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தசி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகரம 
 

01. நிறுண கல் 

சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகரரணது (NARA - ரர) 

இனங்கயில் நீர்ரழ் பங்களின் ஆரய்ச்சி, அபிவிருத்தி ற்றும் முகரத்து 

சற்தரடுகளுக்கும் அண எருங்கிக்கும் தரறுப்புகளுக்குரண பிரண சி 

நிறுணரக உள்பது. ரரரணது மீன்பிடி திக்கபத்தின் ஆரய்ச்சிப் பிரிவு 

றுசீப்பு ஊடரக 1981 ஆம் ஆண்டு நிறுப்தட்டது. றுசீப்பு சல் முந 

மூனம் ஆரய்ச்சிபிரிவு என்றுடணரண ஆரய்ச்சி நிறுணரக கரக்கதீவு, ட்டக்குளி, 

கரழும்பு - 15 இல் உள்ப ரரவின் ற்தர பரகத்தில் இருந் மீன் 

ரழில்நுட்த நிறுணம் என்றுடன் தரரளுன்நத்தின் பின்ணர் திருத்ப்தட்ட 

சட்டத்தின் கீழ் சி நீரில் ப முகர சட்டத்தின் (54 ம் பிரிவு 1981 ம் ஆண்டு) 

சி நீரில் ப ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (32 ம் இனக்கம் 1996) 

சட்டத்தில் சர்க்கப்தட்டது. பின்ரும் தரர், ரக்கம், குறிக்கரள் / 

ரக்கங்களுடன் இந் நிறுணரணது கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் 

அபிவிருத்தி அச்சின் கீழ் எரு சட்ட அப்தரக சல்தடுகின்நது. 

 

து தரக்கு 

 நீரில் ப அபிவிருத்தி அறிவில் ஆரய்ச்சி, அற்றின் தரதுகரப்பு, ற்றும் 

அபிவிருத்தி தரன்நற்றுக்கரண பி நிறுணரக இருக்க ண்டும். 

 

து தரர்ம 

 விஞ்ஞரண ற்றும் ரழில் நுட்த அறிவு ற்றும் ப அடிப்தடகப தன்தடுத்தி 

நீரில் ப துநயில் சி அபிவிருத்தி சம்தந்ரண பிச்சிணகளுக்கு 

புதுரண தீர்வுகப ங்கல் 
 

முக்கி தரக்கங்கள் ற்றும் அமப்பின் செல்தரடுகபரண, 

 சி அபிவிருத்தி திட்டங்கப சல்தடுத் அறிவில் ற்றும் ரழில் நுட்த 

நிபுத்துங்கப தன்தடுத்லும், ற்றும் அற்றின் உறுதிப்தரடும். 

 நீர் உயிரிணம், நீர்ரற்ந உயிரிணங்களின் அடரபப்தடுத்லும், திப்பீடு 

சய்லும், நிர்ரகம் சய்லும் ற்றும் ஆரய்ச்சி டடிக்ககப 

ற்கரள்பல். 

 நீரில் ப அபிவிருத்தி ரடர்தரண விகரங்களிலும், அற்றின் சுண்டல் 

பிச்சிணகள் சம்தந்ரகவும், முகரத்தும் தரன்நற்றுக்கரண ஆனரசண 

சகப ங்குல். 

 நீரில் பம் ற்றும் ரடர்புட தரடங்களில் விஞ்ஞரண ஆரய்ச்சி கல்கப 

ளியிடுதும், ரகுத்ல், தப்புல்கப ற்கரள்பல். 

 கடற்நரழில் நீரில் ப துநகள் ரடர்தரண தயிற்சிகப ங்குல். 
 

ததம 
த சதயில் திருத்ப்தட்ட 32 ம் இனக்க 1996 ம் ஆண்டு சட்டத்திற்க 54 ம் 

இனக்க 1981 சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர 

றுசீப்பு சட்டம் மூனம் (08) நிமிக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்கள் ற்றும் ட்டு (08) 

சற்குழு உறுப்பிணர்கப கரண்டது. 

பின்ரும் உறுப்பிணர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு கரனத்தில் த உறுப்பிணர்கபரக 

தணிரற்றிணர் ற்றும் ட்டு (11) சதக் கூட்டங்கள் டதற்நண. 
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ரரவின் ததமக் குழுவின்  ததம உறுப்பிணர்கள் 2019 ம முல் ரசி ரம் ம 

அமச்ெரிணரல் நிணம் செய்ப் தட்ட உறுப்பிணர்கள் 

சதர் தவி தெம செய் கரனம் 

தரசி. ர திரிசிங்க –  

னர் – 

சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, கரழும்பு - 15   

னர் 2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திரு டி.ம். பி. சுசந் திசரரக்க 

இன - 02/307, 

க்க த் அசன, 

டிக்ரர, புத்ப 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

செற் குழு உறுப்பிணர்கள்  

சதர் தவி தெம செய் கரனம் 

திரு. ஸ். ன். பி. க. ஸ் சணரத்ண 

(னதிக சனரபர் – விசரம், கிரமி 

தரருபரர அலுல்கள், நீர்ப்தரசணம், 

ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் 

பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சு, 

கடற்நரழில் பிரிவு, புதி சனகம், 

ரளிகரத், கரழும்பு 10.) 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திரு. . டபிள்யூ. சணவித்ண 

தணிப்தரபர் ரகம் (ணிக கப்தல்), 

ணிக கப்தல் பிரிவு, துநமுகங்கள் ற்றும் 

விரண தரக்குத்து அச்சு, முல் பம், 

பிரிஸ்டல் தடஸ் கட்டிடம், கரழும்பு 01. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திரு ம். ம். சி. பி ரயரட்டிக 

சிஷ்ட உவிச் சனரபர், 

நிதி அச்சு, 

(அச்ச ற்றும் ரடரளுன்ந 

விகரங்கள், தரது திநசரி) 

சனகம், கரழும்பு 01. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திருதி ல். சுகர ச். யக, 

சிஷ்ட உவிச் சனரபர் , விஞ்ஞரண  

ற்றும் ரழில்நுட்த ஆரய்ச்சி அச்சு 

03 து ரடி, 

சத்சிரித நின - 01, 

தத்முல்ன 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

ரிர் அட்மில். ஸ்.ஜகரடி 

பிரண நீரிக்கவினரபர், 

இனங்க கடற்தட நீரிக்கவில் ச, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, 

கரழும்பு – 15 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திரு பி .ம். பி.உகரந் 

நின அபரபர் ரகம், 

இனங்கயின் நின அப திக்கபம், 

150, கிருன வீதி, 

ரயன்பிட, கரழும்பு - 05. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

திரு ஜி. பி. ஜணக குர 

தணிப்தரபர் ரகம், 

கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் 

அபிவிருத்தி திக்கபம், 

ரளிகரத் சனகம், கரழும்பு – 10 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 
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திரு பி. சி. டபிள்யூ. இந்ல்கரட, 

சட்டத்ணி, 

தணிப்தரபர் ரகம், 

சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, 

கரழும்பு - 15. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019  ரம் முல் 

ரசி ரம் 17 ம் திகதி 

 

ரரவின் ததமக் குழுவின்  ததம உறுப்பிணர்கள் 2019 ரசி ரம் முல் புட்டரதி ம 

அமச்ெரிணரல் நிணம் செய்ப் தட்ட உறுப்பிணர்கள் 

சதர் தவி தெம செய் கரனம் 

தரறி. ஈ. .ஸ். க திரிசிங்க  

னர் – 

சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, கரழும்பு - 15   

னர்  2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

கடரர் (ஏய்வு) . ஸ். ஃப் முகட் 

இல் 38, தரல்த், 

தடுகரட 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு . . ம் நிசரர்டீன் 

இன பி 4, 2/1, 

ஸ்ரீரம்ர வீதி, குப்பிரத் ரடர்ரடி, 

கரழும்பு -10. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

டரக்டர் ஸ். சதீஷ் குரர் 

19/2, தண் வீதி, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு - 15. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு. டி. ஜணரர்த்ணன் 

ண் 19/44 பி, தண் சரன, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு - 15. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு. டி. ச். அசரகர டி ல் 

இன 188/4, கரயில் வீதி, 

கக. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு. ரு ல்னரச்சி 

சட்டத்ணி, 

56/1, ர்தரன ரத், 

ரடின, கரட்ட. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

செற் குழு உறுப்பிணர்கள் 

சதர் தவி தெம செய் கரனம் 

திரு. ஸ். ன். பி. க. ஸ் சணரத்ண 

(னதிக சனரபர் – விசரம், கிரமி 

தரருபரர அலுல்கள், நீர்ப்தரசணம், 

ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் 

அபிவிருத்தி அச்சு, கடற்நரழில் பிரிவு, 

புதி சனகம், ரளிகரத், கரழும்பு 

10.) 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு. . டபிள்யூ. சணவித்ண 

தணிப்தரபர் ரகம் (ணிக கப்தல்), 

ணிக கப்தல் பிரிவு, துநமுகங்கள் ற்றும் 

விரண தரக்குத்து அச்சு, முல் பம், 

பிரிஸ்டல் தடஸ் கட்டிடம், கரழும்பு 01. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

திருதி ச். ம். ல். ஸ். யத் 

னதிக சனரபர், (நிர்ரகம் ற்றும் நிதி) 

துநமுகங்கள் ற்றும் கப்தல் ற்றும் 

ற்குகரபிவிருத்தி அச்சு, 

இன  9, சத்ர வீதி, கரழும்பு - 01. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  
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திரு ம். ம். சி. பி ரயரட்டிக 

சிஷ்ட உவிச் சனரபர், 

நிதி அச்சு, 

(அச்ச ற்றும் ரடரளுன்ந 

விகரங்கள், தரது திநசரி) 

சனகம், கரழும்பு 01 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் ஆனி  ரம் 

12 ம் திகதி  

திருதி ஸ். க. கருரதுங்க 

உவி சனரபர், 

நிதி அச்சு, 

(அச்ச ற்றும் ரடரளுன்ந 

விகரங்கள், தரது திநசரி) 

சனகம், 

கரழும்பு 01. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ஆனி ரம் 13 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி  

ரம் 29 ம் திகதி  

திருதி ல். சுகர ச். யக, 

சிஷ்ட உவிச் சனரபர் , விஞ்ஞரண  

ற்றும் ரழில்நுட்த ஆரய்ச்சி அச்சு 

03 து ரடி, 

சத்சிரித நின - 01, 

தத்முல்ன  

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி  

ரம் 29 ம் திகதி  

ரிர் அட்மில். ஸ்.ஜகரடி 

பிரண நீரிக்கவினரபர், 

இனங்க கடற்தட நீரிக்கவில் ச, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, 

கரழும்பு – 15 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி  

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு பி .ம். பி.உகரந் 

நின அபரபர் ரகம், 

இனங்கயின் நின அப திக்கபம், 

150, கிருன வீதி, 

ரயன்பிட, கரழும்பு – 05 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 17 ம் 

திகதி முல் தங்குனி 

ரம் 25 ம் திகதி  

திரு ஸ். ம். பி. பி சங்கக்கர 

நின அபரபர் ரகம், 

இனங்க நின அபத் திக்கபம், 

150, கிருன வீதி, ரயன்பிட்ட, 

கரழும்பு – 05 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 சித்தி ரம் 24 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி  

ரம் 29 ம் திகதி  

திரு ஜி. பி. ஜணக குர 

தணிப்தரபர் ரகம், 

கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் 

அபிவிருத்தி திக்கபம், 

ரளிகரத் சனகம், 

கரழும்பு - 10. 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 22 ம் 

திகதி முல் ஆனி ரம் 

16 ம் திகதி  

திரு ஸ். ஜ. கயத், 

னதிக தணிப்தரபர் ரகம் (ன 

தரர்க்கும்), 

கடற்நரழில் ற்றும் நீரில்பங்கள் 

அபிவிருத்தி திக்கபம், 

ரளிகரத் சனகம், 

கரழும்பு – 10 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ஆனி ரம் 19 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  

தரறி. டதள்யூ. ன். ம். சரய்மர 

தணிப்தரபர் ரகம், 

சி நீர்ல் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றுபபிவிருத்தி முகர, 

கரக்க தீவு, ட்டக்குளி, கரழும்பு – 15 

தச் சத 

உறுப்பிணர் 

2019 ரசி ரம் 18 ம் 

திகதி முல் புட்டரதி 

ரம் 29 ம் திகதி  
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நிறுண கட்டமப்பு 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
நிறுணம் 
தரசிரிர் ர திரிசிங்க 2019  ரம் முல் ரசி ரம் 21 ம் திகதி  

னரகவும், தரறியினரபர் ஈ. . ஸ். க. திரிசிங்கர் னரக 2019 ரசி 

ரம் 22 ம் திகதி முல்  டிசம்தர்  சல்தட்டரர்கள். திரு. பி. சி. டபிள்யூ. 

இந்ல்கரட 2019  ரம் முல் ங்குனி ரம் 6 ம் திகதி   தணிப்தரபர் 

ரகரகவும், திரு. டபிள்யூ. ன். ம் சரய்மர தணிப்தபர் ரகரக ங்குனி  ரம் 

07 ம் திகதி  முல் டிசம்தர்  திப்தரய்வு கரனத்தில் சல்தட்டரர்கள். கட்டர 

சல்தரடுகபக் கருத்தில்கரண்டு என்தது ஆரய்ச்சி ற்றும் ரழில் நுட்த / 

சகள் பிரிவுகள் கரப்தட்டண,  அரண, சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள், மீன் பிடி 

ரழில் நுட்த, நீரிக்கவில் அலுனகம், உள்ரட்டு நீரில் பங்கள் ற்றும் 

நீருயிரிண பர்ப்பு, கண்கரனிப்பு ற்றும் திப்பீடு, கடல்சரர் உயிரில், சி 

சமுத்திவில் ற்றும் கடல்சரர் விஞ்ஞரண நிறுணம், சமூக, தரருபரர ற்றும் 

சந் ஆரய்ச்சி, அறுட பின்சரர் ரழில் நுட்த நிறுணம். ஆவுக்கரணபிரிவுகள், 

நிர்ரகம், சகள் ற்றும் டடிக்ககள், நிதிப்பிரிவுகள் தரன்நண இருந்ண. 

னதிகரக 24.04.2019 முல் டமுநக்கு ரும் கயில் ரழில்நுட்த 

தரிரற்நப் பிரிரக புதி பிரியும் நிறுவிது. 

பி. ஆ. நி ாபிட்டின 

(களுத்துற) 

 

ததமச் சபை 

 

தறயர்
 

 

ணிப்ார் ானகம் 

 

பிபதி ணிப்ார் ானகம் (ஆபாய்ச்சி அபிவிருத்தி) 

 

நிருயாக பிரிவு 

 

நிதிப்பிரிவு 

சேறய நற்றும் 

டயடிக்றக 

 

உள்ாட்டு நீர்ய நற்றும் 

நீர்உயிரி யர்ப்புப் 

பிரிவு 

 
உள்க 

கணக்காய்

வு பிரிவு 

 
ேமூக பாருாதாப 

நற்றும் ேந்றதப்டுத்தல் 

பிரிவு 

 
அறுயறட  பின்ோர் 

பதாழில்நுட் நிறுயம் 

 

நீரிக்கவில் 

சமுத்திவில் நற்றும் 

கடல்ோர் விஞ்ஞரண 

பிரிவு 

 
சுற்றுச்சூமல் ஆய்வுகள் 

பிரிவு 

 

மீன்பிடி பதாழில்நுட்ப் 

பிரிவு 

 

பி. ஆ. நி. கல்பிட்டி 

பி. ஆ. நி கசடால்கற 

(நீர்பகாழும்பு) 

 

பி. ஆ. நி பபக்கறய 

(தங்காற) 

 

ேட்ட அதிகாரி 

பேனார், 

தச் ேற 

சதசின நீரினக்கவினல் 

அலுயகம் 

 

கண்கானிப்பு நற்றும் 

நதிப்பீடு 

கடல்ோர் அயதானிப்பு 

நிறனம் (சருயற) 
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பின்ரும் அதிகரரிகள் 2019 ஆம் ஆண்டின் தரது பிரிவுகளின் னர்கபரர் 

 
ஆரய்ச்சிப் பிரிவு 

சதர் பிரிவு 

திருதி. க. . டதல்யூ வீசக சுற்றுச் சூல் ஆய்வுகள் 

திரு ன் பி பி புண்ணி மீன்பிடி ரழில்நுட்தப் பிரிவு 

திரு. . ன். டி. தர 

(01.0.2019 முல் 22.04.2019) 

ஸ். ஆர். சி வீ 

(23.04.2019  முல் 31.12.2019 

நீரிக்கவில் அலுனகம் 

டரக்டர் வி. தயனரரச்சி உள்ரட்டு நீர் பங்கள்ற்றும் நீர் உயிரிண பர்ப்பு 

டரக்டர். ஸ். ஸ். க 

யப்புந்திரி 

கடல் உயிரில் பங்கள் பிரிவு 

க. அருபரணத்ன் சி சமுத்திவில் நிறுணம் ற்றும் 

சமுத்திவில் விஞ்ஞரணம் 

டரக்டர். ஜிஜ கணகரரச்சி 

(01.01.2019 முல் 23.04.2019) 

டரக்டர் க. டதள்யூ. ஸ் 

ஆரிங்ச 

(24.04.2019 – 31.12.2019) 

அறுட பின்சரர் ரழில்நுட்த நிறுணம் 

திருக. ச்.ம்.ல்.அனரல் சமூக தரருளில் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் 

ஆரய்ச்சி 

திரு.பி..க.குத்ண கண்கரனிப்புற்றும்திப்பீடு 

டரக்டர். ஜிஜ கணகரரச்சி 

(24.04.2019 – 31.12.2019) 

ரழில்நுட்த தரிரற்நப் பிரிவு 

 
ஆவுசகள்பிரிவுகள் 

 
திரு. ஆர். டி பி. பி சிங்க நிர்ரக பிரிவு 

திரு. ம். ஸ் யக நிதிப் பிரிவு 

திரு. ஸ். க. ஸ் லிணரரச்சி சகள் ற்றும் டடிக்ககள் 

திரு. ம். டி சணரத்ண உள்பக கக்கரய்ரபர் 
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02. ஆரய்ச்சி சிநப்தம்ெங்கள் - 2019 

கனரநிதி. ம். பீ. கித்சிரி, பிதி தணிப்தரபர் ரகம் – ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி 

திரு. . பி. . தக. குத்ண, தணிப்தரபர் – கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீடு 
 

கடல்ெரர் உயிரில் பங்கள் 

தரி கடல் ற்றும் சிறி கடல் மீன் பிடி வுத்பங்கப புதுப்பித்ல் , 

புள்ளிவிங்கப தகுப்தரய்வு சய்ல் , தரி கடல் மீன் உற்தத்தி குறித் சி 

புள்ளிவிங்கப ங்குல் ற்றும் இனங்கயில் தரி கடல் ற்றும் சிறு கடல் 

மீன்மிடியின் தரக்குகள் ற்றும் ரய்ப்புகள் குறித் ஆய்வுக் கட்டுகபத் 

ரரிப்ததில் ம். பி. ஆர். டி யின் ஆரய்ச்சி ஊழிர்கள் தீவிரக ஈடுதட்டணர் . டக்குப் 

தகுதி நீரில் கடல் அட்ட  ற்றும் சரங்க் பங்கள் கு றித்து டத்ப்தட்ட எரு ஆய்வில் 

இற்றின் அதிகப்தடிரண அறுட கரரக ரடர்புட மீன் தங்குகள் 

கணிசரகக் குநந்துவிட்டண . இருப்பினும், ன் கடற்கயில் முள் சிங்க 

இரல்களின் தங்குகள் மீண்டும் கட்டிழுப்த லுக்கரண சின சரகரண அறிகுறிகபக்  

ற்தரது கரட்டுகின்நண. முட்டகப விடுவிக்கும்  முட்டயிடும் தண் சிங்க 

இநரல்கப சமித்து ப்தற்கரக ரர ரடங்கி சமூக அடிப்தடயினரண சிங்க 

இநரல் தரதுகரப்பு திட்டம் ற்றிகரகிவிட்டது . மூனக்கூறு முநகபரல் 

சய்ப்தட்ட யிற்றுப் தகுப்தரய்வு மூனம் , கரகரர ற்றும் ஃபிரிகட் டூணர 

ஆகி சிறி மீன் , கிநஷ்டசிரக்கள் ற்றும் சதனரதரட்கப உரக 

தன்தடுத்தி ருரகவும், ஆய்வின் முடிவுகள் லும் அ ர்ந்டுக்கர உவு 

உட்கரள்ளும் இணங்கள் ன்றும் , தனவிரண இகப உண்தரகவும் 

ரிந்துள்பண. இனங்க கடலில் 2018 இல் டத்ப்தட்ட டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜரஃப் 

ரன்சன் கக்கடுப்பின் தரது சகரிக்கப்தட்ட சின முக்கி உயிரிணங்களின் தணு 

ரறுதரட்ட ஆய்வு சய் 2019 இல் எரு ஆய்வு டத்ப்தட்டது . இந் ஆய்வில் , 

ரன்சன் கக்கடுப்பின் தரது சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகப , உருவில் ரீதி ரக 

அடரபம் கரண்தது கடிணம் , ண டி .. ன்.  தரர்கரட் நுட்தங்கபப் 

தன்தடுத்தி அடரபம் கரப்தட்டண . 
 

இனங்கயின் கிக்கு கடற்கயில் அந்துள்ப கரங்கனி தரநயில் 

டத்ப்தட்ட நீருக்கடியில் இடம்தறும் கக்கடுப்பின் முடிவுகள் இந் கடல் 

சரனத்திற்கு உள்ப யும் ளியும் இ னக்குக்கப்தடும் மீன் அடர்த்தி 

அதிகரகர அல்னது குநரகர சணரக இருந்ண ன்தக் குறிக்கி ன்நது. 

இனங்கயின் ற்கு கடற்கயில் டத்ப்தட்ட நீன திமிங்கனங்கள் குறித் ஆய்வில் , 

புகப்தட அடரப தகுப்தரய்வு மூனம் மிரிஸ்மவில் 290 ண்ணிக்கரண நீன 

திமிங்கனங்கப அடரபம் கண்டுள்பணர் . நீர்ககரழும்பு, தருப, மிரிஸ்ம, 

டரந் ற்றும் ங்கரன மீன்பிடி துநமுகங்களில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ற்கரள்பப்தட்ட சுநர யிநக்கங்கள் குறித் ஆய்வில் 6 குடும்தங்கபச் சர்ந் 14 

வ்று சுநர இணங்கள் ததிரகியுள்பண . இனங்கயின் ற்கு ற்றும் கிக்கு 

கடற்ககளில் கரப்தடும் தரதுரண கடல் ஆர்ச்சின்களின் தம்தல், மிகுதி, 

இணப்தருக்க சுற்சி ற்றும் உவு டத் குறித்து ஆய்வு சய் டத்ப்தட்ட எரு 

ஆய்வில் 22 பங்கள் கடல் ஆர்ச்சின் ரபரண தகுதிகபரக அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பண. 
 

இனங்க - ரர் இருப்பு திட்டத்தின் கீழ் , கடனர மீன்பம் உள்ளிட்ட கடல்சரர் 

மீன்பங்களுக்கரண பிதிநிதி ற்றும் ம்தகரண மீன் பிடி புள்ளிவிங்கபப் 

தறுற்கரக 2020 முல் சல்தடுத் புதி ரதிரி உத்தி என்று உருரக்கப்தட்டது . 

இனங்கயின் டகிக்கு கடற்கயி ல் ரரவுக்குச் சரந்ரண சமுத்திரி க்கர ஆய்வுக் 

கப்தலுடன் 2019 ஆம் ஆண்டில் தருங்கடல் இணங்களுக்கரண எலியில் ஆய்வு என்று 

டத்ப்தட்டது. ஆர் / வி சமுத்ரிக்கர ற்கரண்ட முல் எலியில் ஆய்வு இதுரகும் . 

உள்ரட்டு நீர்பங்கள் ற்றும் நீர் உயிரிண பர்ப்பு 

புத்பம் கபப்பில் கடல் கரடுரக்கப கூண்டுகளில் பர்ப்தற்கரண 

மூனரதரரண சிநந் டமுந 1.9 மீ x 1.9 மீ x 1.0 மீ னக் கூண்டுகளில், 40 மீன் / மீ 
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இருப்புச் சய்ல் அடர்த்தி மூனம், 42% புத்துடன் உளித்ல் சய்ரல் ற்றும் 09 

ர பர்ப்புக் கரனத்க் கரண்ட பின் ற்றும் ரூ. 9000 / கூண்டு ரண இனரதம் 

ஈட்ட முடியும். கடல் புல் ரழ்விடங்களில் சில்ட் களிண் கரண்ட அடி மூனக்கூறுடன் 

பர்க்கப்தடும்தரது தீன் ங்கரன கடல் அட்டகளில் அதிக பர்ச்சி 

விகித்ப் தந முடியும். கரட்டி பர்ப்பிற்கரக ரடங்கப்தட்ட முன்ரண 

சல்தரடு, கரட்டி தரநகப மீட்டடுத்ல், ரழில்துநயின் விரிரக்கத்திற்கு 

கரட்டி சிறு தரங்கள் கிடப்த அதிகரிக்கும் ரக்கத்துடன் சய்ப்தட்டது. 

ன் பிரந்தித்தில் முன்முலில் சமூக அடிப்தடயினரண Kappaphycus alvarezii  - 

(கப்தரபிகஸ் அல்ரஸி) பர்ப்பு எரு சுற்சிக்கு 4000 கி. கி - 5000 கி. கி. இணக் 

கரண்ட எரு யக்டர் தினரப்பிரவுக்கு 20 % பு உவு ங்கி உண்க்கூடி 

ரங்கப சறிரகுன் மூனம் 1.6 மில்லின் ருரணத் 6 ரங்களில் 

உத்ச ரத் ருரணரக தந முனரது சமூக தங்களிப்புடணரண திட்டம் 

சய்ப்தட்டது. ன் ரகரத்தில் நில்னர தி ள்பப் தடுகயில் சரத்திரண 

மீன்பர்ப்பு தகுதி 9 கி. மீ 
2
 ண கக்கிடப்தட்டுள்பது. அனங்கரத் ரழிலுக்கு புதி 

இணரக Pethia reval (தத்திர ரல்) அறிமுகப்தடுத்னரம் ண அறிப்தட்டது. 

சிஸ்டரஸ் அசரகர – (Systomus asoka) வின் சரத்திரண க்கள் ரக கிதுல்கனவில் 

உள்ப கிரகித்ர ஏரவில் கரப்தடுகிநது, இது சம்தந்ரக தரதுகரப்பு 

டடிக்ககள் . யட்ரதரனிக் ரட்டியில் 0.05 கிரம் / ல் சற்க 

உத்ப் தன்தடுத்துதில் Anubias barteri var nana – (அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணர) 

வின் சிநந் பர்ச்சி சல்திநன் கரட்டப்தட்டது. கரதன் மூனரக தீட்டப்தட்ட அரிசித் 

விடு தூளுடன் பர்ந் தரஃப்பரக் ரழில்நுட்தம் (Bioflocc Technology) 60 

ரட்களுக்கு ண்ணீ ரற்நரல் கப்பி இண மீன்கப பர்ப்தற்கு 

ற்றுக்கரள்பனரம். அறுட ற்றும் உற்தத்திக்கரண இற்க முத்து கரட்டியின் 

சரத்திரண தங்குகள் அடரபம் கரப்தட்டு இணங்களின் அடரபரணது 

ரடங்கப்தட்டுள்பண. குநந் ப்தநினயில் (24 ± 4 
o
C) நினகளிலும், அதிக 

உப்புத்ன்யுடனும் (28.0 ± 3.0 பி.பி) இநரல் புரிப்புநப்தரக்கும் இடங்களில் எளிரும் 

ரய் - Luminous disease ன்தது தரதுரணரகும். இனங்கயில் இது தினரப்பிர 

ரி ஸ்- Tilapia Lake Virus ததிவு சய்ப்தடவில்ன. க்கர கபப்பில் உள்ப 

மிகளின் தல்க குறித் கண்டுபிடிப்புகள் கபப்பின் முகரத்துத்துக்கு 

தன்தடுத்ப்தடனரம். நீர்கரழும்பு கபப்பின் மீன்பிடி நிர்கிக்க புதி 

விதிமுநகள் தரிந்துக்கப்தடுகின்நண 
 

மீன்பிடி சரழில்நுட்தம் 

இந் திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டில் NAQDA உடன் எரு கூட்டு திட்டரக டத்ப்தட்டது. 

2019 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட னரன் ற்றும் எற்ந ரர் னகளின் மீன்பிடி 

சல்திநண எப்பிடுல் தரன்நண சய்ப்தட்டண. மூன்று னக் கண் அபவுகள் 

3.5‛, 4.5‛ ற்றும் 5.5‛ ன்தண ர்ந்டுக்கப்தட்டண. தரிசரணகள் ட த்தி 

ரகரம் ற்றும் ன் ரகரங்களில் டத் திட்டமிடப்தட்டுள்பண . சரணக்கு 

முன்பு, ற்கண உள்ப மீன்பிடிப்ந்த் வு சகரிக்கப்தட்டது. சரணயின் தடி, 

மீன்பிடித்னரணது கட்னர கரட்னர, னபிர ரஹிடர, சிர்ரிணஸ் மிரிகனர, 

ஏரிரக்ரமிஸ் ரசரம்பிகஸ் ற்றும் ரதரும் ன்னீர் இநரல் ரக்ரபிரக்கிம் 

ரசன்தர்கி (Labeo rohita, Cirrhinus mrigala, Oreochromis mossambicus, ற்றும் giant freshwater 

prawn Macrobrachium Rosenbergi) ஆகி ரரிக்கப்தட்ட னரன் னகபப் 

தன்தடுத்தி சரண மீன்பிடியின் தரது ததிவு சய்ப்தட்டண. இரும்புக் கம்பிகள் 

ற்றும் லுவூட்டப்தட்ட கரன்கிரீட் இண்டயும் தன்தடுத்தி FAD க்கள் 

ரரிக்கப்தட்டண. லிக, ரூரசனர, தரல்யண ற்றும் உணரட்டுணவில் உள்ப 

மீணர்களின் ண்டுகரளுக்கு இங்க, 64 (36 உருக்கு ற்றும் 28 கரன்கிரீட் 

கட்டப்புகள்) நீரில் மூழ்கி FED கள் ர்ந்டுக்கப்தட்ட இடங்களில் சமூக 

தங்களிப்புடன் நிறுத்ப்தட்டண. ன்ற்கு தரு கரரக 

தன்தடுத்ப்தட்ட FAD க்களின் கண்கரணிப்பு டப்தட்டது. ஃபிரிகட் டுணர -  Frigate 

tuna (Auxistha zard - ஆக்ஸிஸ்டர சரர்ட்), ஸ்கிப் ஜரக் டுணர - Skip Jack Tuna (Katsuwanos pelamis 

– கட்சுரணரஸ் தனமிஸ்), யின்தர ன்ணர்ஸ் - Rainbow runners (Elagatis bipinulata – 

னகரடிஸ் பிபினுனட்டர), இந்தின் ஸ்கட் (Decapterus russelli - டகரப்டஸ் 
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ருசல்லி) ற்றும் ஞ்சள் ஃபின் டுணர - Yellow fin tuna (Thannusal bacarus - ன்னுசல் 

தரகஸ்), Trigger fish - டிரிக்கர் மீன் (Canthidermis maculatus – கந்திடர்மிஸ் கூனடஸ்) 

தரன்நற்றின் நீப அதிர்ண் தருப, ங்கரன,  குடரல்ன தரன்ந மீன்பிடி 

துநமுகங்கள் சரர்ந் திட்டங்கள் மூனம் சகரிக்கப்தட்டதுடன் ற்றும் மீன்பிடி 

இடங்களில் உள்ப தடகுப் ததிவுப் புத்கத்ப் தன்தடுத்தியும் சகரிக்கப்தட்டண. 

