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రష్యా ఫెడరేషన్ లో పరయాటించిన భారత 
ప్రతినిధులు వ్యాపార అింశాలపై చర్చించారు

 నెల్లూరులోని ఎింపెడా శాటలైట్ సింటర్ 
లో రైతుల కోసిం సదస్సు

 ఆింధ్రప్రదేశ్ లో అింతరాషట్ర స్టడీ టూర్

 సాధికార ఆకావా
సాగు లోని విభిన్న పద్దతులను 
అవలింభిించిందుకు బిఎింపి విధానిం 

 సముద్ర ఆహార ఉత్పతుతులపై 
హెచ్.ఏ.సి.సి.పి. 

పూతరాయ్ లో ఆకీ బాధితుల 
కోసిం మినీ ఎగ్జిబిషన్

ఇింఫాల్ లో జరగ్న 105వ 
ఇిండియన్ సైన్సు కాింగ్రెస్

ఎమ్మెల్సు సర్టఫికేషన్ కోసిం పదిమింది 
మతసు్యకారులను గురతుించిన సింస్థ

 వైవిదయాిం కోసిం అవగాహనా 
సదస్సు

ఫుడ్ ఫ్రాససిింగ్ సదస్సు 2018 
కోల్ కతా లో ఎింపెడా

సముద్ర చపల ఉత్పతితు 
ప్రధానాింశాలు
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Dear friends,

MPEDA has successfully showcased Indian seafood along with a big team of exporters in 
the recently concluded Seafood Expo Global, Brussels 2018. The Indian delegation also held 
discussions with DG SANTE officials as a follow up to the FVO Mission visit of November, 
2017 about the measures implemented at the production and processing levels to contain 
antibiotic residues and those to be carried forward towards reducing the sampling rates for 
aquaculture shrimps to test for residue, re listing of processing units etc.

Simultaneously, there was another EU audit team that visited India for inspecting the testing 
procedures in place for the export process chain. From the preliminary remarks, it is learned 
that the team is satisfied with the procedures in place, though we may have to wait for  final 
reports of both the visits to know about the appreciation and concerns.

 Reports continue to flow from different markets about high level of inventories forcing the 
importers to limit their orders, which in turn affect the downward linkages upto the farm 
level. I feel and hope that the situation is quite temporary and will be back to normalcy 
soon, helping the farmers, processors and importers alike. The situation underlines the 
importance of bringing out an active development plan to propagate and augment the trading 
of an alternative species. India is blessed with an array of species that are commercially 
quite important. All the research institutions shall strive forward to bring out and familiarize 
commercially viable technologies for important species of fin fishes and shell fishes.

Not limiting to that, there shall be efforts to propagate and harvest seaweeds for food and 
industrial use. Currently, around 42 countries produce seaweed for commercial use. China is 
the leading producer of seaweed, mainly harvested for food purpose. Other major producers 
are Korea, Japan, Indonesia, Philippines, USA, Chile, Norway etc. Top 10 countries produce 
96% of the total world seaweed production. Though 60s species of seaweed were identified 
as commercially important, Indian seaweed production comprises limited species, which are 
collected from the wild or farmed. Farming is largely centered around the Kappaphycus species 
for the phytocolloid carrageenan.  Agaroids and Alginids are exploited from the wild in small 
quantities. The country has immense scope to expand seaweed production for varied uses, 
and the technology is also available with institutions like Central Marine Fisheries Research 
Institute (CMFRI) and Central Salt and Marine Chemical Research Institute (CSMCRI). It is 
also important to note that for all this to happen, states shall come out with proper land 
and water leasing policies to encourage more entrepreneurship into aqua farming covering 
a variety of species.

I also take this opportunity to pay respects to the departed soul of Dr E. G. Silas, who is 
revered for his immense scientific and policy contributions to the Indian Fisheries sector in 
various official capacities including those in MPEDA and RGCA.

Thank you.

Dr. A. JAYATHILAK IAS
Chairman

In the Platter                                                                                                                        
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ఎంపెడా
 సింపుట 1/ సించిక 4/ ఏప్రిల్ 2018, వ్రాతులేఖ ఈ సంచికలో

డాక్టర్. ఏ. జయతిలక్, 
ఐఏఎస్ ఛైరమెన్

మిత్రులార్,
బ్రసల్సు 2018లో ఇటీవల ముగ్సిన ప్రపించ సదస్సులో భారతీయ సముద్ర ఆహార 
ఉత్పతుతులను భారతీయ ప్రతినిధులతో పాటు, ఎింపెడా విజయవింతింగా ప్రదర్శించిింది. 
భారత ప్రతినిధుల బృిందిం డిజి శాింటె అధికారులతో నవింబర్, 2017 FVO మిషన్ 
సిందర్శించి చర్చలు జరపిింది. యాింటీబయాటక్ అవశేష్లను లేకుిండా ఉత్పతితు 
మరయు ప్రాససిింగ్ సా్థయలో అమలు చయాలిసున అింశాలపై చర్చించారు. ఆకావాకల్చర్ 
ర్యయాలోలూ అవశేష్లను పరీక్ించడానికి, ప్రాససిింగ్ యూనిటలూలోనే తగ్్గించడానికి 
తీస్కోవ్లిసునజాగ్రతతులపై చర్చించారు.
అదే సమయింలో,  ఎగుమతి ప్రక్రియ విధానింలో పరీక్షా విధానాలను పరశీలిించడానికి మర్క 
యురోపియన్ యూనియన్ ఆడిట్ బృిందిం భారతదేశాని్న సిందర్శించిింది. ప్రాధమికింగా 
ఈ బృిందిం సింతృపితు చిందిింది. అయనప్పటకీ ఆిందోళనలు పూరతుగా తొలగ్పోవడానికి తుది 
నివేదికల కోసిం వేచి ఉిండాలిసు ఉింటుింది.

వివిధ మారెక్టలూ నుిండి నివేదికలు వస్తునే ఉనా్నయ. దిగుమతిదారులు తమ ఆరడ్ర్ లను 
పరమితిం చయమని ఒతితుడి చసాతురు. ఇది సాగుసా్థయలో సింబింధాలను ప్రభావితిం చస్తుింది. 
అయతే ఇదింతా తాతాక్లికమే. తవారలోనే సాధారణ సి్థతి నెలకొింటుిందని భావిస్తునా్నను. 
రైతులకు ఖచి్చతింగా మేలు జరుగుతుింది. ప్రాససిింగ్ మరయ దిగుమతిదారులకు క్డా 
నాయాయిం జరుగుతుింది. ప్రతాయామా్నయ జాతుల వ్ణిజాయాని్న ప్రచారిం చయడానికి మరయు 
పెించడానికి చురుకైన అభివృదిధి ప్రణాళికను తీస్కురావడిం యొకక్ ప్రాముఖయాతను ఈ 
పరసి్థతి నొకిక్ చబుతుింది. వ్ణిజయాపరింగా చాలా ముఖయామైన జాతులతో భారతదేశిం 
స్సింపన్నింగా ఉింది. అని్న పరశోధనా సింస్థలు ముఖయామైన జాతుల ఫిన్ ఫిష్ మరయు షెల్ 
ఫిష్ ల కోసిం వ్ణిజయాపరింగా ఆచరణీయమైన సాింకేతిక పరజాఞానాని్న తీస్కురావడానికి 
మరయు పరచయిం చయడానికి ముిందుకు వసాతుయ. 

ఎలాింట పరమితులు లేకుిండా సముద్రింలో సీవీడ్సు సాగును ప్రోతసుహించాలిసున అవసరిం 
ఉింది. మొతతుిం 42 దేశాలు ఈ విషయింలో ముిందునా్నయ. ఇిందులో చైనా అని్నింటకింటే 
ముిందుింది. ప్రధానింగా ఆహార ప్రయోజనిం కోసిం పిండిసాతురు. కొరయా, జపాన్, 
ఇిండోనేషియా, ఫిలిప్్పన్సు, యుఎస్ఎ, చిల్, నారేవా మొదలైన ఇతర ప్రధాన ఉత్పతితుదారులుగా 
ఉనా్నరు. మొతతుిం 10 సముద్రపు వీడ్ ఉత్పతితులో టాప్ 10 దేశాలు 96% ఉత్పతితు 
చస్తునా్నయ. 60 సీవీడ్ జాతులు వ్ణిజయాపరింగా ముఖయామైనవిగా గురతుించబడినప్పటకీ, 
భారతీయ సీవీడ్ ఉత్పతితు పరమితింగానే జాతులను కలిగ్ ఉింది. ఇవి అడవి లేదా వయావసాయిం 
నుిండి సేకరించబడుతునా్నయ. ఫైటోకోలాయడ్ కాయారేజీనన్ కోసిం కపా్పఫికస్ జాతుల 
ఆధారింగానే వయావసాయిం అధికింగా కేింద్రీకృతమై ఉింది. అగరాయడ్సు మరయు ఆలిజినిడులూ 
అడవి నుిండి తకుక్వ పరమాణింలో వస్తునా్నయ. విభిన్న అవసరాలు తీర్చడిం కోసిం సీవీడ్ 
ఉత్పతితుని విసతురించడానికి దేశింలో అపారమైన అవకాశాలునా్నయ. మరయు సింట్రల్ 
మ్రైన్ ఫిషరీస్ రీసర్్చ ఇనిసుటిటూయాట్ (సిఎమ్ఎఫ్ఆర్ఐ) మరయు సింట్రల్ సాల్్ట అిండ్ 
మ్రైన్ కెమికల్ రీసర్్చ ఇనిసుటిటూయాట్ (సిఎస్ఎింసిఆర్ఐ) వింట సింస్థలతో క్డా ఈ 
సాింకేతికత అిందుబాటులో ఉింది. ఇవనీ్న జరగాలింటే, ఆకావాసాగులో వ్యాపార అవకాశాలను 
అిందిపుచు్చకోవడానికి, రాష్ట్రాలు సరైన భూమి మరయు నీట ల్జిింగ్ విధానాలతో ముిందుకు 
రావ్లిసున అవసరిం ఉింది.

ఎింపెడా మరయు ఆర్.జి.సి.ఎ., లతో సహా వివిధ హోదాలోలూ భారతీయ మతసు్య రింగానికి 
డాక్టర్ ఇ. జి. సిలాస్ గారు శాసీ్రీయింగా మరయు విధానపరింగా ఎింతో సేవ చశారు. ఇటీవల 
మరణిించిన వ్ర ఆతమెకు శాింతి కలగాలని నివ్ళులు అర్పస్తునా్నను. 

ధనయావ్దాలు
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Indian delegation visits 
Russian Federation to discuss trade issues

Indian delegation lead by Dr. A. Jayathilak IAS, MPEDA meeting CCI, Russian Federation

An Indian Delegation led by Dr. A. Jayathilak, IAS, 
Chairman, MPEDA, visited Russia to address 
trade issues that are acting as impediments to 

the Indian seafood exports to Russia.  During the visit, 
interactions were made with Chamber of Commerce 
& Industries, Fisheries Association and other related 
government departments. 

The visit was from March 20 to 23 and the members of 
the delegation led by Dr. A. Jayathilak were Mr. Archiman 
Lahiri, Deputy Director, MPEDA; Mr. Jayabalan G, Deputy 
Director, EIA; Mr. M. Bhagwat, M/s. Gadre Marine Exports 
Pvt. Ltd., Ratnagiri; Mr. N. L. Vanik, M/s. Asha Ganga 
Exports, Veraval; Mr. N. V. Fofandi, M/s. Deepmala Marine 
Exports, Veraval; Mr. N. L. Bhensla, M/s. Sail Ganga 
EU Exports, Veraval; Mr. H. R. Solanki, M/s. Krishna 
Frozen Foods, DIU (U.T.); Mr. R. K. Chamadia, M/s. K. 
R. Seafoods Pvt. Ltd., Veraval; Mr. A. Patil, M/s. Sonia 
Fisheries, Mumbai; Mr. D. Shah, M/s. Castlerock Fisheries 
Pvt. Ltd., Mumbai; Mr. J. Rohakale, M/s. Ulka Seafoods 
Pvt. Ltd., Raigad; Mr. T. P. Jagadish, M/s. Jagadeesh 

Marine Exports, Bhimavaram; and Mr. V. Puthusseril, 
M/s.Bell Foods, Kochi.

MEETING WITH CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY OF RUSSIAN FEDERATION

The delegation had interactions with members of the 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation led by Mr. Alexander V. Kopkov, Director, 
International Cooperation Department and Mrs. Elena 
Gaiazova, Senior Expert at the office of The Chamber 
of Commerce and Industries of Russian Federation on 
March 20 forenoon. 

Mr. Alexander expressed the strong potential of 
investments and strong possibilities of working together 
as a part of Shanghai Cooperation.  He pointed out 
that though the relations with India were bilaterally 
good but in terms of business it was not good enough.  
Agricultural and seafood sector has immense opportunity 

MARKETING NEWS                                                                                                                        
వ్యాపార అంశాలపై చర్చంచందుకు 

రష్యా ఫెడరేషన్ లో పరయాటించిన 
భారత ప్రతినిధుల బృందం

రష్యాకు భారత మతసు్య ఎగుమతులకు అవరోధాలుగా ఉన్న 
వ్ణిజయా సమసయాలను పరషక్రించడానికి ఎింపిఇడిఎ చైరమెన్ 

డాక్టర్ ఎ. జయతిలక్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం 
రష్యాలో పరయాటించిింది. ఈ పరయాటనలో, ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు & 
ఇిండసీట్రస్, ఫిషరీస్ అసోసియేషన్ మరయు ఇతర సింబింధిత ప్రభుతవా 
విభాగాలతో పరస్పర చర్చలు జరగాయ.

ఈ పరయాటన మార్చ 20 నుిండి 23 వరకు జరగ్ింది. డాక్టర్ ఎ. 
జయతిలక్ నేతృతవాింలోని ప్రతినిధి బృిందింలో ఎింపిఇడిఎ డిపూయాటీ 
డైరెక్టర్ మిస్టర్ ఆరక్మాన్ లాహర; జయబాలన్ జి, డిపూయాటీ డైరెక్టర్, 
EIA; మిస్టర్ ఎిం. భగవత్, గాద్రే మ్రైన్ ఎక్సు పోర్్టస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
లిమిటెడ్, రత్నగ్ర; మిస్టర్ ఎన్. ఎల్. వ్నిక్, మ్సర్సు. ఆశా గింగా 
ఎక్సు పోర్్టస్, వీరావ్ల్; మిస్టర్ ఎన్. వి. ఫోఫాిండి, మ్సర్సు. దీపమెల 

మ్రైన్ ఎక్సు పోర్్టస్, వీరావ్ల్; మిస్టర్ ఎన్. ఎల్. భెనాసులా, మోసర్సు. 
సయల్ గింగా ఈయూ ఎగుమతులు, వీరావ్ల్; మిస్టర్ హెచ్. ఆర్. 
సోలింకి, మ్సర్సు. కృష్ణ ఫ్రోజన్ ఫుడ్సు, DIU (U.T.); మిస్టర్ ఆర్. 
కె. చామాడియా, మ్సర్సు. కె. ఆర్. సీఫుడ్సు ప్రై. లిమిటెడ్, వీరావ్ల్; 
మిస్టర్ ఎ. పాటల్, మ్సర్సు. సోనియా ఫిషరీస్, ముింబై;  మిస్టర్ డి. 
ష్, మ్సర్సు. కాసిల్ రాక్ ఫిషరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్, ముింబై; 
మిస్టర్ జె. రోహకలే, మ్సర్సు. ఉలాక్ సీఫుడ్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 
రాయ్గడ్; మిస్టర్ ట. పి. జగదీష్, మ్సర్సు. జగదీష్ మ్రైన్ ఎక్సు పోర్్టస్, 
భీమవరిం; మరయు మిస్టర్ వి. పుతుసేసురల్, మ్సర్సు. బెల్ ఫుడ్సు, 
కొచి్చ. ఉనా్నరు. 

రషయాన్ ఫెడరేషన్ ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు అిండ్ ఇిండసీట్రతో సమావేశిం
మార్చ 20 న రషయాన్ ఫెడరేషన్లూ  అింతరాజితీయ సహకార శాఖ డైరెక్టర్ 

మారెకెటింగ్ న్యాస్

రషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం
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Indian delegation led by Dr. A. Jayathilak meeting CCI, Russian Federation

for growth in Russia.  He reminded the gathering that 
there are 182 registered Chamber of Commerce with 
53,000 members under CCI, RF.  

The Chairman made a presentation on MPEDA and 
highlighted the fact that about only one percent of the 
seafood trade to Russia was from India.  He took up the 
issue of approval of 86 exporters that has been approved 
by FSVPS.  Chairman has also invited the members 
to visit the next India International Seafood Show.
Other important points discussed during the meeting 
were government-to-government interactions proposed 
during the business council of BRICS countries, food 
safety certificates should be discussed across the table 
between Indian and Russian Authorities, taking up the 
issue of seafood in Russia India business council, and 
exchange of list of interested members for seafood with 
CCI, RF and MPEDA.

MEETING WITH PRESIDENT, ALL 
RUSSIAN ASSOCIATION OF FISHERIES 
ENTERPRISES, ENTREPRENEURS AND 

EXPORTERS

In the afternoon of the first day of tour, the trade 
delegation had interaction with Mr. German Zverev, 
President, All-Russian Association of Fisheries 

Enterprises, Entrepreneurs and Exporters. Chairman, 
MPEDA welcomed the President for the interaction 
held at the Indian Embassy and gave an introduction 
on the Indian seafood sector. Chairman has invited the 
President to visit the next India International Seafood 
Show. During  the meeting the Indian Exporters shared 
their business interests with their counterparts. The 
President of ARAFEEE expressed his wish to export fish 
and fisheries products to India, especially blue swimming 
sea crab along with some other varieties of sea fishes.  
He also collected the details of the products that are 
offered from India, which have potentials in Russia.

MEETING WITH MOSCOW CHAMBER OF 
COMMERCE & INDUSTRY

In the evening, the trade delegation led by the Chairman 
interacted with the team led by Mr. Suren O. Vardanyan, 
Vice President and Mr. Manish Kumar, Vice Chairman of 
Moscow Chamber of Commerce and Industry. Mr. Suren, 
gave an introduction of Moscow CCI.  He highlighted 
the facts like there are 16000 food based companies 
in Moscow region, that the region, with four airports, 
accounts for 40% of the trade, the region contributes 25% 
of the GDP of Russian Federation and 33% of scientific 
research of Russian Federation and also that the region 
hosts the biggest food market called the Food City. 

మిస్టర్ అలెగాజిిండర్ వి. కోపోక్వ్ నేతృతవాింలోని రషయాన్ ఫెడరేషన్ కు 
చిందిన ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు అిండ్ ఇిండసీట్ర సభుయాలతో మరయు 
ది ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు అిండ్ ఇిండసీట్రస్ కారాయాలయింలో సీనియర్ 
నిపుణురాలు అయన శ్రీమతి ఎలెనా గయాజోవ్తో ఈ ప్రతినిధి 
బృిందిం చర్చలు జరపిింది.

ష్ింఘై సహకార ఒప్పిందింలో భాగింగా పెటు్టబడులకు గల 
అవకాశాలను మరయూ కలిసి పనిచసేిందుకు గల అింశాలను మిస్టర్ 
అలెగాజిిండర్ గురుతుచశారు. భారత్ తో సింబింధాలు ద్వాపాక్కింగా 
మ్రుగా్గ ఉనా్న.. వ్యాపార పరింగా ఇింకా మ్రుగుపడాలిసున అవసరాని్న 
ఆయన గురుతుచశారు. వయావసాయ మరయు మతసు్య రింగానికి రష్యాలో 
వృదిధికి అపారమైన అవకాశాలునా్నయనా్నరు. సిసిఐ, ఆర్ ఎఫ్ కిింద 
53,000 మింది సభుయాలతో 182 రజిస్టర్డ్ ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు 
ఉనా్నయని ఆయన సమావేశింలో గురుతు చశారు.

ఎింపెడా ఛైరమెన్ ప్రజింటేషన్ ఇచా్చరు. ఇిందులో భారతదేశిం 
నుచి రష్యాకు కేవలిం ఒక శాతిం మాత్రమే సీఫుడ్ మాత్రమే 
ఎగుమతి అవుతున్న విషయాని్న ప్రసాతువిించారు. ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్  
ఆమోదిించిన 86 మింది ఎగుమతిదారుల సమసయాలను ఆయన 
ఇిందులో గురుతుచశారు. ఇిండియా ఇింటరే్నషనల్ సీఫుడ్ షోను 
సిందర్శించాలని చైరమెన్ అకక్డి సభుయాలను ఆహావానిించారు. ఈ 
సమావేశింలో ఇతర ముఖయామైన అింశాలు క్డా చర్చించారు. బ్రిక్సు 
దేశాల వ్యాపార మిండలిలో ప్రతిపాదిించిన పరస్పర చరయాలతో పాటు 

ఆహార భద్రత ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ విషయింలో భారత్ – రష్యా 
అధికారుల మధయా చర్చ జరగాలని స్చిించారు. రష్యా ఇిండియా 
బిజినెస్ కౌనిసుల్ లో సీఫుడ్ సమసయాను తీస్కోవ్లని నిర్ణయించారు. 
సి.సి.ఐ., ఆర్.ఎఫ్. మరయు ఎింపెడాలతో సీఫుడ్ పటలూ ఆసకితుగల 
సభుయాల జాబితాలను పరససురిం ఇచి్చపుచు్చకునా్నరు.

రష్యాలోని అనీనీఫిషరీస్ ఎంటరె్ప్పరైజెస్, ఎంట్రప్రెన్యార్స్ మరయు 
ఎక్స్ పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ అధయాక్షుడితో సమావేశం

పరయాటనలో భాగింగా మొదట రోజు మధాయాహ్నిం వ్ణిజయా ప్రతినిధి 
బృిందిం ఆల్-రషయాన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎింటరె్్పరైజెస్, 
ఎింటర్ ప్రెన్యార్సు మరయు ఎక్సు పోర్టర్సు అధయాక్షుడు మిస్టర్ జరమెన్ 
జెవారెవ్ తో సమావేశిం అయ చర్చించారు. భారత రాయబార 
కారాయాలయింలో జరగ్న సమావేశానికి అధుయాషుడికి ఎింపెడా చైరమెన్  
సావాగతిం పలికారు మరయు భారత మతసు్య రింగిం గురించి ఒక 
పరచయిం చశారు. తదుపర ఇిండియా ఇింటరే్నషనల్ సీఫుడ్ షోను 
సిందర్శించాలని అధయాక్షుడిని ఆహావానిించారు ఛైరమెన్. సమావేశింలో 
భారతీయ ఎగుమతిదారులు తమ వ్యాపార ప్రయోజనాలను 
అకక్డి వ్యాపారవరా్గలతో పించుకునా్నరు. చపలు మరయు మతసు్య 
ఉత్పతుతులను భారతదేశానికి ఎగుమతి చయాలని రష్యా అసోసియేషన్ 
అధయాక్షుడు  అభిప్రాయపడాడ్రు. ముఖయాింగా బ్లూసివామిమెింగ్ సముద్ర 
ప్తలు గురతుించి ప్రధానింగా ప్రసాతువిించారు. రష్యాలో డిమాిండ్ 
ఉిండే  భారతీయ ఉత్పతుతుల గురించి క్డా ఆయన వివరాలు 
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Mr. Suren also mentioned about the very good bilateral 
relations, yet not so encouraging business relations 
between the two countries. He also explained the 
various government initiatives for promotion of seafood 
in Russia.  He offered to render services on intelligence, 
certification and preparing buyer portfolio.  

Chairman, MPEDA thanked CCI, Moscow for arranging 
the meeting on such a short notice and promised taking 
up steps to boost trade of seafood in India. He invited 
members of CCI, Moscow at the proposed Buyer Seller 
Meet on March 22.  He welcomed the approach of CCI, 
Moscow to share the vital details necessary for ease 
of doing business.

VISIT TO FOOD CITY, MOSCOW

On the second day of the tour, the delegation led by the 
Chairman visited the Food City, Moscow. 

The Food City, Moscow is located on the outskirts of 
Moscow city and is developed as the first of its kind 
agro-cluster in Moscow. The basic concept of this is to 
avoid intermediaries between wholesaler and customer 
and to deliver food in small lots on outskirts to city rather 
than inside the city. Miss Tsindyaykina Ksenia, Manager, 
Client Support Department, hosted the delegation and 
gave a brief introduction. She guided the delegation for 
the tour to the facility, especially fish section. 

The infrastructure facility of the city, spread on 124 acres, 
has 3,46,527 sq.m. of shopping complexes, 30,880 sq.m. 
of office space, more than 3,00,000 sq.m. of modern 
warehouses, 20,000 of parking freight transport spots, 
6,000 Interceptive parking slots and a hotel with 656 
rooms. 

There are provision for 18 segments that included 
meat, dairy, semi-processed products, grocery, fruits 
and vegetables, tobacco products, baby foods, overalls, 
confectionery, fish, readymade meat and fish products, 
bakery products, canned products, alcoholic and non-
alcoholic drinks, goods for pets, household chemicals, 
related products and flowers.

MARKETING NEWS                                                                                                                        

Indian delegation led by Dr. A. Jayathilak IAS, MPEDA meeting CCI, Moscow

Seafood displayed at the Food City, Moscow

అడిగ్ తీస్కునా్నరు.  మాసోక్ చాింబర్ ఆఫ్ కామర్సు & ఇిండసీట్రతో 
సమావేశిం అదే రోజు సాయింత్రిం ఎింపెడా ఛైరమెన్ నేతృతవాింలోని 
వ్ణిజయా ప్రతినిధి బృిందిం వైస్ ప్రెసిడెింట్ శ్రీ స్రేన్ ఓ. వర్దనయాన్ 
మరయు మాసోక్ ఛింబర్ ఆఫ్ కామర్సు అిండ్ ఇిండసీట్ర వైస్ చైరమెన్ శ్రీ 
మనీష్ కుమార్ నేతృతవాింలోని బృిందింతో చర్చలు జరపారు. మాసోక్ 
రీజియన్ లో 16000 ఆహార ఆధారత కింపెనీలు ఉనా్నయ, నాలుగు 
విమానాశ్రయాలునా్నయ. 40% వ్ణిజయాిం ఇకక్డే జరుగుతోింది. 
రషయాన్ ఫెడరేషన్ జిడిపిలో 25% వ్టాను కలిగ్ ఉింది. రషయాన్ 
యొకక్ 33% శాసీ్రీయ పరశోధనలను అిందిస్తుింది. ఫుడ్ సిటీ అనే 
అతిపెద్ద ఆహార మారెక్ట్ ను కలిగ్ ఉింది.

మిస్టర్ స్రేన్ ద్వాపాక్క సింబింధాల గురించి ప్రసాతువిించారు, 
ఇరు దేశాల మధయా వ్యాపార సింబింధాలు ఇింకా మ్రుగుపడాలిసున 
అవసరాని్న ఆయన గురుతుచశారు. రష్యాలో సీఫుడ్ ప్రమోషన్ కోసిం 
ప్రభుతవాిం చపడుతున్న కారయాక్రమాలను ఆయన వివరించారు. 
ఇింటెలిజెన్సు, సర్టఫికేషన్ మరయు కొనుగోలుదారుల పోర్్ట 
ఫోలియోపై సేవలను అిందిించడానికి ఆయన ముిందుకొచా్చరు.

మాసోక్ సిసిఐ పెద్దలకు ఎింపెడా ఛైరమెన్ ధనయావ్దాలు తెలిపారు. 
ఇింత తకక్వ సమయింలో మించి సమావేశిం ఏరా్పటుచయడింపై 
ఆనిందిం వయాకతుిం చశారు. భారతదేశింలో మతసు్య వ్ణిజాయాని్న 
పెించడానికి చరయాలు తీస్కుింటామని హామీ ఇచా్చరు. మార్చ 22 న 
కొనుగోలుదారులు- అమమెకిందారుల సమావేశిం ప్రతిపాదిించారు. 
మాసోక్లోని సిసిఐ సభుయాలను దీనికి ఆహావానిించారు. అింతేకాదు 

వ్యాపారిం స్లభతరిం చయడానికి అవసరమైన కీలక వివరాలను 
పించుకునేిందుకు మాసోక్లోని సిసిఐ తీస్కుింటున్న విధానాలను 
సావాగతిించారు.

మాసోకెలోని ఫుడ్ సిటీ సందర్శన

పరయాటన యొకక్ రెిండవ రోజు, ఛైరమెన్ నేతృతవాింలోని ప్రతినిధి 
బృిందిం మాసోక్లోని ఫుడ్ సిటీని సిందర్శించిింది.
మాసోక్లోని ఫుడ్ సిటీ నగర శివ్రలూలో ఉింది. మాసోక్లో తొలిసారగా 
అగ్రో-కలూస్టర్ గా దీనిని అభివృదిధి చశారు. హోల్ సేల్ మరయు కస్టమర్ 
మధయా అనుసింధానింగా ఇది పనిచస్తుింది. ఇకక్డకు వచి్చన నిలవాలను 
నగరింలోని అవసరాలకు ఆహారాని్న అిందిించడిం దీని ప్రాథమిక 
లక్్యిం. కలూయింట్ సపోర్్ట డిపారె్ట్మింట్ మేనేజర్ మిస్ సిిండియాకినా 
కేసునియా ప్రతినిధి బృిందానికి ఆతిథయాిం ఇచా్చరు. 
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Mr. Suren also mentioned about the very good bilateral 
relations, yet not so encouraging business relations 
between the two countries. He also explained the 
various government initiatives for promotion of seafood 
in Russia.  He offered to render services on intelligence, 
certification and preparing buyer portfolio.  

Chairman, MPEDA thanked CCI, Moscow for arranging 
the meeting on such a short notice and promised taking 
up steps to boost trade of seafood in India. He invited 
members of CCI, Moscow at the proposed Buyer Seller 
Meet on March 22.  He welcomed the approach of CCI, 
Moscow to share the vital details necessary for ease 
of doing business.

VISIT TO FOOD CITY, MOSCOW

On the second day of the tour, the delegation led by the 
Chairman visited the Food City, Moscow. 

The Food City, Moscow is located on the outskirts of 
Moscow city and is developed as the first of its kind 
agro-cluster in Moscow. The basic concept of this is to 
avoid intermediaries between wholesaler and customer 
and to deliver food in small lots on outskirts to city rather 
than inside the city. Miss Tsindyaykina Ksenia, Manager, 
Client Support Department, hosted the delegation and 
gave a brief introduction. She guided the delegation for 
the tour to the facility, especially fish section. 

The infrastructure facility of the city, spread on 124 acres, 
has 3,46,527 sq.m. of shopping complexes, 30,880 sq.m. 
of office space, more than 3,00,000 sq.m. of modern 
warehouses, 20,000 of parking freight transport spots, 
6,000 Interceptive parking slots and a hotel with 656 
rooms. 

There are provision for 18 segments that included 
meat, dairy, semi-processed products, grocery, fruits 
and vegetables, tobacco products, baby foods, overalls, 
confectionery, fish, readymade meat and fish products, 
bakery products, canned products, alcoholic and non-
alcoholic drinks, goods for pets, household chemicals, 
related products and flowers.
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Indian delegation led by Dr. A. Jayathilak IAS, MPEDA meeting CCI, Moscow

Seafood displayed at the Food City, Moscow

రషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం 

మారెకెటింగ్ న్యాస్

ఫుడ్ సిటీ, మాసోక్లో సీఫుడ్ ప్రదర్శన
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అింతేకాదు ఫుడ్ సిటీ గురించి పరచయిం చశారు. ప్రతినిధి బృిందిం 
చపల విభాగానిని్న సిందర్శించిందుకు ఆమ్ ఏరా్పటులూ చశారు.
ఫుడ్ సిటీ 124 ఎకరాలోలూ విసతురించి ఉింది. 3,46,527 చదరపు 
మీటరులూలో ఏరా్పటుచశారు. ష్పిింగ్ కాింపెలూక్సు, 30,880 చదరపు 
అడుగుల కారాయాలయిం, 3,00,000 చదరపు మీటరలూ విసీతుర్ణింలో 
ఆధునిక గ్డడ్ింగులునా్నయ. 20,000 వ్హనాలకు కావ్లిసున 
పారక్ింగ్ సదుపాయిం ఉింది. 6,000 ఇింటర్ సపి్టవ్ పారక్ింగ్ 
సాలూటులూ ఇచా్చరు. వ్యాపారనిమితతుిం వచ్చవ్ర కోసిం 656 గదులతో 
ఒక హోటల్ క్డా ఉింది.

మాింసిం, పాడి, సమీ ప్రాసస్డ్ ఉత్పతుతులు, కిరాణా, పిండులూ మరయు 
క్రగాయలు, పొగాకు ఉత్పతుతులు, బేబీ ఫుడ్సు, ఓవర్ఆల్సు, 
మిఠాయ, చపలు, రెడీమేడ్ మాింసిం మరయు చప ఉత్పతుతులు, బేకరీ 
ఉత్పతుతులు, మదయా పానీయాలు, పెింపుడు జింతువుల వస్తువులు, 
హెమ్ కెమికల్సు మరయు పువువాలు ఇలా 18 విభాగాలకు చిందిన 
ఉత్పతుతులు ఇకక్డ ఉనా్నయ.

ఫుడ్ సిటీలో చప ఉత్పతుతులను రెిండు విభాగాలుగా విభజిించారు; 
ప్రధాన హాలులో ఒక ఇిండోర్ విభాగిం మరయు చిన్న వేరేవారు సా్టల్సు 
లో బయట మర్కట ఉించారు. ఇిండోర్ విభాగింలో లైవ్ రకాలను 
తకుక్వగాన్, చనిపోయన రకాలు ఎకుక్వగా ఉనా్నయ. అయతే 
బయట యూనిట్ లో ప్రధానింగా లైవ్ ఫిష్ రకలను ప్రదర్శస్తునా్నరు. 
ఫ్రోజన్ ఫిష్ తకుక్వగా ఉింటుింది. అని్న రకాల ప్రాసస్డ్ సీఫుడ్ ఇకక్డ 
ఉింది. ఫ్రోజన్, ఎిండిన, లైవ్, ఉప్పు చపలు క్డా ఉనా్నయ.

చపల విభాగింలో 145 మిందికి పైగా విక్రేతలు ఉనా్నరని ప్రతినిధి 
బృిందిం తన పరయాటనలో గురతుించిింది. ఈ విభాగింలో రషయాన్ 
ఫిష్ కింపెనీ, సఖాలిన్ కేవియర్ హౌస్, అక్సు- హెరటేజ్ ఆఫ్ 
యాించస్టర్సు. ఎమామెరీ్ప సోలోమోస్, జోరాక్, మిలాక్ మరయు 
LLC వికో్టరయా వింట వ్యాపారులు ఇకక్డ కీలకింగా ఉనా్నరు.

ఇకక్డ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఉత్పతుతులను కావాలిటీ సర్టఫికేట్, హెల్తు సర్టఫికెట్  
అిందిస్తున్నటులూ తెలుస్కునా్నరు. ఉలాక్ సీఫుడ్, కాసిల్ రాక్ సీఫుడ్సు 
మరయు అబాద్ సీఫుడ్ సింస్థలకు చిందిన భారతీయ ఉత్పతుతులు 
క్డా ఇకక్డ ప్రదర్శనలో ఉన్నటు్ట గురతుించారు.

తాజా మరయు ఫ్రోజెన్ విభాగింలో ప్తలు మరయు తిలాపియాతో 
దాదాపు 50% మారెక్ట్ వ్టా ఉన్నటు్ట తెలుసోతుింది. ఇక బాలూక్ టైగర్ 
క్డా మించి డిమాిండ్ ఉిందని అరధిమైింది. అయతే ఇవనీ్న క్డా 
బింగాలూదేశ్ నుిండి సేకరించబడాడ్య.

