
1 | P a g e  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

உள்ளடக்கம் 

1. நிறுவன தகவல்          3 

2. ஆராய்ச்சி சிறப்பம்சங்கள் – 2017        7 

3. நிதிச் சாராம்சங்கள்          15 

4. மனித வள தகவல்கள்         18 

5. ஆராய்ச்சிப் பிரிவு          35 

5.1 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு       35 

5.2 மீன்பிடிததாழில்நுட்ப பிரிவு       74 

5.3 ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம்      82 

5.4 உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீருயின வளர்ப்பு பிரிவு  102 

5.5 கடல்சார் உயிரியல் பிரிவு        201 

5.6 கடல்சார் அறிவியல், கடல் விஞ்ஞானம் பற்றிய ததசிய நிறுவனம் 258 

5.7 அறுவடடக்கு பின்னரான ததாழில்நுட்ப நிறுவனம்    314 

5.8 சமூக-தபாருளாதார மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி பிரிவு 336 

5.9 கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவு    350 

6. துடைச் தசடவகள்         372 

6.1 வாங்குதல் மற்றும் விநிதயாக பிரிவு      372 

6.2 தசடவகள் மற்றும் தசயற்பாடுகள் பிரிவு      374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம 

1. நிறுவன ேகவல் 
 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடமயானது (NARA - நாரா) 

இலங்டகயில் நீர்வாழ் வளங்களின் ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி மற்றும் முகாடமத்துவ 

தசயற்பாடுகளுக்கும் அதடன ஒருங்கிடைக்கும் தபாறுப்புகளுக்குமான பிரதான ததசிய 

நிறுவனமாக உள்ளது. நாராவானது மீன்பிடி திடைக்களத்தின் 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 த ாக்கு 

• 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 த ாக்கங்கள் மற்றும் அமமப்பின் செயல்பாடுகளாவன, 

• ததசிய அபிவிருத்தி திட்டங்கடள தசயல்படுத்த அறிவியல் மற்றும் ததாழில் நுட்ப 

நிபுைத்துவங்கடள பயன்படுத்தலும், மற்றும் அவற்றின் உறுதிப்பாடும். 

• நீர்உயிரினம், நீர்வாழற்ற உயிரினங்களின் அடடயாளப்படுத்தலும், மதிப்பீடு 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. 

 

தபரமவ 

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) நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் எட்டு (08) தசயற்குழு உறுப்பினர்கடள 

தகாண்டது. 
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பின்வரும் உறுப்பினர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு காலத்தில் ஆளும் சடப உறுப்பினர்களாக 

பணியாற்றினார் மற்றும் பண்ணிதரண்டு (12) 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. தபரா. டபல்யூ. எம். ரி. எம் வன்னியநாயக  - சடப உறுப்பினர்  

6. திரு. சன்துன் மாலிந்த ததனுவர   - சடப உறுப்பினர்  

செயற்குழு 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. பி. உதயகாந்த    – சடப உறுப்பினர் 

5. திரு. எம். சி. எல் தபர்ைான்தடா  – சடப உறுப்பினர் 

6. திரு. ஏ. அப்துல் மஜீத்    – சடப உறுப்பினர் 

7. திரு. பி. சி. டபல்யூ. இந்தமல்தகாட  – சடப உறுப்பினர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 | P a g e  
 

நிறுவன கட்டமைப்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிறுவனம் 

டாக்டர். அனில் பிதரமரத்ன முறையே தறைவராகவும், மற்றும் திரு. பி சி டபல்யூ 

இந்தமல்தகாட பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் இந்த கணக்காண்டில் முறையே செேற்பட்டனர். 

கட்டாே செேல்பாடுகறை கருத்தில் சகாண்டு ஒன்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் சதாழில் நுட்ப / 

யெறவகள் பிரிவுகள் காணப்பட்டன,  அறவோவன, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், மீன் பிடி சதாழில் 

நுட்ப, ெமுத்திரவிேல் அலுவைகம், உள்நாட்டு நீர்வைங்கள் மற்றும் நீர்உயிரின வைர்ப்பு, 

கண்கானிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு, கடல்ொர் உயிரிேல், யதசிே கடலிேல் மற்றும் கடல்ொர் 

விஞ்ஞான நிறுவனம், ெமூக, சபாருைாதார மற்றும் ெந்றத ஆராய்ச்சி, அறுவறட பின்ொர் 

பி.ஆ.நிபனாபிட்டிய(களு
த்துறை) 

ஆளும் சபை 

தறைவர்
 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம்(ஆராய்ச்சி அைிவிருத்தி) 

நிருவாக பிரிவு 

 

நிதிப் பிரிவு 

சசறவ மற்றும் 
நடவடிக்றக 

 

உள்நாட்டு நீர்வள மற்றும் 
நீர்உயிரின வளர்ப்புப் பிரிவு 

உள்ளக 
கணக்காய்வு

பிரிவு சமூக பபாருளாதார 
மற்றும் சந்றதப்படுத்தல் 
பிரிவு

அறுவறட பின்சார் 
பதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

சமுத்திரவியல் 

கடைியல் மற்றும் 
கடல்சார் அைிவியல் 
பிரிவு 
சுற்றுச்சூழல்ஆய்வுகள் 
பிரிவு 

மீன்பிடி பதாழில்நுட்பப் 
பிரிவு 

பி.ஆ.நி. கல்பிட்டி 

பி.ஆ.நி கசடால்கறை 
(நீர்பகாழும்பு) 

பி.ஆ.நிபரக்கறவ 
(தங்காறை) 

சட்ட அதிகாரி 
பசயைாளர், 
ஆளும்சறப 

சதசிய நீரியக்கவியல் 
அலுவைகம் 

கண்கானிப்பு மற்றும் 
மதிப்பீடு 

கடல்சார்அவதானிப்புநி
றையம்(சபருவறள) 

பி.ஆ.நிகப்பரபதாட்ட 
(பவைிகறம) 
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சதாழில் நுட்ப நிறுவனம். ஆதரவுக்கான பிரிவுகள், நிர்வாகம், யெறவகள் மற்றும் 

நடவடிக்றககள்,  நிதிப் பிரிவுகள்யபான்ைன இருந்தன. 

 

 

பின்வரும் அதிகாரிகள் 2017 ஆம் ஆண்டின் யபாது பிரிவுகளின் தறைவர்கைாவர். 

 

ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 

திரு. எஸ் ஏ எம் அஸ்மி 

01.01.2017 - 01.08.2017 

திருமதி. தக. ஏ. டபல்யூ வீரதசகர 

02.08.2017 – 31.12.2017 

சுற்றுச் சூழல் ஆய்வுகள் 

திரு என் பி பி புண்ணிேயதவ மீன்பிடி சதாழில்நுட்பப் பிரிவு 

திரு. ஏ என் டி சபயரரா கடலிேல் அலுவைகம் 

டாக்டர் வி பஹைவதாராச்சி உள்நாட்டு நீர் வைங்கள்மற்றும் நீர் 

உயிரின வைர்ப்பு 

டாக்டர். எஸ். எஸ். தக ஹப்புதந்திரி கடல் உயிரிேல் வைங்கள் பிரிவு 

தக. அருளானத்தன் ததசிய ெமுத்திரவிேல் நிறுவனம் 

மற்றும் சமுத்திரவியல் விஞ்ஞானம் 

டாக்டர். ஜி தஜ கயனகமாராச்சி அறுவறட பின்ொர் சதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் 

திரு யக எச். எம். எல். அமரைால் ெமூக சபாருளிேல் மற்றும் 

ெந்றதப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி 

திரு ஏ. பி. ஏ. யக. குணரத்ன கண்கானிப்புமற்றும்மதிப்பீடு 

 

ஆதரவு யெறவகள் பிரிவுகள் 

பணிப்பாளர் நாயகம் நிர்வாக பிரிவு 

திரு எம் டி யெனாரட்ன  (தவடல பார்க்கும்)  

(01/01/2017 – 16/04/2017) 

திரு. எம். எஸ் தஹவகம 

(17.04.2017 -31.12.2017) 

நிதிப் பிரிவு 

திரு. எஸ். தக. எஸ் லியனாராச்சி யெறவகள் மற்றும் நடவடிக்றககள் 

திரு. தக. ஜி. எல் இரங்கனி (தவடல பார்க்கும்) 

(01/01/2017 – 16/04/2017) 

திரு. எம். டி தசனாரத்ன 

(17.04.2017 -31.12.2017)  

உள்ைக கணக்காய்வாைர் 

 

 

 

 

 

 

 



7 | P a g e  
 

2. ஆராய்ச்சி சிறப்பம்ெங்கள் - 2017 

கலாநிதி. எம். பீ. கித்சிரி, பிரதி பணிப்பாளர்  ாயகம் – ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

திரு. ஏ. பி. ஏ. தக. குணரத்ன, பணிப்பாளர் – கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 

 

உள்நாட்டு நீர் வைங்கள் மற்றும் நீர் உயிரின வைர்ப்பு  
 

தபாருளாதார ரீதியாக உயர்ந்த மதிப்புடடய விடலயுயர்ந்த அலங்கார மீன் வடக 

சாயாதிரதீனதசானி மற்றும் பாலந்திதயாதஹய்தலாஸ் தமலதனாபுடஸ் (Sahyadriadenisonii 

மற்றும் (Balantiocheilos melanopterus) ஆகியவற்றிற்கு இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பங்கள் 

விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு சமூக அடிப்படடயிலான உயர்தர அலங்கார மீன் வளர்ப்பு 

திட்டத்டத ததாடங்கி டவத்ததாம். அதத சமயம், சுற்றுச்சூழல்கடள மாற்றியடமத்து 

டகயாளுதல் முடற மூலம் ரஸ்வரநிகிதராம் அர்ஜினாட்டாவின் (Rasboranigrom arginata) 

தனித்துவமான அலங்கார இனங்கள் சிடறப்படுத்தப்பட்ட இனப்தபருக்கத்திற்கான 

ததாழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.  Puntius thimbiri, Rasbora nigromarginata, Laubuca insularis 

மற்றும் Puntius kelumi அலங்கார மீன்கள் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு ததாழிலில் புதிதாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

 

உட்புற (ஆய்வக) வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பம் ஸ்பிரூலினுக்கு (Spirulina) தவற்றிகரமாக இருந்தது, 

Zarrock ஊடகத்தில், மிகவும் சத்தான நீலப் பச்டச பாசி மற்றும் இரண்டு மிக முக்கியமான நுண் 

அல்காக்களான Nannochloropsis மற்றும் Chetocerous ஆகியவற்றில் தவற்றிகரமாக 

உருவாக்கப்பட்டன. அதிகமாக நீருயிரின வளர்ப்பில் வணிக ரீதியான புதராபதயாடிக்கள் 

(probiotics) பயன்படுத்தல் மூலமாக தவற்றிகரமாக தசய்யப்பட்டன. ததாந்தரவில் புதிதாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சுற்று வடக கூண்டுகள் 14 நாட்களில் அதிகபட்ச SGR 7% உடன் 

கடினமான காலநிடலயில் Kapaphycus alverezii விடதகடள டவத்திருக்க பயன்படுகிறது. கடற் 

சூழடல தபாறுத்து 01 கூண்டின் தகாள்ளளவு 50 - 100 கிதலா கிராம் ஆகும். இந்த நாற்று 

தமடடயில் ஒரு தடடவயில் நாற்று விடதகள் 500 - 1000 கிதலா கிராம் இடன டவத்திருக்க 

முடியும். Ulva lactuaca இன் வளர்ப்பு தசாதடனகள் மூலமாக, அரும்பு பகுதியிடன (thallus) 10 

நிமிடங்கள் 2˚C தவப்பநிடல அதிர்ச்சி வழங்கும் தபாது தவளிப்படும் அதிக சுத்தப்படுத்திய 

அடர்த்தி (highest swarmer density) தபறப்பட்டது. Anubias barteri var. Nana தபாருளாதார ரீதியாக 

அதிக மதிப்பு வாய்ந்த உயிரினங்களில் ஒன்றான முரஷிதக விற்கான சிறந்த ஊடக 

அடமப்பானது ஸ்தகாக் ஊடகம் அதாவது 4 மில்லி கிராம் / லீற்றர் தபன்டசல் அடினீன் பியூரின் 

வளர்ச்சி தஹாதமான் (பி. ஏ. பி) தகாண்டதாகும். பி. வி. சி மற்றும் பிளாஸ்டிக் உடற 

ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி புதிதாக வடிவடமக்கப்பட்ட ஸ்பாட் – சிறு பராய இனங்களின் 

தசகரிப்பானானது ஸ்பாட் தசகரிப்புக்கு தபாருத்தமானடவயும், இலகுவானதும் என 

அறியப்பட்டன. 

 

30 கிராம் முதல் 200 கிராம் வடர எடட தகாண்ட ஒரு களி மண் தடாகத்தில் மூன்று மாதங்களின் 

தபாது பிளாஸ்டிக் வடல கூண்டுகளில் (2 மீ x 2 மீ) இல் ஆசிய கடல் தகாடுவா - Seabass க்கான 

ஊட்டச்சத்து சமநிடல தசய்யப்பட்ட தபாருளாதார ஊட்டச்சத்து சூத்திரம் 

பரிதசாதிக்கப்பட்டது. கடல் மீன் பாத்திரத்தில் சி. எம். மீன் உைவு ® - CM fish meal® உடன் 

இறால் உைடவச் தசர்த்தல் மூலமான உைவில் சிறந்த திறடனக் காட்டியது. தசாதடனக்கான 

கடல் தகாடுவா மீன் உைவுக்கான உற்பத்தி தசலவு ரூ. 170.00 ஆக இருந்தது. நண்டுகளின் அதிக 

சராசரி எடட அதிகரிப்புக் தகாண்ட உைவானது ரூ. 165.00/கி. கி. என்ற விடலயில் 
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தயாரிக்கப்பட்ட ஊட்டத்டத (புரதம் 40%) பயன்படுத்தி இந்த அடடடவ காட்டியது. 

டகட்தடாசன் – Chitosan இடன நிைநீர் தூண்டியாக பயன்படுத்தி இளம் வடக புலி 

இறால்களில் - juvenile tiger shrimp, தநாய் எதிர்ப்புத் திறன் தகாண்ட ஒரு விடளவாக 46 

நாட்களுக்கு மீள் சுழற்சி தகாண்ட ததாட்டி அடமப்பில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. 2% 

சிடகட்தடாசன் தசர்க்கப்பட்ட சிறு வயது புலி இறால்களின் சிறந்த உயிர்வாழ் தகவு மற்றும் 

வளர்ச்சி விகிதம் என்பவற்டறக் காட்டியது. WSSV தசாதடனயின் மூலம், இறால்களில் 2% 

டகட்தடாசின் தசர்க்கப்பட்ட உைவில் இறால் 4% டகட்தடாசன் தசர்த்த, கட்டுப்பாடு 

தசாதடன உைவுகடள விட சிறந்த நிடலயில் சிறந்த உயிர்வாழ் தகவுகடள அதி உச்ச 

நிடலகளிலும் காட்டியது. ஜுவடனல் கடல் அட்டட மீன் உைவுக்காக, தநாதிக்கும் மதுவம் - 

brewers’ yeast மூலம் அதிக மதிப்ப்புக் தகாண்ட மீன் உைடவ மாற்றுவதற்கு சிறுபராய 

ஜுவடனல்களுக்கு ஒரு தசாதடனயானது மீழ் சுழற்சி முடற ததாட்டி அடமப்பில் 55 நாட்கள் 

தசய்யப்பட்டு உயிர் வாழ் விகிதம் (≥75%); தபறப்பட்டது. உைவுப்தபாருட்களில் தநாதிக்கும் 

மதுவம் தசர்ப்பதன் மூலம் வளர்ச்சி விகிதம் தமம்படுத்தப்பட்டது. ஜுவடனல் கடல் 

அட்டடகளுக்கு தநாதிக்கும் மதுவம் மூலம் மீன் உைவுக்கு பதிலாக மாற்று உைவு வழங்கும் 

அளவாந்து 15% ஆக இருந்தது. பனாப்பிட்டிய நிடலயத்தில் அலங்கார மீன் வளர்ப்பதற்காக 

நான்கு மீன் உைவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 

WSSV டவரஸ் ததாற்றுக்கள் மூலம் காட்டுவாழ் இனங்களின் மூலமாக WSSV டவரஸ் 

சமாந்தரமாக பரவுவடத கண்டறிவதற்கான ஆய்வுகள் பூர்த்தி தசய்த நிடலயில் 

தவளிக்தகாண்டு வரப்பட்ட விடயமானது தற்தபாழுது நண்டு இடறச்சி மற்றும் தமால் 

நண்டுகடளப் நண்டுகளின் புைரியாக்கும் இடங்களில் பயன்படுத்துவது சாத்தியமற்றது என 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இது உயிரினங்களின் பகுதிகளில் அதிக சதவீதத்தில் WSSV உடன் 

ததாற்றுண்டு காைப்படுகின்றது எனலாம். மைல் தவள்டள தபய் நண்டு, மண் நண்டுகள், 

கண்டல் நண்டுகள் வளரக்கூடிய தடாகங்களில் ததாற்றுக்கடளத் தவிர்ப்பதற்காக உயிர்ப் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். கம்பஹா, களுத்துடற மற்றும் காலி 

மாவட்டங்களில் பூ / ததால் சுளுக்குகள் Gill / skin flukes மற்றும் டிரிதகாடினா ததாற்றுகள் - 

Trichodina infections ஆகியடவ உயர் அடர்த்தியில் உள்ள தநாய்களாகும் என்று அலங்கார மீன் 

சம்பந்தப்பட்ட தநாய்களின் கண்காணிப்பு திட்டம் ததரிவித்துள்ளது. ஜூடல மாதத்தில் 

மாதத்தில் இருந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வடர அதிகபட்ச தநாய்த் தாக்கத்டத கப்பி, ஸ்வாட் வால், 

ப்ளாட்டி மற்றும் ஃடபட்டர் மீன்கள் - guppy, sward tail, platy, மற்றும் fighter ஆகியடவ 

தகாண்டடுள்ளன. 

 நீரின் தரம் (நுண்ணுயிரியல், தபளதீக - இரசாயன மற்றும் கன உதலாகம்), நீரின் ஆழம், 

தற்தபாதுள்ள காவட்டி – oyster படுக்டககள், பாடதக்கான அனுகல்கள் மற்றும் கால்வாய் 

திறக்கும் இடங்கள் (நகர்ப்புற மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் தடாகங்களிடம் இருந்து), 

காவாட்டி படுக்டககள், தாய் இனங்கள் வளரும் பகுதி மற்றும் சுத்தமாக்கும் பகுதிக்கான தளம் 

தபாருந்தக்கூடிய பகுப்பாய்வு புத்தளம் களப்பில் உள்ள பரப்பு பகுதி ஆகியவற்டற 

உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் கருத்தில் தகாண்டு தசய்யப்பட்டன, முடறதய 9.7 

சதுர கிதலா மீற்றர் பரப்பளவில் சாத்தியமான பரப்பளவு எனவும்,  இது முடறதய 17.4 மற்றும் 

12.5 சதுர கி.மீ காவாட்டி வளர்ப்பு, சுத்தமாக்கல் அளவு என அறியப்பட்டன. 

கடல்சார் உயிரியல் வளங்கள் 

கடல் சார்ந்த சூடர இனங்கள் மத்தியில் நிலவும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தபரிய ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

தரவுத்தளம் (PELAGOS) மற்றும் சிறிய கடல் தரவுத்தளம் ஆகியவற்டறப் தபாறுத்தவடர, ஸ்கிப் 

ஜாக் டூனா (54%), ததாடர்ந்து மஞ்சள் துடுப்பு டூனா (40%) மற்றும் தபரிய கண் டூனா (6%) என்பன 

முடறதய உள்ள்ன. வடக்கு கடல் நீரில் முக்கிய ஏற்றுமதி சார்ந்த மீன்பிடி வளங்களின் 

நிடலடய மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு மீனவர் சார்ந்த சார்பு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. முல்டலத்தீவில் 

பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய கடல் அட்டட வடககள் பிஹாத்சியா மர்மாதரட்டா 
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("கிரினூல் அட்டடயா") Bohadschia marmorata (“kirinoolattaya”) ஆக இருந்தது. இலங்டகயின் 

தமற்கு கடரதயாரத்திலும் மன்டா இனங்களின் - manta ray மீன்பிடி மற்றும் உயிரியல் 

அம்சங்கள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. மன்டா இனங்களின் நாற்றுக்களின் பதிய இடமானது 

மீன்பிடித் தளங்களுக்கு அருகில் அடமந்திருக்கக்கூடும் என காைப்படுகிறது. கடல் சீன் - beach 

seine fishing மீன்பிடி ததாழிற்துடறயின் இயக்கம் ஒரு winch வடக துடுப்பின் அறிமுகம் 

காரைமாக சமீபத்தில் கடல் சீன் மீன்பிடி துடறயில் ஒரு தபரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது எனக் 

கூறலாம். அதன்படி, மீன்பிடிப்பகுதி விரிவுபடுத்தப் பட்டுள்ளதுடன், கியர் திறனான தமலும் 

அதிகரிக்கின்றது.  

சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் பயனர் பயனர்களிடடதய பயனர் தமாதல்கடள குடறப்பதன் 

மூலம் கடற்கடர தபாறி மீன்பிடி முடற (beach sine fishery) ஒன்டற தசயல்படுத்த சில 

பரிந்துடரகள் தசய்யப்பட்டன. மூன்று வடகயான neritic tuna இனங்கள் Auxis thazard, Auxis rochei 

மற்றும் Euthynnus affinis தபான்றனடவக்கு உயிரியல் மற்றும் மூலக்கூற்று படிப்புகள் 

தசய்யப்பட்டதன் மூலம் தவறுபட்ட பிராந்தியங்களின் பங்குகள் இந்த இனங்கள் மீதான 

நிர்வாகத் திட்டங்கடள உருவாக்கும் தபாது ஒரு பங்குக்குரியதாகக் கருதப்படலாம். அடனத்து 

3 இனங்ளும் ஆதராக்கியமான வளர்ச்சி முடறகள் மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உைவு 

பழக்கம் அற்ற முடறயிடனக் காட்டியது. ததர்ந்ததடுக்கப் பட்ட முருடகக்கற் பாடற மீன்கள் 

(சாப்பிடக் கூடிய) சிலவற்றின் உயிரியல் மற்றும் மீன்வளக் கூறுகள் அந்தந்த வளங்கடள 

நிடலயான பயன்பாட்டிற்காக புதிய முக்கடமத்துவ நடவடிக்டககடள 

அறிமுகப்படுத்தலுக்கான தநாக்கம் தகாண்டு ஆய்வு தசய்யப் பட்டன. தமற்கு கடரதயாரத்தில் 

ஆய்வு தசய்த மூன்று மீன்வளத் துடறகளில், சிலாபத்தில் மீன் பிடித்த மாவட்டங்களில் மிக 

அதிகமான முருடகக்கற் பாடற மீன்கடளக் தகாண்ட உயிர்ப் பல்வடகடமயிடனக் 

தகாண்டுள்ளன. 12 family Serranidae - தசர்ரானிதட குடும்பங்கள் மற்றும் 12 வடக இனங்கள் 

family Lutjanidae லுட்ஜிதடடில் குடும்பங்கள் என்பனவாக இருந்து வந்தன. நீர்தகாழும்பு மீனவர் 

மாவட்டத்தில் குடறந்த இன உயிர்ப் பல்வடகடமயிடனக் தகாண்டதாக பதிவு 

தசய்யப்பட்டது; Serranidae குடும்பத்தில் இருந்து 8 இனங்கள் மற்றும் Lutjanidae குடும்பத்தில் 

இருந்து 9 இனங்கள் இருந்தன. Cephalopholis sonnerati, Epinephelus longispinis மற்றும் Lutjanus 

fulviflamma ஆகியவற்றின் இனப்தபருக்க பருவம் முடறதய டிசம்பர் ததாடக்கம் தபப்ரவரி, 

ஆக்ஸ்ட் ததாடக்கம் ஒக்தடாபர், அக்தடாபர் மற்றும் தபப்ரவரி ததாடக்கம் ஏப்ரல் மற்றும் 

ஆகஸ்ட் முதல் ஒக்தடாபர் வடரயிலான மாத இடடதவளிகளில் முடறதய 

தவளிப்படுத்தப்பட்டன. ஆய்வின் தபாது மூடிய பருவ (ங்கள்) அறிமுகம் மற்றும் 

முட்டடயிடும் பருவ (ங்கள்) மற்றும் குடறந்தபட்சம் மீன் பிடி பருமன் அளவு தபான்றடவ 

இதன் மூலம் முகாடமத்துவத்துக்காக பரிந்துடரக்கப் பட்டன. ஒக்தடாபஸ் தற்தபாது ஒரு பக்க 

விடளவான மீன் பிடியாகக் தகாண்ட சிறிய அளவிலான மீன் பிடிப்படதப் தபான்றது, மற்றய 

மீன்பிடி முடற மற்றும் ஒரு புதிய மீன்பிடிப் தபாறி ஆகியடவ ஆராய்ச்சியின் தபாது தசாதடன 

தசய்யப்பட்டன. ஒக்தடாபடைப் பிடித்துக்தகாள்வதற்கான ஒரு பயனுள்ள மற்றும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி கியர் எனப் இது பரிந்துடரக்கப் பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

ஆடமகள் பற்றிய ஆய்வில், gillnet மீன்வளமானது நீண்ட காலத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது 

குடறந்த கடல் ஆடம ததாடர்பு உள்ளது, ஆனால் ஒப்பீட்டளவில் அதிக உயிரிழப்புகள் நீண்ட 

காலத்திற்கு தமல் gillnets க்கு பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. மிரிஸ்ைாடவச் சுற்றிலும் 

தமற்தசான்ன பரம்படர பரம்பல் பரம்பல் பரம்படரயாக 11 பழங்காலத் தாவர வடககடள 

பதிவு தசய்துள்ளன, நீல திமிங்கலங்கள் வருடத்தின் ஒவ்தவாரு பருவத்திலும் உயர்ந்தளவில் 

பதிவு தசய்யப்பட்டன. ஹிக்கடுவ மற்றும் புறாத் தீவு ததசிய பூங்காக்கள் மற்றும் பார் ரீஃப் 

கடல் சரைாலயம் ஆகியவற்றில் பவளப் பாடற மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககள் 

காரைமாக உயிரியல் - சமுதாய மற்றும் சமூக - தபாருளாதார விடளவுகடள கண்காணிக்கும் 

தநாக்கில் ஒரு ரீஃப் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 20 மரபு மற்றும் 12 குடும்பங்கள் மற்றும் 45 வடக 
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மற்றும் 23 குடும்பங்கடளச் சார்ந்த எட்டு மீன் வடக மீன் இனங்களின் நாற்பது இரண்டு பவள 

உயிரினங்கள் மூன்று தளங்களில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன 

ஆடமகள் பற்றிய ஆய்வில், பூ வடல –  gill net மீன்பிடி வளமானது நீண்ட கூண்டு வடலயுடன் 

– long line ஒப்பிடும்தபாது குடறந்த கடல் ஆடம ததாடர்பு தகாண்டதாக உள்ளது, ஆனால் 

ஒப்பீட்டளவில் அதிக உயிரிழப்புகள் நீண்ட கூண்டு வடலயில் – gill nets க்கு பதிவு 

தசய்யப்படுகின்றன. மிரிஸ்ைடவச் சுற்றிலும் கீற்தறசியன்கல் - cetaceans களின் பூதகாள 

மற்றும் காலம் சார் பரம்பல்கள் பற்றிய 11 பழங்காலத் கீற்தறசியன்கல் வடககடள பதிவு 

தசய்துள்ளன, நீல திமிங்கலங்கள் வருடத்தின் ஒவ்தவாரு பருவத்திலும் உயர்ந்தளவில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. ஹிக்கடுவ மற்றும் புறாத் தீவு – புறாத் தீவு ததசிய பூங்காக்கள் மற்றும் பார் ரீப் 

கடல் சரைாலயம் ஆகியவற்றில் பவளப் பாடற தவளிற்றல் மற்றும் மானுடவியல் 

நடவடிக்டககள் காரைமாக உயிரியல் – தபளதீக மற்றும் சமூக - தபாருளாதார விடளவுகடள 

கண்காணிக்கும் தநாக்கில் ஒரு பவளப்பாடற ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நாற்பது இரண்டு 

பவளப்பாடற உயிரினங்கள் அதாவது 20 வருைங்கள் மற்றும் 12 குடும்பங்கள் மற்றும் 45 

வருைங்கள் மற்றும் 23 குடும்பங்கடளச் சார்ந்த எட்டு ரீப் வடக மீன் இனங்கள் மூன்று 

தளங்களில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

அறுவமடப் பின்ொர் சோழில்நுட்ப பிரிவு 

பல நாள் படகுகளில் (MTD) மீன்களின் தரத்தின் ததய்வுகளின் மதிப்பானது, 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி துடறமுகங்கள் மீது ஏற்றப்பட்ட ஸ்கிப் ஜாக் டுனா மற்றும் 

மஞ்சள் நிற துடுப்பு டுனாவுக்கு மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. ஒதர சமயத்தில், ஏற்றுமதி 

சந்டதடய இலக்காகக் தகாண்ட மஞ்சள் நிற துடுப்பு டுனாவின் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 

தபளதீக இரசாயன தர மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டது. ஸ்கிப் ஜாக் டுனாவின் தர ததய்வானது 

தபருவடளயில் 28 ± 13.8 % உம், நீர்தகாழும்பு பகுதியில் 17.1 ± 14.4 % உம், மிரிஸ்ைவில் 32.2 ± 

15.0 %, ததந்ததாரவில் 30.3 ± 6.3 % மற்றும் 39.3 ± 9.9 % புராைதவல்லவில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டதுடன் மஞ்சள் நிற டுனாவின் தர ததய்வு இழப்பு திருதகாைமடலயில் 9.7 ± 12.7 

%, கல்பிட்டிவில் 32 % மற்றும் டிக்தகாவிட்டவில் 37 % ஆக இருந்தன. ஏறக்குடறய அடனத்து 

பனி மாதிரிகள் மலக் தகாலிவடிவங்கள் தகாண்டு தபரிதும் மாசுபட்டு காைப்பட்டன. 

அடனத்து துடறமுக நீரின் மாதிரிகள் ஈ தகாடல உடன் மிகவும் மாசுபட்டுக் காைப்பட்டன. 

டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி துடறமுகத்தின் இருபது சதவிகிதம் (2/10) சால்தமாதனல்லா இன. 

Salmonella spp. உடன் கண்டறியப்பட்டது. கல்பிட்டி மீனவர் துடறமுகத்திலிருந்து இரண்டு 

மாதிரிகள் ஆராய்வின் தபாது ஒரு மாதிரி சால்தமாதனல்லா தாக்கம் தகாண்டதாக 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தபருவடள மற்றும் நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி துடறமுகங்களின் பிதலக் 

நீர் (கப்பலில் ததங்கி நிற்கும் நீர்) மாதிரிகளில் சல்தமாதனல்லா ததாற்றானது 30 % மற்றும் 12 % 

ஆகியதாக அடங்கியிருந்தது. நீர்தகாழும்பு மற்றும் டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி படகுகளுக்கு பனி 

விநிதயாகிக்கும் ததாழிற்சாடலகளிலிருந்து தபறப்பட்ட 20 % மாதிரிகள் சால்தமாதனல்லா 

இடனக் தகாண்டிருந்தன. ஆடகயால், இந்த மாசுபடுத்தப்பட்ட பனிக்கட்டி, படகுகள் மற்றும் 

துடறமுகங்களில் மீன் டகயாளும் தண்ணீடர உபதயாகிப்பதன் காரைமாக மீன் மாசுபாடு 

தவிர்க்க முடியாதது ஒன்றாக கூறலாம். 30 மஞ்சள் துடுப்பு சூடர மீன்களின் தமற்பரப்பு 

மாதிரிகள் இருந்து 0.02 MPN / cm
2
 ததாடக்கம் 20.33 MPN / cm

2
 மற்றும் ஈ தகாலி எண்ணிக்டக 0.02 

MPN / cm
2
 இருந்து 20.33 MPN / cm

2
 ஆன வரம்பில் கண்டறியப்பட்டது. ஒரு மாதிரி Salmonella spp 

இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது. 13 முதல் 20 பி. பி. எம் வடர டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி 

துடறமுகத்தில் தடரயிறங்கிய மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவின் பத்து மாதிரிகள் ஹிஸ்டமின் 

உள்ளடக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

 

காவாட்டி மற்றும் மட்டிகளின் நுண்ணுயிரியல் பாதுகாப்பு முடறயானது அறுவடட 

மண்டலங்களில் இருந்து (கங்டகவாடி, கந்தக்குளி, ஆைவாசலா மற்றும் ஜனசவிபுர 

ஆகியவற்றிலிருந்து) தபறப்பட்டு, நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பாக்றீயாக்கள் பற்றிய ஆய்வு 
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மூலம், தமாத்த தகாலி வடிவங்கள், மல தகாலி வடிவங்கள், ஈ. தகாடல, ஃதபசல் 

ஸ்ட்தரப்தடாதகா, விப்ரிதயா தகாலதர, விப்ரிதயா பஹதஹாலிடிகஸ் மற்றும் 

சால்தமாதனல்லா இன (total coliforms, faecal colifoms, E. coli, Faecal strepto cocci, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus and Salmonella spp) ஆகியவற்டறப் பகுப்பாய்வு தசய்தனர். மிக சில நிகழ்வுகடள 

தவிர்த்து, இரு வால்புகளின் இயற்டகயான வாழ்வு தசய்வதற்கு நுண்ணுயிரியல் தரம் ஏற்றது 

என அறியப்பட்டது காவட்டிகள், மட்டிகள் மற்றும் நீர் (n = 10) அறுவடடப் பகுதிகளிலிருந்து 

தசகரிக்கப்பட்டு, ELISA முடறடயப் பயன்படுத்தி உயிரியல் நச்சுக்கடள பின்பற்றுவதற்காக 

தசாதிக்கப்பட்டது. காவட்டிகள், மட்டிகள் மற்றும் நீர் மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் உயிரியல் 

நச்சுக்கள் எதடனயும் கண்டறியவில்டலனிருவால்புகளின், காவட்டிகள் சுத்தீகரிப்புக்கான 

மட்டங்கள் கல்பிட்டி பிரததச ஆராய்ச்சி நிடலயத்தில் தபாருத்தப்பட்டு சரி 

தசய்யப்பட்டதுடன் திறன் கண்காணிக்கப்பட்டது. இருவால்விகள் Bivalve ஏற்றுமதிகள் மற்றும் 

உள்நாட்டு விற்படனடய எளிதாக்கும் தபாருட்டு தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியிடம் ஏற்றுமதி 

தசய்வது மற்றுமதி உள்நாட்டு விற்படன ஆகியவற்றின் நுண்ணுயிரியல் தரநிடல தரவுகள் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

குடறந்த அளவிலான உப்புச் தசறிவு தகாண்ட உலர்ந்த மீன் தயாரிப்பு மற்றும் வாழ்தகவு, 

மற்றும் ஊட்டச்சத்து மதிப்புக்களின் பரிதசாதடனயின் மூலம் 30 நிமிடங்களுக்கு உப்பினுள் 

இடுவதன் மூலம் 10% உப்புத்தன்டமயிடன பயன்படுத்தி, உலர்ந்த மீன்களின் 

உப்புத்தன்டமயின் மதிப்டப 20% ஆக தபற முடிவதுடன் அடற தவப்பநிடலயில் தசமிக்க 

இது ஒரு பாதுகாப்பான முடறயாக அறியப்பட்டது. பாரம்பரிய உப்பிடல் முடறயிடன 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட உலர்ந்த மீன்கடள விட குடறந்த உப்பிடல் முடறயிடன 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட உலர்ந்த மீன்களின் புரத உள்ளடக்கம் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக 

உள்ளது. நுண்ணுயிரியல் தசயல்பாடுகள் காரைமாக தகட்டுப் தபாகாமலிருக்க, 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட உலர்ந்த மீன்கடள சூரிய உலர்த்தியிடன (Solar Dryer) பயன்படுத்தி குடறந்த 

உப்பிடல் முடறயில் மீன்கடள உலர்த்த தவண்டும். தபாலித்தீன் டபயினுள் நிரப்பப் பட்ட 

குடறந்த உப்பிடல் முடறயிடன பயன்படுத்தி தசய்யப்பட்ட உலர்ந்த மீன்கள், சுற்றுச்சூழல் 

நிடலடமகளின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பான நிடலடய நிடலநிறுத்துவதற்கு மூன்று 

மாத காலத்திற்கு தசமிக்க முடியும் என அறியப்பட்டது. வாழ்தகடவ நீடிக்க, அது தவற்றிட 

தபாதியிடல் முடறயிடனப் – vaccum package - பயன்படுத்தி குடறந்த உப்பிடல் மூலம் தசய்த 

உலர்ந்த மீன்கடளப் பாதுகாக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. சிறிய மீன்கடள விட துண்டுகளாக 

தவட்டப்பட்ட தபரிய மீன் வடககளுக்கு குடறந்த உப்பிடல் முடற வடக மிகவும் 

தபாருத்தமானது. 

உயர் அளவிலான டிஅசட்டடல் ஆக்கம் – deacetylation – மூலம் டகட்தடாசடன தயாரிப்பதற்கு 

ஒரு குடறந்த தசலவு தகாண்ட ததாழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக ஆராயப்பட்டது. டி. டி. அளவு, 

ஈரப்பதத்தின் உள்ளடக்கம், சாம்பல் உள்ளடக்கம், நீர் பிடைப்புத் திறன் மற்றும் தகாழுப்பு 

பிடைப்பு திறன் ஆகியடவ இந்த முடறயால் உற்பத்தி தசய்யப்படும் டகட்தடாசனில் 87 %; 

5.92 %; 30,34 %; 952.94; மற்றும் 645.81 % ஆக முடறதய காைப்பட்டன.  

 

ெமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்ொர் விஞ்ஞானம் 

துல்லியமான மீன்பிடி ஆழம் பற்றிய கணிப்டப இடைப்பதன் மூலம் சாத்தியமான மீன்பிடி 

நிலவளவியல் தரவரிடசயிடனக் தகாண்ட புல்லட்டின் – தசய்திதுணுக்கு – Bulletin இன் தரம் 

தமம்படுத்தப் படுகின்றது. மஞ்சள் துடுப்பு டுனா ததர்தமாக்டலன் - thermocline - அதாவது 

தவப்பமாறுபாடுகளுடன் ததாடர்புடடயது என்பதனால் இது ததாடர்பான ததர்தமாக்டலன் 

தவப்ப மாறுபாட்டு ஆழத்டத அறிந்து தகாள்வது மிகவும் முக்கியம் எனலாம்.  இது இந்திய 

தபருங்கடலில் சுமார் 50 மீற்றர் முதல் 150 மீற்றர் வடர மாறும் என அறியப்பட்டது. எனதவ, 

மீன் பிடிப்பு விகிதங்கடள தமம்படுத்துவதற்காக, மீன்பிடி மாறுபாட்டு ஆழத்தின் இடடதவளி 

மற்றும் காலம் என்பன நீளமான மீன்பிடியிடன அடமப்பதற்கான தகவல் அவசியம் ஆகும். 
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கடற்தறாழில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சு மற்றும் கடற்தறாழில் திடைக்களம் 

தபான்றவற்றின் அதிகாரிகள் மீன்பிடி துணுக்குகள் – Bulletin சம்பந்தமாக 

பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். முக்கிய மீன்பிடி துடறமுகங்களில் இருந்து மீன்பிடி அதிகாரிகள் மீன் 

பிடித்தல் மீன்பிடி துணுக்குகள் – Bulletin பயன்பாட்டில் பயிற்சி தபற்றனர். 

தமாதரவில் இருந்த கடல் மட்ட நிடலயமானது தகாழும்பு துடறமுகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு 

தசயல்படும் நிடலக்கு தகாண்டுவரப்பட்டது. திருதகாைமடல கடல் மட்ட நிடலயம் 

தசயல்படும் நிடலக்கு தகாண்டுவரப்பட்டது. சீன கூட்டுறவு திட்டம் மூலம் அதாவது First 

Institute of Oceanography (FIO), இனால் சீனா மற்றும் நாரா ஆகியவற்றுக்கு இடடதய ஒரு கூட்டு 

திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. மிரிஸ்ைவில் புதிய டமயம் ஒன்று FIO, சீனாவின் நிதியுதவியுடன் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. பிராந்திய அளவில் கடல் அடல மற்றும் காற்றின் கணிப்பு 

நிடறவடடந்தது மற்றும் முற்கணிப்பு ததாடங்குவதற்கு சரிபார்க்கப்பட்டது. 

தாவர பிளாந்தன்களின் அதிக முதன்டம உற்பத்தித் திறன் அடிப்படடயில் மிரிஸ்ைவில் 

பதிவாகியுள்ளது. மூன்று ஆய்வு தளங்களில் (தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் மிரிஸ்ை 

ஆகியவற்றில்) படிப்படியாக தீங்கு விடளவிக்கும் அல்கா மலர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் அங்கு 

பதிவு தசய்யப்படவில்டல. 10 நச்சு இனங்கள் தமாத்த எண்ணிக்டகயாக இங்கு இந்த ஆய்வில் 

அறியப்பட்டன, Alexandriumsp., Gymnodiniumsp., Protoperidiniumsp., Prorocentrumsp., Dinophysissp., 

Noctilucasp., Gymnodiniumsp. வடககளிள் இருப்பினும், அவற்றின் ஏராளமான குடறவாக 

இருப்பதால், dinoflagellates அல்லது நச்சு மலர்ச்சிகள் உருவாக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு 

இல்டல எனலாம். Diatom இன Chaetoceros sp (35%), Trichodesmium sp. (85%) மற்றும் Nitzschiasp. (50 

%) முடறதய தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் மிரிஸ்ை ஆகிய இடங்களில் ஆதிக்கம் தசலுத்தி 

வருகின்றன. சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் சாதகமானதாக இருக்கும்தபாது குறிப்பாக 

குறிப்பிட்ட இடங்களில் இந்த இனக் குழுக்களின் மலர்ச்சியின் சாத்தியம் உள்ளது என்படதக் 

குறிப்பிடுகின்றன. 

 

ஆய்வாளர்களினால் பல்தவறு உருவவியல் வடகயான பிளாஸ்டிக் வடககடள அடடயாளம் 

கண்டுதகாள்ளக் கூடியதாக நுண் பிளாஸ்டிக் அளவுகடள தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் 

ஹிக்கடுவ பகுதியில் உள்ள கடதலார மைல் மற்றும் தமற்பரப்பு நீர் ஆகியவற்றின் 

முக்கியத்துவத்டத அளந்தார்கள். குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான பிளாஸ்டிக் துகள்கள் 

தபரும்பாலான நுண்ணிய பிளாஸ்டிக்குகள் 250 μm   ததாடக்கம் 5 மி. மீ ஆக இருந்தது. தமதசா 

மற்றும் தபரிய பிளாஸ்டிக்குகள் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது வடகயாக இருந்தன. நுண் 

- பிளாஸ்டிக்குகள் தகாண்ட மிகப்தபரிய மாசுபடுத்தப்பட்ட களமாக தகாழும்பு உள்ளது, 

அங்கு மிகச் தசறிவானதாக உள்ள இடமாக தவள்ளவத்டதயிலிருந்து அறிக்டகயிடப்பட்டது, 

அதத தவடளயில் உஸ்தவட்டதகய்யாவ பகுதியில் இருந்து குடறந்தபட்சம் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. ஹிக்கடுவ பகுதிடய ஒப்பிடும்தபாது தபருவடள மிகவும் பிளாஸ்டிக்கினால் 

மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. 

 

மீன்பிடி சோழில்நுட்பம் 

புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள சின்னப்பாடுவ கடல் பிரததசத்தில் நீர்மூழ்கி மீன்வள 

அதிகரிப்புக் கருவி - FEDs நிறுவப்பட்டது. FEDs இன் Lutjanus fulviflamma, Ciganus spp, 

Plectorhinchus spp, வானவில் ஓடி, ததால் ஜாக்தகட், Squids, கானாங்தகளுத்தி, ஸ்காட்கள் மற்றும் 

பிற சிறிய மீன் இனங்கள் (Lutjanus fulviflamma, Ciganus spp, Plectorhinchus spp, Rainbow runners, Leather 

jacket, Squids, mackerel scads.) தபான்ற இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. தமலும் FED களின் 

தசயல்திறடன நிர்ையிக்கவும் தமலும் நீர்மூழ்கி கட்டடமப்பு கட்டடமக்கப்பட்டு இதடன 

முன்தனற்றவும் தவண்டும். 
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சமூகப் பங்களிப்புடன் சின்னபாடுவ மீன்பிடி பகுதியில் "தபரிய துடுப்பு ரீப் ஸ்குயிட்" 

ஸ்தபதனர்ஸ் (தசபிதயாட்டிடிஸ் தலதசானியானா) “Big Fin Reef Squid” spawners (Sepioteuthis 

lessoniana) களின் வளர்ப்பு நிலத்தில் சமூக பங்களிப்புடன் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. கடல்சார் 

இனங்களின் இனப்தபருக்க வாழ்வாதாரத்டத தமம்படுத்துவதற்காக “Big Fin Reef Squid” 

spawners (Sepioteuthis lessoniana) "தசபியுதிதிஸ் தலதசாதனானியானா" வானது 

சின்னப்பாடுடவயில் மீனவர் பங்களிப்புடன் மூன்று வடகயான கட்டடமப்புகள் 

நிர்மாணிக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டன. தசயல்திறன் காலத்தின்தபாது, 10 மீ, 15 மீ மற்றும் 20 

மீட்டர் நீளமுள்ள அடமதியான கடல் சூழலின் கீழ் மூன்று தவவ்தவறு ஆழங்களில் தசயற்டக 

கட்டடமப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்தவாரு கட்டத்திலும் 12 அலகுகள் பருவ 

காலத்திற்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்பட்டன. முட்டடயின் இடைக்கப்பட்ட முட்டடத் 

தரவுக்கள் தசகரிக்கப்பட்டு இடைக்கப்பட்ட ஸ்குயிட் முட்டடகளின் எண்ணிக்டக மற்றும் 

வடககள் தபான்றன பதிவு தசய்யப்பட்டன. கட்டடமப்புகள் முழுவதும் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட மீன் இனங்கள் பற்றிய தகவல்களும் கண்காணிக்கப்பட்டன. 

தலாலிதகாஸ், தசபிதடாடிஸ்லிஸ் தலதைாதனானியா (ஸ்குயிட்ஸ்) மற்றும் தசபியா ஸ்ப் 

(கைவாய்) முட்டடகள் Loligo sp, Sepioteuthis lessoniana (Squids) and Sepia sp (Cuttle fish) 

காைப்பட்டன. Sepioteuthis lessoniana முட்டடகள் 86.8% சதவீதத்தில் பதிவாகியுள்ளன, மற்ற 

இரண்டு வடககளில் 13.2% பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. மூன்று வடகயான கட்டடமப்புகளில், 

கூம்பு வடிவில் அடமக்கப்பட்ட கட்டடமப்புகள், 95.55% சதவீதத்துடன் இடைக்கப்படும் 

இடமாக இருக்கும் என்பதுடன் உருடள வடிவத்தில் (பிளாஸ்டிக்  உருடள அடமப்பு) 4.45% 

மட்டுதம ஆகும். கய்று வடிவ வடிவத்தில் (கயிறுகளின் ஒரு தகாத்து) எந்த ஸ்குயிட்ஸ் 

இடைப்பும் பதிவு தசய்யப்படவில்டல. எனதவ கூம்பு வடிவ கட்டடமப்புகள் இயற்டகயான 

சூழல்களில் பங்குகடள அதிகப்படுத்த தமலும் பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

சுற்றுச்சூழல் கல்வி 

நீர்தகாழும்பு, தகாக்கிலாய், புத்தளம் வடரயிலுள்ள சுற்றுச்சூழல் முகப்பானது சுற்றுச்சூழல் 

முகாடமத்துவ திட்டத்டத உருவாக்குவதற்காக, மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 

அடமச்சுக்கு சிபாரிசுகளுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

தபந்தர கால்வாய் தடத்துவ முகத்துவாரத்தின் அதி குடறந்த தவளிப்பாட்டடக் தகாண்டதாக 

இருந்ததுடன், குடறந்த அளவிலான BOD (உயிர் இரசாயனவியல் ஒட்சிசன் ததடவ) (3.22 ± 1.32 

mg / L) தகாண்டுள்ளதுடன், மிதமான தமாத்த ததாங்கல் திண்மங்கள் (14.0 ± 7.66 mg / L) மற்றும் 

உயர் எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் (3.55 ± 2.14 mg / L) உள்ளடக்கங்கள் தகாண்டு காைப்பட்டன. 

தபரிய முதுதகலும்பு இனங்களின் ஆய்வுகளின் முடிவுகள், வகுப்பு தகஸ்ட்தராதபாட் 71.35 % 

ஆக தமாத்த benthic கலடவ இருந்து பிரதிநிதித்துவம் தசய்வதாக ததரியவந்தது.  

Chronic Kidney Disease (CKDu) உள்ளார்த சிறுநீரக தநாய் சம்பந்தமான ஆய்வு நடவடிக்டகயின் 

முடிவாக ததரியவருவதாவது, பதவிய நீர்த்ததக்கத்தில் (திலாபியா மற்றும் தபனா வளயா) வில் 

இருந்து மாதிரிகள் இரண்டு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு அவ் மீன் வடககளில் சிறுநீரக 

இடழயங்களின் கட்மியத்தின் சராசரி தசறிவு மட்டுப்பாட்டு அளடவ விட அதிகமாக 

இருந்தது. (> 0.05 மி. கி / கிதலா) வளயாவில் (0.31 ± 0.21) மி. கி/ கிதலா, திலாபியாவில் (0.11 ± 0.05) 

மி. கி / கிதலா ஆக இரு. எனினும், வளய மீன்களின் தடசகளில் கட்மியம் மாதிரிகள் 

ததன்படவில்டல மற்றும் 0.43 மி. கி / கி. கி தசறிவு தகாண்ட ஒரு திலாபியா மீன் மாதிரி 

மட்டுதம கண்டறியப்பட்டது, இது ஒரு ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட தரநிடல 

வரம்புகள் (> 0.05 மி. கி / கி. கி) இடன விட அதிகம் ஆகும். 19 டிசம்பர் 2006 ஆம் ஆண்டின் 

ஒழுங்குமுடற எண் 1881/2006 சம்பந்தமாக இந்த தரநிடல பக்கத்தில் இது உள்ளது என 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தமலும் கூறுவதாவது, கடளநாசினி கிடளதபாதசட் மற்றும் கன 

உதலாகங்கள் (ஈயம், கட்மியம், பாதரசம்) மற்றும் ஆர்சனிக்) அடனத்து நீர் மாதிரிகள் 

தபான்றவற்றில் உள்ள அளவுகளானது ததன்பட தவண்டிய வரம்புகளிடன விட குடறவாக 

இருந்தது. 
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நுடரச்தசாடல நிலக்கரி ஆடலத் ததாழிற்சாடலயில் குறிப்பிட்டுள்ள படி, மின் சக்தியின் 

உருவாக்கத்தின் தபாது தவளிதயற்ற தண்ணீர் தவப்பநிடல எல்லா காலங்களிலும் உள்ளீட்டு 

தவப்பநிடலடய விட அதிகமானது என அறியப்பட்டது. உள்ளீட்டு மற்றும் தவளியீட்டு 

தவப்பநிடல இடடதய சராசரி தவறுபாடு 5 °C மற்றும் அதிகபட்ச தவறுபாடு ஆய்வு காலத்தில் 

7.4 °C ஆக பதிவு தசய்யப்பட்டது. கூடுதலாக, ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட வண்டல் மாதிரிகளில் உயர் 

குதராமியம் (Cr) அளவு (> 2.5 மி. கி / கி. கி) கண்டறியப்பட்டது. ஏற்றுமதியும், நிலக்கரிகளின் 

ஏற்றும் முடற மற்றும் இறக்கும் முடற தபான்றன நிலக்கரி சரிவு ஆய்வின் தபாதான காலத்தில் 

எமது அவதானமாக அடமந்திருந்தது என்பதுடன, நீண்ட காலமாக இதடன தமற்தகாண்டால் 

கடல் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விடளவிக்கும் என அறியப்பட்டது. 

அவசரகால ஆய்வு திட்டத்தின் முடிவுகள் அடடயாளம் கண்டுள்ளதன் பிரகாரம், குடறந்த நீர் 

ஒட்சிசன் நிடலகளின் ததாற்றம் மற்றும் மீன்களில் குறிப்பாக திலாபியா மீன் இனங்களலதி 

உச்ச உள்ளீடு காரைமாக மிகக் குடறவான நீரின் சுற்றுச்சூழல் சுகாதார நிடல காரைமாக 

நாட்டின் நீரின் நிடலகளில் தபரும்பாலான மீன் இறப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. ஏழு மீன் 

இறப்பு சம்பவங்கள் நந்தி கடல் களப்பு, ராகம கஜுகஹ கும்புர வாவி, அனுராதபுர கலா வாவி, 

தபாலன்னறுடவ தகளதுல்ல வாவி, அம்பாந்ததாட்டட பண்டகிரிய வாவி, திருதகாைமடல 

மகாடி வுல் தவவ, தகாட்டவா மஹாதபா வாவி ஆகியவற்றில் விசாரிக்கப்பட்டன. 

 

ெமூக - சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் ஆராய்ச்சி 

நீர் உயிரினவளர்ப்பு ததாழில் வளர்ச்சிக்கான நிறுவன தடடகளுக்கு திட்டத்தின் முக்கிய 

கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக அறிஅய்ப்பட்டதில் நிலம் டகயகப்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் 

அனுமதி மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க ஒப்புதல் தபறல் ஆகியவற்றில் தாமதங்கள் ஏற்பட்டடவ 

காரைமாக இருந்தன. கடற்கடர சீன் வடல - seine மீன்வளத்திற்கான தவற்றியான ஒரு 

திட்டத்தின் அறிமுகத்தின் மூலமான தபாருளாதார முன்தனற்றத்தின் தாக்கம் என இந்த 

திட்டத்தின் கண்டுபிடிப்பின் கீழ் வந்த ஒன்றாகும், ஒப்பீட்டு தசயல்திறன் பாரம்பரிய கடற்கடர 

seines ஒப்பிடுடகயில் ஒப்பீட்டளவில் தசயல்திறன் அதிகமாக உள்ளது எனக் கூறலாம், ஆனால் 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனகள் பற்றி கவடலப்பட தவண்டியது முக்கியமாவதுடன் 

இயந்திரமயமான கடற்கடர seine மீன்பிடி சட்ட ரீதியான விடயங்களும் கருத்தில் தகாள்ளப்பட 

தவன்டும். உற்பத்திக்கான தசலவு பற்றிய திட்டத்தின் மூலம் 33 – 40 அடி பல நாள் படகுகள் 

மூலமாக அதிகமான இலபங்கடள தபற முடியுமாக இருப்பதுடன் அதி குடறவான 

இலாபத்திடன தரும் படகின் நீளமானது 28 – 32 அடி ஆகும் என கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் 

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

தேசிய நீரியக்கவியல் ஆய்வு 

 காங்தகசந்துடறயில் தமாத்தமாக அளவிடப்பட்ட பரப்பானது 450 சதுர கிதலா மீற்றர் மாலுமி 

விளக்கப்படம் ஒன்றிடன உருவாக்குவதற்காக தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது எனக் கூறலாம், 

காங்தகசந்துடறயின் அனுகுமுடறயானது1:75,000 எனற அளவுத்திட்டத்தில் இருக்கும். தமலும் 

410 சதுர கிதலா மீற்றர் மற்றும் 6425 சதுர கிதலா மீற்றர் பரப்பானது கடரதயார படத்தின் 

உருவாக்கத்தின் தபாது 2017 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டன. தகாழும்பு 

ததாடக்கம் தவலிகடம வடரயிலான 1:150,000 அடளலான படமும்  மற்றும் திருதகாைமடல 

ததாடக்கம் குதிடரமடல புள்ளி வடரயிலான 1: 300,000 அளவிலான படமும் உள்ளன. 
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3. நிதிச் ொராம்ெங்கள் 

 

நிதிச் சிறப்புக்கள் ெம்பந்ேமாக ஒரு பார்மவ 

திட்டமிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் ரூபா (மில்லியன்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திடறதசரி நிதிகளின் கட்டுப்பாடு காரைமாக, கணிசமான அளவு மற்றவர்களுக்கு 

தனிப்பட்ட தகாடுப்பனவுகள் தவிர மற்டறய மீளாய்வித்தல் தசலவினம் 

குடறந்துவிட்டது  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விபரம்  2013 2014 2015 2016 2017 

தனிப்பட்ட 

தகாடுப்பனவுகள்  142.376 168.164 156.053 231.524 

278.110 

பிரயானம், படிகள்  1.602 1.250 0.248 2.300 0.298 

வழங்களும், நுகர்வும்  4.353 2.074 1.576 8.525 2.366 

பராமரிப்பு தசலவுகள்  14.064 11.879 9.871 24.850 20.133 

ஒப்பந்த தசடவகள்  22.443 27.433 20.874 32.250 36.211 

பிறஇயக்கதசலவுகள்  13.950 10.814 6.016 22.450 20.091 

தமாத்தம்  198.788 221.613 194.638 321.899 357.209 
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திட்டமிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் ரூபா (மில்லியன்) 

 

விபரம்  2013 2014 2015 2016 2017 

தசயல்பாட்டு தசலவு 

(Recurrent)  166.894 194.260 194.638 467.598 357.209 

மூலதன தசலவு  118.272 100.000 63.424 361.000 188.000 

சுய திரட்டிய 

வருமானங்கள்  30.000 16.060 5.370 16.000 20.810 

சமாத்ேம் 315.166 310.320 263.432 844.598 566.019 
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மூலேன செலவு  

ரூ. (மில்லியன்)  

 

விபரம் 2013 2014 2015 2016 2017 

ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி தசலவு  95.000 67.000 47.464 160.000 118.829 

கட்டிட புைரடமப்பு, 

வாகனம் மற்றும் 

தபாருட்கள்  10.000 15.000 4.358 66.000 32.456 

உபகரைங்கள் வழங்கல்  13.000 18.000 11.602 135.000 29.530 

சமாத்ேம் 118.000 100.000 63.424 361.000 180.815 

 

 

 

ஆராய்ச்சி கப்பல் "சமுத்திரிக்கா" பராமரிப்பின் காரைமாக ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி தசலவுகள் அதிகரித்துள்ளதுடன், 2017 டிசம்பரில் கடல் உைவு விழா 

நடத்தப்பட்ட காரைமாக தசலவுகள் அதிகரித்துள்ளன. 
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4. மனிே வள ேகவல்கள் 

 

சோழில் வழங்கல்கள் 

 

ததாழில் வழங்கல்கள் 2017 

 

 

 

 

 

இ

ல 

சபயர் பேவி நிரந்/ஒப்ப பேவித் 

திகதி 

01 திரு. பி. எம். ரைசிங்க ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

02 திருமதி. டபள்யூ. ஏ. டி 

திலினி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

03 திருமதி. ஜி. எல். ஏ 

சுபாஷினி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

04 திரு. தஜ. ஏ தர்ஷனி ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

05 திரு.  டபள்யூ. டி. பி. டி 

விதஜசிங்க 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

06 திரு. ஜி. ஜி துஷார ஸ்கிப்பர் – Skipper ஒப்பந்த 03.01.2017 

07 திரு. பிB. எம். எம் 

தசனாரத்ன 

ததாழிநுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் (இயந்திர) 

நிரந்தர 09.01.2017 

08 திரு. தக. பாலமன்னதக நிலமட்ட உத்திதயாகத்தர் நிரந்தர 10.01.2017 

09 திரு. தக. ஏ. பி தனுஷ்க கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 03.01.2017 

10 திரு. ரி. தக. இசுரு திவங்க அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தர 06.03.2017 

11 திரு. என். எஸ். தஹவகம பணிப்பாளர் / நிதி நிரந்தர 17.04.2017 

12 திரு. தக. குருதக தகாக்ஸ்டவன் –Coxswain ஒப்பந்த 15.05.2017 

13 திரு. எம். என். எச். சி. 

டபல்யூ மிஹிரங்க 

ததாழிநுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் (இயந்திர) 

நிரந்தர 08.08.2017 

14 திரு. டபல்யூ. எம். எஸ்> 

சந்தருவன் 

ததாழிநுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் (குடிசார்) 

நிரந்தர 16.08.2017 

15 திரு. ஆர். எச். எம். சமீன் முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

(தபாக்குவரத்து) 

நிரந்தர 04.09.2017 

16 திருமதி. தக. ஏ. எம் 

உதயாங்கனி 

தபரடவ தசயலாளரும் 

சட்ட உத்திதயாகத்தரும் 

நிரந்தர 25.09.2017 

17 திரு. ஈ. ஏ. என் எஸ் 

மதுஷங்க 

உதவியாளர் நிரந்தர 01.11.2017 

18 திரு. ஆர். தக. சுபுன் 

பிரியதர்ஷன 

உதவியாளர் நிரந்தர 01.11.2017 

19 திரு. டபல்யூ. ஏ. ஏ சந்தன உதவியாளர் நிரந்தர 01.11.2017 

20 திரு. எஸ். தக. ஏ. ருவன் 

ஜயலத் 

உதவியாளர் நிரந்தர 01.11.2017 
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பேவி விலகல்கள்   

 

  

இல சபயர் பேவி நிரந்/ஒப்ப விலகிய 

திகதி 

குறிப்பு 

01 திரு. ரி. எச். எம். டி பீரிஸ் புத்தகம் கட்டுபவர் நிரந்தர 28.01.2017 ஓய்வு 

02 திருமதி. தக. ஏ. ஏ. என் 

ஜயரத்ன 

தபரடவ 

தசயலாளரும் சட்ட 

உத்திதயாகத்தரும் 

நிரந்தர 20.01.2017 பதவி விலகல் 

03 திருமதி. தஜ. எம். சந்திரிக்கா ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 19.01.2017 ஓய்வு 

04 திருமதி. பிB. ஐ. எம். 

அனுராதா 

ஆபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

நிரந்தர 17.02.2017 பதவி விலகல் 

05 திரு. டி. எம். ரி. யூ பண்டார விஞ்ஞானி நிரந்தர 28.03.2017 பதவி விலகல் 

06 திரு. யூ. ஜி. ஜனக குமார சாரதி நிரந்தர 02.04.2017 ஓய்வு 

07 திரு. எல் கினிதக சாரதி நிரந்தர 02.04.2017 ஓய்வு 

08 திருமதி. வி. தஜ. டி வீரதசகர முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 11.05.2017 ஓய்வு 

09 திருமதி. டபல்யூ. டி. பி. டி 

விதஜசிங்க 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 15.05.2017 பதவி விலகல் 

10 திரு. ஜி. ஜி. நிஷாந்த உதவியார் நிரந்தர 01.05.2017 பதவி விலகல் 

11 திரு. பிB. எம். எம். 

தசனாரத்ன 

ததாழிநுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் 

(இயந்திர) 

நிரந்தர 14.03.2017 பதவி விலகல் 

12 திரு. தஜ. ஏ. தர்ஷன ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 01.06.2017 பதவி விலகல் 

13 திருமதி. ஆர். எம். எஸ் 

தர்மசிறி 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 24.06.2017 பதவி விலகல் 

14 திரு. எஸ். ஏ. எம் அஸ்மி சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி நிரந்தர 01.08.2017 ஓய்வு 

15 திரு. ரி. டி. டபல்யூ 

கஷ்தூரியாராச்சி 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 04.09.2017 பதவி விலகல் 

16 திரு. என். பிB. சூரியாராச்சி விஞ்ஞானி நிரந்தர 28.09.2017 தசடவ 

முடிவுறுத்தல் 

17 திரு. ஏ. என். கஜவீர உதவியாளர் நிரந்தர 16.10.2017 பதவி விலகல் 

18 திருமதி. டி. ஜி. ஐ. எஸ் 

ரூபமாலா 

ஆபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தர 04.10.2017 பதவி விலகல் 

19 திரு. பி. எம். ஜயசிங்க ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 04.11.2017 பதவி விலகல் 

20 திருமதி. தஜ. எல். ரி. எம். 

சில்வா 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 06.11.2017 பதவி விலகல் 

21 திரு. தக. ஏ. பி தனுஷ்க எப். ஆர். ஏ – FRA நிரந்தர 26.10.2017 பதவி விலகல் 

22 திரு. பி. ஜி. முனசிங்க எல். ஏ. – LA நிரந்தர 28.11.2017 ஓய்வு 

23 திரு. பிB. தக. தக. தக. 

ஜினதாச 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி நிரந்தர 14.12.2017 பதவி விலகல் 

24 திருமதி. ஏ. ஏ. டி காயத்ரி 

உதபக்ஷா 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 21.12.2017 பதவி காலியாதல் 

25 எல். ஜி. ஹஷினி உதவியாளர் நிரந்தர 20.11.2017 பதவி காலியாதல் 
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நிரப்பப்படாத தவற்றிடங்கள் 

     

சோ

.இல 

பேவி ெம்பள 

அளவு 
தெமவ மட்டம் 

அனுமதித்

ே 

சவற்றிட

ம் 

சவற்றிடங்

கள் 

1 
பணிப்பாளர் 

(பரிபாலன/மனிதவள) 
HM1-3 

சிதரஷ்ட 

மட்டம்  
1 1 

2 முதன்டம விஞ்ஞானி HM1-3 
சிதரஷ்ட 

மட்டம் 
11 1 

3 சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி AR-2 மூன்றாம் நிடல 21 2 

4 
சிதரஷ்ட நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 
AR-2 

மூன்றாம் நிடல 
2 1 

5 விஞ்ஞானி AR-1 
மூன்றாம் நிடல 

80 31 

6 
சமூகவியலாளர் 

AR-1 
மூன்றாம் நிடல 

1 1 

7 
தபாருளியலாளர் 

AR-1 
மூன்றாம் நிடல 

1 1 

8 
நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 
AR-1 

மூன்றாம் நிடல 
8 2 

9 
சிதரஷ்ட வடரஞர் 

MM 1-2 
மூன்றாம் நிடல 

1 1 

10 
மூத்த கைனியடமப்பு 

ஆய்வாளர் / புதராகிராமர் 
MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 
1 1 

11 
தரவு ஆய்வாளர் 

MM 1-2 
மூன்றாம் நிடல 

1 1 

12 
உதவி பணிப்பாளர் (தசடவ 

மற்றும் தசயல்பாடு) 
MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 
1 1 

13 
உதவி பணிப்பாளர் 

(நிருவாகம்) 
MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 
1 1 

14 
உதவி பணிப்பாளர் (தகவல் 

ததாழில்நுட்பம்) 
MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 
1 1 

15 
மூத்த விரிவாக்கல் 

உத்திதயாகத்தர் 
MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 
1 1 

16 

உதவி பணிப்பாளர் (கப்பல் 

தசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு) 

MM 1-2 

மூன்றாம் நிடல 

1 1 

17 
நிருவாக உத்திதயாகத்தர் 

(மனித வள) 
JM1-2 

இரண்டாம் 

நிடல 
1 1 

18 
வடரதல் தரவு பகுப்பளர் 

(கடல்சார்) JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

19 
வடரதல் தரவு பகுப்பளர் 

(ஜி. ஐ. எஸ்) JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

20 
சிஸ்ரம் பகுப்பாய்வாலர் / 

புதராகிராமர் JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

21 
நில அளடவயாளர் 

JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

22 
வடரஞர் 

JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 2 1 



21 | P a g e  
 

23 
சுழிதயாடும் 

உத்திதயாகத்தர் JM1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

24 
தமாழிதபயர்ப்பாளர் 

MA 4 
இரண்டாம் 

நிடல 3 3 

25 
அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) MA 3 
இரண்டாம் 

நிடல 20 4 

26 
உதவி வடலப்பின்னல் 

இயக்குனர் MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

27 
தவளிக்கள ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 13 4 

28 
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 70 28 

29 
வடரஞர் படவடரஞர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 2 2 

30 
தடலடம சுழிதயாடி 

(கடல்சார்) MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

31 
மல்டிமீடியா உதவியாளர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

32 
படவடரஞர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 2 1 

33 
சுழிதயாடி 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 3 3 

34 
சுழிதயாடி உதவியாளர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

35 
ததாழிநுட்ப உதவியாளர் 

(மின்) MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

36 
முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

(நூலகம்) MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 2 2 

37 
சமுத்திரவியல் 

தமற்பார்டவ உதவியாளார் MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

38 
உதவி முதல்வர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

39 
புவியியல் 

ததாழில்நுட்பவியலாளர் MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

40 
வாதனாலி உத்திதயாகத்தர் 

MA 2-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

41 
முகாடமத்துவ உதவியாளர்  

MA1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 38 4 
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42 
நீரியக்கவியல் உதவியாளர் 

MA1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

43 
தபாட்ஸ்டவன் 

MA1-2 
இரண்டாம் 

நிடல 1 1 

44 புத்தகம் கட்டுனர்  PL-3 முதல் நிடல 1 1 

45 
நீர்க்குழாய் தபாருத்துனர் 

PL-3 
முதல் நிடல 

1 1 

46 
தச்சன் 

PL-3 
முதல் நிடல 

2 1 

47 
தமசன் 

PL-3 
முதல் நிடல 

2 2 

48 
தமாட்டார் 

ததாழில்நுட்பவியலாளார் 
PL-3 

முதல் நிடல 
2 1 

49 சாரதி PL-3 
முதல் நிடல 

27 3 

50 
தடக்தஹன்ட் 

PL-3 
முதல் நிடல 

2 1 

51 
கடல்சார் 

ததாழில்நுட்பவியலாளார் 
PL-3. 

முதல் நிடல 
1 1 

52 
வீடிதயா திருத்துபவர் 

PL-3 
முதல் நிடல 

1 1 

53 
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 

PL-2 
முதல் நிடல 

12 1 

54 
பாதுகாப்பு உதவியாளர் / 

சடமயலாளர் 
PL-2 

முதல் நிடல 
4 2 

55 
உதவியாளர் 

PL-1 
முதல் நிடல 

87 8 

56 
நில அளடவ உதவியாளர் 

PL-1 
முதல் நிடல 

6 1 

      
 

பேவி உயர்வு 

2017 ேர பேவி உயர்வு 

 

இல சபயர் முன்மனய 

பேவி/ேரம் 

பேவி உயர்வு 

பேவி/ேரம் 

ஈ. ஐ. வசந்த 2006.12.01 

PL-1 iii 

தர பதவி உயர்வு PL 

– 1 –ii 

2015.08.01 

 

2017 பேவி உயர்வு 

சபயர் முன்மனய 

பேவி/ேரம் 

புதிய பேவி பேவி உயர்வு 

பேவி/ேரம் 

திரு. சி. எஸ். பீரிஸ் நிருவாக 

உத்திதயாகத்தர் 

(மனித வள) 

உதவி பணிபாளர்    

(மனித வள) 

15.11.2017 

திருமதி. டவ. எம். ஆர். 

என் குமாரி 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

சிதரஷ்ட 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

15.11.2015 
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உள் ாட்டு பயிற்சிகள் 

  சபயர் திகதி நிகழ்ச்சி இடம் சோமக 

1 திரு எ. எம். தஜ தகாஸ்தா 

நிதி எழுதுவிடனஞர் 

31.01.2017 Excel பாவடன PRAG நிடலயம் ரூ. 7500.00 

2 திருமதி. தக. ஜி. ஐ இரங்கனி 

உள்ளக் கைக்காய்வு 

உத்திதயாகத்தர் 

14.02.2017 ஒழுக்க தவடல PRAG நிடலயம் ரூ. 6000.00 

3 திருமதி ரி. ஜி. ஐ. எஸ் 

ரூபமாலா 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

14.02.2017 ஒழுக்க தவடல PRAG நிடலயம் ரூ. 6000.00 

4 திருமதி எம். பி. ஐ. அநுராதா                        

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

14.02.2017 ஒழுக்க தவடல PRAG நிடலயம் ரூ. 6000.00 

5 திருமதி மதனாரி ரூபசிங்க                        

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

09.02.2017 நூலக விஞ்ஞான டிப்தளாமா இலங்டக நூலக 

ஒன்றியம்  

ரூ. 16,000.00 

6 திருமதி மதனாஜா தசனவிரத்ன               

முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

 

08.03.2017 

 

நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

 

7 திருமதி. கீஷானி குனாதசகர                    

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

8 

 

திருமதி எஸ். தக. அதபரத்ன                   

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

9 

 

திருமதி. தக. எஸ் 

தஹற்றியாராச்சி                

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

10 

 

திரு ஜி. பி தராஷான்                             

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

11 

 

திருமதி. ஜி. எஸ் சதுரிகா                             

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்  

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

12 

 

திருமதி Ms.சுபாஷி கால்லதக                      

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

08.03.2017 நூலக ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர்களுக்கான 

பயிற்சி பாசடற 

உைவு 

விஞ்ஞானமும் 

ததாழில்நுட்ப 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

13 

 

 

 

திருமதி Ms. ஜி. டி. பி நிதராஷினி                       

ஆராய்ச்சித உத்திதயாகத்தர் 

31.01.2017 

 

 

 

அனர்த்த முகாடமத்துவ நிகழ்ச்சி 

 

 

லலித் அதுலத் 

முதலி 

ததாழில்சார் 

பயிற்சி நிடலயம் 

ரூ. 16,000.00 

 

 

14 

 

திருமதி. வி. ஜி. தக ஜயதசன 

நிருவாக உத்திதயாகத்தர். 

27.03.2017-

28.03.2017 

தாபை விதிக்தகாடவ மற்றும் 

தசய்முடற விதிகல் 

தபான்றவற்றின் ஏற்பாடு 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 
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15 

 

Ms.Y.T.Wijesekara                

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

27.03.2017-

28.03.2017 

தாபை விதிக்தகாடவ மற்றும் 

தசய்முடற விதிகல் 

தபான்றவற்றின் ஏற்பாடு 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 

 

16 

 

திருமதி டபல்யூ ஏ தக ஆர் 

மல்லிகா                முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

27.03.2017-

28.03.2017 

தாபை விதிக்தகாடவ மற்றும் 

தசய்முடற விதிகல் 

தபான்றவற்றின் ஏற்பாடு 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 

 

17 

 

திருமதி / Ms. ஐ. தஜ. தஜ 

தபர்ைான்தடா                 

முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

27.03.2017-

28.03.2017 

தாபை விதிக்தகாடவ மற்றும் 

தசய்முடற விதிகல் 

தபான்றவற்றின் ஏற்பாடு 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 

 

18 

 

திருமதி / Ms. ஏ. எஸ் விதஜசிங்க                  

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

20.03.2017-

21.03.2017 

விடுமுடற எழுதுவிடனஞரின் 

கடடமயும் தபாறூப்புக்களும் 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 

 

19 

 

திருமதி / Ms. ஏ. நிஷன்சலா 

தபதரரா                 முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

20.03.2017-

21.03.2017 

விடுமுடற எழுதுவிடனஞரின் 

கடடமயும் தபாறூப்புக்களும் 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 8500.00 

 

20 

 

திருமதி / Ms எஸ். ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட  

   விஞ்ஞானி  

31,24.03.2017 & 

28,21.04.2017 & 

19,12,05.05.2017 

 

புவியியல் தகவல் அடமப்பு 

பற்றிய பாடதநறி 

தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 25,000.00 

21 

 

திருமதி / Ms எம். டி. எஸ். ஆர் 

மத்துமதக 

 விஞ்ஞானி 

புவியியல் தகவல் அடமப்பு 

பற்றிய பாடதநறி 

தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 25,000.00 

22 

 

 

திருமதி / தசல்வி கலனி 

பிரியன்வதா 

முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

 

30.03.2017 

 

 

அளவீட்டு விஞ்ஞானத்தில் உள்ள 

நிச்சயமற்ற தன்டம மதிப்பீடு 

பயிற்சி 

பணிபாளர், 

அளவுகள், அலகு 

நிர்ையங்கள் 

மற்றும் தசடவகள் 

திடைக்கலம் 

ரூ. 9500.00 

 

 

23 

 

 

 

திருமதி நீதராஷானி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

30.03.2017 

 

 

 

அளவீட்டு விஞ்ஞானத்தில் உள்ள 

நிச்சயமற்ற தன்டம மதிப்பீடு 

பயிற்சி  

 

பணிபாளர், 

அளவுகள், அலகு 

நிர்ையங்கள் 

மற்றும் தசடவகள் 

திடைக்கலம் 

ரூ. 9500.00 

 

 

24 

 

திரு. சி.எஸ். பீரிஸ்  

நிர்வாக அதிகாரி (ம. வ) 

04.05.2017 

 

"சிறந்த மனித வள தபாக்குகள்" 

விரிவுடர 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

இலவசம் 

25 

 

 

திருமதி/ தசல்வி மதனாரி 

ரூபசிங்க 

 அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம் 

08.05.2017 

 

 

இடையத்தில் அரச 

நூலகர்களுக்கான தகவல் பயிற்சி 

தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 1500.00 

 

 

26 

 

திருமதி.  தமனகா கருனாரத்ன 

உதவுபவர் 

08.05.2017 

 

இடையத்தில் அரச 

நூலகர்களுக்கான தகவல் பயிற்சி 

தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 1500.00 

 

27 

 

 

திரு. எச். டி மதுஷங்க 

உதவுபவர் 

 

25.05.2017 

ஒவ்தவாரு 

வியாழன் 10 

நாட்கள் 

தசமிப்பு சம்பந்தமான தமம்பட்ட 

சான்றிதழ் பாடதநறி 

கட்டுமான 

தளபாடங்கள் 

பயிற்சி நிடலயம் 

 

ரூ. 21000.00 

 

 

 

28 

 

 

 

டாக்டர் டபிள்யூ. என். 

விக்கிரமாராச்சி 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

 

 

19,15.06.2017 

 

 

 

தகாள்முதல் தசயல்முடற பற்றிய 

பட்டடற 

 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

அடனவருக்கு

மான தசலவுத் 

ததாடக 

ரூ.139,044.23 

29 

 

 

திருமதி ஜி. டபிள்யூ. என். பவித்ரா 

உதவி பணிப்பாளர் (நிதி) 

19,15.06.2017 

 

 

தகாள்முதல் தசயல்முடற பற்றிய 

பட்டடற 
கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 
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அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

30 

 

 

 

திருமதி தக. ஜி. எல். இராங்கனி 

உள்ளக கைக்காய்வு அதிகாரி 

 

19,15.06.2017 

 

 

 

தகாள்முதல் தசயல்முடற பற்றிய 

பட்டடற 
கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

31 

 

 

 

திருமதி ஏ. டி. பி. தக. டி சில்வா 

தகாள்வனவு அதிகாரி 

 

19,15.06.2017 

 

 

தகாள்முதல் தசயல்முடற பற்றிய 

பட்டடற 
கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

32 

 

 

 

ரு டபிள்யு. எஸ். எஸ். தபதரரா 

முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

19,15.06.2017 

 

 

 

தகாள்முதல் தசயல்முடற பற்றிய 

பட்டடற 
கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

33 

 

திருமதி பிB. ஜி.எஸ். காரியவசம் 

  தடலடம நூலகர் 

29.06.2017 

 

SLLA பதிவுக் கட்டைம் 

 

இலங்டக நூலக 

சங்கம் 

Rs. 

 

 

 

ரூ 4000.00 

 

34 கலாநிதி வி. பஹலவதாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

17.07.2017 ஹிஸ்டீயாலஜி மற்றும் 

மூலக்கூறு தநாய்க்கான பயிற்சி 

பாடதநறி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

அடனவருக்கு

மான தசலவுத் 

ததாடக ரூ. 

25,000.00 

35 

 

 

திரு எஸ் எபாசிங்க                 

விஞ்ஞானி 

 

17.07.2017 

 

ஹிஸ்டீயாலஜி மற்றும் 

மூலக்கூறு தநாய்க்கான பயிற்சி 

பாடதநறி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

36 

 

 

திருமதி எம். ஆர். எல். தந்திரரிதக 

  விஞ்ஞானி 

17.07.2017 

 

 

ஹிஸ்டீயாலஜி மற்றும் 

மூலக்கூறு தநாய்க்கான பயிற்சி 

பாடதநறி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

37 

 

 

திரு ஜானக புஷ்பகுமார 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

17.07.2017 

 

 

ஹிஸ்டீயாலஜி மற்றும் 

மூலக்கூறு தநாய்க்கான பயிற்சி 

பாடதநறி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

38 

 

 

திரு . மிலன் இந்திக 

ஆய்வுகூட ஊழியர் 

17.07.2017 

 

ஹிஸ்டீயாலஜி மற்றும் 

மூலக்கூறு தநாய்க்கான பயிற்சி 

பாடதநறி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

39 

 

 

 

 

திருமதி ஜி. எஸ். சாத்திகிகா 

      ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

 

28.,27.07.2017 

 

 

 

ISO / IEC 17025: 2005 இன் ஆய்வக 

முகாடமத்துவ அடமப்பின் 

உள்ளக கைக்காய்வு தணிக்டகப் 

பயிற்சி 

உறுதிப்படுத்தல் 

மதிப்பீட்டுக்கான 

இலங்டக நிர்ைய 

சடப 

ரூ. 9387.76 

 

 

 

40 

 

 

 

திருமதி சுபாஷி கால்லதக 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்  

28.,27.07.2017 

 

 

 

ISO / IEC 17025: 2005 இன் 

ஆய்வக முகாடமத்துவ 

அடமப்பின் உள்ளக 

கைக்காய்வு தணிக்டகப் 

பயிற்சி 

உறுதிப்படுத்தல் 

மதிப்பீட்டுக்கான 

இலங்டக நிர்ைய 

சடப 

ரூ. 9387.76 

 

 

 

42 திருமதி. னுஷா திலினி 

 ஆராய்ச்சி உதவியாளர்  

 

28.,27.07.2017 

 

 

 

ISO / IEC 17025: 2005 இன் 

ஆய்வக முகாடமத்துவ 

அடமப்பின் உள்ளக 

கைக்காய்வு தணிக்டகப் 

பயிற்சி 

உறுதிப்படுத்தல் 

மதிப்பீட்டுக்கான 

இலங்டக நிர்ைய 

சடப 

ரூ 9387.76 
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42 திருஎம். ஆர். எஸ். பி தசனவிரத்ன 

உதவுபவர் 

31,24,14.07.2017 

- 28.08.2017 

MS தவர்ட் , எக்தசல், இடையம் & 

மின்னஞ்சல் பயன்பாடு  

MS Word, Excel, Internet & Email usage 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ 15000.00 

43 

 

திருஎஸ். பி. தசனவிரத்ன  

உதவுபவர் 

MS தவர்ட் , எக்தசல், இடையம் & 

மின்னஞ்சல் பயன்பாடு  

MS Word, Excel, Internet & Email usage 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ 15000.00 

 

44 

 

 

திரு டில்ஷா சந்தருவன் 

உதவுபவர் 

MS தவர்ட் , எக்தசல், இடையம் & 

மின்னஞ்சல் பயன்பாடு  

MS Word, Excel, Internet & Email usage 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 15000.00 

 

 

45 

 

 

திருமதி பி. பி.B. தநத்மி கவிஷா 

உதவுபவர் 

MS தவர்ட் , எக்தசல், இடையம் & 

மின்னஞ்சல் பயன்பாடு  

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 15000.00 

 

46 

 

 

Ms. H.S.I.P.Fernando    

முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

28.07.2017to 

தவள்ளி 

ததாறும் 3 

மாதங்கள் 

ஆங்கில தமாழியில் சான்றிதழ் 

பாடதநறி 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 15000.00 

 

47 திருமதி எம் பி எப் சுஹதா 

 உதவுபவர் 

28.07.2017to 

தவள்ளி 

ததாறும் 3 

மாதங்கள் 

ஆங்கில தமாழியில் சான்றிதழ் 

பாடதநறி 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரு. 15000.00 

 

48 நாரா உறுப்பினர்கள் 21,20,14,13.10.20

17 

வருடாந்திர பங்கு பகுப்பாய்வு 

மற்றும் அகற்றல் நடடமுடறகள் 

பற்றிய பாடதநறி 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ. 22000.00 

 

49 

 

திரு. ஆர். ஏ. என் ஷாமர 

அபிவிருத்தி  உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

12.10.2017 

 

இறுதி கைக்கு நிதி அறிக்டக PRAG நிடலயம் ரூ. 6000.00 

 

50 

 

திருமதி டபிள்யூ. தக. எம். குமாரி  

புத்தக காப்பாளர் 

12.10.2017 

 

இறுதி கைக்கு நிதி அறிக்டக PRAG நிடலயம் ரூ. 6000.00 

 

51 

 

கலாநிதி ஜி. தஜ. கைகமாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

26.10.2017 

 

தபாதியிடல் ததாழில்நுட்பம் 

மாநாட்டில் (தபாதியிடல் 

தசாதடன) 

இலங்டக 

தபாதியிடல் 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

 

52 

 

திருமதி பிரதீபா ஜயசிங்க   

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

26.10.2017 

 

தபாதியிடல் ததாழில்நுட்பம் 

மாநாட்டில் (தபாதியிடல் 

தசாதடன) 

இலங்டக 

தபாதியிடல் 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

 

53 

 

திருமதி. துஷினி தஹமாச்சந்திரா  

விஞ்ஞானி 

26.10.2017 

 

தபாதியிடல் ததாழில்நுட்பம் 

மாநாட்டில் (தபாதியிடல் 

தசாதடன) 

இலங்டக 

தபாதியிடல் 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

 

54 

 

திரு எஸ். திருச்சந்திரன்  

உதவுபவர் 

26.10.2017 

 

தபாதியிடல் ததாழில்நுட்பம் 

மாநாட்டில் (தபாதியிடல் 

தசாதடன) 

இலங்டக 

தபாதியிடல் 

நிடலயம் 

ரூ. 6000.00 

 

55 

 

திருமதி டி. ஆர். தஹரத்  

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி  

10.11.2017 

 

உயிரியளவுகள் பற்றிய 

பட்டடற  

களனி 

பல்கடலக்கழகம்  

ரூ. .3000.00 

 

56 

 

 

டாக்டர். எச்.எம். பி. கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி) 

19.12.2017 

 

 

 

தசயலாக்க திட்ட முன்தமாழிவு 

ஒரு நாள் பட்டடற 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

இலவசம் 
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57 

 

 

 

திரு. ஏ.தக. குைரத்ன(பணிப்பாளர் 

/ கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு) 

19.12.2017 

 

 

தசயலாக்க திட்ட முன்தமாழிவு 

ஒரு நாள் பட்டடற 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

58 

 

 

கலாநிதி வி. பஹலவதாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

19.12.2017 

 

 

தசயலாக்க திட்ட முன்தமாழிவு 

ஒரு நாள் பட்டடற 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

59 கலாநிதி ஜி. தஜ. கைகமாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

19.12.2017 தசயலாக்க திட்ட முன்தமாழிவு 

ஒரு நாள் பட்டடற 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

60 திரு தக. ஏ. டபல்யூ வீரதசகர 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

19.12.2017 தசயலாக்க திட்ட முன்தமாழிவு 

ஒரு நாள் பட்டடற 

கடற்தறாழில் 

நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமச்சு  

61 திருமதி டபிள்யு. டபிள்யூ. டபிள்யூ. 

எம். ஆர். வி. எஸ். அலுவிதஹர் 

விஞ்ஞானி 

22,20.12.2017 தரவு விஞ்ஞானத்தின் தற்தபாடதய 

பகுப்பாய்வு 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 3000.00 

62 திரு எச். பி.B. ஜி. யூ விமலசிரி 

விஞ்ஞானி 

22,20.12.2017 

 

தரவு விஞ்ஞானத்தின் 

தற்தபாடதய பகுப்பாய்வு 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 3000.00 

 

63 

 

திருமதி ரி. சி. பலவர்தன 

விஞ்ஞானி 

22,20.12.2017 தரவு விஞ்ஞானத்தின் 

தற்தபாடதய பகுப்பாய்வு 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 3000.00 

64 

 

திரு சி. எஸ் பீரிஸ் 

உதவி பணிப்பாளர்(ம. வ)  

2017 

 

பட்டப்பின் படிப்பு – எம். எஸ்.சி 

 

தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 160500.00 

 

65 

 

திரு தக. ஏ. டபல்யூ வீரதசகர 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

2017 

 

PhD பட்டம் சுற்றுச் சூழல் 

முகாடமத்துவம்  

களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. .35,000.00 

 

66 

 

திருரார். தக. ஏ. ஆரீயரத்ன 

நீரியக்கவியல் அளடவயாளர் 

2017 

 

எம். எஸ்.சி நிலஅளடவ 

விஞ்ஞானம் - பட்டப்பின் படிப்பி 

களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 260000.00 

 

67 

 

திர். எம். கம்மன்வில 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

2017 PhD பட்டம் விலங்கியல் களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 110000.00 

 

68 

 

 

. திரு தக. ஏ. டபல்யூ வீரதசகர 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

 

விஞ்ஞானி 

2017 

 

 

 

PhD பட்டம் சுற்றுச் சூழல் 

முகாடமத்துவம் 

களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 120000.00 

 

 

69 

 

 

திருமதி. வி. ஜி. தக ஜயதசன 

நிருவாக உத்திதயாகத்தர் (நிர்வாக) 

18.11.2017 

 

அலுவலக முகாடமத்துவ 

டிப்தளாமா 

இலங்டக 

நிருவாக நிடலயம் 

ரூ. 70000.00 
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சவளி ாட்டு பயிற்சி / பட்டமற 
 

 

இல. சபயர் / பேவி  ாடு த ாக்கம் காலம் 

1 திரு யு.எஸ்.பீ.தக. லியனதக 

விஞ்ஞானி 

சுவீடன் Cetaceans திட்ட மக்கள்ததாடக மதிப்பீடு 11.01.2017 – 

14.01.2017 

2 திருமதி B. பி. தஜயமாலி 

கார்ட்தடாகிராபர் Cartographer 

(ENC) 

 

தாய்லாந்து மின்னணு ஊடுருவல் விளக்கப்படம் (ENC) தரக் 

காப்புறுதி (QA) பயிற்சிப் பயிற்சி 

29.01.2017 – 

04.02.2017 

 

3 டாக்டர் ஆர். பி. பி. தக. 

ஜயசிங்க 

மூத்த விஞ்ஞானி 

 

திரு.எஸ்.தக.எஸ். லியனாராச்சி 

பணிப்பாளர் / தசடவ மற்றும் 

தசயற்பாடு 

 

திரு.எஸ்.எஸ். குைதசகர 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. யூ. டபிள்யூ. எஸ். அதிகாரி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

தநார்தவ இலங்டகயில் மீன் வளங்களின் 

முன்தனற்றத்திற்கான ததாழில்நுட்ப உதவி 

05.02.2017 – 

27.02.2017  

4 கலாநிதி வி. பஹலவதாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

டுபாய் 

யூ, ஏ. ஈ 

டுதகாங் எம். யூ மற்றும் கடல் பாசி மற்றும் டுதகாங் 

ததாழில்நுட்ப ததாழிற்சாடலக்கு டகதயாப்பம் 

(MOS3) கூட்டம் 03 

12.03.2017 -  

17.03.2017 

5 திரு. பி. தக. தக. தக. ஜினதாச  

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

 

ஜப்பான் 02 ஆய்வக வல்லுநர்களுக்கான தமர்குரி 

கண்காணிப்பு பயிற்சி பாடதநறி 

11.03.2017 – 

18.03.2017 

6 கலாநிதி. எச்.எம். பி. கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

தநார்தவ ஆராய்ச்சி கப்பல் அதிகாரப்பூர்வ தபயரிடும் 

விழாவிற்கு அடழத்தல் டாக்டர். ஃப்டரட்தஜாஃப் 

நன்தைன் 

22.03.2017 – 

25.03.2017 

7 கலாநிதி. அனில் பிதரமரத்ன 

தடலவர் 

 

திரு. எஸ். யூ. பி. ஜினதாசா 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

 

யூ, எஸ். ஏ ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகடம (நாரா), இலங்டக, மற்றும் 

இந்திய தபருங்கடல் ஆராய்ச்சி பற்றிய 

அதமரிக்காவின் தநாட்தர தடம் 

பல்கடலக்கழகத்திற்கு இடடதய புரிந்துைர்வு 

உடன்படிக்டக டகதயழுத்திடும் அடழப்பின் 

அடழப்பிதழ் 

 

22.03.2017 – 

01.04.2017 

8 திரு. பி. பி. புத்தியததவ 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

ஸ்தபயின் இடைந்த டூனா RFMOFAD தசயற்பாட்டு குழு 

கூட்டம் 

17.04.2017 – 

23.04.2017 

9 திரு. எஸ். யூ. பி. ஜினதாசா 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா WESTPAC விஞ்ஞான ஆய்வரங்கு மநாடு ஆய்வு 

கட்டுடர பதிப்புக்காக 

16.04.2017 – 

23.04.2017 

10 திரு.என். டி. தபதரரா 

தடலடம 

நீரியக்கவியலாளர் 

தமானாதகா 19
th
 சர்வததச நீரியக்கவியலாளர்  மாநாடு– 1

st
  

பகுதி  IHO Assembly. 
 

23.04.2017 – 

30.04.2017 

11 திரு. எஸ்.எஸ். ஜயனதா 

விஞ்ஞானி 

 

 

திரு. சி.பீ.மாததகாரரா 

விஞ்ஞானி 

 

சீனா கடலில் மீன் வளர்ப்பு, மீன் உைவு உற்பத்தி 

மற்றும் தநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் 

அபிவிருத்தியடடந்து வரும்  

நாடுகளுக்கிடடயிலான தநாய் கட்டுப்பாடு 

மற்றும் தடுப்பு 

05.05.2017 – 

01.07.2017 
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திரு. டபிள்யூ. தஜ. 

புஷ்பகுமார 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

எம்.எஸ்.எம்.எம். பாஹிம் 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

12 திருமதி ஏ.எம். ஏ.என். என். 

ஆதிகாரி 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. டி.ஆர்.டபிள்யூ. 

கருைாரத்ன 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

 

திருமதி ஆர்.எல்.டி. 

லியனதக 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா அபிவிருத்தி அடடந்து வரும்  

நாடுகளுக்கிடடயில் மீன் விடத உற்பத்தி 

மற்றும் ஊட்டச்சத்து தமம்பாடு 

08.05.2017 -  

09.06.2017 

13 திருமதி பி.ஏ.ஏ.எம். தஜ. 

விஜீபா 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா அபிவிருத்தி அடடந்து வரும்  

நாடுகளுக்கிடடயில் கலச் மீன் வளர்ப்பு 

மற்றும் நீர்வழி உற்பத்தி தசயலாக்கம் மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல் 
 

10.05.2017 – 

06.07.2017 

14 திரு. தக.ஜி. ருவன் 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா அபிவிருத்தி அடடந்து வரும்  

நாடுகளுக்கிடடயில் Tilapia இனப்தபருக்கம் 

மற்றும் உயர் விடளச்சல் பயிர் உத்திகள் 

08.05.2017 – 

19.07.2017 

15 திரு.தக.டபிள்யூ. இந்திக 

ஆய்வக உதவுபவர் / 

அப்பிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் (சட்டம்) 

 

திருமதி பி.டி.பீ. நிதராஷனி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா பயிற்சி - தரவுத் தள தமலாண்டம FIO - நாரா 

இருதரப்பு திட்டம் 

12.05.2017 – 

19.05.2017 

16 டாக்டர் தக அருளானந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா தரவு மற்றும் தகவல் முகாடமத்துவ பங்களிப்பு 

மற்றும் கடலியல் மற்றும் நிடலதபண் மற்றும் 

SDG க்கு பரிமாற்றம் பிராந்திய பட்டடற 

பங்தகற்க அடழப்பு – 14 

14.05.2017 -  

19.05.2017 

17 திரு.ஏ. ஏ. தக. குைரத்ன 

இயக்குனர் (கண்காணிப்பு 

மற்றும் மதிப்பீடு) 

குடவத் மத்திய இந்திய தபருங்கடல் (IOCINDIO-VI) 

க்கான ஆறாவது அமர்வு IOC பிராந்தியக் குழு 

23.05.2017 – 

27.05.2017 

18 திரு. பி. சி. டபல்யூ 

இதமல்தகாட 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

தநார்தவ உடன்படிக்டகக்கு தடடதசய்யப்பட்ட, 

சட்டவிதராத, சட்டவிதராத மற்றும் 

மீறமுடியாத மீன்பிடி, 

மற்றும் Ad-Hoc தசயற்பாட்டுக் குழுவின் இன் 1 

வது கூட்டம் 

28.05.2017 – 

03.06.2017 

19 திரு தஜ.ஏ. தஜயதிஸ்ை 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

திருமதி ஜி. ஆர். எச். ரூபிகா 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

சீனா ஆசிய நாடுகளுக்கு நிடல தபண் மற்றும் 

தீவிரமான மீன்வளர்ப்பு 

14.06.2017 – 

10.08.2017 

20 திருமதி. தக. எச். தக. 

பண்டாரநாயக விஞ்ஞானி 

ஜப்பான் கடரதயார மீன்பிடி கூட்டுறவு 

முகாடமத்துவத்தின் நல்ல நடடமுடறகள் 
 

17.06.2017 – 

20.08.2017 
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21 கலாநிதி. அனில் 

பிதரமரத்ன 

தடலவர் 

யூ. எஸ். ஏ எஸ் டி ஜி 14 இன் தசயல்பாட்டிடன ஆதரிக்க 

உயர் மட்ட ஐக்கிய நாடுகள் மாநாடு: நீடித்து 

நிடலதபறும், வலுவற்ற கடல், கடல்கள் 

மற்றும் கடல் வளங்கடளப் பயன்படுத்துதல் 
 

04.06.2017 – 

09.06.2017 

22 திரு. எம். ஜி. ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி 

மாடலதீவு 7
th 

 தசயற்பாட்டுக் குழு - Neritic Tunas 08.07.2017 – 

14.07.2017 

23 திரு. எஸ். சி. ரைவீர 

பிரதி நீரியக்கவியலாளர் 

எகிப்து 17 வது வட இந்திய தபருங்கடல் 

நீரியக்கவியலாளர் ஆடைக் குழு கூட்டம் 

18.07.2017 -  

22.07.2017 

24 திரு. பி. தக. தக. தக. 

ஜினதாச 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

சிங்கப்பூர் ஆய்வக உபகரைங்களின் தகாள்முதல் 

தகள்வி மனு எண் : NPA / SBD / GOODS / 01 

சிங்கப்பூரில் GCMS தவளிநாட்டு பயிற்சி. 

. 

18.07.2017 – 

21.07.2017 

25 டாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. 

ஹப்புதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

மாடலதீவு இந்திய தபருங்கடல் கடரதயார 

மாநிலங்களான ஒதுக்கீட்டு தகாட்பாடுகளின் 

கூட்டம் 

15.08.2017 – 

17.08.2017 

26 திரு. எஸ். குைதசகர 

விஞ்ஞானி 

இந்தியா பயிற்சி பாடதநறி: கடரதயார வலய 

முகாடமத்துவத்திற்கான GIS விண்ைப்பம் 
 

26.08.2017 -  

02.09.2017 

27 திருமதி.எம்.எம். ஆர். என். 

குமாரி  

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

தகாரியா Training for Ocean Observation and Hydrographic 

Surveying 

தபருங்கடல் ஆய்வு மற்றும் டஹட்தராகிராபி 

ஆய்வுக்கான பயிற்சி 

30.08.2017 -  

24.09.2017 

28 கலாநிதி. எச்.எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

தாய்வான் AARDO - ROC இன் சர்வததச பட்டடற 

"நீருயிரன வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 

ததாழிற்சாடல உருவாக்கம்" 
 

17.09.2017 -  

23.09.2017 

29 திரு. தக. எச். எல். எம் 

அமரலால் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

ஐஸ்லாந்து உலக கடல் உைவு காங்கிரஸ் 08.09.2017 – 

17.09.2017 

30 டாக்டர். எச். பி. ஜயசிரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

தாய்லாந்து ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கடல் 

நுண் பிளாஸ்டிக் விநிதயாகத்தின் விநிதயாக, 

மூல, விதி மற்றும் விடளவுகள் மீதான 

WESTPAC பயிற்சி பட்டடற, 
 

19.09.2017 – 

23.09.2017 

31 திரு. எஸ். சி. ரைவீர பிரதி 

நீரியக்கவியலாளர் 

ததன் 

ஆபிரிக்கா 

வட இந்திய தபருங்கடல் நீரியக்கவியல் 

ஆடைக்குழு (NIOHC) திறன் தமலாண்டம 

தவடலத்திட்டம்: MSI பயிற்சிப் பிரிவு, மீன் 

தஹாக், 
 

04.09.2017 – 

09.09.2017 

32 திருமதி டபிள்யூ. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

தபல்ஜியம் பயிற்சி நிகழ்வு "ஓதசான் பயன்பாடுகள் 

தகாப்பர்னிக்கஸ் மடரன் தரவு தளத்திடன 

பயன்படுத்தல்" 

03.09.2017 – 

09.09.2017 

33 திரு. ஆர். ஏ. தஜயதிலக்க 

விஞ்ஞானி 

 

 

திரு. எஸ். தஜ. டபிள்யூ. 

டபிள்யூ. எம். எம். பி. 

வீரதசகர 

விஞ்ஞானி 

ஸ்தபயின் சூழல் அடமப்புகள் மற்றும் பக்க விடளவான 

மீன் பிடி (WPEB 13) 

 

பில் மீன் சமந்தமான 15 வது தசயற்பாட்டுக் 

குழு (WPB 15) 

02.09.2017 – 

10.09.2017 

 

09.09.2017 – 

16.09.2017 

34 கலாநிதி. எச். எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

அவுஸ்தரலியா இரண்டு நாள் கடல் ததாழில் மாநாட்டிற்கான 

பங்தகற்புக்கான பரிந்துடர, 

25.09.2017 -  

30.09.2017 
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35 திருமதி ஏ. எஸ். எல். எல். 

தகாதர 

விஞ்ஞானி 

 

திருமதி எம். டி. ஆர். 

லாசந்தி 

விஞ்ஞானி 

 

திரு டபிள்யு. எல். 

விக்கிரமசிங்க 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா 2017 கருத்தரங்கில் "“Maritime Silk Road  - 

கடல்சார் சில்க் சாடலயில்" நீரியல் விலங்கு 

முகாடமத்துவம் மற்றும் நாடுகளுக்கான 

தனிடமப்படுத்துதல் 

09.09.2017 – 

28.09.2017 

36 திரு டி. ஏ 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

தநபாளம்  ததன் ஆசியாவில் நிடலயான  நிடலதபண் 

மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சிக்கான பண்டை - 

தயாரிக்கப்பட்ட உைவு: வாய்ப்புகள், 

சவால்கள் மற்றும் தகாள்டக தடலயீடு 

09.10.2017 – 

14.10.2017 

37 கலாநிதி. எஸ்.எஸ். தக. 

ஹபுதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீதசல்ஸ் (WPM 08) மற்றும் 08 வது தசயற்பாட்டுக் குழு 

முடற மற்றும்  

பருவகால டூனா – tropical tuna - 19 வது 

தசயற்பாட்டுக் குழு (WPTT 19) 
 

12.10.2017 – 

23.10.2017 

38 கலாநிதி வி. பஹலவதாராச்சி 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

சினா ECSA 20174 மாநாடு - எங்தக மண் நிலத்டத 

சமுத்திரம் சந்திக்கின்றது? - 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இடடமுகம் 

15.10.2017 – 

21.10.2017 

39 திரு. எச். எம். டி. சி. 

மதுசங்கா 

விஞ்ஞானி 

 

திருமதி தஜ. தக. பி. சி. 

தஜயவர்தன 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. வி. குைரட்ன 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா 

 

2017 கருத்தரங்கு மூலம் ICM உயர்வாக்கல் - 

அபிவிருத்தி அடடந்து வரும் நாடுகளுக்கான 

கடல்சார் நகரங்களின் விரிவான தபாருளாதார 

வலிடமடய ஊக்குவித்தல் 

22.10.2017 – 

12.11.2017 

40 டாக்டர். எச். ஏ. சி. சி. 

தபதரரா 

மூத்த விஞ்ஞானி 

 

திருமதி தக. எச். தக. 

பண்டாரநாயக்க 

விஞ்ஞானி 

இந்தியா பிராந்திய கடத – நகரும் இனங்களுக்கான 

வங்காள விரிகுடாவில் 11 வது இந்திய மீன்பிடி 

மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு மன்றம் 

20.11.2017 – 

25.11.2017 

41 திரு. பி.ஏ.டி.ஏ. குமார 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

இந்துதநசியா "கடல் நீருயிரின வளர்ப்பு மற்றும் மீன் 

ஆதராக்கிய முகாடமத்துவம்" பற்றிய IORA 

பட்டடற 

21.11.2017 – 

28.11.2017 

42 கலாநிதி. தக. 

அருளானந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா கடல்வழி தபரழிவு தடுப்பு மற்றும் குடறப்பு 

பற்றிய பட்டடறக்கான தபச்சாளர்கள் 

02.11.2017 – 

05.11.2017 

43 கலாநிதி. தக. 

அருளானந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

கலாநிதி. டபல்யூ. டி. என் 

விக்ரமாராச்ச 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

சீனா XIANG YANG HONFPO/ A 03 - இலங்டகயின் 

குறித்த தபாருளாதார வடலயம் 

இலங்டக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி தவசல் XIANG 

YANG HONFPO / A 03 வின் கடல்சார் விஞ்ஞான 

ஆராய்ச்சி 

05.11.2017 – 

11.11.2017 
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நீதிமன்ற வழக்குகள்   

முகாமமக்கு எதிராக சோழிலாளர் நீதிமன்றம் - சகாழும்பில் Labour Tribunal 

Colombo உள்ள வழக்குகள்      

 
முகாமமக்கு எதிராக மனிே உரிமமகள் ஆமணக்குழுவில் உள்ள வழக்குகள் 

இல வழக்கு இல வழக்காளி ேற்தபாேய நிமல 

01 வழக்கு இல - 

01/33/2016 

திரு. அசலா ருவாந்தி வனிகதசகரா 

இல - 40, 

வீரசிங்க மாவத்டத, 

தவரதகாட, 

களனி 

இந்த வழக்கு ததாடர்ந்து 

தகாண்டு தசல்கிறது.  

இ

ல 

வழக்கு இல வழக்காளி எதிராளி ேற்தபாேய நிமல 

01 HRC/MT/127/17/5 திரு. தஜ. பி 

அழகப்தபருமா  

இல - 08, 

முடலிந்த பிரிதவனா வீதி, 

ஹீன்தனற்றிய, 

மாத்தடற. 

தடலவர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15  

இந்த வழக்கு ததாடர்ந்து 

தகாண்டு தசல்கிறது. 

02 HRC/3222/16 01. திரு. ஏ. ஏ. சுதரஷ்  

02. திரு. ஆர். சி. சி 

தபதரரா 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

பிரதிவாதி சார்பாக ஒரு 

அறிக்டக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கு ததாடர்கிறது. 

03 HRC/3120/14 கலாநிதி. ரி. தக. டி 

ததன்னதகான் 

இல -15, விஷாகா வீதி, 

கம்பஹா. 

 தடலவர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

சிறிலங்கா 

அரசியலடமப்பின் 12 (I) 

சட்டத்டத மீறிய 

அடிப்படட உரிடமகள், 

பிரதிவாதியால் மீறியதாக 

இலங்டக மனித உரிடமகள் 

ஆடைக்குழு தீர்ப்பளித்தது. 

இந்த விஷயத்தில் 

தபரடவயானது 

ஆதலாசடன அல்லது 

கருத்திற்காக அட்தடாரினி 

தஜனரலுக்கு 

பரிந்துடரக்காக 

அனுப்பப்பட தவண்டும் 

என கூறியுள்ளது. 

04 HRC/3573/17 திரு. டி. டி. பி. எல் 

தஹநாயக் க 

இல - 120, 

பள்ளி வீதி, 

பிரான்டியமுல்டல, 

கம்பஹா 

தடலவர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15  

ஆடைக்குழுவானது 

அடிப்படட உரிடமகள் 

பதிலளித்தவர்களால் 

மீறப்படவில்டல என்று 

தீர்ப்பளித்தது. 
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 லன்புரி  டவடிக்மககள் 

வருடாந்த புத்தாண்டு விழா மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் தினம் தகாண்டாடப்பட்டன. அந்த 

தபாக்குவரத்து வசதிகள் மிகவும் எளிதாக்கம் தசய்ய ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

05 HRC/4443/16 திரு. தக. டபல்யூ இந்திக 

இல்டல-301/03/01 பி, 

கங்குல வீதி, 

தகாத்தலாவல, 

கடுதவல 

தசயலாளர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15  

 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15  

 

நிருவாக உத்திதயாகத்தர் 

(மனித வள) 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

ஆடைக்குழுவானது 

அடிப்படட உரிடமகள் 

பதிலளித்தவர்களால் 

மீறப்படவில்டல என்று 

தீர்ப்பளித்தது. 
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சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு  
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5. ஆராய்ச்சி பிரிவு 

5.1 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு 

 

பிரிவுத் ேமலவர் : 

ஜனவரி முேல் ஜூமல 2017 வமர : திரு எஸ். ஏ. எம். அஸ்மி 

 ஓகஸ்ட் முேல் டிெம்பர் 2017 வமர : திருமதி. தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதெகர 

 

ஆண்டுக்கான கண்தணாட்டம் 

 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு (ESD) 1986 ல் இருந்து மூன்று ஆய்வாளர்கடளக் தகாண்ட ஒரு சிறு 

பிரிவாக ஆராய்ச்சி தசய்து வருகிறது. நீர்த் தரம் மற்றும் நீரின் சூழலியல் ததாடர்பான 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கடளக் கருத்தில் தகாள்வதற்கான தபாறுப்புக்கடள இது தகாண்டுள்ளது. 

 

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 

அவதானிக்கின்றனர்.  இலங்டகயில் நீர்வாழ் மட்டம் பற்றிய சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சிடய 

தமற்தகாள்வதற்கான பிரதான பிரிவுகளாக இது மாறியுள்ளது. 

இன்று எமது பிரிவானது, சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதலாசடன தசடவகடள 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது, ததாழில்கள், அபிவிருத்தியாளர்கள் மற்றும் அரசாங்க திட்டங்கள் 

ஆகியடவ, அவர்களின் சட்ட பூர்வ கடடமகடள நிடறதவற்றவும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ஒழுங்கு முடறகளுக்கு இைங்கவும் உதவுகின்றன. ESD நிபுைர் குழு, பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் 

துடறகளில் தள ஆய்வு, மாதிரி ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு, கண்காணிப்பு, விளக்கங்கள் மற்றும் 

ஆதலாசடன ஆகியவற்றுடன் தீவு ஆய்வுகடளயும் வழங்குகின்றது. 

 

இந்தப் பிரிவில் மூன்று சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் உள்ளனர். திடைக்களத்தின் தடலவர் மற்றும் 

ஏழு விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சி தசயற்பாடுகள் தசய்வதற்காகவும் ஏடனய முக்கிய பணிகடள 

நிடறதவற்றுகின்றதற்கும் உள்ளனர். தமலும், ஒரு அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர், இரண்டு 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள், ஒரு தசால் தசயலாக்க ஒபதரட்டர், இரண்டு ஆய்வக 

உதவியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர் ஆகிதயார் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

தசயற்பாடுகடள எளிதாக்குவதற்காக எமது பிரிவின் ஊழியர்கடள பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்றனர். 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் தபாது, நாராவானது மற்ற ஆய்வு பிரிவுகளின் ஒருங்கிடைப்புடன் "ஐந்து 

களப்புகளில் சுற்றுச்சூழல் விவரக் குறிப்புகள் தயாரித்தல்" என்ற தபரிய திட்டத்டத 

தவற்றிகரமாக நிடறவு தசய்ததுடன், இந்த கருத்திட்டமானது மீன்பிடித்துடற அடமச்சிலும் 

சிறப்பித்துக் காட்டப் பட்டது. இது தவிர, ஆறு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள நடத்தியது, முக்கியமாக 

சுற்றுச்சூழல் ததாடர்பான தடலப்புகள் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு துடறகளின் அபிவிருத்தி மற்றும் 

எண்தைய்க் கசிவுகள் தபான்ற அவசரநிடலகடளத் தக்க டவத்தல் மற்றும் மீன் பிடி ததாழில் 

வளர்ச்சிக்காக கவனம் தசலுத்தியது. மற்றும் ஆய்வகத்தின் தரத்டத தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு. 

திட்டமும் இருந்தது 
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நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒதுக்கீ

டு (ரூ) 

சபாறுப்பான 

உத்தியோகத்தர் 

காைம் 

இருந்

து 

இருந்

து 

1  பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

1.17 இலங்டகயில் உள்ள 

களப்புகளின் 

சுற்றுச்சூழல் 

சுயவிவரம் 

அபிவிருத்தி தசய்தல் 

5.0 டாக்டர் டபிள்யூ. 

டி. என். 

விக்கிரமரச்சி 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக, பி. 

ஆர். சி. 

தமண்டிஸ், எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

எம். டி. எஸ். ஆர். 

மத்துமதக, தஜ. 

தக. பி. சி. 

ஜயவர்தன 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 

2 பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

5.2 நதிகளின் மாசுபாடு 

(பூச்சிக்தகால்லி) 

நடத்டதடய ஆய்வு 

தசய்தல் மற்றும் 

குடறந்த விடலயு 

டடய முடறடமகள் 

மற்றும் 

ததாழில்நுட்பங்கள்,  

உள்நாட்டு நீர் 

வளங்கடள தரம் 

தமம்படுத்துவதற்காக 

உள்நாட்டு மீன் 

வளங்கடள 

தமம்படுத்துதல். 

2.5 எஸ். ஏ. எம் 

அஸ்மி,  

தக. ஏ. டபல்யூ. 

எஸ் வீரயெகர, 

டாக்டர் டபிள்யூ. 

டி. என். 

விக்கிரமரச்சி 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக, பி. 

ஆர். சி. 

தமண்டிஸ், 

பவித்ரா 

நாரங்தகாட, எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 

3 பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

5.3 மரபுரிடம நச்சு 

திடரயிடுதல் பதயா 

எஸ்தை – Bioassays - 

பயன்படுத்தி 

இலங்டகயின் வட 

மத்திய மாகாைத்தில் 

அடமந்துள்ள (NCP) 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

நீர்த்ததக்கங்கள் 

மற்றும் குடி நீர்க் 

கிைறுகளில் தாவர 

மற்றும் மீன் 

சார்ந்தவற்றுக்கு 

தசய்தல்.   

1.5 தக. ஏ. டபல்யூ. 

எஸ் வீரயெகர,,  

எஸ். ஏ. எம் 

அஸ்மி,  

என்.டி. 

தஹற்றிதக, எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 
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4 பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

5.4 நுடரச்தசாடல 

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்தின் 

குளிரூட்டும் நீர் 

அடமப்பின் 

தசயல்பாட்டு 

தாக்கங்கடளக் 

கண்டறிதல் 

1.0 எம். டி. எஸ். ஆர். 

மத்துமதக எஸ். 

ஏ. எம் அஸ்மி, 

டாக்டர் டபிள்யூ. 

டி. என். 

விக்கிரமரச்சி 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, தக. 

ஏ. டபல்யூ. எஸ் 

வீரயெகர, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக, பி. 

ஆர். சி. 

தமண்டிஸ் தஜ. 

தக. பி. , சி. 

ஜயவர்தன, எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 

5 பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

5.5 திட்டத்தின் தடலப்பு:  

அவசர சம்பவங்கள் 

ஏற்படுகின்ற அதாவது 

  எண்தைய் கசிவுகள், 

அல்கா மலர்ச்சி 

தபான்றடவ 

மற்றும் மீன் இறப்பு, 

மீன்பிடி சிக்கல்கள் 

(அவசர ஆய்வுகள்) 

சம்பந்தமான 

விசாரடை. 

0.2 எஸ். ஏ. எம் 

அஸ்மி, டாக்டர் 

டபிள்யூ. டி. என். 

விக்கிரமரச்சி 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, தக. 

ஏ. டபல்யூ. எஸ் 

வீரயெகர, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக, பி. 

ஆர். சி. 

தமண்டிஸ் தஜ. 

தக. பி. , சி. 

ஜயவர்தன, எம். 

டி. எஸ். ஆர். 

மத்துமதக எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 

6 பாதுகாப்பு 

முகாறமத்து

வம் 

6.3 ESD ஆய்வக மற்றும் 

தசாதடன மற்றும் 

ஆதலாசடன 

தசடவகள் தர 

தமம்பாடுகள் 

1.0 எஸ். ஏ. எம் 

அஸ்மி, எம். டி. 

எஸ். ஆர். 

மத்துமதக,  

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக,  

எம். டி. எஸ். ஆர். 

மத்துமதக, 

 தஜ. தக. பி. , சி. 

ஜயவர்தன, எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2017 

டிெ 

2017 



38 | P a g e  
 

ேமலப்பு :  

 

இலங்மகயில் உள்ள களப்புகளின்/ முகத்துவாரங்களின் சுற்றுச்சூழல் 

சுயவிவரம் அபிவிருத்தி செய்ேல் 

திட்ட இல :  1.17  

தநாக்கங்கள்: 

• தகாக்கிளாய், புத்தளம், நீர்தகாழும்பு, தரக்கவ மற்றும் பானம களப்புக்கான 

சுற்றுச்சூழல் விவரங்கடள தயாரிப்பதற்கான முக்கிய குறிப்புகளில் இந்த ஆய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

• களப்புகளின் தற்தபாடதய உயிரியல், தபளதீக மற்றும் சமுதாய தபாருளாதார நிடல 

மற்றும் அவற்றின் நீடரப் பகுப்பாய்வு தசய்யவும். முக்கிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பிற 

சுற்றுச்சூழல் வடககடள அடடயாளம் காண்பதும், தாவர மற்றும் விலங்குகளின் 

பன்முகத்தன்டமயின் இருப்புக்களும் மற்றும் மாற்றத்தின் முக்கிய இயக்கிகடள 

அடடயாளம் காண்பது இந்த ஆய்வின் முக்கிய குறிக்தகாள்கள் ஆகும். 

• முகாடமத்துவ முன்னுரிடமகடள அடடயாளம் கண்டு கடதலார நீர் மாசுபாடு 

ததாடர்பான பயனுள்ள தகாள்டககடள பரிந்துடர தசய்தல். 

• பல்லுயிரியலுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் களப்புகளின் பாதுகாப்பிற்கான 

பரிந்துடரகடள வழங்குதல். 

• எதிர்காலத்திற்கான மதிப்புமிக்க சுற்றுச்சூழடலப் பாதுகாக்கும்தபாது, வளர்ப்பு 

அடிப்படடயிலான மீன்வளங்கடள அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் மீன் உற்பத்திடய 

அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுடறகடளக் கண்டறிதல். 

• களப்புகடள நிடலதபண் முடறயில் நன்றாக பயன்படுத்தல் தசய்வதற்காக நிர்வாகத் 

திட்டத்திற்கான சாத்தியமான சிபாரிசுகடள வழங்குவதற்காக சுற்றுச்சூழல் 

முகப்புகடள தயாரித்தல். 

 

முடறகள் 

அபிவிருத்தி திட்டத்டதத் தயாரித்துக் தகாண்டதுக்கான முக்கிய படிப்பு தசயல்முடற 

1. சுற்றுச்சூழல், எல்டல நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் மதிப்பீடு, நீர் தரம், நீர் 

மாசடடதல் (ESD) 

2. தபளதீக சமுத்திரவியல் நிடல மதிப்பீடு (சமுத்திரவியல்) 

3. பூதகாளவியல், புவியியல் மற்றும் நீரியக்கவியல் (NHO) மதிப்பீடு 

4. மீன்வளத்துடற அம்சங்கள் மற்றும் தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மீன்களின் 

மதிப்பீடு (MBRD) 

5. மீன்வளத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சமூக தபாருளாதார நிடல மதிப்பீடு (SED) 

 

தவளியீடு: தகாக்கிளாய், புத்தளம், நீர்தகாழும்பு, தரக்கவ மற்றும் பானம களப்புக்கான 

சுற்றுச்சூழல் விவரங்கடள தயாரிக்கப்பட்டன. 

விடளவு: கடதலார வளர்ச்சி மற்றும் முகாடமத்துவம் மூலம் பிரித்ததடுத்தல் மற்றும் 

பிரித்ததடுக்க முடியாத வளங்கடள நிடலதபைாக பயன்படுத்தல். 

 

பரிந்துமரகள் : 

சிபாரிசுகடள வழங்குவதற்காக, ஐந்து களப்புகளில் அதன் அதிகபட்ச அளவுக்கு உரியவாறு 

ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டன மற்றும் பரிந்துடரக்கப்பட்ட பகுப்பிலுள்ள ஒவ்தவாரு 

சுயவிவரத்திலும், நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான நிர்வாகத் திட்டத்துடன் பரிந்துடரகள் 
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வழங்கப்பட்டன. இது களப்புக்களில் இருந்து களப்புக்கு பரிந்துடரகள் மாறுபட்டலாம் இடவ 

பின்வருமாறு வடகப்படுத்தலாம், 

 

நிருவாக அம்ெங்கள் 

• சுற்றுச்சூழல் அல்லது ஏற்கனதவ உள்ள சூழலியல் எல்டலகடள அடடயாளம் 

கண்டுதகாள்ளல். 

• கட்டுப்பாட்டு அடமப்புகடளக் தகாண்டு களப்புகடள நிர்வகித்து 

வலிடமப்படுத்துதல். 

• சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கடளக் டகப்பற்றுவதற்கான சட்ட 

நடவடிக்டககளுக்கு ஆதலாசடன வழங்குதல் 

• மீன்வளத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட அதிகப்படியான பாவடன மற்றும் முரண்பாடுகடள 

தவளியிடல் 

• அடடயாளம் ஒவ்தவாரு களப்புகளின் அடமப்பாக்கமும், கட்டுப்பாட்டுகள் 

தமற்தகாள்வதன் மூலம் காைப்பட்ட அடனத்து சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகள் 

எதிர்காலத்தில் அழிவுகடளத் தணிக்க உதவுதல். 

 

கட்டுமான மற்றும் சபாறியியல் தவமல 

• ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இறங்கும் தளத்தில் தஜட்டி - jetty கட்டுமானம் 

• தகாக்கிளாய் இரு தஜட்டிக்கள் - jetty 

• தரக்கடவயில் ஒரு தஜட்டி 

 

பாலம் கட்டுமானம் 

 

தகபுசென்சவல பாலம் 

கிழக்கு பிரதான சாடலடய இடைப்பதற்கு பாலம் மற்றும் வழித் தடத்டத நிர்மாணித்தல், 

புல்தமாட்டடயில் இருந்து தஜயசிங்கபுர வழியாக முல்டலத் தீவுக்கு அதாவது 

புதமாட்டடயிலிருந்து ஹம்பம்பதவவ, சிங்களபுர, ஜனகபுர ஊடாக முல்டலத்தீவு வடர 

உள்ள இடங்களிலிருந்து ததடவயற்ற நீண்ட சாடலகடள தவிர்க்க உதவும். அத்துடன் இது மீன் 

வளர்ப்பு ததாழிற்துடறகடள அபிவிருத்தி தசய்யவும் மற்றும் தகாக்கிளாய் கிராம மக்களின் 

வாழ்க்டக நிடலடமகடள தமம்படுத்துவதில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். 

நீர்தகாழும்பு களப்பு உள்ள தஹாட்டல் பாடதயில் பிட்டிபாடனயுடன் இடைக்கும் பாலம் 

அல்லது புதிய பாலத்தின் பிட்டிப்பாடன விரிவாக்கும் திட்டம். 

 

• களப்புக்டள சுத்தம் தசய்தல் - அடடயாளம் காைப்பட்ட இடம் ஏததனும் 

இருந்தால் ததடுதல் 

• குடிநீர் வசதி, மின்சாரம், சமூக மண்டபம் மற்றும் இதர குறிப்பிட்ட ததடவகள் 

தபான்ற கிராமங்களில் தபாதுவான ததடவகடள நிர்மாணித்தல். 

• ஒரு மீன் விற்படன டமயத்டத நிறுவுதல் 

• சரியான குப்டப அகற்றும் முடற அறிமுகம் 

 

அபிவிருத்தி நடவடிக்டககள் 

• ஒவ்தவாரு களப்புக்குமான அழுத்தமான மீன்வளர்ப்பு மண்டலங்கடள அடடயாளப் 

படுத்துதல் 

• ஒவ்தவாரு மீன்வளர்ப்புக்கான சாத்தியமான அழுத்தமான இனங்கள் அடடயாளம் 
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• ஒவ்தவாரு விவசாயிகளுக்கும் மீன் விவசாயிகடளயும் அவர்களின் திறடமகடளயும் 

கண்டறிதல் 

• இயற்டக அடிப்படடயிலான சுற்றுலாத் திறடமடய ஊக்குவித்தல்: இந்த பிரததசத்திற்குள் 

பல சுற்றுலா ததாடர்பான நடவடிக்டககள் ஊக்குவிக்கப்படலாம். பறடவ மற்றும் 

வனவிலங்கு பார்த்தல், முகாம் அடமத்தல், படகு சுற்றுப் பயைங்கள் மற்றும் இயற்டக 

சுவடுகளாக உள்ளடமயானது இந்த பகுதிக்கு சாத்தியமான சுற்றுலா ததாடர்பான 

நடவடிக்டககளாக வரலாம். DWC வன விலங்கு பாதுகாப்பு திடைக்களம் (உதாரைமாக 

முகாம் இடங்கள், இயற்டகப் பாடத மற்றும் வன தலாட்ஜ்கள்) ததாடர்பான உள்கட்டடமப்பு 

உருவாக்கப்படலாம். தனியார் துடற (உதாரைமாக விடுதி மற்றும் இயற்டகயான சுற்றுப் 

பயைங்கள்) மற்றும் சமூக உறுப்பினர்கள் (உதாரைமாக விருந்தினர் இல்லங்கள், வீட்டுத் 

தங்கல் மற்றும் படகு சவாரிகள்) மூலம் சுற்றுலா ததாடர்பான உள்கட்டடமப்பு 

உருவாக்கப்படலாம். 

 

விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் 

• மீனவர்கள், கிராம வாசிகள் மற்றும் தபாறுப்பான அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு கழிவுகள், 

கூட்டு முகாடமத்துவ கருத்துகள், மீன்பிடித்தல் மற்றும் ஒவ்தவாரு களப்பின் மீன்பிடி 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான ததடவக்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 1:சுற்றுச் சூழல் முகப்பு உருவாக்கப்பட்ட பகுதியின் படம் 

ISBN இலக்கமானது சுற்றுச் சூழல் முகப்பு உருவாக்கப்பட்ட பகுதியிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன 

 

- தகாக்கிளாய் களப்பு  : ISBN 978-955-8014-18-9 

- நீர் தகாழும்பு களப்பு  : ISBN 978-955-8014-19-6 

- புத்தளம் களப்பு  : ISBN 978-955-8014-20-2 

- தரக்கடவ களப்பு     : ISBN 978-955-8014-22-6 

- பாைடம களப்பு     : ISBN 978-955-8014-21-9 
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(a) (b) 

உரு 2 : (a மற்றும் b): :(a) பாத்திசமற்றி களஆய்வு – நீர்சகாழும்பு களப்பு (b) சகாக்கிளாய் 

களப்பு நில பயன்பாட்டு உருவப்படம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
கப்புதஹன்தவல பாலம் 

சட்டவிதராத டகயகப்படுத்தல் 

மூலம் கண்டல் பகுதியில் 

உள்ள ஒரு பகுதி 
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உரு 3: சரக்கமவ களப்பில் உள்ள பிரச்சிமனகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 4: நீர்த் ேர உருப்படம் 
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திட்ட முன்தனற்றம் 

 

முன்தனற்றம்  (%):-       நிதி : 75%    தபளதீக : 95% 

 

ேமலப்பு : 

 திகளின் மாசுபாடு (பூச்சிக்சகால்லி)  டத்மேமய ஆய்வு செய்ேல் மற்றும் குமறந்ே விமலயு 

மடய முமறமமகள் மற்றும் சோழில்நுட்பங்கள், உள் ாட்டு நீர் வளங்கமள ேரம் 

தமம்படுத்துவேற்காக உள் ாட்டு மீன் வளங்கமள தமம்படுத்துேல். 

 

திட்டம் எண் : 5.2 

பின்னணி 

நீர்ப்பாசன சுற்றுச்சூழலானது முக்கியமாக பல்தவறு மானுடவியல் நடவடிக்டககளால் 

அச்சுறுத்தப்படுகிறது, தமலும் கழிவுப்தபாருள் கழிவு நீர் / உரம் / பூச்சிக்தகால்லி / கழிவுப் 

தபாருட்கள் தபான்ற அசுத்தமடடதல் காரணிகள் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றது. இந்த 

நீர் மாசுபாட்டுக் காரணிகள் தநரடியாக நீதராடடகள் மற்றும் ஆறுகளுக்குள் கலக்க 

விடப்படுகின்றன. இறுதியாக நீர்த்ததக்க வண்டல்களாக அல்லது நாட்டின் கடதலார 

பகுதியிலும் இடப்படுகின்றன. தவளாண்டம நிலங்களுக்கு வனப்பகுதிகடள விடரவாக 

மாற்றுவது வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஒரு தபாதுவான நடடமுடறயாகும், இது உரங்கள், 

பூச்சிக்தகால்லி, வண்டல் ததாங்கல்கள் தபான்றவற்றின் மூலம் கூடுதலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு 

பாதிப்புகடள அதிகரிக்க வழிவகுன்றது. தபரும்பாலான அசுத்தங்கள் பண்டை 

நிலங்களிலிருந்து கீழ்தநாக்கு அருவிகளுக்கும் தசன்றடடந்து கடடசியாக, நீர்த்ததக்கங்கள், 

கடதலார பகுதிகளான அருவிகள் / நதிகளில் முடிவுறச் தசய்யப்படுகின்றன. தமலும், அது உயிர் 

தசர்க்டககள் கடடசியில் உைவு சங்கிலி வழியாக மனித உடலில் குவிந்திருக்கும். எனதவ, 

பூச்சிக்தகால்லி / மாசுபாட்டு நடத்டதச் சூழலில் / நீர் சூழலில் முன்தனச்சரிக்டகயான 

நடவடிக்டககடள எடுத்துக்தகாள்வது மிகவும் முக்கியம் எனலாம். 

த ாக்கங்கள் : 

• நீர் தரம், மாசுபாடு மற்றும் நச்சு பதார்த்தம் மற்றும் ஆற்றின் கடரயில் உள்ள 

பல்தவறமுயிரியல் பிரிவுகளின் தவறுபாடு ஆகியவற்டற மதிப்பீடு தசய்தல். 

• புதிய முடறகள் / ததாழில்நுட்பங்கடள பயன்படுத்தி உள்நாட்டு / கடதலார நீர் சூழடல 

முன்தனற்றுவதற்கு வசதியளித்தல். 

• நீர்ச் சூழலில் மாசுபடுதலின் நடத்டத ததளிவுபடுத்துதல். 

முடிவுகள் : 

தபந்தர கழிமுகத்தில் கடரதயார (ததடுவ) பகுதியானது பின்வரும் முடிவுகடள தகாண்ட 

குடறந்த உற்பத்தித்திறன் தகாண்ட இடம் என்று அது தவளிப்படுத்துகிறது. கடரந்த ஒட்சின் 

(7.49 ± 2.55 மி. கி/லீ), உப்புச் தசறிவு (8.49 ± 2.77 மி. கி / லீ), தமாத்த ததாங்கல் நிண்மங்கள் (14 ± 

7.66 மி. கி / லீ) உயிரியல் ஒட்சிசன் ததடவ (3.22 ± 1.32 மி. கி/ லீ) மற்றும் உயிரிஇரசாயன ஒட்சிசன் 

ததடவ (3.56 ± 2.14 மி. கி /லீ) ஆக இந்த நீர்நிடல காைப்பட்டது. தமாத்தமாக 42 தனிப்பட்ட 

தபண்டிக் தபரிய முதுதகலும்புளிகள் தகாண்ட ஒதர ஒரு இடம் அடடயாளம் காைப்பட்டது 
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மற்றும் வகுப்பு காஸ்ட்தராப்ட் 71.35 % தமாத்த ததாகுப்பிலிருந்து குறிப்பிடப்பட்டது. 

Pleuroceridae குடும்பத்தின், Sphaeriidae spp இனமானது benthic இனங்களாக அதிக ஆதிக்கம் 

தகாண்டு இருந்தது. தாவர பிளாந்தன்கள் ஏராளமாக 243.74 ± 228.09 எண்ணிக்டக/ மி. லீ ஆகவும் 

ஷதனான் வீயர் சுட்தடண் (H)- Shannon Weiner Index (H) ஆனது Benthic தபரிய 

முதுதகலும்புளிகளின் தவறுபாடு 0.832 ஆகவும் இருந்தது. 

  

 

               

உரு  5: ததாத்துவ கழிமுகத்தின் நீர்த் தரத்தின் தசாதடன முடிவுகள் 

பீடட நாசினிகளின் அரிப்பானது உடடக்கப்படும் தசயலானது தசயற்டக ஒளி வழங்கல் 

மூலம் ஆய்வுகூடத்தில் பரிதசாதடன தசய்யப்பட்டு குறிப்பிட்ட அளவு குடறக்கப்பட்டது 

இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன. 

  
            

உரு 6: பீடட நாசினியின் ஒளிப்பிரிடக  
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தமலும் தடஃப்னியா- Daphnia magna மற்றும் குதளாதரல்லா – Chlorella வளர்க்கப்பட்டு 

நச்சுத்தன்டம தசாதடனக்காக டவக்கப்பட்டன. 

 

உரு 7: நச்சுத்தன்டம தசாதடனப் படங்கள் 

 

உரு 8: பராமரிக்கப்பட்ட வளர்ப்புக்கள் 

இதற்கு தமலதிகமாக பீடட நாசினிகளுக்கன கழிவு நீர் இயக்கி மூலமாக பரிகரைம் 

தசய்தலுக்காக இலங்டகயின் பண்டை நிலங்களுக்கு வடிவடமக்கப்பட்டு அத்துடன் 

தபாருத்தப்பட்டன. இது அம்தபதநல பகுதியில் தபாருத்தப்பட்டதுடன் ததாடர்ச்சியான 

கண்காணிப்பு மற்றும் அரிப்பு விதம் தபான்றன களத்தில் பரிதசாதிக்கப்பட்டன. இந்த 

தசாதடனயானது ததாடர்ந்தும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பயிரிடல் காலங்களுக்கு அடுத்த 

வருடம் வடர தசய்யப்படும். 
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உரு  9 : பரிகரை இயக்கி தபாருத்தும் படங்கள் 

 

பரிகரை இயக்கியின் திறன் அடமப்டப விளங்கிக் தகாள்வதற்காக விதமானது நன்றாக 

கண்காணிக்கப்பட்டு இரண்டு பயிரிடல் காலங்களுக்கு அடுத்த வருடம் வடர தசய்யப்படும். 

(2018).  

 

திட்ட முன்தனற்றம் 

முன்தனற்றம்  (%) :-       நிதி : 108.5%    தபளதீக : 100 % 

 

ேமலப்பு 

 

மரபுரிமம  ச்சு திமரயிடுேல் பதயா எஸ்தே – Bioassays - பயன்படுத்தி இலங்மகயின் வட மத்திய 

மாகாணத்தில் அமமந்துள்ள (NCP) தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் குடி நீர்க் 

கிணறுகளில் ோவர மற்றும் மீன் ொர்ந்ேவற்றுக்கு செய்ேல்.   

 

திட்ட எண் :  5.3  

 

அதிகாரி சபாறுப்பு: தக. ஏ. டபிள்யூ. ஷியாமலி வீரதெகர 

 

பிரச்ெமன அறிக்மக / நியமங்கள்: 

 

இலங்டகயின் சில பகுதிகளில் குறிப்பாக வட மத்திய மாகாைத்தின் சில பகுதிகளில் தற்தபாது 

அறியப்படாத தநாய்த் ததாற்று (சி. தக. டி. யூ) நாள்பட்ட சிறுநீரக தநாய் - Chronic Kidney Disease 

என்பது ஒரு தபரிய சுகாதார பிரச்சடனயாகும். இந்த தநாய்த் தாக்கவியல் இன்னும் 

ததரியவில்டல என்றாலும், பூச்சிக் தகால்லிகள் (அதாவது கிடளதபாதசட்) தபான்ற 

தவளாண்டம இரசாயை தபாருள்கள் உபதயாகிக்கப்படுவது உட்பட பல்தவறு 

கருதுதகாள்கள், கட்மியம் மற்றும் ஆர்சனிக் தபான்ற கனரக உதலாகங்களின் கலப்படம், 

குடிநீரில் அதிக அளவு புதளடரட்டு மற்றும் குடிநீர் அலுமினியம் அளவு தசர்ப்பதன் மூலமான 

புதளடரட் உறிஞ்சுதல், தண்ணீரில் உள்ள நச்சுகள் மற்றும் தண்ணீரின் கடினத்தன்டம 

ஆகியடவ உருவாக்கம் தசய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இந்த கருதுதகாள்களில் 

எந்ததவாரு விஞ்ஞான காரணிகடளயும் CKDU க்கும் நிரூபைமாகததாகவும் மற்றும் தநாய் 

மூல காரைத்திற்காகவும் நிரூபிக்க வலுவான விஞ்ஞான ஆதாரங்கடள காட்டவில்டல. CKDu 

ஆனது பல காரணிகளால் ஏற்படுகிறது, இது சுற்றுச்சூழல் காரணிகள், உைவு மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து நடடமுடறகள் மற்றும் மரபியல் ஆகியவற்றின் கலடவயாகும். இலங்டகயின் 
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வட மத்திய பிரததசத்தில் நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய ததாற்று தநாய் ஆய்வு மூலம், CKDu 

தநாயாளிகளில் 92% விவசாயிகளாகவும், 93% தமதலாட்டமான ததாண்டிய கிைறுகளிலிருந்து 

தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு பாவடன தசய்பவர்களாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது, CKDu இனால் 

பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 87% குழாய் மற்றும் கிைற்று நீர் 

பாவடனயாளர்கள் ஆவர். ஆகதவ, NCR பிராந்தியத்தில் குடிநீரின் ஆதாரங்களின் 

நச்சுத்தன்டமடய மதிப்பீடு தசய்ய கிைறுகள் மற்றும் குழாய் கிைறுகடள 

ததாண்டிதயடுக்கும் நீரின் சிறப்பு குறிப்பு தகாண்டதாக தண்ணீர் நுகர்வு ததாடர்பாக உயிரியல் 

விடளவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட தவண்டியுள்ளது. 

 

திட்டம் குறிக்தகாள் / கள் 

• குடிநீர் மூலங்களில் நச்சுத்தன்டமயின் (குறிப்பாக டசட்தடாடாக்ஸிசிட்டி மற்றும் 

ஜீதனாதடாக்ஸிசிட்டி) உயிரியல் தன்டமயிடன குடிநீரின் கிைறுகள் மற்றும் தாவர 

அடிப்படடயிலான உயிர் ஆராய்டவப் பயன்படுத்தி குடிநீரின் மூலக்கூறுகளின் 

உயிரியல் முக்கியத்துவத்டத மதிப்பிடுவதல் 

• நீர்த்ததக்கத்தில் உள்ள மீன் வடககளின் சுகாதார நிடல மற்றும் கனரக உதலாகத் 

தன்டமடய மதிப்பீடு தசய்தல். 

 

முமற 

ஆராய்ச்சி தவடலயானது இரண்டு முக்கிய கட்டங்கடள உள்ளடக்கியது; 

 

கட்டம் - 01 தெர்க்கப்பட்டது; 

 

- குடிநீர் கிைறுகள் (ததாண்டிய கிைறு மற்றும் குழாய்க் கிைறு) மற்றும் நீர்த்ததக்க நீரின் 

தபளதீக – இரசாயன முடறகடளப் பயன்படுத்தி, உயிர் ஆராய்டவ bioassays பயன்படுத்தி 

சாத்தியமுள்ள நச்சுத்தன்டமடய மதிப்பீடு தசய்தல். 

 

கட்டம் 02 தெர்க்கப்பட்டது; 

 

- பதவிய குளத்தில் இடம்தபறும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் வடககளின் அசுத்த அளவு 

மற்றும் சுகாதார நிடல இடடயிலான ததாடர்புகடள மதிப்பீடு தசய்தல். 

 

திட்டத்தின் முன்தனற்றம் 

மாதிரியாக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு நீடித்த தகாடட கால பருவத்தில் மற்றும் ஈரமான 

பருவத்தில் நிடறவு தசய்யப்பட்டது; 

- பதவிய குளம் 

- ததாண்டிய கிைறு (மதவச்சி) 

- குழாய்க் கிைறு (மதவச்சி) 

பதவிய குளத்தில், ஓரிதயாகிரமிஸ் நிதலாடிகஸ் (டநல் திலாபியா) மற்றும் ஓம்தபாக் 

பிமாகுலடஸ் (தபாதுவாக "தபனா வாலயா" என்று அடழக்கப்படும்) - Oreochromis niloticus (Nile 

tilapia), Ompok bimaculatus ("Pena Walaya"). நீர்த்ததக்கத்தில் உள்ள இரண்டு மீன் வடககளின் 

மாசுபாட்டு அளவு மற்றும் ஆதராக்கிய நிடலடம ஆகியவற்றிற்கும் இடடதயயான 

ததாடர்புகடள ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளில் உள்ளடக்கியிருந்தது. 

 

முடிவுகள்: 

- கிடளதபாடசட்  அளவானது நீர்த்ததக்க நீர் அல்லது நீரின் (<5 μg / L, கண்டறிதல் வரம்பு) எந்த 

மாதிரி இடங்களிலும் கண்டறியப்படவில்டல. 
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- நான்கு கனரக உதலாகங்கள் நீர்த்ததக்க நீரில் ஈயம் (Pb), கட்மியம் (Cd), பாதரசம் (Hg) மற்றும் 

ஆர்சனிக் (As) ஆகியவற்றின் அளவானது கண்டறிதல் வரம்புகடள விட குடறவாக இருந்தன. 

(As < 1.0 μg / L, Hg < 1.0 μg / L; Pb < 10.0 μg / L; Cd < 1.0 μg /L) ஈரமான பருவத்தில் எடுக்கப்பட்ட 

ஒரு தண்ணீர் மாதிரி (PB கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன் அது ஏற்றுக்தகாள்ளத் தக்கதாக இருந்தது 

– SLSI இன் : 2013 குடிப்பதற்கான வரம்புகள்).  

- நீரின் புதளாடரட்டு அளவு 0.25 முதல் 0.40 மி. கி /ஈ வடர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

நீர்த்ததக்க நீரின் குடிநீர் தரத்திற்கான (WHO 0.6 மி. கி / லீ) நிடலயான எல்டலக்குள் இருந்தது. 

இருப்பினும், ஒரு CKDu பாதிக்கப்பட்ட ஆட்களுக்கான ததாண்டி எடுக்கப்படும் கிைற்று 

நீரில்  (3.4 மி. கி /லீ) என காைப்பட்டதுடன் இது நிடலயான அளவுக்கு தமல் ஆக இருந்தது. 

- இரண்டு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் சிறுநீரக இடழயங்களில் Cd கண்டறியப்பட்ட சராசரி 

தசறிவு ஐதராப்பிய ஒன்றியத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட நிடலயான வரம்புகள் (> 0.05 மி. கி / கி. 

கி) இடன விட அதிகமானதாகும். 19 டிசம்பர் 2006 இன் கட்டுப்பாடு எண் 1881/2006 (வல்லயா 

(0.31 ± 0.21), திலாப்பியா (0.11 ± 0.05) மி. கி / கி. கி. 

- எனினும், மீன் சடதயில் Cd ஆனது வல்லயா மீன் தடச மாதிரிகளில் காைப்படவில்டல 

மற்றும் 0.43 மி. கி / கிதலா தசறிவு தகாண்ட மாதிரி ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. இது இது 19 

டிசம்பர் 2006 ஆம் ஆண்டின் 1881/2006 ஆம் இலக்க எண் தகாண்ட ஐதராப்பிய ஒன்றியம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட நிடலயான வரம்புகள் (> 0.05 மி. கி / கிதலா) க்கு தமதல தகாண்ட ஒரு 

திலாப்பியா மீன் தடச மாதிரி என கண்டறியப்பட்டது. 

  

முடிவு / குறிகாட்டிகள்: 

 

CKDu இன் அறிடவ விரிவாக்குவததாடு, தநாடய உருவாக்கும் காரணியான காரணிடய 

(கடள) அடடயாளம் காைவும் தசய்தல். 

• ஆய்வுக்கு உட்பட்ட GN பிரிவுகளும் கிராமங்களும் பற்றிய படிப்பு தகள்வித்தாள் 

கைக்தகடுப்புக்கான இருபது (20) GN பிரிவு 

• நச்சுத்தன்டமயின் தசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன  

தமாத்தமாக பன்னிதரண்டு தாவர மற்றும் மீன் அடிப்படடயிலான உயிர் ஆராய்ச்சி - 

bioassay தசாதடனகள் தசய்யப்பட்டன 

• ஆராய்ச்சித் தசய்தி தாள்களின் சில எண்ணிக்டகயில் தவளியிடப்பட்டது 

 

சவளியிடப்பட்ட இரண்டு (02) சுருக்கங்கள்; 

1. வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், பத்திரன, ஏ. மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பீ. (2016). 

இலங்டகயிலுள்ள மதவச்சிய பிரததசத்தில் ததரிவுதசய்யப்பட்ட ததாண்டிய கிைற்றில் 

குடிநீருக்கான சாத்தியமான நச்சுத்தன்டமடய பரிதசாதிப்பதற்கு தபளதீக – இரசாயன 

பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒரு தாவர உயிரியல் ஆராய்வுக்கான ஒருங்கிடைப்பு 

 Combination of Physico-Chemical Analysis and A Plant Bioassay for Screening Potential Toxicity of 

Drinking Waters in Selected Dug Wells in Medawachchiya Area, Sri Lanka: A Preliminary Study: ஒரு 

ஆரம்ப கட்ட ஆய்வு. பட்டப்பின் படிப்பு நிடலயம், சர்வததச பட்டப்பின் 

படிப்பமாய்வரங்கு, 17 வது மாநாட்டின். களனி பல்கடலக் கழகம், இலங்டக, பக். 155.  

2. வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், பதிரத்ன, ஏ. மற்றும் கித்சிறி, எச். எம்.பீ. (2017). மதவச்சிய 

பிரததசத்தில் CKDu இன் பரவுதல், தபளதீக உறுப்புகள் மற்றும் குடிநீரின் ஆதாரத்துடன் 

சிறப்பு குறிப்புகளுடன் தசய்தல், நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள், பக். 46. 

3. ஒரு சஞ்சிடக இதழ் பத்திரிடக; மதவச்சிய பிரததசத்தில் CKDu இன் பரவுதல், தபளதீக 

ரீதியான சிறப்பியல்புகளுக்கும் குடிநீர் ஆதாரங்களுக்கும் சிறப்பு குறிப்புகளுடன் தசய்தல். 
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(One journal paper on; Prevalence of CKDu in Medawachchiya area with special reference to the physical 

characteristics and source of drinking water is in progress.) 

 

சவளிப்பாடு / கள் 

- CKD இன் பாதிக்கப்பட்டவர்கடள குடறக்க மற்றும் நாட்டின் தபாருளாதாரத்திடன 

உயர்த்துவதற்கான பரிந்துடரகளுடன் தபாருத்தமான தடுப்பு நடவடிக்டககள். 

 

 லன் சபறுபவர்கள் 

வ. ம மாகாை சமூகங்கள், மீனவ சமூகங்கள்,  

பங்குதாரர்கள், ஆய்வாளர்கள், மற்றும் 

விஞ்ஞானிகள், ஒழுங்கு உருவாக்குபவர்கள். 

உரு10: தகள்வித்தாள் கைக்தகடுப்பு – கள விஜயம் 

 

உரு  11: ோவர உயிர் ஆராய்வு 

திட்ட முன்தனற்றம் 

முன்தனற்றம்  (%) :-       நிதி : 95.22 %   தபளதீக : 96 % 
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ேமலப்பு: 

நுமரச்தொமல நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிமலயத்தின் குளிரூட்டும் நீர் 

அமமப்பின் செயல்பாட்டு ோக்கங்கமளக் கண்டறிேல் 

திட்ட எண்: 5.4 

 

த ாக்கங்கள்: 

• தபளதீக, இரசாயன மற்றும் உயிரியல் காரணிகளின் தற்தபாடதய நிடலடய அடடயாளம் 

காைல் 

• EIA இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படட நிபந்தடனகளுடன் தற்தபாடதய தரடவ 

ஒப்பிடல். 

• தற்தபாடதய சூழ்நிடலயின் தீவிரத் தன்டமயிடன அடடயாளம் காை நடடமுடறயில் 

உள்ள சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்குமுடறகளுடன் ஒப்பிடுதல். 

• முன்தமாழியப்பட்ட உரிய நடவடிக்டககடள அடடயாளம் காைலும், அவற்றின் 

தசயலாக்கம், தசயல்திறன் மற்றும் EIA இன் தற்தபாடதய நிடலடய உயர்த்துவதன் மூலம் 

கண்காணிப்புத் திட்டத்டத தமம்படுத்த பரிந்துடரகடள வழங்குதல். 

 

முமற  

ஜனவரி மாதம் முதல் டிசம்பர் 2017 வடர ஒவ்தவாரு மாதமும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. NRP 1 

(கடரக்கு அண்டிய உள்தளடுப்பு ஓடட - Near shore Intake culverts 1), NRP 2 (தவளியாக்கும் 

இடத்தில் இருந்து 250 மீ கடற் பக்கமாக), NRP 3 (தவளியாக்கும் இடத்தில் இருந்து 500 மீ 

கடற்பக்கமாக), NRP 4 (தவளியாக்கும் இடத்தில் இருந்து 750 மீ கடற்பக்கமாக) NRP 5 

(தவளியாக்கும் இடத்தில் இருந்து 1 கி. மீ கடற்பக்கமாக), NRP 6 (தவளியாக்கும் இடத்தில் 

இருந்து 2 கி. மீ கடற் பக்கமாக) NRP 7 (முக்கிய அடடயாள புள்ளி, 2 கி. மீ கடல் தநாக்கியும், 2 கி. 

மி வடக்காக தவளியாக்கும் இடத்தில் இருந்து), NRP 8 (மின் ஆடலயின் உள்தளடுப்பு 

பகுதியில்), NRP 9 (மின் ஆடலயின் தவளிதயற்றல் பகுதியில்) மற்றும் NRP 10 (150 மீ கடல் 

பக்கமாக மற்றும் தவளிதயற்ற புள்ளிக்கு 1 கிமீ வடக்கில்) நீர் தரம் மற்றும் பிற உயிரியல் 

அளவுரு பகுப்பிற்காக ததர்ந்ததடுகப்பட்டன. NRP 2, NRP 4 மற்றும் NRP 5 ஆகியவற்றில் 

ததர்ந்ததடுக்கப் பட்ட மாதிரி இடங்களில் தமற்பரப்பு மற்றும் கீழ் நீர் தர அளவுருக்கள் 

அளவிடப்பட்டன. மற்றய இடங்களில் தமற்பரப்பு நீர் தர அளவுருக்கள் அளவிடப்பட்டன. 

