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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. 

பின்வரும் உறுப்பினர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு காலத்தில் தபரடவ உறுப்பினர்களாக 

பணியாற்றினர் மற்றும் எட்டு (08) சடபக் கூட்டங்கள் நடடதபற்றன. 
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அமமச்ெரினால் நியமனம் செய்யப் பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 

சபயர் பேவி தெமவ செய்ே காலம் 

டாக்டர். அனில் பிதரமரத்ன - 

தடலவர் - (நாரா) 

 தடலவர்  ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

திரு. ஈ. ஏ. டி. பி காமினி தபதரரா தபரடவச் சடப உறுப்பினர் ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

திரு. தநாயல் பள்ளியகுரு ஏ. ஏ. எல் தபரடவச் சடப உறுப்பினர் ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

திரு. ரி. எம். நிஹால் தபரடவச் சடப உறுப்பினர் ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

 தபரா. டபல்யூ. எம். ரி. எம் 

வன்னியநாயக 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

திரு. சன்துன் மாலிந்த ததனுவர தபரடவச் சடப உறுப்பினர் ஜனவரி ததாடக்கம் தம  

2018 வடர 

 
செயற் குழு உறுப்பினர்கள் 

திரு. எம். எம். சி. பி 

தமாதஹட்டி தகதர 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (சிதரஷ்ட 

உதவி தசயலாளர் – அடமச்சரடவ 

மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம் – 

தபாது திடறதசரி 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

ரியர் அட்மிரல் எஸ். 

ஜயதகாடி 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் 

(பணிப்பாளர் நாயகம் – (தனி) – 

இலங்டக கடற்படட தடலடமயகம். 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

திரு. பி. எம். பி. உதயகாந்த தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (: நில 

அளடவ நாயகம், நில அளடவ 

திடைக்களம்) 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

திருமதி. ரி. பி பஹ்மியா  தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (சிதரஷ்ட 

உதவி தசயலாளர்  - கப்பல்த் துடற, 

விமான தசடவகள் அடமச்சு) 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

திரு. ஜி. பி. ஜனக குமார தபரடவச் சடப உறுப்பினர் 

(பணிப்பாளர் நாயகம் – கடற்தறாழில் 

மற்றும் நீரியல் வளங்கல் அபிவிருத்தி 

திடைக்களம்,) 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

திரு. ஏ. அப்துல் மஜீத் தபரடவச் சடப உறுப்பினர் 

(இராஜாங்க அடமச்சின் தசயலாளர் - 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கல் 

அபிவிருத்தி அடமச்சு) 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 

திரு. பி. சி. டபல்யூ. 

இந்தமல்தகாட ஏ. ஏ. எல் 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் 

(பணிப்பாளர் நாயகம் – நாரா) 

ஜனவரி ததாடக்கம் 

தம  2018 வடர 
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அமமச்ெரினால் நியமனம் செய்யப் பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 

சபயர் பேவி தெமவ செய்ே காலம் 

தபராசி. தயா எதிரிசிங்க – 

தடலவர் – (நாரா) 

 தடலவர் ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

 திரு. எச். எம். ஐயூப் தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. டி. எம். பி சுசந்த திசாநாயக்க தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. டபல்யூ. எஸ். விதஜசிங்க தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. எச். ஜி. சி. ரி. கஜநாயக்க தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. ஆர். எம். குமாரதசன தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. ஜி. கமல் ஆனந்த தபரடவச் சடப உறுப்பினர்  ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

 
 

செயற் குழு உறுப்பினர்கள் 

திரு. எம். எம். சி. பி 

தமாதஹட்டி தகதர 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (சிதரஷ்ட உதவி 

தசயலாளர் – அடமச்சரடவ மற்றும் 

பாராளுமன்ற விவகாரம் – தபாது திடறதசரி 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

ரியர் அட்மிரல் எஸ். 

ஜயதகாடி 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (பணிப்பாளர் 

நாயகம் – (தனி) – இலங்டக கடற்படட 

தடலடமயகம். 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. பி. எம். பி. உதயகாந்த தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (: நில அளடவ 

நாயகம், நில அளடவ திடைக்களம்) 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. எஸ். என். பி. தக. ஏ. 

எஸ் தசனாரத்ன 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (தசயலாளர் - 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கல் 

அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி 

அடமச்சு) 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திருமதி. எல். சுதரகா எச். 

தஹவதக 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (சிதரஷ்ட உதவி 

தசயலாளர் – விஞ்ஞானம் மற்றும் 

ததாழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அடமச்சு) 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. ஜி. பி. ஜனக குமார தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (பணிப்பாளர் 

நாயகம் – கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்கல் அபிவிருத்தி திடைக்களம்,) 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 

திரு. பி. சி. டபல்யூ. 

இந்தமல்தகாட ஏ. ஏ. எல் 

தபரடவச் சடப உறுப்பினர் (பணிப்பாளர் 

நாயகம் – நாரா) 

ஜூன் ததாடக்கம் 

டிசம்பர் 2018 வடர 
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நிறுவன கட்டமமப்பு 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
நிறுவனம் 

டாக்டர். அனில் பிதரமரத்ன முறையே தறைவராக ஜனவரி முதல் தம மாதம் 2018 வடரயும், 

தபராசிரியர் தயா எதிரிசிங்க ஜூன் முதல் டிசம்பர் 2018 வடரயும் இருந்ததுடன்,  மற்றும் திரு. பி 

சி டபல்யூ இந்தமல்தகாட பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் இந்த கணக்காண்டில் முறையே 

செேற்பட்டனர். கட்டாே செேல்பாடுகறைக் கருத்தில்சகாண்டு ஒன்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் 

சதாழில் நுட்ப / யெறவகள் பிரிவுகள் காணப்பட்டன,  அறவோவன, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், 

மீன் பிடி சதாழில் நுட்ப, ெமுத்திரவிேல் அலுவைகம், உள்நாட்டு நீர்வைங்கள் மற்றும் நீர் 

உயிரின வைர்ப்பு, கண்கானிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு, கடல்ொர் உயிரிேல், யதசிே கடலிேல் மற்றும் 

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

பின்ொர் சதாழில் நுட்ப நிறுவனம். ஆதரவுக்கான பிரிவுகள், நிர்வாகம், யெறவகள் மற்றும் 

நடவடிக்றககள்,  நிதிப் பிரிவுகள் யபான்ைன இருந்தன. 

பி.ஆ.நி பனாபிட்டிே 

(களுத்துறை) 

 

தபரமவச் சபை 

 

தறைவர்
 

 

பணிப்பாைர் நாேகம் 

 

பிரதி பணிப்பாைர் நாேகம் (ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி) 

 

நிருவாக பிரிவு 

 

நிதிப்பிரிவு 

யெறவ மற்றும் 

நடவடிக்றக 

 

உள்நாட்டு நீர்வை மற்றும் 

நீர்உயிரின வைர்ப்புப் 

பிரிவு 

 
உள்ைக 

கணக்காய்

வுபிரிவு 

 
ெமூகசபாருைாதார 

மற்றும் ெந்றதப்படுத்தல் 

பிரிவு 

 
அறுவறட பின்ொர் 

சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

 

ெமுத்திரவிேல் 

கடலிேல் மற்றும் 

கடல்ொர்அறிவிேல் பிரிவு 

 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் 

பிரிவு 

 

மீன்பிடி சதாழில்நுட்பப் 

பிரிவு 

 

பி.ஆ.நி. கல்பிட்டி 

பி.ஆ.நிகயடால்கறை(நீ

ர்சகாழும்பு) 

 

பி.ஆ.நி சரக்கறவ 

(தங்காறை) 

 

ெட்ட அதிகாரி 

செேைாைர், 

ஆளும்ெறப 

யதசிே நீரிேக்கவிேல் 

அலுவைகம் 

 

கண்கானிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீடு 

கடல்ொர்அவதானிப்பு

நிறைேம்(யபருவறை) 

 



7 

 

பின்வரும் அதிகாரிகள் 2018 ஆம் ஆண்டின் யபாது பிரிவுகளின் தறைவர்கைாவர் 

 
ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 

 சபயர் பிரிவு 

1 திருமதி. தக. ஏ. டபல்யூ வீரதசகர சுற்றுச் சூழல் ஆய்வுகள் 

2 திரு என் பி பி புண்ணிேயதவ மீன்பிடி சதாழில்நுட்பப் பிரிவு 

3 திரு. ஏ என் டிசபயரரா கடலிேல் அலுவைகம் 

4 டாக்டர் வி பஹைவதாராச்சி உள்நாட்டு நீர் வைங்கள்மற்றும் நீர் உயிரின வைர்ப்பு 

5 டாக்டர். எஸ். எஸ். தக 

ஹப்புதந்திரி 

கடல் உயிரிேல் வைங்கள் பிரிவு 

6 தக. அருளானத்தன் ததசிய ெமுத்திரவிேல் நிறுவனம் மற்றும் 

சமுத்திரவியல் விஞ்ஞானம் 

7 டாக்டர். ஜி தஜ கயனகமாராச்சி அறுவறட பின்ொர் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

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

ஆராய்ச்சி 

9 திரு ஏ. பி. ஏ. யக. குணரத்ன கண்கானிப்புமற்றும்மதிப்பீடு 

 
ஆதரவுயெறவகள்பிரிவுகள் 

 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

01/01/2018- 19/08/2018  

திரு. ஆர். டி பி. பி ரைசிங்க 

20/08/2018-31/12/2018 

நிர்வாக பிரிவு 

திரு. எம். எஸ் தஹவகம நிதிப் பிரிவு 

திரு. எஸ். தக. எஸ் லியனாராச்சி யெறவகள் மற்றும் நடவடிக்றககள் 

திரு. எம். டி தசனாரத்ன உள்ைக கணக்காய்வாைர் 
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2. ஆராய்ச்சி சிறப்பம்ெங்கள் - 2018 

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

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

 
கடல்ொர் உயிரியல் வளங்கள் 

தபரிய கடல் மற்றும் சிறிய கடல் மீன்பிடி ஆராய்ச்சியில், கடல் சூடரகடள பிடிக்க ததாடர்ந்து 

ஸ்கிப் தஜக் டூனா ஆதிக்கம் இருந்ததுடன் பின்னர் மஞ்சள் துடுப்பு டூனா மற்றும் தபரிய கண் 

டூனா என அதன் ஆதிக்கம் காைப்பட்டது. இலங்டகயின் தமற்கு கடரதயாரத்தில் இந்த 

மீன்களின் பன்முகத்தன்டம மற்றும் ஏராளமான கடல் சார் மற்றும் தமற்பரப்பு சார் மீன் 

வடககள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு உயர்ந்து காைப்பட்டன. கடற்கடர இழுடவ வடலயின் 

நீளத்டத 2.8 கி. மீ. நீளத்திற்குக் குடறக்க பரிந்துடரக்கின்றது மற்றும் கடற்கடர சங்கிலி 

வடலடய இழுத்துச் தசல்ல இயந்திரத்டத பயன்படுத்துவது மீன்பிடி நடவடிக்டககடள 

கண்காணிப்பதற்கான முடறயான இயங்குமுடற தசயல்படுத்தப் படாவிட்டால் பரிந்துடரக்கப் 

படவில்டல. தமலும், கடற்கடர இழுடவ வடல நடவடிக்டக மற்ற மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளில் குறுக்கீடுகடள தவிர்க்க காடல 6 மணி முதல் மாடல 6 மணி வடர பகல் 

தநரத்திற்குள் கட்டுப்படுத்தப் பட தவண்டும். இலங்டகயின் கடதலார நீர் விநிதயாகத்தில் 

விநிதயாகிக்கப்படும் Amblygaster sirm ததாடகயானது எதிர்கால முகாடமத்துவத்தில் ஒரு 

பங்காகக் கருத முடியும் என அம்பிலிதகஷ்டர் சிரிம் இனத்தின் அடமப்பின் மரபணுப் 

பணிகடள மதிப்பிடுவதன் மூலம் கண்டறியப்பட்டது. தமற்பரப்பு மீனவர் கைக்தகடுப்பு 10 ம் 

இலக்க மற்றும் 11 ம் இலக்கக தூண்டல் அளவுகள், மூலம் முருடகக் கல் பாடறயின் மீன்கடளப் 

பிடிக்க நீண்ட தகாட்டு வடலத் தூண்டல் தகாடியின் அளடவக் குடறக்க பரிந்துடரக்கிறது. 

Cephalopholis sonnerati க்கான குடறந்தபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அதிக L50 அளவு 36.3 தச. மீ (TL) 

மதிப்புள்ளது என பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இது தடடதசய்யப்பட்ட தடடயானது எதுவும்  

இருந்தால் அது நீக்கப்பட தவண்டும்.  நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் 

Cephalopholis sonnerati டகப்பற்றப்படுவடத தடுத்து அதன் உயிர்வாழ் தகவு அதிகரிப்டப 

ஊக்கப்படுத்துவது என பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, இது அடடகாக்கும் பங்கு உயிர்வாழ்வதற்கும் 

மற்றும் மக்கள் ததாடகடயப் தபாருக்குவதற்கும் ஆகும். Sea urchins களுக்கு 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வு ஜி. ஐ. எஸ் மதிப்புகள் ஒரு இடர் மாறுபாடு இருப்படத சுட்டிக் 

காட்டியது. இந்த வடக மாறுபாடு அதத இனங்களின் மக்கள் ததாடகயில் தவறுபாடு மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் காரைமாக இருக்கலாம். மூடிய பருவத்தின் தபாது முட்டட 

தாங்கிய தபண் இனங்களின் முட்டட அகற்றல் மற்றும் சட்டவிதராத மீன்பிடியின் 

காரைமாகதவ, கடல் நண்டுகளின் பற்றாக்குடறயின் முக்கிய காரைங்களாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்படும் ததந்ததார மற்றும் தபால்தஹன 

கடற்பாசிகளின் பாதுகாப்புத் தளங்களில், சுமார் 7.5 மில்லியன் குடம்பிகடள தவளியிட்டுள்ள 

பல்தவறு இனங்கள் 28 வடகயான இனங்கள் உள்ளன. ஆய்வு தசய்த நான்கு தளங்களில்; 

திருதகாைமடலயில் புறாத் தீவு, ஹிக்கடுவ, கல்பிட்டி பார் ரீஃப் மற்றும் மன்னாரின் 

வங்காடளயிலும், 26 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த 53 பரம்படரகள் மற்றும் ததாண்ணூற்று எட்டு (98) 

வடக மீன் வடக மீன்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. புறாத் தீவுகளில் இருந்து மிக அதிகமான 

மீன்களின் மீதான பன்முகத்தன்டமடயயும் பதிவு தசய்ததுடன், ஹிக்கடுவ கடல் 

சரைாலயத்திலிருந்து குடறந்த பட்சமாக பதிவு தசய்யப்பட்டன. தவளியிடப்பட்ட 

பிரசுரங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில், ஹிக்கடுடவயில் முருடகக் கல் பாடறகளின் 

பன்முகத்தன்டம, பன்மடங்கு மற்றும் பவளங்களின் தநரடி மடறப்பு குடறந்துள்ளது.  பவள 

திட்டுகளில் ஆராய்ச்சி ஒரு அபிவிருத்த்தி திட்டத்டத வளர்ப்பது மற்றும் பவள பாடறகள் 

நிடலடய ததாடர்ந்து கண்காணிப்படத டமயப்ப்படுத்தி தவளிப்படுத்தியது. கடல் 
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பாலூட்டிகளின் ஆய்வு பற்றிய ஆய்வு மூலமாக, அடவகள் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

நிடலயில் இருப்பதாக சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். பல்தவறு ஆதாரங்கள் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட 

புடகப்பட பகுப்பாய்வு மற்றும் தகவல்களால், கடுடமயான தசதங்கள், சிறிய தசதங்கள் மற்றும் 

கடல் பாலூட்டிகளின் இறப்பு ஆகியடவ அடங்கும் 21 சம்பவங்கள் அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. பட அடடயாள பகுப்பாய்வு மூலம் இரு நூற்று ததான்னூறு நீல 

திமிங்கல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. தமற்படி ஆய்வுகளுக்கு தமலதிகமாக, 40 

வருடங்களுக்குப் பின்னர், இலங்டகயின் கடற்கடரக் கடலில் ஒரு கடல் சூழல் அடமப்பு 

ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. டாக்டர் ப்டரட் தஜாஃப் நன்ஸன் ஆராய்ச்சி கப்பல் மூலம் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது மற்றும் கடல் வளங்களின் தற்தபாடதய நிடல புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

உள் ாட்டு நீர்வளங்கள் மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்பு 

 

மீன் உைவுகளால் Sea bass – கடல் தகாடுவா மற்றும் Tilapia – திலாப்பியா திறம்பட உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்றன. புத்தளம் களப்பில் உள்ள சமூக அடிப்படடயிலான வணிக கடற்பாசிப் 

பண்டைக்கு ரூ. 148.00 / கி. க. தசலவில் 42% புரதத்தில் உைவு வழங்கப்பட்டு தசய்டக 

பண்ைப்பட்டதுடன், 30% புரதத்துடன் ரூ. 102.00 கி. கி. என்ற விடலயில் திலாப்பியா உைவும் 

தசய்யப்பட்டன. அலங்கார மீன்களுக்கான 3 வடகயான உைவு வடககடள 2.4 தடான் 

பரிதசாதடனயுடன் தமம்படுத்துதல் மற்றும் சுய வருமானம் ரூ. 450,607.00 தபறப்பட்டது. 

மற்றும் தகாய் காப் இனங்கள், டின் தபாயில் பார்ப் (தகால்டன்), ஏஞ்சல் மற்றும் தங்க மீன் 

ஆகியவற்றின் 367 நல்ல தரமான தாய் இனங்களின் மூலமாக பானாப்பிட்டிய பிராந்திய 

ஆராய்ச்சி டமயம் மூலம் மீன் விவசாயிகளுக்கு வழங்கியது. தபாலிகீற்றாக்களின் (Nereis sp.), 

மூலம் இறால் தாய் இனங்களுக்கு உைவாக வழங்குவதன் மூலம் மற்றும் களப்பு மண் 

பகுதியில் மற்றும் சடமயலடற கழிவுகடள கலப்பு தசய்வதன் மூலம் தாங்கிகளில் 

தவற்றிகரமாக வளர்க்க முடியும். 

 

Barbonymus schwanenfeldii - பார்தபனிமஸ் ஸ்க்வீவதனன்ஃதபல்டி இன் அதிகபட்ச அளவிலான 

குைாதிசயங்கள், இலங்டகயில் சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட இனப்தபருக்கம் நிடலயில் உள்ள 

இனங்களுக்கு ஓவபிரிம் ஊசி இனப்தபருக்கம் முடறயில் 0.5 மில்லி / பி.வி மூலமாக திக 

இனப்தபருக்க வீதம் தபறப்பட்டது. P. menalomaculata இடன எளிதாக இனப்தபருக்கம் 

ததாட்டியில் தண்ணீர் மட்டத்டத குடறக்கும் தபாது சூழலில் டகயாளுதல் முடற 

பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் குடறந்த fecundity - முட்டடப்தபறு மற்றும் ஏடனய பகுதிகளில் 

Pethia மீன் இனங்கள் ஒப்பிடுடகயில் மற்றும் F1 பிள்டளகள் தபான்றவற்றின் நிற வளர்ச்சி 

தபான்ற பிரச்சிடனகள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

அரிசித் தவிடு (RB), தகாதுடம மாவு (WF), முலாடசகள் (MOL), ஆகியவற்டற உள்நாட்டில் 

கிடடக்கக்கூடிய கார்பன் ஆதாரங்கடளப் பயன்படுத்தி பதயா தபாக் ததாழில்நுட்பத்டத 60 

நாட்களுக்கு நீர் மாற்றியடமக்கக் கூடாததுடன் 96.6% அதிக உயிர்வாழ் தகடவ MOL மற்றும் 

கலப்பு முடறகள் காட்டின. 

 

கடற்பாசி, K. Alvarezii, ததன் மாகாைத்தில் ததந்ததாரவில் உள்ள கடற்பாசிப் பண்டைக்கு நல்ல 

தரமான விடதகள் வழங்க ததசிய விடத வங்கியாக மறுசீரடமக்கப்படலாம். ஒவ்தவாரு 

பிரச்சாரத்திற்கும் இடடயில் 20 தச.மீ இடடதவளியில் 100 கிராம் தசவ்வக நிகர கூண்டுகளில் 

வளர்க்கும் கடற்பாசி வளர்ப்பிற்கான சிறந்த வளர்ப்பு தநறிமுடற எனப்பட்டது. இடளய 

வளர்ப்புத் ததாடக்கமானது 1 கி /லீ உயிர்ப்பாக்கிய காபன் உடன் Mனூடகத்துடன்  4 மி. கி / லீ 2,4 

- டிக்தளாதராதபாதனாகிசிதகடிக் அமிலத்டதப் பயன்படுத்தி தவற்றிகரமாக இருந்தது. Anubias 

க்கான இடழயவளர்ப்பு தநறிமுடற, சிறந்த கிருமியழிப்பு முடறடய (70% எத்தனால் 30 தச., 6 

நிமிடங்களுக்கு 15% குதளாதரக்ஸ்; 4% குதளாதரக்ஸ் 10 நிமிடம், ஐந்து முடற கழுவப்பட்டு 

காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர் தகாண்டு கழுவப்பட்டு) மற்றும் சிறந்த மு\டல அரும்பு உருவாக்க 



10 

மூலமாக (2 மில்லி / எல்.பி.ஏ.பி மற்றும் 0.5 ஐ.பி.ஏ - IBA) இருந்தது. C. wendtii (Athu dian) இன் 

புதராட்தடாபிளாஸ்ட் தனிடமப்படுத்தலுக்கான சிறந்த முடறயானது, 0.2% (w / v) தபக்டிதனஸ் 

மற்றும் 2 % (w / v) தசலுதலஸ் - cellulase 1 மாதம் படழய இடழய வளர்ப்பு இடலகடளப் 

பயன்படுத்தி தநாதிய தசரிமான முடற ஆகும் என அயப்பட்டது. 

 

வட மாகாைத்தில் கடல் அட்டடத் ததாழில்கடள விரிவுபடுத்துவதற்கான தபாருத்தமான 

தளங்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்கு நுண்ணிய வாழ்விட நிடலடமகள் குறிப்பாக கருதப்பட்டன. 

கடற்பாசி, காவட்டி மற்றும் கடற்பாசி ஆகியவற்றின் பல்லின வளர்ப்பு தசாதடனகள், சிடதந்த 

கடற்பாசிகள் மற்றும் சிசுக்களின் தவளிதயற்றும் தபாருட்களின் காரைமாக கூண்டின் உள்தள 

காபன் கரிமப் தபாருட்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. 

 

திறடமயான PVC பிளாஸ்டிக் ஸ்தபட் இடைப்பு கட்டடமப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 

கங்டகவாடிய பிரததசத்தில் 5000 க்கும் தமலான ஸ்தபட்கள் தசகரிக்கப்பட்டு இந்த ஆண்டின் 

தபாது விவசாயிகளிடடதய விநிதயாகிக்கப்பட்டன. ரீஃப் கட்டுமானத்திற்காக நான்கு 

வடகயான ரீஃப் கட்டடமப்புகள் தசாதடன தசய்யப்பட்டன. 

 

கரவிட்ட மற்றும் மஹூஸா ஆண்டு முழுவதும் நீர் தகாண்ட வாவி ஆகியவற்றில் உள்ள 

உற்பத்தி தசறிவின் தசயல்திறன் பற்றிய விசாரடை, கூண்டுகளில் வளர்க்கப்படுபவர்களுக்கான 

சிறந்த தசமிப்பு அடர்த்தி 450 / மீ 
2
 என்று பரிந்துடரக்கின்றது. நில்வலா ஆற்றின் கடரயில் 

தவள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகடள அடடயாளம் காணும் வடகயில் தவள்ளம் 

தவற்று நீர் உயிரின வளர்ப்பு முடற அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டது. Tilapia Lake டவரஸ் ஒரு 

transboudary தநாய் ஏற்படுத்தும் முகவராக சமீபத்தில் கவனம் மற்றும் கண்காணிப்பு திட்டம் 

தமற்தகாண்டு முன்தனற்றம் உள்ளது என அறியப்பட்டன. தள விழிப்புைர்வு திட்டங்களில், 

புதிய தநாயிலிருந்து திலாபியா ததாழிற்துடறயால் ஏற்படும் ஆபத்து பற்றி விவசாயிகள் 

விழிப்புடன் இருக்கிறார்கள் 

 

மீன்பிடி சோழில்நுட்பம்  

 

நீர்மூழ்கி வடிவான மீன்வளங்கள் அதிகரிக்கும் கருவிகள் (FED) தபாருத்தப்பட்டன அதாவது, 

சின்னப்பாடுவவில் 32, தவலிகம கடற்பகுதியில் 18 ஆகியடவ நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

FED களின் மதிப்டப மதிப்பிடுவதற்கு மூன்று மீன்பிடி முயற்சிகள் நடத்தப்பட்டன. தமாத்தம் 

4925 கிதலா மீன்கள் அதாவது மதிப்பு ரீதியாக 1.4 மில்லியனுக்கும் தமலான மீன்கள் சமூக 

பங்தகற்புடன் அறுவடட தசய்யப்பட இருந்தன. தகரங்கிதட இனங்கள், பாராகுடா, 

ஸ்தனப்பர்ஸ், குரூப்பர்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் ஸ்வீட்லிப்ஸ் ஆகியடவ குறிப்பிடத்தக்க பங்டகக் 

தகாடுத்தன. கீதழ தபாருத்தப்படக் கூடிய கூம்பு வடக வடல, அதாவது சீதமந்து மூலம் 

தசயப்பட்டதும், இரும்பு சட்டங்கள் தகாண்டதுமான வாழிட அபிவிருத்தி தசய்யும் பிக் ஃபின் 

ரீஃப் ஸ்க்விட்'ஸ் ஸ்தபதனர்ஸ்" “Big Fin Reef Squid’s spawners” (Sepioteuthis lessoniana) 

(தசபியுதிதிஸ் கம்தமாதனான) தசயற்படுத்தப்பட்டன. சின்னப்பாடுவவில் 12 உம், 

தவலிகமவில் 17 உம் 10 மீ, 15 மீ மற்றும் 20 மீ ஆழத்தில் உள்ள டவக்கப்பட்டன. Mangrove red 

snapper - Lutjanus argentimaculatus - மங்குரூ சிவப்பு ஸ்னாப்பர் - லுட்ஜனஸ் 

அர்தஜண்டினாகுலட்டுஸ், Black spat snapper- Lutjanus fulviflamma - பிளாக் ஸ்தபட் ஸ்னாப்பர் - 

லூதஜனஸ் ஃபுல்விபலம், Malabar Grouper- Epinephelus malabaricus   - மலபார் க்ரூப்பர் - 

எபினிபிலஸ் மாலதபரிக்ஸ் மற்றும் லயன் மீன், Lion fish, பவுடர் நீல தசஜன் மீன் - Powder blue 

surgeonfish, மூரிஷ் சிடல, - Moorish idol, தபரரசு ஆஞ்தசலிஷ் - Emperor angelfish, தரவலிஸ் - 

Trevallies, மஞ்சள் ஃபின் / ஸ்ட்ரிப் சர்க்கடர மீன் - Yellow fin /Stripe, ஆகியடவ கட்டடமப்புகடளச் 

சுற்றி தபரிய ஒருங்கிடைந்த மீன் வடககளாகும் 
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அறுவமடப் பின்ொர் சோழில்நுட்பம் 

 

55 மீட்டர் நீளமுள்ள பல-நாள் படகுகள் (MDB கள்) டகயாளும் நடடமுடறகள் மற்றும் மஞ்சள் 

நிற டூனாவின் தரத்டத ஆய்வு தசய்ததன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்கது என்னதவனில் தபரிய 

மீன்களின் குடல் அகற்றப்பட முன் குளிரூட்டல் எனும் முடறயானது தரத்டத பராமரிக்க 

பலடகயில் உள்ள மிக முக்கியமான அலகு நடவடிக்டககளில் ஒன்றாக கருதப்பட்டது, பனியில் 

மீன் மற்றும் மீன் தசமிப்பு நாட்களில் மீன்கடள தசமிப்பதற்கு முன் MDB களில் 35-39 நாட்கள் 

எனும் காலத்தில் தமற்தகாள்ளப்பட்டது எனலாம். மீன் ஏற்றுமதி தசய்யும் நிறுவனங்களால் 

ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்ட 18 தபரிய அளவு மஞ்சள் நிற டுனாவில், 7 - 40 பி. பி. எம் வடரயில் 

ஹிஸ்டடமன் அளவுகள் காைப்பட்டன. 

நாரதஹன்பிட்டவில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தபாருளாதார டமயத்திலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 

மீன் மாதிரிகள், ஈ.தகாலிடயக் தகாண்டு 500 எம்.பி.என் / கி (900 - 1800 எம்.பி.என் / கி) உடன் 

மாசுபடுவதால் ஐந்து மீன் மாதிரிகள் சற்று அண்ைளவாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. ஈ.தகாடல 

மற்றும் சால்தமாதனல்லா இனங்களின் உயரமான மற்றும் குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான 

இரண்டு மாதிரிகள் உள்ளன 9 உள்ளன. 

 

14 மாவட்டங்களில் (திருதகாைமடல, மட்டக்களப்பு, யாழ்ப்பாைம், முல்டலத்தீவு, 

அனுராதபுரம், தம்புள்டள, புத்தளம், சிலாபம், கல்பிட்டி, மன்னார், தபாலன்னறுடவ, காலி, 

அம்பாடற, தமானராகடல) 44 ததரிவு தசய்யப்பட்ட ஐஸ் நிடலயங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட 

பனிக்கட்டிகளின் நுண்ணுயிர் தரம் தசாதடன தசய்யப்படன. 42 ஐஸ் நிடலயங்களில் இருந்து 

தபறப்பட்ட ஐஸ் மற்றும் பனிக்கட்டிகளில் மல ததாற்றுவாய் பாக்றீரியா ததாற்ற 

பாக்றீரியாக்கள் மற்றும் உைவுத் ததாழிற்துடறயில் பயன்படுத்தப்பட முடியாததாக இந்த 

இனங்களினால் கலப்படம் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 1 முதல் 1800+ மற்றும் 1 முதல் 1800+ எம். பி. 

என் / 100 மி. லீ வடர முடறதய மல தகாடல வடிவங்கள் மற்றும் ஈ. தகாடல ஆகியடவ 

உள்ளன. சல்தமாதனல்லா இனங்கள் 12 மாதிரிகள் காைப்பட்டன, இது பனிப் தபாழிவுகளில் 

இருந்து ஐஸ் நீர், பனி அல்லது தநாறுக்கப்பட்ட பனி ஆகியவற்றிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

சால்தமாதனல்லா ப்ருதனய், சால்தமாதனல்லா தகண்டக்கி, சால்தமாதனல்லா டானானாதரவ், 

சால்தமாதனல்லா எடின்பர்க், சால்தமாதனல்லா வில்மிங்டன், சால்தமாதனல்லா அதரான் 

மற்றும் மற்ற இரண்டு சால்தமாதனல்லா (Salmonella species identified were Salmonella brunei, 

Salmonella kentucky, Salmonella tananarive, Salmonella edinburg, Salmonella wilmington, Salmonella agon 

மற்றும் தவறு இரு Salmonella isolate) தனித்தனி வடககள் தகாண்ட இனங்கள் 

உயிரினங்களுக்கிடடதய வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 
இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன்கள் மற்றும் மீன்வள உற்பத்திகளில் உள்ள நுண்ணுயிரியல் 

கதிரியக்க எச்சங்களின் மீது நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் 1.0 ± 0.1 Bq / கி. கி அளவில் Cs137 கதிரியக்க 
அளவு தகாண்ட  பதின்மூன்று மாதிரிகள் மற்றும் ஒரு மாதிரி 2.6 ± 0.8 அளவில் Ra

226
 அடங்கிய 

அளவில் கதிரியக்க தசயல்பாடு இருந்தது. Pb
210

, Ra
226

 மற்றும் Th
232

 ஆகியவற்றின் கதிரியக்கம் 14 

மாதிரியில் கண்டறியப்படவில்டல. அடனத்து 65 உடறந்த மீன் மாதிரிகள் K
40

 இன் கதிரியக்கத் 

தன்டமடயக் காட்டியது, இது பூமியின் தமற்பரப்பில் எங்கும் பரவியது, 290 முதல் 590 Bq / கி. கி 

வடர தமற்பரப்பில் இருந்தது தற்தபாது இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் மீன் உற்பத்தி 

தபாருட்களின் நுகர்வு காரைமாக சுகாதார அபாயங்கள் எதுவும் இல்டல என்று இந்த 

முடிவுகள் காட்டுகின்றன. 

 

ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பாக்டீரியா குழுக்கள் இதத தபான்ற இனத்டதச் தசர்ந்தடவ 

தபான்ற இனங்கள் மீன்வளர்ப்பு சார்ந்த பதப்படுத்தல் நிடலயங்களில் இருந்த தசகரிப்பில் 

இருந்து ஏற்றுமதி தரத்தின் மஞ்சள் நிற மீன் இனங்களில் புற முதுகுப் பகுதிகளில் மற்றும் 
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சுற்றுச்சூழல் மாதிரிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பட்டன. ஹிஸ்டடமடன 

உருவாக்குவதற்கான திறன் அந்த தனிடமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியாக்களுக்கும் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. தனிடமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியாக்கள் சூதடாதமானாஸ் இன, 

டசக்தராபாக்டர் இன., ஏதராதமானஸ் இன. , என்டாபாக்தடரிதயஸ் இன, அல்கிகிதகதனஸ் 

இன. சிட்தராபாக்டர் ஸ்தபண்ட். , ஸ்டாஃபிதலாதகாகஸ் இன. , தேவனல்லா இன 

(Pseudomonas sp., Psychrobacter sp., Aeromonas sp, Enterobacteriaceae sp., Alcaligenes sp. , Citrobacter sp. , 

Staphylococcus sp. , Shewanella sp.) ஆகும். இந்த உயிரினங்கள் தமலும் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கம் 

மற்றும் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் மாற்றியடமக்கப்பட்ட வளிமண்டல 

நிடலடமகளில் தமலும் ஆய்வு தசய்யப்படும். 

 

சடமயல் இருவால்விகள் தகாண்ட தமாஸ்காக்களின் ஆராய்ச்சிக்கான பாதுகாப்பு உத்தரவாதம் 

ஆகியடவ குறிப்பிடுகின்றன ஆய்வாக வடதமல் மாகாைத்தில் கங்டகவாடிய, கந்தகுளிய 

கல்பிட்டி மற்றும் தநாரடிய ஆகிய இடங்களில் உள்ள களப்புச் சூழலில் இருந்து தபறப்பட்ட 

காவட்டி மாதிரிகளில் 28% ஈ.தகாலியில் இருந்ததால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத அளவுகளில் (> 2. 

எம்.பி.என்./கி) உள்ளன என கண்டறியப்பட்டன. விப்ரிதயா தகாதலரா மற்றும் விப்ரிதயா 

பராதஹதமாடலட்டிகஸ் ஆகியடவ களப்புச் சுற்றுச் சூழலில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட சிப்பி 

அல்லது நீர் மாதிரிகளில் கண்டறியப்படவில்டல. தநாய்க்கிருமி நுண்ணுயிரிகள் இல்லாத 

பிரததசமான புத்தளம் களப்பு பகுதிகள் தமலும் இந்த இருவால்விகளின் வளர்ப்பிற்காக 

இயற்டகயான சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற பகுதியாக உள்ளது என கூறலாம். 

 

புத்தளம் மாவட்டத்தில் இறால் வளர்ப்புச் சூழலில் (இறால்கள், நீர் மற்றும் வண்டல்) இருந்து 

30% விப்ரிதயா ஸ்பிபிளிங் தனிமங்களில் அதமாக்சிலின் (10 மி. கி) நுண்ைங்கி எதிர்ப்பு 

ஆய்வுகள் ஆய்வு மூலம் நுண்ைங்கி எதிர்ப்பு உள்ளன என கண்டறியச் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

தஜலட்டின் (விலங்கு சார்ந்த தயாரிப்பு) இடத்தில், கரஜீனன் (கடற்பாசி சார்ந்த தயாரிப்பு) (2.5%) 

தஜலி சார்ந்த இனிப்பு (ஜுஜூப்ஸ்) தயாரிப்பு ஒன்று தசய்யப்பட்டது. கரஜீனடன இடைக்கும் 

தயாரிப்பு ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஜுஜூப்கள் சந்டதயில் கிடடக்கும் ஜுஜூப்கள் (2390 

கி / தச. மீ
3
) விட குடறந்த தஜல் வலிடம (954 கிராம் / தச.மீ 

3
) இடன குறிக்கின்றன. தமலும் 

கரஜீனன் சார்ந்த இனிப்பு மிட்டாய்களின் தஜல் வலிடமடய தமம்படுத்துவதற்கு 

பரிதசாதடனகள் ததடவப்படுகின்றன. இந்தியச் ஸ்தகட் சடத - Indian Scad மற்றும் கிதரசரிசியா 

எட்டுலிஸ் - Gracilaria edulis ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி மீன் படச உருவாக்கப்பட்டது. மருந்து 

தர குளுக்தகாசடமன் ஆனது, இந்த முடறடயப் பிரதிபலிக்கும் தமற்பரப்பு முடறடயப் 

பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. 

 

சுற்றுச்சூழல் கல்வி 

வட மத்திய மாகாைத்தில் அடமந்துள்ள குடிநீரின் கிைறுகளின் மரபணு நச்சுக்களின் 

தசாதடனக் கருவி மூலம் தாவர மற்றும் மீன் சார்ந்த பதயாஎஸ்தஸ ஆராய்ச்சி ஆகியவற்டறப் 

பயன்படுத்திய ஆய்வு மூலம், இந்த மீன் வடககளில் தபரும்பாலானடவ (ஓரிதயாகிராமிஸ் 

நிதலாடிகஸ் (டநல் திலபியா) (Oreochromis niloticus (Nile tilapia) மற்றும் ஓம்தபாக் பிமகுலடஸ் 

(தபனா வளயா) Ompok bimaculatus (Pena Walaya) ) ஆகியவற்றின் கட்மியம் மற்றும் ஆர்சனிக் 

உள்ளடக்கங்கடளக் தகாண்டுள்ளதுடன் இது மனித நுகர்வுக்கான ஒழுங்குமுடற 

அதிகாரிகளால் குறிப்பிடப்பட்ட பாதுகாப்பான எல்டலக்குள் இருந்தன என அறியப்ப்பட்டன. 

இரு மீன்களின் திசுக்களில் கட்மியம் இன் உயிரியல் முடற தசர்வு முடறடய வடிவம் 

அறியப்பட்ட்து: தடச < கல்லீரல் < சிறுநீரகம் என் காைப்பட்டன. சிறுநீரக திசுக்களில் அதிக 

கட்மியம் உயிரியல் தசர்வு திறன் தகாண்டது என காைப்பட்டது. 
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 களனி நதி நீதராட்டத்தில் மாசுபடுத்தப்பட்ட நடத்டத பற்றிய ஆய்வு ததாட்டலங்க,, 

தகாலன்னாவ மற்றும் ஒருதகாடவத்த ஆகியடவ களனி ஆற்றுப்பகுதியில் மிகவும் மாசுபட்ட 

இடங்களாக அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. பனிக்கட்டிகளில் உள்ள கரிம தபாருட்களுடன் 

பூச்சிக்தகால்லி நடத்டதடய புரிந்து தகாள்வதற்கு தசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன, அதிக அளவு 

பூச்சிக்தகால்லி கரிம கார்பன் தசறிவூட்டலுடன் தக்கடவத்துக் தகாண்டது என அறியப்பட்டது. 

 
தற்தபாடதய நீர் மாசுபாட்டின் நிடலடய மதிப்பிடுவது மற்றும் தபால்தகாடட ஏரியில் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் வடககளில் கன உதலாகங்கள் ஆகியவற்டற 

மதிப்பிடுவது, கனரக உதலாகங்களின் ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்த தசறிவுகடளக் என, Cr, Cu, PB 

மற்றும் Zn ஆகியடவ வண்டல்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. தமலும், கன உதலாகங்கள், மீன் 

இடழயங்களில் As, Cd மற்றும் Pb ஆகியடவ அவற்றின் கண்டறிதல் வரம்புகளுக்கு கீதழ 

இருந்தன. மிஸ்டஸ் குல்லி (அங்கூல்வா) Mystus gullio (Anguluwa) சில மீன் மாதிரிகளில் Mugil cephalus 

(Godaya) ஆகியவற்றில் இரசம் மாதிரிகளும், ஒரு முகில் தசஃபாலாஸ் (தகாடயா) மீன் 

மாதிரிகளில் குதராமியம் கண்டறியப்பட்டது. 

 

அம்தமானியாகல் டநதரசன் தசறிவு (0.13.0.0 மி. கி / லீ), உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (> 

20 மி. கி. / லீ) மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (> 1600 மி. கி / எல்) ஆகியவற்றிடனக் 

தகாண்டுள்ளன என முந்தல் களப்பு மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள தீவிர (இறால் 

பண்டைகளின் தாக்கம் பற்றிய விரிவான ஆய்வு) கலா ஓயா நீரில் உள்ள மதிப்புகள் 

ஒப்பீட்டளவில் அதிக தசறிவுகளில் இருந்தன, தமலும் உலர் காலப்பகுதிகளில் 

உப்புத்தன்டமயின் நிடலடமகள் (> 50 பி. பீ. ரி) என பதிவு தசய்யப்பட்டன. கடலில் உள்ள கன 

உதலாகங்கள் (Cu, PB, Cr, Hg) தசாதடன தசய்யப்பட்டன. விப்ரிதயா தகாலரா மற்றும் 

சால்தமாதனல்லா ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இறால் பண்டைகள் மற்றும் களப்பு 

ஆகியவற்றிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரியில் பதிவு தசய்யப்படவில்டல. தநாய் IHHNV 

மற்றும் WSSV முத்தல் களப்டபச் சுற்றியுள்ள பண்டைகளில் தசகரிக்கப்பட்ட இறால்களில் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

 

இலங்டகயின் கடல்சார் குப்டபகள் (> 2.5 தச.மீ அளவு) வட தமற்கு, தமற்கு மற்றும் ததன் 

கடரதயாரப் பகுதிகளிலிருந்து கடல் குப்டபகள் உள்ளீடுகடள ஆய்வு தசய்தனர். முக்கியமாக 

நதி திறப்பு வாயில், களப்பு நீர்த்ததக்க வாயில், மற்றும் சுற்றுலா இடங்கள் அதாவது 

(நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம்) தமற்கு (களுத்துடற) மற்றும் ததற்கு (தபந்ததாட்ட மற்றும் 

ஜின்ட்டா) கடரதயாரப் பகுதிகள் தபான்றன அடவயாகும். நீர்தகாழும்பு கடல் வாயிலில் 

குறிப்பிடத்தக்க அதிகப்படியான குப்டபகள் காைப்படுகின்றன என முடிவுகள் 

ததரிவிக்கின்றன. தபாதியிடல் தபாருட்கள் (40%), நுகர்தவார் தபாருட்கள் (25%), மீன்பிடிப் 

தபாருட்கள் (15%) மற்றும் பிளாஸ்டிக் தபாத்தல்கள் (10%) ஆகியவற்றின் குப்டபகளால் 

அடமக்கப்பட்டன. மூடிகள் / மூடும் பகுதிகள் மற்றும் உைவு சுற்றும் பகுதிகள் / 

தகாள்கலன்கள் ஒவ்தவாரு முடறயிலும் 5% பங்களித்தது. 

 
2018 ம் ஆண்டு தவலிக்கடட, மல்வானா, புண்டல களப்பு மற்றும் புத்தளம் களப்பு தபான்ற 

நான்கு இடங்களில் அவசர ஆய்வுகள் எனும் அடிப்படடயில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. முதல் 

இரண்டு சம்பவங்களுக்கான முக்கிய காரைம் தசதன மற்றும் அதசதன மாசுக்களால் 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு குடறப்பு ஆகும். புண்டல களப்பில் மீன் இறப்பு ஒரு தபரிய 

விடயமாக இருந்தது, அருகிலுள்ள உப்புநிடலகளில் இருந்து உப்புநீடர விடுவித்ததால் 

ஏற்பட்ட நிடல காரைமாக இது ஏற்பட்டது. தமலும், காடழிந்த நிலத்திலிருந்து ஓடுபாடதயால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வண்டல் பிளவு புத்தளம் களப்பு பகுதியில் விசாரிக்கப்பட்டது. 
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ெமுத்திரவியல் 

சாத்தியமான மீன்பிடி மண்டலக் கணிப்பு தமலும் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இடம் சார்ந்த 

துல்லியம் 60% ஆகும். மீன்பிடி மண்டலத்தின் ஆழத்டத முன்னறிவிப்பதற்கான திட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது. முன்னறிவிப்பானது ITN Puwathsatahana – புவத் சடஹன திட்டத்தின் மூலம் 

வாரத்துக்கு இரண்டு முடற பரப்பப்படுகிறது. VMS தரவுடன் மீன்வழி பதிவு தரவு 

சரிபார்க்கப்பட்டு தரவுத் தளத்தில் இடைக்கப்பட்டது. 

 
தபருவடள துடறமுகத்தில் நன்றாக நடனந்த வண்டல்களால் அடமக்கப்பட்டிருந்தது, இது 

வண்டலாக்கத்தின் அறிகுறியாகும். இவ்வாறு வண்டலாக்கப்பட்ட வண்டல்கள் 

அடமக்கப்பட்ட தமாத்தமாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட வண்டலாக பயன்படுத்தப்பட முடியாது. 

ஹிக்கடுவ மிதமான நன்கு வரிடசப்படுத்தப்பட்ட மைல் தகாண்டு அடமதியாக உள்ளது, இது 

சுத்திகரிப்பு தசய்ததன் பிறகு கட்டுமான மைல் விடயத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துடறமுகங்களின் சராசரி நீரின் அளவு முடறதய 2.96 

மற்றும் 2.42 மீ. இரண்டு துடறமுகங்களிலும் சில இடங்களில் பராமரிப்பு துண்டிப்புக்கள் 

தசய்யப்பட தவண்டும் 

கல்கிஸ்ஸவிற்கும் தகாழும்பிற்கும் இடடயிலான கடரதயாரப் பகுதி, அடலக் காலநிடல 

மற்றும் அதன் பின்னர், ததன்தமற்கு பருவக்காற்றின் தபாது வருடாந்த கடற்பரப்பு 

தபாக்குவரத்து மிக உயர்ந்த மதிப்பிடன அடடந்துள்ளது. தகாழும்பு - நீர்தகாழும்பு கடற்கடர 

அதன் கடதலார தநாக்குநிடல மற்றும் அடல நடவடிக்டககள் காரைமாக அரிப்புக்கு 

உட்பட்டது. களனி ஆற்றின் நீளமான மைல் சுரங்கத்தினால் மைல் வழங்கல் 

குடறக்கப்படுவதால், அந்த பகுதியில் கடதலார அரிப்பு ஏற்படுவதற்கான ஒரு காரணியாகும். 

கிரிந்த கடரதயாரக் கடலில் ஏழு நச்சு தாவர பிளாந்தன் இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. 

இலங்டகயின் கடதலாரப் பகுதிகளில் உள்ள பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் முக்கியமாக நுண் 

பிளாஸ்டிக்குகள் எனக் கூறலாம். தமற்கு கடற்கடரயிலுள்ள கடல்கள், கிழக்கு 

கடற்கடரகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் ஆகியவற்றால் மிகவும் 

தமாசமடடந்துள்ளன. தபரும்பாலான பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் தபாலி 

புறப்டபலீன், தபாலி எதிலீன், தபாலிஸ்டடரீன் மற்றும் டநதலான் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டுள்ளன. 

பார் ரீஃப் எனும் முருடகக் கல் பாடற தகாடுகளில் அதிகபட்ச மற்றும் குடறந்தபட்ச 

தவப்பநிடல முடறதய 30.99 மற்றும் 28.25 
o
C ஆகும். பல காலங்களில் தமதலாட்டமான பகுதி 

தவப்பநிடல 10 மீட்டர் தவப்பநிடலடய விட குடறந்தது. இரவு தநரங்களில் இந்த தமற்பரப்பு 

குளிர்ச்சியானது ஏற்பட்டது, ஆனால் தம மற்றும் தநாவம்பர் மாதங்களில் வலுவான பகல் தநர 

குளிர்ச்சி நிகழ்வுகள் காைப்பட்டன. 

புறா தீவு பகுதியில் அதிகபட்ச மற்றும் குடறந்தபட்ச தவப்பநிடல முடறதய 31.1 
o
C மற்றும் 

26.25 
o
C ஆகும். இரு இடங்களிலும், NOAA - AVHRR OISST தரடவப் பயன்படுத்தி தசய்யப்பட்ட 

கைக்கீடுகளின் அளடவக் கருத்தில் தகாண்டு தவளிற்றல் நுடழவு மதிப்டப மீறாமல் 

அதிகபட்ச தவப்பநிடல பதிவுதசய்யப்பட்டது. இதனால் பார் ரீஃப் மற்றும் புறா தீவு 

ஆகியவற்றில் கடலியல் தவப்பநிடல மாறுபாடு 2018 ஆம் ஆண்டில் அதத பகுதியில் பவள 

திட்டுகளுக்கு தீங்கு விடளவிக்கவில்டல எனக் கூறலாம். 

 

 
நீரியக்கவியல் 

ததசிய சார்ட்டிங் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் நீரியக்கவியல் ஆய்வுகள் இலங்டக நீரில் 

பாதுகாப்பான மற்றும் திறடமயான வழிநடத்துதடல உறுதி தசய்ய தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

கல்பிட்டி கீழ் நகர்ப்புற விளக்கப்படம் ததடவக்காக அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. நாரா 

மற்றும்ஐலங்டக கடற்படட ஆகியவற்றின் ததசிய நீர்வழி அலுவலகத்திற்கு இடடயிலான 

புரிந்துைர்வு உடன்படிக்டகயின் படி, KKS – காங்தகசந்துடற துடறமுக அட்டவடைடய 
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தயாரிப்பதற்கு மாலுமி விளக்கப்பட அளவீட்டு தரவு டகயகப்படுத்துதலுக்காக இரு கட்சிகளும் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டன. காங்தகசந்துடற துடறமுகத்தின் மாலுமி விளக்கப்படத்தின் நியாயமான 

தாள் 2018 ஆம் ஆண்டில் நிடறவு தசய்யப்பட்டு, ததடவக்தகற்ப அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. 

காங்தகசந்துடற துடறமுகத்தில் இருந்து தடல்ப் தீவுக்கான மாலுமி விளக்கப்படம் 

தகாரிக்டகக்கு ஏற்ப அச்சிடப்பட்டுள்ளது. கடரதயாரப் அட்டவடைக்காக தவலிகம முதல் 

தகாழும்பு வடர 2017 வடரயான காலப்பகுதியிலான கைக்தகடுப்புகளின் 60% பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. NHO 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இந்த மாலுமி விளக்க 

அட்டவடையின் மீதமுள்ள பகுதிகடள ஆய்வு தசய்ய எண்ணியுள்ளது. ஜி. பீ. எஸ் எய்ட்ஸ் 

ஜிதயா ஏதஜன்தடட் தநவிதகேன் (ஜி. ஏ. ஜி. ஏ. என்) - GPS Aided Geo Augmented Navigation (GAGAN) 

உள்நாட்டு மற்றும் கடரதயார அளவியல் தசயற்படுத்தல் திட்டத்திற்கான துல்லியமான 

பகுப்பாய்வின் முக்கிய தநாக்கம் GAGAN உள்நாட்டு மற்றும் கடரதயார ஆய்வு மற்றும் 

பயன்பாடுகடள தமப்பிங் தசய்வதற்காக இலங்டகயின் மீது தசயற்டகக்தகாள் சார்ந்த 

தபருகுதல் தசடவ தசாதடன தசய்தலாகும். ஆண்டின் தபளதீக முன்தனற்றம் சுமார் 50% ஆகும். 

டகலங்டகயில் பல்தவறு அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளில் தபாது மற்றும் தனியார் துடறயின் 

பங்களிப்பிற்காகவும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. 

 

ெமூக - சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் 

இலங்டகயில் கடற்பாசி, நண்டு, தபரும் புதிய நீர் இறால்கள் மற்றும் மட்டி மீன்வளங்களின் 

மதிப்புக்கான சங்கிலி பகுப்பாய்வு திட்டம்; மூலமாக சிறிய அளவிலான வழங்கல் மற்றும் 

குறுகிய சந்டதகள் தபாட்டிக்கான மதிப்பு சங்கிலிகளுக்கான    முக்கிய தடடகளாக இருந்தன. 

அத்துடன் அறுவடட, அறுவடட டகயாளுதல், மதிப்பு கூடுதலாக்கம் மற்றும் தயாரிப்பு 

வளர்ச்சி ஆகியவற்றின் மதிப்புள்ள சங்கிலி ததாழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிகளின் பற்றாக்குடற அந்த 

மீன்வள ஆதாரங்களின் நிடலயான பயன்முடறடயத் தடுக்கிறது. மீனவர்களின் நிடலயான 

அபிவிருத்திக்கான ICT அடிப்படடயிலான சந்டத தகவல் வடலயடமப்புக்கள் மற்றும் சந்டத 

உள்கட்டுமான வசதிகடள இது பரிந்துடரத்தது. கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் உற்பத்தி 

தசலவில் திட்டம்; படகுகளின் அடனத்து நீளமான குழுக்களும் உள்ளடங்கலாக கருதப்பட்டன 

மற்றும் முடிவுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட அடிப்படடயில் பல நாள் படகு குழு 33 - 40 அடி நீளம் 

அதிக வருடாந்த இலாப அனுபவித்தனர் தபாது இயந்திரம் அல்லாத பாரம்பரிய படகுகள் 

(NTRB) குடறந்த இலாபத்திக் தகாண்டுள்ளன. 

 
கடதலார கடற்தறாழில் முகாடமத்துவத்திற்கான உள்நாட்டு அறிடவப் பற்றிய திட்டம்; 

திட்டத்தின் கடற்கடர இழுடவ வடல மீன்பிடி மற்றும் மாயா இழுடவ மீன்பிடி ஆகியவற்றின் 

கீழ் ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் கடற்கடர இழுடவ வடல 90% க்கும் 

தமற்பட்டடவ உழவு இயந்திரத்தின் மூலம் இடைக்கப்பட்ட இழுடவ மூலமாக 

நடடதபறுவது கண்டறியப்பட்டது, ததன் மாகாை கடற்கடரதயாரங்களில் 100% 

டகமுடறயாக இயங்கின. மாயா வடல (Kattudel) மீன்பிடி, படகுகள் மற்றும் கியர் பயன்பாடு 

கடந்த ஆண்டுகளில் மாறிவிட்டன. நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம் பகுதியில் 

மீன்பிடிப்பவர்கள், மீன்பிடி வடலப் பின்னல் சுழற்சிக்கான பாரம்பரிய பாடு முடறடய 

நடடமுடறப்படுத்துகின்றனர், பாரம்பரிய அறிடவயும் மீனவர்களின் சமூக அடிப்படடயிலான 

முகாடமத்துவத்டதயும் தவளிப்படுத்துகின்றனர். மீன்வள தகவல் டமயம்; இதன் மூலம் 427 

தகள்விகடள பங்குதாரர்கள் மற்றும் தபாதுமக்களிடமிருந்து தபற்றது, தமலும் அடனத்து 

தகள்விகளும் தவற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டன. சமூக நலன் மற்றும் மீன்பிடி ததாழில் திறன்கடள 

தமம்படுத்துதல் திட்டம்; இந்த திட்டத்தின் கீழ் பல நாள் படகுகள் ஓட்டும் படதகாட்டிகளுக்கு 

என  200 தபர்கள்  தவற்றிகரமாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். 
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3. நிதிச் சிறப்பம்ெங்கள் 

 
நிதிச் சிறப்புக்கள் ெம்பந்ேமாக ஒரு பார்மவ 

 டவடி செலவுகள் 

      
ரூபா (மில்லியன் 

      
விபரம்  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

தனிப்பட்ட தகாடுப்பனவுகள்  142.376 168.164 156.053 231.524 278.110 300.533 

பிரயானம், படிகள்  1.602 1.250 0.248 2.300 0.298 0.406 

வழங்களும், நுகர்வும்  4.353 2.074 1.576 8.525 2.366 3.760 

பராமரிப்பு தசலவுகள்  14.064 11.879 9.871 24.850 20.133 24.059 

ஒப்பந்த தசடவகள்  22.443 27.433 20.874 32.250 36.211 35.635 

பிற இயக்க தசலவுகள்  13.950 10.814 6.016 22.450 20.091 76.583 

தமாத்தம்  198.788 221.614 194.638 321.899 357.209 440.976 
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திட்டமிடப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம்  

ரூபா (மில்லியன்) 

 

      
விபரம்  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

தசயல்பாட்டு தசலவு (Recurrent)  166.894 194.260 194.638 467.598 357.209 440.970 

மூலதன தசலவு  118.272 100.100 0.248 361.000 188.000 222.000 

சுய திரட்டிய வருமானங்கள்  30.000 16.060 5.370 16.000 20.810 40.814 

சமாத்ேம் 315.166 310.420 200.256 844.598 566.019 703.784 
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மூலேன செலவு  

ரூபா (மில்லியன்) 

 

      
விபரம் 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி தசலவு  95.000 67.000 47.464 160.000 118.829 130.047 

கட்டிட புைரடமப்பு, வாகனம் மற்றும் 

தபாருட்கள்  10.000 15.000 4.358 66.000 32.456 40.590 

உபகரைங்கள் வழங்கல்  13.000 18.000 11.602 135.000 29.530 25.173 

சமாத்ேம் 118.000 100.000 63.424 361.000 180.815 195.810 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டுக்கான தசலவு முந்டதய ஆண்டட விட அதிகரித்துள்ளது. 

கட்டிடம், வாகனம் மற்றும் தபாருள்களின் மறுசீரடமப்புக்காக தசலவுகளும் 

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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4. மனிே வள ேகவல்கள் 
 
ஆட்தெர்ப்புக்கள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இ

ல 

சபயர் பேவி நிரந்/ஒப்ப பேவித் 

திகதி 

01 எல் .பி பசிந்து ஹோன் 

மதுபாோ 

உதவியாளர் நிரந்தர 26/02/2018 

02 பி. ஈ. தக லக்மாலி விதஜரத்ன உதவியாளர் நிரந்தர 02/03/2018 

03 யூ. ஏ. டி வி. நிசன்சலா 

உடுதவர 

உதவியாளர் நிரந்தர 02/03/2018 

04 தபராசிரியர் தயா எதிரிசிங்க தடலவர் ஒப்பந்த 14/05/2018 

05 ரார். டி. பி. பி ரனசிங்க பனிப்பாலர் 

(பரி/ம.வ) 

நிரந்தர 20/08/2018 

06 பி. ஐ. ரி. தனுஷ்கா நீரியல் 

அலடவயாளர் 

நிரந்தர 17/08/2018 

பேவி உயர்வுகள் 

இல சபயர் பேவி ேர உயர்வு திகதி  பிரிவு 

 

01 திரு . சுனில் சாந்த மின்னியலாளர் தரம் III – தரம் II 01/08/2018 தச & வ 

02 திரு. தக. ஜி. ருவன் னாராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

தரம் II – தரம் I 31/07/2018 தரக்கவ பி. 

ஆ. நி 

03 திரு. ஈ. ஐ. வசந்த 

சில்வா 

உதவியாளர் தரம் III – தரம் II 26/03/2018 பி மற்றும் 

எஸ் 

04 திருமதி ம். தக. 

பிதரமாவதி 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

தரம் II – தரம் I 21/03/2018  கப்பரததாட்ட 

பி. ஆ. நி 

05 திரு. பி. எம். ஆர். 

எதிரிவீர 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

தரம் II – தரம் I 25/01/2018  தரக்கவ பி. 

ஆ. நி 
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பேவி விலகல்கள் 

இ

ல 

சபயர் பேவி நிரந்/ஒப்

ப 

விலகிய 

திகதி 

குறிப்பு 

01 தர. எம். தஜ. தகாஷ்தா கைக்கு எழுது 

விடனஞர் 

நிரந்தர 21/01/2018 ஓய்வு 

02 ஜி. என். அப்சரா ஆபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தர 01/02/2018 பதவி விலகல் 

03 தஜ. ஏ. குனாவர்தன உதவியாளர் நிரந்தர 12/02/2018 ஓய்வு 

04 ஆர். எச். ஜி. பிரோந்த சாரதி நிரந்தர 14/02/2018 பதவி விலகல் 

05 கலாநிதி. டபல்யூ. டி. 

என். விக்ரமாராச்சி 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி நிரந்தர 27/02/2018 பதவி விலகல் 

06 டபல்யூ. டி. ஏ. பி. 

தபானிபாஸ் 

கள ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 31/03/2018 பதவி விலகல் 

07 எம். எம். 

அலவத்துதகாட 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 30/04/2018 ஓய்வு 

08 ரார். எம். எஸ்> சி. டி 

சில்வா 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 31/05/2018 ஓய்வு 

09 தரச். எம். பி சிரிபால ஆய்வு கூட 

உதவியாளர்  

நிரந்தர 31/05/2018 ஓய்வு 

10 கலாநிதி. அனில் 

பிதரமரத்ன 

தடலவர் ஒப்பந்த 09/05/2018 பதவி விலகல் 

11 தரச். டி. விமலதசன சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி நிரந்தர 26/07/2018 ஓய்வு 

12 ரி. பி. தஹமசந்திர விஞ்ஞானி நிரந்தர 16/07/2018 பதவி விலகல் 

13 எம். எல். ரஷிக 

தந்திரிதக 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 31/07/2018 பதவி விலகல் 

14 இ. எச். கலதகடிதஹன விஞ்ஞானி நிரந்தர 31/07/2018 பதவி விலகல் 

15 ஜி. என். ஏ சுபாஷினி விஞ்ஞானி நிரந்தர 25/08/2018 பதவி விலகல் 

16 ஐ. தஜ. தஜ 

தபர்னான்தடா 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 15/08/2018 பதவி விலகல் 

17 தர. எச். விதஜசிங்க அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தர 23/08/2018 பதவி விலகல் 

18 தரச். டி. சுனில் ோந்த மின்னியலாளர் நிரந்தர 07/09/2018 இறப்பு 

19 டி. பி. பத்மசிரி தமாட்டார் திருத்துனர் நிரந்தர 19/09/2018 ஓய்வு 

20 டபல்யூ. ஏ. எல் 

தபர்னாண்தடா 

படகு ஓட்டி நிரந்தர 11/09/2018 ஓய்வு 

21 கலாநிதி. எச். பி. ஜயசிரி முதன்டம விஞ்ஞானி நிரந்தர 01/10/2018 பதவி விலகல் 

22 கலாநிதி. தஜ. தக. 

ராஜபக்ஷ 

முதன்டம விஞ்ஞானி நிரந்தர 15/10/2018 பதவி விலகல் 

23 டபல்யூ. என். தக. எச். 

தபர்னாண்தடா 

உதவியாளர் நிரந்தர 19/10/2018 இடட நிறுத்தம் 

24 தக. எஸ் 

தஹட்டியாராச்சி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 24/11/2018 ஓய்வு 

25 ஆர். எச். என். எச் 

அல்விஷ் 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 26/11/2018 பதவி விலகல் 

26 தேம். ஐ. ஜி. 

ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி நிரந்தர 15/11/2018 பதவி விலகல் 

27 யூ. தக. குசிமலதா ஆய்வு கூட 

உதவியாளர் 

நிரந்தர 27/12/2018 ஓய்வு 

28 எம். டி. எச். பிரியங்கா ஆராய்ச்சி உதவியாளர் நிரந்தர 31/12/31 பதவி விலகல் 

29 எஸ். யூ. பி ஜினதாச முதன்டம விஞ்ஞானி நிரந்தர 14/12/2018 பதவி விலகல் 
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நிரப்பப்படாே சவற்றிடங்கள் 
 

சோ.இல பேவி ெம்பள 

அளவு 

அனுமதித்ே 

சவற்றிடம் 

சவற்றிடங்க

ள் 

3 முதன்டம விஞ்ஞானி HM1-3 11 6 

4 சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி AR-2 21 4 

5 சிதரஷ்ட நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

AR-2 2 1 

6 விஞ்ஞானி AR-1 80 37 

7 சமூகவியலாளர் AR-1 1 1 

8 தபாருளியலாளர் AR-1 1 1 

9 நீரியக்கவியல் அளடவயாளர் AR-1 8 1 

10 சிதரஷ்ட வடரஞர் MM 1-2 1 1 

11 மூத்த கைனியடமப்பு 

ஆய்வாளர் / புதராகிராமர் 

MM 1-2 1 1 

12 தரவு ஆய்வாளர் MM 1-2 1 1 

13 உதவி பணிப்பாளர் (தசடவ 

மற்றும் தசயல்பாடு) 

MM 1-2 1 1 

14 உதவி பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) MM 1-2 1 1 

15 உதவி பணிப்பாளர் (தகவல் 

ததாழில்நுட்பம்) 

MM 1-2 1 1 

16 மூத்த விரிவாக்கல் 

உத்திதயாகத்தர் 

MM 1-2 1 1 

17 உதவி பணிப்பாளர் (கப்பல் 

தசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு) 

MM 1-2 1 1 

18 நிருவாக உத்திதயாகத்தர் (மனித 

வள) 

JM1-2 1 1 

19 வடரதல் தரவு பகுப்பளர் 

(கடல்சார்) 

JM1-2 1 1 

20 வடரதல் தரவு பகுப்பளர் (ஜி. ஐ. 

எஸ்) 

JM1-2 1 1 

21 சிஸ்ரம் பகுப்பாய்வாலர் / 

புதராகிராமர் 

JM1-2 1 1 

22 நில அளடவயாளர் JM1-2 1 1 

23 வடரஞர் JM1-2 2 1 

24 சுழிதயாடும் உத்திதயாகத்தர் JM1-2 1 1 

25 தமாழிதபயர்ப்பாளர் MA 4 3 3 

26 அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் 

(திட்டம்) 

MA 3 20 6 

27 உதவி வடலப்பின்னல் 

இயக்குனர் 

MA 2-2 1 1 

28 தவளிக்கள ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

MA 2-2 13 5 

29 ஆராய்ச்சி உதவியாளர் MA 2-2 70 32 

30 வடரஞர் படவடரஞர் MA 2-2 2 2 

31 தடலடம சுழிதயாடி (கடல்சார்) MA 2-2 1 1 

32 மல்டிமீடியா உதவியாளர் MA 2-2 1 1 
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33 படவடரஞர் MA 2-2 2 1 

34 சுழிதயாடி MA 2-2 3 3 

35 சுழிதயாடி உதவியாளர் MA 2-2 1 1 

36 ததாழிநுட்ப உதவியாளர் (மின்) MA 2-2 1 1 

37 முகாடமத்துவ உதவியாளர் 

(நூலகம்) 

MA 2-2 2 2 

38 சமுத்திரவியல் தமற்பார்டவ 

உதவியாளார் 

MA 2-2 1 1 

39 உதவி முதல்வர் MA 2-2 1 1 

40 புவியியல் 

ததாழில்நுட்பவியலாளர் 

MA 2-2 1 1 

41 வாதனாலி உத்திதயாகத்தர் MA 2-2 1 1 

42 முகாடமத்துவ உதவியாளர்  MA1-2 38 8 

43 நீரியக்கவியல் உதவியாளர் MA1-2 1 1 

44 தபாட்ஸ்டவன் MA1-2 1 1 

45 புத்தகம் கட்டுனர்  PL-3 1 1 

46 நீர்க்குழாய் தபாருத்துனர் PL-3 1 1 

47 தச்சன் PL-3 2 1 

48 தமசன் PL-3 2 2 

49 தமாட்டார் 

ததாழில்நுட்பவியலாளார் 

PL-3 2 2 

50 சாரதி PL-3 27 5 

51 படகு ஓடுனர்  PL-3 1 1 

52 தடக்தஹன்ட் PL-3 2 1 

53 கடல்சார் 

ததாழில்நுட்பவியலாளார் 

PL-3. 1 1 

54 வீடிதயா திருத்துபவர் PL-3 1 1 

55 ஆய்வுகூட உதவியாளர் PL-2 12 3 

56 பாதுகாப்பு உதவியாளர் / 

சடமயலாளர் 

PL-2 4 2 

57 உதவியாளர் PL-1 87 6 

58 நில அளடவ உதவியாளர் PL-1 6 1 



23 

உள் ாட்டு பயிற்சிகள் 

 சபயர் திகதி பயிற்சி இடம் சோமக 

1 திருமதி பி. ஆர். சி 

தமன்டிஸ் / 

விஞ்ஞானி 

2018 கலாநிதி பட்டம் தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 259,000.00 

2 திருமதி. வி. ஜி. தக 

கங்கா ஜயதசன / 

நிருவாக 

உத்திதயாகத்தர் 

(நிர்வா) 

2018 அலுவலக 

முகாடமத்துவ 

டிப்தளாமா 

இலங்டகயின் 

அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவகம் 

ரூ.70,000.00 

3 திருமதி. டி. டபல்யு. 

ஐ. யு. டி சில்வா /  

விஞ்ஞானி 

2018 பிரதயாக 

புள்ளிவிபரவியல் 

முதுமானி 

தபராதடன 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 319,800.00 

4 திரு. எம். 

கம்மன்வில / 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

2018 கலாநிதி பட்டம் களனி 

பல்கடலக்கழகம் 

ரூ. 30,000.00 

5 திருமதி. எம். பி. எம். 

ரி. கருனாரத்ன 

/உதவியாளர் 

2018 நூலகம் மற்றும் 

தகவல் அறிவியல் -

மட்டம் III இல் 

டிப்ளதமா 

இலங்டக நூலக 

சங்கம் 

ரூ.25,000.00 

6 திருமதி. எச். ஈ. டி 

குனாரத்ன/உதவியா

ளர் 

2018 சமூக அறிவியல் 

சான்றிதழ் படிப்பு 

திறந்த 

பல்கடலக்கழகம்  

ரூ.14,500.00 

7 திருமதி. ஜி. டபல்யூ. 

என். பவித்ரா /உதவி 

பனிப்பாளர் / நிதி. 

2018 தபாது தகாள்முதல் 

தசய்தல், ஒப்பந்தத்டத 

நிர்வாகத்தில் உயர் 

ததசிய டிப்ளதமா 

இலங்டகயின் 

அபிவிருத்தி நிர்வாக 

நிறுவகம் 

ரூ. 120,000.00 

8 திரு. எஸ். 

திருச்தசந்தூரன் /  

விஞ்ஞானி 

25/01/2018 இயற்டகப் 

தபாருட்களின் 

ஆராய்ச்சி புதிய 

தபாக்குகள் 

இரசாயனவியல் 

கல்லூரி நிறுவனம் 

ரூ.2500.00 

9 திருமதி. ரி. பி. 

தஹமசந்திர / 

விஞ்ஞானி 

25/01/2018 இயற்டகப் 

தபாருட்களின் 

ஆராய்ச்சி புதிய 

தபாக்குகள் 

இரசாயனவியல் 

கல்லூரி நிறுவனம் 

ரூ.2500.00 

10 டவ. ரி. விதஜதசகர / 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் – 

திட்டம் 

19,20/02/2

018 

அலுவலக 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ.8500.00 

11 ரி. தக. ஐ. ரி. 

ரூபசிங்க/ 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் – 

திட்டம் 

19,20/02/2

018 

அலுவலக 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.8500.00 

12 எம். பி. எஃப். சுஹதா 

/ உதவியாலர்  

19,20/02/2

018 

அலுவலக 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.8500.00 

13 கலாநிதி. வி. 

பஹலவதாராச்சி / 

முதன்டம 

விஞ்ஞானி 

20/02/2018 அறிவு வளர்ச்சி 

மற்றும் பரிமாற்றம் 

யாழ்ப்பாை 

பல்கடலக்கழகம் 

இலவசம் 
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14 திரு. ஜி. ஏ. எச் 

கல்ஹிட்டிகம /  

விஞ்ஞானி 

20/02/2018 அறிவு வளர்ச்சி 

மற்றும் பரிமாற்றம் 

யாழ்ப்பாை 

பல்கடலக்கழகம் 

இலவசம் 

15 திரு. எச். பி. முடித்த 

சமீம் / 

முகாடமத்துவ 

உதவியாலர் – 

தபாக்குவரத்து 

22/03/2018 தபாக்குவரத்து 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.5000.00 

16 திருமதி. ஜி. என். எஸ் 

பிரியங்கிகா / 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

22/03/2018 தபாக்குவரத்து 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.5000.00 

17 திருமதி. திலினி 

நுவந்திகா / 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

22/03/2018 தபாக்குவரத்து 

முகாடமத்துவம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.5000.00 

18 திருமதி. ஆர். எச். 

என். எஸ் அல்விஸ் /  

விஞ்ஞானி 

05,06/04/2

018 

நீர் மாசுபாடு குறித்த 

கருத்தரங்கு 

இரசாயனவியல் 

கல்லூரி நிறுவனம் 

ரூ. 8500.00 

19 திரு. தக. எச். எம். 

எல் அமரலால் 

/முதன்டம 

விஞ்ஞானி 

30,31/05/2

018 

STI தகாள்டகயில் 

திறடன வளர்ப்பதில் 

பணிபுரியும் பணி 

ததசிய விஞ்ஞான 

மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப 

ஆடையம் 

இலவசம்  

20 திரு. எம். எம். ஏ. 

மஹீபால /சிதரஷ்ட 

விஞ்ஞானி 

30,31/05/2

018 

STI தகாள்டகயில் 

திறடன வளர்ப்பதில் 

பணிபுரியும் பணி 

ததசிய விஞ்ஞான 

மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப 

ஆடையம் 

இலவசம் 

21 திரு. எம். எச். எச். தக 

அதபரத்ன /  

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

31/05/2018 அளவீட்டு 

விஞ்ஞானத்தில் 

நிச்சயமற்ற 

தன்டமயின் மதிப்பீடு 

அளவீட்டு அலகுகள் 

நியமங்கள் மற்றும் 

தசடவத் துடற 

ரூ.9,500.00 

22 திருமதி. ஜி. எச். 

சத்துரிகா /  ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

31/05/2018 அளவீட்டு 

விஞ்ஞானத்தில் 

நிச்சயமற்ற 

தன்டமயின் மதிப்பீடு 

அளவீட்டு அலகுகள் 

நியமங்கள் மற்றும் 

தசடவத் துடற 

ரூ.9,500.00 

23 திருமதி. டபிள்யூ 

தினுோ திலினி /   

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

31/05/2018 அளவீட்டு 

விஞ்ஞானத்தில் 

நிச்சயமற்ற 

தன்டமயின் மதிப்பீடு 

அளவீட்டு அலகுகள் 

நியமங்கள் மற்றும் 

தசடவத் துடற 

ரூ.9,500.00 

24 திருமதி. தக. பி. ஜி. 

சுதனத்ரா / முதன்டம 

நூலகர் 

28/07/2018 நூலகம் பற்றிய 

விஞ்ஞானம் பற்றிய 

ததசிய மாநாடு 

இலங்டக நூலக 

சங்கம் 

ரூ.4,000.00 

25 திருமதி. எல். ஏ. ஆர்  

சுதனத்ரா / நூலகர் 

28/07/2018 நூலகம் பற்றிய 

விஞ்ஞானம் பற்றிய 

ததசிய மாநாடு 

இலங்டக நூலக 

சங்கம் 

ரூ.4,000.00 

26 திரு. தக. எச். எம். 

எல் அமரலால் 

/முதன்டம 

விஞ்ஞானி 

28/07/2018 ததசிய வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் படி 

தசயல்படுத்தல் 

மிலங்டக ஏற்றுமதி 

அபிவிருத்தி சடப 

இலவசம்  

27 திருமதி. தக. ஜி. எல். 

இராங்கனி / உள்ளக 

கைாக்காய்வு 

உத்திதயாகத்தர் 

04,05/07/2

018 

ஆட்தசர்ப்புத் திட்டம் வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.8500.00 
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28 திருமதி. டவ. ரி. 

விதஜதசகர / 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் – 

திட்டம் 

04,05/07/2

018 

ஆட்தசர்ப்புத் திட்டம் வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.8500.00 

29 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. 

தக ரஞ்சனி மல்லிகா 

/ முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

04,05/07/2

018 

ஆட்தசர்ப்புத் திட்டம் வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ.8500.00 

30 திருமதி. தக. ரி. எம். 

குருப்பு / 

உதவியாளார் 

9,10/07/20

18 

புதிய உள்நாட்டு 

வருவாய் கீழ் ஊதியம், 

WHT மற்றும் VAT 

மீதான கருத்தரங்கு 

பட்டய 

கைக்காளர்கள் 

சங்கம். 

ரூ.4,000.00 

31 திருமதி. தக. ஜி. எல். 

இராங்கனி / உள்ளக 

கைாக்காய்வு 

உத்திதயாகத்தர் 

9,10/07/20

18 

புதிய உள்நாட்டு 

வருவாய் கீழ் ஊதியம், 

WHT மற்றும் VAT 

மீதான கருத்தரங்கு 

பட்டய 

கைக்காளர்கள் 

சங்கம். 

ரூ.4,000.00 

32 திருமதி. தக. தக. ரி. ஈ 

கஹடபிட்டிய / 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

9,10/07/20

18 

புதிய உள்நாட்டு 

வருவாய் கீழ் ஊதியம், 

WHT மற்றும் VAT 

மீதான கருத்தரங்கு 

பட்டய 

கைக்காளர்கள் 

சங்கம். 

ரூ.4,000.00 

33 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. 

ரி. பிரதீபிகா /நிதி 

உத்திதயாகத்தர் 

20/07/2018

ததாட 10 

தவள்ளி 

தபாது தகாள்முதல் 

நடடமுடறகள் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.45,000.00 

34 திருமதி. டபல்யூ. தக. 

எம். சாமரி / புத்தக 

காப்பாளர் 

20/07/2018 

ததாட 10  

தவள்ளி 

தபாது தகாள்முதல் 

நடடமுடறகள் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ.45,000.00 

35 திருமதி. டபல்யூ. ஏ. 

எஸ் விதஜசிங்க / 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் - 

திட்டம் 

23/07/2018 தபாதுநிர்வாக 

சுற்றறிக்டக பட்டடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ. 8,500.00 

36 திருமதி. எச். எஸ். ஐ. 

பி தபர்ைான்தடா / 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

23/07/2018 தபாதுநிர்வாக 

சுற்றறிக்டக பட்டடற 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம்  

ரூ. 8,500.00 

37 திருமதி. தக. பி. ஜி. 

சுதனத்ரா / முதன்டம 

நூலகர் 

25,26/07/2

018 

திறந்த மூல நூலக 

முகாடமத்துவம் 

பற்றிய பட்டடற 

ததசிய விஞ்ஞான 

மன்றம் 

ரூ.15,000.00 

38 கலாநிதி. ஏ. டி. 

டபல்யூ. ஆர். 

ராஜபக்ஷ/ சிதரஷ்ட 

விஞ்ஞானி 

23,24/08/2

018 

கடற்தறாழில் மீன்பிடி 

மற்றும் நீருயிரின 

வளர்ப்பு பற்றிய 5 வது 

சர்வததச மாநாடு 

கடற்தறாழில் 

மீன்பிடி மற்றும் 

நீருயிரின வளர்ப்பு 

அடமப்பு 

ரூ.15,000.00 

39 திருமத்MS.G.W.N. . ஜி. 

டபல்யூ என் பவிதரா/ 

உதவி பணிப்பாளர் – 

நிதி 

7/8/2018 SLFRS பட்டடற பட்டய 

கைக்காளர்கள் 

சங்கம். 

ரூ.22,500.00 

40 திருமதி. டபல்யூ. தக. 

எம். ோமரி/ புத்தக 

காப்பாளர் 

7/8/2018 SLFRS  பட்டடற பட்டய 

கைக்காளர்கள் 

சங்கம். 

ரூ.22,500.00 

41 திருமதி. எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. 

நாரங்தகாட/ 

7/9/2018 இரசாயன தசாதடன 

ஆய்வில் நிச்சயமற்ற 

தன்டம 

இலங்டக ஆய்வக 

ஆய்வு சங்கம் 

ரூ. 3,500.00 
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விஞ்ஞானி 

42 திருமதி. ஏ. எச். என். 

எஸ் அல்விஸ் /  

விஞ்ஞானி 

7/9/2018 இரசாயன தசாதடன 

ஆய்வில் நிச்சயமற்ற 

தன்டம 

இலங்டக ஆய்வக 

ஆய்வு சங்கம் 

ரூ. 3,500.00 

43 கலாநிதி. டபல்யூ. 

தஜ. ஜானதமஆராச்சி 

/ முத்ன்டம 

விஞ்ஞானி 

14/09/2018 வருடாந்த 

தபாதியிடல் 

காங்கிரஸ் 

இலங்டக 

தபாதியிடல் 

நிறுவனம்  

ரூ.10,000.00 

44 திரு. டபல்யூ. எம். 

எஸ் சந்தருவன் / 

ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் / 

இயந்திரவியல் 

18/09/2018 கட்டடத் 

ததாழிற்துடற 

பயன்பாட்டிற்கான 

மரம் 

வீடடமப்பு 

திட்டமிடல் 

நிடலயம்  

ரூ.3,500.00 

45 திருமதி. அச்சலா 

குைதிலக / நிதி 

எழுது விடனஞர் 

20,21/09/2

018 

புதிய உள்நாட்டு 

இடறவரித் 

சிறப்பம்சங்கள். 

சட்டம் 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

திறன் அபிவிருத்தி 

நிதியம் 

ரூ.8,500.00 

46 திருமதி பி.ஜி.எஸ். 

காரியவசம் / 

தடலடம நூலகர் 

03,04/10/2

018 

அறிவுசார் 

தசாத்துரிடம 

சட்டத்தின் குறுகிய 

கால பாடதநறி 

சர்வததச 

ஆய்வுகளுக்கான 

பண்டாரநாயக்க 

டமயம் 

ரூ.8,000.00 
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சவளி ாட்டு பயிற்சி / பட்டமறகள் 

இல சபயர் மற்றும் பேவி  ாடு த ாக்கம் காலம் 

 

1 கலாநிதி. எச்.எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் 

நாயகம் (ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி)                        

திருமதி தக ஏ எச் எஸ் 

வீரதசகர  

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

இந்தியா 2018 ஜனவரி 15 ம் திகதி SAFARI 2 

ஷிம்தபாசியம்  மற்றும்  GCRF 

திட்டக் கூட்டம் 

14.01.2018 - 

18.01.2018 

2 திரு தஜ எஸ் ஜயனாத்தா 

விஞ்ஞானி 

 

திரு . ஆர்.வீரசிங்க 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. எம். ஜி. ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி 

ததன் 

தகாரியா 

கடல் பாதுகாப்பு மற்றும் கடல் 

பாதுகாப்புக்கான காலநிடல 

மாற்ற கருமபீடம் 

20.01.2018 - 

09.02.2018 

 

3 

திரு. எஸ். யூ. பி. ஜினதாஸ 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

அதமரிக்

கா 

அதமரிக்க ஜிதயாபிசிகல் 

யூனியனுக்கு சுருக்கம் 

சமர்ப்பித்தல் – கடல்சார் 

விஞ்ஞான கூட்டம் 2018 

 

10.02.2018 - 

19.02.2018 

4 டாக்டர் 

எஸ்.எஸ்.தக.ஹப்புதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீதேல்ஸ் ஒதுக்கீட்டு அளவுதகால் (TCAC) 

மற்றும் ஜி 16 கூட்டத்தின் 

ததாழில்நுட்பக் குழு 

01.02.2018 - 

08.02.2018 

5 கலாநிதி. தக. டபிள்யூ. 

எஸ். அரியவாசன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

தநதர்லாந்

து 

ESBLEC மூவட்ட களப்பரீட்டச -  

தநறிமுடற அபிவிருத்தி 

உலகளாவிய பட்டடற 

04.03.2018 - 

11.03.2018 

6 டாக்டர் 

எஸ்.எஸ்.தக.ஹப்புதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

ததன் 

ஆபிரிக்கா 

G16 கடரதயார மாநிலங்களின் 

கூட்டம் 

24.03.2018 - 

29.03.2018 

7 பி. சி. டபிள்யூ 

இந்தமல்தகாட 

/ பணிப்பாளர் நாயகம் 

ஆவுஸ்தி

தரலிய 

தபாதுநலவாய 

விடளயாட்டுக்கள் - 2018 

30.03.2018 –

19.04.2018 

8 திரு ஏ என் டி தபதரரா 

தடலடம 

நீயியக்கவியலாளர் 

ரிந்தியா 18 வது வட இந்திய 

தபருங்கடல் டஹட்தராகிராபிக் 

கமிேன் கூட்டம் (NIOHC) 

08.04.2018 -

13.04.2018 

 

9 

டாக்டர் அனில் பிதரமரத்ன 

தடலவர் / நரா 

கலாநிதி. எச்.எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

கலாநிதி. தக. 

அருைாநந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

தநார்தவ தகௌரவத்துடன் MFARD இன் 

தசயலாளருடன்  

உத்திதயாகபூர்வ விஜயம் 

06.05.2018 - 

12.05.2018 

10 திரு.எஸ்.சி.யு.என்.தசனவிர

த்ன 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

சீனா தபறுமதி தசர் மதிப்பு பற்றிய 

பயிற்சி பாடதநறி – அபிவிருத்தி 

அடடந்து வரும்  நாடுகளுக்கான 

மீனவர் மற்றும் சந்டத தபறுமதி 

23.05.2018 - 

20.06.2018 
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திருமதி. ஜி.டபிள்யூ. என். 

பவித்ரா 

  உதவி பணிப்பாளர் (நிதி) 

தசர் பயிற்சி 

11 கலாநிதி. எச்.எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

தய்லாந்து ஆசிய ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் 

(AIT) தடலடமத்துவ பயிற்சி 

29.05.2018 - 

11.06.2018 

12 திரு. தக. டபிள்யூ. இண்திக 

ஆய்வக உதவியாளர் / 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

(பதில்.) 

இந்தியா பயிற்சி பாடதநறி : 

சமுத்திரவியல் தசயல்பாட்டு  

தரவு தயாரிப்புகள் மற்றும் 

தசடவகள் கண்டுபிடிப்பு 

மற்றும் பயன்பாடு 

17.06.2018 - 

23.06.2018 

13 கலாநிதி. தஜ. தக.  ராஜபக்ஷ 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

 

திரு. தக. ஜி. எஸ். நிர்பதா 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. ஆர். டி. டி. ரத்நாயக்க 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் –  

 

திரு. டி. ஐ. சி. குமார 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

முரீடியஸ் R/V Dr. Fridijof Nansen - R / V 

டாக்டர். Fridijof Nansen - கடல் 

கள ஆய்வு - ஜூன் 2018 இல் 

06.06.2018 - 

21.06.2018 

14 டாக்டர் ஏ டி வீ ஆர் 

ராஜபக்ஷ 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

சீனா திலாபியா ஏரி டவரஸ் (TiLV) 

மீது சன் யாத் FAO / சீனா தீவிர 

பயிற்சிப் பாசடற 

17.06.2018 - 

25.06.2018 

15 எம். எம். ஏ. எஸ். 

மஹீபாலா 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

தாய்லாந்

து 

பிராந்திய தபருங்கடல் 

ஆளுடம கட்டடமப்பின் 3 வது 

பயிற்சி நிகழ்ச்சி, கடல் 

சட்டத்தின் மீதான யுடனட்தடட் 

தநேன்ஸ் மாநாடு 

(ஐ.நா.எல்.ஓ.ஓ.எஸ்) மற்றும் 

ததன்கிழக்கு ஆசிய கடல்களில் 

உள்ள அதனுடன் 

ததாடர்புடடய நூல்கள் மற்றும் 

ப்ராச்சப் 

30.06.2018 - 

29.07.2018 

16 திரு. டபிள்யூ. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் –  

 

அதமரிக்

கா 

இலங்டகயின் கான்டிதனன்டல் 

தேல்ஃப் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

துடை கமிேனுடனான 5 வது 

சந்திப்பு 

17.07.2018 - 

28.07.2018 

17 கலாநிதி எச் பி ஜயசிரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

திரு ஏ.தக. குைரத்ன 

பணிப்பாளர் (எம் & ஈ) 

 

திரு. எஸ். சி. ரைவீர 

துடை நீரியக்கவியலாளர்        

சீனா இந்த் சமுத்திர பட்டடற 16.07.2018 - 

21.07.2018 

18 திருமதி. ஏ. மங்கலிகா 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

 

சீனா 2018 ஆம் ஆண்டின் நீரியல் 

விலங்குகளின் சுகாதார 

முகாடமத்துவ கருத்தரங்கில் 

20.07.2018 - 

08.08.2018 
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திருமதி தஜ. எஃப். நிஸ்ரீனா 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

"கடல்சார் சில்க் சாடல" 

19 திரு. லியனபத்திரன 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா 2018 கருத்தரங்கு - வளர்ந்து 

வரும் நாடுகளுக்கான தபறுமதி 

தசர் மீனவர் தயாரிப்பு 

தமம்பாடு மற்றும் சந்டத 

அடமப்பு கட்டுமானங்கள் 

20.07.2018 - 

08.08.2018 

20 டாக்டர் தக. அருள்நாதன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

 

திரு ஆர் தக ஆர் அரியரத்ன 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் - 

 

திரு. ஐ.ஜி.ராத்நசூரிய 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. தக.ஆர். டல்பதடு 

விஞ்ஞானி 

பங்களா

ததஷ் 

R / V டாக்டர் Fridijof Nansen ஜூன் 

சர்தவ ஜூன் மாதம் 2018 

19.07.2018 - 

03.08.2018 

21 திருமதி ஏ.ஏ. எஸ். எச். 

அத்துதகாரலா 

விஞ்ஞானி 

தாய்லாந்

து 

கலாநிதி பட்டப்படிப்பு – சம்பள 

விடுமுடற 

30.07.2018 - 

22.12.2021 

22 திரு. ஜி.ஜி.சி.ஆர். 

விதஜசிங்க 

விஞ்ஞானி 

திருமதி வி.தக. ரைசிங்க 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா "சில்க் சாடல தபாருளாதார 

தபல்ட்" உடன் நாடுகளுக்கான 

மீன்பிடி மற்றும் தமம்பாட்டு 

பற்றிய 2018 கருத்தரங்கு 

17.08.2018 - 

06.09.2018 

23 திருமதி. டி. டபிள்யூ. எல். 

யூ. டி. சில்வா 

விஞ்ஞானி 

ஜப்பான் மதிப்பு - மீன் வள வளங்களின் 

நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான 

சங்கிலி அபிவிருத்தி 

17.08.2018 - 

22.09.2018 

24 திரு ஜி. எஸ். சி. தபதரரா 

விஞ்ஞானி 

ந்தாய்லாந்

து 

கலாநிதி பட்டப்படிப்பு – சம்பள 

விடுமுடற 

07.08.2018 - 

22.12.2021 

25   திரு. எம். ஜி. ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி 

சீதசல்ஸ் தநரிட் டுனாவில் தவடல 

தசய்யும் குழு 

20.08.2018 - 

25.08.2018 

26 ஆர். வீரசிங்க 

விஞ்ஞானி 

 

திருமதி என். டி தஹட்டிதக 

விஞ்ஞானி 

 

திருமதி எம். ஏ. தஜ. சி 

மல்லவாராச்சி 

விஞ்ஞானி 

மதலஷி

யா 

கலாநிதி பட்டப்படிப்பு – சம்பள 

விடுமுடற 

04.09.2018 - 

03.09.2021 

27 தபராசிரியர் தயா 

எதிரிசிங்க 

தடலவர் (நாரா) 

இந்தியா வன்னாடம இறால் மீன் 

வளர்ப்பு மாநாடு 

13.09.2018 - 

16.09.2018 

28 திரு. தக. எச். எம். எல். 

அமராலால் முதன்டம 

விஞ்ஞானி (சமூக 

தபாருளியல் மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல்) 

மதலஷி

யா 

OTGA - INOS / UMT பயிற்சி 

பாடதநறி: டிஜிட்டல் 

களஞ்சியங்கள் டிஜிட்டல் 

தசாத்து முகாடமத்துவ திறந்த 

அணுகல் பாடத - 

21.09.2018 - 

28.09.2018 
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29 திரு ஆர் எம் ஆர் ஆர் 

ஜயதிலக 

விஞ்ஞானி 

திரு. தக. ஏ. ரைசிங்க 

நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

சீனா சமுத்திரவியல் ஆசிரியர் 

குதளாபல் அகடமி ( OTGA ) 

பயிற்சி வகுப்பு: பிராந்திய 

காலநிடல மாற்றம் மற்றும் 

கடரதயார தபரழிவு சீர்குடலவு 

15.09.2018 - 

22.09.2018 

30 திரு. தக.ஆர். டலபத்டு 

விஞ்ஞானி 

ததன் 

ஆபிரிக்கா 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகள் 

தவடல மற்றும் கட்சி – 

பிடித்தல் 

09.09.2018 - 

15.09.2018 

31 திருமதி .தக. எச்.எம் 

பண்டாரநாயக்க 

விஞ்ஞானி 

ததன் 

ஆபிரிக்கா 

IOTC விஞ்ஞானக் குழுவின் 21 

வது அமர்வு மற்றும் பில்ஃபிஷ் 

(WPB 16) 

03.09.2018 - 

10.09.2018 

32 கலாநிதி ஆர். பி. பி. 

ஜயசிங்க 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

 

திரு. எஸ். குனதசகரா 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. எம். ஜி. ரத்னசூரிய 

விஞ்ஞானி 

 

திரு. தக.ஜி.எஸ். நிர்பதா 

  விஞ்ஞானி 

 

திரு யு எஸ் பி தக லியனதக 

விஞ்ஞானி 

தநார்தவ கள ஆய்வின் பின்னரான 

பகுப்பாய்வு பட்டடற 

28.10.2018 - 

08.11.2018 
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கலாநிதி. 

எஸ்.எஸ்.தக.ஹப்புதந்திரி 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீதேல்ஸ் IOTC அறிவியல் கமிட்டியின் 21 

வது அமர்வு மற்றும் முடறகள் 

ததாடர்பான அதசாசிதயட்டட் 

உடழக்கும் கட்சிகள் தவடல 

தசய்யும் கட்சி 

24.10.2018- 

04.11.2018 

34 திரு. திருச்தசந்தரன் 

விஞ்ஞானி 

தநார்தவ ஊட்டச்சத்து மற்றும் உைவு 

பாதுகாப்பு பற்றிய பட்டடற 

12.11.2018 - 

16.11.2018 

35 திரு. டபிள்யூ. ஆர். டபிள்யூ. 

எம். ஏ. பி. வீரக்தகான் 

விஞ்ஞானி 

 

தநார்தவ தமற்கு ஆப்பிரிக்காடவச் 

தசர்ந்த கடல்சார் குப்டபகள் 

மற்றும் நுண்பிளாஸ்டிக்ஸ் 

24.11.2018 - 

02.12.2018 

36  தபராசிரியர் தயா 

எதிரிசிங்க 

தடலவர் (நாரா) 

தநார்தவ தபருங்கடல் தசயல்கள் மாநாடு 

பற்றிய அறிவியல் 

கலந்துடரயாடல் 

19.11.2018 - 

22.11.2018 

37 திரு. தக. எச். எம். எல். 

அமராலால் முதன்டம 

விஞ்ஞானி (சமூக 

தபாருளியல் மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல்) 

தநார்தவ சர்வததச மீன்வள 

முகாடமத்துவத்தின் 20 வது 

ஆண்டுவிழா 14 - 16 நவம்பர் 

2018 "மீன்பிடி மற்றும் மீன்வள 

முகாடமத்துவத்தில் புதிய 

அணுகுமுடறகள்" 

12.11.2018 - 

20.11.2018 

38 கலாநிதி தக. அருைந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி 

சீனா பட்டடற பங்தகற்றல் 30.11.2018 - 

07.12.2018 
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நீதிமன்ற வழக்குகள்   

I. முகாமமக்கு எதிராக சோழிலாளர் நீதிமன்றம் - சகாழும்பில் Labour Tribunal 

Colombo உள்ள வழக்குகள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 தபராசிரியர் தயா 

எதிரிசிங்க 

தடலவர் (நாரா) 

கலாநிதி. எச்.எம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் 

(ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி)                

திரு ஏ.தக. குைரத்ன 

இயக்குநர் (எம் & ஈ) 

கலாநிதி தக. அருைந்தன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி  

திருமதி எம்.எம். ஆர். என். 

குமாரி 

சிதரஷ்ட நீரியக்கவியல் 

அளடவயாளர் 

 

திருமதி தக. டபிள்யூ. ஏ. 

தக. எம். எஸ்மான் குமாரி 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 

சீனா பட்டடற பங்தகற்றல் 02.12.2018 - 

07.12.2018 

இ

ல 

வழக்கு 

இல 

வழக்காளி எதிராளி தகாரப்பட்ட 

கமடசி 

நீதிமன்ற 

திகது 

ேற்தபாேய 

நிமல 

01 வழக்கு 

இல - 

01/33/2016 

திரு. அசலா 

ருவாந்தி 

வனிகதசகரா 

இல - 40, 

வீரசிங்க மாவத்டத, 

தவரதகாட, 

களனி 

தடலவர் 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

08/06/2018 வழக்காளியா

ல் 

தமன்முடறயீ

டு 

தசய்யப்பட்டு

ள்ளது. 



32 

ii முகாமமக்கு எதிராக மனிே உரிமமகள் ஆமணக்குழுவில் உள்ள வழக்குகள் 
 

இ

ல 

வழக்கு 

இல 

வழக்காளி எதிராளி தகாரப்பட்

ட கமடசி 

நீதிமன்ற 

திகது 

ே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 

18/04/2017  இந்த வழக்கு 

ததாடர்கின்றது 

02 HRC/322

2/16 

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 

27/04/2017 இந்த வழக்கு 

ததாடர்கின்றது 

03 HRC/312

0/14 

கலாநிதி. ரி. தக. டி 

ததன்னதகான் 

இல -15, விோகா 

வீதி, 

கம்பஹா. 

 தடலவர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

12/12/2017 சிறிலங்கா 

அரசியலடமப்

பின் 12 (I) 

சட்டத்டத 

மீறிய 

அடிப்படட 

உரிடமகள், 

பிரதிவாதியால் 

மீறியதாக 

இலங்டக 

மனித 

உரிடமகள் 

ஆடைக்குழு 

தீர்ப்பளித்தது. 

இந்த 

விேயத்தில் 

தபரடவயானது 

ஆதலாசடன 

அல்லது 

கருத்திற்காக 

அட்தடாரினி 

தஜனரலுக்கு 

பரிந்துடரக்காக 

அனுப்பப்பட 

தவண்டும் என 

கூறியுள்ளது. 

04 HRC/357

3/17 

திரு. டி. டி. பி. எல் 

தஹநாயக்க 

இல - 120, 

பள்ளி வீதி, 

தடலவர் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம, 

20/02/2018 ஆடைக்குழு

வானது 

அடிப்படட 

உரிடமகள் 
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 லன்புரி  டவடிக்மககள் 

வருடாந்த புத்தாண்டு விழா மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் தினம் தகாண்டாடப்பட்டன.  

 

அந்த தபாக்குவரத்து வசதிகள் மிகவும் எளிதாக்கம் தசய்ய ஊழியர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டன. 

 
 
 
 

பிரான்டியமுல்டல

, 

கம்பஹா 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15  

 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம, 

காக்டக தீவு, 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு 15 

பதிலளித்தவர்க

ளால் 

மீறப்படவில்

டல என்று 

தீர்ப்பளித்தது..  

05 HRC/444

3/16 

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 

16/01/2018 ஆடைக்குழு

வானது 

அடிப்படட 

உரிடமகள் 

பதிலளித்தவர்க

ளால் 

மீறப்படவில்

டல என்று 

தீர்ப்பளித்தது.. 
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5. ஆராய்ச்சி பிரிவு 

5.1 சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு 

 
பிரிவுத் ேமலவர் : 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 சட்டபூர்வ கடடமகடள நிடறதவற்றவும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ஒழுங்குமுடறகளுக்கு இைங்கவும் உதவுகின்றன. ESD நிபுைர் குழு, பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் 

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

ஆதலாசடன ஆகியவற்றுடன் தீவு ஆய்வுகடளயும் வழங்குகின்றது. 

 

இந்தப் பிரிவில் இரண்டு சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் உள்ளனர். திடைக்களத்தின் தடலவர் 

மற்றும் ஆறு விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சி தசயற்பாடுகள் தசய்வதற்காகவும் ஏடனய முக்கிய 

பணிகடள நிடறதவற்றுகின்றதற்கும் உள்ளனர். தமலும், இரு 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. 2018 ஆம் ஆண்டில், ஒரு சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி, ஒரு விஞ்ஞானி மற்றும் ஒரு 

ஆய்வக உதவியாளர் ராஜினாமா தசய்து தகாண்டதுடன் ஒரு விஞ்ஞானி தரக்கவ பிராந்திய 

டமயத்தில் பணிபுரிகிறார், அதத தநரத்தில் மற்தறாரு விஞ்ஞானி தனது உயர் கல்விக்காக 

தவளிநாடு தசன்றுள்ளார். 
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2018 ஆம் ஆண்டின் தபாது, ஆறு ஆராய்ச்சித் திட்டங்கடளப் பிரிவு நடத்தியது, இடவ 

முக்கியமாக சுற்றுச்சூழல் ததாடர்பான தடலப்புகள் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு துடற வளர்ச்சிடய 

டமயமாகக் தகாண்டிருந்தன. 

 
நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒதுக்

கீடு 

(ரூ) 

சபாறுப்பான 

உத்தியோகத்தர் 

காைம் 

இருந்

து 

வ

மர 

1 பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.1 மரபுரிடம நச்சு 

திடரயிடுதல் பதயா 

எஸ்தஸ– Bioassays - 

பயன்படுத்தி 

இலங்டகயின் வட மத்திய 

மாகாைத்தில் 

அடமந்துள்ள (NCP) 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

நீர்த்ததக்கங்கள் மற்றும் 

குடி நீர்க் கிைறுகளில் 

தாவர மற்றும் மீன் 

சார்ந்தவற்றுக்கு தசய்தல்.   

1.5 திட்ட 

ஒருங்கிடைப்பா

ளர்கள் :  

தக. ஏ. டபல்யூ. 

எஸ் வீரயெகர, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக  

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 

2 பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.2 களனி ஆற்றுத் தடாகத்தின் 

மாசுபாடு பற்றிய ஆய்வு 

 

1 

திட்ட 

ஒருங்கிடைப்பா

ளர்கள் :  

:  

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க, எஸ். 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

ஆர். எச். என். எஸ் 

அல்விஸ் 

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 

3 பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.3 அவசர சம்பவங்கள் 

ஏற்படுகின்ற அதாவது 

எண்தைய் கசிவுகள், 

அல்கா மலர்ச்சி 

தபான்றடவ மற்றும் மீன் 

இறப்பு, மீன்பிடி 

சிக்கல்கள் (அவசர 

ஆய்வுகள்) சம்பந்தமான 

விசாரடை.) 

1  திட்ட 

ஒருங்கிடைப்பா

ளர்கள் :  

தக. ஏ. டபல்யூ. 

எஸ் வீரயெகர, 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

 அமரதுங்க, 

என். டி. 

தஹற்றிதக 

பி. ஆர், சி 

தமன்டிஸ் 

எம். டி. எஸ். ஆர்.  

மத்துமதக 

 தக. பி. , சி. 

 ஜயவர்தன  

ஆர். எச். என்.  

எஸ் அல்விஸ் 

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 

4

  

பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.4 தற்தபாடதய நீர் 

மாசுபாட்டின் நிடலடய 

மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் 

தபால்தகாடட ஏரியில் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

சடமயல் மீன் இனங்களில் 

கனரக உதலாகங்கள் 

2.0 திட்ட 

ஒருங்கிடைப்பா

ளர்கள் :  

தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ் 

வீரயெகர 

ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, 

எம். டி. எஸ். ஆர். 

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 
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திரட்டுதல் மத்துமதக 

என்.டி. 

தஹற்றிதக 

5 பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.5 முந்தல் ஏரியில் மற்றும் 

அதன் சூழலில் விரிவான 

இறால் வளர்ப்புக்கான 

சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் 

மதிப்பீடு 

0.6 என்.டி. 

தஹற்றிதக  

தஜ. தக. பி. , சி. 

ஜயவர்தன ஆர். 

எச். என். எஸ் 

அல்விஸ் 

தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ் 

வீரயெகர  

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 

6 பாதுகாப்பு

முகாறமத்

துவம் 

5.1.6 இலங்டகயின் ததற்கு 

மற்றும் வட தமற்கு 

கடற்கடரயில் கடல்சார் 

குப்டபகளின் மதிப்பீடு. 

0.75 பி. ஆர். சி 

 தமன்டிஸ் 

 தக. ஏ. டபல்யூ 

. எஸ் . எஸ் 

 வீரயெகர.  

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

 அமரதுங்க, 

என்.டி. 

தஹற்றிதக 

தக, எம். டி. எஸ். 

ஆர்.  மத்துமதக  

தஜ. தக. பி. சி 

ஜயவர்தன 

எஸ். ஆர். சி. என். 

தக.  

நாரங்தகாட, 

ஆர். எச். என். எஸ் 

 அல்விஸ் 

ஜன 

2018 

டிெ 

2018 

 
திட்ட இல : 5.1.1  

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

மாகாணத்தில் அமமந்துள்ள (NCP) தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் குடி நீர்க் 

கிணறுகளில் ோவர மற்றும் மீன் ொர்ந்ேவற்றுக்கு செய்ேல் 

 
இலங்டகயின் சில பகுதிகளில் குறிப்பாக வட மத்திய மாகாைத்தின் சில பகுதிகளில் தற்தபாது 

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

என்பது ஒரு தபரிய சுகாதார பிரச்சடனயாகும் குறிப்பாக மதவாச்சிய என்ற பிரததசம் 

முக்கியமானதாகும். இந்த தநாய்த்தாக்கம், சுற்றுச்சூழல் நச்சுத்தன்டமயின் நீண்டகால 

தவளிப்பாடுகடளக் தகாண்டிருக்கும் பன்முகத்தன்டம தகாண்டதாகத் ததான்றுகிறது. 

முந்டதய ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் CKDu நிகழ்வின் இடைப்பு குடிநீர் தரத்துடன் ததாடர்புடடயது 

என்று கருதுகின்றன, ஆனால் இந்த நீரின் நச்சு விடளவுகள் இன்னும் 

குைப்படுத்தப்படவில்டல. ஆடகயால், இந்த ஆராய்ச்சியின் பிரதான குறிக்தகாள் குடிநீர்த் 

ஆதாரங்களில் நச்சுத்தன்டம (குறிப்பாக டசட்தடாடாக்சிசிட்டி மற்றும் தஜதனாடாக்சிசிட்டி) 

மூலம் குடிநீடரக் குடிக்கும் மீன் மற்றும் தாவர அடிப்படடயிலான உயிர் எஸ்தஸ மூலம் திரவ 

ஆதாரங்களின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்டத மதிப்பீடு தசய்வதாகும். 
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களவிஜய ஆய்வின் தபாது எடுக்கப்பட்ட புடகப்படங்கள் 

 

 

  

மதவாச்சிய பகுதியில் உள்ள குடி நீர் கிைறுகளின் அடமப்பு 

இந்த மூன்று வருட ஆராய்ச்சி திட்டம் இரண்டு முக்கிய கட்டங்கடளக் தகாண்டிருந்தது. இந்தத் 

திட்டத்தின் முதல் கட்டமானது, மதவாச்சிய பகுதியில் அடமந்துள்ள குடிநீர் கிைறுகளின் 

சாத்தியமான நச்சுத்தன்டமடய மதிப்பீடு தசய்வதில் கவனம் தசலுத்தியது அதாவது உயிர் 

இரசாயன பகுப்பாய்வு மற்றும் உயிரியல் எஸ்தஸ முடறகளுமாகும். இரண்டாம் கட்டத்தின் 

தநாக்கங்கள், இரண்டு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் வடக மீன்களின் (60 தமாத்தம்) கல்லீரல், 

சிறுநீரகம் மற்றும் தடச இடழயங்களில் கனரக உதலாகங்களின் மதிப்பீடுகளும் 

தசய்யப்பட்டன, அதாவது ஓரிதயாகிராமிஸ் நீதலாடிஸ் (டநல் திலபியா) மற்றும் ஓம்தபாக் 

பிமாகுலடஸ் (தபனா வாலயா) Oreochromis niloticus (Nile tilapia) மற்றும் Ompok bimaculatus (Pena 

Walaya) - நீர்த்ததக்க நீரின் நச்சுத்தன்டமடய அதாவது உயிர் இரசாயன பகுப்பாய்வு மற்றும் 

உயிரியல் எஸ்தஸ முடறகடள பயன்படுத்தி மதிப்பீடு தசய்தல். 

 

அடனத்து துடறயில் மாதிரி மற்றும் ஆய்வக பகுப்பாய்வு நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

நுண்ணிய அடடயாளங்கள் தற்தபாது நடந்து வருகிறது. அடுத்த வருடத்தின் தபாது களனி 

பல்கடலக்கழகத்தில் பரம்படரயியல் நுண்ைங்கிகள் - ஹிஸ்தடாபதாலஜிகல் படிப்புகள் 

நடத்தப்படும். மதவச்சியவில் குடிநீர்த் தண்ணீரின் நீர்மட்டத்தின் சிறப்பியல்பு மற்றும் 

பதவியவில் உள்ள நீர்த்ததக்கக் குழாய்களுக்கான தரவுகளின் பகுப்பாய்வு நிடறவுற்றது. மூன்று 

ஆய்வு சாராம்சங்கள் இந்தக் காலத்தில் தவளியிடப்பட்டன. இரண்டு முழு ஆய்வு 

ஆவைங்கடள ஆய்வு தசய்வது தற்தபாது முன்தனற்றம் அடடந்துள்ளது. ஆய்வுகளின் 

ஒட்டுதமாத்த முடிவுகளானது, அடனத்து மாதிரிகளும் அதாவது ததாண்டிய கிைறுகளிலுள்ள 
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நீரின் தர அளவுருக்கள் தபரும்பாலானடவ கடினத்தன்டம மற்றும் காரத்தன்டம அளவுகள் 

தவிர குடிநீரின் நிடலயான வரம்பிற்குள்ளாக இருந்தன. முடிவுகள் மூலமாக CKDu இனால் 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் குடிக்கும் நீரின் முழு கடினத்தன்டமயும் 

நிடலயான வரம்புகள் (250 மில்லி / எல், எஸ். எல். எஸ். ஐ: 2013) இடன விட தமதல இருந்தன. 

CKDu பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர்களின் அடனத்திற்கும் தண்ணீர் 

அளவுருக்கள் அதாவது காரத்தன்டம மற்றும் ஒரு குறிப்புக்குரிய குடிக்கும் தண்ணீர் (250 மில்லி / 

எல், எஸ். எல். எஸ். ஐ: 2013 - 200 mg / L, SLSI : 2013) வடரயறுக்கப்பட்ட வரம்புகடள மீறுகிறது. 

CKDu பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு ததாண்டிய தண்ணீர் கினற்றில் நன்கு 

பயன்படுத்தக்கூடிய அர்தசனிக் (2.0 μg / L) கண்டறியப்பட்டது.  இரசம் (எச்.ஜி), ஈயம் (பிபி) 

மற்றும் கட்மியம் (சிடி) அளவுகள் அடனத்து கிைறுகளிலும் கண்டறியப் பட்டடவயானது 

சாதாரன வரம்புகள் (எச். ஜி Hg <1.0 μg / L; பி.பி Pb <10.0 μg / L; சிடி Cd <1.0 μg / L) இடன விட 

குடறவானதாக உள்ளன. அடனத்து குடிநீர் மாதிகளிலும் (<5 μg / L, கண்டறிதல் வரம்பு) 

கிடளதபாதசட்கள் கண்டறியப்படவில்டல. 

 

 60 மீன் தடச இடழயங்களில் (0.05 - 0.10 மி.கி / கி.கி) தட்சி இடழயங்களில் கட்மியம் மற்றும் 

ஆர்சனிக் உள்ளடக்கங்கடளக் கண்டறிதல் மூலம் குடறவாக இருந்தன (<0.05 மி. கி / கிதலா 

ஈரமான எடட)  எனினும் 5 டநல் திலாப்பியாக்களின்  (<0.05 மிகி / கிதலா ) இதனுள் தவிர்ப்பாக 

இருந்தது. டநல் திலாப்பியா மற்றும் தபனா வலியா ஆகிய இரண்டின் கல்லீரல் இடழயங்களில் 

கட்மியம் உள்ளடக்கங்கள் 0.05 முதல் 0.14 மி. கி / கி. க. (ஈரமான எடட) வடர இருந்தன. இதில் 

மீன்வளங்களின் ஈரலில் உள்ள கட்மியம் அளவு 67% முதல் 70% வடர மீட்தடடுப்பு வரம்புக்கு 

கீதழ உள்ளதாக இருந்தது. டநல் லாப்பியா ட - Nile tilapia மற்றும் Pena walaya – தபனா வளயா 

ஆகியவற்றின் கல்லீரல் திசுக்களில் ஆர்தசனிக் அளவுகள் < 0.05 - 0.10 மி. கி / கி. கி மற்றும் <0.05 - 

0.06 மி.கி / கி.கி) முடறதய டநல் டிலாபியாவின் 83% ஆர்சனிக் அளவுகள் மற்றும் 97% தபன 

வடளயா ஆகியடவ கண்டறிதல் வரம்புக்கு கீதழ இருந்தன. சிறுநீரக திசுக்களில், டநல் 

டிலாபியா மற்றும் தபனா வலியா ஆகியவற்றில் காட்மியம் உள்ளடக்கங்கள் முடறதய < 0.05 - 

0.90 மில்லி / கி. கி மற்றும் < 0.05 - 0.40 மில்லி / கி. கி ஆகும். இதில் காடிமியம் அளவு 30% மற்றும் 

33% மீன்களில் கண்டறிதல் வரம்புக்கு கீதழ முடறதய உள்ளது. சிறுநீரக இடழயங்களில் 10% 

ஆசனிக் அளவும் டநல் திலாபியா (வீச்சு <0.05 - 0.46 மி. கி / கி. கி) என மட்டுதம ஆர்சனிக் 

கண்டறியப்பட்டது. மனிதனின் நுகர்விற்கான ஒழுங்குமுடற அதிகாரிகளால் குறிப்பிடப்பட்ட 

பாதுகாப்பான வரம்புக்குள் தபரும்பாலான மீன்களின் சடமயல் தடச இடழயங்களில் 

காட்மியம் மற்றும் ஆர்சனிக் உள்ளடக்கம் இருப்பதாக தமாத்த முடிவுகள் ததரிவிக்கின்றன. 

இரு மீன்களின் இடழயங்களில் கட்மியம் என்ற உயிர்முடற தசர்க்டககள் பின்வரும் 

முடறடயப் பின்பற்றுகிறது: தடச < கல்லீரல் < சிறுநீரகம், சிறுநீரக இடழயங்களில் அதிக 

கட்மியம் உயிர் முடறச் தசர்க்டக திறன் தகாண்டது எனக் கூறலாம். 

  

முன்தனற்றம்: - நிதி: 100 %   தபளதீக: 90 % 

 
திட்ட இல : 5.1.2 

 

களனி ஆற்றுத் ேடாகத்தின் மாசுபாடு பற்றிய ஆய்வு 

 
களனி கங்டக இலங்டகயின் இரண்டாவது தபரிய நதி 2,229 கி. மீ. நீளம் தகாண்டது மற்றும் 

5,500 MCM சராசரி வருடாந்த மடழ வீழ்ச்சி தகாண்டதாகும். தகாழும்பில் உள்ள உள்நாட்டு 

மற்றும் ததாழில்துடற நீர் விநிதயாகத்தின் பிரதான ஆதாரமாக இது அடமந்துள்ளதுடன், 

தகாழும்பில் இருந்து சுமார் 80 வீதத்தினரருக்கு இந்த நீடர வழங்கியுள்ளது. மாசுபாட்டின் 

தபரும்பகுதி ஆற்றுடன் தசர்க்கப்படுவதன் தசய்ற்பாடுகளாக விடரவாக விரிவடடந்துவரும் 
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ததாழிற்சாடலகள், விவசாய தவளாண்டம மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் மாநகராட்சி கழிவுகள் 

ஆகியவற்றால் தவளிதயற்றப்படும் திரவ கழிவுகளிலிருந்து இந்த மாசுக்கள் வருகின்றன. 

 

களனி ஆற்றில் நீர் மாசுபாட்டின் பிரதான ஆதாரங்கள், பரிகரைம் மற்றும் பரிகரைம் 

அளிக்கப்படாத ததாழில்துடற கழிவுகள், விவசாய ஓடுபாடதகள், உள்நாட்டு மற்றும் நகராட்சி 

கழிவுகள் தபான்றன ஆதாரங்கள் ஆகும். களனி நீரின் அளவீடுகடளப் பரிசீலிப்பதன் மூலம் நீர் 

மாசுபாட்டின் ஈர்ப்பு தவளிப்படடயானது, இது தகாழும்பின் குழாயின் குடிநீர் 

விநிதயாகத்திற்கான ததடவயின் தபரும்பகுதிடய சந்திக்கும். தகாழும்பு மாவட்டத்திற்கு 

குடிநீரின் முக்கிய ஆதாரமாக களனி ஆறு விளங்குகிறது. நதி வாயிலிலிருந்து 14 கிதலாமீட்டர் 

தூரத்தில் அம்பத்ததலயில் நீர் வழங்கல் நீர் உள்ளது. இருப்பினும், குடறந்த வருவாய் 

குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ததாழில்துடற கழிவுகள் (குறிப்பாக ததால் பதனிடுதல் மற்றும் 

உதலாக முடித்தல் மற்றும் பதப்படுத்தும் ததாழில்களில் இருந்து) தபருமளவிலான 

ததாழிற்சாடலகளில் இருந்து கழிவுகள் களனி ஆறுக்கு வசதியாக தவளிதயற்றப்படுகின்றன. 

 

களனி ஆற்றின் மாசுபாடு மற்றும் அதன் சில கிடளகடள 2018 ஆம் ஆண்டில் pH, மின் 

கடத்துத்திறன், கலங்கல் தன்டம, கடரந்த ஒட்சிசன் - DO, உயிரியல் ஒட்சிசன் ததடவ - BOD, 

இரசாயன ஒட்சிசன் ததடவ - COD, குதளாடரடு, மற்றும் சத்துக்கள் ஆகியவற்டறப் பற்றி 

ஆராயப்பட்டன. தபரிய ஆற்தறாடு தசர்த்து, தமாத்தமாக 56 மாதிரிகள் இந்த ஆய்விற்காக 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. முடிவுகளின்படி, ததாட்டலங்க, தகாதலான்னாவ மற்றும் 

ஒருதகாடவத்டத ஆகியடவ மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்ட இடங்களாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. தமல்தகாத்மடல, தபாகவந்தலாடவ மற்றும் கார்ட்தமார் ஆகியடவ 

மூலம் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் குடறந்தபட்ச கட்டுப்பாட்டு மட்டமாக 

கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

 

பல்தவறு இரசாயன அளவுருக்கள் தபறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, ஒருதகாடவத்த, ததாட்டலங்க 

மற்றும் தகாலண்ைாடவ பிரததசங்கள் களணி ஆற்றுக்களத்தில் ஆய்வு தசய்யப்படும் ஏடனய 

மாதிரி இடங்களுடன் ஒப்பிடும் தபாது மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒருதகாடவத்டத, 

ததாட்டலங்கா மற்றும் தகாலண்ைாவ இடங்களுக்கு அம்தமானியா - என் மற்றும் 

கடரக்கப்பட்ட தபாஸ்தபட் தபறப்பட்ட சராசரி தசறிவு மதிப்புகள் 4.17 ± 0.71 மி. கி / எல், 3.12 ± 

0.22 மி. கி / எல், 1.12 ± 0.6 மி. கி / எல்; 0.25 ± 0.17 மி. கி / எல், 0.34 ± 0.08 மி. கி / எல், 0.10 ± 0.05 மி. கி 

/ எல் முடறதய இருந்தன. இருப்பினும், குடறந்தபட்சம் அம்தமானியா - என், மற்றும் கடரந்த 

தபாஸ்தபாட் 0.08 ± 0.09 மி. கி / எல், 0.08 ± 0.04 மி. கி / எல் மற்றும் 0.01 ± 0.01 மி. கி / எல், 0.03 ± 

0.01 மி. கி / எல் நல்லதன்ணி மற்றும் தமல் தகாத்மடல மாதிரி இடங்களில் முடறதய 

காைப்பட்டன. கூடுதலாக, ஓருதகாடவத்த, ததாட்டலங்க மற்றும் தகாலண்ைாவ மாதிரி 

இடங்களில் 32.39 ± 2.43 NTU, 26.03 ± 6.27 NTU மற்றும் 18.05 ± 1.5 NTU ஆகியவற்றில் உயர் 

கலங்கல் தன்டம மதிப்புகள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. இருப்பினும், 0.75 என். டி. யூவின் குடறந்த 

கலங்கல்  தன்டம திறன் மதிப்பு நல்லதண்ணி மாதிரி இடத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 

தமலாக, பூச்சி நடத்டதகடள தசதன தபாருள்கடளப் புரிந்து தகாள்வதற்கு தசாதடனகள் 

தடாகங்களில் நடத்தப்பட்டன. தசதன காபன் தசறிவு மூலமாக மிக அதிகமான பூச்சிக்தகால்லி 

மருந்துகடள தக்கடவத்துக் தகாள்கிறது. பின்வரும் வடரபடங்கள் தலாங்மயர் மற்றும் 

ஃப்ரூண்ட்லிச் சமதவப்ப வடரபடங்களின் மூலம் பூச்சிக்தகால்லி அழற்சியின் விகிதத்டத 

விளக்குகின்றன. 
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உரு. 1: தலாங்மயர் மற்றும் ஃப்ரூண்ட்லிச் சமதவப்ப வடரபடங்கள் 

   

 
  

தட்டு 1: களனி ஆற்றுப் பகுதியில் பல்தவறு இடங்களில் மாதிரியாக்கம் 

 

திட்ட இல :  5.1.3 

அவெர ெம்பவங்கள் ஏற்படுகின்ற அோவது எண்சணய் கசிவுகள், அல்கா மலர்ச்சி தபான்றமவ 

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

 
சுற்றுச்சூழல் அவசரநிடலகள் மீன் இறப்புக்கள், நச்சு இரசாயனங்கள், எண்தைய் கசிவுகள், 

அல்கா மலர்ச்சிகள் தபான்றவற்றுடன் திடீதரன்று இடம்தபறும் நிகழ்கவுகள் ஆகும். இந்த 

வடகயான சம்பவங்கள் பரபரப்பான ஊடக தடலப்புகளுடன் மற்றும் தவகுஜன தபாது 

எதிர்ப்புக்களுடன் ததாடர்புடடயடவ. அவற்றின் விடளவுகள் தபரழிவு மற்றும் நீண்ட 

காலமாக இருக்கக்கூடும், மற்றும் அடவ நிகழும்தபாது அடவ விடரவில் அவர்கடளத் 

தடுக்கவும், அவற்டறத் தடுக்கவும் உலகின் தபாறுப்பு என்க் கூறலாம். நாராவுக்கு இடவ 

சம்பந்தமான தபாது ஆய்வு பற்றி பல்தவறு தகாரிக்டககடள தபறுகிறது மற்றும் ஆய்வு மற்றும் 

ஆய்வு / ஆய்வு ஆய்வக தசாதடனகள் அடிப்படடயில் விஞ்ஞான அறிக்டககடள 

வழங்குகின்றன. 
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எனதவ, இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கம் சுற்றுச்சூழல் அவசரநிடலகளுக்கான முக்கிய 

காரணிகடள அடடயாளம் கண்டு ஆய்வு தசய்து, அந்த சூழ்நிடலகடள சமாளிக்க 

தபாருத்தமான அதிகாரிகளுக்கு சிபாரிசுகடள வழங்குவதாகும். 2018 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு 

அவசர நிடலகள் நாராவுக்கு விசாரிக்க தவண்டியதுடன் விசாரடைகளும் தசய்யப்பட்டன. 

