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தசி ீரில் ப ஆாய்ச்சி ற்றும் அதிிருத்ி முகாம 

 

1. றறுணகல் 

ஶசற ீரில்ப ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற னகரஷரணட (NARA - ரர) 
இனங்ஷகில் ீர்ரழ் பங்கபின் ஆரய்ச்சற, அதிினத்ற ற்றும் ஶனரண்ஷ 
வசற்தரடுகறக்கும் அஷண எனங்கறஷக்கும் வதரறுப்னகறக்குரண திரண ஶசற 
றறுணரக உள்பட. ரரரணட ீன்திடி றஷக்கபத்றன் ஆரய்ச்சற திரிவு 
றுசலஷப்ன ஊடரக 1981 ஆம் ஆண்டு றறுப்தட்டட. றுசலஷப்ன வசல்னஷந னெனம் 
ஆரய்ச்சற திரிவு என்றுடணரண ஆரய்ச்சற றறுணரக கரக்ஷகீவு, ட்டக்குபி, வகரறேம்ன-
15 இல் உள்ப ரர ற்ஶதரஷ பரகத்றல் இனந் ீன் வரறல்டேட்த றறுணம் 
என்றுடன் தரரறன்நத்றன் தின்ணர் றனத்ப்தட்ட சட்டத்றன் கலழ் ஶசற ீரில் ப 
னகரஷ சட்டத்றன் (54 ம் திரிவு 1981 ம் ஆண்டு) ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் 
அதிினத்ற னகரஷ (32 ம் இனக்கம் 1996) சட்டத்றல் ஶசர்க்கப்தட்டட. தின்னம் தரர்ஷ, 
ஶரக்கம், குநறக்ஶகரள் / ஶரக்கங்கறடன் இந் றறுணரணட கடற்வநரறல் ற்றும் 
ீரில் பங்கள் அதிினத்ற அஷச்சறன் கலழ் என சட்ட அஷப்தரக வசல்தடுகறன்நட. 

டஶரக்கு 

O ீரில் ப அதிினத்ற அநறில் ஆரய்ச்சற, அற்நறன் தரடகரப்ன, ற்றும் 
ஶனரண்ஷ ஶதரன்நற்றுக்கரண தி றறுணரக இனக்க ஶண்டும். 

ட தரர்ஷ 

O அநறில் ற்றும் வரறல்டேட்த அநறவு ற்றும் ப அடிப்தஷடகஷப தன்தடுத்ற 
ீரில்ப டஷநில் ஶசற அதிினத்ற சம்தந்ரண திச்சறஷணகறக்கு னடஷரண 
ீர்வுகஷப ங்கல். 

னக்கற ஶரக்கங்கள் ற்றும் அஷப்தின் வசல்தரடுகபரண, 

O ஶசற அதிினத்ற றட்டங்கஷப வசல்தடுத் அநறில் ற்றும் வரறல்டேட்த 
றனத்டங்கஷப தன்தடுத்றம், ற்றும் அற்நறன் உறுறப்தரடும். 

O ீர் உிரிணம், ீர்ரற்ந உிரிணங்கபின் அஷடரபப்தடுத்றம், றப்தீடு வசய்றம், 
றர்ரகம் வசய்றம் ற்றும் ஆரய்ச்சற டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பல். 

 O ீரில்ப அதிினத்ற வரடர்தரண ிகரங்கபிறம், அற்நறன் சுண்டல் 
திச்சறஷணகள் சம்தந்ரக, ஶனரண்ஷ ஶதரன்நற்றுக்கரண ஆஶனரசஷண ஶசஷகஷப 
ங்குல். 

 O ீரில்ப ற்றும் வரடர்னஷட தரடங்கபில் அநறில் ஆரய்ச்சற கல்கஷப 
வபிிடுடம், வரகுத்ல், தப்னல்கஷப ஶற்வகரள்பல். 

 O கடற்வநரறல் ீரில் ப டஷநகள் வரடர்தரண திற்சறகஷப ங்குல். 
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ஆலம் சமத 

ஆறம் சஷதில் றனத்ப்தட்ட 32 ம் இனக்க 1996 ம் ஆண்டு சட்டத்றற்கஷ 54 ம் 
இனக்க 1981 ஶசற ீரில் வள    ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற னகரஷ 
றுசலஷப்ன சட்டம் னெனம் (08) அறனக உறுப்திணர்கள் ற்றும் ட்டு (08) வசற்குறே 
உறுப்திணர்கஷப வகரண்டட. 

தின்னம் உறுப்திணர்கள் 2014 ஆம் ஆண்டு கரனத்றல் ஆறம் சஷத உறுப்திணர்கபரக 
திரற்நறணரர் ற்றும் கூட்டங்கள் ஷடவதற்நண 

ிிக்கப்தட்டுள்ப உறுப்திணர்கள் 

டரக்டர் ஸ். ஜற. சசுந் (வதப்ரி 2012 னல்) ஷனர் 

1. ஶதரசறரிர் டதிள்னை ம் டி தி ன்ணிரக்க உறுப்திணர் 

றன டன்ஸ்டன் வதர்ணரண்ஶடர உறுப்திணர் 

றன ஶக ன் ரிின்மறவதஶர (வதப்ரி 2014 ஷ) உறுப்திணர் 

றன ம் ஶஜ இர்ரத் னொற ஜவ்தர் உறுப்திணர் 

றன தி ன் ன் வதர்ணரண்ஶடர உறுப்திணர் 

றன வநரமரன் வதர்ணரண்ஶடர உறுப்திணர் 

றன ஸ்  சறநறரணந் (அக்ஶடரதர் 2014 னல்) உறுப்திணர் 

 
சசற்குல உறுப்திணர்கள் 
 
றன ச் ம் தி சற வயத் 
 

திப்தரபர் ரகம் (வரறடேட்த), கடற்வநரறல் ற்றும் 
ீரில் பங்கள் அதிினத்ற அஷச்சு 

ிரு ஸ் சூரிாாச்சி  திப்தரபர் ரகம் ‟ ரர 

1. றன றல் வயட்டிரரச்சற 
2.  

திப்தரபர் ரகம் கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில்பங்கள் 
அதிினத்றஅஷச்ச்சு 

2. ரிர் அட்றல் ன் வஜ தி 
வநரசரய்ஶர 

3.  

திப்தரபர் ரகம் / வசல்தரடுகள் - இனங்ஷககடற்தஷட) 

றன ம்  ஜற டசரரி திற திப்தரபர், ஶசற றட்டறடல் றஷக்கபம் 

3. கனரறற ஶக னறங்கம் (ப்ல் 
2014ஷ)  

றன அபஷதிப்தரபர், றன அபஷறஷக்கபம் 

4. றன றயரல் குர்ண (ஶ 2014 
ஷ) 

5.  

றன அபஷதிப்தரபர், றன அபஷறஷக்கபம் 

6. றன தி ம் னே உகரந்த்  
(வசப்வடம்தர் 2014 ஷ) 
 
 

றன அபஷதிப்தரபர், றன அபஷறஷக்கபம் 
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ிறுணகட்டமப்பு 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிறுணம் 

டரக்டர் ஸ்.ஜற. சசுந் ஷனரகவும், ற்றும்றன ஸ் சூரிரரச்சற ஆணர் இந் 
கக்கரண்டில் னஷநஶ திப்தரபர்ரகக வசல்தட்டணர். கட்டர வசல்தரடுகஷப 
கனத்றல் வகரண்டு என்தட ஆரய்ச்சற ற்றும் வரறல்டேட்த / ஶசஷகள் திரிவுகள் 
கரப்தட்டண, அஷரண, சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள், ீன்திடி வரறல்டேட்த, 
சனத்றில் அறனகம், உள்ரட்டு ீர்பங்கள் ற்றும் ீர் உிரிண பர்ப்ன, 
கண்கரணிப்ன ற்றும் றப்தடீு, கடல் உிரில், ஶசற கடனறல் ற்றும் கடல் சரர் 
ிஞ்ஞரண றறுணம், சனெக, வதரனபரர ற்றும் சந்ஷ ஆரய்ச்சற, அறுஷடதின் 

தி.ஆ.ற தணரதிட்டி 
(கறத்டஷந) 

 

ஆலம்சமத 

 
ஷனர்

 

 திப்தரபர் ரகம் 

 

திற திப்தரபர் ரகம் (ஆரய்ச்சறஅதிிருத்ி) 

 

றனரகதிரிவு 

 

றறப்திரிவு 

ஶசஷ ற்றும் 
டடிக்ஷக 

 

உள்ரட்டு ீர்பற்றும் 
ீர்உிரிண பர்ப்னப்திரிவு 

 

உள்பக 
கக்கரய்வு 

திரிவு 

 

சனெகவதரனபரரற்றும்

சந்ஷப்தடுத்ல்திரிவு 

 அறுஷடதின்சரர்வரறல்

டேட்தறறுணம் 

 
சனத்றில் 

கடனறல்ற்றும்கடல்சரர்

அநறில்திரிவு 

 சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் 
திரிவு 

 ீன்திடி வரறல்டேட்தப் 

திரிவு 

 

தி.ஆ.ற. கல்திட்டி 

தி.ஆ.ற கஶடரல்கஷன 
(ீர் வகரறேம்ன) 

 

தி.ஆ.ற வக்கஷ 
(ங்கரஷன) 

 

சட்டஅறகரரிவச
னரபர், ஆறம் 

சஷத 

ஶசறீரிக்கில் 

அறனகம் 

 
கண்கரணிப்ன ற்றும் 
றப்தீடு 

 

கடல் சரர் அரணிப்ன 

றஷனம் (ஶதனஷப) 
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சரர்வரறல் டேட்த றறுணம். ஆவுக்கரண திரிவுக்கள், றர்ரகம், ஶசஷகள் ற்றும் 
டடிக்ஷககள், றறப் திரிவுகள் ஶதரன்நண இனந்ண. 

தின்னம் அறகரரிகள் 2012 ஆம் ஆண்டின் ஶதரட திரிவுகபின் ஷனர்கள ர். 

ஆாய்ச்சி திரிவு 

றன ஸ்  ம் அஸ்ற சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் 
றன ன் தி தி னண்ிஶ ீன்திடி வரறல்டேட்தப் திரிவு 
றன ம்  ஆரிங்ச 
(01.01.2014-27.03. 
றன.  ன் டி வதஶர 
(28.03.2014-31.12.2014) 

கடனறல் அறனகம் 

டரக்டர் ி தயனரரச்சற உள்ரட்டு ீர்பங்கள் ற்றும் 
ீர்உிரிண பர்ப்ன 

டரக்டர் ஆர் ஆர் தி ல்வணி கடல் உிரில் பங்கள் 
டரக்டர் ரி. ஶக, டி வன்ணஶகரன் 
(01.01.2014-30.10.2014) 

றன ஸ் னே தி ஜறணரச 
(03.11.2014 ‟ 31.12.2014) 

சனத்றில் 

டரக்டர். ஜற  கஶணகரரச்சற அறுஷட தின்சரர் வரறல் டேட்த 
றறுணம் 

றனஶக ச் ம் ல் அனரல் சனெக வதரனபில் ற்றும் 
சந்ஷப்தடுத்ல் ஆரய்ச்சற 

றன  தி  ஶக குத்ண கண்கரணிப்ன ற்றும் றப்தீடு 

 
ஆவு தசமகள் திரிவுகள் 

றனற தி  ம் ஆர் சந்றஶசக 
(01.01.2014-10.11.2014) 
றனற ஆர்   ரி னொதசறங்க  
(05.11.2014 ‟ 31.12.2014) 

றர்ரகம் 

றனற ஜற டதல்னை ன் தித்ர 
(01.01.2014-06.07.2014) 
றன ன் ம் ஶக ஸ் ஞ்சறத்  
(07.07.2014-31.12.2014) 

றற 

றனற தி  ம் ஆர் சந்றஶசக 
(01.01.2014-30.09.2014) 
றன  ஶஜ ஜற ஸ் யரக்க 
(01.10.2014-31.12.2014) 

ஶசஷகள்ற்றும்டடிக்கள் 

றன ம் டி ஶசணரட்ண உள்பக கக்கரய்ரபர் 
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2. ஆாய்ச்சி சிநப்தம்சங்கள் 

 

கனாிிச்.ம்.தி. கித்சிநி, திி திப்தாபார் ாகம்-ஆாய்ச்சிற்றும்அதிிருத்ி திப்தாபர் 

கடல் ீன் பம்: இனங்ஷகின் சறநற ற்றும் வதரி கடல்கள் ீன்திடி ஶதரக்குகள் ற்றும் 
ரய்ப்னக்கள், வதரிகடல்கள் ற்றும் சறநற கடல்கள் வுத் பங்கள் ஶம்தடுத்டம் னள்பிில் 
தகுப்தரய்வு ற்றும் ீன்திடி தற்நற ஆரய்ச்சற கட்டுஷகள் ரரிக்கப்தட்டுள்பண. ஶறம் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கடல்ரழ் உிரிணங்கபரண ஷனக்கரனறகள் ற்றும் கறர்கள் (Cephalopods and rays) 
ஶதரன்நற்றுக்கு னெனக்கூற்று ஆய்வுகள் வசய்ப்தட்டு கடல் தரறட்டிகஷப தரனறண 
அஷடரபப்தடுத்ல் தற்நற என வநறனஷந தடிக்கப்தட்டண. ங்கரபிரிகுடரின் வதரி கடல்சரர் 
சுற்றுச்சூல் அஷப்தின் (BOBLME) றறனேினேடன் இண்டு றட்டங்கள் டத்ப்தட்டண. இனங்ஷகில் 
சுநர ீன் இணங்கபின் உிரிண தரடகரப்ன சம்தந்ரண ஶசற ஶஷனத்றட்டம் என்ஷந ஷவு 
வசய்ஶன இன் னக்கறரண ஶரக்கரக இனந்ட. ஶறம், ரழ் ரட்டத்றல் ீன ீச்சல் 
ண்டுகபின்(Portunus pelagicus)உிரில் வரஷக ற்றும்ீன்திடிீரண ஆய்வுகள் இனங்ஷகில் 

கடனண உவு ற்றுறரபர்கள் சங்கத்றன் றறனேினேடன் அக்ஶடரதர் 2014 இல்வரடங்கப்தட்டண. 
இந்றப் வதனங்கடல் டுணர ஆஷக்குறேின் ஶஷகறக்கு ற்த வதரி கடல்கள் சம்தந்ரண 
கல்கபின் டல்னறரண அநறக்ஷக ம் உர்த்ப்தட்டும் னகறன்நட. 

உள்ாட்டு ீர்பங்கள் ற்றும் ீர்உிரிண பர்ப்பு: Kapphaphycus alverezii, வற்குக் கஷ 

திஶசங்கபில் கடற்தரசற ரற்று ஶஷடகள் வற்நறகரக உனரக்கப்தட்டடடன் அன் ிஷகள் 
ிக அபில் ற்றும் சனெகம் சரர்ந் றட்டங்கறக்குரய் ரிஷசப்தடுத்ப்தட்டுள்பண. 
அரய்ச்சறக்கு னன்ணரக வசய்ப்தடுகறன்ந சறநற அபில் கரரட்டி பர்ப்ன தற்நற ஆரய்ச்சற 
ற்றும் அதிினத்ற டடிக்ஷககள் னத்பம் கபப்தில் வற்நறகரக றஷநவு வசய்ப்தட்டடடன் 
அற்நறன் கண்டுதிடிப்னகள் சனெகம் சரர் ற்றும் கரரட்டி பர்ப்தில் ஆர்ம் வகரண்ட 
வரறல்னற்சறரபர்கறக்கு ரற்நப்தட்டண. இணப்வதனக்க தனத்ஷ கண்டுதிடிக்கவும் ற்றும் 
குடம்தி தன உவூட்டல் னஷந ஆரய்ச்சற ஶசரஷணகள்கடனட்ஷடகறக்கு (Holothuria scabra) 
டத்ப்தட்டண. கடனட்ஷடகள் (Holothuria scabra) குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றற்குரி சறகள் ற்றும் 
அற்நறஷண சறஷணப்தடுத் டெண்டும் னஷநகறம் உனரக்கப்தட்டண. குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றனறனந்ட 
வதநப்தட்ட குடம்திகஷப தன்தடுத்ற சனர அடிப்தஷடினரண கடல் அட்ஷட ஷபப்ன னஷந 
இனங்ஷகில் னல் னஷநரக வரடங்கப்தட்டட. ஷகிடப்தட்ட கபிண் குறகபில் சனர 
அடிப்தஷடினரண உவு ீன் பர்ப்ன னஷநக்கரக குஷநந் வசனில் ீன் 
பர்ப்னக்கஷபஶற்வகரள்ற்கரக கபிண் குறகஷப வகரண்ட இந் தந் 
தகுறகஷபதன்தடுத்டன் சரத்றத் ண்ஷஷ கரண்தற்கரக வசய்ப்தட்டண. உர்ந் 
த்றனரண உஷ உனரக்குனரணட ீன்பர்ப்தின் பர்ச்சறக்கு றகவும் ஶஷரண கரி 
ணக் வகரண்டு னன்னுரிஷ ங்கப்தட்டட. உர்ந் த்றனரண அரட (42% னம்) வகரண்ட 
வகரடுர ீன் பர்ப்னக்கரண இனங்ஷக னொதர 165.00 வரடக்கம் 180.00 வசனில் உனரக்கப்தட்டட. 
வரட்டி டெய்ஷரக்கும் ீன் இணரணட உள்ரட்டு ீன்பத்டக்கு றகவும் வரல்ஷனரக 
ரநறிட்டட. அந் ீன்கபின் டெள் ீன் ன னெனரகதன்தட்டடடன் பர்ச்சறஷனேம்உச்சஷட 

ஷத்ட ன்று றனொதிக்கப்தட்டுிட்டட. ஆரய்ச்சறரணட அஶசரக இணத்டக்கு (Asoka Pethiya) 
சுற்றுச்சூல் ரற்நறஷப்தின் னெனம் வற்நறகரக ினத்ற வசய்ப்தட்டண. இணப்வதனக்க 

தரிஶசரஷணகள் ஆண்டு னறேடம் உள்ரட்டு ீர் அனங்கர ரரண Cryptocoryne இ கு 
வரடப்தட்டட. வண்னள்பி ஶரய் றஷனஷரணட இந் ஆண்டில் றக னக்கறரணரக இனந்ட. 
வண்னள்பிின்(WSSV) 175 ரறரிகள் ஆய்வுகூடத்றல் ஶசரஷண வசய்ப்தட்டடடன் ஶறம் 
ஆய்வுகள் இந் ஷஸ்கபின் ஶரஷ கட்டுப்தடுத்டற்கரக ஶரற்வகரள்பப்தடும். 
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ீன்திடி இந்ி சாில்நுட்தம்: ஆய்வுகபரணட கனம் ன ஷன / ீள் டென்டில் னெனரண 
ீன்திடினஷநனேடன் றக்கும் வதரனட்கஷப வகரண்ட கடஶனர ஷப ஷன ீன்திடி (கந்ன் ஷன 
னஷந) கஷப எப்திடுற்கரக டத்ப்தட்டட. இனடைற்று ன்தத்ற றே தடகுகள் ரறரிகபரக 
டுக்கப்தட்டண, இஷ (R), (R/G), (R/L) ண னென்று குறேக்கபரக திரிக்கப்தட்டண. தம் என்றுக்கு தடகு 
என்நறன் ீன்திடிரணட ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட னென்று திரிில் எவ்வரனஇணங்கறக்கும் 
றப்திடப்தட்டுள்பண. ஷப ஷனகபில் இபம் Katsuwonus pelamis ற்றும் Thunnus albacares 
ஶதரன்நணவும் அரணிக்கப்தட்டண. னள்பிி தகுப்தரய்வு னெனம் GL தடகுகள் ீன் திடிக்கப்தட்ட 
அஷப்ன னஷநரணட R ற்றும் R/G தடகுகள் இனந்ட ித்றரசரக இனந்ண ன்று வரிந்ட.  
தன ரள் தடகுகள் டஷநனகத்றல் இநங்கற ீன்கபின் அபில் 17 ீன் இணங்கள் வரத்ரக 
அஷடரபம் கரப்தட்டண. Decapterus russelli ,Elagatis bipinnulata, Coryphaena hippurusL ற்றும் Abalistes 
stellatus ஆணட தடகுகள் R ற்றும் R/G தடகுகபின் ீன்திடிரணட குநறப்திடத்க்க தங்கபிப்ன 
வசய்டள்பட. GL தடகுகபின் ீன்திடிில் இட தங்கபிப்ன கரட்டில்ஷன. ஷப ஷனகபில், னென்று 
தடகு திரிவுகபில் தல்ஶறு அபில் இணங்கபின் ீன் திடிில் வபிரண ித்றரசம் உள்பட. 
ஷப ஷனகபில், இபம் Katsuwonus Pelamis (16-45 வச.ீ. வரத் ீபம்) ற்றும் Thunnus albacares (15-60 
வச.ீ. வரத் ீபம்)  திடிதட்டண. R/RG/RL தடகுகபில் வரத் ீன்திடிில்சூஷ இணங்கள் 
கறட்டத்ட்ட 20% ஆகும். இந் ஷனகஷப வசல்தடுத்ப்தடும் எவ்வரன தனரள் ீன்திடி 
தடகுகபினள். இபம் சூஷீன்ஷப அறகரக வகரண்டுள்பண. வரத் டஷரண ீன்திடிகபின் 
அபரணட (ஶஷற்ந இனக்கு இணங்கள்) வரத் ீன்திடிகபின் ண்ிக்ஷகில் கறட்டத்ட்ட 
26%-27% ஆகும். அறனறனந்ட ஆழ்கடல் ஷப ஷனகஷப சுற்றுச்சூறக்கு ன்ஷனம் ீன்திடி 
ஷன இல்ஷன ன்று கூநனரம். இட றர்கரனத்றல் கடஶனர சூஷ ீன்திடிின் அபில் 
குஷநகுநவுக்கரண றகவும் னக்கற கரிரகனரம். ஶறம் ன்ணரீ் இநரல் அறுஷடக்கரண ீன்திடி 
அறுஷட ஷன வசய்ப்தட்டட ற்றும் ீர்த்ஶக்கங்கபில் சனெகங்கபின் தங்கபிப்னடன் 
ஶசரறக்கப்தட்டட. அன் வசல்தரடுகள் கண்கரிக்கப்தடுடடன் னன்ஶணற்நரணட ீன்திடி 
சனெகத்றல் இனந்ட வதற்றுக்வகரள்பப்தட்டண. 
 

சனத்றில்:சத்றில் அபவுனக்கள் சம்தந்ரண ஆய்வுகள் 2014 இன் ஶதரட இனங்ஷகின் 
கறக்கு ற்றும் வற்கு கடற்கஷில் வசங்குத்ரக டத்ப்தட்டண. : ஆய்வுகபரணட 1000 ீற்நர் ீர் 
ஆம் ஷ டத்ப்தட்டரறம் உப்னத்ன்ஷ, வப்தறஷன, அடர்த்ற ஶதரன்ந அபடீுகள் 150 ீற்நர் 
ஆம் ஷ தறவு வசய்ப்தட்டண. கடனறல் ஶற்வகரள்பப்தடும் வதனம்தரனரண ஶர்வு 
டடிக்ஷககள் 200 ீற்நர் ஆத்றனுள் குிந்ட கரரப்தடுஶ இந் ஆத்றஷண ஶர்வு 
வசய்ஷக்கரண கரரக இனந்ட. இன் னடிவுகள்கடனறன் றஷனிஷண அநறந்ட வகரள்ற்கும், 
றர்வுகூநல்கஷப சரிதரர்த்றக்கரண னஷநக்கும் (கரனறஷன, ீன் னனறண). கடனறல் ற்றும் 
கரனறஷன னன்ணநறிப்ன ஷதடங்கள் ஶசகரிக்கப்தட்ட வுகபின் அடிப்தஷடில் ரரிக்கப்தட்டண. 
சரத்றரண ீன்பங்கள் வரடர்தரண ரரந் றர்வுகூநல் ஷதடம், அநறக்ஷகரணட, 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ீன்ப டஷநனகங்கள் ற்றும் ீணர்கறக்கும் தப்தப்தட்டடண. கடல் ட்ட 
கிப்ன றஷனங்கபில் இனந்ட உண்ஷரண ந்த்டக்கரண கடல் ட்டத்றன் வுகபரணட 
ரரின் வதனங்கடல் கணிப்ன ஷத்றன் கடல் ட்டத்வு பத்டக்கு ரற்நப்தட்டண. ரரந் 
அஷன றஷன னன்ணநறிப்ன கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் அஷச்சு உள்பிட்ட உரி 
அறகரரிகறக்கு தனரக்கப்தட்டட. இத்வுகள் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டு இனங்ஷகஷ சுற்நற 
ீண்ட கரன கடல் ட்ட ஶறுதரடுகள் ஆரப்தட்டட. இனங்ஷகஷ சுற்நற கடல் றஷச 
ஶறுதரடுகள்இன்னும் சரிரக றறுப்தடில்ஷன.ற்ஶதரஷ னற்சறரக ஶகரஷட ற்றும் குபிர் 
ஷ கரனங்கபில் ங்கரப ிரிகுடர ற்றும் அதிக்கடல் தகுறகபில் கறக்கறந்ற கஷஶர 
ீஶரட்டங்கபின் (EICC) டத்ஷ ற்றும் டிங்கஷப றறுஶ அப்ஶதரனற்சறரக இனந்ட. 
இவ்ிசரஷ எவ்வரன ரனம்அப்தகுறகபில் கரப்தடுகறன்ந SVP சறுகல் ஶதரக்குகஷப 3 
சறுக்கறகஷப தன்தடுத்ற ஶற்வகரள்பப்தட்டட. ஶறம் றஷசின் ரறுதரடு, அங்கு கரப்தடும் 
ஶதரக்குகபில் வப்தறஷன ரறுதடும் ன்ஷஷ அபக்கும் கனி வதரறுப்தரக இனந்ட. 
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தசி ீபில் அலுனகம் (NHO) றனஶகரஷன ரறற ிபக்கப்தடங்கள்சம்தந்ரண 
ீரிக்கில் ஆய்வு என்று டத்ப்தட்டட. UKHO (கடற்தஷட ிபக்கப்தடங்கள்) னெனம் 
வபிிடப்தட்ட றனஶகரஷன டஷநனகம் ற்றும் றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் 
ிபக்கப்தடங்கபரணட அடகுனஷநகபற்ந இன ரறற ிபக்கப்தடங்கபரகும் அரட ரி 
ஆய்வுகள் ஶதரன்ந 100 னட தஷரணட. அந் ஆய்வுகள் னர்ரங்க னஷநகஷப தன்தடுத்ற 
டத்ப்தட்டண, ற்றும் IHO த்ஷ உறுற வசய் அந் இந் னஷந ஶதரடரணனன. அட .ம்.ஏ 
IMO SOLAS திகடணத்றன் அடிப்தஷடில் கடல் தரஷணரபர்கறக்கு ஶம்தடுத்ப்தட்டட கடல் 
கல்கஷப ங்குட ஶசற கடஷரகும். னற ஆய்வுகபின் அடிப்தஷடில்ஶ.ீ,அ ஆணட  
னற வபிடீுகபரக 2015 இல் இண்டு ரறற ிபக்கப்தடங்கள் உற்தத்ற வசய்னேம் அனி 
தரய்ச்சனறல் உள்பட. ENC (இனத்றணில் ற வசறத்ல் ிபக்கப்தடங்கள்) இன் ஶஷக்கரக 
டிஜறட்டல் வுகபரணட வரகுக்கப்தட்டட. அட ஊடுனல் தரடகரப்ன ற்றும் ஶம்தடுத்ப்தட்ட 
வசல்தரட்டுத்றநன் அடிப்தஷடில் குநறப்திடத்க்க ன்ஷகஷப ங்கும் என எப்தடீ்டபில் 
னற வரறல்டேட்தம் ஆகும். அட வரடர்ந்ட ஷிநக்கம்வரடர்தரண, கப்தனறன் றஷனஷ 
றர்ிக்கும் றநன், தட்ஷட வதரனட்கள்,றவசறத்ல் னஷந, ற்றும் ஷநரண ஆதத்டகள் 
சம்தந்ரண ரணிங்கற னடிஷ  உவுகறன்நட, றன்ணட ிபக்கப்தடம் கடல் ஊடுனல் 
தற்நற னற்நறறம் னறவரன அடகுனஷநஷ திறதனறக்கறநட. 
 
சுற்றுச்சூல் ஆய்வு: சுற்றுச்சூல் ஶனரண்ஷ ற்றும் அச சூழ்றஷனகபில் ீன்கள் 
வகரல்னப்தடுட சம்தந்ரண ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டண. ஆய்வு னடிவுகள் னெனம் ீர் 

ரசஷடரணட உர் இசரண எட்சறசன் ஶஷ (COD) ற்றும் உிரில் எட்சறசன் ஶஷின் 

(BOD) வசநறிணரறம், ஶறம் ண்வய்னேம், கறநீஸ் உரய்வு ீக்கறனேம் ற்றும் னங்கபில் உள்ப 
ஶகரஷன டி டேண்ங்கறகபரறம் ஆகும்.ஶறம் ஶதரனனல்ன குபத்றல் உள்ப வதரடக் 
வகரண்ஷட ீன்கபின் ஷசகபில் கரப்தட்டகட்றம், தரசம் ற்றும் ஈம் ஶதரன்ந கணக 
உஶனரகங்கபரறம் ஆகும். கறக்கு கஷஶரகடனறல் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட ீர் ரறரிகள் ஷ 
ரட்கபில் BOD ற்றும் COD ஶதரன்ந கரிகபரணட CEAிணரல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட கஷஶர ீர்த் 
றகரட்டுல்கஷப ிட அறக வசநறவு வகரண்டரக தறவு வசய்ப்தட்டுள்பண. ந்ட ீன் இநப்ன 
சம்தந்ரண சம்தங்கள் அத்ணகற ஏர, தண்டரகஷிறள்ப ரபரந் குபம், றரஷ 
கபப்ன, த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷதின் ீன் வரட்டி ற்றும் றண்ர ஏர தற்நற 
ஆய்வுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. அட ீன்கள் வகரல்னப்தடுட ன்று வதனம்தரன்ஷ ீர் 
ரசுதரடுக்கு கரரணரழ்ரண ீர்ரழ் சுகரர றஷனஷகள் கரரக ற்தட்டட ண 
ீர்ரணிக்கப்தட்டட. இட கடந் சறன ஆண்டுகபில் என ஆதத்ரண ஶதரக்குக்கரண என 
ிஶரஷசரகும். 

அறுஷட தின்சரர் வரறல்டேட்தம்: உள்ரட்டில் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட ற்றும் இநக்குறரண 
கனரடுகபின் ம் தற்நற டத்ற ிசரஷகபில் அஷணத்ட ரறரிகபின்அபவுனக்கபசறனங்ஷக 
க் கட்டுப்தரட்டுக்கு ற்றுக்வகரள்பப்தடக்கூடி ம்னகஷப வகரண்டினக்கில்ஷன (கரற்றுரழ் 
ட்டு ண்ிக்ஷக, வரத் ஶகரஷனடிங்கள், ஈ.ஶகரஷன, டம் ற்றும் னஞ்ஞங்கள், உப்ன 
ினம்திகபின் ண்ிக்ஷக, உப்ன ற்றும் யறஸ்டறன் உள்படக்கங்கள் ற்றும் ீர்ச் வசல்தரடு) 
ஆகும். இந் ஆய்ரணட கனரடுகபின் ம் ஶம்தடுத்றக்கரண டடிக்ஷக டுக்கப்தட ஶண்டும் 
ன்ந அச ஶஷஷ அநறவுறுத்டகறநட. என ஆய்வு னடிரணட ஞ்சள் டடுப்ன சூஷின் ஷன 
தரகங்கபில் இனந்ட திரித்வடுக்கப்தடும் ண்வய்ில் 26% றம்தரடம், 28% எற்ஷந றம்தல்,45% 
தன றம்தல் ற்றும் 39% எஶகர-3-வகரறேப்ன அறனம் இனப்தஷக் கண்டணர். ல்ன ரண சூஷ 
ீன் ண்வய் என லீற்நர் ஆணட100கறஶனர சூஷ ீன் கறவுகஷபதன்தடுத்ற திரித்வடுக்க 

னடினேம். ற்வநரன ஆய்வு னெனம் கடல் னள்வபனற (Stomopneustes variolars) ரறரிகள் னத்டக்கரண 
ல்ன னெனரரரக இனந்டடன், ற்றும் ரட உஶனரகங்கபரண இனம்ன, வசப்ன, ற்றும் ரகம் 
ஶதரன்நணரகும். உள்றெர் ீன் ிறஶரக சங்கறனறின் னக்கற னள்பிகபில் ீணின் ம் ற்றும் 
உட்கட்டஷப்ன சறகள்: 62 ரறரிகபில் 33 (53%)ஶதனறவகரட த்ற ீன் சந்ஷில் (CFM) இனந் 
ீன் ரறரிகள் இசரண அல்னட டேண்டிரில் அரட சல்வரவணல்னர அடங்கறரக 
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கரப்தட்டடடன் அபவுஶகரல் அடிப்தஷடில் ற்கத்கரஷரக கரப்தட்டண. ீன் இநங்கும் 
டஷநனகங்கபிறள்ப ீன் ற்றும் தணிக்கட்டிகள் (ங்கரஷன, கரனற, ரஷச்ஶசஷண, 
றனஶகரஷன, ரழ்ப்தரம், ன்ணரர், கல்திட்டி, ீர்வகரறேம்ன, சறனரதம், னல்ஷனத்ீவு) ன 
ஶகரஷன டி, ன ஸ்வப்ஶநர வகரக்ஷக டி டேண்கறனறகபரல் ரசுதட்டு கரப்தட்டண. 
ன்ணரர், ீர்வகரறேம்ன, சறனரதம், ற்றும் னல்ஷனத்ீவு தகுறகபில் கரப்தட்ட ீன் ற்றும் 
தணிக்கட்டிகபில் சல்வரவணல்னர ஷக ரசுக்கள் கரப்தட்டண. 

 

றனஶகரஷன, ீர் வகரறேம்ன தகுறகபில் கரப்தட்ட டஷநனக ீரில் ற்றுக்வகரள்பப்தட னடிர 
அபில் வதற்ஶநரனற ண்வய்கள் கரப்தட்டண (44-52 ppm). கங்ஷகரடி ற்றும் கன்டக்குற 
தகுறகபில் அறுஷட வசய்ப்தட்ட கரட்டிகறக்கு உண்தற்கு னன்ணர் சுத்ப்தடுத்ல் னஷந 
ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும் ண கண்டநறப்தட்டண.கடல்தரசற ஶசர்க்கப்தட்ட உற்தத்றகபரக 2 ஶஜம் 
ஷககள்6% கரர் ‟ கரர் அல்னட 3% கஜீணன் உள்படங்கப்தட்டடடன் ற்றுக்வகரள்பப்தடக்கூடி 
உர்கவு ப்தரிஶசரஷண, கரக்கும் றநன் 6 ரத்டக்கும் ஶனரக கரப்தட்டண. உள்ரட்டில் 
தன்தரட்டுக்கு வகரண்டுக்கூடி ிஷன குஷநந் வரறடேட்தரண கரர்- கரர் திரித்வடுக்கும் 
னஷநரணட Glacilaria verrucosa (கங்ஷகப்தரசற) ரரில் உனரக்கப்தட்டண. றகவும் 
ற்றுக்வகரள்பப்தடக்கூடி கரர் உள்படக்கற ஶரகட் ஷக என்று உனரக்கப்தட்டட. 

 

சமூக, சதாருபாா ற்றும் சந்மப்தடுத்ல் ஆாய்ச்சி: னத்பம், சறனரதம், கரனற, த்ஷந, ற்றும் 
ங்கரஷன ஶதரணந 5 ீன்திடி ரட்டங்கபில் வதண்கபின் ீன்திடி டஷந தங்கபிப்ன சம்தந்க என 
ஆய்வு டத்ப்தட்டட. னத்பம், சறனரதம் ஶதரன்ந தகுறகபில் சரசரி ீன்திடி குடும்த ர 
னரணரக னொ. 45455/- ற்றும் ீன்திடி கரனங்கபில் னொ. 41014/= ஆகும். ரந் வசனரணட குடும்தம் 
என்றுக்கு னொ. 31237.00 னத்பத்றறம், னொ. 30866.00 ஆக சறனரதத்றறம் கரப்தட்டண.83% ரணர்கள் னொ. 
15,000.00 வரட்க்கம் 45,000.00 ஷரண வசனஷக் வகரண்டுள்பணர். வதண்கபில் 73% ரணர்கள் 
வரறல் அற்நர்கபரகவும் ஆினும் 83% ரணர்கள் குடும்த னரணத்டக்கரக வரறல் னரி 
ினம்னடடன் 96%  ரணர்கள் சு வரறல் வசய்ற்கரண ினப்ன இனப்தினும் பங்கபின் 
தற்நரக்குஷந கரரக இஷண வசய் னடிரடள்பணர். என ீன்திடி குடும்த வதண் சரரரக 
13 ித்றரனங்கள் டீ்டு ஶஷனகறக்கும் 11 ித்றரனங்கஷப ஶஷனற்ந ஶரக 
வகரண்டுள்பணர். ட ற்றும் னஷகத்டறக்கு அடிஷரரணட ீணர்கபின் வதண்கறக்கு தரரி 
திச்சறஷணகபரகும். வதரடரக 81% ரண வதண்கள் இந் திச்சறஷணக்கு ஆபரகற உள்பணர். 
கறட்டத்ட்ட 45% ரண டீ்டு திச்சறஷண இனப்தஷ ற்றுக்வகரண்டணர். சரிரக52% ீண 
குடும்தங்கள், ீண வதண்கள் டீ்டு றற னகரஷத்டங்கஷப ஶற்வகரள்கறன்நணர். ணஶ 
இர்கஷப கல்ினைட்டுன் னெனனம், ிறப்னட்டுன் னெனனம் ீன்திடி குடும்தங்கபின் சனெக 
வதரனபரரத்ஷ ஶம்தடுத் னடினேம். 
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3.0 றறச்சறநப்னக்கள் 
 
றற ிர்சணம் 

கல் அநறக்ஷக ஆறம் சஷதக்கரக, 

இக்க வசனவுகள் 

இனங்ஷக அசரங்க ரணிம் 

 % 2014 

திரபர் ஊறம் 45.11 185,815,229  

தம் ற்றும் திஷப்ன 0.37     1,532,513  
ங்கள் ற்றும்  டேகர் வதரனள்கள் 
தன்தடுத்ப்தடும் 0.56   2,317,668  

தரரிப்ன வசனவு 3.26   13,425,107  

எப்தந் ஶசஷகள் 7.06  29,071,219  
ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற வசனவு 17.15  70,635,702  
ஶய்ரணம் / அறப்ன வசனவுகள் 24.56  101,182,576  
திநஇக்கவசனவுகள் 1.93   7,935,809  

வரத் 
 

411,915,823  
 
 

  

 
ரரின் திரண வசனவுகபின் தரகங்கபரக ிரபர் ஊறம் 45% ற்றும் ஶய்ரணம் / அறப்ன 
வசனவுகள் 25% வரடர்ந்ட அரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற வசனவுகள் 17%ற்றும் எப்தந் ஶசஷகள் 
7% ற்றும் ஷணஷகபரகும்.. 

45.11 

0.37 
0.56 3.26 7.06 

17.15 

24.56 

1.93 திரபர் ஊறம் 

தம் & திஷப்ன 

ங்கள் & டேகர்வதரனள்கள் 

தன்தடுத்ப்தடும் 
தரரிப்ன வசனவு 

எப்தந் ஶசஷகள் 

ஆரய்ச்சற ற்றும் 

அதிினத்றவசனவு 
ஶய்ரணம் / அறப்ன 

வசனவுகள் 
திந இக்க வசனவுகள் 
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இந் தகுப்தய்ரணட அறகரண ஷடனஷந வசனவுகஷபக் வகரண்ட தகுறகஷப ீள் தரிசலனஷண 
வசய்ற்கும் று டுஷப்ன வசய்ற்கும் அன்தடி றறகஷப றகவும் டல்னறரக 
தன்தடுத்டற்கும் அரட அரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்றக்கும் ஆக்கம்றக்க னஷநில் 
தன்தடுத்டன் னெனம் ரட்டின் ஶஷஷ னர்த்ற வசய் னடினேம். 

வசனின் னெனரண னரணரக 4% க்கு ஶனரக ட்டுஶ கரப்தட்டண. ரரின் 
னரணரணட வசனிண வு வசனவுத் றட்டத்றன் சறறு தகுறக்ஶக தங்கபிப்ன வசய் னடினேம். 

சு ருாணம் 

ருடம் சாமக ரூ. சம் 
2012 5,637,562.46 

2013 10,177,551.16 

2014 10,630,245.54 

 

இக்கசசனவுகள் 

ாகணம் சம்தந்ாக ஒருதார்ம 

இங்கறனம் ரகணங்கள்  

ரகணங்கள் ண்ிக்மக து 

கரர் 1 14 

இட்ஷடஶகப் 8 19,17,17,16,16,14,06,06 

ஜீப்னகள் 5 26,26,23,20,19 

ஶன்கள் 6 21,21,17,04,03,01 

டிக்குகள் 1 25 

னச்சக்கண்டி 1 12 

Total 22 
 

 

70% ரண ரகணங்கள் 10 னடங்கறக்கு ஶற்தட்டஷ. 

து தகுப்தாய்வு- ல்னா ாகணங்கலம் 

10 னடத்டக்கு கலழ்         05 

11-19 க்கு இஷடப்தட்டஷ             10 

20 னடத்டக்கு ஶல் 07 

சாத்ம் 22 
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ஒதுக்கீடு சம்தந்ாக ஒரு தர்ம – GOSL 
  2010 2011 2012 2013 2014 

வசல்தரட்டு வசனவு 
(Recurrent) 

142,243,000 146,667,000 149,331,453 166,894,000 
180,000,000 

னெனணம் 75,950,000 112,440,000 59,301,583 118,272,205 100,000,000 
 

 

 

 

 

 

 
வரத் வசரத்றன் பர்ச்சற 

 

ிபக்கம் 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

வரத் 
வசரத்ட 1361.09 1343.698 1362.354 1358.65 1431.65 1452.6 

 
1350.1 

 
1275.6 

 
 

வரத்ச் வசரத்றன் பர்ச்சறரணட 2014 இன் கடன் வசறத்ப்தட்டன் கரரக் 6% குஷநஷக் 
வகரண்டுள்பண. 

 

1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500 வரத் வசரத்ட 

 

வசல்தரட்டு வசனவு 
(Recurrent) 
னெனணம் 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000
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7. ணி ப கல்கள்  
  

4.1 புி ஆட்தசர்ப்புக்கள் 
இன சதர் தி ிண ிகி 

ிந் ஒப்தந் 
அடிப்தமட 

1 றன வக ி ஆர் சத்டங்க உிரபர் 01.01.2014   

2 றன டதல்னை   ஆர் ன்ணிரரச்சற உிரபர் 01.01.2014   

3 றன ஆர்  ல் ரி னொதசறங்க உி திப்தரபரர் (.) 07.01.2014   

4 றனற ன் அப்சர 
அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர்(றட்டம்) 

05.02.2014   

5 றனற தி  ம் ஶஜ ிஶஜதரன ஆரய்ச்சற உிரபர் 10.02.2014   

6 றன ரி டி டதல்னை கஸ்டெரிரரச்சற ஆரய்ச்சற உிரபர் 10.02.2014   

7 றன ன் தி சூரிரரச்சற ிஞ்ஞரணி 02.05.2014   

8 றனற ரி தி டி ரி சரக ிஞ்ஞரணி 02.05.2014   

9 றன வக ஆர் டனதடு ிஞ்ஞரணி 05.02.2014   

10 றனற  ம்  ன் அறகரரி ிஞ்ஞரணி 12.05.2014   

11 
றன சற ஸ் தரீிஸ் 

றனரக உத்றஶரகத்ர் 
(.)) 

21.05.2014   

12 றன ஶக ஜற ஸ் றனதர ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

13 றனற ன் அந்றவயன்ணடி ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

14 றனற ஜற டி ரி ம் ஜசறங்க ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

15 றனற ம் டி ஸ் ஆர் ட்டுஶக ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

16 றனற வஜ வக தி சற ஜர்ண ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

17 றனற டி ம் ஸ் சுஶகஸ்ரி ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

18 றன ஆர் ஜிக் ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

19 றனற டி டதல்னை ல் னை  சறல்ர ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

20 றனற ம் ஆர் ல் ந்றரிஶக ிஞ்ஞரணி 06.02.2014   

21 றனவணிக  குணத்ண உிரபர் 09.16.2014   

22 றன ஜற ஸ் சற வதஶர ிஞ்ஞரணி 06.11.2014   

23 றனடதல்னை  ஶக திதரற ஷதட வு 06.16.2014   
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தகுப்தய்ரபர் (GIS) 

24 றன ஸ் ஸ் குஶசக ிஞ்ஞரணி 23.06.2014   

25 றன ரி  டி டதல்னை கனணரத்ண அதிினத்ற 
உத்றஶரகத்ர்(றட்டம்) 

01.07.2014   

26 றன ம் ஜற சற ஆர் ிஶஜசறங்க ிஞ்ஞரணி 01.07.2014   

27 றன ச் ம் ரி சற டசங்க ிஞ்ஞரணி 01.07.2014   

28 றன. ன், ம். ரி. ஞ்சறத் திப்தரபர் (றற)   07.07.2014 

29 றன டனரப் த்ணரக ீபினரபரர் 01.08.2014   

30 றன ஸ் அிந்த் றன அபஷரபரர் 01.08.2014   

31 றன  தி சற ரி சந்ரனன் உிரபர் 01.08.2014   

32 றன னை னை ஶக ல் டினன்க உிரபர் 01.08.2014   

33 றனற  ஶக டி ஆர் திரிர்சறணி  உிரபர் 12.08.2014   

34 றன சற இ வவக ிஞ்ஞரணி 18.08.2014   

35 றனற ஸ் ஆர் சற ன் ஶக 
ரரங்வகரட  

ிஞ்ஞரணி 18.08.2014   

36 றன ஸ் ம் டி சற தி ஶசணரத்ண உிரபர்   01.09.2014 

37 றன வக தி ஜற ல் சந்ரனன் ிஞ்ஞரணி 09.01.2014   

38 றன டி சற டி னறணஶக உிரபர்   04.09.2014 

39 றனற ஜற ன்  சுதரமற ிஞ்ஞரணி 09.09.2014   

40 றன ஸ் ஶஜ டதல்னை டதல்னை ம் ம் 
தி ீஶசக 

ிஞ்ஞரணி 09.09.2014   

41 றனற ஜற ம் ஜற ஞ்ஞணி னகரஷத்ட 
உிரபர் 

  10.09.2014 

42 
றன  ஶஜ ஜற ஸ் யரக திப்தரபர் (ஶசஷகள் 

ற்றும் இக்கம்) 
01.10.2014   

43 றன றசரன் குனொஸ் (ரள் கூனற) தடஶகரட்டி 15.10.2014   

44 
றனற ஸ் னே அசறங்க அதிினத்ற 

உத்றஶரகத்ர்(றட்டம்) 
20.10.2014   

45 றனற ச் டி சற திசன்ணர னகரஷத்ட 
உிரபர் 

24.10.2014 01.10.2013 

46 றன னை ி ஆர் ஜஶசக உிரபர் 24.10.2014 02.06.2014 
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47 றன ம் ஆர் ஸ் தி வசணித்ண உிரபர் 24.10.2014 25.06.2013 

48 றன டதல்னை  ஆர் டங்க உிரபர் 24.10.2014 16.12.2011 

49 
றன ஶஜ ஆர் சீ 

னகரஷத்ட 
உிரபர் 

24.10.2014 11.08.2011 

50 
றனற ஈ ஸ் ஆர்  வசரய்மர 

னகரஷத்ட 
உிரபர் 

24.10.2014 15.01.2013 

51 றனற ஜற ஜற றமரந் உிரபர் 24.10.2014 01.06.2013 

52 றனற டதல்னை  ரி திீதிகர கக்கு உத்றஶரகத்ர் 02.06.2014 02.06.2014 

53 றன தி  ஸ் யர்மண கசரபர் 17.11.2014   

54 றன ஶக  டி ஸ் றனங்க உிரபர் 17.11.2014   

 
4.2 ஶசஷினறனந்ட ினகறர்கள் 
 

இன. சதர் தி னிாகும் 
ிகி 

குநிப்பு 

1 றன. ஆர் டதல்னை 
வதர்ரன்ஶடர 

ஆரய்ச்சற 
உிரபர் 

1/19/2014 ஏய்வு 

2 றன ம் ஜற ன் ஸ் 
உடத் 

னகரஷத்ட 
உிரபர் 

2/7/2014 இரஜறணரர 

3 றன  யமரந்ற உி 
திப்தரபர் 
(தரிதரனணம்) 

2/4/2014 இரஜறணரர 

4 றன ஆர் ம் ி சற தி 
த்ரக 

ஆரய்ச்சற 
உிரபர் 

4/24/2014 இநப்ன 

5 றன டி தி சுில் றன அபஷ 
ஶஷனரபி 

5/22/2014 ஏய்வு 

6 றன ஆர்  டி திரச சரற 5/23/2014 ஏய்வு 

7 கனரறற ஆர் ஸ் கிட ிஞ்ஞரணி 5/6/2014 இரஜறணரர 

8 றன ஸ் தி ன் அயட் ிஞ்ஞரணி 2/8/2014 இரஜறணரர 

9 றன னசுன் டினங்க உிரபர் 4/8/2014 தி 
கரனறரல் 

10 றன  ல் ம் நறப்கற ிஞ்ஞரணி 10/8/2014 இரஜறணரர 

11 றனற சுரணி டரஜர  ிஞ்ஞரணி 8/30/2014 இரஜறணரர 
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12 றன டி ஆர் கனறஸ் உிரபர் 10/17/2014 இநப்ன 

13 றன ன் அந்றவயன்ணடி ிஞ்ஞரணி 10/22/2014 தி 
கரனறரல் 

14 றன தி ல் ம் ஆர் 
சந்றஶசக 

ஷனர் ‟ 
தரிதரனணம் 

10/11/2014 இரஜறணரர 

15 கனரறற ரி ஶக டி 
வன்ணஶகரன் 

னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

10/30/2014 இரஜறணரர 

16 றன ஆர் ம் திஶத்ண சரற 11/29/2014 ஏய்வு 

17 றன ம் ச் ஸ் வயத் கரசரபர் 4/12/2014 இரஜறணரர 
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4.3 ிப்தப்தடா சற்நிடங்கள் 

 தி சம்தப முமந கானிிடங்கள் 

    
1 திப்தரபர் ரகம் HM 2-3 1 

2 திப்தரபர் (தரிதரனண/ணிப))   HM1-3 1 

3 னன்ஷ ிஞ்ஞரணி (ீன்திடி வரறடேட்த, 
சுற்றுச்சூல், சனத்றில்) 

HM1 -3 3 

4 னெத் ிஞ்ஞரணி AR-2 1 

5 னெத் ீபில் அபஷரபர் AR-2 1 

6 திற ீபில் அபஷரபர் AR-2 1 

7 ிஞ்ஞரணி AR-1 33 

8 சனெகினரபரர் AR-1 1 

9 வதரனபினரபரர் AR-1 1 

10 ீபினரபர் AR-1 1 

11 னெத் றன அபரஷரபரர் MM 1-2 0 

12 னெத் தட ஷஞர் MM 1-2 1 

13 னெத்  கணி ஆய்ரபரர்/னஶரகறரர்  MM 1-2 1 

14 வு தகுப்தரபர்  MM 1-2 1 

15 உி திப்தரபர் (ஶசஷ ற்றும் இக்கம்) MM 1-2 1 

16 உி திப்தரபர் (தரிதரனணம்) MM 1-2 1 

17 உி திப்தரபர் (கல் வரறல்டேட்தம்) MM 1-2 1 

18 னெத் ிரிரக்கல் உத்றஶரகத்ர் MM 1-2 1 

19 உி திப்தரபர் (தடகு இக்கம் ற்றும் தரரிப்ன) MM 1-2 1 

20 திற கல் வரறல்டேட்தம் உத்றஶரகத்ர் JM1-2 1 

21 வரறல்டேட்தம் உத்றஶரகத்ர் (இந்றில்) JM1-2 1 

22 கணி ஆய்ரபரர்/னஶரகறரர் JM1-2 1 

23 வரறல்டேட்த உத்றஶரகத்ர் ( சறில் ) JM1-2 124 

24 சரற JM1-2 125 
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25 வரறவதர்ப்தரபர் MA 4 3 

26 அதிினத்ற உத்றஶரகத்ர் (றட்டம்) MA 3 14 

27 உி ஷனஷப்ன றனரகற MA 2-2 1 

28 கப ஆரய்ச்சற உிரபர் MA 2-2 3 

29 ஆரய்ச்சற உிரபர் MA 2-2 26 

30 தட ஷஞர் MA 2-2 2 

31 தடஶகரட்டி தர் MA 2-2 1 

32 ஷனஷ சரற / சனத்றம் MA 2-2 1 

33 ல்டி ீடிர டிஷப்தரபர்  MA 2-2 1 

34 னகரஷத்ட உிரபர் ( ஶதரக்குத்ட ) MA 2-2 1 

35 தடஷஞர் MA 2-2 1 

36 சரற MA 2-2 1 

37 வரறல்டேட்த உிரபர் ( றன் ) MA 2-2 1 

38 னகரஷத்ட உிரபர். ( டைனகம் ) MA 2-2 2 

39 சனத்றில் ஶற்தரர்ஷ வரறடேட்தினரபரர் MA 2-2 1 

40 உி கப்தல் ஷனர் MA 2-2 1 

41 னிில் கல் வரனறடேட்தினரபர் MA 2-2 1 

42 ீர்க்குய் வதரனத்டணர் MA 2-2 1 

43 ச்சன் PL-3 1 

44  ஶசன்  PL-3 1 

45 ஶரட்டர் தறேடதரர்ப்தர் PL-3 1 

46 சரற PL-3 2 

47 கப்தல் ப ஷசஷகரபரர் PL-3 1 

58 சனத்றில் தறேடதரர்ப்தர் PL-3 3 

49 டீிஶர ரற்றுதர்கள் PL-3 1 
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4.4 தி உர்வு 
 
இன. சதர் தி லுாண 

ிகி 
தி உர்வு 

இருந்து ம 

1 றனற டதல்னை 
ன் சற 
திரிர்சறணி 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2012.12.24 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2 றன ஶக  ம் 
ல் அனரல் 

னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி  (HM 
1-3) 

2013.01.10 னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி  (HM 
1-2) 

னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி  (HM 
1-3) 

3 றன டி ஸ் 
ஆரித்ண 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2013.01.20 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

4 றன தி.ஶக.ஶக 
ஜறணரச 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2013.07.03 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

5 றன  ன் டி 
வதஶர 

னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி  (HM 
1-3) 

2014.03.28 ீபரினரபரர்     
(HM 1-2) 

ஷனஷ 
ீபினரபர்  
(HM 1-3) 

6 றன  தி  ஶக 
குணத்ண 

திப்தரபரர் 
(கண்கரணிப்ன 
ற்றும் றப்தடீு)            
(HM 1-3) 

2014.05.02 திப்தரபரர் 
(கண்கரணிப்ன 
ற்றும் றப்தடீு)            
(HM 1-2) 

திப்தரபரர் 
(கண்கரணிப்ன 
ற்றும் றப்தடீு)            
(HM 1-3) 

7 கனரறற ச் ம் 
தி கறத்சறரி 

தி.த.ர (HM 2-1) 2014.07.10 னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி  (HM 
1-2) 

தி.த.ர (HM 2-1) 

8 கனரறற டதல்னை 
டி ன் 
ிக்ரரச்சற 

ிஞ்ஞரணி (AR-1) 2009.10.23  
2014.07.31  

ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் II) 

ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

9 றனற ச்  சற 
சற வதஶர 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2014.07.31 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

10 றன ஸ்  
ஸ் அஸ்ற 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2014.07.31 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

50 உி தங்கபா காப்தாபர் PL-3. 1 

51 உவுதர்/சஷப்தர் PL-3 1 

52 உிரபரர் PL-2 1 

53 
றன அபஷ வரறனரபி PL-2 2 
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11 றனற ஆர் ஆர் 
 ஆர் சறந்ர 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

2014.07.31 ிஞ்ஞரணி (AR-1 
ம் I) 

னெத் ிஞ்ஞரணி 
(AR-2) 

12 றன ஆர் தி ஆர் 
வதஶர  

கபஞ்சற 
உத்றஶரகத்ர் 
(JM 1-2) 

2014.09.11 னகரஷத்ட 
உிரபர் (MA 
1-2) 

கபஞ்சற 
உத்றஶரகத்ர் 
(JM 1-2) 

 
 
4.6உள்ாட்டு திற்சி 
 
இன. சதர் திற்சிின் 

சதர் 
ிமனம் கானம் சசனவு (ரூ) 

1 ம் ம் 
அனடவகரஷட 

1 னடம் அணர்த் னகரஷத்டம் கபணி 
தல்கஷனக்ககம் 

46 750.00 

2 ம் ஸ் ம் 
தரயீம் 

2 னடம் கடற்வநரறல் ற்றும் 
ீரில் ப 
னகரஷத்ட னடரணி 

ஜர்ணன 
தல்கஷனக்ககம் 

155 000.00 

3 தி ஆர் சற 
வன்டிஸ் 

3 னடம்  ம்.தில்/தி.ச்.டி வகரறேம்ன 
தல்கஷனக்ககம் 

264, 000.00 

4 வஜ  சற திசரட் 2 னடம் கடற்வநரறல் ற்றும் 
ீரில் ப 
னகரஷத்ட னடரணி 

ஜர்ணன 
தல்கஷனக்ககம் 

155 000.00 

5 னே டி சற உடத் 1 னடம் கட்டுரண 
னகரஷத்டம் 

ரறட றட்டறடல் 
ற்றும் 
அதிினத்ற 
றஷனம் 

60 000.00 

6  ரி தி ஶக  
சறல்ர 

1 னடம் வதரட வகரள்ணவு 
டிப்ஶபரர 

SLIDA 100 000.00 

7 றயரல் 
னறணதத்றண 

2 னடம் கஷன னடரணி கபணி 
தல்கஷனக்ககம் 

80 000.00 

8  ம்  ஸ் ஶக 
அறகரக 

1 னடம் ஆங்கறன டிப்ஶபரர SLIDA 60 000.00 

9 சுஶத்ர 
னறணரரச்சற 

1 னடம் டைனக ற்றும் கல் 
ிஞ்ஞரணம் 

வகரறேம்ன 
தல்கஷனக்ககம் 

75 000.00 

10 ஶஜ ஶக ரஜதக்ச வரடர்ந்டம் 
2014 

கனரறற தடிப்ன ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

61,200 

11 ம் டி ஶசணரக 22.01.2014 உள்பக கக்கரய்வு PRAG 8000.00 

12 ி ஶக ம் சரரி 22.01.2014 உள்பக கக்கரய்வு PRAG 8000.00 

13 IPHT  திரிவு 21/03/2014 டீ்டு திற்சறக்கரண 
ஶகள்ி னு ஶகரல் 

வரறல் தரடகரப்ன 
ற்றும் 
சுகரரத்டக்கரண 
ஶசற றறுணம் 

25000.00 

14 சுஶத்ர 
னறணரரச்சறச் 

29-30/01/2014 கல் னகரஷத்ட 
கட்டஷப்ன தட்டஷந (IMF) 

வகரள்ஷக 
தடிப்னக்கரண 
றஷனம் - 
இனங்ஷக 

4000.00 

15 கனரறற ஶகர 
ல்வணி 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

16 டி ஆர் ஶயத் 24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் ஶதரஷண 10 000.00 
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சம்தந்ரண சறறு  தரடம் தல்கஷனக்ககம் 

17 டி ன்  
ண்னடகன 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

18 கனரறற  ச்  சல 
சல வதஶர 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

19   ஸ் ச் 
அடவகரப 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

20  த்ணசூரி 24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

21 ஆர்  ம் 
ஜறனக 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

10 000.00 

22 அகறன 
யரிஸ்சந்ற 

24-26/02/2014 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

11 000.00 

23 டதல்னை ன் சற 
திரிர்சணி 

24-26/02/2016 தன ரறுதடும் வுகள் 
சம்தந்ரண சறறு  தரடம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

12 000.00 

24 ஶக டதல்னை 
இந்றக 

17-22/02/2014 55ட சறறு தரடம் : 'GIS' 
திஶரகம் 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

25 000.00 

25 தி ல் ஸ் 
ினசறங்க 

04-05/03/2014 ஶதரக்குத்ட னகரஷ ICTACD 5500.00 

26 டதல்னை ரி 
ந்றகர 

04-05/03/2014 ஶதரக்குத்ட னகரஷ ICTACD 5500.01 

27 ரர 
னகரஷத்ட 
உிரபரர்கள் 

14/3/2014 கரரிரன ஶகரப்ன 
னகரஷத்டம் 

ரர 
ஶகட்ஶதரர்கூடம் 

free of charge 

28 ரர உவும் 
ஊறர்கள் 

19/3/2014 ஷனஷத்ட ணீ 
ஶம்தடுத்ல் ற்றும் 
குறேக் கட்டஷப்ன னஷந 

ரர 
ஶகட்ஶதரர்கூடம் 

40 000.00 

29 ரர வசற்குறே 
ஊறர்கள் 

31/03/2014 ஷனஷத்ட ணீ 
ஶம்தடுத்ல் ற்றும் 
குறேக் கட்டஷப்ன னஷந 

ரர 
ஶகட்ஶதரர்கூடம் 

41 000.00 

30 ரி டி டதல்னை 
கஸ்டெரிரரச்சற 

24-25/03/2014 ரண னஷநப்தடுத்ல் 
னஷந உனரக்கம் 

SLAB 8000.00 

31 M.D. Senarathna ம் 
டி ஶசணரத்ண 

26/03/2014 சம்தப னகரஷத்டம் PRAG 8000.00 

32 வச்  ம் 
திரிங்கர 

06-10/05/2014 இந்றில் றகழ்ச்சற ICTACD 10 500.00 

33 டதல்னை டி 
றனகத்ண 

07-11/04/2014 டீசல் றன் திநப்தரக்கற 
தரரிப்ன 

ICTACD 11 500.00 

34 ரனக ீசறங்க 23/04/2014 இந்றில் றகழ்ச்சற NIFNI ‟ ீர்வகரறேம்ன இனசம் 

35 ஜற டதல்னை ன் 
தித்ர 

5/5/2014 & 
29/05/2014 

வதரட டஷந கக்கு 
னக்கஷத்ட 
கட்டுப்தரடுகள் 

AAT-SL 14 000.00 
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36 அசனர குறனக 5/5/2014 & 
29/05/2014 

வதரட டஷந கக்கு 
னக்கஷத்ட 
கட்டுப்தரடுகள் 

AAT-SL 15 000.00 

37 ஆர்  ல் ரி 
னொதசறங்க 

06-07/06/2014 சரிரண எறேக்க 
னகரஷத்டனெடரண 
ணிப அதிினத்ற 

கறஶநன்ட் ஏரின்ட் 
ஶயரட்டல் 

9500.00 

38  ம்  ஸ் ஶக 
அறகரக 

06.03.2014 வசனரபர் அறஶக 
திற்சற 

MC,Quire Rens & 
Jhones ணிரர் 
றறுணம் 

8120.00 

39 சுஶணத்ர 
னறணரரச்சற 

19.05.2014 ஶசற டைனக ற்றும் 
கல் ிஞ்ஞரண ரரடு 
(NACLIS) 

இனங்ஷக டைனக 
என்நறம் 

3500.00 

40 டதல்னை அந்வணி 
வதர்ரன்ஶடர 

31/05/2014 ச்சன் திற்சற NAITA 7500.00 

41  ன் டி வதஶர 25/06/2014 றற ற்றும் றறசரர்தற்ந 
னகரஷரபர்கறக்கரண 
வரறல்சரர் றகழ்ச்சற 

இனங்ஷக தட்ஷட 
கக்கரபர் 
கல்றரி 

15 000.00 

42 ஜற டி ரி ம் 
ஜசறங்க 

24/06/2014 இனங்ஷகின் ீடித்ட 
றஷன வதறும் தன்தரடு 
சம்தந்ரண தரசஷந 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

3500.00 

43 ீசர 
அந்றஶயந்ற 

24/06/2014 இனங்ஷகின் ீடித்ட 
றஷன வதறும் தன்தரடு 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

3500.00 

44  ஶக ிக்த்ண 05.05.2014 ச் ஶக கசுன் 
னனஷப்தரிசறல் றகழ்ச்சற 

குஶபரதல் உர் 
கல்ி றஷனம் 

இனசம் 

45 ஆணல் 
சந்றஶசக 

15-17/09/2014 ிஷனனு றப்தடீு 
தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 

46 றஸ்ணி 
ர்த்ண 

31/07/2014 & 
05th,12th, and 
19th August 

வசனரபர் திற்சற SDFL 15 000.00 

47 தித் கறணிகத் 28-29/08/2014 ISO-IEC, 17043:2010 னனஷ 
றப்தடீு 

இனங்ஷக க் 
கட்டுப்தரட்டு சஷத 
(SLAB) 

8000.00 

48 றனறணி ஜசறங்க 28-29/08/2014 ISO-IEC, 17043:2010 னனஷ 
றப்தடீு 

இனங்ஷக க் 
கட்டுப்தரட்டு சஷத 
(SLAB) 

8000.00 

49 டி ம் ஸ் 
சுஜீரி 

18-22/08/2014 இஷ பர்ப்ன திற்சற இனங்ஷக 
ில் னங்கர 
றஷக்கபம் 

5000.00 

50 வன் ம் ஸ் 
ஶக ஞ்சறத் 

20-22/08/2014 னக்கறரண வதரடக் 
வகரள்ணவு தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 

51 ஜற டதல்னை ன் 
தித்ர 

20-22/08/2014 னக்கறரண வதரடக் 
வகரள்ணவு தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 

52 ஶக ஜற ல் 
இங்கணி 

20-22/08/2014 னக்கறரண வதரடக் 
வகரள்ணவு தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 

53 ஜற டதல்னை ன் 
தித்ர 

10-11-12/11/2014 வதரட றற னகரஷத்ட 
தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 
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54 ஶக ஜற ல் 
இங்கணி 

10-11-12/11/2014 வதரட றற னகரஷத்ட 
தட்டஷந 

SLIDA 5000.00 

55 டி ன் ல் ி  
சறல்ர 

21/08/2014 ிஷணத்றநணரண 
அரய்ச்சற னன்வரறவு 
றேடல் 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண ன்நம் 

2000.00 

56 டி ன்  
ன்டுகன 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

57 டி ஆர் ஶயத் 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

58 டதல்னை டி ன் 
ிக்ரரச்சற 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

59 கனரறற டதல்னை 
ரஜதக்ச 

 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

60 தி ஆர் சற 
வன்டிஸ் 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

61 கனரறற ச்  சற 
சற வதஶர 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

62 ஶக ச் ஶக 
தண்டரரக்க 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

63 A.A.S.H. Athukorala  
 ஸ் ச் 
அத்டஶகரப 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

64 ஶக ஜற ஸ் 
றர்தர 

15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 
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65 ஆர் ந்றரிஶக 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

66 ஸ் சுஜீரி 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

67  அறகரரி 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

68 கரத்ரி உஶதக்மர 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

69 ி ஶக சறங்க 15-16/09/2014 ிஷணத்றநணரண 
தரிஶசரஷண டிஷப்ன 
தட்டஷந 

இனங்ஷக 
ிஞ்ஞரண 
வரறடேட்த 
ஆஷக்குறே 

1000.00 

70 டதல்னை  ஶக 
திதரத் 

6Months IDM இன் 
ICTடிப்ஶபரர&கிப்திடல் 

IDM பரகம் 21 800.00 

71 ரர் ஶஜ 
ரஜதக்ம 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

15 000.00 

72 ன் தி தி 
னண்ிஶ 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

16 000.00 

73 ச் ம் ரி சற 
டசங்க 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

17 000.00 

74 சற ிஶஜசறங்க 26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

18 000.00 

75 ஸ் ஸ் 
குஶசக 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

19 000.00 

76 ம்  ஶஜ சற 
ல்னரச்சற 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

20 000.00 
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77 ரி டி டதல்னை 
கஸ்டெரித்ண 

26-27/09/2014 உர் தடிஷ வு 
ண்டம் ஆய்வு ‟ சறறு 
திற்சற 

ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம் 

21 000.00 

78 ச் டி னயறன 
டசங்க 

26-27/09/2014 கபஞ்சற னகரஷத்ட 
திற்சற 

ICTACD 5500.00 

79 ம் ஆர் ஸ் 
திரிங்கர 

26-27/09/2014 கபஞ்சற னகரஷத்ட 
திற்சற 

ICTACD 5500.00 

80 ரணல் 
சந்றஶசக 

26/09/2014 றற எறேங்கு தடுத்ல் 104 SDFL 5000.00 

81 ி ஶக ஜற 
ஜஶசண 

26/09/2014 றற எறேங்கு தடுத்ல்105 SDFL 5000.00 

82 தி கறணிவகஶக 02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

83 ஜற டி ரி ம் 
ஜசறங்க 

02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

84 ஜற ன் அசறணி 
சுதரசற 

02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

85 ம் ச் ஸ் ஶக 
அவதத்ண 

02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

86 ஶக ச் 
வயற்நறரரச்சற 

02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

87 ஜற தி வநரமரன் 02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

88 தி  ம் ஶஜ 
ிஶஜதரன 

02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

89 ம் னச்சற வதஶ 02-03/10/2014 க் ஷகஶடு ற்றும் 
இக்கம் 

SLAB 8000.00 

90 கனரறற 
ஜீிகரரச்சற 

02/10/2014 வதரனள் உனரக்கம் 
ற்றும் னடஷரக்கம் 

இசரணில் 
கல்றரி 

2500.00 

91 ஶக ச் ம் ல் 
அனரல் 

21-22/11/2014 சறறு ற்றும் டுத் 
றறுண றவூட்டல் 

இனங்ஷக ர்த்க 
அங்கு  

12 500.00 

92 அடேனத் 02/11/2014 டிஜறட்டல் தடப்திடிப்ன ஶயவகரட ஶசர 
சறல்த 

22 000.00 

93 சந்ர தரீிஸ் 26/09/2014 ணி ப எறேக்க 
அதிினத்ற 

வகஶநன்ட் 
ஏரின்ட் 
ஶயரட்டல் 

6000.00 

94 டி டி டி 
ீவகரடவன்ண 

11-12/11/2014 அற னஶகரப GISதிற்சற 
றகழ்ச்சற 

கடரக்- GIS 5000.00 

95 ஶக ச் ம் ல் 
அனரல் 

17-18/11/2014 5ட தங்கபரஶசம், 
இனங்ஷக இஷந் 
வதரனபரர அர்வு 

கடற்வநரறல் 
ீரில் ப 
அதிினத்ற 
அஷச்சு 

இனசம் 
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96 தி ஜற ஸ் 
கரரிரசம் 

21-22/11/2014 NILIS  அர்வு ற்றும் 
தட்டஷந 

NILIS 4000.00 

97 ஆர் ஸ் 
னறணரரச்சற 

21-22/11/2014 NILIS  அர்வு ற்றும் 
தட்டஷந 

NILIS 4000.00 

 
சபி ாட்டு தங்கள் 
இன சதர் சபிாட்டு தங்கள் 

Country Purpose Period 

1 றனற டதல்னை   தி 
ிஶஜசுந் 
ீபினரபர் 

இந்றர வரஷன உர்வு ற்றும் டிஜறடல் 
உனப்தட உனரக்கத்றல் ிஶசச 
ன்ஷின் சறறு திற்சற 

05.01.2014 - 
01.03.2014 

2 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர் 

இந்றர 7ட சர்ஶச ீரில் கரட்சறின் 
றநப்ன ிர 

24.01.2014 -
26.01.2014 

3 டரக்டர். ஸ்.ம்.தி. கறத்சறரி        
திற திப்தரபர் ரகம் 
(ஆய்ச்சற ற்றும் 
அதிினத்ற) 

இந்றர அனங்கர ீன் பர்ப்ன, னர்ச்சற, 
ர்த்க சர்ஶச தட்டஷந 

25.01.2014 - 
29.01.2014 

4 டரக்டர்  ஸ்.ஸ்.ஶக 
யப்னந்றரி    னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

ரய்னரந்ட BOBLME சூற்வரகுற ஷகப்தடுத்ல் 
தட்டஷந 

09.02.2014 - 
13.02.2014 

டரக்டர் ச் தி ஜசறநீ 
னன்ஷ ிஞ்ஞரணி 

5 டரக்டர் தி 
தயனரரச்சறனன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

ஶனசறர BOBLME சனத்ற தரடகரப்ன ஷன 
(MPA) வரறற்தரட்டுக்குறே கூட்டம் 

10.02.2014-
13.02.2014 

6 றனற தி ஆர் சற 
வன்டிஸ்\ 
ிஞ்ஞரணி 

ஜப்தரன் GTC : வதரி கறக்கு ஜப்தரன் 
னறறர்ச்சற னஷப்னக்கரண 
றஷன ஆரய்வு 

10.02.2014 - 
28.02.2014 

7 றன தி ஶக ஶக ஶக ஜறணரச 
ிஞ்ஞரணி 

ஶரர்ஶ கடறவு ம் ற்றும் தரடகரப்ன 
தட்டஷந 

15.02.2014 - 
22.02.2014 

கனரறற கிட்ட 
ிஞ்ஞரணி 
றனற ஶஜ ம் சந்றரிக்கர 
அரய்ச்சற உிரபர் 
றன ம் ச் ஸ் ஶக 
அஶதத்ண 
அரய்ச்சற உிரபர் 

8 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர்  
றன ம்  ஆரின்ச 
ீபில் ஆஶனரசகர் 

ரய்னரந்ட XIV ட ட  இந்ற கடல்சரர் 
ீபில் ஆஷக்குறே (NIOHC) 
ரரட்டுக்கரண அஷப்ன 

25.02.2014 - 
01.03.2014 

9 றன ஸ் னை தி ஜறணரச                           
னன்ஷ ிஞ்ஞரணி 

அவரிக்கர கனரறற திற்சற 01.03.2014 - 
31.08.2014 

10 கனரறற ரி ஶக டி 
வன்ணஶகரன்னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

சலணர கடனறல்னல்றறுண 
என்நறஷணந் ஆரய்ச்சற (FIO) 
வரடர்தரணகூட்டம் 

 

17.03.2014 - 
22.03.2014 

கனரறற ச் தி 
ஜசறரினன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 
றன ஶஜ ஶக ரஜதக்ச 
னன்ஷ ிஞ்ஞரணி 
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11 றன ஶக டதல்னை 
இந்றகஆய்வுகூட 
உிரபர் 

ரனரந்ட கடல்ட்டறஷனங்கள் 
இக்குதர்கறக்கரணதிற்சறதரடவ
நற 

16.03.2014 - 
22.03.2014 

12 கனரறற ஆர் ஆர் தி 
ல்வணி                 
(கடல் உிரில்)   

வரரிடஸ் திரந்றதட்டஷந IOTC 
இற்கரணகடற்வநரறல்வுஶசகரிப்ன
ற்றும்அநறக்ஷகக்கரண ஆவு 
ங்கல்.  

16.03.2014 - 
22.03.2014 

13  றன தரசறங்க 
ிஞ்ஞரணி 

சலணர பனம்ரடுகறக்குீன்பர்ப்னவர
றல்டேட்த 

09.05.2014 - 
04.06.2014 

14 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர் 

ஸ்ர றரின்சூறல்றறம் Techeco 
டஷ ஷனர் - அஷப்திழ் 

20.05.2014 - 
28.05.2014 

15 றன ஶக  டி  ரி 
யரிஸ்சந்ற 
ிஞ்ஞரணி 

வன் 
ஆதிரிக்கர 

5 
டஶற்குஇந்றவதனங்கடல்வுற
ஷஎத்டஷப்னகுறே 

 

11.05.2014 - 
16.05.2014 

16 றனற டி ன்  
ன்டுகன 
னெத் ிஞ்ஞரணி 

வரரிடஸ் இந்றவதனங்கடல்ஆழ்கடல்கசறி
ஷீன்கள்அஷடரபப்தடுத்ல்" 
திரந்றதட்டஷந 

08.06.2014 - 
15.06.2014 

17 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர்  

ஆவுஸ்றஶ
னறர 

உனகீன்பர்ப்னஅடிவனிட் 2014 06.06.2014 - 
12.06.2014 

18 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர்  

ஆவரிக்கர ங்கள்வதனங்கடல் 
"சர்ஶசகடல்கள்ரரடு 

16.06.2014 - 
17.06.2014 

19 றன னை ஸ் தி ஶக 
னறணஶக                  
ிஞ்ஞரணி 

ஸ்னரந்ட கடல்தரறட்டிடஷநில்கபப்திற்சற 07.06.2014 - 
18.06.2014 

சுடீன் கனரறற தட்டம் தடிப்ன 19.06.2014 - 
30.06.2014 

20 கனரறற ச்  சல சல வதஶர 
ிஞ்ஞரணி 

ரய்னரந்ட வஶடிக் சூஷகள் 2014 இன் 
IOTCக்கரண ிஞ்ஞரண 
ற்றும்னகரஷத்டவசல்னஷநக்
கரண 4 
டதிக்குறேக்கஷபஇஷக்கும் 1 
டதட்டஷந 

24.06.2014 - 
03.07.2014 

21 றன ம்  ஜற 
த்ணசூரிிஞ்ஞரணி 

வன் 
வகரரிர 

கடற்வநரறல் னடரணி தட்டம் 29.06.2014 - 
05.09.2015 

22 றன டி ஸ் ஆரித்ண 
னெத் ிஞ்ஞரணி 

ஆவுஸ்றஶ
னறர 

கடற்வநரறல்வதரனபரரம்ற்றும்
ர்த்கரரடுகறக்கரணசர்ஶசறறு
ணம் 

06.07.2014 - 
13.07.2014 

23 றன ஶஜ தி ிக்ரரச்சற 
ஆரய்ச்சற உிரபர் 
 

இந்றர இந்ற தட்டப்தின் 
தடிப்னனனஷப்தரிசறல்- 2014/15 

31.07.2014 - 
31.07.2016 

24 றனற டி ஆர் 
ஶயத்னெத் ிஞ்ஞரணி 

இந்றர அத்றரசற EAFM திற்சறறட்டம்: 
கடற்வநரறல் னகரஷத்ட சூல் 

10.08.2014 - 
17.08.2014 
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றனற ஶக டதல்னை ஸ் 
ீஶசகனெத் ிஞ்ஞரணி 

னஷநதிற்சற 

 
25 றனற ஷ ம் ஆர் ன் 

குரரி 
ீபினரபர் 

அவரிக்கர ீர்னஷணில் தட்டப்தின் தடிப்ன 
னனஷப்தரிசறல்- 2014/15 

22.08.2014 - 
25.08.2015 

26 றன டி  
அத்டஶகரபனன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

ரய்னரந்ட சுஶச உவு பங்கஷபப் 
தன்தடுத்ற உவு தரடகரப்ன 

30.08.2014 - 
28.09.2014 

27 றனற டதல்னை ன் சற 
திரிர்மணி னெட்த்ட 
ிஞ்ஞரணி 

ரய்னரந்ட BOBLME சூல்தரஷ - 
சூல்கட்டஷப்னதட்டஷந 

07.09.2014 - 
13.09.2014 

28 றனற டதல்னை ன் சற 
திரிர்மணி னெட்த்ட 
ிஞ்ஞரணி 

சலணர சலணர‟கடல்சரர் னனஷப்தரிசறல் 
றட்டம் 

15.09.2014 - 
15.07.2018 

29 றனற டி ன்  
ன்டுகனனெத் ிஞ்ஞரணி 

இந்றர வதரறுப்தரணீன்திடி ற்றும் 
டத்ஷக்கரண 6 ட திரந்ற 
திற்சற தரடவநற 

19.09.2014 - 
02.10.2014 

30 றன ம் கம்ன்ினனெத் 
ிஞ்ஞரணி 

ஸ்னரந்ட கடற்வநரறல் திற்சற 28.09.2014 - 
28.03.2015 

31 றன ஶக டதல்னை ஆர் ஆர் 
அீ ிஞ்ஞரணி 

கறப்ட ீன்பர்ப்ன அதிினத்ற 
னனஷப்தரிசறல் 

29.09.2014 -
17.12.2014 

32 றன  ன் டி வதஶர 
திற திப்தரபர் / 
ீபினரபர் 

வரணரஶகர 5ட அசரர சர்ஶச கடனறல் 
ரரடு 

05.10.2014 - 
11.10.2014 

33 றனற ஆர் ஆர்  ஆர் 
சறந்ரிஞ்ஞரன்ணி 

ரய்னரந்ட இனங்ஷகில் தவும் அன்ணி 
இணங்கபின் கட்டுப்தரடு ‟ னறன் 
டேண்டிரிகபின் தவுஷ 
கட்டுப்தடுடம் இறஷஷ 
றப்தடுத்டம் வகரள்பபவு 
அதிினத்றறட்டம் தற்நற 
அநறனகம் 

05.10.2014 -
11.10.2014 

34 கனரறற ஆர் ஆர் தி 
ல்வணிர ( சனத்ற 
உிரில்) 

ஜப்தரன் தில் ீன்கள் சம்தந்ரண 12ட 
குறே(21 ‟ 25அக்ஶடரதர் 2014) சூல் 
ற்றும் டஷரண ீன்திடிக்கரண 
10 ட குறே ரரடு (27- 
31அக்ஶடரதர்) 

 

20.10.2014 - 
01.11.2014 

35 டரக்டர்  ஸ்.ஸ்.ஶக 
யப்னந்றரி    னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

ரய்னரந்ட ழ்BOBLME சூல் குனப்தடுத்டல் 
தட்டஷந ற்றும் EBSA 
அஷடரபப்தடுத்ல் ரரிப்ன 
தட்டஷந 

 

02.11.2014 - 
07.11.2014 

கனரறற ச் தி 
ஜசறநீனன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

36 றன ஶஜ ஶக 
ரஜதக்மனன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

சலணர கரனறஷன ரறரிகள் சம்தந்ரண 
IOC/WESTPAC திற்சற தரட வநற 
வதனங்கடல் இக்கம் ற்றும் கரன 
றஷன ஆரய்ச்சறஷம்2014 

01.11.2014 - 
16.11.2014 
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37 டரக்டர்  ஸ்.ஸ்.ஶக 
யப்னந்றரி    னன்ஷ 
ிஞ்ஞரணி 

இந்டஶசற
ர 

15-19ம்தர் 2014 ஷ 
வப்தண்டன சூஷக்கரண 16ட 
ரரடு ற்றும் 19 - 21ம்தர் 2014 
இல்தரனறசூஷக்கரண 
ரரட்டில்தங்ஶகற்ன 

 

14.11.2014 - 
22.11.2014 

38 டரக்டர் ஸ்.ஜற.சசுந் 
ஷனர் 

உஶரம் ஊட்டச் சத்டக்கரண இண்டரட  
சர்ஶச ரரடு 

 

17.11.2014 - 
23.11.2014 

39 றன ல் ஸ் சற சறரிர்ண 
 ீபினரபர்   

ஏரன் ட இந்றப்வதனங்கடல் கடனறல் 
ஆஷம் (NIOHC) வகரள்பபவு 
அதிினத்ற றட்டம், MSI திற்சற 
தரடவநற 

 

14.12.2014 - 
19.12.2014 

 
8. ீின்நம்க்குகள்ற்றும்ஒலக்காற்றுிசாமகலம் 

 
5.1 சாில் ீின்நம் 
அ) க்கு இன: 02 / Add/3183/06 ‟ ஶஜ.தி.. ரகம்ணவுக்கும் ரரவுக்கும்  

   அ. றன ஶஜ .தி ரகம்ண சம்தந்ரண க்கு அர் சரர்தரக ீர்ப்ன ங்கப்தட்டட. 
இன்ஶதரட ட்ட ஈடரக ரரரணட னொ.2,537,294.76  வசறத்ஶண்டும். 

