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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி 
முகாமம 

 
1. நிறுவன ேகவல் 

 

ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடமயானது (NARA - நாரா) 
இலங்டகயில் நீர்வாழ் வளங்களின் ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி மற்றும் முகாடமத்துவ 
தசயற்பாடுகளுக்கும் அதடன ஒருங்கிடணக்கும் தபாறுப்புகளுக்குமான பிரதான ததசிய 
நிறுவனமாக உள்ளது. நாராவானது மீன்பிடி திடணக்களத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 
மறுசீரடமப்பு ஊடாக 1981 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.  
மறுசீரடமப்பு தசயல் முடற மூலம் ஆராய்ச்சிபிரிவு ஒன்றுடனான ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக 
காக்டகதீவு, மட்டக்குளி, தகாழும்பு-15 இல் உள்ள நாராவின் தற்தபாடதய வளாகத்தில் 
இருந்த மீன் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றுடன் பாராளுமன்றத்தின் பின்னர் திருத்தப்பட்ட 
சட்டத்தின் கீழ் ததசிய நீரியல் வள முகாடம சட்டத்தின் (54 ம் பிரிவு 1981 ம் ஆண்டு) ததசிய 
நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (32 ம் இலக்கம் 1996) சட்டத்தில் 
தசர்க்கப்பட்டது. பின்வரும் பார்டவ, தநாக்கம், குறிக்தகாள் / தநாக்கங்களுடன் இந்த 
நிறுவனமானது கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சின் கீழ் ஒரு 
சட்ட அடமப்பாக தசயல்படுகின்றது. 
 

எமது தநாக்கு 
• நீரியல் வள அபிவிருத்தி அறிவியல் ஆராய்ச்சி, அவற்றின் பாதுகாப்பு, மற்றும் 

அபிவிருத்தி தபான்றவற்றுக்கான பிரதம நிறுவனமாக இருக்க தவண்டும். 
 

எமது பார்மவ 
• அறிவியல் மற்றும் ததாழில் நுட்ப அறிவு மற்றும் வள அடிப்படடகடள பயன்படுத்தி 

நீரியல் வள துடறயில் ததசிய அபிவிருத்தி சம்பந்தமான பிரச்சிடனகளுக்கு புதுடமயான 
தீர்வுகடள வழங்கல் 
 

முக்கிய தநாக்கங்கள் மற்றும் அமமப்பின் சசயல்பாடுகளாவன, 
• ததசிய அபிவிருத்தி திட்டங்கடள தசயல்படுத்த அறிவியல் மற்றும் ததாழில் நுட்ப 

நிபுணத்துவங்கடள பயன்படுத்தலும், மற்றும் அவற்றின் உறுதிப்பாடும். 
• நீர்உயிரினம், நீர்வாழற்ற உயிரினங்களின் அடடயாளப்படுத்தலும், மதிப்படீு தசய்தலும், 

நிர்வாகம் தசய்தலும் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்ளல். 
• நீரியல் வள அபிவிருத்தி ததாடர்பான விவகாரங்களிலும், அவற்றின் சுரண்டல் 

பிரச்சிடனகள் சம்பந்தமாகவும், முகாடமத்துவம் தபான்றவற்றுக்கான ஆதலாசடன 
தசடவகடள வழங்குதல். 

• நீரியல் வளம் மற்றும் ததாடர்புடடய பாடங்களில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி தகவல்கடள 
தவளியிடுவதும், ததாகுத்தல், பரப்புதல்கடள தமற்தகாள்ளல். 

• கடற்தறாழில் நீரியல் வள துடறகள் ததாடர்பான பயிற்சிகடள வழங்குதல். 
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ஆளும்சமப 
ஆளும் சடபயில் திருத்தப்பட்ட 32 ம் இலக்க 1996 ம் ஆண்டு சட்டத்திற்கடமய 54 ம் இலக்க 
1981 ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம மறுசீரடமப்பு சட்டம் 
மூலம் (08) அலுவலக உறுப்பினர்கள் மற்றும் எட்டு (08) தசயற்குழு உறுப்பினர்கடள 
தகாண்டது. 
பின்வரும் உறுப்பினர்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு காலத்தில் ஆளும் சடப உறுப்பினர்களாக 
பணியாற்றினார் மற்றும் 11 சடபக் கூட்டங்கள் நடடதபற்றன 
 

நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

1. டாக்டர். அனில் பிதரமரத்ன   - தடலவர் 

2. திரு. ஈ. ஏ. டி. பி காமினி தபதரரா   -  சடப உறுப்பினர் 

3. திரு. தநாயல் பள்ளியகுரு ஏ.ஏ.எல்   - சடப உறுப்பினர் 

4. திரு. ரி.எம்.நிஹால்     - சடப உறுப்பினர்  

5. தபராசிரியர். டபல்யூ.எம்.ரி.எம் வன்னியநாயக- சடப உறுப்பினர்  

6. திரு. சன்துன் மாலிந்த ததனுவர   - சடப உறுப்பினர்  

சசயற்குழு உறுப்பினர்கள் 

1. திரு. ஆர் சமரசிங்ஹ    – சடப உறுப்பினர் 
2. திருமதி. ரி பி பஹ்மியா   – சடப உறுப்பினர் 
3. ரியர் அட்மிரல் எஸ் ஜயதகாடி   – சடப உறுப்பினர் 
4. திரு. பி.எம் யு உதயகாந்த    - சடப உறுப்பினர் 

5. திரு. எம் சி எல் தபர்ணான்தடா  – சடப உறுப்பினர் 
6. திரு. ஏ. அப்துல் மஜதீ்    – சடப உறுப்பினர் 
7. திரு. பி சி டபல்யூ இந்தமல்தகாட  – சடப உறுப்பினர் 
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நிறுவன கட்டமைப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

நிறுவனம் 

டாக்டர். அனில் பிதரமரத்ன முறையே தறைவராகவும், மற்றும் திரு. பி சி டபல்யூ 
இந்தமல்தகாட பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் இந்த கணக்காண்டில் முறையே செேல் பட்டனர். 
கட்டாே செேல்பாடுகறை கருத்தில் சகாண்டு ஒன்பது ஆராய்ச்ெி மற்றும் சதாழில் நுட்ப / 
யெறவகள் பிரிவுகள் காணப்பட்டன,  அறவோவன, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், மீன் பிடி 
சதாழில் நுட்ப, ெமுத்திரவிேல் அலுவைகம், உள்நாட்டு நீர்வைங்கள் மற்றும் நீர்உேிரின 
வைர்ப்பு, கண்கானிப்பு மற்றும் மதிப்படீு, கடல்ொர் உேிரிேல், யதெிே கடைிேல் மற்றும் 
கடல்ொர் விஞ்ஞான நிறுவனம், ெமூக, சபாருைாதார மற்றும் ெந்றத ஆராய்ச்ெி, அறுவறட 

பி.ஆ.நிபனாபிட்டிே(களு
த்துறை) 

ஆளும் சமை 

தறைவர்
 

பணிப்பாைர் நாேகம் 

பிரதி பணிப்பாைர் நாேகம்(ஆராய்ச்ெி அைிவிருத்தி) 

நிருவாக பிரிவு 

 

நிதிப் பிரிவு 

யெறவ மற்றும் 
நடவடிக்றக 

 

உள்நாட்டு நீர்வை மற்றும் 
நீர்உேிரின வைர்ப்புப் பிரிவு 

உள்ைக 
கணக்காய்வு

பிரிவு ெமூக சபாருைாதார 
மற்றும் ெந்றதப்படுத்தல் 
பிரிவு

அறுவறட பின்ொர் 
சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

ெமுத்திரவிேல் 

கடைிேல் மற்றும் 
கடல்ொர் அைிவிேல் 
பிரிவு 
சுற்றுச்சூழல்ஆய்வுகள் 
பிரிவு 

மீன்பிடி சதாழில்நுட்பப் 
பிரிவு 

பி.ஆ.நி. கல்பிட்டி 

பி.ஆ.நி கயடால்கறை 
(நீர்சகாழும்பு) 

பி.ஆ.நிசரக்கறவ 
(தங்காறை) 

ெட்ட அதிகாரி 
செேைாைர், 
ஆளும்ெறப 

யதெிே நீரிேக்கவிேல் 
அலுவைகம் 

கண்கானிப்பு மற்றும் 
மதிப்பீடு 

கடல்ொர்அவதானிப்புநி
றைேம்(யபருவறை) 

பி.ஆ.நிகப்பரசதாட்ட 
(சவைிகறம) 
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பின்ொர் சதாழில் நுட்ப நிறுவனம். ஆதரவுக்கான பிரிவுகள், நிர்வாகம், யெறவகள் மற்றும் 
நடவடிக்றககள்,  நிதிப் பிரிவுகள்யபான்ைன இருந்தன. 
 
பின்வரும் அதிகாரிகள் 2016 ஆம் ஆண்டின் யபாது பிரிவுகைின் தறைவர்கைாவர். 

ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 
திரு. எஸ் ஏ எம் அஸ்மி சுற்றுச் சூழல் ஆய்வுகள் 
திரு என் பி பி புண்ணிேயதவ மீன்பிடி சதாழில்நுட்பப் பிரிவு 
திரு. ஏ என் டி சபயரரா கடைிேல் அலுவைகம் 
டாக்டர் வி பஹைவதாராச்ெி உள்நாட்டு நீர் வைங்கள்மற்றும் நீர் 

உேிரின வைர்ப்பு 
டாக்டர் ஆர் ஆர் பி மல்சதனிே  
01.01.2016 - 25.04.2016 
டாக்டர். எஸ். எஸ். தக ஹப்புதந்திரி 
26.04.2016 – 31.12.2016 

கடல் உேிரிேல் வைங்கள் பிரிவு 

திரு எஸ் யு பி ஜினதாெ (தவடல பார்க்கும்) 
01.01.2016 – 31.011.2016 
தக. அருளானத்தன் 
31.011.2016 – 31.12.2016 

ததசிய ெமுத்திரவிேல் நிறுவனம் 
மற்றும் சமுத்திரவியல் விஞ்ஞானம் 

டாக்டர். ஜி ஐ கயனகமாராச்ெி அறுவறட பின்ொர் சதாழில்நுட்ப 
நிறுவனம் 

திரு யக எச் எம் எல் அமரைால் ெமூக சபாருைிேல் மற்றும் 
ெந்றதப்படுத்தல் ஆராய்ச்ெி 

திரு ஏ பி ஏ யக குணரத்ன கண்கானிப்புமற்றும்மதிப்படீு 
 

ஆதரவு யெறவகள் பிரிவுகள் 

 

திரு ஆ ர் ஏ எல் ரி ரூபெிங்க  
01/01/2016 – 30/04/2016) 

நிர்வாக பிரிவு 

திரு எம் டி யெனாரட்ன  (தவடல பார்க்கும்)  
(06/01/2016 – 31/12/2016)  

நிதிப் பிரிவு 

திரு ஏ யஜ ஜி எஸ் தஹநாேக்க  

( 01.01.2016 - 2016.03.31) 

திரு. பி.எஸ். ரணவரீ (தவடல பார்க்கும்) 
(2016.04.06 -  2016.10.02)                                 
திரு. எஸ். தக.. எஸ் லியனாராச்சி 
2016.10.03 – 31.12.2016) 

யெறவகள் மற்றும் நடவடிக்கள் 

திரு. தக. ஜி. எல் இரங்கனி (தவடல பார்க்கும்) 
06.01.2016 – 31.12.2016) 

உள்ைக கணக்காய்வாைர் 
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02. ஆராய்ச்சி சிறப்பம்சங்கள் - 2016 

டாக்டர். எம். பீ. கித்சிரி, பிரேி பணிப்பாளர் நாயகம் – ஆராய்ச்சி மற்றும் 
அபிவிருத்ேி 

மீன்வளர்ப்பு மற்றும் உள்நாட்டு மீன்வளத்துமற 
 

மூன்று தபாருளாதார ரீதியாக, ஊட்டச்சத்து நிடறந்த ஊட்டச்சத்து தகாண்ட தீன்களின் சூத்திரம் 

37 % புரத அளவுடன், கிதலா ஒன்றுக்கு ரூ. 140.00 ததாடக்கம் ரூ. 150.00 வடர மிதடவ வடலக் 
கூண்டுகள் மற்றும் குளக் கூண்டுகள் தபான்றவற்றில் உள்ள கடல் தகாடுவா விரலிகடள 

வளர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டன. இரண்டு முக்கியமான மீன் வடககடள தபாருளாதார 

ரீதியாக முக்கியமாக வளர்ப்பதற்கான நுட்பம்/கள், வளர்ப்பதற்கு அத்தியாவசிய அடிப்படட 

தரவுகள் தபான்றன தசகரிக்கப்பட்டன அதாவது Puntius denisonii மற்றும், Balantiocheilos 

melanopterus. குதிடர மீன் ததாழில்நுட்பம் மீன் ததாட்டிகளில் Hippocampus kuda 
உயிர்வாழ்வடதக் கண்டுபிடிக்க உருவாக்கப்பட்டன. உச்சமுடன பிரததசத்தில் கடலட்டட மீன் 

(கடல் அட்டட) பங்கு அதிகரிப்புக்கு நிடலயான அளவிலான இயற்டகப் பற்றாக்குடறயிலிருந்து 

குடறந்துவிட்ட இடங்களில் தசய்யப்பட்டன. காவாட்டி விவசாயத்திற்கும் இயற்டகயான 

ஆற்றலுக்கும் தபாருத்தமான இடங்கடளக் குறிக்க ஒரு வடரபடம் தயார் தசய்யப்பட்டது. 

கடலட்டட உற்பத்தி தசய்யப்படும் குஞ்சு தபாரிப்பகம்கள் ஒரு சமூக அடிப்படடயிலான கூட்டு 
வளர்ப்பாக ததாடர்கிறது. சுமார் 10422 காவாட்டிகள் உள்ளூர் மீனவர் சங்கத்தினால் நாராவின் 
சுத்தீகரிக்கும் இடத்தில் இருந்து விற்கப்பட்டன.  Kappaphycus alvarezii கடற்பாசி வளரும் திறன் 1000 

கிதலா ஆக இருப்பதுடன் 4 சுழற்சிகள் மூலம் 2 மீ x 0.75 மீ x 0.5 மீ தகாண்ட 10 கூண்டுகளில் தபற 
முடியும் என அறியப்பட்டன. தம மாதத்தில் இருந்து ஜூன் மாத கால இடடதவளியில் அதிக 
அளவிலான கரஜனீன்கடள உற்பத்தியாக்க முடியும். புதிதாக வாங்கிய மீன் உணவு 
உற்பத்தியாக்கும் தீன் நசுக்கி மூலத்திடன பயன்படுத்தி மீன் உணவு உற்பத்தி திட்டம் 

ததாடங்கப்பட்டது. இரண்டு வடகயான உணவுகடள உற்பத்தி தசய்து விற்படனயும் தசய்து 
வருகிறது. (நாற்று மீன் உணவும், வளரும் மீனுணவும்). பனாப்பிட்டி ஆர். ஆர். சி இப்தபாது சுய 

வருமானம் தபறும் தடலமுடற ஆகி வருகிறது. அத்துடன் ரூ. 531, 610.00 வருமானமாக தகாய் 

இனம் மற்றும் மீன் உணவு உற்பத்தியும் மூலம் சம்பாதிக்கவும் முடிந்தது. 

தமாலி கிராப்ஸ் (எமர்டாட் அனதலாகா), மூடள இறால் / ஆர்ட்டீயா (ஆர்ட்டீமியா), கடல் 
இருவால்விகள், கணவாய் மீன்- (தசபியா அஃபிஸினாலிஸ்) ஆகியடவ WSSV இன் பரிமாற்றும் 
காவிகளாக கல்பிட்டி மற்றும் அம்பானந்தாவில் இருந்து தபரும்பாலும் காவுகின்றன. மூன்று 

தரப்பட்ட புதராபயாடிக்குகள் நீர் தர முகாடமத்துவத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன, அடவ 

முடறயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு சாதகமான உப்புநிடல நிடலடமகளின் கீழ் மட்டுதம 

தசயல்பட்டன. அததசமயத்தில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட புதராபயாடிக் மிகவும் குடறந்த 
உப்புத்தன்டம நிடலடமகளில் கூட சிறப்பாக தசயல்பட்டதுடன் முடறயாகப் பயன்படுத்தவும் 
பட்டன.  நீர்தகாழும்பு   தூரிடக பூங்காக்களில் உள்ள மீன் கூட்டங்கடள சமூக அடிப்படடயில் 

நிர்வகிப்பதற்கான ஆய்வு, அதிகபட்ச தூரிடக பூங்கா விடளச்சலானது நிறுவப்பட்டதிலிருந்து 30 

நாட்களுக்குள் உகந்த காலம் எனவும் மற்றும் 2 கிதலா / கன மீற்றர் என்ற திறனான 

அடர்த்தியிடன தகாண்டது. ஒரு கண்டல் படன, தநபி நாற்று தமடட, தினசரி தசாதடன சாற்று 
விடளச்சலாக லீற்றர் ஒன்றுக்கு 0.1 முதல் 5 லிட்டர் வடர கிடடக்கும். வளர்ப்பு நிடலடமகள் 

மற்றும் மண் தரம் என்பன தீர்மானிக்கப்பட்டது 
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கடல்சார் உயிரியல் வளத் துமற 

தபரிய ஆழ்கடல் மீன்பிடி தரவுத் தளம் (PELAGOS) மற்றும் சிறிய ஆழ்கடல் தரவுத்தளங்கள் 

தமம்படுத்தப்பட்டது. தமலும், 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான தபரிய இறால்களின் மீன் உற்பத்தி, இந்திய 

தபருங்கடல் டுனா கமிஷன் (IOTC) க்கு உத்திதயாகபூர்வ சமர்ப்பிப்புக்கான கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீரியல் வளங்கள் அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. துன ீமீன்வளத்திடனச் சுற்றியுள்ள frigate tuna 

கியர்-கப்பல் பிடிப்பு திறடனப் பரிதசாதிப்பதற்காக தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வறிக்டக 

இலங்டகயில் frigate tuna விடன டகயாள்வதற்காக சிறிலங்காவில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் 

திறடமயான மீன்பிடி கியர் என தமாதிர வடலடய காட்டியது. பூ வடலயானது ஸ்கிப் ஜாக் டுனா 

(கட்சுவானஸ் பமீாடமஸ்) வடக பிடிப்பு விகிதங்கடள நிர்ணயிக்க மிகவும் முக்கிய காரணி 
எனக் கண்டறியப்பட்டது. தநரிடிக் டூனா neritic tuna (கவகாவா, ஃப்ரீதகட் டுனா மற்றும் புல்லட் 

டுனா) ஆய்வுகளில் அடவ குறிப்பிட்ட ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உணவளிப்பவர்களாகவும், அவற்றின் 

நீள எடட உறவுகள் மிகவும் ஒத்துடழப்பதாகவும் இருந்தது. டி. என். ஏ வரிடச முடறயால் 

மூன்று இனங்கள் உறுதி தசய்யப்பட்டன. கடல்வழி தமற்பரப்பு தவப்பநிடல (SST) மற்றும் 

பில்தபாஃப் CPUE இடடதயயான பலவனீமான உறவு நிடலடயக் காட்டிலும் கடல் தமற்பரப்பு 

குதளாதராஃபில் (SSC) மற்றும் பில் மீன் அலகு பிடி முயற்சியின் (CPUE) இடடதயயான வலுவான 

உறடவ ஒரு நீண்டநிடல ஆய்வின் முடிவில் காட்டியது. இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள இந்திய 

தபருங்கடலின் பதின் மூன்று ஆழ்கடல் சுறா இனங்கள் அடடயாளம் காணப்பட்ட ஆய்வு; 

அவற்றின் தசட்டட உருவப் பாத்திரங்கடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ததரிய வருவதாவது 

இனங்களின் உருவடமப்பானது தசட்டடகளின் அதாவது முதல் பின்புற தசட்டட, பக்கச் 

தசட்டட மற்றும் வால் தசட்டட ஆகியவற்றில் உள்ள எந்ததவாரு தசட்டட மூலமும் 

அடடயாளம் காணக்கூடியதாக இருந்தன. 

 

சிறிய ஆழ்கடல் பிடிப்பு மற்றும் முயற்சியின் தரவு பகுப்பாய்வு மூலமாக தமாத்த மீன் பிடியில் 

முக்கிய இனங்கள் ஒரு சரிவு தபாக்கு மற்றும் CPUE ததாடர் ஒரு குடறந்து தசல்லும் தபாக்கு 

ஒன்றிடன காட்டியது. தவலிகம குடா ஆய்வு திட்டத்தின் மூலம் 50 சதவதீத்திற்கும் அதிகமான 

அறுவடடயில் அன்தகாவி அறுவடட மீன்களில் இருந்து வருகின்றது, தமலும் இரண்டாவது 

தபரிய உற்பத்தியாக Thryssa sp. பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. நான்கு மீனவர் துடறமுகங்களில் 

ஆய்வு தசய்யப்படும் Batoid மீனவர் ஆய்வு, இரண்டு வருணங்கள் மற்றும் ஆறு குடும்பங்கள் 

தகாண்ட தமாத்தமாக 28 இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. ஒக்தடாபஸ் ஆய்வானது வளம் 

தபறுதலுக்கான சாத்தியமான இடங்கடள அடடயாளம் கண்டறிந்தது, பயன்படுத்தப்பட்ட கியர் 

ததாழில்நுட்பம் (தபாறிகடள) தவற்றிகரமாகவும், டி. என். ஏ. வரிடச முடறயால் Amphioctopus 

aegina மற்றும் Cistopus taiwanicus என இனங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன. ஹிக்கடுவ கடல் 

சரணாலயத்தில் உள்ள பவளப்பாடற ஆய்வு மூலம், பவளங்களின் பன்முகத்தன்டமயும், 

பன்டமயும், பவளமான பவளப்பாடறகளும் குடறந்து விட்டன என்படதக் காட்டுகிறது. தமற்கு 

கடற்கடரயில் உள்ள அடிவார மீன்பிடி முடறக்கு மாற்று நடடமுடறயாக நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வானது, தமாத்த மீன்பிடியில் 83% ஆனது Portunus sanguinolentus (மூன்று புள்ளி நீச்சல் 

நண்டு) தகாண்டிருப்படதக் காட்டியது, எனதவ தயாரிக்கப்பட்ட தபாறி மூன்று புள்ளி நீச்சல் 

நண்டுகடள பிடிப்பதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது என அறியப்பட்டன.  தபரீஸ் முள் சிங்க 

இறால் berried spiny lobster ற்கான இயல்பான பாதுகாப்பிற்காக நடத்தப்பட்ட ஆய்வானது Panulirus 

homarus இல் இருந்து மிகப்தபரிய பங்களிப்பு என்று காட்டியது, இது ததன் கடற்கடரயில் உள்ள 

கடதலார மீனவர்களின் பிடியில் தமாத்தத்தில் 86 % ஆகும்.  

 

 வருடாந்த நீள அதிர்தவண் பகிர்வின் மூலம் Panulirus homarus ஆனது மார்ச் மாதத்திலிருந்து 

ஜூடல வடரயான சிறிய அளவிலான சிங்க இறால்கடள தகாண்டதாக இருந்ததுடன் இந்த 

காலப்பகுதி முக்கிய ஆட்தசர்ப்பு பருவமாக கருதப்படுகிறது. நீல நீர்க்கான நண்டுக்காக 

மதிப்பிடப்பட்ட முட்டடயிடும் ஆற்றல் விகிதம் (SPR) 38% ஆகும். இது வடபகுதியில் உள்ள 

நண்டுப் பங்கு இன்னும் ஆதராக்கியமானதாக இருப்படதக் குறிக்கிறது, ஆனால் BSC இன் 
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நீண்டகால நிடலத்தன்டமக்கு சில பயனுள்ள தமலாண்டம நடவடிக்டககடள 

தசயல்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்டத இந்த ஆய்வு ததரிவிக்கிறது. நீல 

திமிங்கலங்களுக்கான MBRD இன் ஆய்வு, ததற்கு கடற்கடரயிலுள்ள நீல திமிங்கலங்களின் 

சராசரி அடர்த்தி 0.0221 சதுர கி. மீ ஆகும். இது கிழக்கு கடற்கடர (0.067 சதுர கி. மீ) விட சிறியதாகும், 

ஆனால் மிக உயரமான இறப்பு ததற்கில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 

மீன்பிடி சோழில்நுட்ப அபிவிருத்ேி பிரிவு 

மூன்று மிதக்கும் மிதடவகள் (buoys), மீன் ஒன்று தசர்க்கும் கருவி (FADs) தயாரிக்கப்பட்டது 

மற்றும் ஒன்று கல்முடன பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டது. மீனவர்களின் மூன்று நீர்மூழ்கிக் மீன் 
அதிகரிக்கும் கப்பல்கள் (FEDs) தயாரிக்கப்பட்டன. ஒரு FED ஆனது கல்முடனப் பகுதியில் உள்ள 
மிதப்புடன் ஒன்று தசர்க்கப்பட்டதுடன், மற்டறய இரண்டும் சின்னப்பாடுடவ பிரததசத்தில் 

மீனவர்களின் உதவியுடன் நிறுத்தி டவக்கப்பட்டுள்ளன. புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 

நட்புடடய "சுருக்கு" வடல தற்தபாதுள்ள தீங்கு விடளவிக்கும் "சுருக்கு வடல" வளத்டத 

குடறத்தடலயும், சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கடள குடறப்பதற்கான ஒரு மாற்றாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மீனவர்களுடனும், புதிய முடிவுகளான சுருக்கு வடலயின் உயரமும் 

அகலமும் குடறக்கப்படுவதால், தசயல்திறன் திறடன அதிகரிக்கின்றன என அறியப்பட்டன. 

புதிய வடலயின் கண் அளடவ அதிகரிப்பதன் காரணமாக, சிறு பிடிப்பு விகிதம் தமாத்த பிடியுடன் 

ஒப்படீ்டளவில் குடறக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தளம் மாவட்டத்திலுள்ள சின்னபாடுவ பிரததசத்தில் 

உயர் தபாருளாதார மதிப்டபக் தகாண்ட தபரீய துடுப்பு பவளப்பாடற ஸ்குயிட் Big fin reef Squids 
அறுவடட தசய்ய சுற்றுச் சூழல் நட்பு தகாண்ட கீழ் வடிவான மீன் பிடிப்பதற்கான தபாறி 
உருவாக்கப்பட்டன. கடற்கடர மரங்கள் (அதகசியா) கிடளகளிலிருந்தும் மணல் டப மற்றும் 

கிடளகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மீனவரால் பயன்படுத்தும் தபாறிகளுக்குப் பதிலாக பல 

மாதங்களுக்கு இந்த தபாறிகடளப் பயன்படுத்தலாம். புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தபாறி, மற்ற 

மீனவர்களின் சறுக்கு வடலகடளத் துடடப்பதிலிருந்தும் இந்த ஸ்குயிட் மீன்களின் 
முட்டடகள் இடுவதற்கும் உதவுகிறது. களப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் மீன்பிடி கியர்கள் 

மற்றும் டகவிடனப் பட்டியலின் ஒரு வடரவு நகல் தயாரிக்கப்பட்டது. 

 
அறுவமடக்குப் பின்னரான சோழில்நுட்பம் 

மீன்களின் அறுவடடக்கு பின்னரான தர இழப்புக்கள் (பி. எச். கிவ். எல்) மற்றும் பல நாள் 
வடகப்பட்ட படகுகள் (MDB கள்) பிடித்துள்ள மீன் வழங்கல்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

விடயங்களுக்கான சரி தசய்தல் நடவடிக்டககள் பற்றிய ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வில், 

ஸ்கிப் ஜாக் டுனா, இந்திய ஸ்தகட் மற்றும் மஞ்சள் துடுப்பு டுனா ஆகியவற்டற அறுவடடக்குப் 

பின்னால் நிகழும் இழப்புகள் சம்பந்தமானதாகும். MDB களில் தசமிக்கப்பட்ட ஸ்கிப் ஜாக் 

டுனாவின் உணர்திறன் மதிப்படீ்டு அடிப்படடயான PHQL முடறதய, <10, 10-19, >20 நாட்களுக்கு 

முடறதய 37, 43 மற்றும் 45% ஆகும். இந்தியாவின் ஸ்தகட்டின் அறுவடட தர இழப்புகள் 

(பி.எச்.கிவ்.எல்) முடறதய 22, 28 மற்றும் 35% MDB களாக இருந்தன. இது <10, 10-19, மற்றும் >20 

நாட்களுக்கு முடறயாக மீன்பிடிப்பு பயணத்தில் முடறதய தசலவழித்தன. MDB களில் இருந்து 

இறக்குமதியாகும் தபாது ஒவ்தவாரு மீன் (AAA, AA, A, B, மற்றும் "கழிக்கப்பட்ட-தரம்") முடறதய 18, 

18, 15, 10 மற்றும் 39% (நிடற / நிடற) முடறதய ஆகும். எம்.டி.ப.ீ  லிருந்து எடுக்கப்பட்ட துடறமுகம் 

மற்றும் பனிக்கட்டி மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் மீன் கழுவுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் நீர் 
தபான்றவற்றில் எஸ்தசரிச்கியா தகாலியினால் மாசுபட்டு காணப்பட்டன. 

 

நுண்ணுயிரியல் தரத்டத பரிதசாதிப்பதற்காக (தமாத்த தகாலி வடிவங்கள், எச்ச தகாலி 
வடிவங்கள், ஈ. தகாலி, எச்ச ஸ்ட்தரப்தடாதகாகி, விப்ரிதயா தகாலதர, விப்ரிதயா 

பராஹதீமாடலடிகஸ் மற்றும் சால்தமாதனல்லா எஸ். பி. பி), (total coliforms, faecal colifoms, E.coli, 

Faecal streptococci, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus and Salmonella spp), காவாட்டிகள், சிப்பிகள் 
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தகாக்கீஸ்கள், மற்றும் நீர் மாதிரிகள் அறுவடட பகுதிகளில் (கங்டகவாடி, கண்டக்குழி, 
ஆணவாசல, மற்றும் ஜனசவிபுர) ஆராயப்பட்டன. மிக சில நிகழ்வுகடள தவிர்த்து, களப்பு 
நீரானது இருவால்விகளின் இயற்டகயான வாழ்வுக்கு உகந்ததாக நுண்ணுயிரியல் தரம் 

உள்ளன. 

 Sardinella longiceps மற்றும் Ceylon Moss (Gracilaria  edulis) ஜாம் உடன் தசர்க்கப்படும் படன Palmyrah 

(Borassus flabellifer) ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட தபாத்தலில் அடடத்தல் தயாரிப்பு 

சாறு தபான்றன தயாரிக்கப்பட்டதுடன் பங்குதாரர்களுக்கு தபாருத்தமான ததாழில்நுட்பங்கள் 

உருவாக்கப்பட்டும் உள்ளன. அததமலதிகமாக, தமல்லிய கார்தபாடஹட்தரட் ஆதாரமாக 
தகாண்ட லக்டிக் அமில பாக்றரீியா உட்புகுத்தல் மற்றும் தவல்தலாசுகள் கூடுதலாக இயற்டக 

தநாதித்தல் தசயல்முடற மூலம் மீன்களின் கழிவுகடள தகாண்ட மீன் தநாதிப்பு (silage) 

உற்பத்தி தசய்யப்படுகிறது. 

 

மீன் மற்றும் கடற்தறாழில் தயாரிப்புகளின் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து அம்சங்கள், 

உலக சுகாதார அடமப்பு (WHO) இரசாயன பாதுகாப்புக்கான சர்வததச நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் (IPCS) 

அடிப்படடயிலான இரசம் (Hg) மற்றும் காட்மியம் (Cd) தபான்றவ சராசரி தற்காலிக 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வாராந்த உட்தகாள்ளல் மதிப்பு (PTWI) என்பனவும் கண்டறியப்பட்டன. 
சர்வததச இரசாயன பாதிகாப்பு திட்டம் (IPCS) எண்ணாக (Hg; 4 μg / கிதலா மற்றும் Cd 7 μg / கிதலா 

உடல் எடட). கம்பஹா மாவட்டத்தில் தமாத்த உணவு அறிக்டக (TDS) அணுகுமுடற சராசரியாக 

தனி நபர் புதிய மீன் நுகர்வு 301 கிராம் மற்றும் உலர்ந்த மீன் நுகர்வு 59.5 கிராம் என்று 

கண்டறியப்பட்டது. PTWI மதிப்பானது சராசரி உடல் அளவு நபர் ஒருவருக்கு (50 கிதலா) 

அடிப்படடயில் கணக்கிடப்பட்டது, இதனால் Hg - PTWI 200 μg / kg (4 x 50) மற்றும் Cd - PTWI 350 μg / kg 

(7x50) ஆகும். ஒரு நபர் புதிய மீன் (301 கிராம்) பயன்படுத்துடகயில், சுதவாட் மீன் (SWF)களில் 
இருந்து 75.40%, மஞ்சள் துடுப்பு டூனா (YFT) 40.49% எனவும் சாடிதனல்லா (SAF) 7.60% ஆகவும் 

புள்ளியிட்ட சாடிதனல்லா, அங்தகாவி மற்றும் இந்திய ஸ்தகட் களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் 
எதுவும் இல்டல. இந்த இனங்கள் மற்றும் சராசரியாக நுகர்வு அளவு SWF தவிர 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட மதிப்புக்கு தமல் இல்டல. உலர்ந்த சுறா மூலம் Hg-PTWI பங்களிப்பு 93.70%, 

தவள்டள மிதக்கும் மீன் 7.24% யான சராசரி உடலில் எடட ஆகும். இது புதிய SWF மற்றும் 

உலர்ந்த சுறா சராசரி நுகர்வு பாதிக்கும் என்று அர்த்தமானது. PTWI க்கான Cd இன் பங்களிப்பு 

ஒப்படீ்டளவில் மிகவும் குடறவாக உள்ளது. புதிய மீன்களில் கிடடத்த மிகச் சிறந்த பங்களிப்பு 

சாடிதனல்லாவில் 4.2%, உலர்ந்த அங்தகாவி மீன்கள் 1.3% ஆகும். PTWI க்கான பதிவு தசய்யப்பட்ட 

மீன்களில் Cd பங்களிப்பு 0.1% ஆகவும் மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட மீன்களில் Hg யின் 

தவளிப்படடயான பங்களிப்பு இல்டல. 

 

சுற்றுச்சூழல் கல்வி 
தபரும்பாலான ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் நீர் மாசுபாடு ததாடர்பானடவ. சில ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

நீர்த்ததக்கங்கள் (மாதுரு ஓயா), நதி அடித்தளங்கள், மடலகள் மற்றும் கடல் சூழல்களின் நிடல, 

தபான்றன சிலாபம், நீர்தகாழும்பு குளம், மத்து கங்டக, ராம்சார் ஈர நிலம் ஆகியடவ ஆண்டு 

முழுவதும் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இலங்டகயின் வட மத்திய மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள 

குடிநீர் கிணறுகளின் பரம்படரயலகு நச்சுத்தன்டம அவதானிப்பு மீதான ததாடர்ச்சியான 

ஆராய்ச்சி ததாடர்கிறது. மாதுரு ஓயா ஆராய்ச்சியிம் மூலம் அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் 

டமக்தராசிஸ்டி பூக்கள் ஆகியடவ நீர் மாசுபாட்டட ஏற்படுத்துவதாக காட்டுகின்றன. தததுரு 
ஓயா, லுணு ஓயா, ஆடல் வடிவங்கள் மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் 
மூலதம சிலாபம் களப்பின் நீர்த் தரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலர் பருவத்தின் தபாது அதி கூடிய pH 

மதிப்புகள் (> 8.5) மற்றும் குடறந்த DO நிடலகள் (<5 mg / l) கண்டறியப்பட்டன. அதிகமான நீர் 
நிடலகடள பாதிக்கக் கூடிய E.coli மாசு படுத்தப் பட்ட நீர்க் கடளகள் பல இடங்களில் 

கண்டறியப்பட்டன. 
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 பூச்சிக்தகால்லி நடத்டத (உயர் மகாதவலி நீர்ப் பிடிப்பு பகுதி) சம்பந்தமாக தநாக்கும் தபாது 70 

சதவிகிதத்திற்கும் தமலாக குதளாரிபிரிதயாஸ் மற்றும் டயஸிதனான் பூச்சிக்தகால்லிகள் 

மண்ணினுள் உறுஞ்சப்பட்டு காணப்பட்டதுடன் மற்றும் கரிம கார்பன் உள்ளடக்கம் 

அதிகரித்ததபாது, உறுஞ்சுதல் வதீமானது கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன. ஆய்வக நிடலடமகளின் 

கீழ், நீர்வாழ் முள்ளத்தண்டிலிகளின் (தடப்னியா மற்றும் தமாய்னா இனங்கள்) இரப்பு வதீமும், 

பூச்சிக்தகால்லி தசறிவு, மற்றும் பரிதசாதடனக்கு பின்னரான இடடதவளிக் காலம் 

ஆகியவற்றுக்கு இடடயில் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடுகள் இருந்தன. நீர்தகாழும்பு 

கடரதயாரத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் வடககளில் தடச இடழயங்களின் கனரக 

உதலாக அளவிற்கான உயிர்க்கூட்டடமப்பானது எமக்கு பல விடடயங்கடளக் கூறுகின்றன, 

வடக்கு பிராந்திய மீன் இடழயங்களில் உயர்ந்த தசறிவுகளில் Hg மற்றும் Pb ஆகியடவ 

கண்டறியப்பட்டன மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட மதிப்புகள் ஐதராப்பிய ஒன்றிய தர நிடலகளில் 

அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளடவவிட அதிகமாக இருந்தன. 

 

மத்து கங்டகக்கு எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்ட மாசுபாடு சகிப்புத்தன்டம சுட்டி 20 -30 ஆகும், இது 

மிதமான நீரின் தரத்டதக் குறிக்கிறது. தபாதுவாக தாவர பிளாந்தன்கள், நச்சுத் தாவர 
பிளாந்தன்கள் Ceratium furca மற்றம் Protoderidinum இனங்கள் ஆகியன மத்து கங்டக களப்பில் நீர் 

மாசுபாட்டின் உயிர் குறிகளாக பதிவு தசய்யப்பட்டன. வட மத்திய மாகாணத்தில் மரபணு-

நச்சுத்தன்டமயின் பரிதசாதடனயின் தசாதடன முடிவுகள் மூலம் CKDu பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் கிணறு ததாண்டிய நீரின் கடின தனமியானது முழுவதுதம 

நிடலயான வரம்டபக் காட்டிலும் அதிகமாக இருப்பதாக ததரியவந்துள்ளது. CKDu பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்களின் கிணற்று நீரில் ஆசனிகக்தசறிவு (2.0 μg / L) ஆக கண்டறியப்பட்டதுடன் ஓததா 
தபாஸ்தபற்று தசறிவு (0.321 மி.கி / லீ) ஆகியவற்றால் காணப்பட்டது. இந்த நீர் மாதிரிகளின் 
தன்டமயானது மற்ற அடனத்து நீர் மாதிரிகளின் தரத்டத விட அதிகமாக இருந்தன. சி. தக. டி 

தநாயால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட கிணறுகளில் தண்ணரீ் ததாடர்பான 

சாத்தியமான நச்சுத்தன்டம இருப்படத இது சுட்டிக் காட்டியது. 

 

பத்து அவசர நிகழ்வுகள் விசாரடணக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. தஹாரண ஏற்றுமதிச் தசயலாக்க 

மண்டலத்தில் (HEPZ), தநடுமலா கால்வாய், கந்தவல வாவி, இரத்மலாடன, கந்தளாயின் 
கந்தததவவ, மகதபா தவவ, ருக்மலகாம ஆகியவற்றில் மீன் அவசர சம்பவங்கள் இடம்தபற்றன. 

நீர் மாசுபாடு காரணமாக ஏற்பட்ட ஏராளமான மீன்வள சுகாதார நிடலடமகள் காரணமாக மீன் 

மீன் தகால்லல் சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்று அது தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஒரு மணல் 

பிரித்ததடுத்தல் பிரச்சடன குறித்து தமாரட்டு தமாதர மீனவர் துடறமுகத்தில் மற்தறாரு அவசர 

சம்பவம் விசாரடண தசய்யப்பட்டது. 

 

சமுத்ேிரவியல் பிரிவு 

சாத்தியமான மீன்பிடி மண்டலத்தின் முன்னறிவிப்பு தசய்தலுக்காக ததன் இந்திய தபருங்கடல் 

மற்றும் அதரபிய கடல் மற்றும் வி. எம். எஸ் தரவுகடளக் தகாண்டு மீன்பிடித் தர முன்கணிப்டப 

தமம்படுத்தி நீட்டிக்கப்பட்டன. சாத்தியமான மீன்பிடி மண்டல முன்னறிவிப்பு வழங்கல் 

அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி துடறமுகங்களுக்கும் விரிவாக்கப்பட்டன.  
 

ததாடலப் பிரதிகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் வாதனாலி ததாடர்பு மூலம் மீனவர்களிடம் இந்த 

அறிவிப்பு தவளியிடப்படுகிறது. இலங்டகயின் ததன் கடரதயாரப் பகுதிகள் மீனவ 

பிரததசங்கடள அடடயாளம் காண ஆர். வி சமுத்திரிக்கா, கடல்சார் மூலம் பரிதசாதடனகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. ததன்னிலங்டக கடல் நீரில் 50 மீ, 40 மீ மற்றும் 40 மீ என முடறயான 

ததர்தமாடகன், ஹாதலாதகாடலன் மற்றும் பிக்தநாகுடலன் ஆழத்டத நிறுவியது. 160 மீ ஆழம் 

வடர உயிர் மினிதனன்தஸன்ஸ் பிளாங்தன்கள் பரந்து காணப்படுகின்றன எனவும், அதிகபட்ச 

அடர்த்தி 40 முதல் 60 மீ ஆழம் வடரயில் காணப்படுகிறது. தகாழும்பிலிருந்து நீர்தகாழும்பு 
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வடரயான கடதலாரப் பகுதிக்கு வட பகுதியில் வண்டல் பரிமாற்றம் காணப்பட்டதுடன், 78,488 

முதல் 213,635 மீ3 / வருடம் வடர மாறுபட்டதாக காணப்படுகின்றன. தபருவடளயுடன் – மதகானா 
வடரயான கடற்கடர மணல் பகுதிகளில் கனரக கனிப்தபாருட்களான; இல்மடனட், ஸிர்கான், 

தமாதனாடசட் மற்றும் கார்தனட் 3.12 சதவதீம் வடர காணப்படுகின்றன. 
 
நீரியக்கவியல் 

ததசிய சார்ட்டிங் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் தகாழும்பில் இருந்து தவலிகம கடதலாரப் 

பகுதிகளுக்கான ஆய்வுகள் இது தகாழும்பு மற்றும் காலி துடறமுகங்களுக்கு 1: 50,000 அளவில் 

தகாண்டுள்ளது. 2016 இல் திட்டமிடப்பட்ட தமாத்த பாதுகாப்பு 2300 சதுர கி.மீ. 2016 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் தகாண்டிருந்தன. புதிய கணக்தகடுப்புகள் 70% பகுதிடய உள்ளடக்கியது. சர்வததச 

நீரியக்கவியல் அடமப்பு (IHO) இன் தரநிடலகடள பராமரிக்க உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அதத 

தநரத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் நிடறவு தசய்யப்பட்ட ஒலுவில் துடறமுகத் தரவரிடசயில் 

அணுகுமுடறக்கு ததடவயான துடறமுக நிர்வாகம் பாதுகாப்பான அணுகுமுடறக்கும் 

அத்தியாவசிய ததடவயிடன நிடறதவற்றுவதற்கு ததடவயான வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது. 

 

துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் தாக்கத்டத உறுதிப்படுத்தும் கண்காணிப்பு ஆய்வுகள், கடல் 

ததால்லியல் ஆய்வுகள் மற்றும் புதிய வழிச் தசலுத்தலுக்கான வழிவடக ஆய்வுகள் 

அடடயாளம் காண்பதற்கான மாலுமி விளக்கப்படங்கள் மற்றும் சுயவிவர ஆய்வுகள் உட்பட 
இலங்டகயில் பல்தவறு அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளில் தபாதுத்துடற ஈடுபாட்டிற்கு 

ஆதரவளிப்பதற்கான ஆதலாசடனயாகவும் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. இலங்கடகயின் வடக்கு 

பகுதியில் கடல்வள துடற வளர்ச்சிடய ஆதரிப்பதற்காக, 2016 ம் ஆண்டு காங்தகசந்துடற 
துடறமுக கணக்தகடுப்பு அணுகுமுடறகள் நடத்தப்பட்டன. விளக்க அட்டவடணயின் 

அடிப்படட தவளிக்கட்டடமப்புகள் நிடறவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் மீதமுள்ள ஆய்வுகளாக 
விளக்கப்படங்கடள ஒப்பிட்டுப் பார்க்க 2017 இல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. 
 

கடதலார மண்டல முகாடமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம், கடல் 

அறிவியல் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கிய ஒவ்தவாரு மனித நடவடிக்டககளுக்கும் 

விளக்கங்களுக்கான நீரியக்கவியல் படங்கள் இதனுள் உள்ளடங்காடமயினால் தசயற்டக 
தகாள் முடறயிலான விளக்கப்பட முடறகதள இதற்கு உகந்தது என கூறலாம். இலங்டகயில் 

NHO இல் முதல் தடடவயாக பல்வடக நிறமாடலயானது தசயற்டகக்தகாள் படங்களிலிருந்து 

மாலுமி விளக்கப்பட அளவடீ்டு தரடவப் தபறுவதற்கு ததடவயான முடறடய 

உருவாக்கியுள்ளது. கங்தகசந்துடறயில் உள்ள 286 சதுர கி.மீ. பரப்டப இது உள்ளடக்குகின்றது. 
தபறப்பட்ட மாலுமி விளக்கப்பட அளவடீ்டு ஆய்வின் தரவு வரிடச 1-5, ± 2.5 மீ துல்லியத்தில் 

உள்ளன. இந்த ததாழில்நுட்பத்டத 25 மீ வடர ஆழம் தபற டகயாள முடியும். நீர் ததளிவின்டம, 

கலங்கல் தன்டம, தமகங்கள், சூரிய ஒளிடயப் தபான்ற பல காரணிகள் தபறப்பட்ட மாலுமி 
விளக்கப்பட அளவடீ்டு ஆற்றலின் துல்லியத்டத பாதிக்கின்றன. 

 

சமூக-சபாருளாோர மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் 

தகாக்கிளாய் குளம் உயிரியல் சமூக மற்றும் தபாருளாதார துடறகளில் பன்முகத்தன்டம 

உடடய தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் ஆகும். இந்த களப்பில் இயக்கப்படும் முக்கிய கியர் 

வடககளான டபக் வடல, காஸ்ட் வடல, பூ வடல, டிராம்மல் வடல, நண்டு வடல மற்றும் 

ஸ்கூப் வடல ஆகியடவயாகும். டபக் மற்றும் நண்டு வடலகள் தவிர மற்ற அடனத்து கியர் 
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வடககளும் ஆண்டு பூராகவும் இயக்கப்படுகின்றன. இறால்களுக்கு இலக்காக இருக்கும் டபக் 

வடலகள் தபாதுவானடவயாக இருப்பினும் மீன் மற்றும் நண்டுகள் பிடிக்கப்படுவதால் இது 
பக்க விடளவாக வருகின்றன. இந்த பயணத்தின் மீன் பிடியாக சராசரியாக சுமார் 7 கிதலா 

ஆகும். எனினும், OFRP, MTRB, NTRB. மற்றும் டகவிடனப் பிரிவுக்குரிய மீன்பிடியானது முடறயாக 

8.4, 4.9 மற்றும் 2.4 கிதலா / படகு என்ற முடறயாக இருந்தது. தமாத்த வருவாடயப் 

தபாறுத்தவடரயில், NTRB மிக உயர்ந்தடவயாகவும், குடறந்தபட்சமாக டகவிடனத்திறன் அற்ற 

வடகயிலும் இருந்தது. அதிகமான மாறும் தசலவுகள் காரணமாக, அடனத்து படகுகள் அதிக 
பட்சமாக பிடிக்கப்பட்ட தபாதிலும், OFRP படகுகளின் தமாத்த வருமானம் குடறந்துள்ளது. ROI 

மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் தபாருளாதார நம்பகத்தன்டமடய சித்தரிக்கிறது. அடனத்து மீன்பிடி 

பிரிவுகளும் தபாருளாதார ரீதியாக நம்பகத்தன்டமடய காட்டுகின்றன, இதனுள் NTRB மிகவும் 

இலாபகரமான படகு பிரிவாகும். ஆண்டு ஒன்றிற்கு 209 கிதலா / தஹக்டயர் என்ற அளவிற்கான 

மதிப்படீு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இது விடல மதிப்பான மீன்கள் மற்றும் ஓட்டு மீன் வள கசிவு 

கிடடக்கும் என்படத இது குறிக்கின்றது. தகாக்கிளாயின் மீன் வர்த்தகமானது முழு 

விற்படனயாளர்களின் தமலாதிக்கம் நிடறந்ததாக உள்ளன, மீன்பிடித்துடறயும் அவர்களுடன் 

பிடணக்கப்பட்ட உறவும் காரணமாக அவர்களது பிடியுதம ஆகும். 

இலங்டகயின் கடல் மீன் உற்பத்தியில் உற்பத்திக்கான தசலவுகடள ஆய்வு தசய்தடம, IMUL (பல 
நாள் படகு), OFRP (தவளித்தட்டு படகு இயந்திரம்தகாண்ட நார்வடிவ பிளாஸ்டிக் படகு) மற்றும் 

NTRB (அல்லாத இயந்திர மயமாக்கப்பட்ட பாரம்பரிய படகு) ஆகியவற்றுக்கான சராசரி தசலவு ரூ. 

1,021,159, ரூ. 8,320 மற்றும் ரூ. 1,598 ஆகியடவ முடறதய காணப்பட்டன. அந்தந்த படகுப் 

பயணத்தின் தமாத்த இலாபம் ரூ. 308,059, ரூ. 2,880 மற்றும் ரூ. 748 வரிடசயில் காணப்பட்டன. 

தசயல்பாட்டு தசலவின விகிதத்திற்கான மிக அதிக லாபம் NTRB (0.88), அதன் பிறகு OFRP படகுப் 

பிரிவு (0.53) உடன் காணப்பட்டதுடன் குடறந்தபட்ச விகிதம் தகாண்டதாக உயர் தசயல்திறன் 

தசலவு காரணமாக IMUL டகவிடன படகுக்கு தசாந்தமானதாக காணப்பட்டன. 
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3. நிேிச் சிறப்புக்கள்  
நிதிச் சிறப்புக்கள் சம்பந்தமாக ஒரு பார்டவ 
திட்டமிடப்பட்ட வரவு தசலவு திட்டம் ரூபா (மில்லியன்) 

விபரம் 2013 2014 2015 2016 
2017 நிர்ணயம் 

தசயல்பாட்டு தசலவு (Recurrent) 166.894 194.260 200.000 290.731 
303.000 

மூலதன தசலவு 
118.272 100.000 141.000 185.000 

230.000 

சுய திரட்டிய வருமானங்கள் 
30.000 16.000 16.000 16.000 

16.000 

தமாத்தம் 
315.166  310.260  357.000  491.731 

549.000 

சுயமாக திரட்டிய வருமானமானது முக்கிய திட்டங்களின் அறிமுகத்தினாலும், மற்றும் 
நிபுணத்துவ தசடவயினாலும் 2013 ம் ஆண்டில் அதிகரித்து காணப்பட்டது. எனினும் 2014, 2015, 
2016 மற்றும் 2017 தபான்ற வருடங்களில் இது மாறாமல் காணப்படுவதற்கு காரணமாக 
முக்கிய புது திட்டங்களின் அறிமுகமின்டம ஒரு காரணம் என நாம் கூறலாம். மறுபுறம் 
தசயல்பாட்டு தசலவானது அதிகரித்து காணப்படுவதற்கான காரணமாக புது SOR மற்றும் 2016 
ஆம் ஆண்டுக்கான சம்பள மாற்றமும் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூலேன சசலவு       
ரூ. (மில்லியன்)        

விபரம் 2011 2012 2013 2014 

2015 
(வரவு 
சசலவு) 

2016 
  

2017 
நிர்ணய 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 
தசலவு 45.666 54.053 

  
95.000   67.000  

 
100.000 160.000 140.000 

கட்டிட புணரடமப்பு, வாகனம் 
மற்றும் தபாருட்கள் 26.762 330.060 

  
10.000  

   
15.000  

 
21.000 66.000 50.000 

உபகரணங்கள் வழங்கல் 30.842 15.161  13.000  18.000  20.000 135.000 40.000 
தமாத்தம் 103.27 399.274 118.000  100.000  141.000 361.000 230.000 
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 ச  ை ட்   ச  ,    தன  ச  ,  சுய ேிரட்டிய வருமானங்கள் 

நிர்ணய 
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குறிப்பிடத்தக்க கட்டிட புணரடமப்பு மற்றும் வாகன, தபாருட்கள் தபான்றவற்றின் 
அதிகரிப்பனது திறந்த சந்டதயில் விடல அதிகரிப்பு ஏற்பட்டடமயினாலாகும். 

நமடமுமறச் சசலவுகள் 

ரூ.(மில்லியன்) 
     

  

விபரம் 

2011 2012 2013 2014 2015 

(வரவு 

சசலவு) 

2016 

நிர்ணய 
2017  

தனிப்பட்ட தகாடுப்பனவுகள் 127.402 142.392   142.376  168.164 176.100 231.524 252.281 

பிரயானம், படிகள் 0.823 1.364       1.602  1.250 1.000 2.300 7.500 

வழங்களும், நுகர்வும் 1.833 2.629       4.353  2.074 2.050 8.525 4.450 

பராமரிப்பு தசலவுகள் 14.272 23.38     14.064  11.879 9.850 24.850 18.220 

ஒப்பந்த தசடவகள் 26.909 28.464     22.443  27.433 21.100 32.250 30.550 

பிறஇயக்கதசலவுகள் 3.229 8.017     13.950  10.814 5.900 22.450 12.000 

தமாத்தம் 174.468 206.246   198.788  221.613 218.000 321,899 325.001 
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4. மனிே வள ேகவல்கள் 
புதிய ஆட்தசர்ப்புக்கள் 
 

இல 
சபயர் பேவி நிரந்ேர/

ஒப்பந்ே 
நியமன 
ேிகேி 

01 திருமதி டிலூகா சுமனரத்ன சட்ட உத்திதயாகத்தர் ஒப்படட 2016.02.01 

02 திரு. வி.ஜி ஜனக குமார சாரதி நிரந்தர 2016.09.05 

 03 திரு. எச். டி தஹமந்த ஆரியரத்ன சாரதி நிரந்தர 2016.09.05 

04 திரு. எஸ். தக. எஸ் லியனாராச்சி பணிப்பாளர் (தசடவ / 

தசயற்) 

நிரந்தர 2016.10.03 

05 திரு. பி. ஏ. டி சுனில் Coxswain ஒப்பந்த 2016.10.10 

06 திரு. என். ஐ. அமரசிங்க சாரதி நிரந்தர 2016.10.31 

07 திரு. தக. ஆர். டபல்யூ. டபல்யூ ஏ 
பி வரீதகான் 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

08 திரு. ஜி. ஏ. ஏச். கலஹிடிகம விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

09 திரு. எம். டி. யு பண்டார விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

10 திருமதி. எச். பி. ஜி. யு. எம் 
விமலசிரி 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

11 திரு. எஸ் திருசந்திரன் விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

12 திருமதி. டபல்யூ. பி. டபல்யூ. எம். 
ஆர். டவ. சி அலுவிஹார 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

13 திருமதி .எச். பி. டி.ஏ லக்மாலி விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

14 திருமதி. எஸ். எச். எஸ். எம் 
சிரிவர்தன 

அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

15 திருமதி . டி. பி தஹமசந்திர விஞ்ஞானி  நிரந்தர 2016.12.15 

16 திரு. டபல்யூ. எச். யு. பிரசாத் அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

17 திரு. ஆர். ஏ. என் சாமர அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

18 திருமதி . ஏ. எஸ் விதஜசிங்க அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

19 திருமதி. டி. ஜி. ஐ. எஸ் ரூபமாலா அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

20 திருமதி. ஆர். எம். எஸ் தர்மசிரி விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

21 திருமதி. ஆர். எச். எஸ் அல்விஸ் விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

22 திருமதி . ரி. சி. பாலவர்தன விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

23 திருமதி . டபல்யூ. தக. 
சுவததஹன்னடி 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

24 திருமதி . எம். என். டி. எப். 
அதபதகான் 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.15 

25 திருமதி. யு. தக. ஐ. தமயந்தி அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.15 

26 திருமதி .எம். பி. ஐ. அநுராத அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 

நிரந்தர 2016.12.19 

27 திருமதி. எம். ரி. என் திலகரத்ன விஞ்ஞானி நிரந்தர 2016.12.20 
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பேவி விலகல்கள் 

இல சபயர் பேவி 
விலகிய 
ேிகேி குறிப்பு 

01 பி. சி. ஜி கலபதி ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.01.04 பதவி விலகல் 
02 என். எம். தக. எஸ் ரஞ்சித் பணிப்பாளர் (நிதி) 2016.01.05 பதவி விலகல் 
03 டபல்யூ. தக. ஈ சஞ்ஞீவ அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.01.18 பதவியிலிருந்து 

காலியாதல் 
04 ஜ.ீ பிதரமலதா முகாடமத்துவ உதவியாளர் 2016.01.19 ஓய்வு 
05 டி. தசனவரீத்ன ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.01.23 பதவி விலகல் 
06 ஆர். வி. நாரசிங்க ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.01.31 பதவி விலகல் 
07 ஜி. விதஜரத்ன சாரதி 2016.02.12 ஓய்வு 
08 ஆர். பி. தபதரரா கணக்காளார் 2016.02.23 இடட நிறுத்தம் 
09 எம். எஸ் தபர்ணான்தடா ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.03.27 ஓய்வு 
10 தக. ஏ. எஸ் மதுசங்க ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.03.28 பதவி விலகல் 
11 டபல்யூ. ப.ீ எஸ் களனி ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.03.28 பதவி விலகல் 
12 ஏ. ஐ. ஜி. எஸ் தஹநாயக பணிப்பாளர் (தச & நட) 2016.03.31 பதவி விலகல் 
13 ஆர். ஏ. எல். ரி ரூபசிங்க உதவி பணிப்பாளர் 

(பரிபாலனம்) 
2016.04.30 பதவி விலகல் 

14 டாக்டர். ஆர். ஆர். பி 
மல்ததனிய 

முதன்டம விஞ்ஞானி 
(கடல் சார் உயிரியல்) 

2016.04.25 ஓய்வு 

15 ஏ. ஆர். வனிகதசகர முகாடமத்துவ உதவியாளர் 2013.12.06 இடட நிறுத்தம் 
16 தராஷான் அதபவிக்ரம சாரதி 2016.05.09 பதவி விலகல் 
17 ஆர். ஜயவிக்ரம விஞ்ஞானி 2016.05.27 பதவியிலிருந்து 

காலியாதல் 
18 எச். டி சுனில் சாந்த உதவியாளர் 2016.06.05 பதவி விலகல் 
19 ஆர். ஏ. என் குமாரி அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.06.13 பதவி விலகல் 
20 ஆர். எச். எஸ். பி ரணசிங்க கணக்காளர் 2014.01.29 இடட நிறுத்தம் 
21 எஸ். ட்பல்யூ. எஸ் வரீசிங்க முதன்டம கணனி 

ஆய்வாளர் 
2016.07.10 ஓய்வு 

22 ஈ. ஏ. ஆர். டி. தசாய்ஷா முகாடமத்துவ உதவியாளர்  2016.07.31 பதவி விலகல் 
23 எம். எச். எஸ் ஆரியரத்ன முதன்டம விஞ்ஞானி 2016.08.03 ஓய்வு 

24 டபல்யூ. ஏ. சுமனதாச ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 2016.08.13 ஓய்வு 

25 பி. எல். டி. டி நிசன்சலா அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.08.08 பதவி விலகல் 
26 டி. ஏ. டி சம்பிக அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.08.09 பதவி விலகல் 
27 ஷாமலி மதுஷானி அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.08.09 பதவி விலகல் 
28 எச். ஆர். ரி. சுதரஷிகா அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.08.13 பதவி விலகல் 
29 ரி. எஸ் மடபதா சாரதி 2016.10.07 ஓய்வு 
30 எஸ். யூ அமரசிங்க அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 2016.10.06 பதவி விலகல் 
31 Kதக. டி. எஸ். சி. ரத்நாயக முகாடமத்துவ உதவியளர் 2016.10.27 ஓய்வு 
32 ஏ. பி. சி. ரி. சந்தருவான் உதவியாளர்  2016.10.21 பதவி விலகல் 
33 ஆர். எஸ். ஏ. தபர்ணான்தடா முதல்வர் 2016.10.15 ஒப்பந்த முடிவு  
34 டி. டி. ஜி. எல் தஹநாயக்க விஞ்ஞானி 2016.11.28 பதவி விலகல் 
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நிரப்பப்படாே சவற்றிடங்கள் 

சோ.இல. பேவி சம்பள 
அளவு 

அனுமேியுள்ள 
காலியிடங்கள் 

காலியி
டங்கள் 

1 பணிப்பாளர் (நிதி) HM1-3 1 1 
2 பணிப்பாளர் (பரிபாலன/மனிதவள) HM1-3 1 1 
3 மூத்த நிரியக்கவியல் அளடவயாளர் AR-2 2 2 
4 சமூகவியலாளர் AR-1 1 1 
5 தபாருளியலாளர் AR-1 1 1 
6 நீரியக்கவியல் அளடவயாளர் AR-1 8 1 
7 சிதரஷ்ட வடரஞர் MM 1-2 1 1 
8 சிதரஷ்ட கணனியடமப்பு ஆய்வாளர் / 

புதராகிராமர் 
MM 1-2 1 1 

9 தரவு ஆய்வாளர் MM 1-2 1 1 
10 உதவி பணிப்பாளர் (தசடவ மற்றும் 

தசயல்பாடு) 
MM 1-2 1 1 

11 உதவி பணிப்பாளர் (மனித வள) MM 1-2 1 1 
12 உதவி பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) MM 1-2 1 1 
13 உதவி பணிப்பாளர் (தகவல் ததாழில்நுட்பம்) MM 1-2 1 1 
14 மூத்த விரிவாக்கல் உத்திதயாகத்தர் MM 1-2 1 1 
15 உதவி பணிப்பாளர் (கப்பல் தசயல்பாடு 

மற்றும் பராமரிப்பு) 
MM 1-2 1 1 

16 ததாழில்நுட்ப உத்திதயாகத்தர் (இயந்திர) JM1-2 1 1 
17 வடரதல் தரவு பகுப்பளர் (கடல்சார்) JM1-2 1 1 
18 வடரதல் தரவு பகுப்பளர் (ஜி. ஐ. எஸ்) JM1-2 1 1 
19 சிஸ்ரம் பகுப்பாய்வாலர் / புதராகிராமர் JM1-2 1 1 
20 முதல்வர் JM1-2 1 1 
21 ததாழில்நுட்ப உத்திதயாகத்தர் (சிவில்) JM1-2 1 1 
22 நில அளடவயாளர் JM1-2 1 1 
23 வடரஞர் JM1-2 2 1 
24 நிலமட்ட உத்திதயாகத்தர் JM1-2 1 1 
25 சுழிதயாடும் உத்திதயாகத்தர் JM1-2 1 1 
26 தமாழிதபயர்ப்பாளர் MA 4 3 3 
27 அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) MA 3 20 3 
28 உதவி வடலப்பின்னல் இயக்குனர் MA 2-2 1 1 
29 தவளிக்கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர் MA 2-2 13 3 
30 ஆராய்ச்சி உதவியாளர் MA 2-2 70 28 
31 வடரஞர் படவடரஞர் MA 2-2 2 2 
32 தகாக்ஸ்டவன் MA 2-2 2 1 
33 தடலடம சுழிதயாடி (கடல்சார்) MA 2-2 1 1 
34 மல்டிமீடியா உதவியாளர் MA 2-2 1 1 
35 முகாடமத்துவ உதவியாளர் (தபாக்குவரத்து)  MA 2-2 1 1 
36 படவடரஞர் MA 2-2 2 1 
37 சுழிதயாடி MA 2-2 3 2 
38 சுழிதயாடி உதவியாளர் MA 2-2 1 1 
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39 ததாழிநுட்ப உதவியாளர் (மின்) MA 2-2 1 1 
40 முகாடமத்துவ உதவியாளர் (நூலகம்) MA 2-2 2 2 
41 சமுத்திரவியல் தமற்பார்டவ உதவியாளார் MA 2-2 1 1 
42 உதவி முதல்வர் MA 2-2 1 1 
43 புவியியல் ததாழில்நுட்பவியலாளர் MA 2-2 1 1 
44 வாதனாலி உத்திதயாகத்தர் MA 2-2 1 1 
45 முகாடமத்துவ உதவியாளர்  MA1-2 38 3 
46 நீரியக்கவியல் உதவியாளர் MA1-2 1 1 
47 தபாட்ஸ்டவன் MA1-2 1 1 
48 நீர்க்குழாய் தபாருத்துனர் PL-3 1 1 
49 தச்சன் PL-3 2 1 
50 தமசன் PL-3 2 2 
51 தமாட்டார் ததாழில்நுட்பவியலாளார் PL-3 2 1 
52 வாகன ஓட்டுனர் PL-3 27 1 
53 தடக்தஹன்ட் PL-3 2 1 
54 கடல்சார் ததாழில்நுட்பவியலாளார் PL-3. 1 1 
55 வடீிதயா திருத்துபவர் PL-3 1 1 
56 ஆய்வுகூட உதவியாளர் PL-2 12 0 
57 பாதுகாப்பு உதவியாளர் / சடமயலாளர் PL-2 4 2 
58 உதவியாளர் PL-1 87 9 
59 நில அளடவ உதவியாளர் PL-1 6     1 

சமாத்ேம்   107 
 

பேவி உயர்வு 
 

இல சபயர் முன்மனய 
பேவி/ேரம் 

பேவி உயர்வு 
பேவி/ேரம் 

அமுலாகும் 
ேிகேி  

01 டாக்டர். டபல்யூ. 
டி என். 
விக்ரமாராச்சி 

விஞ்ஞானி 
AR 1 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 
AR 2 

2013.04.10 

02 டாக்டர். ஏ. ஏ. டி. 
அமரதுங்க 

விஞ்ஞானி 
AR 1 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 
AR 2 

2013.04.08 

03 திரு. எஸ். ஆர். 
சி ரணவரீ 

சிதரஷ்ட 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் AR 2  

பிரதி நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் 
AR 2 

2016.12.01 

04 டாக்டர். எச். பி.  
ஜயசிறி 

முதன்டம 
விஞ்ஞானி 
HM 1-3 

முதன்டம விஞ்ஞானி 
(கடல்சார் உயிரியல்) 
HM 1-3 

2016.12.01 

05 டாக்டர். தக. 
அருளானந்தன் 

முதன்டம 
விஞ்ஞானி 
HM 1-3 

முதன்டம விஞ்ஞானி 
(சமுத்திரவியல், கடல் 
சார் விஞ்ஞானம்)  

 

06 டி. சி. உடவத்த பட வடரஞர் 
MA-2-2 
Grade-II  

பட வடரஞர் 
MA-2-2 
Grade-I 

2016.09.20 
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உள்நாட்டு பயிற்சிகள் 
 

 சபயர் ேிகேி பயிற்சி சநறி இடம் சோமக 
(ரூ) 

1 திரு. தக. எச். எம். எல் 
அமரலால் 
 முதன்டம விஞ்ஞானி 

2016 Mphil / கலாநிதி 
தபாருளியல் பட்டம் 

தகாழும்பு 
பல்கடலக்கழகம் 

260,000.00 

2 திருமதி. என். டி. 
தஹற்றிதக                
விஞ்ஞானி 

04/01/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

3 திருமதி. எஸ். ஆர். சி. 
என். தக நாரங்தகாட 
விஞ்ஞானி 

04/01/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

4 திரு. எச். டி சுணில் 
சாந்த    
மின்சாரவியலாளர் 

29/01/2016 நீர் தபாறியியல்/ நீர்க் 
குழாய் தபாருத்துனர் 

ஜினதசன தனியார் மட். 
நிறுவனம்  

- 

5 திரு. எச். ஏ. எம் 
பிரியங்க திதசரா  
மின்சாரவியலாளர் 

29/01/2016 நீர் தபாறியியல்/ நீர்க் 
குழாய் தபாருத்துனர் 

ஜினதசன தனியார் மட். 
நிறுவனம் 

- 

6 திரு. டி. ஏ அதுதகாரள 
முதன்டம விஞ்ஞானி        

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

7 டாகடர். எம். ஜி. ஐ. எஸ் 
பராக்கிரம 
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

8 திரு. பி. ஏ. டி அஜித் 
குமார  
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

9 திருமதி. எம். ஏ. தஜ. சி 
மல்லவராச்சி 
விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

10 திரு. தராச்சன வரீசிங்க 
விஞ்ஞானி  

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

11 திருமதி. ஜி. டி. என் 
பவித்ரா             
உதவி பணிப்பாளர் / நிதி 

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 
விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 

12 திருமதி. தக. ஜி. எல் 
இரங்கனி              
உள்ளக கணக்காய்வு 
உத்திதயாகத்தர் 

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 
விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 

13 திருமதி. ஏ. ரி. பி. தக டீ 
சில்வா         

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 
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வாக்குதல், வழங்கல் 
உத்திதயாகத்தர் 

விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

14 திருமதி. தமாலி 
எரன்டிகா       
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 
விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 

15 திரு. டபல்யூ. ஏ. எஸ் 
தபதரரா                   
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 
விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 

16 திருமதி. எஸ். எஸ் ஜி. 
தனலும்ததனிய     
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

29/30/01/2016 தகாள்முதல் 
திட்டமும், 
விடலமனு தகாரல் 
தகாப்பும் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 8500.00 

17 திருமதி. பி. ஆர். சி 
தமன்டிஸ்             
விஞ்ஞானி 

28/01/2016 கலாநிதி பட்டம் களனி பல்கடலக்கழகம் 58,000.00 

18 திரு, என். பி. பி. 
புண்ணியததவ 
விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

19 திரு. எம். ஜி. சி. ஆர் 
விதஜசிங்க 
விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

20 திருமதி. என். டி 
தஹற்றிதக                
விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5000.00 

21 திருமதி. எம். டி. எஸ். 
அர். மத்துமதக 
விஞ்ஞானி 

11/12/02/2016 உயிரியல் ஆராய்ச்சி 
புள்ளிவிபரவியல் 

களனி பல்கடலக்கழகம் 5,000.00 

22 திருமதி. எம். பி. எப் 
சுஹதா         
உதவியாளர் 

10/11/03/2016 டமக்தராதசாஃப்ட் 
எக்சல் உயர் 
பகுப்பாய்வு உத்திகள் 

ததாடல தூர படிப்பு 
நிடலயம் 

16,000.00 

23 திருமதி. நிஷன்சலா 
தபதரரா   
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர்    

10/11/03/2016 டமக்தராதசாஃப்ட் 
எக்சல் உயர் 
பகுப்பாய்வு உத்திகள் 

ததாடல தூர படிப்பு 
நிடலயம் 

16,000.00 

24 திருமதி. ஏ. சி. மதுஷானி          
அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் 

10/11/03/2016 டமக்தராதசாஃப்ட் 
எக்சல் உயர் 
பகுப்பாய்வு உத்திகள் 

ததாடல தூர படிப்பு 
நிடலயம் 

16,000.00 

25 திருமதி. துஷாரி 
பிரதீபிகா 
 கணக்காளர் 
உத்திதயாகத்தர் 

2016 வியாபார நிருவாக 
முதுமானி 

தகாழும்பு 
பல்கடலக்கழகம் 

198,500.00 
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26 திருமதி. தஜ தக. பி. சி 
ஜயவர்தன 
விஞ்ஞானி 

2016 முதுமானி பட்டப்பின் 
படிப்பு காடுகள் 
மற்றும் சுற்றுச் 
சூழல் 
முக்கடமத்துவம் 

சிறி ஜயவர்தனபுர 
பல்கடலக்கழகம் 

130,000.00 

27 திரு. ரி. டி. டபல்யூ. 
கஸ்தூரியாராச்சி   
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

2016 முதுமானி பட்டப்பின் 
படிப்பு டிப்தலாமா 

களனி பல்கடலக்கழகம் 160,000.00 

28 திருமதி. எம் டி. எஸ். 
ஆர். மத்துமதக 
விஞ்ஞானி 

2016 முதுமானி பட்டப்பின் 
படிப்பு டிப்தலாமா 

களனி பல்கடலக்கழகம் 160,000.00 

29 திருமதி தக. ஜி. எல் 
இரங்கனி              
உள்ளக கணக்காய்வு 
உத்திதயாகத்தர் 

2016 அரச முக்கடமத்துவ 
டிப்தலாமா 

சிறி ஜயவர்தனபுர 
பல்கடலக்கழகம் 

49,900.00 

30 திருமதி. பி. ஏ. எம். தஜ. 
விதஜபால  
ஆராய்ச்சி உதவியாளர்          

2016 கடற்தறாழில் 
மற்றும் நீரியல் வள 
முகாடமத்துவம் 
முதுமானி 

சிறி ஜயவர்தனபுர 
பல்கடலக்கழகம் 

50,000.00 

31 திருமதி. எம். ருவந்தி 
ஷாமிலா       
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

7/04/2016 அலுவலக வங்கி 
கணக்கும் 
காதசாடலயும் 

பிரக் நிடலயம் மட். 
தனியார் நிடலயம் 

6000.00 

32 திருமதி. தக. எம். ரி. எம் 
குருப்பு          
உதவியாளர் 

7/04/2016 அலுவலக வங்கி 
கணக்கும் 
காதசாடலயும் 

பிரக் நிடலயம் மட். 
தனியார் நிடலயம் 

6000.00 

33 திருமதி. டவ. ரி. 
விதஜதசகர            
அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் 

11/05/2016 ஒழுக்க 
முடறடமகள் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 
டகவிடன அபிவிருத்தி 
நிதியம். 

8500.00 

34 திருமதி. பி. ஜி. எஸ் 
காரியவாசம்        
தடலடம நூலகர் 

23/06/2016 நூலக மற்றும் 
தகவல் விஞ்ஞான 
ததசிய மாநாடு 

இலங்டக நூலக சங்கம் 3500.00 

35 திருமதி, ஆர். எஸ். 
லியனாராச்சி           
நூலகர் 

23/06/2016 நூலக மற்றும் 
தகவல் விஞ்ஞான 
ததசிய மாநாடு 

இலங்டக நூலக சங்கம்  3000.00 

36 திருமதி. தமனக 
கருனாரத்ன     
உதவியாளர் 

31/05 & 
01,03/06/2016 

 நூலக தன்னியக்க 
திட்டம் 

திறந்த பல்கடலக்கழகம் - 

37 திருமதி. எரங்க டி 
தசாய்சா 
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர்  

31/05 & 
01,03/06/2016 

 நூலக தன்னியக்க 
திட்டம் 

திறந்த பல்கடலக்கழகம் - 
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38 திருமதி. பி. ஜி. எஸ் 
காரியவாசம்        
தடலடம நூலகர் 

02,03/06/2016  நூலக தன்னியக்க 
திட்டம் 

திறந்த பல்கடலக்கழகம் - 

39 திருமதி தக. ஜி. எல் 
இரங்கனி              
உள்ளக கணக்காய்வு 
உத்திதயாகத்தர் 

24/06/2016 தகவல் முடறடம 
கணக்காய்வு 

பிரக் நிடலயம் மட். 
தனியார் நிடலயம் 

6,000.00 

40 திருமதி. தமாலி எரந்திகா       
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

24/06/2016 தகவல் முடறடம 
கணக்காய்வு 

பிரக் நிடலயம் மட். 
தனியார் நிடலயம் 

6,000.00 

41 திருமதி. டவ. ரி. 
விதஜதசகர 
அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் 

30/06 
மற்றும் 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

42 திருமதி. டி. ஏ. டி சம்பிக 
அபிவிருத்தி 
உத்திதயாகத்தர் 

30/06 & 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

43 திருமதி. ஏ. எம். 
குனதிலக 
கணக்கியல் 
எழுதுவிடனஞர் 

30/06 & 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

44 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. தக. 
ஆர். மல்லிகா            
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

30/06 & 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

45 திருமதி. ஐ. தஜ. தஜ 
தபர்ணான்தடா                  
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

30/06 & 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

46 திருமதி. எச். எஸ். ஐ. பி 
தபர்ணான்தடா            
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

30/06 & 
01/07/2016 

சம்பள மாற்றும் 
முடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

47 திருமதி. ஜி. டி. என் 
பவித்ரா             
உதவி பணிப்பாளர் / நிதி 

23,29,30/07/20
16 

இலங்டக 
தபாதுச்தசடவ 
கணக்கியல் 
தரநிர்ணயம் 
விழிப்புணர்வு 
தசடவ. 

இலங்டக பட்டடய கணக்காளர் 
சங்கம் 

48 திருமதி தக. ஜி. எல் 
இரங்கனி              
உள்ளக கணக்காய்வு 
உத்திதயாகத்தர் 

23,29,30/07/20
16 

இலங்டக 
தபாதுச்தசடவ 
கணக்கியல் 
தரநிர்ணயம் 
விழிப்புணர்வு 
தசடவ. 

இலங்டக பட்டடய கணக்காளர் 
சங்கம் 
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49 திருமதி. டி. எஸ். ஆர் 
மத்துமதக  
விஞ்ஞானி        

17/06/2016 பல தரப்பட்ட 
வடகயான 
ஆராய்ச்சி பட்டடற 

விஞ்ஞன 
முன்தனற்றத்துக்கான 
இலங்டக ஒன்றியம். 
(SLASS) 

4000.00 

50 திரு. ரி. டி. டபல்யூ. 
கஸ்தூரியாராச்ச்சி 
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

17/06/2016 பல தரப்பட்ட 
வடகயான 
ஆராய்ச்சி பட்டடற 

விஞ்ஞன 
முன்தனற்றத்துக்கான 
இலங்டக ஒன்றியம். 
(SLASS)  

4000.00 

51 திரு. எம். டி. தசனாரத்ன 
உள்ளக கணக்காய்வாளர் 

25/07/2016 டமக்தராதசாஃப்ட் 
எக்சல் உயர் 
பகுப்பாய்வு உத்திகள் 

அடம்ஸ் திறன் 
அபிவிருத்தி நிடலயம் 

16000.00 

52 டாக்டர். எச். பி. ஜயசிறி         
முதன்டம விஞ்ஞானி        

28/07/2016 அளடவ 
விஞ்ஞானத்தில் 
நிச்சயதன்டம 
அறிதல் நிகழ்ச்சி 

அளடவ அலகுகள், 
தரநிடலகள் மற்றும் 
தசடவக்ள் திடணக்களம் 

9500.00 

53 டாக்டர். வ.ீ 
பஹலவதாராச்சி  
முதன்டம விஞ்ஞானி       

18/08/2016 இயற்டகயின் 
தபாருளியல் 

IUCN- ஸ்டான்டார்ச் 
சார்ட்டார்ட் வங்கி. 

10,000.00 

54 டாக்டர். டி. டி. ஜி. எல் 
தஹாநாயக 
 விஞ்ஞானி        

18/08/2016 இயற்டகயின் 
தபாருளியல் 

IUCN- ஸ்டான்டார்ச் 
சார்ட்டார்ட் வங்கி. 

10,000.00 

55 திருமதி. எஸ். சிறியலதா 
கமதக 
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

56 திருமதி. யூ. தக 
குஷும்லதா 
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

57 திரு. ஜூட் ரஞ்சித் 
உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

58 திரு. பிரியந்த ருக்மான் 
உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

59 திரு. சந்தன தசனவிரத்ன 
உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 
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60 திரு. கபில ஜயதசன            
உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

61 திருமதி. ஷமிலா நிலந்த 
உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

62 திரு. யூ. எல். எஸ். சி 
தபதரரா 
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

63 திரு. தக. ஐ. துஷார 
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 

09/09/2016 சரியான 
முடறயிலான 
ஆய்வுகூட 
வழிவடககள். 

இலங்டக பரிதசாதடன 
ஆய்வுகூடங்கள் 
கூட்டடமப்பு (SLATL) 

3000.00 

64 திரு. ரி. எச். தர்மதசன 
திறன் தவடலயாளி 

26/08/2016 உதவியாளர்களின் 
கடப்பாடுகள் 
சம்பந்தமான 
நிகழ்ச்சி 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

5000.00 

65 திரு. எம். ஆர். எஸ். பி 
தசனவிரத்ன 
 உதவியாளர் 

26/08/2016 உதவியாளர்களின் 
கடப்பாடுகள் 
சம்பந்தமான 
நிகழ்ச்சி 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

5000.00 

66 திரு. டி. டி. டி. டி 
வரீதகாடததன்ன  
விஞ்ஞானி        

17/08/2016 திட்ட முகாடமததுவ 
சான்றிதழ் 

இலங்டக 
அபிவிருத்திக்கான 
முகாடமத்துவ நிடலயம்  

15,000.00 

67 திருமதி, எம். பி. எம். ரி 
கருணாரத்ன 
 உதவியாளர் 

31/08/2016 நூலகம் மற்றும் 
தகவல் விஞ்ஞான – 
மட்டம்- 01 

இலங்டக நூலக 
ஒன்றியம்  

18,500.00 

68 திருமதி தக. ஜி. எல் 
இரங்கனி              
உள்ளக கணக்காய்வு 
உத்திதயாகத்தர் 

09,08/09/2016 அரச நிறுவன, 
கூட்டுத்தாபன, 
மற்றும் தனியார் 
நிறுவன நிரவாகம் 
நிகழ்ச்சி 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 

69 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. தக. 
ஆர். மல்லிகா            
முகாடமத்துவ 
உதவியாளர் 

09,08/09/2016 அரச நிறுவன, 
கூட்டுத்தாபன, 
மற்றும் தனியார் 
நிறுவன நிரவாகம் 
நிகழ்ச்சி 

வடரயறுக்கப்பட்ட திறன் 
அபிவிருத்தி நிதியம். 

8500.00 
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70 டாக்டர் . எச். பி. ஜயசிறி                   
முதன்டம விஞ்ஞானி        

08/07/2016 சர்வததச 
சிம்தபாஷியம் - 
காடுகள், மற்றும் 
சுற்றுச் சூழல் 

சிறி ஜயவர்தன புர 
பல்கடலக்கழகம் 

2000.00 

71 டாக்டர். வி. 
பஹலவதாராச்சி  
முதன்டம விஞ்ஞானி        

21/09/2016 தவல்லக் கூடிய 
அராய்ச்சி 
முன்தமாழிவுகள் 
எழுதுதல் 

ததசிய விஞ்ஞான 
மற்றும் ததாழில்நுட்ப 
ஆடணக்குழு 

2500.00 

72 திருமதி. எம். ஏ. தஜ. சி. 
மல்லவராச்சி 
விஞ்ஞானி 

21/09/2016 தவல்லக் கூடிய 
அராய்ச்சி 
முன்தமாழிவுகள் 
எழுதுதல் 

ததசிய விஞ்ஞான 
மற்றும் ததாழில்நுட்ப 
ஆடணக்குழு 

2500.00 

73 திருமதி டி. எம். எஸ் 
சுகீஸ்வரி 
 விஞ்ஞானி        

21/09/2016 தவல்லக் கூடிய 
அராய்ச்சி 
முன்தமாழிவுகள் 
எழுதுதல் 

இலங்டக விஞ்ஞான 
ததாழில்நுட்ப ஆடணக் 
குழு 

2500.00 

74 திரு. தக. எ. டி. எ. ரி 
ஹரிஸ்சந்திர 
விஞ்ஞானி        

21/09/2016 தரவி விஞ்ஞான, 
பாரிய தரவு 
சம்பந்தமான 
பட்டடற 

பட்டப்பின் படிப்புக்கான 
விஞ்ஞான நிடலயம் 

10,000.00 

75 திரு. என். பி சூரியாராச்சி 
விஞ்ஞானி        

21/09/2016 தரவி விஞ்ஞான, 
பாரிய தரவு 
சம்பந்தமான 
பட்டடற 

பட்டப்பின் படிப்புக்கான 
விஞ்ஞான நிடலயம் 

10,000.00 

76 திரு. எஸ். எஸ் 
குணதசகர      
விஞ்ஞானி        

21/09/2016 தரவி விஞ்ஞான, 
பாரிய தரவு 
சம்பந்தமான 
பட்டடற 

பட்டப்பின் படிப்புக்கான 
விஞ்ஞான நிடலயம் 

10,000.00 

77 திருமதி. என். டி. 
தஹற்றிதக                
விஞ்ஞானி 

04/10/2016 நீர்த் தரம் மற்றும் 
மனித சுகாதாரம்  

இலங்டக 
இரசாயனவியல் 
நிடலயம் 

2000.00 

78 திருமதி. எம். டி. எஸ். 
ஆர். மத்துமதக  
விஞ்ஞானி 

04/10/2016 நீர்த் தரம் மற்றும் 
மனித சுகாதாரம்  

இலங்டக 
இரசாயனவியல் 
நிடலயம் 

2000.00 

79 திருமதி. தஜ. தக. பி. சி. 
ஜயவர்தன 
விஞ்ஞானி        

04/10/2016 நீர்த் தரம் மற்றும் 
மனித சுகாதாரம்  

இலங்டக 
இரசாயனவியல் 
நிடலயம் 

2000.00 
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80 திருமதி. எஸ். ஆர். சி. 
என். தக நாரன்தகாட   
விஞ்ஞானி 

04/10/2016 நீர்த் தரம் மற்றும் 
மனித சுகாதாரம்  

இலங்டக 
இரசாயனவியல் 
நிடலயம் 

2000.00 

81 திருமதி. வி. தக. ஜி. 
ஜயதசன         
நிருவாக உத்திதயாகத்தர் 
– நிருவாகம் 

10/11/2016 டகத்ததாழில் 
முடற, சமூகம் 
மற்றும் தசடவ 
முடிவுறுத்தல்  

பிறக் தசடவகள் வர. 
நிடலயம் 

6000.00 

82 திரு. ரி. எச். தர்மதசன 
திறன் தவடலயாளி 

15/11/2016-
28/11/2016 

புத்தகம் கட்டுதல் சுவடுகள் ததசிய 
திடணக்களம் 

3500.00 

83 திரு. ரி. டி. டபல்யு. 
கஸ்தூரியாராச்சி 
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

10,11/11/2016 விஞ்ஞான தரவு 
முகாடமத்துவம் 
சம்பந்தமான 4வது 
பட்டடற  

பட்டப்பின் படிப்புக்கான 
விஞ்ஞான நிடலயம் 

3000.00 

84 திரு. ஆர். எஸ். 
லியனாராச்சி 
நூலகர் 

21,22/11/2016 நூலக இடடதவளி 
வடிவ புதிய 
முன்தமாழிவுகள் 

நூலக மற்றும் தகவல் 
விஞ்ஞான ததசிய 
நிடலயம் 

5000.00 

85 திருமதி. பி. ஜி. எஸ் 
காரியவாசம்        
தடலடம நூலகர் 

21,22/11/2016 நூலக இடடதவளி 
வடிவ புதிய 
முன்தமாழிவுகள்  

நூலக மற்றும் தகவல் 
விஞ்ஞான ததசிய 
நிடலயம் 

5000.00 

86 திரு. டபல்யூ. டி. ரி. 
பதமசிறி 
தமாட்டார் பழுதுபார்த்தல் 

10/11/2016 ததாழில் சார் 
அபிவிருத்தி பயிற்சி 

வடீு திட்டமிடல் மற்றும் 
கட்டிடத்துக்கான 
நிடலயம் 

3000.00 

87 திரு. டபல்யூ. அந்ததாணி 
தபர்ணான்தடா 
தச்சன் 

10/11/2016 ததாழில் சார் 
அபிவிருத்தி பயிற்சி 

வடீு திட்டமிடல் மற்றும் 
கட்டிடத்துக்கான 
நிடலயம் 

3000.00 
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சவளிநாட்டு பயிற்சி/ பட்டமறகள் 

 

இல சபயரும் பேவியும்  

நாடு 
 

தநாக்கம் 
காலம் 

01 திரு. என். பி. 
சூர்யாராச்சி 
விஞ்ஞானி 

சீனா கடல் மட்ட மற்றும் முற்கூட்டிய 
சமிக்டக சம்பந்தமான கூட்டிடணந்த 
ததடுதல்சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி 

16.01.2016 -  

28.01.2016  

02 திரு. ஆர். ஏ. எம் 
ஜயதிலக 

விஞ்ஞானி 

சீனா கடல் மட்ட மற்றும் முற்கூட்டிய 
சமிக்டக சம்பந்தமான கூட்டிடணந்த 
ததடுதல்சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி 

16.01.2016 -  

28.01.2016 

03 திரு. யூ. டபல்யூ. எஸ் 
அதிகாரி 
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா கடல் மட்ட மற்றும் முற்கூட்டிய 
சமிக்டக சம்பந்தமான கூட்டிடணந்த 
ததடுதல்சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி 

16.01.2016 -  

28.01.2016 

04 திரு. தக. டபல்யூ. 
இந்திக 
உதவுபவர் / ஆராய்ச்சி 
உதவியாளர் (தவ. பா) 

சீனா கடல் மட்ட மற்றும் முற்கூட்டிய 
சமிக்டக சம்பந்தமான கூட்டிடணந்த 
ததடுதல்சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி 

16.01.2016 -  

28.01.2016 

05 டாக்டர். எச். ஏ. சி. சி. 
தபதரரா 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

மாடலதீவு இந்து சமுத்திர கடரதயார நாட்டு 
பட்டடற 

02.02.2016 – 

05.02.2016  

06 டாக்டர். ஆர். ஆர். பி. 
மல்ததனிய  

முதன்டம விஞ்ஞானி 
(கடல்சார் உயிரியல்) 

ஈரான் 03 வது ஒதுக்கீடு தபாறிமுடற 
சம்பன்டமான ததாழில்நுடப அமர்வு 
(TCAC03) இந்து சமுத்திர சூடர 
ஆடணக்குழு  G16 கூட்டம் 

18.02.2016 - 
25.02.2016 

07 திரு. ஆர். எம். டி. ஐ 
ரத்னாயக்க 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் 

சீனா ஒலியியலடமப்பு மற்றும் உபகரண 
தசயற்படு சம்பந்தமான பயிற்சி. Zheng 

He’s இரண்டாவது அமர்வு 
களப்பரிதசாதடன 

18.02.2016 - 
25.02.2016 

08 திரு. எம். எம். ஏ. எஸ் 
மஹிபால 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 
 
 

அதமரிக்க 
மற்றும் 
அவுஸ்திதர
லியா 

ஐக்கிய நாடுகள் – ஜப்பான் நிப்தபான் 
பவுண்தடசன் விதஷட புலடமப் பரிசில் 
கடல் சார் நிலடம, மற்றும் கடல் சார் 
சட்ட பரிசு 
தூண்டல் தபாறிமுடற ஒன்டற 
உருவாக்குவதற்காக மிகவும் ஆபத்தான 
நாடுகளுக்கான கடடசி ததடவ 
சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி 

19.03.2016 - 
17.12.2016 

09 திரு. ஏ. என். டி 
தபதரரா 
முதன்டம 
நீரியக்கவியலாளர் 

பங்களாதத
ஷ் 

16t வது வட இந்திய கடல் சார் 
நீரியக்கவியல் ஆடணக்குழு (NIOHC) 

கூட்டம்) 

12.03.2016 - 
17.03.2016 

10 
 

டாக்டர். அனில் 
பிதரமரத்ன 
தடலவர் (நாரா) 

தகாரியா 
 

கடல்சார் விஞ்ஞானமும் 
ததாழில்நுட்பமும் சம்பந்தமான 
சிம்தபாஷியம்  ODA – தசாயுள் 

04.04.2016 – 

09.04.2016 
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11 திருமதி டபல்யூ. ஏ. ஏ 
பி விதஜசுந்தர 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் 

கனடா கடல் சாரான ஆழும் உரிடமச் 
சட்டங்களும் முகாடமட்துவமும் 
சம்பந்தமான பயிற்சி 

18.05.2016 - 
17.07.2016 

12 டாக்டர். தக 
அருளானந்தன் 
முதன்டம விஞ்ஞானி 

மதலசிய  

 

சீந்து சமுத்திர ரிம் கூட்டடமப்பு (IORA) 

கடல்சார் ஆராய்ச்சி தரவு 
முகாடமத்துவ பயிற்சித் திட்டம் 

21.05.2016 - 
27.05.2016 

13 திசு. எஸ். யு. பி 
ஜினதாச 
முதன்டம விஞ்ஞானி 

தமானா
தகா 

எதிர் கால கடல் சார் மட்ட 
வடரபடமாக்கல் 

12.06.2016 - 
19.06.2016  
 

14 திரு. எஸ். ஆர். சி 
ரணாவரீ 
சிதரஷ்ட 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர்  

தமானா
தகா 

எதிர் கால கடல் சார் மட்ட 
வடரபடமாக்கல் 

12.06.2016 - 
19.06.2016  
 

15 திருமதி. டவ. எம். 
ஆர், என் குமாரி 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் 

தமானா
தகா 

எதிர் கால கடல் சார் மட்ட 
வடரபடமாக்கல் 

12.06.2016 - 
19.06.2016  
 

16 டாக்டர். எஸ். எஸ். 
தக ஹப்புதந்திரி 
முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீதஷல்ஸ் 
 

6 வது தநரடிக் டூனா சம்பதமான 
பட்டடற (WPNTO06) 

20.06.2016 - 
26.06.2016 

17 திருமதி ஏ. எச். எல். சி 
. குதர 
விஞ்ஞானி 
 
 

தாய்லந்து அடழப்பிதழுடனான பங்குபற்றல் – FAO 

பட்டடற- TCP/INT/3502- “Acute Hepatopancreatic 

Necrosis Disease ( AHPND) வளர்க்கப்படும் 
இறால்களில் தநாயிடன குடறத்தலும், 
இல்லாமல் தசய்தலும்”,  

 FAO TCP/INT/3501- “ உயிப்பாதுகாப்பு முடற 
உறுதிப்படுத்தல், shrimp disease infectious 

myonecrosis virus (IMNY) தநாய் சம்பந்தமான 
தகாள்ளளவு தசயலாக்கமும். 

22.06.2016 – 

29.06.2016 

 

 
 

18 திரு. டி. ஏ. 
அத்துதகாரள 
விஞ்ஞானி  

சீனா ஆசிய நாடுகளுக்கான நிலம் சார்ந்த நீர் 
உயிரின வளர்ப்பு பயிற்சி தநறி 

25.06.2016 - 
18.08.2016 

19 டாக்டர். எம். ஜி. ஐ. 
எஸ் பராக்ரம 
முத்த விஞ்ஞானி 

சீனா ஆசிய நாடுகளுக்கான நிலம் சார்ந்த நீர் 
உயிரின வளர்ப்பு பயிற்சி தநறி 

25.06.2016 - 
18.08.2016 

20 திரு. தராச்சன 
வரீசிங்க 

விஞ்ஞானி 

சீனா ஆசிய நாடுகளுக்கான நிலம் சார்ந்த நீர் 
உயிரின வளர்ப்பு பயிற்சி தநறி 

25.06.2016 - 
18.08.2016 

21 டாக்டர். ஆர். பி. பி. 
தக. ரணசிங்க 
விஞ்ஞானி 

நிவ்தயார்க்- 
ஐ.அதம 

Resolution 66/68 நிடலதபண் அபிவிருத்தி 
திட்ட அமுலாக்கம் 

31.07.2016 – 

04.08.2016 
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22 பி. சி. டபல்யூ. யூ. 
இதமல்தகாட  

தடலவர் (நாரா) 

பிதரஷில் ஒலிம்பிக் நிகழ்வுகள் 2016, ரிதயா 
பிதரஷில் 

15.08.2016 - 
24.08.2015 

23 திரு. தக. எச். எம். எல். 
அமரலால் 

முதன்டம விஞ்ஞானி   

ஜப்பான் 
 

நிடல தபண் முடறயிலான மீன்பிடி 
வளங்கள் சம்பந்தமான சன்கிலி 
அடமப்பு 

18.08.2016 – 

04.10.2016 

24 திரு. ஜி. எஸ். சி. 
தபதரரா 
விஞ்ஞானி 

சீனா  நிடல தபண் நீர் உயிரின வளர்ப்பு 
மற்றும் காலநிடல மாற்றம் 
சம்பந்தமான பயிற்சி – பட்டி பாடத 
நாடுகள் 

22.08.2016 -  

13.09.2016 

25 திரு. என். பி. பி. 
புண்ணியததவ 

மூத்த விஞ்ஞானி 

இந்தியா அத்தியவசிய  EAFM: தகாள்ளளவு 
உருவாக்கம் மூலமான சூழற்ததாகுதி 
உருவாக்கம் சம்பந்தமான பயிற்சி 
பட்டடற. கடற்தறாழில் முகாடமத்துவம் 
சம்பந்தமான தபாறிமுடற 

29.08.2016 – 

04.09.2016 

26 திரு. எம். ஐ. ஜி 
ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி 

சீதஷல்ஸ் 14வது பில் மீன் சம்பந்தமான 
நடடமுடற கூட்டம் (WPB14)  

 

05.09.2016 – 

12.09.2016 

27 திரு. ஆர். ஏ. எம் 
ஜயதிலக 

விஞ்ஞானி 

சீதஷல்ஸ்  12 வது சூழற்ததாகுதி மற்றும் பக்க 
விடலவான மீன்பிடி (WPEB12) 

சம்பந்தமான நடடமுடற கூட்டம்  

11.09.2016 – 

18.09.2016 

28 திரு. ஈ. டி. எம். 
எபாசிங்க 
விஞ்ஞானி 

தபல்ஜியம் சசர்வததச பயிற்சிதநறி நிகழ்ச்சி – நீர் 
உயிரின வளர்ப்பில் சுகாதார 
முகாடமத்துவம் 

22.09.2016 -  

16.12.2016 

29 டாக்டர். அனில் 
பிதரமரத்ன 
தடலவர் (நாரா) 

சீனா  உலகளாவிய சமுத்திரவியல் உச்சி 
மாநாடு -2016 

 

25.09.2016 - 

29.09.2016 

30 திருமதி. ஆர். ஆர். ஏ. 
ஆர். ஷிரந்தா 
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

பங்களாதத
ஷ் 

பிராந்திய நிபுணர்கள் கூட்டம் – மீன் 
மாறுமடும் எல்டல நதிகளின் உயிர்ப் 
பல்வடகடம சமபந்தமான முக்கிய 
கட்டடமப்பு 

02.10.2016 – 

06.10.2016 

31 திருமதி. ஜி. டி. ரி. எம் 
ஜயசிங்க 

விஞ்ஞானி 

சிங்கப்பூர் 
 

high Performance Liquid Chromatography இடன 
பயன்படுத்தி விட்டமின் அமிலங்கடள 
அடடயாளம் காணுதல் பயிற்சி தநறி  

17.10.2016-

20.10.2016 

32 டாக்டர். டி. டி. ஜி. எல் 
தஹாநாயக்க 

விஞ்ஞானி 

ததன் 
ஆபிரிக்கா 

(IAS) தாவி அழிக்கும் மீன்களின் 
முகாடமத்துவம் சம்பந்தமான 
தவ\லிநாட்டு கல்விச் சுற்றுலா 

22.10.2016 – 

01.11.2016 

33 டாக்டர். எச். பி. 
முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா 

 

கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 

34 டாக்டர். ஏ. ஏ. டி 
அமரதுங்க 
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

சீனா கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 
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35 திரு. யூ. எஸ் பி. தக 
லியனதக 
விஞ்ஞானி 

சீனா கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 

36 திரு. தக, டபல்யூ. ஆர். 
ஆர். அமரவரீ 

விஞ்ஞானி 

சீனா கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 

37 திரும்தி. எஸ். என். பி. 
எச். ஜி. டி. டி .டி 
வரீதகாடததன்ன 

விஞ்ஞானி 

சீனா கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 

 

38 திருமதி. என். டி. 
தஹற்றிதக 
விஞ்ஞானி 

சீனா கடரதயார வடலய உயிர்ப் 
பல்வடகடம பாதுகாப்பு – ஆசியா 
மற்றும் பசுபிக் 

24.10.2016 – 

17.11.2016 

39 திருமதி. பி. எஸ். 
ஜயசிங்க  
சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

தாய்லாந்து 9 வது ஆசியா மற்றும் பசுபிக்  அல்கா 
உயிர்த் ததாழில்நுட்ப மாநாடு 

14.11.2016 – 

19.11.2016 

40 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. ஏ. 
பி விதஜசுந்தர 
நீரியக்கவியல் 
அளடவயாளர் 

மதலஷியா OTGA – INOS /UMT பயிற்சிதநறி -  Metadata 

using GeoNetwork  

19.11.2016 – 

25.11.2016 
 

41 டாக்டர். எஸ். எஸ். 
தக. ஹ்ப்புதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீதசல்ஸ் 
 

CITES பட்டடறயில் பங்தகற்பு-   IOTC 18 

வது நடடமுடறக் குழு – தவப்ப வலய 
டூனா (WPTT18) , 07 வது Working party on 

Methods (WPM07 

31.10.2016 – 

15.11.2016 

42 டாக்டர். அனில் 
பிதரமரத்ன 
தடலவர் (நாரா) 

பங்களாதத
ஷ் 

MOU -  இலங்டக விவசாய கூட்டடமப்பு 
மண்றம் (SL CARD) மற்றும் பங்கலாததஷ் 
இவசாயம் இடடயிலானது (BARD) 

20.11.2016 – 

27.11.2016 

43 டாக்டார். எச். எம். பி. 
கித்சிறி 
பிரதி பணிப்பாளர் 
நாயகம் – ஆராய்ச்சி 
மற்றும் அபிவிருத்தி 

சீனா  

 

தபாது கடல்சார் முடமத்துவம் 
பயிற்சிதநறி 

20.11.2016 – 

01.12.2016 
 

44 திரு. எஸ். தஜ. 
டபல்யூ. டபல்யூ. எம். 
எம். பி வரீதசகர 
விஞ்ஞானி 

பூட்டான் 2016 APN ருவாக்க பயிற்சி தசயற்றிட்ட 
முன்தமாழிவு பட்டடற.  

