లి  
నేర్గా వికరేయాలు 
జర్పుతార్. ఇందులో 
మధయూవర్్త లు ప్మేయం 
అసలుండదు. సరి.ఎమ్.
ఎఫ్.ఆర్.ఐ.,రెైతులకు, మధయూవర్్త లకు మధయూ అనుసంధానంగా 
ఉంట్ంది. సాంకేతికంగా నిర్వహణ బాధయూతలు చూసుకుంటోందని 
జకార్యా అనానిర్. 

ఆన్ ల�ైన్ దా్వరా ఇకకుడ వికరేయించాలనుకునే రెైతులు, జాలర్లి  
సెల్పు హెల్పు గూరే పులుగా ఏరపుడి ఇందులో ర్జిసటిర్ చేసుక్వాలి. ఎస్.
హెచ్.జిలుగా ఏరపుడిన  చేపల ఉతపుతి్తదార్లు ఎవరెైనా ఇందులో 

ర్జిసటిర్ చేసుకుని తమవద్ద  ఉనని చేపల 
సాటి కు వివరాలు ఇందులో అప్ డేట్ 
చేసుక్వచచినానిర్. ముందుగా చేపల 
రెైతులకు, జాలరలికు ఆన్ ల�ైన్ వెబ్ సెైట్, 
యాప్ పెై శిక్షణ ఇచిచిన తరా్వత వార్కి 
వాటిపెై సంపూర్ అవగాహన వచిచిన 
తరా్వతే వికరేయాలు అనుమతించినట్టి  
అధికార్ జకార్యా తెలిపార్.

ఎన్.ఐ.సరి.ఆర్.ఏ., పా్జెకుటి  రీసెర్చి 
అసో సరియి్ట్ శ్రే. రోజిత్ గ్రీంద్న్ 

ఈ వెబ్ సెైట్ మర్యు 
యాప్ ను రూపొ ందించార్. 
ఇందులో నమోదు చేసుకునే 
వికరేయదార్లు అయిన 

రెైతులు, జాలరలికు ప్తేయూకమ�ైన 
లాగ్న్ ఐడీ ఆధారాలు 

ఇవ్వడం జర్గుతందని 
గ్రీంద్న్ తెలిపార్. 
వీటి దా్వరా ప్జీలో తమ 
సమాచారం ఎపపుటికపుపుడు 
అప్ డేట్ చేసుక్వడానికి 
వీ లు ప డు తు ం ద నాని ర్ . 
రెండు వారాలోలి  వెబ్ సెైట్, 

యాప్ దా్వరా అమ్మకాలు 
మొదలవుతాయనానిర్. 

- www.thehindubusinessline.com
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ఓపెన్ సీ కేజ్ సాగుపెై 5వేల మందికి శిక్షణ 
ఇవ్వనునని సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ.,

- www.thehindubusinessline.com

నూయూస్ సెరపెకాట్ మ్

బూలి  ర్వల్యూషన్ లో భాగంగా సెంట్ల్ మ�రెైన్ ఫరిషరీస్ రీసెర్చి ఇన్ సరిటిట్యూట్ (సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ.,) బారత సముద్ జలాలోలి  ఓపెన్ సీ కేజ్ సాగు 
పో్ తస్హిందుకు సెపుషల్ 

పా్జెకుటి  చేపటిటి ంది. ఇపపుటికే సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., మొదటిదశలో జాలరలికు శిక్షణకారయూకరేమాలు మొదలుపెటిటి ంది. దేశవాయూప్త ంగా ఉనని తీరపా్ంత రాషాటి రా లోలి  
ఓపెన్ సీ కేజ్ పార్్మంగ్ పో్ తస్హించనుంది. సముద్ంలో చేపల ఉతపుతి్త  సగట్ తగ్్గపో తుంది. ఈ నేపథయూంలో ఇది ప్తాయూమానియంగా మార్తుందని 
నిపుణులు చెబుతునానిర్. దేశ వాయూప్త ంగా 5000 మంది మతయూస్కార్లకు శిక్షణ ఇసు్త నానిర్. దీని క్సం నేషనల్ ఫరిషరీస్ డెవలప్ మ�ంట్ బో ర్డు క్టి 
రూపాయల నిధులు సమక్ర్చింది.