படம் 1 (அ) மாதிரி இடங்களின் வடரபடத்டத விளக்குகிறது. இருப்பினும், படம் 1 (ஆ) இல் 

தகாடுக்கப்பட்ட கரடுமுரடான கடதலார காலப்பகுதியில் கடதலாரக் பகுதியிலும், 

தஜட்டிலும் நீர் மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

நீரின் தவப்பநிடல, மின் கடத்து திறன் (EC), தமாத்த கடரந்த திண்மங்கள் (TDS), கடரந்த 

ஒட்சிசன் (DO), கலங்கல் தன்டம, உப்புத்தன்டம, பி. எச் என்பன உள்நிடல அளவுருக்களாகவும் 

அளவிடப்பட்டதுடன் ஊட்டச்சத்துக்களான (தபாஸ்தபட், டநட்தரட்- N, டநட்டரட்- N, 

அம்தமானியா – N), (BOD) உயிரியல் ஒட்சிசன் ததடவ, இரசாயன ஒட்சிசன் ததடவ (COD) 

மற்றும் குதளாதராடபல் ஆகியடவ ESD ஆய்வகத்தில் தசய்யப்பட்டன. நீர் மற்றும் கழிவு நீர் 

(APHA), 22 வது பதிப்பின் ததர்வுக்கான முடறயான வழிமுடறகடள தகாண்டு ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

 

தமலும், தண்ணீரில் Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – தபாலி டசக்கிளிக் அதராமட்டிக் காபன் 

(PAHs) மற்றும் மீன்கள், வண்டல்கள் தபான்றன ததர்ந்ததடுக்கப் பட்ட மாதிரி இடங்களில் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப் பட்டன. கனமான உதலாகங்கள், பாதரசம்(Hg), குதராமியம் (Cr), நாகம் 
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(Zn), கட்மியம் (Cd), தசம்பு (Cu) மற்றும் ஆர்சனிக் தபான்றடவ ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

NRP 1, NRP 2, NRP 7, NRP 9 மற்றும் NRP 10 ஆகியடவ அடமதியான இடங்களில் அடமதியான 

கடல் பருவத்தின் தபாதும், NRP 1, NRP 4, NRP 9 மற்றும் NRP 10 ஆகியவற்றில் கடுடமயான கடல் 

காலங்களில் பிளாந்தன் பகுப்பாய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. 20 டமக்தரான் டநதலான் பிளாந்தன் 

வடல வழியாக தமற்பரப்பில் இருந்து ஒரு மீட்டர் ஆழத்தில் தசகரிக்கப்பட்ட 50 லீட்டர் 

நீரிடன வடிகட்டியதன் மூலம் பிளாந்தன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு 

நிடலயத்திற்கும் கிடடத்த நீரானது 100 மில்லிமீட்டர் ஆக தசறிவாக்கப்பட்டது. Lugol’s solution 

- லூதகாலின் கடரசல் மூன்று தசாட்டுகள் ஒவ்தவாரு மாதிரிக்கும் தசர்க்கப்பட்டன இதன் 

மூலம் தாவர பிளாந்தன்கடள பாதுகாக்க முடியும். மற்றும் விலங்கு பிளாந்தன்கடள பாதுகாக்க 

5% தபாமலின் கடரசல் இடப்பட்டது. அதன் பின் அடவ படிய விடப்பட்டன. தபாத்தல்கள் 

ஒவ்தவாரு மாதிரி இடத்திலும் மூடப்பட்டிருப்பதுடன் ஒழுங்காக தபயரிடப்பட்டன. பின்னர் 

நுணுக்குக் காட்டியின் இடடத்தர ஆற்றலின் கீழ் ஒரு Sedgwick rafter கடலடயப் 

பயன்படுத்தியும், மாதிரி நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி அளவீட்டு பகுப்பாய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. வழிகாட்டிகடளப் பயன்படுத்தி அருகில் உள்ளடனனத்தின் 

வடகயிடன ஒத்ததன இனங்கள் இனங்காைப்பட்டுள்ளன. 

இச்திதயா பிளாந்தன் - Iththyoplankton கைக்தகடுப்பு, benthic – மிதக்கும் இன மற்றும் pelagic – 

ஆழ்கடல் வளங்கடள அறிவதற்கான நீருக்கடியில் உள்ள வாழ்விடங்களில் ஆய்வுகள், கடல் 

சார்ந்த உயிரியல் வள பிரிவு, நாராவின் மூலம் மீன் பிடித்தல் சார்ந்த தரவு தசகரிப்புக்கள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

(அ)      (ஆ) 

உரு 11: அமமதியான (அ), கரடு முரடான (ஆ) வின் மாதிரி தெகடிப்பு இடங்களின் உருவப்படம் 

முடிவுகள் மற்றும் அவோனிப்புக்கள் 
 

தவளிதயற்றப் பகுதியில் நீரின் தவப்பநிடல உள்தளடுக்கும் இடத்தின் தவப்பநிடலடய விட 

எப்தபாதும் அதிகமாகும். உள்தளடுக்கும் இடத்திற்கும் தவளிதயற்ற இடத்துக்கும் 

இடடயிலான தவபநிடல இடடதய சராசரி தவறுபாடு 5 ° C ஆகவும், டிசம்பர் மாதத்தில் 

அதிகபட்சமாக 7.4 ° C ஆகவும் காைப்பட்டது. படிப்பு காலத்தின்தபாது உள்தளடுப்பு மற்றும் 

தவளியீட்டில் நீர் தவப்பநிடல மாறுபாடு படம் 11 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
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படம் 12: குளிரூட்டும் நீர் அடமப்பின் உள்தளடுப்பு மற்றும் தவளிதயற்ற தவப்பநிடல 

தவறுபாடு- நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின் நிடலயம் 

 

அதிகபட்ச நீர் தவப்பநிடல, குளிராக்கும் நீர் அடமப்பின் தவளிதயற்றத இடத்தில் ஆய்வு 

காலம் முழுவதும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. நீரின் தவப்பநிடல தவளிதயற்றப் 

புள்ளியிலிருந்து தவளிப்புற தூரத்ததாடு குடறந்து வருகிறது. இது தவளிதயற்ற புள்ளியில் 

இருந்து 750 மீ முதல் 1 கிமீ ததாடலவில் உள்ள குறிப்பு புள்ளி தவப்பநிடல சமமாக 

தபறுகிறது. தமலும் NRP 10 இடத்தில் அதிக தவப்பநிடல மதிப்புகள் காைப்படுகின்றன, இது 

1 கி. மீ தவளிதயற்ற இடத்திலிருந்து வடக்கில் உள்ள பகுதியில் அதாவது அடமதியும், 

கடினமான பருவங்களிலும் (படம் 12) காைப்பட்டன. கரடு முரடான பருவத்தில், 

தவளியீட்டிலுள்ள தவப்பநிடல தவளிதயற்றப்பட்ட புள்ளியில் இருந்து அதிகரிக்கும் 

தூரத்துடன் குடறகின்றது (படம் 13). 

 
 

உரு 13: அமமதியான கடல் நிமலகளில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் நீர் 

சவப்பநிமல மாறுபாடு

   
உரு 14: கடினமான கடல் சூழ்நிமலகளில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் நீர் 

சவப்பநிமல மாறுபாடு 
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முடிவுகளின் படி, ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் உள்ள நீர் தவப்பநிடல, ததசிய 

சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிடல) விதிமுடறகளின் கடல் நீர்ப் பகுதிகளுக்கு 

(அதிகபட்சம் 45 °C தவளிதயற்றத்தின் தபாது) ததாழில்துடற மற்றும் உள்நாட்டு கழிவுகடள 

தவளிதயற்றும் இலங்டக மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடப 1990 ஆம் ஆண்டு 1 ஆம் இலக்க 

விதிமுடறயின் படி உள்ளது. 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதங்களில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் பாதரசம் (Hg), 

தசம்பு (Cu), ஈயம் (Pb), கட்மியம் (Cd), குதராமியம் (Crர்) மற்றும் ஆர்சனிக் தபான்றடவ 

தசாதிக்கப்பட்டன. NRP 1 மற்றும் NRP 9 இடங்களிலிருந்து கடல் நீர் மாதிரிகள் ஏப்ரல் மாதத்தில் 

பார உதலாகங்களுக்கு தசாதடன தசய்யப்பட்டன, இரு இடங்களிலும் 0.001 மி. கி /லீ 

(அறிக்டகயிடும் அளவு மட்டம் (LOR) - 0.001) என முடிவு தசய்யப்பட்டது. NRP 1, NRP 3, NRP 7, 

NRP 8, NRP 9 மற்றும் NRP 10 ஆகியவற்றிலிருந்து கடலில் உள்ள கன உதலாக பகுப்பாய்வு 

முடிவுகளின் முடிவுகள் மூலம் Cu 0.47 மி. கி/லீ (LOR - 0.01) மற்றும் NRP இல் 0.06 மி. கி / லீ (LOR - 

0.02) என 10 இடங்களில் கண்டறியப்பட்டன. நவம்பர் மாதம், கனரக உதலாகங்கள் ஆய்வானது 

நீர், வண்டல் மற்றும் மீன் மாதிரிகள் தபான்றவற்றில் தசாதிக்கப்பட்டது. மீன் மற்றும் வீழ்படிவு 

மாதிரிகள் NRP 1, NRP 3, NRP 7, NRP 8 மற்றும் NRP 9 இடங்களில் தசகரிக்கப்பட்டன. 5 மீன் 

இனங்கள் (சர்டிதனல்லா, மஞ்சள் ட்தரவர்லிஸ், தயல்தலாடில் ஸ்தகடு, பிக்கீ ஸ்தகட் மற்றும் 

ஓநாய்-தஹர்ரிங்) (Sardinella, Yellow Trevallies, Yellowtail Scad, Bigeye Scad மற்றும் Wolf-herring) மீன் 

இடழய மாதிரிகள் பகுப்பாய்வுக்காக எடுக்கப்பட்டன. முடிவுகளின் படி, கனரக உதலாகங்கள் 

எதுவும் நீர் அல்லது மீன் மாதிரிகளில் கண்டறியப்படவில்டல. இருப்பினும், வண்டல் 

மாதிரிகள், Cr (LOR- 0.01) NRP 1, NRP3, NRP 7 மற்றும் NRP 10 ஆகியவற்றில் 4.1 மி. கி /லீ, 2.9 மி. கி 

/லீ, 7.0 மி. கி /லீ மற்றும் 3.8 மி. கி /லீ என கண்டறியப்பட்டன. 

ஐக்கிய அதமரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகாடம (US_EPA) முன்னுரிடம மாசுபாடுகளாக 

தவளியிடப்பட்ட 16 PAH க்கள், க டல் நீரின் மாதிரிகளில் தசாதடன தசய்யப்படன, மீன் மற்றும் 

வண்டல் மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் ததர்வு தசய்யப்பட்ட மாதிரிகள் மற்றும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதங்களில் தசாதடன தசய்யப்பட்டன. முடிவுகளின் படி, ஏததனும் நீர், 

வண்டல் மற்றும் மீன் இடழய மாதிரிகள் தசாதிக்கப்பட்ட எந்த LOR (0.001 மி. கி /கிதலா கிராம்) 

யில் PAH கள் கண்டறியப்படவில்டல. தமாத்தமாக 34 மீன் மற்றும் ஓட்டு மீன்கள் அதாவது 16 

குடும்பங்களுக்கு தசாந்தமான பதிவு தசய்யப்பட்டதுடன் 27 வடகயான மீன்கள் உண்பதற்கு 

உகந்த மீன்கள் எனவும் அடயாளம் காைப்பட்டன. 

தவளிதயற்றல் ததாட்டியில் மிக குடறந்த DO தசறிவு கண்டறியப்பட்டது மற்றும் அதன் சில 

மாதிரி மாதங்களில் 5 மி. கி/ லீ க்கும் குடறவாக இருந்தது. மற்ற இடங்களில் 5 மி. கி. /லீ. க்கும் 

அதிகமாக இருந்தன. தவளிதயறும் இடத்தில் pH இன் நிடலயானது ஆய்வு காலம் முழுவதும் 

6.9 முதல் 8.7 வடர இருந்தது. குளிரூட்டமான தண்ணீரின் உட்தகாள்ளல் விகிதத்துடன் 

ஒப்பிடும் தபாது குடறவான pH நிடலகள் தவளிதயற்றத்தில் எப்தபாதும் இருப்பதாக 

கண்டறியப்பட்டன. மற்ற தசாதடன அளவுருக்கள் மாதிரியாக்க இடங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றத்டத ஏற்படுத்தவில்டல. 

தாவர பிளாந்ததன் பகுப்பாய்வுகளின் படி, மில்லி லீற்றர் ஒன்றுக்கு குடறந்த தமாத்த தாவர 

பிளாந்தன் மாதிரியான இடம் NRP 9 இல் பதிவு தசய்யப்பட்டது. தமலும், மாதிரியாக்க இடம் 

NRP 10 மற்ற மாதிரி இடங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்த தமாத்த தாவர பிளாந்தன் 

தகாண்டதாக அறியப்பட்டுள்ளது. ஆய்வுக்குட்பட்ட ஐந்து வகுப்புகளுக்குச் தசாந்தமான 

தமாத்த 62 தாவர பிளாந்தன் வடக இனங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 44 வடகயான 

இனங்கள் உள்ளடங்கிய மிகப்தபரிய வர்க்கம் Diatom - டயட்டம் ஆக இருந்தது. இதடனத் 

ததாடர்ந்து 14 இனங்கடள உள்ளடங்கிய Dinophyceae ஆக இருந்தது. கூடுதலாக, இரண்டு 

இனங்கள் Cynophyceae குழுவில் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. Synurophyceae குழு, மற்றும் 
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குதளாதராபிசிதய - Chlorophyceae இன் ஒரு இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆய்தவான்றில் 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட விலங்கு பிளாந்தன்கள் -  Zooplanktons ஆனது ஆத்தராதபாடா, தமாலஸ்கா, 

தகார்தடட்டா, புதராட்தடாதசாவா, அன்தனலிடா, சீலிதயாதபாரா, தநமதடாடா மற்றும் 

தராட்டிஃதபரா - Arthropoda, Mollusca, Cordata, Protozoa, Annelida, Ciliophora, Nematoda மற்றும் 

Rotifera ஆகியவற்டறக் தகாண்டதாக இருந்தன. மில்லி லீட்டர் ஒன்றுக்கு தமாத்த விலங்கு 

பிளாந்தன்களின் NRP 9 இல் மற்றய இடங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறவாக இருந்தது. 

 

உரு 12: CPUE மாற்றமானது பல இறங்கு துடறகளில் காைப்பட்டடவ 

உரு 13: CPUE மாற்றமானது ேலவில மீன் இறங்கும் பகுதியில் 1994 & 2017 

கீதழ இழுக்கும் பூ வடல - Bottom set gill nets மற்றும் சிறிய கண் பூ வடலகள் ஆகியடவ ஆய்வு 

தளங்களில் மிகவும் உபதயாகமான மீன்பிடி கியர் ஆக படிப்புக்குரிய பகுதியில் இருந்தன. 

குடறந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்சமாக பதிவுதசய்யப்பட்ட சராசரி CPU மதிப்புகள் தலவிடல 

தடரயிறங்கும் தளத்தில் 6.3 - 50 கிதலா / படகு / நாளில் இருந்ததுடன் தம மாதத்தில் 

குடறந்தபட்ச மதிப்பீட்டட பதிவு தசய்ததுடன் ஒக்தடாபர் மாதத்தில் அதிகபட்ச மதிப்டபக் 

தகாண்டிருக்கும் என் காட்டியது. 1994 ல் பதிவு தசய்யப்பட்ட சராசரி CPUE மதிப்பு 6.2 - 44.3 கி. 

கி / படகு / நாள் ஆய்வு ஆகியடவயாக தலவிடல கடதலார பகுதியில் தசய்த ஆய்வில் அதாவது 

ஜயவர்தன மற்றும் தயாரட்ன (1994) ஆகியவர்களால் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் இருந்தது. 

அடனத்து இறங்கு தளங்களிலும் உள்ள CPUE மதிப்புகள் நீண்ட கால ஏற்ற இறக்கங்கடள 

தீர்மானிக்க தமலும் ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். மீன்பிடி ததாடலவு 

அதிகரித்திருப்பதாக ஆய்வுகளில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீனவர்கள் கடற்கடரயிலிருந்து 

ததாடலவில் மீன்பிடிக்கச் தசல்கிறார்கள் என்பதாகும். கடதலார நீரின் நீதராட்டங்களின் 

மாற்றங்கள் காரைமாக இருக்கலாம். 

தமற்தகாள் புள்ளியுடன் ஒப்பிடும் தபாது தவளியீட்டு இடத்தில் இச்திதயா பிளாந்தன் - 

Ichthiyoplankton ஏராளமானதாக உள்ளது என்பதுடன் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் 

தகாண்டுள்ளது எனலாம். 2 – 12 எண்ணிக்டக / சதுர மீற்றர் எனும் விதத்தில் மீன்கள் மற்றும் 

குடம்பிகளின் சராசரி அடர்த்தி மாறுபட்டது, ஏப்ரல் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் 1 கி. மீ 
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தூரத்தில் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் வட பகுதியில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. ஆனால் 

உடனடியாக இச்திதயா பிளாந்தன் - Ichthiyoplankton அடர்த்தி குறிப்பு புள்ளி மதிப்புக்கு மிக 

தநருக்கமாக வந்துவிட்டது. உயர் அடல நடவடிக்டக காரைமாக நீரின் கலடவயாகல் தன்டம 

காரைமாக இது ஏற்படலாம். நீர் தவளிதயற்ற இடத்டத விட நீர் உட்தகாள்ளும் தாக்கத்டத 

கருத்தில் தகாள்வது முக்கியம் எனலாம். ஏதனன்றால், கடல் மட்டத்தில் 58, 000 மீ 
3
 கடல் நீடரக் 

குவித்துக் தகாள்வதால், அதாவது 348 * 10
3
 தனிநபர் / மணி தநரம் என்ற (மீன் குஞ்சுகள் மற்றும் 

குடம்பிகள்) அதிகபட்ச தவப்பநிடல காரைமாக இறக்கடிக்கச் தசய்யப்படுகின்றன என 

கைக்கிடப்படுகிறது. கடதலார மீன் பங்குகள் மற்றும் கடரதயார மீன் பிடிப்பிற்கு இது 

பாதிபாக வரப்படலாம். 

கரடுமுரடான கடல் சூழ்நிடல மற்றும் குறிப்பிட்ட கால இடடதவளி காரைமாக நிலக்கரி 

இறக்கும் தளம் மற்றும் கப்பல் நங்கூரமிடப் படும் இடத்தில் மட்டுதம நீரின் அடியிடன ஆய்வு 

தசய்யும் ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டன. கைக்தகடுப்புகளின் படி நாம் உயர் நீதராட்டங்கள் 

தகாண்டதாக இந்த இடம் இருந்ததுடன் மிதடவ தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மிகவும் 

குடறந்த அளவிதலதய காைப்பட்டன. ஆனால் பல மீன் இனங்கள் தஜட்டியின் மற்றும் 

கப்பல் நங்கூரங்கள் ஆகியவற்றில் தங்கியிருந்த இடங்கள் தபான்றவற்றில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. 1 கி. மீ
2
 பரப்பில் பவளப் பாடற உருவாக்கம் இல்டல, இது அதிக 

நீதராட்டங்கள் மற்றும் மைல் நகரும் தன்டம காரைமாக இருக்கலாம் எனலாம்.  

நிலக்கரி தசயல்பாட்டு நடவடிக்டககள் தசய்யும் தபாது ஏற்றல், இறக்கல் நடவடிக்டககளின் 

தபாது நிலக்கரி சிந்துவது காைப்பட்டது எனலாம். கடல் சூழலுக்கு நிலக்கரியின் நீண்ட கால 

தவளிதயற்றம் தசய்யும் நடவடிக்டக காரைமாக நச்சுத்தன்டம, மூச்சுத் திைறல், சிராய்ப்பு, 

மிதக்கும் உயிரினங்களுக்கு ஒளி கிடடக்கப் தபறுதல் குடறவடடதல் மற்றும் சுவாசத் தடட 

மற்றும் பிற உயிரினங்களின் மற்றும் உறுப்புகடள உண்ணுதல் தபான்றன ஏற்படுத்தும் நிடல 

உருவாகலாம். 

மின் உற்பத்தி ஆடல வழங்கிய தவடல வாய்ப்புகள் பற்றி மீனவர்கள் சாதகமான முடறயில் 

விவாதித்தனர் மற்றும் முந்டதய மீன்பிடிக்கும் இடங்களுக்கு குடறந்த பட்சமாக 

அனுமதித்தடம, நிலக்கரி தூசி காரைமாகவும், கடற்படட மற்றும் சுகாதார பிரச்சிடனகடள 

எதிர்த்துப் தபாராடுவது தபான்ற எதிர்மடறயான உைர்வுகள் அவர்கள் மத்தியில் இருந்தன. 

ஆய்வின் தபாது அடடயாளம் காைப்பட்ட சில தவறுபட்ட எதிர்மடறயான தாக்கங்கள் 16 

முதல் 19 வடர விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

உரு 14- உள்சளடுக்கும் பகுதி வமலயில் தெர்க்கப்பட்ட கழிவுகள். (அதிக இருவால்விகள், 

தகஷ்தடாதபாட்கள், மற்றும் தமாலஸ்காக்கள்) 
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உரு 

15:  விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் அஹாவது பறக்கும் சாம்பல்கள்/ நிலக்கரி 

அல்லது ந்திர்த் தாக்கம் 

 

   

 

           

 

 

 

 

 

 

உரு 16: நிலக்கரி தசமிப்பிடம் அதாவது சரியான காற்று தடுப்பு முடற பூரைமற்றதாக உள்ளது 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

உரு 17: பறக்கும் ொம்பல் சகாட்டும் இடங்களில் எந்ேவிே முகாமமத்துவ / மீள் சுழற்சி / மறு 

பாவமன அல்லமல் உள்ளது 

சவளியீடு 

ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சிபாரிசுகள் லக்விஜய நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிடலயம், 

இலங்டக மின்சார சடப மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அடமச்சுக்கு அனுப்பப்படும். 
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முடிவு 

பரிந்துடரகடள கருத்தில் தகாண்டு சுத்தமான மற்றும் ஆதராக்கியமான நீரின் சூழடல உறுதி 

தசய்ய தவண்டும். 

பரிந்துமரகள் 

• கண்காணிப்புக் குழு நியமிக்க தவண்டும் மற்றும் கண்காணிப்புத் திட்டம் மூலம் EIA இல் 

அறிவுறுத்தப்பட தவண்டும். 

• EIA இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடனத்து நுணுக்கமான நடவடிக்டககளும் 

தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

• ஆடலகளில் இருந்து கழிவுப்தபாருட்கடள கடலுக்குள் தவளிதயற்றுவதற்கான தரநிடல 

வரம்பு மின் ஆடலத் ததாழிற்சாடலயிலிருந்து தவளிதயற்றப்படும் தபாது முற்றிலும் 

பின்பற்றப்பட தவண்டும். 1990 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க ததசிய சுற்றாடல் 

(பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிடலகள்) ஒழுங்குவிதிகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது (01 தபப்ரவரி 

2008 ஆம் திகதி - வர்த்தமானி எண் 1534/18). 

• இலங்டகக்கு தவப்ப நீதரற்ற தவளிதயற்றங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நீரின் தரம் 

தரப்படவில்டல. தமதல கூறிய கட்டுப்பாடு ததாழில்துடற மற்றும் உள்நாட்டு 

கழிவுகடள தபாதுவாக அகற்றும் வழிகாட்டியாகும். ஆடகயால், குளிர்ந்த நீரின் 

தவளிதயற்றத்திற்கான (உலக வங்கி தரநிடலகள், EPA தரநிடலகள், முதலியன) 

உலகளாவிய நிடல தரங்கடள ஏற்றுக் தகாள்வதன் மூலம் இந்த தாக்கத் திறடனக் 

குடறக்க தவண்டும். 

• கடல் நீரில் தவப்பநிடல அளவீடு ததாடர்ந்து அளப்பது இடடப்பட்ட தவப்பநிடல 

அளடவ அளப்படத விட மிகவும் முக்கியமானது. ஆடகயால், தவப்பநிடல தரவு 

காட்டிகள் கடல் தநர சமிக்டக காட்டிகடள ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் பதித்து 

உண்டமயான தநர தவப்பநிடல தரவுகடள பதிவு தசய்ய தவண்டும். 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் 5 தரவு காட்டிகடள நிறுவ நாராவானது 

பரிந்துடரக்கிறது. 

• தவப்ப மாதிரி மற்றும் அதன் தாக்கங்களின் நடத்டதயிடன அடடயாளம் காை ஒரு 

மாதிரிடய உருவாக்க தவண்டும் 

• பல்தவறு நீர் தர அளவுருக்கள் அளவிடுவதற்கான உண்டமயான தநர கண்காணிப்பு 

நிடலயம் மின் ஆடல வளாகத்தில் நடடமுடறப்படுத்த தவண்டும். 

• அதிகளவான பறக்கும் சாம்பல்கள் தசமித்து டவத்திருக்கும் இடம், அசுத்தம் மற்றும் கீழ் 

சாம்பல் தபான்றடவ அதிகமான பாதகமான விடளவுகடள ஏற்படுத்தும். எனதவ, 

சாம்பல் டகயாளுதல் மற்றும் அகற்றல் EIA இல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் திர்த்து 

டவக்கும் நடவடிக்டககடள கருத்தில் தகாள்ள தவண்டும். 

• உயர்தர நிலக்கரி, குடறந்தபட்ச அசுத்தங்கள் தகாண்டதாக இருக்கும், எரியாத 

எரிதபாருளிலும் குடறந்த மாசுக்கடளதய இடவ உற்பத்தி தசய்யும். எனதவ, 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட குடறந்தபட்ச துகள் அளவு தகாண்ட தரமான நிலக்கரியிடன 

இறக்குமதி தசய்ய தவண்டும். 

• எரியாத நிலக்கரி ஒரு கடல் மாசுபாட்டுக் காரணி ஆகும். கப்பல், பர்தகட்ஸ் – இறக்கும் 

ததாட்டி மற்றும் இறக்கும் ததாட்டி நடவடிக்டககளில் இருந்து நிலக்கரி இறக்குவதால் 

கடல் சூழடல அடடய முடியும் நிடல உள்ளது. நிலக்கரி ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்கும் 

தபாது நிலக்கரி சிந்துதல் தடுக்கப்பட தவண்டும். 
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• நிலக்கரி மற்றும் சாம்பல் பங்குகளிலிருந்து கசிவு, தகாதிகலன் வீசுறும் விதம், 

தகாதிகலன் கழுவும் நீர், FGD தவளிதயற்றம் மற்றும் கழிவு நீர் தபான்றன, குளிர்ந்த நீர் 

அடமப்பின் மூலம் கடலில் தவளிதயற்றப்படுவதற்கு முன்னர் தீங்கு விடளவிக்கும் 

அசுத்தங்கள் மற்றும் நிடலயான வரம்புகடள தசாதிக்க தவண்டும். 

• பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு சமூக தபாறுப்புைர்வு தகாண்ட CSR பகுதிடய 

அதிகரிக்கவும், மீன்வள சமூகம், அருகிலுள்ள கிராமவாசிகள் மற்றும் பிரச்சிடனகடள 

அடடயாளம் காைவும் CEB நிர்வாகத்தின் மத்தியில் சரியான கலந்துடரயாடல் 

நடத்தப்பட தவண்டும். 

• குளிரூட்டும் நீர் அடமப்பிற்குள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உள்ளீர்க்கப்படுதல் அல்லது 

மூழ்கடிக்கப்பட்டு இறுதியில் அடவ தகால்லப்படுகின்றன. ஆடகயால், உட்தசலுத்தல் 

தவகம் குடறவாகவும், தடட வடலகள் அல்லது இதத தபான்ற ததாழில்நுட்பங்கடள 

நிறுவுதல் தவண்டும், தண்ணீர் திரும்பப் தபறலுடன் ததாடர்புடடய சுற்றுச்சூழல் 

தாக்கங்கடளத் தடுக்கவும், குடறக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தவும் தவண்டும். 

• நீர் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அவற்றின் அளவீட்டில் நீண்ட கால தாக்கங்கடள 

அடடயாளம் காை ததாடர்ந்து ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் ததடவப்படுகின்றன. 

திட்ட முன்தனற்றம் 

முன்தனற்றம் (%) : -  நிதி : 108.15%  உடல் : 100% 

 

ேமலப்பு:  

 

அவெர ெம்பவங்கள் ஏற்படுகின்ற அோவது  எண்சணய்க் கசிவுகள், அல்கா மலர்ச்சி 

தபான்றமவ மற்றும் மீன் இறப்பு, மீன்பிடி சிக்கல்கள் (அவெர ஆய்வுகள்) ெம்பந்ேமான 

விொரமண. 

 

திட்ட எண் . : 5.5 

 

த ாக்கம் : 

• நீர் மாசுபாடு, எண்தைய் கசிவுகள், மீன் தகால்லும் சம்பவங்கள், அல்கா மறுமலர்ச்சி 

தபான்றவற்றில் அவசரகால சூழ்நிடலகளுக்கான காரைங்கள் விசாரிட்தல். 

• நிடலடமடய சமாளிக்க பரிந்துடரகடள தகாடுத்தல். 

முமற : 

மீன் இறப்புக்கள் : 

பல்தவறு காரைங்களால், மீன்களின் பல இறப்பு சம்பவங்கள் மற்றும் இயற்டக நீர் சூழலின் 

எதிர்பாராத மாற்றங்கள் வருடாவருடம் பதிவாகியுள்ளன. அதிகாரிகள் ஒரு குழு இது தபான்ற 

சம்பவ இடத்திற்கு தசன்று விசாரடைகள் முன்தனடுக்க தசய்யப்பட்டனர். சம்பவத்தின் 

பின்னணி தகவல்கள் சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுடனும் புலனாய்வுகளுடனும் 

கலந்தாதலாசடன மூலம் தகவல்கள் தபறப்பட்டன. உள்நிடல நீர்த் தர அளவுருக்கள் அந்த 

இடத்தில் தசய்ய்ப்பட்டதுடன் மற்றும் நீர் மற்றும் மீன் மாதிரிகள் தமலும் ஆய்வக 

தசாதடனகள் தசய்வதற்காக தசகரிக்கப்பட்டன. மீன் இடழய பகுப்பாய்வு, தநாய் / 
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தநாய்க்காரணிகடள கண்டறிதல், நுண்ணுயிரியல் பரிதசாதடனகள் தசய்யப்பட்டன. 

அவசரகால நிடலடமடயக் கட்டுப்படுத்தவும் இயற்டக நிடலடமடய மீட்தடடுக்கவும் 

சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கு பரிந்துடரகள் வழங்கப்பட்டன. 

பிற அவெர ஆய்வுகள் 

துடற சார் வல்லுநர்கள் ஒரு குழு சம்பவ இடத்திற்கு விஜயம் தசய்து விசாரடைகடள 

தமற்தகாண்டனர். ததடவயான நடவடிக்டககடள எடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுக்கு விரிவான ஆய்வு அறிக்டக வழங்கப்பட்டது. 

சவளியீடு 

சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கு பரிந்துடரகடள வழங்கியதுடன் ஆய்வு அறிக்டககள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

முடிவு 

நீரின் வாழ்விடங்கள் மற்றும் பல்தவறு காலநிடல நிடலடமகள் மற்றும் மாசுபாடு 

தாக்கங்களின் காரைமாக அவற்றின் மாற்றங்கள் பற்றிய தமம்படுத்தப்பட்ட அறிவு. 
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பரிந்துமரகள் 

 ெம்பவம் காரணம் ப்ரிந்துமர / கள் 

மீன் இறப்பு ெம்பவங்கள் 

1. நந்திக்கடல் பகுதியில் 

மீன் இறப்பு  

கடரந்த ஒட்சிசன் மட்டம் 

தபாதாடம காரைமாக 

உள்ளார்ந்த தவளிப்படுத்தும் 

அறிக்டக மற்றும் பரிந்துடரகள் 

வழங்கல் 

2. கஜகஹ கும்புர, 

தவலிசர, ராகம 

பகுதியில் மீன் இறப்பு 

சம்பவங்கள் 

கடரந்த ஒட்சிசன் மட்டம் 

தபாதாடம காரைமாக 

கழிவுகள் தசர்வடத குடறத்தல் 

அதிகமான மீன் பங்குகடள 

தபாருத்தமான இடத்திற்கு 

மாற்றப்பட தவண்டும் 

 

3 மீன் இறப்பு 

அனுராதபுரம் கலா 

வாவியில் இடம் 

தபற்றது 

அதிக பங்கு இடப்பட்டடம 

டனல் திலாபியாவின் அதி 

பங்கு - Tilapia niloticus (Nile 

Tilapia) 

 பாக்டறீரியா தநாய்க் குறியால் 

பாதிக்கப்பட்டது 

உள்ளார்ந்த தவளிப்படுத்தும் 

அறிக்டக மற்றும் பரிந்துடரகள் 

வழங்கல் 

4 தகளடுள்ள வாவியில் 

மீன் தகால்லப்பட்ட 

சம்பவம், 

தபாலன்னறுடவ  

படகிரிய தவவாவில் 

மீன் இறப்பு, 

திலாபியா நீதலாட்டஸ் (டநல் 

திலபியா) அதிக பங்கிடப் 

பட்டடம 

பாக்டறீரியா தநாய்த்ததாற்று 

மீன் பிடித்தடல 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

திலாபியாவின் மீன் பங்குகடள 

கட்டுப்படுத்துதல் 

 

5 அம்பாந்ததாட்டட 

பந்தகிரிய வாவியில் 

மீன் இறப்பு 

சம்பவங்கள் 

மீன்களின் அதிக படியான 

இடுடவகள் 

மீன் பிடித்தடல 

ஊக்குவிப்பதன் மூலம் 

திலாபியாவின் மீன் பங்குகடள 

கட்டுப்படுத்துதல் 

NAQDA க்கு பரிந்துடரகடள 

அனுப்பியது 

6 திருதகாைமடல 

மஹாதிவூல் வாவியில் 

மீன் இறப்பு 

உலர் காலநிடல மூலமாக நீரின் 

பற்றாக்குடற காரைமாக  

காரைங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

கட்சிகளுக்கு தகவல் 

அனுப்பப்பட்டது 

7 மகாதபா வாவி, ருக்மல் 

கம, தகாட்டாவ 

நீரில் குடறந்த ஒட்சிசன் 

உள்ளடக்கம் காரைமாக  

காரைங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

கட்சிகளுக்கு தகவல் 

அனுப்பப்பட்டது 

பிற படிப்புக்கள் 

1 திருதகாைமடல 

குடாவில் கடல் பாசி 

வளர்ப்பின் 

திறன்கடளப் பற்றிய 

ஆய்வு 

கடற்தறாழில் அடமச்சின் 

தவண்டுதகாளின் படி  

உள்ளக அறிக்டக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

2 கண்டி ஸ்ரீ தலதா 

மாளிடக, கண்டி 

மாவட்டத்தில் நீர் 

வழங்கல் பாடத 

ததாடர்பில் ஆய்வு 

கண்டி ஸ்ரீ தலதா மளிடகயின் 

தகாரிக்டகக்கு இைங்க  

 

கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிடக  

மற்றும் நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சடபக்கு அறிக்டக 

வழங்கப் பட்டது 

3 பிட்டிபான, மஹவத்த 

ததாட்டுப்பால, 

நீர்தகாழும்பு நீரின் 

நிறமாதல் நிகழ்வு 

நீரின் தரத்தில் தவறான விடயம் 

ஒன்றும் இல்டல 

ஒரு கடிதம் மூலம் தகவல் / 

புகார் கூறப்பட்ட கட்சிக்கு 

தகவல். 
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உரு 18: 

மீன் இறப்பு சமவங்களின் படப் பிடிப்புக்கள் 

 

திட்ட முன்தனற்றம் 

 
முன்தனற்றம் (%) : -  நிதி: 97.92%    தபளதீக : 100% 

 

ேமலப்பு: 

 
ESD ஆய்வக மற்றும் தொேமன மற்றும் ஆதலாெமன தெமவகள் ேர தமம்பாடுகள் 

 

திட்ட எண் : 6.3 

 

குறிக்தகாள்: தற்தபாடதய ஆய்வுகூடம் படிப்படியாக படிப்படியாக தமம்பாட்டுத் 

திட்டங்களின் மூலம் ததாடர்ச்சியான முழுடமயான அங்கீகாரம் தபற்ற நீர்த் தரம் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகமாக மாற்றப்படும். 

 

விளக்கம்: 

 

நீரின் தரத்டதக் கண்காணித்தல் என்பது நீர் சூழலில் மாசு கட்டுப்பாட்டுக்கான ஒரு முக்கிய 

கருவியாகும். இது உயிரியல் மற்றும் கடற்தறாழில் துடற அம்சங்கடள உள்ளடக்கிய 

சுற்றுச்சூழல் அம்சங்கடள நிர்வகிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது. நீரியல் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்திக்கான கட்டாய நிறுவனமாக உள்ள நிறுவனமாக நாரா உள்ளது என்பதால் 

நாரவானது முழுடமயான சகல வித கருவிகளும் தபாருத்தப்பட்ட ESD ஆய்வகத்தின் ததடவ 

மிகவும் முக்கியமானது எனலாம். 

 

சவளிப்பாடுகள் : 

 
2017 ஆம் ஆண்டில், திடைக்கள வளாகமானது நான்கு புதுப்பித்தல்களுடன் கூடிய 

ஆய்வகத்துடன் விரிவுபடுத்தப்பட்டதுடன், இது புதிய அலுவலகப் பிரததசமாக 

வடிவடமக்கப்பட்டது. புதிய அலுவலக பகுதி மற்றும் ஆய்வக பகுதி புதிய கதவுகள் மற்றும் 
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கதவுகடள நிறுவுவதன் மூலம் பிரிக்கப்பட்டன. தமலும் இரண்டு ஆய்வக டக கழுவிம் 

தகாப்டபகளுடன் மர அலமாரியும் நிறுவப்பட்டது. சில கருவி மற்றும் சிறிய மீட்டர் தபான்ற 

pH, அணு உறிஞ்சும் திருசிய ஒளிமானி, கனலடுப்பு மற்றும் பல் மானி தபான்றடவ 

சரிதசய்யப்பட்டன 

 

ஆதலாெமனமயயும், வடிவமமப்பு தெமவகமளயும் தமற்சகாள்ளப் பட்டது 

 

ஆதலாெமன தெமவ 
 

மீன் பதனிடுதல் மற்றும் மீன் உைவு ததாழிற்சாடலகளின் மீன் பதனிடுதல் / மீன் உைவுத் 

ததாழிற்சாடல (மீன் சுத்திகரிப்பு மற்றும் பிற தாக்கங்கள்) சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு, 

மன்னாரின் தபைாலயில் கூல் தமன் நிறுவனம். 2017. 

 

வட கிழக்கு கடதலாரத்தில், தபற்தறாலிய ஆராய்வு ஆகியவற்டறக் தகாண்ட 

முன்தமாழியப்பட்ட    (2 பரிமாை) ஆழ் கடல் களப் பரிதசாதடன (JS-5 & JS-6) நிலஅதிர்வு 

ஆய்வு பற்றிய ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டச (IEE) அறிக்டக, இலங்டக, டிசம்பர் 2017 

 

தொேமன தெமவகள் 
 

இந்த காலகட்டத்தில், 47 வாடிக்டகயாளர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவில் தசாதடன 

அறிக்டககள் வழங்கப்பட்டு தபறப்பட்ட தமாத்த வருமானம் ரூ .660, 480.00 ஆகும். 

 

இந்த காலகட்டத்தில், மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடப மற்றும் கடதலார பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்தினால் தமற்தகாள்ளப்பட்ட EIA மற்றும் IEE திட்டங்களுக்கான நீர்ப்பாசனக் 

கூட்டங்களில் உத்திதயாகத்தர்கள் நீர்வள ஆதாரங்களின் முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ததாடர்பில் ஆதலாசிக்க தவண்டி பங்குபற்றல்கள் இடம்தபற்றன. 

 

அந்ேக் காலப்பகுதியில் பங்கு பற்றிய கூட்டங்கள் 

1. தபப்ரவரி 23, 2017 அன்று, சடப மண்டபத்தில், கடல்வள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

அதிகாரசடப (MEPA) இல் நடடதபற்ற NOSCOP ஐ புதுப்பிக்க ஒரு கூட்டம். 

 

2. 2017 தம 18 ஆம் திகதி "மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் சப்த பாரிசர 

மந்தபாயில்" 22 ஆவது ததசிய நீர் மாசு கட்டுப்பாட்டு குழுவில் "சந்தித்தல், சம்பத்பாயா, 

பத்தரமுல்டல. 

 

3. தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கூட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 13 ஆம் திகதி 

சந்தித்தல் 

 

4. ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டம் - கட்டம் 2 நண்டு நகரத்டத நிறுவுவது ததாடர்பான 

கூட்டங்கள். 2017 ஆம் ஆண்டு 4 ஆம் திகதி மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயிலுள்ள ததன்சில் 

தகாதபகடுவ மாவத்டதயில் பத்ரமல்டலயில் இடம்தபற்றது. 

 

5. விஞ்ஞானம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப ஆடைக்குழுவில் 2017 ஜூன் 28 ஆம் திகதி ஆரா மற்றும் 

அபி - R & D நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களுக்கும் விழிப்புைர்வு வழங்கல் பற்றிய 

தசாற்தபாழிவில் பங்தகற்பு. 

 

6. ததன்தமற்கு கடற்கடர அபிவிருத்தி திட்டத்தில் சந்திப்பு மற்றும் கள ஆய்வு - ததாட்டுவ 

16.06.2017 - மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
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7. தகாழும்பு துடறமுகத் திட்டத்திற்காக 2013 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 7 ஆம் திகதி 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுப் பணிகள் மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகள் ததாடர்பான கூட்டம் 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கல் அபிவிருத்தி அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 

 

8. 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 27 ஆம் திகதி வைாத்தவில்லுவில் உள்ள "தமட்தரா 

தகாழும்பு திண்ம கழிவு முகாடமத்துவக் கருத்திட்டத்தின்" கூட்டம். 

 

9. 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 28 ஆம் திகதி காலநிடல மாற்றம் ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி 

மற்றும் இடமாற்றங்கள் பற்றிய மீளாய்வுக் கூட்டம் மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 

10. ஜூடல 03, 2012 அன்று இலங்டகயின் குடறந்த கார்பன் அபிவிருத்தி மூதலாபாயத்டத 

(LCDS) தயாரிப்பதற்கான சந்திப்பு 

 

11. ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் நண்டு நகரத்டத நிறுவுதல் ததாடர்பான கூட்டம் - 

கட்டம் 1, 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 06 ஆம் திகதி மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடப 

 

12. மினி நீர்மீன் திட்டத்தில் அதாவது மருகண்டா 07 ஜூடல 2017 ம் திகதி நடடதபற்ற கூட்டம் 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது 

 

13. 2017 ஆம் ஆண்டில் ஓகஸ்ட் மாதம் பரிந்துடரக்கப்பட்ட ததாடர்மாடி ததாகுதியின் 

பங்குதாரர்களின் கூட்டம் கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவத் 

திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 

14. 2017 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் நீர்தகாழும்பு சிறுகடல் சுத்தமாக்கல் கூட்டம் – 

தமகாதபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்த கூட்டம். 

 

15. உயிரியல் வளங்கள் (தபாருள் மாற்றம் ஒப்பந்தம் / MTA யின்) 2017 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 

மாதம் 25 ஆம் திகதி மாற்றுவதற்கான உடன்படிக்டக பற்றிய கூட்டங்கள். 

 

16. 2017 ஓகஸ்ட் 30 ஆம் திகதி ததசிய துரித அவசரகால வடரபடத்டத அடமத்தல். அனர்த்த 

முகாடமத்துவ அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்தது 

 

17. காலநிடல மாற்றம் மற்றும் இயற்டக தபரழிவுகள் பற்றிய ததசிய தணிக்டக ஆராய்ச்சி 

திட்டம் "1 வது ஆராய்ச்சி ஒருங்கிடைப்பு கூட்டம்" - ததசிய விஞ்ஞான அறக்கட்டடள 

தகட்தபார் கூடம், தகாழும்பு 07, ஆகஸ்ட் 31, 2017 ம் திகதி இடம்தபற்றது. 

 

18. திட்டப்பணி முன்தமாழிவு மற்றும் அங்கீகாரச் தசயன்முடற குறித்த விழிப்புைர்வு 2017 

ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் பசுடம காலநிடல நிதியம், மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அடமச்சு 

19. முன்7தமாழிந்த சினக்மா சிறு – நீர் மின் திட்டத்தின் கூட்டம் 14 தசப்டம்பர் 2017, தத. சு. அ 

இல் நடடதபற்றது 

 

20. 2017 ம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 15 அன்று, ததசிய கடரதயார வள ஆய்வு திட்டத்தின் கூட்டம் 

MEPA ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது 

 

21. 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதி தமட்தறா தகாழும்பு திண்மக் கழிவு 

முகாடமத்துவக் கருத்தரங்கில் சந்திப்பு 

 

22. 1972 தசப்டம்பர் 19 அன்று, உஸ்ைங்தகாட ததசிய பூங்காவில் ததாழிற்சாடல வாரியம் 

ஒன்றின் திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்டக மற்றும் கட்டுமானத்தின் கூட்டம், வனவிலங்குத் 

திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
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23. 1976 தசப்டம்பர் 19, அன்று ரண்தடார தகட்தபார் கூடத்தில் ஒருங்கிடைந்த களப்பு 

அபிவிருத்திக் கூட்டம், கீழ் மாடி, நிதி மற்றும் தவகுஜன ஊடக அடமச்சு 

24. மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ள 21 தசப்டம்பர் 2017 ஆம் 

திகதி காத்தான்குடியில் ஒரு கழிவு நீர் அகற்றல் உட்கட்டடமப்டப நிர்மாணித்தல். 

25. 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 26 ம் திகதி MEPA க்கான தகாள்டக அபிவிருத்தி, உத்திகள் 

மற்றும் ததசிய நடவடிக்டக திட்டம் MEPA ஏற்பாடு. 

26. 2017 தசப்டம்பர் 27, அன்று இலங்டகயில் EIA தசயற்பாடுகடள மறுபரிசீலடன 

தசய்வதற்கான கலந்துடரயாடல். 

27. காணிகளின் சுகாதாரம் என்பது ததசிய தசாத்தாகும் என்ற கூட்டம் காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரடமப்பு அடமச்சு ஏற்பாடு ஒக்தடாபர் 11, 2017 இல் நடடதபற்றது. 

28. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட 2017 அக்தடாபர் 17 ஆம் திகதி, மட்டக்குளி முதல் தமாறட்டுடவ வடரயிலான 

கடரதயார வரி தூய்டமயாக்கல் திட்டத்தின் கூட்டம். 

29. சிறு – நீர் மின் திட்டத்தின் கூட்டம் - ஒக்தடாபர் 13, 2017 அன்று மடபிட்டிய தத. சு. அ இல் 

நடட தபற்றது. 

30. சிறு – நீர் மின் திட்டத்தின் கூட்டம் - ஒக்தடாபர் 13, 2017 அன்று திகாலஹின்ன தத. சு. அ இல் 

நடட தபற்றது. 

31. 1977 ஓக்தடாபர் 19, அன்று திட்டமிடப்பட்ட சீதவாக்க கங்டக நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் 

கூட்டம் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

32. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ள ஒக்தடாபர் 20, 2017 ஆம் திகதி கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள 

முகாடமத்துவ ஆதலாசடனக் குழுவின் கூட்டம். 

33. கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வளங்கள் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் தசய்த 23 

ஒக்தடாபர் 2017 ஆம் திகதி கின்னா முதூரில் கனிம மைல் சம்பந்தமான கூட்ட சந்திப்பு. 

34. 2017 ஒக்தடாபர் 23, அன்று ததஹிவடள – கல்கீடச மாநகர சடப பகுதிக்கு குழாய் மூல 

கழிவுநீர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் நீடிப்பு, மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயினால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டது. 

35. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட 2017 ஒக்தடாபர் 28 ஆம் திகதி மடக்குளியிலிருந்து தமாறட்டுடவ வடரயான 

மாதாந்த ரீதியில் கடதலாரத்திடன தூய்டமப் படுத்தும் திட்டத்தின் கூட்டம். 

36. புத்தளம் நகர் பகுதிக்கான புனரடமக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றும் 

முடறடமக்கான சுற்றுச்சூழல் தீர்வு பற்றிய கூட்டங்கள் 26 ஒக்தடாபர் 2017, தமகாதபாலிஸ் 

மற்றும் தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

37. சிலாபம் நகர் பகுதியிடன 26, ஒக்தடாபர் 2017 க்கு முன் திட்டமிடப்பட்ட கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றுதல் முடறடமக்கான சுற்றுச்சூழல் தீர்வு பற்றிய கூட்டங்கள் 

தமகாதபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
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38. ததசியக் குழு ஏற்பாடு தசய்த 2017 ஒக்தடாபர் 26, அன்று சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான 

தபண்கடள தமம்படுத்துவதற்கான கருத்துக்களம் பற்றிய கலந்துடரயாடல். 

39. வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 2017 ஒக்தடாபர் 26, 

அன்று கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவ தசயற்பாட்டுத் திட்டத்டத 

தமம்படுத்துவதற்கான கலந்துடரயாடல். 

40. கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தினால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட 2017 ஒக்தடாபர் 30 ஆம் திகதி தவன்னப்புவவில் உள்ள தவல்லமங்கடரயில் 

மீன்பிடி துடறமுகத்தில் சந்திப்பு. 

41. 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 06 ஆம் திகதி மற்றும் ஒக்தடாபர் 30 ஆம் திகதிகளில் BIOFIN 

பணிக்குழு கூட்டம், மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சினால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டது. 

42. 2017 ஒக்தடாபர் 31, ம் திகதி ததசிய எண்தைய் கசிவு கூட்டு மீதான கூட்டம் MEPA ஏற்பாடு 

தசய்தது. 

43. காலநிடல மாற்றம் பற்றிய கூட்டம் 02 நவம்பர் 2017 அன்று வானிடல ஆராய்ச்சி 

நிடலயத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

44. ததஹிவடள – கல்கீடச மாநகர சடப பிரததசத்திற்கு குழாய் மூலமான பரந்த கழிவு நீடரப் 

அகற்றல் முடற புனரடமப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்டக (EIA) இறுதி 

அறிக்டகயில் கலந்துடரயாடல். மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடப 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10 

ஆம் திகதி மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சடப, பத்தரமுல்டலயில் ஏற்பாடு தசய்தது. 

45. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்த நவம்பர் 13, 2017 

ஆம் ஆண்டின் உலக கடற்தறாழிலாளர் தின தகாண்டாட்டம். 

46. "தலதா ஆளிடக, கண்டி அபிவிருத்தி" பற்றிய கூட்டம் - 2017 நவம்பர் 16 அன்று 

தமகாதபாலிஸ் மற்றும் தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்தது. 

47. வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திடைக்களத்தால் ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட 16 நவம்பர் 2017 அன்று 

காணி சார்ந்த முகாடமத்துவ தசயற்பாட்டுத் திட்டத்டத முன்டவத்தல். 

48. திட்டமிடப்பட்ட நாட்டுக்கு குறுக்கான குழாய் மூல திட்டத்தின் கூட்டம் (தகாழும்பு 

தகாட்டடயில் துடறமுகத்தில் இருந்து தகாலன்னாவ எண்தைய் நிறுவலுக்கு )நவம்பர் 26, 

2017 

49. 2017 டிசம்பர் 8, அன்று தகுதியான நீந்த் தரா தரங்கள் மற்றும் களனி ஆற்றங்கடரயின் 

வடகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கான பங்குதாரர் சந்திப்பு பற்றிய கூட்டம் CEA ஆல் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. 

50. ததசிய எண்தைய் மற்றும் அகழ்வு 14 – 15 டிசம்பர் 2017 அன்று MEPA ஆல் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டது. 

51. கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவம் ததாடர்பில் கூட்டம் டிசம்பர் 

14, 2017 அன்று கிண்ணியாவில் CCD இனால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் 

ததாகுப்புடன் கூடிய கனிம மைல்களின் மாதாந்த சுரங்க அளடவ அதிகரிக்கச் தசய்தல் மற்றும் 

தபறுமதி தசர்த்தல் ததாடர்பான கூட்டம். 
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பட்டமறகள் 

1.  XVth பருவ மடழக் கால திடைக்களம் 2012 தம 04 ஆம் திகதி வளிமண்டலவியல் 

திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது 

என். டி. தஹற்றிதக 

2. தகாள்முதல் தசயன்முடறகளில் பணிபுரியும் தவடலத் திட்டம் – கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சால் 16-18 ஜூன் மற்றும் 23-24 ஜூன் 2017 அன்று 

நடாத்தப்பட்டது. 

கலாநிதி. டபல்யூ. டி. என். விக்கிரமாராச்சி 

 

3. வளிமண்டலவியல் திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்படும் XVI பருவ மடழக்காலக் 

கருத்துக்களம் ஜூன் மாதம் 20 ஆம் திகதி 207 ம் திகதி இடம்தபற்றது. 

என். டி. தஹற்றிதக 

 

4. "ஜூன் 27 ம் திகதி தகாழும்பின் ஈரநிலங்களின் எதிர்காலம் பற்றிய கருத்தரங்கு – உயிர்ப் 

பல்வடகடம பூங்கா, தலவாத்துதகாட இல் இடம்தபற்றது. 

கலாநிதி. டபல்யூ. டி. என். விக்கிரமாராச்சி 

 

5. இலங்டகப் பகுதியில் எண்தைய் விநிதயாகத்டதப் பயன்படுத்துவதற்கான ததசிய 

தகாள்டகடய உருவாக்குவதற்கான தவடலத்திட்டம், – கடல்சார் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு 

அதிகார சடபயில் 30 ஜூன் 2017 இல் இடம்தபற்றது. 

என். டி . தஹற்றிதக மற்றும் எம். டி. எஸ். ஆர் மத்துமதக 

6. "2017 ஜூடல 14 அன்று கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சடபயினால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட ததசிய எண்தைய் கசிவு தற்தசயல் திட்டம் (NOSCOP) சம்பந்தமான பட்டடற. 

என். டி. தஹற்றிதக, தஜ. தக. பீ. சி. ஜயவர்தன 

7. இலங்டக மன்றத்தில் இடம்தபற்ற MEPA ஆல் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 2017 ஓகஸ்ட் 15 ஆம் - 

18 ஆம் திகதி, எண்தைய் அகழ்வாளர்களின் முதலாவது பிரதிபலிப்பாளர்களின் திறன் 

அதிகரிப்பு சம்பந்தமான வருடாந்த 04 நாட்கள் ததசிய பட்டடற. 

தஜ. தக. பீ. சி. ஜயவர்தன  

8. காலநிடல மாற்றம் மற்றும் இயற்டக தபரழிவுகள் குறித்த ததசிய தட்பாடி திட்டம் பற்றிய 

பட்டடற: ததசிய விஞ்ஞான மன்றம் (NSF) மூலம் ஓகஸ்ட் 31, 2017 அன்று இடம்தபற்றது. 

என். டி தஹற்றிதக 

9. பசுடமக் காலநிடல நிதியம் (ஜி. சி. எஃப்) முன்தமாழிவு மற்றும் அங்கீகாரச் தசயல்முடற 

பற்றிய விழிப்புைர்வு பற்றிய விழிப்புைர்வு கருத்தரங்கு 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 08 

அன்று மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒழுங்கடமக்கப்பட்டது. 

கலாநிதி. ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க மற்றும் என். டி. தஹற்றிதக 

10. இலங்டக அபிவிருத்தி நிர்வாகத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 26 ஆம் திகதி இலங்டக 

கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான தகாள்டக தசயற்பாட்டு அபிவிருத்தி மற்றும் ததசிய 

தவடலத் திட்டத்தின் அபிவிருத்தி பற்றிய பயிற்சி. 

கலாநிதி. டபல்யூ. டி. என் . விக்கிரமாராச்சி 

11. 2017 ஒக்தடாபர் மாதத்தில் நீர்தகாழும்பு களப்பு முகாடமத்துவ பட்டடற, கடல்சார் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
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என். டி. தஹற்றிதக மற்றும் பி. ஆர். சி. தமண்டிஸ் 

12. 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 12 ஆம் திகதி - ராஜகிரிய வங்கியியல் நிடலயத்தில்  

நடாத்தப்பட்ட பசுடம வீட்டு எரிவாயு கண்டுபிடிப்பு தயாரித்தல் மற்றும் காலநிடல 

மாற்றத்தின் மூன்றாம் ததசிய ததாடர்பாடல் பற்றிய ஏடனய உறுப்புக்கடள பயன்படுத்துதல் 

சம்பந்தமாக. 

தஜ. தக. பீ. சி. ஜயவர்தன  

13. விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மூலமாக சுற்றுச்சூழல் பரிதசாதடன அறிக்டக 

ஒழுங்குவிதிகள் நவம்பர் 20, 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தவளியிடப்பட்டது. 

ஏ . ஏ. டி  அமரதுங்க 

14. SLCARP தசயலகத்தில் 2017 டிசம்பர் 21 ம் திகதி திட்ட முன்தமாழிவு பற்றிய பட்டடற. 

எஸ். ஆர். சி. என். தக நாரங்தகாட 

அறிக்மககள் 

1. திருதகாைமடல குடாவில் கடல் தகாடுவா மீன்வளம் வளர்ப்பு தளங்கள் அடடயாளம் 

பற்றிய ஆய்வு கடல் தகாடுவா வளப்பு 

என். டி தஹற்றிதக, தஜ. தக. பி. சி. ஜயவர்த்தன, தக. ஜி. ஜி. எல். சந்தருவன், தஜ. ஜயனாதா, எல். 

எஸ். சி. சிரிவர்தன 

2. கண்டி, தலதா மாளிடகயின் முன்னால் நீரின் தரம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் 

ஆய்வனார். ஆர். ஆர். ஏ. ஆர்.  ஷிரந்தா, என். டி. தஹற்றிதக மற்றும் எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 

3. மீன் இறப்பு பற்றிய முன்கூட்டல் அறிக்டகயானது கலா வாவி பர்றிய விசாரடை 

எம். டி. எஸ். ஆர் மத்துமதக, எஸ். ஆர். சி. என். தக நாரங்தகாட, தக. ஏ. வி. எஸ். வீரதசகர, 

டபிள்யூ. டி. என். விக்கிரமரச்சி, என். டி. தஹற்றிதக 

சுவசராட்டிகள் 

1. வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், தஹற்றிதக, என். டி., அஸ்மி, எஸ். ஏ. எம்., பிரியதர்ஷனி, 

தஜ. பீ. எம். எல். ஜயவர்தன, தஜ. எம். சி. தக., 2017. தபருவடள, ஹிக்கடுவ மற்றும் 

தங்காடல மீன்பிடி துடறமுக வளாகங்களில் நீர் மாசுபாட்டின் மதிப்பீட்டட மதிப்பீடு 

தசய்தல், கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 3 வது ததசிய கருத்தரங்கு, கடல்சார் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆடையம், பக் .43 

உள்ளூர் பயிற்சி 

1. Arc GIS - ஆர்க் GIS, புவியியல் திடைக்களத்தில் 41 ஆவது சான்றிதழ் படிப்பு, தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம், மார்ச் 24, தம 31 வடர - 2017. 

எஸ். ஆர். சி. என். தக நாரங்தகாட  மற்றும் எம். எஸ். எஸ். ஆர். மத்துமதக 

சவளி ாட்டு பயிற்சி / கலந்துமரயாடல் 

1.  ஒக்தடாபர் 22 முதல் நவம்பர் 11 வடர சீனாவின் மக்கள் குடியரசான கியமின் இல் 

அபிவிருத்தியடடந்து வரும் நாடுகளின் கடல்சார் நகரங்களின் விரிவான தபாருளாதார 

வலிடமடய ஊக்குவிக்கும் ஐ. சி. எம். கருத்தரங்கு. 
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தஜ. தக. பி. சி. ஜயவர்த்தன  

2. நவம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 11, 2017 வடர, "இலங்டகக்கான EEZ இன் கடல் ஆராய்ச்சி", 

கடல்சார் மூன்றாம் நிறுவனம், கடல் நிர்வாகத்தின் மாநிலங்கள், Xiamen - கியமின் 

பற்றிய இருதரப்பு தபச்சு. 

கலாநிதி டபல்யூ. டி. என்  விக்கிரமாராச்சி 

சவளியீடுகள் 

ெர்வதேெ கருத்துக்கள் 

1. அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி., மற்றும் கமாமா, எஃப், (2017). இலங்டகயில் உள்ள தவப்பமண்டல 

ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு (தமல் தகாத்மலடல தடாகம்) தமல் கதினாவில் ஏற்றுமதியாகும் 

பூச்சிக்தகால்லி அளவு, நிலப் பாவடன வடிவம் மற்றும் விவசாயிகளின் உைர்வின் தாக்கம். - 

தண்ணீர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுபாடு பற்றிய ஆசிய இதழ். ததாகுதி. 14, எண் 4 (2017), ப .43-

59. DOI 10.3233 / AJW-170036.  

2. சமரதகான், எஸ். ஏ. டி. எம்., தஹற்றிதக, என். டி., அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி., ஜயசிங்க, ஜி. ஐ. என். 

நீர்த் தரம் மற்றும் மிதடவ, மத்து கங்டக களப்பில் மாசுபாடு அபாய மதிப்பீடு, தவளாண்டம 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய சர்வததச கருத்தரங்கம், பக். 

உள்ளூர் சுருக்கங்கள் 

1. வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், பத்திரன, ஏ. மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பீ. 2017. மதவச்சிய 

பிரததசத்தில் CKDu பரவுதல் சம்பந்தமாக தபளதீக ரீதியான குைநலன்களுக்கும் குடிநீர் 

ஆதாரத்திற்கும் சிறப்பு குறிப்புகளுடன் தகாண்ட படிப்பு, நாரா விஞ்ஞான 

அமர்வுகளில், ப .46. 

2. வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், தஹற்றிதக, என். டி., அஸ்மி, எஸ். ஏ. எம்., பிரியதர்ஷனி, 

தஜ. பீ. எம். எல். ஜயவர்தன, தஜ. எம். சி. தக., 2017. தபருவடள, ஹிக்கடுவ மற்றும் 

தங்காடல மீன்வளத்துடற வளாகங்களில் நீர் மாசுபாட்டின் மதிப்பீட்டட மதிப்பீடு 

தசய்தல், கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 3 வது ததசிய கருத்தரங்கம், கடல் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு அதிகார சடப, பக் .43. 

3. அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி., தஹானாயக, டி. டி. ஜி. எல். அஸ்மி, எஸ். ஏ. எம்., பஹலவத்தரச்சி, 

வி. மற்றும் தஹட்டிதக, என். டி., 2017, இலங்டகயின் முத்துராஜதவல, லூனாவ 

களப்பில் ஆகியவற்றில் எண்தைய் கசிவு காரைமாக சுற்றுச்சூழல் தசதம் குறித்த 

மதிப்பீடு., கடல்வள சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 3 வது ததசிய சிம்தபாசியம், கடல் 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சடப, பக் .17. 

4. தஹற்றிதக, என். டி., அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி., நாரங்தகாட, எஸ். ஆர். சி. என்.தக, மத்துமதக, 

எம். டி. எஸ். ஆர். மற்றும் வீரதசகர, தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ்., 2017. மத்து கங்டக களப்பில் 

உள்ள நீர் தரத்தின் தற்தபாடதய நிடலடம மதிப்பீடு: ைஇலங்டகயின் ஒரு ரம்சார் ஈர் 

நிலம், நாரா விஞ்ஞான அமர்வு, பக். 

5. தமண்டிஸ், பி. ஆர். சி. நாஜிம், எம். எம். எம், கித்சிறி, எச். எம். பி மற்றும் எஸ். ஏ. எம் 

அஸ்மி (2017). நீரில் கன உதலாக மாசுபாடு மற்றும் அதன் விடளவுகடள Mugil cephalus - 

முகிலின் தசபாலஸ் மீன் இடழயங்களில் நீர்தகாழும்பு களப்பில் தசாதடன தசய்தல். 

"நீரியல் வள ஆய்வுக்கான நீலப் தபாருளாதார அபிவிருத்தி, நாரா விஞ்ஞான அமர்வு - 

2017, தகாழும்பு, இலங்டக, பக். 

6. தமண்டிஸ், பி. ஆர். சி. நாஜிம், எம். எம். எம். மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பி. (2017). 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மண் நண்டுகளில் உள்ள கன உதலாக நிடலகள் (Scyla serrata - 
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ஸ்டகலா தசரட்டா) தடச இழயங்களில் நீர்தகாழும்ப களப்பில் தசாதடன. வருடாந்த 

ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு - 2017, தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டப்படிப்பு நிடலயம், 

தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம், இலங்டக. 

7. ஜி. எம். டி. இ. ஜயரத்ன, ஜி. தஜ. கைகம ஆராச்சி, ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க, ருச்சித தபதரரா 

மற்றும் விக்ரமசிங்க, 2017. விடரவான நிறப்பிரிடக முடறகடளப் பயன்படுத்தி பல 

நாள் படகுகள் மூலம் அறுவடட தசய்யப்பட்ட கஸ்துவூனு ஸ்தபலமீஸ் (ஸ்கிப்ஜாக் 

டூனா) - Katsuwonu spelamis (skipjack tuna) - இல் ஹிஸ்டடமனின் விசாரடை. ததசிய நீரியல் 

வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) விஞ்ஞான அமர்வுகளின் 

தசயல்முடறகள். தகாழும்பு, இலங்டக . பக் 58. 

8. என். டி. தஹற்றிதக, ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க, எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட, எம். டி. எஸ். 

ஆர். மத்துமதக மற்றும் தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, 2017. மத்து கங்டக களப்பில் 

உள்ள நீர்த் தரத்தின் தற்தபாடதய நிடலடய மதிப்பீடு தசய்தல். இலங்டகயில் ஒரு 

ரம்சார் ஈரநிலம். ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), 

விஞ்ஞான அமர்வுகளின் தசயல்முடறகள். தகாழும்பு, இலங்டக. பக். 43. 

9. தக. சி. எஸ். சில்வா, ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க மற்றும் எஸ். சி ஜயமன்தன, 2017. மண்ணிற்கான 

டயஸிதனான் பூச்சிக்தகால்லி அழற்சிடயப் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் இரண்டு 

இனங்களான விலங்கு பிளாந்தன்களின் அதன் தாக்கம் ஆகியவற்டற ஆய்வு தசய்தல். 

ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), விஞ்ஞான 

அமர்வுகளின் தசயல்முடறகள். தகாழும்பு, இலங்டக. ப 33. 

தமற்பார்மவயாளர் - சோழில்துமற பயிற்சி மாணவர்கள் 

1. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து B.Sc. வனவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

விஞ்ஞானம் (ததாழிற்துடற பயிற்சி அடிப்படடகள்) 

2. B.Sc. சுற்றாடல் முகாடமத்துவத்தின் கீழ் இலங்டக, களனி பல்கடலக்கழகத்தின் ஒரு 

மாைவர் 

3. நீர்வாழ் வள முகாடமத்துவத்தின் கீழ் (ததாழிற்துடற பயிற்சி அடிப்படடகள்) 

இலங்டகயின் ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகத்தில் இருந்து நான்கு மாைவர்கள் - ஒரு 

வாரம் 

சிறப்பு நிகழ்வுகள் - சகாழும்பு கடல் உணவு விழா, டிெம்பர் 8 - 10, பசுமம 

பாமே , சகாழும்பு 07 இல் 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்கு கடல் உைவு பண்டிடகக்கு 

பங்களித்தது: 

1. நீர்த் ேர தொேமன விளக்கவுமர 

சூழலில் இயற்டகயான தசயல்முடறகளில் இருந்து எதிர்வுகூறல் /  கணித்தல் பற்றி ஆராயவும் 

சுற்றுச்சூழலில் மனித தாக்கத்டத தீர்மானிப்பதற்காக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தண்ணீர்த் தர 

கண்காணிப்பு மிகவும் உதவுகிறது. நீர் தரத்தின் pH, கடரந்துள்ள ஒட்சிசன், கடத்து திறன், உப்புத் 

தன்டம மற்றும் கலங்கல் தன்டம ஆகியடவ சிறிய அளவிலான மானிகடளப் பயன்படுத்தி 

பண்டிடக வளாகத்தில் எமது திடைக்கள அதிகாரிகளால் நடத்தப்பட்டன.  
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உரு 19: நீர்த் தர அளவுருக்கள் 

சம்பந்தமான தசாதடன 

விளக்கவுடர 

 

2. கமலப் தபாட்டி 

தகாழும்பின் கடதலார திருவிழாவிற்கு இடையான மூன்று வயதிற்குட்பட்ட பாடசாடல 

மாைவர்களுக்கான கடலப் தபாட்டி மிகவும் பாராட்டப்பட்டதுடன் சிறுவர் 

படடப்பாற்றடல ஊக்குவிக்கிறது. இரண்டு நாட்களுக்குள் தமாத்தம் 120 மாைவர்கள் 

பங்தகற்றனர்ளிந்த திட்டத்தின் கருப்தபாருள் ஒரு நீலப் தபாருளாதார கருத்துக்கடள 

அடிப்படடயாகக் தகாண்டது. தபண்டியம் 2000 காகிதாகிகள் (தனியார்) மட்டுப்படுத்தல் 

நிறுவனம் ஓவியம் மற்றும் தவறு ததடவகள் ஆகியவற்றிற்காக நிதியுதவியிடன அளித்தது. 

காட்சி மற்றும் கடல நிகழ்ச்சி பல்கடலக்கழகத்தின் சிதரஷ்ட விரிவுடரயாளர்கள் 

தபாட்டிக்கு நீதிபதிகள் குழாமாக பங்குபற்றினர். ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று 

தவற்றியாளர்களுக்கு பதக்கங்கள் (தங்கம், தவள்ளி மற்றும் தவண்கல) பரிசுகடள 

வழங்கிதனாம், தமலும் பங்தகற்பாளர்கள் சான்றிதழ்களுடன் பாராட்டப்பட்டனர். 
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உரு 20: கடல தபாட்டி 

3. துண்டுப் பிரசுரங்கள் 

ேமலப்புகள் 

1. "இலங்டகயில் கடல்சார் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்: கடல் சுகாதாரத்தில் திடமான 

முதலீடு" 

2. "சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு" (ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம) 

3. "அவசர நிகழ்வு: காரணிகள் மற்றும் தடுப்பு முடற" 

 

    உரு 21 : துண்டு பிரசுரங்கள் 
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4. சுவசராட்டிகள் ேயாரித்ேல் 

ேமலப்புகள் - 

  1. மிதக்கும் தபரிய முதுதகலும்புளிகள் 

2. கடல் மாசுபாட்டட ஏற்படுத்தும் நில மற்றும் கடல் சார்ந்த நடவடிக்டககள் 

3. நீர்த் தர தசாதடன 

4. நீர் மாசுபாடு 

5. இலங்டக, ஒரு நீல தபாருளாதாரத்டத தநாக்கி 

  

  

உரு 25: சுவதராட்டிகள் 
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மீன்பிடி ததாழில்நுட்ப பிரிவு 
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5.2 மீன்பிடிசோழில்நுட்ப பிரிவு 

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

 

மீன்பிடி கியர் ததாழில் நுட்ப பிரிவு இலங்டகயில் பயன்படுத்தப்படும் மீன்பிடி கியர் மற்றும் 

முடறகள் ததாடர்பான அபிவிருத்தி திட்டங்கடள நடாத்துகின்றது. மீனவர்களின் நல்வாழ்டவ 

தமம்படுத்துதல் மற்றும் நாட்டின் மீன் உற்பத்திடய தமம்படுத்துதல் ஆகியடவ இந்த 

அபிவிருத்தி திட்டங்கடள நடாத்துவதன் மூலம் முக்கிய தநாக்கங்களாக உள்ளன. எனதவ 2017 

ஆம் ஆண்டில் இரண்டு திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

1. கடரதயார நீரில் மீன் உற்பத்திடய தமம்படுத்துவதற்காக மீன் ஒருங்கிடைப்பு 

சாதனங்கள் (FADs), மிதக்கும் பூண்டு மற்றும் மீன் தமம்பாட்டு சாதனங்கள் (Submerge  

2. FEDs) தயாரித்தல் (திட்டம் இல 1.4). 

3. “Big Fin Reef Squid’s spawners” (Sepioteuthis lessoniana) (தசபியுதிதிஸ் தலஸ்தைானியானா) 

க்கான வாழிட தமம்பாடுகடள தங்கள் இனப்தபருக்கம் தடரயில் மற்றும் 

சிடறப்பிடித்து வளர்த்தல் நிடலயில் (ஆய்வுக்கூட அளவிலான வளர்ப்பு ஆய்வுகள்) 

(திட்ட இல 2.1) 

 டவடிக்மககள் 

குடறந்த தசலவு மீன்பிடி உபகரைங்கடள ஒருங்கிடைத்தல் மற்றும் மீன் தமம்படுத்துதல் 

சாதனங்கள் (FADs மற்றும் FEDs) ஆசிய பிராந்தியத்தில் பல நாடுகளில் பிரபலமான மீன்பிடி 

உத்தியாகும். இலங்டகயில் கூட இந்த குடறந்த விடல FADs மற்றும் FEDs தமற்கு மற்றும் 

ததற்கு பகுதிகளில் கடல் பிரததசங்களில் மிகவும் தவற்றிகரமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

நாட்டின் பிற பகுதிகளில் உள்ள சிறிய அளவிலான மீன்பிடிப்பவர்கள் நல்ல வருவாடயப் 

தபறுவதால், இது நல்ல வருவாடயப் தபற உதவுகின்றது எனலாம். எனதவ, திட்டத்தின் எண் 

1.4 கீழ், சின்னபாடுவ பிரததசத்தில் மீனவர்களின் தவண்டுதகாளுக்கு இைங்க, 20 நீர்மூழ்கிக் 

மீன் வளர்ப்பு சாதனங்கள் (FEDs) கடரயிலிருந்து 6 கிதலா மீற்றர் தூரத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் சமூகப் பங்களிப்புடன் நிறுத்தப்பட்டன. மீன்பிடி படகுகள், மீன்பிடி கியர்கள் 

மற்றும் பிற இயற்டக தபரழிவுகளிலிருந்து குடறவான அபாயங்கள் ஏற்படுவதால் நீரில் 

மிதக்கும் FAD கள் மிதக்கும் FAD க்கள் பாதுகாப்பானடவ. நிடலயான தகாங்கிரீட் மூலம் 

ததாகுப்பாக்கப் பட்ட நிடலயான நங்கூரமிடும் கருவிகள் நிடலயான இடத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் FEDs கடள டவத்திரிக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ஈட்டி வடிவ கட்டடமப்புகள் தகாண்ட FED கள் இரும்பு கம்பிகளால் 

தசய்யப்பட்டு மற்றும் டநதலான் வடலகளுடன் மூடப்பட்டன. நங்கூரமிடன வலுப்படுத்தி 

அதன் பயன்படுத்துடகயின் தபாது தாக்கங்களால் ஏற்படக்கூடிய தவடிப்புக்கு எதிராக 

தகாங்கிரீட் வலுப்படுத்தும் முடற உருவானது. வலுவான மிதடவகள் அடமப்பின் மூலம் 

நிடறடய ஆதரிக்கவும், நங்கூரம் மூலம் நிடலடய தசங்குத்து நிடலக்கு மாற்றவும் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. தபாலித்தீன் வடிவம் A மற்றும் தபாலித்தீன் வடிவம் B மூலம் கலன்கள் 

மிதடவக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. வரிடசப்படுத்திய பின்னர் தரவு தசகரிப்பு தசயலாக்கம் 

ததாடங்கப்பட்டது. அந்த தநாக்கத்திற்காக தரவு பதிவு புத்தகங்கள் பதிவு டவத்திருக்கும் 

மீனவர் மத்தியில் விநிதயாகிக்கப்பட்டன. முடிக்கப்பட்ட பின் தவகமாக, நீருக்கடியில் 

கண்காணிப்பு ததாடங்கப் பட்டது மற்றும் வீடிதயா பதிவு தசய்யப்பட்டது. தமாத்தம் மூன்று 

நீருக்கடியில் கண்காணிப்பு அமர்வுகளும் நடத்தப்பட்டன. அதத தபால் மீன்பிடி தரவுகளும் 

தசகரிக்கப்பட்டது. நிலப்பரப்பு FEDs Lutjanus fulviflamma, Ciganusspp, Plectorhinchus SPP, வானவில் 

ஓடி மீன், ததால் தபாத்தி மீன், ஸ்குயிட், கானாங்தகளுத்தி ஸ்காட்கள் மற்றும் பிற சிறிய மீன் 

இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டடவ. 
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2017 ம் ஆண்டு சின்னப்பாடுவ மீன்பிடி பிரததசத்தில் இந்த திட்டத்தின் கீழ், “Big Fin Reef Squid’s 

spawners” (Sepioteuthis lessoniana) (தசபியுதிதிஸ் தலஸ்தைானியானா) க்கான வாழிட 

தமம்பாடுகடள தங்கள் இனப்தபருக்கம் தடரயில் மற்றும் சிடறப்பிடித்து வளர்த்தல் 

நிடலயில் (ஆய்வுக்கூட அளவிலான வளர்ப்பு ஆய்வுகள்) சமூக பங்தகற்புடன் 

தசய்யப்பட்டன. தற்தபாது இலங்டகயின் கடதலார பகுதியின் கடல் வாழ்விடங்கள் மனித 

மற்றும் இயற்டக நிகழ்வுகள் காரைமாக குடறந்து வருகின்றன. மீனவர்களிடமிருந்து மீனவர் 

சிலர் மீன் பிடிப்பதற்கும், மீன்பிடி படகுகள், கடல் அமிலமயமாக்கல், கடல் நீதராட்டங்களின் 

மாற்றங்கள் ஆகியவற்றுக்கும் தமலாக கடல் வாழ் வாழ்வு மற்றும் கடல் மீன் பங்குகடள 

அழிப்பதற்கான காரைங்களாக கருத்தில் தகாள்ளலாம். ஆடகயால் மீன் மற்றும் பிற கடல் 

உயிரினங்கள் இனப்தபருக்கத்திற்கான வாழ்வாதாரத்டத இழந்துவிட்டன, இளம் 

பருவத்திடன வளர்க்கின்ற, உைவு உண்ணுதல் தபான்றனவும் இழந்து விட்டன. இதனால் மீன் 

பங்கு குடறகிறது மற்றும் மீன் இலங்டக கடதலார பகுதியில் இருந்தும் இடம்தபயர்வதற்கு 

முடனகின்றன. Big Fin reef squids (Sepioteuthis lessoniana) (தசபிதயாதிதிஸ் கதலஸ்தைானியானா) 

ஒரு தபாருளாதர மதிப்புமிக்க இனங்கள் மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் வளமுமாகும். இது ஏற்றுமதி 

சந்டதயில் அதிக தபாருளாதார மதிப்பு உள்ளது எனலாம்.  அதததபால் கடல் மீன் 

வளர்ப்பிற்காக ஒரு நல்ல மீன் வடகயுமாகும்.  

வசிப்பிட அழிப்புப் பிளவுகளின் காரைமாக முட்டடயிடல் தசயல்முடறக்குரிய 

இடங்கடளயும் இழந்துள்ளன. ஸ்குயிட்கள் மீன்பிடி வடலகளில் கூட முட்டடகடள 

இடுகின்றன. அடவ முட்டடயிடும் இடம், அடி மூலக்கூறு மற்றும் பாதுகாப்பு சூழடலயும் 

இழந்துவிட்டன. இத்திட்டத்டத நடத்துவதன் மூலம், கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கான கடல் 

வாழ்வு இடங்கள், முட்டடயிடும் தளம் என்பன ஸ்குயிட்களுக்கு அதிகரிக்கிறது. நிலப்பகுதி 

மீன்வளர்ப்பு மூலமாக மற்றய நாடுகள் ஸ்குயிட்கடள வளர்ப்பு தசய்கின்றன. உதா. தாய்லாந்து 

ஆகும். துடறசார் கள தவடல ஆய்வு திட்டத்திற்கு இடையாக, கடல் நீர் குட்டடகளில் 

ஸ்குயிட்கடள வளர்த்து வரும் தசாதடனயும் தசய்யப்பட்டன. கடற்புலிகளின் 

வாழ்வாதாரத்டத தமம்படுத்துதல் மற்றும் big fin reef squids “Sepioteuthis lessoniana”, வளர்ப்பு 

மற்றும் முட்டடயிடல் தசயற்பாடுகளுக்காக மூன்று வடகயான கட்டடமப்புகள் 

தசய்யப்பட்டதுடன் சின்னபாடுவ பிரததசத்தில் மீனவர் பங்களிப்புடன் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளன. தசயல்திறன் காலத்தில் தசயற்டக கட்டடமப்புகள் அடமதியான 

கடல் சூழ்நிடலயில் 11 மீ (36 அடி) ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்தவாரு கட்டடத்தின் 

12 அலகுகளும் பருவ காலத்திற்கு முன்னதர பயன்படுத்தப்பட்டன. ஸ்குயிட் மீன்வளத்தின் 

முட்டட இடைப்புத் தரவுகளின் விவரங்கள் தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் இடைக்கப்பட்ட 

கிளிப் முட்டடகளின் எண்ணிக்டக மற்றும் வடக பதிவு தசய்யப்பட்டன. அதத தநரத்தில் 

கட்டடமப்புகடளச் சுற்றி தசர்ந்திருந்த மீன் இனங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டது. 

மூன்றுதாடமப்புக்களில், இரண்டு மாதிரிகள் நன்றாக தவடல தசய்தன. (வடக 02 மற்றும் 

வடக 03) தவ அடவயாகும். தபரிய அளவிலான முட்டடகள்  

முட்டட இடைப்பில் கூம்பு வடிவ இரும்புக் கட்டடமப்புகளில் காைப்பட்டன. ததன்தமற்கு 

பருவக்காலம் மடழயினால் (தம முதல் தசப்டம்பர் வடர) தவடல தசயல்திட்டம் 

தசய்யப்படாமல் விடப்பட்டது. நாராவில் மீன் வளர்ப்பு குட்டடகளில் ஸ்குயிட் முட்டடகள் 

தசகரிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டன. ஆய்வக நிடலகளின் கீழ் முட்டடகள் தபரித்து 

குட்டிகளாக்கப்பட்டன. குட்டிகள் கண்ைாடி ததாட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டன. தண்ணீர் தர 

நிடலடமகள் கண்காணிக்கப்பட்டன, விரிவாக்க தசயல்முடறக்கு வசதியாக 

பயன்படுத்தப்படும் கட்டடமப்புகள் தவற்றிகரமாக நடடதபற்றன, தமலும் அதடன கடல் 

பகுதிகளில் நிறுவியதும் மீன் பங்குகடள அதிகரிக்க உதவியது. இந்த ஸ்குயிட் மீன்கள் தபரிய 

எண்ணிக்டகயிலான வடககளும் இந்த வடிவங்கடள வீடாக பயன்படுத்துகின்றன. ஆடகயால் 

கடல் சார்ந்த இடங்களில் இதடன அதிகரிப்பதன் மூலம் மீன்வளத்டத தமம்படுத்துவதற்காக 
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ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் இலங்டகயின் கடதலாரப்பகுதிக்கு தமலதிக 

கட்டடமப்புகள் அடமக்கப்பட தவண்டும். 

 டவடிக்

மக 

திட்டம் ஒதுக்கீடு 

(மில்லிய

ன்) 

சபாறுப்பா

னஅலுவல

கர் 

காலம் சபளதீ

க 

முன்தன

ற்றம் 

நிதி 

முன்தன

ற்றம் 

புதிய 

மீன்பிடி 

உத்திகடள 

உருவாக்குத

ல் 

 

 

 

 

கடரதயார நீரில் மீன் 

உற்பத்திடய 

தமம்படுத்துவதற்காக 

மீன் ஒருங்கிடைப்பு 

சாதனங்கள் (FADs), 

மிதக்கும் பூண்டு 

மற்றும் மீன் 

தமம்பாட்டு 

சாதனங்கள் (Submerge 

FEDs) தயாரித்தல் 

(திட்டம் இல 1.4). 

 என். பிB. 

பி. பி. 

புண்ணிய

ததவ 

 

 

2017 

ஜன - 

டிச 

T-100% 

P- 95% 

 

 

T- 100 % 

P- 124 % 

 “Big Fin Reef Squid’s 

spawners” (Sepioteuthis 

lessoniana) 

(தசபியுதிதிஸ் 

தலஸ்தைானியானா) 

க்கான வாழிட 

தமம்பாடுகடள 

தங்கள் 

இனப்தபருக்கம் 

தடரயில் மற்றும் 

சிடறப்பிடித்து 

வளர்த்தல் நிடலயில் 

(ஆய்வுக்கூட 

அளவிலான வளர்ப்பு 

ஆய்வுகள்) (திட்ட 

இல 2.1) 

 என். பிB. 

பி. பி. 

புண்ணிய

ததவ 

 

 

2017 

ஜன - 

டிச  

 

 

T-100% 

P- 90% 

 

 

T- 100 % 

P- 94 % 

 

பயிற்சி /  டத்ேப்பட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  

மீனவர்களின் மீன்பிடி தபாதனாசிரியர்களுடன் மற்றும் மீனவர்களுடனான கூட்டங்கள் 

நடடதபற்றன. 

கட்டுப்பாடு 

வாகனங்களின் பற்றாக்குடற மற்றும் தமாசமான கடல் சூழ்நிடல காரைமாக தபரும்பாலான 

களப் பயைங்கள் ரத்து தசய்யப்பட்டன. 
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கமரதயார நீரில் மீன் உற்பத்திமய தமம்படுத்துவேற்காக மீன் ஒருங்கிமணப்பு 

ொேனங்கள் (FADs), மிேக்கும் பூண்டு மற்றும் மீன் தமம்பாட்டு ொேனங்கள் 

(Submerge FEDs) ேயாரித்ேல் (திட்டம் இல 1.4). 

 

 

 

 

Images for project no 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ததன்தமற்கு பருவக்காற்றுக்கு முன் சின்னப்பாடுவ கடல் பகுதியில் மூன்று வடகயான 

கட்டடமப்புகள் கட்டப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டன.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கட்டடமப்பு வடக 01 

(தகாங்கிரீட் தடர + கயிற்றுக் கட்டு 

கட்டடமப்பு வடக 02 

((தகாங்கிரீட் தடர + பிளாஸ்டிக் 

கட்டு 

 

கட்டடமப்பு வடக 03 

(கூம்பு வடிவ உருக்கு கம்பிக் கட்டு) 

 நிறுவலுக்கு முன்னர்  

 

நிறுவிய உடனடியாக 

 

ஒரு மாதத்தின் பின் 
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3 வடகயான கட்டடமப்புக்களின் கட்டுமானம் மற்றும் நிறுவுதல் தசயற்பாடு 

மீன் மற்றும் ஸ்குயி ட்களின் முட்டடகள் 3 வடிவங்களில் 
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ஸ்குயிட்களின் வளர்ப்பானது நார மீன் வளர்ப்பு பகுதியில் தசய்யப்படும் தபாது 
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ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 
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5.3 தேசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 

பிரிவு ேமலவர் ஏ. என். டி. சபதரரா / தடலடம நீரியக்கவியலாளர் 

 

ஆண்டின் கண்தணாட்ட்ம் 

ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகமத்தின் பிரதம தநாக்கம் இலங்டகத் தண்ணீரில் பாதுகாப்பான 

மற்றும் திறடமயான வழி தசலுத்தல் தசடவகடள வழங்க உள்ளதாகும். கடலில் வாழும் 

உயிபார்களின் பாதுகாப்புக்கான சர்வததச மாநாட்டின் (SOLAS) கடடமடய நிரப்புவதற்கான 

முழுடமயான கட்டாய கடடம இதுவாகும். அதன்படி, நீரியக்கவியல் கைக்தகடுப்பு 

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 அளவீட்டு 

தரவுகடள வழங்குதல் தபான்றன இந்த பிரிவின் மற்டறய முக்கிய தசடவகள் ஆகும். இன்று 

வடர நீரியக்கவியல் தகவல்ததாடர்பு மூலம் கடல்சார் வர்த்தகம் மற்றும் பிற கடல் 

நடவடிக்டககடள தமம்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்க தபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக 

நன்டமகடள வழங்குகிறது. 

நீலப் தபாருளாதார நடவடிக்டககளுக்காக நீரியக்கவியல் தரவரிடசக்கள் என்பது 

அடிப்படடயாகும் என்பது உைரப்பட்டுள்ளது. அததசமயம், NHG ஆனது, ஐந்து களப்புக்கள் 

பற்றிய புதிய ஆய்வுகடள தமற்தகாண்டதுடன் அதன் முகப்புக்கடள உருவக்கியுள்ளது. 

அபிவிருத்தியாகும் களப்புக்களில் ஒவ்தவாரு முன்தமாழியப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் 

முழுடமயான தபாருளாதார மற்றும் வணிக நலன்கடள கைக்கிடுவதற்கான 

தகாள்திறன்கடள கைக்கிடுவதற்கு நீரியக்கவியல் தகவல் ஒரு முக்கிய பகுதியாக அடமகிறது. 

இந்த நிடலயில், சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு ஆய்வுகள் துடறமுக நகர அபிவிருத்தி 

திட்டத்திற்காக ததாடரும். 

2009 ஆம் ஆண்டில் கண்டங்களின் இடடதவளி சம்பந்தமான முன்தமாழிவு ஒன்றிடன  ஐக்கிய 

நாடுகளின் கடல்களின் சட்டம்  சம்பந்தமான  (UNCLOS), எனும் ததசிய மாநாட்டு 

உடன்படிக்டகக்கு முன்டவத்தது. இலங்டகயின் ததசிய அளவிலான விவகாரக் குழுவுக்கு 

(NOAC) பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளது. தற்தபாது துடை ஆடைக்குழு இலங்டகயின் கூற்டற 

கருத்தில் தகாண்டு, NHO உப ஆடைக்குழு தசய்யப்பட்ட தகாரிக்டகக்கு சரிபார்க்க புதிய 

ஆய்வுகள் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு பணிகள் (NOAC) தபான்றவற்டற தசயல்படுத்துகின்றன. 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பின்வரும் ஆய்வுகள் மற்றும்  டவடிக்மககள் தமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

3.1 ததசிய சார்ட்டிங் திட்டம் 

3.1.1. காங்தகசந்துடறடய தநாக்கிய அணுகுமுடறகளின் விளக்கப்படம் 

3.1.2 கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது திருதகாைமடலக்கும் பருத்தித்துடறக்கு 

இடடயிலான மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல் 

3.1.3 கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது தவலிகம முதல் தகாழும்பு வடரயிலான 

மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல்        

3.1.4 கல்பிட்டி களப்பின் கடல்வழி விளக்கப்படம் 
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3.1.5 தவளியிடப்பட்ட அட்டவடைடய தமம்படுத்துகிறது 

3. 2 களப்புகளின் ஆய்வுகள் 

3.3 சிறப்பு தகாரிக்டககளுக்கு உரிய ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன 

3.4 மற்ற திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பு தசய்தல் 

4. தமற்சகாள்ளப் பட்ட  டவடிக்மககள் 

திட்டம் நிடல இல திட்டம் தபாறுப்பான அலுவலர் காலம் 

1.0  

ததசிய மாலுமி 

அட்டவடை 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

காங்தகசந்துடறடய தநாக்கிய 

அணுகுமுடறகளின் விளக்கப்படம் 

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது 

திருதகாைமடலயில் இருந்து 

பரித்தித்துடற வடரயிலான மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு 

டகயகப்படுத்தல்        

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது 

தவலிகம முதல் தகாழும்பு வடரயிலான 

மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு 

டகயகப்படுத்தல்     - BA கடரதயார சார்ட் 

3700 

கல்பிட்டி களப்பின் கடல்வழி 

விளக்கப்படம்  

தவளியிடப்பட்ட அட்டவடைடய 

தமம்படுத்துகிறது 

தரவு தசயலாக்கம் மற்றும் 

கார்ட்தடாகிராபி 

முன்தமாழியப்பட்ட கடல் சார்ந்த 

சுற்றுலா வடரபடத்டத 

உருவாக்குவதற்கு கிடடக்கக்கூடிய தரவு 

அடுக்குகளின் ததாகுப்பு 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

சி. தக அமரசிங்க, 

டவ. எம். ஆர். என் குமாரி 

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

தக. ஏ. ரைசிங்க, 

டி. எல். பி. தஹவதக, 

எல். எஸ். சிரிவர்தன,  

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

டபிள்யு. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர,  

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன – டிச 

2.0  

களப்புகளின் 

ஆய்வுகள் 

2.1  ஆலுமி விளக்கம், தபளதீக தகாள்ளளவு 

விளக்கம்; 

தகாக்கிளாய் களப்பு 

பாைம களப்பு 

தரக்கடவ களப்பு 

நீர்தகாழும்பு களப்பு 

புத்தளம் களப்பு 

 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

சி. தக அமரசிங்க, 

டவ. எம். ஆர். என் குமாரி 

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

தக. ஏ. ரைசிங்க, 

டி. எல். பி. தஹவதக, 

எல். எஸ். சிரிவர்தன,  

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

டபிள்யு. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர,  

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

ஜன – டிச 
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10. செயல்திறன் 

திட்டம் 1.1: காங்தகெந்துமறமய த ாக்கிய அணுகுமுமறகளின் மாலுமி 

விளக்கப்பட ேரவு தெகரிப்பு 
 

தகாழும்பிலும் ருகுணு மகாம்பூரவுக்கும் பின்னர் மூன்றாவது சர்வததச துடறமுகமாக 

கங்தகசந்துடற துடறமுகம் அபிவிருத்தி தசய்யப்படவுள்ளது. எனதவ, இந்த துடறமுகத்தின் 

பாதுகாப்பான அணுகடல உறுதிப்படுத்துவதற்கான கடடமகடள நிடறதவற்றுவதற்கான 

3.0 

.அரச மற்றும் தனியார் 

துடறயின்  

தகாரிக்டககளுக்காக 

நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வுகள் 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

 

 

வாக்கர்ஸ் தகாழும்பு ஷிப்டடயர்ட் 

(பிடரதவட்) லிமிதடட் க்கான 

பாடம்தமட்ரிக் சர்தவ 

தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின் கடல் சுயவிவரம் மற்றும் 

பாலிதமட்ரிக் ஆய்வு 

இலங்டக மீனவர் துடறமுக 

கூட்டுத்தாபனத்திற்கான கங்டக 

வாடியில் மாலுமி விளக்கப் பட 

கைக்தகடுப்பு 

 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

சி. தக அமரசிங்க, 

டவ. எம். ஆர். என் குமாரி 

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

தக. ஏ. ரைசிங்க, 

டி. எல். பி. தஹவதக, 

எல். எஸ். சிரிவர்தன,  

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

டபிள்யு. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர,  

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன - டிச 

4.0 

மற்ற திட்டங்களுக்கு 

உதவுதல் 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

இலங்டகயின் கண்டத்தின் 

விளிம்புப் பகுதியின் தவளிப்புற 

விளிம்டபச் தீர்மானிக்க NOAC 

(ததசிய தபருங்கடல் 

விவகாரங்கள் குழு) வுக்கான 

உதவி. 

மீன்வளர்ப்புக்கான சாத்தியமான 

தளங்களுக்கான வடரபடம் - நாரா 

/ NAQDA வனஜீவராசிகள் கூட்டுத் 

திட்டம் திட்டம் 

தபட்தராலிய வளங்கள் 

அபிவிருத்தி தசயலகம் (PRDS) 

பங்களிப்பு 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

சி. தக அமரசிங்க, 

டவ. எம். ஆர். என் குமாரி 

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

தக. ஏ. ரைசிங்க, 

டி. எல். பி. தஹவதக, 

எல். எஸ். சிரிவர்தன,  

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

டபிள்யு. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர,  

எஸ். ஆர். டி. சி. சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி  

 

 

 

 

 

 

 

ஜன - டிச 
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முக்கிய ததடவ இதுவாகும். இலங்டகயின் யாழ்ப்பாை 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 1.2 – காங்தகசந்துடற கள தவடலகள் 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் NHO தசயல் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்ட மற்றும் நாரா மற்றும் இலங்டக 

கடற்படட, ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகத்திற்கு இடடதய புரிந்துைர்வு 

உடன்படிக்டகயின்படி, இரு கட்சிகளும் KKS அட்டவடையில் அணுகுமுடறகடள 

தயாரிப்பதற்கான குதளாமிக்ரிக் தரவு டகயகப்படுத்தல் ததாடர்பாக ஈடுபட்டுள்ளன. தரவு 

தசகரிப்பு 100% முடிந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 1.1- கங்தகசந்துடற அனுகுமுடற 
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திட்டம் 1.2: திருதகாணமமலயில் இருந்து பருத்தி துமற வமரயான 

கமரதயாரப் பகுதியிக்கான அட்டவமண ேரவு மகயகப்படுத்ேல். 

 

கடரதயாரப் பகுதியில் திருதகாைமடல பகுதியில் இருந்து குதிடரமடலயின் 

புள்ளிதயான்றிடனச் தசகரிப்பதற்காகதூரம் ஆரம்ப கட்ட மாலுமி விளக்கப்பட அளவீட்டுத் 

தாள்களின் உற்பத்திக்கான முதல் நீரியக்கவியல் ஆய்வுகடள இது நிகழ்த்தியது. இந்த 

வடரபடத்திலிருந்து தமாத்தம் 21,410 வர்க்க கி. மீ . தூரம் உள்ளடக்கப்பட்டன. 

ஆண்டின் தபளதீக முன்தனற்றம் 30 % மற்றும் தமாத்த கைக்தகடுப்பு பகுதி 6,425 சதுர கி. மீ 

ஆகும். பழுதுபார்ப்பு தவடலகள் காரைமாக இந்த ஆண்டின் ஒன்பது மாத காலத்திற்கு RV 

சமுத்ரிகாவிடன கிடடக்கப்தபற முடியாததால் முக்கிய கட்டுப்பாடா இது இருந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

உரு. 1. 3- திருதகாணமமலயில் இருந்து பருத்தி துமற வமரயான கமரதயாரப் 

பகுதியிக்கான அட்டவமணயின் பரப்பு உள்ளடக்கம் 
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 உரு 1.4 -  புல்தமாட்டட களப் பரிதசாதடன 

உரு 1.3:   சவலிகம முேல் சகாழும்பு வமரயிலான கமரதயார மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் 

ேரவு மகயகப்படுத்ேல் திட்டம் 

கடரதயார அட்டவடை அதாவது தவலிகமவிலிருந்து தகாழும்பிற்கான தரவு 

டகயகப்படுத்தல் ஆர். வி சமுத்ரிக்காடவ ஐப் பயன்படுத்தி ததசிய சார்ட்டிங் திட்டத்தின் கீழ் 

நடத்தப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டின் 2300 வர்க்க கி. மீ தமாத்த திட்டமிடப்பட்ட பகுதியில் 70% 

(1610 கவர்க்க கி. மீ) தரவு டகயகப்படுத்தல் மற்றும் தசயலாக்கத்தின் முன்தனற்றம் ஆகும். 6282 

வர்க்க கி. மீ அளவிலான ஆய்வுகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும், ஆழமான கடல் பகுதிகளில் 

ஆர். வி. சமுத்ரிக்காவின் பிரதான பழுதுபார்க்கும் பணி மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டு தநார்தவ 

திட்டத்திற்கான கப்பல் மாற்றங்கள் தபான்ற காரணிகளால் இந்த திட்டத்திடன தசய்து முடிக்க 

முடியவில்டல. 

தமலும், கடற்கடரக்கு அருகில் திட்டமிடப்பட்ட 900 வர்க்க கி. மீ "பார் ரீஃப்" முருடகக் கல் 

படல்  பகிதியில் சிறிய படகுகடளப் பயன்படுத்தி தசய்யப்பட்டன மற்றும் தமாசமான 

வானிடல நிலவல் காரைமாக 410 வர்க்க கி. மீ பரப்பில் மட்டுதம தசய்யப்பட்டன. 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கான கடற்கடர பகுதிக்கு இலக்காகக் தகாண்டிருக்கும் 46 சதவிகிதம் தபளதீக 

வளர்ச்சி காைப்பட்டது. 

தவலிகமயில் இருந்து தகாழும்பு வடரயான கடற்கடரப் பகுதிக்கான ஒட்டுதமாத்த 

முன்தனற்றம் 60% ஆகும். 
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திட்டம் 1.4: கல்பிட்டி களப்பின் அணுகுமுமற அட்டவமண 

"வட மாகாைத்தில் பரிந்துடரக்கப்பட்ட மீனவர் துடறமுகம் மற்றும் நங்கூரமிடும் தளங்கள் 

கைக்தகடுப்பு" க்காக சிறப்பு தகாரிக்டகக்கு முன்னுரிடம வழங்கப்படுவதாலும், 

தகாக்கிலாய், தரக்கவ, நீர்தகாழும்பு, புத்தளம் மற்றும் பானம ஆகிய ஐந்து களப்புகடள ஆய்வு 

தசய்வதற்கு ததடவயான மூலவளங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் ததடவப்படும் உபகரைங்கள் 

வழங்கப்பட்டன. தசப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் மாதங்களில் திட்டமிடப்பட்ட ஆய்வுகள் சிறிய 

படகு நடவடிக்டககளுக்கு கடல் பகுதியின் சாதகமற்ற வானிடல காரைமாக 

பாதிக்கப்பட்டன. எனதவ முன்தனற்றம் 60 வர்க்க கி. மீ ஆகும். 

திட்டம் 1.5: சவளியிடப்பட்ட கடல்வழி வமரபடங்கமள தமம்படுத்துேல் 

தவளியிடப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் எந்ததவாரு மாற்றங்கள் உள்ளததனில் சரியான தநரத்தில் 

அதடன சரிதசய்து பயன்படுத்தப்படுவடத உறுதி தசய்து பராமரிக்கப்பட தவண்டும். 

ஹம்பாந்ததாட்டட கடல்வழி அனுகுமுடற வடரபடத்தின் அணுகுமுடறகள் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் நிடறவு தசய்யப்பட்டன. தமலும், தகாழும்பு மற்றும் காலி துடறமுக கடல்வழித் 

தடங்கடள இரண்டாகப் பராமரிப்பதற்கு எந்ததவாரு தமம்பாடும் ததடவயில்டல என்று 

துடறமுக அத்தியட்சகர், NHO களப்பணியிடனக் கவனித்ததன் மூலம் ஆதலாசடன 

வழங்கியுள்ளது. 

உரு 1.5 – கடற்கடர தரவு- கடரதயார 

அட்டவடை - தவலிகம-தகாழும்பு 
உரு 1.6 -கடற்கடரடய அண்டிய தரவு- 

கடரதயார அட்டவடை 

Weligama to Colombo 
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காலி அனுகுமுடற                                                 ஹம்மாந்ததாட்டட அனுகுமுடற  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

தகாழும்பு அனுகுமுடற  

 

 

திட்டம் 1.6: ேரவு செயலாக்கம் மற்றும் கார்தடாகிராபி 

▪ KKS விளக்கப்படத் தரவிற்கான அணுகுமுடறகளுக்கான டகயகப்படுத்திய மாலுமி 

விளக்கப்படம் பற்றிய தரவு தசயலாக்கம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

▪ திருதகாைமடல முதல் பருத்தித்துடற வடர, திருதகாைமடலயில் இருந்து குதிடரமடல 

வடரயிலான முதல் கட்டத்திற்கான டகயகப்படுத்திய மாலுமி விளக்கப்பட தரவு 

தசயலாக்கம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

▪ தவலிகடம  இல் இருந்து தகாழும்புக்கான கடதலார தரவு டகயகப்படுத்தப்பட்ட 

மாலுமி விளக்கப்பட பணிகளுக்கான தரவு தசயலாக்கம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

உரு 1.7 – தமம்படுத்தப் பட்ட தரவு மூல அட்டவடை 
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திட்டம் 1.7: சுற்றுலா வமரபடத்மே ேயாரிப்பேற்கு கிமடக்கப் சபற்ற 

ேகவல்கள் 

கப்பல் தமாதிச் சிதறல்கள், சுழிதயாடும் இடங்கள், படகு வசதிகள், திமிங்கிலம் 

கண்காணித்தல், பவள பாடறகள், ஒளி வீடுகள், சறுக்கும் டமதானங்கள், மீன்பிடிப்பு 

டமதானங்கள், வணிக துடறமுகம், மீன்பிடி துடறமுகங்கள் மற்றும் நங்கூமிடல், மிதடவகள், 

பீக்கன்கள் மற்றும் ஆழ வடரயடறகள் தபான்ற சுற்றுலா கவர்ச்சியான இடங்களின் தரவுகள் 

சுற்றுலா வடரபடத்துகாக ஒருங்கிடைக்கப்பட்டன.  

திட்டம் 2.0: களப்பு ஆய்வுகள் 

நாட்டில் பல பகுதிகடளச் சுற்றியுள்ள தபாதுவான கடதலாரப் பகுதி களப்புகள் ஆகும். ஆயிரம் 

குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதாரங்கடள வழங்கும் ஒரு முக்கியமான வாழ்வாதார மீன்பிடிக்கு 

இடவ ஆதரவு தகாடுக்கின்றன. பல உள்நாட்டுப் தபாருளாதாரங்களின் முன்தனற்றத்துக்கு 

உள்நாட்டில் பிடிப்பு தசய்யப்படும் மீன்வளங்கள் ஒரு முக்கிய துடற ஆகும் எனலாம், தமலும் 

பல கிராம சமூகங்களின் வாழ்வாதாரங்கடளத் தக்கடவத்துக்தகாள்வதில் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அடவ உள்நாட்டு மீன் நுகர்வு மற்றும் உைவு பாதுகாப்பு 

தபான்றவற்டற வழங்குவதுடன் மற்றும் உள்ளூர் வருவாய் உருவாக்கல் தபான்ற அதன் மிக 

முக்கிய பங்காக இடவ உள்ளன. இந்த திட்டத்தின் கீழ் 5 களப்புக்கள் களபப் பரிதசாதடன 

தசய்யப்பட்டு முகப்புகள் தசய்யப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 உரு.2.1 – நீர்தகாழும்பு களப்பு  உரு . 2.2- தகாக்கிளாய் களப்பு        உரு 2.3- புத்தளம் களப்பு                                                                                                                          

         

 

 

 

 

 

உரு 2.4 – தரக்கடவ களப்பு   

 உரு 2.5 – பாைம களப்பு 
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உரு 2.6 தகாக்கிளாய் கள விஜய 

கைக்தகடுப்பு 

 

திட்டம் 3.0: அரசு மற்றும் பிற நிறுவனங்களிலிருந்து சிறப்பு தகாரிக்மககள் 

மூலமாக  டத்ேப்படும் ஆய்வுகள் / கள விஜயங்கள் 

திட்டம் 3.1: வாக்கர்ஸ் சகாழும்பு ஷிப் யார்ட் (பிமரதவட்) லிமிசடட் கான 

மாலுமி விளக்கப்பட களப் பரிதொேமன 

இலங்டக கடற்தறாழில் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் வாக்கர்ஸ் தகாழும்பு ஷிப் யார்ட் 

(பிடரதவட்) லிமிதடட்ல் உள்ள குத்தடக ஒப்பந்தத்டத பாவிப்பதன் மூலம் அவர்கள் அதடன 

பாவிப்பதற்கும், அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும், மற்றும் முகத்துவார துடறமுகத்டத கப்பல் 

தங்குமிடமாக மாற்றுவதற்கான அடமப்டப தகாண்டுள்ளதுடன் அவர்கள் கப்பல் 

பழுதுபார்க்கவும், படகுகடளயும் கப்பல்கடளயும் கட்டிதயழுப்புவதற்காகவும், கப்பல் 

கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதற்காகவும், உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு 

கப்பல்கள் பாவடன தசய்வதற்கும் துடறமுகம் மற்றும் பாதகளிடன மலுமி விளக்கப்படம் 

தசய்தலுக்காக கைக்தகடுப்பு தசய்ய தகாரிக்டகயிடன முன்டவத்தனர். அதன்படி NHO 

தவற்றிகரமாக இந்த திட்டத்டத நிடறவு தசய்துள்ளது 

                                 

உரு 3.1- களப் பரிதசாதடன இடம் உரு 3.2- மாலுமி விளக்கப்பட கள ஆய்வு – முகத்துவார 

துடறமுகம் 
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உரு 3.3- கடடசி உள்ளக உருவடமப்புடன் 

திட்டம் 3.2: சகாழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கடதலார 

சுயவிவரம் மற்றும் மாலுமி விளக்கப்பட ஆய்வு 

தகாழும்பு துடறமுக விரிவாக்க திட்டத்திற்கும், Galle Face Green ஒரு துடறமுக நகரத்டத 

உருவாக்க சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவு நிலப்பரப்டப உள்ளடக்கிய ஒரு அகழ்வு ரீதியான 

திட்டத்டத இலங்டக அரசாங்கம் வடிவடமத்துள்ளது. சீனாவின் துடறமுக தபாறியியல் 

கம்தபனி லிமிதடட் (CHEC), இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒப்பந்தக்காரரானவர் நாராவுடன் அதாவது 

ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் (NHO), கடல்வழியிலுள்ள தபளதீக தன்டமடயக் 

கண்காணிக்க கடற்கடர சுயவிவர ஆய்டவ நடத்தியது. இதன் மூலம் தமதல கூறப்பட்ட 

தளத்தின் 10 கி. மீ வடக்கு மற்றும் 10 கி. மீ ததற்தக உள்ள உருவடமப்பியல் / நிலமட்ட 

அடமப்பு பற்றிய சாத்தியமான தாக்கங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான தரடவ வழங்க பணித்தது. 

 

 

 

உரு 3.4 -கடடசி சுயவிபர 

உருவடமப்பு 

உரு 3.5. – குறிப்பிட்ட கடல் சுயவிபரம் 
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திட்டம் 3.3: இலங்மக கடற்சறாழில் துமறமுக கூட்டுத்ோபன (FHC) க்கான 

கங்மகவாடியின் மாலுமி விளக்கப்படம் 

கங்டகவாடி பிரததசத்தில் மாலுமி விளக்க ஆய்டவ தமற்தகாள்வதற்கு இலங்டக 

கடற்தறாழில் துடறமுக கூட்டுத்தாபனம் (FHC) தவண்டுதகாள் விடுத்தது. இதன் பகுதிகடள 

நிர்மாணிப்பதற்காக இது தசய்யப்பட்டதுடன் அதன்படி NHO இந்த திட்டத்டத நிடறவு 

தசய்தது. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

உரு 3.6 -  இறுதி உருவடமப்பு                               

திட்டம் 4.0 பிற திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பு 

திட்டம் 4.1: இலங்மகக் கண்டத்தின் விளிம்புப் பகுதியின் சவளிப்புற 

விளிம்மப தீர்மானிக்க NOAC (தேசிய சபருங்கடல் விவகார குழு) க்கு உேவி. 

1980 ஆம் ஆண்டு மாநாட்டின் மூலம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட மூன்றாம் ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் 

சம்பந்தமான சட்டத்தின், இறுதிச் சட்ட இடைப்பு II இன் கீழ், இலங்டக சட்டத்தின் மீதான 

ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் சம்பந்தமான சட்டத்தின் (UNCLOS) ததடவப்பாடாக இதடன 

இலங்டக சமர்ப்பித்தது. எங்களது சமர்ப்பிப்பு புரிந்துைர்வு அறிக்டகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 4 தட்டு முடறயால் இலங்டகத் தீவின் தவளிப்புற வரம்புகடள 

வடரயறுத்தல் தசய்யப்பட்டன. 
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UNCLOS ஆனது பிரதான அங்கத்தினரான திட்டமிடலில் இருப்பினும், 2018 ஆம் ஆண்டில் 

இஅல்ங்டகயின் சமர்ப்பிப்பு இதன் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடகயால், இலங்டகயின் 

ததசிய நீரியக்கவிய அலுவலகமானது, NOAC க்கு வழங்கிய தகாரிக்டககளின் படி, புரிந்து 

தகாள்ளுதல் அறிக்டக வழங்கல் மூலம் பல நடவடி முடறடள இது தசய்து தகாடுத்துள்ளது 

எனலாம். 

1% வண்டல் தடிப்பு அடமப்டப கைக்கிடுவதற்காக தடை UNCLOS ஆடைக்குழுவானது 

தகட்டுக் தகாண்டது. இதன் பிரகாரம் தகாரிக்டகக்கு இைங்க கிழக்கு கடரதயாரத்தின் 

அடிப்பகுதி (FOS) புள்ளிகள் இடத்டதக் குறிக்க தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

2009 ஆம் ஆண்டில், இலங்டகயின் சமர்ப்பிப்பு என்பது பிரதானமாக அந்த காலப்பகுதியில் 

தரவு கிடடப்படத தபாறுத்தது எனலாம். துடை ஆடைக்குழுவின் தவண்டுதகாளின் படி, 

வங்காளா விரிகுடா பகுதியில் கிடடக்கக்கூடிய நில அதிர்வு தரவுடன் மாதிரிடய மதிப்பீடு 

தசய்ய தவண்டியது அவசியம். புவியியல் உருவடமப்பு வடரபடங்கள் தமன்தபாருள் எனும் 

அடமப்பு மூலம், (Joe Curray maps, Robinowitz data, Sonobuoy Data ) ஜிதயா கரி தராபிதனாவிட்ஸ் 

தரவு, தசானாபூய் தரவு, 1 கி. மீ வண்டல் தடிமன் புள்ளிகள் மற்றும் 101 மற்றும் 103 தகாடுகள் 

தரவுகடள சரிபார்க்க இந்தியப் தபருங்கடலில் அகதலாக் நில அதிர்வு தரடவச் தசயல்படுத்த 

பயன்படுகிறது. 

Geo Map App - ஜிதயா தமப் தமன்தபாருள் என்பது பூமி அறிவியல் ஆய்வு மற்றும் 

காட்சிப்படுத்தல் பயன்பாடாகும், இது தகாலம்பியா பல்கடலக்கழகத்தின் லாதமான்ட்-

தடாதஹர்டி புவியியல் ஆய்வு டமயத்தில் கடல்சார் புவிசார் விஞ்ஞான தரவு முடற - 

Geosciences Data System (MGDS) பகுதியாக ததாடர்ந்து விரிவுபடுத்தப்படுகிறது. 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 4.1 – உறுதுடை உருவடமப்பு மற்றும்  NOAC க்கான தரவு 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 4.2 -  மாலுமி விளக்கப்பட கள ஆய்வு – முடிவான சரிவுக் தகாட்டின் அடிப்பகுதி 
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திட்டம் 4.2: மீன்வளர்ப்புக்கான ொத்தியமான ேளங்களுக்கான வமரபடம் - 

 ாரா / NAQDA வனஜீவராசிகள் கூட்டுத் திட்டம் திட்டம் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

உரு 4.3 -  நீருயிரின வளர்ப்புக்கு தகுந்த பிரததசங்களின் உருவடமப்பு 

திட்டம் 4.3: சபட்தராலியம் வள அபிவிருத்தி செயலகம் (PRDS) பங்களிப்பு 

எதிர்கால ஐததராகாபன் ஆய்வுகளுக்கு கட்டாயமாக சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு தயாரிக்கும் 

தநாக்கில் கடல் ஆய்வு ஆய்வாளர்கள் ஒரு சுற்றுச்சூழல் அடிப்படட ஆய்வு (EBS) ஒன்டற 

முன்தனடுக்க தபட்தராலிய அடமச்சின் அபிவிருத்தி தசயலகம் முன்தமாழிகிறது. இந்த தரவு 

எந்த எதிர்கால ஐததரா காபன் ஒப்பீடுகளுக்கான அடிப்படடயாக இருப்பதுடன் மற்றும் ஆய்வு 

தசயல்முடறடய முடுக்கி விடுகின்றது. 

EBS அறிக்டக ஏததனும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மதிப்பீடு (EIA) இன் ஒரு ஒருங்கிடைந்த 

பகுதியாகும். கடல் அல்லது பிராந்திய ஆய்வில் அல்லது அபிவிருத்திக்கு முன்னர் 

தசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து தரவுகளின் ஆழமான பகுப்பாய்வு இதுவாகும். இது நீர், தபரிய 

மற்றும் சிறிய விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் ஆகியவற்தறாடு இடைந்த மாலூமி 

விளக்கப்பட மற்றும் கடல்வழி படுக்டக அம்சங்கள் பற்றிய விளக்கத்டதயும் உள்ளடக்கியது. 

தரவுகளின் பல்லின தன்டமயிடன கருத்தில் தகாண்டு, இது நான்கு பிரதான ஆய்வுப் பகுதியாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அடவ கடதலார மற்றும் கடல் வாழ்விடங்கள், கடல் பாலூட்டிகள், 

வளிமண்டலவியல் மற்றும் கடல்வழி அளவீடுகள் மற்றும் வள ஆய்வு ஆகியடவயாகும்.  
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நியமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் பற்றிய அறிக்டகயில் NHO வானது தபாதுமான தீர்வுகடள 

வாங்கியதுடன், ஒதுக்கீட்டு தநாக்கங்களின் எதிர்பார்ப்புகடள முடிக்கவும், ஆராய்ச்சி 

இடடதவளிகடளக் கண்டறிந்துள்ளது. முக்கிய உைர்திறனான கடற்கடர மற்றும் கடல் 

வாழ்விடங்கள், முருடகக் கல் பாடறகள், கடல் புல் படுக்டக, காடு, கடதலாரங்கள், 

கடற்கடரகள், இடடத்தூர மண்டலம் மற்றும் மைற் குன்றுகள், மடலகள் மற்றும் 

முகத்துவாரங்கள் மற்றும் உப்பு சதுப்பு நிலங்கள் தபான்ற சூழல் அடமப்புகள் 

கருதப்படுகின்றன. தமதல உள்ள முக்கிய சுற்றுச்சூழல் உைர்திறனான பகுதிகடள 

தபாறுத்தவடரயில், கப்பல் (கடல் மற்றும் விமான தபாக்குவரத்து) மற்றும் கடல்சார் 

கடலப்தபாருட்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க கலாச்சார மதிப்புடன் கூடிய கடல் ததால்லியல் 

தளங்களின் கடல்வழி நிலப்பகுதி தபான்றவற்றுக்கான விளக்கங்கள் ஆகியடவ NHO மூலம் 

குறிப்பிடப்படுகின்றன. வடரபடங்கள், தமப் படங்கள் மற்றும் அட்டவடைகளின் 

வடிவங்களில் தபரும்பாலான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. வளக் கைக்தகடுப்பில், வர்த்தக 

மற்றும் பிரித்ததடுக்க முடியாத வளங்கள் சம்பந்தமான கப்பல் வழித்தடங்கள் பற்றிய 

தகவல்கள் NHO மூலம் ததரிவிக்கப்படுகின்றன. 

      

உரு 4.4 – தரவு மற்றும் தகவல் 

 PRDS   தரவுத் தளத்துக்கு NHO 

மாற்றப்பட்ட தபாது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. சவளியீடுகள் / வமரபடங்கள் 

 

1. விஜயதுங்க டபல்யூ. ஏ. ஏ. பி, ரத்நாயக்கஆர். எம். டி. ஐ, மற்றும் தபதரரா ஏ. என். டி (2017). 

பலதரப்பு தசயற்டகக்தகாள் படங்களிலிருந்து உயர் திறன் தகாண்ட மாலுமி விளக்கப்பட 

ததாற்றம். நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2017, தகாழும்பு, இலங்டக. 

2. விஜயசுந்தர டபல்யூ. ஏ. ஏ. பி, ரத்நாயக்க ஆர். எம். டி. ஐ. (2017). தடரயில் நிறுத்தப்பட்ட 8 

தசய்மதி முகவடமப்புக்கடள பயன்படுத்தி அருகிலுள்ள கடரதயார மாலுமி விளக்கப்பட 

உருவாக்கம். 23 வது SLAFAR ஆண்டு விஞ்ஞான அமர்வுகள் நடவடிக்டககள் 2017. 

3. களப்பு கள ஆய்வுகள், 

• தகாக்கிலாய் களப்புகளில் உள்ள மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம் 
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• தரக்கடவ களப்பில் மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம்  

• பாைம களப்பில் மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம்  

• நீர்தகாழும்பு களப்பின் மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம்  

•  புத்தளம் களப்பின் மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம் 

1. மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம் – முகத்துவார துடறமுகம் - வாக்கர்ஸ் தகாழும்பு 

கப்பல் யார்ட். 

2. நிலப் பகுதிகள் கைக்தகடுப்பு - தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

வடரபடம். 

3. மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம் - கங்டகவாடி, கல்பிட்டி - இலங்டக கடற்தறாழில் 

துடறமுக கூட்டுத்தாபனம் (CFHC). 

4. இலங்டகயின் கடல்சார் மண்டலங்களின் வடரபடம். 

நீருயிர்ன வளர்ப்புக்கான அழுத்தமான பகுதிகள் பற்றிய வடரபடம் - நாரா / NAQDA/ 

வனஜீவராசிகள் கூட்டுத் திட்டம். 

 

7. பயிற்சி / விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்  டத்ேப்பட்டன: 

▪ 57 வது உட்கட்டடமப்பு அலுவலர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்விச் சுற்றுலா, 

இலங்டக கடற்படட 

▪ ஆய்வு சுற்றுலா – நாரா மற்றும் ஆர். வி சமுத்ரிக்கா", KDU ததற்கு வளாகத்தில் 

விண்தவளி விஞ்ஞான துடற. 

▪ ஆய்வு சுற்றுலா – நீரியக்கவியல் அலுவலக கள விஜயம் மற்றும் மட்டமாக்கல். B. 

Sc. கடற்தறாழில் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞான பட்டப்படிப்பு இலங்டகயின் 

சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகம். 

▪ இலங்டக கடற்படடயின் கீழ் பயிற்சிக்கு உட்பட்ட 13 வது KDU (ததாழில்நுட்ப) 

உட்கட்டடமப்பு உத்திதயாகத்தர்களின் கல்விப் பயைம். 

▪ யாழ்ப்பாை பல்கடலக்கழகம் - ஆராய்ச்சி மற்றும் தவளாண்டம 

நிறுவனங்களின் தவளாண்டமப் பயிற்றுவிப்பாளர்களின் இளங்கடல 

படிப்புகளின் வருடக. 

▪ RP II "ஜி" பாடதநறிக்கான இலங்டக கடற்படடயின் கல்விப் பயைம். 

▪ கல்வி பயைம் / ஆய்வறிக்டக பதிவாக்கம் III தகுதிக்கான பாடதநறிடய 

ஆராய்தல் 01/2017 – இலங்டக கடற்படட 

▪ 58 வது உட்கட்டடமப்பு அலுவலர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்விச் சுற்றுலா, 

இலங்டக கடற்படட 

▪ கடதலார ஊடுருவல் பாடதநறிக்கான கல்வி சுற்றுலா - இலங்டக கடற்படட. 

▪ தபாதுநல சுகாதார கல்வி - தசவிலியர்களுக்கான ஆய்வு சுற்றுப்பயைம். 

▪ படவடரபுப் பீட, SUSL மாைவர்களுக்கு நடடமுடறயில் உள்ள நீரியக்கவியல் 

ஆய்வு சம்பந்தமான ஆய்வு. 

▪ 15 வாரங்கள் மாைவர்களுக்கு ததாழில்துடற பயிற்சி படவடரபுப் பீட, SUSL. 
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8. சவளி ாட்டு / உள்ளூர் பயிற்சி மற்றும் ெர்வதேெ கடமமகள் 

 

8.1 அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01: ENC விண்ைப்பத்திற்கான KOICA திட்டம், தகாரியா 

நீரியக்கவியல் மற்றும் சமுத்திரவியல் முகாடம (KHOA), தகாரியா. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01: Eumetsat - Sentinel 3 - Copernicus கடல்சார் அருவி தரவுகடள 

பயன்படுத்தி சமுத்திரவியல் ததடவக்கு பயன்படுத்தல், UNESCO/IOC திட்ட அலுவலகம்  -  

IODE, தபல்ஜியம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.1 – KOICA 

Programme for ENC 

Application, KHOA, 

Korea 

உரு 8.2 – Eumetsat - 

Sentinel 3 - 

Copernicus கடல்சார் 

அருவி தரவுகடள 

பயன்ப்படுத்தி 
சமுத்திரவியல் 

ததடவக்கு 

பயன்படுத்தல், 

UNESCO/IOC திட்ட 

அலுவலகம் -  IODE 

for IODE, Belgium 
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8.3 அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01 :  கடற்படட  பாதுகாப்பு தகவல்லுலக ரீதியான ஊடறுத்தல் 

முன்தனச்சரிக்டக தசடவ உப குழு, ததன் ஆபிரிக்டக நீரியக்கவியல் அலுவலகத்துடன் 

இடைந்த - IHO தகாள்திறன் கட்டுமான நடவடிக்டக, ததன் ஆபிரிக்கா. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01 : வட இந்திய இந்து சமுத்திர நீரியக்கவியல் ஆடைக்குழுவில் 

பங்குபற்றல் – டகதரா - எகிப்து  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 8.3 – கடற்படட  பாதுகாப்பு தகவல்லுலக 

ரீதியான ஊடறுத்தல் முன்தனச்சரிக்டக தசடவ 

உப குழு, ததன் ஆபிரிக்டக நீரியக்கவியல் 

அலுவலகத்துடன் இடைந்த - IHO தகாள்திறன் 

கட்டுமான நடவடிக்டக, ததன் ஆபிரிக்கா 

 

Figure 8.4 - North 

Indian Ocean 

Hydrographic 

Commission at 

Cairo, Egypt. 
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8.5 அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01: 1 வது இருக்டக – IHO கூட்டணி - Assembly, தமாதனாதகா. 

   

 

8.6. அலுவலரின் எண்ணிக்டக 01: கடல் சம்பந்தமான சட்டம் சம்பந்தமாக பட்டடற – தசர் 

தஜான் தகாத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்டகக்கழகம் - இரத்மலாடன, இலங்டக. 

8. விதேட தகாரிக்மககள் மூலமாக வழங்கப்பட்ட ஆதலாெமன தெமவகள்  

 

 

 

 

திட்டம் ஒப்பந்ேத் 

சோமக (ரூ) 

கங்டக வாடி இ. க. து. கூ இக்கான மாலுமி விளக்கப்பட கள ஆய்வு 125,000.00 

முகத்துவார துடறமுக மற்றும் தவாக்கர்ஸ் தகாழும்பு கப்பல் யாட்   

மாலுமி விளக்கப்பட கள ஆய்வு 

1,743,950.00 

 

தபற்தறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி தசயலக திட்டம் (நாரா ஒதுக்கல்) 37,000,000.00 

உரு 8.5 – 1 வது இருக்டக – IHO கூட்டணி - 2017 
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உள் ாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீருயின வளர்ப்பு பிரிவு 
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5.4 உள் ாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீருயின வளர்ப்பு பிரிவு 

 

திடைக்கள தடலவர் : கலாநிதி. பி. பஹலவதாராச்சி 
 

 

ெராம்ெம் 

2017 ஆம் ஆண்டு இப் பிரிவில் 04 பிரதான பகுதிகளின் கீழ் 16 திட்டங்கடள நடத்திதனாம். 

அலங்கார மீன் / தசடி வளர்ப்பு முகாடமத்துவம், நீருயிரின வளர்ப்பு வளர்ச்சி, மீன் உைவு 

வளர்ச்சி மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு ரீதியான சுகாதார முகாடமத்துவம். 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் கீழ், தபாருளாதார ரீதியாக மிகவும் மதிப்புமிக்க இனங்கள் 

சயாடியிரியா தடனிதசானி மற்றும் பாலந்திதயாஹீதலாஸ் தமலதனாபுடஸ் Sahyadria denisonii 

மற்றும் Balantiocheilos melanopterus ஆகியவற்றின் இனப்தபருக்க உத்திகள் அபிவிருத்தி 

தசய்யப்பட்டன. இதில், தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கத்திற்கான உகந்த தஹார்தமானின் 

தசறிவு, குடம்பி மீன் உைவு, புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தமக் - தடானால்ட் வடக 

உறிஞ்சும் ஜாடிகடள பயன்படுத்தி உயிர் வாழ்தகடவ அதிகரிக்க தசய்தல் தபான்ற மிகவும் 

மதிப்புமிக்க அடிப்படட தரவுகள் இதன் மூலம் தபறப்பட்டன. சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் 

மூலம் ரஸ்தபாரா நிகிதராமார்ஜிதனட்டாவின் - Rasbora nigromarginata தபான்ற தனித்துவமான 

அலங்கார இனங்களின் சிடறப்படுத்தப்பட்ட இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பம் 

உருவாக்கப்பட்டது. Puntius thimbiri, Rasbora nigromarginata, Laubuca insularis மற்றும் Puntius kelumi 

தபான்ற இனங்கள் புதிதாக அலங்கார மீன் ததாழிற்துடறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

உட்புற (ஆய்வக) பண்பாட்டு ததாழில்நுட்பம் ஸ்பிருலினா இற்கு உருவாக்கப்பட்டன, மிகவும் 

சத்தான நீல பச்டச அல்கா மற்றும் இரண்டு மிக முக்கியமான நுண் பாசிகள், 

நதனாக்தளாதராதபாபிசிஸ் மற்றும் கீற்தறாதசரஸ்கள் தபரும்பாலும் நீருயிரின வளர்ப்பு 

விடயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அபிவிருத்தியாக்கப்பட்ட தாய் வளர்ப்புக்கள் 

ததாழிற்சாடலகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. வணிக ரீதியாக வளரும் கடற்பாசி இனங்களின் 

மூலமாக நாட்டில் கடற்பாசி ததாழிற்துடறயிடன விரிவாக்க பிரதான இனப்தபருக்கம் / 

இடழய வளர்ப்புக்கான படிப்புகள் ததாடர்கின்றன. கபாஃபிகஸ் அல்வதரசி - Kapaphycus 

alvarezi இனத்திற்கு இது தசய்யப்படுகின்றன. இது சம்பந்தமாக ஆய்வக நுண்ைறிவு முடற 2017 

ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. அனபியா பர்ட்டி இனமானது - Anubias barteri var. Nana 

தபரும் நுண் வளர்பு நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது. சமூகம் சார்ந்த தவளாண்டமடய 

அறிமுகப்படுத்த தவண்டியிருக்கும் உயர்ந்த ஏற்றுமதி வருவாயுடன் தபாருளாதார ரீதியாக 

அதிக மதிப்புள்ள இனங்கள் தகாண்ட இந்த இனமானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

 

கடந்த சில ஆண்டுகளில் சமூகம் சார்ந்த மீனவர்களிடடதய வளர்ந்து வரும் காவட்டி 

விவசாயம் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தது. விரிவாக்கத்திற்கான முதன்டமயான 

பிரச்சிடனகளாக சிறு காவட்டிகளின் இருக்டக மற்றும் தசகரிப்பு ஆகியடவயாகும். இதனால் 

திறடமயான சிறு காவட்டி தசகரிப்பாளர்களின் அறிமுகம் ததாடர்ச்சியாக தசயல்படுத்தப் 

படுகின்றது. கடற்பாசி வளர்ப்பு தசாதடனகள் கூண்டுகளில் வளரும் மிகவும் தபாருத்தமான 

வளர்ப்பு அறிமுக அளவு 100 கிராம் என்று காட்டியது. ததந்ததாரவில் புதிதாக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சுற்று வடக கூண்டுகள் கரடு முரடான வானிடலகளின் தபாது K. 

alverezii பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆரம்ப கட்டங்களாக Ulva lactuaca.  வளர்ப்பு தசாதடன 

எடுக்கப்பட்டன. 

ஆசிய கடல் தகாடுவா விரலிகளின் வளர்ப்பு மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் ஊட்டச்சத்து 

சமச்சீர் தசய்யப்பட்ட தபாருளாதார உைவு சூத்திரம் பயன்படுத்தப் பட்டது. 

நண்டுகள் வளர்க்கப்படும் / தயாரிக்கப்படும் ததடவக்காக உருவாக்கப் பட்ட உனடவ 

பயன்படுத்தி பயன் தபறலாம் மற்றும் முடிவுகளின் படி, பரிதசாதடனயின் தபாது குடறந்த 
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கவிடல ஊட்டச்சத்து சூத்திரம் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நண்டு வளர்ப்பிற்கு இது 

பரிதசாதிக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வில், தசாயா அவடர உைவு மற்றும் / அல்லது இடறச்சி 

எலும்பு உைவு இந்த வளர்ச்சியில் சிறந்த வளர்ச்சியிடன வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளன எனக் 

கூறலாம். கடல் அட்டடகளுக்கான வடிவடமக்கப்பட்ட உைடவ உருவாக்குவதற்கு 

இன்னுதமாரு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக உைவில் 

இதடன மாற்று உைவாக வழங்குவத்ற்காக வடிக்கும் மதுவம் தகாண்டதில் 10 சதவிகிதம் 

கிட்டத்தட்ட முடியும் எனவும், மற்றும் 30 சதவிகிதம் வடர குடறவாகவும் கடல் 

அட்டடகளுக்கு காட்டியது. பனாப்பிட்டி நிடலயத்தில் அலங்கார மீன் தயாரிக்கும் நான்கு மீன் 

உைவுகள் உருவாக்கப் பட்டன. வருவாய் உருவாக்கம், தகாய் தகாண்டடகளின் விற்படனகள் 

அதாவது உைவு, விரலிகள், தபரிய அடட காக்கும் தகாய் தகாண்டட மீன்கள் மற்றும் 

அதிகமான ஜுவடனல்கள் மூலம் இந்த முடற ததாடங்கப்பட்டது. 

WSSV டவரஸ் ததாற்றுக்களின் கிடடயான ததாற்றுடகயின் தபாது நிடறவுதபற்ற ஆய்வுகள் 

முலம் தற்தபாது நண்டு இடறச்சி மற்றும் தமால் நண்டுகடளப் பயன்படுத்துதல் முடியுமானது 

என அறியப்பட்டுள்ளன. WSSV டவரஸ் ததாற்றுக்களின் அதிகமாக பல இடங்களில் 

அறியப்பட்டுள்ளன. மைல் தவள்டள தபய் நண்டு, மண் நண்டுகள், கண்டல் நண்டுகள் 

வளரக்கூடிய குட்டடகள் ஆகியவற்றில் தநாய் ததாற்றிடன தவிர்ப்பதற்காக உயிர் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டககள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். கம்பஹா, களுத்துடற மற்றும் காலி 

மாவட்டங்களில் பூ / ததால் சுளுக்கு புழு மற்றும் டறதகாடினா ததாற்றுகள் ஆகியடவ உயர் 

அடர்த்தியில் உள்ள தநாய்களாகும் என்று அலங்கார மீன் சம்பந்தப்பட்ட தநாயாளிகளின் 

கண்காணிப்பு திட்டம் ததரிவித்துள்ளது. ஜூடல மாதத்தில் இருந்து ஓகஸ்ட் வடர அதிகபட்ச 

தநாய் உள்ளது எனவும் மற்றும் கப்பி, ஸ்வாட் வால், ப்ளாடி மற்றும் ஃடபட்டர் மீன் ஆகியடவ 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என அறியப்பட்டன. பிரிவு 4 முழு ஆய்வுப் பத்திரங்கடள 

தயாரித்து, 2017 ஆம் ஆண்டில் 22 ஆய்வு சுருக்கங்கடளயும் இந்த பிரிவு வழங்கியுள்ளது. 
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முடிக்கப்பட்ட திட்ட அறிக்மக - IARAD 2017 

திட்ட 

இல 

ேமலப்பு சபாறுப்பான 

அலுவாகர் 

வரவு 

செல

வு 

(மில்) 

1.7.1 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உயர் மதிப்பு 

தகாண்ட அலங்கார மீன் வடககளுக்கு 

தபாருத்தமான இனப்தபருக்க உத்திகடள 

உருவாக்குதல் 

 

ஈ. டி. எம். எபாசிங்க 

அமித அதிகாரி 

1.3  

1.7.2 சிடறப்பிடித்து வளர்த்தல் / தூண்டுதல் 

மூலமாக இனப்தபருக்கம் தசய்தல் 

தபான்ரவற்டற உள்நாட்டு அலங்கார 

மீன்களுக்கான தசய்தலும் மற்றும் அரிய 

மீன் இனங்கள் பாதுகாப்பு  

ஆர். ஆர். ஏ. ரமனி 

ஷிரந்தா 

 

 

0.8  

1.7.3 நுண்ணிய அல்கா வளர்ப்பு மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்திடய 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபாருளாதார 

முக்கியமாக கடல் அலங்கார இனங்கள் 

தபான்றவற்றுக்கு தசய்தல் 

எம். ஏ. தஜ. சி. 

மல்லவராச்சி 

1.2 

1.7.4 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்வாழ் தாவரங்கள் 

மற்றும் கடற் பாசிகளுக்கும் நுண்ணுயிர் 

பரப்பு முடறகடள உருவாக்குதல், of 

C.wendtii - சி.  தவண்ட்டிரியின் மரபணு 

டகயாளுதல் 

எஸ். சுகீஷ்வரி 

 

0.99 

1.8 இலங்டகயின் வடக்கு மற்றும் வடதமற்கு 

மாகாைத்தில் சமூக அடிப்படடயிலான 

கடல் அட்டட வளர்ப்பில் சிறப்பு கவனம் 

தசலுத்துதல் 

 

பி. ஏ. டி அஜித் குமார 

சி. பி. தமததகதர 

1.50 

1.9.1 புத்தளம் களப்பில் சமூக அடிப்படடயிலான 

காவட்டி மற்றும் மட்டி - mussels  வளர்ப்பு 

அபிவிருத்தி 

 

சி. பி. தமததகதர 

எஸ். குதர 

0.97 

1.10 மூன்று ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

மாவட்டங்களில் அலங்கார மீன் 

ததாழிற்துடறயில் தநாய்களுக்கான 

சூழடல கண்காணித்தல் மற்றும் 

கண்காணித்தல் 

 

கலாநிதி. ஏ. டி. 

டபல்யூ. ஆர். 

ராஜபக்ஷ  

1 

1.12 பனபிட்டி பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் 

மீன் உைவு அபிவிருத்தி மற்றும் அலங்கார 

மீன் உற்பத்தித் திட்டம் 

சம்பிக தபதரரா 

எம். எபாசிங்க 

2.0 

1.13.1 களப்புகளில் மிதக்கும்  கூண்டுகளில் கடல் 

தகாடுவா வளர்ப்புக்காக 

டி. ஏ. அதுதகாரள 

ஆர். வீரசிங்க 

2.5 
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வடிவடமக்கப்பட்ட மீன் உைடவ 

அபிவிருத்தி தசய்தல் 

1.13.2 கரும் புலி இறால்களில் டகட்தடாசனின் 

இடன ஒரு தநாய்த் தடுப்புக் கருவியாகப் 

பயன்படுத்துதல் ((Peneous monodon - 

பீதனயஸ் தமாதனாதடான்) டவரஸ் 

தநாய்கடள எதிர்க்கும் உைவுகள் 

உருவாக்குதல் 

 

ஆர். வீரசிங்க,  

கலாநிதி. ஏ. டி. 

டபல்யூ. ஆர். 

ராஜபக்ஷ 

0.55 

1.13.3 தசற்று நண்டுகளுக்கு உைவுகடள 

உருவாக்குதல் 

 

எம். ஜி. ஐ. எஸ் 

பராக்கிரம 

0.55 

1.13.4 கடல் அட்டட (தஹாதலாத்துரியா ஸ்காபரா 

- Holothuria scabra) ஜுவடனல்கலுக்கான 

வளர்ச்சியில் மதுவ வடக ஈஸ்ட் 

(சாகாதராமிசஸ் தசரிவிஷிதய - (Saccaromyces 

cerevisae)  மற்றும் சர்காைம் இன - Sargassum 

sp.) பாதிப்புக்கடள கண்டறிதல் 

ஆர். வீரசிங்க,  

 

0.39 

1.14 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கடற்பாசி வடககள் 

மற்றும் தரம் தமம்பட்ட அடடகாக்கும் 

தபற்தறார் பங்குகடள வணிக ரீதியாக 

முக்கியமான கடற்பாசி வளர்ப்புக்காக 

வளர்ப்பு நுட்பங்கடள தமம்படுத்துதல் 

 எஸ். ஜயனாத, எச். 

கலஹிற்றிகம, வி. 

பஹலவதாராச்சி 

0.59   

4.1.1 இலங்டகயில் உள்ள் இறால்  

ததாழிற்துடறயில் டவரல் தநாய் 

முகாடமத்துவம் 

 

எம். எல். ரசிக்க 

தந்திரிதக 

1.4 

4.1.2:  

 

இறால் பண்டைகளில் நீர் தரம் மற்றும் 

காலநிடல மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் 

விடளவு 

ஏ. எஸ். எல். ஈ. குதர 0.8 
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திட்டம்  1.7.1: தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உயர் மதிப்பு சகாண்ட அலங்கார மீன் 

வமககளுக்கு சபாருத்ேமான இனப்சபருக்க உத்திகமள உருவாக்குேல் 

 

சபாறுப்பான அதிகாரிகள் :  திரு. ஈ. டி. எம். எபாசிங்க 

திருமதி. அமிோ அதிகாரி 

த ாக்கங்கள்: 

Sahyadria denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus க்கான தபாருத்தமான இனப்தபருக்க 

உத்திகடள உருவாக்குதல் 

Sahyadria denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus க்கான தபாருத்தமான குஞ்சு 

தபாரிக்கும்   ததாழில்நுட்பங்கடள உருவாக்குதல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

 

உலகளாவிய IUCN சிவப்புப் பட்டியலின் படி Sahyadria Denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus 

ஆகியடவ அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகிய இனங்கள் என உள்ளன. இந்த இரண்டு இனங்களும் 

உலக அலங்கார மீன் வர்த்தகத்தில் மிகவும் அதிகமான ததடவகடள தகாண்ட இனங்கள் 

எனலாம். இந்த இனங்களின் ஏற்றுமதிச் சந்டத முற்றிலும் வனப்பகுதியில் இருந்து 

தபறப்படுவதிதலதய தங்கியிருக்கின்றன, எனினும், இன்னும் வழங்கல் ததடவக்தகற்ப 

காைப்படுவதாக இல்டல, எனதவ இந்த உயிரினங்களின் மதிப்பு இன்னமும் உயர்ந்ததாக 

இருக்கிறது, சிறு இன மீன்கடள அல்லது ஜுவடனல்கடள இறக்குமதி தசய்வதற்கும் 

தசலவழிக்கப்படும் தசலவு மற்றும் மறு ஏற்றுமதி தசய்யப்படுகின்ற தசலவு என்பன மிகவும் 

அதிகமாகும். Sahyadria denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopteru இனங்கடள சிடறப்பிடித்து 

இனப்தபருக்கம் தசய்தல் முடற இன்னும் தவற்றிகரமாக இல்டல, எனதவ அவற்றின் 

சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட இனப்தபருக்கம் சம்பந்தமாக எந்த உண்டமயான பதிவுகளும் இல்டல. 

எனதவ, Sahyadria Denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus ஆகியவற்றின் இறுதியாக 

விற்படனச் சந்டதக்கு இலக்காக்கும் தநாகத்துக்கு குஞ்சு தபாரிக்கும் இடம் மற்றும் வளர்ப்பு 

நுட்பங்களுடன் மற்றும் முடறயான இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்குவது 

முக்கியம்.  

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

வளர்ப்புப் பங்கு தெகரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பு 

 

தனித்தனியான முடறயில் அலங்கார மீன் இறக்குமதியாளர்களிடமிருந்து மீன்களின் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. மீன்களானது 2 பி. பி. எம் தமதிலீன் நீலம் மற்றும் 2 பி. பீ. எம் உப்புக் 

கடரசலில் இடப்பட்டு 5 நாட்கள் மீன் வளர்ப்புப் பகுதியில் டவக்கப்பட்டன. 300 தச. மீ. X 300 

தச. மீ. X 300 தச. மீ ததாட்டிகளில் மற்றும் ததாடர்ச்சியான காற்தறாட்டம் காற்தறாட்டிகள் 

மூலமாக வழங்கப்பட்டு அவற்றின் ஆண் மற்றும் தபண் வளர்க்கும் பங்குகள் வளர்க்கப்பட்டன. 

மீன்களானது இரண்டு தசயற்டகயான (மிதக்கும் உைவு 42% புரதம் தகாண்ட) மற்றும் உயிர் 

உைவு (ஆர்ட்டீமியா தநளபிலி மற்றும் தமாயினா) ஆகியவற்றுடன் தினசரி மூன்று முடற 

குடறயின்றி வழங்கப்படுகிறது. 

 

அமடகாக்கும் பங்குகளின் தேர்வு 

இந்த இனங்களில் தவறுபட்ட பாலியல் ததாற்றப்பாடு இல்டல என்பதால்; பாலின 

முதிர்ச்சியுள்ள ஆண்டமயின் ஆண்டமடயக் காட்டிலும் சற்று பரவலான உடலுடன் தபண் 

இருப்படதக் கண்டறிந்ததத ஒதரதயாரு தவறுபாடாகும். எனதவ, தபாருத்தமான ஆண்கடள 

வயிறு அழுத்தும் அல்லது சற்று அழுத்தும் தபாது பால் மாதிரியான திரவ - milt தவளியீடு வரும் 
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முடறச் தசாதடன மூலம் அடடகாக்கும் மீன்கள் எடவ என ததர்வு தசய்யப்பட்டது. 

தபண்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்காக சுற்று வடிவ, வடளந்த வயிறு மற்றும் சிவப்பு பாப்பிதல 

மற்றும் அடிவயிறு தமன்டம ஆகியவற்டறக் கவனிப்பதன் மூலம் ததர்வு தசய்யப்பட்டன. அதத 

தபண் இன மீன்களானது வளர்ப்பு மீன் இனப்தபருக்கம் பரிதசாதடனயின் தபாது கருப்டப 

உயிர்ப்தபாருள் முடறக்கு - ovarian biopsy முடறக்கு உட்பட்டது. நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் 

முட்டடகளின் புலம்தபயர் கருக்களின் நிடலடயக் கவனிப்பதன் மூலம் பழுத்த முட்டடகளின் 

முதிர்ச்சிடயத் தீர்மானிக்க ஆய்வகங்களில் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. நாற்பது தபண் மீன்கள் 

இவ்வாறு தசாதடனக்கு உட்பட்டன 

 

முட்டடயின் உயிரியல்பு மற்றும் கரு மற்றும் முட்டடயின் விட்டம் ஆகியவற்றின் நிடலக்கு 

ஏற்ப, 30 தச. மீ X 30 தச. மீ X 30 தச. மீ கண்ைாடி ததாட்டிகளில் ஒதர இடுடக அடர்த்தியில் 

டவக்கப்பட்டுள்ளன. 0.8 மி. மீ உள் விட்டம் மற்றும் 1.0 மி. மீ தவளிப்புற விட்டம் தகாண்ட ஒரு 

நல்ல தபாலி எதிலின் குழாய் மூலம் முட்டட மாதிரிகள் தசகரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 

தசர்ராவின் கலடவ (60 % அல்கதஹால் : 30 தபார்மலின் : 10 கிலிசரிக் அமிலம்) முட்டடகடள 

சுத்தம் தசய்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் ஒளி நுணுக்குக் காட்டி (3012 மாதிரி) இன் கீழ் 

பரிதசாதிக்கப்பட்டது. அடடகாக்கும் மீன் மிகவும் உைர்திறன் தகாண்டது என்பதனால் மற்றும் 

அழுத்தமாக டகயாளுதல் அவற்றின் இறப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், மீன் மயக்கமடடயச் 

தசய்வதற்காக Tricaine methane sulfonate (MS 222 tricaine, TMS) - டறதகன் மீத்ததன் சல்தபாதனட் (MS 

222 tricaine, TMS) பயன்படுத்தி 50 - 100 பி. பி. எம் தசறிவூட்டலில் டகயாளுவதற்கு முன்பு 

தசய்யப்பட்டன. டறதகன் மீத்ததன் சல்தபாதனட் (MS 222 டறதகன், டி. எம். எஸ்) 150 மி. கி / லீ 

இடன 3 மி. லீ நீரில் கடரத்து, மயக்கமருந்து கடரசல் தயாரிக்கப்பட்டது. முட்டட பதயாப்சிக்கு 

முன்னராக தஹார்தமான் விநிதயாகம், நிடலயக்கல் தபான்றன தசயப்பட்டன. 

 

அமடகாக்கும் இனங்களின் அக்லிதமட்டாக்கம் - Acclimatization 

 

நான்கு கிழடமகளுக்கு மின்னராக 2 தனியன்கள் / வர்க்க மீற்றர் என்ற இடுடக அடர்த்தி என்ற 

அடிப்படடயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஆண் மற்றும் தபண் மீன்கள் 300 தச. மீ. X 300 தச. மீ. 300 

தச. மீ சீதமந்தி தாங்கிகளில் தனித்தனியாக டவக்கப்பட்டன. மீன்களுக்கு உைவாக தநளப்லி, 

நுண் புழு, தமாய்னா மற்றும் விட்டமின் ஈ ஆகியவற்றால் ஆன உைவு அதாவது மீன் இதய 

கலடவ தகாண்ட தநாறுக்கப்பட்ட உைவுகள் வழங்கப்பட்டன. ததாட்டிகள் அடனத்தும் 

நிபந்தடனயற்ற நீர் மற்றும் ஒரு நிடலயான கற்றூட்டம் தகாண்டதாக இடவ வழங்கப்பட்டன. 

 

சிமறப்பிடிக்கப்பட்ட நிமலமமகளில் இனப்சபருக்கம் 

நிலமமகள் 

 

Sahyadria denisonii இன் சிமறப்பிடிக்கப்பட்ட நிமலமமகளில் இனப்சபருக்கம் 

 

Sahyadria denisonii சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் முடறகள் மற்றும் தஹார்தமான் தூண்டப்பட்ட 

இனப்தபருக்கம் முடறகள் பற்றிய ஆய்வகப் பரிதசாதடனகள் பரிதசாதிக்கப்பட்டன. உட்புற 

கண்ைாடி ததாட்டிகள், தவளிப்புற சீதமந்தி தடாகங்கள் மற்றும் பாயும் நீர் அடமப்பு 

ஆகியவற்றில் சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் முடறகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. இரண்டு மாத 

இடடதவளியில் சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் தசாதடனகள் ஐந்து முடற திரும்ப திரும்ப 

தசய்யப்பட்டதன் மூலம் பிரதிபலிப்புக்களின் எண்ணிக்டக அதிகரிக்கரிக்கப்பட்டன. பல்தவறு 

தசறிவுகளுடன் sGnRHa மற்றும் LHRHa ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி தஹார்தமான் 

தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் முடறகள் பரிதசாக்கப்பட்டன. 
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உட்புற சூழ்நிமலயில் இனப்சபருக்கம் 

 

120 தச . மீ. X 60 தச. மீ  X 60 தச. மீ அளவு தகாண்ட நான்கு உள்ளக கண்ைாடி ததாட்டிகளில் 

முட்டடயிடும் ததாட்டிகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன. 5 தச. மீ. தடிப்டபக் தகாண்ட நீரியல் 

சரடளக் கற்களால் குவிக்கப்பட்டு அடி மட்டம் தகாண்ட அடமப்பாக இருந்தது, 30 தச. மீ ஆழம் 

வடர குதளாதரான் ஏற்றப்பட்ட நீர் தகாண்டு நிரப்பப்பட்டு ஒரு நாள் முழுவது அதன் துகள்கள் 

தீர்த்துக்தகாள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. அதன்பின், Lagenandra ovatas - லாதகன்சந்திர ஓவாடாக்கள் 

கீதழ குவிந்தன எனதவ நீரியல் காற்றூட்டிகடளப் பயன் படுத்தி இது தசய்யப்பட்டது. ஆண் 

தபண் விகிதம் 1: 1 கூட்டு தகாண்டதாக காைப்பட்டதுடன். தபண் மீன்கள் டபதயாப்சிஸ் - 

கருத்தியல் ஆய்வக முடிவுகளின் அடிப்படடயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. கருமுட்டடயுடன் 

முட்டடகடள டவத்திருக்கும் தபண் மீன், கிட்டத்தட்ட அதத நிடலயில் தகாண்டதாகதவ 

தபண்கள் ததர்ந்ததடுக்கப் பட்டன. முட்டடயிடும் முடற, வடளதல், முட்டடயின் ததாற்றம் 

என்பனதவ தசாதடன அவதானிப்புக்களாக இருந்தன.  

 

சவளிப்புற நிமலமமகளில் இனப்சபருக்கம் 

160 தச. மீ X 100 தச. மீ X 50 தச. மீ அளவு தகாண்ட நான்கு சிதமந்து தாங்கிகள் முட்டடயிடச் 

தசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன. தாங்கிகளின் கீதழ நீர்த் தாவரங்கள், மரத்தின் தகாப்புக்கள் மற்றும் 

கற்கடளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்தாக இருத்தது. ஒவ்தவாரு ததாட்டியும் நீரியல் 

காற்றூட்டிகடளப் பயன்படுத்தி நன்கு ஏவப்பட்டதாக இருந்தன. உட்புற தசாதடனகளில் 

வழங்கப்பட்ட அதத நிடலடமகள் மீதமுள்ளவனவாகதவ இருந்தன. 