ஒவ்தவாரு சம்பவத்தின் சுருக்கமும் பின்வரும் அட்டவடையில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மாேம் இடம் நிகழ்வு அவோனிப்பு முடிவு 

ஜனவரி தவலிக

டட 

மீன் இறப்பு மீன் தகால்லப்பட்ட 

அடனத்து இறந்த 

மீன்களும் Oreochromis 

niloticus ஆகும் 

குடறவான கடரந்த 

ஒட்சிசன் 

மார்ச் மல்வா

டன 

மீன் இறப்பு அதிகமான மீன்கள் 

இருந்தன 

உயிரியல் ஒட்சிசன், 

இரசாயன தகாரிக்டக 

நிடலகடளக் 

கடடப்பிடித்தன 

ஒக்தடாபர் பந்தல 

ஆறு 

மீன் இறப்பு அதிகமான மீன்கள் 

இருந்தன 

அதிக உப்புச்தசறிவு 

இருந்து 

ஒக்தடாபர் புத்தளம் 

களப்பு 

நீர்த் தரம் 

குடறவாதல் 

சிவப்பு நிற நீர் 

தவளிப்பட்டது 

நீருடன் மண் 

தசர்ந்துள்ளது 

 

  
 தவலிகடட தடாகத்தில் மீன் இறப்பு 

 

பந்தல களப்பில் தடாகத்தில் மீன் இறப்பு 

 Physical :   100 % 
 

 

பந்தல களப்பு தடாகத்தில் மீன் இறப்பு புத்தள களப்பில் மண் அகழ்வு 

 
முன்தனற்றம் :   நிதி : 100 %   தபளதீக :   100 % 
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திட்டம்: 5.1.4     

ேற்தபாமேய நீர் மாசுபாட்டின் நிமலமய மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும் சபால்சகாமட ஏரியில் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ெமமயல் மீன் இனங்களில் கனரக உதலாகங்கள் திரட்டுேல் 

 
தமற்கு மாகாைத்தில் தபல்தகாட ஏரி மிகப்தபரிய இயற்டக நீர்ப்பாசனமாக (347 கிமீ

2
) ஆக 

உள்ளது. இந்த ஏரி அடமப்பானது இலங்டகயின்   கீழ் நாட்டு ஈர மண்டலத்தில் அடமந்துள்ளது. 

20 - 50 அடி உயரத்தில் இந்த ஏரியின் ஆழம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. ஏரியின் இரண்டு 

முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன, [ததற்கு மற்றும் வடக்கு ஏரி] தபால்தகாட கங்டக எனப்படும் ஒரு 

குறுகிய அருவி மூலம் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தற்தபாது உள்ளூர் சமூகத்தினால் 

பாரம்பரிய மீன்வளர்ப்பு உட்பட பல தநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறன. 

நகர்ப்புற பகுதியில் இந்த ஏரி அடமந்துள்ளது என்பதால், அது ததாழில்துடற கழிவுகள், வாகன 

கழிவுகள் மற்றும் மனித கழிவுகள் ஆகியவற்டற தபறுகிறது. கனரக உதலாகங்கள், 

தபாலிடசக்தராசிக் அதராமாடிக் டஹட்தரா கார்பன்ஸ் Polycyclic Aromatic Hydro Carbons (PAHs) 

மற்றும் நுண் பிளாஸ்டிக்ஸ் ஆகியவற்டறக் தகாண்டிருக்கும் நிடல உள்ளதால் மீன்களின் 

வாழ்வுக்கு ஆபத்து உள்ளது. இடவ மிகக் குடறவான நச்சுத்தன்டமயுடன் இருப்பினும் 

நச்சுத்தன்டமயுள்ள மீன்கடள உட்தகாள்ளும் மனிதர்களுக்கு உடல்நலத்டத பாதிக்கின்றன. 

எவ்வாறாயினும், தபால்தகாட ஏரி (ஓரிதயாகிரமிஸ் மாசாம்பிகஸ் [திலபியா]], எட்தராப்ளஸ் 

சரத்ததன்சிஸ் [தகார்லிய்யா], மிஸ்டஸ் குல்லிதயா [அங்கூலுவ] - Oreochromis mossambicus 

[Tilapia,], Etroplus suratensis [Koraliya], Mystus gullio [Anguluwa]. ஆகியவற்றிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 

சில உைவு மீன்களில் உதலாக அளவுகள் உள்ளிட்ட மாசுபடுதல்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் 

உள்ளன, நீர் மாசுபாடு நிடல மற்றும் கனரக உதலாகங்கள் மற்றும் PAHs கடள ஏரியில் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சடமயல் மீன் வடககளில் குவித்தல் பற்றிய ஆய்தவ இதன் 

தநாக்கமாகும் 

 

திட்டத்தின் குறிக்தகாள் / கள்: 

 தபளதீக - இரசாயன முடறகடளப் பயன்படுத்தி ஏரிகளின் தரத்டத 

குைாதிசயப்படுத்துவதற்கு. 

 ஏரியில் உள்ள மீன்களின் சுடம மற்றும் சுகாதார நிடலக்கு இடடயிலான 

மாசுபடுத்திகளின் ததாடர்புகடள மதிப்பிடுவதற்கு. 

 

தபால்தகாட வடக்கு ஏரி, ததன் ஏரி, தபால்தகாடா கங்டக, தவராஸ் கங்டக மற்றும் 

பாைந்துடறயில் கழிமுக வாயில் தபான்ற இடங்களில் தபப்ரவரி முதல் டிசம்பர் 2018 

வடரயிலான முழு வாவி அடமப்டபயும் குறிக்கும் ஐந்து ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

இடங்களிலிருந்து (உரு  1) தபறப்பட்டு ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இதில் வண்டல் மற்றும் தாவர 

பிளாந்தன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. (நீரின் தவப்பநிடல, பி. எச். ,மின் கடத்து திறன் (ஈ. சி),  

கலங்கல் தன்டம, உப்புத்தன்டம, கடரந்த ஒட்சிசன் (டி. ஓ), தமாத்த கடரந்த திண்மம் (ரி. எஸ். 

எஸ்), ஓர்த்ததா-தபாஸ்தபட், டநட்தரட்- என், டநட்டரட் - என், உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் 

ததடவ (BOD), எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ்) தபான்ற உயி இரசாயன நீரின் அளவுருக்களானது 

முடறயான முடறகள் மூலம் அளவிடப்பட்டன. 

 

களப்பினுள் பார உதலாகங்கள் அர்தசனிக்(ஏ.எஸ்), கட்மியம் (சிடி), குதராமியம் (சி.ஆர்), தசம்பு 

(சி.யு), ஈயம் (பி. பி), இரசம் (எச். ஜி), நாகம் (சட்.. என்) மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

தபாலிடசக்ளிக் அதராமற்றிக் ஐததராகார்பன்கள் (PAH) , மீன் இடழயங்கள் மற்றும் 

வண்டல்கள் அளவிடப்பட்டன. எடட, தமாத்த நீளம், நிடலயான நீளம் அளவீடுகள் 

பகுப்பாய்வு தசய்வதற்கு முன்னர் ஒவ்தவாரு மிஸ்டஸ் குல்லிதயா (அங்கூலுவ) மற்றும் முஜில் 

தசஃபாலாஸ் (தகாடாயா) ஆகியவற்றின் 03 மாதங்களில் ஐந்து (05) மீன் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டதுடன் பகுப்பாய்வும் தசய்யப்பட்டன. தாவர பிளாந்தன் மற்றும் விலங்கு 

பிளாந்தன் மாதிரிகள் 20 μm மற்றும் 180 μm பிளாந்தன் வடலகள் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி 
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தசகரிக்கப்பட்டன, தமலும் லுதகால் கடரசலில் 4% தபாமல்டிடஹட் ஆகியவற்றால் 

பாதுகாக்கப்பட்டன. டசட்ஜுவிக் ராப்டர் எண்ணும் சம்பர் முடற மற்றும் தரநிடல அடடயாள 

விடசகடளப் பயன்படுத்தி பிளாந்தன்கடள அடடயாளப்படுத்துதல் மற்றும் கைக்கீடு தசய்தல் 

தசய்யப்பட்டன. 

 

 

படம் 1: தபால்தகாடா ஏரி மாதிரிகள் மாதிரி இடங்கள் 

 

  

தாவர பிளாந்தன் மாதி இடங்கள் Mugil cephalus (Godaya) பிடித்த மீன்கள் 

 

 

                 வண்டல் மாதிரி தசகரிப்பு 
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பார உதலாகங்கள், மீன் இடழயங்களில் ஏஎஸ், சிடி மற்றும் பிபி ஆகியடவ முடறதய 0.02 மி.கி 

/ எல், 0.01 மி.கி / எல் மற்றும் 0.04 மி.கி / எல் என்ற அளவிலான அளவுள்ள அளவு (LOQ) என 

முடறதய காட்டியது. இருப்பினும், 2 மிஸ்டஸ் குல்லிதயா (அங்கூலுவ) மீன் மாதிரிகளில் 

இரசம் - Hg (<0.2 மி.கி/கி,கி) உள்ளது எனவும் மற்றும்  ஒரு முகில் தசபலாஸ் (தகாடாய்) மீன் 

மாதிரியில் குதராமியம் (Cr) (4.2 மி. கி / கி. கி) இல் உள்ளது எனவும் கண்டறியப்பட்டது. 

தபரும்பாலான மீன் மாதிரிகள் தசம்பு - Cu மற்றும் நாகம் - Zn உதலாகங்கள் கண்டறியப்பட்டன 

மற்றும் Zn உயர் மதிப்புகளில் இருந்தன. மிசஸ் குல்லிதயாவின் சராசரி தசம்பு - Cu தசறிவு 1.37 ± 

0.3 மி.கி / கி.கி. முஜில் தசஃபாலாஸ் (தகாடயா) தபான்றதற்கு 1.39 ± 0.9 மி. கி / கி. கி என 

இருந்தது. மிஸ்டஸ் குல்லிதயாவின் சராசரி நாக - Zn தசறிவு 52.2 ± 72.2 மி.கி / கி.கி ஆகும். அங்கு 

முகிலின் தசபாலஸில் 11.6 ± 12.5 மிகி / கிதலா ஆக இருந்தது. 

 

0.001 மி.கி / கி.கி என்ற அறிக்டகயின் வரம்புகள் (LOR) அளவுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட USEPA 

PAH க்கள் தண்ணீர், வண்டல் மற்றும் மீன் இடழய மாதிரிகளில் குடறவாக உள்ளதாக 

கண்டறியப்பட்டன. நாக - Zn தசறிவு <2 மில்லி / எல் 04 நீர் மாதிரிகளில் கண்டறியப்பட்டன, 

இருப்பினும் நீரில் உள்ள மற்ற அடனத்து தசாதடன தசய்யப்பட்ட கன உதலாகங்கள் அவற்றின் 

LOQ (<0.02 மி.கி / எல்; Cd <0.005 மி.கி / எல்; Cr <0.01 மி.கி / எல்; <0.01 மி.கி / எல்; Pb <0.04 மி.கி / 

எல்; Hg <0.001 மி.கி / எல்) அளவிலும் குடறவாக இருந்தன. கனரக உதலாகங்களின் 

ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்த தசறிவுகளான ஆசனிக், குதராமியம், தநம்பு, ஈயம் மற்றும் நாகம் 

தபான்றன வண்டல்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டன, அதத சமயம் கட்மியம் மற்றும் இரச அளவு  

கணிப்புக்கடளக் தகாண்ட அளவு (சிடி - 0.01 மி. கி / எல்; எச்ஜி - 0.01 மி.கி / எல்) குடறவாகும். 

இலங்டக சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடப, கடரந்த ஒட்சிசன் மற்றும் உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் 

தகாரிக்டக (பி.ஓ.டி) ஆகியவற்றின் மூலம் நீர்வழங்கல் நீரின் தரநிடலகளின் அடிப்படடயில் 

உள்நாட்டு நீர்நிடலகளின் (2001), கடல் மட்டத்தில் >3 மி.கி / லீ மற்றும் <5 மி. கி / லீ  என நீரின் 

சுகாதாரம் தகாண்டதாக இருந்தது. தமலும், இரசாயன ஒட்சிசன் ததடவ (COD) > 15 மி. கி /லீ ஆக 

இருக்கக் கூடாது. எனினும், இந்த ஆய்வில், கடரந்த ஒட்சிசன், அம்தமானியாலால் டநதரசன் (N-

NH4 +), பி.ஓ.டி, மற்றும் சி. ஓ. டி யானது தவராஷ் கங்டக மற்றும் கரடியான குப்டப தகாட்டும் 

இடங்களின் நிரின் தரம் திருப்திகரமாக இருக்கவில்டல. கூடுதலாக, டநததரட் டநதரசன் (NO3
-
), 

டநதடரட் டநடதரசன் (NO2
-
) மற்றும் தண்ணீரில் கடரந்துள்ள தபாஸ்பரஸ் இன் அளவு 

ஆகியடவ மற்ற இடங்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது அதத இடங்களில் அதிகமாக இருந்தன. 

 

தபடியாஷ்டம் டூப்ளக்ஸ் - Pediastrum duplex, , டமக்தராசிஸ்டிஸ் ஏதராஜிதனாசா - Microcystis 

aeruginosa ஆகியடவ மாசுபாடட தாங்கக்கூடிய இனங்கள் என அறியப்படும் ஆதிக்கமிக்க தாவர 

பிளாந்தன் இனங்களாக பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. தபால்தகாட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புப் 

பகுதி (ஈ.பீ.ஏ.) யின் நல்ல ஆதராக்கியத்திற்கு ஆபத்து விடளவிக்கும் என்று தவால்காஸ் கங்டக 

மற்றும் கரடியனா குப்டப தகாட்டும் இடங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து தபால்தகாட ஏரி 

அடமப்பிலிருந்து கழிவுப்தபாருள் உற்பத்திகள் வரக்கூடும். ஆடகயால், தபால்தகாட EPA - 

வில் தநரடியாக தவளிதயற்றப்படுவடத தடுக்க நடவடிக்டக எடுக்கப்பட தவண்டும். 

   
ஆற்றின் கடரயில் உள்ள சட்டவிதராத ஆக்கிரமிப்பு 
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ஆற்றின் கடரயில் திடமான கழிவுகள் 

அகற்றப்படும் 

தபால்தகாடாவில் மீன்பிடித்தல் 

 

   

தபாக்குவரத்து தடுக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்களின் விடரவான வளர்ச்சி 

 
மிஸ்டஸ் குல்லிதயா (அங்கூலுவ) Mystus gullio (Anguluwa) மற்றும் முஜில் தசபலாஸ் (தகாடாயா) 

Mugil cephalus (Godaya)  ஆகியவற்றில் தசம்பு (சியு) மற்றும் நாகம் (சட் என்) உதலாக தசறிவுகள் 

நிடலயான வரம்புகளுடன் அடிகம் என ஒப்பிடுகின்றன. தவரசாஸ் கங்டகயில் நீரில் கடரந்த 

ஒட்சிசன், அம்தமானியா டநட்ரஜன் (N - NH4
+
), உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (பி.ஓ.டி) 

மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (சி.ஓ.டி) தமாசமானதாக இருந்தது மற்றும் காரடியான 

குப்டப தகாட்டும் தளத்தில் அருதக ஏறக்குடறய நிடலயான வரம்புகளில் இல்டல. 

நீர்த்ததக்கங்கள் ஏரிகளில் உள்ள படகுப் தபாக்குவரத்டத தடுக்கிறது இது (Aponogeton crispus,, 

Nymphaea, Nelumbo nucifera, Salvinia molesta, Eichhornia crassipes முதலியன) தண்ணீர் உள்ள 

ஊட்டச்சத்து தசறிவூட்டல் (டநதரசன் மற்றும் தபாஸ்பரஸ்) ஒரு அடடயாளமாக இருக்கலாம்.  

தபால்தகாட நதி மற்றும் ஏரியின் சில பகுதிகளில் சட்டவிதராதமாக நகர்ப்புற 

குடியிருப்புகளாலும், தஹாட்டல்களாலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, இயற்டக சுற்றுச்சூழல் 

சீர்குடலந்துள்ளது எனக் காைலாம். 

 

முன்தனற்றம்: நிதி: 100%    தபளதீக : 97% 

 

திட்ட இல: 5.1.5 

முந்ேல் ஏரியில் மற்றும் அேன் சூழலில் விரிவான இறால் வளர்ப்புக்கான சுற்றுச்சூழல் 

ோக்கங்கள் மதிப்பீடு 

 
வடதமல் மாகாைத்தில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் 0.75 மீட்டர் சராசரி ஆழம் தகாண்ட சுமார் 3,100 

தஹக்தடருக்கு முந்தல் களப்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. நீருயிரின வளர்ப்பு பண்டை என்பது 

களப்டபச் சுற்றிலும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சித் திட்டமாகும், அதத சமயம் சிறிய 

அளவிலான உயிர்ப்பான மீன்பிடியும் காைப்படுகிறது. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் அதன் 

சுற்றுச்சூழல் சீரான வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வளங்கடளப் பயன்படுத்துவதன் விடளவாக 

ததாந்தரவு தசய்யப்படுகின்றது (CEA, 2006). முந்தல் களப்பில் மீனவர்களிடமிருந்து புகார்கள் 

உள்ளன, அடவ இறால்களின் மூலமான இரசாயனப் தபாருட்கள், கழிவு, இறந்தல் மற்றும் 
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தநாயுற்ற இறால்கள் தநரடியாக கங்டகக்கு விடுவிக்கப்பட்டன, இதனால் ஒவ்தவாரு 

வருடமும் மீன்கள் இறக்கின்றன. மீனவர்களின் கூற்றுப்படி, கடந்த ஆண்டுகளில் தனிநபர் 

வருமானம் அறுவடட குடறந்து வருகிறது, இதன் விடளவாக அவர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் 

பாதிக்கப்படுகின்றன. கூடுதலாக, இறால்களின் டவரஸ் ததாற்று காரைமாக சில 

தநாய்ததாற்றுகள் கடந்த காலத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. எனதவ, நீர்ப்பாசனத்தின் 

தீவிரமான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக - தபாருளாதார தாக்கத்டத அடடயாளம் காண்பது, 

நிடலயான நீர்ப்பகுதி மீனவர்கடள உறுதிப்படுத்துவதற்காக, பாதிப்புகடளத் தடுக்க 

பரிந்துடரகடள வழங்கும் முடற முக்கியமாகும். சமூக தபாருளாதார - தபாருளாதார பிரிவு 

மற்றும் உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு பிரிவு ஆகியவற்றுடன் இடைந்து 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவில் இந்த திட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

 
த ாக்கங்கள்: 

கூறு 1 - 

• நீர் தரத்தின் தற்தபாடதய நிடலடமடய தீர்மானிப்பதற்கும், முந்தல் களப்பின் 

மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்கடளக் கண்டறியவும் 

• முந்தல் களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட காட்டி இனங்கடள அடடயாளம் காைல் 

• களப்பினால் மாசுபடுதலுக்கான தாக்கங்கடளத் தடுக்க தபாருத்தமான முகாடமத்துவ 

நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்க தவண்டும் 

 

கூறு 2 - 

• முந்தல் களப்பில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற சமூகத்திற்கு அடரச் தசறிவுடனான இறால் 

பண்டைகளின் சமூக -தபாருளாதார தாக்கங்கடள மதிப்பீடு தசய்யல். 

• பிரததசத்தில் உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு அடரச்தசறிவு பயிர் 

பண்டைகளின் சமூக -தபாருளாதார நலன்கடள தமம்படுத்துவதற்கான வழிகள் மற்றும் 

வழிகடள அடடயாளம் காைல். 

முமற 

கூறு 1 - 

தபப்ரவரி முதல் நவம்பர் 2018 வடர உடப்புவ மற்றும் மங்கல எலிய பிரததசத்தில் உள்ள 

நீர்த்ததக்கம் மற்றும் சுற்றியுள்ள இறால் பண்டைகள் (உரு 2) சுற்றியுள்ள எட்டு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் (உரு 1) நீர் மற்றும் பிளாந்தன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

தபளதீக - இரசாயன அளவுருக்கள் (நீர் தவப்பநிடல, pH, மின் கடத்து திறன் (EC),  உயிர் 

இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (BOD), இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (COD), கடரசல் (EC), 

உப்புத்தன்டம, கலங்கல் தன்டம, கடரந்த ஒட்சிசன் (DO), தமாத்த இடடநீக்கம் தசய்யப்பட்ட 

திண்மப் தபாருள்கள் (டிஎஸ்எஸ்), அம்தமானியாசல் - என், ஓர்த்ததா-தபாஸ்தபட்), நீரின் 

அளடவக் குறிக்கும் அளவீட்டு முடறடமகளின் அடிப்படடயில் அளவிடப்படுகிறது. 

அதிகமான உதலாகங்கள் தசம்பு (Cu), ஈயம் (Pb), குதராமியம் (Cr) மற்றும் இரசம் (Hg) ஆகியடவ 

கங்டக நீரில் அளவிடப்பட்டன. தமலும், விப்ரிதயா தகாலரா, சால்தமாதனல்லா மற்றும் 

காரத்தன்டம ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பண்ணிதரன்டு இறால் பண்டையிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 

நீர் மாதிரிகள். விப்ரிதயா காலரா மற்றும் சால்தமாதனல்லா ஆகியவற்றுக்காக களப்பில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட இறால் மாதிரிகள் தசாதிக்கப்பட்டது. 
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உரு 2: களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி 

இடங்களின் வடரபடம் 

உரு 3: ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இறால் 

பண்டைகளின் வடரபடம் 

 

தமன் முதல் ஜூடல வடரயிலான ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் கிதரப் மாதிரியாக்கல் 

மூலம் அடடயாளம் காை தசகரிப்பு மாதிரிடய பயன்படுத்தி வண்டல் - Benthic தபரும் - 

முதுதகலும்புளிகள் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. மிதக்கும் - Benthic தபரும் - 

முதுதகலும்புளிகள் வரிடசப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் தஜஸுப் எட் அல், (2002) மற்றும் 

தபாச்சட் (2002) Jessup et al, (2002) மற்றும் Bouchad (2002) ஆகியதராலால் வழங்கப்பட்ட 

நிடலயான அடடயாள விடசகடளப் பயன்படுத்தி அருகில் உள்ள சாத்தியமான திறப்பு வடக 

அடடயாளம் காைப்பட்டது. தாவர பிளாந்தன் மற்றும் விலங்கு பிளாந்தன் மாதிரிகள் 

இரண்டும் தசகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகின்றன. தாவர பிளாந்தடன அடடயாளம் 

கண்டறிதல் மற்றும் கைக்கிடுதல் தரமான அடடயாள திறப்பிடன பயன்படுத்தி 

தசய்யப்பட்டது. 

 

கூறு 2 - 

ஆய்வு பகுதி: 

இலங்டகயின் கடதலாரப் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தின் 500 மீற்றர் வடரயான எல்டலகடள, 

500 மீற்றர் வடரயான பிரததசமான, (கடரதயார பாதுகாப்பு திடைக்களம், இலங்டக) 500 மீற்றர் 

எல்டலக்குள் உள்ள முந்தல் களப்டப சுற்றி அடமந்துள்ள கிராம தசவகர் பிரிவுகடள எடுத்துக் 

தகாள்ளப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பகுதியில் (உரு 3) 11 கி.தச. பிரிவுகளும் இருந்தன. 
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உரு 1 : தேர்ந்த்சேடுத்ே முந்ேல் களப்மப சுற்றி அமமந்துள்ள கிராம தெவகர் பிரிவுகள் 

 
உடுப்புவ மற்றும் மங்கலா எலிய தபான்ற பகுதிடயச் சுற்றியுள்ள மீன்வளர்ப்புப் 

பண்டைகளால் முந்தல் களப்பின் நீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடரச் தசறிவான இறால் 

பண்டை குளங்களில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் அதிக அளவு உயிரியல் அழிவடடயும் 

தபாருட்கள், ஊட்டச்சத்துக்கள், இரசாயனங்கள், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டுள்ளன. மீனவர்கள் கருத்தின்படி ஆண்டுததாறும் மீன் பிடிக்கப் பட்டுள்ளன. உப்பு 

நீரில் உள்ள அம்தமானியாலால் டநதரசன் தசறிவு (0.13.0.0 மி.கி /லீ), உயிர் இரசாயன ஒட்சிசன் 

தகாரிக்டக (BOD) (21-26 மி.கி / எல்) மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகாரிக்டக (COD) (> 1600 மி.கி / 

எல்) மதிப்புகள் ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்தடவ. உடப்புவ களப்பு வாய் வழியாக கடல் மற்றும் 

கங்டக இடடதய பலவீனமான அல்லது எந்த ததாடர்பும் இல்டல. இதனால், மீன் மற்றும் 

இறால் இனப்தபருக்கம் குடறந்து தசல்கின்றன, வறண்ட காலத்தில் (தபப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் 

ஏப்ரல் மாதங்களில்) பதிவு தசய்யப்படும் கூடிய உப்புத்தன்டம நிடலடமகள் (> 50 பி.பி.ரி). 

சராசரி டநததரற்று, டநதரசன் தசறிவு 0.007  0.01 மி. கி / லீ ஆக இருந்தது, சராசரி டநதடரற்று, 

டநதரசன் தசறிவு 0.01  0.01 மி. கி / லீ ஆக இருந்தது. சராசரி தபாஸ்தபற் தசறிவு 0.01  0.01 மி. கி 

/ லீ ஆகும். ஜூடல மாதத்தில் கனரக உதலாகங்களின் அளவு தசம்பு (Cu), ஈயம் (Pb), குதராமியம் 

(Cr),இரசம் (Hg),கணிப்பு மட்டத்டத விட குடறவாக இருந்தன. தசம்பு (Cu), ஈயம் (Pb), 

குதராமியம் (Cr), இரசம் (Hg) ஆகியடவ முடறதய 0.01 மி. கி / லீ, 0.04 மி. கி / லீ, 0.005 மி. கி / லீ 

மற்றும் 0.001 மிகி / எல் ஆக முடறதய உள்ளது. 

 
விப்ரிதயா தகாலரா மற்றும் சால்தமாதனல்லா ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பண்ணிதரண்டு இறால் 

பண்டைகள் மற்றும் முந்தல் களப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளில் 

பதிவு தசய்யப்படவில்டல. உடலில் உள்ள தநாய்கள் (IHHNV மற்றும் WSSV) உள்நாட்டு நீரியல் 

வள மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு பிரிவு மூலம் முந்தல் களப்டபச் சுற்றியுள்ள பண்டைகளில் 

தசகரிக்கப்பட்ட இறால்களில் அடடயாளம் காைப்பட்டது. 

Pseudo-nitzchia sp., Thalassionema sp., Asterionella sp., and Rhizosolenia sp. தபான்றன களப்பு நீரில் பதிவு 

தசய்யப்பட்ட ஏராளமான டயட்டம் இனங்கள் ஆக இருந்தன. Dinoflagellate  

டிதனாஃப்ளதகல்தலட் இனங்கள் அதிக அளவில் அடடயாளம் காைப்பட்டன. Dinoflagellate - 

டிதனாஃப்ளதகல்தலட் இனங்கள் உற்பத்தி தசய்யும் சில நச்சுத்தன்டமகள், அதாவது Ceratium 

furca, Alexandrium tamarense, Dynophysis caudata, Dynophysis acuminata, Pyrocystis sp. என இருந்தன. 
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தபாலிகீற்றாக்களின் குடம்பிகள் ஆராய்ச்சிக் காலத்தின்தபாது களப்பில் உள்ள ஆட்சியுடன் 

உள்ள ஒரு விலங்கு பிளாந்தன் வடக ஆகும். இவற்றில், அக்தராகலாநஸ் கிப்ப்லர் - 

Acrocalanus gibbler என்பது இறால் பண்டையில் உள்ள ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு விலங்கு 

பிளாந்தன் வடக ஆகும். இது இறால் பண்டையில் காட்டி இனங்கள் என அடடயாளம் 

காைப்படுகிறது. தபாலிகீற்றா குடம்பி, தடப்னியா இன. தநளபிலி இனங்கள் குடம்பிகள் 

களப்பில்  உள்ள காட்டி இனங்கள் என அடடயாளம் காைப்பட்டன. தமாத்தமாக 11 

குடும்பங்களுக்குச் தசாந்தமான 12 வடகயான இனக்குழு முதுதகலும்புகள் உள்ள இனங்கள்  

ஆய்வில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான மிதக்கும் முதுதகலும்பிலிகளில் 2 வடக 

தபாலிகீற்றா, 2 வடக இனங்கள் இருவால்விகல், 7 வடக இனங்கள் தகஸ்தடாதபாடா 

இனங்கள், மற்றும் ஒரு வடக தடகாதபாடா இனங்கள் உள்ளன. 

 

  

உரு 5: இறால் பண்டைகள் இருந்து தண்ணீர் 

தவளிதயற்றும் நீர் 

உரு 6: களப்பில் இருந்து நீர் உட்தகாள்ளும் 

இடம் 

  

உரு 6: கடதலார மீனவர்களுடன் கல்வி 

மற்றும் கலந்துடரயாடல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

உரு 7: முடறயான இறால் பண்டைகள் 

சமூக தபாருளாதார ஆய்வு (PRA) மூலம் அடடயாளம் காைப்பட்ட உண்டமகள் கீதழ 

தரப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிமனகள்: 

• குழாய் கிைறுகடள பயன்படுத்தி இறால் பண்டைகள் நிலத்தடி நீடர உறிஞ்சுவதன் 

காரைமாக குடிநீர் குடறவாக உள்ளது 

• களப்புக்களின் ஆழம் குடறந்துள்ளது 

• களப்புக்களில் இறால் பண்டைகடள நிர்மாணிப்பதன் காரைமாக இயற்டக மீன் 

இனப்தபருக்க இடங்கள் அழிந்துவிட்டது 

• வீட்டு ததாட்டங்களில் தாவரங்களின் வளர்ச்சி குடறப்பு 

• நீர் பற்றாக்குடறயின் காரைமாக விலங்குகடள வளர்ப்பதில் சிரமம் (கால்நடட, ஆடு 

தபான்றடவ) 
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ெமூக பிரச்சிமனகள்: 

• களப்பு மீனவர்களின் வழிகளில் குறுக்கிடுவதன் காரைமாக களப்பு மீனவர்களுக்கும் 

இறால் விவசாயிகளுக்கும் இடடயில் உள்ள தமாதல். 

• களப்பு மீனவர்களுக்கும் மற்றும் இறால் விவசாயிகளுக்கு இடடயில் பிளவு 

• இறால் விவசாயிகள் கிராமத்திற்கு தவளிதய இருந்து குடறந்த ஊதியத்திற்கு 

தவடலயாட்கள் பணியமர்த்தப்படுகின்றனர் மற்றும் கிராமவாசிகளுக்கு தவடல 

வாய்ப்புகடள குடறக்கிறது. 

• இறால்களின் சட்டவிதராத மீன்பிடித்தல், இறால் பண்டையில் பணிபுரியும் தவளி 

நபர்களால் நடடமுடறப்படுத்தப்படும் இந்த சட்ட விதராத மீன்பிடி. 

 

பரிந்துமரகள் 

தபறப்பட்ட முடிவுகளின் படி. பின்வரும் பரிந்துடரகளின் தசய்யப்பட்டன, 

• மீனவர்கள் மற்றும் இறால் விவசாயிகளுக்கு களப்பு நீர்மாசடடதல் முடற பற்றிய 

விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்பட தவண்டும். 

• நீர் சுத்திகரிப்பு நிடலயங்களில் இருந்து நீடர நீர்த்ததக்கங்களுக்கு தவளிதயற்றும் தபாது, 

கழிவுகடள தகாண்ட நீர்க்குழாய் நீடர தவளிதயற்றுவதற்கான தர வரம்புகள் 

முழுடமயாக இறால் விவசாயிகளால் பின்பற்றப்பட தவண்டும். 

• இறால் பண்டை நடவடிக்டககளில் இருந்து மாசுபடுத்தும் விடளவுகடள 

குடறப்பதற்காக அரசாங்க மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களிடடதய சரியான 

ஒருங்கிடைப்பு உருவாக்கப்பட தவண்டும். 

• இறால் பண்டைகள் நடவடிக்டககளில் இருந்து மாசுபாட்டடக் குடறக்க ஒழுங்குமுடற 

தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

• நாரா மற்றும் NAQDA இன் ஒருங்கிடைப்புடன் வல்லுநர்களின் அறிடவப் பயன்படுத்தி 

முடறயான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நடடமுடறப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

• பதிவு தசய்யப்பட்ட இறால் பண்டைகளுக்கு விவசாய நடவடிக்டககளின்தபாது நீர் 

மாசுபடுத்தும் ஆதாரங்கடள அடடயாளப்படுத்துவதற்கு NAQDA முடறயான 

கண்காணிப்பு திட்டங்கள் ததாடங்கப்பட தவண்டும். 

முன்தனற்றம்: நிதி: 100%    தபளதீக: 95% 

 

திட்டம் : 5.1.6  

 

இலங்மகயின் வட தமற்கு, தமல், மற்றும் சேன்  கடற்கமரயில் கடல்ொர் குப்மபகளின் மதிப்பீடு. 

(சோடர்ச்சியான திட்டம்) 

 

கடல் ஆய்வு, சுற்றுச்சூழல் தசயல்பாடுகள் மற்றும் தபாருளாதாரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு 

உலகளாவிய அச்சுறுத்தல் ஒன்றாக கடல் குப்டபகள் (பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன்) மீது 

இந்த ஆய்வு கவனம் தசலுத்தியது. கடல் வாழ்விடங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

குப்டபகள் மற்றும் உலகளாவிய அடிப்படடயில் தபாருள் வடக மூலம் கடல் குப்டபகள் 

முக்கிய வடககடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. இலங்டகயின் தமற்கு, ததற்கு மற்றும் 

வடதமல் மாகாைத்டதச் சுற்றியுள்ள கடல் தபரிய கடதலார சமூகத்டத உருவாக்குவததாடு 

அதிகரித்துவரும் நகரமயமாக்கல் மற்றும் ததாழில்மயமாக்கல் நடவடிக்டககளால் மிகவும் 

பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த மானுடவியல் தசயல்பாடுகள் அடமப்புக்கு தசதன மற்றும் அதசதன 

கழிவு உள்ளீடுகளின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு தமாத்த கடதலார சுற்றுச்சூழலில் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தும். எனதவ, நீர் பாசனத்திற்கு தீங்கு விடளவிக்கும் வடகயில் கடல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு தபாலித்தீன் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுகடளத் துடடக்க தவண்டும். 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுப்தபாருட்கடள உட்தசலுத்துதல் மற்றும் 

வடகப்படுத்துதல் மற்றும் கழிவு தமலாண்டமக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்டககள் 

தசயல்படுத்த பரிந்துடரகடள வழங்குவதற்கான தநாக்கங்களுடன் இந்த திட்டம் 
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ததாடங்கப்பட்டது. எனதவ, கழிவு உள்ளீடு நிடலடய அடடயாளம் காண்பது முகாடமத்துவம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு உயிரியல் மற்றும் மீன்பிடி அம்சங்களிள் உதவுகிறது.  

இந்த ஆய்விற்காக, ததர்வு தசய்யப்பட்ட தளங்களில் கடல் குப்டபகள் முக்கியமாக ஒரு வருட 

ஆய்வுக் காலப்பகுதியில் வட -தமற்கு (நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம்) தமற்கு (களுத்துடற) 

மற்றும் ததற்கு (தபந்ததாட்ட மற்றும் ஜிந்ததாட்ட) கடரதயாரப் பகுதிகள் என ஆற்றின் 

தவளிதயற்ற வாய் தபான்ற இடங்களில், ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2018 ஆம் ஆண்டு வடர 

தசய்யப்பட்டன. ஒவ்தவாரு இடத்திலும் தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரி 100 X 10 மீ வடல மூலமாக 

தபரிய கழிவுகள் (>2.5 தச.மீ) மாதாந்த அடிப்படடயில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தசகரிக்கப்பட்ட சிடதவு துகள்கள் தபாருள் வடக மூலம் வடகப்படுத்தப்பட்டன. 

முழு ஆய்வுக் காலப்பகுதியிலும், கடல் குப்டபகள் முக்கியமாக மானுடவியல் 

நடவடிக்டககளிலிருந்து வரும் வீட்டு, படகுகள் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுப்தபாருட்களானது 

நீர்தகாழும்பு கடல் வாயிலாகவும் காைப்பட்டன. நீர்தகாழும்பு கடல் வாயிலில் 

குறிப்பிடத்தக்க வடகயில் அதிகப்படியான குப்டபக் கவசம் காைப்பட்டது. தசர்மான தபாருள் 

வடககளால் குப்டபகள் அடமக்கப்பட்டன, அடவ தபாதியிடும் தபாருட்கள் (40%), நுகர்தவார் 

தபாருட்கள் (25%) மற்றும் மீன்பிடி தபாருட்கடள (15%) பிளாஸ்டிக்  தபாத்தல்கள் (10%), 

தகாப்டபகள்/ மூடிகள் மற்றும் உைவு சுற்றும் தபாதிகள் / தகாள்கலன்கள் முடறதய 5% மற்றும் 

5 என பங்களித்தது. நீர்தகாழும்பில் நகர்ப்புறமயமாக்கல் கடல் குப்டபகள் மற்றும் நீர் மாசுபாடு 

மீதான அவற்றின் தாக்கங்கள் மிகவும் மாசுபட்டதாக ஆய்வுகள் ததரிவிக்கின்றன. எனதவ, இந்த 

விடலயுயர்ந்த கடதலார வாழ்விடங்கடள காப்பாற்றுவதற்காக வண்டல் குப்டபடய குடறக்க 

சரிதசய்ய நடவடிக்டக எடுக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. சமுதாயத்தின் விழிப்புைர்வு 

மறுபரிசீலடன தசய்யப்படுவது முக்கியம், அறிடவயும், தகாள்டக சார்ந்த தகாள்டக 

சீர்திருத்தங்கடளயும் சரியான முடறயில் பரப்புவதன் மூலம் ஒரு சூழலியல் - சார்ந்த சமுதாயம் 

உருவாக்கப்படுகிறது. அடுத்த வருடத்தில் (2019 ஆம் ஆண்டு) மாசுபாட்டின் ஆதாரங்களில் 

ஆழ்ந்த பகுப்பாய்வுகடளப் பயன்படுத்தி படிப்புகள் ததாடரும். 

 

திட்ட ொராம்ெங்கள் 

  

  

  முன்தனற்றம்: நிதி: 100%   தபளதீக: 98% 
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பிரிவினால் ஆதலாெமன மற்றும் தொேமன தெமவகள் 

 

ஆதலாெமன தெமவ 

 

1. தபட்தரால் ஆய்வுக்கு முன்தமாழியப்பட்ட நில அதிர்வு ஆய்வு குறித்த ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் 

பரீட்டச (IEE) அறிக்டகயானது, ஐததராகாபன் ஆய்வாளர்கள், தவஸ்ட் ஆஃப்தோர் ஸ்ரீலங்கா, 

2018. 

திட்ட ஆதரவாளர் - கிழக்கு எக்தகா DMCC (ஸ்க்தலாம்தபர்கர்) - Eastern Echo DMCC (Schlumberger) 

ஆதாரம் வழங்கல்- இலங்டகயின் தபட்தராலியம் வளங்கள் அபிவிருத்தி தசயலகம் 

திட்டம் ஒப்புதல் நிறுவனம் - கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடப 

தயாரிக்கப்பட்டது - ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம 

வரவுதசலவு - 10 மில்லியன் 

 

2. சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு (EAS) ததசிய நீரியல் வள அபிவிருத்தி அதிகார சடபக்கு 

முன்தமாழிகப்பட்ட "நீர்வாழ் உயிரின பூங்கா" 

திட்ட ஆதரவாளர் - கிழக்கு எக்தகா DMCC (ஸ்க்தலாம்தபர்கர்) - Eastern Echo DMCC (Schlumberger) 

ஆதாரம் வழங்கல் - ததசிய நீர்வள அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (NAQDA), இலங்டக 

தயாரிக்கப்பட்டது - ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம 

 
தொேமன தெமவகள் 

1. காலகட்டத்தில், சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு 28 வாடிக்டகயாளர்களுக்கு தசாதடன 

அறிக்டககள் வழங்கியுள்ளது மற்றும் தமாத்த வருமானம் ரூ.544, 455.00 ஆகும். 

 

2. காலகட்டத்தில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆடையம் மற்றும் கடதலார பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்தினால் தமற்தகாள்ளப்பட்ட EIA மற்றும் IEE திட்டங்களுக்கான பல 

ஸ்தகாப்பிங் கூட்டங்களில் உத்திதயாகத்தர்கள் நீர்வள ஆதாரங்களின் முகாடமத்துவம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு ததாடர்பில் ஆதலாசடன 

 

 கலந்துசகாண்ட கூட்டங்கள் 

1. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ ஆதலாசடன 

கழகத்தின் கூட்டம் (8 கூட்டங்களில் பங்குபற்றியது). 

 

2. 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 03 ஆம் திகதி வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தால் 

ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட படகு ததாழிற்சாடல நிர்மாைத்திற்கான கூட்டம், 

3. ஏப்ரல் 04,2018 அன்று தமகாதபாலிஸ் மற்றும் தமற்கு அபிவிருத்தி அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்த 

"தலதா மாளிடக, கண்டி அபிவிருத்தி" ததாடர்பான கூட்டம் 

 

4. 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 20 ஆம் திகதி, இலங்டக சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார 

சடப இலங்டகயில் நடாத்தப்பட்ட தகாழும்பு மற்றும் தகாழும்பு வணிக வளாகங்களில் 

கடல் தவளிநாட்டு இனங்களின் படடதயடுப்பு ததாடர்பில் சந்திப்பு 

 

5. ததசிய நீல நீர் விருதுகள் திட்டம்" பற்றிய மீளாய்வு, 8/05/2018 அன்று கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு அதிகாரசடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது, MEPA தடலடமயகத்தில். 

 

6. 2018 ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 10 ஆம் திகதி இலங்டக மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அதிகாரசடபயினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட ஜாஎல - ஏகலவில் குழாய் விரிவாக்கப் 

பணிகடள விரிவுபடுத்துதல். 
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7. நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் ஆதார முகாடமத்துவ அடமச்சில் 2016.05.31 ஆம் ஆண்டிற்கு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட "மைல் சுரங்க அகழ்வு முடற" பற்றிய கூட்டம். 

 

8. மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடப 01/06/2018 அன்று ம. சு. அ வில் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 

"மதஹாதடாலா மினி டஹட்தரா பவர் திட்டம், தவரதகால்ல, புவகப்ட்டிய" திட்டத்திலன் 

மீதான சந்திப்பு மற்றும் விழிப்புைர்வு. 

 

9. தகவல் முடறடமயின் தற்தசயல் திட்டமிடல் மற்றும் இடர் அளவிடல் கூட்டம், மாநாட்டு 

அடற, நீர்ப்பாசன, நீர் ஆதார, தபரழிவு முகாடமத்துவ அடமச்சு, தகாழும்பு 07 

 
10. அம்பாந்ததாட்டடயில் முன்தமாழியப்பட்ட 400 தமகாவாட் இயற்டக எரிவாயு இடைந்த 

சுழற்சி ஆடல மற்றும் எல்.என்.ஜி உைர்ச்சி முடிவிடம் பற்றிய பத்தரமுல்ல மத்திய 

சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயில் 12.06.2018 அன்று நடந்த கூட்டம். 

 

11. "தமட்தரா தகாழும்பு திண்ம கழிவு கழிவு முகாடமத்துவம்" பற்றிய கூட்டம் மற்றும் புலம் 

விஜயம், அருவக்கலில் உள்ள திட்டப்பகுதியில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆடையம் 22/06/2018 

அன்று ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 

 

12. அம்பாந்ததாட்டட பிரததச தசயலாளர் அலுவலகத்தில் இலங்டகயின் மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

அதிகாரசடப, இலங்டக, இலங்டக நிர்மாணிக்கப்பட்ட 400 MW இயற்டக எரிவாயு 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி ஆடலத் ததாழிற்சாடல மற்றும் எல்.என்.ஜி உைர்ச்சி முடிவிட 

தபறுதல் முடனயத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்டக பற்றிய கூட்டம் 2018 

ஜூன் 26 

 

13. "நதி நீரின் தரத்டத கண்காணித்தல் - நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வள முகாடமத்துவ அடமச்சில் - 

தகாழும்பு 03, 2018.07.03 

 

14. ரத்மலாடன / தமாரட்டுவ கழிவு நீர் நீக்கும் கருவிற்கான ரத்மலானா / தமாரட்டுவ 

டகத்ததாழில் மற்றும் வீட்டு பகுதி விரிவாக்கத்திற்கான கழிவு நீர் அகற்றுதல் முடற 

06/07/2018 அன்று திட்டமிடப்பட்ட பணிப்பாளர் அலுவலகம், ததசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் 

வடிகாலடமப்பு சடப, 213 ஆம் இலக்க / ஏ, தடம்ப்லர் சாடல, கல்கீடச. 

 

15. நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வள முகாடமத்துவ அடமச்சில் 2018.07.06 ஆம் ஆண்டிற்கான 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட "மைல் சுரங்க அகழ்வு முடற" பற்றிய கூட்டம் 

 

16. 172 வது கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார மறுசீரடமப்பு முகாடமத்துவ 

ஆதலாசடன கவுன்சில் 2018 ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 2018 ஆம் திகதி மாலிகாவத்டதயில் 

சந்திப்பு 

 

17. காலி வீதியில் 364 அலகுகள் குடியிருப்பு வீடடமப்பு வளாகத்தில், சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டுக்கு (EIA) ததாழில்நுட்ப எழுவல் கமிட்டியின் கூட்டம், காலி வீதி, ரண்தடம்தப 

வட பலபிட்டிய. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 10 ஆம் திகதி, மாளிகாவத்த சி.சி.டி. யில் 

இடம்தபற்ற தபாது. 

 

18. IOWave-18 பிராந்திய மற்றும் ததசிய சுனாமி உருவகப்படுத்தலுக்கான ததசிய பங்குதாரர் 

கூட்டம். 9.08.2008 அன்று அனர்த்த முகாடமத்துவ நிடலயத்தில் தகாழும்பு 07 இல் 

நடடதபற்றது.. 

 

19. மாதம்பவில வன சரைாலயத்தில் உள்ள அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் மற்றும் பத்தரமுல்ல, 

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தில் 17.08.2018 அன்று சரைாலயத்தின் புதிய 

எல்டலகள் மீள வழங்கப்பட்டது. 
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20. மாடம்பவில வன சரைாலயத்தில் உள்ள அபிவிருத்தி நடவடிக்டககடள மீளாய்வு தசய்தல் 

மற்றும் பத்தரமுல்லவின் வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தில் 17.08.2018 அன்று 

சரைாலயத்தின் புதிய எல்டல மீளடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

21. இலங்டகயின் ததசிய கட்டுப்பாட்டு கட்டடமப்டப வலுப்படுத்துவதற்கும், 21/09/2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான இலங்டக நிர்ைய அங்கீகார சடபயின் அங்கீகாரச் சடப (SLAB) பயிற்சி 

அடறயில் ஐதராப்பிய ஒன்றிய அனுபவங்கடளப் பகிர்ந்து தகாள்வதற்கும் அங்கீகாரச் 

தசாதடனயிடல் சடபகளின் பங்கு பற்றிய கருத்தரங்கு, தகாழும்பு 08 இல் நடடதபற்றது. 

 

22. தகாழும்பு பண்டாரவடள மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகாரசடபயில் 09.10.2018 அன்று 

விடுமுடற விடுதியில் இடம்தபற்ற தகாழும்பு விமான நிடலயத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் 

ஒப்புதலுக்கான நடடமுடற ததாடர்பில் சந்திப்பு. 

 

23. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தில் தகாழும்பு 

10 இல் மன்னார் மாவட்டத்தில் தபசடல கிராமத்தில் மீன்பிடிப்பதற்கான ஆரம்பகால 

சுற்றுச்சூழல் பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக் கூட்டம் (IEE), 11.10.2018 

இல். இடம்தபற்றது 

 

24. ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் கூட்டம் (IEE) 

தகாழும்பு 10 இல் கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ 

திடைக்களத்தில் 11.10.2018 அன்று நிர்மாணிக்கப்பட்ட தர்தபாதபன் ஃப்தராஸன் 

பிடரதவட் லிமிதடட் (தகாழும்பு) – (எம் சி எஸ் ஆர் மத்துமதக) 

 

25. 12"தசாபாடம் பியசா", மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சு, 

பத்தரமுல்லவில் நடடதபற்ற தபசல், தராட்டர்டாம், ஸ்டாக்தஹாம் மற்றும் மினமட 

மாநாடுகள் பற்றிய ததசிய ஒருங்கிடைப்பு கூட்டம். /10/2018 அன்று மாநாட்டு 

மண்டபத்தில் அடி மட்ட தளத்தில். 

 

26. யாழ்ப்பாை தீபகற்பத்தின் ஆரம்பகால சந்திப்பில் இடம்தபயர்ந்த மக்கள் ததாடகக்கான 

திட்டமிடப்பட்ட நீர் வழங்கல் திட்டம். வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திடைக்களம், 811A, 

ஜயந்திபுர, பத்தரமுல்ல, 18/10/2018 அன்று இடம்தபற்றது. 

 

27. கல்பிட்டிய தீபகற்பத்தில் நிலக்கரி நீக்கப்பட்ட தவப்ப ஆடலக்கு கண்காணிப்புக் குழு 

கூட்டம், தநாறச்தசாடல 25.10.2018 அன்று லக்விஜய மின் உற்பத்தி நுறச்ச்தசாடலயில் 

நடடதபற்றது 

 

28. இலங்டகதமகா அபிவிருத்தி திட்டத்தின் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் மற்றும் 

எவ்வாறு இலங்டகயிலுள்ள தபாருளாதார அபிவிருத்திடய அமுல்படுத்துவது 

என்பனவற்டற எவ்வாறு எதிர்தகாள்வது என்பது "ததசிய விஞ்ஞான மன்றம்” 26/10/2018 

அன்று NSF தகட்தபார் கூடத்தில் நடடதபற்றது. 

 

29. கடற்தறாழில் மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தினால் 26/10/2018 

அன்று இலங்டக மகாவலி அதிகாரசடபயால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ள "175 வது 

கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ ஆதலாசடனக் கூட்டம்" 

பற்றிய கூட்டம். 

 

30. கிளஸ்டர் பி, யாழ்ப்பாைம், நாயாறு மற்றும் தகாக்கிலாய் களப்புகளுக்கு 01/11/2018 அன்று 

நடடதபற்ற தகட்தபார்கூடம், 5 வது மாடி, மாற்றியடமக்கப்பட்ட களப்பு சம்பந்தமான 

மாஸ்டர் திட்டங்கடள தமம்படுத்துவதற்கான ஆதலாசடனகள் பற்றிய கலந்துடரயாடல்  

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமப்புற தபாருளாதார 

அடமச்சில், புதிய தசயலகம், மாளிகாவத்த, தகாழும்பு 10. 
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31. சிலாபம் களப்பின் வடக்கு கடல் வாயிலுக்கு அருகில் உள்ள திறந்த குப்டப தகாட்டும் 

நிலப்பகுதிக்கு சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு கூட்டம் 02.11.2018 அன்று கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு அதிகார சடப பிராந்திய அலுவலகத்தில் பம்பலவில் நடடதபற்றது. 

 

32. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சில் 08/11/2018 அன்று உயிரியல் 

பாதுகாப்பு மீதான கார்டதகனா தநறிமுடறக்கு இைங்க "ததசிய உயிர் பாதுகாப்பு 

கட்டடமப்டப (NBF) நடடமுடறப்படுத்துதல்" 

 

33. கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களம், தகாழும்பு 10, 

இல் 15.11.2018 அன்று இடம்தபற்ற  60 அலகுகள் குடியிருப்பு வளாகம் - ரிட்ஜ்தவ பிதளஸ், 

தகாழும்பில் 04 ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டசக்கான ததாழில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழு கூட்டம். 

 

34. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தில் 15.11.2018 

அன்று நடடதபற்ற கலமட்டிய கபானா வீதி ஹங்காமாவில் 34 அடறகடளக் தகாண்ட  

கபானா திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டின் (EIA) அறிக்டகயின் ததாழில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழுவின் கூட்டம். 

 

35. மிரிஸ்ஸவிலிருந்து நீர்தகாழும்பு வடரயான கடரதயார மண்டலத்திற்குள் கடதலார 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்திக்கான மாஸ்டர் பிளானின் பிராந்திய பங்குதாரர் 

பட்டடற 27/11/2018 அன்று, ஓ உைவகத்தின் தகட்தபார் கூடட்தில் நடடதபற்றது. 

 

முகாமமத்துவ திட்டங்கள் - தேசிய நிமல 

1. தகாழும்பு துடறமுகத்தில் தகாழும்பு மற்றும் காலி வணிக வளாகங்களில் கடல்சார் 

தவளிநாட்டு இனங்களின் மீதான ஊடுருவல் நிடலக்கான திட்டம் (தகாழும்பு 

துடறமுகத்தில் 02 புலனாய்வு மற்றும் 02 கள ஆய்வுகள் ஜூன் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் 

காலி துடறமுகத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டும் நடத்தப்பட்டன) - தக. ஏ. டபள்யூ .எஸ். வீரதசகர, 

என். டி.தஹட்டிதக, தஜ. தக. பீ. சி.ஜயவர்ததன, எஸ். ஆர். சி. என்.தக. நாரங்தகாட 

 

பட்டமறகள் 

1. காலநிடல மாற்றம் தமம்பாட்டு திட்டம் (CRIP), நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வள முக்கடமத்துவ 

அடமச்சு ஏற்பாடு தசய்துள்ள களனி ஆற்றங்கடரயில் தவள்ளம் மற்றும் வடரவு குடறப்பு 

முதலீட்டு அபிவிருத்திக்கு மூதலாபாய சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டட (SEA) வழங்கும் 

பங்குதாரர் பட்டடற, சப்பயார் தஹாட்டல் 05. 04. 2018 அன்றுதவள்ளவத்டதயில் 

நடடதபற்றது, (எம். டி..எஸ். ஆர். மத்துமதக) 

2. நீர்தகாழும்பு பரடடஸ் பீச் தஹாட்டலில் 01- 05 .10. 2018 அன்று நடடதபற்ற களப்புக்களின் 

திறன் மதிப்பீட்டட சுமந்து பணிபுரியும் பணியகம். (தக.  ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, ஏ. ஏ. 

டி. அமரதுங்க, எம். டி.எஸ். ஆர். மத்துமதக, தஜ. தக. பி. சி. ஜயவர்தன). 

3. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் 

அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 14 - 15 / 11/2018 அன்று தஹாட்டல் ஜானகியில் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட"பச்டச வீட்டு வாயு - கிரீன் ஹவுஸ் காஸ் இன்தவண்டரி தயாரித்தல் மற்றும் 

பிற கூறுகளின் இலங்டகயின்  மூன்றாம் உலக தகவல் ததாடர்பாடல் ததாழில்நுட்பத்தின் 

காலநிடல ததாடர்பாடல் கட்டடமப்பின் மீதான கூட்டம் " தகாழும்பு 5. (எஸ். ஆர். சி. என். 

தக நாரங்தகாட) 

4.  குப்டபகடள அழித்தல் மற்றும் பிற விவகாரங்களுக்கான 1972 (1996 தகாட்பாடு - Protocol) 

தகாழும்பு இலங்டகயின் கடல் மாசுபாட்டிற்கான ததசிய பாதுகாப்புப் பயிற்சி நிடலயம். 

2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 03 ஆம் திகதி முதல் 04 ஆம் திகதி வடரயான காலப்பகுதியில் 

சர்வததச கடல்சார் அடமப்பு மற்றும் கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடப 

(MEPA) தகாழும்பு -09. (பி. ஆர். சி. தமண்டிஸ்) 
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5. கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசடப (MEPA (சர்வததச கடல்சார் பாதுகாப்பு 

அடமப்பு) மற்றும் சர்வததச கடல்சார் அடமப்பு (IMO) ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு 

தசய்யப்படும் குறிப்பாக உைர்திறன் கடல் பகுதிகளில் (PSSAs) பிராந்திய பட்டடற 6 - 7 

டிசம்பர் 12, 2018 (எஸ்.  ஆர். சி. என். நாரங்தகாட). 

6. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சில் மினமாட்டா பயிற்றுவிப்புத் 

திட்டத்டத நிடறவு தசய்வதற்காக ததசிய சரிபார்த்தல் பட்டடற  2018.01.29 (கலாநிதி. ஏ. டி 

அமரதுங்க)  

7. ஆசியாவில் உள்ள கடல் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் விநிதயாகம், ஆதாரம், விட்டம் மற்றும் 

பாதிப்புகளின் மீதான இரண்டாவது WESTPAC பட்டடற 15 - 17 ஒக்தடாபர் 2018, சீனா 

(கலாநிதி  ஏ. ஏ. டி அமரதுங்க) 

8. ஐதராப்பிய ஒன்றிய -  இலங்டக வர்த்தக ததாடர்புடடய உதவி திட்டம் - 

பூச்சிக்தகால்லிகளின் பாதுகாப்பான மற்றும் சாத்தியமான பயன்பாடு எல்டல 

கட்டுப்பாட்டு சவால்கடள சமாளித்தல் பற்றிய பங்குதாரர்  பட்டடற - 2016 ஆம் ஆண்டு 

தம 23 ஆம் திகதி  2018.01.29 (கலாநிதி. ஏ. டி அமரதுங்க) 

9. உயிர்ப்பல்வடகடம நிதியுதவித் திட்டம் (BIOFIN) திட்டத்தின் கீழ் உயிர்ப்பல்வடகடம நிதி 

திட்டத்தின் சரிபார்ப்பு பட்டடற, UNDP மீது 23/10/2018 தாஜ் சமுத்ரா தகாழும்பு. 

10. "இலங்டக NEXT - ஏ ப்ளூ கிரீன் எரா" திட்டத்தின் 2018 காலநிடல மாற்றம் ஆராய்ச்சி 

மன்றம். 20/10/2018 அன்று சினிமா தலாங்கியில் இடம்தபற்றதில் பங்குபற்றல் 

 

மாணவர்கள் தமற்பார்மவ 

ஆய்வக அமர்வு ஒருங்கிமணப்பு 

1. 5/02/2018 அன்று SLIIT ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட "தபாழிவு” - “Droplet” திட்டத்டத 

எளிதாக்குவதற்காக உலகளாவிய ததாண்டர்களுக்கு நீர் மாசுபாடு மற்றும் பிற தடலப்புகள் 

பற்றிய அமர்வு ஒருங்கிடைப்பு. - எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட 

2. 19/06/2018 அன்று SLIIT ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட "தபாழிவு” - “Droplet” திட்டத்டத 

எளிதாக்குவதற்காக உலகளாவிய ததாண்டர்களுக்கு நீர் மாசுபாடு மற்றும் பிற தடலப்புகள் 

பற்றிய அமர்வு ஒருங்கிடைப்பு. - எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட 

3. SLIIT ஆல் 19/06/2018 அன்று ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட "தபாழிவு” - “Droplet” திட்டத்திற்கு 

உதவுவதற்காக உலக ததாண்டர்களுக்கான ESD ஆய்வகத்தில் "நீர் தரத்டத 

மதிப்பிடுவதற்கான தபளதீக இரசாயன அளவுருக்கள் அளடவ" பற்றிய அமர்வுகடள 

நடத்தியது. - எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 

4. இலங்டகயின் சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகத்தின் மாைவர்களின் ஒருங்கிடைப்பு, 

இரசாயனவியல்  நடடமுடற அமர்வில் 1/11/2018 மற்றும் 7/11/2018 ESD ஆய்வுக்கூடத்தில் - 

எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட. - எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட 

 

 

சோழில்துமற பயிற்சி பட்டோரி மாணவர்கள் தமற்பார்மவ 

1. தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து 5 இளங்கடல மாைவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாதம் 2 ஆம் திகதி முதல் 10 ஆம் திகதி வடர ததாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டத்டத 

நிடறவுதசய்துள்ளனர் 

2. களனி பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து இரண்டு இளங்கடல மாைவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு 

தபப்ரவரி மாதம் 08 ஆம் திகதி முதல் 23 ஆம் திகதி வடர ததாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்டத நிடறவுதசய்துள்ளனர் 

3. ருஹுன பல்கடலக்கழகத்திலிருந்து மூன்று மாைவர்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 18 முதல் 

தம மாதம் 22 ஆம் திகதி வடர ததாழிற்பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்டத நிடறவுதசய்தனர் 
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4. யாழ்ப்பாை பல்கடலக்கழகத்தின் பதயா டசன்ஸ் துடறயிலிருந்து ஒரு மாைவர் தனது 

ததாழிற்பயிற்சித் திட்டத்டத ஒக்தடாபர் 07 முதல் டிசம்பர் 07 வடர (02 மாதங்கள்) 2018 - 

தஜ. தக. பீ. சி. ஜயவர்தன தமற்பார்டவ தசய்தார் 

5. வனவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துடற, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகம் 

ஆகியவற்றில் இருந்து ஒரு மாைவர் தனது ததாழிற்துடற பயிற்சித் திட்டத்டத ஜூடல 19 

முதல் ஜனவரி 09 ஆம் திகதி வடர நிடறவு தசய்தார் - தஜ. தக. பீ. சி. ஜயவர்தன 

தமற்பார்டவ தசய்தார் 

 

அறிக்மககள் 

1. தவலிக்கடட, ராஜகிரியவில், ஜனவரி 2018 இல் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் இறப்பு குறித்த 

விசாரடை அறிக்டக. 

திருமதி. தஜ. தக. பி. சி. ஜவவர்தன, திருமதி எஸ். ஆர். சி. என். தக.நாரங்தகாட, திருமதி. தக. 

ஏ.  டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர. 

2. பண்டல களப்பில் மீன் இறப்பு குறித்து அறிக்டக. 

பி. ஆர். சி. தமன்டிஸ், திருமதி டபிள்யூ. தக. சுவாதாஹண்டி, திருமதி எஸ். ஆர். சி. என். தக. 

நாரங்தகாட, திருமதி தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, திரு. எஸ். ஜயநாத 

3. அம்பாந்ததாட்டடயில் அடமந்துள்ள மலாலா களப்பில் மீன் தகால்லப்பட்ட சம்பவம் 

குறித்த அறிக்டக. 

பி. ஆர். சி. தமன்டிஸ், தக. ஏ. எஸ். வீரதசகர, எம். வி. தக. சூவந்தானந்தா 

4. புத்தளம் களப்பில் உள்ள திண்ம கழிவுப் தபாருட்கள் மீதான விசாரடை அறிக்டக 

பி. ஆர். சி. தமன்டிஸ், தக. ஏ. டபல்யூ  எஸ் வீரதசகர, எஸ். மத்துமதக 

5. தலதா மாளிடக மற்றும் தபாகம்பர வாவி - கண்டி (ஏப்ரல் 2018) முன்னால் நீரின் தரம் 

மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் ஆய்வு 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு – என். டி. தஹட்டிதக, ஆர். எச். என். ஏ அல்விஸ் 

உள்நாட்டு நீரியல் வள மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்பு பிரிவு - ஆர். ஆர். ஏ. ரமணி ஷிரந்தா 

6. நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிடலயத்திலிருந்து குளிர்ந்த நீர் தவளிதயற்றம் 

காரைமாக நீர்வள சுற்றுச்சூழலுக்கான தாக்கங்கடள கண்டறிதல் அறிக்டக - இலங்டக 

மின்சார சடபயின் தகாரிக்டக 

எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக, என். டி. தஹற்றிதக, எஸ். ஏ. எம்  அஸ்மி, டபிள்யூ. டி.என் 

விக்கிரமாராச்சி, தஜ. தக. பி. சி. ஜவவர்தன, எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட 

 

உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

1. 4 வது, 5 வது, 6 வது மற்றும் 13 வது ஜூன் 2018 பிரதயாக புள்ளியியல் இலங்டக நிறுவனம் 

(IASSL) ஏற்பாடு மூலமாக நடடதபற்ற "SPSS மற்றும் முடிவுகளின் விளக்கத்திடன 

பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு"  தசய்தல் பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டார். 

2. ISO 17025: 2015 விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் கலந்துடரயாடப்பட்டது. 19/07/2018 

அன்று இலங்டகயின் பரிதசாதடன ஆய்வக சங்கத்தால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது  

3. அணுசக்தி அல்லது கதிரியக்க அவசரகாலத் தயார்நிடல மற்றும் எதிர்விடன டிசம்பர் 19, 21 

அன்று இலங்டக அணுசக்தி ஒழுங்குமுடறக் கவுன்சில். 

4. 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 20, 21 ஆம் திகதிகளில் நடடதபற்ற ததசிய உள்நாட்டு 

மீன்பிடி மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்பு பயிற்சி நிடலயத்தில் (NIFATI) - அநுராதபுரம் கலா 

வாவியில், விஞ்ஞான முடற கட்டுடர எழுதுதல் மற்றும் புள்ளிவிபரவியல்  பகுப்பாய்வு 

பற்றிய பயிற்சிக்கான பயிற்சிப் பட்டடற. 
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சவளியீடுகள் 

சுருக்கங்கள் 

1. கித்மினி பி.சி., அமரதுங்க ஏ. ஏ. டி., நரங்தகாட எஸ். ஆர். சி. என். தக., ஜயசிங்க ஜி. டவ., 

2018. ததாட்டுவ கழிமுகம் - தபந்ததாட்டட ஆறு, இலங்டகயில் முதன்டம உற்பத்தி 

மற்றும் தபண்டிக் சமுதாயத்தில் ஊட்டச்சத்து நடத்டத மற்றும் அதன் தாக்கம். நாரா 

விஞ்ஞான அமர்வுகள், பக். 

2. தமண்டிஸ், பி. ஆர். சி. நஜிம், எம். எம். எம். மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பி. (2018). நீர்தகாழும்பு 

கழிமுகத்தில் ததற்கு மற்றும் வட பகுதிகளிலுள்ள கழிவுப்தபாருட்களின் நச்சுத் தன்டம 

மதிப்பீடு. வருடாந்த ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு - 2018, இலங்டகயின் தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டதாரி படிப்புகளின் பீடம். பக் 101. 

3. தமண்டிஸ், பி. ஆர். சி. நஜிம், எம். எம். எம். மற்றும் கித்சிறி, எச். எம். பி. (2018). நீர்தகாழும்பு 

கழிமுகத்தில் இடழயங்கள் மற்றும் தசற்று நண்டுகளில் (சஸ்டகலா தசரடா) 

இடழயங்களில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கனரக மாற்றங்களின் பருவகால மாறுபாடு. நாரா 

சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகளில் 2018. பக் 34. 

4. தஜயதிலக ஆர். ஏ. எம், ஜயனதா தஜ. எஸ். சூயந்தஹன்னடி டபிள்யு. தக., தஹட்டிதக என். 

டி. மற்றும் தஜயசிரி எச். பீ. (2018) இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் தரக்கவ 

களப்பில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் தவறுபாடு, நாரா சர்வததச விஞ்ஞான 

அமர்வுகள் 2018, ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, பக். 43 

5. தஹட்டிதக, என். டி., வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ.எஸ், சந்திரசிறி, ஈ. ஜி. டி. என். தஜயவர்த்தன, 

தஜ. எம். சி. தக. (2018),தபாமுரு எல்ல நீர்த்ததக்கம், நுவதரலியாவின் பிளாந்தன்களின் 

பன்முகத்தன்டம மற்றும் கலடவ: ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வு, தூய மற்றும் பிரதயாக விஞ்ஞான 

பீடம், களனி பல்கடலக்கழகத்தின் 3 வது சர்வததச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கம். 

6. தஹட்டிதக, என். டி., வீரதசகர, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ், அமரதுங்க, ஏ. ஏ. டி. (2018), தபாமுரு 

எல்ல நீர்த்ததக்கம், நுவதரலியாவின் நீர்த்தரத்தின் தாக்கம், 23 வது சர்வததச வனவியல் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சிபாரிசின் நடவடிக்டககள், இலங்டகயின் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர 

பல்கடலக்கழகத்தின் வனவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துடற, வனவியல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துடற கருத்தரங்கம். 

7. ஜயவர்த்தன தஜ. தக. பீ. சி, விக்ரமாராச்சி, டபிள்யூ. டி. என். மற்றும் மத்துமதக எம். டி. எஸ். 

ஆர். (2018) தகாக்கிளாய் களப்பில், இலங்டகயில் தபளதீக இரசாயன பண்புகள் மதிப்பீடு 

சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள் - நாரா 2018, ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம, , பக். 28 

8. ஜயவர்தன தஜ. தக. பீ. சி., பத்மலால் எம். எம்., வீரதசகர தக. ஏ. டபல்யூ. எஸ். (2018) 

இலங்டக தமல் மாகாைத்தில் கடதலார கடற்பகுதிகளில் தபளதீக இரசாயன அளவுருக்கள் 

குறித்த சிறப்பு குறிப்புடன் தீங்கு விடளவிக்கும் கடல் நுண் அல்காக்கடள 

அடடயாளப்படுத்துதல். 23 வது சர்வததச காடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சிம்தபாசியம், 

வனவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துடற, இலங்டக ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர 

பல்கடலக்கழகம் ஆகியவற்றின் நடவடிக்டககளில். 

 

முழு காகிேங்கள் 

1. நாரங்தகாட எஸ். ஆர். சி. என். தக., வீரதசகர, தக. ஏ. டபள்யூ. எஸ். டபிள்யூ. எஸ்., அமரதுங்க, 

ஏ. ஏ. டி. மற்றும் தஹட்டிதஜ என். டி, (2018) இலங்டகயில் ததசிய நீரியல் வளங்க்ள 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடமயின் சஞ்சிடக, இலங்டக கடல்சார் குப்டப 

சம்பந்தமான மாசுபாடு பற்றிய மீள் பரிசீலடனக்கு "2018 ஆம் ஆண்டில்" 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
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விளக்கக்காட்சிகள் 

சுவசராட்டி விளக்கக்காட்சிகள் 

1. இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் தரகவா லகூனில் உள்ள தாவர மற்றும் 

விலங்கினங்களின் தவறுபாடு, இலங்டகயின் ததற்கு கடரதயாரமான தரக்கவ களப்பில் 

உள்ள தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் தவறுபாடு. எச். பி தஜயசிறி, என். டி. தஹட்டிதக. 

எச். பி. தஜயசிரி இனால் வழங்கப்பட்டது. 

2. தபாமரூ எல்ல நீர்த்ததக்கம், நுவதரலியாவில் பிளாந்தன்களின் பன்முகத்தன்டம மற்றும் 

கலடவ: ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வு 

என். டி. தஹட்டிதக, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, ஈ. ஜி. டி. என். சந்திரசிறி, மற்றும் தஜ. 

எம்.  சி. தக.ஜயவர்தன 

தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர வழங்கியது 

3. தபாமரூ எல்ல நீர்த்ததக்கம், நுவதரலியாவில் நீரின் தரம் மீது தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் 

காரணிகள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு 

என். டி. தஹட்டிதக, தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க 

தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீராதசகர வழங்கினார் 
 

வாய்வழி விளக்கக்காட்சிகள் 

1. நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிடலயத்திலிருந்து குளிர்ந்த நீர் தவளிதயற்றத்தின் 

காரைமாக, "லக்விஜய மீன் ஆடல முகாடமயாளர் மற்றும் பிற அலுவலர்களிடமிருந்து" 

நீர்வழி சுற்றுச்சூழலுக்கான தாக்கங்கடள கண்டறிதல்" ஆய்வு பற்றிய கண்டுபிடிப்பிற்கான 

விளக்கக்காட்சிகள் - நாரா மினி தகட்தபார் கூடத்தில் எம். டி. எஸ். ஆர்  மத்துமதக 

2. கலாநிதி. ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்கவால் 5/02/2018 அன்று SLIIT ஆல் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட "துளிர்” 

- “Droplet” திட்டத்டத எளிதாக்குவதற்கு உலக ததாண்டர்களுக்கு நீர் மாசுபாடு மற்றும் பிற 

தடலப்புகள் பற்றிய விளக்கங்கள். 

3. ஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க, நீல காபன் சூழல் அடமப்பு - அவுஸ்திதரலியா (CSIRO) மற்றும் 

இலங்டக (நாரா) ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சி கூட்டுப்பணியாளர்களால் களப்புக்கடள 

உள்ளடக்கிய கடதலார சுற்றுச்சூழலுக்கு திடல் மார்தேஸ் மற்றும் இதர மண் வடககளில் 

உள்ள நீல காபனின் முக்கியத்துவம். 5 தசப்டம்பர், 2018. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்கள் அடமச்சு, தகாழும்பு -3. 

4. களப்புக்களின் திறன் மதிப்பீட்டட சுமந்து ஐந்து நாள் தவடலத் திட்டத்திற்கு 

"ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட களப்பின் சுற்றுச்சூழல் நிடல, இலங்டக" பற்றிய விளக்கக்காட்சி 

நீர்தகாழும்பு பரடடஸ் கடல் தஹாட்டலில் 01 - 05.10.2018 அன்று நடடதபற்றது  

தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர, 

5. கடல்வள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆடையத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டில் இலங்டகயில் 

தமற்கு கடரதயாரத்தில் ஐததராகாபன் ஆய்வுகள், தபட்தராலிய ஆய்வாளர்களுக்கான 

முன்தமாழியப்பட்ட நில அதிர்வு பற்றிய ஆய்வு பற்றிய ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் பரீட்டச (IEE) 

பற்றிய அறிக்டக. தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர 

 

விரிவுமரகள் 

1. நீரியல் கழகம், ததசிய நீர் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு முகடம (NARA) மூலம் 2017 

ஆம் ஆண்டு தம மாதம் 11 ஆம் திகதி இலங்டகயில் நடாத்தப்பட்ட நீரியல் கழகம் 

உறுப்பினர்களுக்கு "புதிய நீர்ச் சூழல்" பற்றிய விரிவுடர – என். டி. தஹட்டிதக 

2. 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 05 ஆம் திகதி, கம்பஹா, தக்ஷிலா கல்லூரி நடத்திய 

"சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் அதன் விடளவுகள்" பற்றிய விரிவுடர - என். டி. 

தஹட்டிதக 
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5.2மீன்பிடிசோழில்நுட்பபிரிவு 

 
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 2018 

ஆம் ஆண்டில் இரண்டு திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. 

1. கடரதயார நீரில் மீன் உற்பத்திடய தமம்படுத்துவதற்காக மீன் ஒருங்கிடைப்பு 

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

FEDs) தயாரித்தல் (திட்டம் இல 1.1.1). 

2. “Big Fin Reef Squid’s spawners” (Sepioteuthis lessoniana) (தசபியுதிதிஸ் தலஸ்தஸானியானா) 

க்கான வாழிட தமம்பாடுகடள தங்கள் இனப்தபருக்கம் தடரயில் தசய்தல்) (திட்ட 

இல 1.1.2) 

3. மீன்பிடி கியர் மாதிரிடய உருவாக்குதல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் கியர் நடவடிக்டகயின் 

வீடிதயாடவ உருவாக்குதல் (திட்டம் 8.1.14) 

 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 

1.1.1.1 இன் கீழ், தவலிகடம, சின்னபாடுவ பிரததசத்தில் மீனவர்களின் தவண்டுதகாளுக்கு 

இைங்க, 50 நீர்மூழ்கிக் மீன் வளர்ப்பு சாதனங்கள் (FEDs) கடரயிலிருந்து 6 - 8 கிதலா மீற்றர் 

தூரத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் சமூகப் பங்களிப்புடன் நிறுத்தப்பட்டன. 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் சின்னப்பாடுவ கடல் பிரததசத்தில் 32 நீர்மூழ்கிக் 

கருவிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. தவலிகம கடற்பகுதியில் 18 நீர்மூழ்கிக் கருவிகள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. தபாதுவாக, நீரில் மூழ்கியுள்ள FED கள் FAD கடள விட பாதுகாப்பாக 

உள்ளன, ஏதனனில் மீன்பிடி வடலகள் மற்றும் மீன்பிடி படகுகள், மீன்பிடி கியர்கள் மற்றும் 

பிற இயற்டக தபரழிவுகள் ஆகியவற்டறத் தடுக்காததால் இது மிகவும் ஆபத்தானதல்ல 

எனலாம். நிடலயான தகாங்கிரீட் ததாகுப்பாக்கள் மூலம் நிடலயான இடத்திற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன, தமலும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் FED கள் நறுத்தப்பட்டன. கூம்பக -

வடிவ கட்டடமப்புகள் FED களாக இரும்பு கம்பிகளாலும் டநதலான் வடலகளாலும் 

மூடப்பட்டன. நங்கூரமிடன வலுப்படுத்துவதன் மூலம் விடறப்புத் தாக்குதலுக்கு எதிராகவும், 

பயன்பாட்டில் இருக்கும் தபாது ஏற்படும் விரிசல்களால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களுக்கு தகாங்கிரீட்  

உறுதியளிப்பார். உறுதியான வழுக்கிகள் மூலமாக எடடக்கு ஆதரவு மற்றும் தசங்குத்து 

நிடலக்கு நங்கூரம் வரிடய உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. வரிடசப்படுத்தப்பட்ட பிறகு 

தரவு தசகரிப்பு தசயல்முடற ததாடங்கப்பட்டது. 

மீனவர்களின் உதவியுடன் சின்னப்பாடுவ கடல் பிரததசத்தில் மூன்று (03) தசாதடனகள் 

நடத்தப்பட்டன. 
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மீன்பிடி மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தமாத்தம் 4925 கிதலா மீன்கள் மீன் அறுவடட 

தசய்யப்பட்டு 1.4 மில்லியடனக் தகாண்டிருந்தன. கரங்கிடட இனங்கள், பாராகுடா, 

ஸ்தனப்பர்ஸ், குரூப்பர்ஸ் மற்றும் இலங்டக ஸ்வீட்லிப்ஸ் ஆகியடவ குறிப்பிடத்தக்க பங்டகக் 

தகாடுத்தன. மட்டுமல்ல, தவறு சில உயிரினங்களும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன, ஆனால் 

கணிசமான அளவில் இல்டல. நாரா மட்டுமல்லாமல், மீன்பிடித் சமூகங்கள், மீனவர்களின் 

மீன்வளர்ப்பு மற்றும் திட்டத்தின் மூலதனச் தசலடவ விட சமூகத்தால் தபறப்பட்ட தமாத்த 

நன்டமகள் ஆகியவற்டறக் கூட அறுவடட தசய்கின்றன. 

மீன்பிடி தசாதடனகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து மீன்பிடி தரடவயும் பரிசீலித்த பின், 

அதத இடத்திலுள்ள வழக்கமான மீன்பிடி தரவுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் அலகு முயற்சி (CPUE) 

அதிகமாகதவ பிடிக்கப்படுகின்றன. (FEDs நிறுவப்பட்ட இடம்), ததாடர்ச்சியான தரவு தசகரிப்பு 

தசயலாக்க பதிவு புத்தகங்கள் மீனவர்களிடடதய விநிதயாகிக்கப்பட்டன. மூழ்கும் FADs (FEDS) 

ஐ சுற்றி ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட மீன் இனங்கள் அடடயாளம் காண்பதற்கு காட்சிப்படுத்தல் 

கண்காணிப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தியது. மீன் இனங்கள் ததாடர்ந்து காட்சி கண்காணிப்பு 

கைக்தகடுப்புகளில் இருந்து அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

மலபார் க்ரூப்பர் - எபிதநல்தபலஸ் மலாபரிக்ஸ் - Malabar Grouper- Epinephelus malabaricus, 

முருடகக் கல் ஹிஃபர் - தசப்லபாஃபிஸ் மினிடா Coral hinder - Ceplalophalis, ஸ்வீட் லிப்ஸ் -

பாக்டர்ஹின்கஸ் ஸ்பிபி - Sweet lips - Plectorhinchus spp, வானவில் ரன்னர்ஸ்- எலக்டிஸ் 

பிபின்னுலட்டா - Rainbow runners- Elagatis bipinnulata, டிஸ்தகட்டஸ் ரஸ்தஸல் - Indian fin scard - 

Decapterus russe, தூண்டல் மீன் - காந்தடிஸ்மிஸ் மாகுதலட் - Trigger fish - Canthidermis maculate,, 

லாங் மூஸ் டிதரவில்லி - காராங்தகாயிஸ் க்ரிதஸாஃபிரிஸ் - Long nose trevally - Carangoides 

chrysophrys,, ஸ்டபதரனா தஜல்தலா: பிதகண்ட்தல பாராகுடா - Long nose trevally - Carangoides 

chrysophrys, Sphyraena jello : Pickhandle barracuda அதிக அளவிலான காட்சிகள் ஆய்வுகளின் 

தபாதுனாதிகமாக இருந்தன. தவறு சில உயிரினங்களும் அதததபால சிறிய குறும் அளவுகளில் 

பதிவு தசய்யப்படுகின்றன. 

1.1.2  என்ற ஒரு திட்டத்தின் கீழ் Big Fin Reef Squid’s spawners” (Sepioteuthis lessoniana) - "தபனி ஃபின் 

ரீஃப் ஸ்க்விட்'ஸ் ஸ்தபதனர்ஸ்" (தசபியுதிதிஸ் குதராதனானியா) அவர்களின் வாழ்வாதார 

திட்டத்தில், கடந்த ஆண்டின் கடடசி காலாண்டில், இரண்டு வித்தியாசமான இடத்தில் 

(தவலிகம மற்றும் சின்னபடுவ) மீன்பிடி பிரததசத்தில் நடாத்தப்பட்டது. இந்த பங்குகள் 

தற்தபாது இலங்டகயின் கடதலாரப் பகுதியின் கடல் வாழ்விடங்கள் மனித மற்றும் இயற்டக 

நிகழ்வுகள் காரைமாக குடறந்து வருகின்றன. மீனவர்களிடமிருந்து மீனவர் சிலர் மீன் 

பிடிப்பதற்கும், மீன்பிடி படகுகள், கடல் அமிலமயமாக்கல், கடல் நீதராட்டங்களின் மாற்றங்கள் 

ஆகியவற்றின் மீதும் கடல் வாழ்வாதாரத்டதயும் கடல் மீன் பங்குகடளயும் குடறப்பதற்கான 

காரைங்களாகும் என அறியலாம். ஆடகயால் மீன் மற்றும் பிற கடல் உயிரினங்கள் 

இனப்தபருக்கத்திற்கான வாழ்விடங்கடள இழந்துவிட்டன, இளம் வயதினடர 

ஜுவடனல்கடள எடுத்து உைவுக்காக உண்ணுகின்றனர். இதனால் மீன் பங்குகள் 

குடறகிறன்றன மற்றும் மீன்கள் இலங்டக கடதலார பகுதியில் இருந்து குடிதபயர 

முடனகின்றன. தபரிய பிங்க் ரீஃப் ஸ்க்விட்ஸ் (தசபிதயாதிதிஸ் குடறதோனியா) - Big Fin Reef 

Squid’s spawners” (Sepioteuthis lessoniana) ஒரு தபாருளாதர மதிப்புமிக்க இனமாகவும், குடறவாக 

பயன்படுத்தப்பட்டும் இருக்கிறது. ஏற்றுமதி சந்டதயில் அதிக தபாருளாதார மதிப்பு உள்ளது. 

அதத தபால் கடல் மீன் மீன்வளத்திற்காக ஒரு நல்ல மீன் உயிரினம். வசிப்பிட அழிப்புக் 

கசிவுகள் காரைமாக, உருவான தசயல்முடறகளுக்கு இடவ இடங்கடள இழந்துவிட்டன. 

மீன்பிடி வடலகளில் கூட முட்டடகடள இடுகின்றன. அடவ முட்டடயிடும் முடறக்கு அடி 

மூலக்கூறு மற்றும் பாதுகாப்பு தபான்ற சூழடல இழந்துள்ளன. இந்த திட்டத்டத நடாத்துவதன் 

மூலம் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கு கடல்வாழ் உயிரினங்கடள உட்தசலுத்துவதன் மூலம் 
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முட்டடயிடும் இடம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த கட்டடமப்புகள் மீது ஸ்குட் முட்டடத் திறன் 

தற்தபாது முன்தனற்றம் தசய்யப்பட்டு பல்தவறு சுழிதயாடல்கள் முடறகள் மூலம் 

கண்காணிக்கப்பட்டன. 

கடல் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும், தபருந்ததாடகயான மீனவர்களின் பங்களிப்புடனும் 

"தசபியுதிதிஸ் குடறவண்ைா" big fin reef squids “Sepioteuthis lessoniana”,, சின்னப்பாடுவ மற்றும் 

தவலிகம ஆகிய இரு மீனவர்களிடமும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிரததசத்தில் கட்டடமப்புகள் 

நிறுவப்பட்டன. தசயல்திறன் காலத்தில் தசயற்டக கட்டடமப்புகள் அடமதியான கடல் 

சூழ்நிடலயில் 10 மீ, 15 மீ மற்றும் 20 மீ ஆழத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. சின்னப்பாடுவ கடல் 

பகுதியில் 12 புதிய முட்டட தட்டு கட்டடமப்புகள் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 

பயன்படுத்தப்பட்டன, மற்றும் 17 புதிய கட்டடமப்புகள் ஆண்டு இறுதி காலாண்டில் தவலிகம 

கடல் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. மீன்வளத்தின் ஸ்குயிட் முட்டட இடைப்புத் தரவுகளின் 

விவரங்கள் தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் இடைக்கப்பட்ட கிளிப் முட்டடகளின் எண்ணிக்டக 

மற்றும் வடககள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. அதத தநரத்தில் கட்டடமப்புகள் சுற்றி ஒன்றுதசரும் 

மீன் இனங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டன. ததன்தமற்கு பருவமடழ (தம முதல் தசப்டம்பர் வடர) 

தபரிய திட்டப்பணி சின்னப்பாடுவ பகுதியில் தடடடய ஏற்படுத்தியது. மூன்று ஆழமான 

கட்டடமப்புகளில், சதுப்புநிலங்களில் 10 மீ ஆழத்தில் 68% முட்டடகடள, 22% முட்டடகளில் 15 

மீ ஆழத்திலும் மற்றும் 10 இடன 20 மீ ஆழத்தில்  ஸ்குயிட் முட்டடகள் இட்டிருந்தன. இதனால் 

சுழற்சிகளானது தங்கள் வளர்ச்சிக்கான தமதலாட்டமான வாழ்விடங்கடளப் பயன்படுத்த 

விரும்புவதாகும். கண்காணிப்பு முடிவுகளின் அடிப்படடயில், தபருமளவிலான மீன் இனங்கள் 

மற்றும் சுழற்சிகள் இந்த கட்டடமப்புகடள இனவிருத்தி தசய்யும் இடங்களாக பயன்படுத்த 

விரும்பப்பட்டன. எனதவ கடல் வளத்டத தமம்படுத்துவதன் மூலம் மீன்வளத்டத 

தமம்படுத்துவதற்காக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் இலங்டகயின் கடதலாரப்பகுதிக்கு 

தமலதிக கட்டடமப்புகள் அடமக்கப்பட தவண்டும். 

அதத தபால் இந்த கட்டடமப்புகள் ஸ்குயிட் இனங்களின் முட்டடகடள இடுவதற்கு 

மூலக்கூறுகடள வழங்குகின்றன. இது இலங்டக நீர்ச் சுற்றுவட்டார மக்கடள தமம்படுத்தும் 

எனலாம். 

மீன்பிடி கியர் மாதிரிடய உருவாக்குதல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் கியர் தசயல்பாட்டின் (திட்ட இல  

- 8. 1. 14) வீடிதயாடவ உருவாக்குவது, இந்த திட்டத்தின் கீழ் சில மீன்பிடி கியர் மாதிரிகள் (FAD 

மற்றும் FED இன் ததாகுதி) மற்றும் மீன்பிடி கியர் உருப்படி காட்சி வாரியம் ஆகியடவ 

தயாரிக்கப்பட்டன. குறிப்பிட்ட இடங்களில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் தமாசமான 

கடல் வானிடல காரைமாக (சில பாரம்பரிய மீன்பிடி கியர் இயக்கப்படும்), மீன்பிடி கியர் 

பாவடனக்கான ஒளிப்படம் ததாடர முடியவில்டல. 
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 டவடிக்

மக 

திட்டம் ஒதுக்கீ

டு 

(மில்லி

யன்) 

சபாறுப்பா

னஅலுவலக

ர் 

காலம் சபளதீ

க 

முன்தன

ற்றம் 

நிதி 

முன்தன

ற்றம் 

புதிய 

மீன்பிடி 

உத்திகடள 

உருவாக்கு

தல் 

 
 
 
 

கடரதயார நீரில் மீன் 

உற்பத்திடய 

தமம்படுத்துவதற்காக 

மீன் ஒருங்கிடைப்பு 

சாதனங்கள் (FADs), 

மிதக்கும் பூண்டு 

மற்றும் மீன் 

தமம்பாட்டு 

சாதனங்கள் (Submerge 

FEDs) தயாரித்தல் 

(திட்டம் இல 1.4). 

1.5 என். பிB. பி. 

பி. 

புண்ணியதத

வ 

எச். எம். ரி. 

சி மதுசங்க 

எம். ஜி. சி. 

ஆர். 

விதஜசிங்க 

டபல்யூ. ஏ. 

தக பிரபாத் 

2018 

ஜன- 

டிச 

 

 

 

T-100% 

P- 83% 

 

 

T- 100 % 
P- 97 % 

  “Big Fin Reef Squid’s 

spawners” (Sepioteuthis 

lessoniana) 

(தசபியுதிதிஸ் 

தலஸ்தஸானியானா) 

க்கான வாழிட 

தமம்பாடுகடள 

தங்கள் 

இனப்தபருக்கம் 

தடரயில் வளர்த்தல் 

(திட்ட இல 1.1.2) 

1.0 என். பிB. பி. 

பி. 

புண்ணியதத

வ 

எச். எம். ரி. 

சி மதுசங்க 

எம். ஜி. சி. 

ஆர். 

விதஜசிங்க 

டபல்யூ. ஏ. 

தக பிரபாத் 

2018 

ஜன- 

டிச 

 
 
 

T-100% 
P- 90% 
 
 

T- 100 % 
P- 104.9 % 

 மீன்பிடி கியர் 

மாதிரிடய 

உருவாக்குதல் மற்றும் 

மீன்பிடித்தல் கியர் 

தசயல்பாட்டின் 

வீடிதயாடவ 

உருவாக்குவது 

1.0 என். பிB. பி. 

பி. 

புண்ணியதத

வ 

எச். எம். ரி. 

சி மதுசங்க 

எம். ஜி. சி. 

ஆர். 

விதஜசிங்க 

டபல்யூ. ஏ. 

தக பிரபாத் 

2018 

ஜன- 

டிச 

 
 
 

T-100% 
P- 40% 
 
 

T- 100 % 
P- 123 % 

 
 
பயிற்சி /  டத்ேப்பட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்  

மீனவர்களின் மீன்பிடி தபாதனாசிரியர்களுடன் மற்றும் மீனவர்களுடனான கூட்டங்கள் 

நடடதபற்றன. 

 

கட்டுப்பாடு 

 வாகனங்களின் பற்றாக்குடற மற்றும் தமாசமான கடல் சூழ்நிடல காரைமாக 

தபரும்பாலான களப் பயைங்கள் ரத்து தசய்யப்பட்டன. 

 மூலப்தபாருள் தபறுவதில் தாமதங்கள் 
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வண்ணத் ேகடுகள் 

திட்ட இல 2.1 இன் படங்கள் 

ததன்தமல் பருவ மடழக்காலத்திற்கு முன்னர் தவலிகம மற்றூம் சின்னப்பாடுவ கடல் 

பிரததசத்தில் கீதழ உள்ள கட்டடங்கடள கட்டிதயழுப்பப்பட்டன. பிறகு பல மீன் இனங்கள் 

மற்றும் சதுப்புநிலங்கள் கீதழ தசட் கட்டடமப்புகள் சுற்றி ஸ்குயிட் மற்றும் மீன் இனங்கள் 

இந்த கட்டடமப்புகள் முட்டடகடள இடுகின்றன. 
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1.1.1 திட்டத்திற்காக, சின்னப்படுவா மற்றும் தவலிகம பகுதியில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் நீரில் மூழ்கிய FED கள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டன மற்றும் 

திட்டப்பணிகள் முன்தனறி வருகின்றன FEDS இன் கட்டுமானம் மற்றும் வரிடசப்படுத்தல் 

வரிடசப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, FED களின் முன்தனற்றத்டத மதிப்பிடுவதற்கும் FED கடளச் 

சுற்றியுள்ள இனங்கள் இடைவடதத் தீர்மானிப்பதற்கும் பல தசாதடன மீன்பிடி தசாதடனகள் 

நடத்தப்பட்டன. 
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சின்னப்பாடுவாவில் FAD கள் மற்றும் FEDS ஐச் சுற்றி தொேமன மீன்பிடி தொேமனகமள  டத்துேல் 
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5.3 தேசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 

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

 

 

ஆண்டின் கண்தணாட்டம் 
ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகத்தின் 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 தரவரிடசகள் 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 (CLCS) 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. 

 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான பின்வரும் ஆய்வுகள் மற்றும்  டவடிக்மககள் தமற்சகாள்ளப்பட்டன 

 
1.1.1. ததசிய சார்ட்டிங் திட்டம் 

3.1.1. திருதகாைமடலயிலிருந்து குதிடர மடல தநாக்கிய அணுகுமுடறகளின் 

விளக்கப்படம் 

3.1.2 கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது சிறு முருடகக் கல் தளத்தில் இருந்து 

புல்தமாட்டட வீதி வடரயிலான 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 கீழ் களப்பின் கடல்வழி விளக்கப்படம். 

3.1.5 தவளியிடப்பட்ட அட்டவடைடய தமம்படுத்துகிறது 
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2.0 உள்நாட்டு மற்றும் கடல் கைக்தகடுப்பு பயன்பாடுகளுக்கான ஜி.பி.எஸ் உதவிதபற்ற ஜிதயா 

ஆக்தமன்ட் தநவிதகேன் (ஜி.ஏ.என்) இன் துல்லியமான பகுப்பாய்வு 

3.3 சிறப்பு தகாரிக்டககளுக்கு உரிய ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன 

3.4 மற்ற திட்டங்களுக்கு பங்களிப்புதசய்தல் 

 
தமற்சகாள்ளப் பட்ட  டவடிக்மககள் 

திட்டம் நிமல இல திட்டம் சபாறுப்பான அலுவலர் காலம் 

11.0  

ததசிய மாலுமி 

அட்டவடை 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

1.6 

திருதகாைமடலயிலிருந்து 

குதிடர மடல தநாக்கிய 

அணுகுமுடறகளின் 

விளக்கப்படம் 

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் 

அதாவது சிறு முருடகக் கல் 

தளத்தில் இருந்து புல்தமாட்டட 

வீதி வடரயிலான மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு 

டகயகப்படுத்தல்.    

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் 

அதாவது தவலிகம முதல் 

தகாழும்பு வடரயிலான மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு 

டகயகப்படுத்தல்        

பி. ஏ 3700 

கல்பிட்டி கீழ் களப்பின் 

கடல்வழி விளக்கப்படம். 

தவளியிடப்பட்ட 

அட்டவடைடய 

தமம்படுத்துகிறது 

தரவு தசயலாக்கம் மற்றும் 

வடரபடம் 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

சி. தக அமரசிங்க, 

டவ. எம். ஆர். என் 

குமாரி 

டபிள்யு. ஏ. ஏ. பி. 

விதஜசுந்தர,  

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

தக. ஏ. ரைசிங்க, 

டி. எல். பி. தஹவதக, 

எல். எஸ். சிரிவர்தன,  

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

பிB. டவ. ரி. தனுஷ்கா 

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன – 

டிச 

2.0 

உள்நாட்டு மற்றும் 

கடல் கைக்தகடுப்பு 

பயன்பாடுகளுக்கான 

ஜி.பி.எஸ் 

உதவிதபற்ற ஜிதயா 

ஆக்தமன்ட் 

தநவிதகேன் இன் 

துல்லியமான 

பகுப்பாய்வு 

 

2.1 அருகிலுள்ள குளியல் அளவீட்டு 

கைக்தகடுப்புக்கு ஜி.பி.எஸ் 

மற்றும் டி.ஜி.பி.எஸ் 

அடமப்டபப் பயன்படுத்தி 

தரவு தசகரிப்பு. 

ஆர். தக. ஏ ஆரியரத்ன 

ஆர். எம். டி. ரத்னாயக்க,  

டவ. எம். ஆர். என் 

குமாரி 

எஸ். ஆர். சி ரைவீர, 

 

ஜன – 

டிச 
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3.0 

அரச, மற்றும் 

தனியார் ட்சிறப்பு 

தகாரிக்டககளுக்கு 

உரிய ஆய்வுகள் 

நடத்தப்பட்டன  

 

3.1 

 

 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வள அபிவிருத்தி 

அடமச்சிதிற்கான வடக்கு 

மாகாைத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வளத் 

துடறமுகங்கள் மற்றும் 

நங்கூரமசீடும் தளங்கள் ஆய்வு 

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,  

பிB. டவ. ரி. தனுஷ்கா 

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன – 

டிச 

3.0 ஆதலாசடன 

தசடவ 

3.2  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

தவடிதலதீவு இயற்டக 

காப்பகத்திற்குள் ததசிய 

நீருயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகாரசடபயினால் 

முன்தமாழியப்பட்ட 

மீன்வளர்ப்பு திட்டத்திற்காக 

ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் 

சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

தகாழும்பு துடறமுக 

அபிவிருத்தி தசயற்றிட்டம் 

திட்டத்தின் கடற்கடர சுயாதீன 

ஆய்வு 

தாக்க உறுதிப்படுத்தல் 

கண்காணிப்பு - தகாழும்பு 

துடறமுக நகர கட்டுமான 

கட்டம், தபய்ரா தவளிதயறும் 

இடத்தின் அருதக கடரதயார 

விடளவுகடள கண்காணித்தல் 

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,  

பிB. டவ. ரி. தனுஷ்கா 

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன – 

டிச 

4.0 

பிற திட்டங்களுக்கு 

உதவுதல் 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்டகயின் கண்ட 

விளிம்பின் தவளிப்புற 

விளிம்டப வடரயறுப்படதக் 

டகயாள்வதற்கு NOAC (ததசிய 

தபருங்கடல் விவகாரக் குழு) 

க்கு உதவி. 

 

 

 

 

 

 

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,  

பிB. டவ. ரி. தனுஷ்கா 

எஸ். ஆர். டி. சி. 

சிங்கபாஹு,  

பி. எச். ஜயமாலி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஜன – 

டிச 
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முன்தனற்றம் 

திட்ட இலக்கம்:  1.1 

திருதகாணமமலயிலிருந்து குதிமர மமல த ாக்கிய அணுகுமுமறகளின் விளக்கப்படம் 

 
திருதகாைமடல முதல் குதிடர மடல புள்ளி வடரயிலான கடல்வழி மாலுமி விளக்கப்படம் 

முழு யாழ்ப்பாை தீபகற்பத்டதயும் உள்ளடக்கிய கிழக்கிலிருந்து இலங்டகயின் தமற்கு வடர 

கடரதயாரப் பகுதியில் சுமார் 550 கி. மீ பரப்பளடவ உள்ளடங்குகின்றது. தமாத்த பரப்பளவில் 

சுமார் 30,000 சதுர கி. மீ ஆகும். இந்த அட்டவடையில் நியாயமான தாடள தயாரிப்பதற்கு 

இரண்டு கட்டங்களில் நீரியக்கவியல் ஆய்வுகள் திட்டமிடப்பட்டன. 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் தசயல் திட்டத்தின் படி முதலாம் கட்டமாக திருதகாைமடல முதல் 

பருத்தித்துடற வடர 40 % வடரயான தரவு தசகரிப்பு நிடறவடடந்தது. ஆர். வி. சமுத்திரிக்கா 

கிடடக்காததால்.  திருதகாைமடல முதல் பருத்தித்துடற வடரயிலான ஆய்வுகள் 200 

மீட்டருக்கும் அதிகமான ஆழத்தில் உள்ள ஆய்வுகள் 2018 இல் திட்டமிடப்பட்ட படி முடிக்க 

முடியவில்டல. 

 

யாழ்ப்பாைத் தீவுகடள உள்ளடக்கிய மாலுமி விளக்கப்பட அளவீடுகடள தசகரிப்பதற்கான 

இரண்டாம் கட்டமாக 2018 ஆம் ஆண்டில் ஆய்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த தரவு 1 : 75,000 

அளதவாடு காங்தகசந்துடறயில் இருந்து தடல்ப் தீவுக்கு கூடுதலாக கடல்வழி மாலுமி 

விளக்கப்படத்டத தயாரிக்க பயன்படுதப்படுகிறது. இதனால், இந்த வடரபடம் பாதுகாப்பான 

வழிநடத்துதல், மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கடல் சார் வளர்ப்பு விவசாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

ஆய்வுகள் ஆகியவற்டற நிடறதவற்றும். இரண்டாம் கட்டத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டின் தபளதீக  

முன்தனற்றம் 100 % ஆகும். காங்தகசந்துடறயின் கடல்வழி மாலுமி விளக்கப்படம் தடல்ஃப்ட் 

தீவிற்காக ட்மது தகாரிக்டகக்கு ஏற்ப கிடடக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 1.1 : திருதகாணமமலயிலிருந்து குதிமர 

மமல த ாக்கிய நியாயத் ோள் 
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படம் 1.2: காங்தகசந்துடற முதல் தடல்ஃப்ட் தீவு கடல்வழி மாலுமி விளக்கப்படத்திற்கான கள 

தவடல தசய்தலின் தபாது 

1.1.1 காங்தகெந்துமற துமறமுக மாலுமி விளக்கப்படம் 

 
தகாழும்பிலும் ருகுணு மகாம்பூரவுக்கும் பின்னர் மூன்றாவது சர்வததச துடறமுகமாக 

கங்தகசந்துடற துடறமுகம் அபிவிருத்தி தசய்யப்படவுள்ளது. எனதவ, இந்த துடறமுகத்தின் 

பாதுகாப்பான அணுகடல உறுதிப்படுத்துவதற்கான கடடமகடள நிடறதவற்றுவதற்கான 

முக்கிய ததடவ இதுவாகும். இலங்டகயின் யாழ்ப்பாை மாவட்டத்தில் அடமந்துள்ள பிரதான 

துடறமுகமான காங்தகசந்துடறயானது, இந்தியாவின் கிழக்கு துடறமுகங்களுக்கும், மியான்மர் 

மற்றும் வங்காளததேுக்கும் 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  

2017 ஆம் ஆண்டின் என். எச். ஓ தசயல் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்ட படி மற்றும் நாராவின் 

ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் மற்றும் இலங்டக கடற்படடக்கும் இடடயிலான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, இரு கட்சிகளும் தக. தக. எஸ் துடறமுக விளக்கப்படத்டத 

தயாரிப்பதற்கான மாலுமி விளக்க அளவீட்டு தரவுகடள டகயகப்படுத்துதலில் ஈடுபட்டன. தக. 

தக. எஸ் துடறமுகத்தின் கடல்வழி விளக்கப்படத்தின் நியாயமான தாள் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

நிடறவடடந்தது. 
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திட்ட இலக்கம்  : 1.2 

கமரதயார உருவுக்கான திட்டம் அோவது சிறு முருமகக் கல் ேளத்தில் இருந்து புல்தமாட்மட வீதி 

வமரயிலான மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் ேரவு மகயகப்படுத்ேல்.    

ததசிய கடல் விளக்கப்படக் குறியீட்டின்படி, இலங்டகயின் தமாத்த கடதலாரப் பகுதி ஐந்து 

சிறிய அளவிலான விளக்கப்படங்கடளக் தகாண்டுள்ளது. “சிறு முருடகக் கல் தளத்தில் இருந்து 

புல்தமாட்டட வீதி” என்பது தமற்கூறிய ஒன்றாகும். இந்த தீவானது ததற்கிலிருந்து கிழக்கு 

வடர 250 கி. மீ. தமாத்த பகுதி தகாண்ட இரண்டு கட்டங்களாக கைக்தகடுக்கப்படும். முதல் 

கட்டத்தில், ஆர். வி. சம்முதிர்காடவப் பயன்படுத்தி விளக்கப்பட வரம்பு வடர 200 மீ 

ஐதசாபாத்களில் இருந்து 2018 இல் கைக்தகடுப்புகடள நடத்த திட்டமிடப்பட்டது. ஆர். வி. 

சமுத்திரிக்கா கிடடக்காததால், தரவு தசகரிப்பு திட்டமிட்டபடி முடிக்க முடியவில்டல. 

 

திட்ட இல :  1.3 

கமரதயார உருவுக்கான திட்டம் அோவது சவலிகம முேல் சகாழும்பு வமரயிலான மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் ேரவு மகயகப்படுத்ேல் - பி. ஏ 3700 

2017 வடர, தமதல குறிப்பிட்ட அட்டவடையில் 60% ஆய்வுகள் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

இந்த கடல்வழி மாலுமி விளக்கப்படத்தின் மீதமுள்ள பகுதிக்கான கைக்தகடுப்புகடள 2018 

இறுதிக்குள் முடிக்க NHO தநாக்கம் தகாண்டது.ஆர். வி. சமுத்திரிக்கா கிடடக்காததால் 10% 

ஆய்வுகள் மட்டுதம முடிக்கப்பட்டுள்ளன. விளக்கப்பட வரம்பு வடரயாக 200 மீ ஆழத்திற்கு 

அப்பால் மீதமுள்ள கடல் வழி மாலுமி விளக்க அளவீட்டு தரடவப் தபற இலங்டக 

கடற்படடக்கு தகாரிக்டக விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

 

 

 

 

உரு 1.3 - காங்தகசந்துடற 

துடறமுக அட்டவடை 



73 

 

 

 

 

உரு 1.4 : ஆர். வி சமுத்திரிக்காவில் மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல் 

 

திட்டம் எண்: 1.4 

கல்பிட்டிய கீழ் பகுதியின்  மாலுமி விளக்கப்படம் 

 

நாராவின் ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 2011 இல் கல்பிட்டிய களப்பில் கடல்வழி  

அளவீடுகடள தசகரித்தது. நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிடல காரைமாக, இந்த ஆய்வு 

இராணுவத்தின் அறிவுறுத்தலின் கீழ் அதன் நடுப்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. தமம்பாட்டு 

தநாக்கங்களுக்காக களப்பின் கடல் வழி அளவீடுகடள டவத்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்டத 

கருத்தில் தகாண்டு, கல்பிட்டி கீழ் பகுதியின் கடல்வழி விளக்கப்படத்டத தயாரிப்பதற்கான 

அளவீட்டு தரடவ NHO தசகரிக்கத் ததாடங்கியது. 2017 ஆம் ஆண்டில், கடற்தறாழில் 

அடமச்சால் ததாடங்கப்பட்ட களப்புக்களின் சுற்றுச்சூழல் சுயவிவர கைக்தகடுப்புக்கு 

கைக்தகடுப்பு குழுடவ அணிதிரட்டியதன் காரைமாக கடல்வழி மாலுமி விளக்க அளவீட்டுத் 

தரவுகடள தசகரிப்பதானது 40 % ஆக இருந்தது. 2018 ஆம் ஆண்டின் தபளதீக முன்தனற்றம் 

சுமார் 100% ஆகும். 

  

 

 

 

 

உரு 1.5 : தகாழும்பு ததாடக்கம் தவலிகடம 

வடரயிலான விளக்கப்படம் 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 1.6 : கல்பிட்டிய கீழ் பிரிவுக்கான 

கடல்வழி மாலுமி விளக்கப்படம் 

 

 
 

 
 

 உரு 1.7: கல்பிட்டிய கீழ் பிரிவின் களப்பணி 

திட்ட இல : 1.5 

சவளியிடப்பட்ட அட்டவமணமய தமம்படுத்ேல் 

சுனாமிகள், புயல்கள் அல்லது தவறு எந்த தீவிர வானிடல நிடலடம அல்லது மனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட பிற ஆபத்துகள் காரைமாக கடல் படுக்டககள் மாற்றத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படுவதால், தற்தபாதுள்ள தரவுகளின் தசல்லுபடிடய உறுதிப்படுத்த 

தவளியிடப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் பராமரிக்கப்பட தவண்டும். கடல்வழி அளவீடுகளில் 

ஏததனும் மாற்றங்கள் சரியான தநரத்தில் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுடன் (இலங்டக துடறமுக திகாரசடப, பணிப்பாளர் / வணிகக் கப்பல் 

தபாக்குவரத்து) க்கு ததடவயான ததாடர்பு இடைப்புகள் பராமரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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திட்டம் 1.6:  

ேரவு செயலாக்கம் மற்றும் கார்தடாகிராபி 

• KKS விளக்கப்படத் தரவிற்கான அணுகுமுடறகளுக்கான டகயகப்படுத்திய மாலுமி 

விளக்கப்படம் பற்றிய தரவு தசயலாக்கம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. இது ததடவக்கு 

ஏற்ப பிரதி நகல் வழங்கப்படும் நிடலயில் உள்ளது. 

• திருதகாைமடல முதல் பருத்தித்துடற வடர, திருதகாைமடலயில் இருந்து குதிடரமடல 

வடரயிலான கட்டத்திற்கான டகயகப்படுத்திய மாலுமி விளக்கப்பட தரவு தசயலாக்கம் 

நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. காங்தகசந்துடறயிலிருந்து தடல்ப் தீவுக்கான நியாயத் தாள் 

ததடவக்கு ஏற்ப பிரதி நகல் வழங்கப்படும் நிடலயில் உள்ளது. 

• தவலிகடம  இல் இருந்து தகாழும்புக்கான கடதலார தரவு டகயகப்படுத்தப்பட்ட மாலுமி 

விளக்கப்பட பணிகளுக்கான தரவு தசயலாக்கம் நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது 

• கல்பிட்டி கீழ்ப் பகுதிக்கான டகயகப்படுத்திய மாலுமி விளக்கப்பட தரவு தசயலாக்கம் 

நிடறவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. கல்பிட்டி கீழ்ப் பகுதிக்கான நியாயத் தாள் ததடவக்கு ஏற்ப 

பிரதி நகல் வழங்கப்படும் நிடலயில் உள்ளது. 

 

திட்ட இலக்கம் : 2.0  

உள் ாட்டு மற்றும் கடல் கணக்சகடுப்பு பயன்பாடுகளுக்கான ஜி.பி.எஸ் உேவிசபற்ற ஜிதயா 

ஆக்சமன்ட் த விதகஷன் (ஜி. ஏ. ஜி. ஏ. என்) இன் துல்லியமான பகுப்பாய்வு 

 

இலங்டகயில் உள்ள தபரும்பாலான ஜி.பி.எஸ் / ஜி.என்.எஸ்.எஸ் பயனர்கள் உலகளாவிய 

ஜி.பி.எஸ் ஊடுருவல் அடமப்பு (ஜி.என்.எஸ்.எஸ்) தபறுநர்களுடன் எந்ததவாரு நிகழ்தநர 

அல்லது பிந்டதய தசயலாக்க தவறுபாடுக்கான திருத்தங்கள் இல்லாமல் முழுடமயான 

அவதானிப்புகளாக தவடல தசய்கிறார்கள். ககன் - GAGAN என்பது தசயற்டகக்தகாள் 

அடிப்படடயிலான தபருக்குதல் தசடவ (எஸ். பி. ஏ. எஸ்) ஆகும், இது இலங்டக உட்பட 

இந்திய பிராந்தியத்தில் இலவசமாகக் கிடடக்கிறது, தமலும் இது நிடலப்படுத்தல் மற்றும் 

வழிதசலுத்தலின் துல்லியத்டத தமம்படுத்த ஜி. பி. எஸ் / ஜி. என். எஸ். எஸ் 

தசயற்டகக்தகாள்களிலிருந்து அயதனாஸ்தபரிக், தசயற்டகக்தகாள் கடிகாரம் மற்றும் 

எபிதமரிஸ் பிடழகள் ஆகியவற்டறக் குடறக்க இயக்கப்படுகிறது. 

 

இந்த ஆய்வின் பிரதான தநாக்கம் உள்நாட்டு மற்றும் கடல் கைக்தகடுப்பு மற்றும் தமப்பிங் 

பயன்பாடுகளுக்காக இலங்டக மீதான தசயற்டகக்தகாள் அடிப்படடயிலான தபருக்குதல் 

தசடவயின் மூலம் கிடடக்கும் தன்டமடய தசாதிப்பதில் கவனம் தசலுத்துவதாகும். தமலும், 

இந்த ஆய்வு இலங்டக மீது புள்ளி, வரி மற்றும் பலதகாை அம்ச தசகரிப்பின் துல்லியத்டத 

தமம்படுத்துவதற்கான காகன் – GAGAN தசடவயின் திறடன மதிப்பிடும். 

 

ஆண்டின் தபளதீக முன்தனற்றம் சுமார் 50 % ஆகும். ஆர். வி. சாமுத்திரிக்கா கிடடக்காததால், 

கடல் தசயல்பாடுகள் ததால்வியடடந்தன. ஆகதவ, காங்தகசந்துடறயிலிருந்து ததசிய 

வடரபடத் திட்டத்தின் தடல்ஃப்புக்கான களப்பணிகடள ஒதுக்கியதால் அருகிலுள்ள கடற்கடர 

தசாதடன சரியான தநரத்தில் முடிக்க முடியவில்டல. 
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உரு 2.1: கடற்கடரக்கான தரவு தசகரிப்பு மற்றும் தசாதடன 

 

திட்ட இல  : 3.0 

அரெ, மற்றும் தவறு நிறுவனங்களின் சிறப்பு தகாரிக்மககளுக்கு உரிய ஆய்வுகள்  டத்ேப்பட்டன 

 

திட்ட இல  : 3.1 

கடற்சறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமமச்சிற்கான வடக்கு மாகாணத்தில் 

முன்சமாழியப்பட்ட மீன்வளத் துமறமுகங்கள் மற்றும்  ங்கூரம் இடும் ேளங்கள் ஆய்வு 

மீன்வள நங்கூரங்களின் வளர்ச்சிக்காக மண்தா தீவு, மதகல், ஆதி தகாவிலடி மற்றும் புங்குடு 

தீவில் உள்ள கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல்வளத் துடறயால் கடரதயாரப் பகுதி அடடயாளம் 

காைப்பட்டது. இந்த நங்கூரங்களுக்கான தளவடமப்பு திட்டங்கள் மற்றும் விரிவான 

வடிவடமப்புகடள தமம்படுத்துவதற்கு, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ஏ. டி. பி) நிதியுதவி 

அளிக்கும் வடக்கு மாகாை நிடலயான மீன்வள தமம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் வடக்கு 

கடற்கடரயில் விரிவான கடல் வழி மற்றும் கடரதயார சுயவிவர ஆய்வுகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

  
உரு 3. 1 : உத்ததச மீன்பிடி துடறமுகம் மற்றும் 

வடக்கு மாகாைத்தில் உள்ள நங்கூரங்கள் தள 

ஆய்வு - ஆதிதகாவிலடி 

 

உரு 3. 2 : வடக்கு மாகாைத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வளத் துடறமுகம் 

மற்றும் நங்கூரங்கள் தள ஆய்வு – மந்தா தீவு 
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உரு 3.3 : வடக்கு மாகாைத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட மீன்பிடி துடற மற்றும் 

நங்கூரங்கள் இடும் தள ஆய்வு - மதகல் 

 

உரு 3.4 : வடக்கு மாகாைத்தில் 

முன்தமாழியப்பட்ட மீன்பிடி துடற மற்றும் 

நங்கூரங்கள் இடும் தள ஆய்வு – புங்குடு தீவு 

 

திட்ட இல : 3.2 

சவடிேலதீவு இயற்மக காப்பகத்திற்குள் தேசிய நீருயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகாரெமபயினால் முன்சமாழியப்பட்ட மீன்வளர்ப்பு திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

பகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு 

 

இந்த EIA ஆனது நாராவால் விலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு கட்டடளச் சட்டத்தின் 

(அத்தியாயம் 469) இன் பிரிவு 2 (4) மற்றும் 2 (5) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததடவகளுக்கு ஏற்ப 

தசய்யப்படுகிறது. 

 

1: 1000 என்ற அளதவாடு கடல்வழி அளவீடு குறித்த சுருக்கமான தகவல்கடள வழங்க ததசிய 

நீரியக்கவியல் அலுவலகம் ஈடுபட்டிருந்தது. தமலும், நீர்ப்பாசன தடங்கள், நீர்நிடலகள், 

பாடறகள், ததால்தபாருள் / கலாசார முக்கிய பகுதிகள். தபான்றவற்டற உள்ளடக்கியதன் 

மூலம் இப்பகுதியின் தற்தபாடதய நில பயன்பாட்டு முடறடய அடடயாளம் காை முழு 

ஆய்வு பகுதியின் நில பயன்பாட்டு வடரபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. இலங்டகயின் 

கைக்தகடுப்புத் துடறயிலிருந்து 2001 இல் தவளியிடப்பட்ட 1 : 10,000 டிஜிட்டல் தரவுகள் நிலப் 

பயன்பாட்டு முடற மற்றும் நிலப்பரப்பு பற்றிய சுருக்கமான தகவல்கடள அடடயாளம் காை 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது தவிர, பயிர்களின் வடக, தற்தபாடதய நில பயன்பாட்டு முடறகள் 

மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட அம்சங்கள் தடர உண்டம தகவல்களுடன் சரிபார்க்கப்படுகின்றன. 

ஆய்வு பகுதி, பகுதிக்கான அணுகல், அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிக்கான தூரம், மத இடங்கள், 

சுற்றியுள்ள முன்தனற்றங்கள் மற்றும் உள்கட்டடமப்பு மற்றும் பிற சிறப்பு இடங்கடளக் 

குறிப்பதன் மூலம் இருப்பிட வடரபடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. தகவலின் நம்பகத்தன்டம 

அடிப்படடயில் உள்ள உண்டம தரவுகளுடன் ததளிவுபடுத்தப்படுகிறது. 
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உரு 3.5: சவடிேலதீவு இயற்மக காப்பகத்தின் காணி பயன்பாட்டு படம் 
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உரு 3.6: சவடிேலதீவு இயற்மக காப்பகத்தின் உள் ாட்டு காணி பயன்பாட்டு படம் 

 
திட்ட இல : 3.3 

சகாழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தி செயற்றிட்டத்தின் கடற்கமர சுயாதீன ஆய்வு 

 

ஒரு துடறமுக நகரத்டத உருவாக்க தகாழும்பு துடறமுக விரிவாக்க திட்ட தளத்திற்கும் காலி 

த்திடல் பசுடமக்கும் இடடயில் சுமார் 500 ஏக்கர் தபாதுமான நிலப்பரப்டப உள்ளடக்கிய ஒரு 

மறுசீரடமப்பு திட்டத்டத தசயல்படுத்த இலங்டக அரசு வடிவடமத்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 
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ஒப்பந்தக்காரரான சீனா துடறமுக தபாறியியல் கம்தபனி லிமிதடட் (சி. எச். இ. சி), நாராவுடன் 

டகதயழுத்திட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் (என். எச். ஓ) கடல் 

படுக்டகயின் தபளதீக பண்புகடள கண்காணிக்கவும் வழங்கவும் கடற்கடர சுயவிவர 

ஆய்வுகடள நடத்தியுள்ளது. தமற்கூறிய முன்தமாழியப்பட்ட தளத்தின் 10 கி. மீ வடக்கு மற்றும் 

10 கி. மீ ததற்தக கடற்பரப்பு உருவவியல் / நிலப்பரப்புக்கான சாத்தியமான தாக்கங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்கான தரவு கண்கானிக்கப்படுகின்றன. 