రషయాన్ బ్లూ సివామిమెింగ్ జెయింట్ ప్త లైవ్ అమమెకాలు గణనీయింగా 
ఉనా్నయ. వీటకి మించి డిమాిండ్ ఉింది. ట్రౌట్ క్డా ప్రతేయాకమైన 
వ్టాను కలిగ్ ఉింది. ముఖయాింగా లైవ్ రూపింలో; ఫిలెలూటులూ.

ర్యయాల విభాగింలో రెిండు వయాతాయాసాలునా్నయ; ఉతతుర మరయు 
ఉష్ణమిండలింగా విభజిించిబడాడ్య. ర్యయాలను ఫ్రెష్ ఫ్రోజెన్ 
మరయు బాయల్డ్ గా విక్రయస్తునా్నరు. ఫ్రోజెన్ రోయయాలు చిన్నచిన్న 
పాయాకులుగా, విడిగా బల్క్ రూపింలో అముమెతునా్నరు. ఎింత 
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The Indian delegation led by the Chairman, MPEDA at the Food City, Moscow

The Food City’s Fish segment was divided into two 
segments; one indoor section in the main hall and 
another outdoor section in small different stalls. The 
indoor section of the main hall was mainly focusing on 
the dead varieties with very less live varieties displayed, 
but outdoor unit was mainly found to display live varieties 
with very less chilled varieties. All forms of processed 
seafood was on racks; frozen, dried, chilled, live, smoked, 
salted and canned. 

The delegation found during its tour that there were over 
145 vendors in fish section. The major players in this 
section were Russian Fish Company, Sakhalin Caviar 
House, Aksoo- Heritage of Ancestor, OOO Pticeprom +, 
MRP Solomos, Zorka and Milka and LLC Victoria.

They also learnt that the frozen products were offered 
along with Certificate of Quality and Health Certificate. 
Indian origin frozen products from M/s. Ulka Seafood, 
M/s. Castlerock Seafoods and M/s. Abad Seafood were 
found to be on display.

The fresh and chilled sectioned was found to have nearly 
50% dominance with crabs and Tilapia. Frozen black 
tiger was also understood to have a good demand for 
higher counts and all material found on display were 
sourced from Bangladesh.

Russian Blue swimming giant crab was found to be 
sold on live form and was understood to have a good 
demand. Trout were also found to have a distinct share, 
especially in fresh form; both in whole and fillets. 

The shrimp section was having two distinctions; Northern 
and tropical. The shrimps were sold as fresh frozen and 
boiled frozen. Frozen shrimps were displayed in as small 
consumer packs and also lose in bulk display, were any 
quantity can be sourced.

All Indian exporters, who were part of delegation, had 
extensive discussions with the wholesalers for product 
trade. Important contacts were gathered and business 
was also discussed.

The delegation was also shown country specific outlets, 
where specific countries products were displayed. 
Country outlets of Vietnam, Macedonia, Israel, and 
Indonesia were visited and inputs were gathered. The 
exporters requested Chairman, MPEDA to have an outlet 
specific to Indian Seafood so that different products 
could be displayed.

Thermo bags were sourced from the shops displayed 
for keeping sea food fresh for at least 6 hours after 
purchase for transportation. 

రషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం 
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పరమాణింలో కావ్లనా్న ఇకక్డ అిందుబాటులో ఉింటాయ.
ప్రతినిధి బృిందింలో భాగమైన భారతీయ ఎగుమతిదారులిందరూ 
టోకు వ్యాపారులతో విసతుతృతింగా చర్చలు జరపారు. వ్రని పరచయిం 
చస్కోవడింతో పాటు వ్యాపారపరమైన అింశాలు క్డా చర్చించారు. 

ఇకక్డ వివిధ దేశాలకు చిందిన సా్టల్సు ఉనా్నయ. మన  ప్రతినిధి 
బృిందానికి ఆయా అవుట్ లెట్ లు క్డా చూపిించారు. వియతా్నిం, 
మాసిడోనియా, ఇజ్రాయెల్ మరయు ఇిండోనేషియా దేశాలకు చిందిన 
ష్పులు సిందర్శించారు. వ్రనుించి సమాచారిం సేకరించారు. 
ఎగుమతిదారులు మరయు ఎింపెడా ఛైరమెన్ ఇిండియన్ క్డా 
వ్రని భారతీయ సీఫుడ్ కోసిం ప్రతేయాకమైన అవుట్ లెట్ అవసరాని్న 
తెలియజేశారు. దీని దావారా ఉత్పతుతులను ప్రదర్శించవచ్చని తెలిపారు.
కనీసిం 6 గింటలు సముద్రపు ఆహారాని్న తాజాగా ఉించడానికి 
ఉపయోగపడే  అకక్డి ష్పుల నుించి థరోమె సించులను సేకరించారు.

ఈ పరయాటనలో సరైన మార్గనిరే్దశిం చయడింతో పాటు, వివరాలను 
పించుకున్నిందుకు ఫుడ్ సిటీకి చిందిన అధికారకి ఎింపెడా చైరమెన్ 
ధనయావ్దాలు తెలిపారు. అవుట్ లెటలూ ఏర్పటుపై మరింత చర్చ 

జరగాలిసున అవసరాని్న వ్రముిందుించారు.

ఫెడరల్ కస్టమ్సు సరీవాస్ తో సమావేశిం

అనింతరిం, ప్రతినిధి బృిందిం ఫెడరల్ కస్టమ్సు సరీవాస్ కస్టమ్సు 
కోఆపరేషన్ డిపారె్ట్మింట్ హెడ్ మిస్టర్ సరీ్గ ఎ. కోన్వ్లెింకో 
బృింద సభుయాలతో సమావేశమయాయారు. ఫెడరల్ కస్టమ్సు సరీవాస్ 
డిపూయాటీ హెడ్ మిస్టర్ ఎ. ఐ. రయాజన్వ్ క్డా ఈ సమావేశింలో 
పాల్్గనా్నరు.

కస్టమ్సు హెడ్ సావాగతింతో సమావేశిం ప్రారింభమైింది. భారత్ తో, 
ముఖయాింగా కస్టమ్సు డిపార్్ట మ్ింట్ తో రష్యాకు ఉన్న మించి సింబింధిం 
గురించి ఆయన మాటాలూడారు. భారతదేశిం సహకారిం సింతోషింగా 
ఉిందనా్నరు.

ఒక తకుక్వ వయావధి న్టీస్తో సమావేశానికి అింగీకరించినిందుకు 
మరయు భారత ఎగుమతిదారులకు రష్యాతొ వ్ణిజయాింలో భాగింగా 
తలెతేతు సిందేహాలను, సమసయాలను ప్రసాతువిించినిందుకు ఎింపెడా 
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Chairman, MPEDA thanked official from Food city for 
guiding for the trip and sharing finer details. He expressed 
his desire to have contacts for further discussion on 
country outlets.

MEETING FEDERAL CUSTOMS SERVICE

Later on, the delegation had interaction with team lead 
by Mr. Sergey A. Konovalenko, Head of the Customs 
Cooperation Department of the Federal Customs Service. 
Mr. A. I. Ryazanov, Deputy Head of the Federal Customs 
Service, was also the part of the meeting. 

The meeting started with welcome of all officials by 
the Head of Customs. He spoke on the good relation 
Russia enjoys with India, especially customs department 
and told they will be happy to have more cooperation 
from India.

Chairman, MPEDA thanked authorities to agree for 
meeting on a short notice and put forward some important 
problems that Indian exporters were finding for trade 

with Russia. This included preparing the English version 
of Trade manual, procedures of sampling and testing 
of seafood consignments, green channel requirements, 
monitoring mechanism of rejections and details on 
preferential trade agreement.

Based on the discussion points put forward, Head of 
Customs replied that it was mandatory to have things 
like Certificate of Compliance, markings on production 
and sampling of all consignments for export to Russia. 

Indian exporters were advised to consult the Russian 
federal customs website or EURASIA, economic 
Commission website for details on regulations for 
export to Russia.

The delegation was told that transport companies have 
to follow the rules of Federal Customs. As per Eurasia, 
Economic Commission, single preferential tariff is allotted 
for developing countries, in which 75% preference from 
basic duties is allotted for agriculture and seafood 
products. However, Certificate of Authenticity is must 

Chairman, MPEDA greets  the Assistant to the Head of International Affairs, FSVPSరషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం 

మారెకెటింగ్ న్యాస్

7



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్
2018 APRIL  MPEDA NEWSLETTER  11

MARKETING NEWS                                                                                                                        

along with the Certificate of Origin.

He also informed about the Green Corridor Project that 
is in the process of development.Chairman, MPEDA 
thanked for all efforts taken by authorities and described 
the meeting as a new beginning in the seafood trade 
from India.

MEETING H.E. MR. PANKAJ SARAN, 
AMBASSADOR OF INDIA TO THE RUSSIAN 

FEDERATION

On the next day, the Chairman met H.E. Mr. Pankaj 
Saran, Ambassador of India to the Russian Federation 
at the Indian Embassy at Moscow. The meeting was 
also attended by Mr. George Thomas, Second Secretary 
(Commerce), Embassy of India, Moscow. Dr. Jayathilak 
briefed the Ambassador about the trade issues Indian 
exporters were facing such as the problems of inspection, 
rejection and quality standards that FSVPS follows. 
He briefed about the meetings that happened on the 
preceding days with Customs and CCI, RF and Moscow 
chapter. He also briefed about the Food City visit and 
the prospect for Indian outlet there. Ambassador 
expressed his concern for difficulties in trade from India 
and assured all possible official help from the Indian 
Embassy. He suggested taking part in two important 
trade shows Russia Hosts – the World Food, Moscow 
and St. Petersburg Economic Form. He also outlined the 

proposed meeting of Indian CEOs in Russia for Eastern 
Economic Form. 

MEETING FEDERAL VETERINARY AND 
PHYTOSANITARY SURVEILLANCE SERVICE

In the afternoon on the same day, the Trade Delegation 
had  an interaction with team led by Mr. Vasiliy Lavrovsky, 
Assistant to the Head International Affairs, Federal 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance Service 
(FSVPS).

Dr. Jayathilak thanked FSVPS authorities for hosting the 

Dr. A. Jayathilak IAS, Chairman, MPEDA being briefed on live seafood display

Indian exporters being briefed on seafood displayed at 
the Food City, Moscow

రషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం 

2018 APRIL  MPEDA NEWSLETTER  11

MARKETING NEWS                                                                                                                        

along with the Certificate of Origin.

He also informed about the Green Corridor Project that 
is in the process of development.Chairman, MPEDA 
thanked for all efforts taken by authorities and described 
the meeting as a new beginning in the seafood trade 
from India.

MEETING H.E. MR. PANKAJ SARAN, 
AMBASSADOR OF INDIA TO THE RUSSIAN 

FEDERATION

On the next day, the Chairman met H.E. Mr. Pankaj 
Saran, Ambassador of India to the Russian Federation 
at the Indian Embassy at Moscow. The meeting was 
also attended by Mr. George Thomas, Second Secretary 
(Commerce), Embassy of India, Moscow. Dr. Jayathilak 
briefed the Ambassador about the trade issues Indian 
exporters were facing such as the problems of inspection, 
rejection and quality standards that FSVPS follows. 
He briefed about the meetings that happened on the 
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chapter. He also briefed about the Food City visit and 
the prospect for Indian outlet there. Ambassador 
expressed his concern for difficulties in trade from India 
and assured all possible official help from the Indian 
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Economic Form. 
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PHYTOSANITARY SURVEILLANCE SERVICE

In the afternoon on the same day, the Trade Delegation 
had  an interaction with team led by Mr. Vasiliy Lavrovsky, 
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(FSVPS).

Dr. Jayathilak thanked FSVPS authorities for hosting the 

Dr. A. Jayathilak IAS, Chairman, MPEDA being briefed on live seafood display

Indian exporters being briefed on seafood displayed at 
the Food City, Moscow

ఛైరమెన్ వ్రకి ధనయావ్దాలు తెలిపారు.
ట్రేడ్ మానుయావల్ ఇింగీలూష్ మానుయావల్ సిదధిిం చయడిం, మతసు్య 
ఉత్పతుతుల నమూనా మరయు పరీక్ల విధానాలు, గ్రీన్ ఛనల్ 
ఆవశయాకత,  పరయావేక్ణ విధానిం మరయు ప్రాధానయాత వ్ణిజయా 
ఒప్పిందింపై చర్చించారు.

చర్చలోలూ భాగింగా కొని్న కీలక నిర్ణయాలు ముిందుకొచా్చయ. కస్టమ్సు 
హెడ్ సర్టఫికేట్ ఆఫ్ కింపె్లూయన్సు, ఉత్పతితు మారక్ింగ్ మరయు 
రష్యాకు ఎగుమతి అయేయా అని్న ఉత్పతుతుల నమూనాలు తప్పనిసర అని 
తెలిసిింది.

భారత ఎగుమతిదారులు రష్యాకు ఎగుమతి చయడానికి  ఉిండే 
నిబింధనల కోసిం రషయాన్ ఫెడరల్ కస్టమ్సు వెబ్ సైట్ లేదా ఎరాసియా, 
ఎకనామిక్ కమిషన్ వెబ్ సైట్ ను సింప్రదిించాలని వ్రు స్చిించారు.

రవ్ణా సింస్థలు ఫెడరల్ కస్టమ్సు నిబింధనలను పాటించాలని 
ప్రతినిధి బృిందానికి చపా్పరు. యురేషియా, ఎకనామిక్ కమిషన్ 
ప్రకారిం, అభివృదిధి చిందుతున్న దేశాలకు సిింగ్ల్ ప్రిఫరెనిషియల్ 
టారఫ్ కేటాయించబడిింది. ఇిందులో ప్రాథమిక విధుల నుిండి 
75% ప్రాధానయాత వయావసాయిం మరయు మతసు్య ఉత్పతుతులకు 
కేటాయించబడుతుింది. ఏదేమైనా, సర్టఫికేట్ ఆఫ్ ఆథింటసిటీతో 

పాటు సర్టఫికేట్ ఆఫ్ కావాలిటీ ఖచి్చతింగా ఉిండాలి.

అభివృదిధి దశలో ఉన్న గ్రీన్ కారడార్ ప్రాజెక్్ట గురించి క్డా ఆయన 
తెలియజేశారు. అధికారులు అధికారులకు చైరమెన్, ఎింపిఇడిఎ 
కృతజఞాతలు తెలిపారు. ఈ సమావేశిం భారతదేశ మతసు్య వ్యాపారింలో 
ఒక కొతతు ప్రారింభమని ఛైరమెన్ అభివర్ణించారు.

రష్యాలో భారత అంబాసిడార్ శ్రీ. పంకజ్ సరన్ తో సమావేశం

మరుసట రోజు  హెచ్.ఇ. మాసోక్లోని భారత రాయబార 
కారాయాలయింలో రషయాన్ ఫెడరేషన్ కు భారత రాయబార శ్రీ పింకజ్ 

భారతీయ ఎగుమతిదారులకు మాసోక్లోని ఫుడ్ సిటీలో ప్రదర్శించిన
 సముద్రఆహార ఉత్పతుతుల గురించి వివరించారు.

మారెకెటింగ్ న్యాస్
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శరణ్ ను ఛైరమెన్ కలుస్కునా్నరు. ఈ సమావేశింలో మాసోక్లోని 
భారత రాయబార కారాయాలయిం రెిండవ కారయాదర్శ (వ్ణిజయా) మిస్టర్ 
జార్జి థామస్ క్డా పాల్్గనా్నరు. భారతీయ ఎగుమతిదారులు 
ఎదుర్క్ింటున్న వ్ణిజయాపరమైన సమసయాలు, తనిఖీ, తిరసక్రణ 
మరయు ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ అనుసరించ నాణయాతా ప్రమాణాల గురించి 
డాక్టర్ జయతిలక్ రాయబారకి వివరించారు. కస్టమ్సు మరయు సిసిఐ, 
ఆర్ఎఫ్ మరయు అింతకుముిందు జరగ్న సమావేశాల గురించి 
వివరించారు. ఫుడ్ సిటీ సిందర్శన మరయు అకక్డ భారతీయ 
అవుట్ లెట్ పెటే్టిందుకు గల అవకాశాలపై చర్చించారు. భారతదేశిం 
నుిండి రష్యాతో ఉన్న వ్ణిజయాింలో ఇబ్ిందులపై రాయబార 
ఆిందోళనను వయాకతుిం చశారు. అయతే సవ్ళలూను అధిగమిించడానికి 
భారత రాయబార కారాయాలయిం నుిండి అవసరమైన సహాయిం 
అిందిసాతుమని హామీ ఇచా్చరు. అింతేకాదు రష్యా ఆతిధయాిం ఇస్తున్న 
వరల్డ్ ఫుడ్, మాసోక్ మరయు సయింట్ ప్టర్సు బర్్గ ఎకనామిక్ 
ఫారింలలో పాల్్గనాలని రాయబార స్చిించారు. తూరు్ప ఎకనామిక్ 
ఫారింలో భాగింగా రష్యాలో జరగే భారత సిఇఓల సమావేశిం ఏరా్పటు 
ప్రతిపాదనలు చశారు.

ఫెడరల్ వెటర్నరీ మరయు ఫైటోసానిటరీ సరె్వాలెన్సు సరీవాస్తో 
సమావేశిం అదే రోజు మధాయాహ్నిం, వ్ణిజయా ప్రతినిధి బృిందిం హెడ్ 
ఇింటరే్నషనల్ అఫైర్సు, ఫెడరల్ వెటర్నరీ మరయు ఫైటోసానిటరీ 

సరె్వాలెన్సు సరీవాస్ (ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్) అసిస్టింట్ మిస్టర్ వ్సిల్ 
లావ్ రోవీసుకీ నేతృతవాింలోని బృిందింతో సమావేశమయాయారు.

ఇింత తకుక్వ వయావధిలో ఇింతమింది సమావేశిం నిరవాహించినిందుకు 
ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ అధికారులకు డాక్టర్ జయతిలక్ కృతజఞాతలు 
తెలిపారు. ఎింపిఇడిఎ పనిచసే విధానాని్న వ్రకి వివరించారు. రషయాన్ 
ఫెడరేషన్ కు ఎగుమతి చయడానికి ఆమోదిించబడిన సౌకరాయాలను 
సమీక్ించడానికి భారతదేశానికి రావ్లని ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ 
అధికారులను ఆయన ఆహావానిించారు.

రషయాన్ ఫెడరేషన్ లో భారతీయ సీఫుడ్ కు ఉన్న భారీ డిమాిండును 
మిస్టర్ లావ్ రోవీసుకీ వివరించారు. వ్ణిజయా సింబింధాలు పెరగడిం 
కోసిం రషయాన్ ఫెడరేషన్ (ఆర్ ఎఫ్) నుించి భారత్ కు వచ్చ వ్ణిజయా 
ప్రతినిధి బృిందానికి నాయకతవాిం వహించడానికి ఆయన స్ముఖత 
వయాకతుిం చశారు.

రషయాన్ ఫెడరేషన్ కి ఎగుమతి చయబడిన మతసు్య ఉత్పతుతులకు నాణయాత, 
నియింత్రణ విధానాని్న వివరించారు. సరుకు అనుమతిించిన తరావాత 
వ్టపై నియింత్రణ ప్రారింభమవుతుింది. 3 నెలల పాటు అని్న 
ఉత్పతుతుల నాణయాతను పరీక్సాతురు. ఈ 3 నెలల కాలింలో నిబింధనలు 
విరుద్దింగా ఉింటే సింబింధిత చరయాలు తీస్కోవ్లని ఆయా దేశ 

2018 APRIL  MPEDA NEWSLETTER  12

meeting such a short notice and explained the mode 
of working of MPEDA. He invited FSVPS authorities to 
come over to India for reviewing of seafood facilities 
approved to export to Russian Federation.

Mr. Lavrovsky briefed on the huge potential that Indian 
seafood has in Russian federation. He expressed his 
willingness to lead a trade delegation from Russian 
Federation (RF) to India for increased trade relationship. 

The official responsible for Quality Control for seafood 
products exported into RF explained the process adopted 
in case of non-compliance. Once the consignment is 
non- compliant then the enforcement control starts. For 
3 months all products of the exporter will be tested on 
all quality aspects. Non-compliance during this 3 month 
period, respective country authorities are intimated to 
take respective steps. Further import from the respective 
exporter need to come with a written guarantee from the 
respective country authorities that no more detentions 
will happen along with inspection report, tests performed 
and test reports. She described that FSVPS is strict on 
non-complaint exporter only and not on the country.

Dr. Jayathilak thanked for the detailed information 
provided and stressed on uniformity of test procedure 

followed in RF and in India. He sought permission to 
allow Indian counterpart to come to RF and get more 
awareness about the testing procedure and also invited 
FSVPS authorities to come to India to be sure about the 
testing procedure adopted by India. 

Mr. George Thomas, Second Secretary (Commerce). 
Embassy of India, explained the food testing laboratory 
authorised by FSVPS in India and requested to review 
for more approvals.

Mr. Lavrovsky was eloquent on the good relations with 
India and invited Indian Embassy officials any time 
at FSVPS for interactions. He expressed his desire to 
increase trade among two counties particularly in timber 
and seafood and also to solve all trade related issues 
in a friendly manner.

The meeting ended with a notion of thanks from the 
Chairman, MPEDA.

BUYER-SELLER MEETING AT HOTEL 
RADISSION, SALVYANSKAYA

Later in the afternoon, Dr. Jayathilak led the Trade 

MARKETING NEWS                                                                                                                        

A view of the Buyer Seller Meetరషయాన్ ఫెడరేషన్ పరయాటనలో డాక్టర్ ఎ.జయతిలక్ ఐఎఎస్ నేతృతవాింలోని భారత ప్రతినిధి బృిందిం సమావేశిం 
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Delegation comprising all the exporters from India to 
attend the Buyer Seller met organised by MPEDA. Eleven 
importers  attended the meet with participation from 
the Moscow, CCI.

The meet started with a short presentation on “India’s 
Seafood Trade with Russia” by Mr. Archiman Lahiri, 
Deputy Director, MPEDA. During the presentation, he 
explained all facts and figures related to seafood trade 
from India to Russian Federation. He introduced all 
Indian exporters present at the Buyer seller meet and 
thanked the Russian importers, who joined the meet.

Chairman, MPEDA welcomed all Russian importers to 
the meet and requested them  to take the trade forward 
in a mutually beneficial way.

The exporters and the importers had one-to-one meetings. 
They have expressed their utmost satisfaction on the 
meet and looked forward to have more such in time 
to come.

Russian importers represented by companies M/s.
Uhrenholt LLC, M/s. Ultra Fish Group, M/s. Sky Fish LLC, 
M/s. Resfood Trading Company, M/s. JSC Russkaya 
Rybnaya Compania RusFish and M/s. LLC La Maree 
and Belgorod Region representatives M/s. Magnum 
LLC, M/s. Eastern Seafood LLC and M/s. Delfood Ltd. 
attended the meet. 

MEETING DEPUTY CHIEF OF MISSION, 
COUNSELLOR, HEAD OF ECONOMIC 

AND COMMERCIAL WING AND SECOND 
SECRETARY (COMMERCE), EMBASSY OF 

INDIA

On the last day, Dr. Jayathilak met Mr. G. Balasubramanian, 
Deputy Chief of Mission (DCM), Mr. Inbasekar S., 
Counsellor, Head of Economic and Commercial Wing 
and Mr. George Thomas, Second Secretary (Commerce) 
at the Embassy of India.

DCM and the Counsellor were appraised on the outcome 
of the delegation meetings with various departments. 
Chairman, MPEDA sought increased help from the 
Embassy of India to issues related to sea food trade. 

Thursday, being a fish day in Russian federation, was 
discussed to have some concept from India on sea food 
to increase Indian sea food popularity. DCM advised 
to have the Japanese model on quality to attract the 
Russian population towards Indian sea food. Chairman 
thanked all Indian Embassy staffs for making the 
delegation tour successful, with special reference to 
Mr. George Thomas, Second Secretary (Commerce). 
He highlighted the special efforts Mr. Thomas took for 
scheduling all meetings and making the Buyer Seller 
Meet a great success. 

అధికారులను స్చిస్తున్నటు్ట తెలిపారు. సింబింధిత ఎగుమతిదారు 
నుిండి మరింత దిగుమతి చస్కోవటానికి తనిఖీ నివేదిక, పరీక్లు 
మరయు పరీక్ నివేదికలకు సింబింధిించినసమాచారింతో సింబింధిత 
దేశ అధికారుల నుిండి వ్రాతపూరవాక హామీ ఇవ్వాలి. ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ 
ఫిరాయాదులు లేని ఎగుమతిదారులపై ఎలాింట చరయాలు ఉిండవు. 

డాక్టర్ జయతిలక్ అిందిించిన వివరణాతమెక సమాచారిం 
ఇచా్చరు. రషయాన్ ఫెడరేషన్ అనుసరస్తున్న విధానిం భారతదేశింలో 
అనుసరించిన పరీక్షా విధానిం యొకక్ ఏకరూపతను గురుతుచశారు. 
పరీక్షా విధానిం గురించి మరింత అవగాహన కోసిం ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ 
అధికారులను భారతదేశానికి రమమెని జయతిలక్ ఆహావానిించారు.
భారత రాయబార కారాయాలయిం రెిండవ కారయాదర్శ (వ్ణిజయాిం)  
మిస్టర్ జార్జి థామస్, భారతదేశింలో ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ చత గురతుింపు 
పొిందిన ఆహార పరీక్ ప్రయోగశాల గురించి వివరించారు. మరయు 
మరని్న  అనుమతుల కోసిం మరోసార సమీక్ించాలని అభయార్థించారు.

భారతదేశింతో నెలకొన్న మించి సింబింధాలపై మిస్టర్ లావ్ రోవీసుకీ 
అనర్గళింగా మాటాలూడారు. ఎఫ్ ఎస్ విపిఎస్ లో ఎప్పుడైనా చర్చల 
కోసిం రావొచ్చని భారత రాయబార కారాయాలయ అధికారులను 
ఆహావానిించాడు. కలప మరయు చపల విభాగాలోలూ రెిండు దేశాల మధయా 
వ్ణిజాయాని్న మరింతత పెించాలని, మరయు వ్ణిజయా సింబింధిత 
సమసయాలని్నింటనీ సే్నహపూరవాకింగా పరషక్రించుకుిందామనా్నరు.
ఎింపిఇడిఎ చైరమెన్ కృతజఞాతతో సమావేశిం ముగ్సిింది.
హోటల్  రాడిసన్, సాలూవియనసుకీయాలో కొనుగోలుదారు-
విక్రేతల సమావేశిం మధాయాహ్నిం తరువ్త ఎింపెడా ఏరా్పటుచసిన  
కొనుగోలుదారు అమమెకిందారుల సమావేశిం జరగ్ింది. డాక్టర్. 
జయతిలక్ దీనికి హజరయాయారు. ఈ సమావేశానికి మాసోక్, సిసిఐ 
నుిండి 11 మింది దిగుమతిదారులు పాల్్గనా్నరు.

ఎింపెడా డిపూయాటీ డైరెక్టర్ మిస్టర్ ఆరక్మాన్ లాహర గార “ఇిండియా 
సీఫుడ్ ట్రేడ్ విత్ రష్యా” అనే చిన్న ప్రదర్శనతో ఈ సమావేశిం 
ప్రారింభమైింది. ప్రదర్శన సిందర్ింగా, భారతదేశిం నుిండి రషయాన్ 
ఫెడరేషన్ మధయా మతసు్య ఉత్పతుతుల వ్ణిజాయానికి సింబింధిించిన 
అని్న వ్సతువ్లు మరయు గణాింకాలను ఆయన వివరించారు. 
కొనుగోలుదారు అమమెకిందారుల సమావేశింలో పాల్్గన్న భారతీయ 
ఎగుమతిదారులిందరనీ ఆయన పరచయిం చశారు. మరయు  
సమావేశింలో పాల్్గన్న రషయాన్ దిగుమతిదారులకు ఆయన 
కృతజఞాతలు తెలిపారు.

ఈ సమావేశానికి రష్యా దిగుమతిదారులిందరనీ ఎింపెడా ఛైరమెన్ 
సావాగతిం పలికారు. పరస్పర ప్రయోజనాలను ద్రుషి్టలో పెటు్టకుని 

వ్ణిజాయాని్న మరింత ముిందుకు తీస్కెళ్లూలని స్చిించారు.

ఎగుమతిదారులు మరయు దిగుమతిదారులు ఒకరతో ఒకరు 
వయాకితుగతింగా సింభాషిించారు. సమావేశిం జరగ్న తీరుపై సింత్రుపితు 
వయాకతుిం చశారు. రాబోయే రోజులోలూ ఇలాింట సమావేశాలు మరని 
జరగాలిసున అవసరాని్న వ్రు గురుతుచశారు.

రషయాన్ దిగుమతిదారులు M / s. ఉహ్రెన్హోల్్ట LLC, M / s. అలాట్ర 
ఫిష్ గ్రూప్, M / s. స్క్ ఫిష్ LLC, M / s. రెస్ ఫుడ్ ట్రేడిింగ్ 
కింపెనీ, మ్. JSC రసాక్య రబ్నయా కింపానియా రస్ ఫిష్ మరయు 
M / s. LLC లా మేరీ మరయు బెలో్గరోడ్ ప్రాింత ప్రతినిధులు M 
/ s. మాగ్నమ్ LLC, M / s. ఈస్్ట సీఫుడ్ LLC, M / s. డెలుఫుడ్ 
లిమిటెడ్  సింస్థల ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయాయారు.

మిషన్, కౌనెసులర్, ఎకనామిక్ అిండ్ కమరషియల్ విింగ్ మరయు 
సకిండ్ సక్రటరీ (కామర్సు),  భారత ఎింబసీ డిపూయాటీ చీఫ్ తో 
సమావేశిం

చివర రోజు, డాక్టర్ జయతిలక్ గారు భారత రాయబార కారాయాలయింలో 
మిషన్ (డిసిఎిం) డిపూయాటీ చీఫ్ శ్రీ జి. బాలస్బ్రమణియన్, ఎకనామిక్ 
అిండ్ కమరషియల్ విింగ్ హెడ్ కౌనిసులర్ శ్రీ ఇనా్సేకర్ ఎస్ మరయు 
రెిండవ కారయాదర్శ (వ్ణిజయా) మిస్టర్ జార్జి థామస్ ను కలిశారు. 

వివిధ విభాగాల ప్రతినిధుల సమావేశాలు వ్ట ఫలితాలపై డీసీఎిం, 
కౌనిసులర్ లతో చర్చించారు. ఎింపడా చైరమెన్ సముద్ర ఆహార 
వ్ణిజాయానికి సింబింధిించిన సమసయాలపై భారత రాయబార 
కారాయాలయిం అిందిస్తున్న సహకారిం గురుతుచసి మరింత సాయిం 
అిందిించాలని కోరారు.

రష్యా ఫెడరేషన్ లో  చపల దిన్తసువిం సిందర్ింగా పలుకారయాక్రమాలు 
జరగాయ. గురువ్రిం భారత సముద్ర ఆహార ఉత్పతుతులకు ప్రాచురయాిం 
పెించడానికి గల అవకాశాలపై సమాలోచనలు జరగాయ. భారతీయ 
సముద్ర ఆహారిం ఉత్పతుతుల వైపు రషయాన్ ప్రజలను ఆకరషిించడానికి 
నాణయాతపై జపనీస్ మోడల్ అమలు చయాలని డి.సి.ఎమ్. సలహా 
ఇచి్చింది. ప్రతినిధి పరయాటనను విజయవింతిం చసినిందుకు భారత 
రాయబార కారాయాలయ సిబ్ిందికి ఛైరమెన్ కృతజఞాతలు తెలిపారు. 
రెిండవ కారయాదర్శ (వ్ణిజయా) మిస్టర్ జార్జి థామస్ ప్రతేయాక చోరవతో అని్న 
సమావేశాలను షెడ్యాల్ చయడానికి వీలుపడిింది. కొనుగోలుదారు 
అమమెకిందారుల సమావేశాని్న విజయవింతిం చయగలిగారు. థామస్ 
తీస్కున్న ప్రతేయాక ప్రయతా్నలను ఆయన ప్రస్తుతిించారు.

మారెకెటింగ్ న్యాస్

10



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కన్ క్లేవ్ 2018 కోల్ కొతాలో ఎంపెడా

మార్చ 24న కోల్ కతాలోని తూరు్ప ప్రాింతమైన కానెఫుడరేషన్ 
ఆఫ్ ఇిండియన్ ఇిండసీట్ర (సిఐఐ), ఐటసి సోనార్ 

నిరవాహించిన ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ పై ఒకరోజు సదస్సు నిరవాహించారు. 
దీనికి ఎింపెడాను ఆహావానిించారు. ఆహారింలో సేఫ్్ట మరయు 
సస్్టనబులిటీ విభాగింలో జరగ్న టెకి్నకల్ సషన్ లో ప్రసింగ్ించడానికి 
ఎింపెడాను ఆహావానిించారు.
 పశి్చమబెింగాల్ ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ ఇిండసీట్ర & హార్టకల్చర్ మింత్రి అబు్దల్ 
రెజాక్ మొలాలూ ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ సదస్సు- 2018 ను ప్రారింభిించారు. 
ఎఫ్.ఎస్.ఎస్.ఏ.ఐ. చైరమెన్ శ్రీ ఆశిష్ బహుగుణ IAS గౌరవ అతిథిగా 
పాల్్గనా్నరు. మిస్టర్ బి స్మింత్, ఛైరమెన్, సిఐఐ ఈస్టర్్న రీజియన్; 
ప్రదీప్ కుమార్ మజుిందార్, వయావసాయిం & అనుబింధ రింగాలపై 
ముఖయామింత్రి సలహాదారు పాల్్గనా్నరు. ప్రారింభ సమావేశింలో 
సిఐఐ & అన్మెల్ ఫ్డ్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజిింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ 
అమిత్ సరోగ్ సహా పలువురు ఇిందులో వకుతులుగా పాల్్గనా్నరు.
రాషట్రింలో వయావసాయ రింగిం ప్రస్తుత సి్థతిని మజుిందార్  సదస్సులో 
నివేదిించారు. పశి్చమ బెింగాల్ రాషట్రింలో బియయాిం, పిండులూ మరయు 
క్రగాయలను అతయాధికింగా ఉత్పతితు చస్తున్నటు్ట తెలిపిన ఆయన  
రాషట్రింలో వివిధ రింగాల అభివృదిధికి అమలు చస్తున్న విధానాలను, 
మరయు ప్రణాళికలు తన ప్రసింగింలో వివరించారు.
టెసి్టింగ్ సింటర్సు, సదుపాయాలు, వేడి నీట పాలూింటులూ, రైతులకు 
ఆధునిక సి్పరైింకలూరలూను అిందిించ ప్రక్రియను రాషట్ర ప్రభుతవాిం ఇప్పటకే 
ప్రారింభిించిింది. యూరోపియన్ మారెక్ట్ కు లిచీ ఉత్పతితులోని 
అపారమైన ఎగుమతి అవకాశాలను ఆయన స్చిించారు.
ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ ఇిండసీట్ర లోని వివిధ అింశాలను సదస్సులో 
చర్చించబడాడ్య ప్రస్తుతిం, వయావసాయ మింత్రితవా శాఖ మరయు 
ఎపెడా సేింద్రీయ ఆహార ఉత్పతితుకి ప్రతేయాక మార్గదర్శకాలను కలిగ్ 
ఉనా్నయ. సేింద్రీయ ఆహార ఉత్పతితుకి సమగ్ర విధానిం యొకక్ 
అవసరాని్న పునరుదాఘాటించారు  ఎఫ్.ఎస్.ఎస్.ఏ.ఐ., చైరమెన్ ఆసిష్ 
బహుగుణ. బాగసావాముదారుల నుిండి అభిప్రాయాలను కోరేిందుకు 
ఈ విషయింలో ముసాయదా మార్గదర్శకాలను ప్రజల ముిందు 
ఉించినటు్ట తెలిపారు. సదస్సు ప్రారింభోతసువిం అనింతరిం టెకి్నకల్ 

సషన్ మొదలైింది. మొదట సషన్ లో అనుసింధానిం స్లభతరింపై 
చర్చించడిం జరగ్ింది. మిస్టర్ స్మింత్, ఛైరమెన్ సిఐఐ (ఇఆర్) 
మోడరేటర్ గా వయావహరించారు. పాయానెలిస్్టలుగా మిస్టర్ అలి్ిందర్ 
ధిిండాసు, సహ వయావసా్థపకుడు, గ్రోఫర్సు; మిస్టర్ హరీష్ శరమె, హెడ్-
స్్పసస్, డ్రై ఫ్రూట్సు అిండ్ ఆరా్గనిక్సు, ఆదితయా బిరాలూ రటైల్ లిమిటెడ్ 
.; మిస్టర్ సోమనాథ్ ఛటరీజి, హెడ్- ప్రొక్యారెమెింట్ లాజిసి్టక్సు, 
ఐటసి లిమిటెడ్ (ఫుడ్ డివిజన్); మిస్టర్ ఆశిష్ టబ్రెవ్ల్, రీజినల్ 
బిజినెస్ హెడ్, బిగ్ బేకెట్ మరయు మిస్టర్ పింకజ్ మీనా, బిజినెస్ 
హెడ్, గోధుమ ఉత్పతుతులు, అదానీ విలామెర్ లిమిటెడ్ సహా పలువురు 
ప్రతినిధులు పాల్్గనా్నరు. రెిండవ సషన్ ఆహార భద్రత మరయు 
స్సి్థరతపై జరగ్ింది. మిస్టర్ ఆర్. కె. మొిండల్, డిపూయాటీ జనరల్ 
మేనేజర్, APEDA; శ్రీనివ్స్ రెడిడ్, సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్, 
బ్లూసా్టర్ ఇిండియా; EIA అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ ప్ర్ మహమెద్ 
మరయు కోల్ కతాలోని ప్రాింతీయ విభాగిం డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎస్. 
పాల్్గనా్నరు. సీఫుడ్ సేఫ్్ట అిండ్ సస్్టనబిలిటీపై సమసయాలు,  ఎింపెడా 
అనుసరించిన చరయాలు మరయు రాషట్ర ప్రభుతవాిం అనుసరించాలిసున 
విధానాలను ఇిందులో చర్చించారు. బిజినెస్ టు బిజినెస్  తో 
సదస్సు ముగ్సిింది (బి 2 బి) మరయు ఫారమెర్ టు బిజినెస్ 
(ఎఫ్ 2 బి) సషనులూ.

