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தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம 

 

1. நிறுவன ேகவல்  

தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமமயரனது (NARA - நரரர) இைங்மகயில் நீர்வரழ் 

வளங்களின் ஆரரய்ச்சி, அபிவிருத்ேி மற்றும் தமைரண்மம கசயற்பரடுகளுக்கும் அேமன ஒருங்கிமைக்கும் 

கபரறுப்புகளுக்குமரன பிரேரன தேசிய நிறுவனமரக உள்ளது. நரரரவரனது மீன்பிடி ேிமைக்களத்ேின் ஆரரய்ச்சி 

பிரிவு மறுசீரமமப்பு சட்டம் மூைம் ஊடரக 1981 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. மறுசீரமமப்பு கசயல்முமற மூைம் 

ஆரரய்ச்சி பிரிவு ஒன்றுடனரன ஆரரய்ச்சி நிறுவனமரக கரக்மக ேீவு, மட்டக்குளி, ககரழும்பு-15 இல் உள்ள நரரர 

ேற்தபரமேய வளரகத்ேில் இருந்ே மீன் கேரழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றுடன் பரரரளுமன்றத்ேின் பின்னர் 

ேிருத்ேப்பட்ட சட்டத்ேின் கீழ் தேசிய நீரியல் வள முகரமம சட்டத்ேின் (54 ம் பிரிவு 1981 ம் ஆண்டு) தேசிய நீரியல் 

வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (32 ம் இைக்கம் 1996) சட்டத்ேில் தசர்க்கப்பட்டது. பின்வரும் பரர்மவ, 

தநரக்கம், குறிக்தகரள்/ தநரக்கங்களுடன் இந்ே நிறுவனமரனது கடற்கறரழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்ேி அமமச்சின் கீழ் ஒரு சட்ட அமமப்பரக கசயல்படுகின்றது. 

எமது தநரக்கு  

O நீரியல் வள அபிவிருத்ேி அறிவியல் ஆரரய்ச்சி, அவற்றின் பரதுகரப்பு, மற்றும் தமைரண்மம தபரன்றவற்றுக்கரன 

பிரேம நிறுவனமரக இருக்க தவண்டும். 

எமது பரர்மவ 

O அறிவியல் மற்றும் கேரழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் வள அடிப்பமடகமள பயன்படுத்ேி நீரியல் வள துமறயில் தேசிய 

அபிவிருத்ேி சம்பந்ேமரன பிரச்சிமனகளுக்கு புதுமமயரன ேீர்வுகமள வழங்கல். 

முக்கிய தநரக்கங்கள் மற்றும் அமமப்பின் கசயல்பரடுகளரவன 

O தேசிய அபிவிருத்ேி ேிட்டங்கமள கசயல்படுத்ே அறிவியல் மற்றும் கேரழில்நுட்ப நிபுைத்துவங்கமள 

பயன்படுத்ேலும், மற்றும் அவற்றின் உறுேிப்பரடும். 

O நீர் உயிரினம், நீர் வரழற்ற உயிரினங்களின் அமடயரளப்படுத்ேலும், மேிப்பீடு கசய்ேலும், நிர்வரகம் கசய்ேலும் 

மற்றும் ஆரரய்ச்சி நடவடிக்மககமள தமற்ககரள்ளல். 

 O நீரியல் வள அபிவிருத்ேி கேரடர்பரன விவகரரங்களிலும், அவற்றின் சுரண்டல் பிரச்சிமனகள் சம்பந்ேமரக, 

தமைரண்மம தபரன்றவற்றுக்கரன ஆதைரசமன தசமவகமள வழங்குேல். 

 O நீரியல் வள மற்றும் கேரடர்புமடய பரடங்களில் அறிவியல் ஆரரய்ச்சி ேகவல்கமள கவளியிடுவதும், 

கேரகுத்ேல், பரப்புேல்கமள தமற்ககரள்ளல். 

 O கடற்கறரழில் நீரியல் வள துமறகள் கேரடர்பரன பயிற்சிகமள வழங்குேல். 

ஆளும்சமப 

ஆளும்சமபயில் ேிருத்ேப்பட்ட 32 ம் இைக்க 1996 ம் ஆண்டு சட்டத்ேிற்கமமய 54 ம் இைக்க 1981 தேசிய நீரியல் 

வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம சட்டம் மூைம் (08) அலுவைக உறுப்பினர்கள் மற்றும் எட்டு (08) 

கசயற்குழு உறுப்பினர்கமள ககரண்டது. 

பின்வரும் உறுப்பினர்கள் 2012 ஆம் ஆண்டு கரைத்ேில் ஆளும்சமப உறுப்பினர்களரக பைியரற்றினரர் மற்றும் 

பேிகனரரு கூட்டங்கள் நமடகபற்றன. இந்ே ஆண்டு இறுேியில் இருக்கும் பைியரளர்களின் எண்ைிக்மக 308 

ஆகும். 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் 
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டரக்டர் ஹிரன் டபிள்யூ கெயவர்த்ேனர (ெனவரி 2012 வமர) ேமைவர் 

டரக்டர் எஸ்.ெி. சமரசுந்ேர (கபப்ரவரி 2012 முேல்) ேமைவர் 

டரக்டர் தக சிவசுப்ரமனியம் (தம 2012 வமர) உறுப்பினர் 

1. தபரரசிரியர் டபிள்யூ எம் டி பி வன்னிநரயக்க உறுப்பினர் 

ேிரு டன்ஸ்டன் கபர்னரண்தடர  உறுப்பினர் 

டரக்டர் ஆஸ்கரர் அமரசிங்க (தம 2012 வமர) உறுப்பினர் 

ேிரு தக என் ரியின்ஸி கபதரரர உறுப்பினர் 

ேிரு எம் தெ இர்ஷரத் ரூமி ெவ்பர் உறுப்பினர் 

தபரரசிரியர் றி எஸ் ெி கபரன்தசகர (அக்தடரபர் 2012 முேல்) உறுப்பினர் 

ேிரு பி என் என் கபர்னரண்தடர (அக்தடரபர் 2012 முேல்) உறுப்பினர் 

ேிரு  கறரஸரன் கபர்னரண்தடர (அக்தடரபர் 2012 முேல்) உறுப்பினர் 

 

கசயற்குழு உறுப்பினர்கள் 

 

கைரநிேி (ேிருமேி) ேமிே டி கசரய்சர  
 

உறுப்பினர்  

(கசயைரளர், கடற்கறரழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்ேி அமமச்சு) 

ேிருமேி நில்மிைி டியபேனதக (ெனவரி 2012 

வமர)  
 

உறுப்பினர்  

(கபரது பைிப்பரளர் - நரரர) 

ேிரு எஸ் சூரியரரரச்சி உறுப்பினர் (ெூமை 

2012 முேல்) 

உறுப்பினர்  

(கபரது பைிப்பரளர் - நரரர) 

2. ரியர் அட்மிரல் எஸ் ஏ எம் தெ கபதரரர  

3.  

4. உறுப்பினர்  

(கபரது பைிப்பரளர் / கசயல்பரடுகள் - இைங்மக கடற்பமட) 

ேிரு ஏ ஆர் விக்ரமரத்ன  உறுப்பினர்  

(பிரேி பைிப்பரளர், தேசிய வரவு கசைவு ேிட்ட ேிமைக்களம்) 

ேிரு எஸ் எம். டபிள்யூ கபர்னரண்தடர  உறுப்பினர்  

(கபரது நிை அளமவயரளர்) 

1. .கைரநிேி சரத்ரதபவர்ேன (தம 2012 வமர)  2. உறுப்பினர்  

(பைிப்பரளர், தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டமள) 

3. ேிரு நிமல் கஹட்டியரரரச்சி  

4.  

5. உறுப்பினர்  

 (கபரது பைிப்பரளர், கடற்கறரழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்ேி 

அமமச்ச்சு) 

ேிரு அனுர  ெயவிக்ரம  
 

உறுப்பினர்  

(தமைேிக கசயைரளர், துமறமுகங்கள் மற்றும் கபருந்கேருக்கள் அமமச்சு) 

6. ேிரு அனுஸர அமரசிங்க  7. உறுப்பினர்  

(பைிப்பரளர், அறிவியல் மற்றும் கேரழில்நுட்ப அமமச்சு)) 

 

நிறுவன கட்டமமப்பு 

 

 

 

 

ஆளும்சமப 

 ேமைவர் 

கபரது பைிப்பரளர் 

 பிரேி கபரது பைிப்பரளர் (நிேி, நிருவரகம்) 

Deputy Director General (Admin/Finance) 

பிரேி கபரது பைிப்பரளர் (ஆரரய்ச்சி , அபிவிருத்ேி) 

உள்நரட்டு நீர்வள மற்றும் நீர் 
பி.ஆ.நி கல்பிட்டி 
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நிறுவனம் 

டரக்டர் ஹிரன் டபிள்யூ கெயவர்த்ேதன மற்றும் டரக்டர் எஸ்.ெி. சமரசுந்ேர ேமைவர், மற்றும் ேிருமேி நில்மிைி 

டியபேனதக, ேிருமேி எம் டி ஐ பிB கமதக, ேிரு நீல் முனசிங்க மற்றும் ேிரு எஸ் சூரியரரரச்சி ஆகிதயரர் இந்ே 

கைக்கரண்டில் முமறதய பைிப்பரளர் நரயகமக கசயல்பட்டனர். 

கட்டரய கசயல்பரடுகமள கருத்ேில் ககரண்டு பத்து ஆரரய்ச்சி மற்றும் கேரழில்நுட்ப / தசமவகள் பிரிவுகள் 

கரைப்பட்டன, அமவயரவன, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், மீன்பிடி கேரழில்நுட்ப, சமுத்ேிரவியல் அலுவைகம், ேகவல் 

மற்றும் கேரழில்நுட்ப, உள்நரட்டு நீர்வளங்கள் மற்றும் நீர் உயிரினவளர்ப்பு, நூைகம் மற்றும் ேகவல், கடல் 

உயிரியல், கடலியல் மற்றும் கடல் தேசிய அறிவியல் நிறுவனம், சமூக, கபரருளரேரர மற்றும் சந்மே ஆரரய்ச்சி, 

அறுவமட பின்சரர் கேரழில்நுட்ப நிறுவனம். ஆேரவுக்கரன பிரிவுக்கள், நிர்வரகம், தசமவகள் மற்றும் 

நடவடிக்மககள், நிேி பிரிவு மற்றும் ககரள்வனவு, வழங்கள் பிரிவுகள் தபரன்றன இருந்ேன. 

பின்வரும் அேிகரரிகள் 2012 ஆம் ஆண்டின் தபரது பிரிவுகளின் ேமைவர்களவர். 

ஆரரய்ச்சி பிரிவு 

ேிரு எஸ் ஏ எம் அஸ்மி  சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள்  

ேிரு என் பி பி புண்ைியதேவ  மீன்பிடி கேரழில்நுட்பப்பிரிவு 

ேிரு எம் ஏ ஆரியவங்ச கடலியல் அலுவைகம் 

ேிரு ஏ பி ஒரு. தக குைரத்ன  ேகவல் கேரழில்நுட்பப்பிரிவு 

டரக்டர் வி பஹைவேரரரச்சி உள்நரட்டு நீர்வளங்கள் மற்றும் 

நீர்உயிரினவளர்ப்பு 

ேிருமேி தக ெி பி. எஸ் கரரியவசம் நூைக ேகவல் 
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டரக்டர் ஆர் ஆர் பி மல்கேனிய (01.01.2012 - 25.11.2012) 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புத்ேந்ேிரி (26.11.2012-31.12.2012) 

கடல் உயிரியல் வளங்கள் 

டரக்டர் தக அருளரனந்ேன் சமுத்ேிரவியல் 

கைரநிேி (ேிருமேி) KWS ஆரியவங்ச அறுவமட பின்சரர் கேரழில்நுட்ப  நிறுவனம் 

ேிரு தக எச் எம் எல் அமரைரல் சமூக கபரருளியல் மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் 

ஆரரய்ச்சி  

 

ஆேரவு தசமவகள் பிரிவுகள் 

ேிரு சுதமே ெயசிங்க  
01.01.2012-23.03.2012) 

ேிருமேி பி ஏ எம் ஆர் சந்ேிரதசகர  
 (20.12.2012 – 31.12.2012) 

நிர்வரகம் 

ேிருமேி ஆர் எச் பி ரைசிங்க நிேி 

ேிரு என் பி பி புண்ைியதேவ 

01.01.2012 -09.09.2012 

ேிரு சி எச் டி கமதக  
10.09.2012 - 31.12.2012 

 தசமவகள் மற்றும் நடவடிக்கள் 

ேிரு எம் டி தசனரரட்ன  உள்ளக கைக்கரய்வரளர்  

ேிருமேி ஏ ரீ பி தக டீ சில்வர ககரள்வனவு, வழங்கள் பிரிவு 

2. ஆரரய்ச்சி சிறப்பம்சங்கள் 

 

கைரநிேி  எச் எம்.பி. கித்சிறி / ேமைவர், ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி பைிப்பரளர் 

கடல் மீன் வளம்: இைங்மகயின் சிறிய மற்றும் கபரிய கடல்கள் மீன்பிடி தபரக்குகள் மற்றும் வரய்ப்புக்கள், கபரிய கடல்கள் மற்றும் 

சிறிய கடல்கள் ேரவுத்ேளங்கள் தமம்படுத்தும் புள்ளியியல் பகுப்பரய்வு மற்றும் இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர (TUNA) மீன்பிடி 

பற்றிய ஆரரய்ச்சி கட்டுமரகள் ேயரரிக்கப்பட்டுள்ளன. இைங்மக சிறப்பு குறிப்பு ககரண்ட இந்ேிய கபருங்கடல் மீன்பிடி கேரழில் 

வளரும் கேரழில்துமற, அவற்றின் ேரக்கம் (கடதைரர CPCs)   என்பன தமலும் ஆய்வு கசய்யப்பட்டு வருகிறது (IOTC).  2012 இல் 

வளங்களின் சுரண்டல் கேரடர்பரன புள்ளி விபரங்கள், இந்ேிய கபருங்கடலில் சூமர தமைரண்மம கசய்ய மீன் பிடி படகுகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன, அது சம்பந்ேமரக IOTC உத்ேிதயரகபூர்வ புள்ளி விபரமும் உள்ளன (MFARD க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது). 

சுற்றுச்சூழல் ஆரரய்ச்சி: நீரின் ேரம் மற்றும் நீர் சுற்றுச்சூழல் சிறப்பு குறிப்பு ககரண்ட நீர்வரழ் வளங்கள் சம்பந்ேமரக சுற்றுச்சூழல் 

பிரிவினரல் தமற்ககரள்ளப்பட்ட விரிவரன ஆரரய்ச்சியின் விமளவரக ேகவல், அேன் முடிகவடுக்கும் கசயல்முமறகள், ேகவல் 

மற்றும் நிமையரன சுற்றுச்சூழல் தமைரண்மம உத்ேிகள் தபரன்றவற்மற கசயல்படுத்துவேற்கு, அரசரங்கம் மற்றும் ஏமனய 

நிறுவனங்கள் கேரழில்நுட்ப ஆதைரசமன வழங்க பயன்படுத்ேப்படுகிறது.  இந்ே கரைகட்டத்ேில் ஐந்து ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் 

துமையரக தமற்ககரள்ளப்பட்டன. அமவயரவன; மீன் இமரமய மற்றும் கசயற்பரடு, மரசுபரடு, சூழல் மரசு, தேகரதரரக்கியம், 

சூழ்ல் பரதுகரப்பு தபரன்றனவரகும். இேனரல் ஆய்வுகூட வசேி உருவரக்கப்படும். 

உள்நரட்டு நீர்வளங்கள் மற்றும் நீர்உயிரினவளர்ப்பு: தூண்டிப் புைரியிடச்கசய்ேல் மற்றும் குடம்பி வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பம் 

தபரன்றன கடல் இனங்களரன Pseudocolochirus violaceus (கடல் ஆப்பிள் அட்மட) மற்றும் Colochirus quadrangularis 

(இமடவிடரே கடல் அட்மட) தபரன்றவற்றுக்கு உருவரக்கப்பட்டன. இந்ே இனங்கள் கவற்றிகரமரக P. monodon தபரன்ற உயர் 

மேிப்பு நன்னீர் இனங்களுடன் வளர்க்கப்பட்டன. உயர் மேிப்புள்ள (Pangasis suchie Garra ceylonensis) மீன் இனங்களின் 

இனப்கபருக்கம் மற்றும் குடம்பி வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பங்கள் உருவரக்கப்பட்டன. குமறந்ே கசைவு, அேிக ஊட்டச்சத்து மேிப்பு 

மீன் உைவுகள் எடுக்கப்படரே சிறு cyprinid வளங்கமள பயன்படுத்ேி உருவரக்கப்பட்டன. வளர்ந்து வரும் உப்பு கேரழில் 

முன்னைி மூைம் இறரல் பண்மை கைரச்சரரம், ேண்ைீர் வளங்களின் பரேிப்பு என்பன கண்டறியப்பட்டன.  சுமரர் 53 Vibrio 

விப்ரிதயர இனங்கள் புலி இறரல் இனத்ேில் குளத்ேில் வளர்ப்பு முமறயிலிருந்து ேனிமமப்படுத்ேி கண்டறியப்பட்டன. ஆரம்ப 

தமைரண்மம ேிட்டம் ககரரிய ஒத்துமழப்புடன் புத்ேளம் மற்றும் மன்னரர் மரவட்டங்களில் உருவரக்கப்பட்டன. சிப்பிகள் 

(கரவரட்டி) ஆரரய்ச்சிக்கு உகந்ே சூழ்நிமைகள், உச்ச வீழ்ச்சி பருவங்கள் மற்றும் சிறந்ே சூழல் நட்பு தசகரிப்பரளர்களின் ஈடுபரடு 

எேிர்கரைத்ேில் சிப்பி கைரச்சரரம் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பச்மச விளக்கு கரட்டப்பட்டுள்ளது. விவசரயிகள் ஆரரய்ச்சி முடிவுகமளயும் 

பரப்புவேற்கு விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சி ேிட்டங்கள் நடரத்ேப்பட்டன. 
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சமுத்ேிரவியல்: நீதரரட்டங்கள், தமல்தநரக்கி கசல்ைச் கசல்ை ஏற்படும் கவப்ப சரிவு, கைப்பு அடுக்கு வளங்கள், மற்றும் கடல் 

சூழல் ஆய்வுகள் அல்ைரே வரழ்க்மக வளங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் உட்பட பை ஆரரய்ச்சிகள் நடத்ேப்பட்டன. இந்ே ஆய்வுகளின் 

முடிவுகள் சரத்ேியமரன கபருங்கடல் சரர்ந்ே தகரளரறுகள், மீன்பிடி ேமரயில் முன்னறிவிப்பு, மமழக்கரைம் மற்றும் ேீவிர 

வரனிமை நிகழ்வுகளின் மேிப்பீடு மற்றும் கைிப்பு முமறமமகள் உருவரக்க பயன்படுத்ேப்படுகின்றன. (24 மைி அடிப்பமடயில்) 

கபருங்கடல் அவேரனிப்பு மமய நடவடிக்மககளரல் ஆரம்ப எச்சரிக்மககள், கடல் சரர்ந்ே தபரழிவுகள் சம்பந்ேமரன எச்சரிக்மக 

வழங்குவது இந்ே பிரிவின் முக்கிய கடமமகளுள் ஒன்றரக இருக்கிறது. கடல் சரர்ந்ே தகரளரறுகள் / தபரழிவு நிகழ் தநர ேகவல் 

அனர்த்ே முகரமமத்துவ மத்ேிய நிமையம் மூைம் துரிே தசமவ வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வரரத்துக்கு இரண்டு முமற என்ற் 

அடிப்பமடயில் மீன்பிடி ேமரயில் ேகவல்கள் கேரடர்ந்துமுன்னறிவிப்பு ேிட்டம் ெப்பரன் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA) 

கேரழில்நுட்ப உேவியரல் முன்தனற்றம் ஏற்பட்டது. 

மற்றும் இந்ே பிரிவு முைம் ஊழியர்கள் ஆதைரசமன தசமவகள், பயிற்சி மற்றும் மீன்பிடித்துமற அமமச்சுக்கரன மத்ேிய ேரவுத்ேள 

அமமப்பு என்பன இேன் மூைம் நிறுவப்பட்டது. சர்வதேச நிறுவனங்களின் கூட்டங்களில் எமது நரடு பிரேிநிேித்துவம் கசய்ேது. 

அமவயரவன இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர ஆமையம் (IOTC) மற்றும் இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர ஆரரய்ச்சி நிமையம் ஆகும் 

இேன் மூைம் கபற்ற கவளியீடுகள் சமுத்ேிரவியல் தேசிய நிறுவனம் என்ற ேமைப்பின் கீழ் ஆரரய்ச்சி கட்டுமரகள், கருத்துகள் 

மற்றும் அறிக்மககள் தபரன்றன கவளியிடப்பட்டுள்ளன..  

அறுவமட பின்சரர் இழப்புக்கள் மற்றும் கபருமேி தசர்த்ேல்: கடற்பரசிகமள மருந்துகளுக்கரக பயன்படுத்ே முடியும் என்று 

மருந்ேியல் கசயலூக்கரக ஒரு பூர்வரங்க ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது. ஐந்து கடற்பரசி மரேிரிகள் கேஹிவமளயில் இருந்தும் 

யரழ்ப்பரைத்ேில் இருந்து 2 கடற்பரசி மரேிரிகளும் தசகரிக்கப்பட்டன. இச்சரற்றில் உயர்ந்ே ஒட்சிசன் அகற்றல் கசயல்பரடு 

இருப்பேரக நுண்ணுயிர் ககரல்லி ேிமரயிடல் மூைம் கண்டறியப்பட்டது. Staphylococcus aureus என்ற பரக்றீரியரவுக்கு எேிரரக 

கைிசமரன பரக்றீரியர எேிர்ப்பு நடவடிக்மககமள கேஹிவமள இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட மரேிரி ஒன்றும், யரழ்ப்பரைத்ேில் 

இருந்து கபற்ற மரேிரி ஒன்றும் கரட்டியது. பேப்படுத்ேப்பட்ட மீன் சரர்ந்ே ேயரரிப்புக்களின் இறுேி விமளச்சல் உயர் உப்பிடலின் 

மூைம் 25%ஆல் அேிகரித்துள்ளது மற்றும் இறுேி ேயரரிப்பின் சுமவயுைர்ச்சி ேரம் நன்றரக இருந்ேது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

இைங்மக சில்ைமற சந்மே மற்றும் பல்கபரருள் அங்கரடி இருந்து கபறப்பட்டமரேிரிகள் மூைம் புேிய மீன் இரசரயன மற்றும் 

நுண்ணுயிரியல் ேரம் மற்றும் பரதுகரப்பு என்பன ஆய்வு கசய்யப்பட்டன. நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசரயன முடிவுகமள 

கருத்ேிற்ககரண்டு பரர்க்கும் தபரது அந்ே மரேிரிகளில் கபரும்பரைரனமவ மனிே நுகர்வுக்கு ேகுேி இல்மை என்று 

கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. அமவயரவன மஞ்சள் துடுப்பு சூமர 35%, மிேக்கும் மீன் 47%, விமை மிக்க மைிக்கல் 35% , மட்டி 100% 

மற்றும் 53% இறரல்  தபரன்றனவரகும். 

மீன்பிடி இயந்ேிர கேரழில்: முக்கிய மீன்பிடி துமறமுகங்கமள இருந்து ேரவு தசகரிப்பு கசய்யப்பட்டன. ேரவுகள் பை நரள் மீன்பிடி 

படகுகளில் உள்ள வமளய வமை மீனவர்களிடம் கபறப்பட்டன.  சூமர (Tuna) நீண்ட வரிமசயில் படகு மற்றும் கசவுள் வமை 

பிடிகள் மூைமரன ேரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஒரு மரேத்துக்கு 10-15 ேடமவ கசன்று தேமவயரன மீன்பிடி வமைகள்  

வடிவமமப்பும் கசய்யப்பட்டது . 

நீரளவியல் மற்றும் ஊடுருவல் அட்டவமையில் : ேிருதகரைமமை துமறமுகம் மரலுமி விளக்கப்படம் ேயரரிக்கப்பட்ட்து மற்றும் 

அம்பரந்தேரட்மட மரலுமி விளக்கப்படம் தமம்படுத்ேப்பட்டது. கல்பிட்டி ேரவு தசகரிப்பில் உள்ளது. கடல் சரர் ேரவு 

உள்கட்டமமப்பு அமமப்பு நிறுவப்பட்டது. NARA ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு தவமை கசய்யப்படுகிறது. 12வது வட இந்ேிய 

கபருங்கடல் சமுத்ரவியல் ஆமையம் உேவியுடன் இைங்மக முழுவதும் கடல் ஆரரய்ச்சி முன்கனடுக்க  புேிய ஆரரய்ச்சி கப்பல் 

Samudrika உள்ளது . 

சமூக கபரருளரேரர மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் ஆரரய்ச்சி: கடல் மீன்பிடி நடவடிக்மககள் ேரவுகளின் படி கபரருளரேரர ேிறனரனது 

தமரட்டரர் கபரருத்ேப்பட்ட, தமரட்டரர் கபரருத்ேப்படரே படகுகளிமடதய தவறுபரடு கரட்டப்படவில்மை. எனினும், 

ேிறனுக்கரன முக்கிய கரரைி கமரவமை மீன்பிடி பயன்படுத்ேப்படும் இயந்ேிர கூட்டுச்தசர்கமககமள கபரறுத்ேது. எனதவ 

கமரவமை மீன்பிடி நிமையரன நுட்பங்கமள (கியர்கள்) விட மரறும் நுட்பங்கமள பயன்படுத்ே பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. 

தேரட்டப்புற பிரதேசங்களில் மீன் நுகர்வு வடிவங்கமள ஆய்வு கசய்ேேன் மூைம் மீன் நுகர்வுக்கு கபரும் ேமடயரக இருக்கும் 

கரரைியரக சரியரன மீன் விநிதயரக பற்றரக்குமறதய என்று கேரியவந்ேது. கூடுேைரக, மே நம்பிக்மக, கருவரடு மீது அேிக 

விருப்பம், புேிய மீன் மற்றும் வமரயறுக்கப்பட்ட வமககள் கிமடக்கும் விமை ஏன்பன புேிய மீன்களின் நுகர்மவ பரேித்ேது. 

தமலும், கேரழிைரளர் அமசயர ேன்மமயும், தபரக்குவரத்து வசேிகள் மற்றும் பைவீனமரன வீேி வமையமமப்பு தபரன்றன மீன் 

நுகர்வு ஒரு எேிர்மமற ேரக்கத்மே ஏற்படுத்துகின்றன. 

3.0 நிேிச்சிறப்புக்கள் 

 

நிேி விமர்சனம்  

ேகவல் அறிக்மக ஆளும் சமபக்கரக, 

இயக்க கசைவுகள்  
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இைங்மக அரசரங்கம் மரனியம்  

 2012 2011 

பைியரளர் ஊேியம் 142,392,013              127,402,151  

பயைம் & பிமழப்பு 1,364,526                  823,047  

வழங்கள் & நுகர்கபரருள்கள் பயன்படுத்ேப்படும் 2,629,602                1,833,537  

பரரமரிப்பு கசைவு 2,3380,740             14,272,686  

ஒப்பந்ே தசமவகள் 2,8464,677            26,909,468  

ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேிகசைவு 54,053,593             45,666,861  

தேய்மரனம் / அழிப்பு கசைவுகள்  

7,5011,504        66,665,521  

பிற இயக்க கசைவுகள் 

 8,017,030                3,229,134  

கமரத்ே 335,313,689    286,802,405 
 
 

 

  

 

17 வரகனங்கள  10 வருடத்துக்கு தமல் இருக்கும் என்பேரலும், பமழய கடன்களும் மீழப்கபறப்படவில்மை என்பேரலும் 2012 ஆம் 

ஆண்டுக்கரன இயக்க கசைவுகள் அேிகரித்துள்ளது.  

 

சுய வருமரனம்  

2011 ல் கபரும் ேிட்டங்கள் நிமறவு கபற்றேன் கரரைமரக சுய வருமரனம் கைிசமரனகரளவு குமறவரக உள்ளது.  

இயக்க கசைவுகள்  

வரகனம் சம்பந்ேமரக ஒரு பரர்மவ 

இயங்கிவரும் வரகனங்கள்  

வரகனங்கள் எண்ைிக்மக வயது 
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பைியரளர் ஊேியம், பயைம் & பிமழப்பு, வழங்கள் & நுகர்கபரருள்கள், பரரமரிப்பு கசைவு, ஒப்பந்ே தசமவகள், 

ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி, தேய்மரனம் / அழிப்பு கசைவுகள், பிற இயக்க கசைவுகள் முமறதய 
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கரர் 1 14,19,17,17,16,16,14 

இரட்மட தகப் 8 06,06 

ெீப்புகள் 5 26,26,23,20,19 

தவன்கள் 6 21,21,17,04,03,01 

டிரக்குகள் 1 25 

முச்சக்கர வண்டி 1 12 

Total 22 
 

 

 
அமனத்து வரகனங்களினது வயது பகுப்பரய்வு 

10 ஆண்டுகளுக்கு குமறவரக 05  05 

11-19 ஆண்டுகள் 10 முேல்  10 

20 ஆண்டுகளுக்கும் தமைரக  07 

கமரத்ேம் 22 

 
இைன்மகயின் ஒதுக்கீடுகள் ஒரு பரர்மவ  

  2010 2011 2012 2013* 

மீண்டும் 

(Recurrent) 

142,243,000 146,667,000 149,331,453 170,000,000 

மூைேனம் 75,950,000 112,440,000 59,301,583 100,000,000 

 

* மேிப்பிடப்பட்ட 

     

 

Recurrent ஆனது 2011 ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபரது, 2% அேிகரித்துள்ளது , அதேசமயம் ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேிக்கரன 

அரசின் மரனியம் 47% ல் குமறந்துள்ளது.  

 

கமரத்ே கசரத்து வளர்ச்சி  

 

விரிவரக 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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கமரத்ே 

கசரத்து 1361.09 1343.698 1362.354 1358.65 1431.65 1452.6 

 

  

 
 

 

 

4. மனிே வள ேகவல்  

ஆட்தசர்ப்புக்கள் 

கபயர் ேிகேி பட்டம் 

ேிருமேி ஏ டி பி தக டி சில்வர  1-Feb-12 பி & எஸ் அேிகரரி 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்ேர  9-Feb-12 ேமைவர் 

ேிருமேி MDIB கமதக  15-Feb-12 பைிப்பரளர் நரயகம் 

ேிரு ஆர் எச் பிரசரந்ே  10-Feb-12 கரர் ஒட்டுநர் 

ேிருமேி. எம். ெி என் உடவத்மே 8-Mar-12 மவப்பக தபணுைர் 

ேிரு.. எம். எஸ் எம் றிசரப்  12-Mar-12 ஆய்வு தபைல் கேரழிைரளி 

ேிரு பி எஸ் கபர்னரண்தடர  13-Mar-12 பயிற்றப்படரே கேரழிைரளி 

ேிரு டி எம் எஸ் என் கேன்னதகரன்  30-May-12 கரர் ஒட்டுநர் 

ேிரு எம் எஸ் எம் பரகிம்  2-Jul-12 ஆரரய்ச்சி உேவியரளர் 

ேிருமேி அய் தெ தெ கபர்னரண்தடர  6-Jul-12 எழுதுனர் 

ேிருகரஸ் சூரியரரரச்சி  25-Jul-12 பைிப்பரளர் நரயகம் 

ேிரு டபிள்யூ  ெி கபர்னரண்தடர  16-Aug-12 தகப்டன் 

எம் பி என் எல் கபர்னரண்தடர  23-Aug-12 பயிற்றப்படரே கேரழிைரளி 
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ேிரு சி எச் டி  கமதக  10-Sep-12 பைிப்பரளர் - தசமவ & ஆபதரஷன் 

ேிரு ேமித் அமரவீர  24-Sep-12 Draughtsman- வமரயரளர்கள் 

ேிரு ெி தரரஷன்  24-Sep-12 ஆரரய்ச்சி உேவியரளர் 

ேிரு எச்  சி கபர்னரண்தடர  12-Oct-12 பயிற்றப்படரே கேரழிைரளி 

ேிரு பி.டி. ைஹிரு விக்ரமரத்ன  7-Nov-12 மூழ்கரளர் 

ேிரு ஆர் எம் அதபவிக்ரம மூழ்கரளர்  19-Nov-12 மூழ்கரளர் 

ேிருமேி ஆர் வி நரரசி 3-Dec-12 ஆரரய்ச்சி உேவியரளர் 

ேிருமேி பி ஏ, எம், ஆர் சந்ேிரதசகர  20-Dec-12 பைிப்பரளர்/ நிர்வரகம் 

 

தசமவ புறப்பரடு 

கபயர் பேவி பயனுள்ள 

தேேி 

கரரைம் 

ேிருமேி. சரைனி சின்னேம்பி,  ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 04.01.2012 ஒப்பந்ே கரைம் 

பூர்த்ேி 

ேிருமேி சீ விக்ரமரத்ன  ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 31.01.2012 ஒப்பந்ே கரைம் 

பூர்த்ேி 

ேிரு ஆர் எச் பி கவலிகடபிடிய  கடலியல் அளமவயரளர் 05.02.2012 இரரெினரமர 

ேிருமேி நில்மிைி ேியபேனதக பைிப்பரளர் நரயகம் 09.02.2012 இரரெினரமர 

ேிருமேி முேைரம் கமதக  பைிப்பரளர் நரயகம் (கசயற்பரடு) 17.02.2012 இரரெினரமர 

ேிரு சுதமே ெயசிங்க  நிர்வரக உத்ேிதயரகத்ேர் 20.03.2012 இரரெினரமர 

ேிரு என் ஆர் முனசிங்க  பைிப்பரளர் நரயகம் 03.05.2012 இரரெினரமர 

கசல்வி ஏ சீ உதேனி எழுத்ேர்  எழுதுனர் 28.06.2012 இரரெினரமர 

ேிருஈபி பி சமன் குமரர  Coxwain 16.07.2012 இரரெினரமர 

எம். கக எஸ் கக ேஹனரயக்க  Word நமடமுமறப்படுத்துவேற்கு உேவியரளர் 26.07.2012 இரரெினரமர 

ேிரு எம் ரஞித் எேிரிசிங்க  ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 03.08.2012 இரரெினரமர 

ேிரு ஏ ரரெசூரிய ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 03.10.2012 ஓய்வு 

ேிருமேி டிெி என் எச் ஹஸரரங்கி ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 05.10.2012 இரரெினரமர 

ேிருமேி துைரனி பிரியங்கர  எழுதுனர் 08.12.2012 இரரெினரமர 

ேிருமேி  டி சரமரி ேிசரநரயக்க  ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 31.12.2012 இரரெினரமர 

 

நிரப்பப்படரே கவற்றிடங்கள் 

இை. பேவி கவற்றிடங்கள் 

01   உேவி பைிப்பரளர் நரயகம் ( நிர்வரகம் & நிேி) 1 

02 : உேவி பைிப்பரளர் நரயகம் ( ஆ & அ) 1 

03  பைிப்பரளர் (நிேி)  1 

04 பைிப்பரளர் ( நிர்வரகம் / அலுவைக ) 1 
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05 பைிப்பரளர் ( கண்கரைிப்பு மேிப்பீடும் ) 1 

06 விஞ்ஞரனி  41 

07 கடலியல் அளமவயரளர் 1 

08 மூத்ே மமன அளமவயரளர் 1 

09 மூத்ே வமரபட வியளரளர் 1 

10 மூத்ே கைினி ஆய்வரளர் / ப்தரரக்ரரமர்  1 

11 ேகவல்கள் ஆய்வரளர்  1 

12 பிரேி பைிப்பரளர் ( தசமவ & இயக்கம் )  1 

13 பிரேி. பைிப்பரளர் ( அலுவைக )1 1 

14 பிரேி. பைிப்பரளர் ( ேகவல் கேரழில்நுட்பம்) 1 1 

15 பிரேி. பைிப்பரளர் (நிேி) 1 

16 மூத்ே நூைகர்  1 

17 மூத்ே விரிவரக்கல் உத்ேிதயரகத்ேர்  1 

18 உேவி ேகவல் கேரழில்நுட்ப அேிகரரி  1 

19  கேரழில்நுட்ப உத்ேிதயரகத்ேர் ( இைத்ேிரைியல் ) 1 

20 உள்ளக கைக்கரய்வு அேிகரரி  1 

21 எம். ேிட்ட கண்கரைிப்பு அேிகரரி  1 

22  நூைகர்  1 

23 ஸ்தடரர்கள் அேிகரரி  1 

24 நிர்வரக அேிகரரி ( அலுவைக )  1 

25 கேரழில்நுட்ப உத்ேிதயரகத்ேர் ( கபரறிமுமற) 1 

26 பைிப்பரளர் நரயகம் ேனிப்பட்ட உேவியரளர் 1 

27 வமரபட ேகவல்கள் ஆய்வரளர் ( கடல் )  1 

28 வமரபட ேகவல்கள் ஆய்வரளர் ( ENC )  1 

29 வமரபட ேகவல்கள் ஆய்வரளர் (ெிஐஎஸ் )  1 

30 கைினி ஆய்வரளர் / ப்தரரக்ரரமர் 1 

31 கேரழில்நுட்ப உத்ேிதயரகத்ேர் ( சிவில் )  1 

32 மமன சர்தவயர்  1 
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33 நிர்வரக அேிகரரி ( நிர்வரகம் ) 1 

34 கமரழிகபயர்ப்பரளர்  3 

35 மரேிரி  4 

36 ஆரரய்ச்சி உேவி  5 

37 ேமைமம இயக்கி / கடல் 1 

38 மல்டி மீடியர வடிவமமப்புகள்  1 

39 முகரமமத்துவ உேவியரளர் ( தபரக்குவரத்து ) 1 

40 மூழ்கரளர் 1 

41 கேரழில்நுட்ப (கபரறிமுமற )  உேவி 1 

42 கேரழில்நுட்ப உேவியரளர் ( மின் ) 1 

43 முகரமமத்துவ உேவியரளர். ( நூைகம் )  1 

44 கடலியல் உேவி  1 

45 boatswain  1 

46 கரசரளர்  1 

47 புத்ேக மபண்டர்  1 

48 பிளம்பர் 2 

49 கரர்கபண்டர் 2 

50  தமசன்  3 

51 பங்களர கீப்பர்  1 

52 ஆய்வமற பைிப்கபண் 4 

53 ஆயரக்கள் / சமமயளரளர் 2 

54 உேவியரளர் 13 

 

பேவி உயர்வுகள் 

கபயர் பேவி பயனுள்ள 

ேிகேி 

உயர்வு 
இருந்து வமர 

ேிரு தக ஏ விமல் குமரர  
கரர் ஓட்டுனர் 23.08.2010 

VII VI 

ேிரு யூ எஸ் பி தக  லியனதக  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 21.12.2010 

IV III 

ேிருமேி ஆர் ஆர் ஏ ஆர் சிரந்ேர  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 23.05.2011 

IV III 

ேிரு பிைரக்கைம் குமரர  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 20.05.2011 

IV III 
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உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

கபயர்/பேவி பங்குபற்றிய உள்ளூர் பயிற்சிகள்/ 

கருத்ேரங்கு / பட்டமற 

நிறுவனம் கேரமக 
 

கேரமக 

ேிருமேி டி ச்றிபன்டரன 

Word நமடமுமறப்படுத்தும் 

உேவியரளர் 

ேிருமேி எம் தக பிதரமரவேி 

Steno/ேட்டச்சரளர்/ Word 

நமடமுமறப்படுத்தும் உேவியரளர் 

கைினி கேரழில்நுட்ப அடிப்பமட 

கருத்து 

 
 

மீன்பிடி மற்றும் கடல் 

கபரறியியல் தேசிய 

நிறுவனம் 

 

ரூ.5,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிருமேி எஸ் எச் யு சதுரரனி 

 
அறுவமடக்கு பின்சரர் 

கேரழில்நுட்ப ஆரரய்ச்சி 

உேவியரளர் உயர் சரன்றிேழ் 

NIFNE ரூ.10,000/= 

 

ேிருமேி டி விெயதேவ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு ஆர் எம் ஆர் எம் ெயேிைக 

விஞ்ஞரனி  

தபரழிவு அபரயம் குமறப்பு 

 
 

அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

ரூ.17,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிரு எச் ஒரு மீ ப ேிதசர 

 
டீசல் மின்னரக்கிகள், மின்சரர 

பரரமரிப்பு 

கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

ரூ.9, 500/= 

ேிரு எஸ் யூ பி ெினேரச 
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 08.12.2010 

II I 

டரக்டர்  எஸ் எஸ் தக ஹப்புேந்த்ேிரி  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 01.01.2012 

II I 

டரக்டர் எம் ெி ஐ எஸ்  பரரக்கிரம  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 06.09.2011 

III II 

ேிருமேி பிபிஎம் தஹனற்றிகை 
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 01.01.2011 

III II 

ேிரு என் பி பி புண்ைியதேவ  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 28.01.2011 

III II 

ேிரு எ ருசிே  கபதரரர  
ஆரரய்ச்சி உேவியரளர் 18.06.2012 

VII VI 

ேிரு எல் எஸ் தக ெயவர்ேன  
கரர்யரைய உேவியரளர் 21.09.2012 

VII VI 

ேிருமேி ஏ ஏ எஸ் எச் அத்துதகரரள  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 02.08.2012 

IV III 

ேிரு எஸ் ஆர் சி ரைவீர (மூத்ே கடலியல் 

அளமவயரளரரக) கடலியல் அளமவயரளர் 28.05.2012 

III II 

ேிரு எஸ் ஏ ஆர் ரசரங்க 
எழுதுனர் 09.01.2012 

VIII VII 

ேிரு எம் டி தெ அமரெீவ 
சமமயளரளர் 18.01.2012 

IX VIII 

ேிரு டி எச் சுனில் சரந்ே  
கேரழிைரளி 04.07.2012 

X IX 

ேிரு இந்ேிரரேிச்ச சந்ேிரதசகர  
கேரழிைரளி 15.06.2012 

III II 

ேிரு பி எ டி அ குமரர  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  09.07.2012 

II I 

ேிரு டி எ அத்துதகரரள 
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  14.06.2012 

III II 

ேிரு எம் ஒரு எஸ் மஹிபரை  
கபரருலியளரளர் 26.09.2012 

IV III 

ேிரு KWRR அமரவீர  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 05.11.2012 

IV III 

ேிரு தரரசன வீரசிங்க  
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 05.10.2012 

IV III 

ேிரு கெ எஸ் ெயனரே 
ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 20.07.2012 

IV III 
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டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி 

பைிப்பரளர் 

டரக்டர் வி பஹைவேரரரச்சி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் / ேமைவர் 

IARAD 

ககரள்மக ேரள்கள் குறித்ே பயிற்சி 

பட்டமற 

 
 

அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

- 
 
 
 

ேிரு டி எம் என் ேிசரநரயக்க 

ேிறமமயரன கேரழிைரளி 

கிளட்ச், பிதரக் சிஸ்டம்ஸ், 

ஸ்டீயரிங் பரரமரிப்பு, 

கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

ரூ.9, 500/= 

ேிருமேி ஒரு டி பி குமரரி டி சில்வர 

ககரள்வனவுஅேிகரரி / 

 

கபரது ககரள்முேல், விநிதயரக 

பட்டமற - 

 

அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

- 

ேிருமேி ஒரு டி பி குமரரி டி சில்வர 

ககரள்வனவுஅேிகரரி 

ஏைம் மேிப்பீட்டு பட்டமற 

 
அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

- 

ேிருமேி ஒரு எம் ஒரு எஸ் தக 

அேிகரரனரயக்க 

ேமைவரின் உேவியரளர் 

 

சரியரன 5S  ஒரு நரள் பயிற்சி கேரழில் கற்மககளுக்கரன 

தேசிய நிறுவனம் 

ரூ.3,000/= 

ேிருமேி ஒரு எம் ஒரு எஸ் தக 

அேிகரரனரயக்க 

ேமைவரின் உேவியரளர் 

 

உயர் தவமை உற்பத்ேித்ேிறன், 

தநரம் தமைரண்மமக்கரன 2 நரள் 

பயிற்சி ேிட்டம் 

கேரழில் கற்மககளுக்கரன 

தேசிய நிறுவனம் 

ரூ.5,750/= 

ேிரு டி Abeywickreme 

மவப்பக கரப்பரளர்  

மவப்பக கரப்பு  

சரன்றிேழ் பரடகநறி 

கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

Rs.19,000/= + 

வரிகள் 

ேிரு W ஒரு எஸ் கபதரரர 

பயிற்றப்படரே கேரழிைரளி 

 

வைிக தமைரண்மம டிப்ளதமர   இமளஞர் அலுவல்கள் 

மற்றும் ேிறன்கள் 

அபிவிருத்ேிஅமமச்சு 

ரூ.15,000/= 

ேிரு எஸ் ஆரியரத்ன 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு பி தக தக தக ெினேரச 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

அடிப்பமட SPPS பயிற்சி 

 
இைங்மக புள்ளியியல் 

நிறுவனம் 

 

ரூ.15,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிரு எம் டி தசனரரத்ன 

உள்ளக கைக்கரய்வரளர்  

 

ேிறன் அக ேைிக்மக, உள்ளக 

க்ைக்கரய்வு கருத்ேரங்கு 

ேிறன்கள் அபிவிருத்ேி 

நிேியம் லிமிகடட் 

ரூ.3,500/= 

 

ேிருமேி வி தக ெி ெயதசன 

நிர்வரக உேவியரளர் 

 

ேிருமேி டபிள்யூ ஒரு தக ஆர் மல்லிகர 

எழுதுனர்  

 

மனிே வள தமைரண்மம எழுத்ேர் 

அறக்கட்டமள பரடகநறி 

 

ஆளைி முகரமமத்துவ 

நிறுவனம் 

ரூ. 14,535/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிரு ெி ஒரு ஒரு ரத்நரயக்க 

000 / = 

 

வமையமமப்பு, கைினி 

வன்கபரருள் கேரழில்நுட்ப 

டிப்ளதமர, 

கேரழிற் பயிற்சி மமயம்  ரூ.19,000/= 

ேிருமேி ஆர் எச் எஸ் பி ரைசிங்க 

ேமைவர் / நிேி 

 

ேிரு பி சி கரரதமல் கபதரரர 

கைக்கரளர் 

 

ேிருமேி தக ெி எல் ேிவ்யர 

புத்ேகம் பரதுகரவைர் 

IFRS ஐ கருத்ேரங்கு 
 
  

Prag தசமவகள் ( Pvt) Ltd: 
 
 

ரூ.8,500/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 
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டரக்டர் ஆர் ஆர் பி மல்கேனிய 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

டரக்டர் டி சி டி ேிசரநரயக்க 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு தக எச் எம் எல் அமரைரல் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

( சந்மே / ஆரரய்ச்சி ) 

இைங்மக கடல் , சிறு மீன்பிடி 

ஆளுமம தேசிய மூதைரபரய 

பட்டமற 

 
 

கடற்கறரழில் மற்றும் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்ேி அமமச்சு  
 

- 
 
 
 

ேிரு எம் டி தசனரரத்ன 

உள்ளக கைக்கரய்வரளர் 

 

ேிருமேி வி தக ெி ெயதசன 

நிர்வரக உேவியரளர் 

ஒழுங்கு நமடமுமறகள் 

கேரழில் கற்மககள்  

கேரழில் கற்மககளுக்கரன 

தேசிய நிறுவனம்  

ரூ. 7,500/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிருமேி ஆர் எச் எஸ் பி ரைசிங்க 

ேமைவர் / நிேி 

 

ேிரு பி சி Romel கபதரரர 

கைக்கர் 

 

ேிருமேி தக ெி எல் ேிவ்யர 

கைக்ககழுத்ேரளர் 

SLFRS விேிமுமறகளுக்கு 

கருத்ேரங்கு - பகுேி II 

 
 

Prag தசமவகள் ( Pvt) Ltd: 
 
 
 

ரூ .9,500/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 
 

ேிரு பி எல் எஸ் விமைசிங்க 

தபரக்குவரத்து அேிகரரி, 

 

மஹ பிரிட்ஜ் வரகன 

கேரழில்நுட்ப  

கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

ரூ.3,000/= 

டரக்டர் டி W ஆர் ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு தக எச் எம் எல் அமரைரல் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

( சந்மே / ஆரரய்ச்சி ) 

 

ேிட்டம், ேிட்ட ஏற்பரடுகள் மீேரன 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்ேிட்டம் 

 

அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

- 

ேிரு பி எஸ் ரைவீர 

கேரழில்நுட்ப உத்ேிதயரகத்ேர் / 

உேவி தவமை 

 

ேிருமேி டி சி உடவத்ே / 

வமரயரளர்கள் 

ேமை ஒன்றுக்கு 

வர்த்ேகம் கட்டிடப் பரதுகரப்பு 

கட்டுமரன பயிற்சி  

 

கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

ரூ.2,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 
 

ேிருமேி ஆர் எச் எஸ் பி ரைசிங்க 

ேமைவர் / நிேி  

நிேியுேவியினரைரன 

நிேி நிர்வரக அபிவிருத்ேி ேிட்டம் 

அபிவிருத்ேிககரன் நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

- 

ேிரு எச் டி அ குைவர்ேன 

Word நமடமுமறப்படுத்தும் 

உேவியரளர் 

கைைி அடிப்பமடயிைரன 

கசய்ேியரளர் 

அபிவிருத்ேிககரன் நிர்வரக 

நிறுவனம் – இைங்மக 

- 

ேிருமேி டி விெயதேவன் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிருமேி என் டி கஹட்டிதக 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

தபரழிவு அபரயம் குமறப்பு 

சரன்றிேழ் பரடகநறி 

அபிவிருத்ேிககரன் நிர்வரக 

நிறுவனம் - இைங்மக 

 

ரூ .17,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

ேிருமேி எம் தக சந்ேிரரைி 

Word நமடமுமறப்படுத்தும் 

உேவியரளர் 

ேிருமேி டபிள்யூ எம் தக பிரியன்வேர 

ஆரரய்ச்சி உேவியரளர் 

கைினி ஓட்டுநர் உரிமம் 

சரன்றிேழ் 

 

அபிவிருத்ேிககரன் நிர்வரக 

நிறுவனம் – இைங்மக 

ரூ. 20,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 
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ேிரு எம் டி எம் அசங்க 

கடலியல் உேவியரளர் 

1.Elementary முேல் உேவி 

2.Fire ேடுப்பு மற்றும் ேீ 

   சண்மட 

3.ேற்பரதுகரப்பு  உத்ேிகள் 

4.Coxswain பரடம் 

Mahapola பயிற்சி 

நிறுவனம்  

ரூ.20,200/= 

 

ேிரு எம் டி தசனரரத்ன 

உள்ளக கைக்கரய்வரளர் .  

 

அரச உள்ளக 

கைக்கரய்வரளர்களின் ேைிக்மக 

தகள்விகமள எப்படி குமறத்ேல்  

கடற்கறரழில் மற்றும் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்ேி அமமச்சு  

ரூ.4,000/= 

ேிரு பி எல் எஸ் விமைசிங்க 

தபரக்குவரத்து அேிகரரி 

 

ேிருமேி G N , S பிரியங்கிகர 

எழுத்ேரளர் 

தபரக்குவரத்து தமைரண்மம  கட்டுமரன பயிற்சி மற்றும் 

அபிவிருத்ேி நிறுவனம் 

ரூ.3,000/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 

ேிரு ஆர் எச் எஸ் பி ரைசிங்க 

ேமைவர் / நிேி  

இைங்மக நிேி அறிக்மக முமறகள் Prag தசமவகள் ( Pvt) Ltd: ரூ.9,000/= 

ேிரு ஆர் எச் எஸ் பி ரைசிங்க 

ேமைவர் / நிேி 

வரி கருத்ேரங்கு Prag தசமவகள் ( Pvt) Ltd: ரூ.8,000/= 

ேிருமேி வி தக ெி ெயதசன 

நிர்வரக உேவியரளர் 

 

ேிருமேி டபிள்யூ ஒரு ஆர் தக மல்லிகர 

கபரது எழுதுனர் 

மனிே வள தமைரண்மம 

சரன்றிேழ் பரடகநறி  

பைியரளர் தமைரண்மம 

நிறுவனம் 

 

Rs.26,316/= 

ேமை 

ஒன்றுக்கு 

 
 

 

கவளிநரட்டு பயைங்கள் 

Name Purpose of Visit 
 

Period Country 

ேிரு N ஆ பி புண்ைியதேவ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

BOBLME SEAFDE சி FAO 

பிரதேசத்துக்கரன  

மீனவர்களுக்கரன FAO, MPA 

கேரழில்நுட்ப முமறகள் பட்டமற 

 

30/01/2012 – 02/02/2012 ேரய்ைரந்து 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புேந்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

BOBLME ேிட்டம் TDA 

உறுேிப்படுத்ேல் & SAP 

தமம்பரட்டு கூட்டம் 

 

13/02/2012 – 17/02/2012 ேரய்ைரந்து 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புேந்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

BOBLME தவமை ேிட்டம் 

அபிவிருத்ேி கூட்டம் 

28/02/2012 – 02/03/2012 ேரய்ைரந்து 

ேிரு எஸ் எம் Illesinghe 

என்ெின் அமற artificer 

2 வது ஆய்வு பயைம் (2ம் )கப்பல் 

வரங்குவேற்கு 

 

12.03.2012 – 19.03.2012 ேரய்வரன் 

டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி 

பைிப்பரளர் 

 

வளவரளரரக சரர்க் நரடுகளின் 

தமம்பட்ட மீன் இனம் பரப்பல், 

அபிவிருத்ேி ஆதைரசமனக்கரன 

அமழப்பிேழ்- சரர்க் ஏற்பரடு 

 
 

13/03/2012 – 14/03/2012 பரக்கிஸ்ேரன் 

டரக்டர் தக ஆருைரனந்ேன் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

DBCP WIO - தமற்கு இந்ேிய 

கபருங்கடல் நரடுகளில் ேரவு 

மிேமவ ஒத்துமழப்பு குழு 

பிரரந்ேியம் ேிறன் வளர்த்ேல் 

பட்டமற  

 
 

14/04/2012 – 22/04/2012 ககன்யர 

ேிரு ஒரு n D கபதரரர 

hydrographer 
 

 

XVIII ஐகஹச்ஓ மரநரடு 22/04/2012 – 28/04/2012 கமரனரதகர 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்த்ேர 

ேமைவர் 

 

ேிரு எம் ஒரு ஆரியவங்ச 

hydrographer 
 
 

3 வது ஆய்வு வருமக 

( கப்பல் ககரள்வனவு) 

23/04/2012 – 30/04/2012 ேரய்வரன் 
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ேிரு ஆர் பி தக ெயசிங்க 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

Ph.D படிப்புக்கரக 30/04/2012 – 08/06/2012 சீனர 

ேிரு யு எஸ் பி தக லியனதக 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

 

வளர்ந்ே நரடுகளில் கடல் மீன்பிடி 

தமைரண்மம கருத்ேரங்கு 

04/05/2012 – 03/06/2012 சீனர 

ேிரு ஏபரசிங்க  

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

 

பரவமனயரள்களுக்கு 

ஆசிய & ஆப்பிரிக்க நரடுகளில் 

புேிய நீர் நீருயிரிை வளர்ப்பு 

சர்வதேச பயிற்சி 

06/05/2012 – 15/05/2012 இந்துதனசியர 

ேிரு தெ தக ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

4 வது பரதுகரப்பரன & கரைநிமை 

R3 கூட்டு பட்டமற 

 

21/05/2012 – 26/05/2012 அவுஸ்ேிதரலி

யர 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்த்ேர 

ேமைவர் 

 

டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

டரக்டர் டி வி பஹைவேரரரச்சி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக 

ஹப்புேந்த்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு பி ஏ டி குமரர 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

வடக்கு & வடதமல் மரகரைத்ேில் 

நீருயிரிை வளர்ப்பு அபிவிருத்ேி 

ேிட்டத்மே வடிவமமப்பேற்கரன 

பயிற்சி 

 

28/05/2012 – 13/06/2012 
 
 

ககரரியர 

ேிரு தெ தக ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு தக எச் எம் அமரைரல் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் ( சந்மே 

அபகரித்து ) 

 

SAP மீன்பிடி குறிகரட்டிகள் 

பிரதேச பட்டமற 

 

30/05/2012 – 31/05/2012 ேரய்ைரந்து 

ேிரு எம் ஒரு ஆரியவங்ச 

hydrographer 
 

ேிரு எஸ் ஆர் சி ரைவீர 

கடலியல் அளமவயரளர் 

 

ேிரு எஸ் எம்ரி இல்கைசிங்க 

என்ெின் அமற artificer 

 

ேிரு எம் பி ஒரு எச் குமரரசிறி 

என்ெின் அமற artificer 

 

4 வது ஆய்வு வருமக 

( கப்பல் ககரள்வனவு ) 

 

16/06/2012 – 23/06/2012 ேரய்வரன் 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்த்ேர 

ேமைவர் 

ககளரவ அமமச்சர் 

உத்ேிதயரகபூர்வ விெயம் 

24/06/2012 – 29/06/2012 வியட்னரம்  

டரக்டர் டி W ஆர் ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

பிரதேச பட்டமற ஆய்வகம் 

ஆற்றல் தசரேமன 

 

24/07/2012 – 27/07/2012 ேரய்ைரந்து 

ேிருமேி ஆர் ஆர் ஏ ஆர் சிரந்ேர 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

நீர் ேரவரங்கள் soiless கைரச்சரரம் 

மற்றும் அறுவமட பின்சரர் 

கேரழில்நுட்ப BIMSTEC சர்வதேச 

பயிற்சி 

 

30/07/2012 – 28/08/2012 ேரய்ைரந்து 

ேிருமேி ஒய் எம் ஆர் N குமரரி 

கடலியல் அளமவயரளர் 

 

Seminar on the importance of  தேசிய 

அனர்த்ே எேிரரக கடலியல் தசமவ 

கருத்ேரங்கு 
 

06/08/2012 – 09/08/2012 ெப்பரன் 

டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

உத்ேிதயரகத்ேர்  

ேிறம்பட  

(அறிவியல்கட்டுமர எழுதுேல் ) 

BOBLME பட்டமற 

 

 

21/08/2012 – 24/08/2012  ேரய்ைரந்து 



17 
 

டரக்டர் தக ஆருைரனந்ேன் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

கடற்கமர மண்டைம் தமைரண்மம 

பை ஒழுக்க கடலியல் 

அவேரனிப்புகள் தவமை 

 

03/09/2012 – 14/09/2012 இந்ேியர 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக 

ஹப்புேந்த்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

IOTC Working Party பில் மீன் 

சம்பந்ேமரக 

11/09/2012 – 15/09/2012 கேன் 

ஆபிரிக்கர 

ேிரு பி ஏ டி குமரர 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

கடல் கவள்ளரி அட்மட 

 

16/11/2012 – 20/11/2012 ேன்சரனியர 

ேிருமேி டி G N ஹசரரங்கி  

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

கடல்சூழலில் பிடிப்புகள் IOTC 

கசயற்குழு  

 

17/09/2012 – 19/09/2012 கேன் 

ஆபிரிக்கர 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக 

ஹப்புேந்த்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

கடல்சூழலில் பிடிப்புகள் IOTC 

கசயற்குழு  

 

17/09/2012 – 19/09/2012 கேன் 

ஆபிரிக்கர 

ேிரு டி அத்துக்தகரரமளயும் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

ேிரு ஏபரசிங்க  

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

 

சரர்க் நரடுகள் பரந்ே மீன் 

தமைரண்மம மூைம் ேரமரன மீன் 

விமே உற்பத்ேி பயிற்சி 

 

30/09/2012 – 11/10/2012 இந்ேியர 

டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

உத்ேிதயரகத்ேர்  

அறிவியல் வழங்கல் BOBLME  01/10/2012 – 04/10/2012 ேரய்ைரந்து 

டரக்டர் தக ஆருைரனந்ேன் 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

பசிபிக் பிரரந்ேியம் - ஆசியர 

JCOMM கடல் கருவி பட்டமற 2N  

02/10/2012 – 06/10/2012 சீனர 

ேிரு ஒரு என் டி கபதரரர 

பிரேி hydrographer 

கவளிநரட்டு தவமைவரய்ப்பு 01/10/2012 – 30/09/2014 சவூேி  

ேிருமேி ஒரு ஒரு கள் ம 

அத்துக்தகரரமள 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

 

Coastal Fishing Techniques for 
Sustainable Resource Use (B) 

நிமையரன வள பயன்பரடு, 

கமரதயரர மீன்பிடி உத்ேிகமள 

(பி) 

09/10/2012 – 01/12/2012 ெப்பரன் 

ேிரு ஆர் பி தக ெயசிங்க 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

Ph.D ஆய்வுகள் 15/10/2012 – 14/10/2015 01 வரு  –

ஸ்கபயின் 

02 வரு – சீனர 

 

ேிருமேி டி என் ஏ ரன்மடுகை 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

பட்டமற - இந்து சமுத்ேிர ARC 

நரடுகளுக்கு மீன் மற்றும் பிற கடல் 

வளங்கள் தமைரண்மம 

17/10/2012 – 19/10/2012 இந்ேியர 

ேிரு தெ தக ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

IOTC கசய்யும் கட்சிகள் மற்றும் 

அறிவியல் அமர்வு 

23/10/2012 – 03/11/2012 கமரவுடிரியஸ் 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்த்ேர 

ேமைவர் 

விவசரயம் & தேரட்டக்கமை 

சம்பந்ேமரன அரங்கம் 

24/10/2012 – 31/10/2012 சியிசில்ஸ் 

ேிரு W கபர்னரண்தடர 

கப்பல் ேமைவன் 

 

ேிரு எஸ் எம் இல்ைசிங்க 

என்ெின் அமற artificer 

6 வது ஆய்வு வருமக 

( கப்பல் ககரள்வனவு ) 

16/11/2012 – 26/11/2012 ேரய்வரன் 

ேிருமேி தக எச் தக பண்டரரநரயக்க 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புத்ந்ேிரி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

Neritic Tunas மீது IOTC குழு  19/11/2012 – 21/11/2012 மதைசியர 

ஆர் ஆர் பி மல்கேனிய 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர்  

சரர்க் கடதைரர நரடுகளில் உள்ள 

கமரதயரர மற்றும் கடல் மீன்பிடி 

தமைரண்மமக்கரன பிரரந்ேிய 

ஆய்வு அறிக்மக ேயரரிப்பு 

20/11/2012 – 21/11/2012 மரமை ேீவு 

டரக்டர் எச் எம் பி கித்சிறி 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

பன்கமரழி கட்டமமப்பு கடல் 

விவகரர, கடற்கறரழில் ரீேியரக 

இமைக்கும் சர்வதேச கருத்ேரங்கு  

26/11/2012 – 29/11/2012 கேன் ககரரியர 

டரக்டர் எஸ் ெி சமரசுந்த்ேர 

ேமைவர் 

புரிந்துககரள்ளல் ஒரு குறிப்பு 

பட்டமற 
 

10/12/2012 – 16/12/2012 சியிசில்ஸ் 
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Dr.Vasantha Pahalawattarachchi 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

ேிரு A B A தக குைரத்ன 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

 

சரத்ேிய அறிக்மக ேயரரித்ேல், 

ேிட்டங்கள் / இடங்கமள 

அமடயரளம் 

கரைல் 

13/12/2012 – 16/12/2012 சியிசில்ஸ் 

டரக்டர் டி சி டி ேிசரநரயக்க 

 
IOTC அறிவியல் குழு கூட்டம்  10/12/2012 – 15/122012 சியிசில்ஸ் 

ேிரு தெ தக ரரெபக்ஸ 

ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் 

SAFE / AFRSAF 19 பட்டமற 11/12/2012 – 14/12/2012 மதைசியர 

 

நீேிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் ஒழுக்கரற்று விசரரமைகமள 

 

கேரழில் நீேிமன்றம் 

 

1) வழக்கு இை: 2/Add/2869/2006- ெி ைமரதஹவ Vs நரரர 

             வழக்கு முடிவு கசய்யப்பட்டது . ேீர்ப்பு படி, விண்ைப்பேரரர் ெி ைமரதஹவ கமரத்ே ஊேியங்களில் ½ வரசி மீண்டும் 

வழங்கப்பட்டது. 