 

ஓட்டும் நீர் நிமலமமகளின் கீழ் இனப்சபருக்கம் 

 

120 தச. மீ x 60 தச. மீ X 60 தச. மீ அளவு தகாண்ட நான்கு உள்ளக கண்ைாடி ததாட்டிகள் 

ததாடர்ச்சியான நீர் ஓட்டம் தகாண்டதாக உருவாக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு ததாட்டியும் நீரியல் 

காற்றூட்டியிடனப் பயன்படுத்தி நன்கு ஏவப்பட்டன. உட்புற தசாதடனகளில் வழங்கப்பட்ட 

அதத நிடலடமகள் மீதமுள்ளவனவாகதவ இருந்தன. 

 

செயற்மக தகானாதடாட்தராபின் ொர்தமான் பயன்படுத்தி இனப்சபருக்கம் 

 

தஹார்தமான் தூண்டப்பட்ட முட்டடயிடச் தசய்தல் இதத பரிதசாதடனடயப் தபாலதவ 

தசாதடனயிடப்பட்டது. 13 - 15 கிராம் எடடயுடன் தகாண்ட தபண் குழந்டத இனங்களுக்கு 

தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் தசய்யப்பட்டது. தபண் மற்றும் ஆண் மீன் இருவரும் 

தஹாதமான் இன் மூலம் ஒற்டற ஊசியாக இடப்பட்டது. ஒரு சிறிய அளவு ஊசி (1.5 தச. மீ நீளம்) 

தகாண்ட டஹப்தபாடர்மிக் – தமல் ததால் ஊசிகளானது, முன்புற பகுதியிலுள்ள கீழ் தசட்டட 

மற்றும் பக்கவாட்டு தகாடுக்கு இடடதய உள்ள உள் – தடச ஊசியிடல் முடறயில் தஹாதமான் 

இடப்பட்டது. 

தசயற்டக தகானாதடாட்தராபின் தஹாதமான்  - ஓவப்ரிம் (SGnRH + தடாம்பரிதடான் - 

சிண்தடல் ஆய்வகம், கனடா) மற்றும் LHRHa ஆகியடவ மீன் இனப்தபருக்கத்டதத் 

தூண்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. தபண்களுக்கு முன்னராக ஆண் மீன்களுக்கு பாதி அளவு 

மாத்திடரகள் தகாண்டு சிகிச்டசயளிக்கப்பட்டன மற்றும் பரிதசாதடன ததாட்டிகளில் இடவ 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. பல்தவறு தசறிவு சிகிச்டசகள் (அட்டவடை 1) காட்டப்பட்டவாறு 

தசாதடன தசய்யப் பட்டன. 1 : 1 விகிதத்தில் ஆண்கடளயும் தபண்கடளயும் உள்ளடக்கிய 

இனப்தபருக்கம், ததாடர்ச்சியான காற்றழுத்தத்துடன் வழங்கப்பட்ட கண்ைாடி ததாட்டிகளில் 

(150 லீ) ஒன்றாக இடைக்கப்பட்டதுடன் 3 முடறகள் இடவ தசய்யப்பட்டன. 
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தூண்டப்பட்ட அடடகாக்கும் மீன்களானது முட்டடடய அல்லது மில்ட் எனும் விந்தனுக்கடள 

தங்கள் தசாந்த முடற மூலம் தவளியில் தவளியிடவில்டல என்படத இது கண்டறிய உதவியது. 

ஆண் மற்றும் தபண் இருவருக்கும் தஹாதமான் வழங்கிய பின் டகடய பயன்படுத்தி 

அகற்றுவதற்கு ஒன்பது மணி தநரத்திற்குப் பிறகு. உலர்ந்த தபட்ரிக் கிண்ைம் சுத்தம் 

தசய்யப்பட்டு முட்டடகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு ஆணின் முதுகு முழங்கால்களிலும் 

முதுகின் பகுதியிடன அழுத்துவதன் மூலம் தமதுவாக ஒரு பறடவ இறகு மூலம் தமதுவாக 

கலக்க தவண்டும். வளர்ப்பு ததாட்டிகளில் உள்ள அதத தண்ணீர் தசர்க்கப்பட்டு கருவுற்ற 

முட்டடகள் ஒழுங்காக கழுவப்பட்டன. 

 

அட்டவமண : 1 பரிதொேமன செய்யப் பட்ட தொர்தமான் அளவுகள் 

ஓவபிரிம் (மி. கி. / கி. கி 

உடல் இடட) 

LHRHa (டம. கி. / கி. கி 

உடல் இடட) 

தடாம்தபரிதடான் (மி. லீ. 

/ கி. கி உடல் இடட) 

தபண் ஆன் தபண் ஆன் தபண் ஆன் 

0.4 o.2 20 10 0.5 0.5 

0.5 0.25 30 15 0.5 0.5 

0.8  0.4 40 20 0.5 0.5 

  

30 தச. மீ x 30 தச. மீ  x 30 தச. மீ கண்ைாடி ததாட்டிகளில் கருவுற்ற முட்டடகடள தகாண்ட 

தபட்ரிக் கிண்ைங்களில் இருந்த முட்டடகள் தபாரிக்க விடப்பட்டன. இனப்தபருக்கம் 

தசய்யப்படும் அதத தண்ணீர் மூலதம முட்டட அடடகாக்கும் ததாட்டிகள் நிரப்பப் பட்டன. 

காற்தறாட்டம் பம்பிகளிடனப் பயன்படுத்தி ஒவ்தவாரு ததாட்டிற்கும் சிறிது காற்தறாட்டம் 

வழங்கப்பட்டது. 

 

பாலந்திதயாஹீதலாஸ்  சமலதனாபுடஸின் -  Balantiocheilos melanopterus 

சிமறப்பிடிக்கப்பட்டு வளர்த்ேல் 

 

தஹாதமான் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்க முடறகள் sGnRHa மற்றும் HCG ஐ பயன்படுத்தி 

பல்தவறு தசறிவுகளுடன் தசாதடன தசய்யப்பட்டன (அட்டவடை 2) 

 

அட்டவமண : 2 பரிதொேமன செய்யப் பட்ட தொர்தமான் அளவுகள் 

ஓவபிரிம் (மி. கி. / கி. கி 

உடல் இடட) 

HCG (Iu / கி. கி உடல் 

இடட) 

தபண் ஆன் தபண் ஆன் 

0.4 0.2 500 250 

0.5 0.25 2000 1000 

 

தஹாதமான் தூண்டப்பட்ட முட்டடயிடும் பரிதசாதடனக்காக ஏற்கனதவ தபாலதவ 

தசாதடனகள் இடப்பட்டது. உடலில் எடட 120 - 140 கிராம் தகாண்ட தபண்கள் இனப்தபருக்கம் 

தசய்ய ததர்வு தசய்யப்பட்டது. தபண் மற்றும் ஆண் மீன்கள் இரட்டட தடாஸ் தஹாதமான் 

ஊசியிடப்பட்டு 8 மணி இடடதவளியில் தஹாதமான் இடடதவளி விடப்பட்டது. ஒரு சிறிய 

அளவு ஊசி (1.5 தச. மீ நீளம்) தகாண்ட டஹப்தபாடர்மிக் – தமல் ததால் ஊசிகளானது, முன்புற 

பகுதியிலுள்ள கீழ் தசட்டட மற்றும் பக்கவாட்டு தகாடுக்கு இடடதய உள்ள உள் – தடச 

ஊசியிடல் முடறயில் தஹாதமான் இடப்பட்டது. காட்டப்பட்டவாறு தசாதடன தசய்யப் 

பட்டன. 1 : 1 விகிதத்தில் ஆண்கடளயும் தபண்கடளயும் உள்ளடக்கிய இனப்தபருக்கம், 

ததாடர்ச்சியான காற்றழுத்தத்துடன் வழங்கப்பட்ட கண்ைாடி ததாட்டிகளில் (150 லீ) ஒன்றாக 

இடைக்கப்பட்டதுடன் 3 முடறகள் இடவ தசய்யப்பட்டன. தூண்டப்பட்ட அடடகாக்கும் 
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மீன்களானது முட்டடடய அல்லது மில்ட் எனும் விந்தனுக்கடள தங்கள் தசாந்த முடற மூலம் 

தவளியில் தவளியிடவில்டல என்படத இது கண்டறிய உதவியது. ஆண் மற்றும் தபண் 

இருவருக்கும் தஹாதமான் வழங்கிய பின் டகடய பயன்படுத்தி அகற்றுவதற்கு ஒன்பது மணி 

தநரத்திற்குப் பிறகு. உலர்ந்த தபட்ரிக் கிண்ைம் சுத்தம் தசய்யப்பட்டு முட்டடகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு ஆணின் முதுகு முழங்கால்களிலும் முதுகின் பகுதியிடன 

அழுத்துவதன் மூலம் தமதுவாக ஒரு பறடவ இறகு மூலம் தமதுவாக கலக்க தவண்டும். 

வளர்ப்பு ததாட்டிகளில் உள்ள அதத தண்ணீர் தசர்க்கப்பட்டு கருவுற்ற முட்டடகள் ஒழுங்காக 

கழுவப்பட்டன. 

 

நீர்த் ேர அளவுருக்கள் அளவிடுேல் 

 

ஒவ்தவாரு பரிதசாதடனயிலும் நீர்த் தர அளவுருக்கள் பின்வரும் வழிமுடறகடளப் பயன்படுத்தி 

அளவிடப்பட்டன. கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் மற்றும் நீர் தவப்பநிடல, டி. ஓ. மானி (ப்தரா ஓ. டி. ஒ. 

மாதிரி) மற்றும் பி. எச். மானி (pH 6 + மாதிரி) மூலமாக அளவிடப்பட்டன. தமாத்த கடரந்த 

திண்மம் மற்றும் குறிப்பிட்ட கடத்துத்திறன் தபான்றன ஒரு சிறிய கடத்துத்திறன் மீட்டர் மூலம் 

அளவிடப்பட்டன. நீரின் அதமானியா தசறிவு மற்றும் கடினத் தன்டம ஆகியடவ ஒரு நிறமாடல 

மானி (HACH) இடனப் பயன்படுத்தி அளவிடப்பட்டன. 

 

வாழ்க்மக வட்டத்தின் காலத்திமன குங்சு சபாரித்ேதில் இருந்து பருவ வயமே 

அமடேல் வமர தீர்மானித்ேல் 

முட்டடயில் இருந்து குடம்பி வடர வளர்ச்சிக்கான தநரம் தீர்மானிக்கப்பட்டது மற்றும் 

வாழ்க்டக வட்டம் சம்பந்தமான மதிப்பீடு தசய்ய உட்புற பதிவு தசய்யப்பட்டது. உடலில் நிறம் 

மற்றும் தகாடுகள் தபான்றன உருவாகும் விதம் மர்றிய மாதாந்த இடடதவளியில் 

ஜுவடனல்கள் இனங்காைப்பட்டனர். 

 

Sahyadria denisonii களின் ஆரம்ப கால உணமவ தீர்மானித்ேல் 

30 நாட்களுக்கு நுண் புழு, ஆர்ட்டீமியா தநளபுலி மற்றும் தமாய்னா ஆகியடவ 

பரிதசாதடனயுடன் ஒரு உைவு தசாதடன நடத்தப்பட்டது. இந்த தசாதடனக்கு ஒன்பது உள்ளக 

கண்ைாடி ததாட்டிகள் (30 தச. மீ. X 60 தச. மீ. X 30 தச. மீ) பயன்படுத்தப்பட்டன. 

அதிக மதிப்புக் தகாண்ட கவர்ச்சியான தவளிநாட்டு மீன்களின் சிடறப்பிடித்த இனப்தபருக்கம் 

Puntius schwanenfeldii தவற்றிகரமாக 2016 ஆம் ஆண்டில் Ovaprim தஹாதமான் 0.4 மி. லீ / கிதலா 

உடல் எடட என்ற விகிதத்தில் தபண்களுக்கும் மற்றும் ஆண்களுக்கு பாதி தடாஸ் அளவும் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. அந்த தநரத்தில் முட்டட வடகயானது அடர மிதக்கும் வடகயாக 

இருப்பது கண்டறியப் பட்டது, எனதவ சாதாரை உயிர்வாழ்வின் நிடலயில் அதிக உயிர் 

பிடழப்படதப் தபற முடியவில்டல. 2017 ஆம் ஆண்டில் Puntius schwanenfeldii இன் 

சிடறப்படுத்தப்பட்ட இனப்தபருக்க தசாதடனகள் MC - Donald Hatchery – தமக் தடானால்ட் 

குங்சு தபாரிக்கும் ஜாடிகடள பயன்படுத்தி முட்டடகடள குங்சுதபாரிக்க டவக்கப்பட்டது. 

முட்டடகடள தவற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தி Puntius schwanenfeldii இற்கான 5 நாட்கள் தகாண்ட 

இளம் குஞ்சுகளுக்கு தபாருத்தமான உைவக ஆர்டிமியா தநளபுலி (100 %), தமானியா, நுண் புழு 

மற்றும் 50% ஆர்ட்டீமியா + முட்டட மஞ்சள் கரு (50%) ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்த முடியும் என 

அடடயாளம் காைப்பட்டது. Puntius schwanenfeldii க்கு தபாருத்தமான உப்பு அடர்த்தியிடனக் 

கண்டுபிடிக்க 45 நாட்கள் தகாண்ட குஞ்சுகள் 100 குடம்பிகள் / வர்க்க மீற்றர், 200 லார்வா / m2 

மற்றும் 300 லார்வாக்கள் / மீ 2 இல் டவக்கப்பட்டன. 
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முடிவுகள்: 

Sahyadria denisonii, இரண்டு தவவ்தவறு சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட இனப்தபருக்கம் முடறகள், 

ஸ்தபானிங் மட்டுதம ஹார்தமான் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் முடற அனுசரிக்கப்பட்டது. 

சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் முடறகளுக்கு மரியாடத தசலுத்துதல், குடிநீரின் நீர்மட்டம் 28.2 ± 0.3 

மற்றும் பி. எச் 6.4 ± 0.2 என்ற நீரின் தவப்பநிடலயில் 90 தச.மீ. நீரின் ஆழத்தில் நீடரக் 

தகாண்டிருக்காத ததாட்டிகளில் மட்டுதம நடக்கும். உட்புற மற்றும் தவளிப்புற டாங்கிகடள 

நீர்வாழ் தாவரங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தியபிறகு, காடல 8.30 மணியளவில் காடல 8 மணிக்கு 

காடல தவடளயில் ஆண்கள் மற்றும் தபண்கடள சுறுசுறுப்பான நீச்சல் இயக்கங்கள் மற்றும் துரத்தல் 

நடத்டத (தபண் துரத்தல் தபண்கள்) காட்சிப்படுத்தியது. ஆனால் தபண்கள் ஓவாடவ 

தவளியிடவில்டல. 1.6 ± 0.2 மிமீ சராசரி முட்டட விட்டம் தகாண்ட மீன் மீன் தூண்டப்பட்ட 

இனப்தபருக்கம் தசாதடனகள் (அட்டவடை 3) பயன்படுத்தப்பட்டன. எச். எஸ். டி இடன, இது 0.5 

மில்லி / எக்டர் உடல் எடட தகாண்ட தசறிவூட்டலில் ஓவப்ரிம் தஹாதமாடன தபற்றது. தவறு எந்த 

சிகிச்டசயிலும் பிளவு ஏற்படவில்டல. 

 

அட்டவமண  - 3 முதிர்ச்சி நீளம் மற்றும் எமட மற்றிம் முட்மட அளவுகமள S. denisonii 

இனங்களில் 

 அளவீடு Mean ± SD 

தபண் தமாத்த முதிர்ச்சி நீளம் (தச. மீ) 14.0±0.2 

 தமாத்த முதிர்ச்சி எடட (கி) 13.4±1.6 

 முட்டட அளவு இடட (மி. மீ) 1.6±0.2 

ஆன் தமாத்த முதிர்ச்சி நீளம் (தச. மீ) 15.1±1.0 

 தமாத்த முதிர்ச்சி எடட (கி) 21.9±0.7 

 

உட்தசலுத்தப்பட்டு ஒன்பது மணி தநரம் கழித்து, டகடயக் தகாண்டு முட்டட அகற்றும் முடற 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இந்த கட்டத்தில், ஓவாபிரிம் தஹாதமான் 0.5 மி. லி. / கி. கி என்ற உடல் 

எடட அளவான தசறிவூட்டலில் தபண் மீன்களுக்கு மட்டுதம இது பாவிக்கப்பட்டதும் முட்டட 

தவளிதய வந்தது. முட்டடகள் பிசின் மற்றும் கீதழ மூழ்கியும் இருந்தன. இருப்பினும், தவறு 

எந்த சிகிச்டசயிலும் டகடயக் தகாண்டு அகற்றும் முடற தவற்றி தபறவில்டல. எல்லா 

சிகிச்டசயிலும் துரத்தும் நடத்டதயிடன அவதானிக்கலாம். அடனத்து மீன்களுக்கும், 30 μg / 

கிதலா மற்றும் 40 μg / கிதலா LHRHa தஹாதமான் வழங்கிய பிறகு பன்னிரண்டு மணி தநரம் 

கழித்து இறந்துவிட்டன. கருத்தரித்த முட்டடகள் 1.6 ± 0.2 மி. மீ விட்டம் தகாண்ட தகாள மற்றும் 

தசம்மஞ்ஞள் - பழுப்பு நிறத்தில் இருந்தன. 28.8 ± 03 பாடக தசல்சியஸ் தவப்பநிடலயில் 

கருத்தரித்தலின் பிறகு 36 மணி தநரத்திற்குள் முட்டடயிடப்பட்ட முட்டடகடள 

குஞ்சுதபாரிப்பதன் மூலம் மீன் குஞ்சுகள் தபறப்பட்டன, முட்டடயின் கருப்டபயில் 

இயக்கங்கள் உடனடியாக ததன்பட்டன. முட்டடயின் கருப்டபயானது 2 - 3 நாட்களுக்குள் 

உறிஞ்சப்பட்டு, பிற் குடம்பிகள் தமது தபரிய இனங்கடளப் தபால் நிறமற்றதாக இருந்தன. 

 

அட்டவமண 4. S. denisoniiஇன் முட்மடயிடும் திறன்  

னிடட முட்டடயிடும் திறன் 
1
 Mean ± SD 

இடப் பட்ட முட்டடகளின் எண்ணிக்டக 

கருக்கட்டப்பட்ட முட்டட சதவீதம் 

சிறு மீன் இனங்களின் சதவீதம் 

சிறு மீன் இனங்களின்  நீளம் (மி. மீ) 

சிறு மீன் இனங்களின்  எடட (மி. கி) 

உறங்கு காலம் (மணி) 

216 ± 33 

65 ± 7 

52 ± 8 

3.5 ± 0.2 

0.04 ± 0.5 

9 

  
                                     1 

தமாத்த நீளம் : 14.0 - 14.5 தச. மீ, உடல் எடட : 13.0 - 14 கி 
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ஐந்தாவது நாளில் சுயமாக நீச்சல் தசய்யும் குடம்பி குஞ்சுகள் காைப்பட்டன. உைடவத் ததடி 

வாய் திறந்திருந்தது. குடம்பி குஞ்சுகள் குழுவான நடத்டதயிடன  (உரு - 1) காட்சிப்படுத்தியது.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

உரு - 1.   ஐந்து - நாள் படழய Sahyadria denisonii இன் பிற் குடம்பி 

 

ஒரு மாத கால குடம்பியின் இடட தமாத்த நீளம் 15.0 ± 0.2 மி. மீ.  நான்கு நிடலக்குத்தான கறுப்பு 

வரிடசகள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. உடலின் நிற மாற்றமானது மஞ்ஞள் தபான்று தமல் 

பகுதியிலும் கிறீம் தபான்ற தவள்டள நிறம் தகாண்ட கிழ்ப் பகுதியும் காைப்பட்டது (உரு - 02).  

 
உரு – 02 - Sahyadria denisonii ஒரு மாத கால குடம்பியின் 

 

மூன்று மாத கால குடம்பியின் இடட தமாத்த நீளம் 28 ± 0.2 மி. மீ. கறுப்பு வரிடசகள் உடலின் 

இரு பக்கப் பகுதியில் அடடயாளம் காைப்பட்டன அத்துடன் கறுப்பு – மஞ்ஞள் பட்டி ஒன்றும் 

இருந்தது (உரு - 3).  

 
உரு - 3 Sahyadria denisonii இன் மூன்று மாத கால குடம்பி 

 

மூன்று பரிதசாதடன உைவுகள், ஆர்டிமியா தநளபிலி கணிசமாக நீள அதிகரிப்டபயும் மற்றும் 

எஸ். ஜி. ஆர் - எல் ஆகியவற்டற காட்டியது எனினும் நுண் புழு மற்றும் தமாய்னா உைவு (பி < 

0.05) க்கு மிகவும் குடறவாக இருந்தன. இருப்பினும், ஆர்ட்டீமியா தநளபுலி மற்றும் நுண் புழு 

உைவுகளில் அதிக உயிர்ச்சத்து சதவிகிதம் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டன, தமலும் கணிசமான 

வித்தியாசம் காட்டியது. ஆடகயால், நுண் புழுக்கள் ஆரம்பத்தில் குடறந்த அளவிலான 

வளர்ச்சிடயக் காட்டியிருந்தாலும், எஸ். தடனிதசானியின் - S. denissonii வளர்ப்பிற்கு நுண் புழு 
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பயன்படுத்தப்படலாம் எனக் கூறலாம். தமாய்னா உைவானது குடறவான வளர்ச்சிக் 

குடறபாடுகள் மற்றும் உயிர்வாழும் சதவிகிதம், காைப்படுவதற்கு முல்லிய காரணியாக 

உைவின் அளவானது சிறு மீன்களின் வாய் அளவுக்கு இைக்கமற்றதாக இருப்பதனால் 

இருக்கலாம். 

 

அட்டவமண - 5 - Sahyadria denissonii இன் வளர்ச்சி திறன்  

 Mean
1 
± SE 

ஆர்டீமியா நுண் புழு தமாய்னா 

ஆரம்ப நீள இடட (மி. மீ) 

இறுதி நீள இடட (மி. மீ) 

தபற்ற நீள இடட (மி. மீ) 

SGR-L 

உயிர் வாழ் திறன் % 

         3.5
a 
0.2 

        15.0
a 
± 0.2 

        11.5
a 

± 0.1                       

3.01
a 
± 0.14 

               95     

          3.5
a 
± 0.2 

          13.9
b 
± 0.48  

          10.4
b 
± 0.28 

          2.73
b 
± 0.13 

                93               

         3.5
a 
± 0.2 

         9.8
c 
± 0.45 

         6.3
c 
± 0.26 

         2.17
c 
± 0.10 

              30 
1
 இங்கு தமற்குறியீடாக உள்ள அளவானது அந்தந்த பகுதிக்காக குறித்த தவறுபாடு 

தகாண்டனவாக இருந்தன (p,  0.05) 

 

Balantiocheilus melanopterus தூண்டிய இனப்தபருக்க தசாதடன தவற்றிகரமாக 0.5 மி. லீ / கி. கி என்ற 

ரீதியில்  இரண்டு ஓவபிரிம் தஹாதமான் தடாஸ்கள் வழங்கப்பட்டன. 8 மணி தநர 

இடடதவளியில் ⅓ மற்றும் 2/3 அளவுகளான அளவுகளில் வழங்கப்பட்டன. உறங்கல் நிடலயாக 

8 மணி தநரம் காைப்பட்டதுடன், முட்டடகளின் சராசரி எண்ணிக்டக 7029 ± 78, முட்டட 

விட்டம் முதிர்ச்சியின் தபாது 1.2 ± 0.6 மி. மீ ஆகும். தண்ணீர் தமற்பரப்பிடனத் ததாட்ட பிறகு சில 

நிமிடங்கள் கழித்து முட்டடகள் வீக்கமடடந்தன, முட்டடகடள குஞ்சு தபாரிக்கச் 

தசய்வதற்காக முக்கியமாக தமக் தடானால்ட் ஜாடி என்று அடழக்கப்படும் சிறப்பு கிளிப்பிங் 

உபகரைங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. முடளயத்தின் வளர்ச்சி பிளஸ்டுலா மட்டத்தில் 

நிறுத்தப்பட்டது. 

 

 

உரு 4: பிளஸ்டுலா மட்டத்தில் முட்டடயின் வளர்ச்சி 

 

Puntius schwanenfeldii தவற்றிகரமாக 0.4 மி. லீ / கி. கி ஓவப்பிரிம் இடனப் பயன்படுத்தி 

தசய்யப்பட்டதுடன் உறங்கு நிடலக் காலம் 6 மணி (அட்டவடை 6) ஆக பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

பிற் குடம்பிகளின் உயிர்வாழும் விகிதம் 97 % ± 5 ஐ தமக் – தடானல்ட் வடக உறிஞ்சும் ஜாக்கர் 

இடனப் பயன்படுத்தி வழக்கமான குஞ்சு தபாரிக்கும் ஜாடிகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. 
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அட்டவமண 6 : Puntius schwanenfeldii களின்  முட்மடயிடும் திறன் 

தஹாதமான் ஓவப்பிரிம் (GnRHa) 

தவற்றிகரமான தடாஸ்  0.4 மி. லீ / கி/ கி – தனி 

முட்டட கழித்த கால்ம் 6 மணித்தியாலங்கள் 

முட்டட வடக அடர தாழி - Semi buoyant 

வீதம் 75 % 

முட்டட எண்ணிக்டககளின் சராசரி > கருக்கட்டும் திறன் 7000 

 

தமக் – தடானல்ட் சாடிகடள பயன்படுத்தி முட்டட குஞ்சு தபாரிக்க டவக்கும் தபாது முட்டட 

தண்ணீடர ததாட்டு சில நிமிடங்களுக்குள் முட்டட வீக்கடமடடந்தன, தமலும் தமக் - 

தடானால்ட் சாடிகடள பயன்படுத்தி ஒரு இடடநீக்கத்தில் முட்டடகடள டவத்தலும் அவசியம். 

 

உரு 6 : Puntius schwanenfeldii முட்டடகடள தமக் தடானல்ட் சாடிடய பயன்படுத்தி தசய்தல் 

 

ஆர்டிமியா தநளபிலி (100 %), தமாய்னா, நுண் புழு மற்றும் 50 % ஆர்ட்டீமியா + முட்டட மஞ்சள் 

கரு (50 %) ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி Puntius schwanenfeldii ஐந்து நாட்கள் தகாண்ட ஆரம்ப 

உைவுப் பரிதசாதடன தசய்யப்பட்டது. அந்த ஆய்வின் படி ஆர்ட்டீமியா தநளபிலி (100 

சதவிகிதம்) உண்ட குடம்பிகள் மிக அதிகமான வளர்ச்சிடயக் காட்டியது. 30 நாட்களுக்கு பிறகு 

சராசரி நீளம் மற்றும் சராசரி எடட 15.68 ± 0.07 மி. மீ மற்றும் 0.08 ± 0.02 கிராம் என பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. 45 நாட்கள் பழடமயான Puntius schwanenfeldii குடம்பியின் 100 குடம்பிகள் / 

வர்க்க மீற்றர், 200 குடம்பிகள் / வர்க்க மீற்றர், 300 குடம்பிகள் / வர்க்க மீற்றர் இல் 3 வடகயான 

இடுடக அடர்த்தி தசாதிக்கப்பட்டன. அதிகமான உயிர்வாழும் சதவீதத்திற்காக மூன்று 

அடர்த்தியில் 200 குடம்பிகள் / வர்க்க மீற்றர் உள்ளது என அறியப்பட்டது. 

 

பரிந்துமரகள்: 

Sahyadria denisonii இடன ஒரு ஒற்டற தடாஸ் ஓவப்பிரிடம 0.5 மி. லி. / கிதலா உடல் எடடயும் 

தகாண்ட தபண்ணுக்கும், ஆன்களுக்கு பாதி அளவிலும் தவற்றிகரமாக இனப்தபருக்கம் 

தசய்யலாம். 

 

ஆர்டீமியா தநள்பிலி மற்றும் நுண் புழு ஆகியடவ Sahyadria denisonii குடம்பிகளின் வளர்ப்புக்கு 

ஊட்டமாக வழங்கப்படலாம். 

தமக் - தடானால்ட் வடக 2 குஞ்சு தபாரிக்கும் ஜாடிகடள Puntius schwanenfeldii குடம்பிகளின் 

அதிக உயிர்வாழ் சதவீதம் தபற பயன்படுத்த முடியும். 
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முன்தனற்றம்: 

தபளதீக : 91 %    நிதி :  

 

சவளியீடு: 

Puntius schwanenfeldii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus வளர்ப்பு இனப்தபருக்க நுட்பம் 

அறிமுகப்படுத்துதல் 

 

முடிவு : 

 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட Sahyadria denisonii மற்றும் Balantiocheilos melanopterus அளவு குடறகிறது 

மீன் வளர்ப்பாளர்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதியாளர்களின் வருவாடய தமம்படுத்துதல். 

 

திட்ட இல மற்றும் ேமலப்பு :  

 

1.7.2 சிமறப்பிடித்து வளர்த்ேல் / தூண்டுேல் மூலமாக இனப்சபருக்கம் செய்ேல் 

தபான்றவற்மற உள் ாட்டு அலங்கார மீன்களுக்கான செய்ேலும் மற்றும் அரிய மீன் 

இனங்கள் பாதுகாப்பு 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி: ரமணி ஷிரந்ோ 

 

த ாக்கங்கள்: 

 

வளர்ப்பு, இனப்தபருக்கம் மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அலங்கார மீன் வடககடள 

வளர்ப்பதற்கு சிறந்த இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பங்கடள தமம்படுத்துதல். 

அலங்காரத் ததாழிலுக்கு புதிய தசாந்த அலங்கார மீன் வடககடள அறிமுகப்படுத்துதல். 

அரிய அச்சுறுத்தலுடன் கூடிய மீன் வடககடள பாதுகாக்க உதா. Systomous asoka, மற்றும் Labeo 

fisheri 

தவறுபட்ட Labeo spp. இடன அடடயாளம் காைல் 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

24 க்கும் தமற்பட்ட கவர்ச்சிகரமான உள்நாட்டு மீன்கடள இலங்டக ஆசீர்வதித்துள்ளது. ஆனால் 

15 வடக தவப்பமண்டல அலங்கார மீன்கள் மட்டுதம ததாழிற்துடறகளில் மட்டுதம 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மற்டறயடவ பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. வளர்ந்த 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பங்கள் இல்லாததால் இத்தடகய இனங்களின் 

நிடலயான பயன்பாடு தடடப்படுகிறது. இது ததாடர்பாக நாராவானது உள்ளுர் மீன் வள 

முகாடமத்துவத்டத தமம்படுத்துவது அவசியம் முகுத்த ஒரு ததடவயாகும். சில குறிப்பிட்ட 

இன மீன்களின் காட்டுவாழ் ததாடகயின் ததாடர்ச்சியான சரிவு இப்தபாழுது மிகப்தபரிய 

பாதுகாப்புப் பிரச்சிடனயாக மாறிவிட்டது (சிவப்பு பட்டியல் 2012). சிஸ்தடாமஸ் அதசாகா - 

Systomus asoka தபான்ற கடுடமயான ஆபத்துள்ள இனங்கள் உடனடியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககடள வலியுறுத்தி நிற்கின்றன. வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் 

திடைக்களம் அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவத்திற்கு குறிப்பாக சிடறப்படுத்தப்பட்ட 

இனப்தபருக்கம் நுட்பங்கடள தமம்படுத்துவதற்கான தகாரிக்டகடய ஏற்கனதவ 

முன்டவத்துள்ளது. ததசிறுர்வடமப்பான நாரா நிடலயான மீன்களின் பயன்பாடு, பாதுகாப்பு 

மற்றும் முகாடமத்துவம் ஆகியவற்றின் மீது பரிந்துடர தசய்ய தவண்டும். ஆடகயால், புவியியல் 

மற்றும் உயிரியலின் புரிந்துைர்வுடன் ஒரு தமம்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தளத்டதக் தகாண்டிருக்க 
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தவண்டும். தமதல உள்ள அடனத்து உண்டமகடளயும் கவனத்தில் தகாண்டு, 1.7.2 திட்டம் 

நடத்தப்பட்டது. 

  

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

Systomus asoka - சிஸ்டதமாெஸ் அதொகாமவப் பற்றிய ஆய்வு 

இரண்டு நீதராடடகளில் உள்ள - Systomus asoka - சிஸ்தடாமஸ் அதஷாகாவின் வனப்பகுதிகளில் 

இவற்டறப் பற்றி படிப்பதற்காக. கிரன்கித்த ஓயாவில்தாதாவது கிதுல்கலவிலும் மற்றும் 

சீதவாக்க கங்டகயில் அதாவது ததரணியாகடலயில் இரண்டு மாத இடடதவளியில் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த் தர அளவுருக்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு தளத்தின் காட்சி எண்ணிக்டக 

ஆகியவற்றின் இருக்டக எண்ணிக்டக (உரு 1 ஐ பார்க்கவும்) தமற்தகாள்ளப்பட்டது. சீதவாக்க 

கங்டகப் மீன்பிடி பகுதியில் அதன் பரவலான எல்டலக்குள் உள்ள இந்த அரிய வடககளின் 

தற்தபாடதய இனங்கடள மாற்றதவா அல்லது வலுப்படுத்ததவா தசய்யக்கூடிய தளங்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில், தமாத்த நீளம் 3 - 4 தச. மீ. 

12 நபர்கள், கிர்கன்கித்த ஓயாவிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டு, நாராவுக்கு அனுப்பப்பட்டு, 2½ × 1½ × 

1½ கண்ைாடி ததாட்டி மற்றும் தவளிப்புற சீதமந்து ததாட்டிகள் மற்றும் வால்சிதனரியா மற்றும் 

ஐதரில்லா தாவரங்கள் தகாண்டு மடறக்கப்பட்டன. தம மாதத்தில் பால் பிரிப்பு 

தசய்யப்பட்டதுடன், அவற்டற இரண்டு தனித்தனி குளங்களுக்குள் அறிமுகப்படுத்தி, ஒரு 

நாளுக்கு இரண்டு முடற நறுக்கப்பட்ட மீன்களுக்கான ஒக்ஸ்-இதய உைவானது 

வழங்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு ததாட்டியில் உள்ள தண்ணீர்த் தர அளவுருக்கள் இருவழிகளிலும் 

அளவிடப்பட்டன. இருப்பினும், உட்புற கண்ைாடி ததாட்டியில் உள்ள அடனத்து 

தனியன்களும் தவள்டள தநாய் காரைமாக இறந்துவிட்டனர். ஓகஸ்ட் மாதத்தில், மற்தறாரு 

அடட காக்கும் பங்கு தசகரிக்கப்பட்டது ஆனால் வளர்ந்து வரும் ததாட்டியில் pH (4.85) 

குடறந்துவிட்டதால் திடீதரன அடவ இறந்துவிட்டன. முந்டதய நாளில் திடீதரன மடழ 

தபய்தடமதய இதற்கு காரைம் என கூறலாம். நாரவில் உள்ள தவண்ணிற புள்ளி தநாய்க்குரிய 

நிடல சந்தர்ப்பத்துக்கு ஒரு முடற நிகழ்வதால் மற்றும் அத்துடன் குடறந்த அளவில் இந்த 

தநருக்கடியான ஆபத்தான பாதுகாக்கப்பட்ட மீன் இனங்களின் தசகரிப்பு ஆகியடவ காரைமாக 

இந்த ஆய்வு ததாடர்ந்து ததாடரப்படவில்டல. 

 

பல்தவறு ஆற்று நீரூற்றுகளில் பல்தவறு தலபிதயா - Labeo இனங்கமளப் பற்றிய ஆய்வு 

 

தவவ்தவறு ஆற்று நீரூற்றுகளில் தவவ்தவறு Labeo இனங்கள் பற்றிய ஆய்வு. மகாவலி கங்கா, 

கலா ஓயா மற்றும் மல்வத்து ஓயா ஆகியவற்றில் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. அவர்கள் தவவ்தவறு 

வடககளாக தவறுபடுத்தப்பட்டு, உருவடமப்பியல் மூலம் கண்டறிந்து அளவிடப்பட்டன. 

முதலில் மூலக்கூறு அளவிலான அடடயாளத்டத தசயல்படுத்த முன்தமாழியப்பட்டிருந்தாலும், 

அது சட்டப்பூர்வ கட்டுப்பாடுகள் காரைமாக ஒத்திடவக்க தவண்டியிருந்தது. 

 

ரஸ்தபாரா ம கிரமர்கினாட்டா - Rasbora nigromarginata மற்றும் ஆர். வில்பிடா - R. wilpita 

ஆகியவற்மற சிமறப்பிடித்து வளர்த்ேல் 

 

Rasbora nigromarginata மற்றும் R. wilpita Rasbora nigromarginata மற்றும் R. wilpita தமாத்தம் 20 மற்றும் 

10 காட்டுவாழ் இனங்கள் Rasbora nigromarginata மற்றும் R. wilpita இனங்கள் 1½ நீர் மட்டத்தில் 10 '× 

8' சமூக மீன் ததாட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டன. ஜூன் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில், 3 : 1 (ஆன் 

: தபண்) பாலின விகிதத்தில் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் 

முடற மூலம் Rasbora wilpita (4.5 - 6.0 தச. மீ. தமாத்த நீளம்) மற்றும் Rasbora nigromarginata - 

ரஸ்தபாரா டநகிரமர்கினாட்ட (3.5 - 3.7 தச. மீ. தமாத்த நீளம்) க்கு தசய்யப்பட்டன. அவற்றில்  

Rasbora nigromarginata வானது சீதமந்து ததாட்டியில் தவற்றிகரமாக அட்டவடை 1 ல் 



117 | P a g e  
 

தகாடுக்கப்பட்ட நிபந்தடனக்கு உட்படுத்தப் பட்டது. அவற்றின் குடம்பிகளானது பாண் புழு, 

ஆர்ட்டீமியா மற்றும் கார்டினா இறால் ஆகியவற்டற 2½ மாதங்களுக்கு  நாளுக்கு இரண்டு முடற 

வழங்கப்பட்டன. 

 

உள் ாட்டு மீன்களின் காட்டுவாழ் மக்கள்சோமக பற்றிய ஆய்வு 

கிரிமாடல பகுதியில் மூன்று இக்தியல் - Ichthyological ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. 

இரண்டு தநருங்கிய ததாடர்புடடய உள்நாட்டு இன மீன்கடள பன்மடங்காக வளர்ப்பதற்கான 

பரிதசாதடனடய கருக்கட்டும் தகவு சம்பந்தமான அளவுருக்கடள தசாதித்துப் பார்த்தல். 

மற்றுதமாரு தசாதடனயாக ஒரு தநருக்கமான ததாடர்புடடய இரண்டு வடக உள்நாட்டு மீன் 

வடககடள வடரயறுக்க கருக்கட்டும் திறன் பற்றிய அளவுதகாடல பரிதசாதிக்க மற்தறாரு 

பரிதசாதடன முயற்சி தசய்யப்பட்டது. அதாவது Pethia cumingii × Pethia ஏற்கனதவ ஒரு 

சர்ச்டசக்குரிய வடகப்படுத்தல் பிரச்சிடனக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது மற்றும் அவர்களின் குடம்பி 

வளர்ப்பு முன்தனற்றம் அடடந்துள்ளது. 

 

 

உட்புற மீன் வளர்ப்பில் மீன் வளர்ப்பு வெதிகமள தமம்படுத்துேல் 

உட்புற மீன் வளர்ப்பில் வளர்ப்பு மற்றும் மீன் வளர்ப்பு வசதிகள் ததாடங்கப்பட்டது, மற்றும் ஒரு 

புதிய கூடர உச்சியில் தசய்யப்பட்டு உள்தள தவப்பம் குடறக்க கட்டப்பட்டது. தனித்துவமான 

அலங்கார மீன் இனங்களின் வழக்கமான இனப்தபருக்கம் ததாடர்ந்து 

நடடதபற்றுக்தகாண்டிருந்ததுடன், சிடறப்படுத்தப்பட்ட இனப்தபருக்கம் ததாழில்நுட்பங்கள் 

ஏற்கனதவ உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

முடிவுகள்: 

 

Systomus asoka (அதொகா barb) 

வனவாழ் குடித்ததாடக பற்றிய ஆய்வு மற்றும் நாராவில் உள்ள Systomous asoka - ஸ்தகாதமாசு 

அதசாகாடவப் பற்றிய ஆய்வு மூலம் இது ஒரு மிக முக்கியமான உைர்திறன் தகாண்ட மீன் வடக 

என்று ததரியவந்துள்ளது, இது மிகவும் சிறப்பான நுண் - காலநிடல நிலடம ததடவப்படுகிறது, 

இதடன ம்ற்டறய தாங்கிகளிலும் தசய்யப்படுவதற்கு கடினமாக உள்ளது. ததரனியகல பகுதியில் 

உள்ள அதன் உப சனத்ததாடகயின் அழிவானது அதிக ஆபத்தில் உள்ளது, சரியான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்டக ததடவ என காைலாம். மதிப்பிடப்பட்ட சராசரி மக்கள் அடர்த்தி 0.18 நபர்கள் / 

வர்க்க கி. மீ. இத்தடகய குடறவான மக்கள் ததாடக அடர்த்தி, வாழ்விடங்களில் நீரின் தரம் 

குடறபாடு மற்றும் தமல்நிடல மண்டலத்தில் சிறு நீரியக்கவியல் அடையின் நிர்மாைத்துடன் 

கூடிய ஆறுகள் இந்த மாற்றத்தின் காரைமாக இருக்கலாம். முக்கிய ஊட்டச்சத்துகளுக்கான 

தரமான மதிப்பீடுகளின் தரம் குடறவாக இருப்படதக் குறிக்கும் நீர் தர அளவுருக்கள். டநட்டரட், 

டநட்தரட் மற்றும் தபாஸ்தபட் 0.076 மி. கி / லீ, 0.178 மி. கி / லீ மற்றும் 0.238 மி. கி / லீ ஆகியவயாக 

முடறதய காைப்பட்டன. இடவ கிரகன்கித்தா ஓயா (0.004 மி. கி / லீ, 0.24 மி. கி / லீ மற்றும் 0.006 

மி. கி /லீ) ஆகியவற்றிலும் பார்க்க ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக இருந்தன. இதில் எஸ். 

அதசாகாவானது நல்ல மக்கள் அடர்த்தியிடனக்க (உரு 1, 2 மற்றும் 3) தகாண்டிருக்கிறது. 
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தட்டு : 1 மற்றும்  2 Systomus asoka இனத்தின் ததரனியகல், ரக்வான ஓயா, மாகல் ஓய பற்றிய படிப்பு 

 

 

உரு 1: நீரின் தர அளவுருக்கள் கிரகித்த ஓயா, கிதுல்கல, 2017 இல் மாற்றம். (முக்கியமா: Do; 

கடரந்த ஒட்சிசன் (மி. கி / லீ), pH, டநததரற்று (மி. கி / லீ), டநதடரட்டு (மி. கி. / லீ), Phos: 

தபாஸ்பரஸ் (மி. கி / லீ),நீதராட்ட வீதம் : நிரின் தவகம் (மீ /தச). 

 

உரு 2: நீரின் தர அளவுருக்கள் கிரகித்த ஓயா, கிதுல்கல, 2017 இல் மாற்றம். (முக்கியமாக : Do; 

கடரந்த ஒட்சிசன் (மி. கி / லீ), pH, டநததரற்று (மி. கி / லீ), டநதடரட்டு (மி. கி. / லீ), Phos: 

தபாஸ்பரஸ் (மி. கி / லீ),நீதராட்ட வீதம் : நிரின் தவகம் (மீ /தச). 
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உரு 3: 2017 ல் இரண்டு மாத இடடதவளியில் இரண்டு ஆய்வு தளங்களில் Systomus asoka 

இனங்களின் குடித்ததாடக அடர்த்தி மாறுபாடு. 

 

Labeo இனங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

 

இந்த ஆய்வில் 14 ஆற்றுப் பகுதிகளில் ( உரு 4) காைப்படுவதாகவும், ஆனால் 6 ஆறுகள் மட்டுதம 

நாட்டின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளன. குறிப்பாக, நக்கல்ஸ் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் 

பகுதி (KCF), அங்கா - மிடில்லா மற்றும் வாஸ்காமுவ ததசிய பூங்காக்கள் மற்றும் விக்தடாரியா 

ரண்ததனிகல ரந்தம்தப (VRR) சரைாலயம் ஆகியடவ பாதுகாப்பானடவ. L. fisheri இதுவடர 

பதிவுதசய்யப்பட்ட ஆற்றில் மீன் பிடிப்பதற்கான சில அழுத்தங்கள் இருப்பதாக 

ததன்படுகின்றது. L. fisheri மதிப்பிடப்பட்ட தமாத்த பகுதியாக மாத்தடள, கண்டி, பதுடள, 

தபாலன்னறுடவ (மிகச் சிறிய பகுதி) மாவட்டங்களில் சுமார் 100 வர்க்க கி. மீ. உள்ளன. கண்டி, 

மாத்தடள மாவட்டங்களில் ஆற்றில் L. fisheri இன் ஒரு சாத்தியமான குடித்ததாடக உள்ளது. 

தவவ்தவறு Labeo இனங்கள் பற்றிய ஆய்வு, நான்கு தசாந்தமான தலபிதயா இனங்கள் 

இருப்பதும் மற்றும் அடடயாளம் காைப் படாத சில மீன்கள் மல்வத்து ஓயா மற்றும் கல் ஓயா 

மீன்பிடி பகுதி (தட்டில் 3) ஆகியவற்றில் உள்ளன. 

 
Labeo sp.கலா ஓயாவில் 

 

 
Labeo sp.  மஹாவலி கங்டக இல் 

 

 
Labeo sp. ஹீன் கங்டக இல் 

தட்டு 3: Labeo fisheri என்று கருதப்படும் மூன்று தவவ்தவறு இன மீன் வடககடள அடடயாளம் 

காைலாம் 
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உரு 4 : மகாவலி கங்டக அடமப்பின் வடரபடம் 14 நதிகள் அடங்கியது, இதில் Labeo fisheri பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

உள் ாட்டு இன மீன்களின் இனப்சபருக்கம் 

R. nigromarginata  சீதமந்து ததாட்டியில் தவற்றிகரமாக இனப்தபருக்கம் தசய்யப்பட்டது. இது 

அட்டவடை 1 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது இலங்டகயில் நடடதபற்ற இந்த இனத்டதச் 

தசர்ந்த முதலாவது இனப்தபருக்கம் ஆகும். 

 
 

தட்டு 4 : Rasbora nigromarginata - ரஸ்தபாரா டநகிரமர்கினாட்டா (3.5 தச. மீ); அரிதான 

இனப்தபருக்க மீன் இனங்கள் பதுரலிய பகுதியில் மட்டுதம உள்ளன. 

 

 

 

Kambarawa Ganga  
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அட்டவடை 1 - Rasbora nigromarginata வளர்ப்பு ததாட்டியில் சில நீர்த் தர அளவுருக்களின் சராசரி 

மதிப்பு 

 

நீர்த் தர அளவுருக்கள் ெராெரி 

நீர் தவப்பநிடல (◦C) 27.25 

pH   5.75 

DO – க. ஒ (மி. கி / லீ) 5.21 

டநதடரட்டு (மி. கி / லீ) 0.005 

டநத்தரற்று (மி. கி / லீ) 0.29 

காரத் தன்டம (மி. கி / லீ) 08.25 

கடின தன்டம (மி. கி / லீ) 16.00 

தபாஸ்தபற்று (மி. கி / லீ) 0.165 

தமாத்த அதமானியா (மி. கி / லீ) 0.180 

 

ஒரு தநருக்கமான ததாடர்புடடய இரண்டு வடக மீன் வடககடள வடரயறுக்க கருவுறுதல் 

அளவுதகாடல பரிதசாதிக்க மற்தறாரு பரிதசாதடன முயற்சியானது தசய்யப்பட்டது. அதாவது .  

Pethia cumingii × Pethia reval ஏற்கனதவ ஒரு சர்ச்டசக்குரிய பாகுபாட்டு பிரச்சிடனக்கு 

வழிவகுத்தது மற்றும் அவற்றின் குடம்பிகள் வளர்ப்பு முன்தனற்றம் அடடந்துள்ளது. 

 

கிரிமதல பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் Ichthyological ஆய்வு 

 

 
 

ேட்டு 5 புதிோக அறியப்பட்ட மமல அருவி தலாச் இனங்கள், ேற்காலிகமாக Schistura upaliei 

என சபயரிடப்பட்டது. 

 

கிரிமதல பகுதியில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், தமாத்தம் 17 வடகயான உள்நாட்டு மீன் 

வடககள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

 

 ாரா மீன் வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ப்பு வெதிகள் தமம்படுத்துேல் 

BOQ மற்றும் தபாருட்கடள வாங்குதல் தவளிப்புற மீன் ததாட்டி அடமப்பின் தசமித்து டவக்கும் 

இடத்தின் அடமப்புக்கள் புனரடமக்கப்பட்டு நிடறவு தசய்யப்பட்டது, ஆனால் கட்டுமான 

மற்றும் தவடலகள் தசடவ அலுவலர்களிடமுள்ள அலுவலர்களின் தவடலப் பழு காரைமாக 

தாமதமானது. 

 

பரிந்துமர 

 

வனசீவராசி ஆற்றங் கடரயில் உள்ள Systomus asoka (Asoka pethiya) - சிஸ்தடாமஸ் அதசாக்தகா 

(அதசாக பீத்திய) இயற்டக வாழ்விடங்களில் வளர்த்தலும் பாதுகாத்தலும் எனும் முடறயிடன 

அறிவிக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிடலயில் மறுசீரடமப்பு திட்டத்துடன் ஒரு தபாது 

- சமூக பங்தகற்பு திட்டமாக தசவது மிக முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. 
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ரஸ்தபாரா நிக்தராமர்கினாட்டா - Rasbora nigromarginata சூழலில் சூழலில் எளிதில் 

இனப்தபருக்கம் தசய்யப்படுவததாடு, சமூக ததாட்டியில் அரிதாகவும் இருக்கலாம். அலங்கார 

மீனாக இந்த இனத்டத ஊக்குவித்தல் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் ஆராய்ச்சி தவடலடய அடிப்படடயாகக் தகாண்டு முடிவு தசய்ய 

முடியுமான விடயமாக  ஆபத்து நிடறந்த Rasbora wilpita - ரஸ்தபாரா வல்பிடாவின் சரியான 

இனப்தபருக்க முட்டடயிடும் காலத்டத அடடயாளம் காை முடியும் என அறியப்பட்டது. 

நில்வளா, களனி ஆற்று மற்றும் களு கங்டக ஆகிய இடங்களில் அதன் முன்னுரிடமகள் 

விரிவாக்கப்பட்டடத விட உயர்ந்ததாக கண்டறியப்பட்டதால், அலங்கார மீன் ததாழிலில் 

பயன்படுத்த இயலாத பாதுகாக்கப்படாத இனங்களிடன அலங்கார மீன் ததாழிற்துடற 

பயன்படுத்துவது சிறந்தது என பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

முன்தனற்றம்: 

 

தபளதீக : 85%   நிதி 

 

சவளிப்பாடுகள்: 

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த Systomus asoka இன் 

தற்தபாடதய மக்கள்ததாடக பாதுகாப்புப் பிரகடனத்டதப் பற்றி அறிக்டகயிடல். 

நீண்டகால ஆய்வுகள் மூலமான உள்நாட்டு மீன்கடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட இரண்டு 

புத்தக அத்தியாயங்கள் 

உள்நாட்டு மீன் இனங்கள் அதாவது Labeo Fisheri மீது ஒரு சிம்தபாசியம் கட்டுடர. 

ரஸ்தபாரா டநகிரமர்கினாட்டா Rasbora nigromarginata க்கான இனப்தபருக்கம் ததாழில்நுட்பம். 

குடறந்த வரிடசயில் அருவிகளின் நுண் காலநிடல மாற்றங்களின் விடளவு பற்றிய தகவல். 

அலங்கார மீன்களாக பிரபலமாக நான்கு புதிய உள்நாடு இன மீன் இனங்களும் உள்ளன. 

 

 
Puntius thimbiri  

 
Rasbora nigromarginata 

 
Laubuca insularis 

 
Puntius kelumi  

தட்டு : அடடயாளம் காைப்பட்ட புதிய உள்நாட்டு இன மீன் இனங்கள். 

 

விமளவுகள் : 

 

எங்கள் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் Systomus asoka - சிஸ்டமஸ் அதசாகாடவத் 

தடலடமயிடமாகக் தகாண்ட ஐந்து தாக்கம் தகாண்ட இனங்களுள் ஒன்றாகும், இது வ. ஜீ. பா. தி 

இன் சிறப்பு கவனம் தபறும். 

பல்கடலக் கழக மாைவர்கள், சுங்க அதிகாரிகள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள மக்கள் மற்றும் 

அதிகாரிகளுக்கு விழிப்புைர்வு வழங்கலாக அடமவதுடன் பயன்பாட்டு மற்றும் முக்கிய 

உள்நாட்டு மீன் வடககளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விடயம். 

வளர்ந்த சிடறப்பிடித்து வளர்த்தல் இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பத்தின் நான்கு சாத்தியமான 

உள்ளார்ந்த அலங்கார மீன் இனங்கடள (தட்டு 6) இல் அடடயாளம் காைலாம். 
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கட்டுப்பாடுகள்: 

 

தவள்டளப் புள்ளி தநாற்றுக்கு காரைமான கூடிய இடடயிடடதய வரும் தநாய்க்கிருமி. 

மூலக்கூறு அளவிலான ஆய்வுகள் தசய்ய பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள இனம் சார்ந்த 

இனங்கள் தபான்றவற்டற தசகரிக்க காைப்படும் சட்டக் கட்டுப்பாடு 

தவளிப்புற குளங்களுக்கான கூடர அடமப்பு மற்றும் முகாம்களிடன புனரடமப்பு 

தசய்வதற்கான தாமதம்.    

 

திட்டம் 1.7.3 : நுண்ணிய அல்கா வளர்ப்பு மற்றும் சோழில்நுட்ப 

அபிவிருத்திமய தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சபாருளாோர முக்கியமாக கடல் 

அலங்கார இனங்கள் தபான்றவற்றுக்கு செய்ேல் 

 

உத்திதயாகத்ேர் / சபாறுப்பு: திருமதி. எம். ஏ. தஜ. சி மல்லவாராச்சி 

 

த ாக்கங்கள்: 

வணிக ரீதியாக முக்கியமானஅல்கா வடககடள (Chaetoceros sp., Nannochloropsis sp., Isoschrysis 

galabana, Spirulina sp.) தகாண்ட தாய் இனங்கடள பிரித்ததடுத்து டவத்திருத்தல் 

Spirulina sp. - ஸ்டபருலினா ஆய்வக மற்றும் தவளிப்புற வளர்ப்பு நடடமுடறகடள நிறுவல் 

இரண்டு தவறுபட்ட அல்கா இனங்கள் நிடறந்தஔயிர் உைடவ பயன்படுத்தி கடல் குதிடர 

இன குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டி திறன்கடள அறிதல்.  

கூண்டுகளில் வளர்க்கும் கடல் குதிடரகளின் வளர்ச்சி மற்றும் இனப்தபருக்க தசயல்திறடனப் 

படித்தல் 

கடல் அலங்கார இறால்களின் இனப்தபருக்க தசயல்திறடனப் படித்தல் 

தபாலிகீற்றாக்களி வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சியில் பல்தவறு மூலக்கூறுகடள ஆய்வு தசய்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

 

இலங்டகக்கு கடல் அலங்கார மீன் ததாழிலில் அதிக அளவு அந்நிய தசலாவணி கிடடத்துள்ளது. 

இந்த இனங்கள் அடனத்தும் காட்டு வாழிடங்களிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டு சிடறப்பிடித்து 

வளர்க்கும் ததாழில்நுட்பத்டத மற்றும் வளர்ப்புக்கான நன்னீர் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 

பண்பாடு ஆகியவற்டற விட மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. இலங்டகயின் தற்தபாடதய 

மீன்வளர்ப்பு துடறயில் இனப்தபருக்கம் மற்றும் வளர்ப்பு, கடல் அலங்கார மீன்களுக்கான 

ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி மிகவும் இன்றியடமயாததாகும். எனதவ, இந்தத் திட்டம், 

சிடறப்படுத்தப்பட்ட கடல்சார்ந்த அலங்கார மீன் இனங்களின் இனப்தபருக்க நிடலயில் 

ததாழில்நுட்பத்டத வளர்க்கும் தநாக்கத்டத தகாண்டிருந்தது. 

 

இலங்டகயில் மீன் மற்றும் ஓட்டு மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் உயிர் உைடவ ஊட்டுதல் முக்கிய 

பங்கு வகிக்கிறது. நம்பகமான நுண் பாசி வளர்ப்பு தநறிமுடறகடளயும், தாய் இன வளர்ப்பு 

தபான்றவற்றில் நம்பகத் தன்டம அடடவதில் சிக்கல் இருப்பதால், இந்த திட்டமானது 

சாத்தியமான வளர்ப்பு தநறிமுடறகடள உருவாக்கவும், கடல் அல்காக்களின் தாய் 

வளர்ப்புக்கடள பராமரிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

இலங்டகயில் இறால் உற்பத்திடய தமம்படுத்துவதற்கான பிரதான தடடயானது குஞ்சு 

தபாரிக்கும் இடத்தில் இருந்து வளர்க்கும் இடத்துக்கு வரும் தபாதான நிடல வரும் வடர 

டவரஸ் ததாற்றுக்கடள கட்டுப்படுத்துவது என் கூறலாம். இந்த தநாய்க் காரணிகள் அற்ற 

உைவிடன உருவாக்கி தாய் இனங்களுக்கு வழங்குவது முக்கியமானதாகும். வளர்ப்பு 
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ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்குவதற்கான தநாக்கத்டத தகாண்ட இந்த திட்டம் பங்குதாரர் 

சந்திப்பில் இறால் குஞ்சுகடள விற்கும் உரிடமயாளரால் பரிந்துடரக்கப்பட்டது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

அல்கா வளர்ப்பு 

 

ஸ்டபருலினா வளர்ப்பு – ஸ்பிரிலினாவானது இரு தவவ்தவறு ஊடகங்களில் வளர்க்கப்பட்டது. 

தடித்த அடித்தள நடுத்தர மற்றும் Zarrouk – சறுக்கின் ஊடகம். கீற்தறாதசரஸ் Chetocerous மற்றும் 

Nannochloropsism தாய் இனம் வளர்ப்புக்கள் ஆய்வகத்தில் பராமரிக்கப்படுகிறது. 

 

அல்கா வளர்ப்பிற்கான வெதிகள் அபிவிருத்தி  டவடிக்மககள் தமற்சகாள்ளல். 

 

கடல் குதிமர வளர்ப்பு 

 

நீர்தகாழும்பு முன்னக்கடரயில் கூண்டுகளில் வளர்ப்புக்கு தளமும் சமுதாயமும் கடல் குதிடர 

வளர்ப்புக்காக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. கூண்டுகளின் கட்டுமானம் நாரா ஊழியர்களுடனும் 

சமூகத்தினருடனும் உதவியுடன் நடத்தப்பட்டது. அடட காக்கும் இனங்கள் கல்பிட்டி களப்பில் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் நாராவில் உள்ள குஞ்சு தபாரிக்கும் இடத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்டன. ஒரு தபண்மணியிடம் இருந்து தபறப்பட்ட கடல் குதிடர இனம் எமது 

பரிதசாதடனக்காக எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்டது. பசுடம நீரியல் நீருயின வளர்ப்பு முடறயில்  

கடல் குதிடரயின் வளர்ச்சி மற்றும் உயிர் பிடழப்பு வீதம்  தபான்றன ஆய்வு தசய்ய ஒரு 

பரிதசாதடன நடத்தப்பட்டது. சிறு இனமானது இரண்டு சிகிச்டசகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு 

பரிதசாதடனக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. சிகிச்டச 1 ல் Chetocerous இனமும் மற்றும் சிகிச்டச 2 ல் 

Nannochloropsis இனமும் வளர்க்கப் பட்டன. 

 

கடல் அலங்கார இறால் வளர்ப்பு  

 

நீர்தகாழும்பில் இருந்து அடட காக்கும் Lysmata debelius - டலஸ்மாட்டா தடபிலியஸ் 

தசகரிக்கப்பட்டு அதன் பின் இடவ நாராவுக்கு தகாண்டு வரப்பட்டன. ஒரு வயது 

வந்தவர்களிடமிருந்து தபற்ற தநளபிலியானது அல்கா (கீற்தறாதசரஸ்) உண்பதற்கு உட்பட்டது. 

இறால் தநளபிலியின் வளர்ச்சி அளவுருக்கள் தசாதிக்கப்பட்டன. 

 

சபாலிக்கீற்றா வளர்ப்பு 

 

நீர்தகாழும்பு களப்பில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தபாலிக்கீற்றாக்கள் நான்கு தவறுபட்ட 

மூலக்கூறுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அடனத்து மூலக்கூறுகளும் 5 % தசாடியம் 

டஹதபா குதளாடரட்டுடன் கிருமி நீக்கம் தசய்யப்பட்டன. 

 

அ) களப்பின் கீழான மண் 

ஆ) பசு மாட்டு சாைம் கலந்த கலடவ 

இ) தகாழி உரம் கலந்த மண்ணில் கலந்த மண் 

ஈ) சடமயலடற கழிவுப்தபாருட்களுடன் கலந்த மண் கலந்த மண் 

 

ஒவ்தவாரு ததாட்டியிலும் தபாலிக் கீற்றாக்களின் ஆரம்ப எடட அளவிடப் பட்டன. 
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முடிவுகள்: 

 

அல்கா வளர்ப்பு 

ஸ்டபருலினா வளர்ப்பு – சரூக்கின் ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட்ட ஸ்பிரிலினா நடுத்தரமான 

வளர்ச்சிடயக் காட்டியது என்றாலும் ஸ்பிருலினா வளர்ப்பில் தடித்த அடித்தள ஊடகம் - bold basal 

medium தவற்றிதபறவில்டல. 

Chetocerous மற்றும் Nannochloropsis வளர்ப்பு - பல்கடலக்கழகங்கள், கடல் அட்டட குஞ்சு 

தபாரிக்கும் இடங்கள், கடல் அலங்கார தபாறிகடள தபான்ற ததடவயான சமூகங்களுக்கு தாய் 

இனங்கள் வழங்கப்பட்டன. 

 

ஆய்வக அபிவிருத்தி – அல்கா பிரச்சிடனக்கான முழுடமயான ஆய்வகம் உருவாக்கப்பட்டது 

 

கடல் குதிமர வளர்ப்பு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளத்தில் கூண்டு கட்டுமான தவடலகள் முடிக்கப்பட்டன. பச்டச நீர் 

பரிதசாதடனயில் கடல் குதிடர குஞ்சுகளாந்து கீற்தறாதசரஸ் ஊடகமானது அதிகமான உயிர் 

வாழ்தகவு (76.7 %) காட்டியது Nannochloropsis தகாண்டு வளர்க்கப்பட்ட ஊடகத்துக்கு 66.6% உயிர் 

வாழ்தகவு இருந்ததுடன், கட்டுப்பாடு பரிதசாதடன ததாட்டிகளில் 50% ஆக இருந்தது. 

 

கடல் அலங்கார இறால் கலாச்ொரம் 

Lysmata debelius - தலட்மாட்டா தடபலியஸ் தநளபிலி 5 நாட்கள் (அல்கா உைவுக் காலம்) 

கீற்தறாதசரஸ் உடன் வளர்ந்துள்ளது. Lysmata debeliu வின் தசாயா வின் விலங்கு பிளந்தன் 

மூலமான வளர்ச்சி ததாடர்பில் பரிதசாதடன தமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன். 

 

சபாலிக்கீற்றா வளர்ப்பு 

இரண்டு வார நாட்களுக்குள் தபாலிக்கீற்றாக்கள் அடனத்தும் அடனத்து ததாட்டிகளிலும் 

இறந்து விட்டு இருந்தன. மாற்று மூலக்கூறுகடள வழங்குவதன் மூலம் இந்த தசாதடன 

ததாடர்கிறது. தபாலிக்கீற்றாக்களின் இனம் அடடயாளப்படுத்தப் பட்டது தநரிஸ் - Nereis ஆகும். 

 

முன்தனற்றம்: 

 

தபளதீக  :  67%    நிதி :  

 

 

சவளியீடு: 

 

- ஸ்பிருலினாவானது ஆய்வகப் வளர்ப்பிற்கான தவற்றிகரமான வளர்ச்சி ஊடகம். 

- ததடவப்படும் சமூகங்களுக்கான ததடவயான அல்கா வளர்ப்புக்கடள வழங்குதல். 

- கடல் குதிடர வளர்ப்புக்கான பசுடம நீர் வளர்ப்பு ததாழில்நுட்ப பயன்பாடு. 

 

விமளவுகள்: 

- ஸ்பிருலினாவுக்கு உட்புற (ஆய்வக) வளர்ச்சி ததாழில்நுட்பத்திடன வளர்த்தல். 

- கடல் குதிடர இளம் இனங்கடள வளர்ப்பிற்கு ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்குதல். 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 
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கால அளவுக்குள் வடல தபான்ற தபாருட்கடள வாங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது, அதனால் 

மடழக்காலத்திற்கு முன்னர் கூண்டுகளில் அடடகாக்கும் பரிதசாதடனடய ஆரம்பிக்க இயலாது. 

எனதவ, அடடகாக்கும் முதிர்ச்சியடடயும் இனங்கள் குஞ்சு தபாரிக்கும் இடங்களில் இருந்து 

தபறப்பட்டு அடவ பரிதசாதடனக்கு பயன்படுத்தப் பட்டன. 

 

திட்டம் 1.7.4 : தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் கடற் 

பாசிகளுக்கும் நுண்ணுயிர் பரப்பு முமறகமள உருவாக்குேல், of C.wendtii - சி.  

சவண்ட்டிரியின் மரபணு மகயாளுேல் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள் : திருமதி டி. எம். எஸ். சுகீஸ்வரி 
 

த ாக்கங்கள்: 
நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிக்கு தபாருத்தமான வளர்ப்பு முடறடய உருவாக்குதல். 

நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிகளின் இடழய வளர்ப்பில் சிறந்த முடிவுக்கு சிறந்த ஊடக 

அடமப்டபக் கண்டறியச் தசய்தல். 

C. wendtii.- சி. தவண்ட்டியின் மரபணு தமம்பாட்டட அதிகத்தல். 

 

திட்டப் பின்னணி / அறிமுகம்: 
 

நீடர அலங்கரிக்கும் தாவரங்கள் மூலம் குட்டடகள் மற்றும் நீரியல் வளர்ப்பு இடங்கள் 

அலங்காரம் தசய்யப்படுகின்றன. நீர்வாழ் அலங்கார தசடிகள் Anubias, Cryptocoryne, Echinodorous, 

Aponogeton, , Microsorium  என்பன நவீன அலங்கார நீரியல் தாவரங்களாக நீரியல் வளர்ப்பில் 

உள்ளன. அந்த தாவரங்களுக்கு ஏற்றுமதி தகாரிக்டககடள அடிப்படடயாக தகாண்டு ஏற்றுமதி 

ததடவ விடரவாக அதிகரிக்கிறது. Anubias  - அனுபியா மற்றும் Microsorium  - டமக்தராதசாரிய 

இனங்கள் நீர்வாழ் தாவர ததாழிலில் அதிக மதிப்புள்ளடவ. ஒழுங்கான வளர்ச்சியடடந்த 

வளர்ப்பு நுட்பங்கடளத் தவிர்த்தல் தபான்றடவ நீர்வாழ் வளர்ப்புக்களின் ததாழிலில் முக்கிய 

பிரச்சடனயாக உள்ளது. எனதவ, இத்தடகய நுண்ணுயிரியல் ததாழில்நுட்பத்டத 

அறிமுகப்படுத்துவதன் ததடவ மிகவும் முக்கியமானது. கடல் பாசி உற்பத்திக்காக கடல்சார் – 

வளர்ப்பு துடறயில் முக்கிய பகுதியாக உள்ளனர். அவற்றின் தாவர இனப்தபருக்கத்திற்கான 

விடதகள் இல்லாடம ததாழில் வளர்ச்சியில் முக்கிய தடடயாக இருக்கிறது. எனதவ, அத்தடகய 

நுண்ணிய பரப்பு முடறகடள அறிமுகப்படுத்துவது முக்கியம் எனலாம். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 
 

- நாராவில் தாய்த் தாவர பராமரிப்பு வீடுகளில் தசய்யப்பட்டன. 

- இடழய வளர்ப்பு ஆய்வகத்தின் முன்னாள் தாவரங்களின் வளர்ப்பு மற்றும் துடை வளர்ப்பு 

தபான்றன தசய்யப்பட்டன 

- களத்தில் இருந்து கடற் பாசிகள் தசகரிப்பு. 

- தாவர வீட்டிலுள்ள கடற் பாசிக்கு அனுபவ படுத்தல் சம்பந்தமாக இடமளித்தல். 

- வளர்ப்பு பாகம் - கலஸ் வளர்ச்சிக்கான ஆய்வகத்தில் வளர்ப்பு தசய்தல். 
 

முடிவுகள் : 
 

Anubias barteri var. Nana சிறந்த ஊடக அடமப்பு என முரடிதக மற்றும் ஸ்தகாக் ஊடகத்தில் 

இருந்தது 4 மி. கி /லீ தபன்டசல் அடினீன் பியூரின் வளர்ச்சி தஹாதமான் (BAP) உள்ளது எனக் 

கூறலாம். 

 

முன்தனற்றம் : 
தபளதீக : 78 %   நிதி :  
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சவளியீடு : 
 

நீருயிரின வளர்ப்பு ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்காகவும் நீர்வாழ் வளத்துடற வளர்ச்சிக்காக இது 

பங்களித்தது எனலாம் 

 

முடிவு : 
 

அனுபியாவின் தளிர் ததாடக்கத்திற்கான சிறந்த ஊடகம் என கண்டறியப்பட்டது 
 

கட்டுப்பாடுகள்: 

 
Microsorim - டமக்தராதசாரிம் இனங்கள் உயர் ஃபீதனால் உள்ளடக்கம் காரைமாக, ஆய்வக 

நிடலடமயில் வளர்க்கப்பட்ட பின்னர், பரிதசாதடன இனங்களில் பழுப்பு நிறத்டத 

விடளவிக்கும் என கண்டறியப்பட்டது. 

ஆய்வகத்தில் வளர்க்கப்படும் கடற் பாசிக்கு குடறந்த உயிர் பிடழப்பு விகிதம், மற்றும் அந்த 

கடற் பாசியிடன பரப்புதல் முடற வளர்ச்சிக்கு முக்கிய தடடயாக அடடயாளம் காைப்பட்டது. 

 

 

திட்டம் 1.8: இலங்மகயில் வடக்கு மற்றும் வடதமற்கு மாகாணங்களில் ெமுோய 

அடிப்பமடயிலான கடல் அட்மட வளர்ப்பு விவொயத்தில் சிறப்பு கவனம் 

செலுத்துேல் 
 

தபாறுப்பான அலுவலர் (கள்) : திரு. பி. ஏ. டி. அஜித் குமார மற்றும் திரு. சி. பி. தமததகதர 
 

குறிக்தகாள் / கள்: 
 

- தபாதுமக்கள் மற்றும் தனியார் துடறகளுக்கு கடல் அட்டட வளங்கடள ததாழில்நுட்ப 

ரீதியாக எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துவது என்பதன் மூலம் மாற்று வாழ்வாதார திட்டங்கடளத் 

ததாடங்குவது மற்றும் கண்காணித்தல் 

- தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடல் அட்டட இனங்கள் இனப்தபருக்கம், வளர்ப்பு 

மற்றும் வளர்ந்து வரும் உத்திகடள உருவாக்குதல் 

- பங்கு மீட்டலுக்கு உதவுவதன் மூலம் சமுதாயத்திற்கு உயிரியல் நன்டமகடள வழங்குதல் 

- கடல் அட்டட வளங்களில் உள்ள விவகாரங்களுக்கான தீர்டவ அறிக்டகயிடல் மற்றும் 

பூர்த்தி தசய்தல் 
 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 
 

புத்தளம் களப்பில் (7 ° 44'46 - 8 ° 35'60 வடக்கு மற்றும் 79 ° 48'25 - 79 ° 49'17 கிழக்கு) இலங்டகயில் 

மிகவும் உற்பத்தித் திறன் வாய்ந்த களப்புகளில் ஒன்றாகும். இந்தக் களப்புக்கு அருதக உள்ள 88 

மீன்பிடி கிராமங்களும், சுமார் 165, 000 மக்கள் தநரடியாகதவா அல்லது மடறமுகமாகதவா 

சார்ந்திருப்பது புத்தளம் கடதலார பகுதியின் மீது மட்டுதம உள்ளது. அதாவது 6,000 தபார்கள் 

மீன்பிடியில் உள்ளனர். புத்தளம் களப்பு மற்றும் அதனுடன் இடைந்த சூழடலப் பாதிக்கும் 

முக்கிய காரணிகளாக வாழிட அழிப்பும், அதிக பாவடனயும் மிகப்தபரிய அச்சுறுத்தல்களாகும் 

எனலாம். சமுத்திரங்கள், ததன்டன வளர்ப்பு, சுற்றுலா வளர்ச்சி, காற்று ஆடல கட்டுமானம் 

மற்றும் தற்காலிக குடிதயற்றங்கள் தபான்ற பல்தவறு அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளுக்கு 

கண்டல்கள் மற்றும் உப்பு நிலங்கள் தபான்றவற்றின் வாழ்விடங்களின் பரந்த பகுதிகடள 

அகற்றுதல் மூலம் நடடதபறுகின்றன. 

 



128 | P a g e  
 

கடதலார மற்றும் அருகில் உள்ள கடதலார பகுதிகளில் அந்த காலத்திலிருந்தத சடமயல் கடல் 

அட்டட சுரண்டுவதற்கு பிரபலமான பகுதி ஒன்றாகும். கடதலார பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் 

குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரங்கள் குடறந்து தகாண்டு வருவதால் மீன் பிடிகள் குடறந்து 

வருகின்றன. இப்பகுதியில் எதிர்பாராத காலநிடல மாற்றங்கள், மீன் மற்றும் ஓட்டு மீன் 

ஆகியவற்றில் மாற்றங்கடள ஏற்படுத்தும் என கணித்துள்ளன, இது இறுதியில் 

வாழ்வாதாரங்கடள பாதிக்கிறது. கடல் அட்டட வளர்ப்பு தபான்ற ஏற்றுக்தகாள்ளக் கூடிய 

வாழ்வாதார மாற்று வழிகள் சிறு அளவிலான மீனவர்களின் சமூக - தபாருளாதார நிடலடமடய 

உயர்த்துவதற்கும், அதிகமாக சுரண்டப்படும் மீன் பிடிப்பில் மீன்பிடி அழுத்தத்டத 

குடறப்பதற்கும் ஒரு பிரபலமான தகாள்டகயாக ஆவதற்கு நல்ல திறடனக் தகாண்டுள்ளன. 

மீனவர் - தபண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவதன் மூலம் சமூக நீதியான கடலட்டட வளர்ப்பு 

இந்த நடவடிக்டகயில் முக்கியமாக வருகின்றன. இவற்றில் வருவாய் ஆதாரங்கள் 

பாதிக்கப்படுவதினால் பாதிக்கப்பட்ட மீன்பிடி சமூகங்களின் சமூக -தபாருளாதார நிடலகடள 

உயர்த்துவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் வாழ்வாதார வழிமுடறயாக சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட 

வளர்ப்பு அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. வளங்கள். நாராவானது ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தி 

மற்றும் உருவாக்குதல் ததாடர்பில் நாம் அக்கடற தகாண்டுள்தளாம். இதனால் ஏடழ மக்களின் 

வலுவிழக்கப்பட்ட வீடயம் சார்பாக மாற்று வாழ்வாதாரத் திட்டம் மூலம் அதன் தபாருத்தம் 

தவளிப்படடயாக பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் :  

 
பங்தகற்பு கிராமப்புற மதிப்பீடு (PRA) முமற - Participatory Rural Appraisal (PRA) Method 

 

சமூக அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட வள மற்றும் இயற்டகயாக இவற்டற தவளியிடுதல் 

ததாடங்குவதற்கான தளத் ததர்வு நடடமுடறகள், முக்கிய சவால்கள், வறுடமக் குடறப்புக்கான 

விடயங்கள் சம்பந்தமாக எந்த மூதலாபாயமும் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் நீடித்து நிடலதபறும் 

கிராமப்புற வளர்ச்சிடய ஆதரிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் தவண்டும். வாழ்வாதாரங்கள் மூலம் 

ஏற்புத்தன்டமடயயும் தபாருத்தத்டதயும் பற்றிய நல்ல தயாசடன எங்களுக்கு கிடடத்தது 

 

எந்ததவாரு அபிவிருத்தி தடலயீட்டிலும் நிடலயான வாழ்வாதார அணுகுமுடறயில் வீடு 

ஆதாரம் சார்ந்த தபாருளாதாரத்திற்குள் தபாருந்த தவண்டும் என்று ஆய்வு முடிவுகள் 

ததரிவிக்கின்றன, இது தபாதுவாக பல வருமான ஆதாரங்கடளச் சார்ந்ததாகும். PRA இன் தபாது 

நாம் தமல் - கீழ் அணுகுமுடறகள் தவடல தசய்யவில்டல மற்றும் ஆராய்ச்சியின் ததாடக்கத்டத 

அடமக்கவில்டல என்படத அறிந்ததாம், அதன் பிறகு அடனத்து பயனாளிகளுடனும் 

பணிபுரியும் பங்தகற்பு அணுகுமுடறடய பின்பற்ற முயற்சித்ததாம். சிலர் ஏற்கனதவ 

மீன்வளர்ப்பு ததாடர்பான வாழ்வாதாரங்கடள அனுபவித்திருந்தனர், அதாவது கடல் தகாடுவா 

கூண்டுப் பண்டை, கடற் பாசி விவசாயம் மற்றும் சிப்பி விவசாயிகள் தபான்றவர்கள் இருந்தனர். 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பகுதியில், சுமார் 100 - 150 மீன்பிடி குடும்பங்கள் தநரடியாகதவா அல்லது 

மடறமுகமாகதவா தங்கள் வாழ்வாதாரங்களுக்கான கடல் அட்டட மீன்பிடி மீது சார்ந்துள்ளனர் 

என அறியப்பட்டன. 

 

ேள தேர்வு 

 

கடற்கடர ஆய்வு வடரபடங்கள், மண் வடரபடங்கள், நீர் வழி வடரபடங்கள், ஊடுருவல் 

விளக்கப்படங்கள், கடந்த கால ஆய்வுகள் (தவளியிடப்பட்ட மற்றும் தவளியிடப்படாதடவ) 

மற்றும் ஆய்வுக் குழுவால் தசகரிக்கப்பட்ட முதன்டமத் தரவு (ஆதார சான்றுகள் உட்பட) 

உள்ளிட்ட ஆதாரங்கடளப் பயன்படுத்தி கடல் அட்டட வளம் மற்றும் இயற்டக வாழிடத்துக்கு 

தவளியீட்டிற்கும் சிறந்த பகுதிகள் அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. உரு (உரு -1). நாராவால் 
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நடத்தப்பட்ட சில நடப்பு ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககள் (அதாவது, சிறிய துடளயிடல் 

முடறடமயில்) ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர் அளவுருக்கள் (உரு - 2) கண்காணிக்கும் பணிக்காக 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இறுதியாக, GIS வடரபடத்தில் உள்ள ஒத்துடழப்பு தரும் வழியிடல் தரவு 

மூலம் புத்தளம் களப்புக்களில் சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட கட்டடமப்பிற்காகவும் மற்றும் 

பங்கு விரிவாக்கத்திற்கான இயற்டக வாழிட தவளியீட்டிற்காகவும் தபாருத்தமான இடங்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வுப் பகுதியின் ஆய்வானது கல்பிடியிருந்து டச்சுக் 

குடா வடரயிலான கடற்கடரப் பகுதியும், தீவுகடளச் சுற்றியும் இருந்தன. 

 

கடல் அட்டட வளர்ச்சிடயப் பாதிக்கும் விடளதபாருட்களும் விவசாய ததாழில்நுட்பத்டத 

வளர்க்கும் அளவுதகால்கள் தபான்றன அடடயாளம் காைப்பட்டது. இவற்றில் களப்பின் ஆழம், 

உப்புத் தன்டம, மண் அடமப்பு, கடல் புல் தாவரங்கள், பயனர் முரண்பாடுகள், உட்கட்டடமப்பு 

மற்றும் நீர்த் தரம் ஆகியடவ அடங்கும். இந்த அளவுதகால்கள் உப அளவுருக்களாக 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்தவாரு அளவுருவின் ஒப்பீட்டளவானது 0 முதல் 3 வடர 

அளவிடப்பட்டது. குடறந்த மற்றும் உயர்ந்த உப்புப் பகுதிகடளக் தகாண்ட பகுதிகள் ஆற்றின் 

வாயிலாகவும், கடல் வாயிடல விட தூரமானடு எனவும் அல்லது முற்றிலும் தபாருந்தாத 

தளங்கள் எனவும் இருக்கும். ஒவ்தவாரு அளவுருவின் மதிப்பானது அளவுரு வரிடசயின் படி 

அடிப்படடகளின் தயாரிப்பு ஆகும். ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்கள் உரு 3 இல் காட்டப் 

பட்டுள்ளன. 

 

 

உரு - 1. புத்தளம் களப்பின் உப்புத்தன்டம மாற்றம் – 2016 ம் ஆண்டில் 
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உரு – 2. நீரின் அளவுருக்களின் வரிடசக் கிரமமான கண்காணிப்பு – உச்சமுடனயின் ன் ததர்வு 

தசய்யப்பட்ட பகுதியில்  
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உரு - 3. கடல் அட்டடயின் ஜுவடனல்கடள இடுவதற்காக தபாருத்தமான இடங்களும் மற்றும் 

ததர்வு தசய்யப்பட்ட சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட பண்டை வளர்ப்பிற்கான இடங்களும் – 

புத்தளம் களப்பில். 

 

பயிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் 

 

கடல் அட்டட வளர்ப்பு (அட்டவடை 1) சம்பந்தமான அடனத்து அம்சங்கடளயும் 

உள்ளடக்குவதன் மூலம், வன்னத்தவில்லுவ பிரததச தசயலகத்தில் உள்ள தசரக்குலியவில் 

மற்றும் கல்பிட்டிய பிரததச தசயலாளர் பிரிவில் உள்ள இலுப்பந்தீவு மற்றும் தராதப்பாடு சமூக 

அடிப்படடயிலான மீன்வளர்ப்பு அடமப்புக்கள் (சி. பி. எஃப். ஓ) ஆகியவற்றில் இன் மூன்று 
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விழிப்புைர்வு மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. 90 களின் பிற்பகுதியில் 

இந்த மாவட்டத்தில் இறால் பண்டையில் பல அனுபவங்கடள தபற்றிருந்ததால், ததாழில் 

தமாதல்கள் மற்றும் பிற சிக்கல்கள், எதிர்தகாள்ளும சில சிக்கல்கடளத் தவிர்ப்பது குறித்து மக்கள் 

அறிந்திருந்தனர். வட தமல் மாகாைத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கான கட்டுப்பாடு காரைமாக 

அக்கடறயற்ற இறால் வளர்ப்பு வளர்ச்சி அடிகமாக ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு சில நல்ல மூலதன 

பண்டைகள் ஒழுங்காக அடமக்கப்பட்டு மற்றும் ததாழில்நுட்ப ரீதியாக திறடமயான 

ஊழியர்களால் நிர்வகிக்கப்பட்டாலும் கூட, சிறிய அளவிலான சிறிய பண்டைகள் எதிர் 

நிடலடமயில் தங்கடளக் காண்பிக்கின்றன. கண்டல்களின் வசிப்பிடமும், இறால் தநாய்களின் 

திடீர் தாக்குதலும், தமாசமான உற்பத்தி காரைமாகவும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என அறிய 

முடிகிறது. வடதமல் மாகாைத்தில் கடல் தவள்ளரி வளர்ப்பில் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டுள்ள 

தபாதிலும், முடறயான முகாடமத்துவ நடவடிக்டககடள முன்தனடுப்பதற்கு முன்னுரிடம 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

(அ). ெமூகம் ொர்ந்ே கடல் அட்மட விவொயம் 

 

இந்த முன்தனாடி திட்டமானது புத்தளம் மாவட்டத்தில் கல்பிட்டி மற்றும் தசரக்குளி என 

இரண்டு கிராம உத்திதயாகத்தர் பிரிவுகடள உள்ளடக்கியது. அங்கு டகவிடனஞர்கள் தகாண்ட 

மீனவர்கள் அதிகமாதனார் வாழ்கின்றனர். 3 CBFO க்கள்ன் 115 உறுப்பினர்கள் ததர்வு 

தசய்யப்பட்டனர் மற்றும் அடர நாள் பட்டடறகள் அவர்களுக்கு நடத்தப்பட்டன. அவர்களுக்கு 

15 மீ x 15 மீ அளவிலான வடலக் கூண்டு உடற வழங்கப்பட்டன மற்றும்  சமுதாயப் 

பங்களிப்புடன் கூண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு, வளர்ப்புக் காலத்தின்தபாது கூண்டு தயாரித்தல் 

மற்றும் பராமரிப்பிற்காக அவர்களுக்கு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

பகுதிகளில் மூன்று கூண்டுகள் கட்டப்பட்டன. வளர்ச்சி மற்றும் நீர் தர அளவுருக்கள் 

கண்காணிப்பதன் மூலம், வளர்ப்பு சுழற்சியின் ஊடாக விவசாய நடவடிக்டககடள 

நடாத்துவதற்கான ததாழில்நுட்ப அறிடவ நாரா வழங்கி வருகிறது. தமாத்த வளர்ப்புக் கால 

சுழற்சிடய 8 - 10 மாதங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் மற்றும் இந்த முன்தனாடி திட்டத்தின் மூலம் 

மீன்வளர்ப்பு சமுதாயத்திற்கு நிகர வருவாய் ரூ. 200, 000.00 ஆகும். 

 

அட்டவமண 1: ெமுோய அடிப்பமடயிலான விழிப்புணர்வு, பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் 

கூண்டு இமணப்புகள் ஆகியவற்மற நிறுவுேல். 

திகதி தீடம் பங்கு பற்றி. எ-டக பால் (ஆன் : தபண் விகிதம்) 

04.04.2017 ததாரப்பாடு 40 1:1 

06.08.2017 தசரக்குழி 40 2:1 

07.08.2017 இலுப்பந்தீவு 35 1:1 

 

(ஆ). பல்கமலக்கழக மாணவர்கள் தபான்தறாருக்காக 

2017 ஓகஸ்ட் மாதம் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம் மற்றும் அனுராதபுர பல்கடலக்கழக 

கல்லூரி ஆகியவற்றில் பட்டதாரி மாைவர்களுக்கு ஒரு கருத்து பரிமாரல் நிகழ்வி 

நடாத்தப்பட்டது. உலர், உயர் அழுத்த நீர் விசிறல் மற்றும் தவப்ப சிகிச்டச முடறகள் தபான்றன 

இடைந்து தூண்டுவதற்கு உரிய விடயமாக பயன்படுத்தப்பட்டன. கடல் அட்டடடய 

டகயாளுதல், தூண்டல், தூண்டல் நடத்டத, கடல் அட்டட விடத உற்பத்தியில் குடம்பி 

ததாட்டிடய தயாரித்தல் ஆகியவற்றில் மாைவர்கள் முதன் முதலாக கயாளுதல் மூலமான 

அனுபவம் தபற்றனர். 

 

(இ) செயற்மக விமே உற்பத்தி மற்றும் குடம்பி வளர்ப்பு 

நாரா பிராந்திய டமயத்தில், திட்டத்துக்குரிய பைம் மூலம் 60 அடடகாக்கும் கடல் அட்டடகள் 

வாங்கி தற்தபாதும் அடவ அங்கு சரி தசய்யப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன, மார்ச் 
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மாதத்திலிருந்து நவம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் 18 இனப்தபருக்க பரிதசாதடனகள் 

தசய்யப்பட்டன. பலவீனமான மற்றும் குடறந்த எடட தகாண்ட அடடகாக்கும் கடல் 

அட்டடகடள இனப்தபருக்கம் தசய்ததன் பின்னர் தமலும் சீரடமப்புக்காக தபாடப்பட்டன. 

குடம்பி வளர்ப்பானது பல்தவறு முடறப்படுத்தப்பட்ட உைவுகள் மூலம் டகயாளப்படுகிறது. 

ஜுவடனல் வளர்ப்புக்கள் மற்றும் நீர்த் தரக் கண்காணிப்டப குறிக்குமகிரசாயன பதார்த்தங்கள் 

வாங்கப்பட்டன. உயிர் உைவு வடககள் தகாண்ட வளர்ப்புக்கள் தவற்றிகரமாக 

பராமரிக்கப்பட்டன. இனப்தபருக்க தசயல்திறடன தமம்படுத்துவதற்காக தற்தபாது 

உருவாக்கப்படுகின்ற உைவுகள் / தயாரிக்கப்பட்ட உைவு தயாரிக்கப்பட்டு தற்தபாது 

பரிதசாதிக்கப்பட்டன. 2017 ஓகஸ்ட் வடர உச்சமுடன பகுதியில் வளர்ந்து வரும் பண்டை 

நடவடிக்டககளில் வழக்கமான முடரயில் கண்காணிப்பு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

அட்டவமண 2: இனப்சபருக்க அட்டவமண, இமெவாக்க காலப்பகுதியில் சபறப்பட்ட 

அமடகாக்கும் இன் எண்ணிக்மக, உப்புத்ேன்மம மற்றும் இனப்சபருக்கம் நுட்பங்கள்:  

இ

ல 

மாேம் / 

திகதி 

அமட 

காக்கும் 

எ-மக 

 

உப்புத்ே

ன்மம 

(ppt) 

புணரிப் பிறப்பாக்க 

முமற 

முடிவு 

1 13.03.2017 48 33 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

 

2 25.04.2017 54 33 குளிர் அதிர்ச்சி ஈரண்டு ஆண்கல் 

புைரியாகின 

3 26.04.2017 70 33 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

 

4 31.05.2017 35 34 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

 

5 01.06.2017 42 34 Cold and algae paste  

6 22.06.2017 36 35 குளிர் அதிர்ச்சி  

7 07.07.2017 45 36 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

 

8 08.07.2017 33 36 குளிர் மற்றும் அல்கா தட்டு 

முடற 

 

9 09.07.2017 27 36 குளிர் மற்றும் அல்கா தட்டு 

முடற 

 

10 06.08.2017 38 38 அதி உயர் நீர் அமுக்க 

மற்றும் குளிர் முடர 

 

11 -Do- 31 38 சூட்டு அதிர்ச்சி  

12 07.08.2017 58 38 உலர் முடற, அதி உயர் நீர் 

அமுக்க அழுத்தல், 

ஸ்பிரூலினா - Spirulina bath 

 

13 தசப்டம்பர் இல்டல இல்டல இல்டல  

14 05.10.2017 77 40 ஈடைந்த முடற  

15 02.11.2017 27 40 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

ஆண் புைரியானது 

16 -Do- 26 40 சூட்டு அதிர்ச்சி  

17 -Do- 26 40 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 

 

18 03.11.2017 72 40 குளிர் ம்ற்றும் சூட்டு 

அதிர்ச்சி 
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600 எண்ணிக்டகயான குடம்பிகள் (~ 1 கிராம்) தவளியில் உள்ள உஞ்சு தபாரிக்கும் இடங்களில் 

இருந்து தகாள்வனவு தசய்யப்பட்டன. பின்னர், 30 - 45 நாட்கள் கூண்டினுள் தசமித்து 

டவப்பதானது ஜுவடனல் மட்டத்திடன அடடய முன் பருவ வயது வடர (2 - 5 கிராம் வடர) 

இந்த குடம்பிகளானது வளர்க்கப்பட்டன. இயற்டக வாழிட தவளியீட்டிற்கு முன் 

தசாதடனகளானது சந்டதப் படுத்தல் சம்பந்தமாக தசய்யப்பட்டன. 

 

வடக்கு பகுதியில் வர்த்ேக கடல் அட்மட வளங்கமள கண்காணித்ேல் 

 

மன்னார், கிளிதநாச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாை மாவட்டங்களில் பரம்பலடடந்து காைப்படுகின்ற 1 

முதல் 4 வடரயிலான அளவிற்கான சுமார் 40 கூண்டுகள் உள்ளன. அவற்றில் 1 மீ முதல் 3.5 மீட்டர் 

ஆழம் வடரயில் பரம்பி காைப்பட்டன. இயற்டக வாழிடங்களில் டகப்பற்றப்பட்ட கடல் 

அட்டட ( 50 - 100 கிராம்) ஆண்டு முழுவதும் இந்த கூண்டினுள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, 8 - 12 

மாத காலம் வடர வளர்க்கப்பட்டன சில அறுவடடயும் தசய்யப்பட்டன. கூண்டுப் பகுதிகளுக்கு 

தவளியில் கண்காணிப்பு நடக்கும்தபாது 30 கிராம் அளவுக்கு கீதழ உள்ள எந்த கடல் அட்டட 

குஞ்சுகடளயும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்டல. 

 

முன்தனற்றம்: 

 

தபளதீக : 85 %   நிதி : 98 % 

 

சவளிப்பாடுகளாவன: 

- கடல் அட்டட வளர்ப்பில் மீன்பிடி சமூகங்களில் விழிப்புைர்வு ஏற்பட்டுள்ளது 

- சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட வளர்ப்பில் பயிற்சி தபற்ற மீனவ- வடலயடமப்பு 

- மீனவர் - தபண்கள் வலுவூட்டல் முடறயாக கடல் அட்டட வளத்தின் முக்கியத்துவத்டத 

அடடயாளம் காைல் 

- பல்தவறு வடகயான இனப்தபருக்கம் முடறகள் ஒருங்கிடைப்பு பற்றிய தசாதடன 

முடிவுகள் 

- அடட காக்கும் இனங்கலுக்கான உைவு சூத்திரம் உள்நாட்டில் கிடடக்கும் தபாருட்களுடன் 

தயார் தசய்யலாம் 

- விஞ்ஞான பிரசுரங்கடள தயாரித்தல் மற்றும் பட்டதாரி மாைவர்களிடடதய தமற்பார்டவ 

தசய்தல் ஆகியவற்டற ததாழில்நுட்ப ரீதியாக பரவலாக்கியது. 

- கடல் அட்டட வளர்ப்பு / வளர்ச்சிக்கான தள ததர்வு வடரபடம் 

- வணிக ரீதியான கூண்டுகளின் தளங்கடளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சிறிய அளவிலான 

ஜுவடனல் குஞ்சுகள் பற்றிய இருக்டககடள நிரூபிப்பதற்கு ததளிவான சான்றுகள் 

உள்ளன,, மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சியில் கடல் தரவுகடள இடைப்பதற்கு சாத்தியம் உள்ளது 

 

விமளவுகள் : 

 

மாற்று வாழ்வாதாரங்களில் மீனவ சமூகங்களின் திறன் அபிவிருத்தி தசய்தல். 

புத்தளம் களப்பின் விளவுகடளப் தபறாத இடங்களில் கடல் அட்டட வளர்ப்பு மற்றும் 

இயற்டகயான தவளியீட்டுக்கு தபாருத்தமான இடங்கடளக் கண்டறிதல் கடுடமயான 

சுற்றுச்சூழல் நிடலகள் அல்லது காலநிடல மாற்றங்களின் கீழ் தூண்டல் இனப்தபருக்கம் 

முடறகள் அறிமுகம் தசய்தல். 
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கட்டுப்பாடுகள் : 

 

எவ்வாறாயினும், 18 இனப்தபருக்க பரிதசாதடனகள் தமற்தகாள்ளப்பட்ட தபாதிலும், எடவயும் 

தவற்றிதபறவில்டல. அடடகாக்கும் தாங்கிகளிலுள்ள நீரின் தவப்பநிடலடயக் கண்காணிக்கும் 

தபாது, அது 29.0 
o
C - 36.0 

o
C என்ற ரீதியில் நாள் ஒன்றுக்கு இடடயில் தவறுபடுகிறது. தினசரி 

தவப்பநிடல ஏற்ற இறக்கம் காரைமாக இயற்டகயாக வலியுறுத்தப்பட்டதால், தவப்ப 

தூண்டுதல் முடற இயங்கவில்டல. இப்பகுதியில் கைப்படுகின்ற சாதகமற்ற வானிடல மற்றும் 

சில உயிரியல் காரைங்கள் இனப்தபருக்க தசாதடனகளின் ததாடர்ச்சியான ததால்விக்கு 

காரைமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், இரண்டு மற்றும் ஒரு ஆண் முடறதய ஏப்ரல் மற்றும் 

நவம்பர் மாதங்களில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட இனப்தபருக்கம் முயற்சிகளில் தூண்டப்பட்டு 

தவளியிடப்பட்டது, ஆனால் தபண் அல்லாதவர்களுக்கு அதடனத் ததாடர்ந்து தசய்ததாம். ஒரு 

அடரவாசி அளவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கட்டிடம், இரண்டு வாரங்களுக்கு மட்டுதம அடட 

காக்கும் இனம் இருக்கும் பகுதிகடள மடறக்க இருந்தது. திறந்த நீர் கடலியல் இன வளர்ப்பு 

விவசாயத்திற்கான மண்டலத் திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், வளப் பகிர்வு, படகு 

வழிதசலுத்தல் மற்றும் தடரயிறங்குவதற்கான இடங்கடள அணுகுவதற்கான பிரததசத்தில் 

உள்ள டகவிடனஞர் மீனவர்களுடன் எழும் பல சிக்கல்கடளத் தவிர்க்கலாம். 

 

திட்ட எண் 1.9.1: புத்ேளம் களப்பில் ெமூக அடிப்பமடயிலான காவட்டி மற்றும் மட்டி 

- mussels  வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் / கள் : திரு. சி.சி. தமததகதர, திரு. எச். கலஹிடிகமமற்றும் திருமதி 

எஸ். குதர 

 

த ாக்கங்கள் : 

 

குடறந்த வருவாய் தகாண்ட மீனவ சமுதாயங்களுக்கு இடடதயயான வணிக ரீதியான 

இருவால்விகள் வளர்ப்பு அதிகரித்தல். 

சமுதாய அடிப்படடயிலான வளர்ப்பு திட்டங்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் விவசாய 

சங்கங்களுக்கு தபாருளாதார நன்டமகடள வழங்குதல். 

Mussles – மட்டி சார்ந்த வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சிகடள படிப்பதற்காக. 

காவட்டி வளர்ப்பு நுட்பங்கடள தமம்படுத்த. 

காவட்டி விவசாயிகள் மத்தியில் ததாழில்நுட்பங்கடள ததரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

புத்தளம் களப்பில் பருவகால மட்டி சார்ந்த மீனவர்களின் ஆய்வு. 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

உலகளாவிய அளவில் சடமயல் இருவால்விகள் வளர்ப்பு மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது, தமலும் 

காவட்டிகள் வழக்கமாக பச்டசயாகதவா அல்லது சடமக்கப்பட்டும் உண்ைப்படுகின்றன. 

நாகம், இரும்பு, கல்சியம் மற்றும் தசலினியம் மற்றும் டவட்டமின் ஏ மற்றும் டவட்டமின் பி 12 

மற்றும் புரதம் நிடறந்தடவயாக இருவால்விகள் காைபடுகின்றன. இலங்டகயின் கடரதயாரக் 

கடலில் இருவால்வி வளங்கள் கணிசமானதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனளிரிவால்விகள் 

வளர்ப்பு இன்னும் பரிதசாதடன நிடலயிதலதய உள்ளது. ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி அடமப்பு (NARA) என்பது நாட்டில் உள்ள தமாலாஷ்கா வளர்ப்பு ததாடர்பான 

ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய அரசாங்க நிறுவனமாகும். 

கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படடயிலான புத்தளம் களப்பில் மூன்று இடங்களில் சமூக 

அடிப்படடயிலான மின்தனாடி திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நிசிறு காவட்டி இனங்கள் 

கிடடப்பது மற்றும் நீர் தர நிடல மாறுபாடுகள் ஆகியவற்டறத் தீர்மானிக்க ததாடர்ந்தும் 
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கண்காணிப்பு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இறுதியில் சில இடங்களில் வணிக வளர்ப்பிற்கு தகுந்த 

இடமாக ஏற்கப்பட்டு கண்டறியப்பட்டது, மற்ற இடங்களில் சிறு இனங்களின் தசகரிப்பதற்காக 

பயன்படுத்த முடியும். சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமான இருவால்வி இனங்கள் 

உள்ளன. உப்புத்தன்டம அளவு உயர்ந்ததபாதும், புத்தளம் களப்பில் இருவால்விகளின் வளர்ப்பு 

நன்கு தசயல்படுவதாக கடந்த ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன அதாவது உப்புத்தன்டம உயர்வானதாக 

இருக்கின்ற தபாது இது தபாருத்தமானது எனக் கூறப்படுகின்றன. உள்ளூர் மீன் 

பிடிப்பவர்களிடடதய மற்தறாரு பிரபலமான மீன் பிடித்தல் முடற இதுவாக இருக்கின்றது. 

சமூக அடிப்படடயிலான காவட்டி oyster viz. Crassostrea madrasensis வளர்ச்சி மற்றும் புத்தளம் 

களப்பில் மீன் பிடியற்ற பருவத்தில் பருவகாலத்தின் தபாது தமாலாஷ்காவின் வளர்ப்பானது 

முன்தனாடி ஆய்வாக தசய்யப்பட்டன. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

கல்பிட்டி பிரததசத்டதச் சுற்றியுள்ள சாத்தியமான மீனவ குடும்பங்கடள இடைப்பதன் மூலம் 

வர்த்தக ரிதியான வளர்ப்பு முடறயிடன விரிவுபடுத்துவதற்கான புதிய வளர்ப்புத் தளங்கள் 

இனங்காைப்பட்டன. 

சிப்பிகள் மற்றும் காவட்டிகடள, சிறு இனங்கடள தசமித்து டவக்கும் வசதிகள் 

வளர்ச்சி மற்றும் நீர் தர அளவுருக்களின் கண்காணிக்கும் முடற 

மீனவ - வடலயடமப்பிடடதய விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள நடத்தியது 

தூய்டமயாக்கும் ஆடலதமம்படுத்தப்பட்ட திறன் மற்றும் சுகாதார நிடல 

சிறு இன தசகரிப்டப தமம்படுத்துவதற்காக புதிய இடைப்பு தபாருள்கள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன 

 

முடிவுகள் : 

 

கல்பிட்டி பகுதிடயச் சுற்றியுள்ள சாத்தியமான மீனவ குடும்பங்கடள இடைப்பதன் மூலம் 

வர்த்தக ரிதியான வளர்ப்டப விரிவுபடுத்தும் புதிய வளர்ப்பு வளாகங்கள் மற்றும் காவட்டி 

வளர்ப்புத்த் திட்டத்டத விரிவுபடுத்துதல். கந்தகுளி, ஆைவாசல மற்றும் ஜனசவிபுர உள்ளிட்ட 

புத்தளம் நீர்ப்பாசன நிடலயங்களில் 03 இடங்களில் ஆய்வுகள் சமுதாய அடிப்படடயிலான 

முன்தனாடி அளவிலான திட்டங்கள் ஆரம்பித்து டவக்கப்பட்டன அத்துடன் நீரின் தர 

அளவுருக்கள், மற்றும் சிறு காவட்டி குஞ்சுகளின் இருக்டக தபான்ற விடயங்கள் கண்காணிக்கப் 

பட்டு இருந்தன. (Crassostrea madrasensis) வடக காவட்டிகளின் சமுதாய அடிப்படடயிலான 

வளர்ப்பு முடறயானது தமதலாங்கச் தசய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டில் சமுதாய 

அடிப்படடயிலான விவசாய நடடமுடறக்குசிறந்தது என கந்தக் குளி எனும் இடம் ததரிவு 

தசய்யப்பட்டதுடன் கந்தகுளியவில் பரஜாசங்வர்தன - காந்த – சமிதிய என்ற அடமப்பானது 

சந்டதயில் கிட்டத்தட்ட 7000 மூல வள காவட்டிகடள உற்பத்தி தசய்தது. சமுதாய 

அடிப்படடயிலான விவசாய நடடமுடறக்கு நீர்த் தர அளவுருக்கள் சிறந்தடவ என்று 

கண்டறியப்பட்டன. 

 

கல்பிட்டியில் இருந்து இரண்டு கிதலா மீட்டர் தூரத்தில் அடமந்துள்ள ஜனசவிபர மிகவும் 

தபாருத்தமான இடமாகவும் காவட்டி பண்டைக்குரிய வளாகமாகக் காைப்படுகிறது, 

ஏதனனில் சிறந்த நீர் தர அளவுருக்கள், நன்கு வளர்ந்த தபண்கள் சமுதாயம் "திரிய தீவர காந்தா 

சமிதி" மற்றும் தபாக்குவரத்து வசதிகள் தபான்றன கிடடக்கப் தபறுவதாலாகும். இந்த 

வளர்ப்புத் தளமானது உள்ளூர் மீன்வர்களின் மீன் தடரயிறங்கும் இடத்திலிருந்து 50 மீட்டர் 

தூரத்தில் வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது, தமலும் இடம் 1 - 1.5 மீ ஆழம் தகாண்டதுடன் விலாங்கு 

வடகயான கடல் புல் வடகயினால் தகாள்ளப்பட்ட தசற்றுடன் கூடிய அடமப்டபக் 
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தகாண்டுள்ளதால் காவட்டி ததாங்கும் அடமப்புக்கடள டவப்பது இலகுவானது எனக் கூறலாம். 

சமுதாயத்தின் ஒவ்தவாரு அங்கத்தவருக்கும் 10 காவட்டி ததாங்கும் அடுக்குகள் ஏற்கனதவ 

தயாரிக்கப்பட்டு இருந்தன, ஒவ்தவான்றிற்கும் 800 முதல் 1000 வடரயான சிறு காவட்டி 

குஞ்சுகடள தசமித்து டவக்கப்பட இடமுள்ளது. நாராவின் ததாழில்நுட்ப ஊழியர்களால் 

நடத்தப்பட்ட பல்தவறு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பிறகு, வளர்ப்பு டபகள் தங்களின் 

முயற்சியினூடாக வடிவடமத்தனர். எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக மாதாந்த சுத்திகரிப்பு 

நடடமுடறகள் மற்றும் வளர்ப்புக் கட்டடமப்புகடள உறுதிப்படுத்துதல் ஆகியடவ 

சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகளில் சமுதாயத்தின் குழு உறுப்பினர்கள் தீவிரமாக பங்தகற்றனர். 

ஆைவாசல பகுதியில் மூன்றாவது வளர்ப்புத் தளமானது அடடயாளம் காைப்பட்டது, இது 

காவட்டிகள் வளர்ப்புக்கு ஒரு சிறந்த தசாதடன டமயமாக இருந்தது. கிராமப்புறத்தில் மீனவ 

தபண்கள் ததர்வு தசய்யப்பட்ட 10 நபர்கள் தகாண்டு நிறுவப்பட்ட "டிரிய காந்தா காரிய சமிதி" 

எனும் தபண் சமுதாயம் ஒன்று நிறுவப்பட்டது. அதத நடடமுடற மூலம் களப்பில் உள்ள 

காவட்டி அடுக்குகள் நிறுவப்பட்டது, ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடத்தில் 2 மீற்றர்கள் ஆழம் 

தகாண்ட பகுதியில் அடுக்குகள் தயாரிப்புக்கு ஏற்றது என அறியப்படது. நாரா ததாழில்நுட்ப 

ஊழியர்களின் மூலமான சாத்தியமான ஆழத்தின் காரைமாக அடவ சுற்று வடிவ உருடள 

வடிவத்துக்கு மாறாக நீண்ட சதுர வடிவ தநய்யப்பட்ட வடல கட்டடமப்டப 

அறிமுகப்படுத்தியது. சமுதாயத்தின் உறுப்பினர்கள் மாதாந்த நீதியில் சுத்தம் தசய்யும் முடற 

மற்றும் நாரா ஊழியர்கள் நடத்திய சிறு காவட்டி குஞ்சுகளின் இடுடக தசய்யும் அமர்வுகளில் 

பங்தகற்றனர். 

 

கிராமங்களின் சபாருளாோர மற்றும் ெமூக பின்னணி 

 

களப்பு பகுதியானது கிராமங்கடளச் சுற்றி வலுவாக உள்ளது, எனதவ அவர்களது முக்கிய 

வாழ்வாதார வருமான ஆதாரமானது மீன்பிடிப்பு முடற ஆகும். இந்த கிராமத்தின் மக்கள் 

ததாடகயானது குடறவான வருமானம் மற்றும் நடுத்தர வருமானம் தகாண்ட மீனவ சமூகங்கள் 

ஆக இருப்பர். மீன்பிடி முடற மட்டுமன்றி அவர்கள் உலர்ந்த மீன் உற்பத்தியிலும் 

ஈடுபட்டுள்ளனர், கிராமத்தில் உள்ள மீனவ தபண்கள் பருவகால மட்டி மற்றும் நத்டத சார்ந்த 

இன தசகரிப்புகளிலும் ஈடுபடுகின்றனர். அத்துடன் சிறிய தடரயிறங்கிய இடங்களில் மீன்பிடி 

வடல தசய்தல் மற்றும் ததாழிலாளர் தவடலகள் தபான்றவற்றிலும் ஈடுபடுகின்றனர். சிங்களம், 

தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் குடும்பங்கள் அடமதியாக வாழ்கின்றனர். 

 

கிராமங்களின் உள்கட்டுமான வெதிகளின் ேற்தபாமேய நிமல 

 

கிராமத்தில் உள்ள சாடலகள் மற்றும் கல்பிட்டிவிலிருந்து ஆைவாசல் மற்றும் ஜனசவிபுர 

வீதியின் நிடலடமகள் நல்லதல்ல எனலாம். மடழக் காலத்தில் சதுப்பு நிலங்கள் தபால இடவ 

தமாசமாகின்றன. சரியான வடிகால் வசதி அற்றதால் நீர் சிடலப்படுத்த்ல் தபான்ற குடறபாடு 

காரைமாக சாடலயில் தண்ணீர் ததங்கியுள்ளது. தண்ணீடரப் தபறுவதற்கு சுத்தமான கிைறுகள் 

அல்லது குழாய் கிைறுகள் இல்டல என்பதால் குடிநீர் பிரச்சடன அவர்களுக்கு முக்கிய எரியும் 

பிரச்சிடனயாக உள்ளது. அவர்கள் குடிக்கும் தநாக்கத்திற்காக தவளிதய 

விற்படனயாளர்களிடமிருந்து தண்ணீடர வாங்குகிறார்கள். மீனவர்கள் தங்கள் மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளுக்கு முடறயாக வடிவடமக்கப்பட்ட தடரயிறக்கல் தளத்டத தபற 

விரும்புகின்றனர். 

 

பங்தகற்பு ரீதியான கிராம மதிப்பீடு 

[PRA] ஆனது ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கிராமங்களில் தபண்கள் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் 

பங்தகற்புடன் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இந்த மதிப்பீட்டில் முப்பது உறுப்பினர்கள் பங்தகற்றனர். 

அடனத்து பங்தகற்பாளர்களும் தீவிரமாக பங்தகற்றனர் மற்றும் கிராம வளங்கள் 
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வடரபடத்டதயும் சமூக வடரபடத்டதயும் உருவாக்கினர். அவர்களது கிராமத்தின் பிரதான 

ஆதாரங்களில் ஒன்றாக களப்பு ஒன்று இருப்பது ஆகும் என அறிகின்றனர். சில தபண்கள் 

ஏற்தகனதவ சிப்பி ஓட்டு மீன்களின் தசகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர். சமுதாயத்தின் தபண்கள் 

காவட்டி வளர்ப்பிடன ததடவயான பயிற்சி தகாண்ட ஒரு வாழ்வாதார நடவடிக்டகயாகத் 

ததாடங்க தயாராக இருப்பதாக தவளிப்படுத்தப்பட்டது. சமுதாய அடிப்படடயிலான காவட்டி 

விவசாயிகள் குடறந்த ஊதியம் தபறும் குடறந்த வருமானம் தபறும் தபண்கடள மீன்வளர்ப்பு 

சுய ததாழில் மூலம் தமம்படுத்துதல் தசய்ய முடியும் என அறியப்பட்டது 

 

பாரம்பரியமற்ற காவட்டி வளர்ப்பானது சிறிய அளவிலான மீன் பிடி குடும்பங்களின் சமூக 

தபாருளாதார நிடலடய தமம்படுத்துவதற்கும், கிராமத்தில் உள்ள மீனவர்கடளப் 

பலப்படுத்துவதற்கும் உள்ள ஒரு பண்டை வளர்ப்பு முயற்சியாகும். அந்த பைத்டத 

தசமிப்பதில் அவர்களின் டபகளில் டவத்து வழிநடத்த தவண்டும். 20 தபண்களின் 

பங்களிப்புடன் இரண்டு சமூக அணிதிரளல் பயிற்சி திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

 

சிப்பிகள் மற்றும் காவட்டி ஸ்தபட்களின் வெதிகள் மற்றும் தெமிப்புக்கமள 

ேயாரித்ேல் 

ஸ்தபட்ஸ் மற்றும் சிப்பிகளின் சிறு வடிவங்கடள தசமித்து டவத்தல் முடறயானது திட்டத்தின் 

ஆரம்ப கட்டத்தில் எப்தபாதும் ஒரு சவாலாக உள்ளது, ஏதனன்றால் ஜுவடனல் குஞ்சுகளில் 

இருந்து பருவ வயதிடன அடடவதற்கான முழு தநர வாழ்க்டகக்கு சரியான வளர்ப்பு முடற 

அடமப்பு ஒன்று ததடவப்படுகிறது. 1 - 2 ஆண்டுகளில் 30 - 40 வயது வந்த காவட்டிகடள 

டவத்திருப்பது மிகவும் வலுவாக இருக்க தவண்டும், குறிப்பாக மீன்பிடி தபண்களால் இடவ 

டகயாள எளிதானது, தபண்களால் இடவ உற்சாகமடடய எளிதானது மற்றும் தூரிடககடளப் 

பயன்படுத்தி சுத்தம் தசய்வது மிகவும் எளிது எனலாம். 2017 ம் ஆண்டு திட்டமானது நாரா பயிற்சி 

அமர்வுகளில் பல வளர்ப்பு கட்டடமப்புகள் வடிவடமக்கப்பட்ட மற்றும் மீனவ தபண்கள் 

தங்கடள வளர்ப்புக்ம் கூடடகள் தசய்ய பயிற்சி தபற்றனர். அந்த வடிவடமக்கப்பட்ட வளர்ப்புக் 

கூடட கட்டடமப்புகள் தசலவு குடறந்த மற்றும் உள்ளூர் பகுதிகளில் கிடடக்கும் வடலகள், பி. 

வி. சி மற்றும் டநதலான் தபாருட்கள் தபான்றவற்டறப் பயன்படுத்தி தசய்ய முடியும். காவட்டி 

மற்றும் சிப்பிகள் பண்பாடு மற்றும் இரண்டு வடககளின் வளர்ப்பு ஆகியவற்றிற்காகவும், 

குறிப்பாக சிப்பிகளின் கட்டடமப்பானது சிறிய கண் பிளாஸ்டிக் வடலகடள பயன்படுத்தி 

தசய்யப்பட்டதற்கான கரைமாக காவட்டிகடள காட்டிலும் இடவ சிறிய வடிவில் சிறியதாக 

இருப்பது எனபதால் இவ்வாறு பலவடகயான வளர்ப்புக் கட்டடமப்புகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

காவட்டி ஸ்சபட் ஒட்டும் ேளம் ேயாரிப்பு செய்ேல் 

தயாரிக்கப்பட்ட முன்தனாடியான காவட்டி தசகரிப்பு தளங்கள் முதிர்ச்சியடடயாத 

நிடலகளுக்கு எந்த உடல் தசதமும் விடளவிக்காமல் ஸ்தபற்கடள முறித்து எடுக்க எளிதானதாக 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. தமற்பரப்புப் பகுதிடய அதிகரிக்க வடிவடமக்கப்பட்டிருந்தது, ஏதனனில் 

முன்னர் பயன்படுத்தப்படும் குடறந்த தமற்பரப்பு இடைப்புகடளக் தகாண்டு ஸ்பாட்கடள 

தசகரிப்பது ததாடர்பாக மிகவும் பயனற்ற மற்றும் விடனத்திறன் இல்டல என அடடயாளம் 

காைப்பட்டதாலாகும். 

 

மூலப் சபாருட்கள் 

• 1 "மரத் தண்டுகள் (அறுக்கப்பட்ட துண்டு) 

• 30 தச. மீ நீளமான 2 " பாதி நீர்ப்பாசன பி. வி. சி குழாய்களின் தகாண்ட 28 பகுதிகள். 

• 4 மி. மீ டநதலான் கயிறுகள் 
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மரத்தாலான துருவங்கடள நிறுத்துவது அல்லது நிறுத்துவது எளிது என அறியலாம். 

ஸ்பாட்ஸ்கடள அகற்றுவதற்கு கடினமான தமற்பரப்பு அல்லது ஒருவருக்தகாருவர் எதிராக 

கட்டப்பட்ட பி. வி. சி பகுதிகடள தட்டுவதன் மூலம் நீக்க இலகுவானது என அறியப்பட்டன. 

இந்த தசமிக்கும் தட்டு ஒன்றுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தி தசலவு 200.00 ரூபாய் ஆகும் 

தட்டு 1. பி. வி. சி தட்டுக்களால் தசய்யப்பட்ட காவட்டி ஸ்தபட் சிறு இனங்களின் தசகரிப்பு 

தட்டு (தமல் மற்றும் பக்க வாட்டான பார்டவ மூலம்) 

  

இந்த இடைப்புக்கள் சாத்தியமான பின்னடடவாக அதன் எடட மற்றும் மர சட்டடங்கள் 

இருப்பதகதவ உள்ளது எனலாம். இரும்பு தட்டுக்கடள பயன்படுத்தி தசய்யப்பட்ட சட்டமானது 

தசய்யமுடியும் எனினும் அதிலும் உள்ள ஒரு சிக்கல், இது துருப்பிடிக்கும் ஆற்றல் தகாண்டது 

எனபதால் அது சாத்தியமற்றது எனலாம், அத்துடன் இது சட்டத்டதயும் உடடத்துவிடும். எனதவ, 

மறுபடியும் பி. வி. சி. குழாய்கடளப் பயன்படுத்தி மர பட்டங்களுக்கு பதிலாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இது குடறந்த எடட மற்றும் முந்டதய முடறடய விட இரு சிறந்த 

நிறுத்தியாக பயன்படுத்தப்பட்டது. பி. வி. சி குழாய்கள் மூலம் தமற்பரப்பு பரப்பளவு 

அதிகரித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தளம் 2. பிளாஸ்டிக் உடற வடிவிலான ஸ்தபட் சிறு இன தசகரிப்புக்கள் 

 

தயாரிக்கப்பட்ட முன்தனாடியான காவட்டி தசகரிப்பு தளங்கள் முதிர்ச்சியடடயாத 

நிடலகளுக்கு எந்த உடல் தசதமும் விடளவிக்காமல் ஸ்தபற்கடள முறித்து எடுக்க எளிதானதாக 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. தமற்பரப்புப் பகுதிடய அதிகரிக்க வடிவடமக்கப்பட்டிருந்தது, நாராவின் 

தடலடம அலுவலகத்தின் சீரடமப்பு தளத்தில் இருந்து பிளாஸ்டிக் இலட்திரனியல் உடறகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

 



140 | P a g e  
 

மூலப் சபாருட்கள் 

• 2 "பிளாஸ்டிக் உடறகள் 

• ½ " உடறகள் 

• 30 தச. மீ நீளமுள்ள 2 "அடர பிளாஸ்டிக் தபட்டிகள் தகாண்ட 6 பாகங்கள் 

• 4 மி. மீ டநதலான் கயிறுகள் 

 

மரத்தாலான துருவங்கடள நிறுத்துவது அல்லது நிறுத்துவது எளிது என அறியலாம். 

ஸ்பாட்ஸ்கடள அகற்றுவதற்கு கடினமான தமற்பரப்பு அல்லது ஒருவருக்தகாருவர் எதிராக 

கட்டப்பட்ட பி. வி. சி பகுதிகடள தட்டுவதன் மூலம் நீக்க இலகுவானது என அறியப்பட்டன. 

இந்த தசமிக்கும் தட்டு ஒன்றுக்கு மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தி தசலவு 200.00 ரூபாய் ஆகும். 

தவள்டள தமற்பரப்புக்கள் முதிர்ச்சியடடயாத நிடலயில் சிறிய ஸ்பாட்ஸின் பார்டவத் 

ததாற்றத்திடன அதிகரிக்கிறது. 

 

  

தட்டு 3 : பி. வி. சி கட்டடமப்பு தசய்யப்பட்ட வடளயக் கூடிய ஸ்தபட் சிறு இன தசகரிப்பு 

கட்டடமப்பு 

 

தயாரிக்கப்பட்ட முன்தனாடியான காவட்டி தசகரிப்பு தளங்கள் முதிர்ச்சியடடயாத 

நிடலகளுக்கு எந்த உடல் தசதமும் விடளவிக்காமல் ஸ்தபற்கடள முறித்து எடுக்க எளிதானதாக 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. தமற்பரப்புப் பகுதிடய அதிகரிக்க வடிவடமக்கப்பட்டிருந்தது.  

தநகிழ்வான வடல அடமப்டப தசய்வதன் மூலம் எளிதில் இதடன மூழ்கடித்து, தண்ணீரால் 

கடந்து தசல்லச் தசய்ய முடியும். இந்த இடைப்பு இலகுவான எடட மற்றும் மற்ற இரண்டு 

கட்டடமப்புகடள விட குடறவான பாரத்தில் தயார் தசய்ய எளிதானது என க் கூறலாம். 

 

மூல சபாருட்கள் 

• சிறிய கண் அளடவக் தகாண்ட தநகிழ்வான வடல 

• ½ " குழாய் வடிவ குழாய்கள் 

• 4 மி. மீ டநதலான் கயிறுகள் 

 

தசகரிப்பாளருக்கு ஒரு மதிப்பீட்டு உற்பத்திக்கான தசலவு ரூ .100.00 ஆகும். வடல தமற்பரப்பு 

முதிர்ச்சியற்ற அடமப்புக்கள் தகாண்ட காவட்டிகளுக்கு ததரிவுநிடலடய அதிகரிக்கும் எனக் 

கூறலாம். இந்த அடமப்பின் சாத்தியமான பின்னடடவானது சில்ட் மற்றும் மண் அடுக்குகள் 

இவற்றின் சிறிய துடளகடள தடுக்கிறது, ஆனால் இது காவட்டி ஸ்தபட்களுக்கு 

தபாருத்தமானதாக அடமகிறது. 
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ேட்டு 4 : பி. வி. சி கட்டமமப்பு செய்யப்பட்ட வமளயக் கூடிய ஸ்சபட் சிறு இன 

வமல சகாண்ட தெகரிப்பு கட்டமமப்பு 

தபராதடன பல்கடலக்கழகத்தின் இளங்கடல ஆய்வு மாைவர் IARAD / RRC அதாவது கல்பிட்டி 

நாராவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டதுனிதன் மூலம் காவட்டி ஸ்தபட் 

தசகரிப்பு தசயல்முடறக்கு தபாருத்தமான  தசகரிப்பன் அடமப்பு ஒன்றிடன இந்த மாைவன் 

கண்டு பிடித்தார்.  அதாவது சரியான முன்தனாடி தகாண்ட 3 ஒட்டும் தபாருட்களிடனக் தகாண்டு 

இதடன திறன் தகாண்டதாக இவர் தாயாரித்தார்.  இவர் கங்டக வாடி மற்றும் கலா ஓயா ஆற்றின் 

வாயில்கள் தபான்ற இரண்டு தனிச் காவாட்டி அடமவிட படுக்டக இடங்களில் அவர் ஆராய்ச்சி 

நடத்தியுள்ளார். அவர் மூன்று சிகிச்டசகள் மற்றும் ஒவ்தவாரு சிகிச்டசயும் மூன்று பிரதிகடள 

தகாண்டதாக பயன்படுத்தினார். தரவு ஒரு வாரத்திற்கு இரண்டு முடற பதிவு தசய்யப்பட்டன, 

ஸ்தபட் எண்ணிக்டக மற்றும் தபளதீக நீர் அளவுருக்கள் அளவிடப்பட்டன. 

 

இடம் 1 இல் ஸ்சபட் சிறு இனங்களின் மாறுபாட்டின் எண்ணிக்மக மாறுபடும் 

விேம். 

 

 
 

உரு 1 இல் ஸ்சபட் சிறு இனங்களின் மாறுபாட்டின் எண்ணிக்மக மாறுபடும் விேம்.  

(முக்கியமாக: TRI இடட தபறுமதி கூறுவது இடட ± கட்டுப்பாட்டு வழு இடனக் குறிக்கின்றது). 

 

முதல் இரண்டு வாரங்களில், 1 வது இடத்தில் எந்த சிகிச்டசயிலும் ஸ்தபட்கள் எதுவும் பதிவு 

தசய்யப்பட்வில்டல. 2 வது வாரத்தில் தசகரிப்பிகளில் ஸ்தபட்கள் படியத் ததாடங்கின. காவட்டி 
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இடம் 1 இல் ஸ்சபட் சிறு இனங்களின் மாறுபாடு

TRT1 TRT2 TRT3
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ஸ்தபட்களின் இடடப் தபறுமான எண்ணிக்டக எண்ணிக்டக பிளாஸ்டிக் (TRT1) ஸ்தபட் 

தசகரிக்கும் இடத்தில் அதிகமாக காைப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் தசகரிப்பாளடர விட பி. வி. சி 

முடற ஸ்தபட் தசகரிக்கும் முடறயில் குடறவாக (TRT2) எண்ணிக்டக தகாண்ட ஸ்தபட்கள் 

இருந்தன.  

மற்றும் டநதலான் தசகரிப்பு (TRT3) இல் பதிவு எந்த விதமான ஸ்தபட் தசகரிப்புக்களும் பதிவு 

தசய்யப்படவில்டல. எனதவ ஒரு பிளஸ்டிக் முடற தசகரிப்பில் அதிகமான குறிப்பிடத்தக்க 

வித்தியாசம் இருந்தது என்பதுடன் மூன்று தசகரிப்பாளர்களிலும் இது கணிசமாக அளவில் 

அதிகமாக இருந்தது. 

 

உரு - 2 ஸ்தபட் எண்ணிக்டககளின் தவறுபாடிகள் – 2 வது இடத்தில். 

 

(முக்கியமாக: இடட தபறுமதி கூறுவது இடட ± கட்டுப்பாட்டு வழு இடனக் குறிக்கின்றது). 

 

முதல் வாரத்தின் படி, இரண்டாவது இடத்தில் எல்லா சிகிச்டசயிலும் எந்ததவாரு எண்ணும் 

பதிவு தசய்யப்படவில்டல. 2 வது வாரம் கழித்து, தசகரிப்பிகளில் ஸ்தபட்கள் படியத் 

ததாடங்கியது. ஸ்தபட்களின் சராசரி எண்ணிக்டக பிளாஸ்டிக் (TRT1) முடறயில் அதிகமாக 

இருந்தது. பிளாஸ்டிக் தசகரிப்பாளடர விட PVC தசகரிப்பு முடற (TRT2) குடறவானதாகதவ 

இருந்தன மற்றும் டநதலான் தசகரிப்பு முடற (TRT3) இல் ஸ்பாட் குடிதயற்றம் எதுவும் பதிவு 

தசய்யப்படாததாக இருந்தன. எனதவ, மூன்று தசகரிப்பாளர்களுக்கும், ஸ்தபட் 

குடியிருப்பிற்கும் இடடயில் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடு இருந்தது என அறிய முடிந்தது, 

பிளாஸ்டிக் உடற தசகரிப்பதில் கணிசமாக அளவு அதிகமாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்க 

விடயமகும். 

 

சிப்பி இடைப்பான் தபாருட்கள் மற்றும் தசகரிப்பு அடிப்படடகளாக பயன்படுத்தப்பட்டடவ. 
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இடம் 2 இல் ஸ்சபட் சிறு இனங்களின் மாறுபாடு
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கும்புராவ / கங்டக வாடி இயற்டக காவட்டி படுக்டககளில் தூக்கப் பட்ட முன்தனாடியான 

காவட்டி ஸ்தபட்ல் இடைப்பு தபாருட்கள் மற்றும் பாரம்பரிய இடைப்பு தபாருட்கள். 

 

காவட்டி இமணப்பு வமககமள மற்றும் முழுமமயான ஸ்சபட் தெகரிப்புக்கான 

சோங்கும் அமமப்பு 

இயற்டகயாக கிடடக்கும் காவட்டி ஓடுகள், ததங்காய் ஓடுகள், கூடர ஓடுகள், அஸ்பஸ்தடாஸ் 

தட்டுக்கள் மற்றும் நார் தட்டுக்கள் தபான்றன பாரம்பரிய காவட்டி இடைப்புக் தகாத்துகடள 

தயாரிக்க பயன்படுகிறன. இந்த வடக தபாருள்கடளப் பற்றி அடடயாளம் காைப்பட்ட 

பிரச்சிடனகள் குடறந்த தமற்பரப்பு மற்றும் தமற்பரப்பின் கடினத்தன்டம தபான்றனவாக 

இருந்தன. உண்டமயில் குடறந்த தமற்பரப்பு பகுதிகளில் இலவசமாக படியும் ஸ்தபட்கள் 

தபான்றவற்டற இடைக்க வாய்ப்பு குடறவு எனவும். கடினமாக தன்டமயினால் ஸ்தபட்கடள 

பிரித்து எடுக்கும் தபாதயும் எனவும் அடடயாளம் காைப்பட்டன. அஸ்தபஸ்தடாஸ் தட்டுக்கள் 

சூழல் நட்பு இல்டல எனவும் மற்றும் நார் தட்டுக்கள் தசலவு குடறந்த வடிவம் இல்டல 

என்தவௌம் கூறலாம். எனதவ, பி. வி. சி இடைப்புப் தபாருள் இடைப்பு தபாருள் தபான்றடவ 

மிகவும் தபாருத்தமானது. மரத்தாலான துருவங்கடளத் தயார் தசய்வது சுலபம், மற்றும் 

எளிதானது எனலாம். 

 

கல்பிடிக்கு ஆண்டுததாறும் மடழக்கால மடழடயப் தபற்ற பின், இயற்டக வாழிடங்களில் 

காவட்டி ஸ்தபட்களிடன இயற்டகப் காவட்டி படுக்டககளிலிருந்து தசகரிப்பதற்கான 

தநாக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட தபாருட்கடள நாங்கள் பயன்படுத்திதனாம். மாதாந்த நீர் 

மாதிரியின் முடிவுகளின் படி, சில மாதிரி D நீர்ப்பாய்ச்சல் தகாண்ட சுயமாக நீந்தக் கூடிய காவட்டி 

ஸ்தபட்கள்  நீர் மாதிரிகளில் காைப்பட்டன எனலாம். 

 

அட்டவடை 1: பல்தவறு தபாருள்களில் உள்ள இடைப்புகடளக் தகாண்ட தளங்கள் 

இமணப்பின் வமக பயன்படுத்திய இமணப்புக்களின் எ-மக 

பி. வி. சி இடைப்புக்கள் 40 

மின்னியல் உடறக்கான தபட்டி வடிவங்கள் 40 

பி. வி. சி குழாய் தகாண்டு அமிக்கப்பட்ட 

வடளயக் கூடிய வடல தகாண்ட ஸ்தபட் 

தசகரிப்பு முடற வடிவம் 

20 

ததங்காய் ஓடு வடிவம் 300 நூல்கள் 

மஸ்தபஸ்தடாஸ் கூடரத் தட்டின் வடிவம் 100 நூல்கள் 

காவட்டி ஓட்டு வடக 100 நூல்கள் 

நார்த் தட்டு வடக 100 நூல்கள் 

பளிங்குகள் 100 நூல்கள் 
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புதிதாக இடைக்கப்பட்ட காவட்டி அடுக்குகள் மீதனா தசாதடன இடைப்புகடள 

தவற்றிகரமாக நிகழ்வுகடளக் காட்டியது, காவட்டி படுக்டககளில் இயற்டகயாக வளர்ந்துள்ள 

இடங்களுக்கு அருதக டவகப் படும் தபாது இது காண்பித்தது. மற்ற பாரம்பரிய தபாருட்கள் 

கண்டல்களின் கிடளகள் மற்றும் தவர்கள் மீது தூக்கிலிடப் பட்டன. ஆற்றின் வலது கடரயின் 

இடது கடரயுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்த நீர் ஓட்டம் காரைமாக தசாதடன தவடலக்காக 

வலது கடர ததர்வு தசய்யப்பட்டது. தபராதடன பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டதாரி ஆராய்ச்சி 

மாைவர், மூன்று முன்தனாடியான இடைப்புகள் மத்தியில் மிகவும் பயனுள்ள காவட்டி 

இடைப்பபு தளத்திடன கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு ஆய்வுப் பணி ஒன்டற நடத்தினார். 

 

சிப்பிகளின் பண்டைக்கு மிகவும் தபாருத்தமான பண்பாட்டு அடமப்பு கண்டுபிடிக்கப் பட்டன 

 

மூன்று முன்தனாடியான இடைப்புகள் தகாண்ட ஒதர இடடப் பரப்பு தகாண்ட அடமப்பின் 

மூலம் வளர்ப்பு அளவுருக்கள் (நீளம் மற்றும் அகலம்)மூலம் கபில மட்டிகளின் brown mussels 

(Perna perna) வளர்ச்சி ஆராயப்பட்டது 

   

   (1)  (2)                              (3) 

1.) பிளாஸ்டிக் கட்டுப்பாடு வடக தபட்டி அடமப்பு 

2) தநகிழ்வான வடல மூலம் தசய்யப் பட்ட சுற்றுப் டப 

3) கடினமான வடக வடல தகாண்ட சுற்றுப் டப 

 

ஒவ்தவாரு வடகயிலும் மூன்று பிரதிகடள உருவாக்கி ஒவ்தவாரு தபட்டியிலும் இருபது 

சிப்பிகள் டவப்பிலிடப் பட்டன. இந்த வளர்ச்சிப் பரிதசாதடன ஜூடல 2017 இல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்கள் ஜனசவிபுர மற்றும் ஆைவாசல 

ஆகியனவாகும். சிப்பிகளின் டவப்பிலிடும் தபாதான அளவுகள் சராசரி அளவு (47.45 ± 1.63 மி. மீ 

நீளம் மற்றும் 23.1 ± 1.37 மி. மீ அகலம்) அகும். இந்த விஞ்ஞான பரிதசாதடனயின் மூலம், புத்தளம் 

களப்பில் உள்ள Perna perna இன் வணிக ரீதியான வளர்ப்புக்காக தபாருத்தமான வளர்ப்பு முடற 

கட்டடமப்டபப் தபற நாம் விரும்புகின்தறாம். தசாதடன முயற்சிக்காக நீர்தகாழும்பு களப்பில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்ட முதல் கபில நிற சிப்பிகள் முதல் சுடமக்காக தபறப்பட்டன 

 

சிறந்த வளர்ச்சியானது, ஒவ்தவாரு மாதமும் 6 மி. மீ நீளம் அதிகரிக்கும் அளவில் கடினமான 

வடலயினால் தசய்யப்பட்ட சுழற்சியில் காட்டியது. இந்த கடின வடக வடல அடமப்பு 

கடுடமயான கட்டடமப்பு மற்றும் கரடுமுரடான தண்ணீடர தாங்குவதும், மீன்கடள 

தசதப்படுத்துவதும் கடினம் என்பது முக்கிய விடயமாகும். அத்துடன் சுத்தம் தசய்ய எளிதானது 

மற்றும் வடலயில் குப்டபகள் படிதலுக்கு இது காரைமாக தடுப்புக்கள் ஏற்படுவதில்டல. 

தநகிழ்வான வடல மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சுற்று டப மாதத்திற்கு 5 மி. மீ நீளம் அதிகரித்தது 

எனவும் அறியப்பட்டன. பரிதசாதடனயின் தபாது சந்தித்த முக்கியமான சிரமமான rabbit fish 

(Siganus javus  - முயல் மீன் (சிங்கானஸ் ஜாவாஸ்) குப்டபகளிடனயும் சாப்பிட்டு தநகிழ்வான 

வடலகடள கடளந்து, அடமப்புக்கு தசதத்டத ஏற்படுத்தியது. முக்கிய நன்டமகளில் ஒன்றால 

குடறவான எடட மற்றும் டகயாள எளிதாக இருந்தது எனப்து முக்கியமான விடயம் ஆகும். 
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பிளாஸ்டிக் கட்டுப்பாட்டு வடக தபட்டி அடமப்பு எப்தபாதும் அதன் சிறு துடளகடள 

குப்டபகள் மூலம் அடடக்கபப்டுவதா அதன் நீர்ச் சுழற்சி தநரத்துடன் தடுக்கப்பட்டது. இது 

மாதத்திற்கு 3 மி. மீ நீள அதிகரிப்பிடன காட்டியது. பிரதயாக ரீதியான பரிதசாதடன மூலம், 

புத்தளம் களப்பில் உள்ள சிப்பி வளர்ப்பிற்கு கடினமான வடல மூலம் தசய்யப்பட்ட சுற்று 

டபயிடனப் பயன்படுத்தி தசய்வது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

அட்டவடை 2 மாதாந்த தரவுப் பதிவு கீதழ உள்ள தசாதடன தளங்களில் நடத்தப்பட்டது 

ேளம் நிமல 

ஆைவாசல காவட்டி  - வட்ட கூண்டு 

சிப்பி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

ஜனசவிபுரம் சிப்பி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

கல்பிட்டி காவட்டி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

 சிப்பி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

எரமதீவு சிப்பி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

கங்டக வாடி இடம் 01 காவட்டி – வட்ட / பிளாஸ்டிக் கூண்டு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காவட்டி மற்றும் சிப்பிகளின் அளடவயிடல் பணி 

 

 

 

 

 

தளம்  இடடப் தபறுமானம் வீச்சு 

ஆைவாசல 107.27 ± 14.89 85 – 130 

ஜனசவிபுர 118.18 ± 21.48 80 – 150 

எரமதீவு 114.09 ± 9.17 100 -135 

கங்டகவாடி (G1) 113.18 ± 8.74 105 – 125 

கங்டகவாடி (G2) 100.45 ± 11.06 85 – 125 

கங்டகவாடி (G3) 122.73 ± 16.18 90 – 145 

கங்டகவாடி (G4) 128.18 ± 17.79 100 – 140 

கல்பிட்டி 129.55 ± 15.57 100 – 150 
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வளர்ப்பு பகுதிகடள சுத்தம் தசய்தல் வளர்ப்பு காவட்டிகடள தபாதி தசய்தல் 

 

அட்டவடை 3 : நீரின் தர அளவீடுகடள குறிப்பிட்ட கால இடடதவளியில் அளவீடு தசய்தலும், 

உப்புத்தன்டம மாறுபாடுகடள பல தளங்களில் பதிவிடல் 

தளம்  இடடப் தபறுமானம் வீச்சு 

ஆைவாசல 33.09 ± 3.83 28 – 40 

ஜனசவிபுர 33.82 ± 3.63 28 – 40 

எரமதீவு 34 ± 3.26 30 - 40 

கங்டகவாடி (G1) 20 ± 9.47 2 - 34 

கங்டகவாடி (G2) 25.56 ± 8.37 4 - 34 

கங்டகவாடி (G3) 27.95 ± 5.83 20 - 36 

கங்டகவாடி (G4) 29.7 ± 5.13 20 - 34 

கல்பிட்டி 33.73 ± 3.69 28 - 40 

 
காவட்டிகளின் பல்தவறு வளர்ப்புத் ேளங்களில் மாோந்ே வளர்ச்சி                     

50

60
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ச
 
ா
ச
ரி
நீ
 
ம்

(மி
. மீ

)

ைாதம்

காவட்டிகளின் பல்ளவறுவ ர்ப்புத் த ங்களில் ைாதாந்த

வ ர்ச்சி கண்காணிப்பு

கங்றக வாடி பிைாஸ்டிக்

Gagewadiya
plastic

Gagewadiya
round
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பருவகால சிப்பி முடறகள் – மூலம் மீன்பிடியின் அளடவ துணிவதற்கான இயற்டக 

அறுவடட, பதனிடல், சந்டதப்படுத்தல் தபான்றன அளவிடப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcia opima மற்றும் Marciahiantina Grafrarium tumidum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தகாதிக்க டவத்த சிப்பிகலுக்கு உப்பிடும் 

முடற  

பதனிட்ட தபாருட்கள் விற்படனக்காக 

  

 
 

 

40
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110
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ா
ச
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ம்

(மி
. மீ

)

ைாதம்

வட்டஅமைப்புக்களில் காவட்டிகளின் நீ த்தில் ஏற்படும்

ைாற்றம்

கங்மகவாடி

ஆணவாசை

கல்பிட்டி

Gangewadiya

Anawasala

Kalpitiya
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தற்தபாது கல்பிட்டி பகுதியில் உள்ளூர் தபண்கள் இந்த பருவகால மட்டி மீன்வளங்களின் 

மீது இரண்டு இடங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டு உள்ளன. இந்த மீன்வளத்டதக் 

கடடப்பிடிக்கும் முக்கிய இரண்டு ஆழமற்ற களப்புப் பகுதிகளான மட்டிகாலாமா மற்றும் 

பிச்சின்கல்லி என கூறலாம். இது ஒரு சிறிய மீன் பிடி இடடதவளி ஆக இருந்தது, அதற்குப் 

பிறகு இரண்டு முக்கிய மீனவர்கள் ஆதரவு தபண்களுடனும் தசர்ந்து இருந்தது. ரூ 400 / = 

தமாத்த விடலக்கு 1 கிதலா வடர தமாத்த விடல இருந்தது. இந்த மீன்வளர்ப்பு பருவ 

காலத்திற்கு (ததன் தமற்கு பருவக்காலம்) வடரயறுக்கப் பட்டுள்ளது, ஏதனனில் குடறந்த 

அடல நிடல இன்னும் அதிகமாயிற்று, தமலும் அது மட்டி மற்றும் சிப்பிகளுக்கு ஒரு 

தடரடய உருவாக்குகிறது. 

 

செயலாக்கம் மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் செயல்முமற 

• நாள் ஒன்றுக்கு தபரும்பாலான தநரம் ஒவ்தவாரு தபண்ணும் கிட்டத்தட்ட 2 ½ - 3 

½ கி. கிராம்கடளத் ததாண்டிதயடுக்க தவண்டும், எனதவ ஒவ்தவாரு குழுவும் 

நாதளான்றுக்கு சுமார் 40 முதல் 50 கிதலா வடர பிடித்துள்ளது. 

• மாடலயில் அவர்கள் அந்த மட்டிகடள களப்பு நீரில் ½ மணித்தியாளம் தகாதிக்க 

டவக்க தவண்டும் அத்துடன் இந்த இரு வால்விகள் உரித்ததடுப்பதற்கு இது 

உதவுகின்றது. 

• தவகடவத்த இடறச்சி தசகரிக்கப்பட்டு, ஒரு கிதலாவிற்கு சுமார் 300 / = 

வாங்குபவருக்கு விற்கப்படும். அத்துடன் அடவ தசகரிக்கப்பட்டு மீன் 

காயடவக்கும் இட சந்டதப்படுத்தல் இடத்துக்கு அனுப்பப்படும். 

• இடறச்சியானது 5 கி. கிராமுக்கு 1 கிதலா உப்பு தசர்க்கப்பட்டு தவகடவத்த 

இடறச்சிக்கு தசர்த்து, மூடிய தகாள்கலனில் ஒரு இரவு தசமித்து டவத்துக் 

தகாள்ளவும். 

• சூரியன் மூலமான உலர்த்தல் தசயல்முடறயின் தபாது எடடயில் முழு எடட 

பாதியாக குடறக்கப்படும் 

• காடலயில் சூரியன் நண்பகல் வடர உலர்த்தப்பட்டு திறந்த தகாள்கலன்களில் 

தசமித்து டவக்கப்படும். 1Kg க்கு ரூ. 650 / = பண்டை இடத்திலும் மற்றும் 

தவளியில் விற்படன விடல 700 / = ஆகும். 

• இப்தபாது இந்த வடகயான இருவால்விகலுக்கு முடறயான சந்டதப்படுத்தல் 

இல்டல மற்றும் இடவ குவியல்கள் மூலம் தகாதிக்கும் இடங்களில் 

குவிந்திருப்படதக் காைலாம். 

• அந்த மீனவ குழுக்கள் மாதத்தில் சுமார் பத்து நாட்கள் அகழ்வுக்கு தசல்லவில்டல 

• 2017 ம் ஆண்டு தம மாதம் அவர்கள் ததாடங்கி ஒக்தடாபர் மாதத்தில் முடிவதால் 

வட கிழக்கு பருவமடழ ஒக்தடாபர் மாதத்தில் ததாடங்கியது. 

• தூய்டமயாக்கும் ஆடல தமம்படுத்தப்பட்ட திறன் மற்றும் சுகாதார நிடல 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



150 | P a g e  
 

2017 ஆம் ஆண்டில் தூய்டமயாக்கும் இயக்குவதன் மூலம் நாரா ஆர். ஆர். சி கல்பிட்டியால் 

தபறப்பட்ட தமாத்த வருமானம் 

   

திகதி காவட்டிக

ளின் எ-டக 

தூய்டமயாக்கு

ம் தசலவு / ஒரு 

காவட்டிக்கு 

தமாத்த வருமானம் கைக்கு 

இல 

26/01/2017 560 5.00 560 x 5.00 = 2800 

560 x 25.00 = 14000 

16800.00 

026017 

16/03/2017 642 5.00 3210.00 026643 

24/03/2017 587 5.00 2935.00 026643 

05/07/2017 618 5.00 3090.00 027176 

17/08/2017 55 5.00 55 x 5.00 = 275.00 

55 x 25.00= 1375.00 

1650.00 

027571 

16/09/2017 605 5.00 3025.00 027897 

12/10/2017 504 5.00 2520.00 028460 

26/10/2017 505 5.00 2525.00 028689 

08- 10/12/2017 

கடல் உைவு 

விழா  

300 50.00 15,000.00  

15/12/2017 578 5.00 2890.00 029103 

22/12/2017 970 5.00 4850.00 

22/12/2017 300 (Sold) 20.00 6000.00 

தமாத்த 

அளவுகள் 

5924  64,495.00  

 

தகாழும்பில் நடடதபற்ற கடல் உைவு விழாவின் தபாது தூய்டமயாக்கப் பட்ட 

காவட்டிகடள கிறில் தசய்யப்பட்ட விற்படனயானது இடம்தபற்றது. இது அண்ைளவாக 

300 ஆகும் ஒன்றின் விடல 50/= மற்றும் தபறப்பட்ட வருமானமாக ரூபா.  15000 / =. இந்த 

காவட்டிகளானது கல்பிட்டி. ஆர். ஆர். சி இல் அடுக்குகளில் டவக்கப்பட்டு அறுவடட 

தசய்யப்பட்ட காவட்டிகளாகும். 

 

சமூதாய ரீதியான காவட்டி வார்ப்பு முடற மூலமாக தபறப்பட்ட தமாத்த வருமானமானம் 

– 3 சமுதாய ரீதியான காவட்டி வளர்ப்பு - 2017 

ெமூக அமமப்பின் சபயர் பண்மண இடம் விற்கப்பட்ட 

காவட்டிகளின் எ-மக 

உமழத்ே சமாத்ே 

வருமானம் – ரூபா 

திரியா  தீவர காந்தா சமிதிய ஜனசவிபுர 2320 46,400.00 

திரியா காந்தா கார்ய சமிதிய ஆைவாசல 504 10,080.00 

பிரஜா சங்வர்தன சமிதிய கண்டக்குழி 3100 62,000.00 

சமாத்ேம்  5924 118,480.00 
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காவட்டி வளர்ப்பு, சிப்பி, மட்டி வளர்ப்பு மற்றும் பருவகால மட்டி மீன்பிடி பயிற்சி 

நிகழ்வு, மீன்பிடி வடலயடமப்புக்கு, மற்றும் பல்கடலக்கழக இளநிடல மாைவர்கள், 

மற்றும் UNIVOTEC மாைவர்கள் 

 

 
சமூக ரீதியான பண்டையாளர்களுக்கான குழு கூட்டங்கள் 

ஜனசவிபுர மற்றும் ஆைவாசலவில் சமூக அடிப்படடயிலான விவசாய குழுக்களுக்கான 

விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள நாங்கள் தமற்தகாண்தடாம். அந்த அமர்வுகளில் சிப்பி 

விவசாய ததாழில்நுட்பம், கலாச்சாரம் கட்டடமப்புகள் உற்பத்தி, சிப்பி இடைப்பு 

தயாரிப்பு தபாருட்கள் தயாரித்தல், சுகாதாரம் மற்றும் தூய்டமயாக்கல் தசயல்முடற 

மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் அம்சங்கள் பற்றிய அறிவு பரவப்பட்டது. 

அடனத்து விவசாயிகளும் தங்கள் பண்டை இடங்களில் நடடதபற்ற அமர்வுகளில் 

தீவிரமாக பங்தகற்றனர். 
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இளங்கடல மாைவர்கள் மற்றும் UNIVOTEC மாைவர்களுக்கான கற்பித்தல்கள் 

 

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்தின் இளங்கடல மற்றும் UNIVOTEC அநுராதபுரம் 

நிடலய மாைவர்களுக்கு இருவால்விகள் சம்பந்தமான பயிற்சி அமர்வுகளுடன் தசர்ந்து 

தகாண்டார்கள். சிப்பி வளர்ப்பு, மட்டி வளர்ப்பு, மற்றும் பருவகால மட்டி மற்றும் காவட்டி 

சுத்தீகரிப்பு சம்பந்தமான அறிவுடன் சி பதார்த்தங்கடள உற்பத்தி தசய்தல் பற்றிய 

அனுபவத்திடனயும் அறிவிடனயும் அவர்கள் டகப்பற்றினர். 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக  - 85%  நிதி - 100% 

 

சவளியீடு: 
புத்தளம் களப்பில், காவட்டி, சிப்பி பயிர்ச்தசய்டக மற்றும் அறுவடட தசய்வதற்கான 

முடறகடள அடடயாளம் காட்டுவதன் மூலம் சமூகமளித்த சிப்பி விவசாயிகள் மற்றும் 

சமுதாய அடிப்படடயிலான காவட்டி பயிரிடுதல் மற்றும் சாத்தியமான மீன்பிடி 

மீனவர்கள், பல்கடலக்கழக மாைவர்கள் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகள் மத்தியில் 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

பயிற்சி தபற்ற மீனவர் – வடலயடமப்பு மூலம் சமூக அடிப்படடயிலான காவ்ட்டி 

விவசாய அம்சங்களில், ஸ்தபட் தசகரிப்பு, வளர்ப்பு அடமப்பு தயாரிப்பு, சுத்தம் தசய்தல், 

தூய்டமயான முடிவு தயாரிப்புக்கடள தயாரிப்பு தசய்தல் சம்பந்தமாக ப்யிற்சியிடன 

தபற்றனர். 

 

காவட்டிகள் மற்றும் சிப்பி ஸ்தபட்கடள தயார் தசய்தலும், தயாரித்து டவப்பில் இடுதல் 

(மூன்று முன்தனாடி ஸ்தபட் இடைப்புகடள உருவாக்குதல் மற்றும் நான்கு வடகயான 

காவட்டி வளர்ப்பு   கட்டடமப்புகள்) 

 

வளர்ச்சி மற்றும் ஆண்டு ததாறும் கிடடக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட மட்டிகள் மூலமான 

பதப்படுத்திய உற்பத்தி ஆக்குதல் தபான்றவற்றுக்கு அடடயாளம் காைப்பட்ட பருவகால 

சிப்பிகள் சம்பந்தமான மீன் பிடி ஆய்வு. 