5.2 ட்ட ீின்நம் 
a) க்கு இன : 3894/10/DMR ‟ ரட்ட ீறன்நம், வகரறேம்ன 

றன. ன்.ச். சரரக்க, ஆரய்ச்சற அறனர் ற்றும் அட இன தர்கறக்கு றரக 
ரக்கல் வசய்ப்தட்டுள்ப க்கு அரட றறுணத்டடன் வசய்ட வகரண்ட எப்தந்த்ஷ 
ீநற அடிப்தஷடில் திஷரபிகறக்கும் ஶசர்த்ட அஷச்சறன் ஊடரக அஷப்தரஷஷ 
ிடுக்க டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தடுடடன், னனரட திறரற இந்ஶத்றல் 
கணடரில் சறத்ட னகறநரர்.  

 
 b)  க்கு இன: 3237/10/DMR- ரட்ட ீறன்நம், வகரறேம்ன 
றன. .டதல்னை குஶசக, ீரில் அபஷரபரனக்கு றரக ரக்கல் வசய்ப்தட்டுள்ப க்கு 
அர்      ஶஷரண திஷக்கப்தட்ட கரனம் திரற்ந இல்னரல் ஶசஷில் இனந்ட ரஜறணரர 
வசய்ரர் ன்தற்கரக க்கு ீறன்நத்றல் ீர்வு கரப்தட்டுள்பஅட. றன குஶசக ஷ 
அடிப்தஷடில் 3 னடத்டக்குள் வகரடுக்க ஶண்டும்  
          
c) க்கு இன- 05151/08 / DMR - ரட்ட ீறன்நங்கள், வகரறேம்ன.  
றனற. ஸ். னகடஷனஷ டைனகர் ற்றும் அட இண்டு திஷரபிகறக்கு றரண இந் 
க்கரணட அர்வபிரட்டில்சம்தபற்நலீவுகரனம்னடிந்திநகும்கடஷக்கு றனம்தரல் 
இனப்தரறம் கல் அனுப்தஷக்கரகவும் தறப்தட்டுள்பண. ற்ஶதரட இர் றனைசறனரந்றல் 
சறக்கறநரர். 1 ட திறரறக்கு ீற அஷச்சு னெனம் அஷப்ன ிடுக்க திச்சறஷண டுத்ட னகறநட.  
 
சமூகன டடிக்மககள்  

 
னத்ரண்டுிரவகரண்டரட்டத்டக்கரக ஶதரக்குத்டசறகள்கூடுனரகபிரக வசய் 
ஊறர்கறக்கு ஶதரக்குத்ட சறகள் ங்கப்தட்டண.  
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ஆாய்ச்சிப்திரிவு 
5. சுற்றுச்சூல் ஆய்வு திரிவு 
 
திரிவுமனர்: ிரு ஸ்  ம் அஸ்ி 
 

இவ்ாண்டுக்காண கண்தாட்டம் 
திரிின் னக்கற வசல்தரடு ண்ரீ்ம் ற்றும் ீர்சுற்றுச்சூல் சறநப்ன குநறப்னவகரண்ட ீர்ரழ் 
பங்கள், சூல் அம்சங்கஷப வரடர்தரண ஆய்வுகள் டத் இனக்கறநட. ணட திரிவு 
ஶற்வகரள்பப்தட்ட ிரிரண ஆரய்ச்சற ிஷபரக கல் னடிவடுக்கும் வசல்னஷநகள் ற்றும் 
றஷனரண சுற்றுச்சூல் அதிினத்றக்கரண உத்றகஷப வசல்தடுத்டற்கும், அசரங்கம் ற்றும் 
ஷண றறுணங்கள் வரறல் டேட்த ஆஶனரசஷண ங்குற்கும் தன்தடுத்ப்தடுகறநட. திரிவு 
ஷனர், னென்று னெத் ிஞ்ஞரணிகள், ந்ட ிஞ்ஞரணிகள், இன ஆரய்ச்சற உிரபர்கள், என 
வசரல் வசனரக்க இக்குணர் ற்றும் இண்டு ஆய்கம் உிரபர்கபரக திரிவு ஶஷன 
றட்டத்ஷ வசல்தடுத் தங்கபிப்ன வசய்கறன்நணர். இந்கரனகட்டத்றல் இந்திரிவு சுற்றுச்சூல் 
னகரஷத்டம் ற்றும் ீன்கள் வகரல்னப்தடுட ற்றும் ஆய்க த்ஷ ஶம்தடுத்ல் 
சம்தந்ரக என றட்டம் அச சூழ்றஷனகபில் னர்த்ற வசய் என றட்டம் உட்தட ீர்ரழ் சுகரர 
வரடர்தரண ந்ட ஆரய்ச்சற றட்டங்கபில் ஶற்வகரள்பப்தடும்.  

 
ிட்டங்கள்ிட்டஒதுக்கீடு 
ிகழ்ச்சி ிட்டம் ஒதுக்கிடு 

(ரூ) 
சதாறுப்தாண 

உத்ிதாகத்ர் 
கானம் 

இருந்து ம 
1  தரடகரப்ன 

னகரஷத்
டம்  

2.1 கபப்ன ற்றும் கடல் ழ்ீர் 
ரசுதரட்டு றஷன தற்று 
றப்தடீு இனங்ஷகில் கறக்கு 
கஷஶரங்கள். 
 

600,000.00 ஸ்..ம். அஸ்ற 
டதல்னை டி ன் 
ிக்ரரச்சற 
ஶக..டதல்னை.ஸ் 
ீஶசக   
ன்.டி வயற்நறஶக 
ஶஜ ஶக ஆர் தி சற 
ஜர்ண 

ஜண 
2014 

டிச 
2014 

2 தரடகரப்ன 
னகரஷத்
டம்  

2.2 அச ஆய்வுகள் (றப்தடீு  
ன்வய் கசறவு, அல்கர 
பர்ச்சற ற்றும் ீன் வகரல்ன 
சம்தங்கள் (அச தடிப்ன) 

1,00,000.00 ஸ்..ம். அஸ்ற 
டதல்னை டி ன் 
ிக்ரரச்சற 
ஶக..டதல்னை.ஸ் 
ீஶசக   
ன்.டி வயற்நறஶக 
ஶஜ ஶக ஆர் தி சற 
ஜர்ண 
ம் டி ஸ் ஆர் 
த்டஶக 
ஸ் ஆர் சன்டிர 
ன் ஶக ன்வகரட 

ஜண 
2014 

டிச 
2014 

3 தரடகரப்ன 
னகரஷத்
டம்  

2.3 இனங்ஷகில் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ஶற்கு 
ற்றும் வற்கு தகுற ீன்திடி 
டஷநனகங்கபில் ீரின் 
ரசுதரட்டிஷண றப்திடல்  

450,000.00 ஶக..டதல்னை.ஸ் 
ீஶசக  
ஸ்..ம். அஸ்ற 
ன்.டி வயற்நறஶக 
ஶஜ ஶக ஆர் தி சற 

ஜண 
2014 

டிச 
2014 
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அன் ரக்கங்கள் தற்நறண. ஜர்ண 
ம் டி ஸ் ஆர் 
த்டஶக 
ன் ஶக ங்வகரட 

4 தரடகரப்ன 
னகரஷத்
டம்  

2.4 டேஶனற ரட்டத்றல் 
உள்ப ஶதரனறு ல்ன 
குபத்றல் ற்ஶதரஷ ீர் 
ரசுதரட்டின் அபவு றஷன 
ற்றும், ீன் பங்கபில் 
அற்நறன் ரக்கம். 

450,000.00 ன்.டி வயற்நறஶக 
ஸ்..ம். அஸ்ற 
ஶக..டதல்னை.ஸ் 
ீஶசக   
  டி அடங்க 
ஶஜ ஶக ஆர் தி சற 
ஜர்ண 
ம் டி ஸ் ஆர் 
த்டஶக 
ன் ஶக ன்வகரட 

ஜண 
2014 

டிச 
2014 

5 தரடகரப்ன 
னகரஷத்
டம் 

2.5 ீர்வகரறேம்ன கபப்தில்  ஶர்வு 
வசய்ப்தட்ட உவுக்கரண 
ீன் இணங்கபில் கண உஶனரக 
ற்றும் அற்நறன் உிரில் 
அஷடவு தற்நற ஆரய்ச்சற 

400,000.00 தி ஆர் டி 
வன்டிஸ் 
ஸ்  ம் அஸ்ற 

ஜண 
2014 

டிச 
2014 

 

னன்ஶணற்நம் 

றட்டம் 1 

இனங்ஷகின் கறக்கு ரகரம் கடனறன் என வதரி கடஶனர சனெகத்றல் 
உனரககப்தட்டுள்பண.இட கரக்கல் ற்றும் வரறல்ரக்கல் டடிக்ஷககபிணரல் றகவும் 
தரறக்கப்தடுகறநட. இந் ணி டடிக்ஷககள் ஶசண ற்றும் அஶசண கணி கறவுகபின் 
அபிஷண அறகரிப்தணரல் எட்டுவரத் கடஶனர சுற்றுச்சூல் ீட என ரக்கத்ஷ ற்தடுத்டம். 
ண்ரீின்  கண்கரிப்ன ீர்ரழ் சூனறன் ரசுதரடுகஷப றப்தடீு வசய்னேம் என னக்கற 
கனிரக உள்பட. இட உிரில் ற்றும் ீன்திடி அம்சங்கஷப உள்படக்கற சுற்று சூல் 
அம்சங்கபில் தரடகரப்ன ற்றும் னகரஷத்டத்டக்கு உவுகறநட. இந் றட்டத்றன் ஶரக்கம் 
குஷநரண சுகரர ன்ஷ வகரண்ட சனத்றங்கள் ற்றும் கபப்னக்கஷப அஷடரபம் கரறம், 
கடல் ற்றும் கபப்னக்கபின்ீர்த் ம் ற்றும் தல்றிர் சுகரரத்றஷண ரசுதடுத்டம் கரிகபின் 
ரக்கங்கள் ஶதரன்நற்ஷந ீர்ரணிக்கும் வதரனட்டு அஷடரபப்தடுத்னரகும். 

கறக்கு ரகரத்றல் 14 ரறரி இடங்கபில் ரரந் கண்கரிப்ன றட்டம் னடிவுகள் தடிசறன 
னக்கறரண கண்டுதிடிப்னகள் அனுசரிக்கப்தட்டட. இந் ஆய்வு கரரக கடந் 35 ஆண்டுகறக்கு 
திநகு கறக்கு ரகரத்றல் உள்ப ீரின் ம் தற்நற வு இல்னர கரத்ரல் றகவும் 
னக்கறரணரகவும் இனந்ட. பங்கள் தடி, அஷணத்ட னக்கற கரிகறம் அறுகம் குடர ற்றும் 
தரசறக்குடர ற்றும் ீன்திடி டஷநனகங்கள் ற்றும் ீன் இநங்கும் பங்கள் ஶதரன்ந வதரறேடஶதரக்கு 
கடற்கஷகபில் ஶசகரிக்கப்தட்டண. ஶறம், சறன ீண்டப்தடர கடற்கஷகபிறம் அஷண அண்டி 
கடஶனரங்கபிறம் உள்ப கரிகள் கண்கரிக்கப்தட்டண. சுரஸ்ரக இத்பங்கபில் உள்ப 
ீரின் ரணட த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷதின் கடஶனர ீர்த் றகரட்டுல்கபின் ீர் 
த்றன் ன்ஷஷ எத்ட கரப்தட்டட. ணினும், தனகரன ற்ந இநக்கம் ல்னர இடங்கபிறம் 
அனுசரிக்கப்தட்டு கரப்தட்டண. ஷ ரட்கபில் உிரில் எட்சறசன் ஶஷ (BOD) 
ற்றும்இசரணில் எட்சறசறஅன் ஶஷ (COD) ரணட த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷதின் 
கடஶனர ீர்  றகரட்டுல்கஷப ிட தன டங்கு அறகரந்ட ண தறவு வசய்ப்தட்டுள்பட. 
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சறன ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ரறரி இடங்கள் - தனரச்ஶசஷணi ற்றும் அறுகம் குடர  

 னன்ஶணற்நம் (%) : - வதபீக: 85%  றற: 100% 

ிட்டம் 2 

ீன்வகரல்னசம்தங்கபரணட சீதத்றல் இந் ஆண்டில் ீர்ரசுதடுல் சம்தங்கள் அறக 
ண்ிக்ஷகினரண இனங்ஷக ீர்த்ஶக்கங்கபில் ற்றும் கபப்னகபிறம் அறகரக 
தறவுவசய்ப்தட்டுள்பண. 2014 ஆம் ஆண்டில் ந்ட ீன் இநப்ன சம்தங்கள் இனங்ஷகின் தன 
றர்ரக ரட்டங்கபிறம் தறரிண. அரட அத்ணகன ஏர, தண்டரக ரனரந் வரட்டி, 
றனு கபப்ன, த்ற சுற்நரடல் அறகர சஷதின் ீன் வரட்டி ற்றும் றண்ர 
ஏரவுரகும். ஶறு ந் அச ஶஷனகறம் இந் ஆண்டு தறவு வசய்ப்தடில்ஷன. 

கப ிஜங்கள் ரசுதரட்டுக்கரண கரங்கஷப அஷடரபம் கரண்தற்கரக டத்ப்தட்டண. 
வதரனத்ரண தரிந்டஷகள் அநறக்ஷககள் டுக்க அல்னட றர்கரனத்றல் இட ஶதரன்ந ீன்கள் 
வகரல்னப்தடுஷண குஷநக்க உரி அறகரரிகறக்கு அனுப்தி ஷக்கப்தட்டட. ீன் இநப்ன 
சம்தந்ரண  வதரட ிறப்னர்வுகள்  ஊடகம் னெனம் வகரடுக்கப்தட்டண. 

   

தறவு வசய்ப்தட்ட ீன் இநப்ன சம்தங்கள் வரடர்தரண சறன னஷகப்தடங்கள் 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 100%  றற: 99% 
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ீர்ிமன காம் மடமுமநகள் 

அத்ணகற 
ஏர 

ஆறக கனங்கல் ன்ஷ 
கரரக் எட்சறசன் 
குஷநல் 

உள்ரட்டு ீர்றஷனகபில் வபிஶற்நப்தடுகறன்ந ரசுகள், 
ஶடிரகஶர அல்னட ஷநனகரகஶர, னஷநரண 
கண்கரிப்ன றட்டங்கள் அல்னட டடிக்ஷக னெனம் 
அஷடரபம் கரப்தட ஶண்டும். ீஷ ரசுதடுத்டம் 
ஆரங்கள், ீர் றஷனகபில் ஶறம் ஶசம்ங்கஷப டுக்க 
டுக்கப்தட்டுள்பண.  
 

தண்டரக 
ரனரந் 
ஏர 

த்ற சுற்நரடல் 
அறகரசஷத, 2001 
னன்வரறந்டள்ப 
உத்ஶசறத் சுற்றுப்னந 
ீர்த்ரணட 
அக்குபத்றன் அஷணத்ட 
னக்கற கரிகறம் 
ீன்கள் ற்றும் ீர்ரழ் 
ரழ்க்ஷகக்கு 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட 
ல்ஷனக்குள் உள்பட. 
ணினும் கூடி ட 
ீன்கபின் (கட்னர 
ீன்கள்) இநப்தரணட 
ந்வரன னக்கறரண 
கரத்ஷனேம் 
வகரண்டினக்கில்ஷன 

ீரின் த்ஷஎ அறகரிப்தற்கு இந் குபரணட 
னஷக்கப்தட ஶண்டும் 

றணரஷ 
கபப்ன 

குபத்றன் ரஷ 
றநந்ன் கரரக 
உப்ன ீர் ஊடுனல் 

 இட என தனகரன றகழ்வு ஆகும். ணஶ, ந்வரன 
டடிக்ஷககறம் தரிந்டஷக்கப்தடில்ஷன.ஈந் ீன் இநப்ன 
சம்தம் என னக்கறரணல்ன.. 

த்ற 
சுற்நரடல் 
அறகர 
சஷதின் 
ீன் 
வரட்டி 

ீன்கபின் அடர்த்ற 
அறகரணரல் 

 

ீன்கபின் அடர்த்றஷ குஷநக்க ஶண்டும் 

Diyawannawa 
Oya. 

1. 1. றனரப்திர ீன்கபின் 
அடர்த்ற கூடிஷ 
(வகரபி) 
 
2. கரல்ரின் கலழ் 
தகுறில் ீரின் ம் 
குஷநந்ஷ 

ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட 
இண்டு கரங்கள் 
கரரக தரக்நரீிர 

ண்ரீின் ரணட கலழ்ட்டறல் உள்ப 
ண்டல்கஷபகரற்றுடணரணசறஷவுகறக்குஉள்பரக்குற்கரக 
இந்றகரற்ஶநரட்டத்றஷண ஶம்தடுத்டன் னெனம் 
அறகரிக்கனரம் (ண்டல் எட்சறசன் ஶஷ குஷநக்கப்தடும்)  

ீன்கஷப அறகரக ஷப்தினறடுஷ கட்டுப்தடுத்ல் 
ஶண்டும் ‟ீணர்கஷப ீன் திடிக்க அனுறத்ல் 
ஶண்டும், அல்னட வரடர்னஷட றறுணங்கஷப ீன் 
திடிக்க அனுறக்க ஶண்டும்.  ற்றும் அங்குள்ப ீன்கஷப 
ற்ந வதரடரண ீர்றஷனகறக்குள் வபிிட அனுற 
ங்க ஶண்டும். 
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வசவுள் அறேகல் ஶரய் 
ற்றும் வபிரண கண் 
ஶரய் ற்தட்டுள்பண.  

இந் ஶரய்கறக்கு சறன இசரண சறகறச்ஷசகள் உள்பண. 
ஆணரல் அட றண்ர ஏர ஶதரன்ந றநந் 
ீர்றஷனகபில் ஷடனஷநப்தடுத் சரத்றறல்ஷன. 

 

  
ிட்டம் 3 

இந் றட்டத்றன் ஶரக்கங்கபரணட, வகரறேம்ன, கம்தயர, கறத்டஷந, கரனற, ரத்ஷந, 
அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டங்கபில் வரிவு ீன்ப டஷநனகங்கபில் (வதபீக இசரண ற்றும் 
உிரில் உட்தட) ண்ரீின்த்றன் ற்ஶதரஷ றஷனஷ ீர்ரணித்னரகும். ஶறம், 
டஷநனகத்றன் கடல் ீரின் ற்றும் குரய் ீரின்ரசுக்கஷப அஷடரபம் கரண்தற்கரக 
டேண்டிரில் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டண. வுகபின் அடிப்தஷடில் டேண்டிர் ற்றும் உிர் 
இசரணில் எட்சறசன் ஶகரரிக்ஷககபரணட ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பண டஷநனகங்கபில் 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட அபஷ ிட அறகரக இனக்கும் ன்று கரட்டப்தட்டட. இந் கல் 
எவ்வரன டஷநனகங்கபிறம் உள்ப அறுஷடக்குப் தின் ற்தடும் இப்னகஷப குஷநப்தற்கரக் 
றறுண கண்கரிப்ன றனஷநகஷப அஷத்றக்கு னக்கறரணரகும்.னடிவுகபின் தடி, 
உிர்இசரணில் எட்சறசன் ஶஷ (BOD) ற்றும் இசரண எட்சறசன் ஶஷ (COD) ரணட 
த்ற சுற்நரடல் அறகர சஷதின் ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட கடஶனர ீர்  றகரட்டுல்கஷப ிட 
ந்ட டங்கு அறகரக தறவு வசய்ப்தட்டுள்பட. டேண்டிர் ரசுக்கறம்ல்ஷனஷ ரண்டி தறவு 
வசய்ப்தட்டட. ஶறம், ண்வய் ற்றும் க்ரீஸ் உள்படக்கங்கபரணட சரரத்ஷ ிட தத்ட 
டங்கு அறகரக இனந்ண. இந் றட்டத்றன் இறுற ிஷபவுகபின் னெனம் இனங்ஷக ீன்திடித் 
டஷநனக கூட்டுத்ரதணத்டக்கு (CFHC) தரிந்டஷகஷப வகரடுக்க உவுகறன்நண. 

இனங்ஷக ஊர வல்னஸ்ம, சப்கன தல்கஷனக்ககத்றல் இனந்ட னக்கறரக இண்டு 
இபங்கஷன ரர்கள் இந் றட்டத்றஷண தன்தடுத்ற ங்கள் இறுற ஆண்டு றட்டத்றற்கரக 
ஶற்தரர்ஷ வசய்ப்தட்டணர். 

  

றட்ட குநறப்னக்கள் 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 95% றற: 88% 
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றட்டம் 4 

தம்தல்ன ரிரணட இனங்ஷகின் டேவனறர ரட்டத்றல் அஷந்டள்பட, ற்றும் 
கந்ஶவதரஷன‟ சலர னற ண திஶசத்றணரல் சூப்தட்டுள்பட. இந் ீர்த்ஶக்கம் 30 க்கும் 
ஶற்தட்ட வயக்டர்கஷப வகரண்டடடன் இந் தகுறில் உள்ப என னக்கறரண ீர் பரண 
உர ஏரவுடன் இஷகறன்நட. ீர்த்ஶக்கரணட இந் தகுறில் ரறேம் க்கபின் என 
திதனரண உள்ரட்டு ீன்திடிக்கரண னக்கறரண இடம் என்நரகும். ீன்திடி சங்க ஆவுடன் இந் 
ீர்த்ஶக்கம் அர்கபட ீன்திடி டடிக்ஷககள் வசய்ட வகரள்டடன் இங்கு ரற்தடக்கும் ஶற்தட்ட 
ீணர்கள் உள்பணர். 

இந் ஆய்ின் ஶரக்கங்கபரக ரசுக்கறக்கரண ஆரங்கஷப அஷடரபம் கரண்தடடன்ீரின் 
த்றன் ற்ஶதர றஷனஷனேம் ற்றும் உள்ரட்டு ீன் பங்கறக்கரண அன் வதரனத்த்ஷ 
றப்தடீு வசய்றம் ற்றும் ீன் இஷங்கபில் உள்ப கணக உஶனரக வசநறவுகஷப அஷடரபம் 
கரதடடன் இந் திச்சறஷணகஷப ீர்ப்தற்கரண னக்கறரண டடிக்ஷககஷப ங்கறம் ஆகும்.  
ீர்த்ஶக்கத்றல் ண்ரீ்  ற்ஶதரஷ றஷன ீர்ரணிக்க ஶண்டும். இன் னடிவுகபின் தடி 
கட்றம், வசம்ன ஶதரன்ந கணக உஶனரகங்கள்சறன ஶற்தப்ன இடங்கபில் அஷடரபம் கரப்தட்டண. 
னடிவுகபின் தடி, உிர்இசரணில் எட்சறசன் ஶஷ (BOD) ற்றும் இசரண எட்சறசன் ஶஷ 
(COD) ரணட த்ற சுற்நரடல் அறகர சஷதிணரல் ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட கடஶனர ீர்  
றகரட்டுல்கஷப ிட அறகரக தறவு வசய்ப்தட்டுள்பட. ஶறம், ஶகட்றம், தரசம் ற்றும் 
ஈம் வரட்டிில் திடிக்கப்தட்ட வதரடரண வகண்ஷட ீன்கபின் ஷசகபில் அஷடரபம் 
கரப்தட்டண. கண உஶனரகங்கபின் சரசரி வசநறவு அரட Hg, Pb ற்றும் Cd கபில் 0.61 ± 0.35 ற.கற 
/ கற.கற<ல்ஷன கண்டநறல் (LOD) ற்றும் 0.03 ± 0.02 ற.கற / கற.கற ஆக தறவு வசய்ப்தட்டண, 
ீர்த்ஶக்கத்றல் ீன் ரறரிகபின் Hg க்கும் ற்றும் Cd வசநறவுகள் னஷநஶ 0.37 - 1.01ற.கற / கற.கற 
ஷனேம் ற்றும் 0.01 - 0.06 ற.கற / கற.கற ஆகும். ணினும் Pbவசநறரணட ம்னகஷப ிட குஷநரக 
இனந்ட. ீன் இஷங்கபில் கணக உஶனரகங்கபின் வசநறவு ரிஷச Pb <Cd <Hg 
ில்குஷநந்டிட்டட. 

 

 

 

 

 

 

றட்ட குநறப்னக்கள் 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 100%  றற: 85% 

றட்டம் 5 

இந் றட்டரந்ட ீர்த்த்றன் வபி, தனரற்நங்கஷப றப்தடீு வசய்ற்கரகனக்கறரக 
ீர்வகரறேம்ன கபப்தில் கணக உஶனரகங்கபின் ரசுதடுத்டம் கரிகபின் ஆரங்கஷப 
அஷடரபப்தடுத்றக்கும் ற்றும்ஶர்வு வசய்ப்தட்ட சஷல் ீன் இணங்கபில்கணக 
உஶனரகங்கபின்உிரில் டி, தனரற்நங்கபிணரல் ரசுதடுஷ றப்தடீு வசய்னேம் 
ஶரக்கத்டடன் வரடங்கப்தட்டட. 
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ட்டு ரறரி இடங்கபில் அரடகுடும்தங்கபின் தரஷணக் கறவுகள், ஜர-ன ற்றும் கட்டுரக்க 
சுந்ற ர்த்க னங்கபில் உள்ப வரறற்சரஷனகள், தடகுகள் ங்கூறடும் 
இடங்கள்ஶதரன்நற்நறனறனந்ட வதநப்தட்ட கறவு ீர்கபின் ிஷபவுகஷப ஆர தன்தடுத்ப்தட்டண. 
னக்கறரக வதபீக இசரணில் அபவுனக்கஷப அநறற்கரக கணம் வசறத்ப்தட்டண. உிர் 
இசரணில் எட்சறசன் ஶஷ, இசரண எட்சறசன்ஶஷ, அஶரணிர, ஷட்ஶட், வதரஸ்ஶதற்று, 
ற்றும் வரத் றண் வரங்கல்கள், கணக உஶனரகங்கள், ீன் இஷங்கபில் கணக உஶனரக 
உள்படக்கம் ஶதரன்நண ஆய்வு வசய்ப்தட்டண. 

  

 

றட்டக் குநறப்னகள் 

ற்ந பங்கஷப எப்திட்டு தரர்க்கும் ஶதரட ீர்வகரறேம்ன கபப்தின் ீரில் ஶசண ற்றும் அஶசண 
ரசுகள் வதரி அபில் கரப்தடுகறன்நண ண றனொதிக்கறன்நண. இந் ரசுக்கறக்கு கரரக 
இந் தகுறகபில் கரப்தடுகறன்ந வரறல்டஷந, உள்ரட்டுிசர கறவுீர்கபில் இனக்கும் ஶசண 
ற்றும் அஶசணரசுகபின் உர் வசநறவுகஶப ன்று உண்ஷில் றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. வவ்ஶறு 
டிங்கபில் ீன் இஷங்கபில் கரப்தடுகறன்ந கணக உஶனரக ச்சங்கள் ஶர்வு வசய்ப்தட்ட 
இஷங்கள் ற்றும் தகுறகபில் குிந்ட ிறஶரகம் வசய்ப்தட்டு கரப்தடுகறன்நட. வணணில் 
ண்ரீில் இனந்ட உநறஞ்சுல் றநன் அறகரண உடற்கூநறல் ற்றும் உடனறல் தண்னகள் 
வகரண்டஷ ீன் இணங்கள் ஆனரல் ரசுக்கபஉட்வசல்னல் ஶனரறக்க பத்றல் இனப்தரக 
கனப்தடுகறன்நண. ணினும், அட ஷச இஷங்கபில் குஷநந் உஶனரக தடிவுகஷப எட்டுவரத் 
பத்ஷ ஷத்ட தரர்க்கும் ஶதரட வகரண்டுள்பணண ட ஆய்ில் இனந்ட வபிரக னடிந்ட. 
தன ீர்சரர்ந் சூனஷப்னகபில் உஶனரக ட்டங்கபரணட அறகபரண ணி வரடர்னகபிணரல் 
சுகரர ஆதத்டகள் ற்றும் உஶனரக உிரில் வரகுப்னகஷப அறகரிக்கறன்நண. 

னன்ஶணற்நம் (%): - உடல்: 100% றற: 100% 

திரிிணரல் ஶற்வகரள்பப்ப்ட்ட ஆஶனரசஷணற்றும் தரிஶசரஷண ஶசஷகள் 
 

ஆஶனரசஷண ஶசஷகள் 
2014 புதுமுநிப்பு, கிபிசாச்சி ாட்ட, இனங்மக ன்ணரீ் சிறு ீன் பர்ப்பு அமப்பு ஆம்த 
சுற்றுச்சூல் தர்வு அாய்ச்சி 

இந் ஆய்வு குநறப்தரக னடனநறப்ன‟ கறபிவரச்சற ன்ணரீ் சறறு ீன்பர்ப்னக்கரண ீர்த் ம் ற்றும் ீன் 
ஶரய் தற்நற ீர்ரணிப்தற்கரக வதரனஸ்கனஷில் அஷந்டள்ப ஶசர னங்கர 
அநக்கட்டஷபின் ஶண்டுஶகரபின்தடி டத்ப்தட்டட ‟(கறபிவரச்சற ரட்டம்). இந் பம் 3O 

குபங்கஷபக் வகரண்டுள்பண [எவ்வரன குபனம்ஶநரக 5OOm2] ற்றும் 4 சலஷப்ன குபங்கறம் 

உள்படங்கனரக. னறே இடனம் வரத் தப்தபரக 5 ஆக்கர்கபரகும். னடனநறப்ன குபக் கட்டினறனந்ட 
இனந்ட கறட்டத்ட்ட 15O ீ வரஷனில் உள்பட. 

இந் பத்றஷண அரணிக்கும் ஶதரட றகனரப்திர(Oreochromis) ற்றும் வதரடக் வகரண்ஷட (Cyprinus 
Carpio) இந் ன்ணரீ் ீன்பர்ப்ன னஷநக்கரண னக்கற ீன் இணங்கள் ணக் கரப்தடுகறநட. 
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இந் தரிஶசரஷணின் ஶதரட ந் ஶரய் றஷனஷகறம் ரறரி டுத் ஶத்றல் 
கரப்தடில்ஷன இனப்தினும் இண்டு வரிவு வரட்டிகபின் றனரப்திரக்கபில் இனந்ட சறறு ஶரல் 
னச்சுக்கறம் ற்றும் னந எட்டுண்ி Trichodina அங்கு றகவும் அடர்த்றரக உள்பண ண 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. ணினும், இந் எட்டுண்ிரணட அறகரக இற்ஷக ீன் அடர்த்ற 
குஷநரண ரழ்ிடங்கபில் கரப்தடினும் சரர சூழ்றஷனில் இநப்னக்கஶபர அல்னட ஶரய் 

றஷனகறக்கு கரரக இனக்கரட்டரட. 

கனப்தட்ட ண்ரீ்  அபவுனக்கள் த்றில், உிர் இசரணில் எட்சறச்சன் ஶஷரணட 
(BOD) ீன் ற்றும் ீரில் ரழ் அங்கறகறக்கு (த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத, 2001) ஆஶனரசஷண 
த்ஷ ிட ஶஶன உள்பண ண கரப்தடுகறநட. இந் றப்னகள் சுற்நறனேள்ப சூஷன ிட 
அரட (னடனநறப்ன குபம் ற்றும் ீர்ப்தரசண றகஷப) ிட குஷநரகஶஇனந்ண. னக்கற 
கரிகள் வதனம்தரனரண, அந் குபங்கபின் றஷனகள் ீன்கள் ற்றும் ீர்ரணழ் அங்கறகபின் 
பர்ப்னக்கரண  ல்ஷனக்குள் உள்பண ணகுநறப்திடனரம். 

குஞ்சுப் பங்கள் 

 
  

குஞ்சு சதாரிக்கும் இடத்ின் தடம் 
  

ீன் தாம கண்டுதிடிக்க ாிகமப சரி 
சசய்மம் ததாது 

Trichodina இணம் அாணிக்கப்தட்ட ததாது 

இனங்மக டகிக்கு ற்றும் டதற்கு கடதனாப்தகுிகபில் உள்ப ீன்ப துமநமுகங்கள் 
பர்ச்சிக்காண குந் ஆய்வு 

ரட்டின் டக்கு திஶசத்றல் ீன்திடி ஷகத்வரறல் பர்ச்சற, ீன்திடி பர்ச்சறக்கரண 
உள்கட்டஷப்னக்கபின்ஶஷஶ அசரங்கத்றன் பர்ச்சற றட்டங்கபின் என னக்கற கரிரக 
ரநறிட்டட. ற்ஶதரட இனங்ஷகின் டஶற்கு ற்றும் டகறக்கு தகுறகபில் ீன்திடி 
டஷநனகங்கள் ஶதரரரகஶ கரப்தடுகறன்நண. ணஶ, ீணர்கள் சந்ஷில் ங்கள் ீன்கஷப 
எப்தஷடப்தறல் தன றற கட்டுப்தரட்டின் றர்வகரள்ப ஶண்டும். கல்திட்டி, றல்னடி ற்றும் வகரட் 
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குடர தகுறகபில் உள்ப சறன வசல்தடுகறன்ந ீன்திடி டஷநனகங்கள் அற்ஷந றநம்தட 
ஷிநக்கும் அபவுக்கு ஶதரடரணல்ன ண அநறனரம். ணஶ, உடணடிரண ரட்டின் டக்குப் 
தகுறில் உள்ப ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட இடங்கபில் னற ீன்திடி டஷநனகங்கள் அஷப்தஶ 
அசரங்கத்றன் ற்ஶதர ஶஷரகும். ணஶ, ஆறு ீன்திடி டஷநனகங்கள் டங்கப் 
தட்டுள்படடன் ற்ஶதரட, உரி தங்கு உரிஷரபர்கறம் அர்கபட கட்டுரணங்கறக்கரண றகவும் 
வதரனத்ரண இடங்பஷப அஷடரபம் கரடம் னற்சறில் உள்பணர். 

உத்ஶச பங்கபரக ன்ணரர் ரட்டத்றல் அஷந்டள்ப ஶதசரஷன அல்னட ஶகரந்ஷப்திட்டினேம், 
னல்ஷனத்ீவு / ரரறு, னடஷக்கட்டு, இனணங்கரடஷந / இனங்ஷக தட்டம், ற்றும் 
தச்ஶசஷணிறரகும்.  ஆம்த கட்ட ிசரஷ ற்றும் அனுடன் வரடர்னஷட வு ஶசகரிப்ன 
எவ்வரன பத்றறம் றஷநவு வதற்று ிட்டண. அடிப்தஷட வுகஷபக் வகரண்ஶட இடம் 
அபிடப்தட்டடடன் றர்தரர்க்கப்தட்ட சுற்றுச்சூல் தரறப்னகள் ஆய்வு குறே னெனம் ிசரஷின் 
ஶதரட அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண ண னன்வரறப்தட்டட. தின்னம் அம்சங்கள் இந் 
ஆய்ில் சுற்றுச்சூல் னன்ஶணரக்குகள் ண கனப்தடுகறநட. அந் ஶர்வு பங்கபின் ற்ஶதரஷ 
றர்த்த்றன் றஷன, னன்வரறப்தட்ட ீன்ப டஷநனகங்கபின் அனஶக உள்ப சனெக 
வதரனபரர தின்ணி, சரறரண பங்கஷபக் வகரண்ட அஷடரபப்தடுத்க் கூடி என ரற்று 
பங்கள் வகரண்ட ீன்திடி டஷநனகம் அதிினத்ற வசய்ப்தட ஶண்டும்,அஷடரபம் கரப்தட்ட 
இடங்கபின் னறே ிதங்கறம் அரட சுற்றுச்சூல் சம்தந்ரண, வபிக் கரிகள் அஷடரபம் 
கரப்தட்டடடன்கடஶனர ற்றும் திந சுற்றுச்சூல் றரண தரறப்னகள், சுற்றுச்சூல் ற்றும் திந 
வபிப்னந கரிகள்  அஷடரபம் கரப்தட்டண. 

அஶ ஶத்றல், இந் தகுறகபில் உள்ப சம்தந்ப்தட்ட அசஅறகரரிகபிடம் வசய்ப்தட்ட 
கனந்டஷரடல் ற்றும் அனுடன் வரடர்னஷட திஶச வசனகப் திரிின் னள்பிிதங்கறம் 
வதநப்தடுகறன்நண. 
  

தச்தசமணிலுள்ப குண்று தகுி கடல் தப்பு 
  

ததசாமன தகுி ீணர்கலன் ாழ்ாா டடிக்மக 
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ாா ாாடு 

ீர்றஷன சூறனஷப்தரணட தன னக்கறரண சூனறல் வரறற்தரடுகஷப ஶற்வகரள்கறன்நண, 
றனத்டி ீஷ று ற்நரக்கல், வள்பப்வதனக்ஷக றர்கறத்ல், றகவும் னக்கறரக ரங்கல் 
கஷசனகவும் ற்றும் தல்ஶறு கனஷகள் ற்றும் ஊட்டச்சத்டக்கபின் றுசுற்சற, கரப்தடும் 
இணங்கபின் ற்றும் திந ினங்குகறக்கரண சறப்திடங்கஷபனேம் னகறன்நண. இஷகள் ணி 
வதரறேடஶதரக்குகறக்கரகவும் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண அத்டடன் தன னக்கறரண சுற்றுச்சூல் 
வசல்தரடுகறக்கரகவும் குநறப்தரக கடஶனர தகுறகபில் சுற்றுனரத் டஷநக்கும் தன்தடுகறன்நண. 
ணினும், க்கள் வரஷக ற்றும் சறன ஶங்கபில் றட்டறடப்தடர அதிினத்ற றட்டங்கபின் 
கரரகவும் ற்றும் ணிச்வசல்கபரறம் உள்ரட்டு ீர் றஷனகபில், ஈறனங்கள் ற்றும் 
கடஶனர தகுறகபில் அறகரித் ரசுதரட்டிற்கு இட்டுச் வசல்டடன் சுற்றுச்சூல் அச்சுறுத்றக்கரண 
என ிஷரண அறகரிப்னக்கு கரரக அஷகறன்நட. இவ்ரறு, ீர்ரழ் சூல் வரடர்தரண தந் 
திச்சறஷணகள் அஷடரபம் கரப்தட்டு உடணடி டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரண்டு ீர்ரழ் சூனறன் 
ல்ன சுகரந்த்ஷ தரடகரக்க ஶண்டும். ணஶ, இட இனங்ஷகில் டக்கு ற்றும் கறக்கு 
ரகரங்கள் உட்தட அதிினத்ற சரத்றம் கூட உள்ப தகுறகபில் ஆரய்ச்சற னெனம் னற 
அநறவுகஷப ஆரய்ட னக்கறரணட. 

ரரரணட (ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும்அதிினத்ற னகஷ), வதரறுப்னள்ப அஷப்தரக 
ிபங்குடடன் ீரில் ப அதிினத்ற, னக்கஷத்டம் ற்றும் தரடகரப்ன சம்தந்ரண 
ஆரய்ச்சற வசய்டடன் ஶசற அதிினத்ற சம்தந்ரண திச்சறஷணகறக்கு ஶஷரண 
னடஷரண ீர்வுகஷப ங்க ஆய்வு டத்டகறநட. ரின் சுற்றுச்சூல் ஆய்வு திரிவு (ESD), 
உள்ரட்டு கடஶனர ற்றும் கடல் ீர்ரழ் சூனறல் சம்தந்ரண ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்டு னகறநட. 

ESD ரணடஶஶன குநறப்திடப்தட்ட ரரடுகஷப வசய்டடன் றர்கரன ீர்ரழ் சுற்றுச்சூல் 
ஆரய்ச்சறகறக்கரக அஷடரபப்தடுத்றக்கு னன்னுரிஷ ங்குகறன்நட.இந் ற்தரட்டரபர்கள் 
னக்கற ிஞ்ஞரணிகள், கல்ிரபர்கள், திற்சறரபர்கள், வரறல் னஷணஶரர் ற்றும் என 
றரரண ண்ிக்ஷகரண தரடசரஷன ரர்கள் ன்ஶதரஷ கூட்டிணர். 

ஆம்த அர்ஷத் வரடர்ந்ட ஶதரசறரிர் சல ம் த்டதண்டர ஶதரஷண தல்கஷனக்ககத்றல் 
என ஏய்வுவதற்ந ஶதரசறரிரண இர் "ண்ரீின் டம் ன்ந ண்க்கன" சம்தந்ரக சறநப்ன 
உஷ என்ஷந ங்கறணரர். அஷச்சர் கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் ஶஷனதரர்க்கும் 
அஷச்சரண சத் குத்ண அர்கபிணரல் ரட்டின் பர்ச்சற ற்றும் உள்ரட்டு, கடஶனர ற்றும் 
கடல் ீர்ரழ் பங்கஷப றஷனரண னகரஷத்டத்ஷ ஶரக்கற என்நரக ஶஷன வசய்னேரறு 
ரட்டில் உள்ப அஷணத்ட றனர்கறக்கும் அஷப்ன ிடுத்ரர். 

தின்ணர், தரர்ஷரபர்கஷப உள்ரட்டு ீர்ரழ் சூல், கடல் ரசுதரடு ற்றும் கடல் சூல் 
வரடர்தரண னக்கறரண சர்ஶச திச்ஷணகபில் ஶதரன்ந னென்று னக்கற ிபக்கங்கஷப 
வபிப்தடுத்டம் உஷகஷபஶதரசறரிர் இரன் சறல்ர (ஷனர், ீர்ப ிஞ்ஞரணற்றும் 
வரறல்டேட்தம்), டரக்டர் வடர்ணிில் திீப் குர (வதரட னகரஷரபர், கடல் சுற்றுச்சூல் 
தரடகரப்ன னகரஷ) ற்றும் டரக்டர் கறரிஸ் ஏ 'திஷன் (திரந்ற இஷப்தரபர், ங்கரப 
ிரிகுடர வதரி கடல் சுற்றுச்சூல் றட்டம்) ஶதரன்ஶநரர்கள் ங்கறணர். 

டரக்டர் கறரிஸ் ஏ 'திஷன் ஷனஷில் இடம்வதற்ந வரடனம் ிரங்கபில் உண்ஷில் 
றனத்டம் றக்க னெஷபக்கு ஶஷனனரக கரப்தட்டடடன் உட்கட்டஷப்னகள், றனத்டம் 
இல்னரரல் ற்தடும் திச்சறஷணகஷபனேம், உனக கரனறஷன ரற்நம் கரரக ீர்சரர்ந் சூனறல் 
ற்தடும்சரல்கள், இனக்கும் பத்றல் கரப்தடுகறன்ந குநறப்திட்ட திச்சறஷணகள், சீதத்ற 
ஶதரக்குகள்சம்தந்ரக னக்கறத்டம் ங்கப்தட்டண. 
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ாாட்டு குநிப்புக்கள் 

தரிதசாமண தசமகள்  

இக்கரனப்தகுறில், 33ரடிக்ஷகரபர்கள் னொ.199, 815.00வதறுறரண னரணம் வகரண்ட 

ஶசரஷணகள் வசய்ற்கரக சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் திரிின் னெனம் அநறக்ஷககள் வதற்றுக் 
வகரண்டணர். 

 
இந்கரனகட்டத்றல், அறனர்கள் ஶனரண்ஷ ற்றும் ீர்ரழ் பங்கஷப தரடகரப்தற்கரக 
த்ற சுற்நரடல் அறகர சஷதிணரறம், கஷஶர தரடகரப்ன றஷக்கபத்றணரறம் டத்ற EIA 
ற்றும் IEE றட்டங்கள் வரடர்தரண தன சரத்ற ல்ஷன கூட்டங்கபில் தங்ஶகற்நணர்.  

 

கனந்து சகாண்ட கூட்டங்கள் 

 ஶசற உிர்ப்தல்ஷகஷ சம்தந்ரண உிர்ப்தல்ஷகஷ றட்டம் ற்றும் 
உிர்ப்தல்ஷகஷ ற்றும் தரடகரப்ன சம்தந்ரண ந்ரட ஶசற அநறக்ஷக 
ரரித்றக்கரண ஶசற தட்டஷநனேடணரண ஶசற ிஷசக் குறே கூட்டம் 

 வடத்ட ரி ற்றும் வதந்ஶரட்ஷட றில் உத்ஶச டீ்டுப் தடகு றட்டம் குநறத் கூட்டம் 
 வயறஷப கல்கலஷசக்கரண குரய் னென டிகரனஷப்ன கறவு ீர் ஆகற்நல் ற்றும் 

தரடகரப்னக்கரண வரறல்டேட்தீட்டிப்ன சம்தந்ரக கல்கறஷச ரக சஷத தகுறின் கூட்டம். 
 சுத்ரண தடகுகள் ண த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்றஷவு றகரட்டுல்கள் 

கூட்டம் 
 147 ட கஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர ப னகரஷத்ட ஆஶனரசஷண கக 

கூட்டம் குநறத் கூட்டம் CCற்றும் CRMDஆல் டத்ப்தட்டட. 

 ஶரக்கம் 4 ஶம்தடுத்டம்கூட்டம்; சுற்நரடல், னடப்திக்கத்க்க சக்றஅஷச்சு டத்ற 2013 -2020 
கரனம் ஷ கடற்கஷிஷணனேம் ற்றும் தக்கத்ட கடல்கஷபனேம் னத்றசரடெரிரக 
தன்தரடு வசய்ல், 

 உத திரந்ற தட்டஷந குநறத் கூட்டம் SACEP டத்ற வற்கரசறரில் கடற்கஷ ற்றும் 
கடல் வரகுறகபில் ஊட்டச்சத்ட ரசுக்கள் தற்நற சரத்ற ல்ஷன ஆய்வுகஷப 
சரிதரர்த்ல். 

 சுற்நரடல், னடப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு டத்ற 'கரனறஷன ரற்நம் சம்தந்ரண 
ஶதச்சுரர்த்ஷகள் ' குநறத் திற்சறப் தட்டஷந 

 ஶசற ண்வய் கசறவு றச்சற்ந றட்ட அனரக்கம் (NOSCOP) குநறத் கூட்டம் - MEPA 
டத்ற ண்வய் கசறவுகள் சம்தந்ரக னல் தறனபித்ல் சம்தந்ரண வகரள்பபவு 
உனரக்கத் றநன் - 3 ரள் ஶசற தட்டஷந 

 த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்ற சுற்நரடல் ரக்க றப்தடீ்டு அநறக்ஷக றப்தடீு - „ 
2x250 வகரரட் றனக்கரி ஆஷன சம்னர், றனஶகரஷன குநறத் கூட்டம் 
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 148 ட கஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர ப னகரஷத்ட ஆஶனரசஷண கக 
கூட்டம் குநறத் கூட்டம் CCற்றும் CRMD ஆல் டத்ப்தட்டட. 

 த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்ற இனங்ஷகின் ீர் றஷனகபில் தடகு சரரி ஷவு 
றகரட்டல் னடிவு சம்தந்ரண கூட்டம். 

 CC ற்றும் CRMD டத்ற னெக்குத்வரட்டு கரற்று றன் ற றட்ட னன்வரறவு 
கூட்டம் 

 உத்ஶச 22 அஷநகஷபக் வகரண்ட தநஷக் கபப்ன னென்று ட்சத்ற ஶயரட்டல் றட்டம் IEE 

குநறத் கூட்டம், கபவட்டி, அம்தனரந்ஶரட்ஷட, சூரி (ணி) ஷ. கம்தணி.CCற்றும் 

CRMD டத்றட. 
 கஷஶர உணடுண குடரில் ல் ற்றும் கடஶனர தரரிப்ன றட்டம் சம்தந்ரக 

த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்ற னன்வரறவு சம்தந்ரண கூட்டம் . 
 MEPA டத்ற உத்ஶச ஷனதரிரண ற்றும் னப்தரிரண வன் ஶற்கு கஷஶர அறர்வு 

வகரள்பல் றட்டம் (ன்ணரர் டரகம்), ட கறக்கு (ஶகரரி டரகம் ற்றும் இனங்ஷகின் 
கறக்கு ற்றும் ஶற்கு) குநறத் கூட்டம். 

 CC ற்றும் CRMD டத்ற னற ஶசற கடஶனரப்தகுறகபில் ற்றும் கஷஶர னெனப 

னகரஷத்டத் றட்ட ஷவு தட்டஷந 
 வயறஷப- கல்கறஷச ரக சஷத தகுறக்கரண த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்ற 

ந்ட குரய் னென கறவுீர் தரிகண உத்ஶச ீட்டிப்ன கூட்டம் . 
 தச்ஷச இனங்ஷக றட்டம் குநறத் கூட்டம்; சுற்நரடல், னடப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு டத்ற 

2015 -2022 கரனப்தகுறில் கடற்கஷில்ற்றும் தக்கத்ட கடல் தகுறின் றஷனரண 
தன்தரடு ஶசற டடிக்ஷக றட்டம்  

 திற்சறரபர்கறக்கரண திற்சற - னைசறன், CC ற்றும் CRMD டத்ற னகத்டரங்கள் 
ற்றும் கபப்னகபின் சூல் அஷப்ன அடிப்தஷடினரண னகரஷத்டம். 

 சுற்நரடல், னடப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு டத்ற இனங்ஷகின் ஶசற தனறஷன 
ரற்நம் (NAP) ரரித்ல் குநறத் கூட்டம் 

 CC ற்றும் CRMD டத்ற அக்கஷப்தற்று னல் ஶகரரரி ஷினரண கடஶனரத்ஷ 
ீட்டி உத்ஶச ரட ல் றட்டம் தற்நற குறேக் கூட்டம் 

 ஷகக்கரஷன, இந்டன CC ற்றும் CRMD டத்றீன்திடித்டஷநங்கூறடல் 
இடத்டக்கரண கட்டுரணகுறே கூட்டம் 

 MEPA டத்ற ஶசற ண்வய் கசறவு சம்தந்ரக அனனரக்கப்தடும் றட்டம் குநறத் 
கூட்டம் 

 CC ற்றும் CRMD டத்ற 150ட கஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர ப 
னகரஷத்ட ஆஶனரசஷணக் குறேக் கூட்டம்  

 18ட சர்ஶச ீி சுற்றுச்சூல் ரக்க றப்தடீு தற்நற திற்சற குநறத் கூட்டம் த்ற 
சுற்நரடல் அறகரசஷதிணரல்டத்ப்தட்டட. 

 கடற்வநரறல், ீரில் ப அதிினத்ற அஷச்சு டத்ற உனக ங்கற றற 
னன்வரறவுக்கரண அஷடரபக் கூட்டம் 

 றனஶகரஷன அணல் றன் றட்டத்டக்கரண EIAR தற்நற கூட்டம் இனங்ஷக னலீட்டுச் 
சஷதிணரல் டத்ப்தட்டட. 

 த்ற சுற்நரடல் அறகரசஷத டத்ற உத்ஶச றனஶகரஷன அணல் றன் றஷனத் 
றட்டம் தற்நற கூட்டம் 
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 CC ற்றும் CRMD டத்ற ன்ணரர் ீில் வற்கு கடஶனரத்றல் 100MW கரற்றுப் னங்கர 
அதிினத்ற வரடர்தரண கூட்டம். 

 151 ட கூட்டரணட CC ற்றும் CRMD டத்றகஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர 
ப னக்கஷத்ட ஆஶனரசஷண குறேக்கூட்டம் 

 சுற்நரடல், னடப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு டத்ற இனங்ஷகில் றன அரிப்னக்கரண 
என்நறஷக்கப்தட்ட றனத்ப்தட்ட ற்றும் சலஷக்கப்தட்ட ஶசற வசல் றட்டம் 
ஆம்திக்கும் கூட்டம் 

 SACEP தகுறில் கடல் ரசுக்கள்சம்தந்ரண ரரிப்னகள் ற்றும் திஶச கூட்டுநவு 
றனஷநகஷப உர்த்டற்கரண றட்டம் குநறத் கூட்டம், MEPA ிணரல் டத்ப்தட்டட. 

 CC ற்றும் CRMD டத்ற வதரட ஆஶனரசஷண தட்டஷந: னற கஷஶர ண்டன ற்றும் 

கஷஶர னெனப னகரஷத்டத் றட்டம். 
 கடற்வநரறல் ீரில் பங்கள் அதிினத்ற அஷச்சு டத்ற ீர்வகரறேம்ன கடல் 

அதிினத்ற றட்ட கூட்டம் 
 ிசர அஷச்சு டத்ற 3T ஶசற ஆரய்ச்சறற்றும் அதிினத்ற னலீட்டு றட்டம் 

குநறத் கூட்டம். 
 கடல்சரர் சுற்றுச்சூல் தரடகரப்ன அறகர டத்ற ண்வய் கசறவு றட்டம் குநறத் கூட்டம் . 

 
முகாமத்துிட்டங்கள் - தசி ட்டம் 

1. கஷஶரம் தரடகரப்ன றஷக்கபத்றன் ஶசற கடற்கஷ ஷனம் ற்றும் கஷஶர 
ப ஶனரண்ஷ றட்டம் ரரிப்ன. 
 னக்கறரணரழ்ிடங்கபில் 

ஸ்..ம்அஸ்ற 
 ீர் னகரஷத்டம் 

ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக  

  
2. கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் அஷச்சறன் ீர்வகரறேம்ன கபப்ன னகரஷத்ட 

றட்டம். (ீர் ஶனரண்ஷ) 

தி ஆர் சற வன்டிஸ் 

3. கடல் சுற்றுச்சூல் தரடகரப்ன அறகர சஷதிணரல் டத்ப்தட்ட உிரில் ஆய்வு றட்டம் 

  ஸ்றப்தரடு வகரண்ட ீர் ஷக‟ஶக  டதல்னை ஸ் ீஶசக, ச் ன் டி வயற்நறஶக 

 சுற்றுச்சூல் குறே - தி ஆர் சற வன்டிஸ் 

சதாதுிிப்புர்வுிகழ்ச்சிகள் 
„கடல் தல்றிர் அச்சுறுத்ல்கள் அம்தந்ரக "யரி னங்கர" இனக்கு IV இன் இறுற னடிவு 
ரரட்டுக்கரண ிரிவுஷ. டரக்டர். டதல்னை டி ன் ிக்கறரரச்சற 

„ SLAFAR ற்றும் NARA கூட்டரக ற்தரடு வசய் தல்கஷனக்கக ரர்கறக்கண சுற்றுச்சூல் 
ஆய்வு டேட்தங்கள் குநறத் திற்சறப் தட்டஷந - (2014 ம்தர்) 02 ரட்கள் 

ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக, ஆர் ஆர்  ஸ் சறந்ர, கனரறற  தரக் ரி டி ஸ் 
கஸ்டெரிரரச்சற ற்றும் உஶசறக்கர சத்டரி 
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ிபக்கக்காட்சிகள் 
 ரரிணரல் (2014 ப்ல்) ற்தரடு வசய்ப்தட்ட கல்ி திப்தரபர்கறக்கரண சுற்றுச்சூல் ஆய்வு 
திரிவு தற்நற ிறப்னர்வு ங்கல் றகழ்வு. ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக  

 வரட்டுஷ தல்கஷனக்ககத்றன் கட்டிடக்கஷன தடீத்டக்கரக (2014 ஶ)"ீர்வகரறேம்ன கபப்ன 
ீரின் அபவுகபின் ற்ஶதரஷ றஷனஷ”ீரணிபக்கம். தி ஆர் சற வன்டிஸ்  

 "றனப்தகுறில் இடம்வதறும் டடிக்ஷககபில் இனந்ட கடஶனர ீர்த் த்றன் சரிவு: ஶல் 
ரகரம், இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் இனங்ஷக 
சங்கத்றணரல்டத்ப்தட்டட. (2014 ஶ)ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக 

 இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள்சங்கம் (2014 ஶ) டத்ற "ஸ்ீப்தரட்டு ீர்: 
இனங்ஷக வகரறேம்ன டஷநனகத்டக்கு னகறன்ந கப்தல்கபில் உள்ப உள்ரட்டு இணங்கள் ற்றும் 
னக்கஷத்ட னஷநகபின் தரஷகஅபவு . ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக 

 குஶபரரிஶதரஸ் இன் எபிில் சலறவு, கனங்கல் ன்ஷ வகரண்ட ஏகஶணர வதரஸ்தஸ் தஷீட 
வகரல்னிணரல் சூப்தட்டினக்கும் யறனைறக் அறனம். ீர் ற்றும் சுற்றுச்சூல் வரறல்டேட்த 
ரரடு 2014, 28-29 ஜழன்,2014 ஆம் றகற, சலடர தல்கஷனக்ககம், ஶடரக்கறஶர, ஜப்தரன்.   டி 
அடங்க 

 இனங்ஷகின் ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம் , ிஞ்ஞரண தட்டப்தின் தடிப்ன றஷனத்றணரல் (2014 
ஜழன்) டத்ற வகப்திடிவகரல்னரஷ ற்றும் ரச்சற, டத்ற ரகரத்றல் அஷந்டள்பட 
வரிவு வசய்ப்தட்ட ீர் கறறுகபின் ண்ரீ்த் த்றன் றஷனஷ ங்கல் ஶக..டதல்னை ஸ் 
ீஶசக 

 ஶதரஷண தல்கஷனக்ககத்றல் (2014 டிசம்தர்) டத்ற, "ஶல் ரகரத்றல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட 
கடல் னகத்டரத்றல் ஶற்தப்ன ீர் ரசஷடவு" சம்தந்ரண ிபக்கம். ன் டி வயட்டிஶக 

 

சிறு புத்கங்கள் 

"சுற்றுச்சூல் ஆய்வு திரிவு" ஷகஶடு” (2015 ம்தர்) 

இபணி தட்ட தடிப்தின் ஆாய்ச்சிிட்டங்கலக்காண ஒரு புநதற்தார்மாபர் டிில் 
கண்காித்ல் – மகத்சாிற்திற்சி 

 
 ஶதனஷப, ங்கரஷன ற்றும் யறக்கடு ஶதரன்ந இனங்ஷகின் ீன்ப டஷநனகங்கபில் ீரின் 
த்ஷ ற்றும் ரசுதரட்டு அபவுகபின் ற்ஶதரஷ றஷனஷ றப்தடீு வசய்ல். இறுற ஆண்டு 
தடிக்கும் ரி தி.ஸ்சற (ிஶசட) சுற்றுச்சூல் அநறில் ற்றும் இற்ஷக ப 
னகரஷத்டம் சப்கன தல்கஷனக்ககம், இனங்ஷக. 

ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக ஸ்..ம்அஸ்ற னெனம் கண்கரிக்கப்தட்டட. 
 

 யறக்கடு, கரனற ற்றும் யம்தரந்ஶரட்ஷட ஶதரன்ந இனங்ஷகின் ீன்ப டஷநனகங்கபில் 
ீரின் த்ஷ ற்றும் ரசுதரட்டு அபவுகபின் ற்ஶதரஷ றஷனஷ றப்தடீு வசய்ல் . இறுற 
ஆண்டு தடிக்கும் ரர் தி.ஸ்சற (ிஶசட) ீரில் ப வரறல்டேட்தம் ஊர வல்னஸ்ம 
தல்கஷனக்ககம், இனங்ஷக. 

ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக ஸ்..ம்அஸ்ற னெனம் கண்கரிக்கப்தட்டட. 
 
 டேவனறரஶதரனனல்ன குபத்ட ீர் த்றன் ற்ஶதரஷ றஷனஷ ீர்ரணித்ல் இறுற 
ஆண்டு தடிக்கும் ரர் தி.ஸ்சற (ிஶசட) சுற்றுச்சூல் அநறில் ற்றும் இற்ஷக ப 
னகரஷத்டம் சப்கன தல்கஷனக்ககம் , இனங்ஷக. 

ன் டி வயட்டிஶக,ஸ்..ம்அஸ்ற னெனம் கண்கரிக்கப்தட்டட. 
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 டேவனறர ஶதரனனல்ன குபத்ட ீர் த்றன் ற்ஶதரஷ றஷனஷ ீர்ரணித்ல் இறுற 
ஆண்டு தடிக்கும் ரர் தி.ஸ்சற (ிஶசட) ீரில் ப வரறல்டேட்தம் ஊர வல்னஸ்ம 
தல்கஷனக்ககம், இனங்ஷக 

ன் டி வயட்டிஶக,ஸ்..ம்அஸ்ற னெனம் கண்கரிக்கப்தட்டட. 

எனனநஶற்தரர்ஷரபரக இனத்ல் - ஆரய்ச்சறரர்திற்சற‟ஷகத்வரறற் திற்சற 
 ீரில் ப னகரஷத்ட சறநப்ன தட்டத்றன் வ ஜர்ணன தல்கஷனக்ககத்றல் திறம் 
இண்டு னென்நரம் ஆண்டு ரர்கள். 

 கரடுகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அநறில் சறநப்ன தட்டம் வ ஜர்ணன தல்கஷனக்ககத்றல் 
இனந்ட என இறுற ஆண்டு ரர். 

அநிக்மககள் / கனாிிக்காண இறுி அநிக்மககள் 

 னடனநறப்ன தகுறில் ன்ணரீ் ீன் குங்சுகஷப பர்க்கும் னஷநில் ற்தடும் சுற்றுச்சூல் 
ரக்கத்றன் றப்தடீு, கறபிவரச்சற ரட்டம், இனங்ஷக. சம்தந்ரண 
அநறக்ஷக,ஸ்..ம்அஸ்ற,ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக, தி தி ம் ஶயவணடிகன. 

 இனங்ஷகின் டகறக்கு ற்றும் டஶற்கு கடஶனரப்தகுறகபில் உள்ப ீன்ப 
டஷநனகங்கபின் அதிினத்ற தற்நற ஆய்வு அநறக்ஷக. ஸ்..ம்அஸ்ற, .டதல்னை டி ன். 
ிக்கறரரச்சற, ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக, ன்.டி. வயட்டிஶக 

 வதப்ரி 11, 2014 வரடக்கம் 27, வதப்ரி 2014 ல் இனந்ட வதரி கறக்கு ஜப்தரன் றனடுக்கறன் 
ஶதரரண னணஷப்ன வசல்னஷந சம்தந்ரண சந்ர்ப்த தடிப்ன திற்சற தரடவநற தி ஆர் சற 
வன்டிஸ் 

 திற்சற தரடவநற அநறக்ஷக: "(EAFM) கடற்வநரறல் னகரஷத்டம் தற்நறஅத்றரசற சூல் 
அடகுனஷந”கடற்வநரறல் னகரஷத்டம் தற்நற அத்றரசற றநன் அதிினத்ற" வசன்ஷண 
றழ்ரடு, ஆகஸ்ட் 2014 11-16 ஷ, ஶக..டதல்னை ஸ் ீஶசக 

 கடல் ரழ்க்ஷக ிஞ்ஞரணம் சம்தந்ரண கனரறற தட்டம் என தகுற னர்த்ற வசய்த்ற்கரக 
சர்ப்தித் என ஆய்நறக்ஷக. 
ஷனப்ன: Teleost ரழ்த்ட அஷப்தின் டுப்தரற்நனறல் தங்கு தற்நற டேண்நறவு : வரடர்ச்சறரக 
என்தட றம்தி கற்ஷநக் கூறுகபின் தில் கட்டஷப்ன அஷடரபப்தடுத்றம் ற்றும் 
னெனக்கூற்று ஷகப்தடுத்றம் (2014 வதப்ரி) டதல்னை டி ன் ிக்கறரரச்சற 

 வதரநறில் சம்தந்ரண கனரறற தட்டம் என தகுற னர்த்ற வசய்த்ற்கரக சர்ப்தித் என 
ஆய்நறக்ஷக. 
ஷனப்ன: உர் வசநறரக்கப்தட்ட ழீ்தடிரண கனங்கல்கள் கரரக வப்தண்டன ஆறுகபில் 
னச்சறக்வகரல்னறகபின் டத்ஷ. ப்தரணின் ரரணரற தல்கஷனக்ககஶண  டீப்ர அடங்க 
(2014 வசப்டம்தர்), 

சதற்றுக் சகாண்ட திற்சிகள் 

உள்லர் 

 ரண ஷகஶடு ற்றும் ஷடனஷநகஷப உனரக்குல் சம்தந்ரணதிற்சற அஷடரபம் 
வரிர ஶரய்க் கரி ட த்ற ரகரத்றல் (CKDu) ஏபவு குரக்கத்க்க சறறுீக 
ஶரய்கஷப ிக்கும் றட்டம் (26 - 27 ரர்ச் 2014) ‟ SLAB இணரல் டத்ப்தட்டட. ரி டி டதல்னை 
ஶக கஸ்டெரிரரச்சற 

 ண்ிக்ஷக தகுப்தரய்வு ற்றும் வு ஷகப்தடுத்ல் தற்நறகுறுகற தரடவநறதட்டப்தின் 
தடிப்னக்கரண ிசர றறுணம் (2014 23- 26 வசப்டம்தர்) டத்றட.ரி டி டதல்னை ஶக 
கஸ்டெரிரரச்சற 
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 கடல் சுற்றுச்சூல் தரடகரப்ன அறகரிணரல் டத்ப்தட்ட “இனங்ஷகின் கஷஶர 
டஷநின் தரறப்னகஷப றப்தடீு வசய்னேம் னஷந சம்தந்ரண திற்சற (09 - 10 ட 2014 
டிசம்தர்) .ம் டி ஸ் ஆர் த்டஶக 

சபிாட்டு 

 வதரி கறக்கு ஜப்தரன் றனடுக்கத்றன் தின்ணரண னஷப்ன வசல்னஷந ஆய்வு. 
ஶடரக்கறஶர ஜப்தரன் (வதப்ரி 11, 2014 னல் வதப்ரி 27, 2014) தி ஆர் சற வண்டிஸ் 

 "கடற்வநரறல் னகரஷத்டத்றன் (EAFM) அத்றரசற சூல் அடகுனஷந: கடற்வநரறல் 
னகரஷத்ட சூல் அடகுனஷந உள்ப வகரள்பபவு அதிினத்ற" திற்சற வசன்ஷண 
றழ்ரடு 11-16 ஆகஸ்ட் 2014 ஶக  டதல்னை ஸ் ீஶசக 

கனந்து சகாண்ட சசனர்வுகள் 

 ண்வய் கசறவு னல் திறரறகபரக உள்ப வகரள்பபவு அதிினத்ற தட்டஷந- ஶசற 
ண்வய் கசறவு ற்வசல் றட்ட அனனரக்கம் (NOSCOP) (04 - 06 ஜழன்2014) தி ஆர் சற 
வண்டிஸ் 

 அறுஷட தின்சரர் வரறல்டேட்தம் ற்றும் ணி ஊட்டச்சத்ட இனக்கு சரர்ந் ஆரய்ச்சற 
றட்டம் ரரித்ல் (10 ட ஜழஷன 2014) என ரள் தட்டஷந ஶஜ ஶக தி சற ஜர்ண 

 MEPA டத்ற ீன்திடி டஷநில் இனந்ட கடல் ரசு தடுஷன டுப்தற்கரண என ஶசற 
னெஶனரதரம் ரரிக்கும் என ரள் தட்டஷந. (26 எக்ஶடரதர் 2014) ம் டி ஸ் ஆர் 
த்டஶக, ஶஜ ஶக தி சற ஜர்ண ற்றும் ஸ் ஆர் சற ன் ஶக ரங்வகரட. 

 இண்டரட தட்டஷந: ீன்திடி டஷநில் இனந்ட கடல் ரசு தடுஷன டுப்தற்கரண என 
ஶசற னெஶனரதரம் ரரிக்கும் என ரள் தட்டஷந. (13 ம்தர்2014) ன் டி வயற்நறஶக, 
ம் ஸ் டி ஆர் த்டஶக ற்றும் ஸ் ஆர் சற ன் ஶக ரங்வகரட. 

 கடல் ரசுக்கள் சம்தந்ரண ரரிப்னகறக்கரக SACEP தகுறில் டந் திரந்ற 
எத்டஷப்னக்கரண றனஷநகஷப உர்த்டகறன்ந தட்டஷந (16‟17டிசம்தர்2014) டதல்னை டி ன் 
ிக்ரரச்சற ற்றும் ன் டி வயற்நறஶக 
 

ஆாய்ச்சி சபிீடுகள் உள்லர் - 03 சுருக்கங்கள் 

 வயட்டிஶக ன்.டி, ீஶசக ஶக..டதல்னை.ஸ்,அஸ்றஸ்..ம்ற்றும் ஜறணரச ஶக..தி.ன்., 
2014,றனம் சரர்ந் டடிக்ஷககபிணரல் கஷஶர ண்ரீின் த்றன் அறவு: ஶல் 
ரகரம்,இனங்ஷக, இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் சங்கத்றன் இனதரம் 
அர்வுகள்தக்.34. 

 டி குனொஸ் ம்.டி.ஸ்,ரி, ீஶசகஶக..டதல்னை.ஸ்,வயட்டிஶக ன்.டி, றனகத்ண 
ஆர்.ம்.ஜற.ன், திரிர்ண ஆர்.ன், டி சறல்ர ல்.ல்.ஆர்.தி, குஶசக ஶக..னே.ஸ் 2014. 
ஸ்றப்தரட்டு ீர்: வகரறேம்ன டஷநனகத்டக்கு னகறன்ந கப்தல்கபில் அற்நறன் இனங்ஷக , 
இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் சங்கத்றன் இனதரம் அர்வுகள்தக் -11. 

 வண்டிஸ், தி.ஆர்.சற, அஸ்றஸ்..ம் ற்றும் கம்ன்தின. ம்,,இனங்ஷக ீர்வகரறேம்ன 
உப்னீர் ீரின் த்றன் உிர் இசரில் ஶறுதரடுகள் . வகரறேம்ன தட்டப்தடிப்திற்கரண 
தல்கஷனக்ககம், னடரந் ஆய்வு கனத்ங்க 2014, தக் 26. 

 

சர்ஶச - 01 சுனக்கங்கள் 

 ீஶசகஶக..டதல்னை.ஸ்,அஸ்றஸ்..ம்,ிக்கறரரச்சற டதல்னை.டி.ன் ற்றும் அடங்க 
..டி. (2014) ட த்ற ரகரத்றல் அஷந்டள்ப வகரப்திடிவகரல்னர ற்றும் ரச்சற 
ஶதரன்ந வரிவு வசய்ப்தட்ட ீர் கறறுகபின் ீரின் த்றன் றஷன னென்நரட சர்ஶச 
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கனத்ங்கறல்:டத்ற "ீர்  ற்றும் ணி ஆஶரக்கறத்றன் சரல்கள் ".ிஞ்ஞரண 
தட்டப்தின் தடிப்னக்கரண றறுணம், ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம், இனங்ஷக, தக் .10  

முலதத்ிரிமககள் (சபிீடுகள்) - 02 

 வயட்டிஶக ன்.டி, ீஶசக ஶக..டதல்னை.ஸ்,அஸ்றஸ்..ம் ற்றும் ஜறணரச 
ஶக..தி.ன்., (2014)கடல் னகத்டரத்றல் ஶற்தப்ன ீர் ரசஷடவு , ஶல் ரகரம், 
இனங்ஷக, ீடித் சுற்றுச்சூல் டிஷஷப்ன, 5 ட சர்ஶச ரரடு, தக் .85-94 

 டீப்ர அடங்க ற்றும் னடரதர கசரர (2014),குஶபரஶரஷதரிவதரஸ்கபின் எபிில் 
சலறவு:ஏகஶணரதரஸ்தஸ் னச்சறக்வகரல்னறிணரல் சூப்தட்டினக்கறந வரங்கனரணஎன 
யறனைறக் அறனம், ீர் ற்றும் சுற்றுச்சூல் வரறல்டேட்த ரரடு 2014.28-29 -ஜழன் 2014, 
ரசலடர தல்கஷனக்ககம், ஶடரக்கறஶர, ஜப்தரன். தக் 29. 

ாதபட்டு அநிக்மககள் - 06 

 வயட்டிஶக ன்.டி, ீஶசக ஶக..டதல்னை.ஸ்,அஸ்றஸ்..ம் ற்றும் ஜறணரச 
ஶக..தி.ன்., (2014)ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கடஶனரப் தகுறகபில் ீர் ரசு தடுல், ஶல் 
ரகரம், இனங்ஷக: என அடிப்தஷட அம்சம் சர்ஶ, சுற்றுச்சூல் ல்றர் இனங்ஷக, 
வரகுற இழ்.3 ண் 2, தக். 12-24. 

 அடங்க, ..டி ற்றும் னடரதர, ஶக, (2014). குஶபரஶரஷதரிவதரஸ்கபின் எபிில் 
சலறவு:ஏகஶணரதரஸ்தஸ் னச்சறக்வகரல்னறிணரல் சூப்தட்டினக்கறந வரங்கனரண என 
யறனைறக் அறனம், அதரகரண வதரனட்கல் சம்தந்ரணரஶபடு, 280, 671-677 (2013, 5-ஆண்டு 

ரக்க கரி - 5.123) DOI: http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jhazmat.2014.08.063 

 அடங்க ..டி. ற்றும் சுஶஸ் குரர், ன்(2014), (தத்றரிக்ஷக தறப்தில்) டு கங்ஷகின் 

ீர்ப்திடிப்ன தகுறின் னக்கறரண ஏஷடகபில் ீரின் த்றன் றப்தடீு ற்றும் டு கங்ஷக 
ீர்ப்திடிப்ன ற்றும் அன் தகுறகபிணரல் ஆண ரசுக்கபின் சுஷகள். ஶசற ீரில் ப 
ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற னகரஷ, இனங்ஷக, இழ் 42. Xx-xxpp 

 வயட்டிஶக ND, ீஶசக, KAWS, Azmy, சரம், ிக்கறத்ண, சற ற்றும் அடங்க, 
வள்பத்ஷ கரல்ரய், இனங்ஷக, (தரிசலனஷண கலழ்) ீக அநறில் இனங்ஷக ஜர்ணல் 
ஆஃப் கடல் ரய் அனகறல் AAD2013.Water ரசு றப்தடீு 

 ஜற.. வகரடஶய, டதல்னை டி றஶரமண ிக்கறரரச்சற, இல்மன் ரங்க், ஸ் டி ன் ஶக 
தஶங்க்,ஶதரங்-சூ-னறம், ஶகல் ங் ஶசரய், யரர டி வசரய்சர, ஶஜ கூ ஶர, ஜறஶய லீ. 
ஷனகபின் கற்ஷநகபில் இனந்ட இண்டு கரர்ஶதரக்மற வதப்டிஶடஸ்கபின் றுதக்கம் 

(Oplegnathus fasciatus): னெனக்கூறு ஷகப்தடுத்ல், றநவதரனள்கனறன் 

றர்ப்னத்த்டன்ஷகபின் ஜீஶணரவடிக் ற்றும் ஶரவறர்ப்ன ற்தரடு, கரல்ஷட 
றர்ப்னத்றநனுக்கரண ற்றும் றர்ப்னனுண்ில்ரக்கங்கள், வரகுற 162பிடுஷககள் 3-4, 15 
டிசம்தர் 2014, தக்கங்கள் 180-191 

 உரசுன், ன், ஸ் டி ன் ஶக தரறங், கஸ்டெரி சண்ர ஶற, டதல்னை டி ன் 
ிக்கறரரச்சற, சறரங், இல்வசரன் ரன், இனேன்ற கறம், றஶரங்- தரக்,ஶய-சுள் தரர்க், 
ஜறஶய லீ (2014). "ஷனக் கற்ஷநகபில் என சற 1 எற்ஷநவனரக் ிடுிக்கும் கரி 

(Oplegnathus fasciatus):அன் ஜீஶணரவடிக் ற்தரட்டின் னெனக்கூற்நறல் தரடுகள் ற்றும் 

சுிங்கள் ற்றும் இணக்கனப்ன வதப்ஷடடுக்குக்கபின் றர்ப்ன னஶரடிஶஸ் 
டடிக்ஷககள், என த்ற சலரக்கற னெனக்கூறு னன்ஶணரக்குகள் ,“பர்ச்சற ற்றும் எப்தடீ்டு 
றர்ப்னத்றநன்” 42 (2): 197-210. 

 டதல்னை டி றஶரசண ிக்கறரரச்சற, குங், ரன், ஶதரங்-சூ-னறம், ஷயனேங்-வதரக்-னேங் 
யரர டி வசரய்சர, னேங்- தரக், வஜயற லீயீல்சன் ரங் (2014) " ஷனக் கற்ஷநகபின் 

http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jhazmat.2014.08.063
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(Oplegnathus fasciatus) இன்டவதஶரன் சலர்வசய்னேம் கரி ‟ 5 இன் தில் 

ஷகப்தடுத்ல் ற்றும் இற்றுன் ஷஸ் றர்ப்ன ன்ஷ தங்கபிப்ன" ீன் ற்றும் ஏட்டு 
ீன்கபின் இம்ம்னேஶணரல் 37 (2): 256-267. 