సాధారణ చేపల చెర్వులోలి  వసు్త నని ఉతపుతి్తతో పో లిచితే ఓపెన్ కేజ్ ఫార్్మంగ్ టెకానిలజీ దా్వరా 70 రెటలి  అదనపు ఉతపుతి్త  సాధించినట్టి  ర్జువెైందని  
సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., డెైరెకటిర్ శ్రే. ఏ. గోపాల కిరేష్న్ తెలిపార్. సంప్దాయ పద్దతులోలి  సముద్ం నుంచి సగట్న 0.5 కేజీ\ m3(5000 కేజీలు| హెకాటి ర్) 
ఉంటే కేజ్ ఫార్్మంగ్ దా్వరా 35 కేజీలు|m3 ఉతపుతి్త  సాధించినట్టి  తెలిపార్.

కేజ్ ఫార్్మంగ్ కు సీడ్ కొరత ఉందంట్ వచిచిన వార్తలపెై ఆయన వివరణ ఇచాచిర్. సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., ఇపపుటికే సీడ్ బాయూంక్ రూపొ ందిసు్త ందని.. ఎన్.
ఎఫ్.డి.బ్., ఇచిచిన 9 క్టలి  రూపాయల ఆర్ధిక సాయంతో సీడ్ బాయూంకు అభివృదిధి  చేసరినట్టి  తెలిపార్.

ఫరిషరీస్ డిపూయూటీ డెైరెకటిర్ శ్రే. మహ్ష్ టెైనైింగ్ పో్ గారే మ్ పా్రంభించార్. సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., సాంకేతిక సహకారంతో స్టిట్ ఫరిషరీస్ డిపార్టి మ�ంట్ క్డా 
కేజ్ ఫరిష్ పార్్మంగ్ ను  విజయవంతం చేస్ందుకు ప్ణాళికలు సరిద్దం చేసరిందని మహ్ష్ తెలిపార్.

సరి.ఎమ్.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., మార్కలచిర్ డివిజన్ శిక్షణా కారయూకరేమాలను పరయూవేక్ిసు్త ంది. ప్పంచవాయూప్త ంగా పెర్గుతునని డిమాండ్ ను అందుక్వడంలో 
2030 నాటికి సీకేజ్ ఫార్్మంగ్ ప్ముఖపాత్ పో షరించబో తుందని డివిజన్ ముఖయూఅధికార్ణి ఇమ�లా్ద  జోసఫ్ అబ్పా్యపడాడు ర్. చేపల ఆహార ఉతపుతు్త లకు 
అభివృదిధి  చెందుతునని దేశాలోలి  57శాతం, అభివృదిధి  చెందిన దేశాలోలి  4శాతం వినియోగం పెర్గుతుందనానిర్.

జాతులోలి  ముఖయూంగ  ాక్బ్స్, స ీబాస్, గూరే పర్స్, సానిపర్స్, ముల�లి ట్, లాబసటిర్ మర్యు పరెల్ సాపుట్ వంటివి సముద్ంలోని స ీకేజ్ సాగుల  ోఅతయూంత అనుక్లంగా 
ఉంటాయి. కంేద్ం నుంచి మార్కలచిర్ విధానం అమలోలి క ివస్్త  పంెపకంల  ోఅనూహయూ పరె్గుదల కనిపరిసు్త ంద,ి త్వరలోన ేవిధానం అమలోలి కి వసు్త ందని అమ� 
అబ్పా్యపడాడు ర్.
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ఒడిషా రెైతులను ఆకర్్శసు్త నని  
టిలాపరియా చేప

ఒడిషాలో ప్సు్త తం జనుయూపరంగా అభివృదిధి  చేసరిన టిలాపరియా (జి.ఐ.ఎఫ్.
టి.) రకం చేప రెైతులు అధికంగా సాగుచేసు్త నానిర్. స్వచ్ఛమ�ైన 
నీటిలో పెర్గే ఈ చేప రెైతులకు మంచి ఆదాయం తీసుకొసు్త ంది. దీంతో 
ఎకుకువమంది రెైతులు టిలాపరియా సాగుపెై  ఆసకి్తచూపుతునానిర్.