ரதி ன தடகுகப மீன்பிடிப்ததில் Decapturus russelli - டகரப்டுருஸ் ருசல்லி 

மிகவும் ஆதிக்கம் சலுத்தும் இணரகும் ண அறிப்தட்டது. ரதி ன 

தடகுகளின் மீன்பிடி தம்தன அறி ஆண்டு முழுதும், க்கரன முநப் 

தரறுத்து, மீன்பிடி இடங்கள் சகரிக்கப்தட்டு, எரு தடத்தில் புப்தடுத் 

திட்டமிடப்தட்டண.  

அறுமடக்கு பின்ணரண சரழில்நுட்த நிறுணம் 

மீன் பிடித்வுடன் அண ட்டில் மீன் கரளுல் தரன்ந கட்டரரண அனகுச் 

சற்தரடரணது தரி அபவினரண ஞ்சள் துடுப்பு டூணர முன்கூட்டி 

குளிரூட்டுரணது புதிரக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட தரி தன ரள் தடகுகளில் (ம். 

டி. பி) சற்தடுத்ப்தடவில்ன ண அறிப்தட்டது. ம். டி. பி யின் மீன் பிடியில் 

மீன்கப தனியில் சமித்து ப்தற்கு முன் (னித்னிரக முழு மீன்களும் 

தரலித்தீன் ரள் / த கரண்டு (அடுக்குற்கரக) மீன் சமிக்கும் தகுதியில் 

மூடப்தட்டிருப்தக் கர முடிந்து. ம். டி. பி - MDB களில் இருந்து இநக்கப்தட்ட 

தரி அபவினரண ஞ்சள் துடுப்பு டுணர மீன்களில் சுரர் 50 % (55 ’ க்கும் அதிகரண 

நீபம்) ற்றுதி சந்களுக்கு ற்றுக்கரள்பக்கூடி த்தில் இல்ன. ம். டி. பி களில் 

மீன் கரளுலுக்குப் தன்தடுத்ப்தடும் தனி ற்றும் மீன்கப சுத்ம் சய்ப் 

தன்தடுத்ப்தடும் நீரணது கடல் நீர் அரது (துநமுக டரக நீர்), MDB களின் 

மீன்கப கப்தலில் இருந்து இநக்கும் தரது இ தன்தடுத்ப்தடுகின்நண, இந் 

தன்தரட்டு கருவிகள் ன ரசுதரட்டக் குறிக்கும் ஸ்சரிக்கிர கரன (E. coli) 
மூனம் தரிதும் ரசுதட்டுள்பது. தன ரள் மீன் பிடிப்பில் தன்தடுத்ப்தடும் தனி 

ற்றும் நீர் ன்தண ற்றுக்கரள்பக்கூடி நுண்ணுயிரில் த்தில் இல்ன, லும் 

இந் தனியில் சின சல்ரணல்னரவின் வ்று ககபரல் ரசுதட்டுள்பண. 

ம்பிலிப்பிட்டியில் அந்துள்ப அர்ப்தணிக்கப்தட்ட தரருபரர த்தின் மீன் 

கடகளில், ற்றுக்கரள்ப முடிர அபவினரண ஈ. கரன ( > 500 ம். பி. ன் / கிரம்) 

ற்றும் சல்ரணல்னரவுடன் ரசுதட்ட நினயில் கரப்தட்ட மீன் ட்டும் 

குழுவின் தனி ற்றும் ற்தப்பு ஆகிற்நரல் மீன்கள் ரசுதட்டுள்பண. தனி ற்றும் 

மீன் கழுவும் நீர் ஈ. கரன மூனம் அசுத்ரணரக கரப்தட்டது. பிலிந்ன ற்றும் 

ங்கரட அர்ப்தணிக்கப்தட்ட தரருபரர ங்களில் தன்தடுத்ப்தடும் தனி 

ஈ. கரன மூனம் ரசுதட்டுக் கரப்தட்டது. இநக்குதி சய்ப்தட்ட உனர்த்ப்தட்ட 

மீன்கள், ததிவு சய்ப்தட்ட மீன்கள் ற்றும் உநந் புதி மீன்கள் ஆகி னி 

நுகர்வுக்கு ற்றுக்கரள்பத்க்க ஆகும், ணனில் இந் ரதிரிகளில் சினற்றில் 

ட்டு ச்சு அபவு சீசிம் (சிஸ் 
137 - Cs137

) ற்றும் டிம் ( 
226 – Ra226

) ஆகி 

உள்பண, லும் இந் அபவுகள் அனுதிக்கப்தட்ட ம்புகளுக்குக் கீ இருந்ண. 

71 % இருரல்வி (கரட்டி ற்றும் சிப்பிகள்) ரதிரிகளில் கரற்றுரழ் நுண்ங்கி 

ட்டுக்களின் ண்ணிக்க (. பி. சி) 5 x 10 
5 

சி. ப். யு / கி (cfu / g) க்கும் குநரக 

(ற்றுக்கரள்பக்கூடி த்தில்) இருந்து. 49 % இருரல்வி ரதிரிகளில் னக் கர 

டிங்கள்கண்டறிப்தடவில்ன .  

71 % இருரல்வி ரதிரிகளில் ஈ. கரன கண்டறிப்தடவில்ன, னினும் 20 % ரண 

இந் ரதிரிகளில் ற்றுக்கரள்ப முடிர அபவுகளில் (> 2.3 ம். பி. ன் / கிரம்) ண 

கண்டறிப்தட்டண. னக் கரன டிங்கள் ற்றும் ஈ. கரன ன்தண முந 33 

% ற்றும் 40 %  ரண நீர் ரதிரிகளில் கண்டறிப்தடவில்ன. சல்ரணல்னர ஸ்பிபி – 

(Salmonella spp.). விப்ரிர கரனர (Vibrio cholerae) ற்றும் விப்ரிர 

தரயரலிட்டிகஸ் (Vibrio parahaemolyticus) தரன்நண பர்க்கப்தட்டு ரும் 

தகுதிகளிலிருந்து ந்ரரு இருரல்விகள் அல்னது நீர் ரதிரிகளிலும் 

கண்டறிப்தடவில்ன. புத்பம் கபப்பில் உள்ப அணத்து 12 ரதிரி புள்ளிகளும் 
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அரிக்க ப். டி.  டசய்ப்தட்ட தகுதிகப கரண்ட நுண்ணுயிரில் 

கப்தரட்டிற்கு இங்கிரக கரப்தட்டண. நுண்ணுயிர் திர்ப்பிகப திர்க்கும் 

விப்ரிர நுண்ணுயிர் இணங்கள் ன்தண இநரல் பர்ப்பு சூலில் நினவுரகவும், 

அரக்ஸிசிலினுக்கு அதிக திர்ப்பு இருப்தரகவும் எரு ஆய்வு கரட்டுகிநது. இநரல் 

தண்களில் விப்ரிரக்கப கட்டுப்தடுத் நுண்ணுயிர் திர்ப்பிகளின் தன்தரடு, 

திர்ப்பு தக்றீரிர விகரங்களின் பர்ச்சியின் கரரக ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

சல்திநணக் கரண்டுள்பண. இநரல் பர்ப்பு சூலில் நுண்ணணுயிர் திர்ப்பு 

ச்சங்கள் நினவுகின்நண ணவும் ற்றும் இநரல் பர்ப்பின் தரது நுண்ணுயிர் 

திர்ப்பிகளின் தன்தரடு இருந்ரணது மிகவும் ளிரகின்நது. இனங்கயில் 

டற்கு, டகிக்கு ற்றும் கிக்கு கடற்ககளில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

முருகக் கற் தரந இண மீன்களில் சிகுரடர ச்சு ஆட்சபிக்கத்க்க அபவில் 

கண்டறிப்தடவில்ன. குளிரூட்டப்தட்ட தரக்குத்து ரகணங்களிலிருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட 21 தனிக்கட்டி ரதிரிகளில், ஹிஸ்டன் உருரக்கும் தக்றீரிரக்கள் 11 

நிகழ்வுகளில் இருப்தரக னிப்தடுத்ப்தட்டண, அ கிபப்சில்னர 

ரஜன்கள் – (Klebsiella aerogens), ன்டரதரக்டர் ரஜன்கள் – (Enterobacter aerogen), 

சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி – (Pseudomonas spp.), ற்றும் சரட்டிர ரூபிடிர - (Serratia 

rubidaea) இணங்கபச் சர்ந் ண அடரபம் கரப்தட்டண. தசினஸ் ஸ்பிபி - 

Bacillus spp இணரணது எரு ம். டி. பி இன் மீன் பிடி தடகில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

தனிக்கட்டி ரதிரியில் கண்டுபிடிக்கப்தட்டது. தடகு பங்களில் இருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட 18 தடகுப் தன்தரட்டு பத்தில் துடப்தம் மூனம் தநப்ப்தட்ட 

ரதிரிகளில் ஹிஸ்டன் உற்தத்தி சய்யும் தக்றீரிரக்கள் மூன்று சந்ர்ப்தங்களில் 

இருந்த்ரக னிப்தடுத்ப்தட்டண. அ சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி. – (Pseudomonas 

spp.) ற்றும் ரர்கணல்னர ரர்கனி – (Morganella morgani) தரன்ந ஆகும். ம். டி. 

பி இன் மீன் பிடியில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட எரு துடக்கும் ரதிரியில் ஹிஸ்டன் 

ரரிக்கும் ஈ. கரன - E. coli கள் இருந்ண ண அறிப்தட்டது. மீன் ற்தப்பில் 

இருந்து டுக்கப்தட்ட இண்டு துடக்கும் ரதிரிகள் சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி – 

(Pseudomonas spp.) ற்றும் ரரணரஸ் சரல்ரனிசிடர – (Aeromonas salmonicida)  

உற்தத்தி சய்யும் ஹிஸ்டன் ரரிக்கும் இணங்கள் இருந்ண. கண்டறிந்து னிப் 

தடுத்தி இணங்களில், குளிர்ந் தரக்குத்து ரகணங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

தனி ரதிரிகளிலிருந்து னிப்தடுத்ப்தட்ட ன்டரரதரக்டர் 

ரஜன்கள் - (Enterobacter aerogens) ற்றும் கிபப்சல்னர ரஜன் – (Klebsiella 

aerogens) கள் ஆகிரகும், ம். ரர்கனி – (M. morgani) தடகு பத்திலிருந்து 

னிப்தடுத்ப்தட்டு 15 °C இல் 1 % டி.. ஸ். பி. யில் 500 பி. பி. ம் (500 ppm இண 1 % 

TSB) அதிகரண ஹிஸ்டன் அப உருரக்கிது. முநரண கரளுல் ற்றும் 

துப்புவு டமுநகப பின்தற்றுன் மூனம் இந் தக்றீரிரக்களின் நிகழ்வு ற்றும் 

பர்ச்சிக் கட்டுப்தடுத்துது அசிரகும்  

சுற்றுச்சூல் கற்மககள் பிரிவு 

னரனர கபப்பு குறித் ஆய்வின் முடிவுகள் மூனம், லுனுகம்ய நீர்த்க்க 

நீர்ப்தரசண ரய்க்கரலில் இருந்து ன்னீரின் ருக கரரக கபப்பின் அப்பு 

உப்புநீரில் இருந்து ன்னீரக ரற்நப்தட்டது ண ரிந்து. ஆகரல், ரரந் 

உப்புத்ன் ற்றும் கபப்பின் அப்பின் கந் எட்சிசன் சறிவுகள் 0 - 0.3 ± 0.09 

ppt - பி. பி. டி; 6.86 ± 1.58 ண முந இருந்ண. குபத்தில் உள்ப சரசரி அரனிர கல் 

–  - (ammoniacal - N), ட்ட் – ன் – (nitrate - N) ற்றும் ட்ட் – ன் (nitrite – N) 

முந 0.06 ± 0.08, 0.01 ± 0.002, 0.002 ± 0.002 மி. கி / ல் ஆக இருந்ண. ரிக்குள் 

கரப்தட்ட தரும்தரனரண ர பிபரந்ன் இணங்கள் ன்னீர் இணங்கபச் 

சர்ந்ரகும் (குரகரகஸ் மினிஸ் - Chroococcus minimus, ரிஸ்ரபீடிர 

கிபரவ்கர - Merismopedia glauca, தடிரஸ்ட்ம் டூப்பக்ஸ் - Pediastrum duplex, 

ஸ்கன்டஸ்ஸ் குரட்ரிகரடர - Scenedesmus quadricauda, சிணட்ர ஸ்பி. - Synedra sp., 

விகுனர ஸ்பி. - Navicula sp., அணபீணர ஸ்பி. Anabaena sp., ரஸ்டரக் ஸ்பி - Nostoc sp, 

நிட்சிர ஸ்பி. Nitzschia sp., ற்றும் க்ரசிசிர ஸ்பி. - Microcystis sp. 

தரன்நரகும்). சரசரி ண்டல் ட்ட் - , ண்டல் பிக்கப்தட்ட 
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தரஸ்தற்று ற்றும் அரனிர கல்- சறிவுகள் முந 0.019 ± 0.010, 0.789 ± 

0.024 ற்றும் 0.004 ± 0.024 மி. கி / ல் ஆகும். 

டற்கு, ற்கு, ற்கு ற்றும் கிக்கு கடல் ற்றும் கடனரப் தகுதிகளில் கடல் 

குப்த தற்றி திப்பீடு மூனம் நீர்கரழும்பு கடல் ரய் ற்றும் கலிடர கடற்க, 

களுத்துந ஆகி கணிசரண அபவு கரண்ட தரலித்தீன் ற்றும் பிபரத்திக்கு 

கழிவுகபக் கரண்டிருப்த அடரபம் கண்டுள்பது. சுட்டிக்கரட்டப்தட்ட 

தரருட்களின் ககளின் குப்தகளின் கனரணது, தரதி சய்யும் தரருட்கள் 

(45 %) ணவும் அத் ரடர்ந்து நுகர்ரர் தரருட்கள் (20 %) ற்றும் மீன்பிடி 

தரருட்கள் (னகள், கயிறுகள், கண்ரடி ரர்கள், ஜிஃதரம், தரர மி 

தரன்ந), (20 %) பிபரஸ்டிக் தரத்ல்கள் (10 %), மூடிகள் / அடப்தரன்கள் ற்றும் 

உவு சுற்றும் தரருட்கள் / கரள்கனன்கள் முந 5% ட்டு தங்களித்ண ணக் 

கண்டறிப்தட்டண. 

கபனி திப் தடுகயின் கீழ் ற்றும் ல் நீர்ப்பிடிப்புகளில் உயிரில் குறிகரட்டிகபரக 

மிகவும் தரருத்ரண ன்னீர் மீன் இணங்கப அடரபம் கரண்தது அன் 

சுற்றுச்சூல் ரசு திப்பீட்டிற்கு முக்கிரணது ணக் கூநனரம். கரட்டிரகும்பு 

ற்றும் ல்னன்னி தகுதிகளில் நீரின் ம் அதிகதட்சரக தரிந்துக்கப்தட்ட 

திப்புடன் (0.001 மி. கி / ல்) எப்பிடும்தரது முந 0.015 மி. கி / ல் ற்றும் 0.013 மி. 

கி / ல் ண உர் ட்டு திப்புகபப் ததிவு சய்ண. கபனி திப் தடுகயின் 

ல் நீர்ப்பிடிப்புகளில் உள்ப தரும்தரனரண இடங்கள் ரசற்நரக உள்பண. 

முன்ணர் விரிக்கப்தட்டதடி உயிரில் குறிகரட்டிப் தண்புகப ஆரய்ந் பின்ணர் 

ரன்கு தரி மீன் இணங்கள் மிகவும் தரருத்ரண உயிர் குறிகரட்டிகபரக 

அடரபம் கரப்தட்டண. அ ரஸ்தரர டரனிகரனிஸ் (ண்டிர) - Rasbora 

daniconius (Dandiya), கர்ர சனரணன்சிஸ் (கல்தரடி) - Garra ceylonensis (Galpadi), 

புன்டிஸ் ஃபினண்டரசஸ் (தத்திர) - Puntius filamentosus (Pethiya), ற்றும் டரர் 

குத்ரீ (னயல்னர) - Tor khudree (Lehella) ன்தணரகும். 

மீன் இநப்பு ற்றும் ண்ய்க் கசிவுகள் தரன்ந அச சம்தங்களுக்கரண 

கரங்கப ஆரய்ந்தில், தரும்தரனரண சம்தங்கள் உள்ரட்டு ற்றும் கடனர 

நீர்ரழ் சுற்றுச்சூல் அப்புகளின் குநரண சுற்றுச்சூல் சுகரர நினகள் 

கரரக நிகழ்ந்ண ண அறிப்தட்டண. முக்கிரண கரங்கபரக குநந் 

கந் எட்சிசன் அபவு ற்றும் சின மீன் இணங்களின் அதிக இருப்புச் சய்ல் 

தரன்நணரக அறிப்தட்டண. எட்டு ரத்ரக, 5 மீன் இநப்பு சம்தங்கள், 

முநற்ந கழிவுகப அகற்றுது ரடர்தரண 5 தரதுத் ரல்ன புகரர்கள், 1 

ண்ய்க் கசிவு சம்தம் ற்றும் ஆண்டு முழுதும் தன ஆய்வுகள் உட்தட 12 அச 

ஆய்வுகள் ற்கரள்பப்தட்டண. திர்நரண ரக்கங்கபத் ணிக்க 

தரருத்ரண தரிந்துகளுடன் கூடி விசர அறிக்ககள் சம்தந்ப்தட்ட 

அதிகரரிகளுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டண. 

லும், ரழ்ப்தரம், சினரதம் ற்றும் அருகம் குடர கபப்புக்களில் நீர்த் ம் ற்றும் 

பிபரந்ன் கக்கீடுகளுக்கரண ஆய்வுகள் ரரவின் பிந ரழில்நுட்த பிரிவுகளுடன் 

எருங்கிந்து சுற்றுச்சூல் சுவிங்கபத் ரரிப்தற்கரக 

ற்கரள்பப்தட்டண. 

ெமுத்திவில் 

ளிற்ந - ர்க்க அடிப்தடயினரண முற்கணிப்பு ரதிரி என்று லும் 

உருரக்கப்தட்டது, லும் வி. ம். ஸ் சரிதரர்க்கப்தட்ட மீன்ப ததிவு 

புத்கங்களுடன் கணிப்புகளின் துல்லிம் சுரர் 67% ஆகும். கடல்சரர் முற்கணிப்பு 

ரதிரி (சி. ம். இ. ம். ஸ் குபரதல் தருங்கடல் 1/4 ° தபதீகவில் தகுப்தரய்வு 

ற்றும் முன்ணறிவிப்பு) - (CMEMS Global Ocean 1/4° Physics Analysis and Forecast) ரதிரியுடன் 

இக்கப்தட்டது, லும் ரர இப்தரது ஞ்சள் துடுப்பு டூணரவின் நீச்சல் ஆத் 



13 
 

உண்ரண  சற்கக்கரள் ப் தன்தடுத்தி கணிக்க ல்னது, அத்துடன் 

அதிகரித் முன்கணிப்பு துல்லித்துடனும் இது சற்தடும். 

இந் ஆய்வு தருத்தித்துந ற்றும் சுண்டிக்குபத்திற்கு இடயினரண இற்க ல் 

டயில் ண்டல் தண்புகள், அனக் கரனநின ற்றும் ண்டல் தரக்குத்து 

ஆகிற்ந திப்பீடு சய்து. குறிப்பிடத்க்க அன உம் 0.25 மீ முல் 2.0 மீ  

றுதடுகின்நது ர்ணவும், அனத் திச தரும்தரலும் 40 - 80 (NE) ற்றும் 200 - 240 (SW) 

இலிருந்து இருக்கும் ணவும், எட்டுரத்ரக, நிக அனப் தரக்குத்து குறுக்கு 

இடட்டு கடற்க தரிரற்நத்தின் ஊடரக டக்கு ரக்கி சலுத்துகின்நது ண 

அறிப்தட்டண. சுண்டிகுபம் ற்றும் ரபடிக்கு இடயினரண நிக கரற்று 

தரக்குத்துத் திநன் ஆண்டுக்கு 45,000 மீ 
3
 ன்ந அதிகதட்ச திப்தக் கரட்டிது, இது 

தடிப்தடிரக ரபடியில் ஆண்டுக்கு 1,000 மீ 
3
 ஆக குநந்து. 

கரலிக்கு ளி புதி ல் பங்கபத் டி தரது, இந் ஆரய்ச்சி கரலியில் 

இருந்து த்க யினரண மூனத் திப்பீடு சய் ஆய்வு சய்ப்தட்டது. 

ற்தரதுள்ப பத்தின் சரசரி துகள் அபவு 0.073 - 1.25 மி. மீ ண திப்பு 

சய்ப்தட்டுள்பது, மிரண ன்கு ரிசப்தடுத்ப்தட்ட கயில் அன் தண்புகள் 

உள்பண. கரட்டிப் தடுக்ககளின் திட்டுகள் ல் அடுக்குக்கு அடுத்ரக உள்பண. 

ஜின் கங்கயின் ரய்க்கு அருகில் கரக்கூடி தரருத்ரண ல் மூனத்துடன் 

எப்பிடும்தரது இந் ல் பம் தன்தரட்டில் மிரணது ணக் கூநனரம். 

2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நுண் பிபரத்திக்கு குறித் த் ரடர் வுகப சகரிக்கும் 

முனரது ற்றும் எரரு ஆரய்ச்சி இதுரகும். இது தபதீக ற்றும் இசரண 

தண்புகள், இசரண கன ஆகிற்ந திப்பிடுற்கரண எரு னித்துரண 

ஆய்வு ன்ததுடன் ற்றும் விரிரண ஆய்ரகும், அசம் பிபரத்திக்கு 

ரசுதடுத்திகளின் மூனங்கப அடரபம் கரண்த இன் ரக்கரகும். கிக்கரடு 

எப்பிடும்தரது ற்கு கடற்கயும் அ எட்டி நீரும் மிகவும் ரசுதடுகின்நண, 

வ்று கனகள் ற்றும் தபதீகவில் தண்புகள் மூன இ 

ரறுதடுகின்நண. முந் ஆண்டுடன் எப்பிடும் தரது இரு கடற்கயிலும் 

ரசுதடுத்திகளின் சரசரி மிகுதி அதிகரித்துள்பண. தரதியிடல் தரருள், ரழில்துந 

தன்தரடுகள் ற்றும் மீன்பிடி தடகு ஆகி ஆரங்கபரக அடரபம் 

கரப்தட்டண. 
 

இனங்கயின் தரர் ரீஃப் ற்றும் புநரத் தீவுகளில் உள்ப முருகக் கல் தரந 

அப்புகளில் இருந்து 2 ஆண்டுகபரக நீரின் ப்தநின ற்றும் தன நீர்த் ங்கள் 

குறித் ரிசத்  சகரிக்கும் முனரதும் ற்றும் எரரு திட்டம் 

இதுரகும். முருகக் கல் தரந அப்தச் சுற்றி ஆற்ந ற்றும் ஆரண நீர்த் 

திணிவுகளில் சமுத்திவில் அபவுருக்களின் றுதரடுகள் ற்றும் தருகரன 

றுதரடுகள் தரன்நண உள்பண. 
 

சமுத்தி அமினரக்கல் ற்றும் இனங்கச் சுற்றியுள்ப சமுத்தி கரதன் அப்பு 

குறித் முல் விரிரண ஆய்வு இதுரகும். இனங்கக் கட்டப்பு முன்னினயில், 

2018 ஆம் ஆண்டிக்கு முந்தி திப்பீட்டரடு எப்பிடும் தரது, கடல் பி. ச் திப்புகள் 

7.06 ணக் குநரக இருந்து, அதிக ற்று, ட்டு ற்றும் தரஸ்தட்டு 

ஊட்டச்சத்து தரய்ச்சல் ற்றும் வினங்கு பிபரந்ன் ற்றும் ர பிபரந்ன் 

ஆகிற்றின் உர் உயிர்ப் தரருள்களுடன் கரப்தட்டண. திருகரனச் 

சுற்றியுள்ப கடனரப் தகுதிகளில் கரட கரனத்தில் இந் அம்சம் னித்துரணது 

ணனரம். 
 

இனங்கயில் 5 து கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு நினம் தருத்தித்துநயில் 

கட்டப்தட்டது. டக்கு தீதகற்தத்தில் உர் ளிவுத்திநன் கரண்ட கடல் ட்ட வு, 

நீரிக்கவில் நின ற்றும் ரனின வுகப ததிவு சய் முனரதும் ற்றும் 

எரரு நினம் இதுரகும். ரன்கு கண்கரணிப்பு நினங்களிலிருந்து ரடு 

முழுதும் கடல் ட்ட வு இப்தரது ரர னப்தக்கத்தில் தரது க்களின் 

அணுகலுக்கரக க்கப்தட்டுள்பண. 
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நீரிக்கவில்  

சி விபக்கப்தடத் திட்டத்தின் கீழ் இனங்க நீரில் தரதுகரப்தரண ற்றும் 

திநரண ழிசலுத்ன உறுதி சய்ற்கரக நீரிக்கவில் ஆய்வுகள் 

ற்கரள்பப்தட்டண. ‚திருகரன முல் குதி ன புள்ளி‛ ன்ந கடல் 

விபக்கப்தடத்திற்கரண வு ககப்தடுத்ல் ரடர்ந்தும் சய்ப்தடுகின்நது 

ற்றும் இனக்கு த் தகுதியில் 60 % நிநடந்ண. கர விபக்கப்தடரண 

‚லிக முல் கரழும்பு‛ க்கரண வு ககப்தடுத்ல் ரடர்ந்தும் சய்ப்தடும் 

ன்ததுடன், லும் ஆர். வி. ‛சமுத்திரிகர‛ கிடக்கரரல் இனக்கு த் தகுதியில் 

இருந்து 10 % முடிக்க முடியும். 
 

கபப்பு திட்டத்தின் கீழ், ரழ்ப்தரக் கபப்பு, சினரத கபப்பு ற்றும் அறுகம் குடர 

கபப்பின் ரலுமி விபக்கப்தட அபவீட்டு தடங்கப ன்.ச்.ஏ - NHO 

ங்கியுள்பது. ரழ்ப்தரத் தீவுக்கூட்டத்தில் அனகளின் இடஞ்சரர்ந் 

ரறுதரட்ட கட்டப்பு சய்ற்கரண ஆரய்ச்சி NHO டத்தியுள்பது. இந் 

ஆரய்ச்சி சுற்றுச்சூல் ற்றும் ரடர்புட சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகளுக்கு மிகவும் 

முக்கிரண என்நரகும். இந் திட்டம் ஆண்டு முழுதும் டத்ப்தட்டது. 

அறிக்கயும் நிநவுசய்து. க திட்டமிடல் ற்றும் னத் அபிவிருத்தி 

அச்சு, துநமுக க அபிவிருத்தி திட்டம் ற்றும் இனங்க மின்சர சத 

ஆகிற்றின் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கரக லும் ஆனரசண சகள் 

ங்கப்தட்டண. 
 

ெமூக - சதரருபரர ற்றும் ெந்மப்தடுத்ல் 

ஆழ்கடல் மீன்பத்தின் திப்பு சங்கிலி தகுப்தரய்வு குறித் திட்டம் ணிக ரீதிரண 

அறுட இப்பு, உற்தத்தி சனவு ற்றும் ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் . சி. ரி இன் 

தன்தரடு ஆகிற்ந திப்பீடு சய் இனக்கரகக் கரண்டது. முடிவுகள் மூனம் 

ரதி னயில் அதிக ணிக ரீதிரண அறுட இப்தக் கரண்டுள்பது 

ன்ததும், அன்பிநகு பூ ன, நீண்ட ரிச மீன் பிடிப்பு மிகக் குநந் இப்தயும் 

ததிவு சய்து. ரசரண மீன் சமிப்பு முநகள் ற்றும் முநற்ந கரளுல்கள் 

தரன்நண அறுடக்கு பிந் இப்புக்கரண முக்கி கரணிகபரக அடரபம் 

கரப்தட்டண. உர் ம் கரண்ட மீன்கப யிநக்க மீணர்கப ஊக்குவிக்கும் 

எரு முந தரிந்துக்கப்தடுகிநது. 33 - 40 அடி குழுவில் உள்ப தடகுகள் அதிகரண 

ருரண கரண்டரக அனுதவிப்தரகவும் ற்றும் மிகக் குநந் நிக ருரணம் 28 - 

32 அடி நீபம் கரண்ட தடகுக் குழுவில் இருப்தரக இருந்து. ஆழ்கடல் மீன்பிடி 

டடிக்ககளுக்கு . சி. ரி கருவிகபப் தன்தடுத்துதில் மீணர்களிட எரு 

ரண அணுகுமுந இருந்து ற்றும் . சி. ரி கருவிகபத் ழுவுதில் சமூக 

சல்ரக்கு முக்கி தங்கு கிக்கிநது ண அறிப்தட்டது. 
 

தினரப்பிரவுக்கரண நுகர்ரர் விருப்தம் குறித் சந் ஆரய்ச்சி; தினரப்பிர மீன் 

திப்பு சங்கிலி ற்றும் ரடர்புட சிக்கல்கப அடரபம் கர ஆய்வு கணம் 

சலுத்திது. தரனன்ணறு ரட்டத்தில் (5.38 கினர / ரம்) ன்ந அபவில் 

உள்ளூர்ரசிகள் அதிக அபவு உள்ரட்டு மீன்கப உட்கரண்டரக முடிவுகள் மூனம் 

கண்டறிப்தட்டுள்பண. குறிப்தரக, தரனன்ணறு ரட்டத்தில் 95 % ரண 

நுகர்ரர்கள் உள்ரட்டு மீன்களின் புதி டித் விரும்புகிநரர்கள், அ த்தில் 

கரழும்பு ரட்டத்தில் 30 % நுகர்ரர்கள் புதி உள்ரட்டு மீன்கப 

விரும்புகிநரர்கள். நுகர்ரரின் விழிப்புர்வு (ரரிப்பு, ம், சு தரன்ந) 

டத் தரிந்துக்கப்தடுகிநது. மீன்ப கல் ம்; இந் ம் தங்குரர்கள் 

ற்றும் தரது க்களிடமிருந்து 294 கள்விகபப் தற்நது. அணத்து 

விணல்களுக்கும் ற்றிகரக விடகள் ங்கப்தட்டு தீர்க்கப்தட்டண. சமுர 

னன் ற்றும் மீணர்களின் திநன் அபிவிருத்தி குறித் திட்டம்; தர, கல்பிட்டி 

ற்றும் கல்முண ஆகி இடங்களில் 85 OFRP ஸ்கிப்தர்கள் ற்றும் 103 மீணர்களுக்கு 

தயிற்சிகள் அளிக்கப்தட்டண. 
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3.0 நிதிச் சிநப்தம்ெங்கள் 

மடமுமநச் செனவுகள் 

ரூ.(மில்லின்) 

       

      விதம் 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

னிப்தட்ட 

கரடுப்தணவுகள் 168.164 156.053 231.524 278.110 300.533 309.714 

பிரணம், தடிகள் 1.250 0.248 2.300 0.298 0.406 0.747 

ங்களும், நுகர்வும் 2.074 1.576 8.525 2.366 3.760 3.025 

தரரிப்பு சனவுகள் 11.879 9.871 24.850 20.133 24.059 28.535 

எப்தந் சகள் 27.433 20.874 32.250 36.211 35.635 39.310 

பிந இக்க சனவுகள் 10.814 6.016 22.450 20.091 76.583 14.222 

ரத்ம் ரூ - மில்லின் 
221.614 194.638 321.899 357.209 440.976 395.55 

 

 
  

 

 

திசரி நிதிகளின் கட்டுப்தரடு கரரக, னிப்தட்ட கரடுப்தணவுகள், தரரிப்பு 

சனவுகள் ற்றும் எப்தந் சகள் வி ற்ந ரடர்ச்சிரண சனவுகளுக்கு 

கணிசரண அபவு குநக்கப்தட்டுள்பது. 