 

2) வழக்கு இை: 02 / Add/3183/06 - JBA மரகம்மன Vs NARA 

             ேிரு தெ. பி ஏ மரகம்மன கேரழிைரளர் நீேிமன்றம், விசரரமை கட்டத்ேில் உள்ளது. 

 

மரவட்ட நீேிமன்றங்கள் 

 

1) வழக்கு இை: 3894/10/DMR - மரவட்ட நீேிமன்றங்கள், ககரழும்பு 

             ேிரு NH ேசநரயக்க, ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் மற்றும் அவரது இரு பிமையரளிகளுக்கு எேிரரக வழக்கு ேரக்கல் 

ஒப்பந்ேத்மே மீறிய அடிப்பமடயில் பிமையரளிகளுகரகும், அவருக்கும்  அமமச்சின் மூைம் அமழப்பரமைமய 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன 1 வது பிரேிவரேிக்கு கனடரவில் வசித்து வருகிறரர். 

 

2) வழக்கு இை: 3237/10/DMR- மரவட்ட நீேிமன்றங்கள், ககரழும்பு 

ேிரு ே குைதசகர, கடலியல் அளமவயரளருக்கு எேிரரன வழக்கு. தேமவயரன பிமைக்கப்பட்ட கரைம் முடியரமல்தசமவ 

பேவியில் இருந்து விைகினரர். வழக்கு நீேிமன்றத்ேில் ேீர்வு . ேீர்வு ேிரு குைதசகர ேவமை அடிப்பமடயில் உரிய பைத்மே 3 

ஆண்டுகளுக்குள் NARA க்கு கசலுத்ே தவண்டும். 

 

சட்டமர அேிபர் ேிமைக்களத்ேிற்கு சமர்ப்பித்ே தகரப்புகள் 

1) தகரப்புக்கு எேிரரக சட்ட நடவடிக்மக எடுத்ேல்  ேிருமேி எஸ் ேைகட - ேமைமம நூைகர் சம்பளமற்ற தசமவ கரைம் முடிந்ே 

பிறகு கடமமக்கு ேிரும்பவில்மை . 

2) டரக்டர் (ேிருமேி) சி வி எல் ெயசிங்க அரசரங்கத்ேில் பைியரற்றினரர் என்ற அடிப்பமடயில்  கட்டரய தசமவ கரைம் 

உள்ளிட்ட உடன்பரடு / பத்ேிர அடிப்பமடயில் கரைப்பட்ட விடயமரக சுமூகமரன ேீர்வுக்கு வந்ேரர். 

   

நைன்புரி நடவடிக்மககள் 

ஆண்டு புத்ேரண்டு ேிருவிழர ககரண்டரடப்படுகிறது. என்று தபரக்குவரத்து வசேிகள் ஊழியர்கள் வழங்கப்படுகிறது. 
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ஆரரய்ச்சி பிரிவு  

 

5.1 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: ேிரு எஸ் எ எம் அஸ்மி 

இவ்வரண்டுக்கரன கண்தைரட்டம்  

பிரிவின் முக்கிய கசயல்பரடு ேண்ைீர் ேரம் மற்றும் நீர் சுற்றுச்சூழல் சிறப்பு குறிப்பு ககரண்ட நீர்வரழ் வளங்கள், சூழல் 

அம்சங்கமள கேரடர்பரன ஆய்வுகள் நடத்ே இருக்கிறது. எனது பிரிவு தமற்ககரள்ளப்பட்ட விரிவரன ஆரரய்ச்சி விமளவரக 

ேகவல் முடிகவடுக்கும் கசயல்முமறகள் மற்றும் நிமையரன சுற்றுச்சூழல் அபிவிருத்ேிக்கரன உத்ேிகமள கசயல்படுத்துவேற்கு, 

அரசரங்கம் மற்றும் ஏமனய நிறுவனங்கள் கேரழில்நுட்ப ஆதைரசமன வழங்குவேற்கும் பயன்படுத்ேப்படுகிறது. ஐந்து ஆரரய்ச்சி 

அேிகரரிகள், இரண்டு ஆரரய்ச்சி உேவியரளர்கள், ஒரு Word நமடமுமறப்படுத்தும் உேவியரளர் மற்றும் இரண்டு 

கேரழிைரளர்கள் இவ்தவமை ேிட்டத்மே கசயல்படுத்ே பங்களிப்பு கசய்கின்றனர். இந்ே கரைகட்டத்ேில் ஐந்து ஆரரய்ச்சி 

ேிட்டங்கள் துமனயரக தமற்ககரள்ளப்படும். அமவயரவன; மீன் இமரமய மற்றும் கசயற்பரடு, மரசுபரடு, சூழல் மரசு, 

தேகரதரரக்கியம், சூழ்ல் பரதுகரப்பு தபரன்றனவரகும். இேனரல் ஆய்வுகூட வசேி உருவரக்கப்படும். 

 

கசயற்பரடு ேிட்டம் ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 

கபரறுப்பரன அேிகரரி கரைம்  

 

இருந்து வமர 

1  சுற்றுச் 

சூழல்  

2.5 அவசர ஆய்வு ேிட்டம் (நீர் மரசுபரடு 

கரரைங்களரல் மேிப்பீடு மீன் 

ககரமை மற்றும் மீன் இறக்கும் 

சம்பவங்கள்) 

460,761.00 எஸ்.எ.எம் அஸ்மி  

கக.ஏ.டபள்யு. 

ஷியரமளர வீரதசகர 

என் டி கஹற்றிதக 

 

ெனவரி 

2012 
டிசம்பர் 

2012 

2 சுற்றுச் 

சூழல் 

2.7 கப்பலின் நிமைப்படுத்தும் கடல் நீர் 

மூைம் பரவும்  கவளி நீர்வரழ் 

கூட்டங்களும், பகுேிகளும் (ேரவர 

பிளரந்ேனும் விைங்கு பிளரந்ேனும் ) 

பரரமரன ேண்ைீரில் 

கரைப்[படுபமவயும், ேண்ைீரின் 

ேரத்துடனரன கபரருளரேரர மற்றும் 

மனிே சுகரேரரத்துடனரன் 

பரேிப்புகமள அறிேல் 
 

370,316.00 கக.ஏ.டபள்யு.ஷியரமளர 

வீரதசகர 

எஸ் எ எம் அஸ்மி  

என் டி கஹற்றிதக 

 
 

ெனவரி 

2012 
டிசம்பர் 

2012 

3 சுற்றுச் 

சூழல் 

2.8 நீர்ககரழும்பு,கபந்கேரட்மடயிலிருந்

து நிைம் சரர்ந்ே மரசு மற்றும் 

கடதைரர நீர்நிமை சுகரேரரம் 

பற்றிய மேிப்பீடு - தமற்கு 

மரகரைமரன கடலில் சுகரேரர 

தமம்படுத்ேல், கண்கரைிப்பு 

739,398.00 எஸ் எ எம் அஸ்மி  

கக.ஏ.டபள்யு.ஷியரமளர 

வீரதசகர 

என் டி கஹற்றிதக 

 
 

ெனவரி 

2012 
டிசம்பர் 

2012 

 

கசயல்ேிறன் 

ேிட்டம் 1 : 

நீர்வரழ் மரசு சம்பவங்களரல் மீன் ககரல்ைல் சம்பவங்கள் சமீபத்ேிய ஆண்டுகளில் அேிக எண்ைிக்மகயிைரன இைங்மக 

நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்நிமைகமளயும் பேிவு கசய்யப்பட்டன. 

இந்ே ஆய்வின் தநரக்கம் அவசர சூழ்நிமைகளில் வரும் பிரச்சிமனகமள மேிப்பீடு கசய்ேைரகும். பை நீர் மரசுபரடு, எண்கைய் 

கசிவுகள் , மீன் ககரல்ை சம்பவங்கள் , மற்றும் அல்கல் வளர்ச்சி தபரன்றன அடங்கும். இேன் அடிப்பமடயில் இறுேியரக 

நிமைமமமய சமரளிப்பேற்கு பரிந்துமரகள் ககரடுக்க உேவும்.  ஏழு மீன் ககரல்ை சம்பவங்கள் – பமுனுவிை-களனி, 

இரத்மைரமன , தபருவமள - வில்லுவ,  பிய்றர குளம்,அறுகம் குளம், கந்ேளரய்,  மின்தனரிய , ேடுகம் ஓயர ,  சில்லி எை – 

தபருவமளயும்,  பைதகரமடயும் உள்நரட்டு நீர்வள மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்பு பிரிவு  மூைம் ஆய்வு கசய்யப்பட்டன. முடிவரக 

கபரும்பரைரன மீன்கள் இறந்ேது முமறயற்ற சுகரேரர நிமைமமகள் மற்றும் மரசுபட்ட நீமர கரரைமரக ஏற்பட்டன என்று உறுேி 
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கசய்யப்பட்டது. கவளிக்கள வருமககள், மரேிரி தசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பரய்வுகள் தமற்ககரள்ளப்பட்டு கபரருத்ேமரன 

பரிந்துமரகமள, உள்ளக அறிக்மககமள சம்பந்ேப்பட்ட அேிகரரிகளுக்கு  அனுப்பப்பட்டன.  

அத்துடன் , எண்கைய் கசிவு கண்கரைிப்பு கரரைமரக (MVThermophylae சியரர) என்ற கப்பல் பரைந்துமற கடலில் மூழ்கி 

ஆகஸ்ட் முேல் ெூமை வமர மரரவிை மற்றும் தபருவமளயில் இேன் விமளவரக எண்கைய் கசிவு சம்பவங்கள் ஏற்பட்டன. 

 
 

மீன் இறப்பு சம்பவங்கள் பேிவுகளின் சிை புமகப்படங்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரைந்துமற எண்கைய் கசிவு சம்பவங்கள் 

முன்தனற்றம் ( % ) : - முன்தனற்றம் ( % ) :  நிேி : 103 %   கபளேீக : 100% 

நீர் கரரைம் 

 
ேீர்வுகள் 

பமுனுவிை-களனி,  அேிகளவரன pH மற்றும் கபரசுப்தபற்றுக்கள் 

மீன் மற்றும் நீர்வரழ் உயிரினங்களின் நிமையரன 

உயிர் வரம்புகளுக்கு சரிவரவில்மை. 

தநரடியரகதவர அல்ைது மமறமுகமரகதவர 

உள்நரட்டு நீர்நிமைகமள மரசுபடுத்தும் 

மரசுக்கமள கண்டறிய முமறயரன கண்கரைிப்பு 

ேிட்டங்கள் கசய்வேன் மூைம் தசேங்கமள ேடுக்க 

தவண்டும். 

இரத்மைரமன பரரிய உயிரியல் ஒட்சிசன் தேமவ மற்றும் 

இரசரயன ஒட்சிசன் தேமவ (மத்ேிய சுற்றரடல் 

அேிகரரசமப 2001 ஆம் ஆண்டு 

முன்கமரழிந்துள்ள மீன் மற்றும் நீர்வரழ் 

வரழ்க்மகமய உத்தேச சுற்றுப்புற ேண்ைீர் 

ேரத்மே பூர்த்ேி கசய்யவில்மை. 

 

தநரடியரகதவர அல்ைது மமறமுகமரகதவர 

உள்நரட்டு நீர்நிமைகமள மரசுபடுத்தும் 

மரசுக்கமள கண்டறிய முமறயரன கண்கரைிப்பு 

ேிட்டங்கள் கசய்வேன் மூைம் தசேங்கமள 

ேடுக்கப்பட தவண்டும், முமறயரன கண்கரைிப்பு 

ேிட்டங்கள் & நடவடிக்மக மூைம் அமடயரளம் 

கரைப்பட தவண்டும் 

தபருவமள - 

வில்லுவ,   

முேற்கட்ட விசரரமையில் ேண்ைீர் (கமரயும் 

ஒட்சிசன் அளவுகள் ஏறத்ேரழ பூஜ்ெியம்) உள்ள 

ஒட்சிசன் குறிக்கின்றமமக்கரன கரரைங்கள் 

ஆரரயப்பட்டன. இேன் சரத்ேியமரன 

கரரைங்களரக படிவுகள் மற்றும் தூர்ந்துதபரேல் 

ேன்மம தபரன்றன நீர் மரசுபரடு 

நிமைமமகளுக்கு கரரைமரக இருக்கைரம். 

ேற்கரலிகமரக ஈர்ப்பு ஓட்டம் மற்றும் அமை 

மரற்றங்கமள மேிப்பீடு கசய்ேேன் மூைம் கடல் 

வரய் கடல் நீருடன் மற்றும் நீர் நிமைகளுடன் 

தசர்வேன் மூைம் ஏரியின் நீர் ேரத்மே தமம்படுத்ேி 

தமலும் மீன் இறப்மப ேடுக்க ஒரு ேற்கரலிக 

நடவடிக்மகயரகிறது 

பிய்றர குளம், தூர்ந்துதபரேல் ேன்மம மற்றும் குமறந்ே கமரயும் 

ஒட்சிசன் அளவுகள் கரைப்பட்டன. 

கழிவு நீர் பரிகரனம் அளிக்கப்படரே நீர் 

கவளிதயற்றல் மற்றும் கழிவுகளின் 

கவளிதயற்றம் ேடுக்கப்படும், இமவ  

பரிந்துமரக்கப்ட்ட கபரது நீர்த்ேரநிமை 

வரம்புகமள பின்பற்றவில்மை 
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அறுகம் களப்பு-  உயர்ந்ே அம்தமரனியர மற்றும் உப்புத்ேன்மம 

மீன் மற்றும் நீர்வரழ் உயிரினங்களின் வரழ்மக 

ேரத்மே விட ககுற்மரந்ேது. 

அடிக்கடி மைமை தேரண்டி நீர் களப்புடன் தசர 

அனுமேித்ேைரனது நீர் ேரத்மே தமம்படுத்ே ஒரு 

எளிய வழி. 

குளம் அருதக மக்கள் விழிப்புைர்வு 

உருவரக்கவும் 

படிவுகமள குமறத்ேல், நீரின் ஆழத்மே 

அேிகரித்ேல் மைல், வண்டல்கமள குமறப்பேன் 

மூைம். களப்பில் இருந்து அேிக தசேன 

கழிவுகமள நீக்க சிறந்ே ேீர்வரகும். 

மின்தனரியர வரட்சி கரைத்ேில் குமறந்ே கமரயும் ஒட்சிசன் 

அளவுகள் கரைப்பட்டன 

உைர் கரைங்களில் கபரதுவரன சம்பவமரகும். 

ேடுகம் ஓயர பரரிய உயிரியல் ஒட்சிசன் தேமவ மற்றும் 

இரசரயன ஒட்சிசன் தேமவ (மத்ேிய சுற்றரடல் 

அேிகரரசமப 2001 ஆம் ஆண்டு 

முன்கமரழிந்துள்ள மீன் மற்றும் நீர்வரழ் 

வரழ்க்மகமய உத்தேச சுற்றுப்புற ேண்ைீர் 

ேரத்மே பூர்த்ேி கசய்யவில்மை. 

கழிவு நீர் பரிகரனம் அளிக்கப்படரே நீர் 

கவளிதயற்றல் மற்றும் கழிவுகளின் 

கவளிதயற்றம் ேடுக்கப்படும், இமவ  

பரிந்துமரக்கப்ட்ட கபரது நீர்த்ேரநிமை 

வரம்புகமள பின்பற்றவில்மை  

 சில்லி எை – 

தபருவமள 

தபரசமைகள், பரரிய உயிரியல் ஒட்சிசன் 

தேமவ மற்றும் இரசரயன ஒட்சிசன் தேமவ 

(மத்ேிய சுற்றரடல் அேிகரரசமப 2001 ஆம் 

ஆண்டு முன்கமரழிந்துள்ள மீன் மற்றும் நீர்வரழ் 

வரழ்க்மகமய உத்தேச சுற்றுப்புற ேண்ைீர் 

ேரத்மே பூர்த்ேி கசய்யவில்மை. நீர்வரழ் 

ேரவரங்களுக்கும் குமறந்ே ஒட்சிசன் கமரந்ேளவு 

கரைப்படுகிறது. 

குளம் அருதக மக்கள் விழிப்புைர்வு 

உருவரக்கவும் 

நீர்வரழ் ேரவரங்கள் அேிகரிக்கப்பட தவண்டும். 

கந்ேளரய்,    மீன்பிடி பிரதேசங்களில் விவசரய கழிவுகள் 

கரைப்படுகிறது.  

குளம் அருதக மக்கள் விவசரய கழிவு சம்பந்ேமரக 

விழிப்புைர்வு உருவரக்கவும் 

 பைதகரமட உயர்ந்ே சல்மபட்டு, குமறந்ே ஒட்சிசன் 

கமரந்ேளவு கரைப்படுகிறது. 

தநரடியரகதவர அல்ைது மமறமுகமரகதவர 

உள்நரட்டு நீர்நிமைகமள மரசுபடுத்தும் 

மரசுக்கமள கண்டறிய முமறயரன கண்கரைிப்பு 

ேிட்டங்கள் கசய்வேன் மூைம் தசேங்கள் 

அமடயரளம் கரைப்பட தவண்டும்.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ேிட்டம் 2: 

கப்பல்கள் நிமைப்படுத்தும் ேண்ைீரரனது உைகம் முழுவதும் கவளி மீன் இனங்கள் அறிமுகமரவேற்கு ஒரு முேன்மம 

கரரைியரகி வருகிறது. விஞ்ஞரனிகள் நரள் ஒன்றுக்கு 3000 கவளி இனங்கள் உைகம் முழுவதும் கப்பல்கள் ககரண்டு 

கசல்ைப்படுகிறது என்று மேிப்பிடப்பட்டுள்ளரது; எனினும், அமனத்து இனங்களும் ேங்கள் புேிய வரழிடத்ேில் வரழ முடியரது . 

கப்பலின் நிமைப்படுத்தும் கடல் நீர் மூைம் பரவும் கவளி நீர்வரழ் கூட்டங்களும், பகுேிகளும் (ேரவர பிளரந்ேனும் விைங்கு 

பிளரந்ேனும்) பரரமரன ேண்ைீரில் கரைப்படுபமவயும், ேண்ைீரின் ேரத்துடனரன கபரருளரேரர மற்றும் மனிே 

சுகரேரரத்துடனரன் பரேிப்புகமள அறிேலுக்கரன ேிட்டம் ஒன்று உருவரக்கப்பட்டது.. இேன் மூைம் நீர் உயிரின வளர்ப்பு 

பரேிக்கப்படுமர என்றும் அறியப்படும் 

கவளிக்கள வருமககள், மரேிரி தசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பரய்வுகள் தமற்ககரள்ளப்பட்டு கபரருத்ேமரன பரிந்துமரகமள, உள்ளக 

அறிக்மககமள தமற்ககரள்ளப்பட்டன. இந்ே ஆரரய்ச்சியின் கவளியீடரக மிேமவகள் இனங்கள், எேிர்மமற மிேமவகள் 

இனங்களின் பட்டியலில், ஏலியன் நுண்ணுயிரிகளின் மற்றும் தசகரிக்கப்பட்ட நிமைப்படுத்தும் நீர் மரேிரிகள், ஆய்வு கட்டுமரகள், 
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அறிக்மககள், சுவகரரட்டிகள் மற்றும் விளக்கவுமரகள் மற்றும் ஆய்வு முடிவுகள் பல்கமைக்கழக மரைவர்கள், கேரழில்துமற 

சரர்ந்ே பயிற்சிக்ளுக்கு பயன்படுத்ேடப்படும். 

 
 

 

நிமைப்படுத்தும் நீர் மரேிரிகள் 

முன்தனற்றம் ( % ): -    நிேி : 98%   கபளேீக : 98% 

ேிட்டம் 3 : 

இந்ே ேிட்டமரனது இடம் சரர்ந்ே மரசு மூைங்கமள, மரசு தபரக்குகள் அமடயரளம் கரண்பேற்கரன, ேண்ைீரின் ேரத்மே 

கண்கரைிக்க மற்றும் இறுேியரக நிமைமமமய தமம்படுத்ே பரிந்துமரகள் ககரடுக்க இைக்கரக பயன்படுத்ேப்படுகின்றது. 

பரிதசரேமன மரேிரிகள் சீரற்ற மரேிரி நுட்பங்கமள பயன்படுத்ேி தேர்வு கசய்யப்பட்டனர். இேற்கரக மிகவும் கபயர் தபரன 

இடங்களில் மீன்பிடி உள்ள மற்றும் கேரடர்புபடுத்ேப்படுகின்ற பகுேிகளில், நகர்ப்புற பகுேிகளில், சுற்றுைர பகுேிகளில், 

கேரழில்துமற பகுேிகளில் பகுேிகளில் சிறப்பு குறிப்பு ககரண்ட பகுேிகள் எடுக்கப்பட்டன.  

இேன்படி, மரேிரிகள் இரண்டு கடல் வரய் பகுேிகள், கடற்கமரயிலிருந்து 200 மீ தூரத்ேில் கபறப்பட்டன. 

வருமககள், மரேிரி தசகரிப்பு மற்றும் மரேிரி பகுப்பரய்வு தமற்ககரள்ளப்பட்டன. இந்ே ஆய்வு கட்டுமரகள், அறிக்மககள், 

சுவகரரட்டிகள் மற்றும் விளக்கவுமரகள் மற்றும் ஆய்வு முடிவுகள் பல்கமைக்கழக மரைவர்கள், கேரழில்துமற சரர்ந்ே 

பயிற்சிக்ளுக்கு பயன்படுத்ேடப்படும். 

நீர்ககரழும்பு, கபந்கேரட்மடயிலிருந்து நிைம் சரர்ந்ே மரசு மற்றும் கடதைரர நீர்நிமை சுகரேரரம் பற்றிய மேிப்பீடு - தமற்கு 

மரகரைமரன கடலில் சுகரேரர தமம்படுத்ேல், கண்கரைிப்பு 

 
 

 

கடல் கழிவுகமள கரட்டும் புமகப்படம்  கடற்கமர சுத்ேம் கசய்யும் நடவடிக்மக 

முன்தனற்றம் ( % ) : -  நிேி : 109 %   கபளேீக : 98% 

ஆதைரசமன மற்றும் பரிதசரேமன தசமவகள் 

ஆதைரசமன 
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1. 2012 - 2011 - இைங்மகயில் 2007 -01- 001 கேரகுேி, மன்னரர் வமளகுடரவில் தேரண்டும் இடங்களில் சுற்றி சுற்றுச்சூழல் 

கண்கரைிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு பிரிவுடன் (IARAD , MBRD) சிை பிரிவுகமள ஒருங்கிமைத்து, இைங்மகயில் 2007 -01- 001 கேரகுேி 

முன்கமரழியப்பட்ட கடல் தேரண்டும் நடவடிக்மகயின் தபரது சுற்றுச்சூழல் பரேிப்பு சம்பந்ேமரக கண்கரைிப்பு 

நடத்ேப்படுேலுக்கரன ேிட்டம்.. இறுேி அறிக்மகமய சமர்ப்பித்து ஏற்றுக்ககரள்ளப் பட்டது. ேிட்டத்ேின் மூைம் கமரத்ேமரக 

சம்பரேித்ேது ரூ. 2,435,000.00 (எங்கமள $ 25,000.00) ஆகும். 

2. ககரக்கிளரய் குளம் ஊடரன பரைம், பரைத்ேின் சுற்றுச்சூழல் தேர்வு 

வீேி அபிவிருத்ேி அேிகரரசமபயரனது நரரர வழங்கிய தயரசமனமய ஏற்று கந்ேளரயிலிருந்து ககரக்கிளரய் ஏரியின் முடிவு 

வமரன பரமே இமைப்பின் ேரக்கங்கமள அறிந்து ககரள்ள சுற்றுச்சூழல் மேிப்பீடு கசய்ய அனுமேி ேந்ேது. இந்ே ேிட்டம் மூைம் 

யரழ்ப்பரை குடரநரட்டுக்கு இைகுவரக பிரயரைம் கசய்யவும் அவர்களது வரழ்க்மக மற்றும் கபரருளரேரர அபிவிருத்ேிக்கும், 

கைரச்சரர இமைப்புகள் தமம்படுத்ே உேவுகிறது. இது ககரக்கிளரய் களப்பிமன ஊடறுக்குகிறது.  

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு பிரிவுடன் (IARAD, IT, MBRD, NIOMS, SED) சிை பிரிவுகமள ஒருங்கிமைத்து ேிட்டத்ேிமன கசய்ேது. ஆய்வு 

மூைம் சம்பரத்ேியமரக ரூ. 783, 900.00 கிமடத்ேது 

 

 

பரிதசரேமன தசமவகள் 

குறித்ே கரைத்ேில் 21 வரடிக்மகயரளர்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவுக்கு தசரேமன அறிக்மககள் கபற வந்ேேனர். இேன் 

மூைமரன கமரத்ே வருவரய் Rs.118 , 600.00 ஆகும். 

இந்ே கரைகட்டத்ேில், ஆரரய்ச்சி அேிகரரிகள் தமைரண்மம மற்றும் நீர்வரழ் வளங்கமள பரதுகரப்பு குறித்து ஆதைரசமன வழங்க 

மத்ேிய சுற்றரடல் அேிகரரசமப மற்றும் கமரதயரர பரதுகரப்பு ேிமைக்களம் நடத்தும் EIA மற்றும் IEE மற்றும் சுற்றரடல் 

ேிட்டங்கள் கேரடர்பரன பை சரத்ேிய எல்மை கூட்டங்களில் பங்தகற்றனர். 

கைந்துககரன்ட கூட்டங்கள் 

1. கேரழில்நுட்ப மேிப்பீட்டுக் குழு கூட்டம் IEE 

பரதுகரப்பு அமமச்சு (19 கூட்டங்கள்) 

மத்ேிய சுற்றரடல் அேிகரரசமப (7 கூட்டங்கள்) 

2. பரதுகரப்பு அமமச்சு ஊடரக கிழக்கு மரகரைத்ேில் சுற்றுச்சூழல் ேரவரங்கள் மற்றும் விைங்கினங்கமள ககரண்ட மூன்று 

அடிப்பமட சரக்கு அமமத்ேல் 

3. பரதுகரப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்ேி அமமச்சினரல் கமரதயரர நீர் மட்டம் அபிவிருத்ேிக்கரன இமடக்கரை வழிகரட்டுேல்கள் 

ேயரரித்ேல் (7 கூட்டங்கள்). 

4. தேசிய ேிட்ட குழு ஒன்மற கசயல் படுத்ே பிரரந்ேிய கூட்டம். அணுசக்ேி அேிகரரசமப (5 கூட்டங்கள்)  

5. குறிக்தகரள் குழு கூட்டம் இைங்மக சுற்றுைர அபிவிருத்ேி அேிகரர சமப (10 கூட்டங்கள்). 

6. கரைநிமை மரற்றத்துக்கரன கேரழில்நுட்ப அேிரடி ேிட்டம் ேயரரிப்பு பட்டமற. சுற்றுச்சூழல் அமமச்சு (10 கூட்டங்கள்). 

7. எேிர்கரைத்துக்கரன கண்டல் ேவரங்கள், கடதைரர சுற்றுச்சூழல் பூதகரளம் 5 வது கூட்டம் (3 கூட்டங்கள்). 

8. தேசிய கமரதயரர பரதுகரப்பு மற்றும் கமரதயரர வள அபிவிருத்ேி ேிட்டம் ேயரரிப்பு.  இைங்மக கமரதயரர பரதுகரப்பு மற்றும் 

கமரதயரர வள முகரமமத்துவ ேிமைக்களம். 

9. பரைந்துமற எம்.வி. Thermopylage Siera கப்பல் நங்கூரமிடுவேற்கரக கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு அேிகரர சமப (2 

கூட்டங்கள்) 

10. 25 ஆம் ஆண்டு அமர்வு: "நிமையரன வளர்ச்சியரல் தேசிய உற்பத்ேி அேிகரிக்கும்" இைங்மக நிபுைத்துவ சங்கங்கள் அமமப்பு 
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11. சமுத்ேிரவியல் அமமப்பின் ஒத்துமழப்புடன் கூட்டம் - சீனர 

12. எேிர்கரை ஒத்துமழப்பு தநரர்தவ தூதுக்குழுமவ சந்ேிப்பு 

13. மூன்றரவது சமுத்ேிரவியல் அமமப்பின் ஒத்துமழப்புடன் கூட்டம் - சீனர 

14. எண்கைய் ஆய்வு கூட்டம்- கபற்தறரலிய வள அபிவிருத்ேி கசயைகம் கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு அேிகரர சமப - மன்னரர் 

வமளகுடர 

முகரமமத்துவ ேிட்டங்கள் - தேசிய மட்டம் 

 

தேசிய கடற்கமர மண்டைம் மற்றும் கமரதயரர வள அபிவிருத்ேி ேிட்டம் ேயரரித்ேல் 

1. முக்கியமரன வரழ்விடங்களில் 

எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி 

2. நீர் அபிவிருத்ேி 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

 

கபரது விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

1. ஆர் / சீவலி மத்ேிய கல்லூரியில் சுற்றுச்சூழல் மரசுபரடு சம்பந்ேமரன விரிவுமரகள், அறிவியல் ேினம் - 2012.02.29. 

கக.  ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

 

2. கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு அேிகரர சமப நடத்ேிய துல்லியமரன சுற்றுச்சூழல் கசரற்கபரழிவுகள் மூன்று முக்கிய பகுேிகளில் 

கரலி, மரத்ேமற, அம்பரந்தேரட்மட. 

கக.  ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர (கசப்டம்பர் - அக்தடரபர் 2012 ) 
  

3. கடதைரர அேிகரரிகள் "கடல் மரசுபரடு குறித்ே ேீங்கரன மனிே நடவடிக்மககள்” விரிவுமரகள் (டிசம்பர் 2012 தம) கடதைரர 

பரதுகரப்பு துமற- மிரிஸ்ஸ ஏற்பரடு கசய்ே பயிற்சி ேிட்டம். 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

4. கடதைரர பரதுகரப்பு துமற அேிகரரிகள் "உயிர்ப்பல்வமகமமயின் முக்கியத்துவம்" விரிவுமரகள் பயிற்சி 2012.06.07 ம் மிரிஸ்ஸ 

உள்ள கடதைரர துமற ஏற்பரடு பயிற்சி ேிட்டம். 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

5. கடதைரர அேிகரரிகள் "முருமகக் கற்களின் முக்கியத்துவம்" விரிவுமரகள் பயிற்சி 2012.06.07 ம் மிரிஸ்ஸ உள்ள கடதைரர துமற 

ஏற்பரடு பயிற்சி ேிட்டம். 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

6. கடதைரர அேிகரரிகள் "கடல் மரசுபரடு குறித்ே ேீங்கரன மனிே நடவடிக்மககள்" விரிவுமரகள் பயிற்சி 2012.06.07 ம் மிரிஸ்ஸ 

உள்ள கடதைரர துமற ஏற்பரடு பயிற்சி ேிட்டம். 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 
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இளங்கமை மரைவர்களுக்கரன ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்களுக்கரன மற்றும் மகத்கேரழிற் பயிற்சிக்கரன புற தமற்பரர்மவயரளர்களரக 

கடமமயரற்றுகின்றனர். 

1.அனுரரேபுரம் மரவட்டத்ேில் கேரிவுகசய்யப்பட்ட நீர் நிமைகளில் ேண்ைீர் ேர தவறுபரடுகள் கேரடர்பரன அரரய்ச்சி - இறுேி 

ஆண்டு படிக்கும் இளங்கமை மரைவி சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் இயற்மக வள முகரமமத்துவம் (சிறப்பு பட்டம்). 

கண்கரைிக்கப்பு: எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி, கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர 

2. ககரழும்பு துமறமுகத்ேில் வருமக கப்பல்கள் நிமைப்படுத்தும் நீரில் ேரவர பிளரந்ேன் விசரரமை - இறுேி ஆண்டு படிக்கும் 

இளங்கமை மரைவி சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் இயற்மக வள முகரமமத்துவம் (சிறப்பு பட்டம்). 

கண்கரைிக்கப்பு: கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி 

3. ககரழும்பு துமறமுகத்ேில் வருமக கப்பல்கள் நிமைப்படுத்தும் நீரில் விைங்கு பிளரந்ேன் விசரரமை - இறுேி ஆண்டு படிக்கும் 

இளங்கமை மரைவி சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் இயற்மக வள முகரமமத்துவம் (சிறப்பு பட்டம்). 

கண்கரைிக்கப்பு: கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி 

ஆய்வு மரைவர்களின் மகத்கேரழிற் பயிற்சிக்கரன புற கண்கரைிப்பரளரரக கேரழிற்படுேல்  

1. தபரரேமன பல்கமைக்கழகத்ேில் முதுகமை மரைவர் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் பிரிவிலிருந்து.  

2. ஸ்ரீ ெயவர்ேனபுர பல்கமைக்கழகத்ேில் முதுகமை மரைவர் நீரியல் வள முகரமமத்துவ துமறயிலிருந்து. 

3. ஸ்ரீ ெயவர்ேனபுர பல்கமைக்கழகத்ேில் இருந்து 02 மூன்றரம் ஆண்டு மரைவர்கள் நீரியல் வள முகரமமத்துவ சிறப்பு பட்டம் 

பயில்கின்றனர். 

 4. ேண்ைீர் அறிவியல் மற்றும் கேரழில்நுட்பம் கேரடர்பரக கனிம வள கேரழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பில் இறுேி ஆண்டு படிக்கும் 

மரைவி ஊவர கவல்ைஸ்ஸ பல்கமைக்கழகம் அறிவியல் கேரழில்நுட்ப துமற இருந்து 

 5.பங்களரதேச பல்கமைக்கழகத்ேில் இறுேி ஆண்டு படிக்கும் மரைவி 

உள்ளக அறிக்மககள் 

1. நரரர வளரகங்களின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்மக 

எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி, கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, சதுரங்கி விக்ரமரத்ன, என் டி கஹற்றிதக (ெனவரி 2012) 

2. பமுனுவிமை கரல்வரய், களனி மீன் இறப்பு சம்பவ உள்ளக அறிக்மக 

சதுரங்கி விக்ரமரத்ன (ெனவரி 2012) 

3. தபருவமள - வில்லுவ மீன் இறப்பு சம்பவ பற்றிய உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர (2012 கபப்ரவரி) 

4. இரத்மைரமனயில் உள்ள மீன் இறப்பு சம்பவ உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, என் டி கஹற்றிதக (2012 ஏப்ரல்) 

5.   பிய்ரர ஏரியில் மீன் இறப்பு சம்பவ உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, என் டி கஹற்றிதக, பி ஆர் சி கமன்டிஸ் (2012 தம) 

6. அறுகம் குளம் மீன் இறப்பு சம்பவ உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, என் டி கஹற்றிதக, பி பி எம் தஹன்டிகமை (ெூமை 2012) 

7. சில்லி எை - தபருவமள மீன் இறப்பு சம்பவம் பற்றிய உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர (அக்தடரபர் 2012) 

8. கந்ேளரய் நீர்த்தேக்க மீன் இறப்பு சம்பவம் பற்றி உள்ளக அறிக்மக 

கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர (அக்தடரபர் 2011) 

புற அறிக்மககள் 

1. மைல் ஆய்வு ேிட்டத்ேின் ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் தேர்வு - ெூமை 2012 

எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி, கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர, என் டி கஹற்றிதக (ஒரு பங்களிப்பரளரரக) 
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2. ஆகஸ்ட் 2012 – கப்பறதேரட்டம் பகுேியில் படகு நங்கூரமிடலுக்கரன முேல் நிமை மேிப்பீடு 

எஸ்.ஏ.எம் அஸ்மி/ ேமைவர்/ ESD, கக. ஏ. டபள்யு. ஷியரமளர வீரதசகர/ ப.உ/ESD, என் டி கஹற்றிதக/ ப.உ/ ESD. (ஒரு 

பங்களிப்பரளரரக) 

பயிற்சி கபற்றுக்ககரள்ளல் 

உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

1. OPRC மரநரடு,  OPRC, 1990 மற்றும் HNS பட்டமற, 2000   தேசிய தமரசம் கநறிமுமற, கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு அேிகரர 

சமப மற்றும் சர்வதேச கடல்சரர் அமமப்பு ஏற்பரடு கசய்ேது (2012 ெூன்)  

என் டி கஹற்றிதக 

2. இைங்மக அபிவிருத்ேிககரன நிர்வரக நிறுவனத்ேில் தபரழிவு அபரயம் குமறப்பு சரன்றிேழ் (அக்தடரபர் 2012) 

என் டி கஹற்றிதக 

3. RAS/7/024 பயிற்சி: ேட்பகவப்ப நிமை மரற்றத்ேின் விமளவுகமள மேிப்பிட அணு ஓரிடத்ேரன்களின் துமையுடன் நிமையரன 

கடல் சுற்றுச்சூழல் முகரமமத்துவம் (RCA), ககரழும்பு, இைங்மக (2012 நவம்பர்) தக.ஏ, டபல்யூ. எஸ் வீரதசகர 

4. கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு அேிகரர சமப (2012 நவம்பர்) நடத்ேிய கப்பல்துமற உயிரியல் அடிப்பமட கைக்ககடுப்பு 

பயிற்சி 

தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ் வீரதசகர 

 

ஆரரய்ச்சி கவளியீடுகள் 

சர்வதேச - 04 அப்ஸ்ட்ரரக்ட்ஸ் 

1. அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், என். டி கஹட்டிதக தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் 

அமரதுங்க ஏ,ஏ,டி, 2012 ,  ேண்ைீர் ேர ேற்தபரமேய நிமைமய கண்டறிய விமரவரன மேிப்பீடு கசய்யும் ஆய்வு, புத்ேளம் 

களப்பு,  இரரட்சே குளம், மற்றும் அக்குரை நீர்த்தேக்கம், நீரின் ேரம் மற்றும் மனிே சுகரேரரம் பற்றிய சர்வதேச கருத்ேரங்கு: 

வரவிருக்கும் சவரல்கமள, பட்டப்பின் படிப்புக்கரன விஞ்ஞரன நிறுவனம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம், இைங்மக , பக் 18  

2. அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், என். டி கஹட்டிதக தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் 

அமரதுங்க ஏ,ஏ,டி, 2012 அனுரரேபுரம் மரவட்டத்ேில் சிை தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட நீர் நிமைகளில் ேண்ைீர் ேர நிமைமம , நீர் 

ேரம் மற்றும் மனிே சர்வதேச மரநரடு நடவடிக்மககள் : வரவிருக்கும் சவரல்கள், பட்டப்பின் படிப்புக்கரன விஞ்ஞரன 

நிறுவனம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம் , இைங்மக , பக்.26 

3. வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ் அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், கஹட்டிதக என். டி, விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் அமரதுங்க ஏ, ஏ, டி, நீர்நிமை 

சுற்றுச்சூழல் நீர் ேரத்மே மேிப்பீடு கசய்வேன் மூைம் உண்மம மீன் இறக்கும் சம்பவங்கமள கண்டறிேல். நீரின் ேரம் மற்றும் 

மனிே சுகரேரர சர்வதேச ஆரரய்ச்சி கருத்ேரங்கு : பட்டப்பின் படிப்புக்கரன விஞ்ஞரன நிறுவனம், தபரரேமன 

பல்கமைக்கழகம் , இைங்மக, பக்.50 

4. ஆர். டி நிலூசர, தெ. எம். சி. தக ெயவர்ேன, எஸ். ஏ. எம் அஸ்மி மற்றும் தக.ஏ.டபல்யூ வீரதசகர (2012). அனுரரேபுரம் 

மரவட்டத்ேில் கேரிவு கசய்யப்பட்ட நீர் நிமைகளில் ேண்ைீர் ேர தவறுபரடுகள் மீது பூர்வரங்க ஆய்வு . வரவிருக்கும் 

சவரல்கள், சர்வதேச கருத்ேரங்கில் : பட்டப்பின் படிப்புக்கரன விஞ்ஞரன நிறுவனம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம் , 

இைங்மக. 
 

உள்ளூர் - 02 சரரரம்சங்கள் (அப்ஸ்ட்ரரக்ட்ஸ்) 

1. வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ் அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் அமரதுங்க ஏ,ஏ,டி,  வீரதசகர 2012 , 

தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட ேண்ைீர் கிைறுகளின்  நீர்த்ேரத்மே பரிதசரேித்ேல் – பேவிய,  வட மத்ேிய மரகரைம் , நரரர அறிவியல் 

அமர்வுகள், பக்.33 

2. கஹட்டிதக, தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ் அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் அமரதுங்க ஏ.ஏ.டி, 2012 , தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 

ேண்ைீர் கிைறுகளின்  நீர்த்ேரத்மே பரிதசரேித்ேல் – பேவிய,  வட மத்ேிய மரகரைம் , நரரர அறிவியல் அமர்வுகள், பக்.34. 

சர்வதேச - 02 முழு கட்டுமரகள் 

1. அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், விக்ரமரத்ன சி, மற்றும் அமரதுங்க ஏ. ஏ. டி, 2012, இைங்மகயில் சிை 

கபரருளரேரர முக்கத்துவமரன நீர் தேக்கங்களில் ேண்ைீரின் ேற்தபரேய ேரநிமைமய கண்டறிேல்,  நகர ஏரி கண்கரைிப்பு 

கேரடர்பரன சர்வதேச கருத்ேரங்கு, நடவடிக்மககள் மற்றும் முகரமமத்துவம், தகப் - நிகர இைங்மக, தவளரண்மம 

கபரறியியல் துமற, தவளரண்மம அறிவியல், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம், இைங்மக, பக்.135 -144 
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2. 2.  வீரதசகர தக. ஏ, டபல்யூ. எஸ், அஸ்மி எஸ்.ஏ.எம், கஹட்டிதக , என். டி, விக்ரமரத்ன சி, அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி, தஹன்டிகை 

பி.பி.எம் மற்றும் ரரெபக்ஸ, டபல்யூ, 2012,   நீர்ன் ேரத்ேின் கரரைமரக இைங்மகயில் மீன் இறத்ேலுக்கரன உண்மமயரன 

கரரைங்கமள மேிப்பீடு கசய்ேல். ஒரு சர்வதேச நகர்ப்புற ஏரி கண்கரைித்ேல் கருத்ேரங்கு, நடவடிக்மககள் மற்றும் 

முகரமமத்துவம், தகப் - நிகர இைங்மக, தவளரண்மம கபரறியியல் துமற, தவளரண்மம அறிவியல், தபரரேமன 

பல்கமைக்கழகம், இைங்மக, பக்144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 மீன்பிடித்ேல் கேரழில்நுட்ப பிரிவு 

பிரிவின் ேமைவர் : என்.பிB.பி.பி. புண்ைியதேவன் 

ஆழமரன கடலில் பயன்படுத்ேப்படும் சுற்றுச்சூழல் நட்புமடய ரிங் வமை (கந்ேன் முமற) ேயரரித்ேலும்,  குமறவரக 

பயன்படுத்ேப்படும் கரங்சிதட(Carangidae), பலிஸ்டிதட (Balistidae) வளங்களின் நிமையரன அறுவமைமய உறுேி 

கசய்ேல். 

கசயல்பரடுகள்: 

ரிங் வமையிலிருந்து அது பயன்படுத்ேப்படும் தூரத்ேிற்கமமய பிடிக்கப்படும் மீன்களின் வமக, தூரம், மற்றும் கசைவுகளின் 

ேரவுகள் படகு உரிமமயரளர்களிடம் கபறப்பட்டிருந்ேது. அத்துடன், நீண்ட வரிமசயில் பிடிக்கப்படும் கசவுள் வமையின் மூைம் 

மஞ்சள்  துடுப்பு சூமர மற்றும் ஸ்கிப்தெக் சூமர பற்றிய ேரவு தசகரிக்கப்பட்டன. ரிங் வமை தசரேமன கட்டமமப்புக்கு 

தேமவயரன வமைப் கபரருட்கள் வரங்கப்பட்டன. தசரேமன ரிங் வமை வடிவமமப்பு முடிக்கப்பட்டது. 
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கசயல்ேிறன் 

ேிட்ட நடவடிக்மககள் , முக்கிய மீன்பிடி துமறமுகங்களுக்கு கசன்று ரிங் வமை மீன்பிடி படகுகளில் இருந்து ேரவு 

தசகரிக்கப்பட்டன. அத்துடன் சூமர நீண்ட வரிமசயில் படகு மீன் பிடிகளும் மற்றும் கசவுள் வமை பிடிகள் தபரன்றன பேிவு 

கசய்யப்பட்டன. ஒரு மரேத்துக்குள் 10-15 கள வருமககள் நடந்ேது. தேமவயரன மீன்பிடி வமைகள் வரங்கப்பட்டன மற்றும் 

வமை வடிவமமப்பு கசய்யப்பட்டது. 

ேிட்டம் நிமை ேிட்டம்  ஒதுக்கீ

டு 
கபரறுப்பரனஅ

ேிகரரிகள்  
இருந்து (கரைம்) கபளேீக 

முன்தனற்றம் 
நிேி 

முன்தனற்ற

ம் 

புேிய மீன்பிடி 

உத்ேிகமள 

உருவரக்குேல் 

 
 
. 
 

ஆழமரன கடலில் 

பயன்படுத்ேப்படும் 

சுற்றுச்சூழல் நட்புமடய 

ரிங் வமை (கந்ேன் முமற) 

ேயரரித்ேலும்,  குமறவரக 

பயன்படுத்ேப்படும் 

கரங்சிதட,பலிஸ்டிதட 

வளங்களின் நிமையரன 

அறுவமடமய உறுேி 

கசய்ேல். 

ரூ. 0.6 

மில்லிய

ன் 

 
 
 

என்.பிB.பி.பி. 

புண்ைியதேவ

ன்  

2012 ெனவரி 

முேல் டிசம்பர் 

வமர 

 

டி 100% 

பி 95% 

 
 

டி 100% 

பி 156 % 

 
கபளேீக அமடவு:   
ஒட்டுகமரத்ே இைக்கு ஒட்டுகமரத்ே சரேமன 

ேிட்டம் 1 * ஒட்டுகமரத்ே இைக்கு 100 % 
 *  சரேமன             95 % 
நிேி இைக்கு: 
ேிட்டம் 1 * நிேி இைக்கு 100 % 
 *  சரேமன  156 % 
 

கவளியீடுகள்  

ஆரரய்ச்சி அறிக்மக:  

ஆழமரன கடலில் பயன்படுத்ேப்படும் சுற்றுச்சூழல் நட்புமடய ரிங் வமை (கந்ேன் முமற) ேயரரித்ேலும்,  குமறவரக 

பயன்படுத்ேப்படும் கரங்சிதட(Carangidae), பலிஸ்டிதட (Balistidae) வளங்களின் நிமையரன அறுவமடமய உறுேி 

கசய்ேல். சரரரம்சம் ஆரரய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அது 2012 ல் நரரர அமர்வுகளில் கவளியிடப்பட்டது.  

பயிற்சி / விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

மீன்பிடி பகுேியில் கடற்கறரழில் பரிதசரேகர்கள் மற்றும் மீனவர்களுடன் கூட்டங்கள் நடத்ேப்பட்டன.  

ேமடகள் 

கபரும்பரைரன கள வருமககள் வரகனங்கள் இல்ைரேேரல் ரத்து கசய்யப்பட்டன. 
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5.3 தேசிய நீரியக்கவியல் அலுவைகம் 

 
பிரிவு ேமைவர் : எம். ஏ. ஆரியவங்ச 

 
ஆண்டின் கண்தைரட்டம் 

தேசிய கடலியல் அலுவைகம் பிரேம தநரக்கம் இைங்மக ேண்ைீரில் பரதுகரப்பரன மற்றும் ேிறமமயரன வழிகசலுத்ேல் 

தசமவகமள வழங்க உள்ளது. மற்ற முக்கிய தசமவகளரக புேிய துல்லியமரன கடல் ேகவல் மற்றும் கடதைரர மண்டை 

முகரமமத்துவ தசமவ, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு மற்றும் கடலின் ஆழ அளவியலுக்குரிய ேரமவ வழங்குேல். கடல் 

வர்த்ேகம் மற்றும் பிற கடல் கசயற்பரடுகள் மூைம் துல்லியமரன வழங்குேல் மற்றும் தேேி அட்டவமை ேயரரித்ேல் மூைம் 

குறிப்பிடத்ேக்க கபரருளரேரர மற்றும் வைிக நன்மமகமள வழங்குகிறது . 

2012 ஆம் ஆண்டு பின்வரும் ஆய்வுகள் மற்றும் நடவடிக்மககள் தமற்ககரள்ளப்பட்டன 

1. ேிருதகரைமமை துமறமுகம் மரலுமி விளக்கப்படம் 

2. ேிருத்ேியமமக்கப்பட்ட அம்பரந்தேரட்மடயின் அணுகுமுமறகள், மரலுமி விளக்கப்படம் 

3. முன்கமரழியப்பட்ட கல்பிட்டி விளக்கப்படம் ேரவு தசகரிப்பு 

4. கடல் சரர் ேரவு உட்கட்டமமப்பு அமமத்ேல் 

5.  கருத்ேரய்வு சிறப்பு களப்பரிதசரேமன. 

6. நரரர ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டுக்கரக தமற்ககரள்ளப்படும் சிறப்பு கருத்ேரய்வு தவமை 
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 7. 12 வது வட இந்ேிய கபருங்கடல் சமுத்ேிரவியல் ஆமையத்ேினரல் ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டது. 