ரஶபட்டு அநறக்ஷககள் (02) ீழ் ஆய்ின் கலழ்  

 ீஶசக, ஶக  டதல்னை ஸ், அடங்க,   டி, றரந், ஆர் ஆர்  ஆர், சுஶஸ் குரர், 
ன், அஸ்ற ஸ்  ம்ற்றும் ிக்ரரச்சற, டதிள்னே. டி ன் 2013. உர ஏர அனிின், 
ற்ஶதரஷ ீர் ரசு றஷனஷஷ றப்தரய்வு வசய்ல். ீரில் ப சஞ்சறஷக, இனங்ஷக 
(ீழ் ஆய்ின் கலழ் உள்பட) 

 வயற்நறஶக ன் டி, ீஶசக, ஶக  டதல்னை ஸ்,அஸ்ற ஸ்  ம், ிக்த்ண, சற, ற்றும் 
அடங்க,   டி,2013. வள்பத்ஷ கனம் னகத்டர அனிின் ீர் ரசு றஷனஷஷ 
றப்தரய்வு வசய்ல். ீரில் ப சஞ்சறஷக, இனங்ஷக(ீழ் ஆய்ின் கலழ் உள்பட) 
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5.2 ீன்திடிசாில்நுட்த திரிவு 
 
திரிின் ஷனர் : ன்.தி.தி.தி. னண்ிஶ 
 
ஆரண கடனறல் தன்தடுத்ப்தடும் சுற்றுச்சூல் ட்னஷட ரிங் ஷன (கந்ன் னஷந) 
ரரித்றம், குஷநரக தன்தடுத்ப்தடும் கங்சறஶட(Carangidae), தனறஸ்டிஶட (Balistidae) பங்கபின் 
றஷனரண ஷனஷ உறுற வசய்ல். 
ஆழ்கடல் ண்டுகஷப திடிப்தற்கரண என ீன்திடி உதகங்கறக்கரண அதிினத்ற (Panulirus ornatus) 

உள்ரட்டு ீர்த்ஶக்கங்கபில் கத்ற ீன்கஷப திடிப்தற்கரண என ீன்திடி உதகங்கறக்கரண 
அதிினத்ற 

சறநற அபில் ீன் திடிக்கறந FAD (ீன்கஷபஶசர்த்வடுக்கும் றட்டம்னனரக்குல். 

ன்ணரீ் இநரல் இணங்கள்அறுஷட வசய்ற்கரண வதரனத்ரண வதரநறஷ அதிினத்ற வசய்ல். 

சசல்தாடுகள் 

ரிங் ஷனினறனந்ட அட தன்தடுத்ப்தடும் டெத்றற்கஷதிடிக்கப்தடும் ீன்கபின் ஷக, டெம், 
ற்றும் வசனவுகபின் வுகள் தடகு உரிஷரபர்கபிடம் வதநப்தட்டினந்ட. அத்டடன் , ீண்ட 
ரிஷசில் திடிக்கப்தடும் வசவுள் ஷனின் னெனம் ஞ்சள்டடுப்ன சூஷ ற்றும் ஸ்கறப்ஶஜக் சூஷ 
தற்நற வு ஶசகரிக்கப்தட்டண. ரிங் ஷன ஶசரஷண கட்டஷப்னக்கு ஶஷரண ஷனப் 
வதரனட்கள் ரங்கப்தட்டண. ஶசரஷண ரிங் ஷன டிஷப்ன னடிக்கப்தட்டட. 
ஆழ்கடல் ண்டுகஷப திடிப்தற்கரண ஶசரஷண ீன்திடி வதரநற என்றுடிஷக்கப்தட்டு றஷநவு 
வசய்ப்தட்டுள்பட.  அறுஷட வசய்ற்கு. ஶசரஷணகள் வதரனத்ரண இடங்கள் ீன்திடி 
சனெகத்டடன் இஷந்ட அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. 
ஶறம், கூடுனரகதன ீன்திடி உதகங்கபின் பர்ச்சறறட்டங்கள் அஷச்சறன் ஶஷக்கு ற்த 
டத்ப்தட்டட. சறநற அபினரண கடற்வநரறனரபர் சனரத்றற்கரக FAD இஷண தன்தடுத்ல் 
ற்தரடு வசய்ப்தட்டடடன் ஶஷரண வதரனட்கறம் ரங்கப்தட்டண. ஶரசரண கடல் 
றஷனஷகபிணரல் FAD இஷண தன்தடுத்ல் ள்பி ஷக்கப்தட்டட. 

சசல்ிநன் 

றட்ட டடிக்ஷககள், னக்கற ீன்திடி டஷநனகங்கறக்கு வசன்று ரிங் ஷன ீன்திடி தடகுகபில் 
இனந்டவு ஶசகரிக்கப்தட்டண. அத்டடன் சூஷ ீண்ட ரிஷசில் தடகு ீன் திடிகறம் ற்றும் 
வசவுள் ஷன திடிகள் ஶதரன்நண தறவு வசய்ப்தட்டண. என ரத்டக்குள்10-15 கப னஷககள் 
டந்ண. ஶஷரண ீன்திடி ஷனகள் ரங்கப்தட்டண ற்றும் ஷன டிஷப்ன வசய்ப்தட்டட. 
ஶசரஷண ீன்திடி ஷனகள்ீன் திடி சனெகத்றன் தங்கபிப்ன ற்றும் உினேடன் ஷடனஷநில் 
இனந்ட. ஶசரஷணகபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட வுகள் இன்னும் ஆரய்ச்சற திில் உள்பட. 
வு தகுப்தரய்வு டிம் வசய்ப்தட்டண; அறனறனந்ட ஆழ்கடல் ஶரற ஷனகஷப 
தன்தடுத்டன் னெனம் சுற்றுச்சூல் ட்ன றக்க ீன்திடி னஷநரக உள்பட ன்று அஷடரபம் 
கரப்தட்டட. தரிந்டஷகள் னெனம் ஆழ்கடல் ஶரற ஷனகஷப றர்கரனத்றல் தன்தடுத்டற்கு 
MFAR க்கு அநறவுஷகள் பங்கப்தட்டண. 

ஆரண கடல் ண்டு அறுஷட தரிஶசரஷண வதரநற டிஷக்கப்தட்டு றஷநவு 
வசய்ப்தட்டடடன். கடனறல் ஶசரறத்ட தரர்தனரணட கடல் கடிணத்ன்ஷகரரக ரரணட. 

ன்ணரீ் இநரல் இணங்கள்அறுஷடக்கரண என வதரநறின் பர்ச்சற சனெகத்றன் தங்கபிப்னடன் 
டத்ப்தட்டட. 
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டடிக்ஷக றட்டம் எடக்கலடு 
(றல்னறன்) 

வதரறுப்தரண 
அறனகர் 

கரனம் உடல் 
னன்ஶண
ற்நம் 

றற 
னன்ஶணற்ந
ம் 

னற ீன்திடி 
உத்றகஷப 
உனரக்கு
ல் 

 

 

 

 

ஆரண கடனறல் 
தன்தடுத்ப்தடும் 
சுற்றுச்சூல் ட்னஷட 
ரிங் ஷன (கந்ன் னஷந) 
ரரித்றம், குஷநரக 
தன்தடுத்ப்தடும் 
கங்சறஶட,தனறஸ்டிஶட 
பங்கபின் றஷனரண 
அறுஷடஷ உறுற 
வசய்ல். 

ஆரண கடல் ண்டு 
அறுஷட தரிஶசரஷண 

வதரநற டிஷப்ன( 
Panulirus ornatus) 

0.5 

 

 

 

ன்.திB.தி.தி. 
னண்ிஶ
ன் 

 

 

 

 

 

ன்.திB.தி.தி. 
னண்ிஶ
ன் 

2014 

ஜணரி 
னல் 
டிசம்தர் 
ஷ 

 

 

 
2014 
ஜணரி 
னல் 
டிசம்தர் 
ஷ 

T-100% 

P- 95% 

 

 

 

 

 

T-100% 

P- 60% 

T- 100 % 

P- 123 % 

 

 

 

 

 

T- 100 % 

P- 50 % 

 
வதபீக அஷடவு:   
எட்டுவரத் இனக்குஎட்டுவரத் சரஷண 
றட்டம் 1 * எட்டுவரத் இனக்கு 100 % 
 *  சரஷண 95 % 
றற இனக்கு: 
றட்டம் 1 * றற இனக்கு 100 % 
 *  சரஷண  123 % 
வபிடீுகள்  
 
ஆரய்ச்சற அநறக்ஷக:  
ஆரண கடனறல் தன்தடுத்ப்தடும் சுற்றுச்சூல் ட்னஷட ரிங் ஷன (கந்ன் னஷந) 
ரரித்றம், குஷநரக தன்தடுத்ப்தடும் கங்சறஶட(Carangidae), தனறஸ்டிஶட (Balistidae) பங்கபின் 
றஷனரண அறுஷடஷ உறுற வசய்ல்.  
 
ிரிாக்கப்தட்ட சுருக்கம் 

ஶரற ஷனகள் (கந்ன் னஷந) னஷந உனரக்கத்றல் இனங்ஷகின் கஷஶர தகுறில் ீரில் 
றக்கும் வதரனட்கள் கரப்தடுணரல் ஆழ்கடல் சூஷ ீன் தங்குகபின் ிஷபவுகள். ரர 
அநறில் அர்வுகள் 2015 

திற்சற / ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகள் 
ீன்திடி தகுறில் கடற்வநரறல் தரிஶசரகர்கள் ற்றும் ீணர்கறடன் கூட்டங்கள் டத்ப்தட்டண. 
 
மடகள் 
வதனம்தரனரண கப னஷககள் ரகணங்கள் இல்னரரல் த்ட வசய்ப்தட்டண. வதனம்தரனரண கப 
ிஜங்கள் சலற்ந கரனறஷன கரரக ஷட வசய்ப்தட்டண. 
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5.3 தசிீரிக்கில் அலுனகம் 
 

திரிவு ஷனர்  ன் டி வதஶர 
ஆண்டின் கண்ஶரட்டம் 
ஶசற கடனறல் அறனகம் தி ஶரக்கம் இனங்ஷக ண்ரீில் தரடகரப்தரண ற்றும் 
றநஷரண றவசறத்ல் ஶசஷகஷப ங்க உள்பட. ற்ந னக்கற ஶசஷகபரகனற 
டல்னறரண கடல் கல் ற்றும் கடஶனர ண்டன னகரஷத்ட ஶசஷ, ற்றும்சுற்றுச்சூல் 
தரடகரப்ன ற்றும் கடனறன் ஆ அபிறக்குரி ஷ ங்குல். கடல் ர்த்கம் ற்றும் திந 
கடல் வசற்தரடுகள் னெனம் டல்னறரண ங்குல் ற்றும் ஶற அட்டஷ ரரித்ல் னெனம் 
குநறப்திடத்க்க வதரனபரர ற்றும் ிக ன்ஷகஷப ங்குகறநட . 
 
2014ஆம்ஆண்டுதின்னம் ஆய்வுகள் ற்றும் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண.  
 

1. சறநப்னஶகரரிக்ஷககறக்கரக டத்ற ஆய்வுகள்.  
2. ரரின் ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டுக்கரக ஶற்வகரள்பப்தடும் சறநப்ன ஆய்வுகள் 

ஶஷனகள்.  
3. ஆ அபிறக்குரி வு ஷககப்தடுத்டல் தி.. தட்டினறல் 3700 க்கு சணரக வனறக 

வகரறேம்னக்கு இஷடினரண இஷடவபிஷ றப்த ரறற ிபக்கப்தடம். 
4. ஆர்.ி. சனத்றரிக்கரிஷண தன்தடுத்ற கடல் அரணிப்னகள், றன அறர்வுகள் சம்தந்ரண 

ஆய்வு. 
 

றட்டம் றஷன இன றட்டம் வதரறுப்தரண 
அறனர் 

கானம் 

1..ஶசற 
ரறற 
அட்டஷ 

1.1 

 

 

 

1.2 

ஆ அபிறக்குரி வு ஷககப்தடுத்டல் 
தி.. தட்டினறல் 3700 க்கு சணரக வனறக 
வகரறேம்னக்கு இஷடினரண இஷடவபிஷ றப்த 
ரறற ிபக்கப்தடம்  

 
 
றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் 1:50,000 ரறற 
ிபக்கப்தட அடகுனஷநகள்.  
 

ஆர் ஶக  
ஆரிரத்ண 

ஶக  சறங்க 

டி ல் தி 
ஶயஶக 

ல் ஸ் சற 
சறரிர்ண 

ஸ் அிந்த் 

ஜண-
டிசம் 

 1.3 

 

1.4 

றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் ரறற 
ிபக்கப்தடம் வகரண்டு ஶம்தடுத்ப்தட்டுத்ல். 
 

வு வசனரக்கம் ற்றும் றனப்தடஷில் 

ஸ் அிந்த் 
ஸ் டதல்னை 
ஸ் ீசறங்க 
டதல்னை   தி 
ிஶஜசுந் 

ஜண-
டிசம் 
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2.  சறநப்ன 
ஶகரரிக்ஷகக்கரக 
டத்ப்தட்ட 
கனத்ரய்வு 

 ீர் ஆில், றனஆய்வுகறக்கரண ஆய்வுகள் 
டுப்தற்கரக ஶதசரஷன, னடஷக்கட்டு, கல்னடி, 
தச்ஶசஷண, சரஷன, ரரறு ஶதரன்ந 6 ீன்திடி 
டஷநனகங்கபின் பர்ச்சறக்கரண வசனரக்க ஆய்வு. 

னயளனு தல்கஷனக்ககம் அனஶக ஆ 
அபிறக்குரி ஆய்வு சறசற ற்றும் CRMD. 

ஆ அபில் ற்றும் கஷஶர சு ிதர 
ஆய்வு ற்றும் CC ற்றும் CRMD க்கரண உணரடுண 
குடரில். 

கல்கலஷசினறனந்ட உஸ்வடவகய்ர 
இடங்கறக்கரண கடற்கஷ சுிரக்க ஆய்வு 
வகரறேம்ன டஷநனகக அதிினத்ற றட்டம்- சலணத் 
டஷநனக வதரநறில் கம்தணி 

ஆர் ஶக  
ஆரிரத்ண 

ஶக  சறங்க  

ல் ஸ் சற 
சறரிர்ண 

 டி ல் தி 
ஶயஶக 

ஸ் அிந்த் 
ஸ் அிந்த் 
ஸ் டதல்னை 
ஸ் ீசறங்க 
டதல்னை   தி 
ிஶஜசுந் 

ஜண-
டிசம் 

3. ஆர்.ி. 
சனத்றரிகர 
வகரண்டு 
வசய்ப்தட்ட 
வு ஶசகரிப்ன 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

ஆ அபிறக்குரி ஆய்வுகள்  

சனத்றில் ஆய்வுகள் 

கடல் அறர்வுகறக்கண ஆய்வுகள் 

கடல் அரணிப்னகள் 

ஶசற 
ீரிக்கில் 
அறனகம் 
திரிவு மனர் 
 ன் டி 
சததா 
 

ஜண-
டிசம் 
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றனஶகரஷனரறற ஷதடம்1:10000 
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1.50,000 றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் அனுகுனஷந தடம் 

 
 

 

சசல்ிநன் 

ிட்டம் 1.1:ஆ அபிறக்குரி வு ஷககப்தடுத்டல்: வனறக வகரறேம்னக்கு இஷடினரண 
இஷடவபிஷ றப்த ரறற ிபக்கப்தடம்  

வனறக வகரறேம்ன இஷடஶ உள்ப இஷடவபிஷ னர்த்ற வசய்ற்கரணவு ஷககப்தடுத்டல் 
ஆர்.ி. சனத்றரிக்கரஷ தன்தடுத்ற ஶசற ஷதட றகழ்ச்சறத் றட்டத்றன் கலழ் டத்ப்தட்டட. 
இந் கப்தற்தஷட ீர்கள் தரடகரப்ன கல்கஷப ங்க கடஶனர (கடல் ரழ்க்ஷக தரடகரப்ன) 
SOLAS னெனம் னறனேறுத்ப்தடுடடன் ரரட்டில் தங்கு வகரண்ட ரடுகபின் கடஷஷ றஷநஶற்ந 
கட்டரத் ஶஷரகும். இனக்கும் ஷதடங்கள் 1940 (னன்ணி ரி ஆய்வுகள்) கரனத்றல் 
டத்ப்தட்ட னஷநற்நரண என ஆய்வுகள் அடிப்தஷடில் வதநப்தட்டஷ. 

றட்ட 1.2: வு ஷககப்தடுத்டல் 1:50,000 றனஶகரஷன அடகுனஷநகள் 

றனஶகரஷன டஷநனக வு ஷககப்தடுத்டல்: அடகுனஷநகள் 1:50,000 95% றஷநவு ஆகற 
உள்பட. இந் கடற்கஷ ரட்டின் னர்த்ற கடஷ என கட்டர ஶஷ கப்தற்தஷட ீர்கறக்கு 
தரடகரப்ன கல்கஷப ங்க (கடல் ரழ்க்ஷக தரடகரப்ன) SOLAS னெனம் வசல்தடுத்ப் தட உள்பட 
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றட்ட 1.3: றனஶகரஷன டஷநனகத்றனறனந்ட ஶம்தடுத்டம் வு ஷககப்தடுத்டல் 

ஆ அபிறக்குரி வு வரகுப்ன ற்றும் வசனரக்கம் ன்தண றஷநவு வதற்றுள்பண ற்றும் 
இந் தட்டினறல் சர்ஶச கடல் றினறனந்ட றனஶகரஷன டஷநனகத்றஷண அடகுட ண 
றட்டறட்டு னகறநட. அஷணத்ட ஆ அபிறக்குரி வுகறம் ீ.இ.அ இன் ஆ 
அபிறக்குரி வு பத்றல் ஶசர்க்கப்தட்டட. இந் அட்டஷில், சர்ஶச கடல் அஷப்தின் 
SOLAS ரரட்டின்ஶஷகபில் என்று ன்தரல் இஷண றஷநஶற்ந ஶண்டும். இந் வு கடல் 
ிஞ்ஞரணம் ற்றும் கடல் அநறில், ஶதரக்குத்ட, டஷநனக பர்ச்சற, கடறக்கு அடிில் சுங்க 
அகழ்வு, ற்றும் கடல் வரடர்தரண ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற றட்டங்கறக்கரக தன்தடுத் 
னடினேம். 

றட்ட 1.4: வு வசனரக்கம் ற்றும் றனப்தடஷில் 

1: 10,000, றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் ஷவு றஷநவு வதற்றுள்பட. 

1: 50,000 றனஶகரஷன அனுகுனஷநகள் 50% றஷநவு வதற்றுள்பட 

வனறக வகரறேம்ன இஷடஶ இஷடவபினர்த்ற வசய்னேம் கடனபவு வு வசனரக்கம் னடிந்ட. 

றட்ட 2.0: அசரங்கம் ற்றும் ஷண றறுணங்கள் இனந்ட கறஷடக்கப் தட்ட சறநப்ன 
ஶகரரிக்ஷககஷபறஷநஶற்ந டத்ப்தட்ட ஆய்வுகள் 

றட்ட 2.1: டக்கு ற்றும் கறக்கறல் ஆறு ீன்திடி டஷநனகங்கள் பர்ச்சறக்கு சரத்றப ஆய்வு 

ிரிரண ஆ அபிறக்குரி ற்றும் றன ஆய்வுகள் ற்றும் கட்டுப்தரடு ஆய்வுகள் 
இனங்ஷகின் டக்கு ற்றும் கறக்கு ரகரங்கபில் உள்ப ஆறு இடங்கபில் பர்ச்சற ற்றும் 
ீன்திடித் டஷநனகங்கள் கட்டுரண வசனரகந்த்டக்கரண ஆய்வுகள் டத் ஆவு ங்கப் தட்டட. 
இந் வு கட்டஷப்ன ற்றும் டிஷத்ல் ஶரக்கத்றற்கரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

இண்டு ரறனங்கறம் ரன்கு கடஶனர ரட்டங்கபில் தின்னம் இடங்கபில் ஆய்வுகள் டத் 
ஶண்டும் ண கனப்தட்டண; 

1. ன்ணரர் ரட்டத்றல் ஶதசரஷன 
2. னல்ஷனத்ீவு ரட்டத்றல் சரஷன ற்றும் னல்ஷனத்ீவு தகுறகள் 
3. றனஶகரஷன ரட்டத்றல் னடஷக்கட்டு ற்றும் இனங்கரடஷந 
4. ட்டக்கபப்ன ரட்டத்றல் தனரச்ஶசஷண 

றட்ட 2.2: னயளனு தல்கஷனக்ககம் அனஶக கடஶனரத்றல் உள்ப ஆ அபிறக்குரி ஆய்வுகள் 
ற்றும் கஷில் சுிங்கஷப ஶற்வகரள்றல். 

இந் றப்தடீு சறநப்ன ஶகரரிக்ஷக கஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர ப அதிினத்ற 

டஷநிணரல்(CC & CRMD) னன்வரறப்தட்ட கடஶனர கட்டஷப்னகபின் ிரண 

டிஷப்ன ஶரக்கத்றற்கரக கஷஶரப் தகுறில் தடகு ங்கூறட்டு றஷனறறுத் சற 
டிஷப்ன அஷக்க வசய்ப்தட்டட 

றட்ட 2.3: உணடுண குடரகடற்கஷில் சுி ஆ அபிறக்குரி ஆய்வு CC ற்றும் CRMD 
க்கரணட. 

இந் ஆய்வு கடல் அடிில் சுிங்கள் ிசரஷ சறநப்ன ஶகரரிக்ஷக கஷஶரம் ஶதல் 
ற்றும் கஷஶர ப அதிினத்ற டஷந (ccற்றும் CRMD) ஶண்டுஶகரபின் ஶதரில் வசய்ப்தட்டட. 
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றட்ட 2.4: வகரறேம்ன டஷநனகம் அதிினத்ற றட்டத்டக்கரணகடற்கஷ கல்கலஷச இல் இனந்ட 
உஸ்வடவகய்ர ஷரண கடல் சு ித ஆய்வு ிக்குநறப்ன சலண டஷநனக வதரநறில் 
கம்தணி னறறவடட். 

 

இனங்ஷக அசரங்கம் என கம் உனரக்க றட்டத்றன் கலழ் வகரறேம்ன டஷநனக ிரிரக்கல் 
றட்டத்டக்கும் கரனறனகத்றடறக்கும் இஷடஶ ஶதரடரண றனப்தப்தில் சுரர் 500 க்கர் தப்தபில் 
என ீட்ன றட்டத்ஷ ஷடனஷநப்தடுத் டிஷக்கப்தட்டுள்பட. கடற்கஷ 
ிக்குநறப்ன,ிரிரண சுற்றுச்சூல் றட்டத்றன் அஷடரப அபவுனக்கபின் கண்கரிப்னக்கரண 
னக்கற ஶரக்கத்றஷண றஷநஶற்ந 10 கற.ீ. வற்கு ற்றும் டக்கரக வகரண்டு 
உத்ஶசறக்கப்தட்டுள்ப தகுறகபில் வசய்ப்தட்டண. 

ிட்ட 3.0: ஆர்.ி. சமுத்ிரிக்காிணால் டத்ப்தடுகின்ந ஆய்வுகள் 

ிட்ட 3.1: ஆ அபிலுக்குரி ஆய்வு 

வகரறேம்தில் இனந்ட வனறக ஷரண இஷடவபி றப்தறக்கரணஆ அபிறக்குரி 
ஆய்வுகள், றனஶகரஷன டஷநனக ரறற ிபக்கப்தடம் அதிினத்ற ற்றும் றனஶகரஷன 
அடகுனஷநகள் ஶதரன்நண ஆர்.ி. சனத்றரிக்கரஷ தன்தடுத்ற வசய்ப்தடுகறநண. 

றட்ட 3.2: கடனறல் ஆய்வு 

NIOMS னெனம் ஆர்.ி. சனத்றரிக்கரஷ தன்தடுத்ற கடல் றஷ 169 இஅஷண ீட்க ஆய்வு 
டத்ப்தட்டட. ஶறம், அர்கள் CTD, VMP ற்றும் ADCP ஆய்வுகள் ினங்கு திபங்ன்கபின் 
ரறரிகபில் இசுந்ட டத்றட. 

றட்ட 3.3: அறரிகஷப தன்தடுத்டல் 

கடல் றஷ 167 தன்தடுத்ல் ற்றும் 3 அறரிகஷப ஆர்.ி. சனத்றரிக்கஷ தன்தடுத்ற NIOMS 
னெனம் ஆய்ில் ஈடுதடுத்ப்தட்டணர். 

ிட்ட 3.4: சதருங்கடல் அாணிப்புகள் முமநகள் 

அபடீ்டு ADCP, VEMCO உரிகறக்கரண திற்சற னெனம் 100 ீற்நர் ீரின் ஆம் வகரண்டகறக்கு 
தகுறில் ADCP ங்கூறடறக்கரணஆய்வு, இற்கரக NIOMS கப்தஷன தன்தடுத்றட, இஷண 
தன்தடுத்ற கலஶ ல்ஷன அடுக்கு ீஶரட்டங்கஷப வதரநறிடனரம். 

சபிீடுகள் / மதடங்கள் 
 றனஶகரஷன டஷநனகத்றன் ரறற ிபக்கப்தடம் 

டத்ப்தட்ட திற்சி / ிிப்புர்வு ிட்டம்  

 கடற்தஷட அறகரரிகறம் கடல் திரிவுக்கரண அறகரரிகறக்கும் கடனறல் றன அபஷ 
சம்தந்ரக க்கரண ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகள் ற்றும் ஷவு உற்தத்றகஷப 
ங்குல். 

 னிஷில் தடீம் இண்டு இபறஷன தட்டரரிகள், சப்கன தல்கஷனக்கக 
ரர்கறக்கு 3 ரங்கள் திற்சற ங்கப்தட்டண. 

 ஆ அபிறக்குரி ஆய்வு திற்சறரணட இடத்றஶனஶ ங்கும் னஷந னெனம் 
னிஷில் தடீ சப்கன தல்கஷனக்ககத்றல் இனந்ட 60 தட்டரரிகறக்கரக 
ஶதனஷனில் டத்ப்தட்டட. 
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சபிமநவு / உள்லர் திற்சி 

 அறகரரி ண்ிக்ஷக 01:Cat A GEBCO திற்சற றட்டம், IHO-IOC றப்தரன் அநக்கட்டஷப, 

றனை யரம்சர் தல்கஷனக்ககம், அவரிக்கர 
 அறனர் ண்ிக்ஷக01: டிஜறட்டல் ஏி அஷப்தரக்கம் னெனம் ரிஶரட் வசன்சறங் 

சம்தந்ரண குறுகற தரடவநற, இந்றன் ரிஶரட் உர்வு றஷனம், இந்றர ிண்வபி 
றஷக்கபம், இந்றர. 

 அறனர் ண்ிக்ஷக01: கடல் தரடகரப்ன கல் தரடவநற, ஏன். 
 அறனர் ண்ிக்ஷக 03 ண்ிக்ஷக: இனங்ஷகில் கரிஸ் S57 அஷப்தரபர் இஷண 

தன்தடுத்ற றன்ணட ிபக்கப்தடங்கள் (ENC) உற்தத்ற. 

வசல்தரடுகள் / அட்டஷப்தடுத்ப்தட்ட ஆஶனரசஷணகள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

றட்டம் எப்தந் வரஷக(னொ) 

டக்கு ற்றும் கறக்கறல் ஆறு ீன்திடி டஷநனகங்கபின் பர்ச்சறக்கரண ஆ 
அபிறக்குரி சரத்ற ஷப ஆய்வு. 

2,314,200.00 

உணடுண தகுறில் ஆ அபிறக்குரி ற்றும்  கடற்கஷ சுி 
ஆய்வு, கஷஶரம் ஶதல் ற்றும் கஷஶர ப அதிினத்ற 
றஷக்கபம் 

1,978,470.00 

CC ற்றும் CRMDஇணரல் டத்ப்தட்ட றுகுட தல்கஷனக்ககத்றன் அனகறல் 
ஆ அபிறக்குரி ஆய்வு 

1,155,310.00 

சப்கன தல்கஷனக்ககத்றல் இபறஷனப் தட்டரரிகள் குறே ஆ 
அபிறக்குரி ஆய்வுகள் திற்சற 

257,715.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

வகரறேம்ன டஷநனக க அதிினத்ற கடற்கஷ சுிரக்கல் ஆய்வு 815, 620.00 

சாத்ம் 6,521,315.41 
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5.4 உள்ாட்டு ீர்ப ற்றும் ீர்உிரிண பர்ப்புப் திரிவு 
 

திரிவுஷனர் :  கனரறற ி தயனரரச்சற 
 
ஆண்டு கண்ஶரட்டம் 
 
உள்ரட்டுீர்பற்றும்ீர்உிரிண பர்ப்னப்திரிவு(IARAD) னக்கறரக இற்ஷக பங்கஷப 
றஷனரண தன்தரடு னெனம் உள்ரட்டு, உப்ன ீர் ற்றும் கடல் ீன்பர்ப்ன வரடர்தரண 
ஆரய்ச்சறின் ஷரக வசற்தட்டு ீன்திடி டஷநில் பர்ச்சறக்கு தங்கபிப்ன வசய்கறன்நட.2013ஆம் 
ஆண்டு தின்னம் னக்கற தகுறகபில் 14 ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு ந்ண 
அஷரண ீன்பர்ப்ன, னரிப் திநப்தரக்கம் னெனம் உிர்ப் தல்ஷகஷஷ அறகரித்ல், 
குடம்தி பர்ப்ன, பர்ப்ன வரறல்டேட்தம், ற்றும் உவு வரறேல்டேட்தம், சுகரர னகரஷத்டம், 
அனங்கர ீன் பர்ப்ன அத்டடன் ீர்ரழ் உிரிணங்கபின் இனப்திடங்கஷப தரடகரத்ல் 
ஶதரன்நணரகும் 

சுனக்கரக ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சறரணட Kapphaphycus alverezii இணத்றன் இபம் ரற்று 

ஶஷடகள் வற்கு கடற்கஷில் உள்ப கடற்தரசற ரற்நங்கரல் வற்நறகரக உனரக்கப்தட்டண. 
ற்றும் ிஷகள் ிக அபில் சனெகம் சரர்ந் றட்டங்கறக்கு தகறர்ந்றக்கப்தட்டண. 
றறுத்ப்தட்டினந்ணர். ஷதனட் அபில் கரட்டிபர்ப்ன ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ச்சற தி 
வற்நறகரக னத்பம் கபப்ன தகுறில் றஷநஷடந்ட ற்றும் ஆரய்ச்சற னடிவுகஷப னத்பம் 
கபப்ன தகுறில் உள்ப சனெகம் சரர்ந் கரட்டி பர்ப்ன வரடங்கப்தட்டு தப்தப்தட்டண. Holothuria 
scabra (கடல் அட்ஷட)குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றற்கு உரி சறகள் ஶம்தடுத்ப் தட்டடடன்ஶறம் 
இணப்வதனக்கதனத்றல் குடம்தி ஷபப்ன ற்றும் உவுகஷபக் கண்டுதிடிக்க ஆரய்ச்சற 
ஶசரஷணகள் உனரக்கப்தட்டண. வபிடீுகபரக குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றல் வதநப்தட்ட குடம்திகஷபப் 
தன்தடுத்ற சனர அடிப்தஷடினரண ிசரம் இனங்ஷகில் னல் னஷநரக பர்க்கனரம் 
ண னனறல் வரடங்கற ஷக்கப் தட்டட. குடம்தி பர்ப்ன திற்சற இன்ணனம் ரறுதட்ட 
ஶசரஷணகள் னெனம் ஶம்தடுத்றக் வகரள்பப்தடும். 

ஷகிடப்தட்ட கபிண் குறகபில் சனர அடிப்தஷடினரண ீன் பர்ப்னக்கரக குஷநந் 
வசனரண பர்ச்சற உவுகஷபதன்தடுத்ற குஷநந் வசனில் ீன் பர்ப்னக்கஷப கபிண் 
குறகபில் இந் தகுறில் தன்தடுத் சரத்றத்ஷ உர்த்ல்.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ீன் உவு ரரிப்னக்கரக அறகரண னன்னுரிஷகள் ங்கப்தட்டண வணணில் ரரிக்கப்தட்ட 
ீன் உரணட ீன்பர்ப்ன பர்ச்சறக்கு றகவும் ஶஷரண கரி ஆகும். உர் (42% னம்) 
வகரண்ட வகரடுர ீனுக்கரண உவு ரரிக்கப்தட்டண, இன் ிஷனரக 165-180 இனங்ஷக னொதர 
ஆகும்.ரங்கறகஷப டெய்ஷரக்கும்ீன்கபரணட உள்ரட்டு ீன்பங்கறக்கு என வரல்ஷனரக 
ரநறிட்டட ற்றும் ஆய்வு னடிவுகபின் னெனம் றரினரட ீன் டெள் டித்றல் ீன் 
உவுடன் இஷத்னறன் னெனம் ீன் னம் றஷன அறகரிப்தடடன் அன் பர்ச்சற வதரிடம் 
உர்ந்டிட்டண ன்று வரிந்ட. 

உள்ரட்டு வரட்டிகபில் சறநற க ஷசப்திணிட் இணங்கஷப தன்தடுத்ற வகரய் வகரண்ஷட ீன் 
இணங்கறக்கரண றன்ன் உஷ ரரிப்தன் னெனம் பங்கஷப சற்று தன்தடுத் னடினேம். 
ிர்சண அறவுகறக்கு உள்பரகற னகறன்ந அஶசரக வதத்றர ீன் இணரணட வசற்ஷகரண 
சுற்றுச்சூல் ஷகரறல் வகரண்டு வற்நறகரக னரிப் னநப்தரக்கம் வசய்ப்தட்டண. ஶஷரண 
வு பம் என்று உனரக்கப்தடுகறன்நட டின் தடன தரப் ற்றும் வள்பி சுநர ீன்கஷப 
இணப்வதனக்கத்றஷணடெண்டுற்கரக ஶண்டி உனரக்கப்தட்டட. அனங்கர வசடி 

Cryptocoryneஇணரணட ல் பர்ப்ன னஷந னனம் யய்ட்ஶரஶதரணிக் ஊடகத்றல் உனரக்கம் 

வசய்ப்தட்டினந்ட. Cryptocoryneன்ந இணத்றன் இஷ பர்ப்ன வரடங்கப் தட்டட. ஆய்வுகபின் 

னெனம் இநரல் வள்ஷப குடல் ஶரய் ற்தடுட ிப்ரிஶர இணங்கள் ண வரிந்ட. ஆய்ின் 
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ஶதரட 81 ீரண அனங்கர ீன்கபில் றகப்திரணரக னக்கற ஶரனேண்டரக்கும் இணங்கபரண M. 
fortitum, M. Chelonaeற்றும்M. Marinum kaaNappadaamal கரப்தடரல் ற்ந ஷகரண 

ஷக்ஶகரதக்டீரிம் இணங்கஶப கரப்தட்டண. ணஶ இனங்ஷகில் ற்றுற அனங்கர ீன் 
சந்ஷில் ந்ட ஶசனம் ஶதரட இநந் ீன்கள் சம்தந்ரக ஶறம் இன்னும் ஆரப்தட ஶண்டி 
உள்பட. வள்ஷபப் னள்பி ஶரரணட இந் ஆண்டில் றக னக்கறரண ஶரரக இனந்ட ற்றும் 
175 ரறரிகள் WSSV ஆய்கத்றல் ஶசரஷண வசய்ப்தட்டண. ஆய்கங்கள் வகரடுத் னண்தரடரண 
னடிவுகள் கரரக WSSV கண்டநறல் சம்தந்கரக ிசரிகபின் ம்திக்ஷக குஷநந்டிட்டட. 
ணஶ ஆய்க கிப்தரணடவரடர்ந்டம் னன்வரறப்தட்டட. குஷநந் ிஷனில் டல்னறரண 
ஶசரஷண வசய்னேம் ஆய்வுகறட் னெனம் வசய்ப்தட்டண. ீர்வகரறேம்ன கடல் டெரிஷக னங்கர தகுறில் 
ிஷபச்சல்கள் தறவு வசய்ப்தட்டடடன் ிஷபவுகள் னஷநஶ10.09 கற.கறீ-2ரம்-1ற்றும் 1.53கற.கற ீ-

2ரம்-1 ஆகும். அந் ரற்நங்கள் தன்தடுத்ப்தடும் சடப்னறன இணங்கபிறம் ற்றும் குபத்றன் 
சுகரரத்றறம் சரர்ந்டள்பட. 

இன ிட்டத்ின் சதர் ஒதுக்கீடு 
(ில்) 

சதாறுப்தாண 
அிகாரி 

4.1  இநால் பர்ப்பு, அனங்கா ீன் பர்ப்பு ற்றும் கபப்புகபில் சுகாா தனாண்ம ற்றும் 
கண்காிப்பு 
 

4 .1.1 வள்ஷப னம் ற்றும் இநரல் வள்ஷப குடல் ஶரய் ற்றும் 
அன் கரங்கள், ஶரய் தரறப்ன ற்றும் டுப்னக்கரண 
ிசரஷ 

 
 
 
        3        

 ஸ் ல் ஈ குஶ 
தி தி ன் 
ஶயவணற்நறகன 
 

4.1.2 ட ஶற்கு ற்றும் கறக்கு ரகரங்கபில் உள்ப பர்ப்ன 
இநரல்கபில் உள்ப ஷஸ் ஶரய் றஷனஷகபின் 
கண்கரிப்ன 

கனரறற  டி டதல்னை 
ஆர் ரஜதக்ச 

4.1.3 ீர்வகரறேம்ன னகத்டரத்றன் ண்ரீ்  ரற்நங்கள் ற்றும் 
டெரிஷக னடி ஊடரக வதரிஷதற்நன் வசல்ன் ிஷபவுகஷப 
ஆய்வு வசய்ல். 

ம் ம்  கம்ன்தின 

4.3  சனெகம் சரர்ந் ீன்திடி பர்ச்சறகள் 

4.3.1 ிஷ இனப்னகள் அதிினத்ற ற்றும் சனெக தங்ஶகற்ன 
கடற்தரசற ற்றும் கரட்டி கண்கரிப்ன 

 
 
 
        2 

டரக்டர் ச் ன் தி 
கறத்சறநற 
கனரறற ி 
தயனரரச்சற,  
ஸ் குஶ,   ஆர். 
ீசறங்க 
உனல் னறணஶக 

4.3.2 Mycobacteriosis (ீன் கரசஶரய்) அனங்கர ீன் பர்ப்ன 
அஷப்னக்கபில் ிறஶரக னஷந 

தி தி ன் 
ஶயவணற்நறகன    
ஸ் தரசறங்க 

4.4 னரிிடல், குடம்தி பர்ப்ன ற்றும் பர்ப்ன வரறறேட்தம் னெனம் ீன்பர்ப்ன வதரனட்கபின் பர்ப்ன 
தன்னகத்ன்ஷிஷண அறகரிக்கல் 

 4.4.1 டக்கு ற்றும் டஶற்கு ரகரங்கபில் கடல் அட்ஷட 
ிசரத்றஷணனேம், கடல்ீரில் பர்ப்ன னஷந உனக்குல் 

 
 
      1.7 

தி  டி அஜறத் குர, 
 

4.4.2 ஆசற வகரடுர ீன் பர்ச்சறக்கரண குஷநந் ிஷனில் 
றகவும் சத்ரண ீன் உவு அதிினத்ற (Lates calcerifer). 

டரக்டர் ம் ஜற  
ஸ் தரக், 
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றட்ட இன 4.1: இநால் பர்ப்பு, அனங்கா ீன் பர்ப்பு ற்றும் கபப்புகபில் சுகாா 
தனாண்ம ற்றும் கண்காிப்பு 

தகுற 4.1.1 வள்ஷப னம் ற்றும் இநரல் வள்ஷப குடல் ஶரய் ற்றும் அன் கரங்கள், ஶரய் 
தரறப்ன ற்றும் டுப்னக்கரண ிசரஷ.   
 

சதாறுப்தாண உத்ிதாகத்ர்:  ஸ் ல் ஈ குஶ 

4.5  உர் றப்ன கரப்தடும் ற்றும் கர்ச்சறரண அனங்கர ீன் இணங்கள், ீர்ரழ் ர தறக்கரக 
சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட பர்ப்ன / பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கஷப அதிினத்ற வசய்டடன் ற்றும் உிர் 
ீன் உவுகஷப பர்ப்ன வசய்ல். 

4.5.1 

ஶர்வு வசய்ப்தட்ட கர்ச்சறரண உள்ரட்டு/வபிரட்டு 
அனங்கர ீன் இணங்கள் ற்றும் ீர்ரழ் ரங்கள் 
ஶதரன்நற்றுக்கரண இணப்வதனக்க டேட்தங்கள் அதிினத்ற. 

 
 
 
 
 
     3.1 

டரக்டர் ச் ன் தி 
கறத்சறநற 
கனரறற ி 
தயனரரச்சற 
ஆர் ஆர்  ஆர் 
சறந்ர ஸ் 
தரசறங்க 
டி கனணரத்ண 
வஜ சற ல்னரச்சற 

4.5.2 னக்கறரண கடல் அனங்கர ீன் இணங்கறக்கரண 
டேண்தரசறகள் பர்ப்ன ற்றும் வரறல்டேட்த பர்ச்சற.  

வஜ சற ல்னரச்சற 
டரக்டர் ச் ன் தி 
கறத்சறநற 
கனரறற ி 
தயனரரச்சற 

4.6  உள்ாட்டு ீன்திடி 
 

4.6.1 உர் றப்னஷட ீன் உவுக்கரக Pterygolipthys 
multiradiatus(வரட்டி டெய்ஷரக்கற) ீன் வரறப்னக்கள் ற்றும் 
உனர்ந் டெள்கஷபப் தன்தடுத்டல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
       4 

ஆர். ீசறங்க 
டி  அடவகரஷப 
தி  டி அஜறத் குர, 
தி ஶக ஶக ஶக 
ஜறணரச 

4.6.2 அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றல் வரிவசய்ப்தட்ட 
வரட்டிகறக்கு ஷப்தினறடுற்கரண றகவும் வதரனத்ரண 
ீன் இணங்கஷப ஶர்வு வசய்றம் உற்தத்றஷறப்தடீு 
வசய்றக்குரண NAQDA உடணரண ஆய்வு. 

கனரறற..டி.டதல்னை 
ஆர் ரஜதக்ச 

4.6.3 வகரய்-வகண்ஷட வபி பர்ப்ன னஷநக்கரண ீன் உவு 
உற்தத்றக்கரக ீர்த்ஶக்கங்கபில் உள்ப ீன்கஷப தன்தடுத்ற 
குஷநந் வசனில் அதிினத்ற வசய்ல். 

டி  அடவகரஷப 
ஆர். ீசறங்க ஸ் 
தரசறங்க 
சுசறர ஆரித்ண 

4.6.4 கட்டரஷண தகுறில் உள்ப சனெகங்கபின் தங்கு வகரள்பறடன் 
ரபரக கபிண் குறகபில் கறரப்னந ீன்பர்ப்ன 
பர்ச்சறக்கு றகச்சரிரண வரறல்டேட்தம் என்ஷந ங்குல். 

ம் ச் ஸ் 
ஆரித்ண 

4.6.5 அம்தரந்ஶரட்ஷட, ரத்ஷந ற்றும் கறத்டஷந 
ரட்டங்கபில் ீடித்ட றஷனத வதறும் ீன் பர்ப்ன ற்றும் 
ீர் இநரல் பர்ப்ன னெனம் கறரப்னந ரழ்ரர அதிினத்ற. 

 ஶக டதல்னை ஆர் ஆர் 
அீ 
டரக்டர் ம் ஜற  
ஸ் தரக், 

சாத்
ம் 

     13.8  
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ட ஶற்கு ரகரத்றல் இநரல் வரறல் உற்தத்ற ற்றும் பர்ப்ன இநரல்கபின் ம் குஷநந்ட 
கரப்தடுகறன்நஷக்கு னக்கற கரரக இந் வள்ஷப னம் ஶரரல் தரறக்கப்தட்டுள்பண ண 
குநறப்திடனரம். இந் ஶரய் தவுற்கரண கரம் சம்தந்ரண கல் இல்ஷன. ணஶ இந் 
ஶரய் தவுற்கரண அடிப்தஷட கல், னகரஷத்ட னஷநகள் ிசரிகபிணரல் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டடடன் ற்றும் அன் ரக்கத்ஷ வற்நற வகரண்டு வசல்ற்கு ஶரின் தப்னம் 
கரிஷிஞ்ஞரண னஷநில் னகரஷத்டம் னஷநகஷப ங்குன் னெனஶ த்ஷ 
ஶம்தடுத் ஶண்டி ஶஷ ற்தட்டட. 

ட்டக்கபப்ன ரட்டத்றல் இநரல் பர்ப்ன னஷநரணட அந் தகுறில் உள்ரட்டுப் ஶதரரின் 
னடிவுக்குப் திநகு வரடங்கறட. ஆணரல் ீர் றஷனகள்ற்றும் குபங்கபிறம், ஶசகரிப்ன தகுற ற்றும் 
ண்ரீ் ங்கபின்அனுசரிக்கப்தட்ட ஷடனஷநகள்சம்தந்ரண ந் கறம் இடஷ இல்ஷன. 
ணஶ ந் ஶரய் றஷனகறக்கும் தரறப்னகள் ற்தட னன்ணர் இட சம்தந்ரண கல்கஷப 
வதற்று னற்தரடகரப்ன வசய்ல் அசறம் ஆகும். 

ஶரக்கம் 

ஆய்ின் ஶரக்கரக இந் வள்ஷப னம் ஶரய்கபின்தம்தஷன கண்டநறறம், னத்பம் 
ரட்டத்றல் ஶரய்கபிணரல் ஆண உற்தத்ற தரறப்னகள் ற்றும் அன் ரக்கம் ஶதரன்நற்ஷந 
கண்டுதிடித்றரகும். ட்டக்கபப்ன ரட்டத்றல்ீர் இநரல் பர்ப்ன டடிக்ஷககள், ஶரய் றகழ்வு 
ற்றும் ண்ரீ் ம் சம்தந்ரண அடிப்தஷட வுகள் ஶசகரிக்கப்தட்டண. 

தற்சகாள்பப்தடும் டடிக்மககள் 

ஶற்வகரள்பப்தடும் டடிக்ஷககபரக ஶரய் றகழ்வுகஷபனேம் அத்ஷக டடிக்ஷககபின் 
ிஷபரக ஶரய் னகரஷத்டத்டக்கரக ிசரிகள் டுத்டள்ப டடிக்ஷககள் தற்நற 
கக்வகடுப்ன வசய்ப்தட்டுள்பட. ஶரய் ரக்கற தண்ஷகபின் டரகங்கனறல் இனந்ட ரறரிகள் 
ஶசகரிக்கப்தட்டண ற்றும் டரக ீரின் ம் கூட இந்ப் தண்ஷகபில் ஆரப்தட்டட. 

முடிவுகள் ற்றும் ிாம் 
னத்பம் ரட்டத்றல் உள்ப தண்ஷகபின் அஷணத்ட னங்கபில் இனந்ட வதநப்தட்ட 
தண்ஷகள் அடிப்தஷடில் 70 ீரண தண்ஷகள் இந் ஶரய் தினேள்பட ண 
அநறிக்கப்தட்டட. அத்டடன் 4% தண்ஷகபில் ந் திச்சறஷணக்றம் ற்தட ில்ஷன. அறுஷட 
வசய்ப்தட்ட இநரல்கபரணடவன்ஷரண வபி ஏடுகஷப வகரண்டுள்படடன் குஷநந்  
ரிஷசப்தடுத்ப்தட்ட இடத்றறம் ற்றும் பர்ச்சற குன்நறடரக இனந்ண. ற்நர்கள் தண்ஷ 
ஆஶனரசகர்க்ஜபிணரல் ங்கப்தட்ட வள்ஷபப் னண்டு வதரடி அல்னட டெள் ற்றும் ங்கப்தட்ட 
னஶரதரடிக்குகள் சம்தந்ரக அஷடரபம் கர னடிர றஷன கரப்தட்டண. வற்கு டச்சு 
கரல்ரய் தகுறில் உள்ப தண்ஷகள், னந்ல் தகுறில் உள்ப தண்ஷகபில் னஶரதரடிக்குகள் 
தரஷணக்கு இந் ஶரய்க் கரிகள் தறனபித்ண. ண்ரீ் ரணட உர் கனங்கல் 
வரங்கல்கஷபக் வகரண்டரக (> 260ppm) ஶரய் வகரண்ட தண்ஷகபில் கரப்தட்டடடன் உர் 
திபரந்ன்அடர்த்றகஷப வகரண்டரக இந்ப் தண்ஷகள்கரப்தட்டண. 

தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்ட ரறரிகபில் அற்நறன் குடல் தகுறில் ப்ஶரட்ஶடரஶசரர கஷபக் 
வகரண்டினந்ண, ஆணரல் அஷ சலறந்ட கரப்தட்டஷரல் ந் இணங்கள் ணந றஷன 
அஷடரபம் கரப்தட னடிில்ஷன. தரக்டீரிர ரறரிகள் Vibrio paraheamolyticus ற்றும் Vibrio 
alginolyticus ண ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகபின் ணிஷப் வரகுற அஷப்தில் ற்றும் உிர் 
இசரணில் ஶசரஷணின்தடணநறந்ட வகரள்பப்தட்டண. இந் னடிவுகஷப உறுறப்தடுத்ல் 
வசய்ற்கரக ஶறம் அஷடரபம் கரடல் வரறல்டேட்தங்கஷப தன்தடுத்ற ஶற்வகரள்பப்தட 
ஶண்டும். 

ட்டக்கபப்தில் ஶசகரிகப்தட்ட ரறரிகள்ரர்ச் னல் எக்ஶடரதர் ஷினரண ரத்றல் 
டத்ப்தட்டட. இன் னடிவுகபில் இனந்ட ீர் றஷனகபின் ீரில் உள்ப ஷட்ஷட் ற்றும் 
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அம்ஶரணிர றஷனகள் இநரல் பர்ப்னக்கு உகந் அபிஷண ிட அறகரக இனந்ட ன்று 
வரிந்டனஷநஶ (0.07-0.13 றகற /லீ ற்று 0.10‟ 0.537 றகற / லீ). ட்டக்கபப்தில் உள்ப சறன 
தண்ஷகள் வசப்டம்தர் - அக்ஶடரதர் கரனத்றற்குள் ண்ரீ்  திச்சறஷணகஷப றர் வகரண்டண 
இணரல் உரி கரனத்றற்கு னன் அறுஷட வசய் ஶண்டிினந்ட. அஶக தண்ஷகஷப 
தரக்டீரிர சறகறச்ஷச னஷநகள் தன்தடுத்ப்தட்டினந்டம் அந் தகுறில் உள்பகுபங்கபில் உள்ப 
அம்ஶரணிர ற்றும் ஷட்ஷட் றஷனகள் றகவும் அறகரக இனந்ட. 

சபிீடு 

இனங்ஷகில் வள்ஷப னம் ஶரய்க்கரண கரிரண தரக்டீரிரரக ிப்ரிஶர தரர 
யீஶரஷனடிகஸ் அல்னட ிப்ரிஶ அல்கறவணரஷனடிகஸ் ண அஷடரபம் கரப்தட்டட. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:65% றற 65%: 

கட்டுப்தாடுகள்: 

ஜணரி ற்றும் வதப்ரி ரங்கபில் ரகணங்கள் கறஷடக்கரஷ கரரக ரர்ச் ரஶ றட்டப் 
திகஷப வரடங்கும் றஷன ந்ட. ம்தர் ரம் றற ற்றும் ரகணங்கள் கறஷடக்கரஷிணரல் 
ஶஷனகஷப ம்தர் ரம் றறுத் ஶண்டி இனந்ட. த்றில் ஆண்டுப் தகுறில் ரகண 
திச்சறஷணகள் கரரக ரறரி ஶசகரிப்ன தரறக்கப்தட்டு கரப்தட்டட. 

2014ம் ஆண்டு ஶகரரிக்ஷக ிடுக்கப்தட்ட இசரணங்கள் ற்றும் உதகங்கள் இன்னும் கறஷடக்கப் 
வதநில்ஷன, இணரல் னடத்றன் திற்தகுறில் டத் ஶண்டி இசரண தகுப்தரய்வுகஷப 
றஷநவு வசய் னடிில்ஷன. 

(கரத்ன்ஷ ற்றும் வதரஸ்ஶதட் ஶசரஷண வசய்ப்தட னடிில்ஷன.) 

தகுி: 4.1.2 ட தற்கு ற்றும் கிக்கு ாகாங்கபில் உள்ப பர்ப்பு இநால்கபில் உள்ப 
மஸ் தாய் ிமனமகபின் கண்காிப்பு 

வதரறுப்தரண அறகரரிகறம்: கனரறற ி தயனரரச்சற, சறக ந்றரிஶக 

உனகறல் இநரல் பர்ப்ன னஷநில் றகவும் என தரறக்கும் கரிரக ஶரய்கள் ரநறிட்டட. 
குநறப்தரக வண் னள்பி ஶரய் (வள்ஷப ஸ்தரட் ஶரய் ஷஸ், WSSV) ற்தட்டறனறனந்ட, இநரல் 
உற்தத்றஷ ிசரிகபின் உற்தத்றில் வரடர்ந்ட வதனம் இடர்கஷப றர்வகரள்ப ஷப்தடடன் 
தன ரடுகபில் குநறப்திடத்க்க அபிற்கு தண்ஷரபர்கள் குஷநந்டிட்டணர். குநறப்தரக ஶரய் 
தல் ற்றும் ஶரய்க்கறனறகள் தற்நற ஆரனேம் ஶதரட றக னக்கறரக 
ஷஸ்ஶரய்கறக்குஅறகரண ஶரய்கபரணட உிர் ரறேகறன்ஷநநரல்கபிஶனஶ உனரகறன்நண 
ன் என உறுறப்தரடுக்கு  னடினேம். (ரய் இநரல்கள், வபதினற, திற் குடம்தி தனம்இ (தி.ல் 
ற்றும் பர்ப்வதரஉ இநரல்கள்). இநரல் ஶரய்கஷப கட்டுப்தடுத்டம் றஷககள் ற்றும் னஷநகள் 
சம்தந்ரண ட னரினறல், குநறப்தரக WSSV ஷ தரர்க்கும் ஶதரட னக்கறரக திர் சுற்சற னெனம், 
கடந் சறன ஆண்டுகபில் னன்ஶணற்நம் கண்டுள்பட. இநரல் ஶரய் திச்சறஷணகஷப டுப்தற்கு 
இறுற ீர்ரக சரன்நறழ் ங்கப்தட்ட உள்பக பப்னக்குரி இணங்கஷப பர்ப்தடடன் 
ஶரற்நடரக கரப்தடுகறன்நண,ணரத்டடன் ஊட்டரண, உிரில் தரடகரப்தரண உனர்ந்ீன் 
உவுகள் ஶதரன்நண ந் ிரண அறேத்னம் இனக்கரட. ணஶ றட்டம் ஶடிரகஇநரல்கபில் 
WSSV வரற்று சம்தந்ரண உறுறப்தடுத்றக்கரக உனரக்கப்தட்டட. 

தாக்கங்கள் 

 சுரண P. monodon னரிகஷப தறுற்கரண ண்டனங்கஷப னத்பம் ரட்டத்றல் 
அஷடரபம் கரல் ற்றும் கண்கரணித்றம். 

 P. monodon கபின் தனறஷன றகழ்கஷப குநறப்திட்ட ண்டனங்கபில் அஷடரபம் கரல். 



63 
 

 னரி திற் குடம்திகள் ற்றும் பர்க்கப்தட்ட இநல்கபின் இநரல் சுற்சறில்WSSV ஶரய் 
றஷனகறக்கு கண்கரிப்ன. 

 WSSV கண்டுதிடிக்கும் ஶரக்கத்டக்கரக 2 ‟ தடி வகரண்ட உல்பக திசறஆர் றப்தடீ்டு னஷந 
உனரக்குல். 

தற்சகாள்பப்தடும்டடிக்மககள் 

 ட ஶல் தகுறில் ரறரி டுப்ன ற்றும் ரறரிகள் அரட திற்குடம்திகள் , னரிகள் 
ற்றும் ஜளஷணல்கபில் உள்ப WSSV ஶரய் றஷனஷகஷப ஶசரஷண வசய்ல் 

 திசறஆர் ஆய்கத்றன் கூஷஷ னஷப்தடடன் IARAD ஆய்க உள் சறகஷப 
உனரக்குல். 

 இனங்ஷகில் ரடபரி ரீறில் WSSV ஶரய் தரிஶசரஷண கூடங்கறக்கு இஷடில் 
அபடீ்டு னஷந சம்தந்ரண தட்டஷந னெனரண எனங்கறஷப்னக்கஷப டங்குல். 

முடிவுகள் 

 171 ரறரிகள் 2014 ல் WSSV ஶரய் ஶசரஷணக்கரக வசய்ப்தட்டண. அற்நறனுள் 87 றரண 
WSSV ண தறவு வசய்ப்தட்டுள்பண. ணஶ டஶல் தகுறில் WSSV ஶரய் றனவுன் 
அபரணட 50.8% ஆக இனந்ட.ற்றும் இந் ரறரிகள் திற்குடம்திகள், னரிகள் ற்றும் 
ஜளஷணல்கபில் ஶதரன்நற்ஷந உள்படக்கறணரகும் . இந் னஷநரணட IQ 2000 WSSV 
கண்டநறல் னஷந ற்றும் டுப்ன னஷந வகரண்டு வசய்ப்தட்டண. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:65%  றற: 

கட்டுப்தாடுகள்: 

 இசரண தரர்த்ங்கஷப ற்றும் உதகங்கஷப வகரள்ணவு வசய்றல் உள்ப ரம் 
 WSSV ஶரின் ரக்கம் ற்றும் தம்தல் ஶதரன்நற்ஷந அநறற்கரண ரறரிகஷப 

வரடர்ச்சறரக ஶசகரிக்க னடிரஷ. 

 அறக ரட்கறக்கு தரிக்கக் கூடி னஷநில் னஷப்ன ற்றும் ர்ம் னசல் 
வசய்ரஷிணரல் இந் னடத்டக்குள் இந் ஆய்வு கூடம் னெடப்தடும் றஷனக்கு னரம். 
 

தகுி: 4.1.3ீர்வகரறேம்ன னகத்டரத்றன் ண்ரீ்  ரற்நங்கள் ற்றும் டெரிஷக னடி ஊடரக 
வதரிஷதற்நன் வசல்ன் ிஷபவுகஷப ஆய்வு வசய்ல். 
வதரறுப்தரண அறனகர்: ம் ம் கம்ன்தின 

தாக்கம் 
 கபப்ன ீரின் ஊட்டச்சத்டக்கும் இண்டரம் தன றஷனக்குறஷடினரண  வரடர்ஷத அநறறம் 

அற்நறன் சூற்வரகுற அஷடரபனம். 

 டெரிஷக னங்கரில் ீர்வகரறேம்ன கபப்ன ீரின் தன கரன ரற்ற்த்டக்கும் ீன்திடிக்கும் 
இஷடினரண வரடர்ன. 

 ீடித்ட றஷனப்றும் தன்தரட்டிஷண தரறக்கும் கரிகறம் அற்றுடன் வதரிஷதற்நன் 
ஷப்தடுத்ப்தட்ட டெரிஷக ஷப்ன ீன் திடிின் வதரனபரரனம். 
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தற்சகாள்பப்தடும்டடிக்மககள் 

 வதபீக இசரணற்றும் உிரில் ரீறரண அபடீுகபின் க்கரண கண்கரிப்ன 
ற்றும் ீர்வகரறேம்ன கபப்தில் டெரிஷக - னங்கரக்கறடன் வரடர்னஷட ற்ஷந கடனறல் 
வுகள். 

 டெரிஷக னங்கரின் கட்டஷப்ன தண்னகள் சம்தந்ரண கல்கள் (சடப்னறன கண்டல், கறஷப 
அடர்த்ற, றறுனறனறனந்ரண ரட்கபின் ண்ிக்ஷக) ற்றும் அனுடணரண ீன்திடி 
உற்தத்றகள். 

முடிவுகள் 

வதனம்தரறம் டெரிஷக னங்கரக்கள் அஷக்க தன்தடுத்ப்தடும் சடப்னறன கண்டல் ரங்கபரக R. 
mucronata, L. racemosa, A. marina and Excoecaria agallocha ஶதரன்நண இனந்ண. றக அறகரண டெரிஷக 
னங்கரக்கள் (63.64%) 51-100 சடப்னறன கண்டல் ர கறஷபகஷப வகரண்டுள்படடன் ற்றும் டெரிஷக 
னங்கரக்கபின் ிட்டம் 3-12 ீற்நர் ண ீர்வகரறேம்ன கபப்தில் கரப்தட்டண. கறட்டத்ட்ட 58,33% 
டெரிஷக னங்கரக்கபின் றறுல் ற்றும் அறுஷடக்கு  இஷடஶரண இஷடவபி 15-30 ரட்கபரக 
இனந்ண.  ீர்வகரறேம்ன கபப்னீரில் உள்ப கறஷபகபின்அடர்த்றரணட அரட கறஷபகபின் ஏனகு 
கபவுக்கரண உனர் றஷநரணட 0.31 - 7.55 கறஶனர கறரம்/ ர்க்க ீற்நர் ஷ 
ிரிந்றனந்டடன்சரசரி கறஷப அடர்த்றரணட1.31 ± 1.44 கறஶனர கறரம்/ ர்க்க ீற்நர் ஆக இனந்ட. 
அஷணத்ட இணங்கபிணடம் றகக் குஷநந் ற்றும் றக உர்ந் ர ிஷபனேபரக 0.09 கறஶனர கறரம்/ 
ர்க்க ீற்நர் ற்றும் 1.53கறஶனர கறரம்/ ர்க்க ீற்நர் ஆகவும் இனந்ண. 
 

னன்ஶணற்நம்:  உடல்:100%  றற:  

கட்டுப்தாடுகள் 
உதக தற்நரக்குஷந, ீரின் ப் தரிஶசரஷணக்கரண தரிஶசரஷண கூட சற இன்ஷ, ஶதரக்கு 
த்ட குஷதரடுகள் உள்பண. 

றட்டம் 4.3_: சனெகம் சரர்ந் ீன்திடி பர்ச்சறகள் 

தகுற: 4.3.1:ிஷ இனப்னகள் அதிினத்ற ற்றும் சனெக தங்ஶகற்ன கடற்தரசற ற்றும் கரட்டி 
கண்கரிப்ன 
சதாறுப்தாண உத்ிதாகத்ர்:கனரறற ச் ன் தி கறத்சறநற, கனரறற ி தயனரரச்சற  ஸ் ல் 
ஈ குஶ, ஆர் ஶசறங்க, உனல் னறணஶக 
 
ஆய்வு 1: கடற்தாசிாற்நங்கால்தாரிப்புற்றும்கண்காிப்புஆய்வுகள் 

கடற்தரசற, Kappaphycus alvarezii இஷண என னெனப்வதரனபரக தன்தடுத்ற கரஜறணன் ன்ந என்று 1970 
இல் தினறப்ஷதன்ஸ் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டட ற்றும் சீதத்றல் இஷண வரறல்டஷந 
ஶரக்கங்கறக்கரக உனகறன் தனதகுறகபில் திதனரக உள்பட. டக்கு ற்றும் டஶற்கு தகுறில் 
இனங்ஷகில் வதரி அபினரண ிக கடற்தரசற பர்ப்ன னஷந ரர ஆவுடன் சீதத்றல் 
வரடங்கப்தட்டட. ரட்டின் டக்கு ற்றும் டஶற்கு தகுறில் ஶதரனக்கு தின்ணர், கடற்தரசற 
பர்ப்ன ஶசரஷணகள் ன்ணரர் தகுறில் வரடங்கப்தட்டண ற்றும் அட ஷ ற்றும் னற ீர் 
தநறப்னக்கபின் ிஷபரக டகறக்கு தன ஷகரனத்றல் தரறக்கப்தட்டட. பர்ப்ன ஶசரஷண 
ற்றும் ிஷத் ஶரட்டங்கள் டகறழ்தனஷ கரனத்றல் ிஷகபின் தரடகரப்னக்கஷப கனத்றல் 
வகரண்டு ரட்டின்வன் தகுறில் வரந், ஷகசரஷன ஶதரன்ந இடங்கபில் வரடங்கப்தட்டட. 
அத்டடன்வற்நறகரக இன்ிஷகள்ஶயலீஸ் வகரம்தணி, NAQDA ற்றும்ANN கூட்டஷப்ன 
ஶதரன்நற்றுக்கு ிக பர்ப்னக்கரக ங்கப்தட்டண. ப்தடிரட ஆய்வு ஶரக்கம் ிஷகபின் 
தங்குகஷப ஷத்டக் வகரபடடன் வரடர்ந்டம் த்ஷ ஶம்தடுத்றக்குரகஇனந்ட. 
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தற்சகாள்பப்தடும் டடிக்மககள் 

தன்ணிண்டு 1X1x2 கண ீற்நர் வகரண்ட கூடுகள் தன்தடுத்ப் தட்டடடன் இண்டு இஷந்  
ங்கூம் இடப்தட்ட கிறுகள் இஷக்கப்தட்டரக ஏப் தகுறில் தரடகரப்னக்கரக ஷக்கப்தட்டண. 
றக்கும் கூண்டுகள் 1 அங்குன திிசற குரய்கள் ற்றும் உறரிப்தரகங்கள் வகரண்டரக 
கரப்தட்டண. எனகூண்டில் 12 ஸ்ஷடரிஶதரம் றஷகபின் ஆவுடன் அன்டன் திிசற ஷனகஷப 
ரரிக்கப்தட்டுள்பண. தரரண (50 கறஶனர) ஷட வகரண்ட அடிில் தக்கத்றல் றஷனரண வகரக்கறகள் 
வகரண்ட னக்ஶகர வகரங்கறநீற்றுகபில் கிறுகள் கட்டப்தட்டு தன்தடுத்ப்தட்டண. எவ்வரன 200 
கறரம், Kappaphycus alvareziiகுஷனகள்32 (6.4 கறஶனர) என கூண்டில் அஷக்கப்தட்டண. அந் குஷனகள் 
பர்ரக கூண்டின் வடுக்குறஷசில் கிறுகள் கட்டப்தட்டண. ஆம்தத்றல் கூண்டுகபின் ஶற்தகுற, 
ஶதரடரண வபிச்சம் ஊடுனல், பிரகரறரி ஶசகரிப்ன ற்றும்சுத்ம் வசய்னறன் பிரக்கும் 
ஶதரன்நற்றுக்கரக றநந்ட ஷக்கப்தட்டினந்ண. ஆணரல் கடுனடரண கடல்றதந்ஷணின் கலழ் 
அஷணத்ட கூண்டுகள் தரறக்கப்தட்டடடன் ஶசஷடந் கடற்தரசற டண்டுகள் கூண்டுகஷப 
ிட்டுறந்ட வசன்றுிட்டண. 

பர்ப்னச்ஶசரஷணகள்ஆண்டுனறேடம்வரடர்ந்ட ஶற்வகரள்பப்தட்டடடன் பர்ச்சறஆய்வுகள்2014 
ரர்ச் னற்தகுறினறனந்டப்ல் திற்தகுறினறனந்ட ஷடவதற்நண. பர்ச்சறஅபடீுகள் (ஷட) 10 
ரட்கள்இஷடவபிில்வதநப்தட்டணர். 
தத்டகுஷனகள்எனஶத்றல்எனகூண்டில்இனந்டஅபிடப்தடுகறநட. பர்ப்ன கரனத்றல் 

சரசரிவப்தறஷனற்றும்உப்னத்ன்ஷ 29.710C ±1.790C ற்றும் 32,710C ± 1.110Cppt ஆக னஷநஶ 

இனந்ண. 

முடிவுகள் 

ஆறு வவ்ஶறு கூண்டுகபில்கரப்தடுகறன்ந குஷனகள் ணிப்தட்ட பர்ச்சறரணட பர்ச்சறக் கரனம் 
னறேடம் கண்கரிக்கப்தட்டட. பர்ச்சற சுற்சறின் ஆம்த கரனத்றல், பர்ச்சற ஶறுதரடுகள் 
(STDEV) தின்ணரண றஷனகஷப (தடம் 4.3.1.1, ற்றும் அட்டஷ 4.3.1.1) ிட றகவும் சறநறரக 
இனந்ண. தடம் தடி கூண்டு 6 பர்ச்சறரணட ற்ந கூண்டுகறடன் எப்திடும் ஶதரட எப்தடீ்டபில் 
குஷநரணரக கரட்டிட. இந் குஷநவுக்கு கரரககபப்தில் வவ்ஶறு ஆம் கரப்தடுரல் 
ஆம் குஷநந் இஷடவபி கரப்தடும் இடத்றல் இந் கூண்டு இனத்ரக கன னடினேம். 
குஷனகள் பர்ந்ட னஷகில், பர்ச்சற கரரக கூடி ஷடிஷண அஷடந் தின்அறக அஷன 
டடிக்ஷககபிணரல் அடித்ட வசல்னப்தடுடடன் எபி கறஷடக்கரஷ ற்றும் டண்டுகள் 
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வரறுங்குரறம் தரறக்கப் தடுகறன்நண.உரு 4.3.1.1: தனிப்பட்ட கூண்டிலான கடல்பாசி வளர்ப்பு 

 

அட்டஷ 4.3.1.1: G ணிப்தட்ட கூண்டினரண கடல்தரசற பர்ச்சற ீம் 

 

 
உன 4.3.1.2: கரனத்டடணரண றஷந அறகரிப்ன 
 
 


ிம

ந
க
ி) 

கானம் (ாள்) 

கானம் (ாள்) 0 10 20 29 38 43 55 

கூண்டு 1 200 522.5±66.09 869±124.73 1120±177.03 1340±227.76 1150±237.18 1460±336.28 

கூண்டு  2 200 482.5±66.71 790±100.27 1064±194.73 1219.5±176.85 1345±136.83 1512.5±282.90 

கூண்டு  3 200 525±122.47 721.5±140.35 1031.5±158.71 1167±225.54 1292.5±233.05 1350±288.68 

கூண்டு  4 200 422.5±156.1 737±131.78 1177±243.12 1377.5±312.13 1419±180.35 1460±447.09 

கூண்டு  5 200 467.5±102.09 763.5±174.75 991±204.60 1202±254.26 1352.5±231.38 1532.5±421.15 

கூண்டு  6 200 452.5±94.41 564±73.24 783.5±115.64 984±121.88 968.5±175.61 1232.5±399.66 

கானம் (ாள்) 0 10 20 29 38 43 55 

கூண்டு  1 200 522.5±66.09 869±124.73 1120±177.03 1340±227.76 1150±237.18 1460±336.28 

  கூண்டு 2 200 482.5±66.71 790±100.27 1064±194.73 1219.5±176.85 1345±136.83 1512.5±282.90 

கூண்டு  3 200 525±122.47 721.5±140.35 1031.5±158.71 1167±225.54 1292.5±233.05 1350±288.68 

கூண்டு  4 200 422.5±156.1 737±131.78 1177±243.12 1377.5±312.13 1419±180.35 1460±447.09 

கூண்டு  5 200 467.5±102.09 763.5±174.75 991±204.60 1202±254.26 1352.5±231.38 1532.5±421.15 

கூண்டு  6 200 452.5±94.41 564±73.24 783.5±115.64 984±121.88 968.5±175.61 1232.5±399.66 
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உரு 4.3.1.3: கானத்துடணாண ணிப்தட்ட கூண்டினாண ிமந அிகரிப்பு 

 
ஆய்ின் னடிில் பர்ப்ன குஷனகபின் ணிப்தட்ட ஷடரணட ரழ்க்ஷக ட்டத்றன் 
வரடக்கத்றல் றே ரட்கறக்குள் இன டங்கரக கரப்தட்டடடன் ற்றும் வதரி அபவுகபரகும் 
ஶதரட அட அற கரனத்ஷ டுக்கும் ன்று வரிந்ட. பரர்ப்ன குஷனத் டண்டுகபின் பர்ச்சற 
அறகரிப்ஷத அரட பர்ச்சற ீத்ஷ டுக்கும் கரிரக கூண்டின் குஷநரண இடனம் 
குஷநந் எபிஷப் வதறுணரல் ஆம்த கரன பரர்ச்சறில் தரறப்ன ற்தடனரம். ஶறம், இட 
தின்ணர் குஷனகள் ஶம் வசல்ன வசல்ன குஷனகபின் பரர்ச்சறரணட அரட ஷடரணட 
குஷநந்ட வகரண்டினக்கறன்நண, ஷட சம்தப உர்வு வசனவு ன்று வரிந்ட. குஷனகபின் 
அறகதட்ச பர்ச்சறஷ டக்கு அஷடக்கன தகுறகறடன் எப்திடுஷகில் வதரடரக உர் அஷனச் 
சக்ற வகரண்ட வவுந்தகுறில்  கடனறல் பர்ச்சற 10 ரட்கறக்கு திநகு அரணிக்கப்தட்டண. 

 

  

 

 

 

y = 210.85e-0.066x 
R² = 0.6789 


ப
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கானம் (ாள்)) 
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உன 4.3.1.4. கடல் தரசற பர்ப்தின் சறன றஷனகள் 

தரிந்துமகள் 

திிசற கூண்டுகள் ீடித் தன்தரடற்நஷ ற்றும் கடுனடரண கடல் றதந்ஷணின் கலழ் பிரக 
உஷட தட்டு வசல்னக் கூடிண. ணஶ சட கட்டஷப்னக்கள் வகரண்டு அஷறரணதனத்றஷ 
வகரண்ட தகுறகபில் பரர்ப்தற்கு தரிந்டஷக்கப்தடுகறநட. கடுனடரண கடல் றஷனஷகள் 
வகரண்ட கடல் தகுறகபில் அறக தரரிப்ன வசனவு கரரக கடல்தரசற பர்ப்ன ற்நல்ன. 

ிஷகறக்கரணகடனறன் றஷன, வதனக்குல் னஷநரணட றகவும் ஆம்த கட்டங்கபில் 
வரடங்கந்டடன் ிஷகஷப றக ஶகரக அதிினத்ற வசய் னடினேம். 

கட்டுப்தாடுகள் 

வரந் தகுறில் ஶதரடரண இஷடவபிின்ஷ கரரக றட்டத்ஷ ிரிரக்க 
னடிில்ஷன. 

றறகள் ஶஷரண ஶத்றல் வதந னடிில்ஷன. 

ஆய்வு2: முன்ாிரி அபில் சமூக அடிப்தமடினாண காாட்டி பர்ப்பு ஆாய்ச்சி ற்றும் 
பர்ச்சி அநிமுகம் 

கரரட்டி ஆரய்ச்சற ற்றும் பர்ப்ன றட்டம் குநறப்தரக னத்பம் ரட்டத்றல் கங்ஷகரடி ற்றும் 
கண்டக்குற வதண்கள் ீண சனெகங்றக்கரண சு ஶஷன ரய்ப்னகஷப ங்கும் என 
ஶரக்கத்டக்கரக டத்ப்தட்டட. கூடுனரக இந் இண்டு தகுறகபில் இற்ஷகரகஶ கரரட்டி 
பம் ஆசலர்றக்கப்தட்டர்கபரக கரப்தடுடடன் அட இடஷ தன்தடுத்ப்தடில்ஷன. இந் 
பங்கஷப தன்தடுத்ற பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கஷப அஷணனக்கும் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண. 

தாக்கங்கள் 
 ண்ரீ்  அபவுனக்கஷப தடித்ல், இபம் கரரட்டி ழீ்ச்சற தனங்கள் ற்றும் இற்ஷக 

கரரட்டி தடுக்ஷககள் உள்ப தகுறில் கரரட்டி பர்ச்சற ீம் ற்றும் சனெகம் சரர்ந் 
கரரட்டி பர்ப்ன றட்டம் ஶற்வகரள்பப்தடுகறநட  

 சரிரண வரறல்டேட்தம் ற்றும் னஷநரண சந்ஷப்தடுத்ல் னஷந அநறனகம் னெனம் 
இனங்ஷகக்கு ிக அபில் இனரல்னகள் வகரண்டசறப்தி ிசரம் அநறனகப்தடுத்ல். 

டடிக்மககள் 

 ரன்கு  அடுக்குகஷப வகரண்ட ட்டுக்கஷப கங்ஷகரடி ற்றும் கண்டக்குறின் வவ்ஶறு 
இடங்கபில் கட்டப்தட்டடடன் ண்ரீின் ம், இபம் கரரட்டி, கரரட்டி ழீ்ச்சற, ச்சு ற்றும் 
னக்கறரண திபரந்ன்கள் ஶதரன்நண கண்கரிக்கப்தட்டண. 
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 தல்ஶறு ஷகரண ஶசகரிப்தரன்கஷப தன்தடுத்ற இபம் கரரட்டிகபின் ழீ்ச்சற தனத்ஷ 
அஷடரபம் கரண்தடடன் அர்கள் த்றில் சறநந் இபம் கரரட்டிகபின்ஶசகரிப்தரன்கஷப 
கண்டநற தன்தடுத்ப்தடும். இற்கு ஶனறகரக இண்டு அடுக்குகள் கரரட்டி பர்ப்னக்கு 
உகந் ரற்று இடங்கஷப கண்டுதிடிக்க ரர பரகத்டக்கு அனஶகனேம் ஆரசன அனஶக 
னத்பம் கபப்ன தகுறில் ஷக்கப்தட்டண. 

முடிவு ற்றும் ிபக்கங்கள் 

 ண்ரீ்  அபவுனக்கஷப தரர்க்கும் ஶதரட கங்ஷகரடிின் உப்னத்ன்ஷஷ ி 
ஷணஷ கரரட்டி பர்ப்னக்கு ற்ந ல்ஷனக்குள் உள்பண. கடும் ஷ கரரக 
உப்னத்ன்ஷரணடஎக்ஶடரதர் ர 4ட ரத்றறம், ம்தர், ப்ல்ரம் 4 ட ரத்றல் 
ற்றும் ஶ ரம் 4 ட ரத்றல் னச்சறரக குஷநந்டடன் கரரட்டிகள் உப்னத்ன்ஷ 
ன்நரக உள்ப ல்ஷனக்குள் இனந்இடங்கறக்கு ரற்நப்தட்டண. இண்டரட ரத்றல் 
உப்னத்ன்ஷ திநகு சரர அபஷ ந்ஷடந்ட 

 கங்ஷகரடி ற்றும் கண்டக்குறில் தன இபம் கரரட்டிகபின் ழீ்ச்சற தனத்ஷ என னடம் 
ஆய்வு கரனத்றல் அஷடரபம் கர னடிந்ட. என னடம் ஆய்வு கரனத்றல், ம்தர் 
ரத்றஶனஶ அறக இபம் கரரட்டிகபின் ழீ்ச்சறஷ கங்ஷகரடிிறம் ற்றும் ஶ ரம் 
ண்ிக்ஷகினரணஇபம் கரரட்டிகபின் ழீ்ச்சறஷவகரண்டரக கண்டக்குறில் தறவு 
வசய்ப்தட்டண.கண்டக்குற, கல்திட்டி ற்றும் கங்ஷகரடிில் ர பர்ச்சற ிகறம் னஷநஶ 3 
.66 றீ, 2.1 றீ ற்றும் 4.2 ற.ற ணதறவு வசய்ப்தட்டண. இண்டு சனெகங்கள் கங்ஷகரடி 
ற்றும் கண்டக்குறில் 20,000 கரரட்டிகஷப ஷகினப்னகபரக வகரண்டுள்படடன்அர்கள் இந் 
ஆண்டு இறுறக்குள் ரத்றல் னொ.10,000 / = இஷண னரணரக வதற்நணர். 

சபிீடு 

ிஞ்ஞரண கண்டுதிடிப்னகள் அடிப்தஷடில் சனெக தங்ஶகற்னடணரண வற்நறகரண கரரட்டி பர்ப்ன 
றட்டம் அநறனகம் னெனம் சனெகம் கூடுல் னரணம் வதநக்கூடும் ணனரம். 

கட்டுப்தாடுகள் 

ஶகள்ிப்தத்ற ஷடனஷந றஷநவு வதநரஷரல் கரட்டி சுத்றகரிப்ன ஆஷனஷ னர்த்ற வசய் 
னடிில்ஷன. 

ஶகரப்தட்டஈசரணங்கள் குநறப்திட்ட கரனத்றல் வதநப்தடில்ஷன. 

தகுி: 4.3.2: இனங்மகில் அனங்கா ீன் பர்ப்பு அமப்புகிகபில் மக்தகாதக்நீரிதாசிஸ் 
micobacteriosis (ீன் காசதாய்) ிிதாகம் சம்தந்ாண ஆய்வு. 

வதரறுப்ன அறகரரி: தி தி ம் யீவணற்நறகன 

இனங்ஷகில் அனங்கர ீன் ற்றுறக்கு என வற்நறகரண சந்ஷ உள்பட ஆணரல் 
இந்ஆண்டில் அனங்கர ீன் ற்றுறில் அனங்கர ீன் இநத்ல் (னம் ஶதரட இநத்ல்) 
ஶதரன்நற்ஷந வகரண்டுள்பண. அந் இநப்னக்கபரணட கப்தனறல் னம் ஶதரட றகறேம் இநப்னக்கறம், 
கப்தல் ந்ட னனரம் ரபில் ற்தடும் இநப்னகறம் அடங்கும். .ஶதர.இ. க்கரண கரிகபரக ண 
அறேத்ம், வப்தறஷன, ற்றும் உவு ற்றும் எட்சறசன், ஶரய்கள், நரண ஷகரறம் டேட்தம் 
ற்றும் அறகரக இனப்ன வசய்ல் ஶதரன்நணரகும். இனங்ஷகில் ஷக்ஶகரதக்நீரிஶரசறஸ் 
னெனரகஶ அறரக றகறேம் ன்தட ிஷபரக இனக்க னடினேம். ற்றும் டறனஷ்டசரக இந் 
வரடர்தரக கறஷடக்கும் கககள் றகவும் சறநறரகஶ உள்பண. 