 

மூனண செனவு 

ரூ. (மில்லின்) 

      விதம் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி சனவு 67.000 47.464 160.000 118.829 130.047 115.538 

கட்டிட புப்பு, 

ரகணம் ற்றும் 

தரருட்கள் 15.000 4.358 66.000 32.456 40.590 72.94 

உதகங்கள் ங்கல் 18.000 11.602 135.000 29.530 25.173 18.477 

ரத்ம் ரூ மில்லின் 100.000 63.424 361.000 180.815 195.810 206.95 
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ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்திக்கரண சனவு கள் முந்தி ஆண்ட விட குநந்துள்ப ண. 

கட்டிடத்தின் றுசீப்பு ற்றும் ரகணத்தின் றுசீப்புச் சனவுகள் 

அதிகரிக்கப்தட்டு, 2018 ஆம் ஆண்ட விட உதகங்கள் ங்கல்  சனவுகள் 

குநக்கப்தட்டுள்பண. 

 

திமநதெரியிலிருந்து சதநப்தட்ட நிதி 

ரூதர மில்லின் 

      விதம் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

சல்தரட்டு சனவு 

(Recurrent) 194.260 194.638 467.598 357.209 440.970 350.000 

மூனண சனவு 100.100 0.248 361.000 188.000 222.000 152.000 

 

சு திட்டி ருரணங்கள் 
 

சு திட்டி 

ருரணங்கள் 16.060 5.370 16.000 20.810 40.814 21.678 

சரத்ம் ரூ மில்லின் 310.420 200.256 844.598 566.019 703.784 523.67 
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உகபணங்கள் வழங்கல் 
மூலதன செலவு 
ரூ. (நில்லினன்) 

  

ஆரய்ச்சி ற்றும் 

 அபிவிருத்தி சனவு 

கட்டிட புப்பு,ரகணம் 

ற்றும் தரருட்கள் 

உதகங்கள் ங்கல் 

மூனண செனவு 

ரூ. (மில்லின்) 

  

சல்தரட்டு சனவு 

 (Recurrent) 

மூனண சனவு 

 

சு திட்டி 

ருரணங்கள் 

 மூலதன செலவு 
ரூ. (நில்லினன்) 
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4.0 னி ப கல்கள் 

ஆட்தெர்ப்புக்கள் 

இன சதர் தவி நிந்/எப்த/நிந். 

அற்ந 

தவித் 

திகதி 

01 திரு ஈ. .  ஸ். க. 

திரிசிங்க 

னர் எப்தந்ம் 22. 02. 2019 

02 தரறியி. டபிள்யூ. ன். 

ம். சரய்ர 

தணிப்தரபர் ரகம் எப்தந்ம் 07. 03. 2019 

03 சல்வி ஸ். ம். வி.  

னக்ஷரினி 

முகரத்து 

உவிரபர் 

எப்தந்ம் 15. 07. 2019 

04 சல்வி ஸ். டி. ஸ். 

தர 

முகரத்து 

உவிரபர் 

எப்தந்ம் 15. 07. 2019 

05 சல்வி டி. . டி. விரணக முகரத்து 

உவிரபர் 

எப்தந்ம் 15. 07. 2019 

06 திருதி ச். ச். . 

அசக 

முகரத்து 

உவிரபர் 

எப்தந்ம் 15. 07. 2019 

07 திரு யு.ல். நிஃத்துல்னர ச்சன் நிந் 02. 09. 2019 

08 திரு டி. டி. பிசன்ணர தரரிப்தரபர் நிந் 02. 09. 2019 

09 திரு பி. ஜி. . ரல் உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

10 சல்வி சந்தி சூஞ்சனி ஆய்க உவிரபர் நிந் 16. 09. 2019 

11 திரு க. ஜகதீஸ்ம் நின அப 

உவிரபர் 

நிந் 16. 09. 2019 

12 சல்வி ச். . . 

பிரிசரந்தி தர 

உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

13 திரு ன் விஜிரஜன் உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

14 திரு. ரஜிர யர்ணர சிஷ்ட கணினி 

ஆய்ரபர் 

நிந் 17. 09. 2019 

15 திருதி க. க. டி. நுன்சி சிஷ்ட விஞ்ஞரனி நிந் 17. 09. 2019 

16 திரு க. ஜி. நியரல் சமிந் உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

17 திரு பி. க. பி. ருன் 

குரர 

சரதி நிந் 16. 09. 2019 

18 திரு க. . டி. . டி. 

குத்ண 

முகரத்து 

உவிரபர் (நூனகம்) 

நிந் 16. 09. 2019 

19 திரு. ஏ. டி. டபிள்யூ. 

ஜசக 

சரதி நிந் 16. 09. 2019 

20 திரு க. ல். சி. தர ஆய்க உவிரபர் நிந் 16. 09. 2019 

21 திரு ச். க. . டங்கன் கரு சரதி நிந் 16. 09. 2019 

22 திரு ம். க. விஜி உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

23 திரு ஸ்.ம். ன். டி. பி. 

சக்கரன் 

தட ஞர் நிந் 16. 09. 2019 

24 திரு ம். ஜி. . பிதரத் 

குரர 

உவுதர் நிந் 16. 09. 2019 

25 திரு ஆர். டபிள்யூ. . ம். 

ஆர்.  ரிச்சர்ட் ரஜதக்ஷ 

உவுதர் நிந்  16. 09. 2019 

26 திரு க. சி. யட்டிரச்சி நின அபரபர் நிந் 01. 10. 2019 

27 திரு. நுன் னனத்ண ஞர் நிந் 01. 10. 2019 

28 திரு டி. சி.விக்சிங்க ஞர்/ வு ஆய்வு 

(ஜி. . ஸ் 

நிந் 01. 10. 2019 

29 திரு பி. வி. டி. ங்கர நீரிக்கவில் 

அபரபர் 

நிந் 01. 10. 2019 
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தவி உர்வுகள் 

இ

ன 

சதர்  முந்தி தவி 

 

ற்ததரம தவி தவி உர்வு 

திணம் 

பிரிவு 

01 திரு. விஜி 

கரடிகர 

சரதி ம் II சரதி ம் I 07. 02.2019 ஸ். ற்றும் 

ஏ 

02 திருதி ஜ. ப் 

நிஸ்ரிணர 

ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

ம் II 

ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் ம் I 

21.02.2019 ஆர். ஆர். சி 

க 

03 சல்வி ஸ். ச். யூ. 

சத்துரனி 

ஆரய்ச்சி உவி 

ம் II 

ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் ம் I 

12. 03.2019 ஈ. ஸ் டி 

04 திரு ம். டி. 

விஜவிக்ர 

கப ஆரய்ச்சி 

உவி ம் II 

Field ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் ம் I 

13 / 03 / 2019 ம். பி. ஆர். 

டி 

05 திரு. . சூரிகுரர் கப ஆரய்ச்சி 

உவி ம் II 

Field ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் ம் I 

13 / 03 / 2019 ம். பி. ஆர். 

டி 

06 சல்வி க.பி.ஜி. 

சுணத்ர 

ன 

நூனகர் ம் II 

ன நூனகர் 

ம் II 

16 / 04 / 2019 ம் & ஈ 

07 திரு வி. சந்திசண புகப்தட 

ரழில்நுட்த 

ல்லுர் ம் III 

புகப்தட 

ரழில்நுட்த 

ல்லுர் ம் II 

03 / 06 / 2019 ம் & ஈ 

08 திருதி டதள்யூ. . 

க. ஆர் ல்லிகர 

முகரத்து 

உவிரபர் 

நிருரக 

உத்திரகத்ர் 

(னி ப) 

02. 09. 2019 நிருரகம் 

09 திரு டி. வி. ஸ். பி. 

தண்டர 

முகரத்து 

உவிரபர் 

விரிரக்கல் 

உத்திரகத்ர் 

10 / 09 / 2019 ம் & ஈ 

10 திரு ஜ. ஸ். 

ஜர 

விஞ்ஞரனி சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஆர். ஆர். சி 

கப்தரட்

ட 

11 திருதி க. ச். க. 

தண்டரரக்க 

விஞ்ஞரனி சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ம். பி. ஆர். 

டி 

12 திரு யு. ஸ். பி. க. 

லிரணக 

விஞ்ஞரனி சிஷ்ட 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஆர். ஆர். சி 

கப்தரட்

ட 

13 சல்வி பி. ச். 

கினிகக 

விஞ்ஞரனி சிஷ்ட 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 . பி. ச். டி 

14 திரு. ரச்சண 

வீசிங்க (நிணம் 

இன்னும் 

டுக்கவில்ன) 

விஞ்ஞரனி சிஷ்ட 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 . . ஆர். . 

டி 

15 திரு ம். . டி. 

ஜூட் ஞ்சித் 

உவிரபர் ஆய்க 

உவிரபர் 

17 / 09 / 2019 . பி. ச். டி 

16 டரக்டர் ம். 

கம்ன்பின 

சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

முன் 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஆர். ஆர். சி 

க்க 

னர் - 

கடரல்கன 

17 டரக்டர் ஆர். பி. பி. 

க.  ஜசிங்க 

சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

முன் 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஆர். ஆர். சி 

கல்பிட்டி 

18 திரு ஸ். ஆர். சி. 

வீ 

பிதி 

நீரிக்கவினர

பர் 

பிரண 

நீரிக்கவினரபர் 

17 / 09 / 2019 ன். ச். ஏ 

19 டரக்டர் டபிள்யூ. 

ன். சி.  

பிரிர்னி 

சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

முன் 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஃப். ரி. டி 

(னர் 

ன். . 

ஏ.ம். ஸ்) 

20 திருதி க. . 

டபிள்யூ. ஸ். 

வீசக 

சிஷ்ட  

விஞ்ஞரனி 

முன் 

விஞ்ஞரனி 

17 / 09 / 2019 ஈ. ஸ். டி 
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தவி வினகல்கள்  
இன சதர் தவி நிந்/எப்த வினகி 

திகதி 

குறிப்பு 

01 திரு. ம். ஆணந் 

சத் 

சரதி நிந் 02. 01. 2019 ஏய்வு 

02 திரு ஜி. ஜி. துரர கப்தல் னர் எப்தந்ம் 03. 01. 2019 எப்தந் 

கரனம் முடிவு 

தநல் 

03 திரு க. . டி. . டி. 

யரிச்சந்திர 

விஞ்ஞரனி நிந் 11. 01. 2019 ஏய்வு 

04 சல்வி க. சி. டி 

சில்ர 

முகரத்து 

உவிரபர் 

நிந் 16. 01. 2019 ஏய்வு 

05 திரு ம். க. ம். 

பீரிஸ் 

சரதி நிந் 01. 02. 2019 ஏய்வு 

06 திரு. ஜி. 

னரயர 

ரழில்நுட்த 

உவிரபர் (குடிசரர்) 

நிந் 07. 02. 2019 ஏய்வு 

07 திரு. ல். டி.ஸ். 

மிலிந் அப்பு 

ௌவிரபர் நிந் 11. 02. 2019 தவி 

கரலிரல் 

08 டரக்டர் திருதி ச். 

. சி. சி. தர 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி நிந் 14. 02. 2019 தவி வினகல் 

09 திரு. . ம். ஸ். 

புஷ்தரணந்ர 

ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

நிந் 20. 02. 2019 ஏய்வு 

10 தரசிரிர் ர 

திரிசிங்க 

னர் எப்தந்ம் 21. 02. 2019 நீக்கல் 

11 திரு பி. சி. டபிள்யூ. 

இந்ல்கரட 

தணிப்தரபர் ரகம் எப்தந்ம் 26. 02. 2019 நீக்கல் 

12 டரக்டர் டி. ன். . 

ன்டுகன 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி நிந் 02. 03. 2019 தவி வினகல் 

13 திரு ம். டி. ஜந் தரரிப்தரபர்/ 

சனரபர்  

நிந் 24. 03. 2019 ஏய்வு 

14 திரு பி. . டி. சுனில் கரக்ஸ்ன் எப்தந்ம் 26. 03. 2019 ஏய்வு 
15 திரு பி. டி. சுனில் 

வின்சன் 

உவுதர் நிந் 31. 03. 2019 ஏய்வு 

16 சல்வி ஜி. ஸ். 

சதுரிகர 

ஆரய்ச்சி உவிபர் நிந் 01. 04. 2019 தவி வினகல் 

17 திருதி டதள்யூ. . 

டி. திலினி 

ஆரய்ச்சி உவிபர் நிந் 01. 04. 2019 தவி வினகல் 

18 திரு. ம். ஆர். 

சணவித்ண 

உவுதர் நிந் 02. 04. 2019 ஏய்வு 

19 திரு. டபிள்யூ. ஜி. 

ஜத்ண 

ஆய்வுகூட 

உவிரபர் 

நிந் 10. 04. 2019 இட 

நிறுத்ம் 

20 திரு. ரதிர சமின் முகரத்து 

உவிரபர் (தரக்கு 

த்து) 

நிந் 12. 04. 2019 தவி வினகல் 

21 திரு . ன். டி. 

தர 

ன 

நீரிக்கவினரபர் 

நிந் 22. 04. 2019 தவி வினகல் 

22 திரு பி. ல். ஸ்.  

வினசிங்க 

தரக்குத்து 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 27. 04. 2019 ஏய்வு 

23 திரு பி. . . 

தத்சிரி 

உருக்கி எட்டுதர் நிந் 19. 07. 2019 ஏய்வு 

24 திரு ல். க. ஜி. டி. 

புத்திக 

விரிரக்கல் 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 31. 07. 2019 தவி வினகல் 

25 திரு ஈ.ம். பி. குர அபிவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 01. 08. 2019 தவி வினகல் 

26 திருதி ஜ. ஆர். . 

டபிள்யூ. நில்மினி 

அபிவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 01.08.2019 தவி வினகல் 
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27 திரு. ம். ச்.ஸ். 

க. அதத்ண 

ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

நிந் 12. 08. 2019 ஏய்வு 

28 சல்வி ஆர். 

ணரரி 

ஆபிவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 13. 08. 2019 தவி வினகல் 

29 திரு ம். . தத்சிரி நின அப 

உவிரபர் 

நிந் 24. 09. 2019 ஏய்வு 

30 திரு ஸ். 

திருச்சந்தின் 

விஞ்ஞரனி நிந் 26. 09. 2019 தவி வினகல் 

31 திரு. ச். ச். . 

அசக 

முகரத்து 

உவிரபர் 

எப்தந்ம் 14. 10. 2019 தவி வினகல் 

32 திரு டி. ஸ். ரப்தர உவிரபர் நிந் 25. 10. 2019 ஏய்வு 

33 திரு ஸ். ச். ஸ். 

ம். சிறிர்ண 

அவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

நிந் 29. 10. 2019 தவி வினகல் 

34 திருதி. . ன். டி 

அல்விஸ் 

முகரத்து 

உவிரபர் 

நிந் 04. 11. 2019 ஏய்வு 

35 திரு க.முசிங்க சரதி நிந் 18. 11. 2019 ஏய்வு 
36 திரு டபிள்யூ. 

த்ணசிறி 

சரதி நிந் 19. 11. 2019 ஏய்வு  

 

நிப்தப்தடர சற்றிடங்கள் 

சர.

இன 

தவி ெம்தப 

அபவு 

அனுதித் 

சற்றிடம் 

சற்றிட

ங்கள் 

01 சிஷ்ட விஞ்ஞரனி (AR - 2) 21 4 

02 சிஷ்ட நீரிக்கவில் அபரபர் (AR - 2) 2 1 

03 உவி நீரிக்கவில்  (AR - 2) 1 1 

04 விஞ்ஞரனி (AR - 1) 80 44 

05 சமூகவினரபர் (AR - 1) 1 1 

06 தரருளினரபர் (AR - 1) 1 1 

07 சிஷ்ட ஞர் (MM 1- 2) 1 1 

08 வு ஆய்ரபர் (MM 1 - 2) 1 1 

09 உவி தணிப்தரபர் (ச ற்றும் 

சல்தரடு) 

(MM 1 - 2) 
1 

1 

10 உவி தணிப்தரபர் (நிருரகம்) (MM 1 - 2) 1 1 

11 உவி தணிப்தரபர் (கல் ரழில்நுட்தம்) (MM 1 - 2) 1 1 

12 சிஷ்ட விரிரக்கல் உத்திரகத்ர் (MM 1 - 2) 1 1 

13 உவி தணிப்தரபர் (கப்தல் சல்தரடு ற்றும் 

தரரிப்பு) 

(MM 1 - 2) 1 1 

14 ல் வு தகுப்தபர் (கடல்சரர்) (JM – 1 2) 1 1 

15 சிஸ்ம் தகுப்தரய்ரனர் / புரகிரர் (JM – 1 2) 1 1 

16 கப்தல் னர் (JM - 1 2) 1 1 

17 சுழிரடும் உத்திரகத்ர் (JM – 1 2) 1 1 

18 ரழி தர்ப்தரபர் (MA - 4) 3 3 

19 அபிவிருத்தி உத்திரகத்ர் (திட்டம்) (MA - 3) 20 10 

20 உவி னப்பின்ணல் இக்குணர் (MA 2 - 2) 1 1 

21 ளிக்கப ஆரய்ச்சி உவிரபர் (MA 2 - 2) 13 5 

22 ஆரய்ச்சி உவிரபர் (MA 2 - 2) 70 36 

23 ஞர் தடஞர் (MA 2 - 2) 2 2 

24 கரக்ஸ்ன் – Coxswain (MA 2 - 2) 2 1 

25 ன சரதி (கடல்சரர்) (MA 2 - 2) 1 1 

26 ல்டிமீடிர உவிரபர் (MA 2 - 2) 1 1 

27 முகரத்து உவிரபர் (தரக்குத்து) (MA 2 - 2) 1 1 

28 சுழிரடி (MA2 - 2) 1 3 

29 சுழிரடி உவிரபர் (MA 2 - 2) 1 1 

30 ரழிநுட்த உவிரபர் (குடிசரர்) (MA 2 - 2) 1 1 

31 முகரத்து உவிரபர் (நூனகம்) (MA 2 - 2) 2 1 
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32 ரழிநுட்த உவிரபர் (மின்) (MA 2 - 2) 1 1 

33 உவி முல்ர் (MA 2 - 2) 1 1 

34 புவியில் ரழில்நுட்தவினரபர் (MA 2 - 2) 1 1 

35 ரணரலி உத்திரகத்ர் (MA 2 - 2) 1 1 

36 சமுத்திவில் அரனிப்பு 

ரழில்நுட்தவினரபர் 

(MA 2 - 2) 
1 

1 

37 முகரத்து உவிரபர் ( ரழில்நுட்தம் 

அல்னர) 

(MA 1 - 2) 38 8 

38 தரட்ஸ்ன் (MA 1 - 2) 1 1 

39 புத்கம் கட்டுணர்  (PL - 3) 1 1 

40 நீர்க்குரய் தரருத்துணர் (PL - 3) 1 1 

41 ச்சன் (PL - 3) 2 2 

42 ரட்டரர் ரழில்நுட்தவினரபரர் (PL - 3) 2 2 

43 சரதி (PL - 3) 27 5 

44 தடகு ஏடுணர் (PL - 3) 1 1 

45 சமுத்திவில் திருத்தும் ரழில்  

நுட்தவினரபர் 

(PL - 3) 
2 

1 

46 வீடிர திருத்துதர் (PL - 3) 1 1 

47 ஆய்வுகூட உவிரபர் (PL - 2) 1 1 

48 தரதுகரப்பு உவிரபர் / சனரபர் (PL - 2) 4 2 

49 உவிரபர் (PL - 1) 87 5 

50 நின அப உவிரபர் (PL - 1) 6 1 

 

உள்ரட்டு தயிற்சிகள்  

 

 சதர் திகதி தயிற்சி இடம் சரமக 

1 திரு டபிள்யூ. ம். 

ஸ். சந்ருன் / 

ரழில்நுட்த 

உத்திரகத்ர் 

(குடிசரர்) 

2019 ESLCE தரறியில் 

ஆய்வு திட்டம் 

இறுதி நின 

IESL 

தரறியில் 

கல்லூரி 

250 000.00  

2 திருதி ச். ஈ. டி. 

குத்ண /உவுதர் 

2019 சமூகவில் குறித் 

சரன்றிழ் தரடறி 

இனங்க 

திநந் 

தல்கனக்க

கம் 

14 400.00 

3 திருதி டபிள்யூ. . 

பிதீபிகர / கக்கு 

உத்திரகத்ர் 

2019 தரது ற்றும் 

எப்தந் 

நிர்ரகத்தில் 

டிப்பரர 

மினரடர 

கக்கில் 

கல்விக்கரண 

நினம் 

100 000.00 

4 திரு. ஈ. டி. ம். 

தரசிங்க / 

விஞ்ஞரனி 

2019 கனரநிதி தட்டம் தரண 

தல்கனக்க

கம் 

351 200.00 

5 திருதி ஸ். ஆர். சி. 

க. ரங்கரட / 

விஞ்ஞரனி 

2019 வினங்கில் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் 

விஞ்ஞரண கனரநிதி 

கரழும்பு 

தல்கனக்க

கம் 

99 620.00 

6 திருதி. தவித்ர  

கினிகக / 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

2019 ம். ஃபில் தட்டம் கரழும்பு 

தல்கனக்க

கம் 

104 000.00 

7 

 

திரு. ம். டி. 

சணரத்ண / உள்பக 

கக்கரய்ரபர் 

10. 01. 2019 RAIMS இன் மீரண 

விண்ப்தம் 

குறித் தட்டந 

தட்ட 

கக்கரபர் 

நிறுணம் 

6 000.00 

 

8 திரு யு. ல். ஸ். சி. 

தர / ஆய்க 

உவிரபர் 

18. 01. 2019 ல்ன ஆய்க 

டமுநகள் 

குறித் தட்டந 

இனங்க 

சரண 

ஆய்கங்களி

ன் சங்கம் 

3 500.00 
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9 திரு க. . துர / 

ஆய்க உவிரபர் 

18. 01. 2019 ல்ன ஆய்க 

டமுநகள் 

குறித் தட்டந 

இனங்க 

சரண 

ஆய்கங்களி

ன் சங்கம் 

3 500.00 

10 திரு ரி. டி. . குர / 

உவி 

18. 01. 2019 ல்ன ஆய்க 

டமுநகள் 

குறித் தட்டந 

இனங்க 

சரண 

ஆய்கங்களி

ன் சங்கம் 

3 500.00 

11

. 

சல்வி க. ஜி. ல். 

இங்கனி / உள்பக 

கக்கரய்வு அதிகரரி 

25. 01. 2019 

இல் 

இருந்து 10 

ள்ளிக் 

கிகள் 

தரது கரள்ணவு 

டமுநகள் 

குறித் சரன்றிழ் 

தரடறி 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி  

நிதிம்  

45 000.00 

12 திரு. டபிள்யூ. . ஸ். 

தர / 

முகரத்து 

உவிரபர் 

25. 01. 2019 

இல் 

இருந்து 10 

ள்ளிக் 

கிகள் 

தரது கரள்ணவு 

டமுநகள் 

குறித் சரன்றிழ் 

தரடறி 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி  

நிதிம் 

45 000.00 

13

. 

திருதி. ஸ். ஆர். சி. 

ன். க. ரங்கரட 

/ விஞ்ஞரனி 

11. 03. 2019 சுற்றுச்சூல் 

ரசுதரடுகள் 

ற்றும் தீர்வு 

டடிக்ககள் 

இசரணவி

ல் சினரன் 

நிறுணம் 

2 000.00 

14 திருதி ஜ.   க. பி. 

சி. ஜர்ண / 

விஞ்ஞரனி 

11. 03. 2019 சுற்றுச்சூல் 

ரசுதரடுகள் 

ற்றும் தீர்வு 

டடிக்ககள் 

இசரணவி

ல் சினரன் 

நிறுணம் 

2 000.00 

15 சல்வி ஸ். ச். யூ.  

சத்துரனி / ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

11. 03. 2019 சுற்றுச்சூல் 

ரசுதரடுகள் 

ற்றும் தீர்வு 

டடிக்ககள் 

இசரணவி

ல் சினரன் 

நிறுணம் 

2 000.00 

16 சல்வி க. ஜி. ல். 

இங்கனி / உள்பக 

கக்கரய்வு அதிகரரி 

14. 05. 2019 -

15. 05. 2019 

உள்பக கக்கரய்வு 

குறித் தட்டந 

இனங்க  

நிர் 

நிறுணம் 

14 082.00 

17 திரு. ஜி. பி. ரரன் 

/ ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

10. 05. 2019 -

11. 05. 2019 

HACCP / ISO 22000: 

2018 குறித் 

தட்டந உவு 

தரதுகரப்பு 

முகரத்துஅ

ப்புகளின் 

நின ற்றும் 

டமுநப்தடுத்

ல் 

இனங்க  

நிர் 

நிறுணம் 

14 082.00 

18 திருதி சுதரஷினி 

கல்னக / ஆரய்ச்சி 

உவிரபர் 

10. 05. 2019 -

11. 05. 2019 

HACCP / ISO 22000: 

2018 குறித் 

தட்டந உவு 

தரதுகரப்பு 

முகரத்துஅ

ப்புகளின் 

நின ற்றும் 

டமுநப்தடுத்

ல் 

இனங்க  

நிர் 

நிறுணம் 

14 082.00 

19 திருதி டி. டபிள்யூ. 

யூ. ல்.  சில்ர / 

விஞ்ஞரனி 

21. 05. 2019 -

22. 05. 2019 

. ஸ். ஏ 9001: 2015 

குறித் தட்டந  

முகரத்து 

அப்புகளின் 

நின ற்றும் 

சல்தடுத்ல் 

இனங்க  

நிர் 

நிறுணம் 

14 082.00 
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20 திருதி வி. க. ஜி. 

ஜசண / நிர்ரக 

உத்திரகத்ர் 

(நிர்ரகம்) 

17. 06. 2019 -

18. 06. 2019 -

19. 06. 2019 

நிர்ரக 

அதிகரரிகளின் 

கடகள் ற்றும் 

தரறுப்பு குறித் 

தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம்  

15 000.00 

21 திருதி . டி. பி. க 

சில்ர / கரள்ணவு 

ற்றும் ங்கல் 

உத்திரகத்ர் 

01. 08. 2019 -

02. 08. 2019 

கரள்ணவு 

ஆக்குழு வின் 

தங்கு ற்றும் புதி 

கரள்முல் 

ழிகரட்டுல்கள் 

குறித் தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம்  

8 500.00 

22 திருதி னிகர 

குத்ண / 

உவிரபர் 

01. 08. 2019 - 

02. 08. 2019 

கரள்ணவு 

ஆக்குழு வின் 

தங்கு ற்றும் புதி 

கரள்முல் 

ழிகரட்டுல்கள் 

குறித் தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம்  

8 500.00 

23 சல்வி இர 

ன்ணகரன் / 

உவுதர் 

01. 08. 2019 - 

02. 08. 2019 

கரள்ணவு 

ஆக்குழு வின் 

தங்கு ற்றும் புதி 

கரள்முல் 

ழிகரட்டுல்கள் 

குறித் தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம் 

8 500.00 

24 ரர தணிரபர்கள்.  16. 08. 2019 தரிசரண 

டிப்பு 

குறித் எரு ரள் 

தட்டந 

ரர பிரண 

கட்தரர் 

கூடம் 

12 500.00 

25 சல்வி. . டி.  

விஜசக / 

அபிவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

(திட்டம்) 

09. 09. 2019 

10. 09. 2019 

11. 09. 2019 

கரள்ஆரஊ 

ற்றும் ன 

திப்பீட்டு 

அறிக்க அறிமுகம் 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம் 

12 000.00 

26 திரு. டி. க. இசுரு 

திங்க / அபிவிருத்தி 

உத்திரகத்ர் 

(திட்டம்) 

09. 09. 2019 

10. 09. 2019 

11. 09. 2019 

கரள்ணவு 

ற்றும் ன 

திப்பீட்டு 

அறிக்க அறிமுகம் 

திநன் 

ம்தரட்டு 

நிதி 

றுக்கப்

தட்டுள்பது 

12 000.00 

27 சல்வி ம். கரனி 

சதுரிக்கர / 

முகரத்து 

உவிரபர் 

09. 09. 2019 ளிரட்டு 

தயிற்சிக்கரண 

விடுப்பு ற்றும் 

கரடுப்தணப் 

தறுற்கரண 

முநகள் குறித் 

தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம்  

5 000.00 

28 திருதி . நிசன்சனர 

தர / 

முகரத்து 

உவிரபர் 

09. 09. 2019 ளிரட்டு 

தயிற்சிக்கரண 

விடுப்பு ற்றும் 

கரடுப்தணப் 

தறுற்கரண 

முநகள் குறித் 

தட்டந 

றுக்கப்

தட்ட திநன் 

அபிவிருத்தி 

நிதிம்  

5 000.00 

29 திருதி. வி. க. ஜி. 

ஜசண / நிர்ரக 

உத்திரகத்ர் 

(நிர்ரகம்) 

26. 09. 2019 

 இல் 

இருந்து 10 

ள்ளிக் 

கிகள் 

கபஞ்சி 

ப்புக்கள், 

விநிரகச் சங்கிலி 

ற்றும் பரட 

முகரத்தும் 

குறித் அதிகூடி 

கட்டுரண 

உதகங்கள் 

தயிற்சி 

ம் 

21 000.00 
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சரன்றிழ் தரடறி 

30 திருதி ஸ். ஆர். சி. 

ரங்கரட / 

விஞ்ஞரனி 

23. 10. 2019 -

24. 10. 2019 -

25. 10. 2019 

னரபர்கள் 

ற்றும் 

ஆரய்ச்சிரபர்களு

க்கரண அடிப்தட 

புள்ளிவிங்கள் 

குறித் குறுகி 

தரடறி 

பிரக 

புள்ளிவி 

நிறுணம் 

15 000.00 

31 கனரநிதி. பி. பி. ம். 