 



153 | P a g e  
 

ஆண்டு முழுவதும் மதிப்புமிக்க வாடிக்டகயாளர்களுக்கான தூய்டமயாக்கும் ஆடல 

மற்றும் விநிதயாகம் தபான்றவற்டற தரமான இறுதி உற்பத்தி, தமம்படுத்தப்பட்ட திறன் 

மற்றும் சுகாதார நிடல. 

 

முடிவு: 
காவட்டி வளர்ப்பு என்பது வாழ்வாதார அபிவிருத்திக்கு தபாருத்தமான மாற்று வழியான 

முடற ஆகும். சிப்பி கலாச்சாரம் அடிப்படடயில் நிலக்கீல் கிடடக்கும் ஸ்தபட்களின் 

அளவிலும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் சம்பந்தமாக இடவ சார்ந்துள்ளது. ஸ்தபட் 

சிறு இனங்கள் தசகரிப்பதற்காக நாம் தவறுபட்ட ஸ்பாட் தசகரிப்பாளர்கடளப் 

பயன்படுத்தலாம். பல்தவறு வடகயான ஸ்தபட் தசகரிப்பான்கள், மற்ரும் ஸ்தபட் 

கிடடக்கும் தன்டமடயயும், வணிக ரீதியிலான உற்பத்திக்கான தற்காலிக 

பிடழப்புக்கடளயும் அதிகரிக்கின்றன. தண்ணீரில் சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் குறிப்பாக 

உப்புத்தன்டம நிடல ஸ்தபட் இருக்டகயில் மிகவும் ததாடர்புடடயதாகக் தகாள்ளுதல் 

தவண்டும். அதிக உப்புத்தன்டம ஏற்ற இறக்கங்கள் சிப்பிகளின்/ காவட்டிகளின் வளர்ச்சிக் 

குடறப்டப உருவாக்கியிருக்கும். ஒதர தநரத்தில் ஒதர கூண்டுகளில் பல்தவறு வடகயான 

காவட்டி / சிப்பிகடள பயன்படுத்தி சிப்பி மற்றும் காவட்டி வளர்ப்பு தசய்யும் தபாது 

வளர்ச்சியிம் மீது அடவ விடளடவ தகாண்டுள்ளது எனலாம். 

இந்த திட்டத்தில் சமூக அடிப்படடயிலான சிப்பி விவசாயிகள், கடற்கடர சமூகங்களால் 

உடனடியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும் அத்தடகய மாற்றீடாக பாவடன தசய்ய முட்யும் 

என்று அடடயாளம் காைப்பட்டது. தற்தபாது மீனவ வடலயடமப்பினர் எல்தலாரும் 

தங்கள் வளர்ப்புக்கடள விரிவுபடுத்த விரும்புகின்றனர், தமாத்தமாக வருடத்தில் அதி 

கூடிய அளடவ வழங்கவும், சிறந்த வாழ்க்டகக்கான வருவாடய அதிகரிக்கவும் 

விரும்புகிறார்கள். 

 

பரிந்துமரகள் : 
 

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சமூக மீனவர்களிடடதய காவட்டி வளர்ப்பானது மிகவும் 

பிரபலமாக இருந்தது, தமலும் மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரமாக காவட்டி சிப்பிகடள 

வளர்க்க விரும்புகிறார்கள். விரிவாக்கத்திற்கும் தசகரிப்பதற்கும் உகந்த தன்டம மற்றும் 

தசகரிப்பு என்பது எதிர்காலத்தில் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட தவண்டும். 

 

முடிவுகளின்படி, மட்டி வளர்ப்பிற்கான சிறந்த கட்டடமப்பு கடுடமயான வடக வடல 

தகாண்டு தயாரிக்கப்பட்ட கூண்டுப் டப மற்றும் காவட்டி பயிர்ச்தசய்டகக்கான சிறந்த 

ஸ்தபட்களின் தசகரிப்பு அடமப்பு பிளாஸ்டிக் உடற தசகரிப்பான் ஆகும். எனதவ இந்த 

அடமப்பானது வணிக ரீதியான காவட்டி வளர்ப்பிற்காக பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

எனினும், வர்த்தக நிடல காவட்டி வளர்ப்பு முடறக்காக எதிர்காலத்தில் இந்த ஸ்தபட் 

தசகரிக்கும் அடமப்டப மாற்றங்கள் தசய்யப்பட தவண்டும். 

 

கங்டக வாடி, ஆைவாசல, மற்றும் ஜனசவி புர பகுதிகளில் காவட்டி மற்றும் மட்டி 

வளர்ப்பிற்கு தபான்றவற்றிற்கு சிறந்த இடங்களாகும். 

 

இந்தப் பகுதிகளில் நீர் நிடலடமகள் எதிர்காலத்தில் நிடலயான உற்பத்தியிடன உறுதி 

தசய்கின்றன. எனதவ பல சமூக அடிப்படடயிலான காவட்டி வளப்புத் திட்டங்கள் 

எதிர்காலத்தில் நாரா மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அடமச்சின் தமற்பார்டவயில் ததாடங்க தவண்டும். 
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காவட்டிகளின் தபரிய அளவிலான உற்பத்தியின் தநாக்கமாக; வர்த்தக ரீதியாக தரமான 

விடதகடள வாங்குவதற்காக எதிர்காலத்தில் வணிக ரீதியிலான அளவுதகால் 

அடமக்கப்பட தவண்டும். அதத தநரத்தில் சந்டத வசதிகள் குறிப்பாக தவளிநாட்டு 

இலக்குகடள அதிகரிக்க தவண்டும். 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

 
மிக அதிகமான மாதங்களில் நீடித்த உலர் காலம் காரைமாக இந்த ஆண்டுக்கான பிரதான 

தகாடலக் காரணியாக இந்த காலநிடல மாற்றம் ஏற்பட்டது. தம மாதம் முதல் தநாவம்பர் 

மாதம் வடர குடறவான ஸ்தபற் சி று இனங்களின் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. வடகிழக்கு 

பருவக்காற்றுக்குப் பிறகு, கலா ஓயாவானது மடழ நீரிடன தபற்றது, இது காவட்டிகளின் 

இனப்தபருக்கத்திற்கான இயல்பான தூண்டுதலாகவும், காவட்டி ஸ்தபசட் சிறு 

இனங்களின் படிவும் ஏற்பட்டது. இரண்டு மாகாைங்களிலும் வற்றாத மற்றும் பருவ கால 

குளங்களீல் தமலதிக நீரின் தவளிதயற்றம் காரைமாக மீ ஓயா மற்றும் கலா ஓயாவில் 

வடிகட்டப்பட்ட கனரக சுடமத் தண்ணீடரக் தகாண்டு வந்து புத்தளம் களப்புக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டது. மீன்பிடி மகளிர் சமூகங்களுக்கான வர்த்தக காவட்டி விவசாயத்டத நாம் 

ஊக்குவிப்பதால், சில ஸ்பாட்கடள கண்டுபிடிக்க அந்த அடமப்பினாதலதய முடிந்தது. 

காவட்டி வாங்குபவர்களிடம் இருந்து அதிகமான உத்தரவுகடளப் தபற்தறாம், ஆனால் 

ததாகுதி வாரியான வளர்ப்புக்காக இயற்டக ஸ்பாட்களின் பற்றாக்குடற காரைமாக 

பிரச்சடன ததாடர்ந்ததுடன் அவற்டற வழங்க முடியாதமௌம் தபானது. எனதவ, குடா 

எனும் இடட்தில் ஆண்டு முழுவதும் தபாதுமான ஸ்பாட் சிறு இனங்கடள வழங்கவும், 

இயற்டக இருப்புக்களில் தங்கிகியிருப்படத நிறுத்தவும் காவட்டி ஸ்தபட் சிறு இன குஞ்சு 

தபாரிக்கும் இடங்கடள நிறுவ பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. முதிர்ச்சியடடந்த காவட்டி 

ஒன்றின் பண்டை வாயில் விடல ரூ. 20.00 இல் இருந்து 22.00 வடர தவறுபடுகிறது, 

ஆனால் சமுதாய மக்கள் விடலயிடன அதிகரிக்க விரும்புகின்றனர். குடறந்த விடல 

காரைமாக ஆண்வாசல சமுதாயத்தின் சில உறுப்பினர்கள் சமூக அடிப்படடயிலான 

பண்டை திட்டத்டத விட்டு தவளிதயறும் நிடலடய உருவாக்கலாம். 

 

திட்டம் 1.10 : மூன்று தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் அலங்கார மீன் 

சோழிற்துமறயில் த ாய்களுக்கான சூழமல கண்காணித்ேல் மற்றும் 

கண்காணித்ேல் 

 

சபாறுப்பான உத்திதயாகத்ேர்கள்: கலாநிதி (திருமதி) ஏ. டி. ஆர். டபல்யூ. ஆர் ராஜபக்ஷ 

 

த ாக்கங்கள் 

அலங்கார மீன் இனங்கள் மத்தியில் தநாய் நிடலடமகடள அறிதல். 

தநாய் நிடலடமகளுக்கு விவசாயிகளுக்குத் ததரியப்படுத்தவும், மாற்று சிகிச்டச 

முடறகடளயும் சிகிச்டசயும் தமம்படுத்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

 

அலங்கார மீன் ததாழில்துடறயின் வளர்ச்சிக்கான தபரும் தடடகளில் ஒன்று தநாய்கள் 

எனலாம். அலங்கார மீன் வளர்ப்புத் துடறயில் பல தநாய் நிடலடமகள் நிலவுகின்றன 

மற்றும் கணிசமான இழப்புக்கடள ஏற்படுத்தியுள்ளன. கம்பஹா, களுத்துடற மற்றும் காலி 
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மாவட்டங்களில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட 15 பண்டையில் ஒட்டுண்ணி மற்றும் பாக்றீரியா 

தநாய்க்கான நிடலடமக்கான தசாதடன முடறகளின் தநருக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் 

அபிவிருத்திக்காக இந்த திட்டம் முக்கியமாக இலக்கு டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

ஒவ்தவாரு பண்டைய்லும் தநாய் நிடலடமகள் மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த் தர 

அளவுருக்கள் ஆகியவன மாதந்ததாறும் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

தநாய் அறிகுறிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன தமலும் பிற ஆய்வகங்கள் 

தபான்றவற்றுக்கு தமலும் பகுப்பாய்வுக்காக மாதிரிகள் அனுப்பப்பட்டு தசாதடனகள் 

தசய்யப்பட்டன. 

பரிதசாதடன தசய்யப்பட்ட நீர் அளவுருக்கள் ஒட்சிசன் உள்ளடக்கம், pH, காற்று மற்றும் நீர் 

தவப்பநிடல, காரத்தன்டம, கடினத்தன்டம, அம்தமானியா, டநட்தரட், டநட்டரட் 

மற்றும் தபாஸ்தபட் ஆகியவற்டற கண்டறிதல் தசய்யப்பட்டன. 

ஒவ்தவாரு பண்டையிலும் உைவு மற்றும் உைவூட்டல், சுகாதாரம் தபான்றவற்றில் 

தசகரிக்கப்பட்ட விவரங்கள் இங்கு உள்ளன. 

 

முடிவுகள்: 

              அட்டவமண 1: ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் படிக்கப்பட்ட பண்மண இடங்கள்  

 

கம்பொ மாவட்டம் களுத்துமற மாவட்டம் காலி மாவட்டம் 

கடவத்டத பண்டாரகம பட்டதபால 

ததல்தகாட Do கரந்ததனிய 

இன்ட்டிதகாட Do பத்ததகம 

ஜா எல அளுத்கம அம்பலங்தகாடட 

தபாபிட்டிய தமாரந்துவ காலி 

 

 

அட்டவமண 2: ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும் மார்ச் முேல்  வம்பர், 2012 

வமர பார்மவயிடப்பட்ட பண்மணகளில் உள்ள நீர் ேர அளவுருக்கள் 

மதிப்புகள். 

 

மாவட்ட

ம் 

pH DO 

(mg/l) 

நீர் 

சவப்ப. 

(C°) 

Air temp. 

(C°) 

NH3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

PO4 

(mg/l) 

Alk. 

(mg/l) 

Hard. 

(mg/l) 

கம்ப

ஹா 

6.12-7.8 1.95-

6.09 

25.2-29.7 25-31.9 0.09- 4 0.006-.74 0.1-5.7 5.2-over 11-23 10-62.8 

களுத்து

டற 

6.48-

9.58 

3.2-

13.6 

24.6-31.9 24.1-30.1 0.1-1.11 0.001-.303 0.01-

13.5 

0.04-

1.75 

2.4-29 11-98 

காலி 6.37-

8.61 

2.75-

9.4 

24.6-28.9 24.6-31.2 0.01-0.04 0.004-.04 0.01-

0.114 

0.2-4.71 2.8-15 27-132 
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அட்டவடை 3 : ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வடர ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் 5 

பண்டைகளில் தநாய்த்தாக்கம் பாதிக்கப்பட்ட அடமப்பு முடற. 

மாவட்டம்  தநாய்க் 

காரணி 

ஏப் தம ஜூ

ன் 

ஜூ

டல 

ஓக

ஸ் 

தச

ப் 

தபா

க் 

நவ 

கம்பஹா Gill/Skin flukes 1 2 2 1 3 2   

Trichodina 1    3 1   

Bacterialfin 

rot/Wonds,drops

y 

1 1   1 1 1  

Oodinim  1  1    1 

Chilodonella       1  

White spot    1     

 

 

காலி 

Gill/Skin flkes    1 1    

Trichodina  1  1 2    

White spot    1 1    

Unknown 

disease for 

angles 

  1  1    

 

 

களுத்து

டற 

Gill/Skin flukes    1     

Trichodina 2   2     

Bacterial fin 

rot/Wounds, 

dropsy 

      1  

Anchor worm  1       

 

எல்லா மாவட்டங்களிலும் பூ / ததால் புழு தநாய் மற்றும் டிரிதகாடினா தபான்றன மிக 

முக்கிய தநாய்த்தாக்கம் ஆகும். (அட்டவடை 3). அதிகமான அளவு அதமானியா (> 0.025 

மி. கி /லீ), டநட்டரட் (> 0.1 மி. கி  / லீ) மற்றும் டநட்தரட் (> 5 மி. கி /லீ) ஆகியவற்றின் 

காரைமாக அதிக அளவு pH அளவு (6.12 - 6.5) கம்பஹா மாவட்டத்தில் தநாய் ஏற்படுகின்ற 

தநாய்க்கான காரணியாக அடடயாளம் காைப்பட்டது (அட்டவடை - 2). குடறவான நீர் 

மாற்றங்கள் மற்றும் உயர்ந்த டவப்பில் இடும் அடர்த்திகள், மற்றும் டபட்டர் மீன் – 

சண்டடயிடும் மீன்கள் (5 மீன்கள் / வர்க்க அடிக்கும் அதிகமானவர்கள்) இருப்பதானது 

தநாய்த் ததாற்றுக்கான காரை காரணிகளாகவும் அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

ஜூடல மற்றும் ஓகஸ்ட் மாதங்களில் (அட்டவடை - 3) தபரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்ட 

தநாய்த் தாக்கங்கள் இருந்தன மற்றும் முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட மீன்கள் ஒவ்தவாரு 

மாவட்டத்திலும் கப்பி, ஸ்வாட் வால் மீன், பிளட்டி மற்றும் ஃடபட்டர் மீன் ஆகியடவ 

இருந்தன. 

 

 முன்தனற்றம்: 

 

தபளதீக : 90 %  நிதி : 90 % 

 

சவளியீடு: 

 

ஏற்றுமதி சந்டதக்கு நல்ல தரம் மற்றும் ஆதராக்கியமான மீன்கடள வழங்கல். 
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முடிவு: 

மீன் தநாய் நிடலடமகள், மாற்று சிகிச்டசகள் மற்றும் சிகிச்டசடய அடடயாளம் 

காைக்கூடிய அறிவுடடய விவசாயிகள். 

  

கட்டுப்பாடுகள்: 

 

காலி மற்றும் களுத்துடற மாவட்டங்களில் தவள்ள நிடல காரைமாக சில பண்டைகள் 

பார்க்க முடியவில்டல. 

 

திட்டம் 1.12: பனாபிட்டிய பிராந்திய ஆராய்ச்சி மமயத்தில் மீன்வள 

அபிவிருத்தி மற்றும் அலங்கார மீன் உற்பத்தித் திட்டம். 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள்: திரு. ஜி. எஸ். சி. தபதரரா மற்றும் திரு. ஈ. டி. எம். எம். 

எபாசிங்க 

 

த ாக்கங்கள்: 

 

பாகம் 01 

அலங்கார மீன் ஏற்றுமதி நிடலடமகளின் ததடவகடள நிடறதவற்றுவதற்காக குறிப்பிட்ட 

நிடலகளின் ஊட்டச்சத்துப் தபாசடை மற்றும் நிற தமம்படுத்தும் ததடவகடள பூர்த்தி 

தசய்து அலங்கார மீன்களின் தனித்துவமான இனங்களுக்கான மீன் உைவு சூத்திரங்கடள 

அறிமுகப்படுத்தவும் தசய்தல். 

 

மீன் உைவு மாற்றங்கடள அறிமுகப்படுத்துதல். 

 

மாகாை மற்றும் சிறிய அளவிலான மீன் ஊட்ட உற்பத்தியாளர்களுக்கான ததாழில்நுட்ப 

அறிடவயும், அடடயாளம் காைப்பட்ட சூத்திரங்கடளயும் வழங்குவததாடு, பகுத்தறிவு 

மற்றும் நிடலயான உள்ளூர் உைவுத் ததாழிற்துடறயினருக்கு அவர்கடள அதிகாரம் 

அளித்தல். 

 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் உைவுக்கு மாற்றீடாக மீன்குஞ்சுகளுக்கான மீன் 

உைவுகடள விற்படன தசய்து அறிமுகப்படுத்துதல். 

பகுதி: 02 

விவசாயிகளுக்கு தகாய் தகாண்டட, ஏஞ்சல் மற்றும் தங்க மீன் விடதகள் மற்றும் 

அடட காக்கும் இனங்கடள வழங்குதல். 

விடதகள், அடட காக்கும் இனங்கடள வழங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான 

விற்படனடய அதிகரிப்பதன் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும். 

தரமான தகாய் தகாண்டட அடட காக்கும் இன பங்குகடள பராமரித்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

 

அலங்கார மீன் ததாழிற்துடறயில் உள்ள மிக் அமுக்கியமான குடறபாடுகளாக தபாதிய 

விடதகளின் இன்டம சம்பந்தமான குடறபாடு, தநாய் தாக்குதல், முடறயான அடட 

காக்கும் இனங்களின் குடறபாடு மற்றும் மீன் உைவு ததாடர்பான பிரச்சிடனகள் 

ஆகியடவ அடங்கும். இங்தக, கடடசியாக ததரிவிக்கப்பட்ட புள்ளியானது உைவு 
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சம்பந்தமனதாக இருக்கின்றது. தற்தபாது சில விவசாயிகள் தங்கள் தசாந்த உைடவ தயார் 

தசய்கிறார்கள். ஆனால், விவசாயிகளுக்கு அதிகமான ஊட்டச்சத்து உைவு மற்றும் 

ஊட்டச்சத்துகள் உைவு தாயாரிப்புக்கு ததடவயான தபாருந்தக்கூடிய மீன் உைவு பற்றிய 

அறிவு இல்லாடம என்படத நாம் அறிந்ததாம். தபரும்பாலான விவசாயிகள் அதிக புரத 

உைடவ வாங்க விரும்புகிறார்கள், அவர்கள் இறால் உைடவயும், கடல் தகாடுவா 

உைடவயும் பயன்படுத்துகின்றனர், மீன் நிடல மற்றும் மீன் வடககடள 

தபாருட்படுத்தாமல் உைவுக்காக அயன்படுத்தும் மீன்களுக்கு தயாரிக்கப்படும் 

ஊட்டங்கடளயும் பயன்படுத்துகின்றனர். உடல் வளர்ச்சி அதிகரிப்பு ஏற்பட்டாலும் கூட 

நிற அடமப்புக்கள் அதிகரிப்பு தபான்றடவ அலங்கார மீன் ஏற்றுமதிகளில் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த சில முக்கிய குறிப்புகடள ஊட்டங்கடளக் தகாண்டு தசயல்திறன் அடடய 

முடியாமல் தபாகின்றன. ஆடகயால், எங்கள் தநாக்கம் ஒவ்தவாரு குறிப்பிட்ட 

உயிரினங்களின் ஊட்டச்சத்து தகாண்ட மீன் உைவுத் ததடவகடளக் தகாண்டு ஒவ்தவாரு 

நிடலக்கும் ததடவயான குறிப்பிட்ட மீன் உைவு ஊட்டங்கடள (நாற்று தமடட, வளர்ச்சி 

நிடல, அடட காக்கும் நிடல) மற்றும் குறித்த இனங்களுக்கு குறிப்பிட்ட உைவு 

ஊட்டங்கடள அறிமுகப்படுத்துவதாகும். இங்தக வளர்ச்சி தசயல்திறன் மட்டுமல்லாமல், 

சிறந்த நிறமாக்கிகடளயும் தசர்த்து தபாருத்தமான நிறமாக்கல் தசய்யப்படுவதும் 

குறிக்கப்படுகிறது. 

 

தரம் தமம்படுத்தப்பட்ட தகாய் தகாண்டட, ஏஞ்சல் மீன் மற்றும் தங்க மீன் விடதகள் 

மற்றும் அடட காக்கும் மீன்கள் தபான்றவற்டற விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல். 

 

தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் படி, பலர் அலங்காரமான மீன் பிடித் ததாழிற்துடறயில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர், அவர்களில் தபரும்பாதலார் சிறிய அளவிலான விவசாயிகளாக 

உள்ளனர், தமலும் முடறயான அடட காக்க்கும் இஅனங்கடள பராமரிப்பதற்கு சிறப்புத் 

ததர்ச்சி அவர்களிடம் இல்டல. எனதவ அவர்கள் மற்ற வளர்ப்பாளர்களிடமிருந்து 

விடதகடள வாங்குகிறார்கள், மற்றும் விரலிகடள தங்களிடம் உள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

சீதமந்து ததாட்டிகளில் அல்லது மண் குளங்களில் வளர்க்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் 

சந்திக்கும் பிரச்சிடனகளில் ஒன்று தநரத்துக்கான விடதகடள தபாதுமானதாக தபற 

முடிவதில்டல. இங்கு, அடடயாளம் காைப்பட்ட சிக்கடலக் குடறப்பதற்காக, விடத 

உற்பத்தியிடன தூண்டுவதன் மூலமாக அதிகரிக்க திட்டமிட்தடாம். கூடுதலாக தமதல 

சிறிய அளவிலான வளர்ப்பாளர்களுக்கு இடம் இல்லாத காரைத்தால் இனப்தபருக்க 

தநாக்கங்களுக்காக தபாதுமான காப்புப் பிரதி எடுக்கவில்டல. எனதவ எங்கள் தவதறாரு 

தநாக்கம் அடட காக்கும் இனங்களாக பயன்படுத்தக்கூடிய சில தரமான மீன்கடள 

உற்பத்தி தசய்வதாகும். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

பகுதி 1 

ததடவயான இரசாயனங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் வாங்கப்பட்டன. 

மீன் உைவு தபாருட்களின் தகாள்முதல் 

தயாரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட நிடலக்கான உைவு. 

அண்ைளவான பகுப்பாய்வு. 

உைவுப் பரிதசாதடனகள் களத்திலும் மற்றும் கள இடங்களிலும் தசய்யபட்டன 

முடிவுகடளயும் பின்னூட்டங்கடளயும் கவனிப்பதன் மூலம் சூத்திரங்கள் 

திருத்தப்பட்டது. 
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தயாரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மீன் இனத்துக்கான உைவு மற்றும் மீன் உைடவ மாற்று 

வடககள் தசய்யப்பட்டன. 

தயாரிக்கப்பட்ட சூத்திரம் மற்றும் விவசாயிகளூகு கல்வி. 

மீன் உைடவ வழங்கினார். 

 

 டவடிக்மககள் 

பகுதி - 2 

ததடவயான இரசாயனங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் வாங்கப்பட்டன. 

மீன் வளர்ப்பு, மீன் இனப் தபருக்கம், மீன் டவப்பில் இடல், மீன் அறுவடடக்காக 

குளங்கல் தயரித்தல் 

மீன்கடள விற்படன தசய்வது மற்றும் காப்புரிடமக்கான தபாருத்தமான மீன்கடள 

டவத்திருத்தல். 

  

முடிவுகள்: 

வணிக ரீதியான மீன் உைவு வள தமம்பாடு 

நசுக்கும் இயந்திரத்திடன பயன்படுத்தி மூன்று நிடல தகாண்ட குறிப்பிட்ட மீன் 

உைவுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

நாற்று தமடடக்கான உைவு 

அலங்கார மீன்களின் நாற்றுக்களுக்கான மீன் உைவாகும் என்பதுடன் புரத அளவின் 45 

சதவீதம் தகாண்ட வடிவடமப்பிற்காக வடிவடமக்கப்பட்ட உைவாகும். இது 

விற்படனக்கு ஒரு கிதலாவிற்கு ரூ. 200.00. ஆக இருந்தது. 

 

 சுக்கப்பட்ட சபல்லட் துகள்கள் (02 மி. மீ) 

ஆரம்ப வளரும் பருவத்திற்கான இந்த உைவு வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதன் 

புரத அளவு 38 % - 40 % மற்றும் விற்படனக்கு ஒரு கிதலாவிற்கு ரூ. 175.00 ஆக இருந்தது. 

 

 சுக்கப்பட்ட சபல்லட் துகள்கள் (05 மி. மீ) 

இந்த உைவானது பிந்திய வளரும் பருவத்துக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு 

தசய்யப்பட்டதுடனனடட காக்கும் இனங்களுக்கும் ஏற்புடடயது என்ற அடமப்பில் 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அதன் புரத அளவு 38 % - 40 % மற்றும் விற்படனக்கு ஒரு 

கிதலாவிற்கு ரூ. 175.00. ஆக இருந்தது. 

 

எல்லாவற்றுக்கும் தமலதிகமாக நசுக்கப்பட்ட தபல்லட் துகள்கள் மிதக்கக்கூடியடவ. 

முதன்முதலில் பனாபிட்டிய டமயம் மற்றும் நாரா தடலடமயகம் ஆகியவற்றால் இந்த 

உைவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது, பின்னர் அடனத்து உைவுகளும் விவசாயிகளுக்கு 

விற்கப்பட்டன, தமலும் அவர்களின் உைவு சம்பந்தமான பின்னூட்டல்கள் 

அடனத்டதயும் உள்வாங்கி மீண்டும் உைவுகள் உருவாக்கப் பட்டது. 

 

2017 ஆம் ஆண்டிற்கான தமாத்த உற்பத்தி 2313.75 கி. கி மற்றும் பின்வருமாறு 

வடகப்படுத்தலாம்: 

முமற உற்பத்தி (கி. கி) 

விவசாயிகளுக்கு விற்றடவ 

தடலடம அலுவலக பாவடன 

பனாபிட்டி நிடலய தசாதடனக்காக 

சமாத்ே உற்பத்தி 

1611.00 

  162.75 

  540.00 

2313.75  
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மீன்களின் உைவு விற்படன மூலம் கிடடத்த தமாத்த வருமானம் ரூ. 268,149.50 ஆகும். 

 

மீன் உணவு சோடர்பான ஆராய்ச்சி  டவடிக்மககள் 

உற்பத்தி தசலவுகடள குடறக்க, பின்வரும் மீன் உைவு மாற்று தசாதடனகள் 

நடத்தப்பட்டன. 

சிறந்த மாற்று விகிதத்தில் தசாயாவுடன் மீன் உைவு மாற்றுதல் விகிதமாக 35 % சிறந்தது 

என அறிதல். 

சிறந்த மாற்று விகிதத்தில் தாவர புரதத்தால் மீன் உைவு மாற்றுதல் விகிதமாக 50 % சிறந்தது 

என அறிதல் 

 

அலங்கார மீன் உற்பத்தி 

தகாய் தகாண்டட அடட காகும் இனங்கள் விவசாயிகளுக்கு விற்கப்பட்டது, சிறந்த 

தரமான மீன் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டது. அந்த தகாய் தகாண்டடகளுக்கு தமலதிகமாக, 

ஏஞ்சல் மீன் மற்றும் டின் தபாயில் தகாண்டட விற்றல் மூலமாக ஒரு வருவாய் 

உருவாக்கும் தநாக்கில் விற்படன தசய்யப்பட்டது. தமாத்த வருமானம் ரூ. 249,650.00. 

எனதவ, 2017 ஆண்டிற்கான தமாத்த வருமானம் ரூ. 517,799.50. 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக 92%   நிதி :  

 

சவளியீடு: 

அடடயாளம் காைப்பட்ட தபாருளாதார அலங்கார மீன் உைவு சூத்திரம். 

குறிப்பிட்ட நிடலக்கான குறிப்பிட்ட அலங்கார மீன் உைவு சூத்திரத்தின் அடடயாளம். 

விவசாயிகளுக்கான அடட காக்கும் இனங்கள். 

 

முடிவு: 

எதிர்காலத்தில் ததாழில்நுட்ப ரீதியிலான மீன் உைவு உற்பத்தியாளர்கடள ததாழில்நுட்ப 

ரீதியாகவும், சூத்திரத்தாலும் அதிகரிக்கச் தசய்தல். 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

சிறந்த தரம் வாய்ந்த உற்பத்திக்கான தகபினட் உலர்த்தி மற்றும் ஒரு ரிப்பன் கலடவ 

இயந்திரம் இல்லாடம. 

ஆரம்ப இனங்களுக்கு மீன் உைவு தயாரிக்க ததடவயான சிறிய மீன் உைவு என்பதால் 

நசுக்கிகள் விதஷடமாக அவசியம் எனினும் இது இல்டல. 

உற்பத்திடய தமம்படுத்துவதற்கு தபாதுமான மண் குளங்கள். 

ததாழிற்பாட்டடத் ததாடரவும் மற்றும் சுத்தமான மற்றும் சிறந்த நிடலயில் நிடலயத்டத 

டவத்திருக்கவும் 

தபாதுமான ததாழிலாளர் பிரிவு / ததாழிலாளர் ததடவ. 
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திட்டம் 1.13.1: களப்புகளில் மிேக்கும் கூண்டுகளில் கடல் சகாடுவா 

வளர்ப்புக்காக வடிவமமக்கப்பட்ட மீன் உணமவ அபிவிருத்தி செய்ேல் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி / கள்: திரு. டி. ஏ அத்துதகாரல மற்றும் திரு. ஆர். வீரசிங்க 

 

த ாக்கங்கள்: 

நீர்ப்பரப்பில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா விரலிகள் வளர்ப்பிற்கான 

ஊட்டச்சத்து சமநிடல தகாண்ட மற்றும் தசலவு குடறந்த மீன் உைடவ உருவாக்கல். 

நீர்ப்பரப்பில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா வளர்ந்து வரும் நிடலடய 

வளர்க்க ஊட்டச்சத்து சமநிடல தகாண்ட மற்றும் தசலவு குடறந்த மீன் உைடவ 

உருவாக்கல். 

வளர்ச்சி தசயல்திறன் மற்றும் கடல் தகாடுவாவின் உயிர் வாழ் தகவு விகிதங்களில் 

தவவ்தவறு முடறப்படுத்தப்பட்ட மீன் உைவுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல். 

கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கு ஏற்றவாறு வளர்ச்சியடடந்த உைவின் தபாருளாதார 

நம்பகத்தன்டமடய மதிப்பீடு தசய்தல் 

சமூகம் சார்ந்த கடல் தகாடுவா வளர்ப்பு முடறயிடன களப்புகளில் ஊக்குவித்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

ஆசிய கடல் தகாடுவா மீனானது அதன் அதிக ஏற்றுமதி ததடவ காரைமாக ஒரு 

இலாபகரமான வணிகம் தசய்யும் முடற என அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. 

தாய்லாந்து, மதலசியா, இந்ததாதனசியா, சிங்கப்பூர், தாய்வான் மற்றும் தஹாங்தகாங் 

தபான்ற ஆசிய நாடுகளில் கடல் தகாடுவாவானது (தலட்ஸ் கல்கார்பர்) - (Lates calcarifer) 

வளர்க்கும் தசயல் முடற மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. தபாதுமான உப்பு நீர் வளங்கள், 

இலங்டகயில் கடல் தகாடுவா மீன் வளர்ப்டப அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான நல்ல வாய்ப்பு 

உள்ளது என்பதற்கு சான்றாகும். தற்தபாது சில குஞ்சு தபாரிக்கும் இடங்கள் மூலம் கடல் 

தகாடுவா மீன் இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பத்டத உருவாக்கியுள்ளன, சில விவசாயிகள் 

இலங்டகயில் கடல் தகாடுவா மீன் பண்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். எனினும், இந்த 

மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறக்கு முக்கிய தடடயாக கடல் தகாடுவா மீன் வளர்ப்புக்கு 

ஏதுவான சந்டதயில் குடறந்த தசலவு தகாண்ட சத்துள்ள உைவுகள் குடறவாக உள்ள மிக 

முக்கிய விடயமாக உள்ளது. மலிவான விடலயில் சந்டதயில் உள்நாட்டில் 

கிடடக்கக்கூடிய தபாருத்தமான மீன் உைடவப் தபாறுத்தவடரயில், தபரும்பாலான 

விவசாயிகள் முக்கியமாக கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்காக தூக்கி எறியும் அதாவது 

பாவடனக்கு உதவாத குப்டபத் ததாட்டிக்கு பயன்படும் மீன்கடள பயன்படுத்துகின்றனர். 

ஆண்டு முழுவதும் இடவ கிடடக்காததாலும், நல்ல வளர்ச்சி விகிதம் தகாடுக்கத் 

தவறியதாலும், இலாபகரமான கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கு குப்டபக்கு எறியும் மீன்கள் 

ததாடகடய ஒரு சிறந்த ஊட்டமாக கருத முடியாது. எனதவ, இலங்டகயில் கடல் 

தகாடுவா மீன் வளர்ப்புக்காக நீடித்து நிடலதபறும் வடகயில் குடறந்த தசலவு, 

ஊட்டச்சத்து சமநிடல தகாண்ட ஊட்டங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தடவ. இந்த 

திட்டமானது களப்பில் கடல் தகாடுவா மீன் கூண்டுகளில் வளர்ப்புக்கான தபாருளாதார, 

ஊட்டச்சத்து நிடறந்த உைடவ தயாரிப்பதற்கு உள்ளூரில் கிடடக்கக்கூடிய தபாருட்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இந்த திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு நடவடிக்டககள் இருந்தன, 

நடவடிக்டக 1 - நீர்ப்பரப்புகளில் மிதக்கும் வடல தகாண்ட கட்டடமப்பில் கடல் 

தகாடுவா விரலிகள் வளார்ப்புக்காக வடிவடமக்கப்பட்ட மீன் உைவு அபிவிருத்தி. 

                   நீர்தகாழும்பு களப்பில் (முன்னக்கர பகுதியில்) கூண்டுகள் 
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நடவடிக்டக 2 - சமுதாய அடிப்படடயிலான கடல் தகாடுவா வளார்ப்புக்காக 

வடிவடமக்கப்பட்ட மீன் உைவு அபிவிருத்தி. 

                  கூண்டுகள் (தசரக்குலிய மற்றும் கங்டகவாடிய பகுதிகளில்) 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

தநருங்கிய பகுப்பாய்வு தசய்வதற்காக மீன் உைவுகடள தயார்தசய்து பகுபாய்வு தசய்தல் 

நடவடிக்டக 1 பரிதசாதடனக்கான தசாதடனகள் தசய்ய வடிவடமக்கப்பட்ட உைவு 

உருவாக்கம் 

நடவடிக்டக 1 தசாதடன முயற்சிகளுக்கு கடல் தகாடுவா விரல்களின் தகாள்முதல் 

தசய்தல் 

நடவடிக்டக 1 க்கான தசாதடன முடறப்படுத்தப்பட்ட உைவுகடள தயாரித்தல் 

நடவடிக்டக 1 க்கான பரிதசாதடனத் தசாதடன தசய்தல் 

நடவடிக்டக 1 ன் மீன் வளர்ச்சி தரவு தசகரிப்பு 

நடவடிக்டக 1 படிப்பதற்காக பயன்படுத்திய இடங்களுக்கான நீரின் தரத் தரடவ 

தசகரிப்பது 

நடவடிக்டக 1 மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகடள சுத்தம் தசய்தல் / அழித்தல் 

நடவடிக்டக 1 தரவு பகுப்பாய்வு 

நடவடிக்டக 1 தசாதடனடயப் பற்றிய கட்டுடர எழுதவும் 

நடவடிக்டக 2 க்கான வடலக் கூண்டுகள் கட்டத் ததடவயான தபாருட்கள் வாங்குதல். 

நடவடிக்டக 2 சமுதாய அடிப்படடயிலான கடல் தகாடுவா உைவு தசாதடனகளுக்கு 

தபாருத்தமான விவசாயிகடளத் ததர்வு தசய்தல் 

 

முடிவுகள் : 

155.65 ரூபாய் / கிதலா கிராம் (அட்டவடை 1) தசலவில் உள்நாட்டில் கிடடக்கக் கூடிய 

தபாருட்களிடன பயன்படுத்தி, ஆழ்கடலிலுள்ள மிதடவ வடலக் கூண்டுகளில் ஆசிய 

கடல் தகாடுவா விரலிகள் வளர்ப்பு திருப்திகரமான உைவு மாற்ற விகிதம் (FCR) மூலம் 

ஊட்டச்சத்து சூத்திரத்டத உருவாக்க முடியும். மீன்வளர்ப்பு பகுதியில் நீரின் தரம் மற்றும் 

உயிர்வாழும் விகிதம் கடல் தகாடுவா பண்டையில் உகந்ததாக (அட்டவடை 1 மற்றும் 

அட்டவடை 2) இன் படி ஆய்வு காலத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க மட்டங்களில் இருந்தன. 

தசாதடன தசய்யப்பட்ட மீன் உைவின் தநருங்கிய பகுப்பாய்வு அட்டவடை 3 இல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவமண 1 : மீன் உணவின் தொேமனகளும் மற்றும் முடிவுகளும் 

தொேமன 

செய்யப்பட்ட 

உணவு  

T1 

(மன்னார் மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T2 

(தபலியசகாட மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T3 

(இறக்குமதி மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T4 

 (வணிக மீன் உணவு)  

உயிர் வாழ்தகவு ( 

%) 

96.2 93.7 94.2 91.7 

இறுதி நிடற ( கி ) 146.1 179.2 200.4 186.9 

FCR  2.7 1.7 1.4 1.7 

விடல (ரூ. / கி. கி)  162.85  155.65  222.60  330.00  
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அட்டவமண - 2 தொேமன செய்யப்பட்ட இடங்களின் நீர்த் ேர அளவுருக்கள் 

 அதமானியா 

மி. கி. /லீ 

உப்புத்ேன்மம 

ppt 

pH DO 

மி.கி 

/லீ 

சவப்ப 
0

C 

NO3 

மி.கி 

/லீ 

NO2 

மி.கி 

/லீ 

PO4 

மி.கி 

/லீ 

இமட 

 SD  

0.016 

±.019 

26.80 

±1.93  

7.70 

±0.27  

5.18 

±0.73  

28.30 

±1.16  

0.23 

±0.18  

0.04 

±.07  

0.25 

±0.16  

 

அட்டவமண 3 தொேமன செய்யப்பட்ட மீன் உணவுகளின் ச ருங்கிய கூட்டமமப்பு 

 T1 

(மன்னார் மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T2 

(தபலியசகாட மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T3 

(இறக்குமாதி மீன் 

உணவு மூலம் 

சகாண்ட)  

T4 

 (வணிக மீன் 

உணவு)  

ஈரப்பேன் 

%  5.0 5.2 6.87 11.0 

புரேம் %  40.2 40.8 40.4 43.0 

சகாழுப்பு 

%  8.0 7.8 10.5 9.5 

ொம்பல் %  23.7 20.0 16.9 16.0 

 ார் %  3.2 2.2 2.3 3.0 

 

பரிந்துமர : 

 

கடல் தகாடுவா விரலிகள் நிடலகளுக்காக நடவடிக்டக 1 க்கான தடலமுடறயிலான 

வளர்ந்த உைவு சூத்திரத்டத மதிப்பீடு தசய்ய வணிக ரீதியான தசாதடன முயற்சிகடள 

தசய்யப்பட்டன. 

 

வணிக ரீதியில் கடல் தகாடுவா விரலி நிடலகளுக்கு உைவு தயாரிப்பதற்காக தனியார் 

துடறயின் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்ட சமன்பாடிடன அறிமுகப்படுத்துதல். 

 

கடல் தகாடுவா விரலி நிடலகளுக்கு நடவடிக்டக 1 இன் தடலமுடறயிலான வளர்ந்த மீன் 

உைவு சூத்திரத்டத மதிப்பீடு தசய்ய வணிக ரீதியான தசாதடன முயற்சிகடள தசய்தல். 

 

தனியார் துடறக்கு வளர்ந்த மீன் உைவு சூத்திரம் அறிமுகப்படுத்துதல் வணிக ரீதியான 

கடல் பகுதியிலுள்ள கடல் தகாடுவா கட்டடங்களுக்கான உைவுகடள உருவாக்குதல். 

 

முன்தனற்றம்: 

 

தபளதீக :  60 %   நிதி :  

 

சவளியீடு : 

ஆசிய கடல் தகாடுவா விரலி நிடலகடள வளார்ப்பதற்கு மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகள் 

தபான்றவற்றுக்கு ஊட்டச்சத்து சமநிடல தகாண்ட தபாருளாதார ரீதியான உைவு 

சூத்திரம் 

 

ஆய்வு அறிக்டக (நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள்) 

 

ஒரு சுவதராட்டி "கடற்கடர மிதடவ வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா வளர்ப்பு" 
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ஒரு துண்டுப் பிரசுரம் - "கடல் தகாடுவாவிடன களப்பின் மிதடவக் கூண்டுகளில் 

வளர்த்தல்” 

 

விமளவுகள் : 

உள்ளூர் சந்டதயில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் ஆசிய கடல் தகாடுவா விரலிகடள 

வளர்க்கும் தபாருளாதார உைவுகடள கிடடக்கச் தசய்தல். 

 

ஆசிய கடல் தகாடுவா வளர்ப்பில் மக்கடள கவர்ந்திழுக்கும் நீளமான கூண்டுகளில் 

வளர்த்தல். 

 

அதிகரித்த கடல் தகாடுவா உற்பத்தி 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

 

"நடவடிக்டக 2: ஆசிய கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கான வடிவடமக்கப்பட்ட மீன் 

உைவுகடள திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தின் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகள் மூலமான  

சமூகம் சார்ந்த கடல் தகாடுவா விவசாயம் மூலம் உருவாக்க முடியவில்டல ஏதனனில் 

பின்வரும் காரைங்களால் இடவ தடடப்பட்டன, 

 

காலத்துக்குள் வடலக் கூண்டு கட்டுமான தபாருட்கடள வாங்கும் தபாதான தாமதங்கள். 

வடதமல் மாகாை சடபயிலிருந்து நடவடிக்டக 2 ன் சமுத்திர பண்டை உைவு 

தசாதடனகள் சமுதாய அடிப்படடயிலான தவடலக்காக தபாருத்தமான நபர்களின் 

பட்டியடலப் தபறுவதில் தாமதம். 

 

எனினும், கூண்டு கட்டுமானப் தபாருட்கள் மற்றும் வடதமல் மாகாை சடபயில் ததரிவு 

தசய்யப்பட்ட நபர்களின் பட்டியடல பின்னர் தபற்றுக் தகாண்டதுடன், 2018 ஆம் 

ஆண்டின் தசயற்பாட்டு நடவடிக்டககடள ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

"ஆசிய கடல் தகாடுவாவுக்கான அபிவிருத்தி தசய்யப்படும் அதாவது வடலக் 

கூண்டுகளில் வளர்க்கும் கடல் தகாடுவா மீன் உனவு மதிப்பீட்டட மதிப்பீடு தசய்தல். ". 

 

திட்டம் 1.13.2: கரும் புலி இறால்களில் மகட்தடாெனின் இமன ஒரு த ாய்த் 

ேடுப்புக் கருவியாகப் பயன்படுத்துேல் ((Peneous monodon - பீதனயஸ் 

சமாதனாதடான்) மவரஸ் த ாய்கமள எதிர்க்கும் உணவுகள் 

உருவாக்குேல் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் / கள்: திரு. ஆர். வீரசிங்க 

 

த ாக்கங்கள்: 

வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகளில் டகட்தடாசனின் விடளவுகள் கண்டுபிடித்தல். 

விதசடமாக WSSV தநாய்கடள எதிர்ப்பதற்கு தநாய் எதிர்ப்பு சக்தியிடன அதிகரித்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

தபரிய அளவில் தீவிரமாக இறால் பண்டையில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நாடு இலங்டகயாகும். 

இறால் தயாரிப்புகளில் தபரும்பாலானடவ ஏற்றுமதி சார்ந்தடவ. WSSV தநாய் 
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தபாருளாதார இழப்புக்கு வழிவகுத்தது. பீதனயிட் இன இறால்கள் கடுடமயான 

டவரச்களின் தசதம் ஏற்படுத்தப்படும் இனமாகும். தவண் புள்ளி சிண்ட்தராம் பீதனயிட் 

இன இறால்களில் ஏற்படும் ஒரு டவரஸ் ததாற்று ஆகும். இந்த தநாய் மிகவும் 

ஆபத்தானது, ததாற்றக் கூடியது மற்றும் விடரவில் தகான்றுவிடுகிறது. இது ஒரு டவரஸ் 

மூலம் ஏற்படுகிறது என்பதால், இந்த தநாய்க்கு எந்த டவரஸ் எதிர்ப்பு சிகிச்டசகளும் 

இல்டல. சிட்தடாசன் என்பது ஒரு வடகயான பல் சக்கடரட்டு என்பதுடன் இடவ இறால் 

(ஓடுகள்) தபான்றவற்றின் கழிவுகளில் இருந்து டகற்றின் இன் அடசற்டறல் நீக்கல் முடற 

மூலம் பகுதியாக நடடதபறுவதுடன் மற்றும் இரண்டாவது மிக அதிகமான இயற்டக 

தபாலிமர்கடள தகாண்டுள்ளது. (Puvvada et al 2012). டகற்றின் மற்றும் டகற்தறாசின் ஆகிய 

இரண்டும் தபாதுக் தகாண்டட இனங்களில் நிைநீர் ஊக்குவித்தல் தசயல் முடறயிடன 

தசய்வதாக கூறப்படுகின்றது (தகாபாலக் கண்ைன் மற்றும் அருள், 2006) மீது. தநாய் 

எதிர்ப்பு மருந்துகள் மீன்வளர்ப்பு தநாயினால் ஏற்படும் இழப்புகடள குடறக்கலாம்; 

இருப்பினும், அடவ அடனத்து தநாய்களுக்கும் எதிராக பயனுள்ளதாக இருக்காது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

தொேமன ேளம் 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட, வடிகட்டப்பட்ட மற்றும் பரிகரைம் தசய்யப்பட்ட கடல் நீர் மற்றும் 

தசாதடனயின் தபாதான தமதுவான சூழல் ஆகியவற்றின் மூலம் நிடறதவற்றப்பட்ட ஒரு 

குஞ்சு தபாரிக்கும் இடமானது அம்பகந்தவில, சிலாபம் பகுதியில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

  

கற்தறாடனிமன பிரித்சேடுத்ேல் 

அல்தபக்ஸ் கடல் இறால் பதப்படுத்தும் ததாழிற்சாடல, அலகந்த, வத்தடள என்ற 

இடத்தில் இருந்து இறால் ஓடுகள் வாடடகக்கு எடுக்கப்பட்டன். சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

இறால் ஓடுகள் மீதமுள்ள தடசகள் மற்றும் சவ்வுகள் தபான்றவற்டற அகற்றும் முகமாக 

நீரில் கழுவப்பட்டு 60 °C வடர ததாடர்ந்தும் 2 நாட்களுக்கு உலர டவக்கப்பட்டது. 

மீதமான டகற்றின் ஓடுகள் உரல் மற்றும் உலக்டகயிடனப் பயன்படுத்தி தூள் தபால் 

ஆக்கப்பட்டன. 2 மணி தநரம் 4 % NaOH (w / v) இல் தகாதிக்கும் முடற மூலம் மூலம் புரத 

நீக்கல் தசயல் தசய்யப்பட்டது. பி. எச் ஆனது நடுநிடலயானதாக வரும் வடர டகற்றீன்கள் 

காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரால் கழுவிக்தகாள்ளப்பட்டன. கழுவும் முடறயானது 

நிறமற்றதாக வரும் வடர புரத நீக்கல் மற்றும் கழுவுதல் வழிமுடறகள் ததாடர்ந்தது.  4 % 

HCl கலடவ (v / v) இல் தகாதித்ததன் மூலம் புரத தசயலிழப்பு தசய்யப்பட்டது. தமலதிக 

HCl இல் கண்டறியப்படாத குமிழ்கள் இல்லாததபாது தகாதிநிடல நிறுத்தப்பட்டது. 

டகற்தறாசின் ஆனது காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீரினால் நன்கு கழுவி, 5 மணிதநரத்திற்கு 

70 ° C என்ற தவப்பநிடலயில் உலர்த்தப்பட்டது. டகற்தறாசன் தூள் 12 மணித்தியாலத்துக்கு 

40 % NaOH கலடவயினுள் (w / v) தகாதிக்க டவக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் காய்ச்சி 

வடிகட்டிய தண்ணீரில் கழுவி உலர்த்தப்பட்டது. வணிக ரீதியான டகற்தறாசன் 250 கிராம் 

மற்தறாரு சிகிச்டசக்காக இறக்குமதி தசய்யப்பட்டது. 

 

பரிதொேமன உணவுகள் 

நான்கு உைவுகள் அதாவது (T1 : அடிப்படட உைவு; T2 : பிரித்ததடுக்கப்பட்ட 

டகற்தறாசன் 2 %; T3 : வணிக டகற்தறாசன் 2 % : வணிக ரீதியான 4 % டகற்தறாசன் 

அடங்கும்) என்பன தசய்யப்பட்டன. 

 

 



166 | P a g e  
 

தொேமன வடிவமமப்பு மற்றும் உணவு தொேமன 

மறு சுழற்சிக்குட்பட்ட ததாட்டி அடமப்பானது 12 கண்ைாடி ததாட்டிகளுடன் 

பரிதசாதடனக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்தவான்றும் ஒவ்தவாரு முடறயும் மூன்று 

பிரதிகளுகளாக ஒதுக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு ததாட்டியிலும் அறுபது பின் பகுதி 

பிற்குடம்பி (0.1 கிராமுக்குரிய ஜுவடனல்கள்) ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டன. ஒரு வாரம் 

ததாட்டி அடமப்புக்கும் மற்றும் பரிதசாதடனத் ததாட்டிகளுக்கும் இறால்களானது 

இடயபாக்கம் அளிக்கப்பட்டது. 42 நாட்களுக்கு உைவு தசாதடன நடத்தப்பட்டது. 

தண்ணீர் தர அளவுருக்கள் (உப்புத்தன்டம, DO மற்றும் NH4 
+
) தினமும் தசாதிக்கப்பட்டு 

உகந்த அளவில் பராமரிக்கப்பட்டன. நீர் பரிமாற்றம் வாரத்திற்கு மூன்று முடற 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் மறு சுழற்சி முடறயில் ஒரு நாடளக்கு 2 மணி தநரம் என்ற 

வடகயில் 3 லீ. / நிமிடம் என்ற தவகத்தில் இயங்கின. வளர்ச்சி தரவுகள் வாராந்தம் 

அளவிடப்பட்டன. மீன் உைவு தசாதடன முடிவடடந்த பின் தமாதல் தசாதடன 

தசய்யப்பட்டன. 

  

தமாதல் தசாதடன 

இரண்டு WSSV தநாயினால் பாதிக்கப்பட்ட இறால் வடககள் 10 நாட்களுக்கு 25 லீற்றர் நீர் 

தகாண்ட தகாள் கலனில் டவக்கப் பட்டது. ஒரு தநாய்த் ததாற்று வந்த இறால் இறந்த 

நாளில் இருந்து அந்த நீரானது சமமான 2 லீற்றர் தகாண்ட தாங்கிக்ளாக 12 தாங்கிகளில் 

டவக்கப்பட்டன. உைவு வழங்கலானது ததாடர்ந்தும் வழங்கப்பட்டதுடன் அடவ ப்தியச் 

தசய்யப்பட்டது.  

 

முடிவுகள் : 

அட்டவடை – 01 – கரும் பிலி இறால்களின் ஜுவடனல்கள் பல வடகயான மீன் உைவு 

மாதிரிகளுடன் காட்டும் வளர்ச்சி தசயல் திறன் (Means±SE) 

 T1 T2 T3 T4 

ஆரம்ப நிடற 0.1 0.1 0.1 0.1 

இறுதி நிடற 0.171 0.206 0.226 0.200 

நிடற 

அதிகரிப்பு 

70.90 ± 0.31
d 

104.58 ± 3.76
b 

126.03 ± 10.81
a 

99.74 ± 9.91
c 

 

முன்தனற்றம் : 

தபளதீக :  85%         நிதி :  

 

சவளியீடு : 

முடிவு: 

குடறந்த அளவிலான டகட்தடாசனின் பயன்பாடு பண்டை வளர்ப்பிற்கான 

இறால்களுக்கு சிறந்த தசயல்திறடனக் காட்டுகிறது. 

 

பரிந்துமரகள் : 

தமலும் சில படிப்புகள் டகட்தடாசனின் சம்பந்தமாகவும் சரியான இடைந்த 

நிடலகடளயும் சரிபார்க்கவும் மற்றும் டகட்ட்தடாசனின் தரத்டத தமம்படுத்தவும் 

ததடவப்படுகின்றது. 
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திட்டம் 1. 13. 3: தெற்று  ண்டுகளுக்கு உணவுகமள ேயாரித்ேல் 

 

தபாறுப்பான அலுவலகர் : டாக்டர் (திருமதி) எம். ஜி. ஐ. எஸ். பராக்ராம 

 

குறிக்தகாள் : 

நண்டு பண்டை வளர்ப்பு / வளர்ப்புக்கான ஒரு தபாருளாதா ரீதியாக சாத்தியமான மிகவும் 

சத்தான உைவு உருவாக்கம். 

  

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம் : 

தசற்று நண்டு பண்டை சமீபத்தில் இலங்டகயில் வளர்ந்து வரும் வளர்பு முடறகளில் 

ஒன்றாக நடடமுடறயில் உள்ளது. இலங்டகயில் மீன்வளர்ப்புக்கான முக்கியமான, அதிக 

புரதம் தகாண்ட சுடவயான ஓட்டு மீன் வடககடள இது அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. 

இலங்டகயில் நண்டு வளர்ப்புத் ததாழிடல அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும், இனப்தபருக்கம் 

தசய்வதற்கும் மிக முக்கியமான விடயங்கள் விடத மற்றும் சரியான உைவும் இருந்து 

வருகின்றது. எனினும், இனப்தபருக்க சார்ந்த ததாழில்நுட்பம் தற்தபாது 

தவளியிடப்பட்டதுடன் மற்றும் சமீபத்தில் நாட்டில் ஒதர ஒரு தனியார் புைரிப் 

பிறப்பாக்கும் இடம் நிறுவப்பட்டது, மற்றும் அவர்கள் நண்டு விவசாயிகள் அவர்களுக்கு 

ததடவயான விடதகடள வழங்கும் வசதி தசய்யும் வடகயில் நண்டு விடதகடள உற்பத்தி 

தசய்கின்றனர். வளர்ப்புக்கான காலமாக 6 முதல் 8 மாதங்கள் வடர இருக்கும் என 

அடடயாளம் காைப்படுகிறது. குப்டபயில் எறியும் மீன்கள் மூல உைவு வழங்குவதத 

அறுவடட வடர நண்டுகளுக்கு உைவு தகாடுப்பதற்கு உள்ள பாரம்பரிய முடறயாகும், 

பருவகால மாற்றங்கடளக் தகாண்டிருப்பதால் குப்டபயில் எறியும் மீன்கள் கிடடப்பது 

மட்டுமல்லாமல், தபாருளாதார ரீதியாக இலாபகரமான சத்துள்ள உைவுக்கு புதிய 

களத்தின் விரிவாக்கம் / வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு சரியான காலத்தின் ததடவயாக 

கருதப்படுகிறது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

முேல் தொேமன 

தபாருத்தமான தளத்திடன குளம் அடமக்க ததர்ந்ததடுப்படும்/ வளரப்ப்பதற்கான 

வளரக்கும் ததாட்டி முடற 

நண்டுகடள வளர்ப்பதற்கான கூண்டுகடள தயாரித்தல் (படழய வடலகடள, படழய 

மற்றும் முன்னர் பயன்படுத்திய வடலக் கூண்டுகள் தபான்றவற்டற சுத்தம் தசய்தல், புதிய 

ததாட்டிடய நிறுவல் 

உைவுப் தபாருட்களின் தகாள்முதல் 

நண்டு உைவு தயார் தசய்தல் 

நண்டுகள் வாங்குதல் 

45% புரத அளவு தகாண்ட புதிய ஊட்டச்சத்து சூத்திரத்டதப் பயன்படுத்தி, பிட்டிபாை 

தனியார் உரிடமயாளர்களிடம் தசாதடன முயற்சி ததாடங்கப்பட்டது. 

80 நண்டுகள் தமாத்த நிடறயாக 230 கி – 238 கி வடரயான நண்டுகள் 8 ததாட்டிகளிலும் 

ஆரம்ப நீளம் 11.5 - 12.5 தச. மீ உடன் இடப்பட்டன. 

கன்னிதபாலிசம் எனும் பிரச்சிடனடய குடறவடடயச் தசய்ய தநரத்துக்கு தநரம் ஓடு 

கழற்றும் நிடலயிடன தவறக்கி தவறு ததாட்டிக்கு ஒதுக்குதல் 

சராசரியான எடட 200 கிராம் 350 கிராம் வடர வளர்ப்பு தசய்து முடிக்கும் நிடலயாக 

தசய்யப்பட்டன. 
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இரண்டாவது தொேமன 

2 வது தசாதடனக்கு நண்டுகடள டவப்பிலிடுதல் 

கூண்டுகள் 8 அடறகள் தகாண்டடாக ஒவ்தவான்றும் பிரிந்தன. 

ஒற்டற அடறயில் உள்ள ஒற்டற நண்டு (ஒரு கூண்டுக்குள் 8 நண்டுகள்) டவப்பில் 

இடப்பட்டன. 

முடறதய 45, 40 மற்றும் 32.5% கச்சா புரத அளவுகளுடன் 3 புதிய உைவு சூத்திரத்டத F1, F2 

மற்றும் F3 சிகிச்டச முடறகளுடன் ஒப்பிட்டு வளர்ச்சிடயக் காைல். 

ஒரு ஓடு கழற்றும் நிடலயிலிருந்து தகட்டியான ஓடு உருவாகும் வடர தசாதடன உைவு 

தசய்தல். (நண்டு தபரிதாகல் வளர்ப்பு - 21 நாட்கள் காலம்) 

 

முடிவுகள்: 

1வத பரிதசாதடனச் தசாதடன 

சந்டதக்கு தயாராக இருக்கும் நண்டுக்கான உைவு 1 கி. கி இன் தமாத்த விடல 135 ஆகும். 

ஓடு இறப்பு தநாய்க்குறி மற்றும் கன்னிதபாலிசம் மற்றும் நண்டு இறப்பாந்து 

மானுடவியல் நடவடிக்டககள் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சிடனகள் காரைமாக நண்டு 

இழப்புக்கள் தபான்றவற்றின் காரைமாக உயிர் வாழ் தகவு குடறவாக (35 – 37 %) இருந்தது. 

இருப்பினும், உயிர் வாழ் தகவானது இந்த தசாதடன முடறகளில் வளர்ப்பதிடன விட 

தபாது நண்டு விவசாயிகள் முடறயுடன் (15% க்கும் குடறவானது) ஒப்பிடும்தபாது உயிர் 

பிடழக்கின்றன. 

 

2 வது தசாதடன பாடத 

அட்டவடை : 1 பயன்படுத்தப்பட்ட உைவு சூத்திரங்கள் 

 

மூலப்சபாருள் F1 F2 F3 

மீன் தூள் (கி) 37.5 23.5 55.5 

தசாயா தூள் (கி) 20.0 30.0 25.0 

கீடறச்சி / எலும்பு தூள் 

(கி) 

23.0 27.0 - 

தகாதுடம மா (கி) 10.0 10.0 10.0 

மீன் எண்தைய் (மி. லீ) 9.0 9.0 9.0 

விட்டமின் (கி) 0.5 0.5 0.5 

தமாத்தம் (கி) 100 100 100 

புரதம் % 45 40 32.5 
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தட்டு 1: 6 கூண்டுகள் அடமப்பு  - இவது கட்டத்திடன தசய்யும் தபாதானது 

 

முடிவுகள் : 

தொேமனகள் T1 (F1 – 

 ண்டுக்கு 

வழங்கல்) 

T2 (F2  ண்டுக்கு 

வழங்கல்) 

T3 (F3 

 ண்டுக்கு 

வழங்கல்) 

T4 (குமறந்ே செலவு 

மீன்கமள  ண்டுக்கு 

வழங்கல்) 

சராச. தனி. ஒன்றின் நிடற 

(கி) 

200 185.3 189.5 164.5 

சராச. தனி. ஒன்றின் இறுதி 

நிடற (கி) 

287.68 338.8 274 268.2 

சராசரி நிடற அதிகரிப்பு (கி) 87.68 153.43 84.5 103.6 

உயிர் வாழ் தவகவு 87.5 87.5 81.25 87.5 

FCR கணிப்பு 2.39 1.28 2.35 3.6 

தசலவு / கி. கி – நீர் நண்டு 650/= 650/= 650/= 650/= 

விற்படன விடல தசலவு / 

கி. கி (350 – 400 கி) 

1650/= 1650/= 1650/= 1650/= 
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தசலவு / கி. கி உைவு 165/= 165/= 155/= 125/= 

21 நாட்களுக்கான தனி 

நண்டுக்கான உைவு (5 % 

உடல் நிடற) 

210 கி 194.6 கி 198.9 கி 172.7 கி 

21 நாட்களுக்கனா 

நண்டுக்கான உைவு நாள் / 

கி. கி நண்டு 

2.3 கி. கி 1.2 கி. கி 2.3 கி. கி 3.6 கி. கி 

இலாபம் – தவடல தசய்த 

மற்றும் தடாக/கூண்டு 

தயார் தசய்த தசலவு 

இல்லாமல் / கி. கி நண்டு 

1650 - 

(650+379) 

= ரூ. 621.00 

1650 - (650+198) 

= ரூ. 802.00 

1650 - (650+356) 

= ரூ. 664.00 

1650 - (650+450) 

=  ரூ. 550.00 

 

தற்தபாடதய முடிவுகளின்படி, F2 உைவானது நண்டு வலர்ப்பு உைவு 

பரிதசாதடனக்கு சிறந்த சூத்திரம் ஆகும். 

முன்தனற்றம் : தபளதீக :  95%  நிதி :  

 

சவளியீடு: 

நண்டு வளர்ப்பு / வளர்ப்புக்குத் ததடவயான உைவு தசாதடன 

முடிவு: 

 

மீன்பிடித் ததாழிலில் நண்டு வளர்ப்பு மற்றும் / அல்லது தபரிதாக்கம் 

பிரபலப்படுத்துகிறது. 

 

பரிந்துமரகள்: 

• நண்டுகள் தயாரிக்கப்படும் உைடவப் பயன்படுத்தி வளரலாம் / தபரிதாகலாம். 

முடிவுகளின் படி, பரிதசாதடன சமன்பாடு F2 ஐ குடறந்த விடல தகாண்ட உைவு 

சூத்திரமாக அறிமுகப்படுத்தலாம். 

• தசாயா அவடர உைவு மற்றும் / அல்லது இடறச்சி எலும்பு உைவு இந்த ஆய்வில் சிறந்த 

வளர்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன என கூறப்படுகின்றது (ரிச்சர்ட்சன் et al, 2006). 

• ஒரு நண்டுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அடற தகாண்ட வளர்ப்பு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

• காட்டு மீன் / நீர் பாம்புகள் முதலிய அடனத்து விலங்குகளிலிருந்தும் கூண்டுகள் மிகவும் 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும். 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

மாகாை சடபக்குச் தசாந்தமானதாகக் கருதப்படும் இந்த குளம் காரைமாக ஆராய்ச்சியின் 

உரிடமயாளருக்கு ஒரு எதிர்பாராத பிரச்சிடன எழுந்தது. இதன் காரைமாக தவடலத் 

திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தவளி நபருக்கு கடடமடய ரத்து தசய்ய வழிவகுத்தது. 

ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் முதல் பகுதி பாதிக்கப்பட்டது. சிறு பிடழகள் அதாவது சில 

தநரங்களில் தாமதமாக உைவு வழங்குவதன் மூலம் இந்த நண்டுகள் பாதிக்கப்படுவதால், 

அவற்றின் கன்னிதபாலிசம் தன்டம காரைமாக நண்டுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

தசாதடனக் குளத்தில் நண்டுகளின் எதிர்பாராத தூக்குதல் இடம்தபறல் . 
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திட்டம் 1: 13: 2: கடல் அட்மட (தொதலாத்துரியா ஸ்காபரா - Holothuria scabra) 

ஜுவமனல்கலுக்கான வளர்ச்சியில் மதுவ வமக ஈஸ்ட் (ொகாதராமிெஸ் 

செரிவிஷிதய - (Saccaromyces cerevisae) மற்றும் ெர்காேம் இன - Sargassum sp.) 

பாதிப்புக்கமள கண்டறிேல். 

 

சபாறுப்பான உத்திதயாகத்ேர்: திரு. ஆர். வீரசிங்க 

 

த ாக்கங்கள்: 

கடல் அட்டட (Holothuria) ஜுவடனல்களுக்கான உைவு வடககளில் மதுவங்களின் 

((Saccaromyces cerevisae) - சாகாதராமிசஸ் தசரிவிஸ்ஸி) விடளவுகடள கண்டறிதல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

Holothuria scabra  - தஹாதலாத்துரியா ஸ்தகப்ரா ஏராளமாக மற்றும் பரவலாக இந்திய 

பசிபிக் பகுதி முழுவதும் ஆழமற்ற தமன்டமயான அடி வாழ்விடங்களில் பரவலாக 

காைப்படுகிறது. ஆசிய சந்டதகளில் இது அதிக மதிப்டபக் தகாண்டுள்ளது, இது 

முக்கியமாக தபச்சி – டி - தமர் - beche-de-mer என தபயர் தகாண்டு விற்கப்படுகிறது. 

தஹாதலாததாரியா ஸ்தகப்ராவானது தவப்பமண்டல தஹாதலாததாரிய இனங்கடள 

மட்டுதம தகாண்டுள்ளது, அடவ தற்தபாது புைரிப் பிறப்பாக்கும் இடங்களில் 

தயாரிக்கப்படுகின்றன. முக்கியமாக அதிகரிக்கும் ததடவயின் காரைமாக மக்கள் இந்த 

உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றனர். வணிகச் சுரண்டல் காரைமாக கடல் அட்டடகளின் இந்த 

ததடவ அதிகரித்துள்ளது. அதிகமான சுரண்டல் காரைமாக இயற்டக வாழிட பங்குகள் 

குடறந்து வருகின்றன. கடல் அட்டடகளுக்கான நல்ல தரமான தரம் வாய்ந்த உைவு கடல் 

அட்டட விடத உற்பத்தி மற்றும் விவசாயத்திற்கான முக்கிய பிரச்சடனயாக அடடயாளம் 

காைப்படுகிறது. 

 

மீன் தூள் எனப்படும் உைவானது இன்னும் மீன் உைவுகளின் முக்கிய அல்லது ஒதர புரத 

மூலமாகும். மிக அதிகமான அமிதனா அமில விவரங்களின் காரைமாக மீன் தூள் உைவு 

வழங்கப்படுகிறது. மீன் தூள் உைவுக்கு பதிலாக மாற்று புரத மூலங்கள் பல ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. அமிதனா அமில சமமற்ற நிடலகள், ஊட்டச் சத்தின் மாசுக் 

காரணிகள், ஊட்டச்சத்து குடறபாடுகள், குடறந்த தகாழுப்புத் தன்டம, தாவர 

உைவுப்தபாருட்களுடன் மீன் உைவுப் தபாருள்கடள மாற்றுதல் தபான்றவற்றின் 

விடளவாக தாவர புரத மூலங்கடள பயன்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்மடறயான தாக்கங்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்த பரிதசாதடனயில் பயன்படுத்தப்படும் தூளாக்கிய 

மூலப்தபாருள் ஒன்றாக மதுவம் பயன்படுத்தப் பட்டது மற்றும் இது ஒரு தனி புரதமாகும். 

ஒற்டற உயிரணு புரதங்கள் (SCP) நுண்ணிய பாசிகள், பாக்றீரியா மற்றும் மதுவம் 

ஆகியடவ அடங்கும், தமலுமமிடவ பாரம்பரிய ரீதியில் பயன்படுத்தப்படும் புரதங்கள் 

ஆகும். அத்துடன் விட்டமின் - பீ, நிறமிகள் மற்றும் சிக்கலான காதபாடவததரற்று, மற்றும் 

குளூகன், (சண்டர்சன் மற்றும் தஜாலி, 1994; டதகான், 1994)  கூறியது தபான்ற ஊட்டச்சத்து 

மதிப்பு காரைமாக, அடிக்கடி மீன்களுக்கான உைவுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

தொேமன ேளம் 

பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் புைரிப் பிறப்பாக்கும் இடடத்தில், அதாவது நாரா - 

கல்பிட்டியில் உைவு தசாதடனக்குரிய இடம் ததர்வு தசய்யப்பட்டது. 12 சுற்று ஃடபபர் 

கண்ைாடிததாட்டிகளுடன் அடர மறுசுழற்சி ததாட்டி அடமப்பு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 
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பரிதொேமன உணவுகள் 

நான்கு உைவுகடள (T1: 0% of brewer’s மதுவம் (அடிப்படட உைவு; கட்டுப்பாடு); T2: 10% 

brewers மதுவம்; T3: 30% brewers மதுவம்; T4 : 50 % brewers மதுவம்) உருவாக்கப்பட்டது. 

 

பரிதொேமன வடிவமமப்பு மற்றும் கடல் அட்மட 

பன்னிரண்டு சுற்று மற்றும் கூம்பு கண்ைாடியிடழ தாங்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன 

மற்றும் ஒவ்தவாரு உைவும் ததாராயமாக மூன்று பிரதிகடள ஒதுக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு 

ததாட்டிலும் 0.9 கிராம் 12 கடல்னாட்டட ஜுவடனல் இடளஞர்களுக்கு ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டன. கடல் அட்டட ஜுவடனல் இடளஞர்கள் முத்துப்பாண்டிய, 

அராச்சிக்கட்டுவ மற்றும் சிலபம் பகுதியில் உள்ள தனியார் கடல் அட்டட குஞ்சு தபாரிக்க 

டவக்கும் இடங்களில் இருந்து தபறப்பட்டன. 

 

உணவு தொேமன 

கடல் அட்டட ஜுவடனல் இடளஞர்கள் ஒரு வாரம் ததாட்டி முடற மற்றும் பரிதசாதடன 

உைவுளுக்கு பழக்கப்படுத்தப் பட்டனர். 55 நாட்களுக்கு உைவு தசாதடன 

நடத்தப்பட்டது. தண்ணீர் தர அளவுருக்கள் (உப்புத்தன்டம, க. ஒட் - DO மற்றும் NH4
+
) 

தபான்ற   தினமும் தசாதிக்கப்பட்டது. நீர் பரிமாற்றம் ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று முடற 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் மறு சுழற்சி முடற 2.5 - 3 லீ / நிமிட என்ற ஓட்ட விகிதத்தில் ஒரு 

நாளில் 2 மணி தநரம் இது இயங்கின. உைவு ஒரு நாடளக்கு ஒரு முடற என இருந்தது. 

வளர்ச்சி தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

முடிவுகள்: 

அட்டவடை 1 பரிதசாதடன உைவு கூட்டு மற்றும் அண்மித்த உள்ளடக்க அடமப்புகளும் 

(இடட ± SE) முடிவுகள்: 

 

உள்ளடக்கம் T 0 T 10 T 30 T 50 

மீன் தூள் 20 18 14 10 

காய்ந்த மதுவம் 0 2 7 14 

தசாயா அவடர தூள் 20 20 20 20 

ளிடறச்சி மற்றும் எலும்பு தூள் 5 5 5 5 

தசாளம் 15 15 15 15 

புண்ைாக்கு 5 5 5 5 

அரிசி தவிடு 5 5 5 5 

தகாதுடம மா 26 26 25 22 

மீன் எண்தைய் 0.5 0.5 0.5 0.5 

விட்டமின், கனியுப்பு தட்டு 3 3 3 3 

DL Methionine - தமதிதயானின் 0.3 0.3 0.3 0.3 

 L lysine டலசின் 0.2 0.2 0.2 0.2 

அண்மித்த உள்ளடக்க அடமப்பு 
    

ஈரப்பதன் 9.05 ± 0.35 10.54 ± 0.79 9.45 ± 0.01 9.73 ± 0.11 

CP – கச்சா புரதம் 27.85 ± 1.02 26.8 ± 1.97 29.28 ± 0.21 28.49 ± 0.25 

சாம்பல் 18.81 ± 3.51 13.96 ± 0.29 12.03 ±  0.16 10.48 ± 0.02 

விடல (ரூ.) / கி. கி 124.65 121.45 114.15 105.05 
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அட்டவடை 2 வளர்ச்சி திறன் – 4 வித்தியாசமான உைவுகடள வழங்கிய கரும் புலி 

இறால் ஜுவடனல்களின் வளர்ச்சி திறன் (இடட ± SE)  

  T1 T2 T3 T4 

ஆரம்ப எடட 0.9 0.9 0.9 0.9 

இறுதி எடட 1.63 ± 0.15 2.39 ± 0.12 1.97 ± 0.09 1.84 ± 0.22 

எடட அதிகரிப்பு வீதம் 81.03 ± 16.82
c
 165.61 ± 12.88

a
 119.08 ± 9.71

b
 104.61 ± 24.82

b
 

உயிர் வாழ் தகவு (%) 77.8 86.1 86.1 94.4 

விடல (ரூ.) / கி. கி 125 121 114 105 

 

 

 

 உரு 01: எடட அதிகரிப்பு வீதம் – 4 வித்தியாசமான உைவுகடள வழங்கிய கடல் அட்டட 

ஜுவடனல்களின் வளர்ச்சி திறன் (இடட ± SE)  

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக 85 %   நிதி : 

 

சவளியீடு : 

அதிக தபறுமதியான மதுவம் தகாண்ட மீன் உைவுக்கு மூலதனமாக மாற்றம் தசய்யும் 

வீதமாக 10 % உம் மற்றும் கடல் அட்டட உைவுகளில் 30% இலும் குடரவாக மாற்ற 

முடியும். 

 

முடிவு : 

 

கடல் அட்டட உைவுகளில் மதுவங்களின் பயன்பாடு குடறவான காலத்தில் வளர்ச்சிய 

அதிகரிக்கவும், தசலவு குடறந்தது மற்றும் பயனுள்ளதாகவும் இது இருக்கும் எனலாம். 

 

பரிந்துமரகள் : 

தமலதிக ஆய்வுகள் அதாவது மதுவம் தசர்க்டக மூலம் உைவுகளில் நுண் உறுப்புகளின் 

வளர்ச்சிடய தசாதிக்க தவண்டும். 

 

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

T1 T2 T3 T4

ளசாதமன

எமடஅதிகரிப்பு வீதம்
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திட்டம் 1.14:  தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட கடற்பாசி வமககள் மற்றும் ேரம் 

தமம்பட்ட அமடகாக்கும் சபற்தறார் பங்குகமள வணிக ரீதியாக 

முக்கியமான கடற்பாசி வளர்ப்புக்காக வளர்ப்பு நுட்பங்கமள 

தமம்படுத்துேல் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் /கள் : எஸ். ஜயனாத, எச். கலஹிட்டிகம, வி. பஹலவதாராச்சி 

 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவு 2015: 0.59 மில்லியன் 

 

பின்னணி நியாயம் 

இலங்டகயில் கடற்பாசி ததாழிற்துடறயானது K. alvarezii வின் வர்த்தக முயற்சிகளால் ஒரு 

தவற்றிகரமான ததாழிற்துடற ஆக காைப்படுகின்றது. தவறு விதமாக கூறுதவாமாயின் 

இலங்டகயில் கடதலாரப் பகுதிகள் மட்டும் தனியாக 300 க்கும் தமற்பட்ட கடற் பாசி 

வடககளின் பரம்படலக் தகாண்டுள்ளன. இரண்டு வடககள் மட்டுதம வணிக ரீதியாக / 

பயன்பாட்டு தநாக்கில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த இனங்களின் வளர்ப்பானது 

மூலப்தபாருட்கடள வழங்குவதற்கும், கடல் சார்ந்த உைடவ இலங்டகடய 

தமம்படுத்துவதற்கும் மிகவும் உதவியாக இருக்கும். (K. alvarezii) வளர்ப்பது ஒரு 5 

ஆண்டுகால வளர்ச்சிக் காலத்திற்குள் வர்த்தக நிடலக்கு மாறியிருந்தாலும், ததாழில் 

நுட்பத்டத தமலும் விரிவாக்குவதற்காக பல சிக்கல்கள் உள்ளன. விடதப் பங்குகளின் 

தபாதுமான அளவிலான அளவு, ததாழில் நுட்பத்டத விரிவுபடுத்துவதற்கான முக்கிய 

தடடயாக உள்ளது. விடதகளின் தரத்டத முன்தனற்றுவது ததாழில்துடறயில் மற்தறாரு 

முன் ததடவயாக உள்ளது. தற்தபாது தக. அல்தவரிஸி - K. alvarezii யின் தபரும் 

ததடவகடள பூர்த்தி தசய்வதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்னதாகதவ ததாழில்துடற தரம் 

தகாண்ட ஒரு தரமான விடத பங்கு டவத்திருக்க தவண்டியது முக்கியமானது. இது 

தற்தபாது தபாதுமானதாக இல்டல. 

திறந்த கடலில் கடற்பாசி வளர்ப்பானது மடழக் காலப் பாதிப்பினால் கடுடமயாக 

பாதிக்கப்பட்டு, தற்தபாதுள்ள சதுரக் கூண்டுகடளப் பயன்படுத்தி கடுடமயான வானிடல 

நிலத்தில் விடதகடள டவக்க முடியாது. அதனால் சுற்று வடக கூண்டுகடள பயன்படுத்தி 

தசாதடனகள் நடத்த பரிந்துடர தசய்யப்பட்டது. 

 

குறிக்தகாள் : 

➢ கடற்பாசிகளின் சாத்தியமான இனங்கள் வளர்ப்பு நுட்பங்கடள தமம்படுத்துதல் 

மற்றும் ததாழில் ததடவகடள பூர்த்தி தசய்வதற்காக தக. அல்வாதரசியின் 

தமம்படுத்தப்பட்ட தாய் விடத பங்குகடள பராமரித்தல் 

➢ சாகாசம் மற்றும் உல்வா இனங்களின் பயிரிடுதல் நுட்பங்கடள 

அறிமுகப்படுத்துதல் 

➢ தக. அல்வாதரஸி விடதகளின் வீரியத்டத தமம்படுத்தவும் 

➢ கரடு முரடான கடல் சூழ்நிடலகளில் வளர்ப்பு சுழற்சிடய ததாடர ஆழமான 

கடலுக்கு கட்டடமப்புகள் (ராஃப்ட்ஸ்) அபிவிருத்தி 

➢ வளர்ப்பு தளங்கள் மற்றும் சாத்தியமான பகுதிகளின் வடரபடம் 

➢ தபாருட்கள் மற்றும் முடறகள் 
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மூலப்சபாருள் மற்றும் முமறகள் 

ததவினுவர கடலில் மற்றும் வளர்ப்பு பகுதியில் பராமரிக்கப்படும் 1.5 மீ x 0.5 மீ x 0.5 மீ 

கூண்டுகள்  பன்னிரண்டு (12) எண்ணிக்டக மிகப் தபரிய ததர்வு மூலம் நடத்தப்பட்டது. 

மாற்றியடமக்கப்பட்ட உருடளக் கூண்டுகளில் 06 கூண்டுகள் (ஒவ்தவான்றும்) கடினமான 

கடல் நிடலடமகளுக்கு (தம முதல் ஒக்தடாபர் வடர – கடின கடல் காலம்) 

ததவிநுவடரயில் நடத்தப்பட்டன. நான்கு தசாதடன முயற்சிகள், 02 அடமதியான 

பருவத்தில் மற்றும் 02 கடினமான பருவத்தில் ஒவ்தவாரு அடமப்புமுடறயிடன 

பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்டன. ததாந்ததார வளர்ப்பு டமயத்தில் முன்னர் வளர்க்கப்பட்ட 

விடதகள் ததர்வு தசய்யப்பட்டன. அந்த பகுதியிலும் ததாடக்கப் பட்டது, 100 கிராம், 150 

கிராம் மற்றும் 200 கிராம் தளிர்கள் ஆகியவற்டற 25 தச. மீ இடடதவளியில் இரண்டு 

துண்டு தபாருத்தும் இடங்களுக்கு இடடயில் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் 

எடடயானது கயிறுகள் இடைக்கப்படுவதற்கு முன்தப பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் 

இறுதி எடட அளவுகள் 1.5 மாதங்களுக்கு பின்னர் எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்டன. நீர்த் தர 

அளவுருக்கள் மற்றும் கடலியல் நிடலடமகள் ஒவ்தவாரு வாரமும் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. 

 

உல்வாவின் வளர்ப்பு தொேமன 

உல்வாடவ தவளியிடும் ஆய்வுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டன. விடத 

தவளியீட்டு தவப்பநிடல, நீர் அகற்றல் மற்றும் உப்புத் தன்டம தபான்ற பல்தவறு 

அதிர்ச்சி சிகிச்டசகள் மூலம் தசயல்படுத்தப்பட்டன. 

 

தவப்பநிடல அதிர்ச்சிகளின் மூலம் விடத தவளியீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்தவறு 

படிகள். 

• 15 கிராம் உல்வாவானது தவப்பநிடல அதிர்வுகள் 2
0
C, 4

0
C மற்றும் 6

0
C இல் 

தசய்யப்பட்டன. 

• 5 கிராம் தவப்பநிடல அதிர்ச்சி தரும் மாதிரிகள் ஒரு உரல் மற்றும் உலக்டகயிடன 

பயன்படுத்தி தநாறுக்கப்பட்டன. 

• அதத நடடமுடற 2
0
C, 4

0
C, 6

0
C மற்றும் அடற தவப்பநிடலயில் சிகிச்டசகள் மூலம் 

5, 10 மற்றும் 15 நிமிடங்கள் தனித்தனியாக வழங்கப்பட்டது 

• 36 மாதிரிகள் 25
0
C இல் அடடக்கப்பட்டு வளரவிடப்பட்டன. 

• விடதகளின் தவளியீட்டு நடவடிக்டககள் கண்காணிப்பு தசய்யப்பட்டது 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

• தற்தபாதுள்ள கூண்டுகடள பயன்படுத்தி அதி உயர் ததர்வு மூலம் விடத 

இனப்தபருக்கம் ததாடரப்பட்டது 

• பழுது பார்த்தலும் தமலதிக கூண்டுகடள உருவாக்குதலும் 

• மாற்றியடமக்கப்பட்ட நீள்வட்ட கூண்டுக் கட்டுமானம் 

• தசவ்வக / சுற்றளவு கூண்டுகள் வடிவடமப்பு மற்றும் கட்டுமானமும் 

வடிவடமப்பும் 

•  நல்ல தரமான விடதகளிடன நடச் தசய்தல் 

• ததற்கு கடற்கடரயில் ததவிநுவடரயில் உள்ள உருடள கூண்டுகள் தவடல மற்றும் 

பராமரிப்பு 

• வளர்ச்சி மற்றும் நீர்த் தர கண்காணிப்பு 
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• சார்காைம் வளர்ப்புக்கான தசாதடன வழிகள் 

• உல்வா வளர்ப்பிற்கான தசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன 

• வளர்ப்பு இடங்கள் மற்றும் சாத்தியமான பகுதிகடள வடரபடம் தசய்தல் 

முடிவுகள் 

சதுர வடிவில் வடலக் கூண்டுகளில் K.alvarezii - தக. தவல்வதரயின் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டது. கரடுமுரடான சூழ்நிடலயில், உருடள / வட்ட கூண்டுகள் மூலமாக 

சுற்றியுள்ள கூண்டுகளின் சுழற்சிடயக் டகயாளவும் எளிதாகவும் மற்றும் பராமரிக்கவும் 

எளிதாகவும் இருந்தன. கீதழ உள்ள அச்சு மீது உயர் வலிடம தகாண்ட கூண்டுகடள 

சரிதசய்வதன் மூலம் இயந்திரம் மூலமான தசதத்டத சமாளிக்க முடியும். சுற்று மற்றும் சதுர 

கூண்டுகளில் வளர்ச்சி முடறகடள அடமதியான பருவத்தில் சமமாக இருந்தன மற்றும் 

அதன் SGR இடடதய குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்டல. மிக அதிகமான SGR % முதல் 

இரண்டு வாரங்களில் வட்ட, சதுர கூண்டுகளில் காட்டியது. அதன் பின்னர் சரியான 

முடறயில் குடறந்தது.  இது தகாத்துக்களின் அதிக அடர்த்தி காரைமாக பாதிக்கப்படும் 

என்பதுடன் இதற்கு விடதகளின் அதிக வளர்ச்சிதய காரைமாகும். 

 

 
  

படம் 1: தக. அல்வாதரஸியின் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விகிதம் மாறுபடும் விதன் - அடமதி 

நிடலயில் சுற்று கூண்டுகளில் வளர்க்கப்பட்ட தபாது. 

 

10 முதல் 20 நாட்கள் சுற்று கூண்டுகளில் அதிகபட்ச சராசரி வளர்ச்சி அதிகரிப்பு 

இருந்ததுடன் 20 முதல் 30 நாட்கள் வடர வளர்ச்சி அதிகரிப்பு அதத மட்டத்தில் அல்லது 

சற்று குடறந்து காைப்பட்டது. கரடு முரடான அடல நிடலடமகள் தபான்ற தவளிப்புற 

சக்திகளுக்கு இந்த கடற் பாசி தகாத்துக்கள் உடடக்கப்பட்டு பாதிக்கப்படுகின்றன. சுற்று 

கூண்டுகளின் தநாக்கம் கடினமான அடல தகாண்ட பருவத்தில் விடதகடள டவத்துக் 

தகாள்ள தவண்டும் என்பதால், அதத விதத்தில் விடதகடள ஒதர கூண்டில் டவத்திருக்க 20 

நாட்களுக்கு பிறகு குடறவான வளர்ச்சிடயப் தபற பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. எனதவ, 

விடதப் பருவங்கள் விடத தசமிப்புக்கு கடினமான சூழ்நிடலயில் மட்டுப்படுத்தப் பட்ட 

அளவுகளில் மட்டுதம பயன்படுத்தப்படலாம். 

01 கூண்டின் தகாள்ளளவு 50 - 100 கிதலா ஆகும். தவளிப்புற சக்திகளின் காரைமாக இடவ 

பரந்த எல்டலயில் காைப்பட்டது. அதனுள் ஒரு முடறயில் விடதகளின் 500 - 1000 கிதலா 

விடத நாற்றுக்கடள டவத்திருக்க முடியும். மன்னார் பகுதியில் உள்ள இரண்டு சமுதாய 
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விவசாயிகளுக்கு இந்த விடதகள் வழங்கியதுடன், எஞ்சியடவ தசாதடனகள் மற்றும் 

தசமிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

      
உரு. 2 : வட்ட கூண்டுகளில் கடல் பாசி இடப்பட்ட பின்னர்      

 

 

உரு. 3: பலேரப்பட்ட சகாத்துக்களின் எமடயுடன் கடினமான கடல் சூழலில் வட்டக் 

கூண்டுகளில் வளர்ச்சி வீேம் 

கடினமான பருவத்தில் (ஓகஸ்ட் முதல் ஒக்தடாபர் வடர) தவவ்தவறு விடதப் 

தபாருள்கடளக் தகாண்ட K. alvarezii யின் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விகிதம். அதிகபட்ச SGR % 

100 கிராம் நாற்றுகடள நிறுவப்பட்ட கூண்டுகளில் காட்டியது. தமலும், 10 நாட்களுக்கு 

தமலாக எஸ். ஜி. ஆர் – SGR % வட்ட கூண்டுகளில் காட்டியது. 

இது அடமதியான பருவத்தின் கடல் பயைங்களில் சராசரியாக SGR 4 – 6 % வடர இருந்தது, 

அதத தநரத்தில் ததாராயமான அடல நிடலயில் 4 – 10 % ஆக இருந்தது. இது எடட 

அதிகரிப்பு கடுடமயான வானிடல சூழலில் தவகமாக இருப்படத நிரூபிக்கிறது. 

 

உல்வா வளர்ப்பு 

முடிவுகள் மூலம் அறிய முடிவதாவது, தவப்பநிடல, நீரிழிவு மற்றும் உப்புத்தன்டம 

ஆகியடவ உல்வா லாக்டூகாவில் - Ulva lactuca வில் பதுங்கிக் கிடக்கும் தவளியீடுகள் 

காரைமாக கணிசமாக பாதிக்கப்படும் காரணிகள் என அறியப்பட்டது. 

  

உரு 4 :   (A) Ulva lactuca;  (B) அடட காத்தல் - 25
0
C வளர்ப்பு கட்டடமப்பில் 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 day 10 days 20 days 30 days

SG
R

 (
%

 /
 d

ay
)

வ ர்ப்புக் காைம்

100

150

200

பைத ப்பட்டவகாத்துக்களின்எமடயுடன்கூடியவ ர்ச்சிவீதம்



178 | P a g e  
 

10 நிமிடங்களுக்கு 2°C தவப்பநிடல அதிர்ச்சிடய தவளிப்படுத்திய தபாது தலஸ் 

தண்டுகளானது அதிகமான ஸ்தவர்மர் அடர்த்தி தபறப்பட்டது என அறிய முடிந்தது. 2º C 

மற்றும் 4 ºC க்கு நீண்டகாலம் டவக்கும் தபாது தமலும் சுத்திகரிப்பு உற்பத்தி 

அதிகரிக்கப்பட்டவில்டல. 

தலஸ் தண்டுகளின் 30 நிமிட நீர் அகற்றல் தசயல் முடறக்கு உட்படுத்தப்பட்ட தபாது 

அதிகபட்சமான விடத அடர்த்தி தபறப்பட்டது. இரண்டு தசாதடனயின் தபாது ததாடர்ந்து 

தவப்பநிடல அதிர்ச்சி (2 ˚C) இல் மாறாமல் இருந்த தபாது ஸ்வாமர் அடர்த்தி 

தபறப்பட்டது. நிடலயான ஒளி மற்றும் ஈரப்பத நிடலக்கு தமலாக தவப்ப அதிர்ச்சி 

அட்டும் தகாடுக்கப்பட்டன. உப்புத்தன்டமயின் அளடவ 20 பி. பீ. டி முதல் 40 பி.பீ.டி 

வடர, சுத்திகரிப்பு அடர்த்தி அதிகரித்தது. 

 

உரு 5 : விமே சவளிப்படுத்தும் மாறுபாடு – த ர மற்றும் சவப்பநிமல மாறுபாடுகளுடன்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 6 : கடல் பாசி வளர்ப்புக்கான வளர்ப்பு பகுதி மற்றும் அழுத்ேமான பிரதேெம்.  
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வட்ட மற்றும் சதுர வடிவான கூண்டுகள் மற்றும் இடப்பட்ட பதார்த்தங்கள். 

 

தசவ்வக வடிவான மற்றும் வட்ட  வடிவான அடமப்பு அதன் வளர்ப்புப் பகுதியில் 

இருந்து – ததாந்ததார விடட பதார்த்தம் 

முன்தனற்றம் : தபளதீக 85 %      நிதி :  

சவளியீடு: 

கடினமான பருவத்தில் விடதகள் தசகரிக்க வட்டம்வடிவ கூண்டு அறிமுகம் 

உல்வா விடதகடள தவளியிடுவதற்கான அறிமுக ததாழில்நுட்பம் 

  

முடிவு 

இலங்டகயில் வளரும் கடற்பாசித் ததாழில் துடறகளுக்காக விடத உற்பத்திடய 

உறுதிப்படுத்துதல். 

 

பரிந்துமரகள் 

• கூண்டுகளில் வளரும் மிகச் சிறந்த வளர்ப்பு பகுதியின் அளவு 100 கிராம். 

• கடுடமயான பருவகால சூழ்நிடலகளில் K. alverezii விடதகடள தசமிப்பதற்காக 

வட்ட வடக கூண்டுகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.  

• K. alverezii யின் உயர்ந்த விடளச்சடல அதிகரிப்பதன் மூலம் அதிக வளர்ச்சி விகிதம் 

காரைமாக கடினமான பருவத்தில் இதடன தபறலாம். 

• தரமான விடதகடள பராமரிப்பதற்காக விடதகடள விளம்பரப் படுத்துவதற்கான 

சிறந்த வழி அதிகளவான ததர்ச்சி தசயல்முடற ஆகும். 

• 30 நிமிடங்கள் தலஸ் தண்டுகள் நீரிழப்புக்கு உள்ளாக்கிய பிறகு அதிகபட்ச சிறு கல 

ஸ்வாமர் அடர்த்தி அதிகளவாக இருக்கும் என்பதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு 2˚C 

தவப்பநிடல அதிர்ச்சி மற்றும் 30 ppt வடிகட்டப்பட்ட கிருமி நீக்கப்பட்ட 

வடிகட்டப்பட்ட கடல் நீரில் அடடக்கப்பட்டு தபறப்பட முடியும். தபாருளாதார 

அம்சங்களில், தவப்பமண்டல உல்வா Ulva lactuaca வின் பரவலான பரம்படர 

உற்பத்திக்கான அடிப்படட முடறயாக இது பயன்படுத்தப்படலாம். 

• உல்வா வளர்ப்பு தசாதடனகள் வளர்ப்பு ததாடர்பாக ததாடர தவண்டும் 
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 திட்டம் 4.1.1: இலங்மகயில் உள்ள் இறால் சோழிற்துமறயில் மவரல் 

த ாய் முகாமமத்துவம் 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள்: திருமதி எம். எல். ரசிகா தந்திரிதக மற்றும் புதிதாக 

பணியமர்த்தல் தசய்தவர்கள் 

 

த ாக்கங்கள் : 

WSSV தநாடய கண்காணிப்பதற்கான தற்தபாடதய ஆய்வுகள் ததாடர்ந்து சாத்தியமான 

காவிகளின் ஆய்வு, குடறந்த விடலயில் தசாதடனக் கருவி அறிமுகம் மற்றும் WSSV 

தநாய்க்கான மரபணு மாறுபாடு பற்றிய ஆய்வு ஆகியடவ அடங்கும். 

 

இப்பகுதியில் இறால் இனங்களுக்கான பிற தபாதுவான டவரஸ் தநாய்கடளக் 

கண்டறியும் முடறகடள உருவாக்குதல்; IHHNV தநாய். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம்: 

இன்றுவடர, இருபதுக்கும் தமற்பட்ட டவரஸ் தநாய்கள் இறால் மற்றும் தபரிய 

இறால்களுக்கு பாதிப்புக்கடள ஏற்படுத்தியுள்ளன, மற்றும் ஐந்து டவரஸ்கள் மிகவும் 

குறிப்பிடத்தக்க டவரஸ்கள் என அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன: IHHNV, YHV, TSV, WSSV 

மற்றும் IMNV அடவயாகும். GAA கைக்தகடுப்பு மூலம் 60 % இழப்புக்கள் இந்த டவரஸ்கள் 

ஏற்படுத்துகின்றன எனவும் அதிக உைர்திறன் தகாண்ட பி. சி. ஆர் ஆகியடவ ததாற்று 

தநாய்க்குப் பிறகு டவரஸ்கடள கண்டுபிடிக்க உதவும் என்பதுடன், தநாடயத் ததாடங்கும் 

முன்தப கண்டறியலாம் என்றும் ததரியவந்துள்ளது. இலங்டகயில் கடந்த 

பத்தாண்டுகளில் தவண் புள்ளி சிண்ட்தராம் தநாய் உள்ளது மற்றும் பங்குதாரர்களின் 

முக்கிய கவடல WSSV பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஆகியவற்றுக்கான பிரதான தநாய் அச்சுறுத்தல் 

இதுவாக இருப்பதாகும். அந்த பங்குதாரர்கள் தவிர, IHHNV மற்றும் Leam - sing டவரஸ் 

தநாய் தபான்ற பிற சாத்தியமான டவரஸ் தநாய்களுக்கு தநாயறிதலுக்கான முடறகள் 

உருவாக்கப்பட தவண்டும் என்று தகாரியுள்ளனர். கடந்த பத்தாண்டுகளில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட பரீட்டசகளில் சிலவற்டற IHHNV மற்றும் லீம் இலங்டகயின் வட 

தமற்குப் பகுதியில் காைப்படுகின்றன என அறியலாம். IHHNV ததாற்று 90% ஒட்டுதமாத்த 

இறப்புக்கு அடடயளம் மற்றும் வடளந்த-குடறபாடு அறிகுறிடய runt - deformity syndrome  

உருவாக்கலாம், இது வடளந்த அல்லது சிடதந்த காயங்கள், சுருக்கிக் தகாண்டிருக்கும் 

கால்கள், கூந்தல் கடினத்தன்டம மற்றும் பிற குடறபாடுகள் தபான்ற அசாதாரைங்களுடன் 

காைப்படும். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் : 

WSSV, IHHNV தநாய்களுக்கான இரசாயனங்கள் மற்றும் நுகர்தபாருட்களின் இலக்கிய 

ஆய்வு மற்றும் முன்தனற்றங்கள் 

WSSV, IHHNV தநாய்க்கான பரிதசாதடன கருவிகடள வாங்குதல் 

வளர்ப்பு தசய்யப்பட்ட பீ. தமாதனாடான் இறால்களில், வளர்க்கப்படாத இறால்களில் 

மற்றும் தவறு கிறஸ்தடசியா இனங்களில் ததாட்டிகளில் மாதிரியாக 

தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

டி. என். ஏ பிரித்ததடுத்தல், PCR தபருக்கம் மற்றும் WSSV தநாய்க்கான தஜல் 

எலக்ட்தராதபாதரஸிஸ் 

IHHNV டவரஸ் தநாய்களுக்கான தநாய் கண்டறியும் நடடமுடறகளின் உகப்பாக்கம் 

தநாயுற்ற மாதிரிகடள வரிடசப்படுத்துதல் 
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மரபணு ஆய்வு 

அறிக்டக எழுதுதல் / தவளியீடுகள்  

 

முடிவுகள் : 

தமாத்தம் 729 இடழய மாதிரிகள் 11 சாத்தியமான காவி இனங்கள் திடரயிடப்பட்டன 

மற்றும் 143 நபர்கள் WSSV தநாய்க்கான 2 - படி முடறயின் PCR மூலம் தநர் தன்டமயாக 

இருந்தன. இந்த ஆய்வு, WSSV டவரஸ் இறால்களின் பூக்களில் அல்லது மிருகங்களின் 

நடக்கும் கால்களில் அல்லது கால் பாகங்களில் காைப்படுகின்றன. அந்த இனங்கள் மைல் 

தவள்டள தபய் நண்டு (ஓதசாதபாட் தசரதடாப்தால்மால்ஸ்) Sand white ghost crab (Ocypode 

ceratophthalmus), தசற்று நண்டுகள் (சில்லா ஆலிவிைா) Mud crabs (Scylla olivacea), கண்டல் 

நண்டுகள் (ஸ்டகலா தசரடா) Mangrove crabs (Scylla serrata), நீல நீச்சல் நண்டு (தபார்டுனஸ் 

தபலிகஸ்) Blue swimming crab (Portunus pelagicus), காட்டு இறால் (கடலில் இருந்து பி. 

இண்டிகஸ்) Wild Shrimp (P. indicus ), மூன்று புள்ளியிட்ட நீச்சல் நண்டு, Three spotted swimming 

crab, மூடள இறால், ஆர்டிமியா, தமால் நண்டு மற்றும் பாண்ட் நண்டுகள் ஆகியடவ 

பண்டைக் குளங்களின் அடைகள் சார்ந்த பகுதியில் காைப்படுகின்றன.டனரு 

வால்விகளில் Bivalves (Marcia opima) மற்றும் கைவாய் மீன் ஆகியவற்றில் எந்தவிதமான 

நிடலகளும் பதிவு தசய்யப்படவில்டல. ஆதராக்கியமான பி. தமாதனாடான் 

பண்டைகளுக்கு காவி இனங்கள் தசயல்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் தகாண்டதாக இந்த 

இனங்கள் இருக்கின்றன. 

 

அட்டவடை 1 கிறஸ்தடஷியன் இனங்கள் மற்றும் WSSV தநாய்களின் தாக்கம். 

 

வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் நீர்தகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் கல்பிட்டி தபான்ற மூன்று 

தபரிய மீன்பிடி மாவட்டங்களில் இருந்து மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. எனதவ, 

ஆபத்துக்கள் உள்ள பகுதிகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. சிலாபம் பகுதியில் அதிக 

ஆபத்துள்ள இனங்கள் மைல் தவள்டள தபய் நண்டுகள், நீல நீச்சல் நண்டுகள் மற்றும் 

தசற்று நண்டுகள். நீர்தகாழும்பு பகுதியில் கண்டல் நண்டுகள், நீல நீச்சல் நண்டுகள் மற்றும் 

தசற்று நண்டு தபான்றடவ தநாய்கள் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்பிட்டி பகுதியில் 

அதிக ஆபத்துள்ள இனங்கள் நீல நீச்சல் நண்டு தசற்று நண்டு மற்றும் சதுப்பு நண்டு 

என்பனவாகும். 

வாழ்க்டக நிடல / வடக 

மாதிரிகளின் 

எ-டக 

தநர் 

மாதிரிகளின் 

எ-டக 

WSSV தநாய் 

அறிகுறி 

Mud Crab – தசற்று நண்டு 119  35  29 %  

Mangrove Crab – கண்டல் நண்டு 29  11  38 %  

Mole Crab – தமால் நண்டு 55  1  1.8 %  

Wild shrimp – காட்டு நண்டு 174  7  4 %  

Sand White Ghost  Crab – மைல் தவள்டள 

தபய் நண்டு 24  11  46 %  

Pond Crab – தடாக நண்டு 24  2 8 %  

Blue Swimming Crab – நீல நீச்சல் நண்டு 167  61  36 %  

Clams – மட்டி 26  0 0  

Three Spotted Swimming. – 3 புள்ளி நீச்சல்  73  19  26 %  

Artimia = ஆர்ட்டீமியா 38  5 13 %  

Cuttle fish - கைவாய் 11  0  0  
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உரு 1: சிலாபம் பகுதியில் ஆபத்து ஆய்வு      படம் 2: ஆபத்தான இனங்கள் பகுப்பாய்வு - 

நீர்தகாழும்பு 

 

இலங்டகயில் உள்ள WSSV தநாய்க்குரிய மரபணு மாறுபாட்டட அடடயாளம் காணும் 

ஆய்வு கிட்டத்தட்ட முடிவடடந்து விட்டன, வரிடசமுடற தசய்தலும் தரவுகடள 

வரிடசப்படுத்தி ஆய்வு தசய்ய தவண்டும். டாக்டர் சாகுல் ஹமீட்டின் WSSV கண்டறிதல் 

கிட் உடன் IQ 2000
ரி.எம்

 WSSV கண்டறிதல் மற்றும் தடுப்பு கருவியுடன் ஒப்பிடுடகயில், 

தற்தபாது 250 க்கும் தமற்பட்ட மாதிரிகள், இரண்டு கருவிகதளாடு ஒப்பிடப்பட்டு 

பகுப்பாய்வு நிடலயில் உள்ளன. IHHNV தநாடயக் கண்டறிவதற்காக இரசாயன 

பதார்த்தங்கள் வாங்கப்பட்டன மற்றும் தசயல்முடற தரநிடலயானது மற்றும் திட்டம் 

அடுத்த ஆண்டுக்கும் ததாடரும். 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 80%  நிதி : 

 

சவளியீடு : 

 

WSSV தநாயின் சாத்தியமான காவிகள் அடடயாளம் காைப்பட்டது 

 

முடிவு : 

டவரஸ் தநாய்களுக்கான நிடலடமகடள நிர்வகிப்பதன் மூலம் இறால் 

மீன்வளத்துடறக்கு ததடவயானவற்டற தாக்குப் பிடித்தல். 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

ஆய்வக ஆராய்ச்சிடய முன்தனடுக்க தபாதுமான ஊழியர்களின் (விஞ்ஞானி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்) பற்றாக்குடற காரைமாக சில இலக்டக அடடய முடியவில்டல. 
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திட்டம் 4.1.1: இறால் பண்மணகளில் நீர் ேரம் மற்றும் காலநிமல 

மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் விமளவு 

 

தபாறுப்புள்ள அதிகாரி: திருமதி. ஏ. எஸ். எல். ஈ. குதர, 

 

த ாக்கங்கள் : 

களப்புகளின் பல்தவறு பகுதிகளில் உற்பத்திக்கான நீர்த் தரத்தின் விடளவுகடள 

தீர்மானித்தல். 

அடடகாக்கும் குடறந்த இனவிருத்தி, அடட காக்கும் இனங்களின் குடறந்த குஞ்சு 

வீதங்கள் மற்றும் குடறந்த குடம்பிகள் உயிர்வாழ்வு ஆகியடவ தவப்பநிடல 

விடளவுகளால் ஏற்படுகின்றனவா என்படதப் பரிதசாதித்தல். 

 

திட்ட பின்னணி / அறிமுகம் : 

 

தற்தபாழுது தபரிய ஏற்றுமதி சார்ந்த மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறயானது இறால்கடள 

வளர்ப்பதாகதவ உள்ளன. வளர்ப்பு தநாக்கங்களுக்காக கிடடக்கக்கூடிய நீரின் தரம் 

காரைமாக விவசாயிகள் பல பிரச்சிடனகடள எதிர்தகாள்கின்றனர்; குறிப்பாக குளிர்கால 

நிடலடமகளின் தபாது, இந்த பருவத்தில் குடறவான கருத்தரித்தல், குடறந்த குஞ்சு வீதம் 

மற்றும் குடறவான குடம்பி உயிர்வாழ் தகவு மூலம் பிற்குடம்பிகடள தபாதுமானதாக 

தபற முடியவில்டல, விவசாயிகளுக்கு இது தவப்பநிடலயுடன் கூடிய தபரிய 

பிரச்சிடனயாக உள்ளன. 

 

உற்பத்தி அதிகரிப்படதத் தடுக்கும் மற்றும் பரிந்துடரகடள வழங்குவதற்கான அடிப்படட 

காரணிகடளக் கண்டறிய விவசாயிகள் தகாரிக்டக விடுத்துள்ளனர். தவப்பநிடல மற்றும் 

உப்புத்தன்டம மாற்றங்களின் விடளடவ உற்பத்திக்கு ஏற்றவாறு பல்தவறு காலநிடல 

நிடலகளின் கீழ் உற்பத்தித் தரவு, பல்தவறு பகுதிகளில் நீர் மாதிரிகள் மூலம் 

தசகரிக்கப்பட்டன. கடந்த காலங்களில் தவள்ளம் மற்றும் முந்டதய வறட்சி காலத்தின் 

தபாது, உயர்ந்த உற்பத்தி விவசாயிகளால் ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க எல்டலக்குள் நீர் தரத்டத 

நிர்வகிக்க உதவியது. இருப்பினும் தபரும்பாலான விவசாயிகள் வறட்சி காலங்களில் 

உப்புத்தன்டமடயக் குடறப்பதற்கான வழிமுடறகள் எதடனயும் தகாண்டிருக்கவில்டல, 

ஏதனனில் புதிய நீர் இல்லாடம காரைமாக, உப்புத்தன்டம பராமரிப்பு சாத்தியமற்றது 

மற்றும் அவர்கள் குளத்து நீரில் தங்கியிருக்க தவண்டியிருந்தது. எனதவ, களப்பு நீரில் உள்ள 

மாற்றங்கள் உற்பத்திடய பாதிக்கின்றது. இது அசாதாரைமான நிடலடமகளால் 

விடளந்தது. தநாய் பாதிப்பு தமலும் தவப்பநிடல மாற்றங்களுடன் மாறும் எனலாம். 

 

கடந்த ஆண்டின் தபாது விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்ட மற்தறாரு தபரிய சிக்கலாக 

தவப்பநிடல மாற்றம் இருந்தது. முட்டட கருவுறுதல் மற்றும் குடம்பி உயிர்வாழ்தல் வீதம் 

குடறந்த தவப்பநிடல மற்றும் அதிக தவப்பநிடலக் காலம் ஆகியவற்றால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பிரச்சடனக்கு ஒரு தீர்டவ வழங்குவதற்கு ஊட்டச்சத்துடன் 

தவவ்தவறு தவப்பநிடல வரம்பில் முட்டட கருவுறுதல் மற்றும் குடம்பி உயிர்வாழ்தல் 

வீதம் ஆகியவற்டற விசாரிப்பதற்கு இந்த ஆய்வு உதவும் என நம்பப்படுகின்றது. 

தற்தபாடதய ஆய்வு நீரின் தவப்பநிடலயில் நீரின் தரம் மாற்றங்கடள களப்பினுள் ஆய்வு 

தசய்து, புைரி பிறப்பாக்கம் தசய்யும் இடங்களிலும் தவப்பநிடல விடளவுகடளயும் 

ஆய்வு தசய்ய இந்த படிப்பு தசய்யப்பட்டது. 
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தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் : 

தண்ணீர் மூலத்திலிருந்து மாதிரிகள் தசகரித்தல். 

தநாய் பகுப்பாய்வுக்கான இறால் மாதிரிகள் தசகரித்தல். 

தவவ்தவறு தட்ப தவப்பநிடலயில் அடட காக்கும் மாதிரிகள் மற்றும் முட்டடயின் 

கருவுறும் தரத்டதக் கண்காணித்தல் 

 

நீர் மாதிரிகள் களப்பின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் இருந்து மாதாந்தம் 

தசகரிக்கப்பட்டன (கீழ் டச்சுக் கால்வாய், தமல் டச்சு கால்வாய் மற்றும் முந்தல் களப்பு). 

ஒவ்தவாரு நீர் ஆதாரத்தில் இருந்தும் தசகரிக்கப்பட்டு அறுவடட தசய்யப்பட்ட 

பண்டைகளின் எண்ணிக்டக பற்றிய தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. பல்தவறு நீர்த் 

தரத்தின் கீழ் ஏற்படும் தநாய்களின் நிடலடமகள், தநாயாளர்களின் நிகழ்வுகளுக்கான 

காரைங்களில் விவசாயிகளின் முன்தனாக்குகளுடன் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

 

வாரத்துக்கு ஒரு முடற புைரிப்பிரப்பாக்கல் தசய்யும் இடங்களுக்கான விஜயம் 

தசய்யப்பட்டன மற்றும் தினசரி நீர் தவப்பநிடலயில், அடட காக்கும் இன வளர்ப்புக்  

கூண்டுகள் மற்றும் குஞ்சு தபாரிக்கும் கூண்டுகள் அதனுடன் முட்டட மற்றும் தபாரித்த 

குஞ்சுகளின் எண்ணிக்டக என்பன தசகரிக்கப்பட்டன. பல்தவறு குடம்பிக் கட்டங்களில் 

தவப்பநிடலயின் விடளவுகடள ஆய்வு தசய்ய இந்த ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்படவில்டல. 

முடிவுகள்: 

 

ஆண்டின் ததாடக்க காலத்தின் தபாது நீர் தவப்பநிடலபகல் தநரத்தின் தபாது 30 
0
C – 32 

0
C 

க்கும் இடடதய இருந்தது. எனினும் இரவு தநர தவப்பநிடல 28 
0
C க்கும் குடறவாக 

இருப்பதாக விவசாயிகள் ததரிவித்தனர். இந்த காலகட்டத்தில் சிவப்பு அல்லது 

தசம்மஞ்சள் நிற தடலயுடன் இறப்பு ஆகியவற்டறக் தகாண்ட ஒரு தநாய் நிடலயில் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிகுறிகளின் ததாடக்கத்ததாடு அறுவடட தசய்யாத 

பண்டைகள் சில நாட்களுக்கு பிறகு (4 - 5 நாட்கள்) WSSV டய தபற்றிருக்கின்றன. தநாய் 

அறிகுறிகள் மஞ்சள் தடல தநாய்தான் என இருப்பதாக கருதப்படவில்டல, இது 

உறுதிப்படுத்தப்படவில்டல. CADDAR ஆல் அவதானிக்கப்பட்ட உயர் பாக்றீரியா 

எண்ணிக்டககள் காைப்படுவதால், தவப்பநிடல அழுத்தம் காரைமாக (அதிக இரவு 

தவப்பநிடல மாறுபாடு) காரைமாக நலிந்த இறால்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பாக்றீரியா 

ததாற்றாகவும் இது கருதப்பட்டது. இருப்பினும் இந்த நீர் பருவத்தில் நீரின் தரம் இறால் 

வளர்ப்புக்கு தபாருத்தமான அளவுக்கு இருந்தது. 

 

அட்டவமண 1 : அளவிடப்பட்ட நீர்த் ேர அளவுருக்கள் 

  இடம் அளவிடப்பட்ட நீர்த் ேர அளவுருக்கள் 

ம ேமரட்  

(மி. கி / லீ)  

சமாத்ே அதமானியா  

(மி. கி / லீ)   

pH  உப்புத்ேன்மம  

(ppt)  

DO  

(மி. கி / லீ) 

பகுதி 1  0.009 – 0.20 0.00 – 0.2  7.9 – 9.0  10 - 20  3.8 - 5.0  

பகுதி 2  0.01 – 0.30 0.02 – 0.11  7.8 – 8.5  12 - 20  4.0 - 4.7  

பகுதி 3  0.001 – 0.09  0.008 – 0.09  7.5 – 8.2  14 - 28  3.9 - 4.8  

பகுதி 4  0.002 – 0.11  0.01 – 0.1  7.7 – 8.8  15 - 30  3.6 - 5.2  

பகுதி 5  0.000 – 0.105  0.03 – 0.21  7.2 – 8.7  20 - 30  4.2 -5.1  
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பகல் இரவு தவப்பநிடல மாறுபாடு இயல்பானது பின்னர் சாதாரை நிடலக்கு மாற்றம் 

அடடந்தது; ஆனால் புத்தளம் மாவட்டத்தில் தசப்டம்பர் வடர மடழ தபய்யவில்டல 

என்பதால், அதன் உப்புத்தன்டம சீராக அதிகரித்துள்ளது. அதிகரித்த உப்புத்தன்டம 

காரைமாக பண்டையின் தசமிப்பு குடறக்கப்பட்டு, மிக குடறந்த அளவிலான WSSV 

நிகழ்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. 

 
 

உரு 1 :களப்பின் உப்புத்தன்டம மாறுபாடு 

 

அம்தமானியா மற்றும் டநதடரட் அளவுகள் மீன்வளர்ப்புக்கு தபாருத்தமான 

எல்டலக்குள் இருந்தன, ஆனால் டநட்டரட் மற்றும் டநட்தரட் உப்புத்தன்டமக்கு 

எதிர்மடறயான உறடவக் காட்டிய தபாதும் உப்புநீரானது அதமானியாவுக்கு ஒரு உகந்த 

உறடவக் காட்டியது. தவப்பநிடல 29 
0
C, 30 

0
C மற்றும் 31 

0
C ஆகியவற்றில் உள்ள 

இறால்களின் கருக்தகாள்ளும் திறன் - fecundity குறிப்பிடத்தக்க அளவு தவறுபடவில்டல. 

இது 283.3 ± 17.8, 294.5 ± 12.1, மற்றும் 279.8 ± 15.5 என முடறதய காைப்பட்டது. குஞ்சு 

தபாரிக்கும் விகிதம் அடனத்துதம 3 தவப்பநிடலக்கு 80% ஆக இருந்தது. குஞ்சு 

தபாரிக்கும் விகிதம் 225.4 ± 11.8, 234.1 ± 9.6 மற்றும் 218.6 ± 12.3 என முடறதய இருந்தன. 

ஆய்வின் தபாது 32 - 34 PPT க்கும் இடடதய அடனத்து புைரிப் பிறப்பாக்கல் தசய்யும் 

இடங்களின் உப்புத்தன்டம நிடல பராமரிக்கப்படுவதால், முடிவுகள் ஆய்வு 

தசய்யப்படும் உப்புத்தன்டம அளடவ கருத்தில் தகாள்ளவில்டல. 
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.  

உரு 2 : 3 தவப்பநிடலயிலும்இறால்களின்   உரு 3: இறால்களின் கருக்தகாள்ளும் 

கருக்தகாள்ளும் திறன்      திறன் பல வித 

தவப்பநிடலகளில் 

இருப்பினும், பிரசுரங்களின் படி, உப்புத்தன்டம மற்றும் அடட காக்கும் இனங்களின் 

நிடல ஆகியடவ கருவுறும் திறன் மற்றும் குஞ்சு தபாரிக்கும் திறன் மற்றும் குடம்பிகளின் 

உயிர்வாழ் தகவில் விடளடவக் தகாண்டிருக்கின்றன. இந்த நிடலடமகளின் 

ஒருங்கிடைந்த விடளவுகள் முட்டடகளின் எண்ணிக்டக மற்றும் தநளபுலி 

ஆகியவற்டறத் தீர்மானிக்கின்றன, அதததபால் தவற்றிகரமான குடம்பிகளும் அவற்றின் 

வளர்ச்சிடயயும் இது பாதிக்கின்றன. இந்த காரணிகளின் ஒருங்கிடைந்த விடளவுகளால் 

குடம்பிகளின் உயிர்வாழும் தகவு மற்றும் தசட்டட கழட்டல் என்பன பாதிக்கப்படும். 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக 75%   நிதி : 

 

பரிந்துமரகள் : 

உயர் உப்புத்தன்டம அதிகரிப்பது தநாய்த்ததாற்று தநாடயக் குடறக்கிறது, ஆனால் 

விவசாயிகள் அதிக உப்புத்தன்டமகளில் இதடன டவப்பில் இடுவதில்டல, இது 

வளர்ச்சிடயத் தாமதப்படுத்தும். எனதவ, நீண்டகால வறட்சி மூலம் உற்பத்தி அதிக 

உப்புத்தன்டமயினால் பாதிக்கப்படும். 

 

ஆய்வு தசய்யப்பட்ட தவப்பநிடல வரம்பானது இறால் கருவூட்டல் அல்லது குஞ்சு 

தபாரித்தல் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தவில்டல, எனதவ ஆய்வுகள் 

பரிந்துடரக்கப்படக்கூடிய வடகயில் விரிவாக்கப்படலாம். 

 

தற்தபாடதய ஆய்வில் 29 
0
C (28 மற்றும் 27 

0
C) மற்றும் 32 

0
C ஆக அதிக தவப்பநிடல 

எல்டலகள் தகாண்டுள்ளதின் கீதழ தவப்பநிடல வரம்புகடள நீட்டிக்க தவண்டும். 

  

இது 33 ppt (31 - 32 ppt) க்கும் குடறவான உப்புத்தன்டம மட்டத்திலும், 34 மற்றும் 35 இலும் 

மீண்டும் தசய்யப்படல் தவண்டும். 

 

இந்த தவப்பநிடலயில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் குடம்பிகள் ஆதராக்கியமானடவயா, 

நல்ல உயிர்வாழும் விகிதம் உள்ளனவா என்று உறுதி தசய்ய குடம்பிகளின் உயிர் வாழ் 

தகவு பற்றிய ஆய்வு தசய்யப்படல் தவண்டும். எனதவ, குடம்பி நிடலக்கு ஏற்றவாறு 

கண்காணிப்புகடள விரிவாக்குவததாடு, அவர்களின் உடல் நிடல சரிபார்க்கப்பட 

தவண்டும். 

 

250

300

350

29C 30C 31C

மு
ட்

ற
ட

க
ளீ

ன்
எ

-
ற

க
x 

1
0

0
0

 

சவப்பநிறை (oC)

3 சவப்பநிறையிலும் இைால்களின்

கருக்சகாள்ளும் திைன்

H1

H2

H3

H4
200

250

300

350

29C 30C 31Cச
ப

ா
ரி

த்
த

மு
ட்

ற
ட

க
ளி

ன்
எ

-
ற

க
x 

1
0

0
0

 

இைால்களின் கருக்சகாள்ளும் திைன் பை வித

சவப்பநிறைகளில்

H1

H2

H3

H4



187 | P a g e  
 

குறிப்பிட்ட நிடலடமகளின் கீழ் உற்பத்தி தசய்யப்படும் குடம்பிகடள கண்காணித்தல் 

விவசாய நிடலடமகள், அதன் தாக்கம் உற்பத்திடயக் குறிக்கும் இறால் பண்டைகளில் 

வளர்ச்சி தசயல்திறன் மற்றும் உயிர்வாழ்டவ ஆராய்தல். 

 

சவளியீடு : 

 

தநாய் ததாற்று மற்றும் இறால் அடட காக்கும் இனங்கள் தபான்றவற்றின் தசயல்திறன் 

ததாடர்பான சுற்றுச்சூழல் நிடல பற்றிய தகவல்கள். 

 

முடிவு : 

 

வளர்ப்புச் சூழடல நிர்வகிப்பதன் மூலம் இறால் உற்பத்திடய தமம்படுத்துதல் 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

கள தவடலக்குத் ததடவப்படும் தநரங்களில் வாகனங்கள் கிடடக்காதது. 

இந்த ஆண்டு இறுதியில் மட்டுதம தபரும்பாலான உபகரைங்கடளப் தபறப்பட்டன. ஒரு 

(குளிர்சாதன தபட்டி) இன்னும் தபறப்படவில்டல. 

 

சவளியீடுகளின் பட்டியல் 

 

ஆவணங்கமள சவளியிடல் மற்றும்  டவடிக்மககள் 

 

• அதிகாரி, ஏ. எம். ஏ. என்., எதிரிசிங்க, யு., ஈ. டி. எம். எபாசிங்க, எச். எம். பி. கித்சிறி, 

வி. பஹலாவத்தாரச்சி, டி. ஏ.  டி. டபிள்யூ. கருைாரட்ன, (2017).  தவளி நாட்டு 

அலங்கார மீன் சயாத்ரியா தசனிதசானி (நாள், 1985) ஒரு தசயற்டக வளர்ப்பு மற்றும் 

புைரியாக்கும் நுட்பத்டத தமம்படுத்தல்: Development of an artificial breeding and 

hatchery technique for exotic ornamental fish Sahyadria denisonii (Day, 1985), தபராதடன 

பல்கடலக் கழகத்தின் PGIS இன் 29 வது வருடாந்த காங்கிரசின் தசயலாக்கம். 33 பக். 

• ஆரியவங்ச, தக. வி. எஸ். எஸ். எஸ்., எஸ். கால்லதக, பி. கினிக்தகதரதக, தக.  

தஹட்டியாராச்சி, ஜி. பீ. தராஷன், சி. பி. தமததகதர மற்றும் எச். எம். பீ. கித்சிறி 

(2017). இலங்டகயில் புத்தளம் களப்பில் பல்தவறு இடங்களில் அறுவடட 

தசய்யப்பட்ட காவட்டிகளின் (க்ராஸ்டிதர தமடதசன்ஸிஸ்) நுண்ணுயிரியல் தர 

மதிப்பீட்டட மதிப்பீடு தசய்தல்: Assessment of microbiological quality of oysters 

(Crassostrea madrasensis) harvested in different locations of Puttalam Lagoon in Sri Lanka : 

ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனம் (நாரா), தகாழும்பு 

ததசிய வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வுக்கு முன்தனடுத்தல். 

• அச்சிகா, எஃப்., ஹிரிமுத்துதகாட, என். ஐ., மற்றும் பஹலவத்தாராச்சி, வி. 2017 

கிறசிதலரியா எடுலிஸ் இன் தண்டுகடள புத்தளம் களப்பில் இரு மட்ட அடமப்பு 

முடறயில் உருவாக்குதல் – இலங்டக , 2017 Establishment of Gracilaria edulis propagated 

bt raft culture method in Puttalam lagoon, Sri Lanka. நாரா 2017, ஜூடல 27, தகாழும்பு, 

இலங்டக வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு; 11 பக். 

• தபதரரா (2017). தபாருளாதார மற்றும் உகந்த மீன் புரதம்: டின் தபாயில் பார்பின் 

(பார்தபமனிஸ் ஸ்க்வீவதனன்ஃதபல்டி) சிறு இளம் நிடல வளர்ச்சிக்கான தாவர 

புரத ததடவ: Economical and optimum fish protein: plant protein requirement for the growth 
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performance of fry stage of Tinfoil Barb (Barbonymus schwanenfeldii) இலங்டக கடற்தறாழில் 

மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் (SLAFAR), 23 ஆவது வருடாந்த விஞ்ஞான 

அமர்வுகள், தகாழும்பு 

• தபதரரா (2017). நசுக்கிப் தபறும் இயந்திரத்தின் மூலமான மீன் உைவு 

தவப்பநிடலயில் அதாவது தகாதுடம மாவு மற்றும் தசாள மாவு ஆகியவற்றின் 

முலம் உருவாக்கப்பட்ட தபல்தலட் வடக மீன் உைவின் தவளிப்புற 

மாப்தபாருள் மூலங்கடளக் தகாண்டிருக்கும் சில தபளதீக பண்புகள் மீதான 

ஆய்வு. Effects of the extruder die temperature on some physical properties of extruded fish feed 

pellets containing wheat flour and corn flour as starch sources. இலங்டக கடற்தறாழில் 

மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் (SLAFAR) 23 ஆவது வருடாந்த அறிவியல் 

அமர்வுகள். தகாழும்பு 

• எபாசிங்க எம்., தபதரரா ஜி. எஸ். சி., கித்சிறி எச். எம். பீ., பஹலவத்தாராச்சி வி., 

அதிகாரி ஏ. எம். ஏ. என் மற்றும் டி. ஏ. டி. டபள்யு கருைாரத்ன மற்றும் மடுவாக, தக. 

எல். டபிள்யு. டி. 2017, நசுக்கிப் தபறும் இயந்திரத்தின் மூலமான மீன் உைவு 

தவப்பநிடலயில் அதாவது தகாதுடம மாவு மற்றும் தசாள மாவு ஆகியவற்றின் 

முலம் உருவாக்கப்பட்ட தபல்தலட் வடக மீன் உைவின் தவளிப்புற 

மாப்தபாருள் மூலங்கடளக் தகாண்டிருக்கும் சில தபளதீக பண்புகள் மீதான 

ஆய்வு, நாரா, 2017, ஜூடல 27, தகாழும்பு, இலங்டக வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு; 

2 பக் 

• கம்மன்பில, எம்., தஹாநாயக, டி. டி. ஜி. எல், பஹலவதாராச்சி, வி. மற்றும் எச். எம். 

பி. கித்சிரி 2017, நீர்தகாழும்பு களப்பின் நீதராட்டத்தில் நீரின் தர நிடலடமகள் 

மற்றும் தசயல்பாட்டு வாழ்விடங்களில், கடல் தகாடுவா கூண்டு வளர்ப்பு 

நடடமுடறகள் பற்றிய சிறப்பு குறிப்புகள் தகாண்ட ஆய்வு, Variations in water quality 

conditions and functional habitats in Negombo lagoon with special reference to Seabass cage 

culture practices, கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சம்பந்தமான 4 வது 

சர்வததச மாநாட்டின் தசயல்முடறகள், தகாழும்பிநடடதபற்றது. 

• குைதசகர, ஏ. எம். ஜி. யூ. மற்றும் எம். ஜி. ஐ. எஸ். பராக்ரம (2017). தகாய் கார்ப் 

(டசப்பினுஸ் கார்பிதயா) தநாய்த்தடுப்பு நிடலடயப் பற்றி ஆய்வு தசய்வதற்கு 

தகாரியண்டம் சற்டறவம் மூலம் ஏதராதமானஸ் டஹட்தராபிலா உைடவ 

உட்தகாண்டதன் தநாய்த்தாக்கம். Study to investigate the effect on immunity status of koi carp 

(Cyprinus carpio ) fingerlings fed diet  augmented with Coriandrum sativum to Aeromonas 

hydrophila infection  இலங்டக நீரியல் வள விஞ்ஞான சஞ்சிடக 

(ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது). 

• ஜயசிங்க, பி. எஸ்.; வி. பஹலவத்தாரச்சச்சி, தக. தக. டி. எஸ். ரைவீர மற்றும் ஆர். 

தபதரரா 2017 இலங்டகயில் கடற்பாசி மற்றும் கடற்பாசி அடிப்படடயிலான 

தபாருட்களின் உைவுப் தபாருள் நார்ச்சத்து, தகாழுப்பு அமிலம் மற்றும் 

மாப்தபாருள் சமிபாடு வீதம், Dietary fiber content , fatty acid and starch digestible rate of 

seaweed and seaweed based products in Sri Lanka நாரா, 2017, ஜூடல 27, தகாழும்பு, 

இலங்டக வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு; 63 பக் 

• குமரசிங்க டி. ஆர்., அதாவுத ஏ. ஆர். எஸ். பி., குமார பி. ஏ. டி. ஏ மற்றும் ஆர். வீரசிங்க 

(2018). கடல் அட்டடயின் ஜுவடனல்கள் வளர்ச்சியில் வுரூவர் மதுவத்தின் 

விடளவு (தஹாதலாத்துரியா ஸ்காபரா) Effects of brewers’ yeast on growth performances 

of juvenile sea cucumber (Holothuria scabra) : விவசாய பீட இளங்கடல சிம்தபாசியம், 

தபராதடன பல்கடலக்கழகம் 40 பக்.. 
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• மல்லவராச்சி, எம். ஏ. தஜ. சி., பஹலவத்தாராச்சி வி. மற்றும் கித்சிறி எச். எம். பீ. 

(2017). கடற் குதிடர சிறு பராயத்தின் (ஹிப்தபாகாம்பஸ் குடா) வளர்ச்சி மற்றும் 

உயிர்வாழ்வதில் இயற்டக எண்தைய் தசறிவூட்டப்பட்ட ஆர்ட்டீமியாவின் திறன்: 

Efficacy of natural oil enriched Artemia on growth and survival of seahorse fry (Hippocampus kuda) 

கடற்தறாழில் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு பற்றிய சர்வததச மாநாடு 2017, (ICFA) 2017, 

தகாழும்பு. 

•  நிஷாந்தன், ஜி., பி. ஏ. டி. அஜித் குமார, எம். டி. எஸ். டி க்தராஸ், டி. வி. பீ. பிரசாத 

மற்றும் டி. சி. டி. திசாநாயக்க, (2017). புதிய மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட ஆறு வணிக 

ரீதியாக முக்கியமான கடல் அட்டட இனங்களின் மிக தநருங்கிய கலடவ அளவு. 

Proximate composition of fresh and processed six commercially important sea cucumber species : 

டகத்ததாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கத்தின் (SLAFAR) 23 ஆவது வருடாந்த 

விஞ்ஞான அமர்வு. 32 பக். 

• நிஷாந்தன், ஜி., அஜித் குமார, பி. ஏ. டி., டி குதராஸ், எம்., பஹன் பிரசாத, டி. மற்றும் 

சி. திசாநாயக்க (2017). இலங்டகயில் ஆறு வணிக ரீதியான முக்கிய கடல் அட்டட 

இனங்களின் மிக தநருங்கிய கலடவ அளவு மீதான உள்நாட்டு மற்றும் வர்த்தக 

நிடல தசயலாக்கத்தின் விடளவு.: Effect of domestic and commercial level processing on 

proximate composition of six commercially important sea cucumber species of Sri Lanka, சர்வததச 

ஆராய்ச்சிக் தகாட்பாடு, - ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகம், 153 பக். 

• பஹலவதாராச்சி, வி. மற்றும் ஜி. தஹானாயக்க 2017, கடல் புற்கள் 

சூழற்ததாகுதியின் மதிப்பு உள்ளடகம் தகாண்ட இலங்டகயின் கடதலார பகுதி 

திட்டமிடல் சம்பந்தமாக, Ensuring seagrass ecosystem  values are incorporated with coastal 

area planning in Sri Lanka, சுவதராட்டிகடள கடல் புல் மற்றும் கடல் பன்றி 

சம்பந்தமான ததாழில்நுட்ப பட்டடற. 13 மார்ச் முதல் 14 மார்ச் 2017 வடர அபுதாபி, 

ஐக்கிய அரபு இராச்சியம். 

• ஷிரந்தா ஆர். ஆர். ஆர். ஏ., தக. எஸ். சந்திரத்ன, தஜ. பி. குமார மற்றும் எச். எம். பீ. 

கித்சிரி (2017). தலபிதயா ஃபிதஷரி (டசப்னினிதட) நடத்டத மாற்றங்கடள வாவி 

மட்டத்தில் இனங்காைல்; ஆற்றில் மீன் சூழல் மற்றும் பாதுகாப்புகடள 

இடைத்தல் மூலம். : சர்வததச வனவிலங்கு சிம்தபாசியம், தகாழும்பு. 53 பக். 

• ஷிரந்தா, ஆர். ஆர். ஏ. ஆர். (2017). இலங்டகயின் கடதலாரப் பகுதிகளிலுள்ள மீன் 

உயிர்ப்பல்வடகடமயின் தமலாண்டம முகாடமத்துவக் தகாள்டக. (கிரி, எஸ். எஸ். 

எட்) பக் 85 - 124, ததன் ஆசிய தவளாண்டம பிராந்திய ஒத்துடழப்பு, (SARRC), 

டாக்கா, வங்காளததசம். 

 

• தந்திரிதக, எம். ஆர். எல்., ஜயனாத, எஸ்., நாரசிங்க, ஆர். வி., புஸ்பகுமார, தஜ., 

மற்றும் பஹலவதாராச்சி, பி., (2017), தவண் புள்ளி தநாய் சிண்ட்தராம் டவரஸ் 

(WSSV) தநாய்த்ததாற்றுடடய Penas Monodon க்கு கிடடத்திருக்கும் சாத்தியமான 

காவி இனங்களின் அடடயாளத்டத கண்டுபிடித்தல் Identification of possible carrier 

species responsible for horizontal transmission of white spot syndrome virus (WSSV) disease to 

cultured Penaus monodon., ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றுமளபிவிருத்தி 

முகடம (நாரா) விஞ்ஞான அமர்வு, 6 பக். 

• திலக்சி ஈ., என். ஐ. ஹீரிமுத்துதகாட, சி. பீ. தமததகதர மற்றும் பி. ஏ. டி. அஜித் குமார 

(2017). கடல் அட்டட வளர்ச்சி மற்றும் உயிர்வாழ் தகவு சம்பந்தமான இரண்டு 

வர்த்தக மீன் உைவுகளின் விடளவு,  தஹாதலாதூரியா ஸ்காபரா குடம்பிகள்:: Effect 

of two commercial feeds on growth and survival of the sea cucumber Holothuria scabra larvae - 
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ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகடமயின் (நாரா) 

வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு. தகாழும்பு. 

• வீரசிங்க ஆர்., என். பி. பி, புன்யததவ, வி. பஹலவதாராச்சி மற்றும் எச். எம். பீ. 

கித்சிரி (2017) மீன் உைவு ஒன்டற தயாரித்தல் முடற மூலம் இலங்டகயின் 

குளங்களில் இருந்து தபரிட்தடாதகாபிட்டசஸ் இனங்கள் (அதமசன் தசலன் 

ஃபன்ட் காட்ஃபிஷ் மற்றும் தவர்மிகுதலட்டுட் டசல்ஃபின் காட்ஃபிஷ்) இடன 

ஒழிப்பதற்கான ஒரு வழிமுடறயாக தசய்தல். : Preparation of fishmeal as a possible 

method to eradicate Pterygoplichthys species (Amazon Sail fin Catfish and Vermiculated Sailfin 

catfish) from Sri Lankan Reservoirs ஊடுருவி ஏலியன் இனங்கள் மீதான ததசிய 

கருத்தரங்கு, தகாழும்பு 25 பக். 

• வீரசிங்க ஆர் மற்றும் டி. ஏ. அதுதகாரல. (2017). மீன்பிடித்து உண்ணும் மீன் 

வடககளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஊட்டச்சத்து அளவிலான மீன் வடககடள 

ஒப்பிடல் (இனம்: பியரிதகாப்ளிச்ஸ்) தசய்ய உள்நாட்டில் உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட 

மீன் உைடவ பயன்படுத்தல். : Comparison of nutrient levels of fish meal prepared from 

scavenger fish species (Genus: Pterygoplichthys) with locally produced commercial fish meal. 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), வருடாந்த 

விஞ்ஞான அமர்வு நடவடிக்டககள், தகாழும்பு. 3 பக். 

• விக்கிரமாராச்சி, பி. ஆர்., ஹிரிமுத்துதகாட, என். ஐ., ராஜபக்ச, ஏ. டி. டபிள்யு. ஆர். 

(2017). ஒஸ்கார் மீன் ததால் நிறமி மீதான இயற்டக கதராட்டினாய்டுகளின் தாக்க 

மதிப்பீடு கருவியாக புடகப்பட கடட தமன்தபாருள்டகடன பயன்படுத்தல். 

Assessing the impact of natural carotenoids on skin pigmentation of Oscar fish sing photo shop 

software as the analyzing tool.  இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சங்கம் 

(SLAFAR) 23 ஆவது வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வுகள் ததாடக்கம். தகாழும்பு 

• பஹலவதாராச்சி, பி. 2017, இலங்டகயில் உள்ள மீன்வளர்ப்புத் திறனுடன் கூடிய 

கடல்சார் வளங்கள் சார்ந்த கடற்பாசி வளங்கள், கடல் பாசி ததாழில் 

தமம்பாட்டுக்கான தமப்பிங் தபறுமதி தகாண்ட மாநாடு. Seaweed resources with 

aquaculture potential in Sri Lanka presented at the Conference Mapping out value chain for 

development of a seaweed industry in Sri Lanka தம 2, (தசவ்வாய்), தஹாட்டல் கலாதாரி, 

SLINTEC ஏற்பாடு தசய்தது. 

 

முழு ஆவணங்கள் 

 

• தஹானாயக டி. டி. ஜி. எல், எச். டி. விமதலதசன, வி. பஹலவத்தரச்சி (2015) சன்மானம் 

சார்ந்த கண்டல் அடிப்படடயிலான சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாக்களின் அழுத்தம்; Potential of the 

conservation oriented mangrove based ecotourism; கதடால்கடல கண்டல் பாதுகாப்பு பகுதி, 

நீர்தகாழும்பி, இலங்டக, ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடமயின் சஞ்சிடக, இதழ் - 44, 31 - 44  (சங்சிடக 2017 இல் தவளியிடப்பட்டது) 

 

• தகாடிதுவக்கு எச், எம். ஜி. ஐ. எஸ். பராக்கிரம, பி. பி எம் ஹீனாட்டிகல மற்றும் வி 

பஹலவத்தாரச்சி (2017). ஆசிய கடல் தகாடுவா தநாய்த்தடுப்பு மற்றும் வளர்ச்சிடய 

உருவாக்க தலட்ஸ் கல்காரிபர் (Bloch 1790) Sargassum Wightii இடன ஒரு மீன் உைவு 

தசர்டவயாக பயன்படுத்தியதன் மூலமான ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வக தசாதடன : A comparative 

laboratory trial on the effect of Sargassum wightii incorporated formulated feed on growth performance and 

immunity development of Asian sea bass Lates calcarifer (Bloch 1790): Can it be an alternative to 
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commercial feed? இது ஒரு வணிக மீன் உைவு மாற்று ஒன்றாக இருக்க முடியுமா? நீர்வாழ் 

விஞ்ஞான சஞ்சிடக, இலங்டக. 22 (2). பக் 

 

• வீரசிங்க, ஆர். (2016) இலங்டகயின் பார் ரீஃப் மடரன் சரைாலயத்தில் பவளப்பாடற 

சமுதாயத்தின் தற்தபாடதய நிடல, Present status of the coral community in  Bar Reef Marine 

Sanctuary in Sri Lanka, இலங்டக கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞான சஞ்சிடக, ததாகுப்பு 1, 9 - 

16 (சஞ்சிடக 2017 இல் தவளியிடப்பட்டது) 

 

• சண்முகம், தக., சிவராம், ஈ. ராஜீவ், வி. பஹலவத்தாராச்சி, பி. என். சந்திரரட்ன, தஜ. எம். 

அதசாகா மற்றும் அபிராம் தசத் (2017), carrageenophyte Kappaphycus alvarezii Doty (Doty) இனும் 

வடகயிடன வணிக ரீதியாக சரியாக தவற்றீகரமாக இலங்டகயில் வளர்த்தல் : )  Successful 

establishment of commercial farming of carrageenophyte Kappaphycus alvarezii Doty (Doty) in Sri Lanka, 

படை வளர்ப்பின் தபாருளியல் மற்றும் காய்ந்த கடல் பாசிகளின் தரம். 

 

பல்தவறு நிறுவனங்கள் /  பர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சோழில்நுட்ப நிபுணத்துவம் 

• சீ. ஈ. ஏ - ரத்னபுர மாவட்டத்தில் இஹல கந்துரு – கல் - தடாலா சிறு நீர் மின் திட்டம். 

• சி. ஈ. ஏ. -  நுவதரலியா மாவட்டத்தில் ஹங்குரங்தகத இல் உள்ள - மடபிட்டிய சிறு 

நீர் மின் திட்டம். 

• சி. ஈ. ஏ - நுவதரலியாவில் ஹதுரங்தகத இல் உள்ள பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ள 

டிகலஹின்னா மற்றும் தமதாபிட்டிய சிறு நீர் மின்சக்தி திட்டங்கள். 

• சி. ஈ. ஏ  - நுவதரலியா மாவட்டத்தில் - தகாத்மடல மற்றும் ஷீன் எல்ல சிறு நீர் மின் 

வலு திட்டம். 

• தகாழும்பு பல்கடலக்கழக இரசாயனவியல் திடைக்களம் - ஆராய்ச்சி 

தநாக்கத்திற்காக டிவீதரா ரீரிதயாவின் பளிங்கு ததளிவான ஏற்றுமதி. 

• கடல் சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆடையம் - கந்தகுளியாவில் வசிப்பிட மீள் 

காடாக்க திட்டம். 

• விவசாய, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாழில், கால்நடட உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரம் 

மற்றும் வடக்கின் மாகாை சடபக்கான விவசாய அபிவிருத்தி – நீர்தகாழும்பு, 

பிட்டிபாை மீன்வளர்ப்பு டமயத்தின் நீரின் தரம் மற்றும் மண் குளங்களின் 

மண்ணின் தரம். 

•  MRARD க்கு - மீன்பிடி மற்றும் ஏற்றுமதி மீதான தடட தசய்தல் (தசல்தபாதபாலிஸ் 

தசானனரிட்டி) Cephalopholis sonneratii. 

• உயர் தர மாைவர்களுக்கான - அறிவு மற்றும் தகவல் வழங்கல், குறிப்பிட்ட 

குறிப்பிட்ட பணிக்கான மீன்வளர்ப்பு, அலங்கார மீன் வளர்ப்பு ஆகியடவ. 

• மீன் வளர்ப்பாளர்களுக்கு - தநாய்களுக்கான சிகிச்டசகள், மாதிரிகடள ஆய்வு 

தசய்கின்ற முடற. 

• விருப்பமான மக்களுக்கு – உயிர்ப் பல்வடகடம மீதான ததாழில்நுட்ப அறிவு, 

உள்நாட்டு மீன்கள் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பு. 

• தலாடஸ்டார் நிறுவனம், மிதிகம - புலனாய்வு மற்றும் அறிக்டக "மீன் தகால்லல் 

சம்பவம்", 10 தபப்ரவரி 2017. 

• அலங்கார மீன் விவசாயிகள் - அலங்கார மீன் இனப்தபருக்கத்திற்கு தகவல் மற்றும் 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் தபாறுப்பான மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறகடளக் 

தகாண்டிருப்பதற்கான சரியான பாடதயில் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல். 
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• மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகளுக்கு – மீன்வளர்ப்புக்கான உைவு உருவாக்கம், நன்னீர் 

இறால்களின் வளர்ப்பு, உைவு மீன் வளர்ப்பு, ததாட்டி தயாரித்தல் 

தபான்றவற்றிற்கு வழங்கப்படும் தகவல்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள். 

• இளங்கடல மாைவர்களுக்கு - ததாழில்நுட்ப அறிவாற்றல் மற்றும் மீன் 

ஊட்டச்சத்து பற்றிய கருத்தியல் அறிதல், மீன் உைவு உருவாக்கம் மற்றும் 

தயாரித்தல், தசறிவூட்டல், உைவ முகாடமத்துவம் மற்றும் உைவு வழங்கல் 

ஆகியவற்டற வழங்குதல். 

 

சோழில்நுட்ப கூட்டங்களில் கலந்து சகாண்டமவ 

• நுண்ணுயிர் தகால்லி பயன்பாட்டின் கட்டுப்பாடு - சுகாதார மற்றும் சுததச 

மருத்துவ அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்தது 

• இறால் வளர்ப்பிற்கான பயிர் நாள்காட்டி கூட்டம் - NAQDA மூலம் 

ஒழுங்கடமக்கப்பட்டது 

• மாவட்ட மீனவர் கூட்டம் - மாவட்ட தசயலகம் புத்தளம் ஏற்பாடு தசய்தடம 

• முதலீட்டு வளர்ச்சி - MFARD ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது 

• முதன்டமயான ததாழிற்துடற அடமச்சகத்தால் ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட இறால் 

வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

• நீருயிரின வளர்ப்பு ஸ்டீரிங் குழு கூட்டம், NAQDA 

• ஐ. ஏ. எஸ் கூட்டம், மகாவலி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சு 

• உயிர்ப் பல்வடகடம பாதுகாப்பு தசயலகத்தில் கூட்டங்கள் 

• கடற்தறாழில் அடமச்சு மற்றும் NAQDA ல் சந்தித்தல் 

 

பல்தவறு சோழில்நுட்பக் குழுக்கள் குறிப்பிடப்பட்ட நியமனங்கள் 

 

• நீருயிரின வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பக் குழு - NAQDA 

• புத்தளம் களப்பில் மீது பட்டம் மூலமான சவாரி தசய்தல் பற்றிய விடயம் – 

புத்தளம் மாவட்ட தசயலகம். 

• கண்காணிப்புக் குழு - இலங்டக மின்சார சடபயின் தமாரதகால்ல நீர்வழங்கல் 

திட்டம். 

• ததசிய ஸ்டீரிங் குழு - உயிர்ப் பல்வடகடம தசயலகத்தின் ததசிய பல்லுயிர் 

மூதலாபாய தசயற்பாட்டுத் திட்டம். 

• பிராந்திய மீன்வள ஒருங்கிடைப்புக் குழு - புத்தளம் பிரததச தசயலகம். 

• விதசட குழு ஏலியன் இனங்களின் கட்டுப்பாடு சட்டம் – உயிப் பல்வடகடம 

தசயலகம் 

• ஸ்டீரிங் குழு - ஸ்ரீ தலதா மாலிடக வாவி அபிவிருத்தி திட்டம், மத்திய மாகாை நகர 

அபிவிருத்தி அதிகாரசடப. 

• வன ஜீவராசிகள் ஆராய்ச்சி குழு – வன சீவராசிகள் பாதுகாப்பு. 

• கண்டல் தாவர நிபுைர் குழு 
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வருமக ேரும் விரிவுமர வழங்கப்பட்டது 

• நீர்வாழ் உயிர் வளங்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம் – வன சீவராசிகள் 

பாதுகாப்புக்கான ததசிய சான்றிதழ் பாடதநறி, ததசிய வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி 

மற்றும் பயிற்சி டமயம், கிரித்தடல. 

• நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பக் குழுவின் நண்டு வளர்ப்பு, ஜூடல 2017, 

NAQDA, பத்தரமுல்ல. 

• திருதகாைமடலயின் கடற்படடத் தளபதியின் கடற்படட அதிகாரிகளுக்கு 

இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய விதிகள் மற்றும் 

கட்டுப்பாடு. 

• மீன்வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பக் குழுவின் கடல் அட்டட வளர்ப்பு, தம 2017, NAQDA, 

பத்தரமுல்ல. 

• கடல் அட்டட மீன்பிடிக்கான நிடல: CENARA தசனரா கட்டம், I. திட்டம் மற்றும் 

எதிர்காலத்திற்கான பாடத, அதன் கடந்தகால அனுபவங்கள். தசனாரா பட்டடற, 

ஏப்ரல் 2017, மாவட்ட மீன்வள அலுவலகம், மன்னார் 

• இறால்களின் உரிடமயாளர்களுக்கும் மற்றும் வடதமற்கு பிராந்தியத்தில் சிலாபம் 

பிராந்தியத்தில் உள்ள இறால் பங்குதாரர்களுக்காகவும், புைரியாக்கும் இட 

உரிடமயாளர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும், WSSV தநாய்க் காவிகளும் அதன் 

தீவிரம் மற்றும் அதன் தீவிரத்தன்டம. 

• திறந்த பல்கடலக்கழகம், இலங்டகயில் பட்டதாரி மாைவர்களுக்கான மீன் 

ஊட்டச்சத்து மற்றும் மீன் உைவு தசயலாக்கம். 

• கடற்பாசி வளர்ப்பு, வயம்ப பல்கடலக்கழகம் 

• கடற்பாசி வளர்ப்பு, ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகம் 

• கண்டல் தாவரம் மற்றும் கடற் பாசி சுற்றுச்சூழல், சமுத்திரவியல் 

பல்கடலக்கழகம் 

• இலங்டகயில் மீன்வளர்ப்புத் திறனுடன் கூடிய கடல் பாசி வளங்கள், SLINTEC இல் 

 

ெமூக அடிப்பமடயிலான திட்டங்கள் சோடங்கப்பட்டன 

• கடல் குதிடர வளர்ப்பு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது; நீர்தகாழும்பு 

• நீர்வாழ் தாவர ஆடல; களுத்தடற, 

• அலங்கார மீன் வளர்ப்பு; தகாழும்பு, களுதர, கம்பஹா 

• கடற்பாசி வளர்ப்பு; திவுந்தர, கிளிதநாச்சி, 

• காவட்டி வளர்ப்பு; புத்தளம் 

• கடல் தகாடுவா வளர்ப்பு; புத்தளம் 

• கடல் அட்டட வளர்ப்பு; புத்தளம், மன்னார் 

 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  டத்ேப்பட்டன 

• ததன் மாகாை அபிவிருத்தி அதிகாரசடப நிதியுதவி மற்றும் NAQDA ஆல் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட காலி மாவட்ட அலங்கார மீன் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு மீன் 

உைவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து மற்றும் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம். 

.  

• வடமத்திய மாகாை அபிவிருத்தி அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட கம்பஹா 

மாவட்ட அலங்கார மற்றும் உைவுக்கான உயிரின வளர்ப்பு மீன் விவசாயிகளுக்கு 

மீன் உைவு உற்பத்தி. 
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• வடமத்திய மாகாை விவசாய அடமச்சின் கீழ் உைவு அபிவிருத்தி 

நடவடிக்டககளில் நீர்தகாழும்பு, பிட்டிபான நீர் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

நிடலயத்திற்கான ஆதலாசடனப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

• • பத்து நாள் பயிற்சி - அலங்கார மீன்கள் வளர்ப்பு, முகாடமத்துவம், மற்றும் 

தமலாண்டம அலங்கார மீன் இனங்களின் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம். 

• மூன்று நாள் பயிற்சியளித்தல் - தகாழும்பு, களுத்துடற மற்றும் கம்பஹா 

மாவட்டங்களில் அலங்கார மீன் விவசாயிகளின் வாழ்வாதார அபிவிருத்திக்காக 

தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்க உத்திகடளப் பயன்படுத்தி உயர்ந்த விடலயுயர்ந்த 

அலங்கார மீன் இனங்கடள வளர்ப்பதன் மூலம், MFAR-02 நிதியளிக்கப்பட்ட 

திட்டம். 