వరల్డు  ఫరిష్ ఆర్గనెైజేషన్ సంసథి  సాంకేతిక సాయంతో ఒడిషా ఫరిషరీస్ డిపార్టి 
మ�ంట్ రాషటి రాంలో టిలాపరియా చేపల సాగును పో్ తస్హించేందుకు ప్తేయూక 
కారయూకరేమం చేపటిటి ంది. చేపల ఉతపుతి్త  పెంచడంతో పాట్, రెైతుల ఆదాయం 
రెటిటి ంపు చేయడం లక్షయూంగా ఈ పా్జెకుటి  చేపటటిడం జర్గ్ంది. అంతేకాదు 
లక్ష్యూలకు అనుగుణంగా పా్జెకుటి  పలితాలను ఇసు్త ననిట్టి  అధికార్లు 
గుర్్తంచార్.

ఐదునెలల కిరేతం పా్జెకుటి  పా్రంభించార్. కటక్ జిలాలి లోని నిచిచింతక్యిలి 
వద్ద  పెైల�ట్ పా్జెకుటి  కింద దీనిని చేపటాటి ర్. ఇషాని బరంపురం గారే మంలోని 
నిచిచింతకొయిలిలో ఇద్దర్ రెైతులను ఎంపరిక చేసరి సుమార్ ఏకరంలో 
ఉనని చేపల చెర్వులతో టిలాపరియి చేపల సాగుచేయించడం జర్గ్ంది.

రెైతులకు 0.14 కిలోగారే ములునని సీడ్ చేపలను ఇచిచి 5 నెలల గడువు 
ఇవ్వడం జర్గ్ంది. ఈ ఐదు నెలలోలి  చేప 850 గారే మాలు బర్వు పెర్గ్ంది. 
ఇద్దర్ రెైతులకు భారీగా దాయం సమక్ర్నట్టి  వరల్డు  ఫరిష్ సంసథి  అధికార్ 
తి్లోచన్ సె్వయిన్ తెలిపార్.

ఈ ఇద్దర్ రెైతులు విజయవంతంగా టిలాపరియి చేపల సాగు చేసరి అధిక 
ఆదాయం పొ ందడంతో రాషటి రా వాయూప్త ంగా ఏడు జిలాలి లోలి  మరో 30 మంది 

రెైతులు సాగు చేస్ందుకు ముందుకొచాచిర్. టిలాపరియ చేపల సాగు 
సులభంగా ఉంట్ంది. తకుకువ సమయంలో అధికసాథి యిలో పంట 
చేతికొసు్త ంది. పెట్టి బడి క్డా చాలా తకుకువ అంట్నానిర్ అధికార్లు. 
వాయూధులను తట్టి కునే శకి్త క్డా అధికంగా ఉండడంతో సహజంగానే 
చేపట పంటలో ర్సుకు తకుకువగా ఉంట్ంది.

ప్తి ఎకరానికి సుమార్ 3000 కిలోగారే ముల టిలాపరియా చేపల దిగుబడి 
వసు్త ంది. ఎకరానికి రెైతు సుమార్ ఒక లక్ష 80వేల రూపాయల పెట్టి బడి 
పెటాటి లిస్ ఉంట్ంది. పంట అమ్మతే సుమార్ రూ.3 లక్షలు దాకా ఆదాయం 
వసు్త ంది. అంటే ఎకరానికి లక్ష 20వేల రూపాయల లాభం ఉంట్ంది. పెైగా 
ఇది నాలుగెైదు నెలలోలి నే చేతికొసు్త ంది. అంటే రెండుసార్లి  పంట వేసుకునే 
వెసులుబాట్ ఉంట్ందని పా్జెకుటి  మేనేజర్ మసటిర్. అర్ణ్ పడియార్ 
తెలిపార్.