ஹீன்ணற்றிகன / 

மூத் விஞ்ஞரனி 

28. 11. 2019 - 

29. 11. 2019 

விசர உயிர்த் 

ரழில்நுட்தம் 

ரடர்தரண சி 

உயிர்த் கல் குழு 

தற்றி தயிற்சி 

விசர 

ஆரய்ச்சி 

கரள்கக்கர

ண இனங்க 

கவுன்சில் 

Free of 

Charge 

32 கனரநிதி. . சி. 

அலுவியர 

/விஞ்ஞரனி 

28. 11. 2019 -

29. 11. 2019 

விசர உயிர்த் 

ரழில்நுட்தம் 

ரடர்தரண சி 

உயிர்த் கல் குழு 

தற்றி தயிற்சி 

விசர 

ஆரய்ச்சி 

கரள்கக்கர

ண இனங்க 

கவுன்சில் 

Free of 

Charge 

33 திருதி. ஜி. ஸ். 

கரிரசம் / 

ன நூனகர் 

31. 10. 2019 3 து சி நூனக 

ஆரய்ச்சி 

சிம்தரசிம் 

சி நூனகம் 

ற்றும் 

ஆ 

ச சத 

3 000.00 

34 திருதி. ஆர். ஸ். 

லிணரரச்சி / நூனகர் 

31. 10. 2019 3 து சி நூனக 

ஆரய்ச்சி 

சிம்தரசிம் 

சி நூனகம் 

ற்றும் 

ஆ 

ச சத 

3 000.00 

35 திரு. ணஷ் 

குத்ண / 

முகரத்து 

உவிரபர் (நூனகம்) 

31. 10. 2019 3 து சி நூனக 

ஆரய்ச்சி 

சிம்தரசிம் 

சி நூனகம் 

ற்றும் 

ஆ 

ச சத 

3 000.00 

36 திரு. ம். டி. ம்.  

அசங்க / 

நீரிக்கவில் 

உத்திரகத்ர் 

07, 08, 14, 15,  

21, 22. 

11.2019 

தரறியில் 

ஆய்வுகளுக்கரண 

ரத் நினம் 

ற்றும் ஏட்டர 

கட் 

ரநட்டு 

தல்கனக்க

கட்தின் 

குடிசரர் 

தரறியில் 

திக்கபம். 

39 500.00 

37 திரு. இ. டி. ம். 

தரசிங்க / 

விஞ்ஞரனி 

21. 11. 2019 ழுதும் முந 

ற்றும் தனுள்ப 

ஆரய்ச்சி கட்டு 

குறித் எரு ரள் 

தட்டந 

தரண 

தல்கனக்க

கம் 

3 000.00 

38 ம். ஸ். ஸ். 

சுகஸ்ரி / 

விஞ்ஞரனி 

21. 11. 2019 ழுதும் முந 

ற்றும் தனுள்ப 

ஆரய்ச்சி கட்டு 

குறித் எரு ரள் 

தட்டந 

தரண 

தல்கனக்க

கம் 

3 000.00 
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சளிரட்டுப் தயிற்சி / தட்டமநகள் 

இன சதர் ற்றும் தவி ரடு தரக்கம் கரனம் 

1 திரு. ஸ். ஜ. டபிள்யூ. ம். 

பி. வீசக 

விஞ்ஞரனி 

திருதி டபிள்யூ. . பி. 

விஜசுந் 

நீரிக்கவில் அபரபர் 

னசிர ணரஸ் / யு ம் டி – INOS / UMT 

தயிற்சி தரடறி : கடனர 

ண்டத முகரத்து 

கடல்சரர் ஜி  ஸ் - GIS 

விண்ப்தங்கள் 

19. 01. 2019 

25. 01. 2019 

2 திரு ஆர்.ம்.ஆர்.ம் 

ஜதின 

விஞ்ஞரனி 

இந்திர MISO - BOB தரு 

குளிர்கரன தரடசரன ற்றும் 

ICTS இல் கனந்துரடல் 

கூட்டம் 

16. 02. 2019 

24. 02. 2019 

திருதி ச். பி. யு. ஜி. 

வினசிறி 

விஞ்ஞரனி 

17. 02. 2019 

24. 02. 2019 

3 கனரநிதி க. அருபரணந்ன் 

முன் விஞ்ஞரனி 

 

கனரநிதி. ஆர். பி. பி. க. 

ஜசிங்க 

முன் விஞ்ஞரனி 

மின்ரர் கபப் தணியின் பின்ணரண 

கூட்ட்டம் – ங்கரப விரிகுடர 

கரல்ப் தகுதி 

18. 02. 2019 

22. 02. 2019 

4 திருதி ம். டி. ஸ். ஆர். 

த்துக 

விஞ்ஞரனி 

ரய்னரந்து WESTPAC – HAB ஸ்ட் தக் – 

யப் தட்டந 2019,  

ற்கு தசிபிக் தகுதியில் தீங்கு 

விபவிக்கும் 

ரபிடரதட்டுகள்: இணங்கள் 

/ க்கள் ரக விநிரகம் 

ற்றும் மீன்ப சங்கள் 

24. 02. 2019 

28. 02. 2019 

5 கனரநிதி. வி. 

தயனரரச்சி 

முன் விஞ்ஞரனி 

இந்துண

சிர 

GEF கடல் தன்றி ற்றும் கடல் 

தரசி தரதுகரப்பு திட்டத்தின் 

நிநவு தட்டந 

25. 02. 2019 

01. 03. 2019 

6 கனரநிதி ஸ் . ஸ். க. 

யப்புந்திரி 

முன் விஞ்ஞரனி 

சீசல்ஸ் எதுக்கீடு அபவு கரலுக்கரண 5 

து ரழில் நுட்தக் குழு 

09. 03. 2019 

14. 03. 2019 

7 கனரநிதி . டி. டபிள்யூ. ஆர்  

ரஜதக்ஷ 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

ரய்னரந்து ஆய்க ர்ச்சி சரண 

தட்டந 

12. 03. 2019 

15. 03. 2019 

8 திருதி.எய். ம். ஆர். ன். 

குரரி 

சிஷ்ட நீரிக்கவில் 

அபரபர் 

ஏரன் 19 து ட இந்திப் 

சமுத்திவில் நீரிக்கவில் 

ஆக் குழு (NIOHC) 

24. 03. 2019 

29. 03. 2019 

9 தரறியி. ஈ. . ஸ். க. 

திரிசிங்க 

னர் 

கரரிர 

 

இனங்கயின் சமுத்திவில்  

தல்கனக்ககத்தின் 

பர்ச்சிக்கரண கரள்க 

குப்தரபர்களின் திநண 

பர்ப்தற்கரண தயிற்சித் 

திட்டம். 

24. 03. 2019 

30. 03. 2019 

 

10 திரு ஆர் ம் ஆர்  ம் 

ஜதினக 

விஞ்ஞரனி 

திருதி டி. பி. டி. ரி. 

சரக்க 

விஞ்ஞரனி 

சீணர வு  ககப்தடுத்ல் ற்றும் 

பூர்ரங்க சனரக்கம் குறித் 

தயிற்சி தரடறி 

25. 03. 2019 

11. 04. 2019 

11 தரறியி. ஈ. . ஸ். க. 

திரிசிங்க 

னர் 

கனரநிதி. ச். ம். பி. 

கரரிர 

 

KIOST க்கும் NARA க்கும் 

இடயில் விஞ்ஞரண 

எத்துப்தப் தற்றி 

விரதிக்கவும் ஊக்குவிக்கவும் 

31. 03. 2019 

05. 04. 2019 
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கித்சிறிரி 

பிதி தணிப்தரபர் ரகம் 

(ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

இடம்தற்ந கூட்டம் 

12 கனரநிதி க. அருபரணந்ன் 

முன் விஞ்ஞரனி 

 

ன் 

ஆபிரிக்கர 

இந்து சமுத்தித்துக்கரண எரு 

உயிரில் ரக்கன 

உருரக்குற்கரண தட்டந 

31. 03. 2019 

06. 04. 2019 

13 திரு. ன். பி. பி. புண் 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

அரிக்

கர 

2 து கூட்டு டுணர RFMOFAD 

தணிக்குழு கூட்டம் 

06. 05. 2019 

14. 05. 2019 

14 திருதி ச். பி. யு. ஜி. 

வினசிறி 

விஞ்ஞரனி 

திரு ஸ். ஸ். குசக 

விஞ்ஞரனி 

திரு யு. டபிள்யூ. ஸ். 

ஆதிகரரி 

ஆரய்ச்சி உவிரபர் 

ரய்னரந்து க்கரனத்தில் கூட்டு 

ஏசிரணரகிரஃபிக் குரூஸ் - 

ங்கரப விரிகுடரவில் 

தருகரன ஊசனரட்டங்கள் 

(MISO - BOB) திட்டம், R / V சரலி 

டு குரூஸ் - (MISO – BOB) 

Project, R/V Sally Ride Cruise 

25. 05. 2019 

28. 06. 2019 

15 தரறியி. டதள்யூ. ன். ம். 

சரய்மர 

தணிப்தரபர் ரகம் 

அரிக்

கர 

 

சமுத்திங்கள் ற்றும் கடல் 

சட்டம் (.சி.பி) தற்றி திநந் 

முடிக்கப்தட்ட முநசரர 

ஆனரசண சல்முந 

(.சி.பி)க்கரண இருதரம் 

கூட்டம் 

09. 06. 2019 

15. 06. 2019 

 

16 கனரநிதி. ஆர். பி. பி. க. 

ஜசிங்க 

முன் விஞ்ஞரனி 

ரர் ரர் ரழில்நுட்த 

உவியுடன் சி மீன்பக் 

கரள்க குப்தற்கரண 

விஞ்ஞரண கூறுகளின் 

முகரத்து 2 து 

திட்டத்தின் கீழ் தட்டந இன 3 

12. 06. 2019 

22. 06. 2019 

கனரநிதி. ச். ம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிதி தணிப்தரபர் ரகம் 

(ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

கனரநிதி ஸ். ஸ். க. 

யப்புந்திரி 

முன் விஞ்ஞரனி 

15. 06. 2019 

22. 06. 2019 

 

17 திரு. க. ச். ம். ல். 

அரனரல்  

முன் விஞ்ஞரனி (சமூக 

தரருளில் ற்றும் 

சந்ப்தடுத்ல்) 

ரய்னரந்து ஆசிர பிரந்தித்ச் சர்ந் 

அசு அதிகரரிகளுக்கரண 

மீன்ப ரனிங்கள் குறித் 

பிரந்தி தட்டந 

23. 06. 2019 

29. 06. 2019 

18 திரு.இ. டி. ம். தரசிங்க 

விஞ்ஞரனி 

 

தரபம் நீர் உயிரிண பர்ப்பு 

ஊட்டச்சத்து ற்றும் தீண 

உருரக்கம் 

24. 06. 2019 

28. 06. 2019 

19 திரு க.ஆர். ல்தத்து 

விஞ்ஞரனி 

சசல்ஸ் ரிடிக் டுணர திட்டத்தில் 

சல்தடும் கட்சி 

30. 06. 2019 

06. 07. 2019 

20 திரு. ஸ். திருச்சந்தின் 

விஞ்ஞரனி 

இத்ரலி ஊட்டச்சத்து ற்றும் உவு 

தரதுகரப்பு குறித் தட்டந 

01. 07. 2019 

05. 07. 2019 

21 தரறியி. ஈ. . ஸ். க. 

டிரிசிங்க 

னர் 

தரறியி. டதள்யூ. ன். ம். 

சரய்மர 

தணிப்தரபர் ரகம்  

கனரநிதி க. அருபரணந்ன் 

முன் விஞ்ஞரனி 

கனரநிதி. டதள்யூ. ன். சி. 

பிரிர்னி 

முன் விஞ்ஞரனி 

சீணர 4 து சீண - இனங்க தட்டந 

ற்றும் ந்ரது சீணர 

இனங்க தரு ற்றும் 

கடல் சூல் ரற்நம் குறித் 

கூட்டு தட்டந 

30. 06. 2019 

09. 07. 2019 
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22 திரு. க. ஆர். னதத்து 

விஞ்ஞரனி 

திருதி. டி. ஜி. ரி. சி. 

தனர்ண 

விஞ்ஞரனி 

திருதி. ஆர். ஆர். . ஆர். 

ஷிந்ர 

மின்ரர் அடிப்தட கபிரித்ல் 

ற்றும் கடல் மீன் ற்றும் 

தரி முதுகலும்புளிகளின் 

அடரபம் குறித் தயிற்சி 

14. 07. 2019 

27. 07. 2019 

23 கனரநிதி, பி. பி. . 

ஹீன்ணற்றிகன 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

சீணர கடல் நுண்ணுயிரில் 

நுட்தங்களுக்கரண ம்தட்ட 

தரடறி 

20. 07. 2019 

07. 08. 2019 

24 திருதி. சி. ஜி. ரி. சி. 

தனர்ண 

விஞ்ஞரனி 

ரர் ம்.பில் தட்டப்தடிப்பு NOR - 

LANKA BLUE திட்டத்தின் கீழ் 

சல்தடுகிநது 

11. 08. 2019 

01. 01. 2020 

25 திரு. ம். ம். . ஸ் 

ஹிதரன 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

திரு. ஜ. பி. விக்ரரச்சி 

ஆரய்ச்சி உவிரபர் 

ப்தரன் மீன்ப பங்களின் நீடித்து 

நினதறும்  

தன்தரட்டிற்கரண திப்புச் 

சங்கிலி அபிவிருத்தி 

17. 08. 2019 

23. 09. 2019 

26 திரு. ஸ். ஸ் குசக 

விஞ்ஞரனி 

இத்ரலி ரசம்ஸ் முண்டஸ் நீர் ற்றும் 

கடனர முகரத்தும் 

(WACOMA) புனப்தரிசில் 

கூட்டு முதுகன தட்டம் - 

ம்.ஸ்.சி. 

29. 08. 2019 

02. 09. 2021 

27 கனரநிதி. ஆர். பி. பி. க. 

ஜசிங்க 

முன் விஞ்ஞரனி 

னர - ரீ – 

யூனின் 

சுற்றுச்சூல் டதள்யூ பி 

அப்புகள் ற்றும் தக்க 

விபரண மீன்பிடிகள் 

01. 09. 2019 

07. 09. 2019 

28 திரு. க. ச். ம். ல். 

அரனரல் முன் 

விஞ்ஞரனி (சமூக 

தரருளில் ற்றும் 

சந்ப்தடுத்ல்) 

தங்கபர

சம் 

3 து ஏஆர் - IORA நீனப் 

தரருபரரம் நினரண 

நீனப் தரருபரரத் 

ம்தடுத்துற்கரண ந்திரி 

ரரடு 

03. 09. 2019 

06. 09. 2019 

29 கனரநிதி. ச். ம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிதி தணிப்தரபர் ரகம் 

(ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

கனரநிதி. ஆர். பி. பி. க. 

ஜசிங்க 

முன் விஞ்ஞரனி 

சுவீடன் ICES விஞ்ஞரனி ரரடு 07. 09. 2019 

15. 09. 2019 

30 திரு ரி. . டி.. டதள்யூ. 

கருரத்ண 

அபிவிருத்தி  உத்திரகத்ர் 

இந்திர ரத் மீன் உவு அக்கும் 

ரழில்நுட்த ன்நம் 

10. 09. 2019  

13. 09. 2019 

31 திருதி க. ச். க 

தண்டரரக்க 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

னர – ரீ – 

யூனின் 

பில்ஃ மீன் மீது சல்தடும் 

கட்சிக் கூட்டம் 

08. 09. 2019 

14. 09. 2019 

32 திரு தரசிங்க 

விஞ்ஞரனி 

விட்ணர

ம் 

பிஆர்ஸ் - IPRS Technology 

ரழில்நுட்தம், புதி ற்றும் 

கடல் நீர் நீருயிரிண பர்ப்பு 

ற்றும் விசர முநகள் 

ற்றும் மீன் தப்தடுத்தும் 

ரழில்நுட்தம் 

15. 09. 2019 

21. 09. 2019 

33 திரு ஆர் ம் ஆர்  ம் 

ஜதினக 

விஞ்ஞரனி 

திரு.க.டபிள்யூ. இந்திகர 

ஆய்க உவிரபர் / 

அபிவிருத்தி உத்திரகத்ர் 

சீணர சமுத்திவில் வு 

கபஞ்சிங்கள் ற்றும் 

வுத்பம் குறித் தயிற்சி 

தரடறி 

05. 10. 2019 

27. 10. 2019 
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(ன தரர்க்கும்) 

34 கனரநிதி ஸ் . ஸ். க. 

யப்புந்திரி 

முன் விஞ்ஞரனி 

ஸ்தயின் முநகள் குறித் சற்குழு 

(WPM 10) ற்றும் 

ப்தண்டன டுணரவில் 

சல்தடும் கட்சி (WPTT21) 

16. 10. 2019 

28. 10. 2019 

35 கனரநிதி . டி. டபிள்யூ. ஆர். 

ரஜதக்ஷ  

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

திருதி.பி.கினிகக 

சிஷ்ட விஞ்ஞரனி 

திரு சி. பி. க 

விஞ்ஞரனி 

ன் 

கரரிர 

உற்தத்தி நினயில் மீன்ப 

உற்தத்தியின் நீர்ரழ் வினங்கு 

ரய் கட்டுப்தரடு ற்றும் 

தரதுகரப்பு முகரத்தும் 

26. 10. 2019 

17. 11. 2019 

36 திரு சி. பி. க 

விஞ்ஞரனி 

ஏரன் .ஏ.ஆர். மீன்பிடித்ல் ற்றும் 

மீன்பர்ப்பு துநகளின் 

இருதரண்டு ஆய்வு குறித் 

தட்டந ‚.ஏ.ஆர். 

ரடுகளில் மீன்ப ற்றும் நீர் 

உயிரிண பர்ப்பு கல்கப 

எத்திசத்ல்‛ 

28. 10. 2019 

31. 10. 2019 

37 கனரநிதி. ச். ம். பி. 

கித்சிறிரி 

பிதி தணிப்தரபர் ரகம் 

(ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி) 

தனின் 

 

ஈ. . ஃப் - ரன்சன் நில் 

ன்நம் ற்றும் உனகபரவி 

சிக்கல்கள் தற்றி ழிடத்ல் 

குழு 

02. 11. 2019 

08. 11. 2019 

38 கனரநிதி. டதள்யூ. ன். சி. 

பிரிர்னி 

முன் விஞ்ஞரனி  

திரு ஆர் ம் ஆர்  ம் 

ஜதினக 

விஞ்ஞரனி 

திரு.டபிள்யூ.ஆர்.டபிள்யூ.ம்

. . பி. வீகரன் 

விஞ்ஞரனி 

திருதி ச். பி. யு. ஜி. ம் 

வினசிறி 

விஞ்ஞரனி 

சீணர நீரிக்கவில் அப 

கருவிகள் ற்றும் ரழில்நுட்த 

தட்டந 

12. 11. 2019 

23. 11. 2019 

39 திருதி பி. . ம். ஜ. 

விஜதரன 

ஆரய்ச்சி உவிரபர் 

 

இந்திர கத்ரழில் துந மீன் 

ற்றும் ஏட்டு மீன் 

தப்தடுத்துலில் இருந்து உர் 

திப்பு இண்டரம் நின 

ரரிப்புகப உற்தத்தி 

சய்ற்கரண றிமுநகள் 

24. 11. 2019 

22. 12. 2019 

40 திரு.ஸ்.ஜ. டபிள்யூ. ம். 

ம். பி. வீசக 

விஞ்ஞரனி 

தரகிஸ்ர

ன் 

வு சகரிப்பு ற்றும் 

புள்ளிவிங்களில் 

சல்தடும் கட்சி 

26. 11. 2019 

01. 12. 2019 

41 கனரநிதி க. அருபரணந்ன் 

முன் விஞ்ஞரனி 

திரு யு.டபிள்யூ.ஸ். ஆதிகரரி 

ஆரய்ச்சி உவிரபர் 

ரரீடி

ஸ் 

இனங்கயில் ஜப்தரனி 

சமுத்திவில் ஆரய்ச்சி குரூஸ் 

(ஆர் / வி மிரய்) 

பிரந்தி நீர்நினகள் 

04. 12. 2019 

28. 12. 2019 
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நீதின்ந க்குகள்   

I. முகரமக்கு திரக சரழினரபர் நீதின்நம் - சகரழும்பில் Labour Tribunal Colombo 

உள்ப க்குகள்  

 
ii. முகரமக்கு திரக உர் நீதின்றில் உள்ப க்குகள் 

 

 
 

இ

ன 

க்கு இன க்கரளி திரளி சரழினரபர் 

நீதின்நம் 

தகரப்தட்

ட கமடசி 

நீதின்ந 

திகதி 

ற்ததர 

நிமன 

01 க்கு இன 

- 01/33/2016 

ன்முந

யீடு க்கு 

இன 

HCALT/65/18 

திரு. அசனர 

ருரந்தி 

னிகசக 

இன - 40, 

வீசிங்க 

ரத், 

கரட, 

கபனி 

னர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

கரழும்பு 

ரழினரபர் 

நீதின்நம் 

(தீர்ப்பு 

ண்டதம் 

01) 

13 / 11 /2019 தீர்ப்பு 

நீதின்நத்தி

ல் 

ளிப்தடு

த்ப்தட்டது.

க்கு 

முடிந்து . 

02 க்கு 

இன. 

LT/M/26/48/2

019 

ர்குபசூரி

ர 

கரர்டிக 

ஜத்ண 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

ரழினரபர் 

நீதின்நம் 

ரத்ந 

16. 12. 2019 அடுத் 

க்கு 

விசரக்

கு ருகிநது. 

அடுத் 

திகதி 

22.01.2020. 

இ

ன 

க்கு 

இன 

க்கரளி திரளி உர் 

நீதின்நம் - 

சகரழும்பு 

தகரப்தட்ட 

கமடசி 

நீதின்ந 

திகதி 

ற்ததர நிமன 

01 க்கு 

இன -  

HCALT/65/

16 

சி நீரில் 

பங்கள் 

ஆரய்ச்சி 

ற்றும் 

அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

திரு. அசனர 

ருரந்தி 

னிகசக 

இன - 40, 

வீசிங்க 

ரத், 

கரட, 

கபனி  

 

 

 

 

நீதின்ந 06 

– 

கரழும்பு 

உர் 

நீதின்நம் 

13. 06. 2019 இந் க்க 

கரழும்பு 

ரழினரபர் 

நீதின்நத்தின் ண் 

01/33/2016 க்கு 

08/07/2018 திகதியிட்ட 

தீர்ப்த 

நிநற்றுற்கு 

உட்தட்டு ததினளித்து 

க்கரளிரண (ரர) 

இந் க்க 

திரும்தப் தற்நரர். 

விண்ப்தரர் 

நூற்று எரு ஆயித்து 

முந்நூற்று அறுதது 

ரூதரய் தற்றுள்பரர்.  

(ரூ.501,360).  

இனுடன் இந் 

க்கு முடிந்து 
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1) 2019  இல் தன் முமநயீட்டு நீதின்நத்தில் தசி நீரீல் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றுபபிவிருத்தி முகரம  (ரர) ரக்கல் செய் க்குகள் 

Ii முகரமக்கு திரக னி உரிமகள் ஆமக்குழுவில் உள்ப க்குகள் 

இ

ன 

க்

கு 

இன 

க்கரளி திரளி ரட்ட 

நிதின்நம் 

 

தகரப்தட்

ட கமடசி 

நீதின்ந 

திகதி 

ற்ததர 

நிமன 

குறிப்பு 

01 க்

கு 

இன-  

DMR/

3930/

2010 

சி நீரில் 

பங்கள் 

ஆரய்ச்சி 

ற்றும் 

அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு  

 கனரநிதி. 

ன். ச். 

சரரக 

கரழும்பு 

ரட்ட 

நிதின்நம் 

 

15. 03. 2019 நியூசினரந்து 

தூர் மூனம் 

பிதிரதி

 

ஆஜரகுர

று 

அனுப்பும் 

தடி 

திட்டமிடப்

தட்டுள்பது 

இந் 

க்க 

நிறுணத்

திற்கரக 

சட்டர 

அதிதர் 

திக்க

பம் 

கரளுகி

நது. 

இ

ன 

க்

கு இன 

க்கரளி திரளி தகரப்தட்ட 

கமடசி நீதின்ந 

திகதி 

ற்ததர நிமன 

01 HRC/M

T/127/1

7/5 

திரு. ஜ. பி 

அகப்தருர  

இன - 08, 

முடலிந் 

பிரிணர வீதி, 

ஹீன்ணற்றி, 

ரத்ந. 

னர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

18 / 04 / 2017 னி உரிகள் 

ஆக்குழுவின் 

தரிந்து 

இன்னும் 

கிடக்கப் 

தநவில்ன 

02 HRC/32

22/16 

01. திரு. . . 

சுஷ் 

02. திரு. ஆர். சி. 

சி தர 

தணிப்தரபர் ரகம் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

27 / 04 / 2017 னி உரிகள் 

ஆக்குழுவின் 

தரிந்து 

இன்னும் 

கிடக்கப் 

தநவில்ன 

03 HRC/31

20/14 

கனரநிதி. ரி. க. 

டி ன்ணகரன் 

இன -15, 

விரகர வீதி, 

கம்தயர. 

 னர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

12 / 12 / 2017 இனங்க னி 

உரி 

ஆக்குழுவின்

தரிந்து 

அமுல்தடுத் 

ரர டடிக்க 

டுத்துள்பது. 

04 HRC/35

73/17 

திரு. டி. டி. பி. 

ல் யரக்க 

இன - 120, 

தள்ளி வீதி, 

பிரன்டிமுல்

ன, 

கம்தயர 

னர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15  

 

தணிப்தரபர் ரகம் 

20 / 02 / 2018 னி உரிகள் 

ஆக்குழுவின் 

தரிந்து 

இன்னும் 

கிடக்கப் 

தநவில்ன 
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னன்புரி டடிக்மககள் 

 ருடரந்புத்ரண்டு விர ற்றும் த்ரர் திணம் கரண்டரடப்தட்டண.  

 அந் தரக்குத்து சதிகள் மிகவும் ளிரக்கம் சய் ஊழிர்களுக்கு 

ங்கப்தட்டண. 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

05 HRC/44

43/16 

திரு. க. டதல்யூ 

இந்திக 

இன - 301/03/01 

பி, 

கங்குன வீதி, 

கரத்னரன, 

கடுன 

சனரபர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15  

 

தணிப்தரபர் ரகம் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15  

 

நிருரக 

உத்திரகத்ர் 

(னி ப) 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, 

கரழும்பு 15 

16 / 01 / 2018 ஆக்குழுர

ணது அடிப்தட 

உரிகள் 

ததினளித்ர்க

பரல் 

மீநப்தடவில்ன 

ன்று 

தீர்ப்தளித்து. 

06

. 

HRC/44

43/16 

திரு ஆர். டி. பி. 

பி. 

சிங்க 

ண் 248 டி, 

மீகரடமுல்ன, 

கரட்டுகரட 

னர் 

சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர, 

கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி,  

கரழும்பு 15 

ந் அப்பும் 

சய்ப்தடவில்

ன ற்றும் 

விண்ப்தரரி

ன் புகரர் குறித் 

அறிக்க 29. 

11. 2019 க்குள் 

சர்ப்பிக்குரறு 

நிறுணத்திடம் 

கட்டுக் 

கரள்பப்தட்டுள்

பது. 

21.11.2019 அன்று 

திரளி கட்ட 

விடங்கப 

ங்க நிறுணம் 

சரர்தரக அறிக்க 

ரக்கல் 

சய்ற்கரண 

இன்னும்  

திகதி, ரர / 

சிச் / ல்ஏ / 

ச்ஆர்சி / 01 ன்ந 

கடித்துக்கு ரர 

தற்றுள்பது. 

(NARA / CH / LO / 

HRC / 01). 
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5.0 ஆரய்ச்சி பிரிவு 

5.1 சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் பிரிவு 
 

பிரிவுத் மனர் : திருதி. தக. . டபிள்யூ. ஸ். வீதெக 

 
ஆண்டுக்கரண கண்தரட்டம் 

சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் பிரிவு (ESD), 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன ரம் (2019 - 2020) இல் 

ரடங்கப்தட்ட கபப்பு ரடர்தரண திட்டத்திற்கு து பிரிரணது தங்களித்துள்பது.  

நிகழ்ச்சி  திட்டம் எதுக்

கீடு 

(ரூ) 

சதரறுப்தரண 

உத்திதரகத்ர் 

கரனம் 

இருந்து ம 

1 தரதுகரப்பு 

முகரத்தும் 

 

5.1 சுற்றுச்சூல் 

தரதுகரப்த 

ம்தடுத்துற்கரக 

கடனரக் 

கபப்புக்களில் ற்றும் 

ன்னீர் நீர்நினகள் 

(திகள் ற்றும் 

நீர்த்க்கங்கள்) மீரண 

ரனுடவில் 

அழுத்த்க் 

கண்கரணிக்கவும், 

உயிரில் குவிப்பு 

ற்றும் சுற்றுச்சூல், 

கரதன் ற்றும் நீ 

எருங்கித்ல் 

தற்றி ஆய்வு. 

1.5 கனரநிதி . . டி. 

அதுங்க,  

டபிள்யூ க. 

சுந்யன்ணடி, 

ம். ஜி. சி. ஆர். 

விஜசிங்க, 

ஆர். சி. ன். க. 

ரங்கரட  

ம் டி ஸ்.ஆர் 

த்துக, 

ஜ. க. பி. 

ஜர்ண. 

ஆர். சி. ன். க. 

 ரங்கரட 

 

2019 

ரர்கழி 

2019 

2 தரதுகரப்பு 

முகரத்தும் 

 

5.2 இனங்கயின் 

டற்கு, ற்கு, 

ற்கு ற்றும் கிக்கு 

கடல் கரப் 

தகுதிகளிலிருந்து 

கடல்சரர் குப்த 

உள்ளீடுகளின் ஆய்வு. 

0.75 பி. ஆர். சி ன்டிஸ்,  

கனரநிதி . . டி. 

அதுங்க,  

 

2019 

ரர்கழி 

2019 

3 தரதுகரப்பு 

முகரத்தும் 

5.3 சுற்றுச்சூல் ரசு 

திப்பீட்டிற்கரக 

கபனி திப் 

தடுகயில் உயிர் 

குறிகரட்டிகபரக 

மிகவும் தரருத்ரண 

ன்னீர் மீன்கப 

அடரபம் கரல் 

(ரடரும் ஆய்வு). 

0.50 ஆர். சி. ன். க. 

ரங்கரட டரக்டர் 

. . டி. அதுங்க,  

க. . டதல்யூ. ஸ் 

வீசக, 

ம் டி ஸ்.ஆர் 

த்துக, 

ஜ. க. பி. 

ஜர்ண. 