FOCUS AREA                                                                                                                        

backward linkage. Mr. Sumant, Chairman CII (ER) was 
the moderator and the panellists were Mr. Albinder 
Dhindsa, Co founder, M/s. Grofers; Mr. Harish Sharma, 
Head –Spices, Dry fruits and Organics, M/s. Aditya  Birla 

Retail Ltd.; Mr. Somnath Chatterjee, Head- Procurement 
& Logistics, M/s. ITC  Ltd (Food Division); Mr. Ashish 
Tibrewal, Regional Business Head, M/s. Big Baket and 
Mr. Pankaj Moona, Business Head, Wheat Products, 
M/s. Adani Wilmar Ltd.

The second session was on Food Safety and Sustainability. 
Mr. R. K. Mondal, Deputy General Manager, APEDA; Mr. 
Srinivas Reddy, Senior General Manager, M/s. Bluestar 
India; Mr. Peer Mohammed, Assistant Director, EIA and 
Mr. S. S. Shaji, Deputy Director, Regional Division, Kolkata 
were the panellists and the Moderator was Dr. Indrani 
Ghose, Strategic Advisor, Food Safety & Quality, CII. 
A presentation on Seafood Safety and Sustainability 
focussing on the issues, measures adopted by MPEDA 
and requisite policy initiatives that the State Govt need 
to be initiated was made at the session. 

The Conclave concluded with Business to Business 
(B2B) and Farmer to Business (F2B) sessions.

Mr. S S Shaji addressing the Technical session on 
Food safety and Sustainability

ఫోకస్ ఏరయా
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MPEDA at the 
Food Processing Conclave 2018, Kolkata

MPEDA was one of the invitees at the one day 
conference on Food Processing, organised by 
Confederation of Indian Industry (CII), Eastern 

region at Kolkata, ITC Sonar on March 24. MPEDA was 
invited to address the Technical session on Safety and 
Sustainability in Food Processing. 

Mr. Abdul Rezzak Mollah, Minister-in-charge of Food 
Processing Industry & Horticulture, Govt. of West Bengal, 
inaugurated the Food Processing Conclave 2018. Mr. 
Ashish Bahuguna IAS, Chairman, FSSAI was the Guest 
of Honour. Mr. B Sumant, Chairman, CII Eastern Region; 
Mr. Pradip Kumar Mazumdar, Advisor to Chief Minister 
on Agriculture & Allied sectors; Mr. Amit Saraogi, Co- 
Chairman, CII & Managing Director of Anmol Feeds Pvt 
Ltd. were the other speakers in the inaugural session.

Mr. Mazumdar presented the present status of agriculture 
sector in the State. As West Bengal is the largest producer 
of rice, fruits and vegetables of the country, policies and 
plans initiated for the sectoral development in the State 
was also briefed in his speech.

Mr. Abdul Rezzak Mollah, Minister of FP informed that 

the State Government has already initiated the process 
of setting up of testing facilities, hot water plants, 
providing  modern sprinklers for farmers etc. He also 
hinted at the immense export potential of litchi to the 
European market. 

At present, the Ministry of Agriculture and APEDA have 
separate guidelines for organic food production. Mr. 
Asish Bahuguna, Chairman FSSAI, reiterated the need 
of a comprehensive policy for organic food production 
and also indicated that the draft guidelines in this regard 
is put on public domain for seeking views from various 
stakeholders.

Technical session started after the inauguration. The 
first session was on Procuring from East: Facilitating 

Panelists along with the moderator of the technical session on Food Safety and Sustainability

VARIOUS ASPECTS OF THE FOOD 
PROCESSING INDUSTRY 

DISCUSSED AT THE CONCLAVE

ఆహారభద్రత, స్సి్థర సాగు అింశింపై జరగ్న సాింకేతిక సదస్సులో మోడరేటరులూ మరయు పాయానలిస్్టలు

ఆహార భద్రత మరయు స్సి్థరతపై సాింకేతిక సమావేశింలో మిస్టర్ ఎస్ ఎస్ ష్జీ ప్రసింగిం.
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మార్చ 2018 లో భారతదేశంలోని ఎంపిక చసిన 
హార్బరలేలో సముద్ర చపల ఉత్పతితు ముఖయాంశాలు
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అటాను రే, అఫాస్ల్ వి.వి., నీత్ ఎన్. జె. మరయు జాయస్ వి. థామస్
నెట్ ఫిష్ - ఎంపెడా

పరచయం
భారతదేశిం యొకక్ తూరు్ప మరయు పశి్చమ తీరాలలోని ప్రధాన 
ఫిషిింగ్ హార్రలూ వద్ద పడవల రాక మరయు చపల ఉత్పతితు సమాచారిం 
ఎింపెడా కాయాచ్ సర్టఫికేషన్ వయావస్థలో భాగింగా నెట్ ఫిష్ రకార్డ్ 
చసోతుింది. దేశింలోని 9 తీర రాష్ట్రాల నుిండి 47 ప్రధాన నౌకాశ్రయాలు 
మరయు లాయాిండిింగ్ కేింద్రాలలో (టేబుల్ 1) బోటలూ రాక మరయు 
చపల ఉత్పతితు రకార్డ్ చయడిం జరగ్ింది. భారత తీరిం వెింబడి 
సముద్ర చపల ఉత్పతితుని నెట్ ఫిష్ పరయావేక్స్తుింది. సేకరించిన డేటా 
ఎింఎస్ ఆఫ్స్ (ఎకెసుల్) ఉపయోగ్ించి లాయాిండిింగ్ మరయు జాతుల 
వ్రీగా, రాష్ట్రాల వ్రీగా, ప్రాింతాల వ్రీగా మరయు హార్రలూ వ్రీగా 
అించనా వేయడానికి ప్రక్రియ చపడుతుింది. ఈ నివేదిక మార్చ 
2018లో భారతదేశింలోని ప్రధాన నౌకాశ్రయాలలో సముద్ర చపల 
ఉత్పతితు వివరాలు.

క్రమ   రాషట్రిం  ఫిషిింగ్ హార్ర్

1    బేపోర్
2    పుతియప్ప
3    తొప్పింపాడి
4  కేరళ  మునింబమ్
5    శకితుకులింగార 
6    తొట్టపలిలూ
7    కాయకులిం
8    విింజమ్
9    మాింగళూర్
10    మాలే్ప
11  కరా్ణటక  గింగోలి
12    తాడ్రి
13    కారావార్
14    హోన్నవ్ర్
15    హారె్న
16  మహారాషట్ర న్యా ఫెర్రీ వ్ర్ఫు
17    రత్నగ్ర (మిరాక్రావాడ)

18    శాసన్ డాక్
19  గుజరాత్  వీరావల్
20    పోరుబిందర్
21    మాింగ్రోల్
22    దిగా (సింకరూ్పర్)
23    దేశ్ ప్రాణ్
24    నాింఖానా
25  పశి్చమబెింగాల్ స్లాతున్ పూర్ 
26    కాక్ దీవాప్ 
27    రాయ్ డిగ్
28    పారాదీప్
29  ఒడిష్  బలరాింగాడి 
30    బహబాలా పూర్ 
31    ధామరా
32    కాకినాడ
33    మచీల్పట్నిం
34  ఆింధ్రప్రదేశ్ నిజాింపట్నిం
35    విశాఖపట్నిం
36    చనె్్న
37    పెరయార్
38    నాగపట్టణిం 
39    టూయాటకార్్న
40    కడల్ర్
41  తమిళనాడు మిండపిం
42    కోల్ కేల్
43     పాిండిచ్చర
44    కరైకల్
45    చిన్నముట్టిం
46             కట్ బోనా 
47  గోవ్  మాలిమ్

పట్టక 1. గణాింకాల సేకరణ కోసిం ఎింపిక చసిన హార్రులూ మరయు లాయాిండిింగ్ సింటరులూ

సింఖయా
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సీర్ ఫిష్   1323.97 2.13

బారక్యాడా  1235.82 1.99

హార్సు మాకరెల్  723.03  1.16

డాలిఫున్ ఫిష్  579.88  0.93

లెససుర్ సారె్డ్న్  398.05  0.64

బాింబే డక్  325.33  0.52

లెదర్ జాకెట్   255.55  0.41

ట్రివేల్   229.38  0.37

చపల ఉత్పతితు రకిం   టను్నలోలూ   %లో 
    ఉత్పతితు   మొతతుిం
పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్  

ఇిండియన్ మాకెరెల్ 5049.11 8.12

రబ్న్ ఫిష్  4061.06 6.53

టూయానా   3549.89 5.71

ఇిండియన్ సారె్డ్న్  2254.56 3.62

యాింకోవిస్   2067.72 3.32

సాక్డ్సు   1359.45 2.19

ఫోకస్ ఏరయా
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ఫిష్ లాండింగ్ పై మూలాయాంకనం
47 లాయాిండిింగ్  హార్రలూ నుిండి మార్చ 2018 లో మొతతుిం 62203.72 
టను్నల సముద్ర మతసు్య ఉత్పతితు నమోదు అయింది. ఇిందులో గరష్టింగా 
24254.18 టను్నల (39%) వ్టాతో పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్ వనరుల 
నుిండి వచి్చింది. తరువ్త డెమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్ లు మరయు షెలిఫుష్ 
వనరుల దావారా 20134.22 టను్నలు (32%) మరయు 17815.32 
టను్నలు (29%) వరుసగా ఉనా్నయ. (పట్టక 1).
మొతతుిం మీద, ఈ నెలలో 114 సముద్ర మతసు్య  ఉత్పతుతులునా్నయ. 
వీటలో మొదట ఐదు వరసగా సిక్విడ్, జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్, 
ఇిండియన్ మాకేరెల్, రబ్న్ ఫిష్ మరయు కటల్ ఫిష్ (పట్టక 2) 
ఉనా్నయ. ఈ 5 ఉత్పతుతులు 38%  వ్టా కలిగ్ఉనా్నయ. టూయానా, 
క్రోకర్, లిజార్డ్ ఫిష్ మరయు ఇిండియన్ ఆయల్ సారడ్న్ ఇతర ప్రధాన 
ఉత్పతుతులు ఒకొక్కక్ట 2000 టను్నల ఉత్పతితు నమోదుచశాయ. 
ఈ నెలలో కనీసిం లాయాిండిింగ్ చసిన జాతులు ఇిండియన్ థ్రెడ్ చపలు 
కేవలిం 0.10 టను్నల వ్టా మాత్రమే కలిగ్ ఉనా్నయ.
మార్చ 2018లో నమోదు చయబడిన వివిధ మతసు్య సింపద పరమాణిం 
టేబుల్ 2 లో వరా్గల వ్రీగా ఇవవాబడిింది. ఇిండియన్ మాకేరెల్, 
రబ్న్ ఫిష్ మరయు టూయానా పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్ రకాలునా్నయ, ఇవి 
అతయాధిక లాయాిండిింగ్ నమోదు చశాయ. అయతే డీమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్ 
ల విషయింలో, జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్, క్రోకర్సు మరయు బలిలూ చప. 
సిక్విడ్, కటల్ ఫిష్ మరయు ఆకో్టపస్ లతో క్డిన మొలసాక్న్ సా్టక్ 
షెలిఫుష్ లాయాిండిింగ్ లో 58% మరయు మిగ్లిన 42% క్రసే్టసియనులూ. 
క్రసే్టసియనలూలో, పెనాయడ్ ర్యయాలు ప్రధానమైనవి. ఇిందులో కరకడి 
ర్యయాలలో అతయాధిక వ్టా ఉింది (1431.35 టను్నలు). పట్టక 2. మార్చ 2018లో వివిధ మతసు్య ఉత్పతుతుల వ్రీగా లాయాిండిింగ్

పట్టక 1. మార్చ 2018లో వివిధ మతసు్య ఉత్పతుతుల వ్రీగా లాయాిండిింగ్
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EVALUATION ON FISH LANDINGS

A total landing of 62203.72 tons of marine fishery 
resources was recorded during March 2018 from the 47 
landing sites, wherein the maximum contribution was 
from Pelagic finfish resources with a share of 24254.18 
tons (39%) and then by Demersal finfishes and Shellfish 
resources with a contribution of 20134.22 tons (32%) 
and 17815.32 tons (29%) respectively (Fig 1). 
 
 In all, the fish catch for the month was composed of 
114 marine fishery items, among which the top five 
contributors were Squid, Japanese thread fin bream, 
Indian mackerel, Ribbon fish, and Cuttlefish (Fig 2). 
These 5 fishery items together formed 38% of the total 
catch. Tuna, Croaker, Lizard fish and Indian oil sardine 
were the other major contributors with each recording 
a total landing of more than 2000 tons. The species 
which recorded least landing during the month was 
the Indian thread fish with a share of merely 0.10 tons. 
 
The quantity of various fishery items recorded during 
March 2018 is given category-wise in Table 2. Indian 
mackerel, Ribbon fish and Tuna were the pelagic finfish 
varieties which recorded the highest landings whereas 
in the case of demersal finfishes, the major contributors 
were Japanese thread fin bream, Croakers and Lizard 
fish. The Molluscan stock comprised of Squid, Cuttlefish 
and Octopus formed 58% of the shellfish landing and 
the rest 42% were of Crustaceans. Among Crustaceans, 
Penaeid shrimps were the major contributors, wherein 
Karikkadi shrimp had the highest share (1431.35 tons).  

Fig. 1. Category-wise fish landings during March 2018

Fig. 2. Major fishery items landed during March 2018

Fishery item Quantity in tons % of total 
catch

Pelagic Finfish 

Indian Mackerel 5049.11 8.12

Ribbon Fish 4061.06 6.53

Tuna 3549.89 5.71

Indian Oil 
Sardine

2254.56 3.62

Anchovies 2067.72 3.32

Scads 1359.45 2.19

Seer Fish 1323.97 2.13

Barracuda 1235.82 1.99

Horse Mackerel 723.03 1.16

Dolphin Fish 579.88 0.93

Lesser Sardines 398.05 0.64

Table 2. Category-wise landing of various fishery items during March 2018

FOCUS AREA                                                                                                                        
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పట్టక 2. మార్చ 2018లో విభాగాల వ్రీగా విభిన్న మతసు్య ఉత్పతుతుల రకాల లాయాిండిింగ్సు



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

ఓరయింటల్ బానిటో 158.70  0.26

సయల్ ఫిష్  116.27  0.19

మారలూన్సు   84.56  0.14

హెర్ింగ్సు   80.19  0.13

ములెలూట్   78.59  0.13

నీడిల్ ఫిష్  64.12  0.10

కీవాన్ ఫిష్   53.97  0.09

హలాసు   48.00  0.08

కోబియా   41.27  0.07

సీ బాయాస్   38.18  0.06

ఇిండియన్ సాలమెన్  29.33  0.05

ఫాలూట్ నీడిల్ ఫిష్  26.89  0.04

ఇిండియన్ ఇలిశా  13.88  0.02

సిలవార్ సిలాగో  7.40  0.01

ఇిండియన్ థ్రెడ్ ఫిష్ 0.10  0.00

  

మొతతుిం   24254.18 38.99

డెమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్   

జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్ 5644.60 9.07

క్రాకర్సు   2753.86 4.43

లిజార్డ్ ఫిష్  2479.15 3.99

బుల్సు ఐ    2151.36 3.46

సోల్ ఫిష్   1821.95 2.93

కాయాట్ ఫిష్  1452.54 2.34

సా్నపర్   1112.80 1.79

మూన్ ఫిష్  1003.01 1.61

రీఫ్ కాడ్సు   570.08  0.92

పాింఫ్రెట్సు  447.24  0.72

పోనీ ఫిష్   233.87  0.38

గోట్ ఫిష్   145.17  0.23

ఈల్   139.70  0.22

రేస్   115.30  0.19

ఎింపరర్ బ్రీమ్  16.31  0.03

గోల్   11.85  0.02

ఇిండియన్ హాలిబుట్ 11.42  0.02

పాయారెట్ ఫిష్  5.10  0.01

విప్ ఫిన్ సిలవార్ బిడీడ్  3.70  0.01

పెర్షి   3.08  0.00

బాలూక్ టప్ ష్ర్క్  2.70  0.00

పెర్షి లెట్   2.27  0.00

ఫైల్ ఫిష్   1.50  0.00

యలోలూ ఫిన్ సీ బ్రీమ్   1.45  0.00

స్్పన్ ఫుట్  1.40  0.00

బాయాట్ ఫిష్  1.27  0.00

పిగీమె డెవిల్   1.20  0.00

సిఖిల్ ఫిష్  0.36  0.00

మొతతుిం   20134.22 32.37

షెలిఫుష్  క్రసీ్టషియన్సు  

పినెయడ్ రోయయాలు  6678.36 10.74

నాన్ పినెయడ్ రోయయాలు 113.20  0.18

సీ క్రాబ్   722.40  1.16

మడ్ క్రాబ్  14.32  0.02

లాబ్ స్టర్సు  9.77  0.02

మొతతుిం   7538.04 12.12

క్రస్టషీయన్సు  

మొలిస్క్   

స్వాకీడ్   5922.28 9.52

కటల్ ఫిష్   3145.99 5.06

ఆకో్టపస్   1202.11 1.93

కాలూమ్   6.90  0.01

మొతతుిం మొలిస్క్  10277.28 16.52

మొతతుిం షెలిఫుష్  17815.32 28.64

గ్ిండ్ టోటల్  62203.72 100.00

ఫోకస్ ఏరయా
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ప్రాంతాలవ్రీగా చపల ఉత్పతితు
నాలుగు రీజియనలూలో, కేరళ, కరా్ణటక మరయు గోవ్లో ఎింపిక 
చసిన 16 హార్రలూలో నైరుతి తీరిం ఈ నెలలో గరష్ట ఉత్పతితుని నమోదు 
చసిింది. 28775.03 టను్నల ఉత్పతితు సాధిించిింది. (46%).
దీని తరువ్త నార్తు వెస్్ట తీరిం, మహారాషట్ర మరయు గుజరాత్ 
తీరింలో 7 హార్రలూలునా్నయ. ఇకక్డ 23569.26 టను్నల (38%) 
మతసు్య సింపద నమోదు అయింది. వెస్్ట కోస్్ట జోనలూ నుిండి లాయాిండిింగ్ 
మొతతుిం ఉత్పతితులో 84% (పట్టక. 3) గా ఉింది. 
ఆగే్నయ తీరింలో (తమిళనాడు మరయు ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని 14 
నౌకాశ్రయాలునా్నయ) ఈ కాలింలో మొతతుిం 5371.49 టను్నల 
మ్రైన్ ఉత్పతితు సాధిించాయ. (మొతతుిం కాయాచ్ లో 9%) అయతే 
ఈశానయా ప్రాింతింలో 10 ఉనా్నయ ఒడిశా మరయు పశి్చమ 
బెింగాల్ లోని ఎింపికచసిన హార్రలూలో 4487.94 టను్నల (7%) 
కనిష్ట పరమాణాని్న నమోదు చశాయ.
సౌత్ వెస్్ట మరయు నార్తు వెస్్ట జోనలూలో పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్ లు 
లాయాిండిింగ్ లో ఆధిపతయాిం చలాయించగా, నార్తు వెస్్ట లో ఉత్పతితులో 
డెమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్ అధికింగా ఉనా్నయ. సౌత్ ఈస్్ట లో షెలిఫుష్ 
లాయాిండిింగ్ ఇతర 2 జాతుల కింటే ఎకుక్వగా ఉింది (Fig. 4).
ప్రతి ప్రాింతింలోని లాయాిండిింగ్ కు ప్రధానింగా దోహదపడిన ఐదు 
ప్రధాన మతసు్య వస్తువులు టేబుల్ 3 లో ఇవవాబడాడ్య.
పట్టక 3. మార్చ 2018 లో ప్రతి ప్రాింతింలో ప్రధాన ఉత్పతితుగా 
ఉనా్నయ.

ఫోకస్ ఏరయా

చిత్రిం.3. మార్చ2018లో ప్రాింతాలవ్రీగా లభిించిన మతయాస్ సింపద

ఉత్పతితు     టను్నలోలూ పరమాణిం   రీజయన్ లో మొతతుిం ఉత్పతితు%

నైరుతి 
 
ఇిండియన్ మాకెరెల్   3589.83     12.48
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్   2914.72     10.13
స్వాకీడ్     1930.05     6.71
ఇిండియన్ ఆయల్ సారె్డ్న్   1833.21     6.37
లిజార్డ్ ఫిష్    1646.61     5.72

వ్యువయాిం
 
స్వాకీడ్     3477.11     14.75
రబ్న్ ఫిష్    3239.15     13.74
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్   2559.59     10.86

పట్టక 3. మార్చ 2018లో ప్రాింతాలవ్రీగా ప్రతీ ప్రాింతింలో ఉత్పతితు
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REGION-WISE LANDINGS 

Among the four zones, the South West coast, comprised 
of 16 selected harbours in Kerala, Karnataka and Goa 
was found to record the maximum landings during the 
month, which was to the tune of 28775.03 tons (46%).

 This was followed by the North West coast, comprised 
of 7 selected landing sites in Maharashtra and Gujarat 
coasts, where 23569.26 tons (38%) of fishery resources 
were landed. Thus the landings from West coast zones 
together formed 84% of the total catch (Fig. 3). 

In the South East coast (comprised of 14 harbours in 
Tamil Nadu and Andhra Pradesh) a total quantity of 
5371.49 tons of marine catch landings (9% of the total 
catch) was recorded during the period whereas in the 
North East region, consisting of 10 of the selected 
landings sites in Odisha and West Bengal, recorded the 
least quantity of 4487.94 tons (7%). 

In South West and North West zones the Pelagic finfishes 
dominated the landing whereas in North West the landing 
was dominated by Demersal finfish resources and in 
South East Shellfish landing was more than the other 
2 categories (Fig. 4). 
     
The five major fishery items which had contributed 
predominantly to the landings in each region are given 
in Table 3.

Item Quantity in tons % of total landings of the region

South West

Indian mackerel 3589.83 12.48

Japanese Thread fin bream 2914.72 10.13

Squid 1930.05 6.71

Indian Oil Sardine 1833.21 6.37

Lizard fish 1646.61 5.72

North West 

Squid 3477.11 14.75

Ribbon Fish 3239.15 13.74

Japanese Thread fin bream 2559.59 10.86

Cuttlefish 1264.90 5.37

Croaker 1245.61 5.28

Fig. 3. Region-wise landings recorded during March 2018

Fig. 4. Comparison of category-wise contribution (in tons) to the 
total landings of each region  

FOCUS AREA                                                                                                                        

Table 3. Major items landed in each region during March 2018

చిత్రిం.4. వివిధ ప్రాింతాలోలూ వివిధ కేటగ్రీలోలూ లభిించిన 
మతసు్య సింపద మొతతుిం (టను్నలోలూ)
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STATE-WISE LANDINGS 

Of the 9 maritime states in the main land of India, Gujarat 
recorded the maximum marine fish landing during the 
month, which was to the tune of 17440.24 tons, forming 
more than 28% of the total catch (Fig. 5). The state of 
Kerala, where a quantity of 16467.64 tons (26%) was 
registered, held the subsequent position. Karnataka 
held the third place with a total landing of 7837.79 tons 
(more than 12%). All the West coast states outnumbered 
the landings recorded from each East coast states. In 
East coast, the highest landing was reported from Tamil 
Nadu, which was to the tune of 2996.27 tons (around 
5%). The state which recorded least landing during the 
month was Odisha where merely 1897.21 tons of marine 
fish catch was recorded. 

The major five fishery items which had contributed 
significantly to the landings in each state during March 
2018 are given in Table 4. 

Item Quantity in 
tons

% of total 
landings of the 

state

Kerala

Indian Oil 
Sardine

1310.22 7.96

Squid 1191.69 7.24

Cuttlefish 1100.52 6.68

Indian mackerel 1051.40 6.38

Tuna 1028.55 6.25

Karnataka 

Japanese 
Thread fin 
bream

1923.63 24.54

Indian mackerel 1097.43 14.00

Lizard fish 879.02 11.22

FOCUS AREA                                                                                                                        

South East 

Tuna 904.76 16.84

Cuttlefish 541.51 10.08

Brown Shrimp 358.56 6.68

Squid 324.21 6.04

White Prawn 311.54 5.80

North East 

Croaker 692.398 15.43

Marine Shrimp (Karikkadi) 457.463 10.19

Ribbon Fish 266.799 5.94

Indian Oil Sardine 255.884 5.70

Bombay Duck 218.640 4.87

Fig. 5 State-wise fish landings (in tons) during March 2018

Table 4. Major items items landed in various states during March 2018

భారతదేశింలోని ప్రధాన భూభాగింలోని 9 
సముద్ర రాష్ట్రాలలో, గుజరాత్ ఈ నెలలో గరష్ట 
సముద్ర చపల ఉత్పతితుని నమోదు చసిింది. 
ఇది 17440.24 టను్నలుగా ఉింది. మొతతుిం 
కాయాచ్ లో 28% కింటే ఎకుక్వ(Fig. 5). 
16467.64 టను్నల (26%) పరమాణింతో 
కేరళ తరువ్తి సా్థనింలో ఉింది. 7837.79 
టను్నలు (12% కింటే ఎకుక్వ) లాయాిండిింగ్ తో 
కరా్ణటక మూడవ సా్థనింలో నిలిచిింది. పశి్చమ 
తీరప్రాింత రాష్ట్రాలనీ్న ప్రతి తూరు్ప తీర రాష్ట్రాల 
నుిండి నమోదైన ఉత్పతితు కింటే ఎకుక్వగా 
ఉనా్నయ. తూరు్ప తీరింలో, అతయాధికింగా 
లాయాిండిింగ్ తమిళనాడు నుిండి నమోదైింది. 
ఇది 2996.27 టను్నల (స్మారు 5%). ఈ 
నెలలో తకుక్వ ఉత్పతితు చసిన రాషట్రిం ఒడిశా. 
ఇకక్డ కేవలిం 1897.21 టను్నల సముద్ర 
చపల ఉత్పతితు మాత్రమే నమోదైింది.

కటల్ ఫిష్    1264.90    5.37
కాకర్సు     1245.61    5.28

ఆగే్నయిం

టూయానా     904.76     16.84
కటల్ ఫిష్    541.51     10.08
బ్రౌన్ ర్యయాలు    358.56     6.68
స్క్విడ్     324.21     6.04
వైట్ ప్రాన్    311.54     5.80

ఈశానయాిం 

క్రాకర్సు     692.39     15.43
సముద్ర ర్యయాలు ( కారకక్డి)  457.463    10.19
రబ్న్ ఫిష్    266.799    5.94
ఇిండియన ఆయల్ సారె్డ్న్   255.884    5.70
బాింబే డాక్    218.640    4.87

ర్ష్ట్రాల వ్రీగా ఉత్పతితు

మార్చ 2018 లో ప్రతి రాషట్రింలో ఉత్పతితుకి గణనీయింగా దోహదపడిన ప్రధాన 
ఐదు మతసు్య ఉత్పతుతుల వివరాలు టేబుల్ 4 లో ఇవవాబడాడ్య. పట్టక 4. మార్చ 
2018 లో వివిధ రాష్ట్రాలోలూ వచి్చన ప్రధాన ఉత్పతుతులు

ఫోకస్ ఏరయా

చిత్రిం.5. మార్చ2018లో రాష్ట్రాలవ్రీగా లభిించిన మతయాస్సింపద (టను్నలోలూ)
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Indian Scad 813.54 10.38

Indian Oil 
Sardine

487.99 6.23

Goa 

Indian mackerel 1441.00 32.24

Moon fish 764.55 17.11

Japanese 
Thread fin 
bream

465.90 10.42

Horse mackerel 317.20 7.10

Squid 311.00 6.96

Maharashtra 

Ribbon Fish 734.15 11.98

Squid 647.61 10.57

Indian mackerel 624.74 10.19

Japanese 
Thread fin 
bream

590.39 9.63

Brown Shrimp 473.08 7.72

Gujarat 

Squid 2829.50 16.22

Ribbon Fish 2505.00 14.36

Japanese 
Thread fin 
bream

1969.20 11.29

Cuttlefish 1232.00 7.06

Cat fish 1058.60 6.07

Tamil Nadu 

Cuttlefish 511.27 17.06

Tuna 415.12 13.85

Squid 280.43 9.36

Indian Oil 
Sardine

150.59 5.03

Pink Shrimp 103.32 3.45

Andhra Pradesh 

Tuna 489.65 20.61

Brown Shrimp 315.19 13.27

White Prawn 239.13 10.07

Pink Shrimp 203.95 8.59

Ribbon Fish 172.72 7.27

Odisha 

Croaker 378.56 19.95

Marine Shrimp 
(Karikkadi)

276.12 14.55

Ribbon Fish 122.24 6.44

Golden anchovy 114.35 6.03

Sea Crab 111.44 5.87

West Bengal 

Croaker 313.84 12.11

Bombay Duck 192.53 7.43

Marine Shrimp 
(Karikkadi)

181.34 7.00

Indian Oil 
Sardine

178.12 6.88

Cuttlefish 157.36 6.07

HARBOUR-WISE LANDINGS

Figures 6 & 7 represents the fish landings recorded 
during the month at the selected harbours along West 
and East coasts respectively. Out of the 47 harbours, 
Beypore harbour registered the maximum landing of 
11518.08 tons (18%) and it was followed by Porbandar 
harbour with a contribution of 6514.74 tons (10%). 

FOCUS AREA                                                                                                                        

Fig. 6. Landings (in tons) at harbours along west coast during 
March 2018

ఉత్పతితు రాష్ట్రాలవ్రీగా 
మొతతుిం  

ఉత్పతితు %

టను్నలోలూ
పరమాణిం

 
కేరళ  
ఇిండియన్ ఆయల్ సారె్డ్న్  1310.22 7.96
స్క్విడ్    1191.69 7.24
కటల్ ఫిష్   1100.52 6.68
ఇిండియన్ మాకెరెల్  1051.40 6.38
టూయానా    1028.55 6.25
కరా్ణటక  
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్  1923.63 24.54
ఇిండియన్ మాకెరెల్  1097.43 14.00
లిజార్డ్ ఫిష్   879.02  11.22
ఇిండియన్ సాక్డ్   813.54  10.38
ఇిండియన్ ఆయల్ సారె్డ్న్  487.99  6.23
గోవ్  
ఇిండియన్ మాకెరెల్  1441.00 32.24
మూన్ ఫిష్    764.55  17.11
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్  465.90  10.42
హార్సు మాకెరల్   317.20  7.10
స్క్విడ్    311.00  6.96
మహారాషట్ర
రబ్న్ ఫిష్   734.15  11.98
స్క్విడ్    647.61  10.57
ఇిండియన్ మాకెరెల్  624.74  10.19
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్  590.39  9.63
బ్రౌన్ ర్యయాలు    473.08  7.72
గుజరాత్  
స్క్విడ్    2829.50 16.22
రబ్న్ ఫిష్   2505.00 14.36
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్   1969.20 11.29
కటల్ ఫిష్    1232.00 7.06
కాయాట్ ఫిష్   1058.60 6.07
తమిళనాడు  
కటల్ ఫిష్   511.27  17.06
టూయానా    415.12  13.85
స్క్విడ్    280.43  9.36
ఇిండియన్ ఆయల్ సారె్డ్న్  150.59  5.03
పిింక్ ర్యయాలు   103.32  3.45

ఆింధ్రప్రధేశ్  
టాయానా    489.65  20.61
బ్రౌన్ ర్యయాలు    315.19  13.27
తెలలూ ర్యయాలు   239.13  10.07
పిింక్ ర్యయాలు   203.95  8.59
రబ్న్ ఫిష్   172.72  7.27
ఒడిష్  
క్రాకర్    378.56  19.95
సముద్రర్యయాలు    276.12  14.55
(కారకక్డి)  
రబ్న్ ఫిష్    122.24  6.44
గోలెడ్న్ యాింక్రేవి   114.35  6.03
సముద్ర ప్తలు   111.44  5.87
పశి్చమబెింగాల్  
క్రాకర్సు    313.84  12.11
బాింబే డక్    192.53  7.43
సముద్ర ర్యయాలు    181.34  7.00
(కారుకుక్డిi)  
ఇిండియన్ ఆయల్ సారె్డ్న్  178.12  6.88
కటల్ ఫిష్   157.36  6.07

ఫోకస్ ఏరయా

చిత్రిం.6. మార్చ2018లో పశి్చమతీరింలో లభిించిన మతయాస్సింపద (టను్నలోలూ)

హార్బర్ వ్రీగా ఉత్పతితు
6 & 7 పట్టకలో పశి్చమ మరయు తూరు్ప తీరాల వెింబడి ఎింపిక 
చసిన హార్రలూలో మార్చ నెలలో నమోదు చసిన చపల ఉత్పతితు 
వివరాలు ఉనా్నయ. 47 హార్రలూలో  బేపూర్ గరష్టింగా 11518.08 
టను్నల (18%) ఉత్పతితు నమోదు చసిింది. దాని తరువ్త సా్థనింలో 
పోర్ బిందర్ 6514.74 టను్నల (10%) తో ఉింది.

పట్టక 4. మార్చ 2018లో వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉత్పతితు అయన ప్రధాన ఉత్పతుతులు
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FOCUS AREA                                                                                                                        

Veraval harbour with a quantity of 5891.50 tons (9%) 
and Mangalore harbour with a quantity of 5391.12 
tons (8%) held the subsequent positions. Along East 
coast, the harbour which recorded the highest landing 
was Visakhapatnam where 1660.32 tons (> 2%) was 
landed. The least quantity of landings was recorded 
from Chinnamuttom harbour (19.09 tons).