• இரண்டு நாள் பயிற்சி - புதிய விளக்க மறியல் சிடறயில் 32 டகதிகளுக்கு அலங்கார 

மீன் வளர்ப்பு. 

• இரண்டு நாள் பயிற்சித் திட்டம் - கல்பிட்டியவின் கடதலார வள பாதுகாப்புக்காக 

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கண்காணிப்புக் குழு 2017 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 25 

மற்றும் 25 ஆம் திகதிகளில் 'பவள பாடறகள் மற்றும் ரீஃப் மீன் மதிப்பீடுகளின் 

ஆய்வு முடறகள். 

 

விழிப்புணர்வு திட்டங்கள்  டத்ேப்பட்டன 

• சமுதாய அடிப்படடயிலான திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு நீர்வாழ் தாவர வளர்ப்பு 

• 2017 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்டகயின் வடதமற்கு மாகாைத்தில் 

புத்தளம், இலுப்பந்தீவில் மீன்பிடிப்பதற்காக, சமூக அடிப்படடயிலான கடல் 

அட்டட விவசாயம். 

• 2017 ஏப்ரல் மாதம் வடகிழக்கு மாகாைத்தில் கல்பிட்டி, தராதப்பாடுவில் 

மீன்பிடிப்பதற்காக சமுதாய அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட விவசாயம். 

• 2017 ஓகஸ்ட் மாதம் இலங்டகயின் வடமத்திய மாகாைத்தில் புத்தளம், 

தசரக்குலியவில் மீன் பிடித்தலுக்கான மீன்வளர்ப்பு சார்ந்த கடல் அட்டட 

விவசாயம். 

• மீன் தநாயறிதல் பயிற்சி - தததுரூ ஓயா பகுதியில் மீனவர்களுக்காக, 08 ஆகஸ்ட் 

2017. 

• கடல் அட்டட மற்றும் காவட்டி வளர்ப்பு - ஆர். ஆர். சி கல்பிட்டியவில் அநுராதபுர 

பல்கடலக்கழக கல்லூரி மாைவர்களுக்கு. 

• இலங்டக வயம்ப பல்கடலக்கழகம், ஆர். ஆர். சி. கல்பிட்டி, மீன்வளர்ப்பு மற்றும் 

காவட்டி வளர்ப்பு கலாச்சாரம் - (பி. எஸ்சி.). கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரின வளர்பு 

பயிற்சி மாைவர்களுக்கு. 

• கல்பிட்டி, ஆர். ஆர். சி., இலங்டக ரஜரட்ட பல்கடலக்கழகத்தின் இளநிடலப் 

பட்டதாரிகளுக்கு கடல் அட்டட வளர்ப்பு, காவட்டி வளர்ப்பு மற்றும் கடல் புற்கள் 

வளர்ப்பு. 

• தகாழும்பு கடல் உைவு விழா, நாரா, 08 ததாடக்கம் 10 டிசம்பர் வடர 2017, பசுடம 

பூங்கா, தகாழும்பு.                      
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கல்வித் திட்டம் வளப் பணியாளராகக் கலந்து சகாண்டது 

• 2017 ஆகஸ்ட் 06 ஆம் திகதி ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்தின் இளமானி 

பட்டதாரி மாைவர்களுக்காக நடத்தப்படும் "கடல் தவள்ளரிகளின் 

இனப்தபருக்கம்" மீதான விளக்கம். 

• 2017 தபப்ரவரி 09 ஆம் திகதி காலி, சங்கமித்த கல்லூரியில் 120 மாைவர்களுக்கான 

கல்வித் திட்டம். 

• இலங்டகயின் கடற்தறாழில் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு ததாடர்பான கல்வித் திட்டம் 

முன்தனற்ற நிடல ததாழில்நுட்ப மாைவர் குழாமுக்கு 14, மற்றும் 21 ஆம் திகதி 

ஜூடல 2017, கன்தனாடய மகா வித்தியாலயம், திவுலபிட்டிய ஆகியவற்றிற்கு 

நடத்தப்பட்டது. 

• களுத்துடற மற்றும் பண்டாரகம அலங்கார மீன் சங்கங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு 

தகாய் தகாண்டடயின் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம். 

• ததர்தல் திடைக்களத்தின் பங்தகற்பாளர்களுக்கு அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 

தநாய் கண்டறிதல், 27 ஏப்ரல் 2017. 

• தமம்பட்ட நிடல ததாழில்நுட்பத்திற்கான இரண்டு நாள் கல்வித் திட்டம் 

கன்தனாடய மஹா வித்தியாலயத்தில், திளுலபிடியவில் 14, 21, 21, 2017 அன்று 

மாைவர்கடள ஊக்குவிக்கிறது. 

• ததாழில்நுட்ப அறிக்டககள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன, விளக்கப்படங்கள் மற்றும் 

குறுகிய தகவல்ததாடர்புகள்: 

• 2 நாள் பயிற்சி - இலங்டகயின் கடற்தறாழில் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு ததாடர்பான 

கல்வித் திட்டம்  முன்தனற்ற நிடல ததாழில்நுட்ப மாைவர் குழாமுக்கு 14, மற்றும் 

21 ஆம் திகதி ஜூடல 2017, கன்தனாடய மகா வித்தியாலயம், திவுலபிட்டிய 

ஆகியவற்றிற்கு நடத்தப்பட்டது. 

சோழினுட்ப அறிக்மக ெமர்ப்பிக்கப்பட்டமவ, வழங்கல்கள், மற்றும் சிறு 

துணுக்குகள் 

அறிக்மககள் 

• PRDS நிபுைத்துவ திட்டத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்டககள் மற்றும் 

தரவுத்தளங்கள் 

• கண்டி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலதா மாளிடகயில் உள்ள நீர் நிடலயின் தரம் மற்றும் அதன் 

நீர் மாசடடதல் நிடல, மத்திய மாகாை நகர்ப்புற தமம்பாட்டு ஆடையத்திற்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

• யாழ்ப்பாைத்தில் கீரதீவில் உள்ள மீன்வளர்ப்பு குறித்த முன்தமாழியப்பட்ட 

உப்பள விடளவு. 

• தலபிதயா ஃபிதஷரி - Labeo fisheri மீது முன்தமாழியப்பட்ட தமாரதகால்ல 

நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் காரைமாக, CEB க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

• நாராவின் ஐந்து களப்பு அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் நீர்தகாழும்பு நீதராட்டத்தின் 

நீரியல் வளத்டத மதிப்பீடு தசய்தல். 

• விவசாய மற்றும் நண்டு பண்டை நடவடிக்டககளுக்கு தனியார் நில 

உரிடமயாளர்களுக்கான நான்கு காணி கடிதங்களுடன் அரசாங்க நிலங்கடளப் 

பயன்படுத்துவதற்கான சிபாரிசுகள் குறித்த புல ஆய்வு அறிக்டககள். 
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• ஆர். ஆர். சி. கல்பிட்டிவில் உள்ள சிறு கிராமப்புற மீன்வளர்ப்புக்கான 

ஒருங்கிடைந்த கண்டல்-கலப்பு மீன்வளர்ப்பு பூங்கா, நாராவுக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

• கடல் அட்டட பற்றிய ஆய்வு அறிக்டககள் மற்றும் BRMS, கல்பிடிய (CERARA PHASE 

திட்டத்தின் தசயல்திறன் 3.1 மற்றும் 2.2) ஆகியடவ BRM க்காக கண்காணிப்புக் 

குழுவிற்கான பயிற்சி மற்றும் FAO க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

• FAO / TCP / 3502 இன் திட்ட முடனவு அறிக்டக 

• நாரா பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயம் கல்பிட்டிக்கு ஆய்வு மற்றும் அகக் கட்டடமப்பு 

திட்டம் 

• கடல் அட்டட மதிப்பீடுகள் மற்றும் அதன் தரவு இடடதவளிகள் சம்பந்தமான 

இலங்டகயில் ஆராய்ச்சிகள். 

• கடல் அட்டடகளின் உைர்திறன் கடரதயார வாழிடங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

• கடல் அட்டடகளின் தபறுமதி தசர்ப்புக்கடள அதிகரித்தல், DFARD க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

• கடற்தறாழில் அடமச்சின் திருதகாைமடல குடா பகுதியில் உள்ள நீரியல் உயிரின 

வளர்ப்பு அடமப்புத் திட்டம் 

• புத்தளம் மாவட்டத்தில் மீன்வளர்ப்பு தளத்தின் தபாருத்தப்பாடு பற்றிய 

அறிக்டககள் 

 

 

புதிய அபிவிருத்திகளுக்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

கந்தக்குளிய, குடாவ பகுதியில் உள்ள நாராவுக்கு முன்தமாழியப்பட்ட "பல்லின இனங்கள் 

புைரியாகும்" திட்ட அடமப்பு. 

தாவர வளர்ப்பு பசுடம வீடு 

நன்னீர் மற்றும் கடல்சார் ஆராய்ச்சி நிடலயம் உயர் தரநிடலகடளத் தீர்ப்பது 

 

குறுகிய சோடர்புகள் 

நீடித்து நிடலதபறும் சக்தி அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கான நாராவின் ஆய்வுகள் மற்றும் 

பரிந்துடரகள், வலு மற்றும் சக்தி அடமச்சு 

நாராவின் பின்னூட்டல் மூலம் நீலப் தபாருளாதரத்திடன SAARC பிரததச நாடுகளுக்கு 

ததடவயாக்குதல். 

திட்ட முன்சமாழிவு உருவாக்கப்பட்டது, செயல்படுத்ேப்பட்டது மற்றும் 

தவறுபட்ட விவரங்கள் 

2017 ஆம் ஆண்டில் பிரதான டகத்ததாழில் அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ADB 

நிறுவனத்திடமிருந்து நிதி தபற "மண் நண்டு புைரியாக்கும் இடம்” ஒன்டற நிறுவுவதற்கு 

நானூற்றி இருபது மில்லியன் திட்டம் (420 மில்லியன்). 

திடறதசரியிலிருந்து வரவு-தசலவுத் திட்டத்திற்காக கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட "கல்பிட்டி பிரததசத்தில் பல - 

இனங்கள் கடல் வளர்ப்பு புைரியாக்கும் இடம்" ஒன்டற ஸ்தாபிப்பதற்காக அறுனூறு 

மில்லியன் திட்டம் (600 மில்லியன்). 
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கல்பிட்டி பிரததசத்தில் குடாவ பிரததசத்தில் நாராவுக்காக முன்தமாழியப்பட்ட "Multi-

Species Hatchery" பல - இனங்கள் கடல் வளர்ப்பு புைரியாக்கும் இடம் ஒன்டற 

அடமப்பதற்கான நிலத்டத டகயகப்படுத்துதல் ததாடர்பாக ஒருங்கிடைந்த 

நடவடிக்டககடள ஒருங்கிடைப்புப் பிரிவில் (பி. ஏ. டி. ஏ குமார, சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி) 

இடன அந்த பிரிவு தபாறுப்பு வகித்துள்ளது. நிலுடவயிலுள்ள திட்டங்கடள தயாரிப்பது, 

கட்டுமானப் பணிகடள அடடயாளம் காண்பது, நிதியுதவி மற்றும் ஆதலாசகர்கடள 

பணியமர்த்துதல் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இப்தபாது தவடலகள் நடடதபறுகின்றன). 

கல்பிட்டி பிரததச தசயலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட "நாராக்கான பலவடக பல - 

இனங்கள் கடல் வளர்ப்பு புைரியாக்கும் துடறடய" நிறுவுதல். 

 சமூக அடிப்படடயிலான திட்டங்களுக்கு நான்கு முன்தமாழிவுகள் 

இளங்கமல மாணவர்கள் தமற்பார்மவ செய்யப்பட்டனர் 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் யாழ்ப்பாை பல்கடலக்கழகத்தின் விவசாய பீட, 2017, தரகவா 

களப்பில் உள்ள இருவால்விகளின் பன்முகத்தன்டம, விநிதயாகம் மற்றும் 

அடடயாளம் ஆகியவற்றின் கீழ், மாதனாஜா பிரியதர்ஷனி, பி. எஸ். சி விவசாய 

மாைவி. 

• தரக்கவ களப்பில் கண்டல் மற்றும் சதுப்பு நிலப்பரப்புகளில் உப்புத்தன்டம 

பாதிப்பு பற்றிய ஆர். ஸ்ரீகிருஷ்ைன், எம். பில் ஆய்வுகள் 2016/2017. 

• பி. எஸ். சி ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் தபராதடன பல்கடலக்கழகத்தின் விவசாய 

மற்றும் கால்நடட சுகாதார மாைவர். 

• இளங்கடல கடல் அட்டட (தஹாதலாட்டூரியா ஸ்காபரா) வளர்ச்சிடயப் 

தபாறுத்தவடர "புலி இறால்களின் (தபனிமஸ் தமாதனாடான்) உயிர் மற்றும் 

வளர்ச்சியில் டகற்தறாசனின் விடளடவ துணிதல்" "மற்றும்" பிரீவர்ஸ் மதுவம் 

விடளவுகளின் "மீதுகடல் அட்டடயின் ஜுவடனல்களின் விடளடவ துணிதல் 

தபான்ற இரண்டு பட்டதாரிகள் தமற்பார்டவ தசய்யப்பட்டனர். 

• உல்வா லாக்டூகா, ஆகியவற்றில் சிறு ஸ்வாமர் துகள் தவளியிடுவதற்கான உகந்த 

நிடலகடள அபிவிருத்தி தசய்தல், விலங்கு விஞ்ஞான பட்ட திட்டம், விலங்கு 

விஞ்ஞானம், விலங்கு விஞ்ஞானம் மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய பீடம், இலங்டக 

ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகம்  

• நுண்ணிய இனவிருத்தி தசய்யப்பட்ட Cryptocoryne Wendtii, ஆகியவற்றின் உகந்த 

வளர்ச்சியில் அடி மூலக்கூறுகள் மற்றும் நிழல்களின் தாக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

விலங்கு விஞ்ஞான பட்ட திட்டம், விலங்கு விஞ்ஞானம், விலங்கு விஞ்ஞானம் 

மற்றும் ஏற்றுமதி விவசாய பீடம், இலங்டக ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகம்  

• நுண் வளர்தளிர் (இடழய வளர்ப்பு) க்ரிப்தடாகரிதன தவன்டிடி, ஆகியவற்றின் 

வளர்ச்சி தசயல்திறன் மீதான கருத்தரித்தல் வீதங்களின் விடளவு, கடற்தறாழில் 

மற்றும் மீன்வளத் திடைக்களம், மீன்வளத்துடற மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞான 

மற்றும் ததாழில்நுட்பத் துடற, ருஹுணு பல்கடலக்கழகம் 
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பயிற்சி / பட்டமறகள் / கருத்ேரங்குகள் கலந்து சகாள்ளப் பட்டன 

சவளி ாட்டு பயிற்சி / பட்டமறகள் / மா ாடு 

• "குரூப்பர் விடத உற்பத்தி மற்றும் சுகாதார தமலாண்டம" பற்றிய பட்டடற, 

சிற்றுதபான்தடா, இந்ததாதனசியா 21 - 28 நவம்பர் 2017 இல் நடட தபற்றது. 

• இலங்டகயில் திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தகாள்டக அபிவிருத்தியில் சிறப்பான 

முகாடமத்துவ நடடமுடறகள் மீதான சார்க் பிராந்திய நிபுைர் ஆதலாசடன பற்றிய 

பயிற்சிப் பட்டடற, 19 ஆம் திகதி முதல் 21 ஆம் திகதி வடர நீர்தகாழும்பு, 

• நாடுகளுக்கு உரிய நீர்வாழ் விலங்கு சுகாதார தமலாண்டம மற்றும் 

தனிடமப்படுத்தலுக்கான கருத்தரங்கு,  கடல் நீர் பசுடம சாடல, வக்ஷி சீனா 

• ESCA 2017 மாநாடு, அக்தடாபர் 16 - 20 ஒக்தடாபரில், ஷாஹி, சீனா 

• சீனாவில் வுசிவில் ஆசிய நாடுகளுக்கு நிடலயான மற்றும் தீவிரமான மீன்வளர்ப்பு 

பற்றிய பயிற்சி 

• வளர்ப்பு நாடுகளுக்கு கடலியல் வளர்ப்புக்கான மீன் உைவு உற்பத்தி மற்றும் 

தநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு பயிற்சி 

• வளரும் நாடுகளுக்கு திலாப்பியா இனப்தபருக்கம் மற்றும் உயர் விடளச்சல் வள 

உத்திகள் பற்றிய பயிற்சி, சீனாவில் 10 தம 18 முதல் 2017 வடர. 

• வளரும் நாடுகளுக்கு மீன் விடத உற்பத்தியில் பயிற்சியளித்தல் மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து தமம்பாடு. 

உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

•  ஹிஸ்தடாபததாலஜி, விலங்கு தவளாண்டம பீடம், தபராதடன பல்கடலக்கழகம், 

21 -21 ஜூடல 2017, கண்டி, இலங்டக. 

• பிளாட் டவரஸ் சுட்டியிடல் டமயத்தில், தஹாமகமவில் இடழய வளர்ப்பு 

நுட்பங்கடளப் பயிற்றுவித்தல். 

உள்ளூர் கருத்ேரங்குகள் / பட்டமறகள் / மா ாடுகள்: 

• அலங்கார மீன் வர்த்தக மற்றும் ததாழில்நுட்ப மாநாடு, 08 – 09 தபப்ரவரி 2010, 

கிங்ஸ்ஸ்பரீ தஹாட்டல், தகாழும்பு (EDB ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது). 

• SLAFAR வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு, தம 26, 2017, நாரா தகட்தபார் கூடத்தில், 

தகாழும்பு. 

• நீல பச்டசப் தபாருளாதாரத்தின் நிடலயான அபிவிருத்தி சிம்தபாசியம், கடல் 

மாசுபாடு தடுப்பலதிகார சடப. 

• தசப்டம்பரில் தகாழும்பிலுள்ள மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ள பல்லுயிரிய நிதிநிர்வாகம் (BIOFIN). 

• மகாவலி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் காலநிடல தழுவல் திட்டம் மூலம் 

ஏற்பாடு தசய்யப்படும் விவசாய சூழற்ததாகுதி மீது காலநிடல விடளவு பற்றிய 

வழக்கமான விழிப்புைர்வு, ஒக்தடாபர் 2017, BMICH, 



199 | P a g e  
 

• மகாவலி மற்றும் சுற்றுச்சூழல்அடமச்சின், பி. எம். ஐ. சி. எச், இல் சுற்றுச்சூழல் 

மாற்ற பிரிவினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படும் காலநிடல தழுவல் ததாடர்பான பசுடம 

லங்கா திட்டம், 

• மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்படும் 

ததசிய உயிர்ப் பல்வடகடம மூதலாபாய தசயற்பாட்டுத் திட்டம் "NBSAP", 

தசப்டம்பர் 12, தகாழும்பு. 

• நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 2017 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கல்பிட்டி நகர்ப்புற தமம்பாட்டுத் திட்டத்டத தயாரித்தல். 

• நீர்தகாழும்பில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தகாள்டக அபிவிருத்தியில் 

சிறந்த முகாடமத்துவ நடடமுடறகள் பற்றிய சார்க் பிராந்திய நிபுைர் 

ஆதலாசடனக் கூட்டம்                                 
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கடல்சார் உயிரியல் பிரிவு  
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5.5 கடல்ொர் உயிரியல் பிரிவு 

 

பிரிவின் ேமலவர்: கலாநிதி - சிசிர ெப்புேந்திரி 

 

ஆராய்ச்சி பணியாளர்கள்: கடல் சார் உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு (MBRD) ஆராய்ச்சி 

பணியாளர்களாக 16 விஞ்ஞானிகள், 2 அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்கள், 7 ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர்கள் மற்றும் 10 கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கடளக் தகாண்டுள்ளன. 

ஆண்டு கண்தணாட்டம் 

கடல் சார் உயிரியல் வளங்கள் பிரிவு (MBRD) கடல்சார் வாழ்க்டக வளங்கடள நிர்வகித்தல், 

அபிவிருத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய ஆராய்ச்சிடய தமற்தகாள்வதற்கான தபாறுப்பு 

தகாண்ட அலகாகும். 2017 ஆம் ஆண்டில் MBRD ஆல் 13 திடறதசரி நிதி ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. திடறதசரி நிதி திட்டங்கள் தவிர MBRD பல 

தவளிநாட்டு நிதி திட்டங்கடளயும், ஆதலாசடனகடளயும் தமற்தகாண்டது. பிரிவில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்கள், 

• மீன், கிறஸ்தடஷியா மற்றும் தகஸ்தடாதபாடா வளங்கடள மதிப்பீடு தசய்யும் 

முகாடமத்துவம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி திட்டங்கள். 

• அபிவிருத்தி சார்ந்த ஆராய்ச்சி கருத்திட்டங்கள் சுரண்டப்பட்ட மற்றும் 

முடறதகடற்ற மீன்பிடி முகாடமத்துவங்களின் கீழ் நம்பகத்தன்டமடய 

மதிப்பிடுகின்றன 

• பவள திட்டுகளின் பாதுகாப்பு கடல் வாழ் இனங்களின் அச்சுறுத்தல். 

• கடல் இனங்கடள பாதுகாத்தல் மற்றும் முகாடமத்துவம் மூலக்கூறு முடறகடளப் 

பயன்படுத்தி இனப்தபருக்கம் மற்றும் மக்கள் ஆய்வுகள்  

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) திடைக்களம் 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 சுற்றுப்பயைங்கள் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி (DFAR) 

திஅடைக்களம் மற்றும் இலங்டக தபாலீஸ் உடன் இடைந்து தசய்யப்பட்டன. தபாலிஸ் 

மற்றும் DFAR டகயாள்வதில் டடனடமட் வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட நிபுைர்களின் 

ஆதாரங்கடள வழங்குவதற்காக MBRD ஊழியர்கள் பல நீதவான் நீதிமன்றங்களில் 

ததான்றினனார்கள். 

இந்த துடறயின் ஊழியர்கள் தீவு முழுவதும் மீன்பிடி சமுதாயத்துடன் மிகவும் 

அந்நிதயான்னியமாக இருந்ததுடன், அவர்களது தவண்டுதகாளுக்கு இைங்க தனியார் 

துடறடய ஆதரித்தது. பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கான ததாழிற்துடற பயிற்சி மற்றும் 

இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள தமற்தகாள்வது மற்றும் அவர்களின் ஆராய்ச்சித் 

திட்டங்கடள முன்தனடுக்க மாைவர்களுக்கு இந்த பிரிவு வகுப்புகள் வழங்கியது. 
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கூடுதலாக, இலங்டக கடற்படட, இலங்டக கடரதயார பாதுகாப்பு படட மற்றும் 

மீன்வளர்ப்பாளர்களுக்கும் குறிப்பாக விரிவுடரயாளர்கள் மற்றும் விழிப்புைர்வு 

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 

மற்றும் இலங்டகயில் சிறிய கடல்கள் மீன்பிடி வாய்ப்புக்கள் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிக் 

கட்டுடரகள் தயார் தசய்யப்பட்டதுடன் அவற்றில் ஈடுபட்டு புள்ளி பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. மீன்பிடித் தகராறுகடள தீர்ப்பதற்கான மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் 

வளத்துடற திடைக்களத்தில் பல அறிக்டககள் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

 

MBRD இனால் தமற்சகாள்ளப்பட்ட முக்கிய திமறதெரி நிதி திட்டங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இல ேமலப்பு ஒதுக்கீடு 

மில்லியன் ரூபா 

1 தபரிய கடல்கள், சிறிய கடல்கள் மற்றும் அடிமட்ட உயிரிகள் 

மீன்பிடி வளங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

6.8 

2 இலங்டகயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பவளப் பாடற சுற்றுச்சூழல் 

பற்றிய உயிர் – தபளதீகம் சார் மற்றும் சமூக தபாருளாதார 

கண்காணிப்பு 

1.9 

3 இலங்டகயில் ஆபத்தான, அச்சுறுத்தலுடன் பாதுகாக்கப்பட்ட (ஈ. 

டி. பி) கடல் தாவரங்கடள பாதுகாத்தல், அருங்காட்சியக 

வளர்ச்சியும் 

1.4 

4 தநார்தவ ஒத்துடழப்புடன் மீன்வள ஆதாரங்களின் பங்கு 

மதிப்பீடு (சுதந்திர ஆய்வு) 

14.0 

               சமாத்ேம் 24.1 
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உப திட்டங்கள் / டவடிக்மககள் 

திட்டம் 1 

இல உப திட்டங்கள் / டவடிக்மககள் சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

ஒதுக்கீடு 

மில்லியன் ரூபா 

1.1.1 துடறமுக மாதிரி தசகரிப்பு வழியாக சிறிய கடல் 

மற்றும் தபரிய கடல் மீனவர் வளங்கடள 

மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

 

கலாநிதி. சிசிர 

ஹப்புதந்திரி 

2.2 

1.1.2 வடக்கு பகுதி நீரின் ஏற்றுமதி சார்ந்த கடல் மீன் 

வளங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் 

கண்காணித்தல் 

திருமதி. சுஜீவா 

அதுதகாரள 

0.3 

1.1.3 மந்தா கதிர் / சுறா கடற்தறாழில் மற்றும் உயிரியல் 

அம்சங்கள் 

கலாநிதி. சிந்தா 

தபதரரா 

0.2 

1.1.4 கடற்கடர வடல மீன்பிடிக்கான சமூக, 

தபாருளாதார, உயிரியல் மற்றும் மீன்பிடி சார்ந்த 

அம்சங்கள் 

திரு. மதஹந்திர 

ஜயதிலக 

0.3 

1.1.5 இலங்டகயில் ஒக்தடாபஸ் மீன்பிடி அபிவிருத்தி திரு. மதுர வீரதசகர 1.0 

1.1.6 ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் புடதக்கும் முள் சிங்க 

இறால்களின் உள் நிடலக் காப்பு முடறடய 

தசாதித்துப் பார்த்தல் 

திரு. உபுல் லியனதக 0.3 

1.1.7 இலங்டக நீரில் காைப்பட்ட தபாதுவான 

தநரிடிக் டூனா இனங்கள் பற்றிய மூலக்கூறு 

மற்றும் உயிரியல் ஆய்வுகள் 

திருமதி. ததஷினி 

தஹரத் 

2.3 

1.1.8 தமற்கு கடற்கடர பகுதியில் முதிர்ச்சியடடயாத  

நிடலயின் அளவுக்கு சிறிய கடல் மீன் 

வடககடளப் பிடிக்க பூ வடலயிடன ததர்வு 

தசய்தல் 

கலாநிதி. பிரபாத் 

ஜயசிங்க 

0.2 

திட்டம் 2 

இல உப திட்டங்கள் / டவடிக்மககள் சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

ஒதுக்கீடு 

மில்லியன் ரூபா 

2.3.1 மூன்று ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் பவளப் 

பாடற தவளிறல் மற்றும் மானுடவியல் 

நடவடிக்டககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளின் 

உயிர் இரசாயன மற்றும் சமூக - தபாருளாதார 

கண்காணிப்பு  

திரு. தக. ஜி. எஸ். 

நிர்பத 

 

1.5 

2.3.2 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பவளப் பாடற மீன்களின் 

உயிரியல் மற்றும் மீன்வளக் கூறுகள் 

திரு. கசுன் 

தல்பதடு 

0.4 
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திட்டம் 3 

இல உப திட்டங்கள் / டவடிக்மககள் சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

ஒதுக்கீடு 

மில்லியன் 

ரூபா 

5.1.1 கடல் ஆடமகளின் சிக்குதல் நிகழ்வுக்கு கியர் 

பாவடன மற்றும் பருவகால விடளவுகள்  

திரு. மதகந்திர 

தஜயதிலக 

0.2 

5.1.2 பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவ தநாக்கத்துக்கான 

பூதகாள மற்றும் தற்காலிக விநிதயாகம் மற்றும் 

ஏராளமான திமிங்கலங்கடள பற்றி ஆய்வு தசய்தல்  

திரு. உபுல் லியனதக 0.9 

5.1.3 கடல் சார் அருங்காட்சியக தமம்படுத்தல் மற்றும் 

எலும்புக்கூட்டட தயாரிப்பு தசய்தல் 

திரு. தக. ஜி. எஸ். 

நிர்பத 

0.3 

 

திட்டம் 4 : தநார்தவ நாட்டுடன் ஒத்துடழத்து மீனவ வளங்களின் பங்கு மதிப்பீடு (சுதந்திர ஆய்வு) 

திட்ட இல டமலப்பு 

1.2 _ WP1 கடரதயார மீன்பிடித் திட்டங்கடள தமம்படுத்துதல் மற்றும் தரவு முகாடமத்துவம் 

1.2 _ WP2 ததாழில்நுட்ப உதவி மற்றும் திறன் கட்டிடம், மீன்வள ஆராய்ச்சி 

1.2 _ WP3 திட்ட ஒருங்கிடைப்பு, நிர்வாகம் மற்றும் அறிக்டக. 

 

MBRD ஆல் நடத்தப்பட்ட மற்றய திடறதசரி திட்டங்கள் நாராவும் மற்ற பிரிவுகளுடன் 

இடைந்து தசயல்பட்டன 

 

திட்ட இல ேமலப்பு 

5.4 நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்தின் தசயல்பாட்டின் பின்னரான 

தாக்கட்திடன கண்டறிதல் 

1.17 இலங்டகயில் நீர்வள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

மற்றும் முகாடமத்துவம்: சுற்றுச்சூழல் சுயவிவர 

அபிவிருத்தி 
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1. சபரிய கடல்கள், சிறிய கடல்கள் மற்றும் அடிமட்ட உயிரிகள் மீன்பிடி 

வளங்கமள மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல் 

 

1.1.1. துமறமுக மாதிரி தெகரிப்பு வழியாக சிறிய கடல் மற்றும் சபரிய கடல் 

மீனவர் வளங்கமள மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல் 

சிறு கடல் மீன்பிடி 

இலங்டகயில் மீன் பிடிக்கும் துடறமுகங்களிலும் தபரும் மீன் இறங்கும் இடங்களிலும் 

சிறிய கடல் மீன் தடரகள் தமல், ததன், கிழக்கு பகுதிகளில் கண்காணிக்கப்பட்டன. இந்த 

இனங்களால் மீன்பிடி தசயற்பாடுகடள, மீன் பிடி அளவுகடள அளத்தல் அதாவது 

பல்தவறு மீன்பிடி கப்பல் - கியர் மூலமானடதயும், உயிரியல் தரவு தசகரிப்பு முக்கியமாக 

இனங்களின் நீளம் அளவிடுதல் மற்றும் தசயலில் இருக்கின்ற மீன்பிடி படகுகள் 

இயக்கப்படும் அறிக்டக முதலியன உட்பட தடரயிறங்கள் அளவு பதிவு தபான்ற மீன்பிடி 

நடவடிக்டககடள மீதான முழு விவரங்கடளயும் / தரவுகடளச் தசகரிப்பதாகும் 

இலங்டகயின் கடல் நீரில் காைப்படும் 60 க்கும் அதிகமான கடல் வடககடளச் சிறு கடல் 

குழுவினர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் மீனவர்களின் பிரதான இலக்கான 

இனங்கள் சாடின் - சாடள, தஹரிங்ஸ், அங்தகாவி மற்றும் தமக்கரல் ஆகியடவ அடங்கும். 

சிறிய அளவிலான டகவிடன மூலம் பிடிக்கும் மீனவர்கள் தபரும்பாலும் சிறிய கடல் மீன் 

வடககடள குறிடவத்து தசயல்படுகின்றனர். சிறிய தமல்லிய துளக் கண் தகாண்ட பூ 

வடல மூலமாகதவ சிறிய கடல் இனங்கடள பிடிக்கப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் 

மீன்பிடி கியர் ஆகும், அதத தநரத்தில் கடற்கடர தூண்டில் வடலகள் பருவகாலத்தில் 

இயங்குகின்றன. எவ்வாதறனினும், சிறிய அளவிலான சிறிய மீன்கடளப் பிடித்தல் 

நாட்டின் சில பகுதிகளுக்தக தபாருந்தும் (உதா. சிறிய டப வடல மீன்பிடி 

நடவடிக்டககடள ("சுக்குக்கு") மன்னார் மாவட்டத்தில் சிறிய கடல் மீன்கடள தபரிய 

அளவில் பிடிக்க பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

சிறிய கண் தகாண்ட பூவடல மீன்பிடியானது, சிறிய கண் அளவு (5/8 "அல்லது 15.8 மி. மீ) 

தபாதுவாக சிறு மீன்கள் அதாவது அங்தகாவி தபான்ற இன்னங்கடள பிடிப்பதற்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 15.8 மி. மீ இருந்து 38 மி. மீ வடரயிலான கண் அளவுகள் 

தபாதுவாக சிறிய கடல் இனங்கடளப் பிடிக்க பயன்படுகிறது. இதுவடர MBRD ஆல் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியின் படி இலங்டகயின் சிறிய கடல் இனங்கடள பிடிக்க 

தற்தபாது இலங்டகயில் இயங்குவதானது நீடித்து நிடல தபறும் முடறயில் இயங்குவதாக 

ததான்றவில்டல. மீன்பிடி நடவடிக்டககளுக்கு சிறிய கண் அளவு பூ வடலடய 

பயன்படுத்தி, ஒற்டற மீன்பிடி நடவடிக்டகயின் அதிக எண்ணிக்டகயிலான பூ வடலத் 

துண்டுகடள பயன்படுத்துதல், இரவு தநரத்தில் மீன்பிடிக்கும் ("தசக்கல்" மீனவர்களின்) 

உடற மூலம் தஹரிங்ஸ் இனங்கடள பிடித்துக்தகாண்டு வருதல், சிறிய படகு மீன் 

இலங்டகயிலுள்ள முக்கிய சிறிய கடல் மீன் பங்குகளின் நீடித்த படகுகள் வருடக, 

டடனடமட்டடப் பயன்படுத்துவது தபான்ற சட்டவிதராத மீன்பிடி முடறகடள விரிவான 

முடறயில் பயன்படுத்துவது முக்கியமாக நிடலயற்ற வளம் உருவாவதற்கு காரைமாகும். 

2000 - 2016 காலப்பகுதியில் (படம் 1) சிறிய கண் தகாண்ட பூ வடலகளுடன் (என். ஜி. என்) 

தசயல்படும் தமாட்டார் - அல்லாத பாரம்பரிய டகவிடனப் தபாருட்களின் 

தசயல்பாட்டிற்காக தமாத்த மீன்பிடி/ படகு / நடவடிக்டக வடிவிலான தமாத்த 

மீன்பிடியின் ஆண்டுக்கான சராசரி அளவு / முயற்சி (CPUE) ஆனது குடறந்துள்ளது எனக் 

கூறலாம். OFRP படகுகள் மற்றும் சிறிய கண் பூ வடலகள் (முடறதய, FGN மற்றும் MGN) 

உடன் இயங்கும் பாரம்பரிய தமாட்டார் இடைக்கப்பட்ட படகுகள், தபான்றவற்றின் 
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சராசரியான CPUE, சிறிய அளவில் அதிகரித்துவரும் தபாக்கு ஒன்டற தகாண்டுள்ளது, 

ஆனால் CPUE ஆனது ஒரு மீன்பிடி / படகு / வடல என்ற அளவில் மதிப்பிடப்பட்டால், அது 

அதிகரித்து வரும் தபாக்கு ஒன்டறக் 

தகாண்டுள்ளது எனலாம் (படம் 1). 

 

(a)                                                                                   

(b) 

 

உரு 1. ஆண்டுக்கான சராசரி மீன்பிடி ஒன்றுக்கு ஒரு கிதலாவிற்கு ஒரு முயற்சி (CPUE) (a) 

தமாத்த சராசரி மீன்பிடி / கிதலா கிராம் / ஒரு படகு / தசயற்பாடு (b) தமாத்த சராசரி மீன்பிடி 

/ கிதலா கிராம் / பூ வடலத் துண்டு / தமாட்டர் வலு அற்ற படகு மீன்பிடி முயற்சியானது 

சிறு கண் பூ வஐ மூலம் பிடிக்கப்பட்ட (NGN), சிறிய கண் பூவடல மூலமாக தமாட்டார் வலு 

படகு மூலம் பிடிக்கப்பட்ட மீன்பிடி (MGN) மற்றும் (c) தவளிப்பலடக இயந்திரம் அதாவது 

டபபர் மூலம் தசய்யப்பட்ட படகு மூலம் சிறிய கண் பூ வடல மூலமான மீன்பிடி (FGN). 

 

தமலும், தவவ்தவறு காலங்களில் (2000 - 2005, 2006 - 2010 மற்றும் 2011 - 2017) சிறிய கண் 

தகாண்ட பூ வடல நடத்திய மீன்பிடி அளவுக் கலடவ பகுப்பாய்வு, ஆதிக்கமிக்க இனங்கள் 

தஹர்ரிங்ஸ் (அம்பில்காஸ்டர் டசமர்) மற்றும் சார்டீன் (சர்டிதனல்லல்லா எஸ். பி.) Herrings 

(Amblygaster sirm) and Sardines, (Sardinella sp) கணிசமாக குடறந்துள்ளது (படம் 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரு 2. சவவ்தவறு காலங்களில் (2000 - 2005, 2006 - 2010 மற்றும் 2011 - 2017) சிறிய கண் சகாண்ட 

பூ வமல  டத்திய மீன்பிடி அளவுக் கலமவ பகுப்பாய்வு 

சிறிய அளவிலான பூ வடல மீன் பிடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்கள், அவற்டற 

துடறமுகத்திற்கு தகாண்டு வரப்படுவடத தடுக்க பல்தவறு தந்திதராபாயங்கடளப் 

பயன்படுத்துகின்றனர், சில தநரங்களில் வடலத் தட்டுக்கடள அதிகரிப்பதன் மூலம், 
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குடறந்த தபறுமதியான விலங்கினங்கடளக் கவரும் வண்ைம் அல்லது குடறந்த 

மதிப்புள்ள இனங்கள், அதத மீன்பிடி நடவடிக்டகக்கு சிறிய கண் தகாண்ட பூ 

வடலகளுடன் பிற படகு கியர்கடள பயன்படுத்துவது தபான்றனவாகும். (பல கண் 

அளவுகளின் பூ வடல பயன்படுத்துவது அல்லது மாற்று வழியில் படகு கியர்ஸ் 

பயன்படுத்துவது தபான்றன). வள சுரண்டலில் காைப்படும் இந்த அறிகுறிகளில் 

குடறந்தது சில சிறிய முக்கிய இனங்கள், உயிரினங்களின் குடறப்புக்கான சான்றுகளாக 

கருதப்படலாம். 

சிறு கடல் மீன் பிடிப்பத கட்டுப்படுத்துதல், மீன் பிடிப்படதக் கட்டுப்படுத்துதல், இரவில் 

மீன்பிடிக்கும் தடட, பூ வடலகடள தகாண்ட் தசல்வதற்கான கட்டுப்பாடு மற்றும் பிற 

மீன்கடளக் இரவில் மீன்பிடி மூலம் டகப்பற்றுதல் தபான்றவற்டற முட்டடயிடும், குஞ்சு 

தபாரிக்கும் காலங்களில் தடட தசயதல், தஹரிங்ஸ் தவிர மற்ற மீன்கடல பிடிப்படத 

தடட தசய்தல் தபான்றனவற்டற தகருத்தில் தகாள்ளுதல். 

சபரிய கடல் மீன்பிடி 

துமறமுக மாதிரி மற்றும் மீன்வள புள்ளிவிவரங்கள் 

தபரிய கடல் துடறமுக மாதிரி கடல்சார் உயிரியளவுகள் பிரிவின் (MBRD  - நாரா இனால் 

அமுலாக்கம் தசய்யப்பட்டதுடன், கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களம் 

(DFAR) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சின் புள்ளிவிவர 

பிரிவு (MBFD), தபான்றன தபரிய கடல் மீன்பிடி தடர இறங்கும் தரவுகடள எடுக்கின்றன. 

தபரிய கடல் வளங்களில் முக்கியமாக டுனா மற்றும் டுனா தபான்ற இனங்கள் உள்ளன. 

இலங்டகயில் தபரிய கடல் துடற மாதிரி ஆய்வு 1990 இல் நாராவால் ததாடங்கப்பட்டது. 

கைக்தகடுப்புகளின் முக்கிய தநாக்கம் தபரிய கடல் மீன்பிடி, குறிப்பாக துனா மற்றும் 

டுனா-தபான்ற மீன்களிடன பிடிக்கவும் முயற்சி தசய்வதுடன் தரடவப் தபறவும் 

முடியுமாக இருந்தது. 

IOTC தரவு சமர்ப்பிப்பு மற்றும் IOTC ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தவடல தசய்யும் 

கட்சிகளுக்கு வருடக தருதல் 

தற்தபாது, இந்திய தபருங்கடல் டுனா ஆடைக்குழு (ஐ. ஓ. ஆர். சி) க்கு தபரிய கடல் 

மீன்வளத் தகவடல சமர்ப்பிக்க தவண்டிய கட்டாயம் மிகவும் அவசியம். துடறமுகத் 

திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுததாறும் தசகரிக்கப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு 

ஜூன் 30 ஆம் தததிக்கு முன் IOTC க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டும். IOTC க்கு சமர்ப்பிக்கும் 

தரவு IOTC யால் தசயல்படுத்தப்பட்ட தபாருத்தமான தீர்மானங்களுடன் இைங்க 

தவண்டும். சமர்ப்பித்தலில், மீன்பிடி தரவுகள், முயற்சித்த தரவுகள், நீள அதிர்தவண் 

தரவுகள், நிராகரிப்பு மற்றும் கப்பல் தகவல் தபான்றடவ பற்றிய விவரங்கள் அந்த 

தீர்மானங்களின் ததடவக்தகற்ப விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. தரவு சமர்ப்பிப்பு ததாடர்பான 

தீர்மானங்கடள நிடறதவற்றியதன் விடளவாக தற்தபாது இலங்டக 77% இைக்க 

விகிதத்டத அடடந்துள்ளது. இது இந்திய தபருங்கடலில் உள்ள மற்ற கடதலார 

மாநிலங்களின் கடந்தகால பதிவுகடளயும் இைக்க பதிவுகடளயும் ஒப்பிடும்தபாது இது 

ஒரு தபரிய சாதடன எனக் கூறலாம். 

IOTC பல தவடல தசய்யும் குழுக்கடள ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் அடவ 

ஆண்டுததாறும் நடத்தப்படுகின்றன. தபாதுவாக தவடல தசய்யும் ததாழிலாளர்கள் 

விஞ்ஞானிகள் தங்கள் தனித்தன்டமயில் கலந்துதகாள்வததாடு, எந்ததவாரு குறிப்பிட்ட 

ஒப்பந்தக் கட்சிடய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாமலும் அல்லது ஒப்பந்தமற்ற சார்பற்ற 
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கட்சிடய (CPC) பிரதிநிதித்துவப் படுத்தாமலும் இருக்கும். அவர்களுடடய கூட்டங்கள், 

விவாதிக்கப்பட்ட அடனத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் திறந்ததவளி தவடல சம்பந்தப்பட்ட 

விடயங்களில் நிபுைத்துவத்துடன் திறந்திருக்கும். IOTC விஞ்ஞானக் குழுவிற்கு 

தபாருத்தமான மீன் பங்குகளின் தற்தபாடதய நிடல பற்றிய பகுப்பாய்வு மற்றும் 

அத்துடன் நிர்வாக நடவடிக்டககடள மதிப்பிடுவது ஆகியவற்டற வழங்குவதத 

தநாக்கமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட ததாழில்நுட்ப சிக்கலில் சிபாரிசுகடள ஆய்வு 

தசய்வதற்கும் உற்பத்தி தசய்வதற்கும் சில தவடல தசய்யும் குழுக்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

2017 ல், நான்கு எம். பி. ஆர். டி. விஞ்ஞானிகள் நான்கு தவடலக் குழுவின் கூட்டங்களில் 

பங்கு தபற்றனர். அவர்கள் தனது தவடலக்குத் தயார் தசய்து அந்தந்த தவடலகடல 

குழுவிற்கு சமர்ப்பித்தனர். 

ேமலப்புகள் மற்றும் சுருக்கங்கள் ஆகியமவ சவளியிடப்பட்டன 

1. ஸ்கிப் ஜாக் டுனா (Katsuwonus pelamis) அலகு முயற்சிக்கான மீன்பிடி 

(CPUE) இமடதய உறவு மற்றும் மீன்பிடி  டவடிக்மக சோடர்பான 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்மறப் பற்றிய ஆய்வு. : இலங்மகயின் பூ வமல 

மீன்பிடி  டவடிக்மக 

இலங்டகயின் டுனா மீனவர் மீன்பிடி நடவடிக்டககடள ஒற்டற நாள் மற்றும் பல நாள் 

மீன்பிடி டகவிடன படகு மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டககடள கடதலார கடல் 

பகுதிகளிலிருந்து உயர் கடல்களுக்குள் நடாத்துகின்றன. இலங்டகயின் டுனா மீன்பிடிக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய மீன்பிடி கியர் பூ வடல ஆகும். தபரும்பாலும் பல நாள் 

மீன்பிடி படகுகள் இந்த மீன்பிடி கியர்கடள பயன்படுத்துகின்றன. பூவடலயானது பூ 

வடலயானது நீண்ட கூண்டு மீன்பிடிகளில் ஒரு துடை மீன்பிடி கருவியாக 

தசயல்படுகிறது. பூ வடலயானது முக்கியமாக இயக்கப்படும் பிரபலமான கியர் 

கலடவகளாக பூ வடல -நீண்ட கூண்டு வடல (GL), பு வடல – டக விடன வடக வடல  (GH) 

மற்றும் பூ வடல – தமாதிர வடல (GR) ஆகியடவயாகும். பூ வடல மீன்பிடியானது 

முக்கியமான இலக்கு டவக்கும் இனமாக ஸ்கிப் தஜக் டூனா - skipjack tuna (Katsuwonus 

pelamis) விளங்குகிறது. இலங்டக மீன்பிடிக் கப்பல்கள் மூலம் தடரயிறங்கிய ஸ்கிப் தஜக் 

டுனா ஜனவரி 2005 முதல் டிசம்பர் 2017 வடர இலங்டகயில் முக்கிய டுனா இறங்கும் 

தளங்கள் மற்றும் மீன்பிடி படகுகளில் கண்காணிக்கப்பட்டன. கப்பல்கள் மூலம் 

இறக்கப்பட்ட ஸ்கிப் தஜக் டூனா மீன்கடள பிடிகள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளுடன் ததாடர்புடடய மற்டறய காரணிகள் பதிவு தசய்யப்பட்டன: படகு 

வடக, கியர் வடக, பயை காலம் மற்றும் வடல மட்டங்களின் எண்ணிக்டக அடவயாகும். 

ஒரு காமா அடிப்படடயிலான தபாதுவான தசர்க்டக மாதிரி (ஜி. ஏ. எம்), ஸ்கிப் தஜக் டுனா 

CPUE மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டக ததாடர்பான அளவுருக்கள் 

ஆகியவற்றுக்கிடடயிலான உறடவ விவரிக்க பதிவு இடைப்பு தசயல்பாட்டடப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. தபாருத்தப்பட்ட GAM மாதிரியானது, 75.4% வீழ்ச்சிடய 

விளக்குகிறது. ஸ்கிப் தஜக் டுனாவின் விகிதங்கடளப் பற்றிக் தகாள்ளவும், பயைத்தின் 

கால அளவுகடள அதிகரிக்கவும், பூ வடல மட்டங்கடள அதிகரிக்கவும் தசய்துள்ளது. இந்த 

ஆய்வில் இருந்து முடிவுகள் சில முலடமத்துவ தாக்கங்கடளக் தகாண்டிருக்கலாம்.  
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பயை காலத்தின் (TD) மற்றும் ஸ்கிப் தஜக் டுனாவின் பூஜ்யம் அல்லாத CPUE இல் 

மாற்றியடமக்கப்பட்ட வடல மட்டங்கள் (NP) விடளவு. உறுதியான தகாடு 

தபாருத்தப்பட்ட GAM தசயல்பாட்டு மற்றும் கருப்பு - புள்ளியிட்ட வரி 95% நம்பக 

இடடதவளிகடளக் காட்டுகிறது. தரவு புள்ளிகளின் ஒப்புடம அடர்த்தி x - அச்சில் உள்ள 

rug plot  - வட்டு வடரபு மூலம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது 

1. ச ரிடிக் டூனா மீன்பிடி அளவு, இன கூட்டமமப்பு, மற்றும் மாோந்ே 

ெராெரி ேமரயிறக்கம் – இலங்மகயில் டூனா பீ வமல மீன் பிடி 

செயலாக்கம் – ஈ. ஈ இெட் - EEZ  

இந்து சமுத்திர தபருங்கடலில் மிக முக்கியமான சூடர மீன் உற்பத்தி தசய்யும் தீவு 

நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்டக காைப்படுகின்றது. தநரிசிக் டூனா அதாவது Euthynnus affinis 

(kawakawa), Auxis rochei (புல்லட் டுனா) மற்றும் A. thazard (frigate tuna) நாடு முழுவதும் 

இயக்கப்படும் கடதலார மீன்பிடி படகுகளால் பருவகாலட்தில் மட்டுதம இலக்கு 

டவக்கப்படும் இனங்களாகும். இருப்பினும், பல நாள் படகுகளில் டுனா பிடிக்க பூ வடல 

மூலமாக தநரிடுக் டூனாடவ பிடிக்க பயன்படுத்தும் அதத தவடளயில் அடவ சமுத்திர 

டூனாவாக குறித்துக் காட்டுவது மஞ்சள் துடுப்பு மற்றும் ஸ்கிப் தஜக் டூனாடவ 

குறிக்கின்றது எனலாம். 

இன்டறய காலகட்டத்தில், EEZ க்குள்ளும், அதற்கும் தமலாக பல நாள் டூனா 

மீனவர்களுக்கான முக்கிய மீன்பிடி கருவியாக பூ வடல மாறிவிட்டது, தமலும் அதன் 

ஆதிக்கம் தசலுத்திய கியர் என நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஒரு இலக்கற்ற மீன்பிடி இனக் 

குழுவாக தநரிடிக் டூனாடவ - neritic tuna தகாண்டுள்ளது. இதன் விடளவாக, 2014 மற்றும் 

2015 ஆம் ஆண்டில் EEZ க்குள் பாவிக்கப்பட்ட பூ வடலகளில் உள்ள தநரிடிக் டூனா 

மீன்பிடியின் தமாத்த சதவிகிதங்கள் 55 மற்றும் 34 ஆக தநரிடிக் டூனாவிலும். புல்லட் டுனா 

39% பங்களிப்டப தருகிறது, அதத தநரத்தில் ஃப்ரீதகட் டுனா 38% மற்றும் கவாக்கவா 23% 

இனால் பங்களிப்பு தசய்தது. பூ வடல மீன்பிடிகளில் உள்ள புல்லட் டுனாவின் அதிக 

அளவு மீன்பிடியானது பங்கு நிடல மற்றும் பருவகாலம் தபான்ற பல காரைங்கள் 

காரைமாக இருக்கலாம். 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2015 வடரயான காலப்பகுதியில் மூன்று 

தவவ்தவறு இனங்களுக்கான மாதாந்த சராசரி தடரயிறங்களுக்கான ஏற்ற இறக்கங்கள் 
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இலங்டகக் கடற்பரப்பின் EEZ க்குள் பூ வடல மீன்பிடி அழுத்தம் குடறவதன் காரைமாக 

அல்லது டூனா மீன்பிடித் ததாழிற்துடறயில் உள்ள வளங்களின் ஏராளமாக குடறவும் 

காரைமாக இருக்க முடியும். 

 

2014 - 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் இலங்டகயில் பல நாள் டூனா மீன்பிடியில் EEZ க்குள் பூ 

வடல மூலமாக் கிடடத்த தமாத்த தநரிட்டிக் டூனா 

2. இலங்மகயின் சபருங்கடல் பல  ாள் படகுகளின் மூன்று மிக 

முக்கியமான பில் மீன் இனங்களின் பூதகாள ரீதியான மீன்பிடி 

கூட்டமமப்பு மாற்றங்கமள அமடயாளம் காண்பேற்கு பூதகாள 

ரீதியான வீச்சிமன பகுப்பாய்வு செய்ேல்; Sword fish – ஸ்வார்ட் மீன் 

(Xiphias gladius), கருப்பு மார்லின் மீன் - Black marlin (Makaira indica) 

மற்றும் மிேக்கும்  மீன் - Sail fish (Istiophorus platypterus)  

தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்பு தசய்வதன் மூலம், உள்ளூர் வணிக ரீதியிலான 

தடரயிறக்கங்களில் ஐந்து முக்கிய பில் மீன் இனங்கள், கறுப்பு மர்லின் (Makaira indica), 

மிதக்கும் மீன் sailfish (Istiophorus platypterus) மற்றும் ஸ்வார்ட் மீன் (Xiphias gladius) ஆகியடவ 

ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன. பில் மீன் இனங்களின் பூதகாள ரீதியான மீன்பிடி கூட்டடமப்பு 

மாற்றங்கடள அடடயாளம் காண்பற்கு பூதகாள ரீதியான வீச்சிடன பகுப்பாய்வு 

தசய்தல்களில் ஒரு பற்றாக்குடற உள்ளது. எனதவ, இந்த ஆய்வு 2016 ம் ஆண்டில் தலாக் 

புத்தகம் – log book தரவு மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய இடஞ்சார்ந்த தகவல்கடள 

பயன்படுத்தி அடத டமயப்படுத்தி தசய்ததாம். மூன்று பில் மீன்களின் வடககளின் 

பரவலான விநிதயாகம்; ஸ்வார்ட் மீன் (Xiphias gladius) - (SWO), கறுப்பு மர்லின் (Makaira 

indica) - (BLM) மற்றும் , மிதக்கும் மீன் sailfish (Istiophorus platypterus) - (SFA) ஆகியடவ 05 

கட்டங்களில் தீர்மானங்கள் இடம்தபற்றன. தபாதுவாக பில் மீன் இனங்களின் பூதகாள 

ரீதியான வீச்சிடன அடடயாளம் காைல் மூலம் மூன்று குழுக்களாக வடகப்படுத்தல் 

தசய்யப்பட்டன – வங்காள விரிகுடா பூதகாள குழு - Bay of Bengal spatial cluster (BB), அராபிய 

கடல் – இந்து சமுத்திர பூதகாள குழு - Arabian Sea-Indian Ocean spatial cluster (ASIO) மற்றும் 

இந்து சமுத்திர பூதகாள குழு - Indian Ocean spatial cluster (IO), அதனுடன் EEZ மாடல தீவு 
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எல்டலகளுடன் ததாடங்கி ததன் தமால் EEZ எல்டல வடர இலங்டகயில் இது 

தசய்யப்பட்டன. 

புவியியல் ரீதியாக, தவளி இடங்களில் 7 
0
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0
 N BB, IO மற்றும் ASIO க்கான முடறதய இருந்தன. ASIO, BB மற்றும் IO ஆகியவற்றிற்கு 

முடறதய 49 சதவிகிதம், 29 சதவிகிதம் மற்றும் 21 சதவிகிதம் ஆக பங்களிப்புக்கள் 

இருந்தன. ஒவ்தவாரு பூதகாள குழுவில், SWO ஆனது தமாத்த மீன்பிடியில் மிகப்தபரிய 

பங்களிப்டபக் தகாடுத்தது. இது ASIO மற்றும் IO பூதகாள குழுக்களில் முடறதய 56% 

மற்றும் 45% பங்களிப்புடன் வழங்கப்பட்டது, BB க்காக 40% இது SFA க்கு சமமானதாகும். 

IO (43%) மற்றும் ASIO (33%) ஆகியவற்றில் BLM ஆதிக்கம் தசலுத்தியிருந்தாலும், இது BB 

இல் SFA (40%) ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. SFA அதிக பூதகாள மாற்றத்டதக் காட்டியதுடன் SWA 

மிகக் குடறந்த இடத்டததய மாற்றியடமத்தது. இலங்டகயில் உள்ள உயர் கடல் பல நாள் 

மீன்பிடியில் இருந்து ததர்ந்ததடுத்த பில்தபாஸ் இனங்களின் பரவலான விநிதயாகம் 

பரவலான இடஞ்சார்ந்த முடறயுடன் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவாறு உள்ளது என்று முடிவு 

தசய்யலாம். இந்த மாறுபட்ட இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகம் மீன்பிடியின் மாறும் 

தன்டமயுடன் தசர்ந்து மீன்பிடி நடவடிக்டககடள எளிதாக்கும் பில் மீன் இனங்களின் 

வாழ்வாதார விருப்பத்தின் ஒரு பார்டவடய வழங்குகிறது எனலாம். தமலும், ASIO ஆனது 

மிக சிறந்த SWO வுக்கான பூதகாள மாற்றியாக இருந்ததுடன் மற்றும் BB மற்றும் IO முடறதய 

SFA மற்றும் BLM ஆகியவற்றுக்காக இருந்தன. ஆனால் பூதகாள மாற்றங்களின் மீன்பிடி 

அளவின் கலடவகள் மற்றும் தசயல்பாட்டு அதிர்தவண் காரைமாக இடவ 

மாறுபடுகிறது. 

 

2016 ஆம் ஆண்டில் உயர் கடல் மீன் வளர்ப்பில் மூன்று தபரிய பில் மீன் வடககளின் 

பரவலான விநிதயாகம் 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக : %   நிதி : 
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1.1.2 வடக்கு பகுதி நீரின் ஏற்றுமதி ொர்ந்ே கடல் மீன் வளங்கமள மதிப்பீடு 

செய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல் 

இலங்டகயின் தபாருளாதாரம் குறிப்பிடத்தக்க வடகயில் பங்களிப்பு தசய்யும் முக்கிய 

ஏற்றுமதித் ததாழில்களில் கடற்தறாழிலாளர்களின் ததாழிற்துடற ஒன்றாகும். இவற்றில், 

சிங்க இறால், கடல் அட்டட, சங், கடல் அலங்கார மீன், இறால்கள் மற்றும் நீல நீச்சல் 

நண்டு ஆகியடவ சிறிலங்கா மீன்வள ஏற்றுமதிச் சந்டதயில் முக்கிய பங்குகடள 

வகிக்கின்றன. இந்த வளங்கடள கடல் அட்டட, சங், அலங்கார மீன்கள் மற்றும் நண்டுகள் 

ஆகியடவ டகமுடறயாக தசகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்தந்த மீன்பிடி நடவடிக்டககள் 

முற்றிலும் மடழக்காலங்களில் பாதிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அடமதியான கடல் 

நிடலடமகளின் கீழ் மட்டுதம மீன்பிடி நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்ள முடியும். மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளுக்கு, கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத்துடற திடைக்களத்தால் 

விநிதயாகிக்கப்படும் கடற்தறாழில் நடவடிக்டககளுக்கு உரிமம் வழங்கப்பட தவண்டும். 

நீல நீச்சல் நண்டுக் குஞ்சுகடளப் பிடிக்க, பூ வடலகள் பரவலாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏற்றுமதி சந்டதயில் அதிக ததடவ இருப்பதால், தற்தபாது 

வளங்கடள விட அதிகமாக சுரண்டப்படுகிறது. இலங்டகயில் வடக்கு பகுதி 

நீர்வளங்களின் தற்தபாடதய நிடலடமடய கண்டறிவதத இந்த திட்டத்தின் 

தநாக்கமாகும். மீனவர் சுயாதீன ஆய்வுகடள நடத்துவதால் இடவ விடலயுயர்ந்த மீனவர் 

சார்ந்த தரவு தசகரிப்பாக கருதப்படுகிறது. 

மீனவர்களுடனான தநர்காைல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முடறயாவதுனாவர்களது 

தலாக் புத்தகத்டத – log book inai தடரயிறங்கும் தளங்களுக்கு ஆய்வுக் குழுவினால் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட விஜயங்களின் தபாது அவற்டறப் பதிவு தசய்வதன் மூலம் தரவு 

முக்கியமாக தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. DFAR இன் உதவி பணிப்பாளர்களிடமிருந்தும் 

அந்தந்த மீன்வளத் மாவட்டங்களில் சில தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

முல்மலத்தீவு மாவட்டம் 

முல்டலத்தீவு மாவட்டம் கடல் அட்டட மீன்பிடிக்கு பிரபலமான இடம் எனலாம். கடல் 

அட்டட மற்றும் சங் மீன்பிடிக்கும் அனுமதிப்பத்திரங்கள் தற்தபாது 297 அனுமதிகள் 

உள்ளன. பிடிக்கப்பட்ட தகவலின் படி, உள்நாட்டில் அடழக்கப்படும் Bohadschia marmorata 

- தபாஹ்ச்சியா மர்தமாட்டா, கிரிநூல் ஆடட எனும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இனங்கள், 

தஹாதலாதூரியா ஸ்டபனிஃதபரா Holothuria spinifera (டிஸ்தகா வடிவ அட்டட / வால் 

அட்யா) ஆகியடவ ஆகும். Actinopyga miliaris - ஆக்டிதனாடபகா மில்லரிஸ் (கருங்கல் 

அட்டட), தபாஹாட்ஷியா டவட்தடன்ஸ் Bohadschia vitiensis (கலில நூல்) மற்றும் 

தததலதனாடா அனாக்ஸ் Thelenota anax (Poona attaya) (பூன அட்டட) ஆகியடவ மிக சிறிய 

அளவில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. B. marmorata - பி. மார்மரட வடககளின் வடகப்படி, 

நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான வடககள் தபரும்பாலும் அறுவடட 

தசய்யப்படுகின்றன. ஜூடலயில் அதிக மீன்பிடி உள்ளது, தம மற்றும் ஓகஸ்ட் மாதங்களில் 

மீன்பிடிகள் அதிகமாக இருந்தன. H. spinifera இரவுகளில் பிடிக்கும் இனங்களில் 

முக்கியமாகும், பி. மர்தமாரா B. marmorata அறுவடட இரவும் பகலிளும் 

நடடதபறுகின்றன. 
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படம்: (A) கடல் அட்டட அறுவடட (B) அவர்களின் உடலின் நீளம் அளவில் 

வடகப்படுத்தல் (C) தபண்களின் வரிடசப்படுத்தி தசய்தல், 

கடல் அட்டட மீன்பிடியில் ஒரு சிறிய அளவுகளில் சங் இனங்கள் காைப்படுகின்றன. 

சராசரியாக படகு ஒன்றுக்கு கடல் அட்டட சராசரியாக 2.8 நபர்கள் கைக்தகடுப்பு 

காலத்தில் இருந்தன. இந்த கிராமத்திற்காக பதிவு தசய்யப்பட்ட மீன்பிடி மீனவர்கள் அங்கு 

இல்டல, நண்டு மீன்பிடித் ததாழிலாளர்கள் மற்றும் சிங்க இறால் மீனவர்கள் இந்த 

பகுதியின் மீது பகிர்ந்து காைப்படுகின்றனர், முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் நண்டுகளுக்கு 

எந்த கடதலார மீன் பிடிப்பும் இல்டல. சில தநரங்களில் நண்டுகள் பூ வடலகளில் மீன் 

பிடிப்பதன் மூலம் பக்க விடளவான மீன் பிடியாக வந்துவிடும், ஆனால் அது அளவுகளில் 

குடறவாக உள்ளது. கைக்தகடுப்பின்தபாது 10 குடும்பங்களுக்குள் 14 அலங்கார மீன் 

வடககளும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 

கடல் அட்மட, ெங், அலங்கார மீன் மற்றும் சிங்க இரால் மீன்பிடி 

2017 ஆம் ஆண்டு, யாழ்ப்பாை மாவட்டத்தில் DFAR சுழிதயாடும் உரிமங்கடள 

வழங்கவில்டல. எனதவ, எந்ததவாரு மீன்பிடி நடவடிக்டகயும் தமதல கூறிய இனங்கள் 

மீது இலக்கு டவக்கப்படவில்டல. 

நீல நீச்ெல்  ண்டு மீன்பிடி 

யாழ்ப்பாை கடற்கடர மிகவும் முக்கியமான நீல் நீச்சல் நண்டு மீன்பிடிக்கு மிகவும் 

பிரபலமாக உள்ளது. தபப்ரவரி மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் இடவ அதிகமாக 

பிடிக்கப்பட்டது. 

கிளிச ாச்சி மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்கள் 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் ஸ்கூபா சுழிதயாடல் அடிக்கடி நடடமுடறயில் இல்டல, 

ஆனால் ததால் சுழிதயாடல் தபரும்பாலும் கடல் அட்டடகடள பிடிக்க உதவுகிறது. 

எனினும், கிளிதநாச்சி மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் தநாவம்பர் மாதம் முதல் 

மீன்பிடி நடவடிக்டககடள ஆரம்பித்திருந்தது. 

ஆய்வின் முடிடவ அடிப்படடயாகக் தகாண்டு, இந்த முக்கியமான வளங்கடள 

நிடலயான பயன்பாட்டிற்காக சில பரிந்துடரகளும் DFAR க்கு முன்தமாழியப்பட்டன. 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக : 100%  நிதி : 

 

                        A 

 

                           B 

 

                            C 
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1.1.3 மந்ோ திருக்மக கதிர் / சுறா கடற்சறாழில் மற்றும் உயிரியல் 

அம்ெங்கள் 

மன்டா கதிர்கள் / சுறா மீன் இனங்கடள சுறாக்கள், சக்கர மீன் இனங்கள் மற்றும் மற்ற 

கதிர்கள் ஆகியடவ தநருக்கமாக ததாடர்புடடயடவ எனக் கூறலாம். இடவ elasmobranchs 

- எலாஸ்தமாபிராஞ்சஸ் என அடழக்கப்படுகின்றன, ஏதனன்றால் எலும்புக்கூடுகளுக்கு 

பதிலாக கசியிடழய எலும்புக்கூடுகள் இவர்றில் உண்டாகின்றன. மன்டா கதிர் என்பது 

இரண்டு வடக கதிர்களின் தபாதுவான தசாற்களாகும்: மந்தா உயிரியல் மிருகம், தபரிய 

மான்டா / ஓசியானிக் மன்டா தர, Manta birostris, the giant manta/ oceanic manta ray மற்றும் சிறிய 

Manta alfredi, reef manta. சிறிய மாண்டா ஆல்பிதரடி, ரீஃப் மான்டா என அடழக்கப்படுகிறது. 

மன்டா கதிர்களுக்கு சர்வததச வர்த்தக சந்டதகளில் அதிக ததடவ உள்ளது. உலதகங்கிலும் 

மன்டா கதிர்கள் மீன்பிடி என்பது முக்கிய அச்சுறுத்தலாகும். அவர்களின் வாழ்க்டக 

வரலாறு காரைமாக அதாவது தமதுவான வளர்ச்சி; பாலியல் முதிர்ச்சி மற்றும் குடறந்த 

முட்டடப் தபறு பிற்பகுதியில் வயது, மண்டா கதிர் இனங்களின் மக்கள் ததாடக 

எண்ணிக்டக சிறியதாக உள்ளது. 

இலங்டகயில் மூன்று பிரதான மீன் இறங்கும் தளங்களில் தற்தபாடதய ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது; மிரிஸ்ை, தபருவடள மற்றும் நீர்தகாழும்பு ஆகியடவ 2017 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் இடம்தபறவுள்ளன. மன்டா கதிர்கள் 

பற்றிய தகவல்கள் மிகக் குடறவாக உள்ளன. அவற்றின் தமதுவான வளர்ச்சிடயயும், 

முதிர்ச்சி மற்றும் குடறவான முட்டடக் கருவுறும் தன்டமடயயும் காரைமாக மீன்பிடி 

அழுத்தம் மிகவும் பாதிக்கப்படும். 

மீனவர்களுடன் நடத்தப்பட்ட தநர்காைல்கள், மீனவர்கள் தபரும்பான்டமயினர் தங்கள் 

தபரிய அளவிலான மண்டா கதிர்கடள விடுவிப்பதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர், 

தகால்லுவதற்கு எளிதானது அல்ல என்பதாலும், இடறச்சி மிகவும் மதிப்பு இல்லாததாக 

இருப்பதாலும் இதடன வடலயில் சிக்கியவுடன் விடுவிக்கின்றனர். தமலும், அவர்கள் 

மண்டாடவக் கண்டுபிடித்தால் அவர்களுக்கு அதிக இடம் மற்றும் அதிக பனிக்கட்டிகடள 

தசமித்து டவக்க தவண்டும், எனதவ அதடனப் பிடிப்படத விட ஐந்து அல்லது ஆறு 

மஞ்சள் நிற துடுப்பு டூனா மீன்கடள பிடித்தல் தபாருளாதார ரீதியாக மிகவும் பயன் 

தரக்கூடியது எனக் கூறலாம். மற்ற மீன்கதளாடு மீன் பிடிப்பதற்காக அவற்டற தசமித்து 

டவத்தால், பனி எளிதில் உருகும். எனதவ, மீனவர்கள் தங்கள் மீன்பிடிப் பயைத்தின் 

ஆரம்பத்தில் மன்டாடவ பிடித்து ஏடுக்க விரும்பவில்டல, ஆனால் அவர்கள் 

தடரயிறங்கலுக்காக இடங்களுக்குத் திரும்பி வரும்தபாது அவற்டற தசமித்து டவக்க 

விரும்புகிறார்கள். 

மன்டா திருக்டகக் கதிர்கள் தபரும்பாலும் பூ வடல மீன்பிடியில் (வடலக் கண் அளவு 6 '' 

மற்றும் 5 ½ '') சிக்கியுள்ளன. கண்காணிக்கப்பட்ட M. birostris - மண்டா திருக்டக 

கதிர்க்களின் தமாத்த எண்ணிக்டக 46 நபர்கள்; (87%) தனிநபர்கள், 29 தபண்கள், 10 

ஆண்களும் 1 ததரியாதவர்களாகவும் அடங்குவர். 386 தச. மீ (தபண்) ஒரு தட்டு அகலம் (டி. 

டபிள்யூ) மிகப்தபரியது, 118 டி. டபல்யூ. 118 தச. மீ இடன மிகச் சிறியதாக கருதினர். 

ஆய்வின் தபாது மதிப்பிடப்பட்ட சராசரி DW 262.45 தச. மீ ஆகும். 
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     Manta birostris - மன்டா சபதராஸ்ட்ரிஸ் 

கவனிக்கப்பட்ட நபர்களில், எம் ஆல்ஃபிரடி - M. alfredi 5 (13%) நபர்கடள உள்ளடக்கியது, 

இது 3 ஆண்கள் மற்றும் 2 தபண்கடள குறிக்கும். மிகப்தபரிய DW உடடய 197 தச. மீ 

(தபண்), மிகச் சிறிய DW 129 தச. மீ (தபண்) தகாண்டது. ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட சராசரி 

DW 162.6 தச. மீ. ஆகும். மன்டா திருக்டகயின் அனுசரிப்பு மாதிரிகள், 5% மட்டுதம 

தபரியவர்கள், மற்றவர்கள் முதிர்ச்சியற்ற மற்றும் துடைப் தபரியவர்கள் எனக் 

கூறுகின்றனர். அடவ கடலில் இருந்ததபாது தபரும்பாலான வயிற்றுக் களிவுகடள 

அகற்றுகின்றனர். மண்டா குடுடவயில் காைப்படும் பிரதான உைவுப் தபாருள்கள் 

இறால்கள் (இரண்டு குடல் மாதிரிகள் மட்டுதம தசகரிக்கப்பட்டன). 

தசப்டம்பர், ஒக்தடாபர் மற்றும் நவம்பர் (2017) மாதங்களில் இலங்டகயின் நீர் வளங்களில் 

ஸ்கிப் தஜக் டுனா கூட்டங்கள் அடிக்கடி காைப்படுகின்றன. எனதவ, மீனவர்கள் அதிக 

எண்ணிக்டகயில் இந்த இனங்கடள பிடித்துக் தகாண்டதால், மன்டா திருக்டக கதிர்கடள 

தசமிப்பதற்கு இடமில்டல. கவனிக்கப்பட்ட மாதிரிகளில் 5% மட்டுதம தபரியவர்கள், 

மற்றவர்கள் (95%) முதிர்ச்சியற்ற மற்றும் துடை தபரியவர்கடள பிரதிநிதித்துவம் 

தசய்கின்றனர், இது மீன்பிடி முகாம்களுக்கு அருகில் நாற்றுகடள வளர்க்கும் இடம் 

அடமந்திருப்படத குறிக்கும்; எனதவ, சிக்கலான மன்டா திருக்டக கதிர்களின் 

உயிருடனான தநரடி தவளியீடு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. தமலும், மண்டா கதிர்களின் 

குறிப்பிட்ட நாற்று தமடட / இனப்தபருக்கம் தசய்வதற்கான தநாக்கத்துடன் ஆராய்ச்சி 

தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். தபரும்பாலான தடரயிறங்கும் மன்டா கதிர்களின் அக 

உறுப்புகள் நீக்கப்பட்ட வண்ைதம வருகின்றன; எனதவ, சில உயிரியல் ஆய்வுகள் 

ஓரளவிற்கு வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆய்வின் தபாது எதிர்தகாள்ளப்பட்ட தபரும் 

தடட இதுதான் எனலாம். 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக : 90 %  நிதி :  

1.1.4. கடற்கமர வமல மீன்பிடிக்கான ெமூக, சபாருளாோர, உயிரியல் 

மற்றும் மீன்பிடி ொர்ந்ே அம்ெங்கள்  

ஆண்டு ததாறும் மடழக்காலம் அல்லாத மாதங்களில் மீன் பிடியானது தவகுவாக 

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதுடன் இது ஒரு பருவ கால மீன்பிடியாகும். கடந்த மூன்று 

தசாப்தங்களாக, கடற்கடர வடல மீன்பிடித்தல், கடற்கடர மீன்வளத்திடனப் 

தபாறுத்தவடர, கடற்கடர மீன்பிடி படகு வடலடய தபாறுத்து, அதற்கு பயன்படுத்தும் 

மூலப் தபாருட்கடளப் தபாறுத்து, அதன் முகாடமத்துவ / சட்ட திட்டங்கடள தபாறுத்து 

பல்தவறு மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன, கடதலார கடற்கடர வடலப் 

பின்னடல இயக்க ஒரு இயந்திர அறிமுகம் காரைமாக ஒரு தபரிய மாற்றம் கடற்கடர 

இழுடவ வடல மீன்பிடி துடறயில் சமீபத்தில் நடந்தது. இந்த இயந்திரம் மூலம் கடற்கடர 

வடல இயக்கும் நபர்களிடடதய பிரபலமாகி வருகிறது, ஏதனனில் அது கடற்கடர 

இழுடவ வடல வளர்ந்து வரும் மனித வள பற்றாக்குடறக்கு ஒரு மாற்று தீர்டவ 

வழங்குகிறது. புதிய தவற்றிடய அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம், மீனவர்கள் முன்னர் 
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இருந்தடத விட கடற்கடரயிலிருந்து அதிக தூரம் தசல்லலாம் மற்றும் இயங்க முடியும். 

இதன் விடளவாக, மீன்பிடி பகுதிகள் விரிவடடந்துள்ளன மற்றும் கியர் திறடன தமலும் 

அதிகரிக்கின்றது. ஆதலால், வளப் பயனாளர்களிடடதய வள பயனர் ததாடர்பு 

தமாதல்களுக்கு இது வழிவகுக்கும். இந்த ஆய்வு, வட தமற்கு கடரதயாரக் கடலில் 

கடற்கடரதயார மீனவர்களின் தற்தபாடதய நிடலடமடய அடடயாளம் காைவும், 

நிர்வாக பரிந்துடரகடள முன்தமாழிய, கடற்கடர இயந்திர மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளுக்கான புதிய தவற்றிடய அறிமுகப்படுத்தியதன் காரைமாக சாத்தியமான 

தாக்கங்கடளக் கண்டறியும் தநாக்கத்துடன் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

கைக்தகடுப்பு இரண்டு பகுதிகளாக இருந்தது, ஒரு சட்டமான ஆய்வு மற்றும் ஒரு 

விரிவான கடற்கடர இழுடவ வடல மீன்பிடி ஆய்வு என இருந்தன. ஆரம்பத்தில், 

கடற்கடர காட்சிக் டமயங்கள் மற்றும் தசயல்பாட்டு நடடமுடறகடள அடடயாளம் 

காணும் தநாக்கில், பூக்குளம் பகுதியில் இருந்து சிந்தடிரியா கடரதயாரப் பகுதியில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 173 கடற்கடர நகர டமயங்களில், 12 டமயங்கள் ஆய்வுக்குட்பட்ட 

தளங்கள் என ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. 

ஆய்வின் ஆறு மாத காலப்பகுதியில், 23 குடும்பங்களுக்குச் தசாந்தமான 53 இனங்கள், 

கடற்கடர இழுடவ வடல மீன்பிடியில் அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. Selar 

crumenophthalmus (தபரிய கண் ஸ்தகட் - Big eye scad  - அஸ்தகடி தபாலா - Asgedi bolla) 17 %,  

Stolephorus sp.(அங்தகாவி - Anchovy -Halmassa - தநய்த்ததாலி)  16 %, Sardinelle longiceps (இந்திய 

எண்தைய் சாடள - Indian Oil Sardine -யக் சாடள - Yak salaya) 11 %, Sardinelle albella ( 

தவள்டளச் சாடள - White sardinella – சூடட - Sudaya)  9 %,  Rastrelliger kanagurta (இந்திய 

தமக்கரல் - Indian mackerel – கும்பலா - Kumbalawa)  8 %, Sardinelle gibbosa (தபான் பட்டி சாடள 

- Goldstripe sardinella  - மட்டச் சாடள - Matta salaya) 6 %, Leiognathus sp. (தபானி மீன் Pony fish – 

கரல்லா - Karalla)  5 % மர்றும்  Atule mate (மஞ்சள் வால் ஸ்தகட் - Yellowtail scad  - கஹ பரவா 

- Kaha parawa) – 4 % ஆகும். 

இயந்திர இழுடவ வடல மூலமாக சராசரியாக கைக்கிடப்பட்ட மீன் / இழுடவ 286 கிதலா 

எடடடயக் தகாண்டதாக கைக்கிடப்பட்டன, எனினும் அது டகயக் தகாண்டு இழுக்கும் 

தபாது சுமார் 308 கிதலா ஆகும். இயந்திர அறிமுகத்துடன், கியர் தசயல்பாட்டு தநரம் 

மற்றும் தசயல்பாட்டு பகுதி குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது, அததசமயம் 

இழுடவ தசயல்முடறக்கான மனிதவளம் குடறக்கப்பட்டது. ஆய்வகப் பகுதியிலுள்ள 

ஒரு கடற்கடரயின் சராசரி தமாத்த நீளம் 2.3 கி. மீ ஆகும், இருப்பினும் குறிப்பிடத்தக்க 

தவறுபாடுகள் இருந்த இடங்களில் இருந்தன, அடவ பயன்படுத்தப்பட்ட கயிறுகளின் நீள 

எண்ணிக்டகடயப் தபாறுத்து, மற்றும் கடற்கடர இழுடவ வடலயின் 

பயன்படுத்தப்பட்ட நீளம் என்பவற்றுடம் மாறுபடும். 

கடற்கடர இழுடவ வடலயின் நீளம் 2 கி. மீ வடர மட்டுதம இருக்க தவண்டும் என்று 

தற்தபாதுள்ள ஆய்வு பரிந்துடரக்கிறது. (நீண்ட கடற்கடர இழுடவ நடவடிக்டககள் மற்ற 

மீன்பிடி நடவடிக்டககள் ஒரு தடங்கலாக இருக்கலாம்), நாள் ஒன்றுக்கு கடற்கடர 

இழுடவ நடவடிக்டககடள அதிகபட்சம் 2 வடர வடரயறுக்கப்பட்ட தவண்டும். 

எனினும், இது வடர கடற்கடர இழுடவ வடலக்கு நீரியக்கவியல் முடற மற்றும் உழவு 

இயந்திரங்கடள பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படவில்டல. மீன்பிடி நடவடிக்டககடள 

கண்காணிப்பதற்கான சரியான வழிமுடறகடள இதடன நடடமுடறப்படுத்தும் வடர 

தசய்தல். 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக   90 %   நிதி :  
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1.1.5 இலங்மகயில் ஒக்தடாபஸ் மீன்பிடி அபிவிருத்தி 

ததசிய தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கணிசமான பங்களிப்புடன் மீன் வளத்துடற ஒரு 

முக்கிய பங்டகக் தகாண்டுள்ளது. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அடமச்சு (MFAR D) இந்த கருத்திடன "நீலப் தபாருளாதாரம்" என்ற கருத்தாக்கத்தின் கீழ் 

அதிகரிக்க முயல்கிறது.  பயன்படுத்தப்படாத மீன்பிடி வளங்கடள ஆய்வு தசய்வதாக இந்த 

கருத்து வலுப்படுத்த பங்களிக்கிறது. இதன் அடிப்படடயில், MFARD யின் ஆராய்ச்சிப் 

பிரிவாக நாராவானது 2016 ஆம் ஆண்டில் ஓக்தராபஸ் மீன்வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

திட்டத்டத ஆரம்பித்துள்ளது. தகாரிய முதலீட்டாளரின் தநரடி ஈடுபாடுடன், இலங்டகயில் 

ஒக்தடாபஸ் ஏற்றுமதி சந்டதடயத் ததட தவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டில், 

ஒரு அடிப்படட ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது சாத்தியமான மீன்பிடிப்பு அடிப்படடயில் 

மற்றும் வருங்கால மீன்பிடி சமூகங்கள் அடடயாளம். இந்த திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

ததாடர்கிறது. ஒக்தராபஸ் இன் உயிரியல் அம்சங்கடள குறிப்பாக Amphioctopus aegina, - 

அம்பிதயாக்தடாபஸ் அஜீனாவின், ஏற்றுமதி சந்டதடய தநாக்கமாகக் தகாண்ட, 

இலங்டகயில் பதிவுதசய்யப்பட்ட ஒரு உயிரினத்டத ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. தமலும், 

ஒக்தடாபஸிற்கான ஒரு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி கியர் திட்டத்தின் முக்கிய 

குறிக்தகாள்கடள பரிதசாதித்தல் மற்றும் அதன் தசயல்திறன் மற்றும் திறடன 

இலங்டகயின் வடதமற்கு மற்றும் வடபகுதியில் உள்ள கடதலார கடற்பகுதிகளின் 

அடிப்படடயில் மீன்பிடிப்பதன் மூலம் தசாதடன தசய்யப்பட்டது. 

 

திட்ட செயல்பாடுகள் 

• புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி தபாறிகளுடன் கூடிய பரிதசாதடன மீன்பிடி 

• கீழ் இழுடவ மீன்பிடி படகில் பிடிப்பு மற்றும் முயற்சி தரவு தசகரிப்பு. 

• இனப்தபருக்க உயிரியல் மற்றும் மூலக்கூறு பகுப்பாய்வு பற்றிய ஆய்வு. 

• மீன்பிடித் தளங்களின் வடரபடம். 

 

கண்டுபிடிப்புகள் 

 

 

❖ தசாதடனயான மீன்பிடி தரவுகளின் படி 17 நபர்கள் / 100 தபாறிகளின் என்ற 

சராசரியான பிடிப்பு விகிதத்டத விடளவித்தது. சராசரியான பிடிப்பு 

விகிதத்தில் அதிகரித்துவரும் தபாக்கு, அதிகரித்த ஊறடவத்தல் தநரம் (படம் 

2) அதிகரிக்கும் தபாக்கு ஒன்று காைப்பட்டது. 

❖ தபப்ரவரி, ஜூடல மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் உயர்ந்த Gonadosomatic – 

(முட்டடக்கல சுட்டி) - தகானாதடாதசாமாடிக் இன்தடக்ஸ் (ஜி. எஸ். ஐ) 

உடன் ததாடர்புடடய மாதங்கள் ஆகும் - இந்த உச்சம் மூலக்கூற்று முடறகள் 

வழியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள், அமிபிதயாதடாபஸ் அஜினா - 

Amphioctopus aegina (படம் 3) உச்ச பருவகால ஆதாரங்கடள வழங்குகின்றன. 

❖ ஆண்களுக்கும் தபண்களுக்கும் இடடயிலான பாலின விகிதம் 3.8 : 1. 

பாலின விகிதம் ஆண்டு முழுவதும் மிகவும் ஏற்ற இறக்கம் தகாண்டதாக 

உள்ளன. 

❖ முதிர்ச்சி நிடலகள்: நான்கு முதிர்ச்சி நிடலகள் ஒக்தடாபஸ்களுக்கு 

அடடயாளம் காைப்பட்டன: முதலாவது நிடல – முதிர்ச்சி அடடயாத, 

இரண்டாம் நிடல – முதிர்ச்சி அடடந்து தகாண்டிருக்கும், மூன்றாவது நிடல 

- முதிர்ச்சி, நான்காவது நிடல – முட்டடயிடும் நிடல. 
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❖ ஆண்களுக்கு 6.2 தச. மீ. டி. எம். எல். மற்றும் தபண்களுக்கு 5.1 தச. மீ. டி. எம். 

எல். மதிப்பிடப்பட்ட முதல் முதிர்ச்சி பருவ அளவு எனக் காைப்பட்டது. 

மதிப்பிடப்பட்ட இடைந்த பாலின மதிப்பு 6.3 தச. மீ. (உரு 4) ஆக இருந்தன. 

❖ கீழ் இழுடவ மீன்பிடி பகுப்பாய்வு முடிவுகள், தமாத்த மீன்பிடியில் 12 % 

ஒக்தடாபஸ் என குறிப்பிடப்படுகின்றன, இந்த மதிப்பு கருதப்பட்ட 

காலகட்டத்தில் தபப்ரவரி - ஜூன், 2017 (படம் 6) இல் காைப்படுகிறது. 

தபசாடலயில் உள்ள கீழ் இழுடவ மூலம் எடுக்கப்பட்ட பிடிப்பு மற்றும் 

முயற்சியின் அடிப்படடயில் இந்த பகுப்பாய்வு இருந்தது. 

 

 

உரு 1. ஒக்தராபஸ் விசாரடைப் 

தபாழுதில் பூக்குளத்தில் 

டகப்பற்றப்பட்டது 

 

 

படம் 2. மாறுபட்ட நீரில் ஊறவிடும்  

தநரங்களில் சராசரியான பிடிப்பு 

விகிதங்களின் மாறுபாடு 

 

 

 

  உரு 03. Amphioctopus aegina - 

ஆம்பிதயாக்தராபஸ் அஜீனாவுக்கு 

சராசரியான ஜி. எஸ். ஐ பருவம் 

 

உரு 4. டி. டபல்யூ எல். எதிரி 

அம்பிதயாக்தராபஸ் ஏஜினாவின் 

முதிர்ச்சிடய காட்டும் வடரபடம் 
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உரு 5. Amphioctopus aegina 

அம்தபாதபாட்தடாபஸ் ஏஜினாவின் 

மாதிரி 

உரு 6. மன்னார் மாவட்டம், தபைாலயில் உள்ள 

கீழ் இழுடவ படகுகளின் பருவகால மாறுபாடுகள் 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.  Amphioctopus aegina 
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உரு 07: சபாறிமய பயன்படுத்தி 

பிடிக்கப்படும் மீனிடி இடங்களின் 

பட விளக்கம் (பூக்குளம் மற்றும் 

தபசாடல) 
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பரிந்துமரகள் 

1. சிறிய மீன் மீன்பிடி சமூகங்களுக்கான ஒரு நல்ல மாற்று / துடை வருவாய் உற்பத்தி 

முடறயாக ஓக்தடாபஸ் மீன்பிடி பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

2. சிறந்த ஊறடவத்தல் தநரம் 15 நாட்கள் என பரிந்துடரக்கப்படலாம். 

3. மைல் பாங்கு / தசற்று அடிப்பாகத்துடன் ததாடர்புடடய பகுதிகளுக்கு ஒரு பயனுள்ள 

மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி கியர் ஒன்றிடன பரிந்துடரக்கப்படுவது மிகவும் 

பயனுள்ளதாகும், அங்கு தகஸ்தடாதபாட்கள் மற்றும் இரிவால்விகளின் எடுப்புக்கள் 

ஏராளமாக உள்ளன (உதா : இறால் கீழ் இழுடவ இடங்கள்). 

4. வணிக ரீதியாக மீன்வளர்ப்பு உருவாக்கப்படும் தபாது, முட்டடயிடும் பருவ 

காலங்களில் பருவ காலமாக அறிவிக்கப்படுவது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இந்த 

காலகட்டத்தில், தகாரியா தபான்ற சில நாடுகளில் ஏற்தகனதவ இந்த தபாறிகள் 

முட்டடயிடப்படுவதற்கு ஒரு வழிமுடறயாகப் பயன்படுத்தலாம். 

5. மூடிய பருவங்கடள பிரகடனம் தசய்வதற்காக முட்டடயிடும் உச்சங்கடள 

தீர்மானிப்பதற்காக தமலதிக ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 

கட்டுப்பாடுகள் 

வழக்கமான கீழ் இழுடவ முடறகள், நடவடிக்டககள் காரைமாக ஒரு கீழ் இழுடவ 

இடங்கள் தகாண்ட தடரயில் உள்தள தபாறிகடள டவப்பது மிகவும் ததாந்தரவாந்து. 

மீன்பிடி தபாறிகடள எப்தபாதாவது வழக்கமான பூ வடல மீன்பிடி நடவடிக்டககளால் 

ததாந்தரவு தசய்யப்படலாம் என்படதயும் கவனித்தனர். 

 

தமற் படிப்பு 

• உயிரியல் பகுப்பாய்வு 

• பரிதசாதடன முயற்சிகளால் உயிர்த் திணிவு மதிப்பீடு 

• ஊட்டச்சத்து பகுப்பாய்வு 

 

 முன்தனற்றம் (%) :  தபளதீக %  நிதி :  

 

1.1.6. சேன்கிழக்கு கடற்கமரயில் புமேக்கும் முள் சிங்க இறால்களின் உள் 

நிமலக் காப்பு முமறமய தொதித்துப் பார்த்ேல் 

இலங்டகயின் ததற்கு கடரதயாரத்தில் உள்ள சிறிய அளவிலான மீனவர்களிடடதய 

பிரபலமான ஒரு ஏற்றுமதி சார்ந்த மீன்பிடி இந்த முள் சிங்க இறால் ஆகும். தங்காடலயில் 

இருந்து குறிப்பாக பத்தனங்கல கடதலாரப் பகுதி வடர ததன் பகுதி மீனவர்களிடமிருந்து 

60% க்கும் அதிகமான மீன்கடளப் பிடிக்கிறது என்பதால், மீன் பிடித்தல் 

ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டம் இதற்கு முக்கியமானது. 

 

ததாடர்ச்சியான தகாரிக்டக ததாடர்ந்து ததாடர்ச்சியான சுரண்டல் அதிகரிப்பு காரைமாக 

எப்தபாதும் குடறந்து வரும் பிடிப்பு விகிதங்கள், பிடிக்கப்படும் இனங்களின் கலடவ 

மாற்றங்கள், நீளமான இன வகுப்புகளின் அளவு தவறுபாடு மற்றும் ஒரு முயற்சிக்கான 

தபாருளாதார வருவாடயக் குடறத்தல் ஆகியவற்டற பிரதிபலிக்கும் ததாடர்ச்சியான 

தகாரிக்டக எப்தபாதும் ததாந்தரவுகடள ஏற்படுத்தும். சுனாமிக்குப் பிறகு மீட்பு 

நடவடிக்டககள் காரைமாக சிக்கல்கள் அதிகரிக்கலாம், ஏதனனில் உள்ளூர் மீன்பிடி 
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சமூகங்களுக்கு நன்தகாடட அளித்த புதிய படகுகள் மற்றும் கியர்கள் ஆகியடவ முள் சிங்க 

இறால்கடள பிடிக்க மீனவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

தமலும், 2000 ஆம் ஆண்டில் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்ட ததற்கு கடரதயாரப் பகுதி 

மீனவர்களின் ஒழுங்குவிதிகள் சிங்க இறால் மீனவர்களால் ததாடரப் படாமல் 

இருக்கின்றன. அத்துடன் மீன்பிடி மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களால் 

தமற்தகாள்ளப்படவில்டல. பல ஆய்வுகள் மூலம் தபண் இனப்தபருக்கம் தசய்யும் சிங்க 

இறால் முட்டடகளாக 250,000 முதல் 2,000,000 முட்டடகடள தங்கள் இனங்கள் மற்றும் 

உடலின் அளடவ அடிப்படடயாகக் தகாண்டு தவளிப்படுத்துகின்றன. சிங்க இறால் 

மீனவர்களின் தபரும்பான்டமயானவர்கள் தவளிப்புற முட்டடகடள அகற்றிய பின்னர் 

சந்டதக்கு முட்டடயிடும் சிங்க இறால்கடள விற்கிறார்கள். மூடிய பருவத்தில் 

இனப்தபருக்கம் தசய்யப்பட்ட தபண் இனங்கடள முட்டட அகற்றல் மற்றும் 

சட்டவிதராத மீன்பிடியுதம பங்குகளின் குடறப்புக்கான பிரதான காரைங்கள் என 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. முட்டடயிடும் சிங்க இறால்கடள பாதுகாப்புக்காக 

தபாருத்தமான முடறடய கண்டுபிடிப்பதற்கு இலக்காக தகாண்தட இந்த ஆராய்ச்சி 

தசய்யப்பட்டன. 

ததாந்தர கலங்கடர விளக்கிற்கு அருதக கடலில் (தகய்சாதவல்ல) பகுதியில் ஒரு சிங்க 

இரால் வளர்ப்பு தளம் அடமக்கப்பட்டது. அவர்கள் முட்டடகடள விடுவிக்கும் வடர 

மீனவர்களால் தசகரித்து டவக்கப்பட்டிருக்கும் இடமாகும். 35 சிங்க இறால்கள் 

சிடறப்பிடித்து வளர்க்கும் முடறயில் முட்டடகடள தவளியிட்டன 

(வாங்கப்பட்டடவயும் மற்றும் சில மீனவர்களிடமிருந்து தபறப்படடவயுமாகும்). 

 

 

A 

 

b. 

a. கட்டுமான படிகள்                                         b. கள தபரிதாக்கம் 

 

C 

 

D 

இ. தபால்தஹன மீன்வளக் குழுவின் விழிப்புைர்வு திட்டம்  d. முட்டடயிடும் தபண்களின் 

இடுடக 
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இதற்கு தமலதிகமாக, தசனரா - CENARA திட்டத்தின் ஊடாக பல விழிப்புைர்வு 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. மீனவர் சமூகத்தில் தபால்தஹனவில் ஒரு 

பண்பாட்டு தளம் கட்டப்பட்டது. 

முன்தனற்றம் %) : தபளதீக : %    நிதி : % 

1.1.7 இலங்மக நீரில் காணப்பட்ட சபாதுவான ச ரிடிக் டூனா இனங்கள் 

பற்றிய மூலக்கூறு மற்றும் உயிரியல் ஆய்வுகள் 

கல்பிட்டி, சிலாபம், நீர்தகாழும்பு, தபருதவல, ததாடந்துவ, காலி, மிரிஸ்ைா மற்றும் 

திருதகாைமடல ஆகிய மீனவர் துடறமுகங்களில் இருந்து முழு மீனாக தசகரிக்கப்பட்ட 

மூன்று தநரிடிக் டூனா இனங்கள், கவாக்கவா (எத்தியின்ஸ் அவினிஸ்), Kawakawa (Euthynnus 

affinis), Frigate tuna (Auxis thazard) - ஃப்ரீதகட் டுனா (ஆக்ைஸ் தாசர்ட்) மற்றும் Bullet tuna (Auxis 

rochei) - புல்லட் டுனா தபான்றன தசகரிக்கப்பட்டன. முழு மீன்களும் பனிக்கட்டியில் 

டவத்தவாதற ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டன மற்றும் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்படும் வடர ஒரு உடறபனி இயந்திரத்தில் தசமித்து டவக்கப்பட்டது. 472 

கவாகவாவ மாதிரிகள், 416 ஃப்ரீதகட் டூனா மாதிரிகள் மற்றும் 210 புல்லட் டுனா மாதிரிகள் 

(தமாத்தம் 1098 மீன் மாதிரிகள்) தசகரிக்கப்பட்டன. 

ஒவ்தவாரு முழு மீன் மாதிரியும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் மூலக்கூற்று பகுப்பாய்வு 

ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 23 உருவடமப்பியல் அளவுகள் (எடட, தமாத்த 

நீளம், முள் நீளம், நிடலயான நீளம், தசட்டட நீளம் தபான்றடவ) ஒரு மீனுக்கு ஒரு தரவு 

தாள் என ஒவ்தவாரு மீனிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. மீன் மாதிரிகள் உடல் குழியின் 

உறுப்புகடள தகாண்டவாறு பிரிக்க துண்டிக்கப்பட்டன. வயிற்று அடமப்டப 

முழுடமடயத் தீர்மானிப்பதற்கும், தற்தபாது உள்ள உைவு வடககடளயும், ஒவ்தவாரு 

உைவு வடக எடடடயயும் கண்டறிந்து தகாள்ளவும், குடலானது துன்டங்களாக 

பிரிக்கப்பட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இனப்தபருக்க உறுப்புக்கள் பிரிக்கப்பட்டதுடன் 

மற்றும் முதிர்ச்சியின் எடட நிடல மற்றும் முதிர்ச்சியின் நிடல ஆகியடவ முதிர்ச்சியின் 

கட்டத்திற்கு ஏற்ப, தபண்களுக்கு F1 ததாடக்கம் F5 வடரயும் மற்றும் ஆண்களுக்கு M1 

ததாடக்கம் F5 வடரயும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. முன்கூட்டிதய முட்டடகளின் 

எண்ணிக்டகடய கைக்கிட்டு முட்டடத்திறடன கைக்கிடுவதற்கு இனப்தபருக்க 

அங்கங்கள் 10 வீத தபாமலீன் இனுள் இட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  

உயிரியல் அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு தசய்வதற்காக அடனத்து மாதிரிகளும் தடச இடழய 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வுக்கு பின் அல்கதஹால் இனுள் இட்டு மூலக்கூறு தசாதடன 

தசய்வதற்காக பாதுகாக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு பிராந்தியத்தின் ததாராயமாக 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் டி. என். ஏ, வழக்கமான பீதனால் குதளாதராதபாம் 

முடறடயப் பயன்படுத்தி பிரித்ததடுக்கப்பட்டன. பிரித்ததடுத்த டி. என். ஏ யானது அதன் 

தரத்டதயும், அதன் அளடவயும் தீர்மானிப்பதற்காக ஒரு அகாதராஸ் தஜல் 

எலக்தராதபாதராசிஸ் எனும் இயந்திர தசாதடனயில் இட்டு இயங்கப்பட்டன. 

இடழமைணி - COI PCR மூலம் உலகளாவிய மீன் அடடயாள அறிமுக துண்டு (FISH-F1 

மற்றும் FISH-R1) இடழமணியின் D-loop பகுதி தபரிதாக்கம் 5' CCGGACGTCGGAGGTTAAAAT 

3' (முன்தனாக்கு) மற்றும் 5' AGGAACCAAATGCCAGGAATA 3' (பின்தனாக்கு) காவிகடள 

ப்யன்படுத்தி டி. என். ஏ க்கான 3 இனங்கள் மற்றும் இந்த பி சி ஆர் தயாரிப்புகள் 

தமக்தராஜன் தகாரியாவில் வரிடசப்படுத்தப்பட்டன. 

நீள அதிர்தவண் தரவின் பகுப்பாய்வு, 3 வடககளான கவாகாவா, ஃப்ரீதகட் மற்றும் 

புல்லட் டுனா ஆகியவற்றிற்கான நீளம் எடட உறவு (W = aL
b
) W=0.130L

3.124
, W=0.828L

3.433 
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மற்றும் W=0.09ன9L
3.316

 முடறதய இருந்தன. அடனத்து 3 இனங்கள் ஒரு அதலாதமட்ரிக் 

வளர்ச்சி முடறடமடயக் குறிக்கின்றன என்பதுடன் ஒதர "b" மதிப்டப 3 க்கும் அதிகமாகக் 

காட்டியது. இந்த மூன்று வடககளிலும் சிறிய மீன்கடள பிடித்து உண்படவ (தஹர்ரிங்ஸ், 

அங்தகாவி மற்றும் சர்டிதனல்லா இன. மற்றும் பல்லி மீன் குடம்பி), அதடனத் ததாடர்ந்து 

இறால் மற்றும் தசஃபாலதபாட்ஸ் ஆகியவற்றின் முக்கிய இடரடயக் 

தகாண்டடவயாகும். கூடுதலாக, ஒரு சில வயிறுகளில், stomatopod larvae - 

ஸ்தடாமாதடாதபாட் குடம்பிகள், பிளாஸ்டிக் குப்டபகள் மற்றும் இடலகள் தபான்றன 

உள்ளன. ஜூன் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் தபண் கவாக்காவிற்கும், தம மற்றும் 

ஜூடல மாதத்தில் தபண் ஃப்ரிதகட் டுனாவிற்கும் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டதுடன் 

அவற்றின் தகானாதடா தசாமாடிக் குறியீட்டு சுட்டி - gonado somatic index அதி உச்சமாக 

இருந்தன. கவாகவாவிற்கான 245,010 ல் இருந்து 1,805,000 வடரயானதும், ஃப்ரிதகட் 

டுனாவிற்கு 48,056 முதல் 267,000 வடரக்கும், புல்லட் டுனாவிற்கு 22,545 முதல் 81,692 

வடரயான முட்டடத்திறன்கள் இருந்தன. 

இடழமணி COI பகுதி வடிவடமப்பு (650 bp நீளம்) மீன்கடள அடடயாளம் காட்டியது, 

இனங்கள் அடனத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் 97% ஒற்றுடமடயக் தகாண்டன. கடதலார 

பகுதிகளில் பல்தவறு பகுதிகளிலிருந்து 3 வடககளின் பங்குகள் ஒதர ததாற்றம் 

தகாண்டடவ என்று அடனத்து 3 வடககளிலும் தசய்யப்படும் டபதலாதஜனடிக் – 

வருனபரம்படர டி. என். ஏ டி - லூப் பிராந்திய வரிடசமுடறகளின் (500 பி. பி. ததரம்)  3 

வடககளின் டி - லூப் வரிடசமுடறகளும் ஒன்றாகக் கருதப்பட்ட தபாது காட்டியது, அது 

கவாகாவாடவ விடவும் ஒன்றுக்தகான்று தநருங்கிய ததாடர்டபக் தகாண்டிருப்பது 

ஃப்ரிதகட் டுனா மற்றும் புல்லட் டுனா ஆகியவற்டறக் குறித்துக் காட்டியது. இது 

ஃப்ரீதகட் டுனா (A. thazard) மற்றும் புல்லட் டுனா (A. rochei) ஆகியவற்றில் இருந்து, இனம் 

A. rochei முன் ததான்றும் மூதாடதயர் என A. thazard.   முன்னர் வந்தடவ எனவும் அறிய 

முடிந்தது. 

 

 

கவாகவா - Kawakawa (Euthynnus affinis) (Atawalla) 

 

 

ஃப்ரிதகட் டூனா - Frigate tuna (Auxis thazard) 

(Alagoduwa)  

புல்லட் டூனா - Bullet tuna (Auxis rochei) (Baita) 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக :   நிதி : 
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1.1.8. தமற்கு கடற்கமர பகுதியில் முதிர்ச்சியமடயாே நிமலயின் அளவுக்கு 

சிறிய கடல் மீன் வமககமள பிடிக்க பூ வமலயிமன தேர்வு செய்ேல் 

இலங்டகயில் கடதலார சிறு கடல் மீன் உற்பத்தியில் தபரும்பான்டமயான இனங்கள் 

சாடிதனல்லா மற்றும் தஹரிங்ஸ் வடககள் உள்ளன. கடதலார மீன்வளச் சுரண்டல் சில 

அச்சமூட்டும் சமிக்டககடள சிறு கடல் மீன்பிடிக்கு காட்டியுள்ளது, ஏதனனில் பல சிறிய 

கடல் மீன் வளங்கள் அச்சுறுத்தப் படுகின்றன. இளம் வயதினரிலிருந்து அதாவது 

ஜுவடனல் மீன்களில் இருந்து தபரியவர்கள் வடர பல்தவறு அளவு வகுப்புகள் தகாண்ட 

மீன்கடள பிடிக்க மிகவும் திறடமயான கண் அளவுகடளப் வணிக ரீதியான மீனவர்கள் 

பயன்படுத்துகின்றனர். நடடமுடறயில், மீன்பிடியின் ததர்வு மீன்களின் வயதுக்கு மாறாக 

அதன் அளடவ தபாறுத்தது. ஆனால் மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறயில் மீன்பிடி கியர் தபரிய 

மீன் பிடிக்க தவண்டும், சிறிய இடளஞர் இனங்கள் தப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். பூ 

வடலகளின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தன்டம காரைமாக, கண் அளவு 

கட்டுப்படுத்தப்படுவதும், மீன் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுவதும் மற்றும் ததர்வு அல்லது 

தக்கடவப்பு வடளவுகள் மூலம் ததடவயான கண் அளடவக் கைக்கிட பயன்படுத்த 

முடியும். குடறந்தபட்ச கண் அளவு கட்டுப்பாடுகள் அறிமுகம் முதிராத மீன்கடள பிடிக்க 

அல்லது குடறந்தபட்ச இறங்கும் அளவுகளின் கட்டுப்பாடுகடள வலுப்படுத்தவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆடகயால், ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம் முக்கிய சிறிய கடல் 

இனங்கடளப் பிடிக்க பூ வடலயின் மீன்பிடியில் உள்ள தபாருத்தமான கண் அளவுகடள 

அடடயாளம் காைவும், மற்றும் கண் அளவு கட்டுப்பாடுகள் சார்ந்த ஆதலாசடனடய ஒரு 

விஞ்ஞான அடிப்படடயில் வழங்க உள்ளது. 

ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடரயான காலப்பகுதியில் தபருவடள, நீர்தகாழும்பு, சிலாபம் 

மற்றும் கந்தகுளிய ஆகிய தமற்கு மற்றும் வடதமற்கு கடரதயாரங்களில் உள்ள பிரதான 

மற்றும் சிறிய தடரயிறங்கிய இடங்களில் இந்த ஆய்வறிக்டக தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

சிறிய அளவிலான படவடல மீன்பிடியில் முக்கியமாக சிறு கடலின் மீன்பிடியில் இந்த 

வடககளின் கண் அளவு வாரியான அதிர்தவண் தரவு தடரயிறங்கிய இடங்களில் மாதாந்த 

அடிப்படடயில் தபறப்பட்டது. தமலும், இயக்கப்படும் ஆழம், இனங்களின் பதிவு, 

தமாத்த மீன்பிடி, பயன்படுத்தப்படும் வடலத் துண்டுகளின் எண்ணிக்டக, மீன்பிடி தநரம் 

மற்றும் இறங்கும் தளத்தில் இயக்கப்படும் படகுகள் எண்ணிக்டக தபான்றன பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. Sardinella gibosa, - சர்டிதனல்லல்லா கிதபாசா, S. longiceps - எஸ். 

லாண்டிதசப்ஸ் - மற்றும் Amblygaster sirm - அம்பில்காஸ்டர் சரம் தபான்ற முக்கிய சிறிய 

கடல் இனங்கள் சீரற்ற முடறயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு 

தகாண்டு வரப்பட்டு, நீளம், எடட, பால் மற்றும் முதிர்ச்சி நிடல தபான்ற பகுப்பாய்வுகள் 

தசய்யப்பட்டன. ஒவ்தவாரு கண் அளவிற்கும், வயிற்று அடிப்பகுதி – gravid 

(முதிர்ச்சியடடந்த) மற்றும் இடளய நிடல மீன் ஆகியடவ அடடயாளம் காைப்பட்டு 

முதிர்ந்த மீனின் சதவீதம் பதிவு தசய்யப்பட்டது. ஒவ்தவாரு மீன் இனத்திற்கும், 50% 

முதிர்ச்சி (L 50) உடன் ததாடர்புடடய நீளம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

கள புலனாய்வுகளின் படி 9/10, 1 1/16, 1 5/16, 1 3/16, 1, 1 1/8, 1 6/16, 1 7/16, 1 ½ மற்றும் 1 ¼ 

தபான்ற கண்ணி அளவுகள் சிறிய கடல் மீன்கடளப் பிடிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

Amblygaster sirm மற்றும் Sardinella sp தபான்றன S. gibbosa விலும் அதிகமாக இருந்ததுடன் 

மீன் பிடிக்கு 80% க்கும் அதிகமாக பங்களித்தது. 

A. sirm ஆனது 50% முதிர்ச்சி அளவு 15-16 தச. மீ அளவிலும், S. gibbossa மற்றும் S. longiceps, 

ஆகியவற்றிற்கும் 12 - 13 தச. மீ ஆக இருந்தன. இதன் விடளவாக, முக்கிய இனங்களின் நீள 

அதிர்தவண் பரவல் 1 1/16 என்ற விதத்தில் பூ வலிக்கு காட்டியது "மற்றும் அறுவடடக்கு 
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முதிர்ச்சியடடந்த தன்டம குடறவான A. sirm மீன்கள் அதிக அதிர்தவண்களில் 

இருப்படதக் காட்டியது, அதத தநரத்தில் 1" மற்றும் குடறந்த கண் அளவுக்கு குடறவான 

கண் தகாண்ட வடலகள் சரடினல்லா இனங்களின் முதிர்ச்சி அடடயாத இனங்கடள 

பிடிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

உரு 1: A. sirm மீன்களின் பல ேரப்பட்ட வமலக் கண் அடிப்பமடயில் நீள அதிர்சவண் 

வமரவு. 

 

உரு 2: Sardinella இனங்களின் பல ேரப்பட்ட வமலக் கண் சகாண்ட நீள அதிர்சவண் 

வமரவு. 

எனதவ, 1 1/16 ” என்ற வடலக் கண் அளவுகடள மற்றும் அதன் கீழான வடலக் கண்கடள 

கட்டுப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.  இதததபால், சர்டிதனல்லல்லா இனங்கடளப் 

பிடிக்க 1" அல்லது எனதவ, 1 1/16” என்ற தமஷ் அளவுகடள கட்டுப்படுத்த 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இதததபால், சர்டிதனல்லல்லா இனங்கடளப் பிடிக்க 1" அல்லது 

1" க்கு கீழான கண் தகாண்ட பூ வடலகடள பயன்படுத்துவடத கட்டுப்படுத்த 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. நடடமுடற சூழ்நிடலடய கருத்தில் எடுத்துக் தகாண்ட பிறகு, 

அங்தகாவி – தநய்த்ததாலி மீன்கடளத் தவிர்த்து சிறு கடல் மீன்களிடனப் பிடிக்க 1” 

அல்லது அதற்கு குடறவான 1” வடலக் கண் அளடவ கட்டுப்படுத்துவது 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக :   நிதி :  
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2. இலங்மகயில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட பவளப் பாமற சுற்றுச்சூழல் பற்றிய 

உயிர் – சபளதீகம் ொர் மற்றும் ெமூக சபாருளாோர கண்காணிப்பு 

 

2.3.1 மூன்று தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ேளங்களில் பவளப் பாமற சவளிறல் 

மற்றும் மானுடவியல்  டவடிக்மககள் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளின் 

உயிர் இரொயன மற்றும் ெமூக - சபாருளாோர கண்காணிப்பு 

 

பவளப் பாடறகள் உயிரியல் ரீதியாக மதிப்புமிக்க சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளாகும், 

தமலும் இயற்டக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளில் மிகவும் உயிரியல் ரீதியாகவும் 

தவறுபட்ட வடகயிலும் உலகத்தரம் வாய்ந்தடவ. ஒரு ஒற்டற பாடற 3,000 தவவ்தவறு 

இனங்களில் உள்ளன, அதத தநரத்தில் உலகின் மீன் வடககளில் மூன்றில் ஒரு பங்குகள் 

அவற்றின் மீது தங்கியுள்ளன. அடவ அடலகளின் அடல தவகத்டத குடறத்து 

வழங்குவதுடன், கடரதயாரங்களுக்கு முக்கிய பாதுகாப்புக்கடளயும் அளிக்கின்றன. பல 

நூற்றாண்டுகளாக பவளத் திட்டுகள் குறிப்பாக இலங்டக மக்களுக்கு, குறிப்பாக கடதலார 

சமூகங்களுக்கான ஒரு மதிப்பு வாய்ந்த ஆதாரமாக இருந்தன. பவள பாடறகள் உயிர் 

பல்வடகடமயின் தபருக்கத்தில் நிடறந்துள்ளன மற்றும் கடதலார அரிப்டபத் தடுக்கும் 

திறடன தகாண்டிருப்பதற்கும், கடதலார மீன்பிடிக்காகவும், தாவர மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு வாழ்விடங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தடவ. இலங்டகயில் மூன்று 

வடகயான பவள திட்டுகள் உள்ளன. Fringing - ஃபிரிஞ்ஜிங் (அதாவது ஹிக்கடுவ); Apron - 

கவசம் (கடரதயாரத்தில் பாடற அடிமூலக்கூறுகளில் காைப்படுகிறது); மற்றும் barrier - 

தடட (வங்காடல மற்றும் சிலாவத்துடற) அடவயாகும். இலங்டகயில் நன்கு வளர்ந்த 

பவளப்பாடறகள் உள்ளன, ஆனால் தபரும்பான்டமயானடவ மைற்பாடற மற்றும் 

பாடறகளாகும், மற்றும் ததற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கடரதயாரங்களில் பாறாங்கல் - 

boulder reefs என்பது தபாதுவானடவ. இதற்கு மாறாக, உண்டமயான பவளப் பாடறகளின் 

அளவு குடறவாக உள்ளது: கடதலாரப் பகுதியில் சுமார் இரண்டு சதவீதத்தினர் 

பவளப்பாடறகள் (தபரும்பாலும் ததன்தமற்கு, ததற்கு மற்றும் கிழக்கு கடதலார 

பகுதிகதளாடு) Fringing - ஃபிரிஞ்ஜிங் பாடறயிடனக் தகாண்டிருக்கின்றன, ஆனால் 

கடற்கடரதயாரம் உள்ள திட்டுகள் இன்னும் விரிவானடவ. 

 

ஹிக்கடுவ மற்றும் புறாத்தீவு ததசிய பூங்கா (இலங்டகயில் இரண்டு கடல் ததசிய 

பூங்காக்கள்) மற்றும் பார் ரீஃப் கடல் சரைாலயம் ஆகியடவ ஆய்வு தளங்களாக ததர்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. பவள திட்டு தவளிறல் மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககளால் 

உயிர்- தபளதீக மற்றும் சமூக தபாருளாதார தாக்கங்கடள கண்காணிக்க இடவ ததர்வு 

தசய்யப்பட்டன. ஹிக்கடுவ ததசிய பூங்கா (பகுதி 101.6 தஹக்தடர் மற்றும் 2002 ஆம் 

ஆண்டு அறிவித்தது) ததற்கு கடரதயாரத்தில் சுமார் 1.35 கி. மீ. ததாடலவில் ஹிக்கடுவ 

மீன்பிடி துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள மற்றும் பவள பூங்காவுக்கு அருகில் உள்ள பாடற 

தீவுகளுக்கு இடடயில் உள்ளது. புறாத் தீவு பகுதி ததசிய பூங்கா (2003 ஆம் ஆண்டு 

அறிவிக்கப்பட்டது) கிழக்கு மாகாைத்தின் கடதலார நகரமான நிலாதவளி கடற்கடரயில் 

இருந்து 1 கி. மீ ததாடலவில் அடமந்துள்ளது. இதன் தமாத்த பரப்பளவு 471.4 தஹக்தடயர் 

ஆகும். 1992 ம் ஆண்டு கடல்சார் சரைாலயமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பார் ரீஃப், 

கல்பிட்டிய தீபகற்பத்தில் தமற்கில் அடமந்துள்ளது. சரைாலயத்தின் பரப்பளவு 30669.9 

தஹக்தடயர் ஆகும். கல்பிட்டிய தீபகற்பத்தின் வட பகுதியும், வடக்கில் காரதீவு தீடவயும் 

நிலப்பகுதி எல்டலகடளக் தகாண்டுள்ளன. 
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பவளப்பாடறகள், இனங்கள் கலடவ, புதிதாக குடிதயறிய பவள, பவள தவளிறல் 

சதவிகிதம் மற்றும் ததாடர்புடடய விலங்கு மற்றும் தாவரங்களின் கலடவ மற்றும் 

பன்முகத்தன்டம ஆகியன மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. இதற்காக, மந்தா தடா 

கைக்தகடுப்பு - manta tow survey, 100 மீட்டர் தகாட்டு இடட தவட்டு கைக்தகடுப்பு - 100 m 

line transect survey, 50 m புள்ளி குறுக்கீடு முடற -  50 m point intercept transect method, குவாட் தரட் 

(1 மீ x 0.5 மீ) மாதிரி - quadrate (1 m X 0.5 m) sampling, வீடிதயா டிரான்டாக் முடற video transect 

method மற்றும் ஃதபாட்தடா டிரான்ட் முடற - photo transect method ஆகியடவ 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 50 புள்ளி குறுக்கீடு முடற - 50 m point intercept transect method மூலம் 

ஹிக்கடுவ மற்றும் புறாத்தீவு (திருதகாைமடல) ததசிய பூங்காக்களில் தவடல 

தசய்யப்பட்டது. 3 மற்றும் 5 மீ ஆழத்தில் சுழிதயாடல் ஆழம் இருந்ததுடன் மற்றும் 

மிதடவ பரப்பி வடக பின்வருமாறு பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன: உயிருள்ள தடித்த பவளம் 

(HC) - live hard coral (HC), இறந்த தடித்த பவளம் (DC) - dead hard coral (DC), தவளிறிய பவளம் 

(SC) - bleached coral (BC), புதிதாக படிந்த பவளம்  (CN) - newly settled/ developing coral buds (CN), 

தமன்டமயான பவளம் (SC)- soft coral (SC), பஞ்சுகள் (SP)-  sponge (SP), அல்காக்கள் (AG) - 

Algae (AG), பவள ரப்பல்கள் (CR) - coral rubbles (CR), பாடற உள்ளடக்கங்கள் (RC) - rock 

substrate (RC), மைல் திட்டு உள்ளடக்கம் (SS) - sand stone substrate (SS), மைல் (SD) - sand (SD), 

சில்ட் (SL)- silt (SL), கடல் பாசி (SW) - seaweeds (SW), கடல் புற்கள் (SG) - seagrasses (SG), 

மற்டறய உயிரிகள் - other biota (OB) மற்றும் மற்டறய தசயற்டக தபாருட்கள் - other artificial 

objects (OO) ஆகும். தபளதீக அளவுருக்கள் கண்காணிக்கப்பட்ட ஆழம், மாலுமி 

விளக்க்கப்படம், பாடறகள், தவப்பநிடல, தன்டம மற்றும் உப்புத்தன்டமடய 

உள்ளடக்கியது. சமுதாய மக்கள்ததாடக, தவடலவாய்ப்பு அளவு மற்றும் வருமானம், 

மீனவர்களின் விகிதம், ரீஃப் மீன்வளங்களுக்கான பிடிப்பு மற்றும் விடல புள்ளிவிவரங்கள் 

மற்றும் ரீஃப் நிர்வாகத்தின் சமூக உைர்வுகள் சமூக தபாருளாதார ஆய்வின் கீழ் 

ஆராயப்பட்டன. 

 20 வடக மற்றும் 12 குடும்பங்கடளச் சார்ந்த நாற்பட்தி இரண்டு பவள உயிரினங்கள் 

மூன்று தளங்களில் இருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. பதினான்கு இனங்கள் Merulinidae 

குடும்பத்டதச் (14) தசர்ந்தடவ. அக்தராதபாடிதட (08) - Acroporidae (08), தலாதபாபில்டிதட 

(04) - Lobophyllidae (04), அகார்சிடட (03) - Agaricidae (03) மற்றும் தபாசிலூபரிதட (03) -

Pocilloporidae (03) ஆகியடவ பல வடககடளச் தசர்ந்த பிற குடும்பங்கடள பிரதிநிதித்துவம் 

தசய்தன. Acropora muricata (Linnaeus, 1758), Pavona minuta (Wells, 1954), Lobophyllia radians (Milne 

Edwards & Haime, 1849), Lobophyllia recta (Dana, 1846), Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758), 

Pocillopora grandis (Dana, 1846) மற்றும் Pocillopora verrucosa (Ellis and Solander, 1786) தபான்ற 

பவளத் திட்டுக்கள் மூன்று தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

திருதகாைமடலயில் உள்ள புறாத் தீவில் இருந்து பவள உயிரினங்களின் மிக அதிகமான 

ஏராளமான பதிவுகள் பதிவாகியுள்ளன. அதத சமயம், பவளங்களின் மிகுந்த குடறவான 

பன்முகத்தன்டம தகாண்ட இனங்கள் ஹிக்கடுவா கடல் சரைாலயத்திலிருந்து பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. தபரும்பாலான ஆழம் குடறந்த பகுதிகளில் ஏராளமான கடல் பாசிகள் 

காைப்பட்டன. 

45 மரபுக்கள் மற்றும் 23 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த 81 வடக மீன் வடக மீன்கள் மூன்று 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. திருதகாைமடலப் 

புறாத் தீவின் பகுதியிலிருந்து தபருமளவிலான ரீஃப் மீன்கள் மற்றும் பன்முகத்தன்டம 

என்பன அதிகரித்துள்ளது. ஹிக்கடுவ கடல் சரைாலயத்திலிருந்து குடறவான அளதவ 

பதிவுதசய்யப்பட்டது. பதிடனந்து இனங்கள் Labridae வடகடயச் தசர்ந்தடவ. பல 

வடககடள உள்ளடக்கியிருந்த பிற குடும்பங்கள் Pomacentridae (10), Chaetodontidae (07), 
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Acanthuridae (06), Lutjanidae (06), Balistridae (05) மற்றும் Scaridae (05)  (அட்டவடை - 03) இல் 

இருந்தன. Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758) (Lined surgeonfish), Acanthurus triostegus  (Linnaeus, 

1758) (Convict surgeonfish), Balistapus undulatus (Park, 1797) (Orange-lined triggerfish), Plectorhinchus 

vittatus  (Linnaeus, 1758) (Indian Ocean oriental sweetlips), Gomphosus caeruleus (Lacepède, 1801) (Indian 

Ocean bird wrasse), Halichoeres nebulosus  (Valenciennes, 1839) (Nebulous wrasse), Labroides dimidiatus  

(Valenciennes, 1839) (Bluestrk cleaner wrasse), Lutjanus decussatus  (Cuvier, 1828) (Checkered snapper), 

Cephalopholis argus (Schneider, 1801) (Peacock hind/ grouper) மற்றும் Zanclus cornutus  (Linnaeus, 

1758) (Moorish idol) தபான்றன எல்லா தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டன.  

  

Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758) தமலிருந்து இடது :Monodactylus argenteus  

(Linnaeus, 1758) 

நடு இடது : Siganus virgatus  (Valenciennes, 1835) 

நடு வலம் :Acanthurustriostegus  (Linnaeus, 1758) 

 

  

இடது : Parupeneus macronemus  (Lacepède, 1801) 

வலது : Hemigymnus fasciatus (Bloch, 1792) 

Gnathanodon speciosus  (Forsskål, 1775) 
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Acanthurus leucosternon (Bennett, 1833) Dascyllus trimaculatus  (Rüppell, 1829) 

  

Amphiprion clarkii  (Bennett, 1830) Zanclus cornutus  (Linnaeus, 1758) 

 

பரிந்துமரகள் 

- தவளிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் 

மற்றும் பாதிப்பில்லாத ஔழிதயாடும் மிதப்பு - ஸ்தநார்தகலிங் (சுழிதயாடும் 

துடுப்புகள் பவளப்பாடறகடள குறிப்பாக கிடளகடளத் துடளப்பது) மற்றும் 

சுழிதயாடல் (சமநிடலயற்ற எதிர்ப்பால் பவளப்பாடறகளுக்கு தசதத்டத 

உருவாக்குகிறது) ஆகியவற்டற உறுதிப்படுத்துதல். 

- படகுகடள நங்கூரமிடத் ததடவயான குறிப்பிட்ட பகுதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட 

தவண்டும். தபரும்பாலான சுழிதயாடும் படகுகள், கண்ைாடி கீழ் படகுகள், மற்றும் 

மீன்பிடி படகுகள் பவள பாடறகள், குறிப்பாக ஹிக்கடுவ மற்றும் புறா தீவுகளில் 

தநருக்கமாக உள்ளன, தமலும் எண்தைய் மற்றும் மண்தைண்தைய் மாசுபாட்டட 

உருவாக்குகின்றன. இந்த இடம் பவள திட்டுக்களின் புறநகர்ப் பகுதி ஒன்றாக இருக்க 

தவண்டும். 

- கன்னங்கள் / சிறு படகுகள் குறிப்பாக ஹிக்கடுவ பவள பாடறக் கடரயில் 

பாடறகடளப் பயன்படுத்தி நங்கூரமிடப் படுகின்றன. நங்கூரமிட ஒரு தபாருத்தமான 

பாதிப்பில்லாத முடற அறிமுகப்படுத்தல் மூலம் இது தவிர்க்கப்பட தவண்டும். 

- அடனத்து மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாடமத்துவம் மற்றும் 

மீன்வள துடறமுகங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு. 
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- பவளப்பாடறப் பகுதிகளின் திறடனப் தபாறுத்து சுற்றுலாத் துடற திட்டமிடுதல் 

மற்றும் அபிவிருத்தி தசய்தல் அவசியம். 

- மிகவும் உைர்திறன் தகாண்ட பவள பாடறகள் பகுதிகளில் சுற்றுலா சவாரிகள் 

கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தல் தவண்டும். 

- சம்பந்தப்பட்ட பவள திட்டுகள் மற்றும் ரீஃப் உடன் ததாடர்புடடய இனங்கடள 

பாதுகாக்கும் தநாக்கம் தகாண்ட முகாடமத்துவ திட்டங்கடள உருவாக்கல் மற்றும் 

பயனுள்ள ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் பரிந்துடரகள் அடிப்படடயில் தயாராக 

தவண்டும். 

- பவள திட்டுகள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய இனங்களின் நிடலடமடயத் 

ததரிவிக்க ததாடர்ச்சியான கண்காணிப்புத் திட்டம் ததடவப்படுகிறது. 

- முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக :   நிதி : 

 

2.3.2 தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட பவளப் பாமற மீன்களின் உயிரியல் மற்றும் 

மீன்வளக் கூறுகள் 

பாடற மீன்கள் ரீஃப் மீன்பிடி வளங்களின் ஒரு பகுதியாகும், இடவ 'கல் மீன் - கல் மாலு' 

என்று அடழக்கப்படுகின்றன. கடரதயாரக் கடலில் இருந்து பிடிக்கப்படும் இந்த மீன் ஒரு 

தபரிய பகுதியாகும். தமற்கு கடரதயாரக் கடற்பகுதிகளில் பவளப் பாடற – ரீஃப் மீன் 

வளங்கடள இலக்காகக் தகாண்ட மீன்பிடி நடவடிக்டககள் ததாடர்ச்சியான 

அடிப்படடயில் ஆண்டு முழுவதும் அதிகமாகதவா அல்லது குடறவாகதவா 

நடடதபறுகின்றன. தபரும்பாலும் டக தூண்டில் முடற, கீதழ இழுக்கும் நீண்ட வரிடச 

வடல ('பாடா தலான்') மற்றும் கீதழ அடமக்கப்பட்ட பூ வடல ('எலனா ததல்') தபான்றன 

இந்த பாடற மீன் வடககடள பிடிக்க மீன் பிடி கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

பாடற மீன்கள், குரூப்பர்கள் மற்றும் ஸ்தனப்பர்கள் மத்தியில் உலகின் பல பகுதிகளில் மிக 

அதிக சந்டத மதிப்பு தகாண்ட கடல் மீன் மற்றும் சில தற்தபாது தநரடி அல்லது உடறந்த 

பனிக்கட்டியுடனான வடிவங்களில் ஏற்றுமதி தசய்யப்படுகின்றன. கூடுதலாக, சில 'கிளி 

மீன்' இனங்களுக்கு ஏற்றுமதி சந்டதயில் ஒரு புதிய தபாக்கு உள்ளது. தபரும்பாலான மீன் 

உற்பத்தி ஏற்றுமதிகள் இருப்பதுடன் இப்தபாது இந்த வடக மீன் ஏற்றுமதி குறிப்பாக சீனா 

மற்றும் ஐதராப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி தசய்ய முடனகின்றன. 

பாடற மீன் ஏற்றுமதிக்கு அதிகரித்து வரும் தபாக்கு இருப்பினும், முட்டடயிட 

வளர்ச்சியடடந்த பருவம் மற்றும் முதிர்ச்சி தபான்ற அடிப்படடத் தரவுகள் ஒன்றும் 

இல்டல, தமலும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத்துடற திடைக்களம் 

ஆகியவற்றுக்கான கணிசமான சிக்கல் ஒன்றாக இதடன ஏற்றுமதி தசய்ய 

அனுமதிக்கக்கூடிய அளவுகள் தபான்ற வழிகாட்டுதல்கள் / DFAR) ததடவப்படுகின்றன. 

தமலும், பல மீன்பிடி முடறகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், மீன் வடக அளவுக்கு 

ஒவ்தவாரு கியர் வடகயிலும் ததர்ந்ததடுக்கும் திறன் மாறுபடுகிறது. தமலும், அத்தடகய 

தகவல்களின் காரைமாக, மீனவர்கள் தற்தபாது அச்சுறுத்தப்பட்ட நிடலயில் 

இருப்பததாடு மகத்தான அளவில் முதிர்ச்சியடடயாத மீன் அறுவடட தசய்வதற்கான 

அபாயமும் உள்ளது. எனதவ இலங்டகயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முக்கிய 

பாடற மீன் இனங்களின் சில குறிப்பிடத்தக்க இனப்தபருக்க உயிரியல் அம்சங்கடள 

அடடயாளம் காணும் தநாக்குடன் தற்தபாடதய ஆய்வுடும் தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

இலக்குகடள நிடறதவற்றுவதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் துடறமுக மாதிரி ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டது. நீர்தகாழும்பு, தபருவடள, சிலாபம் ஆகியடவ ஆய்வுக்காக ததர்வு 
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தசய்யப்பட்டன. இந்த ஆய்வு மற்ற பகுதிகளுக்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்டவ விட மிகவும் 

தமாசமான சூழ்நிடலயாக அடமந்தன. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் இறங்கும் டமயங்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முடற விஜயம் 

தசய்யப்பட்டன. ஒவ்தவாரு இடத்திலும் பிரதிநிதித்துவ மீன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு 

MBRD ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு வரப்பட்டன. ஆய்வகத்தில், தபாருத்தமான அளவீடுகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன மற்றும் மாதிரிகள் ததடவப்படும் அளவுக்கு விஞ்ஞான பூர்வமாக 

ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இலக்குகடள நிடறதவற்றுவதற்காக 571 மாதிரிகள் ஆய்வுக் 

கூடத்தில் தசாதடன தசய்யப்பட்டன. 

25 வடக இனங்கள் சிலாப கடற்கடர பவளப்பாடறப் பகுதியில் அடடயாளம் 

காைப்பட்டன, 12 வடக இனங்கள் தசர்ரனிதட பகுதியிலும் மற்றும் 12 வடக இனங்கள் 

லுட்ஜிடீதனவில் இருந்து பதிவாகியுள்ளன. நீர்தகாழும்பு மீனவர் மாவட்டத்தில் 18 

வடகயான இனங்கள், தசர்ரானிதட - Serranidae குடும்பத்தில் இருந்து 8 இனங்கள் மற்றும் 

குடும்பம் லுட்ஜிடீடில் - Lutjanidae இருந்து 9 இனங்கள் ஆகியவற்டறக் தகாண்டுள்ளன. 

Cephalopholis sonnerati, - தசபதலாதபாலிஸ் தசானனரிட்டி, Epinephelus longispinis - 

எப்பிதனபிலஸ் லண்ட்சிபினிஸ், மற்றும் Lutjanus fulviflamma- லூதஜனஸ் 

ஃபுல்விபிளாமா ஆகியவற்றிற்கான இனப்தபருக்க பருவம் டிசம்பர் முதல் தபப்ரவரி, 

ஓகஸ்ட் முதல் ஒக்தடாபர் மற்றும் தபப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வடர மற்றும் ஓகஸ்ட் முதல் 

ஒக்தடாபர் வடர முடறதய தவறுபடுகின்றன. Cephalopholis sonnerati, Epinephelus longispinis, 

Epinephelus undulosus மற்றும் Lutjanus lemniscatus ஆகியவற்றிற்கான ஒரு மீன் இடும் 

முட்டடகளின் சராசரி எண்ணிக்டக 515,000, 22500, 31500 மற்றும் 7700 ஆகும்.  

இந்த ஆராய்ச்சி 2018 ம் ஆண்டுக்கும் ததாடரும், கிழக்கு கடரதயாரமும் இரண்டு 

பிராந்தியங்களில் பவளப்பாடற - ரீஃப் மீனவர்களின் நிடலடய கண்டுபிடிக்கவும் 

இரண்டு பிராந்தியங்களுக்கிடடயில் ஒப்பீடு தசய்யவும் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இலங்டக 

நீர்நிடலயில் உள்ள பங்குகளின் நிடலத்தன்டமடய உறுதிப்படுத்துவதன் தபரில் 

அவற்றின் இனப்தபருக்கம் பருவத்தில் மீனவர்களின் மீன் பிடிப்டபத் தடட தசய்ய 

ததடவயான முடிவுகடள எடுக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. தபண் மாதிரிகள் 

அடிப்படடயிலான கண்டுபிடிப்டப கருத்தில் தகாண்டால், sonnerati ('தம்புவ') என்ற 

இனத்தின் தடடடய தடட தசய்ய தவண்டும் என்றால் 32.6 தச. மீ. (ரி. எல்), குடறந்தபட்சம் 

அனுமதிக்கக்கூடிய அளவிலான அளவுதகாலாக பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 

ஆண் மாதிரிகளின் குடறந்தபட்ச அனுமதிப்பத்திர வரம்டப அறிவிப்பதற்காக பல 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட தவண்டும். 

   

முன்தனற்றம் : தபளதீக  நிதி : 
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5. இலங்மகயில் ஆபத்ோன, அச்சுறுத்ேலுடன் பாதுகாக்கப்பட்ட (ஈ. டி. பி) 

கடல் ோவரங்கமள பாதுகாத்ேல், அருங்காட்சியக வளர்ச்சியும் 

5.1.1 கடல் ஆமமகளின் தெேத்தின் மீோன கியர் மற்றும் பருவகால 

விமளவுகள் 

உலகின் ஏழு கடல் ஆடம வடககளில், இலங்டகயின் கடரதயாரப் பகுதியிலுள்ள ஐந்து 

இனங்கள் இலங்டகயில் இடங்களில் இருப்பதாக தபயரிடப்பட்டுள்ளது: பச்டச ஆடம, 

தசதலானியா மிடாஸ், ஆலிவ் ரிப்தல, தலபிதடாதகலிஸ் ஒலிவிசி, ஹாக்ஸ்ஸ்பில், 

ஈதராட்தடாதமாதஹலிஸ் இம்பிரிகாட்டா, லஜர்தஹட், தகதரட்டா தகதரட்டா மற்றும் 

தலபதரக், தடர்தமாகீலிஸ் தகாரியாசிதய (green turtle, Chelonia mydas, olive ridley, Lepidochelys 

olivacea, hawksbill, Eretmochelys imbricata, loggerhead, Caretta caretta and leatherback, Dermochelys 

coriacea) (Deraniyagala, 1953) இடவயாகும். கடதலாரப் பகுதிகளிலும் மற்றும் கடல்களிலும் 

மீன்பிடி நடவடிக்டககடள விரிவுபடுத்துவது பல கடல் ஆடம மக்கள் ததாடக வீழ்ச்சிக்கு 

பங்களித்தது. கடல் ஆடமகள் கடற் கடரகடள கூடுகட்டும் இடங்களாக 

இடமளிக்கின்றதுடன் இவற்றுக்கு ததடவயான உைவு வழங்கல்கள் இடம்தபற்று 

முடிந்தவுடன் மற்றும் மறுபடியும் கடலுக்குள் தசல்டகயில், அடவ வடலகளுடன் 

ததாடர்புடடய மீன்பிடி மற்றுமந்தூண்டில்களுடன் ததாடர்புடடய மீன்வளங்களில் 

சிக்கிக் தகாள்கின்றன. 

2017 ம் ஆண்டு கடல் ஆடம சிக்கல்களிண் தரவுகடள தசகரிப்பதன் மூலம் வட தமற்கு 

மற்றும் தமற்கு மாகாைத்தில் உள்ள மீன் இறங்கும் இடங்களில் கடல் ஆடமகளின் 

பிரச்சிடனகளின் தன்டமகடள மதிப்பிடுவதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. தமற்கு 

கடற்கடரயில் உள்ள ஐந்து தடரயிறங்கும் இடங்களும், வட கிழக்கு கடற்கடர, பூக்குளம் 

மற்றும் தபருவடளக்கு இடடயில் இலங்டகயின் வடதமற்கு மற்றும் தமற்கு 

கடற்கடரகளிலும் இந்த ஆய்விற்காக ததரிவு தசய்யப்பட்டன. மீனவர்களுடன் தமாத்தம் 

720 தநர்காைல்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இறங்கும் தளங்களில் நடத்தப்பட்டன. 

டூனா தபரிய தூண்டில் வடல, நீண்ட வரிடச வடலக் கண் பூ வடல மற்றும் கீதழ 

இழுக்கும் பூ வடல ஆகியடவ கடல் ஆடமகளின் மூர்க்கத்தனமான அழிவுக்கு மிகவும் 

முக்கியம் வாய்ந்தனவாகும். பூ வடல மீனவர் நீண்ட வரிடச வடலயுடன் குடறந்த கடல் 

ஆடம ததாடர்பு உள்ளது ஆனால் இறந்த ஆடமகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிக 

எண்ணிக்டகயிலானடவ நீண்ட வரிடச மீன்பிடியிடனக் காட்டிலும் பூ வடலயிதலதய 

அதிகம் என மீன்பிடிப்பு அறிக்டக கூறுகின்றது. அதிகமான எண்ணிக்டகயிலான இறந்த 

வடிவங்கள் கீதழ இழுக்கும் வடல (ஸ்தகட் வடலகள் -கண் அளவு 12" - 18") இல் 

காைப்படுகின்றன. இந்த இடடதவளியில் பதிவுதசய்யப்பட்ட கடல் ஆடமகளின் வடக 

ஆலிவ் ரிட்லி (தலபிதடாதகலிஸ் ஒலிவிசி) (Lepidochelys olivacea) 90%, மற்றும் பசுடம 

(தசதலானியா மிடாஸ்) Green (Chelonia mydas) 5% ஆகும். கடல் ஆடமகளின் அதிகபட்ச மாத 

எண்ணிக்டக 2017 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வடரயிலான காலத்தில் 

காைப்பட்டது. தற்தபாடதய மீன்பிடி முடறயில் நீண்ட வரிடச மீன்பிடித்தல் 

பயன்பாட்டுக்கு கடல் மீன்கடள ஸ்குயிட் இனங்களுக்கு பதிலாக ப்யன்படுத்தும் தபாது 

ஆடமக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருப்பதாக தற்தபாதுள்ள ஆய்வு ததரிவிக்கிறது. தமலும், 

சுற்று வடிவ நீண்ட வரிடச தகாக்கிகள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக "j" வடிவத்டத நீண்ட 

கால தகாக்கிகள் பயன்படுத்துவடத விட கடல் ஆடமகள் தபாறிக்குள்ளாவடதக் 

குடறக்கலாம். 
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பரிந்துமரகள் 

- நீண்ட வரிடசயில் மீன்பிடி மீனவர்களிடமிருந்து "தஜ" வடிவக் தகாக்கிகளுக்கு பதிலாக 

வட்ட தகாக்கிகள் பயன்படுத்த ஊக்குவித்தல். 

- நாதளான்றுக்கு டவக்கும் கியர் ஊறடவத்தல் தநரம் குடறப்பதன் மூலமும் மற்றும் ஒரு 

நாடளக்கு டவக்கும் வடலகளின் எண்ணிக்டக அதிகரிப்பதன் மூலமும் இதடனக் 

குடறக்க பரிந்துடரக்கிதறாம். 

- கடல் ஆடம பிடிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கான விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்பட 

தவண்டும். 

- டூனா நீண்ட வரிடசகளில் ஆடம டகப்பற்றப் பட்டதன் பின்னர் மீட்தடடுப்பதற்கும், 

தவளிதய டவப்பதற்கும் சிறந்த நடடமுடறகடளப் பற்றி பயிற்சியும் கண்காணிப்பு 

நிகழ்ச்சிகளும் நடத்துதல் 

- squid – ஸ்குயிட்களுக்கு பதிலாக ஒரு தூண்டில் மீன் பயன்படுத்தப்படல் தவண்டும். 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக 90%   நிதி : 

5.1.2. பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமமத்துவ த ாக்கத்துக்கான பூதகாள மற்றும் 

ேற்காலிக விநிதயாகம் மற்றும் ஏராளமான திமிங்கலங்கமள பற்றி ஆய்வு 

செய்ேல் 

இலங்டகயின் கடரதயாரப் பகுதிகள் பல கீற்றாசன் உயிரினங்களுடன் மிகவும் தசல்வ 

தசழிப்புள்ளதாக அறியப்பட்டுள்ளன. கடதலாரப் பகுதிகளிலிருந்து ததன் 

கடற்கடரதயாரப் பகுதிகள் கப்பல் நிறுத்தங்கள், திமிங்கலங்கள் பார்த்தல் மற்றும் 

கடல்வழி தபாக்குவரத்து, மீன்வளத்துடற ஆகியவற்றின் காரைமாக பல 

அச்சுறுத்தல்கடள எதிர்தகாண்டுள்ளன. அழிவுள்ள திமிங்கலங்கள் மற்றும் 

தடால்பின்களின் முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியடவ அவற்றின் விநிதயாகம், 

தபருமளவு மற்றும் இடம்தபயர்வு முடறகடள மதிப்பிடுவதற்கான நமது திறடனப் 

தபாறுத்தது எனலாம். 

கடல் பாலூட்டிகடல் விநிதயாகம் மற்றும் ஏராளமான தகவல்கள் ஆகியடவ வணிக 

ரீதியிலான திமிங்கிலம் பார்க்கும் படகில் (ராஜா மற்றும் திமிங்கிலம்) பார்க்கும் தபாது 

தசகரிக்கப்பட்டன. இந்த கப்பல் ஒவ்தவாரு நாளும் மிரிஸ்ை மீன் பிடி 

துடறமுகத்திலிருந்து திமிங்கலத்டத பார்க்க இயக்கப்படுகின்றது. ஆய்வின் தபாது, 11 

வடகயான கீற்றாசன் இனங்கள் ( நீல திமிங்கிலம் - blue whale - Balaenoptera musculus, பிடரட் 

திமிங்கிலம் - bryde’s whale – Balaenoptera brydei, தசய் திமிங்கிலம் - sei whale - Balaenoptera 

borealis, துடுப்பு திமிங்கிலம் - fin whale-Balaenoptera physalus, விந்தனு திமிங்கிலம் - sperm 

whale – Physeter macrocephalus, சுழல் திமிங்கிலம் - spinner dolphin - Stenella longirostris, தபாத்தல் 

மூக்கு திமிங்கிலம் - bottlenose dolphin - Tursiops truncatus, சிறு துடுப்பு திமிங்கிலம் – short finned 

pilot whale - Globicephala macrorhyncus,  ரிஸ்தைா திமிங்கிலம் - risso’s dolphin - Garampus griseus, 

தகாடுதகாண்ட திமிங்கிலம் - stripped dolphin - Stenella coeruleoalba, விழுந்து அழிக்கும் 

திமிங்கிலம் - falls killer whale - Pseudoorca cressidens, தகால்லும் திமிங்கிலம் - killer whale 

Orcinnus orca) இலங்டகயின் ததன் கிழக்கு கடற்கடரயிலிருந்து பதிவுதசய்யப்பட்ட 

துருப்புக்கள் ஆகும். 
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தபரிய கீற்தறசியன்கள் மத்தியில், Balaenopteridae (நீல திமிங்கலங்கள்) உயர்ந்த அளவு 

தகாண்டதாக ஒவ்தவாரு பருவத்திலும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. வட கிழக்கு பருவமடழ 

(நவம்பர் - தபப்ரவரி) காலப்பகுதியில் 5.25 ± 4.02 (குடற - 1 கூடிய - 25) திமிங்கலங்கள் 

பார்க்கும் வீதமாக சராசரியாக மிக அதிகமான சராசரி தினசரி நீல திமிங்கலங்கள் 

காைப்படுகின்றன. ததன் தமற்கு பருவமடழ பருவத்தில் (தம முதல் ஆகஸ்ட்) மற்றும் 

இரண்டாம் இடடதவளி பருவ காலங்களில் (தசப்டம்பர் - ஒக்தடாபர்) 4.28 ± 3.76 (குடற - 

0, கூடிய - 12) மற்றும் 2.0 ± 3.76 (குடற - 0, கூடிய - 9) முடறதய பதிவு தசய்யப்பட்டன. முதல் 

இடடதவளி பருவ காலங்களில் (மார்ச் முதல் ஏப்ரல் வடர), நீல திமிங்கலங்கள் 2.0 % ± 2.0 

(குடற - 0, கூடிய - 9) ஆகும். ஒற்டற இடரயில் தங்கி இருக்கும் நீல திமிங்கலங்கள் 

(யூப்பாஸ் கிரிஸ் -- Euphaussid krills) அவர்களின் மிகுதியான மற்றும் குடிதயற்ற முடற 

இறுக்கமாக கடல் தசயல்முடறகளுடன் இடைந்து அதிக உற்பத்திடய பாதிக்கிறது. ததன் 

கடரதயாரப் பகுதியில் நீளமான திமிங்கலங்கள் நிடறந்ததாக ஆண்டு முழுவதும் 

நிடறவானதாக இருப்பதற்கு காரைமாக, தபரிய கீற்தறாசன்களின் உைவுத் ததடவகடள 

நிடறதவற்றுவதற்கான பரப்பளவில் அதிக கிரில் இன உற்பத்திடய வழங்குகிறது 

எனலாம். தமலும், முடிவுகள் தவளிப்படுத்தியதாவது, நீல திமிங்கலத்தின் ஒரு 

பகுதியானது இலங்டகடயச் சுற்றி தமது வசிப்பிடமாகவும் மீதமுள்ள திமிங்கலங்களின் 

மீளடமவு நகர்முடறடய இன்னும் ததளிவாக அறிய முடியவில்டல எனவும் முடிவுகள் 

ததரிவிக்கின்றன. ஆனாலும், அதரபிய கடல் பகுதி அல்லது அண்டார்க்டிக் பகுதியில் 

இடவ இடம்தபயர்வதாக நம்பப்படுகின்றதுடன், வங்காள விரி குடா பகுதியின் குடறந்த 

உற்பத்தித்திறடன தநாக்கி நகர்ந்து தசல்ல மாட்டாது என்று நம்பப்படுகிறது. ததன்தமற்கு 

பருவமடழ பகுதியில் நீல திமிங்கலங்கள் காைப்படுவதால், வடகிழக்கு பருவமடழயின் 

தபாது அதிகபட்சமாக இந்த நீலத் திமிங்கில பார்டவ இருப்பினும் ததன்தமற்கு 

பருவமடழ காலங்களில் அதிகப்படியான வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளதுடன் இடவ இல்லாமல் 

காைப்படும். ததன் தமற்கு பருவ காற்றுக்கள் ததன் பகுதியில் தாக்குவதால் 

திமிங்கலங்களின் இறந்த பகுதி ததற்கு கடற்கடரயிதலதய பிற கடற்கடரகடள விட இந்த 

பகுதிக்குள் மிதந்து தகாண்டிருக்கின்றகன. ததற்கு கடற்கடரயின் அடர்த்தியான கப்பல் 

பகுதி (ததந்ததார தடலப் பகுதி) மீது மிக அதிக விநிதயாகம் மற்றும் நீல திமிங்கலங்கள் 

அதிக விநிதயாகம் அவற்றின் உைவு, ஓய்வு, இடமாற்றம், விசாரடை, இனப்தபருக்கம் 

ஆகியவற்றில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகின்றன. அததாடு, நீலத் திமிங்கலங்கள் மிக 

அதிகமாக (2 க்கு 2) ததன்தமற்கு கடரதயாரத்தில் விபத்துக்கள் அல்லது இயற்டகயான 

இறப்புக்கள் நாட்டின் ததன்தமற்கு கடரதயாரப் பகுதிகளில் ஒப்பிடப்படும் தபாது 

அதிகம். 

சுழலும் தடால்பின்கள் ஆண்டு முழுவதும் பரவலாக காைப்படும் மிகவும் தபாதுவான 

டால்பின் வடககளாகும் (மாதம் ஒன்றுக்கு 2837 நபர்கள்). Bryde கள் மற்றும் விந்தணு 

திமிங்கிலங்கள் ஆண்டு முழுவதும் காைப்பட்டன, ஆனால் மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஏப்ரல் 

மாதத்தில் விந்தணு திமிங்கலம் அதிகமாக இருந்தது. சராசரியாக அடனத்து இனங்கள் 

தபப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

நாரா, வனவிலங்கு பாதுகாப்பு திடைக்களம் மற்றும் பிற முகாடமகள் ஆகியவற்றின் 

மரபணு அடடயாளங்களுக்கான பயன்பாட்டுடன் கூடிய இலங்டக கடதலாரப் 

பகுதிகளில் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுத்தளங்கள் மற்றும் மாதிரிகள் ஆகியவற்டறக் தகாண்டு 

தடால்பின்கள், திமிங்கிலங்கள், கடல் பன்றிகள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக %   நிதி :  
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5.1.3 கடல் அருங்காட்சியக முகாமமத்துவம் மற்றும் எலும்புக் கூட்மட 

ேயாரிப்பு செய்ேல் 

அபாயகரமான, அச்சுறுத்தப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (ஈ. ரி. பி) இனங்கள் உட்பட 

பல பாதுகாக்கப்பட்ட கடல் மாதிரிகள் MBRD கடல் அருங்காட்சியகத்தில் 

காண்பிக்கப்படுகின்றன. கடல் மாதிரிகடள பாதுகாப்பதற்கான முக்கிய தநாக்கம் பள்ளி 

குழந்டதகள், பல்கடலக்கழக மாைவர்கள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கான கல்வி 

தநாக்கங்களுக்காக அவர்களுக்கு காட்ட தவண்டும் என்பதாகும். தமலும், கடல் 

அருங்காட்சியகம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு கடல் பல்லுயிரியலின் முக்கியத்துவத்டதயும் 

பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கான அவசியத்டதயும் பற்றி மக்களுக்கு தசய்தி ததரிவிக்கும். ஒரு 

தகாடிட்ட தடால்பின் - striped dolphin, Stenella coeruleoalba (தமயன், 1833) என்ற ஒரு 

கம்பீரமான தடால்பின் இனத்தின் இறந்த உடல், மட்டக்குளிய, காக்டக தீவு கடற்கடரயில் 

காைப்பட்டடத தற்காலிகமாக பாதுகாப்பு (ஈர பாதுகாப்பு) தகாண்ட ஒரு ததாட்டியில் 

டவத்து தபாமலின் இட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. MBRD அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள 

மாதிரிகள், முடறயான முடறயால் மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படும் வடர இது இவ்வாறு 

பாதுகாப்பு தசய்யப்பட்டன, மற்றும் தசகரிக்கப்பட்ட புதிய மாதிரிகள் முடறயாகப் 

பயன்படுத்தி ஈரப்பதம் மூலம் MBRD இனால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. அடனத்து மற்ற 

உலர்ந்த முடறயில் பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகள் (திமிங்கில எலும்புக்கூடு, துதகான் – கடல் 

பன்றியின் பாதுகாக்கப்பட்ட உலர்ந்த சருமம் மற்றும் எலும்புக்கூடு, தடால்பின் 

மண்டடதயாடுகள், தடால்பின் எலும்புக்கூடுகள், கடல் ஆடம ஓடுகள், சுறாவின் 

தாடடகள் மற்றும் திமிங்கில பல்லின் தகடுகள்) சரியான வண்ைப்பூச்சுகள் மற்றும் 

ததளிவான வார்னிஷ்கடள பயன்படுத்தி வர்ைம் பூசப்பட்டன. ஒரு பவளப்பாடற காட்சி 

வாரியம் மற்றும் ஒரு மூழ்காளி தபான்ற அடமப்பு ஆகியடவ தபாதுமக்களுக்கு 

காட்சிப்படுத்தத் தயாராக இருக்கின்றன. இறந்த பவள மாதிரிகள் (கல்சிய தவளிற்றல்) 

களத்திலிருந்து (யாழ்ப்பாைம், மன்னார், சில்வாத்துடற, வான்தகலி மற்றும் கல்பிட்டி)ஈல் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்டு தவளிற்றப்பட்ட தசயலாக்கத்திற்கு பிறகு காட்சிக்கு தயார் 

தசய்யப்பட்டன. 