13.12.2016 – 

18.12.2016 
 

45 பி. சி. டபல்யூ. 
இந்தமல்தகாட 
பணிப்பாளர் நாயகம் – 
நாரா 

சீனா  முதலாவது சமுத்திரவியல், 
இரண்டாவது சமுத்திரவியல் 
நிடலயத்துக்கான நாராவின் 
பிரிதிநிதியாக பங்குபர்றல். ததன் கிழக்கு 
ஆசியாவின் உச்ச காலநிடலக்கான 
பட்டடறயும், ஒன்றிடணந்த தபரழிவு 
முகாடமத்துவமும், 
இல்லாததாழித்தலும் 

25.12.2016 – 

30.12.2016 
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46 டாக்டர். தக. 
அருளானந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி   
 
 

சீனா  முதலாவது சமுத்திரவியல், 
இரண்டாவது சமுத்திரவியல் 
நிடலயத்துக்கான நாராவின் 
பிரிதிநிதியாக பங்குபர்றல். ததன் கிழக்கு 
ஆசியாவின் உச்ச காலநிடலக்கான 
பட்டடறயும், ஒன்றிடணந்த தபரழிவு 
முகாடமத்துவமும், 
இல்லாததாழித்தலும் 

25.12.2016 – 

30.12.2016 

 
 

47 திரு. எஸ். யூ. பி 
ஜினதாச 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா முதலாவது சமுத்திரவியல், 
இரண்டாவது சமுத்திரவியல் 
நிடலயத்துக்கான நாராவின் 
பிரிதிநிதியாக பங்குபர்றல். ததன் கிழக்கு 
ஆசியாவின் உச்ச காலநிடலக்கான 
பட்டடறயும், ஒன்றிடணந்த தபரழிவு 
முகாடமத்துவமும், 
இல்லாததாழித்தலும் 

25.12.2016 – 

30.12.2016 

48 திரு. தக. ஏ. டி. ஏ. ரி 
ஹரிஸ்சந்திர 

விஞ்ஞானி 

சீனா முப்பரிமான கடல் சுற்றுச் சூழல் 
சம்பந்தமான எண்கணித அடமப்பு 

29.12.2016 – 

22.01.2017 

49 திருமதி தக. டபல்யூ. 
ஏ. தக. எம். சமன் 
குமாரி 
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா முப்பரிமான கடல் சுற்றுச் சூழல் 
சம்பந்தமான எண்கணித அடமப்பு 

29.12.2016 – 

22.01.2017 

 

  நீேிமன்ற வழக்குகள் 

01. முகாமமயினாலும் மற்றும் முகாமமக்கு எேிராகவும் சோடரப்பட்ட வழக்குகள்  

   

A) நிறுவனத்துக்கு எேிராக பேியப்பட்ட வழக்குகள் 
 

a) சவளியாட்களால் சோடரப்பட்ட வழக்குகள்: - 

திருமதி. அச்சலா ருவந்தி வன்னிகதசக்கர 

 

 b) வழக்கு தநாக்கம் 

முகாடமயின் தடலவருக்கு எதிராக தவறான குற்றச்சாட்டுகள், மற்றும் முகாடமக்கு 

ததரியாமல் நாட்டட விட்டு தவளிதயறியதற்கு 3 குற்றச்சாட்டுகடள சுமத்திய குற்றச்சாட்டின் 

தபரில் இவருக்கு தசடவ இடட நிறுத்தம் வழங்கப்பட்டன. இவர் ஒரு அதிகாரி ஆவார். 

 

c) தகாரப்பட்ட தசேங்கள் 

சம்பள நிலுடவத் ததாடகடய இடுடகயின் மூலமான மறு பணிக்கமர்த்தல்,  
இடுடகயிடன மீளடமப்பதற்கு ஒரு பதிலீடாக ஒரு ததாடக தசதங்கள்  

 

d) வழக்கு ோக்கல் சசய்யப்பட்ட நீேிமன்றம் 

ததாழிலாளர் தீர்ப்பாயம் 

 

e) ேற்தபாமேய நிமல 
தனது தசடவடய நாராவானது நிறுத்திவிட்டதால், தற்தபாது நாராவானது முன்னணி 
ஆதாரங்கடள தகாண்டுள்ளது. சட்டமா அதிபர் திடணக்களத்துக்கு இந்த வழக்டக 
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வழங்கவில்டல. நாராவின் சட்ட அலுவலர் தற்தபாது பிரதான ஆதாரமாக உள்ளார்.  06 மாத 

சம்பளத்டத தசலுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். 

 

 

             

B) முகாமமயினால் ோக்கல் சசய்ே வழக்குகள் 
 

a) சவளி நபர்களுக்கு எேிராக ோக்கல் சசய்யப்பட்ட வழக்குகள்: - 

1) திரு. என். எச். தசநாயக்க மற்றும் அவரது உத்தரவாத நபர்கள் 

2) திருமதி எஸ். தலக்காடு மற்றும் அவரது உத்தரவாத நபர்கள் 

 

b) வழக்கு தநாக்கம் 

1) உடன்பாட்டிடன மீறுதல் மற்றும் நாராவுடன் டகதயாப்பமிட்ட ஒப்பந்த மீறல் மற்றும்  

சம்பளமற்ற லீவுடனான தசடவக் காலம் முடிந்தபின் தசடவக்கு சமூகமழிக்கவில்டல. 

2) உடன்பாட்டிடன மீறுதல் மற்றும் நாராவுடன் டகதயாப்பமிட்ட ஒப்பந்த மீறல் மற்றும் 

சம்பளமற்ற லீவுடனான தசடவக் காலம் முடிந்தபின் தசடவக்கு சமூகமழிக்கவில்டல. 

                  

C) தகாரப்பட்ட தசேங்கள் 

                       1) ரூபா 5 97 721 /- மற்றும் வட்டி வசூலிக்க 

                            ரூ. 5 788 241 /-  மற்றும் உத்தரவாத நபர்களிடமிருந்தான வட்டி வசூலிக்கவும் 

                            சட்ட கட்டணம் மற்றும் மற்றடவகளும்                      

                        2)  ரூ. 5.575 / - மற்றும் வட்டி வசூலித்தல் 

                             சட்ட கட்டணம் மற்றும் மற்றடவகளும் 

                            

      d) வழக்கு ோக்கல் சசய்யப்பட்ட நீேிமன்றம் 
 

  1) மாவட்ட நீதிமன்றம் தகாழும்பு 

2) மாவட்ட நீதிமன்றம் தகாழும்பு 

       

இ) ேற்தபாமேய நிமல 
 

 1) வழக்கு ததாடர்ந்து தசல்லும் 

  2) வழக்கு ததாடர்ந்து தசல்லும் 

 
நலன்புரி நடவடிக்மககள் 

புத்தாண்டு விழா தகாண்டாட்டத்துக்காக தபாக்குவரத்து வசதிகள், தவடலகடள எளிதாக 
தசய்ய ஊழியர்களுக்கு தபாக்குவரத்து வசதிகள் வழங்கப்பட்டன 
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05. ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 
 

5.1 சுற்றுச் சூழல் ஆய்வு பிரிவு 
பிரிவு தறைவர்: திரு. எஸ். எ. எம். அஸ்மி 
 
இவ்வாண்டுக்கான கண்யணாட்டம் 
 

சுற்றுச் சூழல் பிரிவின் முக்கிய தசயல்பாடுகளாக தண்ணரீ்த் தரம் மற்றும் நீர்ச் சுற்றுச் சூழல் 
சிறப்பு குறிப்பு தகாண்ட நீர் வாழ் வளங்கள், சூழல் அம்சங்கள் ததாடர்பான ஆய்வுகள் நடத்த 
இருக்கிறன, எனது பிரிவு தமற்தகாள்ளப்பட்ட விரிவான ஆராய்ச்சி விடளவாக தகவல் 
முடிதவடுக்கும் தசயல் முடறகள் மற்றும் நிடலயான சுற்றுச்சூழல் அபிவிருத்திக்கான 
உத்திகடள தசயல்படுத்துவதற்கும், அரசாங்கம் மற்றும் ஏடனய நிறுவனங்கள் ததாழில்நுட்ப 
ஆதலாசடன வழங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
  

இந்த ESD பிரிவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு, புதிய ததாழில்நுட்ப உருவாக்கம், மற்றும் 
பகுப்பாய்வுகள் தமற்தகாள்ளல் தபான்றவற்டற தசய்கின்றனர். இதன் மூலம் சூழல் மற்றும் 
மனித சூழல் ததாடர்புகடளயும் மாற்று சக்தி வளங்கடளயும், சூழல் நுட்பங்கடளயும் 
அவதானிப்பர். தமலும், அவர்கள் எவ்வாறு இயற்டக மற்றும் மானிடவியல் காரணிகள் 
(அதாவது ததாகுதிவாரியான மாற்றம், சூழலியல் காரணிகளின் அழுத்தம், சக்தி உருவாக்கம் 
மற்றும் பாவடன) சமூகம் மற்றும் சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றி ஆராய்வர். பிரததச 
முடற, ஒருங்கிடணந்த களம், மற்றும் ஆய்வுகூட பரிதசாதடனயுடனான புது விதிகள், 
தமாடலாக்கம், தரவுமுடற, தகாள்டக உருவாக்கம், பகுப்பாய்வு மூலம் சூழல் 
மாற்றங்களுக்கான தீர்வுகடள தபறுதலுமாகும்.  

 

இந்த பிரிவானது பிரிவுத் தடலவர் உட்பட 4 மூத்த விஞ்ஞானிகள், எட்டு விஞ்ஞானிகள், 
ஒரு அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர், இரு ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள், ஒரு முகாடமத்துவ 
உதவியாளர், மற்றும் இரண்டு ஆய்வகம் உதவியாளர்கள், ஒரு உதவியாளர் தகாண்டு பிரிவு 
தவடல திட்டத்டத தசயல்படுத்த பங்களிப்பு தசய்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் இந்தப் 
பிரிவு சுற்றுச் சூழல் முகாடமத்துவம் மற்றும் மீன்கள் தகால்லப்படுவது மற்றும் 
ஆய்வகதரத்டத தமம்படுத்தல் சம்பந்தமாக அவசர சூழ்நிடலகளில் பூர்த்தி தசய்ய ஒரு 
திட்டம் உட்பட நீர்வாழ் சுகாதார ததாடர்பான ஏழு ஆராய்ச்சி திட்டங்களிடன 
தமற்தகாண்டன.
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நிகழ்ச்ெி திட்டம் ஒதுக்கீடு 
(ரூ) 

சபாறுப்பான உத்தியோகத்தர் காைம் 

இருந்து வறர 
1  பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து
வம் 

3.4.5 மாதுரு ஓயாவின் அடுக்கு 
மண்டலத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 
நீர்த்ததக்கங்களில் நீரின் தரம் 
மற்றும் ஆல்கா கலடவ மதிப்படீு 
மற்றும் தநாய் தமலாண்டமக்கான 
தடுப்பாற்றல் சிகிச்டச. 

1.3 டாக்டர். டபல்யூ டி என் 
விக்ரமாராச்ெி, எஸ். ஏ. எம். 
அஸ்மி, யக. ஏ. டபல்யூ. எஸ் 
வரீயெகர, டாக்டர். ஏ. ஏ. டி 
அமரதுங்க, என். டி 
சஹற்ைியக, எம் டி எஸ் ஆர் 
மத்துமயக, யஜ யக ஆர் பி ெி 
ஜேவர்தன, எஸ் ஆர் 
ென்டிமா, எஸ். ஆர். சி. என் 
யக நரன்சகாட 

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 

2 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.2 களப்புகளில் மற்றும் கடல் 
சூழல்களின் நீர் மாசுபாட்டின் 
நிடலடய மதிப்படீு தசய்தல் – 
இலங்டகயின்  தமற்கு மற்றும் 
வட தமற்கு கடற்கடர. 

0.5 எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி, யக. ஏ. 
டபல்யூ. எஸ் வரீயெகர, 
டாக்டர். ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, 
என். டி சஹற்ைியக, எம் டி 
எஸ் ஆர் மத்துமயக, யஜ யக 
ஆர் பி ெி ஜேவர்தன, எஸ். 
ஆர். சி. என் யக நரன்சகாட 

ஜன 

2016 

டிெ 

2016 

3 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.3 எண்தணய் கசிவுகள், அல்கா 
மலர்ச்சி,  மற்றும் மீன் 
தகால்லிகள் (அவசரகால 
ஆய்வுகள்) தபான்ற அவசர 
சம்பவங்களுக்கு காரணங்கடள 
விசாரடண தசய்தல். 

0.2 எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி, யக. ஏ. 
டபல்யூ. எஸ் வரீயெகர, 
டாக்டர். ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, 
என். டி சஹற்ைியக, எம் டி 
எஸ் ஆர் மத்துமயக, யஜ யக 
ஆர் பி ெி ஜேவர்தன, எஸ். 
ஆர். சி. என் யக நரன்சகாட 

ஜன 

2016 

டிெ 

2016 

4 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.4 உள்நாட்டு நீர் வளங்கடள, 
குளங்கள் தபான்றவற்டற 
தமம்படுத்தல் முடறகள் மற்றும் 
ததாழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி.  

2.2 டாக்டர். ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, 
எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி, யக. ஏ. 
டபல்யூ. எஸ் வரீயெகர, என். 
டி சஹற்ைியக, எம் டி எஸ் 
ஆர் மத்துமயக, யஜ யக ஆர் 
பி ெி ஜேவர்தன, எஸ். ஆர். 
சி. என் யக நரன்சகாட  

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 

5 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.5 இலங்டகயில் நீர்தகாழும்பு 
முகத்துவாரத்திலிருந்து 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் 
மற்றும் நண்டு வடககளின் நீர், 
மண் மற்றும் 
தடசயிடழயங்களின் மதிப்படீு 
மற்றும் உயிர் தசகரிப்புகளின் 
மதிப்படீு. 

0.4 பி ஆர். சி தமன்டிஸ்,  எஸ். 
ஏ. எம். அஸ்மி, 
 
 

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 

6 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.6 இலங்டகயில் உள்ள மடுகங்டக - 
ரம்சார் ஈர நிலப்பகுதியில் 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கங்டகயில் 
நீரின் தரத்டத மதிப்படீு 
தசய்வதற்காக பல்தவறு உயிரிக் 
குறியடீுகடள ஆய்வு தசய்தல். 

0.4 என். டி சஹற்ைியக, எஸ். ஏ. 
எம். அஸ்மி, டாக்டர். டபல்யூ 
டி என் விக்ரமாராச்ெி, யக. ஏ. 
டபல்யூ. எஸ் வரீயெகர, 
டாக்டர். ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, 
எம் டி எஸ் ஆர் மத்துமயக, 
யஜ யக ஆர் பி ெி 
ஜேவர்தன, எஸ் ஆர் 

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 
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ென்டிமா, எஸ். ஆர். சி. என் 
யக நரன்சகாட 

7 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

5.1.7 இலங்டகயின் வட மத்திய 
மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள 
குடிநீரின் கிணறுகளின் மரபணு 
நச்சுத்தன்டம வடிகட்டல் ததாடக 
பரிதசாதடன 

1.0 யக. ஏ. டபல்யூ. எஸ் 
வரீயெகர எஸ். ஏ. எம். 
அஸ்மி,  என். டி சஹற்ைியக, 
எஸ். ஆர். சி. என் யக 
நரன்சகாட  

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 

8 பாதுகாப்பு 
முகாறமத்து
வம் 

10.1.
1 

ESD ஆய்வக மற்றும் தசாதடன 
மற்றும்  
ஆதலாசடன தசடவகளின் தர 
தமம்பாடுகள். 

1.0 எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி, யக. ஏ. 
டபல்யூ. எஸ் வரீயெகர 
டாக்டர். டபல்யூ டி என் 
விக்ரமாராச்ெி, பி ஆர். சி 
தமன்டிஸ், என். டி 
சஹற்ைியக, எம் டி எஸ் ஆர் 
மத்துமயக, என் யக 
நரன்சகாட 

ஜன 
2016 

டிெ 
2016 

 

ேிட்டம் - 3.4.5 

மாதுறு ஓயாவின் அடுக்கு மண்டலத்ேில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்களில் நீரின் 
ேரம் மற்றும் ஆல்கா கலமவ மேிப்பீடு மற்றும் தநாய் தமலாண்மமக்கான ேடுப்பாற்றல் 
சிகிச்மச. 
 

மாதுறு ஓயா அடண மற்றும் நீர்த்ததக்கம் 1983 ஆம் ஆண்டில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட மகாவலி 
திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டது. இந்த நீர்த்ததக்கம் 451 வர்க்க கிதலா மீட்டர் நீர்ப்பிடிப்புக்கடளக் 

தகாண்ட மாதுறு ஓயா பகுதியில் நீடரப் தபற்றுள்ளது. தமலும் மகாவலி ஆற்றிலிருந்து ஒரு 

இடணப்பு சுரங்கம் வழியாக கணிசமான துடணப் பாய்ச்சடலப் தபற்றுள்ளது. 597 தமகா கன 

மீட்டர் பரப்பளவு தகாண்ட நீர்த்ததக்கத்டத தகாண்டுள்ளது. 

டநட்தரட் மற்றும் தபாஸ்தபட் தபான்ற தபாசடணகளின் அதிக குவிப்பு காரணமாக கடந்த 

பத்தாண்டுகளில் நீர்த்ததக்கத்தின் நீர்த் தரம் தமாசமடடந்துள்ளது. இது கனிம உரங்கள் மற்றும் 

பிற இரசாயன தபாருட்களின் தீவிர பயன்பாடுகளின் காரணமாக இருக்கலாம். எனதவ, நீர்த் தரம், 

உயிர் பன்முகத்தன்டம, மற்றும் ஏராளமான நிடலகளிடன மதிப்படீு தசய்ததல இந்த 

ஆய்வுகளின் முக்கிய குறிக்தகாளாக அடடயாளம் காணப்பட்டன. தபப்ரவரி முதல் ஒக்தடாபர் 

2016 வடரயான கால அளவுகளில் இந்த பரிதசாதடன மாதிரிகள் தசய்யப்பட்டன. அந்த 

காலப்பகுதியில் 16 மாதிரிகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. முடிவுகளின்படி, டமக்தராசிஸ்டிஸ் 

இனங்கள் மிக அதிக அளவிலான அல்கா இனங்களாக அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன.  

Microcystis aeruginosa என்பது நன்னரீ் டசதனா பக்றரீியாவின் ஒரு வடக ஆகும், இது தபாருளாதார 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவத்தின் தீங்கு விடளவிக்கக்கூடிய அல்கா மறுமலர்ச்சி 
ஆகும். இடவ மிகவும் தபாதுவான நச்சுத்தன்டமயுடடய டசதனா பக்றரீியாவாக 
நற்தபாசடணயாக்கப்பட்ட தண்ணரீில் உள்ளன. டசதனா பக்றரீியாவானது நரம்பு நச்சுக்கள், 
மற்றும் தபப்டடட் தஹப்பதடா நச்சுக்களான டமக்தரா ஷிஸ்டின் மற்றும் டசதனா 
பப்தடாலின் தபான்றவற்டற உற்பத்தி தசய்கிறன. டமக்தராசிஸ்டின் பரம்பலானது 60% முதல் 

80% வடர நீர்த்ததக்கத்தில் நிகழ்கிறது. குறிப்பாக, ஆய்வின் தபாது நீர்த்ததக்கத்தில் தசங்குத்து 

மற்றும் கிடடமட்ட பரிமாணங்களில் பரந்து காணப்படுகின்றன. 

ஆய்வின் முடிவாக, மாதுறு ஓயாவில் உள்ள சில தபளதீக-இரசாயன பண்புகளானது தாவர 
பிளாந்தன் பன்முகத்தன்டமடயயும், மிகுதிடயயும் தீர்மானிப்பதில் வலுவான தநரான 
ததாடர்டபக் தகாண்டுள்ளன. நீர்த் தரத் தரவுகளின் அடிப்படடயில், ஜூடல மாதம் 

நீர்த்ததக்கத்தின் அடணக்கட்டுக்கு அருதக 0.468 பி.பி.எம் என அதிக பாஸ்தபட் தசறிவு 
தகாண்டதாக கண்டறியப்பட்டது. ஜூன் மாதத்தில் நீர்த்ததக்கத்தின் அடணக்கட்டுக்கு அருதக 

மிக அதிகமான பி.எச். பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன, இது குடிநீருக்கான WHO தரநிடலகடள 
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மீறுகிறது. அதிகபட்ச டநட்தரட் மற்றும் டநட்டரட் தசறிவுகள் ஜூன் மாதத்தில் நீர்த்ததக்கத்தில் 

பதிவாகியுள்ளன மற்றும் அதிகபட்ச அம்தமானியா டநட்ரஜன் ஜூன் மாதத்தில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் அது குளத்தின் தளத்தில் இருந்தது. தம மாத மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் 

மிக அதிகமான ததாடக காணப்பட்டது. எனதவ, டமக்தராசிஸ்டிஸ் வளர்ச்சியுடன் தநரான 

ததாடர்டபக் காட்டியது. 

 

மாேிரி இடங்கள் 

முடிவாக, அதிகப்படியான தபாசடணகள் நீர் மாசுபாட்டட ஏற்படுத்துகின்றன என்பது 

ததளிவாகிறது. இது தம மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வடர டமக்தராசிஸ்டி மறுமலர்ச்சி 
தசல்கிறது. இது பின்வரும் காரணங்களால் ஒவ்தவாரு வருடமும் சுழற்சி தசயல்முடற 

காணாப்படுகின்றன. 

 

1.  நீர்த்ததக்கத்தில் டமக்தராசிஸ்டின் இருத்தல் 

2.  மதுடர ஓயா ஆற்றிலிருந்து அதிக டநதரசன் மற்றும் தபாஸ்பரஸ் ஆகியவற்டறச் தசர்த்தல் 

3. நீர்த்ததக்க முடிவுகளில், புல் நிலத்தின் பருவகால வளர்ச்சி மற்றும் மரணம் மற்றும் சிடதவு 

காரணமாக மடழக்காலத்தின் பின்னரான தபாசடண அதிகரிப்பு. 

 

 மறுபுறம், ஏறக்குடறய 10, 000 குடும்பங்கள், நீர்த்ததக்கத்திலிருந்தும் அதன் 

நீர்த்ததக்கத்திலிருந்தும் தவளிதயற்றப்பட்ட தண்ணரீில் இருந்து குடிக்கிறார்கள். 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்களின் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு அடமப்புக்களானது மணல் வடிகட்டிகள் 
தகாண்ட நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சடபக்கு தசாந்தமான நிடலயங்கள் உட்பட்டதாக 

மட்டுதம வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
எனதவ, மகாவலி பி அடமப்பில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்டகடயத் தக்க டவக்க பின்வரும் 

பரிந்துடரகடள நடடமுடறப்படுத்த தவண்டும். 

1. விவசாய இரசாயன தபாருள்கடளப் பயன்படுத்தல் சம்பந்தமாக மாதுறு ஓயாவின் 

கடரதயாரத்தில் விவசாயிகள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு அதிகரித்தல். 

2.  நீர்த்ததக்கத்தில் பிளாங்க்தடாதவார்ஸ் மீன் வடககடள நிறுவுதல் மற்றும் உணவு வடல 

டகயாளுதலுடன் மூலமான தபாசடண சமநிடலடய சமன் தசய்ய முயற்சித்தல். 

3. குடிநீரின் நீர் சிகிச்டச முடறடம தமம்பாடு மற்றும் சமூகத்தின் பாதுகாப்பான குடிநீடர 

உறுதிப்படுத்துதல். 

4. அல்காக்களின் கலடவ மற்றும் கண்காணிப்பு மற்றும் அவர்களின் நச்சுத்தன்டமயின் 

உற்பத்தியின் வழக்கமான கண்காணிப்பு. 

5. நீர்த்ததக்கத்தில் சரியான நீர்ப்பாசன முகாடமத்துவம் 
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6. உள்நாட்டு நீர் வடிகட்டிகள் தபான்ற பாதுகாப்பு முன்தனச்சரிக்டககடள நடடமுடறப்படுத்த நீர் 

நுகர்தவார் மத்தியில் விழிப்புணர்வுகடள அதிகரித்தல். 

 

களனி பல்கடலக்கழகம் மற்றும் தபராதடன பல்கடலக்கழகத்தின் இரண்டு முதுமானி 
மாணவர்கள் இந்த கருத்திட்டத்தின் கீழ் அவர்களின் ஆய்வு நடவடிக்டககடள 
நிடறவுதசய்தனர். 

 

குறிப்புகள் 

வாகனங்கள் கிடடக்காததால் சில கள விஜயங்கள் ரத்து தசய்யப்பட்டன. 

குளத்ேில் Mycrocystis வளர்ச்சி  சில பேிவான Mycrocystis இனங்கள் 

 

நீர் எருமமகள் தமய்ேல் 
 

பறமவகளின் பரம்பல்  

 

சமூக நீர் முகாமமத்துவம் (மணல் 
வடிகட்டியுடனான தசமிப்பு இடம்) 

 

மாதுறு ஓயா தபாசமண நீர் 

 

ேிட்ட முதனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%):-      நிதி: 70%    தபளதீக: 93% 
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ேிட்டம் - 5.1.2 

களப்புகளில் மற்றும் கடல் சூழல்களின் நீர் மாசுபாட்டின் நிமலமய மேிப்பீடு சசய்ேல் – 
இலங்மகயின் தமற்கு மற்றும் வட தமற்கு கடற்கமர. 
 
பகுேி 1: இலங்மகயின் தமல் மாகாணத்ேில் உள்ள கடதலார கடற்பகுேிகளில் சபள்ேகீ- 
இரசாயன அம்சங்கள் குறித்ே சிறப்பு குறிப்புடன் கடல் ோவர பிளாந்ேன்கள் மற்றும் 

டிதனாஃப்சளசெல்தலட்கள் உற்பத்ேி சசய்யும் நச்சுத்ேன்மமயின் அமடயாளம் 

 

இலங்டகயின் கடதலார கடல் பகுதியில் கடல் சார்ந்த பாசிகள் மற்றும் நஞ்சாக்கும் 
டிதனாபிளதஜல்தலட் தபான்றன காணப்படுகிற விதம் சம்பந்தமாக ஆய்வுகள் குடறவாகும். 
இலங்டகயில் சமீப காலங்களில் dinoflagellate பன்முகத்தன்டம மற்றும் அளவில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்டகயில் இருந்தன. எனினும், அந்த 

ஆய்வுகள் தமல் மாகாணத்தின் முழு கடதலாரப் பகுதிகடளயும் உள்ளடக்கவில்டல. ஈர 

நிலப்பகுதியில் டசதனா பக்றரீியாக்கள், கடரகள், சிவப்பு நிற அடலகள் மற்றும் ஆழமான 
இட இனங்கள் ஆகியவற்றின் தீங்கு விடளவிக்கும் தாக்கம் காணப்படலாம் என நீண்டகாலமாக 

சந்ததகிக்கப்படுகிறன. 
 

ஆனால் தபரும்பாலும் இவற்றிற்கு ஆதாரம் இல்டல, ஏதனனில் மீன் மற்றும் வன 

விலங்குகளில் இந்த நச்சுகளின் விடளவுகள் பற்றிய தகவல்கள் குடறவாக இருப்பததாடு, 

கண்டறியும் கருவிகள் குடறவாக உள்ளன. கடதலார கடற்பகுதிகளில் dinoflagellate இனங்கள் 

உற்பத்தி தசய்யும் கடல் பாசிகள், டயதனாஃப்லதகல்தலட்கள் மற்றும் தீங்கு விடளவிக்கும் நச்சு 

இனங்கள் ஆகியவற்டறக் கண்டறிந்து அளவிடும் தநாக்கங்கடளக் தகாண்டு இந்த ஆய்வு தமல் 
மாகாணத்தில் ததாடங்கப்பட்டது; சுற்றுச் சூழல் காரணிகள் மற்றும் நீரின் தரம் ஆகியவற்டறக் 

கண்டறியும் தன்டம தபான்ற பருவகால நிகழ்டவ பாதிக்கும் காரணிகடளயும் 
கண்டறிதலுமாகும். 
 
கடதலார நீர் மாதிரிகளில் நீர் தரம் மற்றும் பிளாந்தன்கள், கம்பஹா, தகாழும்பு மற்றும் 

களுத்துடற மாவட்டங்களின் கடரதயாரப் பகுதியில் 15 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் 

ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. முடிவுகளின் படி, நீர் தவப்பநிடல மற்றும் pH 28-32 °C மற்றும் 6.4 - 8.5 க்குள் 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. கடல் பாசிகள் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான டநட்தரட் மற்றும் 

கடரந்துள்ள தபாஸ்பரஸ் தசறிவுகள் 0.002 - 0.1 மில்லி கிராம்/ லீற்றர்  மற்றும் 0.005 - 0.2 மில்லி 
கிராம்/ லீற்றர் ஆகும். எவ்வாதறனினும், இலங்டகயில் கடதலார நீர் பயன்பாட்டிற்கான 

பல்தவறு தர நிடல வகுப்புகளுக்கு முன்தமாழியப்பட்ட தரமான தரவுகள் டநட்தரட் மற்றும் 

தபாஸ்தபட்டிற்கான வரம்புகடள குறிப்பிடவில்டல. ஆய்வு காலத்தில், இலங்டகயின் தமற்கு 

மாகாணத்திலுள்ள கடதலார கடல் பிரததசங்களில் 21 டிதனாஃப்ளதஜல்தலட் இனங்கள் 

காணப்பட்டன 
 
இந்த இனங்கள் மத்தியில், Prorocentrum micans, Prorocentrum sigmoides, Alexandrium spp. மற்றும் Dinophysis 

caudata தபான்றன ஓட்டு மீன்களில் விஷம் ஏற்படுத்தும் காரணிகளாக அறியப்பட்டன. Karenia 

brevis  நரம்பு நச்டச ஏற்படுத்தும் ஓட்டு மீன் நஞ்டச ஏற்படுத்துகிறது. மிக அதிகமான உள்ள 
dinoflagellate இனங்களான Ceratium furca, Ceratium fusus, Protoperidenium grandae, Ceratium trichoceros, Dinophysi 

scaudata, Triceratium sp., Protoperidium depressum, Ceratium gibberum முதலியனவாகும். முடிவுகளின் 

அடிப்படடயில், எந்த அல்கா மறுமலர்ச்சி நிடலடமகளிலும் (சிவப்பு அடலகள்)  சம்பந்தமான 
பதிவு இல்டல என ஆய்வு காலத்தில் தகாள்ளப்பட்டன. 
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மாேிரி இடம் – உஸ்வட்டசகய்யாவ மாேி இடம் – கல்கீமச 

பிளாந்ேன் மாேிரியிடல் ஆய்வுகூட தசாேமன 

ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
 
முன்தனற்றம் (%):-       நிதி:  100%    தபளதீக:   98 % 

 

பகுேி  2 : இலங்மகயின் சிலாப களப்பில் உள்ள நீர்த் ேரங்களின் சவளிரீேியான மற்றும் 

ேற்காலிக மாறுபாடு. 

 
சிலாபம் களப்பானது, வடதமல் மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள ஒரு இடடவிடாத மூடப்பட்ட, 

தமதலாட்டமான கடதலாரக் கங்டக ஆகும். கங்டகயின் வடக்கு மற்றும் ததற்கு முடனகளில் 

நீண்ட நீளமான வழிகளினால் கடலுக்கு இது திறக்கப்பட்டுள்ளன. பாரம்பரிய கங்டக மீன் 

வளர்ப்புகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் சிலாபில் மீன்வளர்ப்பு மிகவும் பிரபலமானது. நீர்ப்பரப்பில் 

இருந்து நீடர பிரித்ததடுத்து, அதத பவடன நீடர தவளிதயற்றுவதன் காரணமாக அதிகமான 

இறால் பண்டண வளர்ச்சி, கங்டகயின் மாசுபாட்டிடன அதிகரிக்க விடளந்தது. ததன் பகுதி 
மற்றும் புற மண்டலங்களின் ஏராளமான சதுப்பு நிலங்கள் இறால்களின் கட்டுமானத்திற்காக 

அழிக்கப்பட்டுள்ளன, தமலும் ஏரியின் நீரின் தரம் குடறந்து வருகின்றன. தமலும், வடக்கு 

கடரயில் நகடரச் சுற்றியிருக்கும் தபரும் சமூகத்தால், உள்நாட்டு கழிவுகள் மற்றும் 

கழிவுப்தபாருட்களின் குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான பகுதி இந்த நீர்த்ததக்கம் மூலமாகதவ 
தவளியிடப்படுவதால் இது நிகழ்கிறது. 

 
இந்த ஆய்வு 7° 29' 17'' N ததாடக்கம் 7° 36' 25'' N அகலாங்கிலும் மற்றும் 79° 47' 19'' E 79° 49' 02” 

தநட்டாங்கிலும் இடடப்பட்ட பதிடனந்து தவவ்தவறு இடங்களில் நீர்த் தர அளவுருக்கள் 

பருவகால மற்றும் இட தவறுபாடுகள் தபான்றன ஆய்வு ஜனவரி முதல் டிசம்பர், 2016 வடர 

தசய்யப்பட்டன. பி. எச், மின் கடத்து திறன், உப்புத்தன்டம, கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் (டி.ஓ.ஓ), 

கலங்கல் தன்டம, காற்று தவப்பநிடல மற்றும் நீர் தவப்பநிடல ஆகியடவ டகத்திறன் மீட்டர் 

இடன பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாதிரி தளங்களில் அளவிடப்பட்டன. டநட்டரட் டநதரசன், 
டநட்தரட் டநதரசன், அதமானியா டநதரசன், கரந்த, உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் ததடவ (பி. 
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ஓ. டி), இரசாயன ஒட்சிசன் ததடவ (சி.ஓ.டி), குதளாதராபில் தசறிவு மற்றும் காரத்தன்டம 
ஆகியடவ ஆய்வுகூடத்தில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. கழிவு நீர், நீர் தபான்றன 22 வது பதிப்பு, 2012 

அதமரிக்க தபாது சுகாதார சங்கம் முடறமூலம் தசாதடன தசய்யப்பட்டன. 
முடிவுகளின் படி, பி. எச். மதிப்புகள் 6.68 முதல் 9.41 வடர இருந்தன, அது மீன் மற்றும் நீர் 

வாழ்விற்கான முன்தமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் நீர் தரத்டத தாண்டியது எனலாம். உலர் 

காலங்களில் (ஜூடல முதல் ஒக்தடாபர் வடர) மாதிரிகளில் உயர் மதிப்புகள் காணப்பட்டதுடன் 

குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடு (p <0.05) தகாண்ட பி. எச் மதிப்புகள் தகாண்டதாக உள்ளன. களப்பின் 
கடரந்த ஒட்சிசன் நிடலகள் 1.25 முதல் 7.52 மி. கி / லீ வடர தவறுபடுகின்றன. மற்றும் குடறந்த 

வரம்பானது மீன் மற்றும் நீர் வாழ்வின் சகிப்புத்தன்டம வரம்புடன் இணங்கவில்டல. மின் 
கடத்து திறன் மதிப்புகள் 2.8 முதல் 55.0 mS / cm வடர இருந்தன, அதனுடன் ததாடர்புடடய 

உப்புத்தன்டம மாறுபாடு 2 முதல் 35 ppt வடர இருந்தது. தமற்பரப்பு நீர் தவப்பநிடல மற்றும் 

கங்டக நீரின் கலங்கல் தன்டமயானது முடறதய 27.4 முதல் 33.9 0C வடரயிலும், 0.96 முதல் 50.3 

என்.ரி.யு ஆகவும் காணப்பட்டது.  

படிப்புக் காலத்தின் தபாது அதகளவான தபாசடண மாசுபாடுகள் காணப்பட்டன அதாவது 
அதமானியா டநதரசன் 0.0010 முதல் 0.2483 மிகி / லீ, டநததரற்று டநதரசன் 0.00001 முதல் 0.0365 

மி. கி /லீ மற்றும் ஓர்ததா தபாற்தபற்று - 0.0006 ததாடக்கம் 0.2942 மி. கி /லீ வடர காணப்பட்டன. 

தததுறு ஓயா, லுனு ஓயா, அடல வடிவங்கள் மற்றும் மனித தநய நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் 

தவளிதயற்றங்களால் சிலாபம் களப்பின் நீரின் தரம் பாதிக்கப்படுகின்றன. நகர்ப் புற கழிவுப் 
தபாருட்களின் ஓரப் பகுதி அல்லாத கழிவுகள், சிலாப மீன் சந்டத, இறால் பண்டணக் கடடகள், 

கடரதயாரத்தில் உள்ள திண்ம கழிவுப்தபாருட்கள், கடரதயாரத்தில் அடமந்த மீன் கூண்டுகள் 

(சாத்தியமான அதிகமாக உணவு உண்ணல்) தபான்ற மீன்வளர்ப்பு நடவடிக்டககள் மற்றும் 

கடரதயாரப் பகுதியிலுள்ள தபரும் எண்ணிக்டகயிலான குடியிருப்புக்கள் தபான்றன ஆய்வுப் 

பகுதியின் முக்கிய மாசு ஆதாரங்களாக இருக்கின்றன. இறால் பண்டண கழிவுப்தபாருட்களின் 

கட்டுப்பாடற்ற தவளிதயற்றத்தால் நீரின் தரம் குடறகிறது, இந்த அதிகப்படியான தபாசடண 

உள்ளடீு, பருமனான நற்தபாசடணயாக்கல் நிடலக்கு காரணமாகிறது. இதன் விடளவாக இடழ 
தகாண்ட அல்காக்கள் (டரதசாதலானியம் இன.) அதிகரித்துள்ளது.  

 
 

 

திட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%):-       நிதி: 228%    தபளதீக:   98 % 
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ேிட்டம் - 5.1.3 

எண்சணய் கசிவுகள், அல்கா மலர்ச்சி மற்றும் மீன் சகால்லல்கள் தபான்ற அவசர 
சம்பவங்களுக்கு காரணங்கமள விசாரமண சசய்ேல் (அவசரகால ஆய்வுகள்). 
 

சுற்றுச்சூழல் அவசரநிடலகள் மீன் தகால்லல்கள், நச்சு இரசாயனங்கள், எண்தணய் கசிவுகள், 

அல்கா மலர்ச்சி ஆகியவற்றிடன நாம் திடீதரன நிகழும் அவசர நிகழ்வுகள் என கூறலாம். 

இத்தடகய சம்பவங்கள் பரபரப்பான ஊடக தடலப்புகளுடன் மற்றும் தவகுஜன தபாது 

எதிர்ப்புக்களுடன் ததாடர்புடடயடவ. அவற்றின் விடளவுகள் தபரழிவு மற்றும் நீண்ட காலமாக 

இருக்கக்கூடும், அத்தடகய சாத்தியமான இடங்கடளத் தடுக்க மற்றும் அடவ நிகழும் தபாது 

விடரவாக அவர்களுடன் சமாளிப்பது நமது தபாறுப்புக்களாகும். நாரா தபாது ஆய்வின்தபாது 

பல்தவறு தகாரிக்டககடள தபற்றுக்தகாள்வதன் மூலம், ஆய்வு மற்றும் தள ஆய்வு / ஆய்வக 

தசாதடனயின் அடிப்படடயில் விஞ்ஞான அறிக்டககடள விசாரிக்கவும், வழங்கவும் 
முடிகிறது. 
 

எனதவ, இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் சுற்றுச்சூழல் அவசரநிடலகளுக்கான முக்கிய 

காரணிகடள அடடயாளம் கண்டு ஆய்வு தசய்து, அந்த சூழ்நிடலகடள சமாளிக்க தபாருத்தமான 

அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துடரகடள வழங்குவதாகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் தமாத்தம் பத்து 

அவசரநிடலகள் நாராவினால் விசாரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு சம்பவத்தின் சுருக்கமும் 

பின்வரும் அட்டவடணயில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 | P a g e  
 

மாேம் இடம் நிகழ்வு அவோனிப்புக்கள் முடிவு / குறிப்பு 

தபப்ரவரி கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு 

ஆடலத் தளம், 

தஹாரன ஏற்றுமதிச் 

தசயலாக்க 

மண்டலம் (HEPZ) 

மீன் 
இறப்பு 

இறந்த மீன்கள் அடனத்துதம 

Oriochromis mossambicus) என 

அடடயாளம் காணப்பட்டன 

நீரின் நற்தபாசடணயாக்கம்,  

உடலின் நீதரற்றம் 

சூடான நிடல மற்றும் அதிக 

மக்கள் அடர்த்தி 

மார்ச் தநடிமல கால்வாய், 
அத்திடிய பகுதி 

மீன் 
இறப்பு 

உயர் மீன் அடர்த்தி  நற்தபாசதணௌயாக்கம், உயர் 
மீன் அடர்த்தியான இடுடக 

ஏப்ரல் கடுதவல வாவி, 
ரதமலாடன 

மீன் 
இறப்பு 

அதிகமான மீன் மூலமாக 
உயர் அடர்த்தியான இடுடக 

குடறந்தளவான கடரந்த 
ஒட்சிசன் அளவு (DO)  

தம கன்டவல வாவி – 
தகாத்தல்லாவ 
பாதுகாப்பு 
பல்கடலக்கழகம்- 
ரத்மலான 

மீன் 
இறப்பு 

சில மீன் இறப்புகள் 
காணப்பட்டன 

சிறிய க. ஒ., அதிக 
அடர்த்தியான இடுடக, 
கலங்கல் தன்டம 

ஜூன் காந்திவாவி, 
சூரியபுரம், கந்தளாய் 

ஆடம
களின் 
அதிரடி 
இறப்பு 

ஆராய்வுக்கு முன்னராக 9 
ஆடமகள் இறந்துவிட்டன 

மீன் பிடிவடல, கியர்கள் 
மூலமாக தபளதீக தாக்கம் 
தகாண்ட காயங்கள் 

ஜூன் மாலிம்ப, 
அக்குரஸ்ஸ 

மீன் 
இறப்பு 

அண்ணளவாக 100 மீன்கள் 
இறந்துவிட்டன. அடவ 

Oreocromis niloticus, Ophiocephalus 

striatus, Heropnustes fosills என 
அடடயாளம் காணப்பட்டன.  

உயர் மின் கடத்து திறன் 
மற்றும் குடறந்தளவான க.ஒ 

ஜூன் ததல்டியவத்த, 
டிக்தகாவிட்ட  

எண்
தணய் 
கசிவு 

மசகு எண்தணய் காவும் 
குழாயின் கசிவு 

மீனவர்களுக்கும், கண்டல் 
தாவரங்களுக்கும் இது 
தாக்கமாக அடமயும், சூழல் 
சம்பந்தமான ஒரு 
அறிக்டகயானது முடறயான 
அதிகார சடபக்கு அனுப்பப் 
பட்டுள்ளது. 

ஆகஸ்ட் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு 

ஆடலத் தளம், 

தஹாரன ஏற்றுமதிச் 

தசயலாக்க 

மண்டலம் (HEPZ) 

மீன் 
தகால்
லல் 

இறந்த மீன்கள் திலாப்பியா 
என அடடயாளம் 
காணப்பட்டன. (Oriochromis 

mossambicus)  

குடறவான க. ஒ, அதிக 
அடர்த்தியன அல்கா மலர்ச்சி, 
நற்தபாசடணயாக்கம்தகாண்ட 
நீர் 

தசப்டம்பர் தமாரட்டு தமாதர 
மீன்பிடி 
துடறமுகம், 
பானந்துடற 

மணல் 
அகழ்வு 

மீனவர் சமூகத்துக்கு இந்த 
மணல் அகழ்வானது 
பானந்துடற மீன்பிடி 
துடறமுகத்தில் எடுப்பதால் 
பாதிப்பாக அடமயலாம் 

மணல் அகழ்வு நடவடிடக 
தற்காலிகமாக நிறுத்தப் 
பட்டதுடன், சம்பந்தமான ஒரு 
அறிக்டகயானது முடறயான 
அதிகார சடபக்கு அனுப்பப் 
பட்டுள்ளது. 

நவம்பர் மஹதபா வாவி, 
ருக்மல் கம  

மீன் 
இறப்பு 

இறந்த மீன்கள் திலாப்பியா 
என அடடயாளம் 
காணப்பட்டன. (Oriochromis 

mossambicus) 

பூயர் சனத்ததாடக, குடறவான 
க. ஒ, அதிக கலங்கல் தன்டம 
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ச ாரமன ஏற்றுமடி சசயலாக்க வமலய மீன் இறப்பு                 அத்ேிடிய பகுேி மீன் இறப்பு 

கடுசவல வாவி, ரத்மலாமன மீன் இறப்பு 

 

சமாரட்டு தமாேர மணல் அகழ்வு 

ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 111%    தபளதீக: 100 % 

 
 

ேிட்டம் -5.1.4 

உள்நாட்டு நீர் வளங்கமள, குளங்கள் தபான்றவற்மற தமம்படுத்ேல் முமறகள் மற்றும் 
சோழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி.  
 
சுற்றுச்சூழலில் பூச்சிக்தகால்லி இருப்பதால் உடல் நலம் மற்றும் சூழலில் தமாசமான 

விடளவுகள் ஏற்படுகின்றன. மகாவலி தமல் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி (UMC) என்பது நதிக் கடரயின் 

இதயமாகும், தமலும் ததயிடல மற்றும் வருடாந்த பயிர்களானது பல பகுதிகளும் ஆதிக்கம் 

தசலுத்துகின்றன. UMC இல் காய்கறி பயிரிடுதல் தநாக்கத்துக்காக தபரிய அளவிலான 

பூச்சிக்தகால்லிடயப் பயன்படுத்துகின்றனர். தமலும், இது நீர்வாழ் உயிரினங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் மனிதர்களுக்கும் தநரடியாக தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகின்றன. பல்தவறு 

தசயல்முடறகள் மூலாமாக சுற்றுச் சூழலில் மாசுபடுபத்தல்கள் இடம்தபறுவதுடன் 

பூச்சிக்தகால்லி பாவடன மூலமாகவும் பல பாதிப்புக்கள் இடம் தபறுகின்றன, அத்தடகய 

தசயல்முடறகடள புரிந்துதகாள்வது மிகவும் முக்கியம். இத்தடகய தசயல்முடறகளுக்கு 

(சிறப்பாக ஐதராப்பா மற்றும் வட அதமரிக்கா, ஜப்பான் தபான்றடவ) சம்பந்தப்பட்ட பல ஆய்வுகள் 

நடடதபற்றுள்ளன. எனினும், தவப்பமண்டல சூழலில் இத்தடகய தசயற்பாடுகள் இலங்டகயில் 
இது மிகவும் குடறவான வடகயிதலதய அறியப்பட்டுள்ளன. தவப்பமண்டல ஆற்றுக் 
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கடரதயாரங்களில் மற்றும் இலங்டகயில் நீர் வழிகளில் இத்தடகய தசயற்பாடுகடள அறிதல், 
நடத்டதகடளப் படித்தல் மிகவும் முக்கியம். 

ஆடகயால், இந்த ஆய்வானது, தமற்புற நதிக் கடரயில் குறிப்பாக தவப்பமண்டல இலங்டக 

சுற்றுச் சூழலில் உறுஞ்சுதல் தசயல்முடற மற்றும் அதன் நடத்டதகடள தீர்மானிக்க கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டது. தமலும், இரண்டு பூச்சிக்தகால்லிகள் (க்தளாதராபிரிதபாஸ் மற்றும் 

டயஜிதனான்) ஆகியடவ ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. பூச்சிக்தகால்லியின் கீழ் 

வடகப்படுத்தப்படும் ஓர்தகாதனா தபாஸ்தபட் பூச்சிக்தகால்லி வடகயில் இடவ இரண்டும் 

ஆடங்கும். இரண்டு நீர்வாழ் இனங்கடள பயன்படுத்தி நச்சியல் தாக்கம் மதிப்படீு தசய்யப்பட்டன; 

டாப்னியா மாக்னா Daphnia magna மற்றும் தமாதயானா Moina இனங்கள் இடவயாகும். 

குதளாதரல்லா இனம், தபால்ட் தபசல் ஊடகம் மூலமாக இடவ இரண்டும் தூய வடிவில் 
குதளாதரல்லாவிடன உணவாக தகாண்டு தூண்டுவதன் மூலம் வளர்க்கப்படுகிறது. 

 

மண் மற்றும் வண்டல் மாதிரிகள் UMC இல் 4 சீரற்ற முடறயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி 

இடங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் அடுப்பில் 140 0C இல் 

உலர்த்தப்பட்டு 2 மி. மீ வடலக் கண் அளவு மூலம் தவறாக்கப்பட்டன. பின்னர் Diazinon மற்றும் 

Chlorpyrifos அறியப்பட்ட தசறிவு மூலம் மண் மாதிரிகளுடன் தசர்க்கப்பட்டு ஐந்து குலுக்கிகளினுள் 

டவத்து உறுஞ்சலுக்காக டவக்கப்பட்டன. உறுஞ்சப்படாத Diazinon மற்றும் Chlorpyrifos கள் கட்ட 

பிரித்ததடுத்தல் மூலம் பிரித்ததடுக்கப்பட்டன மற்றும் தசறிவுகள் gas chromatography (Agilent 6890 GC).  

(அஜிலன்ட் 6890 ஜிசி) மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டன. நச்சுத்தன்டமயின் பரிதசாதடனக்காக, 

டிஸ்சிதனான் மற்றும் குதளாரிபிரிதயாஸ் கடரசல் தபான்றன பாவிக்கப்பட்டன. Daphnia Magna 

மற்றும் Moina இனங்கள் LC50 மதிப்புக்கான இரசாயன தசாதடனயாக OECD வழிகாட்டுதல்கள் 
முடறகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் படி, Diazinon பூச்சி 
தகால்லிகடள ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மண் மற்றும் வண்டல் மாதிரிகள் உறிஞ்சுகின்றன என 
அறிய முடிந்தது. 
 

மண் மற்றும் வண்டல் மாதிரிகள் UMC இல் 4 சீரற்ற முடறயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி 

இடங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் அடுப்பில் 140 0C இல் 

உலர்த்தப்பட்டு 2 மி. மீ வடலக் கண் அளவு மூலம் தவறாக்கப்பட்டன. பின்னர் Diazinon மற்றும் 

Chlorpyrifos அறியப்பட்ட தசறிவு மூலம் மண் மாதிரிகளுடன் தசர்க்கப்பட்டு ஐந்து குலுக்கிகளினுள் 

டவத்து உறுஞ்சலுக்காக டவக்கப்பட்டன. உறுஞ்சப்படாத Diazinon மற்றும் Chlorpyrifos கள் கட்ட 

பிரித்ததடுத்தல் மூலம் பிரித்ததடுக்கப்பட்டன மற்றும் தசறிவுகள் gas chromatography (Agilent 6890 GC).  

(அஜிலன்ட் 6890 ஜிசி) மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டன. நச்சுத்தன்டமயின் பரிதசாதடனக்காக, 

டிஸ்சிதனான் மற்றும் குதளாரிபிரிதயாஸ் கடரசல் தபான்றன பாவிக்கப்பட்டன. Daphnia Magna 

மற்றும் Moina இனங்கள் LC50 மதிப்புக்கான இரசாயன தசாதடனயாக OECD வழிகாட்டுதல்கள் 
முடறகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் படி, Diazinon பூச்சி 
தகால்லிகடள ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மண் மற்றும் வண்டல் மாதிரிகள் உறிஞ்சுகின்றன என 
அறிய முடிந்தது. 
அதிக பட்ச தமாத்த கரிம கார்பன் உள்ளடக்கம் 3 வது மண்ணில் பதிவாகியுள்ளது. மண்ணின் 

தமாத்த கரிம கார்பன் உள்ளடக்கம் மற்றும் பூச்சிக்தகால்லி அகத்துறுஞ்சல் இடடயில் 
தசறிவுகளில் பதிவாகியுள்ளன. தநரான ததாடர்பு 2 பி. பி. எம் டயஸிதனான் தசறிவில் 

பதிவாகியது. மண் மூலம் டயஸிதனான் ஆக்ஸிடார்சிங்களின் மண்ணின் தமாத்த கரிம கார்பன் 

உள்ளடக்கம் மற்றும் பூச்சிக்தகால்லி தசறிவுகளிடடதய குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடுகடளக் 

காட்டியது. Daphnia Magna மற்றும் Moina இனங்கள் இறப்பு விகிதம் இரண்டு Diazinon தசறிவு மற்றும் 

தநரம் இடடதய குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசமாக இருந்தது. டாப்னியா மாக்னா Daphnia Magna 

உயர்ந்த LC50 மதிப்பு தகாண்டதாக 0.0490 பி. பி. எம் என காட்டியது. தமாய்னா இனங்களின் 

உயர்ந்த LC 50 மதிப்பு 0.0068 பி. பி. எம் ஆகும். தமாத்த கரிம கார்பன் உள்ளடக்கம் மற்றும் chlorpyrifos 
அகத்துறுஞ்சல் இடடதயயான உறவுகடள தீர்மானிக்க, ததாடர்பு Correlation தசய்யப்பட்டது. ஒரு 
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தநர்த் ததாடர்பு இருந்தது. அகத்துறுஞ்சல் மற்றும் தமாத்த கரிம கார்பன் உள்ளடக்கத்திற்கு 
இடடயில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இருந்தது. டப்னியா மாக்னா Daphnia Magna மற்றும் 
தமாய்னா ஆகியவற்றின் குதளாரிபிரிதயாஸ் LC 50 மதிப்பிடன தீர்மானிக்க, தசாதடனயின் 
(Prob) பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. இறப்பு மற்றும் தசறிவு, தநரம் இடடதய குறிப்பிடத்தக்க 
வித்தியாசம் ஆய்வக சூழலின் கீழ் இருந்தது என கண்டறியப் பட்டது. 85 சத விகிதத்திற்கும் 
தமலாக குதளாரிபிரிதயாஸ் மண்ணில் பரவலாக அகத்துறுஞ்சப்பட்டு இருந்தது. கரிம 
தபாருட்கள் உள்ளடக்கத்டத அதிகரிக்கும் தபாது, அகத்துறுஞ்சல் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. 
மிக உயர்ந்த LC 50 Daphnia Magna வின் மதிப்பு 0.0044313 தகாண்ட்தகவும் மற்றும் Moina sp வின் 
அதிகபட்ச LC 50 மதிப்பு 0.005574 ஆக காணப் பட்டன. 
 
கூடுதலாக, ரத்கம களப்பில் கண்காணிப்பு ஆய்வு தவளிப்படுத்துவது என்னதவனில், சூழலில் 
காற்று மற்றும் நீர் தவப்பநிடல முடறதய 35.7 ± 1.7 மற்றும் 32.5 ± 1.4 °C ஆக அறியப் 
பட்டன. கலங்கல் தன்டம 11.5 ± 14.6 NTU மற்றும் கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் 1.0 மி. கி / லீ 
மற்றும் 8.6 மி. கி /லீ ஆகவும் இருந்தன. 0.01 மி. கி /லீL முதல் 2.9 மி.கி / லீ வடர கடரந்த 
தபாஸ்தபட் வரம்டபத் தவிர தபாசடண அளவுகள் சாதாரண வரம்பில் உள்ளன. இது 
விவசாய நிலத்திலிருந்து வண்டல் ஓட்டத்தின் மூலமாக ஏற்படும். தமலும், உயரமான 
களிமண் மற்றும் சில்ட் ஆகியடவ வண்டல் தரத்தில் காணப்பட்டன. 
 

மண் மற்றும் வண்டல் மாேிரி 

Chlorella வளர்ப்புக்கள்  

 

அகத்துறுஞ்சல் மாேிரி உபகரணங்கள் 

                

            நச்சு ேன்மமேஆய்வுகள் 

 
ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 73 %    தபளதீக: 98 % 
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ேிட்டம் - 5.1.5  

இலங்மகயில் நீர்சகாழும்பு முகத்துவாரத்ேிலிருந்து தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சமமயல் மீன் 
மற்றும் நண்டு வமககளின் நீர், மண் மற்றும் ேமசயிமழயங்களின் மேிப்பீடு மற்றும் 
உயிர் தசகரிப்புகளின் மேிப்பீடு. 
 

நீர்தகாழும்பு முகத்துவாரத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் இனங்களின் நீர், வண்டல் 
மற்றும் தடச இடழயங்கள், கனமான உதலாகங்கள், Zn, PB, Hg, Cd, Cu மற்றும் Cr 
ஆகியவற்டற உயிர்தசகரிப்புக்கடள மதிப்படீு தசய்வதன் மீது இந்த ஆய்வு கவனம் 
தசலுத்தியது. 3,164 தஹக்தடர் பரப்பளவில் நீர்தகாழும்பு கடரதயாரப் பகுதியான 3,000 
மீனவர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த மீன்களின் அழிவானது 
ததாடர்ந்து தகாண்தட தசல்கின்றன. நீர், மற்றும் வண்டல்கள் மற்றும் மீன் இடழயங்களின் 
கனரக உதலாக தசறிவுகடளத் தீர்மானிப்பததாடு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் 
வடககளில் கன உதலாகங்கள் மற்றும் உயிர்ச் தசகரிப்புக்களின் பருவகால மாறுபாடுகடள 
மதிப்படீு தசய்வதற்கும், உயிர் இரசாணவியல் காரணிடய தீர்மானிப்பதல் தநாக்கங்கள் 
தகாண்டதாக இந்த திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வானது, ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 
வடரயிலான ஒரு ஆண்டு ஆய்வு காலத்தில் எட்டு மாதிரி இடங்களிலிருந்து தண்ணரீ் 
மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, மற்றும் கன உதலாகங்கள் (Pb, Cd, Hg, Cr, Zn மற்றும் Cu) 
அளவுகள் நிடலயான முடறடயப் பயன்படுத்தி ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இலங்டகயில், 
மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயினால் முன்தமாழியப் பட்ட கழிவு நீரின் தரத்திலான 
தரத்திற்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு நீர்ப்பாசன நீர் அளவுகளில் கடரந்துள்ள தமாத்த 
கனரக உதலாகங்களின் அளவுகள் கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 2002 ஆம் ஆண்டு ஐ. யூ 2002 
இல் சர்வததச தர நிடலகளில் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகடள விட அதிகமான Hg 
மற்றும் Pb ஆகியடவ நச்சியியல் உதலாகங்களாக கண்டறியப் பட்டுள்ளன மற்றும் பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் மதிப்புகள் அதிகமாக இருந்தன. தமதல குறிப்பிடப்பட்ட 
முடிவுகளின் பிரதான காரணம், வடீுகள் மற்றும் பிற மானிடவியல் நடவடிக்டககளில் 
இருந்தும், கழிவுகள் மற்றும் திடக் கழிவுகடள உட்தசலுத்தலினால் வடக்குப் பகுதியில் துரித 
தவகத்தில் மாசுபடல் அதிகரித்துள்ளன. கனரக உதலாக அளவிலான பருவமடழ தம மாதம் 
/ ஜூன் மற்று ஒக்தடாபர் / நவம்பர் மாதங்களில் உச்ச அளவில் காணப்பட்டது, இது 
தவளிப்படடயாக தீவின் பருவகாலத்துடன் ஒத்துப்தபானது. தற்தபாதுள்ள ஆய்வு முடிவுகள் 
இந்த உப்பு நீரின் சுற்றுச்சூழலின் நிடலயான பயன்பாட்டுக்காக எதிர்கால முகாடமத்துவ 
திட்டங்கடள தமம்படுத்துவதற்கு உதவும். 
 

ேரவு தசகரித்ேல் நீர்சகாழும்பு முகத்துவாரம் 

ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 142 %    தபளதீக: 98 % 
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ேிட்டம் 5.1.6  
இலங்மகயில் உள்ள மடுகங்மக - ரம்சார் ஈர நிலப்பகுேியில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 
கங்மகயில் நீரின் ேரத்மே மேிப்பீடு சசய்வேற்காக பல்தவறு உயிரிக் குறியீடுகமள 
ஆய்வு சசய்ேல். 
 

மடு கங்டக என்பது இலங்டகயின் உப்பு நிலங்கள் மற்றும் சதுப்புநிலங்கள் தபான்ற பல்தவறு 
தாவர வடககடள உள்ளடக்கிய தனிப்பட்ட பல்லுயிர்த்தன்டம தகாண்ட களப்புகளில் 
ஒன்றாகும். இந்த திட்டத்தின் குறிக்தகாள், மீன் உற்பத்தியில் உள்ள தாக்கத்டத உள்ளடக்கிய 
இரசாயன அளவுருக்கள் மற்றும் தபரிய - தபண்டிக் முதுதகலும்பற்ற இனங்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு இடடயிலான உறடவப் பற்றிய ஆராய்வதுடன், தற்தபாதுள்ள நீரின் 
தரத்திடன தீர்மானிக்க உயிரிக் குறிகளாக பிளாந்தனின் உயிரின வடககடள 
பயன்படுத்தலாகும். தமாத்த ஆய்வுக்கு பதிடனந்து மாதிரிகள் தகாண்ட இடங்கள் 
தபறப்பட்டன. நீர் மாதிரிகள், தமற்பரப்பு மற்றும் கீழ்ப் பகுதி தபான்ற இரு பகுதிகளில் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. ஜூடல முதல் ஆகஸ்ட் வடர தபரிய - தபண்டிக் முதுதகலும்பற்ற 
இனங்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன மற்றும் பிளாந்தன் மாதிரிகள் மாதாந்த அடிப்படடயில் 

ஒரு உயிரிக் குறிகளாக தசகரிக்கப்பட்டன. 

கடரந்த தபாஸ்தபற்று, டநதரசன், டநட்தரட் - N மற்றும் டநட்டரட் - N தபான்றன மீன்வளம் 

மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினத்திற்கான தரநிடல வரம்புகடள விட குடறவாக இருந்தன. இடணந்த 

புதிய நீர் தவளிதயற்ற இடங்கள், மடு கங்டக களப்பின் ஊட்டச்சத்துக்கடள குறிப்பிடத்தக்க 

அளவிற்குக் தகாண்டு வருகின்றன என கூறலாம். இருப்பினும், மீன் மற்றும் நீர்வாழ் 
உயிரினங்களுக்கு (> 10 மில்லி கிராம் / லீற்றட்) தரநிடல வரம்புகடள விட எண்தணய் 
மற்றும் கிரீஸ் தபான்றவற்றின் உள்ளடக்கம் அதிகம் எனக் கூறலாம். சுற்றுலாப் பயணங்கள் 
மற்றும் தபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றிற்கான நீர்த்ததக்கத்தில் பல படகுகள் 
இயக்கப்படுகின்றன. 
களப்பு நீரில் உள்ள மாசுபாடு சகிப்புத்தன்டம அட்டவடணயின் அடிப்படடயில் 20 -30 என்பது 
மிதமான நீரின் தரத்டத குறிக்கிறது. 
 
தபாதுவான தாவர பிளாந்தன்கள் தவிர, நச்சுத்தன்டமயான தாவர பிளாந்தன்கள் Ceratium furca 
மற்றும் Protoderidinum sp ஆகியடவ மடு கங்டக களப்பில் நீர் மாசுபாட்டின் உயிர் குறிகளாக 
பதிவு தசய்யப்பட்டன. Benthic தபரிய முதுதகலும்பற்ற இனமான மூன்று வருணங்கள் ஐந்து 
வகுப்புகள் மற்றும் பதிடனந்து குடும்பங்கள் அடடயாளம் காணப்பட்டன. வகுப்பு 
காஸ்ட்தராதபாட்ஸ் தமாத்த ததாகுப்பின் 83.04% இடன பிரதிநிதித்துவம் தசய்த்து. Littorinidae 
ஆதிக்கம் தசலுத்தும் குடும்பம் எனவும் மற்றும் தமாத்த மாதிரியின் தமாத்தமாக 83.23% 
பங்களிப்புடன் இருந்ததுடன், ஒவ்தவாரு மாதிரி இடங்களிலும் லிட்தடாரினா ஸ்தபயின் 
ஆதிக்கம் தசலுத்தியது. ஷானன் - வனீர் இன்தடக்ஸ் மற்றும் மாசுபாடு சகிப்புத்தன்டம 
குறியடீுகளின் சராசரி மதிப்புகள் 0.44 ± 0.38 மற்றும் 6.05 ± 4.56 என முடறதய பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளன. ஷானன் - தவய்னர் பன்முகத்தன்டமயின் குறியடீ்டு (H ') ஆனது <2 இன் 
வரம்புக்குட்பட்டது எனவும், இந்த குளம் காட்டி மாதிரியுடன் மாசுபட்டதாக கருதப்பட்டது. 
மாசுபாடு சகிப்புத்தன்டம குறியடீு 20 க்கும் குடறவாக இருந்தது. தண்ணரீின் தரம் குடறவாக 
இருப்பதாக சுட்டிக் காட்டியது, இது நீரின் சுகாதார தரத்டத குடறக்க வழிவகுத்தது. Lamellidens 
lamellatus IUCN சிவப்பு பட்டியலில் அச்சுறுதலான இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டது. கிதலாதனா 
தகாக்வான்ஸ் Geloina coaxans  ஆனது களி நண்டுகளின் ஒரு காட்டியாக பாவிக்கப்பட்டது. 
 
ருகுணு பல்கடலக்கழகத்தின் ஒரு இளங்கடல மாணவர் இந்த திட்டத்டத பயன்படுத்தி 
தனது இறுதி ஆண்டு திட்டம் தசய்ததுடன் அவர் தமற்பார்டவயும் தசய்யப்பட்டார். 
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ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 108 %    தபளதீக:100 % 

 

ேிட்டம் 5.1.7  
இலங்டகயின் வட மத்திய மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள குடிநீரின் கிணறுகளின் மரபணு 
நச்சுத்தன்டம வடிகட்டல் ததாடக பரிதசாதடன  

 

இலங்டகயின் வட மத்திய மாகாணத்தில் குறிப்பாக மதவாச்சி எனும் இடத்தில் 
அடமந்துள்ள குடிநீர் கிணறுகளில் அறியப் படாத உள்ளார்ந்த சிறுநீரக தநாய் (சி. தக. டி. யூ) 
குறிப்பாக வட மத்திய மாகாணத்தில், தபரிய அளவிலான உடல்நல பிரச்சிடனயாக 
மாறியுள்ளது. இந்த தநாய்க்குரிய தநாய் நுண்ணுயிரியல் என்பது சுற்றுச்சூழல் 
நச்சுத்தன்டமயின் நீண்டகால தவளிப்பாடுகடளக் தகாண்டிருக்கும் பல்தநாக்குத் தன்டம 
தகாண்டதாகத் ததான்றுகிறது. முந்டதய ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் குடிநீரின் தரத்துடன் CKDu 
நிகழ்டவ இடணப்பதாகக் கருதுகின்றன, ஆனால் இந்த நீரின் நச்சு விடளவுகள் இன்னும் 
வடகப்படுத்தப்படவில்டல. எனதவ, இந்த ஆராய்ச்சியின் பிரதான குறிக்தகாள், குடிநீரின் 
மூலப்தபாருட்களின் குடிசார்ந்த முக்கியத்துவத்டத மதிப்பிடுவதாகும், குறிப்பாக 
நச்சுத்தன்டமடய (குறிப்பாக டசட்தடா நச்சி தன்டம மற்றும் மரபணு நச்சுத்தனடம), தாவர, 
மீன் சார்ந்த உயிரியல் வடரவு bioassay முடறயிடன பயன்படுத்தி குடிநீர் கிணறுகடளத் 
திடரயிடுதல் தசய்யப்பட்டன. இது ஒரு முக்கிய ஆராய்ச்சி திட்டமாகும், இது இரண்டு 
முக்கிய கட்டடங்கள் மற்றும் இந்த ஆண்டு, மதவாச்சி பகுதியில் அடமந்துள்ள குடிநீர் 
கிணறுகளின் சாத்தியமான நச்சுத்தன்டமடய மதிப்பிடுவதில் கவனம் தசலுத்தியது. 
44 கிராமங்கள் மற்றும் 430 கிணறுகள் உள்ளடக்கிய தமாத்த 20 கிராம உத்திதயாகத்தர் 
பிரிவுகளின் ஒன்பது (09) கள விஜயத்தின் தபாது சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. 
இதில் 351 ததாண்ட்ப்பட்ட கிணறுகள், 44 குழாய்க் கிணறுகள் மற்றும் 35 விவசாய கிணறுகள் 
ஆகியடவ அடங்கும். தரவு பகுப்பாய்வு SPSS ® 21 புள்ளியியல் தபாதியிடனப் பயன்படுத்தி 
ததாண்டிய மற்றும் குழாய் கிணறுகளின் குடிநீடர உபதயாகிப்பதற்கான சாத்தியமான 



49 | P a g e  
 

அபாயங்கடள மதிப்பிடுவதன் மூலம் குடிநீர் ஆதாரங்கடளக் கண்டறியும் படிவத்தில் தநாய் 
தாக்கத்டத ஏற்படுத்துதல் / தசர்க்கும் இடங்கள் ஆராயப்பட்டன. 
 

  
படம் 1 & 2: மேவாச்சி பகுேியில் தகள்வியுடனான கள விெயம் 

 
எட்டு குடிநீர் கிணறுகள் மற்றும் எட்டு குழாய் கிணறுகள் உட்பட 16 மாதிரியான இடங்கடளத் 
தவிர்த்தல், தீர்ப்பு மாதிரியாக்கல் நுட்பத்டத பயன்படுத்தி ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. மற்றும் 
இரண்டு (02) எதிர்மடற கட்டுப்பாடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. Allium cepa ஒரு தாவர 
மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதுடன் மற்றும் தபாதுவான தகாண்டட பதயாஎஸ்தஸ bioassay 
மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. Allium cepa மற்றும் மீன் இரத்தம் (தடல, சிறுநீரக மற்றும் 
காடால் நாளம்மில் இருந்து தவர் தசல்கள் டசட்தடாதஜதனடிக் தயாரித்தல் ததடவக்காக 
பயன்படுத்தப் பட்டதுடன் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிற்கு டசட்தடாடாக்ஸிக் மற்றும் 
ஜிதனாதடாக்ஸிக் விடளவுகடள அடடயாளம் காண 
பயன்படுத்தப்பட்டுக்தகான்றிருக்கின்றன. உயிர்ச்சத்துக்களுக்கு தவளிப்படும் மீனின் சிறுநீரக 
திசுக்களில் சாத்தியமான உறுப்பு தசதத்டத மதிப்பிடுவதற்கு histopathologic 
ஹிஸ்தடாபதாலஜிகல் ஆய்வுகள் தசய்வதற்காக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 
 

  
படம் 3 & 4: மீன் மற்றும் ோவர அமமப்புக்கள் பதயாஎஸ்தே bioassay மாேிரியாகப் ஆய்வகத்ேில் 

பயன்படுத்ேப்பட்டது  
 

நீரில் நச்சுத்தன்டம வாய்ந்த பகுப்பாய்வுக்கான பகுப்பாய்வு (ஆகஸ்ட், தசப்டம்பர்) 2016 ஆம் 

ஆண்டு 2 கள விஜயத்தின் தபாது பார்டவயிடப்பட்டது. தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் தபளதீக-
இரசாயண அளவுருக்கள், அதாவது நீர் தவப்பநிடல, பி. எச், கடத்து திறன், கலங்கல் தன்டம, 
காரத்தன்டம, கால்சியம் கடினத்தன்டம, தமாத்த கடினத்தன்டம, டநட்தரட் - N, டநட்டரட் 
-N, அம்தமானியவ்- N, ஓர்ததா-தபாஸ்தபட், குதளாடரட்டு, புதளாடரட்டு, ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 
உதலாகங்கள் / தமட்டதலாயிட்ஸ் மற்றும் கடளதகால்லி கிடளதபாதசற் ஆகியடவ 
நிடலயான பகுப்பாய்வு முடறகள் மூலம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆய்வுகளின் ஒட்டு 
தமாத்த முடிவுகளானது, அடனத்து மாதிரி சாம்பல் கிணறுகளிலுள்ள நீரின் தரம் அளவுருக்கள் 
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தபரும்பாலான கடினத்தன்டம மற்றும் காரத்தன்டம அளவுகள் தவிர குடிநீரின் நிடலயான 

வரம்பிற்கு உட்பட்டடவயாக மற்டறயடவ உள்ளன. 

 

முடிவுகள் மூலம் CKDu இனால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் த ோண்டிய கிணற்று குடி 
நீரின் முழு கடினத்தன்டமயும் நிடலயான வரம்புகள் (250 மி. கி /லீ, எஸ். எல். எஸ். ஐ. SLSI: 
2013) இற்கு தமதல இருந்தன. CKDu பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் ததாண்டிய 
கிணற்று குடி நீர்க் கிணறுகள் அடனத்திற்கும் மற்றும் ஒரு குறிப்புக் தகாண்ட குடிக்கும் 
குடிநீர் கிணற்றினதும் காரத்தன்டமயானது (200 மி. கி / லீ, SLSI: 2013) வடரயறுக்கப்பட்ட 
வரம்புகடள மீறுகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பாவடன தசய்யும் ததாண்டிய கிணறு 
ஒன்றினதி orthophosphate தசறிவு (0.321 மி. கி / லீ) ஆனது நீர் மாதிரிகளில் மற்ற அடனத்து 
நீர் மாதிரிகள் விட அதிகமாக இருந்ததுடன் அர்தசனிக் தசறிவானது (2.0 μg / L) ஆக 
கண்டறியப்பட்டது. அடனத்து கிணறுகளிலும் இரச (Hg), ஈயம்(Pb) & கட்மியம் (Cd) நிடலகள் 
கண்டறியக்கூடிய வரம்புகள் (Hg <1.0 μg / L; PB <10.0 μg / L; Cd <1.0 μg / L) இடன விட 
குடறவாக இருந்தன. அடனத்து குடிநீர் மாதிகளிலும் (<5 μg / L, கண்டறிதல் வரம்பு) 
கிடளதபாதசட் கண்டறியப்படவில்டல. எதிரான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் குறிப்புக்காக 
ததாண்டிய கிணறுகள் (P <0.05) இஅடன ஒப்பிடும்தபாது A. Cepa தவர் வளர்ச்சி குடறப்பு 
விடளவுகடள அடிப்படடயாக தகாண்டு CKDu பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் 
குடிநீர் கிணறுகளில் ததாண்டியுள்ள நீரில் ததாடர்புடடய சாத்தியமான நச்சுத்தன்டம 
உள்ளது என சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. 
   
CKDu பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் கிணறு கிணறுகள் மற்றும் குழாய் 
கிணறுகளின் குடிநீர் சம்பந்தப்பட்ட சாத்தியமான நச்சு / டசட்தடாடாக்ஸிக் / 
தஜதனாடாக்ஸிசிக் விடளவுகடள மதிப்பிடுவதற்காக தவவ்தவறு பருவகால பருவங்கடள 
உள்ளடக்கிய தாவர மற்றும் விலங்கு மாதிரிகள் மூலம் அடுத்த ஆண்டு (2017 ஆண்டு) 
காலத்திலும் ததாடரப்படும்.       
 

ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 102 %    தபளதீக: 98 % 

 

ேிட்டம் 10.1.1 

ESD ஆய்வக மற்றும் தசாேமன மற்றும் ஆதலாசமன தசமவகள் ேர தமம்பாடுகள் 

 

நீரின் சூழல் மாசுபடுத்தும் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டில் நீரின் தரம் என்பது ஒரு 

முக்கியமான கருவியாகும். இது உயிரியல் மற்றும் மீன்வளத்துடற அம்சங்கடள 
உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கடள நிர்வகிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது. 
நாராவானது நீரியல் ஆராய்ச்சிக்குமான ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு கட்டாய 
நிறுவனமாக இருப்பதால் ஒரு முழுடமயான ஆயுதம் தகாண்ட ESD ஆய்வுக்கூடத்டத 
டவத்திருப்பது மிகவும் முக்கியம். 2016 ஆண்டுக்குள், கடரந்துள்ள ஒட்சிசன், பி.எச், 
அல்ட்ராதசானிக் சுத்தம் உபகரணங்கள் மற்றும் சூரிய விளக்கு, ஆய்வக கூடம் தபான்ற சில 
அளவுருக்கள் கருவிகடளப் தபற்றுக் தகாண்டன. திட்டத்திற்கு எதிராக அளவின் மூலம் 
தசடவ தசய்யப்படும் எண்ணிக்டக, புதிய தசாதடன அளவுருக்கள் தசாதடன தசய்யப்படல் 
என்பன முந்டதய ஆண்டுகளில் தசய்யப்பட்டதல் மூலம் வருவாய்களும் தபறப்பட்டன.  
ஆய்வக கூடம், தாழி மூழ்கி மற்றும் பளிங்கு மாபிள்கல் நிறுவும் தவடல முடிக்கப்பட்டது. 
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Lamina-flow கூடம் – ஆய்வு கூடம் ஆய்வு கூட உபகரண சபாருத்துமக 
ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி: 144 %    தபளதீக: 98 % 

 

தசாதடன தசடவகள் 
2016 ஆம் ஆண்டின் தபாது, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவின் தசாதடன அறிக்டகயுடன் 50 
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தமாத்த வருவாய் ரூ. 542,970.00 ஆகும். 
இந்த காலகட்டத்தில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடப, கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் 
கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடணக்களம், சுற்றுச்சூழல் அடமச்சு நடத்திய EIA மற்றும் 
IEE திட்டங்களுக்குடன் ததாடர்புடடய பல ஸ்தகாப்பிங் கூட்டங்களில் அதிகாரிகள் கலந்து 
தகாண்டனர். 
 
ேிரு. எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி மற்றும் பிரிவின் மற்ற அலுவலர்கள் கலந்து சகாண்ட கூட்டங்கள் 
 

1. 2016 ஜனவரி 8 ஆம் திகதி உஸ்தவட்டகீயாவவில் எண்தணய் கசிவு மீதான முன்தனற்றக் 

கூட்டம் – MEPA வில் நடந்தது. 
2. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 14 ஆம் திகதி தபாலன்னறுடவ மாவட்டத்தில் 

தவலிக்கந்தவில் மீன்வளர்ப்பு அபிவிருத்தி டமயதமான்டற ஏற்பாடு தசய்தல் – ம. சு. அ 
3. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 22 

ஆம் திகதி 158 வது கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ 
ஆதலாசடன சடப சந்திப்பு. 

4. வடீுஅபிவிருத்திக்காக- காலி வதீி, ரண்தடம்தப வடக்கு நகராட்சி - 2016 ஆம் ஆண்டு 
தபப்ரவரி 18 ஆம் திகதி மாடலதீவில் சி சி டி வில், 136 அலகுகள் திட்டமிடப்பட்ட 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீ்டிற்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம். 

5. 2016 ஆம் ஆண்டு தபப்ரவரி மாதம் 29 ஆம் திகதி இலங்டக ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் 
சடபயின் 8 வது ஏற்றுமதியாளர்களின் கருத்துக் களம் தகாழும்பு 2 இல் ஏற்றுமதி 
அபிவிருத்தி சடப. 

6. மகாவலி அபிவிருத்தி அடமச்சு, தகாழும்பில் 10 மார்ச் 2016 அன்று ஒருங்கிடணந்த 
கழிவு முகாடமத்துவத்திற்கான திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தின் கூட்டம் 

7. 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 20 ஆம் திகதி ததசிய நீரியல் கடரதயாரக் கண்காணிப்பு 
திட்டத்தின் MEPA, தபஸ் டலன் வதீி, தகாழும்பு 09 இல் இடம் தபற்ற கூட்டம் 

8. 2016 ம் ஆண்டு தம மாதம் 3 ஆம் திகதி தகாழும்பு 7 ஆம் இலக்க வளிம்ண்டலவியல் 
திடணக்களத்தில் வானிடல ஆய்வு திடணக்களத்தின் XIII மடழப் பருவ கூட்டம். 

9. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சில் 2016 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 
18 ஆம் திகதி தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்திக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதிப் பத்திரத்தில் 
மீனவர் துடற சம்பந்தப்பட்ட நிடலடமகள் ததாடர்பான கூட்டம் 
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10. 2016 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 26 ஆம் திகதி தகரவலப்பிட்டி, முத்துராஜதவல, சி.ஏ.ஏ., 

பத்தரமுல்லவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கடல்சார் மணல் பிரித்ததடுத்தல் பற்றிய சந்திப்பு 
11. சுரங்கத் தாதுக்கள் வழங்குவதற்கான அனுமதிப் பணிகளுக்கான கூட்டுத் தள ஆய்வு - 

கடற்கடரக்கு கிரிந்த- மாகம 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 2 ஆம் திகதி கிரிந்தவில். 
12. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ததாழில்சார் நீர்வாழ் உயிரினப் பூங்காடவ 2016 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 7 ஆம் திகதி பத்தரமுல்டல மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடப ஒன்றில் 

தாக்கல் தசய்தல். 
13. இலங்டக சுற்றுலாத்துடற மற்றும் தஹாட்டல் முகாடமத்துவம் தகாழும்பு 03 இல் 2016 

ஆம் ஆண்டு ஜூன் 13 ஆம் திகதி கூட்டம் 
14. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 13 ஆம் திகதி Basel Rotterdam Stockholm Convention தபசல் ராட்டர்டாம் 

ஸ்டாக்தஹாம் மாநாட்டில் ததசிய ஒருங்கிடணப்புக் குழு கூட்டம், மகாவலி அபிவிருத்தி 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் சப்தபரிஷர மண்டபத்தில் 

15. கடர்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15 
ஆம் திகதி மீன்வளர்ப்பு அபிவிருத்திக்கான IUCN உடன் சந்திப்பு 

16. சர்வததச கடதலார தூய்டமப்படுத்தும் நாள் 2016 ஜூன் 16 ஆம் திகதி சந்திப்பு சி. சி. டியில். 

17. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 04 ஆம் 

திகதி எண்தணய் கசிவு நிகழ்வுகள் அதாவது ஒருதகாடவத்த எண்தணய்க் கப்பல்களின் 
கூட்டம். 

18. 2016 ஜூடல 12 ஆம் தததி ஓதசான் வறிதாக்கும் தபாருட்களின் பயன்பாட்டின் மீதான 
ததசிய ஆய்வு பற்றிய கூட்டம், அரச மரக் கூட்டுத்தாபனத்தில் இடம் தபற்றது. 

19. பண்டாரநாயக்க சர்வததச விமான நிடலயத்தில் இருந்து முத்துராஜதவல, 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஜூடல 21 ஆம் திகதியும், 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 14 ஆம் திகதியுமான பத்தரமுல்ல மத்திய 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயிலுள்ள தஜட் எல் எரிதபாருள் பரிமாற்றக் குழாடய 

நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தின் கூட்டம். 

20. திட்டமிடப்பட்ட 212 அடறத்ததாகுதி ஐந்து ஸ்டார் தஹாட்டல் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்படீுக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம் - மாடலதீவில் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

ஆகஸ்ட் 2016 இல் மாத்தடற, மாத்தடற, கம்புறுகமுவ, மாத்தடற. 

21. 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2016 ஆம் திகதி மால்காவதியில் உள்ள Modara, Kosgoda இல் 240 

அடறகளுடனான தஹாட்டல் திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீுக்கான ததாழில்நுட்ப 

மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம். 

22. களுவாதமாட்டா ஸ்ட்ரீம்-அலுத்கம சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டுக் கூட்டங்கள் 2016 

ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி மாவட்ட தசயலகத்தில் களுத்துடற 

23. திருதகாணமடல, காலி மற்றும் ஹம்பாந்ததாட்டட துடறமுகத்தின் இறுதி அறிக்டக – (பி. 
ப.ீ ப.ீ எஸ்) துடறமுக உயிரியல் அடிப்படட ஆய்வு இறுதி முடிவு, கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு அதிகார சடப (MEPA). - 2016 ஆகஸ்ட் 10 ஆம் திகதி 
24. தகாள்ளுப்பிட்டி புடகயிரத நிடலயத்திலிருந்து காலி வதீி மற்றும் கடற்பகுதி வதீி 

அபிவிருத்தி ததஹிவடளயிலிருந்து பாணந்துடற வடர வதீி அபிவிருத்தி 
அதிகாரியிடமிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதி, மாளிகாவத்டத, சிசிடி. 

25. 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் திகதி மாலிகாவத்டத சி.சி.டி., 240 அடற நகர்ப்புற 

தஹாட்டல் திட்டத்தின் ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு 

கூட்டம். 

26. 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் 3 ஆம் திகதி, தகாழும்பு 07, வளிமண்டலவியல் திடணக்களத்தின் 

XIV பருவ பயிற்சி மடழ சம்பந்தமான ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

27. ஒக்தடாபர் 4, 2010, அன்று "நீரின் தரம் மற்றும் மனித ஆதராக்கியம்" பற்றிய கருத்தரங்கு 

இலங்கனிரசாயனவியல் நிறுவனத்தால் நடத்தப்பட்டது. 
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28. ஒக்தடாபர் 17 ம் திகதி ஆம் திகதி, கிரிபத்தகாடவில் உள்ள அவுதபாரன தஹாட்டலில் 
உவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்தின் நீரியல்வள ததாழில்நுட்ப முதல் பாடத்திட்டப் 
மறுசீரடமப்பு கூட்டம். 

29. 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 11 ஆம் தததி ததசிய எண்தணய் கசிவு மிரட்டல் 
துடறயின் MEPA வினால் நடாத்தப்பட்ட கூட்டம் 

30. 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 14 ஆம் தததியன்று ததசிய எண்தணய் கசிவு 
தடடயின்டம திட்டத்திற்கான கூட்டம் MEPA இல் இடம்தபற்றது. 

31. ஸ்விட்ச்- ஆசியா பிராந்திய வட்ட தமடச மற்றும் வடலத்ததாழில்நுட்ப மாநாட்டில் 
“எஸ். சி. பி இன் தசடவகள், காலநிடல மாற்றத்தின் குடறப்பு, இடசவாக்கம்” என்ற 
தினியில் 18 ஆம் திகதி ஒக்தடாபர் மாதம், 2016 இல் நடட தபற்றது (நிடல தபண் நுகர்வு, 
உற்பத்தி) 

32. 2016 ஒக்தடாபர் 23 ஆம் திகதி, சீனக் குடாவில், திருதகாணமடல புதிய சீதமந்தி ஆடல 
மற்றும் 8 தமகா. வாட் உயிரியல் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் 
பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம். மளிகாவத்டதயில். 

33. காமலா ததற்கு, வயிக்கலாவில் 2016 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் மாதம் 23 ஆம் திகதி 100 
அடற தகாண்ட 8 மாடி தஹாட்டல் அதனுடன் நீச்சல் குளம், சி. சி. டி. 
மாளிகாவத்டதயில் இடப் தபற்றது. 

34. சுற்றுச்சூழல் குழுவின் கூட்டம், தகாழும்பு துடறமுக நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்காக 
24.10.2016 அன்று கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார வள முகாடமத்துவ 
திடணக்களம், 4 ஆவது வதீி, புதிய தசயலகம், மாலிகாவத்டத, தகாழும்பு 10 ல் 
நடடதபற்றது. 

35. 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 10 ஆம் திகதி மாளிகவத்டதயில் EIA அறிக்டகக்காக 
250 அடறகள், 11 மாடி தகாண்ட அடரய உனவாட்டுன கடல் தஹாட்டல் 
நிர்மானத்துக்கான அறிக்டக கூட்ம். 

36. 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 15 ஆம் தததி ரண்தடார டமதானம் கீழ் தளத்தில், நிதி 
அடமச்சு ல் KOICA கூட்டுறவு திட்டத்திடன அறிமுகப்படுத்தியதில் சந்திப்பு. 

37. நவம்பர் 25, 2016 ஆம் ஆண்டின் பிரதம நிடறதவற்று அதிகாரி யாழ்ப்பாண நகர நிர்மாணக் 
கருத்திட்டத்திற்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம் மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்பர் 16 ஆம் திகதியிலும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயில் பத்தரமுல்டலயில் 
நடட தபற்றது. 

38. 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 28 ஆம் திகதி ததசிய எண்தணய் கூட்டுப் பயிற்சி MEPA, 
தபஸ் டலட் வதீி, தகாழும்பு 09 இல் நடந்த கூட்டம். 

39. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சில் நவம்பர் 29, 2016 இல் காலநிடல 
மாற்றம் மற்றும் தழுவல் ததாடர்பான ததசிய நிபுணர் குழுவின் கூட்டம், சம்பத்பாய, 
பத்தரமுல்டல. 

40. தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் (பகுதி ii) மீளப்தபற்ற நிலப்பகுதியில் 2016 
ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 29 ஆம் திகதி தகாழும்பு 10 இல் சிபார்சு தசய்யப்பட்ட 
உத்ததச அபிவிருத்தி நடவடிக்டககள் மற்றும் உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் பற்றிய கூட்டம். 

41. 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 29 ஆம் திகதி தகாழும்பு 10 இல் திட்டமிடப்பட்ட நடுத்தர 
வருமான வடீடமப்பு மற்றும் உள்கட்டடமப்பு அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ஆரம்ப 
சுற்றுச்சூழல் பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு கூட்டம். 

42. கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடப (MEPA) மற்றும் அனர்த்த 
முகாடமத்துவத்தால் 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி சி. டி. சி தகாழும்பு-10 

43. கடதலார தபாறியியல் சிம்தபாசியம், 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 20 ஆம் திகதி 
கிளப் பால்ம், மாரவில 
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44. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர தகாட்டடயின் கழிவு நீர் அகற்றல் கருத்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டு 
டிசம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயில் பத்தரமுல்டல 

45. டிசம்பர் 2016 ஆம் ஆண்டு 23 ஆம் திகதி ததசிய உயிர்ப் பல்வடகடம தூய்டமயான வடீு 
முடற வடலத்தள தவளியடீ்டு விழா, தகாழும்பு கலதாரி தஹாட்டலில். SACEP 
கூட்டடமப்பு.  

 
முகாமமத்துவ ேிட்டங்கள் - தேசிய நிமல 

1. ததசிய நீர்த் தர கண்காணிப்பு திட்டம் – 2015 / 2016 
டாக்டர் எ. எ. டி  அமரதுங்க, திருமதி என்.டி. தஹட்டிதக 
 

சபாது விழிப்புணர்வு ேிட்டங்கள் 
கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகர சடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 
'ஆதராக்கியமான தபருங்கடல், ஆதராக்கியமான தகாள்' என்ற தடலப்பின் கீழ் உலக 
தபருங்கடல் தினத்டத தகாண்டாடுவதற்காக சிறப்புக்காக நடத்தும் கடற்கடர சுத்தம் திட்டம். 
டாக்டர் ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, திருமதி எம்.டி.எஸ்.ஆர். மதுதுமக,  திருமதி தக. சந்திர டி 
சில்வா 

 
விரிவுமரகள் 
1. பட்டடற "ஒரு மதிப்புமிக்க இயற்டக பாரம்பரியத்டத பாதுகாத்தல்: அச்சுறுத்தல்கடளத் 
தணித்தல் மற்றும் கடதலார மற்றும் கடல் பகுதிகளின் நிடலயான தமலாண்டம 
ஊக்குவித்தல்" 
தகாழும்பு (இலங்டக), ஜூன் 2016. "நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் ததாடர்பாக கடரதயார சுற்றுச்சூழல் 
தரத்டத பாதுகாத்தலுக்கான சவால்கள்" - எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி 
2. மாவட்ட அலுவலகம், கடல்வள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சடப, அம்பாந்ததாட்டட (2016 

ஜூடல 14) ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட அரசாங்க உத்திதயாகத்தர்களுக்கான "கடதலார 

மண்டலத்தில் மீன் பிடித்தல் மற்றும் மீன்வளர்ப்புகளுக்கு எண்தணய் சுத்திகரிப்பு விபத்துக்கள் 

பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள்" பற்றிய விரிவுடர. திருமதி என். டி தஹட்டிதக 

3. 60 ஆசிரியர்களுக்கும் உ வும் ஆசிரியர்களுக்கும் 'சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபாடு' பற்றிய 

விரிவுடர 2016/09/02 அன்று நராவில் சிலாப கல்வி வலயத்திற்காக. 
டாக்டர் டபல்யூ. டி. என் விக்ராமராச்சச்சி 

4. ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), இலங்டக திவார நானா 
சவிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான (14 தசப்தடம்பர் 2016) ஏற்பாடு தசய்த ஹம்பாந்ததாட்டட 
கல்வி வலயத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான "நீரியல் வள பாதுகாப்பு மற்றும் 
முகாடமத்துவம்" பற்றிய விரிவுடர.  
திருமதி என். டி தஹட்டிதக 
5. ததசிய நீர்வள ஆதார ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (NARA), தவரான நானா 
சவிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு (தசப்டம்பர் 15, 15) ஏற்பாடு தசய்யும் வலஸ்முல்ல கல்வி 
வலயத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு "நீரியல் வள பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம்" 
பற்றிய விரிவுடர.  
திருமதி என். டி தஹட்டிதக 

 
சோமலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் 
1. ITN திட்டம் 'காபி தடபிள்' - 2016/10/09 அன்று 'கடரதயார மாசு' மீதான 30 நிமிட தபட்டி 
டாக்டர் டபல்யு. டி. என்  விக்ரமராச்சச்சி 
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சவளி தமற்பார்மவயாளராக தமற்பார்மவயிடப்பட்ட முதுகமல ஆராய்ச்சி 
ேிட்டங்களின் எண்ணிக்மக - சோழில் பயிற்சி 

1. மதுரு ஓயா, இலங்டகயின், நீரின் தரம் ததாடர்பில் பிளாந்தன்களின் தவறுபாடு 
பற்றிய ஆராய்ச்சி, எம். எஸ். சி படிப்பிற்கானது.  பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி 
விஞ்ஞான நிறுவன மாணவர். 

 டாக்டர் டபிள்யூ. டி. டி. என் விக்கிரமாராச்சி 
2. கனரக உதலாக மாசுபாடு மற்றும் நீர்த் தர நிடலயிடன ஹாமில்டன் கால்வாய்ப் 

பகுதியில் தசய்த ஆராய்ச்சி எம். எஸ். சி. களனி பல்கடலக்கழக மாணவர் கழகம், 
களனி பல்கடலக்கழகம் 
டாக்டர் டபிள்யூ. டி. டி. என் விக்கிரமாராச்சி, தமற்பார்டவ 

இளங்கமல ஆராய்ச்சி ேிட்டங்களின் எண்ணிக்மக சவளி தமற்பார்மவயாளராக 
தமற்பார்மவ சசய்யப்பட்டுள்ளது 

1. நீர்வழி முதுதகலும்பற்றடவகளுக்கு குதளார்டபரிஃபிஸ் பூச்சிக்தகால்லியின் 
நச்சுயியல் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு, இறுதி ஆண்டு மாணவர் பி. எஸ். சி. (சிறப்பு) 
நீரியல் வளங்கள் ததாழில்நுட்பம், ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக் கழகம். தவளிப்புற 
தமற்பார்டவயாளராக ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பயிற்சி - ததாழில்துடற பயிற்சி 

2. நீர்வழி முதுதகலும்பற்றடவகளுக்கு டயசிதனான் பூச்சிக்தகால்லியின் நச்சுயியல் 
தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு, இறுதி ஆண்டு மாணவர் பி. எஸ். சி. (சிறப்பு) நீரியல் 
வளங்கள் ததாழில்நுட்பம், ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக் கழகம். தவளிப்புற 
தமற்பார்டவயாளராக ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் பயிற்சி - ததாழில்துடற பயிற்சி 

3. ருஹுன பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து 10 மாணவர்கள், உவா தவல்லசா 
பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து 02 மாணவர்கள், களனி பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து 3 
மாணவர்கள், மற்றும் தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்தின் 3 மாணவர்கள் ஆகிதயார் 
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவினால் டகத்ததாழில் பயிற்சிக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 
சவளி அறிக்மககள் 
1. தஹாரன ததாழிற்தபட்டட வலயத்தில் அடமந்துள்ள ஏரிகளில் தகால்லப்பட்ட மீன்கள் 

மீதா சம்பவம் குறித்த அறிக்டக 
ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, மற்றும் என், டி. தஹற்றதக 
2. தங்காடல, குடதவல்ல மற்றும் தபருவடள துடறமுகம் பற்றிய ஆய்வு அறிக்டக 
என், டி. தஹற்றதக மர்றும் எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 
3. சீனாவின் புஜியான் சமுத்திரவியல் நிடலயத்தின் ஆசிய பசிபிக்கிற்கான "கடதலார 

மண்டலம் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு" பற்றிய பயண அறிக்டக 
என், டி. தஹற்றதக 
4. இலங்டகயின் வட கிழக்கு காதவரி ஆற்றில் ஆழமான கடற்பகுதிகளில் எண்தணய் 

ஆய்வுக்காக டடமசனல் புவிசார் ஆராய்ச்சிக்கான ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டச 
அறிக்டக (IEE) அறிக்டக. 
ESD, MBRD, NHO, IARAD உடன் ஒருங்கிடணப்புடன்: 

5. பாணந்துடறயில் உள்ள தமாரட்டு தமாடர மீன்பிடி நீர்வழிப் பிரிவின் மணல் 
பிரித்ததடுக்கும் ஆரம்ப விசாரடணகள் 

6. மீன் பதப்படுத்தும் சம்பவம் குறித்த விசாரடண அறிக்டக தஹாரண ஏற்றுமதி 
தசயலாக்க வடலயத்தில் அடமந்துள்ளது. 
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பயிற்சி சபற்றமவகள் 
 
உள் நாட்டு பயிற்சி 
1. இலங்டக மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் (SLAFAR) ஏற்பாடு - "உயிரியல் 
ஆராய்ச்சி புள்ளிவிவரங்கள்" பற்றிய பயிற்சி (11-22 தபப்ரவரி 2016) திருமதி என். டி 
தஹற்றிதக மற்றும் திருமதி எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 
2. நீர் வள அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்பம் (2016, மார்ச் 9, 2016) நடாத்தப்படும் தகாத்மதல 
சர்வததச் பய்ற்சி நிடலயம் (கி. டி. ஐ.) இல் "அருவி சூழலியல்” மற்றும் சூழல் நடப்பு" பற்றிய 
பயிற்சி பட்டடற திருமதி என். டி தஹற்றிதக மற்றும் எம். எஸ். தஜ. தக. பி. சி. ஜயவர்தன 
 
தவளி நாட்டு பயிற்சி 
 
1. ஆசியா பசிபிக்கிற்கான கடரதயார வலய பல்லுயிர் பாதுகாப்பு பற்றிய சீனாவின் 
கருத்தரங்கு, சீனாவின் புஜியான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஓசியானிதயாஜி, சீனாவில். ஒக்தடாபர் 
26 முதல் 15 நவம்பர் 2016 வடர 
டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க, திருமதி திருமதி என். டி தஹற்றிதக. 
 
பட்டடறகளில் பங்தகற்றடவகள் 
1) 2016 தபப்ரவரி 12 ஆம் திகதி இலங்டகயின் INDCs பிரிவுக்கான கடடசி தசயற்பாட்டு 

முடற திட்டங்களுக்கான தயாரிப்பு மற்றும் தயாரித்தல் பற்றிய பட்டடற. இலங்டகயின் 
வங்கிக் கற்டக நிடலயத்தின் ராஜகிரிய - டாக்டர் ஏ.ஏ.ஏ. அமரதுங்க 

2) இலங்டகயின் கடதலார வடலயடமப்டபச் சுற்றியுள்ள வாதனாலிச் தசயற்பாடுகளினது 
கலந்துடரயாடல், 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 ஆம் திகதி ஸ்ரீலங்கா மன்றத்திலுள்ள 
இலங்டக வாதனாலியில் வாதனாலியில் தசயற்படுவதன் அடிப்படடயிலான தரவுகளும் 
சம்பந்தமானது. 

3) 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 7 ஆம் திகதி தகாழும்பு 7 ஆம் இலக்கத்தில் உள்ள இலங்டக 
அபிவிருத்தி நிர்வாகத்தின் கல்வி நிருவாக நிடலயத்தில் ததசிய பல்லுயிர் தந்திதராபாய 
மற்றும் அதிரடித் திட்டம் பற்றிய பயிற்சி பட்டடற - டாக்டர் ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க 

4) 2016 ஆம் ஆண்டு 21 ஆம் திகதி மற்றும் 22 ஆம் திகதி ஜூன் 22 ஆம் திகதி 
பங்குதாரர்களின் ஆதலாசடன, வஸ்கடுவ, களுதர, டாங்தகரின் பசீ் தஹாட்டல் - டாக்டர் 
ஏ.ஏ.ஏ. அமரதுங்க 

5) கட்டட, கருவி மற்றும் பயிற்சி டமயத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு 28 ஆம் திகதி சி. எம். எம். 
டீ இடணயத்தளத்தில் தரவுத்தளத்தின் ஊட்டல் சம்பந்தமான பட்டடற, தபல்லவத்த, 
பத்தரமுல்டல. டாக்டர்தர. ஏ. டி அமரதுங்க 

6) விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி வர்த்தக மயமாக்கல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தில் 
சம்பந்தமாக 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 29 ஆம் திகதி தசவ்வாய்க் கிழடம, தகட்தபார் 
கூடத்தில், இலங்டக முன்தனற்ற விஞ்ஞான சங்கம் - திருமதி எம். டி. எஸ். ஆர். எம். 
மத்துமதக, திரு. டி. டி. டபிள்யு கஸ்தூரியாரச்சி 

7) வங்கியியல் கற்டக தநறி நிடலயத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 11 அன்று 'நில அதிர்வு 
நீர் தமலாண்டம தபாருளாதார மதிப்படீு' பற்றிய அறிக்டகடய இறுதி தசய்ய பணிப்புடர, 
இராஜகிரிய. - திருமதி எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 

8) விவசாய ஆராய்ச்சிக் தகாள்டகக்கான இலங்டக சடப (SLCARP) மற்றும் நாரா தகட்தபார் 
கூடத்தில் NARA மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீரியல் வளத்துடற துடற ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி 
முன்னுரிடமகடள தமம்படுத்துவதற்கான பங்குதாரர்களின் பட்டடற. 
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9) நீர்வள தமம்பாட்டு திட்டங்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்டத உறுதிப்படுத்துதல், 2016 
ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாதம் பிரதம மின்திட்டத்தில் பிரதான கவனம் தசலுத்துதல். 