ESTIMATES BASED ON BOAT ARRIVAL

A total of 27512 numbers of boat arrivals were recorded 
during March 2018, of which the highest number of boat 
arrivals was registered at Veraval harbour (3786 nos.). The 
Porbandar harbour with 2883 numbers of boat arrivals 
held the next position. Only 4 out of the 47 harbours 
had recorded more than 1000 boat arrivals during the 
period, the details of which are given in table 5. Around 
75% of the fishing vessels which landed their catch at 
the harbours belonged to the category of Trawlers and 
the remaining landings were by Purse seiners, Ring 
seiners, Gill netters, Long liners and Traditional crafts.

Sl. No. Fishing 
harbours

State Number of boat 
landings

1 Veraval Gujarat                                                       3786

2 Porbandar Gujarat                                                       2883

3 Mangrol Gujarat 2504

4 Mangalore Karnataka 1763

COMPARATIVE ANALYSIS 

Table 6 shows the comparison of the data of March 
with that of previous months. The total fish catch 
had increased by around 750 tons during March when 
compared to that of February. In spite of the 5% decrease 
in percentage share, the Pelagic finfish continued as 
the top contributor to the total catch. Accordingly, the 
percentage share of Demersal finfish resources had 

increased by 2% and the percentage share of shellfish 
landing increased by 3%. Squid remained in the topmost 
position among the various fishery items landed, forming 
9% share of total catch. The state of Gujarat continued 
in the top position in terms of landings. However the 
Beypore harbour retained the top position among the 
harbours with maximum catch records, pushing Veraval 
to second position. The total number of boat arrivals 
recorded had increased in March by over 500 boats 
when compared to that of February. 

January 2018 February 2018 March 2018

Total Catch 86,568.64 t 61,463.55 t 62,203.72 t

Landing of Pelagic finfishes 37,443.01 t (43%) 27,282.94 t (44%) 24,254.18 t (39%)

Landing of Demersal finfishes 27,540.88 t (32%) 18,369.24 t (30%) 20,134.22 t (32%)

Landing of Shellfishes 21,584.75 t (25%) 15,811.37 t (26%) 17,815.32 t (29%)

Species recorded highest landing Ribbon fish (9%) Squid (10%) Squid (9%)

State recorded highest landing Gujarat  (30%) Gujarat (32%) Gujarat (28%)

Harbour recorded highest landing Beypore  (13%) Veraval (14%) Beypore (18%)

Total Boat Arrivals 33,568 26,964 27,512

Fig. 7. Landings (in tons) at harbours along east coast during 
March 2018

Table 5. Fishing harbours which recorded 
> 1000 boat landings during March 2018

Table 6. Comparative analysis of the data

*Percentage of Total Catch

క్రమసింఖయా. ఫిషిింగ్ హార్ర్ నమోదు అయన బోటలూ సింఖయా
                              రాషట్రిం
1 వీరావల్   గుజరాత్  3786
2 పోరుబిందర్  గుజరాత్  2883
3 మాింగ్రోల్  గుజరాత్  2504
4 మింగళూరు  కరా్ణటక  1763
   

5891.50 టను్నల (9%) పరమాణింతో వీరావల్ హార్ర్, 
5391.12 టను్నల (8%)తో మింగుళూరు తరావాత సా్థనాలోలూ 
ఉనా్నయ. తూరు్ప తీరిం వెింబడి, అతయాధికింగా ఉత్పతితు చసిన హార్ర్ 
విశాఖపట్నిం. ఇకక్డ 1660.32 టను్నలు (> 2%) ఉత్పతితు నమోదు 
అయింది. చిన్నముట్టిం నౌకాశ్రయిం (19.09 టను్నలు) తకుక్వ 
పరమాణింలో ఉత్పతితు నమోదుచసిింది.
బోటలూ రాక ఆధారింగా అించనాలు

మార్చ 2018లో మొతతుిం 27512 పడవల రాకపోకలు 
నమోదయాయాయ, వీటలో అతయాధిక సింఖయాలో పడవ రాకపోకలు 
వీరావ్ల్ నౌకాశ్రయింలో నమోదు చయబడాడ్య (3786). 
2883 సింఖయాతో పోర్ిందర్ నౌకాశ్రయిం తదుపర సా్థనింలో ఉింది. 
47 నౌకాశ్రయాలలో 4 మాత్రమే 1000 కి పైగా పడవ రాకపోకలను 
నమోదు చశాయ. వ్ట వివరాలు పట్టక 5లో ఇవవాబడాడ్య. 
నౌకాశ్రయాల వద్ద తమ ఉత్పతితుచసిన ఫిషిింగ్ ఓడలోలూ 75% 
ట్రావెలర్సు చిందినవి మరయు మిగ్లిన లాయాిండిింగ్ లు పర్సు సైనర్సు, 
రింగ్ సైనర్సు, గ్ల్ నెట్టర్సు, లాింగ్ లైనర్సు మరయు సాింప్రదాయ 
చతిపనులవి ఉనా్నయ.

త్లనాత్మక విశ్లేషణ
మునుపట నెలలతో మార్చ డేటాను టేబుల్ 6లో పోలి్చ చూపిించడిం 
జరగ్ింది. ఫిబ్రవరతో పోలిసేతు మార్చలో మొతతుిం చపల ఉత్పతితు 750 
టను్నలు పెరగ్ింది. 5% తగ్్గనప్పటకీ పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్ అగ్రసా్థనింలో 
నిలిచిింది. డెమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్ వ్టా 2% పెరగ్ింది మరయు షెలిఫుష్ 
లాయాిండిింగ్ శాతిం వ్టా 3% పెరగ్ింది. ఉత్పతితు అయన వివిధ మతసు్య 
ఉత్పతుతులోలూ సిక్విడ్ అగ్రసా్థనింలో ఉింది. 9% వ్టాను కలిగ్ ఉింది. 

లాయాిండిింగ్ విషయింలో గుజరాత్ రాషట్రిం అగ్రసా్థనింలో కొనసాగ్ింది. 
అయతే బేపూర్ నౌకాశ్రయిం గరష్ట ఉత్పతితు సాధిించిింది. వీరవ్ల్ ను 
రెిండవ సా్థనానికి పడిపోయింది. నమోదైన మొతతుిం పడవల 
రాకపోకల సింఖయా 2% మరయు షెలిఫుష్ లాయాిండిింగ్ శాతిం వ్టా 
3% పెరగ్ింది. ఉత్పతితు అయన వివిధ మతసు్య ఉత్పతుతులోలూ సిక్విడ్ 
అగ్రసా్థనింలో నిలిచిింది. మొతతుిం కాయాచ్ లో 9% వ్టాను కలిగ్ ఉింది. 
ఉత్పతితు విషయింలో గుజరాత్ అగ్రసా్థనింలో కొనసాగ్ింది. అయతే 

*శాతింలో మొతతుింఉత్పతితు

జనవర 2018   ఫిభ్రవర 2018  మార్చ 2018    మొతతుిం ఉత్పతితు  
    86,568.64 టను్నలు 61,463.55 t   62,203.72 t
పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిషెస్ ఉత్పతితు  37,443.01 t (43%) 27,282.94 t (44%)  24,254.18 t (39%)
డిమ్రెసుల్ ఫిన్ ఫిష్ ఉత్పతితు  27,540.88 t (32%) 18,369.24 t (30%)  20,134.22 t (32%)
షెల్ ఫిష్ ఉత్పతితు   21,584.75 t (25%) 15,811.37 t (26%)  17,815.32 t (29%)

 గరష్టింగా రకారుడ్ అయన స్పసీస్ ఉత్పతితు రబ్న్ ఫిష్ (9%)         స్క్విడ్ (10%)  స్క్విడ్ (9%)

అతయాధికింగా ఉత్పతితు చసిన రాషట్రిం  గుజరాత్ (30%)           గుజరాత్ (32%)  గుజరాత్ (28%)

అతయాధికింగా ఉత్పతితు చసిన హార్ర్  బేపోర్ (13%)         వీరావల్ (14%)  బేపోర్ (18%)

మొతతుిం బోటులూ రాక    33,568 26,         964    27,512 

ఫోకస్ ఏరయా

పట్టక 6. గణాింకాలను పోలు్చతూ విశేలూషణ
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MPEDA Sub Regional Division, Tuticorin participated 
in the one-day Mini Exhibition organized for 
the benefit of families of Ockhi victims in 

Kanyakumari district at St. John, the Baptist’s Community 
Hall, Poothurai, Kanyakumari on March 28. 

The exhibition was organised by Mr. Ramesh Chelladuarai, 
Nagercoil, Kanyakumari district who is now settled in 
Germany and working for the European Space Agency 
as Ground Operations Manager.
 

The theme of the exhibition was “Fishermen’s Safety 
and Empowerment”. Exhibitors from various NGOs, 
private, Central and State Government agencies like 
Department of Fisheries, NIPHATT, Cochin and District 
Industrial Centre displayed their products related to 
fishing industry. Communication equipment like Fish 
Finder, GPS, Radio Telephone etc were displayed in the 
show. Around 14 exhibitors took part in the exhibition 
and 500 fisherfolk in and around Thothoor area visited 
the show.
 
An information session on the same theme too was 
held at the same venue. During the session, various 
activities of MPEDA, financial assistance schemes, 
activities of NETFISH, were explained to the fisher folk. 
The exhibition was very useful for the fishing community 
as they could become aware of the schemes of State/
Central Governments.

Mini Exhibition for Ockhi victims 
at Poothurai

Mr. Jeyabal A, Deputy Director, MPEDA interact with visitors 

Visitors being briefed on activities of MPEDA

EXHIBITION ON 
FISHERMEN’S SAFETY AND 

EMPOWERMENT HELD

SUMMARY

In March 2018, a total of 62203.72 tons of marine fishery 
resources were landed at 47 major fish harbours of India, 
wherein pelagic finfishes contributed more quantity than 
demersal finfishes and shellfish stocks. Considering 
the fishery item-wise landings, Squid recorded as the 
major contributor. Landings from the West coast states 

together formed more than 84% of the total catch, and 
the South West coast contributed the maximum share 
of more than 46%. The state of Gujarat recorded the 
highest catch among the 9 maritime states. Of the 47 
selected harbours, 14 harbours recorded more than 
1000 tons of fish landings and the Beypore harbour 
registered the highest landing. The maximum number 
of boat arrivals was recorded from Veraval harbour.

FOCUS AREA                                                                                                                        
బేపూర్ నౌకాశ్రయిం గరష్ట కాయాచ్ రకారుడ్లతో హార్రలూలో అగ్రసా్థనాని్న 
నిలుపుకుింది, వీరవ్ల్ ను రెిండవ సా్థనానికి పడిపోయింది. 
ఫిబ్రవరతో పోలి్చతే మార్చలో మొతతుిం పడవల రాకపోకల సింఖయా 500 
కు పైగా పెరగ్ింది.
ముగ్ింపు
మార్చ 2018లో, మొతతుిం 62203.72 టను్నల సముద్ర మతసు్య 
వనరులు భారతదేశింలోని 47 ప్రధాన చపల నౌకాశ్రయాలలోకి 
వచా్చయ. ఇిందులో పెలాజిక్ ఫిన్ ఫిష్ లు డీమ్రసుల్ ఫిన్ ఫిష్ లు 
మరయు షెల్ ఫిష్ సా్టక్ ల కింటే ఎకుక్వ పరమాణింలో ఉనా్నయ. 

మతసు్య ఉత్పతుతుల వ్రీగా లాయాిండిింగలూను పరశీలిసేతు, సిక్విడ్ 
ప్రధానింగాఉింది. పశి్చమ తీరప్రాింతాల నుిండి లాయాిండిింగ్ లు మొతతుిం 
కాయాచ్ లో 84% కింటే ఎకుక్వ ఉింది. మరయు నైరుతి తీరిం 46% 
కింటే ఎకుక్వ వ్టాను అిందిించిింది. గుజరాత్ రాషట్రిం 9 సముద్ర 
రాష్ట్రాలలో అతయాధిక ఉత్పతితు నమోదు చసిింది. 47 హార్రలూలో 14 
1000 టను్నలకు పైగా చపలను ఉత్పతితు నమోదు చశాయ. బేపూర్ 
నౌకాశ్రయిం అతయాధికింగా నమోదు చసిింది. వీరవ్ల్ నుిండి గరష్ట 
సింఖయాలో పడవ రాకపోకలు నమోదయాయాయ.

మార్చ 28 న కనాయాకుమార జిలాలూలోని సయింట్ జాన్, 
బాపి్టస్్ట కమూయానిటీ హాల్, పూతురై వద్ద కనాయాకుమార 

జిలాలూలో ఓకి బాధితుల కుటుింబాల కోసిం ఏరా్పటు చసిన వనేడ్ మినీ 
ఎగ్జిబిషన్ లో ఎింపెడా సబ్ రీజినల్ డివిజన్, టుటకోరన్ పాల్్గింది.
ఈ ప్రదర్శనను కనాయాకుమార జిలాలూలోని నాగర్ కోయల్ లో మిస్టర్ 
రమేష్ చలాలూదురై నిరవాహించారు. జరమెనీలో సి్థరపడాడ్డు మరయు 
యూరోపియన్ సే్పస్ ఏజెనీసులో గ్ిండ్ ఆపరేషన్సు మేనేజర్ గా 
పనిచస్తునా్నరు. మతసు్యకారుల భద్రత మరయు సాధికారకత కోసిం 
ఏర్పటుచయబడిింది.

ప్రదర్శన ప్రధాన ఉదే్దశిం “మతసు్యకారుల భద్రత మరయు 
సాధికారత”. వివిధ ఎనీజిఓలు, ప్రైవేట్, కేింద్ర మరయు రాషట్ర 
ప్రభుతవా సింస్థలైన మతసు్య శాఖ, నిఫాట్, కొచి్చన్ మరయు జిలాలూ 
పారశ్రామిక కేింద్రాల ఎగ్జిబిటరులూ ఫిషిింగ్ పరశ్రమకు సింబింధిించిన 
తమ ఉత్పతుతులను ప్రదర్శించారు. ఫిష్ ఫైిండర్, జిపిఎస్, రేడియో 
టెలిఫోన్ వింట కమూయానికేషన్ పరకరాలను ప్రదర్శించారు. ఈ 
ప్రదర్శనలో స్మారు 14 మింది ఎగ్జిబిటరులూ పాల్్గనా్నరు మరయు 
తోథూర్ పరసరాలోలూని 500 మింది మతసు్యకారులు ఈ ప్రదర్శనకు 
వచా్చరు.

ఆకీ బాధిత్ల కోసం పూత్రై వద్ద  మినీ ఎగిజిబిషన్

ఫోకస్ ఏరయా

పిందర్శకులతో ఎింపెడా డిపూయాటీ డైరెక్టర్ మిస్టర్.జయబాల్ సింభాషణ

19



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

అదే వేదికపై కమూయానికేషన్ సషన్ క్డా జరగ్ింది. సషన్ లో, 
ఎింపెడా కారయాకలాపాలు, పథకాలు, నెట్ ఫిష్ 
కారయాకలాపాలను మతసు్యకారులకు వివరించారు. ఈ 
ప్రదర్శన ఫిషిింగ్ కమూయానిటీకి ఎింతో ఉపయోగకరింగా 
ఉింది. రాషట్ర / కేింద్ర ప్రభుతావాల పథకాల గురించి 
తెలుస్కునే అవకాశిం వచి్చింది.

ఇంఫాల్ లో 105 వ ఇండియన్ సైన్స్ 
కంగ్రెస్
ఇిండియన్ సైన్సు కాింగ్రెస్ (ఐ.ఎస్.సి.) 105వ ఎడిషన్ ను గౌరవ 
ప్రధానమింత్రి నరేింద్ర మోడీ 16 మార్చ, 2018 న ఇింఫాల్ లోని 
మణిపూర్ విశవావిదాయాలయ ప్రాింగణింలో ప్రారింభిించారు. ఈశానయా 
భారతదేశింలో భారత సైన్సు కాింగ్రెస్ జరగడిం చరత్రలో రెిండవసార.
105వ ఇిండియన్ సైన్సు కాింగ్రెస్ ఆవిషక్రణలను ప్రోతసుహించడింపై 
దృషి్ట పెట్టింది. “సైన్సు అిండ్ టెకా్నలజీ దావారా ఫలాలు అిందరకీ 
అిందేలా చూడడిం” కారయాక్రమిం యొకక్ థీమ్ గా ఉింది.
ఇిందులో డాక్టర్ హర్షి వరధిన్, కేింద్ర సైన్సు అిండ్ టెకా్నలజీ మింత్రి; 
డాక్టర్ నజామె హెపుతులాలూ, మణిపూర్ గవర్నర్; మిస్టర్ బిరెన్ సిింగ్, 
మణిపూర్ ముఖయామింత్రి; మిస్టర్ జితేింద్ర సిింగ్, నార్తు ఈస్్ట రీజియన్ 
అభివృదిధి శాఖ రాషట్ర మింత్రి; ప్రొఫెసర్ ఆది ప్రసాద్ పాిండే, మణిపూర్ 
విశవావిదాయాలయిం వైస్ ఛనసులర్; ప్రారింభ కారయాక్రమింలో ఐఎసిసు 
అసోసియేషన్ జనరల్ ప్రెసిడెింట్ ప్రొఫెసర్ అచుయాత సమింతా 
క్డా పాల్్గనా్నరు.
ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇిండియా ఎక్సు  పోను కేింద్ర సైన్సు అిండ్ టెకా్నలజీ, 
ఎనివారాన్ మ్ింట్ & ఫారెస్్ట అిండ్ కె్లూమేట్ చింజ్ అిండ్ ఎర్తు సైనెసుస్ 
మింత్రి డాక్టర్ హర్షి వరధిన్ ప్రారింభిించారు.
ఈ ప్రాింతింలో సముద్ర ఆహారిం మరయు ఆకావాకల్చర్  కు ప్రాచురయాిం  
కలి్పించ కారయాక్రమింలో ఎింపెడా పాల్్గింది. మణిపురీలు చపల 
ప్రియులు. చపల ఉత్పతుతుల లభయాత గురించి వివిధ ప్రాింతాల పలు 
ప్రశ్నలు వచా్చయ. వీటకి సమాధానాలు ఇవవాడిం జరగ్ింది.
ఎింపెడా ఆకావాకల్చర్ మరయు ఎగుమతి ప్రమోషన్ పై వివిధ 
ప్రచురణలను అకక్డ ప్రదర్శించడిం జరగ్ింది. ఆకావాకల్చర్ మరయు 

చపల నిరవాహణలపై పలు వీడియోలు చూపిించడిం జరగ్ింది. 
విదాయారు్థలు, రైతులు, శాస్రీవేతతులు వివిధ రింగాలకు చిందిన వయాకుతులు 
పెద్ద సింఖయాలో ఎింపెడా సా్టల్ ను సిందర్శించారు. ఎింపిఇడిఎ 
ప్రాింతీయ విభాగిం, కోల్ కతా, సబ్  రీజినల్  డివిజన్ , గువహతి ఈ 
ఫెయర్ లో సా్టల్ ను సమనవాయపరచాయ.
ఒడిశాలో ఎంఎస్ఎంఇ ఇంటరేనీషనల్ ట్రేడ్ 
ఫెయర్ 2018
ఒడిశా ప్రభుతవా ఎింఎస్ ఎింఇ విభాగిం నిరవాహించిన ఎింటర్ ప్రెన్యార్ షిప్ 
వీక్ 2018 లో భాగింగా ఒడిశా ఎింఎస్ ఎింఇ ఇింటరే్నషనల్ ట్రేడ్ 
ఫెయర్ 2018 జరగ్ింది. ఆహార ప్రాససిింగ్ రింగింపై ప్రతేయాక దృషి్ట 
సారించి ఒడిశాలోని భువనేశవార్ లోని ఐడికో ఎగ్జిబిషన్ గ్ిండ్ లో 
5-10, మార్చ 2018 మధయా వ్ణిజయా ప్రదర్శన జరగ్ింది.
ఒడిశా ముఖయామింత్రి శ్రీ నవీన్ పటా్నయక్ 5 మార్చ 2018 న వ్ణిజయా 
ఉతసువ్ని్న ప్రారింభిించారు. ఎింఎస్ఎింఇ మింత్రి శ్రీ ప్రఫులాలూ సమల్, 
ఎింఎస్ఎింఇ విభాగిం అదనపు ప్రధాన కారయాదర్శ తో పాటు ప్రారింభ 
కారయాక్రమింలో ఒడిశా మరయు వివిధ విభాగాలకు చిందిన ఇతర 
ప్రముఖులు హాజరయాయారు.
ఎగ్జిబిషన్ థీమ్ ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ ను ఉదే్దశిించ ఉింది. ఫుడ్ ప్రాససిింగ్, 
ఇింజనీరింగ్, కెమికల్,  ప్రభుతవా రింగిం, హసతుకళలు మరయు వస్రీ 
రింగిం మొదలైన రింగాలు ఇకక్డ ప్రదర్శించారు.
ఎింపెడా ప్రాింతీయ విభాగిం, భువనేశవార్ పోస్టరులూ మరయు బాయానర్ ల 
దావారా సింస్థ కారయాకలాపాలను ప్రదర్శించిందుకు సా్టల్ ను ఏరా్పటు 
చసిింది. మొదట రోజు ఎింపెడా డైరెక్టర్ (మారెక్టింగ్) శ్రీ ట. డోలా 
శింకర్ మరయు కోల్ కతాలోని ప్రాింతీయ విభాగిం డిపూయాటీ డైరెక్టర్ 
శ్రీ ష్జీ సా్టల్ ను సిందర్శించారు. మిస్టర్ యు. సి. మోహపాత్ర, 
డిపూయాటీ డైరెక్టర్, మిస్టర్ తింబాడ నరేష్ విష్్ణ, అసిస్టింట్. డైరెక్టర్, 
మిస్టర్ ఎస్. దురా్గ రావు, ఫ్ల్డ్ స్పర్ వైజర్, ఎింపిడిఎ రీజినల్ 
డివిజన్ సిబ్ింది, భువనేశవార్ ఈ సా్టల్ ను నిరవాహించారు.
ఎింపెడా సా్టల్ పెవిలియన్ -2 (హాల్-బి, సా్టల్ నెిం .27) లో ఉింది. 
3 mx 3 m సా్టల్ . చాలా మింది సిందర్శకులు ఇకక్డకు వచా్చరు. 
ర్యయాల పొలాల నిరామెణిం, చరువు తయారీ, చరువుల నిరవాహణ, 
హారెవాస్్ట, సీఫుడ్ మరయు సాగు ర్యయాల పరీక్షా సౌకరాయాలు, 
ప్రాససిింగ్ మరయు ఎగుమతి, ధృవీకరణ, పడవ నమోదుతో 
పాటు సాింకేతిక దిశానిరే్దశిం గురించి అడిగ్ తెలుస్కునా్నరు. ఐస్ 
పాలూింట్, ప్రాససిింగ్ పాలూింట్, మరయు సముద్రపు ఆహార నాణయాతను 
కాపాడటానికి ఆధునిక నిరవాహణ పదధితులు అడిగ్ తెలుస్కునా్నరు. 
ప్రాససిింగ్ మరయు తగ్న నాణయాత నియింత్రణ చరయాలు మొదలైనవి 
తెలియజేయడిం జరగ్ింది. వయావసా్థపకులు, రైతులు / సిందర్శకుల 
ప్రశ్నలకు అధికారులు సమాధానాలు ఇచా్చరు. ఆకావాకల్చర్ లో 
యాింటీబయాటక్సు దురవానియోగింపై కరపత్రాలు, సీ బాస్, ప్త, 
గ్ఫ్్ట టలాపియాపై ప్రదర్శన వింటవి పింపిణీ చయబడాడ్య. ఈ సా్టల్ 
పెద్ద సింఖయాలో రైతులు / పారశ్రామికవేతతులు, విదాయారు్థలు మరయు 
సాధారణ ప్రజలను ఆకరషిించిింది.

ఫోకస్ ఏరయా
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MPEDA Sub Regional Division, Tuticorin participated 
in the one-day Mini Exhibition organized for 
the benefit of families of Ockhi victims in 

Kanyakumari district at St. John, the Baptist’s Community 
Hall, Poothurai, Kanyakumari on March 28. 

The exhibition was organised by Mr. Ramesh Chelladuarai, 
Nagercoil, Kanyakumari district who is now settled in 
Germany and working for the European Space Agency 
as Ground Operations Manager.
 

The theme of the exhibition was “Fishermen’s Safety 
and Empowerment”. Exhibitors from various NGOs, 
private, Central and State Government agencies like 
Department of Fisheries, NIPHATT, Cochin and District 
Industrial Centre displayed their products related to 
fishing industry. Communication equipment like Fish 
Finder, GPS, Radio Telephone etc were displayed in the 
show. Around 14 exhibitors took part in the exhibition 
and 500 fisherfolk in and around Thothoor area visited 
the show.
 
An information session on the same theme too was 
held at the same venue. During the session, various 
activities of MPEDA, financial assistance schemes, 
activities of NETFISH, were explained to the fisher folk. 
The exhibition was very useful for the fishing community 
as they could become aware of the schemes of State/
Central Governments.

Mini Exhibition for Ockhi victims 
at Poothurai

Mr. Jeyabal A, Deputy Director, MPEDA interact with visitors 

Visitors being briefed on activities of MPEDA

EXHIBITION ON 
FISHERMEN’S SAFETY AND 

EMPOWERMENT HELD

ఎింపెడా కారయాకలాపాల గురించి సిందర్శకులకు వివరించిన ప్రతినిధులు

20



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

2018 APRIL  MPEDA NEWSLETTER  27

105th Indian Science Congress 
at Imphal

The 105th edition of Indian Science Congress (ISC) 
was inaugurated by the Hon’ble Prime Minister 
of India, Shri. Narendra Modi on 16th March, 2018 

at Manipur University campus, Imphal.This was the 
second time in the history of Indian Science congress 
that the event is held in North East India. 

The 105th Indian Science Congress focused on translational 
science for promoting affordable sustainable innovation. 
Theme of the programme was “Reaching the Unreached 
through Science and Technology’’. 

Dr. Harsh Vardhan, Union Minister for Science and 
Technology; Dr. Najma Heptulla, Governor of Manipur; 
Mr. Biren Singh, Chief Minister of Manipur; Mr. Jitendra 
Singh, Minister of State for Development of North East 
Region; Professor Adya Prasad Pandey, Vice Chancellor 
of Manipur University; Professor Achyuta Samanta, 
General President, ISC Association also participated 
in the inaugural function.
 
The Pride of India Expo was inaugurated by Dr. Harsh 

Vardhan, Union Minister for Science & Technology, 
Environment & Forest and Climate Change and Earth 
Sciences.

MPEDA has participated  in the event to popularize the 
sea food and aquaculture in the region. Manipuris are 
fish loving people and there were queries from different 

Dr. Harsh Vardhan, Union Minister for Science and Technology inaugurates the Pride of India Expo
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Shri. Narendra Modi, Hon’ble Prime Minister of India 
inaugurating the 105th Indian Science Congress 

పది భారతీయ మతస్్య సంపదను గురతుంచిన  
MSC ధృవీకరణ

భా రతదేశానికి చిందిన పదిరకాల సముద్ర మతసు్య సింపదను 
లిండన్ లోని మ్రైన్ సీ్టవ్రడ్షుప్ కౌనిసుల్ (ఎింఎసిసు) ఎకో-

లేబులిింగ్ ధృవీకరణ పొిందటానికి లక్్యింగా గురతుించబడాడ్య. 
తమిళనాడు మిండపిం నుిండి గ్ల్ నెట్ లో పటు్టబడిన బ్లూ 
సవామిమెింగ్ క్రాప్; కొలలూిం నుిండి ట్రాల్ దావారా దొరకిన ర్యయాలు;  
కొలలూిం నుిండి ట్రాల్ దావారా రెిండ్ రింగ్ ర్యయాలు; మిండపిం; కొలలూిం 
నుిండి ట్రాల్ దావారా లబిించిన కటల్ ఫిష్; నాగర్ కోయల్ మరయు 
కనాయాకుమార నుిండి ఎిండ్రకాయలు;  లక్దీవాప్ నుిండి హుక్ 
మరయు లైన్ దావారా సిక్పాజిక్ టూయానా; నైరుతి తీరిం నుిండి ట్రాల్ 
దావారా దొరకే జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్ లు సముద్ర మతసు్య రింగింలో 
గురతుించిన పది మతసు్య సింపద. ఈ పాయానెల్ లో సముద్ర శాస్రీవేతతులు, 
మతసు్య ఎగుమతిదారులు, చిలలూర వ్యాపారులు మరయు మతసు్యకారులు 
ఉనా్నరు. మతసు్య సింపద మ్రుగుదల ప్రాజెకు్టలను (ఎఫ్ ఐపి) 
సాధారణ వ్టాదారుల సింప్రదిింపుల కిింద ప్రారింభిించాలని 
క్డా పాయానెల్ నిర్ణయించిింది. విదేశీ మారెక్టోలూ మ్రగుదల కోసిం 
అవసరమైన ఎిండార్సు మ్ింట్ అయన ఎింఎస్ సి ధృవీకరణను 
పొిందటానికి వ్టాదారులచ అనేక వ్యాహాలను రూపొిందిించారు.
ఎింఎస్ సి ధృవీకరణ ప్రక్రియపై చర్చించడానికి ఎింఎస్ సి, 

సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ మరయు వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫిండ్-ఇిండియా 
(డబులూ్యడబులూ్యఎఫ్) నాయకతవాింలో సింట్రల్ మ్రైన్ ఫిషరీస్ రీసర్్చ 

ఇనిసి్టటూయాట్ (సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ) లో సమావేశమైన పాయానెల్, అమలు 
చయడానికి ఏకగ్రీవ ప్రయతా్నలు అవసరమని అింగీకరించాయ.
మతసు్య మ్రుగుదల పరాయావరణ లేబులిింగ్ ధృవీకరణను పొిందటానికి 
ప్రణాళికలు వేస్తుింది. భారతదేశింలో సముద్ర మతసు్య సింపదను 

ఫోకస్ ఏరయా

ది ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇిండియా ఎక్సు పో ను ప్రారింభిించిన కేింద్ర శాస్రీ, సాింకేతిక శాఖ మింత్రి డాక్టర్.హరషివర్దన్

105వ ఇిండియన్ సైన్సు కాింగ్రెస్ సదస్సును ప్రారింభిించిన ప్రధానమింత్రి శ్రీ నరేింద్రమోదీ
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నిలబెట్టడానికి నియింత్రిించాలిసున ప్రధాన సమసయాలపై అధిక దోపిడీ 
మరయు క్రమబదీధికరించని చపలు పట్టడిం వింటవి ఉనా్నయని 
వ్టాదారుల సమావేశింలో హైలైట్ చశారు. వ్టాదారులను క్రమిం 
తప్పకుిండా సింప్రదిించవలసిన అవసరాని్న నొకిక్చపా్పరు.
“చపల నిలవాలను నిలబెట్టడిం, పరాయావరణ ప్రభావ్లను తగ్్గించడిం 
మరయు మతసు్య సింపదను సమర్థవింతింగా నిరవాహించడిం కోసిం 
సీవాయ  నిబింధనలు అవసరిం” అని పాయానెల్ చర్చలో ఎింఎసిసు యొకక్ 
వరల్డ్ ప్రోగ్మ్ డెవలప్ మ్ింట్ హెడ్ డాక్టర్ యెమి ఒలోరుింటుయ్ 
చపా్పరు.
విదేశీ మారెక్టలూలో వ్ర ఆమోదయోగయాతను పెించడానికి మతసు్య 
సింపదను కాపాడుకోవడిం చాలా ముఖయామని ఆమ్ అనా్నరు. “ఈ 
రోజు, సి్థరింగా లేని మతసు్య ఉత్పతుతులను అమమెడిం చాలా ప్రమాదకర 
వ్యాపారిం” అని గురుతుచశారు. 
“సస్్టనబిలిటీ మతసు్యకారులోలూ పోటీని సృషి్టిం.. మతసు్య రింగింలో 
సానుక్ల మారు్పలకు మరయు వినియోగదారుల అవకాశాలను 
పెింపొదిస్తుింది. పరాయావరణ-లేబులిింగ్ ముఖయా లక్్యిం  సాధికార 
మరయు పరాయావరణ హతింగా ఉిండే ఉత్పతితుకి దోహదపడుతుింది. 
వయారా్థలను నిరోధిస్తుింది. నిబింధనలు అతిక్రమణ లేకుిండా చస్తుింది. 
పరాయావరణ నిరవాహణ దావారా మించి ఫలితిం వస్తుిందని డాక్టర్ యెమి 
అభిప్రాయపడాడ్రు.
 ప్రస్తుతిం 28 శాతిం మతసు్య సింపద ఎకుక్వగా ఉింది .
ఎింఎస్ సి ధృవీకరణ పొిందటానికి రోడ్ మాయాప్ ను ప్రదర్శస్తు, 
సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట డాక్టర్ స్నీల్ మొహమమెద్ 
మాటాలూడుతూ, ఈ ధృవీకరణ వలలూ దేశింలోని మతసు్య పరశ్రమకు 

మ్రుగైన ఆర్థక అవకాశాలు మరయు మారెక్ట్ సదుపాయిం 
లభిస్తుిందనా్నరు. అింతేకాకుిండా భారతీయ నాణయాతకు 
అింతరాజితీయ ఖాయాతిని పెించుతుింది. “ఎకో-లేబులిింగ్ ధృవీకరణ 
ప్రస్తుతిం 4 శాతిం ఉన్న మతసు్య ఎగుమతిలో భారతదేశ వ్టాను 
పెించుతుింది. యూరోపియన్ మరయు ఉతతుర అమ్రకా దేశాలలో 
గురతుించిన మారెక్టలూలో వ్టా పొిందడానికి సహాయపడుతుింద 
” నా్నరు. “36 దేశాల నుిండి 338 ఎింఎసిసు సర్టఫికేట్ పొిందిన 
మతసు్యకారులలో, భారతదేశిం ఇప్పటవరకు అష్టముడి సరస్సులో 
కాలూమ్ ఫిషరీ మాత్రమే ఉింది. అని డాక్టర్ స్నీల్ మొహమమెద్ గురుతు 
చశారు.
‘సస్్టనబుల్ సీఫుడ్ నెట్ వర్క్’ ప్రారింభిం
సీఫుడ్ పరశ్రమలో సి్థరమైన పదధితులను కొనసాగ్ించ చరయాలను 
వేగవింతిం చయడానికి CMFRI, CIFT, MPEDA, సీఫుడ్ 
పరశ్రమ, చిలలూర వ్యాపారులు, ట్రాలరులూ, సాింప్రదాయ మతసు్యకారులు 
మరయు ఎనిజిఓలకు ప్రాతినిధయాిం వహస్తున్న 12 మింది సభుయాల 
‘సస్్టనబుల్ సీఫుడ్ నెట్ వర్క్’ క్డా ప్రారింభిించబడిింది. డాక్టర్ 
స్నీల్ మహమెద్ ఈ నెట్ వర్క్ ఛైరమెన్. CMFRI, MSC మరయు 
WWF సింయుకతుింగా నిరవాహించిన పాయానెల్ చర్చకు CM-
FRI డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎ గోపాలకృష్ణన్ అధయాక్త వహించారు. ఇతర 
పాయానెలిస్్టలు డాక్టర్ రామ్ మోహన్ ఎిం.కె, జాయింట్ డైరెక్టర్ 
(మారెక్టింగ్), ఎింపిడిఎ మరయు డాక్టర్ కె. కె. అప్పుకుక్ట్టన్, 
రటైర్డ్. ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట, సిఎింఎఫ్ ఆర్ ఐ. ఉనా్నరు.

ఫోకస్ ఏరయా

quarters about the availability of fish and fish products .
 