8. கடல் சரர் ேரவு உள்கட்டமமப்பு (MSDI) குறித்ே பயிற்சி பட்டமற 

தமற்ககரள்ளப்பட்ட நடவடிக்மககள் 

ேிட்டம் நிமை இை ேிட்டம் கபரறுப்பரன அலுவைர் கரைம் 

1 தேசிய மரலுமி 

அட்டவமை 

 

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
1.4 

ேரவு கபறல் - அம்பரந்தேரட்மட 

(புதுப்பிக்கிறது அம்பரந்தேரட்மட வமரபடம்) 

 

ேிருதகரைமமை துமறமுகம் ேரவு 

மகயகப்படுத்துேல்( ேிருதகரைமமை 

துமறமுகம் விளக்கப்படம் ) 

கல்பிட்டி ேரவு மகயகப்படுத்துேல் 

ேரவு கசயன்முமற மற்றும் தேசப்படங்கள் 

ஏ என் டீ கபதரரர 

எஸ் ஆர் சி றைவீர 

சி.தக. அமரசிங்க 
 
 
 
 

எஸ் டபல்யூ எஸ் வீரசிங்க 

மவ எம் ஆர் நிலூபர 

குமரரி 

ெனவ-

டிசம் 

 

2. கடல் சரர் ேரவு 

உள்கட்டமமப்பு MSDI 

அமமத்ேல் 

2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 

geonetwork  ேிறந்ே மூை கமன்கபரருமள 

பயன்படுத்ேி Proto வமக அமமப்மப 

உருவரக்குேல் 

ேரவு பின்னூட்டலுக்கரக ஒன்றிமனந்ே ேரமவ 

ககரடுத்ேல், 

ஆர் தக ஏ ஆரியர்ரத்ன 

 

டபல்யூ  ஏ ஏ பி 

விதெசுந்ேர 

ெனவ-

டிசம் 

 

3. சிறப்பு 

தகரரிக்மகக்கரக 

நடத்ேப்பட்ட கருத்ேரய்வு 
 

3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 

மரடில்ை , ேங்கரமையில் உள்ள ஆழ 

அளவியலுக்குரிய கருத்ேரய்வு 

 

 வரமழச்தசமனயில் உள்ள ஆழ 

அளவியலுக்குரிய கருத்ேரய்வு 

ஏ என் டீ கபதரரர 

எஸ் ஆர் சி றைவீர 

சி.தக. அமரசிங்க 
 

எஸ் டபல்யூ எஸ் வீரசிங்க  

மவ எம் ஆர் நிலூபர 

குமரரி 

ெனவ-

டிசம் 

 

4. 12 வது வட இந்ேிய 

கபருங்கடல் 

சமுத்ேிரவியல் 

ஆமையம் 

5.1 ஐக்கிய இரரச்சிய நீரியக்கவியல் அலுவைகம் 

உேவியுடன் 12 வது வட இந்ேிய கபருங்கடல் 

சமுத்ேிரவியல் ஆமையம் ஏற்பரடு 

கசய்யப்பட்டது  

ஏ என் டீ கபதரரர 

எஸ் ஆர் சி றைவீர 

ஓ வி பிதரமசந்த்ேிர 

மரர்ச் 

 

 

5. கடல் சரர் ேரவு 

உள்கட்டமமப்பு 

பட்டமற ( MSDI ) 
 

 MSDI சர்வதேச பட்டமற - IHO மற்றும் NIOHC 

பங்களிப்புடன் MSDI ேிட்டம் மூைம் 

நடத்ேப்பட்டது. 

ஆர் தக ஏ ஆரியர்ரத்ன 

டபல்யூ  ஏ ஏ பி 

விதெசுந்ேர 

மரர்ச் 

 

6. ஆரரய்ச்சி கப்பல் 

துவங்கப்பட்டது " 

SAMUDDRIKA "  

 ஆரரய்ச்சி கப்பல் ஹம்பரந்தேரட்மடயில் 

துவங்கப்பட்டது " SAMUDDRIKA " 

எம் ஏ ஆரியவங்ச 

ேமைவர் – தே.நீ.அ 

கநரவம்ப

ர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
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அம்பரந்தேரட்மட மரலுமி வமரபடம் 

 
 
 
 
 
 
 

அேிருதகரைமமை மரலுமி வமரபடம் 
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கசயல்ேிறன் 

ேிட்டம் 1.1 : அம்பரந்தேரட்மடமய புதுப்பித்ேல் அணுகுமுமறகள் 

அம்பரந்தேரட்மட வமரபடம் தமம்படுத்ேல் அணுகுமுமறகள் நிமறவு கபற்றுள்ளன. இது நரட்டின் solas (கடல் வரழ்க்மக 

பரதுகரப்பு)பினரல் அமுல்படுத்ேப்படுகிற்து. இது கப்பற்பமட வீரர்களின் பரதுகரப்பு ேகவல்கமள கசயல்படுத்ே ஒரு கட்டரய 

தேமவயரகும் . 

முன்தனற்றம் ( % )  உடல் : - 100  நிேி : - 100 

ேிட்டம் 1.2 : ேிருதகரைமமை துமறமுகத்ேின் ேரவு மகயகப்படுத்துேல் 

 மரலுமி விளக்கப்படம் சர்வதேச கடல் வழி இருந்து ேிருதகரைமமை துமறமுகம் தநரக்கி வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளது . அமனத்து 

ஆழ அளவியலுக்குரிய ேரவும் NHO ேரவு ேளத்துடன் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. கடல் விளக்கப்படம் சர்வதேச கடல்சரர் அமமப்பின் 

(solas)  தேமவ ஒன்று பூர்த்ேி ஆகிறது . 

முன்தனற்றம் ( % )  உடல் : - 100  நிேி : - 100 

ேிட்டம் 1.3 : ேரவு கசயன்முமற மற்றும் தேசப்படங்கள் 

 அம்பரந்தேரட்மட விளக்கப்படம் தமம்படுத்ேல் நிமறவு. ேிருதகரைமமை துமறமுகம் மரலுமி விளக்கப்படம் உற்பத்ேி சரர்ந்ே 

கரர்தடரக்ரரஃபிக்(Cartographic) தவமை 90 % முடிவமடந்துள்ளது. கல்பிட்டியின் ஆழ அளவியலுக்குரிய ேரவு 

நிமறவுகபற்றுள்ளது. 

முன்தனற்றம் ( % ) உடல் : - 90  நிேி : - 100 

ேிட்டம் 2.0 : கடல் சரர் ேரவு உள்கட்டமமப்பு MSDI அமமத்ேல் 

Geonetwork  ேிறந்ே மூை கமன்கபரருமள பயன்படுத்ேி Proto வமக அமமப்மப உருவரக்குேல் 

முன்தனற்றம் ( % ) உடல் : - 95% நிேி : - 100 

ேிட்டம் 3.0 : அரசு மற்றும் பிற நிறுவனங்களில் இருந்து சிறப்பு தகரரிக்மக நடத்ேப்பட்ட கருத்ேரய்வு 

மரடில்ை, ேங்கரமையிலுள்ள உள்ள ஆழ அளவியலுக்குரிய கருத்ேரய்வு 

ேிட்டம் 4.0 : 12 வட இந்ேிய கபருங்கடல் கடலியல் ஆமையம் (NIOHC) 

ஐக்கிய இரரச்சிய நீரியக்கவியல் அலுவைகம் உேவியுடன் 12 வது வட இந்ேிய கபருங்கடல் சமுத்ேிரவியல் ஆமைக்குழு மரர்ச் 

2012 இல் இைங்மகயில் நமடகபற ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டது. பேினரன்கு உறுப்பு நரடுகள் இந்ே நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்றனர் 

தமலும் சர்வதேச கடலியல் அமமப்பின் ேமைவர் மற்றும் பை சர்வதேச அமமப்புகளிடம் இருந்து பிரேிநிேிகள் இந்ே மரநரட்டில் 

கைந்து ககரண்டனர் . 

முன்தனற்றம் ( % ) உடல் : - 100  நிேி : - 100 

ேிட்டம் 5.0 : கடல் சரர் ேரவு உள்கட்டமமப்பு பட்டமற (MSDI) 

MSDI சர்வதேச பட்டமற - IHO and NIOHC பங்களிப்புடன் MSDI ேிட்டம் மூைம் நடத்ேப்பட ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டது நிச்சயமரக. 

இேற்கரன கரைம் 5 நரட்கள் ஆகும் அத்துடன் பத்து நரடுகளில் இருந்து பேிதனழு பங்தகற்பரளர்கள் இந்ே ேிட்டத்ேில் 

தசர்க்கப்பட்டனர். வள நபர்கள் CARIS கமன்கபரருள் நிறுவனத்ேின் மற்றும் Oceanwise நிறுவனத்ேின் அேிகரரிகள் ஆவர்.. 

முன்தனற்றம் ( % ) உடல் : - 100  நிேி : - 100 

ேிட்டம் 6.0 : ஆரரய்ச்சி கப்பல் துவங்கப்பட்டது " SAMUDDRIKA " 

இைங்மகயின் முேல் ஒருங்கிமைந்ே நீரியக்கவியல், கடலியல் மற்றும் கடற்கறரழில் ("SAMUDDRIKA") ஆரரய்ச்சி மற்றும் ஆய்வு 

கப்பல் மரகம்புர மஹிந்ே ரரெபக்ஷ துமறமுகத்ேில் 19 அக்தடரபர் 2012 அன்று தசமவயில் ஈடுபடுத்ேப்பட்டது. இது முழுமமயரக 

நவீன ஊடுருவல் , ேகவல் கேரடர்பு மற்றும் ஆய்வு உபகரைங்கள் ககரண்டது. இது 300 மில்லியன் ரூபர கசைவில் ேரய்வரனில்  

கட்டப்பட்டது . 
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இந்ே கப்பல் ஐந்து கப்பல் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏழு விஞ்ஞரனிகள் கசல்ைக்கூடியவரறு உள்ளது. இந்ே கப்பலில் முழு வறண்ட 

மற்றும் ஈரமரன இரண்டு ஆய்வகங்கள், ஆரரய்ச்சி நடவடிக்மககமள நடத்ேி கசல்ை ஒரு நல்ை தமமடமய வழங்கி 

ககரண்டிருக்கிறது. இது பை நரட்கள் கமரதயரரத்ேில் கசல்லும் ேிறன் மிக்கது . 

 கவளியீடுகள் / வமரபடங்கள் 

அ) அம்பரந்தேரட்மட துமறமுக ேிருத்ேியமமக்கப்பட்ட மரலுமி விளக்கப்படம் 

ஆ) ேிருதகரைமமை துமறமுகம் மரலுமி விளக்கப்படம் 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பயிற்சி / விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள்:  

அ) கடற்பமட அேிகரரிகள் மற்றும் கடதைரர உற்பத்ேிக்கரன கடலியல் அளவீட்டு விளக்கப்படம் சம்பந்ேமரன வழக்கமரன 

விழிப்புைர்வு ேிட்டங்கள்  

ஆ)  சபரகமுவ பல்கமைக்கழகத்ேில் பிரதயரக புவியியல் சம்பந்ேமரன இரண்டு இளநிமை மரனவர்கள்  இருந்ேனர். 3 மரே கரை 

பயிற்சி பட்டேரரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 இ) உள் ஆழ அளவியலுக்குரிய கருத்ேரய்வு பயிற்சி  ேிருதகரைமமை துமறமுகத்ேில் மவத்து சப்ரகமுவ பல்கமைக்கழகத்ேில் 

பிரதயரக புவியியல் சம்பந்ேமரன 100 இளநிமை மரனவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன..  

கவளிநரட்டு பயிற்சி  

இல்மை  

அல்ைரே கசயல்பரடுகள் / ஆதைரசமன அட்டவமைப்படுத்ேப்பட்ட  

 

ேிட்டம்  ஒப்பந்ே கேரமக 

கமரதயரர பரதுகரப்பு மற்றும் கமரதயரர வள முகரமமத்துவ ேிமைக்களம் மடில்ை, 

ேங்கரமை உள்ள ஆழ அளவியலுக்குரிய கருத்ேரய்வு. 
ரூ .1,237340.00 



35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 உள்நரட்டு நீர்வள மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்புப்பிரிவு 

பிரிவு ேமைவர் :  கைரநிேி வி பஹைவேரரரச்சி 

ஆண்டு கண்தைரட்டம் 

உள்நரட்டு நீர்வள மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்புப்பிரிவு (IARAD) முக்கியமரக இயற்மக வளங்கமள நிமையரன பயன்பரடு 

மூைம் உள்நரட்டு, உப்பு நீர் மற்றும் கடல் மீன்வளர்ப்பு கேரடர்பரன ஆரரய்ச்சியின் மமயமரக கசயற்பட்டு மீன்பிடி துமறயில் 

வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு கசய்கின்றது. 

2012 ஆம் ஆண்டு பின்வரும் முக்கிய பகுேிகளில் 11 ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் தமற்ககரள்ளப்பட்டு வந்ேன 

Pseudocolochirus violaceus தூண்டிய புைரிகள் (கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரி) மற்றும் Colochirus quadrangularis 

(இமடவிடரே கடல் கவள்ளரி) இைங்மகயில் முேல் முமறயரக கபற்றுக்ககரள்ளப்பட்டன.  கவற்றிகரமரக கடல் ஆப்பிள் 

கவள்ளரி இனப்கபருக்கம் 2011 இல் கசய்ேேன் பின்னர், குடம்பி வளர்ப்பு மற்றும் விரலிகளின் தசரேமன வளர்ப்புகளுக்கு சிறந்ே 

முமறயரக களப்பினுள் வளர்க்கும் முமற அமடயரளம் கரைப்பட்டது. இேிலிருந்து விளங்கிக்ககரள்வது என்னகவனில் (H. 

scabra ) கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரியரனது கரைம் சரேகமரன உப்புக்கைமவ உள்ள தவமளகளில் கவற்றிகரமரக P. monodon 

கரூம்புலி இறரலுடன் தசர்த்து வளர்க்கமுடியும். Pangasis suchie மற்றும் சிமறப்பிடித்து வளர்க்கும் Garra ceylonensis 
இனமரனது தூண்டிய இனப்கபருக்க தசரேமனகளில் கவற்றிகரமரன அைங்கரர மீன் துமறயின் ஆரரய்ச்சி முடிவுகமள 

அளித்ேது. இறரல்  வளர்ப்பு மூைமரன நீர்ப்பிரசிசிமன வளர்ந்து வரும் உப்பு கேரழில் முன்னைி மூைம் உரிய அேிகரரிகளுக்கு 

பரிந்துமரகமள வழங்க ஏதுவரக அமமந்ேது. 

சுமரர் 53 விப்ரிதயர இனங்கள் புலி இறரல் குளம் தேரண்டி வளர்ப்பு முமற இருந்து ேனிமமப்படித்ேப்பட்டது. கறரதகரகபமரல் 

அசிதடட் வளப்படுத்ேப்பட்ட மீன் உைவரனது குறிப்பிடத்ேக்க வளர்ச்சி அேிகரிப்மப கபரது கரப் மீன் இனத்ேில் கரட்டியது 

மற்றும் Aeromonas பரக்டீரியர எேிர்ப்பு முமறமயயும் கரட்டியது. எடுக்கப்படரே மீன்பிடி வளத்ேின் மூைம் பை முயற்சிகள் 

மூைம் மீன்கமள புரேம் ஆேரரமரக பயன்படுத்ேி ஒரு மீன் உருவரக்க தவமை நமடகபறுகிறது. என உள்நரட்டு நீர்நிமைகளில் 

சிறிய cyprinids கண்டுபிடிப்பு சம்பந்ேமரன ஒரு ஆரரய்ச்சி கேரடரப்பட்டு இேன் வளர்ச்சி வீேம் அேிகம் என முடிவி 

கபறப்பட்டுள்ளது (199.6%).. 

மீன் உைவு வளர்ச்சியரனது நீண்ட கரை முயற்சியினூடரக ஆறு மீன் உண்வுகள் உள்ளூர் பேரர்த்ேங்கமள பயன்படுத்ேி 

அைங்கரர மீன் உைவரக ேயரரிக்கப்பட்டுள்ளன. மீன் உைவு உற்பத்ேிக்கரன வைிக பயன்பரடு  2013 ல் பைப்படுத்ேப்படும். 

கேரிவு கசய்யப்பட்ட மீன் வளர்ப்பவர்கள் கரலி, மரத்ேமற மற்றும் அம்பரந்தேரட்மட மரவட்டங்களில் கேரிவுகசய்யப்பட்டு 

இனப்கபருக்க அறிவு மற்றும் தநரய் நிமைமமகள் மற்றும் கபரதுவரன தநரய்கள் சிகிச்மசகள் அமடயரளம் என்பன எத்ேி 
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மவக்கப்பட்டன. ஆரம்ப முகரமமத்துவ ேிட்டம் ககரரிய ஒத்துமழப்புடன் புத்ேளம் மற்றும் மன்னரர் மரவட்டங்களில் உள்ள 

மீன்வளர்ப்பரளர்களுக்கு உேவி கசய்ேது.  

சிப்பிகள் ஆரரய்ச்சி உகந்ே சூழ்நிமைகள் , உச்ச குடம்பிகள் வீழ்ச்சி பருவங்கள் மற்றும் சிறந்ே சூழல் நட்பு சண்மட 

தசகரிப்பரளர்கள் மூைம் எேிர்கரைத்ேில் சிப்பி கைரச்சரரம் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பச்மச விளக்கு கரட்டப்பட்டுள்ளது. ேிட்டத்ேின் படி 

புத்ேளம் மரவட்டத்ேில் ஒரு முன்மரேிரியரன அளவில் வமளப்பு முமற கேரடங்கப்பட்டது. நீர்ககரழும்பு வரவியில் grouper 

வளர்ப்பு ேிட்டம் முன்கனடுக்கப்பட்டு grouper குங்சுகள் எடுக்கப்பட்டன,  களப்பு நீர் பை இடங்களில் கரிம மரசு கரட்டியது 

(கபரஸ்தபற்றுக்கள்) இேற்கு ேனிப்படுத்ேல் இனமரக rotifers கரைப்பட்டது. இருபத்து மூன்று ( 23 ) சுருக்கங்களில் 

கவளியிடப்பட்டன மற்றும் நரன்கு ஆய்வு கட்டுமரகள் தமைேிக ஆய்வு பத்ேிரிமககளில் கவளியிடப்பட்டன மற்றும் விஞ்ஞரன 

கண்டுபிடிப்பு மரநரடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது . உற்பத்ேி பல்தவறு விசரரமைகள் மற்றும் ஆய்வுகள் பேிகனட்டு அறிக்மககள் 

உருவரக்கப்பட்டன. 

இை ேிட்டத்ேின் கபயர் ஒதுக்கீடு (மில்) கபரறுப்பரன அேிகரரி 

4.3 இனப்கபருக்கம் மற்றும் தமம்பரட்டு வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பங்கமள 

கடைட்மடகளுக்கு உருவரக்குேல் மற்றும்  கபரருத்ேமரன 

கவளிவளர்ப்பு ேிட்டங்கமள( scabra ) உருவரக்குேல்(கூறு).  

1.3 பி ஏ டி அெித் குமரர 

4.4 வைிக ரீேியரக முக்கிய நீர் ேரவரங்களின் தேர்வு பரவியும் / 

கவர்ச்சியரன அைங்கரர மீன்கள் மற்றும் இனப்கபருக்க முமற 

இனப்கபருக்க கேரழில்நுட்ப வளர்ச்சி 

2.85 டரக்டர் எச் என் பி கித்சிறி 

எஸ் எபரசிங்க,  

ரஆர் ஆர் ஏ ஆர் சிரந்ேர 

4.7.1 அளவுகள் மற்றும் ேரமரன இைங்மகயில் புலி இறரல் , குளத்ேில் 

வளர்ப்பு அமமப்புக்களில் கரைப்படும் விப்ரிதயர சமூகங்கள் ஆய்வு 

. 

0.68 பி பி எம் தஹன்டிகமை 

4.7.2 
 

முந்ேல் முேல் டச்சு கரல்வரய் கழிமுக அமமப்பில் நீர் தவளரண்மம 

தமைரண்மம மற்றும் நீர் சுழற்சி மற்றும் ேற்தபரமேய ேண்ைீர் 

பயன்படுத்ேலுல். 

0.64 எஸ் கூதர  

4.8 மரறுபட்ட அளவில் கறரதகரகபமரல் அசிதடட் வளப்படுத்ேப்பட்ட 

மீன் உைவரல்  கபரது கரப் மீன் இனத்ேில் கரட்டும் குறிப்பிடத்ேக்க 

வளர்ச்சி அேிகரிப்மப மற்றும் Aeromonas பரக்டீரியர எேிர்ப்பு 

முமறமய கண்டறிேல். 

0.46 டரக்டர் எம் ெி ஐ எஸ் பரரக்ரம 

 கபரருளரேரர சரத்ேியமரன அபிவிருத்ேி அைங்கரர மற்றும் உைவு 

மீன் இனங்களுக்கரன உைவு (4.8 மற்றும் 4.4 ேிட்டம்) 
 

  

எம் எட் எஸ் ஆரியரத்ன 

4.9 நீர்ககரழும்பு வரவியில் grouper  இன் சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்பு 

மற்றும் வளர்ச்சி 

0.35 எம் கம்பன்பிை 

4.10 கேற்கு அைங்கரர மீன் கேரழில் தநரய்கள் இனப்கபருக்க, வளர்ப்பு 

மற்றும் முகரமமத்துவ அபிவிருத்ேி 

0.69 டபல்யூ ரரெபக்ச 

4.11 சிறிய cyprinid சரர்ந்ே மீன் உைவுகமள பயன்படுத்ேி சீன மற்றும் 

இந்ேிய ககண்மடகள் என்ற Fingerling உற்பத்ேி கசய்ேல், 

0.36 டி ஏ அதுதகரரை 

4.17 வடக்கு மற்றும் வடதமல் மரகரைங்களில் நீர் தவளரண்மம 

அபிவிருத்ேி ேிட்டத்மே வடிவமமத்ேல் , இைங்மக ( KOICA ேிட்டம் , 

இைங்மக ) 

3.24 டரக்டர் எச் என் பி கித்சிறி 

கைரநிேி வி பஹைவேரரரச்சி பி 

ஏ டி அெித் குமரர 

 கமரத்ே ஒதுக்கீடு 4.64  

  

 

கசயல்ேிறன் 
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ேிட்டம் 4.3 : தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட கபரருளரேரர முக்கியத்துவம் வரய்ந்ே கடல் அைங்கரர மீன் இனங்கள் (கடல் குேிமர) மற்றும் 

கடல் கவள்ளரி இனங்களின் கேரழில்நுட்ப தமம்பரடு  

ேிட்டத்ேின் தநரக்கங்களரக இனப்கபருக்கம் மற்றும் தமம்பரட்டு வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பங்கமள கடைட்மடகளுக்கு 

உருவரக்குேல் மற்றும்  கபரருத்ேமரன கவளிவளர்ப்பு ேிட்டங்கமள( scabra ) உருவரக்குேல் (கூறு). கடல் குேிமர  தூண்டிய 

புைரியிடல் Pseudocolochirus violaceus ( கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரி ) மற்றும் Colochirus quadrangularis (இமடவிடரே கடல் கவள்ளரி 

) இனங்கள் இைங்மகயில் முேல் முமறயரக கபறப்பட்டன. 

சுமரர் 0.52 மற்றும் 0.09 மில்லியன் முட்மடகள் ஒவ்கவரரு இனப்கபருக்கத்ேின் தபரது P. violaceus உற்பத்ேி மற்றும் C. 

quadrangularis  ஐ சுற்றி 0.73 மில்லியன் முட்மடகள் இருந்ேது. கவப்ப தூண்டுேலினரல் H. scabra மற்றும் P. violaceus 

கவற்றிகரமரன முமறயில் இனப்கபருக்கம் கசய்ய இைகுவவரக இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டது. C. quadrangularis என்ற 

தபரக்குவரத்து மன அழுத்ேம் கரரைமரக புைரியிடல் கேரடக்கப்பட்டது.  

இந்ே இனங்கள் இளம் 5-8 மிமீ சரரசரி நீளம் அமடய இன்னும் இரண்டு மரேங்கள் பிடித்ேன. இளம் மண் பரத்ேி, களப்பில் கூடு 

கட்டல், மற்றும் கண்ைரடியிமழ கேரட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டன. களப்பில் கூடு கட்டி வளர்ப்பது இளம் குட்டிகமள 

வளர்ப்பேற்கு சிறந்ே முமற என கேரிகிறது. 11 + 4 சரரசரியரக எமட ககரண்ட H. scabra இளம்குட்டிகள் புத்ேளம் கடதைரியில் 

கட்டப்பட்ட ஒரு கூட்டுக்கு மரற்றப்பட்டது. 4 மரேங்களுக்கு ஒரு கரைத்ேில் சரரசரி வளர்ச்சி விகிேம் 1.7 கிரரம் எனவும் மற்றும் 4 

மரேங்களின் பிறகு 89 %  ஆக இருந்ேது. 

Holothuria scabra (sandfish) உடன் Penaeus monodon (tiger prawn) ஆகஸ்ட் 2012 ஏப்ரல் முேல் இைங்மக வடதமற்கு கடற்கமரயில் 

தசரேமன கசய்யப்பட்டது. அது தநர்மரறரகவும் Holothuria scabra (sandfish) உடன் Penaeus monodon (tiger prawn) இலிருந்து எந்ே 

எேிர்மமற வளர்ச்சிேரக்கத்மேயும் ேரவில்மை. மற்றும் வளர்ச்சி விகிேத்ேில் (நரளுக்கு/கிரரம்)  தவறுபரடுகள் கரைப்பட்டரலும் 

சரரசரியரக ேினமும் H. scabra இன் வளர்ச்சி விகிேம் 1.3 கிரரம் என கரைப்பட்டது. 4 மரேங்களில் அேி கூடிய நிமறயரக 232 

கிரரம் எமடமய ேந்ேது. ஆய்வு முடிவுகள் படி , உப்புச்கசறிவரனது Holothuria scabra (sandfish)  வளர்ச்சி மற்றும் உயிர்வரழ்வு 

வீேம் மீது கபரும் விமளமவ ககரண்டிருக்கிறது. Holothuria scabra (sandfish) 38 % வமர வளர்ந்ேது. Holothuria scabra (sandfish) 

உப்புச்கசறிமவ) 45 % வமர ேரங்கக் கூடியது என்றரலும் வளர்ச்சி மிகவும் கமதுவரக இருந்ேது (0.33 கிரரம் / நரள்) இந்ே நிமை 

ேரண்டியவுடன் (>45 %) அவற்றின் உடல்களில் பை அழுத்ே அறிகுறிகமள கரட்டியது, தமல் மற்றும் உள் உறுப்புக்கமள 

அழித்ேன. இந்ே ஆய்வு Holothuria scabra (sandfish) உடன் Penaeus monodon (கரும்புலி இறரல்) பல்லின வளர்ப்பு கசய்ய முடியும் 

என்பமே கரட்டுகிறது ஆனரல் அவர்கள் ஆண்டின் சரியரன தநரத்ேில் மகயிருப்பு கசய்ய தவண்டும் . 

இனப்கபருக்க மீன்கள்  மற்றும் ஹிப்தபரகரம்பஸ் Hippocampus kuda குடம்பி வளர்ப்பு (புள்ளி கரைப்படும் கடல் குேிமர) 

கல்பிட்டி பிரதேச ஆரரய்ச்சி நிமையத்ேில் தமற்ககரள்ளப்பட்டது. 

இமவ இட்ட கடல் குேிமரகளின் எண்ைிக்மக 18-106 ஆகும். குடம்பிகளின் ஆரம்ப சரரசரி நீளம் 8 - 11 மிமீ ஆகும், ஒரு சதுர 

மீற்றருக்கு 6 – 10 குடம்பிகள் மகயிருப்பு கசய்யப்பட்டன. இவற்றுக்கு உைவரக கறரட்டிபர் rotifer ( 1500 - 3500 கசல்கள் / 

லிட்டர் ) மற்றும் கசறிவூட்டப்பட்ட ஆர்த்ேீமியர வழங்கப்பட்டன. உயிர்வரழும் விகிேம் 14 நரட்களுக்கு பிறகு 89.5 % ஆக 

இருந்ேது. 

முன்தனற்றம்:    நிேி  100 % உடல் 100% 

 

கட்டுப்பரடுகள் : 

ேீவிர வரனிமை விமே உற்பத்ேி அத்துடன் குடம்பி வளர்ப்பு பைிமய தமரசமரக பரேிக்கும். ஆகஸ்ட் முேல் அக்தடரபர் 

வமரயிைரன நீண்ட வறட்சி கரைத்ேில் முற்றிலும் இறரல் வளர்க்கும் குட்மடகளில் தமற்ககரள்ளப்பட்ட வளர்ப்புக்கமள முற்றரக 

அழித்ேது. டிசம்பர் நடுப்பகுேியில் உயர் மமழயரல் 18 கடல் ஆப்பிள் இனப்கபருக்க மீன்கமள அழித்ேது மற்றும் களப்புகளில் 

வளர்க்கப்பட்ட இளம் கடைட்மடகமளயும் அழித்ேன. இமவ எளிமமயரனமவ மற்றும் புேிேரக கடைட்மட குஞ்சுகள் 

வளர்க்கப்பட்டு தசேப்படுத்தும். இனப்கபருக்க கடைட்மட ேரய்கமளயும், குட்டிகமளயும் பரத்ேிேது. கல்பிட்டி பகுேியில் 

கேரடர்ச்சியரன மின் கவட்டு நமடமுமற கூட கநரவம்பர் மரேத்ேில் தமரசமரக குடம்பி வளர்ப்பு கசயல்முமறமய பரேித்ேது. 

அருட்டப்பட்ட 24  இனப்கபருக்க கடைட்மட ேரய்கமளயும் ஏப்ரல் 2012 ல் குஞ்சுப்கபரரிப்பக வளரகத்ேில் இருந்து 

ேிருடப்பட்டன. இதுவும் இந்ே ேிட்ட கரைத்ேில் எேிர்ககரண்ட மற்கறரரு முக்கிய கட்டுப்பரடரக இருந்ேது . 

4.4 ேிட்டம்: வைிக ரீேியரக முக்கிய நீர் ேரவரங்கள் இரட்டிப்பரக்கலும் உள்நட்டு/கவளிநரட்டு கவர்ச்சியரன அைங்கரர 

மீன்களின் இனப்கபருக்க முமற மற்றும் இனப்கபருக்க கேரழில்நுட்ப வளர்ச்சி  

ேிட்டத்ேின் தநரக்கங்கள் உள்நட்டு/கவளிநரட்டு கவர்ச்சியரன அைங்கரர மீன்களின் இனப்கபருக்க முமற மற்றும் இனப்கபருக்க 

கேரழில்நுட்ப வளர்ச்சி கசய்ேல். புேிய இமழய வள்ர்ப்பு தசரேமன கூடத்மே உருவரகைரகும். மற்றும் ேற்தபரதுள்ள கேரட்டிமய 



38 
 

சீரமமப்பு கசய்து ககரள்ளப்படும். சிமறப்பிடித்து வளர்த்ேல் கேரழில்நுட்பம் மூைம் மீன் இனங்களரன Garra ceylonensis மற்றும் 

அதசரகர பரர்ப் மற்றும் கவர்ச்சியரன அைங்கரர மீன்களரன Pangasis suchie தசரேமனகள் கவற்றிகரமரக இருந்ேன. 

கபரருளரேரர முக்கியத்துவம் வரய்ந்ே மீன்களில் பரிதசரேமனகள் சிை அச்சுருத்ேலுக்குள்ளரன, கவர்ச்சியரன இனங்கள் மீது 

நடத்ேப்பட்டன. கேரட்டிமய ேயரர் கசய்ேல் மற்றும் மீன் குஞ்சுகபரரிப்பக உட்கட்டமமப்பு வசேி தமம்பரடு கசய்யப்பட்டது. 

நீர்வரழ் ேரவர இமழய வளர்ப்பு ஆய்வகம் நிறுவப்பட்டது மற்றும் உள்ளக நீர்வரழ் ேரவர வீடு ஒன்று இடித்து அழிக்கப்பட 

இருந்ே பமழய கட்டிடத்ேிமன பயன்படுத்ேி கட்டப்பட்டது. 

   

இத்ேிட்டத்ேின் முக்கிய விமளவரக சிமறப்பிடித்து வளர்த்ேல் கேரழில்நுட்பம் மூைம் மீன் இனங்களரன Garra ceylonensis  மற்றும் 

Pangasis suchie தசரேமனகள் கவற்றிகரமரக இருந்ேன. 

வீடு சீரமமப்பு பைி கரரைமரக ேரமேத்ேின் மற்றும் குட்மடகளின் தபரேிய எண்ைிக்மக இன்மம கரரைமரக வளர்ப்பு மற்றும் 

மீன் தமலும் விரிவரன இனப்கபருக்க ஆரரய்ச்சிகள் தமற்ககரள்ளப்பட முடியவில்மை. 

முன்தனற்றம்:  நிேி 100 %  உடல் 100% 

கட்டுப்பரடுகள் : 

வீடு சீரமமப்பு பைி கரரைமரக ேரமேத்ேின் மற்றும் குட்மடகளின் தபரேிய எண்ைிக்மக இன்மம கரரைமரக வளர்ப்பு மற்றும் 

மீன் தமலும் விரிவரன இனப்கபருக்க ஆரரய்ச்சிகள் தமற்ககரள்ளப்பட முடியவில்மை 

ேிட்டம் 4.7.1: முந்ேல் டச்சு கரல்வரய் கழிமுகங்களின் அமமப்புக்கு ேற்தபரமேய ேண்ைீர் பயன்படுத்ேமை கபரறுத்து நீரியல் 

தமைரண்மம மற்றும் நீர் சுழற்சி கசய்யப்படுகிறது.. 

முந்ேல் - டச்சு கரல்வரய் கழிமுகங்களின் அமமப்புக்களீன் நீர் ேர கண்கரைிப்பரனது இறரல் மற்றும் பிற கேரழிற்சரமைகள் 

அமமந்துள்ளது பகுேிகள் மற்றும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட ேளங்களில் ஆய்வு நடத்ேப்பட்டன . மரேரந்ேிர அடிப்பமடயில் ஒவ்கவரரு 

கேரழிற்சரமையினரலும் பயன்படுத்ேப்படும் நீரின் அளவு மற்றும் அவற்றின் வளர்ச்சி என்பன கண்கரைிக்கப்பட்டு ேரவு 

தசகரிப்பும் நடத்ேப்பட்டது அத்துடன் நீர் தமைரண்மம குறித்ே தநரய் அறிகுறிகளும் கவனிப்பு கசய்யப்பட்டது. நீர் உப்பு கசறிவு 

மரற்றங்கள் (slatterns) சிைதறன்ஸ் கரரைமரக சூழல் மரற்றங்களுக்கரன கழிவு பிட்தடர்ன்கள் கவளியிடப்பட்டது. 

உவர்த்ேன்மமயரனது வறட்சியரன கரைப்பகுேிகளில் கழிமுகங்களில் உயர்வரக கரைப்படுகிறது. ஆனரல் உப்பு கசறிவரனது 

ஆண்டு கபரும்பரைரன பகுேிகளில் பிட்தடர்ன் (bittern) களின் தபரது அேிகமரக கரைப்பட்டன. வளர்ச்சி பிரச்சிமனகள் 

மற்றும் தநரய் ேரக்குேல், முேல் அமர ஆண்டு கரைத்ேில்பேிவு கசய்யப்பட்டன. (slatterns) சிைதறன்ஸ் பகுேிகளில் வளர்க்கப்பட்ட 

இறரல் மற்ற பகுேிகளில் இருந்ே வளர்ச்சி பிரச்சிமனகமள விட அேிகமரக இருந்ேது. ஆண்டின் பிற்பரேியில் வளர்ப்பரனது 

வறட்சி கரரைமரக நீர்நிமைகளின் உயர் உப்பு பிரச்சிமனயரல் நிறுத்ேி மவக்கப்பட்டது. வளர்ப்பு முமற கேரடர்ந்த்தும் 

இடம்கபறும் பகுேிகளில், எந்ே தநரய் நிமைமமகளும் ஏற்பட வில்மை மரறரக வளர்ச்சி மந்ேம் , இறரல் உடல் மற்றும் குமறந்ே 

உைவு ஊட்டம், இறரலின் உடலில் ஒளிர்வு கண்கரைிப்பு தபரன்ரன கரைப்பட்டன. அல்கர ககரத்துக்கள் சிை பகுேிகளில் 

கரைப்பட்டன. புதரரபயரடிக்குகள் பயன்படுத்ேிய பின்னர் சிை பண்மைகளில் உயர்வரன இறப்புக்கள் இடம்கபற்றன. 

அதமரனியர அளவு இவற்றில் அேிகமரக இருந்ேது ஆனரல் தவறு எந்ே கரரைம் அமடயரளம் கரைப்படவில்மை. ேிட்டத்ேின் 

நடவடிக்மககள் நிேி பிரச்சிமன கரரைமரக அக்தடரபர் மரேம் முடிக்கு ககரண்டுவரப்பட்டன. ஆய்வு பகுப்பரய்வு மட்டுதம 

கேரடர்ந்ேிருந்ேது. 

தமலும் இரசரயன கபரருட்கள் மற்றும் புதரரபயரடிக்குகள் பயன்பரடு பரிந்துமரக்கப்பட்டு கண்கரனிக்கப்படுகிறது. 

கழிமுகங்களில் தநரடியரக பிட்தடர்ன் கவளியீடு நிறுத்ேப்பட தவண்டும் மற்றும் அமே தவறு சிை தநரக்கத்ேிற்கரக பயன்படுத்ேி 

ககரள்ள முடியும். 

முன்தனற்றம்:  100%   அமடந்ே இைக்கு 75 %   

கட்டுப்பரடுகள் : 
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இத்ேிட்டமரனது நிேி இன்மமயரலும்   தேமவயரன உபகரைங்கள் இல்ைரேேரலும் ஆண்டின் பிற்பகுேியில் பரேிக்கப்பட்டது. 

ேிட்டம் 4.7.2 : இைங்மகயில் புலி இறரல் , குளத்ேில் வளர்ப்பு அமமப்பு கரைப்படும் விப்ரிதயர சமூகங்கள் அளவு மற்றும் ேரம் 

பற்றிய ஆய்வு . 

மரேிரி மற்றும் ேரவு தசகரிப்பரனது சிைரபம், புத்ேளம் பகுேியில் இறரல் பண்மைகளில் நடத்ேப்பட்டது. நுண்ணுயிரியல் 

பகுப்பரய்வு தசகரிக்கப்பட்ட மரேிரிகளுக்கு நடத்ேப்பட்டது. PCR நுட்பங்கமள பயன்படுத்ேி இனங்கள் உறுேிப்படுத்ேப்பட்டன. 

தநரய் இனங்களுக்கு நுண்ணுயிர்ககரல்லி ஆண்டிபயரடிக் உைர்ேிறன் தசரேமன தமற்ககரள்ளப்ப்ட்டன. தேமவப்படும் தபரது 

குளத்ேில் ேண்ைீர் ேண்ைீர் ேரம் ஆரரயப்பட்டது. 

 

கிட்டத்ேட்ட 90 மரேிரிகள் ( நீர் மற்றும் தநரயுற்ற இறரல்கள் ) ஆய்வு கரைத்ேில் தசகரிக்கப்பட்டன. 

சுமரர் 53 விப்ரிதயர இனங்கள் தசகரிக்கப்பட்ட மரேிரியிலிருந்து ேனிமமப்படுத்ேப்பட்டன. உப்புத்ேன்மம அேிகரிக்க அேிகரிக்க 

விப்ரிதயர எண்ைிக்மககள் அேிகரித்து ககரண்டிருந்ேது. வட்டவரன மற்றும் புத்ேளம் மரவட்டத்ேின் புளிச்சன்குளம் பகுேியில் 

உயர் உப்புத்ேன்மமயுடன் ெூன் மரேத்ேில் இறரல் குளங்களில் கவளிச்ச தநரய் கரைப்பட்டது. 

V.parahaemolyticus ஆனது ஆய்வு கசய்யப்பட்ட இறரல் வளர்ப்பு ேடரகத்ேில் கபரதுவரக கரைப்படும் விப்ரிதயர இனமரகும். 

(ஆண்டிபயரடிக்) நுண்ணுயிர் ககரல்லி மேிப்பீட்டு மூைம் அமனத்து விப்ரிதயர ேனிப்பரடுகளில் தசரேமன கசய்ே தபரது 

அமனத்து நுண்ணுயிர்ககரல்லிகளுக்கும் எேிர்ப்பிமன கரட்டியது. முந்மேய ஆய்வுகளில் விமளவுகளிலிருந்து ஒப்பிட்டு பரர்க்கும் 

தபரது இறரல் பண்மைகள் நுண்ணுயிர் ககரல்லி ேடுப்பு பரக்டீரியரக்களின் பிரேரன இடமரக கரட்டியது . 

முன்தனற்றம் ( % ) : உடல் : 98%  நிேி : 100% 

கட்டுப்பரடுகள் : 

இரசரயனபேரர்த்ேம் வரங்கும் ேரமேம். 

ேிட்டம் 4.8 :. மரறுபட்ட அளவில் கறரதகரகபமரல் அசிதடட் வளப்படுத்ேப்பட்ட மீன் உைவரல் கபரது கரப் மீன் இனத்ேில் 

கரட்டும் குறிப்பிடத்ேக்க வளர்ச்சி அேிகரிப்மப மற்றும் Aeromonas பரக்டீரியர எேிர்ப்பு முமறமய கண்டறிேல். 

ேிட்டத்ேின் முக்கிய தநரக்கம் தநரய் எேிர்ப்பு ககரண்ட கபரதுவரன ககண்மட மீன் விவசரயிகளுக்கு நல்ை ேரமரன மீன் 

உைமவ  அறிமுகப்படுத்ேைரகும். மீன் உைவுகள் ேயரரிக்கப்பட்டு தசரேமன ஊடகமும் கசறிவூட்டப்பட்டது. நரன்கு மீன் 

உைவு தசரேமனகளும் அச்தசரேமனயில் மூன்று இரட்டிப்புக்கமளயும் ககரண்டது. ஒவ்கவரரு நடத்ேப்பட்டன. Aeromonas 

hydrophila பரக்டீரியரவரனது பிரித்கேடுக்கப்பட்டது. ெூன் தசரேமனயின் முடிவில், தசரேமன மீன்கள் தநரயுண்டரக்கும் 

பரக்டீரியரவின் ேரக்கத்துக்கு உட்படுத்ேப்பட்டு நிர்ப்பீடை பரதுகரப்பு தசரேமனகள் தமற்ககரள்ளப்பட்டன . 

பரிதசரேமன முடிவுகமள கறரதகரகபமரல் அசிதடட் வளப்படுத்ேப்பட்ட மீன் உைவரனது கறரதகரகபமரல் அசிதடட் 

வளப்படுத்ேப்படரே மீன் உைமவ விட  மீன் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பயனுள்ளேரக உள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தமலும் 

வளப்படுத்ேப்பட்ட மீன் உைவரனது மீன்களுக்கு வரும் Aeromonas பரக்டீரியர தநரய்களுக்கு எேிர்ப்பு இருக்கின்றன என 

கரட்டியது. 4 மி.கி கறரதகரகபமரல் அசிதடட் வளப்படுத்ேப்பட்ட மீன் உைவரனது 2 மி.கி அளமவ விட சிறந்ே முடிமவ 

கரட்டியது. 

முன்தனற்றம் ( % ) உடல் - 98%    நிேி : 101 

கட்டுப்பரடுகள் : 

சரியரன அளவு மீன் குஞ்சுகளின் வரங்கும் வமர வளர்ச்சி / மீன் உைவு விசரரமை தசரேமனகள் ேள்ளி மவக்கப்பட்டன. 

ேிட்டம் 4.8 மற்றும் 4.4 : கபரருளரேரர சரத்ேியமரன அைங்கரர மற்றும் உைவு மீன் இனங்களுக்கரன. மீன் உைமவ 

உருவரக்குேல். 

ஆறு அைங்கரர மீன் உைவுகள் பரிதசரேமனக்கரக உள்ளூர் கபரருட்கமள பயன்படுத்ேி ேயரரிக்கப்பட்டன. இறக்குமேி மீன் 

உைவுகள் தசரயர அவமரமய புரேம் வளமரக பயன்படுத்ேப்படுகிறது. 

 

1.  நரரர ேமைமம அலுவைகத்ேின் அைங்கரர பிரிவில் இளம் குஞ்சுகளுக்கு (2 மீன் உைவுகள்) தசரேமன கசய்யப்பட்டன. 

2. தமரலி அமடகரக்கும் மீன் இனங்களுக்கு (2 மீன் உைவுகள்) – கரக்கமவ பிரரந்ேிய ஆரரய்ச்சி நிமையத்ேில் அைங்கரர மீன் 

வளர்ப்பு மற்றும் புைரியிடல் தசரேமன பகுேியில் ஆரரயப்பட்டன. 
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3. தகரய் மீன் (2 மீன் உைவுகள்) - நரரர ேமைமம அலுவைகத்ேின் அைங்கரர பிரிவில் தசரேமன கசய்யப்பட்டன. 

4. மூன்று மீன் உைவுகள் பின்வரும் பேரர்த்ேங்கமள பயன்படுத்ேி ேயரரிக்கப்பட்டன.  

அ. இறரல் ஓடுகள் புரே வளமரக பயன்படுத்ேப்பட்டன. 

ஆ. இறக்குமேி கசய்யப்பட்ட கருவரட்டுத்தூள் மீன் உைவுடன் தசர்க்கப்பட்டன. 

இ. தசரயர உைவு கைந்து இந்ே மீன் உைவு  ேங்க மீன் (Gold Fish) உடன் தசரேமன கசய்யப்பட்டன. 

  
 

5. முன்னர் ேயரரிக்கப்பட்ட மீன் உைவரனது (2011 ல் ஃமபட்டர் மீன்களுக்கரக) 4 கவளி வளர்ப்பரளர்களிடம் தசரேமன 

கசய்யப்பட்டன. இளம் மீன் குஞ்சுகளுக்கு  கபரருத்ேமரன துகள் அளவு கபற முடியரமமயரனது பரரிய பிரச்சிமனயரக 

இருந்த்ேது. நரன்கு துகள் (எண் 0 , 1 , 2 & 3 ) ஃமபட்டர் மீன் உைவுகள் கடந்ே ஆண்டு தசரேமன மூைம் பிரிக்கப்பட்டு 

விவசரயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது . 

மீன் இனங்கள் இந்ே உைவுகள் பரவித்ேேன் மூைம் கைிசமரன வளர்ச்சி வீத்ேத்மே கரட்டியது. 

ேங்க மீன் வளர்ச்சியில் ேயரரிக்கப்பட்ட மீன் உைவரனது சந்மேயில் உள்ள உைமவ விட கைிசமரக தவறுபரமட 

கரட்டவில்மை. 

2. ேயரரிக்கப்பட்ட மீன் உைவரனது பிரகரசமரன வர்ைமரகும். இேன்படி வீைரகிய இறரல் ஓடுகமள தசர்த்து உைவு ேயரிக்க 

பயன்படுத்துவது சற்று சிறந்த்ேது. 

முன்தனற்றம்: உடல் - 98% நிேி : 101 

கட்டுப்பரடுகள் 

மீன் உைவு பகுப்பரய்வு மற்றும் கசவ்மவயரன நிறுமவ ேரரசுகள் இல்ைரமம தபரன்றன முக்கிய கட்டுப்பரடுகளரகும். 

ேிட்டம் 4.9 : நீர்ககரழும்பு ஏரியின் சுற்றுச்சூழல் கண்கரைிப்பு மற்றும் குறூப்பர் இன வளர்ப்பும். 

பகுேி 1 

விைங்கு பிளரங்டன்களின் கூட்டமமப்பு, வளப்கபருக்கம் மற்றும் விநிதயரகம் தபரன்றன அவற்றின் கபளேீக இரசரயன 

அளவுகளுடன் ஆரரயப்பட்டன. இேற்கரக ஆறு மரேிரி ேளங்கள் (மடபுக்க, ேன்டுகம் ஓயர, ஹரமில்டன் கரல்வரய், 

ேங்கள்பிட்டிய, முன்னக்கரய மற்றும் பன வீேிய) என்பன பயன்படுத்ேப்பட்டன. இப் பிரதேசங்களில் ெனவரி முேல் அக்தடரபர் 

2012 இமடகவளியில் பல்தவறு மரசுக்களின் உள்ளீடுக்மள பிரேிநிேித்துவம் கசய்யும் இடங்களரகும். கரரட்டிபர் தபரன்ற 

இனங்களும், அேிக சத்துக்கள் ககரண்ட குறிப்பரக கபரஸ்தபற்று கசறிவு மற்றும் மரசுக்கள் ஒப்பீட்டளவில் அேிகமரக 

கழிமுகப்பகுேியில் கரட்டியது. இந்ே விைங்கு பிளரங்டன்களின் பரம்பல் வடிவங்கள் கபரும்பரலும் சுற்றுச்சூழல் கரரைிகளின் 

ேரக்கம் என்று கேளிவகிறது. அதேதபரல் இேன் வழங்கல்கள் கவளிப்பமடயரக மனிே நடவடிக்மககள் மற்றும் நீரியக்க 

கசயல்முமறகள் என்பனவும் ேரக்கம் கசலுத்துகின்றன.  
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பகுேி 2 

க்\ரூப்பர் இன அைங்கரர மீன் வளர்ப்பரனது முற்றிலும் இயற்மகயரன  சூழலிலிருந்து பிடிக்கப்படும் குஞ்சுகளின்  மூைதம இருப்பு 

கசய்யப்படுகிரது. இது ஆசியர மற்றும் பசிபிக் பகுேியில் பரவைரக உள்ளது. இந்ே உத்தேச ேிட்டம் நீர்ககரழும்பு களப்மப 

சுற்றியுள்ள  மக்களின் வரழ்வரேரரத்மே அேிகரிக்கும் தனரக்கில் குரூப்பர் வளர்ப்பு முமற அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. ேிட்டத்ேின் 

தநரக்கங்கள் உைவு பரதுகரப்மப அேிகரிக்க மற்றும் கடதைரர சமூகங்கள் வறுமம ஒழிப்புக்கரக உருவரக்கப்பட்ட துமை 

வருமரனமரகவும் இருந்து வருவதுடன் இவர்கள் கபரிதும் பயனமடவரர்கள் மற்றும் நிமையரன தமைரண்மம மற்றும் நீர்வரழ் 

வளங்களிஜ்ன் உச்ச பயமன அமடயக்கூடியேரக அமமக்கைரம். கடந்ே பரிதசரேமன மரேிரி தசகரிப்பு தேேியின் படி இறுேியரக 

பிடிக்கப்பட்ட மீனின் சரரசரி எமட மற்றும் மீன் நீளம் தபரன்றன , 905 ± 343 கிரரம் மற்றும் 38,77 ± 5.51 கச.மீ., 302 ± 215 கிரரம் 

29.5 ± 5.7 கசமீ மற்றும் 421,39 ± 153.49 கிரரம் , 31,11 ± 3.18 கசமீ என ேீர்மரனிக்கப்பட்டது முமறதய பிட்டிபரன, பஸ்ஸியரவத்மே 

மற்றும் கட்டுநரயக்க தபரன்ற இடங்களிைரகும். ேற்தபரமேய ஆய்வில் உயர்ந்ே ேினசரி எமடமயக் ககரண்ட முடிவுகள் 

ப்பிட்டிபரமனயிலும் ஒரு நரமளக்கு 2.57 கிரரம்  கட்டுநரயக்கவில் உள்ள மீன்க்ள் 1.16 கிரரம்/நரள்  மற்றும் பஸியவத்மேயில் 

உள்ள மீன்கள் 0.8கிரரம்/நரள் என  பேிவு கசய்யப்பட்டன . கட்டுநரயக்க பகுேியில் குமறந்ே உப்புத்ேன்மம எேிர்மமறயரக  

க்ரூப்பர் வளர்ப்பு ேிட்டத்மே பரேித்ேது. எனினும் பிட்டிபரன பகுேியின் கபளேீக இரசரயன பண்புகள் நீர்ககரழும்பு வரவியில் 

கடதைரர மீன்வளர்ப்புக்கு உகந்ேேரக இருக்கின்றன. எனதவ அேிக ேண்ைீர் சுழற்சியரனது ேினசரி எமட அேிகரிப்புக்கு 

கரரைமரக இருக்கின்றது. 

முன்தனற்றம் ( % ) :  உடல் : 100%  நிேி : 100% 

   

 

ேிட்டம் 4.10 : சமூகத்ேின் பங்களிப்புடன் கேன் மரகரைத்ேில் அைங்கரர மீன் தநரய்த்ேடுப்பு, இனப்கபருக்க ,  வளர்ச்சி மற்றும் 

தமைரண்மம அபிவிருத்ேி ேிட்டம 

இேன் தநரக்கம் கேற்கு பகுேியில் உள்ள ஏமழ மக்களுக்கு வருமரன ஆேரரங்கள் அேிகரிக்க இனப்கபருக்க முமற சம்பந்ேமரன 

அறிவு மற்றும் தநரய் நிமைமமகள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு மீன்களின் கபரதுவரன தநரய்கள் சிகிச்மசகள், 

அமடயரளப்படுத்ேல், அவற்றிமன தமம்படுத்துவேரகும். இேன் தநரக்கத்ேிமன நிமறதவற்ற சிை மீன் இனங்கள் வளர்ப்பவர்கள் 

கரலி , மரத்ேமற, அம்பரந்தேரட்மட ஆகிய மூன்று மரவட்டங்களில் இதுந்து கேரிவுகசய்யப்பட்டனர் , மற்றும் அவர்களின் 

ேடரகங்களில் உள்ள நீரின் ேரம் மற்றும் தநரயகைன்பன மரேரந்ே அடிப்பமடயில் கண்கரைிக்கப்பட்டன. விவசரயிகள் 

அமடயரளம்  கரைப்பட்ட தநரய்களுக்கு சிகிச்மச அளிக்கப்படல் சம்பந்ேமரக அறிவுறுத்ேப்பட்டனர். ஆய்வின் படி 50 க்கும் 

தமற்பட்ட விவசரயிகள் இப்பகுேியில் அைங்கரர மீன் உற்பத்ேித் துமறயில் ஈடுபட்டுள்ள என்று கண்டறியப்பட்டது. அவர்கள் 

கவளிதய இருந்து மீன் தசகரிக்கும் பைியில் ஈடுபடுகின்றனர்.  மிகவும் குமறவரன 25 விவசரயிகள் மட்டுதம இனப்கபருக்கம் 

கசய்ேலும், கவளி வளர்ப்பு நடத்தும் பண்மைகமள ககரண்டுள்ளனர். தநரய்கள் வருவது முக்கிய பிரச்சமனயரகும் இமவ 

கவளிதய விவசரயிகளிடம் இருந்து வரங்கிய மீன் மூைம் பரவும் தநரய்களரகதவ இருக்கின்றன. கபரும்பரலும் இங்கு கரைப்படும் 

ஒட்டுண்ைிகளரக, Dactylogyrus , Gyrodactilus மற்றும் Trichodina தபரன்றன  இருக்கின்றன. வீக்கம் நிமை தநரய் ஏஞ்சல் இனத்ேில் 

அேிகமரகும். 

முன்தனற்றம்: உடல் : 85% நிேி : 98% 

கட்டுப்பரடுகள் : 

தேமவயரன கரைத்ேில் இரசரயன பேரர்த்ேங்கமள வரங்கும் சிரமங்கமள ககரண்டிருந்த்ேது. 

கரக்கவவில் தநரய் கண்டறியும் வசேி இல்ைரமம 
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ேிட்டம் 4.11 : சிறிய cyprinid தசர்த்ே மீன்  உைவரக பயன்ன்படுத்ேி சீன மற்றும் இந்ேிய ககண்மடகள் தபரன்ற மீன்களின் 

விரலிகமள  உற்பத்ேி கசய்ேல். 

இந்ே  ேிட்டமரனது குளங்களில் உள்ள சீன மற்றும் இந்ேிய ககண்மடகள் மீன்களின் குஞ்சுகளின் உற்பத்ேிக்கு உைவரக 

குமறந்ே விமையில் சிறிய cyprinid தசர்த்ே மீன் உைமவ அறிமுகப்படுத்ேைரகும். தேக்கங்களில் ஐ.நர. ஒட்டு மீன்பிடி வளங்கமள 

பயன்படுத்ே ேிட்டமிடப்பட்டது. மீன் உைவு தசரேமனகள் சந்மேயிளுள்ள சிறிய cyprinid சரர்ந்ே மீன் உைவுகமை பயன்படுத்ேி 

நடத்ேப்பட்டன. இேற்கரக தேர்வு கசய்யப்பட்ட குளங்களில் குஞ்சுகளிமள இருப்பு கசய்வேன் மூைம் பரிதசரேமன 

கசய்யப்பட்டன. 

தசரேமன குளங்களில் நீரின் ேரம் ஒரதர மரேிரியரக தபைப்பட்டன. வளர்ச்சி கசயல்ேிறன் ேரவு ம்மூைம்  மீன் புரேம் 

மூைப்கபரருள் ககரண்ட சிறிய cyprinid மீன் உைவரனது குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி வீேம் 3.42 %  என்ற தவகத்துடன் எமடயரக ( 199.6 

% ) கரட்டியது.  குமறந்ே எமட அேிகரிப்பரக ( 92.09 % ) மற்றும் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விகிேம் ( 2.04 % )  ஆகவும் கரைப்பட்டது. 

முன்தனற்றம்: உடல் - 90%  நிேி - 98% 

கட்டுப்பரடுகள் : 

எனினும் ேிட்டமிட்டபடி தம 2012 ல் மீன் உைவு தசரேமனகள் கேரடங்க முடியவில்மை 

(NAQDA உைவு தசரேமனகள் தேமவயரன குளம் வசேிகள் வழங்கும் நிமையில் இல்மை எனினும் சூரியகவவ பகுத்யில் உள்ள 

சமூகங்களுக்கு இமடயிைரன  மீன் வளர்ப்பு ேடரகத்ேில் பரிச்தசரேமன கசய்யப்ப்ட்டன. 