10) பல்லுயிர் சம்தமளனங்களின் மத்தியில் ஒருங்கிடணப்பு ஊக்குவிப்பு மற்றும் SDG கடள 
இடணப்பதற்கான ததசிய பட்டடற. - கலதாரி தஹாட்டலில் 2016 ஆம் ஆண்டு 8 மற்றும் 
9 ஆம் திகதிகளில் டாக்டர் ஏ.ஏ.டி அமரதுங்க 

11)  ஆகஸ்ட் 9 ஆம் திகதி ததசிய எண்தணய்க் கசிவு தமம்பாட்டுக் தகாடுப்பனவுத் திட்டம் 
(NOSCOP) புதுப்பித்தல் பற்றிய பட்டடற 2016 ஆம் ஆண்டில் வங்கிக் கல்வித்துடற 
நிடலயத்தில் இராஜகிரிய. - டாக்டர் ஏ. ஏ. ஏ. அமரதுங்க 

12) இலங்டக அபிவிருத்தி நிர்வாகத்திற்கான நிடலயத்தில் (SLIDA) 2016 ஆம் ஆண்டு 11 ஆம் 
மற்றும் 12 ஆம் திகதிகளில் காலநிடல மாற்றத்தின் ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி மற்றும் 
பரிமாற்றம் பற்றிய பட்டடற மற்றும் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
அடமச்சின் சப்த பாரசரா மண்டந்தா, பத்தரமுல்டல - டாக்டர் ஏ. ஏ. ஏ. அமரதுங்க 

13) கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சடப (MEPA) நடத்திய "ததசிய எண்தணய் கசிவு 
தற்தசயல் திட்டம் (NOSCOP)" (31/08/2016 - 02/09/2016) நடத்தும் எண்தணய் கசிவு முதல் 
பதிலளிப்பவர்களின் திறடன வளர்ப்பதற்கான ததசிய பட்டடற. – எஸ். ஆர். சண்டிமா 

14) ஆசியாவிற்கான மற்றும் பசுபிக் தபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆடணக்குழு (ESCAP), 
இலங்டகயில் (14/09/2016 - 15/09/2016) நடாத்தப்பட்ட நீரியல் ததாடர்பான SDG க்கள் மற்றும் 
இலக்குகடள ஒருங்கிடணப்பதற்கு ஒருங்கிடணந்த அடமப்புக்கான சிந்தடன தகாண்ட 
அணுகுமுடறக்கான வடிவடமப்டப குறிக்கும் ததசிய SDG6 பட்டடற எஸ். ஆர். சண்டிமா 

15) 2016 தசப்தடம்பர் 9 ஆம் திகதி களனி ஆறு சுற்றுச்சூழலுக்கு கழிவுப்தபாருட்கடள 
அகற்றுவதற்கான பரிந்துடரயின் மீதான பணிப்பு, இலங்டக அறக்கட்டடள 
நிறுவனத்தில். 

16) 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்தடம்பர் 30 ஆம் திகதி பத்தரமுல்லவின் சி. ஈ. ஏ. யில் 
தூய்டமயான உற்பத்தி தசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் பட்டடற. 

17) 17 அக்தடாபர் 4, 2016 இல் இரசாயன நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட "நீர்த் தரம் 
மற்றும் மனித ஆதராக்கியம்" பற்றிய கருத்தரங்கு என். டி. தஹற்றதக, எம். டி. எஸ். ஆர். 
மத்துமதக, தஜ. தக. பி. சி ஜயவர்த்தனா மற்றும் எஸ். சி. என். தக நாரங்தகாட  

18) 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் 18 ஆம் திகதி காலநிடல மாற்ற தடுப்பு, பழக்கல் 
சம்பந்தமான பட்டடற, பி. எம். ஐ. சி. எச். – டாக்டர் ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க, எஸ். ஆர். சி. 
என். தக நாரங்தகாட 

19) 2016 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் மாதம் 28 ஆம் திகதி இலங்டகயின் மத்திய வங்கி, 
ராஜகிரிய வங்கியியல் கற்டகதநறி டமயத்தில் கடல் மாசுபாடு தடுப்புக்கான ததசிய 
மூதலாபாயத்டத நடடமுடறப்படுத்துவதற்கான பட்டடற 

20) 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 24 ஆம் திகதி வாட்டர்ஸ் எட்ஜ், பத்தரமுல்டலயில் காலநிடல 
மாற்றம் ததாடர்பான இலங்டகயின் மூன்றாவது ததசிய ததாடர்பாடல் பற்றிய பட்டடற. 

21) 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 3 ஆம் திகதி 4 ஆம் திகதி (BIOFIN) உயிர்ப் பல்வடகடம 
பினான்ஸ் இன்தஷடிவ் அறிமுகம் மற்றும் ஆரம்பகால பணித்திட்டம் தகாழும்பு 3, தாஜ் 
சமுத்ரா தஹாட்டலில் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தால் (UNDP) 
நடாத்தப்பட்டது. எஸ். ஆர். சந்திமா 

22) 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 02 ஆம் திகதி கடல்சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
அதிகாரசடப (MEPA) நடத்திய ததசிய எண்தணய் கசிவு தபார் பயிற்சிக்காக. என். டி. 
தஹற்றிதக மற்றும் எஸ்.ஆர்.சி.என்.தக நாரங்தகாட 
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ஆராய்ச்சி சவளியீடுகள் 
 
சாராம்சங்கள் / அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் 
1) அஸ்மி எஸ். ஏ. எம். வரீதசகர தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ். தஹட்டிதக என். டி. தமன்டிஸ். பி. 

ஆர். சி., மற்றும் வரீதகாடததன்ன, டி. டி. டி. (2016). மன்னார் வடளகுடாவில் உள்ள 
புலனாய்வு துடளயிடல் இடங்கடள சுற்றி நீர்த்தர நிடல ஒப்படீு: ததாண்டும் முன் 
மற்றும் பின். இலங்டகயில், தகாழும்பு, மகாவலி அபிவிருத்தி அடமச்சு, சர்வததச 
ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு-2016 

2) அமரசிங்க, ஏ. ஏ. டி. டி., அஸ்மி எஸ். ஏ. எம்., வரீதசகர தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ்., மத்துமதக 
எம். டி. எஸ். ஆர்., ஜயவர்தன தஜ. தக. பி. சி., நரங்தகாட, எஸ்.  டி. சி. என். தக., 
தஹட்டிதக என் .டி., அமரதுங்க, ஏ. ஏ.  டி., விக்கிரமரச்சி, டபிள்யூ. டி. என்., ராஜபக்ச, 
ஆர். எம். ஜி. என். தக., மற்றும் தஜயமன்னா, எஸ்.சி. (2016). வடதமல் மாகாணத்தில் 
கடரதயாரக் கடற்பரப்பின் தற்தபாடதய நீர் மாசுபாடு நிடல, இலங்டகயின் மீன்வளர்ப்பு 
மற்றும் மீன்வளர்ப்பு வளங்கள் சங்கத்தின் இருபத்து இரண்டாவது அறிவியல் 
அமர்வுகளின் நடவடிக்டககள், தகாழும்பு, இலங்டக, பக் 17-18 

3) அமரசிங்க, ஏ. ஏ. டி. டி., அஸ்மி, மற்றும் பிதரமரத்ன டபல்யு. ஏ. பி. தஜ., (2016). 
இலங்டகயின் சிலாபம் களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபளதிக்க இரசாயன 
அளவுருக்களின் இட மற்றும் தற்காலிக மாறுபாடு, சர்வததச முதுகடல ஆராய்ச்சிக் 
கழகம் - 2016 களனி பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டப்படிப்பு படிப்பு. 

4) தமன்டிஸ். பி. ஆர். சி, நாஜிம், எம். எம். எம் மற்றும் கித்சிறி எச். எம். பி., (2016). 
இலங்டகயில் நீர்தகாழும்பு சரணாலயத்தில் நீரின் கனரக நீர் பாதிப்பின் விடளவு. 
வருடாந்த ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு - 2016, இலங்டகயின் தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்தின் 
பட்டதாரி படிப்புகளின் படீம், இலங்டக. 

5) தமன்டிஸ். பி. ஆர். சி, நாஜிம், எம். எம். எம் மற்றும் கித்சிறி எச். எம். பி., (2016). 
இலங்டகயில் நீர்தகாழும்பு முகத்டுவாரத்தில் இருந்து தபறப்பட்ட மாடிரி Grey Mullet (Mugil 
cephalus) மீன் தடச இடழயத்தில் கனரக உதலாக தசறிவுகள். வருடாந்த ஆராய்ச்சி 
கருத்தரங்கு - 2016, இலங்டகயின் தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டதாரி படிப்புகளின் 
படீம்.  

6) வரீதசகர, தக. ஏ. டபிள்யு. எஸ்., பத்திரத்ன, ஏ. மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பி., (2016). 
இலங்டகயின் தமதவச்சியா பிரததசத்தில் ததரிவுதசய்யப்பட்ட ததாண்டிய கிணறுகளின் 
குடிநீருக்கான வாயுக்களின் சாத்தியமான நச்சுத்தன்டமடய ஸ்கிரீனிங் தசய்வதற்கான 
நுண்ணுயிரியல்-இரசாயன பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒரு தாவர பதயாஸ்சாயின் 
ஒருங்கிடணப்பு: ஒரு ஆரம்ப ஆய்வு. சர்வததச முதுகடல ஆராய்ச்சி மாநாடு (IPRC) இன் 
தசயல்முடறகள். களனி பல்கடலக்கழகம், இலங்டக பல்கடலக்கழகம், பட்டதாரி 
படிப்புகள். பக் 155. 

7) வரீசூரியதகதர, எம். எஸ்., தஹட்டிதக, என். டி., அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி., ராஜபக்ச, ஆர். எம். 
ஜி .என்., மற்றும் ஜயமன்ன, எஸ்.சி., வரீதசகர, தக. ஏ. டபிள்யு. எஸ்., மத்துமதக, எம். டி. 
எஸ். ஆர்., அஸ்மி, எஸ். ஏ. எம்., விக்கிரமரச்சி, டபிள்யூ. டி. நீ, தஜயவர்ததன, மற்றும் 
தஜ. தக. ப.ீ சி, நரங்தகாட, எஸ். ஆர். சி. என். தக. 2016. இலங்டகயிலுள்ள பாணந்துடற 
முகத்துவாரத்திலுள்ள மிதக்குகத்தும் தபரிய முதுதகலும்பற்ற இனங்களின் ஆய்வு, 6 வது 
ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு, இலங்டக ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகம், பக்.135 
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5.2 மீன்பிடிசோழில்நுட்பபிரிவு 

பிரிவின் ேமலவர்: என். பி. பி. பி. புண்ணியதேவ 

• சிறிய அளவிலான மீனவர்களின் மீன் உற்பத்தி மற்றும் சமூக தபாருளாதாரத்டத 
தமம்படுத்துவதற்காக குடறந்த தசலவில் மீன் தசகரிப்பு ததடவகள் (FADs) மற்றும் மீன் 
தமம்பாட்டு சாதனங்கள் (FEDs) பயன்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் ஊக்குவித்தல். 
(திட்டம் இல 1.1.1) 

• "டலலா" மீன்பிடி கியர்க்கான மாற்று மீன்பிடி கருவி என சுற்றுச்சூழல் நட்பு தகாண்ட 
மீன்பிடி கருவி (கியர்) மற்றும் முடறயின் அறிமுகம் மற்றும் வளர்ச்சி (திட்ட இல 1.1.3) 

• சுற்றுச்சூழல் நட்பு முடறயின் கீழ் மீன்பிடிப் தபாறிடய உருவாக்குதல் மூலமாக தபரிய 
மீனவர்களின் மறுவாழ்வுத் திட்டங்கடள (திட்ட இல 1.1.4) 

• வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்தில் களப்பு மற்றும் முகத்துவார மீன்பிடி கியர் மற்றும் 
படகு தபாருட்களுக்கான பட்டியல் தயாரித்தல் (திட்ட இல 9.1.4) 

 
நடவடிக்மககள் 
 
குடறந்த தசலவு தகாண்ட மீன்பிடி ஒன்றுதசர்க்கும் சாதனங்கள் ஆசிய பிராந்தியத்தில் பல 
நாடுகளில் ஒரு பிரபலமான மீன்பிடி உத்தியாகும். இலங்டகயில் கூட இந்த குடறந்த விடல 
FADs தமற்கு மற்றும் ததற்கு பகுதிகளில் மிகவும் தவற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 
மற்றும் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் சிறிய அளவிலான மீன்பிடித்து நல்ல வருமானத்டத 
சம்பாதிக்கவு முடியும், இது நல்ல சாத்தியம் என்று பார்க்கப் படுகிறது. எனதவ, திட்ட இல 
1.1.1 கீழ், மூன்று மிதக்கும் படகு மற்றும் ஆறு பகுதி நீர்மூழ்கி மீன் ஒன்றுதசர்க்கும் 
சாதனங்கள் (FEDs) மீன்பிடி ததாழில்நுட்ப பிரிவால் கட்டப்பட்டுள்ளன. தசப்டம்பர் இறுதியில், 
FAD & FED க்கள், தபான்ரன கல்முடன மற்றும் சின்னப்பாடுவ பிரததசங்களில் மீன்பிடிக்கும் 
சமூகத்தின் உதவியுடன் தவற்றிகரமாக நியமிக்கப்பட்டன. கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு 
தசகரிப்பு தசயல்முடற பருவமடழ முடிவடடயும் வடர தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. 
கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு தசகரிப்பு தசயல்முடற 2017 ஆம் ஆண்டில் தமற்தகாள்ளப்படும். 
"டலலா மற்றும் சுருக்கு வடலகள்" ஒரு நீளமான நீர்த்ததக்கங்களில் நீரின் தசங்குத்தாக 
ததாங்கவிடப்படும், அதன் கீழ் விளிம்பில், கீழ்மட்ட விளிம்பி பாரம் ஒன்றும் மற்றும் அதன் 
தமல் விளிம்பில் மிதடவ மிதக்கப்படுகிறது. ஒரு வட்டம் மூலம் அடனத்து தமாதிரங்கடள 
சுற்றி தசல்லும். இது இழுக்கப்படும் தபாது, தமாதிரங்கள் ஒன்றுக்தகான்று தநருங்கியன. 
இதன் தபாது, "ஒலி" எழுப்புவதிலிருந்து மீன்கள் தடுக்கப்படுகின்றன அல்லது 
வடலயிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு நீந்துகின்றடவயும் தடுக்கப்படுகின்றன. டலலா மற்றும் 
சுருக்கு வடலகளுக்கு இடடயிலான தவறுபாடுகளாக கூறும் தபாது முக்கிய தவறுபாடு 
டலலா வடல கீதழ தசன்று காணப்படும் ஆனால் சுருக்கு வடலயானது நீரின் அடரப் 
பகுதியில் மட்டுதம காணப்படும். டலலா வடல இயக்கத்திற்கு ததடவயான காரணிகளில் 
சுழிதயாடிகள் ததடவ. எனதவ டலலா வடல சுழிதயாடிகடளக் தகாண்தட இயக்க 
தவண்டியது அவசியம். எப். ரி. டி யின் திட்ட எண் 1.1.3 மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டில் டலலா 
மற்றும் சுருக்கு வடல பற்றிய ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. " டலலா மற்றும் சுருக்கு" 
வடலயானது மீன் இனங்களான டகப்பற்ற விரும்பப்படும் நுட்பம் மூலமாக, இது ஒன்று 
தசர்க்கும் அல்லது தமாத்தமாகும், தமற்பரப்பில் தநருக்கமாக, சார்டின்கள், தமக்கரல், 
அங்தகாவிகள், தஹரிங்ஸ், ஸ்கிப் ஜக், மஞ்சள் துடுப்பு மற்றும் தபரிய கண் டுனா உட்பட 
டூனாக்களின் சில இனங்கள் ஒன்றுதசர்க்கும் தகுதிடயக் தகாண்டன. 
இலங்டகயில், புத்தளம் மற்றும் கல்பிட்டி பிரததசத்தில் "டலலா மற்றும் சுருக்" மீன்பிடி 
முடறடம  
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மிகவும் தபாதுவானது, தபரும்பாலான தநரங்களில் அது அதிகமான மீன் அல்லது சிறிது 
முதிர்ந்த மற்றும் முதிர்ச்சியற்ற (சிறு ஜுவடனல் மீன்) மீன்கடளச் தசகரிக்கிறதுடன் 
முருடகக் கல் பாடற சூழல்கடளயும் பாதிக்கின்றன. இது மீன் பங்குகள் ததாடர்பாக அதிக 
அழுத்தம் தகாடுக்கலாம் எனலாம். அதனால்தான், ஒரு சுற்றுச்சூழடல வளர்க்க தவண்டும், 
அதற்கு பதிலாக நட்பான நடமாடும் மீன்பிடி கியர் ஒன்டற டலலா வடலக்கு பதிலாக 
தயாரித்து அடத மீனவர்களுக்கு மாற்று மீன்பிடி கருவியாக அறிமுகப்படுத்த தவண்டும். 
சுக்குக்கு வடலக்கான வளத்திற்கு தீங்கு விடளவித்தல் மாற்றத்டத குடறக்க 
மீனவர்களுக்கும் வடலகள் வழங்கப்பட்டதுடன் மற்றும் மீன்பிடி நடடமுடறகள் 
நடத்தப்படுகின்றன. 
இலங்டகயில், பல்தவறு வடகயான மீன்பிடி கியர் மற்றும் படகு தபாருட்கள் களப்பு மீன் 
வளங்கடள அறுவடட தசய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் எதிர்கால 
உபதயாகத்திற்காக அந்த மீன்பிடி கியர் மற்றும் படகுகள் பற்றிய விவரங்கள் / விவரக் 
குறிப்புகளுடன் எந்ததவாரு ஆவணங்களும் பட்டியலிடப்படவில்டல. எனதவ ஒரு 
அட்டவடண மூலம், தகவல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப குறிப்புகடள உருவாக்க, மீன்பிடி 
சமூகத்தின் உதவியுடன் தசகரிக்கப்பட்டன, வடரபடங்கள் மீன்பிடி ததாழில்நுட்ப பிரிவு 
விஞ்ஞானிகள் மூலம் (FTD) பல்தவறு மீன்பிடி கியர்கள் மற்றும் படகுகளுக்கும் 9.1.4 
திட்டத்தின் கீழ் வடரயப்பட்டது. 
2015-2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. களப்பின் மீன்பிடி கியர் மற்றும் 
மீன்பிடிப் பயிற்றுவிப்பாளர்களின் களஞ்சியப்படுத்தல் பற்றிய விவரங்கள் தசகரித்தல் 
நடவடிக்டகயானது கல்பிட்டி, புத்தளம், யாழ்ப்பாணம், தவல்லமுல்லி வாய்க்கால், சாலி, 
தகாக்கிலாய், மட்டக்களப்பு, தபரியகல்லாறு, வாடழச்தசடன, களுவான்சிகுடி, நந்திக்கடல், 
நயுர், முல்டலத்தீவு வடக்கு மற்றும் நகராட்சி பகுதி, தசம்மடல ஆகிய இடங்களில் தரவு 
தசகரிப்புக்காக விஜயம் தசய்யப்பட்டன. உயரம், நீளம், கண்கள் மற்றும் கண் அளவின் 
எண்ணிக்டக, இயங் மணி 'தசட். கணக்தகடுப்பு தபாது தரவு தசகரிக்கப்பட்டது.  
ஒவ்தவாரு மீன்பிடி கருவியின் ஓவியமும் வடரயப்பட்டன. சங்கீலி வடல, கடிப்பு வடல, 
மடு வடல (தர வடலகள்), தமாரலி வடல, தமாரா வடல (சுறா வடல) புத்தளம் களப்பு 
பகுதியில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. மட்டக்களப்பு பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட டிஸ்தக 
வடல, நூல் வடல (நூல்), மீன் தபாறி, தகாடவ வடல, ரால் வடல (இறால் நிகர), படன 
இடலகளால் தசய்யப்பட்ட மீன் தபாறி, நண்டுப் பாடன தபான்றன தபறப்பட்டன. 
யாழ்ப்பாணக் கடற்பரப்பில் 30 ஆண்டுகால யுத்தம் கரணமாக மீன்வளங்கள் நன்கு 
வளர்ந்திருக்கவில்டல. மீன்வளர்ப்பு மற்றும் இறால் ஆகியவற்றிற்காக யாழ்ப்பாணப் 
பகுதியில் உள்ள சில வடகயான மீன்பிடி கியர்கள் இருந்தன. ஜா தகாட்டு (இறால் வடல), 
மீன் வடல, இழுடவ இறால் வடல, கலான்கண்டி படகு, கண்டி (இறால் வடல), பாரி கடு, 
(மீன் தபாறி), தபாக்கம் வடல, யாழ்ப்பாணக் களப்பில் தசகரிக்கப்பட்டன. இந்த கியர் சில 
பாரம்பரிய கியர்களாகும். 
தரவு தசகரிப்புக்காக முல்டலத்தீவு மாவட்டத்திற்கு விஜயம் தசய்யப்பட்டது. காஸ்ட் வடல, 
றமல் வடல களப்பில் தசகரிக்கப் பட்டன. மீன் தபாறி (மீன் பிடித்தல் தபான்றடவ), நண்டு 
பாடனகள் மற்றும் நண்டு வடல, சரயா வடல, கட்டா வடல, புட்டு வடல, இழுடவ வடல 
முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் தசகரிக்கப்பட்டன. 
 

1.1.4 எந்ததவாரு திட்டத்தின்கீழ், புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள சின்னபாடுவ பிரததசத்தில் 
தபரிய துடுப்பு ஸ்குயிட் வடக மீன்கடள அறுவடட தசய்ய சுற்றுச்சூழல் நட்புடறயிலான 
மீன்பிடி தபாறி உருவாக்கப்பட்டது. தசபிதயாட்டிஸ் குடறதமானியா (Sepioteuthis lessoniana (Big 
fin reef squid) ஒரு பாவிக்கப்படாத வளமாமாக உள்ளது மற்றும் அதற்கு ஏற்றுமதி சந்டதயில் 
அதிக ததடவ உள்ளது. தபாதுவாக மீனவர் ததாடர்புடடய தாவரங்களிடன சதுப்புநிலங்கடள 
திறந்த கடலில் முட்டடயிடுவதற்கு ஒரு மூலக்கூறாகப் பயன்படுத்தினார்கள். இந்த 



61 | P a g e  
 

திட்டத்தில் தசயற்டக மூலக்கூறு முட்டடகடள இட இடம் அளிக்கிறது, அது சதுப்புநிலக் 
கண்டல்களின் குடறப்டபக் குடறக்கும். மீனவர் உதவியின் உதவியுடன் 36 அடிப்பகுதியில் 
ஆழமான பகுதியில் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்ட மூலக்கூறு உருவாக்கப்பட்டன. 
FAD இன் ததாழிற்பாடுகள் 
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நடவடிக்மக ேிட்டம் ஒதுக்கீ
டு 
(மில்லி
யன்) 

சபாறுப்பான
அலுவலகர் 

காலம் சபளேகீமு
ன்தனற்ற
ம் 

நிேிமுன்
தனற்றம் 

புதிய 
மீன்பிடி 
உத்திகடள 
உருவாக்குத
ல் 
 

களப்பு, 
முகத்துவார 
மீன்பிடி கியர் 
மற்றும் படகு 
தபாருட்களுக்கான 
பட்டியல் 
தயாரித்தல் 

 என். பிB. பி. பி. 
புண்ணியததவ 
 
என். பிB. பி. பி. 
புண்ணியததவ 
 
என். பிB. பி. பி. 
புண்ணியததவ 

2016 
ஜன-டிச 
 
2016 
ஜன-டிச 
 
2016 
ஜன-டிச 

T-100% 
P- 95% 
 
T-100% 
P- 60% 
 
T-100% 
P- 60% 

T- 100 % 
P- 123 % 
 
T- 100 % 
P- 50 % 
 
T- 100 % 
P- 50 

 

பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வுகள் 

பல கூட்டங்கள் மீன்பிடி பரிதசாதகர்கள், மீனவர்களுக்கு அவர்களின் பகுதிகளில் 
தசய்யப்பட்டன. 

ேடங்கல்கள் 

வாகன பற்றாக்குடற காரணமாக சரியாக இந்த ஆரய்ச்சிகடள சரியாக காலத்துக்கு தசய்ய 
முடியாமல் தபானது. 



64 | P a g e  
 

5.3 தேசிய நீரியக்கவியல்அலுவலகம் 

பிரிவு ேமலவர் ஏ. என். டி. சபதரரா 

 

ஆண்டின் கண்தணாட்டம் 

ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகமத்தின் பிரதம தநாக்கம் இலங்டகத் தண்ணரீில் 
பாதுகாப்பான மற்றும் திறடமயான வழி தசலுத்தல் தசடவகடள வழங்க உள்ளதாகும். 
கடலில் வாழும் உயிபார்களின் பாதுகாப்புக்கான சர்வததச மாநாட்டின் (SOLAS) கடடமடய 
நிரப்புவதற்கான முழுடமயான கட்டாய கடடம இதுவாகும். அதன்படி, நீரியக்கவியல் 
கணக்தகடுப்பு நடடதபறுவடத உறுதி தசய்ய ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில், முடிந்தவடர, 
பாதுகாப்பான வழிநடத்துதலுக்கான ததடவகளுக்கு தபாதுமான அளவுக்கு பங்குதாரர்கள் 
முன்னுரிடம தபற தவண்டுதமன தகாருகின்றனர். கடற்கடர மண்டல நிர்வாகம், 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கடல்சார்ந்த வரம்புப்படுத்தல்/ எல்டலப் படுத்தல் 
ஆகியவற்றிற்கான தததியிடப்பட்ட மற்றும் துல்லியமான இடவியல்பின் மட்டமிடல் மற்றும் 
மாலுமி விளக்கப்படம் அளவடீ்டு தரவுகடள வழங்குதல் தபான்றன இந்த பிரிவின் மற்டறய 
முக்கிய தசடவகள் ஆகும். இன்று வடர நீரரியக்கவியல் தகவல்ததாடர்பு மூலம் கடல்சார் 
வர்த்தகம் மற்றும் பிற கடல் நடவடிக்டககடள தமம்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க 
தபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக நன்டமகடள வழங்குகிறது. 

2016 ஆம் ஆண்டு பின்வரும் ஆய்வுகள் மற்றும் நடவடிக்டககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன.  
 

6.2.2. ததசிய கடல்வழிச் சார்ட்டிங் திட்டம் 

1.1. காங்தகஷந்துடறய தநாக்கிய அணுகுமுடறகளின் மாலுமி விளக்கப்படம் 

1.2 ஓலுவிலுக்கான அணுகுமுடறகளின் மாலுமி விளக்கப்படம் 

1.3 தகாழும்பில் இருந்து தவலிகம கடரதயாரப் பகுதி வடரயிலான இடடதவளிடய நிரப்ப 
மாலுமி விளக்கப்பட தரவு டகயகப்படுத்தல். 

2. சிறப்பு தகாரிக்டககளுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் 

10.1.2. சமுத்திரவியல் ஆய்வுகள், கடல்அவதானிப்புகள் அடசவுகடள நிறுத்துவ 
அவதானிப்பதற்காக ஆர். வி. சமுத்திரிக்காடவ பயன்படுத்தல். 

6.2.1 ஆளமற்ற நீர்ப்பரப்பின் மாலுமி விளக்கப்பட உருவாக்கமும், கடல் கீழ்ப் புறத்தில் உள்ள 
வடகப்பாடு ஆகியவற்றின் பல்வடக ஆய்வுகளுக்காக பல்வடக தசயற்டகக் தகாள் 
படங்கடள பயன்படுத்தல். 
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தமற்சகாள்ளப் பட்ட நடவடிக்மககள் 

திட்டம் நிடல இல திட்டம் தபாறுப்பான 
அலுவலர் 

காலம் 

6.2.2.ததசிய மாலுமி 
அட்டவடண 

6.2.2.1 

 

6.2.2.2 
 

6.2.2.3 

 

 

6.2.2.4 

காங்தகசந்துடறடய தநாக்கிய 
அணுகுமுடறகளின் மாலுமி 
விளக்கப்பட தரவு தசகரிப்பு 
ஓலுவிலுக்கான 
அணுகுமுடறகளின் மாலுமி 
விளக்கப்பட தரவு தசகரிப்பு 
தகாழும்பிலிருந்து தவலிகம 
கடதலாரப் பட்டயத்திற்கு பி.ஏ. 
தரவரிடச 3700 க்கு சமமான 
இடடதவளிக்கு தரவு 
டகயகப்படுத்தல் 
தரவு தசயலாக்கம் மற்றும் 
கார்ட்தடாகிராபி 

எஸ். ஆர். சி 
ரணவரீ, ஆர். தக. 
ஏ. ரணசிங்க, டி. 
எல். பி. தஹவதக, 
எல். எஸ். 
சிரிவர்தன, ஆர். 
எம். டி. ரத்னாயக்க, 
எஸ். டபிள்யூ. 
எஸ். வரீசிங்க, 
டவ. எம். ஆர். என் 
குமாரி, டபிள்யு. 
ஏ.ஏ. பி. 
விதஜசுந்தர, எஸ். 
ஆர். டி. சி. 
சிங்கபாஹு, பி. 
எச். ஜயமாலி 
தகலும் பிரபாத் 

ஜன- டிச 

2.  சிறப்பு 
தகாரிக்டககளுக்காக 
நடத்தப்பட்ட 
ஆய்வுகள் 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட 
வழி தசலுத்தல் வழிடய 
அடடயாளம் காண மன்னார் 
தீவிற்கான ஆய்வு - கட்டம் I 
பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட 
வழி தசலுத்தல் வழிடய 
அடடயாளம் காண மன்னார் 
தீவிற்கான ஆய்வு - கட்டம் 2 
சபரகமுவ பல்கடலக்கழக பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
தசங் – ஹி இரண்டாம் பருவ 
ஆய்வுக 
வழிதசலுத்தல் பாடத கண்டுபிடிக்க 
ஊர்காவற்துடறயில் மாலுமி 
விளக்கப்பட ஆய்வுகள் 
துடறமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 
- நீர்தகாழும்பு 
தாக்கம் உறுதிப்படுத்தல் 
கண்காணிப்பு ஆய்வு - பரீா 
தவளியடீ்டுக்கு அருதக கடரதயார 
விடளவுகடள கண்காணித்தல் 

எஸ். ஆர். ரணவரீ, 
டவ. எம். ஆர். என் 
குமாரி, ஆர். தக. ஏ. 
ஆரியரத்ன, தக. ஏ. 
ரணசிங்க, டி. எல். 
பி தஹவதக, எல். 
எஸ். சி. 
சிறிவர்தன, ஆர். 
எம். டி. ஐ. 
ரத்நாயக்க, எஸ். 
டபல்யூ. எஸ் 
வரீசிங்க, டபல்யூ. 
ஏ. ஏ. பி. 
விதஜசுந்தர, எஸ். 
ஆர். டி. சி. 
சிங்கபாஹு, பி. 
எச். ஜயமாலி, 
தகலும் பிரபாத் 

 

 

ஜன- டிச 
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ேிட்டம் 6.2.2.1: காங்தகசந்துமறமய தநாக்கிய அணுகுமுமறகளின் மாலுமி விளக்கப்பட 
ேரவு தசகரிப்பு 
தகாழும்பிலும் ருகுணு மகாம்பூரவுக்கும் பின்னர் மூன்றாவது சர்வததச துடறமுகமாக 
கங்தகசந்துடற துடறமுகம் அபிவிருத்தி தசய்யப்படவுள்ளது. எனதவ, இந்த துடறமுகத்தின் 
பாதுகாப்பான அணுகடல உறுதிப்படுத்துவதற்கான கடடமகடள நிடறதவற்றுவதற்கான 
முக்கிய ததடவ இதுவாகும். இலங்டகயின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அடமந்துள்ள 
பிரதான துடறமுகமான காங்தகசந்துடறயானது, இந்தியாவின் கிழக்கு 
துடறமுகங்களுக்கும், மியான்மர் மற்றும் வங்காளததஷுக்கும் மிக அருகில் உள்ள 
துடறமுகமாகும். குடிமக்களின் வாழ்க்டக நிடலடமகடள தமம்படுத்துவதற்காக 
அரசாங்கத்தால் தபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் துரித அபிவிருத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடதலார பயணிகள் தபாக்குவரத்து மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டககடள 
தமம்படுத்துவதற்கு நீரியக்கவியல் தரவுகடள வழங்குகிறது. எனதவ, காங்தகசந்துடற 

தகாக்கலவில் மாலுமி விளக்கப்பட 
மற்றும் ஸ்தபஸ் சர்தவ 

10.1.2. 
சமுத்திரவியல் 
ஆய்வுகள், 
கடல்அவதானிப்புகள் 
அடசவுகடள 
நிறுத்துவ 
அவதானிப்பதற்காக 
ஆர். வி. 
சமுத்திரிக்காடவ 
பயன்படுத்தல். 

10.1.2.1 
 
 

கடரதயார மற்றும் கடரதயார 
அருகாடமயில் வடரபடங்கள் 
உற்பத்திக்காக அனுகல் முடற, 

 அலுவலக 
ஆராய்ச்சி 
உத்திதயாகத்தர்கள் 
இடணப்பாளர் –  
ஏ. என். டி தபதரரா 
தடலவர் – என். எச். 
ஒ 

ஜன- டிச 

6.2.1 ஆளமற்ற 
நீர்ப்பரப்பின் மாலுமி 
விளக்கப்பட 
உருவாக்கமும், 
கடல் கீழ்ப் புறத்தில் 
உள்ள வடகப்பாடு 
ஆகியவற்றின் 
பல்வடக 
ஆய்வுகளுக்காக 
பல்வடக 
தசயற்டகக் தகாள்  
படங்கடள 
பயன்படுத்தல். 

 

 

6.2.1.1 

 

6.2.1.2 

 

 

 

 

6.2.1.3 

 

6.2.1.4 

6.2.1.5 

6.2.1.6 

 

6.2.1.7 
6.2.1.8 
6.2.1.9 

பின்னணி ஆய்வு மற்றும் இலக்கிய 
ஆய்வு 
ஆய்வக பகுதிடய ததர்ந்ததடுத்து, 
உயர் தசறிவு தகான்ட படங்களின் 
மற்றும் கிடடக்கும் தன்டமடய 
சரிபார்த்து, மாலுமி 
விளக்கப்படங்கடள தபறுவதற்கான 
சாத்தியக்கூறுகடள சரிபார்த்தல் 
தசயற்டகக்தகாள் படங்கடள 
வாங்கல் 
பூதகாள-தமற்தகாள் படங்களுக்கான 
தர கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகடள 
நிறுவல் 
பட தசயலாக்கம் 
ஒலித் தரடவ தசயலாக்குதல் 
மாதிரியின் அளவுத்திறன் மற்றும் 
முழு காட்சிக்கு மாலுமி 
விளக்கப்படங்கள் தபறும்  
ஆற்றடலப் தபறுதல். 
தசயல்திறன் மதிப்படீு 
அறிக்டக  எழுதுதல் 

டபல்யூ. ஏ. ஏ. பி. 
விதஜசுந்தர, ஆர். 
எம். டி. ஐ. 
ரத்நாயக்க 

ஜன- டிச 
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துடறமுகத்திற்கான கடல் வடரபடத்டத டவத்திருப்பதன் அவசியத்டத கருத்தில் தகாண்டு 
NHO ஆனது 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து KKS விளக்கப்படத்திற்கான குதளாதமாட்டிரிக் தரடவ 
தசகரிக்கத் ததாடங்கியது, 2016 ஆம் ஆண்டில் தமாத்தமாக 415 வர்க்க கி. மீ தமாத்த பரப்பளவு 
திட்டமிடப்பட்டது. 
 
KKS க்கு அணுகுமுடறக்கான தரவு டகயகப்படுத்தல் மற்றும் தசயலாக்கம் 40% முடிந்தது. 
தமகா தபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்தய அபிவிருத்தி அடமச்சகத்திற்காக நடத்தும் இந்த 
ஆய்வானது தமாசமான வானிடல, பாதுகாப்பு அனுமதி மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவின் 
அடசய முடியாடம தபான்றவற்றால் முன்தனற்றம் ஏற்படுத்தலுக்கு தடங்கல் ஏற்பட்டது. 
 

காங்தகசந்துமற அனுகல் முமற  
 

ேிட்டம் 6.2.2.2: ஓலுவிலுக்கான அணுகுமுமறகளின் மாலுமி விளக்கப்பட ேரவு தசகரிப்பு 

கிழக்கத்திய பிராந்தியத்தில் தபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு ஊக்கமளிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் 
இலங்டகயின் அரசாங்கம் ஓலுவிலில் ஒரு துடறமுகத்டத அடமப்பதற்கு 
தீர்மானித்துள்ளது. இப்பகுதியில் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககடள விடரவுபடுத்துவதற்காக 
"தநதகனஹிர நதவாதய" நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், ஓலுவில் அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கான 
அதிக முன்னுரிடம வழங்கப்பட்டது, இது இலங்டகயின் கிழக்குப் பிராந்தியத்தின் 
வளர்ச்சிக்கான தபாருளாதார உள்கட்டடமப்பின் ஒரு தபாருளாதார உள்கட்டடமப்பாக 
இருக்கும் என்பதில் சந்ததகமில்டல. இந்த துடறமுகம் நாட்டில் கடரதயார 
துடறமுகங்களின் வளரும் சங்கிலியில் ததன்கிழக்கு இடணப்தபான்டற அடமப்பததாடு, 
தமற்கு கடரதயாரத்தில் உருவான சரக்குகள் மற்றும் சரக்குகள் கப்பல் தசடவ 
ஆகியவற்றிற்கும் ததன் கிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு வசதியாக கிடடக்கும். 
 
ஓலுவில் துடறமுகத்தின் தமலதிக தபாருளாதார மதிப்படீ்டட முழுடமயாக 
தசயல்படுத்துவதற்கு மதிப்படீு தசய்யப்பட்டது, NHO பிராந்திய மாலுமி விளக்கப்பட ஆய்வுகள் 
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மற்றும் தமற்புற கட்டடமப்பு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. வடரபடத்தின் அளவானது 1: 15,000 
மற்றும் தமாத்த ஆய்வு பகுதி 60 சதுர கி.மீ. ஆகும். ஒலுவில் த்டறமுக தரவரிடசக்கான 
அணுகுமுடறகளுக்கான தரவு டகயகப்படுத்தல் மற்றும் தசயலாக்கத்தின் முன்தனற்றம் 
100% முடிந்தது. இந்த துடறமுக நுடழவாயில் குறிப்பிடத்தக்க ஆழமற்ற பகுதிகள் 
காணப்படுகிறது. துடறமுக துடற வசதி தமம்பாட்டிற்கான தகாரிக்டக இப்தபாது 
விளக்கப்படத்தில் கிடடக்கிறது 
ஒலுவில் துடறமுக அனுகல் விளக்கப் படம் 

 
 

6.2.2.3:   சகாழும்பிலிருந்து சவலிகம கடதலாரப் பட்டயத்ேிற்கு பி.ஏ. ேரவரிமச 3700 க்கு 
சமமான இமடசவளிக்கு ேரவு மகயகப்படுத்ேல் 
 

தகாழும்புக்குm தவலிகமவுக்கு இடடயில் இடடதவளிடய நிரப்புவதற்கான தரவு 
டகயகப்படுத்தல்  ஆர். வி. சமுத்திரிக்காவிடன  பயன்படுத்தி ததசிய சார்ட்டிங் திட்டத்தின் 
கீழ் நடத்தப்பட்டது. தரவு டகயகப்படுத்தல் மற்றும் தசயலாக்கத்தின் முன்தனற்றம் 70% 
மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் 2300 சதுர கி. மீ பரப்பளவு தகாண்டது. தற்தபாதுள்ள 
வடரபடங்கள் 1940 ஆம் ஆண்டின் (முன்னணி வரி ஆய்வுகள்) காலத்தில் நடத்தப்பட்ட 
முடறப்பாடற்ற ஆய்வுகள் அடிப்படடயிலானடவ. புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல் ஒரு புதிய 
தடலமுடற சரக்குக் கப்பல்கள் அணுகுவதற்கான வாய்ப்டப வழங்குகிறது, அது 
தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. தமலும், ததற்காசியாவில் கடல்சார் டமயமாக 
ஊக்குவிக்க தீவின் மூதலாபாய இருப்பிடத்தில் முதலீடு தசய்வதற்கு இது இலங்டக 
அரசாங்கத்டத எளிதாக்கும். 
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ேிட்டம் 6.2.2.4: ேரவு சசயலாக்கம் மற்றும் கார்தடாகிராபி 
 
• தக. தக. எஸ். தரவரிடச தரவு தசயலாக்கத்திற்கான அணுகுமுடறகளுக்கான 

டகயகப்படுத்தப்பட்ட மாலுமி விளக்கப்பட கட்டுப்பாட்டுக்கான தரவு தசயலாக்கம் 
முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• 1: 15,000 அளவடீ்டில் ஒலுவில் தூடறமுக அனுகுமுற படம் முடிவுற்றது. 
• தவலிகமவுக்கும் தகாழும்புக்கும் இடடயில் உள்ள இடடதவளிடய 

பூர்த்திதசய்வதற்கான தரவு டகயகப்படுத்தலுக்கான பணிகடள நிடறதவற்றியது. 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 76% உடல்: 80%  
 
ேிட்டம் 2.0: அரச மற்றும் பல நிறுவனங்களின் சிறப்பு தகாரிக்மககளுக்காக நடத்ேப்பட்ட 
ஆய்வுகள்  
ேிட்டம் 2.1:  பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட வழி சசலுத்ேல் வழிமய அமடயாளம் 
காண மன்னார் ேவீிற்கான ஆய்வு - கட்டம் I 
 
இலங்டகயின் முக்கிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி மூலவளங்களின் கீழ் மின்சாரம் 
தயாரிப்பதற்கான காற்று வளங்களின் ஆற்றடல இலங்டக மின்சார சடப கண்டறிந்துள்ளது. 
ஆய்வுகள் படி, தபரிய காற்று பண்டணகள் கண்டுபிடிக்க சிறந்த இடம் என மன்னார் தீவு 
அடடயாளம் காணப்பட்டன. ஆரம்ப கட்டத்தின்தபாது, மன்னார் தீவிலுள்ள 100 தமகா வாட் 
காற்றாடலகடள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 
கீழ் நிறுவப்பட தவண்டிய காற்றாடல விடசயாழி பிதளட்டுக்களின் தபாக்குவரத்து நீண்ட 

உரு 3 – சகாழும்பு சோடக்கம் சவலிகம கமரதயார 
அனுகுமுமற விளக்கப்படம் 

உரு 4 - சகாழும்பு சோடக்கம் சவலிகம 
கமரதயார அண்மித்ே அனுகுமுமற 

விளக்கப்படம் 
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காலம் என்பதால் நிலத்தால் சாத்தியமற்றது. குடறந்தபட்சம் 5 மீ வடரயான வடரவுகளுடன் 
பார்க்சில் இருந்து அந்தப் தபாருட்கடள எடுத்துக் தகாள்ளுமாறு சி. ஈ. பி அறிவுறுத்துகிறது. 
மன்னார் கடதலார கடற்கடரயிலுள்ள தமலதிகப் பணிகளுக்கான வழிதசலுத்தல் பாடத 
அடடயாளம் காண இந்த ஆதலாசடனப் பணிகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ேிட்டம் 2.2: பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட வழி சசலுத்ேல் வழிமய அமடயாளம் 
காண மன்னார் ேவீிற்கான ஆய்வு - கட்டம் 2 
 
இலங்டகயின் முக்கிய புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சக்தி மூலவளங்களின் கீழ் மின்சாரம் 
தயாரிப்பதற்கான காற்று வளங்களின் ஆற்றடல இலங்டக மின்சார சடப கண்டறிந்துள்ளது. 
ஆய்வுகள் படி, தபரிய காற்று பண்டணகள் கண்டுபிடிக்க சிறந்த இடம் என மன்னார் தீவு 
அடடயாளம் காணப்பட்டன. ஆரம்ப கட்டத்தின்தபாது, மன்னார் தீவிலுள்ள 100 தமகா வாட் 
காற்றாடலகடள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 
கீழ் நிறுவப்பட தவண்டிய காற்றாடல விடசயாழி பிதளட்டுக்களின் தபாக்குவரத்து நீண்ட 
காலம் என்பதால் நிலத்தால் சாத்தியமற்றது. குடறந்தபட்சம் 5 மீ வடரயான வடரவுகளுடன் 
பார்க்சில் இருந்து அந்தப் தபாருட்கடள எடுத்துக் தகாள்ளுமாறு சி. ஈ. பி அறிவுறுத்துகிறது. 
பகுதி 1 பணிகள் சிறப்பாக முடிந்தன. 5 கி. மீ. ததாடக்கம் 15 கி. மி வர ததடவ உள்ளது. 
கடதலாரக் கடற்பகுதியில் 200 மீ மற்றும் கடலிற்கு 15 கி.மீ., அடடயாளம் காணப்பட்ட 
தபாருத்தமான பகுதிக்குள் கட்டம் 2 மாலுமி விளக்கப்பட அளடவத் தரடவ ஆய்வு தசய்ய 
இந்த ஆதலாசடன நடத்தப்பட்டது. ததற்காசியாவில் ஒரு கடல் டமயமாக ஊக்குவிக்கக் 
கூடிய இடமமாகும். 
 
 
 

 

உரு 5 – அனுகுமுடற வழிதசலுத்தல் பாடத – பாகம் I 
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ேிட்டம் 2.3:  சசங் –  ி இரண்டாம் பருவ ஆய்வுகள் 
 

மந்திய கலாசார நிதியத்தின் தகாரிக்டகயின்படி, இலங்டகப் கடற்பகுதியில் உள்ள தஷங் - 
தஹய் கடற்படட கப்பலின் உடடடமகடள ததடுவதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

யாழ்ப்பாண மாவட்ட தசயலகம், ஊர்காவற்துடறயிலிருந்து அனடல தீவு மற்றும் எலுவாத் 
தீவுக்கான மாலுமி விளக்கப்பட கணக்தகடுப்பு நடாத்துவதற்காக, ஒரு தபாருத்தமான படகு 
வடரடவ கண்டுபிடிப்பதற்காக திட்டம் ஒன்டற வழங்கியுள்ளது. 
1வது கட்டத்தில், 10 மீட்டர் இடடதவளியுடன் கணக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது மற்றும் 0.9 
மீட்டர் ஆழம் ததடவப்படும் முன்தமாழியப்பட்ட படகுகடள பாவிப்பதற்கு ஒப்படீ்டளவில் 
குடறந்த ஆழம் தகாண்ட ஆழமற்ற இடணப்புகடள கண்டுபிடிக்க பயபடுத்தப் பட்டது. 
திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திலிருந்து, 10 மீட்டர் இடடதவளியுடன் 100 மீ மாற்று 
வழிக்கான மாலுமி விளக்கப்படங்கள் சம்பந்தமான ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

 

 

உரு – 07 - சசங் –  ி இரண்டாம் பருவ ஆய்வுகள் 
 

உரு 6 – அனுகுமுடற வழிதசலுத்தல் பாடத – பாகம் 2 
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ேிட்டம் 2.6: துமறமுக நகர அபிவிருத்ேி ேிட்டம் - நீர்சகாழும்பு 
நீர்தகாழும்பு பகுதியின் கடரதயாரத்திலி ருந்து 10 கி.மீ. ததாடலவில் உள்ள ஒரு 
ததாடர்ச்சியான முருடகக் கல் பாடறத் ததாடர் இருப்படத சரிபார்க்க தமகா தபாலிஸ் 
மற்றும் தமற்கத்டதய அபிவிருத்தி அடமச்சின் தவண்டுதகாளின்படி இந்த ஆதலாசடன 
தவடல தசய்யப்பட்டது. ஆழ மாறுபாடு மற்றும் பக்கமான ஸ்தகன் தசானாரர் மூலம் கடல் 
புற்படுக்டக தபறப்பட்டன. மற்றும் 6 கி. மி * 6கி. மீ க்குள் 100 மீ இடடதவளியில் 
கடற்கடரக்கு தசங்குத்தாக நடத்தப்பட்ட கணக்தகடுப்பு ஆகியவற்டறப் பார்டவயிட மாலுமி 
விளக்கப்பட கணக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. தமலும், வாடிக்டகயாளர் பூதகாள 
ஒருங்கிடணப்புடன் வடரபடத்தில் கடல் கற் பாடறக்கு தமதல பரந்து காணப்படுகின்ற கற் 
பயிர் வடகப்படுத்தடலக் தருமாறு தகட்டுக் தகாண்டார். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு – 08 அனடல தீவு ததாடக்கம் எலுவாத் தீவுக்கான அனுகுமுடறவிளக்கப்படம் 
கணக்தகடுப்பு 

 

உரு 9 - தமகா தபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்டதய அபிவிருத்தி அடமச்சின் திட்ட விளக்கப்படம் 
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ேிட்டம் 2.7: ோக்கம் உறுேிப்படுத்ேல் கண்காணிப்பு ஆய்வு - சகாழும்பு துமறமுக நகரம்- 
கட்டுமான கட்டம் 
தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் முக்கிய ஒப்பந்தக்காரர் சீனா துடறமுக 
இன்ஜினியரிங் கம்தபனி அதன் கட்டுமான கட்டத்தின்தபாது தபய்ரா தவளிதயற்றியின் 
அருகில் உள்ள கடதலார விடளவுகடள கண்காணிக்கும் திட்டத்டத வழங்கியது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ேிட்டம் 2.7: சகாக்கலவில் மாலுமி விளக்கப்பட மற்றும் பூதகாள சர்தவ 
கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடணக்களம் கடதலார 
பாதுகாப்பு வடிவடமப்பு தநாக்கங்களுக்கான கடதலார மற்றும் அருகாடமயிலான 
சுயவிவரங்கடள ஆய்வு தசய்வதற்காக தகாக்கல கடதலார நீதராட்டத்தில் அண்மித்த 
கடரதயார மற்றும் கடரதயார சுயவிவர ஆய்வு ஒன்டற தமற்தகாள்வதற்கு இந்த 
ஆதலாசடனடய வழங்கியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 10 - தபார்ட் சிட்டி அபிவிருத்தி 
திட்டத்திற்கான பரீா தவளிதயற்றியின் மாலுமி 
விளக்க பட ஆய்வு 

 

உரு 11 - கடதலார பாதுகாப்பு 
மற்றும் கடரதயார வள 
முகாடமத்துவ திடணக்களம் 
தகாக்கல அனுகல் மாலுமி 
விளக்கப்படவடிவடமப்பு  
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ேிட்டம் 10.1.2: ஆர். வி. சமுத்ேிரிக்காமவ பயன்படுத்ேல். 
ேிட்டம் 10.1.2.1: மாலுமி விளக்கப்படங்கள் 
தகாழும்பிலிருந்து தவலிகம மற்றும் காங்தகசந்துடற வடரயிலான இடடதவளிகளுக்கான 
மாலுமி விளக்கப்பட ஆய்வுகள் ஆர்.வி. சமுத்திரிக்காவிடன பயன்படுத்தல் 
 

 

 

ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): -      நிதி: 93.75%    தபளதீக:   28.2 % 
 

ேிட்டம் 6.2.1: பல நிறமாமல சசய்மேி படத்ேிமன பயன்படுத்ேி சிறிய நீர்மட்டத்ேிமன 
ஆராய்ேல். 
 

கடதலார மற்றும் கடல்சார் திட்டமிடல் மற்றும் முகாடமத்துவம், கடல் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 
கடல்சார் வழிதசலுத்தல் மற்றும் விஞ்ஞான ஆய்வுகள் ஆகியவற்றிற்கான அடிப்படட 
முக்கியத்துவதம மாலுமி விளக்கப்பட தகவலாகும். தசானருடன் கப்பல்கள் அல்லது 
படகுகடள பயன்படுத்துவதற்கான வழக்கமான முடறகளிலிருந்து வடிவடமப்பு 
தசய்தலானது தமதலாட்டமான நீரின் விளக்கபடம் என்பன மிகவும் விடலயுயர்ந்த பணி 
மற்றும் ஒப்படீ்டளவில் திறனற்றது எனலாம். பாடறகள், பவள திட்டுகள் அல்லது 
தண்ணரீின் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றால் பல ஆழமற்ற நீர் பகுதிகளால் நீரியக்கவியல் 
கப்பல்களால் அணுக முடியாது. விமானம் மற்றும் / அல்லது தசயற்டகக் தகாள்களிலிருந்து 
தசயலில் அல்லது தசயலற்ற ததாடலநிடல உணர்தல் தபான்றன சிக்கடலத் தீர்ப்பதற்கான 
கருவிகளாக இருக்கலாம். அண்டமய தசாப்தங்களில், airborne bathymetric LiDAR காற்றுடன் 
ததான்றும் மாலுமி விளக்கப்பட (ஒளி கண்டறிதல் மற்றும் வரிடசயாக்கல்) அடமப்புகள் 
தமதலாட்டமான கடதலார கடல் வடரபடத்டத உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. LiDAR அடமப்புகளின் 
அதிகபட்ச ஊடுருவலானது நீர்த் ததளிவின்டமடயக் தகாண்டிருக்கும் தபாது, இந்த 
அடமப்புகள் தபாதுவாக 30 மீட்டர் ஆழமான அளவடீுகள், 4 மீற்றர் வளிசார் தரதசால்யூசன் 
மற்றும் 20 மீற்றர் தசங்குத்து துல்லியம் ஆகியவற்டறப் தபறுகின்றன. இந்த வான் வழி 
மாலுமி விளக்கப்படம் நீளம் தகாண்ட LiDAR அடமப்புகள் தமதலாட்டமான கடதலார நீர் 
மட்டத்திடன தமப்பிங் தசய்வதற்கான விடரவான மற்றும் துல்லியமான வழிவடககடள 
வழங்குகின்ற அதத தவடளயில், அவற்றின் பயன்பாடு நடவடிக்டககளின் அதிக 
தசலவுகளால் வடரயறுக்கப்படுகின்றன.  
 

ரிதமாட் தசன்சிங் படங்களில் மாலுமி விளக்கப்பட அளவடீ்டு மதிப்படீ்டடப் தபறுவதற்கான 
சாத்திய வடள மூலமாக ததளிவான ஆழமற்ற தண்ணரீின் மீது வான்வழி புடகப்படங்கடள 
பயன்படுத்தி நிரூபிக்கப்பட்டது. தலன்தசட், IKONOS, மற்றும் உலக ததாற்ற மற்றும் குக்ப்தபாட் 

உரு 12 –மாலுமி விளக்கப்பட ஆய்வுகள் ஆர்.வி. சமுத்திரிக்காவிடன பயன்படுத்தல் 
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படங்கள் தபான்ற தசயலற்ற ஒளியியல் பல்-நிறமாடல தசயற்டகக்தகாள் படங்கள் 
தபான்றவற்டற பயன்படுத்தப்படுவதற்கு இந்த ததாழில்நுட்பம் விரிவடடந்தது. பரந்த தரவு 
கிடடக்கும், சிதனாப்ட்டிக் தமற்பரப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக தவளி சார்ந்த தீர்மானம் 
ஆகியடவ அடங்கும் வழக்கமான எதிதராலி ஒலித்தல் முடறகளில் தவளிப்படடயான 
நன்டமகள் உள்ளன. ஒதர ததடவ என்பது ததாடலதூர உணர்தல் தகாண்ட படங்கள் 
பிரித்ததடுத்த ஆழம் தகவலின் துல்லியத்டத உறுதிப்படுத்த கவனமாக அளவடீு தசய்யப்பட 
தவண்டும்.  
 
சிறு நீர்மட்ட மாலுமி விளக்கப்பட முடற மிக முக்கியமானது. ஏதனனில் கடதலார நிலம் 
மற்றும் கடதலாரப் பகுதிகள் ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பு தவகம் காரணமாக இருப்பினும் 
அனுகுமுடற வழிக்கு இது தபாருத்தமல்ல. தசய்மதியினால் தசய்யப்பட்டு தபறப்பட்ட 
ஆழம், உளவு கண்காணிப்பு, மதிப்படீ்டு ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் கடல் சார் வடரபடங்களின் 
முழுடம, சுற்றுச்சூழல் மதிப்படீ்டு தசடவகள், சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீுகள் மற்றும் 
விஞ்ஞான ஆய்வுகள் ஆகியவற்றிற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். 
 
இந்தக் கருத்தின்படி, காங்தகசந்துடறயின் கடரதயாரப் பகுதியிலுள்ள கடரதயாரப் 
பகுதியிலுள்ள, அதன் அருகாடமயிலிருக்கும் கடற்கடர மாலுமி விளக்கப்பட ஆற்றடலப் 
தபறும் உயர் தீர்மானம் தசயற்டகக்தகாள்களின் படங்கள் (உலக பார்டவ -2) 
பாவிக்கப்பட்டன. 
 
மீட்தடடுக்கப்பட்ட ஆழங்கள் எதிதராலி ஒலிப்பதிவு தரவுடன் ஒப்படீு தசய்யப்படுகின்றன, 
தமலும் இதன் விடளவாக, தமதலாட்டமான ஆழமற்ற நீரின் ஆழத்டத துல்லியமாக 
மதிப்பிடுவதற்கான தசயல்திறன் என்படத நிரூபிக்கின்றன. 
 
சிறப்பு முடறகள் மற்றும் கருவிகடளப் பயன்படுத்தி மிகத் துல்லியமான மற்றும் 
முழுடமயான நீரியக்கவியல் ஆய்வுகடள இந்த முடறகள் மாற்ற முடியாது, ஆனால் 
அடவ ஏததனும் ஒன்றில் இல்லாத பயனுள்ள ஆழமான தகவடல வழங்க முடியும். இந்த 
திட்டத்டத நடடமுடறப்படுத்துவது ததடவயான தீர்டவ வழங்கும். 
 

 

 

 

 

 

 

  

உரு 13 – மாலுமி விளக்கப்பட கட்டம் தலாதகா-லீனியர் சிற்சறழுத்து மாேிரி பயன்படுத்ேி சபறப்பட்டது 
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Publications / Maps 

a) Satellite Derived Map- Using Non-linear empirical model 
b) Approaches to Oluvil Nautical Chart 
c) Map of Navigation Route at Mannar – Phase I 
d) Map of Navigation Route at Mannar – Phase II 
e) Map of Navigational Channel from Kayts to Analaitivu & Eluvativu 
f) Map of Sea bed survey for Ministry of Mega Polis and Western Development 
g) Map of Bathymetric survey at Beira Outlet for Colombo Port City Development  
h) Map of Bathymetric and Shore Profile Survey at Koggala for Coast Conservation Department   
 

Training / Awareness Programs conducted:  
a).  Routine awareness programs in Hydrographic Surveying and Chart Production for Naval Officers and Seamen. 
b.) Four undergraduates from Faculty of Geomatics, University of Sabaragamuwa were   trained for 4 months period. 
c.)  Onboard Bathymetric Survey training was conducted to 60 undergraduates from Faculty of Geomatics, University of 

Sabaragamuwa at Beruwala. 
d). Two undergraduates from Department of Geography, University of Colombo were trained for 01 month period. 
 
 

உரு 15 கணிப்பு ஆழம் நிச்சயமற்ற. குடறந்தபட்ச ஆழம் நிச்சயமற்ற மதிப்புகள்  ~5.0-12 மீ 

ேிட்ட முன்தனற்றம் 

முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 59.6%  தபளதீக 100% 

 

சவளிநாட்டு / உள்ளூர் பயிற்சி மற்றும் சர்வதேச கடமமகள் 
a. அதிகாரி 01: நீருக்கடியில் ஒலி மற்றும் தசானார் சாதன இயக்கத்தின் பயிற்சி, Institute 

of Acoustic Chinese Academy of Science, China.  அக்தசஸ்டிக் சீன அகாடமி ஆஃப் டசன்ஸ் 
இன்ஸ்டிடியூட், சீனா. 

 

 

உரு 14 BA1584 உடன் மாலுமி விளக்கப்பட கட்ட ஓவர்தலடின் தவளியடீு  
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b. அதிகாரி 01: ஆசிய ஆளுடக: தகாள்டக, சட்டம் மற்றும் தமலாண்டம, சர்வததச 
தபருங்கடல் நிறுவனம், டல்தஹளசி பல்கடலக்கழகம், கனடா 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உரு 16 - நீருக்கடியில் ஒலி மற்றும் தசானார் சாேன இயக்கம் மீோன பயிற்சி, ஒலி 
அறிவியல் சனீ அகாடமி இன்ஸ்டிடியூட், சனீா. 

உரு 17: ஆசிய ஆளுடக: தகாள்டக, சட்டம் மற்றும் தமலாண்டம, சர்வததச 
தபருங்கடல் நிறுவனம், டல்தஹளசி பல்கடலக்கழகம், கனடா 



78 | P a g e  
 

c. அதிகாரி 01: IOC / IODE / சமுத்திர ஆசிரியர் குதளாபல் அகாடமி: ஜிதயா தநட்தவார்க் 
பயிற்சி பாடத்திட்டத்டத பயன்படுத்தி தரவு, தகாலா தடதரங்தகா பல்கடலக்கழகம், 
மதலஷியா 

 

 
 

 

d. அதிகாரி 01: பங்களாததஷ், சிட்டகாங்கில் உள்ள வட இந்திய தபருங்கடல் சமுத்திர்வியல் 
ஆடணக்குழு நிகழ்வில் பங்கு பற்றல்  

 

 

உரு 18 - IOC / IODE / சமுத்திர ஆசிரியர் குதளாபல் அகாடமி: ஜிதயா தநட்தவார்க் 
பயிற்சி பாடத்திட்டத்டத பயன்படுத்தி தரவு, தகாலா தடதரங்தகா பல்கடலக்கழகம், 
மதலஷியா 

 

உரு 19 - வட இந்திய தபருங்கடல் சமுத்திர்வியல் ஆடணக்குழு. சிட்டகாங்கில், 
பங்களாததஷ்,  
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d. அலுவலர் 02: தமானாதகாவின் தடலநகரில் எதிர்கால கடல் படி அடமப்பு கருத்துக்களம் 

 
d. அேிகாரிகள் மற்றும் வமரபட அலுவலகர் எண்ணிக்மக 13: வட இந்ேிய 

சபருங்கடல் நீரியக்கவியல் ஆமணக்குழு (NIOHC) ஆேரவுடன் NARA இல் 
மின்னணு ஊடுருவல் ேரவரிமச உற்பத்ேி 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

உரு – 20 -தமானாதகாவின் தடலநகரில் எதிர்கால கடல் படி அடமப்பு கருத்துக்களம் 

உரு 21 - மின்னணு ஊடுருவல் ேரவரிமச உற்பத்ேி அட்ட்வமண 
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  சிறப்பு தகாரிக்மககளுக்காக நடத்ேப்பட்ட ஆய்வுகள்  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

உரு 24 - பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட 
வழி தசலுத்தல் வழிடய அடடயாளம் காண 
மன்னார் தீவிற்கான ஆய்வு 
 

ேிட்டம் ஒப்பந்ே சோமக 
பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட வழி தசலுத்தல் வழிடய 
அடடயாளம் காண மன்னார் தீவிற்கான ஆய்வு - கட்டம் I Rs. 3, 094, 000.00 

பார்க்ஸ் கான மாலுமி விளக்கப்பட வழி தசலுத்தல் வழிடய 
அடடயாளம் காண மன்னார் தீவிற்கான ஆய்வு - கட்டம் 2 Rs. 1, 585, 610.00 

தசங் – ஹி இரண்டாம் பருவ ஆய்வுக Rs. 5, 979, 430.88 
சபரகமுவ பல்கடலக்கழக பயிற்சி நிகழ்ச்சித் மாலுமி விளக்கப்பட 
திட்டம் Rs. 356, 850.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

வழிதசலுத்தல் பாடத கண்டுபிடிக்க ஊர்காவற்துடறயில் மாலுமி 
விளக்கப்பட ஆய்வுகள் 

Rs. 2, 026, 960.00 

துடறமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டம் – நீர்தகாழும்பு Rs. 1, 279, 850.00 
தாக்கம் உறுதிப்படுத்தல் கண்காணிப்பு ஆய்வு - பரீா தவளியடீ்டுக்கு    
அருதக கடரதயார விடளவுகடள கண்காணித்தல் Rs.1, 255,150.00 

தகாக்கலவில் மாலுமி விளக்கப்பட மற்றும் ஸ்தபஸ் சர்தவ Rs. 1, 514, 110.00 
சமாத்ேம் Rs. 17, 091, 960.88 

உரு 22 - சபரகமுவ பல்கடலக்கழக பயிற்சி நிகழ்ச்சித் மாலுமி விளக்கப்பட திட்டம் 

உரு 23 – ோக்க உறுேிப்பாட்டு ஆய்வு  
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5.4 உள்நாட்டு நீர்வள மற்றும் நீர்உயிரின வளர்ப்புப் பிரிவு 

பிரிவு ேமலவர்: கலாநிேி வி ப லவோராச்சி 

கண்தணாட்டம் 
உள்நாட்டு நீர் வள மற்றும் நீர்உயிரின வளர்ப்பு பிரிவு (IARAD) முக்கியமாக இயற்டக 
வளங்கடள நிடலயான பயன்பாடு மூலம் உள்நாட்டு, உப்பு நீர் மற்றும் கடல் மீன்வளர்ப்பு 
ததாடர்பான ஆராய்ச்சியின் டமயமாக தசயற்பட்டு மீன்பிடி துடறயில் வளர்ச்சிக்கு 
பங்களிப்பு தசய்கின்றது. 2016 ஆம் ஆண்டு பின்வரும் முக்கிய பகுதிகளில் 14 ஆராய்ச்சி 
திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டு வந்தன  
2016 ஆம் ஆண்டின் தபாது இப் பிரிவில் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி 
அடமச்சின் தகாள்டக தநாக்கங்கடள வழங்குவதற்கான 14 ஆராய்ச்சித் திட்டங்கடள 
நடாத்தினார்கள். மீன்வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பத்டத தமம்படுத்துவதற்கான உத்திகள், 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கடல் மற்றும் நன்னரீ் இனங்கள் ஆகியவற்றிற்கான இனப்தபருக்கம் 
மற்றும் இனப்தபருக்க பண்பாட்டு ததாழில்நுட்பத்டத தமம்படுத்துதல், பாரம்பரிய நீர்வாழ் 
வளர்ப்பு தமம்பாடு, நீர் சுகாதார தமலாண்டம, நீர்வளத்துடற ததாடர்பான தமம்பாட்டு 
ததாழில்நுட்பம் மற்றும் நீர் சூழலின் பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்டம தபான்றனவாகும். 
 
சுருக்கமாக, தமற்தகாள்ளப்பட்ட திட்டங்களின் முக்கிய தவளியடீுகள் பின்வருமாறு: கடல் 
தகாடுவா மீன்கள் தபான்றவற்டற மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகள் மற்றும் கட்ட கூண்டுகளில் 
வளர்ப்பதன் தநாக்கம் இடவ தபாருளாதார ரீதியாக பயனுள்ள மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிடறந்த 
உணடவ உருவாக்குவதற்கான இனமாக இருப்பதால் இதற்கான மீனுணவு உற்பத்தி 
தசய்யப்பட்டன.  டகவிடப்பட்ட களிமண் குழிகளில் மீன் வளர்ப்பு குடறவான தசலவு 
தகாண்ட நீரியல் ஊட்டத்டத மிகவும் நன்றாக முன்தனற்றம் தசய்தது. வளர்ந்து வரும் 
இனப்தபருக்க நுட்பம் /கள் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முக்கிய அடிப்படட தரவு, இரண்டு 
முக்கிய உயிரினங்களுக்கு Puntius denisonii and Balantiocheilos melanopterus தசகரிக்கப்பட்டு, பிற 
இனப்தபருக்க இனங்களின் இனப்தபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பது ததாடர்கிறது. நல்ல தரமான 
விடத மீன், உயிர் உணவவான அல்கா பங்குகள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப பயிற்சிகடள 
வழங்குதல் தபான்ற தபாது மக்களுக்கு வழங்கப்படும் தசடவகள் வழங்கப்பட்டன. மிக 
முக்கியமாக் கடல் குதிடரயின் உயிர் பிடழப்பிற்கான ததாழில்நுட்பம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, 
ஹிப்தபாகாம்பஸ் குடான்ட்நாதனாச்தசாதலாதராப்சஸ் ஸ்தப. மற்றும் தசட்தடாதசதராஸ் sp., 
Hippocampus kudaandNannochloropsis sp. மற்றும் Chetoceros sp. தாய் வளர்ப்புக்கள் 
பராமரிக்கப்படுகின்றன. இயற்டக குடித்ததாடக கடுடமயாக குடறத்து காணப்படுகின்ற 
(கடலட்டட), அதாவது புத்தளம் களப்பில் இது குடறவடடவதால் கண்காணிப்பு நடவடிக்டக 
ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. கடலட்டட உற்பத்தி தசய்யப்படும் அதாவது குஞ்சு 
தபாரிக்கும் இடத்தில் இருந்து தபற்ற குஞ்சிகளின் சமூக அடிப்படடயிலான கூட்டு வளர்ப்பு 
அதத பகுதியில் நடந்து வருகிறது. கந்தகுளி, அனவாசல மற்றும் ஜனசவிபுர உட்பட புத்தளம் 
களப்பில் உள்ள 03 இடங்களில் காவட்டியானது சமூக அடிப்படடயிலான முன்மாதிரி 
அளவிலான திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன இதன் மூலமாக நீரின தரம் மற்றும் 
காவட்டி குட்டிகளின் நிடல சம்பந்தமாக அறிய முடியும். சாப்பிடுவதற்கு பாதுகாப்பான 
காவட்டிகடள சந்டதப்படுத்த முன்னர் காவாட்டி தூய்டமயாக்கல் ததடவ என்பதால் நாரா 
கல்பிட்டி பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் ஒரு விரிவான திட்டம் தூய்டமயாக்கல் திட்டம் 
அடமக்கப்பட்டது. இந்த திட்டம் மூலம் 10, 422 காவாட்டிகள் தயாரித்திருக்கின்றன, அடவ 
வழங்கப்பட்ட வசதிகளின்படி ஆண்டுக்குள் சந்டதப்படுத்தப் படுகின்றன. 
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கடற்பாசி, Kappaphycusalvarezii விடத உற்பத்தி திறன், 10 சுழற்சிகள் 2 மீ x 0.75 மீ X 0.5 மீ 
அளவுகடள தகாண்டதாக இருப்பின் 4 சுழற்சிகளில் 1000 கிதலாவிடன தபற முடியும். 
தசப்டம்பர் முதல் தபப்ரவரி வடர (06 மாதங்கள்) கடற்பாசிகளின் அதிக வளர்ச்சி 
விகிதங்கடள தபற முடியும் என்று வர்த்தக வளர்ப்பு தளங்கடள கண்காணித்தல் மூலம் 
தபறப்பட்டன. தம மாதத்தில் ஜூன் மாத காலகட்டத்தில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் காராகிதனன் 
அதிகபட்ச உற்பத்தியானது அதிகபட்சமாக பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் உயர்ந்த எச். ஜி. 
ஆர் அல்லது டி. ஜி. ஆர். இடனக் காட்டவில்டல. இதற்கு காரணமாக முடளயில் ஏற்பட்ட 
முறிவு, உடடவுகடளக் கூறலாம்.  தகாய் தகாண்டட அலங்கார மீன் வளர்ப்பிற்கானவிடத 
மீன்,  விவசாயிகளால் வாங்கப்பட்ட மீன்களின் தநாய்த் தடுப்பு, மீன் உணவு உற்பத்திக்கான  
பிற நாட்டு கத்தி மீன்கடள பயன் படுத்தல், ஆகியவற்டற பனாபிட்டிய டமயத்திடன 
அடிப்படடயாக தகாண்டு சிறப்பு ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககடள தமற்தகாண்டது. புதிதாக 
வாங்கப்பட்ட மீன் உணவு நசுக்கும் இயந்திரத்திடன பயன்படுத்தி பிதலளட் உணவு 
தயாரிக்கும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அது இரண்டு விதமான உணவுகடள விற்றது. (Nursery 
feed மற்றும் special grower feed.) பானாப்பிட்டி பி. ஆ. நி சுய வருவாய் தரும் தடலமுடறயாக 
முன்தனற்றம் அடடந்து வருகிறது. இது கடந்த இரண்டு மாதங்களில் 3 மண் குளங்கள் 
மற்றும் மீன் உணவு விற்படனயில் இருந்து தகாயி தகாண்டடக்கான வருமானம் 2016 இல் 
ரூ. 531, 610.00 சம்பாதித்துள்ளது. 
 

WSSV தநாய்க்கான 350 மாதிரிகள் WSSV தநாய்க்கான பரிதசாதடனகள் மற்றும் சில தநர் 
அளவிலான மட்டத்திலான குடறந்த அளவிலும் இருந்ததுடன் தநர் நிடலகளுக்கான அதிக 
அளடவயும் காட்டியது என்று இறால் சுகாதார தமலாண்டம திட்டங்கள் ததரிவித்தன. 
வடகதமல் மாகாணத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிடலகள் இறால்களின் வளர்ப்பிற்கு சாதகமானதாக 
இருந்தன. தபரும்பாலான நீரின் தரம் சாதகமானதாக இருந்தது. (உப்பு, 35 ppt, அம்தமானியா 
0.002 - 0.04 mg / l, மற்றும் கடரந்த ஒட்சிசன் 3.0 > 3.0 mg / l) . அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் 
உள்ள சமூக அடிப்படடயிலான அலங்கார மீன் வளர்ப்புக் கருத்திட்டம் இப்பகுதியில் உள்ள 
குளங்களுக்கான தகாய் தகாண்டட வள்ர்ப்புக்கு மிகவும் தபாருத்தமான இனமாக இருப்பதாக 
தவளிப்படுத்தியுள்ளது. நல்ல உயிர் வாழ் தடகடமயிடனப் தபற ஒரு மாதம் படழய மீன் 
டவப்பிலிடப்பட தவண்டும். மறுபுறம், அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் புதிய இறால் வள 
ததாழிற்துடறடய அபிவிருத்தி தசய்வதற்காக ஒரு மிகப்தபரிய மூலமாக குடறந்த 
தசலவிலான மீன் உணவு அறிமுகம் மூலம் அடமந்துள்ளது எனலாம். நீர்தகாழும்பு தூரிடக 
பூங்காக்களில் மீன்வள சடபகளின் சமுதாய அடிப்படடயிலான நிர்வகித்தல் 
முகாடமத்துவம் 30 நாட்களுக்கு பின்னர் உகந்த தபறும்திய் த்ருவதுடன், டுவிக் அடர்த்தி 2 
கிதலா / கன. மீ க்கு தமல் அதிகபட்ச தூரிடக பூங்கா விடளச்சடல அடடந்தது. Nypa 
fruticansநாற்று தமடடகள் இரண்டு ஜிங் ஓயா பகுதிக்கு அருகில், உத்ரூகாமாலா, 
டவக்கலாவுக்கு அருகில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தற்தபாது 500 க்கும் தமற்பட்ட Nypa நாற்றுத் 
தாவரங்கள் நாரா ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலின் கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டன. தினசரி SAP 
சாற்று விடளச்சலானது படிப்பு காலத்தில் பழத் தண்டு ஒன்றுக்கு 0.1 முதல் 5 லிட்டர் வடர 
மாறுபடுகிறது. 2016 ஆம் ஆண்டில் பிரிவின் உறுப்பினர்களினால் நூலாசிரியராக 
தயாரிக்கப்பட்ட 21 விஞ்ஞான தவளியடீுகள் (சுருக்க, மாநாடுகள், மறுஆய்வு ஆவணங்கள்) 
உள்ளன. 
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ஆய்வுத் ேிட்டங்கள் – IARAD/2016 
நுட்பம் ேிட்ட 

இல 
ேிட்டத்ேின் சபயர் சபாறுப்பான அேிகாரி 

3.1: உணவு 
ததாழில்நுட்பத்தின் 
தமம்பாடு 
 
 

3.1.1 நீர்ப்பரப்பில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா 
விரலி வளர்ப்புக்காக வடிவடமக்கப்பட்ட உணவு உருவாக்கம் 

டி. ஏ. அதுதகாரள 
ஆர். வரீசிங்க 

3.1.2 கடல்களில் கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கு வடிவடமக்கப்பட்ட 
உணடவ உருவாக்குதல் 

டாக்டர். எம். ஜி. ஐ. 
எஸ் பராக்கிரம 

3.1.3 குடறந்த விடலயில் நீரியல் வள மீன்களின் உணடவ 
பயன்படுத்தி ஏராளமான களிமண் குழிகளில் சமூக 
அடிப்படடயிலான மீன் வளர்ப்பு வளர்த்தல் 

எம். எச். எஸ் 
ஆரியரதன் 
ரங்க ஜயவிக்ரம 

3.2: ததர்ந்ததடுக்கப் 
பட்ட கடல் மற்றும் 
நன்னரீ் இன 
இனப்தபருக்கம் 
மற்றும் வளர்ப்பு 
ததாழில்நுட்பம்  

3.2.1 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உயர் மதிப்பு அலங்கார மீன் 
வடககளுக்கு தபாருத்தமான இனப்தபருக்க உத்திகடள 
உருவாக்குதல் 

ஈ. டி. எம். எபாசிங்க 
அமித அதிகாரி 
டாக்டர். பாலித 
கித்சிறி 

3.2.2 தபாருளியல் ரீதியாக முக்கியமான கடல் அலங்கார 
இனங்கள் மற்றும் மீன்வளர்ப்புக்கான நுண் அல்காக்கள் 
வளர்த்தல் 

எம். ஏ. தஜ. சி 
மலலவராச்சி 

3.3: பழங்குடியினர் 
மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி 

3.3.1 இலங்டகயின் வடக்கு மற்றும் வடதமற்கு மாகாணங்களில் 
ஒரு மாற்று வாழ்வாதார அபிவிருத்தி முடறயாக விவசாயம் 
சார்ந்த கடலட்டட வளர்ப்பு 

பி. ஏ. டி அஜித் குமார 

3.3.2 சிறப்பான அறுவடட, விடதப் பங்கு உற்பத்தி மற்றும் 
தசயலாக்க ததாழில்நுட்பங்கடள தமம்படுத்துவதன் மூலம் 
சமூக அடிப்படடயிலான காவாட்டி விவசாயத்டத 
தமம்படுத்துதல் 

சி. தமததகதர 
ஏஸ். குதர 
டாக்டர்.பாலித கித்சிறி 

3.3.3 விடத உற்பத்தி, தபாதுவான மாறுபாடுகள் அழித்தல், 
அறுவடடயின் வணிகரீதியாக நிடல மற்றும் ததாடலதூர 
உணர்திறன் மற்றும் கள மாதிரி அடிப்படடயில் விரிவாக்கம் 
தசய்வதற்கான தள ததர்வு ஆகியவற்டற கண்காணித்தல் 

டாக்டர். பி. 
பஹலவதாராச்சி 
டாக்டர். டி. டி. ஜி. எல். 
தஹநாயக 
உபுல் லியனதக 

3.3.4 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அலங்கார நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 
வணிகரீதியாக முக்கியமான கடற்பாசிக்கு பரவலாக 
தபாருத்தமான உத்திடய உருவாக்குதல் 

டி. எம். எஸ் 
சுகீஷ்வரி,                             
டாக்டர். பி. 
பஹலவதாராச்சி 

3.3.5 பனாப்பிட்டிய பி. ஆ. நி. மூலமாக களுத்துடற மாவட்டத்தில் 
அலங்கார மீன் விவசாயிகளின் வாழ்வாதார அபிவிருத்தி  

ஜி. எஸ். சி. தபதரரா 
எம். எபாசிங்க 

.4 நீரியல் சுகாதார 
தமலாண்டம 
 
 
3.5: மீன்வளர்ப்பு 
ததாடர்பான 
விரிவாக்கம் 
ததாழில்நுட்பம் 
 
 
 
 
 

3.4.1 இலங்டகயில் இறால் பண்டண துடறயில் வுண் புள்ளி 
சின்டிரம் டவரஸ் (WSSV) தநாய் முகாடமத்துவம் 

எம். எல். ரஷிக 
தந்திரிதக 
தஜ. எஸ் ஜயனாத 

 

3.4.4 அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் சமுதாய அடிப்படடயிலான 
அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மற்றும் தநாய் தமலாண்டம 

டாக்டர். ஏ. டி. டபல்யூ. 
ஆர். ராஜபக்ஷ 

3.5.1 நீர் தரத்டத ஆய்வு தசய்தல், சூழலியல், கட்டடமப்பு 
பண்புகள் மற்றும் நீர்தகாழும்பு முகத்துவாரத்தின் தூரிடக 
பூங்காக்களில் மீன் கூட்டங்கடள சமூக அடிப்படடயிலான 
முடறயில் முகாடமத்துவம் தசய்தல். 

எம் கம்பன்வில 

3.5.2 ஹம்பாந்ததாட்டட மற்றும் மாத்தடற மாவட்டத்தில் 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சிறிய நீர்வளங்களின் உற்பத்தித் 
திறனுக்கு தபாருத்தமான மீன் / இறால் உற்பத்திதசய்தல். 

யூ. ஆர். ஆர். அமரவரீ 

8.1. நீர் சூழலின் 
பாதுகாப்பு மற்றும் 
தமலாண்டம 

8.1.4 கடதலார சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்டத 
தமம்படுத்துவதற்காக சதுப்பு நில சூழடலப் 
பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் 

டாக்டர். டி. டி. ஜி. எல். 
தஹநாயக 
டாக்டர். பி. 
பஹலவதாராச்சி 
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ேிட்டம் 3.1.1 
நீர்ப்பரப்பில் மிேக்கும் வமலக் கூண்டுகளில் கடல் சகாடுவா விரலி வளர்ப்புக்காக 
வடிவமமக்கப்பட்ட உணவு உருவாக்கம் 
சபாறுப்பான அேிகாரி டி. ஏ. அதுதகார, ஆர். வரீசிங்க 
 
திட்டத்தின் குறிக்தகாள்கள், வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா தசய்டகக்கான 
சமப்படுத்தப் பட்ட மீன் உணவு ஊட்டங்கடள உருவாக்குதல் எனல், கட தகாடுவா மீன் 
உணவுடனான வளர்ச்சிடய துணிதல் மற்றும் முடறப்படுத்தப்பட்ட மீன் ஊட்டங்களின் 
மூலமான வளர்ச்சிடயயும் சாதாரண உணவின் வளர்சிடயயும் ஒப்பிடுதலும் ஆகும், ஆசிய 
கடல்தகாடுவா வளர்ப்பானது ஒரு இலாபகரமான வணிக அடடயாளம் என இருப்பதாக 
தாய்லாந்து, மதலஷியா, இந்ததாதனஷியா, சிங்கப்பூர், தாய்வான் மற்றும் தஹாங்தகாங் 
தபான்ற ததன் ஆசிய நாடுகளில் மிகவும் பிரபலமானது எனவும் கூற முடியும். தபாதுமான 
உப்பு நீர் வளங்கள் உள்ளதால், இலங்டகயில் கடல் தகாடுவா வளர்ப்டப அபிவிருத்தி 
தசய்வதற்கான நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், இலங்டகயில் இந்த மீன்வளர்ப்பு 
நடடமுடறகடள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான பிரதான தடடயாக கடல் தகாடுவாவிற்கான 
சந்டதயில் குடறந்த விடலயில் சத்துள்ள மீன் உணவுகள் இல்டல. இந்த திட்டம் உள்ளூர் 
பாவடனயில் உள்ள தபாருட்களிடன உபதயாகிப்பதற்காக, தசலவு குடறந்த மற்றும் 
ஊட்டச்சத்து ரீதியாக சமச்சீரான ஊட்டங்கடள கடல் தகாடுவா வளர்ப்பிற்கான 
நீர்ப்பகுதியில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் வளர்க்க தயாரிக்கிறது. நீர்தகாழும்பு நீரில் 
உள்ள மூணக்கடர பகுதியில் ஒரு இடம் தசாதடன முயற்சிகளுக்குத் ததர்வு தசய்யப்பட்டது. 
உள்ளூர் ரீதியாக கிடடக்கக்கூடிய ஊட்ட தபாருட்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு, அதன் 
அடிப்படடயிலான 03 உணவு சூத்திரங்கள் கடல் தகாடுவா விரலி நிடலகளுக்கு 
வடிவடமக்கப்பட்டன. தசாதடன உணவுகளின் தசாதடனகடள நடத்துவதற்காக நீர்தகாழும்பு 
முன்னக்கடர பகுதியில் நீதராட்டத்தில் 12 மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகள் தகாண்ட மிதக்கும் 
வடலக் கூண்டு அடமப்பு நிர்மாணிக்கப்பட்டது. ஆய்வுகளுக்காக நீர்த் தர அளவுருக்கள் 
ஆண்டு முழுவதும் கங்டகயின் நீர் தர நிடலடமடய மதிப்பிடுவதற்கு என மாதாந்தம் 
கண்காணிக்கப்பட்டன. உள்ளூர் சந்டதயில் கிடடக்காத கடல் தகாடுவா விரலிகள் 
காரணமாக, தாய்லாந்தில் ஒரு உள்ளூர் முகவர் மூலம் ததடவயான கடல் தகாடுவா 
விரலிகள் இறக்குமதி தசய்ய முடிவு தசய்யப்பட்டது.  கடல் தகாடுவா இறக்குமதி தசய்ய 
ததடவயான ஒப்புதல் NAQDA இலிருந்து தகாரப்பட்டது. இந்த திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டு 
ததாடர்கிறது மற்றும் 2017 தபப்ரவரி மாதம் கடல் தகாடுவா விரலிகடள இறக்குமதி தசய்து 
2017 மார்ச் மாதத்தில் பரிதசாதிப்புக்கான உணவு தசாதடனகடள ஆரம்பிக்க எதிர்பார்க்கிறது. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): -  நிதி: 100%  தபளதீக: 52% 
 
கட்டுப்பாடுகள்: 

• 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் திட்டமிடப்பட்ட தசாதடனயான மீனவ 
தசாதடனடய ஆரம்பிக்க முடியவில்டல. ஏதனனில், இலங்டகயின் குஞ்சு 
தபாரிக்கும் இடங்களில் கடல் தகாடுவா விரலிகள் கிடடக்கவில்டல. 
• சில மாதங்களில் களதவடலக்கான வாகனத்தின் இடவசதியின்டம. 
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ேிட்டம் 3.1.2: கடல்களில் கடல் சகாடுவா வளர்ப்புக்கு வடிவமமக்கப்பட்ட உணமவ 
உருவாக்குேல் 
அலுவலர் சபாறுப்பு: டாக்டர் எம். ெி. ஐ. எஸ். பராக்கிரம 
இந்த திட்டத்தின் குறிக்தகாள் என கடல் தகாடுவா கூண்டினுள் வளர்ப்பு நடடமுடறயில் 
ஒரு தபாருளாதார சாத்தியமானதும் மிகவும் சத்தானதுமான உணடவ 
உருவாக்குவதுமாகும்., கடல் தகாடுவா தயாரிப்பதற்காக உள்நாட்டு உற்பத்திடய 
தபருமளவில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உள்ளூர் மீன் உணவு பயன்பாட்டட அதிகரிப்பததாடு, 
அதிக விடலயுயர்ந்த இறக்குமதிப் மீன் உணவுக்குப் பதிலாக உற்பத்தி தசய்யும் மீன் 
உணவிடன பயன்படுத்துமாகும். சிறிய கடல் மீன்கடள ஊனவாக தகாண்டு கடல் தகாடுவா 
விரலிகடள வளர்த்து அறுவடட தசய்வது பாரம்பரிய முடறயாகும், இந்த நடடமுடற 
கிடடக்கும் மீன்களின் அளவுகளின் தன்டமயின் காரணமாக அதிகரித்து வர முடியாதது, 
பருவகாலத்தன்டம, பருவகாலத்தின் அதிக விடல, பருமனான மற்றும் குழப்பமான 
டகயாளுதல், தசமிப்பு பிரச்சிடனகள் மற்றும் மாசடடதல், தமாசமான மணம், ததாழிலாளர் 
தசலவு தபான்றடவயும் சில பிரச்சிடனகளாகும். பிரச்சிடனகடள சமாளிக்க, ஒரு புதிய மீன் 
சூத்திரம் 45% புரத அளடவப் பயன்படுத்தி பரிதசாதடனடய பிட்டிபாடனயில் 
தமற்தகாண்டது, இது ஒரு தனியார் மீன் விவசாயியின் குளத்தில் நீர்தகாழும்பு, 
பிட்டிபாடனயில் ததாடங்கப்பட்டது. கடல்தகாடுவா மீன் உணடவ தயாரிக்கும் உள்ளூர் மீன் 
உணவு பயன்பாட்டட அதிகரிக்க, உள்ளூர் விடலயில் குடறந்த விடலயில் மீன்கடள 
வழங்குவதன் மூலம் அதிக விடலயில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணடவ மாற்றுவதற்கும், 
வளர்ச்சி அளவுருக்கள் மற்றும் அறுவடட தசய்யப்பட்ட முடறப்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து 
தரத்டத ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும், தயாரித்த மீன் உணவுக்கும், சாதாரண மீன் உணவுக்கும் 
இடடயில் ஒப்பிட முடியும் (தகாழுப்பு அமில பகுப்பாய்வு). 
 சராசரி நிடற 6 கிரராம் தகாண்டதாகவும் ததாடக்க நீளம் 4.5 ± 0.50 - 7.5 ± 0.50 தச.மீ. உடன், 
தசாதடன ததாடங்குவதற்கு முன், ஒரு தமாத்த கூண்டில் தமாத்தம் 400 விரல்கள் இருந்தன. 
அடவ இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணவிலிருந்து, மீன்வளம் கலந்த ஊட்டத்துடன் கூடிய 
மீனுணவுடனும், கடடசியாக நாரா தயாரிக்கப்பட்ட உணதவாடு தாயிடமிருந்து 
பிரிக்கப்பட்டனர். மற்தறாரு இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு, அவர்றுக்கு முற்றிலும் 
தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வழங்கப்பட்டன. தயாரிக்கப்பட்ட மீன்களுக்கான 1 கிதலா கிராம் 
தமாத்த விடல தற்தபாடதய சந்டத விடல 190/= ஆகும். இந்த கட்டத்தில் எந்த தநாய்களும் 
பதிவு தசய்யப்படவில்டல. விசாரடண தசாதடன நடந்துதகாண்டிருக்கிறது, இன்னும் 
முடிக்கப்படவில்டல. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): -  நிதி: 34%   தபளதீக: 68% 
 
கட்டுப்பாடுகள்: 
• ஜூடல வடர கூண்டு கட்டும் தபாருள் (வடலகள்) வாங்குவதற்கு தாமதம் 
கூண்டு தபாருட்களின் தாமதம் மட்டுமல்லாமல் விரலிகடள வாங்குவதற்கும் இரு 
தடடவகள் இது தாமதமாக்கப்பட்டன. 
 

ேிட்டம் 3.1.3 
குமறந்ே விமலயில் நீரியல் வள மீன்களின் உணமவ பயன்படுத்ேி ஏராளமான களிமண் 
குழிகளில் சமூக அடிப்பமடயிலான மீன் வளர்ப்பு வளர்த்ேல் 
ஏராளமான களிமண் குழிகள் தண்ணரீில் நிரம்பியுள்ளன, அதிகபட்ச அளவிலான மண் 
அகற்றுவதன் பின்னரும் பயன்பாட்டில் இல்டல. இது தவறு எந்த தவடலயில் 
பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதால், அதன் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனகள் மற்றும் அருகிலுள்ள 
வாழும் சமூகத்திற்கு ஆபத்து என்பன ஏற்படும். இருப்பினும், இந்த களிமண் குழிகள் 
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மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறயில் பயன்படுத்தப்படக்கூடியனவாக, பாரம்பரியமான மீன் 
வடககடள அறிமுகப்படுத்துகின்றன. இடவ முக்கிய புரத மூலங்கள் மற்றும் குறிப்பாக 
கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கு தபாருளாதார ரீதியாக கவர்ச்சிகரமானடவ. கடல் தகாடுவா 
வளர்ப்பு மற்றும் கார்ப் மற்றும் திலபியா தபான்ற மற்ற முள் மீன் வடககடள சமூகத்திற்கு 
அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் NARA கருத்திட்டங்கள் மூலம் 
ஏராளமான களிமண் குழாய்களில் கூண்டு வளர்ப்பு பற்றி அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுக்கு 
பயிற்றுவிக்கின்றார்கள். இந்த நீர்வழிகளில் பிரச்சிடனயானவர்கள் இந்த மீன்வளர்ப்பு 
நடடமுடறகளில் ஈடுபடுத்தப்படலாம் மற்றும் இந்த சுய ததாழில் மூலம் மலிவான விலங்கு 
புரதம் மற்றும் வருமானத்டத தபற முடியும். டகவிடப்பட்ட களிமண் குழிகளில் கடல் 
தகாடுவா மற்றும் பல மீன் வளர்ப்பு முடறகடள உருவாக்கதல இத் திட்டத்தின் தநாக்கமாக 
இருந்தது; சிறிய அளவிலான மீன் விவசாயிகளின் வருமானம் மற்றும் மீன் நுகர்வு மற்றும் 
குடறந்த தசலவு தகாண்ட நீர்வாழ்க்டகத் தயாரிப்பில் ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றத்டத 
தமம்படுத்துதல் தபான்றனவாகும். மீன் வளர்ப்புக்கு புதிதான முருதான, தகாச்சிக்கடட 
மற்றும் தபாலகடல பகுதிகளில் புதிதாக 38 தபருக்கு பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன இது மீனவர் 
கூண்டு கட்டுமானம், பழுதுபார்ப்பு, நிறுவுதல், நிறுத்துதல், மீன்வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் 
விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி திட்டங்கள் தபான்றனதவ நடத்தப்பட்டன. தமலும் 23 
மீனவர்களுக்கு குடறந்த தசலவிலான உள்நாட்டு உற்பத்தி தபாருளுடனான மீன் உணவு 
உற்பத்தி பயிற்சிகள் நடாத்தப்பட்டன. கார்ப், திலாபியா மற்றும் நன்னரீ் இறால் 
ஆகியவற்றின் தனியான வளர்ப்பு மற்றும் பல மீன் இன வளர்ப்பு நடடமுடறகளுக்கு 
குடறந்த தசலவு தகாண்ட மீன் உணவு மூலமாக சமூக பங்களிப்பு ஆய்வுகள் 
நடாத்தப்பட்டன. 1000 கி. கி மீன்கள் களிமண் குழியில் இருந்து கூண்டில் வளர்ப்பு முடற 
மூலம் அறுவடட தசய்யப்பட்டதுடன் ரூ. 150,000.00 சமுதாயம் தபற்றுக்தகாண்டது. இந்த 3 
உணடவ ஏராளமான களிமண் குழிகளில் நிறுவப்பட்ட கூண்டுகளில் திலபியாவின் உணவு 
மீன் வளர்ப்புக்காக பயன்படுத்தலாம். புரதப் தபாருடளப் தபான்ற இறால் கழிவுகடள 
பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உணவு (ரூ .37 / -) எனதவ இது குடறவான தசலவில் 
பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 
 
சவளிப்பாடுகளாவன: 
- டகவிடப்பட்ட களிமண் குழிகளுக்கான மீன் பண்டண மாதிரி 
- குடறந்த விடல நீரியல் உயிர்களுக்கான மீன் உணவு# 
 
முடிவு 
மீன் உற்பத்தி மற்றும் உள்ளூர் மீன் நுகர்வு அதிகரிக்கும் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 38%   தபளதீக: 94% 
 

குறிப்புகள்: ஆகஸ்ட் மாதம் திட்டம் முடிக்கப்பட்டது 
 

ேிட்டம் 3.2.1  
தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உயர் மேிப்பு அலங்கார மீன் வமககளுக்கு சபாருத்ேமான 
இனப்சபருக்க உத்ேிகமள உருவாக்குேல்  

சபாறுப்பான அேிகாரி ஈ. டி. எம். எபாசிங்க, அமிே அேிகாரி 
 

அலங்கார மீன் ததாழில் உலகில் மிகவும் தபாட்டி மிக்க ததாழில்களில் ஒன்றாகும். 
சிங்கப்பூர், ஜப்பான், மதலசியா மற்றும் இந்தியா தபான்தறார் எமது சந்டதப் 
தபாட்டியாளர்களாவர். இந்த தபாட்டி நம்டம முன்தனாக்கி நகர்த்துவதற்கு அழுத்தம் 



87 | P a g e  
 

தகாடுக்கின்றது மற்றும் உள்ளூர் அலங்கார மீன் ததாழிற்துடறயின் நிடலத்தன்டமயானது 
எப்தபாழுதும் நாம் ஆண்டுகளில் தமற்தகாண்டு வரும் ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு 
நடவடிக்டககளில் தங்கியுள்ளது. எனதவ, இலங்டகயின் மீன்வளத் துடறயிலும் உள்ளூர் 
மீன் வளர்ப்பாளர்களிடமிருந்தும் பங்குதாரர்கள் எப்தபாதும் சர்வததச அளவிலான 
தகாரிக்டககடள தகாண்டுள்ள உயர்ந்த விடலயுயர்ந்த அலங்கார மீன் இனங்களுக்கான 
தபாருத்தமான இனப்தபருக்க நுட்பங்கடள நாரா க்ண்டுபிடிக்க தவண்டும் என தகாரிக்டக 
விடுத்துள்ளனர். தற்தபாது இத்தடகய இனங்கள் நாடுகளிடம் இருந்து இறக்குமதி 
தசய்யப்பட்டு ஏற்றுமதி தசய்கின்றன. எனதவ விடல ஒப்படீ்டளவில் அதிகமாக உள்ளது. 
2016 ஆம் ஆண்டு NARA, வானது Balantiocheilos melanopterus மற்றும் Puntius denisonii கிற்கான 
இனப்தபருக்க தபண்ட் குடம்பி வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்குவதற்கான ஒரு 
திட்டத்டதத் ததாடங்கியுள்ளதன் விடளவாக, உற்பத்தி தசய்யப்படும் தூண்டிய இனப்தபருக்க 
நுட்பங்கள் மூலமாகவும், இத்தடகய அதிக மதிப்புள்ள கவர்ச்சியான அலங்கார மீன் 
வடககளின் உற்பத்திடய நிடலதபண் அபிவிருத்தி மூலமாகவும் நிர்வகிக்கின்றன. இரண்டு 
தவவ்தவறு தசயற்டக தகானதடாட்தராபின் தஹாதமான்கள் sGnRHa மற்றும் HCG தபான்றன 
தூண்டுதல்களாக பயன்படுத்தப்பட்டன. 500 IU / kg மற்றும் 2000 IU / kg தசறிவான HGC மற்றும் 
0.5 மி. லீ / கிதலா sGnRHa ஆனது Balantiocheilos melanopterus இனங்களுக்கு தசாதடன 
தசய்யப்பட்டன. sGnRHa 0.2 மி. லீ / கிதலா மற்றும் 1.0 மி. லீ / கி. க. தசறிவுகள் பரிதசாதடன 
Puntius denisonii இனங்களுக்கு தசய்யப்பட்டன. Intra peritoniary (IP) axis மற்றும் Intra muscular (IM) axi 
உட்புற தபரிட்தடாரியானி (ஐபி) அச்சு மற்றும் உட்புற தடச (IM) அச்சு ஆகியடவ முடறதய 
Balantiocheilos melanopterus மற்றும் Puntius denisonii தஹாரதமாடன உட்தசலுத்த 
பயன்படுத்தப்பட்டன. Balantios melanopterus இற்கு இரட்டட தசறிவிலும் Puntius denisoni இற்கு 
ஒற்டற தசறிவிலும் மருந்து ஏற்றப்பட்டன. இண்டிற்கும் காய்தல் முடற முடற மூலம் 
சிடனப்படுத்த்ப்பட்டன. 60 தச. மீ x 30 தச. மீ x 30 தச. மீ கண்ணாடி ததாட்டிகளில் முட்டடகள் 
குஞ்சுகள் தபாரிக்கச் தசய்யப்பட்டன. Balantiocheilos melanopterus ஆனது ஒர் முட்டடயிடும் 
அடமப்பு ஆடகயால் sGnRHa (0.5 மில்லி / கி.கி) க்கு சாதகமான பதிலளித்தது, ஆனால் HCG 
க்கு அழிக்கவில்டல.  முட்டடகள் அடர மிதப்பில் இருந்தன. Puntius denisonii இனப்தபருக்கம் 
0.2 மி. கி / கிதலா மற்றும் 1.0 மி. கி / கிதலா sGnRHa இன் தசறிவுகளுக்கு தவற்றிகரமாக 
இல்டல. அந்த வடக உயிரினங்களின் முட்டடயிட்ட பின்னரான இறப்பு விகிதம் sGnRHa 
இன் 1.0 மி. லீ / கிதலா தசறிவுக்கு உயர்ந்தது. ஆடகயால், அந்த திட்டத்தின் முடிவுகளாக 
Balantiocheilos melanopterus ஒரு ததாடர்ச்சியான முட்டடயிடும் இனமாகும் எனக் கூறலாம். 
sGnRHa 0.5 மில்லி / கிதலா தசறிவு பயன்படுத்தப்பட்டு Balantiocheilos melanopterus இனப்தபருக்கம் 
தசய்ய முடியும் என்பதுடன் முட்டட அடர மிதடவ தன்டமயில் உள்ளன. எனதவ, 
முட்டடகடள பிடுங்குவதற்கு Mc Donald ஜாடிகடள பயன்படுத்த தவண்டும். Puntius denisoni 
இனப்தபருக்கத்திற்கு sGnRHa இன் குடறந்த தசறிவு மற்றும் அதிக தசறிவு பயன்படுத்த 
முடியாது. SGnRHa இன் உயர் தசறிவு அதிகமான முட்டடயிடல் மன அழுத்தத்டத Puntius 
denisonii க்கு அளிக்கிறது. 
 