 

திட்டம் 1.2. த ார்தவ ஒத்துமழப்புடன் மீன்வள ஆோரங்களின் பங்கு 

மதிப்பீடு (சுேந்திர ஆய்வு) 

 

1970 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் இலங்டக மற்றும் தநார்தவ கடற்தறாழில் 

துடறமுகத்தில் நீண்ட காலமாக ஒத்துடழப்டபக் தகாண்டுள்ளது. சமீபத்திய 

ஆண்டுகளில், 2012 ஆம் ஆண்டில் இலங்டக மற்றும் தநார்தவவிற்கும் இடடதய 

கடற்தறாழில் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு துடறகளில் கூட்டுறவுக்கான சாத்தியமான பகுதிகள் 

பற்றிய அறிக்டக ஒன்டற தயாரித்திருந்தது. இதன் அடிப்படடயில், ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), இலங்டக மற்றும் இரு 

பிராந்தியங்களில் கவனம் தசலுத்துவதன் மூலம் தநார்தவ, கடல் சார் நிடலயத்தின் 

கடற்தறாழில் கூட்டுறவு அபிவிருத்திக்கான நிடலயம் (CDCF) இரண்டு விடயங்கடள 

உற்று தநாக்கியது. 1) மீன் தரம், உைவு பாதுகாப்பு மற்றும் அறுவடடக்கு பின்னரான 

அம்சங்கள் மற்றும் 2) இலங்டகயில் புதிதாக வாங்கிய ஆய்வுக் கப்படலப் பயன்படுத்தி 

கடல்சார் மற்றும் நீரியக்கவியல் ஆய்வுகள். 

 

2016 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஒத்துடழப்டப ததாடர இலங்டகக்கு புதிய 

தவண்டுதகாள் வழங்கப்பட்டது. தநார்தவயின் அபிவிருத்தி ஒத்துடழப்பு (தநாரட்) 

நிறுவனம் ஒரு புதிய உண்டமடய கண்டறியும் திட்டம் ஒன்டற ஏற்பாடு தசய்திருந்தது. 
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இந்தத் திட்டம் மீன்வள ஒத்துடழப்புக்கான புதிய முன்னுரிடமடய வடரயறுத்து, இந்த 

திட்டத்திற்குள் இரண்டு திட்ட கூறுகளுடன் முன்தனாக்கி தசல்ல தீர்மானித்திருந்தது: 

 

தவடலத் ததாகுப்பு 01 – மீன் வள தரவு தசகரிப்பு மற்றும் தரவு தசயலாக்கத்தில் இருக்கும் 

நாராவின் தபார்ட் மாதிரி திட்டங்கடள தமம்படுத்துவதற்கான உதவி 

தவடலத் ததாகுப்பு 02 - மீன் பங்கு மதிப்பீடு RV சமுத்திரிக்கா உடன் வள ஆய்வுகள் 

உள்ளிட்டடவ. டாக்டர். ஃப்டரட்தஜாஃப் நன்ைன் உடன் தசர்ந்து தசய்யப்பட்டதுடன் 

மற்றும் R / V சமுத்திரிக்காடவ பயன்படுத்தி மீன்பிடி வளங்கடள மதிப்பிடுவதில் 

நாராவுக்கு உதவுதல். 

 

இரண்டு பணிப் தபாதிகளின் குறிக்தகாள்: இலங்டகயின் நலனுக்காக 

மீனவர்களிடமிருந்து நீண்டகால அதிகபட்ச நிடலயான விடளச்சல்கடள தீர்மானிக்கும் 

கருவிகடளக் தகாண்டு நாரா மற்றும் மீன்வள முகாடமத்துவத்டத நீடித்து நிடலதபறும் 

வடகயில் வழங்குவதற்காக இலங்டகயின் கடல் வளங்கடள தமம்படுத்தி நிர்வகித்தல் 

மற்றும் பராமரித்தல், சமூகம், உள்ளூர் மீனவர்கள், மீன்பிடி ததாழில் மற்றும் நுகர்தவார் 

பயனடடதல். 

2016 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடடதபற்ற தசயற்திட்டம் பின்னர் WP1 மற்றும் WP2 

ததாடர்பில் திட்ட நடவடிக்டககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. 

 

பணி சோகுப்பு 1 கீழ் தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் 

முமற 

WP1 ஒரு ததாடர் நடவடிக்டககடளக் தகாண்டுள்ளது 

1.1 தரவு தசகரிப்பு அடமப்புகளில் முந்டதய அறிக்டக மற்றும் பிரசுரங்கடள ஆய்வு 

தசய்தல் 

1.2 அடிப்படட ஆய்வு நடத்தல் 

1.3 ஒரு மாதிரி மூதலாபாயத்டத உருவாக்குதல் 

1.4 வழிகாட்டி வரிகடள தயாரிக்கவும், தரவு தசகரிப்பு வடிவங்கள் தபான்றடவ. 

1.5 தரவு தசகரிப்பு வடிவங்களின் கள தசாதடன 

1.6 ததசிய மற்றும் கள நிடலகளில் பயிற்சிடய நடத்துதல் 

1.7 நாரா மற்றும் DFAR க்கும் இடடதயயான ஒருங்கிடைந்த அடமப்டப உருவாக்குதல் 

1.8 தரவுத்தள வடிவடமப்பு உருவாக்கல் 

1.9 தரவுத்தளத்டத உருவாக்குதல் 

1.10 மீன்வள புள்ளிவிவரங்களின் பகுப்பாய்வு பயிற்சி 

1.11 முஹதல் - டபலட் நிடல தரவு தசகரிப்பு நடத்துதல் 

 

 இந்த நடவடிக்டககடள நடத்துவதன் மூலம், திட்ட தநாக்கங்கள் நிடறதவற்றப்படும். 

இந்த திட்டத்தின் கீழ், (கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி திடைக்களம் (டி. 

எப். ஏ. ஆர்) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சு (எம். எஃப். 

டி) யின் பல தரப்புக்கள் இந்த பணி ததாகுப்பின் கீழ் அடனத்து ததாடர்புடடய 

ஆவைங்கள் / உற்பத்தி அறிக்டககள் ஏற்கனதவ கூகுல் - Google இயக்ககத்தில் 

பதிதவற்றப்பட்டுள்ளன. 

 

தவமல சோகுப்பு 1 இல் முன்தனற்றம் 

 

தரவு தசகரிப்பு அடமப்புகளில் முந்டதய அறிக்டக மற்றும் பிரசுரங்கடள ஆய்வு தசய்தல் 
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முந்டதய தவடலகடள மீளாய்வு தசய்து முடித்து ஒரு அறிக்டக தயாரிக்கப்பட்டு Google 

இயக்ககத்தில் பதிதவற்றப்பட்டது 

 

1.2 அடிப்படட ஆய்வு நடத்தப்படல் 

DFAR மற்றும் MFARD ஆதரவுடன் நாராவால் அடிப்படட ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. நாடு 

முழுவதும் தடரயிறங்கும் தளங்களில் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. கூகுள் - Google 

இயக்ககத்தில் வடரவு அறிக்டக கிடடக்கிறது. 

கைக்தகடுப்பு நடத்திய தபாது கிட்டத்தட்ட 900 தடரயிறங்கும் இடங்கள் (மீன்பிடி களப்பு 

நீடர உள்ளடக்கியடவ) பதிவு தசய்யப்பட்டன மற்றும் பல்தவறு மீன்பிடி நடடமுடறகள் 

கடடபிடிக்கப்பட்டன. 

 

1.3 ஒரு மாதிரி மூதலாபாயத்டத உருவாக்குங்கள் 

தநார்தவ நிபுைர்களின் மாதிரி மூதலாபாய தயாரிப்பு உதவியுடன் இப்தபாது 

முன்தனற்றம் காைப்படுகிறது 

 

1.4 வழிகாட்டி வரிகடள தயாரிக்கவும், தரவு தசகரிப்பு வடிவங்கள் தபான்றடவ. 

புதிய தரவு தசகரிப்பு தாள் அடனத்து மீன்பிடி வடககளுக்கும் தரவு தசகரிப்பு தகவல்களும் 

வடிவடமக்கப்பட்டன. தரவு தசகரிப்பு டகதயடு தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

1.5 தரவு தசகரிப்பு வடிவங்களின் கள தசாதடன 

தரவுத் தாள் எல்லா மீனவர்களுக்கும் தபாருந்துகிறதா என்படத உறுதிப்படுத்தும் 

ஆராய்ச்சிக்கான நாரா கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர்களிடம் (FRAs) தரவு தாள்கடள 

விநிதயாகித்துள்ளது. 

 

1.6 ததசிய மற்றும் கள நிடலகளில் பயிற்சிடய நடத்துதல் 

நாராவானது FRAs மற்றும் DFAR மீன்பிடி ஆய்வாளர்களுக்கான திட்டத்டத 

அறிமுகப்படுத்த மற்றும் விவாதிக்க 2017 ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் 21 ஆம் திகதி 

கிளாரின் ஹப் – நீர்தகாழும்பில் ஒரு பட்டடற நடடதபற்றது. 

1.7 NARA மற்றும் DFAR க்கும் இடடதயயான ஒருங்கிடைந்த அடமப்டப உருவாக்குதல் 

இது திட்டத்தின் ததாடக்கத்தில் நிறுவப்பட்டது. இந்த திட்டத்தில் தசர்க்கப்பட்டுள்ள 

அடனத்து இலக்குகடளயும் நிடறதவற்ற நாரா மற்றும் DFAR - டி. எஃப். ஏ. ஆர் திட்ட 

முன்தனற்றத்டத விவாதிக்க வாராந்த அல்லது இரு வாரத்தின் பின் வாரக் கூட்டங்கடள 

ஏற்பாடு தசய்தது. 

 

சந்டதப் படுத்தல் மூதலாபாயம் முடிந்த பிறகு 1.8 முதல் 1.11 வடரயானடவக்குரிய 

நடவடிக்டக எடுக்கப்படும். 

 

மீன் பங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் செய்ய R / V 

Samuddrika ஐ தமம்படுத்ேல் 

 

R / V Samuddrika 2012 ல் ஆடையிடப்பட்ட ஒரு பல்வடகப்பட்ட ஆய்வுக் கப்பல் ஆகும், 

இது நீரியக்கவியல், கடல்சார் மற்றும் மீன்பிடி ஆய்வுகடள நடத்துகிறது. 189 - ததான் 

கப்பல் 25 மீட்டர் நீளம் மற்றும் 6.5 மீட்டர் அகலம் தகாண்ட ஐந்து நாட்களுக்குள் 7 

விஞ்ஞான நபர்கள் உட்பட 16 நபர்களுக்கு இடமளிக்க முடியும். 
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கப்பல் கடல்வழி வடரபடங்கள் மற்றும் வடரயறுக்கப்பட்ட கடலியல் ஆய்வுகள் 

ஆகியவற்றிற்கு வழக்கமான நீரியக்கவியல் ஆய்வுகள் தமற்தகாள்கிறன, ஆனால் மீன்வள 

ஆய்வுகடள ஆரம்பிக்க முடியவில்டல. 2013 - 14 ஆம் ஆண்டில் "இலங்டக - மீன்வளர்ப்பு 

மற்றும் மீன்வளர்ப்பு துடறகளில் இலங்டக - தநார்தவ இருதரப்பு உடன்படிக்டக", "கடல் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் மீன் பங்கு மதிப்பீட்டிற்கான ஆராய்ச்சிக்கான கப்பல் நிறுவுதலில் 

தசயற்திறன் பிரிவு 2" இன் கீழ், ததடவகள் மற்றும் மாற்றங்கடள அடடயாளம் 

கண்டுள்ளதுடன் கப்பல் முழுவதிலுமாக ஒரு பல்வடகப் பட்ட ஆராய்ச்சிக் கருவியாக 

மாற்றுவதற்கு முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

கப்பல் முகாடமத்துவ குழுதவான்டற உருவாக்குதல், பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம், 

பணிப்பாளர் / எம் மாற்றும் ஈ, தடலடம நீரியக்கவியலாளர் மற்றும் சிதரஷ்ட 

விஞ்ஞானிகள் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியது. கப்பல் முகாடமத்துவக் குழு பல்தவறு 

முயற்சிகடள தமற்தகாண்டது, ஆனால் கப்பல் தசயல்பாட்டிலும் பராமரிப்பிலும் இது 

தபாதுமான “எவ்வாறு ததரிந்து தகாள்ளல் என்பது இல்லாததால் தவற்றி தபற 

முடியவில்டல. 

 

கப்பல் குழுவினர் தற்தபாதுள்ள கப்பல் நிர்வாக அடமப்பு சிக்கலானதாகவும் தநரத்டத 

எடுத்துக்தகாள்வதாகவும் ததரிவித்தததாடு, ஆய்வுகள் தசய்ய கப்பல் தயார் தசய்ய ஒரு 

"விடரவான மறுதமாழி அடமப்பு" ததடவப்படுகிறது. இதததபால், விஞ்ஞானி, தநாக்கம் 

தகாண்ட பயனர்கள், கருத்துக்கணிப்புக்கான கப்படல அணிதிரட்டுவது தசார்வடடந்து 

தசல்லக்கூடியடவ என்பதால், ததாந்தரவு இல்லாமல் கள ஆய்டவ தசய்யக்கூடிய கருவி 

கிடடக்கக்கூடிய ஒரு அடமப்டப அடமத்துக்தகாள்ள தவண்டும் என்று கருதுகின்றனர். 

 

R / V சமுத்திரிக்காடவ ஒரு முழு - சார்பற்ற பலதரப்பட்ட கள ஆய்வு கைக்தகடுப்பு மற்றும் 

ஆராய்ச்சி கப்பல் மற்றும் அதன் திறடமயான மற்றும் பயனுள்ள பயன்பாடாக 

மாற்றுவதற்கு பின்வரும் நடவடிக்டககள் அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. இந்த 

திட்டத்தின் தநாக்கங்கள் இலங்டகயின் கடதலார மற்றும் கடல் ஆராய்ச்சிக்கான ஆய்டவ 

தமற்தகாள்வதற்கான ததசிய தளமாகவும், ஆய்வாளர்களின் ஆர். வி. யின் சுறுசுறுப்பான 

தசயற்பாட்டிற்காகவும் இந்த கருத்திட்டத்தின் தநாக்கங்கள் ஒரு ஆய்வுக் குழுதவான்டற 

உருவாக்குவதாகும். 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் தபாது தபரும்பாலான இலக்குகள் நிடறதவற்றப்பட்டன. R / V 

சமுத்திரிக்க்வின் திறடமயான மற்றும் சுறுசுறுப்பான நிர்வாகத்டத 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக கப்பல் முகாடமத்துவக் குழுவும் ஆய்வுக் குழுவும் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, கப்பல் மாற்றத்திற்கான திட்டம் எதிர்கால ஆராய்ச்சி 

ததடவகடள பூர்த்தி தசய்துள்ளது. தமலும், R / V சமுத்திரிகாவின் திருத்தங்கள் கணிசமான 

அளவு இந்த வருடம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. கடல் சார் ஆய்வாளர்களுக்கான கப்பல் 

தமன்டமயாக இயங்கும் தநாக்கத்துடன் நாராவின் தபாறியியலாளரும், கப்பலின் 

தபாறுப்பதிகாரியும் தநார்தவயில் பயிற்சி தபற்றனர். 

கடற்சறாழில் சுயாதீன ஆய்வுக்கு தபாட்டித்திறமன கட்டிசயழுப்புேல் 

1978 - 1980 காலப்பகுதியில் இலங்டகயின் கடற்படட பங்குகளின் ஒதர மதிப்பீட்டட 

நான்தசன் - Nansen திட்டத்தால் தசய்யப்பட்டது. ஓகஸ்ட் - தசப்டம்பர் 1978, ஏப்ரல் - ஜூன் 

1979 மற்றும் ஜனவரி - தபப்ரவரி 1980 ஆகிய திகதிகளில் R/V "டாக்டர் ஃப்டரட்ஜாப் 

நன்சன்" உடன் மூன்று ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. வணிக ரீதியாக அறுவடட 
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தசய்யப்பட்ட பங்குகடள மதிப்பீடு தசய்வதற்கான அடிப்படடயாக இந்த ஆய்வுகள் 

கைக்கிடப்படுகிறது. 1980 ஆம் ஆண்டு முதல் ததர்வு தசய்யப்பட்ட பகுதிகளில் சில 

ஏற்றுமதி சார்ந்த மீன்பிடிப்பு வளங்கடள இலக்காகக் தகாண்ட நாரா மூலம் 2008 / 2010 ஆம் 

ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட CENERA - தசனாரா கைக்தகடுப்பு தவிர, இலங்டக கடல் நீரில் 

எந்த விஞ்ஞான ரீதியாக வடிவடமக்கப்பட்ட முடறயான மீன் ஏராளமான ஆய்வுகளும் 

நடடதபறவில்டல. மீன் உற்பத்திடய ஒரு நீடித்து நிடலதபறும் முடறயில் அதிகரிக்க ஒரு 

எதிர்கால திட்டம் உள்ளது. அரசாங்கத்தின் இந்த இலட்சிய தவடலத்திட்டத்டத 

முன்தனடுப்பதற்கு முன்னர் தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மீன் நிறுவனங்களின் 

தற்தபாடதய நிடல மதிப்பீடு ததடவப்படுகிறது. நடப்பில் இருக்கின்ற அரச ஊக்குவிப்பு 

அபிவிருத்தி திட்டங்களின் கீழ் மீன் பங்குகளின் நிடலத்தன்டமடய அடடயாளம் 

காண்பது முக்கியம் ஆகும். மீன் பங்குகள் மற்றும் உயிர்த் திணிவு தபான்றன 

உயிரினங்களின் அதிகபட்ச நிடலயான விடளச்சடல மதிப்பிடுவதற்கு, நம்பமுடியாத 

மீனவர் சார்ந்த சார்பு புள்ளிவிவரங்களின் கீழ் இது மிகவும் முக்கியமானது. விஞ்ஞான 

ரீதியில் திட்டமிடப்பட்ட மீனவர் சுயாதீனமான பங்கு மதிப்பீடுகள் சிறு கடல், தபரிய 

கடல் மற்றும் தபற்பரப்பு நிடல மீன் பங்குகள் ததாடர்பாக தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 

ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டால், இந்த திட்டம் மூலம் அடனத்து மட்டங்களிலும் உள்ள 

பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கு இந்த வாய்ப்டபப் பயன்படுத்தலாம், அதததபால் 

1970 களின் பிற் பகுதியிலிருந்து மதிப்பீடுகடள புதுப்பித்துக் தகாள்ளலாம். 

பணித் ததாகுதியின் பிரதான குறிக்தகாள்கள் நாரா ஊழியர்களின் திறடனக் 

கட்டிதயழுப்புதல் தசய்வதற்காக, மீனவர்களின் மீன்வள ஆதாரங்கடள 

ஒழுங்குபடுத்துதல், மீன்வளத் துடறயின் முகாடமத்துவ மூதலாபாயங்கள் மற்றும் 

தகாள்டககள் ஆகியவற்டற கடற்தறாழில் துடறக்கு பரிந்துடர தசய்வதற்காக, 

பயன்படுத்தப்படாத / குடறவாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற தமற்பரப்பு மீன்பிடியிடன 

தீவகற்ப பகுதி மற்றும் சாய்வு தபான்றவற்டற ஆய்வி தசய்ய தவண்டும். 

நாரா மற்றும் டி. எஃப். எ. ஆர். ஊழியர்கள் தநார்தவ விஞ்ஞானிகளின் மூலமாக 

திறடமடய வளர்ப்பதற்கு ஒரு ததாடர் பயிற்சிகள் நடத்தப்பட்டன. மீன் பிடி ஒலியடமப்பு 

- ஆக்ஸிஸ்ட்கள் அறிமுகம், கைக்தகடுப்பு வடிவடமப்பு மற்றும் மாற்று ஆய்வு முடறகள் 

முதன்டமயான பயிற்சி வகுப்புகள் தபான்றன நடட தபற்றன. உள்ளூர் பயிற்சிகளுக்கு 

கூடுதலாக இரண்டு நாரா விஞ்ஞானிகள் தநார்தவயில் ஒரு ஆய்வுக் குழுவில் கடல் 

ஆய்வுக்காக பயிற்சியிடன தபற்றனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ், R / V சமுத்டிரிக்காடவ 

பயன்படுத்தி மிதடவ - தபந்ததாஸ் சம்பந்தமான ஏராளமான மதிப்பீடுகடள 

மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு வீடிதயா படம் உருவாக்கப்பட்டது. இது வர்த்தக சுழிதயாடும் 

திறன்கடளப் பயன்படுத்தி ஆய்வுகள் தசய்ய ஒரு திறடமயான மற்றும் தசலவு குடறந்த 

முடற மற்றும் நல்ல மாற்று முடற ஆகும். இதற்கிடடயில், இலங்டகயில் முதன் 

முடறயாக வீடிதயா சவால்களுடன் சில தவற்றிகரமான பல தசாதடனகடள 

நடத்தியதுடன், நாராவின் விஞ்ஞானிகளும் இந்த கருவி மற்றும் தரவு தசயலாக்கத்டதப் 

பயன்படுத்த பயிற்சி தபற்றனர்.  

திட்டம் 5.4: உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் கடல் சூழலில் நுமரச்தொமல 

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிமலயத்தின் செயல்பாட்டின் பின்னான 

ோக்கங்கள் 

ததசிய சக்தி ததடவ பூர்த்தி தசய்ய 2006 ல் லக்விஜய நிலக்கரி மின் சக்தி நிடலயம் 

நிறுவப்பட்டது. நிலக்கரி மூலம் மின் உற்பத்தி தசய்யும் நிடலயத்தின் தசயல்பாட்டு 

தாக்கங்கள் பங்குதாரர்களிடடதய மிகவும் விவாதிக்கப்படுகின்றன, ஏதனனில் இது 
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இலங்டகயில் நிலக்கரிடயப் பயன்படுத்தும் மின் உற்பத்தியில் முதல் அனுபவம் ஆகும். 

நாராவின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு நடத்திய நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின்சக்தி 

நிடலயத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களின் அடடயாளத்டத காணும்" முக்கிய 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் மீன்பிடி மற்றும் பிற உயிரியல் வளங்களுக்கு ஏற்படும் 

தசயற்பாட்டுக்கு பிந்டதய தாக்கங்கடளக் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுகளின் தநாக்கத்துடன் 

இந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட செயல்பாடுகள் 

• அண்டடய இடங்களில் தவவ்தவறு மீன்பிடி கியர்கடளப் தபாறுத்து அலகு 

முயற்சிக்கான மீன் பிடியிடனயும் (CPUE)  அதன் தவறுபாடுகடளயும் துணிதல். 

• அருகிலுள்ள கடதலார நீர்நிடலயங்களில் இக்டிதயாபிலாங்டன்களின் அடர்த்தி 

விநிதயாகம். 

•  நீருக்கடியில் காட்சி ஆய்வு 

•  சமூக தபாருளாதார ஆய்வு 

கண்டுபிடிப்புகள் 

• தலவிடல மீன் இறங்கும் தளத்தில் உள்ள கீதழ இழுக்கும் பூ வடல CPUE மதிப்புகள் 

தபரும்பாலும் 6.3 - 50 கிதலா கிராம் / படகு / நாள் இடடதய அதிகமாக மாறுபடும். 

• 2 - 12 நபர்கள் / கன மீற்றருக்கு இடடயில் மீன் முட்டட மற்றும் கூட்டுப்புழுக்களின் 

சராசரி அடர்த்தி 

• அதிகபட்ச தவப்பநிடல காரைமாக ஒரு மணி தநரத்திற்குள் உள்வாங்குதல் மூலம் 

கிட்டத்தட்ட 348 x 10
3
 மீன் குடம்பிகள் / முட்டடகள் கிடடக்கும். 

பரிந்துமரகள் 

1. குளிர்ந்த நீர் அடமப்புக்குள் உறிஞ்சப்பட்ட நீர்வாழ் உயிரினங்களின் கனவளவு ததாகுதி 

குடறக்கப்பட தவண்டும் 

2. நாராவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மீன் தமம்பாட்டு சாதனங்கள் (FED) நிறுவப்படுதல் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

3. அருகிலுள்ள மீன் இறங்கும் தளங்களில் மீன் பிடித்தடல கண்காணித்தல் மற்றும் இந்த 

ஆடலக்கு அருகில் உள்ள பவளப் பாடற சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகடள கண்காணித்தல் 

(தலவிடல, கந்தக்குளியா) ததாடர தவண்டும். 

 

4. நிலக்கரி ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் ஆகியடவ நடக்கும் தபாது கப்பல் மற்றும் 

பார்டககளில் ஒரு திடரச்சீடல பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலக்கரி வீழ்வடத தடுத்தல் 

ததடவப்படுகிறது. 
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திட்டம் 1.17. நீர்வள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமமத்துவம்: 

இலங்மகயின் சுற்றுச்சூழல் பதிவுகளின் அபிவிருத்தி 

எதிர்காலத்திற்கான களப்புகடள பாதுகாக்கும் அதததவடள, வாழ்வாதார அபிவிருத்தி 

நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்தும் தநாக்கில், ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட களப்புகளில் 

பயனுள்ள களப்பு முகாடமத்துவ திட்டங்கடள உருவாக்குவதற்கு சூழலியல், உயிரியல், 

மீன்பிடி மற்றும் சமூக தபாருளாதார அம்சங்கடள ஆராய்தல் மற்றும் வாழ்வாதார 

சூழலின் நிடலயான பயன்பாடு தசய்தல் ஆகியடவயாகும். இந்த திட்டம் நாராவின் மற்ற 

ஆராய்ச்சி பிரிவுகளுடன் தசய்த ஒரு கூட்டு ஆய்வு ஆகும். MBRD இன் ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் 

ஐந்து உயிரியளவில் சில உயிரியல் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு அம்சங்கடளப் படிக்கத் 

ததாடங்கினர்; 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான புத்தளம் களப்பு, நீர்தகாழும்பு களப்பு, 

தகாக்கிலாய் களப்பு, பாைம களப்பு மற்றும் தரக்கவ களப்பு அடவயாகும். இ. டி. பி 

இனங்கள், மீன் மற்றும் பிற விலங்குகள் குறித்த தகவல்கள், தபாருளாதார முக்கியம் என 

அறியப்பட்ட உயிரினங்கள் மற்றும் முள்ளந்தண்டற்ற உயிரின மாதிரிகள் ஆகியவற்றின் 

தரம் சார்ந்த விளக்கமும் வடகப்படுத்தலும் ததாடர்பாக தசகரிக்கப்பட்டன. தமலும், 

தற்தபாதுள்ள மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் தரவுகடளப் பயன்படுத்தி மீன்பிடி கியர் 

வடககள் சம்பந்தமாகவும் தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

சகாக்கிலாய் களப்பு 

26 குடும்பங்கடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 35 இனங்கள் இந்த ஆய்வில் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. அவற்றின் தபரும்பாலானடவ அதிகமான நுகர்தவார் ததடவ தகாண்ட 

உைவு மீன் வடககள் உள்ளன. பதிவுதசய்யப்பட்ட சில மீன் இனங்கள் கடல் வழியாக 

குறுக்கறுத்தலுடன் மற்றும் இனப்தபருக்கத்திற்கான களப்பு நீரில் நுடழயும் மற்றும் 

களப்பில் அவற்றின் வாழ்க்டக வட்டத்தின் சில பகுதிகடள தசலவிடுகின்றன. மிக சிறிய 

அளவு தனிநபர்கள் மீன்பிடி மற்றும் சிறிய கண் பூ வடலகள், கீதழ இழுக்கும் பூ வடல 

மற்றும் புட்டு வடல (Siganus javus) கடள பயன்படுத்தி மிகவும் சிறிய மீன்கடள பிடிக்க 

தபரும்பாலும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. மிகச் சிறிய அளவு குரூப்பர் வடக (Epinephelus 

sp.) (எப்பிதனஸ்தபலஸ் ஸ்ப்.) தபாதுவாக கீழசிழுக்கும் பூ வடலகளில் பிடிப்படதக் 

காைலாம். 
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நீர்சகாழும்பு களப்பு 

நீர்தகாழும்பு களப்பில் ஆய்வின் தபாது பதிவு தசய்யப்பட்ட முள் மீன் இனங்களின் 

எண்ணிக்டக 67 ஆகும். இடவ 36 குடும்பங்கடள குறிக்கும். இவற்றில் அடங்கியுள்ள 

இனங்கள், முஜில் தசஃபாலாஸ் (பிளாட்தஹட் மூலாட்), அரியஸ் ஸ்தபபி, சாதனாஸ் 

சாதனாஸ் (பால்ஃ மீன்), சிகினஸ் (ஆரவா) ஸ்ப்ப்., தலட்ஸ் கல்கார்தபர் (தகாடுவா), 

எட்தராபிஸ் ஸ்தபப் (தசப்பலி) மற்றும் ஓரிதயாகிராமிஸ் ஸ்பபி (திலாபியா)  - Mugil 

cephalus (flathead mullet), Arius spp, Chanos chanos (milkfish), Siganus (orawa) spp., Lates calcarifer 

(modha), Etroplus spp (korali) and Oreochromis spp (thilapiya)  ஆகியடவ அடங்கும். ஒரு 

வழக்கமான மீன் / முள் அற்ற  மீன்களின் மீன்பிந்த்தடல கண்காணிப்பு தசய்யும் திட்டத்டத 

தசயல்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, நீரின் தரச் சரிவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு / தீங்கு 

விடளவிக்கும் களப்பு மீன்பிடி முடறகடள அடடயாளம் காண்பதற்கான காரைங்கடளக் 

கண்டறிய தசய்யப்பட்ட ஒரு ஆய்வு இதுவாகும். 

பாணம களப்பு 

ஆய்வின் தபாது, 30 குடும்பங்களுக்குச் தசாந்தமான தமாத்த 54 வடக மீன் வடககள் 

மீனவர்கள் மீன்பிடியில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனளலகு முயற்சிக்கான மீன்பிடி 

அளவு (CPUE) ஒரு கிதலா / நபர் / நாள் என கைக்கிடப்பட்டது. சராசரி CPUE 4.12 கிதலா / 

நபர் / நாள். களப்பின் சூழல் மறுசீரடமப்பு தசய்வதற்காக, NHO பிரிவின் ததாழில்நுட்ப 

உதவியுடன் தபாருத்தமான முடறயில் களப்பு மீனவர்களின் வளங்கடள நிடலயான 

பயன்பாட்டட உறுதிப்படுத்த, ஏற்கனதவ இடை நிர்வாக முடறடமடய வலுப்படுத்த 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. Oreochromis niloticus - ஓரிதயாகிரமிஸ் டநதலாட்டிகஸ் இடன 

களப்புக்களின் நுண்ணிய சுற்றுச்சூழலுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தற்தபாதுள்ள 

மீனவடர தமம்படுத்துவது தவற்றிகரமாக முடியும். ஆனால் மீன் வளர்ப்பின் சுற்றுச்சூழல் 

சமநிடலடய மீறுவதற்கு முடியாது என்பதால் இந்த மீன்களின் இடுடக தபருமளவு 

கவனமாக தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் நிலவும் சதுப்பு நிலக் கண்டல் பரப்பு 

(இனங்கள் கலடவ, அடர்த்தி, விநிதயாகம்... தபான்றடவ) மதிப்பீடு தசய்ய 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. சதுப்பு நில கண்டல்கடள பாதுகாக்கவும் தவண்டும். தமலும், 

அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் என ஆடமகள் இருப்பதால் அவற்டறயும் பாதுகாக்க 

ததடவயான நடவடிக்டககடள தசய்ய பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

சரக்கவ களப்பு 

தமாத்தமாக 29 இனங்கள் தமாத்தம் 19 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்தடவ. முக்கியமான முள் 

மீன் இனங்கள் மத்தியில் தநமாதடாலஸ் தநாைா, ஆரியஸ் ஸ்ப். மற்றும் எற்தறாபிளஸ் 

சுறதடன்சிஸ் இனங்கள் - Nematolus nausa, Arius sp. மற்றும் Etroplus suratensis ஆதிக்கம் 

தசலுத்தியதுடன் P.indicus  மற்றும்  Scylla serrata (தசற்று நண்டு) இனங்களின் ஆதிக்கம் தகாண்ட 

மதிப்புமிக்க கிறஸ்தடஷியா - crustacean இனங்கள் மத்தியில் இருந்தன. தஷட் 

(தநமாதலாட்தடா நாவுசா) - Shad (Nematalosa nausa) இனங்களின் நீள அதிர்தவண் தரவு இந்த 

நீரில் பிடிபட்ட தமாத்த நீளம் 10.0 தச. மீ முதல் 25.0 தச. மீ வடர தவறுபடுகிறது என்று 

காட்டியது. தற்தபாடதய ஆய்வில், ஓடங்கள் மூலம் இயக்கப்படும் பூ வடலகள் சராசரியாக 

3.5 கிதலா எடடடய அறுவடடயாக எடுத்துக் காட்டுகின்றன. ஒரு சில தசாப்தங்களுக்கு 

முன்னர் தரக்கவ களப்பில் இறால்கள் (பி. இண்டிகஸ்) ஒரு நல்ல மீன்பிடியாக இருந்தது 

என்று மீனவர்கள் கூறினர். எனினும், கடல் வாயிலில் ஒரு மைல் படட உருவாக்கம் 

காரைமாக, மற்றும் கப்புதஹன்வல பாலம் குப்டபகள் காரைமாக இறால்கடள 

டவப்பில் இடுவது மிகவும் கடினமானதாக ஆகுகிறது. கடலுக்கும் களப்புக்கும் இடடயில் 

நீர் பரிமாற்றத்திற்காக கபுதஹன்வலவில் கடலின் வாயின் திறப்பு தசலவுகள் மற்றும் இதர 
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தாக்கங்கடள அணுகுவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு ஒன்றும் தமற்தகாள்ளப்பட 

தவண்டும். 

 

   

தகாக்கிலாய் களப்பில் Fyke வடல  மிதக்கும் படகு நீர்தகாழும்பு களப்பில் 

இயக்கம் 

MBRD ஆல் தமற்சகாள்ளப்படும் சவளி ாட்டு நிதி திட்டங்கள் / 

ஆதலாெமனகள் 

1. செனரா கட்டம் II - CENARA Phase II-  கடற்சறாழில் இமண 

முகாமமத்துவ திட்டங்கமள  மடமுமறப்படுத்துேல் 

இலங்டகயில் மீன்பிடி ததாழில் தபாருளாதாரம் முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு முக்கிய பங்டக 

வகிக்கிறது. சில ஏற்றுமதி சார்ந்த மீன் மற்றும் ஓட்டு மீன் இனங்கள் அதிக அளவிலான 

சுரண்டல் விகிதம் காரைமாக ததாடர்ந்து குடறந்து தகாண்டு வருகின்றன. இவற்றில், சில 

தபாருட்களுக்கு உயர்ந்த மதிப்பு இருப்பதால், இலங்டக மீனவர்களின் ஏற்றுமதிச் 

சந்டதயில், சிங்க இறால், கடல் அட்டட, சங்கு, கடல் அலங்கார மீன் மற்றும் இறால் 

ஆகியடவ முக்கிய பங்குகடள வகிக்கின்றன. ஏற்றுமதி சந்டதயில் உள்ள அடனத்து 

வடககளிலும் உயர்ந்த ததடவக் தகாரிக்டக காரைமாக தற்தபாது வளங்கள் தபரிதும் 

சுரண்டப்படுகின்றன. கூடுதலாக, வள ஆதாரங்களின் அடிப்படடயில் குறிப்பிட்ட 

பகுதிகளில் உள்ள சிறிய மீனவர்கள் இந்த வளங்கடள பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த 

வளங்களின் முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்புக்காக இலங்டக அரசாங்கத்தால் 

அறிமுகப்படுத்திய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகள் தமாசமான முடறயில் 

நடடமுடறப்படுத்தப் படுகின்றன.  

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்வளங்களின் தபாருளாதார மற்றும் சமூக மதிப்புகடள கருத்தில் 

தகாண்டு, பங்கு மதிப்பீடு தசய்வதற்கான ஆய்வுகள் வளங்களின் நிடல தபண் முடறயான 

பயன்பாட்டு முடறயான முகாடமத்துவ ஆட்சிகடள நிறுவும் தநாக்கத்துடன் 

நடத்தப்பட்டன. 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 2009 வடர, FAO, IFARD மற்றும் CIDA 

ஆகியவற்றிலிருந்து தபறப்பட்ட நிதி உதவி மற்றும் ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் CENARA 

திட்டத்தின் கட்டம் I ன் கீழ் வள ஆதார மதிப்பீடுகள் மற்றும் முகாடமத்துவ பகுதிகள் 

அறிவிக்கப்பட்டன. 

CENAR வின் இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் கடற்தறாழில் இடை முகாடமத்துவ 

திட்டங்கடள நடடமுடறப்படுத்தல் தநாவம்பர் மாதம், 2016 ஆம் ஆண்டில் FAO மூலம் 

CIDA நிதியுதவி மூலம் ததாடங்கப்பட்டது. 2016 / 2017 ஆம் ஆண்டில் கடற்தறாழில் மீன்பிடி 

மற்றும் நீரியல் வளத்துடற திடைக்களத்துடன் கூட்டு தசர்ந்து இந்த திட்டம் நாரா மூலம் 
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தசயல்படுத்தப் பட்டது. இடை முகாடமத்துவ முடறடமடய சில இைக்கங்களுடன் 

நடடமுடறப்படுத்துவதற்காக நாட்டின் ததற்கு மற்றும் வட தமற்கு கடற்கடரயில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட மீளாய்வு ஆய்வுகள் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

முேனிமல - மபலட் ஆய்வு 

இறங்கு தளங்கள், பல்தவறு மீன் பிடி இடங்கள், ஒவ்தவாரு மீன் பிடி இறங்கும் 

தளத்திலும், படகு வடககள் மற்றும் மீனவர்களின் எண்ணிக்டக மற்றும் மீன்பிடி 

பருவத்திடன அடடயாளம் காை ஒவ்தவாரு மீன் முகாடமத்துவ பகுதியிலும் டபலட் 

கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

ெமூக சபாருளாோர ஆய்வு 

புத்தளம் மற்றும் மன்னார் (கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவப் பகுதி 1), காலி மற்றும் 

மாத்தடற (கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவப் பகுதி 2) அம்பாந்ததாட்டட 

(கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவப் பகுதி 3), அம்பாடற மற்றும் மட்டக்களப்பு 

(கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவப் பகுதி 4) மீன்வளத் துடற சமூக தபாருளாதார 

நிடலடமடய தமம்படுத்துவதற்காக சமூகப் தபாருளாதார ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

தவவ்தவறு மாவட்டங்களில் உள்ள சமூகம் மற்றும் பல்தவறு மீன்வளர்ப்பு 

முன்தனற்றத்துக்காக தசய்யப்பட்டன. 

வள ஆய்வுகள் 

மீனவர்களிடனச் சார்ந்துள்ள தரவுகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட வள ஆய்தவான்டற 

புதுப்பிக்க நான்கு மாவட்டங்களில் (அம்பாந்ததாட்டட, காலி மற்றும் மாத்தடற, புத்தளம் 

மற்றும் மன்னார்) கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவ பகுதிகள் ஆகியவற்றில் வள 

ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. நிர்வாகத் திட்டங்கடள தயாரிப்பதற்கான பயன்பாட்டிற்கான 

பரிந்துடரயுடன் வள ஆய்வு அறிக்டககள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

கடற்சறாழில் முகாமமத்துவக் குழுக்கள் மற்றும் மாவட்ட கடற்சறாழில் 

முகாமமத்துவக் குழுக்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் இடடதவளிகடள அடடயாளம் காை ஆறு 

மாவட்ட கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. மன்னார் மாவட்டத்டதத் தவிர ஏடனய அடனத்து 

மாவட்டங்களுக்கும் தசனரா கட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட முகாடமத்துவ குழுக்கள் 

மன்னார் தவிர்ந்த மற்ற இடங்களில் மீண்டும் ஒழுங்கடமக்கப்பட்டன. மன்னார் 

மாவட்டத்தில் கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவக் குழுக்கள் தசனரா கட்டத்தின் கீழ் 

நிறுவப்படவில்டல என்பதால், மன்னார் மாவட்டத்தில் ஐந்து முகாடமத்துவக் குழுக்கள் 

புதிதாக நிறுவப்பட்டன. இந்தக் காலப்பகுதியில், அம்பாந்ததாட்டட மற்றும் காலி மற்றும் 

மாத்தடற மாவட்டங்களுக்கு இரண்டு மாவட்ட கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவக் 

குழுக்கள் மட்டுதம நிடறவு தசய்யப்பட்டன. 

கடற்சறாழில் முகாமமத்துவப் பிரதேெங்களின் பிரகடனம் 

கிழக்கு கடரதயார கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவப் பகுதியின் பிரகடனம் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டு, வர்த்தமானியில் பிரகடனம் தசய்யப்பட்டது. 

வடதமற்கு கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவத்தின் பிரகடனம் முன்தனற்றம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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சிங்க இறால் பங்கு விரிவாக்க திட்டம் 

தபாலிஸ் மற்றும் தங்காடல கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவ குழுவில் இரு 

விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன. தமலும், புதிய முட்டடகடளக் தகாண்ட 

சிங்க இறாலடூள் சிடலக் காப்பு முடற வளர்ப்பு கூண்டில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் 

தபால்தஹன கடற்தறாழிலாளர் முகாடமத்துவ குழுவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் DFAR 

ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கள் பங்குபற்றலுடன் க்டல் சிங்க இறால்கள் அந்த கூண்டுகளில் 

டவப்பில் இடப்பட்டும் இருந்தன. 

சபால்செனவில் உள்ள முட்மடசகாண்ட சிங்க இறால் உள் நிமலக் 

காப்பு முமறக் கூண்டு 

 

 

ேரவு தெகரிப்புக்கான கடற்சறாழிலாளர் பதிவுகள் அறிமுகப்படுத்துேல் 

மீனவர்களிடமிருந்த மீன்வளர்ப்பு சார்ந்த தகவடல தசகரிக்க சிங்கள மற்றும் தமிழ் 

தமாழிகளில் மூன்று வடக மீன்பிடி தலாக்  - புத்தகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

1. GEF கடல் புல் மற்றும் கடல் பன்றி - டுதகாங் பாதுகாப்பு திட்டம் 

GEF கடல் பன்றி - துதகாங் மற்றும் கடல் புல் பாதுகாப்புத் திட்டம் இலங்டகயின் வடக்தக, 

அதாவது மன்னார் வடளகுடா மற்றும் பாக்கு குடா ஆகியவற்டற டமயமாகக் 

தகாண்டுள்ளன. புத்தளம் களப்பு அருதக உள்ள கல்பிட்டி தீபகற்பத்தின் தமற்குப் பகுதி, 

அதாவது பார் ரீப் எம். பி. ஏ கடல் மட்டத்திலான பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதிகள் - சுமார் 310 

கி. மீ
2
 இடன உள்ளடக்கியது. திட்டத்தின் தளத்தின் ததர்வு, 2013 ஆம் ஆண்டில் டுதகாங் 

எம். ஓ. யூ ஆய்வின் முடிவுகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்டது, காட்டு விலங்குகளின் 

குடிதயற்ற இனங்கள் (CMS) பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம், அதத தபால் நீண்ட கால ஆய்வுகள் 

மற்றும் திட்டக் கூட்டாளர்களால் தசயல்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் இடவ ததர்வு தசய்யப்பட்டன. பிரதான கருத்திட்டத்தின் கீழ், நாரா 

இரண்டு முக்கிய பகுதிகளில் தவடலத் திட்டத்திடன தமற்தகாண்டது, கடற்கடர மற்றும் 

டூதகாங் – கடல் பன்றி வாழ்விடங்களில் மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் தாக்கம் 

ஆகியவற்டறக் தகாண்டுள்ளது. முக்கியமாக பூவடல (வடலக் கண் அளவு – 4 - 5.5 "), பூ 

வடல (வடலக் கண் அளவு – 16 - 18"), சீர் மீன்கடள இலக்கு டவக்கும் பூ வடல (வடலக் 

கண் அளவு - 6")), டபக் வடலகள் மற்றும் கீதழ இழுத்டுச் தசல்லும் தராலிங் வடலகள் 

கடல் புல்கடளக் தகாண்டதுடன் ததாடர்புடடய பகுதிகள் மற்றும் கடல் பன்றி - துதகாங் 
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வாழ்விடங்களில் இயக்கப்படுகின்றன. கடற்பாசி படுக்டககள் மற்றும் அதனுடன் 

ததாடர்புடடய பகுதிகளால் இயக்கப்படும் மீன்பிடி கியர் மத்தியில், கீதழ 

அடமக்கப்பட்ட பூ வடல, கீதழஈழுத்துச் தசல்லும் தராலிங் மற்றும் கடல் புல் 

படுக்டககளில் டபக் வடலகடள நிறுவுதல் ஒரு தசயலற்ற கியர் என எதிர்மடறயாக கடல் 

புல் சுற்றுச்சூழல்கள் பாதிக்கப்படும். கண்ணி அளவு – 16 - 18" என்ற கீதழ இழுக்கும் பூ 

வடல ஆய்வு பகுதிக்குள்ளான கடல் பன்றி -துதகாங் மீது அதிக அபாயத்டதக் காட்டுகிறது. 

3. தபார்ட் சிட்டி அபிவிருத்தி திட்டம் : ோக்கத்மே உறுதிப்படுத்தும் 

கண்காணிப்பு 

கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட துடறமுக அபிவிருத்தி அனுமதிக்கு இைங்க, தமகதபாலியஸ் மற்றும் 

தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சு மைல்  நிரப்பும் பகுதிகளில் உயிரியல் சூழலில் 

தத்ததடுப்பு நடவடிக்டககள் திறம்பட தசயல்படுத்துவடத உறுதிப்படுத்த தவண்டும். 

தற்தபாதுடயடம் தபயரும் இனங்களின் அடர்த்தி தவறுபாடு மற்றும் இனப்தபருக்க மீன் 

வடககளின் இன உயிர்த் திணிவு மற்றும் ஸ்குயிட்கள் மற்றும் இறால்களின் உயிர்த் திணிவு, 

தபரிய உயிரியல் மிதடவகளில் மாற்றங்கள், தியம்பல, ஓனகலா மற்றும் கலபுகல 

எனப்படும் எனும் பவளப் பாடற திட்டுகளின் நிடலடம, இந்த மைல் நிரப்பும் 

பகுதிகளுக்கு அருதக அடமந்துள்ள அம்சங்கள் MBRD ஆல் கண்காணிக்கப்பட்டது. 

இனப்தபருக்க தளம் - கடல் நீரிடனத் தளமாகக் தகாண்ட நீர் தகாழும்பு கடற்கடரப் 

பகுதியில் (கடல் மைல் ஆய்வுத் தளத்தின் தளம் - 2) இல், உயிரினங்களின் 

பன்முகத்தன்டம மற்றும் முதிர்ந்த / ஓடும் மீன்களின் அடர்த்தி, முட்டடயிடும் இன 

உயிர்த்திணிவு ஆகியவற்டற கண்காணித்தல், காலாண்டு அடிப்படடயில் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் அடிப்படட ஆய்வாக இது தமற்தகாள்ளப்பட்டது. கடற்தறாழில் சார்ந்த மற்றும் 

சுயாதீன தரவுவுகள் இரண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு கண்காணிப்பிலும் 

அடிப்படட ஆய்வுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட மீன் இனங்கடளப் பற்றி அது 

கவனிக்கப்படவில்டல. மறுபுறம், சில இனங்கள் அடிப்படட வடக பட்டியலில் 

தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. சில மீன் இனங்கள் கிடடப்பது பருவகாலத்தினால் தபரிதும் 

பாதிக்கப்படும் அல்லது சில தநரங்களில் வாழ்விடத்திலிருந்து வசிப்பதற்கான பல்தவறு 

வடகப்பட்ட புலம்தபயர்ந்த நடத்டதகடளக் காட்டுகின்றன. தபரிய விலங்கு மிதடவகள் 

கண்காணிப்பு மூலம், ததாண்டிதயடுக்கும் தளத்தில் மதிரி எடுத்துக்தகாள்வதன் மூலம் 

உரசிய மாதிரியாக்கப் பகுப்பாய்வு முடறடயப் பயன்படுத்தி தமற்தகாள்ளப்பட்டது, 

அங்கு சில வடககளின் அடர்த்தியில் சில மாற்றங்கடளக் குறிப்பிடுகின்றன, அடவ 

கிரஸ்தடசியன்ஸ் மற்றும் தமாலாஸ்காக்கள் தபான்றவற்றில் இன மாறுபாட்டடயும் 

எடகதனாதடர்மட்டாக்கள் மற்றும் தபாலி கீற்றாக்கள் தபான்ற சில இனங்களில் 

கூட்டடமப்பு தவறுபாட்டடயும் காட்டியது. இந்த ஆய்வு ஆண்டுக்கு ஒரு முடற 

நடத்தப்படுகிறது. 

2017 ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நடத்தப்பட்ட மூன்று ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பவளப் பாடறகள் 

(ஒனகல், தியம்பலாகல மற்றும் கலபுkaல) உள்ள பவளப் பாடறகளின் மீன், பவளம், கடல் 

முதுதகலும்பு அற்றடவகளின் இனப் பல்வடகடம, அடர்த்தி ஆகியவற்றின் 

கண்காணிப்பு மற்றும் அடிப்படட ஆய்வுகள் அதடனத் ததாடர்ந்தன. நீருக்கு அடியில் 

காட்சிப் படுத்தும் முடற பயன்படுத்தப்பட்டது. மீன்கள், மற்றும் முதுதகலும்பிலிகள் 

இனங்களின் பல்வடகடம, அடர்த்தி ஆகியவற்றில் சில மாற்றங்கள் அடிப்படட 

நிடலயில் ததரிந்ததுடன் மற்றும் கண்காணிப்பு கட்டத்தின்தபாது இனங்கள் தவறுபாடு 
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மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்டறக் காைக் கிடடத்தது. பவள இனங்கள் தவறுபாடு இரு 

கட்டங்களிலும் ஒப்பீட்டளவில் சமமாக இருந்தன. 

4. பி. ஆர். டி. எஸ் திட்டம்: இலங்மகயின் பிரத்திதயக சபாருளாோர 

வலயத்திற்குள் (EEZ)  ஒரு கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்பமட ஆய்வு 

தமற்சகாள்ளல். 

எதிர்கால ஐததரா காபன் ஆராய்ச்சிக்கான கட்டாய சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகடள 

(EIAs) தயாரிப்பதற்கான தநாக்குடன், இலங்டகயின் பிரத்திதயக தபாருளாதார 

மண்டலத்தில் (EEZ) ஒரு கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான கைக்தகடுப்பு ஒன்டற 

நடாத்துவதற்கு, தபட்தராலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி தசயலகம் (PRDS) மூலம் நாராவுக்கு 

ஒரு ஆதலாசடன தசடவ வழங்க சான்று வழங்கப்பட்டது. இந்த தரவு எந்த வித எதிர்கால 

ஒப்பீடுகளுக்கும் தளத்டத வகுக்கும் மற்றும் EIA தசயல்முடற ஆர்முடுக்கிவிடும் எனக் 

கூறலாம். அதன்படி, இலங்டகயின் EEZ க்குள் கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான 

தரவுகடள தசகரித்தல், எதிர்கால ஐததரா காபன் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சுரண்டல் 

ஆகியவற்டற தமற்தகாள்ளுவதற்கான கட்டாய சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகடள 

வழங்குவதற்கான தரவுகளின் பரந்த அளவிலான தரவுகடள வழங்குவதத இதன் 

தநாக்கமாகும். அதன்படி, MBRD தவற்றிகரமாக கடல் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான 

கைக்தகடுப்புகடள தமற்தகாண்டது. இதில் முக்கியமான உைர்திறனான 

வாழ்விடங்களில் (பவள திட்டுகள்), கடல் வள ஆய்வு மற்றும் கடல் பாலூட்டிகள் 

அடங்கின. 

5. மீன் இனப்சபருக்க உயிரியல் ஆய்வு : குறிப்பிட்ட இலக்குகமள 

சகாண்டு சிறு மப வமல (மலலா)யிமன மன்னார் மாவட்டத்தில் 

பயன்படுத்ேப்படல் மூலமாக உள்ள மீன்களின் இனப்சபருக்கம் 

பருவத்தின் அமடயாளம். 

சந்டத அபிவிருத்தி வசதி (MDF) என்பது தபாருளாதார வளர்ச்சிடய உருவாக்குவதற்கான 

இலக்டக அடடய ஆஸ்திதரலிய அரசாங்கத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும், 

எனதவ தபாருளாதார வளர்ச்சிடய உருவாக்குவதும், அதனால் ஏடழகளுக்கு 

தவடலவாய்ப்பும், வருவாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும், தபாருளாதாரம் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட துடறகளிலும் தபாட்டித்தன்டம மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் வர்த்தக 

கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் சலுடககடள வழங்குகின்றன. MDF மற்றும் CM மீன் 

தகரத்தில் அடடத்தல் (பிடரதவட்) லிமிதடட் (கூல்தமன்) இடடதய 

டகதயாப்பமிடப்பட்ட மற்தறாரு ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்ட இலக்குகள் மற்றும் 

குறிக்தகாள்கடள அடடவதற்காக சந்டத தமம்பாட்டு வசதி நாரா உடன் இடைந்து 

தசயல்படும் விதிமுடறகள் மற்றும் நிபந்தடனகடள தகாண்ட ஒரு ஆதலாசடன 

ஒப்பந்தம் அடமத்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் கூல் தமன் மீன் தகரத்தில் அடடக்கும் 

(பிடரதவட்) லிமிட்தடட், தபசாடல மீன்பிடி வலயத்தில் ஒரு மீன் பதனிடுதல் மற்றும் 

மீன் உைவு பதப்படுத்தும் டமயத்தில் முதலீடு தசய்ய மூதலாபாய முடிடவ எடுத்துள்ளது. 

தளத்திடன ததர்ந்ததடுக்கும் காரைம் ஒரு தவளிப்படடயான ஒன்றாகும்: மலிவான 

மற்றும் ஏராளமான மீன்களின் ஆதாரம், இப்பகுதியில் பிடிக்கப்படும் மீன்களின் அளவு 

நாதளான்றுக்கு சராசரியாக 100,000 கிதலா எடடயுள்ள நாட்களும் உள்ளன. முக்கியமாக 

தடல மன்னார், "மன்னார் வடளகுடாவில்" தகலி ஷாட் (கரட்டடயா), இந்திய எண்தைய் 

சார்டின் (யக் சாலயா) - Kelee shad (Karattaya), Indian oil sardine (Yaksalaya) அதிகமாக பருவத்தில் 

பிடிபட்டிருக்கின்றன. சாதகமான கடல் தவப்ப மண்டல நிடலகள் இனப்தபருக்கத்திடன 
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ஊக்குவிக்கின்றன, இது அதிக அளவில் மீன் கிடடக்க வழிவகுக்கிறது. இப்பகுதி சற்று 

ததாடலவில் இருப்பதால், அதிகப்படியான மீன் பிடிடய தசயல்படுத்த எந்த விதியும் 

இல்டல என்பதால், அதிகப்படியான மீன் பிடியிடன எடுத்த மீனவர்கள் அதடன உலர்ந்த 

மீன் உற்பத்தியாக மாற்றியடமக்கின்றனர், அல்லது கடலுக்குள் மீண்டும் தகாட்டும் 

அளவுக்கு தள்ளப்படுகின்றன. மறுபுறத்தில், இப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் நிடல தபண் 

முடறயான மீன் பிடிப்பாளர்கடளக் தகாண்டிருக்கவில்டல, அங்கு கூல்தமன் 

நிறுவனமானது மீன் வளர்ப்பு பருவங்கடள தகலி ஷாடின் மற்றும் இந்திய எண்தைய் 

சர்டடன் இனங்களின் அதி உச்ச உற்பத்தி தநரத்திடன கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறது. 

மீன்கடள உற்பத்தி தசய்வதற்கும் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் மீன் உைவுத் தயாரிப்பு 

வசதிகளுக்கான மூலப்தபாருட்கடளப் பாதிக்காமல், ததாடர்ந்து மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 

வளர்ச்சிக்கு மீன் குறுகிய கால மீன் வாங்காத காலம் ஒன்டற வழங்குவதன் மூலம் மீன் 

வளத்டத பாதுகாக்க அனுமதிக்கின்றது. 

மீன் இனப்தபருக்க உயிரியலின் மீதான ஆய்வின் படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு, டிசம்பர் 

2016 ஆம் ஆண்டில் மன்னார் கடற்தறாழில் மாவட்டத்தில் MBR இனால் நடாத்தப்பட்டது. 

தபாருத்தமான மீன் இறங்கும் தளங்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பது மற்றும் மீன்வள தரவு 

தசகரிப்பு மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகள் ஆகியவற்றிற்கான கைக்தகடுப்புகடள 

வடிவடமத்தல் இதன் முக்கிய தநாக்கமாகும். 201மில் ஒவ்தவாரு மாதமும், புதிதாகப் 

தபற்ற மீன் மாதிரிகள், சாலிதட ஷிட் (ஹில்ஸ்தகதலய்), இந்திய எண்தைய் சர்டடன் 

(சர்டிதனல்லல்லா நீலிடஸ்), தவள்டள சார்டிதனல்லல்லா (சர்டிதனல்லல்லா 

ஆல்பால்லா) - (Kelee shad (Hilsakelee); Indian oil sardine (Sardinella longiceps); White sardinella 

(Sardinel albella) இரண்டு மாதிரி தளங்களில் தபறப்பட்டன. இடவ MBRD ஆய்வகத்துக்கு 

பனிக்கட்டியிடல் மூலம் மற்றும் உயிரியல் பகுப்பாய்வு தசய்யும் தநாக்கத்துக்காக ஒரு 

ஆழ்ந்த உடறபனி இயந்திரத்தில் ஆய்வகத்தில் டவத்து பாதுகாக்கப்பட்டது. ஒவ்தவாரு 

தமாத்த நீளமும் (தச. மீ), உடல் நீளம் (தச. மீ), உடல் எடட (கிராம்) உயிர் எடட 

(கிராம்)ரினப்தபருக்க அங்க எடட (கிராம்) பாலினம் மற்றும் முதிர்ச்சி நிடலகள் 

ஆகியவற்றிற்காக ஒவ்தவாரு மீன் மீதும் பரிதசாதித்து அளவடப்பட்டன. மீனின் நீளம் 

மற்றும் எடட அளவீடுகடளப் தபற்ற பிறகு, ஒவ்தவாரு பாடலயும் பாலினம் மற்றும் 

முதிர்ச்சி நிடலகடள அடடயாளம் காை துண்டிக்கப்பட்டன. மீன்களின் ததால்கள் 

அகற்றப்பட்டு ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. அதன்படி, முதிர்ச்சி நிடலகள் ஐந்து 

நிடலகளின்கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டன. 

 

MBRD தமற்சகாண்ட பிற  டவடிக்மககள் 

1. குண்டு தவடிப்பு மூலமான மீன்பிடி என்பதடன தசாதிக்க பல்தவறு உயர் நீதிமன்றங்கள் 

அனுப்பிய மீன் மாதிரிகடள ஆய்வு தசய்தன. 

2. நீதிவான் நீதிமன்றங்களால் அனுப்பப்பட்ட தகஸ்தடாதபாடா ஓட்டு மாதிரிகள் 

அடடயாளம் காைப்பட்ட ஒரு அறிக்டகடய வழங்கியது. 

3. மீன் ஏற்றுமதியாளர்களால் அனுப்பப்பட்ட சுறா மீன் துடுப்பு மாதிரிகள் அடடயாளம் 

கண்டறிந்து அறிக்டக அளித்தது. 

4. இலங்டகயின் கடதலார காவல் படடயினருக்கு உயிர்ப் பல்வடகடம மற்றும் பவளப் 

பாடறகளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விரிவுடரகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 



249 | P a g e  
 

5. பி. எஸ். சி. இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் தவளி தமற்பார்டவ: விலங்கு 

விஞ்ஞான தடலவரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு தவண்டுதகாளின் தபரில், ஊவா 

தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகம், ஒரு சிறப்பு பட்டதாரி மாைவர் (திருமதி. ஏ. ஜி. டி. எம். 

தபதரரா) தனது 4 மாத இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டத்திற்கு தமற்பார்டவ 

தசய்யப்பட்டது. கடல் சார் உயிர்த் ததாழிநுட்பவியல். 

6. ததசிய விலங்கியல் பூங்காத் திடைக்களத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கடல்சார் 

பாலூட்டியின் சடல மாதிரிகள் (மன்னார் நீதவான் நீதிமன்றத்தின் நீதிமன்ற வழக்கு எண் B 

/ 245/17) டி. என். ஏ வரிடசப்படுத்துவதன் மூலம் கடல் பன்றியின் தடச எனக் 

கண்டறியப்பட்டது. 

7. தகாழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி (நீதிமன்ற வழக்கு No 

80495/05/17 டி. என். ஏ. வரிடசமுடறயால் ஒரு தபரிய கண் திறஷர் சுறாடவச் தசர்ந்ததாக 

அடடயாளம் காைப்பட்டது. 

7. இலங்டகயின் நுகர்தவார் அதிகார சடபயால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு பதிவு 

தசய்யப்பட்ட மீன் தகரத்தில் உள்ள மீன் வடககடள டி. என். ஏ வரிடசப்படுத்துவதன் 

மூலம் டிஸ்தகாப்டஸ் ரதைல்லி (லின்னா) - Decapterus russelli (Linna) என வடகப்படுத்தப் 

பட்டது. 

8. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் உறுப்பினராக 

நாராவுக்கான தகாள்முதல் தசய்யும் துடறக்கு பணியாற்றினார்கள். 

சவளியீடுகள் 

ொராம்ெங்கள் 

1. தஹரத் டி. ஆர்., தசனவிரத்ன யூ., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி. தஹட்டியாராச்சி ஜி. எச். சி. எம். 

(2018). இலங்டக கடல்வளங்களில் பிரிதகட் டுனா (ஓக்ைஸ் தாைார்ட்) பங்கு அடடயாளம் 

மற்றும் சில உயிரியல் சாகசங்கள்- Stock identification and some biological aspets of Frigate tuna 

(Auxis thazard) in Sri Lankan waters. உயிரிய விஞ்ஞான மற்றும் உயிர்த் ததாழிநுட்பவியல், 2018 

இல் 3 வது சர்வததச மாநாட்டின் தசயல்முடறகள். 

2. தபதரரா ஏ. ஜி. டி. எம்., அமரதகான் ஏ. ஏ. டி. யு., தஹரத் டி. ஆர்., தசனவிரத்ன தஜ. டி. எம். 

மற்றும். லியனதக என். பி, பி. (2018). இலங்டகயில் தபாதிந்துள்ள உடறந்த கடல் உைவு 

உற்பத்திகளின் முடறயற்ற தலபல் அடடயாளமிடடலக் கண்டுபிடித்தல்: டி. என். ஏ 

வரிடசப் படுத்தல் அணுகுமுடற.- Detecting Mislabelling of Packaged Frozen Seafood Products in 

Sri Lanka: A DNA Barcoding Approach.  ஊவா தவல்லஸ்ைா பல்கடலக்கழகம் 2018, ப .101 இன் 

இரண்டாம் சர்வததச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கின் நடவடிக்டககள். 

3. தஹரத் டி. ஆர்., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி, அமரதகான் ஏ. ஏ. டி. ஜி. யு. தஹட்டியாராச்சி ஜி. 

எச். சி. எம். (2017). இலங்டகயின் கடதலாரக் கடற்பகுதிகளிலிருந்து கவாகவா (எத்தியினஸ் 

அவினிஸ்) இன் மூலக்கூறு மற்றும் உயிரியல் அம்சங்கள். Molecular and biological aspects of 

Kawakawa (Euthynnus affinis) from the coastal waters of Sri Lanka, 7வது ஆண்டு நிகழ்வு, இலங்டக 

உயர்வான விஞ்ஞான நிறுவனம் - 2017. 

 

4. தஹரத் டி. ஆர்., அமரதகான் ஏ. ஏ. டி. ஜி. யு., பிரசாட் தஜ. ஏ. சி., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி  

மற்றும் தஹட்டியாராச்சி ஜி. எச். சி. எம் (2017). புல்லட் டூனாவின் - Bullet tuna, Auxis rochei 

உயிரியல் மற்றும் மூலக்கூற்று ஆராச்சி – இலங்டகயின் ததன் மற்றும்  வட கடற்கடர 
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ஓரங்களில் ஆய்வு. - Biological and molecular analysis of Bullet tuna, Auxis rochei from Southern, 

Western and North western coasts of Sri Lanka. நாரா வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2017. 

 

5. ரத்னாயக பி. ஆர். எம். எம். எம். ஜி. தக. எம்., தசனவிரத்ன தஜ. டி.  எம். எம். மற்றும் 

தஹரத் டி. ஆர். (2017). இலங்டகயில் டி. என். ஏ வரிடசப்படுத்தல் பிராந்தியத்டதப் 

பயன்படுத்தி ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒக்தடாபஸ் இனங்களின் மூலக்கூற்று 

அடடயாளம். Molecular identification of selec ted Octopus species in Sri Lanka using DNA 

barcoding region  - இலங்டக ஊவா தவல்லஸ்ை பல்கடலக்கழகத்தின் சர்வததச 

ஆராய்ச்சிக் கருத்தரங்க நடவடிக்டககள் 2017.  

 

6. எச். ஏ. சி. சி. தபதரரா, ஆர். ஏ. எம். தஜயதிலக்க, எச். எம். டபிள்யு. பண்டார, யு. 

தசனவிரட்ன, வி. தக. ரைசிங்க மற்றும் எம். டி. ஐ. சி. குமார (2017). இலங்டகயின் 

வர்த்தக தடரயிறக்கத்தில் கடந்து வந்த - பதடாய்ட் மீன்பிடியின் இயற்டக நிடல 

மற்றும் பன்முகத்தன்டம; யாழ்ப்பாைம், தபருவடள, நீர்தகாழும்பு மற்றும் 

சிலாபத்தில் இருந்து ஒரு ஆய்வு - Nature and diversity of batoid fi sheries in the commercial 

landings of Sri Lanka; a case study from Jaffna, Beruwala, Negombo and Chilaw.  - ததசிய 

நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடமயின் நடவடிக்டககள் 

(நாரா), விஞ்ஞான அமர்வு 2017.  

 

7. ஆர். ஏ. எம், தஜயதிலக, எச். ஏ. சி. சி. தபதரரா மற்றும் எம். டி. ஐ. சி. குமார (2017). 

இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் ததன் தமற்கு கடரதயாரப் பகுதியில் அடமந்துள்ள 
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இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

මුහුදු බෙල්ලන් නාමිකව හඳුනාගැනීම සහ ජීවත්වන සාගර කලාප තහවුරුකරගැනීම, - கடல் காவட்டிகடள 

தபயர் ரீதியக அடடயாளம் காைலும் அடவ வாழும் இடங்கடள அடடயாளம் 

காண்பதற்கான ஒரு பங்குதாரர் (அறிக்டக எண்: NARA / MBRD / Iden / 06), 2017 க்கு 

தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்டகடய சமர்ப்பித்தல். 

 

மீன் ஏராளமான இருக்டக மதிப்பீட்டு முன்கூட்ட பயிற்சி. பாரன்ட்ஸ் கடலில் குளிர்கால 

அளவிலான ஆய்வில் G.O. சார்ஸ் ஆராய்ச்சி படகில் பயிற்சி தபற்றனர். 05 - 25 தபப்ரவரி 

2017. தநார்தவ தபர்கன், கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (IMR) மூலம்  நடத்தியது. – ஆர். பீ. 

பீ. தக. ஜயசிங்க 

 

கலந்துமரயாடல்கள் / கூட்டங்கள்: 

 

1. உயிரியல் தகவல் மற்றும் அடமப்புகள் உயிரியல் பற்றிய பட்டடற. SLAAS மற்றும் ஸ்ரீ 

ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம். 15
 
- 17 ஜூன் 2017 

2. 'டகதயழுத்துப் பிரதிடய தவளியிட தயார்படுத்தலுக்கான வடரவு டகதயழுத்துப் பிரதி' 

மாதிரியான ஒரு இருதரப்பு கலந்துடரயாடல் பட்டடற. 1 மற்றும் 4 ஓகஸ்ட் 2017. NSF, 

தகாழும்பு 7. 

3. 2017 டிசம்பர் 20 முதல் 22 ஆம் திகதி வடர PGIS இல் நடத்தப்பட்ட விஞ்ஞான 

எழுத்தாளர்களுக்கான தரவு விஞ்ஞானம் மற்றும் தநர ததாடர் - டடம் சீரிஸ் பகுப்பாய்வு 

பற்றிய பட்டடற. ISBIS – இடை – அனுசரடன பட்டடற. 

4. உயிரியளவில் பட்டடற - களனி பல்கடலக்கழகம் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம 

துடற மற்றும் SLAFAR ஏற்பாட்டில் 16 டிசதமாஅர் 2017 இல் நடந்த பட்டடற.  

 

5. தவப்பமண்டல - துடை தவப்ப மண்டல வானிடல, காலநிடல மற்றும் கடல் மீதான 

சர்வததச பயிற்சி, சீனாவின் ரமடா தபர்ள் தஹாட்டல், குவாங்தஷா, சீனாவில் நவம்பர் 18 

முதல் 20 நவம்பர் வடர ததற்கு சீன கடல் கல்வி நிறுவனம், 

 

6. இலங்டக கடற்தறாழில் தரவு தசகரிப்பு முடற, இலங்டக கடல் மீன் வளங்கடள 

நிர்வகிப்பதற்கு மீன்வளத் தரவு தசகரிப்பு தசயன்முடற, இலங்டக - தநார்தவ இரு பக்க 

இருப்புத் திட்டத்தின் பட்டடற. 21 - 22 ஆகஸ்ட், 2017, நீர்தகாழும்பு. 

 

7. வங்காள விரிகுடாவில் 20 முதல் 25 ஆம் தததி வடர இந்தியாவின் மிகப்தபரிய 

புலம்தபயர்ந்த மீன் இனங்கடள நிர்வகிப்பதற்கான சந்திப்பு, தகாச்சின் 

 

8. இந்தியப் தபருங்கடல் டுனா ஆடைக்குழு (IOTC), பில் மீன்கள் மீதான 15 வது தவடலக்  

குழுக் கூட்டம். 10 - 14 தசப்டம்பர், 2017. சன் தசபாஸ்டியன், ஸ்தபயின். 

 

9. இந்து சமுத்திர டுனா ஆடைக்குழு (IOTC) தநரிடு டூனா சம்பந்தமான ஐ. ஓ.  டி. சி. 

தவடலக் குழு மீதான 7 வது அமர்வு, 10 - 13 ஜூடல 2017, ஆண், மாடலதீவுகள். 
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10. இந்து சமுத்திர டுனா ஆடையம் (IOTC), சுற்றுச்சூழலின் 13 வது அமர்வு மற்றும் பக்க 

விடளவு மீன்பிடி – IOTC – 2017 – WPEB 13 - 36 Rev _ 1. ஆகியவற்றில் தவடலக் குழு. சான் 

தசபாஸ்டியன், ஸ்தபயின். 

11. இந்து சமுத்திர டுனா ஆடையம் (IOTC), தவப்ப மண்டல டுனா மீது 15 வது தவடலக் 

குழு, 17 - 22, ஒக்தடாபர் 2017 சீதசல்ஸ் 

 

ஆராய்ச்சி கட்டுமரகள்: 

1. ஆர். பி. பி. தக. ஜயசிங்க, யு. எஸ். அமரசிங்க மற்றும் ஏ. நியூட்டன். 2017. முட்டடயிடும்  

உயிர்த் திணிவு மற்றும் மீன் வளர்ப்பு உயிரினங்களின் சராசரி trophic - தகாப்டபப் 

பயன்படுத்தி ஐதராப்பிய உப கடல் கடற்பரப்பில் வணிக மீன் பங்குகளின் நிடலடய 

மதிப்பீடு தசய்தல். Evaluation of status of commercial fish stocks in European marine subareas using 

mean trophic levels of fish landings and spawning stock biomass. - சமுத்திரவியல் மற்றும் கடரதயார 

முகாடமத்துவம், 143 சி:  154-163. DOI : 10,1016 / j.ocecoaman.2016.07.002 

 

2. ஆர். பி. பி. தக. ஜயசிங்க, யு. எஸ். அமரசிங்க மற்றும் தஜ. தமாரீயுஓ, 2017. இலங்டகயில் 

மூன்று தபரிய வற்றாத நீர்த்ததக்கங்களின் ஓரிதயாகிராமிஸ் தமாசாம்பிக்கஸ் மற்றும் ஓ. 

நிதலாடிகஸ் (கிக்கிலிதட) ஆகியவற்றின் பல்வடக வடலக் கண் பூ வடலயின் திறன் - Multi-

mesh gillnet selectivity of Oreochromis mossambicus and O. niloticus (Cichlidae) in the fishery of three large 

perennial reservoirs in Sri Lanka - இலங்டக நீரியல் வள விஞ்ஞான சங்சிடக, 22 (1): 55 - 66. Doi 

: 10,4038 / sljas.v22i1.7517 

 

3. அமரசிங்க யு. எஸ்., ஜயசிங்க ஆர். பீ. பீ. தக., தமாரீயுஓ தஜ. 2017. ஓரிதயாகிரமிஸ் 

தமாசாம்பிக்கஸ் மற்றும் ஓரிதயாகிராமிஸ் நீதலாட்டஸ் (ஆக்டிதனாதபாரிகி: 

தபரிசிஃபார்ம்ஸ்: கிக்கிலிதட) ஆகியவற்றின் நீண்டகால அடிப்படடயிலான பங்கு 

மதிப்பீடானது இலங்டகயின் நீர்த்ததக்கங்களில் பல்வடல கண் தகாண்ட பூ வடல மூலம் 

ஆய்வு தசய்தல். Length-based stock assessment of Oreochromis mossambicus and Oreochromis niloticus 

(Actinopterygii: Perciformes: Cichlidae) in multi-mesh gillnet fisheries in reservoirs of Sri Lanka. ஆக்டா 

இச்ச்திதயாலிகா மற்றும் பிஸ்கட்டரியா 47 (3): 265 - 277. 

 

4. வீரதசகர எஸ். தஜ. டபல்யூ. டபல்யூ. எம். எம். பி., ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி. (2017). மூன்று 

முக்கிய பில் மீன் இனங்களின் மீன்பிடி கலடவகளின் பூதகாள் மாறுபாட்டட பகுப்பாய்வு 

தசய்யவும் மற்றும் பூதகாள விநிதயாகத்டத ஆய்வு தசய்ய இலங்டகயில் உள்ள உயர் 

கடலில் பல நாள் மீன்பிடிடயச் தசர்ந்த வாள் மீன் (ஜியிபியஸ் க்ளாடியஸ்), பிளாக் மர்லின் 

(மாகீர்யான்டிகா) மற்றும் மிதக்கும் மீன்கள் (இஸ்டிதயாதபாராஸ் பிளாட்டிபிரடஸ்) 

பற்றிய ஆய்வு - Exploring the spatial distribution to analyze the spatial variability of catch compositions 

of three major billfish species; Sword fish (Xiphiasgladius), Black marlin (Makairaindica) and Sail fish 

(Istiophorusplatypterus) from high seas multi-day fishery in Sri Lanka,, இந்து சமுத்திர டூனா 

ஆடையம் (IOTC) பில் மீன் பற்றிய 15 வது தவடலக் குழு கூட்டம், 10 - 14 தசப்டம்பர் 2017, 

சான் தசபாஸ்டியன், ஸ்தபயின். 

 

5. ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி., வீரதசகர எஸ். தஜ. டபல்யூ. டபல்யூ. எம். எம். பி., பண்டாரநாயக்க 

தக. எச்.தக. மற்றும் ஹபுதந்திரி எஸ். எஸ். தக. தநரிடிக் டூனா மீன்பிடிடீனங்களின் கலடவ 

மற்றும் EEZ க்குள் டூனா பூ வடல மீன்பிடியில் மாதாந்த சராசரியான தடரயிறக்கம், தநரிடிக் 

டூனா மீதான IOTC - Neritic Tuna Catch, Species composition and monthly average landings in Sri Lankan 

Tuna Gillnet Fishery operate within EEZ, Paper presented at the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) 
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தவடலக் குழுவின் 7 வது அமர்வு, இந்து சமுத்திர டூனா ஆடையம் (IOTC), 10-13 ஜூடல 

2017, மாதல, மாடலதீவு. 

  

6. ஆர். ஏ. எம் ஜயதிலக, எச். ஏ. சி. சி. தபதரரா மற்றும் எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, (2017). 

இலங்டகயின் கடல் ஆடமகள்; நிடல, சிக்கல்கள், அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

உத்திகள். - Marine turtles of Sri Lanka; Status, Issues, Threats and Conservation Strategies. - IOTC-2017-

WPEB13-36 Rev_1. சான் தசபாஸ்டியன், ஸ்தபயின். 

7. ஹப்புதந்திரி எஸ், ஸ்கிப் தஜக் டூனா CPUE மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டக ததாடர்பான 

அளவுருக்கள் இடடதய உறவு: இலங்டகயில் பூ வடல சமந்தமான மீன்பிடி ஒரு தகவல் 

ஆய்வு (2017), - Relationship between skipjack tuna CPUE and fishing operation related parameters: A 

case study for the gillnet fishery of Sri Lanka - இந்து சமுத்திர டுனா ஆடையம் (IOTC), தவப்ப 

மண்டல டுனா மீது 15 வது தவடலக் குழு, 17 - 22, ஒக்தடாபர் 2017 சீதசல்ஸ் 

 

தேசிய குழுக்கள் / தேசிய தெமவகளில் MBRD விஞ்ஞானிகமள 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தவமலகள் 

 

1. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சுளுயிர்ப் பல்வடகடம பாதுகாப்பு 

தசயலகம் மூலம் ஒருங்கிடைந்த உயிரியல் பல்வடகடமக்கான ததசிய நிபுைர் குழு 

உறுப்பினர் (NECBD). (2016/2017) - ஆர். பீ. பீ. தக. ஜயசிங்க. 

 

2. இலங்டகயின் மீன் வளங்கடள நிர்வகிப்பதற்கான "இலங்டக - தநார்தவ இருதரப்புத் 

திட்டம்" (2017/2018) – குவிய டமய புள்ளிவிவர தவடலத் திட்டத்தின் 2 வது தபாதி - 

(டகத்ததாழில் உதவி, ததாழில்நுட்ப உதவி மற்றும் திறனதிகரிப்பு ஏற்படுத்தல்) - ஆர். பீ. 

பீ. தக. ஜயசிங்க. 

 

3. வட மத்திய கடதலார மீன்வள முகாடமத்துவ ஒருங்கிடைப்புக் குழு (புத்தளம் 

மாவட்டம்) மீன் பிடித்தல் முகாடமத்துவ பகுதி (2017/2018) - ஆர். பீ. பீ. தக. ஜயசிங்க 

 

4. CARP இன் கீழ் விவசாய உயிர்த் ததாழில்நுட்பவியல் ததசிய குழுவின் குழு உறுப்பினர் 

(தம 2013 முதல்) – டி. ஆர். தஹரத் 

 

5. ததசிய விஞ்ஞான நிதியம் (NSF) உயிர்த் ததாழில்நுட்பவியல் பணிக் குழுவின் 

உறுப்பினர் (ஜூன் 2016 முதல்) – டி. ஆர். தஹரத் 

 

ஆதலாெமன தெமவகள் 

 

1. இலங்டகயின் தபட்தராலிய வள அபிவிருத்தி தசயலகம் (பி. ஆர். டி. எஸ்.) இன் 

தகாரிக்டகயின் கீழ், "அடிப்படட சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் மற்றும் இடடதவளி 

பகுப்பாய்வு பற்றிய தரவுகடள தசகரித்தல்" பற்றிய ஒரு தள தமற்பரப்பு ஆய்வு 

நாராவினால் நடத்தப்பட்டது. உயிரியல் வாழ்க்டக வளங்கள் மற்றும் பவளப் பாடற 

பற்றிய தகவடல MBRD அளித்துள்ளது. 

 

2. தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்திக்கு இலங்டகயின் தமற்கு கடரதயாரத்தில் "தளன் 2 

இல்" கடல் மைல் அகழ்ந்து பிரித்ததடுத்தல் காரைமாக உயிரியல் வளங்களின் மீது 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்துதடல கண்காணித்தல். 
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3. திருதகாைமடலயில் தம்பலகாம பிரததசத்தில் இறந்த கடல் ஓடுகள் பற்றிய நிடலயான 

அறுவடடத் ததாடகக்கான பரிந்துடரடய வழங்க இலங்டக புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியகம் (ஜி. எஸ். எம். பி) நாரா/ MBRD க்கு பரிந்துடர வழங்க தகாரியது. 

 

ெர்வதேெ ஒத்துமழப்பு 

 

தநார்தவயின் ததாழில்நுட்ப உதவியுடன் சிறிலங்காவின் மீன் வளங்கடள 

நிர்வகிப்பதற்கான இலங்டக - தநார்தவ இரு தரப்புத் திட்டம்.  
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 கடல்ொர் அறிவியல் மற்றும் கடல் விஞ்ஞானம் 

பற்றிய தேசிய நிறுவனம் 
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5.6 கடல்ொர் அறிவியல் மற்றும் கடல் விஞ்ஞானம் பற்றிய தேசிய 

நிறுவனம் 

 

பிரிவின் ேமலவர்: டாக்டர் தக. அருளானந்ேன் 
 

1.0 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. இந்தப் பிரிவானது கடதலார மற்றும் ஆழமான கடல் 

ஆராய்ச்சிக்கான ஆய்வுகடள நடத்தி வருகிறது. இது கடலியல், நீதராட்டங்கள் மற்றும் 

அடலகள் தபான்ற கடல்சார் தரவுத்தளங்களின் நீண்ட கால காப்பகத்டத 

தகாண்டிருக்கிறது. கடதலார கட்டுமானங்கள், வாழ்க்டக மற்றும் வாழ்க்டக அல்லாத 

வளச் சுரண்டல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடுகள் (EIA) உள்ளிட்ட தபான்ற 

பரவலான பயன்பாடுகளுக்கு அதன் விஞ்ஞான மற்றும் ததாழில்நுட்ப தசடவகடள 

வழங்குகிறது. 

 

2.0. ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் முன்தனற்றம் 

2017 ஆம் ஆண்டின் தபாது சமுத்திரவியல் பிரிவு ஆறு முக்கிய திட்டங்கள் மற்றும் பல 

ஆதலாசடன தசடவகடள நடத்தியது. 

அட்டவடை 1: 2017 ஆம் ஆண்டு சமுத்திரவியல் பிரிவினால் தமற்தகாள்ளப்படும் 

திட்டங்கள் 

இல. திட்ட ேமலப்ப 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 
அலுவலகர்/கள் 

1.5.1  டுனா மீன்பிடியின் நிடல / முடறகள் 

பற்றிய முற்கணிப்பு மற்றும் 

முன்தனற்றம் 

2 M கலாநிதி. தஜ. தக 

ராஜபஷ, எஸ். எஸ் 

குைதசகர 

1.5.2 தபருங்கடல் கண்காணிப்பு 

டமயத்தின் தசயல்பாடு மற்றும் கடல் 

மட்ட கண்கானிப்பு நிடலயம் 

2 M கலாநிதி. தக. 

அருளானந்தன்.  

1.6.1 இலங்டகயின் ததன்தமற்கு மற்றும் 

கிழக்கு கடதலார பகுதிகளில் 

நீராதாரங்களின் பூதகாள - காலநிடல 

மாறுபாடு 

 

5 M திரு. எஸ். யூ. பி. 

ஜினதாச.  

அகில ஹரிஸ்சந்திர 

மற்றும் கலாநிதி. எச். 

பி. ஜயசிறி 

 

1.6.2 இலங்டகயின் தமற்கு 

கடரதயாரத்தில் உள்ள நச்சுக் 

டடதனா பிளதஜல்லாக்களின் 

விதசட குறிப்புடன் தகாண்ட தாவர 

மிளாந்தன் மதிப்பீடு 

0.75 M கலாநிதி. எச். பி. 

ஜயசிறி 

1.6.3 தமற்கு மற்றும் ததற்கு கடதலார 

நீர்த்ததக்கத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

தளங்களில் நுண் - பிளாஸ்டிக் 

0.5 M டிதலய்கா 

சமரநாயக்க, கலாநிதி. 

எச். பி. ஜயசிறி 
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குப்டபகளின் அளவுக்கான 

பகுப்பாய்வு 

 

4.2.1 இலங்டகடயச் சுற்றி இருக்கும் 

கடற்கடரப் பகுதிகளுக்கு 

அருகாடமயில் கனிம டவப்புகடள 

ஆய்வு தசய்தல் 

 

0.827 M திட்டத்துக்கான உரிய 

நபர் இல்லாததன் 

காரைமாக திட்டம் 

இடட நடுவில் 

டகவிடப் பட்டது 

4.2.2 இலங்டக (வங்காடல பவளப் 

பாடறடய) சுற்றி வாழிடங்களின் 

தமப்பிங் மீதான ஒருங்கிடைந்த 

முயற்சி 

1.10 M  திரு. எஸ். யூ. பி. 

ஜினதாச.  

அகில ஹரிஸ்சந்திர 

மற்றும் திரு. சுதீர 

குைதசகர 

5.8 இலங்டகக்கான ததசிய கடல்வழி 

தரவுத்தளத்திற்கான டமயத்டத 

நிறுவுதல் 

1.0 M கலாநிதி. தக. 

அருளானந்தன் 

 

1.5.1  டுனா மீன்பிடியின் நிமல / முமறகள் பற்றிய முற்கணிப்பு மற்றும் 

முன்தனற்றம் 
 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் : கலாநிதி. தஜ. தக ராஜபஷ / முதன்டம விஞ்ஞானி, திரு. 

எஸ். எஸ் குைதசகர / விஞ்ஞானி 

அறிமுகம் 

இலங்டகயில் தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தியும் 2014 ஆம் ஆண்டில் 459, 300 ததான்கள் 

ஆகும். கடதலார மற்றும் ஆழ் கடற்பரப்பு மீன்வளங்கள் 180, 450 ததான்கள், 39.2% (MFAR, 

2015) பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டன. இயக்கப்படும் மீன்பிடி படகுகள் 4, 447 மற்றும் 1500 

படகுகள் VMS உடன் தபாருத்தப்பட்டுள்ளன. இலங்டக கடல்சார் ஆழ் கடற்பரப்பு 

மீன்பிடி மீன்வளத் துடற நீண்ட வரிடச வடல, பூ வடல மற்றும் தமாதிர வடல அல்லது 

கலடவயால் இயக்கப்படுகின்றன. நீண்ட வரிடச வடலகள் முக்கியமாக தபரிய கடல் 

வடககடளயும் மஞ்சள் துடுப்பு டூனா (துன்னஸ் அல்பாதகர்ஸ்) yellowfin tuna (Thunnus 

albacares), தபரிய கண் டுனா (துன்னஸ் தநாபஸ்ைஸ்) big eye tuna (Thunnus obsesus) இடனயும் 

இலக்கு டவக்கின்றது. பூ வலஈயக்கங்கள் மூலம் முக்கிய இலக்கு டவக்கும் இனமாக 

ஸ்கிப் தஜக் டுனா (கட்சுதவானஸ் தபலமிஸ்) - skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) மற்றும் 

தமாதிர வடலயானது இந்திய ஸ்தகடு (டிக்தடப்டஸ் ருஸ்ைலி) Indian scad (Decapterus 

russelli) கடள இலக்கு டவத்தும் உள்ளது. 

இலங்டகயில் கடற்கடர சார்ந்த மீனவர்களுக்கு மீன்பிடிப்பு முற்கணிப்பு அடமப்டப 

அபிவிருத்தி தசய்தல் 2007 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டில் 

நடடமுடற அடிப்படடயில் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

மீன்பிடி வடலப் பின்னல்களுக்கு வாராந்தர அடிப்படடயில் தசாதடன முன்னறிவிப்புகள் 

தவளியிடப்பட்டன மற்றும் முன்னறிவிப்பின் சரிபார்ப்பு முடிவுகள் ஊக்கமளிக்கும் 

முடிவுகடளக் காட்டியுள்ளன. எனதவ, ததாடலநகல், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் வாதனாலி 

ததாடர்பு மூலம் அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி துடறமுகங்களுக்கும் கணிப்பு தகவல்கள் 

விரிவுபடுத்தப்பட்டன. தநாவம்பர் 2015 முதல், மீன்பிடித் தர முன் அறிவிப்பு வாரத்திற்கு 

இரண்டு முடற வழங்கப்படுகின்றன. இலங்டக மீன்பிடி படகுகடள மீன்பிடிக்கச் 

தசய்யும் அடனத்துப் பகுதிகளும் கிட்டத்தட்ட உள்ளடக்கும் அளவுக்கு முன்னறிவிப்புப் 
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பகுதி அதிகரித்துள்ளது. 2016 ஆம் ஆண்டில், ததளிவான புஸ்ஸி தர்க்க அடிப்படடயிலான 

முற்கணிப்பு மாதிரிடய VMS ஆல் திருத்தப்பட்ட கடற்தறாழில் தலாக் புத்தகங்களுடன் 

தமம்படுத்தப்பட்டது மற்றும் துல்லியமாக மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன, தமம்பட்ட 

கணிப்புகளின் 67% துல்லியம் என காட்டப்பட்டது  

இருப்பினும், மீன்பிடிப்புத் திறடன உயர்த்துவதற்கு பல சவால்கள் கடக்கப் 

பட்டுவிட்டன, அடவ உயர் பிடிப்பு விகிதங்கடள உறுதி தசய்யும். டுனா இனங்களின் 

இடம்தபயர்வான குடிதயற்ற நடத்டத முக்கிய சவால்களில் ஒன்றாகும், அது கிடடமட்ட 

மற்றும் தசங்குத்து வழியாக இருக்க முடியும். தசங்குத்து இடம்தபயர்வு பருவகால 

பருவப் தபயர்ச்சிக் காற்டறப் தபாறுத்து பாதிக்கப்படும் தவப்பவியல் மாறுபாடுடன் 

தமதுவான தசயலாகும். இருப்பினும், கிடடமட்ட இடப்தபயர்ச்சி மிகவும் சிக்கலானது 

மற்றும் உயிரியல் வாழ்க்டக நிடலகளுடன் ததாடர்புடடயது எனவும் கூறலாம். 

அண்டமயில் நிகழ்தநர தசயற்டகக்தகாள் தகவல்களின் பயன்பாடுகடளப் 

பயன்படுத்துவது முக்கியம் எனவும் மற்றும் மஞ்சள் துடுப்பு டூனாவின் நீந்தும் நீரின் 

ஆழத்டத பற்றிய தகவல் மீன்பிடித் திறனில் கணிசமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தலாம். இந்து 

சமுத்திர கலப்பு அடுக்கு அதன் பருவகால காற்று வீக்கத்தால் தபரிதும் 

பாதிக்கப்படுவதால், தவப்பவியல் மாறுபாடு காரைமாக டுனா தசங்குத்துப் 

இடம்தபயர்வு குறிப்பிடத்தக்கது என அறியலாம். இதன் விடளவாக, டுனா மீன்களின் 

நீண்ட வரிடச வடலயின் நிடலப்பாடு நிச்சயமற்றது மற்றும் குடறவான பிடிப்பு 

விகிதங்கள் தகாண்டதாக இருக்கும். மீன்பிடிப்புத் திறடன நீண்ட வரிடச வடல மூலம் 

அடிக காலத்திற்கு உறுதிப்படுத்துவதற்கு மீன்பிடிக்கும் ஆழத்தின் மீன்பிடி முடறடம 

தற்தபாதுள்ள முடறயுடன் தசர்க்கப்பட்டு உள்ளது. வளர்ந்த அடமப்பின் மூலம் மாதிரி 

தவப்பநிடல தசங்குத்து சுயவிவரங்கள் மூலம் டூனா மீன்களின் ஆழ வடரபடத்டத 

தசயல்படுத்த மற்றும் டூனா மீன்களின் நீச்சல் தவப்பநிடலடய தீர்மானிக்க கணித்துள்ளன. 

எனதவ, மீன்பிடி ஆழம் மீன் பிடிப்பு விகிதங்கடள உறுதி தசய்வதற்கான முன்னறிவிப்புத் 

தகவலுடன் தசர்ந்து ஒரு முக்கியமான உறுப்பு எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மஞ்ஞள் 

துடுப்பு டூனாவின் தவப்பவியல் – ததர்தமாக்டலன்களுக்கு தமதல தமற்பரப்பு கலடவ 

படலத்தில் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றன (டாகார்ன் மற்றும் பலர், 2006) தமதல 

தமற்பரப்பு கலப்பு அடுக்குகடள ஆக்கிரமிப்பதாக அறியப்படுகிறது. இந்தியப் 

தபருங்கடலின் கலப்பு அடுக்கு அதன் பருவகால காற்று வீக்கத்தால் தபரிதும் 

பாதிக்கப்படுவதால், ததர்தமாக்டலன் தவப்பவியல் மாறுபாடு காரைமாக டுனா 

தசங்குத்துப் இடம்தபயர்வு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனலாம். இதன் விடளவாக, நீண்ட 

கால பயன்படுத்தல் நிச்சயமற்றது மற்றும் குடறவான பிடிப்பு விகிதங்ள் ஏற்படும். 

எனதவ, தவப்பநிடல தசங்குத்து விவரங்கடள கணித்துக் தகாள்வதற்கு ஒரு சவால் 

இருந்தது. இவ்வாறு, கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல மற்றும் கடல் தமற்பரப்பு உயரத் 

தகவடல தசயற்டகக்தகாள் மூலமாகவும், தற்தபாதுள்ள மீன்பிடிப்பு முன்னறிவிப்பு 

அடமப்பில் (இராஜபக்ஷ மற்றும் பலர், 2014) இடைத்துக் தகாள்ளவும் கடல் பரப்பளவின் 

தவப்பநிடல தசங்குத்து விவரங்கடள கணிக்க ஒரு முடற உருவாக்கப்பட்டது. இந்த 

முடறடம காற்றுப் படடகள் மற்றும் கலப்பு அடுக்கு இயக்கவியல் மூலம் கடல் 

தமற்பரப்பு நிடலடமகள் தபான்ற பல தடட வரம்புகடளக் தகாண்டுள்ளது. எனதவ 

தகாப்பர்னிக்கஸ் மடரன் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு தசடவ (CMEMS) வழங்கிய 

தவப்பநிடல விவரங்களின் அடிப்படடயில் ஒரு புதிய முடற உருவாக்கப்பட்டது. CMEMS 

¼° பூதகாள விரிவுத்தன்டம மூலம் உலக சமுத்திரங்களின் தபளதீக நிடல மற்றும் 

இயக்கவியலின் மாதிரிடய அடிப்படடயாகக் தகாண்ட வழக்கமான தகவடல 

வழங்குகிறது. அதன் உயர் பூதகாள மற்றும் தற்காலிக தவப்ப மற்றும் பல தரவு 
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ஆதாரங்கடள அடிப்படடயாகக் தகாண்டதன் காரைமாக இது அதிக நன்டமகடளத் 

தருகிறது. 

கப்பல் கண்காணிப்பு அடமப்பு (VMS) 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அவர்களின் பதிவு தரவு 

தசகரிப்புடன் மீன்வளத் திடைக்களத்தினால் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தரவு 

தரமுயர்த்தல் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு கணிப்புக்களின் தரத்டத தமம்படுத்துவதற்காக 

நாராடவ அணுக முடியும். கூடுதலாக, DFAR மின்னணு பதிவு புத்தகம் 2017 ல் 

அறிமுகப்படுத்தும், இது தநரடியாக ஆழ் கடல் மீன்வள தகவடல பரப்புவதற்கு ஒரு 

நம்பகமான தளம் ஆகும். மறுபுறம், மீன்வள தகவல் வடலப்பின்னல் மீன்வள தகவல் 

தபற ஒரு நுடழவாயிலாகவும் இருக்கும். ஒரு வடலப் பின்னல் GIS முடற இடைய 

வழியாக புவியியல் பூதகாள தகவடல காட்சிப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது. 

இலக்கு  

இலங்டக கடதலார மீன்பிடித் துடறயின் தபாருளாதார தசயல்திறடன அதிகரிக்க 

பங்களிப்புக்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் 

த ாக்கங்கள் 

அ. மீனவர் மற்றும் தசயற்டகக் தகாள்கடளக் தகாண்டு தகவல்கடள இடைப்பதற்காக 

நடப்பில் உள்ள மீன்வள தமம்பாட்டு முடறடமடய தமம்படுத்துதல் பின்வரும் 

தசயற்பாடுகளுடன் தசய்யப்படும் 

• தசயற்டகக் தகாள்களின் மற்றும் ததாடலவில் உள்ள கருவிகளில் இருந்து கடல் 

கண்காணிப்புத் தரவுடன் டூனா நீண்டகால மற்றும் பகுப்பாய்வு 

ஆகியவற்றிலிருந்து மீனவர் டமயப்படுத்தப் பட்ட தரவுகள் தசகரிப்பு 

• VMS தரவு மதிப்பிடுவது மற்றும் தற்தபாதுள்ள மீன்பிடிப்பு முற்கணிப்பு முடறடய 

தமம்படுத்துதல். 

• கைக்கியல் துல்லியத் தன்டமடய தமம்படுத்துவதற்காக கடல்சார் தரமுடற 

முற்கணிப்பு மாதிரிடய (HYCOM) இடைத்தல். 

• கடல் மீன்வள துடறக்கு மீன்பிடிப்பு நிலவரங்களின் கணிப்பு மற்றும் தகவல்கடள 

பரப்புதல் 

ஆ. மீனவர் மீன்பிடித் துடறயில் ஒன் டலன் மீன்வள தகவல் தசடவகடள அபிவிருத்தி 

தசய்தல் 

• தனிப்பட்ட கைனி மற்றும் டகயடக்க பயன்பாட்டினால் பதிவு தசய்யப்பட்ட 

பயனர்களால் அணுகக் கூடிய மீன்வள தகவல் தசடவகளுக்கான ஒன் டலன் 

தளத்டத உருவாக்கல். 

• இந்து சமுத்திர மீன் பிடிப்பின் தற்தபாடதய நிடல பற்றிய விழிப்புைர்வுகடள 

அதிகரிக்கச் தசய்தல் 

• சந்டதப்படுத்தல் தகவல் மற்றும் சர்வததச சந்டதயின் நடப்பு மீன் விடலகடள 

வழங்குதல் 

• மீன்பிடி கியர்கள், உபகரைங்கள் மற்றும் தசடவ வழங்குனர்களுக்கு தகவல் 

வழங்கல் 
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• சட்டவிதராதமான மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தகவல்கடள வழங்க, கியர் 

வடககள் முதலியடவ தடட தசய்ய தவண்டும். 

சவளிப்பாடுகள் 

• தமம்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி நிலத்தடி முற்ணிப்பு அடமப்பு 

•கடதலார மீன்பிடி மற்றும் சமுத்திரவியல் தரவுகளுக்கான தரவுத்தளங்கள் 

புதுப்பிக்கப்பட்டன 

• ஒன் டலன் மீன்பிடித் தகவல் தசடவகள் 

விமளவுகள் 

கடல் மீன்வளத் துடறயின் அதிகரித்து வரும் தபாருளாதார திறன் மற்றும் கடரதயார 

மீனவ வளங்களுக்கான மீன்வள அழுத்தத்டத குடறத்தல். 

மீன்வளர்ப்பு ததாடர்பான தகவல் உருவாக்கம் மற்றும் பரப்புதல் ஆகியவற்றின் 

தமம்படுத்தப்பட்ட திறன் 

முமற 

திட்ட பகுதிகள் 

அடனத்து பகுதிகளிலும் இருந்து இலங்டக மீனவர்கள் தமற்தகாண்ட தபரிய கடல் 

மீன்பிடி நடவடிக்டககடள இந்து சமுத்திரத்தில் உள்ளடக்கியது. 

 

 

உரு 22 இந்து சமுத்திரத்தில்  இலங்மக படுகுகளின் மீன்பிடி எல்மல வீச்சு 
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உரு : 23 கடற்சறாழில் சோடர்பான ேகவல் ேரவு திரட்டப்பட்ட துமறமுக அமமவிடம் 

 

சபாருட்கள் மற்றும் முமறகள் 

கடற்சறாழில் சலாக் புத்ேக பதிவு ேரவு 

DFAR முடறயான தரவு தசகரிப்பு முடறக்கு ஒரு அணுகுமுடறயாக 2012 இல் தலாக் புத்தக 

குறிப்தபடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் ஒரு தரவுத்தள உருவாக்கம் 

தசய்யப்பட்டன. 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்த தரவுத் தள அபிவிருத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

இது பரவலாக பதிவு தசய்யப்பட்டு ததாகுக்கப்பட்ட பின்னர், தலாக் புத்தக 

குறிப்தபடுகளின் தரவு மீன்பிடி தரவுகளின் வள ஆதாரமாகக் காைப்படுகிறது. பல 

சந்தர்ப்பங்களில் மீன்பிடி தரவுகள் எதுவும் கிடடக்காத தபாது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன (ததாமஸ் - ஸ்மித், 2013). இருப்பினும், தலாக் புத்தக குறிப்தபடு 

தகவல் ததாடர்ந்து நம்பகமற்றதாகவும், துல்லியமாகவும் சரிபார்க்கப் படவில்டல எனவும் 

வாதிடப்பட்டு வருகின்றது. VMS அறிமுகப்படுத்தப்படும் வடரயில் கடற்தறாழில் தலாக் 

புத்தக குறிப்தபடுகள் பதிப்பகங்களின் துல்லியத்டத சரிபார்க்க எந்த தசலவின அர்த்தம் 

தகாண்ட மாற்றீடும் இல்டல. 
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படகுகளின் கண்காணிப்பு அமமப்புகள் (VMS) ேரவு 

வி. எம். எஸ். அடடயாளங்கள், நிடல, தவகம் மற்றுமஸிலங்டக கப்பல்களின் தரடவப் 

பற்றிய தகவல்கள் டி. எஃப். .ஏ. ஆர். க்கு மாற்றப்படும். இந்து சமுத்திர டுனா 

ஆடையத்தின் (IOTC, 2015) குடறந்தபட்ச ததடவகளுக்கு பிங் இடடதவளி 4 மணி தநரம் 

(இயல்பு நிடல மதிப்பு) இைக்கமாக அடமக்கப்பட்டது. 

கடல் தமற்பரப்பு சவப்பநிமல 

GPM டமக்தராதவவ் இதமதஜர் (GMI) இல் இருந்து தபறப்பட்ட கடல் தமற்பரப்பு 

தவப்பநிடல தரவு தபறப்பட்டது. உலகளாவிய மடழ அளவீட்டு (GPM) தசயற்டகக்தகாள் 

ஜி. எம். ஐ என்று அடழக்கப்படும் டமக்தராதவவ் தரடிதயா மீட்டர் உள்ளது. ஜி. எம். ஐ 

தரவுகள் ரிதமாட் தசன்சிங் முடற மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் நாசா புவி 

விஞ்ஞான நிதியின் மூ நிதியுதவி வழங்கப்படுகின்றன. தரவு www.remss.com இல் 

கிடடக்கும். 

முழுமமயான இயக்க நிலமட்டம் / கடல் தமற்பரப்பு உயரம் 

உலகப் தபருங்கடல் L4 கடல் தமற்பரப்பு உயரங்கள் மற்றும் இயல்பான 

வளிமண்டலங்கள் சி. எம். ஈ. எம். எஸ்ஸிலிருந்து என். ஆர். ரி தயாரிப்பு கடல் தமற்பரப்பு 

உயரத்டதப் தபற பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தயாரிப்பு SL - TAC பல் பணி தரவுத்தள 

தரவு தசயலாக்க அடமப்பு மூலம் தசயல்படுத்தப்படுகிறது. ஐதராப்பா மற்றும் 

உலதகங்கிலும் உள்ள பிரதான தசயல்பாட்டு கடல் வழி மற்றும் காலநிடல கணிப்பு 

டமயங்கடள கிட்டத்தட்ட உண்டமயான தநரத்திற்கு வழங்குகிறது. தஜசன் - 3, 

தசண்டினல் – 3 ஏ, HY - 2A, சரல் / அல்டிகா, க்தராசட் - 2, தஜசன் - 2, தஜசன் - 1, டி / பி, 

என்விசட், ஜி. எஃப். ஓ, ERS 1 / 2. – Jason - 3, Sentinel - 3A, HY - 2A, Saral / AltiKa, Cryosat - 2, Jason 

- 2, Jason - 1, T/P, ENVISAT, GFO, ERS1/2. தபான்ற மட்டங்கடள இது தசயல் படுத்துகின்றன. 

கடல் தமற்பரப்பு குதளாரபில் 

கடல் தமற்பரப்பின் குதளாரபில் திட்டத்தின் தரவுகள் HERMES இடைய இடட முகம் 

(http://hermes.acri.fr/) இலிருந்து கடல் தமற்பரப்பு குதளாதராபில் தரவுகள் எடுக்கப்பட்டன. 

இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள GlobColour தரவு (http://globcolour.info), ACRI - ST, 

பிரான்சில் உருவாக்கப்பட்டதுடன், மதிப்பிடப்பட்டு விநிதயாகிக்கப்பட்டது. 

உலக ெமுத்திரவியல் மாதிரி ேரவு 

தகாப்பர்நிக்கஸ் கடல் சார் தசடவ (சி எம் ஈ ஈ எம் எஸ்) உலக சமுத்திரத்தின் இயற்பியல் 

மற்றும் இயக்கவியல் பற்றிய வழக்கமான தகவல்கடள வழங்குகிறது. உலகளாவிய கடல் 

¼° தபளதீக பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்அறிவிப்பு தயாரிப்பு தினசரி புதுப்பிக்கப்பட்டு 43 

தசங்குத்து அளவுகளின் தவப்பநிடலடய அளிக்கிறது. உலகளாவிய தபௌதிக பகுப்பாய்வு 

மற்றும் இடைந்த முன்கணிப்பு தயாரிப்பு ஆகியடவ தினசரி சராசரி தவப்பநிடல, 

உப்புத்தன்டம, நீதராட்டங்கள், கடல் தமற்பரப்பு உயரம், கலப்பு அடுக்கு ஆழம் மற்றும் 

கடல் பனிக்கட்டி அளவுருக்கள் ஆகியவற்டறக் தகாண்டுள்ளன. இது தகாப்பர்நிக்கஸ் 

கடல் சார் தசடவ வடலத்தளத்தில் (http://marine.copernicus.eu) பதிவு தசய்த பயனர்களுக்கு 

இலவசமாக கிடடக்கும். தினசரி (MacLachlan மற்றும் பலர் 2014) புதுப்பிக்கப்படும், ¼ 

பாடக, 3 - D உலக கடல் கணிப்புக்களில் 7 நாட்கள் வழங்க பயன்படும் UK வானிடல 

அலுவலக பருவகால முன்னறிவிப்பு முடறயுடன் (GloSea5) - UK Met Office Global Seasonal 
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coupled forecast system (GloSea5) - இந்த தயாரிப்பு உருவாக்கப்பட்டது. உலகளாவிய உயர் - 

தீர்மானம் கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல (GHRSST) திட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட 

தமம்பட்ட மிக உயர் - தீர்மானம் கதிரி மானியால் (AVHRR மற்றும் MetOp தசயற்டகக் 

தகாள்கள்) - (AVHRR and MetOp satellites supplied by the Global High-Resolution Sea Surface 

Temperature (GHRSST) project – இருந்து உள்நிடல SST தரவின் மூலம் தபாயாக்கள், அதிரும் 

தபாயாக்கள், மற்றும் கப்பல் மூலம் இந்த முன்அறிவிப்பு, Jason 2 மற்றும் CryoSat 2 

ஆகியவற்றுடனான நிடலப்பாடான அவதானிப்புக்கள் இடைந்தனவாக இருக்கின்றன. 

அர்தகா விவரக்குறிப்பு மிதடவகள் - Argo profiling floats, நீருக்கடியில் நீர்க்குமிழிகள், 

கரடுமுரடான தபாயாக்கள் - buoys மற்றும் டகதயடு விவரக்குறிப்பு முடறகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து உப - தமற்பரப்பு தவப்பநிடல மற்றும் உப்புத் தன்டம விவரங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. தபாதுவான சமுத்திரவ்யல் தவளியீடு தகாப்புகள் புவியியல் 

திட்டமிடலுடன் ¼° கிடடமட்ட ததாற்றத்துடன் காட்டப்பட்டுள்ளன. இது 0 இலிருந்து 

6000 மீட்டர் (அட்டவடை 1) வடர 75 தசங்குத்து அளவுகடள வழங்குகிறது. 

அட்டவமண 1 உலகளாவிய கடல் ¼° சபளதீக பகுப்பாய்வு மற்றும் 

முன்னறிவிப்பு ேயாரிப்புகளின் ஆழம் நிமலகள் மற்றும் இமடசவளிகள் 

ஆழ வீச்சு 

(மீ) 0-50 50-100 100-250 250-300 300-1500 1500-3500 3500-6000 

இடடதவளி 

(மீ) 5 10 25 50 100 250 500 

 

மீன்பிடி ேளங்களின் முற்கணிப்பு 

தவப்பநிடல, குதளாதராபில், உயரம், தவகம் தபான்ற கடல் தமற்பரப்பு பண்புகள் 

தசய்மதி கண்காணிப்புகளிலிருந்து தபறப்படுகின்றன. தமற்பரப்பு தவப்பநிடல, கலப்பு 

அடுக்கு ஆழம், கடல் மாதிரியான தரவுகளிலிருந்து கிடடக்கும் தவகம், CMEMS 

பகுப்பாய்வுகளிலிருந்து பதிவிறக்கப்பட்டடவயாகும். அந்த தரவு, சாத்தியமான மீன்பிடி 

டமல்களின் வடரபடங்கடள உருவாக்க ஒரு வாரத்திற்கு மூன்று முடற 

தசயல்படுத்தப்படுகிறது. முன்கூட்டிய ஆய்வுகளின் கீழ் ததளிவான தர்க்கவியல் 

தகாட்பாட்டின் அடிப்படடயிலான பல வடரயறுப்பு முடிதவடுக்கும் மாதிரியானது, 

டுனாவுக்கு சாத்தியமான மீன்பிடி காரைங்கடள முன்னறிவிப்பதற்காக 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த தவளியீடு பின்வருமாறு விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

மாதிரியுடன் அடுத்த ததாடரில் விளங்கப்படுத்தப்பட்ட இறுதி வடரபட தயாரிப்புக்கும், 

பரப்புதலுக்கும் மீன்பிடி ஆழத்டத ஒருங்கிடைக்கின்றது. 

மீன்பிடி ஆழக் கணிப்பு 

முந்டதய ஆராய்ச்சிகளால் கண்டறியப்பட்ட சிறந்த தவப்பநிடலயுடன் டுனாவின் நீச்சல் 

தவப்பநிடலடய கணிக்க ஒரு கணித மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது. முன்னறிவிப்பு 

வடரபடங்களுடன் ஒருங்கிடைக்க இந்த ஆழம் 1 பாடக ததளிந்த் தன்டமயுடன் 

மறுபரிசீலடன தசய்யப்பட்டது. தசயல்முடறயின் முக்கிய நடவடிக்டககள் படம் 3 ல் 

சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பகுப்பாய்வு ஆர் புள்ளிவிவர தமன்தபாருள் 3.2.1 ஆல் 

நடத்தப்பட்டது. 
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உரு 3 : மீன்பிடி ஆழத்தின் கணிப்புக்கமள படி முமறப்படி காட்டும் வரிப்படம் 

கடற்சறாழில் மீன்பிடி ேரவு தெகரிப்பு 

• மீனவர்களுக்கான கட்டடமக்கப்பட்ட தபட்டி மற்றும் தகள்வித்தாள் 

• VMS தரவு 

• DFAR இலிருந்து கடற்தறாழில் தலாக் புத்தக தரவு 

• VMS பதிவுதசய்யப்படாத படகுகளில் இருந்து தரடவ தசகரிப்பதற்காக 

இறங்குதளத்தில் இருந்து தபற்ற    

• மீனவர்களின் தரவு 

முடிவுகள் 

டூனா கடற்சறாழில் மீன்பிடி ேள் முற்கணிப்பு 

2017 ஆம் ஆண்டின் தபாது ததாடலநகல், மின்னஞ்சல், ததாடலதபசி மற்றும் எஸ். எஸ். பி 

தரடிதயா மூலம் விநிதயாகிக்கப்பட்ட தமாத்தமாக 105 தரவுகளும் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு 

பரப்பப்பட்டது. 2017 தபப்ரவரி மாதம் முதல், வியாழக் கிழடம மற்றும் சனிக் 

கிழடமகளில் காடல 7.00 மணியளவில் ஐ. டி. என் இல் “புவத் சட்டஹன” என்ற மீன்பிடித் 

தர முன்அறிவிப்பு தசய்யப்பட்டன.  

இந்த மீன்பிடித் தள எண்ணிக்டக வாரத்திற்கு 2 முடறயாக இருந்தது, அது 2017 ஏப்ரல் 

முதல் வாரத்திற்கு 3 முடற என அதிகரித்துள்ளது. 
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உரு 24 : டூனா மீன்பிடித் தள முற்கணிப்பு - 29.12.2017 அன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

டூனாவின் நீண்ட வரிமெ வமலக்கான மீன்பிடிப்பு ஆழக் கணிப்பு 

ஆழ அடுக்குகள் CMEMS மாதிரியில் இருந்து 400 மீ வடர பிரித்ததடுக்கப்பட்டன மற்றும் 

சம தவப்ப (25.5
o
C) ஆழ தவளியீடு 2 a இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. தவப்பமண்டலங்களில், 

அதிக கலப்பு விகிதங்கள் காரைமாக சம தவப்ப ஆழத்தின் அதிக மாறுபாடானடத நாம் 

கவனிக்க முடியும் மற்றும் பருவகால மாறுபாடு மற்றும் பருவ காலநிடல காரைமாகவும் 

இடவ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உரு 2 b இல் டுனா மீன்பிடி அடிப்படடயுடன் 

ததாடர்புடடய சமச தவப்ப ஆழத்டத காட்டுகிறது. 
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(a) 

 

(b)  

 

உரு – 05 : ஆய்வுப் பகுதியின் எதிர்பார்ப்பு ஆழ (25.5 ° C) கணிப்புகள் சகாண்ட ெம சவப்ப 

வமளயி  (b) தம 5, 2017 ஆம் ஆண்டில் மீன்பிடி ஆத்துடன் இமணக்கப்பட்டுள்ள டூனா எதிர்வு 

கூறல் வமரபடம். 

2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2017 வடரயான காலப்பகுதியில் VMS தரதவாடு 

கடற்தறாழில் தரவானது மீளாய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. கடற்தறாழில் பதிவு தலாக் 

புத்தகம் 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான தரவரிடச தரவுத்தளத்தில் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

டிக்தகாவிட்ட, நீர்க்ழும்பு, தபருவடள, காலி, மிரிஸ்ை, ததவிநுவர, நில்தவல்ல, 

குடாதவல்ல மற்றும் தங்காடல மீன்பிடி துடறமுகங்களில் வினவல் ஆய்வுகள் மற்றும் 

விழிப்புைர்வு தநர்காைல்கள் இடம்தபற்றன. 2016 ல் இருந்து மின்னஞ்சல் பயனர்களின் 

சமூகம் இரண்டு முடறயால் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் 180 க்கும் தமற்பட்ட 

மீனவர்கள் மற்றும் மீன்வளத்துடற அதிகாரிகள் மீன்பிடி ஆதலாசடனடயப் தபற்றனர். 

கலந்துமரயாடல் 

துனா மீன்பிடி ேள முற்கணிப்பு 

2017 ம் ஆண்டு புதிய மீன்பிடி தளத்தின் புதிய மீன்பிடி ஆழ முடற , தமம்பட்ட 

வடரபடங்கள் மற்றும் பரப்பு முடறகடள இடைப்பதன் மூலம் மீன்பிடித் தரநிடல 

முற்கணிப்பு மற்றும் பரப்புதல் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு வடக வர்ை - 

தமாதனாகுதராமிக் வடரபடங்கள் வண்ை நிலவடமப்பு ஓவிய வடரபடங்களாக 

மாற்றப்பட்டன. ததாடலத் ததாடர்பு தசடவ வழங்குனருக்கான ஐ. டி. என், 

இலங்டகக்கான ஒத்துடழப்பு மூலம் பரவலான தசயல்முடறகளும் 

தமம்படுத்தப்பட்டன. 

டூனா நீண்ட வரிமெ வமலக்கான மீன்பிடிப்பு ஆழ கணிப்பு 

இந்த முடற மீன்பிடி ஆழத்தின் முன்கணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மாதிரியிலான 

மாதிரியின் மீது பூதகாள உள்ளடக்கம் மற்றும் தற்காலிக ததளிவுத்தன்டமடய 

தமம்படுத்தியுள்ளது. CMEMS மாதிரியால் கணிக்க முடியாத தரவு இல்லடம என்ற சிக்கல் 
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இதன் மூலம் தீர்ந்தது. புதிய முடற மூலம், மீனவர்கள் நீண்ட வரிடச வடலக்கு 

பயன்படுத்திக்தகாள்ளும் தகுந்த மீன்பிடி ஆழ வலயங்கடளப் பயன்படுத்த முடியும். 

கட்டுப்பாடுகள் 

தசயல்பாட்டு மீன்பிடி தள முன்னறிவிப்பானது, நிகழ்தநர தசயற்டகக்தகாள் தரவு மற்றும் 

உலகளாவிய கணிப் தபாறியியல் தயாரிப்புகளின் கிடடக்கும் தன்டமடயப் தபாறுத்து 

உள்ளது. தசடவ முறிவடடயும் நிகழ்வுகள் இதன் தசயல்திறன்களுக்கு குறுக்கீடாக பல 

சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன. 

இந்த திட்டத்தின் முடிவுகளுக்கு துல்லியமான கடற்தறாழில் தரவு கிடடப்பது முக்கியம். 

டி. எஃப். ஏ. ஆர். இலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முடற பதிவுப் பட்டியடலப் 

தபறுகிதறாம். டி. எஃப். ஏ. ஆர். தரவுத்தளத்தில் தநரடியாக அணுகப்பட்டால், அது மிகவும் 

தபாருத்தமானதாக இருக்கும். வி. ஏ. ஆர். எஸ் அடமப்புடன் நாரா தநரடி இடைப்பு 

டவத்திருந்தால் அது முக்கியம் எனக் கூறலாம். 

கணிப்புகளின் துல்லியம் தவப்பநிடல, நீண்ட வரிடச வடல மீன்பிடி கியர்களுடன் 

இடைக்கப்பட்ட ஆழம் காடும் உைரிகள் மூலமாக தரவு தசகரிப்பு தசய்தல் மூலம் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் எதிர்வுகூறடல தமம்படுத்தலாம். தவப்பநிடல மற்றும் ஆழ 

பதிவகங்களுக்கான தகாள்முதல் தசயல்முடற 2017 மற்றும் அதற்கு அப்பாலும 

முன்னுரிடம தகாடுக்கப்பட தவண்டும் என பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

மீன்வள தகவல் வடலப்பின்னல் மீன்வள தகவல் குறித்த பரவலானது பங்குதாரர்களிடம் 

பரவ தவண்டும். இந்த தளம் 2017 ஆம் ஆண்டில் நடடமுடறப்படுத்த திட்டமிடப் 

பட்டிருந்தது, ஆனால் நிபுைத்துவம் மற்றும் நிதி இல்லாடம காரைமாக ததால்வி 

அடடந்தது. 

முடிவுகள் 

சி. எம். ஈ. எம். எஸ் உலகளாவிய தபளதீகவியல் பகுப்பாய்வு தவற்றிகரமாக இடைந்த 

டுனா மீன்பிடி தள முற்கணிப்பு அதன் ஆழத்துக்கும், அதன் தவப்பநிடலயுடன் கூடிய 

நிடலடய அறிவதுடன் இடைந்துள்ளது. 

மீனவர்கள் தங்கள் தரவுகடள தலாக் புத்தகத்தில் பதிவுகடள தசய்வது பற்றி 

அறிந்திருத்தல் தவண்டும், இது மீனவர் சார்ந்த சார்பு தரவு தகாண்ட வளம் என்பதால் 

இடவ மதிப்பிடப்பட்டு துல்லியமான தரவுகடள பதிவு தசய்ய அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட 

தவண்டும். 

பரிந்துமரகள் 

கடல் தபளதீகவியல் மாதிரிகள் மற்றும் உள்ளுர் தகவடல முன்கூட்டிதய 

தமம்படுத்தலுக்காக ஊக்குவிக்கின்றன. முன்னதாக நிகழ் தநர தரவுகடள 

அடிப்படடயாகக் தகாண்ட எங்கள் நடப்பு மீன்பிடித் தள ஆதலாசடனயாக, சில 

நாட்களுக்கு முன்னதர முன்னறிவிக்கப்பட்ட வானிடல நிலவரங்கடள அடிப்படடயாகக் 

தகாண்ட மீன்பிடித் தர ஆதலாசடனகடள வழங்கினால், அது மிகவும் பயன்மிக்கதாக 

இருக்கும். எனதவ, மீனவர்கள் ஆதலாசடனடய அடிப்படடயாகக் தகாண்டு தங்கள் 

பயைத்திடனத் திட்டமிட முடியும் மற்றும் இறுதியாக கடல் மற்றும் இங்கு கடல்மீது 

அங்கும் இங்கும் அடலச்சல் தசய்வதற்கு பதிலாக தபாருளாதார நலன்கடளப் தபற 

முடியும். 
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நாராவின் PFZF இடனப் பற்றி பல நாள் மீன்பிடி படகுகளின் படதகாட்டி மற்றும் 

உரிடமயாளர்களின் விழிப்புைர்வு திட்டம் தவற்றிகரமான மீன்பிடி தசய்தலுக்கு முக்கிய 

காரணியாக இருக்கும். எனதவ, விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் அடிக்கடி நடத்தப்பட 

தவண்டும். 

VMS மற்றும் தலாக் புத்தக குறிப்தபடுகள் தரவுத் ததாகுதி மீன்வழி பதிவு தரவுகளின் 

துல்லியமான மதிப்பீடு மற்றும் நாராவின் டூனா மீன்பிடி தள முற்கணிப்பு 

அடமப்புக்கடள முன்தனற்றம் தசய்ய ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்ய தவண்டும். 

ொராம்ெம் 

2017 ம் ஆண்டு மீன்பிடி தள முற்கணிப்பு மற்றும் பரப்புதல் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. -

ஒரு வர்ை - தமாதனாகுதராமிக் வடரபடங்கள் வண்ை வடரபடங்களாக மாற்றப்பட்டன. 

இலங்டக ததாடலக்காட்சியின் ஐ. டி. என். நிறுவன ஒளிபரப்புடன் ஒத்துடழப்பு 

வழங்குவதன் மூலம் பரவலாக்கல் தசயல்முடற நீட்டிக்கப்பட்டது. 

சி. எம். ஈ. எம். எஸ்  - CMEMS கடல் தரவு மாதிரிகள் தரவுத் தரவரிடசகளின் தரவின் புதிய 

வளத்தால்  தபற முடியாத தன்டம காைப்பட்ட பிரச்சிடனயானது இதன் மூலம் தீர்ந்து 

விட்டது. சி. எம். ஈ. எம். எஸ் உலகளாவிய தபளதீக பகுப்பாய்வு தவற்றிகரமாக இடைந்த 

டுனா மீன்பிடி தள முற்கணிப்பு முடறயுடன் இடைந்துள்ளதுடன் டூனாக்கடள எதிர்வு 

கூறுவதற்கு தபாருத்தமான தவப்பநிடலயும் அடடயாளம் காை உதவுகிறது. 

எங்கள் தற்தபாடதய முன்அறிவிப்பு உண்டமயான தநர தரவு அடிப்படடயிலானது. 

கணிப்பு மூலம் அடுத்த நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு ததடவயான 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட கடல் நிடலடமகள் முன்கூட்டிய அடிப்படடயில் வழங்கப்படும். 

கப்பல் ஓட்டி மற்றும் பல நாள் படகு உருடமயாளர்களுக்கு இந்த விடயம் சம்பந்தமான 

விழிப்புைர்வு  வழங்கப் படுவதானது இந்தத் திட்டத்டத தவற்றிகரமாகச் தசய்வதற்கான 

முக்கிய காரைங்களாகும். 

VMS மற்றும் தலாக் புத்தக குறிப்தபட்டு தரவுத் ததாகுப்பு பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் 

பதிவு புத்தக பதிவுகள் துல்லியம் சம்பந்தமான மதிப்பீடு மூலமாக தரவு 40% நம்பகமான 

இல்டல என்று கண்டறியப்பட்டது. DFAR இக்கு இந்த நிடலடமடய ததரிவிக்கப்பட்டது, 

மீனவர்கடள விழிப்புடன் தசயல்படுத்துவததாடு, தரவு துல்லியத்தன்டமடய 

தமம்படுத்தவும் நடவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

எதிர்பார்த்த தவளியீடுகளான, மீன்பிடித் தள முன்கணிப்பு அடமப்பு 

தமம்படுத்தப்பட்டது, மீன்பிடி மற்றும் கடல்வழி தரவுத்தளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன, 

இருப்பினும், ஒன்டலன் மீனவர் தகவல் தசடவ நிறுவப்படவில்டல. 

ேயாரிக்கப்பட்ட சவளியீடுகள் 

• குைதசகர, எஸ். எஸ்., மற்றும் ராஜபக்ஷ தஜ. தக., 2017. டுனா நீண்ட வரிடச 

வடலக்கான மீன்பிடி ஆழக் கணிப்பு; இலங்டகக்கு தமம்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடித் 

தர முற்கணிப்பு அடமப்பு. - Fishing depth prediction for tuna longlines; An improved fishing 

ground forecasting system for Sri Lanka. - ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2017, ததசிய நீரியல் வள 

ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாடம (நாராவின்) நடவடி முடறகளில், காக்டக தீவு, 

தகாழும்பு 15, இலங்டக. 
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• குைதசகர, எஸ். எஸ்., ரத்னசூரிய, எம். ஜி. ஜி., 2017. இலடக டுனா பல - நாள் படகு 

மீனவர்களிடமிருந்து விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துவதில் சிறந்த நடடமுடறகள். - 

Best Practices in Releasing of By-catch of Sensitive Species in Sri Lankan Tuna Multi-day Fishery 

- கடற்தறா மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் இலங்டகச் சங்கத்தின் விஞ்ஞான 

அமர்வு – தகாழும்பு - 15, இலங்டக. 

 

குறிப்புகள் 

• தடகார்ன், எல்., தஹாலண்ட், தக. என், ஹல்லியர், தஜ. பீ., டக்யூட், எம்.  தமாரீதனா, 

ஜி. சான்தசா, ஜி., இட்டாதனா, டி. ஜி., ஏமிருட்டி, ஆர்., கிரார்ட், சி., மிலியன், தஜ. 

மற்றும் தபான்டீனிதயா ஏ., 2006. ஆழ்ந்த சுழிதயாடல் நடத்டதயிடன மஞ்சள் 

துடுப்பு டூனாவில் அவதானித்தல்  - Deep diving behavior observed in yellowfin tuna 

(Thunnus albacares). நீர்வாழ் உயிர் வளங்கள், 19 (1): 85 - 88. 

 

• IOTC 2015. படகு / கப்பல் கண்கானிப்பு முடற - VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) 

திட்டத்தில் ததளிவுத்தன்டம15/03. இந்து சமுத்திர டுனா ஆடையம் (IOTC). பக். 25 - 

27. 

 

• தமக்லாக்லன், சி., அரிபியாஸ், ஏ., பீட்டர்சன், தக. ஏ., தமய்டன்ஸ், ஏ., ஃதபதரதட, 

டி., ஸ்தகஃதப, ஏ. ஏ., தகார்டன், எம்., வில்தலங்கா, எம். வில்லியம்ஸ், ஏ., காமர், 

ஆர். ஈ. மற்றும் தகம்ப், தஜ., 2015. உலகளாவிய பருவகாலம். - Global Seasonal 

 

•  கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சு. 2015. இலங்டகயில் 

கடற்தறாழில் இலிருந்து தசப்டம்பர் 03, 2016 இல் தபறப்பட்டது. 

Http://www.fisheries.gov.lk/content.php?cnid=ststc  

 

• ஆர் தகார் அணி - R Core Team (2015). ஆர் : புள்ளிவிபரவியல் கைனிக்கான ஒரு தமாழி 

மற்றும் சூழல் : புள்ளிவிபரவியல் கைனிக்கான அடித்தளம். வியன்னா, 

ஒஸ்ரியாவில். URL http://www.R-project.org/. 

 

• ததாமஸ் - ஸ்மித், ஏ, 2013. கலிதபார்னியா தடர மீன் கடற்தறாழில் (கலாநிதி 

விஞ்ஞான ஆய்வு, டூக் பல்கடலக்கழகம்) இல் VMS தரவுகடளப் பயன்படுத்தி 

தலாக் புத்தக தரவு துல்லியத்டத மதிப்பீடு தசய்தல். பக். 2 - 10. 
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1.5.2. கடல் கண்காணிப்பு மமயம் மற்றும் கடல் மட்ட கண்காணிப்பு 

நிமலயத்தின் செயற்பாடு 

தபாறுப்பான அதிகாரி : கலாநிதி தக. அருளானந்தன் 

அறிமுகம் 

சுனாமி எச்சரிக்டக பரப்புதலுக்கான அனர்த்த முகாடமத்துவ டமயத்திற்கு அவசியமான 

தரவு மற்றும் தகவடல பகிர்ந்து தகாள்வதற்காகவும், கண்காணித்து, சுனாமிடய 

முன்னறிவிப்பதற்கும் முடறடய முன்தனடுக்கவும் 2007 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் திகதி 

24 x 7 சமுத்திரவியல் அவதானிப்பு நிடலயம் - Ocean Observation Centre (OOC) 

நிறுவப்பட்டது. அனர்த்த முகாடமத்துவ நிடலயம் ஒரு 24x7 கண்காணிப்பு டமயத்டத 

நிறுவியுள்ளது. இதனால் தவடல மறுதலிடனத் தவிர்ப்பதற்காக, நாராவினால் 

இயக்கப்படும் 24 x 7 கண்காணிப்பு டமயம் தற்தபாது மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த டமயம் ஒரு 

சமுத்திரவியல் முற்கணிப்பு டமயமாக மாற்றப்பட உள்ளது. 

இலங்டகயின் கடல் பிரததசத்தின் உண்டமயான தநரத்டதயும், அண்மித்த உண்டமயான 

தநரத்டதயும் கண்காணிப்பதற்கான அடமப்டப அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும், 

நடடமுடறப்படுத்துவதற்கும், கண்காணிப்பதற்கும், சமுத்திரவியல் முன்தமாழிவு 

டமயம் தவடல தசய்து வருகிறது. முக்கிய குறிக்தகாள் இலங்டகயின் நீரில் உள்ள 

கடல்சார் நிடலடமகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளக் கண்டறிந்து, மாதிரியாகவும், 

இறுதியாக முன்னறிவிப்பதற்கான திறனுடனும் முடிவடடயும் முடறடமடய 

தசயல்படுத்துவதாகும். 2017 ஆம் ஆண்டில், கடல் மட்ட, காற்று மற்றும் அடல நிடல 

மற்றும் கணிப்பு ஆகியவற்டறக் கண்காணிப்பதில் சமுத்திரவியல் ஆய்வு டமயம் கவனம் 

தசலுத்தியது. உலகளாவிய ரீதியில், கடல் மட்டமானது புவி தவப்பமடடதலின் 

காரைமாக அதிகரிக்கும் தநாக்கத்டத தகாண்டுள்ளது. 

 டவடிக்மககள் 

சமுத்திரவியல் பிராந்திய அடல முன்அறிவிப்பு உருவகப்படுத்துதல் மற்றும் பிராந்திய 

நிகழ்வுகள் நியாயமான முடறயில் முன்கூட்டிதய மதிப்பிடுவது ஆகியவற்றால் 

சமுத்திரவியல் முன்அறிவிப்பு டமயம் ததாடங்கப்பட்டது. பயிற்சியளிக்கப்பட்ட 

ஊழியர்கள் நாராவில் கிடடக்கின்ற கணினியின் தமாசமான தசயலாக்க திறன் 

காரைமாகவும், தபாதிய தத்துவார்த்த பின்னணி காரைமாகவும் அடலமட்ட மாதிரிகள் 

இயங்குவதில் சிரமங்கடளக் தகாண்டிருந்தனர். 

மிரிஸ்ை கடல் மட்ட நிடலய கட்டுமானம் தபப்ரவரி மாதம் 2017 ம் ஆண்டு நிடறவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மிரியஸ்ை கடல் மட்ட நிடலயத்தில் 

வானிடல மற்றும் நீரியக்கவியல் உைரிகள் நிறுவப்பட்டு, மிரிஸ்ை கடல் மட்டத்தில் 

இருந்து தரவுகடள மாற்றி தகாழும்புக்கு நாரா அலுவலகத்திற்கு தகவல் பரிமாற்ற 

அடமப்டப அடமத்தது. தமலும், ஒரு பயனர் நட்பு இடடமுகம் (UFI) மிரிஸ்ை கடல் 

மட்ட நிடலயத்தில் இருந்து வளிமண்டலவியல் மற்றும் நீரியக்கவியல் வழி அளவுருக்கள் 

எளிதான காட்சி மற்றும் காப்பகத்திற்காக நிறுவப்பட்டது. 

மிரிஸ்ை கடல் மட்ட நிடலயத்தின் தரவுகள் மீட்தடடுக்கப்படுகின்றன மற்றும் பல்தவறு 

அளவுருக்கள் பற்றிய ஆரம்ப தசயலாக்க தசயல்பாட்டில் உள்ளது; நீர் தவப்பநிடல, காற்று 

தவகம், காற்று திடச, காற்று தவப்பநிடல, ஈரப்பதன், காற்று அழுத்தம் மற்றும் படிவு 

தபான்றடவ இந்த அளவுருக்களாகும். 
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நீர் தவப்பநிடல, நீர் நிடல, காற்று தவப்பநிடல, ஈரப்பதன், காற்று அழுத்தம் மற்றும் 

படிவு ஆகியவற்டறக் தகாண்டு தர கட்டுப்பாடு பூர்த்தி தசய்தல் முடிவடடந்தன. காற்றின் 

திடச மற்றும் காற்றின் தவக தரவுகளின் ஆரம்ப பகுப்பாய்வு அதிகமானன ஊடுறுவல் 

விடளடவக் தகாண்டிருப்பதாகத் ததான்றுகிறது, இருப்பினும் எந்த முடிவிற்கும் தரவு 

தமலும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட தவண்டும்.    

 

உரு. 1 - மிரிஸ்ைவின் கடல் மட்ட நிடலயத்தில் மார்ச் 01 - ஜூடல 31, 2017 இல் வானிடல 

மற்றும் நீரியக்கவியல் அளவுருக்கள் நிடல. 

காற்று அமுக்கம் : பகல் தநர ஏற்ற இறக்கம் தகாடடகால பருவ மடழ காலத்தின் தபாது 5 

எம். பிB க்கு சமமாக உள்ளதாக இருந்தது. 

 காற்று சவப்பநிமல : பகல் தநர ஏற்ற இறக்கம் பருவ கால மடழவீழ்ச்சியின் தபாது ~ 5
 o
C

 

ஆக காைப்பட்டதுடன் சராசரியாக இடட தவப்பநிடலயானது ~ 28 
o
C ஆக இருக்கும். 

மடழக்காலத்தின் நாட்களில் காற்று தவப்பநிடல 22
o
C ஆக குடறயும். ததன் தமற்கு 

பருவக்காற்று மாதத்தின் இடட சராசரி மாத காற்று தவப்பநிடல மற்றும் தினசரி பகல்ல் 

தநர தவப்பநிடல ஏற்ற இறக்கம் குடறக்கப்படுகின்றன. 

நீர் சவப்பநிமல : ததன்தமற்கு பருவமடழ (~ 2
o
C) தபாது ஏற்ற இறக்கத்துடன் ஒப்பிடும் 

தபாது பரவுஅ மடழக்கு இடடயிலான தவப்பநிடல மாறுபாடு (~ 1
o
C) குடறவாகதவ 

இருந்தன. தமலும் ததன்தமற்கு பருவமடழ ததாடங்கியவுடன் நீர் தவப்பநிடலயில் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு குடறவு (~ 2
o
C) யினால் உள்ளது. 

நீர் நிடலத் தரவு தரத்டதக் கட்டுப்படுத்துவது இதுவடர முடிக்கப்படவில்டல, காற்று 

தவகம் மற்றும் காற்று திடச தரவு ததாடர்பான கூடுதல் பகுப்பாய்வு ததடவப்படுகிறது. 

கடல் மட்டத் தரவானது கடல் மட்ட தரவுடன் (தகாழும்பு) தசர்க்கப்படுவததாடு 

ஒப்பிடலும் இடம்தபற்றன. தமற்கு கடற்கடரயிலும், ததற்கு கடற்கடரயிலும் கடல் மட்ட 

உயர்வு விகிதத்டத ஒப்பிடுவதற்கு இந்த தரவு தமலும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்படும். 
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தவறான வளிமண்டல தவப்பநிடல உைரியானது மாற்றப்பட்டது மற்றும் ஒரு புதிய 

வளிமண்டல உைரி ஜூன் 2017 இல் சரி தசய்யப்பட்டது. 

கண்ைாடியிடழயினால் தசய்யப்பட்ட தற்காலிக அடலமட்டக் கிைறாந்து கடறயில் 

உருக்கு மூலம் தசய்யப்பட்டதடனக் தகாண்டு மாற்றப்ப்பட்டது. மிதக்கும் பாடதயின் 

உடடந்த "அச்சுக் டக" சரி தசய்யப்பட்டு ஒக்தடபர் 2017 ல் "அச்சுக் டக" தகாண்டு 

மாற்றப்பட்டது.  

தநாவம்பர் 2017 ல், நீர் தவப்பநிடல உைரி உயிரி – கடற படிவத்தில் இருந்து சுத்தம் 

தசய்யப்பட்டது. மீனவர்களுக்கான கூடுதலான நங்கூரமிடல் வசதிகளும் கடல் 

மட்டத்திலான நிடலய நிர்மாைத்தின் காரைமாக அவர்களது நங்கூர நிடலயத்டத 

இழந்தனர் இது சரி தசய்து தகாடுக்கப்பட்டன. தமலும், நிடலயத்திற்கு பாதுகாப்பான 

காவலாளர் அடமக்கப்பட்டு, நங்கூரமிடப்பட்ட படகுகள் மூலம் நிர்மாணிப்பதற்காக 

நிர்மாணிக்கப்படுகின்றது, மற்றும் நிடலயத்தின் அருதக ஒரு ஒளி உைர்திறன் தகாண்ட 

ஒளிரி ஒன்று நிடலயத்டத அவதானிக்க தசய்யப்பட்டது. 

பயிற்சிகள் 

திரு. அகில ஹரிச்சந்திர மற்றும் திருமதி.தக. டபல்யூ. ஏ. கஸ்மிலா டிசம்பர் 26, 2016 - ஜனவரி 

22, 2017 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் கிங்தடாவில் நடடதபற்ற “எண் மாதிரி” பயிற்சியில் கலந்து 

தகாண்டார். இரண்டு நாரா ஊழியர்களும் சமுத்திரவியல் இயக்க தகாட்பாட்டின் 

தகாட்பாடு மற்றும் "பிரின்ஸ்டன் – மாஸ்னம் – சமுத்திரவியல் மாதிரி" - dynamical oceanography 

and trained on “Princeton-MASNUM- Ocean Model” - பிராந்திய அடல மற்றும் அடலமட்ட மாதிரியான 

நிகழ்வுகள் தபான்றவற்டன தபற்ற்ரனர். சூறாவளி மற்றும் புயல் சூழல்கடளக் 

டகப்பற்றுவதற்காக இந்த மாதிரி தசயல்படுகிறது. அடல மாதிரி எந்த குறிப்பிட்ட 

தளத்திலும் அடலப்பரிதசாதடன தசய்யும் திறன் தகாண்டது. 

திரு. தக. டபிள்யு இந்திக மற்றும் திருமதி ஜி. டி. பீ. நிதராஷானி சீனாவின் கிங்டாவில், தம 

14 - 18, 2017 ஆண்டுகளில் நடடதபற்ற "மிரிஸ்ை மீன்பிடி துடறமுக நீர்வழங்கல் மற்றும் 

வானிடல ஆய்வு நிடலயத்தின் தரவுத்தளங்கடள நிர்வகிப்பிற்கான பயிற்சி வகுப்பு" - 

“Training course on database management of hydrological and meteorological station at Mirrissa Fisheries Harbour”, - 

நிகழ்ச்சியில் கலந்துதகாண்டார்கள். இரண்டு பணியாளர்கள் கம்பியில்லா திடசவி மூலம் 

உள்ளூர் ததாடர்பாடல் முடற வழியாக தகவல் பரிமாற்றத்தில் பயிற்சி தபற்றனர். 

தனிப்பட்ட கணினியுடன் ஒரு வயர்தலஸ் திடசவி அடமத்து, நிரந்தர ஐபி முகவரிடயத் 

தயாரித்து நிரந்தர ஐ. பி முகவரிடயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தனிப்பட்ட கணினி 

அடமப்பததாடு மிரிஸ்ை நிரந்தர வானியல் மற்றும் நீரரியக்கவியல் நிடலயத்திற்கான 

பயனர் நட்பு இடடமுகம் (UFI) இன் நிறுவல் மற்றும் அடமத்தல் ஆகியவற்டற 

அடமத்தனர். 

பரிந்துமர 

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் பிராந்திய முன்அறிவிப்பிலிருந்து நாராவில் 

கிடடக்கின்ற கணினியின் தமாசமான தசயல்திறன் காரைமாகவும் மற்றும் தபாதிய 

பாடவிதான பின்னணி காரைமாகவும் குறிப்பிட்ட உள்ளூர் முன்னறிவிப்புக்கு முன்தனற 

முடியாது காைப்பட்டனர். கணினி தசயலாக்கத் திறன் அதிகரிக்கப்பட தவண்டும், 

தமலும் குறுகிய கால பயிற்சிகளால் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் தமலும் 

பயிற்றுவிக்கப்பட தவண்டும். 
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மிரியஸ்ை கடல் சார் நிடலயம் ஒரு கடல் அடலத் தரவு தபாயாவுடன் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட தவண்டும், இதனால் இது ஒரு முழுடமயான கண்காணிப்பு 

அடமப்பு உருவாகிறது. ஒருங்கிடைத்தல் கதிர்வீச்சு உைர்கருவிகளின் 

ஒருங்கிடைப்புகள் ஆராயப்பட தவண்டும். 

இலங்டகயானது இப்தபாது தமற்கு, ததற்கு மற்றும் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் 

மூதலாபாயமாக அடமந்துள்ள மூன்று கடல் மட்ட நிடலயங்கடள நடாத்தி வருகின்றது, 

இருப்பினும் வடக்கு கடரதயாரத்தில் கடல் மட்ட நிடலயத்டத நிறுவ தவண்டிய 

அவசியம் உள்ளது. தளத்தில் குறிப்பிட்ட அடல மற்றும் கடல் நீதராட்டங்கள் கணிப்பு 

திறன் கட்டிதயழுப்ப தவண்டும். 

1.6.1. இலங்மகயின் சேன்தமற்கு மற்றும் கிழக்கு கடதலாரங்களில் 

நீரியக்கவியலின் பூதகாள - சவப்ப மாறுபாடு 

தபாறுப்பான அலுவலர்: திரு. எஸ். யூ. பீ. ஜினதாை, திரு. அகிலாஹரிஷ்சந்திர 

மற்றும் கலாநிதி. எச். பீ. ஜயசிறி 

1. அறிமுகம் 

இலங்டகயானது இந்திய துடை கண்டத்தில் ததன் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள வட இந்திய 

தபருங்கடலில் அடமந்துள்ள ஒரு தவப்பமண்டல நாடாகும். இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க 

மூடப்பட்ட நீர் நிடலகள் (அதரபிய கடல் (AS) மற்றும் வங்காள விரிகுடா (BoB) 

ஆகியவற்றுக்கு இடடதயயான வலதுபுறம் அடமந்துள்ளதும் இந்து சமுத்திரத்தின் 

வடக்கு இடடதவளி கடலிலும் அடமந்துள்ளது. AS மற்றும் BoB இரண்டு தவவ்தவறு 

நீரியக்கவியல் சிறப்பியல்புகளின் ததாகுப்பாகும். AS சராசரியாக உயர் கடல் தமற்பரப்பு 

உப்புத்தன்டம (SSS) (36 PSU) தகாண்டதாகும் மற்றும் கடல் மட்ட தமற்பரப்பு 

தவப்பநிடல (SST) (27 
0
C) ஆகியடவ BoB ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. இதற்கிடடயில் BoB 

சராசரியாக SSS 30 PSU மற்றும் 28
0
C என உயர் ஆண்டு சராசரியாக SST ஆகவும் உள்ளது. 

இந்தியாவின் தபரிய நதிகளான (தகாதாவரி, யமுனா, பிரம்மபுத்திரா தபான்றடவ) மற்றும் 

பங்களாததஷ் (இரவட்டி) ஆகியவற்டறக் தகாண்டிருக்கும், அதிகமான நீர் உள்ளீடு (7.1 X 

10
12

 m
3
y

-1
) என்பதால், BoB யின் (ஆவியாதல் – நதி ஒட்டம்) ஆனது AS இடன விட அதிகமான 

அளடவ தகாண்டுள்ளது. AS ஆனது குடறந்த மடழ வீழ்ச்சி மற்றும் உயர் ஆவியாதல் 

இடனக் தகாண்டிருந்தும் BoB ஐ விட ஒரு சிறிய புதிய நீர் உள்ளீட்டட தசய்கிறது.  

வட கிழக்கு பருவமடழ (NEM) காற்றின் தற்தபாடதய தகாடலுறல் இல்லங்டக மற்றும் 

இந்தியாவின் கிழக்கு கடற்கடரயிலும், கிழக்கு இந்திய கடரதயார நடப்பு (EICC) 

எனப்படுவதும் NEM காலத்தின் தபாது, (டிசம்பர் முதல் தபப்ரவரி வடர) தசர்க்கப்பட்ட 

நன்னீர் சுடமயானது BoB தடலயில் இருந்து AS க்கு மாற்றப்படும். EICC யானது நன்னீர் 

சுடமடய எடுத்து நடத்தும் முடற கடல் வளி இயக்கவியல் இடடத்ததாடர்புக்கு ஒரு 

முக்கிய பங்டகக் தகாண்டுள்ளது, எனதவ IO மற்றும் உலதகங்கிலும் உள்ள காலநிடல 

மாற்றங்கள் இதனால் நிகழ்கிறது. 

இலங்டகயின் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் ஈ. ஐ. சி. சி யுடன் தசர்ந்து, உயிரியல் மற்றும் 

இரசாயன சூழல் தகாடலுறச் தசய்ப்பட தவண்டும் என சந்ததகிக்கப்படுகிறது. இந்திய 

கடரயிலிருந்து வரும் புதிய நீர் ஓட்டம் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் SSS ஐ மாற்றுவதால், PH, 

ஊட்டச்சத்து நிடல மற்றும் உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றில் ஒதர தநரத்தில் மாற்றங்கள் 

ஏற்படலாம் என்று இது ஊகிக்கப்படலாம். நாரா நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வில், தநாவம்பர் 

மாதம், கிழக்கு கடற்கடரயில் உள்ள SSS, 33 PSU வருடாந்த சராசரி மதிப்பில் இருந்து 26 PSU 
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க்கு குடறகிறது என்று அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. EICC நடத்தும் புதிய நீர்க்குழாய் 

தபாக்குவரத்துக்கு இது ஒரு சாத்தியமான ஆதாரமாக இருக்கலாம். இருப்பினும் மற்ற 

உயிரியல் மற்றும் இரசாயனவியல் அளவுருக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நன்கு 

அறியப்பட்டடவ அல்ல, குடறவாகப் படிக்க்ப் பட்டடவயாகும். இலங்டகயின் கிழக்கு 

கடரதயாரப் பகுதியில் பாக்கு நீரிடை வழியாக இந்த EICC பிளவுச் சுற்றுவட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக, சில உலகளாவிய மற்றும் பிராந்திய மாதிரிகள் ஒரு கருத்டத 

தவளிப்படுத்தியுள்ளன. ஆனால் அத்தடகய தயாசடன மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களுக்கு 

மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; எந்தவித உண்டமயானதாவதானிப்புகளும் பதிவு 

தசய்யப்படவில்டல. 

எனதவ, இந்த ஆய்வு இலங்டகயின் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு கடரதயாரங்களின் உயிரியல், 

இரசாயானவியல், மற்றும் சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளப் பற்றி ஆராய 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

2. முமறகள் 

இலங்டகயின் கிழக்கத்திய மற்றும் வடக்கு கடரதயாரத்தின் உயிரியல், இரசாயானவியல், 

மற்றும் தபளதீக சூழடல இரு பகுதியினதும் இரு இடங்களிலிருந்து ஆய்வு தசய்ய 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2 கி. மீ இடடதவளியில் புறப்படும் 20 கி. மீ. கைக்தகடுப்பு 

வரிடசயில் 10 மாதிரி புள்ளிகள் மாதிரிகள் தசகரிக்க முன்தமாழியப்பட்டன. கிழக்குக் 

கடரதயாரத்தில் 8.58 பாடகயில் தநட்டாங்கு தநடுந்ததாடரில் ஒரு வரி 

அடமக்கப்பட்டிருந்ததுடன், யாழ்ப்பாைக் குடாநாட்டில் 80.23 பாடக அகலாங்கில் 

மற்டறய தகாடுகள் இருந்தன. கடரதயாரக் தகாட்டுக்கு (உரு 1) தசங்குத்தாக இந்த 

தகாடுகள் இருந்தன. 

                                                                   

உரு .1. மாதிரி தசகரிப்பு தசய் இடங்களின் அடமவிடம்  
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ஓகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் கடலில் தசல்லும் தரவு தசகரிப்பு 

நடத்துவதற்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது, இந்த காலப்பகுதியில் கடற்கடர படகு 

நடவடிக்டககளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. மற்ற காலகட்டங்களில் வலுவான வட 

கீழ் காற்றுக்கள் இலங்டகயின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு கடதலாரப் பகுதிகடள 

கடக்கின்றன. உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய சிறிய அளவிலான தவளிப் படகுக்கள் 

தமாட்டார் இயந்திர படகுகள் கடலுக்கு தசல்ல பயன்படுத்தப்பட்டது. 

தவப்பநிடல மற்றும் உப்புத்தன்டமயின் தரவுகள், தசகரிக்கப்பட்டதுடன் அந்த 

அளவுருக்கள் தபளதீக சமுத்திரவியல் தரவுகடளக் குறிக்கப்படுகின்றன, அதத சமயம் 

இந்த ஆய்வு உயிரியல் கூறுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முதன்டம உற்பத்தித்திறடன 

புரிந்துதகாள்ள குதளாரபில் தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் ஊட்டச்சத்து (டநட்தரட், 

டநட்டரட், தபாஸ்தபட் மற்றும் சிலிக்தகட்). தபான்ற இரசாயன கடல் பண்புகள் 

அடடயாளம் காணும் தநாக்கில் தசய்யப்பட்டன . 