ప్సు్త త సాగు చేసు్త నని చేపల రకంతో పో లిచితే టిలాపరియా చేపల సాగుతో 
రెైతులకు అధిక ఆదాయం కనిపరిసు్త ంది. ఇందులో ఉండే పో షక పదారాధి ల 
కారణంగా వినియోగదార్లు క్డా అధికంగా కొనుగోలుచేయడానికి 
ఆసకి్తచూపుతునానిర్. జూయూసీగా ఉండడంతో పాట్ ఒకకుటే బొ కకు 
ఉండడంతో డిమాండ్ పెర్గ్ంది. దీనికునని ప్తేయూకతల నేపథయూంలో 
అధికంగా సాగుచేస్ందుకు రెైతులను పో్ తస్హిసు్త నానిం. టిలాపరియా సాగు 
దా్వరా వసు్త నని లాభాలు రెైతులను క్డా ఆకర్్శసు్త నానియని పా్జెకుటి  
మేనేజర్ పడియార్ తెలిపార్. 

- www.thehindubusinessline.com

నూయూస్ సెరపెకాట్ మ్

2018 ఫ్భరవరి  ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఎ. న్్యస్ ల్టర్  39



ఐకార్ – సంెట్ల్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ ఆఫ్ పరిషరీస్ టెకనిలజీ( ఐ.సరి.ఏ.ఆర్. సరి.ఐ.ఎఫ్.
టి.,) , కృషరి విజా్ఞ న  కంేద్ం(క.ెవి.క.ె), ఐకార్- సంెట్ల్ పాలి ంటేషనా్రాప్స్ రీసరె్చి 

ఇన్ సరిటిట్యూట్ – కసేర గోడ్ తో పాట్ మషూ్ మ్ సాగుదార్ల�నై సలె్ఫ్ హెల్పు 
గూరే పులతో అవగాహన ఒపపుందం కుదుర్చికుంద.ి ఇందులో భాగంగా ఫరిబ్వర్ 
1, 2018 తేదీన ఐ కార్ – సరి.ఐ.ఎఫ్.టి. కేసరగోడ్ లోని పుటటిగ్డుగుల 
పంెపకందార్ల�నై సలె్ఫ్ హలె్పు గూరే పులకు 10 కజేీ సామరధి్యమునని ఎలకిటిరోకల్ 
డ్యయూర్స్ ను అందజేయడం జర్గుతుంది. 

చపేలతో పాట్ ఇతర అనుబంధ సాగు ఉతపుతు్త లను భద్పరచడానిక,ి మర్యు 
వాటిక ిఅదనపు విలువను పంెచడంలోనూ డ్యయూర్స్ ఉపయోగపడతాయి. 
తి్చూర్ లోని  కేరళ వయూవసాయ విశ్వవిదాయూలయం వెైస్ ఛాన్స్ లర్ డాకటిర్. 
ఆర్. చంద్బాబు, డాకటిర్. సరి.ఎన్.రవిశంకర్, డెైరెకటిర్ ఐకార్స్.ఐ.ఎప్.టి., 
కొచిచిన్, డాకటిర్ సుశ్ల మథూయూ, పరి్నిస్పల్ సెైంటిస్టి  మర్యు బయోకెమసీటి రా 
అండ్ నూయూట్ీషన్ డివిజన్ హెడ్., ఐకార్ – సరి.ఐ.ఎప్.టి.,కొచిచిన్. డాకటిర్ 
మనోజ్ పరి సామూయూల్, పరి్నిస్పల్ సెైంటిస్టి  మర్యు ఇంజినీర్ంగ్ డివిజన్ 
హెడ్., ఐకార్.సరి.ఐ.ఎఫ్.టి., కొచిచిన్, డాకటిర్. టిఎస్. మనోజ్ కుమార్, 
పరి్నిస్పల్ సెైంటిస్టి , కే.వి.కె., ఐకార్ సరి.పరి.సరి.ఆర్.ఐ.,కేసర్ గోడ్ మర్యు 
మసటిర్ పాండురంగ, పుటటిగోగడుగుల పంెపకం దార్లు, సలె్ఫ్ హెల్పు గూరే ప్, 
కేసరగోడ్ సమకస్ంలో ఒపపుందం జర్గ్ంది. 