சவளியீடு 
- Puntius denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus இனப்தபருக்க நுட்பம் அறிமுகப்படுத்துதல் 
விமளவுகள் 
- Puntius Denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus இறக்குமதியிடன குடறதல். 
- மீன் வளர்ப்பாளர்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதியாளர்களின் வருவாடய தமம்படுத்துதல் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%  தபளதீக: 79% 
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கட்டுப்பாடு: 
• முதிர்ச்சி அடடந்த வளர்ப்புப் தாய்களின் பற்றாக்குடற / தபாதுமான அளவு இல்லாடம 
 
திட்டம் 3.2.2: சபாருளியல் ரீேியாக முக்கியமான கடல் அலங்கார இனங்கள் மற்றும் 
மீன்வளர்ப்புக்கான நுண் அல்காக்கள் வளர்த்ேல் 
சபாறுப்பான உத்ேிதயாகத்ேர் : எம். ஏ. தஜ. சி மலலவராச்சி 
இலங்டக கடல் அலங்கார மீன்களில் இருந்து இலங்டகக்கு அதிக அளவு அந்நியச் 
தசலாவணி கிடடத்துள்ளது. இந்த இனங்கள் அடனத்தும் இயற்டக வாழிடங்களில் 
தசகரிக்கப்பட்டு சிடறப்பிடித்து வளர்க்கும் ததாழில்நுட்பத்டத மற்றும் வளர்ப்டப ஆகியடவ 
நன்னரீ் அலங்கார மீன் இனப்தபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்டப விட மிகவும் பின்தங்கியுள்ளன. 
இலங்டகயின் தற்தபாடதய மீன்வளர்ப்பு துடறயில் இனப்தபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பு கடல் 
அலங்கார மீன்களுக்கான ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி மிகவும் இன்றியடமயாததாகும். 
எனதவ, இத்திட்டமானது, சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட நிடலயில் கடற் குதிடர வளர்ப்பதற்குரிய 
ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்கதல தநாக்கமாக இருந்தது. 
 
இலங்டகயில் மீன் மற்றும் ஓட்டு மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் உயுர்த் தீன் வடககள் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிறது. நம்பகமான வளர்ப்பு தநறிமுடறகடளயும் தாய் வலர்ப்பினங்கடளயும் 
அடடவதில் சிரமம் உள்ளது. இந்த திட்டமானது சாத்தியமான வளர்ப்பு தநறிமுடறகடள 
உருவாக்கவும் மற்றும் கடல் குடிடரகளுக்குரிய தாயின் வளர்ப்புகடள பராமரிக்கவும் 
இலக்கு டவக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கல்பிட்டிவிலிருந்து நாராவின் தடலடம அலுவலகத்தில் (Hippocampus kuda) கடல் குதிடர 
(ஹிப்தபாகாம்பஸ் குடா) தாய்கள் இடமாற்றப்பட்டன. மறுசுழற்சி அடமப்பில் தாய்கள் 
சூழ்நிடல நிபந்தடனயாக்கல் தசயன்முடறயில் இருந்தன. ஒரு நாடளக்கு இரண்டு முடற 
புதிய தண்ணரீ் கண்ணாடிகலிறால்கள் உணவாக வழங்கப்பட்டன. பல்தவறு 
தசறிவூட்டல்களால் தசறிவூட்டப்பட்ட ஆட்டீமியாவுடன் உணவு மூலமான வளர்ச்சிக்கும் 
உரிய ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டன. பரிதசாதடனயில் பயன்படுத்தப்படும் தானியங்கள் எள் 
எண்தணய் மற்றும் சூரியகாந்தி எண்தணய் தபான்றனவாகும். வளர்ச்சி அளவுருக்கள் சிறு 
கடல் குதிடரக்கும் மற்றும் நீளம் தபான்றனவும் அளவிடப்படுகிறது. அத்துடன் கணக்கில் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ட உயிர்வாழும் தகவும் கணக்கிடப்படுகிறது. கட்டுப்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் 
தபாது சிறு கடல் குதிடர வளர்ச்சியில் எந்த குறிப்பிடத்தக்க விடளவுகளும் இல்டல என்று 
முடிவுகள் ததரிவிக்கின்றன. Nannochloropsis sp. மற்றும் Chetoceros sp நதனாச்தசாதலாதபாபிஸ். 
மற்றும் தசட்தடாதசதராஸ்  தாய் வளர்ப்புக்கள் ஆய்வகத்தில் பராமரிக்கின்றன மற்றும் மீன் 
வளர்ப்பாளர்களுக்கு தாய் வளர்ப்புக்கடள மீனவர்களுக்கு வழங்குகின்றன. Nannochloropsis 
மற்றும் Cetoceros sp. வளர்ச்சி தசயல்திறன் பற்றிய ஆய்வு, ஆராய்ச்சி பாக்டீரியாவுடன் 
ஆராயப்படுகின்றன. 
 
தவளியடீுகள் மற்றும் முடிவு: 
- ஆல்கா தாய் வளர்ப்புக்களின் பராமரிப்பு. 
- வணிக வளாகங்களுக்கு தாய் வலர்ப்புக்கடள வழங்குதல். 
 
திட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 42%  தபளதீக: 77% 
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ேிட்டம் 3.3.1: இலங்மகயின் வடக்கு மற்றும் வடதமற்கு மாகாணங்களில் ஒரு மாற்று 
வாழ்வாோர அபிவிருத்ேி முமறயாக சமூக விவசாயம் சார்ந்ே கடலட்மட வளர்ப்பு 
 
கடல் வளர்ப்பின் அல்லது கடல் இனங்கள் (துடுப்பு மீன், ஓட்டு மீன்கள் மற்றும் துடுப்பு 
அல்லாத மீன் இனங்கள்) ஆகியவற்றின் கடதலார மீன்வளர்ப்புக்களின் விரிவாக்கத்திற்கான 
முக்கிய கட்டுப்பாடாக இலங்டகயில் விடதகளின் சீரற்ற விநிதயாகமாகும் என நாம் 
கூறலாம். தற்தபாது, சில கடலமட்டட பங்குகள் (அதாவது Holothuria scabar) தபரியடவகள் 
சுரண்டப்படுவதால் விடரவாகக் குடறந்து வருகின்றன, எனதவ தசயற்டக விடத உற்பத்தித் 
ததாழில்நுட்பம் மற்றும் விவசாயத்தின் வளர்ச்சி சரியான தநரத்தில் ததடவப்படுகிறது. 
கடற்கடர மீன்வளர்ப்புமுடறயில் தபண்கள் தமம்பாட்டு நடவடிக்டகக்கான ஒரு கருவியாக 
அறிமுகப்படுத்தலாம், இதற்கு முன்னர் மீன்பிடி ததாடர்பான நடவடிக்டககளில் ஈடுபடாத 
சமூகங்களுடனான முடறயாகும். தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடல் அட்டட 
இனங்களின் இனப்தபருக்கம், வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் உத்திகடள அபிவிருத்தி 
தசய்வததத இத் திட்டத்தின் தநாக்கங்கள் எனலாம். தசயற்டக வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பம் 
மற்றும் கடல் அட்டட இனங்களின் வளர்ப்பு நுட்பங்கடள தபாது மற்றும் தனியார் 
துடறகளில் மற்றும் இயற்டக பங்கு விரிவாக்கத்திற்கு மாற்றுவதன் மூலம் மாற்று 
வாழ்வாதார திட்டங்கடளத் ததாடங்குதல் தவண்டும். கடலட்டட தசகரிப்பு, தாய்ப் பங்குகள், 
குடம்பி வளர்ப்பு ஆகியவற்றிற்கும் வளர்ப்பு இனப்தபருக்க வசதிகடள பாதிக்கும் காரணிகள், 
குடம்பி வாழ்தகவு, கடல் அட்டட இனங்களின் இனப்தபருக்கம், வளர்ப்பு 
மற்றுமறினப்தபருக்கத்டத பாதிக்கும் காரணிகளின் உறுதிப்பாடு (ஸ்தபானிங்கிற்கான 
பல்தவறு தூண்டுதலின் வழிமுடறகள்; இரண்டு தீன் வடககளின் திறன்), சமூகம் சார்ந்த 
கடல் அட்டட வளர்ப்பு; இயற்டக வாழிட பங்குகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு திட்டங்கடள 
நிரப்புதலும் இதன் தநாக்கங்களாகும். 
 
குஞ்சு தபாரிக்கும் வசதிகடள தமலும் நிறுவுவதன் மூலம் வளர்ப்பதற்கு, சரியான 
அடமப்பாக்கல் தசய்தலுக்கும், கடலட்டடகளின் சீரான மற்றும் தரமான விடத உற்பத்திடய 
தமம்படுத்துவதற்காக வணிக ரீதியாக கிடடக்கக்கூடிய மீன் உணவுகளுடன் பல்தவறு 
இனப்தபருக்க முடறகள் மற்றும் குடம்பி வளர்ப்பின் பயடன ஆய்வு தசய்வது தமலும் 
தமம்படுத்துகின்றன. அல்காமக், ஒரு வணிக மீன் உணவானது ஆரம்பகால குடம்பி 
வளர்ப்பிற்கான சிறந்த உணவாக அடடயாளம் காணப்பட்டது. குளிர் அதிர்ச்சி முடற,  தவப்ப 
அதிர்ச்சி முடறடய விடவும் தூண்டல் இனப்தபருக்கம் தசய்தலுக்கான் சிறந்த முடறயாக 
அடடயாளம் காணப்பட்டன. 
 
சமுதாய அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட வளர்ப்பு பிஷ்ஷர்- தபால்க்களுக்கு மாற்று 
வாழ்வாதார முடறயாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 10 பயனாளிகள், தற்தபாது 6-8 மாத 
காலத்திற்கு வளர்ப்பு தசய்த் பின்னர் , 225 வர்க்க மீற்றர்  கூண்டு உடறவிடத்திலிருந்து 
2,000,000.00 ரூபாய்க்கு சமூகம் கிடடக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்டக 
ஒரு மீனவர் - தபண்கள் தமம்பாட்டு முக்கியத்துவம் தகான்டது. வசதிகடள தமம்படுத்துதல் 
மற்றும் வளர்ப்புத் தரத்டத அதிகரிப்பதற்கு குடறந்த தசலவினங்கடள அறிமுகப்படுத்துதல் 
மூலமாக நடடமுடறகளின் வருமானத்டத தமம்படுத்துவதற்கு கூண்டின் அளடவ 
அதிகரிக்க தவண்டும் என பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. கடல் அட்டடகள் கூண்டினுள் உள்தள 
இயற்டகயாக கிடடக்கக்கூடிய தீன்கடளதய முற்றிலும் சார்ந்திருப்பதால், சமுதாயத்தில் 
கூடுதல் பணம் தசலவழிக்க தவண்டிய அவசியமில்டல, இது அவர்களுக்கு மிகப்தபரிய 
நன்டம. கடல் அட்டட வளர்ப்பு தபான்ற மாற்று வாழ்வாதார அபிவிருத்தி சிறிய அளவிலான 
மீனவர்களின் சமூக-தபாருளாதார நிடலடமடய உயர்த்துவதற்கும், அதிகமான 
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சுரண்டப்படும் மீன் பிடிப்பில் மீன்பிடி அழுத்தத்டத குடறப்பதற்கும் ஒரு பிரபலமான 
தகாள்டகயாகும். 
வட தமல் மாகாணத்தில் ஒரு தஹக்தடருக்கு ஒரு அட்டட என நாராவால் நடத்தப்பட்ட 
ஆய்வின் படி அறிய முடிகிறது, குஞ்சு தபாரித்து தபறப்பட்ட கடலட்டடகள் (800 
எண்ணிக்டக, நடுத்தர அளவு ~ 60-80 கிராம் மற்றும் சிறிய ~ 2-5 கிராம்) உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு 
உச்சமுடன பகுதிகளில் இடப்பட்டன. இடவ அந்த இடத்திதலதய இரு தசாப்தங்களுக்கு 
முன்னர், மீண்டும் புனரடமக்கும் தயாசடனயுடன், புத்தளம் கங்டகயில் இயற்டகயாகதவ 
அறுவடட தசய்யப்பட்டன. 
இலங்டக கடற்படட, இலங்டக தபாலிஸ், இலங்டக கடற்படட, கடதலார காவல்துடற, 
கடற்தறாழிலாளர் திடணக்களம், NAQDA மற்றும் ததசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில், ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம் மற்றும் இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் 
மீன்வளர்ப்புகளுக்கான இலங்டக சங்கம், பல்கடலக்கழகங்களில் ஆகியவற்றின் 
ஒத்துடழப்புடன் ஒரு விழிப்புணர்வு "புதிய மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட கடல் அட்டடகடள 
அடடயாளம்" நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடத்தப்பட்டது. 
 
சவளியீடு: 

• கடல் அட்டட இனப்தபருக்கம், தவளாண் மற்றும் புதிய மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட 
கடல் தவள்ளரிகள் பற்றிய அடடயாளங்கடளக் தகாண்ட மீன்பிடி சமூகங்கள், 
பல்கடலக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு மத்தியில் 
விழிப்புணர்வு 

• சமுதாயத்டத சார்ந்த கடல் அட்டட வளர்ப்பில் பயிற்சி தபற்ற ஃபிஷர்-தபால்க் 
• பல்தவறு வடக இனவிருத்தி முடறகடள தமம்படுத்துதல் மற்றும் 

ஒருங்கிடணத்தல் 
• வர்த்தக முடறப்படுத்திய மீன் உணவினூடான குடம்பிவளர்ப்பின் திறன் 
• மீள டவப்பிலிடல் மூலம் இயற்டக இருப்புக்கடள புணர்நிர்மானம் தசய்தல் 
• நுட்ப ரீதியாக (எவ்வாறு ததரிந்து) அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் விஞ்ஞான 

பிரசுரங்கடள விநிதயாகித்தல் 
 

முடிவு: 
தவற்றிகரமான கடல் பாதுகாப்பு இதனால் வாழ்வாதார மாற்று ஏற்பாடு மற்றும் கடல் 
சூழலில் அழுத்தத்டத குடறக்கும் இயற்டக பங்கு விரிவாக்க அடழப்பு. கடற்கடரதயார 
சமூகங்கள் உடனடியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும் அத்தடகய மாற்றடீாக கடல் மீன்வளர்ப்பு 
(கடல்வளர்ப்பு என்றும் அடழக்கப்படுகிறது) அதிகரித்து வருவதாக இந்த திட்டத்தில் 
அடடயாளம் காணப்பட்டது. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 

• முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 91%   தபளதீக: 85% 
 
கட்டுப்பாடுகள்: 
இந்த வருடத்தின் முக்கியக் காரணியாக காலநிடல மாற்றங்கள் தசயல்பட்டன. டிசம்பர் 
(2015) மற்றும் ஜனவரி மாதம் முழுவதும் வடதமற்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாணங்களுக்கு 
கடுடமயான மடழ தபய்தது. புத்தளம் குளம் ததாடர்பாக இரண்டு முக்கிய ஆறுகள் 
இருக்கும் மீ ஓயா மற்றும் கலா ஓயா வழியாக இரண்டு மாகாண கனரக நீர் சுடமகளில் 
வற்றாத மற்றும் பருவகால குளங்கடள வடித்தல் இடம் தபற்றல். இந்த ஆண்டின் முதல் 
காலாண்டில் மட்டுமல்லாமல் ஏப்ரல் மாதத்தில் திடீதரன மடழப்தபாழிவு ஏற்பட்டது 
மட்டுமல்லாமல் உப்புத்தன்டம 28 ஆகக் குடறந்தது ஆகஸ்ட் முடிவடடயும் வடர நீடித்தது. 
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உட்புற மற்றும் தவளிப்புற தாங்கிகளிலும் தண்ணரீ் பரிமாற்ற தசயல்பாட்டில் நாங்கள் 
தபரும் பிரச்சிடனடய எதிர்தகாண்தடாம் மற்றும் இனப்தபருக்க தசாதடனகடள 
தமற்தகாண்தடாம். நவம்பர் மாதத்தில் கல்பிட்டி பிரததசத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு மடழ 
தபய்தது. தாங்கிகளில் தவப்பநிடல திடீதரன 29.5oC முதல் 25.5oC வடர வழீ்ச்சியடடந்தது. 
இவற்றினால் ஜுவடனல்கள் இயலாடம, ததால் புண்கள், இளம் நாற்று வடளந்த உடல் 
தபான்ற அபாயகரமான அறிகுறிகடளக் காட்டியதால் அடவ இறப்டப எதிர் தநாக்கின, அடவ 
அருகில் உள்ள களப்பினுள் கூண்டினுள் (சுமார் 60 நாள் வயதான 700 ஜுவடனல்கள்) 
தவளியிடப்பட்டன. 
தசாதடனயின் தபாது அடடயாளம் ததரியாத ஒட்டுண்ணி தாக்குதல் ஏற்பட்டது, இதனால் 
சாகாசம் உணவு இடப்பட்ட நான்கு டாங்கிகளில் குடம்பி அடர்த்தி குடறவாகக் காணப்பட்டது. 
இரசாயான பதார்த்தங்களின் தாமதம் காரணமாக ஜுவடனல் அடடயாளம் நடாத்த 
முடியவில்டல. வடக்கு கிழக்கு மடழக்காலத்திற்கு முன்னர் நாங்கள் டவப்பிலிட்டதால் 
அதடன எடுத்து இரசாயன பகுப்பு எடுக்கும்தபாது மாதிரியாக ஆய்வக பரிதசாதடன நடத்த 
தவண்டிய தநரம் காணாமல் தபாய்விடும். 
சமூகம் சார்ந்த கூண்டினுள் வளர்ப்பு தசாதடனயின் தபாது ஒப்படீ்டளவில் குடறந்த பிடழப்பு 
விகிதம் காணப்பட்டது. இது சில சரணாலய நண்டு வடககடள ஆக்கிரமித்து, கடல் 
அட்டடகளின் தமல் சில சிறிய வடுக்கள் மற்றும் புண்கள் ஆகியவற்டற உருவாக்குவடத 
கண்டறியப் பட்டது. 
  
ேிட்டம் 3.3.2: சிறப்பான அறுவமட, விமேப் பங்கு உற்பத்ேி மற்றும் சசயலாக்க 
சோழில்நுட்பங்கமள தமம்படுத்துவேன் மூலம் சமூக அடிப்பமடயிலான காவாட்டி 
விவசாயத்மே தமம்படுத்துேல் 
 சபாறுப்பான அேிகாரி சி. சமேசகேர, ஏஸ். குதர டாக்டர். பாலிே கித்சிறி 
 
இரு வால்விகள் வளர்ப்பிடன ததர்ந்ததடுத்த சமூகங்களுக்கான ததாழில்நுட்பத்டத 
மாற்றுவதற்கும், மீன்பிடி சமூகங்களுக்கான கூடுதல் வருவாய் உற்பத்தி திட்டமாக 
இலங்டகயில் இருவால்விகள் வளர்ப்பிடன அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும், இருவால்விகள் 
வளர்ப்டப ஒரு மீன்வளர்ப்பு தசயல்பாடு என பிரபலப்படுத்துவதும் இந்த ஆய்வின் தநாக்கம் 
ஆகும். 
கந்தக்குளி, அனவாசல மற்றும் ஜனசவியபுர உள்ளிட்ட புத்தளம் நீர்த்ததக்கங்களில் 03 
இடங்களில் ஆய்வுகள் சமுதாய அடிப்படடயிலான முன்னரான ஆய்வு அளவிலான 
திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி புள்ளிகளில் வளர்ச்சி ஆய்வுகள் 
ததாடர்ந்தது தசல்கின்றன. 
சந்டதப்படுத்தலுக்கு முன்னராக காவட்டிகடள தூய்டமயாக்கல் தசயன்முடற நாரா 
கல்பிட்டி பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் ஒரு விரிவான திட்டம் அடமக்கப்பட்டது. இந்த 
சமூக அடிப்படடயிலான ஆய்வு மூலமன 10422 காவட்டிகள் தூய்டமப் படுத்தி 
தயாரித்திருக்கிறார்கள் மற்றும் அந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட டமயத்தில் அவற்டறக் 
கடளந்து சந்டதப்படுத்தியுள்ளனர். நீர்த் தர நிடலடமகள் சாதகமானடவ என்பதால் இந்த 
ஆண்டு நல்ல முன்தனற்றம் அடடந்துள்ளது. எனினும் சில வளர்ப்பு பகுதிகள் கடுடமயான 
மடழ மற்றும் தவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டன. 
 
சவளியீடு: 
- 03 கிராமவாசிகள் (30 குடும்பங்கள்) சகாண்ட சமூக அடிப்பமடயிலான வளர்ப்பு ேிட்டம். 
- காவாட்டி சந்மேமய அேிகரிக்க உேவுவேற்காக தூய்மமயாக்கல் அலகு 
உருவாக்கப்பட்டது 
முடிவு: 
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- இலங்மகயில் காவாட்டி சோழிற்சாமல அபிவிருத்ேி 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%   தபளதீக: 87% 
 
ேிட்டம் 3.3.3: விமே உற்பத்ேி, சபாதுவான மாறுபாடுகள் அழித்ேல், அறுவமடயின் 
வணிகரீேியாக நிமல மற்றும் சோமலதூர உணர்ேிறன் மற்றும் கள மாேிரி 
அடிப்பமடயில் விரிவாக்கம் சசய்வேற்கான ேள தேர்வு ஆகியவற்மற கண்காணித்ேல் 
சபாறுப்பான அேிகாரி டாக்டர். பி. ப லவோராச்சி டாக்டர். டி. டி. ெி. எல். ே நாயக, 
உபுல் லியனதக 
 

பல ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் வளர்ச்சி அடடந்த மிக வணிக ரீதியாக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த இனங்கள் ஒன்றாக Kappaphycusalvarezii (previously Eucheumacottoni) மற்றும் வர்த்தக தபயர் 
தகாட்தடானிஸ் ஆகும். மன்னாரில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வடரயிலான ஆழமற்ற கடல் 
பகுதிகளுக்கு சமுதாய பங்தகற்பு முடறயில் தசய்யப்பட்டு வருகிறது. பருவகால 
மாற்றங்கடளப் தபாருட்படுத்தாமல் வணிக ரீதியாக வளர்க்கப்பட்ட தகாட்டனி 
கடற்பாசிகளின் ததாடர்ச்சியான விடதகடள வளர்ப்பததாடு, விடதகளின் தரத்டத 
தமம்படுத்துவதும், தற்தபாடதய பருவகால முடறகளில் வளர்ச்சியின் பருவகால முடறகள் 
மற்றும் கரஜனீன் அறுவடடடய கண்டறிவதும் ஆகும். K. alvareziiwa வானது ததன் கடரதயார 
ததந்ததார பகுதியில் வளர்க்கப்பட்டதுடன் கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் வலப்பாடு பகுதியில் 
வளச்சியும், கண்கணிப்பும் தசய்யப்பட்டன. நடாத்தப்பட்ட கடற்பாசிகளின் முக்கிய 
விடளச்சலாக கரஜனீன் அளவு மற்றும் தரம் பற்றிய பகுப்பாய்வுக்கான வளர்ச்சிக் 
கலங்களின் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2 மீ x 0.75 மீ X0.5 மீ கூண்டு விடத வளர்திறன் 
25 கிதலா / சுழற்சி ஆகும். ஒரு நபருக்கு 10 கூண்டுகள் இருந்தால், 01 சுழற்சியில் (36 நாட்கள்) 
கடடசி விடளச்சலாக 250 கி.கி ஆகும். தபாதுவாக குடறந்தபட்சம் 4 சுழற்சிகள் அடமதியான 
பருவத்தில் நடத்தப்படும், இதனால் ஒரு நபர் குடறந்தது 1000 ததான் விடதகள் / வருடங்கள் 
தபற முடியும். ஜனவரி முதல் தபப்ரவரி வடரயிலான வர்த்தக வளர்ப்பின் தபாது 
குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி விகிதங்கள் மிக அதிகமானடவ. தினசரி வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் 
குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விகிதம் (p <0.001) இடடதய மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க உறவு உள்ளது. 

வணிக தளத்தில், அதிக வளர்ச்சி விகிதங்கள் ஜனவரி முதல் தபப்ரவரி மற்றும் தசப்டம்பர் 
முதல் ஒக்தடாபர் காலங்களில் தசாதடனகளில் காணப்பட்டது. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து 
ஏப்ரல் மாதம் வடர குடறந்த வளர்ச்சி விகிதம் காணப்பட்டது. ஜூன் மாதம் முதல் தம 
மாதத்தில் காற்று தாக்கத்டத ஏற்படுத்தியது என்றாலும், அது ஆதராக்கியமான 
முடனகளுடன் வளர்ந்துள்ளது. எடட குடறவான துண்டுகள் முறிவுக்கு காரணமாக 
இருந்தது. எஸ். ஜி. ஆர் மற்றும் டி. ஜி. ஆர் இடடதய கணிசமான தநர்த்ததாடர்பு இருப்பினும், 
அதன் முக்கியத்துவம் பி <0.05 ஆகும். ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் (64.76 ± 1.08% 
மற்றும் 66.87 ± 2.12%) மாதிரிகளளின் கரஜனீன் விடளச்சல் 0.05 அளவில் கணிசமாக 
தவறுபட்டது, தம முதல் ஜூன் வடர (70.81 ± 2.16%) அறுவடட தசய்யப்பட்ட மாதிரிகள் 
இருந்து தபறப்பட்ட மிகப்தபரிய கரஜனீன் விடளச்சல் காணப்பட்டது. குடறந்த விடளச்சல் 
மார்ச் மாதத்தில் (50.88 ± 1.76%) ஆக காணப்பட்டது மற்றும் இது அடனத்தும் பிற மாதிரிகள் 
(p <0.05) விட குடறவாக உள்ளது. வறண்ட பருவத்தில் (ததன்தமற்கு பருவக்காலம்) அதாவது 
இந்த மாதங்களில் உயர்ந்த கரஜனீன் உள்ளடக்கம் காணப்பட்டது Hayashi et al. (2007), Hurtado 
et al. (2001) and Reis et al. (2010) நிரூபணமான கூறுடகயில் சூழ்நிடலகளுக்கு எதிராக 
உயிர்வாழ்வதற்கான ஒரு இயக்கம் என சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் மூலம் காரிதரதஜன்சன் 
விடளச்சல் மாற்றப்படலாம் என்படத நிரூபித்தது. மார்ச் மாதத்தில் அறுவடட தசய்யப்பட்ட 
மாதிரி 3 ல் குடறந்த விடளச்சல் ஏற்பட்டது, இதில் வடகிழக்கு பருவமடழ அதிகமான 
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மடழ மற்றும் தாவரங்கள் அதிக நீர் நிடலகள், புயல்கள் மற்றும் உப்புத்தன்டம ஏற்ற 
இறக்கங்கள் தபான்ற மன அழுத்தம் நிடறந்த சூழல்களுக்கு உட்பட்டுள்ளன. 
பிரித்ததடுக்கப்பட்ட விடளச்சடல பாதிக்கும் மற்ற காரணிகள் எனவும் கூறலாம். 
ததன்தமற்கு பருவக்காற்று பருவத்தில் தம மாதத்தில் (410.70 ± 7.44 g cm-2) அறுவடட 
தசய்யப்பட்ட மாதிரிகளில் அதிக தஜல் வலிடமயும் மற்றும் ஒகஸ்டில் பதிவு 
தசய்யப்பட்டதில் குடறந்த தஜல் வலிடமடயயும் தகாண்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. (271.10 ± 
18.43 gcm-2) 
விடளவுகள்: 
- சாதாரண பருவத்தில் கடலில் Kappaphycaus alvarezii கூண்டு வளர்ப்பு பற்றிய அதிக 
தமலாண்டம நடடமுடறகள். 
- உயர்தர கரஜனீன் தபற K. alvarezii வளர்ப்புக்கான சிறந்த காலம் வடக்குப் பகுதிக்கு ஜூன் 
முதல் தம ஆகும். 
 
சவளியீடு: 
- கடற்பாசி வளர்ச்சிக்கான உள்ளடீு 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
- முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 48%  தபளதீக: 98% 
 

ேிட்டம் 3.3.4:  தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட அலங்கார நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் 
வணிகரீேியாக முக்கியமான கடற்பாசிக்கு பரவலாக சபாருத்ேமான உத்ேிமய 
உருவாக்குேல் Cryptocorynewendtii, C. walker, C.pava, Microsoriumpteropus(Java Fern) and Seaweed. 
ரெனீன் மற்றும் உயிரியல் மூலக பிரித்சேடுப்பும் 
சபாறுப்பான அேிகாரிகள் : டி. எம். எஸ் சுகீஷ்வரி, டாக்டர். பி. பஹலவதாராச்சி 
இந்த ஆராய்ச்சி முக்கிய தநாக்கங்களாக; நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிகளின் 
தமற்பரப்பு கிருமிகளுக்கு தபாருத்தமான முடறடய உருவாக்குதல், நீர்வாழ் தாவரங்கள் 
மற்றும் கடற்பாசிக்கு தபாருத்தமான ஊடக கலடவடய உருவாக்கல், சிறந்த வளர்ந்த 
தஹாதமான் தசறிவுகடளக் கண்டறிதல், இது அதிக எண்ணிக்டகயிலான தளிர்கள் அல்லது 
தூக்கக் கலங்களில் உருவாதலில் இருந்து அறியப்படும். 
நாரா பச்டச வடீ்டிலிருந்து ஆதராக்கியமான தாய் ஆடலயில் இருந்து 
பரிதசாதடனகளுக்கான (டரதசாம் / இடல) கடள ததர்ந்ததடுக்கவும். குழாய் தண்ணடீரன் 
மூலம் நன்றாக கழுவவும். பின்னர் 0.1% தமர்குரிக் குதளாடரடு, 70% எத்ததனால் மற்றும் 
Clorox கலடவகள் (வர்த்தக ப்ளசீ்சிங்) பயன்படுத்தி ததாற்றுநீக்கம் தசய்யப்படும். பின்னர் 
வலர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்க்க (MS ஊடகம்) அதாவது வள்ர்ச்சி தஹாதமான்கள் பல்தவறு 
தசர்க்டககள் உள்ளன. எம். எஸ். ஊடகமானது பல தாவர தஹாதமான்கடளக் 
தகாண்டுள்ளன. முடள / அரும்பு துவக்கத்திற்கான 21 நாட்களுக்குப் பின்னர், துடண-
வளர்ப்பிற்கான ஊடகத்தில் 6-தபன்சில் அமிதனா ப்யூரின் (BAP) பல்தவறு தசறிவுகடளக் 
தகாண்டுள்ளது. பின்னர் தளிர்கள் அதிகபட்ச ஆறு சுழற்சிகளுக்காக வள்ர்க்கப்பட்டன. பின்னர் 
தளிர்கள் நடுத்தள அளவில் தவரூன்றி தவர்விடும். தவரூன்றிய தாவரங்கள் பல்தவறு நடவு 
ஊடகங்களில் ஆய்வகத்தில் நடாத்துவததாடு, இடவ ஆடலயினுள் கட்டியாவதற்கு 
விடப்படும். 
கடற்பாசிகடள துண்டு துண்டாக தவட்டி, கடல் நீரில் கழுவ தவண்டும். டுவனீ் இருபது 
கலடவ மூலம்ம் தபற்றடீன் கலடவ மூலமும் கிருமியழிக்க தசய்தல் தவண்டும். 
பயிர்ச்தசய்டக ஊடகத்தில் காற்தறாட்டம் வழங்குவதன் மூலம் ஒதர இரவில் கிருமி 
தகால்லியிடன தகாண்டிருக்கும். திடமான நடுத்தர மற்றும் நீரில் நடனத்த பிறகு 2,4 
டிக்தளாதலாதபாதனாசி அசிட்டிக் அமிலம் (2,4 டி) மூலம் முடள உருவாகும். 
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C.wendtii சரியான நுண் பரப்பு முடற உருவாக்கப்பட்டது. நுண் பரம்பல் சுழற்சிடய 
கண்டுபிடிப்பதன் படி. 4 mg / L , BAP + 0.1 mg / L,  IBA ஐ பயன்படுத்தி அதிகபட்ச சுழற்சிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இது 7 தளிர்கள் / தவர் தண்டு பிரிவுகளாக இருந்தது. 4 mg / L, BAP 
வழங்குவதன் மூலம் அதிகபட்ச தளிர் தபருக்கம் தபற முடிந்தது. தளிர்களின் சராசரி 
எண்ணிக்டக 12 ஆகும். அதன்பிறகு மிக அதிகமான தவர்கடள தபற சிறந்த ஊடக மற்றும் 
தஹாதமான் கலடவடய ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு ஒப்படீ்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 
கண்டுபிடிப்புகள் படி 0.1 ஐ.  பி. ஏ அதிக எண்ணிக்டகயிலான தளிர்களிடன உற்பத்தி 
தசய்துள்ளது. அந்த ½ MS திரவ ஊடகங்கள் தமலும் ½ MS திடப்படுத்திய ஊடகத்டத 
ஒப்பிடும்தபாது அதிக தவர்களிடனக் தகாடுத்தன. அது ஒரு 20 தவர்கள் / தளிர் என்ற 
சராசரியாக இருந்தது. NARA ததாழிற்சாடல இல்லத்தில் இடழய வளர்ப்பு ஆடலகளின் 
புணிதமாக்கலின் தபாது, பல்தவறு ஊடகங்கள் தசாதிக்கப்பட்டன. தகவல்களின்படி, 60% உயிர் 
பிடழப்பு ஊடகங்கள் கிருமி நீக்கிய மண்டண ஊடகமாக பயன்படுத்தி தபற முடிந்தது. 
ஆனால், தசாதடனயின் ஊடாக கிருமி நீக்கிய டமய துகள்கடளப் பயன்படுத்தி 
உயிர்வாழ்வதற்கான விகிதத்டத 93% ஆக்க முடிந்தது. 
Microsorium pterus (Java Fern) க்காக முடறயான தமற்பரப்பு கிருமியழித்தல் முடறடய 
உருவாக்க பல்தவறு வடகயான தமற்பரப்பு கிருமியழித்தல் முடறகள் தசாதிக்கப்பட்டன. 
70% எத்ததனால் 30 வினாடி, 10 %குதளாதரக்ஸ் கலடவ 5 நிமிடங்கள் மற்றும் 4 % 
குதளாதரக்ஸ்கலடவயில் 10 நிமிடங்களுக்குப் பயன்படுத்தி சிறந்த வழிவடககடள தபற 
முடிந்தது. அது 90% ஆகும். 
 
ஆய்வகத்தில் கடற்பாசி உயிர் பிடழப்பதற்கான சிறந்த ஊடகங்கடளக் கண்டறிய பல 
தசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன. ஆய்வறிக்டககளின் படி, சிறந்த ஊடகங்கள் ½ PES (Proxazole 
Enriched Seawater), இது ஆய்வகத்தில் உயிர்வாழ்வில் 80% தகாடுக்க முடிந்தது. 
 
சவளியீடு: 
- நீர்வாழ் உயிரினங்கடள வளர்ப்பதன் மூலம் மீன்வளர்ப்புத் துடறயின் வளர்ச்சிக்கு 
பங்களிப்பு 
 
விமளவு: 
- C. wendtii இன் வர்த்தக வளர்ப்பிற்கான தவகுஜன பரப்பு நுட்பத்டத அறிமுகப்படுத்துதல் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%  தபளதீக: 83% 
 
கட்டுப்பாடுகள்: 

•இரசாயனங்கள் தாமதமாக கிடடப்பதால் கடற்பாசி இரசாயன பிரித்ததடுப்பு நடத்த 
முடியவில்டல 
 

ேிட்டம் 3.3.5: பனாப்பிட்டிய பி. ஆ. நி. மூலமாக களுத்துமற மாவட்டத்ேில் அலங்கார மீன் 
விவசாயிகளின் வாழ்வாோர அபிவிருத்ேி Center for Living AQUATIC RESOURCES RESEARCH 
AND DEVELOPMENT (CLARRD) - PANAPITIYA  
சபாறுப்பான அேிகாரி ெி. எஸ். சி. சபதரரா, எம். எபாசிங்க 
 

NARA தபாருந்தக்கூடிய டமயத்திற்கு ஒப்படடக்கப்படுவதற்கு முன்னர் புலம்தபயர் 
வல்லுனர்களிடடதய கூட பனாப்பிட்டி பிராந்திய ஆய்வு டமயம் மீன்வளர்ப்பு 
நடடமுடறக்கு ஏற்றதாக இல்டல என்று ஒரு நிறுவப்பட்ட கருத்து இருந்தது. ஆனால் 
மீன்வளர்ப்புக்கான சாதகமான திறடனப் புரிந்து தகாள்ள, NARA ஆனது, 2014 ஆம் 
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ஆண்டிலிருந்து படிப்படியாக உட்கட்டடமப்பு அபிவிருத்தி நடவடிக்டககள் மற்றும் 
மீன்வளர்ப்புத் திட்டங்கடள ததாடக்கியது. 
2016 ஆம் ஆண்டில் பனாப்பிட்டிய டமயத்தின் அடிப்படடயில் சிறப்பு ஆராய்ச்சி 
நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதன் மூலம், தகாய் தகாண்டட வளர்ப்பு உற்பத்திகள், 
பூச்சிகள், அலங்கார மீன் வளர்ப்புகடள தமம்படுத்துதல், விவசாயிகளின் மீன் உணவு 
உற்பத்தி, தயாரிக்கப்படும் மீன்வழிகளுக்கான உணவு, சிகிச்டசகள் தபான்றன 
தசய்யப்படுகின்றன. 
அரசாங்க உதவி மானிய திட்டங்கள், கடன் திட்டங்கள், விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் மற்றும் 
பலவற்றின் காரணமாக பல மக்கள் அலங்கார மீன் இனப்தபருக்க நடடமுடறகடள ஒரு 
வருவாய் உருவாக்கும் வழிமுடறயாக மாற்றியுள்ளனர். அந்த விவசாயிகள் சிறிய 
அளவிலான நடவடிக்டககடள தமற்தகாண்டுள்ளனர், எனதவ தகாயி தகாண்டட தபான்ற 
முடறயான அடடகாக்கும் பங்குகடள பராமரிப்பதற்கு வசதிகள் மற்றும் தபாதுமான 
இடடதவளிகள் கிடடக்கவில்டல. அதனால் அவர்கள் எப்தபாதும் தவளிப்புற வளச் 
சந்டதயில் தங்கியிருக்கிறார்கள், தமலும் தபாருத்தமான அடடகாப்பாளர்கடள எளிதில் 
கண்டுபிடிக்க இயலாது. எனதவ, தமதல குறிப்பிடப்பட்ட பிரச்சிடனக்கு மாற்றாக, NARA இன் 
பானாப்பிடிய ஆர். ஆர். சி தகாய் தகாண்டட உற்பத்தித் திட்டத்டத ததாடக்கியது மற்றும் 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்கள் அடடகாப்பான்களாக உருவாக்கப்பட்டன மற்றும் அந்த மீன்கள் 
விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. மீதமுள்ள மீன்களானது மீனவர்களுக்கு ஒரு 
தபாழுதுதபாக்காக விற்கப்பட்டது. 
அலங்கார மீன் விவசாயிகள் தபரும்பாலானவர்கள் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உணடவப் 
பயன்படுத்துகின்றனர், தமலும் இது அந்நிய நாணயத்டத வணீடிக்கிறது. சில விவசாயிகள் 
பகுத்தறிவு ரீதியாக "அதிக புரத உணவுகள்" மற்றும் சில பயன்பாட்டு இறால் ஊட்டங்கடளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். தமலதிக சூழ்நிடலக்கு மாற்றாக, தபாருத்தமான அலங்கார மீன் 
ஊட்டங்கடள உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் ஆரம்பித்ததாம், அந்த மீன் உணவுகடள 
பனாப்பிட்டிய ஆர். ஆர். சி இல் தசாதடன தசய்ததாம். புதிதாக வாங்கப்பட்ட மீன் உணவு 
நசுக்கும் இயந்திரத்திடன பயன்படுத்தி தபல்லட் உணவு தயாரிக்கும் திட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அது இரண்டு விதமான உணவுகடள உருவாக்கி விற்கப்பட்டது. (நாற்று 
உணவு மற்றும் சிறப்பு நாற்று வளர்ச்சி உணவு.) 
பனாப்பிட்டிய ஆர். ஆர். சி ஆனது ரூ. 531,610.00 வருடாந்தத்தின் 2016 க்கான வருமானமாக 
விற்படன தசய்த தகாய் தகாண்டட மூலம் தபற்றுள்ளது. இது கடந்த இரண்டு மாதங்களில், 
3 மண் குளங்கள் மற்றும் மீன்களின் தீன் விற்படனமூலமாக தகாடட காலத்தில் 
விற்படனயானதாகும். கத்தி மீன்கள் என்பது நமது உயிர் பன்முகத்தன்டமடய 
தசதப்படுத்தும் ஒரு அடடயாளம் மற்றும் தவற்று மீன் இனம்களாகும். அதன் 
மக்கள்ததாடகடய கட்டுப்படுத்த முக்கிய தீர்வுகளில் ஒன்றாக நுகர்வு மற்றும் மதிப்பு 
தசர்க்கின்ற உற்பத்திகடள தசய்தலாகும். மீன் உணவு உற்பத்திக்காக கத்தி மீன்கடளப் 
பயன்படுத்தி ஒரு மதிப்பு தசர்க்கும் வழி அடடயாளம் சிறப்பு ஆராய்ச்சி டமயத்தில் 
நடத்தப்பட்டது. 
உயன்வத்டத மற்றும் தபால்தகாட ஏரி ஆகியவற்றிலிருந்து கத்தி மீன் தசகரிக்கப்பட்டன. 
தசதில்கள் மற்றும் குடல் உள்ளடக்கங்கடள குழாய்கள் அகற்றிய பிறகு மீன்யஆப்யால் 
அவிக்கப்பட்டு மற்றும் அழுத்தப்படும். பின்னர் ஒரு சூரிய ஓலியில் உலர்த்தி மற்றும் 
இறுதியாக தூள்களாக்கப்பட்டது. இது ஒரு சிறந்த அடமப்பு தகாண்ட மீன் உணவு 
தயாரித்தலில் தவற்றியளித்தது. ஒவ்தவாரு மீனின் ஈரமான எடட மற்றும் உலர் எடட 
தனித்தனியாக அளவிடப்பட்டன. மீனின் ஊட்டச்சத்துக்கள் இரண்டு வழிகளில் பகுப்பாய்வு 
தசய்யப்பட்டன. (1. தடல மற்றும் எலும்புகள் உட்பட 2. தடல மற்றும் எலும்புகள் தவிர), 
மீனின் சராசரி மீட்பு சதவதீம் 22.24% ஆகும். தடல மற்றும் எலும்புகடள தவிர்த்த புரத நிடல 
70.01% மற்றும் தடல மற்றும் எலும்புகள் உள்ளிட்ட புரதம் அளவு 59.64% ஆக இருந்தது. கத்தி 
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மீன்கடளப் பயன்படுத்தி ஒரு வணிக மீன் உணடவ உற்பத்தி தசய்வதற்கான சாத்தியம் 
இருப்பதாக இந்த முடிவு நிரூபிக்கிறது. தபாருளாதார ரீதியாக அந்த மீன் உணடவ எவ்வாறு 
தயாரிப்பது என்படதத் ததரிந்து தகாள்வதற்கு தமலும் ஆராய்ச்சிகள் ததடவ. 
புதிய சீதமந்தி ததாட்டி அடமப்பு கட்டிதயழுப்பப்பட்டது மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டில் உள் நீர் 
வழங்கல் அடமப்பும் நிறுவப்பட்டது. அந்த 3 மண் குளங்கள் சுத்தம் தசய்யப்பட்டன. உற்பத்தி 
நடவடிக்டககடள தமம்படுத்துவதற்கான வழிகடளக் கண்டுபிடிப்பதற்கு, 6 சிறிய மண் 
குளங்களில், நன்னரீ் இறால் தசாதடன நடாத்தப்பட்டது. 
 
சவளியீடு 
- ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அன்னிய கத்தி மீன் பயன்படுத்தி மீன் உணவு உற்பத்தி நுட்பங்கடள 
அறிமுகம். 
 
விமளவுகமள 
- கத்தி மீன் ததாடககடள கட்டுப்படுத்துதல். 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%   தபளதீக: 93% 
கட்டுப்பாடுகள் 
- நுணுக்குக்காட்டி உள்ளிட்ட ஆய்வக வசதிகள் கிடடக்காததாலும், தநாய்கடள பரிதசாதிக்க 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 
 

ேிட்டம் 3.4.1: இலங்மகயில் இறால் பண்மண துமறயில் சவண்புள்ளி சிண்ட்தராம் 
மவரஸ் (WSSV) தநாமய நிர்வகித்ேல். 
சபாறுப்பான அலுவலர்கள்: எம். எல். ரஷிக ேந்ேிரிதக, தெ. சரத் ெயனாே 
 

உலகளாவிய இறால் ததாழிற்துடறக்கு டவரல் தநாய்கள் சவாலானடவ. தவண்புள்ளி 
சிண்ட்தராம் டவரஸ் (WSSV) ஏற்படுகின்ற தநாயாளியானது இறால்களின் அடனத்து 
வாழ்க்டக நிடலகளிலும் 3 முதல் 7 நாட்கள் (சாங் மற்றும் வாங், 1998) 100% வடர அதிகமான 
இறப்புக்கடள ஏற்படுத்தும். உயிரினங்களிடமிருந்து மட்டுமில்லாமல் 40 க்கும் அதிகமான 
உயிரினங்கடள உள்ளடக்கிய பரந்த தஹாஸ்ட் வசீ்சுகடளக் தகாண்டுள்ளது, இது 
கிறஸ்தடஷியாக்கள், பிளான்தடானிக் தகாப்பிதபாட் மற்றும் பிற ஆத்தராதபாட்களுக்கு 
பரவுகிறது. அங்கு இது தபருமளவிலான அறிகுறிகடள ஏற்படுத்தாது. இது வளர்க்கும் 
இறால்களில் பிரச்சிடனகடள உண்டு பண்ணும். புவியியல் தனித்ததாகுதிகளில் உள்ள முழு 
மரபுத்ததாகுதியிலுள்ள சிறிய பகுதியிலுள்ள நியூக்ளிதயாட்டடட் ஒப்படீுகள் தவண்புள்ளி 
தநாய்க்குறி டவரஸில் உள்ள மரபியல் தவறுபாடுகள் என்படதக் குறிப்பிடுகின்ற உயர் 
வரிடச homology ஐக் காட்டியுள்ளன. டவரஸ் பரவலாக தநாயுற்ற தனிநபர்கள் மீது நடக்கும் 
இடங்களில் இருப்பதால், வடதமற்கு பிராந்தியத்தின் இறால் பண்டண சூழலில் WSSV 
தநாயாளியின் சாத்தியமான காவிடய ஆராய்வதத இந்த ஆய்வின் தநாக்கமாகும். இத் 
ததாழிலில் ததாடர்ச்சியான பரவலாக WSSV பரவி இருந்தாலும், தநாய் பரவுதல் மற்றும் 
மரபணு மாறுபாடு ஆகியவற்றின் மீதான ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளின் பற்றாக்குடற 
முக்கியமாகும். Ribonucleotide ரிடக்தடஸ் மரபணுக்களின் சிறிய (rr1) மற்றும் தபரிய (rr1) 
துடணக்கட்டுகளுக்கு இடடயில் உள்ள ORF94 மரபணு மண்டலத்தின் ஒப்படீு, மூலம் 
தபறப்படுவதாவது, மரபணு பகுதியால் 54 அடிப்படட தஜாடி (bp) தகாண்டிருக்கும் tandem repeat 
sequence டான்தடட் மீண்டும் வரிடச (டிஆர்எஸ்) பகுதிடயக் தகாண்டிருக்கும். ஆடகயால், 
இந்த ஆய்வின் மற்ற குறிக்தகாள், இலங்டகயில் WSSV தநாய்க்குரிய தநாய்க்கு காரணமான 
மரபணு மாறுபாடுகடள அடடயாளம் காணலுமாகும்.  
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பி. தமாதனாடான் பிற்குடம்பிகள், ஜுவடனல் இளம் பருவங்கள், தமாலி நண்டுகள் (எமிரீடா 
அனதலாகா), கண்டல் நண்டுகள் (ச்சிலா ஆலிவிதச) மட் நண்டுகள் (ச்சிலல்லா தசரட்டா) 
மற்றுமலியற்டக வாழிட நண்டுகள் (Penaus indicus, P. semisulcatus), மூடள இறாலின் உடல் 
அடமப்பு / ஆட்டீமியா (Artemia salina)  2016 ம் ஆண்டு இலங்டகயின் வடதமல் மாகாணத்தில் 
உள்ள இறால் பண்டணகள் அருதக உள்ள சந்டதகள் மற்றும் 
விற்படனயாளர்களிடமிருந்தும் கிறஸ்தடஷியா மற்றும் இறால்களின் தடசகள் 
தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. டி. என். ஏ 25 லிருந்து - 50 மி.கி., IQ 2000 TM WSSV கண்டறிதல் மற்றும் 
தடுப்பு கிட் (மரபணு ரீச் பதயாதடக்னாலஜி கார்ப், தாய்வான்) இல் வழங்கப்பட்ட டி. என். ஏ 
பிரித்ததடுத்தல் தசாதடனகள் மூலம் தமற்கூறிய மாதிரிடய பிரித்திடுக்குகிறது. 
பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டி. என். ஏ தநாய்த்ததாற்று கண்டுபிடிப்பிற்காக உள்ளடம பி. சி. ஆர் 
இனால் திடரயிட்டு காட்டப்பட்டது, தமலும் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
தவப்ப சுழற்சிக்கல் வழிமுடறகளின் கீழ் தமதல உள்ள கருவி மூலம் வழங்கப்பட்ட 
மாஸ்டர் கலடவகள் மூலம் தநாய் கண்டறிதல் தசய்யப்பட்டன. WSSV தநாய்க்கு சாதகமான 
மாதிரிகள் மரபியல் ஆய்வுகளுக்கான 2-படி உள்ளடம PCR- 2-step nested PCR amplification 
தபருக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. rr1 மற்றும் rr2 மரபணுக்களின் இடடயில் டி. ஆர். எஸ். 
பிராந்தியத்தில், 94 இல், குறிப்பிட்ட பிடறமர்கடள பயன்படுத்துதல் தசய்யப்பட்டன. 
தபருமளவிலான பி. சி. ஆர் தபாருட்கள் 2% அஜாதராஸ் - டி.ஏ.ஈ. தஜல் 0.5μg / ml எதிலியம் 
புதராடமடு மற்றும் யூ. வி. - டிரான்சிளூமிதனட்டர் மூலம் காட்சிப்படுத்தப்படும். (டால்பின் - 
டாக் தஜல் பட சிஸ்டம், தவல்தடக், பதிப்பு 2.1). WSSV தநாய்க்கான 250 க்கும் தமற்பட்ட 
மாதிரிகள் தநர் நிடலகளில் அதிக தநரான அளவிலான முடிவுகளுக்கு சிறிய அளவிலான 
தநர்மடறயான நிடல காணப்பட்டது. அந்த இனங்கள் தநாய்க்கான ஒரு காவிகளாக 
தசயல்பட சாத்தியம் உள்ளது. பி. சி. ஆர் தசயல்முடற மற்றும் தவப்ப சுழற்சி ஓரளவிற்கு 
உகந்ததாக இருந்தன மற்றும் பிற இனங்களின் மாதிரிகள் உகந்ததாக தசய்ய தவண்டும். 
உரிடமயாளர்களிடடதய உள்ள WSSV தநாய்க்கான இறால்களின் மாதிரிடய பரிதசாதித்து 
மற்றும் கிடடமட்ட பரப்பளவு ஆய்வுகடளப் பற்றி ஆராய்வதன் மூலம், இறால்களின் 
மீன்வளர்ப்பு துடறகளுக்கு டவரல் தநாய்களுக்கான தநாய்கடள நிர்வகிப்பதன் மூலம் பூர்த்தி 
தசய்ய முடியும். 
 
சவளியீடு: 
- வடதமற்கு பிராந்தியத்தில் wssv தநாடயக் தகாண்டிருக்கும் சாத்தியமான காவிடய 
கண்டறிய முடியும் 
- ஓரளவிற்கு wssv தநாய்களின் உருவாக்கிகடள அடடயாளம் காண தவப்ப சுழற்சி 
அளவுருக்கள் தமம்படுத்தல். 
 
முடிவு: 
- நல்ல சுகாதார தமலாண்டம மூலம் இறால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் 
 
திட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 71% தபளதீக: 81% 
 

மட்டுப்பாடுகள்: 
• சரியான தநரத்திலும், தடஸ்ட் கிட் கிடடக்கவில்டல, கடந்த வருடம் தசப்டம்பர் மாதத்தில் 
கிடடத்தது 
• தநாய் கண்காணிப்பு கள அட்டவடண மற்றும் ஆய்வகப் பணிக்கான பணியாளர்களின் 
பற்றாக்குடற 
• சில அவசரகால தநாய்களின் தபாது, தபாக்குவரத்து ததடவகள் கிடடக்கவில்டல 
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ேிட்டம் 3.4.3: இறால் கூண்டுகளில் உள்ள புதராபயாடிக்குகளின் சுற்றுச்சூழல் 
அளவுருக்கள் சகாண்ட பல்தவறு வளர்ப்பு மண்டலங்களில் நீர் ேர தமலாண்மம மற்றும் 
பயன்பாடுகளினால் உற்பத்ேிமய அேிகரித்ேல் 
சபாறுப்பான அலுவலர்கள்: ஏ. எஸ். எல். இ. குதர, ரங்கா ெயவிக்ரமா 
 
புதராபயாடிக்குகள் மற்றும் உற்பத்தி பயன்பாடு பற்றிய வளர்ப்பு சூழல் மற்றும் தமலாண்டம 
நடடமுடறகளின் தாக்கத்டத ஆய்வு தசய்வது இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 
உற்பத்தி மற்றும் தபார் தநாய்கடள தமம்படுத்துவதற்காக விவசாயிகளால் பல 
வழிமுடறகள் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டாலும். முடிவுகள் மிகவும் தவற்றிகரமாக இல்டல. 
எனதவ, திட்டத்தின் கீழ் குடறந்த உற்பத்தி அல்லது குடறந்த இலாபங்கள் மற்றும் தநாய் 
நிடலடமகள் அடிப்படடயிலான ஆய்வுகள் மூலம் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 
வட-தமற்கு மாகாணத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிடலகளில் இறால்களின் வளர்ப்புக்கு 2016 ஆம் 
ஆண்டில் சாதகமானதாக இருந்தன. தபரும்பாலான நீரிழிவு நீரின் தரம் சாதகமாக இருந்தது. 
(உப்பு, 35 ppt, அம்தமானியா 0.002 - 0.04 mg / எல், மற்றும் DO> 3.0 மில்லி / எல்). ஆனால் 
ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஏற்பட்ட மடழவழீ்ச்சி மற்றும் தவள்ளம் ஆகியவற்றின் பின்னரான 
ஆண்டின் ஆரம்ப காலங்களில் பிற்குடம்பி தரம் நன்றாக இல்டல. தவண்புள்ளி தநாய் சில 
நிகழ்வு ஆண்டு வளர்ப்பின் தபாது பதிவு தசய்யப்பட்டன. குடறந்த உப்பு நிடலடமகளின் 
தபாது தண்ணரீ் தரத்டத பராமரிக்க பயன்படும் தபரும்பாலான புதராபயாடிக்குகள் 
தவற்றிகரமாக இல்டல. சாதாரண சூழ்நிடலயில், இத்தடகய தயாரிப்புகடள முடறயாக 
பயன்படுத்திய பயிர்கள் தவற்றிகரமாக இருந்தன, அதத தநரத்தில் புதராபயாடிக்குகடள 
முடறயான திட்டமிடல் இல்லாதவர்கள் நல்ல முடிவுகடளப் தபற முடியவில்டல. 
குளத்தில் உள்ள தநாய்க்கிருமிகளின் பாக்டீரியா நிடலகள் குளம் தமலாண்டம 
நடடமுடறயில் தவறுபடுகின்றன. முடறயான திட்டமிடல் இல்லாமல் புதராபயாடிக்குகடள 
பயன்படுத்தி பண்டணகளில் 90 cfu / ml க்கும் தமற்பட்ட தநாய்க்கிருமி பாக்டீரியா அளடவக் 
காட்டியது. நல்ல தமலாண்டம நடடமுடறகளுக்கு பின்பற்றப்படும் பண்டணகள் குடறந்த 
பாக்டீரியா எண்ணிக்டகடய காட்டின, தமாத்த நுண்கிருமிகளின் அளவானதுததாட்டிகளில் 
அடனத்து குட்டடகளிலும் ஒதர அளவில் இருந்தது. எனினும், அறுவடட தசய்யப்படும் 
தபரும்பாலான பகுதிக்கு 20 கிராம் எனும் சராசரி வளர்ச்சியுடன் நன்றாக இருந்தன. குளங்கள் 
ததாடர்ச்சியான கண்காணிப்பு தசய்யப்பட்டதுடன் மற்றும் புதராபயாடிக்குகளின் சரியான 
பயன்பாடுகள் அதிகரித்த உற்பத்திக்கு உதவலாம். 
 
சவளியீடு 
- நீர் தமலாண்டம முடறகள் மற்றும் பண்டணகளில் BMP இன் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் 
சராசரி அறுவடட அளவு 
 
முடிவு 
- சிறந்த குளம் தமலாண்டம மூலம் உற்பத்தி அதிகரிப்பு 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%  தபளதீக: 78% 
 
கட்டுப்பாடுகள் 
திட்டமிட்டபடி மாதிரி பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட முடியாததால் இரசாயனவியல் திறன் 
கிடடக்கவில்டல. ததடவயான இரசாயனங்கள் தபறப்படவில்டல, மற்றும் தண்ணரீ் 
பற்றாக்குடறயின் காரணமாக சில காரணிகள் இரசாயனத்தின் குடறபாடு காரணமாக 
ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தமற்தகாள்ளப்பட முடியாது. 
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ேிட்டம் 3.4.4: அம்பாந்தோட்மட மாவட்டத்ேில் சமூகம் சார்ந்ே அலங்கார மீன் வளர்ப்பு 
மற்றும் தநாய் தமலாண்மம 
சபாறுப்பான அலுவலர்கள்: டாக்டர். ஏ. டி. டபல்யூ. ஆர் ராெபஷ 
 
நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. இது 
ஒரு உயர்ந்த வருமானம் உருவாக்கும் ததாழில். அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் உள்ள 
அலங்கார மீன் வளர்ப்பு நடவடிக்டககளில் பலர் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால், தபாதிய சிறிய 
மீன் இல்லடம, நல்ல தரமான அடடகாத்தல் இன பற்றாக்குடற, பல தநாய்கள் மற்றும் 
தநாய்த் தாக்கங்கள், வாங்குபவர்கள் குடறபாடு தபான்ற பல சந்தர்ப்பங்கடள 
எதிர்தகாள்கின்றனர். ஆர். ஆர். சி., தரக்கவ உதவியுடன் அம்பாந்ததாட்டட மாவட்ட 
பகுதியிடன அண்மித்த அபிவிருத்திகள் ஆரப்பிக்கப்பட்டன. ஏழு மண் குளங்கள் ஆய்வுக்கு 
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. முருதவசியன, அம்பலந்ததாட்ட ஏ. ஜி. ஏ பிரிவினர் மற்றும் 
அங்குனதகாளபல்தலல்ல ஏ. ஜ.ீ ஏ பிரிவில் கனதகட்டிய பிரததசத்தில் 3 குளங்கள் 
அடமக்கப்பட்டிருந்தன. அடனத்து குளங்களும் உரிடமயாளர்களால் கட்டப்பட்டுள்ளன. 
பற்பல ஆராய்ச்சிகள் பற்றி அதாவது, சுத்தம் தசய்யப்பட்டல், அடனத்து குண்டுகளும் 
விலங்குகள் நுடழவடத தடுக்கும் வடகயில் மூடப்பட்டிருந்தன. அடனத்து குளங்களிலும் 
பூச்சி மற்றும் பிற காட்டு மீன் வடககளிடன அழிக்க Cl2 ஐ பயன்படுத்தவும். தண்ணரீ் நிரப்பி, 
ஊட்டமளிக்கும் தநாக்கில் மாட்டுச் சாணங்கள் கலக்கப்படான. 
 
அளவிடப்பட்ட அர்றும் ஆரம்ப நீர் தரம் தகாண்ட மற்றும் B குளம் தவிர்ந்த, ஒரு வார 
வயதான கார்ப் இனங்கள் ஜூடல 28, 2016 அன்று டவப்பிலிடப்பட்டன. இருப்பினும் உயர் 
இறப்பு மற்றும் கடுடமயான வறட்சி நிடல காரணமாக திட்ட தவடலகள் பிந்தியது. ஓகஸ்ட் 
மாதத்தில் மீன்கடள மீட்தடடுக்கும் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முடற கண்காணிப்பு 
விகிதங்களில் நீரின் தரம், ஒரு நாடளக்கு இரண்டு முடற வர்த்தக உணதவாடு மீன் 
வளர்க்கப்பட்டன. 
 
PH, கடரந்த ஒட்சிசன், தண்ணரீ் மற்றும் காற்று தவப்பநிடல மற்றும் கலங்கல் தன்டமகள் 
உள்ளடங்கலாக அடனத்துக் குளங்களுக்குமான நீர்த் தரம் அளவிடப்படுகிறது. இந்த 
அளவடீுகள் அடனத்தும் கலங்கல் தன்டம தவிர மற்டறயடவ அடனட்தும் மீன்களின் 
வளர்ச்சியின் அளவுகடள ஏற்றுக் காணப்பட்டன. நீர் பற்றாக்குடற காரணமாக டவப்பிடல் 
முடியாததுடன், சிறு மீன்கள் இன்டமயால் மற்தறாரு இரண்டு (M3 மற்றும் M4) குளங்களும் 
இந்த மாதம் அறுவடட தசய்யப்படும். எனதவ, உயிர் பிடழத்தல் சம்பந்தமாக இந்த 
அறிக்டகயில் இல்டல. இந்த பரிதசாதடனயின் படி, இந்த பகுதியில் உள்ள மண் குளம் 
வளர்ப்பிற்கு தகாய் தகாண்டட மிகவும் தபாருத்தமானது என்று முடிவு தசய்யப்பட்டதுடன், 
தவட்டடயாடுபவர்களிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்கான நல்ல முடறயுமாகும். 
 
சவளிப்பாடுகளாவன 
- விவசாயிகள் மீன் வளத்டத உணர்ந்துள்ளனர். 
- மீன் வளர்ப்புக்கு குளங்கள் கார்ப் வளர்ப்பிற்கு தபாருந்தியதாக தசாதிக்கப்பட்டது. 
 
 சவளியீடு 
- சமூகத்திற்கு கூடுதல் வருமானம் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 100%  தபளதீக: 75% 
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ேிட்டம் 3.5.1: நீர் ேரத்மே ஆய்வு சசய்ேல், சூழலியல், கட்டமமப்பு பண்புகள் மற்றும் 
நீர்சகாழும்பு முகத்துவாரத்ேின் தூரிமக பூங்காக்களில் மீன் கூட்டங்கமள சமூக 
அடிப்பமடயிலான முமறயில் முகாமமத்துவம் சசய்ேல். 
சபாறுப்பான உத்ேிதயாகத்ேர்: எம். கம்மன்வில 
 

இலங்டகயின் தமற்கு கடரதயாரப் பகுதியிலுள்ள நீர்தகாழும்பு முகத்துவாரம் (3,164 
தஹக்டர்), பல வடகயான மீன் மற்றும் கிறாஷ்தரஷிய ஆகியவற்டற தகாண்டுள்ளது. 
தூரிடக பூங்காக்களில் பாரம்பரிய மீன்வள முடறயா க கண்டல் தாவரங்கடள இட்டு 
இலங்டகயின் நீர்தகாழும்பு பகுதியான பிரதான தூரிடக பூங்காவில் மீன்பிடி 
தசய்யப்படுகின்றன.  முக்கிய தூரிடகப் பூங்கா பகுதிகளான (முன்னக்கரய, கட்டுநாயக்க 
மற்றும் துங்கல்பிட்டி) இல் இருந்து தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டு உணவு உள்ளடமப்பு பகிர்வின் 
அளவு, டிப்ளிபிக் கில்ட்ஸ் அடமப்புகடள மதிப்படீு தசய்தல், உணவு வள பகுதியாக்கம், 
உறுப்புத்திறன் மற்றும் நிடலதபண் வளம் சார்ந்தடவ, தூரிடக பூங்கா மீன்வளர்ப்பு 
உற்பத்தியின் தபாருளாதாரம் ஆகியவற்றின் விடளவு ஆகியவற்டற தீர்மானிக்கவும் 
தசய்யப்பட்டன. அடரவாசியாக கட்டடமக்கப்பட்ட தநர்காணல்கள் மற்றும் பங்தகற்பு 
ஆய்வுகளும் சமூகம் அடிப்படடயிலான தமலாண்டம மூலம் தூரிடக பூங்கா 
மீன்வளங்கடளப் பயன்படுத்துவடத மீனவர் எவ்வாறு பயன்படுத்துவார் என்படத 
விசாரிக்கவும் தசய்யப்பட்டன. 
 
தற்தபாடதய ஆய்வுகளின் முடிவுகள் மூலம், தூரிடகப் பூங்காக்களின் மீன் உணவுப் பகிர்வு 
மற்றும் உணவுப் தபாட்டி ஆகிய இரண்டிடனயும் காட்டுகின்றன அத்துடன் உணவு 
வளங்களுக்கான தபாட்டிடயக் குடறப்பதற்கான வள பயன்பாட்டின் தவறுபாட்டடக் 
காட்டுவதும், பின்னாளில் வளத் ததாடகயிடனயும் பிரதிபலிக்கும் வடகயிலும் 
இருக்கின்றன. இதன் விடளவாக, உணவு பழக்கவழக்கங்கள், ட்தராபிக் சூழலியல் மற்றும் 
உணவு தமதலாட்டப்பார்டவ பற்றிய அறிவு, தூரிடக பூங்காக்கள் தபான்ற ஒத்த வளங்கடள 
பகிர்ந்து தகாள்ளும் மீன்வடககளுக்கு இடடதயயான சிக்கலான ததாடர்டப ஆராய்தல் 
சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான மீன்பிடி முகாடமத்துவத்திற்கான அடிப்படட கருவியாகும் 
எனலாம். 
 
அறுவடட மற்றும் தூரிடகப் பூங்காக்கள் அதில் பிடிக்கப்பட்ட மதிப்புக்களனது நிறுவுதல் 
மற்றும் கூழ் அடர்த்தியின் காலம் ததாடர்பானது. தற்தபாடதய கண்டுபிடிப்புகள் அதிகபட்ச 
தூரிடக பூங்கா விடளடவ அடடய தவண்டுதமன்று பரிந்துடரக்கின்றன, நிறுவல் 30 
நாட்களுக்குள் உகந்த காலம் மற்றும் உகந்த கூழ் அடர்த்தி 2 கிதலா/ கன மீற்றர் ஆகும். 
பதூரிடகப் பூங்கா மீனவர் நிர்வாகத்டத நிர்வகிக்க எந்த குறிப்பிட்ட அதிகாரமும் இல்டல 
என்றாலும், உரிடமயாளர்கள் தங்கடள உரிடமகள் சார்ந்த மற்றும் பாரம்பரிய 
அடிப்படடயிலான மீனவர் தமலாண்டம (CBFM) மூதலாபாயங்கடளப் பயன்படுத்துகின்றனர். 
டமய நிர்வாக மீன்வள நிர்வாக அதிகாரிகள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பங்டகக் தகாண்டிருக்கும் 
இடண-தமலாண்டம உத்திகடள நிறுவல் முக்கியம். மற்றும் முடிதவடுக்கும் 
தசயல்முடறயும் முக்கியமாகும். 
 
சவளிப்பாடு 
- அதிகபட்ச விடளவானது பரிந்துடரக்கப்படும் 2 கிதலா/ க. மீ டயப் பயன்படுத்தி 30 
நாட்களுக்கு இடடப்பட்ட அறுவடட மற்றும் அடர்த்தி தபறப்பட்டன. 
- தூரிடக-பூங்கா மீன்வளத்தின் நிடலத்தன்டம மீன்பிடி சமூகத்தின் உள்நாட்டு அறிடவ 
அடிப்படடயாகக் தகாண்ட முடறயானதுடன் தமலாண்டம உத்திகள் ததடவ. 
 



101 | P a g e  
 

தவளியடீுகள் 
- தூரிடக பூங்கா மீனவர் சமூகங்களின் பாரம்பரிய அறிடவ அடிப்படடயாக தகாண்ட 
நிடலயான சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த மீன்வள தமலாண்டம மற்றும் கூட்டு தமலாண்டம 
உத்திகளுக்கான பரிந்துடரகள் மற்றும் வழிமுடறகள். 
- கடதலார சுற்றுச்சூழல்களின் அழிவுகடள மீறி மீன்வளர்ப்பு நடவடிக்டககளால் ஏற்படும் 
அழிவிடன குடறத்தல். 
- தூரிடக பூங்கா மீன்வளர்ப்பு உற்பத்திக்கான காரணி விடளவுகடள அடடயாளம் காண்பது. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
- முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 99% தபளதீக: 87% 
 

ேிட்ட இல 8.4.3 :  ம்பாந்தோட்மட மற்றும் மாத்ேமற மாவட்டத்ேில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 
சிறிய நீர்வளங்களின் உற்பத்ேித் ேிறனுக்கு சபாருத்ேமான மீன் / இறால் உற்பத்ேிசசய்ேல். 
சபாறுப்பான உத்ேிதயாகத்ேர் : யூ. ஆர். ஆர். அமரவரீ 
 
பாரம்பரிய வாழ்வாதாரத்திலிருந்து அடரச் தசறிவு தீவிரத்துக்கு மாற்றுவது, மீன்வளர்ப்பு 
ஊட்டங்களின் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. நன்னரீ் இறால்களின் வளர்ப்பு, இலங்டகயின் 
ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் மக்தரா பிதரகியம் தசன்ர்தபர்கி, சிறிய அளவிலான 
விவசாயிகளுக்கான புரத மூல வருவாயின் முக்கியமான இனமாகும். எவ்வாறாயினும், 
விவசாயிகளுக்கு உணவளிக்கும் ஊட்டச்சத்து குடறபாடு மற்றும் அதிகப்படியான 
விடலயுயர்வு தசலவுகள் மற்றும் முடறப்படுத்தப்பட்ட தசலவின வழிமுடறகள் 
ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏடழயான உற்பத்தி மற்றும் இலாபத் தன்டமக்கு 
பங்களித்திருக்கிறது. 150 நாட்களுக்குள், குஞ்சுகளில் உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய 
தபாருட்கள் பயன்படுத்தி, தராதசன்தபர்கி உண்ணும் குடறந்த தசலவில் வடிவடமக்கப்பட்ட 
உணவின் வளர்ச்சிடய மதிப்படீு தசய்ய ஊட்டச்சத்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. பரிதசாதடன 
முடறயான உணவுமுடற (உணவு -1) மற்றும் வணிக உணவுகள் (இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 
இறால் உணவு, டாம் பாய் டில் 300) மூலமாக ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. குறூட் புரத 
உள்ளடக்கத்திற்காக வடிவடமக்கப்பட்ட உணடவயும் வணிக உணடவயும் ஒப்பிடும் தபாது 
குறிப்பிடத்தக்க அளவு தவறுபாடு இருந்த தபாதிலும், இந்த ஆய்வானது முடறப்படுத்தப்பட்ட 
பரிதசாதடன உணவிற்கும், வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான வணிக உணவிற்கும், உயிவாழ்த்கவு 
வதீத்திற்கும், உணவு பரிமாற்ற விகிதத்திற்கும் மற்றும் தமாத்த உற்பத்தியிற்கும் M. rosenbergii 
(பி> 0.05) காட்டியது. உணவு உற்பத்தி தபாருளாதார ஆய்வில் தயாரிக்கப்படும் தசாதடனத் 
தயாரிப்பின் விடல தசலவு ரூ .130 / = ஆகும். ஆராய்ச்சி ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்படும் 
வணிகப் தபாருளின் விடல ரூ. 180 / = ஆகும். இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட வணிகக் தீடன 
விட, 1 கிதலா இறால்களினால் குடறவான அளவு தசாதடன தசய்யப்பட்ட உணடவ 
மட்டுதம பயன்படுதியது எனதவ, முடறயான உணவு - 1 இறக்குமதி தசய்யப்படும் வர்த்தக 
இறால் ஊட்டத்துடன் ஒப்பிடுடகயில் தசலவு குடறந்த ஊட்டங்கடளக் தகாண்ட குஞ்சுகளில் 
Mcrobracium rosenbergii அடரச் தசறிவு வளர்ப்பு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 
 
சவளியீடு 
மீன் / இறால் பண்டணகளுக்கு மண் குளங்கள் ஏற்பாடு தசய்தல் 
- இடமாற்றம் 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
- முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 99% தபளதீக: 88% 
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ேிட்டம் 8.1.4: கடதலார சமூகங்களின் வாழ்வாோரத்மே தமம்படுத்துவேற்காக சதுப்பு நில 
சூழமலப் பயன்படுத்துவேற்கான சாத்ேியம் 
சபாறுப்பான அேிகாரிகள்: டாக்டர். டி. டி. ெி. எல். ே ானாயக்க, டாக்டர். வி. 
பா லவோராச்சி 
 
கண்டல் சூழலடமப்புகள் உலகின் மிகவும் உன்னதமான சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளில் 
ஒன்றாக இருக்கின்றன. இறால்கள், சுற்றுலா, வடீுகள் வளாகங்கள் மற்றும் பிற அபிவிருத்தி 
நடவடிக்டககள் தபான்றவற்றிற்காக தனியார் முதலீட்டாளர்களால் மாற்றியடமக்கக் கூடிய 
பாதிப்புடன் இலங்டகயில் கண்டல்கள் விடரவாகக் குடறந்து வருகின்றன. திண்மக் 
கழிவுகள் வணீாகப் தபாடப்பட்ட கழிவுப் தபாருட்ளின் குவிக்கும் இடங்களாகவும் இடவ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Nypafruiticans எனும் இனத்தினால் சீனி, வினாகிரி மற்றும் 
அல்தகாஹதஹால் உற்பத்திக்கு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. தாய்லாந்தில், மதலசியாவில், 
பப்புவா நியூ கினி மற்றும் பிலிப்டபன்ஸில் இந்த ததாழில்நுட்பம் கிடடக்கிறது, ஆனால் 
இன்னும் இலங்டகயில் அபிவிருத்தி தசய்யப்படவில்டல. திட்டத்தின் குறிக்தகாள்கள் 
அபிவிருத்தி தசய்ய முடியாத இயற்டக வளங்கடளப் பயன்படுத்துதல், கடரதயார 
சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்டத தமம்படுத்துதல் மற்றும் NYpa சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
இடங்கடளப் பாதுகாத்தல். டநப்பாபுரிடிகானின் இரண்டு Nypafruiticans நாற்று தமடடகள் ஜிங் 
ஓயா பகுதிக்கு அருதக உதுறு கம்மாடல, வாய்க்காலயிற்கு அருகில் உருவாக்கப்பட்டன. 
தற்தபாது 500 க்கும் தமற்பட்ட Nypa நாற்றுத் தாவரங்கள் நாரா ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலின் 
கீழ் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டன. CCD மற்றும் GA அலுவலகம் திவிதநகும வனவக திட்டத்தின் 
கீழ் கீழ் 200 தாவரங்கள் வாங்கியது. இது சமூகத்திற்காக பயனளிக்கப்பட்ட மற்றும் எதிர்கால 
நடவு நடவடிக்டககளுக்கு நாற்றுக்களின் முகாடமத்துவத்டத ஊக்கப்படுத்தியது. ஐந்து மண் 
மாதிரிகள் பல்தவறு இடங்களில் அதாவது ஜிங் ஓயாவிடன தசர்த்து Nypa வளர்ப்பு தளங்கள் 
பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மண் அடமப்பு இயந்திரத்டதப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது. 
2007-2008 ஆம் ஆண்டுகளில் இததப் தபால் துணிச்சலான இடங்களில் நாரா தவற்றிகரமாக 
தசய்து வந்த தநய்னாமடம மற்றும் உதுறகம்மால, வாய்க்கால பிரததசத்தில் நாராவின் 
திட்டத்துக்கு உதவியது. 
மண் அடமப்பு 68% களிமண் என பதிவு தசய்யப்பட்டது; 31% சில்ட். 9% தசதன 
கரிமப்தபாருடள எதிர்தகாண்டது. ஐ. டி. ஐ. இனால் எடதல் அல்கதஹால் சதவிகிதம் 2.3% 
v / v சாறுகளின் பகுப்பாய்வின் படி கிடடத்தன. தினசரி விடளவாக படிப்புக் காலத்தில் பழம் 
தண்டு ஒன்றுக்கு 0.1 முதல் 5 லிட்டர் வடர மாறுபடுகிறது. தற்தபாது, ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 
பகுதிகளில் கடதலார சமூகங்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்கடள தமம்படுத்துவதற்காக சதுப்பு 
நில சூழடலப் பயன்படுத்துவதில்டல. படன Nypafruticans துண்டு பிரசுரங்கள் கிராமப்புற 
வடீுகளின் கூடர மற்றும் சுவர்கள் தபான்றவர்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் முடற சம்பந்தமாக 
தசய்யப்படுகின்றன. ததாடக்க கட்டத்தில் சட்ட சிக்கல்கள் காரணமாக தாமதமானது. 
ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககளுக்கு, AGA இற்கிடடயில் விவாதங்கள், தபச்சுக்கள் நடாத்திய 
பின்னர் மற்றும் SAP தசகரிப்பு ஆகியவற்றின் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. தற்தபாது, முக்கிய 
கட்டுப்பாடாக தபாறிக்கு ஏற்ற பூ தமாட்டுகளின் வரம்பிடன அறிதல் ஆகும். பாரம்பரிய 
அறிவுப் படி, ஆரம்ப கால மலர்களுடன் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் தபாது தபாறிமுடற 
ஆரம்பிக்க தவண்டும். அந்த பூக்கள் எங்கள் கணக்தகடுப்பின்படி அரிதாகதவ 
அறிவிக்கப்பட்டன. ஜிங் ஓயா பகுதியில் Nypa குறுகிய அளவானதாகதவ காணப்பட்டன 
மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககளின் காரணமாக தனித்தனி இடணப்புகடள மட்டுதம 
தகாண்டிருந்தது. எனதவ, தபாருத்தமான தபாறிகள் கூட குடறவாகும். இந்த திட்டத்தின் 
மூலம் நிப்பா சரியான ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டல் மூலம் நாற்றுக்கடள பராமரித்தல் மற்றும் 
ததாட்டத்டத விரிவாக்கல் என்பன தசய்யப்பட தவண்டும். 
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சவளியீடு: 
- Nyparuiticans SAP பிரித்ததடுத்தலலுக்கான சரியான நுட்பம் மற்றும் குடறபாடுகளடள 
அடடயாளம் 
- நாற்று தமலாண்டம தவற்றிகரமாக இருந்தது 
 
விமளவு: 
- வாழ்வாதாரங்கடள உருவாக்கும் தபாருட்டு கிடடக்கும் வளங்கடள நிடலயான பயன்பாடு 
தசய்தல் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 24%  தபளாதீக: 95% 
 
மட்டுப்பாடுகள்: 
நீர் சுழற்சி, சட்டவிதராத நில மீட்பு, குப்டபத் ததாட்டி, திட்டமிடப்படாத அபிவிருத்தி 
நடவடிக்டககள், சட்டவிதராத மது வடித்தல் மற்றும் சுற்றுலா நடவடிக்டககள் ஆகியடவ 
நியாபா சுற்றுச்சூழல் குறித்த அடடயாளங்களுக்கு அச்சுறுத்தல்களாக இருக்கின்றன. 
 
சவளியீடுகள் 
முழு ஆவணங்களும் / குறுகிய ேகவல்சோடர்புகளும் 
 
• உபா லி எஸ். அமரசிங்க & பி. ஏ. தடான் அஜித் குமார மற்றும் தசன எஸ். டி. சில்வா 2016. 
உள்நாட்டு மீன் உற்பத்திடய அதிகரிக்க தவப்பமண்டல நீர்த்ததக்கங்கள் மற்றும் ஏரிகளில் 
ஒரு துடண மீன்வளத்டத அறிமுகப்படுத்துவதற்கான நியதி: இலங்டக உணவுப் பாதுகாப்பு 
விவகாரத்தில் சம்பவ ஆய்வு 8: 769-781 (DOI 10.1007 / s12571-016-0596- 4). 
• கம்மன்பிலா, எம்., விஜயரத்ன, எம். தஜ. மற்றும் அமரசிங்க, யு. எஸ். (2016). 
இலங்டகயிலுள்ள நீர்தகாழும்பு முகத்துவாரத்தில் சாம்பல் முள்தளலிகள் (குடும்ப 
முஜிடலதட) gill epithelia by grey mullets (Family Mugilidae களின் இருக்டக. இலங்டக நீரியல் வள 
விஞ்ஞான சஞ்சிடக. 21 (2), ப .151-155. DOI: http://doi.org/10.4038/sljas.v21i2.7509 
- தஜயசிங்க பி.எஸ், பஹலவத்தாராச்சி வி, ரணவரீ தக. தக. டி. எஸ், 2016, கடற்பாசி 

தாவரங்களிற்கு ததடவயான அடனத்து உறுப்பு கூறுகள் மற்றும் வளர்ச்சி 
தஹாதமான்கள் உள்ளன. சமீபத்தில் கடற்பாசி திரவ உரத்டத (எஸ். எல். எஃப்) 
பயன்படுத்துவதில் அதிக அக்கடற உள்ளது. இன்று, தபருகிவரும் மக்கடள வளர்ப்பதற்கு 
தரமான மற்றும் ஆதராக்கியமான உணவு உற்பத்திக்கான சுற்றுச்சூழல் நட்பு 
விவசாயத்திற்கான அதிக ததடவ உள்ளது. டிஸ்கவரி 52 (244), 723-734- 

- தஜயசிங்க. பி. எஸ், பஹலவத்தாரச்சாச்சி, வி, மற்றும் ரணவரீ தக. டி. எஸ். டி 2016,  
ஊட்டச்சத்து உயர்ந்த மற்றும் குடறந்த தசலவு கடற்பாசி அடிப்படடயான சூப் மிக்ஸ் 
தூள், தஜ உணவு தசயல்முடற தடக்தனால், 7: 4 http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.100057. 

- தஜயசிங்க பி. எஸ், பஹலவத்தாரச்சாச்சி, வி, மற்றும் ரணவரீ, தக. டி. டி. எஸ். 2016 
இலங்டகயில் கிடடக்கக்கூடிய கடற்பாசியிலிருந்து தபறப்பட்ட பல்சக்கடரட்டுகளின் 
விடளச்சல் மற்றும் உடற்கூற்றியல் பண்புகள் மீதான பிரித்ததடுத்தல் முடறகளின் 
விடளவு. இலங்டக poult Fish Wildl Sci  4:1 

- ரமணிஷிரந்தா (2016). ஸ்ரீலங்காவின் களனி ஆற்றுக்குள் உள்நாட்டு இனமான 
டசட்தடாமஸ்சாதசாவில் உள்ள தற்தபாடதய பாதுகாப்பு பிரச்சிடனகள். டவல்டுலங்கா. 
ஆர், எம்.ஆர். என். ரஜபக்ச (எட்.), பக் 7-9, காட்டுவாழ் மிருக திடணக்களம், இலங்டக. 

- ரமணிஷிரந்தா (2016), இலங்டகயில் அதசாகா பார்ப்கள், இலங்டகக்குரியது. ஆர், எம்.ஆர். 
என். ரஜபக்ச (எட்.), பக் 19-23, காட்டுவாழ் மிருக திடணக்களம், இலங்டக. 

http://doi.org/10.4038/sljas.v21i2.7509
http://dx.doi.org/10.4172/2157-7110.100057
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ப்சராசடீிங்க்ஸ் / அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் 
-  கம்மன்வில எம், அமரசிங்க யு. எஸ். மற்றும் விஜயரத்ன எம். தஜ. எஸ். (2016). இலங்டக 

நீர்தகாழும்பு முகத்துவார தூரிடகப் பூங்காக்களில் சமூக அடிப்படடயிலான 
தமலாண்டம உத்திகள். இலங்டக, களனி பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டதாரி படிப்புகள், 
பல்கடலக்கழகத்தின் சர்வததச முதுகடல ஆராய்ச்சி மாநாட்டில். பக்கங்கள் 165 

- கம்மன்பில எம், அமரசிங்க யூ. எஸ் மற்றும் விஜயரட்ன எம். தஜ. எஸ் (2016). இலங்டக 
நீர்தகாழும்பு மடுகடலயின் தூரிடக பூங்காக்களில் மீன்வளங்கள் மற்றும் வளங்கடள 
பகிர்வு தசய்தல். தபராசிரியர்களால் ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட தூய மற்றும் அப்ளிதகட் 
சயின்ஸ் (IRSPAS) இன் சர்வததச ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் ததாடக்கம் களனி 
பல்கடலக்கழகம், இலங்டக. பக் 01. 

• கம்மன்பில எம், அமரசிங்க யு. எஸ். மற்றும் விஜயரத்ன எம். தஜ. எஸ். (2016). இலங்டக 
நீர்தகாழும்பு கடரதயாரத்தின் தூரிடகப் பூங்காக்களில் மீன் கூட்டங்கடள உணவு 
பழக்கங்களுடன் ததாடர்புபடுத்தல். இலங்டக மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 
சங்கத்தின் 22 ஆவது வருடாந்த அமர்வுகள் 

• கம்மன்பில எம், அமரசிங்க யு. எஸ். மற்றும் விஜயரத்ன எம். எஸ்.  எஸ். (2016). 
இலங்டகயின் நீர்தகாழும்பு  முகத்துவாரத்தில்  தூரிடக பூங்காக்களில் மீன்பிடிக்கும் 
கட்டுமான தபாருட்களின் கட்டடமப்பு பண்புகள் பற்றிய மதிப்படீு. ததசிய நீரியல் 
வளங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு முகடமயின் வருடாந்த அறிவியல் 
அமர்வுகடள ததாடரவும். பக். 4. 

• பாஹமீ், எம். எஸ். எம், பி. தக. தக. தக. ஜினதா ச, ஜி. டி. ரி. எம் ஜயசிங்க, சி. பி. 
தமததகதர மற்றும் பி. ஏ. டி. அஜித் குமார, 2016. கடலட்டடகளளின் Holothuria scabra 
இனங்களின் இரு பூதகாள இடங்களில் தபறப்பட்ட அண்ணளவான உள்ளடக்கங்களின் , 
தகாழுப்பமில. ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் (NARA), 
அறிவியல் அமர்வுகள் 2016, 19-22 2 

• நிஷாந்தன், ஜி., பி. ஏ. டி. ஏ. குமார, எம். டி. டி. குறூஸ், டி. வி. சி. பிரசாதா மற்றும் டி. 
சி. டி. திசாநாயக 2016. கடல் அட்டடகள் நடடமுடறப்படுத்துவதற்கு தபச்சி – டி - தமர்: 
Processing of sea cucumbers to beche-de-mer: இலங்டகயில் இருந்து ஒரு ஆய்வு. தவம்பா 
பல்கடலக்கழக சர்வததச மாநாடு, ஸ்ரீலங்கா p.06, 19-20 ஆகஸ்ட் 2016 ன் நடவடிக்டககள். 

• எம். எபாசிங்க, ஏ. எம். என். எம் அதிகாரி, எச்.எம்.ப.ீ கித்சிறி, வி. பஹலவத்தாராச்சி 
மற்றும் டி. ஏ. டி. டபிள்யு. கருணாரட்ன, (2016). 2016, மார்ச் 29, தகாழும்பு, இலங்டகயின் 
நார்பிடரம், வருடாந்த அறிவியல் அமர்வு தூண்டிய முடற இனப்தபருக்க முடற 
ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி டின்ஃதபாயில் பார்பின் (பார்தபாம்ஸ்ஸ்சுன்தசதனதபல்டி) 
இனப்தபருக்கம்; 35 பக். 

• டபல்யூ. ஏ. யு  இஷரினி, ஈ. டி. எம். எம். எபாசிங்க, டி. ஏ. டி. டபிள்யூ. கருணாரத்ன, எம். 
எம். என். என். ஆதிகாரி மற்றும் என். ப.ீ ப.ீ லியனதக (2016). ஓவாப்ரிம் ™, இடனப் 
பயன்படுத்தி தகால்டன் டின்ஃதபாயில் பார்பின் (பார்தபாம்முன் சன்தசன்ஃதபல்டி) இன் 
மடறநிடலக் காலத்டத தீர்மானிக்க தபாருந்தக்கூடிய உறங்குநிடல - latency period 
தநரத்டத ஆராயுதல்; ஊவா தவல்லசசா பல்கடலக்கழகத்தின் ஜனவரி 28-29, பதுடள, 
இலங்டகயின் 6 வது ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கின் தசயற்பாடுகள்,பக் 106 

• டபல்யூ. எம். டபல்யூ. எஸ் திலகரத்ன், ஈ. டி. எம். எம். எபஆசிங்க, டி. ஏ. டி. டபிள்யூ. 
கருணாரத்ன, எம். எம். என். என். ஆதிகாரி மற்றுமதமன். பி. பி. லியனதக (2016). Panga 
siussutch களின் குடம்பி கன்னிதபாலிசம் இடனக் குடறப்பதற்கான உத்திகள்; ஊவா 
தவல்லசசா பல்கடலக்கழகத்தின் ஜனவரி 28-29, பதுடள, இலங்டகயின் 6 வது ஆராய்ச்சி 
கருத்தரங்கின் தசயற்பாடுகள்,107pp. 

• டி. எம். எஸ். சுகீஷ்வரி, வி. பாஹலவாதராச்சி 2016. Cryptocoryne wendtii ஆராய்ச்சிகளின் 
உட்தசலுத்துதல் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களிடமிருந்து முடளத்டளத் தளிர்கடள 
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ததாடக்குவதற்கு தபாருத்தமான தஹாதமான் கலடவடயடய ததர்வு தசய்தல். நாரா 
அறிவியல் அமர்வு; பக் 29. 

• ஜி. எஸ். சி தபதரரா மற்றும் ஈ. டி. எம் எபாசிங்க 2016; juvenile freshwater Angel Fish 
(Pterophyllumscalare) மீன் வளர்ப்புக்குத் ததடவயான புரத உணவுத் ததடவ, வின்சி-வயம்ப 
சர்வததச மாநாடு, இலங்டக வயம்ப பல்கடலக்கழகம், திகதி- 19-20 ஆகஸ்ட் 2016 

• வி. பாஹலவாதராச்சி 2016 இலங்டகயில் கடற்பாசித் துடற வளர்ச்சிக்கு நாராவின் பங்கு. 
இலங்டகயி கடற்பாசி வளங்களின் ததாழில்துடற திறடன அதிகரித்தல், ஜனவரி 13 ம் 
திகதி SLINTEC, தகட்தபார் கூடத்தில் வழங்கப்பட்டது. 

• ஜயவிக்ரம ஆர். டி. ஜி. ஆர், ஏ. எஸ். எல். ஈ. குதர. பஹலவத்தரராச்சி வி (2016) கடும் 
மடழ மற்றும் தவள்ளத்தில் இறந்த பண்டணயில் தநாய் மற்றும் குளம் 
முகாடமத்துவத்தின் தாக்கம் – இலங்டக விஞ்ஞான முன்தனற்ற சங்கத்தின் 72 வது 
ஆண்டு அமர்வுகள் (SLAAS) 

• ஜயசிங்க, பி. எஸ். பஹலவத்தாராச்சி வி, மற்றும் தக. தக. டி. எஸ். ரணவரீ,  2016 சீனி, 
நுண்ணுயிர் மற்றும் உணர்ச்சித் தரத்திடன கடல் பாசியிடன இயற்டக உணவு 
வர்ணமாக பாவித்த  தஜலி தடதஷர்ட் இற்கு தசய்தல். நாரா 2016, மார்ச் 29, தகாழும்பு, 
இலங்டக வருடாந்த அறிவியல் அமர்வு; 

• ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஆர்., ஹிமிமுத்துதகாட., என். டவ ராஜபஷ, டபல்யூ 2016. fighting fish இன் 
வளர்ச்சி தசயல்திறன் அதாவது 3 தவவ்தவறு உயிர் உணவுகளின் விடளவு. 

• வரீசிங்க, ஆர், புண்ணியததவன், என். பி. பி, பஹலவதாராச்சி வி, மற்றும் கித்சிறி எச். 
எம். பி 2016, கா நீர்த்ததக்கரிடமிருந்து பியரிதகாபிலிட்சு இனங்கள் (அதமசான் தசயின்ட் 
ஃபின் காட்ஃபிஷ் மற்றும் தவர்சிகுதலட்டட் சயல் ஃபின் காட்ஃபிஷ் ஃபிஷ்) அகற்ற ஒரு 
சாத்தியமான முடறயாக மீன்வளத்டத தயாரிப்பது. ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனங்கள் மீது 
ததசிய கருத்தரங்கின் நடவடிக்டககள். 25 
 

முழு ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன 
• தகாதித்துவகு, எச். பராக்ராம, எம். ஜி. ஐ., எஸ், ஹனீாட்டிகல, பி. ப.ீ எம். எம் மற்றும் 

பஹலவதாராச்சி வி. " Sargassum wightii இடனப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட மீன் 
உணவின் விடளவாக Asian sea bass Latescalcarifer (Bloch, 1790) ஆசிய கடல் தகாடுவா  
வளர்ச்சிக்கும், நிர்ப்படீண அபிவிருத்ஹ்டிக்கும் ஒரு ஒப்படீ்டு ஆய்வக ஆய்வானது, 
இலங்டக நீரியல் வள விஞ்ஞான சஞ்சிடக. 

• சன்முகம* எஸ், குதலன்ட்ராப், ஈ, ரஜவீ்ப், வி. பஹலவதாராச்சி, பி. என் சந்திரரத்ன, தஜ. 
எம். அதஷாக, அப்ரஐம் தசத் 2016, இலங்டகயில் carrageenophyteKappaphycusalvarezii Doty (Doty) 
களின் வர்த்தக விவசாயத்தின் தவற்றிகரமான ஸ்தாபனம்: தபாருளாதாரம் 2 பயிர் 
மற்றும் உலர் கடற்பாசிகளின் தரம். உளவியல் சஞ்சிடக 

• வரீசிங்க ஆர். மற்றும் வி. பஹலவத்தாரச்சி (2017) இலங்டகயின் பார் ரீஃப் கடல் 
சரணாலயத்தில் முருடகக் கல் பாடறச் சமூகத்தின் தற்தபாடதய நிடல. MEPA ஜர்னல் 
(ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது) 
 

சுவசராட்டிகள் ேயாரிக்கப்பட்டன 
- மீன் உணவு தயாரிப்பு (சிங்கதமாழி) விளக்கம், விபரமான் தபாஸ்டர்கள் 
- ஆர். ஆர். சி வளாகத்தில் இலங்டகயின் ராஜரடா பல்கடலக்கழகத்தின் இளநிடல 

பட்டதாரிகளுக்கு கடல் அட்டட வளர்ப்பு, காவட்டி மற்றும் கடல் கடள வளர்ப்பு பற்றிய 
விளங்கப்படித்தல். 

-  ஆர்.ஆர்.சி. வளாகத்தில் பல்கடலக்கழக கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கடல் அட்டட 
வளர்ப்பு, காவட்டி பற்றிய விளங்கப்படித்தல். 
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- ஜனாசவிபுர கிராமத்தில் "தவவ்சமஸககமாக்" திறந்து டவபவ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
ஏற்பாடு, மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளத்துடற அடமச்சர் தகளரவ மஹிந்த அமரவரீ 
 
நீட்டிப்பு தவமல: 
 

அறிவு இடமாற்றங்கள் (ேனிநபர், குழுக்கள், சவகுென ஊடக) 
- நாரா தகட்தபார் கூடத்தில்"மீனவர், மீன்வளர்ப்பு மற்றும் ததாடர்புடடய ஒழுங்குமுடற" 

பற்றிய ஜூனியர் கடற்படட அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படும் விரிவுடரயாளர்கள். 
- நீர்வாழ் உயிரினவியல், காட்டுயிர் சான்றிதழ் பாடதநறி / கிரித்தடல ததசிய வனவிலங்கு 

பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம் (NWLTRC), மார்ச் மற்றும் நவம்பர், 2016. 
- "உலக வனவிலங்கு நாள்", 2016 மார்ச் 3 ஆம் தததி, உடா வால்தவ ததசியப் பூங்கா மீது 

நன்னரீ் மீன் பாதுகாப்பு பற்றிய முக்கிய முகவரி. 
- ருபவாஹினி மற்றும் ததரண ததாடலக்காட்சியுடனான மீடியா மாநாடு "உள்நாடு மீன்கள் 

மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்புப் பிரச்சிடனகள்" குறித்து விவாதிப்பதற்காக. 
-  ITN "காபி தடபிள்" தநரடி நிகழ்ச்சியில் பங்தகற்றது. 
- அலங்கார மீன்வளர்ப்பு, மீன்வளர்ப்பு உணவு, நன்னரீ் இறால் வளர்ப்பு, உணவு மீன் 

வளர்ப்பு, ததாட்டி தயாரித்தல் ஆகியவற்றின் மீது மீன்வளர்ப்பு மற்றும் ஆர்வமுள்ள மீன் 
விவசாயிகள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள மக்களுக்கு தகவல் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் 
வழங்கப்பட்டன 

- மீன்வளர்ப்பு, அலங்கார மீன் வளர்ப்பு முதலியன குறித்த ததடவயான அறிவுறுத்தல்கள் 
மற்றும் அறிடவ வழங்குதல். பாடசாடலகளில் நியமனம் தசய்ய விரும்பும் சில 
பாடசாடல பிள்டளகளுக்கு 

- மீன் ததாழில்நுட்பம், மீன் வளர்ப்பு உணவு உருவாக்கம் மற்றும் தயாரித்தல், நுண்ணுயிர் 
பாதுகாப்பு, உணவு தமலாண்டம மற்றும் பல்தவறு பல்கடலக்கழக இளங்கடல 
மாணவர்களுக்கு உணவு அளித்தல் பற்றிய ததாழில்நுட்ப அறிவு மற்றும் தகாட்பாட்டு 
அறிடவ வழங்கியது. 

- மீன்களின் தூண்டிய இனப்தபருக்க வளர்ப்பில் ஈடுபடும் அலங்கார மீன் விவசாயிகளுக்கு 
தகவல் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

- பாடசாடலக் கல்வி மற்றும் ஏ. எல் திட்டப்பணியிடங்களுக்கான இறால் வளர்ப்பு பற்றிய 
தகவல் மற்றும் தகவடலத் ததடி வந்த விவசாயிகளுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டது 

- மீன் வளர்ப்பு பற்றிய அறிவு பரப்புதல் மற்றும் அலங்கார மீன் விவசாயிகளுக்கு 
தகாளாறுகள் ஏற்படுவதற்கான தநாய்களுக்கான சிகிச்டசகள். 

-  திறந்த பல்கடலக்கழக மாணவர்களுக்கு மீன் தநாய்கள் பற்றிய இரண்டு விரிவுடரகள் 
தசய்யப்பட்டன 

- மீனவர்கள் மற்றும் தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்களுக்காக 16/10/2016 அன்று பிரஜா 
ஷலவா, தத்துசனபுர தியவரா கமமண, விஜிதபுரா, கலதகவவில் நடடதபற்ற 
கலவடவயில் Pterygoplichthysspecies (Amazon sail fin catfish and vermiculated sail fin catfish) NAQDA 
மற்றும் வன விலங்கு தி\டனக்களம், கலாதவவ. 

- இலங்டக வாவிகளில் உள்ள Pterygoplichthysspecies (Amazon sail fin catfish and vermiculated sail fin 
catfish) NAQDA பற்றிய அடனத்து NAQDA தரப்பினருக்கும் ஒரு விளக்கவுடர மற்றும் 
17/12/2106 இல் சாத்தியமான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள அடடயாளம் காணப்பட்டது. 
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கருத்ேரங்குகள்/ பட்டமறகள்/ கண்காட்சிகள், / ஒருங்கிமணப்புகள் 
 
• “உள்நாட்டு மீன் அடடயாளம், அவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு "," தண்ணரீ் 

மாசுபாடு மற்றும் நீர்ப்பாசன நீர் பாதுகாப்பு "மற்றும்" மிருக தவளாண்டமக்கு 
முக்கியத்துவம் "ஆகியவற்றின் மீது நடத்தப்படும் ஒரு நாள் கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி 
02.02.2016 அன்று சிருப்துற மஹா வித்யாலயம், அஹங்கம 

• ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் 25 மீன் விவசாயிகளுக்கு "மீன் ஊட்டச்சத்து மற்றும் 
தீன் தசயலாக்கம்" மீதான நடடமுடற அறிவூட்டல் நடத்தியது மற்றும் இந்த விடயத்தில் 
நடடமுடற அறிடவ வழங்கியது. RRC / தரக்கவ தகட்தபார் கூட்டத்தில் நடடதபற்ற 
பட்டடற . 