MPEDA displayed and sold various publications of MPEDA 
on aquaculture and export promotion. Videos were played 
throughout the day on aquaculture and hygienic way of 

handling fish after harvest. A large number of persons 
from different walks of life like students, fish farmers, 
scientists etc. visited MPEDA stall. MPEDA Regional 
Division, Kolkata and Sub Regional Division, Guwahati 
co-ordinated the participation of MPEDA in the fair.

MPEDA officials in the stall with organiser of the PoI Expo,2018
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ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇిండియా ఎక్సు పో 2018లో భాగింగా సా్టల్ వద్ద నిరావాహకులతో ఎింపెడా ప్రతినిధులు
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The Odisha MSME International Trade Fair, 2018 was 
held as part of the Entrepreneurship Week 2018 
organized by the MSME Department, Government 

of Odisha. The Trade Fair was held from March 5-10, 
March 2018 at the IDICO Exhibition Ground, Bhubaneswar, 
Odisha with a special focus on food processing sector.

Mr. Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha, inaugurated 
the trade fair on 5th March 2018. Mr. Prafulla Samal, 
Minister for MSME, Mr. L N Gupta, IAS, Additional Chief 
Secretary, MSME Department, Govt. of Odisha and other 
dignitaries from various departments were present 
during the inaugural function.

The theme of pavilion of the exhibition was on food 
processing sector. Exhibitors were from the field of 
foods processing, engineering, chemical, government 
sector, handicrafts and textiles sector, etc. 

MPEDA Regional Division, Bhubaneswar participated 
the trade fair by putting up a stall showcasing MPEDA’s 
various activities by posters and banners. On first day, 
Mr. T. Dola Sankar, IOFS, Director (Marketing), MPEDA 
and Mr. S. S. Shaji, Deputy Director, Regional Division, 

Kolkata visited the stall. Mr. U. C. Mohapatra, Deputy 
Director, Mr. Tambada Naresh Vishnu, Asst. Director, 
Mr. S. Durga Rao, Field Supervisor along with staffs 
of MPEDA Regional Division, Bhubaneswar managed 
the stall. 

MPEDA’s stall was in Pavillion-2 (Hall-B, Stall no.27). The 
3 m x 3 m stall was visited by many visitors, who enquired 
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MSME International Trade Fair 2018 
at Odisha 

MPEDA’s stall in Odisha MSME International trade Fair-2018

Mr  Amb. Kezaala Mohammed Baswari B, Deputy High 
Commissioner, Uganda High Commission, The Republic of 
Uganda, New Delhi visited MPEDA stall

ఒడిశా ప్రభుతవా ఎింఎస్ ఎింఇ విభాగిం నిరవాహించిన 
ఎింటర్ ప్రెన్యార్ షిప్ వీక్ 2018 లో భాగింగా ఒడిశా 

ఎింఎస్ ఎింఇ ఇింటరే్నషనల్ ట్రేడ్ ఫెయర్ 2018 జరగ్ింది. ఆహార 
ప్రాససిింగ్ రింగింపై ప్రతేయాక దృషి్ట సారించి ఒడిశాలోని భువనేశవార్ 
లోని ఐడికో ఎగ్జిబిషన్ గ్ిండ్ లో 5-10, మార్చ 2018 మధయా 
వ్ణిజయా ప్రదర్శన జరగ్ింది.
ఒడిశా ముఖయామింత్రి శ్రీ నవీన్ పటా్నయక్ 5 మార్చ 2018 న 
వ్ణిజయా ఉతసువ్ని్న ప్రారింభిించారు. ఎింఎస్ఎింఇ మింత్రి శ్రీ 
ప్రఫులాలూ సమల్, ఎింఎస్ఎింఇ విభాగిం అదనపు ప్రధాన కారయాదర్శ 
తో పాటు ప్రారింభ కారయాక్రమింలో ఒడిశా మరయు వివిధ 
విభాగాలకు చిందిన ఇతర ప్రముఖులు హాజరయాయారు.
ఎగ్జిబిషన్ థీమ్ ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ ను ఉదే్దశిించ ఉింది. ఫుడ్ 
ప్రాససిింగ్, ఇింజనీరింగ్, కెమికల్,  ప్రభుతవా రింగిం, హసతుకళలు 

ఒడిశాలో ఎంఎస్ఎంఇ ఇంటరేనీషనల్  
ట్రేడ్ ఫెయర్ 2018
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The Odisha MSME International Trade Fair, 2018 was 
held as part of the Entrepreneurship Week 2018 
organized by the MSME Department, Government 

of Odisha. The Trade Fair was held from March 5-10, 
March 2018 at the IDICO Exhibition Ground, Bhubaneswar, 
Odisha with a special focus on food processing sector.

Mr. Naveen Patnaik, Chief Minister of Odisha, inaugurated 
the trade fair on 5th March 2018. Mr. Prafulla Samal, 
Minister for MSME, Mr. L N Gupta, IAS, Additional Chief 
Secretary, MSME Department, Govt. of Odisha and other 
dignitaries from various departments were present 
during the inaugural function.

The theme of pavilion of the exhibition was on food 
processing sector. Exhibitors were from the field of 
foods processing, engineering, chemical, government 
sector, handicrafts and textiles sector, etc. 

MPEDA Regional Division, Bhubaneswar participated 
the trade fair by putting up a stall showcasing MPEDA’s 
various activities by posters and banners. On first day, 
Mr. T. Dola Sankar, IOFS, Director (Marketing), MPEDA 
and Mr. S. S. Shaji, Deputy Director, Regional Division, 

Kolkata visited the stall. Mr. U. C. Mohapatra, Deputy 
Director, Mr. Tambada Naresh Vishnu, Asst. Director, 
Mr. S. Durga Rao, Field Supervisor along with staffs 
of MPEDA Regional Division, Bhubaneswar managed 
the stall. 

MPEDA’s stall was in Pavillion-2 (Hall-B, Stall no.27). The 
3 m x 3 m stall was visited by many visitors, who enquired 
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MSME International Trade Fair 2018 
at Odisha 

MPEDA’s stall in Odisha MSME International trade Fair-2018

Mr  Amb. Kezaala Mohammed Baswari B, Deputy High 
Commissioner, Uganda High Commission, The Republic of 
Uganda, New Delhi visited MPEDA stall

ఫోకస్ ఏరయా

ఎింఎస్ఎింఇ ఇింటరే్నషనల్ ట్రేడ్ ఫెయర్ 2018 ఒడిష్లో ఎింపెడా సా్టల్ 

ఎింపెడా సా్టల్ ను సిందర్శించిన ఉగాిండా  డిపూయాటీ హై కమిషనర్ మిస్టర్.
ఏఎింబి ఖెజీలా మహమెద్ బసావార.బి. ఉగాిండా హై కమిషన్ న్యా ఢిల్లూ

మరయు వస్రీ రింగిం మొదలైన రింగాలు ఇకక్డ ప్రదర్శించారు.
ఎింపెడా ప్రాింతీయ విభాగిం, భువనేశవార్ పోస్టరులూ మరయు
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about technical guidance on shrimp farms construction, 
pond preparation, pond management, harvesting, testing 
facilities for seafood and farmed shrimp, processing 
and export, certification, boat registration, setting up 
of ice plant, processing plant, and modern methods 
of handling, processing and adequate quality control 
measures to safeguard the quality of sea food etc. The 

queries of entrepreneurs, farmers/visitors were cleared 
by officers present on the spot. Promotional material 
such as leaflets on antibiotics abuse in aquaculture, 
demonstration on sea bass, crab, GIFT Tilapia were 
distributed among the visitors. The stall attracted 
good number of farmers/entrepreneurs, students and 
general public.

Considering their commercial value in overseas 
markets, ten marine fisheries from India have been 
identified as the targeted fishery for securing the 

eco-labelling certification of the Marine Stewardship 
Council (MSC), London. Blue swimming crab caught in 
gillnet from Mandapam, Tamil Nadu; shrimp by trawl 
from Kollam; red ring shrimp by trawl from Kollam; 
squid by trawl from Kollam; flower shrimp by trawl from 
Mandapam; cuttlefish by trawl from Kollam; lobster 
by trap from Nagercoil and Kanyakumari; skipjack 
tuna by hook and line from Lakshadweep; Japanese 
threadfin bream by trawl from the south west coast are 
the ten fisheries identified by a panel of stakeholders 
in India’s marine fisheries sector. The panel included 
marine scientists, seafood exporters, retailers and 
fishermen. The panel also decided to start fishery 
improvement projects (FIPs) for these fisheries under 

regular stakeholder consultations. A range of strategies 
was also formulated by the stakeholders for securing 
the MSC certification, a necessary endorsement for 
enhanced access in overseas market.

The panel, which met at the Central Marine Fisheries 
Research Institute (CMFRI) under the leadership of 
the MSC, CMFRI and the World Wildlife Fund- India 
(WWF) to discuss the MSC certification process, agreed 
that unanimous efforts are required to implement 
the fishery improvement plans to secure the eco-
labelling certification. Speakers at the stakeholders 
meet highlighted that over exploitation and unregulated 
fishing were the major issues which should be controlled 
to maintain the sustainability of marine fisheries in 
India. Stressing the need for regular consultation of 
stakeholders, they called for self-imposed regulations 
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Ten Indian fisheries identified for 
MSC certification

Dr. Yemi Oloruntuyi addressing the gathering 

బాయానర్ ల దావారా సింస్థ కారయాకలాపాలను ప్రదర్శించిందుకు సా్టల్ ను 
ఏరా్పటు చసిింది. మొదట రోజు ఎింపెడా డైరెక్టర్ (మారెక్టింగ్) 
శ్రీ ట. డోలా శింకర్ మరయు కోల్ కతాలోని ప్రాింతీయ విభాగిం 
డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ ష్జీ సా్టల్ ను సిందర్శించారు. మిస్టర్ యు. 
సి. మోహపాత్ర, డిపూయాటీ డైరెక్టర్, మిస్టర్ తింబాడ నరేష్ విష్్ణ, 
అసిస్టింట్. డైరెక్టర్, మిస్టర్ ఎస్. దురా్గ రావు, ఫ్ల్డ్ స్పర్ వైజర్, 
ఎింపిడిఎ రీజినల్ డివిజన్ సిబ్ింది, భువనేశవార్ ఈ సా్టల్ ను 
నిరవాహించారు.
ఎింపెడా సా్టల్ పెవిలియన్ -2 (హాల్-బి, సా్టల్ నెిం .27) లో ఉింది. 
3 mx 3 m సా్టల్ . చాలా మింది సిందర్శకులు ఇకక్డకు వచా్చరు. 
ర్యయాల పొలాల నిరామెణిం, చరువు తయారీ, చరువుల నిరవాహణ, 
హారెవాస్్ట, సీఫుడ్ మరయు సాగు ర్యయాల పరీక్షా సౌకరాయాలు, 

ప్రాససిింగ్ మరయు ఎగుమతి, ధృవీకరణ, పడవ నమోదుతో 
పాటు సాింకేతిక దిశానిరే్దశిం గురించి అడిగ్ తెలుస్కునా్నరు. 
ఐస్ పాలూింట్, ప్రాససిింగ్ పాలూింట్, మరయు సముద్రపు ఆహార 
నాణయాతను కాపాడటానికి ఆధునిక నిరవాహణ పదధితులు అడిగ్ 
తెలుస్కునా్నరు. ప్రాససిింగ్ మరయు తగ్న నాణయాత నియింత్రణ 
చరయాలు మొదలైనవి తెలియజేయడిం జరగ్ింది. వయావసా్థపకులు, 
రైతులు / సిందర్శకుల ప్రశ్నలకు అధికారులు సమాధానాలు 
ఇచా్చరు. ఆకావాకల్చర్ లో యాింటీబయాటక్సు దురవానియోగింపై 
కరపత్రాలు, సీ బాస్, ప్త, గ్ఫ్్ట టలాపియాపై ప్రదర్శన వింటవి 
పింపిణీ చయబడాడ్య. ఈ సా్టల్ పెద్ద సింఖయాలో రైతులు / 
పారశ్రామికవేతతులు, విదాయారు్థలు మరయు సాధారణ ప్రజలను 
ఆకరషిించిింది.

భారతదేశానికి చిందిన పదిరకాల సముద్ర మతసు్య సింపదను 
లిండన్ లోని మ్రైన్ సీ్టవ్రడ్షుప్ కౌనిసుల్ (ఎింఎసిసు) ఎకో-

లేబులిింగ్ ధృవీకరణ పొిందటానికి లక్్యింగా గురతుించబడాడ్య. 
తమిళనాడు మిండపిం నుిండి గ్ల్ నెట్ లో పటు్టబడిన బ్లూ 
సవామిమెింగ్ క్రాప్; కొలలూిం నుిండి ట్రాల్ దావారా దొరకిన ర్యయాలు;  
కొలలూిం నుిండి ట్రాల్ దావారా రెిండ్ రింగ్ ర్యయాలు; మిండపిం; కొలలూిం 
నుిండి ట్రాల్ దావారా లబిించిన కటల్ ఫిష్; నాగర్ కోయల్ మరయు 

కనాయాకుమార నుిండి ఎిండ్రకాయలు;  లక్దీవాప్ నుిండి హుక్ 
మరయు లైన్ దావారా సిక్పాజిక్ టూయానా; నైరుతి తీరిం నుిండి ట్రాల్ 
దావారా దొరకే జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్ లు సముద్ర మతసు్య రింగింలో 
గురతుించిన పది మతసు్య సింపద. ఈ పాయానెల్ లో సముద్ర శాస్రీవేతతులు, 
మతసు్య ఎగుమతిదారులు, చిలలూర వ్యాపారులు మరయు మతసు్యకారులు 
ఉనా్నరు. మతసు్య సింపద మ్రుగుదల ప్రాజెకు్టలను (ఎఫ్ ఐపి) 
సాధారణ వ్టాదారుల సింప్రదిింపుల కిింద ప్రారింభిించాలని 

పది భారతీయ మతస్్య సంపదను  
గురతుంచిన MSC ధృవీకరణ

ఫోకస్ ఏరయా

సభలో ప్రసింగ్ించిన డాక్టర్ యెమి ఒలోరుింటుయ 
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FOCUS AREA                                                                                                                        

to curb over exploitation and juvenile fishing.

“Self-imposed regulations are need of the hour for 
maintaining sustainability of fish stocks, reducing 
environmental impacts and ensuring effective 
management of the fisheries,” Dr. Yemi Oloruntuyi, 
Head, Developing World Programmes of the MSC said 
during the panel discussion.

She also said that maintaining sustainability of fisheries 
was crucial to increasing their acceptability among 
overseas markets. “Today, it is increasingly a risky a 
business to sell seafood products that are not sustainable,” 
she said.

“Sustainability provides competitive advantage creating 
opportunity for well-managed fisheries. The concept 
behind eco-labelling is to harness consumer power 
to usher in positive change in the fisheries sector. 
The environmental benefits of eco-labelling include 
improved sustainability of fish stocks, reduced bycatch, 
improvement of habitat and ecosystem, increased 
compliance with regulations and ecosystem-based 
management,” Dr. Yemi said, adding that currently 28 
per cent of fisheries are over exploited.

Presenting the roadmap for obtaining the MSC certification, 
Dr. Sunil Mohammed, Principal Scientist of CMFRI, said 

the certification would bring in enhanced economic 
opportunities and market access for the fishing industry 
of the country, in addition to enhanced international 
reputation for the quality of Indian fishery management.

“The eco-labelling certification will boost India’s share of 
seafood export which is currently 4 per cent. It will help 
the fishery fetch a well-accepted markets in European 
and North American countries,” he said.  “Among the 338 
MSC certified fisheries from 36 countries, India has so 
far obtained only one fishery – short-necked clam fishery 
in Ashtamudi lake,” Dr Sunil Mohammed pointed out.

‘SUSTAINABLE SEAFOOD NETWORK’
 LAUNCHED

A ‘Sustainable Seafood Network’ of 12 members 
representing CMFRI, CIFT, MPEDA, seafood industry, 
retailers, trawlers, traditional fishermen and NGO was 
also launched to accelerate the measures for maintaining 
sustainable practices in seafood industry. Dr Sunil 
Mohammed is the chairman of the Network. Dr. A 
Gopalakrishnan, Director of CMFRI, chaired the panel 
discussion, which was organized jointly by the CMFRI, 
MSC and WWF. The other panelists were Dr. Ram Mohan 
M.K., Joint Director (Marketing), MPEDA and Dr. K. K. 
Appukkuttan, Retd. Principal Scientist, CMFRI. 

A view of the programme

క్డా పాయానెల్ నిర్ణయించిింది. విదేశీ మారెక్టోలూ మ్రగుదల కోసిం 
అవసరమైన ఎిండార్సు మ్ింట్ అయన ఎింఎస్ సి ధృవీకరణను 
పొిందటానికి వ్టాదారులచ అనేక వ్యాహాలను రూపొిందిించారు.
ఎింఎస్ సి ధృవీకరణ ప్రక్రియపై చర్చించడానికి ఎింఎస్ సి, 
సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ మరయు వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫిండ్-ఇిండియా 
(డబులూ్యడబులూ్యఎఫ్) నాయకతవాింలో సింట్రల్ మ్రైన్ ఫిషరీస్ 
రీసర్్చ ఇనిసి్టటూయాట్ (సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ) లో సమావేశమైన 
పాయానెల్, అమలు చయడానికి ఏకగ్రీవ ప్రయతా్నలు అవసరమని 
అింగీకరించాయ.
మతసు్య మ్రుగుదల పరాయావరణ లేబులిింగ్ ధృవీకరణను 
పొిందటానికి ప్రణాళికలు వేస్తుింది. భారతదేశింలో సముద్ర మతసు్య 
సింపదను నిలబెట్టడానికి నియింత్రిించాలిసున ప్రధాన సమసయాలపై 
అధిక దోపిడీ మరయు క్రమబదీధికరించని చపలు పట్టడిం వింటవి 
ఉనా్నయని వ్టాదారుల సమావేశింలో హైలైట్ చశారు. 
వ్టాదారులను క్రమిం తప్పకుిండా సింప్రదిించవలసిన అవసరాని్న 
నొకిక్చపా్పరు.
“చపల నిలవాలను నిలబెట్టడిం, పరాయావరణ ప్రభావ్లను తగ్్గించడిం 
మరయు మతసు్య సింపదను సమర్థవింతింగా నిరవాహించడిం కోసిం 
సీవాయ  నిబింధనలు అవసరిం” అని పాయానెల్ చర్చలో ఎింఎసిసు యొకక్ 
వరల్డ్ ప్రోగ్మ్ డెవలప్ మ్ింట్ హెడ్ డాక్టర్ యెమి ఒలోరుింటుయ్ 

చపా్పరు. విదేశీ మారెక్టలూలో వ్ర ఆమోదయోగయాతను పెించడానికి 
మతసు్య సింపదను కాపాడుకోవడిం చాలా ముఖయామని ఆమ్ 
అనా్నరు. “ఈ రోజు, సి్థరింగా లేని మతసు్య ఉత్పతుతులను అమమెడిం 
చాలా ప్రమాదకర వ్యాపారిం” అని గురుతుచశారు. 
“సస్్టనబిలిటీ మతసు్యకారులోలూ పోటీని సృషి్టిం.. మతసు్య రింగింలో 
సానుక్ల మారు్పలకు మరయు వినియోగదారుల అవకాశాలను 
పెింపొదిస్తుింది. పరాయావరణ-లేబులిింగ్ ముఖయా లక్్యిం  సాధికార 
మరయు పరాయావరణ హతింగా ఉిండే ఉత్పతితుకి దోహదపడుతుింది. 
వయారా్థలను నిరోధిస్తుింది. నిబింధనలు అతిక్రమణ లేకుిండా 
చస్తుింది. పరాయావరణ నిరవాహణ దావారా మించి ఫలితిం వస్తుిందని 
డాక్టర్ యెమి అభిప్రాయపడాడ్రు.
 ప్రస్తుతిం 28 శాతిం మతసు్య సింపద ఎకుక్వగా ఉింది .
ఎింఎస్ సి ధృవీకరణ పొిందటానికి రోడ్ మాయాప్ ను ప్రదర్శస్తు, 
సిఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట డాక్టర్ స్నీల్ మొహమమెద్ 
మాటాలూడుతూ, ఈ ధృవీకరణ వలలూ దేశింలోని మతసు్య పరశ్రమకు 
మ్రుగైన ఆర్థక అవకాశాలు మరయు మారెక్ట్ సదుపాయిం 
లభిస్తుిందనా్నరు. అింతేకాకుిండా భారతీయ నాణయాతకు 
అింతరాజితీయ ఖాయాతిని పెించుతుింది. “ఎకో-లేబులిింగ్ ధృవీకరణ 
ప్రస్తుతిం 4 శాతిం ఉన్న మతసు్య ఎగుమతిలో భారతదేశ వ్టాను 
పెించుతుింది. యూరోపియన్ మరయు ఉతతుర అమ్రకా దేశాలలో 

ఫోకస్ ఏరయా

కారయాక్రమిం చిత్రమాలిక
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Ajagarpatia village in Kendrapara district of Odisha 
has a vibrant L. vannemei shrimp farming. Many 
farmers there were interested to know latest 

technology and L. vannamei farming, Crab culture etc. As 
part of promoting sustainable development and quality 
aqua production in district, MPEDA Regional Division, 
Bhubaneswar organised a three-day training programme 
on adoption of BMPs in shrimp farming and species 
diversification from 8-10, March 2018 at Ajagarpatia.

Inaugurating the training programme, Mr. U.C. Mohapatra, 
Deputy Director, MPEDA, said that the training would be 
useful in this area as many farmers stocked seed of L. 
vannamei. He advised the trainees to improve knowledge 
to produce export quality shrimp. All the trainees were 
registered ahead of the inauguration and material like 
pond data registers, booklets on BMPs in shrimp farming, 
leaflets against antibiotic abuse in aquaculture and 
other relevant literatures were distributed among them. 
Mr. Mohapatra briefed about the status of aquaculture 
in Odisha and how the quality production contributed to 
increase in export from the State. He spoke on BMP’s and 

other technical aspects, harvesting and explained how 
economy would be boosted by the scientific methods 
adopted in aquaculture. He also explained assistance 
and financial schemes of MPEDA in vernacular language.
 
This was followed by class taken by Mr. Sitanath 
Behera, Addl. Assistant Fisheries Officer, Department 
of Fisheries, Kendrapara district, where he explained 
about the CAA licence procedure and registration, state 
fishery department schemes etc.

On the second day, Mr. S. Durga Rao, Field Supervisor, 
led the class on  various topics like biological  aspects 
of shrimp, selection of quality seeds, transportation, 
acclimatization and stocking of seeds, pond preparation, 
soil and water quality management, feed and feeding 
management,  disease prevention and avoiding banned 
antibiotics and medicine use, biosecurity, economics of  
shrimp  farming, farm enrolment and GPS  in aquaculture, 
aqua society formation and its benefits, diversification 
– Mud crab culture, Seabass and Tilapia culture. 

AQUACULTURE SCENE                                                                                                                        

Training programme on 
Adoption of BMPs in shrimp culture & species 

diversification in aquaculture - Ajagarpatia

Mr. U. C. Mohapatra, Deputy Director, MPEDA,RD, Bhubaneswar and Mr. Shitanath Behera, Addl. Asst. Fisheries Officer 
Dept. of Fisheries Kendrapara District during the ttraining program

అజగర్పతిలో రొయయాల సాగులో   
BMP పై శిక్షణా కరయాక్రమం & ఆక్వకల్చర్ లో  

జాత్ల వైవిధ్యాకరణ 

ఒడిశాలోని కేింద్రాపారా జిలాలూలోని అజగర్పతియా 
గ్మింలో ఎల్. వనె్నమీ ర్యయాల పెింపకిం ఉింది. 

ఎింపెడా  ప్రాింతీయ విభాగిం, భువనేశవార్ జిలాలూలో స్సి్థర అభివృదిధి 

మరయు నాణయామైన ఆకావా ఉత్పతితుని ప్రోతసుహించడింలో భాగింగా, 
భువనేశవార్ ర్యయాలలో BMP లను సీవాకరించడింపై మూడు 
రోజుల శిక్ణా కారయాక్రమాని్న నిరవాహించారు. 8-10, మార్చ 

గురతుించిన మారెక్టలూలో వ్టా పొిందడానికి సహాయపడుతుింద 
” నా్నరు. “36 దేశాల నుిండి 338 ఎింఎసిసు సర్టఫికేట్ పొిందిన 
మతసు్యకారులలో, భారతదేశిం ఇప్పటవరకు అష్టముడి సరస్సులో 
కాలూమ్ ఫిషరీ మాత్రమే ఉింది. అని డాక్టర్ స్నీల్ మొహమమెద్ గురుతు 
చశారు.
‘సస్్టనబుల్ సీఫుడ్ నెట్ వర్క్’ ప్రారింభిం
సీఫుడ్ పరశ్రమలో సి్థరమైన పదధితులను కొనసాగ్ించ చరయాలను 
వేగవింతిం చయడానికి CMFRI, CIFT, MPEDA, సీఫుడ్ 
పరశ్రమ, చిలలూర వ్యాపారులు, ట్రాలరులూ, సాింప్రదాయ మతసు్యకారులు 

మరయు ఎనిజిఓలకు ప్రాతినిధయాిం వహస్తున్న 12 మింది సభుయాల 
‘సస్్టనబుల్ సీఫుడ్ నెట్ వర్క్’ క్డా ప్రారింభిించబడిింది. డాక్టర్ 
స్నీల్ మహమెద్ ఈ నెట్ వర్క్ ఛైరమెన్. CMFRI, MSC మరయు 
WWF సింయుకతుింగా నిరవాహించిన పాయానెల్ చర్చకు CMFRI 
డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎ గోపాలకృష్ణన్ అధయాక్త వహించారు. ఇతర 
పాయానెలిస్్టలు డాక్టర్ రామ్ మోహన్ ఎిం.కె, జాయింట్ డైరెక్టర్ 
(మారెక్టింగ్), ఎింపిడిఎ మరయు డాక్టర్ కె. కె. అప్పుకుక్ట్టన్, 
రటైర్డ్. ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట, సిఎింఎఫ్ ఆర్ ఐ. ఉనా్నరు.

ఫోకస్ ఏరయా

కేింద్రపారా జిలాలూలో జరగ్న శిక్ణా కారయాక్రమింలో పాల్్గన్న ఎింపెడా భువనేశవార్ డిపూయాటీ డైరెక్టర్ మిస్టర్. 
యు.సి.మహాపాత్ర, అడషనల్ అసిస్టింట్ ఫిషరీస్ ఆఫ్సర్ శిథానాధ్ బెహరా

26



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

Short video films on shrimp farming, crab culture, sea 
bass culture and tilapia culture were also shown to 
trainees. 

On the last day of the workshop, class was led by Mr. 
Santanu Sahoo, Junior Technical Fisheries Assistance, 
Department of Fisheries, Kendrapara District.  He talked 
about the good management practices in shrimp farming. 
His session was followed by the class led by Assistant 
Director, MPEDA on site selection, construction of 
shrimp ponds, economics of shrimp farming, enrolment 
of Aquaculture farms with MPEDA and economics of 
shrimp farming etc. During this session, details of the 
newly launched fish exchange portal by MPEDA and its 
benefits to the farmers were explained.

Certificates and stipend were distributed to the trainees 
on the last day of the programme. Mr. Surbeswar Pal 
and Mr.  Balaram Pal spoke on behalf of farmers that 
all the farmers would adopt scientific procedures in 
aquaculture. The training programme provided useful 
information, they said. 20 farmers  participated in the 
programme. Discussions were also arranged for trainees 
to interact with MPEDA and State Fisheries officials.

Mr. Santanu Sahoo,TA of Fisheries Officer, Kendrapara 
district  distributing certificates to the trainees
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2018వరకు వయావసాయిం మరయు జాతుల విభజిించడింపై 
శిక్ణ ఇచా్చరు. శిక్ణా కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించి, మిస్టర్ 

యు.సి. ఎింపిఇడిఎ డిపూయాటీ డైరెక్టర్ మోహపాత్రా మాటాలూడుతూ 
ఎల్. వన్నమీ సీడ్ చాలా మింది రైతులు నిలవా చయడింతో ఈ 
ప్రాింతింలో వ్రకి ఈ శిక్ణ ఉపయోగపడుతుిందనా్నరు. 
ఎగుమతి కోసిం నాణయామైన ర్యయాల ఉత్పతితు మ్రుగుపరచాలని 
ట్రైనీలకు ఆయన స్చిించారు. శిక్ణ పొిందినవ్రు మరయు 
చరువు డేటా రజిస్టరులూ, ర్యయాల పెింపకింలో బిఎమ్ పిలపై 
బుక్ లెటులూ, ఆకావాకల్చర్ లో యాింటీబయాటక్ దురవానియోగానికి 
వయాతిరేకింగా కరపత్రాలు మరయు ఇతర సింబింధిత పుసతుకాలను, 
సమాచారాని్న ఇకక్డ పింపిణీ చశారు. ఒడిశాలో ఆకావాకల్చర్ 
యొకక్ సి్థతి మరయు రాషట్రిం నుిండి ఎగుమతి పెరగడానికి 
నాణయామైన ఉత్పతితు ఎలా దోహదపడిిందనే దాని గురించి 
మోహపాత్రా వివరించారు. BMP మరయు ఇతర సాింకేతిక 
అింశాలపై మాటాలూడారు. హారెవాస్్ట  మరయు ఆకావాకల్చర్ లో 
అనుసరించ శాసీ్రీయ పదధితుల దావారా ఆర్థక వయావస్థ ఎలా వృదిధి 
చిందుతుిందో వివరించారు. ఎింపెడా యొకక్ సహాయిం మరయు 
ఆర్థక పథకాలను మాతృభాషలో వివరించారు.
దీని తరువ్త అడిషనల్ అసిస్టింట్ ఫిషరీస్ ఆఫ్సర్ సీతనాథ్ 
బెహెరా కాలూస్ తీస్కునా్నరు. అకక్డ సిఎఎ లైసన్సు విధానిం 
మరయు నమోదు, రాషట్ర మతసు్య శాఖ పథకాలు మొదలైన వ్ట 

గురించి వివరించారు.
రెిండవ రోజు, ఫ్ల్డ్ స్పర్ వైజర్ శ్రీ ఎస్. 
దురా్గ రావు, ర్యయాల జీవసింబింధమైన 
అింశాలు, నాణయామైన వితతునాల ఎింపిక, 
రవ్ణా మరయు వితతునాల నిలవా, చరువు 
తయారీ, నేల మరయు నీట నాణయాత 
నిరవాహణ, ఫ్డ్ వింట వివిధ అింశాలపై 
జరగ్న శిక్ణా తరగతులకు నాయకతవాిం 
వహించారు. దాణా నిరవాహణ, 
వ్యాధి నివ్రణ మరయు నిషేధిత 
యాింటీబయాటక్సు మరయు ఔషధ 
వినియోగిం, బయోసక్యారటీ, ర్యయాల 
పెింపకిం ఆరధికశాస్రీిం, వయావసాయ నమోదు 

మరయు ఆకావాకల్చర్ లో జిపిఎస్, ఆకావా సొసైటీ ఏరా్పటు మరయు 
దాని ప్రయోజనాలు గురతుించి వివరించారు. 
ర్యయాల పెింపకిం, ప్తలు, సీ బాస్ సాగు మరయు టలాపియా 
సాగుపై వీడియోలు క్డా శిక్ణలో బాగింగా చూపిించబడాడ్య.
వర్క్ ష్ప్ చివర రోజు, కేింద్రాపారా జిలాలూలోని మతసు్య శాఖ 
జూనియర్ టెకి్నకల్ ఫిషరీస్ అసిస్టన్సు శ్రీ సింతను సాహూ 
నేతృతవాిం వహించారు. ర్యయాల పెింపకింలో మించి నిరవాహణ 
పదధితుల గురించి మాటాలూడారు. అతని సషన్ తరువ్త అసిస్టింట్ 
డైరెక్టర్, ఎింపిఇడిఎ నేతృతవాింలోని తరగతి, సైట్ ఎింపిక, ర్యయాల 
చరువుల నిరామెణిం, ర్యయాల పెింపకిం యొకక్ ఆరధికశాస్రీిం, 
ఎింపిడిఎతో ఆకావాకల్చర్ పొలాల నమోదు మరయు ర్యయాల 
పెింపకిం యొకక్ ఆరధికశాస్రీిం మొదలైనవి తెలియజేశారు. ఈ 
సషన్లూ, కొతతుగా ప్రారింభిించిన చపల వివరాలు MPEDA దావారా 
రైతులకు దాని ప్రయోజనాలు వివరించబడాడ్య.
కారయాక్రమిం చివర రోజున శిక్ణ పొిందినవ్రకి సర్టఫికెటులూ, 
స్్టఫిండ్ పింపిణీ చశారు. రైతులిందరూ ఆకావాకల్చర్ లో శాసీ్రీయ 
విధానాలను అవలింబిసాతురని రైతుల తరపున మిస్టర్ స్రే్శవార్ 
పాల్ మరయు మిస్టర్ బలరామ్ పాల్ అభిప్రాయపడాడ్రు. 
ఈ శిక్ణా కారయాక్రమిం ఉపయోగకరమైన సమాచారాని్న 
అిందిించిిందనా్నరు. ఈ కారయాక్రమింలో 20 మింది రైతులు 
పాల్్గనా్నరు. శిక్ణ పొిందినవ్రు ఎింపిఇడిఎ, రాషట్ర మతసు్యశాఖ 
అధికారులతో మాటాలూడేిందుకు ప్రతేయాకింగా ఏరా్పటులూ చశారు.

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

శిక్ణ పొిందినవ్రకి పత్రాలు అిందిస్తున్న కేింద్రపారా జిలాలూ ఫిషరీష్ అధికార మిస్టర్. శాింతను 
సాహూ. శిక్ణా కారయాక్రమింలో భాగింగా జూనియర్ టెకి్నకల్ అసిస్టింట్ శాింతను సాహూ ప్రసింగిం.
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Many farmers in the Kansar village of Mahakalapara 
Block in Kendrapara district, who do tiger shrimp 
farming, were interested in learning about the 

latest technology of L. vannamei farming. This was the 
base for the three-day training progamme on adoption 
of BMPs in shrimp farming and species diversification, 
organised by Regional Division of MPEDA, Bhubaneswar 
from March 14 to 16. The programme was held for 
promoting sustainable development and quality aqua 
production in the district.

Mr. Naresh Vishnu Tambada, Assistant Director, MPEDA, 
inaugurated the training programme. Addressing the 
participants, he gave a brief overview about the status 
of aquaculture in Odisha and how quality production 
contributed in export from the State. He spoke on site 
selection for shrimp farm building, PHT enrolment, 
BMP’s and other technical aspects. 

Mr. N. V. Tambada explained assistance and financial 
schemes of MPEDA and about and the newly-launched 
fish exchange portal and its usefulness for farmers.  Mr. 

Suresh Mohanty translated the speech to the vernacular 
language. He also translated the economics of   shrimp 
farming, aqua society formation and its benefits.

All the trainees were registered ahead of the inauguration 
and material like pond data registers, booklets on BMPs 
in shrimp farming, leaflets against antibiotic abuse in 
aquaculture and other relevant literatures were distributed 
among them.

On the second day, Mr. Santanu Sahoo, Junior Technical 
Fisheries Assistant, Department of Fisheries, Kendrapara 
led the class on  various topics like biological  aspects 
of shrimp, pond preparation, soil and water quality 
management, feed and feed management,  selection 
of quality seeds, transportation, acclimatisation and 
stocking of seeds, disease prevention and avoiding 
banned antibiotics and medicine use, bio-security, 
diversification- mud crab culture, Seabass culture and 
Tilapia culture.