 

  
உரு 3.7 : இறுதி சுயவிபர படம் உரு 3.8 : குறித்த சுயவிபர படம் 

 
திட்ட இல : 3.4 

கண்காணிப்பு - சகாழும்பு துமறமுக  கர கட்டுமான கட்டம், சபய்ரா சவளிதயறும் இடத்தின் 

அருதக கமரதயார விமளவுகமள கண்காணித்ேல் 

 

நாராவின் ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் ததாடர்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுகளாக தபய்ரா 

தவளிதயற்றும் இடத்தின் அருதக கடதலார விடளவுகள் குறித்த கண்காணிப்பு திட்டத்டத 

வழங்குகிறது. குறிப்பாக தபய்ரா ஏரியின்அருகிலுள்ள திறக்கும் இடத்தில் கடரதயாரத்தின் 

சீரின்டமடயக் கருத்தில் தகாண்டு, ததற்கு நீர்முறிவிலிருந்து 300 மீட்டர் வடர 25 மீட்டர் 

இடடதவளியின் சுயவிவரக் தகாடுகள் கடதலார விடளவுகடள தநரடியாகப் பிடிக்க தபய்ரா 

ஏரி திறப்பு வாயிலில் அடமக்கப்பட்ட தீவின் கடரதயாரத்திற்கு தசங்குத்தாக 

உட்படுத்தப்படுகின்றன. உருவான மைல் இடைப்பு பகுதிகள் மற்றும் தபய்ரா திறக்கும் 

இடத்தின் மைல் திரட்டப்பட்ட பகுதிகடள அடடயாளம் காை காலி முகத்திடல் டிடரவ் 

வடர கடல் வழி அளவீடுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 2016 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் 

கடற்கடர சுயவிவரங்கள் கைக்தகடுப்பு தரவுகளின் ஒப்பீட்டடச் தசய்வதன் மூலம் 

ததாடர்புடடய கடதலார விடளவுகடள அடடயாளம் காை கண்காணிப்பு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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உரு 3.9: கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட 

களப்பரிதசாதடன வடரபடம் தாக்க 

உறுதிப்படுத்தல் கண்காணிப்பு – தகாழும்பு 

துடறமுக நகர கட்டுமான கட்டம், தபய்ரா 

திறப்பு வாயிலின் அருதக கடரதயார 

விடளவுகடள கண்காணித்தல் 

 

 

திட்ட இல : 4.1 

இலங்மகயின் கண்ட விளிம்பின் சவளிப்புற விளிம்மப வமரயறுப்பமேக் மகயாள்வேற்கு NOAC 

(தேசிய சபருங்கடல் விவகாரக் குழு) க்கு உேவி. 

1980 ஆம் ஆண்டில் மாநாட்டால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட மூன்றாம் ஐக்கிய நாடுகளின் கடல் 

சட்டத்தின் இறுதிச் சட்ட இடைப்பு II ததாடர்பாக இலங்டக கடல் சட்டம் குறித்த ஐக்கிய 

நாடுகளின் மாநாட்டிற்கு (UNCLOS) சமர்ப்பித்தது. எங்கள் சமர்ப்பிப்புடன் ததாடர்புடடய 

புரிந்துைர்வு அறிக்டகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட முடறயால் இலங்டகயின் கண்ட 

அலகுகளின் தவளிப்புற வரம்புகடள வடரயறுத்தல் நிகழ்ந்த்தது எனலாம். 

யு. என். சி. எல். ஓ. எஸ் - UNCLOS இன் பிரதான அடமப்பால் திட்டமிடப்பட்டபடி, இந்த 

சமர்ப்பிப்பு இலங்டகயின் எதிர்காலத்திடன பாதுகாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகதவ, 

இலங்டகயின் ததசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம், புரிந்துைர்வு அறிக்டகயில் (SoU) 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, அளவுதகால்கடள நிடறதவற்றுவதற்கான அவர்களின் 

தகாரிக்டககளின்படி, NOAC க்கான அதன் முயற்சிக்கு ஆதரடவ வழங்குகிறது. 

 

SOU இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட தகாட்டின் படி சராசரி 

வண்டல் தடிப்பு 3.5 கி.மீ க்கும் அதிகமாக இருப்படத நிரூபிக்க வங்காள விசிறி விரிகுடாவில் 

முப்பரிமாை ஈர்ப்பு மாதிரிடயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வண்டல் தடிப்பு மாதிரி 

உருவாக்கப்படுகிறது. வண்டல் தடிப்பு கட்டத்திற்கான எல்டல நிபந்தடனகளுக்கு 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட அணுகுமுடறடய துடைக்குழு முன்தமாழிந்தது. யு. என். சி. எல். ஓ. எஸ் - 

UNCLOS முன்தமாழியப்பட்ட இடங்களில் இந்த 0 கி.மீ. வண்டல் தடிப்பு புள்ளிகடள 

அடடயாளம் காை வங்காள விரிகுடா விசிறியில் கிடடக்கக்கூடிய அனதலாக் நில அதிர்வு 

தரவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தரவுகடள பகுப்பாய்வு தசய்ய ஜிதயா தமப் பயன்பாடு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• ஜிதயாதமப்ஆப் என்பது ஒரு பூவி விஞ்ஞான ஆய்வு மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் 

பயன்பாடாகும், இது தகாலம்பியா பல்கடலக்கழகத்தின் லாமண்ட் - தடாதஹர்டி புவி - Lamont-

Doherty Earth ஆய்வகத்தில் கடல் புவி விஞ்ஞான தரவு அடமப்பின் (எம். ஜி. டி. எஸ்) இன் ஒரு  

பகுதியாக ததாடர்ந்து விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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X y z 

89.756E -10.843N 1m 

89.737E -10.849N 1m 

89.709E -10.857N 1m 

89.702E -10.859N 1m 

89.689E -10.863N 1m 

89.68E -10.866N 1m 

89.676E -10.867N 1m 

89.665E -10.87N 1m 

89.662E -10.871N 1m 

89.66E -10.871N 1m 

89.654E -10.873N 1m 

89.645E -10.876N 1m 

89.638E -10.878N 1m 

89.636E -10.879N 1m 

89.624E -10.882N 1m 

89.62E -10.883N 1m 

89.605E -10.888N 1m 

89.602E -10.889N 1m 

89.588E -10.892N 1m 

89.575E -10.896N 1m 

89.568E -10.898N 1m 

89.564E -10.9N 1m 

89.561E -10.901N 1m 

89.533E -10.909N 1m 

89.47E -10.927N 1m 

89.228E -10.998N 1m 

89.263E -10.988N 1m 

89.284E -10.982N 1m 

89.447E -10.934N 1m 

89.411E -10.945N 1m 

89.395E -10.949N 1m 

89.381E -10.953N 1m 

89.17E -11.015N 1m 

89.073E -11.044N 1m 

88.984E -11.07N 1m 

88.943E -11.082N 1m 

88.684E -11.106N 1m 

88.792E -11.127N 1m 

88.713E -11.151N 1m 

88.662E -11.229N 1m 

88.666E -11.274N 1m 

88.646E -11.313N 1m 

88.559E -11.339N 1m 

88.47E -11.366N 1m 

88.367E -11.397N 1m 

88.31E -11.413N 1m 

88.178E -11.451N 1m 

88.044E -11.489N 1m 

87.852E -11.521N  1m 
 

 

 

 

 உரு – 4.1 :அனதலாக் தசசமிக் சுயவிபரம் – 0 கி. மி வண்டல் தடிப்பு புள்ளியில் 
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சவளியீடுகள் / வமரபடங்கள் 

1. விதஜசுந்தர டபள்யூ ஏ. ஏ. பி, (2018). தலண்ட்சாட் 8 தசயற்டகக்தகாள் படங்கடளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் அருகிலுள்ள கடரதயார கடல் வழி அளவீடுகளின் 

வழித்ததான்றல் - ஆழமற்ற பகுதிகளில் கடரதயார ஆராய்ச்சிக்கான புதிய அணுகுமுடற, 

பல்வடக ஆராய்ச்சி சஞ்சிடக, கடல்சார் ஆராய்ச்சி, ததாகுதி 04 மற்றும் ஐ. எஸ். பி. என் 978-

955-7153-00-1. 

 

2. வடக்கு மாகாைத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வளத் துடறமுகங்கள் மற்றும் 

நங்கூரமிடும் தள ஆய்வு, 

- ஆதிதகாவிலடியில் கடல் வழி மாலுமி விஅளக்கப்பட கைக்தகடுப்பின் வடரபடம் 

- மந்தா தீவில் கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட கைக்தகடுப்பின் வடரபடம் 

- மதகலில் கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட கைக்தகடுப்பின் வடரபடம் 

- புங்குடு தீவில் கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட கைக்தகடுப்பின் வடரபடம் 

 

3. தகாழும்பு துடறமுக நகர அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கான நில சுயவிவர கைக்தகடுப்பின் 

சுயவிவர தளவடமப்புகள் 

 

4. பாத்தமட்ரிக் - கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட கைக்தகடுப்பின் வடரபடம் - தாக்க 

உறுதிப்படுத்தல் கண்காணிப்பு தகாழும்பு துடறமுக நகர கட்டுமான கட்டம் தபய்ராவின் 

தவளிதயற்றல் வாயின் அருதக கடரதயார விடளடவ கண்காணித்தல் 

 

5. தவடித்தல் தீவு இயற்டக காப்பு இடத்தில் ததசிய நீர் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகாரசடபயால் முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வளர்ப்பு திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 

பகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வுக்கான வடரபடங்கள் 

• நிலப் பயன்பாட்டு வடரபடங்கள் 

• இருப்பிட வடரபடங்கள் 

• கடல் வழி மாலுமி விளக்கப்பட அளவீட்டு ஆய்வு வடரபடங்கள் 

 

 டத்ேப்பட்ட பயிற்சி / விழிப்புணர்வு திட்டங்கள்: 

 

1. யு.சி / யு.டபிள்யூ 11 ‘கியூ’ பாடதநறி, கடற்படட மற்றும் கடல்சார் அகடமி, 

திருதகாைமடல, 2018 இன் கல்வி சுற்றுப்பயைம். 

 

2. வி.என்.எப் புதுப்பிப்பு பாடதநறியின் கல்வி சுற்றுப்பயைம், எஸ். எல். என். எஸ் தக்ஷிலா, 

தவலிசர. 

 

3. கல்வி சுற்றுப்பயை திட்டம், சர்தவ தரக்தகார்டர் II தகுதி பாடதநறி, 01/2018. 

 

4. நீருக்கடியில் கட்டுப்பாடு மற்றும் நீருக்கடியில் ஆயுதம் II ‘தக’ 01/2018 பாடதநறி, 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கல்வி பயைம்,  இலங்டக கடற்படட 

 

5. நீரியல் களக உறுப்பினர்களுக்கான கள வருடக, ஜி / தர்மதசாகா வித்யாலயா, 

அம்பலங்தகாட. 
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சவளி ாட்டு / உள்ளூர் பயிற்சி மற்றும் ெர்வதேெ கடமமகள் 

1. அதிகாரிகளின் எண்ணிக்டக 01: சீனாவின் ஹாங்க்தசாவில் 4 - 5 டிசம்பர் 2018 அன்று 

கடல் விஞ்ஞானம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப ஒத்துடழப்பு குறித்த சீன - இலங்டக 

பட்டடற. 

 

 
உரு 7.1 கடல் விஞ்ஞானம் மற்றும் ததாழில்நுட்ப ஒத்துடழப்பு குறித்த சீன - இலங்டக 

பட்டடற. 

 

2. அதிகாரிகளின் எண்ணிக்டக 01: இலங்டகயின் கான்டிதனன்டல் தேல்ஃப் சமர்ப்பிப்பு 

ததாடர்பான  5 வது கூட்டம், ஜூடல 19 - 25, 2018, நியூயார்க், அதமரிக்கா. 

 

 

உரு 7.2 : அலுவலர்களின் எண்ணிக்டக 01: இலங்டகயின் கான்டிதனன்டல் தேல்ஃப் 

சமர்ப்பிப்பு ததாடர்பான  5 வது கூட்டம் nka 
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3. அதிகாரிகளின் எண்ணிக்டக 01: பிராந்திய காலநிடல மாற்றம் மற்றும் கடதலார தபரழிவு 

குடறப்பு மாநாடு, 17- 20 தசப்டம்பர், 2018, தியான்ஜின், சீனா. 

 

 

உரு 7.3 : பிராந்திய காலநிடல மாற்றம் மற்றும் கடதலார தபரழிவு குடறப்பு 

 

4. அதிகாரிகளின் எண்ணிக்டக 01:, வட இந்தியப் தபருங்கடல் நீரிஅக்கவியல் ஆடையத்தின் 

18 வது கூட்டம், 2018 ஏப்ரல் 9-12. இந்தியாவின் தகாவா 

 

 

உரு . 7.4 - வட இந்தியப் தபருங்கடல் நீரிஅக்கவியல் ஆடையத்தின் 18 வது கூட்டம் 

 

5. அதிகாரிகள் எண்ணிக்டக 01: சீனா இந்தியா இந்தியப் தபருங்கடல் அறிவியல் பட்டடற, 

சீனா 

6. அதிகாரிகள் எண்ணிக்டக 02: ஈ. ஏ. எஃப் நான்சன் திட்டம்- இந்தியப் தபருங்கடலில் ஆய்வு 

06 ஜூன் 2018 முதல் 21 ஜூன் 2018 வடர (தபார்ட் லூயிஸ், தமாரீஷியஸ் மற்றும் தகாழும்பு, 

இலங்டகக்கு இடடயில் பரிமாற்றம்) 
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விதஷட தகாரிக்களின் பிரகாரம் வழங்கிய அதலாெமன தெமவகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திட்டம் ஒப்பந்ே 

சோமக (ரூ) 

வடக்கு மாகாைத்தில் முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வள துடறமுகங்கள் 

மற்றும் நங்கூரமிடும் தளங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

 

3,654,800.00 

தவடிதலதீவு இயற்டக காப்பகத்திற்குள் ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகாரசடபயினால் முன்தமாழியப்பட்ட மீன்வளர்ப்பு 

திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு 

ஆய்வு 

3,322,680.00 

 

தகாழும்பு துடறமுக அபிவிருத்தி தசயற்றிட்டம் திட்டத்தின் 

கடற்கடர சுயாதீன ஆய்வு 

815,620.00 

தாக்க உறுதிப்படுத்தல் கண்காணிப்பு - தகாழும்பு துடறமுக நகர 

கட்டுமான கட்டம், தபய்ரா தவளிதயறும் இடத்தின் அருதக 

கடரதயார விடளவுகடள கண்காணித்தல் 

 

1,255,150.00 
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5.4 உள் ாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு பிரிவு 

 

திமணக்கள ேமலவர் : கலாநிதி. பி. பஹலவோராச்சி 

 
 
திட்ட எண்: 3.3.1 

உணவு மீன்களின் திறமமயான மற்றும் நிமலயான ஒருங்கிமணப்புக்கான ஒருங்கிமணந்ே 

அணுகுமுமற; மாறுபட்ட திட்டமிடப்பட்ட ஊட்ட விதிமுமறகளுடன் சோடர்புமடய நீர்வாழ் 

ோவரங்களுடன் (உண்ணக்கூடிய / அலங்கார) திலபியா வளர்ப்பு. 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி (கள்): எம். ஜி. ஐ. எஸ் பராக்ரம 

 

குறிக்தகாள்கள்: திலபியா விவசாயத்திற்கு தபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமான சத்தான 

தீன்கடள உருவாக்குதல் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

• இலக்கிய கைக்தகடுப்பு 

• தபரிய / சிறிய அளவிலான திலபியா வளர்ப்டபக் கண்டுபிடித்து தகவல்கடளச் தசகரித்தல் 

• இதடன வளர்க்க ஒரு தளத்டதத் ததர்ந்ததடுத்து, வளர்ப்பு குளங்கள் / தாவர 

படுக்டககடளத் தயாரித்தல் 

• தீன் மூலப்தபாருட்கள் வாங்குதல், தயாரிக்கப்பட்டன மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட 

ஊட்டங்கள் மற்றும் ஆய்வக பகுப்பாய்வுகள் தசயப்பட்டன. 

• மீன் விரலிகடள வாங்குதல் தசய்யப்பட்டன, தவளியில் மீன் விவசாயியின் உதவியுடன் 

தசாதடனகடள நடத்தப்பட்டன. 

• வளர்ச்சி மற்றும் உயிர்வாழும் தகவின் தவற்றிக்கான கண்காணிப்பு, மாதிரி, ஆய்வக 

பகுப்பாய்வு மற்றும் தரவு தசகரிப்புகள் தசய்யப்பட்டன 

• தசாதடன நிறுத்தப்பட்டது மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

• இரண்டு தசாதடனகளிலும் FCR, SGR, FER, % நிடற அதிகரிப்பு அல்லது தசாதடன மீன்களில் 

உயிர்வாழ் தகவில் குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடுகள் இல்டல என இருந்தன. 

• தீவனத்தின் புரத அளடவ அதிகரிப்பதன் பயன் இல்டல, அது மீன் வளர்ப்பு சுழற்சியில் 

இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. 

• சிறந்த தசாதடன தீன் ஊட்டமாக இருக்க தவண்டும் – தீன் ஊட்டம் A (குடறந்த விடல, ரூ. 

102.00 / கிதலா) புரத அளவு – 30 % 

• திலபியா வளர்ப்புக்காக குடறந்த கட்டைம் தகாண்ட தீன் சூத்திரம். 

 

பரிந்துமரகள் 

• திலபியா வளர்ப்பு முறஈல் இதடன வளர்க்க 30 % புரதம் தபாதுமானது மற்றும் புரத அளடவ 

அதிகரிப்பதில் எந்த பயனும் இல்டல 

• ஒரு கிதலா மீன்களின் விடல 250 -300 இலங்டக ரூபாவில் இருந்து தவறுபடுவதால் தீவன 

தசலவு குடறவாக இருக்க தவண்டும் 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி: 100%    தபளதீக : 100% 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

• மாவட்டத்தில் பருவகால கனமடழ மற்றும் தவள்ளம் ஆராய்ச்சி தளத்டத 

உள்ளடக்கியதனால் மற்றும் சில நாட்களுக்கு அந்த இடத்டத அடடய முடியவில்டல. 

• மீன் கூண்டுகளில் நிறுவப்பட்ட தாவர படுக்டககள் தவள்ளத்தால் அழிக்கப்பட்டன.  
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திட்ட எண்: 3.1.2 

களப்புகளில் மிேக்கும் வமலக் கூண்டில்களில் ெமூகம் ொர்ந்ே கடல் சகாடுவா வளர்ப்பு மூலம் 

ஆசிய கடல் சகாடுவாக்கான வடிவமமக்கப்பட்ட ேயாரிக்கப்பட்ட மீன் உணவுகளின் மதிப்பீடு 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி (கள்): டி. ஏ. அதுக்தகாரள 

     ஆர். வீரசிங்க 

 

த ாக்கங்கள்: 

 களப்புகளில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டில்களில் கடல் தகாடுவா வளர்ப்புக்கான 

வடிவடமக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட மீன் உைவுகடள மதிப்பிடுதல் 

 கடல் தகாடுவா வளர்ச்சி தசயல்திறன் மற்றும் உயிர்வாழும் தகவு விகிதங்கள் குறித்து 

ஆசிய கடல் தகாடுவாவுக்காக உருவாக்கப்பட்ட தவவ்தவறு வடிவடமக்கப்பட்ட மீன் 

உைவு ஊட்டங்கடள ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்கும் 

 வணிக மட்டத்தில் களப்புகளில் மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் கடல் தகாடுவா 

வளர்ப்பிற்கான தசய்த உைவின் தபாருளாதார நம்பகத்தன்டமடய மதிப்பிடுதல் 

 களப்புக்களில் சமூக அடிப்படடயிலான கடல் தகாடுவா கூண்டு வளர்ப்டப 

தமம்படுத்துதல் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 ஆய்வுக்காக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான விழிப்புைர்வு கூட்டங்கள் 

 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு வடலக் கூண்டு கட்டுமான பயிற்சி 

 கடல் தகாடுவா தசாதடன உைவுகடள தயாரித்தல் 

 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் விவசாயிகளின் பங்களிப்புடன் தசாதடனக்கான வடலக் 

கூண்டுகடள அடமத்தல் 

 களப்பில் கட்டப்பட்ட வடலக் கூண்டுகடள நிறுவுதல். 

 ஆய்வு இடத்திற்கு கடல் தகாடுவாடக விரலிகடள தன்மயமாக்கல் 

 கடல் தகாடுவா பரிதசாதடன உைவு தசாதடனகள் 

 இருப்பிடத்தின் நீரின் தரத்டத கண்காணித்தல் 

 தசாதடனக்கான வடலக் கூண்டுகடள அவ்வப்தபாது சுத்தம் தசய்தல் 

 மீன் வளர்ச்சித் தரவு தசகரிப்பு 

 தரவு பகுப்பாய்வு 

 

முடிவுகள்: 

06 மாத தசாதடனக் காலம் வடரயிலான தரவு பகுப்பாய்வின் முடிவுகளின்படி, தசாதடன 

தசய்யப்பட்ட 03 தீன் சூத்திரங்கள் வளர்ச்சி தசயல்திறன், தீன் மாற்று விகிதம் (எஃப். சி. ஆர்) 

மற்றும் மீன்களின் உயிர்வாழ்வு விகிதங்கள் ஆகியவற்றில் திருப்திகரமான முடிவுகடளக் 

காட்டின. இறுதி முடிவுகடளப் தபற திட்டமிட்டபடி 09 மாத வளார்ப்புக் காலத்டத முடிக்க 

உைவு தசாதடனகள் ததாடர்ந்து தமற்தகாள்ளப்படும். வளர்ச்சி தசயல்திறன், உயிர்வாழ்வு, 

ஆய்வு இடத்தின் நீரின் தரம் மற்றும் தசாதடன தசய்யப்பட்ட மீன் உைவு ஊட்டங்களின் 

அருகாடமயில் உள்ள கலடவ குறித்த டிசம்பர் 2018 வடரயிலான தரவு பகுப்பாய்வின் 

முடிவுகள் முடறதய அட்டவடை 1 முதல் அட்டவடை 3 வடர காட்டப்பட்டுள்ளன. 
    

தொேமன மீன் உணவு F 1 F 2 F 3 

உயிர்வாழ் தகவு (%) 85.4 82.8 79.1 

இறுதி நிடற (கி) 225.2 197.2 183.6 

FCR  2.8 3.1 3.5 

விடல (ரூ./கி.கி)  165.00 207.00 148.00 

அட்டவடை 1. தசாதடன மீன் உைவு மற்றும் முடிவுகள் 
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தொேமன இடம் உப்புத்ேன்மம - Ppt pH DO நீர் சவப்ப.
 0
C 

கங்டகவாடி (இடம் 1) 24.6 ± 6.2 7.0 ± 0.3 6.2 ± 0.4 27.8 ± 0.8 

கங்டகவாடி(இடம் 2) 28.4 ± 5.9 7.0 ± 0.3 5.9 ± 0.7 28.4 ± 0.5 

தசரக்குழி 32.2 ± 3.5 7.1 ± 0.2 5.3 ± 0.4 29.0 ± 0.7 

அட்டவடை 2. பரிதசாதடன இடங்களில் நீரின் தர தரவுகள் 

 
 

 F1 

(தபலியசகாட மீன் 

உணவு அடிப்பமட) 

F2 

(மன்னார் மீன் உணவு 

அடிப்பமட) 

F3 

(தபலியசகாட மீன் 

உணவு அடிப்பமட) 

ஈரப்பதன் %  5.2 5.3 4.6 

புரதம் %  40.8 41.1 42.1 

தகாழுப்பு %  7.8 12.2 11.7 

சாம்பல் %  20.0 20.0 21.0 

நார் %  2.2 2.9 2.4 

அட்டவடை 3. தசாதடன மீன் உைவுகளின் அண்மித்த கூட்டடமப்பு 

   
பரிந்துமரகள்: 

தபாருளாதார ரீதியாக மிகவும் சாத்தியமான மீன் உைவு - ரூ . 148.00 / கிதலா தசலவில் F 3 42% 

புரதம் தகாண்டுள்ளது. 

தபாதுவாக இலங்டகயில் கடல் தகாடுவா விவசாயத்திற்கான வணிக அளவிலான மீன் உைவு 

உற்பத்திக்கு F 1 மற்றும் F 3 சூத்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். 

 

விமளவுகள்: 

 வணிக மட்டத்தில் வடலக் கூண்டுகளில் ஆசிய கடல் தகாடுவா வளர்ப்பிற்கான 

தபாருளாதார ஊட்டங்கள். 

 கடல் தகாடுவா விவசாயிகளின் எண்ணிக்டக அதிகரித்தது 

 கடல் தகாடுவா உற்பத்தி அதிகரிப்பு 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 68 %  நிதி: 

 

கட்டுப்பாடுகள் 

கடல் தகாடுவா விரலிகள் மற்றும் சரியான தநரத்தில் உைவுப் தபாருட்கடள வாங்குவதில் 

தாமதம் ஏற்பட்டதால் திட்டமிட்டபடி 2018 தம மாதத்தில் உைவு தசாதடனகடளத் ததாடங்க 

முடியவில்டல. 

 

திட்ட எண்: 3.1.3 

பனாப்பிட்டிய பிராந்திய ஆராய்ச்சி மமயத்தில் மீன் உணவு ஊட்ட தமம்பாடு மற்றும் இயல்பான 

மீன் உற்பத்தி திட்டம் 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி (கள்): ஜி. எஸ். சி. தபதரரா 

 

த ாக்கங்கள்: 

 மீன் விவசாயிகளுக்கு மாதிரியாக வணிக மீன் உைவு உற்பத்தி. 

 அலங்கார மீன்களின் வளர்ப்பு நிடலகள் மற்றும் அடட காக்கும் இன வளர்ப்பவர்களின் 

உற்பத்தி. 

 மீன் உைவு தசயல்திறடன தமம்படுத்துவதற்காக மீன் உைவு ஊட்டங்களில் 

தநாதியங்கடள பயன்படுத்துவது மற்றும் அதிக தபாருளாதார வருவாடய தநாக்கி மீன் 

உைடவ மாற்றுவடத அதிகப்படுத்துதல். 
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 ஆதராக்கியமான மீன்களுக்கு தற்தபாடதய மீன் உைவு ஊட்டங்களின் தரத்டத 

தமம்படுத்துதல். 

 அடட காக்கும் இனங்களின் மீன் உைவு வளர்ச்சி. 

 மாகாை அளவிலான மீன் உைவு உற்பத்தியாளர்கடள தமம்படுத்துதல் மற்றும் அனுபவம் 

மற்றும் அறிவு பகிர்வு மூலம் தனியார் தபாது கூட்டாண்டமகடள (பி. பி. பி) ததாடங்குவது. 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 அலங்கார மீன்களுக்கான மூன்று தீன் வடககள் (நாற்றுதமடட, வளர்ப்புப் பிரிவு 1 (02 மி. மீ) 

மற்றும் வளர்ப்புப் பிரிவு 2 (5 மி. மீ) பனாப்பிட்டிய பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டன, தமலும் உள் குட்டடகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அதிகப்படியான 

உற்பத்தி விவசாயிகளுக்கு விற்கப்பட்டது. தீன்களின் பின்னூட்டல்களிடன கருத்தில் 

தகாண்டு தபாருந்தக்கூடிய சூத்திரங்கள் தமலும் உருவாக்கப்பட்டன. மீன் தீன் உற்பத்தியில் 

ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு அடடயாளம் காைப்பட்ட சூத்திரங்கள் விவசாயிகளுக்கு 

வழங்கப்பட்டன. வருமானம் தடலடம அலுவலகத்தில் ஒப்படடக்கப்பட்டது. 

தமாத்த தீன் விற்படன  - ரூ. 2393.45 கிதலா (2.393 ததான்) 

தமாத்த வருமானம் - ரூ. 450,607.75 

 

• தகாய் தகாண்டட, டின் தபாயில் பார்ப் (தகால்டன்), ஏஞ்சல் மற்றும் தகால்ட் ஃபிஷ் 

ஆகியடவ மண் குட்டடகளில் மற்றும் சீதமந்து தாங்கி முடறடயப் பயன்படுத்தி 

வளர்க்கப்பட்டன, தமலும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அடட காக்கும் இனங்கள் 

விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன, மீதமுள்ள உற்பத்தி வாங்குபவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டது மற்றும் வருமானம் தடலடம அலுவலகத்துக்கு ஒப்படடக்கப்பட்டது. 

தமாத்த அலங்கார மீன் உற்பத்தி  - 2200 

வளர்ப்பு நிடலகள்    - 1833 

அடடகாக்கும் இனம்   - 367 

தமாத்த வருமானம்    - ரூ: 86956.00 

 

• வணிக டபட்தடஸ் தநாதியம் தசர்க்கப்பட்ட உைவிடன தசாயாவால் தசய்த மீன் 

உைவுக்குப் பதிலாக மாற்றும் தபாது தசயல்திறடன தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. 

மீன் உைவு தசாயாவால் 03 சதவிகிதம் (35%, 70% மற்றும் 100%) மாற்றியதுடன் மற்றும் 

கட்டுப்பாட்டுக்கு தமலதிகமாக இது பாவிக்கப்பட்டன, 06 தீன் சூத்திரங்கள் தமற்கூறிய 

சதவீதங்களுக்கு தநாதியத்தின் உகந்த தசர்க்டகநிடல மற்றும் தநாதிய அளடவ 

இரட்டிப்பாக்குவதன் மூலம் பயன்படுத்தப்பட்டன. தகாய் கார்ப் சிறு வடிவ கட்டத்டதப் 

பயன்படுத்தி, எஸ். ஜி. ஆர், பி. டபிள்யூ. ஜி மற்றும் பி. எல். ஜி (Koi Carp fry stage, SGR, PWG and PLG) 

ஆகியடவ வளர்ச்சி தசயல்திறன் குறிகாட்டிகளாக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

 கப்பி மீன் சிரு வடிவத்தில் தகாழுப்பு கல்லீரல் வளர்ச்சிடய தீர்மானிக்க அடிப்படட 

தசாதடன நடத்தப்பட்டது. தவவ்தவறு தீன் வடககடள அறிமுகப்படுத்தி கல்லீரலின் 

தகாழுப்பு படிவு சரிபார்க்கப்பட்டது. இறால் தீன் (தீன் ஊட்டங்கள்), நசுக்கி 

தவளிப்படுத்திய தீன், இலிப்பிட் நிடல, வளர்ச்சி ஊக்குவிப்பாளர்கள் மற்றும் வணிக 

தநாதியங்கள் தபான்ற மீன்களில் தகாழுப்பு கல்லீரல் வளர்ச்சிக்கான சந்ததகத்திற்கிடமான 

தீன் ததாடர்பான காரணிகள் தவவ்தவறு தீன் வடககளில் தசாதிக்கப்பட்டன. 

 

 அடடகாக்கும் மீன் இன கட்டத்திற்காக சிறப்பு ஊட்டச்சத்து ததடவகளின் அடிப்படடயில் 

அடட காக்கும் மீன் தீன் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் இது பன்னலவில் உள்ள சன்டரஸ் 

அக்வாஃ தபானிக்ஸ் எக்ரி பிசினஸில் - Sunrise Aquaphonics Agri Business நடடமுடற 

நிடலடமகளின் கீழ் தசாதிக்கப்பட்டது. 
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 மீன் தீன் உற்பத்தியில் ஈடுபடும் அடடயாளம் காைப்பட்ட சிறு அளவிலான 

விவசாயிகள் தங்கள் பிரச்சிடனகடளயும், அடடயாளம் காைப்பட்ட சூத்திரங்கடளயும் 

ததாழில்நுட்ப அறிடவயும் தணிக்க அதிகாரம் தபற்றனர். 

 
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

• தகாய் இனங்களின் வளர்ச்சிக்கு பாதகமான விடளவு இல்லாமல் டபட்தடஸ் தநாதியத்டத 

இரட்டிப்பாக்குவதன் மூலம் தசாயாடவ 35% ஆக மாற்றலாம். 

• தபாருளாதார மற்றும் சுகாதார பார்டவயில் நிடலயான மீன் தீன் சூத்திரங்கடள 

அறிமுகப்படுத்தல் 

• உள்ளூர் மீன் தீன் உற்பத்தியாளர்கடள தங்கள் தசாந்த தீன் உற்பத்திடய தநாக்கி 

ஊக்குவித்தல் 

• விவசாயிகளுக்கு அடட காக்கும் இனம் மற்றும் பிற அலங்கார மீன் நிடலகடள வழங்குதல். 

 

பரிந்துமரகள் 

மிகவும் விடலயுயர்ந்த மீன் உைவின் குறிப்பிட்ட சதவீதத்டத டபட்தடஸ் தநாதியங்களுடன் 

மாற்றுவதற்கு குடறந்த விடல தசாயாடவப் பயன்படுத்தலாம். 

முன்தனற்றம் : 100%   நிதி :  100%   தபளதீக : 100% 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

 உதவியாளர்களிற்கான தபாதிய ஒதுக்கீடு இல்லாடம. 

 முதல் காலாண்டில் வறண்ட வானிடல மற்றும் தபாதுமான நீர் வழங்கல் இல்லடமயால் 

குடறந்த அலங்கார மீன் உற்பத்திக்கு வழிவகுத்தது. 

 

திட்ட எண்: 3.1.4 

ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் (ொகதராமமெஸ் செர்விதெ) brewers’ yeast (Saccaromyces cerevisae மற்றும் ெர்காெம் 

எஸ்.பி. - Sargassum sp. யின் கடல் அட்மட (தஹாதலாத்துரியா ஸ்காப்ரா) Holothuria scabra 

ஜூவனில்களின் வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்தும் ோக்கம் 

 

த ாக்கங்கள் 

ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் (சாக்கதராடமசஸ் தசரிவிதச) மற்றும் சர்காஸம் எஸ். பி ஆகியவற்றின் 

விடளவுகடளக் கண்டறிய கடல் அட்டட (தஹாதலாதூரியா ஸ்காப்ரா) ஜுவடனல்களின் 

வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்டத அறிதல் 

 

முடிவுகள் 

கடல் அட்டட ஜுவடனல்கள் ததாட்டி அடமப்புடன் பழக விடப்பட்டு மற்றும் ஒரு வாரம் 

தசாதடன மீன் தீன் ஊட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. 42 நாட்களுக்கு உைவு தசாதடன 

நடத்தப்பட்டது. நீர்த் தர அளவுருக்கள் (உப்புத்தன்டம, DO மற்றும் NH4
+
) தினமும் 

சரிபார்க்கப்பட்டன. நீர் பரிமாற்றம் வாரத்திற்கு மூன்று முடற தசய்யப்பட்டது மற்றும் மறு 

சுழற்சி முடற ஒரு நாளில் 2 மணிதநரம் இயக்கப்பட்டது. உைவு ஒரு நாடளக்கு ஒரு முடற 

என்ற அடிப்படடயில் இருந்தது. வளர்ச்சித் தரவு ஒவ்தவாரு வாரங்களாக தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

  T1 T2 T3 T4 

ஆரம்ப எடட 1.35 1.42 1.50 1.42 

இறுதி எடட 0.73
a 

0.98
a 

1.05
a 

0.74
a 

மாற்றம் -0.62 -0.44 -0.44 -0.68 

 

அட்டவடை 1: 4 வடக உைவு ஊட்டிய கடலட்டடகளின் ஜுவடனல்களின் வளர்ச்சி 

முன்தனற்றம்  
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உரு - இறுதியில் 4 வடக உைவு ஊட்டிய கடலட்டடகளின் ஜுவடனல்களின் வளர்ச்சி 

முன்தனற்றம்  

 
அதநகமாக உைவு 2 மற்றும் 3 மற்றவர்கடள விட சிறந்த தசயல்திறடனக் காட்டியது 

எனினும்இந்த சூழ்நிடலயில் நிரூபிப்பது கடினம் எனலாம். 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

• தீன் சூத்திரங்கடள தயாரித்தல் 

• ஒவ்தவாரு சூத்திரத்தின் அருகிலுள்ள கலடவ பகுப்பாய்வு அறிக்டக 

• பிரூவர் ஈஸ்ட் மற்றும் சர்காசம் எஸ். பி ஆகியவற்றால் அதிக மதிப்புள்ள மீன் உைவாக 

மாற்றுவதற்கான அளடவ அடடயாளம் காைவும் வடிவடமக்கப்பட்ட ஊட்டங்களின் 

விடலடயக் குடறக்கவும் 

• வடிகட்டல் ததாழிற்துடறயின் துடை தயாரிப்புகளின் பயன்பாட்டட அதிகப்படுத்தல் 

• அடி மூலக்கூறு தகாண்ட ததாட்டிக்கு அடர மறுசுழற்சி முடறடய நிறுவுதல் 

 

முடிவு / பரிந்துமரகள் : 

கடல் அட்டட ஜுவடனல்கள் 10 % ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் (T2) மற்றும் 5% சர்காசம் மற்றும் 10% 

ப்ரூவர்ஸ் ஈஸ்ட் (T3) உைடவக் தகாண்டு உைவளிக்கும் தபாது சிறந்த வளர்ச்சி தசயல்திறன் 

காட்டப்பட்டது. இளம் மண் அடி மூலக்கூறின் கீழ் டவக்கும்தபாது கடல் அட்டடயின் தீன் 

பரிதசாதடனடய நடத்துவதற்கு அடர மறுசுழற்சி முடற தசயல்படக்கூடியதாக இருந்தது. 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிடலடமகளின் கீழ் கவனிக்கப்பட்ட நீர்த் தர அளவுருக்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க அளவில் இருந்தன. தீடன வணிகமயமாக்குவதற்கு முன்பு, ப்ரூவர்ஸ் 

ஈஸ்ட் மற்றும் சர்காசம் ஆகியவற்டற மாற்றுவதற்கான உகந்த அளடவ தமலும் ஆராய்ச்சி 

தசய்ய தவண்டும். எனதவ, உைவு தசாதடன மீண்டும் மீண்டும் தசய்யப்பட தவண்டும். 

 

திட்ட எண்: 3.1.5 

மகட்தடாென் மற்றும் அேன் மிகநுண் துகள்கமளப் நிர்ப்பீடன தூண்டிகளாக பயன்படுத்திய 

உணவின் மூலமாக புலி இறாலில் (பினாயஸ் தமாதனாதடான்) வளர்ச்சிமய 

தமம்படுத்துவேற்கும், த ாய்த் ேடுப்மப உயர்த்ேல் 

 
இலங்டக என்பது தபரிய அளவிலான தசறிவான இறால் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நாடு 

எனலாம். இறாலமுற்பத்திப் தபாருட்கள் தபரும்பாலானடவ ஏற்றுமதி சார்ந்தடவ. WSSV 

இறால் வடககளுக்கும் மற்றும் இறால்களுக்கு கடுடமயான தசதத்டத ஏற்படுத்துகிறது, அதத 

தநரத்தில் தபாருளாதார இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. தவண் புள்ளி தநாய் குறி என்பது 

பீதனயிட் இறால்களின் டவரஸ் ததாற்று ஆகும். இந்த தநாய் மிகவும் ஆபத்தானது, ததாற்று  



93 

இறால்கடள விடரவாகக் தகால்லும். இந்த தநாய் டவரஸால் ஏற்படுவதால், தநாய்க்கு தடுப்பு 

சிகிச்டச எதுவும் இல்டல. 
 

டகட்தடாசன் என்பது அமிதனா பாலிசாக்கடரடு ஆகும், இது இறால் கழிவுகடள (ஓடுகடள) 

தசயலாக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது, இதில் டகட்டின்களின் பகுதியளவு அசட்டடல் 

நீக்கல் மற்றும் இரண்டாவது மிகுதியான இயற்டக தபாலிமர் (புவ்வாடா மற்றும் பலர் 2012) 

ஆகியடவ அடங்கும் என கூறியுள்ளார். டகட்டின் மற்றும் டகட்தடாசன் இரண்டும் 

தபாதுவான தகாண்டடகளில் நிர்ப்பீடன தூண்டல் விடளடவ ஏற்படுத்தும் என 

(தகாபாலகண்ைன் மற்றும் அருள், 2006) கூறியுள்ளனர். நிர்ப்பீடன தூண்டல் தநாய்த்தடுப்பு 

மருந்துகள் மூலம் மீன்வளர்ப்பில் தநாயால் ஏற்படும் இழப்புகடளக் குடறக்கலாம்; 

இருப்பினும், அடவ எல்லா தநாய்களுக்கும் எதிராக பயனுள்ளதாக இருக்காது. 

 

த ாக்கங்கள் : 

டகட்சதடாசன் மற்றும் அதன் மிகனுண் துகள்களின் மூலம் வளர்ச்சி தசயல்திறன்களின் 

விடளவுகடள ஒப்பிடுவது. 

குறிப்பாக WSSV தநாய்கடள எதிர்க்க தநாய் எதிர்ப்பு சக்திடய தமம்படுத்துதல். 

 

 

 

 

 

உரு 01: பரிதசாதடன கட்டடமப்பு ஏற்பாடு 

– அம்பகண்டவில – சிலாப்ம் பகுதி. 

 

 
மகட்தடாெனின் பிரித்சேடுத்ேல் 

 

வத்தடளயில் உள்ள அல்தபக்ஸ் கடல் இறால் பதப்படுத்தும் ததாழிற்சாடலயிலிருந்து இறால் 

ஓடுகள் வாடடகக்கு எடுக்கப்பட்டன. சுத்தம் தசய்யப்பட்ட இறால் ஓடு மீதமுள்ள தடசகள் 

மற்றும் சவ்வுகடள அகற்ற ஓடும் நீரில் கழுவப்பட்டு 60 டிகிரி தசல்சியஸில் 2 நாட்கள் 

ததாடர்ந்து உலர்த்தப்பட்டன. நிடலயான இறால் ஓடுகள் ஒரு தமாட்டார் மற்றும் 

உலக்டகடயப் பயன்படுத்தி துள்களாக நசுக்கப்பட்டன. டகட்டின் தூள் புரதம் நீக்கப்பட்ட 

மற்றும் வடிகட்டிய நீரில் கழுவப்பட்டு கழுவும் பிதஹச் நடுநிடலயாகும் வடர தசயப்பட்டன. 

கழுவும் வண்ைங்கள் நிறமற்றதாக மாறும் வடர புரதம் நீக்குதல் மற்றும் கழுவுதல் படிகள் 

ததாடர்ந்தன. அதிகப்படியான ஐததரா குதளாரிக் அமிலத்தில் குமிழ்கள் கண்டறியப்படாத 

தபாது தகாதிக்க டவத்தல் நிருத்தப்பட்டதுடன், டகட்டின்கள் கனியுப்பு அகற்றல் 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் தகாதிநிடல நிறுத்தப்பட்டது. டகட்தடாசன் காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் 

நன்கு கழுவி 70 பாடகயில் 5 மணி தநரத்திற்கு உலர்த்தப்பட்டது. டகட்தடாசன் தூள்கள் 12 மணி 

தநரம் தவகடவக்கப்பட்டு வடிகட்டிய நீரில் கழுவப்பட்டு உலர்த்தப்பட்டது. டகட்தடாசன் 

நதனா துகள்கள் இன்னும் சில இரசாயன எதிர்விடனகளால் தயாரிக்கப்பட்டு திரவ நதனா 

துகள்கள் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டன. 
 

பரிதொேமன மீன் உணவு ஊட்டங்கள் 

நான்கு உைவுகள் (T1 : அடிப்படட உைவு; ட T 2 : பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டகட்தடாசன் 1 % ; T 3 : 

பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டகட்தடாசன் 2 % மற்றும் T 4 : பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டகட்தடாசன் 1 % 

மற்றும் 0.5 % டகட்தடாசன் நதனா துகள்கள் அடங்கும்) வடகயில் வகுக்கப்பட்டன.... 
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மூலப்சபாருட்கள் T1 T2 T3 T4 

அடிப்படட தபாருள் * 100% 99% 98% 98.5% 

டகட்தடாசன் பிரித்ததடுத்தல் 0% 1% 2% 1% 

டகட்தடாசன் பிரித்ததடுத்தல் மிக நுண் துகளள் 0% 0% 0% 0.5% 

மிக அண்மித்த கூட்டடமப்பு / (உலர் அடிப்படட) 

    ஈரப்பதன் 2.6 2.6 2.7 3.2 

CP 42.2 40.6 41.7 40 

சாம்பல் 23.6 23.6 23.2 23 

நார்ப் பதார்த்தம் 4.7 5.2 6.0 3.7 

தயாரித்த உைவின் விடல (ரூ./கி.கி) (அைளவாக) 142 174 198 200 

 
அட்டவடை 1: தசாதடன தீன் ஊட்ட கலடவகள் மற்றும் மிக அண்மித்த கூட்டடமப்பு 

 

* CMFM®, தசாயா அவடர உைவு, இடறச்சி மற்றும் எலும்பு உைவு, தசாளம், அரிசி தவிடு 

எண்தைய் மற்றும் விட்டமின், கனியுப்பு அடமப்பு ஆகியடவ அடிப்படட உைடவ தயாரிக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டன 

 

 

 
 
 
 
உரு 02: பரிதசாதடன உைவு, கட்டியாதலுக்கு 

முன்னர் 

 

 
தொேமன வடிவமமப்பு மற்றும் உணவு தொேமன 

தசாதடனயில் 12 கண்ைாடி ததாட்டிகளுடன் மறு சுழற்சி ததாட்டி அடமப்பு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்தவாரு மீன் உைவும் ததாராயமாக மூன்று பிரதிகளுக்கு 

ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒவ்தவாரு ததாட்டியிலும் அறுபது பிற்குடம்பி நிடல குடம்பிகளுக்கு (0.01 

கிராம் ஜுவடனல்கள்) ஒதுக்கப்பட்டன. இறால் ததாட்டி அடமப்பு மற்றும் ஒரு வாரம் 

தசாதடன தீன் பழக்கமாக இருந்தது. 60 நாட்களுக்கு உைவு தசாதடன நடத்தப்பட்டது. நீர்த் தர 

அளவுருக்கள் (உப்புத்தன்டம, DO மற்றும் NH4
+
) ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முடற 

சரிபார்க்கப்பட்டன. ஒரு நாடளக்கு மூன்று முடற உைவு வழங்கப்பட்டது. வளர்ச்சி தரவுகள் 

ஒரு வாரங்களுக்கு ஒரு தடடவ தசகரிக்கப்பட்டது. 

 

முடிவுகள் 

இளம் புலி இறால்களின் வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகள் நான்கு தவவ்தவறு உைவுகளுக்கு (அதாவது ± 

எஸ்டி SD) பின்வரும் முடிவுகடள அளித்தன 

 T1 T2 T3 T4 

ஆரம்ப எடட 0.017 0.017 0.016 0.015 

இறுதி எடட 0.128 0.097 0.085 0.106 

எடட அதிகரிப்பு 

வீதம் 

659.16±425.30
a 

458.80±149.26
a 

419.32±133.19
a 

618.52±244.78
a 

உயிர் வாழ்தவு (%) 12 12 24 21 

* ஒதர எழுத்துக்கடளக் தகாண்ட சராசரி மதிப்புகள் lsd ஐப் பயன்படுத்தி P <0.05 இல் 

குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாடு இல்டல. 
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சவளியீடு 

டவரஸ் தநாய்கடள எதிர்க்க புலி இறால்களின் தநாய் எதிர்ப்பு சக்திடய தமம்படுத்தவும் 

இறால் பதப்படுத்தும் ததாழிற்துடறடய மிகவும் சுற்றுச்சூழல் ஆதரவான முடறயில் 

தயாரிப்புகளால் பயன்படுத்துதல் 

டகட்தடாசன் பிரித்ததடுத்தல் முடறகள் மற்றும் அதன் மிகநுண் துகள் ஆகியடவ உைவளிக்க 

ஒருங்கிடைந்த முடறகளின் வளர்ச்சி 

 

பரிந்துமரகள் 

2017 ஆம் ஆண்டில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் மூலம், 2 % டகட்தடாசடன உைவில் 

தசர்ப்பது புலி இறால்களின் (தபனாயஸ் தமாதனாதடான்) வளர்ச்சிடய அதிகரிப்படத நாங்கள் 

கண்டறிந்ததாம். ஆனால் இந்த ஆய்வின் தபாது இறால்களின் உயிர்வாழ்டவக் குடறக்க எந்த 

வித்தியாசமும் காைப்படவில்டல, அது < 30% ஆகத் ததரிகிறது மற்றும் தசாதடன மீண்டும் 

தசய்யப்பட தவண்டும். 

 
திட்டஇல : 3. 2. 1 

கடல் மீன் இனப்சபருக்கம் சோழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி – களப்பு கூண்டுகளில் கடல் குதிமர 

வளர்ப்பு மற்றும் இறால்களின் ஆயுட்காலத்மே மாற்றுேல் 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி: எம். ஏ. தஜ. சி. மல்லாவராச்சி 

 

த ாக்கங்கள்: 

 வணிக ரீதியாக முக்கியமான அல்கா இனங்களின் வளர்ப்புக்கான ததடவகடளப் படிக்க 

(டசட்தடாதசதராஸ் எஸ்.பி., நாதனாகுதளாதராப்சிஸ் எஸ்பி., ஐதசாஸ்கிடரசிஸ் கலபனா, 

ஸ்டபருலினா எஸ்பி. - Chaetoceros sp., Nannochloropsis sp., Isoschrysis galabana, Spirulina sp.). 

 ஸ்டபருலினா எஸ்பி - Spirulina sp. க்கு ஆய்வக மற்றும் தவளிப்புற வளர்ப்பு 

நடடமுடறகடள நிறுவுதல் 

 கூண்டுகளில் வளர்க்கும் தபாது கடல் குதிடரயின் வளர்ச்சி மற்றும் இனப்தபருக்க 

தசயல்திறடனப் படித்தல் 

 தூய்டமயான இறால் இளம் பருவத்தின் வளர்ப்பு நடடமுடறகடளப் படிக்க 

 தபாலிக்கீட்டின் வளர்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த தவவ்தவறு அடி மூலக்கூறுகடள 

ஆராய்வது 

 
பரிந்துமரகள்: 

 நாதனாகுதளாதராப்சிஸ் ஆய்வக வளர்ப்பில் அதிக வளர்ச்சிடயப் தபற வால்ன் மீடியா 

பயன்படுத்தப்படலாம். எதிர்கால தசாதடனகளில், வால்ன் மீடியாவில் 

நாதனாகுதளாதராப்சிஸின் ஊட்டச்சத்து பண்புகடள பகுப்பாய்வு தசய்ய தவண்டும். 

 சுற்றுச்சூழல் நிடலகடள டகயாளுதலுடன் கடல் குதிடர அடட காப்பான்களின் 

தசயல்திறடன அதிகரிக்கக்கூடும். 

 தபாலிகீட்டாக்கள் (தநதரஸ் எஸ்பி.) களப்பு மண் மற்றும் சடமயலடற கழிவு கலப்புக்கள் 

அடி மூலக்கூறில் தவற்றிகரமாக வளர்க்கப்படலாம். தபரிய அளவிலான வளர்ப்பு 

பகுதிகளில் தபாலிகீட்டாக்களின் (தநதரஸ் எஸ்பி.) வளர்ச்சி தசயல்திறடன பகுப்பாய்வு 

தசய்ய தவண்டும். 

 

சவளியீடுகள் மற்றும் முடிவுகள் 

 அல்காக்களுக்கான உட்புற மற்றும் தவளிப்புற வளர்ப்பு வசதிகடள உருவாக்குதல். 

 நாதனாகுதளாதராப்சிஸ் ஆய்வக வளர்ப்பில் தபாருத்தமான ஊடகங்கடள அடடயாளம் 

காணுதல். 

 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகளில் தபாலிகீட்டாக்களுக்கான 

தநறிமுடறயின் வளர்ச்சி (தநதரஸ் எஸ்பி.). 

முன்தனற்றம் : நிதி :    தபளதீக : 90% 
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கட்டுப்பாடுகள்: 

 தவளிப்புற அல்கா வளர்ப்பிற்காக 2017 திட்ட காலத்தில் தவளிப்புற வளர்ப்பு அலகு 

ஒன்டறக் கட்டுமாறு தகாரப்பட்டது. ஆனால் நிதி கிடடக்காததால் இது கட்டப்படவில்டல. 

 தற்தபாடதய நீர்தகாழும்பு களப்பு நிடலயில் தசாதடன தவளியீட்டடக் கணிப்பது கடினம். 

நாள்ததாறும் சமூகம் களப்பின் பகுதிடயச் சுற்றியுள்ள உலர் மீன் ததாழிற்சாடலகடள 

நிறுவுகிறதுடன் மற்றும் கழிவுகடள தநரடியாக ஏரிக்கு தவளியிடுவதும் 

இடம்தபறுகின்கிறது. 

 நாரா விஞ்ஞான ஊழியர்களுக்கான தநரடி உயிர் உைவு (விலங்கு பிளாந்தன்) 

வளர்ப்புக்கான பயிற்சி அனுபவம் இல்லாடம. 

 

திட்ட இல : 3. 2. 2 

ஏற்றுமதி ெந்மேக்கு சபத்தியா சமலதனாமகுலாட்டாவின் - Pethia   melanomaculata தமம்பாட்டு 

சோழில்நுட்பம் மற்றும் அறிமுகம் 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி: ஆர். ஆர். ரமணி ஷிராந்ோ 

 

த ாக்கங்கள்: 

 டிக் டாக் பார்பின் (தபத்தியா தமலதனாமகுலாட்டா) வளர்ப்பு, இனப்தபருக்கம் மற்றும் 

வளர்ப்பிற்கான சிறந்த ததாழில்நுட்பங்கடள உருவாக்குதல். 

 அலங்காரத் ததாழிலுக்கு புதிய உள்ளூர் அலங்கார மீன் இனங்கடள அறிமுகப்படுத்துதல். 

 அரிதான அச்சுறுத்தப்பட்ட மீன் இனங்கடள பாதுகாக்க உதா - சிஸ்தடாமஸ் அதசாகா. 

 கல்வி தநாக்கத்திற்காக உள்ளூர் மீன்கடள தசகரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 சூழல்கடளக் டகயாளுதல் மூலம் தபத்தியா தமலதனாமகுலட்டாவின் - Pethia   

melanomaculata மூன்று சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட இனப்தபருக்கம் தவற்றிகரமாக 

தசய்யப்பட்டன. இனப்தபருக்கம் மற்றும் குடம்பி வளர்ப்பு ததாட்டிகள் மற்றும் பிற 

தரவுகளில் உள்ள நீர்த் தரங்கள் தசகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன.  

 மூன்று தவவ்தவறு தீன் வடக சிகிச்டசயின் கீழ் பி. தமதலாதனாமகுலாட்டா - Pethia   

melanomaculata வின் உைவுப் பாடத நடந்து வருகிறது. 

 இயற்டக வாழிட மக்கள்ததாடக, மாதிரிகள் தசகரிப்பு, கண்டிேனிங் - தன்மயமாக்கல் 

மற்றும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உள்ளூர் மீன்களின் வளர்ப்பு பற்றிய ஆய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது, அதத தநரத்தில் தபாதுவான உள்ளூர் அலங்கார மீன்களின் தர 

தமம்பாட்டுடன் வளர்க்கப்பட்டது. 

 சிஸ்தடாமஸ் அதசாகா - குறித்த தற்தபாடதய பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டன, தமலும் முழு அறிக்டக தயாரித்தல் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளன, தமலும் மறுசீரடமப்பு திட்டத்தின் 

ததடவடய எடுத்துடரத்து ஒரு ஆரம்ப அறிக்டக ஏற்கனதவ சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றங்கள் அலங்கார மீன் 

வளர்ப்பு மற்றும் கலாச்சார பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

  

முடிவுகள் : 

P. menalomaculata களிடன இனப்தபருக்கத் ததாட்டியில் நீர் மட்டத்டதக் குடறக்கும் தபாது 

சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் முடறடயப் பின்பற்றி சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட நிடலயில் எளிதாக 

வளர்க்கலாம். ஆனால் நீர்த்தர சிக்கல்கள் வளர்ப்புத் ததாட்டியில் இருந்து தகாண்தட இருந்தன. 

தபத்தியா மீன் இனங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்த மந்தநிடல தகாண்ட முட்டடத்திறன் 

மற்றும் F1ஃப் சந்ததிகளில் தமாசமான வண்ை வளர்ச்சி தகாண்டடம ஆகியடவ சிக்கல்களாக 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. 
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முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் : 

 தபத்தியா தமலதனாமகுலாட்டாவுக்கு எளிதான இனப்தபருக்க ததாழில்நுட்பம். 

 ஆபத்தான மீன் இனங்கள் சிஸ்டம்ஸ் அதசாகா குறித்த அடிப்படட தரவு மற்றும் ஒரு 

இனங்கள் மீட்பு திட்டம். 

 
பரிந்துமரகள் : 

தவப்பமண்டல அலங்கார மீன் துடறயில் டிக் - டக் பார்ப் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கலாம். 

தமலதிகமாக ஆராய்ச்சிக்கு முட்டடத்திறன் மற்றும் உடல் நிறத்டத தீவிரப்படுத்த தவண்டும். 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி : %   உடல் : 95% 

 

ேமடகள்: தபாதுமான தவடலயாளிகள் இல்லாடம 

 
திட்ட இல : 3. 2. 3 

பதயாபுசளாக் சோழில்நுட்பம் (பி. எஃப். டி) இலங்மகயின் இயல்பான மீன் மீன்வளத்தின் 

உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறமன தமம்படுத்துவேற்கான ஒரு ஒருங்கிமணந்ே 

அணுகுமுமற 

தபாறுப்பான அதிகாரி: ஈ. டி. எம். எபாசிங்க 

குறிக்தகாள் 

அலங்கார மீன் மீன்வளர்ப்பு உற்பத்திக்கு பி. எஃப். டி பயன்பாட்டின் சாத்தியமான பங்களிப்டப 

ஆராய்தல், அதத தநரத்தில் நிடலயான நடடமுடறகடள பராமரித்தல் 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் 

 உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய மிகவும் தபாருத்தமான காபன் மூலத்டதயும், நீரின் தரத்தில் 

அதன் தாக்கத்டதயும் ஆய்வு தசய்தார் 

 தவவ்தவறு கார்பன் மூலங்களில் வளர்க்கப்பட்ட கப்பிகளின் வளர்ச்சியின் ஒப்பீடு 

 பதயாபுதளாக்கில் வளர்க்கப்பட்ட கப்பிகளின் ஈரல் ஹிஸ்தடா பததாலஜி – நிற 

நுண்ணுயிரியல் பற்றிய விசாரடை 

 

ஆர். பி இடனப் தனி மூலமாக பயன்படுத்தி தசய்த தசாதடனயில் உயர்ந்த உடல் நீளம் 

தபறப்பட முடியும் என்பதுடன் ஆர். பி. – எம். ஓ. எல். இடன கலடவ தசாதடனயாக இடலாம். 

இதன் மூலம் ஆர். பி மற்றும் கலடவ காபனானது மிகவும் ஆதிக்கம் மிக்க தசாதடன ஆகும் என 

தசாதடனக் கட்டடமப்பின் நிலடமகளில் கூறலாம்,  
 ஈரல் ஹிஸ்தடா பததாலஜி – நிற நுண்ணுயிரியல் பற்றிய விசாரடை மூலாமாக 

கலங்களுக்கு இடடயிலான தகாழுப்பு இருந்தடமடயயும் கட்டுப்பாட்டு 

பரிதசாதடனயிடன விட அங்கு இவ்வாறு காைப்பட்டது எனலாம். 

 
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் : 

இந்த திட்டத்தின் முடிவுகளின் அடிப்படடயில், உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய காபன் மூலங்கள் 

அரிசித் தவிடு (ஆர். பி.), தகாதுடம மா (டபள்யூ. எப்), தமாலாஸஸ் (எம். ஓ. எல்), இன் தமாத்த 

அம்மற்றும் அரிசித் தவிடின், தமாலாஸின் (கலடவ) சமமான கூட்டடமப்பில் அடுத்தடுத்து 

பதயாபுதளாக் (பிB. எப். ரி) இல் உள்ல தமாத்த டநத்ரசனின் அளடவக் காை தசாத்னிஅ 

தசய்யப்பட்டன. தசாதடனக் காலத்தில், நீர் மாற்றங்கள் தசய்யப்படவில்டல மற்றும் 60 

நாட்களுக்கு தமல் ஒதர நீரில் கப்பிகள் வளர்க்கப்பட்டன. 
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WF (63.3%) தவிர உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய அடனத்து காபன் மூலங்களிலும் உயிர்வாழும் 

90% வீதத்துக்கும் அதிகமாக உள்ளது. MOL மற்றும் MIX சிகிச்டசயில் மிக உயர்ந்த உயிர்வாழ்வு 

(96.6%) காைப்பட்டது. 

 

சவளியீடு 

பதயாபுதளாக் ததாழில்நுட்பம் இலங்டகயின் அலங்கார மீன் வளர்ப்புத் ததாழிலுக்கு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

பரிந்துமரகள் 

60 நாட்களுக்கு தண்ணீடர மாற்றாமல் கப்பிகடள வளர்க்க BFT ஐ அடுத்தடுத்து 

ஏற்றுக்தகாள்ளலாம். அரிசி தவிடு மிகவும் நிகழ்த்தல் தகாைட காபன் மூலமாகும், எனதவ இது 

BFT இல் பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. தமலதிக ஆய்வுகள், கப்பிகளின் உடல்நிடல, 

குறிப்பாக ஈரலில் தகாழுப்பு படிவதற்கு BFT இன் தாக்கத்டத ஆராய தவண்டும். 

முன்தனற்றம் : நிதி : 100%   தபளதீக : 100% 

கட்டுப்பாடு: 

அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்ட சில தகாள்வனவுக்கான தபாருட்கள் 

கட்டடளகள் தசய்யப்பட்ட உபகரைங்கள் இதுவடர தபறப்படவில்டல. 

திட்ட இல :  3. 2. 4 

சரக்கமவ ஆர். ஆர். சி இல் இருக்கும் வெதிகமளப் பயன்படுத்தி தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட புதிய நீர் 

அலங்கார மீன்களுக்கான இனப்சபருக்கம் சோழில்நுட்பங்களின் வளர்ச்சி. 

 

சபாறுப்பான அதிகாரிகள் : தஜ. எஸ். ஜயநாத 

     டபள்யூ. தக. சுவந்தஹன்னாதி 

த ாக்கங்கள் : 

தவவ்தவறு நிடலக்கு வளர்க்கப்பட்ட இனப்தபருக்கத்டத தமம்படுத்துதல் தகாய் கார்ப் 

மீன்களுக்கு தசய்யப்பட்டன. தரக்கவ ஆர். ஆர். சி யில் தற்தபாதுள்ள வசதிகடள 

சமூகத்திற்கான நிடலயான விடதக்கு வழங்குவதற்கான உத்திகடள உருவாக்குதல். 

 

முடிவுகள் 

தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் - ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அடடக்கக்கும் மீன்கடளப் ஓவலின் 

மூலமாக தூண்டல் தசய்யப்பட்டு தவவ்தவறு பருவத்தில் உற்பத்திடய தவவ்தவறு தநரம் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளால் தசாதிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன. 

குடம்பி வளர்ப்பு - இருப்பு அடர்த்தி தவவ்தவறு அடர்த்திகலுடன் 864 லீட்டர் சிதமந்து 

ததாட்டிகளுடன் பின்வரும் அடர்த்தி 1000, 1500, 2000 குடம்பிகளுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது. 

வளர்ச்சி அளவுருக்கள் மற்றும் நீர்ட் தர அளவுருக்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

 

தூண்டிய 

இனப்சபருக்கம் 

சபற்ற 

குடம்பிகள் 

முட்மடக் 

கரு 

ஆட்டீமியா ஆரம 

சிறு 

பராயம் 

ஒரு மாேத்தின் 

பின் சிறு 

பராயம் 

உயிர்வாழ் 

ேகவு 

26/03/2018 29/03/2018 05 நாட்கள் 14 நாட்கள் 21000 15300 0.73 

14/05/2018 16/05/2018 05 நாட்கள் 14 நாட்கள் 16000 14000 0.88 

26/06/2018 29/06/2018 05 நாட்கள் 14 நாட்கள் 16000 13425 0.84 

26/11/2018  05 நாட்கள் 14 நாட்கள் 23000 18500 0.80 
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தவவ்தவறு பருவங்களிலிருந்து அதிக உற்பத்திகள் கிடடப்பதாக இருப்பினும், வறண்ட 

காலங்களில் மிகவும் தபாருத்தமான பருவம் இருக்கும். 

 

முடிவுகமள : 

இளம் பருவங்கடள உற்பத்தி என்பது ஆதராக்கியமான அடடகாக்கும் இனங்களில் 

தங்கியிருப்பினும், இனப்தபருக்கம் தசய்யும் தநரம் மற்றும் அடடகாக்கும் இனங்களின் 

தசயல்திறடனப் தபாறுத்தது எனலாம். 

 

பரிந்துமரகள் : 

இந்த பகுதியில் மடழ தபய்யும் காலங்கடள விட வறண்ட காலங்களில் தபாருத்தமான 

இனப்தபருக்க காலம் என எடுக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

சவளியீடுகள் மற்றும் முடிவுகள் : 

தரக்கவ நிடலயத்தில் (தகாய் தகாண்டட) உற்பத்திடய ஒரு முக்கிய எண்ைாக அதிகரித்தது, 

இளம் பருவங்கள் கிடடப்படத அதிகரிப்பதன் மூலமும் இலக்கு உற்பத்திடய அடடந்தது. 

கிடடக்கும் சுகாதார நிடலயான இளம் பருவங்கள் தசய்வதன் மூலம் விவசாயிகளின் ததடவ 

அதிகரித்தது. அலங்காரத் ததாழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களிடடதய வருமானம் அதிகரிக்கும். 

ததாழில்துடறயின் எதிர்கால விரிவாக்கத்திற்கு ஆதராக்கியமான அடட காப்பன்கள் 

கிடடப்படதப் தபாறுத்து இரிக்கின்றது, ஆடகயால், வளர்ந்து வரும் ஆதராக்கியமான பங்கு 

மீன்கல் அதிகரித்துள்ளது. 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி: 100%   தபளதீக : 100% 

 
கட்டுப்பாடுகள் : சீதமந்து ததாட்டிகளில் அடடகாக்கும் இன நிடல இந்த தீவிரமான 

வானிடலயால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புண்டு. 
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திட்ட இல : 3. 2. 5 

குடும்பம் மெப்ரினிதட தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சவளி ாட்டு மீன் இனங்களின் முட்மடயிடும் 

குணாதிெயங்களில் தஹாதமான்களின் செயல்திறன் மற்றும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட இயல்பான 

மீன் வளர்ப்பு வெதிகளின் பராமரித்ேல் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் : அமிதா ஆதிகாரி 

                                            ஈ. டி. எம் எபாசிங்க 

 

த ாக்கங்கள் : 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கவர்ச்சியான மீன் இனங்களில் தஹாதமான் தூண்டப்பட்ட 

இனப்தபருக்கத்தில் முட்டடயிடும் காலத்டதக் கண்டறிதல். 

தவவ்தவறு தஹாதமான்களின் விடளடவக் கண்டறிய மற்றும் அது முட்டடயின் தரத்தில் 

இடைகிறத எனப் பார்த்தல் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள்: 

 

செயல்பாடு 01: இருக்கும் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு வெதிமய பராமரித்ேல் 

 தவவ்தவறு கவர்ச்சியான உயிரினங்களின் (டசப்ரினஸ் கார்பியா, கராசியஸ் ஆரட்டஸ், 

தபாயசிலியா தரட்டிகுதலட், டானிதயா ரிதயா, புன்டியஸ் எஸ்பிபி, தபட்டா எஸ்பிபி, 

அஸ்ட்தராதனாட்டஸ் ஓதசல்லடஸ், ஆஸ்ப்தராதனமிதட எக்ட் - Cyprinus carpia, Carassius auratus, 

Poecillia reticulate, Danio rerio, Puntius spp, Betta spp, Astronotus ocellatus, Osphronemidae ect.) தற்தபாதுள்ள 

அடடகாக்கும் இனங்கள் தவளிப்புற ததாட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டன. 

 பார்ப் எஸ்பிபி., தடட்ரா எஸ்பிபி., தபட்டா எஸ்பிபி, தகால்ட் ஃபிஷ் எஸ்பிபி - barb spp., tetra 

spp., Betta spp, Gold fish spp. and Koi carp spp ஆகியவற்றின் அதிக சந்டத ததடவ தகாண்ட புதிய 

வடககள். மற்றும் தகாய் கார்ப் எஸ்பிபி தபான்றன வாங்கப்பட்டன. 

 இயற்டக மற்றும் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்க முடற இரண்டிலும் தசய்யப்பட்டன. 

 தவண்டுதகாளின்படி மீன் விற்கப்பட்டது. 

 

செயல்பாடு 2: தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட கவர்ச்சியான மீன் இனங்களின் முட்மடயிடும் பண்புகளில் 

தஹாதமான்களின் செயல்திறன் 

 குடும்பம் டசப்ரினிதடயில் அதிக மதிப்பு மற்றும் மிகவும் தகாரப்பட்ட கவர்ச்சியான 

அலங்கார மீன் வடககளான பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ், பார்தபானிமஸ் 

ஸ்வதனன்ஃதபல்டி, எபல்தஜார்டஹன்தகாஸ் ஃப்தரனாட்டம் மற்றும் புன்டியஸ் 

தடனிதசானி - Balantiocheilos melanopterus, Barbonymus schwanenfeldii, Epalzeorhynchos frenatum and Puntius 

denisonii தபான்றடவ பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் மற்றும் புன்டியஸ் தடனிதசானி - Balantiocheilos 

melanopterus and Puntius denisonii தவிர தமதலயுள்ள உயிரினங்களின் அடடகாப்பு தவளிப்புற 

ததாட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டன. 

 முதிர்ச்சியடடந்த இனங்கள் தஹாதமான் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கத்டதப் 

பயன்படுத்தி இனப்தபருக்கம் தசய்யப்பட்டன. ஓவப்ரிம் ஹதமானின் ஐந்து தவவ்தவறு 

தசறிவுகளான 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 மற்றும் 0.6 மில்லி லீற்றர் / கிதலா. 

 தபண் மீன்களின் தமான் உட்தசலுத்தல் மற்றும் முட்டடகடள அகற்றுவதற்கும் 

இடடயிலான இடடதவளியானது இனங்கள், தஹாதமான்கள், தசறிவு அளவுகள் மற்றும் 

மீன்களின் முதிர்ச்சி ஆகியவற்டறப் தபாறுத்து அளவிடப்பட்டன. 

 முட்டடயின் தரத்டத தீர்மானிக்க கருவுறுதல் வீதம், குஞ்சு தபாரிக்கும் வீதம் மற்றும் 

முட்டட வளர்ச்சி நிடலகள் எடுக்கப்பட்டன. 
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 உட்புற அடடகாக்கும் - பங்குத் ததாட்டியின் pH திடீதரன குடறவதால், நீர் pH அளடவக் 

குடறக்க தவவ்தவறு தீன் மற்றும் மீன் இனங்களின் விடளடவக் கண்டறிய இரண்டு 

தசாதடனகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

 ஒக்ஸ் இதயம் மற்றும் வடிவடமக்கப்பட்ட தீன் ஒரு நாடளக்கு இரண்டு முடற உடல் 

எடடயில் 5% வழஙப்பட்டு Pterophyllum spp, Balantiocheilos melanopterus and Barbonymus schwanenfeldii - 

ஸ்தடதராபில்லம் எஸ்பிபி, பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் மற்றும் 

பார்தபானிமஸ் ஸ்க்வாதனன்ஃதபல்டி ஆகிதயாருக்கு pH அளவிலான நீரின் விடளடவக் 

கண்டறிய தசய்யப்பட்டன. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

  பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் மற்றும் புன்டியஸ் தடனிதசானி - 

Balantiocheilos melanopterus and Puntius denisonii இனங்களின் நீர் பி.எச் ஆகியவற்றின் உட்புற அடட 

காக்கும் இனத்தின் ததாட்டிகளில் ஆய்வுக் காலத்தில் திடீதரன குடறந்தது. 

 புன்டியஸ் தடனிதசானியில் - Puntius denisonii உள்ளரங்க அடடகாக்கும் பங்கு ததாட்டிகளில் 

pH 3.4 வடர 26.4
0
C இல் குடறக்கப்பட்டு காைப்பட்டது, ஆனால் எந்த இறப்பும் பதிவு 

தசய்யப்படவில்டல. 

 தமலும் பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் Balantiocheilos melanopterus உட்புற 

ததாட்டிகளில் pH 28.59 
0
C இல் 3.6 வடர குடறந்தது. 

 ஆய்வுக் காலத்தில் புண்டியஸ் தடனிதசானி மற்றும் பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் 

தமலதனாப்தடரஸ் - Puntius denisonii and Balantiocheilos melanopterus அடடகாக்கும் எந்ததவாரு 

மீன்களும் பாலியல் முதிர்ச்சிடய அடடயவில்டல. 

 இது அடடகாக்கும் வளர்ப்பு ததாட்டிகளில் குடறந்த பி.எச் அளவு காரைமாக இருக்கலாம், 

ஏதனன்றால் புன்டியஸ் தடனிதசானி மற்றும் பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் 

தமலதனாப்தடரஸின் - Puntius denisonii and Balantiocheilos melanopterus முதிர்ச்சிக்கு தபாருத்தமான 

பி.எச் அளவு முடறதய 6.8 - 7.8 மற்றும் 6.0 - 8.0 ஆகும். 

 pH மாறுபாடு தசாதடனகளில் எட்டு தவவ்தவறு சிகிச்டசகள் குறித்து பின்வரும் முடிவுகள் 

தபறப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T1 - நீர் மட்டும் 

T2 - நீர், மீன் மட்டும் – 

உைவு இல்டல 

T3 - Pterophyllum spp 

 உைவுக்காக ox-heart 

T4 - Pterophyllum spp 

 தயாரித்த ஊனவு 

வழங்கல் 

T5 - Balantiocheilos 

 melanopterus 

உைவுக்காக அடரத்த ox-

heart 

T6 - Balantiocheilos 

 melanopterus தயாரித்த 

ஊனவு வழங்கல் 

T7 - Barbonymus 

 schwanenfeldii fed 

 minced ox- heart 

T8 - Barbonymus 

 schwanenfeldii 

தயாரித்த ஊனவு வழங்கல் 

 



102 

 இந்த தசாதடனயில் நீரின் கடினத்தன்டம மற்றும் காரத்தன்டம 32 ± 2 மி. கி / லீ மற்றும் 17.9 ± 

0.2 மி. கி / லீ என பதிவு தசய்யப்பட்டன, தமலும் மீன் முதிர்ச்சி மற்றும் இனப்தபருக்கம் 

ஆகியவற்றுக்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட மட்டத்துடன் ஒப்பிடும்தபாது இந்த அளவுருக்கள் 

குடறந்த மட்டத்தில் இருந்தன. 

 தமற்கண்ட தசாதடனகளின்படி, தீன் வடக மற்றும் மீன் இனங்கள் உட்புற அடடகாக்கும் 

பங்கு ததாட்டியில் நீரின் pH அளடவக் குடறப்பதில் பாதிப்டப ஏற்படுத்தாது. 

 ஆடகயால், கார அளவுகள் மற்றும் நீர் pH ஆகியவற்றுக்கு இடடயிலான உறடவக் 

கண்டறிய தமலும் தசாதடனகள் ததடவ, இலங்டக நிபந்தடனயின் கீழ் பன்டியஸ் 

தடனிதசானி மற்றும் பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட 

இனப்தபருக்க நிடல மற்றும் உட்புற குஞ்சு தபாரிக்கும் இடங்களின் காரத்தன்டமடய 

நிர்வகிக்கும் முடறகள் ஆகியவற்றிற்கு தபாருத்தமான காரத்தன்டம அளவுகள் பற்றி அறிய 

தவண்டும். 

 ஒன்பது மாத வளர்ச்சிக் காலம் வடர எபல்தஜார்டஹன்தகாஸ் ஃப்தரனாட்டம் 

இலங்டகயில் சிடறபிடிக்கப்பட்ட நிடலயில் பாலியல் முதிர்ச்சிடய அடடயவில்டல, 

தமலும் இது இந்த வளர்ச்சிக் காலத்தில் 10.9 ± 0.2 கிராம் உடல் எடட மற்றும் தமாத்த நீளம் 

11.4 ± 0.1 தச.மீ ஆக தகாண்டிருந்தது. 

 3.20 ± 0.17 மணிதநர இடடதவளியில் குடறந்தபட்ச காலம் தகாண்டதாகா 0.6 மில்லி / 

கிதலா தசறிவளவு உடல் எடடயில் உள்ள இனங்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 11 ± 0.51 

மணிதநர இடடதவளியில் அதிகபட்ச காலம் 0.2 மில்லி / கிதலா என்ற தசறிவளவில் உடல் 

எடட இனத்தில் காைப்பட்டது. 

 ஓவப்பிரீமின் 0.5 மில்லி / கிதலா உடல் எடட தபறும் மீன் குழுவில் அதிகபட்ச கருவுறுதல் 

விகிதம் காைப்பட்டது மற்றும் மிகக் குடறவானது 0.6 மில்லி / கிதலா உடல் எடடயில் 33.33 

± 9.07 ஆக பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 ஓவபிரீமின் 0.5 மில்லி / கிதலா உடல் எடட தபறும் மீன் குழுவில் அதிகபட்ச குஞ்சு 

தபாரிக்கும் வீதம் காைப்பட்டது மற்றும் மிகக் குடறவானது 0.2 மில்லி / கிதலா உடல் 

எடடக்கு 20.3 ± 9.07 ஆக பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

• ஆடகயால், பார்தபானிமஸ் ஸ்க்வாதனன்ஃதபல்டியின் ஹார்தமான் தசறிவு தாமதக் காலம் 

குடறந்து வருகிறது. ஆனால் ஹார்தமான் தசறிவு அதிகரிப்பதன் மூலம் முட்டடயின் தரம் 

அதிகரிக்கும், ஆனால் சில அதிகபட்ச மட்டத்தில் அது மீண்டும் குடறந்தது. 

• ஆடகயால், பார்தபானிமஸ் ஸ்க்வாதனன்ஃதபல்டியின் அதிகபட்ச முட்டடயிடும் 

பண்புகள் இலங்டகயில் சிடறப்பிடிக்கப்பட்ட இனப்தபருக்க நிடலடமயின் கீழ் 

தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம் முடறயில் ஓவபிரீமின் உடல் எடடச் தசறிவு 0.5 மில்லி / 

கிதலா மூலமாக தபறலாம். 

 

பரிந்துமரகள் : 

• பன்டியஸ் தடனிதசானி மற்றும் பாலாண்டிதயாதசதலாஸ் தமலதனாப்தடரஸ் 

அடடகாக்கும் பங்கு 6.0 - 8.0 நீர் pH அளவில் வளர்க்கப்பட தவண்டும், இல்டலதயனில் 

மீன்கள் பாலியல் முதிர்ச்சிடய அடடயாது. 

• பார்தபானிமஸ் ஸ்க்வாதனன்ஃதபல்டி இன் தஹாதமான் தூண்டப்பட்ட 

இனப்தபருக்கத்தில் 6 - 8 மணிதநரம் வடர தாமத காலம் மாறுபடும். 

• மடறந்த காலம் மீன்களின் முதிர்ச்சி, தஹாதமான் தசறிவு மற்றும் தவப்பநிடலடயப் 

தபாறுத்தது. 

• கவர்ச்சியான உயிரினங்களின் முட்டடயின் தரம் குறிப்பிட்ட அளவு வடர தஹாதமான் 

தசறிவுடன் அதிகரிக்கும், பின்னர் அது குடறயும். 

  

முன்தனற்றம் :  நிதி: 100%   தபளதீக : 100%: 90% 
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கட்டுப்பாடுகள்: 

ஏற்கனதவ உள்ள ததாட்டி வசதியின் கீழ் அடடகாக்கும் பங்கு தமலாண்டம கடினமாக 

இருந்தது 

 

திட்ட இல :  3.2.6 

நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசித் சோழில்களில் உயிர்த்சோழிநுட்பவியல் பயன்பாடுகள் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் : டி. எம். எஸ். சுகீஷ்வரி 

     கலாநிதி வி. பஹலவத்தராச்சி 

 

த ாக்கங்கள் : 

• டமக்தராதசாரியம் ஸ்தடரஸ் அனுபியாஸ் பார்ட்தடரி வர்.நானா, கப்பாபிகஸ் 

ஆல்வாதரஸி Microsorium pterous Anubias baarteri var.Nana, Kappaphycus alvarezii 

ஆகியவற்றுக்கான தநறிமுடறகடள உருவாக்கல் மூலம் அதிக எண்ணிக்டகயிலான 

தளிர்கள் அல்லது கலஸ்கடள உருவாக்கல். 

• கிரிப்தடாதகாரின் தவன்டியின் மரபணு தமம்பாட்டடச் தசய்யல். 

• நீர்வாழ் தாவரங்கள் தசகரிப்பு மற்றும் தாவர வீடு பராமரிப்பு 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் : 

 Microsorium pterous Anubias baarteri var.Nana, Kappaphycus alvarezii - டமக்தராதசாரியம் ஸ்தடரஸ் 

அனுபியாஸ் பார்தடரி வர்னானா, கப்பாபிகஸ் அல்வாதரஸி ஆகியவற்றுக்கான 

தநறிமுடறகடள உருவாக்குதல். 

 கிரிப்தடாதகாரின் தவன்டியின் மரபணு முன்தனற்றம். 

 நீர்வாழ் தாவரங்கள் தசகரிப்பு மற்றும் தாவர வீடு பராமரிப்பு 

 

முக்கிய சவளியீடுகள்: 

 ஜாவா ஃதபர்ன் கலஸ் ததாடக்கமானது பின்வரும் முடறயில் அதாவது 4 மி. கி / லீ 2, 4 -

டடக்தளாதராதபனாக்அசற்றிக் அமிலத்டத எம். எஸ். மீடியத்துடன் 1 கிராம் / லீ 

உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட கரியுடன் பயன்படுத்த முடிந்தது. 

 அனுபியாஸுக்கான தநறிமுடற உருவாக்கப்பட்டது (சிறந்த கிரும்யழிக்கும் முடறயாக -70 

% எத்ததனால் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 6 % குதளாராக்ஸ் 15 நிமிடங்களுக்கு 4% குதளாராக்ஸ் 

10 நிமிடங்கள் மற்றும் ஐந்து முடற வடிகட்டிய நீரில் கழுவப்பட்டது). அதிகபட்ச தளிர் 

ததாடக்கம் - 2 மி. கி / லீ. பி. ஏ. பி மற்றும் 0.5 ஐ. பி. ஏ ஆகும். 

 கடற்பாசி புதிய தலஸ் உருவாக்கமானது முன்னாள் தாவரத்டத புற ஊதா கிருமி நீக்கம் 

தசய்யப்பட்ட கடல் நீடர ஒரு ஊடகமாகப் பயன்படுத்தி தவற்றிகரமாக தசய்யப்பட்டு 

இருந்தது. 

 சி.தவண்டியின் புதராட்தடாபிளாஸ்ட் தனிடமப்படுத்தலுக்கான சிறந்த முடற 0.2 % (w / v) 

தபக்டிதனஸ் மற்றும் 1 மாத வயது இடழய வளர்ப்பு இடலகளின் 2% (w / v) 

தசல்லுதலடஸப் பயன்படுத்தி தநாதிய சமீபாட்டு முடறயாகும், 

 

சவளியீடுகள்: 

 நீர்வாழ் தாவரங்களின் நுண் பரப்புதலுக்கான சிறந்த தநறிமுடறடய வழங்குதல், நீர்வாழ் 

தாவர வளர்ப்புத் ததாழிலின் சிறந்த வளர்ச்சி. 

 

பரிந்துமரகள் : 

 டமக்தராதசாரியம் ஸ்தடரஸின் (ஜாவா ஃதபர்ன்) களின் கலஸ் ததாடக்கம் எம். எஸ். 

மீடியத்துடன் 4 மி. கி / லீ 2, 4 - டடக்தளாதராதபனாக்ஸிஅசடிக் அமிலத்துடன் கூடுதலாக 

அடடய முடியும். 

 முன்னாள் தவர கிருமியழித்தல் 70 % எத்ததனால் 30 நிமிடங்களுக்கு தசய்யப்பட்டு 6 % 

குதளாதரக்ஸ் (திரவ சவர்க்காரம்) 15 நிமிடங்கள், 4 % குதளாராக்ஸ் 10 நிமிடங்களுக்கு ஐந்து 



104 

முடற கிருமியழிப்பு தசய்யப்பட்ட வடிகட்டிய நீருடன் முன்னாள் தாவரங்களின் 80% 

உயிர்வாழ்டவக் தகாடுக்க முடிந்தது. 

 தளிர் ததாடக்கம் 2 மி. கி / லீ பி. ஏ. பி - BAP மற்றும் 0.5 ஐ. பி. ஏ அனுபியஸ் உடன் இருந்தது 

 தளிர் தபருக்கல் 2 மி. கி / லீ அனாபியாஸின் பி. ஏ. பி உடன் இருந்தது. 

 கப்பப்பிகஸ் அல்வாதரஸியின் தல்லஸ் ததாடக்கம், கிருமி நீக்கம் தசய்யப்பட்ட கடல் நீடர 

உலகளாவிய வடிவிலான கண்ைாடி சாதனங்களில் சிறந்த காற்தறாட்டத்துடன் ஒரு 

ஊடகமாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அடடய முடியும். 

 

முன்தனற்றம் :   நிதி: 85%   தபளதீக : 90% 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

 

கலஸ் ததாடக்கம் நீண்ட காலத்துடன் தவற்றி தபற்றது. ஆனால் மாதிரிகளின் மாசுபாடு தளிர் 

ததாடக்கத்டத பாதிப்பதால் ஆராய்ச்சிடயத் ததாடர ஒரு தபரிய தடடயாக இருந்தது. 

 

கடல் பாசிககடளப் பரிதசாதடன நடத்துவதற்கு உயிரியக்கவியல் சிறந்தது எனலாம். 

கடற்பாசியின் முன்னாள் தாவரங்கள் கணிசமான எடடடயக் தகாண்டிருப்பதால், ஒரு 

உயிரியக்கவியல் இல்லாமல் தலஸ் ததாடக்கத்டதப் தபறுவதற்கான விளக்கங்கடள ததாடர்ந்து 

சுழற்றுவதற்கான தபரிய தடட எனலாம். 

 

திட்ட இல : 3. 3. 1 

கடல் அட்மட படிப்பு, (தஹாதலாதூரியா ஸ்காப்ரா) இலங்மகயில் வடதமற்கு மற்றும் வட 

மாகாணங்களில் வளரும் முமற 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் :  பி. ஏ. டி. அஜித் குமாரா 

சி. பி தமததகதர 

த ாக்கங்கள்: 

 தபாருளாதார ரீதியாக முக்கியமான கடல் அட்டடயின் இனப்தபருக்கம், வளர்ப்பு மற்றும் 

வளரும்  நுட்பங்கடள தமலும் தமம்படுத்துதல்;  தஹா. ஸ்காப்ரா 

 மீன்பிடி சமூகங்களுக்கு ததாழில்நுட்ப அறிடவ மாற்றுவதன் மூலம் சமூக 

அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட விவசாய திட்டங்கடள கண்காணித்தல் 

 வடக்கு கடதலார நீரில் கடல் அட்டட வளர்ப்பில் உள்ள பிரச்சிடனகளுக்கு தீர்வு காைல் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட செயல்பாடுகள் : 

 எச். ஸ்காப்ராவுக்கான குஞ்சு தபாரிக்கும் வசதிகடள நிறுவுதல், அடடகாக்கும் இனங்கடள 

தசகரித்தல் மற்றும் சீரடமத்தல், இனப்தபருக்கம் மற்றும் குடம்பி வளர்ப்டபத் தூண்டுதல் 

 சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட வளர்ப்பு 

 புத்தளம் களப்பில் எச். ஸ்காப்ரா, சதுப்புநில காவட்டி (க்ராதஸாஸ்ட்ரியா எஸ்பிபி.) மற்றும் 

கடற்பாசி (கிதரசிலாரியா எடுலிஸ்) ஆகியவற்றின் ஒருங்கிடைந்த பல் - இன 

மீன்வளர்ப்புக்கான திறடன ஆராயுதல். 

 வடக்கு கடதலார நீரில் கடல் அட்டட வளர்ப்டப கண்காணித்தல் 

 விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் 

 

முடிவுகள் : 

1. எச். ஸ்காப்ராவின் நிடலயான மற்றும் தரமான விடத உற்பத்திடய தமம்படுத்துவதற்காக, 

உயிர்வாழும் வீதத்டத தமம்படுத்துவதற்காக, குஞ்சு தபாரிக்கும் வசதிகடள நிறுவுதல், 

தசகரித்தல், அடடகாக்கும் நிலங்கடள அடமத்தல், இனப்தபருக்க தசாதடனகள் மற்றும் 

குடம்பி வளர்ப்டப வடிவடமக்கப்பட்ட ஊட்டங்களுடன் தசய்தல் 

. 
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நாற்பது எண்ணிக்டகயிலான இயற்டகயில் பிடிபட்ட அடடகாப்பன்கள் (550.0 ± 87.2) 

மன்னாரில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்டு ஒரு அடடகாக்கும் விலங்குகளாக இடயபாக்கம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

எச். ஸ்காப்ராவின் ஒரு இனப்தபருக்க திட்டம் ஜனவரி ததாடக்கத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டது 

மற்றும் 500,000 எண்ணிக்டகயான வளமான முட்டடகடள உற்பத்தி தசய்தது. ஆரம்பகால 

குடம்பி வளர்ப்பு காலத்தின் முடிவில் 500 எண்ணிக்டகயான ஒரு மாத வயது ஜுவடனல்கள் 

(உயிர்வாழும் வீதம் 0.01%) மட்டுதம இருந்தது. 10 - 15 கிராம் அளவு எடட அதிகரிக்கும் வடர 

உயிர்வாழும் விகிதம் 54% ஆக இருக்கும் வடர அடவ தமலும் 45 நாட்கள் வளர்க்கப்பட்டன. 

வளர்க்கப்பட்ட 270 ஜுவடனல்களில், 180 வயது ஜுவடனல்கள் ஒரு தீன் தசாதடனடய 

தசாதிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன, இது வடிகட்டும் மதுவம் மற்றும் கடற்பாசி 

அடிப்படடயிலான (சர்காசம் எஸ்பிபி.) வடிவடமக்கப்பட்ட ஊட்டங்கடளப் பயன்படுத்தி 

நடத்தப்பட்டது. மீதமுள்ளடவ களப்புக் கூண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன, அங்கு அடவ 

சதுப்பு காவட்டிகளுடன் ஒருங்கிடைந்த பல - இன மீன்வளர்ப்புக்கான சாத்தியங்கடள ஆராய 

பயன்படுத்தப்பட்டன; க்ராதஸாஸ்ட்ரியா எஸ்பிபி. மற்றும் கடல் பாசி; கிராசிலரியா 

எடுலிஸ்.புத்தளம் களப்பில் இருந்து தபறப்பட்டன. 

 

2. ெமூக அடிப்பமடயிலான கடல் அட்மட வளர்ப்பு 

 

வனாத்தவில்லு பிரததச தசயலகத்தில் உள்ள தசரக்குளியவில், கல்பிட்டி பிரததச தசயலகத்தில் 

இலுப்பந்தீவு மற்றும் தராதப்பாடு என அடழக்கப்படும் இரண்டு தீவுகளிலும் மூன்று சமூக 

அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட வளர்ப்பு திட்டங்கள் ததாடங்கப்பட்டன. 2 மாத வளர்ப்பு 

காலத்திற்குப் பிறகு தராதப்பாடுவில் உள்ள கூண்டில் அடடப்புக்கள் கரடுமுரடான 

அடலகளிலிருந்து முற்றிலும் கழுவப்பட்டது அழிந்தது. 

 

தசரக்குளி மற்றும் இலுப்பந்தீவுகளில் ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வடரயிலான ஏழு மாத வளர்ப்புக் 

காலத்தில் தபறப்பட்ட சராசரி எடட 330.45 ± 6.35 கிராம் மற்றும் 270.12 ± 7.01 ஆக இருந்தது. 

இரண்டு தளங்களில் அதிகபட்ச மற்றும் குடறந்தபட்ச அளவு வரம்புகள்; தசரக்குழி மற்றும் 

இலுப்பந்தீவு 230.31 - 355.12 கிராம் மற்றும் 184.35-295.32 கிராம் ஆக முடறதய இருந்தன. 

 

முடறதய. தசரக்குழிக்கு தம மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் அதிகபட்ச மற்றும் மிகக் குடறந்த 

தினசரி வளர்ச்சி விகிதம் 0.97 மற்றும் 0.32 கிராம் எனக் காைப்பட்டது, அதத தநரத்தில் 

இலுப்பந்தீவு தளத்தில் முடறதய தம மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு 0.91 மற்றும் 0.21 கிராம் 

ஆக இருந்தது. இரண்டு தளங்களில் உயிர்வாழும் வீதம் 40% இலுப்பந்தீவில் மற்றும் 75% 

தசரக்குழியவிலும் காைப்பட்டது. 

 

மீன்வள சமூகத்திற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் 10 - 12 மாத வளர்ப்புக் காலத்திற்கு சுமார் 

ரூ . 200,000.00 ஆகும். 
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3. எச். ஸ்காப்ராவின் ஒருங்கிமணந்ே பல் – இன – (மல்டி - ட்தராபிக்) மீன்வளர்ப்பு, ெதுப்பு 

காவட்டி, கிராதொஸ்ட்ரியா எஸ்பிபி. மற்றும் புத்ேளம் லகூனில் கடற்பாசி (கிராசிலரியா 

எடுலிஸ்) வளர்ப்பு 

 

இங்தக, கடல் அட்டட (எஸ்சி, 30 எண்ணிக்டக ஒவ்தவான்றும்) ஜூடல 2018 முதல் 5 மாத 

காலத்திற்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டுடன் கலப்புக் கூண்டுகளில் கடற் பாசி (எஸ்சி + எஸ் டபள்யூ) 

மற்றும் காவட்டிகள் (எஸ்சி + ஓடவ) ஆகியவற்றுடன் இடைந்து வளர்க்கப்பட்டன. SC, Oy, Sw 

மற்றும் தசதன பதார்த்தங்கள் ஒரு மாத இடடதவளியில் 3 கூண்டுகளில் இடைப்புகளில் 

கைக்கிடப்பட்டன, அதத தநரத்தில் நீரின் தர அளவுருக்கள் பதிடனந்து முடற 

அளவிடப்பட்டன. முடிவுகள் மூலம் இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ் வடரபடமாகக் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. SC+Sw மற்றும் SC+Oy யுடன் கூடிய கூண்டுகளில் கட்டுப்பாட்டடக் 

காட்டிலும் கூண்டுக்கு தவளிதயயும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு கரிமப் தபாருட்கடளக் 

குவிப்படதக் காட்டுகிறது என்று முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. 

 

4. வடக்கு கடதலார நீரில் கடல் அட்மட வளர்ப்மப கண்காணித்ேல் 

வடக்கு கடதலார நீரில் 38 இயக்கநிடல தகாண்ட மற்றும் 15 டகவிடப்பட்ட வளரும் 

பண்டைகள் காைப்பட்டன. ஒவ்தவாரு பண்டையின் ஜி. பி. எஸ் இருப்பிடங்கள் மற்றும் 

இருப்பு தரவு எங்களால் முடிந்தவடர பதிவு தசய்யப்பட்டன. யாழ்ப்பாைம் (5), கிளிதநாச்சி (9) 

மற்றும் மன்னார் (1) (படம் 4) ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் வழக்கமான 2 மாத 

இடடதவளியில் 15 பண்டைகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. டகவிடப்பட்ட 15 பண்டைகளில், 11 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலும், எஞ்சியுள்ளடவ யாழ்ப்பாை மாவட்டத்திலும் உள்ளன. மன்னார் 

மாவட்டத்தில் தற்தபாது ஒரு பண்டை மட்டுதம இயங்கி வருகிறது. தற்தபாதுள்ள 

பண்டைகள், டகவிடப்பட்ட பண்டைகள், ஜுவடனல் தசகரிப்பு டமதானம் மற்றும் 

ததாழில்துடறயின் தமலும் விரிவாக்கத்திற்கு தபாருத்தமான பகுதிகள் ஆகியவற்டறக் 

குறிக்கும் வடகயில் பல வடரபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன (படம் 5). 

 

5. சவளியீடுகள் : 

 மீன்பிடி சமூகங்கள், கடல்சார் பல்கடலக்கழக மாைவர்கள் தபான்தறாருக்கு கடல் அட்டட 

வளர்ப்பு குறித்த விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்தியது 

 சமூகம் சார்ந்த கடல் அட்டட வளர்ப்பில் மீனவர்களுக்கு எல்தலாருக்கும் அனுபவம் 

 பிரசுரங்கடளத் தயாரிப்பதன் மூலமும், பட்டதாரி மாைவர்களுக்கு வழிகாட்டுவதன் 

மூலமும் ததாழில்நுட்ப அறிடவப் பரப்புதல் 

 மீன் வளர்ப்பு வளர்ச்சிக்கான மல்டி-டிராபிக் மீன் வளர்ப்பு நடடமுடறகளின் சாத்தியம் 
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 மண்ணின் கரிமப் தபாருட்களுக்கான பகுப்பாய்வுக்கான முடறகடள உருவாக்குதல் 

 வடக்கு கடற்கடர நீரில் கடல் அட்டட விவசாய பகுதிகளின் கண்தைாட்டத்திற்கான 

விரிவான வடரபடங்கள் 

 இயற்டக கடல் அட்டட இனப்தபருக்கம் தசய்யும் இடங்கடள அடடயாளம் காணுதல் 

 தளத் ததர்வு வடரபடங்கடளத் தயாரித்தல், தளத் ததர்வு அறிக்டக 

 திறந்த கடல் நீர் அடடப்புகளில் தசமிப்பதற்கான ஜுவடனல்களின் அளவு தபாருத்தம் 

 

6. விமளவுகள்: 

 மாற்று வாழ்வாதாரங்களில் மீனவர் சமூகங்களின் திறடன உருவாக்குதல் 

 வடக்கு மாகாைத்தில் கடல் அட்டட ததாழிடல விரிவுபடுத்துவதற்கு தபாருத்தமான 

தளங்கடள அடடயாளம் காணுதல் 

 மீன் வளர்ப்புத் ததாழிலின் பல்வடகப்படுத்தல் 

 

7. முடிவுகள் / பரிந்துமரகள்: 

 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இரண்டு வளர்ப்பு தளங்களுக்கிடடயிலான எட்டு மாத வாழ்க்டகக் 

காலத்தின் படி, இலுப்பந்தீவு சி. பி. எஃப் - ஐ விட தசரக்குளி சமூக அடிப்படடயிலான 

பண்டை தளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர் வளர்ச்சி காைப்படுகிறது. ஜூன் முதல் நவம்பர் 

வடர, புத்தளம் களத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உப்புத்தன்டம ஏற்ற இறக்கங்கள் காைப்பட்டன, 

இது தசரக்குளியிடன விட இலுப்பந்தீவு கூண்டிலில் குடறந்த வளர்ச்சி விகிதத்டத 

ஏற்படுத்தும். 

 இறுதி முடிவுகளின்படி, புதிதாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தசரக்குளிய மற்றும் இலுப்பந்தீவு 

பகுதிகள் எதிர்காலத்தில் கடல் அட்டட வளர்ப்பிற்கு ஏற்றடவ, அதத தநரத்தில் 

ததன்தமற்கு பருவமடழ காலத்தில் கரடுமுரடான அடல மற்றும் அதிக காற்று வீசும் 

சூழ்நிடல காரைமாக தராதப்பாடுவவில் வளர்ப்பு தளம் ததாடர கடினமாக இருந்தது. 

 இருப்பினும், வடகிழக்கு பருவமடழ காலம் தராதபாடுவயில் தபருத்தலுக்கான 

வளர்ப்புக்கு ஏற்றது, ஏதனனில் குடறந்த காற்று வீசும் நிடல கூண்டின் கட்டடமப்புகளுக்கு 

குடறந்த தசதத்டத ஏற்படுத்தும். 

 ஆயினும்கூட, இரு தளங்களிலும் ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த உயிர்வாழ்வு விகிதம் பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. 

 கடல் அட்டட ஜுவடனல்கள் 10.0 கிராம் எடடயுள்ள எடட விவசாயத்டத வளர்ப்பதற்கு 

தநரடியாக அறிமுகப்படுத்த ஏற்றது அல்ல. 

 வழக்கமான தள ததர்வு அளவுருக்களுக்கு கூடுதலாக திறந்த நீரில் கடல் அட்டட 

வளர்ப்பதற்கான தளத் ததர்வு, அடிமட்டத்தின் நுண் வாழ்விட நிடலகளும் கவனத்தில் 

தகாள்ளப்படுகின்றன. 

 சிடதந்த கடற்பாசிகள் மற்றும் சிப்பிகளின் தவளிதயற்றப் தபாருட்கள் காரைமாக 

கூண்டுகளுக்குள் தன்னியக்க கரிம தபாருட்கள் குவிந்து, கடல் அட்டடக்கான உைவாக 

தசயல்படக்கூடும். எனதவ, கடல் அட்டட வளர்ப்பு மட்டும் கட்டுப்படுத்துவடத விட 

கடற்பாசி மற்றும் சிப்பி தகாண்ட கடல் அட்டட வளர்ப்பு சாத்தியமாகும். 

 கூண்டு உடறகளில் இயற்டகயான உைவு கிடடப்பதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

ததாடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட தவண்டும், இது வளர்ச்சிடயக் குடறக்கும் அளடவக் 

குடறக்கும் என்படத அங்கீகரிக்கும் வடர கண்காணிக்கப்பட தவண்டும். 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி: 100%   தபளதீக : 95% 
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கட்டுப்பாடுகள் :  

வடதமற்கு மாகாைத்தில் கடல் அட்டட இனப்தபருக்கம், டலகல் வளர்ப்பு மற்றும் சி. பி. 

எஃப் திட்டங்கடள தமற்தகாள்ள பாதகமான சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் தீங்கு விடளவிக்கும். 

ஒழுங்கற்ற இருப்பு மற்றும் பகுதி அறுவடட முடறகள் வணிக கூண்டில்களின் கண்காணிப்பு 

பணிகடள தமற்தகாள்ளும்தபாது முடறயான தரவு தசகரிப்பு முடறடய உருவாக்க ததாந்தரவு 

தசய்கின்றன. 

 

திட்ட இல : 3: 3: 2 

கபாபிகஸ் மற்றும் யூச்செமா வமககளுக்கான பரம்பமரயலகு வங்கியிமன ஸ்ோபித்ேல் மற்றும் 

இலங்மகயில் வளர்த்ேல், மற்றும் பிற ொத்தியமான கடற்பாசிகளின் வளர்ப்புக்களும். 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள்: தஜ. எஸ். ஜயநாத 

யூ. எஸ். பி. தக. லியனதக 

வி. பஹலவதாராச்சி 

த ாக்கங்கள் : 

கடற்பாசிகளின் சாத்தியமான உயிரினங்களுக்கான வளர்ப்பு நுட்பங்கடள உருவாக்குதல் 

மற்றும் தக. அல்வாதரசியின் தமம்பட்ட தபற்தறார் விடத பங்குகடள பராமரித்தல் 

ததாழிற்துடறயின் ததடவடயப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக தக. அல்வாதரஸியின் ததசிய விடதப் 

பங்குகடள தமம்படுத்த தவண்டும், 

இலங்டகயில் மற்ற கடற்பாசி இனங்கள் மற்றும் வடககளுக்கு விடத வங்கிகடள நிறுவுதல், 

இந்ததாதனசியாவிலிருந்து இறக்குமதி தசய்யப்படும் பகுதிகளுக்கு நிறுவுதல், யூச்சுமா பருத்தி, 

கப்பாபிகஸ் ஸ்ட்டரட்டாம், யூச்சுமா ஸ்பிதனாசம் - Eucheuma cottoni, Kappaphycus striatum, Eucheuma 

spinosum. அந்த இனங்கள் ததாந்தரவில் நவம்பர் 2018 இல் அதத முடறகளில் தசருகப்பட்டன. 

 

 டவடிக்மககள் : 

விமே செருகப்படல் மற்றும் ஏற்பாடுகள் : முந்டதய ஆண்டுகளில் எடட அடிப்படடயிலான 

ததர்வு நடடமுடறயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நல்ல தரமான விடதப் தபாருட்களுடன் நன்கு 

கிடளகள் தகாண்டடவ. இந்த தண்டுத் துண்டங்கள் சுமார் 100 கிராம், 150 கிராம், 200 கிராம் 

எடடயுள்ள ஒற்டற பின்னல் முடிச்சில் (8 முடிச்சுகள் / ஒற்டற கயிறு) தசருகப்பட்டன. 

முயற்சித்த ஒவ்தவாரு முடிச்சுக்கும் 20 தச. மீ  இடடதய தூரம் உள்ளன. 

 

முடிவுகள் 

தக. அல்வாதரஸியின் எடட அடிப்படடயிலான ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நல்ல தரமான விடத 

தண்டுத் துண்டங்கள் வடலக் கூண்டுகளில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி விகிதத்டதக் 

தகாண்டுள்ளன; குறிப்பிட்ட வடலக் கூண்டுகளில் சராசரி எடடயின் அதிகரிப்பு 2017 மற்றும் 

2018 ஆம் ஆண்டுகளில் நாற்று SGR % இன் படி அதிதவக வளர்ச்சி விகிதங்கடளக் காட்டுகிறது 

100 கிராம் ஆரம்ப நாற்றுகளிலிருந்து அதிக SGR % இருந்தன, இது 2018 இல் 3.36 ஆகவும், 2017 

இல் 3.29 ஆகவும் ஒரு நாடளக்கு பதிவாகியுள்ளது. இது 2018 ஆம் ஆண்டில் தக. 

அல்வாதரசியின் சற்தற அதிகரித்த வளர்ச்சிடய தவறுபடுத்தி அறியக்கூடும். ஆகதவ தசவ்வக 

வடலக் கூண்டுகளில் விடத வளர்ப்பதற்கான வளர்ப்பு தநறிமுடற 100 கிராம் 20 தச. மீ 

தூரத்தில் 20 தச. மீ தூரத்தில் வளர்ப்புச் தசய்வது வணிக வளர்ப்பிற்கான நாற்று அடர்த்திடய 

சரிதசய்கின்றது. 

 

விடத வங்கியின் திறன் 1800 கிதலா (1.8 தமட். ததான்) ஆகும். சமூக அடிப்படடயிலான 

திட்டங்களுக்கு விநிதயாகிக்கப்பட்ட தமாத்த விடதகளின் அளவு 505 கிதலா ஆகும். 
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நல்ல தரமான வளர்ப்புத் துண்டங்கள் 

 
விமேத் ேண்டு பங்கீட்டு முமற  2018 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட அந்த மூன்று வடககளில், கப்பாபிகஸ் ஸ்ட்டரட்டாம் இனங்கள் 

இந்த வளர்ப்புத் தளத்தில் மீட்கப்பட்டு வளர்ச்சி முன்தனறி வருகின்றது. இந்த இனத்தின் 

அளவுகடள அதிகரிக்க புதிய பகுதியில் டபலட் வளர்ப்பு திட்டங்களாகப் பயன்படுத்தலாம். 

விவசாயிகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, ததற்கு கடரயானது நல்ல 

கிடளகடளயும் நல்ல தரமான நாற்றுகடள தயாரிக்க ஏற்ற பகுதி எனவும்; அந்த நாற்றுகளில் 

அதிக எண்ணிக்டகயிலான தளிர்கள் மற்றும் அதிக வளர்ச்சி விகிதம் உள்ளது எனவும் கூறினர். 

 

முடிவுகள் மற்றும் பரிந்துமர : 

சமூக அடிப்படடயிலான கடற்பாசி விவசாயத்திற்கு விடதகடள வழங்க ததாந்தர விடத 

வங்கிடய ததசிய விடத வங்கியாக பயன்படுத்தலாம். எனதவ 100 கிராம் தகாண்ட தசவ்வக 

வடலக் கூண்டுகளில் விடத வளர்ப்பதற்கான சிறந்த வளர்ப்பு தநறிமுடற ஒவ்தவாரு வளர்ப்பு 

முடரக்கும் இடடயில் 20 தச.மீ தூரத்தில் பரவுகிறது. 

 

சவளியீடுகள் : 

நல்ல தரமான விடதகளுடன் விடத வங்கி நிறுவப்பட்டது 

0.5 தம. ததான் விடதகள் மூலம் சமூக முடற திட்டங்கடளத் ததாடங்குவது, இது தபப்ரவரி 

2019 க்குள் 4 தமட். ததான் ஆனது. 

 

முடிவு :  

கடற்பாசி உற்பத்தி மூலம் அந்நிய தசலாவணி தவறுகடளச் தசர்க்கவும் 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி: 100%   தபளதீக : 100% 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

தீவிர நிடலடமகள் பல வளர்ச்சி தசாதடனகள் பதிவாகியுள்ளன, கூண்டுகடள டகயாளுதல் 

மற்றும் பராமரித்தல் கடினம். 

சிறிய ரீஃப் மீனவர்கள் இந்த தளிர்கடள எடுப்படதக் காைலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காலம் உணக்குருவ சபால்தஹன சோந்ேர கிரன்சி 

ஒக்தடாபர் 100 கி.கி - 60  கி.கி  100 கி.கி 

ச ாவம்பர் 60  கி.கி  60  கி.கி  60 கி.கி 

டிசம்பர் 25 கி.கி 40  கி.கி   

தமாத்தம் 505  கி.கி 
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திட்ட இல : 3. 3. 3 

ஸ்தபட் கிமடப்பேற்கான வழிமுமறகமள தமம்படுத்துேல், வர்த்ேக அளவிலான காவட்டி 

வளர்ப்பு மற்றும் ஸ்பாட் கிமடப்பமே தமம்படுத்துவேற்கான அனுபவ முருமகக் கல் 

மறுசீரமமப்பு 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் : ஏ. எஸ். எல். ஈ குதர 

சி. பி. தமத்தகதர 

வி. பஹலவதாராச்சி 

 

திட்ட காலம் : 3 ஆண்டுகள் 

 

த ாக்கங்கள்: 

வணிக காவட்டி வளர்ப்பில் தபாதுமான ஸ்தபட்கடள தசகரிக்க 

மீனவர் சமூகங்களிடடதய வணிகரீதியானஈருவால்விகள் வளர்ப்டப அதிகரித்தல் 

அதிக காவாட்டி திட்டுகடள உருவாக்குவது, இதனால் வளர்ப்பிற்கு ஏற்ற பகுதிகளில் 

நிடலயான இனப்தபருக்கம் தசய்யப்படுகிறது 

சமூக அடிப்படடயிலான வளர்ப்புத் திட்டங்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் விவசாய சங்கங்களுக்கு 

தபாருளாதார நன்டமகடள வழங்குதல் 

காவட்டி ஸ்தபட்கள் தசகரிப்பு மற்றும் வளர்ப்பு நுட்பங்கடள தமம்படுத்தல் 

காவட்டி விவசாயிகளிடடதய ததாழில்நுட்ப அறிடவப் பரப்புதல் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் : 

ஸ்பாட் வீழ்ச்சி பருவங்களில் ஸ்பாட் தசகரிக்க தவவ்தவறு வடக ஸ்பாட் தசகரிப்பான்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன 

தசகரிக்க மற்றும் வளர ஸ்தபட்டிற்காக தசயற்டக முருடகக் கல் திட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டன, 

இதனால் புதிய காவட்டி திட்டுகள் 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தசயல்பட்டு வருகின்றன, தமலும் 

புதிய இனப்தபருக்கம் அடமபுக்கள் தசய்யக்கூடும் இது வளர்ப்புத் தளங்களுக்கு தநருக்கமான 

பகுதிகளில் ஸ்பாட் தசகரிப்டப ஆதரிக்கும். 

தசயற்டக ரீஃப் மற்றும் ஸ்பாட் தசகரிப்பாளர்களுக்கு அருகிலுள்ள நிடலடமகடள 

கண்காணிக்க மாதந்ததாறும் நீர்த் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது 

காவட்டி வளர்ப்பிற்கான புதிய சமூகத்டத வளர்ப்பதற்கான பட்டடற முடிந்தது. 

 

முடிவுகள் : 

கீதழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி தசகரிப்பன்கள் தயாரிக்க தபாருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன 

 
இமணப்பின் வமக பயன்பட்ட இமணப்புக்களின் எண்ணிக்மக 

PVC இடைப்புக்கள் 50 

மின் மூடி அடமப்பின் இடைப்புக்கள் 40 

PVளுடன் கூடிய தமருகூட்டிய தநகிழும் 

தசகரிப்பன்கள் 

40 

ததங்காய் ஓடுகள் 200 நூல்கள் 

அஸ்பஸ்தடாஸ் 100 நூல்கள் 

காவட்டி ஓடுகள் 200 நூல்கல் 

டபபர் தட்டுக்கள் 100 நூல்கள் 

ஓடுகள் 200 படுக்டக முடற அடமப்பு 
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சீதமந்து ததாகுதிகள், காவட்டி ஓட்டு படுக்டககள் (வடலயுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது) 

உடடந்த ஓடு அல்லது படழய குண்டுகள் மற்றும் படழய ஓடுகடளக் தகாண்ட வடல 

சிலிண்டர்கடளக் தகாண்ட வடலப் தபட்டி கட்டடமப்புகடளப் பயன்படுத்தி நான்கு 

தவவ்தவறு வடகயான முருடகக் கல் கட்டடமப்புகள் தசய்யப்பட்டன. 1 வர்க்க மீற்றர் 

ததாகுதிகளில் டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

    
 
1. ஒரு 1 x 1 மீ

2
 அலகுக்கு ஆறு தபட்டி கட்டடமப்புகள் டவக்கப்பட்டன, தமலும் 6 அலகுகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. (ஆறு 1 x 1 மீ 
2
 திட்டுகள்) 

2. 2, ஒரு 1 x 1 மீ
2
 அலகில் பன்னிரண்டு சிலிண்டர்கள் டவக்கப்பட்டன, தமலும் 3 அலகுகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன (மூன்று 1 x 1 மீ
2
 திட்டுகள்) 

3. ஒரு 1 x 1 மீ
2
 அலகுக்கு இரண்டு சீதமந்து ததாகுதி கட்டடமப்புகள் டவக்கப்பட்டன, தமலும் 

4 அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன (நான்கு 1 x 1 மீ
 2 

திட்டுகள்) 

4. ஒரு 1 x 1 மீ
2
 அலகுக்கு இரண்டு வடல - ஓட்டு கட்டடமப்புகள் டவக்கப்பட்டன, தமலும் 5 

அலகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன (ஐந்து 1 x 1 மீ
2
 திட்டுகள்) 

 

 

 
 
வடலச் சிலிண்டர் வடிவ 

முருடகக் கல் அடமப்பு       

 

 
தபாதுவான உள்நாட்டு மீன்பிடி முடறகளுக்கு குடறந்த ததாந்தரவு உள்ள பகுதிகளில் இந்த 

கட்டடமப்புகள் டவக்கப்பட்டன. தபட்டி வடக மற்றும் பாய் வடக முருடகக் கல் தபாருள் 

மற்றவற்டற விட சிறப்பாக இருந்தன, ஏதனனில் இந்த கல் தபாருட்களில் அதிக 

காவட்டிகடளக் தகாண்டு இடைக்கப்பட்டுள்ளன 

அடுத்த ஆண்டில் முருடகக் கல் திட்டுகள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்ட 

பின்னர் திட்டுகள் ததாடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும். 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

வணிக அளவிலான காவட்டி விவசாய சமூகங்களுக்கான ஸ்தபட்கடள தசகரிப்பதற்காக இந்த 

ஆண்டில் அடடயாளம் காைப்பட்ட ஸ்பாட் வீழ்ச்சி பருவத்தில் கங்டகவாடியா பகுதியில் 

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பி. வி. சி, பிளாஸ்டிக் ஸ்தபட் இடைப்பு கட்டடமப்புகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டில் 5000 க்கும் தமற்பட்ட ஸ்தபட்டுகள் தசகரிக்கப்பட்டு 

விவசாயிகளிடடதய விநிதயாகிக்கப்பட்டன 
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தமம்படுத்தப்பட்ட இடைப்புப் தபாருட்கள் வளர்ப்புத் தளங்களுக்கு மாற்றத் 

ததடவப்படும்தபாது இடைப்பு சாதனத்திலிருந்து அகற்றும் தபாது தசதம் மற்றும் இறப்டபக் 

குடறக்கின்றன. பி. வி. சி தசகரிப்பாளர்கள் டகயாள எளிதானது, மறுபயன்பாட்டுக்குரியது 

மற்றும் ததாழில்நுட்ப ரீதியாக மற்ற தபாருட்கடள விட சிறந்தது 

முருடகக் கல் கட்டுமானத்திற்காக நான்கு வடகயான கல் வடக கட்டடமப்புகள் தசாதடன 

தசய்யப்படுகின்றன. 

 

பரிந்துமரகள் : 

வளர்ப்புப் பகுதிகளுக்கு தகாண்டு தசல்லப்படும் புதிய பாடறகடள கண்காணிப்பதற்கான 

திட்டம் அடுத்த ஆண்டு வடர ததாடர்கிறது. முதலில் கண்காணிப்பது அவற்டற 

தமம்படுத்துவதற்கு உதவும் 

காவட்டிகளுக்கான சந்டத தற்தபாது அதிகரிக்கப்பட தவண்டும், ஏதனனில் காவட்டி 

வளர்ப்பில் ஈடுபடும் சமூகங்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிடடக்காது, அதத தநரத்தில் 

தயாரிக்கப்பட்ட காவட்டி உைவுகளுக்கான சந்டத மிக அதிகமாக உள்ளது. 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி : 100 %   தபளதீக : 100 % 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

வழக்கமாக கண்காணிப்பு மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட தததிகளில் பட்டடறகளுக்கு 

வாகனங்களின் பற்றாக்குடற. (பட்டடறகள் ஒத்திடவக்கப்படும் தபாது சமூகம் ஆர்வத்டத 

இழந்து பங்தகற்காமல் விட்டனர்.) வாகனங்கள் கிடடக்காததால் ஒரு பட்டடற ரத்து 

தசய்யப்பட தவண்டியிருந்தது 

ததடவப்படும் தபாது திடீர் மறுசீரடமப்பு பணிகடள தமற்தகாள்ள இயலாடம, வாகனங்கள் 

அல்லது படகு கிடடக்காததால், ஸ்தபட் மற்றும் திட்டுகடள அழிக்கிறது. 

 
திட்ட எண்: 3. 4. 2 இலங்மகயில் உள்ள அனுராேபுர மாவட்டத்தில் திலாப்பியாவில் உள்ள 

திலபியா தலக் மவரஸ் மற்றும் அடிக்கடி பதிவுசெய்யப்பட்ட சவண் புள்ளி த ாய்கள் பற்றிய 

ஆய்வு. 

தபாறுப்பான அதிகாரி: ஏ. டி. டபிள்யூ. ஆர். ராஜபக்ே 

 

த ாக்கங்கள் : 

 தவண் புள்ளி தநாய்க்கான சிறந்த கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடளக் கண்டறிய. 

 திலப்பியா ஏரி டவரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா என்படதக் கண்டறியவும், டி. எல். வி. 

க்கான தீர்வு நடவடிக்டககடள தமம்படுத்தவும் 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் : 

பகுதி 1 

கண்ைாடி ததாட்டி அடமப்பு தசாதடனகளுக்கு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

தவண் புள்ளி ஒட்டுண்ணி தநாய்த்ததாற்றுக்கு தவவ்தவறு மீன்கடள ததாட்டிகளில் 

பராமரித்தல். 

 

பகுதி 11. TiLV த ாய்த்சோற்றுகள் 

அனுராதபுர மாவட்டத்தில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 06 ததாட்டிகள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. 

மாதந்ததாறும் ததாட்டிகடள பார்டவயிட்டு ஒவ்தவாரு ததாட்டியிலிருந்தும் 5 - 10 மீன்கடள 

தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு மீன்களிலிருந்தும் ஈரல் மற்றும் மூடள பிரிக்கப்பட்டு 70 % 

அல்கதஹால் இனுள் பாதுகாக்கப்பட்டன. 

பி. சி. ஆர் மாதிரிகள் - 80 உடறபனியாகிகளில் பாதுகாக்கப்பட்டன. 
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பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகள் தபராதடனயின் கால்நடட பீடத்திற்கு ஹிஸ்தடாதபாதாலஜிக்கும் 

மற்றும் பி. சி. ஆர் பகுப்பாய்விற்காக கண்தைாருவாவின் வி. ஆர். ஐ. க்கும் அனுப்பப்பட்டன. 

 

முடிவுகள்: 

பகுதி 1 

நாரா புைரிப்பிறப்பாக்க இடத்தில் மற்றும் தவளிப்புற மாதிரிகளில் பாதிக்கப்பட்ட மீன்கள் 

இல்லாததால் ததாற்றுதநாடய உருவாக்கி தவண் புள்ளி ஒட்டுண்ணிடய தனிடமப்படுத்த 

முடியவில்டல. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடு 

 பகுதி 11. 

மருத்துவ அவதானிப்புகள்- மாதிரி காலம் முழுவதும் எந்த மருத்துவ அறிகுறிகடளயும் 

இறப்டபயும் கவனிக்கவில்டல 

ஹிஸ்தடாதபாதாலஜிக்கல் (உரு 1, உரு 2) மற்றும் பி. சி. ஆர் (உரு 3) இன் படி, டி. ஐ. எல். வி. க்கு 

மாதிரிகள் எதிர்மடறயானடவ என ஆரியப்பட்டன. 

. 

  

 

உரு 7 கலாதவவவில் 

திலாப்பிய மூடள 

உரு 2 கலாதவவவின் 

திலாப்பியாவின் ஈரல் சுரப்பு 

உரு.3 PCR ததடுதல் 6 

குளங்கள் 

 

பரிந்துமரகள் 

2018 ஆம் ஆண்டில் தவண் புள்ளி தநாய் ஏற்பட்ட சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவு 

தசய்யப்படவில்டல. 