• நீர்தகாழும்பு பகுதியில் உள்ள சில மீன் விவசாயிகளுக்கு "மீன் உணவு தயாரித்தல், 
உணவு மற்றும் தமலாண்டம" பற்றிய விவாதம் நடத்தப்பட்டது. 

• 2016 ஆம் ஆண்டு தபப்ரவரி 02 ஆம் திகதி சரபுத்திருச்சாதலல்லின் 120 மாணவர்களுக்கான 
கண்டல் வளங்கள் மீது ஆஷ்காமா 

• 2016 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 13 ஆம் திகதி ஹப்புகலா மஹ வித்யாலயாவின் 90 
மாணவர்களுக்கான கண்டல் வளங்கள் பற்றிய பட்டடற. 

• தபாதுத்துடறக்காக மாங்காயின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விரிவுடர, 2016 நவம்பர் 24 ஆம் 
தததி MEPA மூலம் ஏற்பாடு தசய்தல். 

• நாரா தகட்தபார் கூடத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 22 ஆம் தததி நாரா பங்குதாரர் 
சந்திப்புக் குழுவின் தடலவர். 

• தங்காடல பிரிவில் இடளஞர்களுக்காக ஆர். ஆர். சி. தரக்காவில் அலங்கார மீன் 
வளர்ப்பு, இனவிருத்தி மற்றும் தநாய் தமலாண்டம பற்றிய மூன்று நாள் பயிற்சித் 
திட்டத்டத ஏற்பாடு தசய்து நடத்தினார். 

• அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 14 ஆம் திகதி 
முதல் 27 ஆம் திகதி வடர "ததவாராசாவியா" க்கான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கடள ஒருங்கிடணத்தல். 

• 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கஹந்ததமாதர மற்றும் மாதவல்ல பிரததசத்தில் 
உலர்ந்த மீன்கள் மற்றும் தமால்டி மீடன தயாரிப்பதற்காக மீன்பிடி சமுதாயத்திற்கான 
03 விழிப்புணர்வு திட்டத்டத ஏற்பாடு தசய்தல் 

• 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23 முதல் 25 ஆம் திகதி வடர "விவசாய படீம், ருஹுன 
பல்கடலக்கழகம் 2016 கண்காட்சிக்கான கண்காட்சிடய நிர்வகித்தல். 

• 2016 ஏப்ரல் 04 ஆம் திகதி திறந்த பல்கடலக்கழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு அலங்கார 
மீன் முகாடமத்துவத்தில் ஒரு நாள் நடடமுடற பயிற்சி நிகழ்ச்சி நடாத்தப்பட்டது. 

• அலங்கார மீன் வளர்ப்பு, முகாடமத்துவம் 2016 (OFBC & M 2016) ஆகியவற்றில் 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம், "அலங்கார மீன் வளர்ப்பு வளர்ப்பு மற்றும் 
முகாடமத்துவம்" பற்றிய நடடமுடற வகுப்புகடள நடத்தியது. 38 பங்தகற்பாளர்கள் 
தவற்றிகரமாக பயிற்சித் திட்டம் மற்றும் ரூ. 304,000 வருமானம் தபற்றனர் 

• Next Lanka கண்காட்சி, ஆசியா பசிபிக் காலநிடல மாற்றம் ஒரு இடண நிகழ்வு- BMICH - 
ஆசிய பசிபிக் காலநிடல மாற்றத்திற்கான ஒரு இடண நிகழ்வு, பி. எம். ஐ. சி. எச் யில் 
நடடதபற்றது, 17-19 அக்தடாபர் 2016, பல்லுயிரியலாளர் தசயலகம், மகாவலி அடமச்சு 
மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வள அடமச்சு, தகாழும்பு. 
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வழங்கப்பட்ட தசமவகள் 
• 2016 ஆம் ஆண்டு தபப்ரவரி 12 ஆம் திகதி தங்காடல ஆசிய பல்கடலக்கழகத்தில் 

டிப்ளதமா மாணவர்களின் விளக்கத்திற்கான குழுடவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். 
• ஜூடல 04 ஆம் திகதி மீன் தகால்லப்பட்ட சம்பவம் ததாடர்பாக தடல்லாவ, தவகாடா 

எல்லாவுக்கு விஜயம் தமற்தகாண்டதுடன், அந்த அறிக்டக தபாலிஸ் நிடலயம் 
தநலுவவுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

• தங்காடல நீதவான் மூலமாக சட்டவிதராத இரால் மாதிரிகள் சமர்ப்பிக்கும் தபாது 
அறிக்டககள் வழங்கப்பட்டன. 

• மீன் வடக மாதிரிகள் மற்றும் மீன் மருந்தாளர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தநாய் மீன் 
பரிந்துடரக்கப்பட்ட சிகிச்டசகள் ஆகியவற்டற பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகிறது. 

• பிரததச தசயலகம் ஏற்பாடு தசய்த "தமாஹட்டூவாரமய தீவிற்கான மின்சாரம்" 
அடிப்படடயிலான கருத்திட்டத்திற்கான கள ஆய்வுக் குழுவின் உறுப்பினராக தசடவ 
தசய்யப்பட்டது. 

• SEDEC NGO வினால் நடாத்தப்பட்ட "“Marginal fisher folks empowering project” தமம்படுத்தும் 
திட்டம்" சிறப்பு விருந்தினர் சந்திப்பிற்காக ஒரு வள நபராக பங்தகற்றல். 

• ஆர். ஆர். சி. வளாகத்தில் இலங்டகயின் வயம்பா பல்கடலக்கழக மீன் வளத்துடற 
மற்றும் கடற்தறாழில் இளங்கடலப் பட்டத்திற்கான கடல் அட்டட வளர்ப்பு மற்றும் 
காவட்டி வளர்ப்பு பற்றிய ஆர்ப்பாட்டங்கடள நடாத்துதல். 

• புத்தளம் "காணி பயன்பாட்டு தகாள்டக திட்டமிடல் திடணக்களத்தினால் நடாத்தப்பட்ட 
புலத்திற்கான பரிதசாதடனயாளர்களுக்கான வள நபராகப் பங்குபற்றியது" 
ஆராச்சிக்கட்டுவ மற்றும் முண்டலம பிரததச தசயலகங்களில் உள்ள இறால் 
பண்டணகள் பற்றிய பிரச்சிடனகடளக் கண்டறிதல்”. 

• கடல் சார் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடபயினால் மறு காடு உருவாகுதல் திட்டம் – 
2016 இற்கு ஒரு வள நபராக பங்தகற்றல். ஊச்சங்காடு கடற்படட முகாம். 

• தவள்ளவத்டதயில் "தசாஜன் திட்டம்" க்கான மீன்தவௌணவு தயாரித்தல். 
• தபராதடனப் பட்டப்பின் பட்ட நிடலயத்தின் விளக்கக்காட்சிக்கான பிரதிநிதி குழு 
• NSF - என். எஸ். எஃப் நிதியளிப்பிற்கான இரண்டு திட்டங்கடள மதிப்பாய்வு தசய்யதல் 
• NSF - என். எஸ். எஃப் மற்றும் வனத் திடணக்களம் ஆகியவற்றிற்கான இரண்டு 

ஆராய்ச்சிகடள மறுபரிசீலடன தசய்தல் 
• நாகர்தகாவில் குளம், யாழ்ப்பாணத்தின் அடிப்படட ஆய்வுகளுக்காக ஒரு நீரியல் 

பல்லுயிர் நிபுணத்துவராக பங்தகற்றது; முன்தமாழியப்பட்ட வனவிலங்கு சரணாலயம். 
• 2016 டிசம்பரில், மதஹலியா, தஹார்டன் பிதளன்ஸ் ததசிய பூங்கா, வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்புத் திடணக்களம் ஆகியவற்றில் நீர்வழி பல்லுயிர் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த 
நுண்ணிய நீர்வழித் திட்டமாக தசடவ தசய்யப்படுகிறது. 

• மீன் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர் - மடகாடபாதகாட் மினி டஹட்தரா மின் திட்டம், வனத் துடற, 
டிசம்பர் 2016. 

• நிபுணர் ஆதலாசகர் (2016) - ஸ்ரீலங்காவின் மிகவும் அவதானமான ஐந்து - 
சிஸ்தகாமஸ்கஸ்குவாவின் பாதுகாப்பு, சிறப்புப் பயிர் பாதுகாப்புத் திட்டம், வனவிலங்கு 
பாதுகாப்பு திடணக்களம் (DWC), இலங்டக. 

• தபராதடன பட்டப்பின் படிப்பு நிடலயத்தின் திட்ட மதிப்படீ்டு வாரிய நடுவர் பங்தகற்றார் 
• வனத் திடணக்களம், MEPA மாநாட்டிற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், ஊவா 

தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகம் சிம்தபாசியம் 
• தாய்லாந்தில் பட்டிணி விரிகுடாவில் கண்டல் தாவர இனங்களின் கனரக உதலாக 

phytoremediation சாத்தியம் மீதான ஆய்வு விமர்சனம் கட்டுடர 
• ஒரு பதிப்பாசிரியராக - APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, http://www.aloki.hu ● 

ஐ.ஆர்.எஸ்.என். 1589 1623 (அச்சிடல்) ISSN 1785 0037 (ஒன்டலன்) 
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அறிக்மக / கடிேங்கள் ேயாரிக்கப்பட்டன: 
• 2016 ஆம் ஆண்டு 24 ஆம் திகதி கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 

திடணக்களம் (DFARD) பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தவண்டுதகாளின் தபரில் "மீன்வளத் 
துடறயின் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககடள நடடமுடறப்படுத்துதல்" என்ற 
கருத்திட்டத்தின் கீழ் "திட்டத்தின் தசயல்திறன் உள்நாட்டு மீன் உற்பத்திடய 
தமம்படுத்துவதற்காக வற்றாத நீர்த்ததக்கங்களில் டவப்பிலிடல் " 

• சார்க் பிராந்தியத்திற்கான நீலப் தபாருளியல் மீதான கருத்தாய்வுக் குறிப்பு பற்றிய 
கருத்துக்கள், 06.10.2006 அன்று தவளியுறவு அடமச்சகத்தின் தவண்டுதகாளின் தபரில் 
கருத்து வழங்கப்பட்டது. 

• ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கு இலங்டகயின் வட மாகாணத்தில் துடுப்பு மீன் மற்றும் 
துடுப்பற்ற மீன்களின் கடலின மீன்வளர்ப்பு ததாடர்பில் சிறப்பு கவனம் தசலுத்துவதன் 
மூலம் "டகத்ததாழில் அபிவிருத்திடய தமம்படுத்துவதற்காக நிதியுதவி தபற ஆசிய 
அபிவிருத்தி வங்கிக்கு சமர்ப்பித்த விரிவான திட்ட அறிக்டக. 

• வடமத்திய மாகாணத்தில் "மீன்வளர்ப்பு தமகா மண்டலம்" ஆரம்பிக்க பிரதம 
டகத்ததாழில் அடமச்சு தவண்டுதகாள் விடுத்தது, 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் 
திகதி, 

• NARA இன் பணிக்குழு உறுப்பினரான தபச்சி – டி - தமரிற்கான இலங்டக தரநிடல 
விவரக்குறிப்பு தயாரிப்பதற்காக இலங்டக தரநிர்ணய நிறுவனம் அனுப்பிய 
ஆவணத்திற்கான பரிந்துடரகடளயும் வழங்கியது. 

• சுற்றுச்சூழல் அடமச்சு, கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார 
சடபக்கு டிசம்பர் 2016 "கற்பிட்டியவில் பல்லின கடல் குஞ்சு தபாரிக்கும் இடத்திடன 
நிறுவுதல்" என்ற NARA க்கான ஒரு நிலத்டத வாங்குவதற்கு அவர்களின் ஒப்புதலுக்காக 
ஒரு விரிவான திட்ட அறிக்டக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

• NARA அவுட்ரீச் திட்டத்டத உருவாக்கும் குழுவின் உறுப்பினராக "NARA க்கு சுற்றுச்சூழல் 
கல்வி திட்டம் (EEP)" பற்றிய ஆவணத்டத தயாரித்தல். 

• கல்பிட்டியில் கரம்டப பகுதியில் டிசம்பர் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஹிரு உணவு தயாரிப்பு 
(பிடரதவற்) லிமிட்தடட் க்கான உப்பு உற்பத்தி ததாழிற்சாடல ஒன்டற நிறுவுவதற்கான 
பரிந்துடரகடள தவளியடீ்டு ஆய்வு அறிக்டக தயாரித்தல். 

 

கலந்துசகாண்ட கூட்டங்கள்: 
• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் மாவட்ட மீன்வள ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்குபற்றல் 
• மீன்வளர்ப்பு மற்றும் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்கடள நடாத்துதல் சம்பந்தமாக 

வடமத்திய மாகாண சடப ஏற்பாடு தசய்த கூட்டத்தில் பங்குபற்றியது. தசயின்ட் 
தசபாஸ்டியன் சமுதாய மண்டபத்தில் கல்பிட்டிவில் நடடதபற்றது. 

• பிரததச தசயலகத்தில் கல்பிட்டி நடடதபற்ற பிராந்திய ஒருங்கிடணப்புக் குழுவில் 
பங்குபற்றல் 

• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் மாவட்ட மீன்வள ஆய்வு கூட்டத்தில் பங்குபற்றல் 
• பிரததச தசயலகம் கல்பிட்டிவில் நடடதபற்ற பிராந்திய ஒருங்கிடணப்புக் குழுவின் 

கூட்டத்தில் பங்குபற்றியது 
• கல்பிட்டியில் உள்ள இலங்டக மீனவர் கூட்டுத்தாபனத்தில் நடடதபற்ற "சர்வததச 

மீன்வளர்ப்புக்கான வழிகாட்டுதல்கடள தயாரித்தல்" ததாடர்பாக மாவட்ட 
ஒருங்கிடணப்புக் குழு கூட்டத்திற்காகப் பங்குபற்றல்  

• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் மீன்வள ஆய்விற்காக பங்குபற்றல் 
• புத்தளம் களப்பு மற்றும் மன்னார் பிரததசத்தில் கடற்பன்றி மற்றும் கடல் புல் மீது 

"பாதுகாப்புத் திட்டம் ததாடர்பில் நடடதபற்ற சிறப்பு கூட்டத்திற்கான கலந்துடரயாடல். 
• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் மாவட்ட மீன்வள ஆய்விற்காக பங்குபற்றல் 
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• பிரததச தசயலக கல்பிட்டிவில் நடடதபற்ற பிராந்திய ஒருங்கிடணப்புக் குழு கூட்டத்தில் 
பங்குபற்றியது 

• மாவட்ட தசயலகம் புத்தளம் மாவட்டத்தில் "புத்தளம் களப்பின் பட்டம் மூலமான சவாரி 
தசய்தல்" என்ற தடலப்பில் நடடதபற்ற கூட்டத்தில் பங்குபற்றியது. 

• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் மாவட்ட மாவட்ட மீன்வள ஆய்விற்காக பங்குபற்றல் 
• மாவட்ட தசயலகத்தில் புத்தளம் "ததசிய பாதுகாப்பு தினம்" பற்றிய கூட்டத்தில் 

பங்தகற்றல் 
• கல்பிட்டிவில் உள்ள இலங்டக மீனவர் கூட்டுத்தாபன கூட்டுத்தாபனத்தில் "சர்வததச 

மீன்பிடி ததாடர்பான மாவட்ட ஒருங்கிடணப்புக் குழு கூட்டத்திற்கு" பங்குபற்றியது 
• அம்பாந்ததாட்டட மாவட்ட ஒருங்கிடணப்பு குழு கூட்டத்தில் கலந்து தகாள்ளல் 
• களுத்துடற மாவட்ட கூட்டங்களில் கலந்து தகாண்டார் 
• 12 ஆம் திகதி ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்ட தசயலகத்தில் சி. சி. டினால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டனர். 
 

பயிற்சி 
• ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழக, வயம்ப மற்றும் தபராதடன, மற்றும் ஜயவர்தனபுர 

பட்டதாரி மாணவர்களுக்கு ஒரு வார பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட்டது. 
• பனபிட்டிய டமயத்தில் பயிற்சி 

நிறுவனம் மாணவரின் 
சபரய் 

காலம் பயிற்சியின் வமக 

ஜயவர்தனபுர 
பல்கடலக்கழக பிரதயாக 
விஞ்ஞான படீம் 

(Miss)எஸ். ஏ. 
எஸ். ஆர். 
சிரிமன்ன 

08.12.2015 - 
14.01.2016 

மீன் உணவு தயாரித்தல், நீர்த் தர 
கண்கானிப்பு, தசாதடன, மீன் 
வளர்ப்பு, நீய் முகாடமத்துவம் 

ருஹுனு பல்கடலக்கழக 
விவசாய விஞ்ஞான படீம் 

(Miss)பி. ஆர். 
விக்ரமாராச்சி 

08.04.2016  
- 20.05.2016 

அதத 

 
 

கருத்ேரங்குகள் பயிற்சி பயிற்சி (உள்ளூர்): 
• ததசிய மீன்பிடி மற்றும் மீன்வளர்ப்பு தகாள்டக 17.12.2016 அன்று நாராவில் ததசிய 

அளவிலான மீன்வளர்ப்பு மற்றும் "மீன்வள அறிக்டககள் தயாரித்தல்" பற்றிய 
பட்டடற 

• இலங்டக மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் (SLAFAR), விலங்கியல் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டமத் துடறயான களனி பல்கடலக்கழகம் 
ஆகியவற்றால் நடாத்தப்பட்ட "உயிரியல் ஆராய்ச்சிக்கான புள்ளியியல்" பற்றிய 
பட்டடற. 

• ஒரு தவற்றிகரமான ஆராய்ச்சி திட்டத்டத எழுதுவதற்கான பணித்ததாகுப்பு "இளம் 
விஞ்ஞானிகள் கருத்துக்களம், ததசிய அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப 
ஆடணயத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

• 2016 தசப்தடம்பர் 30 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட "தவற்றியடீ்டுத் திட்டத்டத எவ்வாறு 
எழுதுவது" என்ற பட்டடற, NASTEC யின் இளம் விஞ்ஞானி மன்றத்தால் ஏற்பாடு 
தசய்யப்பட்டது. SLIDA இல் நடடதபற்றது. 

• 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தசயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் மீதான தவடலத் திட்டம் 2016 
ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் 27 ஆம் திகதி 28 ஆம் திகதிகளில் நீர்தகாழும்பு பாரடடஸ் 
பசீ் தஹாட்டலில் நடடதபற்றது. 

• நாரா அறிவியல் அமர்வுகள் 
• SLAFAR அறிவியல் அமர்வுகள் 
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• அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 27 ஆம் திகதி இடம்தபற்ற 
பரந்த ஏலியன் இனங்களின் ஒரு நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம். 

• ஒகஸ்ட் 5-7 ம் திகதி மினி விஷூதுரு கண்காட்சிக்கான கலந்துடரயாடல் 
• பாடத்திட்டத்தின் திருத்தத்தில் பங்குதாரர் பட்டடற, நீரியல் வளங்கள் ததாழில்நுட்ப 

பட்டம், ஆபுதரான் தஹாட்டல், வத்தடள, 18 முதல் 19, ஒக்தடாபர் 2016 வடர. 
• இலங்டகயில் வர்த்தக கடல் மீன்வளர்ப்புத் துடறடய அபிவிருத்தி தசய்வதற்காக 

உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கடள ஈர்ப்பதற்கான அடடயாளம் 
ததடவகள் மற்றும் மாற்றங்கடள சரிபார்க்க பங்குதாரர் ஆதலாசடனக் கருத்தரங்கு. 
NAQDA இல், 09.09.2016. 

 
சவளிநாட்டு பயிற்சி / வழிபாடு / மாநாடுகளில் கலந்து சகாண்டது 

• 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 22 ஆம் திகதி முதல் 16 ஒகஸ்ட் 2016 ஆம் ஆண்டு 
வடர நடடதபற்ற ஆசிய நாடுகளுக்கான "நில அடிப்படடயிலான மீன்வளப்பு" பற்றிய 
இரண்டு மாத பயிற்சிப் பயிற்சி, வுசி, ஜியாங்சு மாகாணத்தில், நன்னரீ் மீன்வள 
ஆராய்ச்சி டமயத்தில் இடம்தபற்றது. 

• தபல்ட் மற்றும் பாடத நாடுகளில் நிடலயான நீருயிரின வளர்ப்புப்பாசன மற்றும் 
காலநிடல மாற்றங்களுக்கான கருத்தரங்கு. நாடு - சீனா, காலம் - 03 வாரங்கள் 

• பங்களாததஷ் நாட்டில் மீன் பல்லுயிர் தமலாண்டம முகாடமத்துவம் பற்றிய SARRAC 
பிராந்திய ஆதலாசடனத் திட்ட நிபுணராக பங்தகற்றது, பங்களாததஷ், 2-6 அக்தடாபர் 
2015 இல் நடடதபற்றது. 

 
மாணவர் தமற்பார்மவ: 
• பாஹிம், எம் .எஸ். எம்., 2016. தசயற்டக வளர்ப்பு, குடம்பி வளர்ப்பது மற்றும் கடல் அட்டட 
வளர்ப்பு, இலங்டகயிலுள்ள தஹாதலாத்தூரா ஸ்காப்ரா, எம். எஸ். சி. அறிக்டக, பக் 65 
ஒக்தடாபர் 2016, விலங்கு மற்றும் நீரியல் வளத்துடற, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம். 
• திலக்சி, ஈ., 2016. கடல் அட்டட, குடம்பி,  தஹாதலாத்தூரி ஸ்காப்ராவுக்கு இரண்டு வணிக 
தீன்களின் திறன். இளநிடல பட்ட படிப்பு 72 பக்., டிசம்பர் 2016, விலங்கு அறிவியல் துடற, 
ருகுனு பல்கடலக்கழகம். 
• ருமதி. புத்திகா ரசாஞ்சலி, ஒஸ்கார் மீனின் ததால் நிறத்திடன அதிகரிக்க இயற்டக 
கவனிப்புகடளப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகடள மதிப்பிடுவது, தபாட்தடாஷாப் 
தமன்தபாருடள பகுப்பாய்வு கருவியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மதிப்பிடுவது பற்றியது, 
விவசாய படீம், ரூஹுனு பல்கடலக்கழகம் (.2015 / 2016) 
• திருமதி பிரதீபா ஜயசிங்க, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்தில் பி .எச். டிக்கு வழிவகுத்த 
ஆய்வுகளின் தவப்ப மண்டலத்தின் கீழ் கடற்பாசி தசயலாக்க மற்றும் தரத்திடன 
பரிதசாதித்தல். 
 
 

குழுக்களாக பணியாற்றியமம 
-  சுற்றுச்சூழல் குழு - இலங்டக முன்தனற்ற விஞ்ஞான சங்கம் (SLAAS) 
- விஞ்ஞான அறிஞர் குழு - இலங்டக முன்தனற்ற விஞ்ஞான சங்கம் (SLAAS) 
- பிரிவு குழு - (பிரிவு B – விவசாய மற்றும் வனம்) - இலங்டக முன்தனற்ற அறிவியல் 

சங்கம் (SLAAS) 
- 2016 ஜனவரி மாதம் முதல் SLAFAR நிடறதவற்றுக் குழு கூட்டம். 
- மீன்வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பக் குழு - ததசிய நீர்வள தமம்பாட்டு நிறுவனம் 
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- இலங்டக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சு, இலங்டகயில் உள்ள 
ஊடுருவி ஏலியன் இனங்கள் (IAS) டய கட்டுப்படுத்துதல், தடுப்பு மற்றும் பரப்புதல் 
ஆகியவற்றிற்கான UNDP / GEF நிதியுதவியின் திட்டம். 

- மீன்வளர்ப்பு ததாழில்நுட்ப குழு - ததசிய நீஉயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகர சடப 
(NAQDA) 

- மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் உயிர் பல்வடகடமச் 
தசயலகத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட மண்புழு பாதுகாப்பு மற்றும் நிடலயான பயன்பாடு 
பற்றிய ததசிய நிபுணர் குழு. 

 
அபிவிருத்ேிகள் / வளர்ச்சிகள் 
- கல்பிட்டியில் நிறுவப்பட்ட தூய்டமயாக்கல் விரிவாக்க முடறடம 
- தாவர இடழய வளர்ப்பு வசதி நிறுவப்பட்டது 
- அல்கா வளர்ப்பு ஆய்வகம் நிறுவப்பட்டது 
- உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆய்வகம் 
- பனாப்பிட்டிய ஆர். ஆர். சி. யில் விவசாயிகளுக்கு விற்படனக்காக இரண்டு 

மீனவர்களுக்கு வழங்ககப்பட்டது. 
- சிதமந்தி ததாட்டி அடமப்டப மறுசீரடமப்பு தசய்தல் மற்றும் புதிய பனாப்பிட்டிய ஆர். 

ஆர். சி. யின் உள்ளக நீர் வழங்கல் அடமப்டப நிறுவுதல் மற்றும் மூன்று மண் 
குளங்கடள மறுசீரடமத்தல் 

- புதிய வடல வடீ்டட தமம்படுத்துவதன் மூலம் விரிவாக்கப்பட்ட நீர்வாழ் ஆடலப் பிரிவு 
- அலங்கார மீன் பிரிவின் விரிவாக்கம் மற்றும் சீரடமப்பு 

 
சவளிப்புற ேிட்டங்கள் நடத்ேப்பட்டன 
- கடதலார சுற்றுச்சூழல் மதிப்புகள் உறுதிதசய்யப்பட்ட GEF நிதியுதவி திட்டம் 

இலங்டகயில் கடதலார பகுதி திட்டமிடல் 
- ஊடுருவிய அன்னிய மீன் இனங்களின், ததாட்டி துப்புரவாக்கும் மீன்களின் உருமாற்றம், 

பல்லுயிர் பாதுகாப்பு தசயலகத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டம் 
- மகாவலி ஆற்றில் Labeofisher ஆய்வு, மட்டமாக்கல், கண்காணித்தல் மற்றும் இடமாற்றம் 

தசய்தல் - சி. ஈ. பி யின் தமாரதகால்ல நீர்வழங்கல் திட்டம் 
- இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடதலார பிராந்தியத்தில் வாழ்வாதார வளங்களின் மீதான 

தடஸ்க்டாப் ஆய்வு, தபட்தராலியம் வளங்கள் அபிவிருத்தி ஆய்வு 
- கடல் தகாடுவா மீன் உணவு அபிவிருத்தி - FAO நிதியளிப்புக்கான அபிவிருத்தி 

 
முதுகமல பயிற்சிகள் 

• திருமதி பி. ஹனீ்தனற்றிகல - சீனாவின் சீன விஞ்ஞான கல்வி நிறுவனம், நீரியல் 
உயிரியல் நிறுவனம், பி. எச். டி பட்டத்திற்கான படித்தல் தநய்து 
தகாண்டிருக்கிறார். 

• திரு. எம். கம்பன்வில, களனி பல்கடலக்கழகத்தில் பி. எச். டி பட்டத்திற்கான 
படித்தல் 

• திரு. பி. ஏ. டி. அஜித் குமார, களனி பல்கடலக்கழகத்தில் பி. எச். டி பட்டத்திற்கான 
படித்தல் 
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5.5 கடல்சார் உயிரியல் பிரிவு 
பிரிவின் ேமலவர்: டாக்டர் சிசிர  ப்புேந்ேிரி 

 
ஆண்டு கண்தணாட்டம் 
உப்பு நீர் வாழ்க்டக வளங்கடள நிர்வகித்தல், தமம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு 
ஆகியவற்றிற்கான ஆய்வுகடள தமற்தகாள்வதற்கான தபாறுப்பு கடல்சார் உயிரியல் 
துடறயின் (MBRD) தபாறுப்பாகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் MBRD ஆல் ஒன்பது திடறதசரி நிதி 
ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

 

ேிட்ட 
இல 

ேிட்ட ேமலப்பு சபறுப்பான அேிகார்/கள் ஒதுக்கல்/ 
மில் 

1 தபரிய கடல்கள், சிறிய கடல்கள் மற்றும் 
அடிமட்ட உயிரிகள் மீன்பிடி வளங்கடள மதிப்படீு 
தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

டாக்டர் ஆர். மல்ததனிய, டாக்டர். 
எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, டாக்டர். 
எச். ஏ. சி. சி. தபதரரா, திரு. எம். 
தஜயதிலக, திருமதி. தக. எச். தக. 
பண்டாரநாயக்க, திரு. எம். ஐ. ஜி. 
ரத்னசூரிய, திரு தக. ஜி. எஸ். நிதபதா, 
எம். வரீதசகர 

4 

2 இலங்டகடயச் சுற்றியிருக்கும் பாத்ததாயிட்ஸ் 
மீன்வளத்துடற மற்றும் சிஞ்க இறால் தபான்ற 
கடற்பரப்பு மீன்வளங்களின் உயிரியல் மதிப்படீு 

டாக்டர் ஆர். மல்ததனிய,. எச். ஏ. சி. 
சி. தபதரரா. திருமதி. டி. தஹரத், திரு. 
எம். ஐ. ஜி. ரத்னசூரிய. திரு. எம். 
தஜயதிலக 

1.25 

3 தநரிட்டிக் டூனா இனங்கள் மீதான மூலக்கூறு 
மற்றும் உயிரியல் ஆய்வுகள் 

திருமதி. டி. தஹரத் 0.8 

4 இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு 
கடதலார பகுதிகடளச் தசர்ந்த திமிங்கலங்கள் / 
தடால்பின்கள் பற்றிய ஆய்வு 

திரு. யூ. எஸ். பி. தக. லியனதக, 
டாக்டர். தக. அருளானந்தன், திரு. 
அகில ஹரிச்சந்திர, திரு. எம். 
தஜயதிலக திரு. எம். ஐ. ஜி. 
ரத்னசூரிய 

0.4 

5 வட கடதலார கடலில் ஒக்தடாபஸிற்கான 
தசாதடன மீன்பிடி 

திரு எம். வரீதசகர 0.2 

6 ஹிக்கடுவ கடல் சரணாலயத்தில் பவள 
பாடறகள் மற்றும் இனங்கள் தவறுபாடு பற்றிய 
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

திருமதி. ஏ. ஏ. எஸ் அதுதகாரள, 
திருமதி. தக. ஜி. எஸ் நிர்பதா,  
டாக்டர். எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, 
திரு. எம். ஐ. ஜி. ரத்னசூரிய, திருமதி 
தக. எச். எஸ் பண்டாரநாயக்க 

0.2 

7 தமற்கு, வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு 
கடற்கடரயில் இறால் வளங்கடள கீதழ 
இழுக்கும் முடற / பங்குகளில் இம்மாற்று 
மீன்பிடி முடறயின் மதிப்படீு 

திருமதி. ஏ. ஏ. எஸ் அதுதகாரள, 
திருமதி. தக. ஜி. எஸ் நிர்பதா, 

0.5 

8 தவலிகம விரிகுடாவில் பருவமடழ, 
பன்முகத்தன்டம மற்றும் சிறிய கடல் மீன் 
இனங்களின் பரவலான விநிதயாகம் மற்றும் 
ததாடர்புடடய நீர் தர அளவுருக்கள் பற்றிய 
ஆய்வு 

திரு. யயூ. எஸ். பி. தக லியனதக, 
திரு. தஜ. எஸ் ஜயனாத 

0.15 

9 தபர்ரிட் ஸ்டபனி தலாப்ஸ்டர்  - சிஞ்க இறாலின் 
உள் முடறக் காப்பு - இன் சீட்டு தகன்தசவர்ஷன் 

திரு. யயூ. எஸ். பி. தக லியனதக, 0.5 

 
 
 
 



114 | P a g e  
 

 
 

ேிறதசரி நிேி ேிட்டங்கள் ேவிர, MBRD ஏழு சவளிநாட்டு நிேி /ஆதலாசமன தசமவகமள 
சசய்ேது 
1. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள நீல நீச்சல் நண்டு (தபார்ட்னஸ் தபலிகஸ்) மீன் 
பிடிப்பாளர்களின் மக்கள்ததாடக உயிரியல் மற்றும் மீன்பிடி பற்றிய ஆய்வு 
2. GEF கடல்-புல் – கடல் பன்றி திட்டம்: வணிகரீதியாக முக்கியமான மீன் வடககடள 
உள்ளடக்கிய கடல்-புல் சம்பந்தப்பட்ட விலங்கினங்கடள கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்படீு 
தசய்தல் மீன் பிடிப்பதில் கியர் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கடல்-புல் படுக்டகக்கு தாக்கத்டத 
மதிப்படீு தசய்தல் 
3. "இலங்டக தநார்தவ இரு தரப்பு திட்டம்" இலங்டகயின் மீன் வளங்கடள நிர்வகிப்பதற்கான 
ததாழில்நுட்ப உதவிகள் 
4. சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு மற்றும் கரட்டயா மற்றும் யக்ஷலயாவின் மீன் இனப்தபருக்க 
உயிரியல் பற்றிய ஆய்வு 
5. இலங்டக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபணம் SLLRDC க்கு ஏற்கனதவ 
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மீள் தசயலாக்கத்திற்கான கடல் மணடல 
பிரித்ததடுப்பதற்கான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீு. 
6. இலங்டகயின் பிரத்திதயக தபாருளாதார மண்டலத்தில் (EEZ) கடல் சுற்றுச்சூழல் 
அடிப்படடயிலான கணக்தகடுப்பு நடத்தல். 
7. இலங்டகயின் வட கிழக்கு காதவரி நதியில் ஆழமான கடல் திட்டுக்களில் எண்தணய் 
ஆராய்ச்சிக்கான இரண்டு பரிமாண நிலக்கரி ஆய்வு பற்றிய ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டச 
(IEE) 
 
MBRD ஆனது ஆதலாசடன மற்றும் விளக்க நடவடிக்டககள் பலதில் கலந்து தகாண்டன. 
தமலும் முக்கியமாக, MBRD கடல் மீன் வளங்கள் மீதான சுரண்டல் பிரச்சிடனகள் தீர்க்க 
சிபார்சுகடள வழங்குவதன் மூலம் கடற்தறாழில் நீரியல் வள அபிவிருத்தி (MFARD) மற்றும் 
கடற்தறாழில் நீரியல்வள (DFAR) திடணக்களம் மூலம் தகாரிக்டககள் பல பலவற்றுக்கு 
பதிலளித்தார்கள். 
நீதிமன்ற உத்தரவுகளில், மீன் மாதிரிகள் வழங்கப்பட்து இடவ தவடிமருந்துகளால் 
தகால்லப்பட்டதா? இல்டலயா? என்படத தீர்மானிக்க பல மீன் மாதிரிகள் MBRD ஆல் ஆய்வு 
தசய்யப்பட்டன. இது கூடுதலாக, MBRD ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் தபலியதகாட மீன் சந்டதயில் 
டடனடமட் பாவித்த மீன் மாதிரிகள் பற்றிய ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டார்கள் மற்றும் ஆய்வு 
சுற்றுப்பயணங்கள் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி (DFAR) திஅடணக்களம் 
மற்றும் இலங்டக தபாலீஸ் உடன் இடணந்து தசய்யப்பட்டன. தபாலிஸ் மற்றும் DFAR 
டகயாள்வதில் டடனடமட் வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்களின் ஆதாரங்கடள 
வழங்குவதற்காக MBRD ஊழியர்கள் பல நீதவான் நீதிமன்றங்களில் ததான்றினனார்கள். 
இந்த துடறயின் ஊழியர்கள் தீவு முழுவதும் மீன்பிடி சமுதாயத்துடன் மிகவும் 
அந்நிதயான்னியமாக இருந்ததுடன், அவர்களது தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க தனியார் 
துடறடய ஆதரித்தது. பல்கடலக்கழக மாணவர்களுக்கான ததாழிற்துடற பயிற்சி மற்றும் 
இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள தமற்தகாள்வது மற்றும் அவர்களின் ஆராய்ச்சித் 
திட்டங்கடள முன்தனடுக்க மாணவர்களுக்கு இந்த பிரிவு வகுப்புகள் வழங்கியது. கூடுதலாக, 
இலங்டக கடற்படட, இலங்டக கடரதயார பாதுகாப்பு படட மற்றும் 
மீன்வளர்ப்பாளர்களுக்கும் குறிப்பாக விரிவுடரயாளர்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கடளப் பிரிவு நடத்தியது. 
MBRD ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் தீவிரமாக தபரிய கடல்கள் மற்றும் சிறிய கடல்கள் மீன் பிடித் 
துடற தரவுத்தளங்கள் புதுப்பிப்பதில் தபரிய கடல்கள் மீன் உற்பத்தியில் ததசிய 
புள்ளிவிவரங்கடள வழங்குவதன் மூலமும் மற்றும் தபாக்குகள் மற்றும் தபரிய கடல்கள் 
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மற்றும் இலங்டகயில் சிறிய கடல்கள் மீன்பிடி வாய்ப்புக்கள் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுடரகள் தயார் தசய்யப்பட்டதுடன் அவற்றில் ஈடுபட்டு புள்ளி பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. 
மீன்பிடித் தகராறுகடள தீர்ப்பதற்கான மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளத்துடற திடணக்களத்தில் 
பல அறிக்டககள் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
 
ேிமறதசரி நிேி ேிட்டங்கள் தமற்சகாள்ளப்பட்டன: 
2.1.1 சபரிய கடல்கள், சிறிய கடல்கள் மற்றும் அடிமட்ட உயிரிகள் மீன்பிடி வளங்கமள 
மேிப்பீடு சசய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல்  
இலங்டகயில் மீன் பிடிக்கும் துடறமுகங்களிலும் தபரிய மீன் இறங்கும் இடங்களிலும் 
தபரிய கடல் மீன் தடரதயான்று கண்காணிக்கப்பட்டது. இந்த இனங்களால் மீன்பிடி 
தசயற்பாடுகடள, மீன் பிடி அளவுகடள அளத்தல் அதாவது பல்தவறு மீன்பிடி கப்பல்-கியர் 
மூலமானடதயும், உயிரியல் தரவு தசகரிப்பு முக்கியமாக இனங்களின் நீளம் அளவிடுதல் 
மற்றும் தசயலில் மீன்பிடி படகுகள் இயக்கப்படும் அறிக்டக முதலியன உட்பட 
தடரயிறங்கள் அளவு பதிவு தபான்ற மீன்பிடி நடவடிக்டககடள மீதான முழு 
விவரங்கடளயும் / தரவுகடளச் தசகரிப்பதாகும் இலங்டகயில் பல்வடக மீன்பிடி படகுகள் 
முக்கியமாக டுனா மற்றும் டுனா தபான்ற இனங்கள் மீது குறிடவக்கின்றன. கடதலார 
மற்றும் ஆழமான கடல் மீன் உற்பத்தியின் தபரும் பகுதி முக்கியமாக டுனா மற்றும் டுனா 
தபான்ற மீன் வடககடளக் தகாண்டுள்ளது. தமலும், கடரதயாரக் கடலில் இயங்கும் சில 
ஒற்டற நாள் கப்பல்கள் அந்த இனங்கடளய் குறிடவக்கின்றன, ஆனால் மீன்பிடி 
நடவடிக்டககள் தபரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட மீன்பிடி பருவத்திற்கு மட்டுதம 
கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. தமதல துடறமுக மாதிரி தரவு தசகரிப்பு திட்டம் அடிப்படடயில், 
தபரிய கடல்கள் பிடித் துடற தகவல் (PELAGOS) MBRD இன் தமலும் ஆண்டு 2016 
புதுப்பிக்கப்பட்டது, 2015 தபரிய கடல்கள் மீன் உற்பத்தி இந்தியப் தபருங்கடல் டூனா 
ஆடணயம் (IOTC) தரவு சமர்ப்பிப்பு ததடவகள் படி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IOTC க்கு பூர்த்தி 
தசய்யப்பட்ட தரவு சமர்ப்பிப்பு வடிவங்கள் 2016 ஆம் ஆண்டு IOTC க்கு உத்திதயாகபூர்வ 
சமர்ப்பிப்புக்கான மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளத்துடற அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
PELAGOS தரவுத்தளத்தின் தநரத் ததாடரின் தரடவப் பயன்படுத்தி, பல்தவறு பகுப்பாய்வுகள் 
தசய்யப்பட்டு தவளியடீுகள் தயாரிக்கப்பட்டன 

 

இலங்மகயில் டூனா மீன்பிடியில் frigate tuna (Auxis thazard) வின் மீன் பிடிக்கான கியர்களின் 
விமனத்ேிறமன அளத்ேல். 
இலங்டகயில் கடல் மீன் வளர்ப்பில் டுனா மிக முக்கியமான வர்த்தக மீன் குழுவாகும். 
டூனா குழுவிற்குள், ஓக்ஸீஸ் தாசார்ட் (ஃப்ரீதகட் டுனா), ஆக்ஸஸ் தராச்சி (புல்லட் டுனா), 
எத்தியின்ஸ் அஃபினிஸ் (கவாகாவா) மற்றும் சாக்தபர்தமாதமார்மஸ் கம்சன் (சுருக்கமான 
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ஸ்பானிய கானாங்கல்) - Auxis thazard (frigate tuna), Auxis rochei (bullet tuna), Euthynnis affinis (kawakawa) 
and Scomberomorus commerson (narrow- barred Spanish mackerel), ஆகியவற்டற உள்ளடக்கிய டூனா 
குழுவின் துடணப்பிரிவு, கடலின் முக்கிய பங்களிப்பாகும். மீன் உற்பத்தியில் இலங்டகயின் 
நீரில் காணப்படும் தநக்ரிட் டூனாவின் நான்கு முக்கிய வடககளில், ஃப்ரீதகட் டுனா தமாத்தம் 
ததான்டமயான டூனா உற்பத்தியில் தற்தபாது 40% க்கும் அதிகமான பங்களிப்டபக் 
தகாண்டுள்ளது. frigate tuna டுனா தபாதுவாக டூனா மீன் பிடிடய அதிகமாக பிடித்துள்ளதுடன் 
பக்க விடளவான மீன் பிடியாகதவ கருதப்படுகின்றது. இலங்டக (2005-2014) பத்து வருட 
மாதிரி தரவு இலங்டகயின் டுனா மீனவர்களிடமிருந்து கியர் கப்பல் தசயல்திறடன ஆராய 
பயன்படுத்தப்பட்டது. நான்கு ஒற்டற கியர்கள் (கில்தநட், கம்பம் மற்றும் வரி, ரிங்கிட் மற்றும் 
ட்தராலிங் தகாடு) (gillnet, pole & line, ringnet and trolling line) மற்றும் 3 கியர் கூட்டுக்கள் (gillnet-
handline, gillnet-ringnet, longline-gillnet) - (கில்ட்-டகண்ட், கில்தநட்-ரிங்கிட், லாண்ட்டலன்-கில்தநட்) 
முக்கியமாக பிரீதகட் டூனாடவக் டகயாளுவதற்கு உதவியது. எனினும், இந்த 
காலப்பகுதியில் இயக்கப்படும் டுனா கப்பல்களில் 14% மட்டுதம பிரிதகட் டுனாடவக் 
தகாண்டு வந்தன. துடறமுக மாதிரி தரவுகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்டு, தகாடுக்கப்பட்ட 
மீன்பிடி படகு (p) களில் டுனா இருப்டபக் கணிப்பிடுவது, கியர்கள் / கியர் கலடவடயப் 
தபாறுத்து மாறுபடுகிறது என அறியப்பட்டன. அதன்படி, மிக அதிக நிகழ்தகவு (p = 0.36) 
இயங்கும் படகுகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது, அததசமயத்தில் குடறந்த பட்ச நிகழ்தகவு (p = 
0.08), தமாதிர வடலகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டன. டுனா மீன்வளத்தின் மீது இயக்கப்படும் 
கப்பல்களின் அடிப்படடயில், தகாடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி படகில் பிரீதகட் டுனா இருப்பதற்கான 
குடறந்த சாத்தியக்கூறுகள் ஆழமற்ற கடதலார கடல் (UN2A (p = 0.04) & UN1 (p = 0.01)) மற்றும் 
படகுகள் தபருங் கடலில் இயங்கும் (UN3B (p = 0.05)) என காணப்பட்டன. மீன்பிடி படகில் 
பிரிதகட் டூனா இருப்பு அதிகமாக இருப்பதற்கான அதிக சாத்தியக்கூறுகள் இரண்டு படகு 
வடககள் (UN2B (p = 0.22) மற்றும் UN3A (p = 0.15) ஆகியவற்றிற்கு அறிவிக்கப்பட்டன. இடவ 
தபரும்பாலும் தபருங்கண்ட சாய்வில் மற்றும் கடதலார பகுதிகடள கடந்து தசல்லுகின்றன. 
பலடக மீன்பிடி படகுகடள விட கடதலார கடலில் இயக்கப்படும் பல நாள் படகுகடள விட 
ஒற்டற நாள் மீன்பிடி படகு ஒன்றுக்கு கிதலா மீட்டர் பரப்பில் பிரிதகட் சூடர பிடிடக 
அடிப்படடயில் பூஜ்ஜிய மீன்பிடி விகிதங்கள் அதிகமாக உள்ளது. இந்த டுனாடவ 
அடடவதற்கு இலங்டகயில் பயன்படுத்தப்படும் தமாதிர வடலயானது மிகவும் திறடமயான 
மீன்பிடி கியர் என்று இந்த ஆய்வு முடிவு தசய்தது. 
 

இலங்மகயின் பூ வமல மீன்பிடியில் ஸ்கிப்ொக் டூனா (கட்சுவானஸ் சபலமீஸ்) பிடிப்பு 
விகிேங்களில் ேற்காலிக மற்றும் சசயல்பாட்டு விமளவுகள் 
 

இலங்டகயின் பூ வடல மீன்பிடியில் ஸ்கிப் ஜாக் டுனா (கட்சுவானஸ் தபலமீஸ்) என்ற 
பிடிப்பு விகிதத்டத மாற்றுவதற்கு தற்காலிக மற்றும் தசயல்பாட்டு காரணிகளிடன ஒப்படீ்டு 
தசல்வாக்டக ஆராய்வதத இந்த ஆய்வுகளின் தநாக்கம் ஆகும். ஸ்கிப்ஜாக் டுனா என்பது பூ 
வடல மீன்பிடியில் முக்கியமாக இலக்கு டவக்கப்படும் இனங்களாகும். பூவடலயானது சில 
தநரங்களில் ஒரு கியர் கலடவயாக இயக்கப்படும் மற்றும் மிகவும் பிரபலமான கியர் 
கலடவயாக பூவடல – நீண்ட இடணப்பு வடலக் கலடவ ஆகும். அததாடு மட்டுமல்லாமல், 
இலங்டக டூனா மீனவர்கள் பூவடல – டக இடணப்பு மற்றும் பூவடல – தமாதிர வடல 
ஆகியடவ அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் கியர் கலடவயாகும். இலங்டகயின் மீன்பிடிக் 
கப்பல்கள் தடரயிறங்கும் இடங்களில் ஸ்கிப்ஜாக் டுனா அதாவது இலங்டகயின் பிரதான 
டுனா இறங்கும் தளங்கள் மற்றும் மீன்பிடி படகுகளில் தபான்றன கண்காணிக்கப்பட்டன. 
டுனா மற்றும் டுனா தபான்ற மீன்களுக்காக இயக்கப்படும் ஐந்து வடகயான கப்பல்கள், 
ஸ்கிப்ஜாக் டுனாடவயும் பிடிக்கின்றன. கூடுதலாக, மீன்பிடி நடவடிக்டககள் ததாடர்பான 
அளவுருக்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன: படகு வடக, பயன்படுத்தப்பட்ட கியர் / கியர் கலடவ, 
மீன்பிடிப்பு பயணம் முடிக்க எடுக்கப்பட்ட நாட்கள் மற்றும் ஒரு மீன்பிடி நடவடிக்டகயில் 
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பயன்படுத்தப்படும் வடல அடமப்புக்களின் எண்ணிக்டக என்பன அடடயாளம் 
காணப்பட்டன. இந்த ஆய்விற்காக பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு தற்காலிக மாறிகள் "ஆண்டு" 
மற்றும் "மாதம்" என்பன்வாகும். மீன்பிடி தரவரிடசகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்கிப்ஜாக் 
டுனா CPUE (Catch Per Boat Per Trip) ஒரு மாத ததாடர் (பயணம் ஒன்றுக்கு ஒரு படகுக்கான 
மீன்பிடி) தபறப்பட்டது. ஒரு Gamma based Generalized Linear Model - காமா அடிப்படடயிலான 
தஜனதரட்டட் லீனியர் தமாடல் (GLM) விளக்கமளிக்கும் மாறிகள் மற்றும் மாதாந்திர 
சராசரியான CPUE ஆகியவற்றுக்கு இடடதய உள்ள உறடவ தீர்மானிக்க தபாருத்தப்பட்டது. 
ஸ்கிப் ஜாக் டுனாவின் பூஜ்ய பிடிப்பு விகிதங்கள் பகுப்பாய்விற்கு விலக்கப்பட்டுள்ளன. 
அடனத்து முக்கிய விடளவுகளும், அவற்றின் முதல் ஒழுங்கு ததாடர்புகளும் கணக்கில் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டன. தபாருத்தப்பட்ட GLM மாதிரியானது, 85.8% மாறுபாடுகள் மற்றும் 
கப்பல் வடக ஆகியடவ ஸ்கிப்ஜாக் டுனாவின் பிடிப்பு விகிதங்கடள நிர்ணயிக்க மிகவும் 
முக்கிய காரணியாகக் காணப்படுகிறது. முதல் ஒழுங்கு ததாடர்புகளில், ஆண்டு: மாதம் 
ஆனது முக்கிய விளக்கமான மாறியாக கண்டறியப்பட்டது. 
 

வங்காள விரிகுடாவில் பில் மீன்களின் சுற்றுச்சூழல் முன்னுரிமம: இலங்மகயின் 
நீண்டகால மீன்பிடியில் ஒரு ஆய்வு 
 
இலங்மகயில் டுனா மீன்பிடியில் பில் மீன்கள் ஒரு முக்கிய மீன் இனமாகும். இலங்டக 
டூனா மீனவர்களுக்காக அடிக்கடி உபதயாகிக்கப்படும் பூ வடல மற்றும் நீண்ட ததாடுப்பு 
வடல பிரதானமாக டூனா மீன்பிடிக்கு பயன்படுத்தப்படினும் பில் மீன்கள் பிடிப்பதற்குதல் 
தசய்வதற்கு முக்கியமாக பங்களிப்பு தசய்கிறது. பில் மீன் பிடிப்பு விகிதங்களில் மூன்று 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் (கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல (எஸ். எஸ். ரி), கடல் தமற்பரப்பு 
குதளாதராபிடள (எஸ். எஸ். சி) மற்றும் கடல் தமற்பரப்பின் மாறும் உயரம் (எஸ். எஸ். 
எஸ்) ஆகியவற்றின் உறவினரின் தசல்வாக்டக ஆய்வு தசய்ய தற்தபாடதய ஆய்வு 
தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 2006-2010 காலப்பகுதியில் இலங்டகயின் நீண்டகால மீன்பிடியில் 
மீன்வளத் தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டு, இந்த தணிக்டகக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. மூன்று 
சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் ததாடர்புடடய மதிப்புகள் ததாடல உணர்வு தரவுகளிலிருந்து 
தபறப்பட்டன. சூழல் அளவுருக்கள் மற்றும் பில் மீன் இனங்கள் விகிதங்களுக்கிடடயிலான 
உறவுகடள விவரிப்பதற்காக ஒரு தபாதுடமயாக்கப்பட்ட தசர்க்டக மாதிரி (ஜி ஏ எம்) 
தபாருத்தப்பட்டது. பில் மீன் பிடிப்பு விகிதங்கள் மற்றும் கடல்சார் அளவுருக்கள் இடடதய 
உள்ள உறவுகள் குறிப்பிடத்தக்கடவ என்படத GAM இன் முடிவு காட்டுகிறது. GAM 
மாதிரியானது முன்கூட்டிய மாதிரியாக பயன்படுத்தப்படலாம், இது பில் மீன்களின் 
சாத்தியமான மீன்பிடித் தளங்கடளக் கண்டறியும் முடரயாகும். எஸ். எஸ். ரி 27 முதல் 30.5 
ͦ C, எஸ். எஸ். சி 0.05 - 0.2 mg /m3 மற்றும் எஸ். எஸ். எச் 85 – 105 cm வடரயில் பரவியிருந்த 
பகுதிகளில் இருந்து பில் மீன்கள் அதிகப் பிடிப்பு விகிதம் காணப்பட்டது. ஈ. சி. டி. எப். Empirical 
Cumulative Density Function (ECDF) மூலமாக தவறுபாடுகளானது மூன்று மாறிகள் பற்றிய 
புள்ளிவிவர ரீதியில் குறிப்பிடத்தக்கதாக ECDF மற்றும் catch-weighted cumulative distributions 
இடடதய சுட்டிக்காட்டுகிறது (p < 0.01). ECDF மூலம் அறியப்படுவதாவது அதிகபட்ச பட்ச 
அலகு முயற்சியில் (CPUE) high Catch Per Unit Effort ஆவான பில் மீன்கள் மீன்பிடியானது எஸ். 
எஸ். டி. 27 முதல் 30 ͦ C, எஸ். எஸ். சி வடர 0.05 முதல் 0.5 மி. கி /கன மீ. வடரயான 
காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டது, மற்றும் SSH 85 முதல் 105 தசமீ வடரயிலானது. சுற்றுச்சூழல் 
அளவுருக்கள் மத்தியில், வலுவான உறவு எஸ். எஸ். சி மற்றும் பில் மீன் சி. பி. யூ. ஈ 
இடடதய காணப்பட்டது, அதத சமயத்தில் எஸ். எஸ். டி மற்றும் பில் மீன் சி. பி. யு. ஈ 
இடடதய பலவனீமான உறவு இருந்தது. GAM முடிவுகள் ஸ்தபக் தநர காரணியானது பில் 
மீன்கள் விகிதங்களில் அதிக தசல்வாக்கு தசலுத்துவதாகக் காட்டுகிறது. தமலும் சுற்றுச்சூழல் 
அளவுருக்கள் 0.05 மட்டத்தில் (p <0.05) குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தன. 
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இலங்மகமயச் சுற்றியுள்ள இந்ேிய கடலில் பேிமூன்று சபருங்கடல் சுறா இனங்களின் 
அமடயாளம் காணப்படுேல்; அவற்றின் துடுப்புக்களின் உருவப் பாத்ேிரங்கமளப் 
பயன்படுத்துேல் 
இலங்டகயில் கடல் மீன்பிடி துடறயில் சுறாக்கள் தபரும் வணிக ரீதியாக முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தடவ முக்கியமாக இதன் துடுப்புக்களாகும். அடவ மனித நுகர்வுக்கு தபரிய அளவில் 
எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகின்றன, குறிப்பாக இது ஏற்றுமதி சார்ந்த உற்பத்தி மற்றும் கல்லீரல் 
எண்தணய் பிரித்ததடுக்கப்படுவதற்கு குடறந்த அளவிற்கு உதவுகின்றது. கடந்தகால 
ஆராய்ச்சியில் 60 வடகயான சுறாக்கள் உள்ளன என அடடயாளம் காணப்பட்டது. 
இலங்டகயில் உள்ள சுறாக்களில் சில்கி சுறா (காரச்சாஹினஸ் ஃபால்சிஃபார்ஸ்கிதரட்) 2015 
ஆம் ஆண்டில் சுறா மீன்வள - Silky shark (Carchahinus falciformis) முக்கியமனதாகவும் Blue sharks 
(Prionace glauca) Oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) ப்ளூ ஷார்க்ஸ் (பிரியதனசு கிளாக்கா) 
ஓசியானிக் டவட்டீப் ஷார்க் (காரார்ஹினுஸ் நீண்டமனம்ஸ்) Scalloped hammerhead (Sphyrna lewini) 
ஸ்கால்தபார்டு தஹமர்தஹட் (ஸ்டபர்னா தலவினி) தபான்றன முடறதய உள்ளன. 
Contribution of other sharks including Shortfin mako (Isurus oxyrinchus), Smooth hammerhead shark (Sphyrna 
zygaena), ),. சுறாமீன் மாதகா (இசுருஸ் ஆக்ரிகின்ஸ்), தமன்டமயான ஹாம்மர்தஹட் சுறா 
(ஸ்டபர்னா ஜிதகனா), லாங்ஃபின் தமக் (இசுருஸ் பாசுஸ்) Longfin mako (Isurus paucus) Great 
hammerhead shark (Sphyrna mokarran) மற்றும் ஹாம்மர்தஹட் சுறா (ஸ்டபர்னா தமாக்கரன்) 
மற்றும் பிளாக் டப் ரீஃப் ஷார்க் (காரார்ஹினுஸ் தமலதனாபுடஸ்) சுறாக்கள் உள்ளிட்ட 
பல்தவறு சுறாக்களின் பங்களிப்பு சிறிய அளவிலும் - Blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus). 
முகாடமத்துவ கட்டுப்பாட்டின் கீழ்; தபரிய கரும்புச் சுறா (அதலாபியாஸ் உல்ப்பிதனாசஸ்), 
தபலஜிக் கரும்புச் சுறா (அதலாபியாஸ் தபலிகஸ்), Common thresher shark (Alopias vulpinus), Big-eye 
thresher shark (Alopias superciliosus), ஓசியானிக் டவட்டீப் சுறா (கார்ச்சர்ஹினுஸ் நீண்டமணஸ்) 
மற்றும் திமிங்கில சுறா (டரன்தகாடன் டடனஸ்) Pelagic thresher shark (Alopias pelagicus), Oceanic 
whitetip shark (Carcharhinus longimanus) மற்றும் Whale shark (Rhincodon typus) ஆகியடவ 
அறிவிக்கப்பட்டன. சர்வததச எல்டலகடள கடந்து இந்த இனங்களின் துடுப்புக்கள் ததசிய 
CITES ஆடணயம் வழங்கப்பட்ட ஒரு ஏற்றுமதி அனுமதி மூலதம அடசக்க தவண்டும். மிக 
முக்கியமான பிரச்சிடனகளில் ஒன்று சுறாக்களின் துடுப்புக்கடள பயன்படுத்திதய 
இனங்களின் அடடயாளம் காணப்படுகிறது. அதன்படி, இனங்கள் இன பாகுபாடு தசய்ய ஒரு 
முக்கியத்டத நிறுவுவதில் சுறா துடுப்புக்களின் உருவமற்ற தன்டமகடள ஆராய்வது 
முக்கியம். இந்த ஆய்வில், 9 இனங்கள் இருந்து சுறா துடுப்புக்கள் முக்கியமாக தபரிய கடல் 
மீன்பிடி மற்றும் தடரயிறங்கிய 5 கடற்பகுதிகளில் தடட விதிக்கப்பட்ட சுறா இனங்களும் 
தசாதடனக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. துடுப்புகடள அடடயாளம் காண உதவுவதற்கு, 
கடற்தறாழில் கள அதிகாரிகள், சுங்க அதிகாரிகள், வனவிலங்கு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 
நுண்ணறிவு ஆய்வாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் நிழற்பகுதி, தனித்துவமான 
அடடயாளங்கள், துடுப்பு வடிவம் தபான்ற உருவவியல் பண்புகடள அடிப்படடயாகக் 
தகாண்ட ஒரு எளிடமயான பயன்பாட்டு அடடயாளக் குறியடீ்டட நாங்கள் 
வடிவடமத்திருக்கிதறாம். (IOTC-2016-WPEB12-23 Revது 2 இது மீனவர்கள் இலங்டகடய சுற்றி 
தபாதுவாக நிகழும் தபருங்கடல் சுறாக்களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, உலர்ந்த, பதப்படுத்தப்படாத 
கீழ் துடுப்பு, பக்கச் தசட்டட மற்றும் பின் தசட்டடகடள அடடயாளம் கண்டுள்ளனர். எங்கள் 
பரிதசாதடனகளின் முடிவுகள் இனங்களின் அடடயாளமானது உருவவியல் அடமப்பால் 
அதாவது எந்த துடுப்புக்கள் மூலமாகவும் கீழ் துடுப்பு, பக்கச் தசட்டட மற்றும் பின் 
தசட்டடகடள தகாண்டு அடடயாளம் காணாம்.  
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சிறு கடல் மீன் வளங்கமள மேிப்பீடு சசய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல் 
இலங்டகயின் தமற்கு, ததற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கடரயிலுள்ள முக்கிய மீன் இறங்கும் 
தளங்களில் சிறிய கடல் மீன் இனங்கடள கண்காணிக்கும், மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் 
விவரங்கள் தபான்ற விவரங்கடள தசகரித்தல், இனங்கள் மூலம் மீன் வடககளின் 
எண்ணிக்டக மற்றும் பல்தவறு மீன்பிடிக் கப்பல்-கியர் கலடவகள் மற்றும் சில முக்கிய 
சிறிய கடல் இன நீள அளவடீுகள் ஆகியவற்டற தசகரித்தல் தபான்றன உள்ளடக்கியது. பூ 
வடலயானது பயன்படுத்தப்படுகின்றதுடன் கடல் முடிச்சு, பூவடல, டக வடல தசர்க்டக, 
டக வடல தபான்றன தசய்யப்படுகின்றன. டக வடல தசயல்பாடுகளில் ஒரு படிப்படியான 
குடறவு உள்ளது, அதத தநரத்தில் பூ வடல நடவடிக்டககளில் அதிகரித்துவரும் தபாக்கு 
உள்ளது. சிறிய கடல் மீன்வளங்களின் முக்கிய இலக்கு மீன் குழுவானது முக்கியமாக 
அம்பில்காஸ்டர் சீர்டம (சர்ட்தடண்ட்டு சர்டிதனல்லல்லா) மற்றும் சர்டிதனல்லா ஸ்ப் 
(சர்டடன்ஸ்) ஆகியவற்டறக் தகாண்டிருக்கும் க்ளூபடீாகும் Amblygaster sirm (Spotted sardinella) 
மற்றும் Sardinella sp (Sardines). A. sirm இனமானது அதிகமாக பிடிபடும் இனமாகவும் அதன் பின் 
சட்னில்லா sp. காணப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் (2011 முதல் 2015 
ஆம் ஆண்டுகளில்) ஏ. ஆர். எம் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு தமாத்த சிறிய கடல் மீன்பிடியில் 
27 % ஆகும். கடந்த காலத்தில், தமாத்த பிடியில் 40% க்கும் அதிகமான பங்களிப்டப 
அளித்தன. கூடுதலாக, அலகு முயற்சிக்கான மீன்பிடி (படகுக்கு பிடிபடல்) முக்கிய படகு 
வடககளுக்கு 2014 க்குப் பிறகு கணிசமான குடறப்டபக் காட்டியுள்ளது: தமாட்டார் தகாண்ட 
பாரம்பரிய படகுகள் மற்றும் தவளிப்பலடக இயந்திரம் டபபர் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் 
(OFRP) படகுகள் தபான்றவற்றிதலதய இது காணப்பட்டன. 2000 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, பூ 
வடல மீனவர்களிடமிருந்து வடலப் பட்ட பயன்பாட்டின் ததளிவான அதிகரிப்பு 
குறிப்பிடத்தக்கது. மீனவர்களின் வளங்கடள உறுதிப்படுத்துவதற்காக, புதிய தபண்தகு 
சிறுகடல் தமலாண்டம நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்டத 
இந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது. 
  
அடிமட்ட மீன்பிடி வளங்கமள மேிப்பீடு சசய்ேல் 
அடிமட்ட மீன்கடள பிடிக்கப் பயன்படும் தபாதுவான மீன்பிடி முடறகளான கீழடமந்த பூ 
வடல, bottomset gillnets, handline டக வடல, கீழ்ப்பகுதி, மற்றும் தபாறிகடள bottom longline, traps 
தபான்றன உள்ளடக்கியனவாகும். இலங்டகயின் வடதமற்கு, வடக்கில் மற்றும் ததன் 
மீன்பிடி படகுகளில் காணப்பட்ட வழிமுடறகளில், கீதழ அடமக்கப்பட்ட பூ வடல மற்றும் 
டக வடல மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன. அடனத்து மீன்பிடிப் பகுதிகளிலும் Handline டக 
வடல மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது, வடதமற்கு, தமற்கு, ததன்தமற்கு மற்றும் ததற்கில் 
நீண்ட காலமாக நீண்ட வடல பிரபலமானது. அடிமட்ட மீன்பிடி, கியர் மற்றும் 
தசயல்பாட்டின் பரப்பளவு ஆகியவற்டறப் தபாறுத்து, உயிரினங்களின் எண்ணிக்டக மற்றும் 
அளவு ஆகியவற்றில் மிகவும் மாறுபட்டடவ. emperor fishes (Family-Lethrinidae), snappers (Lutjanidae) 
மற்றும் groupers (Serranidae)தபான்ற தபரிய அடிமட்ட இனங்கள் முக்கியமாக கீழான டக வடல 
மற்றும் கீழ் நீண்ட வரிடசடயப் வடலயிடன பயன்படுத்தி பிடிபட்டன. இயற்டகயான 
தூண்டில்களின் வடக அடி மட்ட மீன்களான, சரடின்ஸ் (சர்டிதனல்லா அல்தபல்லா, எஸ். 
கிதபாசா), மூலம் Sardines (Sardinella albella, S. gibbosa), Herrings (Amblygaster sirm), தஹர்ரிங்ஸ் 
(அம்பில்காஸ்டர் டசர்ம்), ஸ்கிரிட்ஸ் (தலாலிதகா ஸ்ப்) Squids (Loligo sp)  களும், OFRP படகுகள் 
அல்லது துருப்புச் சிதறல்கள் OFRP boats/ dugout canoes 2-3 குழு உறுப்பினர்கள் தகாண்டதாக 
மற்றும் 15-20 பாகம் தகாண்டடவயுமாகும். இதில் மீன்பிடியாக emperor fish (Lethrinidae): Lethrinus 
nebulosus,  L. elongatus, L. lentjan, L. mahsena  ; Lutjanidae: Lutjanus argentimaculatus, L. rivulatus, L. Kasmira, 
L. Russelli, , Pristipomoides typus : Serranidae: Epinephelus longispinis, Epinephelus undulosus, E. Tauvina and 
Epinephelus malabaricus அதிகமானதாக இருந்தன. 
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ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%) :-       நிதி:81  %  தபளதீக:   100% 
 
ேிட்டம் 2.1.2 இலங்மகமயச் சுற்றியுள்ள பற்தறாட் மீன்வளங்களின் உயிரியல் மேிப்பீடு 
(யாழ்ப்பாணம், நீர்சகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் தபருவமள) 
பத்ததாயிடுகள் அடனத்து பரப்பளவிலான வாழ்விடங்களுக்கும் பரவியுள்ளன, அடவ 
அடனத்து கடல்களிலும் உள்ளன, அடவ தபாதுவாக ஆழமற்ற முகத்துவாரம் கடதலாரம் 
மற்றும் கண்டத் திட்டு உள்ள பகுதிகளிலும் 3000 மீட்டர் வடரயான ஆழத்திலும் 
காணப்படுகின்றன. பல வடக இனங்கள் இயல்பாகதவா அல்லது பக்க விடளவாக 
பிடிக்கப்படும் மீன் பிடிப்பில் அதிக அளவில் முக்கியத்துவம் தபறுகின்றன. நான்கு முக்கிய 
மீன்வழங்கல் நிலப்பகுதிகளில் தபற்தறாயிட் மீன்களின் பன்முகத்தன்டமயின் தற்தபாடதய 
நிடல பற்றிய தற்தபாடதய ஆய்வு தசய்யப்பட்டது; யாழ்ப்பாணம் (மதகல் மற்றும் முடன), 
நீர்தகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் தபருவடள. 
இந்த ஆய்வில் இரண்டு பிரதான பகுதிகள் உள்ளன, ஒரு அடமப்பான ஆய்வு மற்றும் ஒரு 
விரிவான ஆய்வு ஆகியடவ அடங்கியிருந்தன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டின் கடரதயாரப் 
பகுதியில் இந்த ஆய்வறிக்டக தமற்தகாள்ளப்பட்டது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 
டகப்பற்றப்பட்ட மீனவர்களுக்கான முக்கிய தடரதயான்டற அடடயாளம் காணுவதற்கான 
ஆரம்ப முயற்சியாக இந்த அடமப்பான ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. யாழ்ப்பாணக் 
குடாநாட்டில் (தசன்டன்குளம், மரிசுன் குடல், மதகல், சவுக்கடி, காடரநகர், தபாலிகண்டி, 
சாட்தகாட்டட, விஜபரிமுடல, முடன, குருநகர், நவந்துடற) பகுதியில் 11 மீன்வளத் 
துடறயினரின் அடிப்படட தகவல்கள் தசகரிக்கப் பட்டுள்ளன. தமலும், ததரிவு தசய்யப்பட்ட 
மீனவர்கள், கடதலார கிராமவாசிகள் ஒவ்தவாரு தடரயிறங்கிய இடங்களிலிருந்தும் தபட்டி 
காணப்பட்டனர். ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடரயான காலப்பகுதியில் ஒரு வருட 
காலப்பகுதியில் தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. யாழ்ப்பாணத்தில் தீபகற்பத்தில் தபற்தறாயிட் 
இனங்களின் அடடயாளத்துக்கு உதவுகிறது 
 

நான்கு மீனவர் துடறமுகங்களில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டதுடன், தமாத்தம் 28 வடகயான 
தபற்தறாயிட்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. இந்த ஆய்வில், ஆறு குடும்பங்களுக்கு தசாந்தமான 
இரண்டு வருணங்கள் (டமலிதயாபடடதபார்ஸ் மற்றும் டார்பிதனனிதபாதரஸ்) (Myliobatiformes 
மற்றும் Torpediniformes) ஆகியடவ பதிவு தசய்யப்பட்டன; Dasyatidae, Myliobatidae, Gymnuridae, 
Mobulidae, Rhinobatidae மற்றும் Narcinidae - டிடசடிதட, டமலிதயாபடிதட, ஜிம்னூடரதட, 
தமாபுலிதட, ரிதனாபடிதட மற்றும் நார்சினிதட தபான்றனவாகும். யாழ்ப்பாணத்தில் 
காணப்பட்ட பட்சத்தில் 65% பட்சம் ஹிமான்டுரா அன்லுலதா (லிதயாபார்ட் டவப்பிடரட்), 
எட்தடாபாட்டஸ் நரினரி (பாயிண்ட் ஈகிள் தர) மற்றும் டரதனாப்தடரா ஜவானிகா 
(ஜாவானஸீ் குதணாஸ் தர) Himantura undulata  (Leopard whipray), Aetobatus narinari (Spotted eagle ray) 
மற்றும் Rhinoptera javanica (Javanese cownose ray) ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது; சிலாபத்தில் 80%  
தமலானடவ டிலாஸிஸ் குஹல்லி (நீல நிற மங்கலான ஸ்டிங்க்தர), Dasyatis kuhlii (Blue spotted 
stingray), Dasyatis zugei (Pale-edged sting ray)டாசிடிஸ் ஸுதகய் (முதிர்ந்த முழங்காலுக்கடி தர) 
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Himantura undulata  (Leopard whip ray என்பனவும் மற்றும் நீர்தகாழும்பிலும் தபருவளத்திலும் Manta 
birostris  (Oceanic/ Giant Manta ray) மற்றும் Mobula japanica (Spinetail mobula) ஹிமான்டூரா துளுடா 
(லிதயாபார்ட் விப் தர), (ஓசியானிக் / தஜயண்ட் மன்டா தர) மற்றும் தமாபுலா ஜபானிகா 
(ஸ்பின்தவல் மூபாலா) முடறதய 70% மற்றும் 75% ஆகும். மூன்று குட்டிகளான தபண் Dasyatis 
kuhlii (டி. எல் 8 தச. மீ, டி. டபல்யு – 23 தச. மி), ஜிம்நூரா டமக்ராரா Gymnura micrura (டிஎல்- 42 
தச. மீ, டி. டபல்யூ.-77 தச.மீ. மற்றும் எடட 8.9 கிராம்), Aetobatus narinari டி. எல்- 53 தச. மீ, டி. 
டி. டபல்யூ - 85 தச. மீ) மூன்று மற்றும் டாசிடிஸ் ஜுதஜய் Dasyatis zugei (டி. எல் -24, டி. 
டபல்யூ. -21.2) உடன் ஆய்வுக் காலத்தின்தபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடரதயாரப் பகுதிடயப் 
பற்றி விசாரித்ததன் விடளவாக, சிறப்பு அம்சமாக, தபற்தறாயிட்டின் ததாலின் தமற்பரப்பு 
ஏற்றுமதி தநாக்கங்களுக்காக ஆடம்பரமான ததால்களாக மாற்றப்படலாமதியாலம் 
தபற்தறாயிட்கள் முக்கியமாக கீதழ அடமந்த வடலகள் மற்றும் கீதழ அடமந்த நீண்ட 
தகாட்டு வடலகள் தகாண்டு பிடிக்கப்படுகின்றன. இந்த கியர்கள் முக்கியமாக OFRP 
படகுகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. OFRP படகுகள் தபாதுவாக 8 - 50 மீ ஆழம் வரம்பில் 
இயக்கப்படுகின்றன. ஒவ்தவாரு படகுக்கும் 2 - 3 குழுக்களும், மீன்பிடி தநரம் காலப்பகுதியும் 
20 மணித்தியாலம் சுற்றி தசல்கின்றன. ஒவ்தவாரு படகுக்கும் 6 முதல் 11 வடரயிலான 
தகாக்கி அளவு தகாண்ட 250 முதல் 500 தகாக்கிகள் உள்ளன, ஆனால் தபரும்பாலான 
மீனவர்களின் பயன்பாட்டின் தகாக்கி அளவான 9 ம் இலக்க வடலயும் இயற்டக தூண்டில் 
தஹர்ரிங்ஸ் (அம்பில்காஸ்டர் சீர்) அல்லது டசடின்ஸ் (சர்டிதனல்லல்லா ஆல்தபல்லா, எஸ். 
கிதபாசாஸ்) அல்லது ஸ்க்விட்ஸ் (தலாலிதகா ஸ்ப்), Herrings (Amblygaster sirm) அல்லது Sardines 
(Sardinella albella, S. gibbosa) அல்லது Squids (Loligo sp). பூ வடல வடலக் கண் அளவு 2 'லிருந்து 

22' வடர மாறுபடுகிறது. dasyatidae குடும்பப் உறுப்பினர்கள் நாள் படகு மீன்பிடிகளில் 
அதிகமாக இருந்தன, அததசமயம் தமாபூலா மற்றும் மன்டா இனங்கள் பலதரப்பட்ட 
படகுகளில் மீன்பிடியானது அதிகமாக இருந்தன. 
 
இரண்டு வடகயான சிங்க இறால்கள் இலங்டகடயச் சுற்றி நடடதபறுகின்றன; ஸ்டபனி 
தலாப்ஸ்டர் மற்றும் ஸ்லீப்பர் தலாப்ஸ்டர். இலங்டகயின் வடபகுதியில் உள்ள தற்தபாடதய 
நிடலடயப் பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்த ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. யாழ்ப்பாணக் 
குடாநாட்டில் கடற்படட மீனவர்கள் ஆரம்ப தரவு தசகரிக்கப்பட்டனர். வடக்கு பகுதியின் 
படுக்டக (குருநகர், மதகல் மற்றும் முடன) ஆகியடவ சிலிப்பர் சிங்க இறால் எனவும் நல்ல 
வசிப்பிடமாக உள்ளன. சிலிப்பர் சிங்க இறால்கள் முக்கியமாக bottom set net மற்றும் trawl nets 
கீதழ தசட் நிகர மற்றும் இழுடவ வடலகள் மூலம் அறுவடட தசய்யப்படுகின்றன. 
யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிற்கு அருதக உள்ள முக்கிய ஸ்லிப்பர் சிங்க இறால் இனங்கள் 
ததன்னஸ் ஓரியண்டலிஸ், பாரபகஸ் அண்டார்டிகாஸ், ச்சிலரஸ் பாதரட் மற்றும் டசலாரஸ் 
மார்தடன்சில். (Thenus orientalis, Parribacus antarcticus, Scyllarus batei and Scyllarcus martensil) ஆகும். 
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ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%):-       நிதி : 65%  தபளதீக:   100% 

 

ேிட்டம் 2.1.3: இலங்மகயின் நீரில் காணப்படும் மூன்று சபாதுவான சநறிடிக் டூனா 
வமககளில் மூலக்கூறு மற்றும் உயிரியல் ஆய்வுகள் 
 
சிலாபம், நீர்தகாழும்பு, தபருதவல, ததாடந்துவ, தவலிகம, காலி மற்றும் கல்பிட்டி 
ஆகியவற்றின் மீனவர் துடறமுகங்களில் இருந்து முழு மீனாக தசகரிக்கப்பட்ட மூன்று 
தநரிடிக் டூனா இனங்கள், கவாக்கவா (எத்தியினஸ் அவினிஸ்), பிரீதகட் டுனா (ஆக்ஸஸ் 
தாசர்ட்) மற்றும் புல்லட் டுனா Kawakawa (Euthynnus affinis), Frigate tuna (Auxis thazard) மற்றும் Bullet 
tuna (Auxis rochei) இனங்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. முழு மீன் பனிக்கட்டியுடன் ஆய்வகத்திற்கு 
தகாண்டுதசல்லப்பட்டது மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்படும் வடர ஒரு பனிக்கட்டி உடறவில் 
தசமித்து டவக்கப்பட்டது. 279 கவாவாவ மாதிரிகள், 204 பிரிதகட் சூடர மாதிரிகள் மற்றும் 45 
புல்லட் டுனா மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 
ஒவ்தவாரு மீன் மாதிரிகளும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூற்று பகுப்பாய்வுக்காகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 23 மீற்றர் உருவ அளவி அளவுகள் (எடட, தமாத்த நீளம், முள் நீளம், 
நிடலயான நீளம், துடுப்பு நீளம்) ஒவ்தவாரு மீனிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டது. மீன் மாதிரிகள் 
உடல் குழி உறுப்புகள் பிரிக்கப்பட்டு துண்டிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு உணவு வடககளின் 
எடடயும் தற்தபாது இருந்த உணவு வடககடள அடடயாளம் காண கண்டுபிடித்தார்கள். 
இனப்தபருக்க அங்கங்கள் பிரிக்கப்பட்டன, மற்றுமளினப்தபருக்க அங்க எடட மற்றும் 
முதிர்வு நிடல F1 ததாடக்கம் F5 வடர (F1- முதிராத, F2- முதிர்ச்சியாகும், F3 முதிர்ச்சியான, 
F4- முட்டடயிடல் மற்றும் F5- கழித்த) தபண்கள் மற்றும் M1 திடக்கம் M5 வடர (முதிர்வு 
நிடல படி ஆண்களுக்கு M1- முதிராத, M2- முதிர்ச்சியடடயும், M3- முதிர்ச்சியான, M4- 
முட்டடயிடும் மற்றும் M5- கழித்த) ஆண்கள் என பிரிக்கப்பட்டன. முன்கூட்டிதய 
முட்டடகளின் எண்ணிக்டகடய கணக்கிட முட்டடகளுடன் இனப்தபருக்க அங்கங்கள் 10 % 
தபாமலீன்களின் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 
தடசயிடழயங்களின் உயிரியல் அளவுருக்களின் பகுப்பாய்வு மாதிரிகள் மூலக்கூற்று 
பகுப்பாய்வுக்காக அல்கதஹால்களில் பாதுகாக்கப்படுகிறன. இந்த மாதிரிகளின் டி. என். ஏ 
வழக்கமான பனீாலிக் குதளாதராபார்ம் முடறடயப் பயன்படுத்தி பிரித்ததடுக்கப்பட்டன. 
பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டி என் ஏ தசறிவு மற்றும் தரம் தபான்றவற்டறத் தீர்மானிக்க அகாதராஸ் 
தஜல் மீது சரிபார்க்கப்பட்டது. 3 இனங்கள் மற்றும் 22 மாதிரிகள் டி. என். ஏ க்காக 
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உலகளாவிய மீன் அடடயாளங் காட்டி முதன் முதலில் இடழமணி தகாய்.  பி.சி.ஆர் COI 
PCR மூலம் நடத்தப் பட்டன. 
கவாகவாவின் நீள அதிர்தவண் தரவின் பகுப்பாய்வு, மீன் மாதிரிகளின் நீளம் 21.4 முதல் 61.5 
தச.மீ என இருந்தது. கவாகாவிற்கான R2 மதிப்பு 0.99 என்ற நீளம் மற்றும் எடடயிடடதய 
ஒரு வலுவான ததாடர்பு தபறப்பட்டது. காவகாவிற்காக ஜூன் மாதத்தில் தபண் மாதிரிகள் 
தசகரிக்கப்பட்ட தகானாதடா-தசாமாடிக் குறியடீ்தடண் அதிகரித்துள்ளது. பிரிதகட் டுனாவுக்கு 
30.1 முதல் 35.0 தச.மீ வடர நீளமான அளவானது, நீளம் எடட உறவு 0.98 இன் R2 மதிப்டபக் 
காட்டியது. புல்லட் டுனாவுக்கு மாதிரியான மீன் அளவு 26.1 முதல் 28.0 தச. மீ ஆகும். நீளம் 
எடட உறவு R2 மதிப்டப 0.96 ஆக காட்டியது.  
கவாகாவா, பிரீதகட் டுனா மற்றும் புல்லட் டுனா ஆகியடவ முக்கிய உணவு வடககளான 
மீன் (தஹர்ரிங்ஸ், தநஞ்சுகள் மற்றும் சர்டிதனல்லல்லபனீ.), இறால் மற்றும் தசபலதபாட்ஸ் 
ஆகியவற்டறக் தகாண்டும் இருந்தன. சில குறிப்பிடத்தக்கததில் மட்டுதம பிளாஸ்டிக் 
தபாருட்கள் மற்றும் இடலகடளக் தகாண்ட சில வயிறுகள் இருந்தன. கவாவாவிற்கான 
முட்டடயிடுதிறன் 1,73,000 முதல் 203,000 வடர முட்டடகள் இருந்தது. டி. என். ஏ 
பிரித்ததடுத்தல் தவற்றிகரமாக இடழமணி COI பிடரமர்கள் மூலம் அதிகரித்தது, இதன் 
விடளவாக PCR தயாரிப்புகள் ~ 650 bp நீளம். கவாகாவாவின் 9 மாதிரிகள், பிரீதகட் டுனா, 7 
மாதிரிகள், புல்லட் டுனாவின் 6 மாதிரிகள் வரிடசப்படுத்தப்பட்டு அவற்றின் அடடயாளம் 
உறுதி தசய்யப்பட்டன. இது இரண்டு வருட திட்டம் மற்றும் புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு தசய்ய 
மற்றும் 3 தவவ்தவறு வடககளில் இடங்களின் பங்குகடள தீர்மானிக்க 2017 இல் 
தசகரிக்கப்படும் தரவு பயன்படுத்தப்படும். 
 

                                            
 

ேிட்ட முன்தனற்றம்: 
முன்தனற்றம் (%):-       நிதி :%  தபளதீக:   100% 

 

ேிட்டம் 2.1.4. இலங்மகயின் கமரதயாரக் கடலில் நீல ேிமிங்கலங்கள் (பலாசநாப்சடரா 
மஸ்யுலகஸ் - Balaenoptera musculus) பரம்பல் மற்றும் நிமறவுகள் ஆகியமவ, மற்றும் 
கடல்சார் காரணிகளின் பருவகால மாற்றங்கள் சோடர்பான ஆய்வு. 
 
கடல் பாலூட்டிகளின் ஆர்வம் சமீபத்தில் தபாதுமக்கள், வன மற்றும் இயற்டக 
ஆர்வலர்களும், கல்வியாளர்களும், விஞ்ஞானிகளும், கடல்வழி தபாக்குவரத்துத் துடறயில் 
ஈடுபட்டுள்ள மக்களும் பல்தவறு சமூக குழுக்களிடடதய அதிகரித்துள்ளன. உலகின் முதல் 
கடல் பாலூட்டும் சரணாலயம், "இந்திய தபருங்கடல் கடல்சார் பாலூட்டி சரணாலயம்" 1979 
ஆம் ஆண்டில், வணிகத்திலிருந்து கடல் பாலூட்டிகடள பாதுகாப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. 
இந்த சரணாலயம் ஏராளமான இந்திய தபருங்கடலின் வடக்கு 550 மற்றும் தசங்கடல் மற்றும் 
அதரபிய கடல்கள் மற்றும் ஓமான் வடளகுடா உள்ளிட்ட அருகில் உள்ளன. இந்தியப் 
தபருங்கடலில் வாழும் கீற்தறசியன் சமூகம் பற்றி இன்னும் நன்றாக ஆய்வு 
தசய்யப்படவில்டல, ஆனால் உலகில் உள்ள மற்ற கடல்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது அவர்களின் 
தவறுபாடு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. இலங்டகயின் கடரதயாரக் கடல் உலகின் நீல 
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திமிங்கிலம் (பலாதநாபிரர் மஸ்யுலகஸ்) காணப்படுகின்ற சூடான இடம்களில் ஒன்றாகும். 
இலங்டகயின் ததற்கு முடனயில் நீல திமிங்கலங்கள் உயர்ந்த அளவிலான மற்றும் 
பரவலாக விநிதயாகிக்கப்பட்டன, அங்கு அவர்கள் உணவுக்காக தமாத்தம் பரவலான கப்பல் 
தபாக்குவரத்து பாடதயில் தங்கியுள்ளது. சமீபத்தில் சிறிலங்காவின் ததன் பகுதியிலுள்ள 
கடல் பாலூட்டிகள் கப்பல் நிறுத்தங்கள், ஒலி மாசுபாடு, மிரிஸ்ஸ பகுதியின் கடல் திமிங்கில 
சுற்றுலா காரணமாகவும் மற்றும் மீன்பிடி தபான்றவற்றால் பல்தவறு அச்சுறுத்தல்கடள 
எதிர்தகாண்டுள்ளன. நீலத் திமிங்கிலங்களுக்கான முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
திட்டத்டத நடடமுடறப்படுத்துவதற்கு இலங்டகயின் நீரில் திமிங்கலங்கள், விநிதயாகம், 
மிகுதி, மக்கள்ததாடக அளவு, பருவகாலத்தன்டம, மற்றும் தமதலயுள்ள காரணிகடளக் 
கட்டுப்படுத்தும் கடல்சார் அளவுருக்கள் ஆகியவற்றில் அடிப்படட அறிவு மிகவும் முக்கியம். 
1600 வர்க்க கி. மீ மற்றும் 230 கி. மீ நீளம் தகாண்ட ததன்தமற்கு கடரதயாரப் பகுதிகளுக்கு 
(2015 - 2016) படதகாட்டும் படதகாட்டிகளுடனான இரண்டு வித்தியாசமான பார்டவ 
கண்டறிதல்கள் மற்றும் சந்தர்ப்பவாத ஆய்வுகள் தபான்றன நிடறவு தசய்யப்பட்டன. கிழக்கு 
கடதலார பகுதிக்கு இதததபான்ற இடமாற்ற ஆய்வு 2014 ஆம் ஆண்டில் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
சுற்றுச்சூழல் மாறிடன புரிந்து தகாள்ள சில நீர் தர அளவுருக்கள் தகாண்ட இடமாற்ற டமய 
புள்ளிகளுடன் CTD இடமாற்றம் தசய்யப்பட்டது. ததன்கிழக்கு கடற்கடரயின் இரண்டு 
பருவங்களின் thermocline 70-80 மீ (23-24 0C) மற்றும் கிழக்கு கடரதயாரப் பகுயில் 120 
மீட்டருக்கும் குடறவாக உள்ளது. உயர்ந்த குதளாதராபில் தசறிவு, ததற்குப் பகுதியில் 
ததர்தமாக்டலன் தமதல உள்ளதற்கான முக்கிய காரணியாக 1-2 மி. கி. / லீ உயர்ந்த 
உற்பத்தித்திறன் ஆழத்டத தவளிப்படுத்தியது. தமற்பூச்சு நீர் தர அளவுருக்கள் (No-3 Po-4 , pH, 
உப்புத்தன்டம) மற்றும் விலங்கு பிளந்தன்கள் மற்றும் தாவர பிளாந்தன்கள் ஆகியவற்றின் 
தபருமளவிற்கு புள்ளியியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்படவில்டல. ததன் தமல் பருவகால மற்றும் 
இடடப்பட்ட கால இடடதவளியில் கண்டத்துக்கு அருகில், மிரிஸ்ஸ பகுதிக்கு முன்னால், 
தமல்லிய கப்பல் வழிப்பாடதயில், நீல திமிங்கிலங்கள் பார்த்தல் / ததன்படல் 50% (n = 10) 
மற்றும் அதிகபட்சம் 58% (n = 12) ஆகியடவ தசய்யப்பட்டன. ததன் கடற்கடரயின் சராசரி 
நீல திமிங்கிலம் அடர்த்தி 0.0221 கி.மீ.-2 அத்ததாடு கிழக்கு கடற்கடர 0.067 கிமீ-2 விட சிறியது 
ஆனால் மிக உயரமான இறப்பு ததற்கில் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது. ஏற்தகனதவ 92 தனித்த நீல 
திமிங்கலங்கள் ததற்குப் பகுதியில் புடகப்பட ஐ. டி. நுட்பங்கள் மூலம் அடடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளன. கடலின் பரந்த மற்றும் தற்காலிக மாற்றங்கடள ஆய்வு தசய்வதற்கான 
ததாடர்ச்சியான கடலியல் ஆய்வுகள் ததடவப்படுகிறது, ஆனால் உயர் கடரதயார மற்றும் 
கடினமான கடல் சூழ்நிடலகள் காரணமாக தவடல தசய்தல் மீது தமாசமான தாக்கங்கள் 
ஏற்படுகின்றன. 

                         

ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம்  (%):-        நிதி  :106  %   தபளதீக:   98% 
 

ேிட்டம் 1.1.2 வடக்கு கமரதயார கடலில் ஒக்தடாபேிற்கான தசாேமன மீன்பிடி 
இலங்டகயில் ஒக்தடாபஸிற்காக நிறுவப்பட்ட உள்ளூர் அல்லது ஏற்றுமதி சார்ந்த சந்டத 
எதுவுமில்டல. தற்தபாது, ஓக்தடாபஸ்களின் முக்கியத்துவம், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், 
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குருநகர் பிரததசத்திலும், மன்னார் மாவட்டத்திலும் உள்ள தபசலாயில் இடவ 
பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 இலங்டகயில் ஒக்தடாபஸ் ஒரு தகாரிய மறுபக்க ஏற்றுமதி சந்டதடய இலக்காகக் 
தகாண்டதன் காரணமாக இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தகாரியாவில் பயன்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ற ஒரு மீன்பிடி உத்திடய அறிமுகப்படுத்தி, திட்டத்டத ஆரம்பிக்க உதவியது. 
இலங்டகயின் வடக்கு கடரதயாரக் கடலில் ஏராளமான ஒக்தடாபஸ் இனங்கடளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கும், ஏற்றுமதிச் சந்டதக்கு ஒரு மதிப்பு தசர்க்கப்பட்ட உற்பத்தியாக 
அவற்றின் ஆற்றடல வளர்ப்பதற்கும் ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
மீன்பிடிப்பு கியர்ஸ் (தபாறிகடள) இரண்டு வடககள் தசாதடன மீன்பிடிக்காக 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ஒரு வடிவத்டத பின்பற்றுகிற இரண்டு தசயற்டக பிளாஸ்டிக் 
சிப்பிகள் இருவால்விகள் தபான்றது, மற்தறான்று தகஸ்தடாதபாட் வடிவத்டத ஒத்த ஒரு 
ஒற்டற சிப்பி ஓடு ஆகும். மூன்று மாவட்டங்கடள உள்ளடக்கிய பூக்குளம், சட்டி, கிரஞ்சி, 
கங்கவாடி, குருநகர் மற்றும் தபசடல தபான்ற பல இடங்கடள இந்த திட்டம் இலக்கு 
தகாண்டுள்ளது; புத்தளம், யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மன்னார் ஆகிய இரு மாவட்டங்கடள 
உள்ளடக்கியுள்ளன. நீண்ட ததாடுப்பு வடல மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட தபாறிகடளப் 
பயன்படுத்தி ஒக்தடாபஸ் மீன்பிடிப்பதற்கு ஒரு ஒத்திடக முடர தசய்யப்பட்டது, இயற்டக 
வாழிட ஒக்தடாபஸ்கள் பிடிபட்டன. பூக்குளம், தபசாடல மற்றும் குருநகரில் கடதலாரக் 
கடற்பகுதிகடள இலக்கு டவக்கும் விரிவான ஆய்வுக்கு திட்டம் ததாடர்கிறது.  
 
ேிட்ட சிறப்பம்சங்கள் 
• பூக்குளம் மற்றும் சட்டி மீனவர்களிடடதய தபாறி விநிதயாகம். 
• பூக்குளம் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட ஒத்திடக மீன்பிடி. 
• ஒத்திடக மீன்பிடி தவற்றியுடன் ஒக்தடாபஸ்கள் டகப்பற்றல். 
• இன அடடயாளம். 
• சாத்தியமான ஏற்றுமதி சந்டத அடடயாளம். 
 
கண்டுபிடிப்புகள் 
• கியர் ததாழில்நுட்பம் (தபாறி) பயன்படுத்தியது தவற்றியளிப்பு. 
• வள இருக்டக, சாத்தியமான இடங்கள் அடடயாளம் காணப்படல் 
• Amphioctopus aegina மற்றும்Cistopus taiwanicu தபான்றன பி. சி. ஆர்  
• பகுப்பாய்வு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டன. 
• இலங்டகயில் ஏற்றுமதி சார்ந்த ஒக்தடாபஸ் மீன்வளத்திற்கு சாத்தியம். 
 
தமற் படிப்பு 
• பருவகாலத்தில் ஆய்வுகள். 
• உயிர்த்திணிவு மதிப்படீு. 
• வளப் பரப்பு வடரபடம். 
• ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு. 
• உயிரியல் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு. இனப்தபருக்கம், உணவு மற்றும் உணவூட்டல் 

மற்றும்  

முட்டடயிடல் 

 
 
 
 

 
  

உரு - ஒத்ேிமக மீன்பிடி பூக்குளம் பகுேி  
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ேிட்டட் முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%):-       நிதி: 145 %    தபளதீக:   90% 
 

ேிட்டம் 2.1.5:  ிக்கடுவ கடல்சார் சரணாலயத்ேில் பவள பாமறகள் மற்றும் இனங்கள் 
தவறுபாடு பற்றிய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு 

ஹிக்கடுவ ததசிய பூங்கா இலங்டகயின் இரண்டு கடல் ததசிய பூங்காக்களில் ஒன்றாகவும், 
ஹிக்கடுவ இலங்டகயின் முதல் கடல்சார் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி (MPA) ஆகும். ஹிக்கடுவ 
ததசிய பூங்கா, ஹிக்கடுவ மீன் வளர்ப்பு துடறமுகத்தின் ததற்தக பிரதவசமும் மற்றும் 
தகாரல் கார்டன் தஹாட்டலின் அருதக உள்ள பாடற தீவுகளுக்கு இடடதய சுமார் 1.35 கி.மீ. 
தகாண்டது. ததசிய பூங்கா ஒப்படீ்டளவில் சிறிய பவளப்பாடற அடமப்டபக் 
தகாண்டிருக்கிறது, இருப்பினும் அது அதிக பல்லுயிரியடலயும் தகாண்டுள்ளது. 
இலங்டகயின் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களுள் ஒன்றான இது அதன் 
இருப்பிடத்தின் காரணமாக 1960 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஹிக்கடுவ ததசிய பூங்கா 
பாதுகாப்பளிக்கப்பட்டிருந்தது. இது 1979 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சரணாலயமாக 
அறிவிக்கப்பட்டது, பின்னர் 2002 இல் ஒரு ததசிய பூங்காவும் அறிவிக்கப்பட்டது. இயற்டக 
மற்றும் மானிட விடளவுகளால் முழு பவள பாடறகளும் தற்தபாடதக்கு மிக தமாசமாக 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஹிக்கடுவயில் நீண்ட காலமாக வசிப்பவர்கள் ததரிவித்துள்ளனர். 
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் விதிமுடறகள் இல்லாமல் இயங்கும் கண்ணாடி கீதழ தகாண்ட 
படகுகள் தபரிய அளவில் இப்தபாது சரணாலயத்தின் பவள பாடறகளின் அழிவுக்கு முக்கிய 
காரணம். பவளப் பாடறகள், பவளங்கள் நங்கூரம் இடல், சுற்றுலா பயணிகள், 
தவளிநாட்டவர்கள் மற்றும் உள்ளூர்வாசிகள், நிற்கிறார்கள் மற்றும் பவளப் பாடறகள் மீது 
நடக்கிறார்கள். மீன்பிடி மற்றும் பிற படகுகளால் எண்தணய் கலத்த்ல், ஒரு தபரிய 
பிரச்சிடனயாகும். கூடுதலாக, சுற்றியுள்ள உணவகங்கள் மற்றும் கழிவுப்தபாருட்களிலிருந்து 
மாசுபட்ட நீர் தநரடியாக சரணாலயத்தில் தள்ளப்படுகிறது. பவளப் பாடறகள் படிதல் 
தசயற்பாட்டின் காரணமாகவும், இயற்டக மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககள் காரணமாக, 
அழிதலுக்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளன. தமலும், புல்தவளிகளால் படகு இயக்கங்கள் 
காரணமாக பவளப் பாடறகளில் ஏராளமாக படிவுகள் பாய்ச்சப்படுகிறது. 

மீதமுள்ள பவள திட்டுகள் முக்கியமாக விளிப்பில் உள்ள பவளப் பாடறகளாகும் மற்றும் 
ததற்கில் தகாரல் ததாட்டத் தஹாட்டலுக்கும் வடக்கிற்கான மீன்வள துடறக்கும் இடடதய 
அடமந்துள்ளது. (60 8 '42 N மற்றும் 800 5' 33 E முதல் 60 7 '39 N மற்றும் 800 6' 0 E; 678030 N 
மற்றும் 398574 E 676185 N மற்றும் 400415 E). 2016 ஏப்ரல் மற்றும் டிசம்பர் 2016 இல் கடல்சார் 
உயிரியல் துடறயின் (MBRD), NARA ஆல் ஒரு கணக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. ஆய்வின் தபாது 
தசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள், பவளப்பாடறகளின் நிடல, பல்வடகடம , இறந்த பவளப்பாடற, 
தமன்டமயான பவளப்பாடற, பவளப்பாடறவளப் பாடற அடி மூலக்கூறு, பாசிகள் மற்றும் 
கடல் புல் வாழ்டக, மற்றும் பவளப்பாற மீன் உள்ளிட்ட விலங்குகளின் பன்முகத்தன்டமயும் 

உரு. Cistopus taiwanicus 

 

 

உரு. Amphioctopus aegina 
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தபான்றனவாகும். இரண்டு மன்டா டவுஸ்கள், ததாராயமாக மூன்று வடீிதயா இடமாற்றுக்கள் 
(நீளம் 50 மீ), மூன்று வரி மாற்றங்கள் (நீளம் 50 மீட்டர்) மற்றும் எட்டு குவாட்தரட்டுகள் (1 மீ 
x 0.5 மீ) ஆகியடவ சிறப்பாக ஐந்து புடகப்பட தபல்ட் டிரான்ட்ஸ்கடள (50 மீ x 0.5 மீ) 
கண்ணாடி கீதழ தகாண்ட படகுகளில் பகுதியில் உள்ள கண்ணாடி கீதழ படகுகள் பயன்படுத்தி 
டகப்பற்றப்பட்ட) ஆய்வு தபாது ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. சரணாலயத்தில் தபரும்பாலான 
பவளப்பாடறகள் அழிக்கப்பட்டன என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பவளங்களின் 
பன்முகத்தன்டம, ஏராளமான மற்றும் உயிர் பவளம், தவளியிடப்பட்ட இலக்கியத்துடன் 
ஒப்பிடுடகயில் ஒப்படீ்டளவில் குடறக்கப்பட்டது. தமலும், பவளப்பாடறகளின் 17 மரபுகளில் 
10 குடும்பங்கள், 25 மீன் வடககளில் 19 குடும்பங்கள், 02 கடல் அட்டட இனங்கள், ஒரு 
நட்சத்திர மீன் மற்றும் கடற்பாசி வடககள் ஆகியடவ கணக்தகடுக்கப்பட்ட தபாது பதிவு 
தசய்யப்பட்டன. இந்த ஆய்வு 2017 ஆம் ஆண்டு ததாடர்கிறது. 

ேிட்ட முன்தனற்றம் 

முன்தனற்றம் (%): -  நிதி: 104%   தபளதீக: 85% 

1.2.2 தமற்கு கடற்கமரயிலுள்ள கீதழ இழுக்கும் வமல மீன்பிடி முமறக்கான மாற்றடீு 

மீனவர்களினால் தபரும்பாலும் அழிவுகரமான மீன்பிடிப்பு முடறகள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அடவ கீதழ இறங்கி வாழும் உயிரினங்கள், இறால்கள், நண்டுகள் 
மற்றும் சில மீன் வடககடள பிடிக்கின்றனர். எனதவ, பழங்குடி இனங்கடளப் பிடிக்க புதிய 
மாற்று மீன்பிடி கியர் அறிமுகப்படுத்துவது, வாழ்வாதாரங்கடள பாதுகாப்பதற்கும் நாட்டில் 
மீன்பிடி ததாழில் வளர்வதற்கும் அவசியம். ஆடகயால், தபாறிடயப் பயன் படுத்திக்தகாண்டு, 
கீதழ இழுக்கும் வடலயிடனப் பயன் படுத்தாமல், மாற்று முடறடய பயன் படுத்த 
தவண்டும். (உரு 1). 