On the last day, Mr. Sarath Kumar Jena, Senior Fisheries 
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Training programme on 
Adoption of BMPs in shrimp culture & species 

diversification in aquaculture - Kansar

Shri. Santanu Sahoo, JuniorTechnical Fisheries Assistance, Dept. of Fisheries Kendrapara District delivering a Lecture

ఆక్వ రొయయాలసాగులో BMP పద్దత్లు & జాత్ల 
విభజనపై శిక్షణా కరయాక్రమం - కనాస్ర్

టైగర్ ర్యయాల సాగు చసే కేింద్రపారా జిలాలూలోని మహాకాలపారా 
బాలూక్ లోని కనాసుర్  గ్మింలోని చాలా మింది రైతులు ఎల్. 

వన్నమీ సాగులో అధునాతన సాింకేతిక పరజాఞానిం గురించి 
తెలుస్కోవడానికి ఆసకితు చూపారు. ర్యయాల పెింపకిం మరయు 
జాతుల వైవిధ్యాకరణలో బిఎమ్ పిలను సీవాకరించడింపై మూడు 
రోజుల శిక్ణా కారయాక్రమానికి వచా్చరు. మార్చ 14 నుిండి 16 వరకు 
భువనేశవార్ లోని ఎింపిఇడిఎ రీజనల్ కారాయాలయిం నిరవాహించిింది. 
ఈ కారయాక్రమింలో సి్థరమైన అభివృదిధి మరయు నాణయామైన ఆకావా 
ఉత్పతితుని ప్రోతసుహించడానికి నిరవాహించారు.
ఎింపిఇడిఎ అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేష్ విష్్ణ తింబాడా ఈ శిక్ణా 
కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించారు. ఒడిశాలో ఆకావాకల్చర్ సి్థతిగతుల 
గురించి మరయు రాషట్రిం నుిండి ఎగుమతిలో నాణయామైన ఉత్పతితు 
ఎలా దోహదపడిిందనే దాని గురించి కులూపతుింగా వివరించారు. 
ర్యయాలసాగుకు స్థల ఎింపిక, పిహెచ్ ట నమోదు, బిఎమ్ పి 
మరయు ఇతర సాింకేతిక అింశాలపై ఆయన ప్రసింగ్ించారు.
ఎింపెడా పథకాలు మరయు కొతతుగా ప్రారింభిించిన చపల మార్పడి 
పోర్టల్ గురించి వివరించారు. రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుిందో 

తెలియజేశారు. మిస్టర్ స్రేష్ మొహింతి ప్రసింగాని్న ఆయన 
మాతృభాషలోకి రైతులకు అరధిమయేయాలా అనువదిించారు. ర్యయాల 
పెింపకిం, ఆకావా సొసైటీ ఏరా్పటు దాని ప్రయోజనాలతో పాటు 
ఆర్థక అింశాలపైనా వివరించారు.
ప్రారింబానికి ముిందు ట్రైనిింగ్ పొిందిన చరువు డేటా రజిస్టరులూ, 
ర్యయాల పెింపకింలో బిఎమ్ పిలపై బుక్ లెటులూ, ఆకావాకల్చర్ లో 
యాింటీబయాటక్ దురవానియోగానికి వయాతిరేకింగా కరపత్రాలు 
మరయు ఇతర సింబింధిత పుసతుకాలను పింపిణీ చశారు.
రెిండవ రోజు,  ర్యయాల జీవసింబింధమైన అింశాలు, చరువు 
రూపొిందిించడిం, నేల మరయు నీట నాణయాత నిరవాహణ, ఫ్డ్ 
మరయు ఫ్డ్ నిరవాహణ, నాణయామైన వితతునాల ఎింపిక వింట వివిధ 
అింశాలపై జరగ్న శిక్ణా తరగతులకు నాయకతవాిం వహించారు 
కేింద్రపారా మతసు్య శాఖ జూనియర్ టెకి్నకల్ ఫిషరీస్ అసిస్టింట్ శ్రీ 
సింతను సాహూ. రవ్ణా, వితతునాల నిలవా, వ్యాధి నివ్రణ మరయు 
నిషేధిత యాింటీబయాటక్సు మరయు ఔ షధ వినియోగాని్న 
నివ్రించడిం, బయో-సక్యారటీ, డైవరసుఫికేషన్- మడ్ ప్త, 
సీబాస్, తిలాపియా  సాగుపై శిక్ణ ఇచా్చరు.

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

శిక్ణ పొిందినవ్రకి పత్రాలు అిందిస్తున్న కేింద్రపారా జిలాలూ ఫిషరీష్ అధికార మిస్టర్. శాింతను సాహూ. శిక్ణా కారయాక్రమింలో భాగింగా జూనియర్ 
టెకి్నకల్ అసిస్టింట్ శాింతను సాహూ ప్రసింగిం.
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Technical Assistant,  Department of Fisheries Kendrapara, 
led the class.  He explained CAA licence procedure 
for registration, on various State fishery department 
schemes and his lecture covered the good management 

practices for L. vannamei farming.
 
His session was followed by the class by Assistant 
Director, MPEDA on the role of ELISA Lab, purpose of 
PHT sample testing, NRCP sample testing. He also 
told the participants about the opening of QC, Lab at 
Bhubaneswar.

Certificates and stipend were distributed to all the twenty 
trainees who participated in the three-day programme. 
Mr. Abhimanyu Rout and Mr. Nidhiram Basantia spoke 
on behalf of farmers and thanked the MPEDA for 
conducting such programmes. The training programme 
was very informative and made them aware about L. 
vannamei culture, BMPs for shrimp farming, crab culture 
sea bass culture, tilapia culture and about the role of 
lab for testing of shrimp for quality export without the 
presence of antibiotics, they said.

MPEDA Sub regional Division, Karwar organised 
three campaigns on Diversification in Aquaculture 
in different farming villages namely, Honnawar, 

Kumta and Karwar. These campaigns were held for 
the benefit of local fish/shrimp farmers and new 
entrepreneurs.

Mr. Vijayakumar Yaragal, Deputy Director and Mr. 
Sheshendra M Shirodkar, Junior Technical Officer, MPEDA 
briefed on species diversification – Farming of Tilapia 
culture, seabass  culture and mangrove crab culture.

Ninety participants attended these programmes. Another 

A view of the trainees 
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Awareness campaigns on diversification

Campaign at Alvekudii village
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చివర రోజు, మతసు్య శాఖ కేింద్ర సీనియర్ ఫిషరీస్ టెకి్నకల్ అసిస్టింట్ 

శ్రీ శరత్ కుమార్ జెనా కాలూసస్ కు నాయకతవాిం వహించారు. 
వివిధ రాషట్ర మతసు్య శాఖ పథకాలపై రజిసేట్రషన్ కోసిం సిఎఎ లైసన్సు 
విధానాని్న ఆయన వివరించారు. ఉపనాయాసింలో ఎల్. వన్నమీ 
వయావసాయానికి సింబింధిించి నిరవాహణ పదధితులను వివరించారు.
ఈ సషన్ తరువ్త ఎలిసా లాయాబ్ పాత్ర,  పిహెచ్ ట నమూనా 
పరీక్ యొకక్ ఉదే్దశయాిం ఎన్ ఆర్ సిపి నమూనా పరీక్పై ఎింపిడిఎ 
అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ శిక్ణ ఇచా్చరు. భువనేశవార్ లో క్యాసి, లాయాబ్ 
ప్రారింభిించడిం గురించి ఆయన పాల్్గన్న వ్రకి చపా్పరు.
మూడు రోజుల కారయాక్రమింలో పాల్్గన్న మొతతుిం ఇరవై మింది 
ట్రైనీలకు సర్టఫికెటులూ, స్్టఫిండ్ పింపిణీ చశారు. రైతుల తరఫున 
మిస్టర్ అభిమనుయా రూట్ మరయు మిస్టర్ నిధిరామ్ బసింతియా 
మాటాలూడారు. ఇటువింట కారయాక్రమాలను నిరవాహించినిందుకు 
ఎింపెడాకు కి కృతజఞాతలు తెలిపారు.

హోన్నవ్ర్, కుమాతు మరయు కారావారలూలో ఆకావాకల్చరోలూ  
ఎింపెడా సబ్ రీజినల్ డివిజన్ కారావార్ వైవిధ్యాకరణపై 

ప్రచార కారయాక్రమాలు నిరవాహించిింది. సా్థనిక చప / ర్యయాల 

రైతులు మరయు కొతతు పారశ్రామికవేతతుల ప్రయోజనాల కోసిం ఈ 
ప్రచారాలు జరగాయ.
జాతుల వైవిధ్యాకరణ - తిలాపియాసాగు, సీబాస్ మరయు 

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

శిక్ణా కారయాక్రమిం చిత్రమాలిక

అలేవాకుడి గ్మింలో అవగాహానా కారయాక్రమిం
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Campaign at Haldipur village

Diversification programme was conducted specially 
for women on International Women’s Day, which fell 
on March 8, at the Science Centre at Karwar, Uttar 
Kannada. The programme was attended by 32 women 

of fisherfolk/farming community. During the campaign 
the participants were provided with the relevant literature 
in vernacular language.
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మడ అడవుల సింసక్తృతి గురించి ఎింపిఇడిఎ డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ 
విజయకుమార్ యరగల్ మరయు జూనియర్ టెకి్నకల్ ఆఫ్సర్ శ్రీ 
శేషేింద్ర ఎిం శిరోదక్ర్ రైతులకు వివరించారు.
ఈ కారయాక్రమింలో తొింభై మింది పాల్్గనా్నరు. ఉతతుర కన్నడలోని 
కారావార్ లోని సైన్సు సింటర్ లో జరగ్ింది. మార్చ 8 న అింతరాజితీయ 

మహళ్ దిన్తసువిం సిందర్ింగా మహళల కోసిం మరో కారయాక్రమిం 
జరగ్ింది. ఈ కారయాక్రమింలో మతసు్యకారులు / సాగు సొసైటీ చిందిన 
32 మింది మహళలు పాల్్గనా్నరు. ప్రచారిం భాగింగా వ్రకి సా్థనిక 
భాషలో అవసరమైన సమాచారాని్న పుసతుకిం రూపింలో అిందిించారు.

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

 హల్్దపూర్ గ్మింలో అవగాహానా కారయాక్రమిం

 బైతకోల్ గ్మింలో అవగాహానా కారయాక్రమిం కోడిబాగ్ గ్మింలో అవగాహానా కారయాక్రమిం
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Farmers’ Meet at 
MPEDA Satellite Centre, Nellore

MPEDA Satellite Centre, Nellore conducted a 
Farmers’ Meet at Kuduthipalem Shiva Temple 
Auditorium, Indukurpet Mandal, Nellore on 

March 23.  The main theme of the meet was to discuss 
the ‘Problems and Challenges in Aquaculture’ with the 
aim of ensuring good quality and sustainable shrimp 
production from the country.  As many as 145 active 
farmers participated in the programme.
 
The programme was inaugurated by Prof. (Dr.) T. Neeraja, 

Associate Professor, Department of Aquatic Animal Health 
Management, Fisheries College, Muthukur.  During her 
inaugural address, she appreciated the steps taken by 
MPEDA to emphasise the need for a high quality shrimp 
production from the country.  She also pointed out that 
due to these continued efforts have ensured that Indian 
shrimp gets a high demand in the world market. 

Mr. P. Brahmeswara Rao, Assistant Director, Regional 
Division, Vijayawada welcomed the gathering. During 
the felicitation address, Dr. Amerneni Ravi Kumar, 
Alpha Biologicals, Nellore emphasised that the latest 
introduction of ‘Fish Exchange Portal’ by MPEDA will 
surely support the farming community to a great extent 
as the farmers are regularly complaining about the 

Prof. (Dr.) T. Neeraja, Associate Professor inaugurating the farmers meet

A view of the audience 

PROBLEMS AND 
CHALLENGES IN AQUACULTURE 

DISCUSSED

వైవిధ్యాకరణపై అవగాహన కరయాక్రమం

నెల్లూరులోని ఎింపిఇడిఎ శాటలైట్ సింటర్ వద్ద మార్చ 23 న 
నెల్లూరులోని కుడితిపాలెిం శివ్లయిం ఆడిటోరయింలో రైతు 

సమావేశిం జరగ్ింది. నాణయాత మరయు సి్థరమైన ఉత్పతితు లక్్యింతో 
‘ఆకావాకల్చర్ లో సమసయాలు మరయు సవ్ళులూ’పై చర్చించడిం 
జరగ్ింది. దేశింలో ర్యయాల ఉత్పతితు, ఎగుమతులపై వివరించారు. ఈ 
కారయాక్రమింలో 145 మింది రైతులు పాల్్గనా్నరు.
ఈ కారయాక్రమాని్న ముతుతుక్ర్ లోని ఫిషరీస్ కాలేజీ ఆకావాటక్ 
యానిమల్ హెల్తు మేనేజ్ మ్ింట్ విభాగిం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ 
(డాక్టర్) ట. నీరజా ప్రారింభిించారు. తన ప్రారింభ ప్రసింగింలో, దేశిం 
నుిండి అధిక నాణయాత గల ర్యయాల ఉత్పతితు అవసరాని్న ప్రధానింగా 

ప్రసాతువిించారు. ఎింపెడా తీస్కున్న చరయాలను ఆమ్ ప్రశింసిించారు. 
ఎింపెడా నిరింతర ప్రయతా్నల వలలూ భారతీయ ర్యయాలకు ప్రపించ 
మారెక్టోలూ అధిక డిమాిండ్ లభిస్తుిందనా్నరు.

ఆక్వకల్చర్ లో సమసయాలు,
 సవ్ళలేపై చర్చంచబడింది

విజయవ్డ ప్రాింతీయ విభాగిం అసిస్టింట్ డైరెక్టర్  
శ్రీ పి. బ్రహ్మెశవారరావు అతిధులకు సావాగతిం పలికారు. ధరలపై 
తరచుగా ఫిరాయాదులు వస్తునా్నయ. ఎింపిఇడిఎ చత తాజాగా ‘ఫిష్ 
ఎకేసు్ఛింజ్ పోర్టల్’ ప్రవేశపెట్టడిం జరగ్ిందని.. ఇది రైతులకు ఎింతో 
మేలు చస్తుిందని నెల్లూరు ఆలాఫు బయోలాజికల్సు డాక్టర్ అమరే్నని 
రవి కుమార్  తెలిపారు. అధిక ఉత్పతితు వయాయిం కారణింగా ర్యయాల 
పెింపకిం ఆకరషిణీయింగా లేదని సాధారణింగా ఫిరాయాదులునా్నయ. 
టెకి్నకల్ సషన్ లో, డాక్టర్ అమరే్నని రవి కుమార్, ‘ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని 
ర్యయాల పెింపకింలో సమసయాలు మరయు సవ్ళులూ’ గురించి వ్సతువిక 
చిత్రాని్న వివరించారు. ర్యయాల ఉత్పతితు విజయవింతిం చయడానికి 
అవసరమైన వివిధ జీవ, భౌతిక మరయు రసాయన కారకాలను 
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Farmers’ Meet at 
MPEDA Satellite Centre, Nellore

MPEDA Satellite Centre, Nellore conducted a 
Farmers’ Meet at Kuduthipalem Shiva Temple 
Auditorium, Indukurpet Mandal, Nellore on 

March 23.  The main theme of the meet was to discuss 
the ‘Problems and Challenges in Aquaculture’ with the 
aim of ensuring good quality and sustainable shrimp 
production from the country.  As many as 145 active 
farmers participated in the programme.
 
The programme was inaugurated by Prof. (Dr.) T. Neeraja, 

Associate Professor, Department of Aquatic Animal Health 
Management, Fisheries College, Muthukur.  During her 
inaugural address, she appreciated the steps taken by 
MPEDA to emphasise the need for a high quality shrimp 
production from the country.  She also pointed out that 
due to these continued efforts have ensured that Indian 
shrimp gets a high demand in the world market. 

Mr. P. Brahmeswara Rao, Assistant Director, Regional 
Division, Vijayawada welcomed the gathering. During 
the felicitation address, Dr. Amerneni Ravi Kumar, 
Alpha Biologicals, Nellore emphasised that the latest 
introduction of ‘Fish Exchange Portal’ by MPEDA will 
surely support the farming community to a great extent 
as the farmers are regularly complaining about the 

Prof. (Dr.) T. Neeraja, Associate Professor inaugurating the farmers meet

A view of the audience 

PROBLEMS AND 
CHALLENGES IN AQUACULTURE 

DISCUSSED

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

రైతుల సదస్సును ప్రారింభిించిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్. ట.నీరజ

రైతుల సదస్సును ప్రారింభిించిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్. ట.నీరజ
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క్డా ఆయన ప్రసాతువిించారు. నీట నాణయాత, నిరవాహణకు చాలా 
ప్రాముఖయాత ఇవ్వాలని ఆయన రైతులకు స్చిించారు. సాింకేతిక 
సషన్ లో ప్రొఫెసర్ (డాక్టర్) ట. నీరజ ‘ఆకావాకల్చర్ లో వ్యాధుల 
నిరవాహణ, జీవ భద్రత’ అనే అింశింపై ప్రసింగ్ించారు. తకుక్వ రస్క్ 
తో అని్న ర్యయాల సాగులో తీస్కోవ్లిసున జాగ్రతతులపై వివరించారు. 
బయో సక్యారటీపై ఆమ్ వివరించారు. బయో సక్యారటీ చరయాలు 
బలోపేతిం చయాలిసున వివిధ ప్రాింతాల గురించి ఆమ్ స్పష్టమైన 
చిత్రాని్న  ఇచా్చరు. రైతులు తమ వితతునాలను నిలవా చయడానికి 
ముిందు ఏదైనా ప్రసిదధి ప్రయోగశాలలలో పరీక్ించాలని ఆమ్ 
స్చిించారు.
చపల మార్పడి పోర్టల్ యొకక్ ప్రాముఖయాతను ప్రాింతీయ 
విభాగిం విజయవ్డ అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి. బ్రహ్మెశవారరావు 
వివరించారు మరయు రైతులు దీనిని ఉపయోగ్ించుకోవ్లని 
స్చిించారు. ముఖయాింగా దిగుమతి చస్కునే దేశాల నుిండి 

తిరసక్రణలు / తాతాక్లిక నిషేధిం దృష్్ట్య ఆకావాకల్చర్ 
ఇను్పటలూను ఎించుకునేటప్పుడు రైతులు అప్రమతతుింగా ఉిండాలని 
హెచ్చరించారు. దేశిం నుిండి మించి నాణయామైన ర్యయాల 
ఉత్పతితుని పెించడానికి ఎింపిఇడిఎ తీస్కున్న చరయాలను ఆయన 
వివరించారు. ఎింపెడా ఎల్సా ప్రయోగశాలలో అిందుబాటులో 
ఉన్న పరీక్షా సదుపాయాలను ఉపయోగ్ించుకోవ్లని 
రైతులను ఆయన స్చిించారు. తదావారా ప్రతి రైతు తాను 
ఎప్పుడ్ యాింటీబయాటక్ / రసాయన రహత ర్యయాలను 
ఎగుమతిదారునికి సరఫరా చస్తునా్ననని నిరాధిరించుకోవచు్చ. 
నాణయామైన ఉత్పతితుపై ఎప్పుడ్ రాజీ పడని రైతుల ఉత్పతుతులే ఎకుక్వ 
డిమాిండ్ ను సృషి్టసాతుయని ఆయన గురుతు చశారు. నెల్లూరులోని 
ఎింపిఇడిఎ శాటలైట్ సింటర్ అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గణేష్ కె. 
విందన సమర్పణతో రైతు సమావేశిం ముగ్సిింది.

కరా్ణటకలోని బెలా్గిం జిలాలూకు చిందిన పది మింది రైతుల కోసిం 
ఎింపెడా సబ్ రీజినల్ డివిజన్, కారావార్, అింతర్రాషట్ర అధయాయన 

పరయాటనను నిరవాహించిింది. ఈ విభాగిం చసిన అభయార్థన ఆధారింగా, 
చికోడిలోని ఫిషరీస్ అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ శ్రీ సింజీవ్ ఆరెక్రే 10 మింది 
రైతులను పరయాటన కోసిం ఎింపిక చశారు, మార్చ 14 నుిండి మార్చ 
19 వరకు అధయాయనిం చయాలని నిర్ణయించారు.
స్టడీ టూర్ బృిందింతో ఎింపెడా జూనియర్ టెకి్నకల్ ఆఫ్సర్ 
శ్రీ జి. రామర్ ఉనా్నరు. ఈ బృిందిం మార్చ 14 న హుబిలూ నుిండి 
విజయవ్డకు బయలుదేరింది. విజయవ్డ ప్రాింతీయ విభాగిం ఫ్ల్డ్ 
అసిస్టింట్ శ్రీ సతయానారాయణ క్షేత్ర సిందర్శన సమయింలో జటు్టకు 
మార్గనిరే్దశిం చశారు.
మెసర్స్. వంకట ఆక్వ హాయాచరీ (ప్రై) లిమిటెడ్. కంకిపాడు, 
కృష్ణా జిలాలే ఫీల్డు విజిట్
మార్చ 15న, బృిందిం మచిల్పట్నిం తీరప్రాింతిం నుిండి సముద్రపు 
నీటని తీస్కురావడిం దావారా ఎల్.వన్నమీ వితతునాని్న ఉత్పతితు చసే 
వెింకట్ ఆకావా హ్చరీని సిందర్శించిింది. ఈ బృిందిం హ్చరీ మేనేజర్ 

శ్రీ ప్రసాదరాజును కలిసిింది. వ్రకి హ్చరీ కారయాకలాపాలు మరయు 
అమమెకాల వివరాలను వివరించారు. తరువ్త బృిందిం సముద్రపు 
నీట నిలవాలు, టాయాింక్, సటలెమెింట్ టాయాింక్, వేగవింతమైన ఫిల్టరులూ, 
యువి రేడియేషనులూ, నెమమెదిగా ఇస్క ఫిల్టరులూ వింట నీట శుదీ్దకరణ 
వయావస్థను పరశీలిించిింది. 2000 నుిండి 2008 వరకు సాక్ింపి 
వితతునిం ఉత్పతితు చసినటు్ట సిందర్శకులు తెలుస్కునా్నరు. డిమాిండ్ 
ఆధారింగా, ఉత్పతితుని ఎల్. వన్నమీ వితతున్త్పతితుకి మారుస్తునా్నరు. 
లోతటు్ట ప్రాింతాని్న నిలవా చయడానికి మించినీటలోని వయావసాయ 
సింఘానికి ఎల్. వన్నమీ వితతునాని్న సరఫరా చసాతుమని వ్రకి చపా్పరు.
RGCA టిలాపియ బ్రూడ్ సా్టక్ డెవలప్ మెంట్ ప్రాజెక్్ట, 
మణికొండ, కృష్ణా జిలాలే
అప్పల నాయుడు, అసిస్టింట్. ప్రాజెక్్ట మేనేజర్ మరయు అసిస్టింట్ 
టెకి్నకల్ మేనేజర్ శ్రీ శ్రీనివ్స్ లు తిలాపియా బ్రూడ్ సా్టక్ అభివృదిధి 
యొకక్ కారయాకలాపాలు మరయు నిరవాహణా పద్దతులను 
వివరించారు. అడిగ్న ప్రశ్నలు సమాధానాలు ఇచా్చరు. వివిధ రకాల 
పింజరాలు, హాయాపా, బ్రూడ్ సా్టక్ మరయు వితతున్త్పతితు కోసిం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంతర్రాషట్ర అధయాయన పరయాటన

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం
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fluctuating shrimp price. There is a general complaint 
that shrimp farming is becoming not attractive due to 
the high production cost. 

During the technical session, Dr. Amerneni Ravi Kumar, 
given a realistic picture of the ‘Problems and challenges in 
shrimp farming in Andhra Pradesh’.  He also mentioned the 
various biological, physical and chemical factors required 
to be maintained for a successful shrimp production.  
He alerted the farmers to give much importance to 
water quality management, which ultimately decides 
the fate of the culture. 

In the technical session that followed, Prof. (Dr.) T. 
Neeraja, handled the topic ‘Disease management and 
bio security in Aquaculture’.   She explained that bio 
security is the key management aspects to be focussed 
in all shrimp farms to get a low risk operation.  She also 
given a vivid picture to the audience regarding the various 
area where bio security measures to be strengthened.  
She also suggested the farmers to get their seed tested 

in any reputed labs before stocking.

The importance of fish exchange portal was explained 
by Mr. P. Brahmeswara Rao, Assistant Director, Regional 
Division Vijayawada and he suggested the farmers 
to make use of it.  He also warned the farmers to be 
alert while opting aquaculture inputs especially in light 
of the rejections/temporary ban from the importing 
countries.  He also explained the steps taken by MPEDA 
to augment a good quality shrimp production from the 
country. He suggested the farmers to make use of the 
testing facilities available at MPEDA ELISA labs so that 
each farmer can ensure that he is always supplying 
an antibiotic/chemical free shrimp to the exporter. He 
reminded that only products from those farmers who will 
never compromise on quality production will generate 
more demand for the products.

The farmers meet concluded with the vote of thanks 
by Dr. Ganesh K., Assistant Director, MPEDA Satellite 
Centre, Nellore.

Dr. Amerneni Ravikumar during the technical session on 
Problems and Challenges in Shrimp farming

Prof. (Dr.) T. Neeraja  handling the technial session on 
Disease Management and Biosecurity in Aquaculture

AQUACULTURE SCENE                                                                                                                        

ర్యయాలసాగులో సవ్ళులూ అనే అింశింపై జరగ్న టెక్నకల్ సషన్ లో 
ప్రసింగ్ించిన డాక్టర్. అమిరే్నని రవికుమర్

ఆకావా సాగులో వ్యాధుల నియింత్రణ, బయో సక్యారటీ అింశింపై 
జరగ్న టెకి్నకల్ సషన్ నిరవాహించిన ప్రొఫెసర్ డాక్టర్.ట.నీరజ

32



ఏప్రిల్ 2018 I ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

2018 APRIL  MPEDA NEWSLETTER  41

Interstate study tour 
to Andhra Pradesh  

AQUACULTURE SCENE                                                                                                                        

MPEDA Sub Regional Division, Karwar organized 
an interstate study tour for ten farmers from 
Belgaum district, Karnataka. Based on the 

request made by this division, Mr. Sanjeev Arkere, 
Assistant Director of Fisheries, Chikodi, had selected 
10 farmers for tour, which was planned to be held from 
March 14 to March 19. 

The study tour team was accompanied by Mr. G. Ramar, 
Junior Technical Officer, MPEDA. The team proceeded to 
Vijayawada from Hubli on March 14. Mr. Satyanaryana, 
Field Assistant of Regional Division, Vijayawada, guided 
the team during the field visits. 

FIELD VISITS

M/S.VENKAT AQUA HATCHERY (P) LTD. 
KANKIPADU, KRISHNA DISTRICT

On March 15, the team visited Venkat Aqua Hatchery 
that produces L.vannamei seed by bringing sea water 
from the coastal place like Machilipatham. The team met 
Mr. Prasada Raju, Hatchery Manager, who explained the 

hatchery operations and sales details to them. Later the 
team visited hatchery facilities like sea water reservoirs, 
sediment tank, settlement tank, water purification 
system such as rapid filters, UV radiations, slow sand 
filters. The visitors were told that Scampi seed was 
produced during 2000 to 2008, based on the demand, 
production is being switched over to L. vannamei seed 
production. They were also told that L. vannamei seed 
will be supplied to the farming community in freshwater 
to stock inland area.

RGCA’S TILAPIA  BROODSTOCK  
DEVELOPMENT PROJECT, MANIKONDA, 

KRISHNA  DISTRICT

Mr. Appala Naidu, Asst. Project Manager and Mr. Srinivas, 
Assistant Technical Manager had explained the activities 
and operations of the Tilapia  broodstock development. 
Queries arose by the participants were clarified by them. 
Walked around  the various facilities  of the project  
such  as various types cages, happa, protocol  being 
maintained   for broodstock  and seed production and 
bio-security for seed production  as well as broodstock 
development.

Study tour team visited at RGCA’s Tilapia Broodstock Development Project and All Male Scampi Project at Manikonda

నిరవాహించబడుతున్న కారయాకలాపాలను మరయు వితతున్త్పతితుకి 
బయో సక్యారటీతో పాటు బ్రూడ్ సా్టక్ అభివృదిధి వింట అింశాలను 
వివరించారు. 
ూఈ బృిందిం కోల్ కొిండ గ్మాని్న సిందర్శించి సతీష్ మరయు 
పోతురాజులను కలిసిింది. బింగాలూదేశ్ మరయు కోల్ కతా నుిండి 
దిగుమతి చస్కున్న లిింగూర్ చపల వితతునాని్న ఈ పొలిం ఎలా నిలవా 
చసిిందో మిస్టర్ సతీష్ బృిందానికి వివరించారు. ఈ సా్టక్ ను మూడు 
ఎకరాల చరువులో ఉించి, సా్థనికింగా ఉత్పతితు చసిన చపల ఫ్డ్ వ్రకి 
ఇచా్చరు. ఈ సా్టక్ 15 గ్ముల పరమాణానికి పెరగ్ింది. ఈ చప 9 
నెలలోలూ 125 గ్ముల మారెక్ట్ పరమాణానికి చరుకుింటుిందని 
చపా్పరు. ఈ చపకు రుచిగా ఉన్నిందున సా్థనికింగా అధిక 
డిమాిండ్ ఉింది. తరువ్త బృిందిం పోతురాజు చపల చరువులను 
సిందర్శించిింది, అకక్డ రోగువ్ చపల నిలవాను ఎకరింలో 2000 
నిష్పతితులో ఉించారు. ఈ చప స్మారు 200-250 గ్ముల 
పరమాణింలో పెరగ్ింది మరయు బియయాిం, వేరుశనగ, కాటన్ సీడ్ 
మరయు ఖనిజ మిశ్రమాలకు 73: 20: 5: 2 నిష్పతితులో మిశ్రమ ఫ్డ్ 
ఉపయోగ్ించబడుతుిందని బృిందిం తెలుస్కుింది. తొమిమెది నెలలోలూ 
సగటున 1.5 నుిండి 2.0 కిలోల పరమాణింలో చపలు వసాతుయని 
వివరించారు. పోతురాజు చపల కోసిం చరువును 2 నెలలోలూ సగటు 
పరమాణిం 150-200 గ్ములతో వచి్చనటు్ట తెలుస్కునా్నరు.

మెసర్స్ శ్రీనివ్సర్వు ఫిష్ పామ్స్ కొండగి గ్రామం. 
కలిదిండి మండలం, కృష్ణా జిలాలే

మరుసట రోజు, బృిందిం విజయవ్డ నుిండి 85 కిలోమీటరలూ 
దూరింలో ఉన్న శ్రీనివ్సరావు చపల చరువును సిందర్శించిింది. చపల 
వేలిముద్రలను ఐఎింసి రౌగుతో 12 నెలలు నిలవా చశారకక్డ. చపలు 
2-3 కిలోల వరకు పెరగేటప్పుడు హారెవాస్్టకు సిదధిింగా ఉనా్నయని 
బృిందిం తెలుస్కుింది. చపల చరువు కారయాకలాపాల వివరాలను 
అకక్డివ్రు వివరించారు. తరువ్త మిస్టర్ శ్రీనివ్స రాజు యొకక్ 
పొలాలను ఎల్.వన్నమీ సింసక్తృతి చసాతురు. ఈ బృిందిం కె. పెడలింక 
గ్మిం మరయు మాట్టగుింట గ్మింలోని రమేష్ బాబు, సీ బాస్ 
ఫామ్ ను క్డా సిందర్శించారు.
శ్రీ.శివ్జీర్వు ఫార్్మస్ అండ్ శ్రీ చిరంజీవి ఫార్్మస్ 
పెద్దపటనీం, బందర్ మండలం, కృష్ణా జిలాలే
మార్చ 17న, బృిందిం పెదపట్నిం గ్మానికి వెళిలూ, మిస్టర్ శివ్జీ రావు 
ఫారుమెస్ను సిందర్శించిింది. ఇిందులో 15 డిఓసితో ఎల్. వన్నమీ సీడ్ 
నిలవాలునా్నయ. పొలిం ప్రవేశదావారిం వద్ద పాదాల ముించడిం మరయు 
జింతువులు మరయు ఇతరుల ప్రవేశాని్న నియింత్రిించడానికి ఫెనిసుింగ్ 
దావారా అని్న ఏరా్పటులూ చస్కునా్నరు. దీనిని బయో సక్యారటీతో 
నిరవాహస్తున్నటులూ బృిందిం తెలుస్కుింది. ఎల్. వన్నమీ వయావసాయింలో 
తన అనుభవిం ఆధారింగా ర్యయాల హారెవాస్్టకు  5/ - చొప్పున ఖరు్చ 
చస్తునా్నరు. ప్రీ-సా్టకిింగ్ మేనేజ్ మ్ింట్ లో జాగ్రతతులు తీస్కుింటునా్నరు. 
ఐదు ల్టరలూ న్వోక్రాన్ - ఒక పురుగుమిందును ఉపయోగ్ించారని, 
నీటని క్రిమిసింహారక చయడానికి బీలూచిింగ్ పౌడర్ వింట క్రిమిసింహారక 
మిందులు క్డా ఉపయోగ్ించారని తెలుస్కునా్నరు. అని్న జాగ్రతతులు 
తీస్కున్న తరావాత సీడ్ నిలవా చస్తునా్నరు.

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

మణికొిండలోని సాక్ింప్ ప్రాజెకు్ట మరయు ఆర్.జి.సి.ఏ.కు చిందిన తలాపియా బ్రూడ్ సా్టక్ 
డెవలపెమెింట్ సింటర్ ను సిందర్శించిన  స్టడీ టూర్ టీిం
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 M/S.VENKATESWRA RAO FARMS AND 
POTHU RAJU, KOLKONDA, GUDIVADA, 

KRISHNA DISTRICT 

The team then visited Kolkonda village and met Mr. 
Satish and Mr. Pothu Raju. Mr. Satish explained to 
the team how the farm stocked the seed of lingur 
fish, which has been imported from Bangladesh and 
Kolkata. The stock was kept in a three-acre pond and 
locally produced pellet fish feed was given to them. The 
stock has grown to the size of 15 gms, but Mr. Satish 
said that the fish reaches to the marketable size of 125 
gram in 9 months. The fish has high demand in aboard 
as well as local owing its taste. Later the team visited 
Mr. Pothuraju’s fish farms where the stock of Rogua 
fish was kept in the ratio of 2000 of them in an acre. 
The fish had grown to about 200-250 gm in size and the 
team learnt that composite feed in ratio of 73:20:5:2 
for rice bran, groundnut cake, cotton seed cake and 
mineral mixes was used. He told the team how he used 
to harvest the stock in nine months at an average size 
of 1.5 to 2.0 kgs. It was also learnt that Mr. Pothuraju 
maintained nursery pond for fish up to 2 months and 
with an average size of 150-200 grams.
  

M/S.SRINIVASA RAO FISH FARMS, 
KONDAGI  KALIDINDI MANDAL, 

KRISHNA DISTRICT 
 
Next, day, the team visited the fish farm by Srinivasa 
Rao, which was located 85 kms away from Vijayawada. 
The team learnt that the fish fingerlings were stocked 
12 months with IMC of Rougu and the fish was ready to 
harvest when they grow up to 2-3 kgs. The participants 
were taken on the feeding boats to the ponds to get a 
hands on experience of feeding the stock.  The details 
of the operations of the farm were explained to them. 
They later visited Mr. Srinivasa Raju’s farms where 
L.vannamei culture is done. The team also visited Mr. 
K. Ramesh Babu, Pedalanka village and the sea bass 
farm at Mattagunta village.
 

SRI. SIVAJI RAO FARM AND SRI. 
CHIRANJEEVI FARMS PEDAPATNAM, 

BANDAR MANDAL, KRISHNA DISTRICT

On March 17, the team went to Pedapatnam village 
and visited Mr. Sivaji Rao Farms, which had stocks of 
L. vannamei seed with 15 DOC. The team learnt that this 
was being maintained with bio-security by installing the 
crab and birds fencing, foot dip at the entrance of the 
farm and all other ways are sealed by fencing to avoid 
entrance of domestic animals and human beings. They 

were told by the owner that based on his experience in 
L. vannamei farming, around Rs. 5/- per shrimp is being 
incurred to harvest the marketable size. He also told the 
team that  in the pre-stocking management, five litres 
of Novocran – an insecticide- was used for eradication 
of parasites and competitors, disinfectants such as 
bleaching powder were also used  to disinfect the water, 
after leaving  water thus for 10-15 days , then application 
of liming and fertilizers was practiced. Once blooming 
of water is observed, seed stocking will be done.