நரரரவில் சரியரன மீன் உைவு கசயைரக்க வசேிகள் மற்றும் தசரேமன வசேிகள் இல்ைரமம 

ேிட்டம் 4.11 : வடக்கு மற்றும் வடதமல் மரகரை நீர் தவளரண்மம வளர்ச்சி ேிட்டத்மே வடிவமமத்ேல், இைங்மக ( KOICA ேிட்டம் , 

இைங்மக )  

ேிட்டத்ேின் முக்கிய தநரக்கம் வடதமல் மரகரைம் புத்ேளம் மரவட்டத்ேில், வட மரகரைத்ேில் மன்னரர் மரவட்டத்ேில் நிமையரன 

மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி மற்றும் தமைரண்மம ேிட்டத்மே வடிவமமத்ேைரகும். இத்ேிட்ட ஆய்வு அேிகமரக மீன்வளர்ப்பு 

கபரருட்களின் சிப்பி வளர்ப்பு, நண்டு வளர்ப்பு மற்றும் மகவிடப்பட்ட இறரல் பண்மைகளுக்கரன மரற்று இனங்கள் அறிமுகம் 

தபரன்றனவரக இருந்ேது. ககரரியரவில் கடலில் நீர் உயிரின வளர்ப்ப்பு கேரழில்நுட்பம், சிப்பி வளர்ப்பு மற்றும் பிற மீன்வளர்ப்பு 

நமடமுமறகள் தபரன்ற புேிய கேரழில்நுட்பம் சம்பந்ேமரன பயிற்சி வழங்கப்பட்டன. இயற்மகயில் சிப்பிகள் உள்ள அளவுகள், 

அமமவிடம்  மன்னரர் மரவட்டத்ேில் மேிப்பீடு (கடல் உயிரியல் வளங்கள் பிரிவினரல்) நடத்ேப்பட்டது. ேிறமமயரன சிப்பி 

குட்டிகள் தசகரிப்பு சம்பந்ேமரன ஆய்வு விசரரமைகள் சிறிய சிப்பி குட்டிக்ளின் வீழ்ச்சி பருவங்கள், சிப்பி, கூட்டுப்புழுக்கள் 

பருவகரை வளம் மற்றும் நீர் ேரத்ேின் பருவகரை மரறுபரடு என்பன தமற்ககரள்ளப்பட்டதுடன் மரவட்ட மற்றும் கவளிதய உள்ள 

மற்ற கபரருத்ேமரன பகுேிகளில் சிப்பி கைரச்சரரம் விரிவமடேலுக்கரன ஒரு ஆய்வு நடத்ேி அமடயரளம் கரைப்பட்டது. சிப்பி 

சிப்பி குட்டிக்ள் தசகரிப்பவர்கள் பல்தவறு வமகயரன தேங்கரய் ஓடுகள், ஆஸ்கபஸ்டரஸ் ஷீட்டுகள், அப்புறப்படுத்ேப்படுகின்ற 

களிமண் ஓடுகள், அப்புறப்படுத்ேப்படுகின்ற டயர்கள் மற்றும் இறந்ே சிப்பி ஓடுகள் தபரன்றவற்மற பயன்படுத்ேி தசரேமன 

கசய்யப்பட்டன. 
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கபரதுவரக அேிக சிப்பி குஞ்சுகமள கசங்குத்து நிமையில் படர்ந்ேிருந்ே ஓடுகமளத்ேவிர மற்றய அமனத்து தசகரிப்பு 

கபரருட்களிலும் கபறக்கூடியேரக இருந்ேன. தேங்கரய் ஓடுகள் விழுந்து கிடந்த்ே சிப்பி குஞ்சுகளின் அளவரனது ஒப்பீட்டளவில் 

குமறந்ே தபரதும் சிப்பி ஓடுகள், அஸ்பஸ்தடரச் மற்றும் ஓடுகள் தபரன்றவற்றில் விழுந்து கிடந்ே சிப்பி குஞ்சுகளின் 

எண்ைிக்மகயில் மரற்றம் எதுவும் கரைப்படவில்மை. எனதவ களிமண் ஓடுகள் மற்றும் சிப்பி ஓடுகள் என்பன சிப்பி 

ஒன்றுதசர்ப்பேற்கு பயன்படுத்ேக்கூடிய சூழல் நட்பு கபரருட்கள் என பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. அேி கூடிய சிப்பி குஞ்சுகளின் 

விழுச்சி அளவரனது ( மமழ கரைத்ேிற்கு பிறகு) தம மரேத்ேில் கரைப்பட்டது என்றரலும் உச்ச சண்மட வீழ்ச்சி பருவத்ேில் 

ஆய்வில் உறுேி இல்மை. இந்ே ஆய்வின் முடிவரனது இன்னும் உறுேிப்படுத்ேப்படவில்மை. ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகமள 

சரியரக கபறுவேற்கரக அடுத்ே ஆண்டு கேரடர்ந்தும் இந்ே ஆய்வு நடவடிக்மக நமடகபருகிறது. 

ஒரு முயற்சியரக தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம ( நரரர ) யின் கல்பிட்டி பிரதேச ஆரரய்ச்சி 

மமயத்ேில் மண் நண்டுகள் கசயற்மக மற்றும் இனப்கபருக்கம் முன்கனடுக்கப்பட்டது. நரன்கு கவற்றிகரமரன இனப்கபருக்கம் 

தசரேமனகள் மூைம் சுமரர் 15 மில்லியன் முட்மடகள் உற்பத்ேி கசய்யப்பட்டன. இந்ே தசரேமன ெூமை முேல் அக்தடரபர் 2012 

வமர தமற்ககரள்ளப்பட்டு வந்ேன. 

வமரவு தமைரண்மம ேிட்டம் நவம்பர் 2012 ல் ககரழும்பில் நமடகபற்ற இறுேி பட்டமறயில் வழங்கப்பட்டது. இேன் பின்னர் 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட கசயல்பரடுகள் மற்றும் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ேம் ககரரிய கடல் நிறுவனம் மற்றும் நரரர நிறுவனத்துக்கும் 

இமடயில் மககயழுத்ேிடப்பட்டது. 

முன்தனற்றம்: உடல் - 90% நிேி -99 % 

நிேித் ேிட்ட முன்கமரழிவுகள்: 

1.  கரக்கமவ பிரதேச ஆரய்ச்சி நிமையத்மே தமம்படுத்ேல். 

2. ககரய்க்கர அனுசரமனயுடன் கிளிகநரச்சியில் கடல் கவள்ளரி இனப்கபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பு 

3.  ககரய்க்கர நிேியினரல் கடல் நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி 

4. NORAD நிேி மூைம் மீன் உைவு வளர்ச்சி 

தேசிய குழுக்களரக பைியரற்றியமவ. 

1. இைங்மக விவசரய ஆரரய்ச்சி ககரள்மக சமபயின் கீழ் கரல்நமட, மீன்பிடி மற்றும் நீரியல், தேசிய குழுவரக. 

2. இைங்மக விவசரய ஆரரய்ச்சி ககரள்மக சமபயின் ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் சம்பந்ேமரன தேசிய குழு 

3. மீன் கேரழில் ஏற்றுமேி அபிவிருத்ேி சமபயின் தேசிய குழு 

4. கபரருளரேரர அபிவிருத்ேி அமமச்சின் கீழ் அைங்கரர மீன் வளர்ப்பு அபிவிருத்ேி கசயைைி 

விரிவரக்கல் பைியும் மற்றும் அறிவு பரவைரக்கமும்: 

1. மன்னரர் மரவட்டத்ேில் உள்ள மீன்பிடி உேவி பைிப்பரளரின் தவண்டுதகரளுக்கினங்க ெூன் 8ம் ேிகேி 2012 ம் ஆண்டு 

மன்னரர் மரவட்ட மீன்பிடி அலுவைகத்ேில் ஒரு பட்டமற நரரர அேிகரரிகள் மூைம் நடத்ேப்பட்டது. இந்ே ப்ட்ட்டமறயரனது இந்ே 

பகுேியில் உள்ள கடல் கவள்ளரி வளங்களின் ேற்தபரமேய நிமைமய அறிந்து ககரள்வதுடன் கடல் கவள்ளரி தசகரிப்பரளர்கள், 

கசயலிகள் மற்றும் ஏற்றுமேியரளர்கள் நடவடிக்மககள் தபரன்றவற்மறப் ப்ரிபரைனம் கசய்வேரகும். இந்ே பட்டமற முக்கியமரக 
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இந்ே பகுேியில் கடல் கவள்ளரி தசகரிப்பரளர்கள் அேமன கபருக்க மவக்கும் தபரது எேிர்தநரக்கும் பிரச்ஹ்ச்ஹிமனகள் 

சம்பந்ேமரக அறிவுறுத்ேல்கள், சிக்கல்கமள ேீர்க்க அறிவுறுத்ேல்கள் வழங்கப்பட்டதுடன் பிரச்சிமனகள் சம்பந்ேமரக 

உமரயரற்றினரர் . 

 

2. சிைரபம் பிரதேச கசயைரளரின் தவண்டுதகரளுக்கினங்க ஆகஸ்ட் 17 ம் ேிகேி 2012 ம் ஆண்டு சிைரபம் பிரதேச கசயைக 

அலுவைகத்ேில் ஒரு பட்டமற நடத்ேப்பட்டது. 

கடல் கவள்ளரி வளர்ப்பு மற்றும் அேனுடன் கேரடர்புமடய நடவடிக்மககள் கேரிந்ே மீனவர்கள் மற்றும் அவற்றுடன் 

விருப்பமரனவர்கள் பங்குபற்றினர். இந்ே ேிட்டம் முக்கியமரக கடைட்மட (scabra) இனப்கபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்புக்கு 

தேமவயரன ேகவல்கள் மற்றும் வழிகரட்டுேல் தபரன்றவற்மற வழங்கினர். சிைரபம் பிரதேச கசயைகத்ேின் ேிவிகநகும ேிட்டம் 

நிகழ்வினிதைதய இந்ே அறிவுறுத்ேல்கள் வழங்கப்பட்டன.. 

3. விங் கமரண்டர் ஹர்ஷ பின்னககரமட, முல்மைத்ேீவு இைங்மக விமரனப்பமட நிமைய கட்டமளயிடும் அேிகரரி 

அவர்களினரல் தமற்ககரள்ளப்பட்ட அமழப்பின் தபரில் நந்ேிக்கடல் ஏரியில் கடல் கவள்ளரிகள் வளர்ப்பிற்கரன சரத்ேியங்கமள 

கண்டுபிடிக்க 23 ஆகஸ்ட் 2012 ல் ஒரு பட்டமற நமடகபற்றது. 

4. கடற்பரசி வளர்ப்பு, நரற்று தமமட முகரமமத்துவம் சம்பந்ேமரன கூட்டம் இைங்மக வட, கேன் கசைவுகளுடன் சமூகத்ேின் 

பங்களிப்புடன் நடத்ேப்படுகிறது . 

5. NAQDA  வின் குஞ்சுப்கபரரிப்பக ேர நடவடிக்மககளில் பங்குபற்றுேல். 

6. வயம்ப பல்கமைக்கழகத்ேின் பரடத்ேிட்ட தமம்பரட்டுப் பட்டமறயில் பங்தகற்பு 

7. அைங்கரர மீன்களின் கவற்றிகரமரக இனப்கபருக்கம், வளர்ப்பு, கபரிேரக்குேல் பற்றிய அறிவு தநரத்துக்கு தநரம் நடத்ேப்பட்ட 

படிப்புகள் / பட்டமறகள் மூைம் கபறப்பட்டது. 

8. அைங்கரர மீன் விவசரயிகளின் தகரரிக்மகமய ஏற்று ேகவல் மற்றும் அைங்கரர மீன் விவசரயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. 

9. விைங்கினங்களின் ஏற்றுமேி மற்றும் இறக்குமேி ேமட மீன்கள் இனங்கள் பற்றிய சரியரன அமடயரளம், ேனித்துவேன்மம 

பற்றி சுங்க அேிகரரிகளுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டன. 

10. அைங்கரர மீன் / நீர்வரழ் ேரவர வளர்ப்பு / பரவல் மற்றும் அைங்கரர மீன் வளர்ப்பு மற்றும் முகரமமத்துவ ேிட்டங்கள் 

தமைரண்மம. 

11. அைங்கரர மீன் விவசரயிகளின் தகரரிக்மகமய ஏற்று மீன் தநரய்கள் பற்றிய அறிவுறுத்த்டலும் மற்றும் அவற்றின் 

வழிமுமறகமள உருவரக்குேல். 

12. ேிடீர் மீன் இறப்பு  மீேரன விசரரமை தவமைகள் 6 விசரரமைகள்  நடத்ேப்பட்டு  மற்றும் அறிக்மககள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.  

13. அம்பரந்தேரட்மட மரவட்டத்ேில் அைங்கரர மீன் விவசரயிகளுக்கு மீன் உைவு, உைவு முகரமமத்துவம் சம்பந்ேமரன 

இரண்டு நரட்கள் பயிற்சி 

14. தபருவமள, பூசர மற்றும் ககரக்கை பகுேியில் உள்ள மகவிடப்பட்ட கநல் வயல்களில் மீன் வளர்ப்பு கபரருத்ேத்மே விசரரமை 

கசய்ேல். 

15. மீன் மரேிரிகளின் தநரய் பகுப்பரய்வு மற்றும் மீன் தநரய்களுக்கரன பரிந்துமரக்கப்பட்ட சிகிச்மசகள்  (14 மரேிரிகள்) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன) . 

16. அைங்கரர மீன் வளர்ப்பு, கபருக்குேல் மற்றும்தநரய் ேடுப்பு முமறகள், கஹரரமன உேவி அரசரங்க அேிபர் அலுவைகத்ேில் 10 

மரர்ச் 2011 ம் ஆண்டு மூன்று நரள் பயிற்சி நமடகபற்றது 

17. அைங்கரர மீன் வளர்ப்பு, கபருக்குேல் மற்றும்தநரய் ேடுப்பு முமறகள் பயிற்சி ேிட்டம் ஒக்தடரபர் 25ம் ேிகேி 2011 ம் ஆண்டு 

வர்த்ேக சமப யரல் கமரனரரகமையில் ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டிருந்ேது. 

18.  MPPA வினரல் அரசரங்க உத்ேிதயரகத்ேர்களுக்கு நவம்பர் 23ம் ேிகேி 2011 ம் ஆண்டு "சதுப்புநிை கண்டல் ேரவரத்ேின் 

அச்சுறுத்ேல்கள்" சம்பந்ேமரக நடரத்ேப்பட்ட தபருமர. 

19. கநரவம்பர் 27ம் ேிகேி 2011 ம் ஆண்டு ேங்கரமை கல்வி வையத்ேில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு சதுப்புநிை கண்டல் சூழற்கேரகுேி 

சம்பந்ேமரன தபருமர. 
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பிற ேகவல் கேரடர்பரடல்கள்: 

1. கடல் அட்மடகள் (Holothuria scabra) மற்றும் வைிக ரீேியரன வளர்ப்பின் சரத்ேியம் மற்றும் அவற்றின் அமமப்புகள், 

கசயற்மக இனப்கபருக்கம் தபரன்றன மரர்ச் 31 ம் ேிகேி 2012 ம் ஆண்டு அன்று ரூபவரஹினி சிங்களம் மற்றும் 

ஆங்கிைத்ேில் கசய்ேிகளில் ஒளிபரப்பு கசய்யப்பட்டது. 

2. கடல் அட்மடகள் (Holothuria scabra) வளர்ப்புகமள மகவிடப்பட்ட இறரல் பண்மைகளில் பயன்படுத்ேல் சம்பந்ேமரக தம 

31ம் ேிகேி 2012 ம் ஆண்டு (பக்கம் 16 ) ைங்கரேீப பத்ேிரிமகக்கு வழங்கப்பட்டது. 

3.  கடல் அட்மடகளின் வளர்ப்பு மூைம் அந்நிய கசைரவைி வருவரய் பற்றிய குறுகிய தபட்டி ெூன் 5ம் ேிகேி 2012 ம் ஆண்டு 

ைங்கரேீப (ஞரயிறு) கசய்ேித்ேரளில் கசய்ேி வழங்கப்பட்டது. 

4. கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரி ( Pseudocolochirus violaceus ) மற்றும் அவர்களது கபரருளரேரர முக்கியத்துவம் மற்றும் கசயற்மக 

இனப்கபருக்கம் பற்றிய குறுகிய தபட்டி" ஒருவள்ள" ,  கடற்கறரழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்ேி அமமச்சு கவளியிடும் மரே 

கசய்ேி , அக்தடரபர் 3ம் ேிகேி 2012 . 

கவளியீடுகள் 

சரரரம்சங்கள் 

1.  அெித் குமரர , பி ஏ டி ,ெயனரே கெ எஸ் , புஷ்பகுமரர  தெ மற்றும் ேிசரநரயக்க டி சி டி ( 2012 ) . இைங்மகயில் 

Pseudocolochirus violaceus ( கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரி )  யின் கசயற்மக இனப்கபருக்கம் மற்றும்ம் குடம்பி வளர்ப்பு.  

அறிவியல் அமர்வு : தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர ) , ககரழும்பு 15 , இைங்மக பக் 5 

. 

2.  அெித் குமரர , பி ஏ டி, ேிசரநரயக்க டி சி டி மற்றும் பரன்டரர டபிள்யூ (2012). இைங்மக வடதமற்கு கடற்கமரயில் 

உள்ள கரும்புலி இறரலுடன் கடைட்மடமய  பல்லின வளர்ப்ப்பு கசய்ேல்.  அறிவியல் அமர்வு : தேசிய நீரியல் வள 

ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர ) , ககரழும்பு 15 , இைங்மக பக் 6 . 

3. ெயனரே கெ எஸ். மற்றும். பரஹீம் எம் எஸ் எம்(2012).  இனப்கபருக்க மீன்களின் அபிவிருத்ேி மற்றும் 

Hippocampus kuda ( கரைப்படும் கடல் குேிமர ) வளர்ப்பும், அறிவியல் அமர்வு : தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர ) , ககரழும்பு 15 , இைங்மக பக் 20. 

4. அெித் குமரர , பி ஏ டி ,ெயனரே கெ எஸ் மற்றும் ேிசரநரயக்க டி சி டி ( 2012 ) . தூண்டப்பட்ட இனப்கபருக்கம் மூைம் 

கடல் கவள்ளரி வளர்ப்பு. 18வது வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு: கடற்கறரழில் நீரியல் வள இைங்மக சங்கம் (SLAFAR), 

இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு, இைங்மக பக் 9. 

 

5. ஆரியரத்ன, எம் எச் எஸ் மற்றும் அெித் குமரர , பி ஏ டி (2012) . கடல் (Holothuria scabra) வுடன் கடல் பரசியுடன் 

கூடிய கண்ைரடி இமழ ககரண்ட டரங்கிகளில் வளர்ப்பு. 18th வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு : 18வது வருடரந்ே 

அறிவியல் அமர்வு: கடற்கறரழில் நீரியல் வள இைங்மக சங்கம் (SLAFAR), இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு, 

இைங்மக பக் 23 . 

 

6. அெித் குமரர , பி ஏ டி ,ெயனரே கெ எஸ் , புஷ்பகுமரர தெ மற்றும். ேிசரநரயக்க டி சி டி (2012) இைங்மகயில் கடல் 

கவள்ளரி சனத்கேரமகயில் குமறமவ நிர்வகிப்பேற்கரன  ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முயற்சிகள். YSF கசய்ேிமடல் 

: பக் 14-16 . 

 

7.  கம்மன்விை எம் (2012). சுற்றுச்சூழல் நிமைமமகள் அடிப்பமடயில் நீர்ககரழும்பு வரவியில் உள்ள விைங்கு 

பிளரந்த்ேன்களின் விநிதயரகம் மற்றும் பரம்பல். அறிவியல் அமர்வு : தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி 

முகரமம (நரரர ) , ககரழும்பு 15 , இைங்மக 

 

8.  கம்மன்விை எம் (2012).  நீர்ககரழும்பு வரவியில் வமைக் கூண்டுகளில் ஆசிய இன ககரடுவர மீன் Lates calcarifer 

(Bloch)  இனப்கபருக்கமும் அபிவிருத்ேியும,. தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு முகமம ஆண்டு 

அமர்வுகள் கசன்றது. 

 

9. ஹீனற்றிகமை பி எம் (2012). இைங்மகயில் மீன்வளர்ப்பு நமடமுமறகளுடன் கேரடர்புமடயேரகவுள்ள நீர்வரழ் 

விைங்குகளின் நுண்ைங்கிகளின் நுண்ணுயிர் எேிர்ப்பு நிகழ்வு. நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் 2012 நடவடிக்மககள். பக் 

27 . 

 

10.  ஹீனற்றிகமை பி எம் (2012), இைங்மகயில் இறரல் வளர்ப்பு நமடமுமறகளுடன் கேரடர்புமடயேரகவுள்ள நீர்வரழ் 

விைங்குகளின் நுண்ைங்கிகளின் நுண்ணுயிர் எேிர்ப்பு நிகழ்வு. 2012 , பிரரக், கச குடியரசு - உைக நீர் தவளரண்மம 

சங்கம், நீரியல்வள சர்வதேச பட்டமற நடவடிக்மககள். பக் 109 . 
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11.  பஹைவேரரரச்சி, வி, புஷ்பகுமரர கெ, இைங்மகயின் மன்னரர் பகுேியின் dugongs ( அவில்லியர அவில்லியர ) என்ற 

விைங்கின் சமிபரட்டுத்கேரகுேியின் உள்ளடக்கங்கமள பகுப்பரய்வு கசய்ேல். நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் 2012 இல் 

உள்ளது. பக் 32. 

 

12.  ெயசிங்க பி எஸ், பஹைவேரரரச்சி, வி, மற்றும் றனவீர கக கக டி எஸ், 2012, . இைங்மகயில் உள்ள சிை சமமயல் 

கடற்பரசி இனங்களின் இரசரயன கைமவ. நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் 2012 இல் உள்ளது. பக். 46. 

 

13.  வீரதசகர கக கக டப|ள்யூ, அஸ்மி எஸ் ஏ எம், கஹட்டிகஏன் டி, விக்ரமரத்ன சி, அமரதுங்க எ எ டி, ஹீகனற்றிகமை 

என் டி, மற்றும் ரரெபக்ச டபள்யூ (2012) அேிகமரக மீன் ககரல்ைல் சம்பவங்கள் நடந்ே இடங்களில் நீரின் ேர மேிப்பீடு, 

சர்வதேச கருத்ேரங்கு, நீர்நிமை மற்றும நீர் ேர ேகுேி மற்றும் மனிே சுகரேரரம் பற்றுய கருத்ேரங்கு: பட்டப் பின் 

படிப்பிற்கரன அறிவியல் நிறுவனம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம், இைங்மக. பக் -50 

 

14.  சிறந்ேர, ஆர் ஆர் ஏ ஆர் மற்றும் கித்சிறி எச் எம் பி. இைங்மக மகரவலி மத்ேிய நீர்ப்பிடிப்பு பகுேிகளில் தைபியர 

மீன்பிடியின் சமூக சூழல் பரிமரைங்கள், 2012; கேரமக குமறந்து கரைப்படும் மீன் 

இனங்கள்:ளுயிர்ப்பல்வமகமமமற்றும் சக்ேி தமம்பரட்டு" OMIC குழு சர்வதேச கருத்ேரங்கு பற்றிய விசரரமையும், 14-

16 கசப்டம்பர் , மஹகேரரபரத், இந்ேியர, சுருக்கம் பக் 54 

 

15. எபரசிங்க எஸ், கித்சிறி எச் எம் பி மற்றும் வரதக எஸ் டி,  2012 சமீபத்ேிய Ovaprim டிஎம் பயன்படுத்ேி இைங்மகயில் 

Pangasis shucie ( ேரய்ைரந்து பூமன மீன் ) புைரியிடலின் கவற்றி உைர்மவயும் ஆய்வு கசய்ேல் :நரரர, 5 5ம் ேிகேி 

டிசம்பர் , நரரர தகட்தபரர் கூடம், ககரழும்பு , இைங்மக , ஆண்டு அமர்வுகள், சுருக்கம் பக் .03 

 

16. யரழினி எம், ெயமன்ன எஸ் சி, பஹைவேரரரச்சி வி 2012, Gracilaria verucosa இன் ஏகரர் பேப்படுத்ேல் முமறமய 

கிண்ைியர பகுேியில் தமன்மமயரக்குேல். ஆரரய்ச்சி அமர்வு, ஊவர கவல்ைஸ்ஸ பல்கமைக்க௳அகம். கநரவம்பர். 22-

23.  

17.  ேிைகரத்ன டபள்யு எம் என், ெயமன்ன எஸ் சி., பஹைவேரரரச்சி, 2012 (Brown Seaweed-Sargassum sp) என்ற  

பழுப்பு கடற்பரசிமய பயன்படுத்ேி ேிரவ பசமள ேயரரித்த்அல், ஆரரய்ச்சி கருத்ேரங்கில், ஊவர கவல்ைஸ்ஸ 

பல்கமைக்கழகம்,. நவம்பர் 22-23  

 

18. கதனசலிங்கம் இசட் ெயமன்ன எஸ் சி., பஹைவேரரரச்சி, 2012, கிளிகநரச்சியின் கிரன்சி குடரவில் Kappaphycus 

alvarezii யின் கூண்டுகளில் ேனி மற்றும் பல்லின வளர்ப்பு, ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு, ஆரரய்ச்சி கருத்ேரங்கில், ஊவர 

கவல்ைஸ்ஸ பல்கமைக்கழகம்,. நவம்பர் 22-23 

 

19. ெயசிங்க பி எஸ், ரைவீர கக கக டி என்,  மற்றும் பஹைவேனரரரச்சி வி, 2012 இைங்மக கேன் தமற்கு கடற்கமரயில் 

இருந்து பழுப்பு கடற்பரசி இருந்து அல்ெிதனட் சிறப்பியல்புகமள பிரித்கேடுத்ேல். 18வது வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு: 

கடற்கறரழில் நீரியல் வள இைங்மக சங்கம் (SLAFAR), இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு, இைங்மக. 

 

 

20. பரரக்கிரம, எம் ெி இ அய்  2012 " Macrobrachium rosenbergii யுடன் கபரது ககண்மடகள் (Cyprinus Carpio), தரரகு 

(Labeo rohiita) மற்றும் ேிைரப்பியரவிற்கு (Tilapia nilotica) இரண்டு இனங்களின் பல்லின வளர்ப்பு தசரேமன - தமல் 

மரகரைத்ேில் ஒரு சிறிய அளவில் வளர்ப்பவர்களின் துமறயில் விசரரமை " சுருக்கம் கவளியிடப்படந்து (பக்கம் 37) 

இைங்மக மீன்பிடி மற்றும் கடல்வள சங்கம் (SLAFAR) 17 மற்றும் 18 தம 2012, இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு 

07 தகட்தபரர் பேிகனட்டரம் ஆண்டு அமர்வுகள் நடவடிக்மககள்.  

 

21. பரரக்கிரம, எம் ெி இ அய், ரரவத், ெி கக டி, கவங்கதடஸ்வர்லு மற்றும்  கரட்டி எ கக 2012 "மிகவும் நிரம்பைமடயரே 

ககரழுப்பு அமிைங்கள் நிமறந்ே ஒரு ககரழுப்பு குழம்பிமன பயன்படுத்ேி, ஒப்பீட்டளவில் குமறந்ே தபரஷரக்குள்ள 

Moina micrura என்ற மீன் உயிர் இமரயின்  ககரழுப்பு அமிைத்மே அேிகரித்ேல்" உைக நீர் தவளரண்மம சங்கம், கச 

குடியரசு, கச குடியரசு சுருக்கம் "நீரியல்வள கருத்ேரங்கு" மரநரடு, பக் 242  

 

22. பரரக்கிரம, எம் ெி இ அய், கித்சிறி  எச் எம் பி, றூபிகர இ ஆர் எச், 2012, "Astronotus occellatus விரலி குஞ்சுகளின் 

வளர்ச்சியில் இ லிப்பிட்டு வளம் நிரம்பிய வைிக உைவுகளின்  விமளவு" ஆண்டு அமர்வுகள், 5 ம் ேிகேி டிசம்பர், நரரர 

தகட்தபரர் கூடம், ககரழும்பு, இைங்மக, சுருக்கம் பக் 21.  

 

23. வீரதசகர, கக ஏ டபள்யூ எஸ், அஸ்மி எஸ் ஏ எம், கஹட்டிதக என் டி,.விக்ரமரத்ன, சி. அமரதுங்க, ஏ ஏ டி, 

ஹீகனற்றிகமை, பி பி எம், 2012, மீன் ககரல்ை சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழும் நீரக சூழலில் நீர் ேர நிமை மேிப்பீடு, 

சர்வதேச நகர்ப்புற ஏரி கண்கரைிப்பு கருத்ேரங்கு மற்றும் தமைரண்மம, விஞ்ஞரனம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம், 

பட்டப்பின் நிறுவனம்  18ம் ேிகேி தம, 2012. 
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முழு ஆவைங்கள்  

1. வீரதசகர, கக ஏ டபள்யூ எஸ், அஸ்மி எஸ் ஏ எம், கஹட்டிதக என் டி,.விக்ரமரத்ன, சி. அமரதுங்க, ஏ ஏ டி, 

ஹீகனற்றிகமை, பி பி எம், ரரெபக்ச டபள்யூ 2012,  ேண்ைீர் ேர  நடவடிக்மககள் கரரைமரக இைங்மகயில் மீன் 

இறப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றனவற்றின்மேிப்பீடு, ஒரு சர்வதேச நகர்ப்புற ஏரி கண்கரைித்ேல் கருத்ேரங்கு மற்றும் 

தமைரண்மம, தவளரண்மம கபரறியியல் துமற, விவசரயம், தபரரேமன பல்கமைக்கழகம், இைங்மக, ப ஆசிரியர். 151 - 
145  
 

2. பரரக்கிரம, எம் ெி இ அய், ரரவத், ெி கக டி, கவங்கதடஸ்வர்லு மற்றும்  கரட்டி எ கக 2012, Tocoferol அசிதடட் இமன 

மீன் உைவுகளுடன் பயன்படுத்ேி Macrobrachium rosenbergi இன் வளர்ச்சி, உயிவரழும் ேிறன், ககரழுப்பு அமிைங்கள் 

சுயவிவரத்மே பல்தவறு தசர்க்மககளின் விமளவரக Moina micrura கசறிவூட்டல் மூைம் குடம்பி வ்ளர்த்ேலில் 

அற்ந்த்துககரள்ளுேல்,. தெ இந்ேிய மீன் கூட்டமமப்பு, (ெர்னல் 2012 இல் அச்சிடப்பட்ட) 36: பக் 9 - 20, 2009. 

 

 

3. கித்சிறி, எச் எம் பி. மற்றும் கவங்கதடஸ்வர்லு 2010, கபண் கப்பி இன Poecelia reticulata (Peters) மீன்களுக்கு 

பல்தவறு விேமரன உைவுகமை உட்ககரண்டேரல் ஏற்படும் முட்மடயின் கூட்டமமப்பு, கரு வளர்ச்சி மற்றும் 

ககரழுப்பு அமிைம் கைமவ மரற்றங்கமள அறிேள்.  தேசிய நீரியல் வள ஆஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம,, 

கேரகுேி 40 பக்1-20.  

 

4. பஹைவேரரரச்சி வி, புருதஷரத்ேமன் சி எஸ் மற்றும் தவண்ைிைர, ஏ, 2012, மரரஸ்த்ேிரர கடற்கமரயில் சதுப்புநிை 

கண்டல்களின் உதைரக அளவு நிமை., Indiak இந்ேிய தெ ெிதயர ேமிழ் நவீன அறிவியல் 41 (4) ,359-368. 

 

5. ரரெபக்ஸ, ந் டி டபள்யூ ஆர், பனி பிரசரத் கக, முகர்ெி எஸ் தக, குண்டன் குமரர் கக, பிரம்மச்சரரி ஆர் தக, மீனர சி டி, 

குமரர் என் (2012). சிை நுண்ணுயிர் ககரல்லிகளின்  ேிறமன அறிந்து ககரள்ள தகரய் மீன் (Cyprynus Carpio இல்) 

மூன்று நுண்ணுயிர் தநரய்க்கிருமிகமள பயன்படுத்ேல். தவளரண்மம அறிவியல் மற்றும் கேரழில்நுட்ப இேழ். B2 93 - 

98.  

 

அறிக்மககள்  

1. மீன் இறப்பு ஆய்வு "அறுகம்குடர” (2012).  

2. மீன் இறப்பு ஆய்வு "கேஹியத்ே கண்டி" (2012).  

3. மீன் இறப்பு ஆய்வு "கிரரந்த்துரு தகரட்மட" (2012) . 

4. மீன் இறப்பு ஆய்வு " சில்லி எல்மை தபருவமள (2012):  

5. மீன் இறப்பு ஆய்வு "கரக்கவ" (2012).  

6. மீன் இறப்பு ஆய்வு (கமரரட்டுவ பைதகரட ஏரி (2012) 

7. வடக்கு மற்றும் வடதமல் மரகரை நீர் தவளரண்மம தமைரண்மம ேிட்டம் "ேயரரிப்பு அறிக்மக KOICA ேிட்டம் மூைம்  

8. சீகசல்சு ேீவுகளில் நீர் தவளரண்மம பற்றிய சரத்ேிய அறிக்மக  

9. தகரலிமை ஆதைரசமன ேிட்ட ஒருங்கிமைப்பரளரின் சுற்றுச்சூழல் பகுேியின் மேிப்பீட்டு அறிக்மககள், ககரக்கிளரய் ஏரியின் 

கடற்கறரழில் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் வளங்கல்.  

10. புேிேரக உருவரக்கப்பட்ட தமல் ககரத்மமை நீர்த்தேக்கத்ேின் மீன்வளர்ப்பு பரவல் நடவடிக்மககளுக்கரன ேளமரக 

பயன்படுத்ே ஒரு விமரவரன கைக்ககடுப்பு அறிக்மக  

11 "இைங்மகயில் ஆக்தடரபஸ் வளம்” பூர்வரங்க ஆய்வு" அறிக்மக KOIKA வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

12. இைங்மகயில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மரகரைங்களில் நரரர நடத்ேிய அபிவிருத்ேி ேிட்டங்களின் அறிக்க - மீன்பிடித்துமற 

அமமச்சுக்கு சமர்ப்பித்ே  

13. வைிக மீண் உைவுகளின் இறக்குமேி நிமை, பயன்பரடு மற்றும் இைங்மகயில் வீட்டில் மீன் உைவு ேயரரிப்பேன் 

பிரச்சிமனகள் புள்ளிவிபரவியல் அறிக்மக - ெனவரி, 2012.  
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14. தபருவமள, பூசர மற்றும் ககரக்கை பகுேிகள்ளில் உள்ள மகவிடப்பட்ட கநல் வயல்கள் மீன் வளர்ப்புக்கு உகந்த்ேேர என 

அறிேல்.  

15. தபருவமள உள்ள சில்லிய எல்மை ேண்ைீரின் மரசு நிமை மற்றும் மீன்வளர்ப்பு சரத்ேியக்கூறுகள் அறிக்மக  

16. இைங்மகயில் அறிக்மக கைவரய் வளங்கள்  

17. மன்னரர் பிரதேச கசயைகம் தகரரிய சிறிய அளவிைரன மீன்பிடி பயனரளிகளின் பிரச்சிமனகள் 

18. கபந்கேரட்மடயிலிருந்து உள்ள ேரளன்  வரவியில் மீன் இறப்பு 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் சஞ்சிமககள் 

1. மீன்வளர்ப்பு க்கரன மீன் ஊனவுகள் (கடற்கறரழில் நீரியல் வள ககளரவ. அமமச்சர் வழங்கினரர்)  

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தபப்பர் கட்டுமரகள்  

1. வீட்டுத்தேரட்டத்ேில் மீன் வளர்ப்பு "Amathara aadayamakata gewaththema sidukalaheki bahuropana mathsya wagawa"  

சுவகரரட்டி விளக்கக்கரட்சிகள்  

1. இரண்டு சுவகரரட்டிகள் - "MINVISITHURU EXHIBISION" மரநரட்டு மண்டபத்ேில் ககண்மட வளர்ப்பு, டிஸ்கஸ் வளர்ப்பு , 

ககரழும்பு, 2012  

2. ஐந்து சுவகரரட்டிகள் - வடிவமமக்கப்பட்ட மற்றும் அச்சிடப்பட்ட (பரவியும் மீன்கள், பரவியும் Cryptocoryne ேரவர இனங்கள், 

ேங்க மீன் வமககள், ேடகளம் வமககள், இைங்மக மற்றும் உைக கடல் குேிமரகள் ககரண்ட  சுவகரரட்டிகள் ககளரவ 

கடற்கறரழில் நீரியல் வள அமமச்சரிடம் வழங்கப்பட்டன.  

 

பட்டமறகள், அமர்வுகள் மற்றும் மரநரடுகள் 

     

1. KOICA ககரய்க்கர பட்டமறகள் 

 
2. விரலிகளின் ப்ல்லின வமககமள  உற்பத்ேி கசய்ேலுக்கரன  மரற்று உத்ேிகள், அவற்றின்  வல்லுநர்களும்,  

கைந்ேரய்வின் பமடப்பரளிகளுக்கரன  பட்டமற,  ெூன் 8,ம் ேிகேி,  2012 அன்று ககரழும்பில் நமடகபற்றது  
3. கன்கனலிய வரரியம் சிறுதகரடு  பட்டமற  13 மற்றும் 14 மரர்ச் 2012. 
4. வழங்கல் ேிறமமகமள SLAFAR குறித்ே பயிற்சி பட்டமற, 10 ம் மற்றும் 11 ம் ேிகேி,  ெனவரி 2012 அன்று நடத்ேப்பட்டது  
5. விவசரய ஆரரய்ச்சி ககரள்மக (ககண்மட) குழுவில் கரல்நமட மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள் தேசிய குழு.  

6. விவசரய ஆரரய்ச்சி ககரள்மக (ககண்மட) குழுவில் தேசிய ஆரரய்ச்சி மற்றும் ேிட்டம் தேசிய குழு.  

7. சிவப்பு பட்டியல் நிபுைர் ஆய்வு பட்டமற, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்மக வளங்கள், பத்ேரமுல்ை, இைங்மக.  

8. ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனங்கலின் ஆக்கிரமிப்பு பட்டமறகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்மக வளங்கள், இைங்மக.  

9. இைங்மக மீன்பிடி மற்றும் கடல்வள சங்கம், ெூமை, இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு, இைங்மக ஆண்டு 

அமர்வுகள்.  

10. சிவப்பு பட்டியல் நிபுைர் ஆய்வு பட்டமற, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்மக வளங்கள், பத்ேரமுல்ை, இைங்மக 

11. இைங்மக மீன்பிடி மற்றும் கடல்வள சங்கம், ெூமை, இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், ககரழும்பு, இைங்மக ஆண்டு 

அமர்வுகள்.  

12. SLAFAR ஏற்பரடு கசய்ே வழங்கல் ேிறன்கள் அபிவிருத்ேி பட்டமறயில் பங்தகற்பு 

13. NAQDA தகட்தபரர் கூடத்ேில் அைங்கரர மீன் ஏற்றுமேி மற்றும் இறக்குமேி கேரற்றுதநரய் கசயல்பரடுகள் 

வலுப்படுத்தும் பட்டமற நவம்பர் 18,  2011.  

14.  கரைநிமை மரற்றத்ேின் ேரக்கம் பற்றிய சர்வதேச மரநரடு. விவசரயம், ருகுணு பல்கமைக்கழக ஆசிரியர். டிசம்பர் , 20 , 

2011 

15. "ேிட்ட அறிக்மக எழுதும் முமற “பயிற்சி. 15. 12, 2012 - 08th அக்தடரபர் SLIDA, மைைதசகர மரவத்மே, ககரழும்பு 7 

ஏற்பரடு. 

16. NAQDA பயிற்சி மமயத்ேில், 17 மற்றும் 18 ெனவரி 2012 அன்று NARA நன்னடத்மே, ஒத்துமழப்புக்கரன ேிட்டம், 

கைரகவவ. 

17. ேங்கரமையில் NAQDA ஏற்பரடு கசய்ே அைங்கரர மீன் விவசரயிகள் சங்கம் கூட்டம் 15 ம் ேிகேி 2012. 
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வழங்கப்படும் பயிற்சிகள்  

இறுேி ஆண்டு ஆய்வு ேிட்டம் இளங்கமை மரைவர் புற தமற்பரர்மவ (B.Sc)  

1. வயம்ப பல்கமைக்கழகத்ேில்   -01  

2. தபரரேமன பல்கமைக்கழகத்ேில்  -01  

3. ஊவர கவல்ைஸ்ஸ பல்கமைக்கழகம் -04  

4. கேரழில் பயிற்சி - வயம்ப, ெயவர்ேனபுர மற்றும் ஊவர கவல்ைஸ்ஸ பல்கமைக்கழகம் 

5. கடற்பமட அேிகரரிகளுக்கரன கடற்கறரழில் மற்றும் நீரியல் விரிவுமரகள்  

6. ேிறந்ே பல்கமை கழக மரைவர்கள் விரிவுமரகள் மற்றும் நமடமுமற அமர்வுகள்  

 

 

 

 

பயிற்சிகள் / பட்டமறகள் / கூட்டங்கள் (கவளிநரட்டு)  

1. BIMSTEC சர்வதேச பயிற்சி "நீர் வரழ் ேரவரங்களின் மண் அற்ற வளர்ப்பும் மற்றும் அறுவமட பின்சரர் கேரழில்நுட்பம்" 2012, 

ஆகஸ்ட், AFORI மீது. ேரய்ைரந்து.  

2. மரர்ச் 2012 ல் இனப்கபருக்க மீன்களின் முகரமமத்துவம் மற்றும் சரர்க் நரடுகள் மத்ேியில் குட்டியிடும் மீன்களின் 

முகரமமத்துவம் மற்றும் அவற்மற எளிமமயரக பரப்பும் நிபுைர் ஆதைரசமன கூட்டம். 

3. ககளுத்ேி இனப்கபருக்க பயிற்சி - இந்ேியர  

4. மீன் வளர்ப்பு பயிற்சி - இந்தேரதனஷியர  

5. ஆசிய இறரல் தநரய் கட்டுப்பரட்டு பட்டமற இ எம் எஸ் தநரய் - ேரய்ைரந்து 

6. ககரரியரவில் கடலில் மீன் வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பம் 

7.  அறிவியல் கட்டுமர எழுதுேல் - ேரய்ைரந்து 

8. விஞ்ஞரன விளக்கங்கள் - ேரய்ைரந்து 

9. கடல் முகரமமத்துவம் - சீனர 

10.  நீரியல் நிபுைர் கூட்டம் - டிசம்பர் ககரரியர  

11. நீரியல் ஆய்வு பயைம் - டிசம்பர் சீகசல்சு 

12. ஆசியரவில் பிரதேச பரிதசரேமனக் கூடத்துக்கரன பிரரந்ேிய ேிறமம தசரேமன ேிட்டம் – ஆசிய பசிபிக், 25 - பரங்கரக், 

ேரய்ைரந்து 26 ம்ேிகேி, ெூமை 2012.  
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5.5 கடல்சரர் உயிரியல் வள பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: டரக்டர் சிசிர ஹப்புத்ேந்ேிரி i (26.11.2012 முேல்)  

டரக்டர் தரகர மல்கேனிய (01.01.2012 -25.11.2012 வமர)  

ஆண்டு கண்தைரட்டம்  

கடல்சரர்  உயிரியல் வளங்கமள பிரிவு (MBRD) கடல் உயிரின பரதுகரப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் அவற்மற முகரமமத்துவம்கசய்ேல் 

தபரன்ன்றவற்மற ஆரரய்ச்சி நடத்ேலுக்க்கு கபரறுப்பரனேரகும். ஐந்து  இைங்மக அரசின் ேிமறதசரி நிேியுடன் ஆரரய்ச்சி 

ேிட்டங்கள் 2012 ல் MBRD மூைம் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. MBRD 2012 இல் முக்கியமரன ஆய்வு பகுேிகள் பின்வருவனவற்றில் 

அடங்கும்;  

 

• கபரிய கடல்கைளில் பிடிக்கப்படும் மீன் இனங்களரன (சூமர, சுறர, பில் மீன், ேீர்க்கேரிசி மீன் முேலியன), சிறிய கடல்கைளில் 

பிடிக்கப்படும் மீன் இனங்களரன (மத்ேி, கஹர்ரிங்ஸ், கநத்ேலி, கபரும் அளவு தபரன்றமவ) மற்றும் கடற்கமர இறரல், நண்டு 

மற்றும் கடல் கவள்ளரி தபரன்ற முள் அற்ற இனங்களின் கண்கரைிப்பு மற்றும் மேிப்பீடுகசய்ேல். 

• கடல் மீன் இனங்கள் / இருப்பு கசய்யப்பட்ட இனங்களின் அமடயரளப்படுத்ேலும் அவற்றின் குறித்து மரபணு குறித்ே ஆய்வுகள்  

• கடல் பரலூட்டிகள் / ேவிக்ககும் கடல் பரலூட்டிகள் பற்றிய ஆய்வுகள்  

• மன்னரர் பகுேியில் சமமயலுக்கரக பயன்படுத்தும் சிப்பிகளின் பங்கு மேிப்பீடு பற்றிய ஆய்வுகள். 

ேிமறதசரி நிேி ேிட்டங்கமளத்ேவிர, MBRD யரனது சர்வதேச நிேி நிேி ஆேரவு மூைம் ஒரு கவளிப்புற ஆரரய்ச்சி ேிட்டம் 

ஒன்றிமனயும் தமற்ககரண்டது  தவளரண்மம வளர்ச்சிக்கரன சர்வதேச நிேியம் (IFAD). இத் ேிட்டத்ேின் முக்கிய தநரக்கம் 

பருத்ேித்துமற பகுேியில் உள்ள அடிமட்ட உயிரிகள் முள் மீன் இனங்களின் வள நிமை பற்றிய அடிப்பமட ேகவல்கமள 

வழங்கலும் மற்றும் வளங்கமள பிடிப்பேில் கீதழ நீள்கயிற்றில் பயன்பரடுத்ேப்படும் முமறகள் பற்றிய ஆரரய்ச்சி.  

MBRD பிரிவின் ேமைவர் வங்கரளவிரிகுடர கபரிய கடல் சுற்றுச்சூழல் (BOBLME) பிரரந்ேிய ேிட்டத்ேின் தேசிய 

ஒருங்கிமைப்பரளர் (NC) பேவியில் கசயல்படுகிறரர். தமதை குறிப்பிடப்பட்ட ேிட்டத்ேின் கீழ் இைங்மகயில் நடத்ேிய அமனத்து 

தேசிய நடவடிக்மககளிம் இைங்மகக்கரன தேசிய ஒருங்கிமைப்பரளர் மூைம் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. சுறரமீன்கள் 

பற்றிய ஒரு தேசிய நடவடிக்மகயும், இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி (Indian Mackerel) பற்றிய ஒரு விரிவரன ஆய்வு கடற்கறரழில் 

மற்றும் நீரியல் வள ேிமைக்களத்ேினுடன் இமைந்த்து ஆய்வு நடத்துவேற்கரக 2012 ல் MBRD இனரல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

இரண்டு ேிட்ட முன்கமரழிவுகமள BOBLME ேிட்டம் ஏற்றுக்ககரண்டது. இேன்படி, சுறர ஆய்வு கேரடர்பரன நடவடிக்மககள் 

நவம்பர் 2012 முேல் நமடகபறுகின்றது மற்றும்  மற்றும் இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி ஆரரய்ச்சி ேிட்டம் ெனவரி 2013 இல் MBRD 

யரல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

என MBRD சட்டத்ேின் தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர சஞ்சிமக) யின் இரண்டு ஆரரய்ச்சி 

உத்ேிதயரகத்ேர்களரன ேமைமம ஆசிரியர் மற்றும் சஞ்சிமக ஆசிரியர்களரல் இரண்டு சஞ்சிமக கேரகுேிகள்(கேரகுேி 39 & 

கேரகுேி 40) 2012 ம் ஆண்டு அச்சிடப்பட்டு கவளியிடப்பட்டது.  
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MBRD யரனது ஆதைரசமன மற்றும் ஆதைரசமன நடவடிக்மககள் பைவற்றில் சமூகமளித்ேிருந்ேனர். தமலும் முக்கியமரக, MBRD 

யரனது  கடல் மீன் வளங்கமள சுரண்டுவேற்கரன பிரச்சிமனகமள ேீர்க்க பரிந்துமரகள் வழங்கும் ேிட்டம் கடற்கறரழில் மற்றும் 

நீரியல் வள அபிவிருத்ேி அமமச்சு (MFARD) அறிமுகப்படுத்ேியேில் பங்குககரண்டது. மற்றும் கடற்கறரழில் நீரியல் வள 

ேிமைக்களத்ேின் (DFAR) மூைம் தகரரிக்மககமள அேரவது ஏற்றுமேி சம்பந்ேமரன மீன் இனங்களின் முகரமமத்துவம் சம்பந்ேமரக 

ஒரு கேரழினுட்பங்கமள வழங்கியது. அதுமட்டுமல்ைரமல், MBRD இைங்மகயில் 2012 ல் கவளியிடப்பட்ட மீன்பிடி அட்ைஸ் 

கேரகுேி ேயரரித்ேல் தவமைத்ேிட்டத்துக்கு கபரும் பங்களிப்மப வழங்கியது. இந்ே அட்ைஸ் கேரகுேியின் உள்ளடக்கங்களரக 

இனங்களின் கூட்டமமப்பு, அதேதபரல் ேற்கரை விநிதயரகம் மற்றும் மீன்பிடி நிகழ்ச்சித் ேிட்டங்களுக்கரன வளங்கமளக் 

ககரண்டது.  

நீேிமன்ற உத்ேரவின் தபரில், பை மீன் மரேிரிகள் தபரலீஸ் பிரிவினரல் வழங்கப்பட்ட மீன் மரேிரிகள் கவடிப்கபரருட்கமள 

பயன்படுத்ேிப் பிடிக்கப்பட்டனவர என்பமே ேீர்மரனிக்கும் கபரருட்டு மரைத்ேிற்கரன கரரைத்மே முடிவு கசய்ய 2012 ல் MBRD 

இனரல் ஆரரயப்பட்டது. தமலும், MBRD அேிகரரிகள் தமதை கூறப்பட்ட சம்பவங்கள் கேரடர்பரக நிபுைர் சரன்றுகள் வழங்க 

நீேிமன்றத்ேில் தேரன்றினரர். கூடுேைரக, இந்ே பிரிவு அேிகரரிகள் ேீமவ சுற்றி மீன்பிடியில் ஈடுபடும் சமூகத்ேில் 

மிகவுமமர்கரரக்கியமரக நடந்து ககரண்டனர் மற்றும் அவர்களின் தகரரிக்மககமள (ேனியரர் துமற) ஆேரவுடன் ஏற்று 

நடத்ேியது. மற்றும் இப்பிரிவு பரடசரமை,  பல்கமைக்கழக மரைவர்கள் ேங்கள் ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கமள முன்கனடுக்க கேரழில் 

பயிற்சி தமற்ககரள்ளலுக்கரன வழிகரட்டல் வழங்கும் தசமவயிலும் ஈடுபட்டன.  

MBRD பிரிவின் ஆரரய்ச்சி ஊழியர்கள் ேீவிரமரக கபரிய கடல்கள் மற்றும் சிறிய கடல்கள் ேரவுத்ேளங்கமள தமம்படுத்தும் 

புள்ளியியல் பகுப்பரய்வு நடவடிக்மககளிலும், கபரிய மற்றும் சிறிய கடல்கள் மீன்பிடி தபரக்குகள் மற்றும் வரய்ப்புக்கள் பற்றிய 

ஆரரய்ச்சி கட்டுமரகள் ேயரரிப்பேிலும் ஈடுபட்டனர். இந்ேிய கபருங்கடல் டுனர தமலும் வளர்ச்சியில் சிறப்பு குறிப்பு ககரண்டு 

ஈடுபட்டனர். மற்றும் இைங்மகயில் மீன்பிடியரனது; இைங்மக சிறப்பு குறிப்பு ககரண்ட இந்ேிய கபருங்கடல் துனர ஆமையம் 

(IOTC) கடதைரர CPCs மீன்பிடி கேரழில் வளரும் கேரழில்துமறயினரல் மீன்பிடி துமறக்கரன ேரக்கம் பற்றி ஆய்வு கசய்யப்பட்டு 

வருகிறது. கூடுேைரக, ேகவல் மற்றும் இைங்மக மீன்பிடி படகுகளும், 2012 ஆம் ஆண்டில் சுரண்டல் கேரடர்பரன புள்ளி 

விபரங்கள், இந்ேிய கபருங்கடலில் டுனர மற்றும் டுனர முகரமமத்துவம் பற்றிய IOTC உத்ேிதயரகபூர்வ புள்ளிவிபரமரனது MFARD 

க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

2012 இல், MBRD இரண்டு சிதரஷ்ட ஆரரய்ச்சி அலுவைர் மற்றும் ஒரு இமளய ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேரும் நரரர தசமவகமள 

விட்டு கசன்றனர். தமலும் இப்பிரிவின் ஆரரய்ச்சி உத்ேிதயரகத்ேர் ஸ்கபயின் நரட்டில் ேனது இளநிமை ஆய்வுகமள 

கேரடங்கினரர். இப்பிரிமவ விட்டு ேகுேியரன அேிகரரிகள் விைகியேரல் பை தமரசமரனவிமளவுகமள மட்டுமல்ைரமல் 

இப்பிரிவுக்கரன ஒட்டுகமரத்ே முன்தனற்றம் கபரிதும் பரேிக்க்கப்பட்டது. எனதவ, கவனம் ஆரரய்ச்சி அலுவைர்களின் கரலியரக 

பேவிகமள பூர்த்ேி கசய்ய இப்பிரிவு ஆரரய்ச்சி ஊழியர்கமள தசர்த்து வருகின்றது. 

தமற்ககரள்ளப்பட்ட ேிட்டங்கள்  

ேிட்டம் கமரதுக்கீடு ரூ. 

(மில்) 

கபரறுப்பரன உத்ேிதயரகத்ேர் கரைம் 

மிருந்து வமர 

1.1. கடதைரர மற்றும் கடல் நீரில் உள்ள முள் மீன்கள்  

(சிறிய கடல்கள், கபரிய கடல்கள் மற்றும் அடிமட்ட 

உயிரிகள்) மற்றும் முள் அற்ற (கஷல் மீன், 

கமல்லுடலிகள் மற்றும் கடல் கவள்ளரி) களின் 

கண்கரைிப்பு மற்றும் மேிப்பீடு 

2.14 டரக்டர். ஆர்.மல்கேனிய  

டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புேந்ேிரி 

டரக்டர் டி.சி. டி ேிசரநரயக்க  

ஆர் பி பி தக ெயசிங்க  

கக எச் கக பண்டரரநரயக்க 

2011 2012 

1.4. இைங்மக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட கடதைரர 

பகுேிகளில் கடல் பரலூட்டிகள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு  
 

0.36 டரக்டர். ஆர்.மல்கேனிய  

டரக்டர் டி.சி. டி ேிசரநரயக்க  

ேிரு ஆர் பி பி தக ெயசிங்க  

ேிருமேி கக எச் கக 

பண்டரரநரயக்க 

ேிருமட்ேி டி ெி என் ஹஸரரங்கி 

2011 2012 

1.6.1. கடல் மீன்களின் தேர்வும் மற்றும் ேவிககும் கடல் 

பரலூட்டிகளின் மூைக்கூறு அமடயரளப்படுத்ேலும்  

 

0.45 ேிருமேி என் கக எஸ் ரன்மடுகை 

 

2010 2012 

1.6.2 இைங்மக இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி மரபணு 

ஆய்வு  

 ேிருமேி. டி ஆர் கஹரத்  2012 2013 

4.17 நீர் வடக்கு மற்றும் வடதமல் மரகரைங்களில் நீர் 

உயிரின வளர்ப்பு, அபிவிருத்ேி வடிவமமத்ேல் 4.17, 

இைங்மக (MBRD இமைந்து NARA, உள்நரட்டு நீர் நீர் 

உயிரின வளர்ப்பு பிரிவு நடத்ேிய KOICA ேிட்டம்) 

 டரக்டர் எஸ் எஸ் தக ஹப்புேந்ேிரி 

ேிரு மதகந்ேிர ெயேிைக 

2012 2013 
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(மன்னரர் சமமயல் சிப்பி பங்குகள் ஆய்வுகள் மற்றும் 

சரக்கு மேிப்பீடு)  

 

கசயல்ேிறன்  

ேிட்டம்- 1.1. கடதைரர மற்றும் கடல் நீரில் உள்ள முள் மீன்கள்  (சிறிய கடல்கள், கபரிய கடல்கள் மற்றும் அடிமட்ட உயிரிகள்) 

மற்றும் முள் அற்ற (கஷல் மீன், கமல்லுடலிகள் மற்றும் கடல் கவள்ளரி) களின் கண்கரைிப்பு மற்றும் மேிப்பீடு 

கடலிலுள்ள முள் மீன் இனங்கள் மற்றும் முள் அல்ைரே மீன்களின் பிடிபடும் ேன்மம பற்றி மீன்பிடி துமறமுகங்கள் மற்றும் முக்கிய 

மீன் இறங்கும் ேளங்கள் தபரன்றவற்றில் கண்கரைிக்கப்பட்ட. இந்ே ேிட்ட்டத்ேின் மூைம் மீன்பிடி நடவடிக்மககளின் விவரங்கள், 

ேகவல்கமள தசகரிக்கும் இனங்கள் மற்றும் பல்தவறு மீன்பிடி கப்பல் கியர் தசர்க்மககள், அேன்  அளவுப் பேிவு, முக்கிய 

இனங்களின் நீள அளவீடும் மற்றும் இயக்கப்படும் மீன்பிடி படகுகளின் அறிக்மககளும் அடங்கும். இறங்கும் இடங்களில் 

எடுக்கப்படும் உயிரியல் மீன் மரேிரிகள் ஒரு சிை கடல் மீன் இனங்களில் இனப்கபருக்க உயிரியல் ஆய்வு பற்றியும் 

ஆரரயப்பட்டன.  