ఫరిష్ డెైైయర్స్ పంపరిణీ క్సం తెైైపాక్ిక ఒపపుందం

కేసర గోడ్ తో పాట్ మషూ్ మ్ సాగుదార్ల ైెన సెల్ఫ్ హెల్పు గూరే పులతో 
అవగాహన ఒపపుందం కుదుర్చికుంది.

-CIFT

ఆహారపదారా్ద లోలి  (ఆకా్వ, డెైయిరీ మొదల�ైనవి) యాంటీ బయోటిక్స్ 
అవశేషాలు పెద్ద  సమసయూగా మార్ంది. అవి మనుషుల ఆరోగయూంపెై తీవ్ 
ప్భావం చూపుతాయి. అందుకే ఎగుమతులు, వినియోగదార్లు 
విషయంలో ఇదో  ప్ధానఅంశంగా ఉంది. వినియోగదార్ల ఆరోగయూ భద్త 
నేపథయూంలో యాంటీ బయోటిక్స్ అవశేషాల సీ్రినింగ్ అతయూంత ముఖయూమ�ైన 

విషయం. 

ఫుడ్ స్ఫ్టి  అండ్ సాటి ండర్డు  అథార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎప్.ఎస్.ఎస్.ఏ.ఐ..) తో 
కలిసరి ఐకార్ – సరి.ఐ.ఎఫ్.టి., కొచిచినలోని ఆర్.ఐ.కె.ఐ.ఎల్.టి., యూనివర్్శటీ, 
ది నెదరాలి ండ్స్  ఐకార్స్.ఐ.ఎఫ్.టి., కొచిచిన సంయుక్తంగా ఫరిబ్వర్ 26- మార్చి 

ఐసీఏఆర్ – సరిఐఎఫ్ టీ లో యాంటీబయాటిక్స్  
అవశేషాల గుర్్తంచేందుకు శిక్షణ

డెైరెకటిర్ మర్యు ఫాయూకలీటి తో టెైనైీలు

నూయూస్ సెరపెకాట్ మ్

2018 ఫ్భరవరి  ఎిం.ప్.ఇ.డి.ఎ. న్్యస్ ల్టర్  40



2, 2019 మధయూ శిక్షణా కారయూకరేమం నిర్వహించాయి. మొత్తం 10 మంది దీనికి 
హాజరయాయూర్. ఐకార్ – సరి.ఐ.ఎఫ్.టి,., రాషాటి రా నికి చెందిన ఇ.ఐ.ఏ., డిపార్టి 
మ�ంట్ కు చెందిన 10మందికి శిక్షణ ఇవ్వడం జర్గ్ంది. 

యాంటీ బయోటిక్స్ అవశేషాలను గుర్్తంచడంతో పాట్ మ�ైకర్ే  బయాలజీ  
పద్దతులోలి  విశేలిషరించడం దా్వరా గుర్్తంచడంతో శిక్షణ ఇచాచిర్. నిపుణులు 
అయిన డాకటిర్. మ�ర్రేల్ పరికేకుమేట్ మర్యు విలా్మ డి్స్న్ శిక్షణ ఇచాచిర్. 
థీరీ మర్యు పా్కిటికల్ రూపంలో శిక్షణ విధానం రూపొ ందించడం జర్గ్ంది.