 

2019 

ரர்கழி 

2019 

4  தரதுகரப்பு 

முகரத்தும் 

5.4 ண்ய்க் கசிவு, 

அல்கர னர்ச்சி ற்றும் 

மீன் கரல்னல் 

தரன்ந அச 

சம்தங்களுக்கரண 

கரங்கப 

விசரரித்ல் (அச 

ஆய்வுகள்) 

1.50 க. . டதல்யூ. ஸ் 

வீசக, 

கனரநிதி . . டி. 

அதுங்க,  

பி. ஆர். சி ன்டிஸ்,  

ம் டி ஸ்.ஆர் 

த்துக, 

ஜ. க. பி. 

ஜர்ண. 

ஆர். சி. ன். க. 

ரங்கரட 

 

2019 

ரர்கழி 

2019 
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திட்ட ண் : 5. 1. 1 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்மத தம்தடுத்துற்கரக கடதனரக் கபப்பு ற்றும் புதி 

நீர்நிமனகள் (ஆறுகள் ற்றும் நீர்த்தக்கங்கள்) ததரன்நற்றில் உயிரில் குவிப்பு 

ற்றும் சுற்றுச்சூல், கரதன் ற்றும் நீரின் மீரண ரனுடவில் அழுத்த்மக் 

கண்கரணிப்தற்கரண ஆய்வு. 

 

நீர்ப்தரசணம், விசரம் ற்றும் னி குடியிருப்புகளின் பர்ச்சியுடன் இனங்கயின் 

கபப்பு அப்புகளின் நீர்நின, சுற்றுச்சூல் ற்றும் உயிரில் நினகள் 

விரக ரநத் ரடங்கிண. னரனர கபப்பு (650 யக்டர்) புண்ன சி 

பூங்கரவிற்குள் அந்துள்ப ந்து மூடப்தட்ட ஆற்ந டரகங்களில் மிகப்தரிது, 

இது யம்தரந்ரட்ட ரட்டத்தில் மிகவும் உற்தத்தி சய்யும் ததிணந்து 

டரகங்களில் என்நரகும். ம்பிலிகன எரு குநந் உப்புச் சறிவுட கபப்பு ற்றும் 

னரனர டரகத்தின் டகிக்கில் சுரர் 1.7 கி. மீ ரனவில் அந்துள்பது, இ 

இண்டும் இற்க கரல்ரய் ழிரக என்நரடரன்று இக்கப்தட்டுள்பண. 

கிரிந்தி ஏர நீர்ப்தரசண ற்றும் தீர்வுத் திட்டம் (KOISP) முடிந் பின், விசர நீரின் 

தரி அபவினரண ளிற்நங்கள் இந் இண்டு டரகங்களின் உப்புத்ன்க் 

குநக்க கரரக அந்ண. ண, இந் ஆய்வின் முக்கி ரக்கம் னரனர 

கபப்பில் ரனுடவில் அழுத்த்தின் அப அடரபம் கரண்தது சம்தந்ரண 

ஆய்ரகும். ரதிரித் திட்டத்த் ரடங்குற்கு முன், சமூக விழிப்புர்வு திட்டம் 

‚தல்ன னரனர கிரமி தீ சன்விரண”- ‚Palle Malala Grameëya Deevara 

Sanvidanaya‛ இன் மீன்மிடி சங்கத்துடன் கடற்நரழில் தரிசரகர் (ப். ), கடற்நரழில் 

திக்கபம் – யம்தரந்ரட்ட ஆகிற்றின்ன் உவியுடன் டத்ப்தட்டண. 

 

  

டரத்ப்தட்ட விழிப்புர்வுத் திட்டம் 

ஆடி ரம் முல் ரர்கழி ரம் 2019  கபப்பின் ர்ந்டுக்கப்தட்ட 13 ரதிரி 

புள்ளிகளில் இந் ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது. ல் விசரத்துக்கு நீர் 

ங்குற்கரக லுனுகம்ய நீர்த்க்கத்தின் மூனம் ங்கப்தடும் நீ இந் 

கபப்புக்கு ருக ரும் நீரக இருக்கின்நது. நீர் ரதிரிகள் சகரிக்க ரன்கு வ்று 

நீர் நுரயில்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. நீரின் ங்கபரண தபதீகவில், இசரண 

ற்றும் உயிரில் கரணிகள் ஆய்வு கரனத்தில் தீப்பீடு சய்ப்தட்டண. நீர் 

ப்தநின, பி. ச்., உப்புத்ன், மின் கடத்து திநன், கந் எட்சிசன், கனங்கல் 

ன் தரன்நண In - situ - உள்நின கரப்பு முநயிலும் அரனிர கல் – , ஏர்ர 

- தரஸ்தஸ், ற்று – , ட்டு – , ரத் ரங்கல் திண்ங்கள், 

உயிர் இசரண எட்சிசன்  (பி. ஏ. டி), குபரபில் –  தரன்நண ஆய்கத்திலும் 

சரதிக்கப்தட்டண. கபப்பின் ற்றும் பிபரந்ன் தல்கயின் முன் உற்தத்தித் 

திநண அபவிடுற்கரண சரணகளும் ற்கரள்பப்தட்டண. அரிக்க தரது 

சுகரர சங்கம் (APHA, 2012) ங்கி நீர் ற்றும் கழிவு நீர் தகுப்தரய்விற்கரண 

நினரண முநகளின்தடி அணத்து சரணகளும் ற்கரள்பப்தட்டண. 
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நீர் ற்றும் ண்டல் ரதிரிகள் தெகரிப்பு – னரனர கபப்பு 

சதபதீக 

இெரண 

அபவுருக்கள் 

1991/1993 

IIMI (1995) 

1995/1997 

Titus et al.(1998) 

1999/2000 

Piyankarage et 

al.(2004) 

2019 

ற்ததர 

தடிப்பு 

ஆம் (m)   1.0 – 2.2 1.33 ± 0.38 

0.55 – 2.00 

1.27 ± 0.39 

0.28 – 2.25 

1.35 ± 0.45 

0.3 – 2.13 

ப்தநின (
o
C) - 27.69 ± 1.62 

25.6 – 31.30 

28.8 ± 1.93 

25.2 – 34.7 

27.73 ± 0.81 

26.4 - 29.3 

கடத்துதிநன் 

(mS/cm) 

- 5.14 ± 3.88 

1.22 – 14.08 

3.04 ± 2.35 

1.84 – 13.62 

1.45 ± 0.9 

0.68 – 3.97 

உப்புத்ன் 

(ppt) 

14 41(உர் 

ட்டம்) 

7-15(குநந் 

ட்டம்) 

2.18 ± 1.61 

0.59 – 6.21 

- 0.17 ± 0.13 

0 – 0.4 

pH - 7.93 ± 0.46 

7.00 – 8.60 

8.08 ± 0.35 

6.86 – 8.65 

8.3 ± 0.4 

7.34 – 9.04 

PO4 
3-

 (µg/L) - 11.72 ± 5.39 

3.33 – 28.33 

48.80 ± 22.9 

16.3 - 88 

25.63 ± 25 

2.4 – 84.1 

 

1991 முல் 2019 மயினரண கரனகட்டத்தில் னரனர கபப்பில் நீர்த் த்தின் சதபதீக 

இெரண அபவுருக்களின் ரறுதரடு (ெரெரி ± ஸ். டி, ம்பு) 

முடிவுகளின்தடி, நீர்ப்தரசண ரய்க்கரலில் இருந்து ன்னீர் உள்ளீட்டில் 1.06 ம்.ஸ் 
-1

 

ன்ந மிக உர்ந் ன்னீர் ஏட்ட விகிம் கரப்தட்டது, இது லுனுகம்ய நீர்த்க்க 

நீர்ப்தரசண டிகரல் ரய்க்கரலில் இருந்து ண்ணீக் கரண்டு ருகின்நது. டிகரல் 

ழியின் ரத் ளிற்நம் 30.8 மீ
3
ஸ்

-1
 (m

3
s

-1
) ஆக இருந்து, இது டிரக 

னரனர ற்றும் அம்பிலிகன கபப்பின் பரகத்திற்கு சல்கின்நது. கபப்பு அப்பின் 

சரசரி ரரந் உப்புத்ன் ற்றும் கந் எட்சிசன் சறிவுகள் முந 0 - 0.3 ± 

0.09 பி. பி. ரி; 6.86 ± 1.58 ஆகும். KOISP திட்டத்திற்கு முன்ணர் கபப்பில் ததிவு சய்ப்தட்ட 

முந் உப்புத்ன்யின் அப விட கனிக்கப்தட்ட உப்புத்ன்யின் அபவு 

குநரக இருந்து. கபப்பில் சரசரி அரனிர - கல் - ன், ற்று – ன் ற்றும் 

ட்டு - ன் முந 0.06 ± 0.08, 0.01 ± 0.002, 0.002 ± 0.002 மி. கி / ல் ஆகும். 

 

கபப்பு அப்பு Nymphaea nouchali - ம்தர ரச்சரலி, Nymphaea pubescens - நிம்தர 

தப்ஸ்சன்ஸ், Aponogeton crispus - அப்தரணரஜட்டன் கிரிஸ்தஸ் தரன்ந ன்னீர் 

நீர்ரழ் ரங்கபரலும் சூப்தட்டிருந்ண, லும் Typha angustifolia - டதர 

அங்கஸ்டிதரலிர, ற்றும் Najas marina  - ஜரஸ் ரிணர தரன்ந ஆக்கிமிப்பு 

ரங்கபரலும் அதிகரக மூடப்தட்டிருந்து. மீன்பிடி வுகளின் தடி, டரகத்தில் 

ததிவுசய்ப்தட்ட மிகவும் ஆதிக்கம் சலுத்தும் மீன் இணங்கபரக தினபிர ஸ்பி. 

(ஏரிரக்ரமிஸ் ரசரம்பிகஸ்) Tilapia sp. (Oreochromis mossambicus). லும், உர் நீர் 
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இணங்கள்; Liza dussumieri - லிசர டஸ்முமிரி, Tachy surus sp. - டச்சி சுஸ் ஸ்பி., Gerres 

setifer - ஜஸ் சடிதர், , Chanos chanos  - சரணரஸ் சரணரஸ் ற்றும் ன்னீர் இணங்கள்; 

கபப்பின் மீன் பிடிப்புகளில் Macrobrachium rosenbergii - க்ரபிரக்கிம் 

ரசன்தர்கி, Channa striata - சன்ணர ஸ்ட்ட்டர, Glassogobius giuris - கிபரசரகரபிஸ் 

கியூரிஸ் ஆகி கரப்தட்டண. கபப்பின் உள்ப கரப்தட்ட ர பிபரந்ன் 

இணங்கள் தரும்தரனரண ன்னீர் நீர் இணங்கள் (குரகரகஸ் மினிஸ் - 

Chroococcus minimus, ரிஸ்ரபீடிர கிபகர - Merismopedia glauca, தடிரஸ்ட்ம் 

டூப்பக்ஸ் - Pediastrum duplex, ஸ்கன்டஸ்ஸ் குரட்ரிகரடர - Scenedesmus quadricauda, 

சிணட்ர ஸ்பி. - Synedra sp., விகுனர ஸ்பி. - Navicula sp., அணபீணர ஸ்பி. - Anabaena 

sp., ரஸ்டரக் ஸ்.பி Nostoc sp., நிட்ஷிர ஸ்.பி. - Nitzschia sp., க்ரசிஸ்டிஸ் ஸ். 

பி - Mcrocystis sp., தரன்ந) கரப்தட்டண. 

 

     

Asplanchna sp Brachionu 

scalyciflorus 

Calanus sp Filinia sp Keratella 

cochlearis 

 

அஸ்ப்பரஞ்ச்ணர ஸ்பி   ரச்சிதரனு   கரனணஸ்  ஸ்பி  பிலினிர  ஸ்பி   சகசடல்னர.      

   ஸ்கரலிசிஃப்தபரஸ்     தகரக்லிரரிஸ் 

 

னரனர கபப்புக்கு அதிக அபவு ன்னீர் ருகயின் மூனம் டிரக நீர்த் ம், 

ண்டல் ம் மிகளின் தன்முகத்ன் ஆகிற்நரல் டிரக 

தரதிக்கப்தட்டது ன்தது ரிந்து. யம்தரந்ரட்ட ரட்டத்தின் திஸ்ம 

தரக்கு அருகிலுள்ப நுரயிலிலிருந்து ரிக்கு அதிக ஊட்டச்சத்து ருக ததிவு 

சய்ப்தட்டது. ததிவுசய்ப்தட்ட சரசரி ற்று - ன், ட்டு - ன், 

கந் தரஸ்தற்று ற்றும் அரனி கல் - ன் திப்புகள் முந 0.005 மி. கி / 

ல், 0.012, 0.006 ற்றும் 0.119 மி. கி / ல் ஆகும். சரசரி ண்டல் ட்ட் - ன், 

ண்டல் பிந் தரஸ்தற்று ற்றும் அரனிர கல் - ன் சறிவுகள் முந 

0.019 ± 0.010, 0.789 ± 0.024 ற்றும் 0.004 ± 0.024 மி. கி / ல் ஆகும். எவ்ரரு இடத்திலும் 

மிக்கும் தரி முதுகலும்பிளிகள் அதிக அபவில் ததிவு சய்ப்தட்டண. 

நக்குந ழு வ்று ரனரஸ்கர இணங்கள் அடரபம் கரப்தட்டண. 

ஏலிகர கீட்டரக்கள் ரபரண ன் கபப்பில் குநரக இருந்ண. மிக்கும் 

தரி முதுகலும்பிளிகள் கபப்பில் டுப்தர்களுக்கு முன்ரண மீன் உவு 

ஆகும். ஆகரல், கபப்பின் அப்பு உர் நீரில் இருந்து ன்னீரக முற்றிலும் 

ரற்நப்தட்டது ன்று முடிவுகள் ளிப்தடுத்திண. ண, கபப்பின் அப்த 

மீட்டடுக்க பின்ரும் தரிந்துகப சல்தடுத் ண்டும். 

 

ண ஜீரசிகள் திக்கபம் ற்றும் நீர்ப்தரசணத் திக்கபம் ஆகிற்றின் 

உவியுடன் னரனர ற்றும் ம்பிலிகன கபப்பினுள் நுரல் கிரிந்தி ஏர 

நீர்ப்தரசண ற்றும் தீர்வுத் திட்டத்திலிருந்து டிகரல் நீ அகற்ந தரருத்ரண 

ழிமுநகள் ரகும். இந் திட்டத்திற்கு முன்ணர், திட்டத்திலிருந்து ற்தடும் 

தரதிப்புகப ளிவுதடுத்துற்கரக ஆம்த சுற்றுச்சூல் ர்வு (IEE) சல் முந 

டத்ப்தட ண்டும். கபப்பில் இந் அதிகப்தடிரண நீ நிர்த்தி சய்ற்கரக, 

1992 ஆம் ஆண்டில் அசரங்கம் அதிகப்தடிரண நீ கடலுக்கு ளிற்றுற்கரக, 

கபப்பின் ரயில் தகுதியின் னது தக்கத்திற்கு அருகில் எரு கரல்ர அத்து. 

அமுனரக்கத்திற்குப் பிநகு கடும் ள்பத்தின் தரது ட்டு வி இற்கரண 

கபப்பு ரயினரணது எரு தரதும் திநக்கப்தடவில்ன. ண இற்கரண கபப்பு 
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ரய் சல்தரடுகப த்திருக்க எரு முகரத்து சற்தரடு ரணரகும். 

லும், நீர்த்க்கத்தில் பிபரந்ன் உண்ணும் மீன் இணங்கபத் ப்பிலிடுன் 

மூனம் ஊட்டச்சத்து சநின தணி உவு ன கரளுலுடன் சப்தடுத் 

முற்சித்ல் அசிரணரகும், கபப்பின் ஊட்டச்சத்து ற்றும் உப்புத்ன் 

ரடர்ந்தும் கண்கரணித்ல், கபப்பினுள் எற்ந ரர் னகபப் தன்தடுத்துத் 

ட சய்ல், மீன்பிடி சமூகங்களுக்கரண விழிப்புர்வு திட்டத் அதிகரித்ல் 

ன்தண சய்ப்தடல் அசிரகும். 
 

குறிப்புகள் 

ண ஜீரசிகள் திக்கபத்திடம் அனுதி கரரி கடிம் 16 ஜணரி 2019 அன்று 

அனுப்தப்தட்டது ற்றும் அனுதி ங்கப்தட்ட கடிம் 27 ஜூன் 2019 அன்று 

தநப்தட்டது. ண ஜூன முல் ஆரய்ச்சி டத்ப்தட்டது 
 

முன்ணற்நம்: நிதி : %    தபதீக : % 

 

திட்ட இன  : 5.2  

இனங்மகயின் டதற்கு, தற்கு, சற்கு ற்றும் கிக்கு கடல் கமதரப் 

தகுதிகளிலிருந்து கடல்ெரர் குப்மத உள்ளீடுகளின் ஆய்வு. 
 

இந் ஆய்வு கடல் குப்தகள் (பிபரத்திக்குகள் ற்றும் தரலித்தீன்) மீது கணம் 

சலுத்திது, இது கடல் உயிரிணங்கள், சுற்றுச்சூல் சல்முநகள் ற்றும் 

தரருபரரங்களுக்கு உனகபரவி அச்சுறுத்னரக அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பது. கடல் 

ரழ்விடங்கள் னிணரல் உருரக்கப்தட்ட குப்தகபரல் ரசுதட்டுள்பண ற்றும் 

உனகபரவி அடிப்தடயில் தரருள் ககபக் கரண்டு கடல் குப்தகளின் 

முக்கி ககப குறிக்கின்நண. இனங்கயின் ற்கு, ற்கு ற்றும் டற்கு 

ரகரத்ச் சுற்றியுள்ப கடல் எரு தரி கடனர சமூகத் உள்படக்கிது ற்றும் 

அதிகரித்து ரும் கரக்கல் ற்றும் ரழில்ரக்கல் டடிக்ககபரல் 

மிகவும் தரதிக்கப்தடுகின்நண. இந் ரனுடவில் டடிக்ககள் மூனம் இந் 

அப்பில் சண ற்றும் அசண கழிவு உள்ளீட்டின் அப அதிகரிக்க்கின்நண 

ற்றும் எட்டுரத் கடனர சுற்றுச்சூல் அப்பிலும் ரக்கத் 

ற்தடுத்துகின்நண. ண, பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் கழிவுகப கடல் சூலில் 

கரட்டுது நீர்ரழ் உயிரிணங்களுக்கு தீங்கு விபவிக்கும் எரு விடம் ணனரம். 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் கழிவு உள்ளீடுகப கரட்டு அடரபம் 

கண்டு கப்தடுத்துல் ற்றும் கழிவு முகரத்து தரதுகரப்பு டடிக்ககப 

சல்தடுத் தரிந்துகப ங்குற்கரண ரக்கங்களுடன் இந் திட்டம் 

ரடங்கப்தட்டது. ண, கழிவு உள்ளீட்டின் நின அடரபம் கரண்தது 

உயிரில் ற்றும் மீன்பிடி அம்சங்கப நிர்கிக்கவும் தரதுகரக்கவும் உவுகின்நது. இந் 

ஆய்விற்கரக, ர்ந்டுக்கப்தட்ட பங்களில் கடல் குப்தகள் ஆய்வு சய்ப்தட்டண, 

முக்கிரக தி ளிற்றும் ரயில், கர ரய்கள் ற்றும் சுற்றுனர 

பங்கப ட - ற்கு (நீர்கரழும்பு ற்றும் சினரதம்) கடற்கரங்கள் ற்றும் 

ற்கு (தந்ரட்ட ற்றும் யரத்ரட்ட) திப் தடுககளில்  ரம் முல் 

ரர்கழி ரம் 2019 யினரண ஆய்வுக் கரனங்களில் கணம் சலுத்துகின்நண. தரி 

குப்தகளுக்கு (> 2.5 ச.மீ) ரரந் அடிப்தடயில் எவ்ரரு பத்திலும் 

சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிப் தன்தடுத்தி 100 x 10 மீ தப்புட மூடும் தகுதியிணக் 

கரண்ட னயில் குப்தகள் திப்பிடப்தட்டது. சகரிக்கப்தட்ட குப்தகள் 

துகள்கள் தரருள் ககபரக கப்தடுத்ப்தட்டண. அடுத் ஆண்டு (2020 ஆம் 

ஆண்டு) இந் ஆய்வு கிக்கு கடற்கர ஆய்வு பங்களுக்கும், ரசு மூனங்கள் 

தற்றியும் ஆரண தகுப்தரய்ரகத் ரடரும்.  
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நீர்கரழும்பு கபப்பு ரயில் சினரதம் கபப்பு தந்ரட்ட தி 

   
 

 

 

 

யரநப ரட்டுதரன கலீடர கடற்க ரநட்டு தரனம் 

 

ரதிரி தெகரிப்பு இடங்களின் தட அமப்பு 
 

முழு ஆய்வுக் கரனத்திலும், கடசரர் குப்தகள் முக்கிரக உள்ரட்டு ற்றும் தடகுகள் 

தரன்நற்றின் ரனுடவில் டடிக்ககளிலிருந்து சகரிக்கப்தட்டண. அ 

தரும்தரலும் பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் கழிவுகபக் கரண்டிருந்ண, அ 

நீர்கரழும்பு கடல் ரய் தகுதி ற்றும் கலிடர கடற்கயில் கரப்தட்டண. 

நீர்கரழும்பு கடல் ரயிலில் குறிப்பிடத்க்க அபவு குப்தகள் கரப்தட்டண. 

தரதியிடும் தரருட்கள் (45%) ண சுட்டிக்கரட்டப்தட்ட தரருள் ககப 

குப்தகளின் கனகளில் ஆதிக்கம் சலுத்திது, அத் ரடர்ந்து நுகர்ரர் 

தரருட்கள் (20%) ற்றும் மீன்பிடி தரருட்கள் (20%) பிபரத்திக்கு தரத்ல்கள் (10%), 

ரப்பிகள் / மூடிகள் ற்றும் உவு சுற்றும் தரர்த்ங்கள் / கரள்கனன்கள் 

தரன்நற்றின் தங்களிப்புக்கள் முந 5% ட்டு ஆகும். நீர்கரழும்பு தகுதியில் 

கரக்கல் மூனம் கடல்சரர் குப்தகள் ற்றும் நீர் ரசுதரட்டரல் அ 

ற்தடுத்தும் தரதிப்புகபரல் ரசுதட்டுள்பது ன்று ஆய்வில் ரிந்துள்பது. ண, 

இந் திப்புமிக்க கடனர ரழ்விடங்கப தரதுகரக்க ண்டல் மீது குப்தகள் 

குவிக் குநக்க தீர்வு டடிக்ககப ற்கரள்ப தரிந்துக்கப்தடுகிநது. 

சமுரத்தின் விழிப்புர்வு மீண்டும் சரிதரர்க்கப்தட்டு, அறிவின சரிரண த்தில் 

தப்புன் மூனமும், கரள்க சீர்திருத்ங்கப அப்தன் மூனமும் சூலில் 

சம்தந்ப்தட்ட சமூகம் கட்டக்கப் தடுனரணது முக்கிரகும். 
 
    

ஆரய்ச்சி சற்தரடுகள் 

முன்ணற்நம்: நிதி : 98 %    தபதீக : 100 % 
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திட்ட இன 5.3  

சுற்றுச்சூல் ரசு திப்பீடிற்கரக கபனி திப் தடுமகயின் தல் ற்றும் கீழ் 

நீர்ப்பிடிப்பு தகுதியில் உயிர் குறிகரட்டிகபரக மிகவும் சதரருத்ரண ன்னீர் 

மீன்கமப அமடரபம் கரல் 

கடந் சின சரப்ங்கபரக நீர்ரழ் சூலில் ரசுதரடு உனகபரவி பிச்சிணரக 

ரறியுள்பதுடன், இற்க ற்றும் ரனுடவில் டடிக்ககள் இண்டும் நீர்பம் 

ற்றும் ரழில்துந டடிக்ககளுடன் ரடர்புட தபதீக, இசரண ற்றும் 

உயிரில் சலிகப ரற்நக்கூடும் (சரணக், யரதர் ற்றும் ஸ்கீர், 2003). நீரின் 

 திப்பீடுகளில், சுற்றுச்சூல் ற்றும் தரருபரர ரீதிரக இவ்ரநரண 

கரங்களில் உயிரில் கல்கள் மிகவும் முக்கிரகும். இருப்பினும், 

ரடர்ச்சிரண இசரண தரிசரண சரர்ந்திருப்தது ன்தது நீர்நினகளில் உள்ப 

அசுத்ங்களின் அபத் தீர்ரனிக்கவும் கணிக்கவும் தனரகப் தன்தடுத்ப்தடும் 

முநரகும், லும் இசரண டடிக்ககள் எரு நினரண தடத் ட்டு 

முன்க்கின்நண ற்றும் சுற்றுச்சூல் அப்புக்கு ற்தடும் சங்கள் குறித்து ந்க் 

குறிப்தயும் அளிக்கவில்ன. ண, உயிரில் குறிகரட்டிப் தடிப்தது உயிரில் 

திட்டல்கள் ற்றும் விரக அனுசதம் அடந் அசுத்ங்களின் விப 

ளிப்தடுத்துகிநது (க்னர் ற்றும் கீனர், 1995). 
 

சுற்றுச்சூலின் ஆரக்கித் திப்பிடுற்கு ரங்கள், பிபரந்ன்கள், 

முதுகலும்பிளிகள் ற்றும் நுண்ங்கிகள் ஆகிற்றிலிருந்து இற்கரக நிகழும் 

சுற்றுச்சூல் உயிர் குறிகரட்டிரக தரும்தரலும் தன்தடுத்ப்தடும் வினங்கு 

இணங்களில் மீன் இணமும் என்நரகும், லும் சுற்றுச்சூலில் ரற்நங்கபக் 

கண்டறிற்கும் னி சமூகத்திலிருந்து அடுத்டுத் விபக் கண்டறிற்கும் 

இது எரு முக்கிரண கருவிரகும். லும், ரசுதரட்ட அகற்றுற்கரண 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட திநனின் கரரக மீன்கள் ரசுதரட்டின் நின ன்நரக 

பிதிதலிக்கின்நண (சுக்ன், வ்ரர, கர்கரசரர ற்றும் ஹ்ரர, 2010). 

ண, பிந சிநப்பு அபவீட்டு முநகளுடன் எப்பிடும்தரது தரருபரர ரீதிரக 

மிகவும் சரத்திரண ரற்றீட்டக் கண்டுபிடிப்தது தனுள்பரக இருக்கும். 
 

கிடக்கக்கூடி இனக்கிங்களின் தடி, இனங்கயில் உள்ப ன்னீர் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகளில்  ரசுதரட்டின் அப திப்பிடுற்கு னீர் இண மீன்கள் எரு உயிர் 

குறிகரட்டிரகப் தன்தடுத்ப்தடவில்ன (சுக்ன், வ்ரர, கர்கரசரர 

ற்றும் ஹ்ரர, 2010). லும், கபனி திப் தடுக்க இனங்கயில் மிகவும் 

ரசுதட்ட திப் தடுக்ககளில் என்நரகும், லும் நினத் அடிப்தடரகக் கரண்ட 

ஆரங்கள், விசர ஏட்டம், உள்ரட்டு கழிவுகள் ற்றும் ரக கழிவுகள் 

(விஜசிங்க, 2015) கரரக கபனி திப் தடுக்கயின் நீர் ரசுதரட்டின் ஈர்ப்பு 

ளிரகத் ரிகிநது. அத்ரடு, தர உனரகங்கள், சண கழிவுகள் ற்றும் 

நுண்ணுயிர் ரசுதரடுகளும் கபனி திப் தடுக்கயில் சின இடங்களில் உள்பண. லும், 

கடலில் இருந்து உர் நீர் ஊடுருவுரல் று சின சிக்கல்கள் ழுகின்நண, 

தரும்தரலும் திப் தடுக்கயின் குநந் நீர்ப்பிடிப்புகளில் ல் அகழ்வு கரரக 

தன சந்ர்ப்தங்களில் கடுரண உப்புப் தடுக்ககப இது உருரக்குகின்நண 

(விஜசிங்க, 2015). ஆகரல், தல்று கரண ரசுதரடுகள் இருப்தரல் திப் 

தடுக்கயில் கரப்தடும் மீன் இணங்கள் மிகவும் முக்கிரண ற்றும் தன 

ரசுதடுத்தும் உர்திநன் கரண்ட உயிர் - குறிகரட்டி மீன் இணங்கள் குநந் ற்றும் 

ல் நீர்ப்பிடிப்புகளிலும் கரப்தடுகின்நண. ண, கபனி திப் தடுக்கயில் 

உயிரில் குறிகரட்டிரக தணிரற்நக்கூடி மிகவும் தரருத்ரண ற்றும் உகந் மீன் 

இணங்கபக் கண்டுபிடிப்தது எரு சரல் மிக்கதும் ற்றும் திப்புமிக்கதும் ணனரம். 
 

இது இண்டு முக்கி கட்டங்கபக் கரண்ட மூன்று ஆண்டு ஆரய்ச்சித் திட்டரகும், 

லும் முனரம் கட்டத்தில் மீன்களின் தன்முகத்ன், ரபரண ன் ற்றும் 

உயிரில் ன் அறில் ற்றும் கபனி திப் தடுகயின் கீழ் ற்றும் ல் 

நீர்ப்பிடிப்புகளில் கரப்தடும் மீன் இணங்களின் று சின உயிரில் குறிகரட்டிகபக் 

குறிக்கும் தண்புகள் ஆகிற்நயும் கண்டுபிடித்னரகும். லும், ரசுக்களின் 

திப்பீடும் அ இடங்களில் ற்கரள்பப்தட்டண, அ மீன் இணங்கப அற்றின் 
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தன்முகத்ன்யுடன் எப்பிடுற்கு அடரபம் கர தன்தடுத்ப்தட்டண. 2019 

ஆம் ஆண்டில் சய்து முடிக்கப்தட்ட து ரக்கங்கள் பின்ருரறு; 

 சகரிக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகப மிகக் குநந் கபிரித்ல் நின  

அடரபம் கரணுல். 

 மீன் இணங்களின் தன்முகத்ன், சரர்பு ரபத் ன் ற்றும் உயிரிணங்கபக் 

கண்டறில் ன்ததுடன் சகரிக்கப்தட்ட உயிரிணங்களுக்கு எரு உயிரில் 

குறிகரட்டிரக தணிரற்றுற்கரண குதிக் கரல். 
 

இண்டரம் நின கட்டத்தின் முக்கி ரக்கம், ர்ந்டுக்கப்தட்ட மீன் இணங்களின் 

(2019 ஆம் ஆண்டிற்குள்) தரருந்க்கூடி ன் ஆரய்து, அரது ஆய்க 

சரணகள் மூனம் உயிரில் குறிகரட்டிகபரக, அர்களின் உநவுகப னிதர் 

அல்னது குடித்ரக ட்டத்தில், ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரசுக்களின் அழுத்த்தில் கர 

ண்டும். ர்ந்டுக்கப்தட்ட அ இடங்களில் ரசுதரட்டுக்கரண திப்பீட்டரடு 

கபனி தி தடுகயின் ல் நீர்ப்பிடிப்புக்கரண மீன்களும் அடரபம் கரப்தட்டண. 
 