முடிவுகளின்படி தமற்கண்ட குளங்கள் டி. எல். வி. யினால் பாதிக்கப்படவில்டல  

தளத்தில் வழங்கும் விழிப்புைர்வு நிகழ்வுகள் திலபியா ததாழிலுக்கு புதிய தநாய்கள் குறித்து 

விவசாயிகடள விழிப்புடன் டவத்திருக்கிறார்கள். சிறந்த முடிவுகளுக்கு கண்காணிப்பு திட்டம் 

ததாடர தவண்டும். 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி : 70%  தபளதீக : 80% 

 

கட்டுப்பாடு : 

தசாதடனகளில் தவண் புள்ளி தநாய்க்கான தநாய்க்கிருமி வளர்க்கப்படவில்டல. எனதவ 

தசாதடனகடளத் ததாடர முடியவில்டல. 

அலங்காரத் ததாழிலின் ஆட்தசபடன காரைமாக ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் திட்டம் மாற்ற 

தவண்டி ஏற்பட்டது. எனதவ இந்த ஆராய்ச்சி ஜூடல மாதத்தில் ததாடங்கியது. 
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திட்ட இல : 3. 5. 1 

நிரந்ேர நீர்த்தேக்கங்களில் உள்ள பங்குகளின் செயல்திறமன தமம்படுத்துேல் 

 

1. இலங்டகயில் வற்றாத நீர்த்ததக்கங்களில் வடலக் கூண்டுகளுக்குள் தகட்லா தகட்லா மற்றும் 

தராஹு இனங்களினளிளம் பருவ கட்டத்தின் உகந்த மற்றும் தபாருளாதார இருப்பு அடர்த்தி 

மற்றும் தீன் வடககடளத் தீர்மானித்தல். (2017 முதல் ததாடர்கிறது) 

2. நன்னீர் இறால்களுக்கான உகந்த மற்றும் தபாருளாதார இருப்பு அடர்த்திடய அடடயாளம் 

காணுதல். (பங்குதாரர் சந்திப்பு திட்டம்) 

தபாறுப்பான அதிகாரி : ஜி. எஸ். சி. தபதரரா 

த ாக்கங்கள்: 

தவவ்தவறு நீர்த் தர அளவுருக்களின் கீழ் வடலக் கூண்டுகளுக்கு இளம் பருவ நிடல முதல் 

தகட்லா தகட்லாவின் விரலி நிடல வடர வளர்ப்பதற்கான உகந்த மற்றும் தபாருளாதார 

இருப்பு அடர்த்திடய அடடயாளம் காணுதல். 

தகட்லா தகட்லாவின் இளம் பருவ கட்டத்திற்கான தபாருளாதார மீன் தீன் சூத்திரங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல். 

நன்னீர் இறாலுக்கு சிறந்த இருப்பு அடர்த்திடய அடடயாளம் காணுதல். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட செயல்பாடுகள் : 

 

1. கூண்டு வளர்ப்புத் திட்டம் 

 அந்தந்த மீன்வள அடமப்புகளின் மீனவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்தல். 

 கூண்டுகளின் மூலப்தபாருட்கள் மற்றும் மீன் தீன் தபாருட்கள் வாங்குதல். 

 கூண்டு தயாரிப்பு மற்றும் மீன் தீன் உருவாக்கம். 

 கூண்டுகளில் இளம் பருவத்டத இடுதல், கூண்டுகடள பராமரிக்கவும், வளர்ச்சி மற்றும் நீரின் 

தரத் தரவு கண்காணிப்டப பதிவு தசய்யல். 

 இறுதித் தரடவ தசகரித்தல் மற்றும் தரடவ பகுப்பாய்வு தசய்தல். 

 முடிவுகடளப் பற்றி மீனவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்தல். 

 

2.  ன்னீர் இறால் ேரவு தெகரிப்பு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில் நன்னீர் இறால் இருப்பு மற்றும் உற்பத்தி தரவுகடள 

தசகரித்தல். 

தரவு பகுப்பாய்வு. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

தற்தபாடதய முடிவுகளின்படி 450 இளம் பருவங்கள் / மீ 
2
 இருப்பு அடர்த்தி சிறந்தது. 

இடறச்சி உைடவ இந்திய தகாண்டட உைவு மூலப்தபாருளாக தசர்ப்பது தபாருத்தமான வழி 

அல்ல. 

நன்னீர் இறால் பிற் குடம்பிகளில் உகந்த இருப்பு அடர்த்தி வரம்டப அடடய தீவு பரந்த தரவு 

ததடவ. 

 

சவளியீடு : 

தசாதடனயின் முடிவுகடள இந்திய தகாண்டட இளம்நிடல நிடலயின் இருப்பு அடர்த்தியின் 

தளமாகப் பயன்படுத்தலாம், மீன் கூண்டுகள் மற்றும் வற்றாத நீர்த்ததக்கங்களில் நன்னீர் இறால் 

பிற் குடம்பிகடள இடலாம். 
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பரிந்துமரகள் : 

தவவ்தவறு இந்திய தகாண்டட இனங்கடளப் பயன்படுத்தி பல்தவறு நீர்த் தர நிடலடமகளின் 

கீழ் தவவ்தவறு நீர்த்ததக்கங்களில் தசாதடன ததாடர்கிறது. 

தீவின் பரந்த நன்னீர் இறால் தசமிப்பு மற்றும் அறுவடட தரவுகடள தசகரித்தல். 

 

முன்தனற்றம் :  நிதி :   உடல் : 

 

கட்டுப்பாடுகள் : 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடத்திலுள்ள நீண்ட கால வறட்சி இருப்புச் தசய்தடல 

தாமதப்படுத்தியது. 

 

திட்ட இல : 3. 5. 2 

மாத்ேமற மாவட்டத்தில் நில்வாலா  தியின் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சவள்ளச் ெமசவளி 

சூழல்களில் நீர் உயிரினவளர்ப்புச் ொத்தியங்கள் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி: தக. டபிள்யூ. ஆர். ஆர். அமரவீர 

 

த ாக்கங்கள்: 

நில்வாலா நதிப் படுடகயில் நீர் உயிரினவளர்ப்புத் திறடன மதிப்பிடுவது 

நீர் உயிரினவளர்ப்பு உற்பத்திக்கு தவள்ளச் சமதவளியில் இருந்து அதிகபட்ச பயன்பாட்டடப் 

தபறுதல் 

நில்வாலா நதிப் படுடகயில் நிலப் பயன்பாட்டு முடறகள், சுற்றுச்சூழல் தசடவகள், நீர்வாழ் 

பல்லுயிர் ஆகியவற்டற மதிப்பிடுவதற்கு 

சமூக மக்கடள ஒரு நிடலயான உற்பத்தி முடறடய தநாக்கி ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் 

அவர்களின் சமூக - தபாருளாதார நிடலடய தமம்படுத்த முடியும். 

 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட  டவடிக்மககள் 

1. நில்வாலா நதிப் படுடகயின் தவள்ளச் சமதவளிகடளக் குறிக்க ஒரு ஆரம்ப கைக்தகடுப்பு 

தமற்தகாள்ளப்படும். 

2. சுற்றுச்சூழல் தரடவச் தசகரிக்க தபாருத்தமான மாதிரி இடங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்படும் 

 தவள்ளத்தின் படி, நீர் கிடடப்பது மற்றும் மடழத் தரவு (நீர்ப்பாசனத் துடற) 

 தபாருத்தமான மாதிரி இடத்தில் தரவு தசகரிப்பு 

 நீர் தர அளவுருக்கள் - தவப்பநிடல, பி. எச், டி. ஓ, உப்புத்தன்டம, கலங்கல் தன்டம, 

டநததரட், தபாஸ்தபட், குதளாதராபில் ஏ, கன உதலாகங்கள்- சிடி, பி. பி, ஏ .எஸ், , எச். ஜி 

 மண்ணின் தரம் - மண் வடக, பீ. எச் 

 நில பயன்பாட்டு முடற கைக்தகடுப்பு 

 பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களின் சமூக தபாருளாதார நிடல 

 

3. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் தசாதடன நீர் உயிரினவளர்ப்பு நடடமுடறகடள 

தமற்தகாள்ளல். 

 தகாவி ஜன தசவா துடற மற்றும் NAQDA விரிவாக்க அலுவலகம் - மாத்தடறயின் நீர் 

உயிரினவளர்ப்பு உதவிக்கு தபாருத்தமான மண் குளங்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்கான தள 

ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 நீர் தர தரவுகளின்படி இரண்டு தளங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன 

 தளம் - ஏ  - டகவிடப்பட்ட தநல் வயலில் ஒரு மண் குளம் (நடுகலா திஹதகாட டி. எஸ் 

பிரிவு) 
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 தளம் - பி - சதுப்பு நிலப்பரப்பில் மண் குளம் / அல்கும்புரு (தியாகஹ - தமற்கு மாத்தடற டி. 

எஸ் பிரிவு) 

 மண் குளங்களுக்கு தபாருத்தமான மீன் இனமாக திலாப்பியா ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

(இனங்கள் கலடவ ஏளமாக, உள்ளூர் சந்டதயின் ததடவடயக் டகயாள எளிதானது). 

 NAQDA - உடவளடவயிலிருந்து GIFT திலபியாவின் தபரிய விரலிகடள வாங்கி மண் 

குட்டடகளில் தசமித்து டவத்தனர். (பங்கு வீதம் 3 நபர்கள் / மீ 
2
, ஆரம்ப எடட 32.1 கிராம்) 

 தினசரி தமாத்த உடல் எடடயில் 1 முதல் 2 % வடர வடிவடமக்கப்பட்ட மீன்களுக்கு 

உைவளித்தல். 

 பதிவுதசய்யப்பட்ட நீர்த் தர அளவுருக்கள் மற்றும் வளர்ச்சி தசயல்திறன் ஒரு மாதத்திற்கு 

ஒரு முடற தசய்யப்பட்டன. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் : 

• திஹாதகாட, மாலிம்பட, அதுரலியா, மாத்தடற மற்றும் கம்புருபிட்டியா ஆகியடவ நில்வாலா 

நதிப் படுடகயில் மிகவும் நீரில் மூழ்கியுள்ள டி. எஸ் பிரிவுகளாகும், எடுத்துக்காட்டாக 

ஒவ்தவாரு டி. எஸ் பிரிவிலும் தமாத்த நிலங்களில் குடறந்தது 30 % தம 2017 இல் தவள்ளத்தால் 

மூழ்கடிக்கப்பட்டது (தள ஆய்வு மற்றும் இலக்கிய ஆய்வின்படி) . 

நில்வலா நதிப் படுடகயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் நீர்த் தர அளவுருக்கள் மற்றும் 

மண் தளம் - டகவிடப்பட்ட தநல் வயலில் ஒரு மண் குளங்கள் (நடுகல திஹதகாட டி. எஸ் 

பிரிவு) மற்றும் சதுப்பு நிலப்பரப்பில் உள்ள தளம் - பி மண் குளம் / அல்குபுரு (தியகஹ -தமற்கு 

மாத்தற டி. எஸ் பிரிவு) மீன் வளர்ப்பு வளர்ச்சிக்கு தபாருத்தமானதாகும்.  

நில்வாலா நதிப் படுடகயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் GIFT திலபியா வளர்க்கப்பட்டது 

தளம் – ஏ டகவிடப்பட்ட தநல் வயலில் ஒரு மண் குளமாகும் (நடுகலா திகதகாட டி. எஸ் 

பிரிவு) மற்றும் சதுப்பு நிலப்பரப்பில் உள்ள தளம் - பி மண் குளம் / அல்குபுரு (தியகஹ - தமற்கு 

மாத்தடற டி. எஸ் பிரிவு) திருப்திகரமான வளர்ச்சி தசயல்திறடனக் காட்டியது. 

 

சவளியீடு : 

 நில்வாலா நதிப் படுடகயில் தவ ள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகடள அடடயாளம் 

காணுதல் 

 தவள்ள சமதவளியில் நீருயிரினவளர்ப்புக்கு தபாருத்தமான தளங்கடள அடடயாளம் 

காணுதல் 

 தவள்ளச் சமதவளியில்  நீருயிரின வளர்ப்புக்கான வளர்ச்சி 

  

பரிந்துமரகள்: 

 மண் குளங்களில் நீருயிரின வளர்ப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் வடிவடமக்கப்பட்ட தீன் 

திருப்திகரமான மீன் வளர்ச்சி தசயல்திறடனக் காட்டியது மற்றும் வணிக ஊட்டங்கடள 

விட மலிவானது திலபியா மீன் வளர்ப்புக்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 நீருயிரின வளர்ப்புக்கான தபாருத்தமான ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்கள் மற்றும் ஏராளமான 

தவள்ள நிலங்கள் நீருயிரின வளர்ப்புக்கான வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்படலாம். 

முன்தனற்றம்  :  நிதி : 60%   தபளதீக : 65% 

 

கட்டுப்பாடுகள்: 

 களப்பணிகளுக்கு வாகனம் இல்லாதது 

 திட்டத்திற்கான அனுமதி 2018 தம மாதம் வழங்கப்பட்டது, எனதவ திட்ட 

நடவடிக்டககடள முடிக்க தநரம் தபாதாது. 
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கடற்சறாழில் அமமச்சினால் நிதியளிக்கப்பட்ட ெமூக அடிப்பமடயிலான திட்டங்கள் (2017 

முேல் 2018 வமர) 

திட்டம் பயனாளிக

ளின் 

எண்ணிக்

மக  

எதிர்பார்க்

கப்பட்ட 

வருமான

ம் (ரூ) 

சமத்ேச் 

செலவு/ 

ன்மம 

(ரூ) 

குறிப்பு 

1. அலங்கார 

நீர்வாழ் தாவரத் 

ததாழில் 

30  47790 / 

மாதம் 

89,000 உயர் ததாழில்நுட்பத்டத 

அறிமுகப்படுத்துங்கள்-

டஹட்தராதபானிக் அடமப்பு 

2. தபாருளாதார 

ரீதியாக 

முக்கியமான, 

உயர் மதிப்புள்ள 

அலங்கார மீன் 

இனங்களின் 

இனப்தபருக்க 

ததாழில்நுட்பத்தி

ற்கான அறிவு 

பரிமாற்றத்தின் 

மூலம் அலங்கார 

மீன் 

விவசாயிகளின் 

வாழ்வாதார 

தமம்பாடு 

08 (for 2018) 
100,800/ 

வட்டம் 

 

158,500 ஹார்தமான் ஊசி மூலம் தசயற்டக 

இனப்தபருக்கம் தசய்வதற்கான 

நுட்பங்கடள வழங்கும் அலங்கார 

மீன் துடறயின் கீழ் அதிக மதிப்புள்ள 

மீன் இனங்கடள இறக்குமதி 

தசய்வதன் மூலம் தவடல 

வாய்ப்புகடள தமம்படுத்துவதற்கும் 

அந்நிய தசலாவணிடய 

அதிகரிப்பதற்கும் இந்த திட்டம் 

தநாக்கம் தகாண்டுள்ளது. 

இது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் நடந்து 

வரும் தசயலாகும், தமலும் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் கூறப்பட்ட பயனாளிகளின் 

மீன் உற்பத்தியின் முன்தனற்றங்கள் 

மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கடவ 

3.கடல் பாசி 

வளர்ப்பு    

 

22 (வட 

கடரப்பகு

தி) 

18(ததன் 

கடரப்பகு

தி) 

20,000.00/ 

45  

நாட்கள்  

61,250 இந்த திட்டம் வடக்கில் 

கிளிதநாச்சியில் மற்றும் ததந்ததார, 

தபால்தஹனா மற்றும் உனகுருவா. 

இது இலங்டகயின் ததன் பகுதிகள் 

 
திட்டம் 1 இன் மூலமான 

டஹட்தராதபானிக் முடற மூலம் 

 

  தமக் தடானால்ட் சாடி முடற – திட்டம் 2 இன்    
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திட்டம் 3 இன் மூலம் வளர்ப்பு மு டறகள்   

வழங்கப்பட்ட சுருக்கங்கள் / மா ாட்டு  டவடிக்மககள் : 

 

1. அமரவீர தக. டபிள்யூ. ஆர். தஜயசிறி எச். பி மற்றும் பஹலவத்தராச்சி வி. 2018. இலங்டகயின் 

ததற்கு பகுதியில் தரக்கவ தடாகத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உயிர் இரசாயைவியல் 

பண்புகளின் அடிப்படடயில் வருங்கால நீருயிரின வளர்ப்புத் தளங்கடளத் 

ததர்ந்ததடுப்பதற்கான முயற்சி. சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள்- 2018, ததசிய நீரியல்வள 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம,  தகாழும்பு 15, இலங்டக 

 

2. அத்துதகாரலா டி. ஏ * மற்றும் ஆர். வீரசிங்க (2018) மிதக்கும் வடலக் கூண்டுகளில் கடல் 

தகாடுவா (தலட்ஸ் கல்காரிஃபர், ப்ளாச் - Lates calcarifer, Bloch) ஜுவடனல்களின் வளர்ப்பிற்காக 

வடிவடமக்கப்பட்ட உைவுகளின் வளர்ச்சி. ததசிய நீர்வள வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம (நாரா) 2018, 25 முதல் 26 ஜூடல 2018 வடர சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள்- 2018, 

ததசிய நீரியல்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, தகாழும்பு 15, இலங்டக 

அடமப்பின் தகட்தபார்கூடம். பக். 8. 

 

3. திஸ்நாயக்க, டி. டி. ஏ. எஸ். பி, எஸ். சி. ஜயமன்தன, ஜி. எச். கலஹிட்டிகம மற்றும் வி. 

பஹலவத்தராச்சி (2018) இலங்டக நிடலடமகளின் கீழ் உல்வா லாக்டுகாவில் நீச்சல் 

தண்டுகடள விடுவிப்பதற்கான நிபந்தடனகடள தமம்படுத்துதல். இலங்டக. எஸ். எல். சி. ஏ. 

ஆர். பி சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018, 13 -14 ஓகஸ்ட் 2018; தாஜ் சமுத்திர 

தஹாட்டல், தகாழும்பு, இலங்டக. பக் 115. 

4. ஹர்ேனி, டபிள்யூ. எம். எஸ்., வி. பஹலவத்தராச்சி, தக. ரதம்தபாலா, எஸ். எஸ். தஹரத் (2018) 

நுண்ணிய பரப்பப்பட்ட கிரிப்தடாதகாரின் தவன்டியின் (Water Trumpet - நீர் ஊதுதகாம்பு) 

தசயல்திறன், எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018, 13 -

14ஓகஸ்ட் 2018; தாஜ் சமுத்ரா தஹாட்டல், தகாழும்பு, இலங்டக, பக் 120. 

 

5. ஜயநாதா, தஜ. எஸ்., டபிள்யூ. தக. சுவந்தஹன்னடி, வி. பஹலவத்தராச்சி மற்றும் எச். எம். பி. 

கித்சிரி 2018 இலங்டகயின் தரக்காவ தடாகத்தில் சதுப்பு நிலங்களின் தாவர பன்முகத்தன்டம 

மற்றும் கட்டடமப்பு இயக்கவியல். எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி 

சிம்தபாசியம் 2018, 13 -14 ஓகஸ்ட் 2018; தாஜ் சமுத்திர தஹாட்டல், தகாழும்பு, இலங்டக. பக் 

111. 

 

6. மக்காவிட, டபிள்யூ. ஏ. தக. டி. மதுரங்கிகா, டி. எம். எஸ். சுகீஷ்வரி, வி. பஹலவத்தராச்சி (2018) 

ஜாவா தபர்னுக்கான (டமக்தராதசாரியம் ஸ்தடரஸ்) கருத்தடட தசயல்முடற. சர்வததச 

விஞ்ஞான அமர்வு .2018, ததசிய நீரியல்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, பக் - 22. 
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7. மல்லவராச்சி தஜ., ஆர். ஆர். ஏ. ஆர். ஷிராந்தா மற்றும் வி. பஹலவத்தராச்சி (2018). 

இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் வடதமற்கு கடற்கடரகளில் ஹிப்தபாகாம்பஸ் (சிங்நாதிதட - 

Syngnathidae) பன்முகத்தன்டம குறித்த சமீபத்திய ஆய்வு: அசாதாரை இனங்கள் பன்முகத்தன்டம 

குறித்த கருத்துக்கள். தகாழும்பின் நாரா 2018 இன் சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகளின் ததாடர்ச்சி. 

ஏ. பி. எஸ். 41 பக். 

 

8. தமடதகதரா சி. பி., எச். கலஹிட்டிகம, எஸ். குதர மரற்றும் எம். எஸ். எம் பாஹிம் (2018). 

இலங்டகயின் புத்தளம் கடரதயாரத்தில் உண்ைக்கூடிய தபர்னதபர்னாவின் (பழுப்பு நிற மட்டி 

- brown mussels) இடடநிறுத்தப்பட்ட தட்டுமுடற வளர்ப்பிற்கான புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 

வளர்ப்புக் கூடட வடககளின் தசயல்திறன். ததசிய நீரரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடமயின் (நாரா) சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வின் முன்தனற்றம் ஜூடல, 25 மற்றும் 26, 2018. 

இலங்டக. 

 

9. நானாயக்கார, ஆர். பி., ஷிராந்தா, ஆர். ஆர். ஆர். மற்றும் டி.தக.தக. குைரத்ன (2018). உைவு 

பாதுகாப்புக்கான அடுக்கு விவசாய உயிர் பன்முகத்தன்டம; வழக்கு ஆய்வு இலங்டகயில் 

வடதமற்கில்: இலங்டக வயம்ப பல்கடலக்கழகத்தின் “WINC 2018” சர்வததச மாநாட்டின் 

ததாடர், குளியாப்பிட்டிய. ஏ. பி. எஸ். 43 பக் 

 

10. நிோந்தன் ஜி, பி. ஏ. டி. குமாரா, எம். டி. எஸ். டி குரூஸ், டி. வி. பி. பிரசாதா மற்றும் டி. சி. டி. 

திசநாயக்க (2018). இலங்டகயின் ஆறு வணிக கடல் அட்டட இனங்களின் அருகிலுள்ள மற்றும் 

தகாழுப்பு அமில கலடவகளில் தசயலாக்கத்தின் விடளவுகள். உைவு விஞ்ஞான மற்றும் 

ததாழில்நுட்பம் சஞ்சிடக, 55: 1933-1941, DOI 10.1007 / s13197- 018 - 3111- 4. 

 

11. பஹலவத்தராச்சி வி. *, டி. டி. ஜி. எல். தஹநாயக்க, பி. ஏ. டி. அஜித் குமாரா மற்றும் ஆர். 

வீரசிங்க (2018) கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் வணிக வளர்ப்புத் தளங்களில் கப்பாபிகஸ் 

அல்வாதரசியின் வளர்ச்சி விகிதங்கள் மற்றும் கராஜீனன் பண்புகளில் மாறுபாடு. எஸ். எல். சி. 

ஏ. ஆர். பி சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018, 13 - 14 ஆகஸ்ட் 2018; தாஜ் சமுத்திர 

தஹாட்டல், தகாழும்பு, இலங்டக. பக் 116. 

 

12. பஹலவத்தராச்சி, வி, டி. டி. ஜி. எல். தஹானாயகா (2018) மன்னார் வடளகுடா, பாக்கு 

நீரடையின் மற்றும் இலங்டகயின் பாக்கு நீதராட்டத்தின் கடல்வாழ் புட்கள் உயிரினங்களின் 

ஏராளமான விநிதயாகம் மற்றும் பன்முகத்தன்டம. வருடாந்த அமர்வின் தசயல்முடறகள், 

காட்டு லங்கா.  

 

13. பரக்ரமா, எம். ஜி. ஐ. எஸ்., 2018 “நாரா வருடாந்த சிம்தபாசியத்தில் தவளியிடப்பட்ட மண் 

நண்டு ஸ்டகலா தசரட்டாவின் தகாழுப்பிற்கான வடிவடமக்கப்பட்ட ஊட்டத்டத 

ஏற்றுக்தகாள்வடத மதிப்பிடுவதற்கான களச் தசாதடன” 

 

14. சுதகஷ்வரி டி. எம். எஸ்., வி. பஹலவத்தராச்சி, டி. மதுரங்கிகா, எச். ரூபிகா, ஆர். சமரவீர, 2018 

கிரிப்தடாதகாரின் தவண்ட்டிக்கான விட்தரா பரப்புதல் முடறயின் வளர்ச்சி,. சர்வததச விவசாய 

ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம், 2018. விவசாய ஆராய்ச்சி தகாள்டகக்கான இலங்டக ஆதலாசடன. ப 

117. 

 

15. தபதரரா, ஜி. எஸ். சி., டி.எம்.எஸ். சுகீஷ்வரி, என். டபிள்யூ. தஜ. பி. குமார, ஏ. தஜ. ஜயதிஸ்ஸா 

மற்றும் எம். இந்திகா 2018, இலங்டகயில் ஆசிய கடல் தகாடுவா (தலட்ஸ் கால்கரிஃபர்) க்கான 

தபாருளாதார தீன் உற்பத்திக்கான புரத அடிப்படடயிலான தபாருட்களின் தபாருத்தமும் 
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பாதுகாப்பும்,, கடற்தறாழில் மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு ததாடர்பான 5 வது சர்வததச 

மாநாட்டின் நடவடிக்டககள், ஆகஸ்ட் 23, 24 முதல் தகாழும்பு. 

 

16. வீரசிங்கவின், ஆர். 2018. கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் வணிக வளார்ப்புத் தளத்தில் 

கப்பாபிகஸ் ஆல்வர்சியின் வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் கராஜீனன் பண்புகள் குறித்த மாறுபாடுகள் 

ப .116. எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி - சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018 விவசாய 

ஆராய்ச்சி தகாள்டகக்கான இலங்டக கவுன்சில் 13-14 ஆகஸ்ட் 2018, தகாழும்பு 

 

17. வீரசிங்க ஆர்., என். விக்ரமராச்சி, டி. தசாமசுந்தரம் மற்றும் ஆர். எம். பி. தனுஷ்கா (2018) இளம் 

புலி இறாலில் (தபனியஸ் தமாதனாதடான்) கட்தடாசிடன தநாதயதிர்ப்பு சக்தியாகப் 

பயன்படுத்துவது டவரஸ் தநாய்கடள எதிர்க்க உதவுகிறது. எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி சர்வததச 

விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018, 13 - 14 ஆகஸ்ட் 2018; தகாழும்பு, இலங்டக. பக் 118. 

 

18. வீரசிங்க, ஆர்., எம். எஸ். எம். பாஹிம், பி. ஏ. டி. அஜித் குமாரா, டி. ஆர். குமாரசிங்க மற்றும் சி. 

தமததகதர, ததசிய நீர்வள வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) 2018, 25 முதல் 26 

ஜூடல 2018 வடர சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகளின் நடவடிக்டககள்; தகாழும்பு 15, 

இலங்டகயின் ததசிய நீர்வாழ் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அடமப்பின் தகட்தபார்கூடம். 

பக்.10. 

 

சுடர்கள் 

1. ஷிராந்தா, ஆர். ஆர். ஏ. ஆர். (2018). ததற்காசிய பிராந்தியத்தின் ஆபத்தான நன்னீர் (கிரி, எஸ். 

எஸ். எட்) ததற்காசிய விவசாய பிராந்திய ஒத்துடழப்பு, (எஸ். ஏ. ஆர். ஆர். சி), டாக்கா, 

பங்களாததஷ். 

 

2. பஹலவத்தராச்சி, வி. (2018) இலங்டகயில் நீருயிரின வளர்ப்பில் சிறந்த தமலாண்டம 

நடடமுடறகள், அத்தியாயம் 3, 35 பக் (நீருயிரின வளர்ப்பு, திறன் தமம்பாடு மற்றும் தகாள்டக 

தமலாண்டம (கிரி, எஸ்.எஸ். எட்), சார்க் விவசாய டமயம், டாக்கா, பங்களாததஷ், 154 பக். 

 

3. அத்துதகாரல டி. ஏ. (2018). இலங்டகயில் பண்டையில் தசய்யப்பட்ட மீன்வளர்ப்புக்கான 

ஊட்டங்கடள உருவாக்கல். இல்: ஷிபா ேங்கர் கிரி (எட்.) பண்டையில் தயாரிக்கப்பட்ட நீர் 

உைவு - அக்வாஃபீட்ஸ்: வாய்ப்புகள், சவால்கள் மற்றும் தகாள்டக தடலயீடு. விவசாய டமயம் 

(எஸ். ஏ. சி), பிராந்திய ஒத்துடழப்புக்கான ததற்காசிய சங்கம், பார்க் வளாகம், ஃபார்ம்தகட், 

புதிய விமான நிடலய சாடல, டாக்கா -1215, பங்களாததஷ். 

 

பத்திரிமக கட்டுமர 

1. ரமணி ஷிராந்தா (2018). வனஜீவி, நக்கல்ஸ் பாதுகாப்பு வனத்தில் உள்ள ஹீன் கங்காவில் 

வாழும் நீர் பாரம்பரியம். இலங்டகயின் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துடறயின் இதழ். 

 

சுவசராட்டி 

1. “கூண்டுகளில் வளர்ப்பு ஆசிய கடல் தகாடூவா (தலட்ஸ் கால்கரிஃபர்) இலங்டகயின் தமற்கு 

மற்றும் வடதமற்கு மாகாைங்களில் நிலவும் தநாய்கள் பற்றிய ஆய்வு” என்ற தடலப்பில் 

சுவதராட்டிடய தவளியிட்டது, ஆகஸ்ட் 23, 24, 2018 அன்று மீன்வள மற்றும் மீன்வளர்ப்பு 

ததாடர்பான 5 வது சர்வததச மாநாட்டில்,  தாஜ் சமுத்திர தஹாட்டல், தகாழும்பு, இலங்டக. 

 
அறிக்மக / கடிேங்கள் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. “வடக்கு மாகாைத்தில் தபருப்பிப்புக்காக வளர்க்க குடறந்த அளவிலான அடமப்டபக் 

தகாண்ட கடல் அட்டட ஜுவடனல்கடள  மீனவர்களால் தசகரிப்பது” குறித்து 
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கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தித் திடைக்களம் (டி. எஃப். ஏ. ஆர். டி) 

பணிப்பாளர் நாயகம் விடுத்த தவண்டுதகாளின் தபரில், நான் 14.08.2018 அன்று நாரா 

அவதானிப்புகடளத் தயாரித்து சமர்ப்பித்ததன். 

2. 21.08.2018 அன்று பணிப்பாளர் (ததாழில்துடற), கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள 

அபிவிருத்தித் திடைக்களம் (டி. எஃப். ஏ. ஆர். டி) விடுத்த தவண்டுதகாளின் தபரில், 

“ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சில தடாகங்களுக்கு திலாப்பியாடவ மீண்டும் தசமித்து 

டவப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள். அபிவிருத்தி திட்டம்”, 29.08.2018 அன்று விரிவான 

அறிக்டகடய சமர்ப்பித்துள்தளன். 

3.  CITIES மாநாட்டின் பின் இடைப்பு II இல் உள்ள தஹாதலாதூரிதட மற்றும் 

ஸ்டிதயாதகாதபாடிதட குடும்பங்களின் கடல் அட்டடடய பட்டியல் இடுவதற்கான 

திட்டத்டத தயாரிப்பதற்கான அவர்களின் தகாரிக்டக ததாடர்பாக 10.08.2018 அன்று 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களத்துக்கு நாராவின் அவதானிப்புகள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

4. பணிப்பாளர் நாயகத்தின் மற்றும் தடலவர் / ஐ. ஏ. ஆர். ஏ. டி விடுத்த தவண்டுதகாளின் 

தபரில், மாத்தறவின் நிலவாலா தபசின் பகுதியில் உள்ள மீன் வளர்ப்பு இடத்டதப் 

பார்டவயிட்டு, 18.10.2018 அன்று திலாப்பியா விவசாயத்தின் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து 

விரிவான அறிக்டகடய வழங்கினார். 

5. மன்னார் (தசப்டம்பர், 2018) தவடித்தல் தீவு இயற்டக பாதுகாப்பிடத்தின் சுற்றுச்சூழல் 

மதிப்பீட்டு ஆய்வு (ஈ. ஏ. எஸ்) ததாடர்பான இடடக்கால மற்றும் இறுதி அறிக்டககள் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைககளத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

6. ரந்ததனிகடல நீர்த்ததக்கத்தில் விரலிகளின்  கூண்டு வளர்ப்பு குறித்த அறிக்டக (ஜூன் 2018) 

NAQDA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

7. தசனநாயக்க சமுத்திர நீர்த்ததக்கத்தில் (டிசம்பர், 2108) நீருயிரினவளர்ப்பு இடங்கள் குறித்த 

ஆரம்ப ஆய்வின் அறிக்டக NAQDA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

8. பதுல்லவின் மீகஹகுயிலவில் உள்ள தலாகலா ஓயா நதியில் உள்ள சிஸ்தடாமஸ் 

மார்தடன்ஸ்டினியின் மக்கள் ததாடக அறிக்டக (ஜூடல, 2018) CEA க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

9. கிதுல்கல (ஜூடல, 2018) இல் உள்ள கிதுல்கல சிறு நீர் மின் திட்ட பகுதியில் உள்ள 

சிஸ்தடாமஸ் அதசாகாவின் மக்கள் ததாடக அறிக்டக CEA க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

10. கண்டி ஏரி மற்றும் அடதச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நீர் மாசுபாடு குறித்த இரண்டு 

ததாழில்நுட்ப அறிக்டககள் மத்திய மாகாைத்தின் நகர்ப்புற அபிவிருத்தி அதிகார சடபக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

11. மகாவலி நதிப் படுடகயில் உள்ள தலபிதயா ஃபிேரியின் கூடுதல் தகவல்கள் ஐ. யூ. சி. என். 

 

சவளிப்புற தமற்பார்மவ: 

1. அதிகாரி ஏ. எம். எஸ். எஸ்., 2018.கடல் அட்டடயின் ன் பல்லின வளர்ப்பு, (Holothuria scabra), 

கண்டல்காவாட்டி (Crassostrea spp.) மற்றும் கடல் பாசி (Gracilaria edulis) புத்தளம் களப்பில் 

வளர்த்தல், பல – இன வளர்ப்பின் அழுத்தங்கள் பர்றிய ஆய்வு, (கட்டுடர தயாரிப்பில் 

உள்ளது), நீருயிரின வளர்ப்பு மற்றும் நீர்வள அபிவிருத்தி முகாடமத்துவ திடைக்களம், 

பல்கடலக்கழக கல்லூரி அனுராதபுர, ததாழில் ததாழில்நுட்ப பல்கடலக்கழகம். 
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2. பி. எஸ். ஜயசிங்க - தரமான பண்புகள் மதிப்பீடு மற்றும் உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய 

கடற்பாசி இனங்களின் ததாழில்துடற திறன், பி. எச். டி ஆய்வறிக்டக, ஸ்ரீ தஜயவர்தனபுரா 

பல்கடலக்கழகம் 

 

தவமல நீட்டிப்புக்கள் 

விழிப்புணர்வு, பயிற்சிகள் மற்றும் பட்டமறகள்  டத்ேப்பட்டன 

1. இலங்டக திறந்த பல்கடலக்கழகத்தின் பட்டதாரி மாைவர்களுக்கு ”நீருயிரின 

வளர்ப்பு”,வளர்த்தல் மற்றும் மீன் தீன் பதப்படுத்துதல்” குறித்த நடடமுடற பட்டடற 

2. உவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்தில் பட்டதாரி பயிற்சி கண்ைாடி ததாட்டி அடமப்பில் 

பதயாஃப்தளாக்டகத் ததாடங்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டில், ஏற்றுமதி 

சார்ந்த கப்பி பண்டையுடன் கப்பி வளரக்கூடிய முடறடயத் ததாடங்க திட்டமிடப்பட்டது. 

3. அலங்கார மீன் இனப்தபருக்கம், வளர்ப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றின் வருடாந்த 

பத்து நாள் பயிற்சி 31 நபர்களுக்கு அலங்கார மீன் இனங்களின் இனப்தபருக்கம் உட்பட 

தசய்யப்பட்டன. 

4. வட தமல் மாகாை சடபயின் 22 அபிவிருத்தி அதிகாரிகளுக்கு அலங்கார மீன் வளர்ப்பு 

மற்றும் நிர்வாகத்தின் மூன்று நாள் பயிற்சி. 

5. வட தமல் மாகாை சடபயின் தவண்டுதகாளின்படி 20 அலங்கார மீன் விவசாயிகளுக்கு 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஐந்து நாள் பயிற்சி. 

6. தமல் மாகாை சடபயின் ததாழில்துறலபிவிருத்தி அதிகாரசடபயின் 20 நபர்களுக்கு 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தின் இரண்டு நாள் பயிற்சி. 

7. தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்க நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி (MFAR - 02 நிதியளிக்கப்பட்ட 

திட்டம்) அதிக மதிப்புள்ள அலங்கார மீன் இனங்கடள இனப்தபருக்கம் தசய்வதன் மூலம் 

தகாழும்பு, களுத்துடற மற்றும் கம்பாஹா மாவட்டங்களில் உள்ள அலங்கார மீன் 

விவசாயிகளின் வாழ்வாதார தமம்பாடு குறித்த இரண்டு நாள் பயிற்சி. 

8. தவண்டுதகாளின் தபரில் மீன் தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கத்தில் ஈடுபடும் அலங்கார மீன் 

விவசாயிகளுக்கு தகவல் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

9. நாராவுக்கு தகவல் தசகரிப்பதற்காகவும், அலங்கார மீன் இனப்தபருக்கம் ததாடர்பான 

ஆதலாசடனகடள எதிர்பார்க்கவும் வந்தவர்கள், ஆதலாசிக்கப்பட்டு, தபாறுப்பான 

மீன்வளர்ப்பு நடடமுடறகளுக்கு சரியான பாடதடயக் காட்டினர். 

10. அலங்கார மீன் தநாய்கள் குறித்த கள வருடகத் திட்டத்திற்கான வள நபர் 09 தம 2018 

நாராவில் இடம்தபற்றது. 

11. தவளியில் இருந்து வரும் தநாய் மீன் மாதிரிகள் பரிதசாதிக்கப்பட்டு சிகிச்டச மற்றும் 

முன்தனச்சரிக்டக நடவடிக்டககள் வழங்கப்பட்டன. 

12. அடமச்சு நிதியளித்த நீர்வாழ் தாவர திட்டத்திற்கான பயிற்சிகள், நீர்வாழ் தாவர 

வளர்ப்பிற்கான பயனாளிகளுக்கான விடயங்கள். 

13. தாவர இடழய வளர்ப்பு குறித்து சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழக மாைவருக்கு பயிற்சி. 
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14. நீர்ப்பாசன அலுவலகம் மாத்தடற (தகாவி கமிட்டுவா) இல் நீருரின வளர்ப்புக்காக 

ஏராளமான நிலங்கடளப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விவசாய 

உதவியாளரின் விழிப்புைர்வு நிகழ்வு. 

15. புத்தளம் மாவட்டத்தில் மீனவர்களுக்கு எப்படி ததாழில்நுட்ப அறிடவ வழங்குவதற்காக 

சமூக அடிப்படடயிலான கடல் அட்டட விவசாய திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

16. பல்கடலக்கழக ததாழிற்கல்வி மற்றும் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி (யுனிதவாதடக்) 

அனுராதபுரம் (ஜனவரி 31), ருஹுனா (தம 08), மற்றும் ஜயவர்தனபுர (ஜூடல 27) ஆகிய 

பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கு மூன்று குடியிருப்பு இனப்தபருக்கம் திட்டங்கள் 

நடத்தப்பட்டன. கடல் அட்டட கடல் வளர்ப்பு, அடடகாக்கும் இனங்களின் டகயாளுதல், 

முட்டடயிடும் ததாட்டி தயாரித்தல், தூண்டப்பட்ட இனப்தபருக்கம், முட்டட தசகரிப்பு, 

அடடகாத்தல், குடம்பி வளர்ப்புக்கு வசதி தயாரித்தல், தநரடி தீன் வளர்ப்பு, நாற்றுதமடட 

ததாட்டி தயாரித்தல் மற்றும் உைவளித்தல் ஆகியவற்றின் பல்தவறு அம்சங்கடளப் பற்றிய 

அனுபவம் அவர்களுக்கு முதலில் வழங்கப்பட்டது 

17. 5. ஒக்தடாபர் 2018 இல் பல்கடலக்கழக ததாழிற்கல்வி மற்றும் ததாழில்நுட்பக் கல்லூரி 

(யுனிதவாதடக்) ராத்மலனாவின் பட்டதாரி மாைவர்களுக்கு ஒரு கள வகுப்பு 

நடத்தப்பட்டது 

18. 2018 டிசம்பர் 05 அன்று தபால்தஹன, உனகுருவா மற்றும் கிராஞ்சியில் மூன்று தவவ்தவறு 

சமூகக் குழுக்களில் கடற்பாசி வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி பட்டடறகள் 

19. பனாபிட்டிய ஆர். ஆர். சி. யில் எக்ஸ்ட்ரூடடரப் - நசுக்கிகடளப் பயன்படுத்தி 

தவளிதயற்றப்பட்ட தீன் தயாரிப்பது குறித்து சிலாபம் சமூகத்தின் இறால் 

விவசாயிகளுக்கான விழிப்புைர்வு மற்றும் திட்டம் 

20. தமல் மாகாைத்தின் விவசாய அடமச்சால் நடத்தப்பட்ட பிட்டிபனா, நீர்தகாழும்பின் 

நீருயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்திக்கான டமயத்தில் மீன் தீன் உற்பத்தி குறித்த அலங்கார மீன் 

விவசாயிகளுக்கான ஒரு நாள் பட்டடற. 

21. திருதகாைமடல கடற்படட அடிப்படட அகடமியில் கடற்படட அதிகாரிகளுக்காக 

“இலங்டகயில் நீரியல் வளம் மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்பு” என்ற தடலப்பில் நடத்தப்பட்ட 

விரிவுடரத் ததாடர். 

22. 55 பள்ளி மாைவர்களுக்கான நாராவின் நீரியல் வள கழகம் பற்றிய கல்வித் திட்டத்டத 

குறிக்கும் நன்னீர் பல்லுயிர் பற்றிய விரிவுடர. 

பட்டமறகள் மற்றும் பயிற்சி (உள் ாட்டு பயிற்சி) : 

1. 23 ஜூன் முதல் 16 ஜூடல 2018 வடர “இலங்டக கடதலார நீரில் சுற்றுச்சூழல் 

கைக்தகடுப்பில் ஆர் / வி டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்சன் குரூடஸப் பயன்படுத்தல்” 

பங்தகற்றனர். 

2. ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு அதிகாரசடப (NAQDA) 20.08.2018 அன்று தவாட்டர்ஸ் எட்ஜ் 

பாதரமுல்லவில் நடத்திய “முதலீட்டாளர் மன்றம் 2018” குறித்த பட்டடறயில் பங்கு பற்றல். 

3. 2018 ஒக்தடாபர் 01 முதல் 05 வடர “களப்புகளின் திறன் மதிப்பீட்டட எடுத்துச் தசல்வது” 

குறித்த பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டார், இது தநார்தவ கடல்சார் ஆராய்ச்சி நிடலயம்  

(ஐஎம்ஆர்) மற்றும் நீர்தகாழும்பில் உள்ள நாராவுடன் இடைந்து நடத்தியது. 
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4. 26.11.2018 அன்று “விலல்பத்து ததசிய பூங்கா அபிவிருத்தி திட்டம் 2019 - 2024” குறித்த 

பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டார், இது வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களம் மற்றும் 

தஜர்மன் ஒத்துடழப்பு ஆகியவற்றால் கூட்டாக பத்தரமுல்டலயில் உள்ள வாட்டர்ஸ் எட்ஜில் 

நடத்தப்பட்டது. 

அ)  22 - 23 அக்தடாபர் 2018, உயிர் பன்முகத்தன்டம தசயலகம் ஏற்பாடு தசய்த உயிரியல் 

பன்முகத்தன்டம ததாடர்பான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாட்டிற்கு இலங்டகயின் ஆறாவது 

ததசிய அறிக்டகயின் பல்லுயிர் விவரக்குறிப்டப சரிபார்த்தல். 

ஆ)  பல்லுயிர் நிதி தசயலகத்தின் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட யு. என். டி. பி. யின் பல்லுயிர் நிதி 

முன்முயற்சி திட்டத்தின் கீழ் பல்லுயிர் நிதி திட்டத்தின் சரிபார்ப்பு பட்டடற. 

இ)  4 - 5 டிசம்பர், 2018 காலநிடல மாற்றத் திட்டத்திற்குரிய பல்லுயிர்களின் இடயபாக்கம் 

திட்டம், ஏற்பாடு தசய்த நிடலயான அறுவடடக்காக தயாரிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் 

மற்றும் தமம்பட்ட அபிவிருத்தி நடடமுடறகடள இறுதி தசய்தல் மற்றும் சரிபார்த்தல். 

 

ெர்வதேெ கூட்டங்கள் / பட்டமறகள் / பயிற்சி 

1. *** 04 நாட்கள் தவளிநாட்டு பட்டடறயில் கலந்துதகாள்ள ஒதர ஒரு வாய்ப்பு மட்டுதம IARAD 

பிரிவுக்கு கிடடத்தது, தமலும் 2018 இல் பயிற்சிகள் எதுவும் கிடடக்கவில்டல. 

2. சன் யாட் _தசன் பல்கடலக்கழகம், குவாங்தசாவில் உள்ள திலாபியா ஏரி டவரஸில் FAO / சீனா 

தீவிர பயிற்சி குறித்த சர்வததச பட்டடறகள் 2018 ஜூன் 18 முதல் 24 வடர. 

  டத்ேப்பட்ட சவளி திட்டங்கள் : 

1. ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு அதிகாரசடப (NAQDA) விடுத்த தவண்டுதகாளின் தபரில், 

“கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தின் பூனகரியில் கடல் அட்டட ஏற்றுமதி கிராமத்டத நிறுவுதல்” குறித்த 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு 6 மாத காலத்திற்கு தமற்தகாள்ளப்பட்டு 08.10.2018 அன்று 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வடரபடங்களுடன் கூடிய ஒரு அறிக்டக . 

2. கடல் புற்களின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்புகடள உறுதி தசய்வதற்கான GEF நிதியளிக்கப்பட்ட 

திட்டம் இலங்டகயில் கடதலார பகுதி திட்டத்துடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது 

3. இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடதலாரப் பகுதியில் வாழும் வளங்கள் குறித்த முகத்ததாற்ற 

ஆய்வு, தபட்தராலிய வள அபிவிருத்தி ஆய்வுக்காக வழங்கப்பட்டது. ’ 

4. வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தின், தவடிட்தல் தீவு இயற்டக காப்பக சுற்றுச்சூழல் 

மதிப்பீட்டு ஆய்வு (ஈ. ஏ. எஸ்). 

கலந்து சகாண்ட கூட்டங்கள் : 

1. தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர் குழுவுடன் 02.03.2018 அன்று கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல்வள 

அபிவிருத்தி அடமச்சில் சந்திப்பு. 

2. மீன்வள மற்றும் நீர்வள தமம்பாட்டு அடமச்சகத்தில் 21.03.2018 அன்று வடக்கு மாகாை 

மீன்வளத் திட்டங்கள் குறித்த கலந்துடரயாடல். 

3. மாவட்ட தசயலக புத்தளத்தில் நடடதபற்ற மாவட்ட மீன்பிடி கூட்டம் 

4. பிரததச தசயலக கல்பிட்டியில் நடடதபற்ற பிராந்திய ஒருங்கிடைப்புக் குழு 
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5. மாவட்ட தசயலக புத்தளத்தில் நடடதபற்ற மாவட்ட மீன்பிடி கூட்டம் 

6. மீன் வளர்ப்பில் ர் தகால்லிகளின் பயன்பாட்டடக் குடறக்க NAQDA இல் AMR கூட்டம் 

7. BOI இல் முத்துக் காவட்டி வளர்ப்புக் கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார்கள் 

8. MOFAR இல் ததாழில் முடனதவார் வசதி கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார் 

9. தசப்டம்பர் 18, 2018 அன்று எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி ஏற்பாடு தசய்த 2030 ஆம் ஆண்டிற்கான 

நீரியல் வளத் துடற குறித்த பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டார்கள் 

10. NAQDA ஏற்பாடு தசய்த 11 டிசம்பர் 2015 அன்று நுண்ணுயிரகற்றும் - அண்டிடமக்தராபியல் 

எதிர்ப்டபக் கண்காணிப்பது குறித்த ஆரம்ப ஆதலாசடனக் கூட்டம். 

 
மற்றமவ (நிகழ்வு ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட /  மடசபற்ற நிமல, சபாறுப்புகள் தபான்றமவ): 

1. 20 - 25 ஜூடல 2018 ஆம் ஆண்டில் நாராவுக்கான பல தசயல்பாட்டு கடல் குஞ்சு தபாரிக்கும் 

இடங்கள் வடிவடமப்பதற்கான ததாழில்நுட்ப உதவிகடள வழங்கும் சர்வததச ஆதலாசகர் 

தபராசிரியர் ஜியாதசாங் ஜாங்கின் வருடகடய ஏற்பாடு தசய்து வசதி தசய்தது. 

 

2. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தடாகங்களில் மீன்வளர்ப்பு திட்டங்கடள தசயல்படுத்த நாரா 

ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதடலக் தகாருவதற்கு 25.07.2018 அன்று பணிப்ப்ப்பாளர் 

(ததாழில்துடற), கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி திடைக்களம் (டி. எஃப். ஏ. 

ஆர். டி) விடுத்த தவண்டுதகாளின் தபரில், ததடவயான உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதல் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

3. குடாவ, கல்பிட்டிய பகுதியில் பல இனங்கள் தகாண்ட கடல் குஞ்சுதபாரிக்கும் இடங்கடள 

நிறுவ நாராவுக்கு நிலம் டகயகப்படுத்த தகாப்டப டகயாளுதல். 

 

4. நாராவுக்கு வடல, கயிறு மற்றும் ஃடபபர் தபாருட்கள் வாங்குவதற்கான ததாழில்நுட்ப 

மதிப்பீட்டுக் குழு (டி. இ. சி) உறுப்பினராக பணியாற்றினார்கள். 

 

5. இலங்டக ருஹுனு பல்கடலக்கழகத்தின் இளங்கடல பட்டதாரிகளுக்கு கடல் அட்டட 

வளர்ப்பு, காவட்டி வளர்ப்பு மற்றும் கடற் பாசிகடள வளர்த்தல் பற்றிய பாடங்கடள ஆர். 

ஆர். சி வளாகத்தில் நடத்துதல் 

 

6. ஆர். ஆர். சி வளாகத்தில் பல்கடலக்கழக கல்லூரி அனுராதபுர இளங்கடல பட்டதாரிகளுக்கு 

கடல் அட்டட வளர்ப்பு, காவாட்டி வளர்ப்பு மற்றும் கடற்பாசி வளர்ப்பு பற்றிய 

பாடங்கடள நடத்துதல் 

 

7. ஆர். ஆர். சி வளாகத்தில் யுனிதவாதடக் ராத்மலனாவின் இளங்கடல பட்டதாரிகளுக்கு 

கடல் அட்டட வளர்ப்பு, காவாட்டி வளர்ப்பு மற்றும் கடற்பாசி வளர்ப்பு பற்றிய 

பாடங்கடள நடத்துதல் 

 

8. 30.08.2018, 13.09.2018 அன்று MOFARD ஏற்பாடு தசய்த அலங்கார மீன் வளர்ப்புத் துடறயின் 

பணிக்குழு உறுப்பினராக தசயல்படுங்கள் 
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9. இந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு தகாய் தகாண்டட விரலிகள் ததாடர்ந்து 

வழங்கப்பட்டன. விவசாய நடவடிக்டககடளத் ததாடங்க தகாரப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 

ஆதரவு. 

 

விளக்கக்காட்சிகள் செய்யப்பட்டன ; 

1. தலபிதயா ஃபிேரி கைக்தகடுப்பின் முடிவுகள் குறித்து ஐ. யூ. சி. என் 

 

2. மஹாதவலி நதி அடமப்பில் தலபிதயா ஃபிேரி பற்றிய விளக்கக்காட்சி டி .டபிள்யூ. சி 

நியமித்த மீன் நிபுைர் ஆய்வுக் குழுவிற்காக தயாரிக்கப்பட்டது. 

 

3. மன்னாரில் உள்ள தவடித்தல் தீவு இயற்டக காப்பகத்துக்கான சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு 

ஆய்வின் முடிவுகள், டிசம்பர் 2018, நாரா மூதடவக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

 ாராவின் பிரதிநிதியாக சவவ்தவறு அமமப்புகளின் சோழில்நுட்பக் குழு 

1. NAQDA இன் மாதாந்திர மீன்வளர்ப்பு ததாழில்நுட்பக் குழு கூட்டங்கள்) ஒவ்தவாரு மாதமும் 

நாரா பிரதிநிதியாக கலந்துதகாள்ளல். 

 

2. சி. இ. ஏ - வின் சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதல் குழு / மகாவலி நதி இடது கடரடய மீட்டடமத்தல் 

மற்றும் தகட்டம்தபவில் உள்ள ததபாவனாராமய தகாயிலின் பாதுகாப்பு. 

3. ஜூன், 2018, மீன்வள மற்றும் நீர்வள தமம்பாட்டுத் துடறயின் லகூன் தமம்பாட்டு திட்டத்தின் 

கீழ் புட்டலம் தடாகத்திற்கு கள தநாய்த்ததாற்று வருடக. 

 

4. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மகாதவலி அபிவிருத்தி அடமச்சின் உயிர் பன்முகத்தன்டம 

தசயலகத்தின் ததசிய பல்லுயிர் மூதலாபாய தசயல் திட்டம். 

 

5. சுற்றுச்சூழல் குழு மற்றும் மகாதவலி அபிவிருத்தி அடமச்சின் ததாழில்நுட்பக் குழு / 

காலநிடல மாற்ற தழுவல் திட்டம். 

 

வள  பராக பணியாற்றியமம : 

1. வன பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தின் தவண்டுதகாளின்படி, 18 - 20 தசப்டம்பர் 2018, மத்திய 

மாகாைத்தின் வன அலுவலர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு ஏலியன் இனங்கள் (ஐ. ஏ. 

எஸ்) கட்டுப்பாடு மற்றும் அபிவிருத்தி குறித்த பயிற்சி பட்டடற. 

 

2. ஆதமின் பாலம் ததசிய பூங்காவில் ஆரம்ப பல்லுயிர் கைக்தகடுப்பு, வனவிலங்கு 

பாதுகாப்புத்  திடைக்களத்தின் தவண்டுதகாளின்படி, நவம்பர் 29 - 30, 

 

சோழில்துமற பயிற்சி / சவளி இளங்கமல தமற்பார்மவ 

 

 நிறுவனம் / பல்கமலக்கழகம் பயிற்சி சபற்ற 

மாணவர்களின் எண்ணிக்மக 

 ததாழிற்கல்வி பல்கடலக்கழகம் 20 

சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகம் 2 

களணி பல்கடலக்கழகம்  4 

யாழ்ப்பாைம் பல்கடலக்கழகம்  1 

தபராதடன பல்கடலக்கழகம்  6 

தமாரட்டுவ பல்கடலக்கழகம் 6 

உவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகம் 4 

ருஹுனு பல்கடலக்கழகம்  6 
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5.5   கடல்ொர் உயிரியல் வளங்கள் பிரிவு 

 
பிரிவுத்ேமலவர் ; கலாநிதி. சிசிர ஹப்புேந்திரி 

 

கடல் சார் உயிரியல் விஞ்ஞானப் பிரிவு (MBRD) ஆராய்ச்சி பணியாளர்களாக 15 விஞ்ஞானிகள், 2 

அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்கள், 6 ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் மற்றும் 08 ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர்கள், 2 முகாடமத்துவ உதவியாளர்கள், 1 ஆய்வக உதவியாளர், மற்றும் 2 

உதவியாளர்கடளக் தகாண்டுள்ளன. 
 

ஆண்டு கண்தணாட்டம் 

கடல் சார் உயிரியல் வளங்கள் பிரிவு (MBRD) கடல்சார் வாழ்க்டக வளங்கடள நிர்வகித்தல், 

அபிவிருத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய ஆராய்ச்சிடய தமற்தகாள்வதற்கான தபாறுப்பு 

தகாண்ட அலகாகும். 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 

 கடரதயார மண்டல முகாடமத்துவம் சம்பந்தமான திட்டங்கள். 

 பவள திட்டுகளின் பாதுகாப்பு கடல் வாழ் இனங்களின் அச்சுறுத்தல். 

 கடல் இனங்கடள பாதுகாத்தல் மற்றும் முகாடமத்துவம் மூலக்கூறு முடறகடளப் 

பயன்படுத்தி இனப்தபருக்கம் மற்றும் மக்கள் ஆய்வுகள் 

 

2018 ஆம் ஆண்டில் MBRD ஆல் 12 திடறதசரி நிதி ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

திடறதசரி நிதி திட்டங்கள் தவிர MBRD பல தவளிநாட்டு நிதி திட்டங்கடளயும், 

ஆதலாசடனகடளயும் தமற்தகாண்டது. 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. 

ஆர்.வி டாக்டர் எஃப். நான்சன் கைக்தகடுப்புக் கப்படலப் பயன்படுத்தி 2018 ஆம் ஆண்டில் 

இலங்டக நீரில் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வு 24 ஜூன் 2018 அன்று 

தகாழும்பில் ததாடங்கி 2018 ஜூடல 16 வடர இலங்டகயின் கண்டப் பகுதியின் தமல் 

சாய்டவயும் உள்ளடக்கியது. நான்தசன் கைக்தகடுப்பு என்பது மீன்வள ஆராய்ச்சிக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டடதத் தாண்டிய துடறகடள உள்ளடக்கிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு 

ஆய்வாகும். நுண் பிளாஸ்டிக், திமிங்கலங்கள், நீர் இரசாயனவியல் தபான்றடவ பற்றிய 

ஆராய்ச்சி மீன்வள சுயாதீன ஆய்வின் முன்நிபந்தடன அல்ல. இந்த ஆய்வில் இலங்டக மற்றும் 

தநார்தவடவச் தசர்ந்த தமாத்தம் 29 விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் 

பங்தகற்றனர். இதில், ஒன்பது விஞ்ஞானிகள் எம். பி. ஆர். டி பகுதியினராவர். 

நீதிமன்ற உத்தரவுகளில், மீன் மாதிரிகள் வழங்கப்பட்டது 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.  

பிரிவின் ஊழியர்கள் தீவு முழுவதிலும் உள்ள மீன்பிடி சமூகத்துடன் மிகவும் ஊடுருவும் மற்றும் 

தனியார் துடறயினரின் தகாரிக்டககளுக்கு ஆளாகி ஆதரவளித்தனர். இந்த பிரிவு 

பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கு ததாழில்துடற பயிற்சி மற்றும் இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கடள தமற்தகாள்வதற்கும், பள்ளி மாைவர்களுக்கு அவர்களின் ஆராய்ச்சி 
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திட்டங்கடள முன்தனடுப்பதற்கும் வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கடள வழங்கியது. தமலும், 

இந்த பிரிவு குறிப்பாக இலங்டக கடதலார காவல்படட, இலங்டக கடற்படட, இலங்டக 

ராணுவம் மற்றும் மீன்பிடி சமூகத்திற்காக பல விரிவுடரகள் மற்றும் விழிப்புைர்வு 

நிகழ்ச்சிகடள நடத்தியது. 

MBRD இன் ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் தபரிய கடல் மற்றும் சிறிய கடல் மீன்வள தரவுத்தளங்கடள 

புதுப்பித்தல், புள்ளிவிவரங்கடள பகுப்பாய்வு தசய்தல், தபரிய கடல் மீன் உற்பத்தி குறித்த 

ததசிய புள்ளிவிவரங்கடள வழங்குதல் மற்றும் இலங்டகயில் தபரிய கடல் மற்றும் சிறு கடல் 

மீன்வளத்தின் தபாக்குகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்த ஆய்வுக் கட்டுடரகடளத் தயாரிப்பதில் 

தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். மீன்பிடி தகராறுகடளத் தீர்ப்பதற்காக கடற்தறாழில் மற்றும் நீர்வளத் 

துடறக்கு பல அறிக்டககள் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. பிரிவு தமற்தகாண்ட 

ஆராய்ச்சி திட்டங்களால் தபறப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் முடிவுகளின் அடிப்படடயில் ‘புளூ 

ஓேன்’ – நீலக் கடல் என்ற ஆராய்ச்சி இதழின் ஆண்டு தவளியீடு 2018 இல் ததாடங்கப்பட்டது. 

இது தற்தபாது சிங்கள மற்றும் ஆங்கில தமாழிகளில் மட்டுதம கிடடக்கிறது. இலங்டகயில் 

கடல் வாழ் வளங்கடள நிர்வகித்தல், அபிவிருத்தி தசய்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றுக்கு 

தபாருத்தமான தகவல்கள் / முடிவுகடளப் பயன்படுத்துவதற்கான தநாக்கத்துடன் இந்த 

தவளியீடு பங்குதாரர்களிடடதய இலவசமாக பரப்பப்பட்டது. 
 

 MBRD ஆல் தமற்சகாள்ளப்பட்ட திமறதெரியால் நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டங்கள்: 

திட்டம் / உப திட்டம்   மில்லியன் 

ரூபாவில்  

ததாடக 

3. 1.0 இலங்டகயில் கடல் சார் முள் மின்களின் மீன்வள ஆதாரங்கடள மதிப்பீடு 

தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

4.  1.1 துடறமுக மாதிரி மூலம் சிறிய கடல் மற்றும் தபரிய கடல் மீன்வள      

வளங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் 

5. 1.2 இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் மீன் வளர்ப்பு, முடளத்தல் மற்றும் 

நாற்றுதமடடகடளக் கண்டறிய ஆய்வு 

1.3 கடற்கடர கடல் மீன்வளத்தின் சமூக தபாருளாதார, உயிரியல் மற்றும் மீன்வள 

அம்சங்கள் 

1.4 இலங்டகயின் கடதலார நீரில் உள்ள உயிரியல் அம்சங்கள் மற்றும் 

அம்பிலிகாஸ்டர் சிரிம் பங்கு அடமப்பு பற்றிய ஆய்வு 

1.5 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட  முருடகக்கல் மீன்களின் உயிரியல் மற்றும் மீன்வள 

அம்சங்கள் 

5.407 

2. இலங்டகயில் ஏற்றுமதி சார்ந்த கடல்சார் முள்மீன் அல்லாத மீன்வள 

ஆதாரங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல்: 

               2.1 இலங்டகயில் கடல் முள்ளி - Sea urchin மீன்வள அபிவிருத்தி 

               2.2 முள் சிங்க இரால் மீன்வள முகாடமத்துவம் மற்றும் உள் நிடல 

                     முட்டடயிடும் முள் நண்டுகளின் பாதுகாப்பு 

3.014 

3. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் முருடகக்கல் தவளிறல் மற்றும் மானுடவியல் 

நடவடிக்டககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளின் உயிர் – தபளதீக மற்றும் சமூக 

- தபாருளாதார கண்காணிப்பு  

1.5 

4. இடஞ்சார்ந்த மற்றும் தற்காலிக விநிதயாகம் மற்றும் கடல் பாலூட்டிகளின் 

ஏராளம் மற்றும் மீன்வளத்துடனான அவற்றின் ததாடர்புகள் பற்றிய ஆய்வு  

1.98 

5. இலங்டகயின் மீன் வளங்களின் நிர்வாகத்டத தமம்படுத்த “இலங்டக - தநார்தவ 

இருதரப்பு திட்டம்” 

 5.1 கடதலார மீன்வள மாதிரி திட்டங்கள் மற்றும் தரவு நிர்வாகத்டத 

தமம்படுத்துதல் 

 5.2 வள கைக்தகடுப்பு மற்றும் பங்கு மதிப்பீடு ஆர் / வி டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப் 

நான்சன்  

7.298 

6. கடல் அருங்காட்சியகம் தமம்படுத்தல் மற்றும் எலும்புக்கூடு தயாரிப்பு  0.8 

சமாத்ேம் 20.0 
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திட்டஇல : 1 

1.0 இலங்மகயில் கடல் ொர் முள் மின்களின் மீன்வள ஆோரங்கமள மதிப்பீடு செய்ேல் மற்றும் 

கண்காணித்ேல் 

 

திட்ட இல 1.1: 

துமறமுக மாதிரி மூலம் சிறிய கடல் மற்றும் சபரிய கடல் மீன்வள      வளங்கமள மதிப்பீடு 

செய்ேல் மற்றும் கண்காணித்ேல் 

 

பகுதி 1. சபரிய கடல் மீன் பிடிப்பு 

துமறமுக மாதிரி மற்றும் மீன்வள புள்ளிவிவரங்கள் 

 

தபரிய தபலஜிக் துடறமுக மாதிரி என்பது நாராவின் கடல் சார் உயிரியல் வள பிரிவு (எம். பி. 

ஆர். டி), கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத் திடைக்கள (டி. எஃப். ஏ. ஆர்) மற்றும் 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அடமச்சின் புள்ளிவிவர பிரிவு (எம்.  எஃப். ஆர். 

டி) ஆகியவற்றால் தசயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டு மீன்வள தரவு தசகரிப்பு திட்டமாகும். 

தபருங்கடல் மீன் தடரயிறங்கும் தரவு. தபரிய கடல் வளங்கள் முக்கியமாக டுனா மற்றும் டுனா 

தபான்ற இனங்கள் உள்ளன. இலங்டகயில் தபரிய கடல் துடறமுக மாதிரி ஆய்வு 1990 களில் 

நாராவால் ததாடங்கப்பட்டது. தபரிய கடல் மீன்களில், குறிப்பாக டுனா மற்றும் டுனா தபான்ற 

மீன்களில் பிடிப்பு மற்றும் முயற்சி தரவுகடளப் தபறுவதத கைக்தகடுப்பின் முக்கிய தநாக்கம். 

 

IOTC ேரவு ெமர்ப்பித்ேல் மற்றும் IOTC ஏற்பாடு தவமலக் குழுக்களில் கலந்துசகாள்வது 

 

தற்தபாது, தபரிய கடல் மீன்வளத் தரடவ இந்தியப் தபருங்கடல் டுனா ஆடையத்துக்கு (ஐ. ஓ. 

டி. சி) சமர்ப்பிக்க தவண்டியது கட்டாயத் ததடவயாகும். துடறமுக மாதிரி திட்டத்தின் மூலம் 

ஆண்டுததாறும் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகடள பகுப்பாய்வு தசய்து அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் 

தததிக்கு முன் ஐ. ஓ. டி. சி. க்கு சமர்ப்பிக்க தவண்டும். IOTC க்கு சமர்ப்பிக்கும் தரவு IOTC ஆல் 

தசயல்படுத்தப்படும் ததாடர்புடடய தீர்மானங்களுக்கு இைங்க தவண்டும். சமர்ப்பிப்பில், 

பிடிப்புத் தரவு, முயற்சி தரவு, நீள அதிர்தவண் தரவு, நிராகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் 

கப்பல் தகவல்கள் தபான்றடவ அந்தத் தீர்மானங்களின் ததடவகளுக்கு ஏற்ப விரிவாக 

வழங்கப்படுகின்றன. தரவு சமர்ப்பிப்பு ததாடர்பான தீர்மானங்களுக்கு இைங்குவதன் 

விடளவாக, 2018 ஆம் ஆண்டில் இலங்டக 83% இைக்க விகிதத்டத அடடய முடிந்தது. இது 

முந்டதய ஆண்டட ஒப்பிடும்தபாது 6% அதிகரிப்பு (2017 இல் 77%). நமது கடந்தகால பதிவுகள் 

மற்றும் இந்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள பிற கடதலார மாநிலங்களின் இைக்க பதிவுகளுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது இது ஒரு தபரிய சாதடன. ஐ. ஓ. டி. சி பல தவடலத்திட்டங்கடள ஏற்பாடு 

தசய்கிறது, இடவ ஆண்டுததாறும் நடத்தப்படுகின்றன. ஒப்பந்தமற்ற கட்சிகளின் ஒத்துடழப்பு 

விஞ்ஞானிகள் (சி பி சி) தபாதுவாக இந்த தவடலத்திட்டங்களில் கலந்து தகாள்கிறார்கள். ஒரு 

தவடலத்திட்டத்டத நடத்துவதன் முதன்டம தநாக்கங்களில் ஒன்று, அந்த தவடலத்திட்டங்கள் 

ததாடர்பான மீன் பங்குகளின் தற்தபாடதய நிடல குறித்த அறிவியல் தகவல்கடள 

வழங்குவததாடு, வளங்கடள நிடலயான முடறயில் நிர்வகிக்க சாத்தியமான முகாடமத்துவ 

விருப்பங்கடள மதிப்பீடு தசய்வதும் ஆகும். 2018 ஆம் ஆண்டில், நான்கு எம். பி. ஆர். டி 

விஞ்ஞானிகள் ஐ. ஓ. டி. சி ஏற்பாடு தசய்த நான்கு தவடலத்திட்டங்களில் பங்தகற்றனர், அங்கு 

அவர்கள் ஆவைங்கடளத் தயாரித்து வழங்கினர். 

 

வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் ேமலப்புகள் மற்றும் சுருக்கங்கள் 

இலங்டகயின்  பூ வடல மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜாக் டுனாவின் (கட்சுதவானஸ் தபலாமிஸ்) 

பிடிப்பு விகிதங்கடள பகுப்பாய்வு தசய்ய தபாதுவான தநரான கட்டடமப்புக்கடள 

(ஜி.எல்.எம்) பயன்படுத்துதல் 

இலங்டகயின் பூ வடல மீன் பிடிப்பில் பதின்மூன்று ஆண்டுகள் துடறமுக மாதிரி தரவு (2005 - 

2017) ஸ்கிப் ஜாக் டுனாவின் பிடிப்பு விகிதங்கடள ஆய்வு தசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது. பூ 
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வடல மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜாக் டுனா முக்கிய இலக்கு இனங்கள். பிரபலமான கியர் 

தசர்க்டககளால் தசய்யப்பட்ட தகட்சுகள் உட்பட அடனத்தும் பூ வடல மீன்பிடிப்பில் 

இயங்குகின்றன (கில்தநட் – நீண்ட தூண்டில், பூ வடல – டக வடல மற்றும் பூ வடல – தமாதிர 

வடல) இந்த ஆய்வுக்கு கருதப்பட்டன. இலங்டகயின் டுனா மீன் பிடிப்பில் இந்த 

காலகட்டத்தில் இயக்கப்பட்ட ஐந்து கப்பல் வடககள் ஸ்கிப் ஜாக் டுனாடவப் பிடித்தன. 

துடறமுக மாதிரியின் தபாது மீன் இறங்கும் தரவு மற்றும் பூ வடல மீன் பிடிப்பில் உள்ள முக்கிய 

உயிரினங்களின் உயிரியல் தரவு தசகரிக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, கப்பல்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட ஸ்கிப் ஜாக் டுனா மீன்பிடி பதிவு தசய்யப்படுகின்றன, தமலும் மீன்பிடி 

நடவடிக்டககள் ததாடர்பான பிற தரவுகளுடன் இந்த தரவுகளும் பதிவு தசய்யப்பட்டு ததசிய 

தரவுத்தளத்தில் (தபலதகாஸ்) நுடழகின்றன. இந்த பகுப்பாய்விற்கு ஆண்டு, மாதம், படகு 

வடக, கியர் / வடக, பயை காலம் (நாட்களில்) மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டகக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வடலச் சட்டங்களின் எண்ணிக்டக ஆகியடவ பரிசீலிக்கப்பட்டன. ஒரு 

பயைத்திற்கு ஒரு படகில் ஒரு கிதலாடவப் பிடிப்படதப் தபாறுத்தவடர மாதாந்த ததாடர் 

ஸ்கிப் ஜாக் டுனா மீன்பிடி/ அலகு முயற்சி (CPUE) என்பது மீன்பிடி தரவுகளிலிருந்து 

தபறப்பட்டது. விளக்கமளிக்கும் மாறிகள் மற்றும் மாதாந்த சராசரி CPUE ஆகியவற்றுக்கு 

இடடயிலான உறடவத் தீர்மானிக்க காமா அடிப்படடயிலான தபாதுடமப்படுத்தப்பட்ட 

தநரியல் மாதிரி (GLM) தபாருத்தப்பட்டது. ஸ்கிப் ஜாக் டுனாவின் அடனத்து பூஜ்ஜிய பிடிப்பு 

விகிதங்களும் பகுப்பாய்விலிருந்து விலக்கப்பட்டன. அடனத்து முக்கிய விடளவுகளும் 

அவற்றின் முதல் வரிடச இடடவிடனகளும் கவனத்தில் தகாள்ளப்பட்டன. தபாருத்தப்பட்ட 

ஜி.எல்.எம் மாதிரி 83.8% விலகடல விளக்குகிறது மற்றும் ஸ்கிப்ஜாக் டுனாவின் பிடிப்பு 

விகிதங்கடள தீர்மானிக்க கப்பல் வடக மிக முக்கியமான காரணியாக கண்டறியப்பட்டது. 

முதல் வரிடச இடடவிடனகளில், ஆண்டு: மாதம் முக்கிய விளக்க மாறி என்று 

கண்டறியப்பட்டது. தபாருத்தப்பட்ட ஜி.எல்.எம் மாதிரி முக்கிய விடளவுகடள உள்ளடக்கியது 

65.5% விலகடல மட்டுதம விளக்குகிறது. 

 

வாள் மீன்களில் பருவமமழ மற்றும் சவப்பநிமல விமளவுகள் (ஜிபியாஸ் கிளாடியஸ்) - sword fish 

(Xiphias gladius) இந்து ெமுத்திரத்தில் ஆழ் கடலில் பிடிக்கின்றனர் : இலங்மகயின் ஆழ் கடல் நீண்ட 

தூண்டில் மீன் பிடிப்பில் ஒரு வழக்கு ஆய்வு 

பில் மீன்கள் தபாதுவாக இலங்டகயின் டுனா – நீண்ட தூண்டில் வடல மீன் பிடிப்பில் ஒரு பக்க 

விடளவான பிடிப்பாக தடரயிறக்கப்படுகின்றன. நீண்ட தூண்டில் வடல மீன் பிடிப்பில் 

காைப்படும் ஐந்து தபரிய பில் மீன்களின் இனங்களில், வாள் மீன்கள், (ஜிபியாஸ் கிளாடியஸ்) 

இலங்டகயில் தமாத்த ததசிய மீன் உற்பத்தியில் பங்களிப்பு அடிப்படடயில் ஆதிக்கம் 

தசலுத்துகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டில், வாள் மீன்கள் உற்பத்தி 9,198 தம. ததான் ஆகும், இது 

நாட்டின் தமாத்த பில் மீன் பிடிப்பில் சுமார் 46% பங்களிக்கிறது. வாள் மீன்களின் உயர் கடல் 

உற்பத்தி 1,451 தம. ததான் மட்டுதம, அங்கு 90% க்கும் அதிகமானடவ நீண்ட கூண்டில் வடல 

நடவடிக்டககளால் அறுவடட தசய்யப்பட்டுள்ளன. இலங்டகயின் உயர் கடல் நீண்ட கூண்டில் 

மீன் பிடிப்பில் வாள்மீன் பிடிப்பு விகிதங்களில் பருவமடழ மற்றும் தவப்பநிடல 

பாதிப்புகடளப் புரிந்து தகாள்ளும் தநாக்கில் தற்தபாடதய ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

தலாக் பதிவு புத்தக தரவுகளிலிருந்து இடஞ்சார்ந்த மற்றும் தற்காலிக தரவு தபறப்பட்டது, 

அததசமயம் கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல (எஸ். எஸ். டி) தரவு ஐதராப்பிய - இடடநிடல 

வானிடல முன்னறிவிப்புகளுக்கான ஐதராப்பிய டமயத்தின் ((ECMWF – ஈ. சி. எம். டபிள்யூ. 

எஃப்)  இன் ERA- இடடக்காலத்திலிருந்து தபறப்பட்டது. வாள் மீன்கள் நீண்ட கூண்டில் வடல 

மீன்பிடிகள் மூலம் மூன்று தனித்துவமான இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகங்கடளக் காட்டின: அதரபிய 

கடல் – இந்து சமுத்திரம் இடஞ்சார்ந்த தகாத்து (ASIO) (550 - 700 E, 00 - 150 N), வங்காள விரிகுடா 

(பிபி) (70 - 170 N, 75 – 80 E) மற்றும் ததன் இந்தியப் தபருங்கடல் இடஞ்சார்ந்த கிளஸ்டர் (ஐ. ஓ) 

(100 S - 50 N, 750 - 800 E). மூன்று பிராந்தியங்களிலும் வாள்மீன் பிடிப்பு விகிதம் படிப்படியாக 

ஏப்ரல் - நவம்பர் மாதத்தில் அதிகரித்தது, அதத தநரத்தில் டிசம்பர் முதல் மார்ச் வடர வட 
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கிழக்கு பருவமடழ நிலவும். 27.1 முதல் 31.20 பாடக தசல்சியஸ் வடர மாறுபடும் எஸ். எஸ். டி 

வரம்பில் வாள் மீன்கள் மீன்பிடியானது பதிவு தசய்யப்பட்டன. இருப்பினும், அதிகரித்த எஸ். 

எஸ். டி மூலம் விநிதயாகத்தின் அளவிலும், பிடிப்பு விகிதங்களிலும் ததளிவான குடறவு 

காைப்படுகிறது. ஒப்பீட்டளவில், ஏ. எஸ். ஐ. ஓ பிராந்தியத்தில் வாள் மீன்களின் அதிக பிடிப்பு 

விகிதங்கள் முடறதய ஐ. ஓ மற்றும் பி. பி பிராந்தியங்களில் காைப்பட்டன. ஆண்டின் பல 

மாதங்களில் பி. பி யில் மிகக் குடறந்த பிடிப்பு விகிதங்கள் பிராந்தியத்தின் குடறந்த உற்பத்தி 

தன்டம காரைமாக இருக்கலாம். , ஏ. எஸ். ஐ. ஓ மற்றும் ஐ. ஓ கிளஸ்டர்களில் வாள் மீன் பிடிப்பு 

விகிதங்களின் இடடக்கால மடழக்காலத்திலும், வடகிழக்கு பருவமடழயின் ததாடக்கத்திலும் 

அதிகரித்தன, அதத தநரத்தில் பி. பி கிளஸ்டரில் அதிக பிடிப்பு விகிதங்கள் முதல் 

மடழக்காலங்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

 
ஃபிரிதகட் டுனா - frigate tuna (Auxis thazard) மீோன ேற்காலிக மற்றும் செயல்பாட்டு விமளவுகள் 

(ஆக்ஸிஸ் ோோர்ட்) ஒரு அலகு முயற்சிமயப் பிடிக்கவும் (CPUE): இலங்மகயின் டுனா மீன் 

பிடிப்பில் ஒரு வழக்கு ஆய்வு 

ஃப்ரிதகட் டுனா (ஆக்ஸிஸ் தாஸார்ட்) frigate tuna (Auxis thazard) என்பது இலங்டகயில் உள்ள 

தநரிடிக் டுனா மீன் தடரயிறக்கங்களில் காைப்படும் ஒரு முக்கிய இனமாகும். ஃபிரிதகட் 

டுனாவின் தடரயிறங்கல் தபரும்பாலும் டுனாடவக் குறிடவத்து மீன் பிடிக்கும் நடத்டதகளில் 

ஒரு பிடிப்பாக நடடமுடறப்படுத்தி வருகின்றனர். நான்கு ஒற்டற கியர்கள் (பூ வடல – டக 

வடல, தமாதிர வடல , மற்றும் கீதழ இழுக்கும் வடல) மற்றும் மூன்று கியர் தசர்க்டககள் (பூ 

வடல – டக வடல, பூ வடல – தமாதிர வடல, பூ வடல – நீண்ட கூண்டில் வடல) மற்ற 

கியர்கடளக் காட்டிலும் ஒப்பீட்டளவில் தபரிய விகிதத்தில் ஃப்ரிதகட் டூனாடவப் 

பிடிக்கின்றன. மிகவும் மாறுபட்ட மீன்பிடி நடவடிக்டககளில், ஃபிரிதகட் டுனாவின் பிடிப்பு 

விகிதங்கள் தவவ்தவறு தற்காலிக மற்றும் தசயல்பாட்டு அளவுருக்கடளப் தபாறுத்து 

மாறுபடும். ஃபிரிதகட் டுனாவின் பிடிப்பு விகிதங்களின் மாறுபாட்டில் இத்தடகய 

அளவுருக்களின் தசல்வாக்டகக் கண்டுபிடிப்பதத ஆய்வின் தநாக்கம். இந்த தணிக்டகக்கு 

இரண்டு தற்காலிக அளவுருக்கள் (ஆண்டு மற்றும் மாதம்) மற்றும் மூன்று மீன்பிடி நடவடிக்டக 

ததாடர்பான அளவுருக்கள் (படகு வடக (பி. டி), கியர் வடக (ஜி. டி) மற்றும் மீன்பிடி 

பயைத்தின் காலம் (டி. டி) ஆகியடவ பயன்படுத்தப்பட்டன. ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) இன் தபரிய கடல் மீன்வள தரவுத்தளத்திலிருந்து 

(தபலதகாஸ் - PELAGOS) ஜனவரி, 2005 முதல் டிசம்பர் 2017 வடர துடறமுக மாதிரி கைக்தகடுப்பு 

தகவல்கள் தபறப்பட்டன. ஃபிரிதகட் டுனா மாதாந்த சராசரி CPUE மற்றும் தற்காலிக மற்றும் 

மீன்பிடி தசயல்பாடு ததாடர்பான அளவுருக்களுக்கு இடடயிலான உறடவ விவரிக்க காமா 

அடிப்படடயிலான தபாதுடமப்படுத்தப்பட்ட தநரியல் மாதிரி (GLM) தபாருத்தப்பட்டது. 

தபாருத்தப்பட்ட ஜி. எல். எம் மாதிரி தமாத்த விலகலில் 71.5% ஐ விளக்குகிறது மற்றும் கப்பல் 

வடக ஃபிரிதகட் டுனாவின் பிடிப்பு விகிதங்கடள தீர்மானிக்க மிக முக்கியமான காரணியாக 

கண்டறியப்பட்டது. முதல் வரிடச இடடவிடனகளில், ஆண்டு: மாதம் என்பது முக்கிய 

விளக்கமளிக்கும் மாறி, அடதத் ததாடர்ந்து ஆண்டு: கியர் வடக ஆகும். 

 

கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் இலங்மகயில் சுறாக்கள் மீோன பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமமத்துவ 

 டவடிக்மககளின் செயல்திறமன மதிப்பாய்வு செய்ேல் 

இலங்டகயின் கடல் மீன்பிடியில் சுறாக்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. கடந்த காலத்தில் சுறா 

மீன் பிடிப்பு ஒரு இலக்கு டவக்கப்படும் மீன்வளமாக இருந்ததபாதிலும், இது தற்தபாது 

இலக்கு அல்லாத மீன்வளமாக மாறியுள்ளது. டுனா மீன் பிடிப்பதில் சுறாக்கள் தபரும்பாலும் 

பிடிபடுகின்றன. இலங்டகயின் தபரிய கடல் மீன்வள தரவுத்தளம் (தபலதகாஸ் - PELAGOS) 

வழங்கிய கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் (2013 - 2017) உற்பத்தி புள்ளிவிவரங்கள் சுறா மீன்வளத்தின் 

சமீபத்திய தபாக்குகடள ஆய்வு தசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன. கடல்சார் தவள்டள முடன சுறா 

மற்றும் திமிங்கல சுறாவுடன் மூன்று தமல்லிய சுறா இனங்கடள தடட தசய்வதற்கு 
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விதிக்கப்பட்ட சமீபத்திய விதிமுடறகள் சுறா தடரயிறக்கங்களில் கணிசமான சரிடவ 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. தற்தபாது, தபரிய கடல் மீன் உற்பத்திக்கு சுறா உற்பத்தியின் சதவீத 

பங்களிப்பு 2% க்கும் குடறவாகிவிட்டது. கடந்த காலத்தில், இது சுமார் 5% வடர இருந்தது. 

தற்தபாது உயிரினங்களின் எண்ணிக்டகடயப் தபாறுத்தவடர சுறா பிடிப்புகள் கடந்த 

காலங்களில் அறிவிக்கப்பட்டடதப் தபால பலதரப்பட்ட இனங்களினால் தவறுபட்டடவ 

அல்ல. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுறா பிடிப்புகள் முக்கியமாக silky sharks (Carcharhinus 

falciformis) - தமல்லிய சுறாக்கள் (கார்சார்ஹினஸ் ஃபால்கிஃபார்மிஸ்) (57%), blue sharks (24%) 

ததாடர்ந்து நீல சுறாக்கள் (24%) மற்றும் scalloped Hammerhead sharks (Sphyrna lewini) - ஸ்காதலாப் 

தசய்யப்பட்ட தஹமர்தஹட் சுறாக்கள் (ஸ்டபர்னா தலவினி) (5%) ஆகியடவ அடங்கும். 

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தமல்லிய சுறா ஆதிக்கம் தசலுத்திய உயிரினமாக இருந்தாலும், 2017 

ஆம் ஆண்டில் நீல சுறா (பிரிதயாதனஸ் கிளகா) தடரயிறக்கங்கள் 7% அதிகரிப்புடன் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தியது.  

 

தமல்லிய சுறாக்களின் தடரயிறக்கம் 2013 இல் (1247 தம. ததான்) அளவாக உயர்ந்தது, 

அதன்பிறகு, இலங்டகயின் பிரத்திதயக தபாருளாதார மண்டலத்திற்குள் (EEZ - இ. இ. சட்) 

மற்றும் உயர் கடல்களிலும் தமன்டமயான சுறா பிடிப்புகளில் கணிசமான சரிவு ஏற்பட்டது. 

இருப்பினும், முக்கியமாக இலங்டகயின் EEZ க்குள் நீல சுறா தடரயிறக்கங்களில் அதிகரிப்பான 

தபாக்கு உள்ளது. கடந்த தசாப்தத்தில், தபரும்பாலான சுறா இனங்கள் முக்கியமாக நீண்ட 

கூண்டில் வடல – பூ வடல கியர் கலடவயால் பிடிபட்டன. 2013 - 2017 ஆம் ஆண்டில், நீண்ட 

கூண்டில் மீன் வடல அதிக சுறா தடரயிறக்கங்களுக்கு தபாறுப்பான மீன்பிடி கியராக 

மாறியுள்ளது. தற்தபாது, 80% க்கும் தமற்பட்ட தமன்டமயான சுறாக்கள் நீண்ட கூண்டில் வலிஅ 

மூலம் பிடிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சுறா பிடிப்புகள் 

கணிசமாகக் குடறந்துவிட்டன என்படதயும், இலங்டகயால் தசயல்படுத்தப்பட்ட சுறாக்களின் 

சமீபத்திய பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவ முயற்சிகள் இந்த இயல்புக்கு ஒரு காரைமாக 

இருக்கலாம் என்படதயும் தவளிப்படுத்துகிறது. தற்தபாது, சுறாக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

முகாடமத்துவ தநாக்கத்துடன் தசயல்படுத்தப்பட்ட முந்டதய ததசிய தசயல் திட்டத்டத 

(NPOA) மறுஆய்வு தசய்யும் பணியில் இலங்டக உள்ளது, தமலும் சுறாக்களின் ஆராய்ச்சி, 

பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவ முயற்சிகடள தமலும் வலுப்படுத்த ஒரு புதிய NPOA 

வகுக்கப்படும். . 

 

பகுதி 2. சிறிய கடல் மீன்வள வளங்கள்: 

 

சிறிய கடல் குழு இலங்டக நீரில் காைப்படும் அறுபதுக்கும் தமற்பட்ட கடல் உயிரினங்கடளக் 

குறிக்கிறது. இருப்பினும், மீன்வளத்தின் முக்கிய இலக்கு டவக்கப்படும் இனங்கள் என சாடள, 

தஹர்ரிங்ஸ், ஆன்தகாவிஸ் மற்றும் தமக்கரல்கள். சிறிய அளவிலான டகவிடனடய தகாண்ட 

மீனவர்கள் தபரும்பாலும் சிறிய கடல் மீன் இனங்கடள குறிடவத்து தவளித்தட்டி இயந்திர 

ஃடபபர் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் (OFRP) படகுகளுடன் இயங்குகிறார்கள். சிறிய வடலக் 

கண் பூ வடல நீண்ட காலமாக சிறிய கடல் இனங்கடளப் பிடிக்க பரவலாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதத தநரத்தில் கடற்கடர வடலகளும் பருவகாலமாக 

இயக்கப்படுகின்றன. 

 

மீன்வளத்தின் தபாக்குகடளப் படிப்பதற்கான முக்கிய தநாக்கத்துடன் எம். பி. ஆர். டி முக்கிய 

சிறிய கடல் மீன் இறங்கும் தளங்களில் ததாடர்ச்சியான துடறமுக மாதிரி தரவு தசகரிப்பு 

திட்டத்டத நடத்துகிறது. பிரிவினால் பராமரிக்கப்படும் சிறிய கடல் தரவுத்தளத்தில் தரவு 

தசமிக்கப்படுகிறது. பிடிப்பு மற்றும் முயற்சி தரவு பகுப்பாய்வு எம். பி. ஆர். டி - MBRD ஆல் 

தமற்தகாள்ளப்படுகிறது, இதில் 2017 ஆம் ஆண்டிலும் 2018 ஆம் ஆண்டிலும் தடரயிறங்கும் 

தரவும் அடங்கும். 
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2016 வடரயிலான மீன்வளத்தின் தபாக்கு குறிப்பாக ஆபிலிதகட்டர் சிர்ம் மற்றும் சர்டிதனல்லா 

எஸ்பி - Amblygater sirm and Sardinella sp - தபான்ற முக்கிய உயிரினங்களுக்கு சில ஆபத்தான 

சமிக்டஞகடளக் காட்டியுள்ளது. சிறிய கடல் மீன் பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மீன்பிடி டகவிடனப் 

தபாருட்களின் அதிகப்படியான மூலதனமயமாக்கல் மற்றும் சிறிய வடலக் கண் பூ வடலகளின் 

பயன்பாடு உட்பட மீன்வடளயில் பயன்படுத்தப்படும் தபாருத்தமற்ற மீன்பிடி கியர் இதற்கு 

முக்கிய காரைம் எனலாம். 2017 ஆம் ஆண்டில், ஒரு நடவடிக்டகக்கு ஒரு படகின் தமாத்த 

பிடிப்பு மற்றும் வடலத் துண்டுக்கான ஒரு படகுக்கு உரிய ஒரு பிடிப்பபின் அளவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் ஒரு அலகு முயற்சிக்குரிய மீன் பிடிப்பு (CPUE) ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முந்டதய ஆண்டுகடளப் தபாறுத்தவடர 

2017 ஆம் ஆண்டில் முக்கிய உயிரினங்களின் (அம்பிலிகாஸ்டர் சிர்ம் மற்றும் சார்டிதனல்லா 

எஸ்பி - Amblygaster sirm and Sardinella sp) CPUE கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது என்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உயிரினங்களின் பிடிப்பு விகிதங்களின் அதிகரிப்பு முக்கியமாக 

ஆண்டுக்கு சாதகமான சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகளின் விடளவாக ஏராளமான மீன்களின் 

அதிகரிப்பு காரைமாக இருக்கலாம். அதிகரித்த குதளாதராபில் உள்ளடக்கங்கள் காரைமாக 

மீன்வளத்தின் வருடாந்த ஏற்ற இறக்கங்கடள எதிர்பார்க்கலாம், இது மீன்களின் மிகுதிடய 

சாதகமாக பாதிக்கிறது. இருப்பினும், தற்தபாது வளங்கடள நீடித்த முடறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கு மீன்வடளயில் பல அறிகுறிகளும் ஆதாரங்களும் உள்ளன. எனதவ, 

மீன்வளத்தின் தபாக்குகடளப் புரிந்துதகாள்வதற்கும், அதன் மூலம் முடறயான முகாடமத்துவ 

நடவடிக்டககடள அமல்படுத்துவதற்கும் தநரடியாக வளத்தின் நிடலடய கண்காணிக்க 

தவண்டும். 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 95%   நிதி: 

 
திட்ட இல : 1. 2 

இலங்மகயின் தமற்கு கடற்கமரயில் மீன் வளர்ப்பு, முட்மடயிடல் மற்றும்  ாற்று தமமட 

நிலங்கமள கண்டுபிடிப்பேற்கான ஆய்வு 

 

இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள களனி நதி கடரதயாரம் மற்றும் மகா ஓயா 

கடரதயாரம் வடரயிலான கடரதயார நீரில், தபப்ரவரி முதல் டிசம்பர் வடர, 2018 ஆம் ஆண்டில் 

மீன் வளர்ப்பு, முட்டடயிடல் மற்றும் நாற்று தமடட டமதானங்கடளக் கண்டறிய ஒரு 

கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. மற்டறய கடற்கடரகடள விட இந்த பகுதியில் மனித 

ததாடர்புகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகம். கைக்தகடுப்பின் தபாது, ஒவ்தவாரு 

நிடலயத்திலிருந்தும் கிடடமட்ட தமற்பரப்பு மாதிரிகள் மற்றும் தசங்குத்து மாதிரிகள் ஒரு 

தவடலக்குழு 2 (WP2) பிளாந்தன் வடல (180 டமக்தரா மீற்றர் வடல அளவு) மற்றும் ஒரு OFRP 

படகு ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

தசகரிக்கப்பட்ட பிளாந்தன் மாதிரிகள் ஒரு பிளாந்தன் வடலக் கண் (180µm கண்ணி அளவு) 

மூலம் சல்லடட தசய்யப்பட்டு பகுப்பாய்விற்காக 5% தபாமல்டிடஹட்டில் 

பாதுகாக்கப்பட்டன. மூன்று மாத காலப்பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகள், அதாவது மார்ச், 

தசப்டம்பர் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களில் முடறதய 1 வது மடழக்காலம், ததன்தமற்கு 

பருவமடழ மற்றும் 2 வது இடட - பருவமடழ ஆகியவற்டறக் குறிக்கும். மீன் முட்டட மற்றும் 

குடம்பிகள் ஏராளமான மற்றும் பன்முகத்தன்டமக்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

23 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த தமாத்தம் 4095 மீன் முட்டடகள் மற்றும் 465 மீன் குடம்பிகள் 

ஆய்வுப் பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன. 1000 மீ 
3
 க்கு சராசரியாக 8772 முட்டடகள் மற்றும் 

996 குடம்பிகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒவ்தவாரு மாதத்திலும் மிக அதிகமான வடகபிரித்தல் நிடல 

மார்ச் மாதத்தில் குடும்ப சிகானிதட, தசப்டம்பரில் குடும்ப ப்தளனிதட மற்றும் ஒக்தடாபரில் 

வருைம் க்ளூபிஃபார்ம்கடளச் தசர்ந்தது. மிக உயர்ந்த மீன் குடம்பிகள் ஏராளமாக (தசங்குத்து 

மாதிரியில் 1000 மீ 
3
 க்கு 1196 குடம்பிகளும் மற்றும் கிடடமட்ட தமற்பரப்பு மாதிரியில் 1000 மீ 

3
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க்கு 2537 குடம்பிகளும்) நீர்தகாழும்பு களப்பு மகா ஓயா கழிமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதிக்கும் 

இடடயில் அடமந்துள்ள நிடலயத்தில் காைப்பட்டன. இந்த பகுதி பல மீன் இனங்களுக்கு ஒரு 

நாற்று தமடட என்று சித்தரிக்கிறது. இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் அதிலாழ்கடல் -

தபலஜிக் மற்றும் தமற்பரப்பு - தடமர்சல் மீன் பன்முகத்தன்டம மற்றும் ஏராளமாக இருப்பதாக 

இந்த ஆய்வு ததரிவிக்கிறது. 

 

   
குடும்பம்: 

புளூதராதனக்டிதட 

குடும்பம் ஏன்கிராலிதட குடும்பம் :குளுபிதட 

 
முன்தனற்றம்: தபளதீக : 70%  நிதி : 

 

திட்ட இல : 1.3 

கடல் கமரதயார மீன்பிடி – (பீச் சீன் ஃபிஷரியின்) ெமூக - சபாருளாோர, உயிரியல் மற்றும் மீன்வள 

அம்ெங்கள் 

 

இந்த ஆய்வு வடதமற்கு பிராந்தியத்திலும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திலும் உள்ள கடற்கடர கடல் 

மீன்வளத்தின் தற்தபாடதய நிடலடய அடடயாளம் காணும் தநாக்கில் தமற்தகாள்ளப்பட்டது 

மற்றும் கடற்கடர கடல் மீன் பிடிப்பில் ஒரு புதிய இயந்திரம் - வின்ச் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் சம்பந்தமாக அறியப்பட்டது. 

முகாடமத்துவ பரிந்துடரகடள கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத் திடைக்களத்துக்கு (டி. 

எஃப். ஏ. ஆர்) முன்தமாழிய இந்த தகவல் பயன்படுத்தப்படும். இந்த ஆய்வு வடதமற்கு 

கடற்கடரயில் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வடரயிலும், நவம்பர் முதல் டிசம்பர் 2018 வடரயிலும், 

ஏப்ரல் முதல் அக்தடாபர் 2018 வடர வடகிழக்கு கடற்கடரயிலும் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

வடதமற்கு கடற்கடரயில் இருபது டகவிடன தசயல்பாடுகள் மற்றும் 31 வின்ச் - இயந்திர 

தசயல்பாடுகள், வட கிழக்கில் 14 டகவிடன தசயல்பாடுகள் மற்றும் 27 வின்ச் இயந்திர 

தசயல்பாடுகள் ஆகியடவ கைக்தகடுப்பு காலத்தில் கண்காணிக்கப்பட்டன. 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கடற்கடர சீன் தடரயிறங்கும் தளங்கள் ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு முடற 

மீன் பிடிப்பு, மீன்பிடி கியர் (தகாட் வடல அளவு, வடலக் கண் அளவு, கயிறுகளின் 

எண்ணிக்டக, வடலயின் நீளம், வடலயின் அகலம்), மீன்பிடி காலம், கடற்கடரயிலிருந்து தூரம் 

இயக்க பகுதி, ஒரு நாடளக்கு தசயல்படும் எண்ணிக்டக, இழுக்கும் நடடமுடற மற்றும் 

பிடிப்பின் இனங்கள் கலடவ பற்றிய தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

ஆய்வுக் காலத்தில், வடதமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள கடற்கடர சீன் மீன்பிடிகளில் இருந்து 

தமாத்தம் 87 முள் மீன்கள் மற்றும் முள் மீன்கள் அல்லாத இனங்கள் 35 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த 

இனங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன, தமலும் தமாத்தம் 71 முள் மீன்கள் மற்றும் முள் 

மீன்கள் அல்லாத 29 இனங்கள் வட கிழக்கு கடற்கடரயில் கடற்கடர சீன் மீன்பிடியில் இருந்து 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. ராஸ்ட்தரல்லிகர் கனகுர்தா Rastrelliger kanagurta (Indian mackerel – 

Kumbalawa) (இந்திய கானாங்தகளுத்தி - கும்பலாவா) – 21 % தமாத்த மீன்பிடியிலும், சர்டிதனல்லா 

கிப்தபாசா (தகால்ட்ஸ்ட்டரப் சார்டிதனல்லா - மாட்டா சலயா) Sardinella gibbosa (Goldstripe sardinella - 
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Matta salaya) - 19% தமாத்த மீன்பிடியிலும், தசலார் க்ரூதமதனாப்தால்மஸ் (பிதக ஸ்தகட்- 

அஸ்தஜடி தபால்லா) Selar crumenophthalmus (Bigeye scad- Asgedi bolla)  - 12% லிதயாக்னாதிதட (தபானி 

மீன் மற்றும் பல் குதிடரவண்டி - கரல்லா) Leiognathidae (Pony fish and tooth ponies-karalla) - 10% வடதமற்கு 

பிராந்தியத்தில் இருந்து கடற்கடர கடல் பிடிப்பில் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது, அதத தநரத்தில் 

ராஸ்ட்தரல்லிகர் கனகுர்தா Rastrelliger kanagurta (Indian mackerel – Kumbalawa) (இந்திய கானாங்தகளுத்தி - 

கும்பலாவா) தமாத்த பிடிப்பில் 22%, சர்டிதனல்லா கிப்தபாசா (தகால்ட்ஸ்ட்டரப் 

சார்டிதனல்லா - மாட்டா சலயா) Sardinella gibbosa (Goldstripe sardinella - Matta salaya) தமாமீன்பிடியில் 21% 

மற்றும் Amblygaster sirm (Spotted sardinella - Hurulla) - அம்ப்லிகாஸ்டர் சிர்ம் (ஸ்பாட் சார்டிதனல்லா - 

ஹுருல்லா) தமாத்த மீன்பிடியில் 19% வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருந்து கடற்கடர சீன் 

பிடிப்பதில் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது. 

வடதமற்கு பிராந்தியத்திற்கும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கும் முடறதய 1.98 ± 0.44 மணிதநரம் 

மற்றும் 2.18 ± 0.75 மணிதநரம் என மதிப்பிடப்பட்ட சராசரி டகதயடு தசயல்பாட்டு தநரம் 

காட்டப்பட்டுள்ளது, இது வின்ச் இயந்திரம் மூலமாக தசயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட 

சராசரி தசயல்பாட்டு தநரம் கவிடன தநரத்டத விட ஒப்பீட்டளவில் குடறவாக இருந்தது 4.04 ± 

2.35 மணிதநரம் மற்றும் 3.78 ± 0.62 மணிதநரம் வடதமற்கு பகுதி மற்றும் வடகிழக்கு 

பிராந்தியத்திற்கு முடறதய இருந்தன. 

வடதமற்கு பகுதி மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான டகவிடன தசயல்பாட்டிற்கான 

தசயல்பாட்டு தூரத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட சராசரி மதிப்பு (முடறதய 1.15 ± 0.16 கி. மீ மற்றும் 1.27 

± 0.50 கி. மீ) வடதமற்கு பகுதி மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கான வின்ச் இயந்திர 

தசயல்பாட்டிற்கான தசயல்பாட்டு தூரத்டத விட ஒப்பீட்டளவில் குடறவாக இருந்தது 

(முடறதய 2.57 ± 1.92 கி. மீ மற்றும் 2.73 ±  0.53 கி. மீ). 

வடதமற்கு பிராந்தியத்திலும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திலும் (1310 கிதலா தஹால் / கி. மீ 
 2

 ± 1226 

மற்றும் 616 கிதலா தஹால்/ கி.மீ 
2 

± 1086 
 

முடறதய) டகவிடன தசயல்பாட்டிற்காக சதுர 

கிதலாமீட்டருக்கான மீன் பிடிப்புக்குரிய சராசரி பிடிப்பு விகிதங்கள் ஆய்வின் முடிவுகள் 

தமலும் காட்டுகின்றன. வடதமற்கு பிராந்தியத்திலும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்திலும் வின்ச் 

தசயல்பாட்டின் சராசரி பிடிப்பு வீதத்டத விட அதிகமாக இருந்தது (முடறதய 368 கிதலா 

தஹால்/கிமீ 
2
 ± 385 மற்றும் 556 கிதலா தஹால் கிமீ 

2
 ± 547 முடரதய). 

வின்ச் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, இழுத்துச் தசல்லும் தசயல்முடறக்குத் ததடவயான 

மனித சக்தி கணிசமாகக் குடறக்கப்பட்டு கியர் தசயல்பாட்டின் காலம் அதிகரித்துள்ளது. 

தமலும், தசயல்பாட்டு பகுதி கணிசமாக விரிவடடந்துள்ளது. இருப்பினும், இரண்டு வடகயான 

தசயல்பாடுகளுக்கு இடடயில் மதிப்பிடப்பட்ட சராசரி மீன் பிடிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க 

தவறுபாடு இல்டல. 

சில தசயல்பாட்டு நடடமுடறகள் கடதலார மீன்வள வளங்களின் நிடலத்தன்டமடய 

எதிர்மடறயாக பாதிக்கும் என்பதால், கடற்கடர கடல் மீன் பிடிப்புக்கு அதிகபட்ச தசயல்பாட்டு 

தூரம் மற்றும் அதிகபட்ச தசயல்பாட்டு காலம் தபான்ற புதிய விதிமுடறகடள 

அறிமுகப்படுத்துதல் ததடவப்படுகிறது. தற்தபாடதய ஆய்வின்படி, ஒரு கடற்கடர சீன் 

வடலயின் நீளம் 2.8 கி. மீ. தமலும், மீன்பிடி நடவடிக்டககடள கண்காணிப்பதற்கான 

முடறயான வழிமுடற தசயல்படுத்தப்படாவிட்டால், கடற்கடர சீடன இழுத்துச் தசல்ல வின்ச் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படவில்டல. கூடுதலாக, தற்தபாடதய ஆய்வு மற்ற கியர் 

தசயல்பாடுகளுடனான தமாதல்கடளக் குடறப்பதற்காக, கடற்கடர சீன் தசயல்பாட்டட 

காடல 6 மணி முதல் மாடல 6 மணி வடர கட்டுப்படுத்த தவண்டும் என்று பரிந்துடரக்கிறது. 
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திட்ட இல : 1. 4 

இலங்மகயின் கடதலார நீரில் அம்பிளிகாஸ்டர் Amblygaster sirm இன் உயிரியல் த ாக்கங்கள் 

மற்றும் அமமப்பின் பங்குக் கட்டமமப்பு பற்றிய ஆய்வு 

இலங்டகயில் சிறிய வடலக் கண் தகாண்ட பூ வடல மூலமாக மீன் பிடிப்பில் அம்பிலிகாஸ்டர் 

சிரிம் மிக முக்கியமானது மற்றும் முக்கிய இலக்கு டவக்கும் சிறிய கடல் மீன் இனங்கள் 

எனலாம். இலங்டக நீரில் காைப்படும் ஏ. சிரிமின் மரபணு மக்கள்ததாடக கட்டடமப்டபப் 

படிப்பதற்கும் இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரயில் ஏ. சிரிமின் இனப்தபருக்க உயிரியடலப் 

படிப்பதற்கும் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

 

ஏ. சிரிம் என்பது கடல் நீதராட்டத்துடன் கூடிய புலம் தபயர்ந்த மீன் இனமாகும். இந்திய 

துடைக் கண்டத்தில் இலங்டகயின் இருப்பிடத்தின் அடிப்படடயில், இரண்டு வருடாந்த 

பருவமடழ மற்றும் இரண்டு வடகயான கடல் நீதராட்டங்கள் நாடு முழுவதும் பாய்கின்றன, 

ஆடகயால், கடதலார நீரில் இரண்டு தவவ்தவறு ஏ. சிரிம் உறுதியான பங்குகள் இருக்கலாம் 

என்று அனுமானிக்கப்பட்டது. இலங்டக. வளங்களின் நிடலயான நிர்வாகத்திற்கு இத்தடகய 

சூழ்நிடலகளில் மரபணு பங்கு மதிப்பீடு முக்கியமானது. தமலும், கிழக்கு கடரயில் ஏ. சிரிமின் 

இனப்தபருக்க உயிரியடலப் படிப்பதும் அறிவு இடடதவளிடய நிரப்புவதும் முக்கியம், 

ஏதனனில் கிழக்கு கடற்கடரயில் ஏ. சிரிமின் இனப்தபருக்க உயிரியலில் எந்த ஆய்வும் 

தமற்தகாள்ளப்படவில்டல. எனதவ இலங்டக கடற்கடரடயச் சுற்றியுள்ள ஏ சிரிமின் 

உறுதியான மரபணு பங்கு கட்டடமப்டபயும் இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரயில் ஏ. சிரிமின் 

இனப்தபருக்க உயிரியடலயும் ஆய்வு தசய்வதற்கான தநாக்கங்களுடன் இந்த ஆய்வு நடத்தது. 

 

மரபணு பகுப்பாய்விற்காக, இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள மீன்வள தடரயிறங்கும் 

இடங்களிலிருந்து மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் டி. என். ஏ 

பிரித்ததடுத்தல், பி. சி. ஆர், தஜல் எலக்ட்தராதபாதரசிஸ் மற்றும் வரிடசப்படுத்துதலுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டன. வருன பரம்படரயியல் - டபதலாதஜனடிக் பகுப்பாய்வு மற்றும் மரம் 

கட்டுமானம் மூலம் தமலும் பகுப்பாய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டன. கூடுதலாக, ஏ. சிரிமின் 

இனப்தபருக்க உயிரியடலப் படிக்க, இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரடய 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாடர மாவட்டங்களில் இருந்து 

 

 

 

டகவிடன இழுடவ முடற 

 

 

 வின்ச் இயந்திர முடற 

 

 

 
கடற்கடர இழுடவக்கு உழவு இயந்திர 

பாவடன 

 கடற்தறாழில் மற்றும் மீன் தரவு தசகரிப்பு 
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மீன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் மீன்களின் இனப்தபருக்க காலம் 

(கடள) தீர்மானிக்க பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

மரபணு பகுப்பாய்வு ஒற்டற நியூக்ளிதயாடடட்டு பல்லுரு அடமப்பு - பாலிமார்பிசம் (எஸ். 

என். பி கள்), ஏ. சிரிம் டி. என். ஏ யின் பகுதி - ஆ மரபணு பகுதியில் தசருகல்கள் மற்றும் 

நீக்குதல்கடள தவளிப்படுத்தியது. இலங்டகயில் ஏ. சிரிம் உறுதியான மக்கள்ததாடகயில் 

தனிநபர்களிடடதய நியூக்ளிதயாடடட்டு நிடல தவறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்டற 

நியூக்ளிதயாடடட்டு பிறழ்வுகள் இருப்படத மரபணு பகுப்பாய்வு உறுதிப்படுத்தியது. ஒற்டற 

நியூக்ளிதயாடடட்டு பிறழ்வுகள் தனிநபர்களில் காைப்பட்டன, அடவ தசகரிக்கப்பட்ட 

பகுதிடயப் தபாருட்படுத்தாமல். இலங்டகயில் ஏ. உறுதியான மக்கள் ததாடக தகாண்டதும் 

ஒரு பங்குகளிலிருந்தும், மடழக்கால முடறடயப் தபாருட்படுத்தாமல் கடதலார நீரில் 

மக்கள்ததாடக கலந்திருப்படதயும் இது ததளிவாகக் குறிக்கிறது. கூடுதலாக, வருன 

பரம்படரயியல் - டபதலாதஜனடிக் பகுப்பாய்வு அடனத்து தனிநபர்களுக்கும் அவர்களின் 

தபாதுவான மூதாடதயருடன் உறவு இருப்படதயும், கிழக்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கடரகளில் 

தவவ்தவறு பகுதிகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் ததாராயமாக நான்கு முக்கிய 

டபதலாதஜனடிக் குழுக்களிடடதய விநிதயாகிக்கப்படுவடதயும் உறுதிப்படுத்தியது. 

முடிவுகளிலிருந்து, இலங்டகயில் கடற்கடரகடளச் சுற்றி இரண்டு பருவமடழ நடப்பு 

முடறகள் இருந்தாலும், ஒதர ஒரு ஏ. சிரிம் இன பங்கு மட்டுதம நாடு முழுவதும் நகர்கிறது 

என்று முடிவு தசய்யலாம். கிழக்கு கடற்கடர நீரில் ஏ. சிரிமின் நீளம் - எடட உறவு W = 0.0066 

TL
3.10

 ஆகும். ஆண் மற்றும் தபண் விகிதத்தின் மாதாந்த மாறுபாடு ஆண்டின் பல மாதங்களில் 

இயற்டக மக்கள்ததாடகயில் தபண்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்துகிறது என்படதக் காட்டுகிறது. 

கிழக்கு கடற்கடரயில் ஏ. சிரிமின் இனப்தபருக்க காலம் தபப்ரவரி முதல் ஜூன் வடர இருந்தது. 

 
பரிந்துமரகள்: 

மரபணு ஆய்வின்படி, இலங்டக கடற்கடரடயச் சுற்றி விநிதயாகிக்கப்படும் ஏ. சிரிம் மக்கள் 

ததாடக மீன்வள நிர்வாகத்திற்கான ஒரு பங்காக கருதப்படலாம். தமலும், உயிரியல் ஆய்வின் 

முடிவுகளின்படி, பங்குகளில் கணிசமான சரிவு ஏற்படும் சூழ்நிடலயில், அவற்றின் 

இனப்தபருக்க காலத்தில் (தபப்ரவரி முதல் ஜூன் வடர) மூடிய பருவங்கள் தபான்ற 

தபாருத்தமான மீன்பிடி முயற்சி கட்டுப்பாட்டு முகாடமத்துவ உத்திகடள தசயல்படுத்த 

பரிந்துடரக்க முடியும். சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் காரைமாக ஏற்படும் விடளடவக் 

குடறப்பதற்கும், இந்த கண்டுபிடிப்புகடள தமலும் வலுப்படுத்துவதற்கும், உயிரியல் ஆய்டவ 

இன்னும் ஒரு வருடம் ததாடர பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. எம். பி. ஆர். டி யின் மூலக்கூறு 

உயிரியல் ஆய்வகத்தில் ஒன்பது இளங்கடல மாைவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இந்த திட்டம் 

துடை புரிந்தது. 
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நாட்டின் பல இடங்களில் வருை பரம்படரயியல் ததாடர்பு 

 

  

களத் தரவு தசகரிப்பு 

 
முன்தனற்றம் :  தபளதீக : 90%   நிதி : 

 

திட்ட இல : 1. 5 

இலங்மகயின் கிழக்கு கடற்கமர மற்றும் தமற்கு கடற்கமரயில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட உண்ணக் 

கூடிய முருமகக் கல் மீன்களின் உயிரியல் மற்றும் மீன்வள ஆய்வுகள் பற்றிய ஆய்வு 

 

தமற்கு கடற்கடர மற்றும் இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரயிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆர்வத்துடன் 

முக்கிய மடல மீன் இனங்களின் (உண்ைக்கூடிய முருடகக்கல் மீன்கள்) முக்கியமான 

இனப்தபருக்க உயிரியல் அம்சங்கடள அடடயாளம் காணும் தநாக்கத்துடன் தற்தபாடதய 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. பல ஏற்றுமதி சார்ந்த உண்ைக்கூடிய முருடகக்கல் மீன் இனங்கள் 

ததாடர்பான முகாடமத்துவ பரிந்துடரகடள முன்தமாழிய தவண்டும் என்பதத ஆய்வின் 

முக்கிய தநாக்கமாகும். முன்தனச்சரிக்டக முகாடமத்துவ நடவடிக்டகயாக தசபதலாதபாலிஸ் 

தசாதனராட்டிக்கு - Cephalopholis sonnerati இனத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தமாத்த தடடடயத் தவிர 

தற்தபாது நடடமுடறயில் எதுவும் இல்டல. ஆய்வு தநாக்கங்கடள நிடறதவற்றுவதற்காக, ஒரு 

மீன்வள சார்பு கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதன்படி, இரண்டு தவவ்தவறு பகுதிகள்; 

தமற்கு கடற்கடர மற்றும் கிழக்கு கடற்கடர ஆகியடவ ஆய்வுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. 

தமற்கு கடற்கடரயிலிருந்து, நிர்தகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் களுத்துடற மீன்வள 

மாவட்டங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன, கிழக்கு கடற்கடரயிலிருந்து, கல்முடன மற்றும் 
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மட்டக்களப்பு மீன்வள மாவட்டங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன, ஏதனனில் இந்த மீன்வள 

மாவட்டங்களிலிருந்து அதிக உற்பத்தியும் தசய்யப்படுகிறன. தரவு மற்றும் மாதிரி தசகரிப்பு 

2017 ஜனவரி முதல் 2018 டிசம்பர் வடர மாதாந்த அடிப்படடயில் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

ததற்கு கடதலார நீரிலிருந்து பிடிபட்ட சி. தசான்தனராட்டி - C. sonnerati மாதிரிகள் (n = 124), 

சுங்கத் துடறயால் காவலில் எடுத்து பின்னர் நாராவுக்கு அனுப்பப்பட்டது, தமலும் இந்த 

ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. MBRD இன் கடல்சார் உயிரியல் ஆய்வகத்தில் 

உருவடமப்பியல் அளவுருக்கள், வளர்ச்சி மற்றும் இனப்தபருக்க உயிரியடல மதிப்பிடுவதற்கு 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

மடல மீன் இனங்கடள பிடிக்க டக வரிடச வடல, கீதழ டவக்கும் வரிடச வடல (‘தபாட்டம் 

தலான்’) மற்றும் கீதழ டவக்கும் வரிடச பூவடல (‘எலனா வடல’) ஆகியடவ மீன்பிடி 

கியர்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இலக்கம் : 10 & இலக்கம் : 11 வடலக் கண் அளவுகள் 

டக வரிடச வடல, கீதழ டவக்கும் வரிடச வடல (‘தபாட்டம் தலான்’) தபான்றவற்றுக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தமற்கு கடற்கடரப் பிடிப்பில் தலத்ரினிதட - Lethrinidae குடும்பம் 

ஆதிக்கம் தசலுத்தியது மற்றும் இந்த குடும்பத்தின் சராசரி மீன் பிடிப்பு வீதம் 11.26 கிதலா / 

படகு / நாள் ஆகும். தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள குடும்பமான Serranidae and Lutjanidae - 

தசரானிதட மற்றும் லுட்ஜானிதட ஆகியவற்றின் சராசரி பிடிப்பு விகிதங்கள் முடறதய 2.73 

கிதலா / படகு / நாள் மற்றும் 2.68 கிதலா / படகு / நாள் முடறதய காைப்பட்டன. தமற்கு 

கடற்கடரயில், சிலாப மீன்வள மாவட்டத்தில் இருந்து மிக உயர்ந்த, முருடகக்கல் மீன் 

இனங்களின் பன்முகத்தன்டம பதிவாகியுள்ளன, இதில் 25 இனங்கள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் 12 இனங்கள் தசரானிதட - Serranidae குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ, 

12 இனங்கள் லுட்ஜானிதட - Lutjanidae குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ மற்றும் 1 இனம் Scaridae - 

ஸ்கரரிதட  குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ. தநகம்தபா மீன்வள மாவட்டத்தில் இருந்து மிகக் 

குடறந்த இனங்கள் பன்முகத்தன்டம பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் 18 இனங்கள் தசரானிதட 

குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ, 9 இனங்கள் லுட்ஜானிதட குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ மற்றும் 1 

இனங்கள் ஸ்கரிதட குடும்பத்டதச் தசர்ந்தடவ 

 

தமற்கு கடதலார நீரில் C. sonnerati - சி. தசாதனராட்டியின் நீள அதிர்தவண் தரவுகளின்படி, 

அடிக்கடி நிகழும் அளவு வகுப்பு 22.0 தச. மீ - 23. 9 தச. மீ, ததற்கு கடற்கடர நீரில் 32.0 தச. மீ - 

33.9 தச. மீ ஆகும். கிழக்கு கடதலார நீரில் இரண்டு தமலாதிக்க அளவு வகுப்புகள் இருந்தன : 

28.0 தச. மீ - 29.9 தச. மீ மற்றும் 32.0 தச. மீ - 33.9 தச. மீ ஆகும். தமற்கு கடதலார இனங்களுக்கான 

சராசரி தமாத்த நீளம் (TL) 29.6 தச. மீ ± 7.8 தச. மீ ஆகும். கிழக்கு கடற்கடர இன மக்கள் இன 

ததாடககடள தபாறுத்தவடர, இது 34.1 தச. மீ ± 5.6 தச. மீ ஆகவும், ததற்கு மக்களுக்கு 35.6 தச. 

மீ ± 5.9 தச. மீ ஆகவும் இருந்தது. மூன்று இன மக்கள்ததாடக தகாண்ட தபண்களுக்கு 50% 

முதிர்ச்சி (எல் 50) நீளம் கைக்கிடப்பட்டது. முடிவுகளின்படி, தமற்கத்திய மக்களின் 

தபண்களுக்கான எல் 50 மதிப்பு 33.9 தச. மீ (ரி. எல்); கிழக்கு மக்கள்ததாடகயின் தபண்களுக்கு 

36.3 தச. மீ (டி. எல்) மற்றும் ததற்கு மக்களின் தபண்களுக்கு இது 34.8 தச. மீ (டி. எல்) ஆகும். சி.  

தசாதனராட்டியின் ஜி. எஸ். ஐ. யின் மாதாந்த மாறுபாட்டின் படி, இனப்தபருக்க காலம் 

தநாவம்பர் முதல் ஜனவரி வடர என அடடயாளம் காைப்பட்டது. 

 

மூன்று இன மக்கள்ததாடககளுக்கான சி. தசாதனராட்டிக்கான மதிப்பிடப்பட்ட நீளம் - எடட 

உறவுகள் 

இடம்  நீளம் - எமட உறவுகள் 

தமல் W = 0.01TL
3.20

 

கிழக்கு W = 0.01TL
3.19

 

ததன் W = 0.01TL
3.13

 

மதிப்பிடப்பட்ட நீளம் - இரண்டு மக்களுக்கான லுட்ஜனஸ் ஃபுல்விஃப்லாமா - Lutjanus 

fulviflamma வுக்கான நீள - எடட உறவுகள்: 
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இடம்  நீளம் - எமட உறவுகள் 

தமல் W = 0.02TL2.98 

கிழக்கு W = 0.03TL2.84 
 

தமற்கு கடதலார நீரில், எல். ஃபுல்விபிதலம்மாவின் - L. fulviflamma அளவு அடிக்கடி 23.0 தச. மீ - 

23.9 தச. மீ ஆகவும், கிழக்கு கடதலார நீரில் 22.0 தச. மீ - 22.9 தச. மீ ஆகவும் இருந்தது. தமற்கு 

கடற்கடர மக்களுக்கான சராசரி ரி. எல் 22.8 தச. மீ ± 3.1 தச. மீ மற்றும் கிழக்கு கடற்கடர 

மக்களுக்கு இது 22.6 தச. மீ ± 2.1 தச. மீ ஆகும். இரண்டு எல். ஃபுல்விபிதலம்மா - L. fulviflamma 

வின் மக்களுக்கான கைக்கிடப்பட்ட எல் 50 மதிப்புகள்: 
 

மக்கள் சோமக  ஆண்  சபண் 

தமற்கு கடதலார நீர் 23.0 23.0 

கிழக்கு கடதலார நீர் 22.1 22.1 

மதிப்பிடப்பட்ட நீளம் - இரண்டு மக்கள்ததாடககளுக்கான எபிதநஃதபலஸ் லாங்கிஸ்பினிஸி - 

Epinephelus longispinis இன் நீள - எடட உறவுகள்: 

 

இடம்  நீளம் - எமட உறவுகள் 

தமல் W = 0.01TL
3.14

 

கிழக்கு W = 0.01TL
3.02

 
 

தமற்கு கடதலார நீரில், E. longispinis - ஈ. லாங்கிஸ்பினிஸின் அடிக்கடி நிலவும் அளவு வகுப்பு 

30.0 தச. மீ - 31.9 தச. மீ ஆகும். கிழக்கு கடற்கடரயில் இரண்டு தமலாதிக்க அளவு வகுப்புகள் 

இருந்தன: 32.0 தச. மீ - 33.9 தச. மீ மற்றும் 42.0 தச. மீ - 43.9 தச. மீ ஆகும். தமற்கு கடற்கடர 

மக்களுக்கான சராசரி ரி. எல் 30.5 ± 3.9 தச. மீ மற்றும் கிழக்கு கடற்கடர மக்களுக்கு இது 38.4 ± 4.7 

தச. மீ ஆகும். 
 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படடயில், கீதழ உள்ள எண்: 10 மற்றும் எண்: 11 அளவு 

தூண்டில்களின் பயன்பாட்டட ஊக்கப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, கீதழ டவக்கும் நீண்ட 

வரிடசயில் வடலயில் தசயல்படும் முருடகக் கல் மீன்கடள இது குறிடவக்கிறது. 