ஷக்ஶகரதக்நீரிஶரசறஸ்ஶரரணட ஷக்ஶரதரக்டீரிம் னும் இணத்றன் சறன டேண்டிர் 
இணங்கபரல் உனரகும். ீர் ற்றும் உிர்த்றஷகள் ஷக்ஶகரதக்நீரிஶரசறஸ் ஶரிற்கரண இற்ஷக 
ரறடங்கள் ண கூநனரம். சறன இணங்கள் ற்நர்கஷப ிட அறக ஆதத்ஷ னடடன் சறன 
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ஶரய்கஷப உனரக்குகறன்நண. ஶரய் ன்ணரீ், கடல் ற்றும் உர் ீர் ஶதரன்ந ீன் இணங்கறக்கும் 
என தந் அபினரண ஶரய் னஷநவண றறுப்தட்டடடன் சறகறச்ஷசஅறக்க னடிரட ண 
கனப்தடுகறநட. அஷ ற்ந ீர்ரழ் உிரிணங்கள், அத்டடன் னஶரட்ஶடரசரன்கறக்கும் தரறப்ஷத 
ற்தடுத்டம். உட்வகரள்பல், ஶரல் ஶடி வரற்று, னட்ஷடனைடரண தரிரற்நம் (திஶபற்நற ீன்) 
ன்தட றனொதம் ஆகறனேள்பட. 

இனங்ஷகில் உள்ப ஷக்ஶகரதக்நீரிம் ிறஶரகம் ற்றும் இணங்கபின் தன்னகத்ன்ஷ 
சம்தந்ரகதடிப்தன் னெனம் க்குஷநஷ குஷநத்றம் ற்றும் இனங்ஷக அனங்கர ீன்கபின் 
.ஶதர.இ இனங்ஷகில் குஷநத்றரகும். இறுறரக இனங்ஷகில் வரறல் றஷனஷ அறகரித்ட 
சம்தரறத்ட அந்ற வசனரி பர்ச்சறக்கு உவுனரகும். 

தாக்கங்கள் 

 இனங்ஷகில் அனங்கர ீன் பர்ப்ன அஷப்னக்கபின் ஷக்ஶகரதக்நரீிஶரசறஸ் ிறஶரகம் 
தற்நற தடித்ல். 

 இனங்ஷகில் இனந்ட ற்றுற வசய்ப்தடும் அனங்கர ீன்கபின்கப்தனறல் னனறன் 
தின்ணரண இநப்ன (ந்ட இநந்) கஷப அஷடரபம் கரண்தடடன் குஷநத்றம். 

 ற்றுற சந்ஷில் இனங்ஷகில் இனந்ட உர் சுகரரரண அனங்கர ீன் ங்கல். 

தற்சகாள்பப்தடும் டடிக்மககள் 

 இசரணங்கள், டேகர்வதரனட்கள் ற்றும் உதகங்கள் வகரள்ணவு 
 தின்ணி வு ஶசகரிப்ன ற்றும் ற்றுற வு (இசரண தரஷண, 

வதரறஅடர்த்ற,ஷப்திடல், ஶதரக்குத்ட னனறண) 
 அனங்கர ீன் ற்றுறரபர்கஷப (ஶரனேற்ந ீன்) ரறரி டுத்ல். 
 ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகள் இனந்ட ஷஶகரஶதக்டீரிரக்கஷப ணிஷப்தடுத்டல். 
 டி.ன். திரித்வடுத்ல் ற்றும் தரக்டீரிர இணங்கபின் அஷடரபம். 
 வு தகுப்தரய்வு. 

அநிக்மக லத்துல். 

முடிவுகள் 

ஶசகரிக்கப்தட்ட 138 ீன் ரறரிகபின் தடிப்னக்கரக தன்தடுத்ப் தட்டண. கறத்டஷந, தித்ப்ஷத, 
தரடக்க, அம்தரந்ஶரட்ஷட, ீர்வகரறேம்ன, வயரஷண, கம்தயர, இங்கறரி, தண்டரக, 
றடகம்வய, குனரகஷன இனந்ட வதற்ப்தட்டண. இனந்ண. ீன்கபரணட ஶரப்தர, அவரிக்கர, 
இஸ்ஶல், வர்னரந்ட, வன் வகரரிர, இங்கறனரந்ட, ஜப்தரன், ஆஸ்றஶனறர, டனக்கற, றனைமறனரந்ட 
ற்றும் ஸ்வதின் ஶதரன்ந ரடுகறக்கு ற்றுற வசய்ப்தட்டண. ீன் குபிர் வசய்ல் சறகள் 
இல்னரல் வனரநறகள் னெனம் வதரற வசய்னேம் ப தண்ஷகபில் இனந்ட ற்றுறரபர்கள் னெனம் 
வகரண்டு வசல்னப்தடுகறன்நண. அறகதட்ச உள்ரட்டு ஶதரக்குத்ட ஶம் என ரபரக இனந்ஶதரடம் 
சர்ஶச ஶதரக்குத்ட ஶம் 2 ரட்கள் ணவும் இனந்ண. ற்றுறரபர்கள் னன் ஶதரக்குத்ட 
சறகறச்ஷசகறக்கரக வடட்ரஷசக்பின், உப்ன ற்றும் டிரிதிள் தன்தடுத்டகறன்நணர்.ஶசகரிக்கப்தட்ட ீன் 
ரறரிகபில் இனந்ட 80.4% ஷஶகரஶதக்டீரிர தரறக்கப்தட்டடடன். திசறஆர் தகுப்தரய்வு னெனம் 
ணிப்தடுத்ப்தட்ட னடிின் தடி இஷ ஶரனேண்டரக்கும் இணங்கள் அல்ன ண அஷடரபம் 
கரப்தட்டுள்பணர் 

 

முடிவு 

நத்ர இந் ஆய்ில் டுத்டக்வகரள்பப்தட்ட அனங்கர ீன்கபில் ண்தத்ற என சீம் (80.6%) 
ஷஶகரஶதக்டீரிர தரறக்கப்தட்டவண கரப்தட்டண. ணினும் அற்நறல்M. fortitum, M. Chelonae and M. 
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Marinumஆக இனந்டடன் னக்கற ஶரனேண்டரக்கும் ஷக்ஶகரதக்நீரிம் இணங்கள் அற்நறல் இல்ஷன. 
ணஶ இந் ஆய்ில் வதநப்தட்ட னடிவுகபின் தடி ஶஶனனேள்ப ஆய்ில் னக்கற ஶரனேண்டரக்கும் 
ஷக்ஶகரதக்நீரி இணங்கள் னெனம் இனங்ஷகில் ற்றுற அனங்கர ீன் சந்ஷ ந்ட இநந் 
திச்சறஷணக்கு இட தரறக்கரட ன்று வரிந்ட. 

இனங்ஷக அனங்கர ீன் டஷநில் ஶரய் னகரஷத்ட றட்ட சறகஷப ற்தடுத்டல். 

சபிீடு 

இனங்ஷக அனங்கர ீன் டஷநில் ஶரய் னகரஷத்ட றட்ட சறகஷப ற்தடுத்டல்  

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:95%: றற: 

கட்டுப்தாடுகள்: 

ஶகரரி இசரணங்கஷப ரங்கும் ரம். 

ிட்டம் 4.4: னரிிடல், குடம்தி பர்ப்ன ற்றும் பர்ப்ன வரறறேட்தம் னெனம் ீன்பர்ப்ன 
வதரனட்கபின் பர்ப்ன தன்னகத்ன்ஷிஷண அறகரிக்கல் 

தகுி: 4.4.1 டக்கு ற்றும் டஶற்கு ரகரங்கபில் கடல் அட்ஷட ிசரத்றஷணனேம், 
கடல்ீரில் பர்ப்ன னஷந உனக்குல் 

வதரறுப்ன அறகரரி: தி..டி அஜறத் 

கடனறல் ீன் பர்ப்ன அல்னட கடல்ரழ் உிரிணங்கபின் கடஶனர ீன்பர்ப்ன ிரிரக்கத்டக்கு 
னக்கறரண டங்கனரக (டடுப்ன ீன், ஏட்டு ீன் ற்றும் டடுப்னஅல்னர ீன்) இனங்ஷகில் 
ிஷகபின் சலற்ந ங்கல் என கரரக உள்பட. சறன இணங்கபின்பர்ப்ன டடிக்ஷககறக்கு 
ிஷகள் / இணப்வதனக்க ீன்கபின் ஶஷகள் இற்ஷகரண றஷன ஶசகரிப்ன ற்றும் இநக்குற 
வசய்ன் னெனம் வதற்நணர். இநக்குற வசய்னேம் ிஷகள் / இணப்வதனக்க ீன்கபின் னெனம் 
இனங்ஷகக்கு ஶரய்கள் அநறனகம் ஆரரணட என வதரி ஆதத்ரக உள்பட. கடல் அட்ஷடகபின் 
இற்ஷக றஷன ஶசகரிப்தின் னெனம் இற்ஷக றஷனகபில் தங்கு குஷநஷடஷன ற்தடுகறநட. 

கடல் அட்ஷடகபின் இற்ஷக றஷன ஶசகரிப்தின் னெனம் தங்குகபின்டரிரகக்குஷநஷடல் 
சம்தந்ரண திச்சறஷணஷ, ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் ணரதிினத்ற னகஷ (NARA) 

வதரனபரர னக்கறத்டம் ரய்ந் கடல் அட்ஷட இணங்கபில் என்நரண(Holothuria scabra) 
இணத்ஷ வசற்ஷகரண னஷநில் இணப்வதனக்கம் வசய்டவசற்ஷக பர்ப்ன தற்நற என 
றகழ்ச்சறஷ ீிப்தடுத்றனேள்பட ற்றும் வறுஷரக்கப்தட்டுள்ப இற்ஷக இனப்திட அறகரிப்ஷத. 
இந் றட்டம்னெனம் றர்த்ற வசய்ட. ீன் சனெகங்கள் ற்றும் டஷநின் கூட்டு னெனம் கடனட்ஷட 
வபிரரி பர்ப்ன வசற்ஷக வசய்டடன் இணப்வதனக்க வரறல்டேட்தம், குடம்தி பர்ப்ன 
அநறனகப்தடுத்ல் ஶதரன்நண ஶரக்கரகும். 

தாக்கங்கள்: 

 வதரனபரர னக்கறத்டம் ரய்ந் கடல் அட்ஷட இணங்கபின் பர்ப்ன உத்றகபின் 
பர்ச்சற. 
பர்ப்ன, ற்றும் னரிரக்கம் 

 கடல் அட்ஷட பர்ப்தின் திச்சறஷணகஷப னர்த்ற வசய்றடன் னகரிிடல். 
 வதரட ற்றும் ணிரர் டஷநகபில் கடல் அட்ஷட இணங்கபின் வசற்ஷக இணப்வதனக்க 

வரறல்டேட்தம் ற்றும் பர்ப்ன டேட்தங்கஷப ரற்றுன் னெனம் ரற்று ரழ்ரர 
றட்டங்கஷப வரடங்குல். 

 இற்ஷக தங்குகஷப தரடகரப்தற்கரக ரற்று டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்பல் 
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தற்சகாள்பப்தடும் டடிக்மககள்: 

 Holothuria scabraஇணங்கபின்னரிரக்க இடம் ற்றும் ஶசகரிப்ன ற்றும் இணப்வதனக்க 
ீன்கபின் சலஷப்னக்கஷப உனரக்கறடன் கடல் அட்ஷட இணங்கபின் பர்ப்ன, குடம்தி 
பர்ப்ன ற்றும் னஷரக்கத்ஷ தரறக்கும் கரிகஷப கண்டுதிடித்ல். ஆம்த குடம்தி 
றஷனகபில் உபிக்கும் ஶசரஷணகள் . 

 சனெகம் சரர்ந் கடல் அட்ஷட ிசரம். 

முடிவுகள்: 

 Holothuria scabraஇணங்கபின்னரிரக்க இடம் ற்றும் ஶசகரிப்ன ற்றும் இணப்வதனக்க 
ீன்கபின் சலஷப்னக்கஷப உனரக்கல் ற்றும் ிஷகபின் ஆண்டு னரண உற்தத்றிஷண 
உனரக்கும் வதரனட்டு தனகரன இணப்வதனக்க வசல்றநன்கஷப ிசரஷ வசய்ல் 

ஆண்டு னறேடம் ிஷகள் கறஷடக்கும் றஷனஶ ீன்பர்ப்ன டடிக்ஷகில் என னக்கறரண 
றகழ்வு ஆகும். தன இணப்வதனக்க ஶசரஷணகபரணட ஆண்டு னறேடம் னரிகபின் பர்ப்னக்கு 
உகந் சரிரண ஶத்றஷண கண்டநற டத்ப்தட்டண. இந் னரிகள் இற்ஷகரண சூனறல் 
அண்றத் கூண்டுகபில் தரரிக்கப்தட்டு னகறன்நண. வதற்றுக் வகரள்பப்தட்ட னடிவுகள் 
அட்டஷ 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்பண. இந் னடிவுகபின் னெனம் அர்கபின் இணப்வதனக்க 
தனத்றன்ஶம் அற்நறன் இணப்வதனக்க இற்ஷக சுற்றுப்தகுறினுடன் இஷந்டள்பண ன்று 
வரிந்ட. வதரடரக அஷகள் ட கறக்கு தனஷ தனத்றல் (வசப்டம்தர் த்றில்) 
கடுஷரண வப்தறஷன ரறுதரடு ற்தடும் ஶதரடனட்ஷடிட வரடங்குகறநட. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அட்டஷ 4.4.1.1. கடனட்ஷடகபின் தனகரன பர்ப்ன வசல்றநன்கள் 

என ரத்றற்கும் ஶனரண இபம் ஜளஷணல்கள் 1000 திரித்வடுக்கப்தட்டு அடுத் ஆண்டுக்கரண 
சனெகம் சரர்ந் கடல் அட்ஷட ிசரம் திக்கரக700 ஜளஷணல்கள் வபிப்னந ரங்கறகறக்கு 
ரற்நப்தட்டண. உிர் ரறேம் ிகறம் 5  ிட கலஶ இனந்ட. 

 

  

 

ிகி புரிாக்க 

சசல்ிநன் 

ஆண்/சதண் 

ிகிம்  

கருவுற்ந 

முட்மடகபின் -மக 

ரர்ச் 2014 வற்நறகற்நட - - 

ஶ 2014 வற்நறகற்நட - - 

ஜழஷன2014 வற்நறகற்நட - - 

வசப்டம்தர்(08ட) 2014 வற்நறகற்நட - - 

வசப்டம்தர் (15ட) 2014 வற்நறகரணட 2:1 400,000 

எக்ஶடரதர் 2014 வற்நறகரணட 9:1 300,000 
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(அ) ண்ரீ் வபித்ல் சறகறச்ஷச (ஆ.) உனர் சறகறச்ஷச 

    உன 4.4.1. கடனட்ஷடகபின் டெண்டப்தட்ட பர்ப்ன னஷநகள் 

1. உவு தரிஶசரஷணகள் 

இண்டு வவ்ஶறு ஷகரண கடல் அட்ஷட உவுகள் இபம் ஜளஷணல்கறக்கு 
ங்கப்தட்டடடன் அற்நறன் ரறக்கரண உவு, ஶதரசரக்கு வு வசனவு றட்டம் ற்றும் பர்ச்சற 
னஷநகபரணட ண்ரீ்  அபவுகறடன் ஆய்வு வசய்ப்தட்டட. பர்ச்சற ஆய்வுகள் இன்னும் 
டத்ப்தட்டு னகறன்நண. இபம் ஜளஷணல்கபின் அபவுகள்,உிர் ரழ் ீம் ன்தண வபிப்னந 
ரங்கறகபில் இந் னட இறுறக்குள் அரட டிசம்தர் ரம்அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட தின்ணஶ 
கக்கறட னடினேம். 

இந் ஆய்ில் இனந்ட வதநப்தட்ட சறன னர்ரங்க னடிவுகஷப என சுனக்க (சுனக்கம் ண் 3) ண 
ரர் வசய்ப்தட்டு, ரர னடரந் அநறில் அர்ில் 2014 ரய்ற னன்வரறவு னெனம் 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்டட. 

சமூகம் சார் முன் குி காண் ிட்டம்-. இனங்மகின் டக்கு ாகாத்ில் உள்ப தானக்குடா, 
கற்திட்டி தகுிில் கடல் அட்மட ிசாம் 

இந் றட்டத்றன் னல் கட்டரக ஷகிஷணஞர் ீணர்கள் அறகரண சீத்ஷ வகரண்ட 
தரனக்குடர ன்ந என கறர உத்றஶரகத்ர் திரிிஷண உள்படக்கற னத்பம் ரட்டத்றல் 
ஆம்திக்கப்தட்டட. கடல் அட்ஷட பர்ப்னக்கு ற்ந இடங்கஷப ிஷரண அஷடரபத்டக்கரக 
பத்றஷண ஶர்வு வசய்னேம் னஷநின் கலழ் றப்தடீு வசய்ததட்டண. தங்ஶகற்ன கறரற றப்தடீு 
(PRA) னஷந னெனம் ீணர்கள் ல்ஶனரனம் அஷடரபம் வசய்ப்தட்டணர். 19 தணரபி குடும்தங்கள் 
னணி அந்ஶரணிரர் கூட்டுநவு ீன்திடி சங்கத்றல் இனந்ட ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டணர் ற்றும் 
ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறரணட ல்னர ஷகரண கடனட்ஷட பர்ப்ன சம்தந்ரகவும் அஷணத்ட 
அம்சங்கஷபனேம் உள்படக்கறரக டத்ப்தட்டட. அர்கள் 20 ீ ீபரண 15 ீ அகன அபவு 
வகரண்ட என கூண்டிஷணஷனகள் வகரண்டு வசய்ணர். இற்கரண வதரனட்கள் ிறஶரகறக்கப்தட்டண. 
ரர திஶச ஆரய்ச்சற ஷத்றல் இனந்ட வதநப்தட்ட 300 குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றற்குள் பர்க்கப்தட்ட 
இபம் ஜளஷணல்கள் இந் கூண்டில் இடப்தட்டண (ஷப்ன அடர்த்ற 1 ஜளஷணல்/சடீற்நர்) இல் 
(அபவு 26,26 ± 0.67 கறரம்) ஷத்றனந்ரறம். ற்வநரன 100 இபம் ஜளஷணல்கள் குனொப்தர் ஷக 
ீனுடன் இஷந்ட பர்க்க அநறனகப்தடுத்ப்தட்டட. ரரரணட பர்ப்ன டடிக்ஷககள் 
சம்தந்ரண வரறல்டேட்த அநறவுகஷப ங்கற னகறநட. அஷணத்ட வசனிணங்கறம் றட்டத்றன் 
னெனம் ங்கப்தட்டண. சரசரி பர்ச்சற, றணசரி பர்ச்சற ிகறம் ற்றும் உப்னத்ன்ஷ 
தறவுகபரணட எவ்வரன ரனம் கக்கறடப்தட்டுள்பட. 
 

ந்ட ர பர்ப்ன கரனத்றல் சரசரி பர்ச்சறரக 42,66 ± 1.01, 75,57 ± 1.94, 106.75 ± 0.14, 103,14 ± 2.39 
ற்றும் 105,86 ± 2.39 கறரரக கரப்தட்டண. உப்னத்ன்ஷனேடணரண றணசரி பர்ச்சற ிகறம் 0.53 
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கறரம், 1.23 கறரம், 1.04 கறரம், -0,12 ற்றும் 0.08 கறரம் ஆக இனந்ட. உப்னத்ன்ஷ ரற்நரணட 
ஜழஷனவரடக்கம் எக்ஶடரதர் ஷ 38, 38, 34 26 ற்றும் 30 ppt ஆக கரப்தட்டண. ஜழஷன 
வரடக்கம் எக்ஶடரதர் ஷ வதநப்தட்ட அற கூடி ஷடரக 71.0 கறரம், 132.0 கறரம், 180.0 கறரம், 
179.0 ற்றும் 176.0 கறரரக னஷநஶ கரப்தட்டண. இந் னன்ஶணரடித் றட்டம் னெனம் ீன்திடி 
சனெகத்றன் றப்திடப்தட்டுள்ப றக னரணம் 8-10 ர பர்ப்தின் தின்ணர் னொ 204,000.0 ஆக 
உள்பட. 

 

உரு.4.4.1.2. ஆய்வு கானத்ில் சதற்நசாசரி பர்ச்சி ற்றும் அிகதட்ச பர்ச்சி 

இந் ஆய்ில் இனந்ட வதநப்தட்ட சறன னர்ரங்க னடிவுகஷப என சுனக்கம் (சுனக்கம் ண் 2) ரர் 
வசய்ப்தட்டு, ரர னடரந் ிஞ்ஞரண அர்ில் 2014 ரய்ற ங்கல் னெனம் 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்டட 

தரிந்துமகள்: 

கடல் அட்ஷடகறக்கு உவு ங்க ஶண்டிறல்ஷன அத்டடன் அஷகூண்டினுள் உள்ஶப 
இற்ஷகில் கறஷடக்கும் உவுகஷன உண்தரல் ந் வசனவுகஷபனேம் ரம் ரங்க 
ஶண்டிறல்ஷன ன்தரணட இந் சனெக னஷநில் உள்ப என வதரி ன்ஷரக இனக்கறநட. 
இந் டடிக்ஷக என ீண-கபிர் ஶம்தரடுக்கு னக்கறம் ரய்ந்ரகும். பத்றன் அறக 
அபினரண குஷநந் வசனவு வதரனட்கபபின் அநறனகம் ஶறம் ஷடனஷநகஷபசறகஷப 
அதிினத்ற வசய்டடன் ஶபரண்ஷ னரணத்ஷ அறகரிக்கவும் தரிந்டஷக்கப்தடுகறநட. 
ணினும், இந் னஷநரணடஇங்ஷகில் குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றல் பர்க்கப்தட்ட இபம் 
ஜளஷணல்கஷப தன்தடுத்டன் னெனம் னனரட சனெகம் சரர்ந் கடல் அட்ஷட பர்ப்தரக 
உள்பட. 

இந் றட்டம் ன்ணரர் ற்றும் ரழ்ப்தரம் ரட்டத்றல் கிசரக அபில் ிரிரக்க 
றட்டறடப்தட்டுள்பட. இட ஶதரன்ந கடல் அட்ஷட பர்ப்தரணட ரற்று ரழ்ரரங்கஷப 
அதிினத்ற வசய்ய்ற்கு சறநற அபினரண ீணர்கபின் சனெக-வதரனபரர றஷனிஷண 
ஶம்தடுத்டற்கரண ற்றும் ீன்கபின் சுண்டப்தடும் ீன்திடி அறேத்த்ஷ குஷநக்கவும் என 
திதனரண வகரள்ஷகரக னற்கு சரத்றம் உள்பட. 

2.பர்ப்பு ற்றும் இற்மக கடனட்மடகலுக்கு இமடத உடல் அமப்புக்கபின் ஒப்தீடு 

 

ஶஷரண னறே இசரணங்கறம் ம்தர் இறுறில் கறஷடக்கப் வதற்நட. ஶரர தகுப்தரய்வு 
சம்தந்ரண தடிப்ன டத்டற்கரக ரறரி வகரள்னல் ற்றும் திந வசனவுகறக்கரண றற 
கறஷடக்கரல் ஶதரணரல் அடுத் ஆண்டு ஷ எத்ற ஷக்கப்தட்டுள்பட. 
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னன்ஶணற்நம்: வதபீக 95% றற 80% 

கட்டுப்தாடுகள்: 

சுரர் 20% எடக்கப்தட்ட றறகள் கறஷடக்கப்தட்ில்ஷன, 100% வதபீக இனக்ஷக அஷட 
னடிில்ஷன. ஶரர தகுப்தரய்வுக்கரகஉத்ிட்ட சறன இசரணங்கள் இன்னும் 
வதற்நப்தடில்ஷன ற்றும் சறன ஆண்டின் ரன்கரட கரனரண்டில் ந்ட. ணஶ இசரண 
ஶஷகஷப னர்த்ற வசய்டடன் அற்கு தின்ணரண ரறரிகள் ரங்கும் னஷநக்கு றற 
றஷநஶற்நம் இடம்வதநில்ஷன. இந் டடிக்ஷக அடுத் ஆண்டு ஷ எத்ற ஶதரடப்தட்டட. 
ரங்கள் உச்சகட்ட ீன்திடி ஶத்றல் சறன இற்ஷக இட அஷடகரக்கும் கடனட்ஷடகஷப ஶசகரிக்க 
றட்டறடப்தட்டினந்டம் றற வனக்கடி கரரக அஷ வசய் னடிில்ஷன. 

டிசம்தர் ரம் னறேடம் ட ஶற்கு ற்றும் ட த்ற ரகரங்கபில் அறக ஷ கறஷடத்ட. 
னத்பம் கபப்தரணட னக்கற இண்டு தன கரன ற்றும் ஆண்டுக்குரி ஆறுகறடன் அரட ற 
ஏர ற்றும் கனர ஏர ீர் வபிஶற்நம் னெனம் இண்டு ரகரங்கபின் ீரணட ந்ட 
ஶசர்கறநட.இணரல் கடுஷரண உப்னத்ன்ஷ ரற்நங்கள் டிசம்தர் ரத்றறம் சறனஶஷப ஜணரி 
கஷடசறிறம் ற்தடும். ரம் ற்ஶதரட வசல்தரட்டில் உள்ப உட்னந ற்றும் வபிப்னந இன 
ரங்கறகபிறம் வதரி திச்சஷண றர்வகரள்கறன்ஶநரம். ணஶ, அறக இபம் ஜளஷணல்கபின் 
இநப்னக்கறம் றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. இட இறுறில் 2015 ம் ஆண்டுக்கரண றட்டத்றல் ரம் 
என்ஷந ற்தடுத்டம். வணணில் இண்டு அடுத்டுத் இணப்வதனக்க ஶசரஷணகறக்குப் திநகும், ரம் 
அடுத் ஆண்டு சனெகம் சரர்ந் றட்டங்கறக்கு என ர டஷட 1000 ஜளஷணல்கஷப ட்டுஶ 
இன சறநந் னரிரக்க னஷந னெனம் வதந னடிந்ட. 

சபிீடு: 

 கடல்அட்ஷட ிசரம் குநறட ீணர்கள் த்றில் ிறப்னர்வு உனரக்குல் 
 சனெகம் சரர்ந் கடல் அட்ஷட ிசரம் குநறத் ீண ல்ஶனரனக்குரண திற்சற  
 இற்ஷக சுற்றுப்தகுறில் உள்ப கூண்டில் கலழ் கடல் அட்ஷட அஷடகரக்கும் ஆண்டுக்கரண 

உச்ச இணப்வதனக்க ஶத்ஷ அஷடரபப்தடுத்ல். 
 தல்ஶறு ஷகரண அதிினத்ற ற்றும் பர்ப்ன னஷநகஷப எனங்கறஷப்ன வசய்ல் 
 ிக அபினரண குடம்தி பர்ப்திற்கரக உள்றெரில் கறஷடக்கும் வதரனட்கபிஷண 

தன்தடுத்ற றஷ அநறல் 
 வரறல்டேட்த அநறவுகபரக“ப்தடி தப்னல்” தற்நற னென்று ிஞ்ஜரண சுனக்க கனத்டகள் ரர் 

வசய்ல் 

கூறு: 4.4.2 குமநந் உற்தத்ி சசனவுக்கு முன்னுரிம ங்கி ஆசி சகாடுா ீன் 
பர்ச்சிக்காண குமநந் ிமனில் ிகவும் சத்ாண ீன் உவு அதிிருத்ி (Lates calcerifer). 
(Bloch, 1970) 

 வதரறுப்ன அறகரரி: டரக்டர் ம்.ஜற. . ஸ் தரக்கற 

ஆசற கடல் வகரடுர (Lates calcerifer) உர் சுஷ ற்றும் ஊட்டச்சத்ட அபவு வகரண்ட சறநந் 

உர்ீரிறம் ரக்கூடி இனங்ஷகில் ீன்பர்ப்ன னஷநில் பர்ந்ட னம் இணங்கபில் 
என்நரகும். ணினும், அற்கரண சரிரண உஶ உள்றெர் கடல் வகரடுர வரறல் பர்ச்சற ற்றும் 
இணப்வதனக்க னஷநகறக்கு றகவும் னக்கறரண திச்சறஷணரக உள்பட. கறவு ீன்கஷபஶ 
தரம்தரி னஷநரக வபிஶ பனம் ீன்கறக்கு வகரடுப்தரல், அட கறஷடக்கும் கரனம் 
தனகரனம் ன்தணரல் உவுக்கரண வசனவு ிசரிகறக்கு றக அறக திச்சறஷணகஷன 
னகறநட. அணரல், அர்கள் கடல் வகரடுர பர்ப்ஷத ிர்க்க னஷணகறன்நணர். கடல் வகரடுர 
ீன் பர்ப்ன வதரனபரர ரீறரக அறகரிக்க ல்ன ரண சத்ரண உவுகபின் அநறனகம் 
இனங்ஷகில் கடல் வகரடுர உற்தத்ற அறகரிப்னக்கரண என அச ினப்தரக உள்பட. 
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தாக்கங்கள் 

 கடல் வகரடுர ீன்பர்ப்னக்கரண என வதரனபரர சரத்றரண றகவும் சத்ரண 
உிஷண உனரக்கல். 

 கடல் வகரடுர பர்ப்ன னெனம் சறநற அபில் ீன் ிசரிகள் ஆண்டு னரணத்ஷ 
அறகரித்ல். 

 ஷ ீண குடும்தங்கபின் றுஷஷ குஷநத்ல். 
 என உர்ந் ன ஆரரக கடல் வகரடுர ீன்கஷப தன்தடுத்டன் னெனம் 

சனெகத்றல் சுகரர றஷனஷ ஶம்தடுத்ல். 

தற்சகாள்பப்தடும்டடிக்மககள் 

 இனக்கறம் ஆய்வு 
 சறநற ச்அபில் கடல் வகரடுர ிசரிகள் ற்றும் கஷன கண்டுதிடித்ட ஶசகரிப்தல். 
 வபிஶ பர்ப்தற்கரண சறன வதரனத்ரண பங்கஷப வரிவு வசய்ல் / குபத்றல் 

பர்ப்ன அஷப்னகள் ஶர்ந்வடுத்ல். 
 ீன் ச்னெனப் வதரனட்கஷப வகரள்ணவு வசய்ல் 
 ீன் உவுகஷப ரரித்ல் 
 எடக்கற ீன்கஷப ீன் உரக தன்தடுத்டறனறனந்ட கடல் வகரடுர ீன் 

வசற்ஷகஉவுகறக்கு ரற்றுல் 
 வபிஶ பர்ப்ன வசய்னேம் ீன் ிசரிகபின் உிக்கரக ஶசரஷணகள் வசய்ல் 
 பர்ச்சற ற்றும் உிர் வற்நறக்கரண கண்கரிப்ன, ரறரி ற்றும் வு ஶசகரிப்ன 
 அநறக்ஷக ரரித்ல் 

முடிவுகள் 

கடல்வகரடுர ீன்கபின் கூண்டு பர்ப்ன னஷந சம்தந்ரண ிசரஷரணட 42% னம் அபவு 
வகரண்ட னற ஊட்ட சூத்றத்ஷ தன்தடுத்ற ீர்வகரறேம்ன கடணஶீரிில் டத்ப்தட்டட.இற்கரக 

10 x10x 6 அடி கூண்டில் 11.5±0.50 ‟ 14.5±2.50 வசீ அபினரணஆம்த ீபம் வகரண்ட 350 

குஞ்சுகபின் ஷகினப்ன வசய்ப்தட்டண. இண்டு ரங்கறக்கு ட்டுஶ இற்ஷகரண எடக்கப்தட்ட 
ீன்கஷப உரக வகரடுத் தின்ணர் றறுத்ப் தட்டு வசற்ஷக உவு னஷந வரடங்கறட. 
ற்வநரன னென்று ரங்கறக்கு அற்றுக்கு னற்நறறம் வசற்ஷகரண உவுகஶப ங்கப்தட்டட. 
அர்கள் உவுக்கரண தய்ன்தரட்டு அபவு னம் ஷ ஶசரஷண ட்டு ரங்கள் 
டத்ப்தட்டண.வணௌிர் ரறேம் றநணரக 100% இனந்டடன் சரசரி ஷட (எற்ஷந) 400 கறரரக 
இனந்ண. அறகதட்ச எற்ஷந ஷட 900 கறரரகவும் ற்றும் குஷநந்தட்ச ஷட125 கறரரகவும் 
இனந்ண. ிசரஷ னடக்கப்தடும் றகற வரத் ஷட 141 கற.கற ஆக இனந்ட. ீன் உவு 
கறஶனரவுக்கரண அறகதட்ச ிஷனரக தரிஶசரஷண கரனத்றல் 165-180 னொதரரகவும், இநக்குற 
வசய்ப்தடும் ீன் உவுகபின் சந்ஷ ிஷனனேடன் எப்திடும்ஶதரட குஷநரணட ண வசனவு 
உறுறவசய்ப்தட்டண. 

வபிடீு 

 கடல் வகரடுரக்கரண வதரனபரர ரீறரக சத்ரண உிஷண வபிஶ பர்ப்னக்கரக 
ங்கல். 

 னன்ஶணற்நம்%: வதபீக : 95%  றற  

கட்டுப்தாடுகள் 

இசரணங்கள், கனிகள், சறல்னஷகரஶசடு ற்றும் / அல்னட சறநப்ன னற்தங்கள் ரங்குறக்கரண 
ரம் ற்றூம் ஶதரற ஊறர்கள் (சறன ஶங்கபில்) தற்நரக்குஷந. 
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ிட்டம்4.5 : உர் ிப்பு காப்தடும் ற்றும் கர்ச்சிாண அனங்கா ீன் இணங்கள், ீர்ாழ் 
ா தலுக்காக சிமநப்திடிக்கப்தட்ட பர்ப்பு / பர்ப்பு சாில்நுட்தங்கமப அதிிருத்ி 
சசய்துடன் ற்றும் உிர் ீன் உவுகமப பர்ப்பு சசய்ல். 

தகுி 4.5.1 தர்வு சசய்ப்தட்ட கர்ச்சிாண உள்ாட்டு/சபிாட்டு அனங்கா ீன் இணங்கள் 
ற்றும் ீர்ாழ் ாங்கள் ததான்நற்றுக்காண இணப்சதருக்க நுட்தங்கள் அதிிருத்ி. 

வதரறுப்தரண உத்றஶரகத்ர்கள் : டரக்டர் ச் ன் தி கறத்சறநற, கனரறற ி தயனரரச்சற, ஆர் ஆர் 
 ணி சறந்ர, ஸ் தரசறங்க 

 
தாக்கங்கள் 

 ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டஉள்ரட்டு அனங்கர ீன் இணங்கபின் சறநந் னரிரக்கம் ற்றும் 
பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கள் அதிினத்ற, அஷகபின் ிறஶரகங்கஷப ஆய்வுகள் னெனம் 
ஶர்வு வசய்ல். 

 ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கர்ச்சறரண அனங்கர ீன் இணங்கபின் டெண்டப்தட்ட னரிரக்க 
உத்றகள் அதிினத்ற. Barbonymus schwanenfeldii (வல்னற க கடு தரர்ப்), Balantiocheilos 
melanopterus (வள்பி சுநர), Gyrinocheilus aymonieri (ங்கம் ஆல்கர உண்தஷ). 

 அனங்கர ீன் திரிில் சறநந் உட்கட்டஷப்ன சறகபின் அதிினத்ற. 
 றகவும் ஶகள்ிரண அல்ரட்டு ீன்கள் இணப்வதனக்கம் ற்றும் பர்ப்ன. 
 அனங்கர ர தறக்கரக சறநந் உட்கட்டஷப்ன சறகஷப அதிினத்ற வசய்ல் 
 அனங்கர ீர்ரழ் ரங்கபின் இஷ பர்ப்ன ஆய்க ற்றும் அறுஷட தின்சரர் 

வரறல்டேட்த பர்ச்சற அஷத்ல். 

அற்னரண அனங்கர ீன் பர்ப்ன, இணப்வதனக்கம், ற்றும் பர்ப்ன, சறகள் தற்நரக்குஷந 
ரரில் கரப்தடுரல் சறநந் ஆரய்ச்சற டிப்னக்கரக இஷ உனரக்கப்தட ஶண்டும். உனகம் 
னறேடம் அனங்கர ீன் உள்றெர் ற்றும் ற்றுற சந்ஷகபில் ிரிரக்கம் உள்பவன்தரல், 
ரண ீன்பர்ப்னக்கறம் கர்ச்சறரண அனங்கர ீன்கறம் வரடர்ந்டங்க ஶண்டி 
ஶஷப்தடுகறநட. ஶஷரண ரண ிஷகபின் ங்கல் டஷநின் பர்ச்சற 
இன்நறஷரட. வதரடரக ங்க ஆல்கர உண்ி Gyrinocheilus aymonieri (GAE), Barbonymus schwanenfeldii 
(க உஷந தரர்ப்- TFB) ற்றும் Balantiocheilos melanopterus (வள்பி சுநர-SS) ஶதரன்ந வதரனபரர 
னக்கறத்டம் ரய்ந் கர்ச்சறரண அனங்கர ீன் சறனற்ஷந டெண்டுனஷந இணப்வதனக்கம் 
வரறல்டேட்தங்கள் பர்ச்சறஷனேம் ற்தடுத்றரகும். இட சம்தந்ரக ரரரணடீரில் ப 
ஶசற ஆரய்ச்சற சம்தந்ரண னக்கற தரகரக இஷண அநறிக்க ஶண்டும். 

தற்சகாள்பப்தடும் டடிக்மககள் 

ஶர்வு வசய்ப்தட்ட வதரனபரர ரீறரகவும், சுற்றுச்சூல் ரீறரகவும் னக்கறரண ீன் 
இணங்கஷப ஆண்டு னறேடம் கரப்தடும் ீன்கள் ீரண சூல் ரற்நப்தட்ட வரடர்ச்சறரண 
கூண்டில் இணப்வதனக்க னஷநவசய்னரகும் ஆணரல் இந் வரறல்டேட்தங்கள் 
ற்வகணஶகண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண.ஆண்டு னறேடம் ஆதத்ரண றஷனிறள்ப ீன் 

இணங்கபரணSystomus asokaசுற்றுச்சூல் ரற்நப்தட்ட வரடர்ச்சறரண கூண்டில் இணப்வதனக்க 

வசல்னஷந னெனம் சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட ஶசரஷணகள் உட்தடுத்ப்தட்டண. ஶறம் சறன னற்சறகள் 
கபிண் வரட்டி, வன்ஷண ரர், Z- ணி குரய், சறப் கல் ற்றும் வன்ஷண ஏஷனகபரல் ஶதரன்ந 
தல்ஶறு இணப்வதனக்க னெனக்கூறு பங்கஷப ங்குன் னெனம் ஆண்டு னறேடம் ஶரன்றும் 
உள்ரட்டு அனங்கர ீன் இணங்கபரணSchisrura notostigma ற்கு கூண்டில் பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கஷப 
உனரக்கல் னெனம் வசய்ப்தட்டண. கறரிந்ற ஏர ற்றும் கரனற ஆற்நறன் ீர்ப்திடிப்ன கரப்தடும் 

ீன்கபில் தற்நற தம்தல் தற்நற ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டண. 
 



78 
 

ஶர்வு வசய்ப்தட்ட கர்ச்சறரண அனங்கர ீன்கறக்கரண குட்டிிடும் ீன் அதிினத்ற ற்றும் 
பர்ப்ன ற்றும் சறநந் உட்கட்டஷப்ன சறகஷப ஶம்தடுத் அஶ ஶத்றல் டத்ப்தட்டண. சறன 
ிகத்றற்கு னக்கறரண ீன் இணங்கபின் னற ஷககள் ரங்கப்தட்டண ற்றும்ஆல்கர உண்ி 
Gyrinocheilus aymonieri (GAE), Barbonymus schwanenfeldii (க உஷந தரர்ப் - TFB) ற்றும் Balantiocheilos melanopterus 
(வள்பி சுநர-SS) ஶதரன்ந வதரனபரர னக்கறத்டம் ரய்ந் கர்ச்சறரண அனங்கர ீன் 
சறனற்ஷந டெண்டுனஷந இணப்வதனக்கம் வரறல்டேட்தங்கபணதிினத்றனேம் வசய்ப்தட்டண. உடல் 
இஷம், னட்ஷடின் ம், னட்ஷட ிட்டம் ற்றும் கனட (ஜற.ி.) றஷனகபின் 
டெண்டப்தடுகறநட இணப்வதனக்க ஷடனஷநின் ஶதரட வவ்ஶறு கட்டங்கபில் தறவுகஷப 
ஷத்டக்வகரள்பப்தட்டண. இனங்ஷகில் வப்த ஷன அனங்கர ீன் வரறனறன் ற்றுற 
ற்றும் இநக்குற வுகள் ஶசகரிக்கப்தட்டண. 

அறுஷட தின்சரர் வரறல்டேட்த பர்ச்சற சம்தந்ரண கற்ஷகக்கரக Cryptocoryne இற்ஷகில் 
கரப்தடும்ரங்கபில் அறழ்த்ற திரித்வடுத்ல் வரறல்டேட்தத்ஷ தன்தடுத்ற டைற்னறே 
எட்டுண்ிகஷப சரிதரர்க்க ஆம்திக்கப்தட்டண. ர பர்ப்ன கட்டத்றல் டரகங்கபின் என வரடர் 
றறுவு றறுனறன் னெனம் என ட பர்ப்ன னஷந உனரக்கத்றற்கரக உட்கட்டஷப்ன சறகள் 
பர்ச்சற வசய்ப்தட்டண. ீர்த்ரம் Cryptocorynes ற்றும் வபிரட்டு இணரண Bacopa caroliniana 
ஶதரன்நணல்-பர்ப்ன னஷந னெனம் ஆம்திக்கப்தட்டண. Cryptocoryne wendtii ஶதரன்ந உள்ரட்டு 
ற்றும் வபிரட்டு இணரண Azolla caroliniana ஶதரன்நண ீர் ற்ந னஷந 
னெனம்றறுப்தட்டண.ரங்கபின் இஷ பர்ப்ன னஷநனேம் அநறனகரகற வகரண்டினக்கும் ஶதரட 
தல்ஶறு ஶயரர்ஶரன் வசநறவு ஶசரஷண, டித் ஶரல் / னஷப உனரக்கம், ற்றும்ண்டு 
உனரக்கம், சறநந் னஷப உனரக்கத்டக்கண ஊடகங்கள் ரரிப்ன,டேண்டிர் வகரல்னற, தங்கஸ் 
வகரல்னற ஶசரஷணகள் னெனம்Cryptocoryne ரங்கபில் ஷஶசரஷசம் க்ஸ்-ர வரற்று 
டுக்கப்தட்டட. 

முடிவுகள் 

14 உள்ரட்டு ீன் இணங்கள் சறஷநப்திடித்ட இணப்வதனக்கம் வசய்னேம் ீன்கபரணட Belontia signata, 
Labuaca insularis, L. ruhuna, Puntius kelumi, Pethia nigrofasciatus, P. bandula, P. reval, P. cumingii, P. singhala, P. titte ya, P.  
srilankensis, Rasboroides vaterifloris, Systomus martenstyni ற்றும் Devario pathirana ரரின் ி..ஸ் இல் 
பர்க்கப்தட்டண.Systomus asokaஅஶசரக வதண்கள் சூல்வகரண்ட றஷன ஷ வகரண்டு னம் ஶசரஷண 
வற்நறஷடந்ட ஆணரல் ற்ஷந தடிகஷப ஶரல்ிஷடந்ண. இந் இணங்கஷபக் வகரண்டு என 
ீர் சுற்சற னஷநில்னற றர்கரன இணப்வதனக்க வரறல்டேட்தம் உனரற்கு 
டிஷக்கப்தட்டுள்பட. றகவும் அரிரண ீன் இணங்கள் P. bandula ற்றும் S. martensyni இணங்கபின் 
500 னற சந்றகள் வதநப்தட்டண. Schisrura notostigma இணத்டக்கரண சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட பர்ப்ன 
னஷநகள் சஇட ஷக்கும் சரிரகில்ஷன. இந் ஶசரஷணகள் இன்ணனம் ஷடவதற்றுக் 
வகரண்டினக்கறன்நண, இடஷ வற்நற வதநில்ஷன. உள்ரட்டு ீன் இணரணSystomus timberi 52 
ஆண்டுகறக்கு திநகு னத்பின் கறரிந்ற ஏரினறனந்ட ீண்டும் கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. 

.  

றகவும் ஶஷ கூடி கர்ச்சறரண ீன் இணங்கபின் னற ஷககபரணட  னன்ஶணற்நத்டக்கரக 
பர்ப்ன வசய்ப்தடுகறன்நண. ல்ன ரண அஷடகரக்கும் ீன் இணங்கள் சறநற அபினரண 
அனங்கர ீன் ிசரிகறக்கு அவ்ப்ஶதரட ங்கப்தட்டண. வரண்டறு ீன் தரப்மறகள் 
கனட இடம்வதர்வு றஷன (GVMS)க்கரண அஷடரபம் கறக்கரக ஶற்வகரள்பப்தட்டண ற்றும் 
Tin Foil Barb ற்றும் Silver Shark இணங்கபின் முல் னறர்ரணட னஷநஶ அக்ஶடரதர் இறுறிறம் 
ற்றும் வசப்டம்தர் ன்றும் கண்டநறப்தட்டுள்பண. அற்நறன் சரசரி னட்ஷட ிட்டம் 1216 ± 30.05 
ஷ.ீ ற்றும் 1175.13±7.06 ஷ.ீ ண னஷநஶ ஜற.ி.ம்.ஸ் இல் னஷநஶ இனந்ண. 

Crypotocoryne bogneri, C. parva, C. becketti ற்றும் C.wendtii ஶதரன்ந ரய் ரங்கள் றர்கரன ஶசரஷணகள் 
வசய்ற்கரக இற்ஷகரண ரறடங்கபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. Meloidogyn இணங்கள் 
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இற்ஷகரண ரறடங்கபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட ீர் ரங்கபில் ஶர் எட்டுண்ி னறே 
இணங்கள் கரப்தட்டண ண தறவு வசய்ப்தட்டுள்பட. ணினும், சறகள் இல்னரஷிணரல் 
இணங்கபின் றஷனஷ அஷடரபம் கர னடிில்ஷன. னன்ணரள் ரங்கரனறல் 
வசய்டவகரள்பப்தட்ட சறநந் உறுறப்தடுத்ல் தரிஶசரஷணகள் கரரக வரற்நரணட 10%-0% 
குஷநக்கப்தட்டட. Cryptocoryne இணங்கள் ற்றும் Alternantera sessilis ீட டத்ப்தட்ட இஷ பர்ப்ன 
ஶசரஷண னெனரக ஶற்தப்தில் கறனறறத்ல் டேட்தம் னெனம் 10-20% அபவு வரற்றுக்கஷப 
குஷநக்க னடினேம் ன்று றனொதிக்கப்தட்டுள்பட. 10ற.லீ / லீ ில் ஶயரர்ஶரன் வசநறவு 100% 
டித் ஶரல் உனரக்கறக்கு Alternanthra sessilis ரத்ஷடெண்ட னடினேம் ண கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. 
160ற.லீ / லீ: க\வன்ணங் குனம்ஷத பர்ப்ன ஊடகம் னெனம் 50% அபில் Cryptocoryne wendtii 
னஷபகஷப உனரக்க னடினேம். 

முடிவுகள் 

 ஸ் அஶசரக இணங்கஷப பிரக சுற்றுச்சூல் ஷகரறல் வசல்னஷந னெனம் 
சறஷநப்னடுத்ட பர்ப்ன னஷநில் னரிரக்கனடிடடன் டரகங்கபில் பர்ப்ன 
வசய்னரணட கடிணரகும். 

 ஸ் அஶசரகரரணட ஆற்நறல் ஶரண்டுல் கரரக அச்சுறுத்ல்கஷப றர்வகரள்டடன், 
இண்டு குடித்வரஷகரணட உடணடிரக தரடகரப்ன டடிக்ஷககஷப ஶற்கள்பப்தட 
ஶண்டி ஶஷ கபணி ஆற்நறன் ஶல் ீர்ப்திடிப்னக்கபில் உள்பணரல் ஶஷப்தடுகறன்நட . 

 னட்ஷடிடும் பங்கனரண கபிண் னட்டிகள், வன்ஷண ரர், Z- ணி குரய், கல் டண்டு 
ற்றும் வன்ஷண ஏஷனகள் ங்குல் னஷநரணடS. notostigmaஇணங்கபின் சறஷநப்திடித்ட 
பர்ப்தற்கு உகந்ல்ன. 

சபிீடு 

உள்ரட்டு Cryptocoryne sp இணங்கபின் ரய் ரங்கள் வசகரிப்தரணட ல் பர்ப்ன, ீர் வகரண்ட 
ஷயட்ஶரஶதரணிக் டேட்தங்கஷப தன்தடுத்ற இஷ பர்ப்னகறக்கரக தன்தடுத்ப்தட்டு 
னகறன்நண  

உள்ரட்டு ீன்கறக்கண இணப்வதனக்க தரிஶசரஷண அஷப்ன. 

உள்ரட்டு ீன் இணரண Systomus timberi 52 ஆண்டுகறக்கு திநகு னத்பின் கறரிந்ற ஏரினறனந்ட 
ீண்டும் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட இணத்றன் ீபரரய்வு. 

னன்ஶணற்நம் வதபறக: 85% றற: 100% 

கட்டுப்தரடுகள் 

ஶதரடரண அபிற்கு டரச்கங்கள் கரப்தடரஷ கரரக ீட்டிக்கப்தட்ட சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட 
கூண்டில் இணப்வதனக்க ஆரய்ச்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட னடிில்ஷன. 

G. aymonieri ஜளஷணல்கள் தற்நரக்குஷந ற்றும் ஜறன்ஆர்வயச் ஶயரர்ஶரன்கள்2014 னற் 
தகுறில் கறஷடக்கரல் ஶதரணஷ கரரக இனக்கு ஷக்கப்தட்ட ஆய்வு ஷகிடப்தட்டட. 

குநறப்தரக பர்ச்சற ஶயரர்ஶரன்கபின் ற்றும் இசரண தரர்த்ங்கள் வதறுற்கரண 
ரரணரல் னக்கறரக கரர், டரகங்கபின் தற்நரக்குஷந கரரக ஶசரஷணகபின் 
இனக்ஷக டத்ப்தட னடிரட ஶதரணட.  
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தகுி: 4.5.2 முக்கிாண கடல் அனங்கா ீன் இணங்கலக்காண நுண்தாசிகள் பர்ப்பு ற்றும் 
சாில்நுட்த பர்ச்சி. 

வதரறுப்ன அறகரரி: ஶஜ.சற. ல்னரரச்சற, கனரறறன்.ம்.தி கறத்சறநற, கனரறற. ி தயனரரச்சற 

சீதத்ற ஆண்டுகபில், வப்தண்டன ீன் ர்த்கரணட பர்ச்சறஷடடடன் 
தபப்தரஷநகபின் கடல்சரர் சூஷன ஶடி றர்ஷந ிஷபஷ உனரக்கற னகறநட, கிசரக 
அறகரித்டள்பட. வப்தண்டன ற்றும் டஷ வப்தண்டன ரடுகஶப ீன் ர்த்க அனங்கர 
கடல்ரழ் உிரிணங்கள் சம்தந்ரண உனகறன் றகப்வதரி ற்றுறரபர்கபரக உள்பணர். 

ணினும், ற்ஶதரட டேகர்ஶரர் ஶஷஷ னர்த்ற வசய்ரிற்ஷக ரறடங்கபிஶனஶ திடிக்க 
ம்திினக்க ஶண்டினேள்பட. க்கள் தபப்தரஷநகஷப கடனறல் ஶசகரிப்தற்கரக றர்கறக்கப்தடர 
அறவு னம் னஷநகஷப தன்தடுத்டகறன்நணர். இட குநறப்தரக, தப தரஷநகள் சம்தந்ப்தட்ட கடல் 
அனங்கர இணங்கபின் சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட பர்ப்ன உத்றகஷப உனரக்குன்னெனஶ இஷண 
டுக்க னடினேம் ண வபிப்தஷடரண ற்றும் னக்கறரணட ண அநற னடிகறநட. 

ணினும், கடல்சரர்ந் அனங்கர ீன்பர்ப்ன டஷநரணட இன்னும் உவு ீன் ற்றும் 
வரறல்டேட்த ற்றும் வரறல்டஷந னன்ஶணற்நங்கள் சரர்ந் ன்ணரீ் ீன் பர்ப்னகறடன் 
எப்திடுஷகில் ஆரய்ச்சறரணட குஷநந் ஆரய்ச்சற கணத்ஷ ற்றும் றகவும் வடரண பர்ச்சற 
வதற்று னகறநட. இந் றட்டம் கடல் அனங்கர ீன்பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கஷப உனரக்க 
னற்சறக்கறநட. 

ரண குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றல் பர்க்கப்தட்ட இணங்கஷபப் வதந னக்கறரக பர்ப்ன 
ஷடனஷநகள் ற்றும் அஷடகரக்கும், இபம் ீன் குஞ்சுகஷப ற்றும் இபம் ஜழணஷணல்கபின் 
த்ஷ வதரறுத்ட ஶறுதடும். 

தாக்கங்கள் 

„ கடல் அனங்கர இணங்கபபின் இணப்வதனக்கம் வசய்னேம் குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றஷண உனரக்கல். 

„ கடல் அனங்கர இணங்கபின் இணப்வதனக்க வரறல்டேட்தங்கஷப உனரக்க ஶண்டும். 

„ சறஷநப்திடிக்கப்தட்ட றஷனினணிபம் ீன் குஞ்சுகபின் உிர்ரழ் றநஷண அதிினத்ற 
வநறனஷநகஷப உனரக்கல். 

தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

றுசுற்சறரக்கும் கடல்சரர் குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றன்னெனம் கடல் குறஷ இணப்வதனக்கம் ற்றும் 
பர்ப்னக்கள் உனரக்கப்தடும். 

 கடற்குறஷ அஷடகரக்கும் ரய்கள் ஶசகரிப்ன, னறர்வு ற்றும் சலஷப்ன 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

 இபம் குஞ்சுகபின் உிர்ரழ் றநஷண ஶம்தடுத் ஶசரஷணகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
 உட்னந பர்ப்ன னஷந னெனம் ஆர்ட்டீறர பர்ப்ன வரறல்டேட்தங்கஷப உனரக்கல். 
 உட்னந பர்ப்தில் அல்கர பர்ப்ன ற்றும் தரரிப்ன. 
 அநறக்ஷக றேத்ட 

முடிவுகள் 

றுசுற்சறரக்கும் கடல்சரர் குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றன் னெனம் ீன் இணப்வதனக்கம் ற்றும் பர்ப்னக்கள் 
உனரக்கப்தடுடடன் டேண் அல்க ஆய்கத்றன் னெனம் உள்பக அல்கர பர்ப்ன வசய்றம், 
தரரிப்னம். ற்றும் கடற்குறஷ (Hippocampus kuda) தரிஶசரஷணகறம் வசய்ப்தட்டண.  0ppm NH3, 0-
5ppm NO3

-ற்றும் NO2
- 0ppm கடல் ீர் ம் வகரண்டீல் பர்க்கப்தட்ட ரய் ீன்கபில் இனந்ட இபம் 
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குஞ்சுகள் வதநப்தட்டணகூிர் ரழ்கவு ற்றும் ீபம் ஶதரன்நண இனகறஷக்கு என னஷந ன்ந 
இஷடவபிில் தறவு வசய்ப்தட்டண. ஶசரஷணகபரணட னென்று னஷநகபில் அரட வரய்ணர, 
ஆர்ட்டீறர, ற்றும் வரய்ணர, ஆர்த்ீறர கனஷகறக்கு டத்ப்தட்டண.அறக உிர்ரழ்கரக 
வரய்ணர (65%) உண் வகரடுத் இபம் குஞ்சுகபிடம் இனந்டவதநப்தட்டண. ஆர்ட்டீறர, ற்றும் 
வரய்ணர, ஆர்த்ீறர கனஷகறக்கு டத்ப்தட்ட ஶசரஷணின் ரழ்கரக (27% ற்றும் 30%) 
ஆக னஷநஶ கரப்தட்டடடன் னென்று சறகறச்ஷசகள் இஷடஶ பர்ச்சற ிகறங்கள் இஷடஶ 
குநறப்திடத்க்க ஶறுதரடுகள் இனந்ண. 

னன்ஶணற்நம் (%), வதபீக: 95% றற: 100% 

கட்டுப்தாடுகள்: 

 குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றற்கு ஶஷரண வதரனட்கள், அல்கர பர்ப்ன ரரகறண. 
 றட்ட சறஷனஷ ஶதடல் ரரின் றற வனக்கடி கரரக னன்வணடுக்க 

னடிில்ஷன. 

ிட்ட 4.6: உள்ாட்டு கடற்சநாில் 

கூறு: 4.6.1: 

உர் றப்னஷட ீன் உவுக்கரக Pterygolipthys multiradiatus (வரட்டி டெய்ஷரக்கற) ீன் வரறப்னக்கள் 
ற்றும் உனர்ந் டெள்கஷபப் தன்தடுத்டல் 

வதரறுப்ன அறகரரி: ஆர் ீசறங்க 

அனங்கர ீன்பர்ப்ன டஷநில் வரட்டி டெய்ஷக்கற ீன்கபின் நரக திஶரகத்றன் ிஷபரக, 
இனங்ஷகில் கனர ரி ற்றும் தன குபங்கள் என னக்கற திச்சறஷணஷ றர் 
வகரள்பப்தடுகறன்நட. அஶகரக எவ்வரன வரட்டிிறம் வரட்டி டெய்ஷரக்கும் ீன்கபின் தங்கு 
அறகரிக்கப்தட்டுள்பட. ீணர்கபின் தறவுகள் ற்றும் வுகபின் தடி வரட்டி டெய்ஷரக்கும் 
ீன்கபிணரல் திந ீன்கபின் எவ்வரன தங்குகறம் குஷநக்கப்தட்ட்டுள்பட வபிப்தடுத். ஶறம், 
ீன்திடி ஷனகஷப சறக்கனரக்குகறநட. ீணர்கள் அற்ஷந ீக்க னற்சற வசய்னேம் ஶதரடறரண 
ற்றும் கூர்ஷரண வரட்டி டெய்ஷரக்கறின் டடுப்னகள் னெனம் கரங்கள் ற்தடுகறநட. இந் 
குபங்கபில் ற்ந ீன் இணங்கள் இற்ஷகரகஇணப்வதனக்கும் வசல்னஷநகறக்கு அச்சுறுத்ல் 
வகரடுப்தரக ரநறிட்டட. ரம் இந் இணங்கபின் கரய்ந் டெள்கஷப தன்தடுத்ற கடல் வகரடுர 
ீன்கறக்கரண உவு ரரிப்ன னெனம் ீன்கபின் வசனவுகஷபகுஷநத்ல் னெனரக வரட்டி 
டெய்ஷரக்கற ீன்கறக்கு என ீர்ரக வகரள்ப னடினேம். 

ஶரக்கங்கள் 

„ வரட்டி டெய்ஷக்கற ீன்கஷப ீன் உரக தன்தடுத்டன் ிஷபவுகஷப ஆய்வு வசய்ல். 

„ ிஷனனேர்ந் இநக்குற ீன் உவு தறனரக சரத்றரண உஷ அஷடரபம் கரல். 

„ தரறக்கப்தடக்கூடிஉள்றெர் வரட்டிகபில் இனந்ட அச்சுறுத்ல் னம் ீன்இணங்கஷப எறக்க 
சரத்றங்கள் கண்டுதிடித்ல் 

தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

 ீங்கு ிஷபிக்கும் ீன் ரறரிகபின் உடல்கள் ஆய்வு வசய் ஶசகரிக்கப்தட்டண ற்றும் 
அற்ஷந தன்தடுத்ற உனர்ந் டெள் ரரிக்கப்தட்டண. 

 அஷணத்ட வதரனட்கபிணடம் ணித்ணிரக ஶநர உள்படக்கங்கள் ஆரப்தட்டட. 
 இண்டு உில் 40% (T1) ற்றும் 30% (T2) கரய்ந் ீங்கு ிஷபிக்கும் ீன்கபின் டெள் 

அடங்கற 40% ஶநற னம் வகரண்ட உவுகள் ரரிக்கப்தட்டண. 
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 என கட்டுப்தரட்டு உரக (T3) ஶநற னரக 40% உள்படங்கனரக ரரிக்கப்தட்டடடன் 
இன்னுவரன உரக T4 உில் உள்றெர் ீன் உவுகஷப தன்தடுத்ற 40% ஶநற 
னரக வகரண்ட (T4) ரரிக்கப்தட்டண. 

 உவு தரிஶசரஷண ிசரஷகள் 75 ரட்கள் ீர்வகரறேம்ன கடல் தகுறில் றறுப்தட்ட 12 
கூண்டுகபில் டத்ப்தட்டண. 

 ஶநற உள்படக்கங்கள் சம்தந்ரக ஶசரஷண ீன்கள் ற்றும் ரரித் உவுகறக்கும் 
றகழ்த்ப்தட்டண. 

 ஷட அறகரிப்ன, ீன் ரற்று ிகறம், னம் றநன் ிகறம், குநறப்திட்ட பர்ச்சற ிகறம் ற்றும் 
உடறக்குரி குநறடீு ஶதரன்நண னள்பிி தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டண. 

 
 

 
 
 

 

  உன 4.6.1.1. உவு ஶசரஷண கூண்டுகள் 

 

 
 
 
 
 

 

உன 4.6.1.2. ஶசரஷண ீன்கபின் தரிஶசரஷணின் ஶதரட 

னடிவுகள் 

உடல் ஷடஷ (WG), னம் றநன் ிகறம் (PER) ீண ரற்று ிகறம் (FCR) ஶதரன்நண வபிரண 
ஶறுதரடுகறடன் இனந்ண; அரட ங்கப்தட்ட உவுகபரண T1 ற்றும் T3, T2 ற்றும் T3; 
ற்றும் T4 ற்றும் T3 ஶதரன்நணற்நறனரகும். T1, T2 ற்றும் T4 உவு ங்கப்தட்ட உவுகபில் 
குநறப்திடத்க்க ஶறுதரடுகஷப WG, PER ற்றும் FCR ஶதரன்நற்நறல் கர னடிில்ஷன. 
குநறப்திடத்க்க ஶறுதரடுகபரக 4 ீன் உவுகபின் னறே உடல் ஶநற உள்படக்கம் ற்றும் 
உடறக்குரி குநறடீுகபில் கரப்தடில்ஷன. 

பர்ச்சற றகழ்ச்சறகள் ற்றும் ஶசரஷண ீன்கபின் னம் ற்றும் வகரறேப்ன அபவுகள் 
ீனுவுகபரண T1, T2, ற்றும் T4 உவுகஷப ிட T3 உில் குஷநரக இனந்ண. 

தரிந்துமகள் 

உனத்ப்தட்ட வரட்டி டெய்ஷரக்கும் ீன்கள்சுக்கப்தட்டு ற்றும் றநஷரண சுத்ரண 
ஆஷனகள் னெனம் டெபரக ஆக்கப்தட்டண. சறன டகள்கள் ீனள்பரக இனந்ரல் அஷ 
ஶநரக்கப்தடும். ஆணரல் என வதரநறனஷந ஷன உனரக்க ஶண்டி ஶஷ இனங்ஷகின் 
குபங்கபில் உள்ப வரட்டி டெய்ஷரக்கற ீன்கஷப எறக்கவசய் ஶண்டினேள்பட. இனங்ஷகில் 
இஷணதன ஶஷக்கரண ீன் உவுகஷப வசய் இனச பரக தன்தடுத் னடினேம். 
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அனுஷட உர்ந் ஶதரரக்குள்ப வகரறேப்ன உள்படக்கத்ஷ தன்தடுத்ற சறன அத்றரசற 
வகரறேப்ன அறனங்கள் ரரிக்க திரித்வடுக்க னடினேம். வரட்டிடெய்ஷரக்கற ீன்கபின் உனர்ந் 
டெள்கஷப றநம்தட உள்றெர் ீன் உவு தறனரக தன்தடுத்னரம். அரட ஷணஷக்கு 
தறனரக 40% ஷ தறலீடரக்க னடினேம். ஆணரல் வரட்டி டெய்ஷரக்கற ீன்கபின் உனர்ந் 
டெள்கபின் தறலீடரணட 40% ஷ ிட ஶற்தட்டவணில் உவு தரிரற்நல் ிகறம் அறகரிக்கும். 

வபிடீு 

„ பர்ச்சற ஶதரக்கரக40 சீம் வரட்டி டெய்ஷரக்கும் ீன் டெள் சரர்ந் உவு சறநந் 
பர்ச்சறஷ கரட்டிட  

„ வரட்டி டெய்ஷரக்கும் ீணரணட என ல்ன ன னென ற்றும் ல்ன ீன் உவு ன 
ரற்நீடரக அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. 

னன்ஶணற்நம்: வதபீக: 95% றற: 100% 

தகுி 4.6.2:  

அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றல் வரிவசய்ப்தட்ட வரட்டிகறக்கு ஷப்தினறடுற்கரண றகவும் 
வதரனத்ரண ீன் இணங்கஷப ஶர்வு வசய்றம் உற்தத்றஷ றப்தடீு வசய்றக்குரண NAQDA 
உடணரண ஆய்வு. 
 
வதரறுப்ன அறகரரி: கனரறற . டி. டதல்னை. ஆர் ரஜதக்ச 

அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் ற்நர ற்றும் தனகரன குபங்கள் வதனம் ண்ிக்ஷகில் 
உள்பண. றல்னறன் அபரண ீன் குஞ்ணசுகள் NAQDA னெனம் ஆண்டுஶரறும் இந் 
ீர்த்க்குபங்கபில் ஷப்தில் இடப் தடுகறன்நண. NAQDA ின் னக்கற இணங்கபரக கட்னர ீன், ஶரகு, 
வதரடக்வகரண்ஷட, றரிகரல், ற்றும் பர்ப்னத் றனரப்திர உள்பண. இந் இணங்கபில் இனந்ட 16 
றல்னறன் குஞ்சுகபின் ற்நர ற்றும் தனகரன வரட்டிகபில் ஷகினப்ன வசய்ப்தட்டுள்பண. 
அர்கள் தன வட்ரிக் வரன் இனக்கு ஷத்டள்பணர் ன்நரறம் உற்தத்ற றகவும் குஷநண 
ண்ிக்ஷகிஶனஶ அஷடந்டள்பட. ணஶ இந் ஆரய்ச்சற NAQDA ின் ஶகரரிக்ஷகப் தடி 
டிஷக்கப்தட்டுள்பட. அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றல் இந் ீர்த்ஶக்கங்கள் ீன்திடிில் ஈடுதட்டு 
னகறன்நடடன் உவு ீன் பர்ப்ன பர்ச்சறக்கு என ல்ன ரய்ப்ன உள்பட. இந் ஆரய்ச்சறின் 
உினேடன் ரம் அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ற்நர குபங்கபின் 
உற்தத்றஷ அறகரிக்கனரம் ண இனக்கு ஷத்ஶரம். 

தாக்கங்கள்: 

 எவ்வரன வரட்டிிணடம் உற்தத்றஷ ீர்ரணித்ல். 
 எவ்வரன வரட்டிில் ஷப்தற்குறகவும் வதரனத்ரண ீன் இணங்கபின் ஶர்வு. 
 உற்தத்றஷ தரறக்கப்தடும் கரங்கபஷப கண்டுதிடித்ல். 
 ீன்திடி சனெகத்றன் ரழ்ரரத்ஷ ஶம்தடுத்டல். 

தற்சகாள்பப்தட்டடடிக்மககள் 

 இண்டு குபங்கள் ஆய்வுக்கரக ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர். (சூரிவ உி அசரங்க அறதர் 
திரிில் இனந்ட ண்டுவ, னஸ்னல்ன உி அசரங்க அறதர் திரிில் இனந்ட 
னனவன குபங்கறரகும்). 

 ண்டுவதகுறில் இனந்ட ந்ட ரறரிகறம் ற்றும் னனரவ வரட்டிகபில் 
இனந்ட ஆறு ரறரி இடங்கள் ஶர்வு வசய்ப்தட்டணர். 

 ரரந்ம் எவ்வரன குபத்டக்கும் ிஜம் ஶற்வகரண்டு எவ்வரன குபங்கபிறம் உள்ப 
எவ்வரன ரறரிஷபடங்கபில் ீரின் ம் கண்கரிக்கப்தட்டண. 
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முடிவுகள் 

ஶசரஷணஅபவுனக்கபின்கஷந் எட்சறசன் அறன கர இல்ன, கடத்ரறு, ீர் வப்தறஷன, வசச்சற 
ட்டுஆ அபடீு, ினங்கு திபந்ன்கள் ற்றும் ர திபரந்ன் அடர்த்ற ன்தண ஆய்வு 
வசய்ப்தட்டண. இண்டு குபங்கபிணடம் எவ்வரன பங்கபிறம் ண்ரீின் வதபீக இசரண 
அபவுனக்கபின் சரசரி றப்னகள் கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பண. தச்ஷச அபவுகறம் ற்றும் ர 
திபரந்ன்கபின் அபவு, ண் அபவுகபின் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டண. 

அபவுருக்கள் இடம் R1 இடம் R2 இடம் R3 இடம் R4 இடம் R5 
கஷ. எட் (mg/l) 6.15 6.19 6.16 6.18 6.12 
அறன கர 7.98 7.93 8.02 8.06 8.07 
வப்த Tw  (C0) 29.05 28.81 28.63 28.57 28.52 
வசச்சற ட்டு ஆ(cm) 31.8 32 33.75 31.25 31.87 
EC (µs cm-1) 211.68 210.30 210.82 211.4 212.3 
தச்ஷசம்      

 
அட்டஷ 4.6.2.1: ன்டுகன குபத்றன்5 இடங்கபின் வதபீக இசரண அபவுனக்கபின் சரசரி 
றப்னகள். 

அபவுருக்கள் இடம் M1 இடம் M2 இடம்  M3 இடம் M4 இடம் M5 இடம் M6 
கஷ. எட் (mg/l) 6.14 5.35 5.42 6.18 5.27 5.94 
அறன கர 7.5 6.46 6.46 7.53 6.58 7.5 
வப்த Tw  (C0) 29.56 21.57 25.55 29.67 26.02 29.7 
வசச்சற ட்டு 
ஆ(cm) 

67.5 68.12 61.87 66.25 77.56 90.83 

EC (µs cm-1) 515.01 491.03 355.76 406.68 420.75 444.9 
தச்ஷசம்       

 
அட்டஷ 4.6.2.2: னனவ குபத்றன்6 இடங்கபின் வதபீக இசரண அபவுனக்கபின் சரசரி 
றப்னகள். 

சபிப்தாடு: 

றஷனரணீன்பர்ப்திஷண ிசரிகறக்கு ஊக்குித்ல். 

னன்ஶணற்நம் (%), உடற் 75%    றற 80% 

கட்டுப்தாடுகள் 

 ரகணங்கள் தற்நரக்குஷந 
 NAQDA இனந்ட றர்தரர்க்கப்தட்ட ஆவு கறஷடக்கில்ஷன ணிறம் ரம் இண்டு 

வரட்டிகபின் உற்தத்றிஷண அபிட னடினேரணட. 
 றநரஷன அபிடும் கனி இல்னரரல் ரறரிகள் ஆரய்ற்கரண கஷ்டங்கள் . 

தகுி 4.6.3: 

சகாய்-சகண்மட சபி பர்ப்பு முமநக்காண ீன் உவு உற்தத்ிக்காக ீர்த்தக்கங்கபில் 
உள்ப ீன்கமப தன்தடுத்ி குமநந் சசனில் அதிிருத்ி சசய்ல். 

வதரறுப்தரணஅறகரரிகள்: டி.  அடஶகரன, ஆர் ீசறங்க 
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இனங்ஷக ீர்த்ஶக்கங்கள் சறநற உள்ரட்டு ீன் இணங்கள் அறகரக வகரண்டண(Amblypharyngodon 
melettinus, Puntius chola, P. dorsalis, P. filamentosus, Rasbora daniconius, Hyporhamphus 
limbatusனனறண) தக்கர உள்பண. ணினும் இந் சறநற ீன் ஷககள் குஷநரண சந்ஷ 

ற்றும் குஷநரண டேகர்ஶரர் கரரக ணி டேகர்வுக்கு தன்தடுத் னடிரட. சீதத்ற 
ஆய்வுகபின் தடி இந் சறநற அபினரண ீன் இணங்கபிஷண தன்தடுத்ற குஷநந் வசனில் 
சத்ரண ீன் உவுகபின் உற்தத்ற றநஷணக் கரட்டுகறன்நண. இன் ஶரக்கரக குஷநந் வசனில் 
சத்ரண ீன் உவு உனரக்கத்டக்கரக ீர்த்ஶக்கங்கபில்வகௌர ீன் பங்கஷப 
தன்தடுத்டன் னெனம் வகரய்-வகண்ஷட வபிஶ பர்ப்ன னஷநக்கு தன்தடுத்டரகும்.. 

தாக்கங்கள் 

 ீன் உஷ உற்தத்ற வசய் ீர்த்ஶக்கங்கபில் உள்ப சறநற ீன் இணங்கஷப 
தன்தடுத்றன்ஶகரி-வகண்ஷடின் வபிஶ பர்ப்ன னஷநஷ உனரக்கல். 

 குஷநந் வசனில்சத்ரண ீன் உிஷண ஶகரி-வகண்ஷட வபிஶ பர்ர்ப்னக்கு 
உனரக்குல். 

தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

 வகரி-வகண்ஷட உவு ஶசரஷணகறக்கரகவகரங்கறரீட் வரட்டிகள் ரரித்ல் 
 வகரங்கறரீட் வரட்டிகறக்கு ண்ரீ் குரய் னஷந றர்ம் 
 வகரங்கறரீட் வரட்டிகபில் ஶகரி-வகண்ஷட குஞ்சுகள் ஷப்தினறடுல் 
 வகரங்கறரீட் வரட்டிகபில் ண்ரீ்  கண்கரிப்ன 
 இபம் ஷசப்திவணரய்ட் ீன் உவு ரரித்ல் 
 ஶசரஷண ீன் உவுகள் ரரித்ல் 
 ஶகரி-வகண்ஷட குஞ்சுகறக்கரண ீன் உவு ஶசரஷணகள் 
 ஶகரி-வகண்ஷட குஞ்சுகறக்கரண ஶரய் சறகறச்ஷச 
 ஶசகரிப்ன ற்றும் வு ற்றுல் 
 ீன் ீணின் தகுப்தரய்வு 
 வு தகுப்தரய்வு னன்ஶணற்நம்  

முடிவுகள் 

ஶசரஷணகள் குபங்கபில் ீர்த்  அபவுகள் ஶகரி-வகண்ஷட பர்ப்னக்கரண ற்ந ம்னகபில் 
உள்பரக இனந்ண. ீரின் வப்தறஷனரணட 26.7 - 32.0 0C ஆகவும், (சரசரி± SD 28.67 ± 1.58), 
அறனகர இல்தரணட 6.26 இனறனந்ட 9.43 mgl -1ஷனேம்(சரசரி± SD 7.87± 0.63), கஷந் எட்சறசன் 1.69 
இனறனந்ட 9.36 mgl -1ஷ (சரசரி± SD 4.61± 1.25),வரத் கரத்ன்ஷ 96.0 இனறனந்ட 316.0 mgl -1 ஆகவும் 
(சரசரி± SD 168.04 ± 55.85) ற்றூம் கடிணன்ஷரணட 68.0 இனறனந்ட 256.0 mgl -1 ஷனேம்(சரசரி± SD 
126.98± 32.76) (அட்டஷ 4.6.3.1). ீன் பர்ப்ன வு தகுப்தரய்வு ஷடனஷநில் உள்பண. 

 சப்த. 
0C 

pH DO 

mgl-1 

காத்ன்ம 

mgl-1 

கடிணத்ன்ம 

mgl-1 

குமந 26.7 6.26 1.69 96.0 68.0 

கூடி 32.0 9.43 9.36 316.0 256.0 

சாசரி 28.67 7.87 4.61 168.04 126.98 

SD 1.58 0.63 1.25 55.85 32.76 

அட்டஷ 4.6.3.1: ஶசரஷணக்கரண ண் வரட்டிகபில் ண்ரீ்த் த்றன் வு 

னன்ஶணற்நம்: உடல்: 85% றற: 100% 
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சபிீடு: 

ஶகரி-வகண்ஷட வபிஶ பர்ப்ன னஷநக்கரண வசனவு குஷநந் சறநற ஷசப்திரிணிட் சரர்ந் ீன் 
உவு சூத்றங்கள் உனரக்கல் 

கட்டுப்தாடுகள்: 

 ீன் குஞ்சுகஷப வதந னடிரல் ஶதரணன் கரரக றட்டறட்டதடி 2014 ரர்ச்சறல் னல் 
ஶசரஷணஷ வரடங்கனடிில்ஷன. வ்ரவநணினும், ஜழஷன 2014 ல் உவு 
ஶசரஷணகள் வரடங்கப்தட்டண. 

 ரரில் சரிரண ீன் உவு தப்தடுத்டம் சறகள் ற்றும் ீன் உவு தரிஶசரஷண 
சறகள் இல்னரஷ. 

தகுி 4.6.4: 

சனெகங்கபின் தங்கு வகரள்பறடன் ரபரக கபிண் குறகபில் கறரப்னந ீன்பர்ப்ன பர்ச்சறக்கு 
றகச்சரிரண வரறல்டேட்தம் என்ஷந ங்குல் 
 
வதரறுப்தரண அறகரரி: ம்.ச்.ஸ் ஆரித்ண 

ஷகிடப்தட்ட கபிண் குறகஷப ஶறு ந் திஷனேம் வசய் தன்தடுத்ில்ஷன, ஷ ீர் 
றப்தப்தட்ட றஷனில் கரப்தடுரல் குறகஷப சுற்நறனே ரறேம் க்கறக்கு சுற்றுச்சூல் 
சறக்கல்கஷப உனரக்கறனேள்பட. 

இனப்தினும் இந் கபிண் குறகஷப ற்ந கரல்ஷட பர்ப்ன டடிக்ஷககஷப எனங்கறஷத்ட 
உள்ரட்டு ீன்பர்ப்னக்கபஎ ஊக்குிக்கவும் ற்றும் குறகபின் அனகறல் ரறேம் சனெகம் உள்ரட்டு 
ீன் டேகர்வுகஷப அறகரிக்க தன்தடுத்டகறன்நணர்.  ணினும் இட ஶதரன்ந டடிக்ஷக சுவரறல் 
ஷடனஷநிஶனஶ உள்பட. கட்டப்தட்ட கூண்டு ற்றும் கூண்டு பர்ப்ன ஶதரன்ந தல்ஶறு 
ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகள் உவு ீன் உற்தத்ற ற்றும் இபம் ீன் குஞ்சுகள் ஶதரன்நண 
ரரிப்னகறக்கு ண அங்கு தன்தடுத் னடினேம். 

ரரின் இந் ஆய்வு கண்டுதிடிப்தரணட இந் ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகள் ற்றும் ீன் உவு 
ரரித்ல் வரறல்டேட்தரணட னன்ஶணரடித் றட்டம் ஊக்குித்ல் னெனம் சனெகத்டக்கு தப்தப்தட 
ஶண்டும். 