ஸ்டரர்க் ற்றும் சரம் (1995), கரர ற்றும் டரயர்டி (1999) ஆகிரரல் 

தரிந்துக்கப்தட்ட கரள்ககளின் தடி ர்ந்டுக்கப்தட்ட உயிரில் - குறிகரட்டி 

இணங்களுக்கரண மிகவும் தனரண முநகளில் என்று, உயிரில் ற்றும் புவியில் 

இண்டயும் உள்படக்கிரக கப்தற்நப்தட்ட ட்டு முக்கி ர்வு 

அபவுகரல்களுடன் தட்டிலிடப்தட்ட எவ்ரரு சரத்திரண கரட்டி 

இணங்கபயும் திப்பீடு சய்கிநது. அபவுகரல்கபரக உயிரில் ற்றும் புவியில் 

அபவுகரல்கள் முந பின்ரும் தண்புக்கூறுகள் கரண்டரக ர்ந்டுக்கப்தட 

ண்டும்; 

a. ன்கு அறிப்தட்ட உயிரில் 

b. எப்பீட்டபவில் அதிக ரபத் ன் 

c. கபத்தில் கண்டறிது, அடரபம் கரண்தது ற்றும் கண்கரணிப்தது ளிது 

d. ளிரக அபவிடக்கூடிது 

e. சுற்றுச்சூல் ரற்நத்திற்கு முன்ணர் சுற்றுச்சூல் அப்பில் சிப்தகள் 

f. அபவீட்டு கரனத்திற்குள் சுற்றுச்சூல் ரற்றிகளுக்கரண உர்திநன் 

g. அச்சுறுத்ல் சலிகளுக்கு தரருத்ரண அபவில் நிகழுல் 

h. தனரண ன் 

ன உள்ப ட்டு முக்கி ர்வு அபவுகரல்கபப் தன்தடுத்தி, எவ்ரரு 

தண்புக்கும் திரக எவ்ரரு இணமும் அபவிடப்தட்டிருக்கும். சுருக்கரக, எவ்ரரு 

தண்புகளும் பூஜ்ஜித்திற்கும் (மிக சரண) ற்றும் மூன்று (உர்ந்) க்கும் இடயில் 

அபவிடப்தடும். 

 
 கபனி திப் தடுக்மகயின் தல் ற்றும் கீழ் நீர்ப்பிடிப்பு தகுதியின் தட அமப்பு 
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தல் நீர்ப்பிடிப்பு கீழ் நீர்ப்பிடிப்பு 

குறியீடு இருப்பிடத்தின் சதர் குறியீடு இருப்பிடத்தின் சதர் 

U 01 னயுதரண ல்ன L 01 ட்டக்குழி 

U 02 கரட்டிரகும்பு L 02 ரட்டனங்க 

U 03 தன்ணன 

(புனத்கரயுபிட்டி) 

L 03 ல்னம்பிட்டி தரனம் 

U 04 தருசல்னர L 04 கரனண்ர 

U 05 வீ  ஏர L 05 அம்தத்ன தரனம் 

U 06 தணகரர / நூரி வீதி L 06 பிக 

U 07 கிதுல்கன L 07 கடுன 

U 08 ல்த் L 08 கமு 

U 09 களுகன தரன L 09 தணரகரடர 

U 10 கரத்ல்னண L 10 தரதுக்க 

U 11 ல்னன்னி L 11 யன்ல்ன தரனம் 

U 12 கரன பி பிரிவு L 12 க் ஏர 

U 13 தரகந்னர L 13 தும்ர 

தல் ற்றும் கீழ் நீர்ப்பிடிப்புக்களின் ரதிரிகள் தெகரித் இடங்கள் 
 

   

கரனண்ர ல்னம்பிட்டி பிக 
  

 

 

 

கமு தரகரட தும்ர 
 

கபனி திப் தடுக்மகயின் குமநந் நீர்ப்பிடிப்பு தகுதியின் ரதிரி இடங்களின் சின 

புமகப்தடங்கள் 

க்ரசரஃப்ட் க்சல் விரிரளில் சகரிக்கப்தட்ட ல்னர வும், இந் னதிக  

கல்களும் இன் ரதிரித் திட்டங்கப டிப்தற்கும் தரக்குகபப் 

ளிப்தடுத்வும் விபக்குற்கும் சூன ங்குகின்நண. அடிப்தட உயிரில் 

அறிவு ரசரக உள்ப மீன் இணங்கள் ர்வு அபவுகரல்கபப் தரன 

குறிகரட்டிகபரக கருப்தடரது. சுருக்கரண தண்புக்கூற்றுத் கல் ற்றும் அதிக 

திப்தண் தற்ந குழு ஆகி ட்டு ஆம்த ர் சரத்திரண 

குறிகரட்டிகபரக அடரபம் கரணும் குழுவுக்கரக தன்தடுத்ப்தட்டண. 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட குழுக்கள், முலிடம் கிக்கும் மீன் இணங்கள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட சுற்றுச்சூல் அப்புக்கரண சிநந் உயிர்க் - குறிகரட்டி 

இணங்கபரகப் தன்தடுத்ப்தடனரம். ண் : 6 ற்றும் 7 த் வி அணத்து 

அபவுகரல்களுக்கரண வு சகரிப்பு ற்றும் தகுப்தரய்வு 2019 ஆம் ஆண்டில் 

நிநடந்து. கபனி திப் தடுக்கயின் ல் நீர்ப்பிடிப்புப் தகுதியின் ரசுதரடிண 

தகுப்தரய்ற்கரண அணத்து கப ரதிரிகளும் நிநடந்ண. 
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ரதிரி இடங்களில் pH ரறுதரட்டக் கருத்தில் கரள்ளும்தரது, ந்ரரு இடமும் 

CEA குடிநீர் ங்கபரல் ளியிடப்தட்ட தரிந்துக்கப்தட்ட pH ம்த (6.5 - 8.5) 

மீநவில்ன. இருப்பினும், தருஸ்மல்ன, கரத்ல்னண ற்றும் களுகன தரனம் 8.0 ன்ந 

பி. ச் திப்த விட னரக  உள்பதுடன் இது அதிகதட்ச தரிந்துக்கப்தட்ட 

திப்புக்கு மிக அருகில் உள்பது. லும், கரட்டிர கும்பு ற்றும் ல்னன்னி 

தகுதிகளில் ஊட்டச்சத்து முந 0.015 மி. கி / ல் ற்றும் 0.013 மி. கி / ல் ஆகவும் 

அண எப்பிடும் அதிக தட்ச தரிந்துக்கப்தட்ட அபவுடன் எப்பிடும் தரது 0.001 மி. 

கி / ல் ஆகவும் இருந்து. சரண சய்ப்தட்ட அபவுருக்களுக்கரக தநப்தட்ட 

ற்ந திப்புகள் அணத்தும் த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசத ற்றும் ஸ். ல். 

ஸ் 614, 2013, 1983 ஆகிற்நரல் ளியிடப்தட்ட ற்றுக்கரள்பத்க்க அபவுகளின் 

ல்னக்குள் இருந்ண. கபனி திப் தடுக்கயின் ல் நீர்ப்பிடிப்பு தகுதியில் 

தநப்தட்ட நீரின்  முடிவுகளின் தடி, தரும்தரனரண இடங்கள் அதிகரக 

ரசுதடுத்ப்தடவில்ன ணவும், இன்னும் ரசுதடுத்ப்தடர நினயில் உள்பண 

ன்தக் குறிக்கிநது. லும் புள்ளிவி தகுப்தரய்வுகள் ரசுதரட்டிற்கும் மீன் 

இணங்களுக்கும் இடயினரண உந ரடர்ந்து சரிதரர்க்கின்நண. 

  

 
 

  
கபனி ஆற்றில் தல் நீர்ப்பிடிப்பு தல்தறு ரதிரி இடங்களில் நீரின்  அபவுருக்களின் ரற்நம் 
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முன்ணர் விரிக்கப்தட்ட தடி உயிரில் குறிகரட்டி தண்புகப ஆரய்ந் பின்ணர் ரன்கு 

தரி மீன் இணங்கள் மிகவும் தரருத்ரண உயிர் குறிகரட்டிகபரக அடரபம் 

கரப்தட்டண. அ ரஸ்தரர டரனிகரனிஸ் (ண்டிர) - Rasbora daniconius 

(Dandiya), கர்ர சனரணன்சிஸ் (கல்தரடி) - Garra ceylonensis (Galpadi), தன்டிஸ் 

ஃபினண்டரசஸ் (தத்திர) - Puntius filamentosus (Pethiya), ற்றும் டரர் குத்ரீ 

(னயல்னர) - Tor khudree (Lehella). ர்ந்டுக்கப்தட்ட உயிரிணங்களுக்கரண னதிக 

ஆய்வுகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் ற்கரள்பப்தடும், அ உயிரி ல் குறிகரட்டிகபரக 

சல்தடுற்கரண குதிக் கரணும். 

 

   
 

Rasbora daniconius Garra ceylonensis Puntius filamentosus Tor khudree 
 

    
கப விஜத்தின் ததரரண சின தடப் பிடிப்புக்கள் 
 

முன்ணற்நம்: நிதி : 90  %    தபதீக : 95 % 
 

திட்ட இன : 5.4 

ண்சய் கசிவுகள், அல்கர னர்ச்சி ற்றும் மீன் சகரல்னல் ெம்தங்கள் (அெ 

தடிப்புகள்) ததரன்ந அெகரன தரதிப்புகளுக்கரண கரங்கமப ஆய்வு செய்ல். 
 

சுற்றுச்சூல் அசநினகள் மீன் இநப்பு திடீண ற்தடுல், ச்சு இசரணங்கள் 

மூனம் திகப ரசுதடுத்துல், ண்ய்க் கசிவுகள் அல்கர றுனர்ச்சி 

தரன்நகள் இனுள் அடங்கும். இந் கரண சம்தங்கள் ததப்தரண ஊடக 

னப்புச் சய்திகள் ற்றும் குஜண தரது ஆர்ப்தரட்டங்களுடன் 

ரடர்புட. அற்றின் விபவுகள் தழிவு க்கூடி ற்றும் நீண்ட 

கரனத்துக்கு நீடிக்கும் ன்ரண, லும் அ சரத்திரண இடங்களில் 

அற்நத் டுப்தது ற்றும் அ நிகழும்தரது அற்ந விரகக் கரள்து 

உனகின் தரறுப்தரகும். ப ஆய்வு ற்றும் கப / ஆய்க சரணகளின் 

அடிப்தடயில் விஞ்ஞரண அறிக்ககப விசரரித்து ங்குரறு 

தரதுக்களிடமிருந்தும் அசரங்க நிறுணங்களிடம் இருந்தும் தன கரரிக்ககப 

ரர தறுகின்நண. ரரவின் (IARAD, MBRD & FTD) ற்ந பிரிவுகபச் சர்ந் 

அதிகரரிகளும் அசகரன சூழ்நினயின் தரருத்த்திற்கு ற்த கப விசரகள் 

ற்றும் அறிக்கயிடலில் ஈடுதட்டணர். 
 

இந் திட்டத்தின் முக்கி ரக்கம் சுற்றுச்சூல் அசநினகளுக்கரண முக்கி 

கரங்கப கண்டறிந்து விசரரிப்ததும், ற்றும் அந் சூழ்நினகப சரளிக்க 

சம்தந்ப்தட்ட அதிகரரிகளுக்கு தரிந்துகப ங்குதும் ஆகும். ரத்ம் 

தன்னிண்டு (12) அச ஆய்வுகள் 2019 ஆம் ஆண்டு முழுதும் 

ற்கரள்பப்தட்டண. எவ்ரரு சம்தத்தின் சுருக்கமும் பின்ரும் அட்டயில் 

கரடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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இன. விெரமண 

செய் 

திணம் 

ெம்தம் அெ கரனத்திற்கரண 

கரங்கள் 

சளியீடு 

1. ரசி 2019 திண்க்  கழிவுகப 

கரட்டுரல் சினரதக் 

கபப்பின் ரங்கல் 

ண்டனத்தின் ரசுதரடு 

ரக சதரல் 

முநற்ந 

கழிவுகப 

அகற்றுது 

விசர டத்ப்தட்டு 

அறிக்ககள் 

சம்தந்ப்தட்ட 

அதிகரரிகளிடம் 

சர்ப்பிக்கப்தட்டண 

   2. தங்குனி 

2019  

தரம்புனவின் ஸ்ரீ 

சுதரதிரஜர 

வியரயில் உள்ப எரு 

குபத்தில் மீன்  இநப்பு 

மீன்களுக்கு எட்சிசன் 

இல்னரரல், 

குறிப்தரக இவு 

ங்களில் 

ற்தரசணரக்கல் 

நின ற்றும் 

குபத்தில் மீன்களின் 

அதிக க்கள் ரக 

அடர்த்தி கரரக 

ற்தடுகிநது. 

விசர அறிக்க 

  3. தங்குனி 

2019  

ல்னம்பிட்டி ‚களு 

தரன‛ தகுதியில் 

நீர்நினகளில் மீன் 

இநப்பு 

இவில் 

மீன்களுக்களுக்கு 

எட்சிசன் 

இல்னரரல் 

விசர அறிக்க 

   4.  தங்குனி 

2019  

நீர்கரழும்புவின் 

டக்கு பிடிதரணரவில் 

உள்ப உனர் மீன் 

தப்தடுத்தும் 

ரழிற்சரனகளின் 

அருகிலுள்ப தரதுத் 

ரல்ன புகரர் 

துர்ரற்நம் 

உருரகிநது ற்றும் 

முநற்ந கழிவு 

நீ நீர்கரழும்பு 

கபப்புற்கு 

ளிற்றுரல்  

இண்டு கப ஆய்வுகள், 

க்கு ண்: ல் 83926 

ற்றும் ல் 83927 

ஆகிற்றுக்கரண 

விசர அறிக்க 

ரண 

டடிக்ககளுக்கரக 

நீர்கரழும்பு நீரன் 

நீதின்நத்தில் 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது 

  5. சித்தி – 

கரசி  

2019 

யமில்டன் 

கரல்ரயில் மீன் இநப்பு 

புள்ளி ற்றும் புள்ளி 

அல்னர 

மூனங்களிலிருந்து 

கழிவுகப 

ளிற்றுரல் 

கரல்ரய் நீர் மிகவும் 

ரசுதடுகிநது. மீன் 

ற்றும் நீர்ரழ் 

உயிரிணங்களுக்கு 

நீரின் ம் 

சரகற்நது. 

முற்கட்ட அறிக்க 

தரரளுன்நம், கரலி 

அபிவிருத்தி ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் அச்சுக்கு 

அனுப்தப்தட்டது; 

கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில் பங்கள் 

அபிவிருத்தி  அச்சு; 

த்ப பிச 

சனகம் ற்றும் சி. இ. 

. 

  6. ஆணி - 

2019  

 

நீர்கரழும்பு கபப்பில் 

மீன் இநப்பு 

கபப்பு நீரில் குநந் 

கந் எட்சிசன்  

அபவு 

அரனிப்புகள் ற்றும் 

தரிந்துகள் கடல்சரர் 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு 

அதிகர சதயிடம் 

ரிவிக்கப்தட்டண 

  7. ஆணி - 

2019  

 

ள்பத் முல் 

கல்கீச கடற்க  

கடல் கயில் 

ண்ய்த் திட்டுகள் 

கடலில் எரு கடல் 

கப்தலில் இருந்து 

சிந்ப்தட்ட 

ண்ய் கடனர 

நீர் ற்றும் கடல் 

க அடந்து. 

தரிந்துகளுடன் 

விசர அறிக்க 

கடற்நரழில்  

அச்சுக்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது 
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8. ஆணி - 

2019  

 

முத்துரஜன ஈநினம் 

/ நீர்கரழும்பு 

கபப்பினில் உள்ப 

அம்தனம்முல்ன, சீது 

தகுதியில் திண்க் 

கழிவுகள் 

குவிக்கப்தட்டரக 

தரதுக்கள் புகரர் 

சீது - 

கட்டுரக்க க 

சதயிலிருந்து 

திண்க் கழிவுகப 

கரட்டுல் 

விசர அறிக்க 

த்தி சுற்றுச்சூல் 

அதிகர சதக்கு (சி. இ. 

) க்கு அனுப்தப்தட்டது 

 9. ஆடி - 2019  கிருனப்தண 

கரல்ரயில் மீன் இநப்பு 

இடம்தறுரக 

தரதுக்கள் புகரர் 

அளித்ணர் 

விசரயில் எரு 

மீன் இநப்பு சம்தம் 

ரிவிக்கப்தடவில்

ன 

அரனிப்புகள் CEA 

ற்றும் கரழும்பு ரக 

சதக்கு 

ரிவிக்கப்தட்டண 

10. புட்டரதி 

2019 

டிக்கரவிட்ட 

கடனரப் தகுதி ற்றும் 

யமில்டன் 

கரல்ரயின் 

கரங்களில் 

திண்க் கழிவு குவிப்பு 

முநற்ந 

கழிவுகப 

தரதுக்கள் 

அகற்றுரல் இது 

இடம்தறுகின்நது.  

ம்ரண அகுக்கு 

தீங்கு விபவிக்கும், 

லும் கடனர நீர் 

ரசுதரடு ற்றும் 

தீங்கு விபவிக்கும் 

சுகரர 

தரதிப்புகப 

ற்தடுத்தும் 

விசர அறிக்க CEA, 

விசர அச்சு, குழு 

அலுனகம் 

(ரடரளுன்நம்), MEPA 

ற்றும் CCD க்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டண. 

11. ஆணி - 

ரர்கழி 

2019 

கண்டியில் உள்ப ஸ்ரீ 

னர ரளிகயில் நீர் 

ரசுதரடு நின ற்றும் 

அகழியிண புதுப்பித்ல் 

தணிகள் குறித் ஆய்வு 

அகழியின் 

ரசரண நீர்த் ம் 

அகழியில் உள்ப 

மீன்கபப் பிடிப்ததும் -

இடரற்நம் சய்லும். 

அணத்து மீன்களும் 

கட்டம்தவிலிருந்து 

ன்ண-கும்பூ  

கரலி ஆற்றின் 

ல்னக்குள் 

அடரபம் 

கரப்தட்ட 

தரதுகரப்தரண 

இடங்களுக்கு மீண்டும் 

விடுவிக்கப்தட்டண 

12. ஆடி -  2018 

– ஆடி -  

2019.  

 

இனங்கச் 

சுற்றியுள்ப கடனர 

நீரில் இநரல் இழு 

ரணத்தின் 

தடம் 

சட்டவிர 

இழு மீன் 

பிடிப்பு 

இனங்கயின் 

டக்கு ற்றும் 

கிக்கு 

ரகரங்களில் 

மீணர்களின் 

ரழ்ரரத் 

தரதித்து 

ரடு முழுதும் உள்ப 

கடனர நீரில் 

இநரல்களுக்கரண 

இழுத்துச் சல்னக்கூடி 

தகுதிகபக் குறித்ல் 
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குப்மதத் சரட்டியின் அருதக   இனத்தினில் கழிவுகள்   குப்மதகமப சகரட்டும்  

ற்ததரெமரக்கம்                    ற்றும் ருத்து கழிவுகள்             இடங்களுக்கு அருகில்         

                                                                                                                                      இநந் ெதுப்பு நினங்கள் 
 

சினரதம் கபப்பின் ரங்கல் ண்டனத்திற்கு (ரசி 2019) அருதக திநந்சளி கழிவுகளின் 

புமகப்தடங்கள் 

  

 

ட பிட்டிதண நீர்சகரழும்பு ஆகி இடங்களில் உனர் மீன் தனிடும் ஆமனகளில் ஆய்வு 

 

 

 

சயமில்டன் கரல்ரய் மீன்களின் சின புமகப்தடங்கள் இநப்பு விெரம (சித்திம – 

மகரசி 2019) 
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கழிவுப் சதரருட்கபரல் 

அம்புனன்முல்மன, முதுரஜமன 

ஈநினம் / நீர்சகரழும்பு கபப்பு 

ஆகிற்றில் திண்க் கழிவு குவிப்பு 

 

  

கல்கீமெ தகுதியின் ண்சய்க் கசிவுகள் கடற்கமரணது ண்சய் ற்றும் 

கிறீஸ்கபரல் ரசுதட்டுள்பண 

  

ண்சய் ற்றும் கிரீஸ் ஆகிற்நரல் 

ரசுதடுத்ப்தட்ட கடற்கம ல் 
 

கருப்பு ண்சய் ச்ெ உருரக்கம்  

சள்பத்ம - கல்கீமெயில் கடதனர நீர் ற்றும் கடற்கமயில் ண்சய்க் கசிவு 

ெம்தங்கள் (ஆடி ரம் 2019) 

  

சயமில்டன் கரல்ரயுடன் குப்மதகமப சகரட்டும் இடங்களின் புமகப்தடங்கள் (ப்தசி 

ரம் 2019) 
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டிக்தகரவிட்ட கடதனரப் தகுதியில் கழிவுகமப சகரட்டும் இடங்கள் (ப்தசி ரம் 2019) 
 

   

கண்டியின் ஸ்ரீ னர ரளிமகயில் உள்ப அகழிகளில் உள்ப மீன்கமபப் பிடித்து - 

இடரற்நம் செய்ற்கரண ெம்தங்கள் 
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இனங்மகமச் சுற்றியுள்ப கடதனர நீரில் இநரல்களுக்கரண இழும மரணத்தின் மதடம் 
 

கபப்பு அபிவிருத்தித் திட்டம் (சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் பிரிவு) 
 

இது ரடர்ச்சிரண ஆரய்ச்சி திட்டரகும் (2019 - 2020) ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரீல் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சின் ண்டுகரளின் தடி ஆனி ரம் 2019 

முல் இந் திட்டம் ரடங்கப்தட்டது. ஆம்த கட்டரக, சினரதம் கபப்பு, அருகம் 

குடர கபப்பு ற்றும் ரழ்ப்தரம் கபப்பு ஆகி மூன்று டரகங்கள் ஆய்வுக்குத் 

ர்ந்டுக்கப்தட்டண. 
 

சினரதம் கபப்பின் முன்தணற்நம் 
 

சினரத கபப்பின் ரதிரி பங்கபத் ர்ந்டுப்தற்கரண ஆம்தக்கட்டரண கப 

ஆய்வு டத்ப்தட்டது. மீன்பத்தின் முக்கித்தும், ரசுதடுத்தும் கரணிகப 

ளிற்றும் புள்ளிகள், மீன்பர்ப்பு விசர தகுதிகள் தரன்நற்றின் 

அடிப்தடயில் ரத்ம் தத்து (10) ரதிரி இடங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டண; ற்றும் 

உள்நினக் கரப்பு நீரின்  அபவுருக்கள் (நீர் ப்தநின, பி. ச், கந் எட்சிசன், 

மின் கடத்துத்திநன், உப்புத்ன், கனங்கல் ன் தரன்ந;) 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரதிரி இடங்களில் அபவிடப்தட்டண. 
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சினரதக் கபப்பில் ரதிரி இடத் தர்வு 
 

இசரணவில் தகுப்தரய்வு ற்றும் ஆய்க தகுப்தரய்வுக்கரக நீர் ரதிரிகள் 

ஆய்கத்திற்கு கரண்டு ப்தட்டண ற்றும் வு சனரக்கம் ற்தரது டந்து 

ருகின்நது. 
 

ர பிபரந்ன் ரதிரிகப அடரபம் கரண்தது முன்ணற்நத்தில் உள்பது ற்றும் 

பின்ரும் புள்ளிவிங்கள் அடரபம் கரப்தட்ட முக்கி வினங்கு 

பிபரந்ன்களின் கனக் குறிக்கின்நண. 

 
 

 

நாதிரி ாட்களில் சிாம் 

கப்பில் உள் முக்கின  

விங்கு பிாந்தன் 

குழுக்களின் கறய 

(உயிரித்தின் 

எண்ணிக்றக / எல் என் 

அடிப்றடயில்) 

 

 

 
 
 
 
ரதிரி ரட்களில் எரு 

லீட்டர் 

கிநஷ்டஷிரக்களின் 

வினங்கு பிபரந்னுக்கு 

சவீ கன ற்றும் 

உயிரிணங்களின் 

ண்ணிக்க.  
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சினரதம் கபப்பின் புமகப்தடங்கள் 
 

அருகம் குடர கபப்பின் முன்தணற்நம் 
 

அருகம் குடர கபப்பின் ரதிரித் பங்கபத் ர்ந்டுப்தற்கு 2019 புட்டரதி ரம் 9 

முல் 11  பூர்ரங்க கப ஆய்வு டத்ப்தட்டது. மீன்பத்தின் முக்கித்தும், 

ரசுதடுத்தும் கரணிகப ளிற்றும் புள்ளிகள், முலிற்றின் அடிப்தடயில் 

ரத்ம் ட்டு (08) ரதிரி இடங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டண; ற்றும் உள்நினக் கரப்பு 

நீரின்  அபவுருக்கள் (நீர் ப்தநின, பி. ச், கந் எட்சிசன், மின் கடத்துத்திநன், 

உப்புத்ன், கனங்கல் ன் தரன்ந) ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரதிரி இடங்களில் 

அபவிடப்தட்டண. இசரணவில் தகுப்தரய்விற்கரக நீர் ரதிரிகள் ஆய்கத்திற்கு 

கரண்டு ப்தட்டு அ கிட்டத்ட்ட நிநடந்ண. லும், ர பிபரந்ண 

அடரபம் கரண்தது முடிந்து. வு சனரக்கம் ற்தரது டந்து ருகின்நது. 

 
 

அருகம் குடர கபப்பின் தடிப்புப் தகுதி 

 

   
அருகம் குடர கபப்பின் ரதிரி தெகரிப்பு 

 

அருகம் குடர கபப்பில் ரதிரி சகரிப்பு ரட்களில் ததிவுசய்ப்தட்ட வினங்கு 

பிபரந்ன்களில் புரட்டரசரரக்கள், ரனஸ்கரக்கள் (கஸ்ட்ரதரட்கள் 

ற்றும் இருரல்வி குடம்பிகள்), ஆர்த்ரதரடரக்கள் (கரபிதரட்கள், கிநஸ்டசிர 

குடம்பி நினகள், னரக்கரஸ்ட்ரக்கர) ற்றும் கரடற்நரக்கள் ஆகிற்ந 

கரட்டிண. ரத் வினங்கு பிபரந்ன் க்கள் ரகயில் அதிக அபவு 

கிநஷ்டசிரக்கள் 52.87 % தங்களித்ண, ரடர்ந்து புரட்டரசரரக்கள் ற்றும் 



51 
 

ரனஸ்கரக்கள் முந 27.35 % ற்றும் ரத் வினங்கு பிபரந்ன்கள் 18.2%  ண 

முந இருந்ண (தடம் 1). 

 

கிநஷ்டசிரக்கள் னரக்கரஸ்ட்ரக்கன்கள் ற்றும் கனணரய்டுகள், 

சக்பரதரய்டுகள் ற்றும் யரர்தரக்டிகரய்டுகள் உள்ளிட்ட கரப்பிதரட்டுக்கள் 

குடம்பி நின கரண்ட கிநஷ்டசிரக்கள் கரண்ட நின, முக்கிரக பப்லிஸ் 

நினகபக் கரண்டிருந்ண. கரப்பிதரட்டுக்களில் தரும்தரன்ரண 

சக்பரதரய்ட் ஆணது ரத் க்கள்ரகயில் 14.68 %  ற்றும் 11.4 % 

கனணரய்ட்டுக்கபரல் குறிப்பிடப்தடுகின்நண (தடம் 2). தரக்கனணஸ் - Paracalanus, , 

சூடரகனணஸ் ஸ்பி. - Pseudocalanus sp., கனணஸ் ஸ்பி. - Calanus sp., க்ரகரனணஸ் - 

Microcalanus, ஏய்ரணர - Oithona, சக்பரபிணர - Cyclopina ற்றும் டக்ரிரதஸ் - 

Tegriopus இணங்கள் அடரபம் கரப்தட்ட முக்கி கரபிதரட் இணங்கள் ஆகும். 

ஆம்பிதரட்கள் - amphipods, சிட்கள் - mysids, யூதரசிட்கள் - euphasids, இநரல் குடம்பி 

நினகள் னரக்கரஸ்ட்ரக்கர - malacostraca ரல் குறிப்பிடப்தட்டண ற்றும் மீன் 

முட்ட ற்றும் மீன்களின் குடம்பி நினகளும் கரர்டட்டுகளின் கீழ் ததிவு 

சய்ப்தட்டண. இருப்பினும், வினங்கு பிபரந்ன்கள் எப்பீட்டபவில் அதிக அடர்த்தி 

ஆரண ரதிரி இடங்களில் ததிவுசய்ப்தட்டண, ஆற்ந தகுதிகளுடன் 

எப்பிடும்தரது எரு தரனத்திற்கு அருகில், கடல் புற்களின் அதிக அடர்த்தி 

கரப்தட்டது. 

  
அருகம் குடர கபப்பில் உள்ப முக்கி வினங்கு 

பிபரந்ன் குழுவின் ெரெரி கனம (ெவீம் & 

ண் / ல் 

 அருகம் குடர டரகத்தில் உள்ப கிநஷ்தடசின் 

இண வினங்கு பிபரந்ன்களின் ெவீம் ற்றும் 

ண் / ல் 
 

ரழ்ப்தரக் கபப்பில் முன்தணற்நம் 

 

பத் ர்வு ரதிரி ற்றும் ரழ்ப்தரத்தில் தடகுகள் ற்றும் ங்குமிடம் தரன்ந 

பரட ற்தரடுகளுக்கரக ரழ்ப்தரக் கபப்பின் ஆம்த கப ஆய்வின் முன்ணற்நம் 

2019 புட்டரதி ரம் 16 முல் 18  டத்ப்தட்டது. என்தது (09) ரதிரி 

இடங்களிலிருந்து நீர் ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டு, நீர் ப்தநின, பி. ச், கந் 

எட்சிசன், மின் கடத்துத்திநன், உப்புத் ன், கனங்கல் ன் தரன்ந அபவுருக்கள் 

அபவிடப்தட்டண. பிந தகுப்தரய்வுகளுக்கரக நீர் ரதிரிகள் ஆய்கத்திற்கு கரண்டு 

ப்தட்டண ன்ததுடன் இ ற்தரது சல்தரட்டில் உள்பண. நீர்த் த்தின் வுத் 

ரள்கள் ரரித்ல் ற்தரது டந்து ருகிநது. 
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பிரிரல் செய்ப்தடும் ஆதனரெமணகள் ற்றும் தெரமண தெமகள் 
 

A. ஆதனரெமணகள் / சளி நிதி திட்டங்கள் 
 

1. னக்விஜ மின் உற்தத்தி நிமனத்ரல் கடல் பங்களுக்கு ற்தடும் சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகள் குறித் ஆய்வு (சரடர்ச்சிரண ஆய்வு; 2019 - 2020) 

 

திட்ட ஆரபர் : னக்விஜ மின் உற்தத்தி நினம், இனங்க மின்சர சத 

வு செனவு   : ரூ. 19,359,080.00 

கரனம்   :  ரம் 2019 முல் ரசி ரம் 2020  

கூறுகள்  : நீர்த் ம் ற்றும் ச்சுயில் தகுப்தரய்வு  - ஈ. ஸ். டி 

     கடல் உயிரில் ஆய்வு    - ம். பி. ஆர். டி. 