கடற்கேரழிலில்ல் ஈட்டுப்படும் இைங்மகயின் மீன்பிடி படகுகளும் முக்கியமரக இனங்கள் தபரன்ற சூமர மற்றும் சூமர இனங்கள் 

கருத்ேில் ககரள்ளப்பட்டன. சூமர வளங்களில் முக்கியமரக சூமர மஞ்சள் துடுப்பு ((Thunnus albacares)), கபரிய கண் சூமர 

(Thunnus obsesus), ஸ்கிப் தெக் சூமர (Katsuwonus pelamis), கவக்கரவ(Enthynnus affinis), ஃப்ரிதகட்  சூமர (Auxis 

thazard) மற்றும் புல்ைட் சூமர (Auxis rochei) உள்ளனர். ஆனரல் கவக்கரவ, ஃப்ரிதகட்  சூமர மற்றும் புல்ைட் சூமர கபரும்பரலும் 

கடதைரர மீன்பிடிகளில் நின்றுவிடுகின்றன. சூமர இனத்மேத் ேவிர இருந்து, பில் மீன்கள், சுறரமீன்கள் மற்றும் ேீர்க்கேரிசி மீன் 

தபரன்ற இனங்கள் பை நரள் மீன்பிடி படகுகளினரல் பிடிக்கப்படுகின்றன. கடல் மற்றும் கடல் மீன் உற்பத்ேி கபருமளவு 

முக்கியமரக சூமர மற்றும் சூமர இனங்களுடன் சம்பந்த்ேமரக உள்ளன. 

  

ஸ்கிப் கெக் இன சூமர பை நரள் மீன்பிடி படகுகள் 

சுறரமீன்கள் மற்றும் பில் மீன்கள் கபரும்பரலும் சூமர மீன் இனங்களின் மீன் பிடி முமற மூைம் ப்டிட்க்கப்படுகின்றன. 

கமன்மமயரன சுறர பிடிக்கப்படும் இடங்களில் அேிக விகிேத்ேில் பிடிபடுகின்றன. (கமரத்ே எமடயில் சுறர 60%). ஓசியரனிக் 

கவள்மள முமன சுறர மற்றும் நீை சுறர அடுத்ே தமைரேிக்க இனங்கள் ஆட்சியரனமவயரக இருக்கின்றன. மரர்லின் மூன்று 

இனங்கள் அடங்கைரகவும்,  ஒரு கசயில் மீன் மற்றும் ஒரு வரள் மீன் அடங்கைரக அேிகளவரன பில் மீன்கள் புேிய சூமர 

நீள்கயிற்று வமை நரளங்கள் மூைம் (ஒரு புேிய சூமர நீள்கயிற்றில் கப்பலின் கமரத்ே எமடயில்  20% பில் மீன்களரகும்) 

பிடிக்கப்பட்டு ேமரயிறங்கியது. எனினும், சிறிய புேிய சூமர நீள்கயிற்று வமை நரளங்கள் இைங்மகயில் தவறுவிேமரக 

பயன்படுத்ேப்படுகின்றன (சந்மே, கப்பல் பண்புகள் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்மகமய முமற முேலியன, கேரழில்நுட்பத்மே 

பயன்படுத்தும் அடிப்பமடயில்) பை நரள் மீன் பிடி படகுகமள விட வித்ேியரசமரக கசயல்படுகின்றன.  

சிறிய மீன் இனமரன சரமள (கஹர்ரிங்ஸ்) மற்றும் கீரி மீன் தபரன்றன ஆேிக்கம் கசலுத்ேி வருகிறன. இந்ே மீன்கள் 

கபரும்பரலும் சிறிய கண்ைி பூ வமைகள் (1.5'' 9/10'' கண்ைி அளவு) இல் பிடிக்கப்படுவரர்கள். தமற்கு கடற்கமரதயரரங்களில் 

நடத்ேப்பட்ட ஆரரய்ச்சியின் படி, முேிரரே மீன் கபரும்பரலும் ெனவரி முேல் ஏப்ரல் வமர கரைத்ேிைனேிகமரக சிக்கி உள்ளன. 

வயது முேிர்ந்ே மீன் கபரும்பரலும் தம முேல் கசப்டம்பர் வமர இரவு மீன்பிடி நடவடிக்மகயில் சிக்கி உள்ளன. இரவு பிடிகள் 

மத்ேியில், கபண்கள் முேிர்ச்சியரன மீன்கள் (34%) மற்றும் முேிர்ந்ே ஆண் மீன்கள் (19%) உம் கரைப்பட்டன. கரமையில் பிடிபட்ட 

மீன்களில் முமறதய முேிர்ந்ே கபண்கள் மற்றும் முேிர்ந்ே ஆண்களும் 18% மற்றும் 16% ககரண்டேரகும்.  
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சிறிய கண் பூ வமை சிறிய இன மீன்கள் 

முன்தனற்றம் (%) :  உடல்: 95%  நிேி: 100%  

 

 

ேிட்டம் 1.4: இைங்மக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட கடதைரர பகுேிகளில் கடல் பரலூட்டிகள் பற்றிய ஆய்வு 

இைங்மக கடல் பரலூட்டிகள் பற்றி அறிந்து ககரள்வேில் பை இமடகவளிகமள உள்ளன என்பேரல், அமவ மீது ஆய்வுகள் 

முன்கனடுத்து அேன் மூைம் இந்ே இனங்கமள பரதுகரப்பது மற்றும் முகரமமத்துவம் கசய்வது சம்பந்ேமரன அறிவியல் 

பரிந்துமரகமள வழங்கல் முக்கியமரனேரகும். ேிட்டத்ேின் முக்கிய தநரக்கம் கட்புை ஆய்வுகள் மற்றும் ஒலி ஆய்வுகள் 

பயன்படுத்ேி கடல் பரலூட்டிகளின் விநிதயரகம் மற்றும் புைம்கபயர் வடிவங்கள், பரம்பல்கமள புரிந்து ககரள்ளுேைரகும். 

தநரக்கங்கள் அமடவேற்கரக பை ஆய்வுகள் மிரிஸ்ஸ, ேிருதகரைமமை மற்றும் கல்பிட்டி பகுேிகளில் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. 

கருத்ேரய்வுகள் நிமையரன அமடயரள விமசகள் (கடல் பரலூட்டி FAO வழிகரட்டி, l994)மள பயன்படுத்ேி இந்ே பிரரந்ேியத்ேில் 

கடல் பரலூட்டி பழக்கங்கள் மற்றும் இவ் இனங்களின் அமடயரளம் தபரன்றன தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட பகுேிகளில் ேிட்டமிட்டு 

நடத்ேப்பட்டன. அனுசரிக்கப்பட்டஇனங்களின் புவியியல் மமயம் தபரன்றன (ெிபிஎஸ்) மற்றும் சரத்ேியமரன கரட்சிகள் 

மகப்பற்றப்பட்டன. இப்பகுேியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கடல் பரலூட்டிகளின் ஒலிகளின் பகுப்பரய்வுகள் தமைேிக 

தேமவகளுக்கக பேிவு கசய்யப்பட்டன.  

இேன் விமளவரக, Balaenoptera musculus (நீை ேிமிங்கைங்கள்), Stenella longirostris (ஸ்பின்னர் டரல்பின்கள்) மற்றும் 

Sousa chinensis (இந்ேிய பசிபிக் கூன்முதுகு ேிமிங்கைங்கள்) அமடயரளம் கரைப்பட்டன. மற்றும் இந்ேிய பசிபிக் கூன்முதுகு 

ேிமிங்கைங்கள், பரட்டில்தநரஸ் ேிமிங்கைங்கள் மற்றும் சுழலும் ேிமிங்கைங்கள் ேீவிரமரக ஆரரயப்பட்டன. தமலும், அடிக்கடி 

இைங்மக கடதைரர பகுேிகளில் ேவிக்கும் அமனத்து கபரிய ககடரசியன்ஸஸினங்கள் பற்றி கண்டறியப்பட்டன. மற்றும் 

இவற்றின் மரைத்ேிற்கரன கரரைம், இனங்களின் நிமை மற்றும அமடயரளம் என்பன கண்டறியப்பட்டன. ேவிக்கும் விந்து 

ேிமிங்கைங்கள் கேரடர்ந்து சிை வமக ேிமிங்கைங்களின் தமல் ேரமட பற்களுக்கு பேிைரக வளரும் ககரம்பு தபரன்ற ேகட்கடலும்பு 

ேிமிங்கைங்கள் / நீை ேிமிங்கைங்கள் மத்ேியில் மிகவும் கபரதுவரக இருந்ேன. இந்ே பேிவுகள் அமனத்தும் தமைேிக 

ஆரரய்ச்சிக்கரன ஒரு ேகவைரக பரரமரிக்கப்படும்.  
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மிரிஸ்ஸவில் ஒலி, கட்புை தசரேமன ககரழும்பு துமறமுகத்ேில் நீை ேிமிங்கிைம் -19/3/2012 

முன்தனற்றம் (%):  உடல்: 90%  நிேி: 100%  

 

 

 

 

 

 

ேிட்டம் 1.6.1: தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட கடல் மீன் மற்றும் ேவிக்கும் கடல் முமையூட்டிகளின் மூைக்கூறுகமள அமடயரளப்படுத்ேல்  

சுறரக்கள் வருங்கரை நிமை கரரைமரக சுறரக்கமள மீன்பிடி கேரழிைரக பிடிப்பவர்கள் அவற்றின் கமதுவரன வளர்ச்சி, 

ேரமேமரக முேிர்வு மற்றும் குமறந்ே எண்ைிக்மகயிைரன குட்டிகள் தபரன்றன அேிகமரன மீன்பிடி முமறகளரல் ஏற்படும் 

அழுத்ேம் ஈடு கசய்ய முடியரது என்ற பிரச்சிமன ேற்தபரது இருக்கின்றது. ஒரு இனத்ேின் குறிப்பிட்ட மற்றும் ேனிப்பட்ட 

ரீேியிைரன அடிப்பமடயில் வர்த்ேக மேிப்பு முக்கியத்துவம் இருப்பேரல் குறித்ே இனங்கள் பற்றரக்குமற கூடுேைரக 

கரைப்படுவேற்கு முக்கிய கரரைமரகும். ேரவு தபரேரமமயின் கரரைமரகவும், பற்றரக்குமரயின் கரரைமரகவும் இந்ே இைக்மக 

அமடய முடியரதுள்ளது. ேனிப்பட்ட இனங்கமள அமடயரளம் கண்டறிய வர்த்ேகர்களரல் பயன்படுத்ேப்படுகின்றன சந்மே 

கபயர்கள் வித்ேியரசப்படுவேரலும் ேரவுகளின் நிச்சயமற்ற ேன்மமகளரலும் இந்ே இைக்மக அமடவது கடினமரக 

கரைப்படுகின்றது.  எனதவ, இமழ மைியின் COI அடிப்பமடயில் கைங்களுக்குரிய துண்மட பயன்படுத்ேி PCR மூைம் மேிப்பிட்டு 

இைங்மக சந்மேயில் சுறர இனங்கள் அமடயரளம் கரணுவேற்கரக பயன்படுத்ேப்படுகின்றன. சுறர மரேிரிகள் நீர்ககரழும்பு, 

சிைரபம், மற்றும் தபருவமள பகுேிகளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. 

குறிக்கப்பட்ட பரர்தகரடு கரட்சிகமள ~ 645 BP யின் சுறர இனத்ேின் நரன்கு குடும்பங்களுக்கரக (Lamnidae, Alopiidae, Sphyrnidae, 

Carcharhinidae,) உருவரக்கப்பட்டன. ஒன்பது சுறர இனங்கள் (கபரிய கண்  கேிரடிக்கும், நீை சுறர, கமன்மமயரன சுறர, scalopped 

ஹரம்மர்கஹட் சுறர, Longfin Mako, shortfin Mako, புலி சுறர, கவள்ளி முமனயில் சுறர, sandbar சுறர) தபரன்றவற்றின் பரர்தகரடு 

குறிப்புகள் ககரண்ட ேரவுத்ேளம் ஒன்று நிறுவப்பட்டது. புலி சுறர நிமையரன பரர்தகரடு பகுேியின் கபருக்கல் கசயன்முமற 

தேரல்விமய கண்டது. ஒரு கட்டுப்பரட்டு பகுேி கரட்சியின் இனங்களுக்கரன துண்மட கைங்களுக்கு பயன்படுத்ேி கபருக்கல் 

முமற கவற்றியளித்ேது. மீன்களீன் துடுப்புகள் பிரிக்கப்பட்தடர அல்ைது மரேிரிகள் உருவக அளவீடுகமள பயன்படுத்ேி 

அமடயரளம் கரண்பது கடினமரக இருக்கும் தபரது அவர்கள் மீமன கமரக்கு ககரண்டு வந்து இந்ே ேரவுத்ேள மரேிரிகள் மூைம் 

அமடயரளம் கரை பயன்படுத்ே முடியும். 

மைியிமழய கட்டுப்பரட்டு பகுேியின் பகுேி வரிமசமுமற மரேிரிகமள தவறுபடுத்ேி அேன் மரேிரிகள் வரிமசப்படுத்ேப்பட்டன 

இல்மைகயனில், வழக்கமரன அணுகுமுமறகமள பயன்படுத்ேி கடல் முமையூட்டிகமள அமடயரளம் கரண்பது மிகவும் 

கடுமமயரனது. என்று. கமரத்ே மரபணு டிஎன்ஏ மரேிரியின் அமடயரளத்மே உறுேிப்படுத்ே டிஎன்ஏ பகுப்பரய்வுக்கரக ேமசயின் 

இமழய மரேிரி ஒன்றிலிருந்து பிரித்கேடுக்கப்பட்டது. MT டிஎன்ஏ கட்டுப்பரட்டு பகுேியில் சுமரர் 550bp துண்டு நிமையரன 

கநறிமுமறகமள கேரடர்ந்து PCR ேிழிநுட்பத்ேினூடரக விஸ்ேரிக்கப்பட்டது. இனங்களின் மூைக்கூற்று அமடயரளத்ேிமன 

கநறிப்படுத்ே GenBank யிமன பயன்படுத்ேினர். இேற்கரக ஃமபதைரகெனடிக் புனரமமப்பும் கசய்யப்பட்டது. கரலி, மிரிஸ்ஸ 

மற்றும் பரைந்துமற பகுேியில் ேவிக்கும் மூன்று ேிமிங்கைங்கள் Balenoptera musculus (நீை ேிமிங்கைம்) என அமடயரளம் 

கரைப்பட்டுள்ளது.  

  
நீர்ககரழும்பு மீன் இறங்குேளத்ேில் ேிமிங்கைம் இறந்ே சுறரமீன்கள் கரலி கமரயில் 
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முன்தனற்றம் (% ):  உடல்: 98%  நிேி: 101%  

ேிட்டம் 1.6.2: இைங்மக இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி மீேரன மரபணு ஆய்வு  

Rastrelliger இனங்கமளச் (குடும்பம் Scombridae) தசர்ந்ே கரனரங்ககளுத்ேி வமககள் மூன்று உள்ளன. அேரவது, Rastrelliger 

kanagurta (இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி), R brachysoma (குறுகிய கரனரங்ககளுத்ேி), R faughni (ேீவு கரனரங்ககளுத்ேி) 

வங்கரளவிரிகுடர பகுேியில் குறிப்பிடப்பட்ட நரடுகளில் இருந்து அேரவது ேரய்ைரந்து, மதைஷியர மற்றும் இந்தேரதனஷியர 

தபரன்றவற்றில் கரைப்படுகின்றன. இைங்மகயில் சிறிய கடல் மீன்பிடி மூல்ைம் பிடிக்கப்படும் Rastrelliger இனங்களமமமப்பு 

ரீேியரக R. kanagurta என அமடயரளம் கரைப்பட்டுள்ளது. இந்ே மூன்று இனங்கள் ேமையுடன் கேரடர்பரன மரறுபரடுகள் 

மற்றும் உடல் முன்புற பகுேிகளில் தவறுபரடுகமள கரண்பிக்கின்றன. கவளிஅமமப்பு ரீேியரன மரற்றங்கள், குறிப்பரக ேமையில் 

கேரடர்பரன தவறுபரடு சுற்றுச்சூழல் நிமைமமகளரல் தூண்டப்பட முடியும் என கண்டரியப்பட்டுள்ளன. இனங்கள் தவறுபடுத்ே 

மரபணு முமறகள் மூைம் தவறுபடுத்ேைரனது மிகவும் துல்லியமரன முமறயரக இருக்கும். இைங்மகயின் பல்தவறு பகுேிகளில் 

இருந்து பிடிக்கப்படுகின்ற இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி மீன்க|ளின் கசறிவு மற்றும் பரம்பல் தபரன்றவற்றின் அமடயரளங்கள் 

தமற்ககரள்ளப்பட்டன. இந்ே ஆய்வு, இைங்மகயில் கரைப்படும் இனங்கள் அமடயரளம் பற்றி ஒரு பூர்வரங்க விசரரமையரக 

உள்ளது. முகரமமத்துவ அைகுகள் மீன்பிடி அபிவிருத்ேியின் நடவடிக்மககளுக்கு மிகவும் அவசியமரகும்.  

இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி மரேிரிகள் தபருவமள, நீர்ககரழும்பு, சிைரபம், கல்பிட்டி, ேிருதகரைமமையில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்டன. ேமச இமழயம் அல்ைது துடுப்பு கிளிப்புகள் இருந்து மரேிரிகள் தவறரக்கப்பட்டு கவளிஅமமப்பியல் 

அளவீடுகள் பேிவு கசய்யப்பட்டன மற்றும் டிஎன்ஏ பிரித்கேடுக்கப்படும் நடவடிக்மகயும் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. இமழ மைி COI 

பகுேி விஸ்ேரிக்கப்படைரனது சுமரர் 650 bp, நீண்ட PCR கபரருட்கள் பின்னர் வரிமசப்படுத்ேல் கசய்யப்பட்டன. உைகளரவிய 

ேகவல்கமள ஒப்பிடும் தபரது, 95% ஒற்றுமம ககரண்ட R. kanagurta  கரைப்படுகின்றது.  இைங்மகயின் பல்தவறு கடதைரர 

பகுேிகளில் இருந்து அமனத்து மரேிரிகமள ஒப்பிடும் தபரது இைங்மகயில் கரைப்படும் இனங்கள் Rastrelliger kanagurta என்று 

உறுேி கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

 

முன்தனற்றம் (%): உடல்: 98% நிேி: 101%  

 

 

 

 

ேிட்டம் 4.17: வடதமல் மரகரைங்களில் ஐந்து நீர் உயிரிை வளர்ப்பு ேிட்டம் வடிவமமத்ேல்,  இைங்மக (KOICA ேிட்டம்)  

இந்ே ேிட்டம் உள்நரட்டு நீர்வள மற்றும் நீர் உயிரிை வளர்ப்பு பிரிவு (IARAD) மற்றும் MBRD மூைம் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. இந்ே 

ேிட்டத்ேின் கீழ் MBRD நடத்ேிய கசயல்பரடுகள் பிரேரனமரக மன்னரரில் சமமயல் சிப்பியின் கேரமக மேிப்பீடும் மற்றும் அமவ 

பற்றிய ஆய்வுகள் ஆகும் இமவ இப்தபரதும் நமடகபற்று ககரண்டிருக்கின்றது. இந்ே சிப்பி படுக்மககள் பற்றிய ஆய்வும் மற்றும் 

மன்னரர் மரவட்டத்ேில் உள்ள சிப்பிகள் கரைப்படுகின்ற பிரதேசங்களின் மேிப்பீடு இன்னமும் இருக்கின்றன. மன்னரர் 

மரவட்டத்ேில் தேவன்பிட்டி மற்றும் அச்சகுளம் பகுேிகள் பேிவு வமரவு கசய்யப்பட்டன. 1 மீ × 1 மீ சதுரமரன தேவன்பிட்டி 

பகுேியில் சிப்பி மேிப்பிடும் இடங்களில் பயன்படுத்ேப்பட்டது. எழுமரறரக சதுரமரன மரேிரிகள் ஒவ்கவரரு சிப்பி இமைப்புகளில் 

இருந்தும் ககரண்டு கசல்ைப்பட்டன. ஒவ்கவரரு இமைப்பிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட மரேிரிகளின் எண்ைிக்மக இரண்டு 
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கரரைிகள் மூைம் ேீர்மரனிக்கப்படுகிறது: அமவயரவன் சிப்பி இமைப்புக்களின் எண்ைிக்மக மற்றும் இமைந்து வரழும் சிப்பி 

உறவினர்களின் அடர்த்ேி உயிர் வரழுகின்ற சிப்பிகளின் எண்ைிக்மக தபரன்றனவரகும். ேனிநபர்கள் நீளம் மற்றும் எமட 

என்பனவும் அளவீடுகள் கசய்யப்பட்டன. தேவன்பிட்டி பகுேியில் பங்குகளின்  மேிப்பீடரனது மறவமடந்து விட்டன. ேரவு 

பகுப்பரய்வு மற்றும் அளமவயிடலும் நமடகபற்றுக் ககரண்டிருக்கின்|றன. எனினும், அச்சரகுளம் பகுேியின் பங்கு மேிப்பீடரனது 

தமரசமரன வரனிமை மற்றும் சிப்பி படுக்மககளில்  நிைவும் அேிக நீர் நிமை கரரைமரக கேரடங்க முடியவில்மை. 

.  

 

அச்சகுளம் பகுேியின் சிப்பி படுக்மக பகுேிகள் 

 

முன்தனற்றம் (%):  உடல்: 85%  நிேி 100:%  

 

 

 

கவளிப்புறமரக நிேி ேிட்டங்கள்  

அடிமட்ட உயிரிகள் முட்கள் ககரண்ட மீன் ஈனங்களின்  வளங்கள் பற்றிய ஆய்வு பருத்ேித்துமற கமர பகுேியில் 

தமற்ககரள்ளப்பட்டு அடிமட்ட உயிரிகளின் வள நிமைமய பற்றிய அடிப்பமட ேகவல்கமள வழங்க மற்றும் வளங்கமள 

பிடிப்பேில் பன்படுத்தும் நீள்கயிற்றில் கட்டிய வமை பயன்பரடுகமள படிக்க MBRD பிரிவினரல்  நடத்ேப்பட்டது. இந்ே 

ேிட்டத்துக்க்கு நிேிமய வழங்கிய நிறுவனமரக சர்வதேச தவளரண்மம தமம்பரட்டு நிேியம் (IFAD) விழங்குகின்றது. இந்ே 

ேிட்டத்ேின் மூைம் சுரண்டப்படும் அளவு குமறந்ே வளங்கள் அடிப்பமடயில் கடல் மீன் உற்பத்ேி மற்றும் மீன்பிடியின் நிமையரன 

வளர்ச்சிமய அேிகரிக்க மிகவும் பயனுள்ளேரக இருக்கும்.  

ஒரு ஆரரய்வேற்கரன ஆழ்கடலில் உள்ள அடிமட்ட உயிரினங்கள் அேரவது முட்கள் ககரண்ட மீன் இனங்கள் பற்றிய  ஆய்வு 

சமூகத்ேின் பங்களிப்புடன் நடத்ேப்பட்டது. மீன்பிடி முமறயரனது FRP  கவளிப்பைமக தமரட்டரர் படகுகமள பயன்படுத்ேி கீதழ 

நீள்கயிறு வமைகள் மூைம் மீன் பிடிக்கப்பட கசய்யப்பட்டன. முல்மைத்ேிவில் அேிக மீன்பிடியரனது ஆகஸ்ட் மரே இறுேியில் 

கேரடங்கியது. ேரவு தசகரித்ேைரனது 13 நரட்கள் கேரடர்ந்ேது. முேலில், 27 மரேிரி தசகரிக்கும் இடன்கள் முடிக்கப்பட்டன. 

இரண்டரவது ேரவு தசகரிப்பரனது 21 ம் ேிகேி கசப்டம்பர் மரேம் 2012 அன்று கேரடங்கியது தமலும் முல்மைத்ேீமவ 

அடிப்பமடயரக ககரண்டேரல் சிை கசயல்பரட்டு சிக்கல்கள், கரடுமுரடரன கடல் நிமைமமகள் மற்றும் நீண்ட பயைம் தூரம், 

கரரைமரக ஆரரய்ச்சி குழு பருத்ேித்துமறயமய மகவிடப்பட்டு 10 நரட்களின் பின்னர் யரழ்ப்பரைம் ேிரும்பினரர்கள். 
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இரண்டரவது ேரவு தசகரிப்புக்கக 18 ேளங்களில்; பருத்ேித்துமற முல்மைத்ேீவில்  இருந்தும் முமறதய 12 மற்றும் 6 தசரேமன ேரவு 

தசகரிப்புக்கள் கசய்யப்பட்டன.  

இந்ே பூர்வரங்க ஆய்வு அறிக்மகயின் தபரது மிகவும் குறிப்பிடத்ேக்க மற்றும் சுவரரசியமரன கவனிப்பு ஒன்று இடம்கபற்றது 

அேரவது குடும்பம் Synodontidae மய  தசர்ந்ே Trachinocephalusmyops  இன் ஒரு கபரிய பங்கு கரைப்பட்டது. முந்மேய ஆய்வுகள் 

அறிக்மக அத்ேமகய ேகவல் எதுவும் இருக்க வில்மை. கீதழ நீள்கயிற்றில் பயன்படுத்தும் வமையில் இேமன மேிப்பிட முடியரது. 

எனதவ, அமே அறிந்து ககரள்ள மேிப்பீடு கசய்ய தேமவயரன ேரவுகமள கபற சிறிய இழுவமை மீன்பிடி முமரயிலிருந்து நடத்ே 

முடிவு கசய்யப்பட்டது.  

தமற்ககரள்ளப்பட்ட மற்ற நடவடிக்மககள்   

1. அச்சிடப்பட்ட நரரர பத்ேிரிமக கேரகுேி 39 மற்றும் 40.  

2. குண்டு கவடிப்பு மூைம் மீன்பிடித்ேலுக்கரக பல்தவறு உயர் நீேிமன்றங்கள் அனுப்பிய மீன் மரேிரிகளின் அறிக்மககள் 

வழங்கப்படுகிறன.  

3. புற தமற்பரர்மவ (இளமரனி): நீரியல் துமற மீன்பிடி, ஆசிரியர் கரல்நமட, மீன்பிடி மற்றும் ஊட்டச்சத்து ேிமைக்களத்ேின் 

ேமைவர் விடுத்ே தகரரிக்மகயின் அடிப்பமடயில்  ெூன் 15, 2012 தேேியிட்ட கடிேம் மூைம் வயம்ப பல்கமைக்கழக மரைவன், 

ேிரு எஸ் சிவந்த்ேன், சிறப்பு பட்டம் இளங்கமை மரைவரின் இறுேி ஆண்டு ஆரரய்ச்சி ேிட்டம் கண்கரைிக்கப்பட்டது.  

4. பிப்ரவரி 13 ஆம் ேிகேி முேல் மரர்ச் 15 ஆம் ேிகேி வமர 2012 கரரஸ்கடரக் பல்கமைக்கழக கெர்மனி கவளிநரட்டு மரைவர் 

"கடல் ஆமமகள் அமடயரளம் மூைக்கூறு உயிரியல் பயன்பரடு" பற்றிய பயிற்சி ஒரு மரேம் வழங்ங்கப்பட்டது.  

5.  விழிப்புைர்வு ேிட்டம்- NIFNE இன் தகரரிக்மக மீது, மீன்பிடியில் உயிரித்கேரழிநுட்பத்ேின் பயன்பரடு பற்றி மீனவர்களின் ஒரு 

குழுவுக்கு நடத்ேிய ெனவரி 2012 இல் நடத்ேப்பட்டது.  

6. கரக்ககரமுமன களப்பில் உள்ள ஓட்டு சுரங்க விசரரமை தமற்ககரள்ளப்பட்டது.  

8. ககரக்கிளரய் வரவியில் சுற்றுச்சூழல் ேரக்க மேிப்பீடுகள் (EIA) தமற்ககரள்ளப்பட்டது.  

9. இைங்மக சரர்பில் சரர்க் மரநரட்டில் இைங்மக கடற்கமர மற்றும் கடல் மீன்பிடி பற்றிய நரட்டின் அறிக்மக பகிரப்பட்டது.  

10. கசரற்கபரழிவுகள் - கடதைரர, இைங்மக பல்லுயிர் மற்றும் முருமகக் கற்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி ஆய்வு நடத்ேப்பட்டது.  

11. இைங்மக நியமங்கள் நிறுவனம் மீன் இனங்கள் அமடயரளம் ககரண்ட சிறப்பு குறிப்பு (SLSI) இைங்மகயில் மீன்பிடி வளங்கள் 

சம்பந்ேமரக வழங்கப்பட்டன. 

கவளியீடுகள்  

1. ஹப்புத்ந்ேிரி எஸ் எஸ் தக, (2012) இைங்மகயில் இருந்து இயக்கப்படும் சிறிய புேிய சூமர நீள்கயிற்று வமை நரளங்கள் மூைம் 

பில் மீன்கள்  பிடித்ேலுக்கரன பகுப்பரய்வு, 2005-2009. IOTC-2012-WPB10-09  

2. டி சி டி. ேிசரநரயக்க மற்றும் ெி ஸ்டீஃபன்ஸன் (2012) கடல் கவள்ளரிகள் வரழ்விடங்களின் விருப்பம்: இைங்மக கடதைரர குழல் 

முள்தேரலிகள் மற்றும் குழல் முள்தேரலிகள் (Holothuria atra and Holothuria edulis ): ஐக்கிய இரரச்சிய கடல் உயிரியல் 

சங்கம், 92 (3) 581-590 – இேழ் - (ISSN 0025-3154) 581  

3 டி சி டி. ேிசரநரயக்க மற்றும் ெி ஸ்டீஃபன்ஸன் (2012) ேற்தபரமேய இைங்மக கடதைரர பகுேிகளில் உள்ள வைிக கடல் 

கவள்ளரி மீன்பிடி நிமைமய. ஐக்கிய ரரஜ்யம் கடல் உயிரியல் சங்கத்ேின் பத்ேிரிமக, 92 (4): 831-841 (ISSN 0025-3154)  

4. டி சி டி. ேிசரநரயக்க மற்றும் தக தஹவபத்ேிரன (2012) இைங்மக தேசிய அறிக்மக. இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர ஆமையம், 

அறிவியல் குழு கூட்டம் 16வது அமர்வு. மரதஹ, சீகசல்சு.  

5. தஹரத் டி ஆர், ரன்மடுகை டி என் எ, மற்றும் அமரதகரன் ெி யு, (2012)  இைங்மக இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேிகளின்  மரபுசரர் 

அமடயரளம். தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர) அறிவியல் அமர்வுகள், 4 டிசம்பர் 2012 

நடவடிக்மககள், 48 பக். 

6. ரன்மடுகை டி என் எ   மற்றும் தஹரத் டி ஆர். (2012). ேவிக்கும் நீை ேிமிங்கைங்களளின் அமடயரளப்படுத்ேலுக்கரக மரபணு 

மரர்க்கர் ஒன்மற உருவரக்குேல். கடற்கறரழில் மற்றும் கடல்வள அபிவிருத்ேி அமமச்சு, 17 மற்றும் 18 தம, 2012 இைங்மக 

சங்கத்ேின் 18 வது ஆண்டு அமர்வுகள் நடவடிக்மககள். இைங்மக மன்ற கல்லூரியில் ககரழும்பு 07 ஆடிட்தடரரியம், 30 பக்.  
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7. ரன்மடுகை டி என் எ. மற்றும் தஹரத் டி ஆர் (2012). டிஎன்ஏ பரர்தகரடுகமள ககரண்டு இைங்மக மீன் இறங்குவேற்கரன 

சுறரமீன்கள் அமடயரளம். மீன்பிடி மற்றும் கடல்வள, 17 மற்றும் 18 தம, 2012 இைங்மக சங்கத்ேின் 18 அமர்வுகள் 

நடவடிக்மககள். இைங்மக மன்ற கல்லூரியில் ககரழும்பு 07 தகட்தபரர் 29 பக்.  

8. ரன்மடுகை டி என் எ.., தஹரத் டி ஆர்  மற்றும் அமரதகரன் ெி யு. (2012). தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு 

முகமம (NARA) இருந்து வழக்கு ஆய்வுகள்: இமழமைி மரபணு வரிமச மேிப்பும் இனங்களின் பரதுகரப்பும். 2012 தேசிய நீரியல் 

வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர) அறிவியல் அமர்வுகள், 4 டிசம்பர், நடவடிக்மககள், 49 பக் 

9. அெித் குமரர, பி எ டி, ெயனரே கெ எஸ், டி சி டி. ேிசரநரயக்க (2012). தூண்டப்பட்ட இனப்கபருக்கம் மற்றும் கடல் கவள்ளரி 

குடம்பி வளர்ப்பு. 18 வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு: கடற்கறரழில் நீரியல் வள இைங்மக சங்கம், இைங்மக மன்ற கல்லூரியில், 

ககரழும்பு, இைங்மக. (சுருக்கம்) பி 9  

10.  அெித் குமரர, பி எ டி, ெயனரே கெ எஸ், புஸ்பகுமரர கெ, ேிசரநரயக்க டி சி டி. (20122). கசயற்மக இனப்கபருக்கம் மற்றும் 

குடம்பி வளர்ப்புக்கரக  Pseudocolochirus violaceus (கடல் ஆப்பிள் கவள்ளரி) யின் பயன்பரடு. அறிவியல் அமர்வு: தேசிய நீரியல் 

வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம (நரரர) ககரழும்பு, இைங்மக .5  

11. அெித் குமரர, பி எ டி, ேிசரநரயக்க டி சி டி, பன்டரர டபல்யூ (2012),  இைங்மக வடதமற்கு கடற்கமரயில் உள்ள கரும்புலு 

இறரல்களுடன் கடைட்மட வளர்த்ேல், பல்லின வளர்ப்பு. அறிவியல் அமர்வு: தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி 

முகரமம (நரரர) ககரழும்பு, இைங்மக பக் .6.  

12. பண்டரரநரயக்க, தக ஏச் தக  மற்றும் மல்கேனியர, ஆர், (2012) இைங்மகயில்  சூமர வளங்கமள பற்றிய ஆய்வு  மதைஷியர, 2 

வது கேரழிைரளர் கட்சி வழங்கினரர்., 19-21 நவம்பர் 2012 (IOTC-2012-WPNT02-09)  

13. ஹஸரரங்கி டி ெி என், ஹப்புேந்ேிரி எஸ் எஸ் தக மற்றும் மல்கேனியர ஆர், சுறர மீன் வளங்கமள ஒரு விமர்சனம் (2012), 

இைங்மக, IOTC-2012-WPEB08-15.  

ேகவல்கள் 

1. கடைட்மட (Holothuria scabra) மற்றும் கசயற்மக முமற இனப்கபருக்கம் மற்றும் அவற்றின் வைிக ரீேியரக கவளிதய 

வளர்ப்பு கசய்யக்கூடிய சரத்ேியம் சம்பந்ேமரன குறுகிய தபட்டி 31 மரர்ச் 2012 அன்று ரூபவரஹினியில் ஆங்கிை கசய்ேியில் 

ஒளிபரப்பு கசய்யப்பட்டது.  

2. மகவிடப்பட்ட இறரல் பண்மைகளில் கடைட்மட வளர்ப்பு சம்பன்டமரன  குறுகிய தபட்டி 21 தம 2012 அன்று ைங்கரேீப 

பத்ேிரிமக வழங்கப்பட்டது (பக்கம் 16)  

3. இைங்மக வடதமற்கு மற்றும் கிழக்கு கடதைரரங்களில் தமற்ககரள்ளப்படும் கடல் கவள்ளரி வளர்ப்பு சம்பந்ேமரன ஆய்வுகள் 

பற்றி பேிமனந்து நிமிட தபட்டி 3 ெூன் 2012 அன்று ( 11மைி முேல் 11.30) இைங்மக ஒலிபரப்பு ஒத்துமழப்பு சிங்களம் வர்த்ேக 

தசமவ ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

4. பேிமனந்து நிமிடங்கள் இைங்மகயில் கடல் கவள்ளரி மீன்பிடி ேற்தபரமேய நிமைமய தநர்கரைல் மற்றும் நிர்வரகத்ேின் 

ெூமை 1 2012 (11.30 முேல் 11.45 மைி) வமர இைங்மக ஒலிபரப்பு கூட்டுத்ேரபனத்ேின் சிங்கள வர்த்ேக தசமவயில் 

ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

5. நரரரவினரல் தமற்ககரள்ளப்பட்ட கடல் பரலூட்டி பற்றிய ஆரரய்ச்சியின் நிகழ்வுகள் சம்பந்ேமரக ரூபவரஹினி கசய்ேி வழங்கல் 

6 ம் ேிகேி ெனவரி 2012 இல் தமற்ககரள்ளப்பட்டது.  
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பிற அறிக்மககள்  

 

1. அெித் குமரர, பி ஏ டி. ெயனரே கெ எஸ், புஷ்பகுமரர தெ மற்றும் ேிசரநரயக்க டி சி டி (2012). இைங்மகயில் கடைட்மடகளின் 

கசயற்மக முமற இனப்கபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பு கேரழில்நுட்பங்கமள அபிவிருத்ேி கசய்ேல். சத்சமுத்ேிர: 25-28  

2. அெித் குமரர, பி ஏ டி. ெயனரே கெ எஸ், புஷ்பகுமரர தெ மற்றும் ேிசரநரயக்க டி சி டி (2012). இைங்மகயில் கடைட்மடகளின் 

சனத்கேரமக அழிமவ நிர்வகித்து அபிவிருத்ேி கசய்வேற்கரன முயற்சிகள். YSF கசய்ேிமடல்:14-16  

கைந்து ககரண்ட பயிற்சிகள் / பட்டமறகள்  

1. வங்கரள விரிகுடர கபரிய கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு (BOBLME) ேிட்டம் டிரரன்ஸ்பவுண்டரி கண்டறியும் பகுப்பரய்வு (TDA) , 

SAP தமம்பரட்டு மற்றும் உறுேிப்படுத்ேல் கூட்டங்கள் 13 – 17ம் ேிகேி பிப்ரவரி மரேம் 2012 , பக்ககட், ேரய்ைரந்து நகரில் 

நமடகபற்றது.  

2. வங்கரள விரிகுடர கபரிய கடல் சுற்றுச்சூழல் பரதுகரப்பு (BOBLME) ேிட்டம் பங்குேரரர்கள் மற்றும் நடந்ே வருடரந்ே பிரரந்ேிய 

தவமை ேிட்டம் வளர்ச்சி கூட்டம். பரங்கரக், ேரய்ைரந்து நகரில் 28 பிப்ரவரி முேல் மரர்ச் 1, 2012 இல் நமடகபற்றது.  

3. முருமகக் கற்பரமற கண்கரைிப்புக்கரன சரர்க் பட்டமறபிரரந்ேிய ேழுவல் மற்றும் பின்னமடவு, 21, 24 தம, 2012; ஹிக்கடுமவ, 

இைங்மக. 

4. KOICA கடலில் மீன் வளர்ப்பு பயிற்சி 30 தம - 10 ெூன், 2012 ேிகேி ககரரியரவில் நமடகபற்றது.  

5. இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர ஆமையத்ேின் (IOTC) பில் மீன்கள் சம்பந்ேமரக தவமை கசய்யும் உறுப்பினர்களின் (WPB) 

பத்ேரவது அமர்வு 15 ம் ேிகேி கசப்டம்பர் 2012 நில் தகப் டவுன், கேன் ஆப்ரிக்கரவில் நடந்ேது. 

6. எட்டரவது IOTC  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மீன் பிடிக்கரன உறுப்பினர்களின் அமர்வு 17-19 கசப்டம்பர், 2012 இல், தகப் டவுன், கேன் 

ஆப்ரிக்கரவில் நடந்ேது.  

7. இந்ேிய கபருங்கடல் சூமர ஆமையத்ேின் (IOTC) கட்சி உறுப்பினர்களின் இரண்டரவது அமர்வு  

8. 27 ஏப்ரல் 2012 ம் ேிகேி IOTC  இன்  9வது இைக்க குழு கூட்டம் மற்றும் IOTC  இன் 16 வது அமர்வு பிகரகமண்டல், 

ஆஸ்ேிதரலியரவில் நமடகபற்றது. 

9. நரன்கரம் APFIC ஆதைரசமன கூட்டம் ம்ற்றும் APFIC கூட்டத்ேின் 32 வது அமர்வு.  ேர நங், வியட்நரமனில் 16 முேல் 22ம் ேிகேி 

கசப்டம்பர் 2012 நமடகபற்றது. 

10. 10 முேல் 15ம் ேிகேி வது IOTC அறிவியல் குழு கூட்டம் டிசம்பர் 16ம் ேிகேி 2012 ல் மரதஹ, கசசில்ஸ் இல் நமடகபற்றது..  

11. தம  மரேம் 28 மற்றும் 29 ம் ேிகேி 2012 BOBLME ேிட்டத்ேின் இந்ேிய கரனரங்ககளுத்ேி மீன்பிடி மேிப்பீட்டு குழு கூட்டம், 

ககரழும்பு, இைங்மக  

12. தம 31 முேல் ெூன் 1 வமர 2012 ல் BOBLME யின் பங்கு மேிப்பீடு பயிற்சி ேிட்டம், ககரழும்பு, இைங்மக  

 

5.6 சமுத்ேிரவியல் மற்றும் கடல்சரர் அறிவியல் தேசிய நிறுவனம் (NIOMS)  

பிரிவு ேமைவர்: டரக்டர் தக அருைரனத்ேன் 

ஆண்டின் கண்தைரட்டம்  

சமுத்ேிரவியல் மற்றும் கடல்சரர் அறிவியல் (NIOMS) தேசிய நிறுவனம் புத்ேிசரலித்ேனமரக எங்கள் கடதைரர பகுேிகளில் 

கேரழில்துமற மற்றும் மூதைரபரய சுரண்டல்கமள ேடுத்து எங்கள் நரட்டின் கபரருளரேரர, சமூக, மற்றும் சுற்று சூழல் 
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தேமவகமள பூர்த்ேி கசய்யவும் மற்றும் கடற்கமர மற்றும் கடல் வளங்கமள நிர்வகிக்க முயற்சிக்கிறது. எனதவ, NIOMS மீன்பிடி 

கேரழில் துமறக்கு உேவுவேற்கரக  இைங்மகயில் கபரருளரேரர வமையமற்ற பகுேிகளில் உள்ள உயிரற்ற வளங்கமள விசரரிக்க 

உேவுகிறது. இந்ே பிரிவு சுற்றுச்சூழல் ேரக்க மேிப்பீடு, ேிட்டமிடல் துமறகள், துமறமுகங்கள் மற்றும் கடதைரர பரதுகரப்பு 

ேிட்டங்கள் மற்றும் பிற கடல் கபரறியியல் பைிகள் கடதைரர நிர்மரைங்கள் கபரருத்ேமரன ேளங்களில் தேர்வு ஆரரய்ச்சி மற்றும் 

சலுமக ஆதைரசமன தபரன்ற பைிக்கமள தமற்ககரள்கிறது. அேன் ஆய்வுகள் உைக கவப்பமயமரேல் மற்றும் கிரீன்ஹவுஸ் 

விமளவு உட்பட கரைநிமை மரற்றங்கள் தபரன்றவற்மற கைிக்க மற்றும் கபரருத்ேமரன ேடுப்பு நடவடிக்மககமள தமற்ககரள்ள 

ேங்கள் ேரக்கத்மே முன்கூட்டி அறிய மற்றும் விரும்பத்ேக்கேரக ேிட்டமிடல் தபரன்றவற்றுக்கு அறிவுமர வழங்குகிறது. 

2012 ஆம் ஆண்டில் சமுத்ேிரவியல் பிரிவு நடத்ேியஆரரய்ச்சி ேிட்டங்களில் 5 ேிட்டங்கள் நிமறவமடந்துள்ளன. இமவ பின்வரும் 

தநரக்கங்கமள ககரண்டது,  

• இைங்மக முழுவதும் கடல் பற்றி புரிந்து ககரள்ளமை அேிகரிக்க  

• கடலிலுள்ள உயிரற்ற வளங்கமள கரைலும் & ேர பகுப்பரய்வு கசய்ேலும்.  

• இைங்மக கடல் ேற்தபரமேய நிமை, தமல்தநரக்கிய கவப்ப சரிவு மற்றும் ஆழம் தபரன்றவற்மற உருவரக்குேல்.  

•, கடல் ஆபத்துகள் மேிப்பீடும் கண்கரைிக்கவும் மற்றும் ேிறன்படுத்ேலுக்கரன ேிட்டம்  

• ேிறனரன மீன்பிடி மண்டைம், பருவமமழ, ேீவிர வரனிமை நிகழ்வுகளின் முன்னறிவிப்பு பங்களிப்பு  

• கசயற்மகக்தகரள் படங்கள் மூைம் மீன்பிடி முன்னறிவிப்பு ஆேரவு 

• இைங்மக கண்டங்களின் அடுக்கு பிவிகபளேீகவியல் (ெீதயரபிசிகல் & புவியியல் கட்டமமப்பு  

• கடதைரர பகுேியில் தமைரண்மம கசய்யும் ேகவைறிந்ே முடிவு வசேிகமள வழங்குேல் 

• அேிகமரன  பிரிவு கேரடர்ந்து தேசிய தேமவகமள வழங்குகிறது  

• கபருங்கடல் கண்கரைிப்பு மற்றும் ஆரம்ப பேில் மமயம் (24x7), கடல் சரர்ந்ே தபரழிவுகள் மமய புள்ளியரக பைியரற்றுகிறது 

மற்றும் நிரந்ேர கடல் மட்டத்ேில் நிமையம் பரரமரிக்க உேவுகிறது. 

• சரத்ேியமரன மீன்பிடி மண்டைம் கேரமைதநரக்கு மமயம், இைங்மக முழுவதும் கடல் மீன்பிடியில் சரத்ேியமரன மீன்பிடி 

மண்டைம் பற்றி இருமுமற வரரத்துக்கு ஒரு முமற கசய்ேிகள் பரப்புவேற்கு.  

 10 ஆரரய்ச்சி அேிகரரிகள், 06ஆரரய்ச்சி உேவியரளர்கள், 02 ஆய்வகம் தவமையரட்களுடன், 2 பியூன் உட்பட 20 

நபர்கமள ககரண்டிருந்ேது.  

 

1.4 அமடயரள மற்றும் கசயைற்ற ஒலி கண்கரைிப்பு முமறமய பயன்படுத்ேி கடல் பரலூட்டிகள் பரவல்கமள கண்டறிேல்.  
 

தநரக்கங்கள்:  

• கட்புை கரட்சி ஆய்வுகள் மற்றும் ஒலி ஆய்வுகள் முமறமய பயன்படுத்ேி கடல் பரலூட்டிகள் விநிதயரகம் மற்றும் அவற்றின் 

புைம்கபயர் வடிவங்கமள புரிந்து ககரள்ளல்.  

•  கடல் பரலூட்டிகள் தநரம் ேரமேம் பரவல் வருமக (TDOA) அமமப்மப உருவரக்குேல். 

• இைங்மக கடதைரர மற்றும் ேயரரிப்பு அவில்லியர எலும்புக்கூட்மட சுற்றி கடல் பரலூட்டி சம்பந்ேமரன ேரவு ேளத்மே ேயரர் 

கசய்ேல்.  

கவளியீடுகள்:  

• கடல் பரலூட்டி ஒலிகள் ககரண்ட ேரவு ேளம் (இந்ேிய பசிபிக் கூன்முதுகு டரல்பின்கள், கபரது, பரட்டில் மூக்கு டரல்பின்)  

• ஊேல்  

• ரயில்கள் கசரடுக்கம்  

• கவடிப்பு துடிப்பு  

 • கடல் பரலூட்டி ேரவு ேளம்  

• அவில்லியர எலும்புக்கூடு ேயரரிப்பு  
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உடல் முன்தனற்றம்: 75% கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 100%  

ேிட்டம் 1.8 : தசட்டிமைட் அடிப்பமடயில் மீன்பிடி முன்னறிவிப்பு மமயத்ேின் அபிவிருத்ேி  

தநரக்கங்கள்:  

• மீன்பிடி முன்னறிவிப்பு ேிட்டத்ேின் தமம்பரடுகமள சூமர (நீள்கயிற்றில் / Gillnet)  மீன் பிடியிலிருந்து நிமைப்படுத்ேப்பட்ட 

மீன்பிடி ேரவு தசகரிப்பு  

• தசட்டிமைட் ேரவு கசயைரக்கம் மற்றும் தநரம் கேரடர் அரரய்வு மூைம் சூமர மீன் பிடிக்கும் முயற்சிக்கரக கடல் பரப்பின் 

கவப்பநிமைமய, குதளரதரரபில், உயரங்கள் மற்றும் கசங்குத்து கவப்பநிமை ஆய்வு கசய்ேல். 

• மீன்பிடி முன்னறிவிப்பு அமமப்பு, கடல் மீன்பிடி துமற மீன்பிடி நடவடிக்மககளுக்கு புேிய கேரழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உத்ேிகள் 

சம்பந்ேமரன விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்ேல்  

• கடல் மீன்பிடி துமறயில் கபரருளரேரர ேிறன்கமள அேிகரிக்க வரரரந்ே மீன்பிடி முன்னறிவிப்பு  

கவளியீடுகள்:  

• கசயற்மகக்தகரள் ேரவு கசயைரக்க ஆய்வக தமம்படுத்ேப்படல் 

• கடல் மீன்பிடி மற்றும் கடலியல் ேரவு ேரவுத்ேளங்கள் வழங்கல். 

• கடல் மீன்பிடி துமற கபரருளரேரர ேிறன் தமம்படும்  

உடல் முன்தனற்றம்: 95% கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 60%  

 

 

ேிட்டம்: 2.3 ேிருதகரைமமை குடர மற்றும் சுற்றுப்பகுேியில் ேிருதகரைமமை நேி சம்பந்ேமரன ஒருங்கிமைந்ே ஆய்வு  

தநரக்கங்கள்:  

கிழக்கு கடற்கமரயில் உள்ள அடுத்ேடுத்ே கடல் ககரண்ட கடல் பகுேியரனது நரட்டின் கபரருளரேரரம், சுற்றுச்சூழல் மேிப்பு, 

மற்றும் கடல் ஊடுருவல் தநரக்கங்களுக்கரக மீது அேிக பரேிப்பு ககரண்ட முக்கியம்மரன ஒரு இடமரகும். இது இைங்மகயின் மிக 

முக்கியமரன கடற்கமர நீர் நிமைகளில் ஒன்றரகும். இந்ே பகுேியின் ேண்ைீர் பண்புகள் பருவகரை மரற்றங்கள் கரரைமரக 

அடரவது மகரவலி ஆற்றில் கிமளகள் (உப்பு ஆறு, ககரட்டியரர் ஆறு, கரட்டு ஆறு) மற்றும் விவசரய வடிநீரில் மற்றும் வண்டல் 

ககரண்டு ேம்பைகரமம் வரவி மூைம் புேிய நீர் கவளிதயற்றப்பட்டு சுத்ேமரன நீர்மேவற்றுடன் இமைவேரல் இந்ே மரற்றங்கள் 

இடம்கபறுகின்றன. ேண்ைீரின் ேரத்ேில் ஏற்படும் மரற்றங்கள் தநரடியரக நீர்வரழ் விைங்கு மற்றும் வமளகுடர சுற்றுச்சூழல் 

இனங்களின் சுரப்பியின் பரேிப்மப ஏற்படுத்துகின்றது. களௌயிரினங்களரனது அருகிலுள்ள கடல் தநரக்கி பரவியது.  

இந்ே ஆற்றின் இனங்கள் (ேிமிங்கிைம் மற்றும் டரல்ஃபின்), மீன், இறரல்கள், கடல் முள்களலி, கெல்லி மீன், கமல்லுடலிகள், கடல் 

கமளகள், நண்டுகள் மற்றும் பிற நுண்ைிய மில்லியன் கைக்கரன உயிரினங்கள்,தபரன்றவற்றில் பரேிப்மப ஏற்படுத்ேியது. 

ஆதுமட்டுமல்ைரமல் கடல் பரலூட்டிகளரன ேிமிங்கிைம், தவல்ஸ் தபரன்றனவும் பரேிக்கப்படுகின்றது. ஆற்றின் ஓட்டம் 

கரரைமரக படிவுகள் ஆண்டு முழுவதும் தபரக்குவரத்து கசய்து விரிகுடரவின்  முேன்மம உற்பத்ேி மற்றும் அருகில் உள்ள 

கடதைரர கட்டமமப்பின் வரழ்விடங்கள் தபரன்றவற்மற நிர்வகிக்கிறது. இறுேியரக, அமனத்து கபரருளரேரர நடவடிக்மககள்,  

(மீன்பிடி, நீரியல் மற்றும் சுற்றுைர) மற்றும் சுற்று சூழலுக்கு முக்கிய கசயல்முமறகள் (பல்லுயிர், மைல் வளர்ச்சிப்கபருக்கத்ேின், 

உயிர்மப்புவி ரசரயன சுழற்சிகள் மற்றும் உடல் அளவுரு சரய்வு)தபரன்றன மிகவும் முக்கியமரன நிகழ்வுகளரகும். 

ேிருதகரைமமை குடர (156 கிமீ2)  பகுேியரனது நரட்டின் கபரருளரேரரம், சுற்றுச்சூழல் மேிப்பு, மற்றும் கடல் ஊடுருவல் 

தநரக்கங்களுக்கரக அேிக ேரக்கம் ககரண்ட கிழக்கு கடற்கமரயில் உள்ள முக்கிய கடதைரர இடமரகும். குறிப்பரக, 335 கி மீ 

நீளமும் மற்றும் தபசின் பகுேியில் (கமரத்ே ேீவின் 16%) என்ற 10450 கிமீ2 உள்ளடக்கிய மகரவலி ஆற்றின் விவசரய நிைங்கள் 

மற்றும் பரசன நீர் வழிகளில், அமனத்து நீர் ஓட்டம் மூைம் ேிருதகரைமமை விரிகுடர ஊடரக இந்ேிய கபருங்கடலில் ேிறக்கிறது. 

இேனரல், சிை தநரங்களில் அது தேரமகமயப் தபரன்று உருவரக்குகிறது மற்றும் நீர்வரழ் விைங்கு மற்றும் வமளகுடர 

சுற்றுச்சூழல் இனங்களின் பரேிப்புக்கும் பங்களிக்கிறது. 

உடல் முன்தனற்றம்: 97% கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 130%  

 

ேிட்டம் 5.1: கபருங்கடலில் கடலியல் நிமைமமகமள அவேரனித்துறரேன் அடிப்பமடயில் அனர்த்ே முன்கனச்சரிக்மக கசய்ேல்  
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கபருங்கடல் அவேரனிப்பு மமயம் (OOC) மரர்ச் 2007 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்ே மமயம் உண்மமயரன தநரக் 

கண்கரைிப்பு மற்றும் இைங்மகமய சுற்றி உண்மமயரன தநரத்ேில் கடல் நிமைமமகள் கண்கரைிப்பு சம்பந்ேமரன அமமப்மப 

உருவரக்கி கசயல்பட்டு வருகிறது. முக்கிய குறிக்தகரள் இைங்மக சுற்றி கடல் நிமைமமகள் மரற்றங்கள், கண்டறிய இறுேியில் 

கேளிவு ேிறன் ககரண்ட ஒரு முடிவுக்கு வர இந்ே அைகு கசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகின்றது..  

தநரக்கங்கள்  

• ஆரம்ப எச்சரிக்மக மூைம் கடல் சரர்ந்ே தபரழிவுகள் ேைிப்பு  

• இைங்மக சுற்றி உடல் கடல் சுற்றுச்சூழல் நிமைமமகளளின் கேரமைதநரக்கு  

• கடலியல் மற்றும் கேரடர்புமடய அளவுருக்கள் ேகவல் பரரமரிக்கிறது  

• கடல் சுற்றுச்சூழல் கேரடர்புமடய ேகவல் பகுப்பரய்வு மற்றும் பனரளிகளுக்கு வழங்கும் 

• கவனிப்பு மற்றும் அமமப்புருவங்கள் மூைம் கடதைரர சூழலில் கரைநிமை மரற்றத்ேின் ேரக்கம் பற்றிய ஆய்வு.  

 

கவளியீடுகள்  

 

• உண்மமயரன தநரம் ககரண்ட ேகவல்கமள DMC, மற்றும் பை இடங்களுக்கு வழங்குவேன் மூைம் கடல் சரர்ந்ே தபரழிவுகள் 

குமறக்கப்படுகிறது.  

• உண்மமயரன தநரம் படங்கள், வமரபடங்கள் மற்றும் கமரயில் கடல் சுற்றுச்சூழல் நிமையில் இருந்து வழங்குேல். 

• பல்தவறு கமரதயரர கடல் இமடயூறுகள் மரேிரி கைிப்புகள்  

• ஏரரளமரன கடலில் மீன் கசறிந்ே சுற்று சூழல் மரேிரி முன்னறிவிப்பு (மண்டைம், கரைநிமை)  

உடல் முன்தனற்றம்: 95% கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 98%  

ேிட்டம் 5.3: புவியியல் மற்றும் புவியியல் உடல் ஆய்வு  

தநரக்கங்கள்:  

• கடல் மட்டத்ேிலிருந்து அமமப்பியல் மற்றும் வண்டல் பண்புகள் புைனரய்வு (அேரவது சிற்பங்கள், பள்ளங்கள், வண்டல் 

கட்டமமப்புகள் முேலியன நிகழ்வு).  

• கடல் படிவுகளின் விநிதயரக வமரபடம்  

• கப்பற்சிமேவுகள், சுரங்கங்கள் மூழ்கிய கபரருட்கமள, தபரன்ற கடற்ேமர மீது மசட் ஸ்தகன் தசரனரர் அளவீட்டு இைக்குகமள 

வழங்கல்.  

கவளியீடுகள்:  

• கீதழ வண்டல் மரேிரிகள் பயன்படுத்ேி ஆய்வு பகுேியில் கடல் ேமரயில் விரிவரன வண்டல் பரவல் வமரபடம்  

• ஆய்வு பகுேியில் கடல் கீதழ விரிவரக புவியமமப்பியல் வமரபடம்  

உடல் முன்தனற்றம்: 70% கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 100%  
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அறிவியல் கட்டுமரகள் 

சரரரம்சங்கள் 

1. அருளரனந்த்ேன். தக, சுழற்சி முமறயில் சமுத்ேிரவியல் - வட இந்ேிய கபருங்கடல் சமுத்ேிரவியல் ஒரு அறிமுகம், வங்கரள 

விரிகுடரவில் கடலியல் முேல் சர்வதேச மரநரடு அடிப்பமடயில், 2012.  