 
உன.4.6.4.1. இந் னன்ஶணரடி றட்டத்றல் தன்தடுத்ப்தட்ட கபிண் குறகள் 

குநிக்தகாள் 

இந் தன்தடுத்ர பரண கபிண் குறகபில் ீன் பர்ப்ன னெனம் இனரதரண 
டடிக்ஷககறக்கரக ிசரிகறக்கு தன திற்சறகள் னெனம் சனெகத்றல் அநறவுகஷப தப்னல். 
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ரபரண கபிண் குறகபில் உள்ப கூண்டுகபில் இபம் ினறகபினறனந்ட வதரி ினறகள் ஆகும் 
ஷ இநரல் கறவுகள் உவுகபரக வகரண்டு றனரப்திர ீன்கபின் 
ிஷபவுகஷபதடித்ல்.(தரிஶசரஷண 1) 
ரபரண கபிண் குறகபில் கூண்டுகபில் இநரல் கறவுகள் உவுகஷபஇஷத்னறன் 
றனரப்திரீனுடணரண ிஷபவு (ஶசரஷண-2) 
ரட்ட கஷபகஷப என னம் ஆரரக வகரண்ட ீரில்ப உவு உனரக்கனறன் ஆய்வு 
(ஆய்வு கூட ஶசரஷண) 
 
தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள்  

கட்டரஷண தகுறில் இண்டு கபிண் குறகஷப இந் னன்ஶணரடிறட்டத்றஷண வரடங்க ஶர்வு 
வசய்ப்தட்டணர். (உஷப்தரபிகள், உரிஷரபர்கள், ஶதரக்குத்ரபரர்கள் ஶதரன்ஶநரனக்கு) கபிண் 
குறகபில் ீன் பர்க்கப்தட னடினேம் ண ிபக்கப்தட்டு பர்ப்ன சனெகம், கட்டரண, வதரனவ்னரஷண 
சனெகத்டக்கு தன தரடசரஷன திற்சறகள் ங்கப்தட்டு "கனத்ட" ன்ந என சனெகத்றஷண 
உனரக்கறஶணரம்.இனதத்ற இண்டு ஆண்கறம் ற்றும் 3 வதண்கள் உறுப்திணர்கஷப இந் சனெகத்றல் 
வகரண்டரகும். இர்கள் (1) கூண்டில் பர்ப்ன (Oreochromis niloticus) றனரப்திர உவு ீன் (2) 
ினறகள் வதறுற்கரண பர்ப்ன (3) உவுக்கரண இந்றர, சலணர வகரண்ஷட பர்ப்னக்கரண கூண்டு 
(4) ன்ணரீ் இநரல் பர்ப்ன ஶதரன்நண பர்ப்னக்கஷப வசய்ஷக தண் ிடப்தட்டணர்.  ஆநரிம் 
ன்ணரீ் இநரல் குஞ்சுகள் 2 கபிண் குறகபிறம்ஷப்தினறடப்தட்டண. 

ஶறம் "இறேஷ ஷன" ிஷண தன்தடுத்றனன்ன ஷகினப்ன வசய்ப்தட்ட ீன்கஷப திடிக்க தன 
கபிண் குறகபில் சனெகத்றல் இனந்ட என ஶகரரிக்ஷக றேந்ன் கரரக 
அநறனகப்தடுத்ப்தட்டட. 

ஶறம் உவுக்கரண றனரப்திர ீன் பர்ப்ன ற்றும் ினற உற்தத்றக்கரக இநரல் கறவுகஷப 
உவு தரர்த்ரக தன்தடுத்ற ீடித்ட இஷனவதறும் தன்தரட்ஷட ஶசரறக்கஇந் டடிக்ஷககள் 
2 ஆரய்ச்சற தரிஶசரஷணகபரகஶற்வகரள்பப்தட்டண. உவு ீன் பர்ப்னக்கு தன்தடுத்ற 
றனரப்திரக்கஷப அறுஷட வசய் கபிண் குறகஷப தகுறில் கடும் ஷ ற்றும் 
வள்பப்வதனக்கு ற்தட்டன் கரரக டிசம்தர்ரம் வசய் னடிில்ஷன. 

இநரல் கறவுகபிஷண உவுப் தரர்த்ரக (SWM) தன்தடுத்ற னென்று உவுகள் ரரிக்கப்தட்டண. 
ன ங்கறரக (உவு- A) ற்றும் SWM இற்கு தறலீடரக ஶசரர அஷ உஷ வகரண்ட 
(உவு ‟ B) அத்டடன் உள்ரட்டு ீன் உரக (உரவு ‟ C) ரணடறனரப்திர ினறகஷபக் 
வகரண்டு2 ஶசரஷண வசய்ப்தட்டண. 

னென்று உவுக்குரண உற்தத்ற வசனவுகள் னொ.37.00/கற.கற, னொ.68.00 / கற.கற, ற்றும் னொ.67.00 ஆக உவு 
A,B, ற்றும் C னஷநஶ கரப்தட்டண. 

ரத்டக் கஷபரணட என ீர்ரழ் ரரகும் இட இனங்ஷகில் வல் ல்கள் ற்றும் தன ீர் 
றஷனகபிறம் பனம் ன்ஷ வகரண்டுள்பட. இந் சறன்ண ரரணட னம் (உனர் ஷட 
அடிப்தஷடில் இல் 43%) வகரண்ட என னம் றஷநந் வதரனபரக ீன் உவுகஷப உனரக்க 
தன்தடுத் னடினேம். 10% 20% ற்றும் 30% ஶதரன்ந அபில் ரத்ட கஷபகஷப தன்தடுத்ற 
றனரப்தி ீன் உவு (25% னம்) வசய்ல் சரத்றரகும். 

 

முடிவுகள் 

இனதத்ற இண்டு ஆண்கள் ற்றும் 3 வதண்கறம் இந் ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகள் சம்தந்ரக 
திற்சற ங்கப்தட்ட்டர்கபரர். தின்னரறு திற்சறகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
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திற்சறகள் திற்சற வதற்ந தர்கபின் 
-ஷக 

1.கூண்டு ரரிப்ன -02 திற்சறகள் 22 
2.றவு ரரிப்ன -01 திற்சறகள் 12 
3. கூண்டு றனத்றஷப்ன-04 திற்சறகள் 15 
4. கூண்டு அஷத்ல் 12 
5. ீன் ஷப்தினறடல், அறுஷட 10 

 

 
உன 4.6.4.2. சரிரண ீன் குஞ்சுகஷப ஷப்தினறடும் னஷந (அ) ற்றும் ஷக ஶர்வு (ஆ) 

 
உன4.6.4.3. "இறேஷ ஷன"ரணட சனெகத்றணரல் ரரிக்கப்தட்டட (அ) உவு ரரிப்ஷத கற்நல் 
(ஆ) 

இன கபிண் குறகபில் ஷகினப்ன வசய்ப்தட்ட ன்ணரீ் இநரல்கபரணட 3 ரங்கள் னடிசறல் 3 
அங்குனஶ பர்ந்ட கரப்தட்டரல் அற்ஷந திடிக்க கடிணரககரப்தட்டட. 

இன தரிஶசரஷணகபரணட குஷநந் வசனில் றனரப்திர ீன் உவுகஷப கண்டுதிடிக்க கபிண் 
குறகபில் உள்ப கூண்டுகபில் ஶற்வகரள்பப்தட்டண 

றனரதிர ினற பர்ப்ன னஷநில், இறுற ீபம் 6-8 வச.ற ஆகவும் ிரிந்றனந்டடன் இறுற ஷட 
9-11 கற ஆக ிரிந்றனந்ட. ீன்கபரணட இந் 3 ஷகரண உவுகபிறம் எஶ ரறரிரண 
பர்ச்சறஷ வதற்றுள்பண. எவ்வரன கூண்டிறம் உிர்ரழ் றநணரணட 90% -100% ஆக இனந்ட. 
ஶரய்கள் ற்றும் வபி எட்டுண்ிகள் அல்னட ரல் அறேகல் ஶதரன்நண ீன்கபின் உடனறல் 
கரப்தடில்ஷன. இந் 3 ீன் உவுகஷபனேம்ீன்கபரணட றகவும் ஶதரஷசனேடன் உண்டண. 

றனரதிர உவு ீன் பர்ப்ன னஷநில், இந் 3 ீன் உவுகஷபனேம்ீன்கபரணட றகவும் 
ஶதரஷசனேடன் உண்டண.இந் 3 ஜழன் ஷகரண உண் ீன் பர்ச்சற றர்தரர்த் அபவு 
இனக்கில்ஷன. 58 ரட்கறக்கு திநகு ீன்கபின் ீபம் 10-15 வச.ற ஆக இனந்ட. ீன் றகவும் 
ஆஶரக்கறரணரக இனந்டடன் வபி ீன் எட்டுண்ிகள் அல்னட ரல் அறேகல் னனறண 
கரப்தடில்ஷன. 
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ாத்துக் கமபகலக்காண தசாமண 

சரசரி உடல் ஷட (WG) ற்றும் சரசரி றணசரி பர்ச்சற (% ADG) ஶதரன்நண றனரதிரில் 
(Oreochromis niloticus)வகரடுக்கப்தட்ட 4 ஷகரண உவுகபிறம் கிசரக ஶறுதரடுகள் இல்ஷன 
ணிறம்10% கரய்ந் தகுறகள் வகரண்ட உஷ கண்ரடி கூண்டில் பர்த் ஶதரட உர்ந் 
றப்னகஷப அரட 0,9658கறரம், 1,6097 கறரம்/ரள் ண தறவு வசய்ப்தட்டுள்பண.ரர்க்கண்ரடி 
வரட்டிகபில் பர்க்கப்தட்ட ீன்கறம் அஶ னடிவுகஷபஶ வகரடுத்ண. றனப்திரக்கபின்சரசரி 
ஷட அறகரிப்ன (WG) ற்றும் அன்நரட சரசரி பர்ச்சற (% ADG) ரணட 10% ரத்டக்க் கஷபகஷபக் 
வகரண்டு ஊட்டப்தட்ட ீன் உவுகபில் 3.3919 கறரம் ற்றும் 4.8455 (கறரம்/ரள்) ஆக இனந்ண. 

முடிவு 

ரபரண கபிண் குறகள் வற்நறகரக ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகறக்கரக தன்தடுத் னடினேம். 
கூண்டுகள் பர்ப்ன ீன் ஶதரன்று அறுஷடகபின்ஶதரட ந் திச்சஷணனேம் இல்ஷன. அன்தடி, 
கூண்டு பர்ப்னக்ஷப ிட கபிண் குறகபில் பர்ப்ன னஷநின் னெனம் அறக னரதம் ஈட்ட 
னடினேம். 

இநரல் கறவுகஷப வகரண்ட உவு (ீன்-), கறவு இநரல் உின் என தகுறக்கு தறலீடரக 
ஶசரர உவு வகரண்ட உவு (ீன்-தி) ற்றும் கறவு இநரல் உின் என தகுறக்கு தறலீடரக 
உள்றெர் கனரட்டுத்டெள் (ீன்-சற) ஶதரன்நற்ஷந தன்தடுத்றினற உற்தத்ற ற்றும் உவு ீன் 
பர்ப்ன னஷநகறக்கு தன்தடுத்ப்தட்டண. 

கூண்டின் பர்ப்தற்கரக னக்கறரக உவு ங்கும் னஷந அசறம் ன்தணரல், குஷநந் 
வசனவு வகரண்ட ீன்- (னொ.37.00) ஆணட கூண்டுகபில் ினறகள் உற்தத்ற ற்றும் உவு ீன் 
பர்ப்னகறக்கு தன்தடுத்னரம். ரத்டக் கஷபகபின் டெள் ஶசர்த்ட உனரக்கற அரட 10%, 20% 
அல்னட 30% அடிப்தஷடில் றனரப்திர பர்ப்னகறக்கரக வசய்ப்தடும். 

தரிந்துமகள் 

ிஷன குஷநந் இந் ீன் உவு (ீன்-) தன்தடுத்ற கூண்டுகபில் பரர்க்கப்தட்ட ினறகஷப 
(சறநற அபவு) கஷப தன்தடுத்டரல் னொ.2.00 / சறநற ினறகள் ன்ந ிஷனக்கு NAQDA 
றஷனங்கபில் இனந்ட ரங்கற ிடனறகஷப ிட இனரதம் உள்பட ணனரம். ினறகுஞ்சுகள் 
(சறநற அபவு) கஷப ிட வதரி குஞ்சுகபின் அபரணட ஶதரக்குத்றன் ஶதரட அறகரக வகரண்டு 
வசல்னனரம் ன்தரல் ஶதரக்குத்ட வசனவுகஷப குஷநக்க னடினேம் அத்டடன் ஶதரக்குத்டடணரண 
ீன் இநப்ன இந் வசல்தரட்டில் என்றுஶில்ஷன. 

 அர்கள் (Backo ஶதரன்ந) இந்றங்கபிஷண தன்தடுத்ற கூண்டு பரர்ப்னக்கரக கபிண் குறகஷப 
ரர் வசய்ற்கரக அனுற வபிிடும் வதரறுப்ன னிில் சுங்கங்கறக்கரண இனங்ஷக 
திகத்டடன் ஶஷன வசய் ஶஷரடடன் சனெகத்டக்கரண உிரகவும் அஷனேம். 

சபிீடு 

ஷகிடப்தட்ட கபிண் குறகபில் ீன் பர்ப்ன தற்நற திற்சறகஷபசனெகங்கறக்கு ங்கல் 

சனெகம் சரர்ந் ீன் பர்ப்ன ஷடனஷநகறக்கரக னென்று குஷநந் வசனில் ீன் உவுக்கரண 
சூத்றத்ஷ ங்கல். 

னன்ஶணற்நம்: உடல்: 100% றற:100% 

சிநப்பு குநிப்பு 

இந் னன்ஶணரடி றட்டத்டக்கு ஶஷரண கூண்டுகள் கடற்வநரறல் அஷச்சறன், ம்த ரகர 
சஷதிணரல் ங்கப்தட்டணரல்கூண்டுகள் றப்திடப்தட்ட வசனிணம் ிரிரக்கப்தடில்ஷன. 
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கட்டுப்தாடுகள் 

„ திரபர்கள் தற்நரக்குஷந 

„ றட்டறடப்தட்ட றகறில் ரகணம் இல்னரஷ 

தகுி 4.6.5.: 

அம்தரந்ஶரட்ஷட, ரத்ஷந ற்றும் கறத்டஷந ரட்டங்கபில் ீடித்ட றஷனத வதறும் ீன் 
பர்ப்ன ற்றும் ீர் இநரல் பர்ப்ன னெனம் கறரப்னந ரழ்ரர அதிினத்ற வசய்ல். 
 
வதரறுப்தரண அறகரரிஶக.டதல்னை.ஆர்.ஆர் அீ 

தாக்கங்கள் 

 கறரப்னநங்கபில் ீன்பர்ப்னடணரண ீன் உற்தத்றஷ அறகரிக்க. 
 கறரப்னந சனெகத்றல் னரணத்றஷண அறகரிப்தற்கரண அநறனகம். 
 கறரப்னந தகுறகபில் ன்ணரீ் இநரல் பர்ப்ன னஷநஷ அநறனகப்தடுத்ல். 

தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

 ண்ரீ்த்  அபவுனக்கபின் கண்கரிப்ன. 
 ீன் / இநரல்கபின் பர்ச்சற வசல்றநன்கண்கரிப்ன. 
 பகுபங்கஷப பப்தடுத்ல். 
 ீன் உரவுகஷப ரரக்குடடன் ன்ணரீ் இநரல்கறக்கு உண்க் வகரடுத்ல். 

முடிவுகள் 

 இந் ஆய்ரணட இரட்ச ன்ணரீ் இநரல்கறக்கு(Macrobrachium rosenbergii)ற்றும் ன்ணரீ் 
இநரல்கபின் ஆம்த ஷடரணட 0,017 ± 0,009 கறரம் ஆக இனந்டடன் இந் ஆய்வு 7 
ரங்கறக்கு ீடித்ட. 
 

 
அட்டஷ 4.6.5.1.ஆய்வு கரனத்றல் குபங்கபில் ீர்  அபவுகள் றப்னகள் ல்ஷனகள். 

வவ்ஶறு ஶவனறேத்டக்கள் வகரண்ட அஶ ரிஷசில் உள்ப சரசரி றப்தடீுகள் 

எனனக்வகரனர்(p< 0.05) கிசரக ித்றரசத்ஷ வகரண்டுள்பண. 

அபவுருக்கள் சிகிச்மசகள் 

T1 T2 T3 T4 

ீர் சப்திமன 
(0C) 

30.20a ± 0.05 

 

30.50a ± 0.08 30.50a ± 0.06 30.70a ± 0.05 

PH 8.10a ±0.02 8.05a ± 0.05 8.30a ± 0.02 8.41a ± 0.03 

கமந் ஒட்சிசன் 
(mg/l) 

5.60a ± 0.09 5.67a ± 0..04 5.09a ±0.05 5.54a ± 0.04 

காத்ன்ம (mg/l) 117.00a ± 1.4 133.00a ± 2.37 127.50a ± 1.43 141.00a ± 2.12 

கடிணன்ம (mg/l) 214.50a ± 1.19 
 

225.00a ± 2.37 221.00a ± 3.08 207.00a ± 2.97 

சசச்சி ஆபம் (cm) 27.50a ± 1.25 
 

27.50a ±1.43. 32.50a ±2.10 30.50a ± 1.48 
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பரர்ப்னக் கரனத்றல் உிர்ரழ் ிகறம் ன்ணரீ் இநரல்கறக்கு 60% இனந்ட 70% ஆக 
கரப்தட்டடடன் ற்றும் ன்ணரீ் இநரல் ணிப்தட்ட சரசரி ஷடரக 40 கறரம் இனறனந்ட 50 
கறரரக கப்தட்டட. 

சபிப்தாடுகள் 

„ ன்ணரீ் இநரல் பர்ப்னக்கரக குஷநந் கட்ட ீன் உவுகஷப அநறனகம் வசய்ல்ன. 

„ஷகிடப்தட்ட குபங்கஷப ீன் பர்ப்திற்கரக ரரிப்ன வசய்றம், பப்தடுத்றம். 
னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:80% றற: 85%, 

கட்டுப்தாடுகள் 

„கப வபி திகபிறக்கரக ரகணம் இல்னரஷ 

„ உனர்ந் கரனத்றல், அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றல் உள்ப குபங்கபில் ஶதரடரண ண்ரீ் 
தற்நரக்குஷந. 

„ ஆய்க உதகங்கள் ஶதரரஷ. 

திரிவு மூனம் மகாபப்தட்ட சபி ிட்டங்கள் 

„ தரர் ரீஃப் கடல் சரனம் (BRMS) டரதிினத்ற றநன், ிறப்னர்வு றேச்சற ற்றும் 
இக்கப்தரட்டுடணரண ஷனனஷந றப்தடீு. 

„ ன்ணரர் ஷபகுடரில் ரறேம் பங்கள்: ிறப்னர்வுகஷப அறகரிக்கவும் ற்றும் தரடகரப்ன 
வகரள்ஷககஷப குக்கும் னகரகவும் னக்கற இணங்கள் ற்றும் ரழ்ிடங்கபின் றப்தடீு. 

„ னத்பம் கபப்தில்சனெகம் சரர்ந் கரட்டி பர்ப்ன அதிினத்ற 

„ "றிவகு” றட்டத்றன் கலழ் இனங்ஷகில் 06 ரட்டங்கபில், அனங்கர ீன் வரறறக்கரண ீன் 
உவு பர்ச்சற. 

ிஸ்ரிப்பு தி / தசமகள் 

ீர்ாழ் அனங்கா சாில் 

„ அனங்கர ீன் பர்ப்ன, தரிிடல் னஷநனேம்தற்நற என ர திற்சற 2014. 

„அனங்கர ீன் ிசரிகறக்கு ங்கLin ஶகரரிக்ின் ஶதரில் ீன் ஶரய்கள் தற்நற கல் ற்றும் 
றனஷநகள் ங்கப்தட்டண. 

„ 24 ப்ல் 2014 ம் றகற ீர் உிரிண பர்ப்ன, கடற்வநரறல், ீரில் ப 11 ம் ட்ட திரிின் 
அரட னயளனு தல்கஷனக்ககரர்கறக்கு ஷடனஷந திற்சற ஶற்வகரள்பப்தட்டட. 

„ வன் ரகர சஷத ற்தரடு வற்கு ரகரத்றல் தங்குதற்நறர்கறக்கரண, வசப்டம்தர் 2014 இன் 
17-19 ம் றகறகபில் அனங்கர ீன் பர்ப்ன, இணப்வதனக்க ற்றும் ஶரய் ஶனரண்ஷ திற்சற. 

„ வன் ரகர சஷத ற்தரடு வற்கு ரகரத்றல் தங்குதற்நறர்கறக்கரண, ம்தர் 2014 3-5ம் 
றகறகபில் அனங்கர ீன் பர்ப்ன, இணப்வதனக்க ற்றும் ஶரய் ஶனரண்ஷ திற்சற. 

„ 23 ஆகஸ்ட் 2014 ம் றகறன்று இனங்ஷக ிக சங்கம் ற்தரடு வசய் கரனற ரட்டத்றல் ரர 
திஶச ஆரய்ச்சற றஷனரண வகஷில் ஷடவதற்ந 30 சறநற அபினரண ிசரிகறக்கு 
அனங்கர ீன் பர்ப்னற்றும் ஶரய் ஶனரண்ஷ தற்நற என ரள் திற்சற றட்டம். 
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„ீனிரிண பர்ப்ன திரிவு, ஷனஷ அறனகம், ரரிறம், கஶடரல்கஶன தி.ஆ.ற. ற்றும் வகஷ 
தி.ஆ. றஷனத்றறம் தரடசரஷன ரரர்கறக்கரண இநரல் பர்ப்ன, அனங்கர ீன் பர்ப்ன, 
உள்ரட்டு ீன் இணங்கள் தற்நறகல்கஷப ங்குல் 

„ கறத்டஷந ரட்டத்றல் அனங்கர ீன் பர்ப்ன சங்கத்றணணரல் ிரர ப ஷம் ‟ 
தண்டரகில் 30.03.2014"வரட்டிில் ீன்கள்பர்ப்ன" சம்தந்ரண என ரள் ிறப்னர்வு 
றகழ்ச்சறடத்ப்தட்டட. 

„ டெண்டுனஷந இணப்வதனக்க னஷநில் ஈடுதடும் அனங்கர ீன் ிசரிகறக்கு கல் ற்றும் 
றனஷநகஷப அர்கபின் ஶகரரிக்ஷகின் ஶதரில்ங்கப்தட்டண. 

„ வன் ரகரத்றன் அனங்கர ீன் பர்ப்ன சம்தந்ரக ற ஶடுதர்கறக்கு க்கள் 
ஆஶனரசஷண ஶசஷ 

„ற்றுற அதிினத்றச் சஷதிணரல் ற்தரடு வசய்ப்தட்ட AQUARAMA சர்ஶச ீன் ஶதரட்டி 
தங்ஶகற்தரபர்கள் ஶர்வுக் குறேரக தங்ஶகற்நல். 

„Citigardens ணிரர் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட கம்தணிின் ஶகரரிக்ஷகின் தடி அனங்கர ீன் ற்றும் 
உவு ீன் பர்ப்தில் "biowish" உிரில் ஊக்கறஅஷப்னகபின்ஊக்கம் ற்றும் சறஷனஷ 
ஶசரறத்ல்; 

கடனட்மட பர்ப்பு 

„ 02 ஜணரி 2014 அன்று தரடகரப்ன ற்றும் க அதிினத்ற அஷச்சறன் னெனம் ஶகரரிக்ஷகின் 
ஶதரில் ரர அறகரரிகள் "கறன்சறi ‟ னங்குடர தகுறில் என கடனட்ஷட தண்ஷ அஷக்க 
அனுற" சம்தந்ரண அரணிப்னகள் ங்கப்தட்டண. 

„ "கடனட்ஷட ிசரம்" தற்நற ிறப்னர்வு றகழ்ச்சற தரனக்குடர னணி அந்ஶரணிரர் ீன்திடி 
சங்கத்றன் 19 தங்ஶகற்தரபர்கள்கறக்கு 12 ஶ 2014, அன்று டத்ப்தட்டட. 

ன்ணரீ் இநால் / உவு ீன் பர்ப்பு 

 கறத்டஷந ரட்டத்றல் ரன்கு ீர்த்ஶக்கங்கபில் னற ீர் இநரல் ிஷகள் 
ஷப்தினறடப்தட்டண 

 31 எக்ஶடரதர் 2014 ம் றகற ங்கரஷன உி அசரங்க அறதர் அறனகத்றன் றற உி 
வகரண்டு அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் ரவல்ன குபத்றல் 60,000 Macrobrachiumகுடம்திகள் 
ஷகினப்ன வசய்ப்தட்டண. 

ீன்பர்ப்பு சுகாா முகாமத்தும் 

 றடீர் ீன்இநப்ன சம்தந்ரக ிசரஷகள் ஶசஷகள். இண்டு ிசரஷகள் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண ற்றும் அநறக்ஷககள் சர்ப்திக்கப்தட்டண. 

 ீன் பர்ப்ன ற்றும் அனங்கர ீன் வரறல் னரினேம் க்கறக்கு ஶரய் றஷனஷகள், 
சறகறச்ஷச டடிக்ஷககள் தற்நற அநறவுகஷப தப்னல். 

 கரனற தகுறில் ீன் இநப்ன சம்தம் குநறத்ட ிசரஷ வசய்றடன், கரனற ீர்ப்தரசண 
றஷக்கபத்றன் ஶகரரிக்ஷகின் தடி அநறக்ஷக சர்ப்திக்கப்தட்டட. 

 ஶரய் ீன் ரறரிகபின் தகுப்தரய்வு ற்றும் ஶரனேற்ந ீன்கறக்கரண சறகறச்ஷசகள் ஶதரன்நண 
வன் ரகரத்றல் ீன் பர்ப்தரபர்கபிணரல் (19 ரறரிகள்) சர்ப்திக்கப்தட்டற்கரண 
அநறக்ஷக. 

 ஶரய் ீன் ரறரிகபின் தகுப்தரய்வு ற்றும் ஶரனேற்ந ீன்கறக்கரண சறகறச்ஷசகள் ஶதரன்நண 
ீன் பர்ப்தரபர்கபிணரல் (05 ரறரிகள்) சர்ப்திக்கப்தட்டற்கரண அநறக்ஷக. 
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 கறத்டஷந ரட்டத்றல் அனங்கர ீன் பர்ப்ன சங்கத்றணணரல் ிரர ப ஷம் ‟ 
தண்டரகில் 20.09.2014 "ீன் எட்டுண்ிகள் ற்றும் சறகறச்ஷச அஷடரபம் கரடல்" 
சம்தந்ரண என ரள் ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறடத்ப்தட்டட . 

 வள்ஷப னள்பி ஶரய் ஶரய் சம்தந்ரண ஆய்க அபடீ்டு றட்டம் வரடங்கப்தட்டட. 
 WSSV ிஷண கண்டுதிடிக்கும் னஷநக்கரக குஷநந் வசனவுகபில் ஶசரஷண கறட் 

அநறனகப்தடுத்டம் வசல்னஷநரணட SLADA ின் ஶகரரிக்ஷகின் தடி வரடங்கப்தட்டட 

தாதுகாப்பு ற்றும் சுற்றுச் சூல் ிப்தீட்டு தசமகள் 

 உஸ்வ கல்றரிின் 50 ரர்கள்; வகரவடல்ன கல்றரி -அம்தரந்ஶரட்ஷடின் - 47 
ரர்கள், இரகுன கல்றரி ரத்ஷந - 87 ரர்கள்; இரகுன கல்றரி ரத்ஷந - 91 
ரர்கள், இரகுன கல்றரி ரத்ஷந - 72 ரர்கபறக்கு சடப்ன றனக் கண்டல்கள் 
சம்தந்ரக ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகள் வகஷ தி.ஆ. றஷனத்றல் டத்ப்தட்டண; 

 கஶடரல்கஶன கண்டல் னங்கரில் தரடசரஷன குந்ஷகள் ற்றும் தட்டரரிகறக்கரண 
சடப்னறன சுற்றுச்சூல்கபின்டத்ஷ சம்தந்ரக ிறப்னர்வு ற்றும் அந் டஷநில் 
றகரட்டல். 

 அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் வகரட்டுட்டர குபத்றல் ீன் ற்றும் இநரல் 
பரர்ப்னக்கரண வதரனத்த்றற்கு சூல் அநறக்ஷக ங்கப்தட்டட. 

 வனறக உி அசரங்க அறதர் அறனகத்றன் றற உிின் கலழ் றரிஸ்மில் உள்ப 
கண்டு கபப்ன சூனறல் ஆறு ரம் கபப்தரிஶசரஷண னெனம் ரறரிகள்வசகரித்ல் ற்தரடு 
வசய்ப்தட்டண. 

 தரடகரப்ன னகரஷத்ட தட்டப்தின் தடிப்ன டிப்ஶபரர (ஜழணிர் கடற்தஷடிணனக்கரண 
தடிப்ன), கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகடற, றனஶகரஷன, 09, ஶ ற்றும் 3 எக்ஶடரதர், 
2014 இல் 12 ட ற்றும் 13 ட ரர் அறகரரிகறக்கரண "இனங்ஷகில் ீன்திடி ற்றும் 
ீன்பர்ப்னிறகள் ற்றும் கட்டுப்தரட்டுகள்" சம்தந்ரண ிரிவுஷகள் ங்கப்தட்டட.2014, 
கடற்தஷட பம், றனஶகரஷன, இனங்ஷக. 

 ீர்வகரறேம்ன கபப்ன தகுறில் சடப்னறனக் கண்டல்கள் டும் றட்டம் சம்தந்ரண 
தட்டஷநில் தங்ஶகற்ன; இனங்ஷக வசஞ்சறறஷச் சங்கம், கம்தயர கறஷப ற்தரடு வசய் 
வகரறேம்ன-கட்டுரக்க க்ஸ்திஸ் றில் இட டப்தட ற்தரடரிண. 

 வதந்ஶரட்ஷட ீன் ற்றும் சடப்னறன கண்டல் தரடகரப்ன தகுறில் றப்தடீ்டு 
ஆஶனரசஷணகறம் ங்கப்தட்டண. 

பாபர்கபாக தங்தகற்நல் 

 NAITA வுக்கரண இனங்ஷகக்கரண ீன்பர்ப்ன வரறல்டேட்த உத்றஶரகத்ர்கபின் ஶசற 
ஶர்ச்சற த்ஷ அதிினத்ற வசய்ல், இனங்ஷக. 

 NIFNE டத்ற எனங்கறஷந் கடஶனர ற்றும் கடல் ப ஶனரண்ஷ ஶர்ச்சற த்ஷ 
அதிினத்ற வசய்றக்கரண பரபரரக தங்ஶகற்நல். 

 ப தர்: ம்த தல்கஷனக்ககத்றன் தட்டரரி ஆய்வு கனத்ங்கறன் கலழ் சுவரட்டி 
ிபக்கக்கரட்சறகறக்கரண டுரக. 

 'இனங்ஷக ீர்ரழ் தல்றிர்த்ன்ஷ" சம்தந்ரகதரடசரஷன ரர்கறக்கு 
ஆற்நறிரிவுஷ அவ்ப்ஶதரட ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற னகரஷக்கு 
னதர்கறக்கு (NARA). 

 'இனங்ஷக ீர்ரழ் தல்றிர்த்ன்ஷ" சம்தந்ரககடற்தஷட தர்கள் ஆற்நறிரிவுஷ 
அவ்ப்ஶதரட ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற னகரஷக்கு னதர்கறக்கு 
(NARA). 

 ணினங்கு தரடகரப்னத் றஷக்கபம் (DWC) அரட னன்வரறப்தட்ட ரம்சரரின் 
சடப்னறனம் ற்றும் ஶசற னங்கர - சுண்டிக்குபம் தகுறின் இனங்ஷக ீர்ரழ் 
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ினங்கறணங்கள் ற்றும் ரங்கள் சம்தந்ரண கக்வகடுப்ன வசய்றக்கரண ப தரக 
தங்ஶகற்ன. 

 தின்னம் குறேககறக்கு உிர் ரறகள் வரடர்தரண பரபரர்கபரக வசல்னல், அரட 
“இனங்ஷகில் தவும் அன்ணி இணங்கள் (ஸ்) அஷடரபம்”ன்சம்தந்ரண தின்னம் 
தட்டஷநகள், 

o சுங்க அறகரரிகள், கறரண்ட் ஏரிண்டல் ஶயரட்டனறல், வகரறேம்ன 
o றனஶகரஷன ரட்டத்றல், ஶசனின திஶச வசனகத்றல் அசரங்க 

உத்றஶரகத்ர்கள் 
o ண அறகரரிகள், குனரகஷன 
o ணினங்கு அறகரரிகள், கண்டி 
o கன்ணர் கறபப், வதரனன்ணறுஷ, இனங்ஷக 
o வரறல்டேட்த ஆஶனரசகர் (2014) ‟ கனதிட்டட தகுறில் வதத்றர தந்டன இன் 

இனப்திடப்தரடகரப்ன / இனங்ஷக ணினங்கு தரடகரப்ன (DWC) றஷக்கபம். 

 றனத்டம் / ஆஶனரசகர் (2014) - ஶசற ணினங்கு திற்சற ற்றும் ஆரய்ச்சற ஷம், 

ணினங்கு தரடகரப்னத் றஷக்கபம் (DWC) இனங்ஷக ீன் ரறரிகள் ஷகப்தரட்டுறஷன 

றஷனஷனேம் ற்றும் வரஷக றப்தடீு ஶசரஷண. 
 05, ஶ 2014, அன்று கடற்வநரறல் ீரில் பங்கள் அதிினத்ற அஷச்சறணரல் ிடுக்கப்தட்ட 

ஶண்டுஶகரறக்கு இங்க, ரர அறகரரிகள் ஆசறர தசுதிக் ீன்ப ஆஷத்டக்கு (APFIC) 
சர்ப்திப்தற்கரக ஆசறர தசுதிக் தகுற வதரறுப்தரண கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பம் 
சம்தந்ண ரட்டின் ஶகள்ித்ரள்கறக்கு ஶஷரண கல்கஷப ங்கறனேள்பட. 

 04-08 ரர்ச், 2014 இல் த்ணரனற கல்றரி, கம்தயரில் ஷடவதற்ந "ண்வனற அதிரன்” 
கல்ி கண்கரட்சற 2014" க்கரண என ப தரா் கனந்ட வகரண்டணர். 

 "ீன் ற்றும் ீர் சுற்றுச்சூல்" / ஶசற ணினங்கு திற்சற ற்றும் ஆரய்ச்சற ஷம் 
(NWLTRC), இனங்ஷக. தகுற ஶ ிரிவுஷரபரக தங்ஶகற்ன. 

 ம்த தல்கஷனக்ககத்றன் கடற்தரசற பர்ப்ன சம்தந்ரண ிரிவுஷ. 

ஊடக ாாடுகள் 

 “ிடு வனரர” இனங்ஷகில் ..ஸ் தற்நற ஶடி வசய்றரபர் ரரட்டில் தங்ஶகற்ன, 
சஶசற ஶச / இனங்ஷக எனறதப்ன கூட்டுத்ரதணம்., 5 ரர்ச், 2014. 

 இனங்ஷகில் எனறதப்ன "னறரக அநறனகப்தடுத்ப்தட்ட ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகள் ற்றும் 
சனெக னன்கள்”வ்சம்தந்ரக MFARஇல் சனே ஃப்.ம் ஶடி ரரட்டில் தங்ஶகற்ன. 

டத்ற தட்டஷநகள் / கூட்டங்கள் 

 வதகரசஸ் ரீஃப் ஶயரட்டல், த்ஷபில்15-16, டிசம்தர் 2014 ம் றகற "ல்ன ீன்கள் ற்றும் 
சுகரர ஶனரண்ஷ னெனம் இனங்ஷகில் கடல் வகரடுர ீன்பர்ப்னகஷப 
ஶம்தடுத்டல்" FAO ின் றட்டத்டக்கரணினப்னப் தட்டஷந. 

 ரரிணரல் டஆத்ப்தட்ட னலீட்டரபர் ஆஶனரசஷண கூட்டம் “இனங்ஷகில் இநரல் 
தண்ஷ குஞ்சுப்வதரரிப்தகங்கபின் ஶஷகஷப அஷடரபம் கரல்” சம்தந்ரணட. 

 22 ம்தர் 2014 அன்று சறனரதத்றல் டத்ற இநரல் தண்ஷ வரறல் சம்தந்ரக 
ரரிணரல் டத்ப்தட்ட ஆரய்ச்சறின் கடந் ஆய்வுகபில் கண்டநறப்தட்ட ிடங்கஷப 
இநரல் ிசரிகறக்கும், குஞ்சுப்வதரரிப்தகஉரிஷரபர்கறக்கும் டத்ற தட்டஷந. 

 கல்திட்டி ன்ணரர் தரடசரஷன ரர்கள் ற்றும் ீணர்கறக்கரண 06 குறேக்கள் வகரண்ட 
ன்ணரர் ஷபகுடர ரறேம் பங்கள் சம்தந்ரண திற்சற தட்டஷநகள்டத்ப்தட்டண. 

 தரர் ரீஃப் ற்றும் அனுடன் வரடர்னஷட சூல்சம்தந்ரக தரடசரஷன ரர்கள் 
ற்றும் ீணர்கறக்கு டத்ப்தட்டதிற்சற தட்டஷநகள். 
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குறேக்கள்திரற்நறஷ 

 இனங்ஷகில் அன்ணி இணங்கள் (ஸ்) தவுல்கஷப டுக்க, கட்டுப்தரட்ஷட 
வகரண்டுறக்கரண வகரள்றநன் திற்சற சுற்நரடல் ற்றும் னடப்திக்கத்க்க சக்ற அஷச்சு, 
இனங்ஷக, UNDP / GEF றட்டம் றறனேி ங்கப்தட்ட றட்டம்". 

 ீன்பர்ப்ன வரறல்டேட்த குறே - ஶசற ீரில் ப ஶம்தரட்டு னகஷ. 
 இநரல் பர்ப்ன வரறல்டேட்த குறே - ஶசற ீரில் ப ஶம்தரட்டு னகஷ. 
 சுற்றுச்சூல் குறே - இனங்ஷக உர் ிஞ்ஞரண சங்கம். 
 திரிவுக் குறே - (ிசரம் ற்றும் கரடுகள் திரிவு) - இனங்ஷக உர் ிஞ்ஞரண சங்கம். 
 சஷத உறுப்திணர் - இனங்ஷக உிரில் றறுணம். 
 ங்கரஷனில் அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்ட, திரந்றஎனங்கறஷப்ன குறே 

திறறறத்டப்தடுத்ல். 
 கம்தயர ரட்டத்றல் எனங்கறஷப்க் குறே திறறறத்டப்தடுத்ல். 
 றர்ரகக் குறே உறுப்திணர் - இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் சங்கம் . 
 ிஞ்ஞரண கல்ிக் குறே - SLAAS. 
 இனங்ஷகில் றஷனரண ீன்பர்ப்ன றட்டம் அபிடுறக்கரண ிஷசக் குறே. 
 11 ட டிசம்தர் 2014 அன்று வதரனபரர அதிினத்ற அஷச்சறல் ஷடவதற்ந ரழ்ப்தர 

ரட்டத்றல் உள்ப கடற்தரசறகபின் றப்னச் சங்கறனறத் றட்டத்டக்கரண வரறல்டேட்த 
றப்தடீ்டு குறே உறுப்திணர். 

சபிீடுகள் 
 அஜறத் குர, தி..டி ற்றும் டி.சற.டி. றசரரக்க (2014). வசனரக்கத்றன் ஶதரட ந்ட கடல் 

வள்பரி இணங்கபின் ீபம் ற்றும் ஷட ரற்நங்கள் . கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் 
பங்கள் இனங்ஷக சங்கம் (SLAFAR)20 ம் னடரந் ிஞ்ஞரண அர்ில். தக் 38,  

 அஜறத் குர, தி..டி., ஶஜ னஷ்தகுர, .வஜ. ஜறஸ்ம, சற.தி வரவக, ற்றும் 
ம்.ஸ்.ம் தரயறம் 2014,கல்திட்டி ீண சனெகம் சரர்ந் என ரழ்ரர ரற்நரக 
கடனட்ஷட ிசரம் வசய்ல். ரர னடரந் ிஞ்ஞரண அர்ில் 2014, ரய்ற 
ங்கல்கபரக ற்றுக்வகரண்டரர்கள் . 

 ீசறங்க, ஆர், அஜறத் குர, தி..டி, ம்.ஸ்.ம் தரயறம், ற்றும் டி.  அடஶகரன 2014, 

Holothuria scabra இபம் கடனட்ஷடகபில் ீன் வரறப்னகள் இடும் ஶதரரண பர்ச்சற ரர 

னடரந் ிஞ்ஞரண அர்ில் 2014, ரய்ற ங்கல்கபரக ற்றுக்வகரண்டரர்கள் . 
 குஶ .ஸ்.ல்.ஈ (2014) னத்பம் கபப்ன தகுறில் டக்கு திரந்றத்றல் தநஷகள் தற்நற 

னர்ரங்க ஆய்வு. - கரர்ப் ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு 
 குஶ .ஸ்.ல்.ஈற்றும் ஶஜ.ம்.தி.ஶக ஜசறங்க (2014), இநரல் ீன்பர்ப்ன கறவுகபின் 

ஶசண டகள்கஷப குஷநக்க தரல் ீன் Chanoschanos ற்றும் nile tilapia(Oreochromis niloticus)இன் 
தன் - உிரில் றறுணம் னடரந் றகழ்வுகள் . 

 அீ, ஶக.டதல்னை, ஆர்.ஆர், னை.ஸ்.தி னறணஶக, ன்.ஷ யறரினடவகரட (2014) இரட்ச 
ன்ணரீ் இநரல் (Macrobrachiumrosenbergii) ற்றும் ஷல் றனரப்திர(Oreochromisniloticus) கபி ண் 
வரட்டிகபில் தல்ஶறு அடர்த்றகபில் பர்த்ல். ிசரம் ற்றும் சூல் தற்நற 
சர்ஶச ரரடு, ிசர தடீம், றுகுட தல்கஷனக்ககம், (27 ம்தர் 2014). 

 றரந், ஆர்.ஆர்..ஆர், ச்.ம்.தி. கறத்சறநற ற்றும் ஶஜ.. ஜறஸ்ம (2014). ஆப்திரிக்க 
ஆதண ீன்Hemichromis bimaculatus (Cic hlidae)அன்ணி இணத்டக்கரண தண்னகள் தற்நற ஆய்வு ; 
இனங்ஷகில் ற்வநரன சரத்றரண ஸ்: ஸ் ீரண ஶசற கனத்ங்கு, 27 
ம்தர், இனங்ஷக அநக்கட்டஷப, வகரறேம்ன, சுனக்கம். தக் 74. 

 ச்.ம்.தி. கறத்சறநற, ி தயனரரச்சற ம்.ஶஜ.சற ல்னரச்சற, ம்.ஸ் தரசறங்க ற்றும் 
ஆர்.ஆர்..ஆர்றரந் (2014), அனங்கர ீன்கபின் தன்னகத்ன்ஷ ற்றும் இனங்ஷகில் 
வற்கு தரர் தரஷநகள் தகுறில் ற்தட்டுள்ப அச்சுறுத்ல், சீதத்ற ஆய்வு. : சர்ஶச 
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ிசர ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு 2014, இனங்ஷக ிசர ஆரய்ச்சற வகரள்ஷக குறே, 11-12 
ஆகஸ்ட், இனங்ஷக அநக்கட்டஷப, வகரறேம்ன, இனங்ஷக. 

 ஜசறங்க தி.ஸ், ி தயனரரச்சற ற்றும் ீ ஶக.ஶக.டி.ஸ் (2014), இனங்ஷகில் 
உவுக்கரண கடற்தரசற இணங்கபின் ஊட்டச்சத்ட கனஷ றப்தடீுற்றும் றப்ன 
கூட்டப்தட்ட வதரனட்கள், இனதரம் அர்வுகள் ரர ஶகட்ஶதரர் கூடத்றல் இனங்ஷக 
கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் ப சங்கம், 22 ஶ, 2014.. 

 யறரினடவகரஷட, ன்.ஷ, யன்சஜறத் ன்.ஜற.ல்.ஸ், தயனரரச்சற. ி, (2014), 
இனங்ஷக வற்கு கடஶனர வதரனபரர னக்கறத்டம் ரய்ந் கடல்தரசறகபின் உித் 
றிிஷண றப்திடல், தறஶணரநரம் கல்ி அர்வுகள் , னயளனு தல்கஷனக்ககம், 19 
ரர்ச், 2014. 

 அடக்வகரநப ..ஸ்.ச்., ம்..ஶஜ.சற ல்னரச்சற, ி தயனரரச்சற, கறத்சறநற ச்.ம்.தி 
(2014) கல்திட்டி தரர் ரீஃப் கடல் சரனத்றல் கரப்தடும் வரனஸ்கர இணங்கபின் 
ஶரக்கற ஆரய்ச்சற, 2 ட சர்ஶச கனத்ங்கு, ஆம்திப்தரபர்கள் ற்றும் இபம் 
ிஞ்ஞரணிகறக்கரண வதரனபரர ரய்ப்ன ற்றும் சரல்கறக்கண இனங்ஷக 
அகடற,ம்தர் 13-14,ண 2014, 

முலஆய்வு தத்ிரிமககள் 

 யீவணற்நறகன,தி.தி.ம்(2012). இனங்ஷகில் அனங்கர ீன் உற்தத்றஷ தரறக்கும் 
கரிகஷப தற்நற ஆய்வு. ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற 
னகரஷ,2012, வரகுற 41, தக் 87-101, 2014 இல் அச்சறடப்தட்டட. 

 தரக்கற, ம்.ஜற..ஸ், ஶக.டி. ரத், ஜற. வன்கஶடஸ்ரற ற்றும் .ஶக. வட்டி, 2012 
Macrobrachium rosenbergii குடம்திகறக்கு அஸ்ரக்சரந்றன் ற்றும் அன் ஶசர்க்ஷககள் 
அடங்கறஉினள்பீன் உவு னெனம் (Moina micrura) வசநறவூட்டல்கபிணரல் பர்ச்சற, உிர் 
ரழ் றநன் ற்றும் வகரறேப்ன அறனம் தரறப்னக்கள். ரர சஞ்சறஷக, வரகுற 41. 2014 
அச்சறடப்தட்டட. 

 ரஜதக்ஷ .டி.டதல்னை.ஆர், ஶக. தரணி திசரத் ற்றும் ஸ்.சற னகர்ஜற 2012, வகரய் வகரண்ஷட 
ீன்கபில் ட்ரர்ட்சறவல்னர வசற்ஷக வரற்றுக்கபின் ஶதரரண வரத் ஶரய் 
அநறகுநறகள் ற்றும் குனறில் ரற்நங்கள், ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் 
அதிினத்ற னகரஷ, 2012, வரகுற 41, தக் 87,101. 2014 இல் அச்சறடப்தட்டுள்பட. 

குறுகி சாடர்புகள் 
 அஜறத் குர, தி..டி, 2014,Holothuria scabraகுடம்தி பர்ப்திறம் ற்றும் வசற்ஷக இணப்வதனக்கம் , 

2014, சீதத்ற திற்சற தட்டஷந. SPC Beach‟de-mer கல் னல்னட்டின் அனகு.43: தக் 58. 

கப ிகாட்டிகள் 

 இனங்ஷகில் ன்ணரீ் குபங்கபில் கரப்தடுகறன்ந ீன்கபின் அஷடரபம் , ணினங்கு 

தரடகரப்னத் றஷக்கபம் (DWC), -ற். ஆர், சறன்ர. 

 உர் ீர் ீன் ற்றும் ஏட்டு ீன்கபின் அஷடரபத்டக்கரண கப றகரட்டி. ற். ச்.ம்.தி. 
கறத்சறநற; ம்.  கம்தன்தின, ஶக..டி.சற. த்ரக்க. 

சசய்ிாள் கட்டுமகள் 

 வசய்றகள் கரகற கட்டுஷ "ரர்சறக னொ றல்னறண 500 தண உதரண னயளட 
கூடல்னன்” இல் "அ" தத்றரிஷகில் 12.01.2014 திசுரகறண. 

 வசய்றகள் கரகற கட்டுஷ "னத்ப கபப்னஶ னயளட கூடனன்ட கூடு சரஷ” "னங்கரீத" 
தத்றரிஷகில் 17.07.2014 ஶரன்நறண. 
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 வசய்றகள் கரகற கட்டுஷ "டட இசுன வகணண னயளட கூவடல்ஶனர கபனவன் இசுன 
வகணய்” "அ" தத்றரிஷகில் 18.07.2014 ஶரன்நறண. 

 வசய்றகள் கரகற கட்டுஷ "அடு ஆரகட தயளஶரதரண ரத் கர”றணறண 
தத்றரிஷகின் அறஶக, 10 டிசம்தர்,2014, அன்று வபிிடப்தட்டட. 

தட்டமநகள் / கருத்ங்குகள் / கூட்டங்கபில் தங்தகற்பு 
 ஶசற ிஞ்ஞரண ன்நம் டத்ற "ஆரய்ச்சற வநறனஷநகள்" என ரள் தட்டஷந. 
 ற்றுற அதிினத்ற சஷத இனங்ஷக டத்ற "சர்ஶச அனங்கர ீன் ர்த்க ரரடு" 

இண்டு ரள் தட்டஷந. 
 ல்ன ஊட்டம் ற்றும் சுகரர ஶனரண்ஷனெனம் இனங்ஷகில் கடல் வகரடுர 

ீன்பர்ப்ன ஶம்தடுத்டல் தட்டஷந, வகரறேம்ன, 15-16 டிசம்தர், 2014. 
 "ஆரய்ச்சற வநறனஷநகள்", வணஸ்ஃப், வகரறேம்ன,27 ம்தர் 2014, தட்டஷந, 
 உிர்ப்தல்ஷகஷ ஶறுதரடு உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்ட வரடர்தரண சர்ஶச 

கனத்ங்கு. வகரறேம்ன, இனங்ஷக, 8 டிசம்தர்,2014. 
 றர்கரன ீக சுற்றுச்சூல் ஆரய்ச்சறகறக்கு னன்னுரிஷகள் ங்கும் ரரடு, இனங்ஷக 

அநக்கட்டஷப, 25 ம்தர், 2014 வகரறேம்ன. 
 கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் சங்கத்றன் (SLAFAR) -20th னடரந் அநறில் 

கூட்டத்வரடரண 22 ஶ 2014, ரரில், வகரறேம்ன. 
 இனங்ஷக உர் ிஞ்ஞரண சங்கத்றன் (SLASS) - 70 ட னடரந் அநறில் 

கூட்டத்வரடரண 1 ட 5 ட டிசம்தர் 2014, வகரறேம்ன தல்கஷனக்ககம். 
 கஷஶர பங்கள் ஶனரண்ஷ ரரடு. 16, வசப்டம்தர் 2014 அன்று ரவுர தசீ் ரிசரர்ட், 

ரத்ஷநில் ஷடவதற்நட. 
 INFOFISH இணரல் இனங்ஷக ற்றுற அதிினத்ற சஷதின் ற்தரட்டில் 10-11 ம்தர்,2014, 

கனரரி ஶயரட்டல், வகரறேம்ததில் இடம்வதற்ந 1ட இனங்ஷக “சர்ஶச அனங்கர ீன் 
ர்த்க ரரடு ". 

 இனங்ஷகில் CARP டத்ற “ஆரய்ச்சற றட்டம் றேடல்"தட்டஷந. 
 இபம் ிஞ்ஞரணிகள் சங்கம் டத்ற "ஶரட்டக்கஷன", திற்சற றட்டம் 
 றஷனில் வரடர்தரண குறுகற தரடவநற PGIA, ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம் டத்றட. 
 ர இஷ பர்ப்ன திற்சற, ரில் னங்கர, ஶதரஷண. 
 உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்ட தற்நற சறநப்ன குநறப்னவகரண்ட இனங்ஷகில் ன்ணரீ் தல்றிர் 

கண்ஶரட்டத்ஷ, "உிரில் ஶறுதரடு, உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்ட” சர்ஶச 
கனத்ங்கறல், ஶபரண் தல்றிர் ற்றும் உவு தன்னகத்ன்ஷஷ இஷத்ல் 
இனங்ஷக அனுதம், 8 டிசம்தர், கறங்ஸ்வதரி ஶயரட்டல், வகரறேம்ன, இனங்ஷக. 

 சர்ஶச ஶபரண் ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு 2014, ிசர ஆரய்ச்சற குறே, 11-12 ஆகஸ்ட், 
இனங்ஷக அநக்கட்டஷப, வகரறேம்ன, இனங்ஷக. 

 த்ற அசு ற்றும் ரகர சஷதகபின் கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் 
அதிினத்றனேடன்எனங்கறஷத் வசற்தரடு வரடர்தரண கனந்டஷரடல். MFAR 17.07.2014 
ஷடவதற்நட. 

 ஸ் வரடர்தரண ஶசற கனத்ங்கு. , 27 ம்தர், இனங்ஷக அநக்கட்டஷப, வகரறேம்ன 
 உிரில் றறுண னடரந் கூட்டத்வரடர் 
 இநரல் பர்ப்ன திர் கனண்டர் ரரிப்ன தட்டஷந 
 ங்கரஷன உி அசரங்க அறதர் திரிவு ற்றும் அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டத்றன் திஶச 

ற்றும் ரட்டஎனங்கறஷப்ன குறே கூட்டத்றல் கனந்டவகரள்பல். 
 ஆகஸ்ட் 15 ம் றகற ரர ஶகட்ஶதரர் கூடத்றல் இடம்வதற்ந கஷஶர கடல் சரர் ீன்திடி 

றநஷண அறகரித்ல், தட்டஷந. 
 னெத் அஷச்சர்கபின் வசனபர்கறக்கரண உவு தரடகரப்னக்கரக ீர் ரங்கள் 

பர்டத்ல் வரடர்தரண என றட்டத்ஷ உனரக்கல் பர்ச்சற கூட்டம் . 
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 கனரரி ஶயரட்டனறல் 7-8 ஜழஷன 2014 அன்று ஆரய்ச்சற ற்றும் கண்டுதிடிப்ன னெனம் ஶசற 
அதிினத்ற வரடர்தரண கனத்ங்கு , (HETC) (HETC இனதத்றஶரரம் டைற்நரண்டின் உர் 
கல்ி) 

 வரறடேட்த சறஷன ரகர அதிினத்ற -கனத்டக்கபம் கற்றுக் வகரண்ட தரடங்கள் 
ற்றும்றர்கரன டடிக்ஷககறக்கரண ற்தரடு. அநக்கட்டஷப றறுணம் COSTI. 

 கஷஶரபங்கள்ஶனரண்ஷரரடு. வசப்டம்தர் 16, 2014 அன்று Maura தசீ்ரிசரர்ட், 
ரத்ஷநஷடவதற்நட. 

 எனங்கறஷப்ன ரரடு, வதரனபரர னன்ஶணற்நத்டக்கரண உிரில் னனணங்கபின் 
டஸ்திஶரகம், COSTI ரல் டரத்ப்தட்டட. 22 ஏகஸ்ட், இனங்ஷக அதிினத்ற ற்றும் 
றர்ரக றறுணம். (SLIDA). 

 ஶசற ற்றுற டேட்தம் அதிினத்ற (NES) EDB இணரல் 13 ஏகஸ்டில் EDB ற்தரடு.  
 உவு ற்றும் ஊட்ட தரடகரப்ன சம்தந்ரக சரல்கஷப கண்டுதிடித்றடன் ீர்வுகஷப 

கண்டநறனேம் தட்டஷந. ரஜ் சனத்ர ஶயரட்டனறல், வகரறேம்ன 23 ஜழன், இனங்ஷக. 
 இனங்ஷக றர் உிரிண ர்ப்ன அதிினத்ற னன்ணணிின் தத்ரடஆண்டுவகரண்டரட்டம் 

ஆணந்ர ஶயரட்டல், சறனரதம், 5 ஜழஷன 2014 
 21 ஆகஸ்ட் 2014 அன்றுஶயலீஸ்அக்ரக்ரி (Pvt) Ltd. டத்ற "உனர்கடற்தரசறற்றுற" ன்ந 

றகழ்வு வபிடீ்டு. 

சபிமநவு 

 2014 பர்னகரடுகறக்குீன்பர்ப்னவரடர்தரணவரறல்டேட்ததிற்சற, ஷயணன், சலணர, ஶ 08 
ஜழன் 04, 2014. 

 தவும்அன்ணிஇணங்கள்ீரண வகரள்பபவுபர்ச்சற (ஸ்) ஶனரண்ஷற்றும்கட்டுப்தரடு (6-
10 எக் 2014), அதிினத்றவரடர்தரடல்சர்ஶசஷம், வகவசட்சரட்தல்கஷனக்ககம், ரய்னரந்ட. 

 „ BOBLME ற்தரடு வசய்வதப்ரி 2014 இல்உனகீன்ஷம், திணரங்கு, 
ஶனறரில்ஷடவதற்நகடல்தரடகரக்கப்தட்டதகுறகபில்ஶஷனக்குறேதட்டஷந. 

 ஶகரன்கரன் தல்கஷனக்ககம், ரய்னரந்டில்21-24 வசப்டம்தர் 2014 அன்று " உள்ரட்டு உவு 
ஆரங்கஷப தன்தடுத்ற உவு தரடகரப்ன" சர்ஶச திற்சற ஶஷனத்றட்டத்றன் 
கூட்டத்றல் கனந்ட வகரண்டணர். 

இபங்கமனஆாய்ச்சிதற்தார்ம 

 னத்பம் கபப்தில் Gracilaria edulis இணத்றன் வசற்ஷக பர்ப்ன வசய்ன் னெனம் றுசலஷப்ன 
வசய்ல் தற்நற ஆய்வு ஆரய்ச்சற றட்டம், இனங்ஷக (றனற .ஜற.ஸ் வசவ்ந்ற, ஊர 
வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம், 2014). 

 ஆசற கடல்வகரடுர (Lates calcarifer) ீன் உில் Sargassum wightii ஶசர்ப்தன் ிஷபவு தற்நற 
ஆரய்ச்சற றட்டம், றனற யசரணி வகரடிடக்கு, ஊர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம், 2014). 

 கஶடரல்கஷன அரட ீர் வகரறேம்ன சடப்னறனத்றல் உள்ப கண்டல்கபின் கட்டஷப்ன 
ற்றும்வசல்தரட்டு தண்னகபின் றுறப்தடீு (றனற ஜறனக்க ம்.ம்.ஶஜ.தி, இற்ஷக 
பங்கள் டஷந ற்றும் னகரஷத்ட றஷக்கபம்,, சதகன தல்கஷனக்ககம், 2014). 

 ீர் வகரறேம்ன சடப்னறனத்றன் டக்கு தகுறில் கடல் தரசறகபில் தம்தல் ிஶட கணரக 
னகரஷத்டம் தரர்க்கப்தட்டட. (றனற னக்ரனற ம்.ம்.டி, இற்ஷக பங்கள் டஷந ற்றும் 
னகரஷத்ட றஷக்கபம், சதகன தல்கஷனக்ககம், 2014). 

 இனங்ஷகின் னந்ல் கபப்ன தகுறில் திபந்ன்கபின் கட்டஷப்னடணரண தம்தல் ன்ஷ., 
(றனற. கல்தணர ன் கறநந் தல்கஷனக்ககம்.) 
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ீன்பர்ப்பு ங்கப்தட்டுள்ப சாிற்சாமன திற்சி 

தல்கமனக்ககம் ாணர்கபின் -மக 
 

கடற்வநரறல், கடல் வதரநறில் 03 
ம்த தல்கஷனக்ககத்றன் கரல்ஷட, கடற்வநரறல் ற்றும் 
ஊட்டச்சத்ட தடீம்  

08 

உவு உற்தத்ற ற்றும் வரறல்டேட்த ஶனரண்ஷ சதகன 
தல்கஷனக்ககம் 

06  

ினங்கறல் டஷந, வ தல்கஷனக்ககம் ஜர்ணன தல்கஷனக்ககம் 05 
ினங்கறல் டஷந கபணி தல்கஷனக்ககம் 04 
 
திதச / தி.ஆ.ி இன் ற்மந முன்தணற்நங்கள் 

„ீர்த் ர குஞ்சுப்வதரரிப்தகம். 

„கடல்ீன்இணப்வதனக்கறுசுற்சறஅஷப்ன 

„அனங்கரீன்திரிவுசலஷப்ன 

„திசறஆர்ஆய்கசலஷப்ன 

„தணரப்திட்டிில்ரறேம்ீரில்பஆரய்ச்சறற்றும்அதிினத்ற (CLARRD) ஷம், 
கறத்ஷநஅதிினத்றசனெகம்சரர்ந்றட்டங்கள்டத்ல். 
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5.5 கடல்சார் உிரில் பதிரிவு 
திரிவு ஷனர்: டரக்டர். ஶகர ல்சணி 
 
ஆரய்ச்சற உறுப்திணர்கள் : கடல்சரர்  உிரில் பங்கஷப திரிவு (MBRD) 12 ிஞ்ஞரணிகஷபனேம், 7 
ஆரய்ச்சற உிரபர்கஷபனேம், 9 ரறரி ஶசகரிப்தரபர்கஷபனேம் வகரண்டட. 
 
ஆண்டு கண்ஶரட்டம் 
கடல்சரர்  உிரில் பங்கஷப திரிவு (MBRD) கடல் உிரிண தரடகரப்ன, பர்ச்சற ற்றும் அற்ஷந 
னகரஷத்டம்வசய்ல் ஶதரன்நற்ஷந ஆரய்ச்சற டத்றக்க்கு வதரறுப்தரணரகும். ந்ட  
இனங்ஷக அசறன் றஷநஶசரி றறனேடன் ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் 2014 ல் MBRD னெனம் 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண. னக்கறரண ஆய்வு தகுறகள் தின்னணற்நறல் அடங்கும் ;  
 
1. இனங்ஷகிம் னள் ீன்கள்ற்றும் னள் அல்னர ீன் பங்கபின் றப்தடீுற்றும்கண்கரிப்ன. 
2. இனங்ஷகிறள்பனக்கறரணசுநரக்கபின் ீன்திடி சம்தந்ரண எனிரிரணஆய்வு; 

குடித்வரஷக,இக்கில், உிரில், உவுதக்கம், ரற்று ஶஷட,ற்றும்சுநரக்கபின் 
தரடகரப்தரணடேகர்வுதற்நறஆய்வு. 

3. ஶர்வு வசய்ப்தட்ட கடல்ரழ்உிரிணங்கபின் (ஷனக்கரனறகள்ற்றும்கறர்கள்) 
னெனக்கூற்றுஆய்வுகள்ற்றும்கடல்தரறட்டிகபின்தரனறணவநறனஷநஅஷத்ஷன உனரக்குல். 

4. இனங்ஷகில்கடல்ஆஷஉனகறல்ற்றும்இடஞ்சரர்ந்ிறஶரகம் தற்நறஆய்வு. 
5. ீன்திடிகனிகள்ற்றும்இநரல்கள்அறுஷடக்குற்நடெண்டில்கஷப 

இனங்ஷககடற்கஷப்திஶசத்றல்உள்பகலஶஇறேக்கும் ஷனக்குஎனரற்நீடரக ரரித்ல். 

 

றஷநஶசரி றனேினேடன்ஶற்வகரள்பப்தடும்றட்டங்கபில்இனந்ட ட்டுல்னரல், MBRD 
ரணடங்கரப ிரிகுடரின் வதரி கடல்சரர்சுற்றுச்சூல் றட்டம் (BOBLME) 
றறஉினெனம்வபிறறின் னெனரகஆரய்ச்சறறட்டங்கள்ஶற்வகரண்டட. இண்டுறட்டங்கள் 
BOBLME றறனெனம் டத்ப்தட்டண.சுநரக்கள்ஆய்வு வசய்ஶனக்கறஶரக்கரக வகரண்டடடன் 
இனங்ஷகில் சுநர உிரிண தரடகரப்னக்கரண ஶசற டடிக்ஷக றட்டனம் ஷவு வசய் 
இனந்ட. இந்றவக்கல் உிரில் ற்றும் தங்கு அஷப்ன ஆய்வுகறம் BOBLME றற னெனம் 
டத்ப்தட்டண. ஶறம், ரழ்ரட்டத்றல் ீனீச்சல் ண்டுகபின் (Portunus pelagicus) க்கள்வரஷக 
உிரில் ற்றும் ீன்திடிகள் வரடர்தரண ஆய்வுகள் இனங்ஷகில் கடல் உவு ற்றுறரபர்கள் 
சங்கம் ங்கற றறனெனம் எக்ஶடரதர் 2014 இல் வரடங்கப்தட்டண. 

MBRD ரணட ஆஶனரசஷண ற்றும் ஆஶனரசகர் ஶதரன்ந வகரள்பபில் டடிக்ஷககள் வசய்ண. 
ஶறம் னக்கறரக, MBRD ரணட கடல்ீன் பங்கள் சுண்டப்தடும் திச்சறஷணகஷப ீர்க்க 
சறதரர்சுகஷப ங்கும் ஶரக்கத்டக்கரக கடற்வநரறல் ீரில் பங்கள் அதிினத்ற அஷச்சு 
(MFARD) ற்றும் கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் றஷக்கபம் (DFAR) ஶதரன்நற்நறன் 
ஶகரரிக்ஷககஷப றஷநஶற்நறட. MBRD ரணட சுநரக்கள் ஆற்நற தன ஶனரண்ஷ றட்டங்கஷப 
ரரித்ல்கறக்கரக DFAR க்கு வரறல் டேட்த உி ங்கறட. 

ீற ன்ந உத்வுகஷப, தன   ன்ரறரிகள் ஶதரலீஸ் குறேரல் ங்கப்தட்ட ீன்ரறரிகள் 
வடிப்வதரனட்கஷப தன்தடுத்ற திடிக்கப்தட்டணர ன்தஷ ீர்ரணிக்கும் வதரனட்டு ம் 
ற்தடுற்கரண கரத்ஷனடிவுவசய் 2014 ல் MBRD ிணரல் தன ரறரிகள் ஆரப்தட்டண. 
கூடுனரக, திரிில்உள்ப அறகரரிகள் ீண சனெகத்றணர்கறடன் றகவும் ன்நர  இலங்ஷக 
னரகவும் தகறணர் ற்றும் அர்கள் ணிரர் டஷநகறக்கு ஆவு னம் னகரக அர்கபின் 
ஶகரரிக்ஷககஷப ற்று கனந்ட வகரள்பல் னெனம் றர்த்ற வசய்ண. ஶறம் தல்கஷனக்கக 
ரரர்கறக்கரக ஆரய்ச்சற றட்டங்கஷப வசற்தடுத்றக்கும், வரறற் திற்சற ற்றும் இறுற 
ஆண்டு ஆய்வு றட்டங்கஷப ஶற்வகரள்ற்கும் ஆஶனரசஷண ங்குகறணரர்கள். 
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MBRD ஆரய்ச்சற ஊறர்கள் ீிரக, வதரி கடல்கள் ற்றும் சறநற கடல்கள் வுத்பங்கஷப 
ஶம்தடுத்டம் னள்பி தகுப்தரய்வு ற்றும் ஶதரக்குகஷப அரய்ந்ட ற்றும் இனங்ஷகில் வதரி 
ற்றும் சறநற கடல்கள் கடற்வநரறல் ரய்ப்னக்கள் சம்தந்ரண ஆரய்ச்சற கட்டுஷஷ 
ரர்வசய்றல் ஈடுதட்டுந்ணர். இந் அநறக்ஷகரணட "னள்பி ிதில் வு அநறக்ஷக 
அஷப்ன எறேங்குதடுத்ல் னஷந -IOTC" ரரக்கப்தட்டடடன் கடற்வநரறல் றஷக்கபத்டக்கு 
அனுப்ததட்டு ஶரப்தி என்நற ரடு அநறக்ஷகனேடன் இஷக்கச் வசய் தட்டண. இந்ற 
வதனங்கடல் டுணர ஆஷக்குறே (IOTC) க்கு இந் அநறக்ஷகரணட 12/06 இன் கலரண சுற்றுச்சூல் 
ற்றும் கலரண ன்ஷனேஷட னந ீன் திடிகள் ஶதரன்நற்றுக்வகண சர்ப்திக்கப்தட்டட. 
இனங்ஷகில்ீண்டரிஷசில்ீன்திடித்றம் ற்றும் கடல் தநஷகஷப திடித்றக்குரக இங்க 
னடிர என இக்கப்தரடு வசய்ப்தட்டட. 

ஶற்வகரள்பப்தட்ட றட்டங்கள்  
ிட்டம் சாதுக்கீடு 

ரூ. (ில்) 
சதாறுப்தாண 

உத்ிதாகத்ர் 
கானம் 

இருந்து ம 

1. இனங்ஷகிம் னள் ீன்கள் ற்றும் னள் 
அல்னர ீன் பங்கபின் றப்தடீு ற்றும் 
கண்கரிப்ன. 

 

3.6 டரக்டர். ஆர்.ல்வணி  
டரக்டர் ஸ் ஸ் ஶக 
யப்னந்றரி 

டரக்ட. ச்..சற.சற வதஶ 

றன. னை னறணஶக 

வக ச் வக தண்டரரக்க 
றன. ஆர்..ம் ஜறனக 

றன. ம்..ஜற. த்ணசூரி 

வரடர்ச்சற 

2. இனங்ஷகிறள்ப னக்கறரண 
சுநரக்கபின் ீன்திடி சம்தந்ரண என 
ிரிரண ஆய்வு; குடித்வரஷக, 
இக்கில், உிரில், உவு தக்கம், 
ரற்று ஶஷட, ற்றும் சுநரக்கபின் 
தரடகரப்தரண டேகர்வு தற்நற ஆய்வு. 

 

1.4 டரக்டர் ஸ் ஸ் ஶக 
யப்னந்றரி 

டரக்ட. ச்..சற.சற வதஶ 
றனற. ஶக.ச்.ஶக 
தண்டரரக 

றன. ஆர்..ம் ஜறனக 

றன. ம்..ஜற. த்ணசூரி 

றன.தி.ஶக ஶகரனற கல் 

 

3. ஶர்வு வசய்ப்தட்ட கடல்ரழ் 
உிரிணங்கபின் (ஷனக்கரனறகள் ற்றும் 
கறர்கள்) னெனக்கூற்று ஆய்வுகள் ற்றும் 
கடல் தரறட்டிகபின் தரனறண வநறனஷந 
அஷத்ஷன உனரக்குல்.  

0.35 றனற. டி ஆர் வயத் 

றனற ன் வக ஸ் 
ன்டுகன 

2014  

4. இனங்ஷகில் கடல் ஆஷ உனகறல் 
ற்றும் இடஞ்சரர்ந் ிறஶரகம் தற்நற 
ஆய்வு. 

0.35 றன. ஆர்..ம் ஜறனக 

 

2014 2015 
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5. ீன்திடி கனிகள் ற்றும் இநரல்கள் 
அறுஷடக்கு ற்ந டெண்டில்கஷப 
இனங்ஷக கடற்கஷப் திஶசத்றல் உள்ப 
கலஶ இறேக்கும் ஷனக்கு என ரற்நீடரக 
ரரித்ல் 

0.30 றனற ..ஸ்.ச். 
அத்டஶகரபர 

2014 2015 

 

றட்ட 1.1 வதரிகடல்கபில் கடற்வநரறல்கண்கரிப்னற்றும்றப்தடீ்டு 

கடல்கபில் உள்பனள் ீன்கள் ற்றும் னள் அல்னர ீன்கள் இநங்குற்கரண ீன்படஷந 
னகங்கள் இனங்ஷகின் ஶற்கு, வற்கு ற்றும் கறக்கு ல்ஷனகபில் உள்ப னக்கற ீன் இநங்கும் 
பங்கபில் கண்கரிக்கப்தட்டட. இற்கரக ீன்திடி டடிக்ஷககபின் ிங்கள், கல்கஷபனேம், 
ஶசகரிக்கப்தட்ட இணங்கள் ற்றும் வவ்ஶறு ீன்திடி கப்தல்கபில் தரிக்கப்தட்ட வதரநறகள், 
இநங்கப்தட்ட அபவுப் தறவு, னக்கற இணங்கபின் ீபம் அபிடும் ற்றும் இக்கப்தடும் வசனறல் 
உள்பீன் திடிதடகுகள் ஶதரன்நற்நறன் அநறக்ஷககள் அடங்கும். இனங்ஷகில் தன ரள் கடற்வநரறல் 
தடகுகஶப ீன்திடிதடகுகபரக தன்தடுத்ப்தட்டு னக்கற இணங்கபரண டுணர ற்றும் டுணர ஶதரன்ந 
இணங்கஷப திடிக்கறன்நணர். கடல் ற்றும் ஆழ்கடல் ீன் உற்தத்றனேம் வரத்ரக னக்கறரக சூஷ 
ற்றும் சூஷ-ஶதரன்ந ீன்கஷப உள்படக்கறனேள்பட. கடல்சரர் உிரில் பங்கள் திரிவு ீிரக 
இந்றப் வதனங் கடல் டுணர ஆஷக்குறேின் ஶஷகறடன் (IOTC) வரடர்னஷட 
டடிக்ஷககபில் ஈடுதட்டுள்பட. MBRD னெனம் ஶதப்தட்டு னகறன்ந PELAGOS கல்கள் னெனரக 
IOTC (ீர்ரணம் 10/02) க்கரண ஶஷகஷப றஷநஶற்ந தன்தடுத்ப்தடுகறநட. வணணில் இறல் தடகு-
இந்ற இஷப்தின் னெனரண ீன்திடி ற்றும் னற்சற வுகள், தடகு ஷககள், னக்கறவதரி 
இணங்கள், ற்றும் அபவுஷககள் ற்றும் வதரி கடல் இணங்கள் கரப்தடுரனரகும். ஶறம், 
கடல் தநஷகள் ற்றும்கடல் ஆஷகள் தற்நற ிரிரண ஆய்வுகள் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 
டப்தரக்கற ஷ சூஷ ற்றும் ஶதரர்க்கப்தல் சூஷ சம்தந்ரண சம்தந்ரண சறன உன அஷடரப 
ஆய்வுகறம் வசய்ப்தட்டண.. 

வதரி கடல்கள் வுத் கல்கள் ஶம்தடுத்ப்தட்டண ற்றும் இட டல்னறரண அநறக்ஷக 
அஷப்ஷத ங்குகறநட. 

  
ீன்பங்கஷபகண்கரித்ல் 

னன்ஶணற்நம் (%):வதபீக:100% றற:  

இனங்ஷக கடஶனர சறநறகடல்கபின் ீன் பங்கங்கஷப றப்தடீு வசய்றம் ற்றும் 
கண்கரிப்னம். 

சறநறகடல் ீன் ீன்கள் இநங்குற்கரண ீன்படஷநனகங்கள் இனங்ஷகின் ஶற்கு, வற்கு 
ற்றும் கறக்கு ல்ஷனகபில் உள்ப னக்கற ீன் இநங்கும் பங்கபில் கண்கரிக்கப்தட்டட 
இற்கரக ீன்திடி டடிக்ஷககபின் ிங்கள், கல்கஷபனேம், ஶசகரிக்கப்தட்ட இணங்கள் ற்றும் 
வவ்ஶறு ீன்திடி கப்தல்கபில் தரிக்கப்தட்ட வதரநறகள், இநங்கப்தட்ட அபவுப்தறவு, னக்கற 
இணங்கபின் ீபம் அபிடும் ற்றும் இக்கப்தடும் வசனறல் உள்ப ீன்திடி தடகுகள் 
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ஶதரன்நற்நறன் அநறக்ஷககள் அடங்கும். என சறநப்ன னக்கறத்ரக சறநற கடல்கனறன் ீன்ப 
னக்கற அம்சங்கள் வரடர்தரகவும் ற்றும் Ambligaster sirm ன்ந ீன்கபின் திடி வரடர்தரகவும் 
உிரில் ஆய்வுகள் வசய்ப்தட்டண. ஶற்கு கடற்கஷின் ீன் இநங்கும் பங்கபில் இனந்ட 
டுக்கப்தட்ட A. sirmகபின் உிரில் ீன்ரறரிகள் ஶசகரிக்கப்தட்டு இணப்வதனக்க உிரில் 
சம்தந்ரண தடிப்னகள் ஆரப்தட்டண. இணப்வதனக்க அங்கத்றன் கனங்கபின் குநறடீ்வடண் 
(ஜற.ஸ்.ணிஷணக் வகரண்டு A. srim னட்ஷடிடும் தனத்ஷ (S) ீர்ரணிக்க தன்தடுத்ப்தட்டட. 
ஆண்கள், வதண்கறக்கு ணித்ணிரக ீபத்டடணரண ஷட உநவுகள் வதநப்தட்டண. சறநற 
கடல்கபில் உள்ப ீன்பங்கபில் னக்கறரக இனக்கு ஷக்கப்தட்ட ீன்குறேக்கபரக clupeids 
உள்பட. இந்குறேில்ல் A. sirm ற்றும்Sardinella spp னனறண அடங்கும். A. sirm ஆணட ஶனரறக்க 
இணங்கபரக கரப்தடுடடன் அட சறநற கடல்கள் திடிக்கப்தடும் ீன்கபில் ற்ஶதரட 23% 
தங்கபிப்ஷத வசய்கறநட. ீன் திடிடேட்தங்கபரக னென்று ஷகரண னஷநகஷப தன்தடுத்ற சறநற 
கடல்கள் ீன்கஷப இனக்கு ஷத்ட கடஶனரங்கபில் இக்கப்தடுகறன்நண: வபிஶ இந்றம் 
இந்றம் வதரனத்ப்தட்ட ஃஷததர்திபரஸ்டிக் தடகுகள் (OFRP), வபிஶ ஶரட்டரர் இந்றம் 
இஷக்கப்தட்ட தரம்தரி தடகுகள் (MTRB) ற்றும் ஶரட்டரர் இஷக்கப்தடர தரம்தரி தடகுகள் 
(NTRB) ஶதரன்நணஶ அஷகபரகும். சரசரி வரத் ீன்திடி ஶங்கபின் வபிரண ஶறுதரடுகள் 
(னறே ீன்திடிக்குரண ஶம்  TFT- வரத்ஶம்) னென்று தடகுப் திரிவுகள் த்றில் கரப்தட்டட. 
MTRB ற்றும் NTRB ஶதரன்நற்நறன் சரசரி TFT னஷநஶ 4.52 ி ற்றும் 3,35 ி.ஆக 
கரப்தட்டடடன் OFRP தடகுகறக்கு ீன்திடி வசல்தடும் சரசரி TFT உர்ந்ரக (5.84 ி.) 
இனந்ட. ஶற்கு கடற்கஷில் ஆண் ற்றும் வதண் A. srim ீன்கபிணிஷடஶ அனுசரிக்கப்தட்டட 
சரசரி தரனறண ிகறரக 1:1.2 ஆக கரப்தட்டட. ஆண்கறக்கு றப்திடப்தட்டுள்ப ீபம்-ஷட உநவு 
W = 0.002685 L3.438 (R2= 0.945), வதண்கறக்கு ீபம்-ஷடஉநவு W = 0.003L3.386 (R2 = 0.940) ஆக கரப்தட்டட. 
ஜற.ஸ்.றப்னக்கபின் உச்சரணட A .sirim in னட்ஷடிடும் தனத்றல் ஶற்கு 
கடற்கஷஶரங்கபில் ஶ னல் னைஷன ஷ கரனத்றல் வசரந்ரணரக இனந்ட. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக: 100%றற:  

ீர்சகாலம்பு, சினாதம் ற்றும் ததருமப தகுிகபில் குரூப்தர் ீன்பத்ின் ற்ததாம 
ிமனமம அநில் 

குனொப்தர் ீன்கஷப திடிக்க தன்தடுத்ப்தடும் ீன் திடினஷநகபரக கலழ்வரகுப்ன னஷனகள், கலழ் ீள் 
ஷன, ஷக ஷன ற்றும் ஈட்டி ஆக இனந்ண. அரணிக்கப்தட்ட னஷநகபில் அஷணத்ட 
ீணர்கள் த்றில் கரப்தடும் றகவும் வதரடரண ற்றும் தரம்தரி னஷநரக ஷக ஷன 
இனந்ட. ஷன ற்றும் இடத்றஷண வதரறுத்ஶ குனொப்தர் ீன்கபின் அபவு கரப்தட்டட. ஷக 
ஷன ற்றும் கலழ்வரகுப்ன ீள் ஷனகபில் இனந்ட திடித்டக் வகரள்பப்தட்ட குனொப்தர்கள் 
ல்னரணரக இனந்ண ன்று குநறப்திட்டணர். குனொப்தர்கஷப திடிக்க தன்தடுத்ப்தடும் இற்ஷக 

டெண்டில் ஷகரண OFRP தடகுகள் தன்தடுத்றSardines (Sardinella albella, S. gibbosa), Herings 
(Amblygaster sirm), Squids (Loligo sp) aaka irunthana. அல்னட 2-3 குறேஉறுப்திணர்கள்ற்றும் 15-

20 தரகவன்று வகரண்ட ஏடம்கஷபக் வகரண்டண. ஆய்வுகரனத்றல்; 14 இணங்கள் ீர்வகரறேம்ன 
சறனரதம் ற்றும் ஶதனஷப ீன்திடி டஷநனகங்கள் இனந்ட அஷடரபம் கரப்தட்டண. 