  MPEDA ELISA LAB, FISH MARKET AND 
BANDAR PORT, MACHILIPATNAM

 
During their visit, Ms. Swathi, Lab-in-Charge, demonstrated 
the facilities available in lab and explained in detail about 
operations and activities of antibiotic traceability in 
shrimp as well as fish samples. Only five major banned 
antibiotic were being detected in this lab, even though 
20 group antibiotics in aquaculture have been banned in 
India. Later the team visited the Port of Machilipatnam 
and fish market. They observed various landed fish in 
these places and inquired about the rate of different 
fishes and compared with their rates.
  

M/S.GALAXY FEEDS, GUDIVADA, 
KRISHNA DISTRICT

On the last day, which was March 18, Mr. Ch. Malik, 
Production Manager, of the feed plant, explained the 
operation and production various fish feed with various 
size, L. vannamei / tiger shrimp feed in different grade 
to the study tour team.
 
The team then visited the Prakasam Barrage, Vijayawada, 
where they witnessed catching fish in the Krishna River 
and landing of various freshwater from the adjacent 
area of the district.

Study tour team interact with RGCA officials on 
packing and seed productions of Tilapia, Manikonda

ఎింపిఇడిఎ సబ్ రీజినల్ డివిజన్, భీమవరిం ఆదవారయాింలో 
పశి్చమ గోదావర జిలాలూలోని యలమించిలి మిండలిం 

బదువ గ్మింలో 7-9, మార్చ 2018 మధయా “ఆకావాకల్చర్ లో 
బెటర్ మేనేజ్ మ్ింట్ ప్రాకీ్టసస్ అిండ్ డైవరసుఫికేషన్” పై 3 రోజుల 
శిక్ణా కారయాక్రమాని్న నిరవాహించిింది.

మ్రుగైన నిరవాహణ పదధితులు మరయు ఆకావాకల్చర్ లో 
వైవిధ్యాకరణపై రైతులకు అవగాహన కలి్పించడిం ప్రధాన లక్్యింగా 
నిరవాహించారు. ఈ కారయాక్రమిం దావారా 18 మింది శిక్ణ పొిందారు. 
షెడ్యాల్ చసిన కారయాక్రమిం ప్రకారిం, ఎింపెడా యొకక్ పథకాలు 
మరయు సేవలు, చరువులకు సింబింధిించిన రకారుడ్ నిరవాహణ, 
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AQUACULTURE SCENE                                                                                                                        

Training programme on 
“Better Management Practices and 

Diversification in Aquaculture”

MPEDA Sub Regional Division, Bhimavaram, 
organised a 3-day training programme on   “Better 
Management Practices and Diversification in 

Aquaculture” from 7-9, March 2018 at Baduva village 
of Yellamanchilli Mandal of West Godavari district. The 
training was open for general public.

The main objective was to educate the farmers on 
better management practices and diversification in 
aquaculture. As many as 18 trainees were benefited by 
this programme. As per the scheduled programme, Dr. P. 
Sreenivasulu, Assistant Director, MPEDA led the session 
on schemes and services of MPEDA, maintenance of 
pond record, farm enrolment; Mr. K. Ramanjaneyulu, 
Junior Technical Officer, MPEDA on disease management 
and diversification of aquaculture and Mr. L. K. Patnaik, 
Field Supervisor, MPEDA, on the selection of good quality 
seed, biosecurity measures, feeding management and 
antibiotics issues in aquaculture. Mr. Srinivas, Field 
Manager, NaCSA, West Godavari District, explained 
about the formation of aqua society and its benefits.

On the final day, Mrs. R. Radha, Sarapancha, Baduva
Village attended the programme and thanked to MPEDA 
for organizing a training programme and encouraged to 
all trainees for adoption of BMPs in shrimp culture and 
distributed the certificates and stipend to the trainees. A 
group discussion was also held with the MPEDA officials 
and the trainees to clear various doubts on the subject. 

Distribution of certificates to the participants

Dr. P. Sreenivasulu, Assistant Director, MPEDA addressing the participants

“మెర్గైన నిర్వహణ పద్ధత్లు మరయు ఆక్వకల్చర్ లో 
వైవిధ్యాకరణ” పై శిక్షణా కరయాక్రమం

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

ఆర్.జి.సి.ఏ.కు చిందిన అధికారులను తిలాపియా పాయాకిింగ్ మరయు సీడ్ ఉత్పతితు 
గురించి అడిగ్ తెలుస్కున్న స్టడీ టూర్ టీిం

పాల్్గన్నవ్రని ఉదే్దశిించి ఎింపిఇడిఎ అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్  పి. శ్రీనివ్స్లు ప్రసింగిం

34

ఎంపెడా ఎలీశా పరీక్షా క్ంద్రం, చపల మారెకెట్ బందర్ 
పోర్్ట, మచిలీపటనీం
సిందర్శనలో, లాయాబ్-ఇన్-ఛర్జి శ్రీమతి సావాతి, ప్రయోగశాలలో 
లభిించ సౌకరాయాలను చూపిించారు. మరయు ర్యయాలలో 
యాింటీబయాటక్ ట్రేసిబిలిటీ పై అవగాహన కలి్పించారు. చపల 
నమూనాలను వివరించారు. భారతదేశింలో ఆకావాకల్చర్ లో 
20 గ్రూప్ యాింటీబయాటక్ లను నిషేధిించినప్పటకీ, ఈ 
ప్రయోగశాలలో ఐదు ప్రధాన నిషేధిత యాింటీబయాటక్ మాత్రమే 
కనుగొనబడాడ్య. అనింతరిం బృిందిం మచిల్పట్నిం నౌకాశ్రయిం 
మరయు చపల మారెక్ట్ ను సిందర్శించిింది. వ్రు ఈ ప్రదేశాలలో 
వివిధ చపల ఉత్పతుతులను పరశీలిించారు. మారెక్టోలూ ధరల గురించి 
అడిగ్ తెలుస్కునా్నరు. వ్ళలూ రాషట్రింలోని రేటలూతో పోలా్చరు.

 చివర రోజు, మార్చ 18, సిహెచ్. ఫ్డ్ పాలూింట్ ప్రొడక్న్ మేనేజర్ 
మాలిక్,  ఆపరేషన్ మరయు ఉత్పతితుని వివిధ పరమాణాలతో వివిధ 

చపల ఫ్డ్, ఎల్. వన్నమీ / టైగర్ ర్యయాల ఫ్డ్ వేరేవారు గ్రేడ్ లో 
ఎలా ఉింటాయో స్టడీ టూర్ బృిందానికి వివరించారు.
ఈ బృిందిం విజయవ్డలోని ప్రకాశిం బాయారేజీని సిందర్శించిింది. 
అకక్డ వ్రు కృష్ణ నదిలో చపలను పటు్టకోవడిం గమనిించారు.  
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Training programme on 
“Better Management Practices and 

Diversification in Aquaculture”

MPEDA Sub Regional Division, Bhimavaram, 
organised a 3-day training programme on   “Better 
Management Practices and Diversification in 

Aquaculture” from 7-9, March 2018 at Baduva village 
of Yellamanchilli Mandal of West Godavari district. The 
training was open for general public.

The main objective was to educate the farmers on 
better management practices and diversification in 
aquaculture. As many as 18 trainees were benefited by 
this programme. As per the scheduled programme, Dr. P. 
Sreenivasulu, Assistant Director, MPEDA led the session 
on schemes and services of MPEDA, maintenance of 
pond record, farm enrolment; Mr. K. Ramanjaneyulu, 
Junior Technical Officer, MPEDA on disease management 
and diversification of aquaculture and Mr. L. K. Patnaik, 
Field Supervisor, MPEDA, on the selection of good quality 
seed, biosecurity measures, feeding management and 
antibiotics issues in aquaculture. Mr. Srinivas, Field 
Manager, NaCSA, West Godavari District, explained 
about the formation of aqua society and its benefits.

On the final day, Mrs. R. Radha, Sarapancha, Baduva
Village attended the programme and thanked to MPEDA 
for organizing a training programme and encouraged to 
all trainees for adoption of BMPs in shrimp culture and 
distributed the certificates and stipend to the trainees. A 
group discussion was also held with the MPEDA officials 
and the trainees to clear various doubts on the subject. 

Distribution of certificates to the participants

Dr. P. Sreenivasulu, Assistant Director, MPEDA addressing the participants

ప్రచార కారయాక్రమాలోలూ భాగింగా, మార్చ 20 న కరా్ణటకలోని 
ఉడిపి జిలాలూ కుిండపూర్ లో “సస్్టనబుల్ ఆకావాకల్చర్ 

అిండ్ డైవరసుఫికేషన్ లో బిఎమ్ పిలను సీవాకరించడిం” పై సదస్సు 
నిరవాహించారు. ఉతతుర కన్నడ జిలాలూ విజాఞా్యన్ కేింద్ర గౌరవ కారయాదర్శ 
డాక్టర్ వి. కె. నాయక్ ఈ కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించారు. రైతుల 
ప్రయోజనాల కోసిం ఇలాింట కారయాక్రమాలు నిరవాహించడానికి 
ఎింపిఇడిఎ చసిన కృషిని ప్రశింసిించారు. “ఉప్పునీట ర్యయాల 
పెింపకిం మరయు వైవిధ్యాకరణ ఇటీవలి సాింకేతికతలు” అనే 
అింశింపై ఆయన  ప్రసింగ్ించారు.
బేలాలోని కరా్ణటక వెటర్నరీ అిండ్ ఫిషరీస్ సైనెసుస్ విశవావిదాయాలయిం, 
అింకోలా, మ్రైన్ ఫిషరీస్ రీసర్్చ సింటర్ అిండ్ ట్రైనిింగ్ సింటర్ 
అసిస్టింట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ చింద్రకాింత్ లిింగాధాింట్ హారెవాసి్టింగ్ 

అడావానెసుస్ ఇన్ ఆకావాకల్చర్ - సీడ్ సలెక్న్ పై సమినార్ లో ముఖయా 
అతిధిగా ఉపనాయాసిం ఇచా్చరు. బెింగళూరులోని హ్సర్గట్ట అసిస్టింట్ 
ప్రొఫెసర్ ఎఫ్.ఆర్.ఐ.సి (ఐ) శ్రీ మింజజప ఎన్, శ్రీమతి అింజనదేవి, 
మతసు్య శాఖకు చిందిన శ్రీ చింద్రశేకర్ అసిస్టింట్ డైరెక్టరులూ క్డా ఈ 
కారయాక్రమానికి హాజరై రైతుల నుిండి సిందేహాలను స్పష్టిం చశారు.
ఎల్. వన్నమీ మరయు బయోఫోలూక్ వయావస్థలో ఇటీవలి సాింకేతిక 
పరజాఞానాని్న డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ విజయకుమార్ వివరించారు. 
ఎల్. వన్నమీ సాగులో శుదిధి కరామెగారిం, జలాశయాలు మరయు 
బయోసక్యారీ యొకక్ ప్రాముఖయాతను ఆయన నొకిక్చపా్పరు. 
ఆకావాకల్చర్ నిషేధిించబడిన యాింటీబయాటక్సు వ్డవద్దని సలహా 
ఇచా్చరు. అభుయాదయ రైతు అయన ఎిం. తమమెయయా దేవ్డిగా 
వ్యాధి వ్యాపితు, అమమెకపు ధర సరగా లేకపోవడిం, పింట నష్్టనికి 

సిథిరమైన ఆక్వకల్చర్ మరయు డైవరస్ఫిక్షన్ కోసం BMP లను 
స్్వకరంచడంపై సెమినార్

సాగు నమోదుపై ఎింపెడా అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి. శ్రీనివ్స్లు 
తరగతులు నిరవాహించారు. ఆకావాకల్చర్ యొకక్ వ్యాధి నిరవాహణ 
మరయు వైవిధ్యాకరణపై ఎింపెడా జూనియర్ టెకి్నకల్ ఆఫ్సర్ శ్రీ కె. 
రామాింజనేయులు వివరించారు. పశి్చమ గోదావర జిలాలూ NaCSA 
ఫ్ల్డ్ మేనేజర్ శ్రీ శ్రీనివ్స్ ఆకావా సొసైటీ ఏరా్పటు మరయు దాని 
ప్రయోజనాల గురించి వివరించారు.
చివర రోజు, బదువ గ్మ సర్పించ్ ఆర్.రాధ గారు పాల్్గనా్నరు. 
ఎింపెడా కు ధనయావ్దాలు తెలిపారు. చివరరోజున గ్రూప్ డిసక్షన్ 
నిరవాహించారు. బిఎింపి పద్దతులు అనుసరించిందుకు తీస్కోవ్లిసున 
చరయాలను తెలియజేశారు. శిక్ణ పొిందినవ్రకి సర్టఫికెటలూ తో పాటు.. 
స్్టఫిండ్ పింపిణీ చశారు.
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Seminar on Adoption of BMPs for 
sustainable aquaculture and diversification

As a part of the promotional activities, a seminar 
on “Adoption  of BMPs in Sustainable Aquaculture 
and Diversification” was organized at Kundapur, 

Udupi district, Karnataka on March 20.  Mr. Vijayakumar 
Yaragal, Deputy Director, MPEDA welcomed the dignitaries 
and explained the objective of the programme. Dr. V. K. 
Nayak, Honorary Secretary, Uttar Kannada Jilla Vigyan 
Kendra   inaugurated the programme and appreciated 
the efforts taken by MPEDA for conducting similar 
programmes for the benefit of farmers. He delivered 
lecture on “Recent technologies in brackish water shrimp 
farming and diversification.”
 
Dr. Chandrakant Lingadhant, Assistant Professor, Marine 
Fisheries Research Centre and Training Centre, Karnataka 
Veterinary and Fisheries Sciences University, Bela, 
Ankola Taluk delivered the guest lecture on Advances 
in Aquaculture - Seed Selection to Harvesting.  Mr. 
Manjjapa N., Assistant Professor FRIC (I), Hesargatta, 
Bangalore, Mrs. Anjanadevi  and Mr. Chandrashekar 
Assistant Directors from Fisheries Department  were 
also present at the function and clarified doubts from 
the farmers.

Mr. Vijayakumar, Deputy Director explained recent 
technology in L. vannamei and biofloc system. He 
emphasized the importance of effluent treatment plant, 
reservoirs and biosecuriy in L. vannamei  farming and 

advised not to use any banned antibiotics in aquaculture 
farms. 

M. Thammayya Devadiga, a progressive farmer, spoke 
on problems faced by farmers such as disease outbreak, 
poor sale price and absence of insurance to crop loss. 
Farmers also demanded that MPEDA may look into matter 
such as financial assistance – subsidy, electricity tariff 
on agriculture rate should be as per Andhra Pradesh state 
policy, speedy issues of Coastal Aquaculture Licenses.

Mr. Vijayakumar, Deputy Director cleared doubts and 
advised famers to give presentation of demands and 
suggestion for better and sustainable development in 
aquaculture for better progress.

During his presidential address, Mr. Ibrahim and Mr. 
Krishnaprasad Shetty, Director, Malpefresh Marine 
Export Ltd. spoke on responsibility of farmers during 
culture period which are the primary producers. They 
also explained about importance of the value added 
marine product as well as HCCAP to be implemented 
in the processing plants, peeling shed, shrimp and fish 
farms and shrimp hatchery. As many as fifty-five farmers, 
feed dealers, aqua input suppliers and officials from 
Fisheries Departments concerned participated. The 
programme concluded with vote of thanks by Mr. S. M. 
Shirodkar, Junior Technical Officer, MPEDA.

Mr. Vijayakumar, Deputy Director, MPEDA addressing the farmers

ఆక్వకల్చర్ దృశయాిం

శిక్ణలో పాల్్గన్నవ్రకి సర్టఫికెటలూ ప్రధానిం

రైతులను ఉదే్దశిించి ప్రసింగ్స్తున్న ఎింపెడా డిపూయాటీ డైరెక్టర్ మిస్టర్.విజయ్ కుమార్
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బీమా లేకపోవడిం వింట రైతులు ఎదుర్క్ింటున్న సమసయాలపై 
మాటాలూడారు. ఆర్థక సహాయిం - సబిసుడీ, వయావసాయ రేటుపై విదుయాత్ 
స్ింకిం ఆింధ్రప్రదేశ్ రాషట్ర విధానిం, తీర ఆకావాకల్చర్ లైసనుసుల 
యొకక్ వేగవింతమైన సమసయాలు వింట అింశాలను ఎింపిఇడిఎ 
పరశీలిించాలని రైతులు కోరారు.డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ విజయ్ కుమార్ 
రైతుల సిందేహాలను తొలగ్ించి, పురోగతి కోసిం ఆకావాకల్చరోలూ 
మ్రుగైన మరయు సి్థరమైన అభివృదిధి కోసిం తీస్కోవ్లిసున చరయాలను 
స్చిించారు. 
తన అధయాక్పోనాయాసింలో, ఇబ్రహిం మరయు మాలె్ప ఫ్రెష్ మ్రైన్ 
ఎక్సు పోర్్ట లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కృష్ణప్రసాద్ శెట్ట రైతుల బాధయాతలను 

గురుతుచశారు. ప్రాధమిక ఉత్పతితుదారులు. ప్రాససిింగ్ పాలూింటులూ, 
ప్లిింగ్ షెడ్, ర్యయాలు మరయు చపల పెింపకిం మరయు ర్యయాల 
హ్చరీలలో అమలు చయాలిసున విలువ ఆధారత సముద్ర ఉత్పతితు 
యొకక్ ప్రాముఖయాత మరయు హెచ్ సిసిఎపి గురించి వివరించారు. 
యాభై-ఐదు మింది రైతులు, ఫ్డ్ డీలరులూ, ఆకావా ఇను్పట్ 
సరఫరాదారులు మరయు సింబింధిత మతసు్య శాఖ అధికారులు 
ఇిందులో పాల్్గనా్నరు. ఎింపెడా జూనియర్ టెకి్నకల్ ఆఫ్సర్ శ్రీ 
S. M. శిరోదక్ర్ కృతజఞాతలు, విందన సమర్పణలో కారయాక్రమిం 
ముగ్సిింది.

కోల్ కతాలోని ఎింపిఇడిఎ ప్రాింతీయ విభాగిం మార్చ 20 
నుించి 23 వరకు పశి్చమ బెింగాల్ లోని సీఫుడ్ ప్రాససిింగ్ 

సింస్థలలో పనిచసే సాింకేతిక సిబ్ింది కోసిం హెచ్ ఐసిసిపి శిక్ణా 
కారయాక్రమాని్న నిరవాహించిింది.
పశి్చమ బెింగాల్ లోని ఫుడ్ ప్రాససిింగ్ ఇిండసీట్రస్ అిండ్ హార్టకల్చర్ 
విభాగిం డైరెక్టర్ జె.కె. ఐకత్ ఈ కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించారు. 
పశి్చమ బెింగాల్ ప్రాింతింలోని సీఫుడ్ ఎక్సు పోర్టర్సు అసోసియేషన్ 
(SEAI) అధయాక్షుడు రాజరషి బెనరీజి; SEAI పశి్చమ బెింగాల్ 
ప్రాింతీయ కారయాదర్శ శ్రీ తాజ్ మహమెద్ క్డా మాటాలూడారు. 

స్రక్తమైన మతసు్య ఉత్పతితులో ప్రతయాక్ింగా పాలుపించుకున్న 
మతసు్య ఎగుమతి కోసిం ఉదే్దశిించిన పరశ్రమలో కావాలిటీ కింట్రోల్ 
సిబ్ింది యెకక్ కీలక పాత్ర మరయు బాధయాతలను వకతులిందరూ 
ప్రసాతువిించారు. 
ఈ కారయాక్రమిం 1996 నుిండి ఎింపెడా నిరవాహసోతుింది. ఇది 
107వ శిక్ణా కారయాక్రమిం. దేశింలోని మతసు్య పరశ్రమకు చిందిన 
2900 మింది 
సాింకేతిక సిబ్ిందికి 
ఇప్పటవరకు శిక్ణ 
ఇచి్చింది. ఎింపెడా 
పశి్చమ బెింగాల్ లో 
ఇలాింటవి 13 
కారయాక్రమాలను 
నిరవాహించిింది. ప్రస్తుత శిక్ణా కారయాక్రమానికి 17 సింస్థలకు 
ప్రాతినిధయాిం వహస్తున్న 25 మింది హాజరయాయారు. ఈ సషనలూను 
డిపూయాటీ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎస్. ఎస్. ష్జీ మరయు అసిస్టింట్ డైరెక్టర్ వి. 
విన్ద్ పరయావేక్ణలో నిరవాహించారు.

స్ఫుడ్ HACCP శిక్షణ కరయాక్రమం
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Seafood HACCP training programme

MPEDA Regional Division, Kolkata organised 
HACCP Training programme for the technical 
personnel working in the seafood processing 

establishments in West Bengal from March 20 to 23. 

Mr. J.K. Aikat, Director, Department of Food Processing 
Industries and Horticulture, West  Bengal inaugurated 
the programme. Mr. Rajarshi Banerji, President, Seafood 
Exporters’ Association (SEAI), West Bengal Region; 
and Mr. Taj Mohammed, Secretary, SEAI West Bengal 
Region also spoke during the occasion. All the speakers 
emphasised the vital role and responsibility of the QC 

personnel in the seafood industry who are directly 
involved in the production of safe seafood meant for 
export.

This programme was the 107rd training programme 
that MPEDA conducted since 1996 and over 2900 
technical personnel from the seafood industry in the 
country have been trained so far. MPEDA organised 13 
such programmes earlier in West Bengal. Twenty-six 
candidates representing 17 establishments attended 
the current training programme. The sessions were 
handled by Mr. S. S. Shaji, Deputy Director and Mr. V. 
Vinod, Assistant Director.

A view of the trainees and faculty

Mr. Rajarshi Banerji, President, SEAI, West Bengal 
region address the gathering

Mr. J K Aikat inaugurating the training programme
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క్వలిటీ ఫ్ింట్

శిక్ణ పొిందుతున్న మరయు అధాయాపకుల చిత్రమాలిక

శిక్ణా కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించిన మిస్టర్.జె.కె.ఐకిత్

శిక్ణా కారయాక్రమాని్న ప్రారింభిించిన మిస్టర్.జె.కె.ఐకిత్
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ప్రపంచ మారెకెటోలే రొయయాల ధరలు పడిపోయనా భారత మతస్్య 
ఎగుమత్లు 13% పెర్గాయ

స్ఫుడ్ ఎగుమత్లు: ఇయు డిమాండ్ ను నిలబెట్్టకోవడానికి, కొతతు విజిలెన్స్, 
మరయు పరీక్షా విధానాలను అవలంబిస్తుననీ భారత్ మతయాస్ పరశ్రమ.

2017-18 మొదట 10 నెలలోలూ భారతదేశిం 5.64 బిలియన్ 
డాలరలూ విలువైన మతసు్య ఉత్పతుతులను ఎగుమతి చసిింది. ఇది 

ఏడాది క్రితిం 4.98 బిలియన్ డాలరలూతో పోలిసేతు, 13.27 శాతిం వృదిధి 
రేటును నమోదు చసిింది.
ప్రధానింగా ర్యయాలు ఉత్పతితు చసే దేశాల నుిండి అధిక సరఫరా 
మరయు కఠినమైన పరీక్షా ప్రమాణాలు ఉన్నప్పటకీ ఎగుమతులోలూ 
పెరుగుదల కనిపిించిింది. పరమాణాల వ్రీగా, భారతదేశిం జనవర 
వరకు 1,085,378 టను్నల మతసు్య ఉత్పతుతులను ఎగుమతి చసిింది. 
ఇదే ఆర్థక సింవతసురింలో 954,744 టను్నలు రవ్ణా జరగ్ింది. 
వృదిధిరేటు 13.68 శాతింగా ఉింది.
“ర్యయాల ఉత్పతితు చసే ప్రధాన దేశాల నుిండి సరఫరా  పెరగ్ింది. 
నిలవా ర్యయాల ఉత్పతుతులలో యాింటీబయాటక్ అవశేష్లను 
గురతుించడానికి EU విధిించిన కఠినమైన పరీక్షా విధానాల వలలూ ప్రపించ 
మారెక్టలూలో ధరలు తగా్గయ. అయనా భారతీయ మతసు్య సింపద 
ఎగుమతులోలూ పెరుగుదల కనిపిసోతుింది. ఈకెవాడార్, అరెజిింటీనా వింట 
దేశాల నుిండి పోటీ గట్టగా ఉింది. అని ది మ్రైన్ ప్రొడక్్టస్ ఎక్సు పోర్్ట 
డెవలప్ మ్ింట్ అథారటీ చైరమెన్ డాక్టర్ ఎ జయతిలక్ ఐఎఎస్ అనా్నరు.
“అయనప్పటకీ, మేము ఎగుమతి రింగింలో వృదిధి వేగాని్న 
కొనసాగ్ించగలిగాము, ఇది భారతదేశ మతసు్య రింగిం యొకక్ 
సామరాధి్యనికి నిదర్శనిం అనా్నరు. ఎగుమతి-ఆధారత సేింద్రీయ 
ర్యయాల ఉత్పతితు కోసిం చరయాలు తీస్కుింటున్నటు్ట తెలిపారు. 
ఆకావాకల్చర్ పెించడానికి మరయు నాణయాత లేని ఉత్పతుతులు 

నియింత్రిించడానికి మరని్న వ్యాహాలు అమలు చస్తునా్నమనా్నరు.
యుఎస్, సౌత్ ఈస్్ట ఆసియా మరయు ఇయు ప్రధాన 
దిగుమతిదారులుగా కొనసాగుతునా్నయ. అటు జపాన్ నుిండి 
క్డా డిమాిండ్  ఇటీవల కాలింలో గణనీయింగా పెరగ్నటు్ట 
నివేదికలునా్నయ.
ఫ్రోజెన్ ర్యయాలు సముద్ర ఉత్పతుతుల విభాగింలో అతయాధికింగా 
ఎగుమతి అవుతోింది. 42.05 శాతిం వ్టా కలిగ్ ఉింది. 
విదేశీమారకింలో ముఖయాింగా డాలరలూ ఆదాయింలో 69.95 శాతిం 
వ్ట సొింతిం చస్కుింది.
1.917 బిలియన్ డాలరలూ విలువైన 203,837 టను్నల భారతీయ 
మతసు్య సింపదను అమ్రకా దిగుమతి చస్కుింది.  డాలర్ పరింగా 
33.99 శాతిం వ్టాతో ప్రధాన దిగుమతిదారుగా భారత్ నిలిచిింది. 
అయతే ఫ్రోజెన్ ర్యయాల ఎగుమతి వరుసగా 6.98 శాతిం మరయు 
పరమాణిం మరయు డాలర్ విలువలో 3.26 శాతిం తగ్్గింది.
డాలర్ పరింగా 49.38 శాతిం వ్టాతో బాలూక్ టైగర్ ర్యయాలకు 
జపాన్ ప్రధాన మారెక్ట్ గా అవతరించిింది. ఆ తరువ్త అమ్రకా 
(18.09 శాతిం), సౌత్ ఈస్్ట ఆసియా (15.06 శాతిం) ఉనా్నయ. 
భారతీయ మతసు్య పరశ్రమకు నాలుగో అతిపెద్ద మారెక్ట్ అయన 
జపాన్ దిగుమతులు 17.51 శాతింగా ఉనా్నయ. డాలర్ పరింగా 6.7 
శాతిం పెరగ్ింది.

యూరోపియన్ యూనియన్ నుిండి సీఫుడ్ కోసిం 
నిరింతరిం డిమాిండ్ ఉింది. అయతే దీనిని 

నిలబెటు్టకోవడానికి విజిలెన్సు మరయు పరీక్లను మ్రుగుపరుసోతుింది. 
భారతదేశిం సరకొతతు చరయాలను తీస్కుింటోింది. అవసరమైన 
నాణయాతా ప్రమాణాలకు అనుగుణింగా ఉిండేలా అని్న చరయాలు 
తీస్కుింటున్నటులూ యురోపియన్ యూనియన్ కు భరోసా ఇస్తుింది. 
ర్యయాల కొనుగోలుదారులలో EU ప్రధాన మారెక్టోలూ ఒకట.
”నమూనాల పరీక్ను 10 శాతిం నుిండి 50 శాతానికి పెించాలని EU 
నిర్ణయిం తీస్కుింది. నాణయాత పరీక్లలో విఫలమైన సరుకులను బాలూక్ 
లిస్్టలో పెట్ట ఎగుమతి చసేవ్రపై చరయాలకు ఆదేశిసోతుింది. దీింతో 
నాణయాత లేని ఉత్పతుతులను నియింత్రిించడానికి విజిలెన్సు మరయు 
సీఫుడ్ పరీక్లను మ్రుగుపరచడానికి ప్రాధానయాత ఇస్తునా్నరు. 

ఈ చరయాలపై భారతదేశిం నుిండి ఎగుమతి తనిఖీ మిండలి (ఇఐసి) 
అధికారులు ఈయూలో తమ సహచరులకు వివరణాతమెక ప్రదర్శన 
ఇచా్చరు. ”అని ప్రభుతవా అధికార బిజినెస్ లైన్ తో చపా్పరు.
దేశిం అమలుచసిన సీఫుడ్ కోసిం ట్రేసిబిలిటీ సాఫ్్ట వేర్ మరయు 
తనిఖీలను నిరవాహించడానికి కొతతు పదధితులపై సమాచారాని్న 
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఫర్ హెల్తు అిండ్ ఫుడ్ సేఫ్్ట (డిజి సాింటే) 
అధికారులతో పించుకోబడుతుింది. ఇది ఆరోగయాిం ఆహార బద్రత 
మరయు EU కమిషన్ విధానాలకు బాధయాత వహస్తుింది. 
ఈ నెల చివరోలూ బ్రససుల్సు లో జరగే గోలూబల్ సీఫుడ్ షో సిందర్ింగా ఈ 
సమావేశిం జరుగుతుింది ”అని అధికార తెలిపారు. ఇది సాధారణ 
సమాచార మార్పడిలో భాగిం. అయతే ఈ సింవతసురిం భారతదేశిం 
మించి ముద్ర వేయడిం చాలా ముఖయాిం. ఎిందుకింటే తనిఖీలు 

వ్ర్తు పటం
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మరయు బాలూక్-లిసి్టింగ్ పై నిబింధనలను కఠినతరిం చయడిం దావారా 
భారతదేశిం నుిండి ఎగుమతులపై EU తన అసింతృపితుని వయాకతుిం 
చసిింది.
భారతదేశిం నుిండి మతసు్య ఉత్పతుతులను పరీక్ించడానికి నమూనా 
పరమాణాని్న 10 శాతిం నుిండి 50 శాతానికి పెించాలని EU 
తీస్కున్న నిర్ణయిం భారతదేశ సముద్ర ఆహార ఎగుమతిదారులు 
వయాతిరేకిస్తునే ఉనా్నరు. అదే సమయింలో వియతా్నిం మరయు 
బింగాలూదేశ్ వింట ఇతర దేశాలకు చిందిన ఉత్పతుతులపై 10 శాతిం 
ఉించడిం అనాయాయమని వ్దిించారు. తప్పు చసిన ఎగుమతిదారునికి 
EU ఒక హెచ్చరక ఇవవాడిం తప్పు లేదు. కానీ సరుకు ఎగుమతిదారుని 

పూరతుగా నిషేధిించడింపై అభయాింతరాలునా్నయ. 
“EIC ఈ రెిండు వ్దనలను EU లో ఇింతకుముిందు చర్చించిింది. 
అయతే మళ్ళీ అదే చస్తుింది” అని అధికార ఆిందోళన వయాకతుిం చశారు.
భారతదేశ సముద్ర  ఉత్పతుతుల ఎగుమతులు 2016-17లో 6.12 
బిలియన్ డాలరలూకు పెరగాయ, అింతకుముిందు సింవతసురింలో ఇది 
5.57 బిలియన్ డాలరలూ నుిండి 9.83 శాతిం పెరగ్ింది. దేశిం నుిండి 
సముద్ర ఉత్పతుతుల ఎగుమతులోలూ 18 శాతిం EU వ్టా కలిగ్ ఉింది. 
బెలిజియిం, నెదరాలూిండ్సు మరయు స్పయన్ అగ్రసా్థనింలో ఉనా్నయ.

చపల ఉత్పతితుని పెించ ప్రయత్నింలో దక్ణ భారతదేశింలో కొతతుగా 
ఏర్పడిన తెలింగాణ 2018-19 ఆర్థక సింవతసురింలో 820 

మిలియన్ చపల సీడ్సు విడుదల చయాలని నిర్ణయించిింది. 
తెలింగాణ టుడే నుిండి వచి్చన నివేదిక ప్రకారిం, చపల ఉత్పతితులో 
30 శాతిం వృదిధిని 350,000 మ్ట్రిక్ టను్నలకు సాధిించడానికి 
తెలింగాణ చరయాలు దోహదపడతాయని రాషట్ర ప్రభుతవా మతసు్యశాఖ 
మింత్రి తలసాని శ్రీనివ్స్ యాదవ్ అనా్నరు.

ఇటీవల ముగ్సిన ఆకావా ఎక్సు 2018 కారయాక్రమింలో మాటాలూడిన 
మింత్రి, ప్రస్తుతిం రాషట్రింలో 271,000 మ్ట్రిక్ టను్నల చపల ఉత్పతితు 
జరుగుతుిందని.. 2017-18 ఆర్థక సింవతసురింలో 510 మిలియన్ 
చపల సీడ్సు తెలింగాణలో పింపిణీ చసినటులూ చపా్పరు.

ఒక అించనా ప్రకారిం, గోదావర, కృష్ణ రెిండు పెద్ద నదులతో 
తెలింగాణ దేశింలో మూడవ అతిపెద్ద నీట వనరులను కలిగ్ ఉింది. 
77 పెద్ద, మధయా మరయు చిన్న జలాశయాలునా్నయ. చపల ఉత్పతితుకి 
ఉపయోగ్ించ 24,100 చరువులు క్డా రాషట్రింలో ఉనా్నయ.
రాబోయే సింవతసురాలోలూ రాషట్రిం అనేక నీటపారుదల ప్రాజెకు్టలను 
సిద్దిం చస్తుిందని.. ఇవి చపల ఉత్పతితుని క్డా పెించుతాయని మింత్రి 
చపా్పరు. మతసు్య, పశుసింవరధిక శాఖ కారయాదర్శ సిందీప్ కుమార్ 

స్లాతునియా ఈ కారయాక్రమింలో మాటాలూడుతూ, తలసర వినియోగిం 
కేవలిం 7 కిలోలు, జాతీయ సగటు తలసర 11 కిలోలుగా ఉింది. 
రాషట్రింలో చపట్టన ప్రతేయాక చరయాలతో ఈ అింతరాని్న పూరస్తుిందనా్నరు. 
ప్రస్తుతిం, రాషట్రింలో చపల డిమాిండ్ ను తీర్చడానికి, తెలింగాణ ఇతర 

భారతదేశంలోని తెలంగాణ 2018-19లో ఒక బిలియన్ స్డ్స్ వేసింది.
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India’s Telangana to release close to 
one billion seedlings during 2018-19

The newly crafted state in South India, Telangana, has 
decided to release 820 million fish seedlings during 
the 2018-19 financial year in an effort to increase fish 
production, state officials said.

The state government’s fisheries minister Talasani 
Srinivas Yadav said that the release will help Telangana to 
achieve 30-percent growth in fish production to 350,000 
metric tons, according to a report from Telangana Today.