     ண்டல் தரக்குத்து தகுப்தரய்வு - ன். . ஏ. ம். ஸ்  

  ப்தநின வு அபவீடுகள் ற்றும் 

 ப்த கழிவுகளின் ண் கட்டப்பு - ன். . ஏ. ம். ஸ் 

 ஆ அபவீட்டு விபக்கப்தட கக்கடுப்பு-  ன். ச். ஏ. 

 

திட்டத்தின் ங்கல்கள்: ரடக்க அறிக்க, இடக்கரன அறிக்க ற்றும் இறுதி 

அறிக்க 

திட்ட முன்தணற்நம்  : ரடக்க அறிக்க ற்றும் இடக்கரன அறிக்க 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 

திட்ட எருங்கிமப்தரபர்: திருதி க. . டதள்யூ. ஸ். வீசக 

திட்டத் மனர் : திருதி. ம். டி. ஸ். ஆர். த்துக 

"னக்விஜ மின் உற்தத்தி நினம் கரரக கடல் பங்களுக்கு ற்தடும் 

சுற்றுச்சூல் தரதிப்புகள் குறித் ஆய்வு" ன்தது இனங்க ரூதர 19,359,080.00 திப்புள்ப 

எரு ஆனரசணத் திட்டரகும், இது 2019 ஆம் ஆண்டில் னக்விஜ மின் நினம், 

இனங்க மின்சர சதயிணரல் சுற்றுச்சூல் ஆய்வு பிரிவுக்கு ங்கப்தட்டது. இப் 

தகுதிப் தற்றி விரிரண கக்கடுப்பு டத் னக்விஜ மின்நினத்தின் 

ண்டுகரளின் தரில் து பிரிவிணரல் இந் ஆய்வு ரடங்கப்தட்டது. 

 

னக்விஜ நினக்கரி மின் உற்தத்தி நினத்திணச் சுற்றியுள்ப சமூகங்கள் ற்றும் 

சுற்றுச்சூன இது திர்நரண ரக்கத் ற்தடுத்துகிநது ன்று தன ஆய்வுகள் 

ரிவிக்கின்நண. இந் நினக்கரி மின் உற்தத்தி நினத்ப் தற்றி தரதுக்களின் 

கருத்து ப்தரதும் சரகரக இருக்கரது, லும் னி ஆரக்கிம் ற்றும் 

ரழ்ரரத்தின் மீரண திர்நரண ரக்கங்கள் குறித்து க்கள் அதிக அக்கந 

கரண்டுள்பணர். சுற்றுச்சூல் சரல்கப சரளிக்க சரத்திரண, மிகவும் தனுள்ப 

ரழில்நுட்தங்கள் உருரக்கப்தட்டுள்பண ன்நரலும், அத்க டடிக்ககப 

முநரக சல்தடுத்துதும் தரரிப்ததும் கள்விக்குரிது. இன் விபரக 

நினக்கரி மின் உற்தத்தி நினங்களிலிருந்து சுற்றுச்சூல் தரதிப்பு விர்க்க முடிரது 

என்நரகும். ண, ற்தர ஆய்வு னக்விஜ மின் நினத்ரல் ற்தடும் ப்த 

ரசுதரடுகபரல் கடல் பங்களுக்கு ற்தடும் தரதிப்புகள் குறித்து கணம் சலுத்திது. 

மின் நினத்திற்கு அருகிலுள்ப கடனர சுற்றுச்சூல் அப்தரணது ப்த 

ரசுதரட்டரல் ற்தடும் சுற்றுச்சூல் தரதிப்புகப அடரபம் கர தல்று 

அம்சங்களில் ற்தர ஆய்வின் மூனம் உன்னிப்தரக கண்கரணிக்கப்தட்டண. 

 

இந் திட்டம் சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் பிரிவு, கடல்சரர் உயிரில் பங்கள் பிரிவு, சி 

சமுத்திவில் ற்றும் கடல்சரர் விஞ்ஞரண நிறுணம் ற்றும் ரரவின் சி 

நீரிக்கவில் அலுனகம் ஆகிற்றின் ஆரய்ச்சி ஆய்வுகள் சம்தந்ப்தட்ட எரு கூட்டு 

திட்டரகும். திட்டத்திற்கரண எவ்ரரு பிரிவின் தங்களிப்பும் பின்ருரறு. 
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திட்டக் கூறு சதரறுப்தரண 

பிரிவு 

டடிக்மககள் 

கடல்சரர் உயிரில் 

ஆய்வு 

MBRD – ம். பி. 

ஆர். டி 

அருகிலுள்ப கடனரப் தகுதியில் வினங்கு 

பிபரந்ன்களின் ற்றும் இச்திர 

பிபரந்ன்களின் தன்முகத்ன் ற்றும் 

அடர்த்தி தற்றி ஆய்வு. 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட இடங்களில் சிறுகடல் 

உயிரிணங்களின் சூலில் ஆய்வு. 

மின் உற்தத்தி நினத் நிறுவுற்கு முன்னும் 

பின்னும் மீன் பிடிப்புகளில் ற்தடும் ரற்நங்கப 

திப்பீடு சய்ல் 

முருகக்கல் ரழ்விடங்கள் ற்றும் இநங்கு பப் 

தகுதியில் நீருக்கடியில் கரட்சி ஆய்வு 

நீர்த் ம் ற்றும் 

ச்சுயில் ஆய்வு 

ஈ. ஸ். டி மின் நினத் எட்டியுள்ப கடனர நீரின் 

தபதீக - இசரண தண்புகப அடரபம் 

கரணுல். 

கடனர நீர், ண்டல் ற்றும் மீன் / ஏட்டு மீன் 

ஆகிற்றில் நினக்கரி ரிப்புக்களில் இருந்து 

ச்சுப் தரருட்களின் இக்கம் தற்றி திப்பீடு. 

ர பிபரந்ன் ற்றும் அருகிலுள்ப கடனரப் 

தகுதியில் தன்முகத்ன் ற்றும் அடர்த்தி 

தற்றி ஆய்வு. 

அருகிலுள்ப கடனரப் தகுதியில் மிகளின் 

தன்முகத்ன் ற்றும் ரபத் ன் தற்றி 

ஆய்வு. 

ண் கட்டப்பு 

ற்றும் உள் நின 

அபவீடுகபப் 

தன்தடுத்தி 

அருகிலுள்ப 

கடனரப் 

தகுதிகளில் ப்த 

அழுத்த்தின் அப 

திப்பீடு சய்ல் 

ன். . ஏ. ம். 

ஸ் 

அருகிலுள்ப கடனரப் தகுதிகளில் மின் 

நினத்ரல் உருரகும் ப்த அழுத்த் 

திப்பீடு சய்ல்.  

ளிற்ந புள்ளிச் சுற்றி ப்தச் சரய்வு 

திப்பீடு. 

ப்த ப்ளூம் சிநல் ற்றும் அபகப 

கட்டப்தரக்கல் (வ்று தருங்களில்) 

ப்தக் கழிவு ளிற்நத்தின் சங்குத்து 

அடுக்க கட்டப்தரக்கல் (வ்று 

தருங்களில்) 

னவின முருகக் கல் தரநயில் ப்த அழுத் 

அப ளிவுதடுத்துல். 

ண்டல் 

தரக்குத்து 

தகுப்தரய்வின் ண் 

கட்டப்பு 

ன். . ஏ. ம். 

ஸ் 

நுச்சரன மின் நினத்தில் ண்டல் 

தரக்குத் தீர்ரனித்ல். 

இண்டு தருங்கபயும் உள்படக்கி கர 

விநிரகம் உட்தட திட்டப் தகுதிக்குள் 

ல்களின் இக்க முந தற்றி தகுப்தரய்வு  
கரற்றின் திச, அன உங்களின் விங்கள் 

ற்றும் கரடுக்கப்தட்ட இடங்களுக்கரண திச 

தற்றி ஆய்வு 

குநந் / உர் அனகளில் திட்டப் தகுதிக்குள் 

ற்தர அன டித்தின் ஆய்வு. 

கடற்க ரற்நங்கள் / கடனர அரிப்பு ற்றும் 

கடற்க நினத்ன் அடரபம் 

கரணுல் 

ஆ அபவீட்டு 

விபக்கப்தட அபவீடு 

ன். ச். ஏ. மின் நினத் எட்டியுள்ப கடனரப் 

தகுதியின் ஆ அபவீடு தற்றி ஆய்வு. 

 

திட்ட ங்கல்கபரக இருப்த ரடக்க அறிக்க, இடக்கரன அறிக்க ற்றும் 

இறுதி அறிக்க. திட்டத்தின் ரடக்க ற்றும் இடக்கரன அறிக்ககப ரங்கள் 

ற்கண சர்ப்பித்துள்பரம். இறுதி அறிக்க ரசி ரம் 2020 இல் 

சர்ப்பிக்கப்தடும். 
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குளிரண நீர் சளிதற்றும் இடம் சளிதற்றும் இடப் தகுதியின் 

தரற்நம் 

 

  

நினக்கரிப் தகுதி 

  

ெரம்தல் தகுதி 

 

  

நுமச்தெரமனப் தகுதியில் ரதிரி தெகரிப்பு 
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1. சிறி அபவினரண மீன் கமடயில் சளிதறும் மீன் கழிவுகளுக்கரண குமநந் 

கட்ட சிகிச்மெ முமநம உருரக்குல் 

 

நிதி நிறுணம்: அர்த்ச்சரர்ர அநக்கட்டப. 

வு செனவு : ரூ. 436,800.00 

கரனம்  : 2019 ரசி ரம் முல் ரர்கழி ரம்  

திட்ட எருங்கிமப்தரபர்: கனரநிதி . . டி. அதுங்க 

 

ரட்டில் ரபரண மீன் விற்தண நினங்கள் உள்பண. சின மீன் விற்தண 

ங்கள் ன்கு டிக்கப்தட்டு உர் ரழில்நுட்த சிகிச்ச சதிகளுடன் 

கட்டப்தட்டுள்பண. இருப்பினும், முநரண தரிகண சிகிச்ச சதிகள் அல்னது 

சிகிச்ச சதிகள் இல்னரல் ரட்டில் தன சிறி அபவினரண மீன் கடகள் உள்பண. 

சின டகள் கரரக சரிரண சிகிச்ச சதிகப அறிமுகப்தடுத்துது 

கடிணரகும், அரது தரருபரர ம்தகத்ன், திநன், அபவு, இருப்பிடங்கள் 

தரன்நரகும். ண, அந் சிறி அபவினரண ணிகர்களுக்கு சிறி அபவினரண 

சிகிச்ச முந அறிமுகப்தடுத்துது முக்கிரணரகும். இந் ஆய்வு சிறி 

அபவினரண மீன் கடகளுக்கு குநந் வினயில் சுத்திகரிப்பு முந 

உருரக்குதில் கணம் சலுத்திது. குறிக்கரள்கப நிநற்ந பின்ரும் 

டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டண. இந் ஆரய்ச்சித் திட்டம் அர்த்ச்சரர்ர 

அநக்கட்டபயின் எத்துப்புடன் டத்ப்தட்டது. 

 

சிறி அபவினரண மீன் கடகளில் இருந்து ரும் நீர் ரசுதரடு ற்றும் ஈ நினங்களில் 

மீணர்களின் கருத்து ஆகிற்நக் கண்டறி விணரத்ரள் கக்கடுப்பு 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

 

களுத்துந ற்றும் கம்தரயர ரட்டங்களில் அந்துள்ப ன்னீர் ற்றும் உர் நீர் 

மீன் இணங்களின் மீன் விற்தண ங்கள் உட்தட ஆய்வு தகுதி ர்வு 

சய்ப்தட்டண. லும், மீன் விற்தணரபர்கபத் ர்ந்டுக்கும் தரது 

கடனரப் தகுதிகள் ற்றும் உள்ரட்டு நீர்நினப் தகுதிகள் கருப்தட்டண. 

 

னிப்தட்ட ர்கரல்களுக்கு தனிப்தந்து ரதிரி ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்தி 

களுத்துந ற்றும் கம்தரயர ரட்டத்தின் ரடர்புட ஜி. ன் பிரிவுகளில் 

இருந்து முப்தத்ந்து மீன் கட உரிரபர்கள் ர்வு சய்ப்தட்டணர். முன்த் 

ச் சகரிக்க, கள்வித்ரள் ற்றும் டி உரடல்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட தகுதிகளில் ரரந் இடளியில் ததினளித்ர்களிடமிருந்து 

மீன் கடக் கழிவு ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகள் 50 டங்கு 

ரக்கப்தட்டண. ஆம்த நீர்த்  அபவுருக்கள் அபவிடப்தட்டண. எவ்ரரு 

கட்டப்பிலும் நீழுத்த்தின் க்கப்பு ம் 24 ணி ம் ஆகும். எவ்ரரு 

ட்டிலும் கழிவு நீர் தரயும் தரது, நுரயில் ற்றும் ளிறும் தகுதிகளில் 

கடயின் நீர் அபவுருக்கள் அபவிடப்தட்டண. 

 

அசல் (சண) கழிவு நீர் ரதிரி உள்ளிட்ட சிகிச்ச முநக்கு அபவீடு சய்ப்தட்ட 

அசயும் கருவிகபப் தன்தடுத்துன் மூனம் இடத்திலுள்ப நீரின் தகுப்தரய்வு (pH, 

கந் எட்சிசன் (DO), மின் கடத்துத்திநன் ற்றும் கனங்கல் ன்) ன்தற்றுக்கு 

சய்ப்தட்டண. 

 தரசகளின் தகுப்தரய்வு, ரத் ரங்கல் திண்ம் (டி.ஸ்.ஸ்) ற்றும் 

உயிர் இசரணவில் எட்சிசன் கள் (பி.ஏ.டி) ஆய்கத்தில் 

சய்ப்தட்டண. 

 நீர் ற்றும் கழிவுநீ ஆய்வு சய்ற்கரண நினரண முநகளின் தடி இந் 

தகுப்தரய்வுகள் சய்ப்தட்டண (APHA 2012). 
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முடிவுகள் 

 

 
 
 
மீன் விற்தமணரபர்கள் 

கழிவு நீம 

சளிதற்றும் இடம் 

 
சிகிச்ச முநயிலிருந்து ஊட்டச்சத்து அபக் குநத்ல் ற்றும் பிந அபவுருக்கள் 

தற்றி திப்பீடு கீ கரடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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முடிவும 

 சங்குத்து ஏட்டம் கட்டப்தட்ட ஈநினப் தகுதிரணது அதிக அகற்றும் திநன்கபக் 

கரண்டுள்பது ன்று முடிவுகள் ரிவிக்கின்நண. இற்றின் அகற்றும்சல்திநன் 

திப்தரணது அற்றின் கட்டப்புகளின் உதக ரிசப் தரறுத்ரகும். 

 4 து கட்டப்பு ற்றும் 1 து கட்டப்பில் ங்கப்தட்டரணது சிநந் 

அகற்றுல் சல்திநன் திப்புகள் கரண்டுள்பரக இருந்ண. 

 4 து கட்டப்பில் BOD, தரஸ்தற்று, அரனிர - ன், ட்டு - ன் 

ற்றும் ற்று - ன் அகற்றும் திநன்கள் முந 82.73 %, 94.20 %, 97.30 %, 96.04 

%, 99.06 % ஆகும். 
 

தெரமண தெமகள் 

இந் கரனகட்டத்தில் சுற்றுச்சூல் ஆய்வுப் பிரிவு 36 ரடிக்கரபர்களுக்கு சரண 

அறிக்ககப ளியிட்டுள்பண, ரத் ருரய் ரூ. 316, 450.00. ஆகும். 
 

தறு (கூட்டங்கள் / கப ஆய்வுகள் / கருத்ங்குகள் / தட்டமநகள் ததரன்நம;) 

இந் கரனகட்டத்தில், த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசத (சி. இ. ), கடல்சரர் 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு  அதிகரசத (ம். இ. பி. ), கடனர தரதுகரப்புத் 

திக்கபம் (சி. சி. டி), ண ஜீரசிகள் தரதுகரப்புத் திக்கபம் (டி. டபிள்யூ. ல். சி) 

தரன்நற்றுடன் ரடர்புட அச நிறுணங்கபரல் டத்ப்தட்ட ஈ. .  ற்றும் 

. இ. இ திட்டங்கள் ரடர்தரண தன டிப்பு கூட்டங்களில் து அதிகரரிகள் 

தங்கற்நணர்; இன்மூனம் நீர்பங்களின் முகரத்தும் ற்றும் தரதுகரப்பு குறித் 

தரிந்துகப ங்கப்தட்டண. 
 

கனந்து சகரண்ட கூட்டங்கள் 
 

1. கடனர தரதுகரப்பு ற்றும் கடனர ப முகரத்டது ஆனரசணக் குழு 

கூட்டங்கள், 2019  முல் ரர்கழி  இனங்கயின் கரலி அதிகர சதயில், 

9 து ரடி, ண் 500, டி. பி.  ஜரர த், கரழும்பு – 10 

2. "சமுத்திவில் சுற்றுச்சூல் முற்கணிப்பு முந" என்ந நிறுவுற்கரண 

முன்ரழிவு அபிவிருத்தி குறித் கூட்டம். கரழும்பு -15, ஸ்ரீ தன்ணரணந்ர சரன, 

ண் 51, சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்தில்,  16, 18, 2019 அன்று டதற்நது. 

3. "யுங்கவின் தரட்டர - அ ரழிற்தட்டயில் 45 M 
3
 / ரம் ன்ந விகித்தில் 

லிரச் னங்கர (பிவிடி) லிமிடட்டில் இருந்து உருரக்கப்தடும் சுத்திகரிக்கப்தட்ட 

ரழில்துந கழிவுகப ளிற்றுற்கரண கரரிக்க, BOI, நின 5, ற்கு 

கரபும், உனக ர்த்க த்தில் டதற்நது. கரழும்பு -01  ரம் 17, 2019 

அன்று இடம்தற்நது. 

4. சி ண்ய்க் கசிவு கூட்டு ட்ரில் 2019 (SPLLEX 2019) குறித் கூட்டம், ரசி 

ரம் 07, 2019 அன்று த அநயில், MEPA, ரன சரன, யன்பிட்டவில் 

டதற்நது 

5. சி நீன விருதுகள் நிகழ்ச்சியின் கூட்டம், ரசி ரம் 11, 2019 அன்று த 

அநயில், MEPA, ரன சரன, ரயன்பிட்டவில் டதற்நது. 

6. கரதரலிஸ் ற்றும் ற்கத் அபிவிருத்தி அச்சின் ட்ர கரழும்பு 

திண்க் கழிவு முகரத்தும் குறித் முன்ரழிப்தட்ட திட்டம் குறித் 

கூட்டம், அருக்கலுவில் தகுதிபவில் நினத் நிப்புல் சய்ல், CEA ஆல் 

ற்தரடு சய்ப்தட்டு, ரசி ரம் 22, 2019 அன்று ரரட்டு அந, 2 து ரடி, 

த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசத, ண் 104 , டன்சில் கரதகடு ரத், 

தத்முல்ன. 

7. சி ண்ய்க் கசிவு கூட்டு டிரில் 2019 (SPLLEX 2019) குறித் கூட்டம் 8 தங்குனி 

ரம் 2019 அன்று த அநயில், MEPA, ரன சரன, ரயன்பிட்டவில் 

டதற்நது 

8. 1981 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் இனக்க கடனர தரதுகரப்பு ற்றும் கடனர ப 

முகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் சுற்றுச்சூல் தரதிப்பு திப்பீடு (இ. . ) டமுந 

குறித் ரழில்நுட்த திப்பீட்டுக் குழு கூட்டம்: கரழும்பு துநமுகத்தில் 

முன்ரழிப்தட்ட தி இற்க ரிரயு உட்கட்டப்பு அபிவிருத்தித் திட்டம் 
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கபனிதிஸ்ம, கனப்பிட்டி சம்தந்ரக கர தரதுகரப்பு ற்றும் கர 

பங்கல் தரதுகரப்பு முகரத்து திக்கபத்தின் ரரட்டு அநயில், 4 து 

ரடி, புதி சனகம், ரளிகரத், கரழும்பு – 10 இல்  2019 சித்தி ரம் 08 

ஆம் திகதி டதற்நது. 

9. சுற்றுச்சூல் ரக்க திப்பீடு (இ. . ) ரழில்நுட்த திப்பீட்டுக் குழு கூட்டம், 

யம்தரந்ரட்டரவின் கரயனங்கரனரவில் குநந் ற்றும் டுத் ருரணம் 

கரண்ட சமூகங்களுக்கரண முன்ரழிப்தட்ட வீட்டுசதித் திட்டம் குறித்து. 2019 

கரசி ரம் 03 ம் திகதி அன்று டதற்நது. ணஜீரசிகள் தரதுகரப்பு 

திக்கப கட்தரர் கூடத்தில், 811 , ஜந்திபு, தத்முல்ன 

10. ருயுணு தல்கனக்கக விசர பீடத்தில் 2019 கரசி 03 அன்று டதற்ந 

தல் முலீட்டரபர் தங்குட - ல்டி ஸ்டக்யரல்டர் தரர்ட்ணர்ஷிப் (ம்.ஸ்.பி), 

ம்தரட்டுத் திட்டம் குறித் கூட்டம் 

11. த்து கங்கயில் முன்ரழிப்தட்ட திரண ம் குறித் ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு கூட்டம், 2019 கரசி ரம் 03 ஆம் திகதி ணவினங்கு 

தரதுகரப்பு கட்தரர் கூடத்தில் 811 , ஜந்திபு, தத்முல்னயில் டதற்நது 

12. த்து கங்கயில் முன்ரழிப்தட்ட திரண ம் குறித் ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு கூட்டம், 2019 கரசி ரம் 30  ஆம் திகதி ணவினங்கு 

தரதுகரப்பு கட்தரர் கூடத்தில் 811 , ஜந்திபு, தத்முல்னயில் 

டதற்நது. 

13. யம்தரந்ரட்டரவில் ‚முன்ரழிப்தட்ட இண்டு தற்நரலி சுத்திகரிப்பு 

நினங்கள் (10 ம்ம்டிபி ற்றும் 21 ம்ம்டிபி) குறித் ஸ்கரப்பிங் கூட்டம், 

ஆனி ரம் 18, 2019 அன்று ரரட்டு அநயில், த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகர சத, 

இன 104, டன்சில் கரதகடு ரத், தத்முல்னயில் டதற்நது. 

14. யம்தரந்ரட்டரவில் உள்ப "முன்ரழிப்தட்ட இண்டு தட்ரலி 

சுத்திகரிப்பு நினங்கள் (10 ம்ம்டிபி ற்றும் 21 ம்ம்டிபி) ப ஆய்வு 2019 

ஆனி ரம் 25 ஆம் திகதி BOI அலுனகம், மிரிஜ்ஜரவின ற்றுதி சனரக்க 

னம், 100 அடி சரன, மிரிஜ்ஜரவின, யம்தரந்ரட்ட. 

15. ஹிப, கல்கீசயில் ரக ல்னயின் குரய் மூனம் ளிறும் கழிவுநீர் 

தப்பின் விரிரக்கம் குறித் கூட்டம். 23 ஆடி ரம் 2019 அன்று த்தி சுற்றுச்சூல் 

அதிகரசதயிணரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட கூட்டம். 

16. ரட்டுயின் சரர்ல்மலிடம், லுணரவில் உள்ப வீட்டுத் திட்டத்தின் கழிவுநீர் 

சுத்திகரிப்பு நினத்தின் கழிவுகப ளிற்ந எப்புல் தறுற்கரண 

ஸ்கரப்பிங் குழு கூட்டம், ஆடி ரம், 18, 2019 அன்று ரரட்டு அந, கடனர 

தரதுகரப்பு ற்றும் கடனர ப முகரத்து திக்கள்ம், ரளிகரத், 

கரழும்பு – 10. 

17. முன்ரழிப்தட்ட 300 கர ரட் ஆர். ல். ன். ஜி / டீசல் இல் இக்கக்கூடி 

எருங்கிந் சுற்சி மின் நினம், பூட் அடிப்தடயில் கனபிட்டிவில், ஆடி 

ரம் 26, 2019 அன்று ரரட்டு அந, 2 து ரடி, த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகர 

சத, இன 104, டன்சில் கரதகடு ரத், தத்முல்னயில் 

டதற்நது. 

18. முன்ரழிப்தட்ட ஜட்  - 1 இன் து ஆம்த சுற்றுச்சூல் தரிசரண 

(ஸ்இஇ), 2019 ஆணி ரம் 05 ஆம் திகதி, சி.இ. இன 104, டன்சில் 

கரதக்கடு ரத், தத்முல்னயில் டதற்நது 

19. இனங்கயில் நின சீழி திர்ப்தற்கரண சி சல் திட்டத் (ன்பி) 2015 

- 2024 அமுல்தடுத்துற்கரண 5 து ரழில்நுட்த எருங்கிப்புக் குழு கூட்டம், 

ஆடி ரம் 1 ம் திகதி, 2019 அன்று, கரலி அபிவிருத்தி ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

அச்ச்சின் ரரட்டு ண்டதத்தில், சரதரம் பிச, தத்முல்ன 

20. புத்பம் ற்றும் சினரதம் தகுதிக்கரண உத்ச கழிவு நீர் சகரிப்பு ற்றும் அகற்நல் 

அப்புக்கரண சுற்றுச்சூல் அனுதி தறுற்கரண கூட்டம், ஆனி ரம் 13, 2019 

அன்று க அபிவிருத்தி அதிகரசதயில், சத்சிரிதர, தத்முல்னயின் கூட்ட 

அநயில் டதற்நது. 

21. விசரம், கிரமி தரருபரர விகரங்கள், கரல்ட அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்தரசணம் ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் ப அபிவிருத்தி அச்சு, 
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ஜத் வீதி, கரழும்பு - 05 இல் ரரட்டு அநயில் 2019 ஆணி ரம் 06 ஆம் 

திகதி டதற்ந "நினரண சன் முகரத்தும் ரடர்தரண தணிக்குழு" 

தற்றி கூட்டம். 

22. ஆணி ரம் 09, 2019 அன்று கரழும்பு -15 சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி முகர நிறுணத்தில் டத்ப்தட்ட ல்.ன்.ஜி (தி 

இற்க ரிரயு) உட்கட்டப்பு ற்றும் ல். ன். ஜி ங்கலுக்கரண 

சரத்திக்கூறு ஆய்வு குறித் கூட்டம் 

23. இனங்கயில் நினரண சன் நிர்ரகத்தின் நின குறித்து விரதிப்தற்கரண 

கூட்டம், ஆணி ரம் 19, 2019 அன்று ரரட்டு அநயில், சரதரம் பிச, 

ரதர்ட் குர்ண ரத், தத்முல்னயில் டதற்நது. 

24. ‚304 அநகள் கரண்ட அலி உணரட்டுண பீச் யரட்டல் திட்டம் - 

ல்ன வீதி, த்ஹிமுல்ன, 304 அநகளுக்கரண கடல் நீரின் உப்புநீக்கும் 

ஆனக்கரண கட்டுரணம் 2019 ஆணி 19 ஆம் திகதி த்ஹிமுல்ன 

'உணரட்டுணவின்‛ ல்ரன வீதியில் டதற்நது. 

25. இனங்கயின் சி நிர்யிக்கப்தட்ட தங்களிப்புகப (ன். டி. சி) 

புதுப்பிப்தற்கரண றுஆய்வு ரடர்தரண தங்குரர் ஆனரசண, ஆணி 22 ம் 

திகதி அன்று பி. ம். . சி. ச். னரண்டர் அநயில் டதற்நது. 

26. த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசதரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட இனங்க மின்சர 

சதக்கரண முத்துரஜனவில் முன்ரழிப்தட்ட திட்ட அபிவிருத்தி நினம் குறித் 

கூட்டம் , 2019 ஆணி 27 ஆம் திகதி இடம்தற்நது. 

27. த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசதரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட இனங்க மின்சர 

சதக்கரண முத்துரஜனவில் முன்ரழிப்தட்ட திட்ட அபிவிருத்தி நினம் குறித் 

கூட்டம், பிட்டரதி ரம் 04, 2019 அன்று இடம்தற்நது. 

28. இனங்கயில் நினரண சன் அபிவிருத்தி குறித் கூட்டம் புட்டரதி ரம்  

09, 2019 அன்று ரரட்டு அநயில், கரலி அபிவிருத்தி ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

அச்சின் சரதரம் பிச, ரதர்ட் கும்ர்ண ரத், தத்முல்னயில் 

டதற்நது. 

29. "ட்டக்கபப்பு கழிவு நீர் சகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு ற்றும் அகற்நல் திட்டம்" குறித் 

பூர்ரங்கக் கூட்டம், 2019 ஆம் ஆண்டு புட்டரதி ரம் 16 ஆம் திகதி ரரட்டு 

அந, 2 து ரடி, த்தி சுற்றுச்சூல் அதிகரசத, இன 104, டன்சில் 

கரதகடு ரத், தத்முல்னயில் டதற்நது. 

30. "இனங்கயின் அடுத் - நீனப் தசு சகரப் திட்டம் - 2017, கடற்க தரதுகரப்பு 

ற்றும் சுற்றுனர அபிவிருத்திக்கரண ரஸ்டர் திட்டம் குறித் நிபுர் உரடல் 

ன்நம் –மிரிஸ்மவில் இருந்து நீர்கரழும்பு ரண திட்டம், கடனர 

தரதுகரப்பு ற்றும் கர ப முகரத்து திக்கபம், 4 து ரடி, புதி 

சனகம், ரளிகரத், கரழும்பு – 10 

31. ‚றுஆய்வு எழுங்குமுந ண் 1534/18 திகதியிட்ட 01.02.2008 - கடல் 

ளிற்நங்களுக்கரண கழிவுநீர் ளிற்ந நினகள் (நீண்ட / குறுகி)‛, இது 

ப்தசி ரம் 09, 2019 அன்று ரரட்டு அந, 1 து ரடி, த்தி சுற்றுச்சூல் 

அதிகர சத, இன - 104, டன்சில் கரதகடு ரத், தத்முல்ன. 

32. ரத்ந ரட்டத்தின் கப்தத்ரட்டரவில் நீர்த்டுப்பு என்ந 

நிர்ரணிப்தற்கரண ஸ்கரப்பிங் குழுக் கூட்டம் - இனங்க ற்றுதி அபிவிருத்தி 

சத, 2019 ப்தசி 10 ஆம் திகதி கடனர தரதுகரப்பு ற்றும் கடனர ப 

அபிவிருத்தி திக்கபத்தின் ரரட்டு அநயில், 4 து ரடி, புதி சனகம், 

ரளிகரத், கரழும்பு -10. 

33. சரகச சுற்றுனர - நீர் சரர்ந் டடிக்ககள் குறித் கூட்டம், ப்தசி 17, 2019 அன்று 

னரங்கிப் தகுதியில், ஸ். ல். . டி. ச். ம், இன 78, கரலி வீதி, கரழும்பு - 03. 