வதர்கபரகCephalopholis formosa, C. leopardus, C. miniata, C. sexmaculata, C. sonnerati, 
Epinephelus aerolatus, E. caeruleopunctatus, E. chlorostigma, E. fasciatus, E. longispinis, E. 
malabaricus, E. radiatus, E. undulosus, Variola louti ஆகும். ஆய்ின் ஶதரட கரப்தடும் றக 

ரபரக கரப்தட்ட இணரக Epinephelus longispinis (longspine grouper) ஆக இனந்ட; தறவு 

வசய்ப்தட்ட வரத் ீபம் 12-45 வசீ ஆக இனந்ட. ஆய்ின் ஶதரட கரப்தடும் இண்டரட றக 
ரபரண இணரக S. sonnerati (க்கரபி தின்ணங்கரனறல்) இனந்ட; தறவு வசய்ப்தட்ட வரத் ீபம் 
10-50 வசீ ஆக இனந்ட. 
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குரூப்தர் அபாிடும் ததாது 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக: 100% றற:  

வற்கு ற்றும் கறக்கு கடற்வநரறல் ஶனரண்ஷ தகுறகபில் ஊசற னஷண சறங்கற இரல் 
பங்கபின் தரடகரப்ன ற்றும் ஶனரண்ஷ 

னள்இரல் ீன் பரணட இனங்ஷகில் (ங்கரஷன னல் எறில் ஷ) சரப் கரனரக 
வற்கு ற்றும் கறக்கு கடற்கஷஶரங்கபில் னக்கற னரண ஆரரக அஷடரபம் 
கரப்தட்டுள்பட. இந் ீன்திடிரணட ஶரப்தர ற்றும் வன்கறக்கு ஆசறரவுக்கு அன் 95 சீ 
ற்றுற னெனம் ரட்டின் வபிரட்டு னரணரக தங்கபிப்ன வசய்கறன்நட. சுண்டல், சுற்றுச் சூல் 
சலர்ஶகடு ற்றும் ரசகரண னஷநகஷப தன்தடுத்ற ீன் திடித்ல் (கலழ் வதரனத்ற ன ஷன) 
வசய்ன் கரரகீன்திடி ிகறங்கபில் அறவு ற்தட்டடடன் ீன்கள் ற்றும் தங்குகபில் 
திச்சறஷணகள் ற்தடுகறன்நண. இந் ீன்திடித்டஷந னக்கறத்டத்ஷ ணறல் வகரண்டு, இனங்ஷக 
அசரங்கம் தங்குகஷப தரடகரப்ன வசய்றக்கும் ற்றும் ஶனரண்ஷ வநற னஷநகஷப 
உனரக்கவும் என றிக்கப்தட்ட கட்டுப்தரட்ஷட உனரக்கறணரறம் இட றனப்றகரக 
வசற்தடுத்ப் தடில்ஷன. 

2009 ல் CENARA ீன் தங்கு றப்தடீ்டின் னடிவுகபின் தடினேம் ற்றும் தரிந்டஷகள் அடிப்தஷடில், 
னள் வதனம் இரல் ீன் திடித்ல் றர்ரகம் குறேக்கஷப 2013 இல் ீன் திடி தரிஶசரகர் திரிவுகள் 
அடிப்தஷடில் ரகஷிறம், வனறகில் இனந்டம் இஷ னகரஷத்டரக றறுப்தட்டண. 

இஷ னக்கஷத்ட னஷநஷ வற்நீகரக்கவும், னகரஷத்டம், தங்குகபின் தரடகரப்னக்கும் 
ற்றும் சட்ட அஷப்தின் தனணீங்கஷப அநறவும் வற்கு ற்றும்கறக்கு கடற்கஷஶரங்கபில் 6 
னக்கற இரல் இநங்கும் பங்கள் அரட னெடப்தட்ட தனங்கள் ி ஆண்டு னறேடம் என 
ரத்டக்கு என னஷந ன்ந அடிப்தஷடில் சந்றத்ரர்கள். உிரில் வுகள் அரட 
உிரிணங்கபின் கனப்ன, ீபம் (வரத் ற்றும் ஏட்டுடணரண), தரல்,வதண்கபில் னட்ஷட ற்றும் 
ிந்ட னெனங்கள் உள்ப அல்னட இல்னர ஶதரன்ந உிரில் வுகள், ிஷனகள் அனகு னற்சற 
ற்றும் னரணம் ஶதரன்ந வதரனபரர வுகள் தறவு வசய்ப்தட்டண. 

இஷ ஶனரண்ஷ குறேக்கஷப அஷக்குரறு ஶற்வகரள்பப்தட்ட ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகபின் 
ிஷபரக, சறங்கற இநரல்கபின் சறறு தரரணட னநக்கிக்கத் க்கரககும். வன்கடற்கஷில் 
குநறப்தரக ங்கரஷன ற்றும் அம்தரந்ஶரட்ஷடிறள்ப சுற்றுனர தகுறகபில் சறன சறநற சறங்கற 
இநரல்கள் சட்டிஶரரக சுற்றுனர ிடுறகள் ற்றும் உகங்கபில் ிற்கப்தட்டண ன்று தறவு 
வசய்ப்தட்டுள்பட. ஶறம், அறக ஶஷகள் ற்றும் ிஷன கரரக கனவுற்ந வதண்சறங்கற  
இநரல்கஷப திடிப்தறல் ந் குநறப்திடத்க்க சரிவும் கரப்தடில்ஷன. ீணர்கள் அற்ஷந 
கடறக்குள் ிடுஷன வசய்வும் இல்ஷன. .இரல் ீணர்கள் ப்ஶதரடம் அற்நறன் னட்ஷடகள் 
வபிிடப்தடும் ஷ கனஇரல்கஷப ஷக்க சறன வரறல் டேட்த ீர்வுகஷப ஶகரனகறன்நணர். தன 
னற்சறகள் ரகர அசரங்க ட்டத்றல் டுக்கப்தட்ட ஶதரறறம், அட றற வனக்கடி கரரக 
வற்நறகரக வசய்ட வகரள்ப னடிில்ஷன. என ிரிரண அநறக்ஷகரணட வு தகுப்தரய்வு 
கறக்கு திநகு சீதத்றல் ங்கப்தடும். 
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1.2 இனங்ஷகிறள்ப னக்கறரண சுநரக்கபின் ீன்திடி சம்தந்ரண என ிரிரண ஆய்வு; 
குடித்வரஷக, இக்கில், உிரில், உவு தக்கம், ரற்று ஶஷட, ற்றும் சுநரக்கபின் 
தரடகரப்தரண டேகர்வு தற்நற ஆய்வு. 
 

இனங்ஷக இந்ற வதனங்கடனறல் வதனம் சுநர ீன் திடிக்கும் ரடுகபில் என்நரகும். ற்ஶதரஷ 
ஆய்ின் கலழ் சுநரீன்கள் இநங்குற்கரண னக்கற சுநர இநங்கும் பங்கள் இனங்ஷகின் வற்கு, 
ஶற்கு ற்றும் கறக்குப் திரந்றங்கபிறம் MBRD ஆரய்ச்சற ஊறர்கபிணரல் கண்கரிக்கப்தட்டு 
னகறன்நண. வன்ஷரண சுநரக்கபின் ிற்நறன் உள்படக்கங்கள் இநங்கும் பங்கபில் 
அஷடரபம் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. வன்ஷரண சுநரரணட(Carcharhinus falciformis)இனங்ஷகில் சுநர 
இநங்குற்கரண ஶனரறக்கரண இணங்கபரக உள்படடன் அரட 60% ஆக கரப்தடுடடன் 
அடுத்ரக ீனச்சுநர, கரரட்டி சறப்தி ஷககள், சுத்றல்ஷன, ீண்ட டடுப்ன ஶக்ஶகர, குறுகற 
டடுப்ன ரஶகர, வன்ஷரண சுத்றல் ஷன,கடல் சரர் வள்ஷப னஷண, ற்றும் வதரி சுத்றல் 
ஷன னனறணரகும். வதனம்தரன்ஷ குநறப்தரக வன்ஷரண சுநரக்கள், ீன சுநரக்கள் ற்றும் 
கடல் வள்ஷப னஷண சுநர சூஷ ஶதரன்நண ீள் ஷன னெனரக (44%)ஷ ிநங்கறடடன் 
ற்றும் ற்ஷந ீன்திடி உதகங்கபின் னெனம் ன ஷன (25%), ீள் கிற்நறல் / ன ஷன 
ஶசர்க்ஷக (23%), ஶரறம் ஷன (6%) ற்றும் திந ஷனகள் னெனம் (2%வண தங்கபிப்ன வசய்டள்பண. 
இனங்ஷகில் ட்டு ீன்திடி னள்பி ி ண்டனங்கள் த்றில், அறக சுநர இநங்கு ற்கரண 
பரக வன்ஶற்கு (31%) ற்றும் ஶற்கு (31%) வரடர்ந்ட வற்கு ண்டனம் (16%) ண 
கூநப்தடுகறநட. வன்ஷரண சுநர ற்றும் கடல் வள்ஷப னஷண சுநர ஶதரன்நற்நறல் ஆண்-
வதண் ிகறம் கிசரக அபவு ஶறுதட்டட ன்நரறம் றர் தரர்க்கப்தட்ட தரல் ிகறரண 1:1 
ன்ந ிகறத்ஷ ிட ீன சுநர ித்றரசரணட ண றப்திடப்தட்டுள்பட. வதண் வன்ஷரண 
சுநர றகழ்வுகபில் குநறப்திடத்க்க அறகரிப்ன வன்ஶற்கு தனஷ கரனத்றல் வதநப்தட்டட. 
வன்ஷரண சுநரக்கள் தற்நற ஆய்வுகறக்கரக ிற்நறல் கரப்தட்ட ரறரிகள் த்றில்; 
(ஸ்கறப்ஜரக்சூஷ, வயர்ரிங்ஸ், தநக்கும்ீன், இந்ஶர தசறதிக் றக்கும் ீன்கள், Lutjanus இணங்கள்) 
ற்றும் வசதஶனரஶதரட்ஸ் (ஆக்ஶடரதஸ், ஸ்குிட்கள்) ஆகறஷ அடங்கறினந்ண.. இந் ஆய்வு என 
வரடர்ச்சறரண தடிப்ன ன்தரல், 2014 ிரறக்கப்தடு கறன்நற்ஷந ிட ற்நஷ  2015 
இல்வசய்ப்தடும். 

 

   

எக்ஶடரதஸ் Lutjanu இணங்கள் ஸ்கறப் ஜக் சூஷ 
சுநரக்கபின் ிற்நறல் கரப்தட்ட இணங்கள் 

      
னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக : 90%றற: 

றட்டம் 1.3 ஶர்வு வசய்ப்தட்ட கடல் ரழ் உிரிணங்கபின் (ஷனக் கரனறகள் ற்றும் கறர்கள்) 
னெனக்கூற்று ஆய்வுகள் ற்றும் கடல் தரறட்டிகபின் தரனறண வநறனஷந அஷத்ஷன 
உனரக்குல். 
 
ிகத்றற்கு னக்கறரண ஷனக் கரனறகபின் னெனக் கூற்று அஷடரபம் 
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கடற் கஷ, கரய் ீன் ற்றும் எக்ஶடரதஸ்கள் ஶதரன்ந வதரி ண்ிக்ஷகரண இணங்கள் 
உள்ரட்டில் சரப்திடப்தடுடடன் ற்றும் ிக னக்கறத்டம் ரய்ந்ரக இனக்கும். இந் 
இணங்பில் சறன உன அஷடரபங்கள் வசய்ப்தட்டடடன் ற்றும் பரண கடற்கஷ, கரய் 
ீன் ற்றும் எக்ஶடரதஸ்கள் வதனம் ண்ிக்ஷகில் தறவு வசய்ப்தட்டுள்பண. 

Octopus vulgaris, வதரடரண கரய் கபரணட கஷில் ஆற்ந தகுறகள் அனஶகனேம் 200 ீ 

ஆரண தகுறகபிறம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. Octopus vulgarisஉண்ஷில் அனுடன் 

வரடர்னஷட சஶகரரி இணங்கள் தன உள்பண ன்று ம்தப்தடுகறநட. ணினும், ஷகப் 
தடுத்டதர்கள் இன்னும் இணங்கஷப திரித்ட டுத்ல் ப்தடிண னடிவு வசய்ில்ஷன. Sepia 
pharaonisற்றும் Sepioteuthis lessoniana டக்கறல் றக அறகரக கரப்தடுகறநட. கரய்கபின் சறன 
இணங்கள் கரனத்டக்குக் கரனம் றகவும் ரபரக இனப்தடடன் இந் இணங்கபில் சறன இன்னும் 
அஷடரபம் கரப்தட ில்ஷன. வதரடரக வதரி டடுப்ன தரஷந கரய் ீன் அல்னட 
னட்ஷடீன் ண அஷக்கப்தடும் Sepioteuthis lessoniana, என ிக ரீறரண னக்கற இணங்கபில் 
அரட loliginid கரய் கறள் என்நரகும். Sepioteuthis சரறப் வதஷக் வகரண்ட ற்ஶதரட கண்டு 
வகரள்பப்தட்ட இணங்கறள் என்நரகும். 1993 ஆம் ஆண்டு ஆய்வுகபில், வதரி டடுப்னதரஷந கடற் 
கஷகள் ஆகறஷ கசற உிரிணங்கள் அரட ryptic species ஷகக்குள் உள்படக்கப்தட்டண. இவ் 
இணங்கள் தன றகவும் எத் ற்றும் வனங்கற வரடர்னஷடரக உள்பட. ணஶ, இட 
னெனக்கூற்று னஷநகஷபத ன்தடுத்ற ஷனக்கரனறகபின் இண அஷடரபம் வசய்ல் தனுள்பரக 
இனக்கறநட ணனரம். 

ரறரிகள் ீர்வகரறேம்ன, சறனரதம், கல்திட்டி, ஶதனஷன ற்றும் ன்ணரர் தகுறகபில் இனந்ட 
ஶசகரிக்கப்தட்டண. உன தண்னகள் ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகபில் இனந்ட தறிடப்தட்டுள்பண. 
ரறரிகள் அல்கஶயல்கபில்  ஶசறக்கப்தட்டடடன் டின் திரித்வடுத்ல் ஆய்கங்கபில் 
டத்ப்தட்டண. திசறஆர்றர்ிஷணகள்வசய்ப்தட்டடடன் டி.ன்.கள் திரித் வடுக்கப் தட்டடடன் 
ரிஷச னஷந வசய்ப்தட்டண. னென்று ரறரிகள் அரட Loligo singhalensis, Sepia pharaonic ற்றும் 
Octopus vulgaris. ண அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. 

 

 
கசிிம ீன்கபின் மூனக் கூற்று அமடாபப் தடுத்லும் கடல் தாலூட்டிகபின் தானிண சநி 
முமநம ஸ்ாதித்லும். 

ஆசறரில் சுநர ீன்கள் ற்றும் றனக்ஷக கறக்கரண உர்ரண ஶஷகபின் கரரக 
இக்கறகள் னெனம் இந் ீன் திடித் வரறல் வரடர்கறநட ணஶ அச ஆரய்ச்சறரணட இந் 
தரறக்கப்தடக் கூடி இணங்கள் சம்தந்ரக ஶஷப் தடுகறநட. ஆய்ின் ஶரக்கம் தல்ஶறு தட 
ற்றும் னெனக்கூறு டேட்தங்கஷபப் தன்தடுத்ற சுநர ற்றும் றனக்ஷககள் சம்தந்ரண வதரட அநறவு 
ற்றும் னரில் கஷப அறகரிக்க ஶண்டும். 
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ண்டரற்றும் வரனனர றனக்ஷககள் Myliobatoidei, உத னத்ஷ வகரண்டரக. கறேகு றனக்ஷக 
(Myliobatidae), தசுனக றனக்ஷககள் (Rhinopteridae) ற்றும் Mobulid றனக்ஷககள் கரப்தடுகறன்நண. 
வரத்த்றல் இந் உத னரணட ஷ டி உடல்கள் ற்றும் னட சரரி ஶதரன்ந தின் 
டடுப்னகஷப வகரண்டரக ஷகப் தடுத்ப்தடும் 40 இணங்கள் உள்பண. ண்டர ற்றும் mobula 
றனக்ஷககள் (Mobulidae) உனகபரி வப்த ண்டன ீர்ப் தகுறகபில் 11 ஷட னஷநில் உள்ப 
இணங்கள் வகரண்ட என கடல் குடும்தம் ஆகும். Manta birostris (வதரடரக இரட்ச அல்னட கடல்சரர் 
ண்டர றனக்ஷக ன்றும் அநறப்தடுகறன்நட) ற்றும் Manta alfredi (தரஷந ண்டர றனக்ஷக). The 
Mobula, அல்னட ஶதய் றனக்ஷக (Mobula) ஶதரன்ந இணங்கள் ண்டர சரறில் உள்ப இண்டு இணங்கள் 
ஆகும்; (ரீஃப் ண்டர ஶ) (வதரடரக இரட்ச அல்னட ஏசறரணிக் ண்டர ஶ ன்றும் 
அநறப்தடுகறன்நட) வரனனர அல்னட ஶதர் றனக்ஷக (Mobula) இந்ற வதனங்கடனறல் உள்ப 5 
அடங்கனரக என்தட வவ்ஶறு இணங்கள் வகரண்டுள்பண. சனத்ற ண்டர றனக்ஷக, சுத்றல் 
ஷன சுநரக்கள் (வதரி வன்ஷரண ற்றும் ஏடுவகரண்ட) ற்றும் Porbegale சுநரக்கபரணட திற் 

குநறப்ன II இண்டில் அரட CITES இல் கரப்தடுரல் ற்றுற வசய்ற்கு அனுற வதறுல் 

னக்கறரகும். 

உிரில் வுகறடன் இந் அஷணத்ட இணங்கறக்கரண டின் வரடர் ரிஷச றகவும் ட்டுப் 
தடுத்ப்தட்டரகும் (White et al., 2006). ணஶ, தட ரறரிகள் இந் ீன் திடிகபில் டுத்ட 
னகறன்ந ீன்கள் Mobulid ரணர ண அஷடரபம் கர சரிரண இணங்கள் குநறத்ட ஆரக கனத்ட 
ங்க கல்கள் ஶசகரிக்கப்தட்டண. ஷச இஷ ரறரிகள் ீர்வகரறேம்ன, ஶதனப ற்றும் 
சறனரதம் தகுறகபில் இனந்ட றனக்ஷக இணங்கபில் ீன் இநங்கும் பங்கபில் இனந்ட 
வதநப்தட்டடடன் 70% ஶணரல் இனுள் ஶசறக்கப்தட்டண. டின் திரித் வடுக்கப்தட்டு திசறஆர் 
தகுப்தரய்வுகள் ீன் கனங்கஷப தன்தடுத்ற டத்ப்தட்டண. mtDNA ில் CO1 தடின் 650 BP 
திரந்றம் தன் டங்கரக் கப்தட்டு ரிஷச னஷந வசய்ப்தட்டண.Jenkins whip றனக்ஷக , white spotted 
guitar ீன் , Oceanic manta றனக்ஷக, cow tail sting றனக்ஷக, spine tail devil றனக்ஷக, sickle fin devil றனக்ஷக, 
butterfly றனக்ஷக ற்றும் ீனப் னள்பி sting றனக்ஷக உட்தட 10 இணங்கபின் டின் தரர் குநறடீுகள் 

உனரக்கப்தட்டண. எவ்வரன இணங்கபின் அஷடரபனம் ன்சறதி NCBI BL AST ரிஷச னஷந 

தகுப்தரய்வு றட்டத்ஷ தன் தடுத்ற வசய்ப்தட்டண. 

 

  

Zone  tail ண்ாத்ி ிருக்மக சண் புள்பி கலகு ிருக்மக 

ஷச ற்றும் ஶரல் றசுக்கபில் இனந்ட திரித் வடுக்கப்தடும் ஜீஶணரறக் DNA இன் திசறஆர் வதனக்கம் 
அடிப்தஷடில் தரனறண டேட்த வநற னஷந இனங்ஷகில் வசய்ப்தடுகறன்நட இஷ கடல் 
தரறட்டிகபில் றறுப்தட்டட. ஷ றந னெர்த் னக்கற தகுறில் (தட ீர்ரணிப்தறல் SRY 
அல்னட தரனறல் ஷ றநனெர்த் ஜீன்) அரட ஜறஶணரம்கபில் 210-224 BP அபவு திசறஆர் கனங்கஷப 
தன்தடுத்ற ஆண்கபில் ட்டுஶ வதனக்கப்தட்டண. றர்கரன ஶஷனகபரக SFX / SFY என தகுறின் 
வதனக்கம் (ரக ில் ன தடக்கள் னஷநஶ க்ஸ் ற்றும் ஷ றநனெர்த்ங்கபில் 
அஷந்டள்ப) இன தரல்கபிறம் அஷந்டள்ப ற்றுவரன ஶசரடி கனங்கஷபக் சரந்ரக ஶரண 
கட்டுப்தரடரக வகரண்டு கடல் தரறட்டிகபில் தரனறல் உறுறஷ கண்டநறறடணிட்டிப்தரக்கப் தட்ட 
தி.சற.ஆர் சரி வசய்னறணரறம் தரல் அஷடரபம் ஶற் வகரள்பப்தட்டுள்பண. 
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னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக: 100% றற: 104% 

R1.4. இனங்மகில் கடல் ஆம உனகில் ற்றும் இடஞ்சார்ந் ிிதாகம் தற்நி ஆய்வு. 

உனகறல் ரக் கூடி றே கடல் ஆஷ இணங்கபில், ந்ட இனங்ஷக கடஶனர தகுறகபில் 
கரப்தடுகறன்நண அரட தச்ஷச கடனரஷ, Chelonia mydas ,  olive ridley , Lepidochelis olivacea, hawksbill, 
Eretmochelys imbricata , loggerhead , Caretta caretta and leatherback , Dermochelys coriacea (Deraniyagala, 1953). 
இனங்ஷகில் கடல் ஆஷகள் அர்கபட ரழ்ிடங்கபில் னக்கறரண அச்சுறுத்றக் குள்பரண 
கரட்டுகுறே ண அஷடரபம் கரப்தட்டடடன் 1938 இன் (றனத்ப்தட்ட 1972) ினங்கறணங்கள் ற்றும் 
ரங்கள் தரடகரப்னக்கபின் கலழ் தரடகரக்கப்தடுரறம், ற்றும் கடற்வநரறல் சட்டம் அரட 
1993 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இனக்க சட்டம் ற்றும் 1996 இன் 2 ம் இனக்க சட்டம் னெனம் 
தரடகரக்கப்தடுகறன்நண. 

 

இந் ஆய்வு இண்டு னக்கற கூறுகஷபக் வகரண்டண, இனங்ஷகில் கடல் ஆஷ னரிரக்க 
கடற்கஷகள் ற்றும் கரப்தடுறக்கரண கடல் ஆஷ ஆய்வு ன்தணரகும். இந் ஆய்வு இண்டு 
றர்ரக ரட்டங்கபில், வகரறேம்ன ற்றும் கரனற ீட 25.8 கற.ீ. தினேள்பட. தறன் னென்று னக்கற 
கூடு கட்டும் இடங்கள் அரட இன ரட்டங்கறக்கு வசரந்ரணரக கரப்தட்டண. கல்கலஷச, 
வதந்ஶரட்ஷட, வஶயஷண, இந்டன, யதனரண, ட ஶர, வகரஸ்வகரட, அயளன்கல்ன, 
தனதிடி, அம்தனரன்வகரஷட, கய, யதடற்றும்வகரக்கன ஶதரன்நணரகும்:கடற்கஷகபில். 
கல் கபரணட ன்ணரர் வு ஶசகரிப்தரபர்கள் னெனம் வசய்ப்தட்டடடன் ரர ஆரய்ச்சற 
ஊறர்கள் னெனம் ஶடி கண்கரிப்ன வசய்ப்தட்டன் னெனம் ஶசகரிக்கப்தட்டண. ஆய்வுப் தகுறில் 
கரப்தடுகறன்ந றப்திடப்தட்டுள்ப வரத் னடரந் கூடுகபின் ண்ிக்ஷக 1752 ஆகும். இற்றுள் 
68.6%, 30.3%, 0.5%, 0.3% ற்றும் 0.3% னஷநஶ தச்ஷசஆஷ, ஆனறவ்ரிட்னற கடல் ஆஷ, Hawksbil ஆஷ, 
னட்டரள் ஆஷ ற்றும் leatherback ஆஷ ஶதரன்நண னஷநஶ கரரப்தட்டண. இறனறனந்ட தச்ஷச 
ஆஷ றகவும் னன்ஷரணரண இணம் ன்று வரி னகறநட. உர்ந் கூட்டு அடர்த்றரக 298 
கூடு கற.ீ.-1 ஆண்டு-1 ற்றும் கூட்டின் தன்னகத்ன்ஷ வகரஸ்வகரட கடற்கஷ தகுறில் 
அநறிக்கப்தட்டண. தச்ஷச ஆஷரணட அறக அறர் வண்கள் வகரண்டரக அறக 
ண்ிக்ஷகினரக வதப்ரி னல் ப்ல் ஷினரண கரனப்தகுறில் கரப்தட்டட. 
ஆனறவ்ரிட்னற ஆஷகள் ரரந் அறர்வண்கள் அறக ண்ிக்ஷகினரணரக வகரண்டரக 

ம்தர் வரடக்கம் ரர்ச் ஷினரண கரனப் தகுறில் கரப்தட்டணSTUT 
ஆய்வு ஶத்றல் கல்கலஷச னல் வகரக்கஷன ஷரண கஷஶரத்றல் அஷந்டள்ப தகுறகபில் 
11 வசல்தரட்டு கடல் ஆஷ னரிரக்க இடங்கள் இனந்ண. வதரரிப்தகங்கள், வதரடரக 
குஞ்சுப்வதரரிப்தக பரகத்றற்கு னன்ணரள் இல்னச் சூனறல் தரடகரத்ல் டடிக்ஷககள், 
சுற்நறனேள்ப கடற் கஷகபில் இனந்ட ஆஷ னட்ஷடகள், குஞ்சு வதரரிப்ன இடத்டக்கு அனகரஷில் 
கரப்தட்ட னட்ஷடகஷப வதற்நணர். ஆய்வு கரனத்றல் 72.274 தச்ஷச ஆஷ னட்ஷடகள், 24.950 
ஆனறவ் ரிட்னற ஆஷ னட்ஷடகள் வதரரிப்தகங்கள் உள்ஶப னஷக்கப்தட்டண. எட்டுவரத் அஷடகரத்ட 
குஞ்சு வதரரித் ிகறம் தச்ஷச ஆஷகறக்கு 88% ற்றும் ஆனறவ் ரிட்னற கடல் ஆஷகறக்கு 82% 
ஆக இனந்ண. hawksbill ஆஷ, னட்டரள் ஆஷ ற்றும் leather back ஆஷகறக்கு னஷநஶ 61.4%, 
51.1% ற்றும் 10.2% ிகற த்ஷனேம் னஷநஶ வகரண்டுள்பண. னஷக்கப்தட்ட தச்ஷச ஆஷ 
னட்ஷடகறக்கரண regression line “ ”ற்றும் ஆனறவ் ரிட்னற கடல் 

ஆஷகறக்கு ஆகும். 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:91%:  றற 
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றட்டம் 1.6: ீன்திடி கனிகள் ற்றும் இநரல்கள் அறுஷடக்கு ற்ந டெண்டில்கஷப இனங்ஷக 
கடற்கஷப் திஶசத்றல் உள்ப கலஶ இறேக்கும் ஷனக்கு என ரற்நீடரக ரரித்ல் 
 

இந் றட்டத்றன் னக்கற ஶரக்கம், கடல் ஷில் கடற்கஷ தகுறில் இறேஷ னஷநில் இநரல் 
திடித்ல் ஶதரன்ந இறேஷ ஷனகபின் வரந்வுகஷபக் குஷநக்க ரற்று ீன்திடி னஷந என்ஷந 
அநறனகப்தடுத்னரகும். திந ஶரக்கரக ீர்வகரறேம்ன கடற்கஷில் கலஶ இறேக்கும் ஷன னெனரண 
ீன்திடிின் உிரில் ஆய்வு ஆகஇனந்ட. றட்ட டடிக்ஷககள் வதப்ரி ரம் வரடங்கறடடன் 
த7 னக்கற இநரல்கள் அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. அர்கள்Penaeus indicus, P. Monodon, P.merguiensis, 
P. semisulcatus, Metapenaeus dobsoni, M. affinis, Parapenaeopsis c oromandelica ஶதரன்நணரகும் இஷ 
ீன்திடிின் 55% ஆக இனந்ட. ற்ந 44% ீனம் திந ீன்திடி இணங்கபரகும். என குறுகற ரில் 
ற்றும் வதரநறகஷப வகரண்டு 20 றீ இஷட வபி வகரண்ட ஷன ற்றும் இனம்ன சட்டம் வகரண்ட, 
குறுகற ரய் வகரண்ட ீன்திடி ஷன வசய்ப்தட்டடடன் இஷ தரிஶசரஷண னஷநில் 
டிஷக்கப்தட்டுள்பட. இநரல் வரட்டிகபில் உள்ப இஷகபின் ஈர்த்னறன் கரரக இநரல்கள் 
ரில் ஊடரக டேஷ னடிந்ரறம் ஆணரல் அர்கள்  றனம்னற்கு ற கண்டு திடிக்க 
னடிரல் ஶதரய்ிடும். 

 
னர்த்ற வசய்ப்தட்ட ஷன 

ற்ந வதரநற வரன்றும் Macrobrachium இணங்கஷப திடிக்க டிஷக்கப்தட்டுள்பட. தன கரன 
குபங்கபிகள் இட தரிக்கனரம். அட ஶதரன்ந ஷன அபஷ வகரண்டடடன் ற்றும் சட்டத்றல் 
உள்ப அஷப்ன ற்றும் கண் இஷடவபி வதரிட. 

 

ப ொறிச் 

சொக்கு 

நுழைவு

 அச்சு 

இழைக்கு

ம் நொடொ 
வழை 
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தணரப்திடி திஶச ஆரய்ச்சற ஷத்றல் என குபத்றல் இநரல் வதரநறஶசரஷண 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:80%: றற: 

சபிப் புநாண ிிமி ிட்டங்கள் 

இனங்மகம சுற்நிமள்ப கடதனா இந்ி காணாங்சகலத்ி ீன்கபின் தங்கு அமப்பு, சின 
உிரில் அம்சங்கமப, ிிதாகம் ற்றும் உிரில் அமப்புக்கமப அநில். 

இனங்ஷகின் கரணரங் வகறேத்ற Rastrelliger kanagurata றகவும் றப்னறக்க உவு ீன் ஷககபில் 
என்நரகும். இட சறநற கடல் ீன் பங்கபில் 4ட ஶனரறக்கம் வகரண்ட ீன் இணம் ணவும் 
ற்றும் வதனம்தரறம் திந சறநற கடல்கள் ீன்திடிில் திடிக்கப்தடும் இணரகவும் உள்பட. சறநற 
கடல் ீன்கள் இநங்கும் இடங்கள் MBRDஇணரல் கண்கரிக்கப்தட்டு ந்டடன் கண்கரிப்ன 
றட்டத்றன் ரறரி வதறும் ல்ஷன ஶதரடரண ல்ன. சறநற அபினரண ிஞ்ஞரண கல்கஶப 
ீன்ப, உிரில் ற்றும் இந்ற கரணரங்வகறத்ற ின் ற்ஷந அம்சங்கள் சம்தந்ரக 
உள்பரல், ற்ஶதர ஆய்வு சறநற றப்தடுத்டம் தரர்ஷில் ங்கரப ிரிகுடரின் வதரி கடல் 
சுற்றுச்சூல்  றட்டத்றன் (BOBLME) றறனேினேடன் 2013 ல் MBRD ிணரல் வரடக்கற ஷக்கப்தட்டண.,  

இந் றட்டத்றன் னக்கற தனரக சறறு கடல்கள் ீன் ப வு ஶசகரிப்ன, இந்ற கரணரங்வகறத்ற 
ீன் பம், தங்கு கட்டஷப்ன ற்றும் உிரில் வரடர்தரக தடித்னரகும். சறநற கடல்கள் ீன் ப 
ரறரி ஶசகரித்னரணட ீன் திடி டடிக்ஷககள் கல்கஷப (ீன்திடிஶம், ீன்திடிஆம், 
தன்தடுத்ப்தடும் ஷன ஶதரன்நஷ) இணங்கபின் அடிப்தஷடினரண ீன்திடி அபரவுகஷப தறவு 
வசய்ல், வவ்ஶறு ீன்திடி கப்தல் ஷனகள் னெனம் ீன்கள் இநங்குற்கரண அபவுகபின் தறவு, 
னக்கற இணங்கபின் ீபம் அபிடுறம் ஆகும். இனங்ஷகின் ஶற்கு ற்றும் வற்கு ீர்ப்தப்தில் 
இனந்ட வதநப்தட்ட Rastrelliger kanagurta இன் 388 ணின்கள் இணப் வதனக்க உிரில் தற்நற 
ஆரப்தட்டண. 

இனறங்க ‟உடறக் குரி குநறடீ்வடண் (ஜற.ஸ்.), னல் னறர்ச்சற (LM), ஜற.ஸ். உடணரண இண 
ினத்ற ஆற்நல் ற்றும் னட்ஷடிடும் தனம் னன தண்னகள் அரட ீப-ீப ற்றும் ீபம்-
ஷட உநவுகள் ஶதரன்நண வதநப்தட்டண. கரணரங்வகறத்ற ரறரிகள் ிற்று உள்படக்கங்கஷப 
உவு உட்வகரள்றம் ஶறுதரடுகள் சம்தந்ரக தடிக்கஆரப்தட்டட. 

இந்ற கரணரங்வகறத்ற ீன்திடி கரன றஷனகறக்கு உட்தட்டஷ அத்டடன் தகுறக்கு தகுற 
ஶறுதடும் ற்றும் வதனம்தரறம் சறன ரங்கறக்கு ட்டும் வதந னடினேம்.இந்ற 
கரணரங்வகறத்றகஷப இனக்கு ஷத்ட இக்கப்தடும் தடகுகபில் சரசரி உண்ஷ ீன்திடி ஶத்றல் 
குநறப்திடத்க்க ஶறுதரடு டவும் கரரப்தடில்ஷன. றப்திடப்தட்டுள்பட ீபம் ‟ ஷட 
ிகறரணட Rastrelliger kanagurta ீன்கபில்W= 0.006L3.2 ஆன்கறக்கும், W = 0.007L3.2   வதண்கறக்குரக 
தரல்கபின் ஶர் ஷந உநவு சரர்ந் பர்ச்சறஷ கரட்டுகறநட. ீபம் ீப அபவுனக்கள் இஷடஶ 
அஷணத்ட உநவுகள் குநறப்திட்ட அபவுகபில் உள்பண. இந்ற கரணரங்வகறத்றின் ஆன்:வதண் 
தரனறண ிகறம் 1:1 றப்திடப்தட்டுள்ப ிகறத்றறம் இனந்ட 0.01இல் இனந்ட கிசரக 
ித்றரசரக இனந்ட. இனங்ஷக ஶற்கு ற்றும் வற்கு கடல் தகுறில் இந்ற கரணரங்வகறத்ற 
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இன் னட்ஷடிடும் தனரக ஶ ற்றும் ஜழன் ரங்கள் ண இனப்தட கண்டநறப்தட்டுள்பட. 
னல் னறர்வு ரக (L50) வதண்கறக்கு 255 ம்ற்றும் 265mm (TL) சீ்சறணிறம்,  ஆண்கறக்கு 245mm 
ற்றும் 255 றீ ண கரப்தட்டட. வரத் னட்ஷடிடல் றப்தரணட 75420 வரடக்கம் 101609 
னட்ஷடகள் ஷ ரறுதடுகறநட ணஷணந் ஆய்ில் றப்திடப்தட்டுள்பட.னட்ஷடிடும் றநன் 
வரடர்தரணரக கனடம் ஶதரட 323 ± 93 னட்ஷடகள்/கறநரம் ன்ந அஷப்தில் உள்பண. உவு 
ற்றும் கரணரங்வகறத்ற ீண ஆய்வுகள் திபரந்ன் கபின் உவு வகரண்ட அறக பம் வகரண்ட 
ினங்கு திபந்ன்கள் ஶதரன்நண, ற்றும் ஶகரப்திவதரட், வ்தினற இணங்கறக்கும் வசய்ப்தட்டண.  

இந்ற கரணரங்வகறத்ற தங்கு அஷடரப ஆய்வுகள், 10 வவ்ஶறு இடங்கபில் இனந்ட எவ்வரன 
டடுப்ன ரறரிகள் ஶசகரிக்கப்தட்டண. ரறரிகள் றட்டத்றன் ஆம்த கட்டங்கபில் தத்ட தகுறகபில் 
இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட அஷடரபம் கரப்தட்டண. ீர்வகரறேம்ன, சறனரதம், கல்திட்டி, ன்ணரர், 
ரழ்ப்தரம், றனஶகரஷன, ட்டக்கபப்ன, அம்தரந்ஶரட்ஷட, கரனற, ற்றும் ஶதனஷன 
ஶதரன்நணரகும். டடுப்ன டண்டுகள் அல்கஶயரல்கபில் ஶசகரிக்கப்தட்டு ஆய்கத்டக்கு 
ரற்நப்தட்டரர்கள். இந் ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகபின் டின் திரித்வடுப்னக்கரக QiaAmp DNAeasy 
திரித்வடுத்ல் கறட்வகரண்டு வசய்ப்தட்டடடன் அற்நறன் டின் அபடீு வசய்ப்தட்டட. தங்கு 
அஷப்ன ஷக்ஶர தகுப்தரய்வு ற்றும் வகரச்சறில் உள்ப ீன் தில் பங்கள் ஶசற திகம் 
(NBFGR) ஆய்கத்றணரல் றர்ிக்கப்தட்டண, இந்றர 14 அத்ஷக கனங்கள் அஷப்னக்கஷப 
உனரக்கறனேள்பட. ஷக்ஶர வசற்ஷனற்திசற ஆர்னஷநரணட 14 கனங்கறக்குள் 8 கனங்கறக்கு 
வசய்ப்தட்டடடன் ற்றும் திசறஆர் வதரனட்கபின் 1 வரகுற genotyping வதந இந்றரவுக்கு 
அனுப்தப்தட்டட. 

னன்ஶணற்நம் (%):வதபீக:85%றற: 

ன்ணார் மப குடா ாலம் பங்கள்: ிிப்புர்வு அிகரிக்க ற்றும் தாதுகாப்பு சகாள்மக 
குக்கும் முகாக முக்கி இணங்கள் ற்றும் ாழ்ிடங்கபின் ிப்தீடு 

ன்ணரர் ஷப குடர (GOM) சூறனஷப் தரணட தல்றிர் றக அறகரக உள்ப ற்றும் னள் 
ீன்கள், ஏட்டுீன்கள், வல்றடனறகள் ற்றும் கடல் ரங்கள் ண வதரனபரர னக்கறத்டம் 
ரய்ந் பங்கஷப ங்குற்கு ஆவு னம் இடரகும்.இட அறந்ட னம் அில்னறர 
ற்றும் கடல் ஆஷகள் ிறஶரகம் வகரண்ட தகுறரகவும் உள்பட. கடஶனர ற்றும் கடல் சூல் 
அநறில் கல் இந் இடம் சம்தந்ரக ஶதரரரகவும் இந்ப்திஶசம் கடந் னென்று 
சரப்ங்கபரக றனி உள்ஶரல் கரரகவும் அநறில் ஆரய்ச்சற ல்ஷனக்கு வபிஶ 
இனந்டள்பரல் வதரி கல் இஷடவபிகள் இங்கு இனக்கறன்நண. ரர ற்றும் னைசறன்  
இனங்ஷக உடன்தடிக்ஷக னெனரக MBRD ற்றும் IARD இஷடஶ ஷகவரப்தறடப்தட்ட எப்தந்த்றன் 
தடி இந் றப்தடீு என்று டத்ப்தட்டட. MBRD திரிின் னக்கற ஶரக்கம் கடல் ரழ்க்ஷக பங்கள் 
ஶதண் ஷகஷஷ உறுற வசய்றக்கு ஶஷரண அநறில் கல் / தரிந்டஷகள் 
ங்குறரகும். இன் னெனம் ப சுண்டல் கறக்கரண என ிஷரண ீர்ரகவும் அஷக் 
கூடி ஷகில் ஆய்ஷ வசய்றரகும். 

ப சுண்டல் சம்தந்ரண கபஆய்வு ன்ணரர் ரட்டத்றல் ஷனன்ணரர் னல் னத்பம் 
ரட்டத்றல் ரம்னரி கடற்கஷப் தகுறில் டத்ப்தட்டட. இந் ஆய்வுகபில் ஈடுதட்ட ரர 
ஆரய்ச்சற ஊறர்கள் எவ்வரன ஶஶன குநறப்திடப்தட்ட கடஶனரத்றன் ீன் இநங்கும் 
ஷங்கறக்கு ிஜங்கஷப ஶற்வகரண்டணர். இட அஷணத்ட கஷ ஷன ஷங்கள் ற்றும் 
ரள் / தன ரள் தடகு இநங்கும் பங்கள் னனறணரகும். வு கக்வகடுப்ன கலழ் 
ஶசகரிக்கப்தட்டஷரக ீன்திடி த டிங்கள், ீன்திடி உதகங்கள், ீன்திடி இடங்கள் ற்றும் 
இணங்கள் ற்றும் ரறடங்கள் ஶதரண்நணரகும்.றப்தடீ்டின் ஶதரட, ீணர்கள், அனகற னம், 
அச்சுறுத்ல் ற்றும் தரடகரக்கப்தட்ட கடல் அினறய்ர ற்றும் கடல் ஆஷகள் ஶதரன்ந இணங்கள் 
தற்நற கல்கஷப வதந ீன் ந்ட இநங்கும் பங்கபில் சந்றக்கப்தட்டணர். 
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இன்தடி கடல் சூனறல் ற்றும் ீர்ரழ் உிரிணங்கள் ஶதரன்நண ீங்கு ிஷபிக்கும் ீன்திடி 
னஷநகள் / ஷனகள் ற்றும் கடல் பங்கபின் ிரிரண தன்தரடு ஶதரன்நற்நறன் கரரக 
ற்ஶதரட என வதரி அச்சுறுத்ல்கஷப றர் ஶரக்குகறன்நண. அறவு னம் ீன்திடி ஷனகள் 
ற்றும் றனஷநகள் தனரபரட பச் சுண்டல்கள் ன்ணரர் ற்றும் னத்பம் 
ரட்டங்கபில் தன்தடுத்ப்தடுணரறம் ற்றும் சட்ட அனனரக்கம் றகவும் தனணீரண 
இனப்தரகவும் கண்டநறப்தட்டுள்பட. இந் ஆய்ரணட ன்ணரர் ஷப குடரில் ீன் பங்கள் 
சுண்டுஷ டுப்தற்கரண தரிந்டஷகள் சறன ற்றும் அநறில் கல்கஷப ங்குகறநட. இந் 
கல்கபின் னெனம் தரடகரப்ன ற்றும் கடல் சூல் கபின் றஷனரண ஶனரண்ஷ ற்றும் 
ன்ணரர் ஷபகுடர பங்கஷப ீடித்ட றஷன வதறும் தன்தடுத்றக்கு உவும். 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக:100%  றற: 

ாழ்ப்தா ாட்டத்ில் ீனீச்சல் ண்டு (Portunus pelagicus) கபின் க்கள் சாமக, உிரில் 
ற்றும் ீன்திடி சாடர்தாண ஒரு ஆய்வு (டந்து சகாண்டிருக்கின்நது) 

ீனீச்சல் ண்டு (BSC) Po rtunus pelagicus என தந், னிில் ற்றும்ற வப்தண்டன கடல் 
னறேடம் என னக்கற ிக இணங்கபரக உள்பட. இனங்ஷகில் BSC பறனில் தப்தரணட 
ட கறக்கு கடற்கஷில் றனஶகரஷன ஷனேம், டஶற்கு கடற் கஷில் சறனரதம் ஷனேம் 
தினேள்பட.  ன்ணரர்,  கறபிவரச்சற ற்றும் ரழ்ப்தர உள்படங்கனரண றர்ரக 
ரட்டங்கபிணரல் சூப்தட்டினக்கறன்நடடன் தரக்குீரிஷில் ஆற்ந கடஶனரப் தகுறில் 
இஷ அறகரக உள்பட. MBRD ஆரய்ச்சற என்ஷந வசய்ற்கு கடல் உவு ற்றுறரபர்கள் 
சங்கம் சரர்தில் B S C  னகரஷத்டத்றன் ஶஷகஷப னர்த்ற வசய்வும் என ஆய்வு டத் 
எப்னக்வகரண்டணர்.  ஆய்ின் ஶரக்கரக இணப்வதனக்க உிரில்,  உவு ற்றும் உவுட்டல் 
னஷந, க்கள் வரஷகில் உிரில் ற்றும் BSC ீன்திடிில் ஶதரன்நற்ஷந உள்படக்கற என 
ிரிரண ஆரய்ச்சறஷ னன்வணடுத்ட அன்தடி,  ன்ஷடீில் (இண்டு இநங்கும் பங்கள்) , 
ல்னரணி (என இநங்கும் பம்), சட்டி (என இநங்கும் பம்) ஶதரன்ந ரழ்ப்தரத்றல் இநங்கும் 
பங்கபில் வு ஶசகரிப்ன ம்தர் 2014  ல் ஆம்திக்கப்தட்டட.  ட்டு ஶசகரிக்கும் தர்கள் (பம் 
என்றுக்கு இண்டு ீம்)  திர்த்ப்தட்டணர்.  என எனங்கறஷப்தரபர் வு ஶசகரிப்ன 
டடிக்ஷககஷப எனங்கறஷப்தற்கு றறக்கப்தட்டரர்.  கடற்வநரறல்,  உிரில் வு ஶசகரிப்ன 
ற்றும் உிரில் ரறரி தகுப்தரய்வு னன்ஶணற்நம் இப்ஶதரட ஷடவதற்றுக் வகரண்டினக்கறன்நண. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக: 20% றற: 

தற்சகாள்பப்தட்ட ற்மந டடிக்மககள் 
 குண்டுவடிப்னக்கள் னெனம் ீன்திடிக்கப்தட்டர ண ஆர வவ்ஶறு 

உர்ீறன்நங்கபிணரல் அனுப்தப்தட்ட ீன் ரறரிகள் சம்தந்ரண அநறக்ஷககள் 
ங்கப்தட்டண. 

 ஆய்வுகறக்கரக ீரன் ீறன்நத்றணரல் அனுப்தி gastropod கத்றப்வதரட்டு வல் 

ரறரிகள் அஷடரபம் சம்தந்ரண அநறக்ஷக ங்கல். 
 ஆய்வுக்கரக ணிரர் கம்தணிகபரல் அனுப்தி சுநர ரறரிகபின் அஷடரபம் சம்தந்ரண 

என அநறக்ஷக ங்கல். 
 ஶ 2013 னல் CARP கலழ் ிசர உிர்த் வரறடேட்தில் தற்நற ஶசற குறே 

உறுப்திணரக வசல்தடுல். 
 வபி ஶற்தரர்ஷ (B.Sc): கல்ி ஷனஷ, ீன்திடி ற்றும் கடல் அநறில் திரிவு 

ஷனர் னெனம் ிடுக்கப்தட்ட என ஶகரரிக்ஷக, இனங்ஷக வதனங்கடல் தல்கஷனக்ககம், 
 றனற ஜற. . . ஶக கரரச்சறின் என உிரில், உனில் அம்சங்கபில் ற்றும் 

உவூட்டல் சூனறல் தற்நற இனங்ஷக ீரில் உள்ப Auxisthazard இணங்கறக்கரண ஆய்வு. 
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 றனற E.G.T.P. Batoiஈ.ஜற.ரி.தி ிஶஜசறங்கின் batoid ீன்கபின் தன்னகத்ன்ஷதற்நற 
இனங்ஷகின்ஶற்குகடற்கஷில் உள்ப னென்று னக்கற ீன் இநங்குற்கரண 
ஷங்கபில் ஷிநங்கறஷ தற்நற ஆய்வு. 

 வசரற்வதரறவுகள் கடஶனரகரல்தஷட, இனங்ஷக தர்கறக்கரண “தல்றிர் ற்றும் 
னனஷகக்கல் றட்டுகபின் னக்கறத்டம் தற்நற” ிரிவுஷ டத்ப்தட்டண 

 தரடகரப்ன ற்றும் சுநரக்கள் ஶனரண்ஷ தற்நற னென்று ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகள் MBRD 
ற்றும்கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் ப றஷக்கபம் (DFAR) உடன் ற்தரடு 
வசய்ப்தட்டினந்ண. BOBLME றட்டத்றன் றற ஆின் கலழ், ீர்வகரறேம்ன, ஶதனப ற்றும் 
ரஷச்ஶசஷணில் ஷடவதற்நண. 

 MBRD ிஞ்ஞரணிகள் (2014) தின்னனொர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்கக ரரர்கபின் 
இறுற ஆண்டு ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் டத்ற ஆய்வுகஷப கண்கரித்ணர். 

o றனச் ஆர்  ன் ர்ர்ண, ினங்கு ிஞ்ஞரண ற்றும் ற்றுற ிசர தடீம், ணட 
ஆரய்ச்சறரண "இனங்ஷகில் வரிவு வசய்ப்தட்ட கஷஶர ீர் றஷனகபில் Frigate சூஷ 
(Auxisthazard) ன்ந இணத்றன் உனரறுதரடு தற்நற தகுப்தரய்வு; ீர்வகரறேம்ன, ஶதனப 
ற்றும் கரனற ீன் இநங்கும் பங்கள்". 

o றனற ம். ஶக. ன்ணிரரச்சறஶக; இனங்ஷகில் னல்னட் சூஷ (Auxisrochei) கபின் தங்கு 
அஷடரபம் ற்றும் உன றேத்டக்கபின் எப்திட்டு" ினங்கு ிஞஞரண ற்றும் 
ற்றுற ிசர தடீம் 

சபிீடுகள் 

„ல்வணி ஆர், த்ணசூரி ம்..ஜற, ஜஶசக ஶஜ.ச்., னுஸ்க தி, இனங்ஷகஷ சுற்நற கடனறல் 
உள்ப கடல் தநஷகள்: ஆழ் கடல்ீன்திடிின் இஷடத்ரக்கங்கள் IOTC-2014-WPEB10-30 Rev_1. 

„ல்வணி ஆர், னுஸ்க தி, இனங்ஷகில் உள்ப கடல் ஆஷகள்கபின் உிர்ரழ் றநனுடணரண 
வதரி கடல் கடற்வநரறல்கபின் ரக்கம். IOTC-2014-WPEB10-27. 

„ல்வணி ஆர், இனங்ஷக வதரி கடல்கள் ீன்திடிில் தில் ீன்கபிண றனஷ IOTC-2014-WPB12-. 

„வதஶர, ல் ற்றும் ல்வணி ஆர், இனங்ஷக வு ஶசகரிப்ன ற்றும் அநறக்ஷகிடும் அஷப்ன, 
னன்ன ன்ஶக? இப்ஶதரட ன்ஶக? IOTC-2014-WPDCS10-14 Rev2 

„அத்டஶகரப . . ஸ். ச், தண்டரரக்க ஶக.ச்.ஶக, யப்னந்றரி ஸ்.ஸ்.ஶக 2014, 
இனங்ஷகின் ஶற்கு கஷஶர தகுறகபில் Ambligaster sirm (Herrings) இணங்கபின் இணப்வதனக்க 
உிரில், ற்றும் குடித்வரஷக றப்தடீு. கடற்வநரறல் ற்றும் ீர் உிரிண ர்ப்ன சம்தந்ரண 
சர்ஶச அங்கு. வகரறேம்ன, இனங்ஷக. 

„யப்னந்றரி ஸ்.ஸ்.ஶக 2014, ீன்திடி தடகுகபின் ன்ஷ சம்தந்ரக ிஶசட கணம் வகரண்ட 
ஸ்கறப் ஜக் டூணர (Katsuwonus pelamis) இநங்குற்கரக 2005-2012 இனங்ஷகில் ீன்திடிக்கரக 
இக்கப்தடும் தடகுகள். IOTC‟2014‟WPTT16‟32. இந்ற சூஷ ஆக்குறேின் 16 ட அர்வுகள், 
தனகரன டூணர ஶஷனக்குறே, 

„வதஶர, ச்..சற,.சற, ல்வணி ஆர் ,தண்டரரக்க, ஶக. ச். ஶக, இனங்ஷகில் உள்ப கடல்கள் 
ீன்திடிில் வஶரடிக் சூஷின் னக்கறத்டம். IOTC-2014-WPNT04-12. 

சாடர்தாடல்கள் 

 சனே ஃப் ம் இல் "கடற்வநரறல் டஷநில் உிர்த் வரறடேட்தம்" சம்தந்ரக அநறவுஷ. 
 2014 ஆம்ஆண்டில் டரக்டர் யப்னந்றரி ஸ். ஸ். ஶக MBRD இன் னன்ஷ ிஞ்ஞரணி 2007, 

2008 ற்றும் 2009 ல் ிஞ்ஞரண ஆரய்ச்சறில் ஜணரறதற ினடவதற்நரர். ஆரய்ச்சறின் 
ஷனப்தரக “என ECOPATH னர்ரங்க அடகு னஷநரக இனங்ஷகின் கடஶனர சுற்றுச் 
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சூல் தனகரன இஷடத்ரக்கம் '' ன்ந ஷனப்தில் ஆரய்ச்சற கட்டுஷ 2008 இல் கறனகம், 
கஷஶர ற்றும் சு ிஞ்ஞரணம் இல் வபிிடப்தட்டட .  

அநிக்மககள் 

 யப்னந்றரி, சறசற ற்றும்கறசர தண்டரரக்க, 2014. சறன உிரில் அம்சங்கபரண, ீன்திடி, 

ிறஶரகம் ற்றும் இனங்ஷகஷ சுற்நற கடஶனரங்கபில் இந்ற கரணரங்வகறத்ற 

வரஷககள் சம்தந்ரண ஆய்வு. ரரிணரல் சர்ப்திக்கப்தட்ட BOBLME இந்ற 

கரணரங்வகறத்ற ஆய்ின் இறுற அநறக்ஷக. 

 யப்னந்றரி, சறசற ற்றும் கறசர தண்டரரக்க, 2014. இனங்ஷகில் சுநரக்கள் தற்நற 

ஆய்வு. ரரிணரல் சர்ப்திக்கப்தட்ட BOBLME சுநர ஆய்வு ஷின் இறுற அநறக்ஷக. 

 ன்ணரர் ஷபகுடரில் ரறேம் பங்கள் திரித்வடுத்னறன் தன்கள் தற்நற ிஷரண 

ஆய்வு அநறக்ஷக. .னே.சற.ன் இனங்ஷகக்கு MBRD இணரல் சர்ப்திக்கப்தட்ட அநறக்ஷக. 

 ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் ீன ீச்சல் ண்டு (Portunus pelagicus) கபின் க்கள் வரஷக, 

உிரில் ற்றும் ீன்திடி வரடர்தரண என ஆய்வு, ீன ீச்சல் ண்டு ீன்ப ஶம்தரட்டுத் 

றட்டம் கடல் உவு ற்றுறரபர்கள் உரிஷரபர்கள் சங்கங்கறக்கு MBRD இணரல் 

சர்ப்திக்கப்தட்ட இன்வசப்சன் அநறக்ஷக. 

 னள்பிில் வு அநறக்ஷக அஷப்ன - IOTC கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் 

றஷக்கபத்டக்கு சர்ப்திக்கப்தட்டட. 

திற்சிகள் / தட்டமநகள் / கூட்டங்கபில் கனந்து சகாள்பல் 

 வதரறுப்னறக்க ீன்திடி டத்ஷகள் ிறகள் வரடர்தரண 6 ட ண்டன திற்சற, 

இந்றரில் 20 வசப்டம்தர் வரடக்கம் எக்ஶடரதர் 2 2014 ஷ. 

 15-16வசப்டம்தர் 2014 இல் 2 ட னடரந் வற்கு ஆசறர உிரில் தரடகரப்ன ரரடு. 

 தல் ஶறுதரட்ட வுதகுப்தரய்வு 10 - 12 ட ரர்ச் 2014 அன்று திற்சற 

 ஶசற ிஞ்ஞரண ற்றும் வரறல்டேட்த ஆஷக்குறேின்  இபம் ிஞ்ஞரணிகறக்கரண 

கனத்டக்கபம் ற்தரடு வசய்ிசர தட்டப்தின் தடிப்ன றறுணம், ஶதரஷண 

தல்கஷனக்ககத்றல் வசப்டம்தர் 11, 2014 அன்று ஷடவதற்ந ஶசரஷண டிஷப்ன தட்டஷந. 

 இந்றப் வதனங் கடல்கபில் ஆரண கடல் கசறிஷ ீன்கபின் அஷடரபம் தற்நற 

திரந்ற தட்டஷந, 10-13 ஜழன் 2014, வரரிறஸ். 

 10 - 12 வதப்ரி, 2014 ஃனவகட், ரய்னரந்றல் இடம் வதற்ந ங்கரப ிரிகுடரின் வதரி 

கடல் சரர் சுற்றுச் சூல் (BOBLME) றட்டம் சூல் குனப்தடுத்டல் கூட்டத்றல் தங்ஶகற்ன 

 3 ‟ 6 வரம்தர், 2014தரங்கரக், ரய்னரந்றல் ஷடவதற்ந ங்கரப ிரிகுடர வதரி கடல்சரர் 

சுற்றுச்சூல் (BOBLME) றட்டம் சூல் குனப்தடுத்டல் இண்டரம் கூட்டத்றல் தங்ஶகற்ன. 

 29 ஜழன் இனந்ட 2 ஜழஷன 2014 ஷ ஃனவகட், ரய்னரந்றல் இடம் வதற்ந வஶரடிக் டூணர 

வரடர்தரண (IOTC) (WPNT 04), இந்ற வதனங்கடனறல் டணர ஆஷ அர்வு. 

 இந்றப் வதனங்கடல் டுணர ஆஷக் குறேின் தறணரநரம் அர்வு (IOTC) வப்த ண்டன 

டணர திக் குறே 15-19 ம்தர், 2014 தரனற, இந்ஶரஶணறரில் ஷடவதற்நட. 

 தரனற, இந்ஶரஶணறர ில் 20 ம்தர், 2014 அன்று ஷட வதற்ந தரனற டணர ரரடு. 
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5.6 சனத்றில் ற்றும் கடல்சரர் அநறில்ஶசற றறுணம் (NIOMS) 
திரிவு ஷனர்: டாக்டர். ரி.தக.டி.சன்ணதகான் 
 
ஆாய்ச்சி ிட்டங்கள் முன்தணற்நம்  
 
ந்ட ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் 2014 ஆம் ஆண்டில் ஶற்வகரள்பப்தட்டண, எவ்வரன றட்டங்கபிணடம்  
னன்ஶணற்நம் ணித்ணிரக கலஶ ப்தட்டுள்பண.  

 
5.1. கடதனா ண்ரீ்கபின் சுற்சி ீரில் டிமப்பு ற்றும் கண்காிப்பு 

எடக்கப்தட்டுள்பவரஷக : னொ. 1.52 றல்னறன் 

வதரறுப்னஅறகரரி  : ச்.தி. ஜசறாராற 

இந் ஆய்வு தத்ட ஶரரரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட இடங்கபில் (உன.1) ரழ்ப்தரகபப்தில் 201 இல் 
டத்ப்தட்டட. ீர் ரறரிகள் சத்டக்கள், TSS ற்றும் ினங்கு திபரந்ன்கபின் ஆய்க 
தகுப்ச்தரய்வுக்கரக ஶசகரிக்கப்தட்டண. உள்பக வு ஶசகரிப்னக்கரக வதபீக இசரண தண்னகள் 
(வப்தறஷன, pH, உப்னத்ன்ஷ, ற்றும் கஷந் எட்சறசன்) டிஜறட்டல் தல்ரணி வகரண்டு 
அபிடப்தட்டட. வபிவுப்தரர்ஷ secchi ட்டுகஷப தன்தடுத்ற அபிடப்தட்டட. 

தடி ரறரிகஷபனேம் ரழ்ப்தரம் கபப்தின் வவ்ஶறு தகுறகபில் (ரய், டுத், ற்றும்ஷன) 
வதனம் கடனடி திரிவுகள் (polychaetes, கறஸ்ஶசறர, இனரல்திகள், ிற்றுக்கரனறகள் ற்றும் தனர்) 
வரத் கனஷகறம் ஆரப்தட்டண. உர்ந் ினங்கு திபரந்ன் றகுறரக னறே 
ஆய்வுகரனத்றறம் லீற்நனக்கு 137085 ணிதர்கள் ண சங்குப்திடி தரனம் அனஶக தறவு 
வசய்ப்தட்டண. உப்னத்ன்ஷ, டி. ஏ, வபிவுத் ன்ஷ, ஷட்ஷட், ஷட்ஶட் ற்றும் வதரஸ்ஶதட் 
அபவுகள் ரழ்ப்தரம் கபப்தின் ினங்கு திபரந்ன்கபின் றகுறில் குநறப்திடத்க்க 
வரடர்னகஷபக் கரட்டினேள்பண. இறனறனந்ட ினங்கு திபந்ன்கபரணட கபப்தின் வதபரீக இசரண 

அபவுனக்கபில் ங்கறனேள்பண ன்தஷ வபிப்தடுத்றனேள்பட.  
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கடனடி னடவகறம்தில்னர 56 இணங்கள் வரத்ரக அங்ஶக கரப்தட்டண இஷ 46 
வகடும்தங்கஷப சரர்ந்ண. இற்றுள் 10 polychaetes, 8 ஏட்டுீன்கள், 14 இனரல்திகள், ற்றும் 14 
ிற்றுக்கரனறகள் அடங்கும். உிரிணங்கபின் வரத் றகுறரணட 4 - 1504 ணிதர்கள் / லீற்நர் ண 
ரற்நஷடகறன்நண. 28-72% Eunicidae, 4-14% Captilidae, 3-14% Paraonidae ற்றும் 1-11% Goniadidae. Crustacean 
குடும்தங்கபின் கனஷரணட 1‟37% Cyproideidae, 30‟79% Colomastigidae, 1-13% Ampelisc idae ற்றும் 1-13% 
Aoridae ஆக கரரப்தட்டட. Bivalve குடும்தத்றன் கனஷரணட Hemidonacidae (52-58%), Lucinidae (10-20%), 
ற்றும் Veneridae (10-24%) ஆக கரப்தட்டண. னெடுஶபப குடும்தங்கள் Hemidonacidae (52-58%), Lucinidae (10-
20%), ற்றும் Veneridae (10-24%) ஶதர். ிற்றுக்கரனறகள் Potamididae (3 -60%) ற்றும் Trochidae (24 -36%) ஶதர் 
ண ரற்நஷடந்ண. இந் ஆய்வு கடனடி உிரிணங்கபின் அடிப்தஷட வுகஷப வன்ஶற்கு 
தனஷ ஶதரட ரழ்ப்தர ரிில் தன் னகத்ன்ஷ ற்றும் றகுறரக உள்பற்ஷந 
ங்குகறநட. ற்ஶதரட சுற்றுச் சூல் றஷனகஷபனேம், அற்றுடன் வரடர்னஷட ினங்கு 
திபரந்ன்கள் ற்றும் கடனடி உிரிணங்கபின் கல்கஷப ஶசகரித்ட பர்ச்சற ற்றும் 
ரசுக்கபிணரனரண தரகரண ிஷபவுகஷப குஷநப்தற்கு றர்கரனத்றல் தரடகரப்னக்கரக 
தனுள்பரக தரிக்கனடினேம். 

உன.1. இன ஊர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்கக இண்டு B.Sc ரர்கள் வகரண்டு ஶசகரிக்கப்தட்ட 
வுகஷப தன்தடுத்ற ங்கள் ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் றஷநவு வதற்நண. "தன்னகத் ன்ஷ ற்றும் 
ண்டல்  அபவுகள் வரடர்தரக ரழ்ப்தரம் கபரப்தில் வதரி ‟ கடனடி உிரிணங்கபின் ஆய்வு" 
என ீட்டிக்கப்தட்ட சுனக்கம், ரர னடரந் அநறில் அர்ில் சர்ப்திக்கப் தட்டட, 2015,  

னன்ஶணற்நம் (%): -வதபீக : 95%  றற: 100% 

 

 



117 
 

5.2. ாாின் ற்ததா சூம முன்ணநிிப்பு அமப்புக்கமப முன்தணற்றுன் மூனமும், 
சசற்மகக் தகாள்கள் ற்றும் முன்திருந் வு தசர்த்துக் சகாள்ன் மூனமும் உள்பார்ந் 
கடல் கண்காிப்பு 

எடக்கப்தட்டுள்ப வரஷக: னொ. 375,000.00 

வதரறுப்ன அறகரரி: ஶஜ.ஶக. ரஜதக்ச 

ீன் னன் அநறிப்ன ஷதடங்கள் எவ்வரன ரனம் உனரக்கப்தடும் ற்றும் ஆண்டு னறேடம் 
னக்கற ீன் ப டஷந னகங்கறக்கு தப்தப்தடும். கல்கள் தறவு வசய் றன்ணஞ்சல் னெனம் 
அனுப்தப்தடும். ணினும், றர்தரர்க்கப் தடுகறன்ந ீன் ப வு னன் அநறிப்னக்கள் சரி தரர்ப்னக்கரக 
ஶசகரிக்கப்தட்ட ீன்கறடன் சரிதரர்க்க னடிில்ஷன. ீன் திடி ஆம் கிக்க 2013 ல் 
உனரக்கப்தட்ட ரறரி ஶறம் என னஷந ஶம் தரடுகஷப வசய்னேம் ஷகில் 
ஶம்தடுத்ப்தட்டுள்பட ற்றும் டல்னறனம் அறகரிக்கப்தட்டண (தடம். 2). எனஆரய்ச்சற கட்டுஷ 
என சர்ஶச தத்றரிஷகக்கு சர்ப்திக்கப்தட்டு று ஆய்வு வசய்ப்தட்டு ற்றும் வபிடீுக்கரக 
ற்றுக்வகரள்பப்தட்டட. 

 
உன.2. ரறரி எப்தடீ்டு றர்தரர்ப்ன வப்தறஷன சு ிங்கள் (ஶகரடிட்ட ரி) ற்றும் ரன்கு 
இடங்கபில் 2007.09.16 இல் அர்ஶகரசு ிங்கள் (ரிஷச). 

னர் ரங்க TDR தகுப்தரய்வுகள் (வப்தறஷன ஆம் தறவுகள்) வுகள் வசய்ப்தட்டண. இந் வு 
சூஷ றட்டல் ஆம் ற்றும் வப்தறஷனகஷப ிசரரிக்க ஶசகரிக்கப்தட்டண. ீள் கிற்நறல் வகரக்கற 

னெழ்கும் ிகறம் 0.10 ms-1(உன.3). இந் ிகறப்தடி என வகரக்கற 10-12 றறடங்கபில் அன் சரசரி 

ஆத்றஷண அஷடனேம். என வகரக்கறிஷண சுற்நற ஆம் ற்றும் வப்த றஷன ரற்றுல் 
ற்தடுற்கு றனவும் ீஶரட்டங்கள் கரரகவும் வப்தறஷன ரற்நம் கரரகவும் 
இனக்கனரம், அரட ஆ ரற்நம் ற்றும் ஊடறுக்கும் ீரின் றிவு ஶதரன்ந இண்டும் 
கரரக இனக்கும். வகரக்கறகபில் ஆத்றல் வப்தறஷன 27oC ஆக உள்பட ற்றும் இட 
கரனத்டக்குக்கரனம் ரநறிட்ட வப்தறஷன வசங்குத்ட சுிம் கரரகனரம். ஞ்சள் டடுப்ன 
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டூணர றட்டல்கறக்கு இந் வப்த றஷன றகவும் அறகரக இனக்க ஶண்டும்(21oC தற்நற) ற்றும் 
இந் வப்தறஷன ஆரண குஷநந் ீள் ஷனனேடன் எப்திடும் ஶதரட ஆரண ீள் ஷனக்கு 
அறகரகும்.. 

 
உன.3. (அ) ஶத்டடணரண டெண்டில் ஆத்றன் டத்ஷ, (ஆ) டெண்டில் னெழ்கல் ிகறம்,(இ) டெண்டில் 
தகுறில் வப்தறஷன ரற்நம் (ஈ) குநறப்திட்ட டெண்டிஷன சுற்நற ஆத்றல் வப்தறஷன ரற்நம் 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 85%  றற: 100% 

5.3. இனங்மக கண்டத்ில் உிற்ந பங்கமப கண்டுதிடித்ல். 

எடக்கப்தட்டுள்ப வரஷக: னொ. 200,000.00 

வதரறுப்ன அறகரரி: ஸ்.னே. தி ஜறணரச 

இந் ஆய்வு கக்வகடுப்னகனறன் ஆற்றுப் தகுறில் ஶசக்கப்தட்டுள்ப கணி ஷப்னக்கஷப 
றர்தரர்க்கும் னகரக ஆற்நறன் ரய்ப் தகுறனேடன் இஷந் தகுறில் டத்ப்தட்டட. கலழ்ப் தப்ன 
ரறரி ற்றும் டஷரண கலஶ ிக்குநறப்ன கக்வகடுப்ன அந்ப் தகுறில் ஆற்நறன் குறுக்ஶக 50 
ீட்டர் ரி இஷட வபி டத்ப்தட்டட. அந் தகுறில் அஷடரபம் கரப்தட்ட ண்டல் 
அடுக்குடிப்தரணட 4-5 ீற்நர் ஆக இனந்ட. இந் தகுறில் சரத்றரண கணக கணிரக 
இல்ஷணற்று இனந்ண. இல்ஷணற்று வசநறவு வரத்ம் 15-20 சீம் ஆக ஶறுதடுகறநட. 
ணினும், னொஷடல் ஆணட சறநற அபில் (~5-8 சீம்) உள்பட. 

இந் டஷநில் ஆய்வுகறக்கு கூடுனரக, இண்டு னறரக றணம் வதற்ந ிஞ்ஞரணிகள் றட்டம் 
சம்தந்ரண திற்சற வதற்நடடன் ற்றும் அர்கள் றர்கரனத்றல் ங்கஷப றட்டங்கஷப இனுடன் 
எத் ஷகில் டத் றநன் உள்பரிணர். ிரிரண ிசரஷகஷப ஷப்ன தற்நற 
அபடீ்டுக்கரண 2015 ம் ஆண்டுக்கரண றட்டத்றல் டரத் உள்ஶபரம். 

னன்ஶணற்நம் (%): - உடல்: 90%  றற: 100% 

5.4 வதனங்கடனறல் கடனறல் றஷனஷகஷப அரணித்ட அன் அடிப்தஷடில் அணர்த் 

னன்வணச்சரிக்ஷக வசய்ல் 

எடக்கப்தட்டுள்ப வரஷக னொ. 1,560,000.00 
வதரறுப்தரண அறகரரி: ஶக. அனபரணந்ன்  

 
வதனங்கடல் கண்கரிப்ன ஷம் (OOC) உண்ஷரண ஶக் கண்கரிப்ன ற்றும் இனங்ஷக ீரிஷண 
சுற்நற உண்ஷரண வதனங்கடல் றஷனஷகபின் அதிினத்ற ற்றும் அற்ஷந வசல்தடுத் 
றறுப்தட்டட. னக்கற குநறக்ஶகரபரக இனங்ஷகஷ சுற்நறனேள்ப ீரில் கடல் றஷனஷகஷப 
இறுறில் கித்ட கண்டநற றநன் ற்றும் ரறரிரண ரற்நங்கஷப வகரண்டு இறுற ஷில் 
வசல்தடுத் உள்பட. இட என றஷனம் ன்தரல், ஷத்றல் 24 ிஶ, 7 ரட்கள் 

c b a d 
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அடிப்தஷடில் கண்கரிப்ன ற்றும் உண்ஷரண ஶத்றஷண ஶசகரித்ட ற்றும் ம்தகரண 
ஆரங்கபில் இனந்ட இனங்ஷக கடல்கஷப சுற்நறனேள்ப உண்ஷரண ஶம், கடனறன் சுற்றுச்சூல் 
வு ன்தண கண்கரிக்கப்தடும். வுகபரணட ிசரஷ வசய்ப்தட்டு னற கல்கள் 
உனரக்கப்தடும், ிஞ்ஞரண சனெகத்றன் ஶஷகப சந்றக்க டிஷக்கப்தட்டுள்பட. 

னற கல் ற்றும் கல் வதரனட்கள் கடற்னந ற்றும் ற்ந தனடஷந ிஞ்ஞரண ஆரய்ச்சறக்கு 
தன்தரட்டுத்ப்தடும் வுகள், OOC கனறனறனந்ட இனசரக கறஷடக்கும். இன் ரரிப்னக்கபரண 
னக்கறரக கடஶனர கடல் ட்டம், கடல் ஶற்தப்தில் றனப்தகுற, கடல் கரற்று, கடல் தப்ன 
வப்தறஷன, உப்னத்ன்ஷ ற்றும் வப்தறஷன சுிங்கள், குஶபரஶரதில், அஷன கரனறஷன, 
ற்றும் ஆரண கடல் அறேத்த் வுகள் ஶதரன்நண அடங்கும். ஶனறகரக, OOC னெனம் சுணரற 
ச்சரிக்ஷக னள்பிிங்கள் ற்றும் னகம்த வுகஷப கண்கரிப்ன வசய்டம் ற்றும் ஶசகரித்டம் 
னகறநட. 
கடல் சரர்ந் ஶதறவுகஷபப் வதரறுத்ட, ஷம் னன்வணச்சரிக்ஷக ற்றும் இற்ஷக கடல் 
ஶதறவுகபில் இனந்ட ரக்கங்கஷப ட்டுப்தடுத்த் ஶஷரண வரறல்டேட்த கல் ற்றும் 
றகரட்டுல்கஷப ங்க கடற்வநரறல் அஷச்சறன் ற்றும் ீரில்ப அணர்த் னகரஷத்ட 
த்ற றஷனம் (DMC) ற்றும் னிில் ஆய்வு ற்றும் சுங்க திகம் (GSMB) ற்றும் 
பிண்டனில் றஷக்கபம் ஶதரன்நற்றுக்கு எத்டஷக்கறன்நண. ஷனம் றர்கரன 
ஶஷகஷப கனத்றற்வகரண்டு கடல் சுற்றுச்சூல் கல் வுகஷப தரரிக்கறன்நட. ிறப்னர்வு 
றட்டங்கள் னென்று தஷடகறக்கும் ற்றும் தரடசரஷன குந்ஷகறக்கும் OOC டடிக்ஷககள் 
சம்தந்ரக குநறப்தரக கடல் சரர்ந் ஶதறவுகள் சம்தந்ரக வபிஶ டத்ப்தட்டண  

இந்றட்டத்றன் கலழ் ஶற்வகரள்பப்தடும் ற்ந டடிக்ஷககபரக வகரறேம்ன, றனஶகரஷன ற்றும் 
யம்தரந்ஶரட்ஷடில் அணஷந்டள்ப கடல் ட்ட றஷனங்கபினறனந்ட வுகஷப ஶசகரித்றம், 
ற்றும் தரரித்றம் ஆகும். இந் தடிப்தின் ஶரக்கம் இனங்ஷகில் அஷந்டள்ப கடல்ட்ட 
றஷனங்கபில் இனந்ட தரரிப்னற்றும் வு ஷககப்தடுத்டல் ஶதரன்ந ஆரய்ச்சற ற்றும் 
பர்ச்சற தன்தரடுகறக்கு அரட ஊடுனல் தரடகரப்ன, கரனறஷன ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
ஆய்வுகள் ற்றும் கடஶனர பர்ச்சற றட்டறடல் ஶதரன்நற்றுக்கரக இனங்ஷகஷ சுற்நற 
கடல்ட்டத்றல் வுகள் ஆய்வு வசய்ப்தட உள்பட. கடல்ட்ட றஷனங்கபில் இனந்ட 
உண்ஷரணஶ கடல் ட்டத்றன் வுகபரணட ரரின் வதனங் கடல் கணிப்ன ஷத்றன் 
கடல் ட்ட வுபத்டக்கு ரற்நப்தடும். ரரந் அஷன றஷன னன்ணநறிப்ன கடற்வநரறல் 
ற்றும் ீரில் பங்கள் அஷச்சு உள்பிட்ட உரி அறகரரிகறக்கு தனரக்கப்தடுகறநட. வு தன 
இபங்கஷன ற்றும் னடகஷன ஆய்வுகறக்கு தன்தடுத்ப்தடுகறநட. இந் வு இனங்ஷகஷ 
சுற்நற ீண்ட கரன கடல் ட்ட ஶறுதரடுகஷப தடிக்க ஆரப்தட்டட. 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 100%   றற: 100% 

 

5.7. இனங்மகம சுற்நிமள்ப கடற்கம ற்றும் சசன்முமநகபிண தருகான தறுதாடுகள் 

எடக்கப்தட்டுள்ப வரஷக: னொ. 750,000.00 

வதரறுப்தரண அறகரரிகள் : ஸ்னே. தி ஜறணரச, ச்.தி ஜசறரி, ஶக. அனபரணந்ன் 

இந்றட்டத்றன் ஶரக்கரணட தனகரன ஶறுதரடுகஷப தடிக்க இனங்ஷகஷ சுற்நற கடல்சரர் 
அபவுனக்கஷப ஶசகரித்னரகும்.. 2014 ஆம் ஆண்டில் 19, SVP ினக்கறகள் Drifters கடற்கஷில்இனந்ட 
50  கற.ற, 75 கற.ற ற்றும் 100 கற.ற வரஷனில் ிடுிக்கப்தட்டண. இந் உதகங்கள் என ீண்ட 

ஶ -இஷடவபிில் (Lagrangian current) ண்ரீ் டகள்கபின் தரஷஷ ஶடி ீர் இக்கங்கஷப 

அபிடும். றஷரணட அத்றரசற வு தரிரற்நத்றற்கு ம்தகரண இன றஷச இரிடிம் 
வசற்ஷகக்ஶகரள் அஷப்னக்கஷப தன்தடுத்டகறநட. ஶறம், அர்கள் ினக்கறகபின் ஶதரக்குகறடன் 
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ஶசர்ந்ட கடல் தப்ன வப்தறஷன (SST க்கரக), ினக்கறகபின் ஶறுதரடுகஷபனேம் ங்கும். இந் 
றட்டத்றன் னக்கற ஶரசஷணரணட கறக்கு இந்ற கடஶனரத்றல் இனங்ஷகஷ சுற்நற 
ீஶரட்டங்கபின் தன றஷன டத்ஷஷப் தடித்நறனரகும். ஶறம், இந் கடனறல் வுகள் 
கரனறஷன ரற்நம் ற்றும் ீன் ப னன்ணநறிப்ன ஶதரல் ற்ந கடனறல் தன்தரடுகஷபனேம் 
தடிக்க தன்தடுத்ப்தட ஶண்டும். உன 4 ஷதடரணட 2015 இன் ஶதரரண சுற்சறஷ 
ிபக்குகறநட 

 

 

 

 

 

 

 

உன.4. ினக்கறரணட இந்ற வதனங்கடனறல் சுற்சறின்  ஶதரக்ஷக கரண்திக்கறநட 

2014 ஆம் ஆண்டில், இண்டு சனத்றரிக்கர ஆரய்ச்சறரபர்கள் த திர் கப்தல் கறக்கு 
ற்றும் னஷநஶ ட்டக்கபப்ன ற்றும் வனறக தகுறகபில் வற்கு ல்ஷனகபில் வசங்குத்ரக 
ஆய்வுகஷப டத்றண. ஆய்வு தகுறின் அஷப்தின் அஷிடம் உப்னத்ன்ஷ ற்றும் வப்தறஷன, 
அடர்த்ற ரறுதரடுகபின் ஆய்ரணட உன 5 இல் உள்பரறு வனறக தகுறில் இனந்ட 

வரடங்கறட. கடத்டறநன் வப்தறஷன ஆம் (CTD), வசங்குத்ட டேண் அஷப்ன குநறப்தரபர் (VMP) 

அபடீுகள், ீர் ற்றும் திபரந்ன் ரறரிகள் றப்தடீ்டின் ஶதரட 50 ீற்நர் ஆத்றல் இனந்ட 1000 
ீற்நர் க்கும் ஶற்தட்ட ீர் ஆம் ஷ ஶசகரிக்கப்தட்டண. CTD ற்றும் VMP அபடீுகள், ADCP 
வுகறம் ஆய்வுகபினூடரக ஶசகரிக்கப்தட்டண.. 
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உன.5. றப்தடீ்டின் ஶதரட CTD ரறரி ற்றும் ஶற்தப்தில் உப்னத்ன்ஷ, டுத்ப வப்தறஷன 
ற்றும் கலழ்ட்ட அடர்த்ற ஶதரன்நற்நறன் அஷிடத்ஷ ஷதடம் ிபக்குகறநட. 