நடடமுடறயில் உள்ள தடடடய நீக்க தவண்டும் எனில் உயர்ந்த எல். டி 50 தபறுமானத்டத 36.3 

தச. மீ (ரி. எல்) இடன மிக குடறந்த வழங்கும் அடமப்பு C. sonnerati சி. தசனதரற்றி இனத்துக்கு 

இருக தவண்டும் என பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன, தமலும், அடடகாக்கும் பங்குகளின் 

உயிர்வாழ்டவக் கண்டறிய தநாவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் சி. 

தசாதனராட்டிடயக் டகப்பற்றுவடத ஊக்கப்படுத்தாமல் இருக்க ததடவயான நடவடிக்டககள் 

எடுக்கப்பட தவண்டும். தமலும், ஆண் தசபதலாதபாலிஸ் தசாதனராட்டி மற்றும் 

முதிர்ச்சியடடந்த எபிதநஃதபலஸ் லாங்கிஸ்பினிஸ் - Cephalopholis sonnerati and matured 

Epinephelus longispinis தபாருத்தமான தூண்டில் அளடவத் தீர்மானிப்பதற்காக தவவ்தவறு 

ஆழங்களில் அவற்டறப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தவவ்தவறு அளவிலான தூண்டில்கடளப் 

பயன்படுத்தி ஒரு ஆய்வு தமல்மட்ட உயிரியல் காரணி மற்றும் மீன்வள ஆய்டவ தமற்தகாள்ள 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது,  

   
படம்: அ - சி. தசாதனராட்டி 

தபருவலவில் தடரயிறங்கல் 

பி - எல். ஃபுல்விதலம்மா 

சிலாபத்தில் பிடித்தல் 

சி - ஈ. லாங்ஸ்பினிஸ் சிலாப 

மீன் சந்டதயில் 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 88 %  நிதி : 
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திட்ட இல : 2 

இலங்மகயில் ஏற்றுமதி ொர்ந்ே கடல்ொர் முள் மீன்களற்ற மீன் வளங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் 

கண்காணிப்பு 

 திட்ட இல : 2. 1 

இலங்மகயில் கடல் முள்சளலி - Sea urchin அபிவிருத்தி 

 

கடல் முள்தளலி - Sea urchin முள் குமிழ் வடிவம் கடலில் மிதக்கும் முள்ளந்தண்டிலிகள் 

வருைம் எக்கிதனாதடர்மாட்டா மற்றும் குடும்பம் எக்கினாய்டியாடவச் தசர்ந்தடவ. 

தபாதுவாக கடல் முள்தளலி - Sea urchin களின் தரா என அடழக்கப்படும் ஆண் மற்றும் தபண் 

கடல் முள்தளலி - Sea urchin இலிங்க உறுப்புக்களின் உலகில் சடமயல் சுடவயாகும். 

இலங்டகயில் உயிரியல் அம்சங்கள், இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகம், ஏராளமான முடறகள் மற்றும் 

உண்ைக்கூடிய கடல் முள்தளலி - Sea urchin இனப்தபருக்க பருவநிடல ஆகியவற்டறப் 

படிப்பதற்காக, 2018 ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடர கிழக்கு மற்றும் ததன் கடற்கடரயில் ஒரு 

கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. கடல் முள்தளலி - Sea urchiனதிக இருப்பு மிகுதிடயத் 

தீர்மானிக்க ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒவ்தவாரு தளத்திலும் random transect method எழுந்தமான 

பரிமாற்ற முடற பயன்படுத்தப்பட்டது. கடதலாரத்திற்கு தசங்குத்து (கடற்பரப்பு) 

பரிமாற்றங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பரிமாற்ற நீளம் 15 மீ முதல் 20 மீ வடர மாறுபடும். 

ததற்கு கடற்கடர மற்றும் கிழக்கு கடற்கடரயிலிருந்து தமாத்தம் 634 நபர்கள் கடல் முள்தளலி - 

Sea urchin கள் அறுவடட தசய்யப்பட்டன, தமலும் ஆறு குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த பதிமூன்று 

இனங்கள் இருந்தன. அவற்றில், கருங் கடல் முள்தளலி - Sea urchin (ஸ்தடாதமாப்நியூஸ்டஸ் 

தவரிதயாலரிஸ் - Stomopneustes variolaris) மிகவும் ஏராளமான உயிரினங்களாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டது. ததன் கடற்கடரயிலும் கிழக்கு கடற்கடரயிலும் கருங் கடல் முள்தளலி - Sea 

urchin காைப்பட்டன. 

கருங் கடல் முள்தளலி - Sea urchin இன் சராசரி மாதாந்த இலிங்க முட்டட சுட்தடண் - 

“தகானாதடா தசாமாடிக் இன்தடக்ஸ்” (ஜி. எஸ். ஐ) இரு பாலினருக்கும் முட்டடயிடும் 

பருவத்டத அடடயாளம் காை மதிப்பிடப்பட்டது. ததன் கடற்கடரயில் உள்ள மிதிகமவில், 

தநாவம்பர் மாதத்தில் ஆண்களுக்கும் ஒக்தடாபர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் தபண்களுக்கும் 

அதிக ஜி. எஸ். ஐ பதிவு தசய்யப்பட்டது. ததன் கடற்கடரயில் நிதவல்லாவில், ஏப்ரல் மற்றும் 

தசப்டம்பர் மாதங்களில் ஆண் மற்றும் தபண் இருவருக்கும் இரண்டு ததளிவான ஜி. எஸ். ஐ 

சிகரங்கள் இருந்தன. தகாட்தடகட தளத்தில் ஏப்ரல் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் ஆண் மற்றும் 

தபண் கருங் கடல் முள்தளலி - Sea urchin களுக்கு இரண்டு சிகரங்கள் காைப்பட்டன. கிழக்கு 

கடற்கடரயில் புல்தமாட்டடயில் ஓகஸ்டில் ஜி எஸ் ஐ மதிப்பு அதிகமாக இருந்தது. 

 

கிழக்கு கடற்கடரயில் தகாகிலாய் பகுதியில் உள்ள ஐந்து கடல் முள்தளலி - Sea urchin  

டிசம்பரில் அதிக ஜி. எஸ். ஐ மதிப்டபக் தகாண்டிருந்தன. மாதிரி கடல் முள்தளலி - Sea urchin 

இன் ஜி. எஸ். ஐ அவ்வப்தபாது மாறுபடும் என்று கண்டறியப்பட்டது, இது வருடாந்த 

இனப்தபருக்க சுழற்சிடயக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், ஆண்டு முழுவதும், சராசரி இலிங்க 

அளவு சிறியதாக இருந்தாலும், பழுத்த முட்டட அல்லது விந்தணுக்கள் தகாண்ட சில ஈர்ப்பு 

நபர்கடளக் காைலாம். இந்த முடிவுகள் ஜி. ஐ. எஸ் மதிப்புகள் ஒரு இடத்திலிருந்து 

மற்தறான்றுக்கு மாறுபடும் என்படதக் குறிக்கின்றன. இந்த வடக மாறுபாடு ஒதர இனத்தின் 

தவவ்தவறு மக்கள் ததாடக மற்றும் தவவ்தவறு சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் காரைமாக 

இருக்கலாம். கருங் கடல் முள்தளலி - Sea urchin இன் ஏற்றுமதி தசய்யக்கூடிய சாத்தியம் 

உள்ளதா அல்லது மீன்வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்படத அறிய ஒரு மீன் உைவு 

பகுப்பாய்வு மற்றும் இலிங்கங்களுக்குள் கனரக உதலாகங்கள் குவிதல் பற்றிய பகுப்பாய்வு 

தமலும் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 
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உரு 01: 

A. Stomopneustes variolaris (கருங் கடல் முள்தளலி) 

B. Stomopneustes variolaris இலிங்கம் 

C. Stomopneustes variolaris இலிங்கம் 

 

முன்தனற்றம் : சபளதீக :  100%     நிதி : 

திட்ட இல : 2. 2 

முள் சிங்க இறால் அறுவமட முகாமமத்துவம் மற்றும் முட்மடயுடனான முள் சிங்க 

இறால்களளின் உள்நிமலக் காப்பு 

 

ததாடர்ச்சியான தகாரிக்டகடயத் ததாடர்ந்து அதிக சுரண்டல் விகிதங்கள் எப்தபாதுதம 

இயற்டகயானமீன் மக்கள் ததாடககளின் இயற்டகயான வளர்ச்சிடயத் ததாந்தரவு தசய்யும், 

இதன் விடளவாக மீன்பிடிப்பு விகிதங்கள் குடறந்து, உயிரினங்களின் கலடவயில் மாற்றங்கள், 

நீள வகுப்புகளில் அளவு ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் ஒரு முயற்சிக்குரிய தபாருளாதார வருவாய் 

குடறகிறது எனலாம். இந்த ஆய்வுகள் ததன் கடற்கடரயில் மிள் சிங்க இறால் மீன் பிடிப்புக்கு 

விதிவிலக்கானடவ அல்ல, அடவ அதிக சுரண்டலுக்கு ஆளாகின்றன. எனதவ, ததற்கில் உள்ள 

முக்கிய இரால் தடரயிறங்கும் தளங்கள் மற்றும் தசகரிப்பு டமயங்கள் (தவலிகம, தங்காடல, 

ஹம்பாந்ததாட்டட, கிரிந்த, அமதுவா) மற்றும் தீவின் கிழக்கு பகுதி (தபாத்துவில் மற்றும் 

பைம) ஆகியடவ மீன்வளம் மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகளுக்காக மாதத்திற்கு ஒரு முடற 

பார்டவயிடப்பட்டன. 

ததன் கடற்கடரயில் தடரயிறங்கிய ஐந்து வடக சிங்க இறால்களில், பி. தஹாமரஸ் 

(ஸ்காதலாபட் ஸ்டபனி தலாப்ஸ்டர்) - P. homarus (Scalloped spiny lobster) தமாத்தப் பிடிப்பில் 67% 

பங்களிப்புடன் முக்கிய பங்கு வகித்தது. இருப்பினும், கடந்த தசாப்தத்தில் தமாத்த இறால் 

பிடிப்பில் இந்த இனத்தின் பங்களிப்பு 80% க்கும் அதிகமாக இருந்தது. பானுலிரஸ் தவர்சிகலர், 

வர்ைம் பூசப்பட்ட முள் இறால் - Panulirus versicolor, - painted spiny lobster தமாத்த மீன்பிடிப்பில் 

5% க்கும் அதிகமாக இல்டல. இருப்பினும், 2018 ஆம் ஆண்டில் இது தமாத்த இறால் 

மீன்பிடிப்பிற்கு 15% பங்களிப்புடன் மீன்பிடியில் இரண்டாவது தபரிய இனமாக மாறியது. பி. 

ஆர்னாட்டடஸத் - P. ornatus தவிர மற்ற அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் பிடிப்பில் குடறத்து 

மதிப்பிடப்படாத சிங்க இறால்களின் எண்ணிக்டகயில் மிகக் குடறவு என்று புள்ளிவிவரங்கள் 

ததரிவிக்கின்றன. மீன் பிடிப்பில் உள்ள பி. ஆர்னாட்டஸின் P. ornatus மாதிரி அளவு தபாக்டகக் 

கணிக்க மிகவும் சிறியதாக இருந்தது. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளில் நீள அதிர்தவண் 

பகுப்பாய்வு பி. ஆர்னடஸ் P. ornatus மற்றும் பி. தவர்சிகலர் P. versicolor பங்குகள் 

ஆதராக்கியமானடவ என்படத தவளிப்படுத்தின. முந்டதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது 

முக்கிய இனங்கள் (ஸ்காதலாப் தசய்யப்பட்ட முள் இறால்) நீள அதிர்தவண்கள் மிகவும் 

நல்லது. சிங்க இறால்களின் சராசரி அளவு (7.42 தச. மீ காரதபஸ் நீளம்), சிறிய நீள வகுப்புகளில் 

குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான நபர்கள் மற்றும் தபரிய நீள வகுப்புகளின் அதிக 

அதிர்தவண்களில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பி. தஹாமரஸின் - P. homarus இன் இரு 

பாலினருக்கும் சராசரி கார்தபஸ் நீளம் 7.42 தச. மீ ஆகும், இது குடறந்தபட்ச சட்ட கார்தபஸ் 

நீளத்டத விட 1.42 தச. மீ அத்கமாகும். பிடிப்பின் சராசரி நீளம் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது, 

தமலும் முந்டதய ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது தற்தபாது பங்குகளின் மீன்பிடி அழுத்தம் 
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குடறவாக உள்ளது என்படத இது தவளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், ஒவ்தவாரு இறங்கும் 

இடத்திலும் முட்டடயுடனான சிங்க இறால்களின் தபண்களின் அறுவடட இன்னும் 

நடடமுடறயில் உள்ளது. கூடுதலாக, மீனவர்கள் இன்னும் தபரிய அளவில் முட்டடகடள 

அகற்றுவடதப் பயிற்சி தசய்கிறார்கள். ஆண்டின் இரண்டாவது இனப்தபருக்க காலத்தில், 

வணிகப் பிடிப்பில் 30% க்கும் அதிகமானடவ டகமுடறயாக அகற்றப்பட்ட முட்டடகடளக் 

தகாண்ட தபண்கடளக் தகாண்டிருந்தன. 

 

கிழக்கு கடற்கடர பிராந்தியத்தில் தற்தபாடதய இனங்கள் கலடவ ததன் கடற்கடரயின் கடந்த 

கால முடிவுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒத்திருக்கிறது. இருப்பினும், பி. தஹாமரஸ் - P. homarus ஆனது 

மீன்பிடிப்பதில் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனமாகும், தமலும் இந்த இனம் தமாத்த மீன் பிடிப்பில் 

83% பங்களிப்பு தசய்துள்ளது. கிழக்கு கடற்கடரயில் பதிவு தசய்யப்பட்ட உயிரினங்களின் 

எண்ணிக்டக ததன் கடற்கடரக்கு ஒத்ததாகும். இந்த பிடிப்பு அதிக நடுத்தர அளவு மற்றும் 

தபரிய அளவிலான சிங்க இறால்கடளக் தகாண்டிருந்தது. தபரும்பான்டமயான இறால் 

மீனவர்கள் தவளிப்புற முட்டடகடள அகற்றிய பின்னர் முட்டடயிடும் தபண் சிங்க 

இறால்கடள விற்கிறார்கள். மூடிய பருவத்தில் முட்டடயிடும் தபண் சிங்க இறால்கடள 

தபண்களின் முட்டட அகற்றுதல் மற்றும் சட்டவிதராத மீன்பிடித்தல் ஆகியடவ பங்கு 

குடறவதற்கு முக்கிய காரைங்களாக அடடயாளம் காைப்படுகின்றன. 

 

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்படும் ததாந்ததார மற்றும் தபால்தஹன சிங்க இறால் 

பாதுகாப்பு தளங்களில், தவவ்தவறு இனங்கடளச் தசர்ந்த 28 தபண்கள் சுமார் 7.5 மில்லியன் 

குடம்பிகடள தவளியிட்டன. 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 97%  நிதி : 

 

திட்ட இல : 3 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட ேளங்களில் (சோடர்ச்சியான திட்டம்) முருமகக்கல் சவளிறல் மற்றும் 

மானுடவியல் செயல்பாடுகளுக்கு செலுத்ே தவண்டிய பாதிப்புகளின் உயிரியல் – சபளதீக 

மற்றும் ெமூக – சபாருளாோர கண்காணிப்பு. 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்ட இலங்டகயில் நான்கு 

முக்கியமான முருடகக்கல் (ஹிக்காடுவ, திருதகாைமடலயில் உள்ள புறாத் தீவு, கல்பிட்டியில் 

பார் ரீப் மற்றும் மன்னாரில் உள்ள வங்காடள) இந்த திட்டத்தின் கீழ் உயிரியல் - தபளதீகவியல் 

மற்றும் சமூக - தபாருளாதார ஆய்வுக்காக ஆய்வு தளங்களாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. முருடகக் 

கல் தவளிறல் மற்றும் மானுடவியல் நடவடிக்டககள் காரைமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள். 

முருடகக்கற்கள், இனங்கள் கலடவ, புதிதாக குடிதயறிய முருடகக்கல், முருடகக்கல் 

தவளுக்கும் சதவீதம் மற்றும் ததாடர்புடடய விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் கலடவ 

மற்றும் பன்முகத்தன்டம ஆகியவற்றின் சதவீதம் தபான்றன மதிப்பிடப்பட்டன. இதற்காக, 

manta tow survey - மந்தா கயிறு கைக்தகடுப்பு, 100 மீற்றர் வரி பரிமாற்ற கைக்தகடுப்பு 100 point 

intercept transect method, 50 m point intercept transect method, 50 மீ நீளமுள்ள புள்ளி இடடமறிப்பு 

பரிமாற்றங்கள் குவாட்தரட் (1 மீ * 0.5 மீ) மாதிரி quadrate (1 m X 0.5 m) sampling, வீடிதயா பரிமாற்ற 

முடற - video transect method மற்றும் புடகப்பட பரிமாற்ற முடற - photo transect method ஆகியடவ 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 3 முதல் 5 மீ ஆழத்திற்கு இடடயில் ஸ்தநார்தகலிங் மூலம் பயன்படும் 

பகுதிகளில் 50 மீ நீளமுள்ள புள்ளி இடடமறிப்பு பரிமாற்றங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன, தமலும் 

அதற்தகற்ப பின்வரும் மிதடவப் தபாருட்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன: தநரடி கடின 

முருடகக்கல் (எச். சி), இறந்த கடின முருடகக்கல் (டி. சி), தவளுத்த முருடகக்கல் (கி. மு), 

புதிதாக குடிதயறிய / வளரும் முருடகக்கல் தமாட்டுகள் (சி. என்), தமன்டமயான முருடகக்கல் 

(எஸ். சி), பஞ்சடை (எஸ். பி), அல்கா (ஏ. ஜி), முருடகக்கல் இடிபாடுகள் (சி. ஆர்), பாடற அடி 

மூலக்கூறு (ஆர். சி), மைல் கல் அடி மூலக்கூறு (எஸ். எஸ்), மைல் (எஸ். டி), சில்ட் (எஸ். எல். ), 

கடற்பாசிகள் (எஸ். டபள்யூ), கடற் புற்கள் (எஸ். ஜி), பிற உயிரிகள் (ஓ. பி) மற்றும் பிற தசயற்டக 

தபாருள்கள் (ஓ. ஓ) ஆகியனவாகும். கண்காணிக்கப்படும் தபளதீக அளவுருக்கள் ஆழம், 
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கடல்வழி அளவீடு, முருடகக் கல் சுயவிவரம், தவப்பநிடல, ததரிவுநிடல மற்றும் 

உப்புத்தன்டம ஆகியடவ அடங்கும். 

 

11 தளங்களில் 23 குடும்பங்களில் ஐம்பது (50) கடினமான பவள இனங்கள் நான்கு 

தளங்களிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. மிகவும் கடினமான பவள இனங்கள் 

தமருலினிதட (15), அக்தராதபாரிதட (12), அகரிசிதட (04), தலாதபாபிலிதட (04), 

தபாசிதலாதபாரிதட (04), தபாரிடிதட (03) மற்றும் யூஃபிலிதட (03) ஆகிய குடும்பங்கடளச் 

தசர்ந்தடவ. அக்தராதபாரிதட, அகரிசிதட, யூஃபிலிதட, தலாதபாபிலிதட மற்றும் 

தபாசிதலாதபாரியா ஆகிய குடும்பங்களில் உள்ள கடினமான பவள இனங்கள் அடனத்து 

தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. அக்தராதபாரா முரிகாட்டா, பாதவானா மினுட்டா, 

தலாதபாபிலியா தரடியன்கள், தலாதபாபிலியா தரக்டா, தபாசிதலாதபாரா டாமிகார்னிஸ், 

தபாசிதலாதபாரா கிராண்டிஸ் மற்றும் தபாசிதலாதபாரா தவருதகாசா ஆகிய பவள இனங்கள் 

அடனத்து தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. கடினமான பவள இனங்களின் (37 

இனங்கள்) மிக உயர்ந்த மற்றும் பன்முகத்தன்டம வான்கலீ ரீஃபிலிருந்து பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. மிகக் குடறந்த ஏராளமான ஆனால், இரண்டாவது மிக உயர்ந்த 

பன்முகத்தன்டம (29 இனங்கள்) ஹிக்கடுவா ரீஃபிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

அக்தராதபாரா எஸ்பி. பார் ரீஃப் கடல் சரைாலயத்தில் காலனிகள் முற்றிலும் சீரழிந்தன. பார் 

ரீஃப் சரைாலயத்தில் தபரும்பாலான ஆழமற்ற பகுதிகள் (3-4 மீ) கடற்பாசி இனங்கள் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தியது. 

 

மிதடவ தபாருள் வடககளில், மிக உயர்ந்த தநரடி கடின முருடகக்கல் (எச். சி) சதவீதம் 

வங்காடள பாடறகளிலிருந்து (81 ± 17.25) பதிவாகியுள்ளது மற்றும் மிகக் குடறந்த சதவீதம் 

ஹிக்கடுவவிலிருந்து (21.5 ± 6.87) பதிவாகியுள்ளது. புறாத் தீவு மற்றும் பார் ரீஃப் ஆகியவற்றில் 

தநரடி கடின முருடகக்கல் (எச். சி) சதவீதம் முடறதய 78.5 ± 12.36 சதவீதம் மற்றும் 42.5 ± 5.46 

சதவீதம் ஆகும். இறந்த முருடகக்கல் பாடறகளின் (டி. சி) (35.00 ± 2.65) அதிக சதவீதம் பார் 

ரீஃபிலிருந்து மறுவடிவடமக்கப்பட்டது. சில்ட் படிவு (எஸ். எல்) (4.50 ± 6.81) அதிக சதவீதம் 

ஹிக்கடுவவிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டது. கடற்பாசிகளின் அதிக சதவீதம் (எஸ். டபள்யூ) 

(16.00 ± 2.83) வங்காடள முருடகக்கல் ததாகுதியில் காைப்பட்டது. முருடகக்கல் 

பாடறகளிலிருந்து பிற தசயற்டக தநாக்கங்களின் (ஓ. ஓ) பதிவு வங்காடளடயத் தவிர அடனத்து 

தளங்களிலும் அதிகரித்துள்ளது மற்றும் அதிக சதவீதம் (1.50 ± 0.71) ஹிக்கடுவவிலிருந்து பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அக்தராதபாரா எஸ்பி: மற்றும் மான்டிதபாரா எஸ்பி: எக்கிதனாதபாரா 

தலமல்தலாஸ் உள்ளிட்ட குடும்ப தமருலினிதட உள்ளிட்ட குடும்பத்தில் கடினமான 

முருடகக்கல் இனங்கள் வங்காடள பாடறயில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன என்று ஆய்வில் 

ததரியவந்துள்ளது. கடந்த காலங்களில், இது ஹிக்கடுவா ரீஃப் மற்றும் பார் ரீஃப் 

ஆகியவற்றிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டது. அக்தராதபாரா எஸ்பி யின் பிரதிநிதித்துவம்: தநரடி 

முருடகக்கல் சதவீதம் ஹிக்கடுவவில் 3% க்கும் குடறவாகவும், வங்காடளயில் 40% ஆகவும் 

இருந்தது. சரைாலயத்திற்குள் உள்ள முருடகக்கல் இனங்கள் தபரும்பாலானடவ சீரழிந்து 

தபாசிதலாதபாரா எஸ்.பி. மற்றும் ஃதபடவட்ஸ் எஸ்பி. ஹிக்கடுவவில் ஆதிக்கம் தசலுத்தியது. 

கிடடக்கக்கூடிய தவளியிடப்பட்ட இலக்கியங்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது ஹிக்கடுவவில் 

முருடகக்கல் பன்முகத்தன்டம, ஏராளமான தன் மற்றும் தநரடி உயிர்ப்பு குடறந்துவிட்டன 

எனலாம். 

 

26 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த 53 வடககளில் ததாண்ணூற்தறட்டு (98) வடக ரீஃப் மீன்கள் நான்கு 

தளங்களிலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. புறா தீவில் இருந்து மிக உயர்ந்த ரீஃப் மீன் 

மிகுதியும் பன்முகத்தன்டமயும் பதிவு தசய்யப்பட்டன, மிகக் குடறந்த ஏராளமான தன்டம 

ஹிக்கடுவ கடல் சரைாலயத்திலிருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டன. தபரும்பாலான இனங்கள் 

குழுக்கள் லாப்ரிதட (15), தபாமதசன்ட்ரிதட (15), டசதடாதடான்டிதட (09), அகாந்தூரிதட (06), 
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லுட்ஜானிதட (07), ஸ்காரிதட (07), பாலிஸ்ட்ரிதட (05) மற்றும் தசரானிதட (05) ஆகிய (Labridae 

(15), Pomacentridae (15), Chaetodontidae (09), Acanthuridae (06), Lutjanidae (07), Scaridae (07), Balistridae 

(05) and Serranidae (05))குடும்பங்கடளச் தசர்ந்தடவ. தகாம்தபாசஸ் தகருலியஸ் (இந்தியப் 

தபருங்கடல் பறடவ வ்ராஸ்), தலப்ராய்டுகள் டிமிடிதயட்ஸ் (ப்ளூ ஸ்ட்ரீக் கிளீனர் வ்ராஸ்) 

மற்றும் லுட்ஜனஸ் தடகுசாட்டஸ் (தசக்கர்டு ஸ்னாப்பர்) ஆகியவற்றின் ரீஃப் மீன் இனங்கள் 

(Gomphosus caeruleus (Indian Ocean bird wrasse), Labroides dimidiates (Blue streak cleaner wrasse) and 

Lutjanus decussatus (Checkered snapper)) நான்கு தளங்களிலிருந்தும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

கார்சார்ஹினஸ் தமலதனாப்தடரஸ் (பிளாக் டிப் ரீஃப் சுறா) Carcharhinus melanopterus (blacktip reef 

shark) புறா தீவின் கடல் ததசிய பூங்காவிலிருந்து மட்டுதம பதிவு தசய்யப்பட்டது. அதிகரித்த 

மானுடவியல் நடவடிக்டககள் முருடகக்கல் பாடற சூழலுக்கு தபரும் அழுத்தத்டத 

தவளியிடுகின்றன. தற்தபாடதய ஆய்வின் கீழ் தபறப்பட்ட முடிவுகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 

முருடகக்கல் பாடறகளின் சீரழிடவ ததளிவாக விளக்குகின்றன. 

 

    
 

பரிந்துமரகள் 

 தவளிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கு 

விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் மற்றும் கல்வித் திட்டங்கள் பரிந்துடரக்கப்படுகின்றன. 

பாதிப்பில்லாத ஸ்தநார்தகலிங் (முருடகக்கல் பாடறகளில் சுழிதயாடும் துடுப்புகடளத் 

ததாடுவது), குறிப்பாக பாதிப்பில்லாத சுழிதயாடல் (சமநிடலயற்ற துள்ளல் மற்றும் உந்துதல் 

ஆகியடவ முருடகக்கல்களின் தசதத்டத உருவாக்குகின்றன) மற்றும் சூரிய ஒளி 

தடுப்புக்களின் பயன்பாடு காரைமாக முருடகக்கல் சூழலில் பாதகமான தாக்கங்கள் குறித்து 

அவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கப்பட தவண்டும். 

 தபரும்பாலான சுழிதயாடும் படகுகள், கண்ைாடி அடிமட்ட படகுகள் மற்றும் மீன்பிடி 

படகுகள் குறிப்பாக ஹிக்கடுவ மற்றும் புறா தீவில் உள்ள முருடகக்கல் பாடற படுக்டகக்கு 

தநருக்கமாக நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளன, தமலும் இது பாடறகளுக்கு தபளதீக ரீதியான 

தசதங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடும், தமலும் எண்தைய்ப் பயன்பாடு மற்றும் மண்தைண்தைய் 

தபான்றன நீர் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும். எனதவ, அடனத்து வடகயான படகுகளுக்கும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட நங்கூரப் பகுதி அறிமுகப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 முருடகக்கல் பாடற படுக்டகயில் ஸ்தநார்தகலர்களால் நங்கூரமிடப்பட்ட தகதனாஸ்க்கள் 

தசயல்படுத்த முருடகக் கற்கடளப் பயன்படுத்துகின்றன, குறிப்பாக ஹிக்கடுவவில் 

நங்கூரமிட. இது அனுமதிக்கப்படக்கூடாது மற்றும் தபாருத்தமான மாற்று முடற, 

எடுத்துக்காட்டாக, தபாயா மிதடவயுடன் இடைக்கப்பட்ட கனமான தகாங்கிரீட் 

தளத்துடன் நிடலயான தபாதுவான பாதிப்பில்லாத இடம், பாடறகடளப் பாதுகாப்பதற்காக 

அறிமுகப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 முருடகக்கல் பாடறப் பகுதிகளின் சுமந்து தசல்லும் திறனுக்கு ஏற்ப சுற்றுலாத் துடறடயத் 

திட்டமிடுவதும் தமம்படுத்துவதும் அவசியம். கூடுதலாக, அதிக உைர்திறன் தகாண்ட ரீஃப் 

பகுதிகளில் சுற்றுலா  கூட்டங்கடள கட்டுப்படுத்தவும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 முருடகக்கல் பாடறகளின் தற்தபாடதய நிடலடயக் கண்டறிய நாராவால் ததாடர்ச்சியான 

கண்காணிப்புத் திட்டம் தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். அதன்படி, பருவமடழக்கு முன்னும் 

பின்னும் அவ்வப்தபாது ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும். 
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 ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படடயில் அந்தந்த முருடகக்கல் பாடறகளுக்கான 

முகாடமத்துவ திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 இலங்டக கடற்படட, இலங்டக கடதலார காவல்படட, இலங்டக காவல்துடறயின் 

சுற்றுச்சூழல் பிரிவு மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களம் ஆகியவற்றின் 

ஈடுபாட்டுடன் ஒரு உள் விழிப்புைர்வு மற்றும் பாதுகாப்பு அடமப்பு தசயல்படுத்தப்பட 

தவண்டும். 

 
திட்டம் : 4 

கடல் ொர் பாலூட்டிகள் மற்றும் கடல் ஆமமகளின் பாதுகாப்பு 

திட்ட இல : 4. 1 

கடல் ொர் பாலூட்டிகளின் இடஞ்ொர்ந்ே மற்றும் ேற்காலிக விநிதயாகம் மற்றும் மீன்வளம் 

மற்றும் மீன்வளங்களுடனான அவர்களின் சோடர்புகள் ஆகியவற்மறப் படித்ேல் 

 

இப்பகுதியில் உள்ள மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது இலங்டக நீரில் கடல் பாலூட்டி 

பன்முகத்தன்டம மிகவும் தசழிப்பானது. இருப்பினும், நிகழ்வின் பன்முகத்தன்டம, 

பருவநிடல மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களின் தசல்வாக்கு ஆகியடவ அவற்றின் 

விநிதயாகம் மற்றும் ஏராளத் தன்டமயிடன தீர்மானிக்கக்கூடும். இந்த உயிரினங்கள் 

அச்சுறுத்தல் மற்றும் தபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தடவ 

என்பதால், கடந்த ஆண்டுகளில், அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம் குறித்து 

உயர்வான ததசிய மற்றும் சர்வததச கவனம் உள்ளது. 

 

வணிக திமிங்கல கண்காணிப்பு தசயற்படுத்திகள் (ராஜா மற்றும் திமிங்கலம்) மற்றும் வரி 

பரிமாற்ற ஆய்வுகள் ஆகியவற்றின் சந்தர்ப்பவாத தளத்தின் மூலம் கீற்தறசியன் பார்டவ தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டது. கூடுதலாக, 2018 ஜூன் / ஜூடல மாதங்களில் இலங்டக நீரில் டாக்டர் 

ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்சன் சர்தவ கப்பல் நடத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகம் 

மற்றும் தீடவச் சுற்றியுள்ள கடல் பாலூட்டிகளின் ஏராளத்தன்டம குறித்து ஆய்வு தசய்ய ஒரு 

சிறந்த வாய்ப்டப வழங்கியது. இலங்டக வரலாற்றில் இது தபான்ற ஒரு பரந்த கடல் பகுதியில் 

இதுதபான்ற ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது இதுதவ முதல் முடறயாகும். எம். பி. ஆர். டி. யின் 

களத் தரவு தசகரிப்பாளர்கள், வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தின் பிராந்திய 

அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் மற்றும் இலங்டகயில் உள்ள பிற பிராந்திய 

நிறுவனங்களின் ஆதரதவாடு தீடவச் சுற்றியுள்ள எம். பி. ஆர். டி தரவு தசகரிப்பாளர்கள் 

மூலமாக தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன். தமலும், நீல திமிங்கலங்கள் குறித்த மக்கள் ததாடக 

மதிப்பீடு காட்சி பரிமாற்ற ஆய்வுகள் மற்றும் புடகப்பட ஐடி நுட்பங்கள் மூலம் 

நடத்தப்பட்டன. 

 

சந்தர்ப்பவாத கைக்தகடுப்பு தளத்துடன், ததன் கடற்கடரயில் 13 வடகயான கீற்தறாசன்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. நீல திமிங்கலம் (பாதலதனாப்தடரா மஸ்கூலஸ் - Balaenoptera 

musculus) இலங்டகயின் நீரில் காைப்படும் மிகவும் ஆதிக்கம், அச்சுறுத்தல் மற்றும் 

தபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கீற்தறாசன் இனமாகும். ததாந்தர தடலயிலிருந்து காலி 

வடரயிலான கப்பல் பாடதயில் அடவ அடர்த்தியாகத் திரிகின்றன, இதன் விடளவாக அடவ 

கப்பல் தாக்குதலுக்குள்ளாகி அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. 2018 ஆம் ஆண்டில் ததன்தமற்கு 

பருவமடழயின் தபாது நடத்தப்பட்ட நீல திமிங்கலத்தின் மக்கள் ததாடக மதிப்பீட்டு ஆய்வில், 

அந்த பகுதியில் நீல திமிங்கலங்களின் எண்ணிக்டக 633 என்று ததரியவந்துள்ளது. தமலும், 

ததன், ததன்தமற்கு மற்றும் வடதமற்கு கடதலாரப் பகுதிகளில் உள்ள துடைக் கடல் 

பள்ளத்தாக்குகளில் ததன்தமற்கு பருவமடழ காலத்தில் நீல திமிங்கலங்கள் திரண்டு வருவதாக 

முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. காட்சி கண்காணிப்பு கைக்தகடுப்புகளுக்கு கூடுதலாக, 
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புடகப்பட ஐடி பகுப்பாய்வு மூலம் 290 நீல திமிங்கலங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. இந்த 

புடகப்படங்கள் மிரிஸ்ஸ பகுதியில் இருந்து தினமும் தசகரிக்கப்பட்டன. 

கீற்தறாசன் இனங்கள் மீன்பிடிகத்தல் தசயற்பாட்டினால் அதிகம் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன. 

புடகப்பட அடடயாளம் மற்றும் தவவ்தவறு மூலங்கள் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

மூலம், 21 கடுடமயான தசதங்கள், சிறிய தசதங்கள் மற்றும் இறுதியாக கீற்தறாசன் இனங்களின் 

இறப்பு சம்பவங்கள் காைப்பட்டன. 

 

ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் அடிப்படடயில், ததன் கடற்கடர பகுதிடய (ததாந்தர - மிரிஸ்ஸ) கடல் 

பாலூட்டி சரைாலயமாக அறிவிக்க வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களத்துக்கு ததடவயான 

ஏற்பாடுகடள தசய்யும். இந்த ஆராய்ச்சிக்கு இடையாக, ஐ. ஓ. டி. சி கீர்தறாசன் அடடயாள 

அட்டடகடள சிங்கள தமாழியில் தமாழிதபயர்ப்பதற்கும் மீனவர்களிடடதய 

விநிதயாகிப்பதற்கும் இந்த திட்டம் ஆதரவளித்தது. 

 

இந்த ஆராய்ச்சி ஆய்வில் தபாறுப்பான அதிகாரி இலங்டக கடற்கடரயின் கடல்சார் 

நடவடிக்டககள் குறித்த ததசிய பங்குதாரர் ஆதலாசடன பட்டடறக்கு ஒரு வள நபராக 

பங்தகற்றார்ந்ததாந்தர தடலக்கு அருகில் நீல திமிங்கல மக்கள் ததாடக ”டிசம்பர் 5, 2018 ஆம் 

திகதி MEPA மற்றும் சர்வததச கடல்சார் அடமப்பு இடைந்து நடத்தியது. 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 95%   நிதி :         

திட்ட இல : 5 

இலங்மகயின் மீன் வளங்களின் நிர்வாகத்மே தமம்படுத்ே “இலங்மக  - த ார்தவ இருபக்க 

திட்டம்” 

திட்ட இல : 5. 1 

கமரதயார மீன்பிடிகமள அபிவிருத்தி செய்ஹ்டலும் மாதிரிகள் மற்றும் ேரவு முகாமமத்துவமும் 

 

இலங்டகக்கும் தநார்தவவுக்கும் இடடயிலான இருதரப்பு திட்டம் 2016 இன் பிற்பகுதியில் 

ததாடங்கியது. இந்த திட்டம் ஆரம்பத்தில் இரண்டு பணி ததாகுப்புகடளக் தகாண்டிருந்தது. 

கடதலார மீன்வளத்தின் நிடலயான நிர்வாகத்திற்காக முழு நாட்டடயும் உள்ளடக்கிய 

நம்பகமான புள்ளிவிவர தடரயிறங்கும் தரடவ வழங்குவதற்காக இலங்டகயில் கடல்சார் 

மீனவர்களுக்கான மீன்வள தரவு தசகரிப்பு முடறடய தமம்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் பணி 

ததாகுப்பு 1 (WP1) ததாடங்கப்பட்டது. இந்த பணி ததாகுப்டப தசயல்படுத்த மூன்று உள்ளூர் 

பங்காளிகள் தபாறுப்புடடயராவர் : நாராவின் எம். பி. ஆர். டி, கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளத் திடைக்களம் (டி. எஃப். ஏ. ஆர்) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 

அடமச்சின் புள்ளிவிவர பிரிவு. WP1 ஆரம்பத்தில் பதிதனாரு தசயல்பாடுகடளக் 

தகாண்டிருந்தது: 

1.1 தரவு தசகரிப்பு அடமப்புகளில் முந்டதய அறிக்டக மற்றும் தவளியீடுகடள மதிப்பாய்வு 

தசய்தல் 

1.2 ஒரு அடிப்படட கைக்தகடுப்டப நடத்துதல் 

1.3 மாதிரி உத்தி ஒன்டற உருவாக்குதல் 

1.4 வழிகாட்டுதல்கள், தரவு தசகரிப்பு படிவங்கள் தபான்றவற்டறத் தயாரித்தல். 

1.5 தரவு தசகரிப்பு படிவங்களின் கள தசாதடன 

1.6 ததசிய மற்றும் கள மட்டங்களில் பயிற்சி நடத்துதல் 

1.7 நாரா மற்றும் டி. எஃப். ஏ. ஆர் இடடதய இடட - நிறுவன தபாறிமுடறடய நிறுவுதல் 

1.8 தரவுத்தள வடிவடமப்டப உருவாக்கல் 

1.9 ஒரு தரவுத்தளத்டத உருவாக்குதல் 

1.10 மீன்வள புள்ளிவிவரங்களின் பகுப்பாய்வுகளில் பயிற்சி 

1.11 டபலட் – முதன்டம நிடல தரவு தசகரிப்டப நடத்துதல் 
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இந்த பணி ததாகுப்பில், டி. எஃப். ஏ. ஆர் மற்றும் எம். பி. ஆர். டி ஆகிதயாரால் 2017/2018 இல் 

ஒரு அடிப்படட கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது மற்றும் அடிப்படட தரவு 2018 இல் மதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டு தமம்படுத்தப்பட்டது. நடத்தப்பட்ட அடிப்படடக் கைக்தகடுப்பின் அறிக்டக 

2018 இல் நிடறவடடந்தது மற்றும் உறுதிப்படுத்த ஒரு மாதிரி உத்தி உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது 

கடதலார மீன்வளம் உட்பட அடனத்து கடசார் மீன்வளங்களுக்கான பிரதிநிதி மற்றும் 

நம்பகமான புள்ளிவிவரங்கள். தரடவப் பதிவுதசய்யும்தபாது தானியங்கி சரிபார்ப்பு 

இல்லாததால் பிடழகள் ஓரளவு ஏற்பட்டதால், அடிப்படட தரவுகளின் தரத்டத தமம்படுத்த 

நிடறய முயற்சிகல் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

தகாழும்பில் 2018 ஏப்ரல் 04 - 10 முதல் தநார்தவ மற்றும் இலங்டகயிலிருந்து ததாடர்புடடய 

திட்ட பங்குதாரர் நிறுவனங்களின் பங்தகற்புடன் ஒரு பட்டடற நடடதபற்றது. தரவு 

வடரயறுக்கப்பட்ட பங்குகள் மீதான பங்கு மதிப்பீடு குறித்த அறிடவ தமம்படுத்த ஒரு 

விவாதம் நடடதபற்றது. தமலும், இலங்டக திட்ட கூட்டாளர் முகவர் நிறுவனங்களால் 

தசகரிக்கப்பட்ட அடிப்படட கைக்தகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்படடயில் தற்தபாது 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி மூதலாபாயத்டத உருவாக்குவது ததாடர்பான தற்தபாடதய 

முன்தனற்றம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. கூடுதலாக, புதிய தரவுத்தளம் மற்றும் 

தமன்தபாருள் தமம்பாடு ததாடர்பாக ஒரு விளக்கக்காட்சி நடடதபற்றது. WP1 

நடவடிக்டககளுக்கான உத்ததச தவடலத் திட்டத்தின் விரிவாக்கம் குறித்தும் 

விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

மீன்வள புள்ளிவிவரங்களுக்கான புதிய தரவுத்தளத்திற்கான வடிவடமப்பு ஆவைம் 

நிடறவடடந்தது, தமலும் விடல மனுக் தகாரல் தசயல்முடறக்குப் பிறகு எபிக்  லங்கா தவளி 

அடமப்பு தமம்பாட்டாளராக ததர்வு தசய்யப்பட்டது. தரவுத்தளம் மற்றும் ததாடர்புடடய 

பயன்பாடுகள் DFAR மற்றும் திட்ட குழுவுடன் தநருக்கமான ஒத்துடழப்புடன் 

உருவாக்கப்படும். 2017 இல் உருவாக்கப்பட்ட தரவு தசகரிப்பு தாள்களின் வடிவம் அடனத்து 

தரப்பினரும் ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்டுள்ளது, தமலும் தரவுத்தளம் உருவாக்கப்படும்தபாது இடவ 

தமன் கைனிகளுக்கான தமன்தபாருள் பயன்பாடுகளாக மாற்றப்படும். இது தடரயிறங்கும் 

இடங்களில் மீன்வள தரவுகடள மின்னணு முடறயில் பதிவு தசய்ய உதவும். தரவுத்தளம் சற்று 

தாமதமானது, ஆனால் ஒரு வடரவு பதிப்பு டிசம்பர் 2018 இல் வழங்கப்பட்டது. 

 

கடதலார மீன்வளத்திற்கான ஒலி மாதிரி திட்டத்டத அடடயாளம் காை புள்ளிவிவர தரவு 

பகுப்பாய்வு நடந்து வருகிறது. கூடுதலாக, தரவு பதிவு தசய்வதற்கான விண்ைப்பத்டதயும், 

அடனத்து மீனவர்களிடமிருந்தும் தடரயிறங்கும் தரடவ தசமிப்பதற்கான தரவுத்தளத்டதயும் 

உருவாக்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இது ஒரு ஒருங்கிடைந்த தரவு அடமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக இருக்கும், இது மற்ற தரவு மூலங்கடளயும் உள்ளடக்கியது, உதாரைமாக ஒரு கப்பல் 

பதிவு, உரிமங்கள் மற்றும் ஒரு மீனவர்களின் பதிவு தபான்றனவாகும். 

 

திட்ட எண்: 5.2 

வள கணக்சகடுப்பு மற்றும் பங்கு மதிப்பீடு ஆர் / வி டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப்  ான்சென் (பணி 

சோகுப்பு 2) 

 

பணி ததாகுப்பின் முக்கிய சாதடன தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் அறிக்டகயிடடல ஆர்.வி. 

டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்சன் கைக்தகடுப்புக்காக வழங்கப்பட்ட பயிற்சியாகும். ஈ. ஏ. எஃப் 

(மீன்வளத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அணுகுமுடற) நான்சன் திட்டத்துடன் தநருக்கமான 

ஒத்துடழப்புடன் இது தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. திட்ட ஆவைத்தில் ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்ட 

அடனத்து முடறப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி நடவடிக்டககளும் 2018 இல் இறுதி 

தசய்யப்பட்டுள்ளன, தமலும் டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்தசன் கப்பலில் நாரா 

விஞ்ஞானிகளுக்கான தமம்பட்ட பயிற்சி, பரந்த அளவிலான ஏராளமான மதிப்பீடு மற்றும் ஒலி 
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மிகுதி மதிப்பீடு ஆகிய இரண்டிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, வரலாற்றுத் 

தகவலுடன் தரடவ ஒப்பிட்டு, கைக்தகடுப்பின் அறிவியல் பரிந்துடரகளுடன் ஒரு ஆவைத்டத 

உருவாக்க ஒரு பட்டடற தமற்தகாள்ளப்பட்டது. திட்டத்தின் இந்த கூறுகளில் 

விரிவுடரகளிலிருந்து திட்டமிடப்பட்ட தபாது திறன் அபிவிருத்தி முடிக்கப்பட்டது. டாக்டர் 

ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்தசன் கைக்தகடுப்பின்தபாதும், உள்ளூர் ஆய்வுக் கப்பலான 

ஆர்.வி.சாமுத்ரிகாவுடனான கைக்தகடுப்பின் தபாதும் நாரா பணியாளர்களின் பாட ரீதியான 

திறன் கடலிலும் ஆய்வகத்திலும் தசாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2019 ஆம் ஆண்டில் புதிய 

கைக்தகடுப்பு பயிற்சி இந்த திட்டத்தில் இதுவடர பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட பயிற்சிடய 

முன்தனற்றுவதற்கும் ஒருங்கிடைப்பதற்கும் ஆகும். நாராவில் பாதுகாப்பான தரவு தசமிப்டப 

உறுதிதசய்ய தரவுக் தகாள்டக மற்றும் தரவு முகாடமத்துவ திட்டத்தின் பணிகள் 

ததாடங்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அறிக்டக இன்னும் நிலுடவயில் உள்ளது. 

 

இந்த பணி ததாகுப்பு ததாடர்பான நடவடிக்டககள் 2018 ஜூன் / ஜூடல மாதங்களில் 

இலங்டகயில் நடத்தப்பட்ட ஆர்.வி. டாக்டர் எஃப். நான்சன் கைக்தகடுப்பில் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தியுள்ளன. திட்டமிடல், மாதிரிகள் தசயலாக்கம், தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் 

கைக்தகடுப்பிலிருந்து அறிக்டகயிடல் ஆகியடவ நாரா விஞ்ஞானிகளின் கணிசமான முயற்சி 

ததடவ எனலாம். WP2 இன் தடலப்புகளுக்கு இந்த கைக்தகடுப்பு மிகவும் தபாருத்தமானது 

மற்றும் பணி ததாகுப்பின் குறிக்தகாள்கடள முன்தனற்றுவதற்கான மிகவும் தநர்மடறயான 

மற்றும் தனித்துவமான வாய்ப்டபக் குறிக்கிறது. நாரா விஞ்ஞானிகள் மீன்வள சுயாதீன 

கைக்தகடுப்பின் அடனத்து அம்சங்களிலும் முதல் அனுபவமும் பயிற்சியும் தபற்றனர். 

நான்தசன் கைக்தகடுப்பு என்பது மீன்வள ஆராய்ச்சிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டடதத் தாண்டிய 

துடறகடள உள்ளடக்கிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ஆய்வாகும். நுண் பிளாஸ்டிக், 

திமிங்கலங்கள், இரசாயனவியல் தபான்றவற்டறப் பற்றிய ஆராய்ச்சி மீன்வள சுயாதீன 

ஆய்வின் முன்நிபந்தடன அல்ல. தமலும், சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு கைக்தகடுப்பின் இந்த 

அம்சங்களின் பணிகள் நாரா WP2 பங்தகற்பாளர்களின் தமாத்த தவடலத் திறடனக் 

குடறத்துள்ளன. 

 

கைக்தகடுப்பிலிருந்து ஏராள தன்டம மதிப்பீடுகள் மற்றும் பிற பகுப்பாய்வு 

கைக்தகடுப்புக்கள் அறிக்டகயில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வரலாற்று தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

(ஆர்.வி. டாக்டர். எஃப். நான்சன் கைக்தகடுப்புகள் 1978, 79 மற்றும் 80 இல்) 2018 

கைக்தகடுப்புக்கு எதிராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன, தமலும் அடவ “விஞ்ஞானத்டத 

நிர்வாகத்திற்கு தகாண்டு வருதல்” குறித்த வரவிருக்கும் பணி ததாகுப்பு 3 க்கு உள்ளீடாக 

இருக்கும். நான்தசன் கைக்தகடுப்பின் தபாது, நாரா விஞ்ஞானிகளின் ஒரு தபரிய குழு மீன் 

ஆய்வகத்தில் கீதழ இழுக்கும் வடல மூலமான மீன்பிடியிலிருந்து உயிரியல் மாதிரியுடன் 

தீவிரமாக பணியாற்றியது. இந்த வடக தசயல்பாடு மீன்வள சுயாதீன ஆராய்ச்சிடய 

நடத்துவதில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், தமலும் கைக்தகடுப்புக்களின் விடளவுகள் தவடலத் 

ததாகுப்பிற்கு பயனளித்தது மற்றும் ஆதரித்தது எனலாம் 
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உள்ளூர் ஆய்வுக் கப்பலான ஆர். வி. சமுத்ரிக்கா ஒரு தகாழும்பு கப்பல் கட்டடத்தில் கணிசமான 

தமம்பாடுகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது, இடவ இரண்டும் ஒரு கைக்தகடுப்பு கப்பலாக 

தபாருத்தத்டத தமம்படுத்துவதற்கும், கப்பல் தசயல்பட ததடவயான பழுதுபார்ப்புகடளப் 

பற்றியும் ஆகும். இந்த பணி டிசம்பரில் நிடறவடடந்தது, இப்தபாது கப்பல் தசயல்பட்டு 

வருகிறது. கப்பல் முகாடமத்துவ மற்றும் கைக்தகடுப்பு குழுக்கள் பல கூட்டங்கடள 

நடத்தியுள்ளன. மீன்வள சுயாதீன கைக்தகடுப்பு திட்டமிடல், ஒலியியல், ஏராளமான தன்டம 

மதிப்பீடு மற்றும் பிற ததாடர்புடடய தரவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் சிறப்பு கவனம் தசலுத்த 

நாரா இரண்டு விஞ்ஞானிகடள நியமித்துள்ளது. இந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான (எம். பி. ஆர். 

டி விஞ்ஞானி) இப்தபாது தவளிநாட்டில் பி. எச். டி படிப்டபத் ததாடங்கினார். 

  

முன்தனற்றம் :  தபளதீக : 90%   நிதி: 

 

திட்ட இல : 6 

கடல் ொர் நூேனொமல அபிவிருத்தி மற்றும் எலும்புக்கூடு ேயாரிப்பு 

 

ஆபத்தான, அச்சுறுத்தப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட (ஈடிபி) இனங்கள் உட்பட பல 

பாதுகாக்கப்பட்ட கடல்சார் இனங்களின் மாதிரிகள் MBRD கடல் அருங்காட்சியகத்தில் 

காட்சிக்கு டவக்கப்பட்டுள்ளன. கடல்சார் இனங்களின் மாதிரிகடளப் பாதுகாப்பதன் முக்கிய 

தநாக்கம் பாடசாடல குழந்டதகள், பல்கடலக்கழக மாைவர்கள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள 

கட்சிகளுக்கான கல்வி தநாக்கங்களுக்காக அவற்டறக் காண்பிப்பதாகும். தமலும், கடல்சார் 

இனங்களின் அருங்காட்சியகம் கடல் பல்லுயிர் தபருக்கத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் எதிர்கால 

சந்ததியினருக்கான பல்லுயிர் பாதுகாப்பின் அவசியம் பற்றிய தசய்திடய மக்களுக்கு 

ததரிவிக்கிறது. எம். பி. ஆர். டி அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள மாதிரிகள் தபாமலின் மூலம் 

நிரப்பப்பட்டன, தமலும் களத்திலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட புதிய மாதிரிகள் தபாமலிடனப் 

பயன்படுத்தி ஈரமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றன. மற்ற அடனத்து உலர்ந்த பாதுகாக்கப்பட்ட 

மாதிரிகள் (திமிங்கல எலும்புக்கூடு, கடல் பன்றி பாதுகாக்கப்பட்ட உலர்ந்த ததால் மற்றும் 

எலும்புக்கூடு, தடால்பின் மண்டட ஓடுகள், தடால்பின் எலும்புக்கூடுகள், ஆடமகளின் ஓடுகள், 

சுறாவின் தாடடகள் மற்றும் திமிங்கலத்தின் பலீன் தட்டுகள்) தபாருத்தமான வண்ைப்பூச்சுகள் 

மற்றும் ததளிவான வார்னிஷ் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி வடரயப்பட்டன. இறந்த 

முருடகக்கல் மாதிரிகள் (கால்சிஃடபட் எக்தஸாஸ்தகலட்டன் – கல்சியம் தகாண்ட தவளி 

ஓடுகள்) களத்தில் இருந்து (யாழ்ப்பாைம், மன்னார், சிலாவத்துடற, வங்காடள மற்றும் 

கல்பிட்டி) ஆகிய இடங்களில் தசகரிக்கப்பட்டு தவளுத்தப்பட்ட பின்னர் காட்சிக்குரிய 

முடறயில் தயாரிக்கப்பட்டன. டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜார்ஃப் தநன்சான் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு 

ஆய்வின் கீழ் பல முக்கியமான மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, தமலும் அந்த மாதிரிகள் 

தயாரித்தல் தற்தபாது நடடதபற்று வருகிறது. 

 

முன்தனற்றம் :  தபளதீக :  நிதி : 

 
சவளி நிதியளிக்கப்பட்ட திட்டங்கள்: 

1. GEF கடல் புல் மற்றும் கடல் பன்றி பாடுகாப்பு திட்டம் 

 

GEF கடல் பன்றி - துதகாங் மற்றும் கடல் புல் பாதுகாப்பு திட்டம் இலங்டகயின் வடதமற்கு 

கடற்கடரடய டமயமாகக் தகாண்டுள்ளது, அதாவது மன்னார் வடளகுடா மற்றும் பாக்கு 

நீரடை ஆகும். இப்பகுதியில் இலங்டகயின் கடல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மிகப் 

தபரியது - புத்தளம் தடாகத்திற்கு அருகிலுள்ள கல்பிட்டி தீபகற்பத்திற்கு தமற்தக உள்ள பார் 

ரீஃப் எம். பி. ஏ - இது சுமார் 310 கி.மீ
2
 பரப்பளடவக் தகாண்டுள்ளது. வன விலங்குகளின் 

புலம்தபயர்ந்த உயிரினங்கடளப் பாதுகாப்பதற்கான மாநாடு (சி. எம். எஸ்) 2013 இல் 

தமற்தகாண்ட கடல் பன்றி புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் முடிவுகளின் அடிப்படடயில் திட்ட 
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தளத் ததர்வு, அத்துடன் திட்ட பங்காளிகளால் தசயல்படுத்தப்பட்ட நீண்டகால ஆய்வுகள் 

மற்றும் கள ஆய்வுகள் தபான்றன இருந்தன. பிரதான திட்டத்தின் கீழ், எம். பி. ஆர். டி இரண்டு 

முக்கிய பகுதிகளில் பணியாற்றியது, அதாவது கடல் புல் மற்றும் கடல் பன்றி வாழ்விடங்களில் 

மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் தாக்கம். (1) கடல் புற்களுடன் ததாடர்புடடய விலங்கினங்கடள 

அடடயாளம் காண்பது (2) வடக்கு நீரில் டல் புற்களுடன் ததாடர்புடடய வணிக மீன் இனங்கள் 

சுரண்டப்படுவதன் தற்தபாடதய நிடல மற்றும் (3) டல் புற் படுக்டகயில் ஏற்படும் தாக்கத்டத 

மதிப்பிடுவதன் தநாக்கில் இந்த திட்டத்தில் ததாடர்புடடய நடவடிக்டககள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. டல் புற்களுடன் வசிக்கும் உைவு மீன்கடளப் படிப்பதற்காக, மன்னார் 

மற்றும் யாழ்ப்பாை மாவட்டங்களில் கடல் மீன் தடரயிறங்கும் இடங்கடள அடிப்படடயாகக் 

தகாண்டு ஒரு ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. தடரயிறங்கும் இடங்களில், கடல் புல் மற்றும் 

கடல் புற்களுடன் ததாடர்புடடய பகுதிகளில் மீன்பிடித்தல் மூலம் படகுகடள தகாண்டு வரும் 

படகுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன. அதன்படி, கடல் புல் இனங்கள் ஒரு குறித்த மட்டத்திற்கு 

சரியாக அடடயாளம் காைப்பட்டன. பின்னர், அந்தந்த மீன்பிடி நடவடிக்டககள் ததாடர்பான 

தகவல்கள் (கப்பல் குதிடர வலு, தமாத்த மீன்பிடி தநரம், உண்டமயான மீன்பிடி தநரம் 

தபான்றடவ) பயன்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி கியர் மற்றும் கியர் குறிப்பிட்ட தகவல்களுடன் 

பதிவு தசய்யப்பட்டன (பயன்படுத்தப்பட்ட வடல ததாகுதிகளின் எண்ணிக்டக மற்றும் 

வடலக் கண் அளவுகள் தபான்றடவ). கூடுதலாக, மீன் இனங்கள் மற்றும் கப்பல் தகாண்டு வந்த 

பிற உயிரினங்கள் இனங்கள் / தபரினம் / குடும்ப மட்டத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. மீன் 

பிடிப்பின் இனங்கள் கலடவயும் பதிவு தசய்யப்பட்டு, இனங்களின் முதிர்ச்சி நிடலகடள 

(முதிர்ந்த அல்லது முதிர்ச்சியற்ற) பதிவு தசய்ய முயற்சிகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. இறுதியாக, 

ஒரு கப்பலில் தகாண்டு வரப்பட்ட கடல் புற்களின் அளவு தரமான முடறயில் 

மதிப்பிடப்பட்டது (குடறந்த, சராசரி, உயர் தபான்றடவ) மற்றும் முடிவுகள் மதிப்பீட்டட 

மதிப்பீடு தசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

முக்கியமாக, பல்தவறு வடகயான பூ வடலகள் (நண்டு வடல (வடலக் கண் அளவு – 4 - 5.5”), 

ஸ்தகட் மற்றும் கதிர்கள் கீதழ அடமக்கப்பட்ட பூ வடலகள் (வடலக் கண் அளவு – 16 - 18”), பூ 

வடலகள் குறிடவக்கும் மீன் (வடலக் கண் அளவு - 6”), ஃடபக் வடலகள் மற்றும் இழுடவ 

வடலகள் கடல் புற்களுடன் ததாடர்புடடய பகுதிகள் மற்றும் கடல் பன்றி வாழ்விடங்களில் 

இயக்கப்படுகின்றன. கடல் புற் படுக்டககள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய பகுதிகளில் 

இயக்கப்படும் மீன்பிடி கியர்களில், கீதழ அடமக்கப்பட்ட பூ வடலகள், கீதழ இழுத்துச் 

தசல்லுதல் மற்றும் கடல் புற் படுக்டககளில் ஃடபக் வடலகடள நிறுவுதல் ஆகியடவ ஒரு 

தசயலற்ற கியர் கடல் புல் சுற்றுச்சூழல் அடமப்டப எதிர்மடறயாக பாதித்தது. வடலக் கண் 

அளவு – 16 - 18 இன் கீதழ அடமக்கும் பூ வடலகள் ஆய்வு பகுதிக்குள் கடல் பன்றிகளின் அதிக 

ஆபத்டத விதிக்கின்றன. திட்ட அறிக்டகடயத் தயாரிப்பதற்கு எம். பி. ஆர். டி பங்களித்தது, அது 

2018 இல் நன்தகாடடயாளர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 
2. துமறமுக  கர அபிவிருத்திப் பணித் திட்டம் : செயல்திறன் உறுதிப்படுத்ேலுக்கான 

கண்காணிப்பு 

 

கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட 

துடறமுக நகரத்திற்கான அபிவிருத்தி அனுமதிக்கு இைங்க, தமகாதபாலிஸ் மற்றும் 

தமற்கத்திய அபிவிருத்தி அடமச்சின் மைல் அகழ்வு பகுதிகளில் உயிரியல் சூழலில் தணிப்பு 

நடவடிக்டககடள திறம்பட தசயல்படுத்துவடத உறுதிப்படுத்த தவண்டும். தற்தபாது எம். பி. 

ஆர். டி இனங்களின் பன்முகத்தன்டம, தபரிய மிதடவ இனங்களின் மாற்றங்கள், புலம் 

தபயர்ந்த மீன் இனங்களின் அடர்த்தி மற்றும் ஸ்க்விட்ஸ் மற்றும் இறால்களின் முட்டடயிடும் 

உயிரியல் தபான்றவர்டற மதிப்பிட்டது, கூடுதலாக அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் இடங்களுக்கு 

அருகில் அடமந்துள்ள பாடறகளின் நிடலடய கண்காணிக்கிறது (தம்புகல, தியம்பல, ஒனகல 

மற்றும் கலப்புகல). 
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இனங்கள் பன்முகத்தன்டம மற்றும் முதிர்ந்த / இயங்கும் மீன்களின் அடர்த்தி ஆகியவற்டறக் 

கண்காணித்தல், மைல் ஆய்வு தசய்யும் இடத்தில் இறால் மற்றும் ஸ்க்விட் ஆகியவற்றின் 

உயிர்ப் தபாருள்களின் திணிடவ அறிதல் – கடரதயார நீர்தகாழும்பு (மைல் 

அகழ்வாராய்ச்சியின் தளம் 2) காலாண்டு அடிப்படடயில் 2018 ஆம் ஆண்டில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. மீன்வள சார்பு மற்றும் சுயாதீன தரவு இரண்டும் தசகரிக்கப்பட்டன. 

ஆய்வின் படி, அடிப்படட கைக்தகடுப்பின் தபாது அறிவிக்கப்பட்ட சில மீன் இனங்கடள 

கண்காணிப்பு கட்டத்தில் கவனிக்க முடியவில்டல. மறுபுறம், கண்காணிப்பு கட்டத்தில் சில 

புதிய மீன் இனங்கள் காைப்பட்டன. சில மீன் இனங்கள் கிடடப்பது பருவநிடல அல்லது 

வாழ்விடத்திலிருந்து வாழ்விடங்களுக்கு இடம்தபயர்ந்த நடத்டத ஆகியவற்றால் தபரிதும் 

பாதிக்கப்படலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நண்டு மாதிரி முடறடயப் பயன்படுத்தி 

அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் இடத்திற்குள் தபரிய மிதடவ இனங்களின் கண்காணிப்பு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. கிறஸ்தடசியாக்கள் மற்றும் தமாலஸ்காக்கள் தபான்ற சில 

உயிரினங்களின் அடர்த்திகளில் சில மாற்றங்களும், எக்கிதனாதடர்தமட்டுகள் மற்றும் 

பாலிகீற்றாக்களின் கலடவயில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் குறிப்பிடப்பட்டன. கூடுதலாக, 

எக்கிதனாதடர்தமட்ஸ் மற்றும் பாலிகீட்டாக்கள் தபான்ற சில உயிரினங்களின் கலடவ 

காைப்பட்டது. இருப்பினும், அடர்த்தி மற்றும் இனங்கள் தசழுடமயின் முற்தபாக்கான 

அதிகரிப்பு கடற்பரப்பின் மீட்கும் நிடலடய தவளிப்படுத்தியது. பருவகால தாக்கங்கடள 

இடைப்பதற்காக, 2018 ஆம் ஆண்டில், கண்காணிப்பின் அதிர்தவண் ஆண்டுக்கு 2 முடற வடர 

அதிகரிக்கப்பட்டது. 

 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நான்கு திட்டுகளில் (தம்புகல, ஒனகல, தியாம்பகல மற்றும் கலாபுகல) 

இனங்கள் பன்முகத்தன்டம மற்றும் ரீஃப் மீன், முருடகக்கல் பாடறகள் மற்றும் கடல் 

முள்ளந்தண்டிலிகளின் அடர்த்தி ஆகியவற்டறக் கண்காணித்தல் 2018 இல் நடத்தப்பட்டது. 

இந்த தநாக்கத்திற்காக நீருக்கடியில் காட்சி ஆய்வு முடற பயன்படுத்தப்பட்டது. கண்காணிப்பு 

கட்டத்தின் தபாது, அடிப்படடக் கைக்தகடுப்புடன் ஒப்பிடுடகயில் மீன் மற்றும் 

முள்ளந்தண்டிலி உயிரினங்களின் பன்முகத்தன்டம மற்றும் அடர்த்தி ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் 

காைப்பட்டன. கண்காணிப்பு ஆய்வுகளிலிருந்து முருடகக்கல் இன தவறுபாடு அடிப்படட 

ஆய்வுக்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருந்தது. 

 

3. சகாழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மணல் அகழ்வுகளின் தபாோன மீன்பிடி 

நிமலகள் மற்றும் உயிரியல் பாதிப்புகள் சோடர்பான  ஆராய்ச்சி 

கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் 2016 மார்ச் 

மாதத்தில் துடறமுக நகர அபிவிருத்திக்கு வழங்கப்பட்ட அபிவிருத்தி அனுமதி குறித்து, மைல் 

அகழ்வாராய்ச்சலின் தபாது மற்றும் அதற்குப் பிறகு மைல் அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் 

பகுதிகளில் கடல் சூழலில் தணிப்பு நடவடிக்டககடள திறம்பட தசயல்படுத்துவடத 

உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாக இருந்தது. அபிவிருத்தி அனுமதி ததாடர்பான ததடவகடள 

பூர்த்தி தசய்வதற்காக அகழ்வாராய்ச்சி காலத்தில் சுற்றுச்சூழல் முகாடமத்துவ திட்டத்தில் (ஈ. 

எம். பி) ததாடர்புடடய அளவுருக்கடள கண்காணிக்க நாரா நியமிக்கப்பட்டது. அபிவிருத்தி 

அனுமதிப்பத்திரத்தில் உள்ள 2.1.12 நிபந்தடன, பிரித்ததடுக்கும் காலத்தில் எந்ததவாரு 

தசதத்டதயும் தடுக்க அல்லது குடறக்க சரியான பிரித்ததடுத்தல் முடறகள் மற்றும் 

ததாழில்நுட்பம் பராமரிக்கப்படுவடதக் குறிக்கிறது மற்றும் நாராவுடன் கூட்டு ஆராய்ச்சிடய 

தமற்தகாள்ள விரிவான ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, எம். பி. ஆர். டி ஜூன், 2018 இல் 

பின்வரும் தநாக்கங்களுடன் ஒரு ஆய்வு ஆய்டவத் ததாடங்கியது: 

 மைல் அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் பகுதிகள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய 

வாழ்விடங்களில் பாதிக்கப்பட்ட கடற்பரப்பு மற்றும் கடல் சமூகங்கடள மீட்க ததடவயான 

தநரத்டத மதிப்பீடு தசய்தல் 
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 சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு மற்றும் வாழ்விடங்களில் தவவ்தவறு தசயல்பாட்டுக் குழுக்களில் 

மைல் அகழ்வாராய்ச்சலின் நீண்டகால தாக்கங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் 

 அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் இடத்தின் சுற்றுப்புறங்கடள சுற்றியுள்ள உயிரியல் வளங்கள் 

மற்றும் வாழ்விடங்களின் தற்தபாடதய நிடலடய மதிப்பிடுங்கள். 

 

அகழ்வாராய்ச்சி நடவடிக்டககள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய வாழ்விடங்களால் 

ஏற்படும் தாக்கத்தின் அளடவ தீர்மானிக்க சுற்றுச்சூழல் அடமப்பின் தசயல்பாட்டட 

அடிப்படடயாகக் தகாண்ட ஒரு பகுப்பாய்வு அணுகுமுடற பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 

முடறயில், ததாந்தரவு தசய்யப்பட்ட இடத்தில் உள்ள விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் 

தசயல்பாடுகள் அருகிலுள்ள கடரதயார மைல் அகழ்வு தளத்துடன் (தளம் 1) 

ஒப்பிடப்படுகின்றன. மைல் அகழ்வு தளம் 2 மற்றும் 3 இல் உயிரினங்களின் தசயல்பாட்டுப் 

பாத்திரத்தில் ஏததனும் மாற்றம் இருக்கிறதா என்படத மதிப்பிடுவதற்காக பாைந்துடற 

கடற்கடரயிலிருந்து ஒரு குறிப்பு தளம் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. தசதமடடந்த தளங்களின் மீட்பு 

முடறடய மதிப்பிடுவதற்கும் ஒரு நுண்ைறிடவ வழங்கவும் இது பயன்படுத்தப்படும் 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்பின் ஸ்திரத்தன்டம குறித்து மதிப்பிடப்படுகின்றது. 

 
4. இலங்மகயின் மன்னாரில் இயங்கும் சிறிய சுருக்கு வமலகள் இலக்கு மவக்கும்  பகுதிகளுக்கு  

மீன்களின் இனப்சபருக்கம் செய்யும் பருவத்மே அமடயாளம் காண மீன் மறுபயன்பாட்டு 

உயிரியல் ஆய்வு. 

சி. எம் மீன் தபாதியிடல் (தனியார்) லிமிதடட் (கூல்தமன்) மற்றும் அவுஸ்திதரலியா அரசு 

சந்டத தமம்பாட்டு வசதி (எம். டி. எஃப்) மூலம் இந்த திட்டத்டத முன்தனடுப்பதற்காக 

நாராவுக்கு நிதியளித்தது. திட்டம் எம். பி. ஆர். டி யினால் தசய்யப்பட்டது. 

 

மன்னார் தீபகற்பத்தில் உயிரியல் அம்சங்கள் மற்றும் தகலி ோட் (உள்ளூர் தபயர்: கரட்டயா), 

ஹில்சா தகலி மற்றும் இந்திய எண்தைய் சாடல (உள்ளூர் தபயர்: யக் சாலயா / தப சாலயா / 

ததல் சாலயா), சர்திதனல்லா லாங்கிதசப்ஸ் - Sardinella longiceps ஆகியவற்றின் நிடல ஆய்வு 

தசய்ய இந்த ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. எச். தகலீ மற்றும் எஸ். லாங்கிதசப்ஸ் - H. kelee and 

S. longiceps ஆகியடவ சிறிய அளவிலான சுருக்கு வடல மீன்பிடி (எஸ். எஸ். பி. எஸ். எஃப்) இல் 

உள்ள முக்கிய இலக்கு கிளூபிட் இனங்கள் ஆகும், இது உள்நாட்டில் "சுருக்கு வடல" என்று 

அடழக்கப்படுகிறது, இது மன்னாரிலிருந்து ஆழமற்ற கடதலார நீரில் நடத்தப்படுகிறது. 

மாதாந்த கைக்தகடுப்பின் தபாது, தமாத்த நீளம் (டி. எல்), உடல் நீளம் (எஃப். எல்), தமாத்த 

எடட (டி. டபிள்யூ), தசாமாடிக் எடட (எஸ். டபிள்யூ), பாலினம், இலிங்க எடட (ஜி. டபிள்யூ) 

மற்றும் இலிங்க வளர்ச்சி நிடலகள் தபான்ற உயிரியல் தகவல்கள் தபறப்பட்டன. 

கைக்தகடுப்பின் தபாது அளவிடப்பட்ட எச். தகலி மாதிரிகளின் தமாத்த நீளம் 11.4 முதல் 22 

தச. மீ வடர (சராசரி = 17 ± 2.1 தச. மீ), உடல் நீளம் 9.2 முதல் 20.2 தச. மீ வடர (சராசரி = 14.5 ± 1.8 

தச. மீ) தவறுபடுகிறது, தமாத்த எடட 17.29 மற்றும் 119.74 கிராம் (சராசரி = 55.63 ± 21.24 கிராம்) 

மற்றும் தசாமாடிக் எடட 15.36 முதல் 106.92 கிராம் வடர தவறுபடுகிறது (சராசரி = 50.46 ± 19.09 

கிராம்). ஆண்களுக்கும் தபண்களுக்கும் இடடயிலான பாலின விகிதம் 1: 1.2 ஆகும், இது 

தத்துவார்த்த பாலின விகிதத்திலிருந்து கணிசமாக தவறுபட்டது, அதாவது 1: 1 (பி <0.05). 

இலிங்க உயிரக்கல சுட்டி - தகானாதடா தசாமாடிக் இன்தடக்ஸ் பகுப்பாய்வு இரண்டு 

முட்டடயிடும் பருவங்கள் இருப்படதக் குறிக்கிறது; மார்ச் - தம மாதங்களில் நடடதபறும் 

முக்கிய முட்டடயிடும் பருவம், ஜூடல - ஆகஸ்ட் மாதங்களில் இரண்டாம் நிடல 

முட்டடயிடும் பருவம். 50% (L50) மற்றும் 95% (L95) முதிர்ச்சியில் மதிப்பிடப்பட்ட நீளம் 

முடறதய 18.1 தச. மீ மற்றும் 22 தச. மீ ஆகும். 
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கைக்தகடுப்பின் தபாது அளவிடப்பட்ட எஸ். லாங்கிதசப்ஸ் மாதிரிகளின் தமாத்த நீளத்தின் 

11.4 முதல் 18.3 வடர (சராசரி = 14.3 ± 1.3 தச. மீ), 10.2 முதல் 16.3 வடர (சராசரி = 12.8 ± 1.1 தச. மீ) 

உடல் நீளம் மற்றும் 10.59 முதல் 50.4 வடர (சராசரி = தமாத்த எடட 23.83 ± 6.41 கிராம்) மற்றும் 

9.22 முதல் 45.5 வடர (சராசரி = 21.25 ± 5.65 கிராம்) தசாமாடிக் எடட. ஆண்களுக்கும் 

தபண்களுக்கும் இடடயிலான பாலின விகிதம் 1: 1.1 ஆக இருந்தது, இது தத்துவார்த்த பாலின 

விகிதத்திலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க தவறுபாட்டடக் காட்டவில்டல, அதாவது 1: 1 (பி <0.05). 

தவளிப்படடயாக, இந்திய எண்தைய் சாடலக்கு இரண்டு முட்டடயிடும் பருவங்கள் உள்ளன: 

ஏப்ரல் மற்றும் ஜூடல – ஓகஸ்ட் அடவயாகும். 

 

மாதிரி அளவுருக்கள் (M / K = 1.89, L∞ = 23.1 தச. மீ) அடிப்படடயில் நீளம் அடிப்படடயிலான 

முட்டடயிடும் சாத்தியமான விகிதத்தின் (எல். பி. எஸ். பி. ஆர்) மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பு 

தற்தபாடதய அறுவடட மட்டத்தில் 0.56 ஆகும், இது மீன் பிடிப்பு ஆதராக்கியமான நிடலயில் 

இருப்படதக் குறிக்கிறது. 

 

5. சவடித்ேல் தீவு இயற்மக காப்பகத்தின் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு (ஈ. ஏ. எஸ்) 

 

ததசிய நீருயிரினவளர்ப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (NAQDA), மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள 

தவடித்தல் தீவு இயற்டக காப்பகத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மூன்று தளங்களில் 1.491 

தஹக்டயர் பரப்பளவில் புதிய ““நீருயிரின வளர்ப்பு பூங்காடவ”” உருவாக்க இலங்டக 

திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 1.3 பில்லியன் அதமரிக்க தடாலர் தவளிநாட்டு வருமானம் 

2020 ம் ஆண்டில் ஈட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. விலங்குகள் மற்றும் தாவர பாதுகாப்பு 

கட்டடளச் சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 469) 2.4 மற்றும் 2.5 பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ததடவக்கு ஏற்ப, சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்டவ (ஈ. ஏ. எஸ்) நடத்துவது இயற்டக 

பாதுகாப்பு (என். ஆர்) ஐ வர்த்தமானி தசய்வதில் சாத்தியத்டதக் கண்டறிய எல்டலகடள அறிய 

தவண்டியது அவசியமாகும். அதன்படி, வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களம் தவளியிட்ட 

TOR இன் படி 2018 மார்ச் முதல் தசப்டம்பர் 2018 வடர ஒரு ஈ. ஏ. எஸ். தற்தபாதுள்ள 

எல்டலகளிலிருந்து ஒரு டமல் சுற்றளவில் 29,180 தஹக்டயர் மற்றும் அதன் இடடயக 

மண்டலத்தின் முழு பகுதிடயயும் ஆய்வு பகுதி உள்ளடக்கியது. இந்த ஈ. ஏ. எஸ் பல துடறகளில் 

பல விரிவான ஆய்வுகடள உள்ளடக்கியதாகும், முன்தமாழியப்பட்ட “நீருயிரின வளர்ப்பு 

பூங்கா” க்கு 1.491 தஹக்டயர் அகற்றப்படுவடத பகுத்தறிவு தசய்வதற்கு ததடவயான அடனத்து 

தரவுகடளயும் தகவல்கடளயும் தசகரித்தல் மற்றும் ஏற்கனதவ உள்ள தகாள்டககளுக்கு 

இைங்க ஒரு சாத்தியமான ஆய்வு இதுவாகும். 

 

நாராவின் ததாழில்நுட்ப பிரிவுகளால் 2018 ஆம் ஆண்டில் ஈ. ஏ. எஸ். க்கு ததடவயான 

விஞ்ஞான தகவல்கள் / பரிந்துடரகடள வழங்குவதற்காக, உயிரியல் / மீன்வள வளங்கள் 



155 

மற்றும் திட்டப்பகுதி மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்குள் கடல் சார் சூழல் குறித்து விடரவான 

கைக்தகடுப்புகடள தமற்தகாள்வதன் மூலம் MBRD இந்த திட்டத்திற்கு பங்களித்தது. 

 

மீன் இறங்கும் தளங்களின் கைக்தகடுப்பு, நீருக்கடியில் உள்ள முருடகக்கல் கைக்தகடுப்பு 

மற்றும் படகில் இருந்தவாறான பார்டவயாளர் கைக்தகடுப்பு ஆகிய மூன்று ஆய்வுகடள 

தமற்தகாள்வதன் மூலம் உயிரியல் வளங்கள் மற்றும் மீன்வளத்துடன் ததாடர்புடடய 

தகவல்கள் தபறப்பட்டன. இந்த இயற்டக காப்பக பகுதியில் உள்ள கடல் புல்களுடன் 

ததாடர்புடடய பகுதி குறிப்பாக இறால்களுக்கு இனப்தபருக்கம் மற்றும் நாற்று தமடட 

டமதானமாக தசயல்படுகிறது. இந்த உைர்திறன் பகுதியில் 400 க்கும் தமற்பட்ட ஃடபக் 

வடலகள் அடமக்கப்பட்டுள்ளன. ஃடபக் வடலகடளத் தவிர, கீதழ அடமக்கப்பட்ட பூ 

வடலகள் மற்றும் சறுக்கல் பூ வடலகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மீன் பிடிப்பு 

பல்தவறு முள் மீகன்கள் மற்றும் முள்ளற்ற மீன் உயிரினங்கடளக் தகாண்டுள்ளன. தவடித்தல் 

தீவு முருடகக்கல் பகுதி என்பது இயற்டக இருப்புக்கு அருகில் அடமந்துள்ள ஒரு முக்கியமான 

முக்கிய வாழ்விடமாகும். கைக்தகடுப்பின் தபாது, இந்த பாடறயிலிருந்து பன்னிரண்டு (12) 

வடகயான முருடகக்கல் பாடறகள் மற்றும் எட்டு (8) வடக முருடகக்கல் மீன்கள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. 

 

MBRD ஆல் தமற்சகாள்ளப்பட்ட பிற  டவடிக்மககள் 

1. குண்டு தவடிப்புக்கள் மூலமான பல்தவறு உயர் நீதிமன்றங்கள் அனுப்பிய மீன் மாதிரிகள் 

குறித்து ஆய்வு தசய்து அறிக்டககடள வழங்கின. அதன்படி, 2018 ஆம் ஆண்டில், 29 

எண்ணிக்டகயிலான மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு அறிக்டககடள 

வழங்கப்பட்டன. 

2. நீதவான் நீதிமன்றம் அனுப்பிய தகஸ்ட்தராதபாட் ஓட்டு மாதிரிகடள அடடயாளம் 

காண்பது குறித்து 2018 ஆம் ஆண்டில் 17 அறிக்டககடள ஆய்வு தசய்து வழங்கின. 

3. மீன் ஏற்றுமதியாளர்கள் அனுப்பிய சுறா மீன் துடுப்பு மாதிரிகடள அடடயாளம் காண்பது 

குறித்து 88 அறிக்டககடள ஆய்வு தசய்து வழங்கியது. 

4. பல்தவறு உயர் நீதிமன்றங்களால் அனுப்பப்பட்ட தடச மாதிரிகள் / கடல் பாலூட்டி தடச 

மாதிரிகள் டி. என். ஏ வரிடசமுடறயால் அடடயாளம் காைப்பட்டன 

5. கடதலார காவல்படட மற்றும் இலங்டக கடற்படடக்கு பல்லுயிர் மற்றும் முருடகக்கல் 

பாடறகள் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவுடரகள் நடத்தப்பட்டன. 

6. பி. எஸ்சி இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் தவளிப்புற தமற்பார்டவ (உவா 

தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்டதச் தசர்ந்த மூன்று மாைவர்கள் மற்றும் சமுத்திரவியல் 

பல்கடலக்கழகத்டதச் தசர்ந்த மூன்று மாைவர்கள்). 

7. எம். பில் பட்டத்துக்கான மாைவர் (தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம்) மற்றும் எம். எஸ். சி 

பட்டத்திற்கான மாைவர் (தபராதடன பல்கடலக்கழகம்) இடை தமற்பார்டவ தசய்தல். 

8. ஒன்பது பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கு ததாழில்துடற பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன 

(ருஹுனு பல்கடலக்கழகத்டதச் தசர்ந்த நான்கு மாைவர்கள், முகாடமத்துவ மற்றும் 

விஞ்ஞான பல்கடலக்கழகத்டதச் தசர்ந்த மூன்று மாைவர்கள், மற்றும் களனி 

பல்கடலக்கழகத்டதச் தசர்ந்த ஒரு மாைவர்) 

9. எம். பி. ஆர். டி விஞ்ஞானிகள் நாராவுக்கு இரசாயனங்கள் மற்றும் நுகர்தபாருட்கடள 

வாங்குவதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுக்களின் 

உறுப்பினர்களாக பணியாற்றினர். 

10. இலங்டகயின் சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகத்தில் (2018/2019) கடதலார வள முகாடமத்துவ 

திட்டத்தில் பி. எஸ்சிக்கான வருடக தரும் விரிவுடரயாளராக எம். பி. ஆர். டி விஞ்ஞானி 

விரிவுடரகடள நிகழ்த்தியுள்ளார் (2018/2019) தடலப்பு: கடல் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு 

மற்றும் முகாடமத்துவம். 
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தேசிய குழுக்கள் / தேசிய தெமவகளில் MBRD விஞ்ஞானிகளின் பிரதிநிதித்துவம் 

1. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி 2016 ஆம் ஆண்டில் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்தால் நிறுவப்பட்ட கடல்சார் உயிரினங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகடளப் 

பாதுகாப்பதற்கான வழிநடத்தல் குழுவின் உறுப்பினராக எம். பி. ஆர். டி யின் - MBRD இன் 

முதன்டம விஞ்ஞானி தசயல்படுகிறார். 

2. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி எம். பி. ஆர். டி யின் முதன்டம விஞ்ஞானி ஹபுதாந்திரி, 

2017 முதல் இலங்டக லாங்டலன் டுனா மற்றும் பில்ஃபிஷ் மீன் பிடிப்பிற்கான மீன்வள 

தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான வழிநடத்தல் குழுவில் (எஃப்ஐபி) உறுப்பினராக 

தசயல்படுகிறார். 

3. கலாநிதி எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி இலங்டக நீல நீச்சல் நண்டு மீன் பிடிப்பிற்கான மீன்வள 

தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான வழிநடத்தல் குழுவில் (எஃப். ஐ. பி) உறுப்பினராக எம். பி. ஆர். 

டி. யின் முதன்டம விஞ்ஞானி தசயல்படுகிறார். 

4. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி இலங்டகயில் சுறாக்கடளப் பாதுகாப்பதற்கும் 

நிர்வகிப்பதற்குமான ததசிய தசயல் திட்டத்திற்கான (NPOA) அமலாக்கக் குழுவில் உறுப்பினராக 

எம். பி. ஆர். டி யின் முதன்டம விஞ்ஞானி தசயல்படுகிறார். 

5. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி சட்டவிதராத, பதிவு தசய்யப்படாத மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்தப்படாத (ஐ. யு. யு) மீன்பிடித்தடலத் தடுத்தல், அகற்றல் தபான்றவற்றுக்கான 

ததசிய தசயல் திட்டத்திற்கான (என். பி. ஓ. ஏ) அமுலாக்கக் குழுவில் உறுப்பினராக எம். பி. ஆர். 

டி. யின் முதன்டம விஞ்ஞானி தசயல்படுகிறார். 

6. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி மீன் வளங்களிடன நிர்வாகத்டத தமம்படுத்துவதற்காக 

“இலங்டக - தநார்தவ இருதரப்பு திட்டம்” இன் எம். பி. ஆர். டி இன் முதன்டம விஞ்ஞானி, 

பணி ததாகுப்பு 1 இன் டமய புள்ளியாக (கடதலார மீன்வள தரவு தசகரிப்பு மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள நாராவின் துடறமுக மாதிரி திட்டங்கடள தமம்படுத்துவதற்கும் மீன்வள 

புள்ளிவிவரங்கடள தமம்படுத்துவதற்கும் உதவி) தசயல்படுகிறார். 

7. கலாநிதி எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி எம். பி. ஆர். டி யின் முதன்டம விஞ்ஞானி, மீன்வள 

துடறமுக திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கும் பிதரஞ்சு தமம்பாட்டு முகாடம (ஏ. எஃப். டி) நாராவின் 

டமயப்புள்ளியாக -  ஃதபாகல் தபாயிண்டாக தசயல்படுகிறார். 

8. திருமதி. டி. ஆர். தஹரத், எம். பி. ஆர். டி யின் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி,  2013 தம முதல் இலங்டக 

விவசாய ஆராய்ச்சி தகாள்டக கவுன்சிலின் (எஸ். எல். சி. ஏ. ஆர். பி) விவசாய உயிரின 

ததாழில்நுட்பத்திற்கான ததசிய குழுவில் நாராடவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினராக 

தசயல்படுகிறார். 

9. திருமதி. டி. ஆர். தஹரத், எம். பி. ஆர். டி யின் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி, ஜூன் 2016 முதல் ததசிய 

விஞ்ஞான மன்றம் (என். எஸ். எஃப்) உயிர்த்ததாழிநுட்பவியல் தசயற்குழுவில் நாராடவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினராக தசயல்படுகிறார். 

10. கலாநிதி ஆர். பி. பி. தக ஜயசிங்க எம். பி. ஆர். டி யின் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி, மஹாவலி 

அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சின் பல்லுயிர் தசயலகம் மூலம் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட உயிரியல் பன்முகத்தன்டமக்கான ததசிய நிபுைர் குழுவின் (என். இ. சி. 

பி. டி) உறுப்பினராக 2016 முதல் தசயல்படுகிறார். 

11. கலாநிதி ஆர். பி. பி. தக ஜயசிங்க மீன் வளங்களின் நிர்வாகத்டத தமம்படுத்துவதற்காக 

“இலங்டக - தநார்தவ இருதரப்பு திட்டம்” இன் எம். பி. ஆர். டி இன் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானியான 

இவர், தவடல ததாகுப்பு 2 இல் (தற்தபாதுள்ள நாராவின் துடறமுக மாதிரி திட்டங்கடள 

கடதலார மீன்வள தரவு தசகரிப்பு மற்றும் மீன்வள புள்ளிவிவரங்கடள தமம்படுத்துவதற்கான 

உதவி) தசயல்படுகிறார். 

12. கலாநிதி ஆர். பி. பி. தக ஜயசிங்க எம். பி. ஆர். டி யின் சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி, இலங்டகயில் 

கடதலார நீரில் நடத்தப்பட்ட கலாநிதி ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்சன் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு 

கைக்தகடுப்பின் உள்ளூர் குரூஸ் தடலவராக பணியாற்றினார். 
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கலந்து சகாண்ட பட்டமறகள் / கூட்டங்கள்: 

1. ஒதுக்கீடு அளவுதகால்கள் குறித்த 4 வது ஐ. ஓ. டி. சி ததாழில்நுட்பக் குழு கூட்டம் மற்றும் 

தசயல்திறன் மறுஆய்வு குறித்த 1 வது ததாழில்நுட்பக் குழு 2018 தபப்ரவரி மாதம் சீதேல்ஸில் 

நடடதபற்றது. 

2. ஒதுக்கீடு அதிபர்கள் குறித்த ஜி 16 கடதலார மாநில கூட்டம் ததன்னாப்பிரிக்காவின் 

தகப்டவுனில் மார்ச் 2018 இல் நடடதபற்றது. 

3. இந்திய தபருங்கடல் டுனா ஆடையம் (ஐ. ஓ. டி. சி) தவப்பமண்டல டுனா குறித்த 20 வது 

தசயற்குழு, 2018 தநாவம்பரில் சீதேல்ஸில் நடடதபற்றது. 

4. நிடலயான அபிவிருத்திக்கான இலக்கு குறித்த பிராந்திய சிம்தபாசியம் Goal 14- Life below water 

(Blue SDG). - இலக்கு 14 - தண்ணீருக்குக் கீதழ வாழ்க்டக (நீல எஸ். டி. ஜி). இலங்டகயின் 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல்வள அடமச்சில் மற்றும் இலங்டகயின் தராயல் தநார்தவ தூதரகம் 

ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது. 21 - 22 ஜூன் 2018 அன்று, தகாழும்பு, இலங்டக. 

5. கடற்பாசி மரபுரிடமயியல் மற்றும் இயற்டக தயாரிப்புகள் குறித்த பட்டடற. தகாழும்பு 

பல்கடலக்கழகம், இலங்டக மற்றும் சுவீடனின் உப்சாலா பல்கடலக்கழகம் ஏற்பாடு தசய்தது. 

இலங்டகயின் தகாழும்பில் 30.07.2018 - 02.08.2018 அன்று இடம்தபற்றது. 

6. பிந்டதய கைக்தகடுப்பு பட்டடற : தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் இலங்டகயில் சுற்றுச்சூழல் 

கைக்தகடுப்பின் பயை அறிக்டகடய ஆர் / வி கலாநிதி ஃப்ரிட்தஜாஃப் நான்தசன் இடனப் 

பயன்படுத்தி முடித்தல். 28.10.2018 முதல் 09.11.2018 வடர. கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஐ. எம். 

ஆர்), தபர்கன், தநார்தவ. நான்கு விஞ்ஞானிகள் பங்குதகாண்டனர்.  

 

சவளியீடுகள் 

அப்ஸ்டிராக்ட்ஸ் 

1. தஹராத் டி. ஆர்., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி. மற்றும் தஹட்டியராச்சி ஜி. எச். சி. எம். (2018). 

இலங்டகயின் முக்கிய மீன்வள துடறமுகங்களிலிருந்து பிடிபட்ட தநரிடிக் டுனா இனங்களின் 

மூலக்கூறு மற்றும் பங்கு அடடயாளம், யூதினஸ் அஃபினிஸ், ஆக்ஸிஸ் தாஸார்ட் மற்றும் 

ஆக்ஸிஸ் தராச்சீ. ததற்காசியஉயிர்த் ததாழிநுட்பவியல் மாநாடு 2018. 

2. தஹரத் டி. ஆர்., தசனவிரத்ன யு., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி. மற்றும் தஹட்டியராச்சி ஜி. எச். சி. எம். 

(2018). இலங்டக நீரில் ஃப்ரிதகட் டுனாவின் (ஆக்ஸிஸ் தாஸார்ட்) பங்கு அடடயாளம் மற்றும் 

சில உயிரியல் அம்சங்கள். உயிரியல் விஞ்ஞான மற்றும் உயிர்த்ததாழிநுட்பவிட்பவியல் 2018 

ததாடர்பான 3 வது சர்வததச மாநாட்டின் நடவடிக்டககள் 

3. தஹராத் டி. ஆர்., தபதரரா எச். ஏ. சி. சி. மற்றும் தஹட்டியராச்சி ஜி. எச். சி. எம். (2018). 

இலங்டகயின் கடற்கடரடயச் சுற்றியுள்ள யூடின்னஸ் அஃபினிஸ் (கவகாவா) பற்றிய ஒரு பங்கு 

மூலக்கூறு பகுப்பாய்வு மூலம் ததரியவந்துள்ளடவ. தகாழும்பு பல்கடலக்கழகத்தின் 

வருடாந்த ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியத்தின் நடவடிக்டககள் 2018 

4. தஹராத் டி. ஆர்., தபதரரா எச்.ஏ.சி.சி., ரைசிங்க வி.தக. மற்றும் தஹட்டியராச்சி ஜி.எச்.சி.எம். 

(2018). இலங்டக நீரில் யூதினஸ் அஃபினிஸின் (கவகாவா) வளர்ச்சி, இனப்தபருக்க உயிரியல் 

மற்றும் பங்கு அடமப்பு. நாரா சர்வததச அறிவியல் அமர்வுகளின் நடவடிக்டககள் 2018, பக் 14. 

5. தபதரரா ஏ. ஜி. டி. எம்., அமராதகான் ஏ. ஏ. டி. ஜி. யூ, தஹராத் டி. ஆர்., தசனவீரத்ன தஜ. டி. எம். 

மற்றும். லியானதக என். பி. பி. (2018). இலங்டகயில் ததாகுக்கப்பட்ட உடறந்த கடல் உைவுப் 

தபாருட்களின் தவறான அட்டடப்பட விளக்கத்டதக் கண்டறிதல்: ஒரு டி. என். ஏ பார்தகாடிங் 

அணுகுமுடற. உவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகத்தின் 2 வது சர்வததச ஆராய்ச்சி 

சிம்தபாசியத்தின் நடவடிக்டககள் 2018, ப 101 

6. ஆர். ஏ. எம் தஜயதிலக, எச். ஏ. சி. தபதரரா, எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, எம். டி. ஐ. சி. குமார 

மற்றும் எச். எம். டபிள்யூ. பண்டார (2018) இலங்டகயின் வடதமற்கு கடற்கடரயில் கடற்கடர 

கடல் மீன் பிடிப்பதற்காக வின்ச் இயந்திரத்டத பயன்படுத்துவதன் தாக்கம். ததசிய நீரியல்வள 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திமுகாடம (நாரா), சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2018. 



158 

7. எச். ஏ. சி. தபதரரா, ஆர். ஏ. எம். தஜயதிலக, டி. பாலவர்தன, எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதந்திரி, 

எச்.எம்.டபிள்யூ. பண்டாரா, யு. தசனவீரத்ன, சி.பிரசாத், வி.தக., ரைசிங்க, எம்.டி.ஐ.சி. குமாரா 

(2018). மந்தா கதிரின் சில முக்கிய அம்சங்கள் இலங்டகயின் மூன்று தபரிய மீன்வள 

துடறமுகங்களில் தடரயிறங்கின. ததசிய நீர்வள வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு முகடம 

(நாரா), சர்வததச அறிவியல் அமர்வுகள் 2018 இன் நடவடிக்டககள் 

8. தல்பதாடு, தக. ஆர்., ஹப்புதந்திரி, எஸ். எஸ். தக. மற்ரும் அதுதகாரல, ஏ. ஏ. எஸ். எச்., (2018). 

இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் ததற்கு கடதலார நீரில் தக்காளி ஹிந்தின் தசபதலாதபாலிஸ் 

தசாதனராட்டி (வதலன்சியன்ஸ், 1828) (தடலிதயாஸ்டீ: எபிதனதபலிதட) Cephalopholis sonnerati 

(Valenciennes, 1828) (Teleostei: Epinephelidae) இன் இனப்தபருக்க உயிரியல் மற்றும் வளர்ச்சியின் 

சில அம்சங்கள், இல்: 36 வது அறிவியல் அமர்வுகள், ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாட்டு நிறுவனம், (2018), இலங்டக. 

9. எச். பி. யு. ஜி. எம் விமலசிறிதமச். ஏ. சி. சி. தபதரரா, ஆர். ஏ. எம் தஜயதிலக (2018). நீர்தகாழும்பு 

களப்பில் மீன்வளத்தின் தற்தபாடதய நிடல. ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம (நாரா), சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2018. 

10. எம். ஐ. ஜி. ரத்னசூரிய, எச். ஏ. சி. தபதரரா, ஆர். பி. பி. தக. தஜயசிங்க (2018). வங்காள 

விரிகுடாவில் உள்ள தஹட்டலட்ஃபிஷ் டயாபஸ் எஃபுல்தஜன்ஸ், ஆக்டிதனாபதடர்கி, 

டமக்தடாபிதட (headlightfish Diaphus effulgens, Acttinopterygii, myctophidae) ஆகியவற்றின் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைவளித்தல்முடற  . SLAFAR 2018 இன் 24 வது விஞ்ஞான அமர்வின் 

நடவடிக்டககள். 

11. ஆர். ஏ. எம் தஜயதிலக, தஜ. எஸ். ஜயநாதா, டபிள்யூ. தக. சுவந்தஹன்னடி, என். டி. தஹட்டிதக 

மற்றும் எச். பி. ஜயசிறீ இலங்டகயின் ததற்கு கடற்கடரயான தரக்கவ களப்பில் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்டம, ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம (நாரா), சர்வததச விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2018. 

12. ஏ. ஏ எஸ். எச். அதுதகாரள, தல்பதாடு, தக. ஆர்., பலவர்தன, டி. ஜி. டி. சி., பண்டார, டபிள்யூ. எம். 

எச்., கருைாரத்ன, எம். எம். சி. மற்றும் குமார, எம். டி. ஐ. சி., (2018). முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் 

கடல் அட்டட மீன் பிடிப்பின் தற்தபாடதய நிடலடய மதிப்பீடு தசய்தல். இல்: 36 வது 

அறிவியல் அமர்வுகள், ததசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, (2018), 

இலங்டக. 

13. அத்துதகாரள, ஏ. ஏ. எஸ். எச். மற்றும் ஆர். பி. பி. தக. தஜயசிங்க, 2018. இலங்டகயின் கிழக்கு 

கடற்கடரயில் உள்ள தம்பலகாம விரிகுடாவில் இறந்த கடல் ஓடு குவிப்பு சம்ப்பந்தமான 

மதிப்பீடு. இலங்டக மீன்வள மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களுக்கான 24 வது ஆண்டு அமர்வுகளின் 

நடவடிக்டககள் 08 ஜூன் 1998, தகாழும்பு, பக். 12. 

14. ரத்னசூரியா, எம். ஐ. ஜி, எச். ஏ. சி. சி. தபதரரா மற்றும் ஆர். பி. பி. தக. ஜயசிங்க. 2018. வங்காள 

விரிகுடாவில் தஹட்டலட் மீன் டயாபஸ் எஃபுல்தஜன்ஸின் (ஆக்டிதனாப்தடர்கி, 

டமக்க்தடாபிதட) (the Headlight Fish Diaphus effulgens (Actinopterygii, Myctophidae) உைவுமுடறச் 

சூழலியல். இலங்டக மீன்வள மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களுக்கான 24 வது ஆண்டு அமர்வுகளின் 

நடவடிக்டககள் 08 ஜூன் 1998, தகாழும்பு, 12 பக். 

15. தஜயசிங்க, ஆர். பி. பி. தக, பண்டாரநாயக்க, தக. எச். தக., தசனவீரத்ன, எஸ். சி. வி. யூ, 

பண்டாரா, எச். எம். டபிள்யூ., குமார, எம். டி. ஐ. சி., கருைாரத்ன, எம். எம். சி. பிரசாத் மற்றும் 

தஜ. பி. விக்ரமராச்சி, தஜ. பி. 2018. இலங்டகயின் தமற்கு மற்றும் வடதமற்கில் உள்ள சிறிய கண் 

பூ வடல மீன் பிடிப்பில் சர்டிதனல்லா கிப்தபாசாவின் Sardinella gibbosa (Clupeidae) (க்ளூபிதட) 

முதிர்ச்சி மற்றும் பூ வடலத் ததர்வு. நாரா விஞ்ஞான அமர்வு -2018 இன் நடவடிக்டககள். நாரா, 

இலங்டக. 03 பக். 

16. வீரதசகர, எஸ். தஜ. தஜ. டபிள்யூ. எம். எம். பி., ரத்னசூரிய, எம். ஐ. ஜி., தஜயசிங்க, ஆர். பி. பி. தக, 

விக்ரமராச்சி, தஜ. பி., தசனவீரத்ன எஸ். சி. வி., பலவர்தன டி. ஜி. டி. அமரதகான், ஏ. ஏ. டி. ஜி. யூ 

மற்றும் பண்டார எச். எம். டபிள்யூ. 2018. இலங்டகயின் வடதமற்கு கடதலார நீரில் மைல் 

பறடவ ஆக்தடாபஸ் ஆம்பிதயாக்தடாபஸ் ஏஜினா (கிதர, 1849) - sandbird octopus Amphioctopus 
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aegina (Gray, 1849) இன் மீன்வள மற்றும் இனப்தபருக்க உயிரியலின் சில அம்சங்கள். நாரா 

விஞ்ஞான அமர்வு -2018 இன் நடவடிக்டககள்.  

 

ப்சராசீடிங்க்ஸ் -  டவடிக்மககள் 

1. பலவர்தன டி. ஜி. டி. சி., தல்பதாது தக. ஆர்., ஹப்புதாந்திரி எஸ். எஸ். தக., (2018). கடந்த ஐந்து 

ஆண்டுகளில் இலங்டகயில் சுறா தடரயிறக்கங்கள் ததாடர்பான முகாடமத்துவ 

நடவடிக்டககளின் தசயல்திறடன மதிப்பாய்வு தசய்தல். இல்: IOTC - 2018 - WPEB14 – 43. இந்திய 

தபருங்கடல் டுனா ஆடையம் (ஐ ஓ டி சி) சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளின் பதினான்காவது 

அமர்வு மற்றும் மீன்பிடி தவடலக் குழு. 

2. ஹப்புதந்திரி எஸ். எஸ். தக. மற்றும் எஸ். தஜ. டபல்யூ. டபல்யூ. டபல்யூ. எம். எம். பி வீரதசகர 

(2018). இலங்டகயின் பூ வடல மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப்ஜாக் டுனாவின் (கட்சுதவானஸ் 

தபலாமிஸ்) பிடிப்பு விகிதங்கடள பகுப்பாய்வு தசய்வதற்கு தபாதுவான தநர்தகாடு 

அடமப்புக்கடள (ஜி. எல். எம்) பயன்படுத்துதல். IOTC - 2018 - WPTT 20 – 44. தவப்பமண்டல 

டுனாவில் 20 வது ஐ ஓ டி சி பணிக்குழு. 

3. தக. எச். தக. பண்டாரநாயக்க, எஸ். தஜ. டபிள்யூ. எம். எம். பி வீரதசகர, ஆர். எம். ஆர். எம். 

தஜயதிலக மற்றும் எஸ். எஸ். தக. ஹப்புதாந்திரி (2018). வாள் மீன்களில் பருவமடழ மற்றும் 

தவப்பநிடல விடளவுகள் (ஜிபியாஸ் கிளாடியஸ்) இந்தியப் தபருங்கடலின் உயர் கடல்களில் 

பிடிக்கப் படுகின்றன: இலங்டகயின் உயர் கடல் நீண்ட கூண்டில் வடல மீன் பிடிப்பில் ஒரு 

வழக்கு ஆய்வு. WPB16-13. பில்ஃபிஷ் பற்றிய 16 வது ஐ ஓ டி சி தசயற்குழு. 

4. K.G.S. நிர்பாதா, எஸ்.எஸ்.தக. ஹபுதன்ரி & தஜ.ஏ.சி. பிரசாத் (2018). இலங்டகயில் மூன்று 

பவளப்பாடற சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளின் தற்தபாடதய நிடல: ஹிக்கடுவா, புறா தீவு மற்றும் 

பார் ரீஃப். ததசிய நீர்வள வள ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு முகடம (நாரா), சர்வததச 

அறிவியல் அமர்வுகள் 2018. இலங்டக. 

 

அறிக்மககள்: 

1.) தஜன்ஸ் – ஒட்தடா கிரஸ்க்டட், பிரபாத் ஜயசிங்க, அட்ல் தடாற்லன்ட், பத்மினி 

டலபததடா, தஹன்ரிக் தசாய்லன்ட், தடவிட் தசர்வன்டி, சுதடர குனதசகர, உபுல் லியனதக, 

சிசிர ஹப்புதந்திரி, இோர ரத்னசூரிய, உததசிகா விமலசிரி, அதசாக தவரதகான், சிரிமந்த 

நிர்பதா, அகில ஹரிஷ்சந்திர, மற்றும் ரசிக வனிகதுங்க, (2018). குரூஸ் அறிக்டக “டாக்டர். ஃ

ப்ரிட்தஜாஃப் நான்சன் ”வங்காள விரிகுடா கைக்தகடுப்பு எண் 2018408 

இலங்டகயிலிருந்து பிராந்திய வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு பற்றிய ஆய்வு. 

கடல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், தபர்கன், தநார்தவ. 

2.) எம்.ஐ.ஜி ரத்னசூரியா மற்றும் எஸ்.எஸ்.தக. ஹபுதாந்த்ரி (2018). இலங்டகயின் 

தடலமன்னாரில் இயங்கும் சிறிய டலலா வடலகளால் குறிடவக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட மீன் 

இனங்களின் மீன் முட்டடயிடும் பருவங்கடள அடடயாளம் காை இனப்தபருக்க 

உயிரியலின் ஆய்வு. இறுதி அறிக்டக கூல் தமன் பிடரதவட் லிமிதடட் (கூல் தமன்) மற்றும் 

சந்டத தமம்பாட்டு வசதி (எம்.டி.எஃப்) ஆகியவற்றுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. நாரா. 

இலங்டக. 
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5.6 கடல்ொர் அறிவியல் மற்றும் கடல் விஞ்ஞானம் பற்றிய தேசிய 

நிறுவனம் 

 
பிரிவின் ேமலவர்: கலாநிதி. தக. அருளானந்ேன்   

 
 

கடல்சார் அறிவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞான ததசிய நிறுவனம் (NIOMS) இலங்டகடயச் 

சுற்றியுள்ள கடதலார மற்றும் கடல்சார் கடலியல் ஆய்வுகடள திட்டமிடுதல் மற்றும் 

நடாத்துவதற்கு தபாறுப்பானதாகும். இது சம்பந்தமாக கடல்சார் மற்றும் கடல் புவியியல் 

விஞ்ஞானிகள் தபளதீக, 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 

 

ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் முன்தனற்றம் 
2018 ஆம் ஆண்டின் தபாது சமுத்திரவியல் பிரிவு எட்டு முக்கிய திட்டங்கள் மற்றும் பல 

ஆதலாசடன தசடவகடள நடத்தியது.  

அட்டவடை 1 :2018 ஆம் ஆண்டு சமுத்திரவியல் பிரிவினால் தமற்தகாள்ளப்படும் திட்டங்கள் 

 
 திட்டம் ஒதுக்கீ

டு 

சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

செலவு பக்

இல 

6.1.1 

(1) 

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடல்சார் 

அவதானிப்புகள் 

3.18 மி திரு. அகில 

ஹரிஷ்சந்திர 

668,794.08 

 

6.1.1 

(2) 

ததன் இலங்டகயில் கடதலார உயர்வு 

பற்றிய ஒருங்கிடைந்த கடல்சார் 

விசாரடை 

0.635 மி கலாநிதி எச். பி 

ஜயசிரி 

 

6.1.2 

(1) 

மீன்பிடி நில முன்கணிப்பு மற்றும் 

தகவல் பரப்புதல் முடறடய 

தமம்படுத்துதல் 

0.334 மி கலாநிதி. தஜ. 

தக. ராஜபக்ே 

1,191,201.53 

 

6.1.2 

(2) 

சாத்தியமான பயன்பாடுகடள விசாரிக்க 

கப்பல் கண்காணிப்பு அடமப்பு 

(வி.எம்.எஸ்) தரவின் பகுப்பாய்வு 

0.136 மி கலாநிதி. தஜ. 

தக. ராஜபக்ே 

 

6.1.2 

(3) 

குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால கடல் 

மட்ட மாற்றங்களின் கடல் மட்ட 

கண்காணிப்பு மற்றும் முன்கணிப்பு 

0.185 மி கலாநிதி. தக. 

அருளானந்தன் 

 

6.1.2 

(4) 

இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் 

கடரதயார வண்டல் இயக்கவியல் 

கட்டடமப்பு 

0.68மி திரு. ஆர் எம். 

ஆர். எம் 

.ஜயதிலக 

 

6.1.3 கடல் மட்ட அவதானிப்புகளுக்கான 

தரவுத்தளம் மற்றும் பயன்பாடுகள் 

தமம்பாடு 

0.21 மி கலாநிதி. தஜ. 

தக. ராஜபக்ே 

60,108.14  

6.1.4 

(1) 

(கூறு 1)  

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள நிலம் 

மற்றும் தபருங்கடலில் பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் 

0.724 மி டபள்யூ. ஆர். 

டபள்யூ. ஏ. பி. 

வீரதகான் 

1,120,515.75 

 

6.1.4 

(2) 

இலங்டகயின் கிழக்கு மற்றும் தமற்கு 

கடற்கடரயில் முருடகக்கல் 

பாடறகளில் தவப்பநிடலயின் தாக்கம் 

0.534 மி திரு. அகில 

ஹரிஷ்சந்திர 
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திட்ட இல : 6.1.1 (1)  

இலங்மகமயச் சுற்றியுள்ள கடல்ொர் அவோனிப்புகள் 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் : திரு. அகில ஹரிஷ்சந்திர 

காலம்    :  2018 ஜனவரி ததாடக்கம் டிசம்பர் வடர 

மதிப்பீட்டு வரவு தசலவு - ஆண்டு   2018 : ரூ. 3.18 மில்லியன் 

 

ஆராய்ச்சி கப்பல் சமுத்ரிக்கா ஆண்டு முழுவதும் கைக்தகடுப்புக்கு கிடடக்கவில்டல. 
 
திட்ட இல : 6.1.1 (2)  

சேன் இலங்மகயில் கடதலார உயர்வு பற்றிய ஒருங்கிமணந்ே கடல்ொர் விொரமண 

 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் : திரு. எச். பி ஜயசிரி 

காலம்    :  ததாடரும் திட்டம் 

மதிப்பீட்டு வரவு தசலவு - ஆண்டு   2018 : ரூ. 334 மில்லியன் 

 
எதிர்பார்க்கப்படும் குறிக்தகாள்கள் 

 இலங்டகயின் ததற்கு கடற்கடரயில் தகாடட பருவமடழ (எஸ்.டபிள்யூ) காலத்தில் 

நிறுவப்படும் காற்றினால் இயக்கப்படும் கடதலார தமம்பாட்டு அடமப்பு இருப்பதற்கான 

கள ஆதாரங்கடள வழங்குதல். 

 ததாடலதூர உைரப்பட்ட தரவு மற்றும் அளவிடப்பட்ட தரடவ ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது 

 உற்பத்தித்திறடன மதிப்பிடுவது மற்றும் காலநிடல மாற்றம் ததாடர்பாக உயர்ந்துள்ள 

பகுதிடய அடடயாளம் காண்பது 

 

எதிர்பார்க்கப்படும் சவளியீடு 

 கடல்சார் மற்றும் உயிர் இரசாயன பண்புகளின் தபாக்கு பற்றிய பகுப்பாய்வு 

 உயர்ந்த பகுதிகள் மற்றும் காலங்கள் 

 பிளாந்தன் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் சமூக அடமப்பு குறித்த நிடல அறிக்டக 

 நச்சு தாவர பிளாந்தன் இனங்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் மிகுதி 

 

திட்டம் ததாடங்கிய ஆண்டு    : 2018 

அசல் மதிப்பீடு     : 0.635 மில்லி 

திட்டமிடப்பட்ட கள வருடககளின் எண்ணிக்டக : 5 

கள வருடகயின் உண்டமயான எண்ணிக்டக : 5 

தசகரிக்க முன்தமாழியப்பட்ட மாதிரியின் எண்ணிக்டக : 10 தளங்கள் - வானிடல மாஸ்டின் 

நிறுவல் 

தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் உண்டமயான எண்ணிக்டக: பிளாந்தன், குதளாதராபில், 

ஊட்டச்சத்துக்களுக்கான 10 தளங்கள் 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்பு: 

பிரததசத்தின் பிளாந்தன் உற்பத்தித்திறடன மதிப்பிடுகிறது 

ஏழு வடகயான நச்சு டடதனா பிளதஜல்தலட்டுகள் அடடயாளம் காைப்பட்டன 

கிரிந்த கடல் பகுதியின் வானிடல தரவு 

கிரிந்த கடலின் இரசாயை பண்புகள் 
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திட்ட இல : 6.1.2 (1)  

மீன்பிடி நில முன்கணிப்பு மற்றும் ேகவல் பரப்புேல் முமறமய தமம்படுத்துேல் 

 
தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர் : கலாநிதி. தஜ. தக. ராஜபக்ே 

காலம்    :  ததாடரும் திட்டம் 

மதிப்பீட்டு வரவு தசலவு - ஆண்டு   2018 : ரூ. 334 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

2016 ஆம் ஆண்டில் இலங்டகயின் தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தி 456,990 ததான்களாக இருந்தது, 

அதத சமயம் கடல் மற்றும் உயர் கடல் மீன் பிடிப்பு 182,830 ததான்கள், 40% (MFAR, 2017) 

பங்களித்தது. கடரதயார மீன் பிடிப்பு இன்னும் நாட்டின் மீன் உற்பத்தியில் முக்கிய 

பங்களிப்பாளராக உள்ளது, இது 60% முதல் பங்களிப்புக்களின் தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தி, 

நாட்டின் தமாத்த மீன் உற்பத்தியில் 51.6%. நிடலயான உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதாவது 

தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில்) மீன்பிடித்துடறயின் 

பங்களிப்பு 1.3% ஆகும். இயக்கப்படும் மீன்பிடி படகுகள் 4,447 ஆகவும், 1500 படகுகளில் வி. 

எம். எஸ். இலங்டகயின் கடல்சார் உயர் கடல் மீன்பிடித் துடற நீண்ட வடல, பூ வடல மற்றும் 

தமாதிர வடல அல்லது அவற்றின் கலடவயால் இயக்கப்படுகிறது. நீண்ட வடல தபரிய 

ஆழ்கடல் முக்கியமாக மஞ்சள் துடுப்பு டுனா (துன்னுசல்பாகதரஸ்), yellowfin tuna 

(Thunnusalbacares), big eye tuna (Thunnusobsesus) - தபரிய கண் டுனா (துன்னுதசாப்தசசஸ்) தபான்ற 

தபரிய ஆழ்கடல் இனங்கடள குறிடவக்கின்றன. பூ வடல தசயற்பாட்டாளர்களின் முக்கிய 

இலக்கு ஸ்கிப்ஜாக் டுனா (கட்சுதவானுஸ்தபலமிஸ்) மற்றும் இந்திய ஸ்தகடிற்கான 

(தடகாப்தடருஸ் ருதசல்லி) தமாதிர வடலகளின் இலக்குகள் ஆகும். 

 
இலங்டகயில் கடல் மீன் பிடிப்பதற்கான மீன்பிடி தடர முன்கணிப்பு முடறயின் வளர்ச்சி 2007 

இல் ததாடங்கப்பட்டது மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டில் தசாதடன அடிப்படடயில் 

தசயல்படுத்தப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி படகுகளுக்கு வாரந்ததாறும் தசாதடன 

கணிப்புகள் தவளியிடப்பட்டன மற்றும் முன்னறிவிப்பின் சரிபார்ப்பு முடிவுகள் 

ஊக்கமளிக்கும் முடிவுகடளக் காட்டியுள்ளன. எனதவ, முன்னறிவிப்பு பரவல் ததாடலநகல், 

மின்னஞ்சல் மற்றும் வாதனாலி ததாடர்பு மூலம் அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி 

துடறமுகங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. தநாவம்பர் 2015 முதல், மீன்பிடி தடர 

முன்னறிவிப்பு வாரத்திற்கு இரண்டு முடற வழங்குகிறது. இலங்டக மீன்பிடி கப்பல்கள் 

மீன்பிடிக்கச் தசல்லும் ஏறக்குடறய பரப்பளவில் முன்னறிவிப்பு பகுதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2016 ஆம் ஆண்டில், ததளிவற்ற தர்க்க அடிப்படட முன்கணிப்பு மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது 

மற்றும் வி.எம்.எஸ் சரிபார்க்கப்பட்ட மீன்வள பதிவு புத்தகங்களுடன் துல்லிய மதிப்பீடுகள் 

தமம்பட்ட கணிப்புகளின் 67% துல்லியத்டதக் காட்டின. 

 

எவ்வாறாயினும், மீன்பிடித் திறடன தமம்படுத்துவதற்காக பல சவால்கடள சமாளிப்பது 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது, இது அதிக பிடிப்பு விகிதங்கடள உறுதி தசய்யும். டுனா இனங்களின் 

இடம்தபயர்வு நடத்டத ஒரு தபரிய சவாலாகும், இது கிடடமட்டமாகவும் தசங்குத்தாகவும் 

இருக்கலாம். தசங்குத்து இடம்தபயர்வு என்பது தவப்பாண்டல - ததர்தமாக்டலன் 

மாறுபாட்டடக் தகாண்ட தமதுவான தசயல்முடறயாகும், இது பருவகால பருவமடழ 

காற்டறப் தபாறுத்தது. இருப்பினும், கிடடமட்ட இடம்தபயர்வு மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் 

உயிரியல் வாழ்க்டக நிடலகளுடன் ததாடர்புடடயது. 

 
எனதவ நிகழ்தநர தசயற்டகக்தகாள் தகவல்களின் பயன்பாடுகள் முக்கியமானடவ மற்றும் 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவின் நீச்சல் ஆழம் குறித்த தகவல்கடள வழங்குவது மீன்பிடி 

தசயல்திறனில் கணிசமான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும். இந்தியப் தபருங்கடலின் கலப்பு அடுக்கு 

அதன் பருவமடழ காற்று மாற்றங்களால் தபரிதும் பாதிக்கப்படுவதால், தவப்பமண்டல - 
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ததர்தமாக்டலன் மாறுபாடு காரைமாக டுனாவின் தசங்குத்து இடம்தபயர்வு 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இதன் விடளவாக, டுனா நீண்ட வரிடச வடலயில் வரிடசப்படுத்தல் 

ஆழம் நிச்சயமற்றது மற்றும் குடறந்த பிடிப்பு விகிதங்கடள அனுபவிக்கிறது. தற்தபாதுள்ள 

மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு முடற மீன்பிடி ஆழத்துடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. வளர்ந்த 

மாதிரியானது டுனாவின் நீச்சல் தவப்பநிடலடய தீர்மானிக்க தவப்பநிடல தசங்குத்து 

சுயவிவரங்கடள முன்னறிவிக்கிறன. 

 

எனதவ, மீன்பிடி ஆழம் அதிக பிடிப்பு விகிதங்கடள உறுதிப்படுத்த முன்னறிவிப்பு தகவலுடன் 

ஒரு முக்கியமான உறுப்பு என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மஞ்சள் துடுப்பு டுனா 

ததர்தமாக்டலனுக்கு தமதல தமற்பரப்பு கலப்பு அடுக்குகளுக்கு முன்னுரிடம அளிக்கிறது 

(டாதகார்ன் மற்றும் பலர்., 2006). இந்தியப் தபருங்கடலின் கலப்பு அடுக்கு அதன் பருவமடழ 

காற்று மாற்றங்களால் தபரிதும் பாதிக்கப்படுவதால், தவப்பமண்டல ததர்தமாக்டலன் 

மாறுபாடு காரைமாக டுனாக்களின் தசங்குத்து இடம்தபயர்வு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இதன் 

விடளவாக, நீண்ட வரிடச வடல பயன்படுத்தல் நிச்சயமற்றது மற்றும் குடறந்த பிடிப்பு 

விகிதங்கடள அனுபவிக்கிறது. எனதவ, தவப்பநிடல தசங்குத்து சுயவிவரங்கடள கணிப்பது 

ஒரு சவாலாக இருந்தது. ஆகதவ, கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல மற்றும் 

தசயற்டகக்தகாளிலிருந்து கடல் தமற்பரப்பு உயரத் தகவல்கடளப் பயன்படுத்தி கடலின் 

தவப்பநிடல தசங்குத்து சுயவிவரத்டத கணிக்க முடற ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு அடமப்பில் இடைக்கப்பட்டது (ராஜபக்ஷத் அல்., 

2014). இந்த வழிமுடறயானது கடல் சக்திகள் மற்றும் கலப்பு அடுக்கு இயக்கவியல் 

ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படும் கடல் தமற்பரப்பு நிடலடமகள் தபான்ற பல வரம்புகடளக் 

தகாண்டுள்ளது. எனதவ, தகாப்பர்நிக்கஸ் கடல் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு தசடவ (சி. எம். இ. 