2. ஹரிச்சந்ேிர தக ஏ டி ஏ டி. மற்றும் அருளரனந்த்ேன். தக,, கபரிய களப்பு ஏரியின் டிரரபிக் நிமை - ஒரு கட்டப்பட்ட குளம், தேசிய 

நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம அறிவியல் அமர்வுகள் -. 2012  

3. கெயந்ேி. எம் ஏ தெ சி, அருளரனந்ேன் தக, 2012. ஒரு பூர்வரங்க Holothurians scabra என்ற கடைட்மடயின் சிமனப்படுத்ேலும் 

இயல்ேிறன் ஆய்வும். இைங்மக தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம ெர்னல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.  

4. கெயந்ேி. எம் ஏ தெ சி, அருளரனந்ேன் தக 2012. இைங்மகயின்  வட மரகரைத்ேில் ஒரு மரற்று வருமரன ேமைமுமற 

நடவடிக்மககளுக்கரக கடல் கவள்ளரி வளர்க்கும் ேிட்டம். 18 ம் ஆண்டு அமர்வுகள் நடவடிக்மககள்: இைங்மக கடற்கறரழில் 

நீரியல் வள சங்கம் (SLAFAR), தம 2012, ககரழும்பு (சுருக்கம்).  

5. ெயசிறி எச் பி, அருளரனந்ேன் தக, மற்றும் ெினேரச (2012), ேரவிமை மீன்பிடி ேமரயில் உயிர் உடல் அம்சங்கள், இைங்மக, 

வங்கரள விரிகுடர கடலியல் முேல் சர்வதேச மரநரடு, வடதமற்கு கடற்கமரயில் சிறப்பியல்புகமள அறிேல். 

6. ெயேிைக ஆர் எம் ஆர் எம், அருளரனந்ேன் தக 2012, இந்ேிய பசிபிக் கூன்முதுகு டரல்பின்கள் (Sousa-chinensis) வடிவங்கமள 

அறிேல். கல்பிட்டி களப்பு, இைங்மக தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம அறிவியல் அமர்வுகள் 

 

7. ெினேரச எஸ் யூ பி, வங்கரள விரிகுடரவில் உள் அைலுருவரக்கம் பற்றிய வரைரற்றுேடயங்களஙறிேல், வங்கரள விரிகுடர 

சமுத்ேிரவியல் சர்வதேச மரநரடு,  

 
8. ெினேரச எஸ் யூ பி, கிழக்கு சீன கடல் பகுேியில் ஏற்படும் உள் அமைகள் மற்றும், கடலுக்கு கீதழ ககரந்ேளிப்பு, நரரர அறிவியல் 

அமர்வு 

 

9. ெினேரச எஸ் யூ பி, இைங்மகயின் கிழக்கு கடற்கமரயில் கப்பல் பரவமனயில் பயன்படுத்தும் ஒருங்கிமைந்ே 

புவிகபளேீகவியல் பயன்பரடுகள், நரரர அறிவியல் அமர்வு 

 

10. ெினேரச எஸ் யூ பி, விமரனப்பமட லிடரர் கேரழில்நுட்ப முமறமய பயன்படுத்ேி, கேற்கு கமரதயரர பகுேிமய 

அறிந்துககரள்ளுேல். 

 
11. கைரஸ்ஸிப் கைரதசரவற்கி ,  கபர்னரண்தடர எச் கெ எஸ், ெினேரச எஸ் யூ பி மற்றும் அருளரனந்ேன் தக, உள் அமைகள் 

மற்றும் கிழக்கு இந்ேிய கடதைரரத்ேில் இேனரல் ேற்தபரமேய  அழுத்ேங்களும் ,வங்கரள விரிகுடர  சமுத்ேிரவியல் சர்வதேச 

மரநரடு 2012. 

 

 

 
 

 

முழு கட்டுமரகள் 

 

1. ரரெபக்ஷ தெ.தக., வடகிழக்கு இந்ேிய கபருங்கடல் பகுேியில் உள்ள சூமர மீன்பி டி இடங்கமள கண்டுபிடிக்க கசயற்மக தகரள் 

அடிப்பமட ேரமவ பயன்படுத்ேி வமரமப உருவரக்குேல், APRSAF-19, 2012 
 

2. ரரெபக்ஷ தெ.தக, தசட்டிமைட் ேகவல்கள் தசர்த்துக்ககரள்வேன் மூைம் இைங்மக மீன்பிடி கேரமைதநரக்கு அமமப்பின்  

விரிவரக்கம் : மஞ்சள் கசேில் சூமர படிப்பு (Thunnus albacores), PORSEC , 2012 

 

3. ரரெபக்ஷ தெ.தக, வடகிழக்கு இந்ேிய கபருங்கடலில் கசயற்மக தகரள் ேரமவ பயன்படுத்ேி கடல் கவப்ப கட்டமமப்மப 

கைித்ேலும், வமை தபரடும் ஆழம் தபரன்றவற்மற அறிேல், IOTC, 2012  

 

4. விெயதேவ ஏ, நீர்ககரழும்பில் கடல் மைல் மவப்பு சம்பன்ட்ேமரன பூர்வரங்க விசரரமை. நரரரஅறிவியல் அமர்வு 2012 
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5. ெினேரச எஸ் யூ பி (2012), 2D ேமட மமறமரவட்ட பிரதயரக கபரறிமுமறமய மற்றும் கபரருட்களின் கேரகுப்புகமள 

பயன்படுத்ேி கடதைரரப்பகுேிகளில் உப்பு மற்றும் நீர் தசரும் இமடமுகம் என்ற இடத்மே அரரய்ேல், 212-213 (2012) பக் 155-162, 

டிரரன்ஸ் கேரழில்நுட்பம் கவளியீடுகள், சுவிச்சர்ைரந்து, doi: 10.4028/www.scientific.net 

 

 

முழு பட்டமறகள் / அமர்வுகள் / கூட்டம் 

 

1. அருளரனந்ேன் தக. தமற்கு இந்ேிய கபருங்கடல் பகுேி சம்பந்ேமரன DBCP ேிறன் அேிகரிப்பு பட்டமற ( கமரம்பசர 16-20 , ஏப்ரல், 

2012 ). 

2. அருளரனந்ேன் தக, கடற்கமர மண்டைம் தமைரண்மம சம்பந்ேமரன பை விேமரன சமுத்ேிரவியல் அவேரனிப்புகள்,  கடலியல் , 

தகரவர , CSIR-இந்ேியர சமுத்ேிரவியல் தேசிய நிறுவனம், 03-14  கசப்டம்பர், 2012 

 

3. ெயேிைக்க ஆர் எம் ஆர் எம், கடல் முமையூட்டிகள் கருத்ேரங்கு மற்றும் கசயைமுமற ஒலி பயிற்சி CRIOMM – IOMAC யரல் 

நடரத்ேப்பட்டது,, கல்கிமச இைங்மக ( 2011 டிசம்பர் 14-16 )  

4. ரரெபக்ஷ தெ.தக., சுற்றுச்சூழல் இமடகவளி பயன்பரடுகள் (பரதுகரப்பு) பட்டமற மற்றும் ஆசிய பசிபிக் பிரரந்ேிய விண்கவளி 

ஏகென்சி கருத்துக்களம் (APRSAF -19), தகரைரைம்பூர், மதைஷியர, டிசம்பர் 11-14, 2012 19 வது அமர்வு  

 

5. ரரெபக்ஷ தெ.தக, பரன் கபருங்கடல் கேரமையுைர்வு மரநரடு (PORSEC), 5-9 நவம்பர் 2012, ககரச்சி, தகரளர, இந்ேியர 

 

6. ரரெபக்ஷ தெ.தக., கவப்பமண்டை சூமரகள் (WPTT) மற்றும் இந்ேிய கபருங்கடல் தடக்கிங் கருத்ேரங்கு, இந்ேிய கபருங்கடல் 

சூமர ஆமையம் (IOTC), 24 அக்தடரபர் முேல் 2  நவம்பர், 2012, வமர கமரரிஷியஸ். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

விரிவரக்கல் பைிகள் 

 

ரரெபக்ஷ தெ.தக, கூட்டு ேிட்டம் " கடல் மூமளயின் பகுேிகமள கசயற்மகக்தகரமள பயன்படுத்ேி இைங்மக கடல் சூமர மீன் 

கசறிந்த்துள்ள பகுேிகமள கண்டுபிடித்ேல்" ெப்பனீஸ் விண்கவளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA) கேரழில்நுட்ப ஆேரவுடன் APRSAF 

(ஆசிய பசுபிக் பிரரந்ேிய விண்கவளி பரதுகரப்பு மமயம் (விண்கவளி ஏகென்சி சுற்றுச்சூழல்) முயற்சி மூைம் இறுேி அறிக்மக 11-14  

டிசம்பர் 2012 மதைஷியரவில் நமடகபற்ற APRSAF -19 கூட்டத்ேில் வழங்கப்பட்டது. 

 

 

மற்றய  நடவடிக்மககள் 

 

1. ரரெபக்ஷ, தெ.தக IOTC கை கூட்டம், கடற்கறரழில் நீரியல் வள அபிவிருத்ேி அமமச்சில் நமடகபற்றது. 6 நரடுகள் தசர்ந்த்து ஒரு 

ேிட்டம் சமர்ப்பித்து உத்தேச ஒதுக்கீடு  ேயரரரக உள்ளது. 

 

2. ரரெபக்ஷ தெ.தக., மீன்பிடித்துமற அமமச்சின் மத்ேிய ேகவல் முகரமமத்துவ ேரவு நிறுவப்பட்டது (CDBMS). பங்கு கூட்டம், 

கேரழில்நுட்ப அறிவுமரகமள மற்றும் மீன்பிடி ேரவுகள் IOTC க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது  

 

3. ரரெபக்ஷ தெ.தக., IOTC - OFCF ேிட்டத்ேில் ேீவிரமரக மீன்பிடி ேரவு தசகரிப்பு ேிட்டம், அதே தபரல் மரேிரி பயிற்சி மற்றும் ஒரு 

வளவரளரரக கேரழிற்படுேல்.  
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5.7 அறுவமட பின்சரர் கேரழில்நுட்ப நிறுவனம் 

 

பிரிவு ேமைவர்: டரக்டர் சுெீவ ஆரியவங்ச 

 

ஆண்டின் கண்தைரட்டம் 

 

அறுவமட பின்சரர் கேரழில்நுட்ப நிறுவனம் (IPHT) 2012 ஆம் ஆண்டு கரைப்பகுேியில் (அறுவமடக்கு பின் ஏற்படும் 

இழப்புகமள மற்றும் மேிப்பு கூட்டுேல் குமறத்ேல்) தேமவகமள பூர்த்ேி கசய்ய மூன்று ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் 

கசயல்படுத்ேி வந்ேது. ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் தமைேிகமரகமகப்பிரிவரனது பை பயிற்சி கருத்ேிட்டங்கமளயும் 

வழங்குகிறது அேரவது மீன்கமள மகயரளுேல் மற்றும் கசயைரக்க பகுேிகளின் அறிவுகமள பரப்புேைரகும்.  

பை இளங்கமை/பட்டேரரி மரைவர்கள் ஆரரய்ச்சி ஊழியர்களின் தமற்பரர்மவயின் கீழ் உள்மவப்பு பயிற்சி மற்றும் 

ஆரரய்ச்சி கருத்ேிட்டங்கள் தமற்ககரண்டனர். 

IPHT ேர கட்டுப்பரடு ஆய்வக கேரழில் தசரேமன தசமவமய வழங்கியது. நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசரயன 

பகுப்பரய்வு இரு ஆய்வுகூடங்களில் ஆய்வு கசய்து கேரழிற்சரமைகளுக்கு உேவியது இமவ ISO/IEC 17025 (2005) ேர 

படிமுமறக்குள்ளரனது. ஏற்றுமேி மீன்பிடி கேரழில் கபறப்படும் 955 மரேிரிகள் ஆரரயப்பட்டது மற்றும் ஆற்றின் 505 

தசரேமன அறிக்மககள் வழங்கப்பட்டன. 2012 ல் தசரேமன தசமவயில் இருந்து கமரத்ே வருவரயரக ரூ 5.93 

மில்லியன் இருந்ேன. 

 

ேிட்டங்கள் 

 

நம்பிக்மக 

பகுேிகள் 

ேிட்டம் ேிட்ட 

ஒதுக்கீடு 

ென-ஒக் 

( இை ரூபர ) 

கபரறுப்பரன அேிகரரி கரைம் 

அறுவமடக்கு பின் 

ஏற்படும் 

இழப்புகமள 

மற்றும் கபறுமேி 

தசர்த்ேல் 

3.1 கடல் கடற்பரசிகளின் இரசரயன 

கற்மறகள் மற்றும் கடல் உயிரினங்களில் 

இருந்து, மருந்து  பிரித்கேடுத்ேல்  

             
1,274,000  
 

டரக்டர் ற். ஏேிரிசிங்க 

பி கினிகற்றறதக  

எஸ் அஹமட். 

2010-2012 
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 3.4 வைிக ரீேியரக முக்கிய கடற்பரசி 

இனங்கள் இருந்து மேிப்பு கூட்டப்பட்ட மீன் 

உற்பத்ேி மற்றும் விற்பமன கடல் கமள 

கபரருட்கள் அபிவிருத்ேி. 
 
 
 

 
             
1,183,000  
 
 

எஸ் ஆபி எஸ் 

ெயசிங்ஹ 

2010-2013 

 3.6 இைங்மகயில் மீன்பிடி துமறமுகங்கள் 

மற்றும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட மீன் சந்மேகள் 

மீன் பிடிகளின் ேரத்மே மேிப்பீடு  

             
8,820,000  
 

தக ெினேரச 

டரக்டர் எஸ் 

ஆரியவங்ச 

பி கினிகற்றறதக  
 

2012 

  

 

ேிட்டம்: 3.1 கடல் கடற்பரசிகளின் இரசரயன கற்மறகள் மற்றும் கடல் உயிரினங்களில் இருந்து, மருந்து  

பிரித்கேடுத்ேல் 

 

பை கடல் இயற்மக கபரருட்கள் (இரண்டரம் அனுதசப கழிவுகள்) சுவரரசியமரன உயிர் மருத்துவவியல் ேிறன், 

மருந்து சம்பந்ேமரன குைரேிசயன்கள் மற்றும் பல்தவறு பயன்பரடுகள் மிக்கனவரகும். சமுத்ேிரங்கள் முேன்மமயரக 

சரத்ேியமரன மருந்துகள் ககரண்டனவும், முதுககலும்பில்ைரே மீன் இனங்களில் இருந்து இயற்மக கபரருட்களின் 

சுரண்டப்படுேலின் மூைம் ஒரு மரறுபட்ட வரிமசமய வழங்கும் ேனிப்பட்ட வளங்கள் உள்ளன. கடல் கடற்பரசிகள் 

ேிறன் மூைம் அவற்றிலுள்ள மருந்ேியல் தசர்மங்கமள ஆேரரமரக ககரண்டு மனிே வியரேிகமள குைப்படுத்ே 

பயன்படுத்ே முடியும் என்று கூறப்படுகின்றது. இந்ே ஆய்வின் தநரக்கம் நுண்ணுயிர் ககரல்லும் ேன்மம மற்றும் 

ஆக்ஸிெதனற்ற நடவடிக்மககள் தபரன்றன இைங்மக கடல் கடற்பரசிகளில் இருந்து பிரித்கேடுக்கப்படும் 

பேரர்த்ேன்கமளக் ககரண்டு கபறப்படுகின்றது. கடற்பரசி மரேிரிகள் (N = 19) மண்மடேீவு, யரழ்ப்பரைம் 

மற்றும்அேமன அண்டிய பகுேிகளில் இருந்து கடற்பரசி மரேிரிகளும் மற்றும் பேினரறு மரேிரிகள் கேஹிவமள 

கடலில் பகுேிகளில் இருந்தும் தசகரிக்கப்பட்டன. 35 கடற்பரசி மரேிரிகள் ஆக்ஸிெதனற்ற கசயல்பரடுகமள 

பரிட்சிப்பேற்கரக2,2 – மட பீமனல்-1-பிக்மரல்மஹட்ரமசல் (DPPH) சுயரேீன மூைக்கூற்று மேிப்பீட்டு 

தசரேமனக்கு உள்ளரக்கப்பட்டன.  

கடற்பரசி மரேிரிகள் வட்டு பரவல் முமற மூைம் குறித்ே நுண்ணுயிர் ககரல் ேகவு ககரண்ட மரேிரிகள் ககரண்டு 

Escherichia coli, Salmonella and Staphylococcus aureus தபரன்ற பரக்டீரியர எேிர்ப்பு நடவடிக்மககளும் 

ஆரரயப்பட்டன. மரேிரிகள் பூஞ்மச கரளரன் எேிர்ப்பு கசயல்பரடு அஸ்கபர்ெிைஸ் மநெர் (Aspergillus niger) ATCC 

8739 ( அகமரிக்க வளர்ப்பு), Penicillium sp. and Fusarium sp. இனங்களின் வளர்ச்சிக்கு எேிரரக ஆரரயப்பட்டன. 

கேஹிவமளயில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட ஐந்து கடற்பரசி மரேிரிகள் மற்றும் யரழ்ப்பரைத்ேில் இருந்து இரண்டு 

கச்சர சரற்றில் உயர் ஒட்சிசதனற்ற கசயல்பரடுகள் அேிகமரக் அேரவது 60% கரட்டின.  கேஹிவமள இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட மரேிரிகள் 91.91 % அேிக ஆக்சிெதனற்ற நடவடிக்மக கரட்டியது இது அஸ்கரர்பிக் அமிைம் மற்றும் 

பிகஹச்டி ஒப்பிடும் தபரது முமறதய 96.89% மற்றும் 89.97 % கசயல்பரடு கரட்டிய ேரத்மே விடவும் 

அேகமரனேரகும். நுண்ணுயிர் ேிமரயிடல் மூைம் கபறப்பட்ட முடிவில், ஆரியஸ் பக்றீரியரவுக்கு எேிரரக 

கைிசமரன பரக்டீரியர எேிர்ப்பு நடவடிக்மக ககரண்ட மரேிரியரக கேஹிவமள இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட மரேிரிகள் 

ஒன்றும் மற்றும் யரழ்ப்பரைத்ேில் இருந்து கபறப்பட்ட மரேிரி ஒன்றும் கரைப்பட்டன. 

 

   



67 
 

 
  

பூஞ்மசக் கரளரன் எேிர்ப்பு கசயல்பரடுகள் கடற்பரசிகள் பகுப்பரய்வு கசய்யும் தபரது 

 

உடல் முன்தனற்றம்: 100%  கபரருளரேரர முன்தனற்றம்: 

 

3.4 ேிட்டம்: வைிக ரீேியரக முக்கிய கடற்பரசி இனங்கள் இருந்து மேிப்பு கூட்டப்பட்ட மீன் உற்பத்ேி மற்றும் 

விற்பமன கடல் கமள கபரருட்கள் அபிவிருத்ேி  

  

பகுேி 1 

(ஐஸ்ைரந்து மீன்பிடி பயிற்சியில் பங்தகற்கும் தபரது நடத்ேப்பட்ட) உப்பு இடப்பட்டு உைர்ந்ே அட்ைரண்டிக் 

கஹர்ரிங் (Clupea harengus) உப்பிலிடுேல் நமடமுமறகள் பற்றிய படிப்பு.  

 

இந்ே ஆய்வு ஒற்மற உைர் உப்பிலிடுேல் முமறன் தபரது உப்பிலிடுேல் உைர் முன் படியரன ேிரவ உப்பு 

விமளவுகமள ஒப்பிட்டு நடத்ேப்பட்டன; அது மட்டுமல்ைரமல் நீர் மற்றும் மீன் அமரத் துண்டுகளில் ேண்ைீர் 

கசயல்பரடு, இறுேி விமளவு மற்றும் ேரமரன மீன் ேமச மற்றும் புரேத்ேில் ஏற்படும் விமளவு தபரன்றன மற்றும் மீன் 

ேமச உப்பு ஊடுருவல் விகிேம் என்பன கண்டறியப்பட்டன. விசரரமைகளின் மூைம் பல்தவறு பேனம் கசய்யும் 

நமடமுமறகள் (நீர் உப்பு மற்றும் நீர் உப்பு + உைர் உப்பிலிடுேல்) பயன்படுத்ேி நடத்ேப்பட்டன. மரேிரிகளின் எமட 

மரற்றங்கள், கபளேீக மற்றுன் இரசரயன மற்றும் உைர்ச்சி பண்புகள் ஆரரயப்பட்டது. இரண்டு ேயரரிப்புகளிலும் 

உைர்ச்சி பண்புகள் ஒதர மரேிரியரகவும், நீர் உப்பிடலில் இறுேி விமளவு சற்று அேிகரிப்பேரகவும் 

கண்டறியப்பட்டன.  

 

2. உப்பிலிடுேல் மற்றும் உப்பு உைர்த்துேல் மூைம் Talang ரரைி (Scomberoides commersonianu ) மீன் அமர 

துண்டுகளின் விமளச்சல் மற்றும் ேர மேிப்பீடு. 

இந்ே ஆய்வரனது உப்பிலிடுேல் மற்றும் உைர் உப்பிடுேலின் மூைம் ஏற்படும் விமளவுகமள கண்டுபிடிக்க 

நடத்ேப்பட்டது. மீன் ேமசயினுள் உப்பு ஊடுருவல் விகிேம் மற்றும் மீனளமரத் துண்டுகளில் ேண்ைீர் கசயல்பரடு, 

இறுேி விமளச்சல் மற்றும் ேரமரன மீன் ேமச மற்றும் புரேத்துக்கு ஏற்படும் விமளவு தபரன்றன ஆரரயப்படும். 

ஆய்வு தசரேமனகள் பரரம்பரிய பேனம் கசயல்முமற மற்றும் கனரக பேனம் கசயல்முமறகமள பயன்படுத்ேி 

நடத்ேப்பட்டன. மரேிரிகளின் எமட மரற்றங்கள், கபளேீக மற்றுன் இரசரயன மற்றும் உைர்ச்சி பண்புகள் 

ஆரரயப்பட்டது. இரண்டு ேயரரிப்புகளிலும் உைர்ச்சி பண்புகமள ஒப்பிடும் தபரது  கனரக பேனம் 

கசயல்முமறகளில் சற்று சிறந்த்ேது எனவும், நீர் உப்பிடலில் இறுேி விமளவு 25% அேிகரிப்பேரகவும் 

கண்டறியப்பட்டன.  

பகுேி 2 

1. ேரவர வளர்ச்சியில் கடற்பரசி ேிரவ உரத்ேின். விமளவு 

கடற்பரசிகளில் ேரவரங்களுக்கு தேமவப்படும் ேரவர வளர்ச்சி தஹரதமரன்கள் மற்றும் சுவடுகமள 

ககரண்டிருக்கிறன. ேற்தபரமேய ஆய்வு Sargassum wighitt , Ulva lactuca , மற்றும் Gracilaria edulis இருந்து 

ேயரரிக்கப்பட்ட கடற்பரசி ேிரவ உரம் (SLF) மற்றும் அவற்றின் விமளவுகள் தபரன்றனவற்றுக்கரன விசரரமை 

நடத்ேப்பட்டன. 

தசகரிக்கப்பட்ட கடற்பரசி மரேிரிகள் நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் மைல் துகள்கள் தபரன்றவற்மற நீக்க கடல் நீரினரல் 

கழுவப்படும், அேமனத் கேரடர்ந்து இறுேியரக நல்ை ேண்ைீரரல் கழுவி அேனுள் கரைப்படுகினற உப்புத் 
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ேன்மமமய நீக்க பயன்படுகின்றது. அமவகள் 600C கவப்பநிமையில் 12 மைி தநரம் அனல் அடுப்பில் 

உைர்த்துவேற்கு முன்னரரக நரன்கு நரட்கள் நிழல் ககரண்ட பகுேியில் உைர்த்ேப்படும். பின்னர் அமவ 

நசுக்கப்பட்டு கரடுமுரடரன தூள் அமமப்புக்கு ககரண்டுவரப்படும். இந்ே மரேிரியரனது 1:20 (W/V) என்ற 

விகிேத்ேில் குளிர்ந்ே ேண்ைீர் தசர்க்கப்பட்டு 1210C கவப்பநிமையிலும் 15 1lb/sq அமுக்கத்ேிலும் உள்ள 

ஆட்தடரகிதளவ் (நுண்ணுயிர் ககரல்ைல்) 30 நிமிடங்களுக்கு கசய்யப்படும். ஆய்வு நடவடிக்மககள் நரரரவில் 

உள்ள கரய்கறி விமேகளுக்கு நடத்ேப்பட்டன. இேற்கரக மூன்று உர ேளங்கள் பிளரஸ்டிக் கேரட்டிகளில் (Hyponex 

ேிரவ ஊடகம்) ஊற்றப்பட்டன. பின்னர் முமளத்ே கரய்கறி விமேகள் மூடப்பட்டிருக்கும் கமல்லிய துைி 

ஆமடகமள ககரண்டு சுற்றி மவக்கப்பட்டன. பின்னர் வமை வடிவிைரன கேரட்டிகளில் குறிப்பிடப்பட்ட 

பரிந்துமர உர விகிேங்களில் மவப்பு கசய்யப்பட்டு கட்டி தூக்கப்பட்டன. கேரட்டிகளில் நிழல் கரைப்படும் 

இடங்களில் மவக்கப்பட்டு வளர்ச்சி அளவுருக்கள் இரண்டு நரட்கள் இமடகவளியில் அளவிடப்பட்டன. தபரன்ற 

ேரவர உயரம் , புேிய எமட , உைர் எமட, இமை வளர்ச்சி, ரூட் உயரம் , மூன்றரவது இளம் இமை தபரன்ற உடல் 

மற்றும் வளர்ச்சி கரரைிகள் பேிவு கசய்யப்பட்டன.. மூன்று உர ேளங்களின் மநேரசன், கபரட்டரசியம், கபரஸ்பரஸ் 

உள்ளடக்கங்கள் ஆரம்பத்ேில் பிதைர முமறமய பயன்படுத்ேி அளவிடப்பட்டன. இரசரயன அளவுருக்களரன புரேம், 

கரர்தபரமஹட்தரட் மற்றும் குதளரரபில்களின் அளவரனது அனரன் 1949 இன் படி மேிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 30% SLF 

மரேிரியின் பயன்பரடு கரரைமரக கமரத்ே புரேம் மற்றும் கமரத்ே ககரழுப்பு உள்ளடக்கம் அேிகபட்சமரக 

கரைப்பட்டன. 30% SLF மரேிரியின் பயன்பரடு கரரைமரக மூன்றரவது இளம் இமை (கச. மீ) கிமளகளுடன் மற்றும் 

இமை பகுேியில் இந்ே அளவுகளின் எண்ைிக்மக தமலும் அேிகமரகதவ கரைப்பட்டன. ேரவரங்களுக்கு 20% இந்ே 

மரேிரிகளுடன் இரசரயன உரங்களின் பரிந்துமரக்கப்பட்ட விகிேம் பயன்படுத்ேப்படுகமனில் இமை பகுேி ேவிர 

தவறு அளவுருக்கள் அேிகபட்ச மேிப்புகள் கபற்ற தபரது அேிக மேிப்புக்கமள கரட்டியது.  

இந்ே சிகிச்மசகளுக்கு மத்ேியில், 30% SLF உடன் இரசரயன உரத்ேின் பரிந்துமரக்கப்பட்ட விகிேம் கபற்ற 

ேரவரங்கேேிக பட்ச விமளவரக 4.0 கி.கி/பரத்ேிமயயும் மற்றும் 3.6 கி.கி/பரத்ேி விமளமவ 100% இரசரயன உரம் 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட ேரவரத்ேில் கரைப்பட்டது. உரங்கள் 100% பரிந்துமரக்கப்பட்ட ேரவரங்கள் ஒப்பிடும் தபரது, 

இந்ே மரேிரி மட்டுதம பயன்படுத்ே ேரவரங்கள் எப்தபரதும் குமறவரக விமளச்சமைதய கரட்டியது. இந்ே 

முடிவரனது  இந்ே மரேிரியிலுள்ள நுண் தபரசமைகளின் அளவரனது பயிர் ஒன்றுக்கு தேமவயரன மற்றும் அேன் 

வளர்ச்சிமய பூர்த்ேி கசய்ய முடியரது என்பமே குறிக்கிறது. அதேசமயம், 30% இந்ே மரேிரியுடன் இரசரயன உர 

பரிந்துமரக்கப்பட்ட விகிேம் கபற்ற ேரவரங்கள் அேிகபட்ச வளர்ச்சிமய கரட்டியது. 

 

2. வித்ேியரசமரக பேப்படுத்ேப்பட்ட கடற்பரசி உரங்களின் இரசரயன கைமவகளின் ஒப்பிடு 

 

ேிரவ உரங்கள் மூன்று கவவ்தவறு பிரித்கேடுக்கும் முமறகள் படி பிரித்கேடுக்கப்படும். ேிரவ உர பிரித்கேடுத்ேல் 

பயன்படுத்ேப்படும் பின்வரும் இனங்கள்; Sargassum.wighitt , Sargassam Filipendula , Ulva reticulta , Ulva lactuca , 

Gracilaria edulis மற்றும் Glacialaria aceros ஆகும். பிரித்கேடுக்கப்படும் ேிரவ உரத்மே கபளேீக இரசரயன 

பண்புகமள அளவீடுகள் கசய்ய முன் கண்ைரடி தபரத்ேல்களில் தசமித்து மவக்கப்படும். ேிரவ உரங்கள் 

கனிப்கபரருள் சத்து, சரம்பல் சத்து மற்றும் பல்தவறு மற்றும் அடர்த்ேி, கரர அமிை ேன்மம, மின் கடத்ேல் ேிறன், 

கனிம அமமப்பு மற்றும் கமரத்ே கபளேீக இரசரயன அளவுருக்கள் பகுப்பரய்வு கசய்வேற்கு முன் கரய்ச்சி வடிகட்டிய 

நீர் கைமவமய கைந்து நிமறவுற்ற கைமவயரக உருவரக்கப்படும்.கடற்பரசி மற்றும் ேிரவ உரத்மே, அேிகமரக 

வைிக ேரத்ேின் தேமவயரன மரற்றங்கமள கசய்ய பயன்பட்டன. Sargassum.wighitt, Sargassum Filipendula, Ulva 

reticulta, Ulva lactuca ஐ பயன்படுத்ேி கடற்பரசி உரங்கள்உற்பத்ேி கசய்யப்படுகின்ற உரங்கள் அேிக விமளச்சமை 

கரட்டின. முேல் முமற மூைம் 75 % மும், இரண்டரவது 85% மற்றும் மூன்றரவது முமற மூைம் 75% ஆகும்.  

இரண்டரவது முமறயின் மூைம் உயர்ந்ே விமளச்சமை வழங்கியுள்ளன. கவவ்தவறு உர ேளங்கள் பரதுகரத்து 

மவக்கப்பட்டு கபளேீக இரசரயன பண்புகள் மற்றும் ேர அளவுகள் , அரிப்பு நடவடிக்மக ( kmg/m2h ) , கமரயும் 

ேன்மம ( g/100g ) , அடர்த்ேி ( p20,g/cm3) கடத்ேி (Ms/cm ) AOAC (1984) முமறமய பயன்படுத்ேி 

கண்டறியப்பட்டன. சிறந்ே பிரித்து எடுக்கும் முமற மூைம் ேரம் அளவுருக்கமள அளவிட மற்றும் வைிக 

அடிப்பமடகளில் கிமடக்கும் கடற்பரசி அடிப்பமட உரங்களுக்கு நிமைப்படுட்ே ேஏமவயரன ஊட்டச்சத்து மற்றும் 

இரசரயன கைமவ மரற்றங்கமள கசய்ய பயன்படுத்ேப்படும். ேற்தபரமேய கண்டுபிடிப்புகள், தவளரண்மம 

துமறயில் இயற்மக உரங்கள் தபரன்றவற்றுக்கு கடற்பரசிகளின் பயன்பரட்மட ஊக்குவிக்கின்றன. நரன்கு 

கவவ்தவறு கடற்பரசி இனங்கள் மத்ேியில் Sarguassum SP இருந்து சுற்றுப்புறச்சூழல் கடற்பரசி உர பயன்பரடு மூைம் 

நன்றரக முமளக்கும், தவர் வளர்ச்சி மற்றும் இமை வளர்ச்சி கபறுவேற்கரன பயனுள்ளேரக இருக்கும் 

உடல் முன்தனற்றம்: 100%  கபரருளரேரர முன்தனற்றம் : 
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3.6 ேிட்டம் இைங்மகயில் மீன்பிடி துமறமுகங்கள் மற்றும் தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட மீன் சந்மேகள் மீன் பிடிகளின் 

ேரத்மே மேிப்பீடு  

 

இயற்மக மீன் மற்றும் கடல் உைவுகள் மிகவும் தவகமரக அழுகும் கபரருட்கள் மட்டுமல்ைரமல் குளிர்பேன 

கவப்பநிமையில் குறுகிய வரழ்நரள் ககரண்டன. இந்ே ஆய்வு இைங்மக மீன்பிடி கூட்டுத்ேரபன கமடகள், சூப்பர் 

சந்மேகள் மற்றும் மற்ற மீன் கமடளில் இருந்து மீன் மரேிரிகள் பகுப்பரய்வு மூைம் மீன் ேரத்மே கண்டுபிடிக்க 

பயன்பட்டது. இந்ே ஆய்வரனது உள்ளூர் சந்மேகளில் விற்கப்படுகின்ற மீன்களின் ேரத்மே பற்றிய ஒரு கேளிவரன 

கருத்மே கபற உேவுவுகிறது. மூன்று சில்ைமற விற்பமன நிமையங்களில் 5 வமக மரேிரிகள் எடுத்து 

பயன்படுத்ேப்பட்டன; இைங்மக மீன்பிடி கூட்டுத்ேரபனம் (CFC), கரர்க்கில் உைவு இடம் மற்றும் ேிறந்ே சந்மே (OM) 

தபரன்ற இடங்களில் இருந்து மீன் / கடல் உைவு மரேிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. மஞ்சள் துடுப்பு சூமர (YFT), 

மிேக்கும் மீன் (SF) சரமள, இறரல் மற்றும் கைவரய் மீன் தபரன்ற 155 மரேிரிகள் ( YFT - 37 , SF - 36 , சரமள - 26 , 

இறரல் -36 , கைவரய் மீன் - 20 ) மரடிரிகள் தபலியககரட மத்ேிய சந்மேயில் இருந்து, பன்னை, 

அநுரரேபுரம்,ேிஸ்ஸமஹரரரம, அவிசரவமள, கந்ேளரய், யக்கை, மீரிகம, ஹட்டன், கண்டி,ஹரம்பைந்தேரட்மட, 

இரத்ேினபுரி, பண்டரரவமள, நுவகரலியர, எல்பிட்டிய, கரலி, நுதகககரமட, கஹரரமை, மற்றும் இங்கிரிய 

பகுேிகளில் தசகரிக்கப்பட்டன. இந்ே மரேிரிகளுக்கு மரேிரிகளில் நுண்ணுயிரியல் ( கரற்றுள்ள ேட்டு எண் ( 30 ° C ) , 

ஈ-தகரமை, சரல்தமரகனல்ைர , ஸ்கடபிதைரககரக்கஸ் ஆரியஸ்) தசரேமன கசய்யப்பட்டன, சிைர் இரசரயன ( 

டிவிபி - N ஹிஸ்தடமமன், இரசம்) அளவுருக்கள் மற்றும் தசரேமனகள்,  நரரர நிறுவனத்ேின் அறுவமட பின்சரர் 

கேரழில்நுட்ப நிறுவனத்ேில் (IPHT). தசரேமன கசய்யப்பட்டன. பின்வருமரறு தசரேமன முமறகமள பயன்படுத்ேி 

பரிதசரேமன கசய்யப்பட்டன. அமனத்து அளவுருக்களும்சர்வதேச அடிப்பமடயில் ேர மேிப்புகள் ஐதரரப்பிய 

ஒன்றியம் (EU/EC) வழிகரட்டல் அடிப்பமடயில் கசய்யப்பட்டன. உைவு நுண்ணுயிரியல் மரேிரிஉருவுக்கரன 

சர்வதேச ஆமைக்குழுவின் (ICMSF) வழிகரட்டலில் நுண்ணுயிர், இரசரயன அளவுருக்கள் ஒப்பிடப்பட்டன. 

மரேிரிகள் கபரும்பரைரன அமனத்து இறரல் மரேிரிகள் உட்பட ஏற்றுக்ககரள்ள முடியரே நிமையில் இருந்ேன. 

மரேிரிகள் பை குமறந்ேபட்ச வரம்புகமள ேரண்டிதய கரைப்பட்டன. இேனரல், அந்ே மரேிரிகள் 

எேிர்பரர்க்கப்படரே மரேிரிகளரக கருேப்படுகின்றன. ஆய்வு சுருக்கம் கீதழ உள்ள (படம் 1 இல்) 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. பை மரேிரிகள் உயர் ஏபிசி (APC மற்றும் E. coli) மற்றும் தகரமை உள்ளடக்கங்கமள 

ககரண்டேரக கரைப்பட்டன. 

 

படம் 1: மீன் கமடகளில் ஏற்று மரேிரிகளின் சேவீேம் 

உடல் முன்தனற்றம்: 100%   கபரருளரேரர முன்தனற்றம் : 

 

 2012 ஆம் ஆண்டு இந்ே ேிட்டம் 3.6 வரவு கசைவு ேிட்ட ஒதுக்கீடு ரூ. 1.82 மில்லியன் ஆகும். ஆனரல் இேன் ஒதுக்கீடு 

தபருவமள மீன் விற்பமன நிமைய கட்டுமரன தநரக்கத்துடன் Rs.8.82 மில்லியன் வமர அேிகரித்ேது. 

கட்டுமரனமரனது கசயல்பரட்டில் இருக்கிறது . 
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ஆரரய்ச்சி கவளியீடுகள் 

1. கநரரரகியர அப்துல்ைர சனி, சுெீவ ஆரியவன்ச, ெமரல் மஹர் ஹரசிம் மற்றும் அப்துல் சைரம் பப்ெி, 2012. 

மதைஷியரவில் கரும்புலி இறரலில் (Penaeus monodon) உள்ள Vibrio parahaemolyticus  பக்றீரியரவின் 

ஆபத்துக்களின் மேிப்பீடு . உைவு கட்டுப்பரடு 31 ( 2013 ) 546-552 . 

 

2. எஸ் ஆரியவன்ச, பி எச் கினிககேரதக மற்றும் தக கஹட்டியரரரச்சி. இைங்மகயில் ஐந்து மீன் பேப்படுத்தும் 

நிறுவனங்களளின் துப்புரவு கசய்யும் நமடமுமறகள் பற்றிய ேிறன் மேிப்பீடு. இைங்மக சப்ரகமுவ 

பல்கமைக்கழகத்ேின் 4 வது சர்வதேச மரநரடு 11-12 ெனவரி, 2013. பக் 3. 

 

3. எச்.பி.இ டி கசரய்சர, பி எச் கினிககேரதக, தக டபல்யூ எஸ் ஆரியவன்ச, ஐ விக்ரமசிங்க, பை நரள் படகுகள் 

மூைம் அறுவமட கசய்யப்பட்ட புேிய மீன்களில் கழிவுகளின் கைப்படம். இைங்மக சப்ரகமுவ 

பல்கமைக்கழகத்ேின் 4 வது சர்வதேச மரநரடு,  11-12 ெனவரி, 2013. பக் 8. 

 

 

4. எஸ். பி, என். அகமது, ஈ எம் ஆர் தக பி எேிரிசிங்க, பி எச் கினிககேரதக, ஏ ரரெசூரிய, மற்றும் ஈ ேிலிப் டி 

சில்வர. கரளரன் மற்றும் சிை உள்ளூர் கடல் கடற்பரசிகளின் ஆக்ஸிெதனற்ற மற்றும் பரக்டீரியர எேிர்ப்பு 

நடவடிக்மககமள ேிமரயிடல். 20-22 ெூன் 2012 -இரசரயன அறிவியல் சர்வதேச மரநரடு. 

 

5. பி எச் கினிககேரதக, தக டபல்யூ எஸ் ஆரியவன்ச மற்றும் தக எஸ் கஹட்டியரரரச்சி. பை நரள் படகுகள் மூைம் 

அறுவமட கசய்யப்பட்ட புேிய மீன்களில் கழிவுகளின் கைப்படம். நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் 4 டிசம்பர், 

2012. 

6. எஸ். பி, என். அகமது, ஈ எம் ஆர் தக பி எேிரிசிங்க, பி எச் கினிககேரதக, ஏ ரரெசூரிய, மற்றும் ஈ ேிலிப் டி 

சில்வர, இைங்மகயில் சிை கடல் கடற்பரசிகளில் கரைப்படும் உயிர் இரசரயன நடவடிக்மககள் பற்றிய 

ஆய்வுகள். நரர அறிவியல் அமர்வுகள் 4 டிசம்பர், 2012. 

 

7.  ஏ எம் எஸ் சி அேரவுட, ஆரியவன்ச எஸ், மற்றும் ரரெபக்ஷ என், 2012,  பல்தவறு கபரேியிடல் மற்றும் 

தசமிப்பு அமமப்புகளின் கீழ் (Amblygaster sirm) கவப்ப புமகபிடித்ே கஹர்ரிங்ஸ் மீன் இனங்களின் வரழ்ேகவு 

மேிப்பீட்டு தசரேமன.. நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் , 43 . 

 

8. ஆரியரத்ன டி எஸ், சிகுர்தெரன், ஏ மற்றும் கபரரரின்ஸ்கடரற்றிர் தக ஏ, 2012.  உப்பிட்டு உைர்த்ே முன்னர் 

அட்ைரண்டிக் கஹர்ரிங்ஸ் (Clupea harengus) மீன் இனங்களில் ஏற்படும் எமட விமளச்சல் மற்றும் ேரத்மே 

அமடயரளம் கரனல். நரரர அறிவியல் அமர்வுகள், 42. 

 

9. பி கக கக ெினேரச, ஈ எம் ஆர் தக எேிரிசிங்க, ஐ விக்கிரமசிங்க, 2012, முக்கிய ஏற்றுமேி மீன் இனங்களில் 

கரைப்படுகின்ற சுவட்டு உதைரகங்களின் அளவுகமள பரிதசரேித்ேல், இைங்மக, இரசரயன அறிவியல் 

பற்றிய சர்வதேச மரநரடு, ககரழும்பு, இைங்மக, ெூன் 20-22, 67 பக் 

 

10. பி கக கக கக ெினேரச, ஈ எம் ஆர் தக எேிரிசிங்க, ஐ விக்கிரமசிங்க, 2012, இைங்மகயின் நீர்நிமைகளிலுள்ள 

மஞ்சள் துடுப்பு சூமர (Thunnus albacares) மீன்களில் உள்ள இரசத்ேின் அளமவ பரிதசரேித்ேல், ககரழும்பு, 

இைங்மக, வங்கரள விரிகுடர சமுத்ேிரவியல் சர்வதேச மரநரடு. 2012 நவம்பர் 28 -29,  30 பக் 

 

11. பி கக கக கக ெினேரச, ஐ விக்கிரமசிங்க மற்றும் சமந்ேி ஆர் ஐ, 2012, இைங்மகயின் சிை கடல் கவள்ளரி 

இனங்களின் உதைரக கசறிவு பற்றிய ஆய்வு, மீன்பிடி மற்றும் கடல் அறிவியல் சர்வதேச மரநரடு,  2012 

ஆகஸ்ட் 23-24 , நீர்ககரழும்பு , இைங்மக ,; 23 பக் 

 

12. பி கக கக கக ெினேரச மற்றும் எச் பி என். அகமது, இைங்மக மீன்பிடி துமறமுகங்களில் சுவட்டு 

உதைரகங்களின் கசறிவு மேிப்பீடு, தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும்அபிவிருத்ேி முகரமம, அறிவியல் 

அமர்வு, 2012 டிசம்பர் 04, ககரழும்பு, இைங்மக; 26 பக். 

 

13. எச் பி என். அகமது, பி கக கக கக ெினேரச மற்றும் ஈ எம் ஆர் தக எேிரிசிங்க, 2012, கடல் பரஸ் (ககரடுவர 

மீன்) களின் ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கம் மற்றும் ககரழுப்பு அமிைம் தபரன்றவமற அறிேல், இைங்மக தேசிய 
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நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம, அறிவியல் அமர்வு, 2012, டிசம்பர் 04, ககரழும்பு, 

இைங்மக. 41 பக். 

 

14. எம் எம் சுபசிங்க, பி கக கக கக ெினேரச மற்றும் ஐ விக்கிரமசிங்க, 2012, அனுரரேபுரம் மரவட்டத்ேில் நரன்கு 

மீன் இனங்களில் அபரயகரமரன நச்சு மற்றும் அத்ேியரவசிய மண் உதைரகங்கள் ேிரட்டல், இைங்மக, 

முேைரவது தேசிய மரநரடு " சரத்ேியமரன சுகரேரர மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விமளவுகளின் முகரமமத்துவம்" , 

2012 நவம்பர் 23 , ககரழும்பு, இைங்மக ; 1-5 பக் 

 

15. பி கக கக கக ெினேரச, ஈ எம் ஆர் தக எேிரிசிங்க மற்றும் எஸ் பி என் அகமது, 2012. இைங்மகயில் மஞ்சள் 

சூமர (Thunnus albacores) மற்றும் ஸ்வரர்டுமீன் (Xiphias gladius) மீன்களில் சுவட்டு உதைரக கசறிவு 

பரிதசரேமன. கடற்கறரழில் நீரியல் வள இைங்மக சங்கம் (SLAFAR ) , 2012 தம 17-18 , ககரழும்பு, இைங்மக 

18 வது வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வுகள் ; 41 பக் 

 

16. எஸ் பி என் அகமது, பி கக கக கக ெினேரச மற்றும் ஈ எம் ஆர் தக எேிரிசிங்க, 2012 இைங்மகயில் சிை 

உள்ளூர் கடல் கவள்ளரி இனங்கள் ககரழுப்பமிை கூட்டுமூைங்களின் அளமவ கண்டறிேல். கடற்கறரழில் 

நீரியல் வள இைங்மக சங்கம் (SLAFAR), 2012 தம 17-18 18வது வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வுகள், ககரழும்பு, 

இைங்மக. 40 பக். 

17. பி எஸ் ெயசிங்க, வி பஹைவேரரரச்சி, கக கக டி என் ரைவீர. இைங்மக ெயவர்ேனபுர முதுகமை ஆசிரியர் 

வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு, 2012 "இைங்மகயில் கிமடக்கும் வைிக முக்கியத்துவம் வரய்ந்ே கடல் 

இனங்களின் மேிப்பீட்டு மற்றும் பின் அறுவமட ேரம்" 

 

18. ெயசிங்க பி எஸ், ரைவீர கக கக டி என் மற்றும் பஹைவேரரரச்சி வி, 2012 " இைங்மக கேன் தமற்கு 

கமரயிலிருந்து பழுப்பு கடற்பரசியில் இருந்து அல்ெிதனட் பிரித்கேடுத்ேல் மற்றும் வமகப்படுத்ேலும்" 

இைங்மக மீன்பிடி மற்றும் வளங்கள் சங்கத்ேின் பேிகனட்டரம் வருடரந்ே விஞ்ஞரன அமர்வு. 

 

19. பி எஸ் ெயசிங்க, வி பஹைவேரரரச்சி, கக கக டி எஸ் ரைவீர. இைங்மகயில் உள்ள சிை சமமயல் கடற்பரசி 

இனங்களின் இரசரயன கைமவ. 2012 ஆண்டு நரரர அறிவியல் அமர்வு . 

 

தசரேமன தசமவகள் 

 

இந்ே ேிட்டமரனது ஏற்றுமேி மீன்பிடி கபரருட்களின், அைங்கரர மீன் கேரழில் தபரன்றவற்றின் மனிே நுகர்வுக்கரக 

ேரம் மற்றும் பரதுகரப்பு தபரன்றவற்மற உறுேி கசய்ேலும், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசரயன பகுப்பரய்வு 

துமறகளில் சரன்றிேழ் தசமவகமள வழங்கவும் வடிவமமக்கப்பட்டுள்ளன. மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள 

ேிமைக்களத்துக்கு இைங்மகயில் இருந்து மீன்பிடி கபரருட்கமள ஏற்றுமேி கசய்யும் அனுமேிக்கரக ேகுேிவரய்ந்ே 

அேிகரரம் உள்ளது. நரரர என்ற ேரக்கட்டுப்பரடு ஆய்வுக்கூடம் மீன் மற்றும் மீன் கபரருட்கள், ேண்ைீர் 

ேரபரிதசரேமனக்கரக (மீன் பேப்படுத்தும் நிறுவனங்களில் இருந்து ஏற்றுமேி கசய்யப்படும்) மரேிரிகமள தசரேமன 

கசய்ய ேகுேிவரய்ந்ே அேிகரரியரல் அங்கீகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

ஏற்றுமேி கசய்யப்படும் மீன், மீன்பிடி கபரருட்கமள, நீர் (ேண்ைீர், கடல் நீர் , குடிநீர் மற்றும் அைங்கரர மீன் 

பயன்படுத்ேப்படும்கபரேிகசய்யும் ேண்ைீர் ) மற்றும் தபரன்ற மரடிரிகள் ககரண்ட 955 மரேிரிகளின் தசரேமன 

மற்றும் தசரேமன அறிக்மககள் வழங்கப்பட்டன. ேரக்கட்டுப்பரடு ஆய்வுக்கூடம் 2004 ஆம் ஆண்டு ISO / IEC 17025 

அங்கீகரரம் கபற்றது, அேன் பின் தமம்படுத்ேப் பட்டுள்ளது. இேன் அங்கீகரரம் பரரமரிக்கப்பட்டு வருகிறன. இமவ 

இைங்மக ஆய்வக அங்கீகரிப்பு சமப மற்றும் ISO / IEC 17025 (2005) என்ற இைக்க மேிப்பீடு அங்கீகரர நிமைமய 

2015 வமர நீட்டித்து ேந்த்ேது. இந்ே அங்கீகரரம் இன்னும் புேிய தநரக்கங்களுடன் புேிய ேண்ைீர், கடல் நீர் , 

குளிர்ந்ே ( விரிவரக்கம் மற்றும் உமற குளிர்பேன மீன் மரேிரிகள் , சிப்பி, மற்றும் பேிவு கசய்யப்பட்ட நண்டுகள் ) 

தபரன்றவற்றின் தசரேமனக்கரக தமலும் விரிவரக்கம் கசய்யப்பட இரிக்கின்றது . 

 

• மரேிரிகளின் எண்ைிக்மக பகுப்பரய்வு : 955 

• கமரத்ே வருவரய் : ரூ. 5,930,760.00 

• தசரேமன அறிக்மககள் கவளியிடப்பட்டமவ: 505 

• அளவுருக்கள் கமரத்ே எண்ைிக்மக: 4042 
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தமைேிகமரக, தேமவயரன இரசரயன கபரருட்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் வரங்கப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுக்கூட கருவிகள் 

இைங்மக நியமங்கள் நிறுவனத்ேின் மூைம் அளவுத்ேிருத்ேம் கசய்யப்பட்டுள்ளன. உள்ளக கைக்கரய்வு மற்றும் 

தமைரண்மம ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்ேப்பட்டன. 

 

2012 ல் நடத்ேப்பட்ட பயிற்சி / விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் 
 

இைங்மகயின் பல்தவறு பகுேிகளில் மீன்பிடி சமூகங்கள் மீன் மற்றும் மீன் கபரருட்கள் கசயைரக்கங்கள் மற்றும் 

நல்ை மகயரளும் நமடமுமறகள் சம்பந்ேமரக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டன. 

ேிகேி/ேிகேிக

ள் 

பயிற்சி நிமையம் பயிற்சி வருமக 

ேந்ேவர்களின் 

எ-மக 

19-20/02/2012 தவல்ட் விசன் - கபரத்துவில் மீன் உற்பத்ேி ேயரரித்ேல்,பேப்படுத்ேல்  35 

16-17/05/2012 யூ எஸ் அயிட் – நரரர மீன் உற்பத்ேி ேயரரித்ேல் 25 

19/06/2012 தசவர ைங்கர - ேிருதகரைமமை  மீன் உற்பத்ேி ேயரரித்ேல்,பேப்படுத்ேல் 30 

24/06/2012 மகரவலி அேிகரரசமப- கடுவரவ மீன் உற்பத்ேி ேயரரித்ேல் 50 

05/09/2012 கடற்கறரழில்ேிமைக்களம் - சிைரபம் உப்பு கருவரடு உற்பத்ேி 40 
13-14/09/2012 கடற்கறரழில்ேிமைக்களம் - 

நீர்ககரழும்பு 

உப்பு கருவரடு உற்பத்ேி 50 

08/12/2012 MOFARD and NAQDA 

கமரரகநவ, ேிருதகரைமமை 

உப்பு கருவரடு மற்றும் உப்பு புமக மீன் 40 

09/12/2012 MOFARDand NAQDA 

கந்ேளரய் ேிருதகரைமமை 
உப்பு கருவரடு மற்றும் உப்பு புமக மீன் 40 

 

 

பைியரளர்கள் பயிற்சிகள் 

1. சுசீமர ஆரியரத்ன - கசப்டம்பர் 2011- மரர்ச் 2012 வமர ஐஸ்ைரந்து நரட்டில் மீன் மகயரளுேல் மற்றும் 

கசயைரக்க பயிற்சி.  

2. சுசீமர ஆரியரத்ன மற்றும் தகரளிே ெினேரச, SPSS இன் அடிப்பமட பயிற்சி ( 2012 ெூமை 4 நரட்கள் ) 

3. எம் தக சட்ரரனியிக்கு கைினி பயிற்சி, 9-16 அக்தடரபர் 2012. 

 

2012 களில் IPHT யின் மற்றய நடவடிக்மககள் 

 

1. ேயட கிருை கண்கரட்சிக்கரக புமகபிடித்ே மீன் ேயரரிப்பு முமற மட்டுமல்ைரமல் புமகபிடித்ே மீன்கமள 

கண்கரட்சிக்கு வந்ேவர்களுக்கு ஒரு சலுமக விமையில் விற்பமன கசய்யப்பட்டது. மற்ற மீன் சரர்ந்ே 

கபரருட்கள் கண்கரட்சியில் கரட்சிக்கு மவக்கப்பட்டன 

2. மிரிஸ்ஸ மீன்பிடி துமறமுகத்ேில் மீன்கமள நல்ை முமறயில் மகயரளும் விேமும், நமடமுமறகமள 

ேயரரித்ேலும் மற்றும் கரட்சி பைமககள் நிர்ையம்கசய்ேலும். 

3. ேிவி கநகும ேிட்டம், ஏற்றுமேி அபிவிருத்ேி சமப ஆதைரசமன குழு கூட்டத்ேில் , FAO, நீண்ட புறைி 

ேிட்டத்ேின்  பை கூட்டங்களில் கைந்து ககரண்தடரம். 

4. IPHT ஆய்வகங்கள் மற்றும் மீன் பேப்படுத்தும் தசரேமன ஆமை புனரமமப்பு பைிகள் முடிந்துவிட்டன  

5. தகரளிே ெினேரசஇரசம் சம்பந்ேமரன பட்டமறக்கு வளவரளரரக கசயற்பட்டரர். சுற்றுச்சூழல் அமமச்சர 

ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டது, கசப்டம்பர் 5-6. 

6.  இரண்டு ேிட்ட முன்கமரழிவுகமள மீது NORAD இடம் ஒப்பமடக்கப்பட்டன 

• மீன் மற்றும் மீன்உற்பத்ேி கபரருட்களின் ேரம், பரதுகரப்பு மற்றும் விற்பமன முன்தனற்றம் 

•இைங்மக கடல் சூழலிைை உள்ள உைவு கபரருட்களில் கனரக உதைரக நிமைகளின் மேிப்பீடு 

7. முன்கமரழியப்பட்ட ேிட்டங்கமள மேிப்பீடு கசய்ய இரண்டு நிபுைர்கள் நரரரவுக்கு விெயம் கசய்ேனர், 26 

கநரவம் - 4 டிசம்பர் 2012. 

5.8 சமூக கபரருளரேரர மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் ஆரரய்ச்சி பிரிவு 

 

பிரிவு ேமைவர் - ேிரு தக எச் எம் எல் அமரைரல்  
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பிரிவு முக்கிய கசயல்பரடுகைரக மீனவர்களின் நைன் தபைல் மற்றும் அவர்கமள சரர்ந்ேவர்களின் நைன் தபைல், 

மீன் சந்மேப்படுத்ேல் அமமப்பு சம்பந்ேமரன பகுப்பரய்வு மற்றும் நுகர்தவரர் அேன் ேரக்கம் உட்பட மீன்பிடி 

கேரழிலில் சமூக, கபரருளரேரர மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் ஆய்வுகள் கபரன்றன அடங்கும். 