శిక్షణలో ముఖయూంగా ఉతపుతు్త లో యాంటీ బయోటిక్స్ అవశేషాలను 
గుర్్తంచడంపెైనే కేందీ్కర్ంచార్.మ�ైకర్ే  బయల్ ప్లి ట్స్ టెకినిక్ లో బాక్టిర్యల్ 
సెటి రాయిన్ పద్దతి ఉపయోగ్సా్త ర్. మాకర్ే లిడ్స్ మర్యు లాకటిమ్స్  ( మ�ైకర్ే క్కస్ 
లీటస్ ఏ.టి.టి.సరి.సరి. 9341), టెటా్  సెైకిలిన్స్, (బాసరిలలి స్ సెర్కస్ ఏ.టి.సరి.సరి., 
11778), కి్వనోలోనస్ యారెైస్నా ర్కేర్ (ఎన్ సీఐఎం13282), సలోఫ్నెమ�ైడ్స్ 
(బాసరిలలి స్ పూయూమలిస్ సీఎన్ 607) మర్యు అమనో గెటలిక్సెైడ్స్ (బాసరిలలి స్ 
సబ్ టెైల్స్ బీజీఏ) వంటి యాంటీ బయోటిక్స్ సమూహాలను గుర్్తసా్త ర్. 
 
శిక్షణ సమయంలో ఫారం క్ళులి , సముద్ంలో పటిటిన చపేలపెనైా ప్యోగాలు 
చసేా్త ర్. శిక్షణలో కొనిని ప్మాణాలు పాటించడం జర్గుతుంద.ి ఆసకి్తకరంగా 

ఉంట్ంద.ి శిక్షణలో బాగంగా చసేరిన ప్యోగాలు, వాటి పరిప్రేషన్, ఫలితాల 
తరా్వత చరచిలు సెతైం నిర్వహిసా్త ర్. ఇందులో పాల్్గ ననివార్క ిమీడయిా, 
ఇనోక్యూలమ్  పరిప్రేషన్  నరేపుబడుతుంద.ి ఇకకుడ పరీక్షలు ఓ పదె్ద  
ఛాల�ంజ్. ఒక్కుసార్ ఫలితాలు తపుపుదార్ పటిటిసా్త యి. పరి.హెచ్., ఇనోకుయూలమ్ 
వాల్యూమ్, బఫర్ కా్వంటిటిలో ఉండ ే స్వలపు తడేాలు క్డా పరీక్షలోలి  
తీవ్ ప్భావం చూపుతాయి. ఒక్కుసార్ యాంటీ బయోటిక్స్ అవశేషాలు 
విషయంలో ఒకటిక ిరెండుసార్లి  కరాే  చకె్ చసేుక్వాలిస్ ఉంట్ంద.ి 

ఈ శిక్షణలో భాగంగా  జంతు ఆహార ఉతపుతు్త లోలి  అవశేషాలు, భద్తా 
ప్మాణాలు, నిబంధనల గుర్ంచి వివర్సా్త ర్. యాంటీ బయోటిక్స్ 
గుర్్తంచడం, ఖరార్ చేయడం, ఎంత మోతాదులో ఉందో  వంటి అంశాలపెై 
క్ర్స్లో భాగంగా చర్చిసా్త ర్. విలువ, మర్యు గుర్్తంపు (ఈ.యు.,  
నిర్యం 2002/657)అంశాలు క్డా కవర్ చేసా్త ర్. థియరీలో 
బాగంగా కా్వలటీ కంటో్ ల్, కఠ్నమ�ైన పరీక్షలు, ఇతర ప్తాయూమనియ 
పద్దతులు వాటి పర్మతులపెై చర్చిసా్త ర్.శిక్షణ పొ ందిన వార్ దీని 
ఆవశయూకతను గుర్్తంచార్. అంతేకాదు తమకు దీని వలలి  ఎంతో ప్యోజనం 
కలిగ్ందని.. భవిషయూతు్త లో ఉపయోగపడే ఎనోని కొత్త  విషయాలు  
నేర్చిక్గలిగామనానిర్. -CIFT