கடத்துத்திறன், தவப்பநிடல தசகரிக்க வடிவடமக்கப்பட்ட தவப்பநிடல மற்றும் ஆழ 

முகப்பு (CTD), பல்தவறு ஆழங்களில் உள்ள உப்புத்தன்டம மதிப்புகள் தவப்பநிடல 

மற்றும் உப்புத்தன்டம தரவு தசகரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. அதமரிக்காவின் Sea Bird 

Electronics at USA (Model SBE 19+) கடல் பறடவ இலத்திரனியலால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு CTD 

(மாதிரி SBE 19+) தரவு தசகரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்விற்காக இது 

டகயாளப்பட்டது. கைக்கீட்டு இடங்களில் குதளாதராபில் தசறிவுகடளக் கைக்கிட 

பயன்படுத்தப்படும் CTD இடைக்கப்பட்ட புதளாரசன் மானி - flurometer மூலம் 

டகப்பற்றப்பட்ட புதளாரசன் அளவு - Flurometric தரவுகடள குறித்த இடங்களில் அளவிட 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ஊட்டச்சத்து தரவுகளுக்கு சமுத்திரவியல் பிரிவு ஆய்வகத்தில் 

பின்னர் பகுப்பாய்வு தசய்ய நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. தரவு தசகரிப்புக்குப் பிறகு, 

உற்பத்தித்திறன் மூலம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட தரமான தர கட்டுப்பாட்டு தநறிமுடறயால், 

CTD தரவுத் தரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், தமற்தலப் மற்றும் எம். எஸ். எக்சல் 

ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி, அடனத்து பகுப்பாய்வுகளும் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன 

வடரபாக்கப்பட்டன. 

காற்றின் தவகம் மற்றும் திடசயுடனான பகுப்பாய்வுகடள ஆய்வு தசய்ய, ஐதராப்பிய 

வானிடல டமய வானிடல வானிடல முன்அறிவிப்பு (ECMWF) களில் இருந்து காற்றுத் 

தரவுகள் தபறப்பட்டன. 

3. முடிவுகள் 

3.1 இலங்மகயின் கிழக்கு கமரதயாரத்தில் கடல் இயக்கவியல். 

3.1.1 சவப்பநிமல மாறுபாடு.  
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உரு. 2 : ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் கிழக்கு கடற்கடரயில் 

தவப்பநிடல மாறுபாடு. (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக). 

ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஓக்தடாபர் மாதங்களில் தவப்பநிடல மாறுபாட்டின் 

அளடவக் காட்டியுள்ளடதப் படம் 2 குறிப்பிடுகிறது. முதலாவது உரு தவளிப்பகுதி 

சூடான நீரின் ஓட்டம் தகாண்ட இடங்களில் தடட தகாண்ட படட காைக்கூடிய 

இடங்களில் காைலாம் என்று கருதப் படுகிறது. மற்ற தநரங்களில், தவப்பநிடல 

மாறுபாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் எதுவும் இல்டல. தவப்பநிடல 25 -30 
o
C 

இடடயில் ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. 
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3.1.2 கிழக்கு கடற்கமரயில் உப்புத்ேன்மம மாறுபாடு. 

  

 

 

ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் கிழக்கத்திய கடற்கடரயில் 

உப்புத்தன்டம மாறுபாடு. (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக). 

கைக்தகடுப்பு வரிடசயில் தநரத்டத எவ்வாறு உறிஞ்சுவது என்படத உரு 3 காட்டுகிறது. 

உப்புத்தன்டம 30 - 35 பி. எஸ். யு. இடடயில் மாறுபட்டது மற்றும் அதன் தபாது விநிதயாக 

முடறயிலிருந்து உப்புத்தன்டம மாறுபாடுகளின் அடடயாளம் காைப்படவில்டல. 
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3.1.3 அடர்த்தி மாறுபாடு.  

 

 

 

 

 

ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஓக்தடாபர் மாதங்களில் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் அடர்த்தி 

(சிக்மா) மாறுபாடு. (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக). 

அடர்த்தி சிக்மா (உள் நிடல அடர்த்தி - 1000) முழு ஆய்வுகளின் தபாது 20 – 22 கி. கி மீ 
-3

 

இடடதய மாறுபட்டிருந்தது. ஆய்வுக் காலத்தின் தபாது நீர் நிரல் வலு பரவலாக 

இருப்படதக் கண்டறிந்ததால், இது நிடலயான நிடலத்தன்டம அதிகமாக இருந்தது. இது 

தசங்குத்து கலடவக்கு சாத்தியமான தடடயாக உள்ளது. 
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3.1.4 கிழக்கு கடற்கமரயில் குதளாதராபில் செறிவு. 

  

 

 

உரு – 05 - ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் அக்தடாபர் மாதங்களில் கிழக்கத்திய கடற்கடரயில் 

குதளாரபில் தசறிவு மாறுபாடு. (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக) 

குதளாரபில் தசறிவானது தநரத்துடனும் ஆழத்துடனும் எப்படி தவறுபடுத்துகிறது 

என்பதடன உரு 5 காட்டுகிறது. இருப்பினும் கடற்கடரப் பகுதி தசறிவு (1.2 மி. கி / மீ 
3
) விட 

அதிகமான குதளாதராபில் தசறிவு (2 மி. கி / மீ 
3
) தகாண்ட கடதலார பகுதிகடளவிட 

கடரதயாரப் பகுதி மிகவும் உற்பத்தி சக்தியாக இருப்பதாக முதல் புள்ளி காட்டியது. 

தசப்டம்பர் மாதத்தில் 10 - 12 கி. மீ. ததாடலதூரத்தில் உள்ள ஒரு உயர்ந்த குதளாதராபில் 

அடுக்கு இருந்தது. ஆனால் கடந்த மாதம் (ஒக்தடாபர்) அத்தடகய நிடல மாறிவிட்டது, 

அதத பகுதியில் குடறந்த குதளாதராபில் இடைப்பு அந்தப் பகுதியில் இருந்ததுபுப 
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தமற்பரப்பு குதளாரபில் உயர் புள்ளி ஒக்தடாபரில் காைப்பட்டது, இது 40 மீட்டருக்கு 

கீதழ ஆழத்தில் இருந்தது. 

3.1.5 கிழக்கு கடலின் ஊட்டச்ெத்து நிமல. 

  

 

 

ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் கிழக்கு கடற்கடரயில் ஊட்டச்சத்து 

தசறிவு மாறுபாடு (முடறதய தமல் மட்டத்தில் இருந்து கீழாக) 
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இந்த ஆய்வில் படித்த நான்கு தவவ்தவறு ஊட்டச்சத்து குழுக்களில், சிலிக்தகட்ஸ் 

ஆதிக்கம் தசலுத்திய குழுவாக காைப்பட்டது. ஓகஸ்ட் மாதம் கடதலார டநட்தரட்டுகள், 

டநட்டரட்கள் மற்றும் தபாஸ்தபட்களின் தபாது கடலுடன் சார்ந்து குடறந்து வரும் 

தபாக்கு ஒன்டற காட்டியது. மாறாக, சிலிக்தகட்ஸ்கள் கடல் சார்ந்ததாக அதிகரித்துள்ளது. 

தசப்தடம்பரில் சிலிக்தகட்ஸ் தவிர அடனத்து ஊட்டச்சத்துகளும் ஒரு மாறுபட்ட 

தளம்பல் தகாண்டதாக இருந்ததுடன் கைக்தகடுப்பு வரிடசயின் நடுவில் அளவு 

குடறந்தவாறு இருந்தது. அதன் பின்னர் கடரதயாரம் தநாக்கியதாக அதிகரிப்பு 

தகான்டதாக இருந்தது. மற்டறய மூன்று குழுக்கடள விடவும் சிலிக்தகற்களின் அளவு 

மிகவும் அதிகமாக இருந்தன. ஒக்தடாபரில் இதத நிடல ததான்றியது, 18 மற்றும் 20 கி. மீ. 

ததாடலதூர பகுதிக்கு இடடயில் சிலிக்தகற்களின் உயர் உச்சமான அளவு தகாண்டதாக 

இருந்தது. 

3.1.6. கடல் பகுதியின் காற்று ஆட்சி. 

 

 

உரு – 06 ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் (இடமிருந்து வலம் தநாக்கி) 

பாடதயில் காற்று தவளியின் ஆட்சி. 

காற்றானது, உள்ளூர் எழுச்சிப் பிரததசத்தின் உயிர் - தபளதீக சூழடல மிதப்படுத்த 

கடதலார எழுச்சிக்கு கட்டாயப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். எனதவ, இந்த 

ஆய்வில் நீண்ட பாடத தகாண்ட காற்று மாதிரி ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. ஓகஸ்ட் மாதத்தில், 

ததன் தமற்கு பருவ மடழயானது நாட்டட கடந்து, இலங்டகயின் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் 

வங்காள விரிகுடாவுக்குச் தசன்றது. காற்று வட கிழக்கு தநாக்கியும் மற்றும் தவகம் சுமார் 

8 மி. தச 
-1

 ஆகவும் இருந்தன. காற்றின் தவகம் படிப்படியாக குடறந்து, தசப்டம்பர் 

மாதத்தில் அது 7 மீ. தச 
-1

 ஆக இருந்தது, ஆனால் அதன் திடச ஓகஸ்ட் தபாலதவ இருந்தது. 

ஒக்தடாபர் மாதத்தில் காற்று தமதுவானது (5 மீ. தச 
-1

) ஆனால் திடசயில் தடலகீழாக 

இருந்தது, அது ததன் தமற்கு தநாக்கியது. 
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3.2 இலங்மகயின் வடக்கு கமரதயாரத்தில் ெமுத்திர இயக்கவியல். 

3.2.1 வடக்கு கடற்கமரயில் சவப்பநிமல மாறுபாடு. 

 

 

 

 

உரு – 07 - ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும்ஓக்தடாபர் மாதங்களில் வட கிழக்குப் பகுதியில் 

தவப்பநிடல மாறுபாடு (தமதல முதல் கீதழ முடறயாக) 

இந்த புள்ளிவிவரங்கள் ஓகஸ்ட் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதம் இரண்டிலும் தவப்பநிடல 

மாறுபாடு தபாது தவப்பநிடல விநிதயாக முடறகளிலிருந்து விலகிவிடவில்டல 

என்படதக் காட்டியது, ஆனால் தசப்டம்பரில் இதன் ஒரு துடை தமற்பரப்பு சூடான 

நீடரக் காட்டியது. காைாமற்தபான சுயவிவர தரவு காரைமாக, இந்த நிலப்பரப்பின் 

சூடான நீர் அடுக்கு நன்றாக அவதானம் காைக்கூடியதாக இல்டல; இருப்பினும் ஒரு 

சூடான அடுக்கு ததரியும் எனலாம். தவப்பநிடல 27 - 29 
o
C. 
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3.2.2 வடக்கு கடற்கமரயில் உப்புத்ேன்மம மாறுபாடு. 

 

 

 

உரு – 08 - ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும்ஓக்தடாபர் மாதங்களில் வடக்கு கடற்கடரயில் 

உப்புத்தன்டம மாறுபாடு (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக) 

இந்த மூன்று மாதங்களில் வடக்கு கடற்கடரயில் உப்புத்தன்டம மாறுபாடு கிட்டத்தட்ட 

தபாதுவானதாக இருந்தது, இது அதிக மாறுபாடு காட்டப்படவில்டல. உப்புத்தன்டம 32 - 

33 பி. எஸ். யு. ஆகும். 
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3.2.3 வடக்கு கடற்கமரயில் ஊட்டச்ெத்து மாறுபாடு.  

 

 

 

உரு – 09 - ஓகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும்ஓக்தடாபர் மாதங்களில் வடக்கு கடற்கடரயில் 

ஊட்டச்சத்து மாறுபாடு (முடறதய தமதல முதல் கீதழ வடர) 

சிலிக்தகற்கள் இப்பகுதியில் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த தசல்வாக்குள்ள குழு என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தமலும், அடனத்து ஊட்டச்சத்துக் குழுக்களும் 5 - 6 மாதிரி 

இடங்களில் (10 - 12 கி. மீ கடதலார பகுதி) ஒரு உயரத்டத காட்டியது சுவாரசியமாக 

இருந்தது. சிலிதகற்கள் குறிப்பிடத்தக்க விலகடல தவளிப்படுத்தியது, அதத தநரத்தில் 

மற்டறய ஊட்டச் சத்து குழுக்கள் அவ்வாதற தசய்தது. சிலிக்தகடற்கள் அடுத்து, 

டநட்தரட்டுகள் யாழ்ப்பாை நீரில் மிகவும் அதிகமான ஊட்டச்சத்துள்ளனவாக இருந்தன. 
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3.2.4 வடக்கு கமரதயாரத்தில் காற்று ஆட்சி. 

 

 

ஒகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும்ஓக்தடாபர் மாதங்களில் வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள 

காற்றின் ஆட்சி (தமதல முதல் கீதழ வடர முடறயாக) 

ஓகஸ்ட் மற்றும் தசப்டம்பர் மாதங்களில் காற்று வடக்கு கிழக்டக தநாக்கி இருந்தது 

மற்றும் தவகம் ஓகஸ்ட் மாதத்தில் 6 மீ. தச 
-1

 மற்றும் தசப்டம்பர் மாதத்தில் 9 மீ. தச 
-1

 ஆக 

இருந்தது. ஒக்தடாபரின் தபாது, காற்று தடலகீழாக மாறி திடச ததற்தக ததன்பட்டது. 

தவகம் மற்ற இரண்டு மாதங்களில் (3 மீ. தச 
-1

) விட சாதகமாக இருந்தது. 

4. கலந்துமரயாடல் 

இலங்டகயின் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு கடரதயாரங்களில் ஒகஸ்ட், தசப்டம்பர் மற்றும் 

ஓக்தடாபர் மாதங்களில் உப்புத்தன்டம, தவப்பநிடல, அடர்த்தி, குதளாதராபில் தசறிவு 

மற்றும் ஊட்டச்சத்து அளவுகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. உப்புத்தன்டம, தவப்பநிடல, 

அடர்த்தி, குதளாதராபில் தசறிவுகள் அல்லது சத்துக்கள் குடறந்த அளவிலான ஆழம் 

வாரியான தநடுங்தகாட்டு அல்லது மண்டல மாறுபாட்டடக் காட்டுகின்றன. இருப்பினும் 

சிறிய உள்ளூர் மாறுபாடும் இருந்தது, இது உள்ளூர் பகுதி கடல் உற்பத்தித் திறடன 

மாற்றியடமக்கும். இப்பகுதியின் மீன் உற்பத்தித் திறன் தகாண்ட தவறுபாடு மற்றும் 

அவற்றின் ததாடர்பு ஆகியவற்டற விளக்குவதற்கு சிறந்த ஆய்வுகள் சிறந்ததாக இருக்கும். 

EICC தபாதுவாக தநாவம்பர் இறுதியில் இலங்டகயின் கிழக்கு கடரதயாரத்தில் பாய்கிறது. 

தநாவம்பர் மாத இறுதிக்குள் தரவுகடள தசகரிப்பதற்கு நாரா ஆராய்ச்சிக் குழுவினர் அதத 

பகுதிடய பார்டவயிட்டுள்ளனர், ஆனால் 'ஓர்ச்சி' சூறாவளியால் உருவாக்கப்பட்ட 

கடுடமயான காற்று காரைமாக, கடலினுள் தசல்லும் நடவடிக்டக நிறுத்தப்பட்டது. இது 

குடறந்த உப்பு நீர் தருைத்துடன் ததாடர்புடடய சமுத்திர சூழலில் ஏற்பட்ட 

மாற்றங்களுக்கு மதிப்புமிக்க தரவு ததாகுப்புக்கு இழப்டப ஏற்படுத்தியது. 

எவ்வாறாயினும் கிழக்குப் பகுதியில் கிழக்கு கடற்கடரயின் அருகில் அடமந்துள்ள SSS 
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(26.4 PSU) அளவிடப்பட்ட EICC கிழக்கு கடரதயாரத்தில் ஓடியது என்படதக் காட்டியது. 

இருப்பினும் மற்ற காரணிகளுக்கான மாதிரிகள் தசகரிக்கப்படவில்டல. அதத 

காரைத்தால், இந்த காலத்தில் வடக்கு கடற்கடரயில் தரவு தசகரிப்பு நடத்தப்படவில்டல. 

கிழக்கு மற்றும் வடக்கு கடரதயாரத்தில் EICC இன் தருைத்டத ததளிவுபடுத்த தநாவம்பர் 

மாதத்தில் உப்புத்தன்டம மாற்றங்கள் ஒரு முக்கிய அளவுதகாலாகும். ஆனால் வடகிழக்கு 

பருவமடழ காரைமாக அதிகமான காற்று நடவடிக்டக காரைமாக, கடலில் தசல்லும் 

பயனம் மிகவும் சவாலானது. இத்தடகய தடடகளுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வானது, இந்த 

தரவுத்தளங்களில் பாதுகாப்பான கடல் பகுதியில் தானியங்கி தரவு தலாக்கர்கடள 

சரிதசய்வதாகும். உப்புத்தன்டம, தவப்பநிடல, பி. எச், குதளாதராபில் மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து அளவுகடள பதிவு தசய்யக்கூடிய உயர் ததாழில்நுட்ப கருவிகளும் உள்ளன. 

அத்தடகய ஒரு கருவியிடனக் தகாண்டு தரவுகடள தானாகதவ பதிவு தசய்ய முடியும், 

பின்னர் ஒரு பார்டவயாளர் ஒரு வசதியான தநரத்தில் தரடவ மீட்தடடுக்க முடியும். 

எனதவ, இந்த கருவி தவற்றிகரமாக முடிடவ தபறும் வடகயில் உள்ள ரு முக்கிய 

கருவியாக பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

அறிமுகம் 

இலங்டகயின் ததன்தமற்கு மற்றும் கிழக்கத்திய கடற்கடரகளில் நீரியக்கவியல் 

இடடதவளி - தவப்பவியல் மாறுபாட்டிடன அறிவதற்கான திட்டம் முதலில் 

இலங்டகயிலுள்ள கடல்சார் சமுத்திரவியல் ஆய்வுகடள முன்தனடுக்க 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் தபாது, ஆர் / வி சமுத்திரிக்கா கப்படலப் 

பயன்படுத்தி ததாடல தூர உைர்திறன் தரவு மற்றும் உள்ளீட்டு அளவீடுகள் தசகரிக்க 

எதிர்பார்க்கிதறாம். ஆயினும், கப்பலின் ததாழில்நுட்ப தகாளாறு காரைமாக சமுத்திரிக்கா 

கப்பல் ஆண்டு முழுவதும் கிடடக்கவில்டல. எனதவ, இந்த ஆராய்ச்சிக்கு நாம் கடல் 

கிடழடர் - seaglider தரடவப் பயன்படுத்திதனாம். 

இலங்டகயின் ததற்கு கடரதயாரத்தில் பூதகாள உலகியல் மாறுபாட்டடப் பற்றிக் 

கண்டறிய கடல் கிழிடர் 5.5 ºN மற்றும் 80.5 ºE இல் டவத்து பயன்படுத்தப்பட்டது. கடல் 

கிழிடர் - Seaglider தவப்பநிடல, உப்புத்தன்டம, அமுக்கம், நீ தராட்டம், புதளாரசன் (Chl, 

CDOM) உைர்கருவிகளுடன் உள்ளது. சுழற்சிடய நிடறதசய்வதற்கு 0 - 1000 மீ மற்றும் ~ 6 கி. 

மீ தூரத்திற்கு தசல்கிறது. சுழற்சிடய முடிக்க சுமார்  ~ 6 மணி தநரம் ஆகும். கருவியின் 

கிடடமட்ட மற்றும் தசங்குத்து தவகம் முடறதய ~ 0.25 மீ / தசக் மற்றும் ~ 0.1 மீ. / தசக் 

ஆகும். 
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முடிவுகள் 

  

(அ)       (ஆ) 

உரு 1. (அ) மற்றும் (ஆ) கடல் கிழிடர் - seaglider தபாக்குகள் (ஜூன் முதல் தசப்டம்பர்) வடர 

தவப்பநிடல மற்றும் உப்புத்தன்டம மாறுபாடு. 

உரு 1 (அ) மற்றும் (ஆ) 200 மீட்டர் ஆழம் வடர தவப்பம் மற்றும் உப்புத்தன்டம தசங்குத்து 

பகுதிகடள உண்டாக்குகிறது. தவப்பநிடல பிரிவுகள் அதிக தவப்பநிடலடய ஆழ்ந்த 

ஆழம் தநாக்கி காட்டுகின்றன (2 º முதல் 5 º வடர). உயர் மற்றும் குடறந்த தவப்பநிடல 

அடுக்குகளுக்கு இடடயில் தவப்பநிடல வில்டலகள் காைப்படுகின்றன. 

உரு (ஆ) கிழிடர் தரவுகளில் இருந்து உப்புத்தன்டமடய தசங்குத்து பிரிவு காட்டுகிறது. 

உப்புத்தன்டம பிரிவுகள் ததளிவாக உயர் மற்றும் குடறந்த உப்புத்தன்டம முடனகளில் 

சுட்டிக்காட்டின. உப்புத்தன்டம முடனப்புகள் ஜூன் முதல் தசப்டம்பர் வடர 

தற்காலிகமாக அதிக உச்ச நிடலடய தநாக்கி நகர்ந்து தசப்டம்பர் இறுதியில் 

மடறந்துவிட்டன. மீன்பிடி வடககளின் அடடயாளங்களுக்கான இத்தடகய வடககள் 

முக்கியம். 

9 மாதங்கள் (ஜனவரி முதல் தசப்டம்பர் வடர) நீதராட்ட கிழிடர்கள் 2 பாடக வடர பயைம் 

தசய்யப்பட்டது. முழு வீச்சின் தபாது, 900 க்கும் அதிகமான தமால் கீழ் சுழற்சிகளும் 

நிடறவடடந்தன. இந்த காலப்பகுதியில் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படடயில், 

வங்காள விரிகுடா மற்றும் அதரபியன் கடல் ஆகியவற்றுக்கு இடடதயயான தமாத்தக் 

கைவளவு பிரயாை அளவு கைக்கிடப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 

(அ)         ஆ) 

2. (அ) மற்றும் (b) அய்வுக் காலப்பகுதியில் பிரயாை கைவளடவ, கிழிடர் சுழற்சியின் வடரபடத்டதக் காட்டுகிறது. 
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கைவளவு தபாக்குவரத்து 150 மீ ஆழம் வடர கைக்கிடப்பட்டன. ஏப்ரல் முதல் ஜூடல 

வடரயிலான கிழக்கிற்கான அதிகபட்ச நிகர தபாக்குவரத்து வடரபடம் (அ)இனால் 

குறிக்கிறது. நிகர கைவளவு தபாக்குவரத்து 5 Sv (1 x 10
6
 மீ

3
) ஆகும். வங்காள விரிகுடாவில் 

ததன்கிழக்கு பருவமடழ சுழற்சி விடளவிக்கும் விடளவாக ஜூன் மாதத்தில் அதிகபட்ச 

தபாக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது. 

சவளியீடுகள் 

ொராம்ெங்கள் 

1. எஸ். யூ. பி. ஜினதாச, ஐதைாயிஃப் தலாஸ்வாட்ஸ்கி, பி. என். ரைசிங்க, எச். தஜ. எஸ். 

தபர்னாண்தடா (2017), இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள சமுத்திரங்களின் சிதறுடக மற்றும் 

கலடவ, நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள், 27 ஜூடல, நாரா தகட்தபார் கூடம், தகாழும்பு 15, 

இலங்டக. 

 

2.  S எஸ். யூ. பி. ஜினதாச, ஐதைாயிஃப் தலாஸ்வாட்ஸ்கி, பி. என். ரைசிங்க, தஜ - ஹக் லீ 

மற்றும் எச். தஜ. எஸ். தபர்னாண்தடா (2017), கிழக்குச் சீனா கடலில் உயர் அதிர்தவண் 

அகல அடலகளின் பாகம், SLAFAR வருடாந்த அமர்வுகள், 27 ஜூடல, நாரா தகட்தபார் 

கூடம், தகாழும்பு 15, இலங்டக. 

 

3. இமலகா நயனமளி, எஸ். யு. பீ. ஜினதாச மற்றும் பி. என் ரைசிங்க, (2017), இந்து 

சமுத்திரத்தில் வரலாற்று பதிவுகள் மூலம் கடல் மட்ட தபாக்குகளின் பகுப்பாய்வு, 

SLAFAR வருடாந்த அமர்வுகள், 27 ஜூடல, நாரா தகட்தபார்கூடம், தகாழும்பு 15, 

இலங்டக. 

 

4. உதய பிரியந்த ஜினதாசா, கிதரக் லீ, கயான் பத்திரை, லூகா தசண்டூரிதயான், தவதரனா 

தஹார்மன், தஹமந்த விதஜதசகர மற்றும் ஹரிந்த்ரா தபர்னாண்தடா, (2017), இந்து 

சமுத்திரத்தில் உள்ள தபரிய அளவிலான எடிடசகளில் சுழற்சிக்கான சுற்றுச்சூழல் 

பாடதகளின் உருவாக்கம், WESTPAC 2017 மாநாடு, 17-வது பருவத்தில் - 19 ஏப்ரல் 2017, 

கிங்டாதவா, சீனா. 

 

5. உதய பிரியந்த ஜினதாசா, ஐதைாயிஃப் தலாஸ்வாட்ஸ்கி, தஜ -ஹக் லீ, நாளக ரைசிங்க, 

ஹரிந்த்ர தபர்ைான்தடா (2017) கிழக்கு சீன கடல் மற்றும் வங்காள விரிகுடாவில் சிறப்பு 

குறிப்தபாடு கூடிய ச்எல்டலகள் உள்ள சமுத்திர எல்டல அடுக்கு மீது சிறு அளவிலான 

டடனமிக்ஸ் விடளவுகடள ஆய்வு தசய்தல், (2017) WESTPAC 2017 மாநாடு, 17 - ஏப்ரல் 19, 

2017, கிங்கிதடா, சீனா. 

 

6. எச். பி. யூ. ஜி. எம் . விமலசிறி, எஸ். யு. பீ. ஜினதாச, டி. சி. டி. திசாநாயக்க. (2017), இலங்டக 

புத்தளம் களப்பில் உயிர்கதிர்ப்தபாருட்கள் - Bioluminescence, நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள், 

27 ஜூடல, நாரா தகட்தபார் கூடம், தகாழும்பு 15, இலங்டக 

 

7. எச். பி. யூ. ஜி. எம் . விமலசிறி, எஸ். யு. பீ. ஜினதாச, டி. சி. டி. திசாநாயக்க. (2017), 

இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமடழ காலப்பகுதியில் 

இலங்டகயின் ததன் கடரதயாரத்தின் உயிர்க்கதிர்ப்தபாருள் தசறிவின் நிடலக்குத்தான 

பரம்பல் ஆய்வு,  இலங்டக கடற்தறாழில் நீரியல் வள சங்கத்தின் 23 வது வருடாந்த 

விஞ்ஞான அமர்வில், 26 தம மட்டக்குழி, இலங்டக. 
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முழு ஆராய்ச் சி கட்டுமரகள் 

1. இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரக்குரிய கீழ் நீதராட்டம் (2017), அராசதபான் 

அனுட்டலிய, உதவ தசன்ட், ஜூலி எல். தமக்லீன், தஜனட் ஸ்பிரிண்டல், லுக் டரன்வில்ல், 

கிதரய்க் லீ, எஸ். சி. பிரின்யந்த ஜினதாச, ஆலன் தஜ. வால்ல்கார்ட், மற்றும் ஈ. தஜாசப் 

தமட்தஜர் , சமுத்திரவியல் விஞ்ஞான சஞ்சிடக 

2. தலாஸ்வாட்ஸ்கி, ஐ, எச். தஜ. எஸ். தபர்னாண்தடா, எஸ். தஜ. எச். லீ, எஸ். யு. பீ. ஜினதாச, 

தஜ. பிளானல்லா - தமாராதடா, (2017), இயக்க சக்தி வீழ்வு விகிதத்தில் சமுத்திரவியல் 

சார்ந்த நிகழ்தகவு பரம்பல்: கவனிப்புகள் மற்றும் ஒப்புதல்கள், புவி தபளதிகவியல் 

சமுத்திரவியல் சஞ்சிடக  

ெர்வதேெ பட்டமற / மா ாடு 

1. வங்காள விரிகுடா திட்டத்தில் மடழக்காலத்தின் பருவகால ஊடுருவலுக்கான 

ஒப்பந்தம் டகதயழுத்தானது 

2. WESTPAC 10 சர்வததச விஞ்ஞான மாநாடு, கிங்டாதவா, சீனா ஏப்ரல் 17 - 20, 2017 ல் 

இருந்து நடடதபற்றது 

3. WESTPAC சந்திப்பு கிங்டஓ, சீனா, ஏப்ரல் 21 - 23, 2017 ல் இருந்து நடட தபற்றது 

விருது சபறல் 

1. 2017 இல் விஞ்ஞான தவளியீடுகளுக்கான ஜனாதிபதி விருதுகள் 

1.6.2 : இலங்மகயின் தமற்கு கமரதயாரத்தில் உள்ள  ச்சு மடதனா 

பிளசஜல்லாக்களின் விதெட குறிப்புடன் சகாண்ட ோவர பிளாந்ேன் 

மதிப்பீடு 

சபாறுப்பான அதிகாரி : கலாநிதி. எச். பி. ஜயசிறி 
 

அறிமுகம் 

கடல் உைவு சங்கிலியின் அடிப்பகுதியில் தாவர பிளாந்தன் நிற்கிறது, இதனால் ஓட்டு 

மீன்கள் மற்றும் முள் மீன் வடக தபான்றன உயர் நற்தபாசடை அளவுகடள பாதிக்கிறது. 

கடல்வள சுற்றுச்சூழல்களின் முக்கிய அங்கமாக தாவர பிளாந்தன் உள்ளது மற்றும் உள்ளூர் 

மற்றும் உலகளாவிய தாக்கங்களுக்கு விடடயிறுக்கும் நீர்த் தர மாற்றங்களின் சாத்தியமான 

உயிர் - அடடயாளமாக தசயல்படுகிறது. தாவர பிளாந்தன்களின் சில இனங்கள் 

தவவ்தவறு தபாசடை நிடலகளில் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விடளவிக்கும். தவறு 

விதமான தீங்கு விடளவிக்கும் இனங்கள் பூக்கும் இனங்களால் கடரந்த ஒட்சிசடன 

குடறப்பதன் மூலம் அல்லது மீன் பூக்களில் அடடப்பதன் மூலம் பாரிய விளடவ 

மீன்வளங்களில் விடளவிக்கின்றது. தாவர பிளாந்தன்களில் உள்ள விடரவான கலப் பிரிவு 

மற்றும் மக்கள்ததாடக வளர்ச்சியானது கடல் நீரில் லிட்டருக்கு ஒரு மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான உயிரணுக்கடள உருவாக்கலாம், இதன் விடளவாக பூக்கள் அல்லது "சிவப்பு 

அடலகள்" ஏற்படலாம். இந்தத் ததாட்டியில் குடறந்தபட்சம் 90 வடகயான இனங்கள் 

உருவாகின்றன (தசார்னியா 1995) மற்றும் ஒரு குடறந்தபட்சம் 45 இனங்கள் விஷம் என 

கருதப்படுகின்றன (தசார்கியா 1995; ஸ்தமய்டா 1997, ஹாதலக்ராஃப் 2003). சில 
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தநரங்களில், ஒரு நச்சுயிரி உற்பத்தியின் விடளவாக தாவர பிளாந்தன் உயிரினங்களின் 

விடளவாக வனவிலங்குகள் பாதிக்கலாம், இதனால் தநாயுற்தறா மரைதமா ஏற்படலாம். 

குறிப்பிட்ட கடல் உைவு தபாருட்களின் மனித நுகர்வு (குறிப்பாக இருவால்வி ஓட்டு மீன்) 

தபாதுமான கண்காணிப்பு திட்டங்கடளக் தகாண்டிருக்கவில்டல. தமற்கூறிய கடரதயார 

கடதலார கடற்பகுதிகளில் தாவர பிளாந்தன் சமூக அடமப்டபப் பற்றிய மதிப்டப இந்த 

ஆய்வு வழங்குகிறது. 

த ாக்கங்கள் 

•ஊட்டச்சத்து ததாடர்பாக தாவர பிளாந்தன்களின் ஏராளமான தன்டமயும், 

பல்வடகடமயும், கலடவயுடனான தவளி சார்ந்த மற்றும் பருவகால முடறகடள 

மதிப்பீடு தசய்தல் 

•கடதலார கடற்பகுதிகளில் நச்சு டடதனாபிளதஜல்லா கழிவு நீடரக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், 

அளவிடுவதற்கும் 

முமற 

 

உரு. 1 : மாதிரி ேளங்கள் மற்றும் இடங்கமளக் காண்பிக்கும் ஆய்வு பகுதி 
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மூன்று மாதிரி தளங்கள் (தகாழும்பு, தபருவடள, காலி) 20 கி. மீ 2 

இடடதவட்தவட்டுக்கடளக் தகாண்ட மாதிரியாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒவ்தவாரு இடட தவட்டுக்களும் 10 மாதிரி நிடலகடளக் (உரு 1) தகாண்டிருக்கும். 

கரடுமுரடான கடல் சூழ்நிடல காரைமாக, ததன் தமல் பருவமடழயின் தபாது 3 வது 

காலாண்டில் தவிர கள ஆய்வுகள் காலாண்டில் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. ஊட்டச்சத்து 

அளவுகடள ஆய்வு தசய்ய, நீர் மாதிரிகள் தமற்பரப்பில் இருந்து 0.5 மீட்டர் ஆழத்தில் 

தசகரிக்கப்பட்டு டநட்தரட், டநட்டரட், தபாஸ்தபட் மற்றும் சிலிக்தகட் (கிராஸ்தஹாஃப் 

மற்றும் பலர், 1999) ஆகியவற்றின் தரநிடல முடறகளால் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

தமலும், குதளாதராபில் – ஏ (பார்சன்ஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரிக்தலண்ட், 1963) ஆய்வு தசய்ய நீர் 

மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. தாவர பிளாந்தன் மாதிரி 10 μm இன் வடலக் கண் அளவு 

தகாண்ட வடலடயப் பயன்படுத்தி தமற்தகாள்ளப்பட்டது. தாவர பிளாந்தன் மாதிரிகளின் 

அடர்த்தி, பன்முகத்தன்டம மற்றும் இனங்களின் கலடவகள் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

முடிவுகள் 

தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் மிரிஸ்ை ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூன்று ஆய்வுப் 

பகுதிகள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவிலான கூட்டுக்கள் மூலம் டடயறம்கள் தசறிந்து 

காைப்பட்டன அடவ 85, 94 மற்றும் 97 சதவிகிதமாக இருந்தன. டடதனா 

பிளதஜல்லாக்கள் மற்ற இடங்கடள விட (15%) ஒப்பிடுடகயில் அதிகமாக இருந்தது (உரு 

1, 2 மற்றும் 3). தாவர பிளாந்தன் (அட்டவடை 1) பரம்பல் மிரிஸ்ையில் மற்றும் 

தகாழும்பில், தபருவடளடய விட ஏராளமான அளவு அதிகமாக உள்ளது. தபாதுவில், 

தாவர பிளாந்தன்கள் ஏராளமான கடல்வழிதய தநாக்கிச் தசல்கின்றன. மற்ற இரு 

தளங்கடளக் காட்டிலும் தபரூவடளயில் தமாத்தமாக மிக அதிகமாக உள்ளது, 129 - 754 

இடடயில் 301 எண்ணிக்டககள் / லீ என்ற சராசரிடயக் தகாண்டது. 10 நச்சு இனங்கள் 

தமாத்தம் அடடயாளம் காைப்பட்டதாக ஆய்வில் ததரிவிக்கப்பட்டது. மற்ற தளங்கடள 

விட டடதனா பிளதஜல்லாக்கள் மற்றும் நச்சு இனங்கள் தகாழும்பில் கணிசமான 

அளவில் உயர்ந்திருக்கின்றன, 2 - 7 வடககளில் இருந்து 4 வடககடள சராசரியாகக் 

தகாண்டது. டயற்றம் இனங்களான சிதயாதடதைதராஸின் இன (35%), 

டிரிதகாதடஸ்மியம் இன. (85%) மற்றும் நிட்ஸ்சியா இன. (50%) - Chaetoceros sp. (35%), 

Trichodesmium sp. (85%) மற்றும் Nitzschia sp. (50 %) முடறதய தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் 

மிரிஸ்ை ஆகியவற்றில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன. தமலும் குறிப்பாக குறிப்பிட்ட 

இடங்களில் இந்த வடக இனங்களின் பூக்கும் முடற சாத்தியம் என்படதக் 

குறிப்பிடுகின்றன. 

குதளாதராபில் - ஏ மற்ற இரண்டு தளங்கடள விட தகாழும்பில் ஒரு நிடல கணிசமாக 

உயர்ந்தது. TSS - ரி. எஸ். எஸ் நிடல மிரிஸ்ைவில் இடடநிடல தநரமாக இருந்த தபாதிலும், 

மற்ற தளங்கடள விட தகாழும்பில் TSS நிடல குறிப்பிடத்தக்களவு அதிகமாக உள்ளது. 

தபருவடள விட தகாழும்பிலும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது மற்ற தளங்கடளக் 

காட்டிலும் தகாழும்பில் சிலிதகட் - Si கணிசமாக உயர்ந்து காைப்பட்டது (அட்டவடை 

2). 
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அட்டவடை 1. தமாத்தம் இருக்டக , டடதனாபிளதஜல்லாக்கள் மற்றும் நச்சு 

இனங்களின் மூன்று தளங்களில் நச்சுத்தன்டம மற்றும் நச்சுத்தன்டமயின் எண்ணிக்டக.  

தளம் விபர 

புள்ளிபி

வ 

ோவர 

பிளாந்ேன் 

இருக்மக ( 

எண் / லீ ) 

மடதனா 

பிளசஜல்லா

க்கள் 

இருக்மக 

(எண்/லீ) 

 ச்சு 

இனங்களின் 

இருக்மக(எண்/

லீ) 

 ச்சு 

இனங்களின் 

எண்ணிக்மக 

 

சகாழும்பு இடட 

வீச்சி 

808.43 

(42.58 - 

2030.86) 

55.99 

4.54 - 167.90 

21.10 

0.00 - 84.49 

3.67 

1 - 7 

தபருவமள இடட 

வீச்சி 

336.99 

129.47 - 

753.97 

18.96 

9.41 - 32.56 

1.96 

0.35 - 3.53 

1.9 

1 - 3 

மிரிஸ்ே இடட 

வீச்சி 

900.98 

566.02 - 

1518.47 

23.60 

10.40 - 44.72 

2.15 

0.00 - 4.89 

1.1 

0-2 

 

அட்டவமண  2. அறிக்மகயிடப்பட்ட மடதனா பிளசஜல்லாக்கள் 

Alexandrium catenella 

Alexandrium monilatum 

Gymnodinium sanguineum 

Protoperidinium depressum 

Protoperidinium curtipes 

Prorocentrum micans  

Prorocentrum redfeildil 

Dinophysis caudate 

Noctiluca scintillans 

Gymnodinium sp. 
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அறிக்மகயிடப்பட்ட  ச்சு இனங்கள் 

Prorocentrum  sp.   Dinophysis  sp.    Noctiluca sp. 

 

 

Protoperidinium  sp.   Alexandrium sp.   Gymnodinium sp 

அட்டவடை 2. மூன்று தளங்களில் குதளாரபில் – ஏ மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் இடட 

மற்றும் வீச்சு 

தளம் விபர 

புள்ளிபிவ 

குதளாரபில் 

– ஏ (மம. 

கி/லீ) 

TSS (மி. 

கி/லீ) 

ம ேதரற்று 

– N 

சபாஸ்தபற்று- 

P (மி. கி/லீ) 

Silicate-Si 

(மி. கி/லீ) 

சகாழும்பு இடட + 

SD வீச்சி 

2.55 ± 0.62 

0.79 - 5.50 

4.96±0.32 

3.4-6.1 

0.037 ± 0.012 

0.001 - 0.083 

0.566 ± 0.0018 

0.561 - 0.574 

0.740± 0.014 

0.686 - 0.806 

தபருவமள இடட + 

SD வீச்சி 

0.68 ± 0.17 

0.10 - 1.65 

3.51±0.23 

2.2-4.7 

0.016 ± 0.001 

0.013 - 0.022 

0.013 ± 0.0012 

0.008 - 0.022 

0.124± 0.064 

0.042 - 0.697 

மிரிஸ்ே இடட + 

SD வீச்சி 

0.24 ± 0.04 

0.10 - 0.43 

4.09 ± 

0.53 

2.0 - 7.3 

0.044 ± 0.004 

0.033 - 0.077 

0.0082 ± 0.0006 

0.006 - 0.012 

0.059± 0.006 

0.042 - 0.105 
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அட்டவடை 3. தாவர பிளாந்தன் மற்றும் உயிர்ப் - இரசாயனவியல் அளவுருக்களின் 

பியர்ைன் பிவிதரட் இடடத்ததாடர்பு - Pearson’s bivariate correlations 

  

டடதனா 

பிளதஜல்லாக்க

ள் 

நச்சு 

இனங்க

ள் 

குதளா- 

ஏ 

TSS NO3
-
-N PO4

3—
P SiO4

4-
-Si 

தமாத்த 

இருக்டக r  
0.71** 0.60** 0.24 0.77** 0.16 0.14 

 p 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.40 0.47 

டடதனா 

பிளதஜல்லாக்க

ள் r 

1 0.97** 0.79** 0.20 0.44* 0.42* 0.39* 

 p  
0.00 0.00 0.31 0.02 0.02 0.03 

Toxic sps. r  1 0.79** 0.21 0.45* 0.46* 0.44* 

 p  
 

0.00 0.27 0.01 0.01 0.02 

Chl-a r   1 0.34 0.44* 0.69** 0.66** 

 p   
 

0.07 0.02 0.00 0.00 

TSS r    1 0.39* 0.38* 0.33 

 p    
 

0.04 0.04 0.08 

NO3
—

N r     1 0.14 0.10 

 p     
 

0.47 0.62 

PO4
3—

P r      1 0.93** 

 p      
 

0.00 

SiO4
4—

Si r       1 

 p       
 

**. இடடத்ததாடர்புகள் குறிப்பிடப்பட்டனவாக இருக்கும் - 0.01 level (2-tailed). 

*. இடடத்ததாடர்புகள் குறிப்பிடப்பட்டனவாக இருக்கும் - 0.05 level (2-tailed). 

முழு தாவர பிளாந்தன்களின் இருக்டக மிகுதியாகவும் டடதனாபிளதஜல்லாக்களுடன் – 

dininoflagellates குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இடடத்ததாடர்டபக் தகாண்டுள்ளது, நச்சு 

இனங்கள்., குதளாதராபில் - ஏ மற்றும் டநட்தரட் - N உடன் p = 0.01 என்ற அளவில் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இடடத்ததாடர்டபக் தகாண்டுள்ளது அதாவது குதளாரபில் - ஏ , 

டநததரற்ற் என்பன p = 0.01 அளவிலாகும். p = 0.05 (அட்டவடை 3) இல் p = 0.01 - 

தபாஸ்தபற்று - P ஆகியவற்றுடன் கணிசமாக ததாடர்புடடயது. 

சவளியீடுகள் 

 டவடிமுமற - புசராஷீடிங்கள் 

1. வீரக்தகான், ஏ. பி., தஜயசிரி, எச். பி., தஜயமன்தன, எஸ். சி., மற்றும் குருதக தக. ஜி. ஜி. 

தக. பீ. (2017). இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் ததற்கு கடரதயாரங்களில் மூன்று கடல் 

குளியல் தளங்களில் தாவர பிளாந்தன் இருக்டக மிகுதி மற்றும் பன்முகத்தன்டம. குடிசார் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தபாறியியல் நடவடிமுடற நிடலதபண் முன்தனற்றத்திற்கான 5 வது 

சர்வததச கருத்தரங்கம் (ACEPS-2017). 16 மார்ச் 2017, தபாறியியல் பீடம், ருஹுன 

பல்கடலக்கழகம், காலி. 
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ொராம்ெங்கள் 

1. டவ. பி. குமார மற்றும் எச். பீ. ஜயசிரி மற்றும் ஜி. டபள்யூ. ஏ. ஆர். தபர்னாண்தடா, 

2017. வங்காள விரிகுடாவின் ததற்கு கடலிலுள்ள ஊட்டச்சத்து ததாடர்பாக 

கடல்சார்ந்த தாவர பிளாந்தன் பன்முகத்தன்டமயும், ஏராளமான தன்டம, - Diversity 

and abundance of marine phytoplankton in relation to nutrients in southern Bay of Bengal, 17 

ஒக்தடாபர் 2017. மூன்றாம் ததசிய கடல்சார் சிம்தபாசியம் 2017, பி. எம். ஐ. சி. எச், 

தகாழும்பு. 

2. டவ. பி. குமார மற்றும் எச். பீ. ஜயசிரி மற்றும் ஜி. டபள்யூ. ஏ. ஆர். தபர்னாண்தடா, 

2017. வங்காள விரிகுடா கடதலாரப் பகுதியில், கடதலார பிளாந்தன் மற்றும் 

நீரியக்கவியல் ஆகியவற்றின் பன்முகத்தன்டம மற்றும் ஏராளமான தன்டம - 

Diversity and abundance of marine plankton and hydrography in southern Bay of Bengal, - 8 - 9, 

தசப்டம்பர் 2017. நடவடிக்டககள், PGIS ஆராய்ச்சி காங்கிரஸ் 2017. 

3. வீரக்தகான், ஏ. பி., ஜயசிரி, எச். பி., தஜயமன்தன, எஸ். சி., மற்றும் குருதக தக. ஜி. ஜி. 

தக. பீ. (2017) இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் ததற்கு கடரதயாரங்களில் உள்ள மூன்று 

களப்புக்களில் டடதனா பிளதஜல்லாக்களின் ஏராளத்தன்டம மற்றும் கலடவ 

அடமப்பு - Variation of the abundance and composition of dinoflagellates in three sea bathing 

sites in the western and southern coasts of Sri Lanka,  ஜூடல மாதம் 27 ஆம் திகதி நாரா 

தகட்தபார் கூடம், தகாழும்பு 15. 

4. டவ. பி. குமார மற்றும் எச். பீ. ஜயசிரி., 2017. வங்காள விரிகுடாவின் ததற்கு கடலில் 

ஊட்டச்சத்து ததாடர்பாக கடல்சார் விலங்கு பிளாந்தன்களின் பன்முகத்தன்டமயும் 

உயிரினமும், - Diversity abundance and biomass of marine zooplankton in relation to nutrients 

in southern Bay of Bengal,  2017 ஜூடல 27. நாரா தகட்தபார் கூடம், தகாழும்பு 15. 

5. எச். பி. ஜயசிரி, எஸ். யூ. பீ. ஜினதாசா, தக. அருளாநந்தன் மற்றும் டி. டி. டீ. 

வீரதகாடததன்ன, 2017.  தகாழும்பின் தவளிப்பகுதியில் தமாத்த ததாங்கல் 

திண்மங்களின் பூதகாள – உலகியல் மாறுபாடு - Spatio-temporal variation of total 

suspended solids at surface waters of off Colombo, - 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 27 ஆம் திகதி, 

தகாழும்பு, நாரா தகட்தபார்கூடம், தகாழும்பு - 15. 

6. டவ. பி. குமார, எச். ஜ. ஜயசிரி, தபர்னாண்தடா, ஜி. டபிள்யூ. ஆர். ஆர். 2017. வங்காள 

விரிகுடாவின் ததற்கு கடலில் ஊட்டச்சத்து ததாடர்பாக கடல்வழி தாவர 

பிளாந்தன் பன்முகத்தன்டம மற்றும் ஏராளமான அடமப்பு, - Diversity and abundance 

of marine phytoplankton in relation to nutrients in southern Bay of Bengal, - மூன்றாம் ததசிய 

கடல்சார் மாநாடு, 17 ஒக்தடாபர், 2017, பி. எம். ஐ. சி. எச், தகாழும்பு. 

7. இ. எஸ். டி சில்வா, தக. எச். நீதராஷன மற்றும் எச். பி. ஜயசிரி, 2017. மீன் மற்றும் 

மட்டிகளுக்கு விதஷட முக்கியத்துவம் தகாடுப்பதன் மூலம் நீர்தடௌயிரினங்களில் 

நுண்ணுயிரிக் கலடவடய தீர்மானித்தல்: இலங்டகயின் ததன் கடதலார 

நீர்வழங்கல் ஆய்வு, - Determination of microplastic contamination in water biota with 

particular emphasis on fish and mussels: a case of southern coastal waters of Sri Lanka - 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கான 23 வது வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு 2017, தம 26, 2017, நாரா, 

தகாழும்பு - 15 
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புத்ேக அத்தியாயங்கள் 

1. தஜயசிரி, எச். பி. கடல் மாசுபடல் மற்றும் காலநிடல மாற்றம்  - மாறும் சமுத்திர 

அடமப்புக்கான பிரச்சிடனகளும் தீர்வுகளும் : கடல் சார் குப்டபகள் “ எட்., ஆண்ட்ரஸ் 

ஹ்யூதகா அரியஸ் மற்றும் தஜார்ஜ் எட்வர்தடா மார்தகாவச்சிதயா - “Marine Debris: Problems 

and Solutions of the Changing Ocean” in Marine Pollution and Climate Change Ed.,Andres Hugo Arias 

andJorge Eduardo Marcovecchio -  (அச்சுப் பிரதியுருப்பு: 978-1-4822-9943-4 eBook ISBN: 978- 1-4822-

9944-1). CRC பிரஸ், தடய்லர் பிரபிரான்சிஸ் குழு பக்கங்கள் 136 - 165 

(doi.org/10.1201/9781315119243-7) 

ெர்வதேெ பட்டமற 

நுண் பிளாஸ்டிக்களின் விநிதயாகப் படுத்துதல், மூலம், எதிர்காலம் மற்றும் தாக்கம் 

பற்றிய பயிற்சி பட்டடற. ஆசிய மற்றும் பசுபிக் பிராந்தியத்தில், 20 - 22 தசப்டம்பர் 

2017, ஃபூதகட், தாய்லாந்து 

 

1.6.3. தமற்கு மற்றும் சேற்கு கடதலார நீர்த்தேக்கத்தில் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ேளங்களில் நுண் - பிளாஸ்டிக் குப்மபகளின் 

அளவுக்கான பகுப்பாய்வு 

 

தபாறுப்பான அலுவலர்கள்: டபல்யூ. ஆர். டபல்யூ. எம். ஏ. பி. வீரக்தகான், ரி. பி. டி. 

ரி சமரநாயக்க, மற்றும் எச். பி. ஜயசிரி 

[1]. தமதலாட்டம் - மெமலட்ஸ் 

இந்த ஆய்வு, ஜனவரி முதல் டிசம்பர் மாதம் 2017 வடர தமற்கு மற்றும் ததன் தமற்கு 

கடற்கடரகளில் கடதலார மைல் மற்றும் தமற்பரப்பு நீரில் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உருவவியல் அடடயாளம் மற்றும் அளவீட்டடப் பற்றியது. இந்த 

திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்தகாள்கள், நீர் மற்றும் கடற்கடர வண்டல் ஆகியடவ மூன்று 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில், அதாவது தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ 

ஆகியவற்றில் நுண் பிளாஸ்டிக் உள்ளடக்கத்டத அளவிட தவண்டும். NOAA 

அறிமுகப்படுத்திய ஒரு நிடலயான முடறடயப் பயன்படுத்தி தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் 

மற்றும் கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

மாதிரிகள் ஆய்வக பரிதசாதடனகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன, அங்கு பல தபளதீக 

பண்புகள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

முடிவுகள் மூலம் நீர் மற்றும் கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் ஆகியவற்றில் 

தபரும்பான்டமயான பிளாஸ்டிக்குகள் டமக்தரா பிளாஸ்டிக்கள் ஆகும். தகாழும்பில் 

உள்ள தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் மீது நடத்தப்பட்ட Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) – 

ஃதபாரியர் - உருமாற்ற அகச்சிவப்பு நிறமாடலயியல் முடிவுகளின் தவளிப்பாடானது, 

நுண்ணிய பிளாஸ்டிக்குகள் 250 டமக்தரா மீ. – 1மி. மீ வரம்பில் காைப்பட்டன, 

அததசமயத்தில் இரண்டாவது மிகப்தபரிய வடக நுண் பிளாஸ்டிக்கானது 1-5 மி. மீ 

வரம்பில் இருந்தன. இரு கடரதயாரங்களிலும், நிலத்திலும், மற்ற வடககளுடன் 

ஒப்பிடுடகயில் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் மிகுந்த அளவில் அதிகமானடவ. 
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தமற்கு கடற்கடரடய தபாறுத்தவடரயில், தவள்ளவத்டதயிலிருந்து கடதலாரப் 

பகுதியிலும் நிலத்திலும் அதிகமான பிளாஸ்டிக் அடுக்குகள் இருந்தன, அதத தவடளயில் 

உஸ்தவட்டதகய்யாவவிலிருந்து குடறந்தபட்ச மாசுபாடு பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

ததன்தமற்கு கடரதயாரத்தில் தபருவடள சராசரியாக ஹிக்கடுவவுடன் ஒப்பிடும்தபாது 

மிகவும் அதிகமாக மாசுபட்டிருக்கிறது. 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவவில் உள்ள மீன்பிடி துடறமுகங்களுக்கு அருதக உள்ள 

நீர்நிடலகள், தபருமளவிலான பிளாஸ்டிக் துகள்களின் விநிதயாகத்தில் பூதகாள 

தவறுபாடுகள் உள்ளன என்படத தவளிப்படுத்துகின்றன. 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ ஆகிய பகுதிகளில் மீன்பிடி துடறமுகங்களுக்கு அருதக 

உள்ள கடல் நீரில் துகள்களின் அளவானது குறிப்பிடத்தக்க அளவு எடடயுள்ள பிளாஸ்டிக் 

துகள்கள் உள்ளன எனக் கூறுகின்றது. தமலும், பிரபலமான கடற்கடரகளில் அதிகமான 

பிளாஸ்டிக் தளங்கடளக் தகாண்டிருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் நிரூபிக்கின்றன, குடறவான 

பிரபலமான தளங்கதளாடு ஒப்பிடுடகயில், தண்ணீர் பாடத திறப்புகளுக்கு அருதக உள்ள 

நீர் இன்னும் பிளாஸ்டிக் துகள்கடளக் தகாண்டிருந்தது. இருப்பினும், ஆய்வில் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு நுண் - பிளாஸ்டிக், குறிப்பாக நதனா - வீச்சுகளில் எடடடயக் 

கணிப்பிட முடியாது என்று ஆய்வு கூறுகிறது. இதனால் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் பற்றி மிகத் 

துல்லியமான அளவுதகல் அலகு கைவளவுக்கான பிளாஸ்டிக் துகள்களின் எண்ணிக்டக 

ஆகும். 

[2]. ஆய்வு நூல் 

2.1. முமற 

தகாழும்பிலிருந்து ஏழு தளங்கள், (உஸ்வதகட்டியாவ முதல் தவள்ளவத்டத வடர) 

மற்றும் தபருவடளயில் 15 இடங்கள் (மக்தகாைாவில் இருந்துது இந்துருவ வடர) 

ஹிக்கடுடவயில் இருந்து (சீனிகமவில் இருந்து ததாடந்துவ 

வடர) 14 இடங்கடள ஆய்வு தசய்து (உரு - 1) ஆய்வு படிப்புகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன, கடற்கடரகள், ஆற்று வாய், நீர் 

தவளிதயற்ற இடம், உட்கட்டடமப்பு, அதாவது தஹாட்டல் 

மற்றும் குடியிருப்புக்கள் மீது கவனம் தசலுத்தப்பட்டன. 

தமற்பரப்பு நீர் 2 - 3 இடடதவட்டு முக இடங்களிலிருந்தும், 

"மன்டா வடல" (300 μm இன் வடலக் கண் அளடவ) பயன்படுத்தி 

மூன்று முடற ஒருதளத்தில் இருந்து தபறப்படக் கூடியதாக 

தமற்பரப்பு நீர் மற்றும் கடற்கடர மைல் மாதிரி இரண்டுதம 

தசய்யப்பட்டன. கடற்கடர மைல் உயர் அடல வரிடசக்கும் 

அடுக்கு - வரிக்கும் இடடயில் இருந்து மாதிரிகள் 

எடுக்கப்பட்டன. NOAA அறிமுகப்படுத்திய ஒரு நிடலயான முடற பகுப்பாய்வுக்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

2.2. முடிவுகள் 

2.2.1. தமற்பரப்பு நீரில் உள்ள பிளாஸ்டிக் 

தமற்புற நீர், தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ ஆகியவற்றில் உள்ள நுண்ணிய 

பிளாஸ்டிக்குகள் பற்றிய சராசரி அளவு 0.2896, 0.2041 மற்றும் 0.1502 துகள்கள் / கை மீற்றர் 

ஆகும் (உரு – 2) 
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அடனத்து இடங்களிலும், நுண் பிளாஸ்டிக்கு துகள்கள் மிக அதிகமான வடகயாக 

எண்ணிக்டக அடிப்படடயில் இருந்தது. தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ பிரததசங்களுடன் 

ஒப்பிடுடகயில் தகாழும்பில் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு அதிகரித்துள்ளது. தகாழும்பு, 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ பிரததசங்களில் தமற்பரப்பு நீரில் உள்ள நுண்ணிய 

துகள்களின் சராசரி (மாதாந்த) எடட 0.1138, 0.0994 மற்றும் 0.0863 கிராம்கள் / வர்க்க மீற்றர் 

உரு. 2 (அ). தகாழும்பு பகுதியில் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏராள தன்டம 

உரு. 2 (ஆ). தபருவடள பகுதியில் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏராள தன்டம 

 

உரு. 2 (இ). ஹிக்கடுடவ பகுதியில் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏராள தன்டம 
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என முடறதய இருந்தது, பதிவு தசய்யப்பட்ட துகள்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குடறவாக 

உள்ளது. தகாழும்பில், தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவவில் உள்ள மீனவர்களின் தமாத்த 

மாதாந்த சராசரி சராசரி 1.5504, 1.1609 மற்றும் 0.7969 கிராம் / வர்க்க மீற்றர் (அட்டவடை - 1). 

அட்டவமண 1. பிளாஸ்டிக் துகள்களின் எமட (மாோந்ே ெராெரி இமட) 

வமக நுண் 

பிளாஸ்டிக்

கள் 

(1-5 mm) 

சமதொ 

பிளாஸ்டிக்க

ள் 

(5-20 mm) 

சபரிய 

பிளாஸ்டிக்க

ள் 

(20-100 mm) 

மிகப் சபரிய 

பிளாஸ்டிக்கள் 

(100-150 mm) 

சமாத்ே 

பிளாஸ்டிக்க

ள் 

தகாழும்பு 

கி / மீ 
2
 

0.1138 0.0757 0.0404 1.3205 1.5504 

தகாழும்பு 

 கி / மீ 
2
 

0.3362 0.2235 0.1194 3.9002 4.5792 

தபருவ

டள கி / மீ 
2
 

0.0994 0.0621 0.0508 0.9486 1.1609 

தபருவ

டள  

கி / மீ 
2
 

0.2936 0.1834 0.1500 2.8018 3.4288 

ஹிக்கடு

டவ 

கி / மீ 
2
 

0.0863 0.0572 0.0389 0.6145 0.7969 

ஹிக்கடு

டவ 

கி / மீ 
2
 

0.2549 0.1689 0.1149 1.8150 2.3537 

 

தமலும், மற்ற தளங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் தவள்ளவத்டத (77.45 துகள்கள் / மீ 
2
 க்கு 229.25 

துகள்கள் / மீ 
3
, 250 டமக்தரா. மீ - 1 மி. மீ). உஸ்வடதகய்யாவவில் இருந்து 25.85 நுண் 

துகள்கள் / மீ 
3
 க்கும் 76.52 துகள்கள் / மீ 

3
தகாண்டிருப்பதுடன் மிக குடறந்த அளவு 

பிளாஸ்டிக் ஏராள தன்டமடயக் காட்டுகின்றது. 

மீன்பிடி துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள கடற்கடரகளில் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏடனயடத 

விட ஏராளத்தன்டம நிடறந்திருந்தன, தபருவடள (0.3753 துகள்கள் / மீ 
3
, 2.2203 கிராம் / மீ 

2
), 

மற்றும் 'அலூத் - தவவா' நீதராடடயில் (0.2718 துகள்கள் / மீ 
2
, 1,6029 கிராம்கள் / மீ

2
) 

(சராசரியான மாதாந்த ஏராள தன்டம, 0.2041 துகள்கள் / மீ 
2
, 1.1609 கிராம் / மீ 

2
). தமலும், 

ஹிக்கடுவ பிரததச மீன்பிடி துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள பிளாஸ்டிக்குகளின் 

மிகுதியானது (0.1868 துகள்கள் / மீ 
2
, 0.8878 கிராம் / மீ 

2
), மீன் சந்டத (0.1811 துகள்கள் / மீ 

2
, 

0.7204 கிராம்கள்/ மீ 
2
), ததாடந்துவ நீர் தவளிதயற்றம் (0.1864 துகள்கள் / மீ 

2
, 0.9462  துகள்கள் 

/ மீ 
2
) மற்றும் ததாடந்துவ மீன்பிடி துடறமுகம் (0.1821 துகள்கள் / மீ 

2
, 1.02159 கிராம் / மீ 

2
) 



302 | P a g e  
 

ஒரு சராசரி 0.0031 துகள்கள் / மீ 
2
 மற்றும் 0.6145 கிராம் / மீ 

2
 இடனயும் விட அதிகமாக 

இருந்தது. 

2.2.2. கடற்கமர மணலில் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் 

தகாழும்பு, தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ ஆகிய இடங்களில் கடற்கடர மண்ணில் 

காைப்பட்ட ஒட்டுதமாத்த பிளாஸ்டிக்குகளின் தமாத்த இடட 396,110, 293,603, மற்றும் 

186,205 துகள்கள் / மீ 
2 
ஆக முடறதய இருந்தன. சராசரி எடடகள் 0.5324, 0.3038 மற்றும் 0.3439 

கி. கீ / க. மீ என முடறதய இருந்தன. இதன் விடளவாக, தகாழும்பில் உள்ள கடற்கடர 

மைல் தபருமளவில் பிளாஸ்டிக்கினால் மாசுபடுத்தப் பட்டதுடன் தபருவடளயிலும், 

ஹிக்கடுவயிலும் (குடறந்தது மாசுபடுத்தப்பட்ட) என ஒப்பிடப்படுகிறது. 

அட்டவமண 2. கடற்கமர மணலில் பிளாஸ்டிக்கின் ஏராளத்ேன்மம 

 

கமரதயாரம் 
துகள்களின் எண்ணிக்மக 

/மீ ³ 
எமட கி. கி / மீ ³ 

தகாழும்பு 396,110 0.5324 

தபருவடள 293,603 0.3038 

ஹிக்கடுடவ 186,205 0.3439 

 

அடனத்து தளங்களிலும் மைல் மாதிரிகளில் காைப்படும் முக்கிய வடக பிளாஸ்டிக் 

வடக என இருப்பது நுண் பிளாஸ்டிக் ஆகும். தபருவளயில் தமதசா - பிளாஸ்டிக்குகள் 

எண்ணிக்டக அதிகமாக இருந்த தபாதிலும், இந்த மாதிரி விநிதயாகம் நீர் மாதிரிகடளப் 

தபாலதவ இருக்கிறது (உரு 3). 
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நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ள உலகின் சில இடங்களில் 

இலங்டகயின் சார்பான நிடலப்பாட்டட அட்டவடை 4 விளக்குகிறது. நுண் 

பிளாஸ்டிக்குகள் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், தமலும் கண்டுபிடிப்புகள் 

இன்னும் வடரயறுக்கப்படவில்டல என்றாலும், கீதழயுள்ள தரவு, இலங்டகயின் 

நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு உலகின் சில பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறவாக 

இருப்படத தவளிப்படுத்துகிறது. 

அட்டவமண 4. இலங்மகயில் நுண் பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டின் நிமல – ஒரு ஒப்பீடு 

 

பகுதி துகள்களின் 

எண்ணிக்மக /மீ ³ 

வட தமற்கு அத்திலாந்திக்  67  

ததன் கலிதபானியா 8  

வட கிழக்கு அத்திலாந்திக்  2.46  

ததன் சன் பிரான்ஷிஸ்தகா குடா  2.0  

இலங்டக (தகாழும்பு)  0.85*  

இலங்டக (தபருவடள)  0.60* 

இலங்டக (ஹிக்கடுடவ)  0.44* 

தமற்கு தமடிதரனியன் (மத்திய)  0.15  

குறிப்பு: *250 டம. மீ - 1 மி. மீ வடர வடக தவிர 

ஆதாரங்கள்: தகடா, 2006; ஒகடா மற்றும் பலர். 2009: "சர்வததச தபதலட் வாட்ச்" சுட்டன் 

எட் அல் (2016). "கடல் மாசுபாடு புல்லட்டின்", www.elsevier.com 

உரு. 3 (அ). பிளாஸ்டிக் துகள்களின் எடட அடிப்படடயில் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏராளத்த்ன்டம (கிராம்கள்) / மீ 3 
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2.2.3. பிளாஸ்டிக்குகமள பார்மவப் பரீட்மெ, அமடயாளப்படுத்ேல் மற்றும் 

வமகப்படுத்ேல் 

நுண்ணிய பிளாஸ்டிக்குகள் உள்ளிட்ட துகள்கடள பார்டவ மூலம் அடடயாளம் காைல் 

(உரு 4) ஒரு 'சூடான - ஊசி' தசாதடன மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, தமலும் இடழ 

வடிவம், படங்கள் மற்றும் துண்டுகள் என வடகப்படுத்தப்பட்டன. முடிவுகளின் படி 

டமக்தரா-பிளாஸ்டிகளின் வடககளில் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாட்டடக் காட்டின. 

அடனத்து தளங்களிலும், 40% க்கும் தமற்பட்ட துகள்கள் இடழ வடிவ வடிவ நுண் 

பிளாஸ்டிக்குகள் எனப்பட்டது. தகாழும்பில் உள்ள மற்ற தளங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில், 

'இடழ வடக' நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் தவள்ளவத்டதயில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்ந்தது 

(250 டம. மீ - 1 மி. மீ துகள்கள் உட்பட, 56.37 தபாருட்கள்/ மீ 
2
) என காைப்பட்டன. தமலும், 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ ஆகிய இடங்களில் மீன்பிடி துடறமுகத்டதச் சுற்றியுள்ள 

இடங்களில் இந்த வடக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நுணுக்குக்காட்டி படமிடல் (உரு 5) 

வழியாக இந்த வடககள் தமலும் அணுகப்பட்டன. 

உரு  4 : பிளாஸ்டிக்குகடள டகயினால் தவறுபடுத்தல் 

 

உரு 5 : நுணுக்குக் காட்டி படம் – நுண் பிளாஸ்டிக் 

[3]. முடிவுகள் 

கண்டுபிடிப்புகள் மூலம், கைக்தகடுக்கப்பட்ட அடனத்து இடங்களிலும் பிளாஸ்டிக் 

துகள்கள் தகாண்டு மாசுபட்டுள்ளது என்று முடிக்கப்படுகிறது, அங்கு நுண் 

பிளாஸ்டிக்குகள் அடனத்து பிளாஸ்டிக் பிரிவுகள் மத்தியிலும் முக்கிய வடகயாக உள்ளது. 

பிரபலமான கடற்கடரகள் ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த பிரபலமான கடற்கடரகளுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது மிகவும் மாசுபட்டடவ. தமலும், படகு இறங்கும் இடங்கள் மற்றும் 

துடறமுகங்களுக்கு அருதக உள்ள இடங்கள் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்தபாது கணிசமாக 

மாசுபட்டன. ஹிக்கடுவ குடறவான மாசுபட்ட இடமாக இருந்த தபாதிலும், 

தகாழும்பானது மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்ட களமாக இருந்தது. தகாழும்பில், 
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தவள்ளவத்டத மற்ற தளங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் மிகவும் மாசுபட்டது, மற்றும் 

தனௌஸ்தவட்தகய்யாவ குடறந்த மாசுபாட்டடக் தகாண்டது. 

குறிப்பிடத்தக்க வடகயில், தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ ஆகிய இடங்களில் மீன்பிடி 

துடறமுகத்டதச் சுற்றியுள்ள கடல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு எடடயுள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்கள் 

தகாண்டதாக உள்ளன. இதற்கு தமலதிகமாக, பிரபலமான கடற்கடரகள் குடறவான 

பிரபலமான தளங்கதளாடு ஒப்பிடுடகயில் பிரபலமான கடற்கடரகளில் அதிகமான 

குப்டபகள் இருப்படத நிரூபிக்கின்றன, அதத தநரத்தில் நீர்ப்பாடத திறப்புகளுக்கு 

அருகில் உள்ள நீர் (அதாவது 'முனசிங்கதகாட' அருவி மற்றும் தபருவடளயில் உள்ள 

அத்துருதவல” அருவி') தமலும் அதிகமான பிளாஸ்டிக் துகள்கள் உள்ளன. 

[4]. கட்டுப்பாடுகள் 

வளங்கள் கிடடக்காததால், தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுடவயிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகள் ஃதபாரியர் - உருமாற்ற அகச்சிவப்பு நிறமாடலயியல் (FTIR) - Fourier-transform 

infrared spectroscopy - தசாதடன நடாத்தப்படவில்டல. அந்த மாதிரிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு, 

எதிர்காலத்தில் மதிப்பீடு தசய்ய ப்யன்படுத்தப்படும். 

தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிக்கான மன்டா - தராளர் மிகவும் தபாருத்தமான சாதனமாக 

இருந்தாலும், பரிந்துடரக்கப்பட்ட மாதிரியின் சாதனம் இல்லாதிருப்பதால் இதத தபான்ற 

வடலக் கண் அளவு தகாண்ட பிளாங்க்டன் வடல பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 [5]. பரிந்துமரகள் 

மீன்பிடி துடறமுகம் மற்றும் மீன் சந்டத ஆதாரங்களுக்கு அருகில் உள்ள வீட்டுப் பாவடன 

மற்றும் ததாழிற்சாடல கழிவுப்தபாருட்கடளக் கவனமாக வடிகான் தவளிதயற்றல் மூலம் 

தசய்வதடனக் கவனிப்பதற்காக நடவடிமுடறகள் தயாரிப்பாளர்கள் கவனம் தசலுத்த 

தவண்டும். 

தகாழும்பில் உள்ள மாசு கட்டுப்பாட்டு மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் தபருவடள 

மற்றும் ஹிக்கடுவ பகுதியுடன் ஒப்பிடுடகயில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகமான 

பிளாஸ்டிக் குப்டபகடள திரட்டியுள்ளது. 

நுண் படடகள் தபான்ற நாதனா – நிலடமகளில் நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்கள் பற்றிய 

ஆய்வுக்கு ததாழில்துடற மற்றும் குடியிருப்பு நீர் தவளிதயற்றத்டத மதிப்பிடுவது 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. உதாரைமாக, நுண் - படடகள் பற்றிய தசாதடனகள், 

கடற்கடரக்கு அருகிலுள்ள தஹாட்டல்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து 

விடுவிக்கப்பட்ட நீரிலிருந்து தசாதிக்கப்பட தவண்டும். 

இருப்பினும், குப்டப தபரும்பாலும் நில அடிப்படடயிலான ஆதாரங்களில் இருந்து 

உருவாக்கப்படுகிறது, இடவ கடல் நீதராட்டங்களால் விநிதயாகிக்கப்படுகின்றன. 

இவ்வாறு, கடல் நீதராட்டங்கள் ததாடர்பாக பிளாஸ்டிக் துகள்களின் இயக்கங்கடள 

மதிப்பிடுவதில் தமலும் ஆராய்ச்சி கவனம் தசலுத்தப்பட தவண்டும் 

குறிப்பாக நுண் வீச்சுகளில் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்டகயிலான பிளாஸ்டிக் துகள்கள் 

ஹிக்கடுவ பவள திட்டுகளில் காைப்படுகின்றன. மாசுபடுத்திகளின் சட்டவிதராதக் 

மாசகற்றல் முடற அல்லது தவளிதயற்றப்படுதல் தடடதசய்யப்பட்டாலும், தசயலற்ற 

முடறயிலான மாசுக்களின் அடசவுகள் பவளப் பாடறகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட 
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சூழல் அடமப்புக்கு தீங்கு விடளவிக்கும் என்பதால், தசயலற்ற இயக்கங்களின் 

காரைமாக மாசு அடசதல் பற்றிய மதிப்பீடு தசய்யப்பட தவண்டும். 

தமலும், சமுதாயத்தின் விழிப்புைர்வு மீண்டும் சரிபார்க்கப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் - சார்ந்த 

மக்கள் ததாடகடய உருவாக்குவது முக்கியம் எனலாம். எனதவ, விழிப்புைர்வு மற்றும் 

பரவலாக்கம் பற்றிய அறிவு சமமாக அத்தியாவசியமானது மற்றும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

பல்தவறு பண்புகளுடனான கடல் சூழல்களில் தவறுபட்ட இடங்களுக்கு நகர்த்துவதற்கு 

பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இந்த பண்புகடள வழங்குவதால், நுண் - பிளாஸ்டிக்குகளின் 

இரசாயன மற்றும் தபளதீக பண்புகள் தமலும் மதிப்பீடு தசய்யப்படலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, உப்புத்தன்டம, நீர் தவப்பநிடல, அடலச் தசயல்கள் மற்றும் 

தகாந்தளிப்பு ஆகியவற்றின் மாற்றங்கள் காரைமாக பல்தவறு விஷயங்களில் 

தசய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் தபாருட்களால் கலக்கப்படலாம். அதன்படி, பல நுண் - 

பிளாஸ்டிக் துகள்கள் தமற்பரப்பிற்தகா அல்லது கடல்வழிகடளதயா வண்டல்களாகக் 

தகாண்டிருக்கும். இவ்வாறு, கீதழ உள்ள தமற்பரப்பிலுள்ள பிளாஸ்டிக் மற்றும் மண் 

ஆய்வுகள் தசய்ய பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

[6]. சவளியீடுகள் 
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பீ. வீரதகான், தக. ஜி. ஜி. தக. பீ. குருதக, மற்றும் ஜி. என். என். என். துஷாரி (2017). 

இலங்டகயில் தகாழும்பு, தமற்கு கடற்கடர தமற்பரப்பில் உள்ள நுண் பிளாஸ்டிக் 

மாசுபாடு - Micro-plastic contamination in surface water of west coast, off Colombo, Sri Lanka - 

2018 வங்காள விரிகுடாவின் கடல்சார் பற்றிய 2 வது சர்வததச மாநாட்டின் 

தசயலாக்கத்தில் தவளியிடப்பட்டது. 

ஏ. எம். ஜி. ஏ. டி. அதாவுத, எச். பி. ஜயசிறி, எஸ். சி. தஜயமன்ன, டபிள்யு. ஆர். எம்.  எம். ஏ. 

பீ. வீரதகான், தக. ஜி. ஜி. தக. பீ. குருதக, மற்றும் ஜி. என். என். என். துஷாரி (2017). 

இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடர, தகாழும்புக்கு தவளிதய இருக்கும் தமற்பரப்பு நீரில் 

உள்ள நுண் - பிளாஸ்டிக்குகள் நிடறந்த அளவீட்டு ரீடியான மதிப்பீடு. சர்வததச ஆராய்ச்சிக் 

கழகம் - Quantitative Estimation of the Abundance of Micro-plastics in surface water, off Colombo, 

Western Coast of Sri Lanka. (IRS-UWU), 2018, இலங்டகயின் ஊவா தவல்லஸ்ை 

பல்கடலக்கழகத்தின் சர்வததச கருத்தரங்க தவளியீட்டில். 

4.2.2 இலங்மக முழுவதும் வசிப்பிட வமரபடத்தில் ஒருங்கிமணந்ே 

முயற்சி (வம்காமள ரீஃப்) 

திரு. எஸ். யு. பீ. ஜினதாை, திரு. அகில ஹரிஷ்சந்திர மற்றும் திரு. சுதீர குைதசகர 

அறிமுகம் 

ரிதமாட் தசன்சிங் பரவலான ரீஃப் பகுதியின் ஒதர தநர ஆய்வுகடள இடஞ்சார்ந்த 

மாதிரிகடள மதிப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது மற்றும் உலகவியல் வடககடள 

மதிப்பிடுவதற்கான அதிக அதிர்தவண் தகாண்ட கண்காணிப்புகடள வழங்கவும் 

இதனால் முடியும். வளிமண்டல தமப் தசய்தல் தபரும்பாலும் “ஒளியியல் தசயலற்ற 

ரிதமாட் தசன்சிங் - optical passive remote sensing“ உடன் உருவாக்கப்படுகிறது, இது அளவீட்டு 

மற்றும் சரிபார்ப்புக்கான களத் தரவுடன் ஒருங்கிடைக்கப்பட்டது. 
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ஆய்வு பகுதி 

மன்னாரில் உள்ள முக்கிய பவள பாடறகள் உள்ள இடமான வங்காடலயில், அரிப்பு, 

சில்வத்துடற திட்டுகள் விளங்குகின்றன. நிலப் பகுதியில் இருந்து இந்த பவளப் பாடற 

இடங்கள் ஏறத்தாள 7.6 கி. மீ., 6.75 கி. மீ மற்றும் 2 கி. மீ. தூரம் வங்காடல, அரிப்பு மற்றும் 

சில்வாத்துடற படிப்படியாக முடறதய உள்ளன. வங்காடலயின் பவளப் பாடற பகுதியின் 

ஆழம் சுமார் 1.2 மீ. முதல் 3.7 மீ. வடரயான ஆழத்திலும், அரிப்பில் 3.7 மீட்டர் முதல் 4.6 

மீட்டர் வடர ஆழத்திலும், மற்றும் 1.8 மீட்டிலிருந்து 4.6 மீற்றர் வடர சிலாவத்துடற பவளப் 

பாடற என்ற அளவில் மாறுபடும். 

 

உரு  1: மன்னார் பகுதியில் பவளப்பாடற பரம்பல் 

சபாருட்கள் மற்றும் முமறகள் 

சபாருட்கள் 

1984 முதள் பவள திட்டுகள் மீதான தரவு டகயகப்படுத்துவதற்கு “தலண்ட் தசட்” 

ததாடர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, எனதவ நீண்ட கால ததாடர் வரிடச 

காப்பகத்தின் பயன்பாட்டிடனக் தகாண்டிருக்கின்றன. தலண்ட் தசட் 8 உலகளாவிய 

பவளப்பாடற கட்டடமப்புகடளக் தகாண்ட ஒரு விரிவான சரக்குகடள தயாரிக்க 

பயன்படுகிறது. தசண்டிதனல் 2 MSI தசன்சார் - Sentinel 2 MSI sensor - தலண்ட் தசட் 8 க்கு ஒத்த 

தரடவ அளிக்கிறது, ஆனால் சில பகுதிகளில் 10 மீட்டர் இடடதவளியில் தீர்மானம் 

தகாண்ட பவள திட்டுகளுக்கு (தஹட்லி மற்றும் பலர், 2012) தமம்படுத்தப்பட்ட திறடன 

வழங்கலாம். குறிப்பாக, தலண்ட் தசட் 8 மற்றும் தசண்டினல் 2 தரவு இலவசமாக 

கிடடக்கிறது. 
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தலண்ட் தசட் 8 மற்றும் தசண்டிதனல் - 2 MSI பல்திருசிய படங்கள் யூ. எஸ். ஜி. எஸ் 

பூமி ஆய்வுக் கருவு (https://earthexplorer.usgs.gov/) பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் 

தசய்யப்பட்டன. 

ேகவல் செயல்முமற 

இருண்ட தபாருள் கழித்தல் (DOS) - Dark object subtraction (DOS) method முடற மூலம் வளிமண்டல 

திருத்தம் தசய்யப்பட்டது. மாற்றியடமக்கப்பட்ட இயல்பான தவறுபாட்டு நீர்க் 

குறியீடானது - Modified normalized difference water index - திறந்த நீர் அம்சங்கடள 

தமம்படுத்துவதற்கும் பல் திருசிய படத்திலிருந்து தபாருள் அம்சங்களின் துல்லியமான 

தகவல்கடளப் தபறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. நீரில் மூழ்கியிருக்கும் வாழ்விட 

சூழடல மாற்றியடமத்தல் என்பது ஒளி அடலயினால் குழப்பப்படுகிறது. எனதவ திருசிய 

டகதயாப்பத்தின் மாறும் ஆழத்தின் விடளவு “ஆழ மாறா சுட்தடண் (DII) - depth invariant index 

ஐ பயன்படுத்தி சரி தசய்யப்பட்டது. அந்த தனிப்பட்ட வரிப்படக் தகாப்பு மற்றும் நீர் 

மட்டும் தகாண்ட படத்டத தலண்ட் தசட் 8 மற்றும் தசன்டிதனல் – 2 இன் “ஆழ மாறா 

சுட்தடண் (DII) இன் பல் திருசிய படத்டத கைக்கிட ஒரு உள்ளீடு ராஸ்டர் அடுக்கு 

உருவாக்கப்பட்டது. குடறந்தபட்ச தூர வடகப்பாடு அல்காரிதத்தின் கீழ் SCP கருவிடயப் 

பயன்படுத்தி தமற்பார்டவ தசய்யப்படாத வடகப்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

QGIS, SNAP, SCP, R தரவு தசயலாக்கத்திற்கும் பகுப்பாய்வுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

களத் ேரவு தெகரிப்புகள் 

2017 ஆம் ஆண்டின் நவம்பர் 27 ஆம் திகதி ஒரு கள விஜயம் தசய்யப்பட்டது. தரவு 

தசகரிப்டபத் தடுக்க தமாசமான வானிடல காரைமாக ஏற்படும் விடளவுகடள தடுக்க 

தவண்டும். 
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உரு 2 : முடறயின் வரிப்படம் 

முடிவுகள் 

வளிமண்டல வடரபடங்கள் தமற்பார்டவ தசய்யப்படாத வடகப்படுத்தடலப் 

பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன, அடவ 3, 4 மற்றும் 5 ஆம் படங்களில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 
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உரு 3.13: வன்காடல பவளப் பாடறயின் பகுதி தலண்ட் தசட் 8 படம். 

 

உரு 3.16 : தசண்டினல் - 2 படத்தின் மூலம் வங்காடள பவளப் பாடறப் பகுதி. 

கலந்துமரயாடல் 

நீரில் அமிழ்ந்த சூழலில் தமப்பிங் வசிப்பதற்காக ரிதமாட் தசன்சிங் நுட்பங்கடள 

தவற்றிகரமாக பயன்படுத்தலாம். 
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மட்டுப்பாடுகள் 

ஐ. ரி. சி. இசட் இல் இலங்டக அடமந்துள்ளது, அங்கு தமலதிக ஆண்டு முழுவதும் 

தபாதுவாக தமகம் அதிகமாக உள்ளது. எனதவ, தமகம் இல்லாத தசய்மதி படங்கள் 

தபறுதல் 16 நாட்கள் தலண்ட் தசட் 8 இன் மறுபரிசீலடன தநரம் மற்றும் 10 நாட்களுக்கு 

மறுபரிசீலடன தசய்யும் காலம் தசன்டிதனல் – 2 ஆக இருந்தன இது 2013 ஆம் ஆண்டு 

முதல் தலண்ட் தசட் - 8 தரவு கிடடக்கப்தபற்றாலும் கூட இவ்வாறு இருக்கின்றன, இந்த 

ஆய்வுக்கு 3 படங்கள் மட்டும் ததளிவாக இருப்பின் அது தபாது. தசன்டிதனல் - 2 அதன் 

'இரு தசயற்டகக் தகாள் முடற' ஐ தலண்ட் தசட் 8 உடன் ஒப்பிடும் தபாது 5 நாட்களுக்கு 

மறுபரிசீலடன தநரத்டதக் தகாண்டு தசயல்படுத்துகின்றது. எதிர்கால ஆய்வுகள், 

தசன்டிதனல் - 2 தமகம் அற்ற இலவச படங்கடள அதிகம் நிகழ்த்துகின்றது. 

தரமில்லாத வானிடல காரைமாக களந்தின் உண்டமத்தண்டம களத் தரவு தசகரிப்பு 

தவற்றிகரமாக இல்டல. துடறயில் தரவு மற்றும் மாலுமி விளக்கப்பட பற்றாக்குடற 

என்பன ஆய்வுக்கான மிகப் தபரிய கட்டுப்பாடுகளாக இருந்தன. களத் தரவின் குடறபாடு 

காரைமாக வாழ்விடங்களின் மற்றும் துல்லியம் மதிப்பீட்டின் தமற்பார்டவ 

தசய்யப்பட்ட வடகப்பாடு ததால்வியடடந்தது.  

பரிந்துமரகள் 

லண்டன் 8 மற்றும் தசண்டிதனல் - 2 தரவுகள் இலவசம் மற்றும் முடறகள் பரவலாக 

கிடடக்கின்றன. SNAP, R, QGIS தபான்ற இலவச மற்றும் திறந்த மூல தமன்தபாருள்கள் 

தசயற்டகக்தகாள் தரவுகடள பகுப்பாய்வு தசய்ய முடியும். ENVI, ERDAS விம்பம் அல்லது 

ArcGIS தபான்ற வணிக தமன்தபாருளுடன் ஒப்பிடும் தபாது புதிய கருவி தபட்டிகள் (SNAP 

இல் Sen2Res, Sen2Core முதலியன), புளுஜின்ஸ் (QGIS இல் SCP) மற்றும் நூலகங்கள் (R இன் 

தலண்ட்தசட்) ஆகியடவ அதிநவீனமானடவ. ஆடகயால், வசிப்பிட தமப்பிங்கிற்கான 

இலவச மற்றும் திறந்ததவளித் தரவு மற்றும் தமன்தபாருடள உபதயாகிக்க 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. தரநிடல உண்டமத் தரடவப் தபறவும், இலங்டகயின் அடனத்து 

பவளப் பாடற பகுதிகளுக்கு இந்த ஆய்வின் ததாடர்ச்சிடயயும் தமற்தகாள்ளவும் 

முடறயான களப் பரிதசாதடன நடத்தப்பட தவண்டும். 

முடிவுகள் 

தலண்ட் தசட் 8 மற்றும் தசண்டினல் - 2 தசயற்டகக்தகாள் தளங்களில் புதிய தடலமுடற 

பல் திருசிய உைரி கிடடப்பது சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகடள விரிவுபடுத்துவதற்கான சிறந்த 

வாய்ப்டப வழங்குகிறது. தலண்ட் தசட் 8 மற்றும் தசண்டினல் - 2 ஆகியடவ பவள 

பாடறகள் பற்றிய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. 

குறிப்புகள் 

தஹட்லீ, தஜ., தரால்தசமா, சி., தகாட்ஸ், பி. மற்றும் ஃபின், எஸ்., 2012. தவப்பமண்டல 

பவளப்பாடற தமப்பிங் மற்றும் பவளப்பாடற தவளிற்றல்கடளக் கண்டறிதல் 

ஆகியவற்றிற்கான தசண்டினல் 2 பணியின் திறன். - Capability of the Sentinel 2 mission for tropical coral 

reef mapping and coral bleaching detection. - சுற்றுச்சூழல் ததாடலதூர உைர்தல் – ரிதமாட் தசன்சிங், 

120, பக் . 145 - 155. 
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5.8 இலங்மகயின் கடல்ொர் ேரவுத் ேளம் – ெமுத்திரவியல் ேரவு மற்றும் 

ேகவல் ஒருங்கிமணப்பு (1996 - 2000) 

அதிகாரிகள் / தபாறுப்பு : தக. அருளாநந்தன் 

அறிமுகம் 

சமுத்திரவியல் தரவு பல்தவறு வழிகளில் தபறப்படுகிறது; கருவிகள் கப்பல்களிலிருந்து 

குடறக்கப்படுகின்றன, டிரிப்ட் இடன அடமத்தல் மூலம் அல்லது தகபிள்களிலும், 

தமடடகள் மற்றும் தசயற்டகக் தகாள்களின் கதிர்ப்படதமடுப்பு, விண்தவளியிலிருந்து 

கடல்கடளயும் கதிர்ப் படம் தசய்கின்றன. இந்த தரவு பல்தவறு வடிவங்களில் வந்துள்ளன, 

ஒற்டற மாதிரியில் இருந்து ஒதர புள்ளியில் பன்முகத்தன்டம, நான்கு - பரிமாை 

தரவுகளின் அளவுகள். இந்த தரவுகள் அடிக்கடி மாற்ற முடியாதடவ மற்றும் எப்தபாதும் 

தனித்துவமானடவயுமாகும். சமுத்திரவியல் தரவு தசகரித்தல் மிகவும் விடல அதிகமான 

தசயற்பாடாகும். 

ததசிய நீரியல்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடமயின் 35 ஆவது ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் கடல்சார் பிரிவு, பல்தவறு பரவலான கடல்வழி அளவுருக்கடள தசகரித்து 

வருகின்றது, இருப்பினும் தரவுக்கான தசயல்படுத்த எந்த ஒரு புள்ளியும் இல்டல. இந்த 

தரவு உடனடியாக இடைக்கப்படாவிட்டால், ஒரு களஞ்சியத்தில் மீட்தடடுக்கப்பட்டு, 

காப்பகப்படுத்தப் படாவிட்டால், தரவு நிரந்தரமாக இழக்கப்பட தநரிடலாம். ஆற்றல்மிகு 

கடல்வழி தரவு களஞ்சியத்டத உருவாக்குவதற்கான திறடன தமம்படுத்துவதற்கு இந்த 

திட்டம் ததாடங்கப்பட்டது, எனதவ கடல்சார் தரவு மற்றும் தகவல்கள் பயனர்களுக்கு 

கிடடக்கின்றன, இதில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் உள்ளனர். 

 டவடிக்மககள் 

திருதகாைமடல மற்றும் தகாழும்பு கடல் மட்ட நிடலயத்தில் இருந்து கடல் மட்டத் 

தரவுகள் மீட்தடடுக்கப் படுகின்றன, தரக் கட்டுப்பாட்டு (தரவுகளின் தரத்டத 

உறுதிப்படுத்தவும் - ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்ட தரங்கடளப் பயன்படுத்தி), கண்டுபிடித்து, 

தரவு காப்பகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. மிரிஸ்ை கடல் மட்டத்தில் உள்ள நிடலயத்திலிருந்து 

தபறப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் நீர் தவப்பநிடல, நீர் நிடல, காற்று தவப்பநிடல, 

ஈரப்பதம், காற்று அமுக்கம் மற்றும் வீழ்படிவு ஆகியவற்டற பூர்த்தி தசய்வதன் மூலம் 

தரவுகடள கண்டுபிடித்து, காப்பகப் படுத்தப்படுகிறது. 

திரு. தக. டபிள்யு இந்திக மற்றும் திருமதி ஜி. டி. பீ. நீதராஷானி, நீரியக்கவியல் மற்றும் 

வானிடல ஆய்வு நிடலயத்தின் தரவுத்தள நிர்வாகத்தில் பயிற்றுவிக்கப்பட்டார்கள் - 2017 

ஆம் ஆண்டு தம 14-18 தததிகளில் சீனாவின் கிங்டாதவாவில் நடடதபற்றது. 

தீர்மானம் 

சமீபத்திய தரவு கடல் மட்ட மற்றும் வானிடல தரவுகடள கண்டுபிடித்து மற்றும் 

காப்பகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, ஒரு தரவு தசடவயகம் வாங்கி முடிந்த பின்னர் தரவு 

தசகரிக்கப்படும் முடறக்கு இரு தபாதுமக்கள் அணுகல் தசய்யும் வாய்ப்பு கிடடக்கும். 

தரவுத் தள நிர்வாகத்தில் இரண்டு பணியாளர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டாலும், தரவு மற்றும் 

தரவுத்தள நிர்வாகத்தின் தரக் கட்டுப்பாட்டிற்கு தபாதுமான பின்னணி அறிவு அவர்களிடம் 

இல்டல. ததாழில்நுட்ப பின்னணியுடன் இரு அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்கடள 

நியமித்தல் மற்றும் தரவுத்தள முகாடமத்துவத்டத டகயாளுவதற்கு பிரத்திதயகமாக 

அவற்டற ஒதுக்குதல் ஆகியடவ திட்டத்தின் தவற்றிகரமாக நடாத்தப்படுவத்ற்கு 

வழிவகுக்கும் 
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5.7 அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

 

பிரிவின் ேமலவர்: டாக்டர். ஜி. தஜ. கனகம அராச்சி 
 

மூதலாபாயம்: அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்பங்கமள 

தமம்படுத்துேல் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு  டவடிக்மககளில் 

முன்தனற்றங்கமள உருவாக்குேல் 

 

இரண்டு முதன்டம விஞ்ஞானிகள், இரண்டு சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் நான்கு 

விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட எட்டு விஞ்ஞானிகள் தகாண்ட ஒரு குழு ஐ. பி. எச். டி. உடன் 

இடைக்கப்பட்டுள்ளனர். IPHT அறுவடடக்கு பின்னரான இழப்புக்கள் மற்றும் தபறுமதி 

கூட்டுதல் முடறடய அறுவடட இழப்டபக் குடறக்கப்பட்டதாக்க தாகமான பகுதிகளின் 

கீழ் நான்கு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள கடற்தறாழில் மற்றும் கடல் பாசிகள் தபான்றவற்றில் 

நடத்தியது. MFAR வழங்கிய நிதியுதவிடயப் பயன்படுத்தி ஏடனய சமூக மட்ட 

அடிப்படடயிலான திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. தமலும், IPHT ஆனது 

பரிதசாதடன தசடவகடள வழங்கியுள்ளது, ஆதலாசடனகள் மற்றும் பயிற்சிகள், மீன் 

பிடிப்பாளர்கள், மீன் விற்படனயாளர்கள், இலங்டகப் பாடசாடல பிள்டளகள் உள்ளிட்ட 

சிறுவர்களுக்கான மீன் தர இழப்பு, தபாருளியல் ரீதியான உைவு உற்பத்தி மற்றும் 

தபாசடைப் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள 

தமற்தகாண்டது. 

திட்டம் 3.1.1: பல  ாள் படகுகள் மற்றும் மத்திய மீன் ெந்மேகளில் மீன் ேரம் 

குமறப்புக்கான மதிப்பீடு 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி / கள்: ஜீவிகா கைகம அராச்சி, பவித்ரா கினிதகதரதக, 

துஷினி தஹமச்சந்திரா, திருச்தசந்தூரன், அச்சினி சுபாஷி 

 

வரவு தசலவு ஒதுக்கீடு : ரூ. 2.157 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

இந்த ஆய்வின் முக்கிய குறிக்தகாள்கள் என்னதவனில், கடந்த ஆண்டுகளில் 40 % (எடட 

அடிப்படடயிலான) அறுவடடக்கு பின்னரான இழப்பு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளன 

மற்றும் மீன் பிடிப்பதற்கான வடிவடமப்புகடள அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமும் 

தற்தபாடதய பல நாள் படகுகளில் - MDB அதிக பனி உருகுதல் விகிதத்டத 

குடறப்பதற்கும், MDB களில் இயந்திர குளிரூட்டி அடமப்புகள் தபாருந்தக்கூடிய 

அடமப்டபயும் தமற்தகாண்டு இதடனக் குடறக்க தவண்டும். இந்த ஆய்வில் விஞ்ஞான 

ரீதியாக விஞ்ஞான ரீதியாக, பல நாள் படகுகள் (MDB கள்) நிகழும் அறுவடடக்கு 

பின்னரான தர இழப்பிடன குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஆராய்ந்தது. அடனத்து மீன்பிடி 

படகுகடளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வடகயில் சில ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீம்பிடி 

துடறமுகங்களில் தடரயிறங்கியவற்றில் தசய்யப்பட்டன. கல்பிட்டி, நீர்தகாழும்பு, 

டிக்தகாயா தபருவள, மிரிஸ்ை, புராைதவல, ததந்ததார மற்றும் திருதகாைமடல ஆகிய 

மீன்பிடி துடறமுகங்கதள ததரிவு தசய்யப்பட்டுள்ள துடறமுகங்களாகும். தற்தபாது 

தசய்யப்பட்ட ஆய்வு அறுவடட தசய்யப்பட்ட மீன் பதப்படுத்தலில் அறுவடடத் தர 
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இழப்புக்கடள ஆய்வு தசய்தல் மூலம் (தகள்வித்தாள், தநர்காைல், மற்றும் படமாக்கல் - 

இதமஜிங்) இனாலும்; துடறமுகத்தில் உள்ள மீன் தரத்தின் உைர்டவ அடிப்படடயாகக் 

தகாண்டு உைர்திறன் மதிப்பிடலும் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்டதக்கு இலக்காக இருக்கும் 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவின் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிர் இரசாயனவியல் தரம்; 

மீன்கடளக் கழுவும் நீர் மற்றும் துடறமுகத்தில் உள்ள பனிக்கட்டி,  மற்றும் பனி ஆடலகள்; 

மற்றும் படகில் மீன்களுடன் ததாடர்பு படும் ததாடுடகப் பரப்புகளில் தசய்யப்பட்டன.  

MDB களில் இருந்து தடரயிறங்கிய மற்றும் உள்ளூர் மீன் நுகர்வுக்காக கருதப்படும் ஸ்கிப் 

ஜாக் டுனாவின் உைர்திறன் மதிப்பீட்டட அடிப்படடயாகக் தகாண்ட அறுவடடக்குரிய 

தர இழப்புக்கள் தபான்றன மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. குடறந்தபட்சம் 20 % (எடட 

அடிப்படடயில்) குடறந்த அளவிற்கு உள்ளூர் MDB களில் அதிக மீன் தர இழப்புகடள 

குடறக்க ததடவயான தீர்வுகடள பரிந்துடர தசய்வதத இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் 

ஆகும். 

இந்த திட்டம் மத்திய மீன் சந்டத சந்டத (சி. எஃப். எம்) சில்லடற விற்படன மட்டத்தில் 

விற்கப்பட்ட மீன்களின் விடனத்திறன் மாற்றங்கடள பரிசீலிப்பதற்காக ததாடர்ச்சியான 

கண்காணிப்பு பணியாக நுகர்தவார் தரத்திற்கு ஏற்றவாறு மற்றும் பாதுகாப்பான மீன்கள் 

கிடடக்கிறதா என்படத சரிபார்க்கவும் மற்றும் CFM இல் மீன் பிடிப்பதில் ததடவயான 

முன்தனற்றங்கடள பரிந்துடரக்கின்றதா என சரிபார்க்கவும் தசய்யப்பட்டன. 

                                                                                                                           

 

மீன்பிடி 

துடறமு

கம் 

மீன் 

இனங்க

ள் 

ெராெரி 

PHQL / % 
 

மீன்பிடிக்கு ஒரு ேடமவக்கு எடுத்ே காலம் 

( ாட்கள்) 

# நீள 

அடிப்பமட

யில் படகு 

களின் எ-

மக 
 

0-10 11-20 21-25 26-30 30-35 >35 <40’ ≥40’ 

தபருவ

டள 

ஸ்கிப் 

தஜக் 

டூனா 

28±13.8 

MDBs # 5 21 6 7 2 4 

26 19 PHQL 

(%) 
19.3 25.45 21.91 28.27 47.3 34.3 

நீர் 

தகாழும்

பு 

ஸ்கிப் 

தஜக் 

டூனா 
17.1±14.4 

# 15 15 2 2 

 

6 

28 12 PHQL 

(%) 
15.07 18.99 0 38 

 

22.7 

மீரிஸ்ை 

ஸ்கிப் 

தஜக் 

டூனா 
32.2±15.0 

# 2 8 1 1 1  

5 8 PHQL 

(%) 
10 35.9 30 50 33.3  

ததந்ததா

ர  

ஸ்கிப் 

தஜக் 

டூனா 

30.3±6.3 

# 2 2 
    

3 1 PHQL 

(%) 
30.7 24.9 

    

புருனா

தவல 

ஸ்கிப் 

தஜக் 

டூனா 

39.3±9.9 

# 2 5 2  
  

6 

3 

PHQL 

(%) 
44.8 36.88 46.05   

  

த்ஹிரு

தகாைம

டல 

மஞ்சள் 

துடுப்பு 

டூனா 

9.7±12.7 

# 2 3 
    

 2 PHQL 

(%) 
2.15 9.6    

 

கல்பிட்டி

ய 

மஞ்சள் 

துடுப்பு 

டூனா 
32 

# 26 33 33 
   

43 8 PHQL 

(%) 
27 34 8 - 1 

- 
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முடிவுகள்: 
 

மீன்பிடி துமறமுகம் அறுவமடக்கு பின்னரான ேர இழப்பு – ஏற்றுமதி 

த ாக்கிய மஞ்ெள் துடுப்பு டூனா- ஜூமல - ஒகஸ்ட், 2017  

டிக்தகாவிட MDBs=17 ஏற்றுமதி அளவு : 63.20% (Wt/Wt)  

 

PHQL - உைர்திறன் தசாதடன சார்ந்த அறுவடடக்கு பின்னரான தர இழப்பு 

MDB  - பல நாள் படகுகள் 

 

இந்த ஆய்வில், மீன்பிடி நுண்ணுயிர் மூலங்கள் தபருவடள, நீர்தகாழும்பு மற்றும் 

தீக்தகாட்டட மீன்பிடி துடறமுகங்களில் விசாரிக்கப்பட்டன. இடவ தவிர, கல்பிட்டி 

பகுதியின் பனி மற்றும் துடறமுக நீர் மாதிரிகள் சில மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. தபற்ற முடிவுகள் பின்வருமாறு. 

 

குழாய் / கிைற்று நீர் (n= 16), த்ஹுடறமுக குட்டட நீர் (n = 17), பிலஜ் நீர் (n= 23), ஆடலயில் 

இருந்து பனிக் கட்டி (n=25),படகில் பாவித்த பனிக்கட்டி (n=20), படகின் உராய்வு பரப்பு - 

swabs from deck of boats (n=30) மற்றும் படகின் மீன் இருந்த இட உராய்வு பரப்பு - swabs from 

fish holds of boats (n=30) ஆகியவற்றில் இருந்து மாசுபாடு இனங்கள் பரிதசாதடன 

தசய்யப்பட்டன. மல தகாடல வடிவங்கள், ஈ. தகாடல, சல்தமாதனல்லா மற்றும் 

லிஸ்டீரியா தமாதனாடசட்தடாதஜன்கள் ஆகியவற்றிற்கு மாசுபடுத்தும் காரணிகள் என 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி துமறமுகங்களில் உள்ள மீன்களின்ன் 

நுண்ணுயிர் மாசுபாடுகளின் மூலகாரணிகமள ஆய்வு செய்ேல் 

இந்த ஆய்வில், மீன்களின் நுண்ணுயிர் மாசுபாடுகள் தபருவடள, நீர்தகாழும்பு மற்றும் 

தீக்தகாவிட்டட மீன்பிடி துடறமுகங்களில் விசாரிக்கப்பட்டன. இடவ தவிர, கல்பிட்டி 

பகுதியின் பனிக்கட்டி மற்றும் துடறமுக நீர் மாதிரிகள் தகாண்ட சில மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. தபறப்பட்ட முடிவுகள் பின்வருமாறு. 

 

தபருவமள மீன்பிடி துமறமுகம் 

 

மல 

தகாலிதபாம் -

Faecal coliforms 

MPN/100ml 

E.coli – ஈ 

தகாமல  

MPN/100ml 

Salmonella 

ெல்சமாசனல்லா 

Listeria spp. 

லிஸ்டீரியா 

இன 

குழாய் நீர் / கிைற்று நீர்  (n=5) 80 - 1800+ 35 – 250 இல்டல இல்டல 

துடறமுக குட்டட நீர் (n=5) 350 – 55000 55-25000 இல்டல இல்டல 

பில்ஜ் நீர் - Bilge water (n=10) 3500 - 180000+ 450 - 180000+ 30 % உள்ளது இல்டல 

ஆடல பனிக்கட்டி (n=5) 13 - 1800+ 13 - 1800+ இல்டல  20 % உள்ளது 

படகில் உள்ள பனிக்கட்டி 

(n=10) 550- 160000 10- 160000 10 % உள்ளது இல்டல 

படகின் உராய்வு பரப்பு - Swab 

deck of the boat (n=10) 70 - 1800 + 17 - 1800+ இல்டல இல்டல 

படகின் மீன் இருந்த இட 

உராய்வு பரப்பு Swab fish hold 

of the boat (n=10) 7 - 1800+ 3 – 1600 இல்டல 10 % உள்ளது  
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நீர்சகாழும்பு மீன்பிடி துமறமுகம் 

 

மல தகாலிதபாம் 

-Faecal coliforms 

MPN/100ml 

E.coli – ஈ 

தகாமல  

MPN/100ml 

Salmonella 

ெல்சமாசனல்லா 

Listeria spp. 

லிஸ்டீரியா 

இன 

குழாய் நீர்  (n=5) 2 to11 2 to11 இல்டல இல்டல 

துடறமுக குட்டட நீர் (n=5) 50 – 55000 25 - 25000 இல்டல 40% Present 

பில்ஜ் நீர் - Bilge water (n=10) 30 – 90000 13 - 90000 12% present 62% 

ஆடல பனிக்கட்டி (n=5) 80 - 1800+ 13 - 1600 20% 20% 

படகில் உள்ள பனிக்கட்டி 

(n=10) 130 - 180000 25 - 180000 20% 40% 

படகின் உராய்வு பரப்பு - Swab 

deck of the boat (n=10) 25 - 1800+ 5 - 1800+ 20% 10% 

படகின் மீன் இருந்த இட 

உராய்வு பரப்பு Swab fish hold of 

the boat (n=10) 2 - 1800+ 2 - 1800+ 20% 30% 

 

டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி துமறமுகம் 

 

மல 

தகாலிதபாம் -

Faecal coliforms 

MPN/100ml 

E.coli – ஈ 

தகாமல  

MPN/100ml 

Salmonella 

ெல்சமாசனல்லா 

Listeria spp. 

லிஸ்டீரியா 

இன 

குழாய் நீர் / 

கிைற்று நீர்  

(n=5) 

இல்டல இல்டல இல்டல இல்டல 

துடறமுக 

குட்டட நீர் 

(n=5) 225 – 1600 20 - 350 20% 

இல்டல 

பில்ஜ் நீர் - Bilge 

water (n=5) 130 - 1800 + 13 - 1800+ இல்டல 

இல்டல 

ஆடல 

பனிக்கட்டி 

(n=10) 11 - 1800+ ND - 1800+ 10% 20% 

படகில் உள்ள 

பனிக்கட்டி 

(n=10) 2- 1800+ ND - 350 10% இல்டல 

படகின் 

உராய்வு பரப்பு 

- Swab deck of the 

boat (n=10) ND – 1600 ND-225 

இல்டல இல்டல 

 

கல்பிட்டி மீன்பிடி துமறமுகம் 

 

மல தகாலிதபாம் 

-Faecal coliforms 

MPN/100ml 

E.coli – ஈ 

தகாமல  

MPN/100ml 

Salmonella 

ெல்சமாசனல்லா 

Listeria spp. 

லிஸ்டீரியா இன 

ஆடல பனிக்கட்டி (n=5) 35 – 350 35 – 130 இல்டல இல்டல 

துடறமுக குட்டட நீர் (n = 2) 17 – 225 5 – 140 50% இல்டல 

குழய் நீர் 17 2 இல்டல இல்டல 
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தமற்கூறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, மாதிரிகள் தபரும்பான்டமயானடவ மல தகாலி 

வடிவங்கள்  மற்றும் ஈ.தகாடல உடன் மாசுபட்டு இருப்பதுடன் ஒதர ஒரு ததாழிற்சாடல 

மட்டும் பனிக்கட்டியின் மாதிரி எவ்வித ஈ. தகாடல மாசு இல்லமல் இருப்பதடன 

அவதானிக்கலாம். அடனத்து துடறமுக குட்டட நீரின் மாதிரிகளும் ஈ. தகாடல உடன் 

மிகப்தபரிய அளவில் மாசுபட்டிருந்தன. தீக்தகாவிட்ட மீன்பிடி துடறமுகத்தின் 20% (2/10) 

சால்தமாதனல்லா இனங்களுடன் மாசுபட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. கல்பிட்டி 

மீனவர் துடறமுகத்திலிருந்து இரண்டு மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டதில் ஒரு மாதிரி 

சால்தமாதனல்லா மாசுபாடு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட அடனத்து 

படகுகளும், டகப்பற்றப்பட்ட மீன்களும் துடறமுகம் நீடர பயன்படுத்தி 

கழுவப்படுவதால், பாக்றீரியா மூலம் மாசுபடுவதால் மீன்களும் இதனால் 

மாசுபடுகின்றன. தபருவடள மற்றும் நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி துடறமுகங்களின் பிதலக் நீர் 

முடறதய சல்தமாதனல்லாடவ 30% மற்றும் 12% ஆகியடவ உள்ளடக்கியது. நீர்தகாழும்பு 

மற்றும் தீக்தகாவிட்ட மீன்பிடி படகுகளுக்கு பனி விநிதயாகிக்கும் 

ததாழிற்சாடலகளிலிருந்து தபறப்பட்ட 20% மாதிரிகள் சால்தமாதனல்லாடவக் 

தகாண்டிருந்தன. 

 

தமற்கூறப்பட்ட முடிவுகளிலிருந்து, பனிக்கட்டி, படகுகள் மற்றும் மீன் டவக்கும் பகுதி 

ஆகியடவ மூலப்தபாருட்களின் பக்றீரியா மற்றும் தநாய்த்ததாற்று பக்றீரியாவுடன் சில 

சதவீதத்தினால் மிகவும் அசுத்தமானதாக காைப்படுகின்றன. இடவ மீன்கள் 

மாசுபடுவதற்கு வழிவகுக்கலாம். ஆடகயால், படகுத் தளங்கள் மற்றும் மீன் டவக்கும் 

பகுதிகள் தபான்ற பனி, நீர் மற்றும் மீன்பிடித் ததாடர்புப் பரப்புகளில் மீன்களில் மாசுபாடு 

ஏற்படலாம் என்று இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது. எனதவ, சுத்தமான நீர் மற்றும் பனிக்கட்டிகள் 

மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் இறக்கும் தளங்களில் வழங்கப்பட தவண்டும் என்று 

பரிந்துடரக்கப்படுகின்றது. நுண்ணுயிர் சுடமகடள குடறப்பதற்கு படகின் 

தமற்புறங்கடள சுத்தம் தசய்தல் / மீன் ததாடர்பு தமற்பரப்புகடள திறம்பட தசய்யவும் 

தவண்டும். 

 

இலங்மகயில் டிதகாகிவிடா மீனவர் துமறமுகத்தில் பல  ாள் படகுகள் 

மூலம் ேமரயிறங்கியமஞ்ெள் துடுப்பு டுனாவின் நுண்ணுயிர் ேரம் (துன்னஸ் 

அல்பாகாரஸ்) - yellowfin tuna (Thunnus albacares)  

 

இலங்டகயில் டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி ஏற்றுமதி சந்டதயில் அதிக அளவு மஞ்சள் துடுப்பு 

டூனா (துன்னஸ் அல்பாதகர்ஸ்) இடன வழங்குகிறது. அதற்காக, அடவ கண்டிப்பாக 

நுண்ணுயிர் தரத்திற்கு இைங்க தவண்டும். எனதவ, தற்தபாதுள்ள ஆய்வின் தநாக்கம் 

டிக்தகாவிட்ட மீனவர் துடறமுகத்தில் பல நாள் படகுகளால் தடரயிறங்கியிருக்கும் 

மஞ்சள் நிற துடுப்பு டூனாக்களின் நுண்ணுயிந்த் தரத்டத மதிப்பீடு தசய்வதாகும். 10 

வாரங்களின் தசய்த ஆய்வு காலத்தில், ஒரு படகு வாராந்த இடடதவளியில் ததாராயமாக 

ததர்வு தசய்யப்பட்டது மற்றும் 3 தமற்பரப்பு சுத்திகரிக்கப்பட்ட உராய்வு மாதிரிகள் 

தனித்தனியாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 3 மஞ்சள் துடுப்பு டூனாவில் இருந்து தனித்தனி 

தகாடல வடிவங்கள், ஈ. தகாடல, சல்தமாதனல்லா இனங்கள் மற்றும் லிஸ்டீரியா 

தமாதனாடசட்தடாதஜன்களுக்கு தசாதிக்கப்பட்டன. மீன் தமற்பரப்பு 0.02 (எம். பி. என் - 

MPN) / தச. மீ 
2
 இல் இருந்து 20.33 எம். பி. என் / தச. மீ 

2
 என்று இருந்து, ஈ தகாலியின் 

எண்ணிக்டககள் 0.02 எம். பி. என் / தச. மீ 
2
 இலிருந்து 20.33 எம். பி. என் / தச. மீ 

2
 வடர 

இருந்தன. மஞ்சள் துடுப்பு டூனா ஈ.தகாடல எண்ணிக்டகயுடன் இரண்டு பல நாள் 

படகுகள் பதிவாகியுள்ளன, இது. 11 எம். பி. என் / தச. மீ 
2
 இலும் அதிகமாகும். 



319 | P a g e  
 

சால்தமாதனல்லாடவக் தகாண்ட ஒரு படகு மஞ்சள் துடுப்பு டூனாடவ மாசுபடுத்தியது. 

லிஸ்டீரியா தமாதனாடசட்தடாதஜன்கள் அசுத்தம் தசய்த மஞ்சள் துடுப்பு டூனா 

எந்ததவாரு படகுடனும் அறிவிக்கப்படவில்டல. இதனால், டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி 

துடறமுகத்தில் ஆய்வு தசய்த காலத்தில் பல நாள் படகுகளால் தடரயிறங்கிய மஞ்சள் 

துடுப்பு டூனாவில் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த மல ததாற்றுவாய் பாக்றீரியாக்கள் மற்றும் 

தநாயுண்டாக்கும் பக்றீரியாவுடன் மாசுபட்டதாக முடிவு தசய்யலாம்; இதன் காரைமாக, 

மூல நுகர்வுக்கு முன்கூட்டிதய மீன்களின் நுண்ணுயிர் சுடம குடறக்கப்படல் தவண்டும். 

 

பல்தவறு நீளமான பிரிவுகளில் இருக்கும் படகுகளுக்கு சபாருத்ேமான 

உகந்ே இயந்திரவியல் குளிர்ொேன அமமப்பு நிறுவலுக்கு சேமவயான் 

செலவு மதிப்பீடு பற்றிய சுருக்கம் 
 

• Technology has developed to improve fish chilling facilities in  existing multiday boats 

8

* For RSW tank seawater to fish ratio 1:2

 

 

தபலியதகாடவில் மத்திய மீன் சந்டதயின் தர மதிப்பீடு 

 

அதிகாரப்பூர்வ மீன் மாதிரிகள் தபலியதகாடட தபாது சுகாதார கண்காணிப்பாளர் 25 மீன் 

விற்படன கடடயினரிடம் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டன இந்த மாதிரிகள் நுண்ணுயிரியல் 

(எஷ்சரிச்சியா தகாடல மற்றும் சால்தமாதனல்லா) மற்றும் இரசாயன (தமாத்த 

ஆவியாகும் தளம் மற்றும் ஹிஸ்டமின் உள்ளடக்கம்) ஆகிய காரணிகளுக்கு 

ஆராயப்பட்டன. நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்கள் அடிப்படடயில் 31 

மாதிரிகள் இருந்து பதிதனழு மீன் மாதிரிகள் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத தரத்தில் இருந்தன. 

மீன்வள சங்கிலியுடன் குடறந்த தரமான மீன்கடள விநிதயாகிக்காமல், CFM இல் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத தரமான மீன்கடள விற்பதற்கு எதிராக விற்படனயாளர்களுக்கு 

சட்ட நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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முடிவு 

- துடறமுக குட்டட நீரின் மாதிரிகள் 100 % ஈ. தகாடலயுடன் மிகவும் மாசுபட்டது மற்றும் 

12% சால்தமாதனல்லா தகாண்டிருக்கும் மாதிரிகள் (மீன் மற்றும் படகுகள் கழுவ 

பயன்படுகிறது). 

- ஐஸ் ததாழிற்சாடலகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட பனி மாதிரிகள் 96 % ஈ. தகாடலயிடன 

உள்ளடக்கியிருந்தது. 

- ஐஸ் ததாழிற்சாடலகளில் இருந்து 8 % மற்றும் 16 % பனி மாதிரிகள் சல்தமாதனல்லா 

மற்றும் லிஸ்டீரியா இனம் ஆகியடவ முடறதய காைப்பட்டன. 

- படகில் உள்ள 90 % படகுகளின் தமல்மட்டங்களில் தநரடியாக மீன் படும் பகுதிகள் (மீன் 

பிடித்தல் மற்றும் படகு தளங்கள்ளீ. தகாடலகடளக் தகாண்டுள்ளன. 

- படகு தளங்கள் மற்றும் மீன் ஆகியவற்றிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட ஸ்வாப் - உராய்வு 

மாதிரியின் 10 % மற்றும் 6 % ஆகியடவ படகு தமற்பரப்பு மற்றும் மீன் டவக்கும் பகுதி 

முடறதய சல்தமாதனல்லா இனங்களுடன் மாசாக்கப்பட்டு கலக்கப்படுகின்றன. 

 

பரிந்துமரகள் 

- பல நாள் படகுகளில் மீன் குளிரூட்டும் வசதிகடள தமம்படுத்த தவண்டும் 

- சுத்தமான பனிக்கட்டி விற்படன முடற 

- தபாதுமான அளவு சுத்தமான நீர் வழங்கல் 

- படகுகள் மற்றும் பாத்திரங்கள் சுத்தம் தசய்ய கிருமிநாசினிகளின் பயன்பாடு 

- படகுகளில் சரியான மீன் டகயாளுதல் நடடமுடறகடள தசய்தல் - ஏற்றுதல் மற்றும் 

தளங்கடள இறக்குதல். 

- தற்தபாதுள்ள பல நாள் படகுகளின் உயர் பனி உருகடல குடறக்கும் அளவுக்கு 

படகுகடள மாற்றல் 

- 2018 ஆம் ஆண்டில் மத்திய மீன் சந்டதகளில் பல் நாள் மீன்பிடி மற்றும் 

விற்படனயாளர்களுக்கான ததாழில்நுட்ப பரிமாற்ற பட்டடறகடள நடத்தல். 

 

திட்டம் 3.2.1: சுகாோர ஆய்வு மற்றும் ெமமயல் இரு வால்விகளின் 

சமாலாஸ்காக்களின் பாதுகாப்பு உத்ேரவாேம் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள் : கலாநிதி சுஜீவா அரியவங்ஷ 

 

வரவு தசலவு ஒதுக்கீடு : ரூ. 2.433 மில்லியன் 

  

அறுவடட மண்டலங்களிலிருந்து (கங்டக வாடி, கந்தக்குளி, ஆைவாசல் மற்றும் 

ஜனசவிபுர) வில் இருந்து காவட்டிகள் மற்றும் நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, மற்றும் 

நுண்ணுயிர் அளவுருக்கள், தமாத்த தகாடல வடிவங்கள், மல தகாடல வடிவங்கள், ஈ. 

தகாடல, மல ஸ்ட்தரப்தடாதகாக்டக, விப்ரிதயா தகாலதர, விப்ரிதயா 

பராஹீதமாடலடிகஸ் மற்றும் சல்தமாதனல்லா - total coliforms, faecal colifoms, E.coli, Faecal 

streptococci, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus மற்றும் Salmonella spp.  இனங்கள் 

தபான்றவற்றுக்கான நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

அறுவடட தசய்த காவட்டிகள் (n = 105) மற்றும் சுற்றியுள்ள நீரின் (n = 50) நுண்ணுயிரியல் 

தரம் நிடலயான நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி தசாதிக்கப்பட்டன. காவட்டி மாதிரிகளில் 4.5 

x 10
3
 முதல் 9.0 x10

7
 சி. எஃப். உ - cfu / கி. வடரயிலான கற்று வாழ் தட்டு எண்ணிக்டக (APC) 

தகாண்டுள்ளதுடன் மற்றும் 25.5 % மாதிரிகள் 5 x 10
5
 cfu / g ஐ விட குடறவாக இருந்தது. 

இல்லமல் இருத்தல் எனும் நிடலயில் இருந்து >1100 எம். பி. என். / கி, என்ற அடமப்பு 
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வடர மல தகாடல வடிவங்கள் இருந்தது. இல்லமல் இருத்தல் எனும் நிடலயில் இருந்து 

450 எம். பி. என் / கீ வடர ஈ தகாடல இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதன் இடடயில் மல 

தகாடலவடிவங்கள் 50% காவட்டி மாதிரிகளில் காைப்படவில்டல. எனினும் ஈ தகாடல 

வடிவங்கள் 42.9% மாதிரிகளில் இருந்தன, இது ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத அளவுகள் (>2.3 

எம். பி. என் /கி) அதாவது 23% எனக் கண்டறியப்பட்டன. நீர் மாதிரிகளின் APC மதிப்பீட்டின் 

தபாது 5.0 x 10
1
 ததாடக்கம் 7.0 x 10

5
 சி. எஃப். யு /மி. லீ என்ற வீச்சில் இருந்தன. ஈ. தகாடல 

இல்லாமல் இருக்கும் நிடலயில் இருந்து 35 எம். பி. என் / 100 மில்லி லீட்டர் என 

மாறுபட்டது. மலக் தகாடல வடிவங்கள் மற்றும் ஈ. தகாடல ஆகியடவ முடறதய 28 % 

மற்றும் 36 % நீர் மாதிரிகளில் கண்டறியப்படவில்டல. விப்ரிதயா தகாலரா மற்றும் 

விப்ரிதயா பராஹீதமாடலட்டிகஸ்கள் காவட்டி அல்லது நீர் மாதிரிகள் ஒன்றிலும் 

கண்டுபிடிக்கப்படவில்டல. அடனத்து காவட்டி மற்றும் நீர் மாதிரிகள் தசாதடன 

தசய்யப்பட்ட தபாது ஒரு நீர் மாதிரி மட்டும் (2%) சல்தமாதனல்லா இனங்கள் தநராக 

இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது.  

 

நீர் மாதிரிகள் புத்தளம் களப்பில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டு நீர் நுண்ணுயிரியல் தரமானது 

மாத இடடதவளியில் (n = 80) ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2017 வடர கண்காணிக்கப்பட்டது. 

பகுத்தறிந்த காரணிகளாக, கற்றுவாழ் தட்டு எண்ணிக்டககள் (வீச்சு - 1.0 X 10
1
 - 1.1 X 10

5
), 

தமாத்த தகாடல வடிவங்கள் ((ND) அறியப்படவில்டல - 225 MPN / 100 மில்லி), மல 

தகாடல வடிவங்கள் (ND - 65 MPN / 100 மில்லி), ஈ. தகாடல (ND - 17 MPN / 100 மில்லி), மல 

ஸ்ட்தரப்தடாதகாசி (ND -  <110 MPN / 100 மில்லி), விப்ரிதயா தகாலரா ( ND), விப்ரிதயா 

பராஹீதமாடலட்டிகஸ் (ND) மற்றும் சால்தமாதனல்லா இன. (ஒரு நீர் மாதிரி 

சல்தமானல்லா எஸ். பி. பி சாதகமான இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மல வழி 

தகாடலவடிவங்கள் மற்றும் ஈ. தகாடல முடறதய 60% மற்றும் 72.5%  நீர் மாதிரிகளில் 

இருப்பது கண்டறியப்படவில்டல. நீர்ப்பரப்பு தண்ணீரின் நுண்ணுயிரியல் தரமானது சில 

சம்பவங்கடளத் தவிர இரு வால்விகளின் இயற்டக சுற்றுதலுக்காக ஏற்றததனனக் 

கூறலாம். 

எடலசா – ஈ. எல். ஐ. எஸ். ஏ. முடறடயப் பயன்படுத்தி ஒக்கடடக் அமிலம் (டி. எஸ். பி), 

தடாதமாயிக் அமிலம் (ஏ. எஸ். பி), பிர்தவ தடாக்சின் (என். எஸ். பி) மற்றும் சாக்ஸி 

தடாக்ஸின் (பி. எஸ். பி) தபான்ற உயிரியல் நஞ்சுகள் (க்ராஸ்ஸ்டிதர மடராதசன்சிஸ்) 

காவட்டியில் தசாதிக்கப்பட்டது. புத்தளம் களப்பில் (ஆனவாசல, கங்டகவாடி, கல்பிட்டி, 

ஜனசவிபுர மற்றும் கந்தக்குழி) உள்ள 5 தளங்களிலிருந்து காவட்டி மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 18 இருவால்விகள்  (காவட்டி மற்றும் மட்டி) மாதிரிகள் ஜனவரி முதல் 

தசப்டம்பர் வடர தசகரிக்கப்பட்டன. முடிவுகள் மூலம் டி. எஸ். பி, ஏ. எஸ். பி மற்றும் பி. 

எஸ். பி இன் அளவுரு தசறிவு தங்கள் கண்டறிதல் வரம்புகடள மீறியுள்ளதாக இல்டல 

என்படதக் குறிப்பிடலாம் (30 ந. கி / கி, 30 ந. கி / கிராம் மற்றும் முடறதய 3 ந. கி / கிராம்) 

என முடறதய இருந்தன மற்றும் அதிகபட்ச அனுமதி நிடலகள் (160 டம. கி / கிதலா, 20 மி. 

கி / கிதலா மற்றும் 800 டம. கி / கிதலா ) மனித நுகர்வுக்காக (ஒழுங்குமுடற (EC) எண் 

853/2004 படி) உகந்த தரமாகும். 

 

முடிவுகள் 

• காவட்டிகள் மற்றும் மட்டிகள் தூய்டமயாக்கி தசறிவூட்டலுக்கான தநறிமுடறகள் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

• கல்பிட்டி ஆர். ஆர். சி யில் நிறுவிய சுத்திகரிப்பு ஆடலகளில் நிறுவப்பட்ட 

காவட்டியின் சுத்தீகரிக்கப்படும் திறன் கண்காணிக்கப்பட்டது. இந்த நுட்பம் 
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காவட்டிகள் மற்றும் மட்டிகளில் நுண்ணுயிர் சுடமகடள குடறப்பதில் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

• இரு வால்விகளின் ஏற்றுமதி மற்றும் உள்நாட்டு விற்படனடய எளிதாக்கும் 

தபாருட்டு நுண்ணுயிரியல் தர விளக்கம் மற்றும் அறுவடடக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 

இருந்து காவட்டிகள், தசமிக்கும் இடம் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றிற்கான தகவல்கள் 

வழங்கப்பட்டன அதன் நடவடிமுடறகடள உருவாக்கும் இடங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டன. 

• தசாஸ் மற்றும் உலர்ந்த தயாரிப்புக்கள் காவட்டிகடளக் தகாண்டு 

தயாரிக்கப்பட்டது 

 

பரிந்துமரகள் 

இரு வால்விகளின் நுண்ணுயிரியல் பாதுகாப்பு முடறகளிடனக் கருத்தில் தகாண்டு 

பின்வரும் பரிந்துடரகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

• நுகர்வுக்கு முன்னராக தீங்கு விடளவிக்கும் தசயல்திறன் தகாண்ட வழி மூலம் 

தசல்லுமாறு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, ஏதனனில் நுகர்டவ பாதுகாப்பாக 

டவத்திருக்க இந்த முடற உதவுகின்றன. 

• கல்பிட்டி மற்றும் புத்தளம் ஆகியவற்றில் இருவால்விகள் பண்டை 

பண்ணுவதற்கான அதிக சாத்தியம் உள்ளது, ஏதனனில் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து 

பிரச்சிடன இல்லாமல் கிடடக்கின்ற நீர்ப்பகுதிகள் பல அங்கு உள்ளன. 

• கல்பிட்டி மற்றும் புத்தளத்டதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் பல உள்ளன. இடவ 

இருவால்விகளின் இயற்டகயானிடுடகக்கு சிறந்தடவ. 

• இயற்டக காவட்டி தசாஸ் தயாரித்தல் ததாழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது 

 

திட்டம் 3.2.1 கடற்பாசி அடிப்பமடயிலான சபறுமதி தெர்க்கப்பட்ட 

ேயாரிப்புகளின் அபிவிருத்தி 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள்: பி. எஸ். தஜயசிங்க, துஷினி தஹமச்சந்திர, 

திருச்தசந்தூரன், 

 

வரவு தசலவு ஒதுக்கீடு : ரூ. 0.94 மில்லியன் 

 

பாகம் 1: புதிய ெமமயல் கடற்பாசிகளின் நுண்ணங்கிகளின் 

உள்ளடக்கத்மே குமறப்பதில் சவப்பத்தின்  விமளவு 

 

திட்டத்துக்கு தபாறுப்பான அலுவலகர் : துஷினி தஹமச்சந்திரா 

 

இந்த ஆய்வு நுண்ணுயிர் உள்ளடக்கத்டத குடறப்பதில் தவப்பத்தின் விடளடவ 

சரிபார்க்க நடத்தப்பட்டது. எனதவ மூன்று தவவ்தவறு தவப்ப சிகிச்டசகள் 

ஒவ்தவாரு கடற்பாசி மாதிரிக்கும் உட்படுத்தப்பட்டன. நாராவின் நுண்ணுயிரியல் 

ஆய்வகத்தின் எஷ்சரிச்சியா தகாடல தசாதடனக்காக தவப்பம் மூலம் சிகிச்டச 

தசய்யப்பட்ட மாதிரிகள் தசாதிக்கப்பட்டன. மிகவும் சாத்தியமுள்ள எண் நுட்பம் - 

probable number technique (SLS 516-12: 2013) பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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கடல் பாசி 

இனங்கள் 

தவப்ப 

சிகிச்டச 

இல்லாமல்  

E.coli (MPN/g) 

1 நிமிட 

தவப்ப 

சிகிச்டச E.coli 

(MPN/g) 

3 நிமிட 

தவப்ப 

சிகிச்டச E.coli 

(MPN/g) 

5 நிமிட 

தவப்ப 

சிகிச்டச E.coli 

(MPN/g) 

Ulva lactuca >1100 3 0 0 

Caulerpa 

racemosa 

43 3.6 0 0 

Sargassum 

wightii 

460 3.6 0 0 

 

அட்டவடை 01: தவப்ப சிகிச்டசக்கு முன்னும் பின்னும். உல்வா லாக்டுகா, 

கால்தலபா தராதசதமாசா, சர்காைம் டவட்டியில் (Ulva lactuca, Caulerpa racemosa, 

Sargassum wightii) க்களின் E. coli மாசு நிடல, 

 

முடிவுகளின் (அட்டவடை 1.0) படி, புதிய சர்தகாசம் டவட்டீ மற்றும் உல்வா 

லாக்டகா மாதிரிகளில் எஸ்தசரிக்கியா தகாடலயின் அளவு 100 எம். பி. என் / கி ஆக 

இருந்தது. நுண்ணுயிர் பாதுகாப்பின் பார்டவயிலிருந்து 100 எம். பி. என் / கி உைவு 

வடககளில் தபாதுவாக ஈ.தகாடல நுண்ணுயிர் பாதுகாப்புக் கண்தைாட்டத்தில் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாதது எனக் கருதப்படுகிறது, இது சுகாதார அபாயத்டத (எல்-

ஹதடடி மற்றும் எல்-நார், 2012) இனால் பார்க்கப்படுகிறது. எனதவ, சார்காஸ் 

மற்றும் உல்வா மாதிரிகள் வரம்புகடள தாண்டி, ஈ. தகாடல அடிப்படடயில் ஒரு 

ஆபத்து விடளவிக்கும் என்று கருதலாம். தவப்ப சிகிச்டச (1 நிமிடம் 90 ˚C) பிறகு 

அடனத்து மாதிரிகள் ஈ. தகாடல கடுடமயாக 3 எம். பி. என் / கிராம் வடர 

குடறக்கப்பட்டது. ஈ. தகாடல அளடவ குடறப்பதில் தவப்ப சிகிச்டச ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது என்று இது காட்டுகிறது. குறிப்பாக ஈ. 

தகாடல 3 மற்றும் 5 நிமிடங்களுக்கு பிறகு கண்டறியப்படவில்டல. 

குறுகிய காலத்திற்கு (90 பாடக தசல்சியஸ் இல் 3 நிமிடம்) வழங்கப்படும் தவப்ப 

சிகிச்டச ஈ. தகாடல அளடவக் குடறப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று முடிவு தசய்யலாம். 

ஒரு மிதமான தவப்ப சிகிச்டசக்கு ஈ. தகாடல அளவு கடற்பாசிடனக் 

குடறப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உைவு பதப்படுத்தும் ஒரு 

மூலப்தபாருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

சிகிச்டசகள் பிறகு நிறம், ததாற்றம் அல்லது அடமப்புக்களில் எந்த மாதிரிகளும் 

தாக்கத்திடனக் காட்டவில்டல என ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மூன்று கடல் பாசி (Ulva lactuca, 

Caulerpa racemosa மற்றும் Sargassum Wightii) க்கான மிதமான தவப்ப சிகிச்டச பயன்பாடு 

தசய்ய முடியும் என அறிய முடிந்தது. 

 

ஆராய்ச்சி முடிவு 

- குறிப்பாக கச்சா புரதம், கச்சா நார்ப் தபாருட்கள் மற்றும் கனிம உள்ளடக்கம் (ஐட்தடா 

மற்றும் தஹாரி, 1989) ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் ஊட்டச்சத்து கலடவயில் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டதன் மூலம் கடற்பாசிகள் இவற்டற அதிகமாக தகாண்டுள்ளன 

எனலாம். 
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- உல்வா லாக்டாகு இனங்களின் கச்சா புரத உள்ளடக்கம் மற்றும் மக்னீசியம், கல்சியம், 

இரும்பு, தசம்பு, நாகம் அளவுகளில் (p < 0.05) அதிகமாக உள்ளது. 

- தலர்பா தராதசதமாைா இனங்கள் கச்சா தகாழுப்பு, கச்சா நார்ப்தபாருள், தமாத்த 

சாம்பல் உள்ளடக்கம் மற்றும் நாக மட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு (p <0.05) அதிகம் 

ஆகும். 

- தசார்தகாசம் டவட்டியின் இனங்கள் தசாடியம் மற்றும் தபாட்டாசியம் அளவுகளில் 

கணிசமாக உயர்ந்தடவ (p <0.05) ஆகும். 

- எச்தசரிக்கியா தகாடல கடற்பாசி உைவு பாதுகாப்பு வடகயில் ஒரு ஆபத்து என 

அடடயாளம் காைப்பட்டது. எச்தசரிக்கியா தகாடல, தவப்பச் சிகிச்டச 90 °C உடன் 

மூலக்கூறு பண்புகடள தசதப்படுத்தாமல் குடறந்தபட்சம் 3 நிமிடங்களுக்கு கடற்பாசிக்கு 

அளிப்பதன் மூலம் கண்டறிய முடியாதசம். பி. என் அளவுகடள குடறக்கலாம். 

- குறுகிய காலத்தில் வழங்கப்படும் தவப்ப சிகிச்டச (3 நிமிடம் 90 ºC க்கு) ஈ. தகாடல 

அளடவக் குடறப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தக்கூடும். 

 

பரிந்துமர மற்றும் தமலும் ஆய்வுகள் 

- உைவுத் துடறக்கு வளம் ஒன்றாக கடற்பாசி பரிந்துடரப்பதற்கு முன்னர் கன உதலாகத் 

தயாரிப்பு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட தவண்டும். 

- பிற நீர்வழி தநாய்க்கிருமி தநாய்க்கு நுண்ணுயிரினங்கடள நிர்ையிப்பதற்கு தமலும் 

நுண்ணிய ஆய்வுகள் நடத்தப்பட தவண்டும். 

 

பாகம் 2 : கடல் பாசி தெர்க்கப்பட்ட மீன் தபஸ்ட் (பமெயமமப்பு) ஒன்மற 

உருவாக்குேல் 

 

திட்ட தபாறுப்பு அதிகாரி : எஸ். திருச்தசந்தூரன் 

 

கழிவுப்தபாருட்களாக மீன்கடள அகற்றுவடத குடறப்பதன் மூலம் அறுவடட 

தசய்யப்பட்ட மீன் வளங்களின் பயன்பாட்டட அதிகரிக்க ததாழில்நுட்பங்கடள 

உருவாக்க இந்த ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. தற்தபாது உள்ளூர் உைவு பதப்படுத்தும் 

ததாழிற்சாடலகளில் பயன்படுத்தப்படும் இந்திய ஸ்தகட்டின் (டிதசக்டஸ் ரதைல்லி) 

மீதிக் கழிவுகள் உைவுப்தபாருட்கள் உற்பத்தி தசய்யும் நிறுவனங்கள் நிராகரிக்கிறது. இந்த 

ஆய்வில் இந்திய உைவு வடககடள உள்ளூர் உைவு பதப்படுத்தும் ததாழிற்சாடல 

மற்றும் சடமயல் கடற்பாசி இனங்கள், "சிதலான் தமாஸ்" (கிதரசிலரிடா எட்டுலிஸ்) 

முதன்டமயான மூலப்தபாருட்களாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உைவு நார்ச்சத்து 

நிடறந்த மீன் தபஸ்ட் இடன உருவாக்க முடிந்தது. 

கிதரசரிசியா எட்டுலிஸ், தகாத்த மல்லி, சிவப்பு மிளகாய், மஞ்சள் தூள், மிளகு, இஞ்சி, 

பூண்டு, பச்டச மிளகாய், தவங்காயம், தவட்டப்பட்ட தக்காளி, தமடச உப்பு மற்றும் 

தண்ணீர் ஆகியவற்டற நன்றாக கலக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டன. மீன் படசயானது 

கண்ைாடி தபாத்தல்களில் (தடிப்பு - 0.65 தச. மீ., உயரம் - 13.22 தச. மீ) நிரப்பப்பட்டு 91
0
C 

இல் நீர்க் குளிப்பான் – water bath இனுள் 30 நிமிடங்கள் சரி தசய்யப்பட்டு 5 நிமிடங்களுக்கு 

85
0
C இன் அக தவப்ப தவப்பநிடலடய அடடயச் தசய்யப்பட்டு பாய்ச்சராக்கம் 

தசய்யப்பட்டது. உைர்ச்சி மதிப்பீட்டு முடிவுகளின் படி, கிதரசிலரிரியா எட்டுலிஸ் 2.5% (w 

/ w) தகாண்டிருக்கும் மீன் படசயானது சுடவ, நறுமைம், ததாற்றம், சுடவ மற்றும் ஒட்டு 

தமாத்த ஏற்றுக்தகாள்ளும் தன்டம அதிக மதிப்தபண்கடளப் தபற்றது. கச்சா புரதம், கச்சா 

தகாழுப்பு, உப்பு மற்றும் சாம்பல் %  22.45 ± 0.54; 4.19 ± 0.09; 0.74 ± 0.01; 1.22 ± 0.01; மற்றும் 

4.15 ± 0.02, என முடறதய இருந்தது. 



325 | P a g e  
 

 

இந்த தயாரிப்புக்கான மதிப்பீடுகள் தமலும் ததடவப்படுகின்றன அதாவது சுய 

உறுதிப்பாட்டு ஆய்வுகள் மற்றும் சந்டத ஆய்வுகடள நடத்துவதன் மூலம் 

ததடவப்படுகிறது.  

 

பாகம் 3 - இறால்களின் ஓட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து பிரித்சேடுக்கப்பட்ட 

மகற்தறாசின் சபாலிமரின் அெட்மடல் நீக்கம் அளவுகமள அதிகரிக்க 

திருத்ேப்பட்ட முமற ஆய்வு 

 

திட்ட சபாறுப்பு சபாறுப்பு: எஸ். திருச்செந்தூரன் 

 

இறால்களின் ஓட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டகற்றின் தபாலிமரின் 

அசட்டடல் நீக்கம் அளவுகடள அதிகரிக்க திருத்தப்பட்ட முடற ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. 

   

பூமியின் தமற்பரப்பில் உள்ள மிகப்தபரிய தபாலிமரில் டகற்தறாசன் ஒன்றாகும், இது 

மீன்வளர்ப்பு ததாழில்துடற கழிவுப்தபாருட்களால் வழங்கப்பட்ட மதிப்பில் 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது எனக் கூறப்படுகின்றது. அசற்டறல் நீக்க அளவு (DD) கள் 

அதன் பயன்பாடுகளில் டகற்தறாசனின் மூலக்கூறுகளின் தசயல்திறடன பாதிக்கும் எனக் 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இறால்களின் ஓட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து டகற்தறாசனிடன 

தபாதுவாக பிரித்ததடுக்கும் முடற மூலம், விடளச்சல் 30 – 40 அளவுகளில் அசற்டறல் 

அகற்றல் மூலம் கிடடக்கும். உயர்ந்த டி. டி. அளவுடன் டகற்தறாசினடன தயாரிக்க 

தபாருத்தமான குடறந்த தசலவு தகாண்ட ததாழில்நுட்பத்டதக் கண்டுபிடிப்படத இந்த 

ஆய்வு தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. பிரித்ததடுத்தல் முடற 121 பாடக தசல்சியஸில் 

கிருமியழித்தல் அடிப்படடயில் அடமந்திருந்ததுடன், 87 சதவிகித டி. டி. இல் கிடடத்த 

விடளதபாருட்களுடன் ததாழில்துடற தர இரசாயனங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

இதன் விடளவாக டகற்தறாசின்களுக்கு டி. டி., ஈரப்பதன், சாம்பல் உள்ளடக்கம், தண்ணீர் 

பிடைப்பு திறன் மற்றும் தகாழுப்பு பிடைப்பு திறன் ஆகியவற்டற கண்டறிய ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டன. பகுப்பாய்வு முடிவுகள் மூலம் 44 %, 87 %; 6.68 %, 5.92 %; 42.83 %, 30.34 %; 

746.04 %, 952.94; 577.19 மற்றும் 645.81 % முடறயான மற்றும் திருத்தப்பட்ட முடறக்கு 

முடறதய இருந்தன. அதிகரித்த டி. டி மற்றும் தமம்பட்ட தசயல்பாட்டுடன் உயர் தரமான 

டகற்தறாசினடன உற்பத்தி தசய்யலாம். தயாரிப்பு ததாழில்நுட்பம் மற்றும் டபலட் 

அளவிலான ஆய்வில் டகற்தறாசினின் பயன்பாடுகளுக்கான தமலும் ஆய்வுகள் இந்த 

ததாழில்நுட்பத்டத மாற்றுவதற்கு முன் நடாத்தப்பட தவண்டும் என 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

பகுதி 4 : கடற்பாசி ஜாம்களின் ச ருங்கிய கலமவப் பகுப்பாய்வு 

 

திட்டத்துக்கு தபாறுப்புள்ள அலுவலகர் : எஸ். எஸ். ஜயசிங்க 

 

இந்த ஆய்வில், கனிம உள்ளடக்கம், கடற்பாசி ஜாம் தநருங்கிய கலடவ மற்றும் தசமிப்பு 

காலம் என்பன தீர்மானிக்கப்பட்டன. படன மற்றும் கடற்பாசி ஜாம் கலடவகளில் 0.888 ± 

0.03 நீர்ச் தசயல்பாடு இருந்தது. ஜாம் கலடவயின் கச்சா புரத உள்ளடக்கம் (%, ஈரமான 

எடட அடிப்படடயில்), 9.62 ± 2.78 ஆக இருந்தது. தமதலயுள்ள ஜாம் வடகயின் அயடின் 

உள்ளடக்கம் 8.3 ± 0.78 மி. கி / கி. கி, தபாட்டாசியம், கால்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் 

தசாடியம் உள்ளடக்கங்கள் முடறதய 526 ± 67.5, 101.3 ± 21.9, 45.78 மற்றும் 126.09 ± 62.5 மி. கி 
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/ கி. கி என முடறதய இருந்தன. தசம்பு - Cu (0.09 டம. கி μg / கி. கி kg) மற்றும் நாகம் - Zn 

(0.57 டம. கி / கி. கி) ஆகியடவ மிக குடறந்த அளடவக் காட்டின. ஜாம் கலடவயில் நச்சு 

இரசாயனங்கள் இருந்து தூரமாக இருந்தது, அதாவது குதராமியம், ஆசனிக், மங்கனீஸ், 

மற்றும் ஈயம் தபான்றடவகளாகும். தமாத்த பக்றீரியா எண்ணிக்டககள் பாதுகாப்பான 

நுகர்வு மட்டத்தில் இருந்தன மற்றும் 2.3 x 10
1
 ± 0.21 முதல் 6 x10

1
 ± 1.7 சி. எஃப். யு / கி வடர 

ஆறு மாத காலத்தில் 30 பாடக தசல்சியஸில் இருந்தன. மதுவங்கள் மற்றும் 

பூஞ்சைங்களின் எண்ணிக்டககள் ஆறு மாத கால வாழ்க்டக ஆய்வில் 

கண்டறியப்படவில்டல. 

 

முடிவுகள் 

தசமிப்பு காலப் பகுதியில் பகுப்பாய்வில் தபறப்பட்ட தமாத்த தட்டுக்களின் 

எண்ணிக்டகயில் ஒரு சிறிய அதிகரிப்பு காைப்பட்டது. இருப்பினும், தயாரிப்பு 

வளர்ச்சியுற்ற எந்ததவாரு அறிகுறிடயயும் காட்டவில்டல, நிறமாற்றம் மற்றும் மை 

மாற்றம் தபான்றன இருக்கவில்டல. ஆறு மாத கால தசமிப்புக் காலத்தில், SLSI தரநிடலகள் 

(P < 0.5) உடன் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படக் கூடிய ஜாம்கள் என நுண்ணுயிரியல் எண்ணிக்டக 

காட்டுகின்றது. 

 

சவளியீடு 

இலங்டக கடற்பகுதி எல்டலக்குட்பட்ட ஒரு தீவு எனக் கூறலாம், கடற்பாசி பண்பாடு 

கடரதயாரப் பாடதயில் நடடமுடறயில் கடடப்பிடிக்கப்படுகின்றது, தமலும் கடல் 

புல்லினங்கள் திருப்திகரமான அளவுகளில் தசகரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பு பங்குகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து அறுவடட தசய்யப்படலாம். 

 

முடிவு 

கடரதயாரப் பகுதி மக்கள் கடற்பாசித் ததாழிலில் ஈடுபடலாம் மற்றும் கடற் பாசி 

வளார்ப்பு என்பது இலங்டகயில் ஒரு ததாழிற்துடறயாக நிறுவப்படலாம். இது 

நிறுவப்பட்டால், கடற்பாசி பல்தவறு தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படலாம் தமலும் 

அது உள்ளூர் மக்களுக்கு அதிக தவடல வாய்ப்டப உருவாக்கும். 

 

பரிந்துமரகள் 

• இலங்டக தமாஸ் - Ceylon moss எனும் வடகயிடன பழச்சாறு தபான்றவற்டற 

ஜாம்களுடன் தசர்த்து இடைத்தல் தபான்று இடைக்க முடியும் மற்றும் தபக்றின் 

பயன்பாட்டுக்கு பதிலாக கட்டியாகும் அடமப்புக்களுக்கு உரிய பண்புகள் 

வழங்கும். 

• டவட்டமின் ஏ மற்றும் சி நிடறந்த படன இனங்களின் பழம் தயாரிப்புகளின் 

உைர்ச்சி குைங்கள் மற்றும் ஜாம் தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்த மிகவும் சுடவயான 

பழத்துண்டுகள் ஆகியவற்டற தமம்படுத்த பயன்படுகிறது. 

• இந்த தயாரிப்பு ஆராய்ச்சி முடிவுகடள தபாறுத்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் 

நுகரப்படும். 
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திட்டம் 3.2.2: உயர் உயிரியல் மதிப்பு சகாண்ட உலர்ந்ே மீன்கமள குமறந்ே 

செலவு சகாண்ட சோழில்நுட்பத்மேக் சகாண்டு உருவாக்குேல் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் / கள் : எஸ். அரியரத்ன 

 

வரவு தசலவு ஒதுக்கீடு - ரூ. 1.347 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

இலங்டகயில் பாரம்பரியமான உலர்ந்த மீன் பதப்படுத்தும் முடறயானது உப்பு மற்றும் 

உலர்த்தும் முடறகளின் காரைமாக, புரதம் மற்றும் மீன்களின் இழப்பு மற்றும் 

அழிவுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. புதிய உப்பு மற்றும் உலர்த்தும் முடறடய 

அறிமுகப்படுத்துதல், இந்த இழப்பு மற்றும் புரதத்தின் குடறபாடு ஆகியவற்டற 

குடறக்கலாம் என்பதுடன் இது உலர்ந்த மீன் நுகர்தவாருக்கு நல்ல தசய்தியாக இருக்கும். 

 

 

த ாக்கங்கள் 

 

மீன்கடள உப்பிலிடும் தபாதான நட்டங்கடள குடறத்தல் மற்றும் புரதத்தின் 

சீர்குடலவுகடளக் குடறத்தல் 

உலர்ந்த மீன் உற்பத்தி தசய்யும் தபாது மீன் பிலட்களின் புத்துைர்டவ குடறத்தல் 

 

முடிவுகள் 

ஆய்வின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

 

உப்பிலிடும் தசயல்முடறக்கு முன்னர் குளிரூட்டும் அடறக்குள் மீன் பிலட்களின் நீர் 

அகற்றுவது மீன் பிலட்களில் கூடுதல் புரதத்டத பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த 

வழிமுடறயாகும். 

தொேமன படிமுமற புரேம் % ஈரப்பேன் 

% 

TVB - N 

mg/100 g 

நீர்ச் 

செயல்பாடு 

• புது முமற 

மீன் பிலட் -> குளிரான 

பகுதியில் மவத்து காய 

மவத்ேல் -உப்பிடல் -> 

சூரிய ஒளியில் 

காயமவத்ேல் 

மீன் பிலட்  25.01 80.94 22.72 0.928 

குளிரான 

பகுதியில் 

மவத்து காய 

மவத்ேல் 

25.22 80.18 34.05 0.910 

உப்பிட்ட பின் 

காயடவத்தல் 

(கடடசி 

உற்பத்தி) 

55.26 32.64 108.14 0.803 

• பாரம்பரிய 

முமற 

மீன் பிலட்கள் - உப்பிடல் 

->  சூரிய ஒளியில் 

காயமவத்ேல் 

புதிய பிலட் 26.76 80.78 24.69 0.928 

உப்பிட்ட பின் 30.49 56.32 27.59 0.772 
     

காயடவத்த 

பின் 

47.99 37.84 36.81 0.736 
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FAO மேயாசராயி செயலாக்க முமறயின் படி புமகப் பிடித்ே உலர்ந்ே 

திலாபியா (Oreochromis mossambicus) உற்பத்தி மற்றும் பல்தவறு 

சபாதியிடல் நிமலமமகளின் கீழ் ேரத்மே மதிப்பீடு செய்ேல் 

 

த ாக்கங்கள் 

•நாராவில் உள்ள புடகபிடிக்கும் அலகு மூலம் புடகபிடித்தத்து உலர்த்தும் உற்பத்திடய 

FAO வினந்தயாதராயி தசயலாக்க முடறப்படி தசய்தல். 

• பல்தவறு தபாதியிடல் நிடலடமகளின் கீழ் புடகபிடித்த உலர்ந்த மீன்களின் 

ஊட்டச்சத்து தரம் மற்றும் தரத்டத மதிப்பிடுதல். 

 

முடிவுகள் 

- 4 மணிதநர புடகபிடிக்கும் அளவில் 2 நாட்களுக்கு உலர்த்தும் திலாபியா 0.75 நீர்ச் 

தசயல்பாட்டட தகாண்டிருக்கும், இது உலர்ந்த மீன்களின் வழக்கமான நீர்ச் தசயல்பாடு 

ஆகும். 