   
                      உரு 1: நீர்சகாழும்பு பகுேியில் பயன்படுத்ேிய சபாறி 
 
நீர்தகாழும்பு கடதலார மாவட்டத்தில் பாலக்கத்தூர் கடலில் ஆண்டு முழுவதும் இந்த 
பரிதசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன. ஒவ்தவாரு மீன்பிடி விசாரடணயில் பதிடனந்து தபாறிகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. பல்தவறு தபாறி வடககள் மற்றும் தவவ்தவறு மீன்பிடி இடங்களுக்கும் 
எதிராக இனங்கள் அறுவடட தசய்யப்பட்டன. பதிவு தசய்யப்பட்ட தரவு MS Excel தரவுத் 
தாளில் உள்ளிடப்பட்டது. 
முடிவுகளின்படி, 83% தமாத்த மீன்பிடியில் Portunussanguinolentus (three spot swimming crab) (மூன்று 
புள்ளி நீச்சல் நண்டு) மற்றும் 14% சிறிய இறால் தகாண்டிருந்த அதததவடள  3% மற்ற மீன் 
இனங்கடள தகாண்டிருந்தன. எனதவ, பின்வரும் காரணங்களால், மூன்று புள்ளி நீச்சல் 
நண்டுகடள டகயில் எடுத்துக் தகாள்வதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தபாறி மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும் என்று பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 
1. கீதழ இழுக்கும் வடலடய விட சுற்றுச்சூழல் நட்பு தகாண்டது 
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2. மீன்பிடிப்பு முடறகடள விட ததர்ந்ததடுக்கும் திறன் அதிகமாக உள்ளது – மீன்பிடி மூலம் 
3% தம ஆகும். 
3. தபாருளாதார ரீதியாக எளிதான மற்றும் எளிடமயான ததாழில்நுட்பம் 
4. தசயல்பட எளிதாக இருக்கும் 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): -  நிதி: 68%   தபளதீக: 100% 
 
ேிட்டம் 2.1.7: சவலிகம விரிகுடாவில் பருவமமழ, பன்முகத்ேன்மமயும், சிறிய வமக மீன் 
இனங்களும், இனங்களுக்கிமடயிலான சோடர்பும் 
 

தவலிகம வடளகுடா மற்றும் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு தபாலந்து தமாதர நதி 
தீவின் ததற்கு பகுதியில் மிகவும் உற்பத்தி தகாண்ட கடதலார சூழல் ஆகும். இந்த குடாப் 
பகுதி 1939 இல் விடளயாட்டு பாதுகாப்பு கட்டடளயின் கீழ் தசய்யப்பட்ட நான்கு 
கட்டுப்பாடுகள் மூலம் நான்கு முக்கிய துடறமுகப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. மிர்ஸ்ஸ 
மீன்பிடி துடறமுகத்தில் இருந்து தவளிதய தபரிய அளவிலான மீன்பிடி நடவடிக்டககடள 
தற்தபாது விரிவுபடுத்தியுள்ளது. பூ வடல அறிமுகப்படுத்திய பின்னர், தபலானாவில் உள்ள 
தபரும்பாலான மீனவர்கள், தமாட்டார் தகாண்ட இயக்கிகளிடன பயன்படுத்தினர். இந்த 
மீன்பிடி காரணமாக கடலுக்கு அடியில் இருக்கும் மற்டறய தடரயிறங்களுக்கான மீனவர்கள் 
கடுடமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிறிய அளவிலான டகவிடனஞர் மீனவர்களின் 
உரிடமடய பாதுகாப்பதற்காக தவலிகம குடாவில் கடல் விதிமுடறகள் 
நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டது. 
சுமார் 150 மீன்பிடி குடும்பங்கள் தநரடியாகதவா அல்லது மடறமுகமாகதவா வடளகுடா 
கடற்பரப்பில் தங்கியுள்ளன, தமலும் பலவற்றில் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் நடத்திய 
சட்டவிதராத மீன்பிடி நடவடிக்டககளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வடளகுடா பகுதியில், 
சர்டிதனல்லா இன, அங்தகாவி, தஷட்ஸ், ட்தரஸா, தபானி மீன் இனங்கள் மற்றும் பட்டி மீன் 
தபான்றடவ வடகிழக்கு பருவ மடழ காலத்தில் ஏராளமாக உள்ளன. ஆட்குடறப்பு மற்றும் 
வளர்ச்சியடடதல் ஆகிய இரண்டும் தபாதுமக்களுக்கு தபாதுவானடவ. சிறிய மீனவர்கள் 
மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் தபருமளவில் இந்த தமலதிக நடடமுடறகள் காரணமாக 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சிறந்த முகாடமத்துவ நடடமுடறகடள உருவாக்குவதற்கான 
தவலிகம விரிகுடா மீன்வடளயில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட முதல் ஆய்வு இதுவாகும். மீன்பிடி 
மற்றும் முயற்சித் தரவு, மீன் சந்டத விடல மதிப்புகள், நடடமுடற தசலவுகள் முதலியன 
ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடர தசகரிக்க 2016 இல் ஒவ்தவாரு வாரத்துக்கு ஒரு முடற 
தசய்யப்பட்டன, அறுவடட மீன்களில் 50 சத விகிதம் (46 எம். ரி.) மீன் பிடிப்பதில் பங்களிப்பு 
தசய்துள்ளததாடு இரண்டாவது தபரிய உற்பத்தி பதிவாக திரிஸ்ஸ இனங்கள் பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, sardinella sp மற்றும் தபானி மீன் தமாத்த மீன்பிடியில் 6 % 
பங்களிப்பு தசய்கின்றது. தசப்டம்பர் முதல் ஏப்ரல் வடர மடழக்காலம் இல்லாத பருவத்தில் 
மீன்பிடிக்கும் பருவம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 
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உரு : தமாத்த மீன்பிடி, இன மாறுபாடுகள். உயர்விடளச்சல் அங்தகாவி மீன்கள் பதிவாகின 

 
உரு 2 : ேமரயிறங்களின் பருவகால மாற்றம் 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம்  
 முன்தனற்றம் (%):-       நிதி: 121 %    பெளதீக:   94% 

 
 ேிட்டம் - 2.1.6: சபர்ரிட் ஸ்மபனி சலாப்ஸ்டர் – கரு முட்மடகமளக் சகாண்ட முள் சிங்க 

இறால்ககளின் உள்ளக காப்பு 
 முள் சிங்க இறால்ககளின் இலங்டகயில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த ஏற்றுமதி சார்ந்த 

கடதலார மீனவ வளங்கள் ஆகும். கரு முட்டட தகாண்ட மற்றும் சிறிய அளவிலான சிங்க 
இறால்கள் ஆகியவற்டறப் பிடிப்பதன் மூலம், அதிகரித்து வரும்  கரு முட்டடகடளக் 
தகாண்ட சிங்க இறால்களின் மக்கள் ததாடக பாதிக்கப்படுகின்றன. டி. எப். ஏ. ஆர் - DFAR 
இனல் நடடமுடறப்படுத்தப்படும் ஒழுங்குவிதிகள் மீனவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
தமலாண்டமக்கு பயனுள்ளதாக இல்டல. மீன்வளர்ப்பு முகாடமக் குழுக்கள் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டுள்ள பல்தவறு பங்குதாரர்களின் குழுக்கள், தவளிப்புற 
முட்டடகடள தவளியிடும் வடர தபண் கரு முட்டட தகாண்ட சிங்க இறால்கள் 
பாதுகாக்கும் ஒரு பயனுள்ள நுட்பத்டத அறிமுகப்படுத்த தகாரியுள்ளன. அதன்படி, தடான்டர. 
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டகசதவல கலங்கடர விளக்கத்துக்கு அருகிலுள்ள தங்குமிடத்திலுள்ள டகசாதவல – 
தடான்டரவில் ஒரு சிங்க இறால் வார்ப்புத் தளம் நிறுவப்பட்டது. 2 மீ உயர அடண, 
வளாகத்தில் இருந்து தவளிதய தகாண்டு வந்த ரப்பிள் மற்றும் தளங்களில் இருந்து 
தசகரிக்கப்பட்ட துருப்புக்கடளக் தகாண்டு கடினன அடலகடளக் தகாண்ட காலத்தில் 
அடலகளில் இருந்து அதிகபட்ச பாதுகாப்பு வழங்க குளம் தபான்று அடமக்கப்பட்டன. 
தமலும், தாங்கிகடள நிறுவுவதில் ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட தபரிய துருப்புக்கள் 
இயந்திரத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டன. ஐந்து தகாங்கிரீட் உருடளத் ததாட்டிகள் (விட்டம் 3 அடி 
மற்றும் உயரம் 4 அடி) தவளிப்புற சுவர்களில் சிறிய துடளகள் தகாண்ட தளங்கள் ஆழமான 
இறுதியில் அடமக்கப் பட்டன. இந்த ததாட்டிகளுக்கு கூடுதலாக தசவ்வக வடிவமான 
தகாங்கிரீட் ததாகுதிகள் உள்தள தபரிய துடளக்க இடப்பட்டு ஏராளமான டாங்கிகள் கீதழ 
மடறத்து டவக்கப்பட்டுள்ளன இது அடவகள் ஒழித்து இருப்பதற்காகவாகும். ஆரம்பத்தில் 
16 வித்தியாசமான நீளமான தகாண்ட முட்டடப் தபண்கள் நவம்பர் மாதம் நவம்பர் மாதம் 
டவப்பிலிடபட்டன. கரடுமுரடான பருவநிடல மற்றும் சிங்க இறால்களுக்கான மூடிய 
பருவம் காரணமாக டவப்பிலிடல் தாமதமானது. இப்பகுதியில் கடினமான பருவ 
மடழவழீ்ச்சி காரணமாக மீன்பிடியில் ஈடுபடவில்டல. முதலாம் சுழற்சியில், ஒரு முட்டட 
சிங்க இறால் தவிர அடனத்து முட்டடயிடும் சிங்க இறால்களும் முட்டடகளின் முதிர்ச்சி 
நிடலகடள கடந்து 6 வாரங்களுக்குள் முட்டடயிட்டன. ஒரு தபண் முதிர்ச்சியடடயாத 
நிடலக்குச் தசல்வதற்கு முன்னர் ஒரு முட்டடகடள தவளியிட்டது. இரண்டு மாத 
காலப்பகுதியில்ட சுழற்சிமுறியில் சாடின் இன மீனகள் உடல் எடடயில் 10 
சதவிகிதமளுணவாக வழங்கப்பட்டன. வளர்ப்பு சுழற்சியின் மரண சதவதீம் 6 சதவதீம் ஆக 
இருந்தது. தபண்களின் 93.75 சதவிகிதம் தவற்றிகரமாக முட்டடகடள தவளியிட்டது. 2 வது 
சுழற்சியில் கரு முட்டடயிடும் சிங்க இரால்கள்  13 பங்குகளில் ஒன்று இறந்தது. 

 தமலும் நீள அதிர்தவண், மீனவர் தமலாண்டமக்குத் ததடவப்படும் மற்ற மீன்பிடி தரவுகளும் 
தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜனவரி - டிசம்பர் 2016 ஆம் ஆண்டின் ததன் கடற்கடர பகுதியில் 
இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட நீள அதிர்தவண் தரவு மற்றும் பிற உயிரியல் தகவல்கள் 
தசகரிக்கபட்டன. தவான் தபர்ட்டானாஃபி வளர்ச்சி அளவுகடள (estimate Von Bertalanffy growth 
parameters )மதிப்பிட தமாத்த நீள அதிர்தவண் தரவு பயன்படுத்தப்பட்டது. குழுவின் நீள 
அதிர்தவண் தரவு FISAT தரவு பகுப்பாய்வு தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்பட்டது 
மற்றும் தவான் தபர்லாண்டன்ஃபி வளர்ச்சி தசயல்பாட்டடப் estimate Von Bertalanffy growth 
parameters பயன்படுத்தி வளர்ச்சி அளவுருக்கள் மதிப்பிடப்பட்டன (Bertalanffy, 1960).   

 மிகப்தபரிய பங்களிப்பானது பனூலிரஸ் தஹாவர்ஸில் - Panulirus homarus இல் இருந்து வந்தது, 
இது ததன் கடற்கடரயில் உள்ள கடலில் மீன் பிடிப்பதில் 86% தமாத்தப் பிடியிலிருந்ததுடன். 
பாலின விகிதம் முடறதய 1: 1.4 ஆண்களும் தபண்களும் முடறதய இருந்ததுடன் சராசரி 
கரதபஷ் நீளமானது ஆண்களுக்கு 67 மி. மீ மற்றும் தபண்மணிகளுக்கு 69 மி. மீ என 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருடாந்த நீள அதிர்தவண் பகிர்ந்தளிப்புகள் P. homarus களுக்கு மார்ச் 
மாதத்திலிருந்து ஜூடல வடரயான சிறிய அளவிலான சிறிய நண்டுகள் அறிவிக்கப்பட்டன, 
இந்த காலப்பகுதி முக்கிய ஆட்தசர்ப்பு பருவமாக கருதப்படுகிறது.  

                        

ேிட்ட முன்தனற்றம்  
 முன்தனற்றம் (%):-       நிதி: 130 %    தபளதீக:   95% 
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MBRD மூலம் சவளிநாட்டு நிேி ேிட்டங்கள் / ஆதலாசமன தசமவகள் 
 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்ேில் உள்ள நீல நீச்சல் நண்டு (தபார்ட்னஸ் சபலிகஸ்) மீன் பிடி 
மற்றும் குடித்சோமக உயிரியல் 
நீல நீச்சல் நண்டு (BSC) Portunus pelagicus பரந்த புவியியல் பரப்பளடவ தகாண்டுள்ளது மற்றும் 
துடண தவப்பமண்டல கடல்கள் முழுவதும் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக இனங்களில் 
ஒன்றாகும். இலங்டகயில் உள்ள BSC வளத்தின் புவியியல் பரப்பு வடகிழக்கு 
கடரதயாரத்தில் திருதகாணமடலயில் வட கிழக்கு கடற்கடரயிலுள்ள சிலாபத்திலிருந்து 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் மன்னார், கிளிதநாச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தின் மூன்று 
நிர்வாக மாவட்டங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பாக்கு கடலின் ஆழமற்ற கடதலாரக் 
கடலில் இந்த வளங்கள் அதிகம் உள்ளன. MBRD கடல் உணவு ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத்தின் 
சார்பில் BSC நிர்வாகத்திற்கான ஆராய்ச்சி ததடவகடள பூர்த்தி தசய்ய ஒரு ஆய்வு 
தமற்தகாள்ள ஒப்புக்தகாண்டது. இந்த ஆய்விற்கு, 3.04 மில்லியன் ரூபா ரூபாய் MBRD க்கு 
வழங்கப்பட்டது. ஆய்வின் தநாக்கம் இனப்தபருக்க உயிரியல், உணவு மற்றும் உணவூட்டல், 
மக்கள் உயிரியல் மற்றும் பி. எஸ் சீ. யின் மீன்பிடி ஆகியவற்றுடன் ஒரு விரிவான 
ஆராய்ச்சிடய தமற்தகாள்வதாகும். 2014 ஆம் ஆண்டு தநாவம்பர் முதல் தபப்ரவரி மாதம் 
2016 ஆம் ஆண்டு வடர யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இலங்டகயின் 5 பிரதான பி. சீ. சி 
தடரயிறங்கிய இடங்களில் MBRD மூலம் நீல நீச்சல் நண்டு (பி. என். சி.) (தபார்ட்னஸ் 
தபலிகஸ்) தடரயிறக்கம் கண்காணிக்கப்பட்டது. BSC தரவு தசகரிப்புக்காக நியமிக்கப்பட்ட 
எட்டு நுண்ணறிஞர்கள் முதல் பயிற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் தசப்டம்பர் 2014 இல் இது 
நடடதபற்றது.  
பிடிப்பு மற்றும் முயற்சியுடனான உயிரியல் தரவு இக காலப்பகுதியில் தசகரிக்கப்பட்டன.  
உயிரியல் அளவுருக்கள் அதாவது பால், கரதபஷ் அகலம் (CW), உடல் எடடடய, முதிர்ச்சி 
(முதிர்ந்த அல்லது முதிர்ச்சியற்ற) மற்றும் முட்டட சாற்றில் எடட தகாண்ட முட்டட நிறம் 
தபான்றன உள்ளடக்கப்பட்டன. தபாதுவாக, ஏழுநூறு தனிநபர்கள் மாதத்திற்கு ஒரு தளத்தில் 
அளவிடப்பட்டன. எழுமாற்று முடறயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு 
தகாண்டு வரப்பட்டு, முதிர்ச்சி நிடலகளில் (தபண் நிடலகள் ஆறும் ஆண் நிடலகள் 
இரண்டும்), முதல் முதிர்ச்சியின் தபாதான நீளம், Gonadosomatic Index (GSI) மற்றும் 
முட்டடத்திறன் ஆகியவற்றில் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. BSC இன் உணவு மற்றும் உணவு 
பழக்கம் ஆகியடவ ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. அதன்படி, தபரியவர்கள் மற்றும் இளம் 
வயதினர்களின் வயிற்றுப்பகுதிகளில் வயிற்று முழுடமயின்டம மற்றும் உணவு அடமப்பு 
ஆகியவற்டறப் பற்றி BSC ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. வயிற்று பூர்த்தி ஐந்து நிடலகளாக 
வடகப்படுத்தப்பட்டது: வயிற்று காலியாக (0% முழுடம), 25% முழுடம, 50% முழுடம, 75% 
முழுடம மற்றும் 100% முழுடம எனவாகும். உடல் எடடயில் பன்னிரண்டு உருவடமப்பியல் 
-morphometric அளவுரு அளவடீுகள் BSC இன் ஒவ்தவாரு நபருக்கும் தபறப்பட்டன. நீளம் - நீளம் 
(L - L) மற்றும் நீளம் - எடட (L - W) உறவுகடளப் தபற குடறந்தபட்ச சதுர முடற - least 
squared method பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வு மூலம் பி. எஸ். சி. க்கு 65 எல் - எல் தநரான 
உறவுகளிளும், 34 உறவுகள் ததாடர்புள்ளன (r2> 0.5) உம் ஆகும். ஆண்களுக்கும் 
தபண்களுக்கும் உடல் எடடயில் (W) மற்றும் காரதபஸ் அகலம் (முதுதகலும்புடன்) (எல்) 
இடடதய மதிப்பிடப்பட்ட L - W உறவுகள் முடறதய W = 0.0001L3.01 (r2 = 0.84) மற்றும் W = 
0.0001L2.90 (r2 = 0.86) ஆகும். தபண் பி. எஸ். சி யின் சராசரி கராதபஷ் அகலம் 133.5 மி மீ 
(எஸ்டி = 17.3), பிடிக்கப்பட்ட ஒரு தபண் பி. எஸ். சி யின் சராசரி கரதபஷ் அகலம் (CW) எ.கா. 
135.1 மிமீ (எஸ்டி = 14.4) என்ற சராசரியான CW ஆஇருந்தது. ஜி. எஸ். ஐ மாத மாறி மூலமாக 
தபப்ரவரி மற்றும் தம மாதங்களில் இலங்டகயின் வடக்கு பகுதி நீரில் (யாழ்ப்பாண 
தீபகற்பம்) இரண்டு ததளிவான உச்சநிடல உச்சிகளுடன் முட்டடயிடும் பருவங்கள் 
காணப்பட்டன. ஆண் மற்றும் தபண் முதிர்ச்சிடயப் தபாறுத்தவடரயில் P. தபலிகிக்கஸ் ஆண் 
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தபண்டண விட சிறிய அளவுகளில் முதிர்ச்சி அடடகிறது என்படதக் குறிக்கிறது. ஆண் 
மற்றும் தபண் P. Pelagic ஆகியவற்றின் முதிர்ச்சி விகிதம் முடறதய 105 மி. மீ மற்றும் 112.8 
மி. மீ ஆகும். ஆய்வின் தபாது மீனவர்களின் பிடியில் ஆண் மற்றும் தபண் பி. தபலிகஸ் 
இடடதய சராசரி பாலின விகிதம் 1.9: 1.0 ஆகும். பாலின விகிதமானது காலத்துடன் 
தவறுபடுகின்றது. இந்த ஆய்வில் மதிப்பிடப்பட்ட தமாத்த கருத்தரிப்பு 123,482 முதல் 2,630,730 
முட்டடகளாகும் வடர மாறுபட்டது, சராசரியாக 884,982 முட்டடகள் ஆகும். உணடவயும் 
உணவூட்டல் ஆய்டவயும் பி. எஸ். சி யின் உணவில் பல்தவறு விதமான உணவு 
முடறகடள ஏற்றுக்தகாள்வதற்கான திறடன பிரதிபலிக்கின்றது. BSC க்காக மதிப்பிடப்பட்ட 
முட்டடயிடல் சாத்திய விகிதம் (SPR) 38% மட்டுதம ஆகும். இது வடக்கு நீரில் பி. சி. எஸ். 
மீன்களின் நீண்டகால பயன்பாட்டிற்கான சில பயனுள்ள தமலாண்டம நடவடிக்டககடள 
தசயல்படுத்துவதற்கான முக்கியத்துவத்டத இது குறிக்கிறது.  

 

 
GEF கடல்-புல் – கடல் பன்றி ேிட்டம்: வணிக ரீேியாக முக்கியமான மீன் வமககமள 
உள்ளடக்கிய கடல்-புல் சம்பந்ேப்பட்ட விலங்கினங்கமள கண்காணித்ேல் மற்றும் 
மேிப்பீடு சசய்ேல், கடல்-புல் படுக்மகக்கு மீன் பிடித்ேல் 
 
GEF கடல்-புல் - துங்தகாங் (கடல் பன்றி) திட்டத்தில் ததாடர்புடடய நடவடிக்டக (1) கடல் 
புட்களுடன் ததாடர்புடடய அடடயாளங்கடள தமற்தகாள்ளல் (2) கடல்சார் புல்தவளிகளுடன் 
ததாடர்புடடய வர்த்தக மீன் இனங்கடளச் சுரண்டுவதற்கான தற்தபாடதய நிடலடம, (3) 
கடல்-புல் படுக்டக மீது உள்ள தாக்கத்டத மீனவர்களிடடதய தவவ்தவறு கியர் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் மதிப்பிடுகின்றன. கடல் புல்தவளியில் வாழ்ந்த உணவு மீன்கடள 
ஆய்வு தசய்ய, மன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில் கடல் மீன் இறங்கும் 
தளங்கடள அடிப்படடயாகக் தகாண்டு ஒரு கணக்தகடுப்பு தசய்யப்படுகிறது. இறங்கும் 
தளங்களில், கடல்-புல் மற்றும் கடல்-புல் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகடள மீன்பிடிக்கச்தசய்யும் 
படகுகடளக தகாண்டு கண்காணிக்கப்பட்டன. இதன் விடளவாக, கடல்-புல் இனங்கள் 
மட்டத்தில் சரியாக அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. பின்னர், அந்தந்த மீன்பிடி 
நடவடிக்டகடள (கப்பல் குதிடர வலு, தமாத்த மீன்பிடி தநரம், உண்டமயான மீன்பிடி தநரம் 
முதலியன) ததாடர்பான தகவல் மற்றும் கியர் குறிப்பிட்ட தகவல் (வடல மட்டங்களின் 
எண்ணிக்டக மற்றும் கண்ணி அளவுகள் தபான்றடவ) பதிவு தசய்யப்பட்டன. தமலும், மீன் 
வடக மற்றும் கப்பல் மூலம் பிடித்த பிற உயிரினங்கள் / சாதி / குடும்ப நிடல) பதிவு 
தசய்யப்பட்டன. மீன் பிடியின் இனக் கலடவ பதிவு தசய்யப்பட்டு, முதிர்ச்சி நிடலகள் 
(முதிர்ந்த அல்லது முதிர்ச்சியடடயாத) இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. இறுதியில், கப்பல் 
மூலம் கடல்-புட்கள் எண்ணிக்டக ரீதியாக தர மதிப்படீு (குடறந்த, சராசரி, உயர் தபான்றடவ) 
தசய்யப்பட்டன மற்றும் முடிவுகளின் தாக்க மதிப்படீுகளும் தசய்யப்பட்டதுடன் 
யாழ்ப்பாணத்திலும் மன்னாரிலும் பிடிக்கப்பட்ட கடல் புற்களிடன கண்காணிப்பதன் மூலம் 
ஒவ்தவாரு கியர் வடகயின் தசயற்பாடு ததாடர்பாக கடல்-புல் படுக்டக மீதான தாக்கத்தின் 
மதிப்படீ்டிற்கான அளவு கணக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்டது. மாதாந்த கண்காணிப்புக்கு 
முன்னதாக, மன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில் ஒரு ஆரம்ப ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது. ஜூடல, 2016 ல் இருந்து ஒரு ஆண்டு கணக்தகடுப்பு நடடதபறுகிறது. 

 

"இலங்மக - தநார்தவ இருேரப்பு ேிட்டம்" இலங்மகயின் மீன் வளங்கமள 
நிர்வகிப்பேற்கான சோழில்நுட்ப உேவிகள்  
இந்த திட்டம் இரண்டு ஆண்டுகளாக ததாடங்கப்பட்டிருப்பினும் தவகத்டதயும், தசயலாக்க 
தவகத்டதயும் தபாறுத்து நீட்டிப்பு சாத்தியம் மற்றும் நிதியுதவிக்கான புதிய அங்கீகரிக்கப்பட 
தவண்டிய ததடவகடளக் தகாண்டிருக்கின்றன. தவடல இரண்டு தனித்தனி பணி 
ததாகுப்பின்கீழ் பிரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது; முதலாவது ஒரு துடறமுக மாதிரி 
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திட்டங்கள் மற்றும் மீன்வள தரவு தமலாண்டம முன்தனற்றம். இரண்டாவது பணித் 
ததாகுப்பானது சுயாதீன கடல் வள ஆய்வுகள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப உதவிகடள நடத்துவது 
ஆகும். இந்த தவடலத் ததாகுப்பின் விரிவான உள்ளடக்கத்டத ஜூன் 2016 இல் 
ததாடங்கப்பட்ட ததாடக்கக் கல்வித் பட்டடற திட்டத்தின் தபாது முடிவு தசய்யப்பட்டது. இது 
தமற்தகாள்ளப்பட்ட தவடலகடள கருத்தில் தகாள்ள இறுதி பயிற்சிப் பட்டடற நடத்தப்பட 
தவண்டும் என்று பரிந்துடரக்கப்பட்டது, கிடடக்கக்கூடிய தரவு மூலமாக NARA எவ்வாறு 
மீன்வளர்ப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பங்கு மதிப்படீுகள் கடல் வளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் 
தமலாண்டமகடள தசய்கிறது என அறியலாம். இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக NARA 
விஞ்ஞானிகள் இரண்டு தநார்தவ நிறுவனங்களுக்குள் ஒரு காலப்பகுதியில் தவடல 
தசய்வதுடன் மற்றும் திட்டத்தின் இலக்டக அடடவதற்கு தபாருத்தமான நடவடிக்டககளில் 
ஈடுபடுவார்கள். MBRD இந்த திட்டத்தில் முன்னணி பாத்திரத்டத வகிக்க தவண்டும். 
 

நீண்டகால ேிட்டப்பணி தநாக்கம் 
மீனவர்களின் சுயாதீனமான கடல் ஆய்வு ஆய்வுகடள நடத்துவதற்கு ததாழில்நுட்ப 
உதவிகடள வழங்குதல் மற்றும் மீன்வள ஆதாரங்களின் நிடலயான தமலாண்டமக்கு 
விஞ்ஞான தரவு மற்றும் தகவடல உருவாக்குவதற்கான தற்தபாடதய மீன்வளர்ப்பு சார்ந்த 
தரவு தசகரிப்புகடள தமம்படுத்துதல். 
RV Samuddrika (NARA ஆராய்ச்சிக் கப்பல்) மற்றும் மீனவர்களின் கணக்தகடுப்பு நடத்துவதற்கு 
ததடவயான மனித வளங்கடள தமம்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காக இலங்டகயின் 
நீதராட்டத்தில் பலதரப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள் (நீரரியக்கவியல், கடல்சார் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு) 
கணக்தகடுப்பு நடத்துவதற்கான ததசிய ஆய்வுக் கருவித் தளம் மற்றும் திறடம வாய்ந்த 
பணியாளர்களுக்கு கிடடக்கின்றது. 
 

சுற்றுச்சூழல் பாேிப்பு மேிப்பீடு மற்றும் மீன் இனப்சபருக்க உயிரியல் ஆய்வு 
இந்த ஒரு ஆண்டு திட்டம் என்றும் இரண்டுக்கும் இடடப்பட்ட பகுதிகளில் ஒதர தநரத்தில் 
தசயல்படுத்தப்படும் என்று சமரசமானது. பகுதி கரட்டயா மற்றும் யக்சலயா இனப்தபருக்க 
பருவங்கள் மற்றும் அடடயாளம் தசய்யும் தநாக்கம் மற்றும் பகுதி II: சிக்கலான கழிவு 
தமலாண்டம திறன் மதிப்படீு பர்றிய ஒரு விரிவான சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம திட்டம் 
உருவாக்க தவண்டும். இந்த வளத்திட்டம் இடணந்து இனப்தபருக்கம் பருவத்தில் உள்ளூர் 
மீனின் தசயலாக்கத்தின் தற்காலிக மூடிடயத் ததாடங்குதல் ததாடர்பானதாகும். பகுதி 1 ஐ 
தசயல்படுத்துவதற்கு MBRD தபாறுப்தபற்கிறது, அததசமயம் NARA இன் சுற்றுச்சூழல் 
அறிவியல் பிரிவு திட்டத்தின் 2 வது பகுதிடய தசயல்படுத்துவதற்கு தபாறுப்பாகும். 
 
இலங்மக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்ேி கூட்டுத்ோபனம் - SLLRDC க்கு ஏற்கனதவ 
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்ேிலிருந்து மீளச் சசயலாக்கத்ேிற்கான கடல் மணமல 
பிரித்சேடுப்பேற்கான கூடுேல் மற்றுய சுற்றுச்சூழல் ோக்க மேிப்பீடு " 
ததசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின் (NEA) பகுதி IV – C இன் கீழ் சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் (EA), ஆனது 
திட்டமிடப்பட்ட தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்டத, திட்ட ஒப்புதல் நிறுவனம் 
மூலம் வழங்கியது. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார மீளடமப்பு முகாடமத்துவ 
திடணக்களம் (சி. சி. & சி. ஆர். எம். டி), டிசம்பர் 2015 ஆம் ஆண்டின் துடண சுற்றுச்சூழல் 
தாக்க மதிப்படீ்டு (SEIA) அறிக்டக மதிப்படீு தசய்தன, மற்றும் பல விதிமுடறகள் மற்றும் 
நிபந்தடனகளுக்கு உட்பட்டது. 
SEIA அறிக்டகயில், முன்னர் இலங்டக துடறமுக அதிகார சடபக்கு (SLPA) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 
இரண்டு (02) இடங்களிலிருந்து (Site-1 மற்றும் Site-2 இடணக்கப்பட்டுள்ள வடரபடத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) மணல் ததடவப்படும் (65mln m3) பிரித்ததடுக்கப்படும். இருப்பினும் சி. 
சி. & சி. ஆர். எம். டி மூலம் வழங்கப்பட்ட ஈ. ஏ., இந்த திட்டத்டத தளம் 2 இலிருந்து மணல் 
பிரித்ததடுக்க அனுமதித்தது. மற்றய ததடவகடள மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடப (சி. ஏ. 
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ஏ.) வின் ஒப்புதல் தபற்ற பின்னர் இலங்டக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபன 
(SLLRDC) த்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து தபற SEIA இல் முன்தமாழியப்பட்டது. 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) 2008 ஆம் ஆண்டில் SLLRDC மூலம் மத்திய சுற்றுச்சூழல் 
அதிகாரசடப (CEA) தவளியிட்ட விதிமுடறகள் (TOR) அடிப்படடயில் கட்டுமானத் துடறக்கு 
கடல் மணல் பிரித்ததடுப்பதற்காக தமற்தகாள்ளப்பட்டது. தபார்ட் சிட்டி அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின் தகாரிக்டகயின் படி, SEIA ஒரு பரந்த மணல் சுரங்கத்திற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் 
NARA ஆல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தவடல ஆய்வு பகுதியின் தபளதீக-உயிரியல் மற்றும் சமூக 
தபாருளாதார சூழடல மதிப்படீுகடள உள்ளடக்கியது. கடல்சார் சூழலியல் மற்றும் பல்லுயிர் 
வளம், கடல் பகுதிகள், கடல் பாலூட்டிகள், மீன்வளர்ப்பு, புலம்தபயர்ந்த இனங்கள் மற்றும் 
ஆய்வுப் பகுதியிலுள்ள கடல் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், மற்றும் ஆய்வுப் 
பகுதியின் தற்தபாடதய சமூக-தபாருளாதார நிடலடம ஆகியடவ சிறப்பாக விவரிக்கும் 
மதிப்படீு மற்றும் மீன் பிடித்தல் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு வளங்கள் வடக, பிடித்தல் மற்றும் 
உற்பத்தி, மதிப்பு தபான்றடவ உட்பட. இந்த ஒதுக்கீட்டில் ஒரு பரந்த பகுதி 2016 ஆம் 
ஆண்டில் MBRD மூலம் நிடறவு தசய்யப்பட்டது. 
 

எதிர்கால ஐததரா காபன் ஆராய்ச்சிக்கான கட்டாய சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீுகடள (EIAs) 
தயாரிப்பதற்கான தநாக்குடன், இலங்டகயில் பிரத்திதயக தபாருளாதார மண்டலத்தில் (EEZ) 
ஒரு கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான கணக்தகடுப்பு ஒன்டற நடாத்துவதற்கு, 
தபட்தராலிய வள அபிவிருத்தி தசயலகம் (PRDS) வினால் NARA க்கு ஒரு ஆதலாசடன 
தசடவ திட்டதமான்று வழங்கப்பட்டது. இந்த தரவு எந்த எதிர்கால ஒப்படீுகளுக்கும் தளத்டத 
வகுக்கும் மற்றும் EIA தசயல்முடறடறடய ஆர்முடுக்கி விடும். அதன்படி, இலங்டகயின் 
EEZ க்குள் கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான தரவுகடள தசகரித்தல், எதிர்கால 
ஐததராதராகார்பன் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சுரண்டல் ஆகியவற்டற தமற்தகாள்ளுவதற்கான 
கட்டாய சூழல் தாக்க மதிப்படீுகடள வழங்குவதற்கான தரவுகளின் பரந்த அளவிலான 
தரவுகடள வழங்குவதத இதன் தநாக்கமாகும். அதன்படி, MBRD முக்கிய சுற்றுச்சூழல் (பவள 
திட்டுகள்), கடல் வள ஆய்வு மற்றும் கடல் பாலூட்டிகள் பற்றிய கடல் சுற்றுச்சூழல் 
அடிப்படடயிலான கணக்தகடுப்பு நடத்தும் பணியில் உள்ளது. 
இலங்மகயின் வட கிழக்கு காதவரி நேியில் ஆழமான கடல் பட்டங்களில் எண்சணய் 
ஆராய்ச்சிக்கான இரு பரிமாண நிலக்கரி ஆய்வு மீோன ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்மச 
(IEE) 
இலங்டகயின் வட கிழக்கு காதவரி நதியில் ஆழமான கடல் பட்டங்களில் எண்தணய் 
ஆராய்ச்சிக்கான இரண்டு - பரிமாண மீள்சார் ஆய்வு குறித்த ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டச 
(IEE) அறிக்டகடய தயாரிப்பதில் MBRD குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்டப தசய்துள்ளது. இந்த IEE 
இல் உள்ள MBRD தவடல, நில அதிர்வு ஆய்வின் பகுதிடய விவரிக்கும், கடல் சார்ந்த கடல் 
வாழ்விடங்கடள விவரிக்கும், வணிக மீன் வடககளான ஆபத்தான கடல் உயிரினங்கள், 
ஆபத்து, அச்சுறுத்தல் மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட கடல் இனங்கள், மீன் வளர்ப்பு நிலங்கள் / 
இனப்தபருக்கம் பருவங்கள், மீன்பிடி நிடலகள் மற்றும் எதிர் மற்றும் தநர் மதிப்படீு 
வாழ்வாதாரங்கள், உயிரினங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகள் ஆகியவற்றின் 
ஒட்டுதமாத்த விடளவுகளும் அடங்கும். 
 
தமற்சகாள்ளப்பட்ட பிற நடவடிக்மககள் 
1. குண்டு தவடிப்பு மூலமான பிடிக்கப்பட்ட பல்தவறு உயர் நீதிமன்றங்கள் அனுப்பிய மீன் 

மாதிரிகடள ஆய்வு தசய்தன. 
2. நீதி மன்ற நீதிமன்றங்களால் அனுப்பப்பட்ட தகஷ்தடாதபாட் ஓட்டு மாதிரிகள் 

அடடயாளம் காணப்பட்ட ஒரு அறிக்டகடய வழங்கியது. 
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3. அடடயாளம் காணலும் மற்றும் அறிக்டக வழங்கலும், கடல் பன்றி மாதிரியின் நீதிமன்ற 
வழக்குகளுக்கு வழங்கியது. வனவிலங்குத் திடணக்களத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு 
மாதிரி 2016 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

4. மீன் ஏற்றுமதியாளர்களால் அனுப்பப்பட்ட சுறா துடுப்பு மாதிரிகள் அடடயாளம் 
காணப்பட்ட ஆய்வு மற்றும் அறிக்டககள் வழங்கப்பட்டன. 

5. மூலக்கூற்று நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி ஒரு தடால்பின் மாதிரிடய நீதிமன்ற 
வழக்குக்கு அடடயாளம் கண்டு அறிக்டக அளித்துள்ளார் - 487/2016 
அங்கங்குதகாலதபலஸ்ஸவில் இருந்து வந்தது. 

6. தம 2013 முதல் CARP இன் கீழ் விவசாய உயிர்த் ததாழிநுட்ப ததசிய குழு உறுப்பினராக 
தசடவ தசய்தல். 

7. 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ததசிய விஞ்ஞான நிதியம்(NSF) உயிர்த் ததாழிநுட்ப 
பணிக்குழுவின் உறுப்பினராக பணிபுரிதல். 

8. தவளி தமற்பார்டவ (பி. எஸ். சி) இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டம்: கால்நடட விஞ்ஞான 
திடணக்களம், பிரிவு தடலவர், ஊவா தவல்லசா பல்கடலக்கழகம், ஒரு சிறப்பு பட்டதாரி 
இளநிடல பட்டதாரி மாணவர், கடல் சார் உயிர்த்ததாழிநுட்பம், தனது இறுதி ஆண்டு 
ஆராய்ச்சி திட்டம் தமற்பார்டவ 

9. எம். எஸ். சி. யின் தவளி தமற்பார்டவ. ஆராய்ச்சி திட்டம்: திருமதி டபல்யூ. டி. பி. டி 
விதஜசிங்க (மீன் மற்றும் வனவிலங்கு வாழ்க்டக எம். எஸ். சி.); தபராதடன 
பல்கடலக்கழகம். 

10. ஆடமகள் குஞ்சு தபாரிக்கும் இடங்களின் வழிகட்டி தகாடுகடள தயாரிப்பதில் 
நிபுணத்துவம் வழங்குதல்; வனவிலங்கு துடற ஒத்துடழப்பு 

11. இலங்டகயின் கடதலார காவல்படடயின் பல்லுயிர் மற்றும் பவளப்பாடறகளின் 
முக்கியத்துவத்தின் தபரில் விரிவுடரகள் நடத்தப்பட்டன 

12. "நகவந்துடற கடரதயாரப் பகுதியிலுள்ள நண்டுகளின் பல்லுயிர்த்தன்டமயும், 
கூட்டுக்களும் யாழ்ப்பாணம், இலங்டக '' PGIA (விவசாய முதுநிடல பட்டப்பின் படிப்பு 
கல்வி நிறுவனம்) யின் 25 ஆவது காங்கிரசிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. தபராததனிய 
பல்கடலக்கழகம், இலங்டக. 

 
சவளியீடுகள் 
அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் / சாராம்சங்கள் 
1. பண்டாரநாயக்கய. எச். தக, நிர்பதா தக. ஜி. எஸ், ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி, அதுதகாரள, ஏ. 

எஸ். அச், தபதரர, எச். ஏ. சி. சி, வரீதசகர, ஏஸ். தஜ. டபல்யூ. டபயூ. எம். எம் பி மற்றும் 
ஹப்புதந்திரி, எஸ். எஸ். தக, 2016. நீல நீச்சல் நண்டுகளின் (Portunus pelagicus) 
இனப்தபருக்கம் உயிரியல் அம்சங்கடள ஒருங்கிடணத்தல் தமலாண்டம இலங்டகயின் 
வடக்கு கடரதயார நீர்ப்பரப்பில் தசய்யப்பட்டன. SLAFAR அறிவியல் அமர்வு 2016. நாரா, 
இலங்டக. 

2. ஹபுதந்திரி, எஸ். எஸ். தக., நிர்பதா, தக. ஜி. எஸ்., பண்டாரநாயக்க, தக. தஹ. தக., 
ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி., அதுதகாரள, ஏ. எஸ். எச்., தஜயதிலக, ஆர். ஏ. எம். இலங்டகயின் 
வடக்கு கடரதயார நீர்ப்பரப்பில் நீல நீச்சல் நண்டு (தபார்டுனஸ் தபலிகஸ்) பற்றிய ஒரு 
தமாதபாதமட்ரிக் ( உருவடமப்பியல்) பகுப்பாய்வு. SLAFAR அறிவியல் அமர்வு 2016. நாரா. 
இலங்டக. 

3. நிர்பதா தக. ஜி. எஸ், பண்டாரநாயக்க, தக. எச். தக, ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி, ஹப்புத்ந்திரி, 
எஸ். எஸ். தக வரீதசகர, ஏஸ். தஜ. டபல்யூ. டபயூ. எம். எம் பி மற்றும் அத்துதகாரளா, 
வடபகுதியில் கடரதயார நீர்வழங்கல் நீரில் உள்ள நீல நீச்சல் நண்டு (தபார்ட்னஸ் 
தபலிகஸ்) களின் உணவு பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் உணவுப் தபாருள்கடளப் தபற்றுக் 
தகாள்ளல் இலங்டக. SLAFAR அறிவியல் அமர்வு 2016. நாரா, இலங்டக . 



136 | P a g e  
 

4. ஆர். ஆஎ. பி. தக. தஜயசிங்க மற்றும் எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, 2016. காடல மற்றும் 
மாடல மீன்பிடியில் herring (Amblygaster sirm):  தாக்கம்: சிலாபத்தில் ஒரு ஆய்வு. NARA 
அறிவியல் அமர்வு - 2016. நாரா, இலங்டக. 

5. ஈ. ஜி. பி. விதஜசிங்க மற்றும் எஸ். எஸ். தக. ஹபுதந்திரி, 2016. நீள - நீளம் மற்றும் நீள 
– எடட உறவுகடள நீலப் புள்ளி ஸ்ரிங்தக(தடசிடிஸ் குஹலி) (முல்லர் மற்றும் 
தஹன்ல், 1841). NARA அறிவியல் அமர்வு - 2016. நாரா, இலங்டக. 

6. எச். ஏ. சி. சி தபதரரா, எஸ். எஸ். தக. ஹபுதந்திரி மற்றும் ஆர். ஏ. எம். தஜயதிலக, 2016. 
இலங்டக நீரில் உள்ள தமல்லிய சுறா shark Carcharhinus falciformis இன் உணவு பழக்கம். 
NARA அறிவியல் அமர்வு - 2016. நாரா, இலங்டக. 

7. தஹரத் டி. ஆர்., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி, தஹட்டியாராச்சி ஜி. எச். சி. எம். ரணசிங்க வி. 
தக. (2016). இலங்டகயின் மூன்று தபரிய தடரயிறங்கிய இடங்களில் கவாகாவா 
(எத்தியினஸ் இன்பினிஸ்) உணவு வடக. நாரா அறிவியல் அமர்வுகளின் 
நடவடிக்டககள் 2016 

8. தஹரத் டி. ஆர்., தபதரரா எச். ஏ. சி., தஹட்டியாராச்சி ஜி. எச். சி. எம், ரணசிங்க வி. தக. 
மற்றும் குமார எம். டி. ஐ. சி. (2016). இலங்டகயின் ததற்கு, தமற்கு மற்றும் வடதமற்கு 
கடதலார பகுதிகளில் காணப்பட்ட பிரீதகட் டுனாவின் (ஆக்ஸீஸ் தாசார்ட்) சில 
உயிரியல் அம்சங்கள். விஞ்ஞான முன்தனற்றத்திற்கான இலங்டக சங்கத்தின் 72 வது 
வருடாந்த அமர்வுகளின் நடவடிக்டககள். 

9.  தஹரத் டி. ஆர் ரண்மடுகல டி. என். அ. மற்றும் அமரதகான் ஏ. ஏ. டி. ஜி. யு (2016). 
இலங்டக நீரில் Cistopus taiwanicus - சிஸ்தடாபஸ் டாயினிகஸின் நிகழ்வு. நாரா அறிவியல் 
அமர்வுகளின் நடவடிக்டககள் 2016. 

10. ரத்னாயக பி. ஆர். எம். எம். எம். ஜி. தக. எம்., தஹரத் டி. ஆர், உதபக்ஷா ஏ. ஏ.  டி. ஜி. 
மற்றும் தசனவிரத்ன தஜ. டி. எம். (2016). இலங்டகயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒக்தடாபஸ் 
இனங்களின் டி. என். ஏ பார்தகாடிங் மூலமான மூலக்கூற்று அடடயாளம். இலங்டக 
ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்தின் சர்வததச ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் 
நடவடிக்டககள் 2017 

11. ஆர். பி. பி. தக. ஜயசிங்க, யு. எஸ். அமரசிங்க மற்றும் ஏ. நியூட்டன். மீன்வள நில 
வளங்கள் மற்றும் மூலக்கூற்று உயிரியங்களின் உயிர்த் திணிவுஅளவுகடள 
பயன்படுத்தி ஐதராப்பிய கடல் கடற்பரப்பில் வணிக மீன் பங்குகளின் நிடல மதிப்படீு. 
கடல் மற்றும் கடரதயார தமலாண்டம. பிரஸ் இல். doi:10.1016/j.ocecoaman 2016.07.002 
(திறந்த அணுகல்) 

12. ஆர். ஏ. எம் ஜயதிலக, மல்ததனிய ஆர் மற்றும் குமார, எம். டி. ஐ. சி. 2016. இலங்டகயின் 
ததன்கிழக்கு கடரதயாரத்தில் கடலாடம கூடடமத்டதன் தற்காலிக மற்றும் 
இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகம் பற்றிய ஆய்வு. என். எஸ். எஸ், 2016. 

அறிக்மககள் 
1. மக்கள்ததாடக உயிரியல் பற்றிய ஆய்வு, யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நீல நீச்சல் 

நண்டுகள் (தபார்த்துனஸ் தபலிகஸ்) மீனவர்களின் உயிரியலின் ஆய்வு: இலங்டகயின் 
நீல நீச்சல் நண்டு மீன்பிடி தமம்பாட்டுத் திட்டம், கடல் உணவு ஏற்றுமதியாளர்களின் 
சங்கங்களுக்கு MBRD சமர்ப்பித்த இறுதி அறிக்டக 

2. இலங்டக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி குட்டுத்தாபன SLLRDC க்கு ஏற்கனதவ 
ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மீள்தசதப் பணிக்கான கடல் மணடல பிரித்ததடுக்கும் 
சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்டக "தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கான 
MBRD ஆல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உயிரியல் மதிப்படீ்டு அறிக்டக, தமகாதபாலிஸ் மற்றும் 
தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சு. 
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கலந்துமரயாடல்கள் / பட்டமறகள் / கூட்டங்கள்: 
1. இந்திய தபருங்கடல் கடரதயார மாநிலங்களின் தமலாண்டம மூதலாபாய மதிப்படீு 

மற்றும் டுனா பங்குகளின் அறுவடட உத்திகள் பற்றிய மதிப்படீு, மாடலதீவு, 3 - 4 
பிப்ரவரி 2016. 

2. இலங்டகயில் விவசாய உயிர்த் ததாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நடப்பு நிடல மற்றும் எதிர்கால 
திடசகள் பற்றிய பட்டடற. 18 ஆகஸ்ட் 2016. HARTI, தகாழும்பு 7. 

3. சூழல் அடமப்பு மற்றும் பிடிக்கப்பட்ட IOTC உடனடி பங்தகற்பில்  (12 வது அமர்வு), 
விக்தடாரியா மற்றும் சீஷல்ஸ் 12-16 தசப்டம்பர் 2016. 

4. இந்திய தபருங்கடல் டுனா ஆடணயத்தின் ஆறாவது அமர்வு (IOTC) 2016 ஆம் ஆண்டு 
ஜூன் மாதம் 21-24 வடர சீதஷல்ஸ் மாஹியில் நடடதபற்ற தநரிடிக் டூனா (WPNT 06) 

5. CITES (வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கான அழிவற்ற இனங்களின் சர்வததச 
வர்த்தக ஒப்பந்தம்) பட்டடற (IOTC WPTT) இன் 18வது பட்டடற மற்றும் IOTC 7 வது 
தவடலத் திட்டம் (IOTC WPM) ஆகியவற்றில் நடடதபற்ற, இந்திய தபருங்கடல் டூனா 
தகாமிஷன் (IOTC) 2-4 நவம்பர், 2016, 5-10 நவம்பர், 2016 மற்றும் 11-13, நவம்பர், 2016 
ஆகியவற்றில் இருந்து, விக்தடாரியா, சீதஷல்ஸ்  

6. பாதிக்கப்பட்ட கடல் சூழலடமப்புகள் மற்றும் ஆழமான கடல் மீன் பங்குகளின் 
நீண்டகால நிடலத்தன்டமயின் மீதமுள்ள மீனவர்களின் தாக்கங்கடளக் குறிக்கும் 
தவடலத் திட்டம். 1-2 ஆகஸ்ட் 2016, ஐக்கிய நாடுகளின் தடலடமயகம், நியூதயார்க், 
அதமரிக்கா. ஒரு குழு அங்கத்தவர் என அடழக்கப்பட்டார். 

7. சட்டத்திற்கு புறம்பான, குறிப்பிடப்படாத மற்றும் ஒழுங்கற்ற மீன்பிடிக்கும் சர்வததச 
சட்டம் சட்ட வடரவு அறிமுகம். கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 
அடமச்சு (MFARD) மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் உணவு மற்றும் விவசாய அடமச்சு 
ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 29 தசப்டம்பர் 2016. MFARD தகாழும்பில் 
நடடதபற்றது. 

 

ப்சராசடீிங்க்ஸ் 
1. ஹப்புதந்த்திரி, எஸ். எஸ். தக., 2016. இலங்டகயின் டுனா மீனவர்களிடமிருந்து பிரிதகட் 
டுனா (Auxis thazard) இன் கியர் - கப்பல் மீன்பிடி தசயல்திறடன ஆய்வு தசய்தல். IOTC-2016- 
WPNT 06 - 20. Neritic tuna மீது IOTC உடழக்கும் கட்சியின் ஆறாவது அமர்வு.  
2. ஜயதிலக ஆர். ஏ. எம்., ஹப்புதந்திரி எஸ். எஸ். தக. மற்றும் தபதரரா எச். ஏ. சி. சி., 2016. 
இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள இந்திய கடலில் பதின்மூன்று தபலஜிக் சுறா இனங்களின் 
அடடயாளம்; அவர்களினந்துடுப்புக்களின் உருவப் பாத்திரங்கடளப் பயன்படுத்துதல். IOTC-
2016- WPEB 12-23. 12 வது IOTC சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகள் மற்றும் பக்க விடளவுகளுக்கான 
தவடல தசய்யும் கட்சி. 
3. ரத்னசூரிய எம். ஐ. ஜி., குணதசகர எஸ். எஸ்., ஹபுத்தந்தி எஸ். எஸ். தக. மற்றும் ராஜபக்ஷ 
தஜ. தக. 2016. வங்காள விரிகுடாவில் பில் மீன்களின் சுற்றுச்சூழல் முன்னுரிடம: 
இலங்டகயின் நீண்டகால மீன்பிடியில் ஒரு வழக்கு ஆய்வு. IOTC-WPB14-10. பில் மீன் 14 வது 
ஐ. ஓ. ஆர். சி. 
4. ஹப்புதந்திரி, எஸ். எஸ். தக., 2016. இலங்டகயில் பூ வடல மீன்வளத்தின் தபாது Skipjack 
Tuna (Katsuwonus pelamis) என்ற பிடிக்கப்பட்ட இனங்களின் தற்காலிக மற்றும் தசயல்பாட்டு 
விடளவுகள். IOTC -2016-WPTT18-30. 18 வது IOTC தவப்பமண்டல டுனாவில் தவடல தசய்யும் 
கட்சி. 
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தேசிய குழுக்களில் MBRD விஞ்ஞானிகள் பிரேிநிேித்துவப்படுத்துகின்றனர் 
1. வனஜவீராசிகள் பாதுகாப்பு திடணக்களத்தால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கடல்சார் வாழ்க்டக 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான ஸ்டீரிங் குழுவில் நாராடவ 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். 

2. எதிர்கால அணுசக்தி ததடவகளுக்காக இலங்டகயின் எதிர்கால மின்சக்தி 
ததடவகளுக்காக மின்சாரம் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடமச்சு 
நியமிக்கப்பட்டுள்ள உயர் மட்ட குழுவில் நாராடவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

3. இலங்டகயில் EEZ க்குள் சட்ட விதராதமான மீன்பிடி நடவடிக்டககடள ஆய்வு 
தசய்வதற்கும், அறிக்டகயிடுவதற்கும் மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 
அடமச்சினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று உறுப்பினர் குழுதவான்டற 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். 

4. இலங்டக கடற்பரப்பில் உள்ள உள்ளூர் மீன்பிடி படகுகள், ஏடனய கடதலார 
மாநிலங்களின் ததசிய நீதராட்டங்கள், மற்றும் கடல் கடற்பரப்பு ஆகியவற்றால் 
நடாத்தப்பட்ட சட்டவிதராத, அத்துமீறப்படாத மற்றும் ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட மீன்பிடித்தல் 
(IUU மீன்பிடி) நடவடிக்டககடள எதிர்த்து ததசியக் குழுவில் நாராடவ 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் இலங்டக கடலில் தவளிநாட்டு மீன்பிடி படகுகள். 

5. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட துடணக் 
குழுக்களில் ததசிய அளவிலான மீனவக் தகாள்டகடய உருவாக்குவதற்கான 
தநாக்கத்துடன் நாராடவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல். 

6. பாராளுமன்ற ததரிவுக் குழுவில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் 
7. உயிரியல் பல்வடகடம பற்றிய ததசிய நிபுணர் குழுவில் நாராடவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம், 
இலங்டக 

 
சர்வதேச ஒத்துமழப்பு 
1. ஆராய்ச்சி திட்ட முன்தமாழிவு (மன்னார் மற்றும் வடளகுடா மற்றும் பார்க் 

நீதராட்டத்தின் வடளகுடாவின் ஒட்டியுள்ள எட்டு பவள பாடறகளின் பல்லுயிரியல் 
மதிப்படீு) இந்திய - இலங்டக அரசாங்கத்துடனான அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப 
ஒத்துடழப்புத் திட்டத்தின் கீழ் விஞ்ஞான ததாழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அடமச்சுக்கு 
(MSTR) சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2. இந்திய தபருங்கடலில் Black Marlin (Makaira indica) பிளாக் மார்லின் (மாதகரா இண்டிகா) வின் 
மரபணு ஆய்வு என்ற தடலப்பில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், இலங்டகயின் 
கடற்கடரயிலிருந்து பிளாக் மர்லின் மாதிரிகள் தசகரித்தல் மற்றும் வழங்குவதற்கான 
நாரா மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து பல்கடலக்கழகத்திற்கும் 
இடடதயயான ஒத்துடழப்பு. 

3. NARA மற்றும் தவர்ஜினியா கடல் சார் விஞ்ஞான நிறுவனம் (வி. ஐ. எம். எஸ்), ஐக்கிய 
அதமரிக்க இடடதய ஒத்துடழப்பு மூலம் இல் மீன்கல் (நீல தமர்லின், உருவல் தமர்லின், 
ஸ்தவார்ட் மீன், மிதக்கும் மீன்) – “இந்திய தபருங்கடலில் Istiophorid billfishes பில் மீன்களின் 
மரபனுக் குடித்ததாடக” 
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5.6 கடல்சார் அறிவியல் மற்றும் கடல் விஞ்ஞானம் பற்றிய தேசிய 
நிறுவனம் 

பிரிவின் ேமலவர்: டாக்டர் தக. அருளானந்ேன் 
 
அறிமுகம் 
கடற்சார் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞான ததசிய நிறுவனம் (NIOMS) இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள 
கடதலார மற்றும் கடல்சார் கடலியல் ஆய்வுகடள திட்டமிடுதல் மற்றும் நடாத்துவதற்கு 
தபாறுப்பானதாகும். இது சம்பந்தமாக கடல்சார் மற்றும் கடல் புவியியல் விஞ்ஞானிகள் 
தபள்தீக, இரசாயனவியல், உயிரியல் கடல்சார் துடறகளில் ஆராய்ச்சிடய 
தமற்தகாள்கின்றனர். NIOMS கடதலார மற்றும் ஆழமான கடல் ஆராய்ச்சிக்கான ஆய்வுகடள 
நடத்தி வருகிறது. இது கடலியல், நீதராட்டங்கள் மற்றும் அடலகள் தபான்ற கடல்சார் 
தரவுத்தளங்களின் நீண்ட கால காப்பகத்டத தகாண்டிருக்கிறது. 
 
NIOMS தரவு தசகரிப்புக்கான நவனீ கருவிகளுடன் தபாருத்தப்பட்டிருக்கும், சில அடமப்புகள் 
உலகளாவிய கடல் கண்காணிப்பு வடலயடமப்புக்களுடன் இடணக்கப்பட்டுள்ளன. தரவுகள் 
கடல்கள், நீதராட்டங்கள் மற்றும் அடலகள் ஆகியவற்றுடன் இடணந்திருக்கும் பண்புகளின் 
வரிடசடயக் தகாண்டிருக்கின்றன, அதத தநரத்தில் உப்ந்த்தன்டம, தவப்பநிடல மற்றும் 
குதளாதராபிடள தபான்ற மற்ற தபளதீக அளவுருக்கள் கடதலார நீர்வளங்களில் மற்றும் 
கடரதயார பகுதிகளில் கிடடக்கின்றன. இருப்பினும், பூமி மற்றும் பூமி கண்காணிப்பு 
தசயற்டகக் தகாள்களிலிருந்து ஆழமான நீரின் தபளதீக அளவுருக்கள் தபறப்பட்டுள்ளன. 
 
இந்த நிறுவனம் அதன் விஞ்ஞான மற்றும் ததாழில்நுட்ப தசடவகடள கடதலார 
கட்டுமானங்கள், வாழ்க்டக மற்றும் வாழ்க்டக அல்லாத வளச் சுரண்டல் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீுகள் (EIA) உள்ளிட்ட சக்தி இடணப்புக்கள் தபான்ற பரவலான 
பயன்பாடுகடள வழங்குகிறது. "சுனாமிஸ்" தபான்ற கடல் அடிப்படடயிலான தபரழிவுகள் 
குறித்த ஆரம்ப எச்சரிக்டககடள வழங்குவதற்காக 24 மணி தநரத்திற்குள் இந்த ஆசிய 
கண்காணிப்பு டமயம் எச்சரிக்டக விடுக்கின்றது. ததாடலதூர / உயர் கடல் கடற்தறாழில் 
துடறக்கு தசயற்டகக்தகாள் ததாழில்நுட்பத்டத பயன்படுத்தி சாத்தியமான மீன்பிடி 
அடிப்படடயில் கணிப்புகள் மற்றும் கணிப்புகள் வழங்க ஒரு தகவல் தசடவடயயும் 
தகாண்டுள்ளது. 
 ஆராய்ச்சி ேிட்டங்களின் முன்தனற்றம் 
NIOMS ஆண்டுததாறும் ஆறு முக்கிய திட்டங்கள் மற்றும் பல ஆதலாசடன தசடவகடள 
நடத்தியது. கூடுதலாக, NIOMS மூலமாக பல பிரசுரங்கள் தசய்யப்பட்டன. எனினும் அங்கு 
சர்வததச ஒத்துடழப்பு அட்டவடண இல்டல. 
2016 ஆம் ஆண்டில் NIOMS ஆல் தமற்தகாள்ளப்பட்ட முக்கிய திட்டங்கள் மற்றும் ஆதலாசடன 
தசடவகள் பின்வருமாறு. 
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அட்டவடண 1: 2016 ஆம் ஆண்டில் NIOMS மூலம் தமற்தகாள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் 

இல. ேிட்ட ேமலப்ப 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 
அலுவலகர்/கள் ஆண்டு  

1.2.1.  டுனா மீன்பிடியின் நிடல / முடறகள் 
பற்றிய முற்கணிப்பு மற்றும் 
முன்தனற்றம் 

600,000 தஜ. தக ராஜபஷ, எஸ். 
எஸ் குணதசகர 

2016 

1.2.3. இலங்டகயச் சுற்றிய எழுச்சி மற்றும் 
உற்பத்தித்திறன் மீதான பருவகால 
தாக்கம் 

6,000,000 எஸ். யூ. பி ஜினதாச. 
எச். பி ஜயசிறி 

2016 

5.1.1. கல்பிட்டி கடலில் 
டஹட்தராடினாமிக்ஸ் நீரியக்கவியல் 
மற்றும் உயிர்-இரசாயன பண்புகள் 

600,000 கஷுன் டலபடலு, 
டிதலய்க்கா 
சமரநாயக்க, எஸ். 
எஸ். குணதசகர 

2016 

6.1.1 தபருங்கடல் கண்காணிப்பு டமயத்தின் 
தசயல்பாடு (OOC) 

1,200,000 தக. அருளானந்தன். 
எஸ். யு. பி ஜினதாச, 
என். பி சூரியாராச்சி 

2016 

6.1.2 கடரதயார வண்டல் தபாக்குவரத்து 
மற்றும் மூதலாபாய மாதிரியின் 
எண்ணியல் சிமுதலஷன் 
அடடயாளமும் அதன் மூலமாக 
தற்காலிக கடதலார அரிப்டபத் 
தடுத்தலும்: இலங்டகயின் வட-வட 
கிழக்கு கடற்கடரயின் ஒரு வழக்கு 
ஆய்வு. 

600,000 ஆர் எ. ஆர் எம் 
ஜயதிலக 

2016 

7.1.1 சாத்தியமான கடதலார மற்றும் கடல் 
பிராந்தியங்களில் தாது மணல் 
வளங்கடள ஆய்வு தசய்தல் 

500,000 டிதலய்கா சமரநாயக்க, 
என். பி சூரியாரச்சி 

2016 

 

1.2.1. டுனா மீன்பிடியின் நிடல / முடறகள் பற்றிய முற்கணிப்பு மற்றும் முன்தனற்றம்  
தபாறுப்பான அதிகாரிகள்: தஜ.தக. இராஜபக்ஷ, எஸ். குணதசகர 
 
இலங்டகயில் கடல்சார்ந்த மீனவர்களுக்கு மீன்பிடிப்பு முற்கணிப்பு அடமப்டப அபிவிருத்தி 
தசய்தல் 2007 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டில் நடடமுடற 
அடிப்படடயில் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி 
வடலப்பின்னல்களுக்கு வாராந்த அடிப்படடயில் தசாதடன முன்னறிவிப்புகள் 
தவளியிடப்பட்டன மற்றும் முன்னறிவிப்பின் சரிபார்ப்பு முடிவுகள் ஊக்கமளிக்கும் 
முடிவுகடளக் காட்டியுள்ளன. எனதவ, ததாடலநகல், மின்னஞ்சல் மற்றும் வாதனாலி 
தகவல்ததாடர்பு மூலம் அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி துடறமுகங்களுக்கும் முற்பதிவு பரப்பு 
விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், டூனா மிகவும் புலம்தபயர்ந்த உயிரினங்கடளக் 
தகாண்டிருப்பதால், அதிக பட்ச அளடவக் கணக்கிடுவதற்கு, மீன்பிடிக்கும் திறடன அதிகரிக்க 
பககட்டுப்பாட்டு வரம்புகள் காணப்படுகின்றன. அண்டமயில் நிகழ்தநர தசயற்டகக்தகாள் 
தகவல் பயன்பாடுகடளப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியம் மற்றும் மஞ்சள் துடுப்பு டூனா வின் 
சுழிதயாடும் நீரின் ஆழத்டத பற்றிய தகவடல வழங்கியடமயானது மீன்பிடித் திறனில் 
கணிசமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தலாம். இந்தியப் தபருங்கடலின் கலப்பு அடுக்கு அதன் 
பருவகால காற்று வகீ்கத்தால் தபரிதும் பாதிக்கப்படுவதால், ததர்தமாக்டலன் மாறுபாடு 
காரணமாக டுனா தசங்குத்து இடம்தபயர்வு குறிப்பிடத்தக்கதகும். டுனாவுக்காக ஆழம் சார்ந்த 
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நீண்ட வரிடசடயப் பயன்படுத்துவதன் விடளவாக நிச்சயமற்றதும் மற்றும் அனுபவம் 
குடறந்த குடறந்த பட்ச விகிதங்கள் கிடடக்கப் தபறுகின்றன. எனதவ, தவப்பநிடல 
தசங்குத்து சுயவிவரத்டத முன்னறிவிப்பதற்கான முடறகள் ஒரு சவாலாக இருந்தது. 
ஆடகயால், தசயற்டகக்தகாள் தரவுகடளப் பயன்படுத்தி கடல் தவப்பநிடல தசங்குத்து 
சுயவிவரத்டத முன்னறிவிப்பதற்கான ஒரு முடற உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நடப்பு 
மீன்பிடித்துடறயின் முன்னறிவிப்பு முடறடய இடணத்துக்தகாள்ள தயாராக உள்ளது. 
கூடுதலாக ஒரு வடலப்பின்னல் இந்த திட்டத்தின் கீழ் மீன்வள தகவல்களுக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. 
2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, மீன்பிடித்துடற திடணக்களத்தின் நகல் கணக்குப் பதிவு fishery 
logbooks தசகரிப்புகளின் இரட்டிப்டப தவிர்ப்பதற்காக நாரா மீன்பிடி NARA fishery logbooks 
விநிதயாகிக்கப்படவில்டல. கப்பல் கண்காணிப்பு அடமப்பு (வி. எம். எஸ்) Vessel Monitoring 
System (VMS) கடற்தறாழில் திடணக்களத்டினால் அறிமுகமானது. அவர்களின் பதிவு தரவு 
தசகரிப்புடன் மீன்பிடித்துடற திடணக்களத்தினால் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மீன்பிடி 
தரவு கணிப்பு மற்றும் மீன் பங்கு மதிப்படீு ஆகியவற்டற தமம்படுத்துவதற்கு இந்த தரவு 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
 

ேிட்ட தநாக்கங்கள் 
அ. நீண்டகால மீன்பிடித்தல், தசயற்டகக்தகாள்கள் மற்றும் கடல் சார்ந்த கண்காணிப்புக் 
கருவிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தபறப்பட்ட தரவுகடள உள்ளடக்கிய நடப்பு மீன்வள 
ஆராய்ச்சி முடறகள் 
• தசயற்டகக்தகாள்களின் மற்றும் ததாடலவில் உள்ள கருவிகளில் இருந்து கடல் 

கண்காணிப்புத் தரவுடன் டூனா நீண்டகால மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றிலிருந்து 
மீனவர் தரவு தசகரிப்பு 

• VMS தரவு நடப்பு மீன்பிடி நிலவழி முடறகள் பற்றிய முன்தனற்றத்திற்கான சாத்தியத்டத 
ஆய்வு தசய்கிறது. 

• கடல் சார்ந்த மீன்வள துடற மற்றும் ததாடலதூரத் தரவு தசகரிப்பு ஆகியவற்றிற்கு 
அருகிலுள்ள உண்டமயான காலநிடல தசயற்டகக்தகாள் சார்ந்த கடல்சார் நிடலடமகள் 
மற்றும் தகவல் பரவடல அடிப்படடயாகக் தகாண்ட மீன்பிடி நிலவளடவ முன்அறிவிப்பு 
வடரபடம். 

ஆ. மீனவர் மீன்பிடித் துடறயில் ஒன்டலன் மீன்வள தகவல் தகவல் தசடவகள் அபிவிருத்தி 
• பதிவு தசய்த பயனர்களுக்கான மீன்வள தகவல் தசடவகளுக்கான வடல 

அடிப்படடயிலான தளத்டத உருவாக்கல் 
• இந்திய தபருங்கடலில் மீன்வள தகவல் குறித்த விழிப்புணர்வுகடல அதிகரித்தல் 
• சந்டதப்படுத்தல் தகவல் மற்றும் சர்வததச சந்டதயின் நடப்பு மீன் விடலகடள 

வழங்குதல் 
• மீன்பிடி கியர்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் தசடவ வழங்குனர்களுக்கு தகவல் வழங்கல் 
 
முமறகள் 
மீன் சார்ந்த கணிப்புக்கள் தசகரிக்கப்பட்ட டூனா மீனவர் தரவரிடசகடள இடணத்து 
தசயற்டகக்தகாளில் இருந்து தபறப்பட்ட கடலியல் நிடலடயப் பயன்படுத்தி 
உருவாக்கப்பட்டன. மீன்வள வானிடல முன்னறிவிப்பு ஒரு வாரத்திற்கு இருமுடற(திங்கள் 
மற்றும் வியாழக்கிழடம) உற்பத்தி தசய்யப்பட்டது. மற்றும் ததாடலநகல் மூலம் முக்கிய 
மீன்பிடி மீனவர்களுக்கு விநிதயாகிக்கப்பட்டது. தமலும் நவம்பர் 23, 2015 அன்று SSB 
வாதனாலியில் இருந்து மீன்வள வானிடல முன்னறிவிப்பு தசய்யப்பட்டது. இந்த 
தசடவயானது 6213.5 KHz அடலவரிடசயில் இருமுடற (11.00 AM மற்றும் 15.00 PM அன்று) 
அளிக்கிறது. வானிடல ஆய்வு திடணக்களத்திலிருந்து தபற்ற வானிடல முன்னறிவிப்பு 
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டுனா மீன்பிடி படகுக்கு வழங்கப்பட்டன. வானிடல தகவல் பரவலாக்கம் என்பது நாராவின் 
மூலம் விரிவாக்கப்பட்ட தசடவயாகும். 2016 ம் ஆண்டுக்குள் 93 டூனா மீன்பிடித்துடறயினரின் 
தமாத்த எதிர்ப்பார்க்கும் இடங்கள் வழங்கப்பட்டன. நவம்பர் நடுப்பகுதியில் 2016 ஆம் 
ஆண்டின் முற்பகுதியில் ததாழில்நுட்ப முறிவு காரணமாக சில ஆதலாசடனகள் 
வழங்கப்படவில்டல. 
 
மீனிடி தள முற்கணிப்பு அடமப்பானது பல தர்க்க முடறடமடய உருவாக்கும் பல 
அடிப்படட முடிவுகள் வழங்கும் முடறயாக தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மீன்பிடி நிலப்பரப்பு 
முன்னறிவிப்பு பகுதி ததற்கு இந்திய கடல் மற்றும் அதரபிய கடலுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது. 2016 
ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் 2016 வடர VMS தரவு தசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 
01 ஆம் திகதியிலிருந்து 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 28 ஆம் திகதி வடரயிலான 
மீன்வளர்ப்பு தரவு DFAR இலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டது. இந்த தரவுத்தளங்கள் பகுப்பாய்வு 
தசய்யப்பட்டன மற்றும் தகாழும்பில் ரிதமாட் தசன்சிங் (ACRS2016) இலங்டக தகாழும்பு, இல் 
37 ஆசிய மாநாட்டில் தவளியிடப்பட்டது. 
 
உள்ளுர் தவப்பநிடல ஆழ தரவு தசகரிப்பு திட்டமிடப்பட்ட தபாதிலும், அது மின்கல சக்தியின் 
பலவனீம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டது. எனதவ, இந்த தரவு தசகரிப்புக்கடள புதிய தசன்சர்கள் 
வாங்கும் வடர ஒத்திடவக்க தவண்டும். மீனவர்கள் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் 
தசடவகளணீ் ததடவ மற்றும் டூனா எதிர்வுகூறல் பற்றிய அவர்களது அறிடவ அறிந்து 
தகாள்வதற்காக வினவல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. விக்கிபடீியா, நீர்தகாழும்பு, தபருவடள, 
அம்பலாங்தகாட, ஹிக்கடுவ, காலி, மிரிஸ்ஸ மற்றும் ததவிநுவர மீன்பிடி துடறமுகங்களில் 
விதசட விழிப்புணர்வு மற்றும் விழிப்புணர்வு தநர்முகப் பரீட்டச நடத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
SED பிரிவின் ஆதரவுடன் டூனா மீன்பிடி படகு உரிடமயாளர்களுக்கும், கப்பதலாட்டிகளுக்கும் 
களுத்துடற மற்றும் திருதகாணமடல மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கல்கள் வழங்கப்பட்டன. 
2016 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 16 ஆம் திகதி தங்காடல மற்றும் அம்பாந்ததாட்டட 
ஆகியவற்றுக்கான பன்னாட்டு மீன்பிடி படகு உரிடமயாளர்களுக்கும், கப்பதலாட்டிகளுக்கும் 
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம் நடத்தப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 28 ம் 
திகதி DFAR ஆல் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட காலி மாவட்ட மீனவர் சமூக மற்ரும் அதனுடன் 
ததாடர்புடடய உத்திதயாகத்தர்களுக்கும் தசய்யப்பட்டன. DFAR இன் உதவி அத்தியட்சகர் 
மற்றும் மணிப்பளர் நாயகம் ஆகிதயாருக்கு நவம்பர் 8, 2016 இல் டுனா மீன் தரும் 
முனற்கணிப்பு முடறயின் தற்தபாடதய நிடலடய வழங்கல் தசய்யபட்டன.  
மீன்வள தகவல் குறித்த ஒரு வடலப்பின்னல் ததாடங்கியதுடன், மற்றும் மீன் GIS க்கு 
ஆதாரமளிக்கும் மீன் வழி கணிப்பு வடிவங்கள் மாற்றப்பட்டன. இந்த இடணயத்தளம் 2017 
ஆம் ஆண்டு ததாடரப்படும். 1.5 மில்லியன் ரூபா வரவு தசலவு திட்ட ஒதுக்கீடு 
தசய்யப்பட்டன. 
ேிட்டத்ேின் சவளியீடுகள் 
• தரவு வளங்கல் மற்றும் நிரடலப் புதுப்பித்தல் மூலம் தமம்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி நிலத்தடி 

முற்கணிப்பு அடமப்பு 
• கடல் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கடலியல் தரவுகளுக்கான தரவுத்தளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன 
• 3 விஞ்ஞான தவளியடீுகள் (பிரிவு 3 ஐப் பார்க்கவும்) 
• தசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 
• 2016 ஆம் ஆண்டில் 93 மீன் வள எதிர்பார்ப்புக்கள் வழங்கப்பட்டன 
• மீன்வள தகவல் பற்றிய ஒரு வடலத் தகவல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 
• 2016 ஆம் ஆண்டில் 80 வாதனாலி கணிப்புகள் வழங்கப்பட்டன 
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ேிட்டத்ேின் விமளவு 
கடல் மீன்வளத் துடறயின் அதிகரித்துவரும் தபாருளாதார திறன் மற்றும் கடரதயார மீனவ 
வளங்களுக்கான மீன்வள அழுத்தம் குடறதல். 
மீன்வள த் துடற ததாடர்பான தகவல் உருவாக்கம் மற்றும் பரப்புதல் ஆகியவற்றின் 
தமம்படுத்தப்பட்ட திறன் 
 
கட்டுப்பாடுகள் 
• 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் நாரா மீன்வள பதிவுகள் தவளியிடவில்டல. இந்த பதிதவடு 
இல்லாமல் மீனவர்களிடமிருந்து தநரடியாக மீன்வளத் தகவல்கள் தசகரிக்க முடியாது. 
மீனவர்கள் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல்வளத்துடற திடணக்களத்துக்கு (DFAR) மீன்வளத் 
தரடவ வழங்குவதால், அவர்களுக்கு தநரடி பயனாளிகள் இல்லாத மற்தறாரு பதிவுகடள 
நிரப்புவதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்டல. 
உபகரண ததால்விகள் (StarODI-DST தவப்பநிடல ஆழ பதிவிகள்) இடடநிறுத்தலினால் தரவு 
தசகரிப்டப நிறுத்திவிட்டன. 
• வரம்புக்குட்பட்ட ஐ. ரி வளங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் கிடடக்காததால் பல களவிஜய 
வருடககடள ரத்து தசய்யப்பட்டன. 
 
பரிந்துமரகள் 
PFZF – நாராவிடன பற்றி பல நாள் மீன்பிடி படகுகளின் படதகாட்டிகளுக்கும் மற்றும் 
உரிடமயாளர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு திட்டம் வழங்குவதன் மூலம் தவற்றிக்கு முக்கிய 
காரணியாக இருக்கும் எனலாம். எனதவ, விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் அடிக்கடி நடத்தப்பட 
தவண்டும். 
 
குறிப்புகள் 
உள்ளுர் தரவு தசகரிப்பு மற்றும் ததாழில்நுட்ப ததால்விகள் தபான்ற தவிர்க்க முடியாத 
காரணிகளால் 10% இலக்கு மற்றும் உண்டமயான தபளதீக தசயல்பாடுகளுக்கு இடடதய 
தவறுபாடுகள் உள்ளன. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): -   நிதி: 21%   உடல்: 90% 
 

1.2.3. இலங்மகயச் சுற்றிய எழுச்சி மற்றும் உற்பத்ேித்ேிறன் மீோன பருவகால ோக்கம்.  
சபாறுப்பான அேிகாரிகள்: எஸ். யு பி ெினோச, எச். பீ. ெயசிரி 
 
அறிமுகம் 
இலங்டகடய முன்தனற்றுவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இதற்காக மீன் உற்பத்திக்கு 
தநரடியாக தசல்வாக்கு தசலுத்துகின்ற காரணிகல், சமுத்திரவியல் உற்பத்தி திறன் என்பன 
முன்தனற்றப்பட தவண்டும் எனினும், இலங்டக விஞ்ஞானத்டத சுற்றி எழுந்த சில 
சான்றுகள் மீனவர்களின் பருவகால சுழற்சிடய அறிந்து தகாள்வது மீன்பிடித் ததாழிற்துடற 
ததடடலக் குடறப்பதற்கு முக்கியமாகும். இலங்டகடய சுற்றியுள்ள மடழக்கால 
இயக்கங்களின் தாக்கத்டத புரிந்து தகாள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஆய்வானது 
வடிவடமக்கப்பட்டது. 
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முமற 
இலங்டகடய சுற்றியுள்ள பருவமடழ மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மீதான பருவகால 
தாக்கத்தின்தபாது, இலங்டகயின் ததன்பகுதியில் கடதலார பகுதிக்கு மூன்று ஆய்வுகள் 
நடத்தப்பட்டன. ஆய்வுக்குரிய தவப்பநிடல மற்றும் அடர்த்தி அளவடீுகள் மற்றும் உயிரியல் 
மற்றும் தாவர பிளாந்தன் ஆய்வுகள் தபான்ற முதன்டம உற்பத்தித்திறன் அளவடீுகள் இதில் 
அடங்கும். ஆய்வக பகுதியில் இந்த பிளாந்தன் மாதிரிகள் ஆய்வகப் பகுப்பாய்வின் ஆய்வில் 
தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
முடிவுகள் 
உப்புத்ேன்மம, சவப்பநிமல அளவடீுகள் 
CTD கணக்தகடுப்பில் இருந்து கிடடக்கும் முடிவுகள் படம் 1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
 

  

உரு -1. இலங்டகயச் சுற்றிய ததன்பகுதி கடரதயாரத்துக்கு தசங்குத்தாக நடாத்தப்பட்ட சி. 
ரி. டி அய்வு விபரம். தம மாதம் 3 - 5, 2016 
தவலிகம பிரததசத்தில் பரப்பு தவப்பநிடல அடர்த்தித்திறன் விவரங்கடள படம் 2 
விளக்குகிறது. இந்த ஆய்வில் 11 CTD விவரங்கள் 10 மீ நிடலய இடடதவளியுடன் 
தசகரிக்கப்பட்டன. முடிவுகள், thermocline, halocline, pycnocline - ததர்தமாக்டலன், 
ஹாதலாதகாடலன் மற்றும் டபதனாதகாலிக் ஆகியடவ முடறதய 50 மீ, 40 மீ மற்றும் 40 
மீ ஆழத்தில் ஏற்படும். ததாடலதூரப் பகுதிக்கு ததர்தமாக்டலன் ஆழம் ஆழமற்ற கடற்கடர 
பகுதிய தநாக்கி தசல்கின்றன என ஆய்வு ததரிவிக்கின்றது. உப்புத்தன்டம / தவப்ப 
முடனகளில் 22 மற்றும் 60 டமல் ததாடலவில் காணலாம். முடனகளுக்கு இடடயில் 
உப்புத்தன்டம 33.8ps ஆகும். அது காரணமாக மாறும் தசயல்முடற காரணமாக தண்ணரீ் 
தசருகல்கள் காரணமாக இருக்க முடியும் 

  
மிகவும் உற்பத்தி கூடிய மண்டலங்களின் அடடயாளம் 
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உரு 2. மண்டலங்கள் தசயற்டகக்தகாள் விவரங்கள் மற்றும் கள புலனாய்வுகளால் 
அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன 
தபரும்பாலான உற்பத்தி மண்டலங்கள், தசயற்டகக்தகாள் படங்களும், புலனாய்வுகளும் 
(படம் 2) பயன்படுத்தப்பட்டன. இடது சுழற்சியில் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ள உப்புத்தன்டம 
முடனகளானது முக்கியமாக காற்று இயக்கப்படும் தகாடட பருவகால நீதராட்டங்கள் 
காரணமாக அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளன. சரியான விளக்கப்படம் (ஜூடலயில் மாதத்தில் 
குதளாதராபில் தசறிவு) காட்டப்படும் தசயற்டகக்தகாள் படங்கடள பயன்படுத்தி 
குதளாதராபிடளப் பற்றிய இதததபான்ற கருத்துகள் காணப்பட்டன. சிவப்பு வட்டம் மிகவும் 
உற்பத்தி மண்டலத்டதக் குறிக்கிறது. உப்புத்தன்டம முடனகள் மற்றும் இலங்டக தடாம் 
பற்றிய ஆய்வு 2015 ஆம் ஆண்டில் தசகரிக்கப்பட்ட கடல் க்டளடர் அளவடீுகடள 
அடிப்படடயாகக் தகாண்டது. உப்புத்தன்டம, தவப்பநிடல, குதளாதராபில், ஊட்டச்சத்து 
மற்றும் மீன் பிடித்தல் தரவு தபான்ற சிற்றளவு அளவுகளில் உள்ள மற்ற தபாருட்களுடன் 
ஒப்பிடப்படும். 
 
Bioluminescence உயிர்க்கேிர்ப்புக்கள் ஆய்வுகள் 
கடலில் bioluminescence ஆய்வு நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆய்வின் தபாது, Bioluminescence 
உயிர்க்கதிர்ப்புக்கள் தீவிரம் மற்றும் மாதிரிகள் பற்றிய மாலுமி விளக்க - ஒளி அளவி 
அளவடீுகள் தபான்றன நிடலயத்தில் தசகரிக்கப்பட்டன. இலங்டகயின் ததற்கு 
கடரதயாரத்தில் பிளாண்ட்தடானிக் Bioluminescence உயிர்க்கதிர்ப்புக்கள் தசங்குத்துப் 
பிரதியிடனப் பற்றிய தநரத்டதக் குறிப்பிடுவதத காலத்ததாடரின் உயிரியளவிலான 
தீவிரத்தன்டமத் தரவு ஆகும். சூரிய ஒளியின் குறுக்கீடு காரணமாக பகல்தநரமளவில் 
உயிரியளவிலான ஆற்றல்மிகு அளவிலான அளவடீுகள் தபறப்படவில்டல. 
ததற்கு கடற்கடர தரவு 160 மீ வடர கடல் மீது bioluminescence அளவில் குறிக்கிறது. 40 மீ 
முதல் 60 மீ ஆழம் வடரயில் உயர் ஆற்றலுடன் தமதல ஆழம் வடர மீட்கக்கூடிய மாலுமி 
விளக்க – ஒளிமின்னழுத்த ததாகுதி உயிரியளவிலான உயர்தர சிகரங்கள் பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளன. தீவிரத்தன்டம விநிதயாகம் ததர்தமாக்டலன் உடன் உறடவக் 
காட்டுகிறது. கலடவ அடுக்குடன் உயர் உயிர்ச்சத்து ஆற்றல் தீவிரத்தன்டம காணப்படுகிறது. 
60 - 80 மீட்டர் அளவிலான ததர்தமாக்டலன் ஆழம் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. குடறந்த 
அளவு உயிக்கதிர்புக்கள் ததர்தமாக்டலன்களுக்கு கீதழ காணலாம். 
 

 

 



146 | P a g e  
 

                      

உரு – 01 இலங்டகயின் ததன் கடற்கடரயில் உள்ள உயிர்க்கதிர்ப்புக்களின் ஆழம் மற்றும் 
தநரம் உடனான தீவிரம் மாறுபாடு. (அ) உயிர் தபாருள்கள் தவளிதயற்றும் ஒளி தீவிரம் 6.00 
பி. ப மணி முதல் 5.00 மு. ப வடர  (ஆ) உயிர் தபாருள்கள் தவளிதயற்றும் கதிர்த் தீவிர 
மாறுபாடு தம, 2016 இல் 7.00 மு. ப முதல் 5.00 மு. ப வடர ஜனவரி 2016 இல். 

கட்டுப்பாடுகள் 
NARA க்கு தசாந்தமாக ஆர் / வி சாமுத்ரிகா கப்பல் இடன பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
ஆராய்ச்சி தசயல்திட்டம் தம 2016 வடர தடடயின்றி நடத்தப்பட்டது. எனினும், ஆர் / வி 
சாமுத்ரிகா கப்பல் இன் ததாழில்நுட்ப தகாளாறு காரணமாக, ஆண்டு முழுவதும் கடல் 
க்டளடர் வரிடசப்படுத்தல் தவிர திட்டங்கடளத் நடத்த முடியவில்டல. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 69.3%  தபளதீக : 100% 
 
5.1.1. கல்பிட்டி களப்பில் நீரியல் இயக்க மற்றும் உயிர் இரசாயனவியல் சிறப்பியல்புகள் 
(சோடர்ச்சி) 
சபாறுப்பான உத்ேிதயாகத்ேர்கள்: கசுன் ஆர்.ேலபேடு, ேில்கா சமரநாயக்க, எஸ்.எஸ். 
குணதசகர, தகாலிே ெினோச 
 
அறிமுகம் 
இலங்டகயிலுள்ள கடதலார நீர் நிடலகள் மிதி உற்பத்த்அதிகமானடவ, சுற்றுச்சூழல் 
காரணிகள், வாழ்வாதாரங்கள், உணவு சங்கிலியில் உயர்ந்த இடணப்பு மற்றும் 
உயிரினங்களின் உயர்ந்த பன்முகத்தன்டம ஆகியவற்றின் சிறப்பியல்புகடளக் 
தகாண்டுள்ளன. இவற்றுள் புத்தளம் முகஹ்த்டுவாரமானது பரப்பளவில் 32,700 தஹக்தடயர் 
பரப்பளவில் தகாண்ட இரண்டாவது தபரிய முகத்துவாரம் ஆகும். இது இலங்டகயின் 
வடதமற்கு கடரயிலுள்ள 1 - 2 மீ சராசரி ஆழம் மற்றும் மிகவும் உற்பத்தி தகாண்ட கடதலார 
சூழல் அடமப்புகளில் ஒன்றாகும். புத்தளம் களப்பானது இரண்டு ஆறுகள், அதாவது "கலா 
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ஓயா" மற்றும் "மீ ஓயா" ஆகியவற்றிலிருந்து புதிய நீர் கிடடக்கிறது. 'உப்புத்தன்டம' பரந்த 
மாறுபாடு 34 psu இலிருந்து 55 psu வடர காணப்படுகிறது. இதனால் நீர் சமநிடலடய 
அடிப்படடயாகக் தகாண்ட 'புறவழி சரணாலயம்' என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பகால 
ஆய்வுகள் சிலவற்றில் உப்புத்தன்டம சாய்வு தநர் தாக்கத்டத காட்டி நிற்கிறது, எனதவ நீர் 
அடர்த்தியின் சாய்வு நிலத்டத உயர்த்துகிறது. மடழ காலத்தில் பருவமடழ நாட்களில் 
உப்புத்தன்டம 15 பி. எஸ். யு ஆக குடறகிறது, ஏதனனில் முந்டதய ஆய்வு தவடலக்குப் 
தபாருந்திய அளவில் இது விதிவிலக்கானது. 
இப்பகுதியில் தற்தபாது நடடதபற்று வரும் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளின் விடளவாக, 
நீரின் பி. தஹச் மற்றும் அதமானியா தசறிவூட்டலின் படிப்படியான அதிகரிப்பு தபான்றன 
நீர்ப்பகுதியில் உள்ள தபளதீக இரசயன மற்றும் உயிரியல் நிடலடமகளில் பல மாற்றங்கள் 
காணப்படுகின்றன. கூடுதலாக, கடந்த 50 ஆண்டுகளில் உப்புத்தன்டமயின் குறிப்பிடத்தக்க 
சரிவு தபரும்பாலும் "கலா ஓயா" மற்றும் "மீ ஓயா" ஆகியவற்றின் மூலம் நன்னரீ் உள்ளடீ்டு 
முடறயின் கட்டுப்பாடு காரணமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்டகயின் தமற்கு 
கடரதயாரம் குறிப்பிடத்தகுந்த சுற்றுச்சூழல் என புத்தளம் களப்பில் குறிப்பிடத்தக்க 
முக்கியத்துவம் இருந்த தபாதிலும், பிரதான மனிதகுல சக்திகளின் காரணமாக இந்த களப்பு 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகின்றது என்பது ததளிவாக உள்ளது. 
இந்த ஆராய்ச்சியின் தபாது, ஊட்டச்சத்துக்கள், உப்புத்தன்டம, பி. எச், ரி. எஸ். எஸ் தபான்ற 
சில முக்கிய தபளதீக மற்றும் இரசாயன அளவுருக்களின் தற்தபாடதய நிடல 
அளவிடப்பட்டன. அவற்றின் மூலம் மாசுபாடு மற்றும் குள சுற்றுச்சூழல் அடமப்பின் 
நற்தபாசடனயாக்க நிடல ஆகியவற்டறக் குறிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
வண்டல்களின் இயக்கவியல் ததாடர்பாக உள்ள வண்டல் ஓட்ட கார்பனின் இடஞ்சார்ந்த 
பரவடல மதிப்படீு தசய்வதன் மூலம் களப்புச் சூழலியல் மற்றும் தமலாண்டம 
சிக்கல்களுக்கு புதிய அறிடவ பங்களிப்பு தசய்கின்றது. தவளியிடப்பட்ட பிரசுரங்களின் படி 
கடதலார சுற்றுச்சூழலின் கடும் பார உதலாகத் ததாற்று பற்றிய சில ஆய்வுகள் இலங்டகயில் 
தமற்தகாள்ளப்பட்டன. கடலில் மீன் பிடிப்பதில் (தகட் பிஷ் மற்றும் முல்லட் மீன்) தபான்ற 
இரண்டு தபாதுவாக கிடடக்கக்கூடிய மீன் வடககளில் கனரக உதலாக தசறிவு மற்றும் புல் 
மண்டலங்கல் கனமான உதலாகத் தூய்டமத் தன்டமடயப் புரிந்து தகாள்வதற்காக புத்தளம் 
களப்பில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. தமலும், வண்டல் துகள்களின் அளவு மற்றும் கனரக 
உதலாக தசறிவு தபான்றவற்றிற்கும் இடடயனதாவது தபளதீக இரசாயன காரணிகள் 
ததாடர்பாக ததாடர்பு தகாள்ள முயற்சி தசய்யப்பட்டது. 
 
ேிட்ட தநாக்கங்கள்: 
• சில முக்கியமான தபளதீக இசாயன அளவுருக்கள் (pH, தவப்பநிடல, DO, உப்புத்தன்டம, 
TSS, ஊட்டச்சத்துக்கள் - டநட்தரட், டநட்டரட், ஓர்ததாதபாஸ்தபட்) 
• குளம் சூழல் அடமப்பில் வண்டல் விநிதயாகம் ஆய்வு தசய்யப்படல். 
• கடலிலுள்ள கனரக உதலாக தசறிவுகடள மதிப்பிடுவதற்கு, இரண்டு உப்பு மீன் வடககடள 
நீர்த்ததக்க சூழலில் மதிப்படீு தசய்யல் 
• க்ளப்பு பகுதியில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் இனங்களின் நீர் உயிரின வளர்ப்பு சம்பந்தமான 
முடியுமான தன்டமடய அறிதல்(எ.கா: பிவால்தவல் கலாச்சாரம், கடல் தவள்ளரி வளர்ப்பு) 
 
சபாருட்கள் மற்றும் முமறகள் 
முழு தளத்டத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும், முந்டதய ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்டப 
ஒப்பிடுவதற்கும் 20 தளங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன, தமலும் அடவ தபளதீக இரசாயன 
மற்றும் உயிரியல் அளவுருக்கள் பற்றிய தற்தபாடதய தபாக்குகடளப் புரிந்து தகாள்ளும். 
வடரபடம் 1 மாதிரி புள்ளிகளின் தள வடரபடங்கடளக் குறிக்கிறது. 
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உரு 4.  மாேிரி இடங்கள் – புத்ேளம் களப்பு 

2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் டிசம்பர் 2016 வடர மாதந்ததாறும் 
களப்பணியிடங்களில் அய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, 
ஆய்வுகூடத்துக்கு வரும் வடர பனிக்கடியில் (4 0C) இல் இடப்பட்டன. YSI 556 சுற்றுச்சூழல் 
மீட்டடரப் பயன்படுத்தி pH, உப்புத்தன்டம, DO, DO வதீம் மற்றும் இடடமாறல்கள் 
ஆகியவற்றிற்கு உள்ளூரில் அளவடீுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 2 மன்சூன் பருவகால 
பகுப்பாய்வு மற்றும் கனரக உதலாக பகுப்பாய்வு ஆகியவற்டறப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக மாதிரிகள் ஒரு வருடத்துக்கு இரு முடற (தபப்ரவரி மற்றும் 
தசப்டம்பர் மாதங்களில்) எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்டன. 2 மடழக் காலத்டத 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக மீன் மாதிரிகள் ஒரு வருடம் (தபப்ரவரி மற்றும் தசப்டம்பர் 
மாதங்களில்) தசகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வகத்தில், டநட்தரட், டநட்டரட், தமாத்த ததாங்கல் 
திண்மங்கள் (TSS), மற்றும் EPA தநறிமுடறகளுக்கு ஏற்ப தமாத்த ஓர்த்ததாதபாஸ்தபற்றுகள் 
ஆகியவற்றிற்காக நீர் மாதிரிகள் ஆய்வு EPA protocols மூலம் தசய்யப்பட்டன. வண்டல் மாதிரி 
பகுப்பாய்வு குறித்து, தசகரிக்கப்பட்ட வண்டல் மாதிரிகள் புத்தளம் முகத்துவாரஙளில் 
நுட்பமான நிடலப்பாட்டட ஆய்வு தசய்ய பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. கனரக உதலாக 
பகுப்பாய்விற்கு, HG, PB, Cd ஆகியவற்றின் தசறிவுகடள ஆய்வு தசய்ய முடிவு 
தசய்யப்பட்டது, அடவ ஐதராப்பிய சமூகங்களின் மன்றத்தில் (EU, 2002) விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
Plicofollis tenuispinis (Day, 1877) மற்றும் mullet fish species of Moolgarda seheli (Forsskål, 1775) மாதிரிகள் 
ஆகியடவ 20 இடங்களுக்கு IPHT பிரிவு, NARA இன் உதவியுடன் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 
 
முடிவுகள் 
ஒரு ஆண்டு மற்றும் ஒன்பது மாத தரவு தசகரிப்பு காலம் முடிவடடந்தவுடன், தமாத்தம் 384 
நீர் மாதிரிகள், 40 வண்டல் மாதிரிகள் மற்றும் நான்கு மீன் மாதிரிகள் ஆகியவற்டற ஆய்வு 
தசய்தனர். முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் சில கீதழ உள்ளன. 
உப்புத்தன்டம விநிதயாகம் 
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உப்புத்ேன்மம விநிதயாகம் 

 
 

சவப்பநிமல விநிதயாகம் 

 

pH விநிதயாகம் 
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DO விநிதயாகம்  

 
 

TSS விநிதயாகம்  

 
 

வண்டலில் பார உதலாக விநிதயாகம் -  
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மீன்களின் பார உதலாக விநிதயாகம் 

 

சராசரி மூலக அளவு 

 

 

 

6.1.1. சபருங்கடல் கண்காணிப்பு மமயத்ேின் சசயல்பாடு 
சபாறுப்பு அேிகாரிகள்: தக. அருளானந்ேன் எஸ். யூ. பீ. ெினோச, என். பீ. சூரியாராச்சி 
 
இந்தியப் தபருங்கடல் சுனாமிக்கு பின் (2004 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த) கடல்சார் கண்காணிப்பு 
டமயம் தசயல்படுகிறது. இந்த டமயம் 24x7 அடிப்படடயில் இயங்குகிறது மற்றும் இந்திய 
தபருங்கடலில் குறிப்பாக இலங்டகயிலுள்ள இந்திய தபருங்கடலில் நிகழ்தநர கடல் தகவல் 
தரடவ கண்காணித்து தசகரிக்கிறது. 
அத்தடகய டமயத்டத ஸ்தாபிப்பதற்கான தநாக்கங்கள், இலங்டக உண்டமயான 
தநரத்டதயும், உண்டமயான அன்மித்த தநரத்டதயும் தகாண்ட் நிகழ்வுகடளக் 
கண்காணிப்பதற்கான ஒரு கண்காணிப்பு முடறடய உருவாக்கி தசயல்படுத்தப்படுகின்றது. 
கடல்சார் தபரழிவுகளின் தபாது,  அவதானிப்புகள் மிக முக்கியமானதாகவும் மற்றும் 
நிகழ்வுகடளக் குடறக்கவும் உதவுகின்றன.  இலங்டகயின் கடல்களில் உள்ள கடல்சார் 
சூழலில் மாற்றங்கடளக் கண்டறிந்து, மாதிரியாகவும், முடிவாகவும் முடிதவடுக்கும் திறன் 
தகாண்ட ஒரு இறுதி-முடிவு முடறடய அமுல்படுத்துவதற்கு இந்த டமயம் புதுப்பிக்கப்பட்ட 
பதிப்பு தகாண்ட ஒரு கடல் தகவடல உருவாக்குகிறது மற்றும் கடதலார சமூகங்கள், கடல் 
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ததாழில் மற்றும் விஞ்ஞான சமூகங்களுக்கு அவற்றின் ததடவகடள பூர்த்தி தசய்ய 
உதவுகிறது. இந்த டமயம் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் தகவலானது, 
திட்டமிடப்பட்ட பயனர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இலவச அணுகல்கள் இந்த  தரவு 
தளத்தில் கிடடக்கிறது. விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பல்கடலக் கழக 
மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞான ஆய்வுகள் மட்டும் இலவசமாக கிடடக்கும் தபாருட்களாக 
பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், வணிக பயன்பாட்டின் தபாது, நாரா இன் பணிப்பாளர் 
நாயகத்தின் எழுத்துமூல அனுமதியுடன் தசய்ய முடியும். தற்தபாது கிடடக்கும் தபாருட்கள் 
கடல் மட்டத்தில், கடல் தமற்பரப்பு புவியியல், கடல் காற்று, கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல, 
உப்புத்தன்டம மற்றும் தசங்குத்து தவப்பநிடல விவரங்கள், குதளாரபில், அடலக் காலநிடல 
மற்றும் ஆழமான கடல் அழுத்த தரவு ஆகியடவயாகும். தரவுகள் ASCII தரவு மற்றும் 
வடரபட வடிவடமப்பாக கிடடக்கிறது. இந்த டமயம் அனர்த்தங்களின் தபாது கடற்தறாழில் 
ற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சு (MF&ARD), அனர்த்த முகாடமத்துவ நிடலயம் (டி. 
எம். சி), புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் (ஜி எஸ் எம் பி) தமலும் கடல் சார்ந்த 
தபரழிவுகளின் தாக்கங்களின் ஆரம்ப எச்சரிக்டக மற்றும் குடறப்புக்கான வழிகாட்டுதல்கடள 
தமலும் வழங்குகிறது. அதற்கும் தமலாக, பாதுகாப்பு டமயம், பாடசாடல மற்றும் 
பல்கடலக்கழக மாணவர்களுக்கான ஆய்வுப் பயணங்கள் ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகடள 
எளிதாக்குவதற்காக, மூன்று பாதுகாப்புப் படடகள், தசஞ்சிலுடவ, DMC மற்றும் 
பல்கடலக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் பாடசாடலக் குழந்டதகள் ஆகியவற்றிற்காக OOC 
நடவடிக்டககள் குறிப்பாக கடல் அடிப்படடயிலான தபரழிவுகடள அறிமுகப்படுத்த 
விழிப்புணர்வு திட்டங்கடள நடத்துகிறது. 
கடற்பரப்பு நிடலயத்டத பராமரித்தல் மற்றும் தகாழும்பு, திருதகாணமடல, 
அம்பாந்ததாட்டட நிடலயங்களில் இருந்து தரவுகடள டகயகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் 
தபாறுப்டப நாராவின் சமுத்திரவியல் அவதானிப்பு டமயம் தபாறுப்பாகும். இலங்டகயின் 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, காலநிடல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் மற்றும் கடதலார 
அபிவிருத்தி திட்டமிடல் தபான்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பயன்பாடுகளுக்கு 
இலங்டகடயச் சுற்றி கடல் மட்ட தரடவ தசகரித்து ஆய்வு தசய்ய தவண்டும். கடற்பரப்பு 
நிடலயங்களில் இருந்து கடல் மட்ட அளடவத் தரும் தரவு, கடல் மட்ட கண்காட்சி 
டமயத்தில் நாராவின் கடல் மட்ட தரவுத் தளத்திற்கு மாற்றப்படும். வாராந்த திடல்   நிடல 
முற்கணிப்புகளுடன் ததாடர்புடடய அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 60%   தபளதீக: 100% 
6.1.2. கடரதயார வண்டல் தபாக்குவரத்து மற்றும் மூதலாபாய மாதிரியின் எண்ணியல் 
சிமுதலஷன் அடடயாளமும் அதன் மூலமாக தற்காலிக கடதலார அரிப்டபத் தடுத்தலும்: 
இலங்டகயின் வட-வட கிழக்கு கடற்கடரயின் ஒரு வழக்கு ஆய்வு. 
தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள்: ஆர். எம்.  ஆர். எம். ஜயதிலக்க 
 
அறிமுகம் 
கடரதயார மண்டலங்களின் அதிகரித்து வரும் தபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
பரிசீலடனகள் கடதலார அரிப்பு, படிவு மற்றும் வண்டல் தபாக்குவரத்து தபான்ற கடதலார 
வழிவடககள் பற்றிய பல்தவறு ஆய்வுகடள தூண்டிவிட்டன. வண்டல் தபாக்குவரத்து 
மற்றும் உருவக மாற்றத்தின் தசயல்முடற அடிப்படடயிலான எண்டமயாக்கல் 
மாதிரியானது கடற்கடர உருவக அபிவிருத்திகடள புரிந்துதகாள்வதற்கும் 
கணிக்கப்படுவதற்கும் ஒரு மதிப்புமிக்க அணுகுமுடறயாக பரவலாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. 
நீர்தகாழும்பு, மன்னார் மற்றும் முல்டலத்தீவு கடதலாரப் பகுதிகளில் நியாயமான 
துல்லியமான வண்டல் தபாக்குவரத்டத தபறுவதற்கு தசலவின திறன் தகாண்ட அடமப்பு 
அணுகுமுடறடய பரிசீலிப்பதத இந்த ஆய்வின் தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. தரவுகளில் 
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வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் காணப்படும் தபாதுவாக தமாசமான சூழல்களில், எண்டமயாக்கல் 
மாதிரியானது, ஒரு தரம் வாய்ந்த பிராந்திய வண்டல் தபாக்குவரத்டத உருவாக்குவதற்கான 
ஒரு நம்பகமான வழிமுடறயாகும், தமலும் வண்டல் வரவு தசலவு திட்டத்டத நிர்வகிக்கும் 
சுற்றுச்சூழல் உந்துதல் / மனித தடலயடீ்டட அடடயாளம் காணவும் உதவும். 
 