థెైరాయిడ్ సమసయూకు త్వరలోనే
సహజంగా లభించే సముద్ ఉతపుతు్త ల 

దా్వరా చికితస్
హెల్్త  కేర్ ఇండసీలి రా సముద్ ఉతపుతు్త లపెై ఇటీవల కాలంలో ఎకుకువగా 
ఆధారపడుతూ వసు్త ంది. రకరకాల వాయూధులకు సముద్ంలో దొర్కే 
జీవరాశుల దా్వరా చికితస్కు వినియోగ్సు్త నానిర్. ప్పంచవాయూప్త ంగా పెద్ద  
సమసయూగా మార్న థెైరాయిడ్ సమసయూకు సముద్ంలో సహజసరిద్దంగా 
లబ్ంచే వాటితో సెంట్ల్ మ�రెైన్ ఫరిషరీస్ రీసెర్చి ఇన్ సరిటిట్యూట్ ( సరి.ఎం.ఎఫ్.
ఆర్.ఐ.,) త్వరలోనే ఓ నేచురల్ మందును అదుబాట్లోకి తీసుకొసో్త ంది. 
సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., ఇపపుటికే చెకకుర, అరధిరెైటిస్ మర్యు కొవు్వ అధికంగా 
ఉనని వాయూధి గరేసు్త లకు సహజసరిద్దంగా ఉండే నూయూటీ్షన్ ఫుడ్ సీవీడ్ 
మర్యు గీరేన్ మజిల్ వంటి వి అందుబాట్లోకి తీసుకొచిచింది

సముద్ జీవరాశుల నుంచి మందులను తయార్చేయడంపెై యువ 
శాస్త ైవేత్తలకు మూడువారాల పాట్ వింటర్ సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ. శిక్షణ 
తరగతులు నిర్వహించింది. ఈ సందర్ంగా  సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., డెైరెకటిర్ 
డాకటిర్.ఏ. గోపాలకిరేష్న్ మాటాలి డుతూ సముద్ జీవరాశలతో ధెైరాయడ్ 
సమసయూను నియంతి్ంచడానికి నూయూటా్ సరిటికల్ పో్ డక్టి ను ఇన్ సరిటిట్యూట్ 
ఆఫ్ థెైరాయిడ్ డిస్ ఫంక్షన్ అభివృదిధి  చేసరింది. ప్సు్త తం క్లినికల్ ట్యల్స్ 
లో ఉందని. త్వరలోనే ప్యోగాలు పూర్్తచేసుకుని వాణిజయూపరంగా 
అందర్క్ అందుబాట్లోకి వసు్త ందనానిర్. సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., త్వరలో 
సముద్ జీవరాశులతో మర్నిని నేచురల్ ఉతపుతు్త లు రూపొ ందిసు్త ంది. 
కాసో్మ సూయూటికల్ క్డా ఉనానియని డాకటిర్. గోపాలకిరేష్న్ తెలిపార్. 
సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., ఇపపుటికే రీసెర్చి లాయూబ్ లో తయారెైన ఉతపుతు్త లకు  
అనుమతుల క్సం ప్యతినిసూ్త నే మారెకుట్ లో వికరేయించడానికి 