எம். எஸ்) வழங்கிய தவப்பநிடல சுயவிவரத் தரவின் அடிப்படடயில் ஒரு புதிய முடற 

உருவாக்கப்பட்டது. ஈ. எம். ஈ. எம் இடஞ்சார்ந்த தீர்மானத்தில் உலகளாவிய தபருங்கடல்களின் 

தபளதீகவியல் நிடல மற்றும் இயக்கவியல் குறித்த மாதிரி அடிப்படடயிலான வழக்கமான 

தகவல்கடள சி. எம். ஈ. எம். எஸ் - CMEMS வழங்குகிறது. அதன் அதிக இடஞ்சார்ந்த மற்றும் 

தற்காலிகத் தீர்மானம் மற்றும் பல தரவு மூலங்களின் அடிப்படடயில் இது அதிக நன்டமகடளக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 
த ாக்கங்கள் 

பல நாள் மீன்பிடி கப்பல்களுக்கு சாத்தியமான மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு பற்றிய 

தகவல்கடள வழங்குவதன் மூலம் கடல் / உயர் கடல் மீன்வளத்தின் தபாருளாதார 

தசயல்திறடன தமம்படுத்துதல் 

 

சவளிப்பாடுகள் 

 தமம்பட்ட மீன்பிடி தடர முன்கணிப்பு முடற 

 கடல்சார் மீன் பிடிப்பு மற்றும் கடல்சார் தரவுகளுக்கான தரவுத்தளங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன 

 

விமளவுகள் 

கடல்சார் மீன்பிடித் துடறயின் தபாருளாதார தசயல்திறன் அதிகரித்தல் மற்றும் கடதலார 

மீன்வள வளங்கள் மீதான மீன்பிடி அழுத்தத்டதக் குடறத்தல். 

 

முமற 

திட்ட பகுதிகள் 

திட்டப்பகுதி இந்தியப் தபருங்கடடலக் தகாண்டுள்ளது, அங்கு அடனத்து கடதலார 

மாவட்டங்களிலிருந்தும் இலங்டக மீனவர்கள் நடத்தும் தபரிய ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

நடவடிக்டககள் உள்ளன. 
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படம் 1: இந்தியப் தபருங்கடலில் இலங்டக  2: தரவு தசகரிப்புக்காக மீன்பிடி துடறமுகங்கள் 

மீன்பிடிக் கப்பல்களின் மீன்பிடி அளவு படம்  

 

சபாருட்கள் மற்றும் முமறகள் 

 

சபாருட்கள் 

மீன்வள பதிவு புத்ேக ேரவு 

2015 ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்ட ஒரு தரவுத்தளத்டத உருவாக்குவதற்கான முடறயான 

அணுகுமுடறயாக டி. எஃப். ஏ. ஆர் 2012 முதல் பதிவு புத்தகங்கடள அறிமுகப்படுத்தியது. 

தலாக் பதிவு புத்தக தரவு பரவலாக பதிவு தசய்யப்பட்டு ததாகுக்கப்பட்டதிலிருந்து அடவ 

மீன்வளத் தரவின் ஆதாரமாகக் காைப்படுகிறது. பல சந்தர்ப்பங்களில், எதுவும் 

கிடடக்காததபாது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு மீன்பிடி தரவு பயன்படுத்தப்படுகிறது (ததாமஸ் -

ஸ்மித், 2013). இருப்பினும், தலாக் பதிவு புத்தகத் தகவல் நம்பமுடியாதது என்று ததாடர்ந்து 

வாதிடப்படுகிறது மற்றும் துல்லியமாக சரிபார்க்கப்படவில்டல. வி. எம். எஸ் 

அறிமுகப்படுத்தப்படும் வடர மீன்வளப் புத்தகங்களின் துல்லியத்டத சரிபார்க்க தசலவு 

குடறந்த மாற்று எதுவும் இருக்கவில்டல. 

 

கப்பல் கண்காணிப்பு அமமப்புகள் (வி.எம்.எஸ்) ேரவு 

அடனத்து பகுதிகளிலும் மீன் பிடிக்கும் எஸ். எல் கப்பல்களில் இருந்து வி.எம்.எஸ் 

அடடயாளம், நிடல, தவகம் மற்றும் தடலப்பு தரவு கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத் 

துடறக்கு (டி. எஃப். ஏ. ஆர்) க்கு அனுப்பப்படுகின்றன. IOTC குடறந்தபட்ச ததடவகளுக்கு 

(IOTC, 2015) இைங்க பிங் இடடதவளி 4 மணிதநர இயல்புநிடல மதிப்பாக 

அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

செயற்மகக்தகாள் ேரவு 

 

கடல் தமற்பரப்பு சவப்பநிமல 

ஜி. பி. எம் நுண் அடல படப்பிடிப்பு (ஜி. எம். ஐ) இலிருந்து தபறப்பட்ட கடல் தமற்பரப்பு 

தவப்பநிடல தரவு. பூதகாள மடழ அளவீடு (ஜி.  பி. எம்) தசயற்டகக்தகாளில் ஜி. எம். ஐ (ஜி. பி. 

எம் நுண் அடல படப்பிடிப்பு) எனப்படும் நுண் அடல தரடிதயாமீட்டர் உள்நுடழவுகளில் 

உள்ளது. GMI தரவு ரிதமாட் தசன்சிங் முடறடய தயாரிக்கிறது மற்றும் நாசா புவி விஞ்ஞான 

நிதியுதவியால் வழங்கப்படுகிறது. தரவு www.remss.com இல் கிடடக்கிறது. 
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முழுமமயான இயக்க இடவியல் / கடல் தமற்பரப்பு உயரம் 

பூதகாள தபருங்கடலில் கட்டப்பட்ட எல் 4 கடல் தமற்பரப்பு உயரங்கள் மற்றும் தபறப்பட்ட 

மாறுபாடுகள் சி. எம். இ. எம். எஸ் இலிருந்து என். ஆர். டி தயாரிப்பு கடல் தமற்பரப்பு 

உயரத்டதப் தபற பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தயாரிப்பு SL - TAC பல இலக்கு அல்டி மீட்டர் 

தரவு தசயலாக்க அடமப்பால் தசயலாக்கப்படுகிறது. ஐதராப்பாவிலும் உலதகங்கிலும் உள்ள 

முக்கிய தசயல்பாட்டு கடல்சார் ஆய்வு மற்றும் காலநிடல முன்கணிப்பு டமயங்களுக்கு இது 

நிகழ்தநரத்தில் உதவுகிறது. இது அடனத்து அல்டி மீட்டர் பயைங்களிலிருந்தும் தரடவ 

தசயலாக்குகிறது: தஜசன் - 3, தசன்டினல் - 3 ஏ, எச்.டவ - 2 ஏ, சரல் / அல்டிகா, க்டரதயாசட் - 2, 

தஜசன் - 2, தஜசன் - 1, டி / பி, என்விசாட், ஜி. எஃப். ஒ, ஈ. ஆர். எஸ் 1/2. 

 

கடல் தமற்பரப்பு குதளாதராபில் 

குதளாப்கலர் திட்டத்தின் HERMES - தஹர்ம்ஸ் வடல இடடமுகத்திலிருந்து (http://hermes.acri.fr/) 

கடல் தமற்பரப்பு குதளாதராபில் தரவு தபறப்படுகிறது. இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் 

குதளாப் கலர் தரவு (http://globcolour.info) பிரான்சின் ACRI - ST ஆல் உருவாக்கப்பட்டது, 

சரிபார்க்கப்பட்டது மற்றும் விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உலகளாவிய ெமுத்திரவியல் மாதிரி ேரவு 

 
தகாப்பர்நிக்கஸ் சமுத்திரவியல் தசடவ (சி. எம். இ. எம். எஸ்) உலகளாவிய கடலின் 

தபளதீகவியல் நிடல மற்றும் இயக்கவியல் குறித்த வழக்கமான தகவல்கடள வழங்குகிறது. 

உலகளாவிய கடல் 1/4° தபளதீகவியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்னறிவிப்பு தயாரிப்பு தினசரி 

புதுப்பிக்கப்பட்டு 43 தசங்குத்து நிடலகளின் தவப்பநிடலடய வழங்குகிறது. உலகளாவிய 

தபளதீகவியல் பகுப்பாய்வு மற்றும் இடைந்த முன்கணிப்பு தயாரிப்பு தவப்பநிடல, 

உப்புத்தன்டம, நீதராட்டங்கள், கடல் மட்டம், கலப்பு அடுக்கு ஆழம் மற்றும் கடல் பனி 

அளவுருக்கள் ஆகியவற்றின் தினசரி சராசரி தகாப்புகடள உள்ளடக்கியது. பதிவுதசய்யப்பட்ட 

பயனர்களுக்கு இது தகாப்பர்நிக்கஸ் சமுத்திரவியல் தசடவ இடையதளத்தில் 

(http://marine.copernicus.eu) இலவசமாகக் கிடடக்கிறது. இந்த தயாரிப்பு யு. தக தமட் ஒபிஸ் 

குதளாபல் சீசனல் கப்பிள்ட் முன்னறிவிப்பு அடமப்பிலிருந்து (குதளாசீ 5) - Met Office Global 

Seasonal coupled forecast system (GloSea5) இலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது, இது 7 நாட்கள் 3D 

உலகளாவிய கடல் கணிப்புகடள வழங்க பயன்படுகிறது, ¼ பாடகயில், தினசரி 

புதுப்பிக்கப்படுகிறது (தமக்லாச்லன் மற்றும் பலர். 2014). இந்த முன்னறிவிப்பு தயாரிப்பு 

தசயற்டகக்தகாள் எஸ். எஸ். டி தரவு (தமம்பட்ட மிக உயர் தீர்மானம் தரடிதயாமீட்டர் (ஏவி. 

எச். ஆர். ஆர்) தரவு மற்றும் உலகளாவிய உயர்-தீர்மானம் கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல 

(ஜிதஹச்ஆர்எஸ்டி - GHRSST) திட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட தமட்டாப் தசயற்டகக்தகாள்கள்), 

உள் நிடலக் காப்பு எஸ். எஸ். டி. க்கள் (மூர் தபாயாக்களிலிருந்து, சறுக்கல் தபாயா மிதடவகள் 

மற்றும் கப்பல்கள்), கடல் மட்ட ஒழுங்கின்டம அவதானிப்புகள் (தஜசன் 2 மற்றும் 

கிடரதயாசட் 2 இலிருந்து) மற்றும் துடை தமற்பரப்பு தவப்பநிடல மற்றும் உப்புத்தன்டம 

சுயவிவரங்கள் (ஆர்தகா விவரக்குறிப்பு மிதடவகள், நீருக்கடியில் கிடளடர்கள், மூர் 

தபாயாக்கள், கடல் பாலூட்டிகள் மற்றும் டகதயடு விவரக்குறிப்பு முடறகள்) 

தபான்றவற்றுடன் தசர்க்கப்பட்டன. உலகளாவிய தபருங்கடல் தவளியீட்டு தகாப்புகள் 

புவியியல் திட்டத்துடன் ¼ ° கிடடமட்டத் தீர்மானத்துடன் காட்டப்படுகின்றன. இது 0 முதல் 

5500 மீட்டர் வடரயிலான 43 தசங்குத்து நிடலகடளயும் வழங்குகிறது (அட்டவடை 1). 

 

ஆழ வீச்சு (மீ) 0-50 50-100 100-250 250-300 300-1500 1500-3500 3500-5500 

இடடதவளி 

(மீ) 

5 10 25 50 100 250 500 
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முமற 

மீன்பிடி ேமர முன்னறிவிப்பு 

தசயற்டகக்தகாள் தரவு, மாதிரி தரவு வாரத்திற்கு மூன்று முடற பதிவிறக்கம் தசய்யப்பட்டு 

தசயலாக்கப்பட்டது. முந்டதய திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பல அளவுதகால் மாதிரி, 

டுனாவுக்கான சாத்தியமான மீன்பிடி பகுதிகடள கணிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 

தவளியீடு ஆழமான முன்கணிப்பு மாதிரியுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் 

பரப்புவதற்கான இறுதி வடரபடங்கடள உருவாக்குகிறது. 

 

மீன்பிடித்ேல் ஆழம் கணிப்பு 

தசயல்பாட்டு தமர்தகட்டர் உலகளாவிய கடல் பகுப்பாய்வு மற்றும் முன்னறிவிப்பு அடமப்பு - 

The operational mercator global ocean analysis and forecast system தினசரி புதுப்பிக்கப்படும் 10 நாள் 3D 

உலகளாவிய கடல் கணிப்புகளின் உயர் ததளிவுத்திறடன வழங்குகிறது. இந்த தயாரிப்பு 

தவப்பநிடல, உப்புத்தன்டம, நீதராட்டங்கள், கடல் மட்டம் மற்றும் தமலிருந்து கீழ் வடர 

கலப்பு அடுக்கு அளவுருக்களின் தினசரி சராசரி  அளவுகள் அடங்கும் வடகயில் உள்ளது. கடல் 

மட்ட உயரம், தவப்பநிடல மற்றும் நீதராட்டங்களுக்கான மணிதநர சராசரி தமற்பரப்பு 

புலங்களும் இதில் அடங்கும். 

 

பதிவு புத்தகங்களிலிருந்து மீன்பிடித் தரவு ஜனவரி 2016 முதல் டி. எஃப். ஏ. ஆர் க்கு 

கிடடக்கிறது. டி. டி. ஆர் உைரிகடளப் பயன்படுத்தி நீண்ட வரிடச வடலகளின் ஆழத் தரவு 6 

மாதங்களுக்கு தசகரிக்கப்பட்டது மற்றும் ஜூன் 2012 முதல் தரவு கிடடக்கிறது. 

 
உரு. 01 -  தசயல்முடறயின் ததாடர் அட்டவடை 
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டி. டி. ஆர் மற்றும் ததாடர்புடடய மீன்பிடி தரவு நீண்ட வரிடச மற்றும் மீன்பிடி ஆழத்திற்கு 

இடடயிலான உறடவப் தபற பயன்படுத்தப்படும். நீண்ட வரிடச கால உள்ளடமவுகடள 

சரிதசய்ய பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீன்பிடி ஆழத்டத கணிக்க இந்த உறவு 

பயன்படுத்தப்படலாம். இதனால், கணிக்கப்பட்ட மீன்பிடி ஆழத்திற்கு தகாக்கிகள் 

எட்டப்படும். முழு நீர் தநடுவரிடசயின் தபருங்கடல் சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் CMEMS 

மாதிரியான தரவுகளிலிருந்து தபறப்படும். டுனா திரட்டல்களுக்கு மாதாந்த விரும்பத்தக்க கடல் 

அளவுருக்கடளப் தபற தபாதுவான தநர் கட்டடமப்பு (ஜி. எல். எம்) மற்றும் அனுபவ 

ஒட்டுதமாத்த விநிதயாக தசயல்பாடு (ஈ. சி. டி. எஃப்) பயன்படுத்தப்படும். CMEMS கடல் நிடல 

முன்னறிவிப்பின் அடிப்படடயில் சாத்தியமான மீன்பிடி மண்டலங்கடளயும் மீன்பிடி ஆழம் 

கணிப்டபயும் கணிக்க இந்த அளவுரு அட்டவடைடய முன்னறிவிப்பு மாதிரியின் உள்ளீடாகப் 

பயன்படுத்தலாம். மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்டப சரிபார்க்க, பதிவு புத்தகங்கள் மற்றும் வி. எம். 

எஸ் தரவு பயன்படுத்தப்படும். தசயல்முடறயின் பாய்வு விளக்கப்படம் படம் 1 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 டவடிக்மககள் 

 CMEMS கடல் மாதிரி தரவு பதிவிறக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

 மீன்வள தரவு தசகரிப்பு: வி. எம். எஸ் தரவு மீன்வள தரவு 

 உள் நிடலக் காப்பு தரவு தசகரிப்பு (டி.டி.ஆர், கடல்சார் தரவு) 

 மாதிரி வளர்ச்சி 

 மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு வடரபடங்கடள உருவாக்குதல் 

 முடிவுகளின் சரிபார்ப்பு 

 ததாடலநகல் மற்றும் இடையம் மூலம் தகவல்கடள பயனர்களுக்கு பரப்புதல் 

 மீனவர்கள், கப்பல் உரிடமயாளர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கான விழிப்புைர்வு 

திட்டங்கள் 

 

முடிவுகள் 

 
டுனா மீன்பிடி ேமர முன்னறிவிப்பு 

 
2018 ஆம் ஆண்டில் 109 சாத்தியமான மீன்பிடி நில கணிப்புகள் ததாடலநகல், ததாடலதபசி 

மற்றும் மின்னஞ்சல் வழியாக தயாரிக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்டன. தபப்ரவரி 2017 முதல், 

ஒவ்தவாரு வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழடமகளிலும் காடல 07.00 மணிக்கு முன்னறிவிப்பு 

வடரபடம் ஐ. ரி. என் புவத்சடஹனா திட்டத்துடன் பரப்பப்பட்டது. 
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உரு: எதிர்வு கூறல் தமப் (அழுத்தமான பகுதி சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது) 

 

 

 

முன்னறிவிப்பு உற்பத்தி மற்றும் பரப்புதல் இலக்கில் 75% 2018 ஆம் ஆண்டில் அடடயப்பட்டது. 

கணினிகளின் ததாழில்நுட்ப ததால்விகள், தவளிப்புற தரவு கிடடக்காதது, இடைய இடைப்பு 

மற்றும் மனித வளங்கள் கிடடக்காடம தபான்ற பல கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் இருந்தன. 

 

தசயல்பாட்டு மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு நிகழ்தநர தசயற்டகக்தகாள் தரவு மற்றும் 

உலகளாவிய தபளதீக முன்னறிவிப்பு தயாரிப்புகளின் கிடடப்டபப் தபாறுத்தது. தசடவ 

வழங்குநர்களின் பராமரிப்பு மற்றும் திட்ட நடவடிக்டககளுக்கு இடடயூறு விடளவிப்பதன் 

காரைமாக பல நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தன. நாராவில் தநரடி தசயற்டகக்தகாள் தரவு மற்றும் 

தசயலாக்கத்டதப் தபறும் திறன் நாராவிடம் இல்லாததால் அந்த நிகழ்வுகடளத் தவிர்க்க 

முடியாது. தமலும், கடல் நிடல முன்கணிப்புக்கு நாராவின் தசாந்த தபளதீகவியல் கடல் 

மாதிரிகடள உருவாக்க நாராவுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட திறன் உள்ளது. 
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ஜனவரி 2018 முதல் தம 2018 வடர வி. எம். எஸ் தரவு மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டின் மீன்பிடி பதிவு 

புத்தக தரவுகளுடன் மீன்வள தரவுத்தளம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. டி. எஃப். ஏ. ஆர் இன் 

ததாழில்நுட்ப வரம்புகள் காரைமாக, தம 2018 முதல் வி. எம். எஸ் தரவு தபறப்படவில்டல. 

இந்த திட்டத்தின் தவற்றிக்கு துல்லியமான மீன்பிடி தரவு கிடடப்பது மிக முக்கியமானது. 

 

டிதகாவிட்ட, நீர்தகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் கல்பிட்டிய மீன்பிடி துடறமுகங்களில் மீன்பிடி 

விழிப்புைர்வு தநர்காைல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

மின்னஞ்சல் பயனர் சமூகம் 2016 முதல் இரண்டு முடற தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் 210 

க்கும் தமற்பட்ட மீனவர்கள் மற்றும் மீன்பிடி அதிகாரிகள் மீன்பிடி ஆதலாசடனடயப் 

தபறுகின்றனர். 

 

முன்னறிவிப்புகளின் துல்லியத்டத தவப்பநிடல, நீண்ட வரிடச வடல மீன்பிடி கியருடன் 

இடைக்கப்பட்ட ஆழம் உைரிகள் மூலம் இடத்திலுள்ள தரவு தசகரிப்பு மூலம் கணிசமாக 

தமம்படுத்த முடியும். இந்த உைரிகடள 2019 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து 

தநரடியாக வாங்குவதற்கு முன்னுரிடம அளிக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

பரந்த அளவிலான பங்குதாரர்களுக்கு மீன்பிடி தகவல்கடள பரப்புவதற்கு மீன்பிடி தகவல் 

வடல தபார்டல் அவசியமாகும். மீன்பிடி தகவல்கடள 2019 முதல் தங்கள் வடலத்தளத்தின் 

மூலம் பரப்புவதற்கான வடல வசதிகடள வழங்க மீன்பிடி திடைக்களம் ஒப்புக் 

தகாண்டுள்ளது. 

 

பரிந்துமரகள் 

கணிப்டப தமம்படுத்த கடல் தபளதீக மாதிரிகள் மற்றும் இடத்திலுள்ள தகவல்கடள 

இடைத்தல் தசய்யப்பட்டன. நிகழ்தநர தரவுகடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட எங்கள் 

தற்தபாடதய மீன்பிடி தடர ஆதலாசடனயாக, சில நாட்களுக்கு முன்னதர முன்னறிவிக்கப்பட்ட 

கடல் நிடலடமகளின் அடிப்படடயில் மீன்பிடி தடர ஆதலாசடனடய வழங்க முடிந்தால் அது 

மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். இதனால், மீனவர்கள் தங்கள் பயைத்டத ஆதலாசடனயின் 

அடிப்படடயில் திட்டமிட முடியும், தமலும் இறுதியில் இங்தகயும் அங்தகயும் கடலில் 

மீன்களுக்காக சுற்றித் திரிவடத விட அதிக தபாருளாதார நன்டமகடளப் தபறுவார்கள். 

 

நாராவின் PFZF பற்றி தடலவர்கள் மற்றும் பல நாள் மீன்பிடி படகுகளின் உரிடமயாளர்களின் 

விழிப்புைர்வு திட்டத்தின் தவற்றிக்கு முக்கிய காரணியாக இருக்கும். எனதவ, விழிப்புைர்வு 

நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி நடத்தப்பட தவண்டும். 

 

வி. எம். எஸ் மற்றும் தலாக் புத்தக தரவுத்ததாகுப்பு மீன்பிடி பதிவு புத்தகத் தரவின் துல்லியம் 

மதிப்பீடு மற்றும் நாராவின் டுனா மீன்பிடி தடர முன்கணிப்பு முடறடய தமம்படுத்துவதற்கான 

தசயலாக்க மற்றும் பகுப்பாய்வு தசய்ய தவண்டும். 

 

முடிவுகள் 

மீன்பிடி நில முன்கணிப்பு மற்றும் மீன்பிடி தகவல் தசடவ திட்டம் அதன் தசயல்பாடுகடள சில 

வரம்புகளுடன் தவற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறது. 

 

சவளியீடுகள் சவளியிடப்பட்டன 

1. ஜகத் ராஜபக்ஷ மற்றும் சுதீரா குைதசகர, 2018. ததர்தமாக்டலன் மாறுபாடு மற்றும் இந்தியப் 

தபருங்கடலில் டுனா மற்றும் டுனா தபான்ற மீன் இனங்களின் பிடிப்பு விகிதங்களில் அதன் 

தாக்கம். வங்காள விரிகுடாவின் சமுத்திரவியலின் 2 வது சர்வததச மாநாடு; உள் பருவகால 
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ஊசலாட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம். இலங்டகயின் தகாழும்பின் சினமன் கிராண்ட் 

தஹாட்டலில் 2018 ஜனவரி 11 முதல் 12 வடர இடம்தபற்றது. 

 

2. குைதசகர, எஸ். எஸ்., மற்றும் ராஜபக்ஷ தஜ. தக., 2018. இந்தியப் தபருங்கடலில் வாள்மீன் 

(ஜிபியாஸ்கிளாடியாஸ்) பிடிப்பு விகிதங்களில் சந்திர கட்டத்தின் விடளவு. நீல-பச்டச 

தபாருளாதார வளர்ச்சிடய தநாக்கிய புதுடமயான நீர்வாழ் ஆராய்ச்சி NSS-2018 : ததசிய நீரியல் 

வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), தகாழும்பு 15, இலங்டக. 

 

குறிப்புகள் 

1. டாதகார்ன், எல்., ஹாலண்ட், தக. என்., ஹாலியர், தஜ. பி., டாதகட், எம்., தமாதரதனா, ஜி., 

சாஞ்தசா, ஜி., இட்டாதனா, டி. ஜி., அமீருடி, ஆர்., ஜிரார்ட், சி., மில்லியன், தஜ. , ஏ., 2006. மஞ்சள் 

துடுப்பு டூனாவில் (துன்னுசல்பாகதரஸ்) காைப்பட்ட ஆழமான சுழிதயாடும் நடத்டத. நீர்வாழ் 

வளங்கள், 19 (1): 85-88. 

 

2. IOTC. 2015. படகு கண்கானிப்பு முடற (வி.எம்.எஸ்) திட்டத்தில் தீர்மானம் 15/03. இந்தியப் 

தபருங்கடல் டுனா கமிேன் (IOTC). பக். 25-27. 

 

3. தமக்லாச்லன், சி., அரிபாஸ், ஏ., பீட்டர்சன், தக.ஏ., தமய்டன்ஸ், ஏ., ஃதபர்தட, டி., ஸ்டகஃப், 

ஏ.ஏ., கார்டன், எம்., தவலிங்கா, எம்., வில்லியம்ஸ், ஏ., கமர், ஆர். இ. மற்றும் முகாம், தஜ., 2015. 

உலகளாவிய பருவகாலம் 

 

4. கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள அடமச்சு. 2015. இலங்டகயில் மீன்வளம். 

மீட்தடடுக்கப்பட்டது, தசப்டம்பர் 03, 2016, http://www.fisheries.gov.lk/content.php?cnid=ststc 

இலிருந்து 

 

5. . ஆர் தகார் குழு (2015). ஆர்: புள்ளிவிவர கணிப்பிற்கான ஒரு தமாழி மற்றும் சூழல். ஆர் 

ஃபவுண்தடேன் ஃபார் ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் கம்ப்யூட்டிங், வியன்னா, ஆஸ்திரியா. URL 

http://www.R-project.org/ 

 

6. ததாமஸ்-ஸ்மித், ஏ., 2013. California Groundfish Fishery (Doctoral dissertation, Duke University) - 

கலிதபார்னியா கிரவுண்ட்ஃபிஷ் மீன்பிடியில் வி.எம்.எஸ் தரடவப் பயன்படுத்தி லாக்புக் 

தரவின் துல்லியத்டத மதிப்பிடுதல் (முடனவர் ஆய்வுக் கட்டுடர, டியூக் பல்கடலக்கழகம்). பக் 

2-10. 

 
திட்ட எண்: 6.1.2 (2) 

படகு கண்காணிப்பு முமறயின் பகுப்பாய்வு (வி. எம். எஸ்) ேரவு அேன் ொத்தியமான 

விண்ணப்பங்கமள ஆராய்வேற்கான ேரவு 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள்: கலாநிதி.தஜ.தக.ராஜபக்ஷ / திரு எஸ். எஸ். குைதசகர 

காலம் : திட்டம் ததாடர்கிறது 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட வரவு தசலவு : ரூ. 0.136 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

கடல் மற்றும் ஆழ் கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககடள கண்காணிக்க இலங்டக 2015 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு கப்பல் கண்காணிப்பு முடறடய (வி.எம்.எஸ்) தசயல்படுத்தியுள்ளது. வி.எம்.எஸ் 

தபரிய இடஞ்சார்ந்த அளவுகளில் மீன்பிடி தசயல்பாடு குறித்த தகவல்கடள வழங்குகிறது. 

ஒவ்தவாரு 4 மணி தநரத்திற்கும் தமலாக புதுப்பிக்கப்படும் தநரத்துடன் கப்பல் நிடலகள் 

http://www.r-project.org/
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அடங்கும். மீன்பிடி தசயல்பாட்டட பதிவு தசய்ய மற்றும் தகவல்கடளப் பிடிக்க ஒரு பதிவு 

புத்தகம் வழங்கப்படுகிறது. 

 

ஒரு பதிவு புத்தகம் மற்றும் வி.எம்.எஸ் தரடவ இடைப்பது ஏற்கனதவ கடல் பதயாட்டா 

வாழ்விடத்தின் இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகத்டத மிகச் சிறந்த இடஞ்சார்ந்த மற்றும் தற்காலிகத் 

தீர்மானத்தில் விவரிக்க அதன் வலிடமடயக் காட்டியுள்ளது (ஹின்ட்தஸன் மற்றும் பலர். 2012). 

வி.எம்.எஸ் முதன்டமயாக மீன்பிடி தமலாண்டமக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் மீன் 

பங்குகளின் துல்லியமான மதிப்பீடு, கப்பல் நடவடிக்டககளின் முழுடமயற்ற பாதுகாப்பு, 

பிடிப்புத் தகவலின் பற்றாக்குடற, நிடல பதிவுகளுக்கு இடடயில் நீண்ட காலம், (சாங் மற்றும் 

யுவான், 2014; பாஸ்டார்டி மற்றும் பலர்., 2010) தபான்றனவாகும். 

 

2016 ஆம் ஆண்டில், பதிவு புத்தகம் பதிவுதசய்யப்பட்ட மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் 

துல்லியத்டத ஆராய வி.எம்.எஸ் தரடவப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சித் திட்டத்டத 

நாரா தததாடங்கியுள்ளதுடன், இலங்டகயில் வி.எம்.எஸ். இன் முதல் தவளியீடாகும். 

 

த ாக்கங்கள் 

 வி.எம்.எஸ் மற்றும் பதிவு புத்தகங்களின் தரவு பகுப்பாய்வு 

 பிடி முகாடமத்துவம் மற்றும் தமம்பாட்டுக்காக. 

 வி.எம்.எஸ் மற்றும் பதிவு புத்தக தரடவப் பயன்படுத்தி மீன்பிடி தடர முன்னறிவிப்பு 

வடரபடங்கடள சரிபார்க்க. 

 

சவளிப்பாடுகள் 

ஆராய்ச்சி தவளியீடுகள், அறிக்டககள், முன்னறிவிப்பு வடரபடங்கள் 

 

முடிவு 

இலங்டகயின் கடல் / ஆழ் கடல் மீன்பிடியின் தசயல்திறடன தமம்படுத்துதல் 

 

முமற 

பாய்வு விளக்கப்படம் (படம் 2) முடறயின் முக்கிய படிகடளக் காட்டுகிறது 

 
உரு.2 - தசயலாக்க வரிப்படம் 
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 டவடிக்மககள் 

 மூல வி.எம்.எஸ் மற்றும் பதிவு புத்தக டகயகப்படுத்தல் 

 சமுத்திரவியல்  மற்றும் களப்பரிதசாதடன தரவு டகயகப்படுத்தல் 

 மாதிரி வளர்ச்சி 

 மீன்பிடி முயற்சி வடரபடங்கடள உருவாக்குதல் 

 முடிவுகளின் சரிபார்ப்பு 

 மீனவர்கள், கப்பல் உரிடமயாளர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கான விழிப்புைர்வு 

திட்டங்கள் 

 

திட்ட பகுதிகள் 

திட்டப்பகுதி இந்தியப் தபருங்கடடலக் தகாண்டுள்ளது, அங்கு அடனத்து கடதலார 

மாவட்டங்களிலிருந்தும் இலங்டக மீனவர்கள் நடத்தும் தபரிய கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககள் 

உள்ளடங்கும். 

 

முடிவுகள் மற்றும் விவாேம் 

மீன்பிடி பதிவு புத்தக தரவு வி.எம்.எஸ் தரவுடன் சரிபார்க்கப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டின் 10444 

விஎம்எஸ் பயை அறிக்டககள் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன, தரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் MySQL 

தரவுத்தளத்தில் உள்ளீடு .2017 மற்றும் 2018 மூல வி. எம். எஸ் தகாப்பு மாற்றம் 

புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

VMS தரவின் உள்ளீடு, தரக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பிரித்ததடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு நிரல் 

உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்தவாரு அடிடயயும் அதற்தகற்ப பின்பற்றுவதற்காக தசயல்பாட்டு 

டகதயடு உருவாக்கப்பட்டது. 

 

கட்டுப்பாடுகள் 

மீன்வளத் துடறயின் ததாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரைமாக, தம 2018 முதல் வி.எம்.எஸ் தகவல் 

தபறப்படவில்டல. 

பகுப்பாய்வு நடந்து தகாண்டிருக்கும்தபாது இறுதி அறிக்டகடய இன்னும் வழங்க 

முடியவில்டல. 

இந்த ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் முக்கிய வரம்பு எப்படி என்பது ததரியாத நிபுைத்துவம் இல்லாதது. 

எனதவ, அறிடவ தமம்படுத்த பயிற்சிகள் அவசியம். 

 

முடிவுகள் 

வி.எம்.எஸ் மற்றும் மீன்பிடி தரவு பகுப்பாய்வு முழுடமயடடயாதது மற்றும் இறுதி 

கண்டுபிடிப்புகடள வழங்க அடுத்த ஆண்டு வடர ததாடர தவண்டும். 

 

திட்ட எண்: 6.1.2 (3) 

குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால கடல் - நிமல மாற்றங்களின் கடல் மட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் 

முற்கணிப்பு 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் : கலாநிதி. தக.அருளானந்தன் / திதலகா சமரநாயக்க 

காலம்: திட்டம் ததாடர்கிறது 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட வரவு தசலவு : ரூ. 0.185 மில்லியன் 

 

கூறு 02: சேன்தமற்கு கடற்கமரயில் உள்ள முக்கிய மீன்பிடி துமறமுகங்களில் மணல் படிவுகமள 

எதிர்பார்த்ேல் 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள் : திதலகா சமரநாயக்க 
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அறிமுகம் 

இலங்டகடயச் சுற்றி இருபது மீன்பிடித் துடறமுகங்கள் உள்ளன, அவற்றில் பாதி ததன்தமற்கு 

கடற்கடரயில் உள்ளன. தற்தபாது அவர்களில் தபரும்பாதலார் வண்டல் மைல் மற்றும் 

தசற்றுத் தடன காரைமாக தமல்லியதாக மாறி வருகின்றனர், இது வழிதசலுத்தலுக்கு மிகவும் 

ஆழமற்றதாக ஆக்குகிறது. இந்த ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கம் மீன்பிடித் துடறமுகங்களில் உள்ள 

வண்டல் தடிப்பு, பராமரிப்பு அகழ்வு தநாக்கத்திற்காக மிகவும் தமல்லிய இடங்கடள 

அடடயாளம் காண்பது. தமலும், அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யப்பட்ட மைல் தசயலாக்கத்திற்குப் 

பிறகு தபாருத்தமானதாக இருந்தால் அவற்டற நிரப்புவதற்கும் கட்டுமான தநாக்கங்களுக்கும் 

பயன்படுத்தலாம். 

 

தபருவடல மற்றும் ஹிக்கடுடவ ஆகியடவ இலங்டகயின் ததன்தமற்கு கடற்கடரயில் 

அடமந்துள்ள முக்கியமான மீன்பிடி துடறமுகங்கள் எனலாம். இந்த மூன்று மீன்பிடித் 

துடறமுகங்கடளயும் ஒரு முன்மாதிடி திட்டமாக உள்ளடக்கும் வடகயில் இந்த ஆய்வு 

முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது. 

  
த ாக்கங்கள்: 

 துடறமுகத்தின் தமற்பரப்பு புவியியடலப் படிக்க 

 வண்டல் தடிப்பு வடரபடத்டதப் படிக்க 

 சராசரி துகள் அளவு விநிதயாகம் மற்றும் ஆற்றல் பண்புகடள ஆய்வு தசய்ய 

 

மாதிரி தெகரிப்பு : 

1.1 சபருவமல மீன்பிடி துமறமுகம் 

துடறமுகத்திலிருந்து தமாத்தம் 36 மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் மீன்பிடி 

துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள கடற்கடரயில் இருந்து 36 மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன.  

 

1.2 ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துமறமுகம் 

துடறமுகத்திலிருந்து தமாத்தம் 21 மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் மீன்பிடி 

துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள கடற்கடரயில் இருந்து 10 மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன.  

 
முடிவுகள் 

துமறமுக மாதிரிகள் 

துகள் அளவு மற்றும் விநிதயாக ேன்மம 

துகள் அளவு என்பது எந்தம்தவாரு வண்டலினதும் அடிப்படட தசாத்து எனலாம், இதன் மூலம் 

ஆற்றல் மற்றும் ஆதாரம் குறித்த முக்கியமான தடயங்கடள வழங்க முடியும். மாதிரிகள் வான்-

வீன் வடரடபப் பயன்படுத்தி தசகரிக்கப்பட்டு துகள் அளவு விநிதயாகம், புள்ளிவிவர மற்றும் 

உடர அளவுருக்கள் ஆகியவற்றிற்கு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

காட்சி அவதானிப்பின் அடிப்படடயில், துடறமுக வாயில் தவிர தபரும்பாலான மாதிரிகள் 

மண் மற்றும் தசற்டறக் தகாண்டுள்ளன. துடறமுக வாய்க்கு அருகிலுள்ள மாதிரிகளில் மைல் 

உள்ளது. 

 

இயந்திர சல்லடட பகுப்பாய்வு 1/2 phi டப இடடதவளியில் தசய்யப்பட்டது மற்றும் 

வடகப்படுத்தல்களுக்கான தபால்க் மற்றும் வார்டு (1957) முடறடயப் பின்பற்றி using GRADISAT 

software - கிராடிசாட் தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி புள்ளிவிவர அளவுருக்கள் தபறப்பட்டன. 
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சபருவமள மீன்பிடி துமறமுகம் 

சராசரி துகள் அளவு 280.37 முதல் 54.6 µm வடர மாறுபடும் மற்றும் சராசரி 129.049 µm ஆகும், 

அவற்றில் தபரும்பாலானடவ உடன் (1914), தவன்ட்தவார்த் (1922) மற்றும் ப்ரீட்தமன் மற்றும் 

சாண்டர்ஸ் (1978) ஆகியவற்றின் வடகப்படுத்துதலின் படி துகள் முதல் மிகச் சிறந்த மைல் 

துகள் வரம்டபச் தசர்ந்தடவ என்படதக் குறிக்கிறது. வண்டலின் வரிடசயாக்க அட்டவடை 

2.704 -1.262 இலிருந்து மாறுபடும், சராசரி 1.684 µm ஆக இருக்கும், அவற்றில் தபரும்பாலானடவ 

மிதமான முடறயில் வரிடசப்படுத்தப்பட்டிருப்படதக் குறிக்கிறது.  

 
ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துமறமுகம் 

சராசரி துகள் அளவு 453.81 முதல் 164.8 µm வடர தவறுபடுகிறது மற்றும் சராசரி 221.4 µm ஆகும், 

அவற்றில் தபரும்பாலானடவ உடன் (1914), தவன்ட்தவார்த் (1922) மற்றும் ப்ரீட்தமன் மற்றும் 

சாண்டர்ஸ் (1978) ஆகியவற்றின் வடகப்பாடுகளின் படி சிறு துகள் முதல் மிகச் சிறந்த துகள் 

மைல் வரம்டபச் தசர்ந்தடவ என்படதக் குறிக்கிறது.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
உரு 01. தபருவடள துடறமுகத்தில் 

சராசரி துகள் அளவு 
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கடற்கமர மாதிரிகள் 

இரண்டு துடறமுகங்களுக்கு அருகிலுள்ள ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களிலிருந்து தமற்பரப்பு 

வண்டல் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள 

வண்டலின் இடட துகள் அளவு 181.1 - 382.2 µm, சராசரி துகள் அளவு 270.2 µm ஆக இருந்தன. 

தபருவடள துடறமுகத்திற்கு அருகிலுள்ள வண்டலின் இடட துகள் அளவு 137.3 - 792.8 µm 

ஆகவும், சராசரி துகள் அளவு 352.0 .m ஆகவும் உள்ளது. 

 

வண்டல் ேடிப்புப் பகுப்பாய்வு 

பகுதியின் தடிப்பு மதிப்பிடுவதற்கு துடையான கீழ் விவரக்குறிப்பு நடத்தப்பட்டது. 

துடையான கீழ் விவரக்குறிப்பு இன்தனாமர் “எஸ் இ எஸ் - 2000” வண்டல் அளவுரு எதிதராலி 

சவுண்டர் என்பது துடை தமற்பரப்பு அடுக்குகளின் குழு மற்றும் பகுதியின் நீட்டிப்பு தபான்ற 

தமற்பரப்பு புவியியல் கட்டடமப்புகடள விசாரிக்க ஆக்கப்பட்டுள்ளன. SESWIN மற்றும் ISE 1.2 

ஆகியடவ முடறதய தரவு டகயகப்படுத்தல் மற்றும் தசயலாக்கம் மற்றும் தடிப்பு 

மதிப்பீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் தமன்தபாருளாகும். துடையான கீழ் விவரக்குறிப்பு 50 மீ 

ஊடுருவல் ஆழத்துடன் இரட்டட அதிர்தவண் தசானார் தடலடயக் தகாண்டுள்ளது. 

இருப்பினும், ஊடுருவலின் ஆழம் வண்டல் வடக மற்றும் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் நிடல 

ஆகியவற்றால் வடரயறுக்கப்படுகிறது எனலாம். 

விசாரடைக்கு தரவு டகயகப்படுத்துதலுக்கான அதிர்தவண் பயன்பாடு 8 கிதலா தஹர்ட்ஸ் 

ஆகும், அதத சமயம் துடிப்பு மறுஅடிப்பு விகிதம் 4 ஆகும். துல்லியத்துடன் தவறுபட்ட 

உலகளாவிய நிடலப்படுத்தல் அடமப்பு (ஜி டி பி எஸ்) +/- 20 தச.மீ தரவு டகயகப்படுத்தும் 

தபாது கருவியுடன் ஒருங்கிடைக்கப்படுகிறது. மைல் அளடவ மதிப்பிடுவதற்கு சராசரி மைல் 

அடுக்கு தடிப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ArcGIS - ஆர்கிஜிஸ் தமன்தபாருள் டவக்கப்பட்ட 

இடத்தில் தபறப்பட்ட தடிப்டப பயன்படுத்தி வடரபடம் தயாரிக்கப்படும் மற்றும் சர்ஃபர் 

தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி தமற்பரப்பு வண்டல் விநிதயாக வடரபடம் தயாரிக்கப்படும். 

 

தபருவமள மீன்பிடி துமறமுகம் 

துடறமுகத்தின் சராசரி நீர் ஆழம் 2.96 மீ மற்றும் குடறந்தபட்ச நீர் ஆழம் 1.07 மீ, அதிகபட்சம் 3.83 

மீ. (வடரபடம் தயாரிக்கப்படுகிறது) 
 

ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துமறமுகம் 

துடறமுகத்தின் சராசரி நீர் ஆழம் 2.42 மீ, குடறந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச நீர் ஆழம் முடறதய 

0.83 மீ மற்றும் 4.52 மீ ஆகும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 03. ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துடறமுகம் 

நீரின் ஆழம் 
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முடிவு 

அகழ்வாராய்ச்சி பணியின் தபாது ததாண்டப்பட்ட மைடல கட்டுமானத் ததாழிலுக்கு அல்லது 

தபாருடள நிரப்புவதற்கு தமாத்தமாகப் பயன்படுத்தலாம். கட்டுமானத்திற்கு ஏற்ற மைல் 62.5 -

2000 µm (சிங், 2004 - 2005) இல் இருக்க தவண்டும் .தபருவடள துடறமுகத்தில் உள்ள வண்டலின் 

சராசரி துகள் அளவு 54.62 µm முதல் 280.37 µm வடர மாறுபடும் என்பதால் இடத கட்டுமான 

பணிக்கு தமாத்தமாக பயன்படுத்த முடியாது. இருப்பினும், ஹிக்கடுவ துடறமுகத்தின் சராசரி 

துகள் அளவு தகாடுக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் மாறுபடும் மற்றும் மைல் மிதமாக நன்கு 

வரிடசப்படுத்தப்படுகிறது (1.56 µm), எனதவ இது சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு கட்டுமான 

மைலுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

வண்டல் வரிடசயாக்கம் மிதமான முடறயில் வரிடசப்படுத்தப்பட்ட வரம்பில் நன்கு 

வரிடசப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், அடனத்து வண்டல் துகள்களும் ஏறக்குடறய ஒதர 

அடர்த்திடயக் தகாண்டுள்ளன என்று கருதலாம் (தபரும்பாலான வண்டல் துகள்கள் 

குவார்ட்டசட்டின் வழித்ததான்றல் என்பதால்), தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ துடறமுகங்கள் 

இரண்டிலும் சக்தியானது தபாதுவாக மாறிலி என்று முடிவு தசய்யலாம். 

தபருவடள மற்றும் ஹிக்கடுவ மீன்பிடி துடறமுகங்களின் சராசரி நீர் ஆழம் முடறதய 2.96 

மற்றும் 2.42 மீ ஆகும். பராமரிப்பு தவடலகள் இரு துடறமுகங்களிலும் சில புள்ளிகளில் 

தசய்யப்பட தவண்டும் (வடரபடத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது) 

இரு துடறமுகங்களின் வண்டல் தடிப்பு முன்பு அளவிடப்பட்ட அதத ஆழத்டதக் குறிக்கும் 

வடகயில் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

 

குறிப்புகள் 

சிங் பி., 2004 - 2005: “குடிசார் தபாறியியல் தபாருட்கள்” பி : 121 எஸ். தக. தகாத்தாரியா அன்ட் 

சன்ஸ், சஞ்சீவ் குமார் கட்டாரியாக்காக, 6, குரு நானக் சந்டத, டந சரக் தடல்லி - 11000 

ஆய்வு பகுதி 

 

 
 

 உரு 1. முன்தமாழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்கான ஆய்வு பகுதிடயக் 

காட்டும் வடரபடம். 

பரிவர்த்தடனகள் (கறுப்புக் தகாடு) 

கடற்கடர விவரக்குறிப்பு, வண்டல் 

தசறிவு மற்றும் தற்தபாடதய 

மீட்டடரப் பயன்படுத்துவதற்கான 

முன்தமாழியப்பட்ட இடங்களுடன் 

உள்ளது. 

தகாழும்பு முதல் சிலாபம் வடர 

கடரதயாரப் பகுதியில் சுமார் 80 கி. மீ. 

தததுரு ஓயா மற்றும் மஹா ஓயா 

ஆகியடவயும் இந்த கடதலாரப் 

பகுதியில் அடமந்துள்ளன, தமலும் 

தற்தபாது நடடதபற்று வரும் தபார்ட் 

சிட்டி திட்டம் ததற்தக 

அடமந்துள்ளது. 
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வருடாந்த நீண்டகடர வண்டல் தபாக்குவரத்து வீதங்களின் அதிநவீன மதிப்பீடுகடளப் தபற 

தசயல்முடற state-of-the-art estimates அடிப்படடயிலான மாதிரி தடல்ஃப்ட் 3 டி மூலம் எண் 

உருவகப்படுத்துதல்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. தடல்ஃப்ட் 3 டி ஒரு குறுகிய அடல இயக்கி 

(ஸ்வான்), 2 டி.எச் ஓட்டத் ததாகுதி, ஒரு வண்டல் தபாக்குவரத்து மாதிரி (எல். வான் ரிஜ்ன் & 

தபாயர், 2006) மற்றும் 2 டி வண்டல் ததாடர்ச்சியான சமன்பாட்டட தீர்க்கும் ஒரு படுக்டக 

நிடல தமம்படுத்தல் திட்டம் ஆகியவற்டற ஒருங்கிடைக்கிறது. குறிப்பாக, டஹட்தராடினமிக் 

மற்றும் வண்டல் தபாக்குவரத்து ததாகுதி தடல்ஃப்ட் 3 டி-ஃப்தளா, மற்றும் அடல ததாகுதி 

தடல்ஃப்ட் 3 டி-தவவ் ஆகியடவ பயன்படுத்தப்பட்டன (ஜி. ஆர். தலஸ்ஸர், 2009). தடல்ஃப்ட் 3 

டி-தவவ் ததாகுதி, அடலவரிடச ஸ்தபக்ட்ரமின் வளர்ச்சிடய விவரிக்க தசயல் அடர்த்திடய 

(ஆற்றல் அடர்த்திக்கு சமமாகப் பிரிக்கப்பட்ட சார்பு அதிர்தவண்) பயன்படுத்தும் மூன்றாம் 

தடலமுடற அடல மாதிரியான ஸ்வான் இடன (கடரக்கு அருகில் அடலகடள 

உருவகப்படுத்துதல்) அடிப்படடயாகக் தகாண்டது. 

 

நடுத்தர அடல வானிடல முன்னறிவிப்புகளுக்கான ஐதராப்பிய டமயத்திலிருந்து 

(ஈ.சி.எம்.டபிள்யூ.எஃப்) ERA- இடடக்காலம் கடல் அடல காலநிடலடய தீர்மானிக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ERA - Interim என்பது சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்ட தரவு மற்றும் மறு 

பகுப்பாய்வு தரவுத்ததாகுப்பாகும், இது 1979 முதல் தற்தபாது வடரயிலான காலத்டத 

உள்ளடக்கியது (உப்பலா மற்றும் பலர், 2005) (டீ, 2011). அருகிலுள்ள கடரயில் (வால்ஸ்ட்ரா, 

2013) பிரதிநிதித்துவ அடல காலநிடலடயப் தபறுவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட கடல் அடல 

காட்சிகள் Simulating Waves Near shore (SWAN) - சிமுதலட்டிங் அடலகள் அருகில் கடர (SWAN) 

மாதிரியுடன் கடற்கடரடய தநாக்கி மாற்றப்படும். 

 
உரு 2 உருவவியக்கவியல் அடமப்பு ஓட்ட விளக்கப்படம். 

 

கடதலார உருவவியக்கவியல் மாதிரிகளில் தட்டு நிடல புதுப்பிப்பானது வண்டலின் 

ததாடர்ச்சியான சமன்பாடு வழியாக எளிதாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தட்டு நிடல 

மாற்றங்களுடன் ததாடர்புடடய தநர அளவுகள் தபாதுவாக நீரியக்கவியல் விடசயுடன் 

ததாடர்புடடயடத விட மிக அதிகமாக இருப்பதால், நியாயமான தவகமான கைக்கீடுகடள 

இயக்குவதற்கு, இந்த மாதிரிகள் சமீபத்தில் வடர படுக்டக அளடவப் புதுப்பித்து அவற்டற 

மீண்டும் நீரியக்கவியல் கைக்கீடுகளுக்கு தீனியிடும் அணுகுமுடறடய சில நீரியக்கவியல் 

தநரப் படி ஏற்றுக்தகாண்டன (தலஸ்ஸர், 2009). MORFAC அணுகுமுடற இந்த பாரம்பரிய 

சிந்தடனயிலிருந்து விலகி, ஒவ்தவாரு நீரியக்கவியல் தநர அடியிலும் ஒரு காரணி (MORFAC) 

மூலம் கைக்கிடப்பட்ட படுக்டக அளடவ மிக விடரவாக கைக்கிடுகிறது (ரைசிங்க, 2011) 

(தபனதடட், 2016). கணிசமாக உயர்த்தப்பட்ட புதிய மாலுமி விளக்க அளவீடு பின்னர் அடுத்த 

நீரியக்கவியல் கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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எதிர்பார்க்கப்படும் சவளியீடு 

 இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் சாத்தியமான வண்டல் தபாக்குவரத்து முடற. 

 இலங்டகயின் தமற்கு பிராந்தியத்திற்கான அரிப்பு மற்றும் படிதல் பகுதிகள். 

 குறுக்கு கடற்கடர சுயவிவரத்தின் பருவகால மாற்றங்கள். 

 கடற்கடர சுயவிவரங்களின் துகள் அளவின் இடஞ்சார்ந்த / தற்காலிக மாற்றங்கள். 

 

செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

 திட்டத்திற்கு எதிரான தசயல்பாடுகளின் நிடறவு வீதம். 

 பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட வண்டல் மாதிரிகளின் எண்ணிக்டக / குறுக்கு கடற்கடர 

சுயவிவர ஆய்வுகள். 

 கடற்கடர மாதிரியின் நீளம். 

 

முடிவுகள் 

காற்று / அடல பகுப்பாய்வு 

வட இந்தியப் தபருங்கடல் பகுதியில் ஆண்டுததாறும் தடலகீழான பருவமடழ வீசுவதன் 

மூலம் வடகப்படுத்தப்படுகிறது, இதன் விடளவாக பருவகால தவறுபாடு தவப்பமடடதல் 

மற்றும் கண்ட நிலப்பரப்பு மற்றும் கடலின் குளிர்ச்சி உருவாகின்றன. ததன் தமல் பருவமடழ 

தபாதுவாக ஜூன் மற்றும் ஒக்தடாபர் மாதங்களுக்கு இடடயில் இயங்குகிறது, தமலும் வட கீழ் 

பருவமடழ டிசம்பர் முதல் ஏப்ரல் வடர இயங்குகிறது (டாம்சாக் மற்றும் காட்ஃப்தர, 2003). 

மாற்றக் காலங்கள் முதல் பருவமடழ (தம) மற்றும் இரண்டாவது பருவமடழக்கு (நவம்பர்) என 

அடழக்கப்படுகின்றன. எல்டல நிடலடமகளுக்கு காற்று / அடல காலநிடலடய திட்டமிட 37 

ஆண்டுகள் (1979 முதல் 2016 வடர) ERA - இடடக்கால தரவுகடளப் படித்ததாம். உரு 3 

தகாழும்பிலிருந்து காற்று / அடல தகாடுகடளக் காட்டுகிறது. இதில் தகாடுகளின் கரங்களின் 

நீளம் நிடலடம ஏற்படும் சதவீதத்டதக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒவ்தவாரு கலத்தின் நிறமும் 

அளடவக் குறிக்கிறது. ஒவ்தவாரு டகயின் சீரடமப்பு காற்று / அடலகளின் திடசடய 

அளிக்கிறது. 

 
காற்றின் காலநிடல ஆய்வின்படி, தநாவம்பர் முதல் மார்ச் வடர 400 - 600 தகாைத்தில் காற்று 

வட கீழ் திடசயில் இருந்து வருகிறது, அதத தநரத்தில் தம முதல் தசப்டம்பர் வடர 2200 - 2400 

தகாைத்துடன் ததன் தமல் திடசயில் மாறுகிறது. ததன் தமல் பருவமடழயின் தபாது, காற்றின் 

தவகம் 7 - 11 மீ / தச வடர மாறுபடும், அதத தநரத்தில் வட கீழ் பருவமடழயின் தபாது  1 - 5 மீ / 

தச வடர மாறுபடும். 1979 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் இங்கு ஆய்வு தசய்யப்பட்ட தமாத்த 

 

 
 
 
 
உரு 3. கடல் எல்டல BC1 - 3, 

காற்றின் தவகம் (மீ / தச) (தமல்) 

மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க அடல 

உயரங்கள் (மீ) (கீதழ) 

ஆகியவற்றுடன் கடரக் காற்று / 

அடல காலநிடலகளின் இட 

மாறுபாடு. 
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காற்று / அடல நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்டக 54053 ஆகும். தீவிர நிகழ்வுகளுக்கான எங்கள் 

காற்றாடல பகுப்பாய்வு முடறதய BC2 மற்றும் BC3 இல் 12 மீ / தச க்கும் அதிகமான காற்றின் 

தவகத்திற்கு 43 மற்றும் 65 நிகழ்வுகடளக் கண்டறிந்தது. இதுதபான்ற நிகழ்வுகளில் 95% க்கும் 

அதிகமானடவ தசன் தமல் பருவமடழ காலத்தில் நிகழ்ந்தன. 

 

அடல காலநிடலயின் பகுப்பாய்வு, குறிப்பிடத்தக்க அடல உயரம் 0.5 மீ முதல் 3 மீ வடர 

தவறுபடுகிறது என்படதக் குறிக்கிறது. அடல திடசயின் விநிதயாகம் தபரும்பாலும் 2100 - 2500 

(ததன் தமல்) மற்றும் 300 - 800 (வட கீழ்) இலிருந்து. BC 2 இன் கடல் புள்ளியில் 

பதிவுதசய்யப்பட்ட 3 மீட்டருக்கும் அதிகமான அடல நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்டக 149 ஆகும், 

தமலும் BC 3 இல் இதுதபான்ற தீவிர அடலகள் நிகழ்வுகள் எடதயும் நாங்கள் காைவில்டல. 

ததன் தமல் பருவமடழ வட கீழ் பருவமடழடய விட அதிக அடல நிகழ்வுகள் நிகழும் அதிக 

நிகழ்தகடவ அனுபவிக்கிறது. 

 
அமல மாற்றம் (SWAN) 

வருடாந்த அடலக் காலநிடல 16 அடல நிடலகளுக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளன, இதில் ஒரு 

வருட காலப்பகுதியில் நிகழும் நிகர தபாக்குவரத்டத குறிக்கும் ஒப்பீட்டு உருவவியல் 

ஆர்முடுக்கல் காரணிகளுடன் (அட்டவடை 1) உள்ளன. தசயல்முடற கால மாடலிங் (ஜி. ஆர். 

தலஸ்ஸர், 2009) இல் அடல காலவரிடச குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிக்கிறது. எங்கள் ஆய்வில், 

‘காலவரிடச விடளடவ’ குடறப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்ட அடல காலநிடலகள் மீண்டும் 

மீண்டும் தசய்யப்பட்டன (ஜி. ஆர். தலஸ்ஸர், 2009). எடுத்துக்காட்டாக, எங்கள் அடலக் 

காலநிடலயில் ஆண்டுக்கு 72 நாட்கடளக் குறிக்கும் அடல நிடல உள்ளது (அட்டவடை 2 ஐப் 

பார்க்கவும்). உருவகப்படுத்துதலின் தபாது இந்த நிடல மூன்று துண்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டன. 

பகுப்பாய்வுகளுக்கான அடல நிடலடமகளின் எண்ணிக்டக அப்படிதய உள்ளது (16), ஆனால் 

உருவ அடமப்பில் அடல நிடலயின் விடளவு இயற்டக சூழடலப் தபாலதவ பிற அடல 

நிடலடமகளுடன் மாற்றப்படுகிறது. 

 

 

உரு 4 : 

இலங்டகயின் 

ததன்தமற்கு 

கடரதயாரத்தில் 

கடரதயார அடலக் 

தகாடுகள் 

தடல்ஃப்ட் 3 டி -

அடல முடிவுகளின் 

தவளியீட்டில் 

இருந்து 

எடுக்கப்படுகின்ற

ன (10 மீ ஆழத்தில்) 
 

உள்ளூரில், 10 மீ முதல் 15 மீ வடரயிலான பிரதிநிதித்துவ இடங்களின் ஆழங்களுக்கு அடல 

தரவு பிரித்ததடுக்கப்பட்டது (எப்தபாதும் உள்ளூர் மூடல் ஆழத்டத விட தபரியது). இந்த 

பிரதிநிதித்துவ புள்ளிகளுக்கான (NS1-3) சராசரி குறிப்பிடத்தக்க அடல உயரம் மற்றும் 

தவவ்தவறு அடல திடசகளின் நிகழ்வு உரு 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அடல உயரங்களில் 

குடறவு மற்றும் அடல திடசயில் படிப்படியான மாற்றம் ஆகியடவ என்எஸ் 1 முதல் என்எஸ் 3 

(வடக்கு தநாக்கி) கடற்கடரயில் காைப்படுகின்றன. என்எஸ் 1 இல் கடரதயார அடல திடசயின் 

விநிதயாகம் தபரும்பாலும் 230
0
 முதல் 250

0
 வடர இயக்கப்படுகிறது, அததசமயம் இது என்எஸ் 

3 இல் 260
0
 முதல் 290

0
 வடர தவறுபடுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் உரு 5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி 

தவவ்தவறு கடல் அடல நிடலடமகளுக்கான அடல உயரங்களின் இடஞ்சார்ந்த 

விநிதயாகத்தால் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 
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உரு 5. 

 குறிப்பிடத்தக்க அடல 

உயரத்தின் எண் 

முடிவுகள் மற்றும் 

தவவ்தவறு கடல் 

அடல 

நிடலடமகளுக்கான 

அதன் இடஞ்சார்ந்த 

விநிதயாகம். அம்புகள் 

அடலயின் திடசடயக் 

காட்டுகின்றன மற்றும் 

வண்ைம் அடல 

கடரதயார எல்டலக்கு 

உயரங்கடளக் 

குறிக்கிறது.  

(A) Hs=2.2 m, Dir=270 (B) 

Hs=2.0 m, Dir=285 (C) 

Hs=2.0 m, Dir=240 

 

உள்ளூர் அடல காடலநிடல அடல கவசத்தின் காரைமாக கடற்கடர தநாக்குநிடல மற்றும் 

குறுக்கு - கடர சுயவிவரத்தின் தசங்குத்தாக சார்ந்துள்ளதடன உரு 5 இல் அடல மாற்றத்தில் 

ததளிவாகத் ததரிகின்றது. நீர்தகாழும்பின் வடக்தக (பிரிவு பி 30 - 35, உரு 11) கடற்கடர கவசம் 

கடற்கடரயில் திடீர் மாற்றம் காரைமாக ததற்கு திடசகடள தநருங்கும் அடலகளிலிருந்து 

தநராக்கப்பட்டது. தமலும், வீக்க அடலயின் தாக்கம் குடறகிறது மற்றும் வட கீழ் பருவமடழ 

ததாடங்கும் தசல்வாக்கு கடற்கடர தகாட்டின் வடக்கு தநாக்கி ததரியும் எனலாம். ஆடகயால், 

இந்த பிரிவில் காைப்பட்ட அடல உயரங்களின் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய மதிப்புகள் குறிப்பாக 

பகுதியின் ஆழமற்ற மற்றும் தலசான சரிவுக்கு தமல் அடலகளின் உயரங்கடளக் கவனிப்பதன் 

காரைமாகவும், தமலும் நீர்தகாழும்புவின் நுனியிலிருந்து பாதுகாப்பதன் காரைமாகவும் 

உள்ளன. இந்தத் துடற சராசரி அடல உயரங்களின் சிறிய மதிப்புகடள அனுபவித்து வருகிறது, 

இது NS 3 இல் 0.50 மீ முதல் 1.2 மீ வடர இருக்கும் (உரு 3). புள்ளி NS 3 க்கான அடல பகுப்பாய்வு 

1 மீ உயரத்திற்கு தமல் உள்ள அடலகளுக்கு ஆதிக்க திடச ததற்கிலிருந்து வருவடதக் 

குறிக்கிறது. பிரிவில் சராசரி குறிப்பிடத்தக்க அடல உயரம் 0.8 மீ ஆகும், இது முழு ஆய்வு 

மண்டலத்திலிருந்து மிகக் குடறவு. 

 

தகாழும்பு - நீர்தகாழும்புப் பிரிவு (பி 12 - 30, உரு 7) 30 கி. மீ நீளமும் 250
0
 பாடக இயல்பான 

கடரதயாரமும் தகாண்ட தநரான கடற்கடரயாகும். ததன் தமல் திடசகளிலிருந்து தநருங்கும் 

அடலகள் அடல காலநிடலயில் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்றன. இந்த துடற ததற்கு அடல 

திடசகளுக்கு எதிராக தகாழும்பு துடறமுகத்தின் 2 கி. மீ நீளமுள்ள உவர் நீர்க் டக மூலம் தங்க 

டவக்கப்பட்டுள்ளது, இது அடல நிழடல அதிகரிக்கும், தமலும் அது வடக்கு தநாக்கி விரிகிறது. 

இதன் விடளவாக, இந்த பகுதியில் அடல நிடலகள் (அதநகமாக உஸ்வடதகயாவா வடர) 

அடமதியாகிவிடும். இந்த பகுதி கடுடமயாக அரிக்கப்படும் கடற்கடரதயாரமாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளது (சி. சி. டி, 2004; தஜயதிலகா, 2015). இந்தத் துடற NS 2 இல் 0.80 மீ முதல் 1.8 மீ 

வடர சராசரி அடல உயரங்கடள அனுபவித்து வருகிறது. பிரிவில் சராசரி குறிப்பிடத்தக்க அடல 

உயரம் 1.2 மீ மற்றும் படிப்படியாக வடக்கு தநாக்கி குடறகிறது. 

 

கல்கீடச - தகாழும்பு பகுதியில் சராசரி அடல உயரங்களின் அதிக மதிப்புகடள அனுபவித்து 

வருகிறது, இது என்எஸ் 1 (உரு 3) இல் 1.0 மீ முதல் 2.7 மீ வடர, சராசரி அடல உயரத்டத 1.8 மீ 

எட்டியது, இது இந்தத் துடறயின் முழு ஆய்வு மண்டலத்திலிருந்தும் மிக உயர்ந்ததாக அடனத்து 

அடல திடசகளுக்கும் தவளிப்படும். இந்த பிரிவில் அடல திடசகளின் விநிதயாகம் தகாழும்பு-

நீர்தகாழும்பு துடறக்கு அதத முக்கிய திடசடயக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக, 1.5 மீ உயரத்திற்கு 

தமல் அடலகள் ததன் தமல் திடசயிலிருந்து பிரதானமாக உள்ளன, இது ஏற்கனதவ ஆதிக்கம் 
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தசலுத்தும் கடற்கடர மின்தனாட்டம் வடக்கு தநாக்கி தநாக்கியதாக இருப்பதாகக் கூறுகிறது. 

இந்த துடற பலவீனமான வடக்கு அடலகளுக்கு எதிராக தகாழும்பினலுவர் நீர் டககளால் 

அடடக்கலம் அளிக்கப்படுகிறது, இது வட கீழ் ருவமடழயின் தபாது பகுதிடய தமலும் 

அடமதிப்படுத்துகிறது. 

 

வண்டல் தபாக்குவரத்து மற்றும் உருவவியல் பரிணாமம் 

அளவீடு தசய்யப்பட்ட அடல மாதிரி பின்னர் தடல்ஃப்ட் 3 டி - பாய்ச்சலின் வண்டல் 

தபாக்குவரத்து மற்றும் உருவவியல் ததாகுதி மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது, இது படுக்டகச் 

சுடம மற்றும் ஒத்திடசவற்ற வண்டல்களின் இடடநீக்கம் தசய்யப்பட்ட சுடம தபாக்குவரத்து 

மற்றும் ஒத்திடசவான வண்டல்களின் இடடநிறுத்தப்பட்ட சுடம ஆகிய இரண்டடயும் 

ஆதரிக்கிறது. இந்த அடமப்பின் தசயல்திறன் தகாண்ட உருவகப்படுத்துதலுக்கு எச். பி தகார் ஐ 

7 சிபியு கணினியில் (8 ஜிகா தஹர்ட்ஸில்) 2 நாட்கள் கைக்கீட்டு முயற்சி ததடவப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

உரு 6. ஆழம் சராசரி திடச 

தவகத்தின் (மீ /தச) எண்ணியல் 

முடிவுகள் மற்றும் கடல் அடல 

உயரம் 2.2 மீ மற்றும் 240 பாடக 

திடசயில் அவற்றின் 

இடஞ்சார்ந்த விநிதயாகம். 

அம்புகள் மின்தனாட்டத்தின் 

திடசடயக் காட்டுகின்றன 

மற்றும் வண்ைம் 

மின்தனாட்டத்தின் அளடவக் 

குறிக்கிறது. (A-B) P28-35 (C-D) 

P22-36 (E-F) P08-15 (G-H) P03-06 

ஆழத்துடனான சராசரி தவகத்தின் (மீ/தச) எண் முடிவுகள் வடக்கு தநாக்கியதாகக் 

காட்டுகின்றன. கடரதயார அடல உயரங்கள் மற்றும் திடசயின் (கடர சாதாரை தகாைம்) 

அதிகரிப்புடன் ஆழத்தின் சராசரி தவகம் அதிகரித்து வருவடதக் காைலாம். சறுக்கும் 

மண்டலத்திற்கு தவளிதய உள்ள ஓட்ட தவகம் கடரடய தநாக்கி குடறகிறது (அதிகரித்த நீர் 

ஆழம் அல்லது திணிவின் ததாடர்ச்சிடய ஈடுதசய்ய இது திடீதரன்று குடறகிறது). உடடவு 

மண்டலத்தில், 5 மீ விளிம்பு தகாட்டிற்குள், ஓட்டம் தவகம் குறிப்பிடத்தக்கது மற்றும் அடல 

முறிவு அதிகபட்சமாக மாறியது. இதன் விடளவாக, இழக்கும் சக்தி மற்றும் இயக்கம் அதனுடன் 

இடைந்த மின்தனாட்டமாக மாற்றப்படும். 

 
கல்கீடச -தகாழும்பு பகுதியானது டி. ஏ தவகத்தின் அதிக மதிப்டப அனுபவித்து வருகிறது, 

இதுமுழு ஆய்வு மண்டலத்திலிருந்தும் மிக உயர்ந்ததாகும், ஏதனனில் இந்தத் துடற அதிக 

அடல நிடலடமகளுக்கு ஆளாகிறது (உரு 6 ஜி - எச்). தகாழும்பு துடறமுகத்டதச் சுற்றியுள்ள டி. 

ஏ தவகம் அந்த பகுதிடயச் சுற்றி அடலக் கவசம் மற்றும் மைல் குவிப்பு காரைமாக 

(ததற்கிலிருந்தகுவர் நீர்) சிக்கலான நடத்டத காட்டியது, கீழ்நிடல முடிவில், மீண்டும் 

மின்தனாட்டத்டத எடுக்க சில கிதலாமீட்டர் தூரம் எடுத்தது. மறுபுறம், தகாழும்பு 
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துடறமுகத்தின் லீடசட் படுடகயின் ஆழமற்ற இலகுவான சரிவுக்கு தமல் சிறிய அடல 

உயரங்கடள எதிர்தகாள்கிறது, இது கீழ்தநாக்கிய சறுக்கல் மின்தனாட்டத்டத தமலும் 

பலவீனப்படுத்துகிறது. அதன்பிறகு, டி. ஏ. தபகாசஸ் ரீஃப் (பி 14) Pegasus reef (P14) இலிருந்து 

நீர்தகாழும்பு (பி 29) நுனி வடர கடதலாரப் பகுதி திடீதரன மாறும் இடத்தில் தவகம் 0.3 மீ /தச 

ஆக மாறியது. உரு 7 இல் நாம் காைக்கூடியது தபாலரூவர் நீர் அடமப்பு தற்தபாடதய 

வடிவத்திலும் அதன் மூலம் உள்ளூர் உருவ அடமப்பிலும் வலுவான விடளடவக் 

தகாண்டுள்ளது. நீர்தகாழும்பு கடற்கடரயில் குவிந்த வடிவத்டதச் சுற்றி, டி. ஏ. தவகம் 

காைப்படுகிறது (உரு 6 ஏ. - பி). ஒரு வலுவான நீண்ட கடர மின்தனாட்டம் உள்ளதால் இது 

கடற்கடரயிலிருந்து திடசதிருப்பப்பட்டு கீழ்நிடல பக்கத்தில் (பி 30 மற்றும் பி 35 க்கு 

இடடயில்) பரவுகிறது. 

 

கல்கீடச மற்றும் வல்லவீதிய இடடதய 35 குறுக்கு கடற்கடரகள் வழியாக கைக்கிடப்பட்ட 

நிகர ஆண்டு மைல் தபாக்குவரத்து விகிதங்கடள உரு 7 காட்டுகிறது. பரிமாற்றங்கள் 

ததாராயமாக இயங்குவதற்கு மூடல் ஆழத்திற்குள் அடனத்து தபாக்குவரத்து அளடவயும் 

ஒருங்கிடைப்பதற்காக - 16 முதல் + 3 - மீட்டர் எம். எஸ். எல் வடரயடறக்கு ஹாலர்மியர் 

சமன்பாடு (ஹாதலர்மியர் 1981, 1983) கைக்கிடப்படுகிறது. பி 1 - 35 எழுத்துக்கள் உரு 7 பி இல் 

காட்டப்பட்டுள்ள நிகர வருடாந்திர வண்டல் தபாக்குவரத்டத கைக்கிடுவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் குறுக்கு கடற்கடர பரிமாற்றங்கடளக் குறிக்கின்றன. தபாக்குவரத்தின் தநர் 

மதிப்புகள் வடக்கு தநாக்கி தபாக்குவரத்டத குறிக்கின்றன, எதிர்மடற மதிப்புகள் ததற்கு 

தநாக்கி தபாக்குவரத்டத அளிக்கின்றன. இந்த தபாக்குவரத்து பின்னர் வண்டல் தபாக்குவரத்து 

சாய்வு (உரு 7 சி) தபற பயன்படுத்தப்பட்டது, தநர் மதிப்புகள் தபாக்குவரத்தின் அதிகரிப்பு 

(அரிப்பு) என்படதக் குறிக்கின்றன, எதிர்மடற மதிப்புகள் தபாக்குவரத்து குடறவடதக் 

குறிக்கின்றன (திரட்டுதல்). 
 

 

 
உரு 7. (அ) வண்டல் 

தபாக்குவரத்டத 

கைக்கிடுவதற்கான 

புள்ளிகடளக் குறிக்கும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் 

கண்தைாட்டம். (ஆ) 

குறுக்கு கடரயின் 

வழியாக நிகர கடற்கடர 

வண்டல் தபாக்குவரத்து 

25 மீ ஆழம் 

வடரயிலான (பி 01 - 25) 

வடர தசல்கிறது. (இ) 

வண்டல் தபாக்குவரத்து 

சாய்வு (மீ 3 / மீ / ஆண்டு) 

குறுக்கு கடற்கடர பரிமாற்றங்கள் வழியாக தபாக்குவரத்து விகிதங்கள் தபாதுவாக 

கடற்கடரகளுக்கு தவளிதய தசலுத்தப்படும் கடதலாரப் பரிமாற்றங்கள் வழியாக 

தபாக்குவரத்து விகிதங்கடள விடப் தபரியடவ. இந்த ஆய்வில், குறுக்கு கடற்கடர வழியாக 

தபாக்குவரத்து விகிதங்கடள மட்டுதம நாங்கள் விவாதிக்கிதறாம், அதாவது நீண்ட கால 

வண்டல் தபாக்குவரத்து விகிதங்கள். ஒரு கடற்கடரயின் பரிைாம வளர்ச்சியில் நீண்ட கடர 

சறுக்கல் ஒரு தபரிய பாத்திரத்டத வகிக்கிறது, வண்டல் விநிதயாகத்தில் சிறிதளவு மாற்றம் 

அல்லது தவறு ஏததனும் கடதலார தசல்வாக்கு நீண்ட கடர சறுக்கல் வியத்தகு முடறயில் 

மாறக்கூடும், இது அருகிலுள்ள கடற்கடரயின் உருவாக்கம் மற்றும் பரிைாம வளர்ச்சிடய 

பாதிக்கிறது. 
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ஒட்டுதமாத்தமாக, குறுக்கு கடற்கடர பரிமாற்றத்தின் மூலம் நிகர தபாக்குவரத்து விகிதங்கள் 

வடக்கு தநாக்கி தசலுத்தப்படுகின்றன. இலங்டகயின் ததன் தமல் கடற்கடரயில் வண்டல் 

தபாக்குவரத்து பற்றிய பல தவளியீடுகள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறிக்டககளின் மறுஆய்வு 

வடக்கு தநாக்கி தபாக்குவரத்டத குறிக்கிறது (அன்சாஃப், 2012; சி. சி. டி, 2004; தஜயதிலக, 2015; 

லக்நாத் & சசாகி, 2011). அதனுடன் கூடிய வண்டல் தபாக்குவரத்தின் எண்ணியல் முடிவுகள் 

வழக்கு ஆய்வின் தவவ்தவறு பிரிவுகளுடன் கூடிய மாறுபடும் பண்புகடள ததளிவாகக் 

குறிக்கின்றன. கல்கீடச (பி 1) மற்றும் தகாழும்பு (பி 8) ஆகியவற்றுக்கு இடடயில் 

கைக்கிடப்பட்ட நிகர வண்டல் தபாக்குவரத்து திறன் முழு ஆய்வு தசய்யப்பட்ட பகுதிக்கான 

தபாக்குவரத்து திறனின் அதிகபட்ச மதிப்டப அடடந்தது, 255 000 மீ
3
 / ஆண்டு (பி 3), பின்னர் 

படிப்படியாக 90 000 மீ
3
 ஆகக் காலி முகத்திடல் (பி 8) க்கு அருகில் இந்த ஆண்டில் குடறகிறது. 

இந்த துடறயில் அடலக் காலநிடல மற்றும், பின்னர், தமாத்த கடற்கடர தபாக்குவரத்து ஒரு 

ஒப்பீட்டு மாறும் சூழடலக் குறிக்கும் மிக உயர்ந்த மதிப்புகடள அடடகிறது. ததன் தமல் 

பருவமடழயின் தபாது தீவின் ததற்குப் பகுதி வீக்கம் மற்றும் காற்று அடலகளுக்கு முழு 

தவளிப்பாடு மற்றும் தகாழும்பு (பி 10) – நீர்தகாழும்பு (பி 35) கடற்கடரதயாரத்துடன் ஒப்பிடும் 

கடற்கடரயின் தசங்குத்தான சாய்வு ஆகியடவ இதற்கு பங்களிக்கும் இரண்டு முக்கிய 

காரணிகளாகும் (தஜயதிலக, 2015). 

 

கல்கீடச - தகாழும்பில் தபாக்குவரத்து விகிதங்கள் தபாதுவாக முந்டதய ஆய்வுகள் காட்டிய 

தபாக்குவரத்து விகிதங்கடள விட குடறவாகதவ உள்ளன (அன்சாஃப், 2012; தஜயதிலக, 2015). 

1992 ஆம் ஆண்டில் சி. சி. டி - ஜி. டி. இசட் கடதலார பாதுகாப்பு திட்டத்தின் படி, இந்த பிரிவில் 

கடரதயார தபாக்குவரத்து வீதத்துடன் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் இது ஆண்டுக்கு 460,000 மீ 
3
 

முதல் 1,180,000 மீ 
3
 வடர தவறுபடுகிறது. MIKE21 மற்றும் UNIBEST ST இன் தனித்தனி ஆய்வுகள் 

அதத கடற்கடரதயாரத்தில் வடக்கு தநாக்கி நிகர தபாக்குவரத்து வீதத்தின் அளடவக் காட்டின 

(அன்ஃபாஸ் 2012, தஜயதிலக 2015). தபாக்குவரத்து விகிதங்களின் இந்த உயர்ந்த மதிப்புகளுக்கு 

முக்கிய காரைம், பாடறகள் மற்றும் கல்கீடச - தகாழும்பு கடற்கடரக்கு இடையாக 

அடமந்துள்ள கடற்கடர பாடற ஆகியடவ இல்லாதது எனக் கூறலாம். கடினத்தன்டம 

காரைமாக வண்டல் தபாக்குவரத்டத ஏமாற்றும் அடசவு அல்லாத தமல்மட்டம் அதிக அகலம், 

உண்டமயான வண்டல் தபாக்குவரத்திற்கு மாதிரியான வண்டல் தபாக்குவரத்டத அளவீடு 

தசய்வதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்டகக் தகாண்டுள்ளது. தற்தபாடதய ஆய்வில், மாதிரி 

சரிபார்ப்பில் விவாதிக்கப்பட்டபடி கல்கீடச - தகாழும்பு மற்றும் தகாழும்பு - நீர்தகாழும்புக்கு 

இடடதயயான பல்தவறு கடதலாரப் பிரிவுகளுக்கான கடதலார தபாக்குவரத்து விகிதங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்கு இடஞ்சார்ந்த மாறுபட்ட கரடுமுரடான அளவுருடவ (ஜான்ஸ்வாப் குைகம் - 

JONSWAP coefficient) அறிமுகப்படுத்தியுள்தளாம். 

 
தகாழும்பு ததற்கு துடறமுகத்தின் ததற்கு உவர்நீர்க் டக (2 கி. மீ நீளம்) தபாக்குவரத்து சாய்வு 

மீது வலுவான விடளடவக் காட்டுகிறது (உரு 7 சி). கட்டடமப்பின் கடரதயாரம் விடரவாகச் 

தசல்கிறது மற்றும் கடற்கடர கீழ்தநாக்கி விடரவான அரிப்டபக் காட்டுகிறது. உவர் நீரின் 

முறிவு கடற்பரப்பு முடிவானது சுமார் 18 மீ ஆழத்தில் இருக்கும், இது வண்டல் தபாக்குவரத்து 

அதிகமாக நிகழும் மூடியின் ஆழத்டத விட மிக ஆழமானது. ஆடகயால், மைல் 

தபாக்குவரத்தின் கணிசமான விகிதம் உவர் நீர் முறிவின் டககளால் பிடிக்கப்படுகிறது, அதில் 

உவர் நீரின் முறிவுக்கு எதிராக குவிகிறது. காலப்தபாக்கில், குவிந்து கிடக்கும் பகுதி கடதலாரப் 

பகுதிகளிலும் ததற்கில் இரு துடறமுக நகர அபிவிருத்தித் திட்டம் அடமந்துள்ள 

கடற்கடரயிலும் விரிவடடயும். உவர் நீர் முறிவின் கீழ்தநாக்கி தசல்லும் நடத்டத நீண்ட கடர 

மின்தனாட்டத்டத உருவாக்கும் தசயல்முடறடயப் தபாறுத்தது. நீண்ட கடர 

மின்தனாட்டத்தின் தமதுவான கட்டிடம் அரிப்புக்கான நீளமான பகுதிடய வழிநடத்துகிறது. 

தமாதர (பி 10) முதல் உஸ்வடதகயாவா (பி 16) வடரயிலான வண்டல் சாய்வுகளில் உரு 7. சி 

தநரான மதிப்புகடளக் காட்டுகிறது. இந்த பகுதி கடுடமயாக அரிக்கப்படும் 
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கடற்கடரதயாரமாக அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது (பீதரா, 2005; சி. சி. டி, 2004; தஜயதிலக, 

2015; விஜயவர்தன, அன்சாஃப், ரத்னசூரிய, & சமரவிக்ரம, 2013). கடற்கடர அரிப்பு 

முகாடமத்துவ சுருக்கத்திற்கான முதன்டம திட்டம், பல்லியாவத்டத (பி 13) முதல் 

உஸ்தவட்டிதகயாவா (பி 16) வடரயிலான கடற்கடரயின் 70% பகுதிகளுக்கு அரிப்பு விகிதம் 

ஆண்டுக்கு 2.5 மீ என அடடயாளம் காைப்பட்டது. பி 12 மற்றும் பி 13 க்கு இடடயில் 

அடமந்துள்ள களணி ஆற்றில் இருந்து மைல் வழங்கல் குடறவது ஆற்றின் வாயின் வடக்தக 

கீழ்தநாக்கிய சறுக்கல் அரிப்டப துரிதப்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது (சிசிடி, 2004). ஒரு 

தநாடல் புள்ளி, தபாக்குவரத்து திடச மாற்றப்பட்டது மற்றும் தபகாசஸ் முருடகக் கல்லின் 

பின்னால் கட்டிடம் ஒன்று காைப்படுகிறது. அதன்பிறகு, 55 000 மீ
3
 / ஆண்டு தபாக்குவரத்து 

வீதம் டிக்தகாவிட்ட (பி 15) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது மற்றும் தநராக கடற்கடரதயாரத்தில் 

தலசான சாய்வுடன் பமுனுகம (பி 20) அருதக ஆண்டுக்கு 90 000 மீ
3
 ஐ எட்டியது. பின்னர் 

கடற்கடர வடளவுகள் பஸ்ஸியவத்த (பி 29) வடர சற்று விரிவடடந்து, பின்னர் கடற்கடர ஒரு 

குவிந்த முடறயில் காட்சிப்படுத்துகிறது. பஸ்ஸியாவத்த (பி 29) மற்றும் பிட்டிபான (பி 33) 

ஆகியவற்றுக்கு இடடதயயான பகுதியில் தபாக்குவரத்து தசங்குத்தான சாய்வுடன் அதிகரித்து 

வருகிறது, இது தீவிர அரிப்டபக் குறிக்கிறது (உரு 7. சி). கடற்கடரயின் குவிந்த வடிவம் 

பிட்டிபனாவின் கீழ்தநாக்கி நகர்வடத அடல நடவடிக்டகயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது, இது 

கடற்கடரதயாரத்தில் வண்டடல நகர்த்தும் அளவுக்கு அடலகள் வலுவாக இல்லாத இடத்தில் 

நீண்ட தூர சறுக்கடலத் தடுக்கிறது. 

 

முடிவு 

இந்த தவடலயின் முக்கிய பங்களிப்பு, அருகிலுள்ள கடர அடல காலநிடலயின் அளவு 

நிர்ையம், கல்கீடச மற்றும் நீர்தகாழும்புக்கு இடடதய 55 கி. மீ நீளமுள்ள கடதலாரப் 

பகுதியுடன் கடற்கடர வண்டல் தபாக்குவரத்துக்கடள ஆராய்கின்றதாகும். தடல்ஃப்ட் 3 டி – 

பாய்ச்சல், ஒரு தசயல்முடற அடிப்படடயிலான மாதிரி மற்றும் உள்ளீட்டு குடறப்பு மற்றும் 

உருவ முடுக்கம் நுட்பங்களுடன் நீண்ட கடரதயார வண்டல் தபாக்குவரத்து விகிதங்கள் மற்றும் 

ததாடர்புடடய உருவடமப்பியல் ஆகியவற்டற மதிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அருகிலுள்ள கடர அடல மாற்றத்தின் முக்கியமானது முடிவுகளில் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. தரவு 

தமாசமான சூழலில், கடல் அடல தநரத் ததாடடர (திட்டமிடப்பட்ட) அருகிலுள்ள கடரதயார 

இடங்களுக்கு (SWAN மாதிரி) மாற்றுவதன் மூலம் இது அடடயப்படுகிறது. இறுதியாக 

குடறக்கப்பட்ட கட்டாய நிடலடமகளின் ததாகுப்பு (16 நிபந்தடனகள்) உருவ மாற்றத்டத 

அதன் முழு அளவிற்குப் பிடிக்க தபாதுமானதாக கருதப்படுகிறது.  

 

இருப்பினும், சில குடறந்த நிகழ்தகவு, அதனுடன் கூடிய வண்டல் தபாக்குவரத்திற்கு 

தபாறுப்பான உயர் சக்தி நிடலடமகளும் சிறந்த மாதிரி அடமப்புக்கான முடிவுகளுக்கு 

தசர்க்கப்படலாம். துல்லியமான தரவு இல்லாத தபாதிலும் காற்றின் பதிவுகடள 

அடிப்படடயாகக் தகாண்ட உருவகப்படுத்தப்பட்ட அடலக் காலநிடல நம்பகமானதாக 

இருந்தது. எண் முடிவுகள் கடல்வழி அளவீடு அல்லது அளவிடப்பட்ட அடல மிதடவ தரவு 

அல்லது இரண்டின் துல்லியத்துடன் ததாடர்புடடயதாக இருக்கும். ஆழமான தூண்டப்பட்ட 

உடடத்தல் தபான்ற இயல்புநிடல அளவுரு அடமப்புகள் மற்றும் தடல்ஃப்ட் 3 டி இல் உள்ள 

குைகங்கள்; உருவகப்படுத்துதலின் தபாது பயன்படுத்தப்படும் தநரியல் அல்லாத முக்தகாை 

இடடவிடனகள் மற்றும் கீழ் உராய்வு மிகவும் நம்பத்தகாத முடிவுகடளக் காட்டுகிறது மற்றும் 

அதற்தகற்ப இடசக்கப்படவும் தவண்டும். அடல அளவீடுகளின் அதிகரித்த பாதுகாப்பு மற்றும் 

துல்லியம் எதிர்கால ஆய்வுகளில் மிகப்தபரிய முன்தனற்றங்கடள வழங்கும். ஆடகயால், 

தகாழும்புக்கும் நீர்தகாழும்பிற்கும் இடடயில் குடறந்தது ஒரு அடல மிதடவடய பயன்படுத்த 

தவண்டும், அங்கு கடரதயார தநாக்குநிடல திடீதரன மாறுகிறது. 
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அடல மாதிரிகள் அளவீடு தசய்யப்பட்டு அருகிலுள்ள கடற்கடர அடலகடள நன்றாக 

தபருக்கம் தசய்ய பயன்படுகின்றது. மாதிரி முடிவுகளின் பகுப்பாய்வு, ததன்தமற்கு பருவமடழ 

கடரதயார அடலக் காலநிடலயில் அதிக அடல நிகழ்வுகள் நிகழும் அதிக நிகழ்தகவுகடளக் 

தகாண்டிருப்படதக் குறிக்கிறது, இதனால் ஆய்வு பகுதியில் வண்டல் தபாக்குவரத்து 

உருவாகின்றது.  

 

தீவிர நிகழ்வுகளில் 95% க்கும் அதிகமானடவ ததன் தமல் பருவமடழ காலங்களில் நிகழ்ந்தன. 

இருப்பினும், வீக்க அடலயின் விடளவு குடறகிறது மற்றும் வட கீழ் பருவமடழ ததாடங்கும் 

தசல்வாக்கு கடற்கடர தகாட்டின் வடக்கு தநாக்கி தசல்லும் தபாது ததரியும். கல்கீடச - 

தகாழும்பு கடற்கடர முழு ஆய்வு தசய்யப்பட்ட பகுதியிலிருந்தும் மிக உயர்ந்த அடல 

உயரங்கடளக் காட்டுகிறது, இதனால் தகாழும்பு- நீர்தகாழும்பு கடற்கடரடய விட டி. ஏ 

தவகத்தின் அதிக மதிப்பு உள்ளது எனலாம். கல்கீடச – நீர்தகாழும்பு கடற்கடர அதன் 

கடரதயார தநாக்குநிடல மற்றும் அடல நடவடிக்டககள் காரைமாக இயற்டகயாகதவ 

அரிப்புக்கு ஆளாகிறது என்று ஆய்வு காட்டுகிறது. அரிப்பு வீதத்டத ஈடுதசய்ய, களணி ஆற்றில் 

இருந்து நிடலயான மைல் விநிதயாகத்தில் முக்கியமானதாக காட்டப்படுகிறது. விரிவான 

மைல் சுரங்கத்தின் காரைமாக களணி ஆற்றில் இருந்து மைல் வழங்கல் குடறக்கப்படுவது 

அந்த பகுதியில் கடதலார அரிப்டப துரிதப்படுத்தும் ஒரு காரணியாகும். கூடுதலாக, தகாழும்பு 

துடறமுகத்தின் உவர் நீர் முறிவு அருகிலுள்ள கடரதயாரப் பகுதிகளுக்கு விரிவடடயும் 

பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் அரிப்பு / திரட்டல் விகிதங்கடள மாற்றுவதில் ஒரு பகுதியளவு 

விடளடவக் தகாண்டுள்ளது எனலாம். கீழ் சறுக்கல் பகுதியில் மைல் தபாசடை என்பது 

பிராந்திய வண்டல் வரடவ மீட்தடடுப்பதற்கான இயற்டகயான நட்பு முடறயாகும். இதற்கு 

ஆறுகளில் மைல் சுரங்கத்டத முழுடமயாக நிறுத்தவும், மூடிய ஆழத்திற்குள் கடல் - மைல் 

அகழ்வாராய்ச்சி ததடவப்படுகிறது. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

 மாரவிலவிற்கும் சிலாபத்திற்கும் இடடயிலான கடரதயாரப் பகுதி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 

மிகவும் அரிக்கப்பட்ட பகுதியாக பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 கல்கீடச மற்றும் நீர்தகாழும்பு தநாக்கிய வடக்கு தநாக்கிய கைக்கிடப்படும் வருடாந்த 

கடற்கடர வண்டல் தபாக்குவரத்து திறன் அவதானிப்புகளுடன் நன்றாக இைங்குகிறது. 

 கல்கீடசயிற்கும் தகாழும்பிற்கும் இடடயிலான கடரதயாரப் பகுதி, அடல காலநிடல 

மற்றும் அதன் பின்னர், வருடாந்திர கடதலாரப் தபாக்குவரத்து ஆகியடவ ஒப்பீட்டு மாறும் 

சூழடலக் குறிக்கும் மிக உயர்ந்த மதிப்புகடள அடடகின்றன. 

 தகாழும்பு - நீர்தகாழும்பு கடற்கடர அதன் கடரதயார தநாக்குநிடல மற்றும் அடல 

நடவடிக்டககள் காரைமாக இயற்டகயாகதவ அரிப்புக்கு ஆளாகிறது. 

 அரிப்பு வீதத்டத ஈடுதசய்ய, களாணி ஆற்றில் இருந்து நிடலயான மைல் விநிதயாகத்தில் 

முக்கியமானதாக சிறப்பிக்கப்படுகிறது. விரிவான மைல் சுரங்கத்தின் காரைமாக களணி 

ஆற்றில் இருந்து மைல் வழங்கல் குடறக்கப்படுவது அந்த பகுதியில் கடதலார அரிப்டப 

துரிதப்படுத்தும் ஒரு காரணியாகும். 

 

சவளியீடு 

1. ஆர். எம். ஆர். எம். தஜயதிலக, எம். சி. எஸ். தபர்னாண்தடா “அடல காலநிடல திட்டமிடல் 

முடறடயப் பயன்படுத்தி வண்டல் தபாக்குவரத்தின் இட மாறுபாட்டின் எண் அடமப்பு” நீர் 

விஞ்ஞானம் மற்றும் தபாறியியல் சஞ்சிடக, 2018 

 

2. ஆர். எம். ஆர். எம். தஜயதிலக, ”அடல காலநிடல திட்டமிடல் முடறடயப் பயன்படுத்தி 

ஓட்டம் மற்றும் வண்டல் தபாக்குவரத்தின் 2 டி எண் மாடலிங் - இலங்டகயின் தமற்கு 

கடற்கடர பற்றிய ஒரு ஆய்வு”, நாரா விஞ்ஞான அமர்வு 2018 
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பயிற்சிகள் தேமவ 

1. டி – பாய்ச்சல் தநகிழ்வான வடலக் கண்: புதிய நீரியக்கவியல் சிமுதலேன் அடமப்பு தபாறி 

இயந்திர அறிமுகம் '. 

 

2. கடரதயார மண்டல முகாடமத்துவத்துக்கான கடல் ஜி. ஐ. எஸ் பயன்பாடுகள். 

 
திட்ட எண்: 6.1.4 (1) 

இலங்மகமயச் சுற்றியுள்ள நிலம் மற்றும் சபருங்கடலில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாலித்தீன் 

குப்மபகள் 

 

(கூறு 1) 

தபாறுப்பான அதிகாரி  : திரு. டபிள்யூ. ஆர். டபிள்யூ. எம். ஏ. பி.வீரதகான் 

காலம்    : ததாடர்ந்த திட்டம் 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட வரவுதசலவு : ரூ. 0.724 மில்லியன் 

 

முக்கிய ொராம்ெம் 

இந்த திட்டம் முன்டனய 1.6.3. (2017) திட்டத்தின் ததாடர்ச்சியாகவும் விரிவாக்கமாகவும் 

இருந்தது. பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் தற்தபாது எங்கும் நிடறந்திருப்பது, 

உயிரியல் உக்கல் இன்டம மற்றும் நச்சு இரசாயனங்கள் தகாண்டு தசல்லும் திறன் 

ஆகியவற்றின் சான்றுகள் காரைமாக ஒரு தபரிய உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் தநருக்கடியாக 

மாறிவிட்டன. இந்த ஆய்வு 2017 ஆம் ஆண்டில் வடதமற்கு, வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் ததற்கு 

கடற்கடரகளில் தமற்பரப்பு கடல் நீர் மற்றும் கடதலார மைலில் உள்ள பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் குப்டபகடள அளவிடுகிறது. முக்கிய புள்ளிவிவர, சமூக - தபாருளாதார மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் அடிப்படடயில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தளங்களில் மாதிரி 

தசய்யப்பட்டது. பகுப்பாய்வுக்கு தபளதீக மற்றும் இரசாயன முடறகள் இரண்டும் 

பயன்படுத்தப்பட்டன, இதில் (i) கன மீற்றர் அலகுக்கான துகள்களின் எண்ணிக்டக மற்றும் (ii) 

gm
-3

 இல் உள்ள துகள்களின் எடட ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் சராசரி பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் குப்டபகள் கைக்கிடப்படுகின்றன. தவவ்தவறு பிரிவுகளில் ஒப்பிடப்பட்டன.  

தமற்பரப்பு கடல் நீர் மற்றும் கடற்கடர மைல் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள பிளாஸ்டிக் 

குப்டபகளில் தபரும்பாலானடவ நுண்பிளாஸ்டிக் என்று முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின, 

அததசமயம் அவற்றில் தபரும்பாலானடவ துண்டுகளாக உள்ளன. வடதமற்கு கடற்கடரயில் 

உள்ள கடற்கடரகள் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது மிகவும் மாசுபட்டன. மீன்வளத் 

துடறமுகங்கள், மக்கள்ததாடக தகாண்ட குடியிருப்புகள் மற்றும் நீர் வழித்தடங்கள் 

ஆகியவற்றிற்கு அருகிலுள்ள கடற்கடரகள், குறிப்பாக தமற்கு, வடதமற்கு மற்றும் ததற்கு 

கடற்கடரகளில் கணிசமாக தபரிய அளவில் இருப்படதக் காைக்கூடிய பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

பாலிதீன் குப்டபகடள விநிதயாகிப்பதில் இடஞ்சார்ந்த தவறுபாடுகள் இருப்பதாக முடிவுகள் 

தவளிப்படுத்தின. குப்டபகள். தமலும், பிரபலமான சுற்றுலா தலங்களில் அடமந்துள்ள 

கடற்கடரகளில் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது அதிக குப்டபகள் உள்ளன. எல்லா 

இடங்களிலும் மாசு கட்டுப்பாடு முக்கியமானது என்பதால், மீன்வளத் துடறமுகங்கள், 

சந்டதகள், நீர் கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் ததாழில்களால் பிரபலமான 

கடற்கடரகடளச் சுற்றியுள்ள கழிவுகடள அகற்றுவதில் ததாடர்புடடய அதிகாரிகள் கவனம் 

தசலுத்தலாம். தமலும், கடற்கடரக்கு அருகிலுள்ள குடறந்தது ஒரு சில இடங்களில் கழிவு 

மறுசுழற்சி உட்கட்டடமப்பு ததடவப்படுகிறது. சமுதாயத்தின் விழிப்புைர்வு மீண்டும் 

சரிபார்க்கப்பட்டு, விஞ்ஞான அறிடவ சரியான தநரத்தில் பரப்புவதன் மூலமும், தகாள்டக 

சீர்திருத்தங்கடள அடமப்பதன் மூலமும் சூழலியல் சம்பந்தப்பட்ட சமூகம் 

கட்டடமக்கப்படுவது முக்கியம் ஆகும். 
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1. அறிமுகம் 

கடந்த தசாப்தத்தில், பிளாஸ்டிக் குப்டபகள், ஒரு தபரிய கடல் மற்றும் கடதலார குப்டபகளாக 

உலகம் முழுவதும் வளர்ந்து வரும் பிரச்சிடனயாக மாறியுள்ளன. சரியான மறுசுழற்சி 

இல்லாமல் கடந்த ஆறு தசாப்தங்களாக பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன, ஆனால் உற்பத்தியில் வியத்தகு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டதன் விடளவாக அந்த 

கழிவுப்தபாருட்களில் தபரும்பாலானடவ கடல்களில் முடிவடடகின்றன. பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் பல வடககளாக மடிகின்றன, தமலும் அடவ பலவிதமான தபளதீகவியல் மற்றும் 

இரசாயனவியல் பண்புகடளக் தகாண்டுள்ளன, அடவ சுற்றுச்சூழலில் அவற்றின் தாக்கத்டத 

தீர்மானிக்கின்றன. ததாழில்துடற கழிவுகள், அழகுசாதனப் தபாருட்கள், தனிப்பட்ட 

பராமரிப்பு தபாருட்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் குப்டப உள்ளிட்ட பல்தவறு மூலங்களிலிருந்து 

நுண் பிளாஸ்டிக் (5.0 மி. மீ க்கும் குடறவான துகள்கள்) தபான்ற வடககள் 

உருவாக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் பயன்பாடுகளின் 

வரிடசயில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், அந்த கழிவுகளின் தபருகிவரும் சுடமகள் ஒரு தீவிரமான 

பிரச்சிடனயாக மாறியுள்ளன, ஏதனனில் அடவ மிதமானடவ மற்றும் நீண்ட தூரங்களுக்கு 

சிதறடிக்கப்படுகின்றன, தமலும் கடலில் வண்டல்களாக குடிதயறும் தபாது பல 

நூற்றாண்டுகளாக அடவ நீடிக்கக்கூடும். 

 
2. சபாருட்கள் மற்றும் முமறகள் 

மாதிரிகள் தெகரிப்பு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நிடலகளில் நீரியல் வரபு - டஹட்தரா கிராஃபிக் பரிமாற்றங்களுடன் 

தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு நிடலயிலும், தமற்பரப்பு அடுக்கு ஒரு 

மிதக்கும் இழுடவ - வடலயுடன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, ஒரு வடலக் கண் அளவு 300 µm 

தகாண்டதும் மற்றும் இரண்டு மிதடவகளும் தபாருத்தப்பட்டிருந்தன. 2 மீ/தச க்கு கீதழ 100 

மீட்டர் தூரத்திற்கு இழுடவகள் கிடடமட்டமாக தமற்பரப்பில் இழுத்துச் தசல்லப்பட்டன. 

இழுடவத் திறப்பின் கீழ் பகுதியில் இடைக்கப்பட்ட டகதயடு பாய்ச்சல் மீட்டரின் 

எண்ணிக்டககள் ஒவ்தவாரு இழுடவ ததாடக்கத்திலும் முடிவிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

படகில் இருந்து சில மீட்டர் ததாடலவில் படகில் எழுந்திருப்படதத் தவிர்க்கும் முயற்சியாக 

இழுடவ தசய்யப்பட்டது. படகில் இழுடவ - வடலடய மீட்தடடுத்ததும், நீர் மாதிரிகள் 

தபாத்தல்களில் எடுத்துச் தசல்லப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு தசல்லப்படும் வடர 

தசமிக்கப்பட்டன. 50 x 50 x 2.5 தச.மீ
3
 அளவின் தமல் அடுக்டக தயாரித்த தசகரிப்பாளடரயும் 

ஒரு நால்வடரயும் பயன்படுத்தி தபாத்தல்களில் துடடப்பதன் மூலம், உயர்-அடல தகாடு 

மற்றும் தரக் - டலன் இடடதய கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு 

தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் 180 µm அளவிலான வடலக் கண் அளவு தகாண்ட ஒரு சல்லடட புதிய 

வடிகட்டிய நீரில் கழுவப்பட்டன. அடனத்து எச்சங்களும் ஈரமான தபராக்டசட் 

ஒக்சிஜதனற்றத்திற்கு (WPO) 20 மில்லி லீற்றர் நீர் தகாண்ட 0.05 M Fe (II) மற்றும் 20 மில்லி லீற்றர் 

30% டஹட்ரஜன் தபராக்டசட் ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி தசயல்படுத்தப்பட்டன, தமலும் 

இயற்டக கரிமப் தபாருட்கள் எதுவும் ததரியாதவடர 75
o
C க்கு தவப்பமாக்கப்பட்டன. ஒரு 

நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் மாதிரியிலிருந்து சந்ததகத்திற்கிடமான துகள்கள் 

வரிடசப்படுத்தப்பட்டன, தமலும் ஒவ்தவாரு வரிடசப்படுத்தப்பட்ட மாதிரியும் மிகச்சிறிய 

பிளாஸ்டிக் துகள்கடளக் கவனிக்காத அபாயத்டதக் குடறக்க மீண்டும் ஒரு முடற 

தசாதிக்கப்பட்டது. அனுமானிக்கப்பட்ட அடனத்து பிளாஸ்டிக் தபாருட்களும் பின்னர் 

நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் பரீட்டசக்காக ஒரு சதுரப்படுத்தப்பட்ட தபட்ரி - டிஷ் மீது 

டவக்கப்பட்டு, புடகப்படம் எடுக்கப்பட்டு, முடிந்தவடர அளவிடப்பட்டு 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளன (எ.கா. அகலம், நீளம், வடிவம், வடக மற்றும் நிறம்). அததசமயம், 

பார்டவயால் அடடயாளம் காைப்பட்ட தபாருள் ‘சூடான - ஊசி தசாதடன’ தசய்வதன் 
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மூலமும், நுணுக்குக்காட்டி படமாக்கல் வழியாக தமலும் அணுகுவதன் மூலமும் பிளாஸ்டிக் 

அல்லது தபாலித்தீன் என உறுதிப்படுத்தப்பட்டது, மசூரா, மற்றும் பலர் ததாடர்ந்தது (2015). 

ஒவ்தவாரு மாதிரியும் இரண்டு தவற்று தகாள்கலன்களுக்கு (கட்டுப்பாடுகள்) எதிராக 

தசாதிக்கப்பட்டன; ஒரு வடிகட்டப்பட்ட புதிய நீர் மாதிரி மற்றும் (2) மாசுபடுவதற்கான 

அபாயத்டதக் குடறப்பதற்கும், மாதிரிகளிலிருந்து சாத்தியமான அடனத்து அசுத்தங்கடளயும் 

அகற்றுவதற்கும் கட்டுப்பாட்டு மாதிரிகளில் திரட்டப்பட்ட அறியப்பட்ட அசுத்தங்கடளக் 

தகாண்ட ஒரு தகாள்கலன் ஆகும். 

 

 வரிடசப்படுத்தப்பட்ட நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நன்னீரில் கழுவப்பட்டு 30 
o
C க்கு 

உலர்த்தும் அலகினுள் எடடயுள்ள அலுமினியத் தாளில் உலர்த்தப்பட்டன. தபாதுமான 

உலர்த்தலுக்குப் பிறகு, உள்ளடக்கங்கள் கண்ைாடி தபாத்தல்களில் அடடக்கப்பட்டு அடற 

தவப்பநிடலயில் தசமிக்கப்பட்டு ஒரு ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு தசல்லப்படும் வடர மாதிரிகள் 

இன்னும் விரிவாக ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. பிளாஸ்டிக்குகடள அகற்றிய பின்னர், மாதிரிகளின் 

மீதமுள்ள பகுதிகள் தமலதிக ஆய்வுகளுக்காக 10% எத்ததனாலில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. (I) m
3
 

(N)க்கான துகள்களின் எண்ணிக்டக மற்றும் (ii) துகள்களின் எடட (W) ஆகியவற்றின் 

அடிப்படடயில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகளின் பருவகால ஏராளமான தன்டம 

கைக்கிடப்பட்டன; அததசமயம் தமற்கண்ட மதிப்புகள் தவவ்தவறு வடக பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலிதீன்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

 

 கடல் மண் மாதிரிகள் : மிதப்பதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகடள பிரிக்க 

கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் தூய தசாடியம் குதளாடரடு கடரசலில் (5 எம்) இடைக்கப்பட்டன. 

எளிதில் அடடயாளம் காைக்கூடிய தபரிய துகள்கள் பிரிக்கப்பட்டன. மற்டறய அடனத்து 

மிதக்கும் திடப்தபாருட்களும் பிரிக்கப்பட்டன மற்றும் தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகளின் 

பகுப்பாய்டவப் தபான்ற ஒரு தசயல்முடற பின்பற்றப்பட்டது. 

 

3. திட்ட முன்தனற்றம் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஆய்வின் தபாது, 40 மாதிரி இடங்களில் இருந்து பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் பகுப்பாய்வுக்காக தமாத்தம் 160 கடல் தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் மற்றும் 80 

கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. காட்சி பகுப்பாய்விற்கு கூடுதலாக, 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஃதபாரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தசங்கீழ் ஸ்தபக்ட்தராஸ்தகாபி 

(FTIR-ATR) ஐப் பயன்படுத்தி தமம்பட்ட ஆய்வக பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டன. 

தமாத்தம் 130 கடல் தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் (தசகரிக்கப்பட்டவற்றில் 81.2%) பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன, மீதமுள்ளடவ கண்ைாடி தபாத்தல்களில் பாதுகாக்கப்பட்டு எதிர்காலத்தில் 

பயன்படுத்தப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்படுகின்றன (அட்டவடை 3.1). 

 
பிராந்தியம் இட 

எ-டக 

தசகரித்த 

மாதிரி எ-

டக 

பகுப்பாய்ந்த 

மாதிரிகளின் எ-

டக(பார்டவ) 

பகுப்பாய 

தவண்டிய 

மாதிரிகளின் எ-

டக(பார்டவ) 

பகுப்பாய்ந்த 

மாதிரிகளின் 

எ-டக 

(இரசாயன) 

வட - 

தமற்கு 

10 40 28 12 06 

வடக்கு 10 40 34 06 06 

கிழக்கு 10 40 32 08 08 

ததற்கு 10 40 36 04 05 

அட்டவடை 3.1. தமற்பரப்பு நீர் மாதிரிகள் தசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு சுருக்கம் 

 

தமாத்தம் 61 கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் (தசகரிக்கப்பட்டவற்றில் 76.2%) பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன, மீதமுள்ளடவ எதிர்காலத்தில் பகுப்பாய்வு தசய்ய கண்ைாடிகளில் 

பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன (அட்டவடை 3.2). 
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பிராந்தியம் இட எ-

டக 

தசகரித்த 

மாதிரி எ-

டக 

பகுப்பாய்ந்த 

மாதிரிகளின் எ-

டக(பார்டவ) 

பகுப்பாய 

தவண்டிய 

மாதிரிகளின் எ-

டக(பார்டவ) 

பகுப்பாய்ந்த 

மாதிரிகளின் எ-

டக (இரசாயன) 

வட - 

தமற்கு 

10 20 20 00 06 

வடக்கு 10 20 12 07 07 

கிழக்கு 10 20 15 05 05 

ததற்கு 10 20 14 06 05 

அட்டவடை 3.2. கடற்கடர மைல் மாதிரிகள் தசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வின் சுருக்கம் 

 

 

முக்கிய செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் (KPI’s): 

திட்ட சாசனத்திற்கு ஏற்ப, தபளதீக மற்றும் நிதி முன்தனற்றம் குறித்த திட்டத்தின் தக. பி. ஐ 

அட்டவடை 3.3 இல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

குறிகாட்டி தக. பி. ஐ விபரம் ஏற்பாடு 

தசய்தடம 

தசய்த

டம 

தசயல்திற

ன் % 

கள விஜயம் கள விஜயம் எ-டக; ஏற்பாடு 

தசய்தடம எதிர் தசய்தடம 

08 12 150 % 

மாதிரி 

தசகரிப்பு 

தசகரித்த மாதிரிகளின் எ-டக; ஏற்பாடு 

தசய்தடம எதிர் தசய்தடம 

160 240 150 % 

மாதிரி 

பகுப்பாய்வு 

பகுப்பாய்ந்த மாதிரிகளின் எ-டக; 

ஏற்பாடு தசய்தடம எதிர் தசய்தடம 

240 191 79.6 % 

தசயற்படுத்தல் தசய்த தகாப்புக்களின் எ-டக, ஏற்பாடு 

தசய்தடம எதிர் தசய்தடம  

04 04 100 % 

வரவு தசலவு 

உள்ளடங்கல் 

தசலவு எதிர் நிதி ஒதுக்கீடு (இல. ரூ. 

மில்லி.) 

0.75 0.70 93.3 % 

அட்டவடை 3.3. தசயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 

 

முடிவுகள் மற்றும் விவாேம் 

4.1. பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகளின் ஏராளமான தன்டம மற்றும் அளவு 

கிழக்கு கடற்கடரயுடன் ஒப்பிடும்தபாது தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள நீர் தபாதுவாக 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் கடல் குப்டபகளால் மாசுபடுகிறது என்று முடிவுகள் 

தவளிப்படுத்தியுள்ளன, குறிப்பாக வடதமற்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கடர தகாடுகளில் 

காைப்படும் குப்டபகள் மிக அதிகமாக இருப்பதால் இது உருவாகின்றன. 

 

 
உரு 4.1: ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி நிடலயங்களுக்கு, வடக்கு கடற்கடரயில் ஏராளமான 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் (ஆரம்ப முடிவுகளின் அடிப்படடயில்) 
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உரு 4.2: ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி நிடலயங்களுக்கு, வடதமற்கு கடற்கடரயில் (ஆரம்ப 

முடிவுகளின் அடிப்படடயில்) பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகளின் ஏராளமான 

தன்டம மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன 

 
 

 
 
படம் 4.3: ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி நிடலயங்களுக்கு, ததற்கு கடற்கடரயில் (ஆரம்ப 

முடிவுகளின் அடிப்படடயில்) பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் ஏராளமாக 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன 

 

 

 
உரு 4.4: ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி நிடலயங்களுக்கு, கிழக்கு கடற்கடரயில் (ஆரம்ப 

முடிவுகளின் அடிப்படடயில்) பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் ஏராளமாக 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன 



191 

4.2. பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாலித்தீன் குப்மபகளின் வமகப்படுத்ேப்பட்ட விநிதயாகம் 

எல்லா இடங்கடளயும் குறிக்கும் வடகயில், தமற்பரப்பு நீரில் தீவின் மீது காைப்பட்ட 

தபரும்பாலான பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் குப்டபகள் துண்டுகளாக இருந்தன, அதத 

தநரத்தில் இரண்டாவது தபரிய அசுத்தமானது நூல் தபான்ற நுண் பிளாஸ்டிக் ஆகும். நுண் -

பிளாஸ்டிக்கின் மூன்றாவது தபரிய வடகயாக நுடரகள் இருந்தன, அங்கு தமல்லிய 

இடழகளும் சிறு துணிக்டககளும் கைக்தகடுப்பில் குடறந்தது காைப்பட்டன. கிழக்கு மற்றும் 

வடதமற்கு இடங்களிலிருந்து அதிக அளவு துண்டுகள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

 
உரு 4.5: நான்கு தவவ்தவறு கடற்கடரகளில் காைப்படும் தவவ்தவறு வடக டமக்தரா 

பிளாஸ்டிக் 

 

4.3. மமக்தரா-பிளாஸ்டிக் துகள்களின் வண்ண கலமவ 

ஆறு பிராந்தியங்களிலும், தபரும்பான்டமயான டமக்தரா பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நீல நிறத்தில் 

இருந்தன, அங்கு தவள்டள, பச்டச, தவளிப்படடயான மற்றும் பழுப்பு நிற பிளாஸ்டிக் 

துகள்கள் தவவ்தவறு பகுதிகளில் அதிக அளவில் உள்ளன. 

 

 
உரு 4.6:  ான்கு சவவ்தவறு கடற்கமரகளில் பல்தவறு வமகயான மமக்தரா பிளாஸ்டிக்குகள் உள்ளன 
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4.4. பிளாஸ்டிக் மற்றும் சபாலித்தீன் குப்மபகளின் சபாலித்தீன் அளவு 

சிறிய பிளாஸ்டிக் துகள்களின் சராசரி அளவு 1.26 ± 1.18 மி. மீ. இது நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்களின் 

அளவிலான பரந்த தவறுபாட்டட தவளிப்படுத்துகிறது. 0.1 மி. மீ க்கும் குடறவான நுண் - 

பிளாஸ்டிக்குகள் இருந்தன, அந்த மிகச்சிறிய துகள்களில் தபரும்பாலானடவ இடழகளுக்கு 

தசாந்தமானடவ, பல நூல் தபான்ற மற்றும் தமல்லிய நார் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் நீளமானடவ, 

ஆனால் அகலத்தில் சிறியடவ. நுண் பிளாஸ்டிக்கின் தபரும்பகுதி 0 - 0.5 மி. மீ அகலமும், ~ 0 - 4 

மி மீ நீளமும் தகாண்டது. குறிப்பிடத்தக்க வடகயில், 30 மி மீ விட நீளமான சிறிய நுண் 

பிளாஸ்டிக்குகள் இருந்தன. 
 

4.5. நுண் பிளாஸ்டிக்ஸின் தமற்பரப்பு பண்புகள் 

தபரும்பாலான நுண் பிளாஸ்டிக்ஸ் (>60%) கவனிக்கும் தநரத்தில் ததாராயமான 

தமற்பரப்புகடளக் தகாண்டிருந்தன. பல துண்டுகள் மற்றும் நுடரகள் ததாராயமான 

தமற்பரப்புகடளக் தகாண்டிருந்தன, அதத தநரத்தில் படங்களின் வடிவத்தில் பல துகள்கள் 

தமன்டமயான மற்றும் பளபளப்பான தமற்பரப்டபக் தகாண்டிருந்தன. தமல்லிய இடழகள் 

மற்றும் நூல் தபான்ற நுன் பிளாஸ்டிக்குகள் இந்த குைநலன்களில் தவறுபடுகின்றன, தமலும் 

இந்த தமற்பரப்பு தசாத்து அவற்றின் ததாற்றத்துடன் மாறுபடலாம். 
 

4.6. பிளாஸ்டிக் மற்றுமசபாலித்தீன் குப்மபகளின் கடினத்ேன்மம 

நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்களில் தபரும்பாலானடவ கடினமான கட்டடமப்டபக் 

தகாண்டுள்ளன, தமலும் அடவ கடினமான பிளாஸ்டிக்குகளின் குப்டபகள் ஆகும். ஏறக்குடறய 

சமமான விகிதம் (49.6%) தமன்டமயான கட்டடமக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகடளக் தகாண்டது, 

தமலும் அடவ தமன்டமயான பிளாஸ்டிக்குகளின் குப்டபகள் அல்லது பிளாஸ்டிக் துகள்கள் 

பகுதியளவு உடடயக்கூடிய கட்டடமப்புகளாக சிடதக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

4.7. நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்களின் வடிவியல் அமமப்புக்கள் 

தபரும்பாலான பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் துகள்கள் ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் இருந்தன 

(74.13%), அதத சமயம் இடழய வடக இரண்டாவது மிகுதியான வடிவமாகும். மிகக் குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலான துகள்கள் முடறதய 1.07% மற்றும் 0.27% முக்தகாை மற்றும் வட்ட 

வடிவத்தில் இருந்தன. பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட மாதிரிகளில் பிற வடிவியல் 

அடமப்புக்களுடன் கூடிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் காைப்படவில்டல. தபரும்பாலான 

பிளாஸ்டிக் துகள்கள் அவற்றின் வடிவியல் அடமப்பில் முப்பரிமாைமாக இருந்தன. மாறுபட்ட 

நிடலயங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட மாதிரிகளின் சில படங்கள் கீதழ காட்டப்பட்டுள்ளன. 

 
உரு 4.7 : மாறுபட்ட வடககள், பண்புகள், கட்டடமப்புகள் மற்றும் அளவுகளின் நுண் - 

பிளாஸ்டிக்  துகள்கள் 
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4.8. சிறப்பு நிகழ்வுகள் 

ஜூன் முதல் தசப்டம்பர், 2018 வடர வடதமற்கு கடற்கடரயில் ஏராளமான பிளாஸ்டிக் 

குப்டபகள் சிக்கித் தவித்த ஒரு தபரிய சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இந்த குப்டபகள் இந்திய 

வம்சாவளிடயக் தகாண்டிருந்தன, தமலும் அடவ பான தபாத்தலடடத்தல், மருத்துவ 

ம்ச்ருந்துப் தபாருட்கள், மருத்துவ கழிவுகள், குடிநீர் தபாத்தல்கள், மீன்பிடி கியர் / வடலகள், 

அழகுசாதன தபாருட்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு தபாருட்கள் உள்ளிட்ட பல்தவறு 

மூலங்கடளச் தசர்ந்தடவ. 

 
 

உரு 4.8: வடதமற்கு கடற்கடரயில் சிக்கித் தவிக்கும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் 

குப்டபகள் 

 

கிழக்கு கடற்கடரயில் ஒரு சில கடற்கடரகளில் சிறிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருந்தன, அடவ 

நாட்டுக்கு தவளியில் இருந்து வரும் கடற்கடரயின் கழிவுகள் இழிவானடவ என்று கருதலாம். 

தூய்டமயான நுண் - பிளாஸ்டிக் துகள்கள் காைப்பட்டன மற்றும் இந்தியா, தாய்லாந்து 

உள்ளிட்ட வங்காள ததசத்திலுள்ள நாடுகளிலிருந்து அடடயாளம் காைக்கூடிய புற 

அட்டடகடள தகாண்ட தபரிய பிளாஸ்டிக் தபான்றடவ உள்ளன. இது கடல் நீதராட்டங்களின் 

திறடனக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் மற்றும் பிற கடல் குப்டபகடள இலங்டக நீருக்கு 

தகாண்டு தசல்வதற்கான வாங்காள ஓட்டம் உள்ளது எனலாம். 

 

4.9. நுண் – பிளாஸ்டிக்கின இரொயன கலமவ 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் துகள்களின் இரசாயன கலடவ ஒரு FTIR 

- ATR பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்படுவதன் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டது. அதன்படி, தமற்பரப்பு 

நீர் மற்றும் கடற்கடரயில் குப்டபகளில் ஏராளமான தபாலிமர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் வடககள் 

ததாராயமாக மதிப்பிடப்பட்டன. தமற்பரப்பு நீரில் உள்ள குப்டபகள் தபரும்பான்டமயில், 

தபாலிப் புரப்டபலீன், தபாலி எதிலீன், தபாலிஸ் டடரீன், டநதலான் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டிருப்பதாக முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. PETE மற்றும் HDPE வடககள் முடிவுகளில் 

குறிப்பிடத்தக்கடவ, மற்றும் அடனத்து மாதிரிகளிலும் தூய்டமயான துகள்கள் (முதன்டம 
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பிளாஸ்டிக்) குடறந்தது காைப்பட்டன. நுண் - பிளாஸ்டிக்கின் தபரும்பகுதி இரண்டாம் நிடல 

பிளாஸ்டிக்குகளிலிருந்து ததான்றியடவ என்படத இது குறிக்கிறது, தமலும் முடிவுகள் 

தபரும்பாலான நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் தபாதியிடல் தபாருட்களிலிருந்தும், ததாழில்துடறயில் 

பயன்படுத்தப்படும் தபாருள் மற்றும் மீன்பிடி கியர் மூலமாகவும் உள்ளன என்படதக் 

குறிக்கிறது. 