தனக் கரற்றுக் கரனத்றன் ஶதரட (ப்ல், உன.5) ஶதரட, ீன ீரில் அரட எப்தடீ்டபில் ன்கு 
கனக்கப்தட்ட ஶற்தப்ன அடுக்கு ஆம் (>கடற் கஷில் இனந்ட 12 ஷல்கள்) அண்பரக 
ரநறனறரக (சுரர் 40 ீ ஶரரரக) அஷனகபின் னறே வன் தகுறகபின் ஊடரக கரப்தட்டண. 
ஶற்தப்தில் உள்ப குபிரண ற்றும் னடஷரண ீரின் ில்ஷனகபரல் ஶற்தப்தின் அனகறல் 
அடர்த்ற அஷப்ன தரறக்கப்தடில்ஷன. இட கூர்ஷரண pycnocline ற்றும் கனக்கரண சலரண 
ஶற்தப்தின் சரன்றுகபிணரல் அநற னடிந்ட. வதரடரக pycnocline ஆணட வன்தகுறில் 
எடுக்கரணரக ரநறண, ப்ரில் இறுறில் னக்கறரக கறக்கு ஶரக்கற geostrophic ஶதரக்குத்ரக 
சுட்டிக்கரட்டிட. VMP அபடீுகபின் தடி , ற்டுப்ன ஶற்தப்தில் எஶ ிரண (உன-6) 
கரப்தட்டட. ப்ல் ரத்றல் ஶல் அடுக்கு ஆம் ~ 60 ீ ஆகவும், வற்கறல் கிசரண ரவுஷக 
குபிர்ச்சற ற்றும் / அல்னட றரண கரற்று கனந் ஶற்தப்தரக தன ஷ கரனத்றன் ஶதரட 
இனந்ண. 

ினங்கு திபரந்ன் ரறரிகள் ப்ல் 2014 இல் இனங்ஷகின் வன்ஶற்கு கடற்கஷில் ரறரி 
றஷனங்கபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. ரறரி இடங்கள் 4 குறேக்கபரக திரிக்கப்தட்டண. (, தி, சற, 
டி) ரன் வபிில் ஆம் ற்றும் இனப்திடம் சரர்தரக திரிக்கப்தட்டண. தகுறகபில்  ற்றும் தி 
கஷஶரத்ஷ வகரண்டண (100 ச ஆழ்கடல் கடஶனர உள்தக்க கஷ ண ஷறுக்கப்தட்ட) 
அத்டடன் திரிவு சற ற்றும் டி ரணட றகவும் கடற்கரிஶரத்ஷனேரட ஆம் 750 ீற்நனக்கு 
ஶனரணஷரகும். ரறரிகபினறனந்ட இனப்தின் அபரவுகஷப, ஷகப்தடுத்ல், உிர்த் றிவு 
ஶதரன்நண கிக்கப்தட்டண. கிக்கப்தட்ட ினங்கு திபரந்ன் வசநறரணட அறகரக அந் கடல் 
தகுறில் குநறப்திடத்க்க ித்றரசத்ஷ . தி. சற. டி இஷடஶ வகரண்டுள்பண. சரசரி ினங்கு 

திபரந்ன் வசநறரணட 1365±391ணின்கள் லீ-1 ஆகும். ினங்கு திபரந்ன்கபின் உிர்த் 

றிரணட 0.1 இனறனந்ட 0.29  றலீ ீற்‟3 ஷ இடப்வதர்க்கப்தட்ட ீரில் கரரப்தட்டண. அத்டடன் 

(a) (b) 



122 
 

25 வரடக்கம் 342 ற.கற ீற்‟3  ஷடனேள்பரகவும், 3.2 இனறனந்ட 17.3 ற.கற ீற்‟றுனர் றஷந, 1.42 

வரடக்கம் 9.56 ற.கற ீற்‟3 சரம்தல் அற்ந உனர் றஷநரகவும்கரரப்தட்டண. தன்னகத்ன்ஷ 

குநறடீுகபரணட ினங்கு திபரந்ன் ஆய்வுகஷப அந் தகுறில் றப்திட தன்தடுத்ப்தட்டட. இந் 
ஆய்வு இனங்ஷகின் வன்ஶற்கு இகஷஶரத்றன் னனரட தன ஷ அற்ந கரனத்றன் 
இண்டரட உற்தத்ற தற்நற கல்கஷப ங்குகறநட. 

 
 
உன.6. உிரில் ற்றும் ீர் ரறரிகபின் இடம் ஷதடம் 

என B.Sc ரர் அரட ஊர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்கக ரரி ஶசகரிக்கப்தட்ட 
வுகஷப தன்தடுத்ற ணட ஆரய்ச்சற றட்டத்ஷ னர்த்ற வசய்ரர். "இனங்ஷகின் வன்ஶற்கு 
கடற்கஷில் கடஶனர ற்றும் கட்ல் குறில் ினங்கு திபரந்ன்கபின் றகுற ற்றும் 
உிரித்றிகபின், ரறுதடும்" என ீட்டிக்கப்தட்ட சுனக்கம் னடரந் ிஞ்ஞரண அர்ில் 2015, 
ரரில் சர்ப்திக்கப்தட உள்பட. 

னன்ஶணற்நம் (%): - உடல்: 95% றற: 100% 

சபிீடுகள் 

னறே ஆங்கள் 

 ஶஜ. றகரஸ், ஈ.ல் ஸ்ஶரர், ச்.டதிள்னே, ிஶஜஶசக, ச்.ஶஜ.ஸ் வதர்ணரண்ஶடர, ஈ.டி அசரஶர, 
ம்.ிச்சந்றன், ஸ்.னே.தி ஜறணரச, ஶஜ..வக்கறன்வணரன், ஶஜ.டி. ரஷ், ஆர்.சர்ர, 
ல்.வசஞ்சறரிஶரணி,ஶஜ.ரி.தரர், ஆர்.வல்னர், ஆர். திங்வகல், . கரஶன், டி. வசன்குப்ர 
ற்றும் . டரண்டன். (2014). தனக்கரற்நறனறனந்ட கனக்கும் ஷ: ங்கரப ிரிகுடரில் கரற்று-
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கடல் இஷடத்ரக்கம் னெனரண தன அனகு டிம் , EOS, அவரிக்கன் னிவதபீகில் சங்க 
தரிர்த்ஷணகள். 

 ஜசறநீ, ச்.தி, அனபரணந்ன், ஶக ற்றும் ஜறணரச, ஸ்.னே.தி (2014), பரின ீன்திடிஷில் 
இனங்ஷகின் டஶற்கு கடற்கஷில் உிர்-வதபீக அம்சங்கஷப ன்ஷரக்கல். ஶசற 
ிஞ்ஞரண ன்ந தத்றரிஷகஷதனங்ஷக 42 (3): 229-238. 

 வண்ினர, ச்.தி. ஜசறநீ ற்றும் தி.ஶக தரண்ஶட (2014). கடஶனர ற்றும் கடல்சுற்றுச்சூல் 
திபரஸ்டிக் குப்ஷதகள்: எனங்கறஷந் னற்சறகள் ஶஷ ன்ந என அச்சுறுத்ல், 
கடற்வநரறல் ற்றும் ீனிரிணில் ஆய்வுகள் , 2 (1): 24-29. 

 ச்.தி ஜசறநற, சற.ஸ்.னனஶரத்ன், .வண்ினர (2014). னம்ஷத கடற்கஷ ஏங்கபில் 
இனந்ட கடற்கஷ திபரஸ்டிக் டகள்கள் அரட தரனறஷசக்பிக் அஶரஶடிக் ஷயட்ஶர 
கரதன்கள் (PAHs), இந்றர, வப்தண்டன கரடுகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் தத்றரிஷக, 4 (1): 61-73. 

 ஶஜ.ஶக..ரஜதக்ச, சட்கறசு த்சுனர,னரல்சஶகரன், ஜகத் குறனக (2014) வதனங்கடல் 
ஶற்தப்தில் தனர் வசய்ற வுகஷபக் வகரண்டு அன் வப்தறஷன வசங்குத்ட 
ிக்குநறப்னகள், என பி ரறரி, னிில் கல் டேட்தம் ஆசற சஞ்சறஷக.. 

சுருக்கங்கள் 
 ஸ்.னே.தி ஜறணரச, . வனரஶசரற்சஸ்கற, ச்,ஶஜ.ஸ் ஃவதர்ரன்ஶடர,, சற.ஸ் வயரங் அன்ட் 

ஶஜ.ச். லீ. கறக்கு சலண கடல் ஆற்ந தகுறின் கலழ் ல்னணிக்கில். சனத்றில் 
ிஞ்ணரண கூட்டம், வயரஶணரறற, யரய். வதரப்ரி 23-28,2014. 

 . வனரஶசரற்சஸ்கற, ஸ்.னே.தி ஜறணரச, .றகரஸ், ஶஜ.. வக்கறன்வணரன், ச்.ஜ.ஸ் 
வதர்ணரண்ஶடர,ச்.டதல்னை ிஶஜஶசக.  ங்கரப ிரிகுடரின் ஶற்தப்ன அடுக்கறல் ரரந் 
ஊடுனவுல் னெனரண கனக்கல்: AGU கூட்டம், சரன்திரன்சறஸ்ஶகர, அவரிக்கர, டிசம்தர், 15-19, 
2014. 

 ச்.டதல்னை ிஶஜஶசக, ஈ. ஜஶரஸ், டதல்னை.ஶஜ டீக், ரி.ஜற வஜன்சன்,ஈ.ஶஜ.வட்சஜர், ஸ்னே.தி 
ஜறணரச, ஶக. அனபரணந்ன், ல். வசந்டரிஶரணி, ச்.ஶஜ. வதர்ணரண்ஶடர. டகறக்கு 
தனக்கரற்நறன் ஶதரட வற்கு ங்கரப ிரிகுடரில் உள்ப அடிப்தப்ன ீஶரட்டங்கள் ற்றும் 
உர் உப்னத்ன்ஷின் ஷனடீு., AGU கூட்டம், சரன்திரன்சறஸ்ஶகர, அவரிக்கர. டிசம்தர் 15-19, 
2014. 

 ச்.தி ஜசறநீ, னனஶரத்ன், சற.ஸ், வண்ினர, னம்ஷதகடற்கஷ, இந்றரின் னம்ஷத 
கடற்கஷில் கரப்தடுகறன்ந திபரஸ்டிக் டகள்கபின் தரனறஷசக்பிக் அஶரஶடிக் ஷயட்ஶர 
கரர்தன்கள் (PAHs) றகழ்ல். 18ட சர்ஶச கரடு ற்றும் சுற்றுப்னந கனத்ங்கம், ம்..ஸ் 
ஃஶதப்ரிக்தரர்க், டல்யறரி, 15-16 ம்தர் இனங்ஷக, 2014. 

 அகறன யரிச்சந்ற ற்றும் ஶக.அனபரணந்ன். 2014. தனப் வதர்ச்சற இஷடவபிகபினுள் 
ங்கரப ிரிகுடரில் டுப்ன தஷட டிப்ன ற்றும் னஶகரப தம்தல், கடற்வநரறல் ிஞ்ஞரணம் 
சம்தந்ரண 2ட ரரடு, ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்றக்கரண சர்ஶச றஷனம், இனங்ஷக. 

 ஸ்.ஸ் குஶசக, .ஶக றஸ்ர. 2014,  ன்ணரர் ற்றும் தரக்கு ீரிஷின் (இந்றர) ETM+ 
வுகஷப தன்தடுத்ற கடல்தரசற தடுக்ஷககஷப அஷப்வதடுத்ல்.ஶதரஷண தல்கஷனக்கக 
சர்ஶச அரய்ச்சற கனத்ங்கு, iPURSE- 2014, ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம், இனங்ஷக. ஶதரஷண 
தல்கஷனக்ககம். 
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 சபிமநவு திற்சிகள் / ாாடுகள் / கருத்ங்கு 
சதர் திற்சி 

ச்.தி ஜசறரி ங்கபர ிரிகுடரின் வதரி கடல்சரர் சுற்றுப்னந அஷப்தின் 
(BOBLME) ‟ 2ட சூல் தரத்றப்தஷடப்ன தட்டஷந. 03-06, 2014 
ம்தர், தரங்கரக், ரய்னரந்ட 

ச்.தி ஜசறரி, 
ரி.ஶக.டி.வன்ணஶகரன், 
ஶஜ.ஶக ரஜதக்ச 

கடனறல் னல் றறுணம், (FIO) ீங்ஶதர, சலணர ற்றும் 
ரரவுக்கும் இஷடஶ கூட்டு கடல் ஆய்வுகஷப ஆம்திக்க 
ஶண்டும் ன்ந இனப்ன கூட்டம். 18-22, ீங்ஶதர, சலணர 

H 

ச்.தி ஜசறரி ங்கபர ிரிகுடரின் வதரி கடல்சரர் சுற்றுப்னந அஷப்தின் 
(BOBLME) ‟சூல் தரத்றப்தஷடப்ன தட்டஷந. 10-12, 2014 திப்ரி, 
தக்வகட், ரய்னரந்ட 

ஸ்.னை.தி ஜறணரச வதப்ரி 28 - ஜழன் 30, 2014, ஶரட்ஶ, அவரிக்கர ஶடம் 
தல்கஷனக்ககத்றல் கடனறல் திற்சற 

ஆர்.ஶக ரஜதக்ச னேவணஸ்ஶகர / ஏசற திரந்ற திற்சற ற்றும் வதனங்கடல் 
இக்கில் ற்றும் கரனறஷன, ீங்ஶதர ஆரய்ச்சற ஷம், 
சலணர, 03-14 ம்தர் 2014. 

றன ஶக  டி  ரி யரிஸ்சந்ற 5 ட ஶற் வதனங்கடல் வு றஷ கூட்டுத்ரதணம். 

ல்சதத் டஷநனகம், வன் ஆதிரிக்கர, 2014 

ஶக.டதல்னை இந்றக கடல் ட்ட றஷனங்கள் இக்கம், ஶரல் ரய் 
கடற்தஷடனேடன் ீரிக்கில் றஷக்கபம். ரய்னரந்ட 

 
 
உள்ரட்டு திற்சறகள் / ரரடுகள் / கனத்ங்கு 
 

வதர் திற்சற 
றன ஶக  டி  ரி யரிஸ்சந்ற தன ரறுதடும் வு தகுப்தரய்வு (ம்டி) குறுகற தரடம், 

ஶதரஷண தல்கஷனக்ககம், ஶதரஷண, இனங்ஷக 

INSPIRE ற்றும் ESCAPE வன்வதரனள் தன்தரடு குநறத் 
திற்சறப் தட்டஷந, ஊக்குிக்கும் ற்றும் சுணரற அதரம் 
ற்றும் இடர் றப்தடீு, திரந்ற எனங்கறஷந் தன அதர 
னன்வணச்சரிக்ஷகக் அஷப்ன (ஷம்ஸ்), அம்தரந்ஶரட்ஷட, 
இனங்ஷக  

ஶக அனபரணந்ன், ச்.தி ஜசறரி, 
ஶஜ.ஶக ரஜதக்ச, ஸ்.னே.தி ஜறணரச, , 
யரிஸ்சந்ற, ஶக. டல்தடு, 
ன்.சூரிரரச்சற  

றட்ட சுற்சற ஶனரண்ஷ தட்டஷந, ஶரர்ஶ ரர இனப்ன 
றட்டம், கன்வணனற, இனங்ஷக  

டிஶனகர சரக IWMI, ீர் ஶனரண்ஷ ரரடு, அணர்த் னகரஷத்ட 
றஷனம் 
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 ஶசற ிஞ்ஞரண ன்நம் "னஷநில் ஆரய்ச்சற 
னன்வரறின் றேடட" தட்டஷந 

ஶசரஷண டிஷப்னகள் தட்டஷந, ிசரம், ஶதரஷண 
தட்டப் தின் தடிப்ன றறுணம் 

கசுன் டில்தடு 

 

கடறக்கும் ங்கரப ிரிகுடரக்குரண க்கற ரடுகள் சட்ட 
ிறினக்கு ரரடு, ரஜ் ஶயரட்டல் 

ESCAPE ற்றும் INSPIRE வன்வதரனஷப தன்தடுத்ற சுணரற 
கிப்ன ற்றும் அணர்த் னகரஷத்டம். 

டேன் சூரிரரச்சற "இனங்ஷக அணர்த் னகரஷத்ட SOP ரரிப்ன“ தட்டஷந, 

ஶஜ.ஶக ரஜதக்ச, ஸ் ஸ் குஶசக ண்ிக்ஷக ற்றும் அடுக்கு வுகபின் தகுப்தரய்வு, 
ிசரம், தட்டப் தின் தடிப்ன றறுணம் ஶதரஷண. குறுகற 
கரன தரடவநற 

ஶஜ.ஶக ரஜதக்ச, ஸ் ஸ் குஶசக றர்கரன ீர் உிரிண சுற்றுச்சூல் ஆரய்ச்சற னன்னுரிஷகள் 
ரரடு 

ஶக டதல்னை இந்றக டதள்னை ஜறஸ் ற்றும் தன்தரடுகள், ஶதரஷண 
தல்கஷனக்கக ிஞ்ஞரண தட்டப் தின் தடிப்ன றறுணம் , 
குறுகற தரடவநற 

தட்டப்தின் தடிப்புகள் 

 னசற ஜறனக ரட்ஷட ிட்டு வர்னரந்டக்கு னடரணி தடிப்திக்கரக வசன்நரர். 

 டதல்னை.ன்.சற. திரிர்சணி கனரறற தடிப்னக்கரக சலணரவுக்கு வசன்றுள்பரர்.  

சாில்நுட்த தசமகள் ற்றும் ஆதனாசமணகள் 

 டஷநனக கம் பர்ச்சற றட்ட ீர்த்ம் ற்றும் ற்ஶதரஷ அபடீுகள், 2014-2016. 
 கடல் சுற்றுச்சூல் தரடகரப்ன னகஷ டத்ற டஷநனக உிரில் அடிப்தஷட ஆய்வு 

(றனஶகரஷன, கரனற ற்றும் அம்தரந்ஶரட்ஷட டஷநனகம்). 

கண்கரிக்கப்தடும் ரர்கள் 

 றனற யசறணி ஊர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்ககம் இபரரணி ஆரய்ச்சற றட்டம் ”வன் 
ஶற்கு கடற்கஷில் கடல் ினங்கு திபரந்ன்கபின் ிறஶரகம் ற்றும் தன்னகத்ன்ஷ, 
ன்ந ஷனப்தில். 

 .ம்.சற.ம் குர, வதனங்கடல் தல்கஷனக்ககம், ங்கரஷன; தி.ஸ்சற ஆரய்ச்சற றட்டம் “ 
ண்டல்  அபவுகள் வரடர்தரக ரழ்ப்தரம் கபப்தில் வதரி-கடனடி உிரிணங்கபின் 
தன்னகத்ன்ஷ ற்றும் றகுற ன்ந ஷனப்தில் 

 கரன் தத்றண, னயளனு தல்கஷனக்ககம்; இனங்ஷக கஷஶர ீஶரட்டங்கள் ீட 
தித்றஶகரண குநறப்ன னெனம் ங்கரப ிரிகுடரின் டக்கறல் உள்ப சுற்சற தனகரன 
ரறுதரடு சம்தந்ரண இபரணி ஆரய்ச்சற றட்டம். 

 றனற ஆர்.ம் ஜசுந் ற்றும் றனற ன்.ம்.தி.ஸ் த்ண, வ ஜர்ணன 
தல்கஷனக்ககம்; வரறல் திற்சற. 

 றனற னர்ணிர ினசறரி, ஊர வல்னஸ்ம தல்கஷனக்கக தி.ஸ்சற இறுற ஆண்டு 
றட்டம் 

 றனற ஶதர்ல் குரஶசக இனங்ஷக, ம்.ஸ்சற வதனங்கடல் தல்கஷனக்ககம் தட்டம் 
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5.7 அறுமடதின்சார்சாில்நுட்திறுணம் 
  

திரிவுஷனர் : டாக்டர். ஜி. கீஞகாாச்சி 
 
கண்தாட்டம்  

 
ரரின் அறுஷட தின் சரர் வரறல்டேட்த றறுணம் (IPHT) 5 ஆரய்ச்சற றட்டங்கஷப 
இக்கரனப்தகுறில் தின்னம் ஷனப்னகபின் கலழ் (அறுஷடக்கு தின் ற்தடும் இப்னகஷப 
குஷநத்ல் ற்றும் வதறுற கூட்டுல்) ஶறம் தன ஆரய்ச்சற றட்டங்கள் அரட றற அஷச்சு, 
வபிரட்டு ரணிம், உள்ரட்டு றறுணங்கறம் றற ங்கபின் னெனம் வசல்தடுத்ப்தட்டண. 
ஆரய்ச்சற றட்டங்கறக்கு ஶனறகரக இப்திரிரணட தன திற்சற கனத்றட்டங்கஷபனேம் 
ிறப்னரர்வுகஷபனேம், ஆஶனரசஷணகஷபனேம் இஷந்ர்கறக்கு ங்குகறநட. 

றற அஷச்சறன் றற உினேடணரண றட்டங்கள் 

றட்டம் 3.1: இனங்ஷகில் ீன் ற்றும் ீன் உற்தத்ற வதரனட்கபின் ம் வரடர்தரண றப்தடீு  
 

வதரறுப்தரண உத்றஶரகத்ர்:  ஸ். ஆரிங், தி. கறணிவகஶக 
 
அநிமுகம் 
உனர்த்ப்தட்ட ீன் வதரனட்கள் உள்றெர் சனெகங்கள் த்றில் திதனரக உள்பண ற்றும் ங்கள் 
உில் னக்கற ன னெனம் என்நகும். 2013 ஆம் ஆண்டில், உள்றெர் உனர்ந் ீன் உற்தத்ற 78.600 
வற்.வர ஆக இனந்ட ற்றும் கனரடு உட்தட வரத்ம் கனரடு இநக்குற 38,340 வற்.வர 
(ீன்திடித்டஷந அஷச்சு, 2014) ஆக இனந்ண. கனரடு ஶஷில் 33% ீரணட இநக்குற 
னெனம் னர்த்ற வசய்ப்தடுகறன்நட. ற்ஶதரட, இனங்ஷகில் டேகப்தடும் இநக்குற வசய் கனரடு 
ம் சம்தந்ரக கல் ரபரக உள்பண. இந் ஆய்ில், இநக்குற வசய்ப்தட்ட ற்றும் 
உள்ரட்டில் உற்தத்ற வசய்ப்தட்ட கனரடு ரறரிகஷப தகுப்தரய்வு ற்றும் டேண்டிரில், 
இசரணில் ற்றும் வதபீகில் அபவுனக்கள் எப்திடப்தட்டண. 

முமநகள் ற்றும் முடிவுகள் 

கட்டர, யளனள்பர, சுநர, இநரல், சூஷ, வய்த்ஶரனற, வகறத்ற, றக்கும் ீன்கள், சறங்கபர ற்றும் 
தன்ணர ரறரிகள் இணங்கள் இந் ஆய்ில் ஆரப்தட்டண. இஷ உள்ரட்டில் ரரிக்கப்தட்ட 
ற்றும் இநக்குற ரறரிகள். இந் ஆய்வு ஶசகரிக்கப்தட்டண. உள்ரட்டில் ிற்தஷண றஷனங்கள் 
இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட (n=52)  ற்றும் இநக்குற ரறரிகள் ிறஶரகத்டக்கு னன்ணர் இனங்ஷக 
சுங்கம் (N = 100) இனந்ட ற்றும் சறல்னஷந ிற்தஷண (N = 27) இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. 
ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகள் கறனறற்ந வதரனறத்ீன் ஷதகபில் சுற்நப்தட்டு ஆய்கத்டக்கு 
வகரண்டுப் தட்டண. ரறரிகபின் கற்றுடணரண ட்டு ண்ிக்ஷக ஆரப்தட்டட (ஸ்.ல்.ஸ் 
516: 1:1991), வரத் ஶகரஷன டிங்கள் (ஸ்.ல்.ஸ் 516: தகுற 3: 1982), ஈ.ஶகரஷன (ஸ்.ல்.ஸ் 
516: தகுற 3: 1982), Staphylococcus aureus (ஸ்.ல்.ஸ் 516: தகுற 6: 1992), டம் ற்றும் னஞ்ஞணங்கள்  
(ஸ்.ல்.ஸ் 516: தகுற 2 : 1991), halophilic ண்ிக்ஷக (ச் 643: 2007), உப்ன (ஸ்.ல்.ஸ் 643: 2007), 
யறஸ்டறன் (HPLC னஷநஷக்) ற்றும் ீர் வசல்தரடு (Aw ஸ்திரிண்ட் ீர் வசல்தரட்டின் ீட்டர்) 

உள்ாட்டில் ாரிக்கப்தட்ட ாிரிகள்: 

உள்ரட்டில் ரரிக்கப்தட்ட ரறரிகபில் இனந்ட வதற்ந னடிவுகபின் இஷடறஷன றப்னக்கள் தடி, 
வய்த்ஶரனற ரறரிகள் திசற ின் ற்ன ம்னகபினுள் உள்பண. அஷணத்ட ற்ந ரறரிகள் 
இனங்ஷக றங்கள் றறுணம் (SLSI) ங்கற கட்டுப்தரட்ஷட ிட திசற ம்னகஷப ீநறனேள்பண. 
அஷணத்ட ரறரிகள் TC, E.coli, S. aureus ற்றும் halophilic தக்நீரிர ஶதரன்நண ற்றுக்வகரள்பப்தட்ட 
ம்தில் இனந்ண. Katta, Hurulla இநரல் ரறரிகள் சற்று ற்றுக்வகரள்பத்க்க அபில் இனந்ண. 
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ரறரிகள் டவும் இன்னும் றரகரிப்ன றஷனஷ ிட அறகரண டம் ற்றும் னஞ்ஞணம் 
உள்படக்கத்ஷக் வகரண்ட்ரக கரப்தடில்ஷன.. hurulla ரறரிகள் ட்டும் SLSI ஆல் 
தரிந்டஷக்கப்தடும் ீர் வசல்தரடு றஷனஷ ரண்டிரக கரரப்தட்டண.. அஷணத்ட ற்ந 
ரறரிகள் குஷநரக 0.75 ீர் டடிக்ஷக கரட்டிட. Katta, சுநர, வய்த்ஶரனற ற்றும் வகறத்ற ீன் 
ரறரிகள் 12% த்ஷ வகரண்ட உப்ன சீ ம்ஷத ீறுரக கரப்தட்டண. யறஸ்டறன் 
தகுப்தரய்வு அஷணத்ட ரறரிகறக்கும் வசய்ப்தட்டண, ற்றுக்வகரள்பத்க்க அபஷ ிட 
குஷநரணரகஶ அஆட 100 ற.கற / கற.கற வகரண்டினந்ட. 

இனங்மக சுங்க கடல் சக்கு சகாள்கனன்கமப இருந்து தசகரிக்கப்தட்ட இநக்குி ாிரிகள் 

இனங்ஷக சுங்கத்றடம் இனந்ட வதநப்தட்ட சூஷ, றக்கும் ீன், சறங்கபர ற்றும் தன்ணர ரறரிகள் 
திசற ின் ற்ன ல்ஷனக்குள் இனந்ண. அஷணத்ட ற்ந ரறரிகள் திசற ம்ஷத ீறுகறநட. 
ரறரிகபில் 33% Tனபரணட ற்றுக்வகரள்ப னடிர அபவுகஷப வகரண்டினந்ட. அஷணத்ட ற்ந 

ரறரிகள் இனக்கும் TC ற்றும் ஈ.ஶகரஷனஷ வகரண்டினக்கில்ஷன. ரறரிகள் டவும்  S. 
aureus ற்றும் halophilic தக்நீரிர வகரண்டினகில்ஷன. Katta, Hurulla, இரல், ற்றும் சறங்கபர 

ரறரிகபின் டம் ற்றும் னஞ்ஞ ண்ிக்ஷககள் ற்றுக்வகரள்பத்க்கரக இனந்ண. தன்ணர, 
றக்கும் ீன் ற்றும் சூஷ ரறரிகபின் டம் ற்றும் னஞ்ஞ ண்ிக்ஷககள் ற்றுக்வகரள்ப 
னடிர றஷனஷ வகரண்டினந்ண. சுநர ற்றும் வகறத்ற ரறரிகள் சற்று  ற்றுக்வகரள்றம் 
ம்ன ட்டங்கபில் இனந்ண. அஷணத்ட ரறரிகள் ீர் வசல்தரடு றஷன குநறத்ட ற்று 
வகரள்பப்தட்டண. சுநர இநரல் ரறரிகள் உப்ன குஷநரக 12% வகரண்டினந்ண. டணர ரறரிகபில் 
யறஸ்டறன் அரக கரரப்தட்ட்டடன் Hurulla ற்றும் வய்த்ஶரனறகபில் ற்கத்க்க அபஷ ிட 
குஷநரக 100 ற.கற / கற.கற வகரண்டினந்ண. 

சில்னமந சந்மில் இருந்து சதநப்தட்ட இநக்குி ாிரிகள் 

டணர ற்றும் றக்கும் ீன் ரறரிகள் திசற ின் ற்றுக்வகரள்றம் றப்னகபினுள் கரப்தட்டண.. 
வகறத்ற ீன் ரறரிகள் சற்று ற்றுக் வகரள்பக் கூடி அபில் கரப்தடினும் சுநர,இநரல், கட்டர, 
ற்றும் வய்த்ஶரனற  திசறின் ற்கனடிர அபிஷண ிட அறகரக கரட்டிண TC, E.coli, S. aureus 
ற்றும் halophilic தரக்டீரிரரணட ந் ரறரிகபிறம் இல்ஷன. சுநர ற்றும் சூஷ ரறரிகள் 
டம் ற்றும் னஞ்ஞ ண்ிக்ஷககள் ற்றுக்வகரள்பத்க்கரக வகரண்டினந்ண. அத்டடன் 
கட்டர, இநரல், வய்த்ஶரனற, வகறத்ற, ற்றும் றக்கும் ீன்கள் ற்றுக் வகரள்றம் ம்தில் 
இனந்ண. இநரல் ரறரிகள் ீர் வசல்தரட்டின் 0.75 க்கு ஶற்தட்ட்ரக  வகரண்டினந்ண. அஷணத்ட 
ற்ந ரறரிகள் ீர் வசல்தரட்டின் அபவு 0.75 க்கு குஷநரக இனந்ண. இநரல் ரறரிகள் 
உப்னத்ன்ஷ குஷநரக 12% வகரண்டினந்ரறம் ற்றுக் வகரள்பப்தடனரம். டணர ரறரிகள் ற்றுக் 
வகரள்பத்க்க யறஸ்டறன் அபவுகஷப வகரண்டினந்றம் 100 ற.கற / கற.கற ிட குஷநரக இனந்ட. 

முடிவு 

வதநப்தட்ட னடிவுகபில் இனந்ட ரறரிகள் என கிசரண அபவு ற்றுக்வகரள்ப னடிர 
இசரண, டேண்டிரில் ற்றும் உடல் அபவுகள் ன்று கரரப்தட்ட்ஷ கரனரம். ணஶ, 
கனரடுகபின் ம் ஶம்தடுத்ப்தட ஶண்டும்.. 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 95% றற: 100% 

ிட்ட 3.2: இனங்மகில் சாிற்சாமனகள் கிவுகபில் இருந்து உருாக்கப்தடும் சூமக் 
கிவுகமபப் தன்தடுத்ி சதாருபாா ிமனத்ன்மம சகாண்ட சூம ீன் ண்சய் 
உற்தத்ி சசய்மன  

வதரறுப்ன அறகரரி: சுசலர ஆரித்ண 

அநறனகம் 
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ஶரப்தர, சலணர, ஜப்தரன் ற்றும் அவரிக்கரவுக்கு குபிர்ந் ற்றும் உஷநந் வதரனட்கள் ஶதரன்ந 
சூஷ ீன் றண்டுகஷப ங்கும் சூஷ ரரரிக்கும் வரறற்சரஷனகள் சுரர் 28 உள்பண. 2012 ஆம் 
ஆண்டில் இனந் ஶதரட ஞ்சள் டடுப்ன சூஷ 6249 றல்னறன் வரன்கள் ற்றுற வசய்ப்தட்டடடன் 
வரத் உற்தத்ற 42.270 றல்னறன் வரன்கள்/னடம் ண கடற்வநரறல், ீரில் ப அதிினத்ற 
னள்பி ிதப்தடி கூநப்தட்டுள்பண.வசற்தரட்டின் ஶதரட 50% கறவுகள் னகறன்நண. அத்ஷக 
கறவுகபரக ஷன, ிற்று டிப்னகறக்குள், கறுப்ன இஷநச்சற ற்றும் உள்றறுப்னகபிணரல் ஆகும். 
கறவு, வசனரக்க ஶதரட உனரக்கப்தட்ட ீன் கறவுகபிணரல் ீன் உவு ரரிப்தற்கரக உள்றெர் 
ிற்தஷணரபர்கள் னெனம் ரங்கற கரஷக்கப்தடுகறன்நண. தப்தடுத்டம் டஷநில் உனரக்கப்தடும் 
தப்தடுத்டம் ஶதரரண கறவுகள் அரட னக்கறரண கரிரக அந் கறவு னெனப்வதரனள் 
ற்றுற சந்ஷ வதரனத்ரண த்றஷண அறகரக வகரண்டுள்பண. ணஶ இந் கறவுகள் ீன் 
ண்வஷ தப்தடுத்றக்கு றக னக்கறரண கரிரகவும் உர்ந் ம் னெனப்வதரனள் 
ன்தரல் சூஷ ீன் ண்வய் ஶதரன்ந என றப்னறக்க ரரிப்னக்கு என ல்ன ரண 
னெனப்வதரனபரக கனனரம். 

ற்ஶதரட க்கள் உனகம் னறேடம் ஆஶரக்கறரண ற்றும் சத்ரண உவு வதரனட்கள் தற்நற 
றகவும் கஷன வகரள்கறன்நணர். ீன் ண்வய் ண ற்றும் உடல் ஆஶரக்கறத்ஷ தரரிக்க 
உவுடடன் DHA ற்றும் EPA ஶதரன்ந எஶகர 3 வகரறேப்ன அறனங்கள் உள்படக்கத்ஷ உனகம் 
னறேடம் ன்கு அநறப்தட்ட சுகரர ரரிப்ன ண கண்டநறப்தட்டுள்பண. சூஷ ீன் ண்வய் 
ீன் ண்வய்கபின் ற்ந ஷகரண ண்வய் த்றில் என உர் ஶஷஷ ற்றும் 
ஊட்டச்சத்ட னக்கறத்டத்ஷ வகரண்டுள்பட. இந் ஆய்ின் ஶரக்கங்கள் 1) சூஷ ீன் 
கறவுகபில் இனந்ட ீன் ண்வய் திரித்வடுக்க ற்றும் அபவு ற்றும் சூஷ ண்வய்ின் 
த்ஷ றப்திட, 2) ீன் ண்வய் ம் ற்றும் அபவு தனறஷன ரறுதரடுகஷப றப்திடல். 

முமநகள் ற்றும் முடிவு 

சூஷ ீன் கறவுகள் ரறரிகள் ீன் தப்தடுத்டம் வரறற்சரஷனகபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. 
திரித்வடுத்ல் Bligh ற்றும் dyer னஷநஷ தன்தடுத்ற வகரறேப்ன அறனம் ஆரப்தட்டட. 

சூஷ ீன் ண்வய் சூஷ ஷன, வரப்ஷத டல், கறுப்ன இஷநச்சற, ற்றும் உள்றறுப்னகஷப 
தன்தடுத்ற திரித்வடுக்க னடினேம். திரித்வடுக்கப்தட்ட ீன் ண்வய் 45% தன றஷநவுநர ற்றும் 
39% எஶகர 3 வகரறேப்ன அறனம், 28% எற்ஷந றம்தர, 26% றம்தி அறனங்கஷப வகரண்டினந்ட. 
ஆய்வு னடிவுகள் ஆண்டு னறேடம் ீன் கறவுகள் வதரனள் ீன் ண்வய் உள்படக்கத்றல் ந் 
குநறப்திடத்க்க ஶறுதரடு இல்ஷன ண வரிந்ட. 

ற்ஷந டடிக்ஷககள் 

சூஷ ீன் டெள் தன்தடுத்ற ீன் சூப் கட்டி உற்தத்ற வசய்னரம். 

னடிவுஷ 

ல்ன ரண சூஷ ீன் ண்வய் என னறட்டர் சூஷ ீன் கறவுகபினன் 100 கறஶனரிஷண 
தன்தடுத்ற திரித்வடுக்க னடினேம். சூஷ ீன் கறவுகஷபப் தன்தடுத்ற டுக்கப்தடக்கூடி ீன் 
ண்வய், கக்கறடப்தட்ட வரஷக னடத்றற்கு சுரர் 34 வட்ரிக் வரன் ஆகும். 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 95% றற: 100% 

ிட்ட 3.3: தன்தடுத்ப்தடா ீரில் பங்கள்பின் ஊட்டச்சத்ம ிப்தீடு சசய்லும் ற்றும் 
உவு தாதுகாப்பும் 

வதரறுப்தரண அறகரரிகறம்: ஶகரற ஜறணரச, ஸ்.தி.ன் அயத் 



129 
 

கடல் னள்வபனறஅர்சறன்ஸ் (Stomopneustes variolaris)ணிணப்வதனக்க அங்கரணட (ஶரய்) ஶசண ற்றும் 
அஶசண கூறுகஷப வகரண்டு ற்ந கடல் உவுகஷப ிட அறக ஊட்டச்சத்ட றப்ன றக்கரகும். 
இந் ஆய்வு கடல் னள்வபனற இணப்வதனக்க அங்கம் தற்நற ஆய்வுகள் இல்னரரல், இற்ஷந 
அஷடரபம் கரண்தற்கு வதரட இணங்கபின் இணப்வதனக்க அங்கங்கபின் ஊட்டச்சத்டக்கஷப 
றப்தடீு வசய் ற்றும் அஷடரபம் கரண்தற்கும் சுட்டு உஶனரகங்கள் குிப்னக்கஷப றப்தடீு 
வசய்வும் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட தகுறகபில், கடல் னள்வபனறின் வதரடரண சஷல் இணங்கள் 
 

முமநகள் ற்றும் முடிவுகள் 

ரறரிகபரந்ட ஶதனஷபில் (N = 96), கல்கறஷச, (n = 43) ற்றும் ங்கல்ஷன (N = 54) னனஷகக் கல் 
தரஷநகபிறம் ஶ னல் எக்ஶடரதர், 2014 ஷ ஶசகரிக்கப்தட்டண. ற்றும் ஆய்வு அஷணத்ட 
பங்கபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட இணப்வதனக்க அங்க ரறரிகள் இர்சரண தகுப்தரய்வு 
டத்ப்தட்டடடன் சரசரி றப்தரக; ஈப்தம் (%) 69.79 (0.07 ±), சரம்தல் உள்படக்கம் (%) 2.45 (0.06 ±), 
கச்சர வகரறேப்ன உள்படக்கம் (%) 8.08 (0.73 ±), கச்சர னம் (%) 14.11 (0.75 ±), கரர்ஶதரஷஶற்று 05.57 
(0.61 ±), சக்ற (%)25.48 (0.61 ±) (கற.னை / கறரம்) ஆகும். அறகதட்ச வரத் றஷநவுற்ந வகரறேப்ன 

அறனங்கள் (SFA) றஷன (53.96%) ண கல்கலஷசினறனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகபில் கரப்தட்டட. 

வரத் ஶரஶணர றஷநவுநர வகரறேப்ன அறனங்கள் (MUFA) உள்படக்கத்ஷ உர் ட்டரக 
ஶதனஷப ரறரி (14.98%) தறவு வசய்த்ட. அறகதட்ச வரத் தன றஷநவுநர வகரறேப்ன அறனங்கள் 
(PUFA) உள்படக்கத்ஷ ங்கரஷன ரறரி (14.91%) கரட்டிட. அஷணத்ட ரறரிகபிணடம் SFA 
உள்படக்கம் குநறப்திட்த்க்க அபவு MUFA ற்றும் PUFA வரத் அபவுகஷப ிட அறகரக 
குநறப்திடத்க்க அபில் (p <0,005) இனந்ட.  S. variolaris இனுஷட இணப்வதனக்க அங்கத்றல் C14:0, 
C16:0 and C18:1 (n-9) ஶனரறக்கரகவும் ற்றும் C12:0, C22:5(n-6) ற்றும் C22:6 (n-3) குஷநரகவும் 
இனந்ண. சுட்டு உஶனரக தடிவுகபில் என ரறுதரடு தல்ஶறு ஆய்வு தகுறகபில் இனந்ட 
ஶசகரிக்கப்தட்ட ரறரிகபில் இனந்ட கரப்தட்டட; ஶதனஷப - ரறரிகள் Fe > Zn > Cu > As > Ni > 
Cr > Cd > Pb > Hg, கல்கலஷச Zn > Fe > As > Cr > Ni > Cd > Cu > Hg > Pb ற்றும் ங்கரஷன ரறரிகள் 
Zn > Fe > Cd > As > Cu > Ni > Cr > Pb > Hg ண கரப்தட்ட்ட. 

ீர்ரணம் 

இந் ஆய்ின் னடிவுகள்பின் தடி சஷல் கடல் னள்வபனற இணங்கள் கடல் வரறல்டஷந 
குநறப்தரக ற்றுற சந்ஷஷ இனக்கரகக் வகரண்டு அநறனகப்தடுத் சரத்றம் உள்பட ன்று 
குநறக்கறன்நண. 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 98% றற: 100% 

ிட்ட 3.4: இனங்மகில் சமல் கடற்தாசி இணங்கள் ம் ற்றும் சதறுி தசர்த்ல் 
சம்தந்ாண ிப்தீடு 

அறகரரிகள், தி.ஸ் ஜசறங்க, ஶரயன் கிட்ட ரரில் இனந்ட ரஜறணரர வசய்ரர்), ஜற.வஜ. 
கலணக ஆரச்சற 

வசல்தரடு 1. சுகரர உவுக்கரக கடற்தரசறஷ என னெனரக தன்தடுத்ற ஜரம் ரரிப்ன 

அநறனகம் 

கடற்தரசறரணட கணிங்கபின், னம், ிட்டறன்கள் ற்றும் உவு அஶரடின்கபின் னெனம் ண 
அநறப்தடுகறநட. ணஶ கணிங்கள் ஊட்டச்சத்ட ஆரரக தன்தடுத்ற கடற்தரசற ஜரம், 
சுகரரரண உில் ிட்டறன்கள் ற்றும் அறஶணர அறனங்கள் வகரண்ட்ரக குஷநந் வசனில் 
ரரிக்க னடினேம். உள்ரட்டில் உற்தத்றரகும் கடற்தரசறகபின்  ஊட்டச்சத்ட உள்படக்கம் 
சம்தந்ரக ந்ிரண ிஞ்ஞரண வுகறம் இல்ஷன. ணஶ, ற்ஶதரஷ ஆய்ஶ ஜரம் 
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ரரிக்க வஜல் உனரக்கும் னகரக கடற்தரசறச் சரறு தன்தடுத்ல் சம்தந்ரக கணம் 
இனந்ட. 

னஷநகள் ற்றும் னடிவு 

தங்கள் (ிபர, ஶரஷட, ற்றும் ரம்தம்) ற்றும் சர்க்கஷ ஶதரன்நண ட்டக்குபிில் என சூப்தர் 
ரர்க்வகட்டில் இனந்ட ரங்கப்தட்டண. சறட்ரிக் அறனம் ற்றும் ஶசரடிம் வதன்ஶசரஶட் வகரறேம்தில் 
என உவு னெனப்வதரனள் கஷடில் இனந்ட ரங்கப்தட்டண. னற Gracilaria ற்றும் Kappaphycus 
இணங்கள் ட ஶல் ற்றும் னஷநஶ இனங்ஷக வன்ஶற்கு கஷஶரப் திஶசங்கபில் இனந்ட 
ஶசகரிக்கப்தட்டு என கரப்திடப்தட்ட வதட்டிில் ஷக்கப்தட்டு ற்றும் எஶ ரபில் ஆய்கத்டக்கு 
வகரண்டுப்தட்டண. அத்டடன் Ulva lactuca கூடுனரக இனங்ஷகின் வன்ஶற்கு கஷஶரப் 
திஶசங்கபில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. ஶசகரிக்கப்தட்ட எவ்வரன கடற்தரசற இணங்கஷபனேம் 
கறேி, சுத்ம் வசய்ட ற்றும் epiphytesகள் தன னஷந அகற்நப்தட்டண. கறேி சுத்ம் வசய்ப்தட்ட 
கடல் தரசறகள், 1-2 ரட்கள் என றன் அடுப்தில் 45 வசல்சறஸ் தஷகில்  ன்நரக உனர்த்ப்தட்டட. 

ீரிப்ன வசய்ப்தட்ட கடற்தரசற இணங்கபின் டெள் கரற்றுப் னகர வகரள்கனன்கபில் ஷத்ட 4 oC இல் 

ஶசறக்கப்தடும் ற்றும் எவ்வரன வரகுறனேம் என ரத்றற்குள் ஜரம் ரரிக்க 
தன்தடுத்ப்தடுகறநட. Gracilaria verrucosa ற்றும் Kappaphycus (carrageenophyta) இணங்கபின் கரய்ந் ற்றும் 

அஷக்கப்தட்ட கடற்தரசற டெள்கள் கரர் (SOS, 1983), ற்னம் கஜீன்ன் (FAO, 1990) உற்தத்றக்கும் 

தன்தடுத்ப்தடும் Ulva இணங்கபின் டெள்கள் (அணரன், 1985) டுக்கப்தட்டண. ஜரம் சூத்றங்கள் 
(அணரன், 1995)  தடி வசய்ப்தட்டட. ரன்கு வவ்ஶறு ஜரம் ஷகரண ிபர, ஶரஷட, ற்றும் 
ரம்தம் ற்றும் Ulva இணங்கபின் டெள்கஷப தன்தடுத்ற வசய்ப்தட்டண. இஷ தங்கள், சர்க்கஷ 
ற்றும் இசரண ஶசர்க்ஷககள் (சறட்ரிக் அறனம் ற்றும் ஶசரடிம் வதன்ஶசரஶட்) ற்று கரர் 
அல்னட கஜீன்ன் ஶதரன்நண தல்ஶறு றஷனகபில் சீங்கபில் [6, 5, 4, 3, 2, ற்றும் 1% (W / W)] 
தன்தடுத்ப்தட்டண. இற்நறன் உர்ச்சறத்  அபவுகள், றநம், ம், சுஷ,, றஷனத்ன்ஷனேம் 
தன்தடுத்த்வரன குறே றணம் னெனம் றப்தடீு வசய்ப்தட்டண. ஜரம்கபின் றநன் உர்ச்சற 
றப்தடீுகள் னெனம் றப்தடீு வசய்ப்தட்ட்டடன் ற்றும் கரர் அல்னட கஜீணன் தல்ஶறு 
றஷனகஷப இஷத்ட என சந்ஷ த்றற்கு ஶம்தடுத்னரம்.  
 
கூடுனரக, ulva வகரண்ட ஜரம் ஷக சர்க்கஷ தரகறல் வகரறக்கும் ஶதரட ulva டெள் ஶசர்த்ட 
உனரக்கப்தட்டட. எவ்வரன ஜரம் ரறரி 250 கறரம் வகரண்டினக்கும் கண்ரடி ஜரடிகபில் 
இடப்தட்டு ற்றும் இறுக்கரக னெடி வகரண்டு னெடப்தட்டண. கரப்னத் றநன் ஆய்வுகள் ஆறு ர 
கரனத்றற்கு வசய்ப்தட்டண அரட இந் ஆய்ில் ஶறுதட்ட தம் அபவுகள் ற்றும் ulva 
ஜரம்கறக்கும் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. எவ்வரன ஜரம்கபிணடம் உர்ச்சற றநன் றப்தடீுகபின் தடி 
கரர் அல்னட கஜீணன் தரஷணகபின் அற கூடி தவும் றநன் வகரண்ட ஜரம் (Hedonic scale, 1983) 
னெனம் அபவு வசய்ப்தட்டண. ஶரஷடகஷப (வதக்டின் அடங்கற) ஶசர்ந்ட இந் ஆய்ில் 
உனரக்கப்தட்டட கடற்தரசற ஜரம் ஷகரணட ஊட்டச்சத்டகள் சம்தந்ரண னக்கறரண உறுப்னகள் 
(வதரட்டரசறம் ற்றும் அஶரடின்) உள்படக்கம் (AOAC, 1983) தற்நற அநறப்தட்டண. ற்றும் வரத் 
கனஷ (AOAC, 1983) னேம் அநறப்தட்டண. அஶ ஶதரல் வதபீக தண்னகள் ஶதரன்ந தகுப்தரய்வு 
தரகுத்ன்ஷ (னனொக் டஷநில் தரகுத்ன்ஷ ீட்டர்), ீர் வசல்தரடு (ீர் வசல்தரட்டு ீட்டர்) 
ஶதரன்நணவும் அநறப்தட்டண. ஜரம் ஷகரண அடுக்கு ரழ்க்ஷக எட்டுவரத் உர்வு ம் 
ற்றும் டேண்டிரில் (வரத் தரக்டீரிர கவுன்ட் ற்றும் னஞ்ஷசக்கரபரன் ண்ிக்ஷக) ம் 
ஆறு ர கரன அபில் றப்தடீு வசய்ப்தட்டண. 

ல்னர ஜரம் ஷககள் அரட 6% கரர் அல்னட 3% கஜீணன் றண்ம்ரக்கும் தகுறரக வகரண்ட 
அஷணத்றறம் தவும் ன்ஷ அறகரக இனந்ண. வதக்டின் உள்படக்கம் 2% ஆக ிக ஜரம்கபில் 
உள்பண. 6% கரர் இஷக்கப்தட்ட ஜரம் கனஷில் தரகுத்ன்ஷ 144, 76.4, 251, 57,7 171 cp ண 
தறவு வசய்ப்தட்டண னஷநஶ ிபர, ஶரஷட, ulva, ரம்தங்கறக்கு அறகரக கரரப்தட்டடடன் 



131 
 

ஆணரல் றப்னகள் ிக சந்ஷில் கறஷடக்கக் கூடி ஜரம் ரறரி (171cp) ிட குஷநந்ரகும்.  
அரட கரர் ற்றும் கஜீன்ன் குறே அறகதட்ச சீத்ஷ ஷந்ஶ சறநந் ிக சந்ஷில் 
ஜரம் தல் றநஷண தரக்க னடினேம் ன்று கண்டுதிடிக்கப்தட்டட. றகவும் ற்றுக்வகரள்பக்கூடி 
ஶர்வு வசய்ப்தட்ட ஜரறல் கச்சர னம் (5.698%, 6.3%, 9.6%, 5.92%, 3.26%) வகரண்டுள்படடன் ஜரம் 
னஷநஶ அஶரடின் றப்ன 0.35, 0.32, 0.56, 0.24,0. ற.கற / லீ வகரண்டரக ிபர, ஶரஷட, Ulva, 
ரம்தம்கபில் கரப்தட்டண. ிக சந்ஷில் உள்ப ஜரம் னச்சற அடின் உள்படக்கத்ஷனேம் 
கரட்டிடடன் ற்றும் குஷநந் ன றப்ன (3.26%) வகரண்டரக கரரப்தட்டண. ஊட்டச்சத்ட 
உள்படக்கம் ிக சந்ஷ ஶரஷட ஜரம்கஷப ிட கரர் அல்னட கஜீன்ன் கனப்ன ஜரம் ரறரிில் 
அறகரக இனக்கறநட. ீர் வசல்தரட்டின் றப்னகள் (0.823, 0,803, 0,888, 0,847, ற்றும் 0.834). ஆய்க 
ரரிப்ன ற்றும் ிக சந்ஷ ரறரிகனறல் ீர் வசல்தரட்டின் ீத்றன் த்றில் குநறப்திடத்க்க 
வவ்ஶநணினந்த்ட. வரத் ட்டு ண்ிக்ஷககள் 6.3x101 ற்றும் 2.3x101 ஆக கரப்தட்ட்டடன் 
அஷ றரகரிப்ன அபவுக்கு கலழ் ம்தில் இனந்ண. வதனம் ற்றும் டேண் னெனகங்கபரணட சந்ஷ 
ரறரிகஷப ிட ற்ஶதரஷ ஆய்வு ரறரிில் றகவும் அறகரக இனக்கறநட. டம் ற்றும் 
னஞ்ஞங்கள் ஆறு ர கரனத்றல் கரப்தடில்ஷன. அஷணத்ட ரறரிகள் ஆறு ரங்கறக்கு 
ஶல் கரப்ன றநஷண கரட்டிட. 

னடிவு 

கஜீன்ண ற்றும் கரர் ஆகற இண்டு கடற்தரசற சரற்நறல் திரித்வடுக்கப்தட்டஷரணட 
றண்ம்ரக்கும் றிரக உவு ரற்று வரறற்சரஷனகறக்கு வதரனந்டம். அஷப்னனஷந 
ற்றும் தவும் றநணரணட றஷனரண ிகறத்றல் கரர் அல்னட கஜீணன் டெள், ற்றும் சர்க்கஷ 
னெனம் உனரக்க னடினேம். அட Ulva ஜரம் டேகர்வு உர் ஆஶரக்கறரண வரறற்தரட்டு உரகவும் 
ற்றும் ஊட்டச்சத்ட றப்ன றக்கரகவும் சந்ஷில் ற்ஶதரட ஶம்தடுத்ப்தட்டுள்பட கடற்தரசற 
அடிப்தஷட ஜரம்கஷப  ிட ந்ட டங்கு அறகரக உள்பட. ஆறு ரங்கறக்கு கச்சறரக 
வவ்ஶறு ஜரம்கறம் கரப்ன றநஷண வகரண்டண. கரக்கும் றநன் ற்றும் ஊட்டச்சத்ட றப்ன ஆறு 
ரங்கறக்கு உர்ந் ற்றும் அஶ அபவுகபரக கரண்திக்கறன்நண. கரர் 6% ற்றும் கஜீன்ன் 3% 
உள்படக்கம் வகரண்ட ஜரகூண்தற்கு தரிந்டஷக்கப்தட்டண. இட அறக ஊட்டச்சத்ட றப்ன ற்றும் 
னத்டச் சுகரர உவுக்கரக தரிந்டஷக்கப்தடுகறநட. 
 

சசல்தாடு 2: உள்லர் சிறு சாில்கலக்கு தாமணக்குள்பக்கும் மகில் கார்-கார் 
திரித்சடுத்ல் சாில்நுட்தத்ம உருாக்குல் 

 

அறனத்ஷ தன்தடுத்ற கரர் கரர் றனஶகரஷன திஶசத்றல் இனந்ட அறுஷட வசய்ப்தட்ட 
Glacilaria verrucosa (கஞ்ஞிப் தரசற) சுரர் 30% திரித்வடுக்கப்தட்டட. கச்சர கரர்-கரர் உவுத் த்டக்கு 
வகரண்டு அனக்கம் சரர்ந் ீகற்நல் வசய்ப்தட்டண. (<3% கஷக்கூடி சரம்தல்). இந் கடல் 
தரசற இஷக்கப்தட்ட ஶரகட் ரரிப்ன உனரக்கப்தட்டட. 

னடிவு 

 கடற்தரசற திரித்வடுத்றக்கரக உள்றெர் வரறல்டேட்தம் ரரில் அதிினத்ற வசய்ப்தட்டட 
ற்றும் உள்ரட்டில் கடற்தரசற சரறுகஷப தன்தடுத்ற ஆஶரக்கறரண உவு வதரனட்கள் தல்ஶறு 
ஷககஷப உனரக்கும் சரத்றம் உள்பட. 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 95% றற: 100% 

ிட்ட 3.5: ததனிசகாமட த்ி ீன் ிற்தமண சந்மில் ற்றும் தர்வு சசய்ப்தட்ட ீன் திடி 
துமநமுகங்கபில் ீன் ற்றும் உட்கட்டமப்பு சிகபின் க் கண்காிப்பு ற்றும் ிப்தீடு 
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வதரறுப்தரண அறகரரிகள்: ஜற.வஜகலணக ஆரச்சற, சுஜீஆரின்ச, ஶகரற ஜறணரச, தித்ர 
கறணிவகத்ஶக, ஜற.டி.ரி.ம் ஜசறங்க 

அநறனகம் 

இந் ஆய்வு இனங்ஷகில் ஶதனறவகரட (வகரறேம்ன) உள்ப த்ற ீன் சந்ஷ (சறஃப்ம்) கபில் 
ீணின் ம் ற்றும் னக்கற ீன் இநங்கும் டஷநனகங்கபில் ற்ஶதரஷ றஷனஷ ிசரரிக்கும் 
றட்டரக இனந்ட. ஶதனறவகரட ரகர சஷதின் வதரட சுகரர கண்கரிப்தரபர் (PHI) ங்க 
ஷக்கப்தட்டுள்ப க்கட்டுப்தரடு ஊறர்கள், ட ஊறர்கள் ிசரஷகபில் ஈடுதட்டணர். இந் 
ஆய்வு என னஷநரக 1) ீன் சந்ஷப்தடுத்ல் னஷநில் உள்ப குஷநகஷப அஷடரபம் 
கரறம் 2) ீன் ிற்ஷதணின் ஶதரட ீன் கரட்சறப்தடுத்னறன் ஶதரரண த்ஷ, இநக்கும் ஶதரரண 
த்ஷ அஷடரபரம் கரனரகும். 

னஷநகள் ற்றும் னடிவு 

ரரில் உள்ப IPHT ஆய்கங்கபில் அரட க்கட்டுப்தரடுடணரண ஆய்கத்றல்: (ISO / IEC - 
17025,) த்ற ீன் ிற்தஷண றஷனத்றல் இனந்ட PHI இணரல் வதநப்தட்ட ீன் ரறரிகள் 
டேண்டிரில் (னம் ஶகரஷனடிங்கள், ஷ்சரிச்சறர ஶகரஷன ற்றும் சரல்ஶரவணல்னர) 
ற்றும் இசரணப் (வரத் பிறல் ஆிரகும் ஷட்ஜன் ற்றும் யறஸ்டறன்) அபவுனக்கள் 
ஆரப்தட்டண. சறஃப்ம் இல் கரட்சறக்கு ஷக்கப்தட்ட ீன்கபின் வப்தறஷன றணசரி என டிஜறட்டல் 
அகச்சறப்ன வப்தரணி (டப்தரக்கற-ஷக) தன்தடுத்ற கண்கரிக்கப்தட்டட. ீன்திடி டஷநனகங்கள் 
இனந்ட ீன் ஶசரஷணணட ஶஶன கூநப்தட்ட அபவுனக்கறக்கரக ஆரப்தட்டட. கூடுனரக 
தணிக்கட்டி ற்றும் ீர் ரறரிகள் கூட னம் ஶகரஷனடிங்கள், ஷ்சரிச்சறர ஶகரஷன ற்றும் 
கறவு ஸ்ட்வப்ஶடர வகரக்ஷகக்கரக ஆரப்தட்டண. டஷநனகம் ீர் சரத்றரண வதட்ஶரனற 
ண்வய் ரசுதரடு சம்தந்ரகவும் றப்தடீு வசய்ப்தட்டண. 

இந் கக்வகடுப்தரணட ற்ஶதரட ஷகரறம் ஷடனஷநகள் சுகரர சறகள் ற்றும் 
சுகரரரண டடிக்ஷககள் உள்படங்கற ீன் ஷகரறம் டடிக்ஷககஷப ற்றும் 
உட்கட்டஷப்ன றஷனஷ ஶடி அரணிப்னகள் ற்றும் ஷகரறம் இடங்கபில் 
ஶற்தர்ஷரபர்கபரறம், ீன் ஷகரறதர்க்பரறம் டத்ப்தட்ட ஶர்கரல் னெனம் 
கண்டநறப்தட்டண . 

சறஃப்ம் ீன் ரறரிகள் ம் 

 அறகரஷன ிற்கப்தடுகறன்நண ன்று வகரள்கனன்கபில் றம்தி ீன் றஷந (சுரர் 80%) றக ற்று 
உர்ச்சற தண்னகஷப கரப்தடும் ற்றும் கலஶ 4 வசல்சறமறல் ஶசறப்ன வப்தறஷன. ணினும், 
த்ற ீன் சந்ஷில் (10-11am சுற்நற) ரரக கரஷன ி தணி (20-30 O சற) இல்னரல் றநந் 
தப்னகபில் உள்ப ிற்தஷண வசய்ப்தடுகறன்நண ீன் றகவும் ற்றுக்வகரள்பக்க இல்ஷன. 62 
ரறரிகள், 33 (53%) ஶதர் டேண்டிரில் அல்னட சரண ம் என்று ற்கத்க்கட அல்ன 
கரப்தடில்ஷன. சரல்ஶரவணல்னர ரசுதடுஷ இந் ற்றுக்வகரள்ப னடிர ீன் றஷந 
த்றில் கரப்தடில்ஷன. 

 

CFM இலுள்ப ீன் ாிரிகபின் ம் 

அறகரண ீன் ரறரிகள் (80%) வகரள்கனன்கபில் சுற்நப்தட்ட ற்றும் அங்கு கரஷனில் ிற்கப்தட்ட 
ீன் ரறரிகள் 4 தரஷக வசல்சறமறல் ல்ன த்றல் கரப்தட்டண. ணினும் தன ீன் வரத் 

ிரதரரிகள் றநந் வபிில் (20-30 oC)  ஷத்ட திந்ற கரஷனப் வதரறேறல் (10-11am)  ிற்ந 

ீன்கபின் ரணட ற்றுக்வகரள்பக் கூடிரக கரப்தடில்ஷன. 62 ரறரிகபில் 33 ரறஎரிகள் 
அரட (53%) ற்றுக்வகரள்ப னடிரஷரக கரப்தட்டடடன் இஷ என்று டேண்டிரில் 
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ரீறரகஶர அல்னட இசரண ரீறரகஶர கூடரஷரக கரப்தட்டண. இற்நறனுள் 
சல்ம்ப்வணல்ன ஶதரன்ந டேண்ங்கறகறம் குநறப்தரக கரப்தட்டண. 

ற்ஶதரஷ ஷகரறல் ற்றும் சறஃப்ம் உள்ப சுகரர ஷடனஷநகள் 

கரப்தடும் கூடங்கள் தன கண்ரடிிஷ உஷடந்ட கரப்தடுரல் ீன் ரசுதடுற்கரண 
ற்வநரன றரகும். திபரஸ்டிக், கண்ரடிிஷ, ஸ்டய்ஶதரம், தனஷகரனரண ீன் ஷகரறம் 
வதட்டிகள் தல்ஶறு ஷகரண தன்தரட்டில் இனந்ண. இஷண ீன் ஷகரபர்கள் வரிரல் 
அல்னட சுகரரரண ற்றும் சுகரர ஷடனஷநகள் ஶதரன்நற்நறல் அனட்சறரக இனந்ணர். 
இந் ஷடதரஷ, ீன் ஶதரக்குத்ட ரகணங்கள் ற்றும் கறப்தஷநகஷப அஷடற்கு சந்ஷ 
கட்டிடத்றன் வபிஶ கரல் உஷநகஷப ரற்நரல் வசல்கறன்நணர். பத்றல் சறன ீன்கள் 
ஷடதரஷகபில் ீட கரப்தட்டண. நரண ரய்கள் ற்றும் கரகங்கள் சறஃப்ம் பரகத்றல் 
கரப்தட்டண ற்றும் ீன் கஷடகஷப அடுக்குக்கபரக கரப்தட்டண. சூடரண இத்னள்ப 
ினங்குகள் ற்றும் தநஷகள் உவு ீன் ஷகரறம் பரகத்றல் ணி ஶரய் ிஷபிக்கும் 
சுப்திின் னக்கற ரசுதரட்டு கரிரகவும் இனக்க னடினேம். 

ீன்திடி துமநமுகங்கபில் ீன் ாிரிகள் ம் 

ீன் ரறரிகள் 2014 ரர்ச் னல் வசப்டம்தர் ஷ இனங்ஷகின் னக்கற ீன்ப டஷநனகங்கபில் 
இனந்ட னக்கற ங்கூறடும் தகுறகபரண (ங்கரஷன, கரனற, ரஷச்ஶசஷண, றனஶகரஷன, 
ரழ்ப்தரம், ன்ணரர், கல்திட்டி, ீர்வகரறேம்ன, சறனரதம், னல்ஷனத்ீவு) ஶதரன்நற்நறனறனந்ட 
ஶசகரிக்கப்தட்டண (Linna) இந்ற கரணரங்வகறத்ற, Sardinella இணங்கள், இநரல்கபின், வய்த்ஶரனறகள், 
கக (Atawlla), ற்றும் தப க்னொப்தர் (Kossa) ந்ட இநங்கும் இடங்கபில் ரறரிரக 
ஶசகரிக்கப்தட்டண. இண்டு, னென்று ரறரி (என ீன் ரறரிில் ந்ட ரறரி அனகுகள் வகரண்டரக) 
எவ்வரன ீன்திடி டஷநில் இனந்ட வதநப்தட்டண. எவ்வரன அனகறறம் (என வதரி ீன் 
அல்னட சறநற ீன் தன ண்ிக்ஷககபிறம்) இனனம் டேண்டிரில் ற்றும் இசரண 
தகுப்தரய்வு ணித்ணிரக தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டட. அஷணத்ட இடங்கபிறம், ீன்கள் ஈ.ஶகரஷன 
குஷநரகவும் (4-23 MPN/10கற)  ீர்வகரறேம்ன இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட வய்த்ஶரனறகஷபத் ி உர் 
ரசுதடுரக (1100 MPN / 10கற) கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. சரல்ஶரவணல்னர ரசுக்கள் இந்றர ஸ்கட் 
கபில் ீர் வகரறேம்திறம், னல்ஷனத்ீில் கக ீன்கபிறம் கரரப்தட்டண. ீன் ரறரிகள் 
யறஸ்டறன் உள்படக்கங்கஷப ற்றுக்வகரள்பத்க்க அபில் (<100ppm) இனந்ட ற்றும் றக 
குஷநந் அபவு (<50 திதிம்) ஆக இனந்ட. ணினும், ீன் TVBN உள்படக்கங்கள் ற்றுக்வகரள்பக் 
கூடி ல்ஷனில் (<35 றகற / 100 கற) ஆகவும் குஷநரணரக 36-143 றகற / 100 கற ஆகவும்  
கல்திட்டிில் இனந்ட தப க்னொப்தர்கள் (4.8-6.4) 100 கறரம் ிர்ந்ரக கரப்தட்டண. அஷணத்ட 
டஷநனகம் ீர் ரறரிகள் அறக னக் கறவு ஶகரஷனடிங்கள் ற்றும் ன ஸ்ட்வப்ஶடரவகரஷக 
உஷடரக இனந்ட. ீன், தடகு ற்றும் தரத்றங்கள் சுத்ம் வசய் தன்தடுத்ப்தடும் ீரணட 
ற்றுக்வகரள்ப னடிர அபில் றனஶகரஷன, ற்றும் ீர்வகரறேம்ன டஷநனகங்கபில் 
வதற்ஶநரனற ண்வய்கள் (44-52 திதிம்) வகரண்ட்ரக இனந்ட. அஷணத்ட இடங்கபில் இனந்ட 
ஸ் ரறரிகள் கரப்தட்ட கஷடகபில் வதரனத்ரண த்றல் கூட இல்ஷன. சறனரதம் ற்றும் 
ன்ணரர் ீர் ற்றும் தணிக்கட்டிகள் சல்ஶரவணல்னர ரசுதட்ட்ரக கரப்தட்டண. 

முடிவு 
இந் ஆய்ின் கண்டுதிடிப்னகள் ஶதனறவகரஷட சறஃப்ம், ீன்திடித் டஷநனகங்கள் / ீன் இநங்கும் 
பங்கள் ஶதரன்நற்நறன் சரிரண ீன் ஷகரறம் னஷநஷஷ வசல்தடுத் ற்றும் ஶசர்ந்ட 
தறேட தரர்க்க ற்றும் உட்கட்டஷப்ன சறகள் ஶம்தடுத் அச ஶஷ குநறக்கறன்நண. 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 100% றற: 100% 

சபிாட்டு சாில்துமந ாணி ிி உிமப் தன்தடுத்தும் ிட்டங்கள் 

றட்டம் 1: ீன் ம், உவு தரடகரப்ன ற்றும் அறுஷட தின்சரர் ஶரக்குகள் 
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றற ஆரம்: இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் ப (LKA3124-12-0045) இனங்ஷக ஶரர்ஶ 
இனப்ன றட்டம். இந் றட்டம் ரர்ச் னல் ஜழன் 2014 ஷ றறனேிபித்த்ட. 

வதரறுப்தரண அறகரரிகறம்: சுஜீ ஆரிங்ச, தித்ர கறணிகத்ஶக, ஶகரற ஜறணரச, சுசலர 
ஆரித்ண 

டடிக்மக 1: இநங்கும் பங்கபில் உள் ீன் ற்றும் மகாலல் ற்றும் ீன் தப்தடுத்தும் 
ததாண மகாலமக சாடர்தாக தமாண சாில்நுட்த ீர்வுகள், திற்சிகமபச் 
சசல்தடுத்ல் ற்றும் திற்சி ஆதனாசமண ங்கும் 

திற்சற வதரனட்கள்: 

(சரிரண ீன் ஷகரறம், தணிக்கட்டி ஷகரறல், ற்றும் னற ீன் அஷடரப தன்தரடு) 
சம்தந்ரண னென்று டண்டு திசுங்கஷப ரரக்கப்தட்டண.னப்தத்ட ட்டு ிறப்னர்வு 
றகழ்ச்சறகள் (ிங்கறக்கு, IPHT ீட்டிப்ன றல்கள் கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பண) 2419 தங்குரர்கறக்கு 
ஷடவதற்றுந்ண. 

டடிக்மக 2: சந்மப்தடுத்ல் சங்கினிிலுள்ப கடல் உவுகபில் நுண்ணுிரில் இசாண, 
ற்றும் ஊட்டச்சத்து ற்றும் உர்ச்சி ரும் ிப்தீடு 

இண்டு ஷகரண ீன்கள் அரட வதரி ீன்கள் (ந்ட சந்ர்ப்தங்கபில் இண்டு ீன் இணங்கள்) 
ற்றும் சறநற ீன் (ஆறு சந்ர்ப்தங்கபில் ரன்கு இணங்கள்) சறனற்நறல் ஶசரஷண அபவுனக்கள் 
ஆரப்தட்டண. வதரி ீன் றரிகள் 4 இடத்றறம் அடஶதரன சறறு ீன்கஷப 2 இடங்கபிறம் 
ிறஶரக தரஷில் கலவ குநறப்திடப்தட்டரறு டுக்கப்தட்டுள்பண. 

முமநகள் ற்றும் முடிவு 

ரறரிகள் கம்தயர ரட்டத்றல் ீர்வகரறேம்ன தகுறில் டுத்டக் வகரள்பப்தட்டண. இன ஷகரண 
ீன்கள் (வதரி ற்றும் சறநற) திரிவுகள் இந் ஆய்ில் ஆய்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்டண. என ஷக 
(வதரி ீன்) தனரள் ீன்திடி தடகுகள் னெனம் டூணர (4 சந்ர்ப்தங்கபில் ஸ்கறப் ஜக் சூஷ ற்றும் 1 
சந்ர்ப்தத்றல் Euthynnus affinis) ற்றும் திந ஷக (சறநற ீன்) கபில் இனந்ட சறநற ீன் ரறரிகள் 
வகரண்டரகும் என ரள் ீன்திடி தடகுகள் இனந்ட சறநற ீன் இணங்கள் வகரண்டரகும். (Ambilygaster 
sirm, Pterocaesio chrysozona, Stolephorus commersoni  ற்றும் Sardinella albella). 

சதரி ீன்கபின் த்ம அன் ிிதாக தாமகபின் ான்கு ிமனகபில்  ிப்தீடு சசய்ல். 

1) தனரள் தடகு இநங்கும் பம், 2) கப்தல் டஷநில் இநக்கப்தட்டு 2 ிின் தின்ணர், 3) 
உடணடிரக சுரர் 2 ி திநகு அடுத் இனக்குக்கு வகரண்டு வசன்ந ஶதரட (என ரகணத்றல் 
வசல்ற்கு திநகு), 4) ிற்தஷண இடத்றல் கரட்சறப்தடுத்ற தின் 2 ிக்கு திநகு. 

சிநி ீன்கபின் த்ம அன் ிிதாக தாமகபின் ான்கு ிமனகபில்  ிப்தீடு சசய்ல் 
றஷன 1)- என ரள் தடகு இநங்கும் பம் ற்றும் 2) சறல்னஷந றஷனின் ஶதரட ( கட்சறப்தடுத்ற 2 

ித்றனத்றன் தின்ணர்). 

ீன் ரறரிகள் 37 ° C இல் கரற்றுள்ப ட்டில் ண்ிக்ஷக (திசற) தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டண. 
(வதட்ரி தில்ம் ற்றும் SLS 516: தகுற 1: 1991), ஶகரஷனடிங்கள் (வதட்ரி தில்ம் தன்தடுத்ற; ச் 516: 
தகுற 3:1982, SLS 614: தகுற 2:1983)) , னம் ஶகரஷனடிங்கள் (வதட்ரி தில்ம் தன்தடுத்ற; SLS  516: 
தகுற 3: 1982, ச் 614: தகுற 2 1983:), ஈ.ஶகரஷன (வதட்ரி தடங்கபில் தன்தடுத்ற; ற்றும் SLS 516: 
தகுற 3: 1982, ச் 614: தகுற 2: 1983), சல்ஶரவணல்னர இன்ங்கள். (SLS 516: தகுற 5: 1992), னறஸ்டீரிர 
வரவணரஷசஶடரஜன்ஸ் (iso 11290: 1996), யறஸ்டறன் (Fluorometric னஷந), வரத் பிறல் ஆிரகும் 
ஷட்ஜன் (TVN) (Kjeldhal டிகட்டும் னஷந). ீன் ரறரிகறக்கு கூடுனரக, டஷநனகீர், தணிக்கட்டி 
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வசய்னேம் இட்த்றன் ீர், ீன்திடி டஷநனக ீர் ங்கல் ீர்கபின் ரறரிகள் டேண்டிரில் 
அபவுனக்கள் ஆரப்தட்டண. 

னடிினறனந்ட  கரற்றுள்ப ட்டுக்கபின் ண்ிக்ஷக, ஶகரஷன டிங்கள், ன ஶகரஷன, 
ஈ.ஶகரஷன, ன streptococci ற்றும் Salmonella இணங்கள்  டஷநனக கடல் ீரில் அறகரக 
கரப்தட்டண. இணரல் ீன்கபரஇ ற்றும் உதகங்கஷப கறேவுல் ற்னம் சுத்ம் வசய்ல் 
ஶதரன்நண தரிந்டஷக்கப்தடில்ஷன.குரய் ீர் ற்றும் றர் ங்கல் ீரணட குநறப்திட்ட 
சுத்ரணரக இல்ஷன ற்றும் ல்ஷனகறக்குள் அரட டேண்ங்கறகஷபக் வகரண்டரக 
கரப்தட்டட. 20% ரண ரறரிகள் சல்ஶரவணல்னர வரற்ஷநக் வகரண்டுள்பண. தணிக்கட்டி 
வரறற்சரஷன ீனம் குநறப்திட்ட டேண்ங்கறகஷப, ஶகரஷனகஷப, ன ஶகரஷனகஷப, ஶகரஷன 
டிங்கனஷப ஸ்வடப்ஶடரவகரக்ஷககஷப வகரண்டுள்பண. 

னடிவுகபில் இனந்ட ீன் ரறரிகள் ஶரதிக் ட்டில் ண்ிக்ஷக (தனரள் ீன்திடி தடகுகள் 
இனந்ட சூஷ) 2.0 x 102 - 2.0 x102 CFU / கறரம் - ல்ஷனகபில் ன்று கரனரம். டணர ரறரிகள் னம் 
ஶகரஷனடிங்கள், ஈ.ஶகரஷன, சல்ஶரணல்னர (3%) ற்றும் L. monocytogenes (8%) ஶதரன்நற்நரல் 
ரசுதட்டு ிட்டண.  ஶரனேண்டரக்கும் தக்நீரிர குறுக்குத் வரற்ஷநக் கூறுகறநட. இட ீன் சுத்ம் 
வசய் தன்தடுத்ப்தடும் ண்ரீில் இனந்ட, ீன் வசல்னப் தன்தடுத்ப்தடும் ரகணம்,  
ஶசறக்கப்தடும் தரத்றம் னெனரக தப்ப்ப்தடனரம். உர் யறஸ்டறன் ற்றும் டிிதி-ன் றஷனகள் 
ீன் ிறஶரக ஶசணல் ஶசர்ந்ட அனுசரிக்கப்தட்டட. அறக யறஸ்டறன் ற்றும் TVB-N ட்டரணட 
ீன் ிறஶரக தரஷனைடரக கரப்தடுகறன்நண. 80% ீன் ரறரிகள் TVB-N அனுறக்கப்தட்ட 
ட்டத்றனறனந்ட  அறகரணரகவும் ற்றும் 20% ரறரிகள் யறஸ்டறன் ட்டம் அறகரணரகவும் 
கரட்டிட. 

னடிவு 

ீர் ற்றும் தணிக்கட்டிின் ம் ஶடிரக ீன் த்ஷ தரறக்கறநட. ணஶ டடிக்ஷககஷப 
ஷகரறல் ற்றும் ீன் ஶசறப்தற்கு ல்ன ரண ண்ரீ் ற்றும் ஸ் ங்க டடிக்ஷக 
டுக்கப்தட ஶண்டும். 

டடிக்மக 3: ீன் கிவுகமப தன்தடுத்ி சதறுி தசர்ப்பு கடல் சார்ந் சதாருட்கமப 

அதிிருத்ி சசய்ல் 

 கச்சர ீன் ண்வஷ தினறக் ற்றும் டிஷநர் னஷந  (AOAC 983.23) என ர 
கரனத்றல் (ஜழன், 2014) சூஷ ீன் கறவுகபிஷண தன்தடுத்ற திரித்வடுக்கப்தடும். சூஷ 
ஷன, ஈல், ற்றும் சஷில் இனந்ட திரித்வடுக்கப்தடும் ீன் ண்வய்கபின் சீம் 
னஷநஶ 2.4% 2.5% ற்றும் 1.6% ஆகும். 

 HACCP றட்டங்கஷப தனரள் ீன்திடி, என ரள் ீன்திடி ற்றும் உனர் ீன் தப்தடுத்டம் 
ஶதரட உனரக்கப்தட்டண 

 IPHT இல்  ரன்கு உறுப்திணர்கள் வகரண்ட ரின் குறே 2014 ம்தர் 21- 17 ல் ஶரர்ஶில் 
என தட்டஷநில் கனந்ட வகரண்டணர். 

ிட்டம் 2: காட்டிகபின் சதறுி கூட்டல் ற்றும் தாதுகாப்பு, கண்காிப்பு. 

றற ஆரம்: கணடர சர்ஶச அதிினத்ற ஆரய்ச்சற ஷம் (IDRC) 

வதரறுப்தரண அறகரரிகறம்: சுஜீ ஆரிங்ட,  தித்ர கறணிவகத்ஶக, ஶகரற ஜறணரச 

முமநகள் ற்றும் முடிவு 

கரட்டிகள் அறுஷட வசய்னேம் தகுறகபில் (கங்ஷகரடி ற்றும் கந்க்குற) ஶதரன்ந தகுறகபில் 
இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்டண. சுத்ம் வசய்னரணட ஏட்டிறள்ப கபி ண்கஷப அகற்றுற்கரக 
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வசய்ப்தட்டு ஶகரிப்ஷதகபில் ஶசகரிக்கப்தட்டண. ீரணட சுத்ரண வதரனறனஶரப்திலீன் 
ஶதரத்ல்கபில் ஶசகரிக்கப்தட்டு குபினொட்டப்தட்டு ரர ஆய்வுகூடங்கபில் தகுப்தரய்வு வசய்ப்தட்டண. 
னன் 18-24 ி ஶம் சுற்சறனஷந கடல் ீரனரண சுத்ீகரிப்ன  (னை.ி சறகறச்ஷச) வசய்ப்தட்ட 
தின்ணஶ தகுப்தரய்வுக்கரக தன்தடுத்ப்தட்டண. 

கரட்டி ற்றும் ீர் ரறரிகள் டேண்டிரில் அரட ஶரனேண்டரக்கும் தரக்நீரிரஷ உட்தட 
அபவுனக்கள்) ற்றும் இசரணில் (கண உஶனரகங்கள் அரட Hg, Hg, As ற்றும் Pb) ஶதரன்நண 
ஆரப்தட்டண. 