The minister, while speaking at the recently concluded 
AquaEx 2018 event, said that currently, the state produces 
271,000 metric tons, with 510 million fish seedlings 
distributed across the Telangana during the 2017-18 
fiscal year.

As per an estimate, Telangana has India’s third largest 
inland water resources with two big rivers, Godavari 
and Krishna, passing through its territories along with 
77 large, medium, and small reservoirs. The state also 
has 24,100 tanks which are used for fish production.

The minister said that in the coming years, the state 
will be adding several irrigation projects that will also 

increase fish production as well.

Fisheries and Animal Husbandry Secretary Sandeep 
Kumar Sultania said at the event that the state’s fish 
per capita consumption is just 7 kg, compared to the 
national average of 11 kg per capita. The increase 
in fish seedlings will fill this gap, as well as increase 
fish output, Sultania said. Currently, to meet state fish 
demand, Telangana is importing fish from other states.

If the production is more than can be consumed, 
Telangana can also export to other states where there 
are huge demands, Sultania added.

The state is also implementing an Integrated Fisheries 
Development Scheme (IFDS) with a budgeted outlay of INR 
10 billion (USD 153 million, EUR 125 million) to enhance 
fish seed production, offer harvesting and marketing 
support, and facilitate infrastructure development.

Telangana is creating new fish markets, where fish 
can be sold in proper hygienic conditions. The state is 
also organising fish events and expositions, where new 
developments in the fisheries sectors will be displayed.

-www.business-standard.com
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An awareness programme on ‘Fishing capacity 
management of trawl fishery’ was conducted on 28 
March, 2018 at Cochin Fisheries Harbour, Thoppampady, 
Ernakulam district as part of the institute project titled, 
‘Modelling studies for estimation of revenue based 
capacity and valuation of selected fishing systems and 
fish supply chain analysis’. Dr. V.K. Sajesh, Scientist, 
welcomed the gathering and Mrs. P. Jeyanthi, Scientist 
explained on the importance of the project. Dr. M.P. 
Remesan, Principal Scientist delivered a talk on ‘Plastic 
menace and it’s ill effects at sea and discussed about 
the technological intervention to reduce the hazard. In 
recent times, over-fishing and unscientific fishing activities 

have resulted in some kind of climatic changes which 
ends up with irreversible effects in fishery. Expressing 
concern over the dwindling fisheries resources and 
their possible reasons, he highlighted that plastic 
ultimately affects the sea bottom and the flora and 
fauna population resulting in deterioration of fisheries 
resources.  A demonstration on collection of waste in sea 
and bringing back to shore using net bag was conducted 
to sensitize the trawl boat operators. The programme 
was very interesting which created an awareness among 
the fishermen towards fishing capacity management 
and fish supply chain analysis.

A new business model for solar dried fish products, has 
been introduced in Cochin, by a start-up firm ‘M/s.Aabbaa 
Fish Products’ with the support of ICAR-Central Institute 
of Fisheries Technology (ICAR-CIFT), Cochin. The dry 
fish store opened at Chambakara St. James Church 
shopping complex on 10th April, 2018 is definitely an 
ideal choice for dry fish lovers. The design of the store, 
the products, and the display settings, suits the new 
age retailing business, and the store is the first of its 
kind in Kerala. M/s. Aabbaa  Fish Products is expected 
to revamp the dry fish delicacies which are favoured by 
majority of the Keralites. All the products sold here are 
scientifically processed using the energy efficient and 
eco-friendly solar dryers developed by ICAR-CIFT. The 
quality of the solar dried fish is extremely good in terms 

of hygiene, retention of nutrients, aroma and taste, as it 
eliminates all the disadvantages of conventional open 
sun drying, and are free from attack of dust, dirt, rain, 
insects and microorganisms. Lower and uniform levels 
of moisture can also be achieved for products from 
solar dryer when compared to the conventionally dried 
products. ICAR-CIFT provided all the technical support 
and guidance to this firm, through the Agri-Business 
Incubation (ABI) Centre operating at the Institute. The 
new store at Chambakara market was inaugurated by 
Mr. P. T. Thomas, MLA in presence of Mr. V. P. Chandran, 
Corporation Councillor, Dr. C. N.  Ravishankar, Director, 
ICAR-CIFT, Dr. Manoj P. Samuel, Head, Engineering 
Division, ICAR-CIFT and Dr. George Ninan, Principal 
Investigator, ABI Centre.

-CIFT

ICAR–CIFT conducts awareness programme on 
‘Fishing Capacity Management of Trawl Fishery’

Business model for 
solar dried fish products established

-CIFT

2018 మార్చ 28 న ఎరా్నకుళిం జిలాలూలోని తోప్పింపాడిలోని కొచి్చన్ 
ఫిషరీస్ హార్ర్ లో ఇనిసి్టటూయాట్ ప్రాజెకు్టలో భాగింగా  ‘ట్రాల్ 

ఫిషరీ ఫిషిింగ్ కెపాసిటీ మేనేజ్ మ్ింట్’ పై అవగాహన కారయాక్రమిం 
నిరవాహించబడిింది. ఆదాయ ఆధారత సామరా్థ్యని్న అించనా 
వేయడానికి మరయు ఫిషిింగ్ సామరధి్యిం మరయు అధయాయనిం 
సరఫరా ఛైన్ సిస్టమ్ అనాల్ సిస్ వింట అింశాలపై అవగాహన 
కలి్పించారు. శాస్రీవేతతు డాక్టర్ వి.కె.సాజేష్ ఈ కారయాక్రమానికి సావాగతిం 
పలికారు. ఈ ప్రాజెకు్ట ప్రాముఖయాతపై శాస్రీవేతతు శ్రీమతి పి. జయింతి 
వివరించారు. డాక్టర్ ఎిం.పి.రామేశన్ ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట ‘పాలూసి్టక్ 
వయారా్థలు, సముద్రింపై ప్రభావిం వింట అింశాలతో పాటు ఇటీవలి 

కాలింలో, ఓవర్ ఫిషిింగ్ మరయు శాసీ్రీయత లేకుిండా జరుగుతున్న 
చపల వేట వలలూ ప్రమాదాలకు వివరించారు.
వ్తావరణ మారు్పలకు దారతీసోతుింది. ఇది మతసు్య సింపదను 
తగ్్గస్తుింది. క్షీణిస్తున్న మతసు్య వనరులు మరయు వ్టకి గల 
కారణాలపై ఆిందోళన వయాకతుిం చశారు. పాలూసి్టక్ సముద్రపు 
అడుగుభాగాని్న ప్రభావితిం చస్తుిందని మరయు మతసు్య వనరులు 
క్షీణిించిన ఫలితింగా వృక్జాలిం మరయు జింతుజాలాని్న ప్రభావితిం 
చసాతుయని గురుతుచశారు. సముద్రింలో వయారా్థలను సేకరించడిం 
మరయు నెట్ బాయాగ్ ఉపయోగ్ించి తిరగ్ ఒడుడ్కు తీస్కురావడింపై 
అవగాహన కలి్పించారు. 

కొచి్చన్ లోని ఐసిఎఆర్-సింట్రల్ ఇనిసి్టటూయాట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ 
టెకా్నలజీ (ఐసిఎఆర్-సిఫ్్ట) సహకారింతో సోలార్ దావారా 

ఎిండిన చపల ఉత్పతుతుల కోసిం కొతతు వ్యాపార నమూనాను కొచి్చన్ లో 
ప్రారింభ సింస్థ ‘ఎిం / ఎస్.అబా్ ఫిష్ ప్రొడక్్టస్’ ప్రవేశపెట్టింది. 10 
ఏప్రిల్, 2018 న చింబకర సయింట్ జేమ్సు చర్చ ష్పిింగ్ కాింపెలూక్సు 
లో ప్రారింభిించిన డ్రై ఫిష్ సో్టర్ ఖచి్చతింగా చపల ప్రియులకు అనువైన 

ఎింపిక అవుతుింది. సో్టర్ రూపకల్పన, ఉత్పతుతులు మరయు ప్రదర్శన 
సరకొతతు రటైలిింగ్ వ్యాపారానికి సరపోతాయ. కేరళలో ఈ సో్టర్ 
మొదటది. అబా్ ఫిష్ ప్రొడక్్టస్ కేరళ్యులలో ఎకుక్వమింది ఇష్టపడే 
రుచికరమైన పదారాధిలను డ్రై ఫిష్ మళ్లూ మళ్లూ కోరకుింటునా్నరు. 
ఇకక్డ విక్రయించ అని్న ఉత్పతుతులు ICAR-CIFT చ అభివృదిధి 
చయబడినవి. సామర్థ్యిం మరయు పరాయావరణ అనుక్ల సోలార్ 

 ‘ట్రాల్ ఫిషరీ యొకకె ఫిషంగ్ కెపాసిటీ మేనేజ్ మెంట్’ లో
ఐ.సి.ఎ.ఆర్-సి.ఐ.ఎఫ్.టి. అవగాహన కరయాక్రమానినీ నిర్వహణ

సోలార్ డ్రైడ్ ఫిష్ ఉత్పతితు మరయు నిర్వహణ, వ్ణిజయా నమూనా

రాష్ట్రాల నుిండి దిగుమతి చస్కుింటోింది.
ఉత్పతితు వినియోగిం కింటే ఎకుక్వ ఉింటే, తెలింగాణ భారీ డిమాిండులూ 
ఉన్న ఇతర రాష్ట్రాలకు క్డా ఎగుమతి చయగలదని స్లాతునియా 
ఆశాభావిం వయాకతుిం చశారు.
చపల వితతునాల ఉత్పతితుని పెించడానికి, పింట కోత మరయు 
మారెక్టింగ్ సహాయాని్న అిందిించడానికి మరయు మౌలిక 
సదుపాయాల అభివృదిధికి 10 బిలియన్ డాలరలూ (153 మిలియన్ 

డాలరులూ, యూరో 125 మిలియనులూ) బడెజిట్ వయాయింతో రాషట్రిం సమగ్ర 
మతసు్య అభివృదిధి పథకాని్న (ఐఎఫ్ డిఎస్) అమలు చసోతుింది.
తెలింగాణ కొతతు చపల మారెక్టలూను సృషి్టసోతుింది. ఇకక్డ చపలను 
సరైన పరశుభ్రమైన పరసి్థతులలో అమమెవచు్చ. చపల కారయాక్రమాలు 
మరయు ప్రదర్శనలను క్డా రాషట్రిం నిరవాహసోతుింది. ఇకక్డ మతసు్య 
రింగాలలో కొతతు పరణామాలు చోటుచస్కుింటునా్నయ. 
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హిలాస్ ఏసెస్ పోషక పరీక్ష

డ్రైయర్ లను ఉపయోగ్ించి శాసీ్రీయింగా ప్రాసస్ చయబడతాయ. 
డ్రై ఫిష్ నాణయాత పరశుభ్రత, పోషకాలు, స్గింధింతో పాటు రుచి 
పరింగా చాలా మించిది.  ఎిందుకింటే ఇది సాింప్రదాయబద్దింగా 
ఎిండలో డ్రై చసే విధానింలోని ప్రతిక్లతలను అధిగమిస్తుింది. 
మరయు దుముమె, ధూళి, వరషిిం, కీటకాలు మరయు స్క్ష్మజీవుల దాడి 
నుిండి విముకితు కలిగ్స్తుింది. సాింప్రదాయకింగా ఎిండిన ఉత్పతుతులతో 
పోలి్చనప్పుడు సోలార్ డ్రై ఫిష్ ఉత్పతుతులకు తకుక్వగాన్ మరయు 
సమరీతిలో తేమ శాతిం ఉింటుింది. ఇనిసుటిటూయాట్ లో పనిచస్తున్న 

అగ్రి-బిజినెస్ ఇింకుయాబేషన్ (ఎబిఐ) సింటర్ దావారా ఐసిఎఆర్-సిఫ్్ట 
సింస్థకు అని్న రకాలుగా సాింకేతిక సాయిం మరయు మార్గదర్శకాలను 
అిందిించిింది. చింబకర మారెక్టోలూ కొతతు దుకాణాని్న ఎమ్మెలేయా శ్రీ పిట 
థామస్, కార్్పరేషన్ కౌనిసులర్ వి.పి.చింద్రన్, ఐసిఎఆర్-సిఫ్్ట డైరెక్టర్ 
డాక్టర్ సిఎన్ రవిశింకర్, ఐసిఎఆర్ ఇింజనీరింగ్ విభాగిం హెడ్ డాక్టర్ 
మన్జ్ పి. శామూయాల్ కలిసి ప్రారింభిించారు. -సిఫ్్ట , ఎబిఐ సింటర్ 
ప్రినిసుపల్ ఇనెవాసి్టగేటర్ డాక్టర్ జార్జి నినాన్ క్డా హాజరయాయారు.

10 సింవతసురాల పరశోధన ప్రయత్నిం తరావాత స్మారు 100 
వరక్ తినదగ్న పోషకాలు కలిగ్న చప జాతులను వివరించ 

డేటాబేస్ ను భారతదేశిం తొలిసారగా శాస్రీవేతతులు రూపొిందిించారు.
న్యాట్రిఫిష్ఇన్ అనే డేటాబేస్, ఇిండియన్ కౌనిసుల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ 
రీసర్్చ ఆధవారయాింలో ఒక ప్రాజెక్్ట క్రిింద దేశవ్యాపతుింగా ఉన్న మించినీరు, 
చలలూట నీరు, ఉప్పునీరు మరయు సముద్ర చపల పోషక ప్రొఫైల్సు 
ను డాకుయామ్ింట్ చస్తుింది. భీమాతుల్, భువనేశవార్, కొచి్చ మరయు 
ముింబైలోని సింస్థలతో సహకరించిన బరాక్ పూర్ లోని ఐసిఎఆర్-
సింట్రల్ ఇన్ లాయాిండ్ ఫిషరీస్ రీసర్్చ ఇనిసి్టటూయాట్ శాస్రీవేతతులు దీనిని 
రూపొిందిించారు. విశేలూషణ పోషకాహారలోపాని్న ఎదురోక్వడింలో 
సాింప్రదాయ బియయాిం మరయు చపల వింటకిం యొకక్ ప్రాముఖయాతను 
తెలియజేసిింది. 
వ్ర డేటాబేస్ చప పదారాధిలోలూ ప్రోటీనులూ, ఒమేగా -3 కొవువా ఆమాలూలు 
మరయు విటమినులూ మరయు ఖనిజాలు వింట స్క్ష్మపోషకాల 
పరమాణాలను లెకిక్ించిింది
“హలాసు, లేదా ఇలిష్ మాచ్, ఒమేగా -3 కొవువా ఆమాలూలకు ఉతతుమమైనవి. 
తరువ్త సారడ్నెస్ మరయు కోయ” అని బరాక్ పూర్ ఇనిసి్టటూయాట్ 
ప్రినిసుపల్ సైింటస్్ట మరయు ప్రాజెక్్ట కోసిం నేషనల్ కోఆరడ్నేటర్ బిమల్ 
ప్రసన్న మొహింతి తెలిపారు.
చపలను వ్రానికి రెిండుసారులూ తినడిం వలలూ గుిండె జబు్ల ప్రమాదాని్న 
తగ్్గించవచ్చని అనేక అధయాయనాలు స్చిించాయ. న్యాట్రిఫిష్ఇన్ 
డేటాబేస్ కు దారతీసిన విశేలూషణ ఆరోగయా-సే్నహపూరవాక పాల్అన్  
శాచురేటెడ్ కొవువా ఆమాలూల సా్థయలు - డోకోసాహెకేసున్యక్ ఆమలూిం 
మరయు ఐకోసాపెింటెన్యక్ ఆమలూిం - జాతుల మధయా మారుతూ 
ఉింటాయ.
హలాసు (టెనులోసా ఇలిష్) లోని మొతతుిం కొవువాలో అసింతృపతు కొవువా 
ఆమాలూలు 57% ఉింటాయ. ఇతర జాతుల కనా్న హలాసులో కిండరాల 
కొవువా శాతిం ఎకుక్వగా ఉన్నిందున, ఈ చప అసింతృపతు కొవువా ఆమాలూల 
సగటు రోజువ్రీ అవసరాలను తీర్చడింలో క్డా గణనీయింగా 

దోహదపడుతుిందని శాస్రీవేతతులు ఫుడ్ కెమిసీట్ర పత్రికలో తెలిపారు.
చపలలో, ఎలోలూఫిన్ టూయానాలో అతయాధిక ప్రోటీన్ సాింద్రత (100 
గ్ముకు 23.9 గ్ ప్రోటీన్) ఉన్నటులూ కనుగొనా్నరు. బింబాయ డక్ లో 
కనీసిం (100 గ్ములకు 8.2 గ్) ఉనా్నయ.
సాధారణింగా తినే చపలలో, భెటక్ (లేట్సు కాలాక్రఫెర్), కరీమీన్ 
(ఎట్రోపలూస్ స్రటెనిసుస్) మరయు హలాసులో 20% పైగా ప్రోటీనులూ 
ఉనా్నయ.
ప్రధాన కార్్పస్ - రోహు (లాబియో రోహత), మిరగాల్ (సిరహోనస్ 
మృగాల) మరయు కాటాలూ (కాటాలూ కాటాలూ) - కాింటాయ 15 నుిండి 16% 
ప్రోటీన్.
దేశింలోని మించినీట వనరులలో విసతుతృతింగా కనిపిించ చిన్న సవాదేశీ 
చపలోలూ ఖనిజాలు మరయు విటమినులూ సమృదిధిగా ఉనా్నయని మరయు 
“స్క్ష్మపోషక లోపాలను ఎదురోక్వడింలో సహాయపడవచు్చ” అని 
డేటాబేస్ క్డా చూపిస్తుిందనా్నరు మొహింతి. వీటలో ముఖయాింగా 
మూడు చపలు - పుతి (అింబిలూఫారింగోడాన్ మోలా), మౌరాలా 
(పుింటయస్ సోఫోర్) మరయు దధిక (ఎసోమస్ డాన్రికస్) - 
ముఖయాింగా విటమినులూ ఎ, డి, ఇ మరయు కె అధికింగా ఉనా్నయని 
అధయాయనాలు చబుతునా్నయ.
బరాక్ పూర్ ఇన్ సి్టటూయాట్ సవాదేశీ చపలపై దృషి్ట సారించిింది.  ప్రోటీన్, 
కేలరీలు మరయు స్క్ష్మపోషకాల యొకక్ ప్రతాయామా్నయ వనరులుగా 
ప్రోతసుహించాలిసున అవసరిం ఉిందని శాస్రీవేతతులు భావిస్తునా్నరు.
ఈ చపలను ఎముకలు మరయు తలతో సహా పూరతుగా తిింటుింటారు. 
పెద్ద చపల కింటే ఎకుక్వ సాింద్రతలో ఖనిజాలను అిందిించ అవకాశిం 
ఉిందని అిందుకే ఇష్టింగా తిింటారని అింటునా్నరు. మొహింతి మరయు 
అతని సహచరులు తమ పేపర్ లో పేర్క్నా్నరు.
వినియోగదారులు, డైటీషియనులూ, వైదుయాలు మరయు ఫుడ్ పాలసీ పాలూనర్ ల 
ఉపయోగిం కోసిం డేటాబేస్ ఉదే్దశిించబడిింది. చపల వినియోగిం 
దావారా పోషకాహారాని్న ప్రోతసుహించడానికి ప్రయతి్నస్తున్న న్యాట్రిఫిష్ 
1000 అని పిలువబడే అింతరాజితీయ సహకార కారయాక్రమింలో చరాలని 
బరాక్ పూర్ ఇనిసి్టటూయాట్ ను ప్రపించ బాయాింకు దృషి్టని ఆకరషిించిింది.
ప్రపించ ఆహార భద్రత కోసిం చస్తున్న క్రుషికి మరయు అని్న ప్రభుతావాలకు 
అదు్తమైన మరయు దూరదృషి్టతో కలిగ్న పరశోధన మరయు 
అభివృదిధికి డేటాబేస్ ఎింతో ఉపయోగపడుతుిందని సీనియర్ ప్రపించ 
బాయాింక్ అధికార అభివర్ణించారు.
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Hilsa aces nutrient test
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Scientists have generated India’s first database that 
describes the nutritional composition of about 100 edible 
fish species through a 10-year-old research effort they 
say has endorsed the supremacy of the hilsa.

The database, NutriFishIn, documents the nutritional 
profiles of freshwater, coldwater, brackish-water and 
marine fish from across the country under a project 
supported by the Indian Council of Agricultural Research.
Scientists at the ICAR-Central Inland Fisheries Research 
Institute, Barrackpore, who collaborated with institutions 
in Bhimtal, Bhubaneswar, Kochi and Mumbai, say their 
analysis has vindicated the significance of the traditional 
rice-and-fish dish in combating malnutrition.

Their  database 
has quantified the 
amounts of proteins, 
omega-3 fatty acids 
and micronutrients 
such as vitamins 
and minerals in fish 
species.

“The hilsa, or ilish 
maachh, is among 
the best for omega-3 
fatty acids, followed 
by sardines and 
the koi,” said Bimal 
Prasanna Mohanty, 
Principal Scientist at 
the Barrackpore institute and the National Coordinator 
for the project.

Several studies had suggested that eating fatty fish 
twice a week helps reduce the risk of heart disease. The 
analysis leading to the NutriFishIn database has shown 
that the levels of health-friendly polyunsaturated fatty 
acids - docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic 
acid - vary across species.

Unsaturated fatty acids make up about 57% of the total 
fat in the hilsa (Tenualosa ilisha). As the fat content of the 
muscle is much higher in the hilsa than in other species, 
this fish can also contribute significantly to meeting the 
average daily requirement of unsaturated fatty acids, 
the scientists said in the journal Food Chemistry.

Among the fish sampled, the yellowfin tuna was found 
to contain the highest concentration of protein (23.9g 
protein per 100g), while Bombay Duck contained the 

least (8.2g per 100g).

Among commonly consumed fish, the bhetki (Lates 
calcarifer), the karimeen (Etroplus suratensis) and the 
hilsa contain over 20% protein.

The major carps - the rohu (Labeo rohita), the mrigal 
(Cirrhinus mrigala) and the catla (Catla catla) -- contain 
15 to 16% protein.

Mohanty said the database also shows that the small 
indigenous fish found widely across the country’s 
freshwater resources are rich in minerals and vitamins 
and “may help combat micronutrient deficiencies”.

Three of these fish - the 
puti (Amblypharyngodon 
mola), the mourala 
(Puntius sophore) and 
the dadhika (Esomus 
danricus) - are particularly 
rich in vitamins A, D, E 
and K, the studies have 
shown.

The Barrackpore institute 
is now focusing on the 
small indigenous fish, 
which the scientists 
believe need to be 

promoted as alternative sources of protein, calories 
and micronutrients.

These fish are eaten whole with their bones and head 
and are therefore likely to contribute minerals in higher 
concentrations than larger fish, Mohanty and his 
colleagues have said in their paper.

The database is intended for use by consumers, dieticians, 
physicians and food policy planners. It has drawn the 
attention of the World Bank, which has invited the 
Barrackpore institute to join an international collaborative 
initiative, called NutriFish1000, that seeks to promote 
nutrition through the consumption of fish.

A senior World Bank official described the database as 
“an excellent and visionary” research-and-development 
platform that could be exposed to governments across 
the world to advance global food security.

- www.telegraphindia.com
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Researchers have estimated that a 52% increase in 
animal production would be required to meet the dietary 
needs of the global population by 2050. 

A new study from the University of California Santa 
Barbara has found that farming fish is the most feasible 
way to satisfy the growing demand for protein without 
placing too much strain on the environment.

Animal agriculture takes up large areas of land, uses 
massive amounts of energy, and results in harmful 
greenhouse gas emissions. The amount of cropland 
needed for raising animals could be significantly reduced 
with the development of more aquatic farming, or 
aquaculture.

The research from UC Santa Barbara is the first land-
use analysis to focus on aquaculture. The findings of 
the study show that fish farming has great potential for 
improved food security and land conservation.

“While aquaculture can add some pressure because – 
ultimately – it is a food production system, our study 
demonstrates the relative amount is minuscule compared 
to terrestrially farmed animals,” said lead author Halley 
Froehlich. “Aquaculture is not going to be the main strain 
on future crop feed and land use. It is – and will likely 
continue to be – terrestrial livestock.”  
  
The researchers set out to compare how much land 

would be required to grow the seven most common 
crops used to feed livestock and farmed fish under 
several scenarios between now and 2050.

The experts modelled a business-as-usual scenario where 
meat consumption continues to rise at the current rate 
compared to fish consumption. 
They also modelled two scenarios where aquaculture 
meets the increasing demands of the global population 
by 2050 and eliminates the need to raise more terrestrial 
animals for food.

The study revealed that replacing additional land animal 
production with fish production could save between 729 
and 747 million hectares of land globally. 

This area of land is twice the size of India, which is the 
seventh largest country in the world.

The research demonstrates how critical of a role that 
food choices will play in the future of biodiversity. Habitat 
loss, which is largely driven by land use changes, is the 
biggest threat to biodiversity.

“The expansion of agriculture across the world is driving 
most species extinctions and the dramatic loss of 
ecosystems,” said study co-author Claire Runge. “This 
is only going to increase into the future. Aquaculture 
offers one way to reduce some of this pressure on our 
natural landscapes, wild places and wildlife.”

- www.earth.com

Farming fish can improve 
global food security and conserve land

2050 నాటకి ప్రపించ జనాభా యొకక్ ఆహార అవసరాలను 
తీర్చడానికి జింతు ఉత్పతితులో 52% పెరుగుదల అవసరమని 

పరశోధకులు అించనా వేశారు.
కాలిఫోర్నయా విశవావిదాయాలయిం శాింటా బార్రా నుిండి వచి్చన ఒక 
కొతతు అధయాయనిం, పరాయావరణింపై ఎకుక్వ ఒతితుడిని కలిగ్ించకుిండా 
ప్రోటీన్ కోసిం పెరుగుతున్న డిమాిండ్ ను తీర్చడానికి చపలను 
పెింపకిం అతయాింత మ్రుగైన పద్దతి అని కనుగొనా్నరు.
జింతుఆహారసాగుకు ఎకుక్వ విసీతురణిం అవసరిం అవుతుింది. భారీ 
మొతతుింలో శకితుని ఉపయోగ్చాలిసు ఉింటుింది. మరయు హానికరమైన 
గ్రీనౌహోస్ వ్యు ఉదా్గరాలకు దారతీస్తుింది. జింతువులను 
పెించడానికి అవసరమైన పింట భూములను జల వయావసాయిం 
లేదా ఆకావాకల్చర్ అభివృదిధితో గణనీయింగా నష్్టలను, ముప్పును 
తగ్్గించవచు్చ.
యుసి శాింటా బార్రా పరశోధనలో ఆకావాకల్చర్ లో భూమి 
వినియోగింపై దృషి్ట పెట్టింది. చపల పెింపకిం మ్రుగైన ఆహార 
భద్రత మరయు భూ సింరక్ణకు గొప్ప సామరా్థ్యని్న కలిగ్ ఉిందని 
ఈ అధయాయనిం ఫలితాలు చూపిస్తునా్నయ.
“ఆకావాకల్చర్ కొది్దగా ఒతితుడిని కలిగ్స్తుింది, ఎిందుకింటే - చివరకి 
- ఇది ఆహార ఉత్పతితు వయావస్థ. అయతే భూసింబింధమైన జింతు 
సాగుతో పోలిసేతు మైనస్ గా ఉింది. అని ప్రధాన రచయత హాల్ 
ఫ్రోహలూచ్ చపా్పరు. “భవిషయాతుతులో క్రాప్ ఫ్డ్ మరయు భూ 
వినియోగానికి ఆకావాకల్చర్ ప్రధానింగా మారుతుింది.
ఇప్పుడు మరయు 2050 మధయా పోషకాల కోసిం 
సాగులో ఏడు అతయాింత సాధారణ పింటలను పిండిించడానికి 

ఎింత భూమి అవసరమో పోల్చడానికి పరశోధకులు ప్రయతా్నలు 
చస్తునా్నరు.
చపల వినియోగింతో పోలిసేతు మాింసిం వినియోగిం ప్రస్తుత రేటులో 
పెరుగుతూనే ఉింది.
2050 నాటకి ఆకావాకల్చర్ ప్రపించ జనాభా యొకక్ పెరుగుతున్న 
డిమాిండలూను తీర్చగల రెిండు దృశాయాలను వ్రు రూపొిందిించారు. 
ఆహారిం కోసిం ఎకుక్వ భూసింబింధమైన జింతువులను పెించ 
అవసరాని్న  తగ్్గసాతురు.
జింతుసాగును తగ్్గించి... చపల ఉత్పతితు చయడిం దావారా 
ప్రపించవ్యాపతుింగా 729 మరయు 747 మిలియన్ హెకా్టరలూ భూమిని 
కాపాడుకోవచ్చని అధయాయనిం వెలలూడిించిింది.
ఈ భూభాగిం ఇది ప్రపించింలో ఏడవ అతిపెద్ద దేశిం అయన 
భారతదేశింతో పోలిసేతు రెిండు రెటులూ ఎకుక్వ.
భవిషయాతుతులో జీవవైవిధయాింలో ఆహార ఎింపికలు ఏలాింట పాత్ర 
పోషిసాతుయో పరశోధన చూపిసోతుింది. భూ వినియోగ మారు్పల 
దావారా ఆవ్స ప్రాింతాల నష్టింతో పాటు.. జీవవైవిధాయానికి అతిపెద్ద 
ముప్పు.
“ప్రపించవ్యాపతుింగా వయావసాయ విసతురణ చాలా జాతుల మరయు 
పరాయావరణపరింగా నష్్టనికి కారణమవుతోింది” అని అధయాయనిం 
సహ రచయత కె్లూర్ రనే్గ చపా్పరు. సహజ ప్రకృతి దృశాయాలు, అడవులు 
మరయు వనయాప్రాణులపై ఈ ఒతితుడిని తగ్్గించడానికి ఆకావాకల్చర్ 
మించి మార్గిం అవుతుిందనా్నరు.”

చపల పెంపకం ద్్వర్ ప్రపంచ ఆహారభద్రతతో పాట్ మరయు 
భూమిని పరరక్ంచుకునే అవకశం

వ్ర్తు పటం
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ఎంపెడా ప్రచురణలు మరయు మాసపత్రికల ధరల జాబితా
క్రమసంఖయా   వివర్లు       ధర (రూ..)

  పిరయడికల్స్ 

1  ఎింపెడా న్యాస్ లెటర్ –  ఏడాది చిందా రుస్ిం      1000.00

  సాధారణ- ప్రచురణలు 

2  ఎక్సు పోర్టర్సు డైరెక్టరీ – డిజిటల్ సి.డి.      50.00

3  ఇిండియన్ సీ ఫుడ్ – ప్రోడక్్ట కేటలాగ్      150.00

4  కాఫ్ టేబుల్ బుక్        900.00

  ఆరనీమెంటల్ ఫిష్ – ప్రచురణలు 

5  ఆర్నమ్ింటల్ ఫిష్ బ్రీడర్సు / ట్రేడరసు డైరెక్టరీ     25.00

6  వ్టర్ కావాలిటీ ఇన్ ద ఆర్నమ్ింటల్ ఆకావాటక్ ఇిండసీట్ర    125.00

7  ఇింటరే్నషనల్ ట్రాన్సు పోరు్ట ఆఫ్ ఫిష్ ఇన్ ద ఆర్నమ్ింటల్ ఆకావాటక్ ఇిండసీట్ర  125.00

8  లైవ్ ఫుడ్ కల్చర్సు ఫర్ ది ఆర్నమ్ింటల్ ఆకావాటక్ ఇిండసీట్ర    125.00

9  బయో సక్యారటీ  ఇన్ ది ఆర్నమ్ింటల్ ఆకావాటక్ ఇిండసీట్ర     125.00

10  లివిింగ్ జూయాయల్సు –ఏ హాయాిండ్ బుర్ ఆన్ ఫ్రెష్ వ్టర్ ఆర్నమ్ింటల్ ఫిష్  150.00

 ఆక్వ కల్చర్ – పబిలేక్షన్స్ 

11  డిసీజ్ ఇన్ బ్రాకిష్ వ్టర్ ఆకావాకల్చర్      100.00

12  డిసీజ్ ఆఫ్ కల్చర్డ్ ష్రిమ్సు అిండ్ ప్రాన్సు ఇన్ ఇిండియా    100.00

13  బ్రీడిింగ్, సీడ్ ప్రొడక్న్ & ఫారమెింగ్ ఆఫ్ మడ్ క్రాబ్    50.00

14  హ్చరీ సీడ్ ప్రొడక్న్ & ఫారమెింగ్ ఆఫ్ కోబియా - ఇనిసుయేటవ్సు   50.00

APFISHTECH-2018
ICAR- సింట్రల్ ఇనిసుటిటూయాట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెకా్నలజీ, కొచి్చన్ 
అిండ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ టెకా్నలజీస్, (ఇిండియా), SOFT 
(I), కొచి్చన్ సింయుకతుింగా ‘APFISHTECH-2018’ ను 
నిరవాహించిింది. ఇది భారత మతసు్య మరయు ఆకావాకల్చర్ లో 
అవకాశాలు మరయు సవ్ళలూను ఆింధ్రప్రదేశ్ నే ఉదే్దశిించి 
పరషక్రించడానికి ఒక సదస్సు ప్రతేయాక స్చనలు చసిింది. ఈ 
సదస్సును విశాఖపట్నింలో 2018 మార్చ 23-24 తేదీలలో 
నిరవాహించారు. సీఫుడ్ ఎక్సు పోర్టర్సు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇిండియా 
ప్రెసిడెింట్ శ్రీ వి. పదమెనాభిం ఈ సదస్సును ప్రారింభిించి బుక్ ఆఫ్ 
అబాసుట్రక్్టస్ విడుదల చశారు. ఉత్పతితు వయాయాని్న తగ్్గించడానికి మతసు్య 
రింగానికి వయావసాయ హోదా కలి్పించాలిసున అవసరిం ఉిందని 
ఆయన కోరారు. యాింటీబయాటక్ తిరసక్రణల గురతుించదగ్నది 
మరయు ప్రాధానయాత ప్రాతిపదికన పరషక్రించాలిసున సవ్లు 
అసలు సమసయా అనా్నరు. దీనిని నియింత్రిించలేకపోతే 40,000 

కోటలూ విలువైన ఎగుమతులపై ప్రభావిం పడుతుిందనా్నరు. మతసు్య 
రింగింలో ఉన్న భాగసావాముల స్సి్థర వృదిధికి అవగాహన కలి్పించాలిసున 
అవసరాని్న గురుతుచశారు. మతసు్య రింగిం ఎదుర్క్ింటున్న సవ్ళులూ 
భారీగా ఉనా్నయని, దీనికి అదు్తమైన ఫలితాలను సాధిించడింలో 
సహాయపడే అభిప్రాయాల మార్పడి అవసరమని ఉదాఘాటించారు. 
ప్రభుతవా సా్టర్టప్ కారయాక్రమాలను ఉపయోగ్ించి మతసు్య పరశ్రమలో 
యువకులను ప్రోతసుహించాలనా్నరు. భువనేశవార్, ఐసిఎఆర్-
సింట్రల్ ఇనిసుటిటూయాట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వ్టర్ ఆకావాకల్చర్ (ఐసిఎఆర్-
సిఫా) డైరెక్టర్ డాక్టర్ జె. కె. స్ిందరయ్ గౌరవ అతిథిగా పాల్్గనా్నరు. 
పింట ఉత్పతితులో నీటని ఆర్థకింగా ఉపయోగ్ించడింపై ఆయన 
ప్రసాతువిించారు. ఆవిషక్రణలు, స్సి్థరత విషయింలో రాజీ 
పడక్డదని నొకిక్ చపా్పరు. ఆకావా రైతులపై విశావాసిం ఉించాలని 
మరయు ఆర్థక ప్రయోజనాల కోసిం దేశీయ సాింకేతిక పరజాఞానాని్న 
ఉపయోగ్ించాలని ఆయన స్పష్టిం చశారు.                   -CIFT
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