 

2012 ஆம் ஆண்டில் நடத்ேப்பட்ட ஆரரய்ச்சி ேிட்டங்கள் 

• மீன்பிடி கேரழில் கவளிப்பரர்மவ 2011 

• இைங்மக கடல் மீன்பிடி நடவடிக்மககள் கபரருளரேரர ேிறன் 

• இைங்மக தேரட்டப் புற துமறயில் மீன் நுகர்வு வடிவங்கள் 

 

கசயல்பரடுகள்: 

தமதை குறிபிடப்பட்ட 03 ேிட்டங்களின் கீழ் பின்வரும் நடவடிக்மககள் எமது ஆரரய்ச்சி குழு மூைம் அரரய்ச்சிகள் 

தமற்ககரள்ளப்பட்டன 

• ேரவு தசகரிப்பு 

• ேரவு பகுப்பரய்வு 

• அறிக்மகமய எழுேலும் / ஆண்டு கவளியீடுகள் 

 

ேிட்டம் ேிட்டம்  ஒதுக்கீடு 

 ( ரூ )  

கபரறுப்பரன அேிகரரி கரைம் 

சமூக 

கபரருளரேரர 

மற்றும் 

சந்மேப்படுத்

ேல்  

1. மீன்பிடி கேரழில் 

கவளிப்பரர்மவ 2011 (6.4) 

 

100000.00 எம் எம் ஏ எஸ் 

மஹிபரை,  ேிரு தக எச் 

எம் எல் அமரைரல் 

1 வருடம் 

2. இைங்மக கடல் மீன்பிடி 

நடவடிக்மககளின் கபரருளரேரர 

ேிறன் (1.12) 

452182.00  எம் எம் ஏ எஸ் 

மஹிபரை,  ேிரு தக எச் 

எம் எல் அமரைரல் 

1 வருடம் 

3. இைங்மக தேரட்டப் புற 

துமறயில் மீன் நுகர்வு வடிவங்கள் 

(1.13) 

428319.00 எம் எச் டி விமைதசன 

ேிரு தக எச் எம் எல் 

அமரைரல் 

1 வருடம் 

 

கசயல்ேிறன் 

ேிட்டம் 6.4: மீன்பிடி கவளியீடு மகத்கேரழில் கவளிப்பரர்மவ - 2011 

மீன்பிடி கேரழில் கவளிப்பரர்மவ 2011 கவளியீடரனது நிமறவு கசய்யப்பட்டு இமையேளத்ேில் 

கவளியிடப்பட்டது 

 

ேிட்டம் 1.12 : இைங்மக கடல் மீன்பிடி நடவடிக்மககளின் கபரருளரேரர ேிறன் 

இந்ே ேிட்டம் கடதைரர மீன்பிடி நடவடிக்மககளின் ேிறன் சம்பந்ேமரக ஆய்வு நடவடிக்மககமளக் ககரண்டன மற்றும் இது 

அத்துடன் நின்றுவிடவில்மை. ேரவு தசகரிப்ப நடவடிக்மகயரனது வட மரகரைம் ேவிர்ந்ே மற்றய அமனத்து மீன்பிடி 

மரவட்டத்ேிலும் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. ேரவு மற்றும் ேகவல் மகவிமன மற்றும் கியர் தசர்க்மககள், படி முேலீடு, கசயல்பரட்டு 

கசைவுகள், மற்றும் வருவரய் தபரன்ற ேகவல்கள் கரைப்பட்டன. அத்துடன் தமரட்டரர் கபரருத்ேப்பட்ட அல்ைரே தமரட்டரர் 

கபரருத்ேப்படரே படுகுகளில் மகவிமன ேிறன் குறிப்பிடத்ேக்க தவறுபரடு கரட்டப்படவில்மை. எனினும், கமரவமை மீன்பிடி 

பயன்படுத்ேப்படும் கியர் தசர்க்மககள் ேிறன்களுக்கரன முக்கிய கரரைியரக அமமந்த்ேன. நிமையரன (நிமையரன) 

கியர்களுடன் ஒப்பிடும்தபரது, அமர மரறும் மற்றும் மரறும் கியர்கள் அேிக ேிறன்கள கரட்டியது. எனதவ கமரவமை 

மீன்பிடிக்கரக நிமையரன கியர்கள் விட மரறும் கியர்கள் பயன்படுத்ே பரிந்துமரக்கப்படுகிறது. 

 

ேிட்டம் 1.13: இைங்மக தேரட்டப் புற துமறயில் மீன் நுகர்வு வடிவங்கள் 

 

இந்ே ேிட்டத்ேின் தநரக்கம், இைங்மகயின் தேரட்டப் புற துமறயில் மீன் நுகர்வு வடிவங்கள் மற்றும் ேமடகமள 

அமடயரளம் கரை ஒரு துமையரக இருந்ேது. தேரட்டப் புற துமறயரனது நகர்ப்புற மற்றும் விவசரய துமறகளில் 

மிக குமறந்ே சமூக கபரருளரேரர குறிகரட்டிகமள ஒப்பிட்டளவில் கரட்டுகிறது. எனதவ, தேரட்டப் புற துமறயில் 

மீன் நுகர்வு நிமைமமமய கண்டுபிடிப்பேன் மூைம் தேரட்டப் புற துமறயில் மீன் நுகர்வுகமள அேிகரிக்கவும் 

ஊட்டச்சத்து நிமை ேமடகமள கண்டறிந்து அேற்கரக நிவர்த்ேிகமள வழங்குவேற்கு ஒரு கரரைியரக இருந்த்து. 
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ஆய்வு மத்ேிய மரகரைத்ேில் அேரவது, நுவகரலியர, கண்டி, மரத்ேமள ஆகிய மூன்று மரவட்டங்களில் 

நடத்ேப்பட்டது. தேரட்டப் புற துமறயில் மீன் நுகர்வுக்கு  மிகப் கபரும் ேமடயரக கரைப்பட்ட கரரைியரக 

சரியரன மீன் விநிதயரக பற்றரக்குமற இருந்ேது. தமலும், மே நம்பிக்மக, கருவரடு மீது அேிக விருப்பம், புேிய மீன் 

மற்றும் வமரயறுக்கப்பட்ட வமககள் கிமடக்கும் அளவு, விமை தமலும் புேிய மீன் தபரன்றன மீன்களின் குமறந்ே 

நுகர்வுக்கரன முக்கிய கரரைிகளரகும். தமலும், கேரழிைரளர் அமசயர ேன்மமயும், தபரக்குவரத்து வசேிகள் மற்றும் 

பைவீனமரன வீேி வமையமமப்பும் இந்ே பற்றரக்குமற ககரண்ட மீன் நுகர்வுக்கு ஒரு எேிர்மமற ேரக்கத்மே 

ேந்ேன. 

 

அறிக்மககள் 

1. இைங்மகயில் சிப்பிகள் மற்றும் சுரப்பிகளின் சில்ைமற விற்பமன 

2. ககரக்கிளரய் மீனவ சமுேரயத்ேின் சமூக கபரருளரேரர அம்சங்கள் 

3. இைங்மகயில் மீன்பிடி நடவடிக்மககளில் சமீபத்ேிய எரிகபரருள் விமை அேிகரிப்பு ேரக்கங்கள் 

4. துமறமுக நகரம் வளர்ச்சி ேிட்டம் முன்கமரழியப்பட்ட பகுேிக்கு மைல் பிரித்கேடுத்ேல் கசவேரல் சமூக 

கபரருளரேரர ேரக்கங்கள் சம்பந்ேமரன மேிப்பீடு 

 

சுருக்கம்/ விளக்கக்கரட்சிகள் 

தேசிய ரீேியரனமவ 

 

1. விமைதசன எம் எச் டி, அமரைரல் தக எச் எம் எல் மற்றும் மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ் (2012). இைங்மகயின் 

கிழக்கு கடற்கமரயில் உள்ள ககரக்கிளரய் மீனவ சமுேரயத்ேின் சமூக , கபரருளரேரர 

அம்சங்களனறிேல்.நரரர அறிவியல் அமர்வுகள் , 04 டிசம்பர் , 2012 , ககரழும்பு, இைங்மக. 

 

2. மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ், அமரைரல் தக எச் எம் எல் மற்றும் விமைதசன எம் எச் டி (2012). இைங்மக கடல் 

மீன் ஏற்றுமேியின் இைக்கு. நரரர அறிவியல் அமர்வுகள், 04 டிசம்பர், 2012, ககரழும்பு, இைங்மக. 

3. மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ், அமரைரல் தக எச் எம் எல் மற்றும் விமைதசன எம் எச் டி (2012). இைங்மகயில் 

அன்மமயில் அேிகரிக்கப்பட்ட எரிகபரருள் விமையின் மூைம் மீன் பிடி துமறயில் ஏற்பட்ட மரற்றம், மீன் 

பிடி மற்றும் ச்முத்ேிரம் சம்பந்ேமரன சர்வதேச மரநரடு 2012, 23-24, ஆகஸ்ட், 2012, நீர்ககரழும்பு, இைங்மக. 

 

4. அமரைரல் தக எச் எம் எல் விமைதசன எச் டி, மற்றும் மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ் (2012).  கமரதயரர 

கடற்கமர/ஆழ்கடலின் பேிவுச கசய்யப்படரே மீன்பிடி மற்றும் இைங்மகயின் மீன் நுகர்வு, தேசிய மீன் 

உற்பத்ேி மற்றும் ேனிநபர் நுகர்வு மற்றும் அேன் ேரக்கம்சம்பந்ேமரன ஆரரய்ச்சி. மீன்பிடி மற்றும் கடல் 

அறிவியல் பற்றிய சர்வதேச மரநரடு, 2012, 23-24, ஆகஸ்ட், 2012, நீர்ககரழும்பு, இைங்மக.  

 

 

 

 

 

பயிற்சிகள்  

1. ேிரு அமரைரல் தக எச் எம் எல், ேரய்ைரந்து நரட்டில் 3o ம், 31 ம் ேிகேி தம , 2012 ல் BOBLEM நடத்ேிய, SAP 

பட்டமறயில் கைந்து ககரண்டரர்.  

2. ேிரு விமைதசன எச் டி, மற்றும் ேிரு மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ்.  இைங்மக அபிவிருத்ேி  நிர்வரக நிறுவனம்,  25, 21 

ம் ேிகேி தம, 2012 நடத்ேிய 'சிறந்ே ககரள்மக கரகிே எழுத்து' பயிற்சி பட்டமற .  

3. ேிரு ேிரு விமைதசன எச் டி, மற்றும் ேிரு மஹிபரை எம் எம் ஏ எஸ்.  இைங்மக அபிவிருத்ேி  நிர்வரக நிறுவனம்,   

“ேிட்டம் ேயரரிப்பும் எழுதுேலும்” ஒரு நரள் பயிற்சி பட்டமற , அக்தடரபர், 2012  

பிற தமம்பரடுகள்:  

இரண்டு ஆரரய்ச்சி உேவியரளர்கள் பிரிவுக்கு ஆட்தசர்ப்பு கசய்யப்பட்டனர்.  
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5.9 ேகவல் கேரழில்நுட்ப பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: ேிரு ஏ பீ ஏ தக. குைரத்ன  

ஆண்டின் கண்தைரட்டம் 

ேகவல் கேரழில்நுட்ப பிரிவரனது புவியியல் ேகவல் அமமப்பு (ெிஐஎஸ்) மற்றும் மற்றும் கேரமை உைர்வுகமளயும் 

(ஆர்எஸ்) பயன்படுத்ேி ஆய்வு நடத்துகிறது. மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி மற்றும் கேரமைதநரக்குகளுக்கு கபரருத்ேமரன 

இடங்கமள அமடயரளம் கரைலும் மற்றும் அவற்றின் வளங்கமள ேிட்டமிடல் தபரன்ற தசமவகமள 

வழங்குகிறது. ெிஐஎஸ் கேரழில்நுட்பங்கள் பல்தவறு துமறகளில் கபரருந்தும் மற்றும் உயர் ேரமரன ேீர்வு வழங்கும் 

மற்றும் கிமடக்கக்கூடிய சிறந்ே ேகவல்கமள அடிப்பமடயரக ககரண்டு நல்ை முடிவுகமள அனுமேிக்க 

உேவுகின்றது.  இமவ உள் ஆய்வுகளின் ேரவுகளின் பண்புகமள உறுேி கசய்வேற்கும் பயன்படுகிறது. ேகவல் 

கேரழில்நுட்ப பிரிவு மூைம், கடல் மற்றும் ேமரவழி பகுேிகளில் கவளித்ேரவு தசமிப்பு அமற ஒன்று தபரைவும் 

கசயல்படுகிறது.  இந்ே பிரிவு நீரியல்வள, சூழல் மற்றும் பயனரளர்களுக்கு அமனத்து ேரவு / ேகவல் கிமடக்க 

கூடியவரறு ேரவுக்குளம் மற்றும் நீரியல்வள / சூழல் சுற்றுச்சூழல் நட்புடன் கூடிய கபரருளரேரர வளர்ச்சி மற்றும் 

அறிவியல் சரர்ந்ே தமைரண்மம ேயரரிப்புகள் தபரன்றவற்மற உருவரக்க ஒரு களமரக கருேப்படுகிறது.  

ேகவல் கேரழில்நுட்ப பிரிவின் பைி நடவடிக்மககளுக்கு ஆய்வு மற்றும் ஒலியுடன் கூடிய கரட்சி/ மல்டிமீடியர, 

கடஸ்க்டரப் மற்றும் வமை பயனுள்ள கேரழில்நுட்ப ஆேரவு வழங்குேலும் மூதைரபரய குறிக்தகரள்கள் மற்றும் 

தநரக்கங்கமள அடிப்பமடயரகக் ககரண்டு மிக உயர்ந்ே ேரமரன கேரழில்நுட்பம் சரர்ந்ே தசமவகள், மற்றும் 

அடிப்பமடயிைரன பயன்பரடுகள் மற்றும் தசமவகள் ஆேரவு தபரன்றவற்மற வழங்க உள்ளது.  

ேகவல் கேரழில்நுட்ப பிரிவு மூைம் நீரியல் வள அபிவிருத்ேி சம்பந்ேமரன அமனத்து அம்சங்கள் மற்றும் 

தமைரண்மம, பரதுகரப்பு மற்றும் பங்குேரரர்களின் மத்ேியில் ேகவல் தசகரிட்ேல், பேப்படுத்துேல், பகிர்வு மற்றும் 

பரவுேல் தபரன்ற அமமப்புகமள கசயல்படுத்ே கபரறுப்பரக உள்ளது. இது வன்கபரருள் மற்றும் கமன்கபரருள் 

ஆேரமவ வழங்குவதுடன் கைனி அத்துடன் ஊழியர்கள் மற்றும் கைனி வமையமமப்புகளின் நிர்வரக ஆேரவு 

தைன் (Local Area Network) மற்றும் WAN (மவடு ஏரியர கநட்கவரர்க்) இமைப்பு நிபுைத்துவம் கபரன்றவற்மறயும் 

வழங்குகிறது.  தமலும் ஒப்பந்ேங்கள் மற்றும் கமன்கபரருள் உரிமங்கள் தபரன்றவற்மறயும் பரரமரிக்கிறன. 

அேனுடன் கேரடர்புமடய வன்கபரருள் மற்றும் கமன்கபரருள் ககரள்முேல் தபரன்றவற்மறயும் 

ஒருங்கிமைக்கிறன.  

 

 

 

 

 

தமற்ககரள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்மககள்  
 

ேிட்டம்  ேிட்டம் 

ஒதுக்கீடு  

ரூ)  
கபரறுப்பரன அேிகரரி  

கரைம் 

இரு

ந்து 

வ

மர 

கிழக்கு மரகரைத்ேில் 

நிமையரன 

கிழ்க்கு மரகரை நீரியல் 

அபிவிருத்ேி மண்டை 

7,20,000.00 ஏ பீ ஏ தக  குைரத்ன 

டில்ஹரரி 

2012 
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கசயல்ேிறன்  

ேிட்டம் 4.16: கிழக்கு மரகரைத்ேில் மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி மண்டை ேிட்டம் ேயரரிப்பு  

மீன்வளர்ப்பு நமடமுமறகமள பல்தவறு வமகயரன வளர்ச்சி மீன் உற்பத்ேிகமள அேிகரிக்கும், அதே தபரல் 

மக்களின் ஊட்டச்சத்து நிமை மற்றும் உைவு பரதுகரப்பு முமறகமள தமம்படுத்ே பயன்படுத்தும் ேீர்வுகளில் 

ஒன்றரகும். மீன்வளர்ப்பு எண்ைற்ற கேரழில்நுட்பங்கமளக் ககரண்டுள்ளது அேரவது, இறரல் பண்மை, கடற்பரசி 

வளர்ப்பு, கடல் கவள்ளரி கல்ச்சர், ககரடுவர வளர்ப்பு, சிப்பி, மின்கவட்டு, பரல், மீன், நண்டு தபரன்ற இனங்கள் 

மட்டக்களப்பு மற்றும் ேிருதகரைமமை மரவட்டங்களில் வளர்ச்சிக்கு கபரருத்ேமரனேரக இருக்கிறது.  

கிழக்கு மரகரைத்ேில் மண்டை ேிட்டத்மே ேயரரிப்பேன் முக்கிய தநரக்கங்களரக, பல்தவறு வள பயனரளர் குழுக்கள் 

இமடதய தமரேல்கமளக் குமறக்கவும், ஒரு சூழல் நட்பு, சமூகம் மற்றும் சந்மே சரர்ந்ே கேரழில் என பல்தவறு 

மீன்வளர்ப்பு நமடமுமறகளுக்கு கபரருத்ேமரன ேளங்கமள அறிமுகம் கசய்ேலும், கடதைரர மண்டை 

தமைரண்மமயில் இருந்ேது வளர்ச்சி பைிகமள, ஒரு ேிட்டமிட்ட முமறயில் கேரடர்ந்து கசல்லுவேற்கரகவரகும்.  

மீன்வளர்ப்பு மற்றும் அவற்றின் வளர்ச்சி, உள்ளூர் மற்றும் கவளிநரட்டு ேனியரர் முேலீடுகமள ஊக்குவிப்பேற்கும் 

மற்றும் சமூகத்ேின் பங்களிப்புடன் கூடிய மீன்வளர்ப்பு ேிட்டங்கமள கேரடங்க ேனியரர் துமற முேலீட்டரளர்கமள 

ஊக்குவிக்கவும், அவற்மற அனுமேிக்கும் தபரது சுற்றுச்சூழல் வளங்கமள நிமையரன பயன்பரடு, சுற்று சூழமை 

பரதுகரப்மப உறுேி கசய்ேலுமரகும்.  

  

புவியியல் சரர் ஆய்வு கருவிமய பயன்படுத்ேி சரத்ேியமரன மீன்வளர்ப்பு பகுேிகளில் அத்துடன் சுற்றுச்சூழல் 

பரதுகரக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு இமடப்பட்ட பகுேிகள் வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. தமலும் இது ஆழம், நிை 

பயன்பரட்டு வமக, மற்றும் மண் ேகவைகடனவும் கருேப்பட்டது. அது ஆற்றின் வரய், ஈரநிைம் மற்றும் பிற கவள்ளம் 

ஏற்படும் பகுேிகள் சம்பந்ேமரக விளக்குவேற்கு அவசியம் என டிெிட்டல் எலிதவஷன் மரேிரி (DEM) 

ேயரரிக்கப்பட்டது. டிெிட்டல் எலிதவஷன் மரேிரியரனது இயற்மக அனர்த்ேங்கமள ஏற்படும் சரத்ேியம் உள்ள 

பகுேிகமள கண்டறிய உேவும். கடைளவு, நிை வமரயமறகமள (DEM) பகுப்பரய்வு, நிை பயன்பரட்டு வமக, மண், 

நேி வரய், நன்கசய் அல்ைது பரதுகரக்கப்பட்ட பகுேிகளில், மீன்வளர்ப்பு மற்றும் பிற வளர்ச்சி நடவடிக்மககளுக்கு 

கபரருத்ேமரன பகுேிகள் அமடயரளம் கரைப்பட்டன. ஓட்டமரவடி, ேிருக்தகரன்மடமடு, மரங்தகைி, 

பனிச்சம்தகைி,, புல்தமரட்மட, கசங்கைடி, வவுமன ேீவும் ஆரயன்பேி, கேத்ே ேீவு தபரன்றன மட்டக்களப்பு 

மரவட்டத்ேில் உள்ள மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி நமடமுமறகளுக்கு சிறந்ே இடமரக இருக்கின்றன.  

முன்தனற்றம் (%):  உடல்: 90%    நிேி: 95%  

ேிட்டம் 6.1: இமைய தசமவகள் மற்றும் தநரமை ேகவல் அமமப்பு  

இந்ே ேிட்டத்ேின் முக்கிய தநரக்கம் உைகளரவிய வமை வழியரக ேகவல்கள் மற்றும் ேகவல் பகிர்வு வசேிமய 

அறிவியல் ஊழியர்களுக்கும் அேன் பங்குேரரர்களுக்கும் இமைய தசமவ வழங்க உள்ளது  

வமை ேளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் தசமவகள் தமம்படுத்ேப்படும். எமது பிரிவின் பைியரளர்கள், கைனிகமள 

ஒருங்கிமைப்பேில் ஈடுபட்டு பழுது பரர்த்ேல் மற்றும் தமம்படுத்தும் பைிகள் மூைம் 64 கைனிகள் 

புனரமமக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் 10 கைனிகள் தமம்படுத்ேப்பட்டன.  கமன்கபரருள், வமை அமமப்பு மற்றும் 

கட்டமமப்பு பிரச்சிமனகள் நரளுக்கு நரள் ேீர்க்கப்படன.வமை பக்கம் தமம்படுத்ேலும் நடத்ேப்பட்டது புேிய 

இமைய பக்கங்கமள உருவரக்கப்பட்டது, வமை பக்கங்களில் எண்ைிக்மக தமம்படுத்ேப்பட்டது. 69 பக்கங்கள் 

மீன்வளர்ப்பு மற்றும் 

பரரமரிப்பு  

ேிட்டத்ேின் உள்நரட்டு 

மீன்வளம் உற்பத்ேி 

ேயரரிப்பு 

வீரககரடகேன்ன 

அறிவு மற்றும் 

பரப்புேல்களுக்கரன 

ேிறந்ே அணுகல் 

ேகவல் இமைய தசமவ 

மற்றும் ஆன்மைன் ேகவல் 

அமமப்பு 

2,581,000.00 ஏ பீ ஏ தக  குைரத்ன 2012 

நரரர கவளியீடு 

ேயரரித்ேல்    

455,000.00 ஏ பீ ஏ தக  குைரத்ன 2012 

விரிவரக்கல் தசமவ 1,150,000.00 ஏ பீ ஏ தக  குைரத்ன 2012 
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இருக்கக் கூடிய வமைத்ேளம் மற்றும் அவற்றுள் 65 பக்கங்கள் புேிய வடிவமமப்புகள் உருவரக்கப்பட்ட நிமையில் 

உள்ளன. CARP வமையமமப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுவனங்களின் ஆரரய்ச்சிச் கசைவு மேிப்பீடு கசய்யப்பட்டு 

ேரவுத்ேள ேகவமை CARP இடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

எேிர்பரர்த்ே இைக்மக கரைத்ேில் அமடய முடிந்ேது 

முன்தனற்றம் (%):  உடல்: 100   நிேி: 100  

 

ேிட்டம் 6.2: நரரர கவளியீடு உற்பத்ேி  

நரரர சஞ்சிமக கேரகுேி 41வது பேிப்பு, அச்சடிப்புக்கு ேயரரரக உள்ளன.னரத்துடன் 2008 கேரடக்கம் 2010 ஆம் 

ஆண்டு வமர அன்ன்டு அறிக்மககளின்  தேமவயரன அமனத்து கமரழிகபயர்ப்பு முடிந்துள்ளன.  

ேிட்டம் 6.3: விரிவரக்கல் தசமவகள் 

இந்ே அைகு வருடரந்ே அறிக்மக அச்சிடும் நடவடிக்மக, தகட்தபரர் கூட வசேிகமள, அச்சிடும் தசமவகள் வழங்கும், 

கபரது விழிப்புைர்வு ேிட்டங்கள் தமற்ககரள்ளப்படல் தபரன்ற தசமவகமளயும் வழங்குகின்றது. ேங்கள் 

கண்கரட்சிகள் பங்தகற்க 18 தகரரிக்மககள் பல்தவறு நிறுவனங்களிடமிருந்து கபறப்பட்டன. எனினும், 04 

கண்கரட்சிகளில் மட்டுதம நிேிப்பற்றரக்குமறயின் கரரைமரக கைந்து ககரள்ள முடிந்ேது. 100 க்கும் தமற்பட்ட 

மரைவர்கள் ககரண்ட 06 கல்வி வருமககள்மகடம்கபற்றன.  

 கண்கரட்சிகள்/பரடசரமைகள் இடம் கரைம் 

1 டயட கிருமள  ஓயமடுவ கபப். 04th to 10th , 2012 

2 ரெே தமமை தபருவமள கபப் 19th  to 25th , 2012 

3 எேிர்கரை எண்ைம்- நரளரந்ே 

வித்ேியரையம் 

BMICH ெூன்21st  – 24th  2012 

4 ேக்சிைர மஹர வித்ேியரையம் கஹரறமன ஒக்  .19th to 25th,2011 

 

முன்தனற்றம் (%): உடல்: 100 நிேி: 100  

 

2012 - நரரர வருடரந்ே அறிவியல் அமர்வு  

அறிவியல் அமர்வு டிசம்பர் 04 ம் ேிகேி ஏற்பரடு கசய்யப்பட்டு நமடகபற்றது. 53 கருத்துகள் மேிப்பரய்வு குழு மூைம் 

ஆய்வு கசய்யப்பட்ட பின்னர் கவளியிடப்பட்டன.  

ஆதைரசமன ேிட்டம்  

நீர்ககரழும்பு கடல் மைல் ஆய்வு ேிட்டட்ேின் முேைரவது பூர்வரங்க சுற்றரடல் பரிசீைமனகள், இைங்மக துமறமுக 

அேிகரர சமப மூைம் கசயல்படுத்ேப்படும் ேிட்டம் 

2. ககரக்கிளரய் மற்றும் முல்மைத்ேீவு வரவியில் சுற்றுச்சூழல் ேரக்கத்மே மேிப்பீடு கசய்ேல். இைங்மக வீேி 

அபிவிருத்ேி அேிகரர சமப மூைம் கசயல்படுத்ேப்படும் ேிட்டம் 

சுருக்கம்  

1. டில்ஹரரி தவரககரடகேன்ன மற்றும் ஏ பீ ஏ தக  குைரத்ன, (2012), ஐதகரதனரஸ் IKONOS ஐ பயன்படுத்ேி நீரில் 

கடபுல்  படுக்மககமள கண்டறிேல், நரரர அறிவியல் அமர்வுகள், 2012 பக் 61  
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5.10 நூைகம் மற்றும் ேகவல் பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ஆண்டு கண்தைரட்டம்  

நூைகம் மற்றும் ேகவல் பிரிவின் முக்கிய கபரறுப்பு நீரியல்வள துமறயில் புேிய ேகவல் வளங்கமள தசகரித்ேல், 

கேரகுப்பு தமைரண்மம மற்றும் விரிவரக்க மூைம் நீர்வரழ் வளங்கமள ஆய்வு மற்றும் ஆரரய்ச்சியில் ஈடுபடுகின்ற 

வரசகர்களுக்கரன ேகவல் தேமவகமள உறுேி கசய்ேல்.  

ஒரு சிறப்பு நூைகமரக கரைப்படுவேரல், அது முக்கியமரக ேங்களுக்கு தேமவயரன புதுமமயரன ஆரரய்ச்சிகள் 

சம்பந்ேமரக உந்துேல் மற்றும் பல்தவறு ேகவல்கமள ஆேரரங்களில் இருந்து பரவிய விஞ்ஞரன அறிவுகமள அணுக  

நிபுைர்களுக்கு உேவி கசய்வேில் கவனம் கசலுத்ேி வருகிறது.  

ேற்தபரது, இரண்டு கேரழில் நூைகர்கள் ேகவல் பிரிவில் உள்ளனர் மற்றும் கவற்றிடங்கள் இன்னும் இரண்டு 

நூைகர்களுக்கு உள்ளன. ஒரு ேரவு ஊட்டும் அலுவைகர் (ஆங்கிைம்) கவற்றிடமரக உளளது. எனதவ பயனுள்ள 

தசமவகள் மற்றும் நூைகம் அபிவிருத்ேி நடவடிக்மககளில் வழக்கமரன தவமைப்பழு கரரைமரக தபரேிய 

ஊழியர்கள் இல்ைரேேரல் இப்பிரிவு  பிரச்சிமனகமள எேிர் தநரக்குகின்றது.  

ேிட்டம் நடவடிக்மக ஒதுக்கீட்ய் 

(ரூ) 

கபரறுப்பரன 

உத்ேிதயரகத்ேர் 

கரைம் (இருந்து- வமர) 

 

புேிய ேகவல் 

தசகரிக்த்ேலும், 

வளங்களின் 

அபிவிருத்ேியும்  

புத்ேகங்கள் மற்றும் 

பேிதவடுகள் ககரள்முேல் 

கசய்ேல் 

3.00 பி ெி எஸ். கரரியவசம் 

ஆர் எஸ் லியனரரரச்சி 

 
 
 
 
 

ென-டிச 

 
 

ஆரரய்ச்சி ேகவல்கள் 

மற்றும் ஆவைங்கள் 

தசகரிப்பு  

 

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

நன்ககரமட கபறுேல் பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

 

நூைகம்  

முகரமமத்துவமும், 

தமைரண்மமயும்  

 

1.1 நூைக மவகரட்டி புைர் 

வடிவமமப்பு   

நூைக வளங்கமள 

வமகப்படுத்ேல் மற்றும் 

நிரப்புேல்   

பரதுகரப்பு மற்றும் 

மீண்டும் நூைகத்ேின் 

புத்ேக தசகரிப்பு  

  
 
 
 

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

 

 
 
 
 
 

ென-டிச 

 

ேகவல் மீட்பு  ேற்தபரமேய 

விழிப்புைர்வு தசமவகள் 
(CAS)  

 

 பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ஆர் எஸ் லியனரரரச்சி 

 
 

மரேரந்ேம் 
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1.2 தேர்ந்கேடுக்கப்பட்ட 

ேகவல் தசமவ பரப்புேல் 

(SDI) 
 

 

சுட்டுேல் தசமவகள்  
 

ேகவமை மீண்டும் கபரேி 

கசய்யும் ேிட்டம்  

பரிவர்த்ேமன தசமவ  

டிெிட்டல் தசகரிப்பு 

கேரகுப் 

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ஆர் எஸ் லியனரரரச்சி 

 
      
      -Do - 
 
 

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ென-டிச 

 
 
 
  

 

விளம்பரத்துமற தசமவ, 

சஞ்சிமக கவளியீடு,  

நரரர சஞ்சிமக 

விநிதயரகம்  
 

சஞ்சிமக கவளியீடுக்கரன 

உேவிகளின் 

 பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ஆர் எஸ் லியனரரரச்சி 

பி ெி எஸ். கரரியவசம்  

ென-டிச 

 

 

கசயல்ேிறன்  

ேிட்டம் 1.1: நூைகம் வளத்மே மகயகப்படுத்ேல் 

பத்ேிரிமககள் மற்றும் புத்ேகங்கள் வரங்கப்பட்டன & நன்ககரமடகள் கபற்றனர், சந்ேரக்கள் அறவீடு 

கசய்யப்பட்டன.  வரங்கிய பத்ேிரிமககள் மற்றும் புத்ேகங்கள் சம்பந்ேமரன புள்ளிவிபரம் கீதழ ேரப்பட்டுள்ளன.  

1.1.1. மகயகப்படுத்துேல் முமற  

வரங்குேல், ககரமடயளித்ேல் மற்றும் மரற்றிக்ககரள்வது  

வரங்கிய பத்ேிரிமககள், புத்ேகங்கள் மற்றும் ேரவுத்ேளங்களின் பட்டியல் கீதழ ேரப்பட்டுள்ளது  

சஞ்சிமககள் 

1. கடல் அறிவியல் ICES சஞ்சிமக 

2. மரனுடவியல் ஆரரய்ச்சி சஞ்சிமக  

3. INFOFISH  

4. நீர்வரழ் உைவு ேயரரிப்பு கேரழில்நுட்ப சஞ்சிமக 

5. தேசிய புவியியல்  

6. ஆசிய மீன்பிடி அறிவியல் (ஆன்மைன்)  

புத்ேகங்கள் - 09  

ேரவுத்ேளங்கள் - 05 (தெஎஸ்டிஓஆர், EBSCOHOST அதகரர, நீர்வரழ் கரமன்ஸ், DOAJ)  

 நன்ககரமட  

சஞ்சிமககள்  - 20 

புத்ேகங்கள்  - 119 

அறிக்மககள்   - 23 

கசய்ேி    - 32 

சுற்றுைர அறிக்மககள் - 17 

ஆரரய்ச்சி அறிக்மககள் மற்றும் கட்டுமரகள்  

 இைங்மக, FAO & BOBP தசகரிப்பு, குறிப்பு மற்றும் கடன் தசகரிப்பு தபரன்றன மீண்டும் ஏற்பரடு 

கசய்யப்பட்டிருந்ேன, 38 FAO ஆரரய்ச்சி அறிக்மககள்,  01 முதுகமை பட்ட ஆய்வுகமளயும், 120 மின் கட்டுமரகள் 

தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன,  04 குறுவட்டு ROM கமளயும் ககரண்டுள்ளன. 
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ேிட்டம் 1.2 வள தமைரண்மம  

கபரது அணுகல் பட்டியல் (OPAC) மற்றும் சஞ்சிமக கட்டுமர குறியீட்டு (JAI) ேகவல் தபரன்றன தமம்படுத்ேப்பட்டது 

மற்றும் நரரரவுக்கு புேிேரக ககரண்டுவரப்பட்ட புத்ேகங்கள் நரரர வமையமமப்பில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

 
 

 

ேிட்டம் 1.3 ேகவல் மீட்பு  

பத்ேிரிமக கட்டுமரகள், முதுகமை பட்ட ஆய்வுகமள, ஆரரய்ச்சி அறிக்மககள், ஆரரய்ச்சி கட்டுமரகள் மற்றும் 

கசய்ேித்ேரள் துண்டறிக்மககளும் அேன் மூை வளங்களில் இருந்து மீட்கடடுக்கப்பட்டுள்ளன. ேகவல் 

கேரழில்நுட்பம் பயன்படுத்ேப்பட்டது மற்றும் 05 ேரவுத்ேளங்கள் WINISIS கமன்கபரருமள பயன்படுத்ேி 

கேரகுக்கப்பட்டன. ஆண்டுக்கரன ேரவு நுமழவு விபரங்கள் கீதழ ேரப்பட்டுள்ளன.  

 ேரவுகளின் கபயர் எண்ைிக்மக 

சஞ்சிமக கட்டுமர குறியீடு (JAI) 75 

ஆரரய்ச்சி அறிக்மககள் ேரவு  001 

ஆரரய்ச்சி அறிக்மககள் குறியீடு 15 

ஆரரய்ச்சி கட்டுமரகள் குறியீடு  120 

பத்ேிரிமக குறியீடு 1003 

 

1.3.2 இைத்ேிரைியல் கட்டுமரகள் ேகவல் GSDL கமன்கபரருமள பயன்படுத்ேி கேரகுக்கப்பட்டன மற்றும் 102 

ேரவுத்ேள கட்டுமரகள் தசகரிக்கப்பட்டன  

1.3.3 நூைகமரனது பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கமைக்கழகங்களில் இருந்து வருகின்ற பயனரளிகளின் கீழ் 

முதுகமை, விஞ்ஞரனி மற்றும் ஆரரய்ச்சியரளர்களுக்கு தசமவகமள வழங்கியுள்ளன, கமரத்ேமரக 166 கவளியீடுகள் 

மரற்று ேிட்டம முமற மூைம் நிறுவனங்களுக்கிமடயில் பரிமரற்றம் கசய்யப்ப்பட்டன.  

1.3.4.நூைகமரனது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் உறுப்புரிமம ேிட்டமத்துடன் தகரர்த்து நூைகம் உறுப்பினர் தசமவமய 

ேகவல் கேரடர்பரடல் நூைகமரக கசயற்பட முன்வந்ேது. 

  1.3.5 பிரேி தசமவகள் வழங்கியுள்ளது – கமரத்ேமரக ரூ.3123.00 மய வருட வருமரனமரக கபறப்பட்டன 

ேிட்டம்: 1.4 நூைகம் முகரமமத்துவம் 

1.4.1 நூைகபரதுகரப்பு பைி கவற்றிகரமரக முடிக்கப்பட்டது.  

1.4.2 கசய்ேிமடல் கட்டுமரகள் ககரண்ட ஒரு புேிய ேரவுத்ேளம் கேரகுக்கப்பட்டது. 

1.4.3 ேனித்ேனியரக கேரடர்புமடய பரடங்களில் உள்ள கசய்ேித்ேரள் கட்டுமரகள் தசகரிக்கப்பட்டன.  

1.4.4 'Vidusara-விதுசர "கசய்ேித்ேரள் மூைம் கேரடர்புமடய கசய்ேிகள் கேரகுப்பு.  

ேிட்டம்: 1.5 கவளியீடு மற்றும் விளம்பரம் தசமவ  

1.5.1 நரரர கவளியீடுகளின் விற்மனயரளரரக நூைகம் கரைப்பட்டது மற்றும் கமரத்ேமரக விற்பமன மூைம் ஆண்டு 

வருமரனமரக ரூ. 247,788.00 கபறப்பட்டன.  
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1.5.2 நரரர சஞ்சிமகயின் 40வது கவளியிடு மற்றும் விநிதயரகம் 40 வத்ஹு பேிப்பு  முேல் ஆேரரம் ேிருத்ேப்பட்டது. 

1.5.3 புேிய நிறுவன வமைப்பக்கத்ேமே தமம்படுத்ே ேகவல் வழங்கப்பட்டது  

1.5.4 நரரர அறிவியல் அமர்வு 2012 இல் கவளியிடப்பட்ட சுருக்கத்ேிற்கரன உேவிகள் 

ேிட்டம் 6: பயிற்சி, பட்டமறகள் & குழு கூட்டத்ேில் கைந்து ககரள்ளல்.  

உள்ளூர்  

1. சிறப்பு நூைகங்கள் குழு கூட்டம் - SLLA ஏற்பரடு  

2. நூைக ேகவல் அறிவியல் தேசிய மரநரடு - SLLA ஏற்பரடு  

3. ேகவல் மல்டிமீடியர கபரருட்கள் அணுகல் பட்டமற - SLLA ஏற்பரடு 

4. பங்கு AGRINET கூட்டம் CARP ஏற்பரடு  

5. நூைக ேிறன் தமம்பரட்டு ேிட்ட கருத்ேரங்கு - SLFI ஏற்பரடு  

6. ஆரரய்ச்சி முமற கருத்ேரங்கு - NL ஏற்பரடு  

7. ஆரரய்ச்சி ஊழியர்கள் 04 உறுப்பினர்கள் ஸ்தகரபஸ் மற்றும் விஞ்ஞரன ேிமச கரட்டல் எல்ஸ்கவர் பயிற்சியில் 

கைந்துககரண்டனர்  

முன்தனற்றம் (%): உடல் (100%)  நிேி (100%)  

6.0 துமையரன தசமவகள்  

6.1 வரங்கும் & விநிதயரக பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: ேிருமேி ஏ றி பி குமரரி டி சில்வர  

அறிமுகம் 

இந்ே பிரிவின் முேன்மமயரன கசயல்பரடுகளரக தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருட்ேி முகரமமயின் 

மண்டை ஆரரய்ச்சி மமயங்களின் ஆரரய்ச்சி மற்றும்ஆபிவிருத்ேி நடவடிக்மககமள முன்கனடுக்கும் கபரருட்டு 

ககரள்முேல் வழிகரட்டி தகரடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு சரேரரை மற்றும் ேிட்டமிட்ட முமறயில் தேமவயரன அமனத்து 

தசமவகள் மற்றும் கபரருட்கமளயும் வழங்குேல் ஆகும்.  

பிரிவு கண்தைரட்டம்  

வரங்குேல்மற்றும் வழங்கல் பிரிவு 23/05/2007 அன்று உருவரக்கப்பட்டு அேன் கசயல்பரடுகள் மற்றும் கபரறுப்புகள் 

பின்வருவன என குறிப்பிடுகின்றது  

•அமனத்து பிரிவுகள் கேரடர்புமடய ல் கபரருட்கள் மற்றும் தசமவகமள வழங்கல் 

•அமனத்து விமைமனு பைிகள் மகயரளப்படுகின்றன. 

•அமனத்து பிரிவுகளுடன் கேரடர்புமடய ககரள்முேல் தவமை  

•அமனத்து கரப்பீட்டு விஷயத்ேில் பங்கு ககரள்ளுேல் 

• பை பற்றுசீட்டு ேயரரித்ேல் பைி  

•கவளிநரட்டு சரக்கு மற்றும் கபரருட்கள் அனுமேி  

•முக்கிய கமடகளில் நிர்வரகம்  

•அகற்றல் கபரருட்களுடன் கேரடர்புமடய ஏைம் தவமை  

•ேங்கள் தேமவமய அமனத்து பிரிவுகளின் விவரங்கமள வழங்கல் 

 

கசயல்ேிறன்  

1.  நடந்து ககரண்டிருக்கின்ற ஆய்வுகளுக்கரன உபகரைங்கள் மற்றும் பரிகசரேமன இரசரயனங்கமள 

முக்கியமரக வரங்குவேற்கும், வரகன உேிரி பரகங்கள் வரங்குவது, ம்ற்றும் வரகனங்கள் வரடமகக்கு 

கபறுவேற்கரன சரியரன விமை மனு தகரரல் நமடமுமறகள் தபரன்றன மகயரளப்படுகின்றன. 

• கபரருட்கமள தேர்வுகளுக்கரக வரனவில் பக்கங்கள் பயன்பரடுத்ேல். 

• உள்நரட்டு மற்றும் கவளிநரட்டு கபரருட்களுக்கரன விமைமனு, தமற்ககரள்ளைரனது பரிந்துமரக்கப்பட்ட 

நமடமுமறகள் மூைம் உபகரைங்கள் /இரசரயனங்கள் ககரள்முேல் கசய்ேல். 

• சில்ைமற கரதசடு மூைம் மற்றும் பேிதவடுகள் பரரமரித்ேல் பயன்படுத்துவேன் மூைம் ஒரு நரள், அல்ைது 

குறுகிய கரை அவசர கபரருட்கமள வரங்குேல். 

• 2012 ம் ஆண்டில் இந்ே பிரிவு மூைம் 89 விமைமனு முமறகள்   மரிக்கப்பட்டு வருகிறது.  
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2. நன்ககரமட மூைம் கிமடக்கப்கபற்ற கபரருட்கள் மற்றும் கவளிநரட்டு மூைங்களில் இருந்து கபரருட்கமள 

வரங்கும் அல்ைது கபரருட்கள் அனுப்பப்படும் தபரது கபரருட்களின் அனுமேி நடவடிக்மககமள 

தமற்ககரள்ளல். கவளிநரட்டு மூைங்களில் இருந்து கபறப்படும் தபரது தேமவயரன வரி நிவரரைம் கபற 

அங்கு நடவடிக்மககள் எடுத்து கசய்வித்ேல் மற்றும் பழுதுபரர்த்ேல் தபரன்றமவகளுக்கக உபகரைங்கள் 

அனுப்பும் தபரது சரேரரை மின்னஞ்சல் & கற்றுவழி கட்டைம் கேரடர்பரன வழிமுமறகமள கசய்ேல். 

3. சரியரன விமை மனு தகரரல் மூைம் நரரரவுக்கு கசரந்ேமரன அமனத்து வரகனங்கள்/தமரட்டரர் 

மசக்கிள்கள்/உபகரைங்கள் மற்றும் கடல் மற்றும் அேமன சரர்ந்ே பைியில் (பரதுகரப்பற்ற பகுேிகளில்) 

ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கன ேனிப்பட்ட கரப்பீடு கபறல்.  

4. மவப்பகத்ேிலிருந்து அறிவுறுத்ேல் வந்ே பின் தபதரட்டில் பேிந்ே பின்னர் அந்ேந்ே பிரிவுகளுக்கு என 

உத்ேரவிடப்பட்ட கபரருட்களின் விநிதயரகம். 

5. நுகர்கபரருட்களின் இமடநிமை தபைலும் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு நரளுக்கு நரள் தேமவயரன கபரருட்கள் 

தபரன்றவறுக்கரன பற்றுச் சீட்டுகமளயும், குறிப்புகமளயும் அேனுடன் சம்பந்ேமரன பிரச்சிமனகள், பைம் 

சம்பந்ேமரன ஆவைங்கள் தபரன்றவற்மற இந்ே பிரிவு கசய்ற்படுத்துகின்றது..  

6. நரரரவுக்கு கமன்மமயரன தசமவ ஒன்மற வழங்க எமது பிரிவுக்கு ஊழியர்களின் எண்ைிக்மக  

அேிகரிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 தசமவகள் மற்றும் கசயற்பரடுகள் பிரிவு  

பிரிவு ேமைவர்: ேிரு என் பி பி புண்ைியதேவ (01.01.2012 - 09.09.2012)  
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 ேிரு சி எச் டி கமதக (10.09.2012 - 31.12.2012)  

ஆண்டின் கண்தைரட்டம்  

தசமவகள் மற்றும் கசயற்பரடுகள் பிரிவு (S மற்றும் O) இந்ே நிறுவனத்துக்கு ஆேரவரன ஒரு பிரிவரக உள்ளது.  

நிறுவனதவமை ேிட்டங்கள் மற்றும் உள்கட்டமமப்பு வசேிகமள உருவரக்க எஸ் மற்றும் ஓ பிரிவு உேவுவதுடன் 

பரரமரித்ேல் தபரன்ற அமனத்து தசமவகமள வழங்குகிறது.  

கசயல்பரடுகள்:  

தசமவ மற்றும் கசயல்பரடுகள் பிரிவுக்கு பை நடவடிக்மககள் உண்ளன அவற்றிமன பின்வருமரறு 

வமகப்படுத்ேைரம்.  

1. (உள்நரட்டு தமற்பரர்மவயின் கீழ்) கட்டிட புனர்வரழ்வு  மற்றும் புேிய கட்டிடங்கள்  

2. வரகனங்களின் பரரமரிப்பு மற்றும் பழுது பரர்த்ேல். 

3. வளி பேப்படுத்ேிகள் மற்றும் மின்னணு உபகரைங்களின் பரரமரிப்பு  

4. நிறுவனத்ேின் மின்கம்பியிடல் மற்றும் பரரமரிப்பு  

2012 ம் ஆண்டு  கீதழ குறிப்பிட்டுள்ள தவமைகள் முடிந்ேதும் மற்றும் சிை நடவடிக்மககள் கேரடர்ந்து ககரண்டும் 

இருக்கின்றன.  

ேிட்டம் 1: கட்டிடம் புனர்வரழ்வு, புேிய கட்டிடம்  

நரரரவின் பிரேரன கட்டிடத்ேின் சிை பகுேிகளில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன  

1. சரரேி ஓய்வு அமற  

2. IARAD கேரற்றுதநரய் கட்டிடம்  

3. IARAD அைங்கரர ேடரகம் 

4. நீர்த்கேரட்டி சமநிமை தவமைமீேி தவமை.  

 புேிய கட்டிடம்  

புேிய கட்டிடம் தபருவமள (மீன் சந்மேயில்) கட்டப்பட்டது 

ேிட்டம் 2: வரகனங்கள் புனர்வரழ்வு  

27 வரகனங்கள் ேற்தபரது நரரரவிடம் உள்ளன மற்றும் அவற்றுள் 08 வரகனங்கள் புனர்வரழ்வுக்கரக 

எடுத்துக்ககரள்ளப்பட்டன. புனர்வரழ்வின் கீழ் வரகன இைக்கம் 58-1012, 251-0577, PA-5262, PB-8107, 61-0012, 50-

4415, 61-4803 ககரண்ட வரகனங்கள் உள்ளன  

 

ேிட்டம் 3: வளி பேப்படுத்ேிகள் மற்றும் மின்னணு உபகரைங்களின் பரரமரிப்பு  

அமடயரளம் கரைப்பட்ட வளி பேப்படுத்ேிகள் புனரமமக்கப்பட்டுள்ளன. ஆரரய்ச்சி பிரிவுகளுக்கு கசரந்ேமரன 

மின்னணு உபகரைங்கள் புனரமமக்கப்பட்டுள்ளன. 

1. நரரர மின் பிறப்ப்பரக்கி தூய்மமயரக்கல்  

2. கட்டுப்பரட்டு தூண் மரற்றம்  
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3. IARAD அைங்கரர  மீன் பகுேியின் வயரிங் அமமப்பு  

4. சரரேி ஓய்வு அமற புேிேரக நிறுவல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம 

31 ம் டிசம்பர் மரேம் 2012 ம் ஆண்டுக்கரன பைப்படுத்ேிய கரசுப் பரய்ச்சல் கூற்று  

   

 

 31.12.2012   31.12.2011  

   RS.   RS.  

கசயற்பரட்டு நடவடிக்மககளில் இருந்ேரன கரசுப் பரய்ச்சல் 

  

சரேரரை நடவடிக்மககளில் இருந்ேரன மிமக (பற்றரக்குமற)          (93,909,305.99) 

        

(41,313,222.55) 

   கசம்மமயரக்கல் மூைம்: 

  

   கசரத்து , கபரறி  மற்றும் உபகரைம் தபரன்றமவக்கரன தேய்மரனம் 
           75,011,504.29            66,665,521.74  

ஒத்ேிமவக்கப்பட்ட அழிவு கசைவுகள்  
         (17,052,270.23) 

        

(18,070,631.33) 
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ஓய்வுகபறுவேற்கரன  பைிக்ககரமடக்கரக ஏற்பரடு            10,323,286.37              7,614,942.34  

முேலீட்டில் இருேரன வருமரனம்          (12,609,975.60) 

        

(13,651,102.87) 

கசயற்பரடுஆற்ற கசைவுகள்                                -                1,379,856.00  

கசரத்து விற்றலின் மூைமரன இைரபமும், நட்டமும்                                 -    

மூைேன மரற்றத்துக்கு முன்னரரன இைரபம் அல்ைது நட்டம்       (38,236,761.16)          2,625,363.33  

   மூைேனம் மரற்றல்கள் 

  

   

சரக்கு (அேிகரிப்பு) / குமறவு                 680,927.22  

             

(768,237.67) 

வர்த்ேக மற்றும் இேர முற்பை (அேிகரிப்பு) / குமறவு            12,273,041.31              7,710,133.71  

முற்பை (அேிகரிப்பு) / குமறவு                 327,279.02  

             

(345,331.38) 

ககரடுக்க தவண்டிய கடன் (அேிகரிப்பு) / குமறவு            13,263,175.61  

          

(8,663,196.30) 

ககரடுக்க தவண்டிய அட்டுரு (அேிகரிப்பு) / குமறவு            38,511,783.67                 945,763.03  

கசயல்பரட்டு நடவடிக்மககளில் இருந்து உருவரகும் பைம்          26,819,445.67           1,504,494.72  

   

ஓய்வுகபறுவேற்கரன பைிக்ககரமட ககரடுப்பனவு               (981,380.99) 

          

(3,814,213.84) 

வட்டி ககரடுப்பனவு 

  கசயல்பரட்டு நடவடிக்மககளில் இருந்து உருவரகும் தேறிய பைம்         25,838,064.68         (2,309,719.12) 

   முேலீட்டு கசயல்பரடுகளில் இருந்ேரன கரசுப்  பரய்ச்சல் 

  

   

கபரறி உபகரை ககரள்வனவு          (26,089,372.24) 

        

(57,605,218.72) 

ஆரரய்ச்சி கப்பல்        (251,924,648.99) 

        

(53,981,577.28) 

கசயற்பரட்டு மூைேன அேிகரிப்பு                 (18,400.00) 

        

(16,427,020.76) 

கபரறி உபகரை விற்பமன மூைமரன வருமரனம்              2,226,601.51                                -    

ேிமறதசரி உண்டியல் மற்றும் நிமையரன தசமிப்பில் இருந்ேரன வட்டி            10,383,374.09            13,651,102.87  

கசயற்பரடல்ைரே கசைவுகள்                                -    

          

(1,379,856.00) 

முேலீட்டின் மூைமரன தேறிய கரசு/ (பரவமனயில் உள்ள)     (265,422,445.63)    (115,742,569.89) 

   

   கபற்றுக் ககரள்ளப் பட்ட மூைேன மரனியங்கள்            70,818,774.40          136,296,759.61  

நிேி கசயற்பரடுகளினது தேறிய கரசு / (பரவமனயில் உள்ள)          70,818,774.40      136,296,759.61  

   நிகரரன நிகர அேிகரிப்பு / (குமறவு) மகயிரிப்பில் உள்ள கரசு அல்ைது 

கரசுக்கு சமமரனமவ  

  
இந்ே ஆண்டின் தபரது        (168,765,606.55)           18,244,470.60  

ஆண்டு ஆரம்பத்ேில் கரசு அல்ைது கரசுக்கு சமமரனமவ          200,755,932.31          182,511,461.71  

 

    

ஆண்டு இறுேியில் கரசு அல்ைது கரசுக்கு சமமரனமவ         31,990,325.76      200,755,932.31  

ஆண்டுலிறுேியில் கரசு அல்ைது கரசுக்கு சமமரனமவ பற்றிய ஆரய்வு 

  
வங்கியில் உள்ள பைம்              5,695,435.74            13,568,926.95  

குறுகிய கரை முேலீடுகள்            26,294,890.02          187,187,005.36  

          31,990,325.76      200,755,932.31  

குறிப்பிடத்ேக்க கைக்கியல் ககரள்மககள் மற்றும் குறிப்புகள் என்பன இந்ே நிேி அறிக்மககளுடன் ஒருங்கிமைந்ே 
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பகுேியரக இமைத்து ககரண்டது. 

தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம 

நிேி நிைமம அறிக்மக 

டிசம்பர் 31 ஆம் ேிகேி   

 
2012 2011 

 

குறிப்பு

கள்    ரூ.            சேம்.   ரூ.            சேம்.  

கசரத்துகள் 

  
 

அமசயே கசரத்துக்கள் 

   
      கசரத்து , கபரறி  மற்றும் உபகரைம் 1 - 2            1,376,638,289              1,106,428,325  

      நமடமுமறயிலுள்ள கசரத்து 3                  6,121,975                  73,311,022  

  

           1,382,760,264  1,179,739,347  

அமசயும் கசரத்துக்கள் 

  
 

 இருப்புகள் 4                  2,320,514                    3,001,441  

வியரபரரமும், வர தவண்டியமவ 5 35,257,299                 47,530,341 

மீள் கசலுத்ே தவண்டியமவ 6                     292,511                      619,790  

குறுகிய கரை முேலீடுகள் 7 26,294,890               187,187,005 

   கரசு அல்ைது கரசுக்கு சமமரனமவ 8                  5,695,436 13,568,927 

  

                69,860,651                251,907,505  

   
 

கமரத்ே கசரத்துக்கள் 

 

        1,452,620,915          1,431,646,852  

   
 

உரிமமயன்மமயும் கபரறுப்புக்கள் 

   
ஒன்றுதசர்க்கப்பட்ட நிேி 9 1,243,899,857             1,190,018,336 
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  ஒதுக்கு 10 46,719,598               140,628,904 

  

           1,290,619,455              1,330,647,239  

அமசயரே கபரறுப்புக்கள் 

   
   மரறும் வருமரனம் 11                             -                        115,017  

பைிக்ககரமட ஏற்பரடு 12 67,767,275                 58,425,370 

  

                67,767,275                  58,540,387  

அமசயும் கபரறுப்புக்கள் 

   
    கசலுத்ே தவண்டியமவ 13 29,482,293                 16,219,118 

    அட்டுரு கசைவுகள் 14 64,751,891                 26,240,108 

  

 

                94,234,185                  42,459,226  

   
 

கமரத்ே கடன் கபரறுப்புகள் 

 

           162,001,460             100,999,613  

 கமரத்ே உரிமமயன்மமயும் கபரறுப்புக்கள் 

 

        1,452,620,915          1,431,646,852  

   
 

குறிப்பிடத்ேக்க கைக்கியல் ககரள்மககள் மற்றும் குறிப்புகள் என்பன இந்ே நிேி அறிக்மககளுடன் ஒருங்கிமைந்ே 

பகுேியரக இமைத்து ககரண்டது. 

 

 

  
 

ேிருமேி அதனரம குைவர்ேன  

  
 

 பைிப்பரளர் - நிேி  

  
 

   
 

    அங்கீகரிக்கப்பட்டதுடன் ஆளும் சமப சரர்பில் 

மககயழுத்ேிட்டரர் 

  

 

   
 

 

  

 
 

டரக்டர் எஸ் ெீ சமரசுந்ேர 

  
எஸ் சூரியரரரச்சி 

ேமைவர்   

 
பைிப்பரளர் நரயகம் 

ககரழும்பு 25, மரர்ச், 2013 
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தேசிய நீரியல் வள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகரமம 

31 டிசம்பர் 2012 க்கரன ஆண்டிறுேிக்கரன வருமரன அறிக்மக 

    
31 டிசம்பர் 2012 க்கரன ஆண்டிறுேிக்கரன 

 
2012 2011 

 

குறிப்புகள்    ரூ.       சேம்.   ரூ.  சேம்.  