- தசமிப்பு வாழ்வுக் காலம், 

• தபாதியிடப் படாதது   -  உலர்ந்த பிறகு 14 - 15 நாட்கள் 

• தவற்றிட தபாதி     -  21 - 22 நாட்கள் உலர்த்திய பின் 

• கற்றுடன் கூடிய தபாதியிடல்  -  உலர்ந்த பிறகு 15 - 16 நாட்கள் 

- உைர்திறன் மதிப்பீடு நுகர்தவார் தயாரிப்புக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்கது என்படதக் 

குறிக்கிறது 

 

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் 

 

புமகத்ேல் அலகுகளின் அறிமுகம் 

 

திட்டத்தின் த ாக்கம் 

நாடு முழுவதும் சில இடங்களில் குறிப்பாக உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களின் பகுதிகளில் 

புடகபிடித்த உலர்ந்த மீன் உற்பத்தி தசய்யப்படுகிறது. இவர்கள் உள்நாட்டில் கிடடக்கும் 

மர தபாருட்கடளப் பயன்படுத்தி பாரம்பரிய தநரடி புடகத்தல் முடற பயன்படுத்தப் 

படுவதால் அடவ PAH தபான்ற தயாரிப்புக்கடளக் தகாண்ட தீங்கு விடளவிக்கும் 

இரசாயனத்டதக் தகாண்டு மாசுபடுத்தும் மற்றும் தாக்க வழிவகுக்கும். FAO - டதயாதராயி 

தசயலாக்க நுட்பம் இலங்டகயில் சிறிய அளவிலான மீன் உற்பத்திகடள 

நடடமுடறப்படுத்துவதற்கான சவால்கடள எதிர்தகாள்ளும் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். இந்த 

நுட்பம் உலர்ந்த மீன் மற்றும் கடரதயாரக் தகாட்டில் மற்றும் புதிய நீர்த்ததக்கங்கடளச் 

சுற்றியுள்ள உலர்ந்த மீன் உற்பத்தியாளர்கடளக் தகாண்டு புடகபிடித்தல் தகாண்ட மீன் 

தயாரிப்பு ஆகியவற்டற அறிமுகப்படுத்தலாம். கூடுதலாக இந்த புடகபிடித்தல் அலகு 

புடகத்த மீன் தயாரிக்க பயன்படுகிறது, இது அதிக நுகர்தவார் ததடவடய தகாண்டுள்ளது. 

 

த ாக்கங்கள் 

•மீன்பிடி சமூகத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இந்த அடமப்புடன் ததாடர்புடடய 

குழுக்களுக்காக 12 எண்களின் FAO – டதயரிதயாயி தசயலாக்க அலகுகடள வழங்குதல். 

•FAO – டதயாரிதயாயி தசயலாக்க நுட்பம் மற்றும் நலன்கடளப் பற்றி 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கு பயிற்சியளித்தல். 
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புமகபிடிக்கும் அலகுகமள நிறுவ திட்டமிட்ட இடங்கள் 

மாவட்டம் அலகுகளின் 

எண்ணிக்மக 

கடரதயார மாவட்டங்கள் 

கடல் மீன் உற்பத்திக்கான 

இலக்குகள் (புடகபிடித்த மீன், மாசி 

மற்றும் உலர்ந்த மீன்கள்)  

மாத்தடற, புத்தளம், 

மன்னார், யாழ்ப்பாைம், 

மட்டக்களப்பு,, 

அம்பாந்ததாட்டட  

 

7 

மத்திய நாடு மாவட்டங்கள் 

 

நன்னீர் மீன் உற்பத்திக்கான இலக்கு 

(புடகபிடித்த மீன் மற்றும் உலர்ந்த 

மீன்கள்) 

நுவதரலியா, 

தபாலன்னறுடவ, 

அனுராதபுரம், அம்பாடற, 

அம்பாந்ததாட்டட  

05 

தமாத்த FAO - டதயரிதயாயி தசயலாக்க பிரிவுகள்  12 

 

முன்சமாழியப்பட்ட த ர வரிமெ 

 

காலம் -18 வாரங்கள் 

 

இலக்கு வாரங்களில் காலம் 

 1-4 5-18 

முன் தயாரிப்பு / தகள்விமனு நடடமுடற / 

வாங்குதல் 

X  

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் FAO - 

டடயாரிதயாயி தசயலாக்க அலகு நிறுவப்பட்டது 

 x 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கடள நடத்தள்  x 

பின்னூட்டல் / தர மதிப்பீடு   x 

 

முடிக்கப்பட்ட தவமலகள் 

இலக்கு எதிர்பார்க்கும் 

அளவு 

ொதித்ேமவ 

புடகத்தல் அலகுகடள 

நிர்மாணிப்பதற்கு ததடவயான 

தபாருட்கடள தயாரிப்பது / 

விடலமனு தகாரல் நடடமுடற / 

வாங்குதல் 

 முடிக்கப்பட்டது 

இடத் ததரிவு 12 இடங்கள்  8 இடங்கள் ததரிவு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் FAO 

- டதரிதயாயி தசயலாக்க அலகு 

நிறுவப்பட்டது. 

12 அலகுகள் 2 அலகுகள் முடிந்தது 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

தசய்யப்பட்டன 

12 

நிகழ்ச்சிகள் 

2 நிகழ்ச்சிகள் 

முடிந்துள்ளன 

பின்னூட்டல் கருத்து / தர ஆய்வு   
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ேளத்தின் விவரங்கள் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்டன 

   

சோ/ 

இல 

முகவரி  

01 பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயம், தரக்கடவ, தநட்லப்பிட்டிய  நிடறவு 

02 பதாதா மீன்பிடி சமுதாயம், பதாதா நிடறவு 

03 மகாவிலச்சிய மீனவர் சமுதாயம், மகாவில்லச்சி, அனுராபபுரம் - 

04 கடலமகள் மீனவ சமுதாயம், தவலிகந்த, தபாலன்னறுடவ - 

05 களுகட மீனவர் சமுதாய அடமப்பு, மின்தனரிய, தபாலன்னறுடவ - 

06 புனித திதரசா மீனவ சமுதாயம் அடமப்பு, பூக்குளம், புத்தளம் - 

07 தஹம்தபகமுவதவவ மீன்மிடி அமூக அடமப்பு, தஹம்தபகமுவ, 

தமானராகடல 

- 

08 புனித மரிஷியா மீன்வள சமுதாயம், கட்தடதகட்டாடவ, 

யாழ்ப்பாைம் 

- 

 

எதிர்கால தவமல 

இலக்கு த ரம்  கணக்கிடப்பட்ட செலவு 

ரூ. மில்லியன் 

நான்கு தளங்களின் ததர்வு ஜனவரி 2018   .02 

FAO – டததராதயாயி தசயலாக்க 

அலகு நிறுவுதல்  

ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் இறுதி 

வடர 2018  

1.85 

பத்து பயிற்சி நிகழ்ச்சிகடள 

நிறுவுதல் 

ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் இறுதி 

வடர 2018 

0.75 

கருத்து / தரப் பகுப்பாய்வு தபப்ரவரி ததாடக்கம் ஜுன் 

2018  

1.2 

 உப தமாத்தம்  3.82 

நிருவாக தசலவு  0.1146 

தமாத்தம்  3.9346 

 

முன்தனற்றத்தின் சுருக்கம் 

 

முன்கூட்டிய பைம் ரூ. 4,004,032.14 ஆக இருந்தது. டிசம்பர் 2017 இறுதியில் மற்றும் தமாத்த 

தசலவினம் ரூ. 4, 054,032.14 ஆக இருந்தது. புடகப்பான் அலகுகள் மற்றும் தள ததர்வுகடள 

நிர்வகிப்பதற்கு ததடவயான தபாருட்கடள வாங்குதல் கிட்டத்தட்ட முடிவடடந்தது. 2018 

ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் மற்றும் 

விழிப்புைர்வு நடவடிக்டககளில் 10 புடகபிடிக்கும் அலகுகடள நிறுவுதல் முடிக்கப்படும். 

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்த திட்டத்டத நிடறவு தசய்வதற்கான மதிப்பீடு சுமார் 4 மில்லியன் 

ஆகும். 
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2017 ஆம் ஆண்டில்  டத்ேப்பட்ட பயிற்சி / விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் 

திகதி நிகழ்ச்சியின் 

சபயர் 

த ாக்கம் பங்தகற்பா

ளர் 

இடம் சோ

மக / 

பங்க

ளிப்பு 

இடத்மே 

சேரிந்ேேன் 

காரணம் 

ொர்பான 

அனுமதி 

20/01/2017 சிறந்த மீன் 

டகயாளுதல் 

மற்றும் 

புத்துைர்ச்சி 

பற்றிய கருத்து 

அறிடவப் 

தபருக்குவதற்கு 

கீல்ஸ் 

சுப்பர் 

உத்திதயாக

த்தர் 

நாரா தகய்

தகய் 

சந்டத

ப்படு

த்தல் 

பங்களிப்பாளரி

ன் 

தவண்டுதகாளு

க்கிைங்க 

DG 

அனுமதி 

19-

20/08/2017 

உலர் மற்றும் மாசி 

மீன் 

தயாரிப்பதற்கான 

ஆதராக்கியமான 

நடடமுடறகடள 

தமம்படுத்தல் 

ஆதராக்கியமான 

நடடமுடறகடள 

தமம்படுத்தல் 

ஹம்பாந்

ததாட்டட 

மாவட்ட 

விழிப்புை

ர்வு நிகழ்ச்சி   

தரக்க

டவ RRC 

நாரா அடமச்சின் 

தவண்டுதகாள்

களின் படி 

DG 

அனுமதி 

26-

27/08/2017 

உலர் மற்றும் மாசி 

மீன் 

தயாரிப்பதற்கான 

ஆதராக்கியமான 

நடடமுடறகடள 

தமம்படுத்தல் 

ஆதராக்கியமான 

நடடமுடறகடள 

தமம்படுத்தல் 

ஹம்பாந்

ததாட்டட 

மாவட்ட 

விழிப்புை

ர்வு நிகழ்ச்சி   

தரக்க

டவ RRC 

நாரா அடமச்சின் 

தவண்டுதகாள்

களின் படி 

DG 

அனுமதி 

13-

14/07/2017 

அறுவடடக்கு 

பின்னரான 

ததாழில்நுட்பம் 

மற்றும் மீன் 

உற்பத்திகடள 

தயாரித்தல்  

அறிடவப் 

தபருக்குவதற்கு 

புத்தளம் 

மாவட்ட 

விழிப்புை

ர்வு 

திட்டங்க

டள  

கல்பிட்

டி 

DFAR பங்களிப்பாளரி

ன் 

தவண்டுதகாளு

க்கிைங்க 

DG 

அனுமதி 

21/10/2017 ததாழில்நுட்ப 

மாற்றம் 

பல நாள் 

படகுகளில் மீன் 

தர இழப்பு 

குடறக்க 

தமம்படுத்தள்  

மன்னார் 

மாவட்டம்  

மன்னார் நாரா அடமச்சின் 

தவண்டுதகாள்

களின் படி 

DG 

அனுமதி 

28-

29/10/2017 

புகக் கருவாடு 

உற்பத்தி 

ததாழில்நுட்ப 

அறிடவ வழங்கல் 

மட்டக்கள

ப்பு மீனவ 

சமூகம் 

மட்டக்

களப்பு 

அடம

ச்சு 

பங்களிப்பாளரி

ன் 

தவண்டுதகாளு

க்கிைங்க 

DG 

அனுமதி 

04-

05/11/2017 

மாசி மீன 

தயாரிப்பு, 

உப்பிலிடப்பட்ட 

மீன், மற்றும் 

புடகயூட்டிய மீன் 

புடகயூட்டிய மீன் 

உற்பத்தி மற்றும் 

புதிய வடக மீன் 

உற்பத்திகடள 

அதிகரித்தல் 

தரக்கடவ 

மற்றும் 

பதாதா 

மீனவ 

சமூகம் 

தரக்க

டவ RRC 

அடம

ச்சு 

பங்களிப்பாளரி

ன் 

தவண்டுதகாளு

க்கிைங்க 

DG 

அனுமதி 

12/11/2017 ததாழில்நுட்ப 

மாற்றம் 

ததாழில்நுட்ப 

மாற்றம் பல நாள் 

படகுகளில் மீன் 

தரம் இழப்பு 

குடறவடத 

தமம்படுத்தல் 

புத்தளம் 

மாவட்டம்  

தவன்ன

ப்புவ 

நாரா அடமச்சின் 

தவண்டுதகாள்

களின் படி 

DG 

அனுமதி 

14 – 

15/12/2017 

மீன்களின் 

நுண்ணுயிரியல் 

பகுப்பாய்வு மீன் 

மற்றும் தபறுமதி 

தசர்த்த 

விடலயுயர்ந்த மீன் 

உற்பத்திகள். 

அறிடவப் 

தபருக்குவதற்கு 

சமுத்திரவி

யல் 

பல்கடலக்

கழக 

மாைவர்க

ள்  

நாரா சமுத்

திரவி

யல் 

பல்க

டலக்

கழக

ம், 

இலங்

டக 

பங்களிப்பாளரி

ன் 

தவண்டுதகாளு

க்கிைங்க 

DG 

அனுமதி 

 

சவளியீடுகள் 

• பி. எச் கினிதகதரதக, ஐ. எச். டபல்யூ. சுதரந்திர, டபிள்யு. எஸ். ஆர். தவத்ததவா, தக. 

வி. எஸ். அரியவங்ை, ஜி. தஜ. கைகம ஆராச்சி, பி. தக. தக. தக. ஜினதாசா, தக. 

தஹட்டியாராச்சி 
1
 மற்றும் ஈ. எம். ஆஎ. தக. பி எதிரிசிங்க (பதிப்பில்) இலங்டக 

சந்டதயில் கிடடக்கக்கூடிய உலர்ந்த மீன் வடககளின் நுண்ணுயிர் மற்றும் 
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இரசாயன தரம் - Microbial and chemical quality of selected dried fish varieties available in Sri 

Lankan market - இலங்டக நீருயிரின விஞ்ஞான சஞ்சிடகத் ததாகுதி 23 (1) (2018). 

 

• ஏ. பி. ஏ மதுஷானி, எஸ். அரியவங்ச மற்றும் சி. வி. எல். தஜயசிங்க 2017. ஸ்கிப் ஜாக் 

டுனா (கட்சுவானஸ் தபலடமஸ்), இந்திய ஸ்தகட் (டிக்தடப்டஸ் ரஸ்தைலி) 

மற்றும் ஸ்பங்கில்ஸ் தபரரசர் (தலதிடரன்ஸ் தநபுதலாசஸ்) ஆகியவற்றில் தடாறி 

மீட்டர் பயன்படுத்தல் மூலம் இரசாயன, நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 

நுகர்வுப்பண்பியல் முடறகள் மூலம் புத்துைர்டவக் கருத்தில் தகாள்ளுதல். 

Assessing of the freshness using Torry meter, chemical, microbiological and organoleptic methods 

in Skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), Indian scad (Decapterus russelli) and Spangled emperor 

(Lethrines nebulosus). - விஞ்ஞான முன்தனற்றத்திற்கான இலங்டகச் சங்கத்தின் 73 வது 

வருடாந்த அமர்வு நடவடிக்டககள். பாகம் 1- சாராம்சங்கள். பக் .146. 

 

• ஏ. பி. ஏ மதுஷானி, எஸ். அரியவங்ச மற்றும் சி. வி. எல். தஜயசிங்க 2017. 

கட்சுவானுஸ்ஸ் தபலமிஸ், டிஸ்தகப்டுஸ் ருஸ்தசலி மற்றும் தலத்ரீன்ஸ் 

நூதலாசஸ் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி இரசாயன, நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டு முடறகளால் தடாறி மீட்டடர மதிப்பீடு தசய்ற்பாடுகளச் தசய்தல். - 

Validating Torry meter by chemical, microbiological and organoleptic methods using 

Katsuwonuspelamis, Decapterusrusselli and Lethrinesnebulosus. - இளங்கடல ஆராய்ச்சி 

சிம்தபாசியம் -2017. இலங்டகயின் வயம்ப பல்கடலக்கழகம். பக். 70. 

 

• தக. டபிள்யூ. எஸ். அரியவங்ஷ, எஸ். கால்லதக, பி. கினிதகதரதக, தக. 

தஹட்டியாராச்சி, ஜி. பி. தராஷான், சி. தமததகதர மற்றும் எச். எம். பி. கித்சிரி. 2017. 

இலங்டகயில் புத்தளம் களப்பில் பல்தவறு இடங்களில் அறுவடட தசய்யப்பட்ட 

காவட்டிகளின் நுண்ணுயிரியல் தரத்டத மதிப்பீடு தசய்தல் (க்ராஸ்ஸ்டிதர 

மதடசன்சிஸ்) - Assessment of microbiological quality of oysters (Crassostrea madrasensis) 

harvested in different location of Puttalam Lagoon in Sri Lanka - ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, தசயற்பாடுகள் -. பக். 55. 

 

• எச். ஜி. பி சமீர, தக. டபல்யூ. எஸ். அரியவங்ஷ மற்றும் பி. ஈ. பீ. தமண்டிஸ். 2017. மீன் 

கழிவிலிருந்து டசதலஜ் உற்பத்தி தசய்யவதற்கு தவ எனும் மூலப்தபாருடள 

பயன்படுத்தல் - Production of silage from fish waste using whey as the inoculum - ததசிய 

நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, அறிவியல் அமர்வுகள், 

2017. பக். 53. 

 

• தமகலா ரத்நாயக, பி எச். கினிதகதரதக, ஜி. தஜ. கதனகம ஆராச்சி, தக. ஏ. டபிள்யூ. 

எஸ். அரியவங்ஷ, இந்திரா விக்ரமசிங்க, தக. எஸ். தஹட்டியாராச்சி, எஸ். 

அதபயரத்ன, ஜி. பி. இ. தராஷன், ஜி. குைதசகர மற்றும் எஸ். கால்லதக. 2017. 

இலங்டகயின் மன்னார் பகுதியில் மீன் பிடிக்கப்பட்ட மீன்களின் பாக்றீரியா 

கலப்பினங்கடள ஆய்வு தசய்தல். - Investigation of pathogenic bacterial contamination of 

fish handled in Mannar, Sri Lanka. - ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம, விஞ்ஞான அமர்வு, 2017. பக். 56 

 

• ரி. எச். எஇ மதுஷானி, ஜி. தஜ. கதனகம ஆராச்சி, பி. எச். கினிதகத்தரதக, தக. 

டபிள்யூ. எஸ். அரியவங்ஷ, இந்திரா விக்கிரமசிங்க, தக. எஸ். தஹட்டியாராச்சி, 
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எஸ். அதபயரத்ன, ஜி. பி. தராஷன், ஜி. குைதசகர மற்றும் பாத்திமா நிஷ்ரீனா, 2017. 

இலங்டகயில் குடாதவல்ல மற்றும் புராைதவலவில் பல நாள் படகுகளால் 

அறுவடட தசய்யப்பட்ட டஸ்கடஸ் ரதைல்லியின் (இந்திய ஸ்தகடு) மீன்களின் தர 

மதிப்பீடு. - Quality assessment of Decapterus russelli (Indian scad) fish harvested by multi – day 

boats in Kudawella and Puranawella in Sri Lanka. - ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, விஞ்ஞான அமர்வு, 2017. பக். 59. 

 

• தக. டபிள்யூ. எஸ். அரியவங்ஷ, டி. எஸ். ஆரியரத்ன, எம். தஜ. பாத்துதவ ஆராச்சி, ஜி. 

எஸ். சாத்துரிகா, முதித தசனரத்யாப்பா மற்றும் சாத்துரி யாடவர. 2017. மஞ்சள் 

துடுப்பு டுனா (துன்னஸ் அல்பாகாரஸ்) கழிவுப்தபாருட்களிலிருந்து தகாலாஜடன 

தனிடமப்படுத்துதல் மற்றும் குைவடகப்படுத்துதல். - Isolation and characterization of 

collagen from yellow fin tuna (Thunnus albacares) waste. - ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, விஞ்ஞான அமர்வு, 2017. பக். 60. 

• பி. ஜி. மாதுஷா தில்ருக்ஷி, ஜி. தஜ. கைகம ஆராச்சி, பி. எ. கினிதகதரதக, தக. 

டபிள்யூ. எஸ். அரியவங்ஷ, இந்திரா விக்ரமசிங்க, தக. எஸ். தஹட்டியாராச்சி, எஸ். 

அதபரத்ன மற்றும் ருச்சித தபதரரா 2017. இலங்டகயில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

மீன்களின் தர மதிப்பீடு. - Quality assessment of imported fish retailed in Sri Lanka. - ததசிய 

நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, விஞ்ஞான அமர்வு, 2017. 

பக். 61 

• அரியவங்ஷ தக. டபல்யூ. எஸ்., ஆரியரத்ன, டி. எஸ்., பாத்துதவ ஆராச்சி, எம். தஜ., 

சத்துரிகா, ஜி. எஸ்., மூடித தசனரத்யாபா மற்றும் சாத்தூரிகா யடவர, (2017), மஞ்சள் 

துடுப்பு டுனா (துன்னுதலஷ் பகாரஸ்) இலிருந்து தகாலாஜனின் தனிடமப்படுத்தல் 

மற்றும் தன்டமடய அறிதல் - Isolation and Characterization of Collagen from Yellowfin 

tuna(Thunnusalbacares) - நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள், 60 பக். 

 

• திருச்தசந்தூரன், எஸ்., கைகம அராச்சி, ஜி. தஜ., ஆரியரத்ன, டி. எஸ்., தஹமாசந்திர, 

டி. பி. மற்றும் தபதரரா, எம். ஆர். 2017. இறால்களின் ஒட்டுக் கழிவுகளில் இருந்து 

பிரித்ததடுத்த டகற்தறாசினின் தபாலிமர்களின் அசற்டறல் நீக்கல்கடள அதிகரிக்க 

மாற்றம் தசய்யப்பட்ட முடற பற்றிய ஆய்வு. - Investigation of modified method to increase 

degree of deacetylation of chitin polymer extracted from shrimp shell waste.  – நாரா விஞ்ஞான 

அமர்வுகள். 2017. 52. 

 

• ஏகநாயக்க, வி. ஓ., திருச்தசந்தூரன், எஸ். மற்றும் பிரசன்னா, பி. எச். பீ. (2017), Decaptus 

usrusselli இனத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட சடமயல் மீன் புரத பகுதிகளுக்கு 

தபறுமதிப்பு தசர்த்தலுக்காக அல்கா இடைக்கப்பட்ட மீன் படச தயாரிப்பு. - Value 

addition of recovered edible fish portions of decapterusrusselli by algae incorporated fish paste - 

இலங்டக ரஜரட்ட பல்கடலக்கழகத்தின் விவசாய பீடத்தின், இளங்கடல ஆய்வுக் 

கழகத்தின் தசயல்முடறகள் 2017. 

• 08.00. Forty percent (40%) of total revenue will be remitted to NARA as royalty payment.  

 

சிறு புத்ேகங்கள் 

புடகயூட்டல் சம்பந்தமான மீன் தபாருட்களின் டகதயட்டு புத்தகம் 
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IPHT இன் தொேமன தெமவகள் 

ISO / IEC 17025 : 2005 தரநிடலகள் என பல பகுப்பாய்வு அளவுருக்கள் 

அங்கீகார நிடலடய தபற்றுள்ள IPHT இன் தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுக்கூடம் 

ஒன்றாகும் (நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன அலகுகள்). இந்த 

ஆய்வகத்தின் தசாதடன தசடவகள் ததாழில், குறிப்பாக, மீன் ஏற்றுமதி 

நிறுவனங்கள் மூலம் தபறப்பட்டுள்ளன; அடமச்சுக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் 

மற்றும் இதர பங்குதாரர்கள். நுண்ணுயிரியல் (744) மற்றும் இரசாயன (738) 

தரத்திற்கு என 1482 மாதிரிகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இந்த மாதிரிகள் 

ததாடர்பாக, 500 தசாதடன அறிக்டககள் IPHT ஆல் வழங்கப்பட்டது மற்றும் 

நாராவுக்கு தமாத்த தசாதடன கட்டைம் மூலம் இலங்டக ரூபாவாக 

8,725,208.00 கிடடக்கப் தபற்றது. தமாத்த வருவாயில் நாற்பது சதவிகிதம் 

(40%) விதஷட - தராயல் தகாடுப்பனவாக நாராவுக்கு அனுப்பப்படும். 

 

இளங்கமல பட்டோரிகளின் தமற்பார்மவ தெமவ 

• ஏ . பி. ஏ. மதுஷானி பி. எஸ். சி. (உைவு விஞ்ஞானம்), வயம்டப பல்கடலக்கழகம் 

• எஸ். பி. எஸ். ரி. தபதரரா பி. எஸ். சி. (உைவு விஞ்ஞானம்), வயம்டப 

பல்கடலக்கழகம் 

• தக. எஸ். திசாநாயக்க பி. எஸ். சி. (உைவு விஞ்ஞானம்), வயம்டப பல்கடலக்கழகம் 

• ஆர். ஐ. டபல்யூ வீரசிங்க பி. எஸ். சி. (கடற்தறாழில் மற்றும் கடல் சார் விஞ்ஞானம்), 

இலங்டக சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகம் 

• ஆர். லசந்தினி பி. எஸ். சி. கடற்தறாழில் மற்றும் கடல் சார் விஞ்ஞானம்), இலங்டக 

சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகம்  

• ரி. எம். சி. என் இலங்கதகான் பி. எஸ். சி. (விலங்கு விஞ்ஞானம்), தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

• எச். எம். எல். தஹரத் பி. எஸ். சி. (விலங்கு விஞ்ஞானம்), தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

• டபல்யூ. எம். என் விதஜசுந்தர பி. எஸ். சி. (நுண்ணுயிரியல்), களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

• ஏ. லிதா பி. எஸ். சி (உைவு விஞ்ஞானம்), வயம்டப பல்கடலக்கழகம் 

• ஏ. ஏ. ரி. திலினி பி. எஸ். சி (உைவு விஞ்ஞானம்), வயம்டப பல்கடலக்கழகம் 

• டபல்யூ. எஸ் சாமரா, பி. எஸ். சி (விவசாயம்), தபராதடன பல்கடலக்கழகம் 

• டபிள்யூ. தஜ. சி. எம். ஜயவர்தன பி. எஸ். சி. (உைவு விஞ்ஞானம்) தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

• தஜ. தயங்கி சந்தமாலி பி. எஸ். சி. (விவசாயம்), இலங்டக சபரகமுவ 

பல்கடலக்கழகம் 

• ஐ. ஜி. வி மதுரங்க. பி. எஸ். சி (விவசாயம்), இலங்டக சபரகமுவ பல்கடலக்கழகம் 
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ெமூக - சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் 

ஆராய்ச்சி பிரிவு 
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5.8 ெமூக-சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் ஆராய்ச்சி 

பிரிவு (SED) 

பிரிவு ேமலவர் – திரு. தக. எச். எம். எல். அமரலால் 
 

பிரிவின் முக்கிய தசயல்பாடுகளாக மீனவர்களின் நலன் தபைல் மற்றும் அவர்கடளச் 

சார்ந்தவர்களின் நலன் தபைல், மீன் சந்டதப்படுத்தல் அடமப்பு சம்பந்தமான பகுப்பாய்வு 

மற்றும் நுகர்தவார் அதன் தாக்கம் உட்பட மீன்பிடி ததாழிலில் சமூக, தபாருளாதார மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல் ஆய்வுகள் தபான்றன அடங்கும். 

 

2017 ம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் 

1. இலங்டகயில் கடல் மீன் பிடிக்கான உற்பத்தி தசலவு குடறந்த மற்றும் 

தபாருளாதார தசயல்திறன் உருவாக்குதல் 

2. இலங்டகயில் மீன்வளர்ப்பு ததாழில் அபிவிருத்திக்கு முடறயான மற்றும் 

முடறசாரா நிறுவன தடடகடள கண்டறிதல் 

3. கடற்கடரயில் இயந்திர வடல மீன்பிடியின் அறிமுகம் மூலமான சமூக 

தபாருளாதார தாக்கம் 

4. நாராவின் மீன்வள தகவல் டமயம் (FIC) 

 

 டவடிக்மககள் 

• திட்டங்களின் கீழ் (i) மற்றும் (ii) பின்வரும் நடவடிக்டககள் 

முடிக்கப்பட்டுள்ளன. 

• தரவு தசகரிப்பு 

• தரவு பகுப்பாய்வு 

• அறிக்டக எழுதுதல் / ஆண்டு தவளியீடுகள் 

• மீன்வள தகவல் டமயத்தின் கீழ், அடனத்து விசாரடைகள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டு ததாடலதபசியில் பதில் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட 

நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன 

•  

நிகழ்ச்சி திட்டம் தமாதுக்கீடு 

– ரூ 

தபாறுப்பான 

அலுவலகர் 

காலம் 

சமூக 

தபாருளாதா

ர, 

சந்டதப்படு

த்தல் 

இலங்டகயில் கடல் மீன் பிடிக்கான 

உற்பத்தி தசலவு குடறந்த மற்றும் 

தபாருளாதார தசயல்திறன் 

உருவாக்குதல் (திட்ட இல 1 . 3)  

1 மில்லியன் திரு. எம். எம். 

ஏ. எஸ் 

மஹிபால 

1 வரு

டம் 

இலங்டகயில் மீன்வளர்ப்பு ததாழில் 

அபிவிருத்திக்கு முடறயான மற்றும் 

முடறசாரா நிறுவன தடடகடள 

கண்டறிதல் 

 ((திட்ட இல 1 . 15) 

1 மில்லியன் திரு. எச். டி 

விமலதசன 

1 வருடம் 

கடற்கடரயில் இயந்திர வடல 

மீன்பிடியின் அறிமுகம் மூலமான 

சமூக தபாருளாதார தாக்கம் 

 ((திட்ட இல 1 . 1.4) 

0.5 

மில்லியன் 

திரு. எம். எம். 

ஏ. எஸ் 

மஹிபால 

1 வருடம் 

நாராவின் மீன்வள தகவல் டமயம் 

(FIC) 

((திட்ட இல 5 . 9) 

1 மில்லியன் ந்திரு. தக. எச். 

எம். எல் 

அமரலால் 

ததாடரும் 
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2. செயல்திறன் 

 

அ. திட்டம் 1.3: இலங்மகயில் கடல் மீன் பிடிக்கான உற்பத்தி செலவு 

குமறந்ே மற்றும் சபாருளாோர செயல்திறன் உருவாக்குேல் பற்றிய ஆய்வு 

 

அறிமுகம்: - 

 

கடல் மீன்பிடி மீன்வளத்துடற முக்கியமானது மற்றும் இலங்டகயின் மீன்பிடித் துடறயின் 

தபரும் பகுதி (85%) இதுவாகும் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தசலவுக் காரணிகள் 

தவறுபடுகின்றன. மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் இயல்பான தசலவினத்தின் இயல்பு மற்றும் 

கட்டடமப்பு பற்றிய தகவல்கள் தற்தபாது அறியப்படவில்டல அல்லது குடறந்தளதவ 

அறியப்பட்டுள்ளது இதனால் மீன்பிடித் திட்டங்களுக்கான அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 

மற்றும் தகாள்டக முடிவுகடள அடவ தடுக்கின்றன. எனதவ, இந்த ஆய்வு, அடனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும், துடறமுகங்கள் மற்றும் நடவடிமுடற தயாரிப்பாளர்களுக்கும் 

உதவக்கூடிய தகவல் மற்றும் தரவிற்கான சரியான தநரத்தில் முக்கியமானது எனலாம். 

 

ஆய்வின் த ாக்கங்கள்: - 

இலங்டகயின் கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் உற்பத்தி தசலடவ ஆராய்வதத இதன் 

முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

முமற :- 

 

இந்த ஆய்வு ஒரு தகள்வித்தாள் ஆய்வு என்பதுடன் மற்றும் முதன்டமயான 

தரவரிடசகளால் தநரடியாக தநர்காைல்கள் மற்றும் படகு உரிடமயாளர்கள் மூலம் 

தசகரிக்கப்பட்டன. தமாத்த மாதிரிகள் 360 நாட்டின் கடதலார பட்டியடமப்பின் 

மூலம் அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி துடறமுகங்கடளயும், நங்கூரங்கடள இடும் 

இடங்கள் தபான்றவற்டற பிரதிபலிக்கின்றன. 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 

நவம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஆய்வின் 

தநாக்கத்திற்காக அடனத்து படகுகளும் நீளத்தின் படி மூன்று குழுக்களாக 

வடகப்படுத்தப்பட்டன. 
\ 

விமளவு : கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் உற்பத்தி தசலவினங்களின் 

வளர்ச்சியடடந்த நிகழ்வு தநரத் தரவு கிடடக்கும். 

 

சவளியீடு : -  1. இறுதி அறிக்டக 

  2. தரவு தளம் 

முடிவுகள் : - 

ஆழமான கடல் மீன்பிடி செயல்பாடுகள்: - 

 

ஆழ்கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஆண்டு மீன் பிடிப்பு, உற்பத்தி தசலவினம் மற்றும் 

பல பலநாள் படகுகளின் வருவாயானது படகின் அளவு (அட்டவடை 1) படி 

மாறுபடுகிறது. 
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உற்பத்தி செலவு : - படகுகளின் அளடவக் தகாண்டு உற்பத்தி தசலவு தநர் ததாடர்புகடளக் 

தகாண்டிருக்கிறது, ஏதனனில் தபரிய படகுகள் அதிகமான குழு உறுப்பினர்கள், கியர்கள் 

மற்றும் நவீன உபகரைங்கள் ஆகியவற்டற சிறிய அளடவக் காட்டிலும் பாவடன 

தசய்வதால் உயர்ந்த தசலவினங்களுக்கு இவர்கடள உட்படுத்தியுள்ளன. 

 

இலாப விகிேம் :- ரூ. 4,231,875 குழு 33 - 40 அடி நீளமுள்ள படகுகளிலும், ஆகக் குடறந்த 

பட்ச வருவாயாக ரூ. 2,492,097 ஆனது 28 - 32 அடி வடரயான படகுகளிலும் இருந்தன. ரூ. 

4,202,594 தபரிய படகுகள், அதாவது 41 - 60 அடி படகுகளில் இடவ இருந்தன. 

 

கமரதயார மீன்பிடி செயல்பாடுகள்: - 

வருடாந்த மீன் பிடிப்பு, உற்பத்தி விடல மற்றும் படகுகளின் வருவாய் ஆகியடவ 

கடதலார மீன்வளங்களின் படகு வடக (அட்டவடை 1) களின் படி தவறுபடுகின்றன. 

 

உற்பத்தி செலவு : - உற்பத்தி தசலவில் படகு வடக, இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட அல்லது 

அல்லாத இயந்திரமயமாகாத, கடற்கடர மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தநர் ததாடர்பு 

உள்ளது எனக் காட்டுகின்றது. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட படகுகள், எரிதபாருள் 

தசலவினத்தின் காரைமாக முக்கியமாக இயந்திரமயமாக்கப்படாத படகுகடள விட 

அதிக உற்பத்தி தசலவுக்குக் காரைமாகின்றன. 

 

இலாப விகிேம் : வருடாந்த நிகர வருவாய் மாறுபாடுகள் பல்தவறு வடகயான கடதலார 

மீன்பிடி படகுகள் மத்தியில் காைப்படுகின்றன. ரூ. 447,985 அதிகபட்ச நிகர வருமானம், 

தவளிப்புற படகு இயந்திரம் ஃடபபர் நார் (ஓ. எஃப். ஆர். பீ) மற்றும் குடறந்தபட்ச 74,872 

ரூபாய் இயந்திரம் அல்லாத பாரம்பரிய படகுகள் (என். டி. ஆர். பி.) மூலம் ரூ. 222,532 

பாரம்பரிய படகுகள் (எம். டி. ஆர். பி) என வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 ஆண்டுக்கான ெராெரி மீன்பிடி, வருமானம், மாறும் விமல, சமாத்ே மற்றும் நிகர லாபம் (ரூ.) 

விளக்கம் 

ஆழ் கடல் மீன்பிடி – (படகு நீள வமக – 

அடி)  கமரசயார மீன்பிடி (படகு வமககள்) 

28-32 33-40 41-60 OFRP MTRB NTRB 

மீன்பிடி (கி. 

கி) 
24,276 26,563 32,008 5,971 3,331 1,509 

இலாபம் (ரூ.)  
8,217,300 11,926,787 16,964,240 2,239,125 1,099,230 657,965 

மாறும் 

செலவு  (ரூ.)  
4,728,659 6,226,836 10,311,815 1,530,480 764,050 320,436 

சமாத்ே 

இலாபம் (ரூ.)  
3,488,641 5,699,951 6,652,425 708,645 335,180 260,529 

நிகர இலாபம் 

(ரூ.)  
2,492,097 4,231,875 4,202,594 447,985 222,532 205,987 

பல நாள் படகிகள்(IMUL) , தவளிப்படதகௌ இயந்திர டபபர் நார் தமாலாகிய பிளாஸ்டிக் படகு 

(OFRP), இயந்திரம் அற்ற பாரம்பரிய படகு (NTRB) மற்றும் பாரம்பரிய படகு (MTRB) 

ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார கள ஆய்வு - /SED/NARA/2017 
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பரிந்துமரகள்: - 

1. ஆழ்கடல் மீன்பிடி மற்றும் கடதலார கடற்தறாழில் நடவடிக்டககளில் குடறந்த 

தசலவினக் தகாள்டகடய தசயல்படுத்துவதன் மூலம் தபாருளாதாரத்தில் அளவீடுகடளச் 

சமாளிப்பதன் மூலம் மீன்பிடித்தல் படகு உற்பத்திக்கான தசலவுகடள கட்டுப்படுத்துவது 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

2. சந்டதயில் நல்ல விடல கிடடக்கும் தபாருட்டு, மீன்களின் தரத்டத பராமரிப்பதற்காக, 

திறடமகடள தமம்படுத்துவதற்காக குழு உறுப்பினர்களின் மீன்பிடி டகயாளுதலுக்கான ஒரு 

திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

3. அடனத்து பங்குதாரர்கடளயும், தகாள்டக வகுப்பாளர்கடளயும், கல்வியாளர்கடளயும் 

ஆழமான கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தபாருளாதார தசயல்திறடனக் குடறப்பதில் 

நடவடிமுடறகடள தகாண்ட உடரயாடடலத் ததாடங்குவது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

4. ஆழமான கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் அடனத்து படகுகளுக்கும் தமம்பட்ட 

ததாழில்நுட்ப உபகரைங்கள் மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப வசதிகடள வழங்குதல். இதனால் 

ஆழ்கடல் கடற்தறாழில் நடவடிக்டககளில் குடறந்த தசலவினக் தகாள்டகடய 

அமுல்படுத்தி நடடமுடறப் படுத்த பரிதுடரக்கப்படுகின்றது. 

 

உரு  - NTRB படகு 

திட்டம் 1.15: இலங்மகயில் கடற்சறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு 

துமறயில் சோழிற்துமறமய அபிவிருத்தி செய்வேற்கு முமறயான மற்றும் 

முமறொரா நிறுவன ேமடகமள கண்டறிேல் 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் தவளிநாட்டு தநரடி முதலீடு மற்றும் 

உள்ளூர் முதலீடு இலங்டக தபாருளாதாரத்தின் மற்டறய துடறகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

பல தசாப்தங்களாக குடறந்த மட்டத்தில் இருந்து வருகின்றது. எனதவ, வளர்ச்சிக்கான 

பரந்துபட்ட ஆற்றல் இருந்த தபாதிலும், இந்த துடறயின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

பங்களிப்பு குடறந்த விகிதத்தில் உள்ளது. 

ஆய்வின் த ாக்கம்: இந்த ஆய்வானது கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் 

முதலீட்டு தடடகள் கண்டுபிடிக்க மற்றும் அத்தடகய தடடகடளத் தடுக்க தபாருத்தமான 

உத்திகடள முன்டவக்க தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

முமறகள்: முதன்டம மற்றும் இரண்டாம் நிடல தரவு ஆதாரங்கடள அடிப்படடயாகக் 

தகாண்டது. தமலும், ததசிய ஆய்வுக்கூடமும் ஆய்வு முடிவுகடள விவாதிக்கவும், 
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அறிக்டகயில் பங்குதாரரின் ஆதலாசடனடய இடைத்துக்தகாள்ளவும் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 

சவளியீடு (கள்): ததசிய ஆதலசடன தசடவபட்டடற, இறுதி அறிக்டக 

விமளவு: கடற்தறாகழில் மீன்வள துடறகளின் தமம்படுத்தப்பட்ட முதலீடுகள் 

ஆய்வின் முடிவுகள்: கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் முதலீட்டு 

தடடகள் இரண்டு பரிமாைங்களில் உள்ளன. தபாருளாதாரம் அடனத்து துடறகளுக்கும் 

தடடயாக இருப்பதுடன் மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் 

குறிப்பிட்ட தடடகள் ஆகியவற்றிற்கு தபாதுவான தடடகள் அடவயாகும். ஒட்டுதமாத்த 

முதலீட்டு காலநிடல மற்றும் தகாள்டககள் தநரடியாக முதலீட்டு ஈர்ப்டப மற்றும் வட்டித் 

துடற ததாடர்பாக தக்கடவத்துக் தகாள்வதில் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும். ததற்காசியாவில் 

ஒப்பிடும்தபாது இலங்டகயில் வர்த்தகத்டத ததாடங்கி வணிகத்தில் வியாபாரம் தசய்து 

வருவததாடு, ததன்கிழக்கு ஆசிய தபாருளாதாரங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்த 

ஒப்பீட்டு தசயல்திறன் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் முதலீடுகள், நில டகயகப்படுத்துதல், 

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க ஒப்புதல் ஆகியடவ முக்கியமான 

தடடகள் ஆகும். முதலீட்டு ஈர்ப்பு, கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் 

முதலீடு தசய்யும் நிறுவனங்களில் தபாதிய கவனம் தசலுத்தாத பகுதிகளில் முதலீடு, ஈர்ப்பு 

மற்றும் தக்கடவத்தல் ஆகியடவ உள்ளன. 

தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் ஊக்கத்ததாடு ஒப்பிடும் தபாது, 

உள்ளூர் முதலீட்டாளர்கள் தகாள்டக ஆதரவுகள் இருப்பதாக தபாதிய ஆதாரங்கள் 

இல்டல. தற்தபாதுள்ள சிறிய உள்ளூர் முதலீட்டாளர்கள் கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, நுடழவு, தசயல்பாட்டு மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப தடடகள் தபான்ற மிக முக்கியமான தடடகடள உைர்ந்தனர். மூலதனப் 

பற்றாக்குடற மற்றும் நிலம் டகயகப்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் நுடழவுக்கான 

தடடகள் ஆகும், அதிக உள்ளீடு தசலவுகள் மற்றும் தபாதுமான விரலிகள் இல்லாடம 

தசயல்பாட்டு ரீதியான தடடகள் என வழங்கப்படுகின்றன. இடடதவளிகளில் வரும் மீன் 

தநாய்கடள குடறப்பதற்கு த் ததடவயான குடறவான உற்பத்தித்திறடன 

கட்டுப்படுத்துவதும் இயல்பான தடடகள் என்படவ உள்ளூர் முதலீட்டில் தமாசமான 

தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும். பின்வரும் பரிந்துடரகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மீன்பிடி மற்றும் 

நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன 

படிந்துமரகள்: 

• சிறப்பு தபாருளாதார மண்டலங்கள் (SEZ) என கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீருயிரினவளர்ப்பு துடறயில் முதலீடுகளுக்கு தபாருத்தமான மாநில நிலங்கடள 

அடடயாளம் காைவும், நிர்ையிப்பதற்கும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. ததடவயான 

அடனத்து உட்கட்டடமப்பு வசதிகடளயும் குத்தடகக்கு எடுத்தல் மற்றும் 

அடனத்து பங்குதாரர்களுக்கும் கிடடக்க தவண்டும். 

• SEZ க்கான IEE / EIA படிப்புக்கடளப் தபற பரிந்துடரக்கப்படுகிறது மற்றும் 

முதலீட்டு முன்தமாழிவு சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் அடனத்து பங்குதாரர்களுக்கும் 

அடவ கிடடக்கப்பட தவண்டும். 
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• ஆழமான கடல் மீன்பிடி மற்றும் தபறுபதி தசர்க்கப்பட்டு தசய்யப்பட்ட 

மீன்வளர்ப்பு தயாரிப்பு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு உள்ளூர் முதலீட்டாளர்களுக்கு 

ஊக்கமளிக்கும் ஒரு திட்டத்டதத் ததாடங்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

• ஒப்புதல் மற்றும் வசதி உள்ளிட்ட முதலீட்டு தசயலாக்கத்திற்கான தமய்நிகர் ஒரு 

நிறுத்துடக கடட- virtual one stop shop (VOSS) ஐ அடமப்பது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

கூடுதலாக, தற்தபாது இருக்கும் OSS, முதலீட்டாளர் ததடவகடள பூர்த்தி தசய்ய 

தவண்டும், ஒரு கூடரயின் கீழ் மூத்த அதிகாரிகளால் பரந்த அனுபவம் மற்றும் 

அவர்களின் துடறயில் அறிடவக் தகாண்ட அடமப்தபாடு தசய்யப்படல் 

தவண்டும். 

• தவவ்தவறு தமாழிகளில் (ஆங்கிலம், சீன, தகாரிய, ஜப்பானிய முதலிய) 

முதலீட்டாளர்களுக்கு முழு வழிகாட்டிகள் (இடைய அடிப்படடயான / கடின 

பிரதி) தயாரிக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

• முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு, வசதி மற்றும் தக்கடவத்தல் ததாடர்பான பிரச்சிடனகள் 

ததாடர்பாக ஆண்டுததாறும் முதலீட்டாளர் மன்றத்டத ஒழுங்கடமப்பதன் மூலம் 

தவளிநாட்டு இராஜதந்திர நடவடிக்டககளின் உதவியுடன் உலகளாவிய 

ஊக்குவிப்புக்கு இது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

• அடனத்து ததாடர்புடடய நிறுவனங்களின் முதலீட்டுச் தசடவகளில் தநரடியாக 

ஈடுபடும் திறன்கடளயும் அறிடவயும் அதிகரிக்க பயிற்சி மற்றும் தமம்பாட்டு 

திட்டங்கடள விரிவுபடுத்துவது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

iii திட்ட இல 1.1.4: கடற்கமர வலி மீன்பிடிக்கான இயந்திர - வின்ச் 

அறிமுகம் மூலமான ெமூக சபாருளாோர ோக்கம் 

அறிமுகம்: கடற்கமர சிதன (மதுல்) ஒரு பாரம்பரியம் 

அறிமுகம்: கடற்கடரச் வடல மீன்பிடி (தமடல்) ஒரு பாரம்பரிய மீன்பிடி முடறயாகும், 

இது கடந்த காலத்தில் உள்ளூர் சந்டதக்கு புதிய மற்றும் உலர்ந்த மீன்கடள குறிப்பிடத்தக்க 

பங்களிப்பாக வழங்கியது. கடற்கடர வடல என்பது 1984 ஆம் ஆண்டில் தமடல் (பீச் சீன்) 

மீன்பிடி கட்டுப்பாட்டினால் சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்ட ஒரு மரபு ரீதியான நுட்பமாகும். 

இந்த மீன்பிடி ஆண்டுகளில் மாறி வருகிறது மற்றும் சமீபத்திய மீன்பிடி வடலகள் (தகார் 

வடலகள் டநதலான் வடலகள்), மீன்பிடி படகுகள் (வல்லம் இயந்திரம் / OFRP) 

அம்சங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கடளக் காட்டியது. மற்தறாரு மாற்றமாக 

டகயால்ஈழுப்பதற்குப் பதிலாக இயந்திர மாற்றங்கள் (ததாழிலாளர் இலிருந்து இயந்திரம்) 

பல்தவறு காரணிகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்டது. இந்த புதிய வளர்ச்சி மீனவர்களுக்கு 

சாதகமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்திய தபாதிலும் சில மீனவர்களின் மீனவ வளங்கள் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு மீள இயலாது என்று எதிர்மடறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தியுள்ளது என 

வாதிடுகின்றனர். 

ஆய்வின் த ாக்கம் (கள்): இந்த ஆய்வானது கடற்கடர வடல மீனவர்களுக்கு இயந்திரம் 

மூல முடறடய அறிமுகப்படுத்தியதன சமூக - தபாருளாதார தாக்கங்கடள கண்டுபிடிக்க 

திட்டமிட்டது. 

முமறகள்: இந்த ஆய்வின் அணுகுமுடற இரண்டு பரிமாைங்களும், கடற்கடர வடல 

இயக்குநர்களும், குறிப்பிட்ட இடத்திலுள்ள மற்ற சிறிய அளவிலான மீனவர்களும் என 

இருந்தது. கடற்கடர வடல மீன்பிடியாளர்கள் தமலும் துடையான இரண்டு குழுக்களாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்; இயந்திரம் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் மற்றும் இயந்திரம் அற்ற 



342 | P a g e  
 

பயனர்கள். கடற்கடர சீன் வடல மற்றும் சிறிய அளவிலான மீன்பிடித்துடறயினருக்கும் 

இரண்டு தவவ்தவறு தகள்வித்தாள் மூலம் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டதுடன், கடற்கடர சீன் 

வடல இயக்கப்படும் அடனத்து இடங்களிலும் நிர்வகிக்கப்பட்டன. தமாத்த மாதிரிகள் 27 

கடற்கடர சீன் வடல பய்ன்படுத்துபவர்கள் மற்றும் மற்ற சிறிய அளவிலான மீனவர்களள் 

37 மாதிரிகளும் ஆகும். மீன்வளத்துடன் ததாடர்புடடய தபாருளாதார மற்றும் சமூக 

அளவுதகால்களின் அடிப்படடயில் தரவு தசகரிக்கப்பட்டது. தசகரிக்கப்பட்ட தரவு SPSS 

ததாகுப்பு பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது மற்றும் விளக்க புள்ளிவிவரங்கள் 

முக்கியமாக பயன்படுத்தப்பட்டன. ANOVA தசாதடனகள் இரண்டு வடகயிலான கடற்கடர 

சீன் மவடல மீன்பிடி, இயந்திர பயனர்கள் மற்றும் அல்லாத பயனர்களின் தவறுபாடுகடள 

காட்ட பயன்படுத்தப்பட்டன.  

சவளியீடு (கள்): இறுதி அறிக்மக 

விமளவு : மீன்பிடி சமுதாயத்திற்கான கடற்கடர சீன் வடல மீன்பிடிக்கான சமூக மற்றும் 

தபாருளாதார நன்டமகள் அதிகரித்துள்ளது 

ஆய்வின் முடிவுகள் : அடனத்து கடற்கடர சீன் மீன்பிடிவடல பயன்படுத்தப்படும் 

தபாருட்கள் மற்றும் கருவிகளின் விதிமுடறகள் சில மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. மீன்பிடி வடலகள் சாதாரை கயிறு தகாண்டதில் இருந்து டநதலான் 

வடலகளுக்கு அடிப்படட தகாண்டதாக தகாைத்டத மாற்றியடமத்துளனர். 

நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட OFRP படகுகளுக்கு அடிப்படன அடடப்படட 

தகாண்டுள்ளதாக பாரம்பரிய OFRP படகு மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஒருடனயந்திரத்திடனக் 

தகாண்ட உழவு இயந்திரங்கதளாடு வடலயின் தசயல்படுவதன் மூலம் மீன்பிடிப்பதற்காக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சமீபத்திய இயந்திரமயமாக்கல் வளமாக இவர்கள் 

தகாண்டுள்ளனர். கடற்கடர சீன் வடலயிடன மீனவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கான 

பிரதான காரைம் ததாழிலாளர்களின் பற்றாக்குடறயால் கஷ்டப்படுவது சீன் வடல 

உரிடமயாளர்களால் நியாயப்படுத்தப்பட்டது. 

சீன் வடல மீனவர்களின் தசயல்பாட்டுச் தசலவின முடறயானது உடழப்பு, எரிதபாருள் 

மற்றும் உைவு தசலவினங்கடள தபாதுவாகக் தகாண்டுள்ளது. 

அட்டவமண 1: கடற்கமர சீன் வமல  டவடிக்மகயின் மாோந்ே ெராெரி 

செயல்பாட்டுச் செலவு.  

செயல்பாட்டு 

முமற 

விபரம் தவமலக்காரண் 

செலவு 

வூணவு படகின் எரி 

சபாருள்  

உழவு 

இயந்திர எரி 

சபாருள் 

சமாத்ே 

செலவு 

புதிதான சின் 

வடலயுடன் 

தகாண்ட 

உழவு 

இயந்திரம் 

மூலமான 

இயந்திர 

அடமப்பு 

சராசரி 588,818 159,272 17,875 34,423 800,388 

St Dev 149,337 125,774 8,759 8,759  

Min கு டறந்த 250,000 100,000 4,500 4,500  

Max அதி 

கூடிய 

900,000 600,000 36,750 36,750  

பாரம்பரிய 

சின் வடல 

சராசரி 500,000 147,000 15,180 - 662,180 

St Dev 79,056 37,682 6,940 -  

Min கு டறந்த 400,000 100,000 9,500 -  

Max அதி 

கூடிய 

600,000 200,000 25,000 -  

ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார கள ஆய்வு - /SED/NARA/2017 
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மீனவர் நடவடிக்டகயின் மரபுவழிச் சடங்டக விட நவீனமயமான சீன் மீன்பிடிகளில் 

அடனத்து தநரத்திலும் ததாழிலாளர், உைவு மற்றும் எரிதபாருட்களின் தனிப்பட்ட 

தசலவு அதிகமானது என காைப்பட்டது. அவற்றில் மிக அதிகமான விடலக் காரணி 

உடழப்பு எனவும், குடறந்தபட்சம் தசலவு காரணி தகாண்டதாக படகுக்கு வழங்கிய 

எரிதபாருள் மற்றும் இரண்டாவது அதிகபட்ச விடலக் காரணியாக தசயல்பாட்டு தசலவு 

முடறடமயின் தபாருட்டான உைவு தசலவினங்களாக இருந்தன. 

அட்டவமண 2: மாோந்ே ெராெரி செலவு, வருவாய் மற்றும் கடற்கமர சீன் வமலயின் சமாத்ே 

இலாபம் (ரூ) 

செயல்பாட்டு முமற விபரம் தசயல்பாட்டு 

தசலவு 

தமாத்த 

வருமானம் 

ததறிய 

இலாபம் 

புதிதான சீன் 

வடலயுடன் தகாண்ட 

உழவு இயந்திரம் 

மூலமான இயந்திர 

அடமப்பு 

சராசரி 826,617 1,161,572 330,681 

St Dev 246017 310822 188039 

Min கு டறந்த 465000 438810 -250000 

Max அதி கூடிய 1410000 1774000 775000 

பாரம்பரிய சீன் வடல சராசரி 711,880 855,000 143,120 

St Dev 109497 245204 244761 

Min கு டறந்த 539750 500000 -265150 

Max அதி கூடிய 834500 1100000 350000 

ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார கள ஆய்வு - /SED/NARA/2017 

 

கடல் சீன் வடல மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் புதிய இயந்திர மற்றும் பாரம்பரிய வடலயில் 

மாதாந்த தமாத்த இலாபம் முடறதய 330,681 மற்றும் 143,120 ரூபாய் ஆகும். ஆனால் ANOVA 

தசாதடனயின் விடளவாக, இரண்டு கடற்கடர சீன் தசயல்களிலும்  (p > .05) தமாத்த 

இலாபங்கள் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடுகள் இல்டல என்று ததரியவந்தது. (எஃப் 3.648, பி 

.068) 

கடல் சீன் வடல மீன்பிடி முடறக்கதளந்த விதமான ஆட்தசபடனகடள ஏற்படுத்தாமல் 

அதத பகுதியில் உள்ள சிறிய மீன்பிடி துடறயினரின் (OFRP மற்றும் NTRB ) 80% மக்கள் சிறிய 

அளவிலான மீனவர்களின் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமலும், 

ததாழிலாளர் பற்றாக்குடறக்கான தீர்வுக்காக உழவு இயந்திரங்கடள 

பயன்படுத்துவதற்கும், தநரத்டத திறடன அதிகப்படுத்துவதற்கும் இது உகந்தது என 

அவர்கள் ஏற்றுக் தகாண்டனர். கடற்கடர மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் தசதங்கள் 

காரைமாக மீனவர்களுக்கான மற்டறய வடலகடள இழுப்பதற்காக இயந்திரம் winches 

இல்லாமல் பயன்படுத்தப்படுவடத எதிர்க்கின்றனர். 

பரிந்துமரகள்: 

கடரதயார மீனவர்களின் நிடலயான அபிவிருத்திக்கான கடற்கடர சினி மீன்களின் 

நவீனமயமாக்கல் தபாருத்தத்டத அறிய ஒரு விரிவான ஆய்வுக்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 
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பாரம்பரிய வமல இழுக்கும் செயல் முமற புதிய வின்ச் முமறயிலான இயந்திர 

முமறயிலான வமல இழுத்ேல் 

 

 

 

 

 

திட்டம் 5.9:  ாராவின் கடற்சறாழில் மீன்வள ேகவல் மமயம் (FIC) 

அறிமுகம் : 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்டகயின் மீன்வளத் ததாழில் ததாடர்பான 

தகவல் மற்றும் தகவடல வழங்குவதன் தநாக்கம் தகாண்டதாக உள்நாட்டிலும், சர்வததச 

ரீதியிலும் பயனர்களின் குழுவினரின் அபிவிருத்திக்கான தகவல்கடள அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்காக 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நாரா இன் கடற்தறாழில் மீன்வள தகவல் டமயம் 

(FIC) 07 10 10 10 10 என்ற ததாடலதபசி எண் நாள் முழுவதும் 3 தமாழிகளில் 

தசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

குறிக்தகாள் (கள்) : இலங்டக மீன்பிடி துடறயில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் பங்குதாரர்கள் 

மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள கட்சிகளுக்கு ததடவயான தரவுகடளயும் தகவல்கடளயும் 

வழங்குதல். 

சவளியீடு (கள்) : துண்டுப் பிரசுரங்கள், அடழப்புகள் மற்றும் சுவதராட்டிகள் மூலம் நிகழ் 

தநர தகவல்கடள வழங்குதல். 

விமளவு: உண்டமயான தநர தரவு கிடடக்கும் மற்றும் பயனர்களுக்கான தகவல் அணுகல் 

தசடவகடள வழங்குதல். 

முடிவுகள் : 2017 ஆம் ஆண்டின் முடிவில், பல்தவறு வடகயான அடழப்புக்களுக்கு 

பதிலளித்தவர்களிடம் இருந்து மீனவர் தகவல் டமயத்தின் 07 10 10 10 10 தஹாட்டலன் 

மூலம் 351 வினவல்கள் கிடடத்தன. தபாதுவாக அடனத்து தகள்விகளும் ஐந்து 

குழுக்களாக வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. தகள்விகளுக்கான எண்கள் தபறப்பட்டு 

ஒவ்தவாரு குழுவின் கீழ் உள்ள சதவீதங்களும் கீதழ உள்ள அட்டவடையில் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ஒவ்தவாரு தகவல்களின் அடிப்படடயிலுமான தகள்விகள் எண்கள் தபறப்பட்டன 

மற்றும் தீர்க்கப்பட்டன 
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ேகவல் அளவுதகால் 

சபற்ற அமழப்புகளின் 

எ - மக 
வீேம் 

நுகர்தவார் மற்றும் ததாழில் சார் தசடவகள் 152 43% 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ததாடர்பான தசடவகள்  84 24% 

தபாது முடறப்பாடுகள் மற்றும் கருத்துடரகள் 66 19% 

மீனவர் நலன் மற்றும் தபரழிவுகள் ததாடர்பான 

தசடவகள் 34 10% 

வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ததாடர்பான 

தசடவகள் 15 4% 

தமாத்தம்  351  100% 

 

நாரா விஞ்ஞானிகள், கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சு, 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களம் (DFAR), ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (NAQDA) மற்றும் ஏடனய உத்திதயாகத்தர்கள் அரசாங்க மற்றும் 

அரச சார்பற்ற துடறகளில் பல தகவல்கள் தகாரிக்கயாக கிடடக்கப் தபற்று 

தீர்க்கப்பட்டன. 

 

மீன்வளத் துடற பங்குதாரர்களிடடதய தகவல் டமயத்டத ஊக்குவிப்பதற்காக 10 

பதாடககளுக்கு தமலாக மீன்பிடி படகுகளின் இறங்கு துடறமுகத்தில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் 1000 துண்டு பிரசுரங்கள் துடறமுகங்கள், இறங்கு தளங்கள், 

மீன்பிடி ஆய்வாளர்களின் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற அரசாங்க மற்றும் அரச சார்பற்ற 

அலுவலக வளாகங்களில் இலங்டகயின் கடரதயார பாதகளில் விநிதயாகிக்கப்பட்டன. 

 

பரிந்துமர : 

தனித்தனி வடலப்பக்கத்டத நிறுவுவதன் மூலம் பயனர்களுக்கான தரவு மற்றும் தகவல் 

பரவடல தமம்படுத்துவது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

சிறப்பு திட்டங்கள் 

திட்டம் 01: உலக கடற்சறாழிலாளர் தினக் சகாண்டாட்டம் - 2017 

 

அறிமுகம் : உலக கடற்தறாழிலாளர் தினம், நவம்பர் 21, இல் உலதகங்கிலும், மீனவ 

சமூகத்தின் நலனுக்காக தகாண்டாடப்படுகிறது. 2017 ம் ஆண்டிற்காக நீர்தகாழும்பில் 

இதன் பிரதான தசயற்பாட்டட ஏற்பாடு தசய்வதற்காக இலங்டக கடர்தறாழில் மீன்பிடித் 

திடைக்களம் உலகில் டகதகார்த்து உலக நாடுகளுடன் டகதகார்த்துள்ளது. நாரா சார்பாக, 

சமூக தபாருளாதாரப் பிரிவினர் தநருக்கமான ததாடர்டபக் தகாண்டிருக்கும் பிரிவு 

என்பதால் இந்த நிகழ்வுடன் ததாடர்புடடய மற்றும் ஒருங்கிடைத்தல், ஆதலாசடனகள் 

இதனால் தசய்யப்பட்டன. 

 

முடிவுகள் : நாராவின் நீர்தகாழும்பு ஆர். ஆர். சி ஒத்துடழப்புடன் பின்வரும் நிகழ்வுகள் 

ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டன. 

i) குட்டித்துவவில் ஒரு மருத்துவ முகாம் மற்றும் மீன்பிடி முகாமிலிருந்து 200 க்கும் 

அதிகமாதனார் சிகிச்டச மற்றும் கண்ைாடிகடள தபற்றுக் தகாண்டனர், இந்த திட்டம் 

தபார்ட் சிட்டி திட்டத்தால் நிதியளிக்கப்பட்டது. 
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ii) 12 வயதுக்குட்பட்ட 60 பாடசாடலக் குழந்டதகளுக்கு ஒரு பாடசாடல டப மற்றும் 10 

பயிற்சி புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன. இப்பகுதி கிராம தசவகரின் உதவியுடன் மீன்பிடித் 

துடற மீனவ குடும்பங்களில் இருந்து குழந்டதகள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர். 

 

திட்ட 02: படகு ேமலவர் - ஸ்கிப்பர் பயிற்சி திட்டம் 

அறிமுகம்: 

கடரதயார மீன்பிடி / ஆழமான கடல் மீன்பிடி என்பது மீன் பிடியானது தனது எல்டலக்கு 

அப்பால் தசன்று பிரத்திதயக தபாருளாதார டமயன் - Exclusive Economic Zone (EEZ) வடர 

மீன்பிடிக்கும் அடமப்பில் மீன்பிடிக்கலாம் என்படதக் கூறுகின்றது. EEZ க்கு அப்பால் 

மீன்பிடிக்கும் தபாது, அது ஆழ் கடல் மீன்பிடி எனப்படும். இந்தத் ததாழில் முடறதய 

218,000 தநரடி மற்றும் 250,000 மடறமுகமான தவடலவாய்ப்புகடள வழங்குகிறது. 2015 

ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தி 486,170 தம. ததா ஆகும். அவற்றில் 

302,300 தம. ததா கடதலார மீனவர்களிடமிருந்தும் மீதமிருக்கும் ததாடக (183,870) 

கடதலார கடற்கடர / ஆழ்கடல் மீனவர்களிடமிருந்து (நாரா , 2015) கிடடத்தன. நாட்டின் 

தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தியில் கடதலார / ஆழ் கடல் மீன்பிடியில் கடற்தறாழிலின் 

பங்களிப்பு ஆண்டுகளில் சீராக அதிகரித்துள்ளது. 

பல்தவறு நீளமான வடககள் அதாவது மீன்பிடி படகுகளில் 28 முதல் 60 அடி கடதலார / 

ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்டகயில் இயங்குகின்றன மற்றும் ஆண்டுததாறும் அதிகரித்து 

வருகின்றன. 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆழமான கடதலார கடற்பகுதிகளில் (நாரா, 2015) 3,558 

கடதலார படகுகள் மூலமாக இயக்கப்பட்டுள்ளன. தற்தபாது சுமார் 10,000 படகு 

தடலவர்கள் ஆழ்கடலில் மீன் பிடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இலங்டகயின் கடதலார 

மற்றும் ஆழ்கடல் மீன்வளங்களில், பிரதான வர்த்தக மீன் பிடிப்புகள் மிகப்தபரிய 

பிரச்சிடனக்கு விதிவிலக்கல்ல. அண்டமக்காலமாக உற்பத்திடய குடறப்பதில் இதன்  

விடளவுகளும் உள்ளடங்கும். உற்பத்திடய குடறப்பதில் பங்களிப்பு தசய்வதில் பல 

காரணிகள் உள்ளன, அவற்றில் படகு தடலவர் - ஸ்கிப்பரின் திறன், ததாழில்நுட்ப அறிவு 

மற்றும் தமலாண்டம திறன் ஆகியடவ முக்கியமானடவ. திறடமயுடடய ஸ்கிப்பர்கள் 

திறடமயற்ற ஸ்கிப்பர்கடள விட அதிக மீன்கடள பிடிக்க முடியுமானவர்கள் என்று 

அனுபவத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கடதலார / ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்தலாருக்கும் பயிற்சி அளிக்க கடடமப்பட்ம் தநரம் 

இதுவாகும். இந்த பயிற்சித் திட்டம் ஸ்கிப்பர்களின் திறன்கடள தமம்படுத்துவது 

மட்டுமல்லாமல் மீன்பிடித்துடறயின் வாழ்வாதார நிடலடய தமம்படுத்தவும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

குறிக்தகாள் / கள்: கடதலார கடல் மீன்பிடி வளங்கடள தமாற்தகாள்பவர்களுக்கும், 

இலங்டகயின் கடலில் மீன் பிடிப்பதில் மீன் பிடிப்பவர்களின் சமூக - தபாருளாதார 

நிடலகடள உயர்த்துவதகும் பல நாள் படகுகளின் ஸ்கிப்பர்கடள அறிவூட்டுவதற்கும் 

ததாழில்நுட்ப ரீதியாகவும் உயர்த்துவத்ற்கும் இந்த தவடலத்திட்டத்தின் பிரதான தநாக்கம் 

உள்ளது. 

முடிவுகள்: இலங்டகயின் சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகத்தின் உதவியுடன் தங்காடல 

நகரில் 4 பயிற்சித் திட்டங்கள் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டன. 100 பல நாள் படகு தடலவர்கள் - 

ஸ்கிப்பர்களுக்கு இந்த திட்டங்களின் கீழ் பயிற்சி வழங்கப்பட்டன. இந்த 7 நாட்களுக்குப் 

பிறகு, அடனத்துக் படகு ஓட்டிகளும் சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகத்தால் வழங்கப்பட்ட 

சான்றிதழ்கடள வழங்கினார்கள். 
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பரிந்துடர: 

நாட்டிலுள்ள கடற்தறாழில் மற்றும் மீன்பிடி ததாழில் தமம்பாட்டிற்கான பயிற்சித் 

திட்டத்டத ததாடரவும் விரிவுபடுத்தவும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

திட்டம் 03: சவவக் ெமக் கமக் - Wewak Samaga Gamak (களப்புவ ெமக் கமக் 

- Kalapuwak Samaga Gamak) – வாவியுடன் தெர்ந்ே ஊர் என்ற திட்டம் 

 

இந்த ததசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் நாராவின் சமூக தபாருளாதாரப் பிரிவு புத்தளம் 

மாவட்டத்தில் ஆனவாசல, முல்டலத்தீவில் தகாக்கிளாய், அம்பாடற மாவட்டத்தில் 

பாைம மற்றும் அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் தரக்கவ ஆகியவற்றிற்கான சமூக - 

தபாருளாதார ஆய்வுகடள நடாத்துவதற்கு வழங்கப்பட்டது. 

குறிக்தகாள் (கள்) : ஆைவாசல, தகாக்கிளாய், பாைம மற்றும் தரக்கவ தபான்ற 

இடங்களில் சமூக - தபாருளாதார சுயவிவரங்கடள தயாரிப்பதில் மீனவ சமூகத்தின் சமூக - 

தபாருளாதார சூழடலக் கண்டறிதல். 

முடிவுகள் : அந்த களப்புக்களின் சமூக - தபாருளாதார விவரங்கடள தயாரித்தல் முடிந்து 

விட்டது மற்றும் அடனத்து ததாடர்புடடய தகவல்கள் மற்றும் தரவுகளும் கடற்தறாழில் 

அடமச்சுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

 

திட்டம் 04 : கடற்தறாழில் துடறக்கான புத்தக தவளியீடு - 2016 புத்தக தவளியீடு. 

'கடற்தறாழில் துடற டகதயடு' என்பது தபாருளாதார மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் 

அபிவிருத்தி பிரிவின் (SED) அதாவது ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா). இலங்டகயிலுள்ள கடற்தறாழில் மீன்பிடியின் தற்தபாதய 

நிடல, உற்பத்தி, விற்படன, சந்டதப்படுத்தல், நுகர்வு சம்பந்தமான தரவுகடளக் தகாண்ட 

புள்ளிவிவரம் இதுவாகும். வாழ்க்டகத் ததாழிற்துடற தமற்பார்டவ ஆண்டுததாறும் ஒரு 

ஒன்டலன் தவளியீடாக தவளியிடப்பட்டு நாரா வடலத் தளத்தின் மூலம் அடடய 

முடியும். 

 

முடிவுகள்: தவளியிடப்பட்ட கடற்தறாழில் டகத்ததாழில் டகதயடு 2016. 

 

4. சவளியீடுகள் 

 

பின்வரும் ொராம்ெ சவளியீடுகள் சவளியிடப்பட்டன 

 

• எம். எம். ஏ. எஸ் மஹிபால மற்றும் தநாயல் களுதபாவில (2017). இலங்டக 

நீர்நிடலளில் இந்தியாவின் தவட்டடயாடும் உலாவுதல்கள் - நீடித்து நிடலதபறும் 

இலக்கு (SDG) 14 இலக்குகள், - Indian Poaching in Sri Lankan waters and Sustainable Goal 

(SDG) 14 targets - வறுடம மற்றும் நிடலயான அபிவிருத்தி 4 வது சர்வததச 

மாநாட்டில் 2017, தகாழும்பில். 

• டி சில்வா டி.. டபல்யூ. எல். யு, விமலதசன எ. டி, சந்தருவன்., தக. பீ. ஜி. எல்., 

அமரலால் தக. எச். எம். எல் (2017), இலங்டகயின் பாைம களப்பில் மீன் 

பிடித்தலுக்கான சமூக - தபாருளாதார மற்றும் வாழ்வாதார அம்சங்கள்.- Socio-

economic and livelihood aspects of fisheries in Panama Lagoon of Sri Lanka. - நாரா விஞ்ஞான 

அமர்வுகளின் தசயலகங்களில், 27 ஜூடல, 2017, தகாழும்பு, இலங்டக. பக்.67 
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• டி சில்வா டி.. டபல்யூ. எல். யு, விமலதசன எ. டி, சந்தருவன்., தக. பீ. ஜி. எல்., 

அமரலால் தக. எல். எம். எல் (2017), இலங்டகயில் நீர்தகாழும்பு கடற்தறாழில் 

திடைக்களம் ததாடர்பாக குறிப்பிடத்தக்க தநரடி ததாடர்பற்ற மீறல் மீன்பிடி 

ததாழிலாளர்களின் சமூக தபாருளாதார அம்சங்கள். - Socio-economic aspects of indirect 

fishery workers with special reference to Negombo fisheries district in Sri Lanka. -  நாரா 

விஞ்ஞான அமர்வுகளின் தசயலகங்களில், 27 ஜூடல, 2017, தகாழும்பு, இலங்டக. 

பக் 69. 

 

• சந்தருவன் தக. பீ. ஜி. எல், டி சில்வா டி. டபிள்யு. ஏள். யூ., ஜயசிங்க, ஜி, டி. டி. எம், 

ஜினதாஷா பி .தக. தக. தக., (2017), இலங்டகயின் கம்பஹா மாவட்டத்தில் மீன் 

தகாள்முதல் முடிவு மற்றும் நுகர்வு நடத்டதக்கான சமூக - தபாருளாதாரத்தின் 

நிர்ைய அனுகுமுடற –,Socia-economic determinants of the fish purchasing decision and 

consumption behavior in GampahaDistrict, - நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகளின் 

தசயலகங்களில், 27 ஜூடல, 2017, தகாழும்பு, இலங்டக. பக். 70. 

 

ெர்வதேெ சவளியீடு 

• டி. டபல்யூ. எல். யு. டி சில்வா, சாந்தருவன், தக. ஜி. ஜி. எல்., விமலதசன, எச். டி., 

மற்றும் அமரலால் தக. எச். எம். எல்., (2017). இலங்டகயின் புத்தளம் களப்பு 

மீனவர்களின் வாழ்வாதாரக் குடறப்புக்கள். - Livelihood constraints of fishers of Puttalam 

lagoon in Sri Lanka.  - விவசாய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ததாடர்பான சர்வததச 

கருத்தரங்கின் தசயல்முடறகள், 2017, விவசாய பீடம், ருஹுணு பல்கடலக்கழகம், 

202-204 

• அமரலால் தக. எச். எம். எல்., சந்தருவன் தக. பி. ஜி. எல் (2017). மீனவர்களின் 

மடனவிகளின் ததாடர்ச்சியான வழக்கமான நடவடிக்டககள் மற்றும் 

இலங்டகயில் மீன்வளர்ப்பு துடறயில் அதன் உட்குறிப்பு, - Daily routine activities of 

fisher’s wives and its implication on fisheries industry in Sri Lanka - உலக கடல் உணவு 

மாநாடு, தசப்டம்பர் 2017, ஐஸ்லாந்து. 

 

பயிற்சிகள் 

• இரண்டு விஞ்ஞானிகள், டி. டபல்யூ. எல். யு. டி சில்வா, மற்றும் சாந்தருவன், தக. ஜி. 

ஜி. எல்.ஆகிதயார் இலங்டகயின் தபராதடன பல்கடலக்கழகத்தில் தமது 

விஞ்ஞான முதுமானி - M.Sc படிப்புகடள தமற்தகாள்வதற்கு ததரிவுதசய்யப்பட்டு 

அங்கீகரிக்கப்பட்டனர். 

• ஒரு ஆராய்ச்சி உதவியாளரான விதுர சஞ்ஞயா குைரத்ன, சீனாவின் புஜியான் 

சமுத்திரவியல் கற்டக நிடலயத்தில் 2017 ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 23 ஆம் 

திகதி முதல் 1 தநாவம்பர் வடர அபிவிருத்தி தசய்யும் நாடுகளுக்கான கடல்சார் 

நகரங்களின் விரிவான தபாருளாதார வலயத்டத ஊக்குவிப்பதற்கான ICM 

கருத்தரங்கில் பங்குபற்றினார். 
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கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவு 
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5.9 கண்காணிப்புமற்றும்மதிப்பீட்டுபிரிவு 

பிரிவுேமலவர்: திரு. ஏ. பீ. ஏ. தக குணரத்ன (பணிப்பாளர் – 

கண்கா. & மதிப்பீடு. 
 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு பிரிவு திட்ட திட்டமிடல், கண்காணிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீடுகளுக்கு தபாறுப்பானது. தகவல் ததாழில்நுட்ப அலகானது நூலகம் மற்றும் 

தகவல் அலகு மற்றும் விரிவாக்க அலகு கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவின் கீழ் 

டவக்கப்படும். தசயல்திட்டத்டத தயாரித்தல், ஆண்டு அறிக்டக ஒவ்தவாரு 

தசயல்பாட்டிற்கும், ததாகுப்பு மாதாந்த முன்தனற்றம் தபான்றன கண்காணிப்பு பிரிவின் 

முக்கிய தபாறுப்புகளாக உள்ளன. தகவல் ததாழில்நுட்ப அலகு, நூலகம் மற்றும் தகவல் 

பிரிவு மற்றும் விரிவாக்கல் அலகு, கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவின் கீழ் 

டவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ேகவல் சோழில்நுட்பபிரிவு, 

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 உைர்வுகடளயும் (ஆர் எஸ்) பயன்படுத்தி ஆய்வு நடத்துகிறது.  மீன்வளர்ப்பு 

வளர்ச்சி மற்றும் ததாடல தநாக்குகளுக்கு தபாருத்தமான இடங்கடள அடடயாளம் 

காைலும் 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, பகிர்வு மற்றும் பரவுதல் தபான்ற அடமப்புகடள 

தசயல்படுத்த தபாறுப்பாக உள்ளது. இது வன்தபாருள் மற்றும் தமன்தபாருள் ஆதரடவ 

வழங்குவதுடன் கைனி அத்துடன் ஊழியர்கள் மற்றும் கைனி வடலயடமப்புகளின் 

நிர்வாக ஆதரவு - தலன் (Local Area Network) மற்றும் WAN (தகவல் ததாழில்நுட்ப பிரிவானது 

புவியியல் தகவல் அடமப்பு (ஜி ஐ ஏஸ்) மற்றும் ததாடலஉைர்வுகடளயும் (ஆர் எஸ்) 

பயன்படுத்தி ஆய்வு நடத்துகிறது. மீன்வளர்ப்பு வளர்ச்சி மற்றும் ததாடலதநாக்குகளுக்கு 

தபாருத்தமான இடங்கடள அடடயாளம் காைலும் மற்றும் அவற்றின் வளங்கடள 
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திட்டமிடல் தபான்ற தபாருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தமலாண்டம 

தயாரிப்புகள் தபான்றவற்டற உருவாக்க ஒரு களமாக கருதப்படுகிறது. 

செய்யப்பட்ட  டவடிக்மககள் 

 

 

செயல்திறன் 

 

திட்ட இல : 5.10.1 

ேகவல் இமணய தெமவ மற்றும் த ரமல ேகவல் அமமப்பு 
 

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் உலகளாவிய வடல வழியாக தகவல்கள் மற்றும் 

தகவல் பகிர்வு வசதிடய விஞ்ஞான ஊழியர்களுக்கும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கும் 

இடைய தசடவ வழங்க உள்ளது. 

தவர்ட்பிரஸ் இடனப் பயன்படுத்தி நாராவுக்கு ஒரு புதிய இடைய தளம் 

உருவாக்கப்பட்டு ததாடங்கப்பட்டது. இந்த தளத்தில் தூர தநாக்கு, பணி, பிரிவுகளின் 

விவரங்கள், ஊழியர்கள், ஆராய்ச்சி திட்டங்கள், தசடவகள், தசய்திகள் தபான்றடவ 

உட்பட 100 பக்கங்கடள உள்ளடக்கியது. இந்த தநரத்தில் மின்னஞ்சல் தசடவயகங்கள் 

தமம்படுத்தப்பட்டன. தனிப்பட்ட கைனிகள் கூட்டடமத்தல், பழுது மற்றும் 

தமம்படுத்துதல், 55 கணினிகள் பழுதுபார்க்கப்பட்டன, 5 கணினிகள் 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ) 

தபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்தர் 

காலம் 

இருந்

து 

வ

மர 

தகவல் அறிவு 

மற்றும் பரம்பல் 

சம்பந்தமான 

திறந்த வழி 

5.10.1 தகவல் 

இடைய தசடவ, 

தநரடல தகவல் 

3.4 திரு ஏ பீ ஏ தக. 

குைரத்ன 

2017 

 5.10.2 நாரா 

விஞ்ஞான 

அமர்வுகள் 2017 

1.5 திரு ஏ பீ ஏ தக. 

குைரத்ன 

2017 

 5.10.6 ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கடள 

கண்காணித்தல் 

0.18 திரு ஏ பீ ஏ தக. 

குைரத்ன 

2017 

ததாழில் 

வாய்ப்புகடள 

உருவாக்குதல் 

மற்றும் மீன்வள 

சமூகத்தின் 

தரத்டத 

தமம்படுத்துதல் 

1.9.2 புத்தளம் 

கடளப்பிடன 

வடலயமாக 

பிரித்தல் – காவட்டி 

வளர்ப்பிற்காக 

1.6 டி. டி. டி வீரதகாட 

ததன்ன 

 

2017 
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கூட்டடமக்கப்பட்டிருந்தன மற்றும் 2 கைனிகள் தமம்படுத்தப்பட்டன. தமன்தபாருள், 

தநட்தவார்க் மற்றும் கட்டடமப்பு சிக்கல்கள் நாளுக்கு நாள் தீர்க்கப்பட்டன. 

CARP வடலயடமப்பில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி தசலவினத்டத மதிப்பீடு 

தசய்யத் தரும் தரவுத்தகவல், CARP க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்குகள் அடடயப்பட்டன. 

மனித வள மற்றும் நிதிச் சான்றிதழ் பற்றிய தகவல் ததசிய விஞ்ஞான மன்றம் மற்றும் 

NASTEC ஆகியவற்றிற்கு 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிதசாதடன ஆய்வுக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக : 100  நிதி: 100 

திட்டம் எண்: 5.10.2  ாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள் - 2017 

2017 ஆம் ஆண்டு ஜூடல 27 ஆம் திகதி இலங்டகயில் 15 ஆவது ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றுமளபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) தகட்தபார்கூடத்தில், விஞ்ஞான 

அமர்வுகள் 2017 ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்றது. அமர்வுக்குரிய கருப்தபாருளாக 

"வளர்ச்சிக்காக நீரியல் வள துடறயிடன பல்வடகடமப்படுத்தல்" மற்றும் அமர்வுகள் பல 

வடகயான கருப்தபாருள்கள், கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரினவளர்ப்பு, மீன்வள உயிரியல் 

மற்றும் விலங்குச் சுகாதாரம், கடல்சார் மற்றும் நீரியக்கவியல், மீன்வளம் சமூக - 

தபாருளாதாரம் மற்றும் சந்டதப்படுத்தல், நீரியல்வள உைவு ததாழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்டம தபான்றனவாகும். வாழ்க்டக மற்றும் வாழ்க்டக 

அல்லாத நீர்வாழ் வளங்கள் துடறயில் முன்னணி ஆராய்ச்சி அடமப்பு என, நாரா ததசிய 

மற்றும் சர்வததச தரங்களூக்கு இடையாக உயர் தரமான ஆராய்ச்சிகடள நடத்தி இந்த 

துடறயில் அறிவு அடிப்படடயில் தபரும் பங்களிப்புக்கடள தசய்துள்ளது. 

ஜப்பானிய தூதர் மதிப்புக்கிரிய தகனிச்சிய சுகணூமா, இலங்டகக்கு ஜப்பானுக்கான 

தூதுவராகப் பணியாற்றினார். தகௌரவ அதிதியின் உடர தபராசிரியர் ஹரிந்திரா 

தபர்னாண்தடா, தநாட்தர தடம் பல்கடலக்கழகம் (யு. எஸ். ஏ) இனால் வழங்கப்பட்டது. 

நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2017 இல் 38 சாராம்ச கட்டுடரகள் ஏற்கப்பட்டு 

வழங்கப்பட்டன. இலங்டகயில் நாரா, பல்கடலக்கழகங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்களில் பல்தவறு விஞ்ஞானிகள் உள்ளடங்கியிருந்தனர். அமர்வு தபச்சாளர்கள் 

பல உடரயாடல்களுக்கு ஊக்கமளித்தனர். தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது உதவி 

நல்கியது எனலாம். 

தபராசிரியர் (மிஸ்) பி. ஆர். ரி குமாரைதுங்க, ருஹுணு பல்கடலக்கழகம், தபராசிரியர் டி. 

எஸ். தஜயதகாடி, இலங்டக வயம்ப பல்கடலக்கழகம், டாக்டர் தஜ. தக. ராஜபக்ஷ, நாரா, 

தபராசிரியர் ஈ. ஐ. எல். சில்வா, தடலவர், நீர்வள விஞ்ஞான மற்றும் ததாழில்நுட்பம், 

தபராசிரியர் தக. தக. டி. எஸ் ரைவீர, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம் தபான்தறார் 

இலங்டகயில் சிறப்பான ஆராய்ச்சிகடள தமற்தகாண்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் அமர்வுகளின் 

தடலவர்கள் ஆவார். 
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திட்டம் எண்: 5.10.6 

ஆராய்ச்சி திட்டத்மே கண்காணித்ேல் 

2017 ஆம் ஆண்டில் நடடமுடறப்படுத்தப்படும் பல்தவறு கருப்தபாருள்களுக்கு 

தமாத்தமாக 30 ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மாதாந்தம் கண்காணிக்கப்பட்டன. 

திட்ட எண்: 1.9.2 

காவட்டி வளர்ப்பிற்காக புத்ேளம் கமளப்பிமன வமலயமாக பிரித்ேல்  

அறிமுகம் 

கடற்கடர சமுதாயத்திற்கு ஒரு முக்கியமான தபாருளாதார உதவியுடன் இடைந்திருக்கும் 

காவட்டி படுக்டககள், பல அத்தியாவசிய தசயல்பாடுகடள சுற்றுச்சூழலுக்கு 

வழங்குகின்றன, நீர் வடிகட்டுதல், கடதலார பட்டிடய உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் பிற 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு வாழ்விடம் வழங்கல் தபான்றனவாகும். கடதலார 

வளர்ச்சி மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய நீர்வழங்கல் பயன்பாடு தபான்ற மனிதகுல 

காரணிகள் காவட்டி வளங்களின் அளடவயும் ஆதராக்கியத்டதயும் மாற்றியடமப்பதில் 

உதவும் காரணிகள் என சந்ததகம் தகாண்டுள்ளன. எனதவ காவட்டி படுக்டககளின் 

பயனுள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்டம அவசியம். இருப்பினும் அடவ அவற்றின் 

மிகுதியாக, விநிதயாகம், நிபந்தடன, மற்றும் காலப்தபாக்கில் மாற்றம் ஆகியவற்டறப் 

புரிந்துதகாள்வடததய சார்ந்துள்ளது. இதன் விடளவாக, ஜி. ஐ. எஸ் ததாழில்நுட்பத்டத 

பயன்படுத்தி புத்தளம் களப்டபச் சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கடளக் கருத்தில் 

தகாண்டு காவட்டி படுக்டக மற்றும் விவசாயத்தின் நீண்ட கால தமலாண்டமக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. 

குறிக்தகாள் 

• புத்தளம் களப்பில் காவட்டி படுக்டககடள நிர்மாணித்தல் மற்றும் தமப்பிங் 

தசய்தல். 

• புத்தளம் களப்பில் காவட்டிளின் தற்தபாடதய அளவிற்கு ஒரு அடிப்படட 

வடரபட அடுக்கு மற்றும் தரவுத்தளத்டத நிறுவுதல் 

• காவட்டி ததாழிற்சாடலகளில் தவடல தசய்யும் பங்குதாரர்களிடடதய தரடவயும் 

தகவடலயும் பகிர்தல். 

• காவட்டி வளர்ப்பிற்கான புத்தளம் களப்பின் வடலயமாக்கல் 
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முடிவுகள் 

புத்தளம் களப்பில் காவட்டி படுக்டககடள விநிதயாக நிடலடய பூதகாள அளவீடு 

தசய்தல் 

(1), சின்ன அரிச்சல் (2), இரமதீவு (3), கல்பிட்டி (4) கலாவாவி வாய் முகம் (5) மற்றும் 

தபாம்பரிப்பு ஆறு அதனுடன் தசர்ந்து புத்தளம் களப்பில் வட பகுதியிலுள்ள காவட்டி 

படுக்டககளால் தமாத்தம் 81 தஹக்தடயர் பரப்பப்பட்டது. அடவ பின்வரும் உருவில் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

புத்தளம் களப்பில் காவட்டி படுக்டககடள விநிதயாகத்டத பூதகாள அளவீடு தசய்தல் 

புத்தளம் களப்பில் காவட்டி வளர்ப்பிற்காக வடலயமாக்கல் தசய்தல் 

கனமான தமலடுக்கு பகுப்பாய்வு மூலம் தபறக்கூடிய தபாருத்தமான இடங்கள் முக்கிய 

மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன: 

1. காவட்டி வளர்ப்பு பகுதி 

2. அடடகாக்கும் பங்கு வளரும் பகுதி 

3. தூய்டமயாக்கும் பகுதி 

புவியியல் ஒருங்கிடைப்புகளுடன் தபாருந்தக்கூடிய பகுதிகள் பின்வரும் 

அட்டவடையில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
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காவட்டி வளர்ப்பிற்கான உகந்த பகுதி, தூய்டமயாக்கல், அடடகாக்கும் பங்கு வளரும் பகுதி 

அடடகாக்கும் பங்கு வளர்வதற்கு உகந்த பகுதி; 
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இடம்/ கிறிட் 

இல 

புவியியல் ஒருங்கிமணப்பு 

 தமலிருந்து இடம் கீழிருந்து வலம் சமாத்ே 

பரப்பு (skm) 

1 N 8
0
 20’ E 79

0
 48’ N 8

0
 19’ E 79

0
 49’ 3.24 

2 N 8
0
 19’ E 79

0
 49’ N 8

0
 18’ E 79

0
 50’ 3.24 

3 N 8
0
 18’ E 79

0
 47’ N 8

0
 17’ E 79

0
 48’ 3.24 

 

காவட்டி வளர்ப்புக்கு உகந்ே பகுதி; 

இடம் / கிறிட் 

இல 

புவியியல் ஒருங்கிமணப்பு 

 தமலிருந்து இடம் கீழிருந்து வலம் சமாத்ே 

பரப்பு (skm) 

4 N 8
0
 14’ E 79

0
 47’ N 8

0
 13’ E 79

0
 48’ 3.00 

5 N 8
0
 14’ E 79° 46' 8" N 8

0
 13’ E 79

0
 47’ 1.7 

6 N 8
0
 12’6" E 79° 44' 37" N 8

0
 12’ E 79

0
 45’ 1.9 

7 N 8
0
 13’ E 79

0
 45’ N 8

0
 12’ E 79

0
 46’ 3.24 

10 N 8
0
 13’ E 79

0
 48’ N 8

0
 12’ E 79° 48' 18" 1.6 

11 N 8
0
 12’ E 79

0
 44’20" N 8

0
 11’24" E 79

0
 45 2.99 

12 N 8
0
 12’ E 79

0
 45 N 8

0
 11’24" E 79

0
 46 3.00 

 

தூய்மமயாக்கலுக்கான உகந்ே இடம்; 

இடம் / கிறிட் 

இல 

புவியியல் ஒருங்கிமணப்பு 

 தமலிருந்து இடம் கீழிருந்து வலம் சமாத்ே 

பரப்பு (skm) 

8 N 8
0
 13’ E 79

0
 46’ N 8

0
 12’ E 79

0
 47’ 3.24 

9 N 8
0
 13’ E 79

0
 47’ N 8

0
 12’ E 79

0
 48’ 3.24 

13 N 8
0
 12’ E 79

0
 46’ N 8

0
 11’ E 79

0
 47’ 3.00 

14 N 8
0
 12’ E 79

0
 47’ N 8

0
 11’ E 79° 47' 38" 3.10 
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முடிவுகள் : 

 

நீரின் தரம் (நுண்ணுயிரியல், தபளதீக – இரசாயனவியல் மற்றும் கன உதலாகம்), 

நீரின் ஆழம், தற்தபாதுள்ள காவட்டி படுக்டககள், அடடயும் முடற மற்றும் 

கால்வாய் திறப்புக்கள் (நகர்ப்புற மற்றும் நீர்வழங்கல் குளங்கள்) ஆகியவற்றில் 

உள்ள சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கடளக் கருத்தில் தகாண்டு, தளப் தபாருத்தப்பாடு 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது, இது ArcMap 10.2 இல் கிடடக்கிறது. பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்படும் தபாது பகுப்பாய்வு வடகப்படுத்தல் தசயல்முடற (AHP) நுட்பம் 

மூலம் தபறப்பட்ட ஒவ்தவாரு அளவுருவுக்கும் ஒரு எடட ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது. தபாருத்தப்பாட்டு வகுப்புகள் மிகவும் தபாருத்தமானதாக, 

மிதமாக தபாருத்தமானடவயாகவும், தபாருத்தமற்றடவயாகவும் 

வடகப்படுத்தப்பட்டன. தபாருத்தமான பகுதிகள் தபரிய மண்டலங்களாகப் 

பிரிக்கப்படுகின்றன: காவட்டிக்குரிய வளர்ப்பு பகுதி, அடடகாக்கும் பங்கு வளரும் 

பகுதி மற்றும் தூய்டமயாக்கும் பகுதி அடவயாகும். இந்த ஆய்வில், முடறதய 9.7 

சதுர கிதலா மீற்றர் பரப்பளவிலரடட காப்படவ வளர்க்கப்படுகிறது. முடறதய 17.4 

சதுர கிதலா மீற்றர் மற்றும் 12.5 சதுர கிதலா மீற்றரில் வளர்ப்பு மற்றும் 

தூய்டமயாக்கல் இடமாக இருக்கின்றன. 

 

முன்தனற்றம் (%) : தபளதீக : 100  நிதி: 100 

 

சோழில்நுட்பக் குழுக்களாக பங்குபற்றியமம 

இல் ததாழில்நுட்பக் குழு திகதி 

1 மடிகைனி வாங்குதல் 28/12/2017 

2 தசர்வர் - தசடவயகம் மற்றும் மடி கைனி NIOMS இற்கு வாங்கல் 20/12/2017 

3 MS Windows Server 2016 ஐ வாங்குதல் 20/12/2017 

4 தகாழும்பு கடல் உைவு விழா 2017 30/11/2017 

5 பங்குதாரர்களின் ஆதலாசடனகள் பட்டடற மதிய உைவு மற்றும் 

புதுப்பித்தல் அமர்வு 2017 

23/11/2017 

6 நிலிசயுர தசய்திமடல் - MBRD க்கான அச்சிடுவதற்கான 

தகாள்முதல் 

20/11/2017 

7 தடப்தலட் பிசி தகாள்முதல் 16/11/2017 

8 பதிவு தலாக் புத்தகம் அச்சிடும் தசனாரா கட்டம் II 09/11/2017 

9 CCTV தகமராக்களின் நிறுவல் 31/10/2017 

10 தநாட்புக் கணினி தகாள்முதல் 11/10/2017 

11 2016 க்கு வாங்குதல் - ஸ்தகனர் 2017 04/10/2017 

12 வண்ை பிரிண்டர் - அச்சுப்தபாறி A3 - 2017 தகாள்முதல் 20/09/2017 

13 ஃபயர்வால் தகாள்முதல் 25/08/2017 

14 மல்டிமீடியா ப்ராதஜக்டர் தகாள்முதல் 23/08/2017 

15 கடரதயார மீன்வள புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தசகரிப்புப் 

பட்டடற – MBRD 

11/08/2017 

16 2016 ம் ஆண்டுக்கான ஸ்தகனர் வாங்குதல் 09/08/2017 

17 (NARA LOGO அச்சிடப்பட்ட) தகாப்டப மற்றும் டவப்பான் 

தகாள்முதல் 

02/08/2017 

18 கணினி பாகங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள் முக்கிய தகாப்புக்கடள 

தகாள்முதல் தசய்தல் 

24/07/2017 
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19 உள்ளூர் ஏரியா தநட்தவார்க் ஒருமல்தவயார் தீம்தபாருள் 

ஸ்தகனர் தகாள்முதல் 

17/07/2017 

20 நாரா விஞ்ஞான அமர்வு 2017 - மதிய உைவு மற்றும் 

ததயிடலக்கான விடலமனுக்தகாரல் 

14/07/2017 

21 கைனி பாகங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள் தகாரிக்டக - DDG 

அலுவலகம் 

16/06/2017 

22 வன் வட்டு முதன்டம தகாப்பு 06 -2017 14/06/2017 

23 கைனி தசர்வர்கள் மற்றும் பாகங்கள் தகாள்முதல் 30/05/2017 

24 கணினி பாகங்கள் முதன்டம தகாப்பு 05 2017 05/05/2017 

25 பிரிண்டர்களின் தகாள்முதல் 05 இலக்கங்கள் (நிதி, IARAD, பி & 

எஸ்) 

31/03/2017 

26 நாரா 1 க்கான பாதுகாப்பு தசடவகள் 14/03/2017 

27 வன் வட்டு முதன்டம தகாப்பு 01/03/2017 

28 16 ஜி. பி மற்றும் 64 ஜி. பி தசமிப்பான் ஆகியவற்டற வாங்குதல் 01/03/2017 

 

பட்டமறகள் / கண்காட்சிகள் ஏற்பாடு செய்ேல் 

திறன்விருத்தி பயிற்சி மற்றும் சகாள்மக வளர்ச்சியில் சிறந்ே 

முகாமமத்துவ முமறகள் பற்றிய ொர்க் பட்டமற 

இலங்டகயில் நீர்தகாழும்பு, தகால்டி தசண்ட் தஹாட்டலில் 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் 

19 - 21 வடர நடடதபற்ற "சிறந்த முகாடமத்துவ பயிற்சி மற்றும் தகாள்டக 

அபிவிருத்திக்கான" பயிற்சி முகாடமப் SAARC பிராந்திய ஆதலாசடனக் குழு 

அடமக்கப்பட்டது. SAARC விவசாய டமயம் (SAC), டாக்கா , பங்களாததஷ் மற்றும் ததசிய 

நீர்வள ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), இலங்டக. 

பங்களாததஷ், பூட்டான், இந்தியா, மாடலதீவுகள், தநபாளம், பாக்கிஸ்தான் மற்றும் 

இலங்டக ஆகிய நாடுகளில் பங்தகற்றன. 2017 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மாதம் 19 ஆம் 

திகதி திறந்து டவக்கப்பட்டதுடன், இலங்டக விவசாய  ஆராய்ச்சி தகாள்டகக்கான 

இலங்டக மூதடவயின் தடலவர் டாக்டர் தஜர்ரி ஜயவர்தன அவர்கள் சிறப்பு 

விருந்தினராக உடரயாற்றினார். திறந்த விழா தகளரவ அதிதி  டிலீப் தவதாரச்சி, மாநில 

மந்திரி, கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சு அவர்களினால 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 
 

சகாழும்பு கடலுணவு விழா - 2017 

2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 8 ஆம் தததியிலிருந்து தகாழும்பு கடல் உைவு விழா 2017 

ஆம் ஆண்டு பசுடம பாடத, திறந்த தவளி அரங்கில், விகாரமாததவி பூங்காவில் 
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நடடதபற்றது. கண்காட்சியின் தநாக்கம் "நீல தபாருளாதாரத்தின் அடிப்படடயிலான 

வளர்ச்சிக்கு உைவு தயாரிப்பாளர்கடள தசகரித்தல்" ஆகும். இலங்டகயின் ஜனநாயக 

தசாசலிச குடியரசின் ஜனாதிபதியின் தடலவரான டமத்திரிபால சிறிதசன அவர்களால் 

திறந்து டவக்கப்பட்டது. தகளரவ. மகிந்த அமரவீர, கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள 

அடமச்சர், மகாவலி அபிவிருத்தி, ததசிய ஒருங்கிடைப்பு மற்றும் நல்லிைக்கத்தின் 

இராஜாங்க அடமச்சர் தகௌரவ ஏ. எச். எம். தபளசி ஆகிதயார் கலந்து தகான்டனர். கடல் 

உைவு தபாருட்கள், மீன் சிகிச்டச திட்டங்கள், கடல தபாட்டிகள், மகத்தான பல்தவறு 

வடகயான மீன் பிடிப்புகள், மற்றும் இதர தபாழுதுதபாக்கு நிகழ்ச்சிகள் 

பங்தகற்பாளர்கடள மகிழ்வித்தன. 

 

 
 

 

சவளிப்புற நிதி திட்டம் 

திட்டத்தின் தபயர் : இலங்டகயின் வட பிரததசத்தின் அரிப்பு முதல் பருத்தித்துடற 

வடரயான கடதலார பகுதிடய உள்ளடக்கிய முக்கிய கடதலார மற்றும் கடல் 

சூழியலாளர்களின் தமப்பிங் மற்றும் பூதகாளவியல் விளக்கம் 

ஆதலாசடனகளின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 430,000.00 

காலம்: ஜனவரி - டிசம்பர் 2017 

ஆய்வு குழு; 

எம். ஏ. ஏ. தக. குைரத்ன, பணிப்பாளர் , எம் மற்றும் ஈ 

திருமதி. டீ. டி. டி தவரதகாடதின்ன, விஞ்ஞானி, எம் மற்றும் ஈ 

திட்டப் பணியின் தபயர்: தபட்தராலிய வள தமம்பாட்டு தசயலகத்திற்கான தரவுத் தள 

வடிவடமப்பு - தடட்டா தபஸ் டிடசன் மற்றும் வடலயடமப்பு பக்கம் உருவாக்கல் 

ஆதலாசடனகளின் தமாத்த மதிப்பு: ரூ. 1,000,000 

பல்கமலக்கழக மாணவர்களின் தமற்பார்மவ 

ஜி. ஐ. எஸ் மற்றும் ரிதமாட் தசன்சிங் மீதான ததாழில்துடற பயிற்சி 

1. எச். பி. எம். எம். தஹரத், புவியியல் துடற, தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம், ஒக்தடாபர் 2017 

முதல் ஜனவரி 2018 வடர 
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2. எம். வி. ஜி. ஆர் இந்திக, புவியியல் துடற, தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம், ஒக்தடாபர் 2017 

முதல் ஜனவரி 2018 வடர 

3. சரித் மதுசங்க, உயிரியல் துடற, ஸ்ரீ தஜயவர்த்தனபுர பல்கடலக்கழகம், நவம்பர் 2017 - 

தபப்ரவரி 2018 

சவளியீடுகள் 

டி. டி. டி. டி தவரதகாடததன்ன, எம். ஜி. எம். எம். தக. குைரத்ன மற்றும் ஏ. ஏ. ஏ. தக. 

குனரத்ன, 2017, ததாடலதூர உைர்திறன் தரவு மூலம் திருதகாைமடல, புறாத் தீவில் 

பவளப்பாடற இடஞ்சார்ந்த பரவடல கண்டறிதல், - Identification of spatial distribution of coral reef 

in Pigeon Island, Trincomalee by remotely sensed data - ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி தமம்பாட்டு முகாடம நடவடிக்டககள், NSS 2017, ஜூடல 27, 2017 

அறிக்மககள் 

இலங்டகயின் வட பிரததசத்தின் அரிப்பு முதல் பருத்தித்துடற வடரயான கடரதயாரப் 

பகுதிடய உள்ளடக்கிய முக்கிய கடதலார மற்றும் கடல் சூழியல் ததாடர்பான வடரபடம் 

மற்றும் பிரததச விளக்கங்கள், - Mapping and spatial interpretation of sensitive coastal and marine ecosystems 

covering the coastal area from Arippu to Point Pedro of North Province in Sri Lanka -  தநாவம்பர் 2017 ஐ. யு. சி. 

என் க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 
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நூலகம் மற்றும் ேகவல் 

கண்தணாட்டம் 

நாராவின் நூலகம் ஒரு தகவல் மற்றும் குறிப்பு டமயமாக தசயல்படும் ஒரு சிறப்பு 

நூலகமாகும். இது உடல் மற்றும் மின்னணுவியல் ஊடகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மீன்பிடி 

மற்றும் நீரியல் வளங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தகவடல டவத்திருக்கிறது. விஞ்ஞானிகள் 

மற்றும் அறிவியலாளர்கள் ஆதாரத்டத வலுப்படுத்தும் தகவல்கடளயும், நாராவின் 

இலக்கு மற்றும் இலக்குகடளயும் அடடயவும் தபாருத்தமான மற்றும் தற்தபாடதய 

அறிடவப் பகிர்ந்து தகாள்ளவும் இந்த பிரிவு ததடவப்படுகிறது. ஒன்டலன் தபாது 

அணுகல் பட்டியல்கள் (OPAC) தமம்படுத்தப்பட்டது. வளங்கள், நன்தகாடடகள், இடைய 

நூலகங்கள் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் இடையதளங்கள் மற்றும் இலவசமாக 

கிடடக்கக்கூடிய e- ஆதாரங்கள் ஆகியவற்டற தபாருள் நுடழவாயில்கடளப் பயன்படுத்தி 

தசகரித்தல் பலப்படுத்தப்பட்டது. நாராவின் நூலகம் தகவலின் விடரவான பரிைாம 

வளர்ச்சிக்காக உலகில் திறம்பட மற்றும் திறடமயாக தசய்வதற்கு தசயல்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட செயல்பாடுகள்  

திட்டம்  டவடிக்மககள் ஒதுக்கீடு சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

காலம்  

(இரு -

வமர) 

1. நூலக 

வளத்தின் 

அபிவிருத்திக்

கான 

தசகரிப்புக்கள் 

1.1 புத்தகங்கள், 

சஞ்சிடககள் 

(பதிப்பு / அஞ்சல் 

ஊடக) மற்றும் சி. டி 

தராம்  

1.2 ஆய்வு கட்டுடரகள், 

அறிக்டககள் 

தசகரித்தல் 

1.3 நூலக வள 

தகாடுப்பனவுகடள 

தபறுதல் 

1.4 E- பதிவிறக்கம் 

2.00 பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம்           -do- 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம்  

ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

ஜன - டிச 

 

ஜன - டிச 

 

 

 

 

 

2. நூலக 

முகாடமத்துவ 

பகுதிக்கான 

தசகரிப்பு 

2.1 சரி தசய்தல், 

தரவுகடள, நூலக 

டகநூடல 

தரதமற்றம் தசய்தல் 

2.2. புதிய நூலக 

அபிவிருத்தி 

தரவுகடள 

உட்புகுத்தல், 

தமன்தபாருள் - 

‘KOHA’  

2.3 பகுதி பாகுபாடு, 

மர்றும் நிரப்புதல் – 

நூலக வளம் 

2.4 e – repository எனும் 

தளத்தின் தரவு 

தசகரிப்பு சரிபார்ப்பு 

 

 

 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

மதனாரி ரூபசிங்க 

தமனக கருனாரத்ன 

 

-do- 

 

 

 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

 

 

ஜன – டிச 
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ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

மதனாரி ரூபசிங்க 

 

3. உசா துடை 

நூல் தசடவ 

3.1 தற்தபாடதய 

விழிப்புைர்வு தசடவ - 

(CAS) 

3.2 தகவல் தசடவயின் 

ததர்வு தசய்யப்பட்ட 

பரப்புதல்கள் (SDI) 

3.3 தகவல் மீளப்தபறல் 

தசடவ 

3.4 சுட்தடண் தசடவ 

3.5 இலக்கிய ஆய்வு 

3.6 நூலகங்களுக்கு 

இடடயிலான 

பரிமாற்றல் தசடவ 

 பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

 

 

ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

மாதாந்த 

 

ஜன - டிச 

  

 

 

 

  

 

4. நூலக 

ஒத்துடழப்பு 

4.1 நூலக உறுப்புரிடம -  

      British council மற்றும் 

ITI 

 பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

மதனாரி ரூபசிங்க 

ஜன - டிச 

 

 

5. மற்டறய 

தசடவ 

5.1 பல நகல் எடுப்பு 

தசடவ (நகல் தசடவ / 

ஸ்தகன் தசடவ) 

  

தமனக கருனாரத்ன 

மதனாரி ரூபசிங்க 

 

ஜன - டிச 

 

6. சஞ்ஞிடக 

தவளியீடு 

மற்றும் 

புத்துைர்வு 

தசடவ 

6.1 விற்படன மற்றும் 

இலவச விநிதயாக 

தசடவ - 

தவளியீடுகள் 

 

6.2 மறு பதிப்பு – 

நாராவின் 

தவளியீடுகள். 

 ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி  

 

தமனக கருனாரத்ன 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவசம் 

ஆர் எஸ் 

லியனாராச்சி 

ஜன - டிச 

 

 

திட்டம் 01: நூலக வளங்கமள மகயகப்படுத்துேல் 

நாரா விஞ்ஞானிகளின் தவண்டுதகாளுக்கு இைங்க, வாங்கும், நன்தகாடட, 

பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மின்னணு பதிவிறக்கங்கடள தபறுவதன் மூலமாக நூலக 

வளங்கடள வலுப்படுத்தியது. தமலும், நாரா ததாடர்பான தகவல்களும் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 
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சகாள்முேல்கள்: 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கான 3 சஞ்சிடக பத்திரிடககளுக்குரிய தகாரிக்டககள் 

விடுக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் 01 தபர் மட்டுதம சந்தாதாரர் மற்றும் 02 தபர் 

புதுப்பிக்கப்பட்டனர். 

புத்தக தடலப்புகள் - வாங்கியது 69 புத்தகங்களாகும். 

AGORA தரவுத்தளம் மற்றும் ததசிய புவியியல் ஆகியவற்டற வாங்குவதற்காக இந்த ஆண்டு 

புதுப்பிக்கப்பட்ட பைம் தசய்யப்ப்பட்டது. இயற்டக தயாரிப்புகளின் ஒன்டலன் சந்தா 

(1999 - 2017) வடர தசய்யப்பட்டது. 

04 புத்தகங்கள், 56 அறிக்டககள், 98 தசய்தி அறிக்டககள், 49 சுற்றுலா அறிக்டககள், 

ஆராய்ச்சி அறிக்டககள் 20 மற்றும் 05 குறுவட்டுகள் ஆகியவற்டறப் தபற்தறாம். 

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

திட்டம் 02: வள முகாமமத்துவம் 

 ன்சகாமடகளும் பரிமாற்றங்களும்: 

வாங்கிய வளங்களானது, பட்டியலிடப்பட்டு, டகமுடறயாக வடகப்படுத்தப்பட்டு, 

மின்னணு பட்டியல் மற்றும் நாராவுக்கு மட்டுமின்றி தபாதுமக்களுக்கும் அணுகப்பட 

டவக்கப்பட்டது. பிற குறியீடுகளும் (மின்னணு) ததாடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டன. 

திறந்த தபாது அணுகல் பட்டியல் (OPAC) மூலம் அறிஞர்கள் நூலக வள ஆதார 

தசடவயினூடாக அணுக முடியும். சஞ்சிடக கட்டுடரக் குறியீடு (JAI) தரவுத்தளம் 

தமம்படுத்தப்பட்டது. புதிய தரவுத்தளத்திற்கான தரடவ (KOHA) உருவாக்கப்பட்டது. 

திட்டம் 03: உொத்துமண குறிப்பு தெமவகள் 

ேகவல் சபறுேல் 

பத்திரிடக கட்டுடரகள், முதுகடலப் படிப்புகள், ஆராய்ச்சி அறிக்டககள், ஆராய்ச்சி 

கட்டுடரகள் மற்றும் தசய்தித்தாள் துணுக்குகள் தரவுத்தளங்கள் ஆகியவற்டற 

மீட்தடடுப்பதற்காக மின்னணுமயமாக்கப்பட்டு, WINISIS மற்றும் ஆலிஸ் 

தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி ததாகுக்கப்பட்டன. கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள விடயம் 

ஆண்டிற்குள் உள்ள தரவுகளின் சுருக்கம் ஆகும். 

 ேரவுத்ேள அளவின் சபயர் 

 

ேரவுகளின் எ-மக 

Koha தரவுத்தளம் 5460 

ஆராய்ச்சி அறிக்டக 203 

அராய்ச்சி புத்தகங்கள்   79 

இலங்டக அறிக்டக 248 
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3.1 பின்வரும் ேமலப்புகள் இலக்கிய ஆய்வுகள் தெகரிக்கப்பட்ட 

ேகவல்கள் - 

1. மூலக்கூறுகடளக் கண்டறிதல்   2. மீன் பதனிடுதல் 

3. கூட்டு நிறுவன ஆட்சி    4. கடல் உைவு 

5. மீன்வள உற்பத்திகள்    6. மீன் சிடதவு பக்றீரியா 

7. உைவு தபாறியியல்   8. பால்குடி மறக்கும் உைவு 

9. மீன்வள புள்ளிவிவரம்    10.மீன் ஊட்டச்சத்து 

11.வாழ்க்டகத் தரம்    12. மீன்வளர்ப்பு (மண் நண்டு) 

13. சமுத்திர மாசு (டமக்தரா பிலாஸ்டிக்ஸ்) 

 

சோமலதபசியினூடாகவும், மின்னஞ்ெல் வழியாகவும் செய்ே ேகவல் தகாரிக்மககளுக்கு 

பதிலளித்தோம். 

3.2 டிஜிட்டல் ததசிய திட்டத்தின் கீழ், மின்னணு கட்டுப்பாட்டு தரவுத்தளம் DSPACE 

தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

3.3 நூலகம் பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களிலிருந்து வந்த 

விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகடல பட்டதாரிகள் மற்றும் இளங்கடல 

பட்டதாரிகளுக்கு தசடவ வழங்கியுள்ளது. பார்டவயிட்ட பயனர்களின் எண்ணிக்டக 553 

எண்கள் ஆகும். SDI தசடவகளில் 80 கட்டுடரகள் வழங்கப்பட்டன.  

3.4 ஆவைம் வழங்கல் தசடவ - நூலகம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உறுப்பினர் 

தவடலத்திட்டத்திற்காக தசர்ந்துள்ளது மற்றும் தகவல் தசடவயின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

பரவடலச் தசர்ந்த 12 கூட்டு ஆராய்ச்சிகள்  நூலகங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டன. 

3.5 நூலகம் நகல் எடுத்தல் தசடவகடள வழங்கியுள்ளது - வருடத்தின் தபாது புடகப்படம் 

- நகல் மூலம் தபறப்பட்ட ததாடக ரூ. 3120.00 / = மற்றும் 392 பக்கங்கள் உள் வாசகர்களுக்கு 

இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. 

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

திட்டம் 04: தேசிய டிஜிட்டல் திட்டம் 

4.1 முழுடமயான ஸ்தகனிங் மற்றும் தரவுத்தள நூலக முகாடமத்துவ அடமப்புக்குள் 

நுடழந்துள்ளனர். 

முன்தனற்றம் (75%):  தபளதீக (75%)   நிதி (-%) 

திட்டம் 05: சவளியீடு மற்றும் சபாது தெமவ 

பின்வரும் புத்தகங்கள் மற்றும் சுவதராட்டிகடள மறுபதிவு தசய்ய தகள்விமனு 

அடழப்புவிடுத்தார்கள். 
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புத்ேகங்கள்: 

1. විසිතුරු මත්ස්ය වගාවේ වෙඩ ව ෝග හදුනා ගැනීම පාෙය. – அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் 

தபாது தநாய் அறிகுறிகடள அ௶ஐயாளம் கண்டு தடுத்தல் 

2. විසිතුරු මත්සය වගාව සඳහා ටැැංකි පිළිබෙළ කිරීම නඩත්තු කිරීම හා ජලතත්ව 

කලමනාකරණෙ. 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் தபாது த்ட்டி தூய்டமயாக்கும், முகாடமத்துவ, நீரின் தரத்டத 

காணும் விதமும். 

சுவதராட்டிகள் : 1. மீன்கள் பற்றி விவாதிக்கல் 

2. இலங்டகயின் சுற்றுச்சூழல் 

3. தபான் மீன் 

நாரா தவளியீட்டின் விற்படன நூலகத்தால் தசய்யப்பட்டது மற்றும் தமாத்த ததாடக ரூ. 

89.147/=. 

முன்தனற்றம் (75%) : தபளதீக (75%)    நிதி (-%) 

 

திட்டம் 05: பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், பட்டமறகள் மற்றும் குழு கூட்டங்களில் 

கலந்து சகாண்டமவ: 

உள்ளூர் 

பட்டமற: 

1. SLLA ஆல் ஒழுங்கடமக்கப்பட்ட இன்டர்தநட் மூலம் ததடும் தகவல் பற்றிய பயிற்சிக்கு 

இரண்டு அலுவலர்கள் பங்குபற்றினர். 

2. SLLA ஆல் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட நூலக மற்றும் தகவல் விஞ்ஞானம் பற்றிய ததசிய 

மாநாட்டில் பங்குபற்றியது. 

3. DSpace தமன்தபாருளில் நிறுவப்பட்ட தரவுத்தள அடமப்பு , NSF நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டது. 

4. ததசிய நூலக சிம்தபாஷியம் - இலங்டக ததசிய நூலகத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

முன்தனற்றம் (75%) : தபளதிக (75%)   நிதி (.50%) 

 

 

 



366 | P a g e  
 

மீடியா மற்றும் விரிவாக்கல் அலகு 

விரிவாக்கல் தெமவயின் குறிக்தகாள்கள், 

• மீனவர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தபறும் பயனுள்ள 

ததாழில்நுட்ப அனுபவங்கடளயும் அறிவுகடளயும் பரிமாறிக் தகாள்ளுதல். 

• விழிப்புைர்வு - கட்டிடம் திட்டம் 

• பரந்த சூழலில் பங்குதாரர்களுக்கு கல்வி மற்றும் தபாது மக்களிடடதய ஆர்வம் 

மற்றும் விழிப்புைர்டவ உருவாக்குதல் தபான்று வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

• மீனவர்களுக்கு அவர்களின் சமூக தபாருளாதார தமம்பாட்டிற்கான சமீபத்திய 

ஆராய்ச்சி முடிவு மற்றும் மீன்வள நுட்பங்கடள வழங்குதல். 

 

திட்ட எண்: 5.10.5 

விரிவாக்கல் தெமவகள் 

தபாது விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள நடத்தி, தகட்தபார்கூட வசதிகடள வழங்குதல், 

அச்சிடுதல் சுவதராட்டிகடள அச்சிடுதல், டகச் சிறு ஏட்டு அறிக்டக, படிவங்கள் 

தபான்றவற்டற வழங்குதல். 20 பல்தவறு தகாரிக்டககளிலிருந்து தங்கள் தகாரிக்டகடய 

ஏற்றுக்தகாள்ள கண்காட்சிகடள வழங்குதல். எனினும் 5 கண்காட்சிகள் மட்டுதம பங்கு 

தகாள்ளக் கூடியதாக இருந்தன. 18 கல்வி சுர்றுலா வருடக, (பாடசாடல, இலங்டக 

கடற்படட, மற்றும் அரச நிறுவன) உள்ளிட்ட 1000 க்கு தமற்பட்ட மாைவ, மற்றும் 

உத்திதயாகத்தர்கள் வந்தனர். 

கல்வி சுற்றுலாக்கள் 

இல நிறுவனம் சமாத்ே 

வருமக எ-மக 

திகதி 

01 இளம் கடற்படட உத்திதயாகத்தர்கள் – கடற்படட 

தடலடமயகம், தகாழும்பு 01 

20 14 தபப்ரவரி 2017 

02 உடுப்பில வீர விஜயபா மகா வித்தியாலயம் – 

ததல்தகாடட 

200 10 மார்ச் 2017 

03 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி 

திருதகாைமடல 

 

42 2017/ மார்ச் /13 

04 தசர் தஜான் தகாத்தல்லாவல பாதுகாப்பு 

பபாடசாடல – ரத்மலான 

10 03 , 04 மார்ச் 2017 

05 தஹவ விதாரஅ மகா வித்தியாலயம் – இராஜகிரிய 60 15 மார்ச் 2017 

06 தகாைவல மகா வித்தியாலயம் – கினிகத்தஹன 60 24 மார்ச் 2017 

07 யாழ்ப்பாை பல்கடலக்கழகம் 19 30 மார்ச் 2017 

08 சமுத்திரவியல் பல்கடளக்கழகம் - தங்காடல 12 21 மார்ச் 2017 

09 சமுத்திரவியல் பல்கடளக்கழகம் – தங்காடல 20 22 ஏப்ரல்2017 

10 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி 

திருதகாைமடல 

50 24 ஏப்ரல் 2017 

11 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி 

திருதகாைமடல 

30 20 ஜூன் 2017 

12 விவசாய பீடம் – தபராதடன பல்கடலக்கழகம் 05 24 ஜூன் 2017 
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13 தாதி மாைவர்கள் – தகாழும்பு தாதியர் பாடசாடல 40 06 ஜூடல 2017 

14 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி 

திருதகாைமடல 

32 25 தசப்டம்பர் 2016 

15 இளம் கடற்படட உத்திதயாகத்தர்கள் – கடற்படட 

தடலடமயகம், தகாழும்பு 01 

 

14 16, 17 ஓகஸ்ட் 2017 

16 DGS கல்வி நிடலயம்- பந்துராதகாட 70 23 ஓகஸ்ட் 2017 

17 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி 

திருதகாைமடல 

34 11 ஒக்தடாபர் 2017 

18 இளம் கடற்படட உத்திதயாகத்தர்கள் – கடற்படட 

தடலடமயகம், தகாழும்பு 01 

20 11 ஒக்தடாபர் 2017 

 

கண்காட்சி 

இல கண்காட்சி இடம் திகதி 

01 ‘’திஷார லங்கா ததசிய கண்காட்சி – BMICH, 

தகாழும்பு 

தகாழும்பு 2017/03/31- 04/04 

02 ஐ, நுடழவாயில் கல்லூரி – தலவதுதகாட தகாழும்பு 2017/09/29 

03 களணி பல்கடலக்கழகம் களணி 2017/10/02- 05 

04 ததசிய டவத்தியசாடல தகாழும்பு 2017/10/05 

05 கடலுைவு விழா தகாழும்பு 2017/12/08-10 

ஊடக செயல்பாடுகள் 

• மின்னணு மற்றும் அச்சு ஊடகங்களின் ஊடாக நாராவின் ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககளில் 

தகவல்கடள வழங்கல். 

• சுதந்திர ததாடலக்காட்சி வடலயடமப்பின் மூலம் மீன்வள முன்தனற்பாட்டு தசடவ 

தசய்தி 

•நாராவின் ஆராய்ச்சி அலுவலகங்களில் ஆராய்ச்சிப் பத்திரங்கள் மற்றும் விஞ்ஞானக் 

கட்டுடரகடள தவளியிடவும், ஒவ்தவாரு மாதமும் தீவின் தினமின, லங்காதீப, சிதலான், 

இடளஞர், தடய்லி நியூஸ், தினகுரல் பத்திரிடககளில் தவளியிடவும் தசய்தல். 

• ஆராய்ச்சி முடிவுகடள வீடிதயா திட்டங்கடள தகாண்டு தயார் தசய்தல் 

• ஃதபஸ் புக் கைக்டக புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல் 

• “சயூரு தநத்த” பத்திரிடக தவளியிடப்பட்டது 
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01. நீரியல் கழகம் ெம்பந்ேமான விழிப்புணர்வு தெமவமய பின்வரும் 

பாடொமலகளில் செய்ேல் 

2017.06.27 ஆைமடுடவ மத்திய கல்லூரி, ஆைமடுவ 

2017.06.28 ஆனந்த ததசிய பாடசாடல - சிலாபம் 

  தம்மிஷ்ஷர கல்லூரி, நாத்தாண்டியா 

 தசனநாயக்க வித்தியாலயம் . மாதம்தப 

2017.06.30 தவிஷமாரா வித்தியாலயம் - சீதுவ 

 நிவ் ஸ்தடட் கல்லூரி - நீர்தகாழும்பு 

 ஹரிஸ்சந்திரா ததசிய பாடசாடல, நீர்தகாழும்பு  

 தங்தகாட்டுவ மகளீர் கல்லூரி - தங்தகாட்டுவ 

2017.07.03 மல்லியததவ ஆன்கள் வித்தியாலயம் - குருைாகல் 

 தசர் தஜான் தகாத்தல்லாவல கல்லூரி - குருைாகல் 

 குளியாப்பிட்டிய மத்திய கல்லூரி - குளியாப்பிட்டிய 

21017.07.04 பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயம், கம்பஹா 

 சங்கமித்த மகளீர் கல்லூரி, கிரிந்திதவல 

 தவயங்தகாட மத்திய கல்லூரி - தவயங்தகாட. 

 மஹாமாய மகளீர் கல்லூரி - கடவத்த 

2017.07.11 குருகுல கல்லூரி - களனி 

 தபாமிரியா ததசிய கல்லூரி - கடுவடல 

 தர்மபால கல்லூரி - பன்னிபிட்டிய 

2017.07.12 ததக்சில்லா கல்லூரி - தஹாறடை 

 சிறி சுமஹ்கல ஆன்கள் வித்தியாலயம் - பாைந்துடற 

  திஸ்ை ததசிய கல்லூரி - களுத்துடற 

 களுத்துடற தபண்கள் ததசிய கல்லூரி, களுத்துடற  
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 களுத்துடற வித்தியாலயம், களுத்துடற 

 பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயம் - பயகல  

2017.07.21 அதஷாக வித்தியாலயம் – தகாழும்பு - 10 

 நாளாந்தா வித்தியாலயம் – தகாழும்பு - 10 

 டி. எஸ் தசனநாயக்கா கல்லூரி, தகாழும்பு - 10 

 விஷாக்கா வித்தியாலயம், தகாழும்பு - 07 

 சிறிமாதவா மகளீர் கல்லூரி, தகாழும்பு - 07 

 பிரஸ்டபட்ரியன் மகளீர் கல்லூரி, ததஹிவடள 

2017.07.025 கண்ைங்கர வித்தியாலயம் - மத்துகம 

 ஆனந்த கல்லூரி - எல்பிட்டிய 

 தர்மதஷாக கல்லூரி - அம்பலங்தகாட 

  அளுத்கம வித்தியாலயம் - அளுத்கம 

2017.07.26 தராயல் கல்லூரி, தகாழும்பு -  07 

 லும்பினி கல்லூரி, தகாழும்பு - 05 

 தமாரட்டுடவ மகா வித்தியாலயம், தமாறட்டுடவ 

2017.08.01 மஹிந்தா கல்லூரி - காலி 

 தசளத் தலண்ட் கல்லூரி - காலி 

 ரிச்மண்ட் கல்லூரி - காலி 

 சங்கமித்த மகளீர் கல்லூரி - காலி 

 சுஜாதா மகளீர் கல்லூரி, மாத்தடற 

 தசன் ததாமஸ் மகளீர் கல்லூரி, மாத்தடற 

 தசன் சீவர்ஸ் கல்லூரி, மாத்தடற 

 மாத்தடற மத்திய கல்லூரி, மாத்தடற 

2017.08.02 விஞ்த மத்திய கல்லூரி, திக்தவல்ல 
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 துஷி ததசிய பாடசாடல. ஹம்பந்ததாட்டட 

 ததபரதவவ மத்திய கல்லூரி - திஸ்ைமஹாராம 

` வீரக்தகட்டிய ராஜப்பக்ஷ மத்திய கல்லூரி - வீரக்தகட்டிய 

 மஹாநங்க ததசிய பாடசாடல – அங்குலன்தபலஸ்ை 

 தன்காடல ஆன்கள் கல்லூரி - தங்காடல 

 தங்காடல மகளீர் கல்லூரி,  தங்காடல 

 திஸ்ைமஹாரம மஹா வித்தியாலயம் - திஸ்ைமஹாராம 

02. நீரியல் வள கழகம் ஒருங்கிமணக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான நீரியல் வள 

கழகம் பற்றிய ஆசிரியர் பயிற்சி திட்டம் 

திகதி மாவட்டம் மிடம் நிகழ்ச்ச்சி 

2017/11/06 - 07  

குருைாகல் 

கல்பிட்டி நாரா 

பிராந்திய 

ஆராய்ச்சி டமயம் 

• கடற்படட முகாம் 

(விஜயா), 

கல்பிட்டி 

• நீர்வழித் துடற மற்றும் நீர்வாழ் 

சங்கம் பற்றிய விழிப்புைர்வு 

திட்டம், கள விஜயம், 

நடடமுடற பயிற்சிகள், 

கடற்படடயின் உயிர் காக்கும் 

முடறகள் பற்றிய பய்ற்சி 

 

2017/11/09 - 10 களுத்துடற 

காலி 
• கடதலார 

சுற்றுச்சூழல் 

டமயம், 

மடுகங்கா 

• நீர்வழித் துடற மற்றும் நீர்வாழ் 

சங்கம் பற்றிய விழிப்புைர்வு 

திட்டம், கள விஜயம், 

நடடமுடற பயிற்சிகள், 

கடற்படடயின் உயிர் காக்கும் 

முடறகள் பற்றிய பய்ற்சி 

2017/11/14 - 15 கம்பஹா 

 

தகாழும்பு 

• சமுத்திரவியல் 

பல்கடலக்கழகம், 

நீர்தகாழும்பு 

• நாரா பிராந்திய 

ஆராய்ச்சி டமயம், 

கதடால்கதல 

• நீர்வழித் துடற மற்றும் நீர்வாழ் 

சங்கம் பற்றிய விழிப்புைர்வு 

திட்டம், கள விஜயம், 

நடடமுடற பயிற்சிகள், 

கடற்படடயின் உயிர் காக்கும் 

முடறகள் பற்றிய பய்ற்சி 

02. சகாழும்பு கடல் உணவு விழாவுடன் 2017/12 / 08 – 09 - 10 அன்று  மடசபற்ற வினா 

விமடப் தபாட்டி 

இந்த தபாட்டிக்கான ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 10 வது பாடசாடலகள் பங்குபற்றியிருந்தன. 

முதல் இடம் : தமாரட்டுடவ மகா வித்தியாலயம், தமாரட்டுடவ 

2 வது இடம் : விசாகா வித்தியாலயம், தகாழும்பு 07 

3 வது இடம் :  நாளாந்தா கல்லூரி, தகாழும்பு 10 
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பிற  டவடிக்மககள் 

• 2017 ஆம் ஆண்டில் நடடதபற்ற விஞ்ஞான அமர்வுகள் மற்றும் ஊடக வசதிகடள 

வழங்குவதற்காக நாராக்கு ஊடக வசதிகடள வழங்குதல். 

• நாரா நிறுவனத்திற்கான கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருடக தரும் மாைவர்களுக்கு 

தணிக்டக வசதிகடள வழங்குதல். 

• தகாழும்பில் உள்ள "தகாழும்பு கடல் உைவு விழா" அடமப்பும் ஊடக தசயற்பாடுகளும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 | P a g e  
 

6. துமணச் தெமவகள் 

6.1 வாங்குேல் மற்றும் விநிதயாக பிரிவு 

பிரிவுேமலவர்: -திரு. என். எஸ் தெவகமதக (பணிப்பாளர் - நிதி) 

 

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 சாதாரை 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 காப்பீட்டு விஷயத்தில் பங்கு தகாள்ளுதல் 

✓ பை பற்றுசீட்டு தயாரித்தல் பணி 

✓ தவளிநாட்டு சரக்கு மற்றும் தபாருட்கள் அனுமதி 

✓ அகற்றல் தபாருட்களுடன் ததாடர்புடடய ஏலம் தவடல 

✓ தங்கள் ததடவடய அடனத்து பிரிவுகளின் விவரங்கடள வழங்கல் 

` 

செயல்திறன் 

முக்கியமாக தகாள்முதல் திட்டத்தில் நடந்து தகாண்டிருக்கும் சரியான விடலமனு தகாரல் 

நடடமுடறகள் 

• ஆய்வுகூட உபகரைம் மற்றும் இரசாயன தபாருட்கள் வாங்குதல் 

• அடனத்து வாகன உதிரிகள் 

• அடனத்து ததாழில்நுட்ப உபகரைங்கள் மற்றும் கருவிகள் வாங்குதல் 

• காகிதாதிகள் வாங்குதல், மரச் சாமான்கள் மற்றும் மற்டறய தபாருட்கள் 

தபாருட்கள் ததர்வுக்கான வழங்குனர்கடள பதிவு தசய்தல் 2017 மற்றும் வானவில் 

பக்கங்களின் பயன்பாடு பாவடனயில் உள்ளன. விடலமனு தகாரும் தபாருட்கள் / 

உபகரைங்கடள உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு தபாருட்கள் இரசாயனப் தபாருட்கள் / 

உபகரைங்கள் தகாள்வனவுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட முடற பாவிக்கப் படுகின்றன.  
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சில்லடரக் காதசட்டிடன பயன்படுத்தி அன்றாட பாவடன தபாருட்கள் தகாள்வனவு 

தசய்யப்பட்டு பதிவு தசய்யப்படும். 

2017 ம் ஆண்டுக்காக சரியான விடலமனு தகாரல் மூலம் 106 விடலமனுக்கள் 

தகாரப்பட்டன. 

அ. தபாருட்கள், நன்தகாடடகள், தவளிநாட்டு மூலங்களில் தகாள்முதல் மற்றும் 

விமானம் மூலமான திருத்தல் தவடலகள் தூய்டமயாக்கப்பட்டன.  தவளிநாட்டில் 

இருந்து வரும் தபாருள் இடசவு தபற்ற தபாது வரி நிவாரைம் தபற அங்கு ததடவயான 

நடவடிக்டககடள எடுத்தல் மற்றும் பழுதான தபாருட்கடள சாதாரன பரிமாற்றம் மற்றும் 

விமான பரிமாற்றம் தசய்தல். 

ஆ. அடனத்து வாகனங்கள் காப்பீடு / தமாட்டார் டசக்கிள் / கடல் மற்றும் நிலபணியில் 

ஆராய்ச்சி தசய்யும் நபர்களுக்கான சாதாரன காப்பீடு தசய்யும் தவடலகள்.  

இ. நாரா ஒரு தமன்டமயான தசடவடய வழங்க, இதன் அலகுக்குரிய ஊழியர்களுக்கு 

தபாறுப்டப வழங்குகிறது.  
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6.2 தெமவகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் பிரிவு 

பிரிவு ேமலவர்: 

திரு. எஸ். தக. எஸ் லியனாராச்சி 
               

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. 

செயல்பாடுகள்: 

தசடவ மற்றும் தசயல்பாடுகள் பிரிவுக்கு பல நடவடிக்டககள் உள்ளன அவற்றிடன 

பின்வருமாறு வடகப்படுத்தலாம். 

1. கட்டிட புனர்வாழ்வு தசய்தல், அதாவது நாராவின் பிரதான கட்டிடங்கள் மற்றும் 

அடனத்டு பிரததச நிடலயங்கள் 

2. குளிரூட்டிகள் மற்றும் மின்சாரம் / மின்னணு உபகரைங்கள் மற்றும் மின்சார விநிதயாக 

முடறகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு தசய்தல். 

3. நில மட்டமாக்கல் சார்ந்த தவடல. 

4. பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

5. வாகனங்களின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு. 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கு, நாளுக்கு நாள் பராமரிப்புக்கள் தசய்யப்பட்டன, கீதழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவடலகள் முடிந்துவிட்டன. 

01.  ாரா பிரோன கட்டிடம் மற்றும் பிற பிராந்திய மமயங்களின் 

மறுசீரமமப்பு. 

1. முதல் மாடி கட்டிடத்தில் புதிய விரிவாக்க அலகு அலுவலகத்டத அடமத்தல் மற்றும் 

தமம்படுத்துதல். 

2. முதல் மாடி கட்டடத்தில் புதிய உள்ளக கைக்காய்வு அலுவலகம் அடமத்தல் மற்றும் 

தமம்படுத்துதல். 

3. டி. ஜி. அலுவலகத்தின் ஊழிய அலுவலகத்டத தமம்படுத்துதல் மற்றும் 

பார்டவயாளர்களின் பகுதிகடள தமம்படுத்துதல். 

4. மிரிஸ்ை மீன்பிடி துடறமுகத்தில் டடட் ஹவுஸ் கட்டுமானம் (தவப்பநிடல மற்றும் 

அடலவரிடசடய சரி தசய்தல்) 

5. அலுமினிய பகிர்வு மூலம் நிதி பிரிவு அலுவலகத்டத தமம்படுத்துதல். 

6. பிரதான கட்டிடத்தின் கிழக்கு கழிப்படற வளாகம் மற்றும் மடழ நீர் வடிகால் வரிகடள 

புதுப்பித்தல். 
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7. கூடரக் கட்டிடம் மற்றும் IARAD ஆய்வகத்தின் பகுதிகடள புதுப்பித்தல். 

8. புதிய அலுவலக பகுதியிடன NIOMS அலுவலகத்துடன் தசர்த்தல். 

9. நிர்வாகப் பிரிவு அலுவலகத்தின் நீட்டிப்பு தவடல. 

10. குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் சீரடமப்பு 

11. புடகயூட்டும் நிடலயத்திடன பிரதான அலுவலகம், தரக்கவ மற்றும் கல்தமட்டியவில் 

நிர்மாணிப்பு. 

12. டி. ஜி. அலுவலக பலடகயினால் உடறப்பூச்சு தவடல - ததாடர்கிறது 

13. MBRD அலுவலகத்டத தமம்படுத்துதல் - ததாடர்ந்து 

14. கதடால்கதல ஆராய்ச்சி டமயத்தில் தகாடடகால குடிடச நிர்மாணித்தல். 

15. டவத்திருக்கும் தசமிப்பு தாங்கி கட்டடமத்தல், நிறுவப்பட்ட புதிய நீர் விநிதயாக 

முடற 

பனாப்பிட்டி ஆராய்ச்சி டமயம். 

16. கல்பிட்டி ஆராய்ச்சி டமயத்தில் அடர மூடிய கதவுகடள தகாண்ட பகுதியாக்கல் 

நிர்மாணித்தல். 

17. உட்புற மீன்ததாட்டி அமிப்பிற்கு தவப்பக் கட்டுப்பாட்டு அடமப்பு கட்டுமானம் 

(IARAD) 

18. தவளிப்புற சுததச மீன் ததாட்டி அடமப்புக்கு  (IARAD) ஜி, ஐ அமிப்பு தகாண்ட கூடர 

அடமத்தல். 

19. பனாப்பிட்டிய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் குடியிருப்புகளுக்கான சீரடமப்பு. 

20. தரக்கடவ ஆராய்ச்சி டமயத்தில் ஆய்வு கூடம் மற்றும் மாநாட்டு அடறயின் சீரடமப்பு. 

21. நாரா - மத்திய ஆய்வக வளாகத்டத நிர்மாணித்தல் – தகள்விமனு மூல ஆள் ததரிவு 

முடிவடடந்துள்ளது 

 

02: காற்றுச் சீரமமப்பி குளிராக்கிகள், மற்றும் மின்ொர / மின்னணு 

உபகரணங்கள் நிறுவுேல் மற்றும் பராமரிப்பு 

1. ESD விஞ்ஞானி 'அடறகள் – 02 அடறகள் - காற்றுச் சீரடமப்பி நிறுவல் – 3 பாக வயரிங் 

தவடல முடிந்தது. 

2. உள்ளக கைக்காய்வாளர்கள் மற்றும் அரசாங்க கைக்காய்வாளர்கள் புதிய அலுவலகம் - 

03 காற்று குளிரூட்டிகள் நிறுவல் மற்றும் விளக்கு தவடல முடிந்தது. 

3. எஸ் மற்றும் ஓ புதிய அலுவலகப் பகுதி – புதிதபாளியூட்டும் முடற  நிறுவப்பட்டது 

மற்றும் தவடல முடிந்தது. 
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4. தடலவர் அலுவலக கூட்ட அடற - 02 காற்றுச் சீரடமப்பிகள் நிறுவல் மற்றும் புதிய 

வயரிங் முடற மூல LED தபனல் முடற. 

1. தற்தபாதுள்ள PABX முடறயிடன  Fenon புதிய PABX முடறக்கு தமம்படுத்தல். 

2. ஐ. ஏ. ஆர். ஏ. டி.  வளர்ப்பு அடற ஆய்வு கூட தட்டுக்கான ஒளியூட்டல் நிகழ்ச்சி 

நிறுவப்பட்டது மற்றும் தவடல முடிந்தது. 

3. தபட்டி அலகு – 02 அலகு காற்றுச் சீராக்கி நிறுவல் 3 பகுதி வயரிங் தவடல முடிந்தது. எல். 

ஈ. டி ஒளி அடமப்பு நிறுவல். 

4. ஐ. பி. எச். ரி - IPHT க்கான இடைய தசடவ வயரிங் நிறுவப்பட்டது மற்றும் தவடல 

முடிந்தது. 

5. முதன்டம தகட்தபார் கூடம் – 04 அலகுகள் தகாண்ட 3 பகுதி, 60000 BTU காற்றுச் சீராக்கி 

வயரிங் மற்றும் நிறுவுதல் தவடல நிடறவு. 

6. சிறு தகட்தபார் கூடம் புதிய விளக்கு அடமப்பு நிறுவப்பட்டது. 

7. நிதிப் பிரிவு - மின் / ததாடலதபசி / இடைய வயரிங் மற்றும் புதிய ஒளியூட்டல் 

அடமப்பு நிறுவப்பட்டது. 

8. முதன்டம கட்டிட தடரத் தளம் - எல். ஈ. டி ஒளி அடமப்பு நிறுவப்பட்டது 

9. ஐ. ஏ. ஆர். ஏ. டி இனுள் எல். ஈ. டி ஒளி அடமப்பு நிறுவப்பட்டது 

10. ஈ எஸ் டி - ESD - இடைய வயரிங் 

11. RRC / கதடால்கதல – 2 அலகுகள் விரிவாக்கும் வரி முக்கியமாக நுடழவாயில் மற்றும் 

குடியிருப்புகளுக்கு கம்பி வழங்கல். 

12. எஸ். ஈ. டி - SED – காற்றுச் சீராக்கி நிறுவுதல் மற்றும் வயரிங் முடற 

13. எஸ் மற்றும் ஓ – 04 அலகுகள் தகாண்ட காற்று சீராக்கிகள் நிறுவல் மற்றும் வயரிங் 

தவடல நிடறவு. 

03: நிலமட்டமாக்கல் தவமல 

1. நாரா சிற்றுண்டி சாடலக்கு முன்னரான பரப்பளவில் சிறந்த சூழடலக் டகயாளுதல், நில 

மட்டமாக்கல் சூழடலப் தபறுதல். 

2. நாரா வளாகத்தில் ததங்காய் விடதகடள நட்டச் தசய்தல். 

3.நடவடிக்டக தசய்யப்படும் கிளிசரீடியா இன தாவர மரநடும் ததசிய திட்டம் 

அமுலாக்கம் தசய்தல் 

4. நிலமட்டமாக்கல் தடலவர் அலுவலகத்தின் பகுதியின் தநர்த்தியான சுற்றுச்சூழல் 

நிறுவல். 
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04: ொமுதிரிக்கா கப்பல் பராமரிப்பு பணி. 

உள்ளடமப்பு புதுப்பித்தல் (ஓவியம்), உள்ளடமப்பின் கீழ்ப் பகுதிதீயந்திரங்கள், வால் 

தண்டு களம் மற்றும் பி. வி. வடகப்பாடு ஆகியவற்டறப் தபற்ற 5 வருட BV 

கைக்தகடுப்புக்கான தகாழும்பு தடாக்யார்ட் பி. எல். சி. இல் தசய்யப்பட்டது. அதத 

தநரத்தில் மின் பிறப்பாக்கிகள், பிரதான மற்றும் துடை இயந்திரங்கள், குளிரூட்டும் 

முடறடம பழுது பார்த்தல் மற்றும் பி. டி. தமாத்த பழுதுபார்ப்பு, ஆய்வு, மற்றும் புது 

வடிவடமப்பு என்பனவற்றுக்காக மாற்றல் தசலவு ரூ. 30 மில்லியன் ஆகும். 

தடாக்யார்டில் பழுதுபார்க்கப்பட்ட பிறகு கப்பல் நாரா ஆராய்ச்சிக்கு 495 மணிதநர 

பயைத்டத தமற்தகாண்டது. 

05: வாகனங்களின் மறுசீரமமப்பு (10) 

நாராவின் கீழ் 26 வாகனங்கள் மற்றும் 17 தமாட்டார் வண்டிகள் உள்ளன. இவர்றினுள் 7 

வாகனங்கள் மறுசீரடமப்புக்கு உட்பட எடுத்துக் தகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் ஆக 

இருந்தன. 

பதிவு எண்.  

61-6251 

  32-2951 

  PB-8107 

  PC-4035 

  PA-5935 

  NB-1486 

PB-7365 

தசடவக்காக தசலவழித்த ததாடக ரூ .8,897,074.68, பழுதுபார்ப்பு, ஓட்டுனர் உரிமம் மற்றும் 

காப்பீட்டு தசலவு தபான்றன இந்த ஆண்டுக்கான தசலவாகும். 28 வாகனங்கள் மற்றும் 17 

தமாட்டர் வண்டிகள் இந்த வருடத்தின் தபாது 573,558.00 கிமீ ஓட்டத்திற்கு திறம்பட 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

இந்ே வருடத்துக்கான செலவு 

 ாராவுக்கான சோகுதியில்    

a) வாகன புைர்நிர்மானம்(வரவு தசலவுகலின் படி) ரூ. 4,666,441.91 

b) ஓட்ட பழுதுபார்த்தல், தசடவ அனுமதி கட்டைம், 

காப்புறுதிக்கு நடடமுடற வரவு தசலவு)     

ரூ. 4,230,632.77 

c) வாகன கண்காணிப்பு நுட்பம் ரூ. 421,487.01 

c) வாடடக வாகன தசலவு ரூ.0.00 

e) எரிதபாருள் தசலவு ரூ. 5,559,767.42 

d) ஓடிய தூரம் 573,558.00 கி. மீ 

* சாரதிகளின் படி, தமலதிக தநரம், ஏடனய படி மற்றும் பராமரிப்பு தசலவு 

உள்ளடங்கவில்டல. 

























































1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் எண் பிரிவு 14 (2) இ இன் படி 
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் வழங்கப்பட்ட குறைபாடுகள் அதாவது 2017 டிசம்பர் மாதம் 
31 ம் திகதியுடன் முடிவறடந்த கணக்காய்வு அைிக்றக சம்பந்தமாக ததசிய நீரியல் வளங்கள் 
ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி முகாறமயினால் தமற்ககாள்ளப்பட்ட நடவடிக்றககள். 

 

2. 2. நிதி அைிக்றககள் பற்ைிய கருத்துக்கள்   

2. 2. 1 இலங்றக கபாதுத் துறை கணக்கியல் நியமங்கள் 

(அ) இலங்கை ப ொதுத் துகை ைணக்ைியல் நியமங்ைள் : 01 

ைடன்  டுனர் மற்றும் ைடன் பைொடுனர் என் ன தனித் தனியொை ைருதப் ட்டு இதன்  ிைகு 
ைணக்ைில் எடுக்ைப் டும்.  

(ஆ)  (i) இந்த விடயம் சரி பசய்யப்  ட்டுக் பைொண்டிருக்ைின்ைது. 

(ii) இந்த மொதிரியொன நிலகமைள் ஏற் டொமல் ைட்டுப் ொடொை இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

(iii) இந்த மொதிரியொன நிலகமைள் ஏற் டொமல் ைட்டுப் ொடொை இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

2. 2. 2 நிதிக் கூற்று முறைறமயில் உள்ள குறைபாடுகள் 

(அ) சரியொன முகையில் சக க்ைொன ைள ஆய்வு அைிக்கை ைணக்ைொய்வொளர் நொயைத்துக்கு 
வழங்ைப் டும் 

(ஆ) எதிர்ைொலத்தில் இது ப ொன்ை சூழ்நிகலைள் ஏற் டொமல் இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

(இ) எதிர்ைொலத்தில் இது ப ொன்ை சூழ்நிகலைள் ஏற் டொமல் இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

(ஈ) எதிர்ைொலத்தில் இது ப ொன்ை சூழ்நிகலைள் ஏற் டொமல் இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

(உ) எதிர்ைொலத்தில் இது ப ொன்ை சூழ்நிகலைள் ஏற் டொமல் இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

(ஊ) எதிர்ைொலத்தில் இது ப ொன்ை சூழ்நிகலைள் ஏற் டொமல் இருக்ைச் பசய்யப் டும். 

2. 2. 3 கதளிவு படுத்தப்படாத மாற்ைங்கள் 

பசலுத்தப் ட பவண்டிய பதொகை – ரூ. 3, 174, 489. 00 

2. 2. 4 கணக்காய்வு கசய்வதற்கு தகுந்த ஆதாரங்கள் தபாதாறமயாக இருத்தல். 

நொபளடுைளில் சரியொன ஆதொரங்ைகள இகணத்துக் பைொள்வதற்க்ைொை அைிவுகரைள் வழங்ைப் 
 ட்டுள்ளன. 

2. 3  

(அ) சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துக் பைொள்ளப்  டுைின்ைது 



(ஆ) ப ை பவண்டிய பதொகைைகள மீள்ப் ப றுவதற்ைொை ைலந்துகரயொடல்ைள் 
பசய்யப் ட்டுள்ளன. 

(இ) இந்த முகைகமயொனது  டிபவற்ைம் பசய்யப் ட்டுள்ளன.  ிரதொன முகைகமயுடன் இதன் 
ப ொருத்தப்  ொடின்கம ைொரணமொை இதகன  ொவகன பசய்ய முடியொமல் ப ொனது. 

(ஈ) 2018 இல் மீளப் ப ைப் ட்டது. 

2. 4 சட்டம், ஒழுங்கு விதிமுறைகள், மற்றும் முகாறமத்துவ தரீ்மானங்களுடன் இணக்கம் 
அற்ைதாக இருத்தல். 

(ஆ)  (ii) அதனுடன் பதொடர் ொன வங்ைி ைணக்குக் கூற்றுக்ைள் தயொர் பசய்யப்  ட்டன. 

 (iii) இது ப ொன்ை குகை ொடுைள் ஏற் டொமல் சரி பசய்யப் டும். 

(இ) திகைபசரி சுற்ைைிக்கைைள்  

(i) ைட்டிடங்ைள், வொைனங்ைள், மற்றும் ைொணி ப ொன்ைவற்றுக்ைொன நிகலயொன பசொத்துக்ைொன 
 திபவடுைள் தயொரிக்ைப் ட்டன. ஏகனயவற்றுக்ைொன ஏடுைள்  ின்னர் தயொரிக்ைப் டும்.  

(ii) தயொரிக்ைப் ட்டுக் பைொண்டிருக்ைின்ைன. 

4. 4 மறைக்கப்பட்ட மற்றும் குறைவாக பாவறன கசய்யப்பட்ட கசாத்துக்கள் 

(அ) பதய்மொனம் பைொண்ட ப ொருட்ைகள நீக்குவதற்ைொை சரியொன முகையில் நடவடிக்கை 
எடுக்ைப்ப் டும். 

(ஆ) பதய்மொனம் பைொண்ட ப ொருட்ைகள நீக்குவதற்ைொை சரியொன முகையில் நடவடிக்கை 
எடுக்ைப்ப் டும். 

(இ) ைணக்ைைிக்கைகய முடிப் தற்ைொை சரியொன முகையில் நடவடிக்கை எடுக்ைப்ப் டும். 

 

6. கபாறுப்புக் கூைல் மற்றும் நல்ல ஆட்சி 

உரிய திைதிக்குள் வருடொந்த நிதி அைிக்கைகய சமர்ப் ிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப் டும். 

6. 5 பைொள்முதல்ைள் 

6. 5. 1 எல்லொ கைபயழுத்துக்ைளும் ப ற்றுக் பைொள்ளப்  ட்டன.  

6. 5. 2 இந்த மொதிரியொன  ிகழைகள தவிர்த்துக் பைொள்வதற்ைொை சரியொன முகையில் நடவடிக்கை 
எடுக்ைப் டும். 

6. 5. 3 இந்த மொதிரியொன விடயங்ைள் இனிபமல் இடம்ப ைொமல் தவிர்த்துக் பைொள்வதற்ைொை 
சரியொன முகையில் நடவடிக்கை எடுக்ைப் டும். 

 



7. முறைறம கட்டுப்பாடுகள் 

(இ) சக க்ைொன ைள ஆய்வு அைிக்கை பமற்பைொள்ளளில் ஏற் ட்டுள்ள தொமதம். 

ஒரு முகைகம மூலம் சக க்ைொன ைள ஆய்வு அைிக்கை (2018) பமற்பைொள்ளல் பசய்வதற்ைொை 
நடவடிக்கை பமற்பைொள்ளப் டும். 

(ஈ) ஒரு முகைகம மூலம் சக க்ைொன ைள ஆய்வு அைிக்கை (2018) பமற்பைொள்ளல் 
பசய்வதற்ைொை நடவடிக்கை பமற்பைொள்ளப் டும். 

(உ) வழங்ைள்  ிரிவுடன் பமற்பைொண்ட ைலந்துகரயொடலின்  ின்னர் இந்த வகையொன 
குகை ொடுைகள இல்லொமல் பசய்வதற்ைொை நடவடிக்கை பமற்பைொள்ளப் டும். 

 

 

என். எஸ். பேவைம       

 ணிப் ொளர் / நிதி 

 

 

 ி. சி. ட ல்யூ இந்தமல்பைொட 

 ணிப் ொளர் நொயைம் 

 

* * இது ஒரு ஆங்ைில பமொழி ப யர்ப் ினுகடய பமொழிப யர்ப்பு நைலொகும்.  

       