முமற 
விளக்கப்பட மற்றும் அடலத் தரவு ஆகியடவ வண்டல் தபாக்குவரத்டத நிர்ணயிப்பதற்கான 
முக்கிய காரணிகளாக இருக்கின்றன, இதனால் வண்டல் வரவு தசலவு திட்டமகவும் உள்ளது. 
இலக்கிய ஆய்வு மூலம், தரவு மற்றும் தகவடல தசகரிப்பதற்காக தபாருத்தமான 
கணக்தகடுப்பு தசய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, அடலக்கு (ஈ. ஆர். ஏ. இடடமறிப்பு) 
தசகரிக்கப்பட்ட தரவு ORCA ஆல் உண்டமயாக்கப்பட்ட (தடள்டாதரஸ் உருவாக்கிய (met Ocean 
data Transformations, Classification and Analysis - ஓதசான் டிரான்ஸ் ஃபார்ஷன்ஸ், கிளாசிக்ஷன் அண்ட் 
அனாலிசிஸ்) மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டது. அடல மாற்றத்திற்காக, தடல்ஃபர்டி 3 டி-வால் 
அடமப்பு - The Delft3D-FLOW model பயன்படுத்தப்பட்டது, இது தவளிப்புறமாக மாறுபட்ட எல்டல 
நிடலகளுடன் கடல் அடல / காற்று மூலம் தவறுபடடு காணப்பட்டது. Delft3D-FLOW மாதிரி 
நீண்ட கடற்கடர தபாக்குவரத்து விகிதங்கள் மற்றும் உள்ளடீ்டுக் குடறப்பு மற்றும் உருவியல் 
முடுக்க நுட்பங்கடள பயன்படுத்தி ததாடர்புடடய உருவடமப்பு இயக்கவியல்கடள 
morphodynamics மதிப்பிட பயன்படுத்தப்பட்டது. 1956, 2005 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளின் 
வரலாற்று வான்வழி புடகப்படங்களிலிருந்து நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால அரிப்பு / 
நீக்கம் ததாகுதிகள் பிரித்ததடுக்கப்பட்ட கடரதயாரங்கள் கணக்கிடப்பட்டன. 
 
முடிவுகள் மற்றும் விரிவாக்கம் 
அடலப் பரிமாற்றம், வண்டல் தபாக்குவரத்து மற்றும் உருவியல் பரிணாமம் 
 
நீர்சகாழும்பு 
வண்டல் தபாக்குவரத்து அடமப்பு மற்றும் அடலப் பரிமாற்ற மாதிரியாக்கம் அறியப்பட்டன. 
எனதவ எதிர்கால முன்தனற்றங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றிற்கான 
அடிப்படட தரவுகடளப் பயன்படுத்தலாம். 
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உரு 5. வருடாந்த வண்டல் பபாக்குவரத்து பரிமாற்றம் (மீ 3/ஆண்டு) 

 

 உரு 6. ககாழும்பு நீர்ககாழும்புக்கிடடபேோன வருடாந்த வண்டல் பபாக்குவரத்து பரிமாற்றம் (மீ 3/ஆண்டு) 
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உரு – 07 நீர்ககாழும்பு சிலாபத்துக்கிடடபேோன வருடாந்த வண்டல் பபாக்குவரத்து பரிமாற்றம் (மீ 3/ஆண்டு) 

முல்டலத்தீவு 
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உரு 9 
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உரு 10 

 

 உரு 11.  வருடாந்ே வண்டல் தபாக்குவரத்து பரிமாற்றம் 
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உரு  12 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

மார்றியடமத்தல் இல - Simulation no 1,289,456,529 
உரு 13 
 
7.1.1. தமாதனாமசட் ோங்குேல் பாரக் கனிய நிறுத்ேிகளின் நிகழ்வின் விசாரமண 
சசய்ேல் 
சபாறுப்பு உத்ேிதயாகத்ேர்கள்: ேில்கா சமரநாயக்க மற்றும் நுவன் சூரியாராச்சி 
 
அறிமுகம் 
இலங்டக, ஒரு தீவு நாடாக இருப்பது ஒப்படீ்டளவில் தபரிய கண்டத் தட்டு மற்றும் தபரிய 
கடற்பகுதி நிலப்பகுதியாக இருப்பினும், கடல் சார்ந்த கனிம வளங்கடள கணிசமான 
மதிப்படீு தசய்யப்படவில்டல. தமாதனாடசட் ஒரு ததாழிற்துடற கனிமமாகும், இது 
கதிரியக்கமானது, பல ததாழில்துடற பயன்பாடுகளில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இது 
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மிகவும் எதிர்ப்புத் தாதுக்களில் ஒன்றாகும், தமலும் வானிடலச் சிடதவுகளில் இடவ 
குவிந்துள்ளன. ததன்தமற்கு கடரதயாரத்தின் நீளமான இரண்டு தபரிய ஆறுகள் மற்றும் பல 
சிறிய நதிகளால் தபருமளவிலான கனிமங்கடளக் தகாண்டிருக்கும் தபரிய வண்டல் 
தவளிதயற்றத்துடன் பார உதலாகங்கள் தவளிதயற்றப்பட்டதால், இப்பகுதி முழுவதும் 
தமாதனாடசட் தாங்கிச் தசல்லும் கடரதயாரப் பகுதிகளாக இடவ கணிசமானதாக 
இருக்கக்கூடும் என்ற ஊகத்திற்கு இந்த ஆய்வு வழிவகுத்தது. 
 
தநாக்கங்கள்: 
• கனிம மணல் திரவங்கடள ஆய்வு தசய்யல் 
• கிடடக்கும் டவப்புகடள எண்ணியல் ரீதியாக வரிடசப்படுத்தல் 
• ஆய்வுப் பகுதியின் தாது மணல் அளடவ மதிப்படீு தசய்தல் மற்றும் தபாருளாதார 

ரீதியாக சுரண்டக்கூடிய டவப்புகடள வடரபடப்படுத்துதல் 
• பருவகால மாறுபாடுகடள ஆய்வு தசய்யல் 
 
முமற 
மாேிரி தசகரிப்பு: 
• தபருவலயிலிருந்து மாதகான் வடரயான பகுதிக்கு கடற்கடர மாதிரிகள் உட்பட 60 
மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 
 
முடிவுகள் 
ோனிய அளவு மற்றும் விநிதயாக ேன்மம 
ஒரு. கடரதயார மாதிரிகள் 
துகள் அளவு என்பது வண்டல்களின் அடிப்படட தசாத்து ஆகும், இது சக்தி மற்றும் 
ஆதாரத்தின் மீது முக்கியமான துடறடய வழஙகுகிறது. அறுபது மண் மாதிரிகள் வான்-
தவன் டகப்பற்றி - Van-Veen grab இடனப் பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்டு தானிய அளவு 
விநிதயாகம், புள்ளியியல் மற்றும் உட்கூறு அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 
தபாறிமுடற தவறாக்கி பகுப்பாய்வு 1/2 phi இடடதவளியில் தசய்யப்பட்டது மற்றும் 
புள்ளியியல் அளவுருக்கள் கிராட்டிசட்- GRADISAT தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி தபால் 
மற்றும் வார்ட் (1957) வடகப்படுத்தலுக்கு அடமவாக வடகப்படுத்தப்பட்டன. 
வண்டல்களின் தபரும்பகுதி ஒலிவ் நிற பச்டச நிறத்திலும், ஒளிரும் மஞ்சள் நிறமாகவும், 
தமாத்தமாக ஓட்டு துண்டுகள் மற்றும் மடல துகள்கள் தகாண்ட பதினாறு மாதிரிகள் தவிர, 
5-20% உயிரியல் கார்பதனட்டடயும் தகாண்டிருக்கின்றன. தபந்ததாட்ட கங்கா உள்வாங்கும் 
இட முகத்டதச் சுற்றி மாதிரிகள் வட்டமாக வடளக்கப்பட்டன, அடவ துடண தகாணத் 
தானிய துகள்கள் தபான்று காணப்பட்டன. பாடற தீவுகளுக்கு அருகாடமயில் உள்ள 
தசதில்களின் தகாணத்தில் இடளகள்கள் இளமானதாகவும் மற்றும் அடவ அருகிலுள்ள 
பாடறகளிலிருந்து தபறப்பட்டடவ எனக் காட்டுகிறது. மண் வடககளின் சராசரி அளவு 1.55 
- 4.36 phi aakavum டபக்கு சராசரியாக 3.52 phi யிற்கு இடடப்பட்டதாக உள்ளது, இது நடுத்தர 
coarse silt to medium grained sand மணல் மிகவும் கரடுமுரடான சதுரம் எனக் கூறலாம். சிறந்த 
மண்ணுக்கும் மிகச் சிறந்த மணலுக்கும் இடடதய (மணல் தமாத்த மாதிரிகள் 50%)உள்ள 
மணலானது கீழ்மட்டம் தடுப்பானது மற்றும் பாடறகளுமாகும். பகுப்பாய்வு மாதிரிகளில் 
45.5% நன்றாகவும், 22.72% மிதமாகவும், 18.18% மிதமாக நன்றாகவும், 9.09% தமாசமாகவும் 
வரிடசப் படுத்தப்பட்டன.  68.68% மாதிரிகள் ஒற்டறஅடமப்பு  -Unimodel விநிதயாகம் மற்றும் 
இருமுடன விநிதயாகத்தின் மாதிரிகள் தமாசமாகதவா அல்லது மிதமாக 
வரிடசப்படுத்தப்படுகின்றன  இதற்கு காரணமாக சாதாரண கீதழ  உள்ள வண்டல்களுடன் 
கலந்து காணப்படுவதாலாகும். 
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தானிய அளவுகளில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாறுபாடு இல்டல, தகர்தடாசிஸ் அல்லது 
சாய்வானது இரண்டு பருவங்களில் சில புள்ளிகள் தவிர தவதறான்றும் காணப்படவில்டல. 
 

 

உரு 14. சராசரி துகள் அளவு - கமரதயார மாேிரிகள் – இரண்டு பருவங்களில் 

ஆ. கடற்கமர மாேிரிகள் 
ஒரு பருவத்தில் இருபது மாதிரிகள் தசகரிப்பது அசலான திட்டம் என்றாலும், நடடமுடற 
சிக்கல்கள் காரணமாக 10 மாதிரிகள் மட்டுதம தசகரிக்கப்பட முடிந்தன. ததன்தமற்கு 
பருவக்காற்றில் தசகரிக்கப்பட்டு, வடகிழக்கு பருவ மடழக்காலத்தில் தமாசமான வாகன 
ஒதுக்கீடுகளால் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்படவில்டல. தமதல விவரிக்கப்பட்ட தசயல்முடறக்கு 
ஏற்ப தமற்பரப்பு மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. மாதிரிகளின் 
தபரும்பகுதி தபாதுவாக பளபளப்பான நிறத்தில் தவளிர் மஞ்சள் – காவி நிறமாக இருக்கும். 
சராசரியாக தானிய துகள் அளவு 0.949 - 4.36 phi அளவுக்கு மாறுபட்டு காணப்பட்டது, 
சராசரியாக 2.71 மடங்கு சிறந்த மணல் தகாண்டது. வரிடசயாக்க மதிப்புகள் 0.638 முதல் 1.165 
phi வடரயிலான அளவுகள் தவறுபடுகின்றன, அவற்றில் தபரும்பாலானடவ மிதமான 
வரிடசயாக்கத்தில் உள்ளன. 

 

உரு 15. கடற்கமர மாேிரியின் சராசரி துகள் நீளம் 

கனிம பகுப்பாய்வு 
தசகரிக்கபட்ட மாதிரிகள் பின்னர் பாரிய தாதுக்களுக்காக ஆய்வு தசய்யப்பட்டன.  இடவ 
காந்த பிரிப்புக்களில் பயன்படுத்தப்படும் அளவான  120 சல்லடட (துடள அளவு 125 μm) ஐப் 
பயன்படுத்தப்பட்டது. பிரண்ட்ஷின் தவறாக்கிகடள தங்கள் காந்த உணர்திறன் படி தனித்த 
கனிமங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கருவிகள் 50 பக்கவாட்டிற்கும் 1.2 Amps 
தகாடலுறலுக்கும் அடமக்கப்பட்டன. Sphene, leucoxene, apatite, andalusite, monozite மற்றும் Xenotine 
வரம்புகடள அடடயாளம் காண முடியுமாக இருந்தன. 
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உரு 16. மாேிரி இடங்கள் 

 M 50N, M 60 மற்றும் M 100 புள்ளிகள் முடறதய மிக அதிக கனமான கனிம சதவிகிதம் 0.89%, 
1.89% மற்றும் 1.25% ஆகியடவ உள்ளன. வடகிழக்கு பருவ மடழ காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
மாதிரியுடன் ஒப்பிடுடகயில், ததன்தமற்கு பருவக்காற்று காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் 
அதிக கனமான கனிம சதவிகிதம் காட்டின. தமதல கூறப்பட்ட புள்ளிகளுக்கு இது 1.7%, 1.9% 
மற்றும் 2.1% ஆக இருந்தது. கடற்கடர மாதிரிகள் B03, B09 மற்றும் B 10 புள்ளிகடள கருத்தில் 
தகாண்டு மிக அதிக கனமான கனிம சதவிகிதம் 3.12%, 2.13% மற்றும் 1.58% ஆகியவற்டறக் 
காட்டியது. இங்கு அடடயாளம் காணப்பட்ட கனிமங்கள் Illmanite, Zircon, Monozite மற்றும் Garnet 
ஆகும். ஒளி நுணுக்குக் காட்டி 40 X கீழ் மாதிரிகள் சில படங்கள் கீதழ காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 17. மாதிரிகள் நுண்ணிய பார்டவ (M50 இடது, எம் 53 டரட்) 
ேரீ்மானம் 
வண்டல்களின் தானிய அளவு அளவுருக்கடள கருத்தில் தகாண்டு, தபரும்பான்டமயான 
வண்டல்கள் (54.54%) எதிரான சாய்ந்துளன அத்துடன் உள்நாட்டு எதிர் தடலநிலங்களாக 
இருந்தன. இது உயர் ஆற்றல் அடலகளின் நடவடிக்டக மூலம் நல்ல துகள் ததர்ந்ததடுப்பு 
சம்பந்தமானதாகும். இது தகர்தடாசிஸ் 0.56 முதல் 2.95 பில்லியன் வடர மாறுபடுகிறது. 
தபந்ததாட்டா கங்டகயின் உள்முக முகத்தின் தகர்தடாசிஸ் உயர் ஆற்றடலக் குறிக்கும் 
தன்டம மற்றும் தண்டுகளின் பரவடலக் குறிக்கும் இயற்டகயான சூழடலக் காட்டுகிறது. 
தமலும், வடக்கு - ததற்கு (ததற்கின்) திடசயடமப்புகள் ததற்டக தநாக்கி மிதமான ஆற்றல் 
நிடலகடளக் குறிக்கும் mesokurtic to platykurtic nature இயல்புகடளக் காட்டுகிறது. அதிகமான 
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தாதுக்கள் நதிகளின் வாயிலாக, கடற்கடரதயார எல்டலகடள கடந்து, தடலஇடங்களில் 
அடுக்கி டவக்கும்தபாது, அதிக தசறிவுத் தடமடய அடுக்கி டவப்படதக் காணலாம். 
ததன்தமற்கு பருவ மடழ காலத்தில் அதிக கனமான கனிம சதவிகிதம் காணப்படும். கனரக 
கனிம மற்றும் தானிய அளவுகளில் தசதில்களின் விநிதயாகம் சம்பந்தமான வடரபடங்கள் 
தயாரித்து வருகின்றன. 
ஆராய்ச்சி சவளியீடுகள் 
முழு தபப்பர்கள் 
 

இல ேமலப்பு ஆசிரியர்கள் பேிப்புக்கள் 
01 இலங்டகயின் தபரிய 

கடல் மீன்பிடி 
நடவடிக்டககடள ஆய்வு 
தசய்வதற்கான 
இடணப்புப் புத்தகங்கள் 
மற்றும் கப்பல் 
கண்காணிப்பு அடமப்பு. 
 

எஸ். குணதசகர, ஆர் ராஜபஷ Proceedings of 37th ஆசிய 
மாநாடு on  Remote  
Sensing  (ACRS)  -  17th 
–21st  ஒக்தடாபர்  2016  
at கலதாரி 
தஹாட்டல், 
தகாழும்பு, இலங்டக 
URL: http://a-a-r-
s.org/acrs/administrator/comp
onents/com_jresearch/files/pu
blications/Ab%200489.pdf 

02 வங்காள விரிகுடாவில் 
பில் மீன் சுற்றுச்சூழல் 
முன்னுரிடம: 
இலங்டகயின் நீண்டகால 
மீன்பிடியில் ஒரு வழக்கு 
ஆய்வு 
 

எம். ஐ.. ஜி ரத்னசூர்ய, எஸ். 
குணதசகர , எஸ். எஸ் தக 
ஹப்புதந்திரி, மற்றும்,தஜ. தக 
ராஜபஷ 

Working Party on பில் 
மீன்கள் (WPB) Indian 
Ocean Tuna Comission, At 
விக்தடாரியா,   
URL: 
http://www.iotc.org/sites/defaul
t/files/documents/2016/09/IOT
C-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-
_LKA_-
_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf 

03 2005 முதல் 2015 ஆம் 
ஆண்டு வடரயிலான 
தசயற்டகக்தகாள் 
தரவுகடள 
அடிப்படடயாகக் 
தகாண்ட இலங்டகயின் 
ததற்தக கடலில் 
தமற்பரப்பு 
குதளாதராபிளால் 
ஏற்படும் தற்காலிக 
மாற்றங்கள். 

எஸ். எஸ். குணதசகர நாரா விஞ்ஞான 
அமர்வுகள், 2016.நாரா, 
தகாழும்பு 

04 இலங்டகடயச் 
சுற்றியுள்ள தபருங்கடல் 
கலங்கல் மற்றும் 
கலடவயானது, வங்காள 
விரிகுடாவின் வடக்குக் 

ஜினதாச, எஸ். யு. பி,ஐ. 
லதஷாவட்ஷ்கி , தஜ. 
பிலதனல்ல - தமாராதடா,ஏ . 
லூகாஷ், தஜ. தமக்கிங்தனான், 
தஜ, நாஷ், எச். டபல்யூ. 

சமுத்திரவியல் 
 

http://a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200489.pdf
http://a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200489.pdf
http://a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200489.pdf
http://a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Ab%200489.pdf
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/09/IOTC-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-_LKA_-_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/09/IOTC-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-_LKA_-_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/09/IOTC-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-_LKA_-_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/09/IOTC-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-_LKA_-_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf
http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/09/IOTC-2016-WPB14-10_-_Rev_1_-_LKA_-_Env_Pref_Bill_NEIO.pdf
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கடரதயாரத்தின் அருகில் 
உள்ள நீர்நிடலகளும். 
 

விதஜதசகர மற்றுமதறச். தஜ. 
எஸ் தபர்ணான்தடா (2016), 

05 எல்டல நீதராட்டங்கள், 
நீர்  திணிவு தவறுபாடு 
மற்றும் மடழக்காலத்தின் 
ஒருங்கிடணந்த 
கவனிப்புகள் 

கிடரக் எம். லீ, பிரியந்த் 
ஜினதாச, லூக தசஞ்சுதரானி, 
ஹரிந்த்திர தஜ. எஸ், 
தபர்ணான்தடா தவதரனா  

சமுத்திரவியல் 
 

 வங்காள விரிகுடாவில் 
உள்ள பதில், 
 

தஹார்மன், மத்தியாஷ் 
லக்தஹார்ட்ஷ், லுக் தரயின் 
விலி, உதவ தசன்ட், மற்றும் 
தஹமந்த விதஜதசகர (2016) 

 

06 லிட்டில் லக் தகாண்ட 
வங்களா விரிகுடாவின் 
ஆழமான ததற்கு கடலில் 
நீதராட்டங்கள் பற்றிய 
திட்டம் 

விதஜதசகர, எச். டபல்யூ. 
டபல்யூ, தஜ, டங்குயி, ஈ, 
ஜதராஷ் ஜி டபல்யு, வங், ரி. ஜி. 
தஜன்ஷன், எஸ். யு பி ஜினதாச, 
எஸ், தஜ, எஸ் தபர்ணான்தடா, 
எல். ஆர். தசஞ்சுதரானி, இசட். 
ஆர் தஹல்தலாக், ஈ. ஷ்தராயர், 
தஜ. முதயார் 

சமுத்திரவியல். 479. 

07 ஆசிரி: வங்காள 
விரிகுடாவிற்கு ஒரு 
கடல்-வளிமண்டலத் 
திட்டம்  

தஹமந்த டபல்யூ 
விதஜதசகர.எமிலி ஷ்தராயர், 
அமித் தரன்டன், எம். 
ரவிசந்திரன், தடபாசிஷ் 
சன்தகற்பு, ஜஏ. எஸ். ஜினதாச, 
ஹரீந்திர தஜ. எஸ், நீராஜ் 
அகர்வால்தக அருளானந்தன்· ஜி, 
எஸ் பாத்,ஹார்பர் டசமன், 
கத்லீன் எம்.ஷ்டதபாட் லூயிஷ், 
தசன்ட் தலாரன் கரன், ராமசாமி, 
தவங்கதடசன், வில்லியம் 
தஜ,தீக்கு, தடவிட் டபல்யூ வாங், 
அமி எஃப்,தராதபர்ட் தவல்லர், 
டகட·ன் பி தவல்லன் ·(2016) 

Bulletin – அதமரிக்க 
வளிமண்டல 
அடமப்பு, doi: 
10.1175/BAMS-D-14-00197 

சாராம்சங்கள் 

01 வடதமல் மாகானத்தின் தமாக்கா ததாடக்கம் இந்துருவ வடர 
வண்டல்களின் குணம்கள், இலங்டக  

ரி. பி. டி. ரி சமரநாயக 

02 நீர்த் தரம், புத்தளம் களப்பில் வண்டல்கள் தசர்க்டகயின் வளி, 
தவப்ப மாறுபாடுகள், நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள், 2016, விரிவான 
சாராம்சங்கள் 

தக. ஆர். டல்பது, எஸ் 
குணதசகர, தக. 
ஜினதாச, டி சமரநாயக 

03 கல்பிட்டிய களப்பின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் துகள் 
அளவு குணாம்சங்கடள அறிதல், சர்வததச சிம்தபாஷியம், 
தபராதடன பல்கடலக்கழகம், 2016, சாராம்சம் 

தக. ஆர். டல்பது, எஸ் 
குணதசகர, தக. 
ஜினதாச, டி சமரநாயக 

https://www.researchgate.net/researcher/2103922918_William_J_Teague
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சவளிநாட்டில் தவமல 
1. ஜூன் 14, 18, 2016 இல் தமானாக்தகாவில் நடந்த எதிர்கால கடல் மாடி 

அடமப்புக்களுக்கான கருத்துக்களம் 
2. 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 24, இல் சீனாவில் நடாத்தப்பட்ட, இரண்டாம் தபருங்கடல் 

கடல் ஆடல (SIO) மற்றும் "ததன்கிழக்கு ஆசியாவிலும், ஒன்றிடணந்த இடர்த் தடுப்பு 
மற்றும் சீர்குடலவு பற்றிய தீவிர சுற்றுச்சூழலின் பாதிப்பு" 

 
பட்டப்பின் படிப்புகள் 

1. W.N.C. பிரியதர்ஷனி சீனாவில் கலாநிதி ஆய்வுகடள ததாடர்கிறார். 
 

சோழில்நுட்ப தசமவகள் மற்றும் ஆதலாசமனகள் 
1. துடறமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டம் - நீர் தரம் மற்றும் தற்தபாடதய அளவடீுகள், 2014-
2016 
2. வட இந்திய தபருங்கடல் (ஏ எஸ் ஐ ஆர் ஐ) திட்டத்தில் வளி - கடல் ஒருங்கிடணப்பு 
- கடல்சார் அளவுருக்கள் ஆய்வுகள். 
 

தமற்பார்மவ சபற்ற மாணவர்கள் 
1. இலங்டகயின் கடல் நீரில் பிளாங்க்தடானிக் பதயாமினிதனன்தஸன்ஸில் ஆரம்ப 

ஆராய்ச்சியின் தடலப்பில், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம், எம். பலீ் ஆராய்ச்சி 
, உததசிக்கா விமலசிறிரி 
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5.7 அறுவமட பின் சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 
பிரிவின் ேமலவர்: டாக்டர். ெி. தெ. கனகம அராச்சி 

 
மூதலாபாயம்: அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்பங்கமள தமம்படுத்துேல் மற்றும் 
உணவு பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளில் முன்தனற்றங்கமள உருவாக்குேல் 
இரண்டு முதன்டம விஞ்ஞானிகள், மூன்று மூத்த விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஐந்து 
விஞ்ஞானிகள் (டிசம்பர், 016 இல் ஆட்தசர்ப்பு தசய்யப்பட்ட விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட 10 
விஞ்ஞானிகள் ஒரு குழு ஐ பி எச் டி உடன் இடணக்கப்பட்டுள்ளனர். IPHT அறுவடடக்கு 
பின்னரான இழப்புக்கள் மற்றும் தபறுமதி கூட்டுதல் முடறடய குடறக்கப்பட்ட த்ரஸ்ட் 
பகுதிகளின் கீழ் நான்கு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள நடத்தியது. MFAR வழங்கிய நிதியுதவிடயப் 
பயன்படுத்தி ஏடனய கூடுதல் திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. தமலும், IPHT ஆனது 
பரிதசாதிப்பு தசடவகடள வழங்கியுள்ளது, ஆதலாசடனகள் மற்றும் பயிற்சிகள், மீன் 
பிடிப்பாளர்கள், மீன் விற்படனயாளர்கள், இலங்டகப் பாடசாடல பிள்டளகள் உள்ளிட்ட 
சிறுவர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு திட்டங்கடள 
தமற்தகாண்டது. 
 
ேிட்ட எண் 4.1.1. அறுவமடக்குப் பிந்மேய ேர இழப்புகமள மேிப்பிடுவேற்கும், 
சம்பந்ேப்பட்ட சரி சசய்ேல் நடவடிக்மககமள கண்டுபிடிப்பேற்கும் விஞ்ஞான 
விசாரமண 
அலுவலர்கள் சபாறுப்பு: ெி. தெ. கணகம ஆராச்சி, பி. கினிசகேரதக 
 
அறிமுகம் 
இலங்டகயில் பல நாள் படகுகள் (MDB கள்) மீன்களின் அறுவடடக்கு பின்னரான 
இழப்புக்கடள குடறக்க ததடவயான தீர்வுகடள கண்டுபிடித்ததல இந்த திட்டத்தின் முக்கிய 
தநாக்கம் ஆகும். 2016 ஆம் ஆண்டில், இந்த ஆய்வில் ஸ்கிப் ஜக் டுனா, இந்திய ஸ்தகட் 
மற்றும் மஞ்சள் துடுப்பு டூனாக்களின் அறுவடட தசய்யப்பட்ட பின்னரான தர இழப்புக்கள் 
MDB களில் இருந்து இறங்கிய அறுவடடகளுக்கு தசய்யப்பட்டன. அறுவடடத் தரம் மற்றும் 
இழப்புக்கடள அளவிட மீன்பிடி துடறமுகங்களிலும், இறங்கும் தளங்களிலும், மீன்பிடித்தல் 
துடறமுகங்களில் இருந்தும் தபறப்பட்ட மீன், நீர் மற்றும் பனிக்கட்டி மாதிரிகள் 
தபான்றவற்றுக்கு நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் 
தகள்வித்தாடளப் பயன்படுத்தி மதிப்படீு தசய்யப்பட்டது. 
கூடுதலாக, MDB களில் பனி மற்றும் குளிர்ந்த நீரில் மீன்கடள தசகரிக்க இயந்திர குளிர்சாதன 
அடமப்புகள் தபாருத்தமான வடிவடமப்புகடள தயாரிக்க இந்த ஆய்வு ததாடங்கியது. பல 
நாள் படகுகளில் குளிரூட்டப்பட்ட தசமிப்பு வசதிகடள வடிவடமத்தல், தமாரட்டுவ 
பல்கடலக்கழகத்தின் ஆறு மாத ஆதலாசடனயால் தயாரிக்கப்பட்டு, இந்த வடிவடமத்தல் 
தசயற்பாடு 2017 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் வடர ததாடரும். இந்த கருத்திட்டமானது மத்திய மீன் 
சந்டத சந்டத (சி. எப். எம்) யில் விற்கப்படுகின்ற மீன்களின் தரம் தபலியதகாட சந்டதயில் 
ததாடர்ந்து கண்காணிப்பு பணி இடம்தபறும். 
 

ஆய்வு I) நீர்சகாழும்பு மீன் இறங்கும் ேளத்ேில் பல நாள் படகுகளில் இருந்து 
ேமரயிறங்கிய Katsuwonus pelamis (skipjack tuna) க்களின் ேரத்ேின் ேரம் மற்றும் அறுவமட 
இழப்புகமள மேிப்பீடு சசய்ேல் 
Katsuwonus pelamis (skipjack tuna) மிகவும் ஏராளமான மற்றும் தவகமாக வளர்ந்து வரும் வர்த்தக 
சூடர இனங்களில் ஒன்றாகும். தமல் மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள நீர்தகாழும்பு இறங்கும் 
தளம் இலங்டகயில் பல நாள் படகுகள் (MDB) ததாகுத்து வழங்கும் முக்கிய தளங்களில் 
ஒன்றாகும். 2000 ஆம் ஆண்டில், அறுவடடக்கு பின்னரான தரம் இழப்பு (PHQL) மற்றும் வணிக 
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ரீதியான அறுவடட இழப்பு (CPHL) ஸ்கிப்ஜாக் டுனா முடறதய 40% மற்றும் 15% ஆக 
இருந்தன. இந்த ஆய்வில் நீர்தகாழும்பு இறங்கும் தளத்தில் உள்ள MDB களில் இருந்து PHQL 
மற்றும் CPHL அளவுகள் ஏப்ரல் முதல் ஜூடல, 2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 35 MDB கடளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் தகள்வித்தாடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட கணக்தகடுப்டபப் 
பயன்படுத்தி மதிப்படீு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வில், 65 ஸ்கிப்ஜக் டூனா பல தரப்பட்ட 
மீன் மாதிரிகள் இரும்பு ஏகார் ஊடகம் மூலம் பழுதடடய டவக்கும் நுண்ணங்கிகலுக்கான 
தசாதடன தசய்யப்பட்டன, முழு நிடலயற்ற அடித்தள டநட்ரஜன் (டி.. வி. பி. - N) ஆனது 
நீராவி வடிகட்டல் முடறயினாலும், மற்றும் ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கத்டத விடரவான 
நிறமயமாக்கல் முடறடய உபதயாகிப்பதற்காக பல்தவறு தர வடககடள ஆய்வுகள் 
தசய்யப்பட்டன. 
MDB க்களின் மீன்பிடி பயணத்தின் தபாது மீன் தசமிப்பு தநரம் கருத்தில், PHQL மூன்று தசமிப்பு 
தநரப் பிரிவுகளாக மதிப்படீு தசய்யப்பட்டன, அடவயாவன : <10 நாட்கள், 10-19 நாட்கள், 
மற்றும்> 20 நாட்கள். <10, 10-19, > 20 நாட்களுக்கு பல நாள் படகுகளில் தசமிக்கப்படும் 
ஸ்கிபிஜாக் டுனாவின் PHQL முடறதய 37, 43 மற்றும் 45% ஆகும். CPHLஆனது ஸ்கிப்ஜாக் 
டுனாவுக்கு <10, 10-19,> 20 நாட்களில் MDB களில் முடறதய 17, 21 மற்றும் 21% ஆகும். 
நீர்தகாழும்பு இறங்கு தளத்தில் MDB கடளக் தகாண்ட ஸ்கிப்ஜாக் டுனா மீன்பிடிகளின் தமாத்த 
பாக்றரீியா எண்ணிக்டக 4.87 - 6.41 log10 CFU / கி வரம்பில் இருந்தது, 4.74 - 5.64 log10 CFU / கி 
வரம்பில், பழுதடடயச் தசய்யும் பக்றரீியா எண்ணிக்டககள் தகாண்டதாக இருந்தன. டி. வி. 
பி - என் உள்ளடக்கம் 15.6 - 20.9 மிகி / 100 கிராம் வரம்பில் இருந்ததுடன் குடறந்த வணிக 
மாதிரிகளில் இது அதிகரித்திருந்தன., மற்றும் குடறந்த தரம் தகாண்ட வணிக வகுப்புகள் (பி 
< 0.04) அதிகரித்தது. குடறந்தபட்ச TVB-N (15.6 மி கி / 100 கிராம்) வணிக தரம் I இல் 
மதிப்பிடப்பட்டது மற்றும் இது வணிக தர IV (20.9 மிகி / 100 கிராம்) உடன் ஒப்பிடுடகயில் 
கணிசமாக குடறந்தது (P <0.002). ஹிஸ்டமின் உள்ளடக்கம் வணிக தரம் 1 இல் 11.55 - 173.4 
பி. பி. எம் மற்றும் ரீதியான தரம் II (52.89) மற்றும் மூன்றாம் மாதிரியில் (173.4 பி. பி. எம்) 
ஒப்பிடும்தபாது தரம் 1 இல் கணிசமான அளவு குடறந்தது (பி <0.01), வணிக தர I இல் (11.55 
பி. பி. எம்) காணப்படுகிறது. PHQL மற்றும் CPHL அதிகரிப்பானது மீன் பிடி காலத்தின் தசமிப்பு 
காலத்துடன் அதிகரிக்கின்றன. டூனா மீன்பிடியானது மீன் இறங்கும் துடறயின் தரமான 
பக்றரீியா அளவுருக்கடள (7.0 log10 CFU/ கி) மற்ரும் தரமான TVB-N உள்ளடக்கத்டத (35 மி. 
கி/100 கி) தகாண்டுள்ளன. 
 

படிப்பு II) மஞ்சள் துடுப்பு டுனா (துன்னஸ் அல்பாகாதரஸ்) ேர மற்றும் அறுவமடக்குப் 
பின் அறுவமட இழப்புக்கமள டிக்தகாவிட மீன்பிடி துமறமுகத்ேில் ேமரயிறங்கிய 
மீன்களுக்கு சசய்ேல்: 
 
டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி துடறமுகம், ததன் மாகாணத்தில் அடமந்துள்ள பல நாள் படகுகளில் 
இருந்து இறக்குமதி தசய்யப்படும் துடறமுகமாகும், பல நாள் படகுகளால் ஏற்றுமதிக்கான 
தரமான மஞ்சள் துடுப்பு டூனா அதிக அளவிலான அளடவப் தபறுவதற்காக புகழ்தபற்றது. 
தம மாதம் முதல் தசப்டம்பர் 2016 வடரயிலான மதிப்படீ்டின் தரம் ஆராயப்பட்டன. ஏற்றுமதி 
சந்டதக்கு இலக்காக இருக்கும் மஞ்சள் துடுப்பு டூனா மாதிரியின் முக்கிய மாதிரிகள் பற்றிய 
தளத்தின் உணர்ச்சி மதிப்படீ்டட அடிப்படடயாகக் தகாண்ட ஐந்து தர வடககளில் (தரம் AAA, 
AA, A, B மற்றும் நிராகரிப்பு-தரநிடல) முடறதய 18, 18, 15, 10 மற்றும் 39% (எடட /எடட) 
ஆகும். 
ஹிஸ்டடமன் ஒரு உயிரியலியல் அடமன் மற்றும் சில மீன் இனங்கள், குறிப்பாக சூடர 
மற்றும் டுனா, தபாதுவாக பழுதடடயச் தசய்யும் பாக்றரீிய நடவடிக்டக மூலம் தசமிப்பு 
மற்றும் தசயலாக்கத்தின் தபாது பக்றரீியாக்களால் உற்பத்தி தசய்யப்படுகினறது. 
ஹிஸ்டடமன் தசறிவு கடல் உணவு ஏற்றுமதி வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கிய அளவுருவாகவும் 
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தபரும் கவனமாகவும் தகாண்டுள்ளன. தற்தபாடதய ஆய்வில், மஞ்சள் துடுப்பு டூனாவின் 
முக்கிய இடறச்சி மாதிரிகள், அடனத்து 5 தரநிடல வகுப்புகளிலிருந்தும் ததாராயமாக 
ஒவ்தவாரு வகுப்பிலும் 10 மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, அடவ விடரவான நிறமின்னழுத்த 
முடறடயப் பயன்படுத்தி ஹிஸ்டமின் தசறிவுகளுக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. தரம் AAA, 
AA, A, B மற்றும் நிராகரிப்பு தரநிடலகள் தபான்றன 5.18 ± 3.26, 7.83 ± 4.35, 9.29 ± 5.23, 9.44 ± 
3.83 மற்றும் 16.16 ± 13.16 (மி. கி / 100 கி) சராசரி ஹிஸ்டடமன் தசறிவுகளின் அளவுகளாக 
முடறதய தகாண்டுள்ளன. AAA, AA மற்றும் A வடககளின் மீன் மாதிரிகள், ஐதராப்பிய 
ஒன்றியத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பு அளவுகளுடன் (10 மி. கி / 100 கி) உடன் 
ஒப்பிடும்தபாது குடறந்த சராசரி ஹிஸ்டடமன் நிடலகடளக் காட்டியது. தரம் B இன் சராசரி 
ஹிஸ்டமின் அளவு மற்றும் நிராகரிப்பு-தரம் முடறதய ஒவ்தவாரு தரத்திற்கும் 10 மீன் 
மாதிரிகளில் 6 மற்றும் 7 இனங்களில் குறிப்பு அளடவ விட அதிகமாக இருந்தன. ஆடகயால், 
50 சதவதீத்திற்கும் தமலான தபரிய மஞ்சள் துடுப்பு டுனா இலங்டகயில் ஏற்றுமதி 
சந்டதப்படுத்தல் துடறயில் மீன் தசயலாக்குபவர்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறது. நல்ல 
டகயாளுதல் நடடமுடறகடள பயன்படுத்துவதன் மூலமும் தசமிப்பக நிடலகடள 
தமம்படுத்துவதன் மூலமும், அறுவடடக்குப் பின்னால் ஏற்படும் தரம் இழப்பு, ஹிஸ்டடமன் 
தசறிவு அதிகரிப்பதன் காரணமாக குடறக்கப்படலாம், குறிப்பாக குடறந்த தரநிடலகளில் (பி 
மற்றும் நிராகரிப்பு-தரம்) ஆகும். நல்ல தரமான மஞ்சள் துடுப்பு டூனா மீன் மீன் ஏற்றுமதி 
தசய்வதன் மூலம் அதிக இலாபம் தபற இது வழிவகுக்கும். 
 

படிப்பு III) இலங்மகயின் சேன் கமரதயாரத்ேில் பல நாள் படகுகள் (எம். டி. பி) மூலம் 
அறுவமட சசய்யப்பட்ட இந்ேிய ஸ்தகட் மீன் ேர மேிப்பீடு: 
இலங்டகயின் ததன் கடரதயாரத்தில் தடரயிறங்கிய இந்திய ஸ்தகட் மீன்களின் தரத்டத 
ஆராய்வதற்காக இந்த ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது.  பல நாள் படகுகளில் இருந்து 
இறக்கப்பட்ட இந்திய ஸ்தகடு மீன்களுக்கு முழு மீன் உணர்திறன் மதிப்படீ்டட 
அடிப்படடயாகக் தகாண்டு நான்கு தரங்களாக வடகப்படுத்தப்பட்டன. சடமத்த புதிய 
மீன்களின் உணர்ச்சிகளின் பண்புகள் (வாசடன, உருசி மற்றும் அடமப்பு) ஆக பிரிக்கப்பட்டு 
ஒவ்தவாரு மாதிரியும் ஐந்து குழு உறுப்பினர்கடள பயன்படுத்தி தசாதிக்கப்பட்டன. 
உணர்ச்சித் தகவல்களின்படி, தரம் 4 மீன்களின் உணர்ச்சிக் குணங்ங்டள விட கடும் நலிவான 
தன்டமடயக் தகாண்டிருந்தன. தரம் 1 மீன்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய உணர்ச்சிக் குணங்கள் 
மற்றும் தரம் 2 மற்றும் 3 ஆகியன இடடநிடல உணர்ச்சிக் குணங்கடள தகாண்டிருந்தன. 
குடாதவல்ல, தங்காடல மற்றும் புராணதவல ஆகியவற்றில் இருந்து நான்கு மாதிரி 
வடககளில் மீன் எடுக்கப்பட்டன. தமாத்த கற்றுவாழ் எண்ணிக்டககள், Escherichia coli, 
சால்தமாதனல்லா sp, தமாத்த மாறும் தபஸ் டநட்ரஜன் (TVB-N), மற்றும் உப்பு உள்ளடக்கம், 
நீர், பனிக்கட்டி உற்பத்தி ஆகியவற்டற ஆய்வு தசய்ய ஒவ்தவாரு தரத்திற்கும் 13 மாதிரிகள் 
என்ற அடிப்படடயில் தமாத்தமாக 43 மாதிரிகள் அடடயாளம் காணப்பட்டு நுண்ணுயிரியல் 
அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 1.9 x 104 - 9.5 x 106, 1.9 x 104 - 2.3 x 107, 2.0x 104 - 
3.0 x 107மற்றும் 5.0 × 105 - 8.1 × 106 cfu /கி வரம்புகளில் தரம் 1, 2, 3 மற்றும் 4 மீன் மாதிரிகளில் 
பாக்றரீியாடவக் தகாண்டுள்ளன. முடறதய. ஏறத்தாழ 46% தரம் 1 மீன் E.coli உடன் 
மாசுபட்டது மற்றும் ND இல் இருந்து 9.2 MPN / கி வடரயும். E.coli முடறதய 54, 77 மற்றும் 
50 % தரம் 2, 3 மற்றும் 4 மீன் மாதிரிகள் தகாண்டிருந்தன. 43 மீன் மாதிரிகள், 
சால்தமாதனல்லா spp ஆறு புல மாதிரிகள் மீது தபறப்பட்ட மாதிரிகளில் 
கண்டறியப்படவில்டல. சராசரி TVB-N உள்ளடக்கமானது 1, 2, 3, மற்றும் 4 மீன்கடளச் 
தசர்ந்தடவ முடறதய 9-35, 6 - 62,11 - 79 மற்றும் 22 - 67 mgN / 100 கிராம். என முடறதய 
தரம் 1, 2, 3 மற்றும் 4 மீன்களுக்கு காணப்பட்டதுடன், உப்பு உள்ளடக்கம் முடறதய 0.8 - 1.8, 
0.9 - 1.6, 1.1 -1.9 மற்றும் 1.2 - 2.1% (w / w) வடரயில் காணப்பட்டன. குடாதவல்ல, தங்காடல, 
புராணதவல ஆகிய படகுகளில் உள்ள துடறமுக நீரின் அடனத்து மாதிரிகளும் தபரிதும் ஈ. 
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தகாலி உடன் மாசுபட்டன. குடாதவல்லயில் 25 % சல்தமாதனல்லா இனங்கலினால் 
மாசுபட்டதாக கண்டறியப்பட்டது. இந்தியாவின் ஸ்தகட்டின் அறுவடடத் தர இழப்புகளாக 
(PHQL)  22, 28 மற்றும் 35% என பல நாள் படகுகளில் இருந்ததுடன் அடவ  முடறதய 10, 10 
- 19, மற்றும் 20 நாட்களுக்கு மீன்பிடிப்புப் பயணத்டத தமற்தகாண்டது எனவும் 
தவளிப்படுத்தியது 
 

படிப்பு IV) மன்னார் இறங்கு துமறயின் நுண்ணுயிரியல் ேரம் 
படகுகளில் இருந்து அறுவடட தசய்யப்பட்ட மீன்வழங்கலில் மல தகாலிதபாம், ஈ.தகாலி 
மற்றும் சால்தமாதனல்லா ஆகியடவ அடங்கியுள்ளன. மன்னாரில் தடரயிறங்கிய 
இடங்களுக்கு அருகில் தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளான 14 மீன் மாதிரிகள் படகுகளிலும், 17 மீன் 
மாதிரிகள் வாடியிலும், 19 ததய்க்கப்பட்ட மாதிரிகள் படகிலும் மற்றும் வாடியில் இருந்து 11 
ததய்க்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆகியடவ உள்ளடங்கியிருந்தது. தமலும், பகுப்பாய்வுக்காக 13 நீர் 
மாதிரிகள் மற்றும் 12 ஐஸ் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. இந்த மாதிரிகள் காற்று வாழ் 
தட்டுக்களின் எண்ணிக்டக, ஈ. தகாடல, மல தகாலிதபாம், சல்தமாதனல்லா தபான்ற 
நுண்ணங்கிகள் ஆராயப்பட்டன. இது மாசுபடுத்தும் நுண்ணங்கிகடள அடடயாளம் காண 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 
படகுகளின் மீன் மாதிரிகள் APC அளவு 2.2 × 103 - 3.4 × 106 cfu / கி ஆகும். படகுகளிலிருந்து 
தசகரிக்கப்பட்ட ஒரு மீன் மாதிரி சல்தமாதனல்லா மற்றும் ஈ. தகாடல ஆகியடவ ND - 24 
MPN / கி வரம்பில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வாடியில் தசகரிக்கப்பட்ட மீன் மாதிரிகள் APC அளவு 
7.0 × 103 - 8.2 × 106 cfu / கி வடர இருந்தன. சால்தமாதனல்லா அடனத்து மாதிரிகளிலும் 
இல்லாமல் இருந்தன. ஈ.தகாடல 460 MPN /கிராம் என  கண்டறிய முடிந்தது. தபரும்பாலான 
படகுகளில் இருந்து தபறப்பட்ட ஸ்வாப் - ததய்த்த மாதிரிகள் உயர் ஈ. தகாடல எண்கள் (> 
1800 MPN / கி) தகாண்டிருந்தன இது ஏடழயான சுகாதார தரத்டத குறிக்கின்றன. APC 2 முதல் 
6.4 × 106 cfu / கி வடரயிலானது. அடனத்து படகுகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட ததய்த்த 
மாதிரிகளில் இல்டல, ஆனால் வாடியில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டு ஸ்வாப் - ததய்த்த 
மாதிரிகள் சால்தமாதனல்லாவுக்கு சாதகமாக இருந்தன. ஈ. தகாடல (350 மற்றும் 1800 MPN / 
கி க்கு இடடதயயான வசீ்சு) தகாண்டதாக மாதிரிகளில் ஈ. தகாடல அடங்கியிருந்தது. APC 
1.2 × 104 - 1.3 × 107 cfu / கி ஆகவும் இருத்தது. சால்தமாதனல்லாடவக் கண்டறிந்த மூன்று 
மாதிரிகள் (23%) களப்பு நீர் மாதிரிகளில் காணப்பட்டதால் இடவ மிகவும் மாசுபட்டன. ஈ. 
தகாடலயானது வாடிப் பகுதியில் தபறப்பட்ட ததய்த்த மாதிரிகளில் 35 மற்றும் (>1800 MPN / 
கி க்கு இடடயில் இருந்தது. பனி மாதிரிகள் சுமார் 25% சால்தமாதனல்லாடவக் காடியதுடன், 
அதிக எண்ணிக்டகயில் ஈ. தகாடல மூலம் 1800 எம்.பி.என் /கி அடிப்படடயில் 
மாசுபட்டிருந்தன. 
 

ேீர்மானம் 
மீனவர் துடறமுகங்கள் மற்றும் தடரயிறங்கிய இடங்களிலுள்ள தமலதிக படிப்புகளில் 
தபறப்பட்ட முடிவுகளிலிருந்து, தூய்டமயற்றல் சரியாக தூய்டமயாக்கப்படாத தடர மூலம் 
அதாவது, படகு, வாடியாவின் தளம் மற்றும் பனி மற்றும் நீர் ஆகியவற்டறப் தபான்ற 
அசுத்தமான அல்லது தவறான சுத்திகரிக்கப்பட்ட தமற்பரப்பில் மீன் டவப்பதன் மூலம் 
மீன்கடள பழுது படுத்தும் நுண்ணியல் பக்றரீியாக்களினால் பழுதாக தபரும் வாய்ப்புள்ளது. 
MDB களில் தசமித்து டவக்கப்பட்டுள்ள மீன்களில் உயர்ந்த ஹிஸ்டமியின் உருவாக்கம், 
படகில் தவறான தசமிப்பு வசதிகள், தவறான டகயாளுதல் நடடமுடறகள் மற்றும் 
படகுகளில் அசுத்தமான பனிக்கட்டி மற்றும் நீர்ப் பயன்பாடு ஆகியவற்டற பிரதிபலிக்கின்றன. 
 

இந்ே ஆய்வின் அடிப்பமடயில் பரிந்துமரகள்: 
• பல நாள் படகுகளில் மீன் குளிரூட்டும் வசதிகடள தமம்படுத்த தவண்டும் 
• சுத்தமான சுத்தமான பனிக்கட்டி உருவாகி விற்கும் தசயல்முடற 
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• தபாதுமான சுத்தமான நீர் வழங்கல் 
• படகுகள் மற்றும் பாத்திரங்கள் சுத்தம் தசய்ய கிருமிநாசினிகளின் பயன்பாடு 
• படகுகளில் சரியான மீன் டகயாளுதல் நடடமுடறகடள ஏற்றுதல் மற்றும் தளங்கடள 
இறக்குதல் 
 
V) சில்லடற விற்படன நிடலயங்களில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன்களின் தர மதிப்படீு: 
இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீனின் தரத்டத மதிப்படீு தசய்ய தற்தபாது தமற்தகாள்ளப்பட்ட 
ஆய்வானது, தபாமல்டிடஹட் தசறிவு, தமாத்த நிடலயற்ற அடிப்படட டநதரசன் (டிவிபி - 
என்) உள்ளடக்கம் மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் வடககளில் 
ஈ.தகாடல, அதாவது மிதக்கும் மீன், தமக்கரல், புல்லட் டுனா, வாள் மீன் , கணவாய் மீன்கள் 
மற்றும் இந்திய ஸ்தகடுகள் இலங்டகயில் விற்கப்படுகின்றன. 
புல்லட் டுனா, கணவாய் மீன், மிதக்கும் மீன், வாள் மீன், கானாங்கல் மற்றும் இந்திய 
ஸ்தகட்டின் 36.0, 6.65, 9.00, 20.60, 10.82 மற்றும் 137.4 மி. கி / 100 கி ஆகியவற்றின் TVB-N 
உள்ளடக்கம் முடறதய அறியப்பட்டன. குறிப்பிட்ட டி.வி.பி.- என் அளவிலான பகுப்பாய்வு 
தசய்யப்பட்ட ஸ்குயிட், மிதக்கும் மீன் - sailfish, வாள் மீன் மற்றும் தமக்கரல் ஆகியடவ 
குறிப்பிட்ட வரம்புக்கு கீழ் (35 மில்லி / 100 கிராம்) குடறவாக இருந்தன. தமாத்த மாதிரியில் 
25% டிவிபி-என் நிடல ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க வரம்டப மீறியதாக இருந்தன. 
75 சதவிகித மாதிரிகள் ஈ.தகாடல, 11 MPN/ கி க்கு குடறவாக உள்ளன. இது ICMSF (1986) 
தரநிடலகளின் அடிப்படடயில் ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்கதாக (தரத்தில் நல்லது) கருதப்படலாம். 
ICMSF (1986) தரநிடலகளின் அடிப்படடயில் நிராகரிப்பு வரம்பு இல்லாத ஈ. தகாலி 500 MPN /கி 
நிடல மாதிரிகள் எதுவும் இல்டல. மாதிரிகள் 25% எஞ்சியுள்ளடவ வரப்பில் 
ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்கடவ.  
36 மாதிரிகளில் 15 மாதிரிகடள தபாமல்டிடஹட் தசறிவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 
தபாமல்டிடஹட் அளவு 0.3 - 5 மி. கி/ கி. கி வடர இருந்தது. 
 
முடிவு: இந்த ஆய்வில், இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட மீன் 
மாதிரி எதுவும் தபாமல்டிடஹட் (5 மி. கி / கி.க.) ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க வரம்டப மீறுகிறது. 
இருப்பினும், நீராவி வடிகட்டி இயந்திரத்தின் ததாழில்நுட்ப ததால்வி காரணமாக, அதிகமான 
மாதிரிகள் தபாமல்டிடஹட் அளடவப் பகுப்பாய்வு தசய்ய முடியாது தபானது, எனதவ இந்த 
ஆய்வின் ததாடர்ச்சியான மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்வதன் மூலம் ததாடர தவண்டும். 
 

தபலியதகாட மத்திய மீன் சந்டதயின் தரத்டத மதிப்பிடுவது: தபலியதகாடவில் உள்ள தபாது 
சுகாதார பரிதசாதடனயின் 28 மீன் விற்படன நிடலயங்களில் இருந்து உத்திதயாகபூர்வ மீன் 
மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. இந்த மாதிரிகள் நுண்ணுயிரியல் (எச்சரிக்கியா தகாடல மற்றும் 
சால்தமாதனல்லா) மற்றும் இரசாயன (தமாத்த ஆவியாகும் வள ததாடர்பு மற்றும் 
ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம்) தபான்றன ஆராயப்பட்டன. 28 மாதிரிகளில் பதிதனட்டு மீன் 
மாதிரிகள் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்களின் அடிப்படடயில் 
ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத தரமாக இருந்தன. மீன்வள சங்கிலியுடன் குடறந்த தரமான மீன் 
விநிதயாகத்டத ஊக்கப்படுத்துவதற்காக CFM இல் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத தரமான மீன் 
விற்படனயாளர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படுகின்றன. 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 95%   தபளதீக: 90% 
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ேிட்டம் எண். 4.1.2 கால்நமட ஆய்வு மற்றும் சமமயல் இருவால்வி சமாலஸ்காக்களின் 
பாதுகாப்பு உத்ேரவாேம் 
சபாறுப்பான உத்ேிதயாகத்ேர்கள்: சுெவீ ஆரியவன்சா, பவித்ர கினிசகேரதக, 
 

காவட்டி அறுவடடப் பகுதிகளில் (ககங்டக வாடி, கந்தகுள, அனவாசல் மற்றும் ஜனசவிபுர) 
இருந்தும் தசகரிக்கப்பட்டன, ஓட்டின் தமற்பரப்பில் தசற்றுக்கள் அகற்றுவதற்காக சுத்தம் 
தசய்யப்பட்டு தகானி டபயில் இடப்பட்டன. தபாலிப்தராப்பிலீன் தபாத்தல்களளில் நீர் 
தசகரிக்கப்பட்டு, நாரா ஆய்வகங்களில் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. காவட்டிகள், கிளாம்கள் 
மற்றும் நீர் மாதிரிகள் ஆகியடவ நுண்ணுயிரியல் சார்ந்த பாக்றரீியாக்களுக்கு பகுப்பாய்வு 
தசய்யப்பட்டன, அடவ முழு தகாலிஃபார்மர்கள், ஃபாஷனல் தகாலிஃதபாம்ஸ், ஈ.தகாலி, 
ஃதபசல் ஸ்ட்தரப்தடாதகாசி, விப்ரிதயா தகாதலரா, விப்ரிதயா பஹதஹாலிலிடிகஸ் மற்றும் 
சால்தமாதனல்லா ஸ்தபப் (total coliforms, faecal colifoms, E.coli, Faecal streptococci, Vibrio cholerae, Vibrio 
parahaemolyticus and Salmonella spp) ஆகியடவ ஆய்வாக்கப் பட்டன. அறுவடட தசய்யப்பட்ட 
காவட்டிகள் (n = 139), கிளாம்கலுக்கு (n = 36) மற்றும் சுற்றியுள்ள நீர் (n = 83) ஆகியவற்றிற்கு 
நுண்ணுயிரியல் தர நிடலயான நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி தசாதிக்கப்பட்டது. காவட்டி 
மற்றும் கிளாம் மாதிரிகள் காற்று வாழ் பிதளட் எண் (APC) 2.0 x 103 முதல் 3.2 x 107 cfu / g 
வடர உள்ளன. மல தகாலிதபாம்கள் >1100 MPN/கி க்கு ததான்படவில்டல (என்.டி.). நீர் 
மாதிரிகளின் APC 2.0 x 102 முதல் 7.0 x 104 cfu / மி. லீ வடர இருந்தன.  மல தகாலிதபாம்கள் 
மற்றும் ஈ.தகாடல ஆகியடவ ND- ததன்படவில்டல இலிருந்து 1600 MPN / 100 மி. லீ வடர 
தவறுபடுகின்றன. விப்ரிதயா தகாலரா மற்றும் விப்ரிதயா பராதஹமலிட்டிகஸ் தபான்றன 
காவட்டி, கிளாம்களிலும் அல்லது நீர் மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் கண்டறியப்படவில்டல. 
அடனத்து மாதிரிகள் மூன்று காவட்டி மாதிரிகள் தசாதடன மற்றும் ஒரு நீர் மாதிரி 
தசாதடனயில் சால்தமாதனல்லா sp காணப்பட்டன. 
புத்தளம் களப்பில் இருந்து நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் தர 
அளவுகள் மாத இடடதவளியில் (n = 52ளில் கண்காணிக்கப்பட்டன. காலம்: ஏப்ரல் 2016 
ததாடக்கம் நவம்பர் 2016 ஆகும். அளவுருக்கள். ஏதராபிக் தட்டு எண்ணிக்டககள், தமாத்த 
தகாலிஃபார்ம்கள், ஃதபசல் தகாலிஃதபாம்ஸ், ஈ.தகாலி, ஃதபசல் ஸ்ட்தரப்தடாதகாகி, விப்ரிதயா 
தகாதலரா, விப்ரிதயா பஹதஹாலிலிடிகஸ் மற்றும் சால்தமாதனல்லா spp (Aerobic plate counts, 
total coliforms, faecal colifoms, E.coli, Faecal streptococci, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus and Salmonella 
spp) தபான்ற த்ர அளவுருக்கள் ஆராயப்பட்டன. மிக சில நிகழ்வுகடள தவிர்த்து, 
இரிவால்விகளின் இயற்டகயான இருப்பு தசய்வதற்கு நுண்ணுயிரியல் தரம் ஏற்றது எனக் 
கூறலாம். 
 
• காவட்டிகள் மற்றும் கிளாம்கலுக்கான அறிவூட்டலுக்கான தநறிமுடறகள் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
• கல்பிட்டி ஆர். ஆர். சி யில் தூய்டமயாக்கலுக்கான சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆடலகளின் 

திறடன கண்காணிக்கும். இந்த நுட்பம் காவட்டி மற்றும் கிளாம்களின் நுண்ணுயிர் 
சுடமகடள குடறப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாட்டு விற்படனடய எளிதாக்கும் தபாருட்டு நுண்ணுயிரியல் 
தரவிளக்கம் மற்றும் அறுவடடக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து காவட்டிகள், கிளாம்கள் 
மற்றும் நீர் ஆகியவற்றின் தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

முடிவு: மிக சில நிகழ்வுகடள தவிர்த்து, இருவால்விகளின் இயற்டகயான இருப்பு 
தசய்வதற்கு நுண்ணுயிரியல் தரம் ஏற்றது எனக் கூறலாம். 2017 இஉம் இந்த ஆய்வு 
ததாடரும். 
ேிட்ட முன்தனற்றம்:  
முன்தனற்றம் (%):-    நிதி: 102%    தபளதீக:   100% 
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ேிட்டம் எண். 4.1.3: நீர்வள ஆோரங்கமள பயன்படுத்ேி மேிப்பு தசர்க்கப்பட்ட 
சபாருட்களின் கண்டுபிடிப்பு 
சபாறுப்புள்ள அேிகாரி / கள்: பி.எஸ். ெயசிங்க, சுசமீா அரியரத்ன, ெி. தெ. கணகம 
அராச்சி, சுெவீ அரியவந்ே, ேிலினி ெயசிங்க 
 
இந்த திட்டத்தின்கீழ் மதிப்பு தசர்க்கப்பட்ட மீன் வடககடள ஒரு கடற்பாசி வளங்த்டத 
பயன்படுத்தி அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டது, இந்த ஆய்வு 2017 ஆம் ஆண்டு ததாடரும். 
 
1. 1. உப்பிடப்பட்ட சாடிதனல்லா Sardinella longiceps இமனப் பயன்படுத்தி தபாத்தலில் 

அடடக்கப்படும் தயாரிப்புகளின் வளர்ச்சி 
இலங்டகயில், Sardinella longiceps (இந்திய எண்தணய் சாடல) மிகவும் ஏராளமான கடரதயார 
மீன்பிடி வளத்தில் ஒன்றாகும். அதிக அளவிலான விகிதங்கள் இருந்தாலும், இந்த 
ஊட்டச்சத்து மதிப்புமிக்க, குடறந்த விடலயுள்ள சிறு கடல் மீன் வளங்கள் இன்னும் உள்ளூர் 
ததாழிற்சாடலகளில் முழுடமயாகப் பயன்படுத்தப்படவில்டல. உள்ளூர் சமுதாயத்தில் 
பதிவு தசய்யப்பட்ட மீன் தயாரிப்புகளுக்கு அதிக ததடவ உள்ளது. இந்த ஆய்வில், குடறந்த 
விடலயில் தபாத்தலில் அடடக்கப்பட்ட இந்திய எண்தணய் சாடல தயாரிப்புக்கான 
ததாழில்நுட்பத்டத அதிக ஊட்டச்சத்து மதிப்பு மற்றும் நீண்ட வா நாள் தகாண்ட தரத்டத 
உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளது. முழு இந்திய எண்தணய் சடல மீன் வயிறு தவறாக்கபட்டு, 
தடல, வால் நீக்கப்பட்ட மற்றும் தசதில்கள் நீக்கப்பட்டன. பிறகு உப்பிலிடப் பட்டு உறுதிடய 
அதிகரிக்கச் தசய்யப்பட்டது. 30 நிமிடங்கள் (மீன் : கலடவ = 1: 3) 12% உப்பு மற்றும் 2% 
Garciniaindica (தகாருக்கா) கலடவடய 1: 1 என்ற முடற மூலம் குணப்படுத்தப்பட்டத. பிறகு, 
2% உப்பு மற்றும் சீல் பண்ணப்பட்டு அடடக்கப்பட்டதுடன் கிருமியழிக்கப்பட்டன. 
முன்மாதிரியான மூன்று பூர்வாங்க தசாதடனகடள பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டதன் 
இறுதியாக க்ருஸ்கல்-வாலிஸ் தடஸ்ட் Kruskal-wallis test உணர்ச்சிக் பகுப்பாய்வு 
தவளிப்படுத்தியதன் மூலம், எலுமிச்டச , Sardinellalongicepsis தகாண்ட மாதிரி மற்ற 
சிகிச்டசயிலிருந்து கணிசமாக தவறுபட்டது. ஈரப்பதம் 69.74%, சாம்பல் 2.50%, தகாழுப்பு 8.206% 
மற்றும் புரதம் 22.3335% இறுதி தயாரிப்புகளின் முடிவானதாக இருந்தன. pH 5.97 மற்றும் உப்பு 
சதவதீம் உப்பு 2.25% ஆக இருந்தது. முடிவுகளின் படி, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் 
தரநிடலகளின் பல்தவறு அளவுதகால்கடள சந்திக்க தவண்டும். உள்ளூர் மீன் பதப்படுத்தும் 
ததாழில் உற்பத்தி திறடன அதிகரிக்க சர்திதனல்தலானிதசப்ஸின் Sardinellalongicepsis 
சாத்தியமான பயன்பாட்டட இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது. 
 
2. சகட்லா சகட்லா மீன் கழிவு (தோல், எலும்பு, சசேில் மற்றும் துடுப்பு) களில் இருந்து 
சகாலாென் பிரித்சேடுத்ேல் 
நாட்டின் நீர்த்ததக்கங்களில் உள்ள மிகப்தபரிய நீரின் முக்கியமாக தகட்லா தகட்லா 
மீன்களாகும். தடல. வயிறு, ததால் மற்றும் எலும்புகள் தமலும் தசயலாக்கப்படுவதில்டல. 
கழிவுப்தபாருட்களிலிருந்து தகாலாஜடன பிரித்ததடுத்தல் கழிவுப் தபாருட்களுக்கான 
தபறுமதி தசர்த்தல் மற்றும் புதிய நன்னரீ் மீன் இன நாட்டுப்புற வருமானத்டத அதிகரிக்கும் 
நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். இந்த ஆய்வில் நாம் அமிலத்தில் கடரயக்கூடிய தகாலாஜன் 
(ASC) மற்றும் பிரித்ததடுக்க மற்றும் வடகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்தளாம் 
தபப்ஸின் கடரயக்கூடிய தகாலாஜன் (PSC) எலும்பு, ததால், தசதில் மற்றும் தகட்லா தகட்லா 
மீன் ஆகியவற்றின் துடுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ACS தவற்றிகரமாக 
பிரித்ததடுக்கப்பட்டதுடன் PSC ஆனது பிரித்ததடுத்தல் நடடமுடறக்கு பயன்படுத்தப்படும் 
முக்கிய கருவியாகக் கருதப்படும் குளிரூட்டல் டமயம் தசதத்தின் காரணமாக முடிக்க 
முடியவில்டல. ASC மூலம் தயாரித்து பிரித்ததடுக்கப்பட்ட தகாலாஜன் பிரித்ததடுத்தல், 
எலும்பு, ததால், துடுப்பு மற்றும் தசதில் 2.24%, 1.33%, 1.78% மற்றும் 0.08% முடறதய இருந்தன. 
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3. Sardinella longiceps (இந்ேிய எண்சணய் சாமல / "யக் சலா") பயன்படுத்ேி மீன் எண்சணய் 
பிரித்சேடுத்ேல் மற்றும் சுத்ேிகரிப்பு 
இந்திய எண்தணய் சாடலகளின் உற்பத்தி அதிக அளவில் பருவத்தில் அதிகரித்துள்ளது, 
ஆனால் அதிக எண்தணய் தகாண்டதால் குடறந்த சந்டதத் ததடவ மற்றும் மதிப்பு உள்ளன. 
இந்திய எண்தணய் சாடலகடள பயன்படுத்தி எண்தணய் பிரித்ததடுத்தல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு 
தசய்வதன் மூலம் மீன் எண்டண வளங்களின் சந்டத மதிப்டப அதிகரிக்க உதவும். 
ஆய்வின் தபாது இந்திய எண்தணடய சாடலய பயன்படுத்தி மீன் எண்தணய் 
பிரித்ததடுக்கப்பட்டது மற்றும் மீன் எண்தணடய சுத்திகரிப்பு தசாதடனகள் 
தசயல்படுத்தப்பட்ட கரி மற்றும் தசாடியம் ஐததராட்டசட்டு (NaOH)இடன பயன்படுத்தி 
தசய்யப்பட்டன. 2017 ஆம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மீன் 
எண்தணய்க்கான பகுப்பாய்வு மற்றும் தசமிப்பு தசாதடனகடள தமற்தகாள்ள தவண்டும். 
4. மீன் அடிப்பமட பிஸ்கட் தசாேமன 
நாங்கள் தனியார் அடிப்படட பிஸ்கட் உற்பத்திக்கு அதிகமான தமம்பாடுகள் மற்றும் 
வணிகமயமாக்கலின் சாத்தியக்கூறுகடள கண்காணிப்பதற்காக மீன் அடிப்படட பிஸ்கட் 
உற்பத்திக்கு பல தசாதடனகடள நடத்திதனாம். மீன் தூள் தரத்டத தமம்படுத்துவதற்கான 
ததடவ தடங்கள் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன. 
 
5. இலங்மகயில் பாரம்பரிய முமறகளால் ேயாரிக்கப்படும் இயற்மக மற்றும் 
எண்சணய்யில் வறுத்ே புமகயூட்டிய மீன்களில் சபாலிமசக்கிளிக்  அதராமடிக் 
ம ட்தராகார்பன்களின் மேிப்பீடு (PAHs) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons . 
பாதுகாப்பான சூடான புடகயூட்டிய தபாருட்கடள உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய புடகயூட்டும் 
அலகு, NERD டமயத்துடன் ஒருங்கிடணந்த ஆய்வுகளாக ஆய்வு தசய்யப்பட்டு 2017 ஆம் 
ஆண்டிலும் இது ததாடர்கிறது. கூடுதலாக, நச்சு தபாலிடசக்ளிக் அதராமடிக் 
டஹட்தராகார்பன்கடளக் குடறப்பதில் சடமயல் முடறயின் விடளவு 2016 ஆம் ஆண்டில் 
படிக்கப்பட்டன. 
இடறச்சி அல்லது மீன் தபாருட்களின் தமற்பரப்பில் மரத்தின் தவப்ப அழிவு காரணமாக 
ஏற்படும் தகாந்தளிப்புகளின் ஊடுருவல் தசயல்முடறயாக புடகயானது 
வடரயறுக்கப்படுகிறது. காபன் மற்றும் ஐதரசன் அணுக்கள் உருவாக்கிய இரண்டு அல்லது 
அதற்கு தமற்பட்ட இடணந்த நறுமண தமாதிர வடிவங்கடள தகாண்டிருக்கும், carcinogenic 
agents என்று அறியப்படும் பாலிசிரிக்கல் நறுமண டஹட்தராகார்பன்கள் (PAHs) Polycyclic aromatic 
hydrocarbons ஆனது மிகப்தபரிய இரசாயன கலடவகடலக் தகாண்டுள்ளன. PAH கள் கரிம 
தபாருட்களின் முழுடமயற்ற எரிதல் அல்லது தவப்ப சிடதவுகளின் விடளவாக 
உருவாகின்றன. இந்த ஆய்வில் இலங்டகயில் பாரம்பரிய முடறகளால் தசயல்படுத்தப்பட்ட 
மீன் மாதிரிகள் புடகயூட்டிய மீன் மாதிரிகள் மற்றும் எண்தணய்யில் வறுத்ததடுக்கப்பட்ட 
PAH களின் தசறிவூட்டல் இந்த அளடவ ஐதராப்பிய ஒன்றிய நிடலயான அதிகபட்ச PH க்கள் 
நுகர்வுக்கு பாதுகாப்பான முடறயில் ஒப்பிடும் தநாக்கத்துடன் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இந்த 
ஆய்வுக்காக, அம்பாடற மற்றும் ரந்தனிகல ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூன்று வடக மீன்),  

மீன்கள் புலனாய்வு தசய்யப்பட்டன: அடவ தலபிதயா தராஹிதா (தராஹு), 
ஓரிதயாகிதராமிஸ் நிதலாடிகஸ் (டநல் திலபியா) மற்றும்தகட்லா (தகாட்லா) ஆகும், PAH 
களின் பிரித்ததடுக்கும் ஈடுபாடு ஆகியடவ தசாக்ஸ்லட் பிரித்ததடுத்தல் முடறயில் டட 
குதளாதரா தமததன் dichloromethane, டி. ஏ. டி உணரி - டிதடக்டர் இடனப் பயன்படுத்தி உயர் 
தசயல்திறன் திரவ நிறக்காட்டி (HPLC) using high performance liquid chromatography  பயன்படுத்தி 
சிலிக்கா தஜல் நிரல் மற்றும் கருவி பகுப்பாய்வு மூலம் தசய்யப்பட்டன. இலங்டகயில் உள்ள 
பாரம்பரிய மீன் புடகயூட்டல் முடறகள் மூலம் புடகயூட்டிய மீன் மாதிரிகள் தமாத்த PAH 
களின் அதிக அளடவ வழங்கியுள்ளன என்படத முடிவுகள் காட்டுகின்றன. பல்தவறு மீன் 
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வடககளில் காணப்பட்ட 16 PAH களின் எண்ணிக்டக 3683.94 - 310.51 μg / கிதலா ஆக இருந்தன. 
இது எண்தணய்யில் தபாரித்த மீன்களுக்கு வரும்தபாது, அளவு 2703.96 - 270.87 μg / கிதலா 
க்கு இடடயில் இருக்கும். 95% CL இல் நடத்தப்பட்ட ANOVA பகுப்பாய்வு மூலமாக PAH 
நிடலகளானது இயற்டக மீன் மற்றும் எண்தணய்யில் வறுத்ததடுக்கப்பட்ட மீன்களில் 
பாரம்பரிய வழிமுடறகளால் தயாரிக்கப்படும் மீனில் உள்ள அளவானது புள்ளிவிவர 
அடிப்படடயில் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடுகடளக் (பி <0.05) காட்டியது. தபன்தஸா (அ) 
டபதரன் Benzo(a)pyrene உள்ளடக்கம் 35.3 முதல் 1489.63 μg / கிதலா வடர தவறுபடுகின்றது. 
மற்றும் தபாரித்த மீன் மாதிரிகளில் இது 39.11 முதல் 1060.42 μg / கிதலா வடர இருந்தது. 
ஐதராப்பிய ஒன்றிய ஒழுங்குமுடறகளின் படி 2 μg / கிதலா அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளது. 
கூடுதலாக தபன்தசா (அ) டபரன், தபன்தசா (அ) அன்ட்தரசீன், தபன்தசா (பி) ஃபுதளாரன்தஹனி 
மற்றும் கிடறசீன் - Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene மற்றும் Chrysene 
ஆகியடவ தபாரித்த புடகபிடித்த மீன் மாதிரிகள் தபறும் அளவுக்கு 18.49 மற்றும் 2363 μg / 
கிதலா ஆகும். இது 12.0 μg / கிதலா ஐதராப்பிய தரநிடல அளடவ விட அதிகமாகும். 
புடகயூட்டல் மூன்று வடக மீன்களில் PAH களின் நிடல தகாழுப்பு உள்ளடக்கம் இடடதய 
ஒரு ததாடர்பு உள்ளது. இலங்டகயில் பாரம்பரிய புடகபிடிக்கும் முடறகளில் இருந்து 
தபறப்பட்ட மீன் நல்ல தரம் மற்றும் குணநலன்கடள (ஈரப்பதம் உள்ளடக்கம் <65% மற்றும் 
தண்ணரீ் தசயல்பாடு) தகாண்டுள்ளன. 
முடிவு: சந்டதயில் கிடடக்கும் சூடான புடகபிடிக்கப்பட்ட மீன் தபாருட்களின் PAH அளவுகள் 
ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க வரம்புகடள மீறும் அதிக அளவு PAH கள் மற்றும் எண்தணய்களில் 
புடகயூட்டிய மீன்கடள விட மிக அதிகமானதாக உள்ளன. எனினும் PAH க்கள் தற்தபாது 
புடகபிடித்த மீன்களில் குடறவடடயவும் இல்டல. 
 
6. மீன் கழிவிலிருந்து மசதலஜ் இமன தவ இமன ஊடகமாக பயன்படுத்ேி ேயாரித்ேல் 
மீன் டசதலஜ், இது அடிக்கடி விலங்குகளில் தசர்க்கப்படுகின்ற, முழு மீன்களிதலா / 
மீன்களின் பகுதியிதலா தசய்யப்பட்ட ஒரு திரவ அல்லது அடர-திரவ தயாரிப்பு ஆகும், இது 
தசர்க்கப்பட்ட அமிலத்தின் முன்னிடலயில் மீன் உள்ள தநாதித்தல் நடவடிக்டக மூலம் 
திரவப்படுத்தப்படுகிறது. நுண்ணுயிரிகளால் மீன் தநாதித்தல் தசயல்பாட்டட மற்றும் 
நுண்ணுயிரியல் தநாதித்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உயிரியல் தசயல்முடற மூலம் மீன் 
கழிவுப்தபாருட்களிலிருந்து மீன் டசதலஜ்கடள உற்பத்தி தசய்ய இந்த ஆய்வு 
தமற்தகாள்ளப்பட்டது. முழு பரிதசாதடனயும் ஒரு சமன்பாடு சூத்திரத்டத வளர்ப்பதிலும், 
தபளதீக ரீதியாகவும், உயிரியல் ரீதியாகவும் ஊட்டச்சத்து ரீதியாகவும் சிறந்த தரம் வாய்ந்த 
இறுதி தயாரிப்புக்காகவும், லக்றிக் அமில பக்றரீியாவின் தசர்ப்பு மற்றும் தவல்லம் தபான்ற 
நுண்ணுயிர் காதபாடவததரற்று ஆதாரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தவ புரதம் 6%, முலாசஸ் 
15% மற்றும் மீன் வயிற்று கழிவுகளின் 79% ஆகியடவ சிறந்த சூத்திரம் ஆகும், தமலும் 5 
நாட்களுக்குள் சிறந்த தநாதித்தல் காலமாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 
 
முடிவு: இறுதி அடமப்பின் பகுப்பாய்வின் முடிவு 14.52 ± 0.05 சதவிகிதம் புரதம் என்று இறுதி 
டசதலஜ் தயாரிப்பில் இருந்தது மற்றும் அதற்கான N அளவு ஆகியடவ விலங்குகளின் 
உற்பத்திக்கு ஒரு துடணமீன் உணவு பயன்பாட்டிற்கு தபாருத்தமானடவயாகும். 
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7. Palmyrah (Borassus flabellifer) பால்மிரா சாற்மற தசர்ப்பேன் மூலம் சிதலான் தமாஸ் 
(Gracilaria edulis) தெம் உருவாக்குேல் 
சிதலான் தமாஸ் (கிதரசிலாரியா) ஊட்டச்சத்துக்கள் நிடறந்திருக்கிற மற்றும் அதிக அளவு 
agar இடனக் தகாண்டுள்ளது. இந்த ஆய்வானது, சிதலான் தமாஸ் இடணக்கப்பட்ட ஜாம் 
உருவாக்க தவண்டும் என்பதாகும். கூடுதலாக, பல்டமரா பழச்சாறு ஜாம் இன் உணர்திறன் 
பண்புகடள தமம்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டது. விட்டமின் ஏ மற்றும் சி இடன பல்டமரா சாறு 
தகாண்டுள்ளது. காய்ந்த கிதரசிலரியா எடுலிஸ் ஆகியன கல்பிட்டி பகுதியிலிருந்து 
தசகரிக்கப்பட்டன. 15 நிமிடங்களுக்கு நீரில் நடனத்த சிதலான் தமாஸ், 10 நிமிடங்கள் 
வடிக்கபட்டன.  10 நிமிடம் சழர்றப்பட்டு சாறு தயாரிக்கப்பட்டது: இந்த கூட்டானது சிதலான் 
தமாஸ் பாசி சாறு, பல்டமரா பல்ப், சிட்ரிக் அமிலம் மற்றும் சீனி தபான்றனவாகும். 
இலங்டகயின் பாசி சாற்றின் தஜலியாகும் தன்டமடய ஒழுங்குபடுத்தப்பட தபக்டின் 
தசர்க்கப்பட்டன.  நான்கு சிகிச்டசகள் (30, 40, 50 மற்றும் 60%) சிறந்த இலங்டக பாசிச் சாற்றின் 
உள்ளடக்கத்டதயும் தகாண்டதாக சுடவ, வாசடன, பரவுதன்டம, உருசி மற்றும் 
ஒட்டுதமாத்த ஏற்றுக்தகாள்ளல் (7 புள்ளிகள் தஹதடானிக் அளவு) ஆகியவற்றின் 
அடிப்படடயில் உணர்ச்சி மதிப்படீ்டடப் பயன்படுத்தப்பட்டு சிறந்த ததரிவாக 40% 
ததரிவானது. வண்ணம், நறுமணம் மற்றும் சுடவடய அதிகரிக்க பல்டமரா சாற்றில் 
பல்தவறு உள்ளடக்கங்கடள தசர்த்துக்தகாள்வதன் மூலம் இலங்டக பாசிச் சாற்றில் 
உள்ளடக்கத்டத மாற்ற தசர்க்கப்பட்டன. 24% இலங்டக பாசி வடக சாற்றுடன் மற்றும் 16% 
பல்டமரா சாறு தகாண்டது சிறந்த கலடவயாகும். pH 3.07, நியமித்த அமிலத்தன்டம 1.04% 
மற்றும் தமாத்த கடரயக்கூடிய திடப்தபாருள்கள் 65 என்பன இறுதி தயாரிப்புடன் 
தீர்மானிக்கப்பட்டன. Gracilariaeduli சாறு மற்றும் பல்டமரா சாறு தசர்க்கப்பட்ட தஜம் 
உள்ளிட்டடவ நீரடக்கம் 13.8%, புரதம் 0.59%, தகாழுப்பு 5.23%, தமாத்த சாம்பல் 0.42% மற்றும் 
தமாத்த உணவு நார் 4.89% (w / w) ஆகும். 
 
முடிவு: இந்த ஆராய்ச்சியில் உருவாக்கப்பட்ட ததாழில்நுட்பங்கள் தபாருளாதார ரீதியாக 
சிதலான் பாசி மற்றும் பல்டமரா பழச்சாறு உபதயாகிக்கவும், தஜம் வர்த்தக தபாருட்கடள 
தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டன. தமலும் விலங்கு அடிப்படடயிலான தஜலட்டின் ஆடல 
அடிப்படடயிலான தபாருட்கள் பதிலாக, Grcilaria edulis சாற்றிடன பயன்படுத்தலாம். 
 
ேிட்ட முன்தனற்றம் 
முன்தனற்றம் (%): - நிதி: 149%  தபளதீக: 95% 
 

ேிட்டம் 4: இலங்மகயில் மீன் மற்றும் மீன்வள உற்பத்ேிகளின் ேரம், பாதுகாப்பு மற்றும் 
ஊட்டச்சத்து அம்சங்கள் (இரண்டு கூறுகள்) 
ேிட்டம் எண்: 4-1-4: கம்ப ா மாவட்டத்ேில் உள்ள உணவிற்கான மீன்களில் இரசம் 
மற்றும் கட்மியம் ஆகியவற்றின் பங்களிப்பு: சமாத்ே உணவு அணுகுமுமற 
நச்சு இரசாயனங்கள் தவளிப்பாடு மனித உடல்நலக் தகாளாறுகளின் பரவலான 
ததாடர்புடடயதாகக் கருதப்படுகிறது. இது அத்தியாவசியமற்ற பார உதலாகங்கள், இரசம் 
(எச்.ஜி) மற்றும் காட்மியம் (சிடி) என்பன வயது வந்ததாரின் உணவுப்தபாருட்களில் 
தவளிப்படுத்தியதற்கு மீன் நுகர்வு அளிப்படத மதிப்படீு தசய்வதற்கான முதலாவது ஆய்வு 
ஆகும்லிலக சுகாதார தாபனம் (WHO) பரிந்துடரக்கப்பட்ட தமாத்த உணவு ஆய்வு (TDS) 
அணுகுமுடறடயயும், இலக்கு டவக்கப்பட்ட பகுதிடயயும் கம்பஹா மாவட்டத்தினால் 
தவளிப்பாடு தசய்ய மதிப்படீு தசய்யப்பட்டது. கணக்தகடுப்பு தரவு (n = 152), புதிய மீன்; மஞ்சள் 
துடுப்பு டுனா, ஸ்தவாட் மீன்,  சர்டிதனல்லல்லா, அங்தகாவி, மற்றும் இந்திய ஸ்தகடு (n = 
66), உலர்ந்த மீன்; அங்தகாவி மீன், இராணி மீன், மிதக்கும் மீன், மிருதுவான வயிற்று மீன், 
சுறா மற்றும் ஸ்கிப் ஜக் மீன் (n = 66) மற்றும் டின்களில் அடடத்த மீன் (n = 11) மாதிரிகள் 
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தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. பல்தவறு வடகயான சடமயல் முடறகள், பாத்திரங்கள், 
கணக்தகடுப்பில்  2016 இல் தபறப்பட்டன. நுகர்வுத் தரவுடன் Hg மற்றும் Cd இன் தவளிப்பாடு 
மதிப்பிடப்பட்டு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. HG மற்றும் Cd இன் சராசரி தற்காலிகமாக 
ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வாராந்த உட்தகாள்ளல் (PTWI) WHO மதிப்பு (Hg, 4 மற்றும் Cd, 7 μg / kg 
உடல் எடட) அடிப்படடயில் கணக்கிடப்பட்டது. PTWI மதிப்பு சராசரி 50 கி. கி எடடயுள்ள 
மனிதனின் சராசரி உடல் எடடயுடன் ததாடர்புடடயதாக கணக்கிடப்பட்டது. 
 
வாராந்த சராசரி புதிய மீன் மற்றும் உலர்ந்த மீன் நுகர்வு 301 மற்றும் 59.5 கிராம். 
வால்மீன், மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மற்றும் சர்டிதனல்லா ஆகியவற்றுக்காக Hg, PTWI 
ஆகியவற்றுக்கான விகிதம் முடறதய 75.40, 40.49 மற்றும் 7.60% ஆகியடவயாக இருந்தன, 
அதத சமயம் ஸ்தபர்ட்ஸ் சர்டிதனல்லல்லா, அங்தகாவி மற்றும் இந்திய ஸ்தகடிற்கான 
பங்களிப்புகள் இல்டல. 
உலர்ந்த மீன்களின் HG பங்களிப்டப கவனிக்கும் தபாது, சுறா 93.70, மிதக்கும் மீன் 7.24% என 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
எனினும் HG மற்றும் Cd இன் சராசரி தற்காலிகமாக ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வாராந்த 
உட்தகாள்ளல் (PTWI) மிகக் குடறவாக இருந்தன. அதிக தசறிவாக சிறந்த மீன் வடகக்கு 
அதாவது புள்ளிச் சார்டிதனல்லாவுக்கு  (4.2%) அத்ததாடு காய்ந்த மீனான அங்தகாவிக்கு (1.3%). 
தற்காலிகக ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வாராந்த உட்தகாள்ளல் (PTWI) Cd இன் பங்களிப்பானது  
டின்களில் அடடத்த உணவுகளுக்கு 0.1% மர்றும் இடவ Hg இன் தாக்கத்தில் இல்டல 
திட்ட முன்தனற்றம் : 
முன்தனற்றம் (%):-  நிதி:  238%    தபளதீக:   100 % 
 

IPHT இன்பரிதசாதடனதசடவகள் 

தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வு கூடம் (நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன அலகுகள்) IPHT இன் 
ISO / IEC 17025:2005 நியமங்களின் படி பலபகுப்பாய்வு அளவுருக்கள் ஆய்வுக்கான 
அங்கீகரித்தல் நிடலதபற்றுள்ளது. இந்த ஆய்வக பரிதசாதடன தசடவகள் ததாழிற்துடற 
மூலம், மீன் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், குறிப்பாக அடமச்சுக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பிற பங்குதாரர்களுடன் பயன் தபறுகின்றன. இதில் 1329 மாதிரிகள் தமாத்த நுண்ணுயிரியல் 
(660), இரசாயன (669) தரம் தபான்றன ஆராயப்பட்டது. இந்த மாதிரிகளுடன் ததாடர்புடடய, 
தசாதடன அறிக்டககள் 445 IPHT தவளியிட்டன மற்றும் தமாத்த தசாதடன கட்டணம் ரூபா., 
7,184,258.00 ஆக அறவிடப்பட்டன. நாற்பது சதவதீம் (40%) நாராவிற்கான சிறப்பு ததாடகயாக 
தசலுத்தப்பட்டன. 
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விரிவாக்கல் தசமவ - IPHT 
பயிற்சி, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் – 2016 இல் நடத்தப்பட்டன 
 

பயிற்சி, விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் 
No காலம் அனுசரடன இடம் பயிற்சி இடம் 
01 25/02/2016 DFAR காலி அறுவடட மின் 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 
தபறுமதி தசர்ப்பு மீன் 
உற்பத்தி 

02 17/03/2016 - 18/03/2016 DFAR மாத்தடற மாசி தயாரிப்பு 
03 18/03/2016 -  24/03/2016 NARA CFC அலுவலர்களுக்கு 

பயிற்சி 
அறுவடட மின் 
ததாழில்நுட்பம் மற்றும் தர 
கட்டுப்பாடு 

04 07/04/2016 -  08/04/2016 DFAR மாத்தடற மாசி தயாரிப்பு  
05 30/03/2016 - 02/04/2016 NAQDA அநுராதபுரம், 

(இராஜாங்கடன வாவி, 
இகிரி வாவி, கலா 
வாவி) 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

06 30/04/2016 - 02/05/2016 NAQDA மட்டக்களப்பு – ரூகம் 
வாவி, கித்துல் வாவி 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

07  12/05/2016 - 14/05/2016 NAQDA கண்டி – விக்தடாரியா 
வாவி, தபால்தகால்ல 
குளம் 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

 
26/05/2016 - 27/05/2016 DFAR மாத்தடற மாசி தயாரிப்பு 

08 08/06/2016 - 09/06/2016 NAQDA குருணாகல் – தததுரு 
ஓயா 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

09 28/06/2016 - 30/06/2016 NAQDA அம்பாடர – ரம்புகன் ஓய 
வாவி 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

10 06/07/2016 - 09/07/2016 NAQDA நுவதரலியா – 
ரந்ததனிகல குளம், 
தகாத்மடல வாவி 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

11 13/07/2016 - 16/07/2016 NAQDA அநுராதபுர ஹிருலு 
ஓயா 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி 

12 24/07/2016 - 26/07/2016 ஜப்பான் Delegation 
(Ehime) 

திருதகாணமடல – 
கிண்ணியா 

அடரத்தல் முடறயான மீன் 
உணவு உற்பத்தி சுத்தம் 

13 27/07/2016 - 28/07/2016 ஜப்பான் Delegation 
(Ehime) 

நீர்தகாழும்பு – 
குடாப்படுவ 

அடரத்தல் முடறயான மீன் 
உணவு உற்பத்தி சுத்தம்  

14 28/11/2016 - 30/11/2016 NAQDA திருதகாணமடல – 
கந்தளாய் வாவி 

தாங்கி சுத்திகரிக்கும் மீன் 
தகாண்ட தபறுமதி தசர்ப்பு 
மீன் உற்பத்தி  
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15 24/09/2016 நாரா (Deewara  
nana sawiya) 

ஹம்பாந்ததாட்டட 
மாவட்ட விழிப்புணர்வு - 
அங்குனிபலதபலஸ்ஸ  

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற 
 
 

16 14/10/2016 இலங்டக 
வணிக சங்கம் 

புத்தளம் மாவட்ட 
விழிப்புணர்வு – உடப்புவ 

சுத்தமான கருவாடு 
தயாரிப்பு முடற  

17 24/10/2016 அக்டவனாஸ் 
பல்கடலக்கழக 
கல்லூரி 

அக்டவனாஸ் இள 
நிடல கற்டக 

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற 

18 16/11/2016 நாரா ஹம்பாந்ததாட்டட 
மாவட்ட விழிப்புணர்வு- 
தகாருதபாக்குன 

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற 

19 17/11/2016 நாரா ஹம்பாந்ததாட்டட 
மாவட்ட விழிப்புணர்வு – 
கஹட தமாதர 

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற 

20 22/11/2016 - 23/11/2016 நாரா ஹம்பாந்ததாட்டட 
மாவட்ட விழிப்புணர்வு – 
பஜ்ஜாவ 

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற 

21 14/12/2016 - 15/12/2016 DFAR மாத்தடற மாசி தயாரிப்பு 

22 27/10/2016 - 28/12/2016 சமுத்திரவியல் 
பல்கடலக்கழகம் 

சமுத்திரவியல் 
பல்கடலக்கழகம் – 
இளமானி 

சுத்தமான தபறுமதி தசர்த்த 
மீன் உணவு தயாரிப்பு 
முடற      

கண்காட்சி 

இல காலம் அனுசரடன ஈடம் பயிற்சி இடம் 

01 06/03/2016 - 08/03/2016 DFAR “Wasa Visa nathi ratak ” – 
BMICH 

நாடு பூராக 

03 
  

புத்தளம் மாவட்டம் இலங்டகயின் 
இருவால்விகள் சம்பந்தமான 
பாதுகாப்பன முடற – 
சுகாதார டவத்திய 
அதிகாரிகளுக்கு (MOH) 
மற்றும் சுகாதார 
பரிதசாதகர்களுக்கும் (PHI) 
சுகாதார அடமச்சு ஊடாக. 
அரச அதிகாரி, வளர்ப்பாளர், 
மற்றும் அறுவடட தசய்யும் 
அதாவது இருவால்விகள், 
தமாலாஸ்காக்கள் 
கல்பிட்டியில் அறுவடட 
தசய்பவர்கள் 
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ஆராய்ச்சி கட்டுமரகள் 
முழு தபப்பர்கள் 
1. பி. தக. தக. தக. ஜினதாச, ஜி. டி. டி. எம். எம். தஜயசிங்க மற்றும் எஸ். பி. என். என். 

அஹமட் (2016). மீன் மற்றும் மீன் உற்பத்திப் தபாருட்களில் ஹிஸ்டடமனின் அளவிடல் 
பகுப்பாய்வுக்கான உயர் தசயல்திறன் திரவ குதராதமட்தடாகிராபி (HPLC) முடறடம 
சரிபார்ப்பு. தகாகனடிரசாயனம் (தடய்லர் & பிரான்சிஸ்). தடாய்: 10.1080 / 
23312009.2016.1156806 

2. பி. தக. தக. தக. ஜினதாச, எச். தக. டி தசாய்ஷா, ஜி. டி. டி. எம். எம். தஜயசிங்க மற்றும் 
ஈ. எம். எம். தக. தக. ப.ீ எதிரிசிங்க (2016). உயிரியளவிலான அளவுருக்கள், உயிரிரசாயன 
கலடவ மற்றும் இலங்டகயில் சடமயல் கடல் முள்ளியின் (ஸ்தடாதமான்தபஸ்தடஸ் 
தவதயாலார்ரிஸ்) அத்தியாவசிய சுவடு உதலாகங்கள் ஆகியவற்டறத் தீர்மானித்தல். 
தகாகண்ட் உணவு மற்றும் தவளாண்டம (தடய்லர் & பிரான்சிஸ்). DOI: 10.1080 / 
23311932.2016.1143343 

சாராம்சங்கள் - சர்வதேச: 
1. எஸ். அரியவன்ச, பி. கினிகதரதக, பி. தக. தக. தக. ஜினதாச, தஜ. எம். சந்திரிக்கா, ஜி. 
கனகம அராச்சி மற்றும் எஸ். அரியரதன (2016). நீர்தகாழும்பு, இலங்டகயில் வழங்கல் 
சங்கிலியிலுள்ள நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரி இரசயனவியல் தர மதிப்படீு. ப்ரசீடியா 
உணவு அறிவியல், 6: 246-252 

சாராம்சங்கள் மற்றும் புசராசடீிங்கள் (உள்ளூர்): 
1. பி. தக. தக. தக. ஜினதாச, யு. பிரனவதத்சன், சி. வி. எல். தஜயசிங்க (2016). 

திதயாபார்பிட்டூரிக் அமிலம் (TBA) முடறடய மதிப்பிடுதல் மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 
முடறகள் பற்றிய மதிப்படீு இந்திய தமக்கரல் தரவரிடச மதிப்படீு (ரஸ்டிரல்லிகர் 
காங்தகர்டா), ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2016, தவம்பா பல்கடலக்கழகம், இலங்டக, 2016 
தசப் 28; 43பக். 

2. ஏ. ஏ. ஏ. ஜி  அதிகாரி, எஸ். பி. எஸ். டி. தசனாதீரா மற்றும் பி. தக. தக. தக. ஜினதாச 
(2016).தபாலன்னறுடவ மாவட்டத்தில் மக்தராபிராச்சியம் தராதசன்தபர்கி, காட்மியம், 
ஆர்சனிக் மற்றும் இரசம் தபான்ற தாது உதலாகங்களலின் அய்வு, இலங்டக மீன்பிடி 
மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் (SLAFAR) 22 ஆவது அறிவியல் விஞ்ஞானிகள், 2016, 
ஜூன் 02, தகாழும்பு, இலங்டக, 8 பக். 

3. ஜி. டி. ரி. எம்  தஜயசிங்க மற்றும் பி. தக. தக. தக. ஜினதாச (2016). தபாலன்னறுடவ 
நீர்த்ததக்கங்களில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட நன்னரீ் இறால்களின் தகாழுப்பு அமிலங்கள் 
(மக்தராபிராசியம் தரான்ச்தபர்கிஐ). ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு 
நிறுவனம், அறிவியல் அமர்வு, 2016, மார்ச் 29, தகாழும்பு, இலங்டக; 125-128 பக். 

4. ஏ. எல். எஸ் தசவ்வந்தி , ஜி. டி. டி. எம். தஜயசிங்க மற்றும் பி. தக. தக. தக. ஜினதாச 
(2016). மீன் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு உற்பத்திகளில் தமாத்த ஆவியாகும் டநட்ரஜன் (TVB-N) 
தீர்மானித்தல்; தகல்டாஹ்ல் வடித்தல் முடறயின் மதிப்படீு. ததசிய நீரியல் வள 
ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், அறிவியல் அமர்வு, 2016, மார்ச் 29, தகாழும்பு, 
இலங்டக; 129-132 பக். 

5. எம். எஸ். எம் பாஹிம், பி. தக. தக. தக. ஜினதாச,  ஜி. டி. டி. எம். எம். தஜயசிங்க, சி. 
ப.ீ தமததகதர மற்றும் பி. ஏ. டி. ஏ. குமார (2016). இலங்டகயின் இரண்டு புவியியல் 
இடங்களிலிருந்தும், கடல் அட்டடக்ளின் பரவலான கலடவ மற்றும் தகாழுப்பு அமிலத் 
தன்டம ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், அறிவியல் 
அமர்வு, 2016, மார்ச் 29, தகாழும்பு, இலங்டக; 19-22 பக். 

6. ஜி. எல். ஏ. சுபாஷினி, தக. தவ. எஸ். ஆர்யவன்ஷ, பி. . கினிதகதரதக, தக. எஸ். 
தஹட்டியாராச்சி மற்றும் சி. என். வல்பிட்ட. 2016. இலங்டகயில் கல்பிட்டி களப்பில் 
அறுவடட தசய்யப்பட்ட காவட்டிகளின் (க்ராஸ்தடாஸ்டிரா மடராதசன்சிஸ்) நுண்ணுயிர் 
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பாதுகாப்பு. விவசாய விஞ்ஞான -ஆக் இன்டசட் 2016 (8th Dec 2016) 3 வது சர்வததச 
மாநாட்டின் தசயல்முடறகள். இலங்டக சபரகமுவ பல்கடலக்கழகம். பக். 154-155. 

7. டி. எஸ். அரியரத்ன 1, என். கமதக 2, ஐ. விக்கிரமசிங்க 2, மற்றும் எம். தஜ. பாத்துதவ 
ஆராச்சி 2 (2016). ஒரிதனாதகா டசல்ஃபின் காட்ஃ மீன் Orinoco Sailfin catfish (Pterygoplichthys 
multiradiatus) இடன  பயன்படுத்தி மீன் பிஸ்கட்டட உருவாக்குதல். ததசிய நீரியல் வள 
ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், அறிவியல் அமர்வு, 2016 மார்ச் 29, தகாழும்பு, 
இலங்டக; 133 பக். 