    
கசயல்பரட்டு வருவரய் 

   

    
அரசமரனியம் 15 203,514,262 191,982,238 

தவறு வருமரனம் 16 25,280,146 41,235,702 

    
கமரத்ே கசயல்பரட்டு வருவரய் 

 

228,794,408 233,217,940 

    
கசயல்பரட்டு கசைவுகள் 

   

பைியரளர் ஊேியம் 17 

              

142,392,014  

              

127,402,152  

பிரயரை மற்றும் அேனுடனரன பிமழப்பு 18 

                  

1,364,526  

                     

823,048  

பயன்படுத்ேிய வழங்கல்கள் மற்றும் நுகர்கபரருள்கள் 

 19 

                  

2,629,602  

                  

1,833,538  

பரரமரிப்பு கசைவு 20 

                

23,380,741  

                

14,272,687  

ஒப்பந்ே தசமவகள் 21 

                

28,464,678  

                

26,909,468  

ஆரரய்ச்சி & அபிவிருத்ேி கசைவினம் 22 

                

54,053,594  

                

45,666,861  

தேய்மரனம் & ம ழிவு கசைவுகள் 23 

                

75,011,504  

                

66,665,522  

பிற இயக்க கசைவுகள் 24 

                  

8,017,031  

                  

3,229,134  
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கமரத்ேம் இயக்க கசைவுகள் 

 

335,313,690 286,802,409 

    
இயக்க கசயல்பரடுகளின் மிமக (பற்றரக்குமற) 

 

(106,519,282) (53,584,469) 

    
இயக்கமற்ற வருவரய் /கசைவினம் 

   

கமரத்ேம் இயக்கமற்ற வருவரய் / கசைவுகள் 25              12,609,976  

             

12,271,247  

    

நிகர மிமக (பற்றரக்குமற) 
 

           (93,909,306) 

           

(41,313,223) 

    குறிப்பிடத்ேக்க கைக்கியல் ககரள்மககள் மற்றும் குறிப்புகள் என்பன இந்ே நிேி அறிக்மககளுடன் ஒருங்கிமைந்ே 

பகுேியரக இமைத்து ககரண்டது. 

 

 

 

 

 

Vvg;/gP/vd;VMh;V/vg;V/12           2013 nrg;njk;gH 30 

 

jiytH;> 

,yq;if Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kftuhz;ik  

 

Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kftuhz;ikapd; 2012 jpnrk;gu; 31 ,y; 

KbTw;w Mz;bw;fhd epjpf;$w;Wf;fs; kPJ 1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f epjp 

mjpfhur; rl;lj;jpd; 14(2)(rP) gpuptpd; gpufhuk; fzf;fha;thsu; jiyik mjpgjpapd; mwpf;if 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kftuhz;ikapd;;; 2012 jpnrk;gh; 31 ,y; 

cs;sthwhd epjpepiyikf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd 

tUkhdf;$w;W> chpik %yjdj;jpy; khw;wq;fs; $w;W> fhNrhl;lf;$w;W kw;Wk; Kf;fpakhd 

fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspdJk; Vida tpsf;fj; jfty;fspdJk; nghopg;Gf;fisAk; 

cs;slf;fpa 2012 jpnrk;gh; 31 ,y; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjpf;$w;Wf;fspd; fzf;fha;T 

1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur;rl;lj;jpd; 13(1) Mk; gphpT kw;Wk; 1981 ,d; 54 Mk; 

,yf;f Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kftuhz;ik mjpfhur;rl;lj;jpd; 

32(3) Mk; gphpTld; NrHj;J thrpf;fg;gLk;; ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR 

murpayikg;gpd; 154(1) Mk; cWg;Giuapd; Vw;ghLfSf;fika vdJ gzpg;gpd; fPo; 

fzf;fha;T nra;ag;gl;ld. epjp mjpfhur;rl;lj;jpd; 14(2) (rP) gphptpd; gpufhuk; 

Kftuhz;ikapd; Mz;lwpf;ifAld; ntspaplg;gl Ntz;Lnkd ehd; fUJk; vdJ 

fUj;Jiufs; kw;Wk; mtjhdpg;Gf;fs; ,e;j mwpf;ifapy; fhzg;gLfpd;wd. epjp 
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mjpfhur;rl;lj;jpd; 13(7) (V) gphptpd; gpufhuk; tpgukhd mwpf;if 2013 Nk 31 Mk; jpfjp 

Kftuhz;ikapd; jiytUf;F toq;fg;gl;lJ. 

 

1.2 epjpf;$w;Wf;fSf;fhd Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;G 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ,e;j epjpf;$w;Wf;fis nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzf;fPl;L jj;Jtq;fSf;F 

,zq;f jahhpj;J epahakhfr; rkh;g;gpj;jy; kw;Wk; Nkhrb my;yJ jtWfspd; 

fhuzkhf Vw;glf;$ba nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J tpLgl;l 

epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpg;gjw;F mtrpakhdnjd Kfhikj;Jtk; eph;zapf;fpd;w 

mj;jifa cs;sff; fl;Lg;ghLfs; vd;gtw;wpw;F Kfhikj;Jtk; nghWg;ghf 

cs;sJ. 

1.3 fzf;fha;thshpd; nghWg;G 

 ------------------------------------------- 

 vdJ fzf;fha;tpd; mbg;gilapy; epjpf;$w;Wf;fspd; kPJ mgpg;gpuhak; njhptpg;gJ 

vdJ nghWg;ghFk;. ,yq;if fzf;fha;T epakq;fSf;F ,zq;f vdJ 

fzf;fha;tpid ehd; Nkw;nfhz;Nld;. xOf;f newp Ntz;Ljy;fSld; ehd; ,zq;fp 

elg;gjidAk; epjpf;$w;Wf;fs; nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fs; mw;witah 

vd;gjw;fhd epahakhd cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F fzf;fha;T jpl;lkpl;L 

Nkw;nfhs;sg;gLtjidAk; ,e;epakq;fs; Ntz;Lfpd;wd. 

 epjpf;$w;Wf;fspYs;s njhiffspidAk; ntspg;gLj;jy;fisAk; gw;wpa fzf;fha;Tr; 

rhd;Wfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd nraw;ghl;L eilKiwfspy; fzf;fha;T 

<LgLfpd;wJ. Nkhrb my;yJ jtWfspd; fhuzkhf epjpf;$w;Wf;fspd; 

nghUz;ikahd gpwo;$w;W Mgj;jpd; kjpg;gPl;bid cs;slf;Fk; fzf;fha;thshpd; 

jPh;khdk; kPJ njhpT nra;ag;gl;l eilKiwfs; jq;fpAs;sJ. me;j Mgj;jpid 

kjpg;gPL nra;ifapy; re;jh;g;gj;jpw;Fg; nghUj;jkhd fzf;fha;T eilKiwfis 

tbtikf;Fk; tifapy; Kftuhz;ikapdhy; epjpf;$w;Wf;fisj; jahhpj;jy; kw;Wk; 

epahakhfr; rkh;g;gpj;jYf;Fhpa cs;sff; fl;Lg;ghLfis fzf;fha;thsh; fUj;jpy; 

nfhs;fpd;whNuad;wp Kftuhz;ikapd; cs;sff; fl;Lg;ghLfspd; tpidj;jpwdpd; kPJ 

mgpg;gpuhak; njhptpf;Fk; Nehf;fj;jpw;fhf fUj;jpy;nfhs;stpy;iy. 

Kfhikj;Jtj;jpdhy; gad;gLj;jpa fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; nghUj;jkhd 

jd;ikapidAk; Kfhikj;Jtj;jhy; Nkw;nfhz;l fzf;fPl;L kjpg;gPLfspd; epahaj; 

jd;ikapidAk; kjpg;gha;T nra;jy; mj;Jld; epjpf;$w;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j 

rkh;g;gpj;jypid kjpg;gha;T nra;jy; vd;gtw;wpidAk; fzf;fha;T cs;slf;fpAs;sJ. 

1971 ,d; 38 Mk; ,yf;f epjp mjpfhur;rl;lj;jpd; 13 Mk; gphptpd; (3) kw;Wk; (4) Mk; 

cggphpTfs; fzf;fha;tpd; Nehf;nfy;iyiaAk; gug;igAk; eph;zapg;gjw;fhd 

jw;WzpG mjpfhuj;jpid fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F toq;Ffpd;wd. 
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 vdJ Kidg;gopAs;s fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil xd;wpid 

toq;Ftjw;F NghjpasTk; nghUj;jkhdJkhd fzf;fha;Tr; rhd;Wfis ehd; 

ngw;Wf;nfhz;Ls;Nsd; vd ehd; ek;GfpNwd;. 

1.4 Kidg;gopAs;s fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;s tplaq;fspd; mbg;gilapy; 

vdJ mgpg;gpuhak; Kidg;gopahf;fg;gLfpd;wJ. 

2. epjpf;$w;Wf;fs;  

 --------------------------- 

2.1 Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak; 

 ------------------------------------------------ 

 ,e;j mwpf;ifapd; 2.2 Mk; ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;s tplaq;fspd; jhf;fj;jpidj; 

jtph;j;J Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kftuhz;ikapd;; 2012 

jpnrk;gh; 31 ,y; cs;sthwhd epjp epiyikapidAk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j 

Mz;bw;fhd mjdJ epjprhh; nrayhw;wypidAk; fhRg;gha;r;rypidAk; 

cz;ikahfTk; epahakhfTk; jUk; tifapy; nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

fzf;fPl;L jj;Jtq;fSf;F ,zq;f epjpf;$w;Wf;fs; jahhpf;fg;gl;Ls;sd vd;gJ 

vdJ mgpg;gpuhakhFk;. 

 

2.2 epjpf;$w;Wf;fs; kPjhd fUj;Jiufs;  

 ------------------------------------------------------------  

2.2.1 fzf;fPl;Lf; nfhs;if  

 -----------------------------------  

Kftuhz;ikapd;; mwtpl Kbahj kw;Wk; Iaf;fld; Vw;ghl;Lf;fhd nfhs;if 

ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

2.2.2 fzf;fPl;Lf; FiwghLfs;  

 ----------------------------------------  

 gpd;tUk; tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld.  

 

(m) Kd;nfhz;Ltug;gl;l ngwNtz;ba epiyahd itg;G Muk;g tl;b kPjpAk; 

epiyahd itg;G KjyPl;bw;fhff; fpilf;f Ntz;ba tl;b tUkhdKkhd 
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KiwNa &gh 142>600 njhifAk; &gh 290>612 njhifAk; Fiwthf 

epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jd.  

 

(M) epiyahd itg;G KjyPl;Lg; ngWkjpahd &gh 279>443 njhif Fiwthf 

epjpf;$w;Wf;fspy; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jd.  

 

(,) ePHnfhOk;G fNlhy;fNy gpuNjr Muha;r;rp epiyaj;jpy; iftplg;gl;bUe;j> 

Kftuhz;ikahy; tpistw;w nrhj;jhf ,dq;fhzg;gl;l vy;iyr; RtUk; 

G+q;fhtpw;fhfr; nrytplg;gl;l nrytpdkhd &gh 470>234 njhifAk; 

eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; Ntiyapd; fPo; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jd. 

 

(<) ntspehl;L khdpakhfg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l fzdp kw;Wk; fUtpfs; 

tUlhe;jk; gpw;Nghlg;gLifapy; gpw;Nghlg;gl;l tUkhdk; KiwNa &gh 

251>296 $LjyhfTk; &gh 759>169 FiwthfTk; epjpf;$w;Wf;fspy; 

fhz;gpf;fg;gl;bUe;jd.  

 

(c) NgUtis efuj;jpy; epHkhzpf;fg;gl;L tUk; kPd; re;ijf;fhfr; 

nrytplg;gl;Ls;s &gh 4>272>492 ngWkjp eilngw;Wf;nfhz;bUf;Fk; 

Ntiyapd; fPo; fzf;fplg;gLtjw;Fg; gjpyhf Kw;gzkhf 

fzf;fplg;gl;bUe;jJ.  

 

(C) kPsha;thz;bd; NghJ Ma;Tg; glF fhg;GWjp nra;ag;gLtjw;fhfr; 

nrYj;jg;gl;l &gh 4>730>403 njhifahd fhg;GWjpf; fl;lzk; %yjdr; 

nrytpdkhff; fUjg;gl;L %yjdkhf;fg;gl;bUe;jJ.  

 

2.2.3 ,zf;fk; nra;ag;glhj fl;Lg;ghl;Lf; fzf;Ffs;  

 -------------------------------------------------------------------------------  

epjpf;$w;Wf;fSf;Fk; gl;NlhiyfSf;Fk; ,ilNa gpd;tUk; ,zq;fhikfs; 

mtjhdpf;fg;gl;ld.  

 

tpguk; epjpf;$w;Wf;fspd; 
gpufhukhd kPjp 

gl;Nlhiyfspd; 
gpufhukhd kPjp 

NtWghL 
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------------------------- -------------------------------- ---------------------------- ---------------------- 

 &gh &gh &gh 

ntspehl;L khdpak; 220,528,683 54,576,186 165,952,497 

    
cs;ehl;L khdpak; 24,538,781 6,967,343 17,571,438 

 

2.2.4 ngwNtz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs;  

 --------------------------------------------------------------------------------  

gpd;tUk; tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld.  

 

(m) kPsha;thz;bd; ,Wjpapy; fld;gl;NlhH kPjpfspd; ngWkjp &gh 34>652>667 

Mff; fhzg;gl;lJld; fhyg;gFg;gha;tpd; gb ,jpy; &gh 4>816>690 kPjp 02 

Mz;LfSf;F Nky; gioiktha;e;j kPjpahff; fhzg;gl;lJ. ,k; kPjpfisj; 

jPHg;gjw;fhf eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 

(M) kPsha;thz;bd; ,Wjpapy; fld;gl;NlhH kPjpfspd; ngWkjp &gh 28>841>961 

Mff; fhzg;gl;lJld; fhyg;gFg;gha;tpd; gb ,jpy; &gh 1>887>342 kPjp 04 

Mz;LfSf;F Nky; gioiktha;e;j kPjpahff; fhzg;gl;lJ. ,k; kPjpfisj; 

jPHg;gjw;fhf eltbf;if vLf;fg;glhJ njhlHe;J Kd;nfhz;Ltug;gl;bUe;jd.  

2.2.5 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jt jPu;khdq;fSld; ,zq;fhik 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;l ,zq;fhikfs; fPNo 

fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.  

  

rl;lq;fs;> tpjpfs; Kjypatw;Wldhd njhlu;G  ,zq;fhik 

------------------------------------------  -------------------------- 

(m) ,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR 

epjpg;gpukhzk; ,y. 751 

 kPsha;thz;bd; NghJ nfhs;tdT nra;ag;gl;l 

&gh 307>824>862 ngWkjpahd Ma;Tg; glF 

kw;Wk; mJ njhlHghd Vida cgfuzq;fs; 

,Ug;Gg; Gj;jfq;fspy; gjpag;gl;bUf;ftpy;iy.   
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(M) jpiwNrhpr; Rw;wwpf;if   

 (i) 1978 jpnrk;gH 19 Mk; jpfjpa 

842 Mk; ,yf;f Rw;wwpf;if 

 &gh 1>376>638>289 ngWkjpahd epiyahd 

nrhj;Jf;fs; njhlHghf Kiwahd epiyahd 

nrhj;Jg; gjpNtnlhd;W Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy.  

     

 (ii) 2002 etk;gH 28 Mk; jpfjpa 

IVI/2002/02 Mk; ,yf;f 

Rw;wwpf;if  

 &gh 51>595>553 ngWkjpahd fzdp kw;Wk; 

fzdp cjphpg;ghfq;fs; njhlHghd gjpNtL 

ehsJtiuahfg; Ngzg;gl;bUf;ftpy;iy.  

    

(,) 2007 Vg;uy; 06 Mk; jpfjpa 33 Mk; 

,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;wwpf;if 

 Kftuhz;ikahy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Nrit 

toq;fy; nraw;jpl;lkhff; fUjg;gl;L nraw;jpl;l 

Kfhikj;Jtg; gphpnthd;W ];jhgpf;fg;gl;L 

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsuhYk; nraw;jpl;lf; 

fz;fhzpg;G cj;jpNahfj;juhYk; epjpf; 

fl;Lg;ghl;lhsuhYk; &gh 761>047 $l;Lj;njhif 

gbg;gzkhfg; ngwg;gl;bUe;jd.  

    

(<) 2003 A+d; 02 Mk; jpfjpa 12 Mk; 

,yf;f nghJ Kaw;rpfs; 

Rw;wwpf;ifapd; 9.4 Mk; gphpT 

 gzpg;ghsH rigapd; mq;fPfhuk; ,d;wp 

cj;jpNahfj;jHfs; NtW epWtdk; my;yJ 

thpir mikr;rpw;F tpLtpf;fg;gl Kbahnjdf; 

Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk; Kftuhz;ikapy; 

Nritapy; <Lgl;bUe;j %d;W cj;jpNahfj;jHfs; 

kPd;gpb kw;Wk; ePhpay; ts mgptpUj;jp 

Kftuhz;ik mikr;R mYtyfj;jpw;F 

tpLtpf;fg; gl;bUe;jJld;;; kPsha;thz;bd; NghJ 

rk;gskhf &gh 1>323>200 njhif 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

 

3. epjp kPsha;T  

 ---------------------  

 

3.1 epjp tpisTfs; 

 ------------------------  

rku;g;gpf;fg;gl;l epjpf;$w;Wf;fspd; gpufhuk;> 2012 jpnrk;gu; 31 ,y; Kbtile;j 

Mz;bw;fhd Kftuhz;ikapd; nraw;ghl;L tpisTfs; &gh 93>909>306 
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gw;whf;FiwahdJld;> mjNdhnlhj;j Kd;ida Mz;bw;fhd gw;whf;Fiw &gh 

41>313>223 Mf ,Ue;jik epjp tpisTfspy; NkYk; &gh 52>596>083 njhifahd 

tPo;r;rpiaf; fhz;gpj;jJ. Kd;ida Mz;bw;F xg;ghf guhkhpg;Gr; nrytpdk; kw;Wk; 

Vida nraw;ghl;Lr; nrytpdq;fs; KiwNa 87 rjtPjkhfTk; 148 rjtPjkhfTk; 

mjpfhpj;jik epjp tpisTfspd; tPo;r;rpf;F Kf;fpa fhuzq;fshf mike;jd.   

 

3.2 njhopw;gL %yjd Kfhikj;Jtk;  

 -----------------------------------------------------  

epWtdnkhd;wpy; fhzg;gl Ntz;ba eilKiwr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;  eilKiwg; 

nghWg;Gfspd; tpfpjk; 2 : 1 Mff; fhzg;gl Ntz;ba NghjpYk; Kftuhz;ikapd; 

eilKiwr; nrhj;Jf;fSf;Fk;  eilKiwg; nghWg;GfSf;Fk; ,ilapyhd tpfpjk; 0 

: 0.74 Mff; fhzg;gl;lJ. ,jd; gpufhuk; Kftuhz;ik ghhpa njhopw;gL %yjdr; 

rpf;fiy vjpHNehf;fpAs;sik mtjhdpf;fg;gl;lJ.  

 

 

 

4. nraw;ghl;L kPsha;T  

 ---------------------------------  

4.1 nrayhw;wy;  

 ------------------  

kPsha;thz;L kw;Wk; Kd;ida 3 Mz;Lfspy; Kftuhz;ikapd; Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jpr; nrytpdq;fSf;fhfg; ngwg;gl;l khdpaKk; mjpypUe;J 

Nkw;nfhs;sg;gl;l nrytpdKk; gpd;tUkhwhff; fhzg;gl;lJ. 

  

Mz;Lfs; 

-------------- 

 2012 2011 2010 2009 

 -------- ----------- ---------- ------------ 

fpilf;fg;ngw;w nkhj;j khdpak; (&gh kpy;) 274 311 218 246 

Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpr; nrytpdk; (&gh 

kpy;) 
54 46 37 36 
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gpd;tUk; mtjhdpg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

 

(m) 2011 ,w;F xg;gpLifapy; 2012 ,y; ngwg;gl;l nkhj;j khdpak;; &gh 37 kpy;ypadhy; 

Fiwtile;jpUe;jJ.  

 

(M) 2011 ,w;F xg;gpLifapy; 2012 ,y; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpr;  

nrytpdq;fSf;fhfr; nrytplg;gl;l nkhj;jr; nryTfspy; mjpfhpg;G &gh 8 

kpy;ypadhff; fhzg;gl;lJ.  

 

(,) nkhj;j khdpaq;fspy; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jpr;  nrytpdq;fSf;fhfr; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l nrytpdk; 20 rjtPjkhff; fhzg;gl;lJ.  

4.2 Kfhikj;Jtj; jpwikaPdq;fs; 

 ------------------------------------------------  

      gpd;tUk; tplaq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld.  

(m)  fiuNahu tyaj;jpd; Muha;r;rp eltbf;iffSf;fhfg; gad;gLj;jg;glf; 

$batifapy; &gh 13>192>703 njhifahd nrytpy; jahhpf;fg;gl;bUe;j 

glnfhd;W ,Jtiu Muha;r;rp eltbf;iffSf;fhf NghJkhd tifapy; 

gad;gLj;jg;gl;buhjJld; kPsha;thz;bd; NghJ rk;gsq;fs;> ghJfhg;G 

eltbf;iffs; kw;Wk; NkyjpfNeuf; nfhLg;gdTfshf &gh 1>106>569 

njhif glfpy; gzpGhpAk; cj;jpNahfj;jHfSf;fhfr; nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  

 

(M) ePHg;gl;bay;fis Fwpj;j fhyg;gFjpf;Fs; nrYj;Jtjd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;sf; $bajhf ,Ue;j &gh 124>336 njhifahd fopTfisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

4.3 tpistw;wJk; Fiwthd gad;ghLilaJkhd nrhj;Jf;fs;  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 gpd;tUk; tplq;fs; mtjhdpf;fg;gl;ld.  

 

 (m) je;J}hp mLg;nghd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf &gh 120>000 

nrYj;jg;gl;bUe;jJld; ,e;j mLg;G vt;tpj gad;ghLk; ,d;wp ,uz;L 

tUlq;fSf;F Nkyhd fhykhf tpistw;Wf; fhzg;gl;lJ.  
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 (M) nkd;nghUs; xd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf &gh 272>160 njhif 

nrytplg;gl;bUe;jJld; mk; nkd;nghUs; 4 Mz;LfSf;F Nkyhd fhykhf 

tpistw;Wf; fhzg;gl;lJ.  

 

 (,) cj;Njr cztfk; xd;iw epHkhzpg;gjw;fhf &gh 855>938 nrytplg;gl;bUe;j 

NghjpYk; ,e; epHkhzpg;Gfs; ,U Mz;LfSf;Fk; Nkyhd fhykhf 

iftplg;gl;bUe;jd.  

 

 (<) &gh 4>493>052 ngWkjpahd glF ,ae;jpuk; ,U Mz;LfSf;Fk; Nkyhd 

fhykhf gad;ghl;bw;F vLf;fg;glhJ tpistw;wpUe;jd.   

 

 

 

 

4.4 gjtpazpapdh; eph;thfk; 

 ---------------------------------------- 

2012 jpnrk;gH 31 ,y; cs;sthwhd Kftuhz;ikapd; gjtpazpapdh; njhlHghd 

epiyik gpd;tUkhwhFk;. 

 

gjtpazpapdh; tif mq;fPfhpf;fg;gl;l 
gjtpazpapdh; 

cs;sgbahd 
gjtpazpapdh; 

ntw;wplq;fspd; 
vz;zpf;if 

--------------------------------- --------------------------- ------------------------ --------------------- 

epiwNtw;W juk;  165 79 86 

epiwNtw;W juk; my;yhj 258 211 47 

 ---------- ---------- ----------- 

nkhj;jk; 423 290 133 

 ====== ===== ====== 

 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gjtpazpapdH vz;zpf;ifAld; xg;gpLifapy; ntw;wplq;fspd; 

vz;zpf;if 31 rjtPjj;ijg; ghHf;fpYk; $Ljyhff; fhzg;gl;lJ. “Ml;NrHg;G kw;Wk; 
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gjtp caHT eilKiw mq;fPfhpf;fg;gl;buhikapd; mbg;gilapy; Vw;ghLfs; 

xJf;fg;gl;buhj fhuzj;jhy; Ml;NrHg;ig Nkw;nfhs;s KbahJs;sJ.” vd;gJ 

jiythpd; gjpyhf ,Ue;jJ.  

 

5. fzf;fspg; nghWg;Gk; ey;yhSifAk;  

 --------------------------------------------------------  

5.1 cs;sff; fzf;fha;T  

 ----------------------------------  

 cs;sff; fzf;fha;tpd; flikfisAk;; nghWg;Gf;fisAk; Nkw;nfhs;tJ njhlHgpy; 

Nghjpa gjtpazp epakpf;fg;gl;buhjJld; jiyikf; fhhpahyaj;jpd; cs;sff; 

fzf;fha;Tg; gphptpd; eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf cjtp 

cj;jpNahfj;jHfspd; gjtpfis cs;slf;Fk; tifapy; gjtpazp Ml;NrHg;G 

eilKiw mq;fPfhpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

5.2 nfhs;tdTj; jpl;lk;  

 --------------------------------  

 kPsha;thz;bw;fhf nfhs;tdTj; jpl;lk; xd;W jahhpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.  

 

6. KiwikfSk; fl;Lg;ghLfSk;  

 -------------------------------------------------  

 fzf;fha;tpd; NghJ mtjhdpf;fg;gl;l Kiwikfs; kw;Wk; fl;Lg;ghl;Lf; 

FiwghLfs; mt;tg;NghJ Kftuhz;ikapd; jiytuJ ftdj;jpw;Ff; 

nfhz;Ltug;gl;ld. gpd;tUk; fl;Lg;ghl;Lj; Jiw njhlu;gpy; tpNrl ftdk; 

Nfhug;gLfpd;wJ. 

 

(m) ngwNtz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs; 

(M) kdpjtsq;fs; 

(,) KjyPL 

(<)   epiyahd nrhj;Jf;fs; 

(c)  fzdp kw;Wk; cjphpg; ghfq;fs; 
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(C) nfhs;tdTfs;  

(v) ,Ug;G 

 

 

vr;.V.v]; rkutPu 

fzf;fha;thsH jiyik mjpgjp 

Ms/v 

 

 

 

(2) 2012 டிசம்பர் 31 ம் தேேியுடன் முடிவமடந்ே 1971 ஆண்டு நரைய சட்டத்ேின் நிேி அறிக்மக பற்றிய 38 ம் பிரிவில் 

14(2) அைகின் படி கைக்கரய்வரளர் நரயக ேிமைக்களத்ேினரல் வழங்கப்பட்ட ேைிக்மக அறிக்மக சம்பந்ேமரக 

முகரமமத்துவ சமபயினரல் எடுக்கப்பட்ட  நடவடிக்மககள்  

2.2 நிேி அறிக்மககள் மீேரன கருத்துக்கள் 

2.2.1 கைக்கறிக்மகயின் ககரள்மககள் 

கருத்துக்கள் ஏற்றுக்ககரள்ளப்பட்டன. எனினும், 2013 ஆம் ஆண்டு கைக்குகள் ேயரரிக்கும் தபரது, கைக்கறிக்மக 

ககரள்மககளின் கீழ் ஐயக் கடன் மற்றும் அறவிட முடியரே கடன் தபரன்றவற்றுக்கரன ஒதுக்கீட்டுக் ககரள்மககள் 

பற்றியும் கவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்பட தவண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

2.2.2 கைக்கறிக்மகயின் குமறபரடுகள் 

(அ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர். எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்கறிக்மக 

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

(ஆ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர்.  எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்கறிக்மக 

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

(இ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர்.  எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்கறிக்மக  

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

 (ஈ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர்.  எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்க்கறிக்மக  

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

(இ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர்.  எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்கறிக்மக  

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

 (ஊ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர்.  எனினும் 2013 ம் ஆண்டுக்கரன கைக்கறிக்மக  

புத்ேகங்களில் ேிருத்ேப்படும். 

2.2.3 சமரசமரன கட்டுப்பரட்டு கைக்கு 

ேைிக்மக பரிதசரேக அறிக்மகக்கு உடன்பட்டனர். 
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2001 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னேரக கவளிநரட்டு நன்ககரமடகள் சம்பந்ேப்பட்ட கைக்கியல் அறிக்மககளின் 

ேரநிமைகமள இைக்கம் ககரண்டேரக அறிக்மக கசய்யப்படவில்மை. எனினும், 2001 க்கு பின்னர் கபற்ற 

மரனியங்கள் சம்பந்ேமரன கைக்கியல் அறிக்மககள் ேரநிமைகள் இைக்கம் ககரண்டேரக அமமந்த்துள்ளன. இந்ே 

சூழ்நிமையில், 2001 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் கபற்ற மரனியம் இது வமர அேன் அசல் மேிப்பு ஒத்ேிமவக்கப்பட்டேரக 

உள்ளது. இந்ே விமளவரக, தபதரடு கைக்குகள் மற்றும் அட்டவமை இமடதய ஒரு வித்ேியரசம் உள்ளது 2013 ஆம் 

ஆண்டில் இது சரி கசய்யப்படும்.  

வயது  விளக்கம் அளவு ேற்தபரது நிமை 

 
<1 கடன் படுனர்                               292,568.70 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

<1 ேிட்ட கடன் படுனர்                                 

 ககரக்கிளரய் கரயல் சு.சூ.ப 

ESD    25,965.99 

இன்னமும் கசயற்பட்டு வருகின்றது 

 POGO தபரதகர வருமக    74,002.12 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 

IFAD CIDA ேிட்டம்    12,015.00 

ஏற்கனதவ  முடிவுக்கு ககரண்டுவர நடவடிக்மக 

எடுத்துள்ளனர் 

 

உவர்நீர் இறரல் வளர்ப்பு 2 

   21,521.47 இந்ே ஒரு கைக்கறிக்மக  பிமழ கரரைமரக 

உருவரனது, 2013 ஆம் ஆண்டு  கைக்குகறிக்மகயில் 

சரி கசய்ய தவண்டும் 

 

 
 

 133,504.58 

 

<1 மவப்புகள்   150,000.00 இந்ே மவப்பரனது வரகனங்களுக்கு எரிகபரருள் 

கபறுவேற்கரக இைங்மக மீன்பிடி 

கூட்டுத்ேரபனத்துக்கு இடப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்ே 

இது உறுேி கசய்யப்பட தவண்டும் 

> 5    மவப்புகள்   100,000.00 

   

 250,000.00 

 

 முற்ககரடுப்பனவுகள்   

 ககரள்வனவு 

முற்ககரடுப்பனவுகள் 

 

  

<1 ேரவு மரஸ்டர் கேரழிநுட்பம் 13,750.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 ஐக்கிய கரகிேரேிகள் 47,260.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 

 
 

61,010.00 

 

<1 எஸ் ஏ . Electricals 352,800.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 Consolidated  ஒருங்கிமைந்ே 

கடல் (கவளிப்பைமக) 

763,818.93 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 Consolidated  ஒருங்கிமைந்ே 

கடல் (கவளிப்பைமக) 

3,729,233.55 

 

 
 

4,906,862.48 

 

1-2 எச் என். தரடர்ஸ் 26,400.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 டி ஆர் இன்டஸ்டீஸ் 1,145.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 ரிசட் பீரீஸ்  49,176.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 அகபக்ஸ் முகரமமத்துவம் 35,791.39 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 Quolikemசர்வதேசம் 806,880.00 கபரருட்கமள மீேி பைம் கசலுத்ேிய பின்னதர வரங்க 

தவண்டும் என உத்ேரவிட்டரர் ஒரு ஒழுங்கு 

விசரரமை நிலுமவயில் உள்ளது 

  

 

 

5,826,254.87  

 
தசமவ முற்ககரடுப்பனவுகள் 

  

                                                                                                                                                                                                                                       

<1 

 

இைங்மக மகவிமன மரேிரி 

மீன் சந்மே 

 

4,272,492.29 
ஒரு மரேிரி மீன் சந்மே கட்டுமரன பைிக்கரக 

இைங்மக மகவிமனக்கு முற்பைமரக 

கசலுத்ேப்பட்டதுடன் இந்ே கேரமக 2013 ஆம் 
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ஆண்டில் முடிவமடயும் என்று எேிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

 

<1 

 

டி வி மஹிந்ேிரர கரமினி 

 

73,000.00 
ஒரு கட்டுமரன பைிக்கரக முற்பைமரக 

கசலுத்ேப்பட்டதுடன் இந்ே ேிட்டம் முடிவமடந்த்து 

விட்டது மற்றும் இது நரரரவின் கசரத்துக்களில் 2013 

ம் ஆண்டில் கரட்டப்படும்.   

 

<1 

 

நீல் கடல் இயந்த்ேிரம் 

 

10,244.73 
ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

ஏற்கனதவ  2013 இல் அறிக்மகக்கு ககரண்டுவர 

நடவடிக்மக எடுத்துள்ளனர் 

 

1-2 

 

 

 

 

மத்ேிய இஞ்ஞினியரிங் 

ககரன்ஸ்ரக்சன்ஸ். 

 

788,256.00 
ஒரு கட்டுமரன பைிக்கரக முற்பைமரக 

கசலுத்ேப்பட்டதுடன் இந்ே ேிட்டம் முடிவமடந்த்து 

விட்டது மற்றும் நரரரவின் கசரத்துக்களில் 2013 ம் 

ஆண்டில் கரட்டப்படும் 

2-3   சி எம் சி - பரமே புைரமமப்பு 437,314.69 ஒரு கட்டுமரன பைிக்கரக முற்பைமரக 

கசலுத்ேப்பட்டதுடன் இந்ே ேிட்டம் முடிவமடந்த்து 

விட்டது மற்றும் இது நரரரவின் கசரத்துக்களில் 2013 

ம் ஆண்டில் கரட்டப்படும்.   

3-4   தபர்கபக்ட் பிஸினஸ் 

கசரலூசன்ஸ் 

272,160.00 ஏற்கனதவ  2014 இல் இந்ே கமன்கபரருமள 

பரவமனக்கு ககரண்டுவர நடவடிக்மக எடுத்துள்ளனர் 

  

 
 

5,853,467.71 

 

 கமரத்ேம் 11,679,722.58  

 

<1 பைியரளர்கள் வரவுகள் 
 

50,046.57 
1) ரூ 50,046.57 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு 

வரப்பட்டுள்ளன. 

2) இந்ே பிரயை முற்பை கசைவரக வழங்கப்பட்ட 

ரூ. 3000.00 மய கபறுவேற்கு நடவடிக்மக 

எடுத்துள்ளனர் 

3) மீேமுள்ள  கேரமகயரனது ஒரு மரேம் முன் 

அறிவுப்பு ககரடுக்கரமல் நரரரவிலிருந்து  

இரரெினரமர கசய்ே ஊழியர்களின் 

சம்பளத்ேிலிருந்து கபற தவண்டியமே 

பிரேிபலிக்கிறது 

1 -2  

 

 

 

 

207,939.60 

 

 

 

 

257,986.17 

 முற்ககரடுப்பனவுகள் 

 

  

<1 விழர முற்ககரடுப்பனவு 

 

    138,000.00  இந்ே அளவரனது இந்ே ஆண்டு இறுேியின் 

நிலுமவகமள பிரேிபலிக்கின்றன. மூன்று ஊழியர்கள் 

இருந்து ரூ.4, 550 கபற தவண்டியமே ேவிர அமனத்து 

மீேிகளும் அந்ேந்ே ஊழியர்களின் சம்பளத்ேில் இருந்து 

மீட்கப்பட்டுள்ளது. 

                 ”  

184,500 

4-5                   ”  

4,550.00 

                   

 327,050.00 

2-3   

சம்பள முற்ககரடுப்பனவு  

 

4,341.95 
முடிவுக்கு ககரண்டுவர நடவடிக்மக எடுத்துள்ளனர் 

 

                 

 

4,341.95 

 

 

<1 பிரயரன முற்ககரடுப்பனவு 
 

   19,243.38 
ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 

1 -2 

                ” 

 

 

2,500.00 
இந்ே கேரமகயரனது ேினசரி ஊேியம் அடிப்பமடயில் 

ஆட்தசர்ப்பு கசய்ே ஊழியர்களுக்கரன முற்பைத்மே 

பிரேிபலிக்கிறது. ஆளும் சமபயின் ஒப்புேல் பின்னதர 

இத்கேரமக சமநிமைப்படுத்ேி எழுே முயை தவண்டும். 

மீட்பு சரத்ேியமற்றது என கூறிப்பட்டுள்ளன.  
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21,743.38 

 

 

 

<1 
அனர்த்ே கடன் தசமவ 

 

1,812,436.10 

 

இந்ே அளவரனது ஆண்டு  இறுேியில் உள்ள 

நிலுமவகமள பிரேிபலிக்கின்றன . 

(1) ரூ. 58,132 ஒரு கேரமக ேவிர அமனத்து 

கேரமககளும் அந்ேந்ே ஊழியர்களின் சம்பளத்ேில் 

இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது. 

(2) ரூ. 27,576.50 அளவு மீட்க  கேரழில் நீேிமன்றம் சட்ட 

நடவடிக்மகயில் உள்ளது. இது கேரழில் நீேிமன்றம் 

ஆமை படி கபறப்படும். 

(3) ரூ. 30,355.50 பைிக்ககரமட வழங்கும் தபரது மீட்டு 

எடுக்கப்படும். 

 

                ” 

 

2,755,588.77 

 

                 ”  

2,252,916.62 

 

                 ”  

1,438,284.62 

 

1 -2                 ”  

8,599,880.14 

 

2-3                   ”  

1,602,686.38 

 

3-4                   ”  

6,875.00 

4-5                   ”  

30,555.50 

 

 > 5                    ”  

27,576.50 

                 ”  

18,526,799.63 

 

 

 

2-3   

 

 

 

வங்கி கடன் 

 

 

 

2,750.00 

  

 

ஏற்கனதவ கபறப்பட்டு விட்டது 

<1  

மபசிகள் கடன் 

 

3,000.00 

 

    

 

 

 

     ஏற்கனதவ கபறப்பட்டு விட்டது 

                 ”  

2,400.00 

                 ”  

1,400.00 

                 ”  

2,400.00 

 

1-2                 ” 

 

600.00 

 

 
 

9,800.00 

> 5    விதசடகரசு முற்ககரடுப்பனவு        23,576.30 இந்ே பைமரனது முன்கூட்டிதய ஒழுங்கு 

அடிப்பமடயில் நிறுவனத்ேினரல் நிறுத்ேப்பட்ட ஒரு 

பைியரளரினரல் கபறப்பட்டமவ என்பேரல் கேரழில் 

நீேிமன்றம் நிலுமவயில் சட்ட நடவடிக்மகக்கரக 

ககரடுக்கப்பட்டு உள்ளது. கேரழில் நீேிமன்றம் 

உத்ேரவு படிதய அேமன மீட்கப்படும். 
 

<1 விதசடகரசு முற்ககரடுப்பனவு      85,460.50 ரூ.65,000 ேவிர அமனத்து கட்டைங்களும் கபறப்பட்டு 

விட்டன. ஒழுக்கரற்று விசரரமை நமடகபறுவேன் 

கரரைமரக இது நிலுமவயில் உள்ளது. விசரரமை 

முடிவுகளின் படி ேீர்மரனம் எடுத்துக் ககரள்ள 

தவண்டும். 
 

 

கமரத்ேம் 

 

19,259,237.93 

 

 

 

 

1 -2 
கபறத்ேக்க ேங்கியுள்ள பைம் 
 

 

733,059.60 
 இன்னும் ேீர்வு இல்மை. ஒழுக்கரற்று விசரரமை இது 
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2-3   
                ” 

 

2,304,303.72 
சம்பந்ேமரக நிலுமவயில் உள்ளது. இறுேி அறிக்மக 

கிமடத்ேதும், நடவடிக்மக அேன்படி எடுக்கப்படும். 
 

 
கமரத்ேம் 

 

3,037,363.32 

 

ஆ) ேிட்டம் மற்றும் ஏமனய கடன்கபறுனர்களும் மற்றும் அவர்களது ேற்தபரமேய நிமைகளும். 

வயது  விளக்கம் அளவு ேற்தபரது நிமை 

 ேிட்ட கடன்கபறுனர்கள்   

<   <1 இேர ேிட்ட கடன்கபறுனர்கள்     

9,365,666.96 
ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 BOBLME    359,947.29 நமட முமறயிலுள்ளது 

 கரலி முகத்ேிடல் கேரல்லியல் 

கசயற்பரடு  

    695,192.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 ESD எண்கைய் ஆய்வு  8,684,304.90 நமட முமறயிலுள்ளது 

 மஹயுன்மடHyhundai en:MBRD         9,414.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 மத்ேிய கைரசரர நிேியம்    381,713.05 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 ேங்கரமை ஆழ அளவியலுக்குரிய    516,838.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 பயிற்சி ேிட்டங்கள்    365,317.49 நமட முமறயிலுள்ளது 

 உயர் ககரத்மமை நீர்மின்    32,600.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 வன பரிபரைன சட்டக்தகரமவ    432,495.00 நமட முமறயிலுள்ளது 

 ககரழும்பு துமறமுகத்ேில் சுற்றரடல் 

அறிக்மக 

   377,980.32 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 Boblme-MBRD    539,867.12 நமட முமறயிலுள்ளது. 

 பயிற்சி - உைக பரர்மவ     45,800.55 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 ஆழ அளவியலுக்குரிய களம் 299,975.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

  25,010,815.65  

1 -2  கடைட்மட JAICA 453,196.52 ேிட்டம் நிமறவு கபற்றுள்ளது. ஆளும் சமபயின் 

ஒப்புேல் கபற்ற பின் கைக்கு புத்ேகங்கள் எழுதும் 

கபரருட்டு முயன்று வருகிறது . 
 மடகபரக்க இயக்க கண்கரைிப்பு   847,025.00 நமட முமறயிலுள்ளது 

  1,300,221.52  

 2-3   உ.உ.ேர- MBRD    967,959.00 ேிட்டம் நிமறவு கபற்றுள்ளது. ஆளும் சமபயின் 

ஒப்புேல் கபற்ற பின் கைக்கு புத்ேகங்கள் எழுதும் 

கபரருட்டு முயன்று வருகிறது . 
     967,959.00  

 3- 4   - -  

> 5    சிடர SIDA   192,816.98 ேிட்டம் நிமறவு கபற்றுள்ளது. மீேமுள்ள கேரமக 

சமநிமை படுத்ேிய பின் இந்ே நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்படும்  
. 

 வைய மட்ட மண்டை ேிட்டம் 

ேயரரித்ேல் 

  390,930.03 ேிட்டம் நிமறவு கபற்றுள்ளது. ஆளும் சமபயின் 

ஒப்புேல் கபற்ற பின் கைக்கு புத்ேகங்கள் எழுதும் 

கபரருட்டு முயன்று வருகிறது . 
 SAREC நடப்பு கைக்கு    51,776.46 ேிட்டம் நிமறவு கபற்றுள்ளது. ஆளும் சமபயின் 

ஒப்புேல் கபற்ற பின் கைக்கு புத்ேகங்கள் எழுதும் 

கபரருட்டு முயன்று வருகிறது . 
   635,523.45  

 

 கமரத்ேம் 

 

 

25,010,816.00 
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 மற்றய கடன் படுனர்கள்   

 1 -2 வங்கி கடன் 17,681.84 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 

<1 
நிமைத்ேிருக்கும் பைம்                      

16,274.40 
இது ஒரு கைக்கறிக்மக பிமழயரகும் மற்றும் 2013 ஆம் 

ஆண்டு கைக்குகளில் ேிருத்ேப்படுேல் தவண்டும்      

 

 

    

 

2-3                   ” 81,406.97 

3-4                   ” 137,523.80 

4-5                   ” 122,862.00 

> 5                    ” 1,128,957.15 

  1,487,024.32 

<1 முத்ேிமர பைம்  1620.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

<1 பைியளர் ஊக்குவிப்பு ககரடுப்பனவு 

 

2,322,943.94 

 
இந்ே கேரமக ஆதைரசமன ேிட்டங்களில் இருந்து 

கபறப்பட்ட இந்ே கேரமகயரனது இந்ே ஆண்டு 

இறுேியில் அமனத்து ஊழியர்கள் மத்ேியில் 

விநிதயரகிக்கப்பட்டன 

<1 நைத்துமற     1875.00 ஏற்கனதவ முடிவுக்கு ககரண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 

 Total 

 

3,831,145.10  

 

2.6 சட்டங்கள், விேிகள், கட்டுப்பரடுகள் மற்றும் உகரமமத்துவ முடிவுகளுக்கு இைங்கரேமவ 

 சட்டங்கள், விேிகள், கட்டுப்பரடுகள் 

சம்பந்ேமரனமவ 

உறுேியற்ற ேீர்வு  

(ைர) நிேி கட்டுப்பரடு இை. 751  ேைிக்மக ஆய்வரளரின் அறிக்மகக்கு உடன்பரடு 

கசய்யப்பட்டது. எனினும், 2013 ஆம் ஆண்டில் கைக்கு 

புத்ேகங்களில் உள்ளடக்கப்படும். 
(b) i ேிமறதசரி சுற்றறிக்மக இை..842 இன் 19 

டிசம்பர் 1978 ம் ேிகேி இடப்பட்ட. 

31-12-2012அன்று நடத்ேப்பட்ட ஆய்வு குழு அறிக்மகயின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு கசரத்து பேிவு ேயரர் கசய்யப்பட ஒரு 

நடவடிக்மக எடுத்து வருகின்றனர்  

 

     ii ேிமறதசரி சுற்றறிக்மக இை .IAI/2002/02 

dated 28 கநரகவம்பர் 2002 ம் ேிகேி 

இடப்பட்ட. 

31-12-2012அன்று நடத்ேப்பட்ட ஆய்வு குழு அறிக்மகயின் 

அடிப்பமடயில் ஒரு கசரத்து பேிவு ேயரர் கசய்யப்பட ஒரு 

நடவடிக்மக எடுத்து வருகின்றனர்  

 

(c) முகரமமத்துவ சுற்றறிக்மக இை .33 06 

ஏப்பிரல் 2007. 

ஒழுக்கரற்று விசரரமை நிலுமவயில் உள்ளது, விசரரமை 

அறிக்மக முடிவின் படி நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்  

(d) கபரது நிறுவனங்கள் சுற்றறிக்மக இை. 12 

(9.4) 02 ெூன் 2003 ம் ேிகேி இடப்பட்ட. 

நரரவரனது இவ்வருட கைக்கரண்டில் கடற்கறரழில் 

நீரியல் வள அபிவிருத்ேி அமமச்சுக்கு தசமவக்கரக 

கவளியிட்ட மூன்று ஊழியர்களுக்கும் ரூ. 1,323,200 மவ 

கசலுத்ேி வந்ேது. ஆளும் சமப முடிவின் பிரகரரம் 

நிறுவனம் இந்ே ஊழியர்கமள ேிரும்ப அமழத்து இந்ே 

ஊழியர்களின் தசமவகள் அமமச்சுக்கு தேமவப்படும் 

சந்ேர்ப்பத்ேின் தபரது மட்டும் அவர்கமள கவளியிட முடிவு 

கசய்துள்ளது . 
(e) கபரது நிேி சுற்றறிக்மக இை 437 18 

கசப்டம்பர் 2009 ம் ேிகேியிடப்பட்ட 

ேைிக்மகடஆய்வரளரின் கருத்துக்கு உடன்பட்டனர். 

எனினும், இனிதமல் கரப்புறுேி கூட்டுத்ேரபனம் உட்பட பை 

நிறுவனங்களின் விமைமனு தகரரலின் மூைம் அமழப்பு 

விடுக்கப்பட்ட பின்னர் மிக குமறந்ே விமைகமயக் 

ககரண்ட அேரவது MBSL கரப்புறுேி நிறுவனத்துக்கு ஏைம் 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்று கேரிவிக்க விரும்புகிதறன் 

  

3. நிேி மற்றும்கசயைரக்க விமர்சனம் 

3.1 நிேி விமர்சனம் 
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3.1 நிேி முடிவுகள் 

ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பரடு கசய்யப்பட்டது, இது நிேி கசயற்பரட்மட அேிகரிக்க மற்றும் 

தமம்படுத்தும் கபரருட்டு அேிக கவனம் கசலுத்ப்படும் என குறிப்பிட்டனர் 

மூைேன முகரமமத்துவம் 

ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பரடு கசய்யப்பட்டது. நிேி கசயல்பரட்டு விமளவுகமள தமம்படுத்ே 

தமைேிகமரன மூைேன ஒதுக்கீடு உேவும். 

4. கசயல்பரட்டு விமர்சனம் 

4.1 கசயல்ேிறன் 

  1. முந்ேிய ஆண்டு கரைப்பகுேியுடன் மரனிய ஒதுக்கீடுகமள ஒப்பிடும்தபரது தபரது  இவ்வருட ஒதுக்கீடரனது ரூ. 

53 மில்லியன் ஆக குமறந்துள்ளது. இந்ே நிமையில் சம்பந்ேமரக கீதழ ககரடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள் 

எடுத்துக்கரட்டுகிறது. 

           2011       2012 

 Recurrent மரனியம்    ரூ.146,667,000  149,331,543  

 மூைேன மரனியம்    ரூ.112,440,000   59,301,583 

 ேிமறதசரி மவப்புகள்   ரூ.   52,300,000   65,700,000 

 கமரத்ேம்      ரூ.311,407,000  274,333,036 

   

II.  இந்ே ஆய்வுக்கரன ஆண்டு கரைப்பகுேியில், ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி கசைவு முந்மேய ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடும்தபரது சுமரர் 8 மில்லியன் ஆல் அேிகரித்துள்ளது.  இந்ே குறிப்பிடத்ேக்க அேிகரிப்புக்கரன 

கரரைமரக மிகவும் கநருக்கமரக குறிப்பரக கண்கரைிக்க மற்றும் தமற்பரர்மவ கசய்ேல் கேரடர்ச்சியரன 

முயற்சிகளரக இருந்ேன. கடற்கறரழில் மற்றும் நீர்வள அபிவிருத்ேி அமமச்சின் ேமைமம நிறுவனங்கள் 

கூட்டங்களில் ேமைவர்களுக்கரன மரேரந்ேிர கூட்டங்களில் ஆரரய்ச்சி மற்றும் தமம்பரட்டு 

நடவடிக்மககள் சம்பந்ேமரக அரரயப்பட்டமமயுமரகும். 

III. இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள ஆரரய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி கசைவரனது மறு ஆய்வுக்கரன ஆண்டில் கமரத்ே 

மூைேன மரனியத்ேில் 14% இருந்து 20% ஆக அேிகரித்துள்ளது. 

 

 

4.2. முகரமமத்துவ விமனத்ேிறன் இன்மம 

(அ) "ேரனி" படகு கட்டுமரன பைி முடிந்ே பின்னர் அது 16.12.2011 ஆம் ேிகேி ஹரமில்டன் கரல்வரயில் 

கேரடங்கப்பட்டது. பின்னர் கடற்கறரழில் மற்றும் நீர்வள அபிவிருத்ேி அமமச்சின் கசயைரளர் இந்ே படகு மீது 

தமலும் கசைவு கசய்ேமை  விைக்கி  எமது நிறுவனத்துக்கு உத்ேரவு இட்டரர் . எனினும், படகு பரரமரிக்க மற்றும் 

பரதுகரக்கும் கபரருட்டு ேற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு கசைவினம் உள்ளது. இேற்கரக குமறந்ேபட்ச குழுவினர் 

ககரண்ட அேரவது ககரக்ஸ்மவன் , இயந்ேிர அமறயில் கேரழில்நுட்பவியைரளர் , மற்றும் கடக் தஹன்ட் 

தபரன்றவர்கள்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.  நரரரவரனது குறிப்பரக அேன் ஆரரய்ச்சி கசயல்பரடுகளின் 

தபரகேல்ைரம் இந்ே படகிமன பயன்படுத்ேியது. இந்ே தநரத்ேில், இந்ே படகரனது டிக்தகரவிட மீன்பிடி 

துமறமுகத்ேில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளது. 
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 (ஆ) ேிமறதசரியிை இருந்து பைத்மே கபற்றுக் ககரள்வேில் ஏற்பட்ட ேரமேத்ேின் கரரைமரக ேண்ைீர் 

கட்டைங்களுக்கு வழங்கப்படும் ேள்ளுபடிகமள ககரண்ட அநுகூைங்கமள முமறயரக கபற்றுக்ககரள்ள 

முடியவில்மை. 

4.3 ஒழிவரய் உள்ள மற்றும் குமறந்ே பரவமன ககரண்ட கசரத்துக்கள் 

(அ) நரரர உைவகத்ேில் இந்ே உபகரைங்கமளப்  பயன்படுத்ே நடவடிக்மக எடுத்து வருகின்றனர் . 

(ஆ) ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பரடு கசய்யப்பட்டது. எனினும், நிேி பிரிவில் கைினி 

கட்டமமப்மப நிறுவலுக்கும் மற்றும் இயக்கத்ேிற்கும் நடவடிக்மக எடுத்து வருகிறது. 

(இ) உள்ளக தவமைகளின் தமற்பரர்மவகமளயும் மற்றும் ஒருங்கிமைந்ே கசயற்பரடுகமளயும் கவனிக்கும் 

கபரருட்டு நிறுவனத்ேில் ஒரு குடி சரர் கபரறியரளர் இல்ைமமயரல் இவற்றில் ஒரு கைிசமரன ேரமேம் இருப்பேரக 

கேரிகிறது . ஒரு கபரறியரளமர ஆட்தசர்ப்பு முமற மூைம் நியமிககும் பைிகமள விமரவுபடுத்துமரறு 

அறிவுறுத்ேப்பட்டுள்ளன. 

(ஈ) இரண்டு படகு இயந்ேிரங்கள் சம்பந்ேமரக ஒரு விசரரமை  நிலுமவயில் உள்ளது.ரூ.4.493.052 

கபறுமேியரனேரகும்.  நரரரவுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்ேல் கரரைமரக விசரரிப்புகள் / விசரரமைகள் 

சம்பந்ேப்பட்ட அேிகரரிகள் நடத்ேி முடியும் வமர இந்ே கபரருட்கமள அகற்றுவேில்மை என 

ேீர்மரனிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சூழ்நிையில் இந்ே கபரருட்கள் பரதுகரப்பரக மவப்பகத்ேில் தசமித்து பரதுகரப்பரக 

மவக்கப்படுள்ளன . 

4.4 பைியரளர் நிர்வரகம் 

நரரரவுக்கரன 423 ஊழியர்களின் கவற்றிடங்கள் 15-08-2011 ஆம் ேிகேி அன்று ஒப்புேல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றில், 82கவற்றிடங்கள் புேிேரக உருவரக்கப்பட்டன. ஏற்கனதவ கவற்றிடங்களுக்கரன ஆட்தசர்ப்பு 

நடவடிக்மகயரனது முகரமமத்துவ தசமவகள் சுற்றறிக்மக இை 30 ற்கு இைங்க ஆட்தசர்ப்பு மற்றும் பேவி உயர்வு 

ேிட்டங்களுக்கு ஒப்புேல் கிமடக்கரேேன் கரரைமரக இவற்றிமன நிரப்ப முடியவில்மை 

ஆட்தசர்ப்பு மற்றும் பேவி உயர்வு ேிட்டங்கள் ஒப்புேல் எனினும், தமைரண்மம தசமவ துமற ஒப்புேல் 

ஆட்த சர்க்கப்பட்மடமக்கரன மறுஆய்வு கீழ் ஆண்டில் கசய்யப்பட்டுள்ளது . 

முகரமமத்துவ தசமவகள் சுற்றறிக்மக இை 30 ற்கு இைங்க ஆட்தசர்ப்பு மற்றும் பேவி உயர்வு ேிட்டங்கள் தேசிய 

சம்பளங்கள் மற்றும் ஆளனி ஆமையத்ேிற்கு  18.10.2012 ஆம் ேிகேி அன்று ஒப்புேலுக்கரக சமர்ப்பிக்கப்பட்டன . 

இேற்குரிய ஒப்புேைரனது தேசிய சம்பளங்கள் மற்றும் ஆளனி ஆமையத்ேினரல் 16.04.2013 அன்று வழங்கப்பட்டது. 

எனினும் ஆட்தசர்ப்பு நடவடிக்மகயரனது முகரமமத்துவ தசமவ ேிமைக்களத்ேினரல் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இந்ே 

ஆய்வுக்கரன ஆண்டில் தமற்ககரள்ளப்பட்டன. 

5. கைக்கு கபரறுப்பு மற்றும் நல்ைரட்சி 

5.1 உள்ளக கைக்கரய்வு 

உள்ளக கைக்கரய்வு பிரிவுக்கரன கடமமகமள முன்கனடுக்க அேிகரரிகளின் தேமவயரன அளவரனது மறு 

கட்டமமத்ேல் ேிட்டத்ேில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இேன்படி, பின்வரும் பேவிகள் முகரமமத்துவ தசமவ 

ேிமைக்களத்ேினரல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

பிரேம உள்ளக கைக்கரய்வரளர்  01 

உள்ளக கைக்கரய்வு அலுவைகர்  01 

முகரமமத்துவ உேவியரளர்   02 

எனினும், உள்ளக கைக்கரய்வு அலுவைகர்  ஆட்தசர்க்கும்பைியரனது தபரதுமரன நிேி இன்மமயரல் 2012 ஆம் 

ஆண்டு மற்றும் 2013 ஆகிய ஆண்டுகளில் தசர்க்கப்படவில்மை. 
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இேன் படி 2014 ஆம் ஆண்டு இந்ே கரலியிடம் நிரப்ப நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

 

5.2 ககரள்முேல் ேிட்டம் 

ேைிக்மக கைக்கரய்வு அறிக்மகக்கு உடன்பரடு கசய்யப்பட்டது. 2013 ஆம் ஆண்டிற்கரன ககரள்முேல் ேிட்டம் 

ேயரரிக்கப்பட்டு நிறுவனத்ேினுள்தள கசயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது. 

5.3 கேரகுேிகளும் மற்றும் கட்டுப்பரடுகளும் 

ஏற்கனதவ நீங்கள் அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுேிகளில் சிறப்பு கவனம் கசலுத்ேப்பட்டு வருகிறது. 

 

டரக்டர் எஸ் ெீ சமரசுந்ேர 

ேமைவர் -நரரர 

              

 

 

  

 

 

 

 