 

  

  

 

 

உரு : ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளிலிருந்து ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் குப்டப துகள்களின் FTIR - ATR திருசியம் 

 

5. முடிவுகளும் பரிந்துமரகளும் 

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள நீர் பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் ஆகியவற்றால் மாசுபட்டுள்ளது 

என்படத முடிவுகள் தவளிப்படுத்துகின்றன. நுண் - பிளாஸ்டிக் பற்றி குறிப்பிடுடகயில், 

அவற்றில் தபரும்பாலானடவ இரண்டாம் நிடல பிரிவில் இருந்தன, இது தபாதியிடும் 

தபாருள், ததாழில்துடற பயன்பாடுகள் மற்றும் மீன்பிடி கியர் ஆகியடவ முக்கிய காரைங்கள் 

என்படதக் குறிக்கிறது. கிழக்கு கடற்கடரயுடன் ஒப்பிடும்தபாது தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள 

நீர் தபாதுவாக பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் ஆகியவற்றால் மாசுபடுகிறது, குறிப்பாக 

வடதமற்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கடரகளில் அதிக அளவில் குப்டபகள் காைப்படுவதால். 

தமற்பரப்பு நீரில் உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்களின் சராசரி அளவு தபாலித்தீன் குப்டபகளின் சராசரி 

அளடவ விட சிறியதாக இருந்தது. கடல் நீர் மற்றும் கடற்கடர மைலில் உள்ள தபரும்பாலான 

பிளாஸ்டிக்குகள் அவதானிக்கும் தநரத்தில் கடினமான தமற்பரப்புகடளக் தகாண்டிருந்தன. பல 

துண்டுகள் மற்றும் நுடரகள் கடினமான தமற்பரப்புகடளக் தகாண்டிருந்தன, அதத தநரத்தில் 
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படங்களின் வடிவத்தில் பல துகள்கள் தமன்டமயான மற்றும் பளபளப்பான 

தமற்பரப்புகடளக் தகாண்டிருந்தன. ஒழுங்கற்ற மற்றும் இடழ வடக பிளாஸ்டிக் மற்றும் 

தபாலித்தீன் துகள்களின் மிகுதியான வடிவங்களாக இருந்தன. ததற்கு கடற்கடர (மிதமான 

மாசுபாடு) மற்றும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாசுபட்டது (மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்தபாது 

குடறந்தது மாசுபட்டது) கடற்கடரகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது வடதமற்கு மற்றும் தமற்கு 

கடற்கடரகளில் உள்ள நீர் மிகவும் மாசுபட்டது எனலாம். வடதமற்கு, ததற்கு, கிழக்கு மற்றும் 

வடக்கு கடற்கடரகளில் இருந்து பல வடகயான தவளிநாட்டிலிருந்து பிறந்த பிளாஸ்டிக் 

வடககள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அடவ ஜூடல - ஒக்தடாபர், 2018 இல் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டன. பிளாஸ்டிக் மற்றும் குப்டபகளின் தபரும்பான்டமயான மாதிரிகள் தபாலி 

புதராப்டபலீன், தபாலி எதிலீன், தபாலிஸ் டடரீன், டநதலான் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டிருப்பதாக ஆரம்ப முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. PETE மற்றும் HDPE வடககள் 

முடிவுகளில் குறிப்பிடத்தக்கடவ, மற்றும் தூய துகள்கள் (முதன்டம பிளாஸ்டிக்) குடறந்தது, 

ஆனால் குறிப்பாக மாதிரிகளில் காைப்பட்டன, அதாவது உற்பத்தி ஆடலகள் இல்லாமல், 

முதன்டம பிளாஸ்டிக் காைப்படும் நிகழ்வுகள் தவளிநாட்டில் ததாற்றுவிக்கப்பட்ட கடல் 

குப்டபகளின் கடல் நீதராட்டங்கள் மூலம் தபாக்குவரத்டத குறிக்கிறது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் துகள்களின் இரசாயன கலடவ ஒரு FTIR - ATR பகுப்பாய்விற்கு 

உட்படுத்தப்படுவதன் மூலம் மதிப்பிடப்பட்டது. அதன்படி, தமற்பரப்பு நீர் மற்றும் 

கடற்கடரயில் குப்டபகளில் ஏராளமான தபாலிமர் மற்றும் பிளாஸ்டிக் வடககள் ததாராயமாக 

மதிப்பிடப்பட்டன. நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குறித்து முன்கூட்டிதய பகுப்பாய்வு தசய்ய 

வயதானவர்களுக்கான அடடயாள முடறகள், தவளிப்படும் தநரம் மற்றும் துகள்களின் 

இரசாயன மாற்றங்கள் ஆகியடவ அங்கீகரிக்கப்பட்டன. 

 

இந்த ஆய்வு, ஒரு வருடத்டத மட்டுதம உள்ளடக்கியுள்ளதால், கலடவ, மாசு நிடல 

தபான்றவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கடள தவளிப்படுத்த தமலும் கண்காணிப்பு மற்றும் 

ஆராய்ச்சிகள் தசய்யப்பட தவண்டும். மீன்பிடித் துடறமுகங்கள், பிரபலமான சுற்றுலாத் 

தலங்கள், நதி திறப்புகள் மற்றும் கடதலார நீதராட்டங்கள் ஆகியடவ ததாடர்பாக பிளாஸ்டிக் 

துகள்களின் விநிதயாகத்தில் இட மாறுபாடுகள் குறித்து தமலும் ஆய்வு தசய்யலாம். தமலும், 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீனின் விடளவுகள் மற்றும் தாக்கங்கள், குறிப்பாக கடல் 

சுற்றுச்சூழல் கூறுகளில் நுண் - பிளாஸ்டிக்குகள் ஆய்வு தசய்யப்படலாம். 

 

6 எதிர்கால ஆராய்ச்சி 

6.1.4 (1) திட்டம் தமலும் ததாடரப்படலாம் மற்றும் தநர வரிடச தரவுகளுடன் சரியான 

தரவுத்தளத்டத கண்காணிக்கவும் பராமரிக்கவும் விரிவாக்கப்படலாம். 

6.1.4 (1) இன் முடிவுகடள நாராவின் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞான பிரிவு நடத்திய துடைக் கூறுகளின் 

முடிவுகளுடன் ஒப்பிடலாம். 

 
7 வளங்கள் தேமவ 

 

7.1. சோழில்நுட்ப வளங்கள் : ததாழில்நுட்ப அடிப்படடயிலான வளங்களின் ததடவகள் 

தற்தபாது இலங்டகக்கு மிக உயர்ந்த முன்னுரிடமயில் உள்ளன. அடிப்படட ஆராய்ச்சி 

தமற்தகாள்ளப்பட்டாலும், முன்கூட்டிதய நுட்பமான, விரிவான மற்றும் இடடநிடல 

ஆய்வுகடள நடத்துவதற்கு தமம்பட்ட நுட்பங்களான எஃப். டி. ஐ. ஆர், எஃப். டி. ஐ. ஆர் - ஏ. டி. 

ஆர், தறாமன் ஸ்தபக்ட்தராஸ்தகாபி மற்றும் துண்டாக்கும் அடிப்படடயிலான 

நுணுக்குக்காட்டி ஆகியடவ நாராவில் ததடவ. 7.2. மனிே வளங்கள் : தமம்பட்ட மற்றும் 

புதுடமயான ததாழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி, ஆராய்ச்சி முடறகள் (மாதிரி, தரவு பகுப்பாய்வு) 

ஆராய்ச்சி வல்லுநர்கள் மற்றும் மாைவர்களுக்கும் ததடவயாகும். 7.3. நிறுவன தேமவகள் : 

தமலும், வளங்கடள திரட்டுவதற்கும், சமுத்திரங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு மாசுபாட்டடக் 
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குடறப்பதற்கும், தடுப்பதற்கும், "ஸ்மார்ட்" குறிக்தகாள்கள் மற்றும் இலக்குகளுடன் ஒரு 

சாத்தியமான ததசியக் தகாள்டகடய உருவாக்கும் தசயல்முடறக்கு நிறுவனங்களுக்கிடடயில் 

ஒருங்கிடைப்பதற்கும் வளங்கடள திரட்டுவதற்கும் இடடநிடல மற்றும் பலதரப்பட்ட 

நிபுைர்கடள உருவாக்குவதற்கும் பயிற்சி மற்றும் வழிகாட்டுதல் ததடவ. எதிர்காலத்தில் தீவில் 

உள்ள நீர்நிடலகள், நாட்டுக்கு ஆராய்ச்சியில் ஆதரவு ததடவ, மற்றும் தீவு அளவிலான 

அணுகுமுடற மூலம் ஆராய்ச்சி முடிவுகடள உண்டமயான உலகிற்கு தசயல்படுத்துதல், அதத 

தநரத்தில் குப்டபகடள ஒரு வளமாகப் பயன்படுத்துவதற்கு சரியான புரிதல்கள் மற்றும் 

ததாழில்முடற உறவுகடள வளர்த்துக் தகாள்வது, தபாருளாதார மற்றும் சமூக 

தமம்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

1. ஆராய்ச்சி சவளியீடுகள் 

1. டபல்யூ. ஆர். டபல்யூ. எம். ஏ. பி வீரதகான், டி. பி. டி. டி. சமரநாயக்க, எச். பி. தஜயசிரி, மற்றும் 

தக. அருலானந்தன் (2018). இலங்டகயில் தமற்கு மற்றும் ததன்தமற்கு கடதலாரப் பகுதிகளில் 

கடற்கடர மைலில் நுண் - பிளாஸ்டிக் அசுத்தத்தின் அளவு பகுப்பாய்வு. நாராவின் சர்வததச 

விஞ்ஞான அமர்வுகள் - 2018. 

2. ஏ. எம். ஜி. ஏ. டி அதாவுத, எச்.பி.தஜயசிறி, எஸ். சி. ஜயமன்ன, டபிள்யூ. ஆர். டபிள்யூ. எம். ஏ. பி. 

வீரதகான், தக. பி. ஜி. தக. பி. குருதக, மற்றும் ஜி. என். என். துோரி (2017). இலங்டகயின் 

தகாழும்புக்கு தவளிதய தமற்கு கடற்கடரயின் தமற்பரப்பு நீரில் நுண் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு. 

வங்காள விரிகுடாவின் கடல்சார் ஆய்வு குறித்த 2 வது சர்வததச மாநாட்டின் நடவடிக்டககளில், 

2018. 

3. ஏ. எம். ஜி. ஏ. டி அதாவுத, எச். பி. தஜயசிரி, டபிள்யூ. ஆர். டபிள்யூ. எம். ஏ. பி. வீரதகான், எஸ். சி. 

ஜயமன்ன, தக. பி. ஜி. தக. பி. குருதக மற்றும் ஜி. என். என். துோரி (2017), தகாழும்புக்கு 

தவளிதய, தமல் கடரதயாரத்தில் தமற்பரப்பு நீரில் நுண் பிளாஸ்டிக்குகளின் ஏராளமான 

தன்டமயிடன எண்ணியல் அளவீடு, சர்வததச சிம்தபாசிய நடவடிமுடறகளில் (ஐ. ஆர். எஸ் – யூ. 

டபள்யூ, யூ), 2018, ஊவா தவல்லஸ்ஸ பகடலக்கழகம். 

 
திட்ட இல : 6.1.4 (2) 

இலங்மகயின் கிழக்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கமரயில் முருமகக்கற்கள் மீோன சவப்பநிமலயின் 

ோக்கம் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி : திரு.அகில ஹரிச்சந்திர 

காலம் : 2018 ஜனவரி முதல் 2018 டிசம்பர் வடர 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட வரவு தசலவு : ரூ. 0.534 மில்லியன் 

 

எதிர்பார்க்கப்படும் குறிக்தகாள்கள்: 

இலங்டகயில் இரண்டு முருடகக்கல் சூடான புள்ளிகளில் தற்காலிக (மணிதநர, தினசரி, 

வாராந்த, மாதாந்த, வருடாந்த, இடடக்கால, உள் பருவகால அல்லது தசாப்த) தவப்பநிடல 

மாறுபாட்டடப் படித்தல். 

இந்த தளங்களின் முருடகக்கல் பாடறகளில் தவப்பநிடல மாறுபாட்டின் தாக்கத்டத புரிந்து 

தகாள்ளுதல். 

எல்-நிதனா காலங்களில் முருடகக்கல்  தவளிற்றல் முன்னறிவிப்டப தமம்படுத்துதல். 

 

எதிர்பார்க்கப்படும் சவளியீடு: 

 இலங்டகயின் கிழக்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள தவப்பநிடல 

தரவுத்ததாகுப்பு. 
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 அந்த இரண்டு தளங்களிலும் முக்கிய முருடகக்கல் பாடறகளின் இனங்களின் கலடவ 

மற்றும் இயற்டக சூழலில் அவற்றின் வளர்ச்சி விகிதம்.  

 கலந்த கடல் தவப்பநிடல தயாரிப்பு. 

 இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள தற்காலிக மற்றும் இடஞ்சார்ந்த கடல் தவப்பநிடல 

மாறுபாடு மற்றும் முருடகக்கல் பாடறகளின் வளர்ச்சி விகிதங்களில் அதன் தாக்கத்தின் 

அடிப்படடயில் அறிக்டககள் மற்றும் அறிவியல் தவளியீடுகள் 

 இலங்டகக்கான முருடகக்கல் பாடறகளில் தவளிற்றல் கணிப்பு முடற. 

 

திட்டமிடப்பட்ட கள வருமககளின் எண்ணிக்மக: 2018 க்கு 6 வருடககள் 

 

கள வருமகயின் உண்மமயான எண்ணிக்மக: 8 

 

தெகரிக்க முன்சமாழியப்பட்ட மாதிரியின் எண்ணிக்மக: 

இரண்டு தளங்களில் (பார் ரீஃப் மற்றும் புறாத் தீவு) இரண்டு ஆழங்களிலிருந்து (5 மீ மற்றும் 10 

மீ) மணிதநர கடல் தவப்பநிடல மதிப்புகள் 

 

தெகரிக்கப்பட்ட மாதிரியின் உண்மமயான எண்ணிக்மக: 

பார் ரீஃப் தளத்திலிருந்து 14524 மணிதநர கடல் தவப்பநிடல தரவு மற்றும் புறா தீவிலிருந்து 

10556 மணிதநர கடல் தவப்பநிடல தரவு. 

 

2018 இல் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு: 

 

பார் ரீப்பில் மூழ்கிய இரண்டு சென்ொர்களின் முடிவுகள் 

தரவுப் பதிவு 24/01/2018 அன்று காடல 09 மணிக்கு ததாடங்கப்பட்டது. தரவு ஒரு மணி தநர 

இடடதவளியில் பதிவு தசய்யப்பட்டு உள் நிடனவகத்தில் உள்நுடழந்துள்ளது. தரவு 

மீட்தடடுப்பு 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தவடலகள் 17/11/2018 அன்று காடல 07 மணிக்கு 

முடிந்தது. 

5 மீற்றரில் இல் பதிவுதசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச தவப்பநிடல 30.99 
o
C 16/10/2018 அன்று மாடல 

06 மணிக்கு பதிவு தசய்யப்பட்டது. அதத ஆழத்தில் பதிவுதசய்யப்பட்ட குடறந்தபட்ச 

தவப்பநிடல 28.25 
 o
C ஆக 03/02/2018 அன்று காடல 09 மணிக்கு பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 

10 மீற்றர் இல் அதிகபட்சமாக பதிவு தசய்யப்பட்ட தவப்பநிடல 12/10/2018 அன்று மாடல 06 

மணிக்கு 31.01 
o
C ஆக பதிவாகியுள்ளது. மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட குடறந்தபட்ச 

தவப்பநிடல 25.98  
o
C ஆக 04/02/2018 அன்று மாடல 09 மணிக்கு பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

 

பல காலகட்டங்களில் ஆழமற்ற பகுதி தவப்பநிடல 10 மீ தவப்பநிடலடய விட குடறவாக 

மாறியது. பதிவு தசய்யப்பட்ட மிக உயர்ந்த குளிரூட்டல் (-0.9 
o
C) 26/10/2018 அதிகாடல 07 மணி 

ஆகும். இந்த தமற்பரப்பு குளிரூட்டல் ஆண்டு முழுவதும் இரவு தநரங்களில் நிகழ்ந்தது, 

ஆனால் தம மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் வலுவான பகல் தநர குளிரூட்டும் நிகழ்வுகள் 

காைப்பட்டன. 

 

புறா தீவில் மூழ்கிய இரண்டு உணரிகளின் முடிவுகள் 

 தரவு பதிவு 18/03/2018 அன்று காடல 11 மணிக்கு ததாடங்கப்பட்டது, தமலும் 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கான கடடசி தவப்பநிடல தரவு 24/10/2018 அன்று காடல 08 மணிக்கு 

தசகரிக்கப்பட்டது. 
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 புறா தீவின் கடல் பகுதியில் 5 மீற்றர் ஆழத்தில் அதிகபட்ச தவப்பநிடல 31.1 
o
C ஆக 

இருந்தது, இது 12/05/2018 அன்று மாடல 03 மணிக்கு பதிவு தசய்யப்பட்டது. 5 மீற்றர் 

ஆழத்தில் மிகக் குடறந்த (26.25 
o
C) 17/08/2018 அன்று அதிகாடல 02 மணிக்கு பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. 

 புறா தீவில் 10 மீற்றர் அதிகபட்ச தவப்பநிடல 30.85 
o
C ஆக இருந்தது, இது 12/05/2018 அன்று 

மாடல 06 மணிக்கு பதிவு தசய்யப்பட்டது, 21/07/2018 அதிகாடல 3 அன்று பதிவு 

தசய்யப்பட்டபடி மிகக் குடறந்த தவப்பநிடல 25.13
 o
C ஆக இருந்தது. 

 பார் ரீஃப் பகுதியிலும் PINP கடல் பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்க தமற்பரப்பு குளிரூட்டல் 

காைப்பட்டது. கவனிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச குளிரூட்டல் -0.47 
o
C ஆகும், இது 22/08/2018 

அன்று மாடல 02 மணிக்கு தபறப்பட்டது. ஆனால் இந்த தமற்பரப்பு குளிரூட்டல் பார் ரீஃப் 

தபாலதவ பருவகாலமாக இல்டல, சில வலுவான குளிரூட்டும் நிகழ்வுகள் 

இருந்ததபாதிலும், வழக்கமான இரவு தநர பருவகால குளிரூட்டல் PINP இல் 

காைப்பட்டது. 

 இரு இடங்களிலும், அதிகபட்ச தவப்பநிடல 5 மீற்றர் (பதிவு தசய்யப்பட்ட முருடகக் கல் 

பாடறகள் நன்கு நிறுவப்பட்டடவ) NOAA - AVHRR OISST தரடவப் பயன்படுத்தி 

தசய்யப்பட்ட கைக்கீடுகளின் படி ஆழத்துக்கான தவளிற்றல் - bleaching threshold value 

மதிப்டப விட அதிகமாக இல்டல. இதனால் பார் ரீஃப் மற்றும் புறா தீவில் உள்ள கடலில் 

தவப்பநிடல மாறுபாடு 2018 ஆம் ஆண்டில் அதத பகுதியில் உள்ள முருடகக்கல் 

பாடறகளுக்கு தீங்கு விடளவிக்கவில்டல. 

 

துமண ேரவுடன் இடத்திலுள்ள உள்-நிமல ேரவு ஒப்பீடு 

 தினசரி தவப்பநிடல மதிப்புகடளக் கண்டறிய மணிதநர தவப்பநிடல தரவு சராசரியாக 

இருந்தது. சராசரி மதிப்புகள் குதளாபல் - டஹகாம் முன்கணிப்பு தயாரிப்புகள் மற்றும் NOAA 

- AVHRR OISST தவப்பநிடல தரவுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. 

 தரவு இடத்திலுள்ள தரவுகளுடன் மிகவும் இைக்கமாக இருந்தது (R = 0.8) எனதவ 

இலவசமாக கிடடக்கக்கூடிய 7 நாள் HYCOM தயாரிப்புகள் இந்த இரண்டு தளங்களிலும் 5 

மீற்றர் ஆழத்தில் தவப்பநிடல மாறுபாட்டடக் கணிக்க பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

வரம்பு / தீர்மானம் / பரிந்துமர 

 இரு இடங்களிலும் கடல் தசயல்முடறடயப் புரிந்து தகாள்ள, உப்புத்தன்டம மற்றும் 

அடல தரவு தபான்ற கூடுதல் தரவு அவசியம். கடல் தசயல்முடறடய பகுப்பாய்வு தசய்ய 

தவறும் கடல் தவப்பநிடல தரடவப் பயன்படுத்துவது நடடமுடறயில் இல்டல. பார் ரீஃப் 

மற்றும் புறா தீவு கடல் பகுதியில் நீண்ட கால கடல் மாறுபாட்டடப் புரிந்துதகாள்ள அதிக 

தரவுகடள (உப்புத்தன்டம மற்றும் நீர் மட்டம்) தசகரிக்க அதத இடங்களில் அதிக உைரிகள் 

நிறுவப்பட தவண்டும். 

 உலகளாவிய முன்னறிவிப்பு தயாரிப்டபப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, கடல் 

தவப்பநிடலடய உருவகப்படுத்தவும், இடத்திலுள்ள உள்நிடலதரவுகளுடன் ஒப்பிடவும் 

பிராந்திய முன்னறிவிப்பு தயாரிப்டபப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது. 
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5.7 அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

 

பிரிவின் ேமலவர் : கலாநிதி. ஜி. தஜ. கனகம அராச்சி 

 

மூதலாபாயம்: அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்பங்கமள தமம்படுத்துேல் மற்றும் உணவு 

பாதுகாப்பு  டவடிக்மககளில் முன்தனற்றங்கமள உருவாக்குேல் 

 

இரண்டு முதன்டம விஞ்ஞானிகள், இரண்டு சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் இரண்டு 

விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட ஆறு விஞ்ஞானிகள் தகாண்ட ஒரு குழு IPHT - ஐ. பி. எச். டி. உடன் 

இடைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐ. பி. எச். டி.  அறுவடடக்கு பின்னரான இழப்புக்கள் மற்றும் 

தபறுமதி கூட்டுதல் முடறடய அறுவடட இழப்டபக் குடறக்கப்பட்ட சாதகமான பகுதிகளின் 

கீழ் ஆறு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள கடற்தறாழில் மற்றும் கடல் பாசிகள் தபான்றவற்றில் 

நடத்தியது. MFAR வழங்கிய நிதியுதவிடயப் பயன்படுத்தி ஏடனய சமூக மட்ட 

அடிப்படடயிலான திட்டங்கள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. தமலும், ஐ. பி. எச். டி.  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 அலுவலர்கள் 2018 க்கான 

ஒதுக்கீடு (மில்) 

பல படகுகள், மத்திய மீன் சந்டத மற்றும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட சில்லடற இடங்களில் 

புதிதாக கட்டப்பட்ட மீன்களின் தரத்டத 

மதிப்பீடு தசய்தல் 

 

 

ஜி. தஜ. கதனகம ஆராச்சி 

தக. டபள்யூ. எஸ் ஆரியவன்ச 

பவித்ரா கினிகடதகதர 

அச்சினி சுபாஷி 

துஷினி தஹமச்சந்திர 

எஸ். திருச்தசந்துரன் 

3.0 

 

ஏற்றுமதி மீன்பிடி ததாழிலில் குளிர்ந்த மஞ்சள் 

துடுப்பு டுனாவில் (துனஸ் அல்பாகதரஸ்) 

ஹிஸ்டமின் உருவாக்கும் பக்றீரியாவின் 

நிகழ்வுகளின் விசாரடை 

பவித்ரா கினிகடதகதர 

ஜி. தஜ. கதனகம ஆராச்சி 

தக. டபள்யூ. எஸ் ஆரியவன்ச 

 

1.50 

சுகாதார கைக்தகடுப்பு மற்றும் உண்ைக்கூடிய 

இருவால்விகளான தமால்லஸ்களின் 

பாதுகாப்பின் உறுதி 

தக. டபள்யூ. எஸ் ஆரியவன்ச 

பவித்ரா கினிகடதகதர 

 

2.00 

கடல் வளங்களிலிருந்து உயிர் தசயலியக்க புரதம் 

மற்றும் தபப்டடடட பிரித்ததடுப்பது 

(கடற்பாசிகள் மற்றும் மீன் பதப்படுத்தும் 

கழிவுகள்) 

சுசீமா அரியரத்தன 

 

2.00 

நீரியல் வள உற்பத்திகளின் தபறுமதி தசர்ப்பு 

உற்பத்திகள் 

 

சுசீமா அரியரத்தன 

பி எஸ். ஜயசிங்க 

எஸ். திருச்தசந்துரன் 

ரி. பி  தஹமச்சந்திர 

 அச்சினி சுபாஷினி 

 புது விஞ்ஞானி 

2.50 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இலங்டக கடல்சார் 

அல்காவின் உயிர்ச் - தசயலில் ஆற்றலின் 

மதிப்பீடு 

ரி. பி  தஹமச்சந்திர 

எஸ். திருச்தசந்துரன் 

 

1.00 

இலங்மக ரூபா (மில்)  12.0 
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திட்ட எண்: 4.1.1 

புதிோக கட்டப்பட்ட பல படகுகளில் (> 55 அடி நீளம்), மத்திய மீன் ெந்மே மற்றும் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட சில்லமற இடங்கள் (அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சபாருளாோர மமயங்கள்) 

ஆகியவற்றில் மீன்களின் ேரத்மே சபறுேல் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரிகள்: ஜி. தஜ. கதைகம அராச்சி, தக. டபிள்யூ. எஸ். அரியவன்ச, பவித்ரா 

கினிதகதரதக, அச்சினி சுபாஷி, துஷினி தஹமச்சந்திர, எஸ். திருச்தசந்துரன் 

 

வரவு தசலவு : ரூ. 3.0 மில்லியன் 

 

ஒப்புேல் செய்ேல் 

சிறந்த மீன் டகயாளுதல் மற்றும் தசமிப்பிற்கான தமம்படுத்தப்பட்ட உட்கட்டடமப்பு வசதிகள் 

ததாடர்பாக உள்ளூர் பல நாள் படகுகளில் மீன் தர இழப்புகடள அறிவிக்க தவண்டியது 

அவசியம். இந்த ஆய்வு 55 அடி நீளமுள்ள பல நாள் படகுகளில் இருந்து நுண்ணுயிரியல் மற்றும் 

உயிர் இரசாயைவியல் தரமான மீன்கடள ஆய்வு தசய்தது. ஆழமான கடல்களில் மீன்பிடிக்க 

MRARD ஆல் இதடன விட தபரிய அளவுபடகுகளால் மீன்பிடிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 

மத்திய மீன் சந்டதயில் விற்கப்படும் மீன்களின் தரம் மற்றும் இலங்டகயில் மீன் விநிதயாக 

சங்கிலிகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தபாருளாதார 

டமயங்களிலும் இந்த ஆய்வு மூலம் ஆராயப்பட்டது. உள்ளூர் நுகர்வுக்கு கிடடக்கும் மீன் 

மற்றும் மீன்வள தபாருட்கள் உள்ளூர் மீன் அறுவடட மற்றும் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

இடங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. இலங்டகயில் உண்ைக்கூடிய மீன்களில் கதிரியக்க 

எச்சங்களின் மாசு அளவு குறித்த அடிப்படடத் தள் தகவல்கள் கிடடக்கவில்டல. ஆகதவ, 2018 

ஆம் ஆண்டில் இலங்டக அணுசக்தி அதிகாரசடபயில் (SLAEB) சுமார் 300 மாதிரிகடள 

பகுப்பாய்வு தசய்வதன் மூலம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் மீன்வள தயாரிப்புகளில் 

கதிரியக்க எச்சங்கள் உள்ளனவா என்படத ஆராய இந்த ஆய்வு திட்டமிட்டது. பாதுகாப்பான 

உத்தரவாதத்திற்கு ததடவயான தீர்வு நடவடிக்டககளாக ததாழில்நுட்பத்டத மாற்றவும் இந்த 

திட்டம் திட்டமிட்டுள்ளது. சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட முந்டதய ஆய்வுகளின் 

கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படடயில் நுகர்தவாருக்காக விநிதயாகிக்கப்பட்ட மீன்களின் தரம் 

மதிப்பிடப்பட்டன. நான்கு ஆய்வுகள் இந்த திட்டத்தில் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. இந்த 

திட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட விஞ்ஞான தகவல்கள் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரசடபயில் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ததாடர்புடடய பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும். 

 

கூறு 1: 55 அடிக்கு தமல் நீளமுள்ள பல  ாள் படகுகளில் மஞ்ெள் துடுப்பு டுனாவின் மகயாளுேல் 

 மடமுமறகள் மற்றும் ேரம் குறித்ே ஆய்வு. 

பல  ாள் படகுகளின் (எம்.டி.பி) மீன் மகயாளுேல்  மடமுமறகள்,> 55 அடி நீளம்: 
 

டிக்தகாவிட்ட மற்றும் நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி துடறமுகங்களில் நங்கூரமிடப்பட்ட ஐந்து 

படகுகள் கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாடளப் பயன்படுத்தி கைக்தகடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

MDB களில் (> 55 அடி நீளம்) கடடபிடிக்கப்பட்ட நடடமுடறகடளக் டகயாளும் சுருக்கத்டத 

அட்டவடை 1 காட்டுகிறது. கைக்தகடுப்பு மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தகவல்கள் சுருக்கமாக 

அட்டவடை 1 காட்டுகின்றது. பனிக்கட்டியில் மீன்கடள தசமிப்பதற்கு முன், தபரிய 

அளவிலான டுனாவின் ஏற்றுமதி தரத்டத பராமரிப்பதற்கான பலடகயில் மிக முக்கியமான 

அலகு தசயல்பாட்டில் ஒன்றான தவளிதயற்றப்பட்ட தபரிய மீன்கடள முன்கூட்டிதய 

குளிர்விப்பது எனும் முடற நடடமுடறயில் இல்டல. படகில் மீன் தசமிக்கும் நாட்கள் சுமார் 35 

- 39 நாட்கள் ஆகும். பனிக்கட்டியில் மிகவும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய தரமான மஞ்சள் துடுப்பு 

டுனாவின் பாதுகாப்புக் காலம் சுமார் 14 நாட்கள் ஆகும். ஆகதவ, உயர்தர மீன்களின் பாதுகாப்பு 

நாட்கள் காலாவதியாகும் முன் மீன்கடள இறக்குவதற்கு மீனவர்கடள ஊக்குவிக்க தவண்டும். 



201 

தற்தபாது, சவர்க்காரங்கடளப் பயன்படுத்தி மட்டுதம படகுகள் சுத்தம் தசய்யப்படுகின்றன 

மற்றும் கிருமிநாசினிகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்டல (அட்டவடை 4). மீன்பிடி குழுவினர் 

தங்கள் MDB களில் முடறயான துப்புரவு நடடமுடறகடள பின்பற்றுவடத ஊக்குவிக்க 

தவண்டும். 
 

குணங்கள் இலக்கம் / எண்ணிக்மக / முமற 

குழு அளவு 8-9 

படகுகள் பயன்பாட்டு காலம் (வருடம்) 2.25 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவின் (YFT) முன் தசயலாக்கம்: 

தகால்லல் மற்றும் குடலகற்றல் 

ஆம் 

Pre-chilling of YFT in chill -bath before storing among ice in fish 

hold - மீன் பிடிப்பில் பனிக்கட்டி மத்தியில் தசமிப்பதற்கு 

முன், டவ .எஃப். டி.க்கடள குளிர் – குளிப்பு தசய்தல் 

இல்டல 

பனிக்கட்டித் ததாகுதிகள் (50 கிதலா ததாகுதி பனி) 670- 800 

தமாத்த மீன் பிடிப்பு (கிதலா) 5000 – 10,000 

மஞ்சள் துடுப்பு டூனா (கிதலா) 250-4200 

மீன்களின் தசமிப்பு காலம் (நாட்கள்) 35-39 

தமற்பரப்டப இறக்குதல் 

 

துடளக்க அல்லது தநரடியாக 

குளிரூட்டப்பட்ட-தபாக்குவரத்து 

வாகனத்திற்கு 

படதகாட்டியின் தனிப்பட்ட கவனிப்புக்கு சவர்க்காரம் 

பயன்படுத்தப்படல் 

ஆம் 

மீன் பிடிப்பு சுத்தம் / சுகாதாரம்: சவர்க்காரம் / 

கிருமிநாசினிகள் 

விம் மட்டும் பாவடன / கிருமி 

நீக்கிகள் இல்டல 

மீன் கழுவும் நீர் துடறமுக தள நீர் 

ஒழுங்காக பயிற்சி தபற்ற குழு ஒரு சான்றும் இல்டல / ஒப்புதல் 

இல்டல 

* கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாளில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவு; படகுகளின் 

எண்ணிக்டக, n = 4 
 

அட்டவடை 2. ஜூடல முதல் டிசம்பர் 2018 வடர MDB இல் தமற்பரப்பு மீன் ததால், நீர் மற்றும் 

பனியின் பக்றீரியா மாசுபாட்டின் அளவு 

வமகமாதிரி  இடம் நுண்ணுயிரிய அளவுருக்கள் 

மலக் தகாலி 

வடிவங்கள் 

E. coli Salmonella 

ெல்சமாசனல்லா 

ததாலில் ததய்ப்பான் 

மூல மாதிரி - YFT 

**(n=4) 

டிக்தகாவிட்ட 

13 – 130 MPN/50 cm
2
 13 –130 MPN/50 cm

2
 Absent/50 cm

2
 

மீனில் பனிக்கட்டி 

பாவடன 

டிக்தகாவிட்ட 17 –  >1800 MPN/100 

ml 

11 – >1800 

MPN/100 ml Absent/100 ml 

நீர்தகாழும்பு 

14  – 1600 MPN/100ml 

55 – >1800  

MPN/100 ml Absent/100 ml 

துடறமுக தள நீர் *  

டிக்தகாவிட்ட 

70 – 1600 MPN/100 ml 

70 – 170 MPN/100 

ml Absent/100 ml 

நீர்தகாழும்பு 

>1800 MPN/100 ml 14 MPN/100 ml Absent/100 ml 

மீன் டவக்கும் 

இடத்தில் வழிந்த நீர்  

டிக்தகாவிட்ட 

80 – 1600 MPN/100 ml 

35 – 1600 MPN/100 

ml Absent/100 ml 

நீர்தகாழும்பு 

>1800 MPN/100 ml 80 MPN/100 ml Absent/100 ml 

* துடறமுக தள நீர் மூலம் இடங்கல் துப்பரவு தசய்யப்பட்டடவ 

 ** மஞ்சள் துடுப்பு டூனா 
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மஞ்ெள் துடுப்பு டுனாவின் ெமே ஹிஸ்டமின் அளவு: 

55 அடிக்கு தமல் நீளமுள்ள மல்டிதடபல நாள் படகுகளிலிருந்து (எம். டி. பி) மாதிரிகள் 

தபறப்பட்டன. டிக்தகாவிட்ட மற்றும் நீர்தகாழும்பு ஆகிய மூன்று எம். டி. பியிலிருந்து 

இறக்கப்பட்ட மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவிலிருந்து (25 கிதலா எடடயுள்ள) எண்பத்தி இரண்டு சடத 

(உள்ளீடு) மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு - 80 °C க்கு அறுவடடக்குப் பின்னரான ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தின் ஆய்வகத்தில் (ஐ. பி. எச். டி) தசமிக்கப்பட்டன. பகுப்பாய்வு கருவிகளின் 

ததாழில்நுட்ப ததால்வி காரைமாக இந்த முக்கிய மீன் மாதிரிகளில் உள்ள ஹிஸ்டடமன் 

அளவுகளின் பகுப்பாய்வு 2018 இல் முடிக்கப்படவில்டல, தமலும் இது 2019 முதல் காலாண்டில் 

முடிக்கப்படும். 
 

பரிந்துமரகள்: 

பல நாள் படகுகளில் (> 55 அடி) தபரிய அளவிலான மஞ்சள் துடுப்பு டுனாடவ 

குளிர்விப்பதற்கு வசதியான மற்றும் தபாருளாதாரமான முன் - குளிரல் குளியல் வசதிகடள 

உருவாக்குதல். 

MDB களின் மீன்பிடி பயை காலத்டத குடறக்கவும் (> 55 அடி) 

படகுகள் மற்றும் மீன்கடள சுத்தம் தசய்ய உைவுத் தர நீர் மற்றும் பனிக்கட்டிகடளப் 

பயன்படுத்துதல் 

படகுகளில் சுத்திகரிக்க கிருமிநாசினிகள் பயன்படுத்தவும் 
 

கூறு 2: மத்திய மீன் ெந்மேயில் பயன்படுத்ேப்படும் மீன், பனிக்கட்டி மற்றும் நீரின் ேரம் மற்றும் 

மூன்று சபாருளாோர மமயங்களில் விொரித்ேல் 
 

 ாரசஹன்பிட்டாவில் உள்ள அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சபாருளாோர மமயத்திலிருந்து 

தெகரிக்கப்பட்ட மீன்களின் ேரம்: 
 

புல்லட் டுனா, மிதக்கும் மீன், மஞ்சள் துடுப்பு டுனா, இந்தியன் ஸ்தகட், இறால்கள், ஸ்கிப் ஜாக், 

சார்டிதனல்லா இனங்கள், தஹர்ரிங், மற்றும் தமக்கரல் இனங்கள் உட்பட முப்பத்டதந்து, 

நாற்பத்தி எட்டு மீன் மாதிரிகள் தபப்ரவரி முதல் தசப்டம்பர், 2018 வடர நான்கு கள 

வருடககளின் மூலம் தசகரிக்கப்பட்டன (அட்டவடை 3) ஈ.தகாடல எண்ணிக்டககள் > 500 

எம்.பி.என் / கிராம் (900 - 1800 எம்.பி.என் / கிராம்) இன் கலப்படம் காரைமாக மாதிரிகள் ஓரளவு 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டன. ஈ.தகாலியின் உயர் அல்லது குடறந்த எண்ணிக்டகடயக் தகாண்ட 

மற்தறாரு 9 மாதிரிகள் சால்தமாதனல்லாவால் மாசுபட்டன. சால்தமாதனல்லா இனங்கள் 

சால்தமாதனல்லா ம்பாண்டகா, சால்தமாதனல்லா மான்டிவீடிதயா, சால்தமாதனல்லா 

தகார்வாலிஸ், சால்தமாதனல்லா பிராண்தடரப், சால்தமாதனல்லா பூனா. (Salmonella mbandaka,  

Salmonella montevideo, Salmonella corvallis, Salmonella braenderup, Salmonella poona.) 
 

 

மாதிரி 

வமக 

பகுப்பாய்வு செய்ே 

மாதிரிகளின் எ-மக 

மாதிரிகளின் எண்ணிமக(E. coli வரம்பு) Salmonella 

மீன் 35 5 (>500 MPN /100 ml) 3 

(ததன்படவில்டல) 

9 

நீர் 7 7 (13 – 350 MPN /100 ml) - 1 

பனிக்கட்டி 5 5 (39 – 1800 + MPN /100 ml) - - 

அட்டவடை 3. அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தபாருளாதார டமயம் நாரதஹன்பிட்டவிலிருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட மீன், நீர் மற்றும் பனி மாதிரிகளின் நுண்ணுயிரியல் தரம் 

 

நுவதரலியாவில் உள்ள அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சபாருளாோர மமயத்திலிருந்து தெகரிக்கப்பட்ட 

மீன்களின் ேரம்: 

தசப்டம்பர் முதல் டிசம்பர், 2018 வடர மூன்று கள வருடககளில் மிதக்கும் மீன், தகட்ஃ பிஷ் 

மற்றும் மல்லட் உள்ளிட்ட ஏழு மீன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன (அட்டவடை 4). மீன்களில் 

குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான ஈ.தகாடல இருந்தது, சில மீன்கள் ஈ.தகாடலயினால் 

மாசுபடுத்தவில்டல. 
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மாதிரி வமக பகுப்பாய்வு செய்ே 

மாதிரிகளின் எ - மக 

மாதிரிகளின் எண்ணிமக (E. coli வரம்பு) Salmonella 

மீன் 7 2 (3 - 4 MPN /100 ml) 59(ததன்படவில்டல) - 

நீர் 3 1 (7MPN /100 ml) 2 (ததன்படவில்டல) - 

பனிக்கட்டி 4 4 (11 – 350 MPN /100 ml) - -- 

அட்டவடை 4. நுவதரலியா அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தபாருளாதார டமயத்திலிருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட மீன், நீர் மற்றும் பனிக்கட்டி மாதிரிகளின் நுண்ணுயிரியல் தரம்  

 

சபாது சுகாோர பரிதொேகரால் மாதிரி செய்யப்பட்ட மத்திய மீன் ெந்மேயில் சில்லமற விற்பமன 

செய்யப்பட்ட மீன்களின் ேரம் : 

தபப்ரவரி மற்றும் தநாவம்பர், 2018 க்கு இடடயில் ஐந்து மாதிரி திகதிகளில் முப்பத்டதந்து 

மாதிரிகள் (இந்தியன் ஸ்தகட், தஹர்ரிங், சார்டிதனல்லா, திலாபியா, ஸ்ப்ராட், நண்டுகள், 

மிதக்கும் மீன், ஸ்கிப் ஜாக், ஃப்ரிதகட் டுனா, முல்லட் இனங்கள், பயை இனங்கள், புல்லட் 

டுனா, இந்திய தமக்கரல் - Indian Scad, Herring, Sardinella, Tilapia, Sprat, Crabs, Sail fish, Skip jack, 

Frigate tuna, Mullet species, Travelly species, Bullet tuna, Indian mackerel) என்ற ஒன்பது மாதிரிகள் 

ஈ.தகாடல (எம்.பி.என் / கிராம்) உடன் மாசுபடுத்தவில்டல. ஈ.தகாலியின் 1100 எம்.பி.என் / 

கிராம் இருப்பதால் இரண்டு மாதிரிகள் ஓரளவு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டன. ஒரு மாதிரி நாளில் 

தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டு மீன் மாதிரிகள் சால்தமாதனல்லா பரா டதபி பி வர் ஜாவா மற்றும் 

சால்தமாதனல்லா தகார்வாலிஸுக்கு சாதகமாக இருந்தன. இந்த மீன்களின் தமாத்த Total Volatile 

Base Nitrogen ஆவியாகும் அடிப்படட டநட்ரஜன் மற்றும் ஹிஸ்டடமன் அளவுகள் முடறதய <6 

மிகி / 100 கிராம் மற்றும் 27 மி.கி / கிதலா ஆகும். 

 

பரிந்துமரகள் 

 மீன் டகயாளுதலுக்கு உைவுத் தர பனிக்கட்டி மற்றும் தண்ணீடர கிடடக்கச் தசய்தல் 

 மீன் விற்படன உள்கட்டடமப்டப தமம்படுத்துதல் 

 மீன் சில்லடற விற்படன இடங்களில் சிறந்த மீன் டகயாளுதல் நடடமுடறகடள 

இயக்குதல் 

 மீன் சில்லடற விற்படன இடங்களில் தவவ்தவறு சல்தமாதனல்லா இனங்கள் 

இருப்படதப் பற்றிய கூடுதல் விசாரடைகள் மற்றும் திறடமயான கிருமிநாசினி 

தநறிமுடறகடளக் கண்டறிதல். 

 

கூறு 3: இலங்மகயில் சேரிவு செய்யப்பட்ட பனிக்கட்டி உற்பத்தி செய்யும் சோழிற்ொமலயில் 

நுண்ணுயிரியல் ேரம் பற்றிய விொரமண 

 

மார்ச் முதல் டிசம்பர், 2018 வடர 14 மாவட்டங்களில் (திருதகாைமடல, மட்டக்களப்பு, 

யாழ்ப்பாைம், முல்டலத்தீவு, அனுராதபுரம், தம்புள்ளா, புத்தளம், சிலாபம், கல்பிட்டி, மன்னார், 

தபாலன்னறுடவ, காலி, அம்பாடற, தமானராகடல) இல் அடமந்துள்ள 46 பனிக்கட்டி 

ஆடலகளில் இருந்து மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. ஒவ்தவாரு பனி ஆடலயிலிருந்தும் பனி 

தயாரிக்கும் நீர் (மாநகர நீர், கிைறு அல்லது குழாய் கிைற்று நீர்), கடடயில் இருந்து பனி மற்றும் 

தநாறுக்கப்பட்ட கட்டிப் பனிக்கட்டி ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன, 

இந்த மாதிரிகள் நாராவுக்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டன மற்றும் மல தகாடல வடிவம், ஈ. தகாலி 

மற்றும் சல்தமாதனல்லா ஆகியவற்றிற்கான தசாதடனகள் நாரா ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

 

இரண்டு பனி ஆடலகளிலிருந்து உற்பத்தி தசய்யப்படும் பனி தயாரிக்கும் நீரும் பனியும் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய தரத்தில் காைப்பட்டன (அட்டவடை 5). பல பனி ஆடலகளிலிருந்து 

(44 ஆடலகள்) பனி மற்றும் பனி தயாரிக்கும் நீர் மலத் ததாற்றம் தகாண்ட பக்றீரியாவால் 

மாசுபட்டது மற்றும் உைவுத் ததாழிலில் பயன்படுத்த ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாதது. 1 முதல் 
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1800+ மற்றும் 1 முதல் 1800+ MPN / 100 ml வடரயிலான வரம்பில் இருக்கும் மலக் தகாடல 

வடிவம்கள் மற்றும் ஈ.தகாலிகள் முடறதய காைப்பட்டன. 

 

சல்தமாதனல்லா இனங்கள் பனி தயாரிக்கும் நீரிலிருந்து தபறப்பட்ட 12 மாதிரிகளில் 

காைப்பட்டன, கடடயில் இருந்து பனி அல்லது தநாறுக்கப்பட்ட பனிக்கட்டி (அட்டவடை 02) 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதில் அடங்கிய இனங்கள் Salmonella brunei, Salmonella kentucky, 

Salmonella tananarive, Salmonella edinburg,  Salmonellakentucky, Salmonella wilmington, Salmonella agon, 

மற்றும் சில இரு Salmonella மட்டத்திற்கு வடகப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

படிக்கப்ப

ட்ட 

மாதிரிகளி

ன் எ-டக 

ஏற்கும்/ ஏற்க 

முடியாத பனி 

ஆடலகளின் எ-

டக  

மாதிரி 

வடக 

பனி ஆடலகளின் எ-டக  

மலக் தகாடல 

வடிவ (MPN/100 

ml) உள்ளpresent 

E. coli 

(MPN/100 ml) 

உள்ள 

Salmonellaspp. 

(100 ml) 

உள்ள 

46 44  

 

(ஏற்க முடியாத 

பனி) 

நீர் / குழாய் 

நீர் 

 

31 24 

3 

 கடடயில் 

உள்ள 

பனி(-18
o
C) 

35 34 

3 

தநாறுக்கும் 

இட பனி 
40 38 

6 

2  

(ஏற்கும் நிடலயில் 

உள்ள பனி) 

 (கூல்தமன் பனி 

ஆடல – 

மட்டக்களப்பு, 

ஆவி மாரிய பனி 

ஆடல – மன்னார்) 

நீர் / குழாய் 

நீர் 

 - 

- - 

 கடடயில் 

உள்ள பனி - 

- - 

தநாறுக்கும் 

இட பனி 

 

- 

 

- - 

 

பரிந்துமரகள் 

இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், பனி ஆடலகளில் உைவுத் தர பனிக்கட்டிடய உற்பத்தி 

தசய்வதற்கும் அனுப்புவதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கான அவசரத் ததடவடய 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

 

கூறு 4: இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் மீன்வளப் சபாருட்களில் உள்ள  ச்சு கதிரியக்க 

எச்ெங்களின் விொரமண 

தமாத்தம் 300 எண்ணிக்டகயிலான மாதிரிகடள பகுப்பாய்வு தசய்வதன் மூலம் உள்ளூர் 

சந்டதயில் கிடடக்கும் மிகவும் தபாதுவான இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் மீன்வளப் 

தபாருட்களில் தரடிதயா நியூக்டளடுகளின் தீங்கு விடளவிக்கும் கதிரியக்க அளவுகள் உள்ளதா 

என்படத ஆராய இந்த ஆய்வு திட்டமிட்டது. இந்த ஆய்வு இலங்டக அணுசக்தி அதிகாரசடப 

(SLAEB) கூட்டுப்பணியாக நடத்தப்பட்டது, இது மீன் மாதிரிகளில் தரடிதயா 

நியூக்டலடுகளுக்கான மாதிரிகடள சலுடக தசாதடனக் கட்டைத்தில் பகுப்பாய்வு தசய்தது. 

ஐந்து தரடிதயா நியூக்டலடுகளின் (K
40

, Cs
137

, Pb
210

, Ra
226

 மற்றும் Th
232

) கதிரியக்கத்தன்டமக்கு 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உடறந்த மீன்களின் மாதிரிகள் (மார்லின் மற்றும் மிதக்கும் மீன்) 

இலங்டக கடற்தறாழில் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்திடமிருந்து நாராவால் 

தசகரிக்கப்பட்டன. தகாழும்பில் உள்ள முழு விற்படன மற்றும் சில்லடற இடங்களிலிருந்து 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உலர்ந்த மீன்கள் (உலர்ந்த ராணி மீன், பூடன மீன், மிதக்கும் மீன் 
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மற்றும் இரண்டு சுறா இனங்கள் Dried Queen fish, Cat fish, sail fish மற்றும் two shark இனங்கள் ) 

தசகரிக்கப்பட்டன. பதிவு தசய்யப்பட்ட மீன்கள் (தமக்காரல் மீன் இனங்கள்) சூப்பர் 

மார்க்தகட்டுகள் மற்றும் லங்கா சததாசா லிமிதடட் ஆகியவற்றிலிருந்து மாதிரிகள் 

தசய்யப்பட்டன. இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உடறந்த மீன்கள், உலர்ந்த மீன்கள் மற்றும் பதிவு 

தசய்யப்பட்ட மீன்கள் முடறதய 65, 100 மற்றும் 100 அடங்கிய தமாத்தம் 265 மாதிரிகள் 2018 

மார்ச் முதல் தசப்டம்பர் வடர தமதல உள்ள இடங்களிலிருந்து வாங்கப்பட்டுள்ளன. நாராவில் 

முன் பதப்படுத்தப்பட்டடவ (தவப்ப - உடறந்த, நீக்கப்பட்ட, உலர்ந்த மற்றும் தடரயில் மீன் 

தூள்), பின்னர் இடவ வாதனாலி தசயல்பாட்டின் பகுப்பாய்வுக்காக SLAEB க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

 

265 மாதிரிகளில், 65 மாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு 2018 இல் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தற்தபாது வடர பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட தமாத்த மாதிரிகளின் பதின்மூன்று மாதிரிகள், சி. 

எஸ் 
137

 - Cs137 இன் தரடிதயா தசயல்பாட்டட 1.0 ± 0.1 பி.கிவ் / கி.கி அளவிலும், ஒரு மாதிரியில் 

Ra226 ஐ 2.6 ± 0.8 அளவிலும் தகாண்டிருந்தன, அதத தநரத்தில் இந்த 14 மாதிரிகள் பிபி 
210

, ரா 226 

மற்றும் Th232 - Pb210, Ra226 and Th232 ஆகியவற்றின் கதிரியக்கத்தன்டம கண்டறியப்படவில்டல . 

K
40

 நியூக்டளட்டின் கதிரியக்கத்தன்டம இருப்படதத் தவிர நான்கு நச்சு தரடிதயா 

நியூக்டலடுகளில் எந்ததவாரு கதிரியக்கத்தன்டமயும் மீதமுள்ள மாதிரிகள் இல்டல. 

இருப்பினும், அடனத்து உடறந்த மீன் மாதிரிகள் K
40 

இன் கதிரியக்கத்தன்டமடய 290 முதல் 590 

Bq / Kg வடர காட்டின. இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் மீன்வளப் தபாருட்களின் நுகர்வு 

காரைமாக உடல்நல அபாயங்கள் ஏதும் இல்டல என்படத இந்த முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

இந்த ஆய்வு 2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்டக அணுசக்தி அதிகாரசடபய்யில் முடிக்கப்படவுள்ள 

முன் பதப்படுத்தப்பட்ட பகுப்பாய்வு மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டதிலிருந்து 2019 ஆம் 

ஆண்டில் ததாடரப்பட உள்ளது. தமலும், தமலும் 35 உடறந்த மீன் மாதிரிகள் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் நச்சு தரடிதயா நியூக்டலடுகளின் கதிரியக்க தசயல்பாட்டிற்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட உள்ளன. இந்த ஆய்வு தமாத்தம் 300 மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்ய 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

திட்ட எண்: 4.1.2 

இலாங்மகயின் ஏற்றுமதி மீன்வளத் சோழிலில் சில்லாட் மஞ்ெள் துடுப்பு டுனா (துனஸ் 

அல்தபக்கர்ஸ்) இல் ஹிஸ்டமமன் உருவாக்கும் பக்றீரியாவின் ோக்குேல்கள் பற்றிய ஆய்வு. 

 

உலகில் பரவும் தபாது சுகாதார பிரச்சிடனகளில் உைவில் பரவும் தநாய்களும் உள்ளன. இந்த 

தநாய்களில் கடல் உைவுப் பிரச்சிடனகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, தமலும் இந்த 

தநாய்கள் உயிரியல், தபதீக மற்றும் இரசாயன முகவர்கள் காரைமாகும். உயிரியல் 

ஆபத்துகளின் கீழ், மீன்களில் தநாய்க்கிருமி மற்றும் பிற நச்சு உருவாக்கும் (ஹிஸ்டடமன் 

தபான்றடவ) பக்றீரியாக்கள் இருப்பது ஒரு தபரிய கவடலயாக உள்ளது. இலங்டகயில் 

சமீபத்தில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள், மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவில் சுமார் 40% தமாசமான 

தரம் காரைமாக ஏற்றுமதியில் நிராகரிக்கப்படுவதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர் (தவளியிடப்படாத 

தரவு, நாரா, 2017). உயர்த்தப்பட்ட ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம் மற்றும் முடறயற்ற டகயாளுதல் 

நடடமுடறகள் அந்த நிராகரிப்புகளுக்கு சில காரைங்கள் எனலாம். பக்றீரியா இருப்பதால் 

ஹிஸ்டடமன் உருவாகிறது என்பதால், ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கல்கடள அடடயாளம் காண்பது 

மற்றும் அவற்றின் மூலங்கடள ஆராய்வது மீன்களில் ஹிஸ்டடமன் உருவாவடதக் 

கட்டுப்படுத்த உதவும். ஹிஸ்டடமன் உருவாவடதக் கட்டுப்படுத்துவது நல்ல தரமான 

மீன்கடள ஏற்றுமதி தசய்ய அதிக வாய்ப்புகடள ஏற்படுத்தக்கூடும். 
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இந்த ஆய்வு மீன், பல நாள் படகுகள், பனி மற்றும் மீன் பதப்படுத்தும் ஆடலகளில் 

ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பக்றீரியாடவ தனிடமப்படுத்துதல், வடகப்படுத்தல் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவற்டற தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. மீன் பதப்படுத்தும் 

ஆடலகளிலிருந்தும், மீன்வளத் துடறமுகங்களிலிருந்தும் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் 

பக்றீரியாடவ தனிடமப்படுத்துவது 2018 ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்டது, இது அடுத்த 

ஆண்டிற்கும் ததாடரும், அதன்பிறகு பக்றீரியாடவக் கட்டுப்படுத்தும் முடறகள் மற்றும் இடர் 

மதிப்பீட்டடக் கண்டுபிடிக்கும் தசயல் நடடதபறும். 

 

ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பக்றீரியாடவ தனிடமப்படுத்த, மாதிரிகள் பின்வருமாறு 

தசகரிக்கப்பட்டன 

மாதிரி புள்ளி மாதிரி எ-மக 

உடறவிப்பான் வாகனத்திலிருந்து பனிக்கட்டி 15 

மீன் தமற்பரப்பில் இருந்து துடடப்பம் 15 

மீன் மாதிரிகள்  12 

தசயலாக்க தளம் 14 

தசயலாக்க ஆடலயில் இருந்து பனி 15 

உடறவிப்பான் வாகனத்திலிருந்து ஸ்வாப்ஸ் 14 

மீன் தமற்பரப்பில் இருந்து துடடப்பம் 

(நிராகரிக்கப்பட்ட மீன்) 

06 

 

மீன் பதனிடும் ஆடல 

 

மாதிரி புள்ளி மாதிரி எ-டக 
மீன் பிடிக்கும் பகுதியின் பனி 09 
ததாழிற்சாடலகளிலிருந்து பனி 12 
மீன்களிலிருந்து துடடப்பம் 09 
படகு தளங்களிலிருந்து துடடப்பம் 09 
மீனின் ததாலில் இருந்து துடடப்பம் 12 

மீன்பிடி துடறமுகங்கள் - டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி துடறமுகத்திலிருந்து மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன 

 

தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் நிதவன்ஸ் ஊடகத்தில் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பக்றீரியாடவ 

தனிடமப்படுத்த வளர்க்கப்பட்டன. ஹிஸ்டிடின் தடகார்பாக்சிதலஸ் மரபணுவிற்கான 

டி.என்.ஏடவ பகுப்பாய்வு தசய்வதன் மூலம் முன்கணிப்பு தநர் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் 

பக்றீரியா உறுதி தசய்யப்பட்டது. AOAC 977.13 ஃப்தளாதராதமட்ரிக் முடறடயப் பயன்படுத்தி 

ஹிஸ்டடமன் உருவாவதற்கான திறனுக்காக தநர் பக்றீரியா வளர்ப்புக்கள் தசாதிக்கப்பட்டன. 

தநரான முடிவுகடள அளித்த வளர்ப்புக்கள் பக்றீரியாக்களுக்கான 16 எஸ் டரதபாதசாமல் 

டி.என்.ஏ (ஆர்.டி.என்.ஏ) இன் சுமார் 1400 பிபி தபருக்கி வரிடசப்படுத்துவதன் மூலம் தமலும் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்டன. 

 

மாதிரி இடம் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்ட பக்றீரியாக்கள் 

நிராகரித்த மீனின் உடலில் இருந்து  Aeromonas sp. , Psychrobacter sp.  

மீன் தடச 

Aeromonas sp., Alcaligenes sp. , Citrobacter sp. , 

Shewanella sp. 

மீனின் தமல் 
Pseudomonas sp. , Psychrobacter sp., Aeromonas sp. 

,Enterobacteriaceae sp.,  

பனிக்கட்டி தகாண்ட வாகன தமல் தளம் Aeromonas sp.,Staphylococcus sp. ,Shewanella sp.  
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ேனிமமப்படுத்ேப்பட்ட பக்றீரியாக்கள் மற்றும் மாதிரி இடங்கள் பின்வருமாறு 

 
ேனிமமப்படுத்ேப்பட்ட பக்றீரியாக்கள் ஹிஸ்டமீன் உருவான அளவு (ppm) 

Aeromonas sp.  12.75 

Aeromonas sp. 107.19 

Psychrobacter sp.  343.26 

Aeromonas sp.  192.51 

Enterobacteriaceae sp.  26.55 

Aeromonas sp. 841.62 

Aeromonas sp. 27.66 

Alcaligenes sp.  23.7 

Citrobacter sp. 550.35 

Aeromonas sp. 23.88 

Aeromonas hydrophila  84.9 

Staphylococcus sp.  24.93 

 

தனிடமப்படுத்தப்பட்ட சில ஹிஸ்டடமன் பக்றீரியாவால் உற்பத்தி தசய்யப்படும் 

ஹிஸ்டடமனின் அளவு 

மீன் மாதிரி எமட (கி. கி) ஹிஸ்டமின் (ppm) ேனிமமப்படுத்திய பக்றீரியா 

1 42.5 49 - 

2 41.0 28 Aeromonas sp.  

3 30.0 28 - 

4 59.0 07 - 

5 64.0 04 - 

6 40.0 10 - 

7 - 06 Psychrobacter sp. , Pseudomonas sp. 

8 - 05 - 

9 - 07 Aeromonas sp.  

10 46.5 09 Enterobacteriaceae sp. 

11 60.0 11 Aeromonas sp.  

12 39.5 10 Shewanella sp., Citrobacter sp., Alcaligenes sp. 

 

மீன் மாதிரிகள் மற்றும் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் உயிரினங்களில் தனிடமப்படுத்தப்பட்ட 

ஹிஸ்டடமனின் அளவு. 

 

தமதல குறிப்பிட்டுள்ள பக்றீரியாக்களுக்கு கூடுதலாக, மீன்களின் தமற்பரப்பில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட துணியால் ஆன மாதிரிகள் மற்றும் பனி மாதிரிகள் டிக்தகாவிட்ட மீன்பிடி 

துடறமுகத்தில் உடறவிப்பான் தலாறிகளில் இருந்தும் தசகரிக்கப்பட்டன. இந்த 

பக்றீரியாக்களின் இனங்கள் அடடயாளம் காைப்பட தவண்டும். 

நிராகரிக்கப்பட்ட மீன்கள், மீன் தடச, மீன்களின் தமற்பரப்பு, உடறவிப்பான் தலாறி மற்றும் 

பனியில் இருந்து துடடப்பான் ஸ்வாப்ஸ் ஆகியவற்றின் தமற்பரப்பில் ஹிஸ்டடமன் 

உருவாக்கும் பக்றீரியாக்கள் இருப்படதக் காைலாம். எனதவ மீன்களில் ஹிஸ்டடமன் 

உருவாகாமல் இருக்க இந்த பக்றீரியாக்கள் இருப்படதக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். 
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திட்ட எண்: 4.1.3 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருவால்விகளான சமாலஸ்காக்களின் பாதுகாப்பிற்கான சுகாோர ஆய்வு 

மற்றும் உத்ேரவாேம். 

 

காவட்டிகள் மற்றும் நீர் மாதிரிகள் அறுவடடப் பகுதிகளிலிருந்து (கங்தகவாடிய, கண்டக்குளிய, 

கல்பிட்டிய மற்றும் தநாரடியா) இல் தசகரிக்கப்பட்டன, தமலும் தநாய்க்கிருமி பக்றீரியாக்கள், 

அதாவது தமாத்த தகாடல வடிவங்கள், மலக் தகாடல வடிவங்கள், ஈ. தகாடல, மல 

ஸ்ட்தரப்தடாதகாகி, விப்ரிதயா தகாலரா, விப்ரிதயா பராதஹதமாடலடிகஸ் தபான் அறுவடட 

தசய்யப்பட்ட சிப்பிகள் (n = 95) மற்றும் சுற்றியுள்ள நீர் (n = 39) ஆகியவற்றின் தரம் நிடலயான 

நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி தசாதிக்கப்பட்டன. காவட்டி மாதிரிகள் 1.8 x 102 - 4.2 x107 cfu / gand 

வரம்பில் காற்றுள்ள தட்டு எண்ணிக்டகடய (APC) தகாண்டிருந்தன, 72% மாதிரிகள் 5 x 10
5
 cfu / g 

க்கும் குடறவாகதவ இருந்தன. கண்டறியப்படாத (என். டி) > 1100 எம்.பி.என் / கி க்கு இடடயில் 

மல தகாடல வடிவங்கள் தவறுபடுகின்றன, அதத தநரத்தில் ஈ. தகாடல என். டி முதல் 93 

எம்.பி.என் / கி வடர இருக்கும் என் அறியப்பட்டது. 50% காவட்டி மாதிரிகளில் மல தகாடல 

வடிவங்கள் கண்டறியப்படவில்டல. காவட்டி மாதிரிகளில் 42.9% இல் ஈ. தகாடல 

கண்டறியப்பட்டது, இந்த மாதிரிகளில் 23% இல் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத அளவுகள் ( > 2.3 

எம்.பி.என் / மி. லி ) கண்டறியப்பட்டன. நீர் மாதிரிகளின் APC 5.0 x 10
1
 முதல் 7.0 x 10

5
 cfu / ml 

வடர இருந்தன. ஈ. தகாடல என். டி முதல் 350 எம். பி. என் / 100 மி. லி வடர மாறுபட்டிருந்தன. 

மல தகாடல வடிவங்கள் மற்றும் ஈ. தகாடல முடறதய 28 % மற்றும் 36 % நீர் மாதிரிகளில் 

கண்டறியப்படவில்டல. எந்த காவட்டி அல்லது நீர் மாதிரிகளிலும் விப்ரிதயா தகாலரா மற்றும் 

விப்ரிதயா பராதஹதமாடலட்டிகஸ் கண்டறியப்படவில்டல. காவட்டி மற்றும் நீர் மாதிரிகளில் 

தசாதிக்கப்பட்ட ஒரு நீர் மாதிரி (2%) சால்தமாதனல்லா எஸ்.பி.பி. க்கு சாதகமானது என்று 

கண்டறியப்பட்டது. 

 

புத்தளம் களப்பிலிருந்து நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டு, 3 மாத இடடதவளியில் (n = 80) நீரின் 

நுண்ணுயிரியல் தரம் கண்காணிக்கப்பட்டது. காலம்: ஜனவரி 2018 முதல் தநாவம்பர் 2018 வடர 

அளவுருக்கள். காற்றுள்ள தட்டுக்களின் எண்ணிக்டககள் (வரம்பு 1.0 x 10
1
 – 1.1 x 10

5
), தமாத்த 

தகாடல வடிவம்கள் (ND - 225 MPN / 100 mL), மல தகாடல வடிவங்கள் (ND - 65 MPN / 100 mL), ஈ. 

தகாடல (ND - 17 MPN / 100 mL), மல ஸ்தரப்தடாதகாக்டக (ND – < 110 MPN / 100 mL), விப்ரிதயா 

தகாலரா (கண்டறியப்படவில்டல), விப்ரிதயா பராதஹதமாடலட்டிகஸ்  (கண்டறியப்பட 

வில்டல) மற்றும் சல்தமாதனல்லா எஸ்பிபி. (சால்தமாதனல்லா எஸ்பிபி) க்கு (ஒரு நீர் மாதிரி 

தநரான அடமப்டபக் தகாண்டதாக சல்தமாதனல்லாவுக்கு கண்டறியப்பட்டது. 60 % , மற்றும் 

72.5% நீர் மாதிரிகளில் மல தகாடல வடிவங்கள் மற்றும் ஈ. தகாடல கண்டறியப்படவில்டல. 

களப்பு நீரின் நுண்ணுயிரியல் தரம் மிகச் சில நிகழ்வுகடளத் தவிர்த்து, இரு வால்விகளின் 

இயற்டகயான வாழ்வுக்கு ஏற்றது எனலாம். 

 

இறால் வளர்ப்பு சூழலில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு நுண்ணுயிரிகளின் பரவமலப் படித்ேல் 

 வடதமற்கு மாகாைத்தில் உள்ள இறால் பண்டைகளிலிருந்து இறால்கள் (n = 16), நீர் (n = 16) 

மற்றும் வண்டல் (n = 16) மாதிரிகள் பரிதசாதடனயாக தசகரிக்கப்பட்டு, பனியில் 

டவக்கப்பட்டு தர பரிதசாதடன கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுகூடத்துக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டன.  

 தமாத்த விப்ரிதயா இனங்கள் மற்றும் சால்தமாதனல்லா எஸ்பிபி க்கு மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. நிடலயான நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துதல். அடனத்து 

மாதிரிகள் சல்தமாதனல்லா எஸ்பிபிக்கு எதிராக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. தட்டு 

பரவல் முடறடயப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகடளப் பின்பற்றுவதற்காக 

தனிடமப்படுத்தப்பட்ட விப்ரிதயா தகாலனிகள் தசாதிக்கப்பட்டன. 
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 அதமாக்ஸிசிலின், ஒக்ஸிதடட்ராடசக்ளின், தடட்ராடசக்ளின், நாலிடிக்சிக் அமிலம், 

குதளாராம் தபனிகால், டநட்தராஃ புராதசான், மலாக்கிட் பச்டச தபான்றன. 

 

திட்ட எண்: 4.1.5 

சபறுமதிப்பு தெர்க்கப்பட்ட நீரியல் வள சபாருட்கள் 

கூறு 1: சபறுமதி தெர்க்கப்பட்ட நீரியல் வளப் சபாருட்களின் வளர்ச்சி, மீன் ேமெயில் 

அசுத்ேங்கமளக் குமறத்ேல் (பாேரெம்) 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி : சுசீமா அரியரத்ன 

குறிக்தகாள் : மீன் தடசயில் அசுத்தங்கள் (பாதரசம்) இருப்படதக் குடறத்தல் 

 

முமற: 

அதிக எண்ணிக்டகயிலான கன உதலாகங்கடளக் தகாண்ட ஆறு வாள் மீன் மாதிரிகள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன மற்றும் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன ` 

ஒவ்தவாரு மாதிரிகளும் சம அளவு துண்டுகளாக (5 மி மீ * 5 மி மீ ) ஆக தவட்டப்பட்டு 5 

தவவ்தவறு தவப்பநிடலயில் 24 மணி தநரத்திற்கு மூன்று தவவ்தவறு கடரசல்களில் 

நடனக்கப்பட்டன. 

தசாதடன : 1 பி எச் 3.0 கடரசலில் தயாரிக்கப்பட்ட மீன் மாதிரிகள் கார்சீனியா மற்றும் 5% 

சிஸ்டடன் கடரசல்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

தசாதடன : 2 கார்சீனியாடவப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட பி. எச் 3.0 கடரசலில் மீன் 

மாதிரிகள் அமிழ்த்தப்பட்டன. 

தசாதடன : 5% பி. எச் தகாண்ட சிஸ்டடன் கடரசலில் 3 மீன் மாதிரிகள் அமிழ்த்தப்பட்டன. 

 

முடிவுகள் 

தொேமன மீன் மாதிரிகளில் பாேரெத்மேக் 

குமறப்பேற்கான ெேவீேம் 

பி.எச் 3.0 கடரசலில் தயாரிக்கப்பட்ட கார்சீனியா 

மற்றும் 5% சிஸ்டடன் மீன் மாதிரிகள் அமிழ்த்தி 

தயாரிக்கப்பட்டன 

36% 

கார்சீனியாடவப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட பி.எச் 

3.0 கடரசலில் 2 மீன் மாதிரிகள் அமிழ்த்தல் 

25% 

5% சிஸ்டடன் கடரசலில் மீன் மாதிரிகடள அமிழ்த்தல் 51% 

 
முடிவு : 

நுகர்தவார் பாதுகாப்பு மற்றும் உைவு வளங்கடள உறுதி தசய்வது மிகவும் முக்கியம், எனதவ 

மீன் தடசயில் கன உதலாகங்கடள ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குடறப்பது இரு 

தநாக்கங்கடளயும் அடடய உதவும் 

 

கூறு 2: சஜலட்டினுக்கு மாற்றாக கராஜீனனின் ஒருங்கிமணந்ே இனிப்பு மிட்டாய் உருவாக்குேல் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி: பிரதீபா தஜயசிங்க 

 

"தஹல தபாஜூன்" வணிக உறுப்பினர்களுக்கு கடற்பாசி அடிப்படடயிலான தபறுமதி 

கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகடள அறிமுகப்படுத்த இரண்டு விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் 

நடத்தப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் முப்பது வணிக தபண்கள் பங்தகற்றனர். கடற்பாசி 

அடிப்படடயிலான ஐந்து தயாரிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 
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கடற்பாசி கபாபிகஸ் அல்தவராஜி - kaphaphycus alverazii டயப் பயன்படுத்தி நான்கு தவவ்தவறு 

பிரித்ததடுத்தல் முடறகளிலிருந்து கராஜீனன் பிரித்ததடுக்கப்பட்டது. அதிக விடளச்சல் மற்றும் 

தஜல் வலிடமக்கு ஏற்ப சிறந்த முடற ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. கராஜீனனின் 75% விடளச்சல் 

தபறும் முடற சிறந்த முடறயாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. இந்த முடற கராஜீனன் 

பிரித்ததடுப்பிற்கு தமலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

கராஜீனன் தசர்க்க்ப்பட்ட இனிப்பு மிட்டாய் இனிப்புகள், (ஜுஜூப்ஸ்) தஜலட்டினுக்கு பதிலாக 

தயாரிக்கப்பட்டது. ஜுஜூப்கடள தயாரிக்க ஐந்து தவவ்தவறு கராஜீனன் சதவீதங்கள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. ஐந்து சதவீதங்கள் 2.5%, 3%, 4%, 5% 6% ஆகும். உைர்ச்சி பண்புகள் 

ஜூஜூப்களுக்கு மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. ஒட்டு தமாத்த சராசரி ஏற்றுக்தகாள்ளல் 2.5% 

சதவீதத்தில் தபறப்பட்டது. தஜல் வலிடம சந்டதயில் கிடடக்கும் இனிப்பு மிட்டாய்களுடன் 

(ஜூஜூப்ஸ்) ஆய்வக தயாரிக்கப்பட்ட ஜுஜூப்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. கராஜீனடன 

உள்ளடக்கிய ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஜுஜூப்ஸ் சந்டதயில் கிடடக்கும் ஜுஜூப்கடள 

விட (2390 கிராம் / தச.மீ 
3
) குடறந்த தஜல் வலிடமடய (954 கிராம் / தச.மீ 

3
) குறிக்கிறது. 

 

ஆறு மாத காலத்திற்குள் ஆய்வறிக்டகயில் மிதமான மாற்றங்கடள தமற்தகாள்ள பி. எச். டி. யின் 

ததர்வு வாரியம் பரிந்துடரக்கப்பட்டது. 

 

தமலும் தசாதடனகள் மற்டறய தாவர ஐததரா தகாடலட்டுகளுடன் இடைப்பதன் மூலம் 

தஜல் வலிடமடய தமம்படுத்துவதில் கவனம் தசலுத்தியது. இடைக்கப்பட்ட பிற தாவர 

ஐததரா தகாடலட்டு உற்பத்தியின் அடமப்பு மற்றும் அடமப்டப பாதிக்கின்றன. ஆனால், இது 

தஜல் வலிடமடய திறம்பட தமம்படுத்தவில்டல. 

 

ஆறு மாத காலத்திற்குள் ஆய்வறிக்டகயில் மிதமான மாற்றங்கடள தமற்தகாள்ள பி.எச்.டி.யின் 

ததர்வு குழுவால் பரிந்துடரக்கப்பட்டது. 

 

கூறு 3: மகட்தடாெமனப் பயன்படுத்தி  தனா சலமிதனட் மீன் எண்சணமய உருவாக்குேல் 

 

சபாறுப்பான அதிகாரி: எஸ். திருச்செந்துரன் 

 

நீரியல் சூழல் என்பது அருவருப்பான ஏராளமான வளங்கடளக் தகாண்ட ஒற்டறப் பைக்கார 

சூழல் ஆகும். அதன் இயல்பில் உள்ள நீர்வாழ் சூழல் மனித குலத்திற்கு எடதயும், 

எல்லாவற்டறயும் ஒரு சிறந்த நிடலயான பரவலுக்காகவும் பூமிடயப் பராமரிப்பதற்கும் 

வழங்குகிறது. முடிதவடுக்கும் சக்தியின் உயர் மட்டத்தில் வசிப்பது, மக்களின் ததடவகடள 

பூர்த்திதசய்யும் புதிய முடறகள் மற்றும் வளங்கடள புதுடமப்படுத்துவது அல்லது 

கண்டுபிடிப்பது விஞ்ஞானியின் தபாறுப்பாகும், தமலும் பிற வாழ்க்டக இனங்களுக்கும் 

உதவுகின்றது மற்றும் ஒரு நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான இயற்டக சூழடல 

வளப்படுத்துகிறது. தமலும், வளங்களின் தசயல்திறடன அதிகரிக்க நதனா ததாழில்நுட்பம் 

தபான்ற நவீன ததாழில்நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துவது இயற்டக வளங்கடள திறம்பட 

பயன்படுத்துவதற்கான பாடதடய அடமத்துள்ளது எனலாம். 

 

தமதல விவரிக்கப்பட்டுள்ள திட்டத்தின் தநாக்கம் இலங்டகயின் பிராந்திய நீரில் 

கிடடக்கக்கூடிய கடற்பாசி இனங்கடள ஆராய்ந்து வளர்ப்பது மற்றும் உைவு, தீன் மற்றும் 

மருந்துப் தபாருள் பயன்பாட்டிற்காக அவற்றின் பண்புகடள அடடயாளம் காண்பது அவசியம். 

தமலும், பயன்பாடுகள் சுற்றுச்சூழடல தபரழிவு தரும் வடகயில் பாதிக்காத வடகயில் 

தயாரிப்புகளின் தசயல்திறடன தமம்படுத்த நதனா ததாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டது.  
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முந்டதய ஆண்டின் திட்டத்தின் ததாடர்ச்சியாக, டகட்தடாசன் மற்றும் குளுக்தகாசடமடன 

திறடமயான முடறகடளப் பயன்படுத்தி ஒருங்கிடைப்படத தநாக்கமாகக் தகாண்டது மற்றும் 

பயன்பாடுகள் டகட்தடாசன் நதனா துகள்கடளப் பயன்படுத்தி தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 

 

துமணக் கூறு 2: மகட்தடாென் மற்றும் குளுக்தகாெமமன் மற்றும் குணாதிெயங்களின் 

சோகுப்புக்கு இறால் ஓடுகளின் பயன்பாடு 

 

செயல்பாடு 1. பிரித்ததடுப்பதற்கு முன்பு முன்கூட்டிய தசாதடன தசய்தல் 

 

இறால் பதப்படுத்தும் ததாழிற்சாடலகளில் இருந்து இறால் ஓடுகள் தசகரிக்கப்பட்டு கச்சா 

கழிவுகளிலிருந்து ஓடுகடள தனிடமப்படுத்த தசயலாக்கப்பட்டன. 

 

செயல்பாடு 2 : கலடவ மாதிரிகள் மற்றும் பதில் தமற்பரப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி முடற 

தமம்படுத்தல் தசய்யப்பட்டன 

 

டகட்தடாசன் பிரித்ததடுத்தல் மற்றும் குளுக்தகாசடமன் பிரித்ததடுத்தல் கலடவ மாதிரிகள் 

மற்றும் பதில் தமற்பரப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி தசய்ய உகந்ததாக இருந்தது. 

 

நுண்ணமல முமற 

ஓடுலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்பட்ட டகட்தடாசனின் விடளச்சல் 13.6 % (w / w) ஆகும். உகந்த 

நிடலடமகடள கைக்கிட எஞ்சிய கல்சியம் (சாம்பல்), டநதரசன் உள்ளடக்கம் (என்) மற்றும் 

அசட்டடல் நீக்க வீதம் (டி.டி.ஏ) ஆகியடவ பயன்படுத்தப்பட்டன; கனியுப்பு நீக்கல் (DM), புரத 

நீக்கல் (DP) மற்றும் அசற்டறல் நீக்கல் (DA) தசயல்முடறகள் தசய்யப்பட்டன. DM - Tirr  1/25 S/L 43 

நிமிடங்கள், 1.06 M cHCl;  for DP - Tirr 6 mins, 1/21 S/L மற்றும் 1.92 M cNaOH மற்றும் DDA 89.6% 

எதிர்பார்க்கப்பட்டன. DA இன் தமம்பட்டநிபந்தடனயாக Tirr 6.41 நிமிடங்கள், 30.56 % c NaOH 

மற்றும் 1/29 S//L ஆகும்.  டகட்தடாசனுக்கு நண்டு ஓடுகளின் ஆய்வக அளவிலான 

தசயலாக்கத்திற்கான மதிப்பீடு சுமார் ரூ. 10000 ஆகும், இதனால் உகந்த நுண் அடல தசயலாக்க 

முடற டகட்தடாசன் தசயலாக்கத்தின் ததாழில்துடற தழுவலுக்கு ஒரு சாத்தியமான 

முடறயாகும் எனலாம். 

 

குமறந்ே விமல முமற 

இந்த ஆய்விலிருந்து தபறப்பட்ட முடிவுகள், உகந்த கனியுப்பு நீக்கல் நிடலடமகள் 

ஐததராகுதளாரிக் அமிலத்தின் 1.92 மூலர்திறன், 28 மணிதநரத்தில் 1/20 திண்ம மற்றும் திரவ 

விகிதத்தில் இருந்தன: உகந்த புரதநீக்கல் நிடல தசாடியம் ஐததராக்டசட்டின் 1.26 மூலர்திறன், 

1/19 திண்ம மற்றும் திரவ விகிதத்தில் 46 மணிதநரம் மற்றும் 3 நிமிடங்கள்: அசற்டறல் நீக்கம் 

நிடலடமகள் தசாடியம் ஐததராக்டசட்டின் 50% தசறிவு, 3 நாட்கள் மற்றும் 12 நிமிடங்களில் 1/15 

திண்ம மற்றும் திரவ விகிதத்தில் இருந்தன மற்றும் உகந்ததாக அசற்டறல் நீக்கம் 71.07 பாடக 

ஆகும். டகட்தடாசன் உற்பத்திச் தசலவு ஒரு கிதலாவுக்கு ரூ. 1729.00 ஆகும். 

 

செயல்பாடு 3.  ாதனா துகள்கள் சோகுப்பு மற்றும் ேன்மம வமகப்படுத்ேல் 

நாதனா துகள்கள் டகட்தடாசடனப் பயன்படுத்தி ததாகுக்கப்பட்டன மற்றும் 

வடகப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் மிட்டர் மீன் எண்தைய் தரன்சிடிட்டி (rancidity) 

அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

துகள்கள் திரட்டுதல், கிறீமாக்கம் மற்றும் ஒட்சிசதனற்றத்திற்கு எதிராக நிடலயான மூன்று 

அடுக்கு மீன் எண்தைய் துளிகள். டகட்தடாசன், தகசிதனட் மற்றும் தபக்டின் ஆகியவற்றால் 

தமற்படடயாக இடைக்கப்படலாம் மற்றும் ஒட்சிதயற்ற தரன்சிடிட்டிடய - oxidative rancidity 

தடுக்கலாம் . 
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செயல்பாடு 4. குளுக்தகாெமமன் சோழில்துமற மற்றும் மருந்துத் ேரம் வமர சவற்றிகரமாக 

வமகப்படுத்ேப்பட்டது 

குளுக்தகாசடமன் பண்புகள் தவவ்தவறு முடறகடளப் பயன்படுத்தி அடடயாளம் 

காைப்பட்டன மற்றும் ஒரு மருந்து மற்றும் ததாழில்துடற தர குளுக்தகாசடமனுடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன. 

 

குளுக்தகாசடமன் ததாகுப்புக்கான உகந்த நிடலமளாக எச்.சி.எல் அமிலத்தில் 31% தசறிடவக் 

தகாண்ட 7: 1 என்ற மூலக்கூறு விகிதத்திற்கும் 100 பாடக தவப்பநிடலயில் 5 மணிதநர 

தவப்பத்திற்கும் பயன்படுத்துகின்றன. டகட்தடாசனிலிருந்து குளுக்தகாசடமனின் 

ததாராயமான விடளச்சல் 25% ஆகும். இந்த குளுக்தகாசடமன் நல்ல நுண்ணுயிர் தகால்லி 

பண்புகடளயும் ஒட்சிசதனற்ற பண்புகடளயும் காட்டியது. 

 

துமணக் கூறு 3: மீன் பமெ (தபஸ்ட்) ேயாரிப்பு 

மாதிரி 1 

தபறப்பட்ட முடிவுகளுடன் பின்வரும் முடிவுகடள எடுக்க முடியும். அடமப்புத் தரத்டத 

தமம்படுத்துவதற்காக 2.5% கிராசிலாரியாடுலிஸ் படசடய இடைப்பதன் மூலம் பதப்படுத்தல் 

தசய்வதற்காக லின்னா (தடகாப்தடரஸ் ருதசல்லி) தசயலாக்கல் வரியின் மீட்தடடுக்கக்கூடிய 

உண்ைக்கூடிய மீன் பகுதிகடளப் பயன்படுத்தி ஒரு உைர்ச்சிதிறன் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய மீன் 

படசடய - தபஸ்ட்டட உருவாக்க முடியும். மீன் படச - தபஸ்ட் உருவாக்கப்பட்ட பின் 14 

நாட்களுக்கு குளிரூட்டப்பட்ட (4 °C) யில் சுயமான நிடலயானதுமாக இருந்தன. மீன் படச -

தபஸ்டில் 22.45% அதிக புரத உள்ளடக்கம் உள்ளது. 

 

மாதிரி 2 

10% Gedulis கடற்பாசி தசர்க்கப்பட்ட மீன் படச மற்ற மாதிரிகடள விட குறிப்பிடத்தக்க 

முன்னுரிடமடய தகாண்டுள்ளது என்று முடிவு தவளிப்படுத்தியது. 10 % (w / w) 

இடைக்கப்பட்ட மீன் படசக்கான ததாராயமான பகுப்பாய்வு ஈரப்பதம் = 66.83 % ± 0.26, உலர் 

தபாருள் = 33.17 % ± 0.26, கச்சா புரதம் = 22.45 % ± 0.53, கச்சா தகாழுப்பு = 4.19 % ± 0.0.08, கச்சா நார் 

= 0.74 % ± 0.005, உப்பு = 1.22 % ± 0.009 மற்றும் சாம்பல் = 4.15 % ± 0.022. காப்புத் திறன் ஆய்வில், 

உைர்ச்சி மதிப்பீடு 14 நாட்கள் வடர உற்பத்தியின் உைர்ச்சி பண்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க (ப 

<0.05) சரிவு இல்டல என்படதக் காட்டியது. 20 வது நாளில், தமாத்த தட்டு எண்ணிக்டக (TPC) 

3.34 x 106 CFU / g ஆக ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய TPC வரம்டப (10
6
) தாண்டியது. தபதராக்டசட்டு 

மதிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க (p <0.05) அதிகரிப்பு இருந்ததபாதிலும், நிடல ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

அதிகபட்ச வரம்டப விட குடறவாக இருந்தது (10). உற்பத்தியின் கடரதிறனில் குறிப்பிடத்தக்க 

(p <0.05) குடறப்பு இருந்தது. மீன் படசயின் pH மற்றும் நீர் தசயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க (p 

<0.05) மாற்றம் எதுவும் இல்டல. தமற்கண்ட முடிவுகளுக்கு இைங்க 10 % (w / w) G. edulis 

இடைக்கப்பட்ட மீன் படசயின் காப்பு திறன் 14 நாட்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜி. 

எடுலிடஸ இடைப்பதன் மூலம் டி. ருதசல்லிவியின் மீட்தடடுக்கக்கூடிய உண்ைக்கூடிய 

பகுதிகளிலிருந்து தபறுமதி தசர்க்கப்பட்ட உைர்ச்சியில் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய நிடலயான 

மீன் படசடய தயாரிக்க முடியும் என்று ஆய்வு முடிவு தசய்கிறது. எனதவ, இது இலங்டகயில் 

ஒரு சிறந்த தபறுமதிப்பு கூட்டிய தயாரிப்பு ஆகும். 

 

துமண கூறு 4: மீன் எண்சணய் பிரித்சேடுத்ேல் 

 

மீன் எண்தைய் யக்சாலயாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது, ஆனால் இன்னும் பகுப்பாய்டவ 

முடிக்கவில்டல. 
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திட்ட எண்: 4.1.6 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட இலங்மக கடல்ொர் ஆல்காவின் உயிரியல் உயிர்ப்பு ஆற்றலின் மதிப்பீடு 
 

தபாறுப்பான அதிகாரி : எஸ். திருச்தசந்துரன் 
 

திட்டத்தின் குறிக்தகாள்கள் 

கடல் தாவரங்கடளப் பயன்படுத்தி டகட்தடாசன் மற்றும் இரும்பு ஒக்டசட்டு நதனா 

துகள்கடள ஒருங்கிடைத்து வடகப்படுத்துதல் 

கடற்பாசி உயிரியல் உயிர்ப்பு தசர்மங்களின் பல்வடகப்படுத்தல்  

உைவு சீரழிடவத் தணிக்க நதனா துகள்கடளப் பயன்படுத்துதல் 

செயல்பாடு 1. கடற்பாசி இருப்பிடங்கடள அடடயாளம் காணுதல் மற்றும் மாதிரிகள் 

தசகரித்தல் 

கிளிதநாச்சி, கல்பிட்டிய, சிலாபம், நீர்தகாழும்பு, டகக்கவல, தபருதவடல, பூஸ், தகாக்கல, 

ரூமஸ்ஸல, ததவுந்தர, நில்தவல்ல, சீதகல்ல, சல்லிதீவு, மூதூர் மற்றும் திருதகாைமடல 

துடறமுக சுற்றுப்புறங்கள் உள்ளிட்ட பல்தவறு இடங்களிலிருந்து 45 கடற்பாசிகளின் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

செயல்பாடு 2. கடற்பாசி இனங்கமள அமடயாளம் காணுேல் 

தபராதடன தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள மூலிடகயகத்தில் “கடற்பாசி பகுதி” குறிப்பு 

உதவியுடன் கடற்பாசி இனங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டன. தமலும், கடற்பாசி அடடயாள 

விடசகள் அல்கா தளம் மற்றும் FAO வழிகாட்டி புத்தகத்தில் வடலத்தளத்தில் காைப்பட்டன. 

ஏபிசி தடக்ஸா, குடவத்தின் கடற்பாசி அடடயாள வழிகாட்டி, கடற்பாசி இனங்களுக்கான 

அடடயாள வழிகாட்டி - கனடா தபான்ற பல வடலத்தள அறிக்டககள் பற்றிய குறிப்பு 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

25 அடடயாளம் காைப்பட்ட இனங்களாக : Ceratodictyonvariabile, Scinaiacarnosa, Halimedaopuntia, 

Cladoporopsissundanensis, Ulvareticulate, Sarcodiamontagneema, Sargassumcrassifolium, Dictyotaceylanica, 

Sargassumilicifolium, Sargassumpolycystum, Sargassumwightii, Caulerparacemosavarpeltata, Ulvalactuca,, 

Ulvaprolifera, Padinaboregensis, Caulerparacemosavarracemosa, Janianetalensis, Sarcodiumantaneana, 

Padinaantillarum, Pterocladiaheteroplatos, Gracilariacorticata, Gracilariahikkaduwensis, 

Caulerparacemosavarmacrophysa, Caulerpasertularioidesand Gellidium species. இன்னும் சில இனங்கள் 

அடடயாளம் காைப்படவுள்ளன. 

 

செயல்பாடு 3. பிரித்சேடுப்பேற்கான மாதிரி ேயாரிப்பு 

நாரா வளங்கள் மற்றும் ததாழில்நுட்ப வல்லுநர்கடளப் பயன்படுத்தி ஒரு நிழல் உலர் தட்டு 

கட்டப்பட்டது. பிரித்ததடுப்பதற்கு முன் அடற தவப்பநிடலயில் அவற்டற தசமிக்க 

ததடவயான மாதிரிகடள உலர டவக்க இந்த தட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது. மாதிரிகள் நிழலில் 

காய்ந்து, காற்று புகாத டபகளில் தசமிப்பு தபட்டியில் டவக்கப்பட்டன. 

 

செயல்பாடு 4. கடற்பாசி ொற்றில் கலமவகள் குழுக்கமள அமடயாளம் காணுேல் 

தமலும் தசாதடனகளுக்கு முன்னர் கடற்பாசிகளில் கலடவ குழுக்கள் இருப்படத அடடயாளம் 

காண்பது அவசியம், இதற்காக தாவர இரசாயன ஸ்கிரீனிங் எனப்படும் ஒரு முடற 

தசயல்படுத்தப்பட்டது. தசயல்முடற தநரம் மற்றும் கவனமாக தசாதடன நடடமுடறகள் 

ததடவ. கடற்பாசி மாதிரிகளில் தாவர இரசாயன ஸ்கிரீனிங் நடத்தப்பட்டது. 

 

செயல்பாடு 5. கடற்பாசிகளிலிருந்து உயிரியல் உயிர்ப்பு தெர்மங்கமள பிரித்சேடுத்ேல் 

கடற்பாசி மாதிரிகளிலிருந்து துருவ மற்றும் துருவமற்ற உயிரியல் உயிர்ப்பு தசர்மங்கடள 

பிரித்ததடுக்க கடரப்பான் தசர்க்டககள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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செயல்பாடு 6. கடற்பாசி இனங்களின் ஒட்சிெதனற்ற செயல்பாட்டின் அளவீடு. 

கடற்பாசிகளின் ஒட்சிசன் அகற்றல் தசயல்பாடு தவவ்தவறு முடறகடளப் பயன்படுத்தி 

அளவிடப்பட்டன. 

 

தடர்பிதனாய்ட்டுகள், ஸ்டீதராய்ட்டுகள், பீதனாலிக் கலடவகள், பிதலவிதனாய்ட்டுகள், 

சதபானின்கள் மற்றும் ஆல்கலாய்டுகள் மூன்று உயிரினங்களிலும் கண்டறியக்கூடிய அளவில் 

இருந்தன. எந்த உயிரின சாற்றிலும் அந்ததாசயதனாடசடுகள் கண்டறியப்படவில்டல. 

ஒட்டுதமாத்த டிபிபிஎச் தீவிரமான மூலக்கூறின் தசயல்பாட்டடக் (overall DPPH radical scavenging 

activity) கருத்தில் தகாண்டு, கவ்லர்பராதசதமாசாவின் தமத்தனாலிக் சாறு , methanolic extract of 

Caulerparacemosa 54.41% சராசரியுடன் கணிசமாக உயர்ந்த தசயல்பாட்டடக் காட்டியுள்ளது 

மற்றும் உல்வா தரட்டிகுதலட்டின் தமத்தனாலிக் சாறு Methanolic extracts 36.76% சராசரியுடன் 

குறிப்பிடத்தக்க குடறந்த தசயல்பாட்டடக் காட்டுகிறது. தமத்தனாலிக் சாறுகள் சி. ராதசதமாசா 

மற்றும் எஸ். கிரஸ்ஸிதபாலியம் - C. racemosa மற்றும் S. crassifoliuமில் அதிகமாகும். எடதல் ஈதர் 

அடனத்து உயிரினங்களுக்கும் சி. ராதசதமாசா மற்றும் எஸ். கிரஸ்ஸிதபாலியம் - C. racemosa 

மற்றும் S. crassifoliu மில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்ந்த அளவில் உள்ளது. மிக குடறவான கதிர் 

உறுஞ்சும் நடவடிக்டகடய நீர் காட்டியுள்ளது. (ஆல்பா = 0.05). தமற்கூறிய முடிவுகளின் 

அடிப்படடயில், மூன்று உயிரினங்களும் தீவிரமான மூலக்கூறின் உறுஞ்சல் தசயல்பாட்டட  

தசய்யும் பகுதிடயக் தகாண்டிருந்தாலும், சி. ராதசதமாசாவில் அதிக முனிவான மற்றும் 

குடறவான முடனவற்ற தீவிரமான மூலக்கூறி உறுஞ்சல் கலடவகள் இருந்தன மற்றும் எஸ். 

க்ராசிஃதபாலியம் இதற்கு தநர்மாறாக இருந்தன. யூ. தரடிகூதலற் - U. reticulate தீவிர மூலக்கூறு 

உறுஞ்சல் தசயல்பாடு அதன் முடனவற்ற தசர்மங்களால் ஏற்படுகிறது. 

 

புமகயூட்டும் அலகின் கட்டுமானம் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி: சுசீமா அரியரத்ன 

 

வரவு தசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடு: ரூ. 7 மில்லியன் (திட்ட எண் V- 5070 இன் கீழ் MAFARD நிதியுதவி) 

தமற்கண்ட திட்டத்தின் கீழ் பதவிய, நாமல் ஓயா, மின்தனரியா, கலா வாவி, ஹம்தபகமுவ, 

ஹடபன்வில பரபங்கடல், இரனவில, உடவளடவ, திகன தரகவ மற்றும் படாத ஆகிய 

பகுதிகளில் 12 எண்ணிக்டகயிலான புடகயூட்டும் பிரிவுகளின் கட்டுமானத்டத நாங்கள் 

முடித்துள்தளாம். புடகயூட்டிய உலர்ந்த மீன், புடகபிடித்த மீன் மற்றும் மாசி ஆகியவற்டற 

உற்பத்தி தசய்ய புடகயூட்டும் அலகிடன பயன்படுத்தப்படலாம். அந்த அலகுகள் FAO Thyeario 

ததாழில்நுட்பத்தின் படி கட்டப்பட்டன, இது புடகயூட்டும் தபாது புடகயூட்டிய மீன்களில் PAH 

குவிப்படதக் குடறக்க வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது, இது புற்றுதநாயின் அபாயத்திற்கு 

வழிவகுக்கும். 

 

ததசிய நீருயிரினவளர்ப்புவாபிவிருத்தி அதிகாரசடப (NAQDA) மற்றும் மீன்பிடி 

திடைக்களத்தின் பரிந்துடரகளால் தளத் ததர்வுகள் தசய்யப்பட்டன. உள்நாட்டு மீன்பிடி 

சங்கங்களுக்கு பத்து அலகுகள் மற்றும் கடதலார பகுதிக்கு இரண்டு அலகுகள் நிறுவப்பட்டன. 

நிறுவப்பட்ட அலகுகடளப் பயன்படுத்தி புடகயூட்டிய உலர்ந்த மீன், புடகயூட்டிய மீன் மற்றும் 

மாசி ஆகியவற்டற உற்பத்தி தசய்வது குறித்து ஒவ்தவாரு மீன்பிடி சங்கத்தின் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கும் பன்னிரண்டு எண்ணிக்டகயிலான விழிப்புைர்வு 

திட்டம் நடத்தப்பட்டன. 500 க்கும் தமற்பட்தடார் பயிற்சி தபற்றனர் மற்றும் வழிகாட்டியாகப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய டகதயட்டட வழங்கினர். 
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2018 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி / விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் 

திகதி திட்டத்தின் சபயர் பங்குபற்றியவர்க்ள் இடம் 

21/12/2018  அறுவடடக்கு பின்னரான டகயாளுதல் 

மற்றும் புத்துைர்ச்சியின் கருத்து.  

40 பயிற்சி தபறும் பி. எச். ஐ. 

களுக்கு - வயம்ப மாகாைம் 

நாரா 

11/12/2018 அறுவடடக்கு பின்னரான 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் மீன் 

தயாரிப்புகடள தயாரித்தல்  

55 மாைவர்கள் - அக்டவனாஸ் 

கல்லூரி 

 

நாரா 

31/10/2018  அறுவடடக்கு பின்னரான டகயாளுதல் 

மற்றும் புத்துைர்ச்சியின் கருத்து.  

40 பயிற்சி தபறும் பி. எச். ஐ. 

களுக்கு - ததன் மாகாைம் 

நாரா 

08/10/2018 அறுவடடக்கு பின்னரான டகயாளுதல் 

மற்றும் சிப்பி அடிப்படட 

தயாரிப்புகளின் தூய்டமயான தயாரிப்பு. 

சிப்பி வளர்ப்புடன் 

இடைக்கப்பட்ட 30 தபண்கள் 

கல்பிட்டி 

10/08/2018  அறுவடடக்கு பின்னரான டகயாளுதல் 

மற்றும் புத்துைர்ச்சியின் கருத்து.  

40 பயிற்சி தபறும் பி. எச். ஐ. 

களுக்கு – கண்டி பிராந்திய 

நிடலயம் 

நாரா 

17/09/2018 – 

18/09/2018 

உலர் மற்றும் மாசி மற்றும் பிற மீன் 

தபாருட்களின் கலப்பு தயாரிப்பு 

மன்னார் அரிப்பு மீன்பிடி சமூகம் 

30 நபர்கள் 

அரிப்பு, 

மன்னார் 

31/07/2018 

 

புடகயூட்டிய மீன் தூய்டமயான 

தயாரிப்பு. 

பங்குதாரரின் 30 தபர்கள் IDB – 

தமாறட்டு

டவ 

05/07/2018 கடற்பாசி அடிப்படட தயாரிப்புகடள 

தயாரித்தல்  

புத்தளம் மாவட்ட - தஹல 

தபாஜூன் ஊழியர்கள் - 35 தபர்கள் 

புத்தளம் 

09/05/2018 கடற்பாசி அடிப்படட தயாரிப்புகள் 

தயாரித்தல் 

சிலாப மாவட்ட - தஹல 

தபாஜூன் ஊழியர்கள் - 30 தபர்கள் 

மாதம்டப 

2018 மாசி, உப்பு புடகயூட்டிய மீன் மற்றும் 

புடகயில் உலர்ந்த மீன்  

பதவிய, நாமல் ஓயா, மின்தனரியா, 

கலா வாவி, ஹம்தபகமுவ, 

ஹடபன்வில பரபங்கடல், 

இரனவில, உடவளடவ, திகன 

மீன்பிடி சமூகம் 

எல்லா 

இடங்களி

லும் 

 

தேசிய உணவுத் திருவிழா -2018 

டிசம்பர் 7 - 9 தததிகளில் நடடதபற்ற ததசிய உைவு விழா - 2018 க்கு எங்கள் பங்களிப்டப 

வழங்கியுள்தளாம். தபாது மக்கள் மத்தியில் அறுவடடக்கு பின்னரான ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தால் உற்பத்தி தசய்யப்படுவடத ஊக்குவிப்பதத இதன் தநாக்கம் எனலாம். 

 

ஆய்வறிக்மக மற்றும் புத்ேக அச்சிடல் 

1. பிரதீபா தஜயசிங்க எழுதிய ஆய்வறிக்டகயின் தடலப்பு “தரமான பண்புகடள மதிப்பீடு 

தசய்தல் மற்றும் உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய கடற்பாசி இனங்களின் ததாழில்துடற 

சாத்தியக்கூறுகளின் பயன்பாடு”. 

2. புடகயூட்டிய மீன் தயாரிப்புகளுக்கான வழிகாட்டி டகதயட்டட தமிழ் தமாழியில் அச்சிடுதல் 

3. ஐஸ் ஆடலகளில் உைவுத் தர பனிக்கட்டி உற்பத்தி தசய்வதற்கான டகதயடு 

 

IPHT இன் தொேமன தெமவகள் 

1. 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 (837) 

மற்றும் இரசாயன (1031) தரத்திற்கு என 1868 மாதிரிகள் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. இந்த 
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மாதிரிகள் ததாடர்பாக, 665 தசாதடன அறிக்டககள் IPHT ஆல் வழங்கப்பட்டது மற்றும் 

நாராவுக்கு தமாத்த தசாதடன கட்டைம் மூலம் இலங்டக ரூபாவாக 9126920.00 

கிடடக்கப் தபற்றது. தமாத்த வருவாயில் நாற்பது சதவிகிதம் (40%) விதேட  - தராயல் 

தகாடுப்பனவாக நாராவுக்கு அனுப்பப்படும். 

2. தமலும், மீன் மாதிரிகளில் தபாமல்டிடஹட் கண்டறிதல் பகுப்பாய்வு ததாடங்கப்பட்டது 

மற்றும் 146 எண்ணிக்டகயிலான மீன் மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன, நாராவுக்கான 

தமாத்த தசாதடன தகாடுப்பனவுகள் இலங்டக ரூபா 160,600.00 ஆகும். 

3. யுனிதடா (2018 - 2019) அங்கீகாரத்தின் அளடவ விரிவுபடுத்துவதற்காக ஆய்வகங்கடள 

தமம்படுத்துவதற்கான யுனிதடா திட்டத்தின் ததாழில்நுட்ப உதவிடயப் தபறுவதன் மூலம் 

இரசாயன தசாதடன அளவுருக்களின் அங்கீகாரத்டத விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இரசாயன அளவுருக்களின் அங்கீகாரத்தின் புதிய தநாக்கம் கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 2019 

இல் ததாடரும். 

 
 
 
 
 
 
 
 

யுனிதடா ஏற்பாடு செய்ே மற்றும் நிதியுேவி அளித்ே பின்வரும் பயிற்சிகள் ஐ.பி.எச்.டி 

ஊழியர்களால் தமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளன 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

இளங்கமல பட்டோரிகளின் தமற்பார்மவ தெமவ 

 

1. எஸ். கஸ்தூரி பிஎஸ்சி (விவசாயம்), யாழ்ப்பாைம் பல்கடலக்கழகம் 

2. டி. அதர்ேனா (உைவு ததாழில்நுட்பத்தில் உயர் ததசிய டிப்தளாமா), இலங்டக உயர் 

ததாழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவனம், தவயங்தகாட 

3. எம். நிதராோ (உைவு ததாழில்நுட்பத்தில் உயர் ததசிய டிப்தளாமா), இலங்டக உயர் 

ததாழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவனம், தவயங்தகாட 

4. எஸ். தபகம் (உைவு ததாழில்நுட்பத்தில் உயர் ததசிய டிப்தளாமா), இலங்டக உயர் 

ததாழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவனம், தவயங்தகாட 

5. பி. தக. எஸ். எல். புஷ்பகுமார (தவளாண் உற்பத்தி ததாழில்நுட்பத்தில் உயர் ததசிய 

டிப்தளாமா), அக்டவனாஸ் உயர் கல்வியியல் கல்லூரி 

6. எல். டி. காயத்ரி பிஎஸ்சி (நீர்வாழ் வளங்கள்), ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகம் 

7.ஸஐ. எச். எல் தபர்னாண்தடா பி.எஸ்.சி (நீர்வாழ் வளங்கள்), ஊவா தவல்லஸ்ஸ 

பல்கடலக்கழகம் 

8. எஸ்.தக. தசனதீரா பிஎஸ்சி (நீர்வாழ் வளங்கள்), ஊவா தவல்லஸ்ஸ பல்கடலக்கழகம் 

9. பி. என். டி. எம்.தஜயவர்தனா பி.எஸ்.சி (நுண்ணுயிரியல்), களனியா பல்கடலக்கழகம் 

10. எச். பி. பி. டி உதயபிரியா பிஎஸ்சி (நுண்ணுயிரியல்), களனி  பல்கடலக்கழகம் 

அங்கீகாரத்தின் புதிய த ாக்கம் 

பார உதலாகங்கள் 

Hg,Cd,As,Pb 

தகாழுப்பமில் விபரம் 

பல அர்தராமக்களின் ஐததராகாபன் 

னடமதனா அமில விபரம் 

தமாத்த புரதம் 

பயிற்சித் திட்டம் திகதி தீடம் பங்குபற்றிய எ-மக 

உள்ளக கைக்காய்வு 4, 5 டிசம்பர் 2018 HARTI  05 

அளவீட்டு நிச்சயமற்ற 

தன்டம 

10 மற்றும் 17 டிசம்பர் HARTI                05 

மூலக்கூறு உயிரியல் 

பயிற்சி 

16 - 18 ஜனவரி 2019 ஜீன் 

தடக் 

05 
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பத்திரிமக கட்டுமரகள் 

1. கினிதகதரதக, பி. எச்., சுதரந்திரா, ஐ. எச். டபிள்யூ., தவத்ததவ, டபிள்யூ. தக. எஸ். ஆர். 

தஹட்டியராச்சி, தக. எஸ்., எதிரிசிங்க, ஈ. எம். ஆர். தக. பி., (2018). இலங்டகச் சந்டதயில் 

கிடடக்கும் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உலர்ந்த மீன் வடககளின் நுண்ணுயிர் மற்றும் இரசாயன 

தரம். இலங்டக நீரியல் வள விஞ்ஞான இதழ். 23 (1), பக். 119 – 126 

 

2. கினிதகதரதக, பி. எச்., சுதரந்திர, ஐ. எச். டபிள்யூ., தவத்ததவ, டபிள்யூ. தக. எஸ். ஆர்., 

அரியவன்ச, தக. டபிள்யூ. எஸ்., கதைகம அராச்சி ஜி. தஜ., ஜினதாச, பி. தக. தக, தஹட்டியராச்சி, 

தக. எஸ். மற்றும் எதிரிசிங்க, ஈ. எம். ஆர். தக. பி. (2018). இலங்டக சந்டதயில் கிடடக்கும் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட உலர்ந்த மீன் வடககளின் நுண்ணுயிர் மற்றும் இரசாயன தரம். இலங்டக 

நீரியல் வள விஞ்ஞான இதழ் ததாகுதி 23 (1) (ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது, பதிப்பில்) 

 

3. பத்துதவ அராச்சி, எம். தஜ., கதைகம அராச்சி ஜி. தஜ., வன்சபால, எம். ஏ. தஜ. மற்றும் 

தஜயரத்ன, எம். பி. தக. (2018). உள்நாட்டில் வளர்க்கப்படும் கிராசிலாரியா 

தவருதகாசாவிலிருந்து ஏகார் பிரித்ததடுப்பது மற்றும் ஏகடரப் பயன்படுத்தி தஜலட்டின் 

இல்லாத தசட் - தயாகட் உற்பத்தியின் வளர்ச்சி. இலங்டகயின் ததசிய நீரியல்வள ஆராய்ச்சி 

ம்ற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம ததாகுதி 45 (ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது, பதிப்பில்). 

 

சுருக்கங்கள் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட சுருக்கங்கள் 

1. பதிராஜா, பி. எம். டவ. எஸ்., பரைகம்தபால, பி. ஏ. யு. டபிள்யூ. தக, ரைதுங்க . எம். எம். தக., 

கதைகம அராச்சி, ஜி. தஜ., திருச்தசந்துரன், எஸ்.,. தபதரரா, ஆர்., (2018). புடகயூட்டிய மீன் 

பதப்படுத்தும் பிரிவின் வளர்ச்சி. NERD ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம் 2018, யக்கல. 

 

2. சுப்ராஜா, என்., திருச்தசந்துரான், எஸ்., ததால்லமடுகு, பிரசாத், என். வி. தக. வி (2018) 

டகட்தடாசன் நதனா துகள்களின் ததாகுப்பு மற்றும் தன்டம மற்றும் நுண்ணுயிர்தகால்லல் 

தசயல்பாடு, ஒட்சிசதனற்ற தசயல்பாட்டின் மதிப்பீடு. உயிர் சமநிடல மற்றும் உயிர் கிடடக்கும் 

தன்டம ஆகியவற்றில் தமம்பாடு. 

 

3. மாரசிங்க, எம். ஏ. டி. எம்., சதுடினா,. லியனதக, தஜ., திருச்தசந்துரன், எஸ்., கீவிகா தஜ. 

கதைகம அராச்சி., (2018). டகட்தடாசன் நதனா துகள்கடளப் பயன்படுத்தி இடைக்கப்பட்ட 

மீன் எண்தைய் குழம்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் தன்டம. உைவு விஞ்ஞான மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப உலக காங்கிரஸ், மும்பாய், இந்தியா. 

 

4. வீரசிங்க, ஆர்., விக்ரமராச்சி, என்., தசாமசுந்தரம், டி., தனுஷ்கா, ஆர். எம். பி., (2018). சிறு புலி 

இறாலில் (தபனீயஸ் தமாதனாதடான்) ஊட்டச்சத்துக்களில் டகட்தடாசாடன தநாதயதிர்ப்பு 

சக்தியாகப் பயன்படுத்துதல், டவரஸ் தநாய்கடள எதிர்க்கும் ஊட்டங்கள். SLCARP சர்வததச 

விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம். தகாழும்பு. இலங்டக. 

 

5. தசாமசிறி, ஜி. டி. பி., விதஜதசகர, ஐ., விக்ரமசிங்க, ஐ., சிவரம், தக., மற்றும் திருச்தசந்துரன், 

எஸ். (2018). பயன்படுத்தப்படாத கடற்பாசிகளான கிராசிலாரியா சாலிகார்னியா மற்றும் 

கிராசிதலரியா எடுலிஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து ஏகார் பிரித்ததடுத்தல் மற்றும் தஜல் பண்புகள். 

SLCARP சர்வததச விவசாய ஆராய்ச்சி சிம்தபாசியம். தகாழும்பு. இலங்டக. 

 

6. தஹமச்சந்திர, டி. பி., தஜயவர்தன, டபிள்யூ. தஜ. சி. இலங்டகயின் ததற்கு கடற்கடரயில் 

உள்ள உல்வா தரட்டிகுலட்டா, கவ்தலர்பா தரஸ்தமாசா மற்றும் சர்காஸம் டவட்டி 
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ஆகியவற்றின் அண்மித்த மற்றும் கனிம கலடவடய தீர்மானித்தல். சர்வததச விஞ்ஞான 

அமர்வுகள் 2018. தகாழும்பு. இலங்டக. 

 

7. திருச்தசந்துரன், எஸ்., சுப்ராஜா, என்., பிரசாத், டி. என். வி. தக. வி, (2018). தகாஸ்டஸ் 

இக்னியஸ் பதயா - எக்டிவ் தசர்மங்களின் ததாகுப்பு, தன்டம, நுண்ணுயிர் தகால்லும் திறன் 

மற்றும் ஒட்சிசதனற்ற மதிப்பீடு, நதனா மற்றும் பதயா எக்டிவ் ஆகியவற்றிற்கான நாக நதனா 

துகள்கடள ஏற்றல் மருத்துவ மற்றும் தபாறியியல் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி. 

 

8. தஹரத், எச். எம். யு. எல், அதாவுத, ஏ. ஆர். எஸ். பி., திருச்தசந்துரன், எஸ்., (2018). நுண் அடல 

கதிர்வீச்சு வழியாக மண் நண்டு (ஸ்டகலா தசரட்டா) ஓட்டுக் கழிவுகளிலிருந்து டகட்தடாசன் 

பிரித்ததடுக்கும் விடரவான முடற. 

 

9. லோந்தினி, ஆர்., எஸ். கல்லதக, தக. டபிள்யூ. எஸ். அரியவன்ச, ஜி. தஜ. கதைகம அராச்சி 

மற்றும் என். பி. ஜி. புஸ்பிதா. (2018). க்ராதசாஸ்ட்ரியா தமட்ட்ராதசன்ஸ் இன் உயிரியல் 

நச்சுக்கடள தீர்மானித்தல்: இலங்டகயில் புத்தளம் களப்பு பற்றிய ஒரு ஆய்வு. ததசிய நீரியல் 

வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி அடமப்பின் நடவடிக்டககள், பக். 58. 

 

10. மதுோனி, ஏ. பி. ஏ., எஸ். அரியவன்ச மற்றும் சி. வி. எல். தஜயசிங்க. (2018). கட்சுதவானஸ் 

தபலமிஸ், தடகாப்தடரஸ் ருதசல்லி மற்றும் தலத்ரினஸ் தநபுதலாசஸ் ஆகியவற்றின் 

புத்துைர்ச்சி மதிப்பீட்டிற்கான உைரிக் கருவியாக தடாரி மீட்டடர சரிபார்த்தல். ததசிய நீரியல் 

வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம நடவடிக்டககள், பக். 59. 

 

11. ருக்ஷன், டபிள்யூ., எம். ஆர். தபதரரா, தக. டபிள்யூ. எஸ். அரியவன்ச மற்றும் என். பி. ஜி. 

புஸ்பித். (2018). இந்திய காவட்டி (க்ராதஸாஸ்ட்ரியா தமட்ராதசன்சிஸ்) பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் இயற்டக தசாஸ் உற்பத்தி. ததசிய நீரியல்வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

அடமப்பின் நடவடிக்டககள், பக். 64.  

 

சவளி ாட்டு பயிற்சிகள் கலந்து சகாண்டமம 

1. கலாநிதி சுஜீவா அரியவன்ச - பட்டடற - விரிவாக்கப்பட்ட ஸ்தபக்ட்ரம் பீட்டா - லாக்தடமஸ் 

ஈ. தகாலி ட்டரடசக்கிள் திட்டம், உட்தரக்ட் பல்கடலக்கழகம், தநதர்லாந்து. 05.03.2018 முதல் 

09.03.2018 வடர 
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5.8 ெமூக-சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் ஆராய்ச்சி பிரிவு 

(SED) 

 
பிரிவு ேமலவர் – திரு. தக. எச். எம். எல். அமரலால் 
 

திட்ட எண்: 7.1.3 

இலங்மகக் கடதலார கடற்சறாழில் முகாமமத்துவத்தில் உள் ாட்டு அறிவின் பிரதயாகம் 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி : திரு. எம். எம். எஸ். மஹிபால 

வரவு தசலவு : 0.75 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

பாரம்பரிய அறிவு அல்லது சுததச அறிவு அல்லது உள்ளூர் அறிவு என்பது பூர்வீக மற்றும் 

உள்ளூர் சமூகங்களின் அறிவு, புதுடமகள் மற்றும் நடடமுடறகடளக் குறிக்கிறது. சுததச அறிவு 

ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சாரம் அல்லது சமுதாயத்திற்கு தனித்துவமானது மற்றும் இது தடலமுடற 

தடலமுடறயாக பல நூற்றாண்டுகளாக உருவாகி வருகிறது மற்றும் விவசாய, மீன்வளம், உைவு 

தயாரித்தல், கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சமூக அறிவியல் முகாடமத்துவத்துக்கு உலகளாவிய 

மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட அறிவு அடமப்புகளில் ஒன்றாகும். 

 

கடற்தறாழில் மீன்பிடி முகாடமத்துவத்தின் ததடவ ஒரு முக்கிய கவடலயாக மாறியுள்ளது, 

அதாவது மீன்பிடி ஆதாரங்களுக்கான ததடவ அதிகரித்தல், மக்கள் ததாடக அதிகரித்தல், 

வளங்கடள சுரண்டுவது, அழிவுகரமான மீன்பிடி கியர்கடளப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் 

நிடலயான வள நிர்வாகத்திற்கான ததடவகள் தபான்ற பல காரைங்களால். கடந்த காலங்களில், 

மீன்பிடி முகாடமத்துவ சமூக அறிவு மற்றும் புரிதலுடன் ததாடங்கியது, பின்னர் இது 

ததாழில்துடறயின் தமம்பாட்டிற்காக பல்தவறு விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகடளப் 

பயன்படுத்தி நிறுவனமயப்படுத்தப் பட்டது. தற்தபாது, சர்வததச நிறுவனங்களும் மீன்பிடி 

முகாடமத்துவத்தில் பாரம்பரிய அறிடவ தகாள்டககளில் தசர்க்க தவண்டும் என்று உறுதியாக 

நம்புகின்றன; இயற்டக வளங்கள் மற்றும் மனித நலடன நிடலநிறுத்துவதற்கான திட்டங்கள் 

மற்றும் நடவடிக்டககள் அவற்றிலடங்கும். எனதவ, இலங்டகயில் கடதலார மீன்பிடி 

முகாடமத்துவத்துக்கு மீனவர்கள் பயன்படுத்தி வரும் உள்நாட்டு மீன்பிடி நடடமுடறகடள 

அடடயாளம் காை தவண்டியது அவசியம். ஆராய்ச்சி தநாக்கங்கடள அடடய, இந்த ஆய்வு 

கடற்கடர கடல் மீன் பிடிப்பு மற்றும் பங்கு கடல் மீன் பிடிப்பு (கட்டு வடல மீன் பிடிப்பு) 

ஆகியவற்றில் தமலும் கவனம் தசலுத்தியது. 

 

ஆய்வின் குறிக்தகாள் 

இலங்டகயில் கடதலார மீன்வளம் மற்றும் மீன்பிடி முகாடமத்டுவத்தில் உள்ள உள்நாட்டு 

அறிவு நடடமுடறகடள ஆராய்வது. 

 

முமற 

இந்த ஆய்வு முதன்டம மற்றும் இரண்டாம் நிடல தரவு மூலங்கடள அடிப்படடயாகக் 

தகாண்டது. ததன் மாகாைம் மற்றும் முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் கடற்கடர கடல் மீன் 

பிடிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரிய அறிடவ அடடயாளம் காைவும், சிலாபம் மற்றும் 

நீர்தகாழும்புவில் கடல் மீன் பிடிப்படதப் பற்றியும் விளக்க ஆராய்ச்சி வடிவடமப்பு 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த அணுகுமுடறடய ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்துவதற்கான 

அடிப்படட என்னதவன்றால், மீன்பிடி முகாடமத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

அனுபவங்கள், அறிவு மற்றும் நடடமுடறகடள விவரிப்பதாகும். கள ஆய்வு, கவனிப்பு மற்றும் 

கவனக் குழு விவாதங்கள் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட முதன்டம தரவு. அந்த பங்தகற்பு கிராமப்புற 
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மதிப்பீடு (பிஆர்ஏ) நுட்பமும் நடத்தப்பட்டது. தரவு தரமான முடறயில் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டு விளக்க புள்ளிவிவரங்களால்  வழங்கப்பட்டது. 

 

இந்த திட்டம் 2018 ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. கடற்கடர கடல் மீன் பிடிப்பிற்கான தமாத்த மாதிரி 30 ஆகவும், கட்டு 

வடல மீன் பிடிப்பதற்கு 15 ஆகவும் இருந்தது. அததாடு, நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபத்தில் 

உள்ள கட்டுவடல மீன்வளத்துக்காக 03 பி.ஆர்.ஏ. க்கள் தசய்யப்பட்டன. 

 

ஆராய்ச்சி முடிவுகள் 

முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் 90% க்கும் தமற்பட்ட கடற்கடர சீன் வடலகள் உழவு 

இயந்திரத்துடன் இடைக்கப்பட்ட வின்ச் இழுடவ இயந்திரத்திடனப் பயன்படுத்தி 

இயக்கப்படுகின்றன, அதத தநரத்தில் 100% ததன் மாகாை கடற்கடர சீன் வடலகள் 

டகமுடறயாக இயக்கப்படுகின்றன என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முல்டலத்தீவு 

மாவட்டத்தில் மீன்பிடி வடலடய இடுவதற்கு தமாட்டார் படகுகள் (OFRP) வல்லம் 

(இயந்திரமயமாக்கப் படாத - படகு) உடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், ததன் 

மாகாைத்தில் கடற்கடர சீன் வடல மீன் பிடிப்புக்கு OFRP படகுகள் பயன்படுத்தப்படவில்டல. 

முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் கடற்கடர சீன் வடலகலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் டநதலான் 

கயிறுகளின் எண்ணிக்டக (இழுக்கும் கயிறுகள்) ததன் மாகாைத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

கயிறுகளுடன் (பக்கத்துக்கு 3 - 10) ஒப்பிடும்தபாது நான்கு (4) மடங்கு தநரம். ஒரு தளத்தில் 

வடல உரிடமயாளர்களின் எண்ணிக்டக முல்டலத்தீவில் குடறவாகதவ உள்ளது, ஆனால் ததன் 

மாகாைத்தில் இது தபரியது. 

 

  
 

கடற்கடர சீன் வடல - முல்டலத்தீவு   கடற்கடர சீன் - ததன் மாகாைம் 

மீன்பிடி மாவட்டம் 

 

கடற்கடர சீன் பாரம்பரியமாக ததன் மாகாைத்தில் மட்டுதம இயக்கப்பட்டது. கடற்கடர 

கடல்களின் சுழற்சிக்கான மீனவர்கள் தங்கள் பாரம்பரிய நடடமுடறகடளப் பின்பற்றுகிறார்கள் 

(ததன் மாகாைத்தில் மடல்பாடு மற்றும் வருமானப் பகிர்வு). ஆனால் முல்டலத்தீவு மாவட்ட 

மீனவர்களுக்கு கடற்கடர சீன் நடவடிக்டககளில் ஈடுபடும் சம்பளம் வழங்கப்பட்டது. சுமார் 

நான்கு வடகயான கடற்கடர சீன்கள் உரிடமயாளருக்கு தசாந்தமானடவ, தமலும் 

முல்டலத்தீவு மீன்பிடி மாவட்டத்தில் உள்ள கடற்கடர சீன் மீனவர்களில், ஒரு கடற்கடர சீன் 

ததன் மாகாைத்தின் கடற்கடர சீன் உரிடமயாளருக்கு தசாந்தமானது. 

 

உரிடமயாளரின் கீழ் ஐந்து அல்லது ஆறு பங்குதாரர்கள் கடற்கடர சீன் வடல மீன் பிடிப்பின் 

முக்கிய நடவடிக்டககடள தமற்தகாண்டு வருகின்றனர், அதாவது மீன்பிடிக்க வடலடய 

தயாரித்தல், மீன்பிடித்த பிறகு வடலடய சுத்தம் தசய்தல், மீன்பிடிக்க வடலடய இடுதல் 

தபான்றடவ. குறிப்பாக கடற்கடர சீனுக்கு ஒரு தடலவர் (மன்னடிராலா, மரக்கலதஹ) 

இருக்கிறார். மன்னடிராலா கடற்கடர சீன் மற்றும் குறிப்பாக தற்தபாடதய முடற மற்றும் 
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இருப்பிடத்தின் கடல் படுக்டக குறித்து நல்ல புரிதடலக் தகாண்டுள்ளார். கடற்கடர சீனின் 

இலாபத்தில் பாதி கடற்கடர சீனின் உரிடமயாளருக்கும், மீதமுள்ள பாதி கடற்கடர சீனின் 

பங்குதாரர்களுக்கும் (மன்னடிராலா உட்பட) தசல்கிறது. கடற்கடர சீனுக்கு உதவும் நபர்கள் 

வடலடய இழுத்துச் தசல்வதற்கான பங்களிப்புக்காக மீன்கடளப் தபறுகிறார்கள். 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் 

 கடற்கடர சீன் மீன்பிடியுடன் ஒப்பிடும்தபாது பாரம்பரிய கடற்கடர சீன் அடமப்பு சிறந்த 

வருமான விநிதயாக முடறயாகும். 

 கடற்கடர சீன் மீன்பிடி பருவங்களில் (தசப்டம்பர் முதல் ஏப்ரல் வடர - ததற்கு கடற்கடர 

மற்றும் வட தமற்கு கடற்கடர, மார்ச் முதல் ஒக்தடாபர் வடர - வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 

கடற்கடரகள்) 30 க்கும் தமற்பட்ட நபர்கள் பாரம்பரிய கடற்கடர சீன் வடல மீன்பிடியில் 

ஈடுபடுகின்றனர். 

 பாரம்பரிய கடற்கடர சீன் மீனவர்கள் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட கடற்கடர சீன் 

மீனவர்கடளக் காட்டிலும் குடறவான கயிற்டறப் பயன்படுத்துகிறார்கள். எனதவ, இது 

பல்தவறு வடகயான மீனவர்களிடடதய சிறந்த வளங்கடளப் பகிர்ந்து தகாள்ளும் 

முடறயாகும் (தவவ்தவறு மீன்பிடி கியர்கடளப் இயந்திரமயமாக்கப்படாத மீனவர்கள் 

பயிற்சி தசய்கின்றனர்) 

 கடற்கடர சீன் மின்பிடி தளங்களின் கடல் படுக்டகயில் சில பாடறகள், மர பாகங்கள் 

உள்ளன. கடற்கடர சீனின் சரியான தசயல்பாட்டிற்கு இது ஒரு முக்கிய தடடயாகும். 

 அதிக விடல மற்றும் கடற்கடர சீன் வடலகளுக்கு (இறக்டககள்) தகார் கயிறுகடளக் 

கண்டுபிடிப்பதில் சிரமங்களின் விடளவாக, மீனவர்கள் டநதலான் கயிறுகளுக்கு 

மாறிவிட்டனர். 

 கடற்கடர சீன் மீனவர்களில் தபரும்பான்டமயானவர்கள் (80% க்கும் அதிகமானவர்கள்) 

(உதவியாளர்கள் மற்றும் உரிடமயாளர்கள்) தபரியவர்கள் (45 வயதுக்கு தமற்பட்டவர்கள்). 

குடறந்த வருமானத்தின் விடளவாக இளம் தடலமுடற கடற்கடர சீன் மீன்பிடி முடறக்குள் 

நுடழய விரும்பவில்டல. 

 பாரம்பரிய மீனவர்கள், கடவுள்கடளப் பிரார்த்தடன தசய்வது மற்றும் கடவுள்களுக்கு 

ஏதாவது (பால் அரிசி) வழங்குவது தபான்ற சடங்குகடள கடடப்பிடிப்பது சிறந்த 

அறுவடடக்கு உதவும் என்று நம்புகிறார்கள். இதன் விடளவாக, சில கடற்கடர சீன் 

மீனவர்கள் இந்த வடகயான சடங்குகடள ததன் பகுதியில் கடடப்பிடிக்கின்றனர். 

 பாரம்பரிய நடடமுடறகள் (சிறப்பு சடங்குகள்) கடற்கடர கடல் மீன்பிடியில் இருந்து 

குடறந்து வருவடதக் காைலாம். 

 
பரிந்துமரகள் 

 வருவாய் பகிர்வு முடறயின் பாரம்பரிய முடறயானது இயக்க முடறடமடயப் 

தபாருட்படுத்தாமல் கடற்கடர சீன்  முடறடயப் பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 சீன் தசயல்பாட்டின் மீன்பிடி முகாடமத்துவ விதிமுடறகடளப் தபாருட்படுத்தாமல் 

பின்பற்ற பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 கடற்கடர சீன் தளங்கடள முடறயாக பராமரிக்கவும் தபாருத்தமான உள்கட்டடமப்டப 

வழங்கவும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

பங்கு வமல மீன் பிடிப்பு 

பங்கு வடல மீன் பிடிப்பு என்பது நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம் களப்பில் நடடமுடறயில் 

உள்ள ஒரு மீன்பிடித்தல் முடற ஆகும், இது நீர்தகாழும்பபில் மிஹிந்துகுலசூரிய, குருகுலசூரிய 
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மற்றும் வர்ைகுளசூரிய என அடழக்கப்படும் மூன்று குடும்பங்களால் உருவானது. பின்னர் 

நீர்தகாழும்பில் இருந்து குடிதபயர்ந்த மீனவர்களால் சிலாபம் களப்பில் இந்த மீன்பிடி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் உரிடமகள் தடலமுடற தடலமுடறயாக வந்துள்ளன. 

நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாப களப்பில் ஆண்களால் மட்டுதம உரிடம தகார முடியும். 

 

இறால்கதள முக்கிய மீன்பிடிப்பு இனம் ஆகும். இது இரண்டு இறக்டககள் மற்றும் கட்டு 

முடிவி ஒன்டறயும் தகாண்டது, இது "துரியா" என்று அடழக்கப்படுகிறது. தற்தபாது, பங்கு 

வடலயின் சராசரி நீளம் 11 - 12 மீ. 1800 களில், சைல் மற்றும் பருத்திடயப் பயன்படுத்தி பங்கு 

வடலகள் தயாரிக்கப்பட்டன, ஆனால் இப்தபாது அடவ டநதலான் வடலயினால் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. டநதலான் வடலகள் தசயல்பட எளிதானது மற்றும் இருபது 

ஆண்டுகளுக்கு தமலாக நீடித்தடவ. கட்டு வடல மீனவர்கள் ஒரு மர அவுட்ரிகர் தகதனாக்களில் 

அவர்களின் தவடலடய தசய்கிறார்கள். தபாதுவாக, இரண்டு அல்லது மூன்று மீனவர்கள் ஒரு 

தகதனாவில் தவடல தசய்கிறார்கள். பங்கு வடல மீன்பிடித்தல் மாடலயில் இயக்கப்படுகிறது 

மற்றும் அறுவடடடய தசகரிக்க ஆறு மணி தநரம் ஆகும். தசயல்பாட்டின் தபாது, 

இறால்கடளக் கவர கட்டு வடல மீனவர்கள் மண்தைண்தைய் விளக்குகடள விளக்கு 

ஆதாரங்களாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். வடலடய சரிதசய்ய கடல் வாயின் அடல ஓட்டத்டத 

அடிப்படடயாகக் தகாண்டு பங்கு வடல மீன் பிடிப்பு இடம்தபறுகின்றது. அடலகள் 

முதிர்ச்சியடடந்த இறால்கடள களப்பிலிருந்து கடலுக்கு தகாண்டு தசல்கின்றன. முழு நிலவு 

நாட்களிலும், கனமடழ நாட்களிலும், அடலகளின் தசல்வாக்கால் இறால் உற்பத்தி அதிகமாக 

உள்ளது. "கட்டு வடலப் பாடு" என்று அடழக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் பங்கு 

வடலகள் இயக்கப்படுகின்றன. "தபல்தல" என்பது கட்டு வடல தளங்கள் கட்டு வடல 

சங்கங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கூட்டமாகும். நீர்தகாழும்பு களப்பில், மீன்பிடி 

வடலகடள இயக்குவதற்கான சிறந்த இடங்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்கு தலாத்தர் முடறயின் 

மூலம் பாடு அடமப்பு முடிவு தசய்யப்படுகிறது. நீர்தகாழும்பு களப்பில் தகாங்காஹா, 

மங்குலியா மற்றும் பிட்டிபன ஆகிய மூன்று பிரபலமான பாடுகடள பங்கு மீனவர்கள் 

அடடயாளம் கண்டுள்ளனர். சிலாபக் களப்பில், பாரம்பரிய கட்டு வடல மீன்பிடி சங்கம் 

மீன்பிடி நாட்கள் மற்றும் அட்டவடைடய முடிவு தசய்துள்ளது. 

 

கட்டு வடல மீனவர்கள் தங்கள் பாரம்பரிய அறிவு மற்றும் நிடலயான வள நிர்வாகத்டத 

பாதிக்கும் பல சவால்கடள அனுபவிக்கின்றனர். எனதவ, பாரம்பரிய மீன்பிடி நுட்பத்டத 

எவ்வாறு பாதுகாப்பது மற்றும் சவால்களுக்கான தீர்வுகடள வழங்குவது என்படதப் படிப்பது 

சரியான தநரத்தில் முக்கியமானது மற்றும் ததடவப்படுகிறது. 

 

முடிவு மற்றும் பரிந்துமரகள் 

கட்டு வடல மீன் பிடிப்பு என்பது ஒரு பழங்கால பாரம்பரிய மீன் பிடிப்பு ஆகும், இது 

உரிடமயின் அடிப்படடயில் ஒரு மீனவர் குழு ஆதிக்கம் தசலுத்துகிறது. படகு மற்றும் மீன்பிடி 

கியர்களின் பயன்பாடு கடந்த காலத்டத விட மாறிவிட்டது, ஆனால் இந்த மீன் பிடிப்பில் சமூக 

அடிப்படடயிலான முகாடமத்துவம் இன்னும் முக்கியமானது. அவர்களின் பாரம்பரிய அறிவு 

மற்றும் வள நிடலத்தன்டமடயப் பாதுகாக்க, பின்வரும் நடவடிக்டககள் கவனத்தில் 

தகாள்ளப்பட தவண்டும். 

 களப்பின் எல்டலகடள வடரயறுக்கவும், கடல் வாயின் ஆழத்டத அதிகரிக்கவும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

 கட்டு வடல மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்டதத் தக்கடவக்க சமூக அடிப்படடயிலான 

மீன்பிடி முகாடமத்துவம் பலப்படுத்தப்பட தவண்டும் என்று பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 
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 களப்பில் தமாட்டார் தபாருத்தப்பட்ட படகுகளின் தசயல்பாடு மட்டுப்படுத்தப்பட 

தவண்டும் மற்றும் கட்டு வடல மீன் பிடிப்பின் மீன்பிடி தசயல்பாட்டு தநரத்தில் தவக 

வரம்பு விதிக்கப்பட தவண்டும். 

 மாசுபாடு, குப்டபகடள தகாட்டுதல் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்கள் 

உடனடியாக தடட தசய்யப்பட்டு அந்த வடகயான தவடலகளில் ஈடுபடும் மக்களுக்கு 

தண்டடன வழங்கப்பட தவண்டும் 

 இரசாயன கலப்பு கழிவு நீடர ஏரிக்குள் இறக்கும் இறால் விவசாயிகளுக்கு எதிராக விதிகள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுடறகடள அமல்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

 களப்பில் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககடளச் தசயல்படுத்துவதற்கு முன் பங்கு வடல 

மீனவர்களுக்கு விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள நடத்த ஆய்வு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

 மீன்பிடி சமூகத்தில் உள்ள பழங்குடியின மக்கடளப் பாராட்டுவதன் மூலமும் தபாருளாதார 

மற்றும் சமூக நலடன வழங்குவதன் மூலமும் பாரம்பரிய மீன்பிடி நுட்பத்டதப் பாதுகாக்க 

இது ததடவப்படுகிறது 

 மீன்பிடி வளங்களின் நிடலயான நிர்வாகத்திற்காக ததாடர்புடடய முகவர் 

நிறுவனங்களுடன் முடிதவடுக்கும் தசயல்பாட்டில் இடை நிர்வாகக் குழு 

பலப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

புமகப்பட ஆதாரம் 
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திட்ட எண்: 7.1.2 
இலங்மகயில் மதிப்பு ெங்கிலி பகுப்பாய்வு மற்றும் சிங்க இறால்,  ண்டு, மிகப் சபரிய  ண்ணீர் 

இறால், மற்றும் மட்டி மீன்பிடிகளின் வளர்ச்சி 
 

தபாறுப்பான அதிகாரி : டி. டபிள்யூ .எல். யூ. டி சில்வா 

 
வரவு தசலவு : 0.8 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

நண்டுகள், இரால் மற்றும் நன்னீர் இறால்கள் அதிக மதிப்புள்ள மீன்பிடிப் தபாருட்களாகக் 

கருதப்படுகின்றன, அடவ அந்நிய தசலாவணிடய நாட்டிற்கு தகாண்டு வருவதற்கான அதிக 

ஆற்றடலக் தகாண்டுள்ளன. முக்கிய பங்குதாரர்கள் மற்றும் அவர்களின் முக்கிய பாத்திரங்கள், 

தபாருளாதார தசயல்திறன், சாத்தியக்கூறுகள், தடடகள் ஆகியவற்டற அடடயாளம் காணும் 

தபாருட்டு உற்பத்தியில் இருந்து இறுதித் நுகர்தவாடர அடடயும் வடர உற்பத்தியில் இருந்து 

எந்ததவாரு ததாழிற்துடறயிலும் சம்பந்தப்பட்ட அடனத்து நடவடிக்டககள் ததாழில், ஆளுடக 

கட்டடமப்புகள், நிறுவன கட்டடமப்புகள் தபான்றவற்றின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிடயக் 

கட்டுப்படுத்தல் தபான்றவற்றுக்கும் மற்றும் தசயல்முடறகடள மதிப்பீடு தசய்ய 

பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய சிறந்த கருவிகளில் மதிப்பு சங்கிலி பகுப்பாய்வும் ஒன்றாகும். 

ஆகதவ, நண்டு, இரால் மற்றும் நன்னீர் இறால் மீன்பிடி மதிப்புச் சங்கிலிடயப் படிப்பது இந்த 

குறிப்பிட்ட மீன்வளத்தின் மூலம் தபாருளாதார ஆதாயத்டதப் தபருக்க மிகவும் முக்கியமானது. 

தமலும் மதிப்பு சங்கிலி பகுப்பாய்வு மதிப்புச் சங்கிலிகளுடன் வளர்ச்சித் ததடவகடள 

அடடயாளம் காை உதவுகிறது மற்றும் மதிப்பு சங்கிலி நடிகர்களின் வாழ்க்டக, தரம் மற்றும் 

உைவுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் தவடல வாய்ப்புகடள தமம்படுத்த உதவுகிறது. 

 

ஆய்வின் குறிக்தகாள்கள் 

 இலங்டகயில் நண்டு, இறால், சிங்க இறால் மற்றும் நன்னீர் இறால் மீன்வளத்தின் 

மதிப்பு சங்கிலிடய பகுப்பாய்வு தசய்தல். 

 வளங்களின் நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான மதிப்பு சங்கிலியின் வளர்ச்சிக்கு 

ததடவயான திறன்கள் மற்றும் முகாடமத்துவ ஆதரடவ அடடயாளம் காணுதல். 

 

முமற 

முன் ஆய்வு தசய்யப்பட்ட அடர கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாள்கள் மற்றும் 

கட்டடமக்கப்படாத தநர்காைல்கள், ஆழமான தநர்காைல்கள் மற்றும் பி. ஆர். ஏ க்கடளப் 

பயன்படுத்தி தநரடி தநர்காைல்கள் உட்பட பல தரவு தசகரிக்கும் நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி 

இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. பின்னணி தகவல்கடள தசகரிக்க இரண்டாம்நிடல தரவு 

மூலங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஜனவரி முதல்  டிசம்பர் 2018 வடரயிலான காலகட்டத்தில் 

தமாத்தம் 101 கள ஆய்வுகள் (113 மீனவர்கள், 11 கடல் உைவு நிறுவன முகவர்கள், 25 உள்ளூர் 

தசர்ப்பாளர்கள் மற்றும் 04 பி. ஆர். ஏ க்கள் நடத்தப்பட்டன. ததற்கு கடற்கடர, கிழக்கு 

கடற்கடர, ததன்தமற்கு கடற்கடர மற்றும் வட மத்திய மாகாை இடங்களில் தரவு 

தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்பு 

சிங்க இறால் : சிங்க இறால் மீன் பிடிப்பதில் மூன்று முக்கிய மீன்பிடி முடறகள் நடடமுடறயில் 

இருந்தன, அதாவது கீதழ அடமக்கும் பூ வடல (பி.எஸ்.ஜி.என்), ஸ்கூபா சுழிதயாடல் மற்றும் 

ததால் சுழிஉதயாடல் - namely bottom set gill netting (BSGN), scuba diving and skin diving. இரால் 

அறுவடடக்கு தபரும்பான்டமயான மீனவர்கள் ததால் டடவிங்கில் ஈடுபட்டனர். கீதழ 

அடமக்கும் பூ வடல மீனவரின் வருடாந்த சராசரி பிடிப்பு ஆண்டுக்கு ஒரு வடலக்கு 218 

கிதலாவாக இருந்தது. ஸ்கூபா சுழிதயாடல் முடறயில் 285 கிதலா இரால் ஒரு வடலக்கு 
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தசகரிக்கிறது, அதத சமயம் ததால் சுழிதயாடல் மூலம் ஆண்டுக்கு 120 கிதலா தசகரிக்க முடியும். 

இரால் விடல ரூ. மீனவர்கள் மட்டத்தில் ஒரு கிதலாவுக்கு ரூ. 2500 முதல் 2900 வடர 

தசல்கின்றது. கீதழ அடமக்கும் பூ வ்டல மீனவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு நிகர வருமானம் ரூ . 307,901 

மற்றும் ஸ்கூபா சுழிதயாடல் மற்றும் ததால் சுழிதயாடல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள 

மீனவர்கள் ரூ. 327,873 மற்றும் ரூ. 308,625 ஆண்டுக்கு முடறதய இருந்தன. மீனவர்களிடமிருந்து 

கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர்கள் மற்றும் கடல் உைவு ஏற்றுமதி நிறுவன 

முகவர்களிடமிருந்து இரால் பிடிப்டப வாங்குவதற்கு இரண்டு வடகயான இடடத்தரகர்கள் 

இருந்தனர். கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர்கள் ரூ. 75 – 125 நிறுவன முகவர்கடள விட 

மீனவர்களுக்கு குடறந்த விடலடய தகாடுக்கின்றனர். நிறுவன முகவர்களின் எண்ணிக்டகடய 

விட கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர்களின் எண்ணிக்டக அதிகமாக இருந்தது.  

 

அவர்கள் மீனவர்களிடமிருந்து நண்டுகடள தசகரிப்பதற்காக தங்கள் தசாந்த வாகனங்கடள 

பயன்படுத்திக் தகாண்டுள்ளனர் மற்றும் மீனவர்களுக்கு தங்கள் அன்றாட பிடிப்டப 

தாமதமின்றி மற்றும் தபாக்குவரத்து தசலவு இல்லாமல் விற்க எளிதான அணுகலாக 

மாறிவிட்டனர். தமலும் அவர்கள் மீனவர்களுக்கு சிரமத்தில் இருக்கும்தபாது அவர்களுக்கு நிதி 

உதவி வழங்குகிறார்கள். இத்தடகய காரைங்களால், மீனவர்களுக்கும் கடல் உைவு 

நிறுவனத்திற்கும் இடடயில் கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர் தபரிய பங்கு வகிக்கிறார். 

கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளரால் தினமும் டகயாளப்படும் இரால் அளவு சராசரியாக 20 

கிதலாவாக இருந்தது. கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளரின் சராசரி விற்படன விடல கிதலாவுக்கு 

ரூ. 3100 என கண்டறியப்பட்டது. கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளரின் ஆண்டு சராசரி நிகர 

வருமானம் ரூ. 740,000 ஆகும். படகு தடரயிறங்கும் தளங்களின் பற்றாக்குடற, மீன்வளத்தின் 

குடறந்த உற்பத்தித்திறன், மூழ்காளர் மீனவர்களுக்கு ததாழில் பாதுகாப்பு குறித்த 

பயிற்சியின்டம, வடலப் பராமரிப்பில் சிரமம் மற்றும் விடல ஏற்ற இறக்கங்கள் ஆகியடவ 

முக்கிய பிரச்சிடனகள் என சிங்க இரால் மீன் பிடிப்புக்களில் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தில் 

அவர்கள் எதிர்தகாள்ளும் தடடகள் என நாம் அறியலாம். சிங்க இரால் சந்டத என்பது 

தசகரிக்கும் மற்றும் ஏற்றுமதி தசய்யும் மட்டத்தில் ஒரு ஒலிதகாதபாலிஸ்டிக் சந்டதயாகும். 

சிங்க இரால் மீன் பிடிப்பு என்பது ஒரு பிடிப்பு மீன்வளமாக இருப்பதால், தமாத்த 

தடரயிறக்கங்கள் மற்றும் சந்டத அளவுகள் மிகச் சிறியதாக இருப்பதால், சந்டதயில் ஏராளமான 

தசகரிப்பாளர்கள் மற்றும் வழங்க்குனர்களுக்கு இடமில்டல, இது சாத்தியமான 

நுடழவாயில்களில் எதிர்தகாள்ளும் முக்கிய முற்றுடகயாகும். 

 

 ண்டு : இலங்டக நீல நீச்சல் நண்டு மீன் பிடிப்பு என்பது ஒரு கடதலார மீன்வளமாகும், இது 

ததன்தமற்கு கடற்கடரயில் ஒப்பீட்டளவில் ஆழமற்ற நீரில் இயங்குகிறது மற்றும் சிறிய OFRP 

மற்றும் NTRB படகுகளில் இருந்து பூ வடல மீன்பிடித்தடலப் பயன்படுத்தி பிரத்திதயகமாக 

தசய்யப்படுகிறது. நீல நீச்சல் நண்டு மீன் பிடிப்பு உயர் மட்ட உள்ளூர் சந்டதகள் மற்றும் 

ஏற்றுமதி சந்டதகளுக்கு மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் கிராம அளவிலான சில்லடற 

விற்படனயாளர்கள் மற்றும் அடசயும் மீன் விற்படனயாளர்களுடன் கூட காைப்படுகிறது 

அளவு, எடட மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்டறப் தபாறுத்தது. நீல நீச்சல் நண்டு பிடிப்பு உச்ச 

பருவத்தில் ஒரு நாடளக்கு ஒரு படகுக்கு 40 - 50 கிதலா மற்றும் ஒல்லியான பருவத்தில் ஒரு 

நாடளக்கு 2 - 4 கிதலா / படகு வடர மாறுபடும். மீன்பிடி பயைத்திற்கு ஆண்டு சராசரியாக 21 

கிதலா / படகு மற்றும் ஒரு மீனவர் ஈடுபடும் சராசரி நாட்கள் நண்டு மீன் பிடிப்பதில் ஆண்டுக்கு 

145 நாள் என அறிந்ததாம். பி.எஸ்.சியின் சராசரி விடல மீனவர்கள் மட்டத்தில் ரூ .375 ஆகவும், 

சராசரி ஆண்டு நிகர வருமானம் ரூ. 398, 250 ஆகும். வழக்கமாக தினசரி விடலடய கடல் உைவு 

நிறுவனங்கள் நிர்ையித்தன. கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர்கள் கடல் உைவு நிறுவனத்டத விட 

ஒரு கிதலாவுக்கு ரூ. 30 - 75 வடர குடறந்த விடலடய வழங்குகிறார்கள். கடற்கடர நிடல 

தசகரிப்பாளரின் தினசரி சராசரி பி.எஸ்.சி டகயாளுதல் அளவு 293 கி. கி. கடற்கடர மட்ட 

தசகரிப்பாளரின் சராசரி விற்படன விடல கிதலாவுக்கு ரூ. 420 ஆகவும், கடற்கடர மட்ட 



226 

தசகரிப்பாளரின் நிகர ஆண்டு வருமானம் ரூ. 639‚420 ஆகும். சந்டத தகவல்கள் கிடடக்காதடம, 

ஒற்டற இடழ வடலகள் தபான்ற சட்டவிதராத மீன்பிடி கியர்கடளப் பயன்படுத்துதல், 

கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளர்களுக்கு கடன்பட்டிருத்தல், விடல நிர்ையம் தசய்வதில் 

ஒளிபுகா நிடல, வளங்கள் குடறதல் மற்றும் மீன் பிடிப்பதில் அழுத்தம் ஆகியடவ பி.எஸ்.சி 

மீன் பிடிப்பில் ஈடுபடும் மீனவர்களின் முக்கிய பிரச்சிடனகளாக அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

மண் நண்டு மிக முக்கியமான மீன்வளமாகும், இது தவளிநாட்டு சந்டதகள் மற்றும் உயர்நிடல 

உள்ளூர் தஹாட்டல்கள் மற்றும் உைவக சங்கிலிகளில் அதிக ததடவ உள்ளது. மண் நண்டு 

பிடிப்பு உச்ச பருவத்தில் ஒரு நாடளக்கு 4 - 6 கிதலா வடர மாறுபடும் மற்றும் பல பூஜ்ஜிய 

பிடிப்பு நாட்கள் ஒல்லியான பருவத்தில் ஆண்டு மீன்பிடி பயைத்திற்கு சராசரியாக 1.5 கிதலா / 

படகு என அறிவிக்கப்பட்டன. நண்டு மீன் பிடிப்பில் ஈடுபடும் ஒரு மீனவர் சராசரியாக 118 நாள் 

/ ஆண்டு பிடிக்கின்ற தவடலடய தசய்கின்றனர். மண் நண்டு மீன் பிடிப்படத மீனவர்கள் 

அதடன மட்டுதம நம்பவில்டல, ஏதனனில் மண் நண்டு கிடடப்பது தவகமாக குடறந்து 

வருகிறது. எனதவ மீனவர்கள் ஏரியில் மற்ற மீன் இனங்கள் கிடடப்பதன் அடிப்படடயில் மீன் 

பிடிப்படத ததர்வு தசய்கிறார்கள். மண் நண்டுகளின் சராசரி விடல மீனவர்கள் மட்டத்தில் 

கிதலா 3600 / கி. கி மற்றும் மீன்பிடி பிரிவின் சராசரி ஆண்டு நிகர வருமானம் ரூ. 111,300 ஆகும். 

வழக்கமாக தினசரி விடலடய கடல் உைவு நிறுவனங்கள் நிர்ையித்தன. கடற்கடர மட்ட 

தசகரிப்பாளர்கள் கடல் உைவு நிறுவனத்டத விட ஒரு கிதலாவுக்கு ரூ. 150 - 250 வடர குடறந்த 

விடலடய வழங்குகிறார்கள். நண்டு வியாபாரத்தில் தமன்டமயான நண்டுகள் 

மதிப்புமிக்கதல்ல என்பதால் தமன்டமயான நண்டுகடள வாங்க நிறுவனங்கள் தயங்குகின்றன. 

ஆடகயால், காட்டுப் பிடிப்பிலிருந்து தவறும் உருகிய நண்டுகள் - just-molted crabs (நீர் / மண் 

நண்டுகள்) 2 - 3 வாரங்கள் கூண்டுகளில் டவக்கப்பட்டு அறுவடடக்கு முன் முதிர்ச்சியடடயும் 

முடற தசய்யப்பட்டன. இடத மீனவர்கள் தாதனா அல்லது கிராம அளவிலான 

தசகரிப்பாளரால் நடடமுடறப்படுத்தப்பட்டது. கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளரால் தினசரி மண் 

நண்டுகடள டகயாளும் அளவு சராசரியாக 35 கி. கி. கடற்கடர மட்ட தசகரிப்பாளரின் சராசரி 

விற்படன விடல கிதலாவுக்கு ரூ. 3800 என கண்டறியப்பட்டது. கடற்கடர மட்ட 

தசகரிப்பாளரின் நிகர ஆண்டு வருமானம் ரூ. 229, 350 ஆகும். கடந்த காலத்டத விட கணிசமாக 

குடறந்த அறுவடட, அதிக எண்ணிக்டகயிலான பூஜ்ஜிய பிடிப்பு நாட்கள், முதிர்ச்சியற்ற / 

தமன்டமயான நண்டுகளின் அறுவடட மற்றும் அதிக தசயல்பாட்டு தசலவு ஆகியடவ நண்டு 

மீன் பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்களால் முன்னிடலப்படுத்தப்பட்ட முக்கிய பிரச்சிடனகள் 

ஆகும். தசகரிப்பவர் சந்தித்த முக்கிய பிரச்சடனயாக, வாங்கியபின் நண்டுகள் உருகுவது / தடச 

இல்லமல் ஆவதாகும். தமன்டமயான நண்டுகள் கன்னிதபாலிச இயல்பு காரைமாக தகாழுக்க 

டவக்கும் தபாது அடவ ஒருவருக்தகாருவர் தசதத்டத ஏற்படுத்துகின்றன மற்றும் 

திருப்திகரமான இலாபத்டத ஈட்ட மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றன. 

இந்த ஆராய்ச்சியின் கீழ் இந்த இரண்டு மீன்பிடிகடளத் தவிர, மிகப் தபரும் நன்னீர் இறால் மீன் 

பிடிப்பு மற்றும் மட்டி மீன்பிடியின் மதிப்பு சங்கிலிகடள தமம்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் 

என்பன ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. 

 

மிகப் சபரும்  ன்னீர் இறால் மீன் பிடிப்பு அதிக மதிப்புள்ள ஏற்றுமதி தயாரிப்புகளாக வளர 

தபரும் ஆற்றடலக் தகாண்டுள்ளது, ஆனால் பின்வரும் பிரச்சிடனகள் ததாழில்துடற 

வளர்ச்சிடயத் தடுக்கின்றன. பிந்டதய குடம்பிக்களின் தபாதிய தவளியீடு, விரலியின் தபரிய 

இறப்பு விகிதம் ஆகியடவ எழுப்பப்பட்ட முக்கிய பிரச்சிடனகள் எனலாம். 

மாதபரும் நன்னீர் இறால் மீன் பிடிப்பு அதிக மதிப்புள்ள ஏற்றுமதி தயாரிப்புகளாக வளர 

தபரும் ஆற்றடலக் தகாண்டுள்ளது, ஆனால் பின்வரும் பிரச்சிடனகள் ததாழில்துடற 

வளர்ச்சிடயத் தடுக்கின்றன. பிற் குடம்பிகளின் தபாதிய தவளியீடு இல்லாடம, தவளியான 

பிறகு விரலிகளின் தபரும் இறப்பு விகிதம், நீர்த்ததக்கங்களில் சாதகமற்ற நீர் முகாடமத்துவ 

நடடமுடறகள் (விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடிக்கு இடடயிலான தமாதல்), வழக்கமான வழங்கல் 
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மற்றும் தமாசமான உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் (சாடலகள், தடரயிறக்க இடம்) காரைமாக 

வளர்ச்சியடடயாத சந்டத வழிகள் ஆகியடவ எழுப்பப்பட்ட முக்கிய பிரச்சிடனகள் ஆகும். 

 

மட்டி : கல்பிட்டி தீபகற்பத்தில் புத்தளம் களப்பில் நடடமுடறயில் உள்ள ஒரு பாரம்பரிய வடக 

மீன் பிடிப்பு இதுவாகும். இது மீனவ தபண்களின் ஆதிக்கம் தசலுத்துகின்ற மீன்பிடி எனலாம் 

மற்றும் இது ஒரு பருவகால மீன் பிடிப்பு ஆகும். மீன்பிடி காலம் தம மாத ததாடக்கத்தில் 

ததாடங்கி தசப்டம்பர் நடுப்பகுதியில் முடிவடடகிறது. ஆண்டு முழுவதும் மட்டி 

கிடடக்கிறது, ஆனால் இந்த பருவகால நடடமுடற வள பாதுகாப்பு மற்றும் தமம்பாட்டிற்கான 

ஒரு நடவடிக்டகயாக தமற்தகாள்ளப்படுகிறது. மட்டி மீன் பிடிப்பதில் மிக எளிய மதிப்பு 

சங்கிலி உள்ளது, இதில் மீனவர்கள், மட்டி இடறச்சி தசகரிப்பாளர் மற்றும் கிராம அளவிலான 

சில்லடற விற்படனயாளர் உள்ளனர். மீனவர்கள் தங்கள் அன்றாட பிடிப்டப ஓட்டட அகற்றிய 

பின்னர் தசகரிப்பாளருக்கு விற்கிறார்கள். வாங்குபவர்கள் தினசரி தசகரிப்டப காய டவத்த 

பின்னர் கிராம அளவிலான சில்லடற விற்படனயாளருக்கு விற்கிறார். சில்லடற 

விற்படனயாளர் மட்டத்தில் ஒரு ஏகதபாக சந்டத உள்ளது மற்றும் விடல நிர்ையம் மற்றும் 

தபரம் தபசுவதில் அதிகாரம் இல்டல. மீனவ தபண்கள் மட்டத்தில் தபறுமதி தசர்ப்பு விடல 

இல்டல என்பதால் தபாட்டி இல்டல. இந்த மீனவர் நாட்டு மக்களுக்கு தபறுமதி தசர்த்தல் 

நுட்பங்கடளப் பயிற்றுவிப்பதற்கான அணுகல் இல்டல என்பதால், புதிய மட்டியால் 

தசய்யக்கூடிய உயர் மதிப்புடடய தயாரிப்புகடளப் பற்றி அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்டல. 

பரிந்துமரகள் 

 மீன்பிடி வளங்களின் நிடலயான பயன்பாட்டிற்காக அடனத்து மதிப்பு சங்கிலி 

வீரர்களுக்கும் தபறுமதி தசர்த்தல் மற்றும் தயாரிப்பு முகாடமத்துவம் குறித்த தபாதுமான 

முடறயான மற்றும் முடறசாரா விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்பட தவண்டும் என்று 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 சந்டத நடவடிக்டககளின் தபாட்டித்தன்டமடய உருவாக்குவதற்கு வழி வகுக்க ஐ.சி.டி 

அடிப்படடயிலான சந்டத தகவல் வடலயடமப்டப நிறுவுவதற்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 மீன்வளப் தபாருட்களுக்கான உள்ளூர் மற்றும் ஏற்றுமதி சந்டத பங்டக தமம்படுத்த சந்டத 

உட்கட்டடமப்பு வசதிகடள விரிவுபடுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

சவளியீடு 

 ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு 4 மதிப்பு சங்கிலிகள் வடரபடமாக்கப்பட்டன. 

 விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பயிற்சிகள் (பதவிய, கல்பிட்டி, தபால்தஹனா, பாைம, 

தரக்காவ, நீர்தகாழுமபு) இல் நடத்தப்பட்டன. 

 இறுதி அறிக்டக. 
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திட்ட எண்: 7.1.1 

இலங்மகயில் கடல்ொர் மீன்களின் உற்பத்தி செலவு குறித்ே ஆய்வு 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி : தக. பி. ஜி. எல். சந்தருவன் 

வரவு தசலவு: 0.5 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

கடல் மீன்பிடித் துடற ஒரு முக்கியமானது மற்றும் இலங்டகயில் உள்ள மீன்பிடித் ததாழிலில் 

தபரிய துடைத் துடற (85%) ஒன்றாகும் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தசலவு காரணிகள் 

தவறுபடுகின்றன. மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தசயல்பாட்டு தசலவின் தன்டம மற்றும் 

கட்டடமப்பு குறித்த தகவல்கள் தற்தபாது அதிகம் அறியப்படவில்டல அல்லது 

அறியப்படவில்டல இது மீன்பிடிக்கான தமம்பாட்டுத் திட்டங்கடளயும் தகாள்டக 

முடிவுகடளயும் எடுக்கத் தடடயாக இருந்தது. எனதவ, இந்த ஆய்வு அடனத்து 

பங்குதாரர்களுக்கும், திட்டமிடுபவர்கள் மற்றும் தகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கும் இந்த 

துடறயின் வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய தகவல் மற்றும் தரவுகளுக்கு சரியான தநரத்தில் 

முக்கியமானது. 

ஆய்வின் குறிக்தகாள்கள் 

இலங்டகயில் கடக்சார் மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் உற்பத்தி தசலடவ ஆராய்வதத ஆய்வின் 

முக்கிய தநாக்கம். 

 

முமற 

2018 ஜனவரி முதல் தநாவம்பர் வடரயிலான காலப்பகுதியில் படதகாட்டிகள் மற்றும் படகு 

உரிடமயாளர்களுடன் தநருக்கு தநர் தநர்காைல்கள் மூலம் தரவு தசகரிக்கப்பட்டன. மாத்தடற 

நீர்தகாழும்பு, தகாழும்பு, தங்காடல, மட்டக்களப்பு, களுத்துடற, காலி, புத்தளம் மற்றும் 

திருதகாைமடல உள்ளிட்ட 9 இடங்கள் ஆய்வுக்குள்ளாக்கப் பட்டது. தமாத்த மாதிரி 247 ஆக 

இருந்தது, அதில் 145 பல நாள் படகுகள் மற்றும் 115 கடதலார மீன்பிடி படகுகள் உள்ளன. SPSS 

(22 - பதிப்பு) ஐப் பயன்படுத்தி தரவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. 

 

முடிவு 

கடல் மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் உற்பத்தி தசலவின் வளர்ந்த நிகழ்தநர தரவு தளத்தின் 

கிடடக்கும் தன்டம. SED இன் நலத் திட்டத்தால் நடத்தப்பட்ட தடலவருக்கான பயிற்சி 

திட்டத்தில் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் படதகாட்டிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன. முக்கிய தகவல்கள் 

மீன்பிடி அடமச்சர்கள், மத்திய வங்கி மற்றும் தயாரிப்பு தகவல்களின் விடலடய தகாரிய 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
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சவளியீடு 

 இறுதி அறிக்டக 

 தரவு அடிப்படட 

 

முடிவுகள் 

முக்கிய கண்டுபிடிப்பு 

 

ஆழ்கடல் மீன்பிடி  டவடிக்மக 

உற்பத்திச் செலவு : உற்பத்திச் தசலவு படகின் அளதவாடு தநரான ததாடர்டபக் தகாண்டுள்ளது, 

ஏதனனில் தபரிய படகுகள் அதிக குழு உறுப்பினர்கள், கியர்கள் மற்றும் அதிநவீன 

உபகரைங்கடள பயன்படுத்துவதால் சிறியவற்டற விட அதிக தசலவு (அட்டவடை 1) 

தகாண்டிருக்கின்றன. 

இலாபம் : அதிகபட்ச நிகர வருமானம் ரூ. 4,077,096 குழு 33 - 40 அடி நீளமுள்ள படகுகள் 

அனுபவித்துள்ளன, மிகக் குடறந்த ரூ. 2,426,979 படகுகள் 28 - 32 அடிடயச் தசர்ந்தடவ, ரூ. 

4,202,594, 41-60 அடி தபரிய படகுகளுக்கு ஆக இருந்தது. 

 

கடதலார மீன்பிடி  டவடிக்மககள்: - 

உற்பத்தி தசலவு: உற்பத்தி தசலவு கடதலார மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் படகின் வடக, 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட அல்லது இயந்திரமயம் ஆக்கப்படாதவற்றுடன் தநரான ததாடர்டபக் 

தகாண்டுள்ளது. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட படகுகள் எரிதபாருளின் நுகர்வு காரைமாக அதிக 

உற்பத்திச் தசலடவச் சந்தித்தன. 

 

இலாபம் : பல்தவறு வடகயான கடதலார மீன்பிடி படகுகளில் ஆண்டுக்கான நிகர வருமான 

மாறுபாடு காைப்படுகிறது. அதிகபட்ச நிகர வருமானம் ரூ. 455, 782 அவுட் - தபாட் என்ஜின் 

ஃடபபர் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் படகுகள் (OFRP) மூலமும் மற்றும் மிகக் குடறந்த, ரூ. 

145, 785 இயந்திரமயமாக்கப்படாத பாரம்பரிய படகுகள் (என்.டி.ஆர்.பி) மூலமாகவும், ரூ. 202,644 

முடறப்படுத்தப்பட்ட பாரம்பரிய படகுகள் (எம்.டி.ஆர்.பி) க்கான வருமானமாகவும் இருந்தன. 

 
விளக்கம் ஆழ்கடல் மீன்பிடி (படகின் நீள 

வமக- அடியில்.) 

கடதலார மீன்பிடி (படகின் வமக) 

28-32 33-40 41-60 OFRP MTRB NTRB 

மீன்பிடி  (கி. கி) 21,713 27,041 32,584 5,790 3,497 1,451 

வருமானம் (ரூ.) 8,365,211 12,141,469 17,269,596 2,425,560 1,159,538 503,527 

மாறும் 

தசலவு(ரூ.) 

4,861,061 6,520,187 10,800,546 1,683,288 834,479 286,221 

தமாத்த இலாபம் 

(ரூ.) 

3,504,150 5,621,282 6,469,050 742,272 325,059 217,306 

நிகர இலாபம் 

(ரூ.) 

2,426,979 4,077,096 3,901,434 455,782 202,644 145,785 

பல நாள் படகுகள் (IMUL), அவுட்-தபாட் என்ஜின் ஃடபபர் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் 

படகு (OFRP) Multi-day boats (IMUL) ,Out-boat engine Fiber reinforced Plastic boat (OFRP) 

இயந்திரமயமாக்கப்படாத பாரம்பரிய படகு (என்.டி.ஆர்.பி) மற்றும் 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட பாரம்பரிய படகுப் தபாருட்கள் (எம்.டி.ஆர்.பி -  Non-mechanized 

Traditional Boat (NTRB) and mechanized traditional crafts (MTRB) 

அட்டவடை 1: வருட சராசரி, வருமானம், மாறும் தசலவு, தமாத்த மற்றும் நிகர இலாபம் (ரூ) 

ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார ஆய்வு / SED / NARA / 2018 
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பரிந்துமரகள் 

ஆழமான கடல் மீன்பிடியில் தசயல்படும் மீன்பிடி படகுகளின் உற்பத்தி தசலடவக் 

கட்டுப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, தசயல்பாட்டில் தபாருளாதாரங்களின் அளடவ 

ஒருங்கிடைப்பதன் மூலம் குடறந்த விடலக் கருத்டத பயன்படுத்துவதன் மூலம் தசய்யலாம். 

 

கடலில் பயைத்தின் தசயல்பாட்டு தசலவுகடளக் குடறக்க மீன்பிடி நடவடிக்டககளின் 

தசயல்திறடன அதிகரிக்க படதகாட்டிகளின் திறன்கடள தமம்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்டத 

அறிமுகப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

மீன்களின் தரத்டத கட்டுப்படுத்துவதில் தட்டு நடடமுடறகள் மற்றும் தற்தபாதுள்ள சர்வததச 

தரங்கடள பூர்த்தி தசய்ய மீன்களின் தட்டுச் தசயலாக்கம் ஆகியவற்றில் தரப்படுத்தடல 

அறிமுகப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

மீன்களின் விடலடய அதிகரிக்க தட்டில் மீன் பதப்படுத்துதல் மற்றும் தபறுமதி தசர்த்தல் 

ஆகியவற்டற தமற்தகாள்ள படதகாட்டிகள் மற்றும் உரிடமயாளர்கடள வற்புறுத்த 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

 

 
 

திட்டம் எண் 8.1.7 

மீனவர்களின் ெமூக  லன் மற்றும் திறன் தமம்பாடு 

தபாறுப்பான அதிகாரி: தக. எச். எம். எல் அமரலால் 

வரவு தசலவு : 2.15 மில்லியன் 

 

அறிமுகம் 

மீன்பிடி சமூகம் மற்றும் அவர்கள் சார்ந்திருப்பவர்களின் சமூக - தபாருளாதார நிடலடய 

தமம்படுத்துவது நிடலயான வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. கல்வி, திறன் 

தமம்பாடு மற்றும் தயாரிப்பு தமம்பாடு ஆகியடவ முக்கியமாக மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக -

தபாருளாதார நிடலடய தமம்படுத்த உதவுகின்றன என்று நம்பப்படுகிறது. எனதவ, 

மீனவர்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் முன்பள்ளி மற்றும் பள்ளி குழந்டதகளுக்கான வசதிகள் மற்றும் 

தயாரிப்புகளுக்கு தபறுமதி தசர்க்க உதவும் உபகரைங்கள் சமூகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

கடற்தறாகழில் அடமச்சின் ததடவ மற்றும் சர்வததச ததடவகளுக்கு இைங்க, IMUL 

படகுகளில் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபடும் தடலவர்கள் பயிற்சிக்கு ததர்வு 

தசய்யப்பட்டனர். அதன்படி, பல நாள் மீன்பிடி படகுகளின் 200 படதகாட்டி - ஸ்கிப்பர்கள் 

பயிற்சி திட்டத்டத தவற்றிகரமாக முடித்துள்ளனர். ஏழு நாள் பயிற்சி மற்றும் NIFNI யின் 

விரிவுடரகள் மற்றும் பயிற்சி திட்டமிடப்பட்டது. 
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ததடவகள் மற்றும் மீன்பிடி சமூகத்தின் தவண்டுதகாளின் அடிப்படடயில், மன்னார் 

(தவடித்தல் தீவு), மாத்தடற (கப்பரத்ததாட்ட), ஹம்பாந்ததாட்டட (தரக்கவ), புத்தளம் 

(கல்பிட்டிய, பத்தலங்குண்டுவ, உச்சமுடன, ஜனசவிபுர, குறிச்சு பிட்டி) மற்றும் தமானராகடல 

(ஹம்தபகமுவ) மீன்பிடி மாவட்டங்களில் 501 பாலர் மற்றும் பள்ளி குழந்டதகளுக்கான பள்ளி 

கருவிகள் (பாடசாடல டப, தண்ணீர் தபாத்தல், புத்தகங்கள்) விநிதயாகம் தசய்யப்பட்டன. 

 

பாலர் மற்றும் பள்ளி குழந்டதகளுக்கான பள்ளி கருவிகள் (பாடசாடல டப, தண்ணீர் தபாத்தல், 

புத்தகங்கள்) விநிதயாகம் தசய்யப்பட்டன. 

  
 

  
 

தபறுமதி கூட்டப்பட்ட தயாரிப்பு உருவாக்கமானது தபாருட்களின் ததடவ மற்றும் விடலடய 

அதிகரிக்க உதவுகிறது. எனதவ, சந்டதக்கு உயர்தர தயாரிப்புகடள வழங்குவதற்காக 

அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக கல்பிட்டிய மீன்பிடி ஆய்வாளர் (எப். ஐ) பிரிவில் 

மீனவர்களின் அடமப்பு (தபண்கள் மீனவர்) நிறுவப்பட்டது. மட்டிடய தசகரிக்கும் மீனவ 

தபண்கள் இந்த அடமப்பில் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். கல்பிட்டியவில் உள்ள மட்டி மீன்பிடி 

அடமப்பின் உறுப்பினர்களிடடதய அடமப்பு பயிற்சி மற்றும் வசதிகள் (உபகரைங்கள்) 

ததடவ மற்றும் தகாரிக்டகயின் படி விநிதயாகிக்கப்பட்டன. 
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மட்டி மீன்பிடி அடமப்பு - கல்பிட்டி எப். ஐ பிரிவில் தபண்கள் 

 

தமலும் தேமவகள் அமடயாளம் காணப்பட்டன 

 

OFRP படகுகடளப் பயன்படுத்தும் மீனவர்கள், இயந்திர சிக்கடலக் கண்டறிவது மற்றும் 

இயந்திரத்தின் பழுடதச் சரிதசய்வது குறித்த பயிற்சித் திட்டத்டதக் தகாரினர். கடலில் OFRP 

படகுகளின் இயந்திரம் பழுதடடந்ததன் விடளவாக, மீனவர்கள் கடலில் பல சிரமங்கடள 

எதிர்தகாள்கின்றனர். மீனவர்கள் இயந்திரத்தின் சிறிய பழுடத சரிதசய்ய முடியும் என்றால், அது 

கடலில் ஏற்படும் ஆபத்டத குடறக்க அவர்களுக்கு உதவும். எனதவ, மீன்பிடி இயந்திர 

பழுதுபார்த்தல் மீது பயிற்சி திட்டத்டத மீனவர்கள் தகாரினர். 

 

தபாதுவான கட்டிடங்கள், நங்கூரம் மற்றும் தடரயிறங்கும் இடங்களுக்கான சாடலகள் நல்ல 

நிடலயில் இல்டல. (அவர்களில் சிலருக்கு தங்கள் கிராமங்களுக்கு கூட அத்தடகய வசதிகள் 

இல்டல) எனதவ, மீனவர்கள் தற்தபாதுள்ள வசதிகடள புதுப்பிக்க ஆதரடவக் தகாருகிறார்கள் 

(தமதல குறிப்பிட்டது) மற்றும் மீன்பிடித் ததாழிலின் வளர்ச்சிக்கான வசதிகடளக் 

தகாருகிறார்கள். 

 

திட்டம் எண்: 8.1.6 

 ாராவின் கடற்சறாழில் மீன்வள ேகவல் மமயம் (FIC) 

 

தபாறுப்பான அதிகாரி: எச்.பி. டி. ஏ லக்மாலி 

வரவு தசலவு : 0.6 மில்லியன் 

 

இலங்டக மீன்வளத் துடறயின் பங்குதாரர்கள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள தரப்பினருக்கு 

ததடவயான தகவல்கடள வழங்க சமூக தபாருளாதார பிரிவு மீன்வள தகவல் டமயத்டத (FIC) 

பராமரிக்கிறது. 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், பல்தவறு பதிலளித்தவர்களிடமிருந்து மீன்வள 

தகவல் டமயத்தின் 07 10 10 10 10 என்ற தஹாட் டலன் மூலம் தமாத்தம் 427 தகள்விகள் 

தபறப்பட்டன. அடனத்து வினவல்களும் ஐந்து குழுக்களாக வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

வினவல்களின் எண்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு தகவல் அளவுதகால்களின் கீழ் உள்ள சதவீதங்கள் 

கீதழ உள்ள அட்டவடையில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

த ாக்கங்கள் 

ததாழில் மற்றும் தபாது மக்களில் பங்குதாரர்களின் முன்தனற்றத்திற்காக தகவல் டமயம் 

மற்றும் அதன் தசயல்பாடுகடள ஊக்குவித்தல் 

 

திட்டப்பகுதி: தீவு முழுவதும் 

 

துண்டுப்பிரசுரங்கள் தபான்ற விளம்பரப் தபாருட்கள் மீனவர்கள் மற்றும் முழு நாட்டின் மற்ற 

பங்குதாரர்களிடடதய விநிதயாகிக்கப்படுகின்றன 
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மீன்பிடி படகுகளில் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்படும் 

மீன்பிடி துடறமுகங்கள் மற்றும் தடரயிறங்கும் தளங்களில் பதாடககள் காண்பிக்கப்படும் 

மீனவர்கள் கூடும் இடங்களில் சுவதராட்டிகள் காண்பிக்கப்படும் (FI அலுவலகங்கள், சமூக 

மண்டபம் தபான்றடவ) 

 

வினவல்களின் எண்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு தகவல் அளவுதகால்களின் கீழ் உள்ள சதவீதங்கள் 

ேகவல் அளவுதகால் 

சபற்ற அமழப்புகளின் 

எ - மக 
வீேம் 

நுகர்தவார் மற்றும் ததாழில் சார் தசடவகள் 158 37% 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி ததாடர்பான தசடவகள் 92 22% 

தபாது முடறப்பாடுகள் மற்றும் கருத்துடரகள் 78 18% 

மீனவர் நலன் மற்றும் தபரழிவுகள் ததாடர்பான தசடவகள் 54 13% 

வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ததாடர்பான தசடவகள் 45 10% 

தமாத்தம்  427 100%  
ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார ஆய்வு / SED / NARA / 2018 

 

   தபறப்பட்ட அடழப்புகளின் எண்ணிக்டக8 

 
ஆதாரம்: சமூக தபாருளாதார ஆய்வு / SED / NARA / 2018  

 

தபறப்பட்ட அடனத்து தகள்விகளும் நாரா விஞ்ஞானிகள், கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள 

அபிவிருத்தி அடமச்சின் அதிகாரிகள் (எம்.எஃப்.ஏ.ஆர்.டி), கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வள 

திடைக்கள (டி.எஃப்.ஏ.ஆர்), ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு அதிகார சடப (நக்டா) மற்றும் பிற 

ததாடர்புடடய அதிகாரிகளுடன் தவற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டன. அரசு மற்றும் அரசு சாரா 

துடறகள் இவற்றில் அடங்கும். 

 

மீன்பிடித் துடறயின் பங்குதாரர்களிடடதய தகவல் டமயத்டத தமம்படுத்துவதற்காக மீன்பிடித் 

துடறமுகங்களில் 10 க்கும் தமற்பட்ட பதாடககள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன, தமலும் 1000 

துண்டுப்பிரசுரங்கள் துடறமுகங்கள், தடரயிறங்கும் இடம், மீன்பிடி ஆய்வாளர்கள் 

அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற அரசு மற்றும் அரசு சாரா அலுவலக வளாகங்களில் இலங்டகயின் 

கடரதயாரக் தகாட்டடச் சுற்றி விநிதயாகிக்கப்பட்டன. 
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நீர்தகாழும்பு மாவட்ட அலுவலகத்தில் மீன்வள ஆய்வாளர்களுக்கான விழிப்புைர்வு திட்டம் 

  

  

  
சவளியீடுகள் 

சுருக்கங்கள் 

1. அமரலால் தக. எச். எம். எல்., சந்தருவன் தக. பி. ஜி. எல் (2018) .இலங்டகயில் உள்ள சிறிய 

அளவிலான கடதலார மீன்பிடி கடற்படகுகளின் தபாருளாதார தசயல்திறன், நாரா 

விஞ்ஞான அமர்வுகளின் தசயல்முடறகளில், 25 மற்றும் 26 ஜூடல, 2018, தகாழும்பு, 

இலங்டக. ப . 71 

2. டி சில்வா டி. டபிள்யு. எல்., சந்தருவான், விமலதசன எச். டி., அமரலால் தக. எச். எம். எல், 

(2018), தகாழும்பு மற்றும் புறநகர்ப்பகுதிகளில் காைப்படும் சார்டிதனல்லா மீன்களின் 

மாதாந்த சராசரி சில்லடற விடலடய கணிக்க தபட்டி - தஜன்கின்ஸ் மாதிரியின் பயன்பாடு. 

இலங்டகயின் தகாழும்பு, 25, 26 ஜூடல, 2018, நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகளின் 

தசயல்முடறகளில். P. 73 
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3. சந்தருவன் தக. பி. ஜி. எல்., ஜீவிகா வீரதஹவா, டி. இ. சில்வா டி. டபிள்யு. எல். யூ, அமரலால் 

தக. எச். எம். எல் (2018), இலங்டகயில் தனிநபர் புதிய மீன் ததடவடய நிர்ையித்தல். 

இலங்டகயின் தகாழும்பு, 25, 26 ஜூடல, 2018, நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகளின் 

தசயல்முடறகளில். ப. 74 

4. திலகரத்ன எம். டி.என், விமலதசன எச். டி., மஹீபால எம். எம். ஏ. எஸ்., சந்தருவன் தக. பி. ஜி. 

எல், அதபதகான் எம். என். டி. எஃப், லக்மாலி எச். பி. டி. ஏ, அமரலால் தக. எச். எம். எல். 

(2018), இலங்டகயில் உள்ள கல்பிட்டி தீபகற்ப தீவுகளில் வசிக்கும் சமூகங்களின் சமூக - 

தபாருளாதார நிடல, இலங்டகயின் தகாழும்பு, 25, 26 ஜூடல, 2018, நாரா விஞ்ஞான 

அமர்வுகளின் தசயல்முடறகளில். 

5. அதபதகான் எம். என். டி. எஃப், டி. இ. சில்வா டி. டபிள்யு. எல்., சந்தருவன் தக. பி. ஜி. எல்., 

அமரலால் தக. எச். எம். எல். (20180, இலங்டகயில் ஆழ்கடல் மீன்வளத்தின் வணிக ரீதியான 

அறுவடட இழப்பு, நாரா விஞ்ஞான அமர்வுகளின் தசயல்முடறகளில், 25 மற்றும் 26 

ஜூடல, 2018, தகாழும்பு, இலங்டக. P.76 

 

    பயிற்சி 

1. டி சில்வா டி. டபிள்யூ. எல். யூ, மீன்பிடி வளங்களின் நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான மதிப்பு 

சங்கிலி வளர்ச்சி, 17 ஆகஸ்ட் - 22 தசப்டம்பர் 2018, ஜிகா பயிற்சி, தஹாக்டகதடா 

பல்கடலக்கழகத்துடன் ஒத்துடழபு மூலம் நடடதபறல். 
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5.9 கண்காணிப்புமற்றும்மதிப்பீட்டுபிரிவு 

 
பிரிவுேமலவர்: திரு. ஏ. பீ. ஏ. தக குணரத்ன  
 

 

தகவல் ததாழில்நுட்ப அலகு, நூலகம் மற்றும் தகவல் பிரிவு மற்றும் விரிவாக்கல் அலகு, 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவின் கீழ் டவக்கப்பட்டுள்ளன 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.  

 

ே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 திட்டமிடல் தபான்ற தபாருளாதார 

வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தமலாண்டம தயாரிப்புகள் தபான்றவற்டற உருவாக்க ஒரு 

களமாக கருதப்படுகிறது. 
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நூலகம் மற்றும் ேகவல் 

 

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.  

 

விரிவாக்கல் தெமவகள் 

 

மீனவர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தபறும் பயனுள்ள 

ததாழில்நுட்ப அனுபவங்கடளயும் அறிவுகடளயும் பரிமாறிக் தகாள்ளுதல் இதன் 

தநாக்கமாகும். தபாது விழிப்புைர்வு திட்டங்கடள நடத்தி, தகட்தபார்கூட வசதிகடள 

வழங்குதல், அச்சிடுதல் சுவதராட்டிகடள அச்சிடுதல், டகச் சிறு ஏட்டு அறிக்டக, படிவங்கள் 

தபான்றவற்டற வழங்குதல். ஒரு பரந்த சூழலில் விழிப்புைர்வு திட்டங்கள் பங்குதாரர்களுக்கு 

கல்வி கற்பிப்பதற்கும் தபாது மக்களிடடதய ஆர்வத்டதயும் விழிப்புைர்டவயும் 

உருவாக்குவதற்காக வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளன. மீனவர்களுக்கு அவர்களின் சமூக 

தபாருளாதார தமம்பாட்டிற்கான சமீபத்திய ஆராய்ச்சி முடிவு மற்றும் மீன்பிடி நுட்பத்டத 

வழங்குதல். 

செய்ே  டவடிக்மககள் 

 
 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ மில்) 

சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

காலம் 

இரு 
வ

மர 

தகவல் அறிவு 

மற்றும் பரம்பல் 

சம்பந்தமான 

திறந்த வழி 

8.1.1  தகவல் 

இடைய தசடவ, 

தநரடல தகவல் 

3.0 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 

 8.1.2    ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கடள 

கண்காணித்தல் 

0.5 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 

 8.1.3  நூலக வளத்டத 

டகயகபடுத்தல்  

2.8 பி. ஜி. எஸ் காரியவசம் 2018 

 8.1.4 விரிவாக்கல் 

தசடவகள் 

2.7 புத்திக தரங்க  2018 

 8.1.5 நீரியல் வள கழக 

திட்டம் 

5.00 புத்திக தரங்க மற்றும் 

சமாலி சிரிவர்தன 

2018 

 8.1.8  நாராவின் 

சர்வததச ஆராய்ச்சி 

மாநாடு - 2018 

1.5 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 

 8.1.டஊடகம் 

மூலமான 

விழிப்புைர்வு 

நிகழ்வுகள் 

2.3 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 

 8.1.10 பங்குதாரர் 

ஆதலாசடன கூட்டம்  

0.6 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 

 8.1.12 தகாழும்பு 

உைவு திருவிழா 

3.00 அ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 2018 
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திட்டம் எண் : 8.1.1 

இமணய தெமவகள் மற்றும் ஒன்மலன் ேகவல் அமமப்பு  

 

இந்த தகவலின் முக்கிய தநாக்கம், உலகளாவிய வடல வழியாக தகவல்கடள பரப்புவதும், 

தகவல் பகிர்வுக்கு வசதியாக நாராவின் விஞ்ஞான ஊழியர்களுக்கும் அதன் பங்குதாரருக்கும் 

பிற இடைய தசடவகடள வழங்குவதாகும். 

வடலத்தளத்திற்கு தமம்படுத்தல் மூலம் 78 வடலப்பக்கங்கள் தளத்தில் தசர்க்கப்பட்டன. 

வடலத்தளத்திற்கு ஒரு நாடளக்கு சராசரி வருடக எண்ணிக்டக கிட்டத்தட்ட 10500 ஆக 

இருந்தது மற்றும் அதிகபட்ச வருடக எண்ணிக்டகடய 17466 ஜூடல 2018 இல் 

கவனிக்கப்பட்டது. 

 

 
 

காப்புப்பிரதி தசடவகடள வழங்குவதற்காக தமயில் தசடவயகங்கள் தமம்படுத்தப்பட்டன. பி. 

சி. ஒழுங்கடமப்பு, பழுது பார்ப்பு மற்றும் தமம்படுத்தல் ஆகியவற்றில் ஊழியர்கள் 

ஈடுபட்டுள்ளனர், 52 கணினிகள் பழுதுபார்க்கப்பட்டன, 28 கணினிகல் ஒழுங்கடமக்கப் பட்டன, 

12 கைணிகள் தமம்படுத்தப்பட்டன. தமன் தபாருள், வடலயடமப்பு மற்றும் உள்ளடமவு 

சிக்கல்கள் நாளுக்கு நாள் தீர்க்கப்பட்டன. இடைய இடைப்பிற்கான அடலவரிடச தநாவம்பர் 

2018 இல் 10 எம். பி. பி. எஸ் இலிருந்து  20 எம்.பி.பி.எஸ் ஆக தமம்படுத்தப்பட்டது. 

 

CARP தநட்தவார்க்கில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள மதிப்பீடு தசய்ய 

பயன்படுத்தப்படும் தகவல் தரவுத்தளம் CARP க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் 

எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கு அடடயப்பட்டது. மனிதவளம் மற்றும் நிதிநிடல அறிக்டக குறித்த 

தகவல்கள் ததசிய விஞ்ஞான மன்றம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிதசாதடன ஆய்வு 2017 

க்கான நாஸ்தடக்கில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 100%  நிதி: 100% 

 

திட்ட எண்: 8.1.2 

மதிப்பீடுகள் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் 

 

திட்ட தசயல்திறன் அறிக்டக மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்டக 

தயாரிக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி தசயலகம், தடறதசரி மற்றும் அடமச்சிக்கு மாதாந்த மற்றும் 

காலாண்டு முன்தனற்ற அறிக்டக சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
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நிறுவனத்திற்குள் காலாண்டு முன்தனற்ற மறுஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன மற்றும் 

எழுந்த பிரச்சிடனகடளத் தீர்ப்பதற்கு ததடவயான மாற்றங்கள் மற்றும் ஆதலாசடனகடள 

துடை பணிப்பாளர் நாயகம் வழங்கினார். 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 100%  நிதி: 100% 

 

திட்டம் எண்: 8.1.3 

நூலக வளங்களின் மகயகப்படுத்ேல் 

 

நாராவின் விஞ்ஞானிகளின் தவண்டுதகாளுக்கு ஏற்ப வாங்குதல், நன்தகாடடகள், 

பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மின்னணு பதிவிறக்கங்கள் மூலம் நூலக வளங்கடள பலப்படுத்தியது. 

தமலும், நாரா ததாடர்பான தகவல்கடள தசகரித்தார். 

 

சகாள்முேல்கள்: 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 11 சஞ்சிடக பத்திரிடககளுக்குரிய தகாரிக்டககள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன, 

அவற்றில் 0 4 தபர் மட்டுதம சந்தாதாரர் மற்றும் 02 தபர் புதுப்பிக்கப்பட்டனர். 

புத்தக தடலப்புகள் - வாங்கியது 48 புத்தகங்களாகும். அவற்றில் 34 மட்டுதம 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன, 14 சந்டதயில் இல்டல. AGORA தரவுத்தளம் மற்றும் ததசிய புவியியல் 

ஆகியவற்டற வாங்குவதற்காக இந்த ஆண்டு புதுப்பிக்கப்பட பைம் தசலுத்தப்பட்டது. 

இயற்டக தயாரிப்புகளின் ஒன்டலன் சந்தா (1999 - 2018) வடர தசய்யப்பட்டது. 

 

சகாள்முேல்,  ன்சகாமட மற்றும் பரிமாற்றம்: 

 

124 புத்தகங்கள், 36 சஞ்சிடககள், 17 தசய்தி மடல்கள், 53 பயை அறிக்டககள், 46 ஆராய்ச்சி 

கட்டுடரகள், 05 குறுவட்டுகள் மற்றும் 08 ஆய்வறிக்டககள் தபறப்பட்டன. 

முன்தனற்றம் : (100%) தபளதீக : (100%)   நிதி : (95%) 

 
வள முகாமமத்துவம் : 

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. நூலக 

தமலாண்டம அடமப்பு (எல்.எம்.எஸ்) மற்றும் களஞ்சிய தசகரிப்புக்கான 1342 

உள்ளடக்கங்களுடன் 8885 தரடவ உள்ளிட்டுள்ளது. இடைக்கப்பட்ட மின் பத்திரிடக 

கட்டுடரகள் 1087 ஆகும், புதிய தரவுத்தளத்திற்கான (KOHA thro Dspace. உருவாக்கப்பட்டது. 

 

குறிப்பு தெமவகள் 

 

ேகவல் மீட்சடடுப்பு 

மின் – சஞ்சிடக கட்டுடரகளிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்காக, முதுகடல ஆய்வறிக்டககள், 

ஆராய்ச்சி அறிக்டககள், ஆராய்ச்சி கட்டுடரகள் மற்றும் தசய்தித்தாள் கிளிப்பிங் தரவுத்தளங்கள் 

மின்னணு முடறயில் புதுப்பிக்கப்பட்டன, தமலும் அடவ தகாஹா எல் எம் எஸ் மற்றும் 

டிஜிட்டல்மயமாக்கல் திட்டத்டதப் பயன்படுத்தி தரவுத்தளங்கடள ததாகுத்தன. ஆண்டிற்காக 

உள்ளிட்ட தரவுகளின் சுருக்கம் கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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எல். எஸ். எம் ேரவு 

 
 
டிஜிட்டல் ேகவல் சபறுேல் 

 
தெகரிப்பின் வமக ேரவு எ-மக 

நாரா தவளியீடுகள் 939 

பட்டப்பின் படிப்பு ஆய்வறிக்டக 77 

ஆராய்ச்சி அறிக்டக 114 

அராய்ச்சி புத்தகங்கள்   66 

பத்திரிடக கிளிப்பிங் 142 

தரவுத்தளம் 11 

 
பின்வரும் ேமலப்புகள் இலக்கிய ஆய்வுகள் தெகரிக்கப்பட்ட ேகவல்கள் - 

 முருடகக்கல்     

 கடல் சார் மாசடடவு (பிளாஸ்டிக்) 

 மரபுரிடமயியல் 

 களப்புக்கள் 

 கடற்தறாழில்    

 

சோமலதபசியினூடாகவும், மின்னஞ்ெல் வழியாகவும் செய்ே ேகவல் தகாரிக்மககளுக்கு 

பதிலளித்தோம். 

1.  டிஜிட்டல் ததசிய திட்டத்தின் கீழ், மின்னணு கட்டுப்பாட்டு தரவுத்தளம் DSPACE 

தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

2. நூலகம் பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களிலிருந்து வந்த 

விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகடல பட்டதாரிகள் மற்றும் இளங்கடல 

பட்டதாரிகளுக்கு தசடவ வழங்கியுள்ளது. பார்டவயிட்ட பயனர்களின் எண்ணிக்டக 628 

எண்கள் ஆகும். SDI தசடவகளில் 168 புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன. 
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3. ஆவைம் வழங்கல் தசடவ - நூலகம் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் உறுப்பினர் 

தவடலத்திட்டத்திற்காக தசர்ந்துள்ளது மற்றும் தகவல் தசடவயின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

பரவடலச் தசர்ந்த 48 கூட்டு ஆராய்ச்சிகள்  நூலகங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டன. 

4. நூலகம் நகல் எடுத்தல் தசடவகடள வழங்கியுள்ளது - வருடத்தின் தபாது புடகப்படம் - 

நகல் மூலம் தபறப்பட்ட ததாடக ரூ. 2240.00 / = மற்றும் 335 பக்கங்கள், 230 நகல் எடுப்பு 

உள் வாசகர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டன. 

 

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

 

தேசிய டிஜிட்டல் திட்டம் மற்றும் வமலத்ேள விவரணம் 

 

(http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373) என்ற தரவுத்தளம் உருவானது, (www.lib.nara.ac.lk) 

(www.lib.nara.ac.lk)  தபான்ற வடலத்தள களங்சியங்கள் நுடழந்துள்ளன. 

 

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

 
சவளியீடு மற்றும் சபாது தெமவ 

பின்வரும் புத்தகங்கள் மற்றும் 3 சுவதராட்டிகடள மறுபதிவு தசய்ய தகள்விமனு 

அடழப்புவிடுத்தார்கள். 

புத்ேகங்கள்: 

 
විසිතුරු මත්ස්ය වගාව ස්ඳහා ට ැංකි පිළියෙළ කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා ජලතත්ව කලමනාකරණෙ. 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் தபாது ததாட்டி 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. 

78,458//=. 

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

 
பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள், பட்டமறகள் மற்றும் குழு கூட்டங்களில் கலந்து சகாண்டமவ: 

உள்ளூர் 

பட்டமற: 

1. தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம் ஏற்பாடு தசய்த டிஜிட்டல் உலகில் பல்கடலக்கழக 

நூலகங்களின் முன்னுதாரை மாற்றம். 

2. அறிவுசார் தசாத்துச் சட்டம் குறித்த குறுகிய கால படிப்பு: நூலகங்களின் சிக்கல்கள் 

3. இலங்டக மற்றும் ததாழில்நுட்ப தகவல் வடலயடமப்பு (SLSTINET) “திறந்த மூல நூலக 

முகாடமத்துவம்” குறித்த பட்டடற 

4. எஸ். எல். எல். ஏ ஏற்பாடு தசய்த நூலகம் மற்றும் தகவல் விஞ்ஞானம் ததாடர்பான ததசிய 

மாநாடு. 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 75%   நிதி : 50% 

 

திட்டம் 8.1.4 

விரிவாக்க தெமவகள் 

 

நிறுவனங்களிலிருந்து 20 தகாரிக்டககள் அவர்களின் கண்காட்சிகளில் பங்தகற்க வருமாறு 

வந்தன. இருப்பினும், நிதிக் குடறபாடு காரைமாக 08 கண்காட்சிகளில் மட்டுதம கலந்து 

தகாள்ள முடிந்தது. தமாத்தம் 39 கல்வி வருடககள் (பள்ளிகள், கடற்படட மற்றும் அரசு 

நிறுவனம்) பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373
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கல்வி வருமக 

இல நிபலயம் வந்தவர்ைளி

ன் எ-பை 

திைதி 

 

01 தசர் தஜான் தகாத்தலவல பாதுகாப்பு பல்கடலக்கழகம் 20 2018/02/07-08 

02 கடற்படட பயிற்சி பள்ளி, UC / UWII "O 312 2018/01/02 

03 எல்லவால பஹலகம பள்ளி 66 2018/02/15 

04 சுஜாதா கல்லூரி மாத்தடற 80 2018/02/23 

05 ஜனாதிபதி கல்லூரி மகரகம 250 2018/02/12 

06 தர்மராஜா கல்லூரி 132 2018/03/09 

07 தசர் தஜான் தகாத்தலவல பாதுகாப்பு பல்கடலக்கழகம் 32 2018/03/19 

08 இலங்டக கடற்படட – தக்ஷிலா 25 2018/01/22 

09 எம்.டி.எச்.தஜயவர்தன மஹா வித்யல்யா பத்தரமுல்லா 140 2018/02/20 

10 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல (தகடட் 

அதிகாரி)  
28 2018/02/10 

11 கடற்படட தடலடமயகம் – தகாழும்பு 27 2018/03/05 

12 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 28 2018/02/19 

13 இலங்டக கடற்படட - தவலிசடர VNF REFRESHER பாடம் 26 2018/03/08 

14 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 49 2018//03/21 

15 தர்மபால கல்லூரி 16 2018/06/05 

16 பராக்கிரமபாகு வித்தியாலயம் 205 2018/08/22 

17 மிப்பாகமுவ மத்திய கல்லூரி 480 2018/06/12 

18 தர்மதசாகா கல்லூரி – அம்பலாங்தகாடட 30 2018/06/26 

19 தஜயராஜ் தபர்ைான்தடாபுள்தள மஹ வித்தியாலயம் – கிம்புளுபிட்டி 200 2018/06/09 

20 ததாழில்சார் பயிற்சி நிடலயம் 47 2018/05/21 

21 மல்லியததவ கல்லூரி – குருைாகல் 50 2018/07/05 

22 கடற்படட தடலடமயகம் – தகாழும்பு 35 2018/05/28 

23 இலங்டக சமுத்திரவியல் பல்கடலக்கழகம் – யாழ்ப்பாைம் 14 2018/05/09 

24 பங்கததனிய மகா வித்தியாலயம் – பங்கததனியா 47 2018/07/31 

25 சிறி ஜயவர்தன புர பல்கடலக்கழகம்  2018/07/31 

26 கடற்படட தடலடமயகம் – தகாழும்பு 10 2018/04/24 

27 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 22 2018/08/13 

28 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 36 2018/09/05 

29 தமாசஸ் கல்லூரி – தகாழும்பு 07 34 2018/08/13 

30 சரனத் கல்லூரி – குளியாப்பிட்டி 30 2018/08/14 

31 ஊவா தவல்லஸ்ஸ் பல்கடலக்கழகம் 52 2018/10/19 

32 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 36 2018/10/19 

33 ததசிய பாடசாடல – ததஹிதயாவிட்ட 80 2018/10/09 

34 புவியியல் துடற – கிழக்கு பல்கடலக்கழகம் 20 2018/10/05 

35 கல்வி கந்ததார் – ததல்ததனிய 161 2018/10/11 

36 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 28 2018/10/12 

37 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 27 2018/12/13 

38 கடற்படட மற்றும் கடல்சார் நிறுவனம் - திருதகாைமடல 23 2018/11/14 

39 தகாழும்பு பல்கடலக்கழக – விலங்கு விஞ்ஞான பீடம் 10 2018/10/25 

 

கண்காட்சிகள்    

இல காட்சிப்படுத்ேல் / பாடொமல இடம் திகதி 

01 சிறிமாதவ பண்டாரநாயக கல்லூரி தகாழும்பு – 07 2018/03/0-08 

02 சிலாப நகர மண்டபம் சிலாபம் 2018/09/24-25 

03 தசன் நிக்கலஸ்சர்வததச கல்லூரி – நீர்தகாழும்பு நீர்தகாழும்பு 2018/06/13-15 

04 கிறிஸ்து ததவ பாலிகா வித்தியாலயம் பத்ததகம 2018/07/06-09 

05 தயாவுன்புரய – 2018 நிக்கதவரட்டிய 2018/03/28 - /04/01 

06 தக்ஷிலா கல்லூரி கம்பஹா   2018/06/04-05 

07 V 2025 என்டபிடரஸ் இலங்டக தமானராகல 2018/08+/28 - /09/ 

08 களனி பல்கடலக்கழகம் களனி   2018/10/29-30 
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விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் 

இல நிமலயம் திகதி 

 

01 கடற்தறாழில் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி 

அடமச்சு 

2018/01/18-19 

02 பங்கு சரிபார்ப்புக் குழு 2018/01/09 

03 தமிழ் தமாழி பட்டடற Every Friday 

04 தசவகா அபிப்தரரானா திட்டம் 2018/02/02 

05 கடதலார முகாடமத்துவக்  குழு திட்டம் 2018/02/25 

06 சீனா சமுத்திரவியல் மற்றும்  நாரா பட்டடற 2018/03/13 

07 கடதலார முகாடமத்துவக்  குழு திட்டம் 2018/02/25 

08 SLAFAR கூட்டடமப்பு  2018/03/21 

09 தநார்தவ மற்றும் விஞ்ஞானிகள் பட்டடற 2018/04/4,5,6,9,10 

10 அலங்கார மீன் வளர்ப்பு திட்டம் - வயம்ப மாகாைம் 2018/06/22,23,24,29,30 

11 தநார்தவ மற்றும் விஞ்ஞானிகள் பட்டடற 2018/06/04 

12 தநார்தவ மற்றும் விஞ்ஞானிகள் பட்டடற 2018/06/05 

13 பி.எச். ஐ பட்டடற 2018/12/20 

14 தகள்விமனுப் பட்டடற 2018/07/18 

15 அலங்கார மீன் வளர்ப்பு திட்டம்- வயம்ப மாகாைம் 2018/08/10-11 

16 நாரா & தநார்வி இருதரப்பு திட்ட சந்திப்பு 2019/09/11-12 

17 SAN – NARA கூட்டம் 2018/09/25 

18 அலங்கார தாவர வளர்ப்பு திட்டம் 2019/11/27 

 
அச்சிடும் ஊடக திட்டம் 

1. அச்சிடப்பட்ட ஊடகம் மற்றும் தசய்தி ஆவைங்கள் வழியாக தசய்தி தவளியீடு 

2. மின்னணு ஊடகம் வழியாக தசய்தி ஒளிபரப்பு 

3. 'சாயுரு தநத' அறிவியல் இதடழ உருவாக்கல் 

 

மற்ற  டவடிக்மககள் 

1. கடற்கடர சுத்தம் திட்டத்டத பங்தகற்பது மற்றும் ஒழுங்கடமத்தல் 

2. மாைவர்களுக்கான துண்டு பிரசுரங்கடள விநிதயாகித்தல் மற்றும் தவறு ஏததனும் இருப்பின் 

தசய்தல் 

3. நாரா முகநூல் கைக்கு பராமரிப்பு   

 

 

திட்டம் எண் 8.1.5 

நீரியல் கழகம் கல்வி திட்டம் - AQUA CLUB EDUCATIONAL PROGRAM 

 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 65 பள்ளிகளில் உயர் கல்வி வாய்ப்புகள் மற்றும் நீர்வளத் துடற குறித்த 

விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்தும் தநாக்கில் பாடசாடல குழந்டதகளுக்கான நீர்வளங்களில் 

அறிடவ விநிதயாகிப்பதற்கான கல்வித் திட்டம் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 100%  நிதி : 90% 
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 பாடொமல பிள்மள

கள் 

பாடலொமல தினம் 

01 நியூஸ்தடட் பாலிகா கல்லூரி, 

ஹரிச்சந்திர ததசிய பாடசாடல – நீர்தகாழும்பு 

90 நியூஸ்தடட் 

பாலிகா கல்லூரி 

2018/03/05 

 

02 ஆனந்த ததசியபாடசாடல – சிலாபம் 

தம்மிசாரா ததசிய பாடசாடல - நாத்தாண்டியா 

தசனநாயக்க ததசிய பாடசாடல  - மாதம்டப 

தங்தகாட்டுவ பாலிகா வித்யாலயாம் - 

தங்தகாட்டுவ 

120 தம்மிசாரா 

ததசிய 

பாடசாடல - 

நாத்தாண்டியா 

 

2018/03/12 

 

03 ஆனமடுவ மத்திய கல்லூரி -ஆனமடுவ 

மல்லியததவ ஆண் பாடசாடல – குருநாகல் 

தசர் தஜான் தகாத்லவல கல்லூரி -குருநாகல் 

குளியாபிட்டி மத்திய கல்லூரி - குளியபிட்டி 

சரநாத் மகா வித்யாலயம் - குளியாபிட்டி 

150 மல்லியததவ 

ஆண் 

பாடசாடல – 

குருநாகல் 

 

 

2018/03/13 

 

04 பண்டாரநாயக்க மத்திய கல்லூரி - கம்பஹா 

மகாமாய பாலிகா வித்யாலயம் - கடவத்டத 

குருகுல வித்யாலயம் - களனி 

சங்கமித்தா தபண்கள் பாடசாடல - கிரிந்திதவல 

தவயங்தகாடடததசிய பாடசாடல  - 

தவயங்தகாடட 

150 பண்டாரநாயக்க 

மத்திய கல்லூரி - 

கம்பஹா 

 

2018/05/15 

 

05 அதசாகா கல்லூரி தகாழும்பு - 10 

டி.எஸ்.தசனாநாயக்க கல்லூரி தகாழும்பு - 10 

நாளாந்தா கல்லூரி தகாழும்பு - 10 

தராயல் கல்லூரி - தகாழும்பு - 07 

சிறிமாதவா பாலிகா வித்யாலயம் தகாழும்பு - 08 

விசாகா கல்லூரி தகாழும்பு - 05 

லும்பினி கல்லூரி தகாழும்பு - 05 

ஆனந்த கல்லூரி – தமாதர 

240 நாளாந்தா 

கல்லூரி 

தகாழும்பு - 10 

 

2018/05/14 

 

06 தமாரட்டுவ மகா வித்யாலயம் - தமாரட்டுவ 

பிரஸ்டபடிரியன் தபண்கள் கல்லூரி – 

ததஹிவடள 

தபாமிரியா ததசிய பாடசாடல - தபாமிரியா 

120 தர்மபால 

வித்தியாலயம் – 

பன்னிபிட்டிய 

2018/05/16 

 

07 களுத்துடற வித்யாலயம் - களுத்துடற 

களுத்துடற பாலிகா வித்யாலயம் - களுத்துடற 

பண்டாரநாயக்க வித்யாலயம் - பயகல 

சி. டபல்யூ. டபல்யூ.  – மத்துகம 

120 களுத்துடற 

வித்யாலயம் - 

களுத்துடற 

 

2018/11/06 

 

08 திஸ்ஸ ததசிய பாடசாடல - களுத்துடற 

தக்ஷிகா கல்லூரி - தஹாரை 

ஸ்ரீ சுமங்கல ஆண்கள்  பாடசாடல -பனந்துடற 

 

90 ஸ்ரீ சுமங்கல 

ஆண்கள்  

பாடசாடல -

பனந்துடற 

2018/05/23 

 

09 அலுத்கம மகா வித்யாலயா - அலுத்கம 

தர்மதசாகா வித்யாலயம் - அம்பலங்தகாட  

ஆனந்த வித்யாலயம் - அல்பிட்டிய 

90 தர்மதசாகா 

வித்யாலயம் - 

அம்பலங்தகாட  

2018/05/18 

 

10 மஹிந்த வித்யாலயம் - காலி 

சவுத்தலண்ட் பாலிகா வித்யாலயம் - காலி 

ரிச்மண்ட் வித்யாலயம் - காலி 

சங்கமித்தா பாலிகா வித்யாலயம் – காலி 

120 ரிச்மண்ட் 

வித்யாலயம் - 

காலி 

2018/05/22 

 

11 விஜித மத்திய மஹா வித்யாலயம் - டிக்தவல்ல 180 ராகுலா 2018/05/31 
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சுஜாதா பாலிகா வித்யாலயம் - மாத்தடற 

ராகுலா வித்யாலயம் - மத்தடற 

தசயின்ட் ததாமஸ் உயர் பாடசாடல - மாத்தடற 

தசயின்ட் சர்வீஸ் மத்திய கல்லூரி - மாத்தடற 

வித்யாலயம் - 

மத்தடற 

 

 

12 சச்சி ததசிய பாடசாடல - ஹம்பாந்ததாட்டட 

தடபராதவவ மத்திய கல்லூரி - 

திஸ்ஸமஹாராமய 

திஸ்ஸாமஹாராமய மத்திய கல்லூரி - 

திஸ்ஸமஹாராமய 

90 சச்சி ததசிய 

பாடசாடல - 

ஹம்பாந்ததாட்

டட 

2018/06/04 

 

13 வீரதகட்டிய மத்திய கல்லூரி - வீரதகட்டிய 

மகாநாகா மத்திய கல்லூரி - 

அங்குனுதகாலதபலஸ்ஸ 

தங்காடல தபண்கள் பாடசாடல – தங்காடல 

தங்காடல ஆண்கள் பாடசாடல - தங்காடல 

120 வீரதகட்டிய 

மத்திய கல்லூரி - 

வீரதகட்டிய 

 

2018/06/05 

 

 

மீன் ததாட்டி தகாள்முதல் தாமதத்தின் விடளவாக மாைவர்கள் மீன் ததாட்டி டவத்தல் 

ததாடர்பான நடவடிக்டககடள முடிக்க முடியவில்டல 

முன்தனற்றம்: தபளதீக 70 %  நிதி: 50% 

 

திட்டம் எண் 8.1.8 

 ாராவின் ெர்வதேெ விஞ்ஞான அமர்வுகள் - 2018 

சர்வததச விஞ்ஞான - 2018 இலங்டகயின் தகாழும்பு 15, ததசிய நீரியல்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) தகட்தபார்கூடத்தில் 2018 ஜூடல 25 முதல் 26 வடர 

நடடதபற்றது. அமர்வின் தநாக்கம் “நீலப் - பச்டச தபாருளாதார வளர்ச்சிடய தநாக்கிய 

புதுடமயான நீரியல் வள ஆராய்ச்சி” மற்றும் அமர்வுகள் மூலம் கடற்தறாழில் மற்றும் நீர் 

உயிரின வளர்ப்பு, நீர்வாழ் உயிரியல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் விலங்கு சுகாதாரம், கடதலார 

மற்றும் கடல் வாழ்விட தமம்பாடு, கடல்சார்வியல் மற்றும் நீரியக்கவியல், சமூக 

தபாருளாதாரம், மற்றும் சந்டதப்படுத்தல், நீர்வாழ் அறுவடட ததாழில்நுட்பம், கடதலார 

மற்றும் கடல் மாசுபாடு, நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல், காலநிடல மாற்றம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் 

ஆகியவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம் உள்ளிட்ட பல்தவறு கருப்தபாருள்களுக்கு 

இடமளிக்கப்பட்டன. வாழ்க்டக மற்றும் உயிரற்ற நீர்வாழ் வளத் துடற குறித்த முன்னணி 

ஆராய்ச்சி அடமப்பாக, நாரா அறிவு பகிர்வுக்கு பங்களிப்பு தசய்கிறது ததசிய மற்றும் சர்வததச 

தரங்களின் தரமான ஆராய்ச்சி அடமப்பாகும். 

 

பதவிதயற்பு விழாவில் மதிப்புக்குரிய காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா, கடற்தறாழில்  

மற்றும் நீரியல்வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக தபாருளாதார அடமச்சர் பங்தகற்றார். 

முக்கிய குறிப்பு உடரடய ததசிய கல்வி நிறுவனத்தின் தமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் 

தபராசிரியர் குைபால நானாயக்கார நிகழ்த்தினார். விருந்தினர் தபச்சாளராக தவளிவிவகார 

அடமச்சின் தபருங்கடல் விவகாரங்கள் மற்றும் காலநிடல மாற்றப் பிரிவு பணிப்பாளர் நாயகம் 

தசல்வி சஷிகலா பிதரமவர்ததன உடரயாற்றினார். கடற்தறாழில்  மற்றும் நீரியல்வளங்கள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக தபாருளாதார அடமச்சின் தசயலாளர் திருமதி டி. தக. ஆர். 

ஏகநாயக்க மற்றும் பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்கடள 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அடழப்பாளர்கள் கலந்து தகாண்டனர். 

 

ததாடக்க விழாவில் “நீரியக்கவியல் தசடவ”, “சாயுரு தநத” மற்றும் “அலங்கார மீன் வளர்ப்பு” 

குறித்த நாரா தவளியீடு பிரதம விருந்தினருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
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ஆய்வறிக்டக வழங்குநர்களில் நாரா, பல்கடலக்கழகங்கள் மற்றும் இலங்டகயின் பிற 

நிறுவனங்களில் பல்தவறு பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளனர். அமர்வு தபச்சாளர்கள் 

கணிசமான தபாருளாதார வளர்ச்சியுடன் ஆதராக்கியமான நீர்வாழ் சூழடலக் தகாண்டிருக்க 

தங்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் புதுடமயான தயாசடனகடளப் பகிர்ந்து தகாள்ளும் 

ஆய்வுகள் மூலம் கூட்டங்கடள ஊக்குவித்தனர். 

 

திட்டம் எண் 8.1.9 

ஊடகம் வழியான விழிப்புணர்வு திட்டம் 

 

ஊடக நிகழ்ச்சிகள்  டத்ேப்பட்டன 

1. கடற்தறாழில்  மற்றும் நீரியல்வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக தபாருளாதார 

அடமச்சுக்கான ரூபாவஹினி திட்டம் 

2. காபி தடபிள் – தகாப்பி தமடச திட்டம் - 2018/02/04, நாரா தடலவரின் தநர்காைல் 

3. ஐ. டி. என் லாமா வித்யகராயா திட்டம் - 06 எபிதசாட் 

4. கடல் மீன் பங்கு மதிப்பீடு நாரா மற்றும் தநார்தவ இருதரப்பு திட்டம்: வீடிதயா திட்டம் - 02 

அத்தியாயம் 

5. ஐ. டி. என் இல் வாரத்திற்கு ஒரு முடற மீன்பிடி மண்டல முற்கணிப்பு 

6. நாரா நடவடிக்டககள் குறித்த ஆவைப்படம் இந்த ஆண்டில் தயாரிக்க திட்டமிடப்பட்டது.  

தகாள்முதல் தசய்தல் நிலுடவயில் உள்ளது. 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 82%   நிதி: 50% 

 

திட்டம் எண் 8.1.10 

பங்குோரர் ஆதலாெமன ெந்திப்பு 

 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் பங்குதாரர்களின் கருத்துக்கடளப் தபறுவதற்கும், 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

திட்டங்கடள வகுப்பதற்கும், இத்துடறயில் உள்ள ததடவகடள நிவர்த்தி தசய்வதற்காகவும் 

இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. நிதி வரம்புகள் காரைமாக ஒக்தடாபர் மாத இறுதியில் நடத்த 

திட்டமிட்ட படி கூட்டத்டத நடத்த முடியவில்டல. 

 

முன்தனற்றம்:  தபளதீக : 25%   நிதி : 28% 

 

திட்டம் எண் 8.1.12 

தகாழும்பு கடல் உைவு விழா 

கடந்த ஆண்டு திரட்டப்பட்ட தசலவினங்கடள தீர்த்துக் தகாண்டு திட்டம் முடிக்கப்பட்டது 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 100%   நிதி: 100% 
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6.0 துமணச் தெமவகள் 

 

6.1 வாங்குேல் மற்றும் விநிதயாக பிரிவு 

 

பிரிவுேமலவர்: -திரு. என். எஸ் தஹவகமதக  

 

 சகாள்முேல் மற்றும் வழங்கல் அலுவலர்: திருமதி. ஏ. டி. பி. குமாரி டி சில்வா 

 

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 விேயத்தில் 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 முக்கியமாக தகாள்முதல் திட்டத்தில் நடந்து தகாண்டிருக்கும் சரியான 

விடலமனு தகாரல் நடடமுடறகள். 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தபாருத்தமான தபாருட்கள் மற்றும் தசடவகடள வழங்குதல 

 அடனத்து விடலமனு தகாரல் தவடலகடளயும் டகயாளுதல் 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தகாள்முதல் தசயற்பாடு 

 அடனத்து காப்பீட்டு விேயங்களும் 

 கட்டை வவுச்சர்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது 

 விமான சரக்கு மற்றும் தபாருட்களின் அனுமதி 

 அகற்றும் தபாருட்களுடன் ததாடர்புடடய ஏல தவடல 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் அவற்றின் ததடவ குறித்த விவரங்கடள வழங்குதல் 
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செயல்திறன் 

அ. முடறயான சரியான விடலமனு தகாரல் நடடமுடறகள் முக்கியமாக 

நடந்துதகாண்டிருக்கும் திட்டத்தின் தபாருட்கடள வாங்குவது, 

 ஆய்வக உபகரைங்கள் மற்றும் இரசாயன தபாருட்கள் வாங்குவதுல் 

 கப்பல் மற்றும் பராமரிப்புக்காக கடல்சார் டீசல் வாங்குதல் 

 படகு உபகரைங்கள் மற்றும் வடல தகாள்முதல் 

o படகு பழுதுபார்க்க படகு / உதிரி பாகங்கள் 

o அடனத்து சுழிதயாடும் உபகரைங்கள் 

o மூடும் வடலகள் 

 தவடலத் தளங்களுக்கான உபகரைங்கள் மற்றும் தபாருட்கடள வாங்குதல் 

o இரும்பு / அலுமினிய தபாருட்கள் 

o தசங்கல் / சீதமந்து 

o அடனத்து வடகயான மின் பாகங்கள் 

 அடனத்து வாகன பாகங்கள் மற்றும் தசடவகடள வாங்குதல் 

o டயர், மின்கலம் வழங்கல் 

o தமல் பிடிப்பான் - அப்தஹால்ஸ்டரிங், வாகனத்திற்கான கதனாப்பிகடள 

வழங்குதல் 

o வாகன டிவிடி, தரடிதயா, பின் கமரா வழங்கல் 

 அடனத்து ததாழில்நுட்ப உபகரைங்கள் மற்றும் பாகங்கள் வாங்குவது 

o கணினி / மடி கைனி 

o புடகப்பட நகல் இயந்திரம், அச்சுப்தபாறி 

o வளி குளிரூட்டி 

o சிசிடிவி கமரா தபான்றடவ 

 காகிதாதி தபாருட்கடள வாங்குவது 

o நூலக புத்தகங்கள் 

o அலுவலகத்திற்கு ததடவயான எழுதுதபாருள் 

o புடகப்பட நகல் மற்றும்  அச்சுப்தபாறி தடானர் 

 சுகாதாரப் தபாருட்கடள வாங்குவது 

o சவர்க்காரம் மற்றும் அடனத்து துப்புரவு உபகரைங்கள் 

o தளபாடங்கள் மற்றும் பிற தபாருட்கள் 

o அலுவலக அலமாரிகள் 

o அலுவலக அட்டவடை மற்றும் கதிடர 

 அலுவலக கட்டடத்திற்கான கட்டுமானம் 

o சிறிய பழுதுபார்ப்புக்கள் 

o அலுமினியம் தவடல தசய்தல் 

o கட்டிடத்திற்கான கட்டுமானம் (ICTAD / NCCAL) 

 தசடவகள் வழங்கல் 

o விழாக்களுக்கு உைவு மற்றும் திருவிழா உபகரைங்கள் வழங்கல் 

o அச்சிடும் தவடல 

o  பாதுகாப்பு தசடவ மற்றும் துப்புரவு தசடவ 

o அலுவலக தபாக்குவரத்து தசடவ 

o சுங்க அனுமதி மற்றும் தசலுத்தல் பணி 

o அலுவலகத்திற்கான கதரட்டிங் மற்றும் டடலரிங் தவடல 

 
தபாருட்கள் ததர்வுக்கான வழங்குனர்கடள பதிவு தசய்தல் 2018 மற்றும் வானவில் பக்கங்களின் 

பயன்பாடு பாவடனயில் உள்ளன. விடலமனு தகாரும் தபாருட்கள் / உபகரைங்கடள உள்ளூர் 

மற்றும் தவளிநாட்டு தபாருட்கள் இரசாயனப் தபாருட்கள் / உபகரைங்கள் தகாள்வனவுக்காக 
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ஒரு குறிப்பிட்ட முடற பாவிக்கப் படுகின்றன.  சில்லடரக் காதசட்டிடன பயன்படுத்தி 

அன்றாட பாவடன தபாருட்கள் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்டு பதிவு தசய்யப்படும். 

 

2018 ஆம் ஆண்டிற்காக எமது பிரிவானது விடலமனுக் தகாரல் நடடமுடறகடளப் பின்பற்றி 

சுமார் 083 விடலமனுக்கடளப் பராமரித்துள்ளது மற்றும் 237 முக்கிய தகாப்புகள் தசயல்முடற 

தசய்யப்பட்டன. 

 

அ) நன்தகாடடகளாகப் தபறப்பட்ட தபாருட்களின் அனுமதி, தவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து 

தபாருட்கடள வாங்குவது அல்லது பழுது பார்ப்பதற்காக தபாருட்களின் விமானப் பயைம். 

தவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட தபாருட்களின் அனுமதி கிடடத்ததும், 

பழுதுபார்ப்பதற்கான உபகரைங்கடள அனுப்பும் தபாதும் வரி நிவாரைம் தபற ததடவயான 

இடங்களில் நடவடிக்டக எடுத்தல் முதலியன: தவளிநாடுகளில் சாதாரை அஞ்சல் மற்றும் 

விமான கட்டை கட்டைங்களுக்கும் அடங்கலாக. 

 

ஆ. நாராவின் அடனத்து வாகனங்கள் / தமாட்டார் டசக்கிள்கள் / உபகரைங்கடள முடறயான 

விடலமனு தகாள்முதல் மூலம் காப்பீடு தசய்தல். கடல் மற்றும் நிலத்தில் தனிப்பட்ட 

தசயல்திறன் கடடமக்கு காப்பீட்டுத் ததாடகடயப் தபறுங்தல். 

 

இ) நாராவுக்கு ஒரு தமன்டமயான தசடவடய வழங்க, அலகு ஊழியர்கள் 

தபாறுப்தபற்றுள்ளனர். 
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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. 
 

 டவடிக்மககள் 

தசடவ மற்றும் தசயல்பாட்டு பிரிவு பல தசயல்பாடுகடளக் தகாண்டுள்ளது. அடவ 

பின்வருமாறு வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

1. நாரா பிரதான கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற பிராந்திய டமயங்களின் மறுவாழ்வு. 

2. வளிக் குளிரூட்டிகள் மற்றும் மின்சார / மின்னணு சாதனங்கடள நிறுவுதல் மற்றும் 

பராமரித்தல் மற்றும் மின் விநிதயாக அடமப்பின் பராமரிப்பு. 

3. இயந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பிற பராமரிப்பு. 

4. நில மட்டமாக்கல் தவடல. 

5. சமுத்திரிகா கப்பலின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள். 

6. வாகனங்களின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு. 
 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கு, நாளுக்கு நாள் பராமரிப்புக்கள் தசய்யப்பட்டன, கீதழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தவடலகள் முடிந்துவிட்டன. 
 

01.  ாரா பிரோன கட்டிடம் மற்றும் பிற பிராந்திய மமயங்களின் மறுசீரமமப்புப் பணிகள் 

விளக்கம் 

 

சபாறியியல் 

மதிப்பீடு ரூ 

(வரி இன்றி ) 

விமலமனு 

அங்கீகரிப்பு 

குறிப்பு 

மீன் வளர்ப்பு கட்டிடம் 

 

வடிவ & 

கட்டும் 

விடலமனு 

23,528,597.61 கட்டுமான தவடல 

நடடதபறுகின்றன 98%) 

எஸ் & ஓ ததாழிலாளர் கழிப்படற 

 

931,546.20 1,042,160.50 பூர்த்தி ஆகியது 

தபாதுவான கழிப்படற புதுப்பித்தல் 

 

2,478,581.16 2,556,232.00 கட்டுமான தவடல 

நடடதபறுகின்றன(95%) 

இருண்ட அடற புதுப்பித்தல்  853,839.95   பூர்த்தி ஆகியது 

அடனத்து கட்டிடங்களின் வண்ை சலடவ-

தவளிப்புறம் 

3,671,987.00 

 

2,577,275.00 

 

பூர்த்தி ஆகியது 

IARAD பகிர்வு தவடல 270,420.00   பூர்த்தி ஆகியது 

நாரா விடுதிகடள புதுப்பித்தல் 114,000.00   பூர்த்தி ஆகியது 
சம்மர் ஹட் - கதடால்கடல ஆர். ஆர். சி. 58,000.00  பூர்த்தி ஆகியது 

டடல் ஓடுகள் பதித்தல் மற்றும் ஏறும் படிகள் 1,806,706.00  பூர்த்தி ஆகியது 
IARAD ஆய்வகத்திற்கான ஆய்வக அலமாரி 52,700.00  பூர்த்தி ஆகியது 
நிர்வாக கட்டிட யன்னல் பழுதுபார்ப்பு 80,555.00  பூர்த்தி ஆகியது 
மாநாட்டு அடற தமடச தவடல 23,560.00  பூர்த்தி ஆகியது 

முன் உயர ஓவியம் தவடல 93,452.00  பூர்த்தி ஆகியது 

டி.ஜி அலுவலக தமடச தவடல 46,040.00  பூர்த்தி ஆகியது 
கழிப்படற புதுப்பித்தல் –தரக்கவ 538,344.00  பூர்த்தி ஆகியது 

ஐ.பி.எச்.டி கூடர புதுப்பித்தல் 93,600.00  பூர்த்தி ஆகியது 

தகட்தபார் கூடம் மற்றும் நூலக கூடர புதுப்பித்தல் 40,180.00  பூர்த்தி ஆகியது 
களஞ்சிய அடற நுடழவாயில் மாற்றம் 23,315.00  பூர்த்தி ஆகியது 

டி.ஜி அலுவலக தமடச தவடல 46,040.00  பூர்த்தி ஆகியது 
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2. வளிக் குளிரூட்டிகள் மற்றும் மின்ொர / மின்னணு ொேனங்கமள நிறுவுேல் மற்றும் 

பராமரித்ேல் 

1. எல்.ஈ.டி மின்குமிழ் முடற ஐ. ஏ. ஆர். ஏ. டி, டிஸ்ப்தள அடற, எஸ். இ. டி, ஐ. பி. எச். டி ஆய்வு 

கூடம், ஈ. எஸ். டி, பிரதான கட்டிட தாழ்வாரங்கள், தடலவரின் அலுவலகம் 

2. SED, NHO – HOD அலுவலகம் - வளிக் குளிரூட்டிகள் நிறுவலின் 02 உறுப்புக்கள், மற்றும் 3 பாக 

வயரிங் தவடல முடிந்தது. 

3. சிசிடிவி கமரா அடமப்பு தடலடம அலுவலகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது 

4. பிரதான தஜனதரட்டரில் தரடிதயட்டடர சரிதசய்தல் 

5. எம் பி ஆர் டி - மின் / ததாடலதபசி / இடைய வயரிங் மற்றும் புதிய விளக்கு அடமப்பு 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

6. எம்.பி.ஆர்.டி - புதிய வளிக் குளிரூட்டிகள் அடமப்பு நிறுவல் மற்றும் 3 பாக வயரிங் தவடல 

முடிந்தது. 

7. அலுவலக உபகரைங்களுக்கான தசடவ ஒப்பந்தத்டத புதுப்பித்தல் (ததாடலநகல், 

புடகப்பட நகல் இயந்திரம், பி ஏ பி எக்ஸ் அடமப்பு, விரல் அச்சு இயந்திரங்கள்) 

8. ஆய்வக உபகரைங்களுக்கான தசடவ ஒப்பந்தத்டத புதுப்பித்தல் (IPHT & IARAD) 

3. இயந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பிற பராமரிப்பு. 

1. புதிய கார் நிறுத்து இடத்டத உருவாக்கி நிறுவல். 

2. நாடு முழுவதும் 12 புடகயூட்டும் அலகு தயாரித்தல் மற்றும் நிறுவப்பட்டது. 

3. டிக்தகாவிட்ட துடறமுகத்திலிருந்து நாரா வளாகத்திற்கு தரணி படகு தபாக்குவரத்து 

4. களஞ்சியங்களுக்கு வடிவடமப்பு மற்றும் பூச்சு தவடல 

5. நிர்வாக பிரிவுக்கான வடிவடமப்பு மற்றும் பூச்சு தவடல 

6. துருப்பிடித்த கம்பிகடள அகற்றி, பிரதான தமல்நிடல நீர் ததாட்டிக்கு புதிய பி.வி.சி நீர் 

பாடதடய நிறுவல் 

7. விடுதிக்கான நீர்த் தாங்கி கால் உருவாக்கல 

 4.  நில மட்டமாக்கல் தவமல 

1. ததங்காய் நாற்று நடும் திட்டம். 

2. பழ பயிர்கடள நடச் தசய்யும் திட்டம். 

3. அலங்கார தாவரங்கள் மற்றும் ததாட்டிகடளப் பயன்படுத்தி தடலவர் மற்றும் டி.டி.ஜி 

அலுவலகத்தின் உள்துடற சூழடல விரிவுபடுத்தும் திட்டம். 
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ெமுத்திரிகா கப்பலின் பராமரிப்பு பணிகள் 

மார்ச் மாதத்தில் மத்திய இயந்திர தண்டு தசயலிழப்பு காரைமாக சமுத்திரவியல், 

சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் உயிரியலுக்கான ஆராய்ச்சி கப்பல் ஆர். வி.சமுத்ரிகா 2018 ஆம் 

ஆண்டில் 8 மாதங்கள் தசயலற்ற நிடலயில் இருந்தது. தகாழும்பு கப்பல்துடற பி. எல். சி யால் 

ஒக்தடாபர் 2018 இறுதியில் ரூ . 12.5 மில்லியடன தசலவழித்து பழுதுபார்ப்பு மற்றும் மாற்றீடு 

முடிந்தது மற்றும் கப்பல் டிசம்பர் மாதத்தில் ததன் கடலில் நீரியக்கவியல் கைக்தகடுப்பில் 

ஈடுபட்டது. 

அதத தநரத்தில் ரூ. 9.3 மில்லியன்கள் பராமரிப்பு, தபர்த்திங், மின்சாரம், நீர், காப்பீடு, 

புதுப்பித்தல் மற்றும் கப்பலின் கைக்தகடுப்பு கட்டைம் உள்ளிட்ட தசடவகளுக்கு 

தசலவிடப்பட்டன. 

05: வாகனங்களின் மறுசீரமமப்பு 

நாராவுக்கு 20 வாகனங்கள் மற்றும் 14 தமாட்டார் டசக்கிள்கள் மற்றும் அவற்றில் 09 இந்த 

ஆண்டுக்கு மறுசீரடமப்புக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன். ரூ. 6,234,817.80 தசலவாகியது. 

20 வாகனங்கள் மற்றும் 14 தமாட்டார் டசக்கிள்களின் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பிற்காக 

தசலவிடப்பட்ட ரூ .  3,948,634.47 க்கும் இடவ ஆண்டுக்கு ரூ. 671,958.00 கி.மீ தூரம் ஓடியுள்ளது. 

நாங்கள் 9 வாகனங்கள் மற்றும் 4 தமாட்டார் டபக்குகடள அப்புறப்படுத்துவதற்கு தபறப்பட்ட 

MFARD தசயலாளரின் ஒப்புதலின் படி 04 வாகனங்கள் மற்றும் 02 தமாட்டார் டபசிகல்கள் 

அப்புறப்படுத்துவதன் மூலம் ரூ. 8,653,077.00 கிடடத்தன. இருக்கும் வாகனங்கள் மற்றும் 

தமாட்டார் டசக்கில்கள் 2019 இல் அகற்றப்படும். 

 

 

 



தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம 

31 ம் டிசம்பர் மாேம் 2018 ம் ஆண்டுக்கான பலப்படுத்திய நிதி நிலமம கூற்று 

 

             31.12.2018    மீளக் ககாண்டு  

வந்ே 31.12.2017  

 

   குறிப்பு  ரூ. சேம்    ரூ. சேம்  

 

கசாத்துக்கள்      

        

 

அமசயும் கசாத்துக்கள்      

        

 

காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை 1             101,930,593.55                          67,244,465.08  

 

வியாபாரமும், ைர வைண்டியவை 2               26,913,477.65                          24,669,938.82  

 

இருப்புகள்   3                2,848,363.45                            3,763,658.47  

 

முற்ககாடுப்பனவு  4                   652,439.23                            6,589,555.06  

 

                132,344,873.88                        102,267,617.43  

        

 

அமசயாே கசாத்துக்கள்      

 

பபறவைண்டிய - அனர்த்த கடன் 5                9,553,283.52                          10,184,019.17  

 

 உட்கட்டவமப்பு,பபாறி மற்றும் 

உபகரணங்கள் 

6             328,168,494.38                        389,517,401.44  

 

காணி, கட்டிடங்கள்  6          3,664,678,874.79                      3,667,981,304.04  

 

பசயல்பாட்டில் உள்ள மூலதனம் 7                6,803,610.57                            9,134,757.12  

 

             4,009,204,263.26                      4,076,817,481.77  

 
          

 

கமாத்ே கசாத்துக்கள்             4,141,549,137.14                      4,179,085,099.20  

 
       

 

கபாறுப்புக்கள்      

 

அமசயும் கபாறுப்புக்கள்     

 

பசலுத்த வைண்டியவை 8               63,256,402.18                          60,029,402.84  

 

அட்டுரு பசலவுகள் 9               46,826,574.16                          56,924,960.13  

                  110,082,976.34                        116,954,362.97  

        

 

அமசயா கபாறுப்புக்கள்     

        

 

பணிக்பகாவட ஏற்பாடு  10             118,139,655.17                        106,873,600.50  

 

                118,139,655.17                        106,873,600.50  

 
       

 

கமாத்ே கடன் கபாறுப்புகள்              228,222,631.51                        223,827,963.47  

 
       

 

நிகர கசாத்துக்கள்            3,913,326,505.63                      3,955,257,135.73  

 
       

 

வசர்க்கப்பட்ட நிதி  11             502,105,006.24                        541,665,749.12  

 

வசமித்தவை 12          3,411,221,499.45                      3,413,591,387.05  

 

பமாத்த உரிவமயன்வமயும் பபாறுப்புக்கள்          3,913,326,505.69                      3,955,257,136.17  

 குறிப்பிடத்தக்க கணக்கியல் பகாள்வககள் மற்றும் குறிப்புகள் என்பன இந்த நிதி அறிக்வககளுடன் 

இவணக்கப்பட்டுள்ளன 

 
       

 

………………………      

 

எச். என். வேைாகம 
 

      

 

 ேமலவர் - நிதி  அத்தாட்சி பண்ணப்பட்டு வபரவைக்காக வகபயழுத்திடல் பசய்யப்பட்டது 

  

 

 

………………………………………..  ………………………………..   ………………………………..  

 

ஈ. ஏ. எஸ். தக எதிரிசிங்க  டபள்யூ. என். எம். கசாய்சா  தபரமவ உறுப்பினர் 

 

ேமலவர்/ நாரா  பணிப்பாளர் நாயகம்   

 

       

 

பகாழும்பு 7 மார்ச் 2019      



தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம 

31 டிசம்பர் 2018 க்கான ஆண்டிறுதிக்கான முன்தனற்ற வருமான அறிக்மக 

      

   

2018 

 

 மீளக் 

ககாண்டு 

 வந்ே 

31.12.2017  

      
  

குறிப்பு ரூ.       ச                    ரூ.    ச 

 

வருமானம் 
    

      

 

அரசமானியம் 
13    521,677,335.71  

 

  427,156,491.28  

 

வைறு ைருமானம் 
14      40,814,505.39  

 

    21,785,453.23  

 

திரட்டப்பட்ட உள்ளூர், பைளிநாட்டு மானியம் 
15    145,912,827.02  

 

  125,954,723.85  

 

பமாத்த ைருைாய் 

 

   708,404,668.12  

 

  574,896,668.36  

      

 

கசலவுகள் 
 

    

 

    

      

 

பணியாளர் ஊதியம் 16    300,532,617.04  

 

  278,110,523.58  

 

பிரயாண மற்றும் அதனுடனான பிவைப்பு 17           406,339.93  

 

         298,070.30  

 

பயன்படுத்திய ைைங்கல்கள் மற்றும் 

நுகர்பபாருள்கள் 18        3,759,955.54  

 

      2,365,889.74  

 

பராமரிப்பு பசலவு 
19      24,059,448.11  

 

    25,539,109.98  

 

ஒப்பந்த வசவைகள் 
20      35,635,293.37  

 

    36,211,146.07  

 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பசலவினம் 
21    130,047,335.71  

 

  124,991,491.28  

 

வதய்மானம் மற்றும் அழிவு பசலவுகள் 
22    145,912,827.02  

 

  125,954,723.85  

 

பிற இயக்க பசலவுகள் 
23      76,583,570.93  

 

    20,090,944.48  

      

 

கமாத்ே கசலவுகள்      716,937,387.65  

 

  613,561,899.28  

      

      

 

ஆண்டின் நிகர மிமக (பற்றாக்குமற) 
 

     (8,532,719.53) 

 

  (38,665,230.92) 

      

      

      

 

முக்கியமான கணக்கியல் பகாள்வககள் மற்றும் இவணக்கப்பட்ட குறிப்புகள் இந்த நிதி 

பைளியீடுகளின் ஒருங்கிவணந்த பகுதியாகும். 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம 

31 ம் டிசம்பர் மாேம் 2018 ம் ஆண்டுக்கான பலப்படுத்திய காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று 

          

        

31.12.2018 

 மீள ககாண்டு 

 வந்ே 31.12.2017  

        

ரூ. ரூ. 

கசயற்பாட்டு நடவடிக்மககளில் இருந்ோன காசுப் பாய்ச்சல் 

       

            

(8,532,719.53) 

             

(38,665,231) 

சாதாரண நடைடிக்வககளில் இருந்தான மிவக (பற்றாக்குவற) 

     கசம்மமயாக்கல் மூலம்: 

        கசாத்து , கபாறி  மற்றும் உபகரணம் தபான்றமவக்கான தேய்மானம் 

  

         145,912,827.02          125,954,723.85  

ஒத்திமவக்கப்பட்ட அழிவு கசலவுகள் 

    

        

(145,912,827.02) 

       

(125,954,723.85) 

ஓய்வுபபறுைதற்கான  பணிக்பகாவடக்காக ஏற்பாடு 

   

           21,499,779.53           21,128,515.00  

பணியாளர்களிடமிருந்து கடன் மூலமான ைட்டி ைருமானம் 

   

              

(906,817.27)                  (802,656) 

மூலதன மாற்றத்துக்கு முன்னரான இயக்க இலாபம் அல்லது (நட்டம்) 

  

           12,060,242.73  

        

(18,339,372.23) 

          நமடமுமற மூலேனம் மாற்றல்கள் 

       சரக்கு (அதிகரிப்பு) / குவறவு 

     

               915,295.02                378,421.53  

ைர்த்தக மற்றும் இதர முற்பண (அதிகரிப்பு) / குவறவு 

   

            

(2,243,538.83) 

          

(9,345,129.26) 

முற்பண (அதிகரிப்பு) / குவறவு 

     

            

(5,937,115.83) 

          

(3,430,668.06) 

பகாடுக்க வைண்டிய கடன் அதிகரிப்பு / ( குவறவு) 

    

             3,226,999.34           12,110,464.84  

பகாடுக்க வைண்டிய அட்டுரு அதிகரிப்பு / ( குவறவு) 

   

          

(10,098,385.97)          28,013,017.13  

பசயல்பாட்டு நடைடிக்வககளில் இருந்து உருைாகும் பணம்  
              

            

(2,076,503.54)            9,386,733.95  

          
ஓய்வுபபறுைதற்கான பணிக்பகாவட பகாடுப்பனவு 

   

              

(10,233,725) 

          

(5,344,297.50) 

பசயல்பாட்டு நடைடிக்வககளில் இருந்து உருைாகும் வதறிய பணம் 

  

          

(12,310,228.40)            4,042,436.45  

          முேலீட்டு கசயல்பாடுகளில் இருந்ோன காசுப்  பாய்ச்சல் 

     
பபாறி உபகரண பகாள்ைனவு 

     

          

(89,833,615.81) 

       

(106,954,863.15) 

இடர் கடன் மூலமான ைட்டி 

     

               630,735.65                790,769.91  

அலுைலகர் கடன் மூலமான ைட்டி 

     

906,817.27               802,656.31  

          முேலீட்டு நடவடிக்மககளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் / (வரிமசப்படுத்ேல்) நிகர  

கராக்க பணம்   

          

(88,296,062.89) 

       

(105,361,436.93) 

         நிதி நடவடிக்மககள் மூலம் பணப்புழக்கம் 

      பபற்ற மூலதன மானியங்கள்  

     

           91,952,664.29           63,008,508.72  

தமாட்டார் வாகன அழிப்பு மூலம் கபற்ற வருமானம் 

   

             8,653,627.00  

 நிதி நடவடிக்மககள் மூலம் உருவாக்கப்படும் நிகர கராக்கம்                        100,606,291.29           63,008,508.72  

ஆண்டின் தபாோன பணம் / சமமானவற்றின் நிகர அதிகரிப்பு / (பற்றாக்குமற) 

 

           34,686,128.47           37,468,680.08  

          ஆண்டு ஆரம்பத்தில் கராக்கம் / சமமானமவ 

    

           67,244,465.08           29,775,785.00  

ஆண்டின் இறுதியில் பணம் / சமமானமவ                        101,930,593.55           67,244,465.08  

          ஆண்டு இறுதியில் பணத்துக்கு சமமான பகுப்பாய்வு 

     ைங்கியில் உள்ள பணம் 

      

         101,930,593.55           67,244,465.08  

                         101,930,593.55           67,244,465.08  

 



தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம  

2018 ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவமடந்திருக்கும் உரிமமயான்மம மாற்றங்களின் கூற்று 

 

          திரட்டப்பட்ட நிதி 

வகுப்பு  

இருப்புக்கள் 

கமாத்ே  

கூட்டுத்கோ

மக 

 

  

அரச 

பங்களிப்பு 

கவளிநாட்டு 

மானியங்கள் 

உள்ளூர்  

மானியங்கள் 

திரட்டப்பட்ட  

வருமானம் / 

கசலவினம் 

 
2017 ஜனவரி 01 

ஆம் தேதி வமர 

இருப்பு 

542,153,418.00  14,108,588  41,395,316.00  
   

(636,811,893.10) 
4,095,231,343.00  4,056,076,771.90  

  

ஆண்டு 

முழுைதும் 

பபற்ற நிதிகள் 

188,000,000.00  472,650  282,350.00      188,755,000.00  

               

 ஆண்டு 

முழுைதும்   

ைாங்கிய நிதி 

     

(106,954,863.15) 

       

(8,639,762.89) 
   (10,208,292.49)     

         

(125,802,918.53) 

               

 மறுசீரவமப்பிற்

கு பசலுத்த 

வைண்டிய நிதி 

பரிமாற்றங்கள் 

     

(118,828,659.35) 
        

         

(118,828,659.35) 

 
மாற்றுதல் 

              

(6,205,311) 
               (109,327)       

 
              

 ஆண்டுக்கான 

நிகர  அதிகரிப்பு  / 

(பற்றாக்குவற) 

      
             

(38,665,231) 
  

                

(38,665,231) 

 
              

 2018னவரி 01 இல் 

முடிவுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்ட 

கோமக 

498,164,584.33  5,941,475  31,360,046.81  
      

(675,477,124.02) 
4,095,231,343.00  3,955,220,325.23  

 
              

 ஆண்டு 

முழுைதும் 

பபற்ற நிதிகள் 

222,000,000.00  297,975.00  20,301,087.72        

 ஆண்டு 

முழுைதும் 

பயன்படுத்திய 

நிதிகள் 
     

(130,047,335.71) 

       

(2,382,126.67) 
   (10,380,026.17)       

 
              

 மறுசீரவமப்பிற்

கு பசலுத்த 

வைண்டிய நிதி 

பரிமாற்றங்கள் 

     

(133,150,674.18) 
  

 

      

 
              

 ஆண்டுக்கான 

நிகர அதிகரிப்பு/ 

(பற்றாக்குவற) 

      
          

(8,532,719.53) 
    

 2018 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர் 31 ஆம் 

திகதி வமர 

சமநிமல 

456,966,574.44  3,857,323.44  41,281,108.36  
      

(684,009,843.55) 
4,095,231,343.00  3,913,326,505.69  

 



 










