8. எம்.தஜ. பத்துதவ அராச்சி 1, ஜி.தஜ. கணகம ஆராச்சி 1 மற்றும் எம். ஏ. தஜ. வன்சப்பால 

2 மற்றும் எம். ப.ீ தக. தஜயரத்னா 3 (2016). உள்நாட்டில் வளர்ந்து வரும் Gracilaria verrucosa 
மற்றும் ஏகாரிடன பயன்படுத்தி தஜலட்டின் இலவச தசட்- தயாக்ட தயாரிப்புகளின் 
வளர்ச்சி, ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், அறிவியல் 
அமர்வு, 2016 மார்ச் 29, தகாழும்பு, இலங்டக; 117 பக். 

9. ததஹிக்கும்பூரா, ஜி. ஏ. எம். டி. தக., கனகம அராச்சி, ஜி. தஜ., தசனவிரத்ன, தக. என்., 
பிரசாதினி, டபிள்யூ. சி., பாத்துதவ ஆராச்சி, எம். தபதரரா, ஆர்., மற்றும் விக்ரமசிங்க, ஐ. 
(2016). இலங்டகயில்  மீன்பிடி சமுதாயத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட புடகயூட்டிய மீன்களில் 
polycyclic aromatic டஹட்தராகார்பன் அளவுகளின் ஆரம்ப விசாரடண. இலங்டக மீன்பிடி 
மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கத்தின் (SLAFAR) 22 ஆவது வருடாந்த அறிவியல் 
அமர்வுகள், 2016 ஜூன் 02, தகாழும்பு, இலங்டக; 37 பக். 

10. பிரசங்கிகா, தஜ. எம். தக., கணகம ஆராச்சி, ஜி.தஜ., ஜயசிங்க, டி. எம்., உன்தனதனஜ், ஆர். 
எம்., தபதரரா, ஆர். மற்றும் விக்ரமசிங்க, ஐ. (2016).டயலங்டகயில் இறக்குமதி 
தசய்யப்பட்ட புதிய மீன்களின் தரவரிடச அளவடீுகளின் விசாரடண. இலங்டக மீன்பிடி 
மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கத்தின் (SLAFAR) 22 ஆவது வருடாந்த அறிவியல் 
அமர்வுகள், 2016 ஜூன் 02, தகாழும்பு, இலங்டக; 41 பக். 

11. பி.எஸ் தஜயசிங்ஹ1, வி பஹலவத்தாரச்சி2 மற்றும் தக.தக. டி. தரனதவர3 (2016), 
இரசாயன, நுண்ணுயிரி மற்றும் உணர்திறன் தரத்தில் தஜலி உனவில் ஒரு இயற்டக 
உணவு நிற முகவராக கடற்பாசி சாறுகடள பயன்படுத்தல். ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி 
மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம், அறிவியல் அமர்வு, 2016 மார்ச் 29, தகாழும்பு, இலங்டக; 
117 பக். 

 பல்கமலக்கழக மாணவர்கள் IPHT - 2016 இல் பயிற்சி சபற்றனர் 
 

மாணவரின் சபயர் பல்கமலகழகம் ேிட்டம் காலம் 
ஜயரத்ன தக. டி. பி. ரி வயம்ப இறுதி 

ஆண்டு 
திட்டம் 

23 / 02/2016 (15 கிழடம) 
பிரமவதர்ஷன் வயம்ப 15 / 02/2016 (15 கிழடம) 
சஹினி மல்லிகா ஜயவர்தனபுர 15, தம 2016 
டில்ருக்ஷி. பி டி. தக ஜயவர்தனபுர 15, தம 2016 
ரத்நாயக்க ஆர். எம். ஏ. எம் ஜயவர்தனபுர 15, தம 2016 
துஷி. ரி. எச். ரி .எம் ஜயவர்தனபுர 15, தம 2016 
சமீர எச். ஜி. பி ஜயவர்தனபுர 15, தம 2016 
வரீரத்ன தக. ரி. எஸ் தபராததனிய 10 ஓகஸ்ட் 2016 (04 மாதங்கள்) 
தபான்தசகா எச். எப். எம்.எஸ் தபராததனிய 10 ஓகஸ்ட் 2016 (04 மாதங்கள்) 
ஜயமன்ன தஜ. எம் தபராததனிய 10 ஓகஸ்ட் 2016 (04 மாதங்கள்) 
தபதரரா டபல்யூ. பி. டி எஸ் தபராததனிய 10 ஓகஸ்ட் 2016 (04 மாதங்கள்) 
தறங்கா தக. ஏ. டி தபராதடன 12  ஓகஸ்ட் 2016 
தபதரரா டபல்யூ. டி. எம் ஊவா 

தவல்லஸ்ஸ 
பயிற்சி(நுண்
ணுயிரியல்) 

9 ஓகஸ்ட்2016 

குணரத்ன ஏ. என். ஜி. என் 
எஸ். பி 

களனி பயிற்சி(நுண்
ணுயிரியல்) 

23 தநாவ 2016. 
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5.8 சமூக-சபாருளாோர மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் ஆராய்ச்சி பிரிவு (SED) 

பிரிவு ேமலவர் – ேிரு. தக. எச். எம். எல். அமரலால் 
 
பிரிவின் முக்கிய தசயல்பாடுகளாக மீனவர்களின் நலன் தபணல் மற்றும் அவர்கடளச் 
சார்ந்தவர்களின் நலன் தபணல், மீன் சந்டதப்படுத்தல் அடமப்பு சம்பந்தமான பகுப்பாய்வு 
மற்றும் நுகர்தவார் அதன் தாக்கம் உட்பட மீன்பிடி ததாழிலில் சமூக, தபாருளாதார மற்றும் 
சந்டதப்படுத்தல் ஆய்வுகள் தபான்றன அடங்கும். 
 
2016 ம் ஆண்டில் நடத்ேப்பட்ட ஆராய்ச்சி ேிட்டங்கள் 

1. இலங்டகயில் கடல் மீன்பிடிக்கும் உற்பத்தி தசலவு மற்றும் தபாருளாதார 
தசயல்திறன் 

2. இலங்டக - தகாக்கிளாய், மாதவல்ல மற்றும் பனாமா களப்புக்கள் ஆகியவற்றில் 
சமூக-தபாருளாதார மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் அம்சங்கள் 

3. நாராவின் மீன்வள தகவல் டமயம் (FIC) 
 
நடவடிக்மககள் 
 

• திட்டங்களின் கீழ் (i) மற்றும் (ii) பின்வரும் நடவடிக்டககள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 
• தரவு தசகரிப்பு 
• தரவு பகுப்பாய்வு 
• அறிக்டக எழுதுதல் / ஆண்டு தவளியடீுகள் 
• மீன்வள தகவல் டமயத்தின் கீழ், அடனத்து விசாரடணகள் பதிவு தசய்யப்பட்டு 

ததாடலதபசியில் பதில் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன 
 

நிகழ்ச்சி திட்டம் தமாதுக்கீ
டு – ரரூ 

தபாறுப்பான 
அலுவலகர் 

காலம் 

சமூக 
தபாருளா
தார, 
சந்டதப்படு
த்தல் 

லிலங்டகயின் கடல் 
கடற்தறாழிலின் உற்பத்தி 
தசலவிடன அறிதல் (8.1.1) 

1,500,000.00 தக. எச். எம். எல் 
அமரலால், எம். 
எம். ஏ. எஸ் 
மஹிபால, டி. 
டபல்யூ. எல். யு. 
டி சில்வா 

1 வருடம் 

2. களப்பு மீன்பிடியின் சமூக 
தபாருளாதார, சந்டதப்படுத்தல் 
(8.1.2)  

1,500,000.00 தக. எச். எம். எல் 
அமரலால்  
எச். டி விமலதசன 
தக. பி. ஜி. எல் 
சந்தருவன் 

1 வருடம் 

3. மீன்வள தகவல் நிடலயம் 
(FIC) நாராவின்  (9.1.8) 

1,000,000.00   தக. எச். எம். 
எல் அமரலால் 

ததாடரும் 
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சசயல்ேிறன் 
ேிட்டம் 8.1.1: இலங்மக கடற்பரப்பின் கடற்சறாழிலில் உற்பத்ேி சசலவு பற்றிய ஆய்வு. 
 
கடல் மீன் உற்பத்தி நாட்டின் மீன் உற்பத்திக்கு 85 சதவிகிதம் பங்களிப்பததாடு, 
உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்த தசலவினக் காரணிகளும் ததாழிற்துடற இலாபத்தின் முக்கிய 
காரணிகளாக விளங்குகிறது. உற்பத்திகளின் அடனத்து அம்சங்கடளயும் பற்றிய தகவல்கள் 
மற்றும் தகவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பங்கள் நிடலயான தகாள்டக முடிவுகளுக்கு மிக 
முக்கியமானடவ. அடவ குறிப்பாக தசயல்பாட்டு தசலவு கட்டடமப்பிற்கும், பல்தவறு 
காரணங்களால் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் மாறுபடும் எனக் கூறலாம். சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாரிகளுக்கு சரியான, அணுகக்கூடிய மற்றும் துல்லியமான தரவுத் தளத்டத 
அடமப்பதற்கு. இந்த ஆய்வு அந்த இடடதவளிகடள நிடறதவற்றும் தநாக்கம் 
தகாண்டதாகவும் மற்றும் எதிர்காலத்தில் ததாழில் வளர்ச்சி மற்றும் திட்டமிடல் தகாள்டக 
வகுப்பாளர்களுக்கு மிகவும் உதவியானதாகவும் இருக்கும். 
பல்தவறு வடகயான மீன்பிடி படகுகளும், டகத்ததாழில்களும் நாட்டின் கடல் மீன்பிடிகளில் 
இயங்குகின்றன. இன்தபார்டு பலநாள் படகு (IMUL), இன்ஃதபார்டு ஒற்டற நாள் படகு 
(ஐ.டி.இ.ஏ), தவளிப்-படகு இயந்திரம் டபபர் கிளாஸ் தமற்தபாருந்திய பிளாஸ்டிக் படகுகள் 
(OFRP), தமாட்டார் தகாண்ட விதமான படகுகள் (எம் டி ஆர் பி), தமாட்டார்-அல்லாத 
பாரம்பரியமான படகுகள் (NTRB). இயங்கும் மீன்பிடி டகப்படகு / படகுகள் தமாத்த 
ஆண்டுகளில் அதிகரித்து வருகிறது எனலாம். 2015 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 50,338 பதிவு 
தசய்யப்பட்ட மீன்பிடி டகப்படகு / படகுகள் இருந்தன, இதில் 24,028, 17,813 மற்றும் 1872 
ஆகியடவ OFRP இனுடடயதும், NTRB மற்றும் MTRB ஆகியவற்டறப் முடறதய பிடித்தன. 
கூடுதலாக, சுமார் 4218 IMUL படகுகள் இருந்தன. OFRP, NTRB மற்றும் MTRB ஆகியடவ 
பிரதானமான மீன்பிடி படகில் முக்கியமாக ஈடுபட்டுள்ளன. பல்தவறு வடகயான கியர் 
மற்றும் கியர் இடணப்புக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன, ஆதிக்கம் தசலுத்தும் கியர் என 
டிரிப்ஃப்ட் வடல, மற்றும் நீண்ட வரிடச வடலகளாகும். 
 
மாறும் தசலவுகள் (தசயல்பாட்டு தசலவுகள்), சுற்றுலா பயணத்தின் குறிப்பிட்ட 
தசலவினங்கடளக் கருத்தில் தகாண்டு, பயணத்தின் கால அளவு, மீன்பிடித்தல் கியர் மற்றும் 
குழு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்டகடய தபாறுத்து மாறுபடும். மாறும் தசலவுகளின் கூறுகள் 
உள்ளிட்ட தவடலயாளிச் தசலவு அல்லது குழுப் பங்கு, எரிதபாருள் தசலவு மற்றும் பிற 
தசலவுகள் என்பன உள்ளடங்கும். பிற தசலவுகள் உணவு, பனிக்கட்டி, மருத்துவம், நீர் 
மற்றும் பலவற்டற உள்ளடக்கியதாகும். 
 
தமாத்த மாறும் தசலவில் (அல்லது தசயல்பாட்டு தசலவுகள்), மீன்பிடித்துடறயின் முக்கிய 
வடககளின் அளவு மற்றும் சதவிகிதம் தபான்ற பல்தவறு தசலவு தபாருட்களின் முறிவு 
அட்டவடண 1 ஐக் குறிக்கிறது. அடனத்து டகவிடன படகு வடககளிலும் (48% - 88%) மாறும் 
தசலவில் மிக அதிகமான பங்கிற்காக ஊழியர் தசலவு கணக்குகள் தகாண்டுள்ளன. IMUL 
மற்றும் OFRP (30 - 35%) க்கான மாறும் தசலவில் கணிசமான பகுதிடய எரிதபாருள் கூட 
கணக்கிடுகிறது. தமாத்த மாறும் தசலவில் சுமார் 6 - 22 சதவதீத்திற்காக படகில் மற்றும் பிற 
ததடவகளில் உட்தகாண்ட உணவுக்கான தசலவுகளாக தகாள்ளலாம். 
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அட்டவமண 1. கடல் மீன்பிடியின் நமடமுமற சசலவும், இலாபமும் 
  IMUL  OFRP  NTRB  

  சோமக (ரூ.) % சோமக (ரூ.) % 
சோமக 

(ரூ.) % 
எரிதபாருதசலவு  213,930 30% 2,176 40% 0 0% 
ஊழியர் தசலவு 342,288 48% 2,880 53% 748 88% 
மற்டறய தசலவு  156,882 22% 384 7% 102 12% 
நடடமுடற தசலவு 713,100   5,440   850   
வருமானம் – ரூ 1,021,159 8,320 1,598 
தமாத்த இலாபம் – ரூ 308,059 2,880 748 
தமாத்த இலாபம்/ 
நடடமுடற தசலவு- ரூ 0.43 0.53 0.88 
தமாத்த இலாமப் / 
நடடமுடற தசலவு – 
ரூ 0.43 0.53 0.88 

உரு 1:  IMUL படகு                              உரு 2: OFRP படகு 

  

 
உரு 3: NTRB படகு 

 
 

ேிட்டம் 8.1.2 - இலங்மகயில் உள்ள களப்புக்களின் மீன்வளங்களின் சமூக-சபாருளாோர 
மற்றும் சந்மேப்படுத்ேல் அம்சங்கள் 
அடிப்படட தகவல்கள் மற்றும் சமூக-தபாருளாதார அம்சங்கடளப் பற்றிய தகவடல 
தசகரிப்பதற்கும் சுற்றியுள்ள சமூகங்களின் நிடலயான வாழ்வாதாரங்களுக்கான நீர்ப்பாசன 
சூழலின் முக்கியத்துவத்டத ஸ்தாபிப்பதற்கும் தகாக்கிளாய் களப்பினில் ஆய்வு 
நடத்தப்பட்டது. தகாக்கிளாய் குளம் நாட்டில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் நிடறந்த சூழல் ஆகும், 
தமலும் சூழல் சுற்றுலா, தபாழுதுதபாக்கு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான கணிசமான அதிக 
வாய்ப்புக்கள் உள்ளன. 
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இந்த ஆய்வில், புல்தமாட்டட மற்றும் முல்டலத்தீவு ஆகிய இரண்டு மீன்வள ஆய்வாளர்கள் 
மற்றும் 89 ததாராயமாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடிப்பதற்கும் தபட்டி அளித்தல் மூலம் 
முன் கூட்டிய தசாதடன அடர கட்டடமக்கப்பட்ட வினாடவப் பயன்படுத்தி தசகரிக்கப்பட்ட 
முதன்டம தரடவ அடிப்படடயாகக் தகாண்டது. 
OFRP, MTRB மற்றும் NTRB ஆகிய படகுகள் மீன்பிடிக்கும், குறிப்பாக இறால் மற்றும் 
நண்டுகளுக்கு இலக்காக இருந்தன. மீன்பிடி ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்பட்டது மற்றும் 
நண்டுகள் வடலர, இறால் வடல, இறால் தபாறிகடள, சிறிய தமதுவான பூ வடலகள் 
மற்றும் நடுத்தர நடனத்த கண் பூ வடலகள், காஸ்ட் வடலகள் தபான்ற பல்தவறு 
வடகயான மீன்பிடி கியர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
பதிலளித்தவர்களில் 97% இனரின் முக்கிய வருமான ஆதாரம் மீன்பிடித்தலாகும். 
பதிலளித்தவர்களில் தபரும்பாலானவர்கள் (33.5%) 40 - 49 வயதிற்குட்பட்டவர்களாக 
இருந்தனர் மற்றும் சராசரியாக 17 வருடங்கள் அனுபவம் தபற்றனர். மீனவர்களின் நாற்பத்தி 
ஆறு சதவிகிதத்தினர் இரண்டாம்நிடல கல்விக்குரியவர்கள் என தவளிப்பட்டது, கல்வியறிவு 
தபற்றவர்களின் 1% தபர் இருந்தனர். பதிலளித்தவர்களில் தபரும்பான்டமயாதனார் (96%) 
திருமணம் தசய்து தகாண்டனர். சராசரி குடும்ப அளவு 4 ஆகும். கூட்டுறவு சமுதாயத்தின் 
உறுப்பினர் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது மற்றும் ஆய்வுகளில் 64% பதிலளித்தவர்கள் மீன்வள 
கூட்டுறவு உறுப்பினர்கள் என்று கண்டறியப்பட்டது. தகாக்கிளாய் ஏரியின் மீனவர் 
குடும்பத்தின் சராசரி மாத வருமானம் ரூ. 2 5,671.00 (+/- 8 005) மற்றும் 57% குடும்பங்கள் 
சராசரியாக நின்றிருந்தன. 
சட்டவிதராத மீன்பிடிப்பு கியர்கள் நடடமுடறப்படுத்தியவர்கள் பற்றி கூறினர் அதனுடன் 61% 
தபர் தகாக்கிளாய் களப்பின் மிக முக்கியமான வாழ்வாதார பிரச்சிடன எனவும் 
பதிலளித்தனர். கடற்பாசி, ஸ்தகட் (குடு தடல்) வடலகள் ஆகியடவ தீவிற்காக தீங்கு 
விடளவிக்கும் மீன்பிடி உத்திகள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சிடன தவிர 
மீனவர்கள் Limpet (ஸ்பின்ன ீசிறிர இருவல்விகள்ளின் குடித்ததாடக அதிகரித்து அது மனித 
காயங்கள், வடலச் தசதங்கள், படகு இயக்கம் தபான்றவர்டற பாதிக்கப்படுகின்றனர் தபான்ற 
மிகவும் விடளவுகடள ஏற்படுத்தும் என்று சுட்டிக்காட்டினார். 
உரு 4 : மீனவரிடம் ேரவு தசகரிப்பு         உரு 5 : மீன் விற்பவரிடம் ேரவு தசகரிப்பு                     

 
 

உரு 6:  மீனவருடன் குழு பரிமாற்றங்கள்  

 

 

 

 

 

ேிட்டம் 9.1.2 - மீன்பிடி தகவல் டமயம் (FIC) நாரா  
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எங்கள் பிரிவு இலங்டக மீன்பிடித் ததாழில் பங்குதாரர்களுக்கு ததடவயான தகவல்கடள 
வழங்க ஒரு மீன்பிடி தகவல் டமயம் ஒன்டற பராமரிக்கிறது. 2016 ஆம் ஆண்டு இறுதி 
வடர ததாடக்கத்திலிருந்தது, 464 தகள்விகடள தமாத்த எண்ணிக்டகயான மீன்பிடி தகவல் 
டமயம் ஊட்டமின் பாடத 07 10 10 10 10 மூலம் தபற்றனர். தவவ்தவறு பதிலழிப்பவர்களிடம் 
இருந்து தபறப்பட்டன. அடனத்து தகள்விகளும் ஐந்து குழுக்களாக வடகப்படுத்தப்பட்டன. 
ஒவ்தவாரு தகவல் அடிப்படடயின் கீழ் தகள்விகளுக்குரிய எண்கள் மற்றும் சதவதீங்கள் 
கீதழயுள்ள அட்டவடணயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 
அட்டவமண 2. சோமலதபசிக்கு கிமடத்ே அமழப்புக்கள் 
தகவல் அளவுதகால் தபற்ற அடழப்புகள் வதீம் 
கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ததாடர்பான தசடவகள் 144 31% 

நுகர்தவார் மற்றும் ததாழில் சார் தசடவகள் 118 25% 

தபாது முடறப்பாடுகள் மற்றும் கருத்துடரகள் 89 19% 

மற்றும் மீனவர் நலன் தபரழிவுகள் ததாடர்பான தசடவகள் 55 12% 

வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ததாடர்பான தசடவகள் 58 13% 

தமாத்தம் 464 100 

 

எல்லா தகள்விகளுக்கும் தவற்றிகரமாக நாரா விஞ்ஞானிகளின் உதவி தகாண்டும் மற்றும் 
மீன்பிடி அடமச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் மீன்பிடி துடற NAQDA அதிகாரிகள் மற்றும் அரசு 
மற்றும் தனியார் துடறகளில் இருந்து பிற ததாடர்புடடய அதிகாரிகள் மூலமும் 
தீர்க்கப்பட்டன. 10 பதாடககள், 1000 க்கும் தமற்பட்ட துண்டுப் பிரசுரங்கள் துடறமுகங்களில், 
இறங்கும் தளம், மீன்பிடி ஆய்வாளர்கள் அலுவலகங்கள் மற்றும் இலங்டகயின் 
கடரதயாரத்டத சுற்றி அடமந்துள்ள அரச மற்றும் அரசசார்பற்ற அலுவலக வளாகத்திலும் 
இதன் பங்குதாரர்கள் மத்தியில் தகவல் டமயம் ஊக்குவிக்கப்பட்டன 
உரு 7: ேிருதகாணமமல பட்டமற    உரு  8: யாழ்ப்பாண பட்டமற  

 

 

 

 

 

 

உரு 9 : பருத்ேித்துமற பட்டமற  

 

 

 

 

  

சாராம்சங்கள் / அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் 
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1. எச். டி.விமதலதசன, தஹானாயக டி. டி. ஜி. ல., அமரலால் தக. எச். எம். எல்., (2016). 
மீன்வள தகவல் முடறடமடய வலுப்படுத்தும் தநாக்கில் வளர்ந்துவரும் ICT 
விண்ணப்பங்கள்: நிடலயான அபிவிருத்திக்கான ஐ.சி.டி.டீ யின் சர்வததச 
சிம்தபாசியத்தின் தசயல்முடறகள், வி. ப.ீ ஏ. வரீசிங்க மற்றும் டபிள்யு. எம். டி. என். 
விஜயரத்ன (எட்.), உயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டமத் துடற, களனி 
பல்கடலக்கழகம், களனி, இலங்டக 

2. சில்வா டி. டபல்யூ. எல். யு., சந்தருவன் தக. ஜி. ஜி. எல்., விமலதசன எச். டி., அமரலால் 
தக. எச். எம். எல் மற்றும் மஹிபால எம். எம். ஏ., (2016), இலங்டகயின் வடதமல் 
மாகாணத்தில் வடீ்டுப் தபாருளாதாரத்திற்கான மீனவர்களின் பங்களிப்பு பற்றிய மதிப்படீு. 
இலங்டகயின் ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்தின் 6 வது ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கின் 
தசயற்பாடுகள் 28 ஆம் 29 ஆம் திகதி ஜனவரி 2016. பி.225 

3.  எம். எம். ஏ. எஸ் மஹிபால, அமர்லால் தக. எச். எம். ல., தக. ஜி. ஜி. எல். சந்தருவன், 
டி. டபிள்யு. யு. யு. இ. டி. சில்வா மற்றும் விமலதசதன எச். டி., (2016). இலங்டகயில் 
புத்தளம் களப்பில் பல்தவறு டகவிடன மற்றும் கியர் கலடவயின் ததறிய வருவாயின் 
பகுப்பாய்வு. மார்ச் 29, 2016, தகாழும்பு, இலங்டக, NARA அறிவியல் அமர்வுகளின் 
தசயல்முடறகள். 

4. தக. பி. தஜ. எல் சந்தருவன், டி. சில்வா, டி. டபிள்யூ. யு. விமலதசன, எச். டி, மஹிபால 
எம். எம். எஸ். எஸ் மற்றும் அமரலால் தக. எச். எம். எல்., (2016). இலங்டகயின் வட-
தமற்கு மாகாணத்தில் உள்ள மீனவர்களின் தினசரி நடவடிக்டககள். மார்ச் 29, 2016, 
தகாழும்பு, இலங்டக, NARA அறிவியல் அமர்வுகளின் தசயல்முடறகள். 

 
முழு ஆவணங்களும் 
1. சந்தருவன் தக. ஜி. எல். எல், டி சில்வா டி. டபிள்யூ. யு. யூ., அமரலால் தக. எச். எம். எம்., 

2016, உணவு உட்தகாள்ளும் முடற பற்றிய ஆய்வு, உணவுப் பண்பாடு மற்றும் 
இலங்டகயின் பல நாள் மீனவர்களின் ஊட்டச்சத்து நுண்ணறிவு. மூன்றாம் சர்வததச 
ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு இலங்டகயின் இரண்டாம் பகுதி ரஜரட பல்கடலக்கழகம். 

2. சில்வா டி. டபல்யூ. எல். யு சந்தருவன் தக. பி. ஜி. எல், அமரலால் தக எச். எம். எல், 2016, 
இலங்டகயின் தமட்டு ஆற்றில் மீன் பல்வளர்ப்பு / ஸ்பா நடவடிக்டககளின் 
கண்தணாட்டம், இலங்டகயின் மூன்றாம் சர்வததச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு இலங்டகயின் 
பாகம் I ரஜரட பல்கடலக்கழகம். 

 
பயிற்சிகள் 
1. தக. எச். எம். எம் அமரலால், தடலவர்/ SED தசப்டம்பர் 15 முதல் 2 அக்தடாபர், 2016 வடர 

ஜப்பான் (JICA) "மீன் வளங்கடள நிடலயான பயன்பாடுகளுக்கான மதிப்புச் சங்கிலி 
வளர்ச்சி" ஒரு பயிற்சி திட்டத்தில் பங்கு தபற்றார். 

2. எம். எம். ஏ. எஸ் மஹிபால, ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் கீழ் "தபருங்கடல் மற்றும் கடல் 
விதி" என்ற பயிற்சித் திட்டத்தில்சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி கலந்து தகாண்டார் - ஜப்பான் 
சிறப்பு மூதலாபாய விருதுக்கான நிதபான் அறக்கட்டடள மார்ச் 18 முதல் டிசம்பர் 16, 
2016 வடர. 

 
மற்ற வளர்ச்சிகள் 
மூன்று விஞ்ஞானிகள் பிரிவுக்கு நியமிக்கப்பட்டனர். 
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சோழிற் பயிற்சி பயிற்சி இடங்கள் – 2016 
 
பல்கமலக்கழகத்ேின் சபயர் இல மாணவரின் சபயர் பயிற்சி 

காலம் 
களனி பல்கடலக்கழகம் 01 ஏ. எம். ஜி. தக அலபத்த 06 கிழடம 

02 டபல்யு. ஏ. எம். ரி வரீதுங்க 06 கிழடம 
ருஹுனு பல்கடலக்கழகம் 03 டவ. ஜி. பி. டி. தக தர்மரத்ன 01 கிழடம 

04 எல். ஏ.ஏ. என் விக்ரமசிங்க 06 கிழடமகள் 
05 தக. டி. எஸ் விதஜவர்தன 08 கிழடமகள்  
06 எச். ஜி. எஸ். பி பிரசாத் 08 கிழடமகள்  
07 டடபல்யூ. என். டி. எஸ் ஜயரத்ன 08 கிழடமகள்  
08 ரி. பரனமான 08 கிழடமகள்  
09 பி. ஆர். விக்ரமசிங்க 08 கிழடமகள் 
10 வி. டவததகி 05 கிழடமகள்  
11 கமலீஷ்டினா தஜ 05 கிழடமகள் 
12 ஏஸ். ஏ. டி. எம் சமரதகான் 05 கிழடமகள் 
13 தனம். டி. என். டி தபதரரா 05 கிழடமகள் 

யாழ்ப்பாண பல்கடலக்கழகம் 14 ஏ. சதீகரன் 01 கிழடம 

15 சி. தசாபனா 01 கிழடம 
16 எஸ். சர்வகா 01 கிழடம 
17 ஆர். தகாபிராஜ் 01 கிழடம 
18 தக. எச், மதனாஜா 04 கிழடமகள்  
19 எச். கயிஷ தசவ்வ்ந்தி 04 கிழடமகள்  

வயம்ப பல்கடலக்கழகம் 20 யூ. பிரனாவதரசன் 15 கிழடமகள்  
21 டவ. தக. டி. சி வரீசிங்க 09 கிழடமகள் 
22 தக கல்பனி 09 கிழடமகள் 

ஊவா தவல்லஸ்ஸ 
பல்கடலக்கழகம் 

23 ஐ எம். சி. டி பன்டார 07 கிழடமகள் 
24 தக. சி. எஸ் டி சில்வா 07 கிழடமகள் 
25 என். எல். முஹாந்திரம் 07 கிழடமகள் 
26 டபல்யூ. எம். எஸ் தபதரரா 07 கிழடமகள் 
27 ஏ. பி வரீதகான் 07 கிழடமகள் 

தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம் 28 தக. கஜந்த 04 மாதங்கள் 
29 தஜ. ஏ. ஏ .பி ஜயக்தகாடி 04 மாதங்கள் 
30 தஜ. ஏ. எஸ் . சி ஜயவர்தன 04 மாதங்கள் 
31 தஜ. தக. எஸ் .டி ஜயவர்தன 04 மாதங்கள் 
32 எம். ஏ. சி மதுஷானி 04 மாதங்கள் 
33 எல். ஈ. உடுமுல்ல ஆராச்சி 04 மாதங்கள் 

ஜயவர்தன புர பல்கடலக்கழகம் 34 டபல்யூ. யு. எம் சச்சினி மல்லிகா 03 மாதங்கள் 

35 தக. டி. தக எஸ் தர்மதசன 15 நாட்கள் 

36 எல். பி. சி சமிந்தினி 15 நாட்கள் 

37 எச். ஏ. எச். தக. ஆர் தபதரரா 15 நாட்கள் 

உயர் ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் (ATI) 38 தக. டி. ஓ எஸ் தபமசிரி 06 மாதங்கள் 
ததாழில்சார் ததாழில்நுட்ப 
பல்கடலக்கழகம் 

39 பி. பி. எம் தபருவலதக 02 நாட்கள் 

40 ஏஸ். எம் டகம்ப 02 நாட்கள் 
41 டிதயானி சமுல் 02 நாட்கள் 
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42 சஈ. ஜி. எஸ். தக. குணசிங்க 02 நாட்கள் 
43 எச். ஏ. தக. தக. தஹரத் 02 நாட்கள் 
44 எம். என். டி தபாஷ்கி 02 நாட்கள் 
45 ஆர். ஏ. ரி. பி ரத்னாயக 02 நாட்கள் 
46 எச். டபல்யூ. பி. பிரபாகுமாரி 02 நாட்கள் 
47 பி. ஏ. விதஜவர்தன 02 நாட்கள் 
48 எச். ரி. டி. தஹட்டியாராச்சி 02 நாட்கள் 
49 ஈ. எம். எம். டி ஏகநாயக்க 02 நாட்கள் 
50 டி. ஏ. எம். என் திசாநயக்க 02 நாட்கள் 
51 எம். ஏ. என் எஃப் பஷ்லா 02 நாட்கள் 
52 எச். டபல்யூ. பி டிதனஷா 02 நாட்கள் 
53 என். எம். ரிஷாத் 02 நாட்கள் 
54 எஸ். பி. எஸ் .எம் தசனரத் 02 நாட்கள் 
55 எம். என். எப் டரஹானா 02 நாட்கள் 
56 டி. ரி. எஸ். டி. தடனியல் 02 நாட்கள் 
57 எம். எஸ். பி. எஸ். ஏ குமார 02 நாட்கள் 
58 ஜி. டி. டி. ஆர். ஜயசிங்க 02 நாட்கள் 
59 எஸ். எச். ஐ. என் விதஜரத்ன 02 நாட்கள் 
60 தக. ஜி. டி. அகலங்க 02 நாட்கள் 
61 ஆர். எம். எஸ் ஜயமினி 02 நாட்கள் 
62 எச். ஏ. ஏ. தபதரரா 02 நாட்கள் 
63 எல். பி. பி மஞ்சுல 02 நாட்கள் 
64 பி. டப்ல்யூ. பி குமார 02 நாட்கள் 
65 ஏ. ஈ. ராஜகருனா 02 நாட்கள் 
66 என். ஏ. எஸ். எல். நிஷங்க 02 நாட்கள் 
67 ஜி. சமரவிக்ரம 02 நாட்கள் 
68 தக. எல். டி. எஸ். பி ரத்னபிரிய 02 நாட்கள் 
69 ஜி. ஆர். ஆர். சி. தக அதுருபான 02 நாட்கள் 
70 பி. ஏ. விதஜவர்தன 02 நாட்கள் 

களனி பல்கடலக்கழகம் (AIESEC 
Committee) 

71 மாரி வூல் 08 நாட்கள் 
72 தடபானி தசனி 08 நாட்கள் 
73 என்தசா லிம் 08 நாட்கள் 
74 ச்தரஷி தசன் 08 நாட்கள் 
75 னட தரன் வதரன் 08 நாட்கள் 
76 னல்தரன் சிங் 08 நாட்கள் 
77 ஸ்டிபன் சாய் 08 நாட்கள் 

 78 மார்டின் மந்திரதனா அல்விஸ் 08 நாட்கள் 
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ஆராய்ச்சி வசேிகள்    

தபராதடன பல்கடலக்கழகம் 

 

  

  11 தக. ஏ. டி தரங்கா 04 மாதங்கள் 

  12  தக. ரி. எஸ் வரீரத்ன 04 மாதங்கள் 

  13 எச். எப். எம். எச் தபான்தசகா 04 மாதங்கள் 

  14 டபல்யூ. பி. டி. எஸ் தபதரரா 04 மாதங்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பல்கமலக்கழக் சபயர் இல மாணவனின் சபயர் காலம் 

ருஹுனு பல்கடலக்கழகம்   01 எஸ். ஏ. டி. எம் சமரதகான் 06 மாதங்கள் 

ஜயவர்தனபுர  பல்கடலக்கழகம் 

 

  02 ஆர். எம். எம். எம் ரதநாயக 03 மாதங்கள் 

  03 பி. ஜி டில்ருக்ஷி 03 மாதங்கள் 

  04 ரி. எச். ரி. எம் துஷி 03 மாதங்கள் 

ஊவா தவல்லஸ்ஸ  பல்கடலக்கழகம் 

 

  05 தக. சி. டி சில்வா 04 மாதங்கள் 

  06 டபல்யூ. டி திவங்க மதுஷா 04 மாதங்கள் 

  07 என். எல். மிஹாந்திரம் 04 மாதங்கள் 

  08 டபல்யூ. யூ. எம் தபதரரா 04 மாதங்கள் 

  09 பி. ஆர். எம். எம். ஜி. தக. எம். 

ரத்நாயக்க 

04 மாதங்கள் 

  10 ஏ. ப.ீ வரீதகான 04 மாதங்கள் 
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5.9 கண்காணிப்புமற்றும்மேிப்பீட்டுபிரிவு 
பிரிவுேமலவர்: ேிரு. ஏ. பீ. ஏ. தக குணரத்ன (பணிப்பாளர் – கண்கா. & 

மேிப்பீடு. 
 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீு பிரிவு திட்ட திட்டமிடல், கண்காணிப்பு மற்றும் 
மதிப்படீுகளுக்கு தபாறுப்பானது. தகவல் ததாழில்நுட்ப அலகானது நூலகம் மற்றும் தகவல் 
அலகு மற்றும் விரிவாக்க அலகு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்படீ்டு பிரிவின் கீழ் 
டவக்கப்படும். தசயல்திட்டத்டத தயாரித்தல், ஆண்டு அறிக்டக ஒவ்தவாரு 
தசயல்பாட்டிற்கும், ததாகுப்பு மாதாந்த முன்தனற்றம் தபான்றன கண்காணிப்பு பிரிவின் 
முக்கிய தபாறுப்புகளாக உள்ளன 

ேகவல் சோழில்நுட்ப பிரிவு, 

தகவல் ததாழில்நுட்ப பிரிவின் மூதலாபாய குறிக்தகாளானது மிக உயர்ந்த தரம்மிக்க மற்றும் 
ததாழில்நுட்பம் சார்ந்த தசடவகள், மற்றும் ஆதரடவ வழங்கி அதன் குறிக்தகாள்கடளயும் 
தநாக்கங்கடளயும் பூர்த்தி தசய்ய உள்ளது. இதன் அடிப்படடயிலான பயன்பாடுகள் மற்றும் 
தசடவகள். அதன் நடவடிக்டககள் ஆய்வு தபான்றன ஆடிதயா / காட்சி, மல்டிமீடியா, 
தடஸ்க்டாப் மற்றும் வடலயடமப்பு பயனுள்ளதான ததாழில்நுட்ப ஆதரவுகடள வழங்கும். 

தகவல் ததாழில் நுட்ப பிரிவானது புவியியல் தகவல் அடமப்பு (ஜி ஐ எஸ்) மற்றும் மற்றும் 
ததாடல உணர்வுகடளயும் (ஆர் எஸ்) பயன்படுத்தி ஆய்வு நடத்துகிறது.  மீன்வளர்ப்பு 
வளர்ச்சி மற்றும் ததாடல தநாக்குகளுக்கு தபாருத்தமான இடங்கடள அடடயாளம் 
காணலும் மற்றும் அவற்றின் வளங்கடள திட்டமிடல் தபான்ற தசடவகடள வழங்குகிறது. 
ஜி.ஐ.எஸ் ததாழில்நுட்பங்கள் பல்தவறு துடறகளில் தபாருந்தும் மற்றும் உயர்தரமான தீர்வு 
வழங்கும் மற்றும் கிடடக்கக்கூடிய சிறந்தத கவல்கடள அடிப்படடயாக தகாண்டு நல்ல 
முடிவுகடள அனுமதிக்க உதவுகின்றது. இடவ உள் ஆய்வுகளின் தரவுகளின் பண்புகடள 
உறுதிதசய்வதற்கும் பயன்படுகிறது.  

தகவல் ததாழில்நுட்ப பிரிவு மூலம், கடல் மற்றும் தடரவழி பகுதிகளில் தவளித்தரவு 
தசமிப்பு அடற ஒன்று தபாலவும் தசயல்படுகிறது.  இந்த பிரிவு நீரியல் வள, சூழல் மற்றும் 
பயனாளர்களுக்கு அடனத்து தரவு / தகவல் கிடடக்க கூடியவாறு தரவுக்குளம் மற்றும் 
நீரியல் வள / சூழல் சுற்றுச் சூழல் நட்புடன் கூடிய தபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியல் 
சார்ந்த தமலாண்டம தயாரிப்புகள் தபான்றவற்டற உருவாக்க ஒரு களமாக கருதப்படுகிறது.  

தகவல் ததாழில் நுட்ப பிரிவு மூலம் நீரியல் வள அபிவிருத்தி சம்பந்தமான அடனத்து 
அம்சங்கள் மற்றும் தமலாண்டம, பாதுகாப்பு மற்றும் பங்குதாரர்களின் மத்தியில் தகவல் 
தசகரித்தல், பதப்படுத்துதல்,  கிர்வு மற்றும் பரவுதல் தபான்ற அடமப்புகடள தசயல்படுத்த 
தபாறுப்பாக உள்ளது. இது வன்தபாருள் மற்றும் தமன்தபாருள் ஆதரடவ வழங்குவதுடன் 
கணனி அத்துடன் ஊழியர்கள் மற்றும் கணனி வடலயடமப்புகளின் நிர்வாக ஆதரவு - தலன் 
(Local Area Network) மற்றும் WAN (தகவல் ததாழில்நுட்ப பிரிவானது புவியியல் தகவல் அடமப்பு 
(ஜி ஐ ஏஸ்) மற்றும் ததாடலஉணர்வுகடளயும் (ஆர் எஸ்) பயன்படுத்தி ஆய்வு நடத்துகிறது. 
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மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி மற்றும் ததாடலதநாக்குகளுக்கு தபாருத்தமான இடங்கடள 
அடடயாளம் காணலும் மற்றும் அவற்றின் வளங்கடள திட்டமிடல் தபான்ற தபாருளாதார 
வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தமலாண்டம தயாரிப்புகள் தபான்றவற்டற உருவாக்க 
ஒரு களமாக கருதப்படுகிறது. 

சசய்ே நடவடிக்மககள் 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 

தபாறுப்பான 
உத்திதயாகத்தர் 

காலம் 

இருந்து 
வமர 

தகவல் 
அறிவு 
மற்றும் 
பரம்பல் 
சம்பந்தமான 
திறந்த வழி 

9.1.1 தகவல் 
இடணய 
தசடவ, 
தநரடல 
தகவல் 

3,600,000.00 திரு ஏ ப ீஏ தக. குணரத்ன 

 

2016 

 புத்தளம் 
களப்பு 
பகுதியில் 
ரிதமாட் 
அடலகடள 
பயன்படுத்தி 
எண்ணியல் 
ரீதியாக 
கடரதயார 
அளவிடல்                                                                                  

1,000,000.00 திரு ஏ ப ீஏ தக. குணரத்ன 

டி. டி .டி வரீதகாடததன்ன 

 

2016 

 2.1.9 ரிதமாட் 
அடலகடள 
பயன்படுத்தி 
எண்ணியல் 
ரீதியாக 
புறாத்தீவு 
கடரதயார 
அளவிடல்                                                                                  

400,000.00 திரு ஏ ப ீஏ தக. குணரத்ன 

டி. டி .டி வரீதகாடததன்ன 

 

2016 

 

ேிட்ட இல: 9.1.1 
ேகவல் இமணய தசமவ மற்றும் தநரமல ேகவல் அமமப்பு 
இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் உலகளாவிய வடல வழியாக தகவல்கள் மற்றும் 
தகவல் பகிர்வு வசதிடய விஞ்ஞான ஊழியர்களுக்கும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கும் இடணய 
தசடவ வழங்க உள்ளது. 

வடலதளம் மற்றும் மின்னஞ்சல் தசடவகள் தமம்படுத்தப்படும். எமது பிரிவின் 
பணியாளர்கள், கணனிகடள ஒருங்கிடணப்பதில் ஈடுபட்டு பழுதுபார்த்தல் மற்றும் 
தமம்படுத்தும் பணிகள் மூலம் 32 கணனிகள் உருவாக்கப்பட்டன, 7 கணனிகள் 
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தமம்படுத்தப்பட்டன. 200 பழுது பார்த்தல்கள் இருந்தன தமன்தபாருள், வடல அடமப்பு 
மற்றும் கட்டடமப்பு பிரச்சிடனகள் நாளுக்கு நாள் தீர்க்கப்படன. வடல பக்கம் 
தமம்படுத்தலும் நடத்தப்பட்டது. புதிய இடணய பக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டது, 
வடலபக்கங்களில் எண்ணிக்டக தமம்படுத்தப் பட்டது. 50 பக்கங்கள் இருக்கக் கூடிய 
வடலத்தளம் மற்றும் அவற்றுள் 65 பக்கங்கள் புதிய வடிவடமப்புகள் உருவாக்கப்பட்ட 
நிடலயில் உள்ளன. CARP வடலயடமப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சிச் 
தசலவு மதிப்படீு தசய்யப்பட்டு தரவுத் தள தகவடல CARP இடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.   
எதிர்பார்த்த இலக்டக காலத்தில் அடடய முடிந்தது 

முன்தனற்றம் (%):  தபளதீக: 100   நிதி:85 

ேிட்ட இல: 2.1.8 

வட தமல் மாகாண பகுேியில் ரிதமாட் அமலகமள பயன்படுத்ேி எண்ணியல் ரீேியாக 
கமரதயார காவட்டிகமள அளவிடல் 

கடற்கடர சமுதாயத்திற்கு ஒரு முக்கியமான தபாருளாதார உதவியாக இடணந்திருக்கும் 
காவட்டி படுக்டககள், பல அத்தியவசிய தசயல்பாடுகடள சுற்றுச்சூழலுக்கு வழங்குகின்றன, 
நீர் வடிகட்டுதல், கடதலார தபல்ட் உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் பிற தாவரங்கள் மற்றும் 
விலங்குகள் ஆகியவற்றிற்கும் உள்ளடவ. கடதலார வளர்ச்சி மற்றும் ததாடர்புடடய 
நீர்வழங்கல் பயன்பாடு தபான்ற மனிதகுல காரணிகள் காவட்டி பாடறயின் வளங்களின் 
அளடவயும் ஆதராக்கியத்டதயும் மாற்றியடமப்பதில் நாட்டம் தகாண்டுள்ளன. எனதவ 
காவட்டி பாடறயில் பயனுள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்டம என்பன அவசியம். 
இருப்பினும் அவற்றின் மிகுதியான தன்டம, விநிதயாகம், நிபந்தடன, மற்றும் 
காலப்தபாக்கில் மாற்றம் ஆகியவற்டறப் புரிந்துதகாள்வடததய சார்ந்துள்ளது. காற்று வாழ் 
முடறயான ரிதமாட் தசன்சிங் என்பது தபரிய புவியியலின் உயர்-விரிவுடர காவட்டி 
வடரபடங்கடள உருவாக்குவதற்கான ஒரு ததாழில்நுட்பம் ஆகும். திருசிய மற்றும் 
வளியியல் குணவியல்புகளின் தனித்துவமான கலடவ காரணமாக ததாடலநிடல 
உணரிகடளப் பயன்படுத்தி இருக்கும் காவட்டி படுக்டககடள அடடயாளம் 
காணக்கூடியதாகும். இது சரியான முடற என அடடயாளம் காணப்படின் முகாடம 
தசய்தலுக்கு இடவ தபரும் பங்களிப்டப வழங்கும். 

திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் 

• புத்தளம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்கடள உள்ளடக்கிய வடதமற்கு கடரதயாரத்தில் 
காவட்டி படுக்டககடள நிர்மாணித்தல் மற்றும் அடமப்புரு தசய்தல். 

• வடதமற்கு கடற்கடரயில் காவட்டிகளின் தற்தபாடதய அளவிற்கு ஒரு அடிப்படட 
வடரபட அடுக்கு மற்றும் தரவுத்தளத்டத நிறுவுதல் 

• காவட்டி ததாழிற்சாடலகளில் தவடல தசய்யும் பங்குதாரர்களிடடதய தரடவயும் 
தகவடலயும் பகிர்தல். 

தற்தபாதுள்ள காவட்டி படுக்டககளின் பரவலான விநிதயாகம், உயர் ததளிவுத்திறன் தகாண்ட 
தசயற்டகக்தகாள் படங்களாலும், கீதழ தரப்பட்டுள்ளபடி, தரும் உண்டமகளாலும் 
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தபறப்பட்டது. புத்தளம் களப்பில் 81.5 தஹக்டயர் காவட்டி படுக்டககளால் மூடப்பட்டதாக 
ஆய்வு முடிவுகள் ததரிவிக்கின்றன. 

இந்த திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டு வடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. களப்பில் தவப்பநிடல, கன 
உதலாகம் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள், 
ஆகியடவ கீதழ காட்டப்பட்டுள்ளபடி சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களுக்கு ஏற்ப வளர்ப்புப் பகுதி, 
இயற்டகப் சுத்தீகரிப்பு பகுதி மற்றும் காவட்டி வளர்ப்பு பகுதி என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

புத்தளம் களப்பில் காவட்டி படுக்டககளின் அடமப்பு 
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மல்வத்து ஓய காவட்டி படுக்டககளின் அடமப்பு 

 

 

  காவட்டி தூய்டமயாக்கல் சாதக பகுதி அடடகாக்கும் இனங்களின் பங்குப் பகுதி                                                                            

முன்தனற்றம் (%):  தபளதீக: 100   நிதி:100 

 

 



194 | P a g e  
 

ேிட்ட இல: 2.1.9 
புறாத் ேீவில் பவளப் பாமற விநிதயாகத்மே கண்டறிவேற்கான ரிசமாட் சசன்சிங் 
நுட்பத்ேிமன பயன்படுத்ேல் 
 
இலங்டகயில் நான்கு அறிவிக்கப்பட்ட கடல் ததசிய பூங்காக்கள் ஒன்றில் புறா தீவு ஒன்றாகும். 
இப்பகுதியில் மற்ற பவள பாடறகளுடன் ஒப்பிடுடகயில், இது இரண்டு இயற்டக நிகழ்வுகள் 
தகான்டதாக உள்ளன, முதன்டமயாக, எல் நிதனா ததாடர்புடடய பவள தவளிப்பு நிகழ்வு 1998 
மற்றும் இரண்டாவதாக 2004 சுனாமி அடலயின் பின் சில பவள பாடற சுற்றுச்சூழல் 
உண்டமயில் பவள வடலயடமப்பு 1999 இல் 51% மற்றும் 2005 இல் 54% (Christoffelsz et al., 2000; 
Rajasuriya, 2005) ஒப்பீட்டளவில் நிடலயாக இருந்தது. 

கடந்த 3 தசாப்தங்களாக இப்பகுதியில் நிலவிய உள்நாட்டு யுத்தத்தின் முடிவில், புறநகர்ப் 
பகுதிக்கு உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருடக கடுடமயாக 
அதிகரித்துள்ளது. இதன் விடளவாக, கடதலார புறாத் தீவு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதனுடன் 
ததாடர்புடடய வாழ்விடங்கள் சுற்றுச்சூழலுடன் ததாடர்புடடய மானுடவியல் விடளவுகளால் 
தமாசமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. திடமான கழிவுப்தபாருட்களின் தவறான நடத்டத, நாட்பட்ட 
எண்தணய் மாசுபாடு, புதராப்தபல்லர் தவட்டுக்கள், அதிகப்படியான அல்கா வளர்ச்சி, புதிய 
சுழிதயாடு ஸ்தநாக்தகலர்கடள ஏற்படுத்திய தசதங்கள் தபான்றவற்றின் காரணமாக 
மாசுபடுத்துதல், மிதமிஞ்சிய படகு சூழ்ச்சி, டிராம்லிங், தநரடி மற்றும் மடறமுக தாக்கங்கள் 
ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. எனினும் திருதகாணமடல மற்றும் நீலாதவளி உட்பட 2009 ஆம் 
ஆண்டின் கிழக்கு கடற்கடரக்கான மூதலாபாய சுற்றுலா அபிவிருத்தி திட்டத்தில் சுற்றுலா 
அபிவிருத்தி பகுதிகள் (ரி. டி. ஏ.) என புறா தீவு அடடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது, எதிர்காலத்தில் 
இந்த பகுதிகளுக்கு அதிகமான சுற்றுலா பயணிகளின் வருடக தவிர்க்க முடியாதது. ஆடகயால், 
புறா தீவு ததசிய பூங்கா (PINP) மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள மதிப்புமிக்க வளங்களின் நிடலயான 
தமலாண்டம இந்த மதிப்புமிக்க சுற்றுச்சூழல் அடமப்பின் தமாத்த சரிவுகளுக்கு முன்னர் 
முதன்டமயான முன்னுரிடமயாக மாறியுள்ளது. சுற்றுச்சூழலின் நீண்ட கால தமலாண்டமக்கு 
புறம்பான தீவு மற்றும் சுற்றியுள்ள முருடகக்கல் விநிதயாகம் ததாடர்பான தரவு மற்றும் தகவல் 
அவசியம். 

தநரடி பவள பாடறகள் உட்பட பவள பாடற பகுதிகளின் பரவலான விநிதயாகம் நீண்ட கால 
நிர்வாகத்தின் அடிப்படடயில் முதல் படியாகும். ததாடலதூர உணர்தல் தரவு தபரிய 
பகுதியிலுள்ள தமம்படுத்தப்பட்ட தகவடல வழங்குவததாடு, ரிதமாட் தசன்சிங்கின் 
ததாழில்நுட்பம் மூலம் அவற்டற குறுகிய காலத்திற்குள் தசகரிக்கலாம். இந்த ஆய்வின் பிரதான 
குறிக்தகாள்களில் அடங்கும்; 

• பவள மண்டல பரப்பல்கள். 

• புறா தீவு ததசியப் பூங்காவின் நிர்வாகத்திற்கான உள்ளூர் மட்டத்தில் முடிதவடுக்கும் தசயல் 
முடறயில் ததாடர்புடடய முக்கிய நிறுவனங்களிடடதய தரடவயும் தகவடலயும் பகிர்தல். 

உயிர் பவளத்தின் தபரும்பகுதி வடக்கு பகுதியின் தமதலாட்டமான பகுதியில் 
அடமந்திருப்பதாகவும், தீவின் ததற்குப் பகுதியில் இறந்த பவளங்கள் இருப்பதாகவும் ஆய்வில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. பவளப் பரப்பின் பரவலான விநிதயாகம் பின்வருவதில் உள்ளது. 
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முன்தனற்றம் (%):  தபளதீக: 100   நிதி:100 

ஆராய்ச்சி ேிட்ட கண்காணிப்பு 

முன்தனற்ற அறிக்டககள் மற்றும் பிற தகவல்கள் ததாடர்ந்தும் இந்த ஆண்டின் தபாது 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டன 

• கருத்திட்டங்களின் முன்தனற்ற மதிப்படீுகள் - வாராந்த, மாதாந்த, காலாண்டில் 
கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அடமச்சு 

• ததசிய அளவிலான தகாள்டககள் மற்றும் தபாருளாதார விவகாரங்கள் அடமச்சுக்கு 
காலாண்டுக்கான இலாபமாக நிறுவன விடளபயன் கட்டடமப்பு (ORF) முன்தனற்ற 
அறிக்டக 

• ததசிய விவசாய ஆராய்ச்சி அடமப்பு (NARS) இன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் SLCARP க்கு 
விஞ்ஞானியின் பயிற்சி ததடவகள் 

• பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் திட்ட தமலாண்டம மற்றும் கண்காணிப்புத் துடறக்கான 
தகாள்டக அறிக்டகடய அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்டகத் திட்டம். 

• தகாழும்பு மாவட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள், மாவட்ட தசயலகம், தகாழும்பு 
• தமற்கு பிராந்தியத்தில் தமகா தபாலிஸ் திட்டமிடல் திட்டம் (WRMPP) மற்றும் தமகா 

தபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சு 
• கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சுக்கு FAO நிதியளிக்கப்பட்ட 

கருத்திட்டங்களின் முன்தனற்றம் 
• ததசிய தகாள்டககள் மற்றும் தபாருளாதார விவகாரங்கள் அடமச்சுக்கு பயிற்சி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 
• ஜனாதிபதியின் தசயலகம் இனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குறித்த காலப்பகுதியில் 

அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் முன்தனற்ற ஆய்வு மறுசீரடமப்பு ஜனாதிபதிக்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டப்பட்டடவ 
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• தபாது நிருவாக அபிவிருத்தி அடமச்சுக்கு அரசுக்கு தசாந்தமான நிறுவனங்களின் 
விபரங்கள் 

• நிடலயான அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்டக வளங்கள் பற்றிய 
பாராளுமன்றத்தின் பிரிவு தமற்பார்டவ குழு தகாரிக்டக தகவல் 

• ததசிய தகாள்டககள் மற்றும் தபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான அடமச்சின் 
திட்டங்களுக்கான நிதி மற்றும் நிதி முன்தனற்றம் 

• 2011-2015 ஆம் ஆண்டு முதல் SLCARP இன் அதாவது ததசிய விவசாய ஆராய்ச்சி அடமப்பு, 
ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி தசலவினங்கடள தசகரித்தல் பற்றிய தகவல் 

• ததசிய திட்டமிடல் திடணக்களம் பிராந்திய அபிவிருத்தி திட்டங்களின் தகவல் 
• வட மாகாண ஆளுநருக்கு வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 
• 2017-2020 ஆம் ஆண்டில் பிரதம மந்திரிக்கு தபாருளாதார அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 

முன்தனடுக்கப்பட தவண்டியடவ சம்பந்தமாக 
• ஜனாதிபதி தசயலகத்திற்கு காலாண்டு அடிப்படடயில் தவளிநாட்டு நிதி திட்டங்கடள 

முன்தனற்றுவித்தல் 

நாரா விஞ்ஞான அறிவியல் அமர்வுகள் 

இந்த ஆண்டுக்கான விஞ்ஞான அமர்வின் முதன்டம தநாக்கமாக "தபாருளாதார 
வளர்ச்சிக்கான ஆதராக்கியமான நீர் ச்சூழல்". 42 விஞ்ஞான சாராம்சங்கள், 05 
கருப்தபாருள்களில் வழங்கப்பட்டன. 27 விமர்சகர்கள் நீட்டிக்கப்பட்ட சுருக்கங்கடள ஆய்வு 
தசய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த அமர்வு 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 29 ஆம் தததி 
நடந்தது. 

சோழில்நுட்பக் குழுக்கள் நிகழ்வில் கலந்து சகாண்டன 

ஊழியர்கள் ததாழில் நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழுக்களுடன் (TEC) குறிப்பாக IT ததாடர்பான 
தகாள்முடறயில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆண்டு முழுவதும் 140 மதிப்படீுகள் முடிக்கப்பட்டன. 

ஆதலாசமன ேிட்டம் 
1. திட்டப் பணியின் தபயர்: மணல் ஆய்வு தளம் 3, துடணச் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மதிப்படீு, 
தகாழும்பு துடறமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தில் தபளதீக, உயிரியல் மற்றும் சமூக 
தபாருளாதார சூழலின் மதிப்படீு. 
ஆதலாசடனகளின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 3,94,250.00 
காலம்: தசப் - டிசம்பர் 2016 
2. தரவு மூல வடிவடமப்பு மற்றும் தபட்தராலியம் வள தமம்பாட்டு தசயலகத்திற்கான 
வடலத்தள அபிவிருத்தி 
ஆதலாசடனகளின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 2,70,000.00 
3. மன்னார் வடளகுடா மற்றும் பக்கு நீரடண ஐ.யு.சி.என் - க்காக உணர்திறன் வசிப்பிட 
வடரபடம் 
ஆதலாசடனகளின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 430,000.00 
 
சவளியீடுகள் 
அறிவியல் ஆவணங்கள் 
 
• டி. டி. டி. தவரதகாடததன்ன மற்றும் ஏ. பி. ஏ. தக. குணரத்ன, (2016) இலங்டகயின் புத்தளம் 
களப்பில், கண்டல்களின் மதிப்படீ்டுக்கு ததாடலதூர உணர்திறன் நுட்பங்கடளப் 
பயன்படுத்தல், ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகடம, ததாகுதி 44 
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அறிக்மககள் 
மணல் ஆய்வு தளத்தில் உள்ள தபளதீக, உயிரியல் மற்றும் சமூக-தபாருளாதார சூழல் 
மதிப்படீு, துடண சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்படீு, தகாழும்பு துடறமுக நகர அபிவிருத்தி 
திட்டம். 2016 நவம்பரில் தமகாதபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்திய மாகாண தமம்பாட்டு 
அடமச்சகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 
 
பயிற்சி / பட்டமறகள் கலந்து சகாண்டமவ 
டி. டி.டி தவரதகாடத்ததன்ன, ஆசியா பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான கடதலாரப் பல்லுயிரியலில் 
கருத்தரங்கு, FJIO, ஜியாமீன், சீனா - 25 அக். - 16 நவம்பர் 2016 
 
  பயிற்சி நடத்ேியது 
தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து இரண்டு இளநிடல பட்டதாரிகள் GIS மற்றும் ரிதமாட் 
தசன்சிங் பயிற்சி. 
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நூலகம் மற்றும் ேகவல் பிரிவு 

ஆண்டுக்காண கண்தணாட்டம் 

நாரா நிறுவனத்தின் நூலகம் ஒரு தகவல் மற்றும் குறிப்பு டமயமாக தசயல்படும் ஒரு சிறப்பு 
நூலகமாகும். இது தபளதீக ரீதியான மற்றும் மின்னணுவியல் ஊடக வடிவிலான ஒரு 
குறிப்பிட்ட மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விதஷட தகவல்கடள 
டவத்திருக்கின்றது. விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அறிவியலாளர்கள் தபான்தறாருக்கான 
ஆதாரத்டத வலுப்படுத்தும் தகவல்கடளயும் தகாண்டதுடன், நாராவின் குறும் தநாக்கு 
மற்றும் தூர தநாக்குகடளயும் அடடயவும் தபாருத்தமான மற்றும் தற்தபாடதய அறிடவப் 
பகிர்ந்து தகாள்ளவும் இந்த பிரிவு ததடவப்படுகிறது. தநரடல (ஒன்டலன்) தபாது அணுகல் 
பட்டியல்கள் - Online Public Access Catalogues (OPAC) தமம்படுத்தப்பட்டது. வளங்கள், 
நன்தகாடடகள், இடணய நூலகங்கள் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் இடணயதளங்டயக்கள் 
மூலமான தரவிறக்கல் முடறகள் மற்றும் இலவசமாக கிடடக்கக்கூடிய மின்ணணு - 
வளங்கடள தபாருள் நுடழவாயில்கடளப் பயன்படுத்தி தசகரித்தல் முடற மூலமாக 
இவற்டற தசகரித்தல் முடறயானது பலப்படுத்தப்பட்டது. நாரா நூலகம் தகவலின் 
விடரவான பரிணாம வளர்ச்சி தகாண்ட உலகில் திறம்பட மற்றும் திறடமயாக 
தசயல்படுகிறது எனலாம். 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட தசயல்பாடுகள் 

திட்டம் நடவடி மக ஒது கீ  

(ரூ) 

 ை றுப்ை ன 

உத்திய  கத்தர் 
க  ம் 

( ருந்து- 

வமை 

1. புதிய தகவல் 
தசகரிக்த்தலும், 
வளங்களின் 
அபிவிருத்தியும் 

1.1 புத்தகங்கள் மற்றும் 
பதிதவடுகள்/ சஞ்சிடககள் 
(பதிப்பு/மின்ணணு) 
தகாள்முதல் தசய்தல். 
மற்றும் இறுதவட்டு  

1.2 ஆராய்ச்சி தகவல்கள் 
மற்றும் ஆவணங்கள் 
தசகரிப்பு 

1.3 நூலக நன்தகாடட 
தபறுதல் 

1.4 மின்னியல் தடரயிறக்கம் 

2. 00 பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆ. எஸ் 
லியனாராச்சி 

           - do - 
தமலுல்ளவர்கள் 
பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆ. எஸ் 
லியனாசாச்சி 

ஜன - டிச 

 

ஜன - டிச 

 

2. தசகரித்தல் நூலக 
முகாடமத்துவமு
ம்,தமலாண்டமயு
ம் 

2.1 நூலக டவகாட்டி 
தமம்படுத்தல் மற்றும் 
புணர் வடிவடமப்பு 

2.2 புதிய நூலகத்திற்கு 
தரவுகடளத் தரும் 
தமன்தபாருள் 'தகாஹ - 
KOHA ' வில் பதிதவற்றல். 

 

 

 

 

ஜி. எஸ் காரியவசம் 

தமனகா 
கருணாரத்ன 

மதனாரி ரூபசிங்க 

ஜன - டிச 
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2.3 நூலக வளங்கடள 
வடகப்படுத்தல் மற்றும் 
நிரப்புதல். 

2.4 ததாகுத்தல் 
மற்றும்       மின்ணணு - 
களஞ்சிய தசகரிப்பு 

       - do - 
தமலுல்ளவர்கள் 
பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம்  

தமனகா 
கருணாரத்ன 

மதனாரி ரூபசிங்க 

3. குறிப்பு முடறகள் 
தசடவகள் 

3.1 ேற்தபாமேய 
விழிப்புணர்வு தசமவகள் 
(CAS)  

3.2 தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 
ேகவல் தசமவகமள 
பரப்புேல் (SDI) 

3.3 ேகவல்கமள மீழ 
எடுக்கும் தசமவகள் 

3.4 சுட்டுேல் தசமவகள் 
3.5 இலக்கிய வள தசமவ 
3.6 நூலகத்துக்கு 

இமடயிலான பரிமாற்றல் 
தசமவகள் 

 பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆர். எஸ் 
லியனாராச்சி 

பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆர். எஸ் 
லியனாராச்சி 

பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

மாதாந்த 

 

ஜன - டிச 

 

 

 

  

 

4. நூலக கூட்டுறவு 4.1 நூலக உறுப்புரிடம 

      பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மற்றும் 
ஐ. டி. ஐ  

 பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆர். எஸ் 
லியனாராச்சி 

 

ஜன – டிச 

 

5. பிற தசடவகள் 5.1 பல பிரதியாக்கல் தசடவ 
(பிரதியாக்கல் /ஸ்தகனிங்) 

 தமனகா 
கருணாரத்ன 

மதனாரி ரூபசிங்க 

ஜன - டிச 

 

6. சஞ்சிடக 
தவளியடீு மற்றும் 
விழிப்புணர்வு 
தசடவ.  

6.1 நாரா தவளியடீுகடள 
விற்படன தசய்தல் மற்றும் 
இலவச முடறயில் 
தவநிதயாகம் தசய்தல் 
 
 

6.2 நாரா தவளியடீுகடள மறு 
பதிப்பு தசய்தல் தசடவ 

 ஆர். எஸ் 
லியனாராச்சி 

தமனகா 
கருணாரத்ன 

மதனாரி ரூபசிங்க 

பி. ஜி. எஸ் 
காரியவசம் 

ஆர். எஸ் 
லியனாராச்சி 

ஜன - டிச 
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ேிட்டம் இல: 01 

நூலக வளங்கமள மகயகப்படுத்ேல் 

நாரா விஞ்ஞானிகளின் தவண்டுதகாளுக்கு இணங்க, வாங்குதல், நன்தகாடட, பரிமாற்றங்கள் 
மற்றும் மின்னணு பதிவிறக்கங்கடள தகாள்வனவு தசய்தல் மூலமாக நூலக வளங்கடள 
வலுப்படுத்தல். தமலும், நாரா ததாடர்பான தகவல்கடள தசகரித்தல். 

சகாள்முேல்கள் 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கான சஞ்சிடகப் பத்திரிடககள் 7 க்காக தகாரிக்டககள் 
விடுக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் 03 சஞ்சிடககள் மட்டுதம சந்தாதாரர்கள் ஆக்கப்பட்டன 
மற்றும் 02 புதுப்பிக்கப் பட்டன. 

புத்தக தடலப்புகள் - 37 எண்ணிக்டககள், தகாள்வனவு தசய்தல் – 37 எண்ணிக்டக. 

AGORA தரவுத்தளம் மற்றும் ததசிய புவியியல் ஆகியவற்டற வாங்குவதற்காக இந்த ஆண்டு 
புதுப்பிக்கப்பட்ட பணம் தசலுத்தப் பட்டன. 

நன்சகாமடகளும் மற்றும் பரிமாற்றங்களும் : 

தபறப்பட்ட புத்தகங்கள் – 08 , 17 அறிக்டககள் , 98 தசய்தி மடல்கள் , 17 சுற்றுலா 
அறிக்டககள், 06 (இறுவட்டு – CD - ROM). 

முன்தனற்றம் (100%) தபளதீக -  (100%)  நிதி - (100%) 

ேிட்ட இல :  02 

வள  முகாமமத்துவம் 

டகக்தகாள்ளப்பட்ட வளங்கள், பட்டியலிடப்பட்டு, டகமுடறயாக வடகப்படுத்தப்பட்டு, 
மின்னணு பட்டியல் முடறயில் பதிதவற்றம் தசய்யப்பட்டதுடன் மற்றும் நாரா மட்டுமன்றி 
மட்டுமின்றி தபாதுமக்களுக்கும் அணுகப்பட முடியுமாக உள்ளன. பிற குறியடீ்டு முடறகளும் 
(மின்னணு) ததாடர்ந்தும் புதுப்பிக்கப்பட்டன. 

திறந்த தபாது அணுகல் பட்டியல் (OPAC) மூலம் அறிஞர்கள் நூலக வள ஆதார தசடவயிடன 
அணுக முடியும். சஞ்சிடக கட்டுடர குறியடீு(JAI) தரவுத்தளம் தமம்படுத்தப் பட்டது. (KOHA - 
தகாஹா) புதிய தரவுத் தளத்திற்கான தரவு பதிதவற்றம் ஆரம்பம் தசய்யப்பட்டது. 

ேிட்ட இல : 03 

குறிப்பு தசமவகள் 

ேகவல் மீழப் சபறுேல் 

சஞ்சிடக பத்திரிடக கட்டுடரகள் , முதுகடலப் படிப்புகள் , ஆராய்ச்சி அறிக்டககள் , 
ஆராய்ச்சி கட்டுடரகள் , மற்றும் தசய்தித் தாள் துணுக்குகள், தரவுத் தளங்கள் ஆகியவற்டற 
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மீட்தடடுப்பதற்காக மின்னணு மயமாக்கப்பட்டு, WINISIS - வினிசிஷ் மற்றும் Alice - ஆலிஸ் 
தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி ததாகுக்கப் பட்டன. ஆண்டிற்குள் உள்ள தரவுகளின் சுருக்கம் 
கீதழ தகாடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

ேரவு ேரவுத்ேளத்ேின் சபயர் ேரவின் அளவு 

Koha - தகாஹா தரவுகள் 2258 

சஞ்சிடக கட்டுடர சுட்தடண் - Journal Article Index (JAI) 4797 

ஆராய்ச்சி அறிக்டககள், ஆராய்ச்சி கட்டுடர,, மற்றும், படிப்பு 
முடிவின் கட்டுடர சுட்தடண் Theses  Index 

885 

தசய்தித் தாள் துணுக்குகள் சுட்தடண் - Newspaper Article Index 1467 

3.1 பின்வரும் தடலப்புகளில் இலக்கிய ஆய்வுகள் மூலமாக தசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் - 

1.  நீரியல் வள ததாழில்நுட்பம்  

2.  பவள பாடறகள் 

3. அலங்கார மீன்கள்  

4. உள்நாட்டு - எண்தடமிக் மீன்கள் 

5. மீன்பிடி ததாழில் மற்றும் டிதகாவிட சிக்கல்கள் சம்பந்தமானடவ. 

 ததாடலதபசி ஊடாகவும், மின்னஞ்சல் வழியாகவும் தசய்த தகவல் தகாரிக்டககளுக்கும் 
பதில்கள் வழங்கப்பட்டன. 

3.2 ததசிய டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ், மின்னணு கட்டுப்பாட்டு தரவுத் தளம் 
DSPACE தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி ஆரம்பிக்கப் பட்டது. 

3.3 நூலகம் பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களிலிருந்து வந்த 
விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகடல பட்டதாரிகள் மற்றும் இளங்கடல 
பட்டதாரிகளுக்கு பல தசடவகடள வழங்கியுள்ளது. பார்டவயிட்ட பயனர்களின் 
எண்ணிக்டக 233 ஆக இருந்தது. SDI தசடவகளில் 12 கட்டுடரகள் வழங்கப்பட்டன. 

3.4 ஆவணம் விநிதயாக தசடவ - நூலகம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உறுப்பினர் தவடலத் 
திட்டத்திற்காக இடணந்துள்ளது மற்றும் தகவல் தசடவயின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பரவடல 
வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலமாக நாரா விஞ்ஞானிகள் பாவனக்காக 12 ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுடரகள் துடணக் கூட்டுறவு நூலகம் மூலமாக வழங்கப்பட்டன. 

3.5 நூைகம் யபாட்சடா பிரதி யெறவகள் வழங்கின - இந்த ஆண்டில் புறகப்பட நகசைடுத்தல் 
மூைம் சபைப்படும் சமாத்த சதாறக ரூ. 4100.00 மற்றும் இைவெமாக 168 பக்கங்கள் உள்ைக 
வாெிப்பாைர்களுக்காக வழங்கப்பட்டன. 
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 முன்யனற்ைம்: (100%)   சபைதீக (100%)  நிதி ( - %) 

திட்ட இல : 04 

ததசிய டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டம் 

4. இந்த திட்டத்தின் மூலமாக, பக்கங்களானது ஸ்தகன் முடறக்காக தடக் -தசர்க்டக 
தசய்யப்பட்டுள்ளன மற்றும் ததர்வும் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 682 கட்டுடரகள். இல - 646 
சஞ்சிடக கட்டுடரகள்.  

முன்யனற்ைம்: (100%)   சபைதீக - (75%)  நிதி - ( - %) 

திட்ட இல : 05 

பதிப்பாக்கம் / தவளியடீு மற்றும் விழிப்புணர்வு தசடவ 

ததர்வு தசய்யப்பட்ட நாராவின் இரு கட்டுடரகள் மறு – பதிப்புக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளன 

1. විසිතුරු මත්ස්ය වගාවේ වෙඩ ව ෝග හදුනා ගැනීම හා පාෙනය – அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் 
தநாய் அறிகுறிகடள அடடயாளம் காணுதலும் முகாடம தசய்தலும். 

2. විසිතුරු මත්ස්ය වගාව ස්ඳහා ටැැංකි පිළිවයළ කිරීම නඩත්තු කිරීම හා ජෙතත්ව කෙමනාක ණය. - 
அலங்கார மீன் வளர்ப்பிற்காக டாங்கி வடிவடமப்பு தசய்தல், தசயற்படுத்தல், 
தரங்கடள முகாடம தசய்தல். 

நாராவின் தவளியடீுகடள விற்படன தசய்தலின் மூலமாக நாரா நூலகம் மூலம் 
தசய்ததால் கிடடக்கப் தபற்ற தமாத்த வருவாயாக ரூ. 89,637.50 மற்றும் விநிதயாகம் 
தசய்தலுக்காக 20 கட்டுடரகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. 

முன்யனற்ைம்: (100%)   சபைதீக - (75%)  நிதி - ( - %) 

திட்ட இல: 06 

பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், பட்டடறகள் மற்றும் குழு நிகழ்வுகளில் பங்தகற்றல்.  

உள்நாட்டு   

• Open biblio Management System – திறந்த குறிப்பு முகாடமத்துவ முடற மற்றும் நூலக 
வடலயடமப்பு என்ற பட்டடறயானது இலங்டக ததசிய நூலகத்தின்  மூலம் நடாத்தப் 
பட்டதில் பங்தகற்றல். 

• ததசிய வாசிப்பு மாதத்தின் ததசிய டவபவம் இலங்டக ததசிய நூலகத்தின் மூலம் 
நடாத்தப் பட்ட நிகழ்வில் பங்தகற்றல். 

• நூலக இட கட்டடமப்பு சம்பந்தமான புதிய ஒழுங்கடமப்புகாக தசலவற்ற, வரவு 
தசலவு திட்டமற்ற முடற சம்பதமான பட்டடற இலங்டக நூலக கழகத்தினால் 
நடாத்தப் பட்டதில் பங்தகற்றல்.  

முன்யனற்ைம்: (75%)   சபைதீக - (75%)  நிதி - ( 50- %) 
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விரிவ  க  யசமவ 

ைிரிவின் யந  கம் 

• மீனவர்கள் மற்றும் பிை பங்குதாரர்கைினதும், ஆராய்ச்ெிோைர்கள் சபற்றுக் சகாண்ட 
பேனுள்ை சதாழில்நுட்ப் அனுபவங்கள் மற்றும் அைிவு பரிமாற்ைம். 

• விழிப்புணர்வு – கட்டடமப்பு அபிவிருத்தி 
• ஒரு பரந்த சூழைில் மரபுரிறம சகாண்ட பங்குதாரர்கறை கல்வி கற்பிப்பதற்ககவும் 

மற்றும் சபாது மக்கள் மத்திேில் ஒரு விழிப்புணர்றவ உருவாக்க 
வடிவறமக்கப்பட்டுள்ைது.  

• மீனவ சமுதாயத்துக்கு சமூக தபாருளாதார அபிவிருத்திக்காக புதி அர்ரய்ச்சி 
கண்டுபிடிப்புக்கடள பரப்பல் 

• திறனான மீன்பிடி, நல்ல மீன்பிடி முடற, நீடுத்து நிடலதபறும் பயன்பாடு சம்பந்தமாக 
தசய்தல். 

• திைனான மீன்பிடி, தகுதிோன மீன்பிடி முறை, மற்றும் கடைின் நிறையபண் 
முகாறமத்துவம் ெம்பந்தமாக சபாது மக்கள் மத்திேில் ஒரு விழிப்புணர்றவ உருவாக்க 
வடிவறமக்கப்பட்டுள்ைது 

 

திட்ட    : 9.1.6 விரிவ  க  யசமவகள் 

இந்த அைகானது சபாதுமக்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கறை நடத்திேது, அச்ெிடும் 
யெறவகறை சுவசராட்டிகள், துண்டுப்பிரசுரம், படிவங்க்ளுக்கு வழங்கின. வெதிகறை, 
அச்ெிடும் யெறவகறை வழங்கும். 15 யகாரிக்றககள் அதாவது பகுதிோக அவர்கைின் 
கண்காட்ெிகைில் பங்கு சகாள்ளுமாறு பல்யவறு நிறுவனங்கள் அறழப்பு விடுத்தன. எனினும், 
04 கண்காட்ெிகள் மட்டுயம இந்த ஆண்டு காைப்பகுதிேில் நிதி கட்டுப்பாடு காரணமாக கைந்து 
சகாள்ை முடிந்தன. 1300 க்கும் யமற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகைின் 13 கல்வி 
வருறககள் (கடற்பறட மற்றும் அரெ நிறுவனமாக) கைந்து சகாண்டனர். 
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கல்விச் சுற்றுைாக்கள் 

   நிறுவனம் க ந்து  க ண்ட 
எண்ணி மக 

தினம் 

01 சி. பி / எம். தக. சிறமீாதவா பண்டாரநாயக்கா 
வித்யாலயம்- மாத்தடள 

30 09 மார்ச் 2016 

02 டபல்யூ. பி / அலிகார் முஸ்லிம் வித்தியாலயம் 160 17 மார்ச் 2016 

03 மநுருத்த குமார ததசிய பாடசாடல – நாவலப்பிட்டி 50 18 மார்ச்  2015 

04 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 27 01 ஏப்ரல் 2016 

05 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 33 02 தம 2016 

06 தகளதமி பாலிகா வித்தியாலயம் – தகாழும்பு – 10  70 10  தம 2015 

07 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 50 11 தம 2016 

08 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 42 12 தம 2016 

09 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 59 16 தம 2016 

10 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 24 13 ஜூன் 2016 

11 வனத் திடணக்களம் – கிரிததல 38 22 ஜூன் 2016 

12 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 15 06 ஜூன் 2016 

13 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 43 08 ஜூடல 2016 

14 நாரந்ததனிய மத்திய கல்லூரி 39 07 ஜூடல 2016 

15 விலங்கியல் படீம் – சிறி ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம் 90 27 ஒகஸ்ட்  2016 

16 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 32 25 தசப்டம்பர் 2016 

17 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 30 26-30 தசப்டம்பர் 2016 

18 யாழ்ப்பாண பல்கடலக்கழகம் 73 29 தசப்டம்பர் 2016 

19 சுகாதார அடமச்சு 48 07 ஒக்தடாபர் 2016  

20 யாழ்ப்பாண பல்கடலக்கழகம் 54 19 ஒக்தடாபர் 2016 

21 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 50 19 ஒக்தடாபர் 2016 

22 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 13 25 ஒக்தடாபர்  2016 

23 இலங்டக கடற்படட தடலடம அலுவலகம் – தகாழும்பு 23 11 தநாவம்பர்  2016 

24 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 30 15 தநாவம்பர் 2016 

25 கடற்பறட மற்றும் கடல்ொர் அகாடமி – திருயகாணமறை 30 21 தநாவம்பர் 2016 
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கண்காட்சிகள் 

இல பாடசாமல/கண்காட்சி இடம் காலம் 

01 களுத்துடற பாலிகா ததசிய பாடசாடல களுத்துடற 2016/02/25 – 27 

02 Min visithuru – இன் விசிதுரு - 2016 தகாழும்பு 2016/08/05 – 07 

03 Next Lanka தகாழும்பு 2016/10/16 – 18 

 

பிரோன தகட்தபார்கூட முற்பேிவுகள் 

இல நிமலயம் ேிகேி 

01 கடற்தறாழில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சு 2016.01.08 

02 கடரதயார பாதுகாப்பு திடணக்களம் 2016.02.20 

03 SLAFAR கழகம் 2016.05.20 

04 வழங்கல், தபாக்குவருத்து பணிப்பாளர் தபரடவ 2016.06.29 

05 களனி பல்கடலக்கழகம் 2016.11.29 

 

ஊடக யவம   

நிகழ்வின் வமக ஒளிபரப்பு பிரிவு 
/ ஒலிபரப்பு 

பிரிவு 

சசலுத்ேிய 
சோமக 

‘Coffee Table Program’ – 2016-10-09 சுற்றுச் சூழல் பிரிவு 
சம்பந்தமாக.  

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘Coffee Table Program’–2016-11-03 மீன்பிடி ததாழில்நுட்ப பிரிவு 
சம்பந்தமாக. 

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘ Coffee Table  Program ’–2016-11-06  உள்நாடு மீன் இனங்கள் 
சம்பந்தமாக. 

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘Coffee Table  Program’–2016-11-11 மீனவர் மீன்பிடி தகவல் 
சம்பந்தமாக.   

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘Malapaara Program’– 2016-10-13  மீன்களின் அடடயாளப் படுத்தல் 
சம்பந்தமாக. 

ITN இலவச 
அடழப்பு 
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‘ Malapaara Program ’ – 2016-10-27 உள்நாடு மீன் இனங்கள் 
சம்பந்தமாக. 

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘ Malapaara Program’ – 2016-10-13  அலங்கார மீன் ததாட்டி 
அடமத்தல் சம்பந்தமாக  

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘Hatha Ata Ekata’ நுறுவன தடலவருடனான ஆராய்ச்சி 
நிறுவன பிரிவுகலளின் ஆராய்ச்சி தசயற்பாடு சம்பந்தமாக 

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘The Other Side’ Program 2015-05-21   “சமுத்திரிக்கா” சம்பந்தமாக ததரண TV/Derana 
TV 24 hour channel 

இலவச 
அடழப்பு 

The Other Side’ 2016-06-15  Program. 

நாரா தடலடம அலுவலகம் சம்பந்தகமாக 

ததரண TV/Derana 
TV 24 hour channel 

இலவச 
அடழப்பு 

The Other Side’ Program 2016-03-16 காவட்டி வளர்ப்பு சம்பந்தமாக. Derana TV/Derana TV 
24 hour channel 

இலவச 
அடழப்பு 

LNC NEWS Program. 2016-06-08 நாரா தடலவருடன் சந்திப்பு TNL இலவச 
அடழப்பு 

‘Aruthbara Jeewithaya‘ புதிய உணவுக்கான மீன் இனங்களின் 
அடடயாளம் சம்பந்தமாக.  2016-07-08 

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘ Aruthbara Jeewithaya ‘ மீன் அறுவடட ததாழில்நுட்பம் 
சம்பந்தமாக 2016-07-15  

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘ Aruthbara Jeewithaya ‘அறுவடட பின் சார் ததாழில்நுட்பம் 
சம்பந்தமாக 2016-07-15  

ITN இலவச 
அடழப்பு 

‘BIZ NEWS’ Program. 2015  ததரண TV/Derana 
TV 24 hour channel 

இலவச 
அடழப்பு 

‘Aruma Puduma Rooda Hathara’ Program..2016-11-06  

ததாட்டி சுத்தமாக்கி மீன் இனம் சம்பந்தமாக  

ததசிய 
ததாடலக்காட்சி 

தசடவ 

இலவச 
அடழப்பு 

‘Widulowa’ Radio Educational Program 2016-07-08 சமுத்திரவியல் 
சம்பந்தமாக 

இலங்டக  
ஒளிபரப்பு 

கூட்டுத்தாபன – 
சுநததசிய 

Swadesiya Seewaya 

இலவச 
அடழப்பு 

‘ Widulowa ’  Radio Educational Program . 2016-07-08  
சமுத்திரவியல் சம்பந்தமாக 

ததரண TV/Derana 
TV 24 hour channel 

இலவச 
அடழப்பு 
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• நாரா அறிவியல் தசய்தி கட்டுடரயில் 'திவயின தினமின, லங்காதீப, அத, தினக்குரல் 
தபான்றவற்றில் தபாடப்பட்டுள்ள, ததசிய ஆய்வறிக்டககள் மற்றும் மின்னணு 

ஊடகங்களில் தவளியிடப்பட்டிருந்தன  

• சயுரு தநத்த - “Sayuru Netha” துணுக்கு தவளியடீு தசய்யப்பட்டது. 
 
சசயற்பாடுகள் 
 
• “Dhiwara Nena Saviya” தீவர தநன சவிய என்ற பாடசாடல விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி தசய்யப்பட்டன 

 
இல ேிகேி ஆரம்ப 

தநரம் 
நிகழ்வு பங்குபற்றல் லிடம் 

01 2016.09.04  9.00a.m அறுவடட பின் சார் 
ததாழில்நுட்பப் பிரிவு 
சம்பந்தமாக நிகழ்ச்சி 

200 கல்வி கந்ததார், 
ஹம்பந்ததாட்டட, 
கல்யாண தர்ம 
அஷ்ரமய, 
சிறிதபாபுர, 
ஹம்பந்ததாட்டட 

02 2016.09.14 2.00p.m ஈர நிலப் பாதுகாப்பு 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

200 கல்யாண தர்ம 
அஷ்ரமய, 
சிறிதபாபுர, 
ஹம்பந்ததாட்டட 

03 2016.09.15 9.00a.m அறுவடட பின் சார் 
ததாழில்நுட்பப் பிரிவு 
சம்பந்தமாக நிகழ்ச்சி 

 பிரதான தகதடார 
கூடம் , 
வளஷ்முல்டல 

04 2016.09.15 2.00p.m ஈர நிலப் பாதுகாப்பு 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

200 பிரதான தகதடார் 
கூடம் , 
வளஷ்முல்டல 

05 2016.09.16 9.00a.m புதிய மீன்பிடி இடங்கடள 
அடடயாளங்காணுதல், 
தடுக்கப்பட்ட மீன் பிடி 
இடங்கடள, முடறகடள 
அடடயாளம் காணல் 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

350 தகட்தபார்கூடம், 
சுச்சி, ததசிய 
பாடசாடல, 
ஹம்பந்ததாட்டட 

06 2016.09.16 2.00p.m புதிய மீன்பிடி இடங்கடள 
அடடயாளங்காணுதல், 
தடுக்கப்பட்ட மீன் பிடி 
இடங்கடள, முடறகடள 
அடடயாளம் காணல் 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

350 பிரததச தசயலகம், 
தங்காடல 
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07 2016.09.24 9.00a.m-
5.00p.m 

டாக்க்டர். தபபிலிஸ் 
சில்வாவின் சடமயல் நிகழ்வு 

1000 நகர மண்டபம், 
அங்குலன்பலஸ்ஸ. 

08 2016.09.27  9.00a.m அறுவடட பின் சார் 
ததாழில்நுட்பப் பிரிவு 
சம்பந்தமாக நிகழ்ச்சி 

175 இடளஞ்சர் 
மன்றம், நிடலயம், 
யயவத்த, 
தங்காடல 

09 2016.09.27 2.00p.m ஈர நிலப் பாதுகாப்பு 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

175 இடளஞ்சர் 
மன்றம், நிடலயம், 
யயவத்த, 
தங்காடல 

10 2016.09.28  9.00a.m ஈர நிலப் பாதுகாப்பு 
சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி 

200 தகட்தபார்கூடம்,, 
நீர்தகாழும்பு 

ைற்   ச  ை  கள்  

1. நாரா அறிவியல் அமர்வு 2016 தகட்தபார்கூடத்டத வசதிகள் தசய்து தகாடுத்தல் 

மற்றும் அச்சிடுதல் துண்டு பிரசுரங்கடள தசய்ய ஆதரவு. 

2. நாரா பட்டடறகள், தவறு நிறுவனம் மற்றும் கல்வி சுற்றுலா நடத்துவதற்கான 

தகட்தபார் கூட  வசதிகள். 

முன்தனற்றம் (%)  நிதி: 100   தபளதீக: 79  
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6. துமணச் தசமவகள் 

6.1 வாங்குேல் மற்றும் விநிதயாக பிரிவு 

பிரிவுேமலவர்: -ேிரு. எம். டி தசனாரத்ன (தவ.பா) 

அறிமுகம் 

இந்த பிரிவின் முதன்டமயான தசயல்பாடுகளாக ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 
அபிவிருத்தி முகாடமயின் பிரததச ஆராய்ச்சி டமயங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 
நடவடிக்டககடள முன்தனடுக்கும் தபாருட்டு தகாள்முதல் வழிகாட்டி தகாடுகளுக்கு ஏற்ப 
ஒரு சாதாரண மற்றும் திட்டமிட்ட முடறயில் ததடவயான அடனத்து தசடவகள் மற்றும் 
தபாருட்கடளயும் வழங்குதல் ஆகும். 

பிரிவு கண்தணாட்டம் 

✓ வாங்குதல் மற்றும் வழங்கல் பிரிவு 23/05/2007 அன்று உருவாக்கப்பட்டு அதன் 
தசயல்பாடுகள் மற்றும் தபாறுப்புகள் பின்வருவன என குறிப்பிடுகின்றது 

✓ அடனத்து பிரிவுகளுடன் ததாடர்புடடய தபாருட்கள் மற்றும் தசடவகடள 
வழங்கல் 

✓ அடனத்து விடலமனு பணிகள் டகயாளப்படுகின்றன. 
✓ அடனத்து பிரிவுகளுடன் ததாடர்புடடய தகாள்முதல் தவடல 
✓ அடனத்து காப்படீ்டு விஷயத்தில் பங்கு தகாள்ளுதல் 
✓ பண பற்றுசீட்டு தயாரித்தல் பணி 
✓ தவளிநாட்டு சரக்கு மற்றும் தபாருட்கள் அனுமதி 
✓ முக்கிய கடடகளில் நிர்வாகம் 
✓ அகற்றல் தபாருட்களுடன் ததாடர்புடடய ஏலம் தவடல 
✓ தங்கள் ததடவடய அடனத்து பிரிவுகளின் விவரங்கடள வழங்கல் 

` 

சசயல்ேிறன் 

முக்கியமாக தகாள்முதல் திட்டத்தில் நடந்து தகாண்டிருக்கும் சரியான விடலமனு தகாரல் 
நடடமுடறகள் 

• ஆய்வுகூட உபகரணம் மற்றும் இரசாயன தபாருட்கள் வாங்குதல் 

• அடனத்து வாகன உதிரிகள் 

• அடனத்து ததாழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் கருவிகள் வாங்குதல் 

• காகிதாதிகள் வாங்குதல், மரச் சாமான்கள் மற்றும் மற்டறய தபாருட்கள் 

தபாருட்கள் ததர்வுக்கான வழங்குனர்கடள பதிவு தசய்தல் 2015 மற்றும் வானவில் 
பக்கங்களின் பயன்பாடு பாவடனயில் உள்ளன. விடலமனு தகாரும் தபாருட்கள் / 
உபகரணங்கடள உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு தபாருட்கள் இரசாயனப் தபாருட்கள் / 
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உபகரணங்கள் தகாள்வனவுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட முடற பாவிக்கப் படுகின்றன.  சில்லடரக் 
காதசட்டிடன பயன்படுத்தி அன்றாட பாவடன தபாருட்கள் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்டு பதிவு 
தசய்யப்படும். 

2016 ம் ஆண்டுக்காக சரியான விடலமனு தகாரல் மூலம் 98 விடலமனுக்கள் தகாரப்பட்டன. 

அ. தபாருட்கள், நன்தகாடடகள், தவளிநாட்டு மூலங்களில் தகாள்முதல் மற்றும் 
விமானம் மூலமான திருத்தல் தவடலகள் தூய்டமயாக்கப்பட்டன.  தவளிநாட்டில் இருந்து 
வரும் தபாருள் இடசவு தபற்ற தபாது வரி நிவாரணம் தபற அங்கு ததடவயான 
நடவடிக்டககடள எடுத்தல் மற்றும் பழுதான தபாருட்கடள சாதாரன பரிமாற்றம் மற்றும் 
விமான பரிமாற்றம் தசய்தல். 

ஆ. அடனத்து வாகனங்கள் காப்படீு / தமாட்டார் டசக்கிள் / கடல் மற்றும் நிலபணியில் 
ஆராய்ச்சி தசய்யும் நபர்களுக்கான சாதாரன காப்படீு தசய்யும் தவடலகள்.  
இ. நாரா ஒரு தமன்டமயான தசடவடய வழங்க, இதன் அலகுக்குரிய ஊழியர்களுக்கு 
தபாறுப்டப வழங்குகிறது.  
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6.2 தசமவகள் மற்றும் சசயற்பாடுகள் பிரிவு 
பிரிவு ேமலவர்: ேிரு. ஏ. ஏ. ெி. எஸ் ே ாநாயக்க (  2016. 03. 31 வமர) 
ேிரு. பி. எஸ் ரணவரீ (தவ. பா - 2016. 04. 06 இலிருந்து 2016. 10. 02 வமர) 
ேிரு. எஸ். தக. எஸ் லியனாராச்சி ( 2016.10.03 வமர) 

               
ஆண்டின் கண்தணாட்டம்  
தசடவகள் மற்றும் தசயற்பாடுகள் பிரிவு (எஸ் மற்றும் ஓ) இந்த நிறுவனத்துக்கு ஆதரவான 
ஒரு பிரிவாக உள்ளது.  நிறுவன தவடலத் திட்டங்கள் மற்றும் உள்கட்டடமப்பு வசதிகடள 
உருவாக்க எஸ் மற்றும் ஓ பிரிவு உதவுவதுடன் பராமரித்தல் தபான்ற அடனத்து 
தசடவகடளயும் வழங்குகிறது. 

சசயல்பாடுகள்: 
தசடவ மற்றும் தசயல்பாடுகள் பிரிவுக்கு பல நடவடிக்டககள் உள்ளன அவற்றிடன 
பின்வருமாறு வடகப்படுத்தலாம். 

1. கட்டிட புனர்வாழ்வு தசய்தல், அதாவது நாராவின் பிரதான கட்டிடங்கள் மற்றும் 
அடனத்டு பிரததச நிடலயங்கள் 
2. வளி பதப்படுத்திகள் மற்றும் மின்னணு உபகரணங்களின் பராமரிப்பு 
3. நிறுவனத்தின் மின்கம்பியிடல் மற்றும் பராமரிப்பு 
4. வாகனங்களின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல்   

2016ஆம் ஆண்டிற்கான நாள் பராமரிப்பு தினத்திற்கு தமலாக, குறிப்பிடப்பட்ட பணி 
முடிவடடந்துள்ளது. 

நாரா பிரதான கட்டிடம் மற்றும் பிற பிராந்திய டமயங்களின் மறுவாழ்வு. 

1. IPHT நடடபாடதயின் புதுப்பித்தல் தவடல. 
2. நூலகத்தின் அலுமினிய பகிர்வு தவடல. 
3. தடரயிறக்கம் தசய்தல் மற்றும் FTD இன் பகிர்வு தவடல. 
4. சிறு தமற்பார்டவயாளர் அடறக்கு அலுமினிய பகிர்வு தவடல. 
5. தகாள்முதல் பிரிவில் பழுது பார்த்தல். 
6. ESD கழிவடறகளின் தமம்படுத்தல் 
7. நூலகம் மற்றும் NIOMS க்கு அருதக கழிப்படறகடள புதுப்பித்தல் 
8. கூடர பழுது - ESD. 
9. ஆர்.ஆர்.ஏ அடறயில் தடரயிறங்குதல் - IARAD. 
10. ஐ.ஏ.வின் அடற பிரித்தல். 
11. பனாபிட்டி பிராந்திய டமயத்தில் மண் குளங்கள் சுத்தம் தசய்தல். 
12. தடலவர் அலுவலகத்தின் பங்கீடு. 
13. பனாபிட்டிய பிராந்திய டமயத்திற்கு புதிய ததாட்டி அடமப்டப நிர்மாணித்தல். 
14. பனாபிட்டிய பிராந்திய டமயத்திற்கு அகழ்வு PVC குழாய் பாடத. 
15. பனாபிட்டியவில் பாண்ட் சீரடமப்பு தவடல. 
16. NHO சாரதி அடறயின் பழுது பார்த்தல். 
17. டடட் ஹவுஸ் கட்டுமானம். 
18. ஐ.ஏ.ஆர்.ஏ.டி இன் நிழல் வடல கட்டுமானம். 
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19. இயக்கிகள் அடற பழுதுபார்க்கும். 
20. கூடரயின் பழுது - MBRD. 
21. டி.ஜி. அலுவலகத்தின் பழுது பார்த்தல் 
22. தகவல் கூடாரம் கட்டடமத்தல். 
23. பிரதான கட்டிடம் யன்னல் பழுது பார்த்தல். 
24. 1வது மாடி பகுதி பழுதுபார்க்கும் (படழய தபருங்கடல் பல்கடலக்கழக்ம்) 
25. சாரதி அடறடயத் தீர்த்தல் 
26. தடர மாடி கூடர மற்றும் 2 வது மாடி கூடர. 
27. சாரடி தங்குமிட பழுதுபார்த்தல். 
28. நிர்வாகத்திற்கான கழிவடற அடமத்தல். 
29. OOC தபருவடள பழுது பார்த்தல். 
30. கல்பிட்டி சுற்றுலா விடுதி பழுது பார்த்தல். 
31. RRC தரகவ கட்டிடம் பழுதுபார்ப்பு 
32. S & O பிரிவின் பகிர்வு & துடளயிடல் தவடல. 

காற்றுச்சரீமமப்பிகள் மற்றும் மின்சார / மின்னணு உபகரணங்களின் 
நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு 

1. IARAD முதன்டம கட்டிடம் - காற்றுச்சீரடமப்பி நிறுவல் 3pase வயரிங் தவடல 
முடிந்தது. 

2. டி.டி.ஜி. அடற முன் காற்றுச்சீரடமப்பாளர்களுக்கு IARAD அறுடவ சிகிச்டச நிறுவல் 
வயரிங் தவடல முடிந்தது. 

3. IARAD மீன் பதப்படுத்தும் அலகு வயரிங் தவடல முடிந்தது. 
2. நிர்வாகம் - புதிய வயரிங் தவடல முடிந்தது. 
3. கல்பிட்டி ஆர்ஆர்சி - 2 காற்று நிடல நிறுவல் அடற இல்டல 3 மற்றும் 4 மற்றும் 

புதிய வயரிங் அடமப்பு நிறுவல் 
4. நூலகம் - காற்றுச்சீரடமப்பிகள் நிறுவல் 3pase வயரிங் தவடல முடிந்தது. 
5. பனாபிடிய ஆர்ஆர்சி - மின் உபகரணங்கள் நிறுவுதல் (மீன் பதப்படுத்தும் பிரிவு) 
6. நாரா பிரதான தஜனதரட்டர் தசடவ & பழுதுபார்க்கும் (AVR) 
7. அல்கா தலப் (IARAD) - புதிய வயரிங் அடமப்பு நிறுவ. 
8. திசு வளர்ப்பு ஆய்வுக்கூடம் - காற்றுச்சீரடமப்பி நிறுவல் புதிய வயரிங் தவடல 

முடிந்தது. 
9. திசு வளர்ப்பு ஆய்வகப் பயிர்கள், 
10. கல்பிட்டி ஆர். ஆர். சி - மின் தவடல & தண்ணரீ் பம்பு & ததரு விளக்கு 

பழுதுபார்க்கும் தவடல முடிந்தது. 
11. டி.ஜி. அலுவலகம் அலுவலக காற்றுச்சீரடமத்தல் நிறுவல் புதிய வயரிங் தவடல 

முடிந்தது. 
12. பிரதான கட்டிடம் கட்டுப்பாட்டு குழு தவடல மாற்றுதல் நிடறவு தசய்யப்பட்டது. 
13. MBRD ஜனீ் வங்கி - காற்றுச்சீரடமத்தல் நிறுவல் புதிய வயரிங் தவடல முடிந்தது. 
14. தசடவ மற்றும் தசயல் - 04 NOS காற்றுச்சீரடமப்பி நிறுவல் புதிய வயரிங் தவடல 

முடிந்தது. 
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03: வாகனங்கள்புனரமமப்பு மற்றும் பராமரிப்பு (10 எ-மக.)  

இங்கு 26 வாகனங்கள் மற்றும் 17 தமாட்டார் வாகனங்கள் நாராவின் கட்டுப்பட்டில் உள்ளன. 
10 வாகனங்கள் புனரடமப்பு மற்றும் பராமரிப்புக்காக இந்த வருடம் தகாண்டு தசல்லப்பட்டன. 
பதிவு இல. -    32-7028 

  32-2951 

  32-3417 

  PA-4035 

  PA-5262 

  PB-8107 

  PB-7365 

  NA-7487 

  NB-1486 

இதற்கு தமலாக ரூ. 8,184,454.00கள் தசடவகள் மற்றும் நடவடிக்டககளுக்கும், ஓட்ட 
பழுதுபார்த்தல், அனுமதி கட்டணம், காப்புறுதிக்கு என இந்த வருடம் தசய்யப்பட்டன. 26 
வாகனங்கள் மற்றும் மற்றும் 17 தபாட்டார் டசக்கிள்கள் சரியாக பயன்படுத்தப்பட்டன 
இதனால் 718, 744 கி.மீ. தூரம் ஓடப்பட்டிருந்தன.  
வருடத்திற்கான தசலவு   

     நாராவின் ததாகுதிக்கு    

A. வாகன புணர்நிர்மானம்   ரூ. 3, 876, 436.90           
(வரவு தசலவுகலின் படி) 

B. ஓட்ட பழுதுபார்த்தல், தசடவ  ரூ. 5, 833, 292.38 
அனுமதி கட்டணம், காப்புறுதிக்கு       
நடடமுடற வரவு தசலவு)   

C. வாகன கண்காணிப்பு நுட்பம் –  ரூ. 616, 026.39  
(அடமத்து தருதலுடன்) 

D. வாடடக வாகன தசலவு   ரூ. 0.00      
E. எரிதபாருள் தசலவு    ரூ. 6, 789, 303.32     
F. ஓடிய தூரம் (கி. மீ)    718, 744.00    

* சாரதிகளின் படி, தமலதிக தநரம், ஏடனய படி மற்றும் பராமரிப்பு உள்ளடங்கவில்டல 

 






















