పర్శరేమలోని పలు సంసథిలతో చరచిలు జర్పుతుననిట్టి  తెలిపార్. 
ఫారా్మ రంగంలో సముద్ంలో లభించే సహజసరిద్ద  జీవరాశులకు మంచి 
డిమాండ్ పెర్గుతోంది. హెల్్త  కేర్ రంగంలో క్లకంగా మారనుంది. అందర్ 
దృషరిటిని ఆకర్్శసు్త నని రంగంగా అవతర్ంచింది. మనుషుల ఆరోగాయూనికి 
సహజపరిద్దంగా లభించే ఉతపుతు్త ల యొకకు పా్ధానయూతను అంతటా 
గుర్్తంచారని గోపాలకిరేష్న్ తెలిపార్. వివిధ వాయూధులకు సంబంధించి చికితస్ 
క్సం సముద్ జీవరాశులపెై జర్గుతునని పర్శోధనలోలి  సరి.ఎం.ఎఫ్.
ఆర్.ఐ., ముందువరసలో ఉంది. పలు సంసథిలు, ఏజెనీస్ల విశా్వసానిని 
పొ ందిన ఏకెైక సముద్ ఉతపుతు్త ల పర్శోధనా సంసథి  ఇదని అనానిర్. 
సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ., దా్వరా ఇపపుటివరక్ నాలుగు నూయూటా్ సరిటికల్ 
ఉతపుతు్త లను అభివృది్ద  చేసరిందని గతంలోనూ హెల్్త  కేర్ రంగంలో మ�రెైన్ 
ఉతపుతు్త లకు డిమాండ్ అధికంగా ఉందని డాకటిర్. గోపాలకిరేష్న్ అనానిర్.

సరి.ఎం.ఎఫ్.ఆర్.ఐ.,కు చెందిన మ�రెైన్ బయోటెకానిలజీ డివిజన్ 21 
రోజుల వింటర్ సూకుల్ నిర్వహించింది. మ�ర్గెైన ఆరోగయూ  సంరక్షణ క్సం 
సముద్ జీవుల నుండి జీవపర్ణామ సమే్మళనాలు మర్యు అధికవిలువ 
కలిగ్న ఉతపుతు్త లను అభివృదిధి , నిర్వహణపెై 21 మంది శాస్త ైవేత్తలు, 
ఉపాధాయూయులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జర్గ్ంది. సముద్ సహజ ఉతపుతు్త లు 
రంగంలో వివిదదేశాలకు చెందిన నిపుణులు, ప్ఖాయూత శాస్త ైవేత్తలు 
సమే్మళనం సందర్ంగా ఉపనాయూసాలు ఇచాచిర్. అంతేకాదు పా్కిటికల్ 
కాలి సులు సెైతొం నిర్వహించార్.

నూయూస్ సెరపెకాట్ మ్
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డాకటిర్. టి.కె. శ్రేనివాస గోపాల్, సెంట్ల్ ఇన్ సరిటిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఫరిషరీస్ 
టెకానిలజీ (సరి.ఐ.ఎఫ్.టి.,) మాజీ డెైరెకటిర్ దీనికి ముఖయూఅతిధిగా  
హాజరయాయూర్.

ఈ సందర్ంగా ఆయన ముఖయూ అతిథి మాటాలి డుతూ, బారతదేశ 
ఉపఖండం పర్ధిలో సముద్ జలాలతో పాట్, తీరంలోని వెంబడి ఉనని 
వృక్ష మర్యు జంతుజాలం ఫారా్మ, బయోమ�డికల్ రంగాలకు ఎపపుటిక్ 

తరగని, అతయూంత విలువెైన సంపద అనానిర్. జీవసంబంధ సమే్మళనాల 
యొకకు సగట్ నిషపుతి్త  గత దశాబ్దంలో క్ీణిసు్త ంది. అయినపపుటిక్ 
మందులు, బయిె మ�డికల్ రూపంలో మనుషుల ఆరోగయూం కాపాడటంలో 
సముద్ సహజ ఉతపుతు్త లు ప్ముఖపాత్ పో షరిసు్త నానియి. ఆహారం, 
ఫారా్మ ఇండసీలి రాలో డిమాండ్ పెర్గుతుంది.వింటర్ సూకుల్ సందర్ంగా 
మ�రెైన్ బయోటెకానిలజీ డివిజన్ హెడ్ శ్రే.పరి.విజయ్ గోపాల్, క్ర్స్ డెైరెకటిర్ 
చకరేవర్్త దీనిపెై వివర్ంచార్.

నూయూస్ సెరపెకాట్ మ్
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