கங்ஷகரடி ற்றும் கந்க்குறில் தகுற ண்ீரணட ஶகரஷனடிங்கள், னம் 
ஶகரஷனடிங்கள், ஈ.ஶகரஷன ற்றும் ன ஸ்ட்வப்ஶடரஶகரசற ஶதரன்நற்ஷந அறக அடர்த்ற 
வகரண்டரக இனந்ண. 2 சந்ர்ப்தங்கபில் கங்ஷகரடிில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட ீர் ரறரிகள் 
சல்ஶரணல்னர இண ரசுதரடுகஷப வகரண்டு கரப்தட்டண அத்டடன் கந்க்குற தகுறின் ீரணட  
சல்ஶரணல்னர ீங்கறணஷகபரினந்ண. கங்ஷகரடி ற்றும் கந்க்குறில் இனந்ட ஶசரஷண 
வசய்ப்தட்ட அஷணத்ட ீர் ரறரிகறம் Vibrio parahaemolyticus ற்றும் Vibrio cholera 
ீங்கறணஷகபரினந்ண. 

ஶசரஷண வசய்ப்தட்ட அஷணத்ட கரட்டி ரறரிகள் Vibrio parahaemolyticus, ற்றும் Vibrio cholerae 
ீங்கறணஷகபரினந்ண. சறப்திகள் அறக அபில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பண (ஶதரன்ந Hg க்கு, CD 
ற்றும் இடர்ப்வதரனட்குஷநப்ன ஶதரன்ந) சறன கணக உஶனரகங்கள் (அரட Hg, Cd, ற்றும் Pb 
ஶதரன்நண) அறகதட்ச அனுறக்கப்தட்ட ல்ஷனக்கு கலஶ இனந்ண. கங்ஷகரடி ற்றும் 
கந்க்குறில் தகுறகபில் இனந்ட அறுஷட வசய்ப்தட்ட கரட்டிகள் டேகர்வுக்கு னன்ணர்  
சுற்சறனஷந கடல் ீரனரண சுத்ீகரிப்ன  வசய்ப்தட்ண. கரட்டி தப்தடுத்ல் சம்தந்ரண என 
திற்சறக் ஷகஶடு ரரிக்கப்தட்டண. 

ாரிப்புக்கள் அதிிருத்ி ற்றும் சதறுி தசர்த்ல்: 

கரட்டி அடிப்தஷடினரண றப்னக் கூட்டப்தட்ட வதரனட்கள் (இற்ஷக உப்ன வகரண்ட கரட்டுகள், 
சூரிகரந்ற ண்வய்ில் இடப்தட்ட னஷகனைட்டி கரட்டி, கரட்டி ஊறுகரய் ற்றும் சர்க்கஷ 
தரகறல்டீடப்தட்ட கரட்டிகள்) இந் றட்டத்றன் கலழ் உனரக்கப்தட்டண. 

ிட்டம் 3: இனங்மக ீன் கிவுகபில் இருந்து சகானாஜன் திரித்சடுத்ல் ற்றும் 
மகப்தடுத்ல். 

ிி - தஜான் கீல்ஸ் த ால்டிங்ஸ் தில்சி , இனங்மக 

வதரறுப்தரண அறகரரிகறம்: சுஜீர ஆரின்ச, சுசலர ஆரித்ண, 

றஷநவு வசய்ப்தட்ட டடிக்ஷககள்  

ீன் கறவு சம்தந்ரண அநறக்ஷக என்று ரர் வசய்ட சர்ப்திக்கப்தட்டட. என டிம் என்று 
கக்வகடுப்னக்கரக அஷக்கப்தட்டட. அத்டடன் கல்கபரணட கறட்டத்ட்ட அஷணத்ட ீன் 
தப்தடுத்டம் றறுணங்கள் ற்றும் திந சரத்றரண னக்கற றகள் னெனம் வதநப்தட்டண. 
கபரணட வரஷனஶதசற னெனம், ஶறம் தங்குரர்கள் வரடர்ன னெனம் , கப னஷககள் னெனம் 
ஶசகரிக்கப்தட்டண. 

IPHT தசாமண தசமகள் 

IPHT இன்  கட்டுப்தரட்டு ஆய்வுக் கூடம் குநறப்தரக தரிஶசரஷண ஶசஷகள் ISO / IEC 17025 த்ஷ 
வதற்றுக் வகரண்டடடன் ீன் ற்றுற றறுணங்கள்; அஷச்சுக்கள், கல்ி றறுணங்கள் ற்றும் திந 
தங்குகஷப ஷத்றனப்தர்கறகு ஶசரஷண ஶசஷகஷப ங்குணகறன்நண. 1835 ரறரிகபின் 
வரத்ரக அரட டேண்டிரில் (679), இசரண (957) ற்றும் வதபீக / உர்ச்சற (199) ங்கள் 
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ஆரப்தட்டண. இந் ரறரிகறடன் வரடர்னஷட, ஶசரஷண அநறக்ஷககள் 615 ஆணட IPHT இணரல் 
வபிிப்தட்டண. ரடிக்ஷகரபர்கபிடம் இனந்ட வதற்ந வரத் னரய் னொதர 6393405,00 ஆக 
இனந்ட. IPHT வரத் னரின் ரற்தட சீம் (40%) ரரவுக்கு ஆடம்தத்ஷ வகரடுக்கறநட. 

தங்தகற்நதட்டமநகள் / திற்சிகள் (சபிாட்டு): 

ரரின் IPHT இன் ட்டு ஶதர் வகரண்ட உறுப்திணர்கள் குறே 17 ‟ 21, ம்தர் 2014 இல் இனந்ட 
ஶரர்ஶக்கு என தட்டஷநில் கனந்ட வகரண்டணர். 

தசி கருத்ங்கில்: 

அறுஷட தின்சரர் வரறல்டேட்த ிஞ்ஞரண கூட்டத்வரடரில் தங்கு வகரள்பல் 

IPHT ிரிாக்கல் ிட்டங்கள் 

ஶரர்ஶ ரர இனப்ன றட்டத்றன் கலழ் டத்ப்தட்ட ிறப்னர்வு டடிக்ஷககள்: னப்தத்ட ட்டு 
ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறகள் 2419 ீட தங்குரர்கறக்கு டத்ப்தட்டண. என ரள் தடகுகள் 29  ற்றும் 
தன ரள் தடகு அர்வுகள் (1915), ஸ் ரரிப்தரபர்கறக்கரண 01 அர்வு (23), ஆறு அர்வுகள் 
உள்படக்கற உனர் ீன் தப்தடுத்ல் சம்தந்ரக (403) ற்றும் கடற்வநரறல் தரிஶசரகர்கள் ற்றும் 
ீன்திடி டஷநனகம் ஊறர்கள் அர்வு என்றும் (56) ற்றும் னென்று ரங்கறக்கு கரனத்றல் 
கம்தயர ரட்டத்றல் வதரட சுகரர தரிஶசரகர்கறக்கரண ற்வநரன அர்வும் (56) (ரர்ச், 2014) 
டத்ப்தட்டண. 

 அறுஷட தின்சரர் வரறல்டேடம் சம்தந்ரக ஜட்ட தல்கஷனக்ககத்றன் இபறஷனப் 
தட்டரரிகள் திற்சற றட்டம், றப்ன (10/02/2014 13/02/2014 ஷ) வதறுற ஶசர்க்கப்தட்ட ீன் 
வதரனட்கள் ற்றும் உிரில் / இசரில் தகுப்தரய் வசய்ப்தட்டட 

 கந்பரய்-கரனற அறகரசஷதின் ீண சனெகத்டக்கு ீன் உற்தத்ற வதரனட்கள் உனர் ீன் / 
அறுஷட தின்சரர் வசனரக்கங்கள் ரரிப்ன வரடர்தரண என ரள் திற்சற, இனங்ஷக(10/06/2014). 

 கற்திட்டி திஶசத்றல் ீண சனெகம்கறக்கு அறுஷட தின்சரர் றப்னக்கூட்டும், கனரடு, ரசற, 
ீன் ஜரடி சம்தந்ரண இண்டு திற்சறகள் (11/12/2014-15/12/2014). 

 2014 ம் ஆண்டு ரரின் ஆஶனரசஷண ரடி 09 தர்கறக்கு "அறுஷட தின்சரர் றப்னக்கூட்டு 
ீன் வதரனட்கள்- கனரடு,ரசற, ீன் ஜரடி" சம்தந்ரண வரறல்டேட்த அநறவு ரற்நப்தட்டட. 

 ஶசற கண்கரட்சறகள்: ீன் சூப் கட்டிகள் ரரித்ல் ற்றும் தகுறகள் கண்கரட்சற” தடகு றகழ்ச்சற 
2014 தகறர்வு. 

கனந்துசகாண்ட கூட்டங்கள் 

 றி வகு றகழ்ச்சற ‟ கடல் உவு ஆஶனரசஷண குறே ற்றும் அறுஷட தின் ச்சர் 
வரறல்டேட்தம் ற்றும் வதறுற ஶசர்ப்னக்கரண ஶசற குறே 

 இனங்ஷக கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பத்றன்  இனங்ஷக ரர்ஶ இனப்ன றட்ட 
றஷசரற்நறக் குறே கூட்டம். 

 2014 இல் இனங்ஷக ற்றும் சலணர இஷடஶ ஷடில்னர ர்த்க எப்தந்ம் ஷவு ரரிக்கும் 
குறே கூட்டத்றல் கனந்ட வகரண்டட. 

சபிீடுகள் 

தி.ஶக.ஶக.ஶக ஜறணரச, தி.ச் கறணிகத்ஶக, ஸ். ஆரின்ச. 2014, இனங்ஷகில் சறல்னஷநச் 
சந்ஷில் இனந்ட ஶசகரிக்கப்தட்ட ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ந்ட ஷகரண ீன்கள் சம்தந்ரண 
எப்தடீ்டு  றப்தடீு.2014, உவு ிஞ்ஞரண ற்றும் வரறல்டேட்த அவரிக்க சஞ்சறஷக, 2:21-27. 

இனங்ஷக சந்ஷில் கறஷடக்கும் ஶர்வு வசய்ப்தட்ட உனர்த்ற இணங்கபின் டேண்டிரில் 
ற்றும் இசரண தண்னகள் சம்தந்ரண றப்தடீு, 2014. டதல்னை.ஶக.ஸ்.ஆர். வத், தி 
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கறணிவகத்ஶக, தி.ஶக.ஶக ஜறணரச, ஶக.டதல்னை.ஸ்.ஆரின்ச ற்றும் ி.தி.ன். திசரற. 
தட்டரரிகள் ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு 2013, ம்த தல்கஷனக்ககம் 5, ம்தர் 2014, தக் 39. 

ஈ.ஜற.டி.தி ிஶஜசறங்க, ஶக.டதல்னை.ஸ். ஆரின்ச, தி.ச் கறணிகத்ஶக ற்றும் ஸ்.தி.ஸ்.டி 
ஶசணரீ 2014, ீர்வகரறேம்ன ீன்திடி டஷநனகத்றல் இனந்ட ிறஶரக சங்கறனறனேடன் ஶசர்ந்ட 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட உவு ீன்கபின் வரத் தரக்நீரிர ண்ிக்ஷககபின் ரற்நம். உிரில் 
றறுணத்றன் 34 ட னடரந் றகழ்வுகள், 26 வசப்டம்தர் 2014 தக். 56. 

கம்தயர ரட்டத்றல் உள்ப ிற்தஷண வசய்ப்தடுகறன்நண ீன்கபின் டேண்டிரில் தரடகரப்ன 
சம்தந்ரண ஆம்த றப்தடீு. ஶக.டதல்னை.ஸ் ஆரின்ச, தி.ச் கறணிகத்ஶக ற்றும் ஸ்.தி.ஸ்.டி 
ஶசணரீ 2014, உிரில் றறுணத்றன் 34 ட ஆண்டு அர்வுகள் 26 வசப்டம்தர் 2014 தக்.76. 

சுசலர ஆரித்ண (2014) “"என உவு ஆரரக ஏரிஶணர றக்கும் வகறத்றகபின் (Pterygoplichthy 
smultiradiatus) னக்கறத்டம் தற்நற றப்தடீு" 13 ஜழஷன 2014, கடற்வநரறல் வதரனபரரம் ற்றும் 
ர்த்க ரரடு (IIFET) 6-13 ஜழஷன 2014, திரிஸ்ஶதன், ஆஸ்றஶனறர. 

னற னறே னதரர் க்னொப்தர் (Epinephelus malabaricus) ீன் (2014) வரத் பினேடணரண ற்றும் 

கறவு ஷக டேண்கறனறகபின் ற்றும் தரக்நீரிர ண்ிக்ஷககள் னெனரக னக்டிக் அறனம் 
ிஷபவு. டி.ஈ.ஸ். அஶதிக், தி.ச் கறணிகத்ஶக ற்றும் ச்.டதிள்னை சறரில், ிசரம் 
இபங்கஷன ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு, 23 டிசம்தர், 2014. 
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5.8 சமூக சதாருபாா ற்றும் சந்மப்தடுத்ல் ஆாய்ச்சி திரிவு 
 

திரிவு ஷனர் ‟ றன. ஶக. ச். ம். ல். அனரல் 
திரிவு னக்கற வசல்தரடுகபரக ீணர்கபின் னன் ஶதல் ற்றும் அர்கஷப சரர்ந்ர்கபின் 
னன் ஶதல், ீன் சந்ஷப்தடுத்ல் அஷப்ன சம்தந்ரண தகுப்தரய்வு ற்றும் டேகர்ஶரர் அன் 
ரக்கம் உட்தட ீன்திடி வரறனறல் சனெக, வதரனபரர ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ல் ஆய்வுகள் 
ஶதரன்நண அடங்கும். 

 
2014 ஆம் ஆண்டு டத்ப்தட்ட ஆாய்ச்சி ிட்டங்கள் 
„ இனங்ஷக ீன்திடித்டஷந வதண்கள் தங்ஶகற்ன ‟ சறனரதம், னத்பம், ரத்ஷந, கரனற, 
அம்தரந்ஶரட்ஷட 
„ ரர ீன்திடி கல் ஷம் (FIC) 
டடிக்மககள் 

„ இனங்ஷக ீன்திடித்டஷந றட்டம் தின்னம் டடிக்ஷககள் அடிப்தஷடில் வதண்கள் தங்ஶகற்தின் 
கலழ் திரிின் ஆரய்ச்சற குறே னெனம் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

வு ஶசகரிப்ன 

வு தகுப்தரய்வு 

அநறக்ஷக றேத்ட / னட வபிடீுகஷப 

„ வரஷனஶதசற றரக ீன்திடி தங்குரர்கள் ப்திணரல் அஷணத்ட கல்கஷபனேம் ங்கும் தடி 
ீன்திடி கல் ஷடீஷண வசய்ட 

ிட்டம் தகுி ிட்டம் ஒதுக்கீடு (ரூ) சதாறுப்புள்ப 
அிகாரி/கள் 

கானம் 

சனெக-
வதரனபரர 
ற்றும் 
சந்ஷப்தடுத்ல் 

1.இனங்ஷக ீன் 
திடித்டஷநில் வதண்கள் 

தங்ஶகற்ன (4.2) 

1000,000.00 ம். . ஸ் 
யறதரன 
ற்றும்  ச். டி. 
ினஶசண 

2 னடம் 

2. ரர ீன்திடி கல் 
ஷம் (FIC) (6.4) 

1000,000.00 ஶக. ச். ம். 
ல். அனரல் 

வரடனம் 

சசல்ிநன் 

ிட்ட 4.2: இனங்மக சதண்கள் தங்கப்தங்குதற்றும தித்தகாண குநிப்தாக சகாண்ட 
புத்பம், ாத்மந, கானி, அம்தாந்தாட்மட ாட்டங்கபில் ஆய்வு. 

ீண ஆன்கறடன் வரடர்னஷட ஆரய்ச்சறகள் றஷந ஶற்வகரள்பப்தட்டு உள்பண. ஆணரல் ரம் 
றக சறநற அநறவுகஶப ீணப் வதண்கள் ற்றும் ீன்திடி டஷநில் ங்கள் தங்கு சம்தந்ரக 
உண்டு. ீன்திடி வதண்கபின் தங்கு அநறரஷ டஷநிஷண தனப்தடுத்டற்கும் ங்கள் றநஷண 
ள்றதடி வசய்ப்தடுட ஶதரன உள்பட. ணஶ ீண வதண்கள் வரடர்தரண ஆரய்ச்சற டத்டட 
றகவும் னக்கறரணரகும். இன் ிஷபரண அநறவு இனங்ஷக ீன்திடி வரறனறல் வதண்கபின் 
தங்கு ஊக்குிக்கத்க்க தனுள்ப ஷனடீுகள் குப்தறல் உிபிக்கும். 

இந் ஆய்வுகள் னறேஷரக ீணப்வதண்கபின் ற்றும் ரறக்கு ரள் டீ்டு ிகரங்கபில் 
தங்கு, னடிவடுக்கும் ஶதரரண ங்கள் தங்கு, டடிக்ஷககள் ற்றும் வதண்கள் உரிஷ வரடர்தரண 
கடற்வநரறல் க்கள் வரஷக றேத்டக்கஷப னரிந்ட வகரள்ற்கரண ீண வதண்கபின் தங்கு தற்நற 
ஆர னற்சற வசய்கறநட. அத்டடன் இந் அநறக்ஷக வதண்கபின் ரழ்க்ஷக வரடர்தரண 
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திச்சறஷணகஷப வபிப்தடுத்டடடன் ற்றும் னறே ீணர் சனெகத்றன் பர்ச்சறில் வதண்கறக்கு 
ரழ்க்ஷகக்கு உள்ப ஷடஷ ீக்குட அல்னட குஷநக்க்க் கூடி வகரள்ஷககஷப தரிந்டஷக்கறநட. 

இனங்ஷகில் ீன்திடித்டஷந வதண்கள் தங்கு வரடர்தரண ீன்திடி குடும்த வதண்கபின் தங்கு ற்றும் 
ீன்திடி வரறல் ங்கள் தங்கபிப்ஷத அஷடரபம் கரடம் ஶரக்கத்டடன் ஜணரி னல் அக்ஶடரதர் 
2014 ஷ சறனரதம், னத்பம், ரத்ஷந, கரனற, அம்தரந்ஶரட்ஷட ரட்டங்கபில் வசய்ப்தட்டண. 
சறனரதம் ற்றும் னத்ப வுகள் SPSS வன்வதரனபிஷண தன்தடுத்ற ஆய்வு வசய்ப்தட்டட. இந் 
இண்டு ரட்டங்கபின் ிஷபவுகள் இங்கு ப்தடுகறநட. 
சறனரதம் ற்றும் னத்பம் தகுறின் சரசரி னரணம் னொ 45455/= னொ ரக உள்பண. னொ. 41014/= 
ரணட ீன்திடிக்கும் தனத்றல் ரம்னரணரக கரணரப்தட்ட்டடன் எவ்வரன ஆண்டும் 
குஷநந்ட என ரம் ீன்திடிிஷண திடிக்க னடிில்ஷன. ரரந் சரசரி வசனவு னொ. 31237,00. 
னத்பத்றறம் ற்றும் னொ.30866.00 சறனரதத்றறம் கரப்தட்டண. 80% ரண ரறரிகள் னொ. 15,000- 45,000 
வசனவு ம்திஷண வகரண்டுள்பண. இனங்ஷக அஷணத்ட ீன்திடிப்தர்கபின் உர் னரரணட 
றச்சற்ந சூனறல் னரணம் சம்தரறக்க கூடிரக உள்பட. ீணர்கள் த்றில் வதனபவு 
னரண ற்ந இநக்கம் உள்பஷ அரணிக்க னடினேம். ீணர்கள் அறகப்தடிரண னரணம் 
இனந்ரல் அர்கள் அடுத் னச்சற னரண கரனத்றற்கு தங்கஷப கரப்தரற்ந னற்சறகஷப 
டுப்தடடன் அர்கபட கடன்கஷபனேம் அஷடக்கறன்நணர். அர்கள் ீன்திடி அல்னர தனத்றல் ர 
தத்ஷ றனம்த டுப்தரல் ீணர்கள் ீண்ட கரனத்டக்கு ங்கள் கக்கறல் என வதரி 
சறஷனஷ தரரிக்கில்ஷன. சலட்டு ன்தட என னஷநசரர சனெக ட்டத்றல் உள்ப குறுகற 
கரன றற வரகுப்தரகும். அண்ஷட ீணக் குறே சலட்டு ஶசகரிப்னகபில் தங்ஶகற்கறன்நணர். சலட்டில் 
இனந்ட டுக்கப்தட்ட தரணட ச்சரரன்கள், றன்சர உதகங்கள் ீன்திடிக்கும் கறர்கள் , 
ஷகிஷண ற்றும் டேகர்ஶரர் வதரனட்கள் ரங்க தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ங்க ஷககஷபணரர்கள் 
அனங்கரரக வகரள்பில்ஷன ஆணரல் வசல்த்ஷனேம் டத்ல்ன என வசரத்ட ண 
வகரண்டுள்பணர். 

இற்ஷகில் ந் அபிற்கு வதண்கள் டீ்டு றறஷ றட்டறடும் திற்சற உள்பவன்ந ற்றும் 
உநவு ஷகிணரல் ரறுகறநட. இட சனெகம் ரீறரக ட்டுல்னரல் றறக் கரங்கறக்கரக 
குடும்தம் ற்றும் ண்தர்கள், கஷடக்கரர்கள், த கடன், ங்கறகள் ற்றும் சனெக ஶசஷ 
றறுணங்கறடன் ல்ன உநவுகஷப தரரிக்கறன்நணர். ணட ட்டி உள்பட. னஷநசரர னரண 
டடிக்ஷககள் அல்னட என னஷநரண ஶஷன னெனம் ங்கறக்வகண வசரந் னரணம் 
உள்பர்கறக்கு னடிவடுக்கும் றஷன ங்கற என்நல்ன ண உள்பட. 

வதண்கள் ீண வரறனறல் ஶடிரக தங்ஶகற்கில்ஷன ணிறம் 63% னநரக னஷ சுத்ம் 
வசய்ல், ஷன றனத்டல், ஷன ற்றுல் ற்றும் ீன் ப்தடுத்ல் டடிக்ஷககள் 
வசய்ற்கரக கர்கறக்கு தக்க ஆவு ங்குகறன்நணர். எட்டுவரத் ரறரி வதண்கள் 48% 
வதண்கள் டீ்டில் உனர் ீன் தப்தடுத்டம் வரறனறல் ஈடுதடுடடன். ீன் ிற்தஷணரணட 
சறனரதத்றல் அரட 38% வதண்கள் த்றில் திதனரணரக கரப்தட்டண. ஆணரல் னத்பத்றல் 
வதண்கபின் றஷன 3% ட்டுஶ கரப்தட்டண. 

ரறரிகபில் வதண்கள் 73% ர்கள் ந் வரறறம் அற்நர்கபரடடன் 83% வதண்கள் இந் 
ரட்கபில் 'வதண்கள் குடும்த னரணம் அறகரிக்க சு ஷடனஷநப்தடுத் றஷணக்கறன்நணர். 
அத்டடன் 96% வதண்கள் திந டடிக்ஷககபில் ஈடுதட ரரக ஆவு வரிிப்தடடன் ஶஷன 
வசய் ஶண்டுவணண றஷணத்டம் அர்கபரல் னடிில்ஷன இற்கு னெனண தற்நரக்குஷந 
கரரகும். 

என ரபின் அஷணத்ட ந்த்றரனங்கறம் இண்டு திரிவுகள் ண திரிக்கப்தட்டடடன் அரட 
றநம்தட ஶஷன ஶம் ற்றும் ஶஷனற்ந ஶம் ணனரம். கர்கறக்கரண ஆவு, 
குந்ஷகள் கணித்ல், ற்றும் சனெக டடிக்ஷககள் ஶஷன ஶத்றல் கக்கறல் 
டுக்கப்தட்ட்டடன் உவு, டெங்கல், ஏய்வு ஶம் ற்றும்  டடிக்ஷககள் வரறனற்ந ஶம் ண 
கிக்கப்தடுகறன்நண. க்கரண ீணப் வதண்கள் தனுள்ப றநம்தட ஶஷன வசய்ற்கரண 
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ஶரக 13 ித்றரனங்கஷபனேம் ஶஷனற்ந திகபில் 11 ித்றரனங்கஷபனேம் 
வகரண்டுள்பணர். அஷணத்ட னக்கற னடிவுகறம் எனனக்வகரனர் ிரறக்கப்தட்ட தின்ணர் 
கனும் ஷணிிடனம் னக்கற ீர்ரணம் டுக்கப்தடும் ண கூறுகறன்நணர். ணஶ இந் 
சனெகத்றல் வதண்கள் குடும்தத்றல் னடிவடுக்கும் வசல்னஷந உள்படக்கற ச உரிஷ 
ன்தரகும். 

கறட்டத்ட்ட 45% ரறரிகள் சனெகத்றல் றனவும் உள்ரட்டு ன்னஷநகஷப ற்றுக்வகரண்டரர்கள். 
உள்ரட்டு ன்னஷந றகவும் அறகரக னட டதரணம் ற்றும் கர்கள் ஶதரஷ னந்ட 
தக்கம் கரரக ற்தட்டட ன்நணர். இண்டரட கரம் கல்ி அநறின்ஷ ஆக உள்பண. 
வதரனபரர திச்சஷண கூட உள்ரட்டு ன்னஷநகஷப தரறக்கும். ஷணி ற்றும் கன் 
இஷடஶ தஸ்த னரில் இல்னரஷ டீ்டில் உள்ரட்டு ன்னஷந சூஷன உனரக்க 
றகுக்கறன்நண. 

  

உன 1. ீன் ிற்தர் உன 2. ஷனினறனந்ட ீன் 
ஶநரக்கும் வதண்கள் 

னன்ஶணற்நம் (%): - வதபீக: 100% றற: 100% 

ிட்டம் 6.4: ாா ீன்திடி கல் மம் (FIC) 

ங்கள் திரிவு இனங்ஷக ீன்திடித் வரறல் தங்குரர்கறக்கு ஶஷரண கல்கஷப ங்க என 
ீன்திடி கல் ஷம் என்ஷந தரரிக்கறநட. 2014 ஆம் ஆண்டு இறுற ஷ 
வரடக்கத்றனறனந்ட, 205 ஶகள்ிகஷப வரத் ண்ிக்ஷகரண ீன்திடி கல் ஷம் 
ஊட்டறன்தரஷ 07 10 10 10 10 னெனம் வதற்நணர் வவ்ஶறு தறபறப்தர்கபிடம் இனந்ட 
வதநப்தட்டண. அஷணத்ட ஶகள்ிகறக்கு ந்ட குறேக்கபரக ஷகப்தடுத்ப்தட்டண. எவ்வரன கல் 
அடிப்தஷடின் கலழ் ஶகள்ிகறக்குரி ண்கள் ற்றும் சீங்கள் கலஶனேள்ப அட்டஷில் 
ங்கப்தட்டுள்பண. 

கல் அபவுஶகரல் வதற்ந அஷப்னகள் ீம் 

கல்ி ற்றும் ஆரய்ச்சற வரடர்தரண ஶசஷகள் 74 36 
டேகர்ஶரர் ற்றும் வரறல் சரர் ஶசஷகள் 68 33 
வதரட னஷநப்தரடுகள் ற்றும் கனத்டஷகள் 34 17 
ற்றும் ீணர் னன் ஶதறவுகள் வரடர்தரண ஶசஷகள் 20 10 
ர்த்க ற்றும் னலீட்டு வரடர்தரண ஶசஷகள் 9 4 

சாத்ம் 205 
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வதற்ந அஷணத்ட ஶகள்ிகறக்கும் வற்நறகரக ரர ிஞ்ஞரணிகபின் உி வகரண்டும் ற்றும்   
ீன்திடி அஷச்சறன் அறகரரிகள் ற்றும் ீன்திடி டஷந NAQDA அறகரரிகள் ற்றும் அசு ற்றும் 
ணிரர் டஷநகபில் இனந்ட திந வரடர்னஷட அறகரரிகள் னெனனம் ீர்க்கப்தட்டண. 

என உி ற்றும் என ஆரய்ச்சற உிரபர் எப்தந் அடிப்தஷடில் கடற்வநரறல் கல் 
ஷத்ஹ்டக்கு ஶசர்க்கப்தட்டினந்ணர். 

500 க்கும் ஶற்தட்ட சுவரட்டிகள் டஷநனகங்கபில், இநங்கும் பம், ீன்திடி ஆய்ரபர்கள் 
அறனகங்கள் ற்றும் இனங்ஷகின் கஷஶரத்ஷ சுற்நற அஷந்டள்ப அச ற்றும் அச 
சரர்தற்ந அறனக பரகத்றறம் இன் தங்குரர்கள் த்றில் கல் ஷம் 
ஊக்குிக்கப்தட்டண. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக: 80% றற: 100% 

சபிீடுகள் 
அநிக்மககள் 
 இனங்ஷகின் ீன்திடித்டஷநில் வதண்கபின் தங்ஶகற்ன 
 தரர் ரீஃப் தரஷநகள் ற்றும் கடல் சரனம் ற்றும் அனுடன் வரடர்னஷட சுற்றுச்சூல் 

சனெக-வதரனபரர அம்சங்கள். 
 வகரறேம்ன டஷநனக க அதிினத்ற றட்டம் (கட்டம் II) ல் அகழ்வுடணரண சனெக-

வதரனபரர ிஷபவுகஷப றப்தடீு வசய்ல். 

சுருக்கம்  

 அனரல் ஶக.ச்.ம்.ல், ினஶசண, ச்.டி, ற்றும் யறதரன ம்.ம்..ஸ் (2014). 
இனங்ஷகில் தடகு/இந்ற ற்றும் இந்ற இஷப்ன டடிக்ஷககபில் ீண னரணம் 
ற்றும் கடஶனர ீன்திடினேடணரண ரக்க. சர்ஶச கரடுகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் கனத்ங்கு 
2013, 10-11, ஜணரி, 2014, ம்..ஸ் ஃஶதப்ரிக் தரர்க், டள்யறரி, இனங்ஷக 
 

 அனரல் ஶக.ச்.ம்.ல், ினஶசண, ச்.டி, ற்றும் யறதரன ம்.ம்..ஸ் (2014). 
இனங்ஷகில் தரர் ரீஃப் தரஷநகள் ற்றும் கடல் சரனத்றல் கடல் அனங்கர ீன் பர்ப்ன 
வதரனபரரம் றப்தடீு, SLCARP சர்ஶச ிசர ஆரய்ச்சற சறம்ஶதரசறம், 2014, 11-12, ஆகஸ்ட், 
2014, இனங்ஷக ன்நம், இனங்ஷக. 
 

 யறதரன ம்.ம்..ஸ்  ினஶசண, ச்.டி, ற்றும் அனரல் ஶக.ச்.ம்.ல் (2014). 
இனங்ஷகில் தரர் ரீஃப் தரஷநகள் ற்றும் கடல் சரனத்றல் வதரறேடஶதரகு சுற்றுனரின் 
வதரனபரர றப்தடீு, SLCARP சர்ஶச ிசர ஆரய்ச்சற கனத்ங்கு 2014, 11-12 ஆகஸ்ட், 
2014, இனங்ஷக ன்நம், இனங்ஷக. 

திற்சிகள் 
உள்லர் 
 றனற டி.டதல்னை.ல்.னை டி சறல்ர, ஶசற ிஞ்ஞரண ன்நம், வகரறேம்ன, இனங்ஷகில் 21 

ஆகஸ்ட், 2014 அன்று ட்த்ற "தனுள்ப றட்டம் றேடல் திற்சற" தற்நற என தட்டஷநில் 
கனந்ட வகரண்டரர். 

 றன. ஶக.தி.ஜற.ல் சந்ரனொன் ற்றும் றனற  டி.டதல்னை.ல்.னை டி சறல்ர, இனங்ஷக ிசர 
ஆரய்ச்சற வகரள்ஷக சஷத, வகரறேம்ன, இனங்ஷகில் 15 டிசம்தர் 2014 அன்று ட்த்ற "ஆரய்ச்சற 
னஷந" தற்ரி என திற்சற தட்டஷநில் கனந்ட வகரண்டரர். 

திந அதிிருத்ிகள் 
 இண்டு ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் என ஆரய்ச்சற உிரபர் திரிில் ஶஷனக்கு 

அர்த்ப்தட்டணர் 
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5.9    கண்காிப்பு ற்றும் ிப்தீட்டு திரிவு 
திரிவு ஷனர்: றன த ீ ஶக. குத்ண (திப்தரபர் ) 
 

கண்கரிப்ன ற்றும் றப்தடீு திரிவு றட்ட றட்டறடல், கண்கரிப்ன ற்றும் றப்தடீுகறக்கு 
வதரறுப்தரணட. கல் வரறல்டேட்த அனகரணட டைனகம் ற்றும் கல் அனகு ற்றும் ிரிரக்க 
அனகு கண்கரிப்ன ற்றும் றப்தடீு திரிின் கலழ் ஷக்கப்தடும். 

கல்வரறல்டேட்ததிரிவு  
 
ஆண்டின்கண்ஶரட்டம் 
கல் வரறல்டேட்த திரிின் னெஶனரதர குநறக்ஶகரபரணட றக உர்ந் ம் றக்க ற்றும் 
வரறல்டேட்தம் சரர்ந் ஶசஷகள், ற்றும் ஆஷ ங்கற அன் குநறக்ஶகரள்கஷபனேம் 
ஶரக்கங்கஷபனேம் னர்த்ற வசய் உள்பட. இன் அடிப்தஷடினரண தன்தரடுகள் ற்றும் ஶசஷகள். 
அட டடிக்ஷககள் ஆய்வு ஶதரன்நண ஆடிஶர / கரட்சற, ல்டிீடிர, வடஸ்க்டரப் ற்றும் 
ஷனஷப்ன தனுள்பரண வரறல்டேட்த ஆவுகஷப ங்கும். 
 
கல் வரறல்டேட்த திரிரணட னிில் கல் அஷப்ன (ஜறஸ்) ற்றும் ற்றும் வரஷன 
உர்வுகஷபனேம் (ஆர்ஸ்) தன்தடுத்ற ஆய்வு டத்டகறநட. ீன்பர்ப்ன பர்ச்சற ற்றும் வரஷன 
ஶரக்குகறக்கு வதரனத்ரண இடங்கஷப அஷடரபம் கரறம் ற்றும் அற்நறன் பங்கஷப 
றட்டறடல் ஶதரன்ந ஶசஷகஷப ங்குகறநட. ஜறஸ் வரறல்டேட்தங்கள் தல்ஶறு டஷநகபில் 
வதரனந்டம் ற்றும் உர் ரண ீர்வு ங்கும் ற்றும் கறஷடக்கக் கூடி சறநந் கல்கஷப 
அடிப்தஷடரக வகரண்டு ல்ன னடிவுகஷப அனுறக்க உவுகறன்நட. இஷ உள் ஆய்வுகபின் 
வுகபின் தண்னகஷப உறுற வசய்ற்கும் தன்தடுகறநட. கல் வரறல்டேட்த திரிவு னெனம், 
கடல் ற்றும் ஷ ற தகுறகபில் வபித்வு ஶசறப்ன அஷந என்று ஶதரனவும் வசல்தடுகறநட.  
இந் திரிவு ீரில்ப, சூல் ற்றும் தணரபர்கறக்கு அஷணத்டவு / கல் கறஷடக்க 
கூடிரறு வுக்குபம் ற்றும் ீரில்ப / சூல் சுற்றுச்சூல் ட்னடன் கூடி வதரனபரர 
பர்ச்சற ற்றும் அநறில் சரர்ந் ஶனரண்ஷ ரரிப்னகள் ஶதரன்நற்ஷந உனரக்க என 
கபரக கனப்தடுகறநட.  
கல் வரறல்டேட்த திரிவு னெனம் ீரில்ப அதிினத்ற சம்தந்ரண அஷணத்ட அம்சங்கள் 
ற்றும் ஶனரண்ஷ, தரடகரப்ன ற்றும் தங்குரர்கபின் த்றில் கல் ஶசகரித்ல், 
தப்தடுத்டல்,  தகறர்வு ற்றும் தவுல் ஶதரன்ந அஷப்னகஷப வசல்தடுத் வதரறுப்தரக உள்பட. 
இட ன்வதரனள் ற்றும் வன்வதரனள் ஆஷ ங்குடடன் கணி அத்டடன் ஊறர்கள் 
ற்றும் கணி ஷனஷப்னகபின் றர்ரக ஆவு ஶனன் (Local Area Network) ற்றும் WAN (கல் 
வரறல்டேட்த திரிரணட னிில் கல் அஷப்ன (ஜறஸ்) ற்றும் 
ற்றும்வரஷனஉர்வுகஷபனேம் (ஆர்ஸ்) 
தன்தடுத்றஆய்வுடத்டகறநட.ீன்பர்ப்னபர்ச்சறற்றும்வரஷனஶரக்குகறக்குவதரனத்ரணஇடங்க
ஷபஅஷடரபம்கரறம் ற்றும் அற்நறன் பங்கஷபறட்டறடல் ஶதரன்ந ஶசஷகஷப 
ங்குகறநட.ஜறஸ்வரறல்டேட்தங்கள்தல்ஶறுடஷநகபில்வதரனந்டம்ற்றும்உர்ரணீர்வுங்
கும்ற்றும்கறஷடக்கக்கூடிசறநந்கல்கஷபஅடிப்தஷடரகவகரண்டுல்னனடிவுகஷபஅனுறக்க 
உவுகறன்நட. இஷ உள்ஆய்வுகபின்வுகபின்தண்னகஷபஉறுற வசய்ற்கும் தன்தடுகறநட. 
கல்வரறல்டேட்ததிரிவு னெனம், கடல்ற்றும்ஷறதகுறகபில்வபித்வுஶசறப்னஅஷந என்று 
ஶதரனவும் வசல்தடுகறநட.  இந் திரிவுீரில்ப, சூல்ற்றும்தணரபர்கறக்கு அஷணத்டவு / 
கல்கறஷடக்ககூடிரறு வுக்குபம்ற்றும்ீரில்ப / சூல்சுற்றுச்சூல்ட்னடன்கூடி 
வதரனபரரபர்ச்சறற்றும்அநறில்சரர்ந்ஶனரண்ஷ ரரிப்னகள் ஶதரன்நற்ஷந 
உனரக்கஎனகபரக கனப்தடுகறநட.  
 
கல் வரறல்டேட்த திரிவு னெனம் ீரில்ப அதிினத்ற சம்தந்ரண அஷணத்ட அம்சங்கள் 
ற்றும் ஶனரண்ஷ, தரடகரப்ன ற்றும் தங்குரர்கபின் த்றில் கல் ஶசகரித்ல், 
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தப்தடுத்டல், தகறர்வு ற்றும் தவுல் ஶதரன்ந அஷப்னகஷப வசல்தடுத் வதரறுப்தரக உள்பட. 
இட ன்வதரனள் ற்றும் வன்வதரனள் ஆஷ ங்குடடன் கணி அத்டடன் ஊறர்கள் 

ற்றும் கணி ஷனஷப்னகபின் றர்ரகஆவுஶனன் (Local Area Network) ற்றும் WAN (Wide Area 
Network) இஷப்ன றனத்டம் வதரன்நற்ஷநனேம் ங்குகறநட.  ஶறம் எப்தந்ங்கள் ற்றும் 

வன்வதரனள் உரிங்கள் ஶதரன்நற்ஷநனேம் தரரிக்கறநண. அனுடன் வரடர்னஷட ன்வதரனள் 
ற்றும் வன்வதரனள் வகரள்னல் ஶதரன்நற்ஷநனேம் எனங்கறஷக்கறநண.  
 
தற்சகாள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

வசல்றநன் 

சசல்ிநன் 

ிட்டம் 6.1: கல் இஷ ஶசஷ ற்றும் தமன கல் அஷப்ன 

 
இந் றட்டத்றன் னக்கற ஶரக்கம் உனகபரி  ஷன றரக கல்கள் ற்றும் கல் தகறர்வு 
சறஷ ிஞ்ஞரண ஊறர்கறக்கும் அன் தங்குரர்கறக்கும் இஷ ஶசஷ ங்க உள்பட. 
 
ஷனபம் ற்றும் றன்ணஞ்சல் ஶசஷகள் ஶம்தடுத்ப்தடும். ட திரிின் திரபர்கள், 
கணிகஷப எனங்கறஷப்தறல் ஈடுதட்டு தறேட தரர்த்ல் ற்றும் ஶம்தடுத்டம் திகள் னெனம் 60 
கணிகள் னணஷக்கப்தட்டுள்பண ற்றும் 10 கணிகள் ஶம்தடுத்ப்தட்டண.  வன்வதரனள், 
ஷனஅஷப்ன ற்றும் கட்டஷப்ன திச்சறஷணகள் ரறக்கு ரள் ீர்க்கப்தடண. ஷனதக்கம் 
ஶம்தடுத்றம் டத்ப்தட்டட. னற இஷ தக்கங்கள் உனரக்கப்தட்டட, ஷனதக்கங்கபில் 
ண்ிக்ஷக ஶம்தடுத்ப்தட்டட. 69 தக்கங்கள் இனக்கக் கூடி ஷனத்பம் ற்றும் அற்றுள் 65 
தக்கங்கள் னற டிஷப்னகள் உனரக்கப்தட்ட றஷனில் உள்பண. CARP ஷனஷப்தில் 
ஈடுதட்டினக்கும் றறுணங்கபின் ஆரய்ச்சறச் வசனவு றப்தடீு வசய்ப்தட்டு வுத்ப கஷன CARP 
இடம்ச ர்ப்திக்கப்தட்டட.  றர்தரர்த் இனக்ஷக கரனத்றல் அஷட னடிந்ட 
னன்ஶணற்நம் (%):  வதபீக: 100   றற: 100  
 

ிட்ட 6.2: ஒரு கடதனா சபி சார்ந் கல் அதிிருத்ி 

இந் றட்டத்றன் னக்கற ஶரக்கரக, என இடத்றல் ரரிணரல் ட்த்ப்தட்ட்ட அஷணத்ட 
வுகஷபனேம் ஶசகரித்ட ஶசறத்னரகும். பிரக அடகக் கூடி என வபி வு பத்ஷ 
உனரகறம், ின் தரடகரப்ன, ீப இடுஷகஷ ிர்த்ல் ஶதரன்ந ன்ஷகஷப வதற்நட. 

னன்ஶணற்நம் (%): வதபீக : 80% றற: 100% 

 

 

ிகழ்ச்சி ிட்டம் சாதுக்கீடு 
(ரூ) 

சதாறுப்தாண 
உத்ிதாகத்ர் 

கானம் 
இருந்து ம 

கல் அநறவு 
ற்றும் 
தம்தல் 
சம்தந்ரண 
றநந் ற 

6.1 கல் இஷ 
ஶசஷ ற்றும் ஶஷன 
கல் அஷப்ன 

2,000,000.00  த ீ ஶக குத்ண 
 

2014 

 6.2  ஒரு கடதனா சபி 
சார்ந் கல் 
அதிிருத்ி 

400,000.00  த ீ ஶக குத்ண 
டி.டி.டி. 
ீவகரடவன்ண 

2014 
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ஆதனாசமண ிட்டங்கள் 

1. ல் அகறேம் பத்றற்கரண வு ற்றும் டுப்ன டடிக்ஷககஷப ங்கும் வகரறேம்ன 
டஷநனக க அதிினத்ற றட்டம் னன்வரறப்தட்டட. 

என. ஆஶனரசஷண வரத் றப்ன - னொ: 2.600.000 

ஆ. ஆய்வு அிகள்; 

டரக்டர் அனபரணந்ன், னன்ஷ ிஞ்ஞரணி, NIOMS  

டரக்டர் ஶகர ல்வணி, னன்ஷ ிஞ்ஞரணி, MBRD 

றன ஸ்.னே.தி ஜறணரச, னன்ஷ ிஞ்ஞரணி, NIOMS 

டரக்டர் ச்.தி. ஜசறநற, னன்ஷ ிஞ்ஞரணி, NIOMS 

றன .தி..ஶக குட்ண, இக்குர், M ற்றும் E 

றன ஶக.ஸ்.ம்.ல் அனரல், னன்ஷ ிஞ்ஞரணி, SED 

றன ச்.டி. ினசறரி னெத் ிஞ்ஞரணி, SED 

றனற டி ண்டுகன னெத் ிஞ்ஞரணி, MBRD 

றனற டி.டி.டி ீவகரட்வன்ண, ிஞ்ஞரணி, ம் & ஈ 

றன ம்.ம்..ஸ் யறதரன, ிஞ்ஞரணி, SED 

றன  அரிச்சந்றர ிஞ்ஞரணி, NIOMS 

றன ன் சூரிரரச்சற, ிஞ்ஞரணி, NIOMS 

றனற டி, சரக, ிஞ்ஞரணி, NIOMS 

ஆாய்ச்சி ஆய்நிக்மக தற்தார்ம 

ாரின் 
சதர் 

தல்கமனக்ககம் தட்டம் அநிக்மக 

ம்.ணீன்  ஊர 
வல்னஸ்ம 

தி.ஸ்சற 

 

கடஶனர தகுறில் கடல் தரசறகபின் 
தடுக்ஷககஷப தரடகரப்தற்கரண வரஷன 
உர்வு ற்றும் GIS அடகுனஷந, ன்ணரர் 
ஷபகுடர, 

ஆர்.ம்.ச்.ன்.ஶக 
றமன்சனர 

ஊர 
வல்னஸ்ம 

தி.ஸ்சற 

 

வரஷன உர்வு ற்றும் GIS வரறல்டேட்தத்ஷ 
தன்தடுத்ற சடப்னறன கடல்சூனறல் னத்பம் 
கபப்தில் ீன்பர்ப்ன ஷடனஷநகபின் ரக்கம் 
தற்நற றப்தடீு, 
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சுருக்கம் 

 ம்.ணீன், .தி..ஶக குட்ண, டி.டி.டி. ீவகரட்வன்ண, ஆர்.ம்.சற.டதல்னை.ம் த்ரக 
ற்றும் ஸ்.சற. ஜன்ண கடஶனர தகுறில் கடல் தரசறகபின் தடுக்ஷககஷப 
தரடகரப்தற்கரண வரஷன உர்வு ற்றும் GIS அடகுனஷந, ன்ணரர் ஷபகுடர, 2015, 
ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு னகஷ சஞ்சறஷக , ிஞ்ஞரண அர்வு. 

 ஆர்.ம்.ச்.ன்.ஶக றமன்சனர, .தி..ஶக குட்ண, டி.டி.டி. ீவகரட்வன்ண, 
ஆர்.ம்.சற.டதல்னை.ம் த்ரக ற்றும் ஸ்.சற. ஜன்ண வரஷன உர்வு ற்றும் GIS 
வரறல்டேட்தத்ஷ தன்தடுத்ற சடப்னறன கடல்சூனறல் னத்பம் கபப்தில் ீன்பர்ப்ன 
ஷடனஷநகபின் ரக்கம் தற்நற றப்தடீு,, 2015, ஶசற ீரில் ப ஆரய்ச்சற ற்றும் 
ஶம்தரட்டு னகஷ சஞ்சறஷக, ிஞ்ஞரண அர்வு. 
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4.10 நூனகம் ற்றும் கல் திரிவு 
 

ஆண்டு கண்தாட்டம் 
 
டைனகம் ற்றும் கல் திரிின் னக்கற வதரறுப்ன ீரில் படஷநில் னற கல் பங்கஷப 
ஶசகரித்ல், வரகுப்ன ஶனரண்ஷ ற்றும் ிரிரக்க னெனம் ீர்ரழ் பங்கஷப ஆய்வு ற்றும் 
ஆரய்ச்சறில் ஈடுதடுகறன்ந ரசகர்கறக்கரண கல் ஶஷகஷப உறுறவசய்ல். என சறநப்ன 
டைனகரக கரப்தடுரல், அடனக்கறரக ங்கறக்கு ஶஷரண னடஷரண ஆரய்ச்சறகள் 
சம்தந்ரக உந்டல் ற்றும் தல்ஶறு கல்கஷப ஆரங்கபில் இனந்ட தி ிஞ்ஞரண 
அநறவுகஷப அடக றனர்கறக்கு உி வசய்றல் கணம் வசறத்றனகறநட.  
 

ஶடி வதரட அடகல் றகரட்டி (OPAC) னடப்திக்கப்தட்டட. ஶசகரிப்ன வதரனள் ரசல்கஷபப் 
தன்தடுத்ற பம், ன்வகரஷடகள், தரிரற்நங்கள் ற்றும் ஷ இநக்கம் ற்றும் இனசரக 
கறஷடக்கும் றன் பங்கள் வகரள்னல்கஷப தனப்தடுத்றண. ரர டைனகரணட கல்கஷப 
ிஷில் ங்கக் கூடி  உனகறல் றநம்தட வசற்தடும் ற்றும் றநஶணரடு வசற்தடுத்டகறன்நட. 

தனுள்ப ஶசஷகள் ற்றும் அதிினத்ற டடிக்ஷககஷப றநன்தட வசய்ற்கரக டைனக 
திறஷன வற்நறடங்கபிஷப றஷநஶநறணரல் றகவும் ன்நரக இனக்கும். 

தற்வகரண்ட சசற்தாடுகள்  
ிட்டம் டடிக்மக ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 
சதாறுப்தாண 

உத்ிதாகத்ர் 
கானம் 

(இருந்து- 
ம) 

1. னற கல் 
ஶசகரிக்த்றம், 
பங்கபின் 
அதிினத்றனேம் 

1.1 னத்கங்கள் ற்றும் 
தறஶடுகள் வகரள்னல் 
வசய்ல் 

1.2 ஆரய்ச்சற கல்கள் 
ற்றும் ஆங்கள் ஶசகரிப்ன 

1.3 ன்வகரஷட வதறுல் 

1.4 றன்ணில் ஷிநக்கம் 

2.00 தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம்  

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

 

ஜண-டிச  

 

ஜண-டிச 

2. டைனகம் 
னகரஷத்ட
னம்,ஶனரண்
ஷனேம் 

2.1 டைனக ஷகரட்டி னர் 
டிஷப்ன 

 
2.2 டைனக பங்கஷப 
ஷகப்தடுத்ல்ற்றும் 
றப்னல்  

2.3 தரடகரப்ன ற்றும் ீண்டும் 
டைனகத்றன் னத்க 
ஶசகரிப்ன 

 

 

 

 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

 

ஜண-டிச 
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3. கல் ீட்ன 3.1 ற்ஶதரஷ ிறப்னர்வு 
ஶசஷகள் (CAS)  

1.1 3.2 ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கல் 
ஶசஷ தப்னல் (SDI) 
 

3.3 சுட்டுல் ஶசஷகள் 

3.4 கஷன ீண்டும் வதரற 
வசய்னேம் றட்டம்  

3.5 தரிர்த்ஷண ஶசஷ 

3.6 இனக்கற ஶசஷ 

3.7 டிஜறட்டல்ஶசகரிப்னவரகுப் 

 தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

 

 

ரரந் 

 

ஜண-டிச  

 

 

  

 

4. ிபம்தத்டஷந
ஶசஷ, 
சஞ்சறஷக 
வபிடீு, 

4.1 ரர சஞ்சறஷக இன-41 க்கு 
உல் 

4.2 ிறஶரகத்டக்கு உல் 

4.3 ரர சஞ்சறஷக சுனக்க 
ிறஶரகம் 

4.4 சஞ்சறஷக வபிடீு 
ற்றும் சஞ்சறஷக ிற்நல் 

 தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

 

தி ஜற ஸ். கரரிசம் 

ஆர் ஸ் னறணரரச்சற 

ஜண-டிச  

  
சசல்ிநன்  
 
ிட்டம் 1.1: நூனக பத்ம மககப்தடுத்ல் 
தத்றரிஷககள் ற்றும் னத்கங்கள் ரங்கப்தட்டண ற்றும் ன்வகரஷடகள், தரிரற்நங்கள், 
இனத்றணில் ிநக்கம் வதற்நணர், சந்ரக்கள் அநடீு வசய்ப்தட்டண.  ரங்கற தத்றரிஷககள் 
ற்றும் னத்கங்கள் சம்தந்ரண னள்பிிதம் கலஶப்தட்டுள்பண.  
 
ாங்கிம. 
சஞ்சறஷககள் 
5 சஞ்சறஷககள் 2014 இல் ஶகட்கப்தட்டண அற்றுள் 2 வதநப்தட்டண. 

1. ஶசற னிில் 
2. ஆசற ீன்திடி ிஞ்ஞரணம் (என்ஷனன்)  

 
னத்க ஷனப்னகள் - 16 இன. 

ஆன்ஷனன் வுத்பங்கள் - 02 இன (அஶகரர & சறதி). 

ன்சகாமட ற்றும் சசனாி: 

129 இற்கும் வதற்நரர். (னத்கங்கள், அநறக்ஷககள், வசய்ற, சுற்றுனர அநறக்ஷககள், குறுட்டு). 

னன்ஶணற்நம் : வதபீக (100%) றற (-%)(100%), 
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ிட்ட 1.2: ப தனாண்ம 

தட்டினறடப்தட்டுள்ப பரங்கபரணட ஷகனஷநரகப்தட்டடடன், சரரரக ஷககபரல் ஷகப் 
தடுத்ப்தட்டண தின்ணர் றன்ணட அட்டஷ ற்றும் ரர ற்றும் வதரட க்கள் அடக 
ஷக்கப்தட்டண. திந குநறடீுகறம் (இனத்றணில்) வரடர்ந்டம் ஶம்தடுத்ப்தட்டு டைனகம் னற 
னஷக ரரந்ம் கரட்சறப்தடுத்டம். 

வதரடஅடகல்தட்டில் (OPAC) ற்றும் சஞ்சறஷக கட்டுஷ குநறடீ்டு (JAI) கல் ஶதரன்நண 
ஶம்தடுத்ப்தட்டட ற்றும் ரரவுக்கு னறரக வகரண்டு ப்தட்ட னத்கங்கள் ரர 
ஷனஷப்தில் ஶசர்க்கப்தட்டுள்பட. 

கல் ீட்பு 

தத்றரிஷககட்டுஷகள், னடகஷன தட்ட ஆய்வுகஷப, ஆரய்ச்சற அநறக்ஷககள், ஆரய்ச்சற கட்டுஷகள் 
ற்றும் வசய்றத் ரள் டண்டநறக்ஷககறம் அன் னென பங்கபில் இனந்ட ீட்வடடுக்கப்தட்டுள்பண. 
கல் வரறல் டேட்தம் தன்தடுத்ப்தட்டட ற்றும் 05 வுத் பங்கள் WINISIS வன் வதரனஷப 
தன்தடுத்ற வரகுக்கப்தட்டண. ஆண்டுக்கரண வு டேஷவு ிதங்கள் கலஶ ப்தட்டுள்பண. வு 
பம் அபவுகபின் ண்ிக்ஷக ப்தட்டுள்பண. 

 வுகபின் சதர் ண்ிக்மக 
சஞ்சறஷக கட்டுஷ குநறடீு (JAI) 5043 

ஆரய்ச்சற அநறக்ஷககள் வு  63 

ஆரய்ச்சற அநறக்ஷககள் குநறடீு 195 

ஆரய்ச்சற கட்டுஷகள் குநறடீு  434 

தத்றரிஷக குநறடீு 1315 

 
1.3.1 ீரில் பங்கள், தபப் தரஷநகள், ீன் உவு, கடல் அட்ஷட ற்றும் சுஶச அநறவு – தற்நற 
தின்னம் ஷனப்னகள் தற்நற இனக்கற ஆய்வுகள் ஶசகரிக்கப்தட்ட கல் வரஷனஶதசற ற்றும் 
றன்ணஞ்சல் றரக வசய் ிணரக்கறக்கு இத்கஷன தறனபித்ரர்கள். 

1.3.2 றன்ணட கட்டுஷ கல் GSDL வன்வதரனள் தன்தடுத்ற வரகுக்கப்தட்டண ற்றும் 
கல்கபரக 150 கட்டுஷகள் டேஷந்ணர். 

1.3.3 டைனகம் தல்ஶறு றறுணங்கள் ற்றும் தல்கஷனக்ககங்கள் இனந்ட ந் ிஞ்ஞரணிகள் , 
ஆரய்ச்சறரபர்கள், தட்டப்தின்தடிப்ன ரர்கள், தட்டரரிகள் ஶதரன்ஶநரனக்கு ஶசஷகள் 
ங்கறனேள்பட. ிஜம் வசய் தணர்கள் ண்ிக்ஷக 564 ஆக இனந்ண. 

1.3.4 ஆ ிறஶரக ஶசஷ - டைனகம் திரிட்டிஷ் கவுன்சறல் உறுப்னரிஷ றட்டத்றல் 
ஶசர்க்கப்தட்டண ற்றும் .டரி. டைனக உறுப்திணர் ஶசஷக்கரக எத்டஷப்ன ஶசஷரக ரர 
ஊறர்கறக்கு உினேள்பணர். 

1.3.5 டைனகம் ஶதரட்வடர திற ஶசஷகள் ங்கறண - இந் ஆண்டில் னஷகப்தட கவனடுத்ல் னெனம் 
வதநப்தடும் வரத் வரஷக னொ. 2285\= ற்றும் இனசரக 390 தக்கங்கள் இனசரக ங்கப்தடும். 

னன்ஶணற்நம்: (100%)   வதபீக (100%) றற (0.25-%) 

ிட்டம்: 1.4 தசகரிப்பு முகாமத்தும் 
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1.4.1 டைனக தரடகரப்ன தி னெனம் கடற்வநரறல் ீரில் ப அஷச்சறன் றர்ரக அநறக்ஷக றற் 
தடறடப்தட்டு டிஜறடல் அஷப்தில் ஶசர்க்கப்தட்டண 4012 தக்கங்கள் இஷக்கப்தட்டண..  

1.4.2 வற்நறகரக குறுட்டு ஶசகரிப்ன ற்றும் BOBP ஶசகரிப்ன ீண்டும் ற்தரடு வசய்ப்தட்டண. 

னன்ஶணற்நம் (75%), உடற் (75%) றற (-%) 

நூனகம் மனப்தின்ணல்கள் 

ஶசற ிசர டைற்தட்டில் வரகுக்க உவுல். 

சபிீடு ற்றும் ிபம்தம் தசம 

1.5.1 NARA ஜர்ணல் வரகு. 41 வபிிடப்தட்டண ற்றும் தரிரற்நம் அடிப்தஷடில் 
தல்கஷனக்ககங்கள் ற்றும் ஆரய்ச்சற றறுணங்கள் த்றில் ிறஶரகறக்கப்தட்டட. 

1.5.2 ரர வபிடீுகபரணட டைனகம் னெனரக ிற்தஷணரணட ற்றும் இறல் இனந்ட னொ. 
64,165.00/= ற்றும் இனசரக 390 ிறஶரகறக்கப்தட்டண. ESD திரிவு ற்தரடு வசய் இனங்ஷக ன்நக் 
கல்றரிில் ஷடவதற்ந தட்டஷநில் கரட்சறக்கு ஷக்கப்தட்டு ற்றும் ரரிணல் ிற்கப்தட்டண.  

திற்சி ிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் , தட்டமநகள் ற்றும் குலக் கூட்டங்கபில் கனந்து சகாள்பல்: 

உள்லர் 

 டைனகம் ற்றும் கல் ிஞ்ஞரணங்கள் ஶசற றறுணம் (NILIS) கனத்ங்கு 2014 வகரறேம்ன 
NILIS, தல்கஷனக்ககம் ற்தரடு வசய்ட. 

 டைனகம் ற்றும் கல் ிஞ்ஞரணம் சம்தந்ரண 11 ட ஶசற ரரடு - இனங்ஷக டைனக 
சங்கம் ற்தரடு வசய்ட. 

 ஶசற டைனக எனங்கறஷப்தின் சறநப்ன டைனக டடிக்ஷககள் சம்தந்ரண 24 ட ஆண்டு 
றஷநவு கனத்ங்கு 

 ஶசற டைனக அநறவுசரர் வசரத்ட குநறத் கனத்ங்கு. 
 கல் னகரஷத்ட கட்டஷப்ன சம்தந்ரண தட்டஷந - வகரள்ஷக கற்ஷக 

றறுணத்றணரல் ற்தரடு வசய்ட. 
 கனந்டவகரண்ட குறே கூட்டங்கபின் SLISTINET கூட்டம் - ஶசற ிஞ்ஞரண ன்நம் ற்தரடு 

வசய்ட. 
 AGRINET ஆஶனரசஷண கூட்டம் – ிசர ஆரய்ச்சற வகரள்ஷக சஷத ற்தரடு வசய்ட. 
 ஶசற என்நற தட்டில் வரகுப்ன - ஶசற டைனகம் ற்தரடு வசய்ட. 
 ஶசற டைனக ண்தர்கள் \ சங்கக் குறே - ஶசற டைனகம் ற்தரடு வசய்ட. 
 இனங்ஷக டைனக சங்கம் கவுன்சறல் கூட்டம் ற்றும் றர்ரகக் குறே கூட்டம். 
 ஶசற டைனக எனங்கறஷப்ன ற்தரடு வசய் ஶசற என்நற றகரட்டி வரகுப்ன உவு. 
 இனங்ஷக டைனக சங்கம் (SLLA)  SWOT தகுப்தரய்வு தட்டஷந - SLLA ற்தரடு வசய்ட. 
 டைனகம் த்றன் ீரண தட்டஷந - ஶசற டைனகம் ற்தரடு வசய்ட. 

னன்ஶணற்நம் : (75%), வதபீக (75%) றற (.50-%) 

 
ிரிாக்கல் தசம 
 
திரிின் தாக்கம் 
 
ீணர்கள் ற்றும் திந தங்குரர்கபிணடம், ஆரய்ச்சறரபர்கள் வதற்றுக் வகரண்ட தனுள்ப 
வரறல்டேட்ப் அனுதங்கள் ற்றும் அநறவு தரிரற்நம். ிறப்னர்வு - என தந் சூனறல் னரிஷ 
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வகரண்ட தங்குரர்கஷப கல்ி கற்திப்தற்ககவும் ற்றும் வதரட க்கள் த்றில் என 
ிறப்னர்ஷ உனரக்க டிஷக்கப்தட்டுள்பட.  
 
ிட்டம் 6.3 : ிரிாக்கல் தசமகள் 

இந் அனகரணட வதரடக்கள் ிறப்னர்வு றகழ்ச்சறத்றட்டங்கஷப டத்றட, அச்சறடும் 

ஶசஷகஷப சுவரட்டிகள், டண்டுப்திசும், தடிங்க்றக்கு ங்கறண. சறகஷப, அச்சறடும் 
ஶசஷகஷப ங்கும். 15 ஶகரரிக்ஷககள் அரட தகுறரக அர்கபின் கண்கரட்சறகபில் தங்கு 
வகரள்றரறு தல்ஶறு றறுணங்கள் அஷப்ன ிடுத்ண. ணினும், எஶ 04 கண்கரட்சறகள் ட்டுஶ 
இந் ஆண்டு கரனப்தகுறில் றற கட்டுப்தரடு கரரக கனந்ட வகரள்ப னடிந்ண. 1000 க்கும் 
ஶற்தட்ட ரர்கள் ற்றும் அறகரரிகபின் கல்ி னஷககள் (கடற்தஷட ற்றும் அச 
றறுணரக) கனந்ட வகரண்டணர். 

கல்ி சுற்றுனர னஷககள்      
இன ிறுணம் கனந் ண்ிக்மக ிணம் 

01 சந்ஶரரக கறட்ஸ் ஶர்சரி 65 24 ார்ச் 2014 
02 வகரஸ்க கர ித்றரனம்-வகரஸ்க 80 25 ார்ச் 2014 
03 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற - 

றனஶகரஷன 
39 29 ார்ச் 2014 

04 தினறனரஷ கரித்ரனம் - 
தினறனரஷ 

60 04 ப்தில் 2014 

05 கல்ி அறகரரிகள் - த்டக 40 05 ப்தில் 2014 
06 அம்ஶதவன சறங்கபம் ித்ரனம் - 

டேவனறர 
70 26 ப்தில் 2014 

07 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற - 
றனஶகரஷன 

30 05 த 2014 

08 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற - 
றனஶகரஷன 

30 16 ஜூன் 2014 

09 அடோனம் த்ற கல்றரி அனுரனம் 54 05 ஜூமன 2014 
10 வல்னஸ்ம த்ற கல்றரி - தடஷப 70 30 ஜூமன 2014 
11 ிசர தடீம் - ரழ்ப்தரம் 55 13 ஆகஸ்ட் 2014 
12 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற – 

றனஶகரஷன உத Lieutenant வரறல்டேட்த 
தடிப்ன 

45 03 சசப்சடம்தர் 2014 

13 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற – 
றனஶகரஷன உள்பரீ்க்கப்தட்ட தஷட 

79 23 சசப்சடம்தர் 2014 

14 கடற்தஷட ற்றும் கடல்சரர் அகரடற – 
றனஶகரஷன னெழ்குதர்கள் 

22 25 சசப்சடம்தர் 2014 

கண்கரட்சறகள் 
இன. தாடசாமன/கண்காட்சி இடம் கானம் 

1  ட கிருப குபிாப்திட்டி 22 -28 சதப்ரி 2014 

2 ிரில் உிர் 2014 
குருணாகமன 

குருணாகமன 25 ‟ 28 சசப்சடம்தர் 2014 

3 தடகு ிகழ்ச்சி 2014 டிக்தகாிட 10 ‟ 12 ஒக்தடாதர் 2014 

4 ஆணந்ா கல்லூரி சகாலம்பு  23 ஒக்தடதர் 2014 
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 ஊடக தமன  
ஊடக கட்டுஷகள் ற்றும் ிபம்தங்கள் னறணப்தத்றரிஷககபிறம் ற்றும் இனத்றணில் 
ஊடகங்கபில் வபிிடப்தட்டண. 
 
ற்ந சசல்தாடுகள்  
றன்னட சூர் உம் 30 ப்தில் 2014 அன்று ஏல் ஷரணத்றல் ஷடவதற்நட. ிரவுக்கரக 
ிரிரக்கல் ஶஷன ஆவு ங்கப்தட்டண. 

 வதனங்கடல் ற்றும் ீன்திடி கல் (COFI) ஷம் றநப்ன ிர ிரிரக்கல் ஶஷன 
ஆவு ங்கப்தட்டண. 17 ஜழஷன 2014 அன்று றநந்ட ஷக்கப்தட்டட. 

 கறத்டஷந ரட்டத்றல் ஆசறரிர்கள் திற்சற றட்டத்றல் றறில் ற்றும் ிஞ்ஞரணி 
ஆவு. 12 வசப்டம்தர் 2014 அன்று ஷடவதற்நட. 

 கடற்வநரறல் ற்றும் ீரில் பங்கள் இனங்ஷக சங்கம் (SLAFAR) னடரந் ிஞ்ஞரண 
கூட்டத்வரடனக்கு ஶகட்ஶதரர் கூடத்ஷ சறகள் வசய்ட 16-17 ஶ 2014 ம் ஶற 
ஷடவதற்நட. 
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தும தசமகள் 

ாங்கும் ற்றும் ிிதாக திரிவு 
 
திரிவுமனர்: ிரு.ன்.ம்..ஸ் ஞ்சித் (திப்தாபார் – ிி) 
 
அநறனகம் 
இந் திரிின் னன்ஷரண வசல்தரடுகபரக ஶசற ீரில்ப ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற 
னகரஷின் திஶச ஆரய்ச்சற ஷங்கபின் ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்ற டடிக்ஷககஷப 
னன்வணடுக்கும் வதரனட்டு வகரள்னல் றகரட்டி ஶகரடுகறக்கு ற்த என சரர ற்றும் 
றட்டறட்ட னஷநில் ஶஷரண அஷணத்ட ஶசஷகள் ற்றும் வதரனட்கஷபனேம் ங்குல் 
ஆகும். 
 
திரிவுகண்தாட்டம் 
ரங்குல் ற்றும் ங்கல் திரிவு 23/05/2007 அன்று உனரக்கப்தட்டு அன் வசல்தரடுகள் ற்றும் 
வதரறுப்னகள் தின்னண ண குநறப்திடுகறன்நட 

 அஷணத்ட திரிவுகறடன் வரடர்னஷட வதரனட்கள் ற்றும் ஶசஷகஷப ங்கல் 

 அஷணத்ட ிஷனனு திகள் ஷகரபப்தடுகறன்நண. 
 அஷணத்ட திரிவுகறடன் வரடர்னஷட வகரள்னல் ஶஷன 
 அஷணத்ட கரப்தடீ்டு ித்றல் தங்கு வகரள்றல் 
 த தற்றுசலட்டு ரரித்ல் தி 
 வபிரட்டு சக்கு ற்றும் வதரனட்கள் அனுற 
 னக்கற கஷடகபில் றர்ரகம் 
 அகற்நல் வதரனட்கறடன் வரடர்னஷட னம் ஶஷன 
 ங்கள் ஶஷஷ அஷணத்ட திரிவுகபின் ிங்கஷப ங்கல் 

 
வசல்றநன்  
னக்கறரக வகரள்னல் றட்டத்றல் டந்ட வகரண்டினக்கும் சரிரண ிஷனனு ஶகரல் 
ஷடனஷநகள்  

 ஆய்வு கூட உதகம்ற்றும்இசர வதரனட்கள் ரங்குல்  
 அஷணத்ட ரகண வரறல்கள் 
 தரடகரப்ன ஶசஷ ற்றும் சுத்ப்தடுத்டம் ஶசஷ ங்கல் 
 அஷணத்ட கப்தல் தரகம் ரங்குல் 
 அஷணத்ட ரகண தரகங்கள் ரங்குல் 
 அஷணத்ட வரறல்டேட்த உதகங்கள் ற்றும் கனிகள் ரங்குல்  
 கரகறரறகள் ரங்குல், ச்சரரன்கள் ற்றும் ற்ந வதரனட்கள் 

 
வதரனட்கள் ஶர்வுக்கரண ங்குணர்கஷப தறவு வசய்ல் 2014 ற்றும் ரணில் தக்கங்கபின் 
தன்தரடு தரஷணில் உள்பண. ிஷனனு ஶகரனம் வதரனட்கள் / உதகங்கஷப உள்றெர் ற்றும் 
வபிரட்டு வதரனட்கள் இசரணப் வதரனட்கள்/ உதகங்கள் வகரள்ணவுக்கரக என குநறப்திட்ட 
னஷந தரிக்கப்தடுகறன்நண. சறல்னஷக் கரஶசட்டிஷண தன்தடுத்ற அன்நரட தரஷண வதரனட்கள் 
வகரள்ணவு வசய்ப்தட்டு தறவு வசய்ப்தடும். 
 
சரிரண ிஷன னு ஶகரல் னெனம் 135 ிஷனனுக்கள் ஶகரப்தட்டண.   

 
அ. வதரனட்கள் ன்வகரஷடகள்,  வபிரட்டு னெனங்கபில் வகரள்னல் ற்றும் ிரணம் 
னெனண றனத்ல் ஶஷனகள் டெய்ஷரக்கப்தட்டண. வபிரட்டில் இனந்ட னம் வதரனள் 
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இஷசவு வதற்ந ஶதரட ரி றரம் வதந அங்கு ஶஷரண டடிக்ஷககஷப டுத்ல் . 
ற்றும் தறேரண வதரனட்கஷப சரரண தரிரற்நம் ற்றும் ிரண தரிஆற்நம் வசய்ல். 

  

ஆ. அஷணத்ட ரகணங்கள் கரப்தடீு / ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்/ கடல் ற்றும் றன திில் ஆரய்ச்சற 
வசய்னேம் தர்கறக்கரண சரரண கரப்தடீு வசய்னேம் ஶஷனகள்.  

 
இ. ிஷனனு றப்தடீ்டு குறே றறத்ல் ற்றும் ிஷனனு கூட்டம் வசய்ல். 
 
ஈ. ஶகரப்தட்ட வதரனட்கஷப திரண ஷப்தகத்டக்கு அனுப்தி தின்ணர் அந் அந் 
திரிவுகறக்கு அனுப்னல், அநறக்ஷக சர்ப்தித்ல் ற்றும் அஷணத்ட ரங்கும் ிங்கறக்கு 
கணி ப்தடுத்ல், திரிவுகபின் உத்ின் வதரில் அநறக்ஷக ிடல் 
 
உ. ரர என வன்ஷரண ஶசஷஷ ங்க, இன் அனகுக்குரி ஊறர்கறக்கு வதரறுப்ஷத 
ங்குகறநட 
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6.2 ஶசஷகள் ற்றும் வசற்தரடுகள் திரிவு 
 
திரிவுஷனர்:  ிரு. ..ஜி.ஸ்  ாாக்க ( 01/10/2014 -  31/12/2014 ) 

றனற.தி.ம்.ஆர். சந்றஶசக  (01.01.2014-30.09.2013) 
 
ஆண்டின்கண்தாட்டம் 
 

ஶசஷகள் ற்றும் வசற்தரடுகள் திரிவு (S ற்றும் O) இந் றறுணத்டக்கு ஆரண என திரிரக 
உள்பட.  றறுண ஶஷன றட்டங்கள் ற்றும் உள்கட்டஷப்ன சறகஷப உனரக்க ஸ் ற்றும் ஏ 
திரிவு உவுடடன் தரரித்ல் ஶதரன்ந அஷணத்ட ஶசஷகஷப ங்குகறநட. 
சசல்தாடுகள்:  

ஶசஷ ற்றும் வசல்தரடுகள் திரிவுக்கு தன டடிக்ஷககள் உண்பண அற்நறஷண தின்னரறு 
ஷகப்தடுத்னரம்.  

1. கட்டிட னணர்ரழ்வுற்றும் னறகட்டிடங்கள் 

2. பி தப்தடுத்றகள் ற்றும்றன்ணடஉதகங்கபின்தரரிப்ன 

3. றறுணத்றன் றன்கம்திிடல் ற்றும் தரரிப்ன 
4. ரகணங்கபின் தரரிப்ன ற்றும் தறேட தரர்த்ல். 
 

2014 ம் ஆண்டு கலஶ குநறப்திட்டுள்ப ஶஷனகள் னடிந்டம் ற்றும் சறன டடிக்ஷககள் வரடர்ந்ட 
வகரண்டும் இனக்கறன்நண.  

 

1. ரரின்  திரண கட்டிடம் ற்றும் திந திரந்ற ஷங்கள்  னணர்ரழ்வு. 

1. தணரப்திட்டி ஶசற்று குபம் ற்றும் பச் சுத்ம் சலஷப்ன 
2. ஷ ீர் டிகரல்கள் தறேட தரர்ப்ன 
3. ஷ ீர் டிகரல் அஷப்ன கட்டுரணம் 
4. ரர  டேஷவு ஷ தறேட தரர்ப்ன 
5. வரற்றுஶரய் கட்டிடம் IARAD ண்ரீ் ஆஷன டரக  தறேட தரர்ப்ன 
6. IPHT கட்டிடம் தறேட தரர்ப்ன 
7. திசறஆர் கூஷ தறேட தரர்ப்ன 
8. திசறஆர் வபி தக்கத்றல் தறேட. 
9. வகரள்ணவு அறனர் அஷந ற்றும் ஷட தரஷில் தறேட தரர்ப்ன 
10. ங்குறட னற கறப்தஷந  
11. ரரின்  திரண கட்டிடம் ற்றும் ஏிம் ஶஷன ஷனர் அறனக தறேட தரர்ப்ன 
12. கணிப்ன வரகுப்ன  கட்டுரணம் (கூஷ தி). 
13. குபப் தகுறில் கூஷ ற்றும் ஶகரஷட குடிஷச தறேட தரர்ப்ன 
14. கல்திட்டி ஷத்றல் ஷடிங் அனகு கட்டுரணம் 
15. கஷடகள் தறேடதரர்ப்ன 
16. திசறஆர் ஷடதரஷ சரிவசய்ல். 
17. சரற ஏய்வு அஷந கூஷ சரிவசய்ல். 
18. றல் ஷன கட்டுரணம் (IARAD). 
19. கடனறல் திரிின் ஆய்க அட்டஷ  சரிவசய்ல். 
20. ரடி. ஏிம். 
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2. குபிரூட்டிகள் ற்றும் ின்சா / ின்ணணு உதகங்கள் ிறுல் ற்றும் தாரிப்பு 

1. னக்கற ஷப்தகங்கபலீ்  கரற்றுச்சலஷப்தி றறுல் ற்றும் ங்கல்  
2. னக்கற கட்டிட்த்றல் னக்கற தம்திஷ றறுல் 
3. சு றன் கட்டுப்தடுத்டம் னஷநக்கரண தம்திஷ  ங்கல் ற்றும்றறுல் 
4. வரற்று ீக்கும் கட்டிட வரஷனஶதசற சறகள் ங்கல் 
5. றர்ரகம் திரிவு ஸ்.ஈ.டி திரிவுக்கு இஷ சறகள் ற்றும் ரிங் 
6.  DDG அறனகம் இஷ சறகள் ற்றும் ரிங். 
7. கல்திட்டி ஷத்றல் ண்ரீ் குரய் தறேட ற்றும் று றறுல்.. 
8. டரக்டர் சுஜீ / IPHT வரஷனஶதசற சறகள் ங்கல் 
9. IPHT இன் ீன் வட்டும் இந்றம் ற்றும் ஸ் ரரிக்கும் இந்றம் தறேட தரர்ப்ன 
10. ண்ரீ் தம்ம்தி தணப்திட்டி ஷத்றல் தறேட தரர்த்ல். 
11. ஶஷரண அஷணத்ட அறனக சரணங்கள் / ர் 11. தரரித்ல் ஶசஷ எப்தந்ங்கள் 
12. ரரவுக்கு ஶஷரண கண்டிணர்கள் / ஆய்வு உதகங்கள் / குபிர்தண வதட்டிகள் / 

PABX அஷப்ன உடன்தடிக்ஷக ஶற்வகரள்பல். 
 

3. ின் ிிதாக முமந ிறுல் ற்றும் தாரிப்பு. 
1. 1. ரிங் ற்றும் தணரப்திட்டி றஷனஹ்ட்றன் அஷணத்ட தரகங்கள் ற்றும் வன 

ிபக்குகள் சரிவசய்ல். 
2. ஶதனப சுணரற ச்சரிக்ஷக ஷம் ிபக்கு ஶஷன. 
3. ரர உகத்றல் னென்று கட்ட றன் ங்கல். 
4. கடல் குறஷ குஞ்சுப்வதரரிப்தகத்றற்கு ரிங் ற்றும் றன் தரகங்கள் றறுல் 
5.  இணப்வதனக்க கட்டிடம் குஞ்சுப்வதரரிப்தகங்கஷப ீர் ரங்கள் கட்டிடம். 
6. IARAD க்கு கரற்றூட்டிக்கரக னென்று கட்ட றன்சரம் ங்கல் 
7. திசறஆர் ஆய்கத்றல் ரிங். 
8. DDG அறனகத்றல் அஷணத்ட திந வரடர்னஷட ரிங் 
9. IARAD னென்று கட்ட ங்கல் று ரிங். 
10. தரடகரப்ன தரகங்கள் றறுல் IARAD ீன் ஊட்டம் ரரிப்ன இட்த்றன் று ரிங் ற்றும் 

அஷத்ல் 
11. னக்கற கட்டிடங்கபில் எறேங்கற்ந ரிங் அஷப்ன று சலஷப்ன 

ந்க்கட்டுப்தரட்டு ஆய்கத்றல் ீர் டிகட்டிக்கு  னென்று கட்ட றன் ங்கல். 

 

4.   ாகணங்கள் புணமப்பு ற்றும் தாரிப்பு 

 ஶதரக்குத்ட அனகு 26 ரன்கு சக்க ரகணங்கள் 14 ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கள் ற்றும் என 
னென்று சக்கம் உட்தட தன ரகணங்கஷப இக்கற னகறநட. ரர ரகன்ங்கள்  716324 கறஶனர 
ஶற்நர்  டெத்ஷ ஆரய்ச்சற ற்றும் அதிினத்றப் திக்கரகவும் 2014 இல் றஷநவு வசய்டள்பட. 

ரகண தறேட வசனவு ற்றும் தரரிப்ன வசனவு , 2014 ஆம் ஆண்டு னஷநஶ னொ. 5,980,320.00 ற்றும் 
னொ.4,980,768.00. 

னக்கற றனத்ங்கஷப தின்னம் தறவு ண்கள் வகரண்ட அரட 61-4803, WP- GY- 0027, WP- NA 7487, 
WP - PP 8107, 32-2931 ற்றும் 61-6251 ஆகும். ரன்கு ரகணங்கள் ற்றும் 9 ஶரட்டரர் ஷசக்கறள்கள் 
அஷடரபம் கரப்தட்டண ற்றும் தறேட ற்றும் தரரிப்ன வசனவு அறகம் கரரக 
அகற்றுற்கரண ற்தரடுகள் வசய்ப்தட்டுள்பண. 

23 ஏட்டுணர்கள் ரர ரகண வசல்தரடுகறக்கரகவும் ற்றும் என வக்கரணிக் ற்றும் இண்டு 
ஶசஷ உிரபர்கள் தறேட ற்றும் தரரிப்ன திகறக்கரக  ஷத்டள்பண. 

 