34. கரக்கன ற்றுதி சனரக்க னத்தின் சுத்திகரிக்கப்தட்ட கழிவு நீ 

ளிற்றுற்கரக எரு குறுகி கடல் ளிரயிலுக்கரண ளிற்நக் கரடு 

அப்தற்கரண கூட்டம் ற்றும் ப ஆய்வு, ரர்கழி 19, 2019 அன்று 

கரக்கனயின் ற்றுதி சனரக்க னத்தின் BOI (ண்டனம்) அலுனகத்தில் 

டதற்நது. 
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35. உசங்கரட சி பூங்கரவின் முன் உள்ப திட்ட பத்தில் 2019 ப்தசி ரம் 18 ஆம் 

திகதி டதற்ந "தடகுத் ரிப்பிடத்தின் முன்ரழிப்தட்ட சல்தரடு ற்றும் 

கட்டுரணம்" குறித் கண்கரணிப்புக்கரண கப ஆய்வு. 

36. டி - சில்டிங் ற்றும் ஃப்பஷிங் மூனம் தய்ர ரி சுத்ம் சய்ற்கரண 

சரத்திக்கூறு ஆய்வு தற்றி விரம், 2019 கரர்த்திக ரம் 05 ஆம் திகதி கூட்ட 

அங்கில் (134), சி திட்டமிடல் திக்கபம், 1 து ரடி, சனக கட்டிடம் 

ற்றும் கரழும்பு -01 ஆகி இடங்களில் டதற்நது. 

37. கரலி ரட்டம் – இனங்க கடற்நரழில் துநமுகக் கூட்டுத்ரதணம் அரது 

தனப்பிட்டிவில் உள்ப யரஸ்தரனரவில் அக்க உள்ப முன்ரழிப்தட்ட 

மீன்பிடித் துநமுகம் குறித் சுற்றுச்சூல் ரக்க திப்பீடு (EIA) ரழில்நுட்த 

திப்பீட்டுக் குழு கூட்டம் 2019 கரர்த்திக 05 ஆம் திகதி கடனர தரதுகரப்பு ற்றும் 

கடனர ப முகரத்து திக்கபத்தின் ரரட்டு அநயில், 4 து ரடியில், 

புதி சனகம், ரளிகரத், கரழும்பு - 10. 

 

கருத் ங்குகள் ற்றும் தட்டமநகள் 
 

1. கடல்சரர் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு அதிகரசதயில் 2019 தங்குனி ரம் 25 ற்றும் 26 

திகளில் டதற்ந SPILLEX 2019 க்கரண நிகழ்வு கட்டப அப்பு (சிஸ்) 

குறித் தட்டந. 

2. கடல்சரர் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு அதிகரசதயில் 2019 சித்தி 01 ஆம் திகதி 

டதற்ந SPILLEX 2019 க்கரண ண்ய்க் கசிவு, ச திப்பீடு குறித் தட்டந. 

கரழும்பு 05, 

3. சி ண்ய்க் கசிவு ற்சல் திட்டத் (ரஸ்கரப்) அமுல்தடுத்துன் கீழ் 

ண்ய் ற்றும் ச். ன். ஸ் கசிவு ததில் டிரில் (SPILLEX 2019). கரழும்பு 08, 

அணர்த் முகரத்து நினத்தில் (டி.ம்.சி) 2019 சித்தி ரம் 04 ற்றும் 05 

ஆகி திகதிகளில் டதற்நது. 

4. கரனர ஏரவின் சி உள்ரட்டு கடற்நரழில் ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்புப் தயிற்சி 

நிறுணத்தில் (NIFATI – ன். . ஃப். . ரி. ) இல் 2019 ஆனி ரம் 20 ஆம் திகதி 

டதற்ந கனர ஏர டரகத்தில் உள்ப ரஜங்கண நீர்த்க்கத்தில் எரு ச்சசு அல்கர 

னர்ச்சி ரன்றுது குறித் எரு ரள் தட்டந. 

5. சுற்றுச்சூல் ரசுதரடு ற்றும் தீர்வு டடிக்ககள் குறித் கருத்ங்கு, தங்குனி 

ரம் 11, 2019 அன்று இனங்க அசரணவில் நிறுணத்தில் டதற்நது. 

6. ரரவின் விஞ்ஞரனிகள் சங்கத்ரல் தரிசரண டிப்பு குறித் எரு ரள் 

தட்டந 2019 ஆணி ரம் 16 அன்று ரர கட்தரர் கூடத்த்தில் டதற்நது. 

7. குநரண தன்தடுத்ப்தடர மீன் ற்றும் கடல் தணு ற்றும் அற்றின் 

அபிவிருத்தி குறித் பிரந்தி தட்டந. கரழும்பு - 15 சி நீரில் பங்கள் 

ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகரயில் 2019 ஆடி ரம் 10 - 12 ம் திகதிகளில் 

டதற்நது 

8. .ஸ்.ஏ 17025 : 2017 குறித் விழிப்புர்வு தட்டந இனங்கயின் பிபரத்திக்கு 

ற்றும் இநப்தர் நிறுணம், இன 341/12, கரட்ட வீதி, இரஜகிரிரவில் 2019 ஆடி 

ரம் 26 அன்று டத்ப்தட்டது. 

9.  "உயிர் தரதுகரப்பு" குறித் கரர்டஜீணர றிமுநக்கு இங்க "சி உயிர் 

தரதுகரப்பு கட்டப்த அமுல்தடுத்துல்" ன்ந திட்டத்தில் இனங்கக்கரண 

உயிர் தரதுகரப்பு ரடர்பு மூனரதரத்தின் அபிவிருத்தி ற்றும் விஞ்ஞரணத் 

ரடர்பு தற்றி கருத்ங்கு. 2019 க்கி ரடுகள் சதயின் ரரட்டு 

ண்டதத்தில், .ர. கூட்டு, 202, தபத்ரனரகர ரத், கரழும்பு - 07. 

10. ரரவின் விஞ்ஞரனிகள் சங்கத்ரல் தரிசரண டிப்பு குறித் எரு ரள் 

தட்டந 2019 ஆணி ரம் 16 ம் திகதி அன்று ரர கட்தரர் கூடத்தில் 

டதற்நது. 

11.  "அச்சுக்களின் திக்கபங்களின் ற்றும் சட்டரீதிரண அப்புகளுக்கரண 

ஸ். டி. ஜி பிரண தரது சத் ரரித்ல்" ன்ந தட்டந, ஆணி ரம் 

17 ஆம் திகதி ரன்பிக் யரட்டலில் டதற்நது. 
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12.  கடல் சுற்றுச்சூல் தற்றி ந்ரது சி சிம்தரசிம் "மிருக பிபரத்திக்கு 

ரசுதரடு" - கடல் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு அதிகரசதரல் ற்தரடு 

சய்ப்தட்டது. ப்தசி ரம் 10, 2019 அன்று பி. ம். . சி. ச்., ர 

ண்டதத்தில் ட தற்நது. 

13. நிபுர் உரடல் ன்நம் - இனங்க அடுத் - நீனப் தச்ச சகரப் திட்டம், கடல் 

சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு அதிகரசதரல் ற்தரடு சய்ப்தட்டுள்பது, ப்தசி 23, 

2019 அன்று பி. ம். . சி. ச் இல் இடம்தற்நது. 

14. கரனநின மீட்கக் கூடி னி தீர்வு ற்றும் உட்கட்டப்புக்கரண 

ழிகரட்டுல்கப இறுதி சய்ற்கரண இண்டரது தங்குரர் ஆனரசண 

தட்டந, கரர்த்திக ரம் 22, 2019 அன்று ரரட்டு அநயில், சரதரம் பிச, 

ரதர்ட் கும் ர்ண ரத், தத்முல்னயில் டதற்நது. 

15. இனங்கயின் மூன்நரது சி கல் ரடர்பு குறித் ளியீட்டு தகிர்வு 

தட்டந 2019 ரர்கழி ரம் 20 ஆம் திகதி இனங்க த்தி ங்கியின் ங்கி ஆய்வு 

த்தில், இன 58, இனங்கயின் த்தி ங்கியில் டதற்நது. 

 
ரர்கள் தற்தரர்ம 
 

அ. சரழில்துமந தயிற்சிக்கரண இபங்கமன ரர்களின் தற்தரர்ம 
 

1. இனங்கயின் சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்தின் நீர்கரழும்பு த்ச் சர்ந் 

முப்தத்ரறு ரர்கள், " நீர் உயிரிண பர்ப்புக்கரண அடிப்தட 

இசரணவில்" குறித் ரன்கு ரள் ஆய்க டமுந அர் 2019  ரம் 

14 - 17 முல் சுற்றுச்சூல் ஆய்வுகள் பிரிவில் முடித்ணர் - ம். டி. ஸ். ஆர். த்துக 

டமுந சய்ரர். 

2. கபனி தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் தத்து இபங்கன ரர்கள் ங்கள் 

ரழில்துந தயிற்சித் திட்டத் 2019  ரம் முல் ரசி ரம்  நிநவு 

சய்ணர் - ஸ். ஆர். சி. ன். ரங்கரட, ஜ. க. பி. சி. ஜர்ண, ம். டி. ஸ். ஆர். 

த்துக ஆகிரர் டமுந சய்ணர். 

3. கபனி தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் இண்டு 4 ம் ருட ரர்கள் ங்கள் 

ரழில்துந தயிற்சித் திட்டத் 2019  ரம் முல் ரசி ரம்  நிநவு 

சய்ணர் - ஸ். ஆர். சி. ன். ரங்கரட, ஜ. க. பி. சி. ஜர்ண ஆகிரர் 

டமுந சய்ணர் 

4. ரழ்ப்தர தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் இண்டு ரர்கள் ங்கபது 

ரழில்துந தயிற்சித் திட்டத் 18 / 10 / 2019 முல் 18 / 11 / 2019  முடித்ணர் - 

ஸ். ஆர். சி. ன். ரங்கரட, ம். டி.ஸ். ஆர். த்துக, ஜ. க. பி. சி. ஜர்ண. 

ஆகிரர் டமுந சய்ணர் 

5. கபனி தல்கனக்கக ரர் ரழில்துந தயிற்சித் திட்டத் நிநவு 

சய்ரர், இர் ப்தசி ரம் முல் கரர்த்திக ரம் 2019  மூன்று ரங்கள் - 

ஸ். ஆர். சி. ன். க. ரங்கரட ற்தரர்யில், கனரநிதி. . . டி. அதுங்க 

ஆகிரர் டமுந சய்ணர் 

6. ஸ்ரீ ஜர்ணபு தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் ரன்கு ரர்கள் ங்கபது 60 ரள் 

ரழில்துந தயிற்சி திட்டத் 2019 தங்குனி முல் ரர்கழி  நிநவு 

சய்ணர் - ற்தரர்யில் ஜ. க. பி. சி. ஜர்ண டமுந சய்ரர். 

7. சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் மூன்று ரர்கள் ங்கள் இறுதி 

ஆண்டு ஆரய்ச்சி திட்டங்கப ஆனி - கரர்த்திக 2019  முடித்ணர் – கனரநிதி . 

. டி. அதுங்க. இண டமுநப்தடுத்திணரர். ஆரய்ச்சி திட்டங்களின் 

னப்புகள்; "ல் ரகரத்தில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட கடற்ககளில் நீர்த் ம் 

ற்றும் ர பிபரந்ன்களின் தன்முகத்ன் தற்றி ஆய்வு", "கடனர நீரில் 

நினத்டி நீருக்கரண குநந் கட்ட சுத்திகரிப்பு முந குறித் ஆய்வு", 

"இனங்கயின் ர்ந்டுக்கப்தட்ட கடற்ககளில் நுண் பிபரஸ்த்திக்கு 

ரசுதடுல் தற்றி ஆய்வு" 

8. சப்கமு தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் இபங்கன ரர் தபதீக - இசரண 

அபவுருக்கள் ரடர்தரக நீர்கரழும்பு கரத்தின் டக்கு பிரந்தித்தில் 
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தரும் – மீ சமூகத்தின் திப்பீடு குறித் ஆய்வுத் திட்டத் டத்திணரர் - பி. 

ஆர். சி. ண்டிஸ் ற்தரர்யில் இது இடம்தற்நது. 

9. உர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் இபங்கன ரர்கள் 

‚நீர்கரழும்பு கரத்தில் உள்ப உனர் மீன் தப்தடுத்தும் ரழிற்சரனகளில் 

நீர் ரசுதரட்டின் அப திப்பிடுது” குறித் ஆரய்ச்சி திட்டத் டத்திணரர் - 

பி. ஆர். சி. ண்டிஸ் ற்தரர்யில் இடம்தற்நது 

 

ஆ. ஆய்க அர்வு எருங்கிமப்பு 

1. ஈ. ஸ். டி ஆய்கத்தில் 18 / 12 / 2019 ற்றும் 20 / 12 / 2019 ஆகி திகதிகளில் இசரண 

சன்முநப் தயிற்சி அர்வில் இனங்கயின் சமுத்திவில் தல்கனக்கக 

ரர்களின் எருங்கிப்பு. 
  

2. வ்று ரடுகபச் சர்ந் ததிணந்து ன்ணரர்னர்களுக்கு (கபனி 

தல்கனக்ககத்தில் AIESEC) ஆய்க அர்வுகப 08 / 09 / 2019 முல் 10 / 09 / 2019 

 மூன்று ரட்கள் கரனத்திற்கு டத்திது. 

 

விபக்கக்கரட்சிகள் / சதரது விழிப்புர்வு 
 

1. கடல்சரர் சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்ததிகர சத (MEPA) டத்தி சி கடனர 

ற்றும் கடல்னர ப தரதுகரப்பு ரத்தின் கடற்க துப்புவு திட்டத்திற்கரக 

ரரச் சர்ந் குழு தங்கற்நது ற்றும் ரரவிலிருந்து நிகழ்ச்சி சுற்றுச்சூல் 

ஆய்வுகள் பிரிவு ற்தரடு சய்து புட்டரதி ரம் 07, 2019 அன்று இது 

இடம்தற்நது. 

2. கரரவின் சிநந் கல்வி நிறுண ரர்களுக்கரண "நீர் ரசுதரடு" தற்றி 

விரிவு 2019 ரர்கழி ரம் 17 அன்று ரரவில் டரத்ப்தட்டது.  (ம். டி.ஸ். ஆர். 

த்துக). 

3. ‚கர ரசுதரடு ற்றும் அ வ்ரறு சரளிப்தது ற்றும் கடனரப் 

தர தரதுகரப்ததில் னிதர்களின் தங்கு, கடல் ரசுதரடு தற்றி 

விழிப்புர்வு திட்டம்‛ தங்குரர்கள் ற்றும் சுற்றுனர தரலீஸ் கடற்க 

சிறுர்களுக்கரக 14 ஆம் திகதி ஹிக்கடுயில் டதற்ந ‚இனங்கயீபம் 

விஞ்ஞரனிகள் ன்நம்‛ ற்தரடு சய்து. ரர்கழி 2019 (க. . டதள்யூ. ஸ். 

வீசக). 

4. "இனங்கயில் சமீதத்தி ச். . பி - HAB நிகழ்வுகள்" ற்றும் "இனங்கயில் 

சட்டரணல்னர ற்றும் ரபிடரதட்டுகள்" தற்றி விபக்கக்கரட்சிகள் 2019 ரசி 

ரம் 25 ற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் WESTPAC - HAB தட்டந 2019 இல் ‚ற்கு 

தசிபிக் தகுதியில் தீங்கு விபவிக்கும் ரபிடரதட்டுகள்: இணங்கள் / க்கள் 

ரக விநிரகம் ற்றும் மீன்ப சங்கள்‛ ரய்னரந்தின் தங்கரக்கில் 

டதற்நது (ம். டி. ஸ். ஆர். த்துக). 
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அறிக்மககள் 
 

1. நீர்கரழும்பு கபப்பில், 2019 இல் மீன் இநப்பு தற்றி விசர தற்றி அறிக்க. 

 ஆர். சி. ண்டிஸ் ற்றும் க. . டபிள்யூ. ஸ். வீசக 

2. ள்பத் ரடக்கம் கல்கீச  கரப் தட்டியில் ண்ய்க் கசிவு 

சம்த விசர குறித் ஆம்த அறிக்க. 2019. பி. ஆர். சி. ண்டிஸ் ற்றும் 

கனரநிதி . . அதுங்க 

3. ‚னக்விஜ மின்நினம் கரரக கடல் பங்களுக்கு ற்தடும் சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகள் குறித் ஆய்வு‛ இன் ரடக்க அறிக்க. 

4. "னக் விஜ மின் நினம் கரரக கடல் பங்களுக்கு ற்தடும் சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகள் குறித் ஆய்வு" இடக்கரன அறிக்க. 

5. யமில்டன் கரல்ரயில் 2019 சித்தி 29 ற்றும் 2019 கரசி 6 ஆகி திகளில் 

மீன் இநப்பு குறித் முற்கட்ட விசர ஆய்வு. 

க. . டதள்யூ. ஸ் வீசக, ஸ். ஆர். சி. ன். க. ரங்கரட, ம். டி. ஸ். ஆர்.  

த்துக ற்றும் ஜ. க. பி. சி ஜர்ண 

6. ல்னப்பிட்டிவில் உள்ப எரு நீர்நினத்தில் மீன் இநப்பு குறித் ஆம்த 

விசர. தங்குனி ரம் 18, 2019 அன்று இடம்தற்நது 

ஸ். ஆர். சி. ரங்கரட, க. . டபிள்யூ. ஸ். வீசக, பி. பி. ம். ஹீன்ணற்றிகன 

7. டிக்கரவிட்ட கடனரப் தகுதி ற்றும் யமில்டன் கரல்ரயின் பவுகளில் 

கழிவுகப கரட்டுது ரடர்தரண ஆம்த விசர அறிக்க 

க. . டதள்யூ. ஸ் வீசக, ஸ். அர். சி. ன். க ரங்கரட ற்றும் ஸ். அர். சி. 

ன். க ரங்கரட, ம். டி. ஸ். ஆர். த்துக 

8. இனங்கயில் கடல் குப்த ரசுதரடு -  ஆரய்ச்சி சிநப்தம்சங்கள் 

ஸ். ஆர். சி. ன். ரங்கரட ற்றும் க. . டபிள்யூ. ஸ். வீசக 

 

உள்ளூர் தயிற்சிகள் 

1. இனங்க பிரக நிறுணங்களின் முகரரபர்கள் ற்றும் 

ஆரய்ச்சிரபர்களுக்கரண அடிப்தட புள்ளிவிதவில் குறித் குறுகி கரன 

தரடறி - 2019 23 முல் 25  - ஸ். ஆர். சி. ன்.க. ரங்கரட தங்கற்நரர். 

2. அணு உறிஞ்சுல் ஸ்தக்ட்ரஸ்கரபி (ஸ்) மூனம் கடல் நீரில் உள்ப கண 

உனரகங்கள் தகுப்தரய்வு – ஜி. ரி.  & வி. ஜி. , கத்ரழில் ரழில்நுட்த 

நிறுணத்தில் 2019 ப்தசி ரம் 28 முல் 30  டதற்நது. க. . டதள்யூ. 

ஸ்  வீசக, . . டி அதுங்க, ம். டி. ஸ். ஆர். த்துக, ஜ. க. பி. சி 

ஜர்ண, ஸ். ஆர். சி. ன். க. ரங்கரட 
 

 

சளியீடுகள் 
 

சுருக்கம் 

1. ந்சண, டபிள்யூ. ரி. சி. ன்., அதுங்க, . . டி., ரங்கரட, ஸ். ஆர். சி. ன்.க. 

(2019). கபனி திப் தடுகயின் ல் நீர்ப்பிடிப்பு தகுதிகளில் ரசுதரட்டின் அபவுகள்: 

ஸ்கலிர நீர்த்க்கத்தில் எரு க்கு ஆய்வு. நீர் ற்றும் கரற்று ரசுதரடு குறித் 

சர்ச சிம்தரசித்தின் ரடர்ச்சி: ஆரய்ச்சியின் சமீதத்தி தரக்குகள். 

தரண தல்கனக்ககம். தக் - 21. 

2. டபிள்யூ. டி. ரி. ன். ந்சண, . . டி அதுங்க, ஸ். ஆர். சி. ன். க. ரங்கரட, 

ஜி.  ஜசிங்க, (2019). கபனி திப் தடுகயின் ல் நீர்ப்பிடிப்பு தகுதிகளில் 

ரசுதரட்டின் அபவுகள் குறித் ஆய்வு: மூசக்கல்ன நீர்த்க்கத்தில் எரு க்கு 

ஆய்வு. நீர் ற்றும் கரற்று ரசுதரடு குறித் சர்ச ரரடு - ஆரய்ச்சியின் சமீதத்தி 

முன்ணற்நங்கள் ‛29 ற்றும் 30 தங்குனி 2019, முதுகன விஞ்ஞரண நிறுணம், 

தரண தல்கனக்ககம், இனங்க. 

3. வீசக, க. . டபிள்யூ. ஸ்., தத்தித்ண, . ற்றும் கித்சிரி, ச். ம். பி. (2019). 

இனங்கயின் அனுரபுர ரட்டம், ரச்சியில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட 
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ரண்டப்தட்ட கிறுகளில் இருந்து குடிநீரின் ச்சுத் ன் திப்பீடு சய்ல், 

ர ற்றும் மீன் தரஸ்மப் (bioassays) தன்தடுத்தி சய்ல். சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முக (ரர), விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019 

இன் டடிக்ககளில் உள்பது. த – 43 

4. சதுரனி, ஸ். ச். யூ., துங்க, ஆர். ஆர். ம். க. பி., அதுங்க, . . டி., யற்றிக, 

ன். டி., ற்றும் வீசக, க. . டபிள்யூ. ஸ்., 2019. தருப கடற்நரழில் 

துநமுகத்தின் நீரின் ம் தற்றி ஆய்வு, சத் பர்ப்தற்கரண நீர்ரழ் உயிரிண 

ஆரய்ச்சி. விஞ்ஞரண அர்வு - 2019, சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர (ரர), இனங்க. தக்  – 46. 

5. சிங்க க. ம். ஜி. ஜி. ன். ஸ், அதுங்க . . டி., ஜர்ண ஜி. டி. ம். ன்., 

ஜசிங்க ஜி. , வீசக க. . டபிள்யூ. ஸ். ற்றும் ரங்கரட ஸ். ஆர். சி. ன். 

க (2019). சிறி அபவினரண மீன் கடகளில் இருந்து ளிறும் கழிவுகளுக்கரண 

ரதிரி சிகிச்ச முந உருரக்குற்கரண தரிசரண. சி நீரில் 

பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர), இனங்க, விஞ்ஞரண 

அர்வுகள் 2019. தக் - 51 

6. சிங்க க. ம். ஜி. ஜி. ன். ஸ்., அதுங்க, . . டி., ஜர்ண, ஜி. டி. ம். ன்., 

ஜசிங்க, ஜி. ., ண்டிஸ், பி. ஆர். சி., த்துக, ம். டி. ஸ். ஆர். ற்றும் 

ஜர்ண, ஜ. க. பி. சி (2019). இனங்கயில் உள்ப சிறி அபவினரண மீன் 

கடகளிலிருந்து கழிவு நீர் ளிற்நப்தடுது குறித் உரிரபர்களின் 

கருத் திப்பீடு சய்ல். ரர விஞ்ஞரண அர்வுகள் தக் - 58. 

7. ஏரதி, ச். டி. சி. ல்., ண்டிஸ், பி. ஆர். சி ற்றும் ஜர்ண, ஜ. ம். சி. க., 

(2019). இனங்கயின் நீர்கரழும்பு ரட்டத்தின் டக்கு பிரந்தித்தின் ண்டல் 

தண்புகள் ற்றும் நீர்த் த்தின் நின தற்றி ஆய்வு. தலிகுல் ஏரவில் உள்ப 

இனங்க சப்கமு தல்கனக்ககத்தின் 7 து சர்ச ரரடு. (தக். - 138). 

8. சுபித், இ., அதுங்க, . . டி., ஜசிங்க, ஜி. ., 2019. இற்கரண உறிஞ்சும் 

தரருட்களுடன் குபரர்தரிஃதரஸ் பூச்சிக்கரல்லியின் உறிஞ்சுல் ற்றும் 

புகப்தடச் சிவு தற்றி ஆய்வு. 7 து SURF சர்ச தட்டநயின் 

டடிக்ககள், 20 - 22 ஆணி 2019, கரலி, இனங்க. 

9. லிணக, ச். டி., அதுங்க, . . டி., ண்டிஸ், பி. ஆர். சி., ஜசிரி, ச். பி., துர 

ச். க. ஆர்., ற்றும் த்ரக்க, வி. ., (2019). கரழும்பு கரட்ட முல் 

தரந்துந யினரண கடனர நீரில் தபதீக - இசரண அபவுருக்கள் 

ரடர்தரக ர பிபரந்ன் சமூக அப்பு தற்றி ஆய்வு. இனங்கயின் 

சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்தின் முல் ஆரய்ச்சி சிம்தரசிம். 36 
 

தத்திரிமக சளியீடுகள் (முழு ஆங்கள்) 
 

1. யற்றிக ன். டி., வீசக, க. . டபிள்யூ. ஸ்., சந்திசிறி, ஈ. ஜி. டி. ன். ற்றும் 

ஜர்ண, ஜ. ம். சி. க. நுலிரவின் தரமுல்ன நீர்த்க்கத்தில் 

பிபரந்ன் தன்முகத்ன் ன்ந னப்பில் கழுத்துப் பிதி:‛ முன்ணரடி கப 

ஆய்வு‛ இனங்க சுற்றுச்சூல் ல்லுர்கள் இழில் ளியிடுற்கு 

ற்றுக்கரள்பப்தட்டது; ரகுதி 8; ளியீடு ண் 2. 

2. வீசக, க. . டபிள்யூ. ஸ்., தத்தித்ண, . ற்றும் கித்சிறி, ச். ம். பி. ‚உண்க் 

கூடி மீன்களில் கட்மிம் ற்றும் ஆர்சனிக் அபவுகள், ஏரிரக்ரமிஸ் 

நினரடிகஸ் (ல் தினபிர) ற்றும் தவி நீர்த்க்கத்திலிருந்து ஏம்தரக் 

பிரகுனட்டஸ் (ண்ய் கட்ஃபிஷ்), இனங்க ற்றும் அற்றின் உவு 

ளிப்தரட்டுடன் ரடர்புட னி சுகரர ஆதத்துக்கரண திப்பீடு‛ ன்ந 

னப்பில் கழுத்துப் பிதி 2019 ரர்கழி ரம் சர்ப்பிக்கப்தட்டது. சி 

விஞ்ஞரண ன்நம். இனங்க. 

3. ரங்கரட ஸ். ஆர். சி. ன். க, வீசக, க. . டபிள்யூ. ஸ்., அதுங்க, . . 

டி., ற்றும் யற்றிக ன். டி., இனங்கயின் கர நீரில் கடல் குப்த 

ரசுதரடு தற்றி எரு ஆய்வு ன்ந னப்பில் முழுரண கழுத்துப் பிதி, 

இனங்கயின் சுற்றுச்சூல் ல்லுர்கள் இழில் ளியிடுக் கருத்தில் 

கரள்ற்கரக 2019 ரர்கழி ரம் சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 
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5.2 மீன்பிடி சரழில்நுட்த பிரிவு 
 

பிரிவின் மனர்: ன். பி. பி. பி. புண்ணித 

 
மீன்பிடி கிர் ரழில் நுட்த பிரிவு இனங்கயில் தன்தடுத்ப்தடும் மீன்பிடி கிர் 

ற்றும் முநகள் ரடர்தரண அபிவிருத்தி திட்டங்கப டரத்துகின்நது . மீணர்களின் 

ல்ரழ் ம்தடுத்துல் ற்றும் ரட்டின் மீன் உற்தத்தி ம்தடுத்துல் 

ஆகி இந் அபிவிருத்தி திட்டங்கப டரத்துன் மூனம் முக்கி ரக்கங்கபரக 

உள்பண. ண 2019 ஆம் ஆண்டில் இண்டு திட்டங்கள் டத்ப்தட்டண . 

1. இனங்கயின் உள்ரட்டு நீர்த்க்கங்களில் தன்தடுத்ப்தடும் னரன் 

னகளுடன் எப்பிடுகயில் எற்ந இ ன மீன்பிடி சல்திநணப் 

தடித்ல் (திட்ட ண் 1.1) 

2. கடனர நீரில் மீன் உற்தத்தி ம்தடுத்துற்கரக மீன் திட்டும் சரணங்கள் 

(FAD கள்), மீன் ம்தடுத்தும் சரணங்கள் (FED கப மூழ்கடிக்கும் க ) 

தன்தடுத்துல் (திட்ட ண் 1.2) 

3. நினரண மீன்பத்திற்கரண முகரத்து உத்திகப அறிமுகப்தடுத்துற்கரக 

கடல் தகுதியில் புபரட்சம் ரடர்புட மீன்ப ஆய்வு (1.3)  

 

திட்ட ண்: 1.1 

இனங்மகயின் உள்ரட்டு குபங்களில் தன்தடுத்ப்தடும் மதனரன் மனகளுடன் 

எப்பிடுமகயில்ஏற்மந இம மனகளின் மீன்பிடி செல்திநமணப் தடித்ல். 
 

இந் திட்டம் இனங்கயின் சி நீருயிரிண பர்ப்பு அவிபிருத்தி அதிகர சதயுடன் 

கூட்ந்த் திட்டரக இருந்து. இனங்கயில் உள்ப நீர்த்க்கங்களின் ண்ணிக்க 

துல்லிரக அறிப்தடவில்ன, அ முன்ரக விசரம், நீர் 

விநிரகத்திற்கும், இண்டரரக உள்ரட்டு மீன்பிடி டடிக்ககளுக்கும் 

தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. எவ்ரரு நீர்த்க்கங்களுக்கும் அருகிலுள்ப மீன்பிடி 

சமூகங்கள் உள்ரட்டு நீர்த்க்கங்களிலிருந்து அறுட சய்கின்நணர் அல்னது 

பிடிக்கின்நணர் ற்றும் நீர்த்க்கங்களின் கிரங்கபச் சுற்றி விற்கின்நணர். 

உவுக்கரக கடல் மீன்கப ரங்க முடிரல் அல்னது சிப்தடுதர்களின் வினங்கு 

புத்  பூர்த்தி சய் இது மிகவும் உவுகிநது. அத்துடன் இது மீன்பிடி 

சமூகங்களின் ரழ்க்க நின ம்தடுத்வும் இது உவுகின்நது. மூன்று க 

நீர்த்க்கங்களில், மீன்பிடிரணது வ்று அபவுகளில் டத்ப்தடுகின்நண. மீன்பிடி 

கிர்களின் தல்று ககள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. பிரண மீன்பிடி கிர் பூ 

னரகும். குநந்தட்ச அனுதிக்கக்கூடி சட்ட ரீதிரண னக் கண் அபவு 3.5 

அங்குனம் ஆகும். 1996 ம் ஆண்டுக்கு முன்ணர், மீணர் மீன்பிடி டடிக்ககளுக்கு 

எற்ந இ பூ ன தன்தடுத்திணரர்கள். ஆணரல் அதிகரண சல்திநன் 

கரரக, இனங்கயில் உள்ப உள்ரட்டு நீர்த்க்கங்களில் எற்ந இ 

னகபப் தன்தடுத்துது கிர் சல்திநன் குறித் ந் ஆய்வும் இல்னரல் 

டசய்ப்தட்டுள்பது. ண, உள்ரட்டு நீர்த்க்கங்களில் உள்ப 

மீன்பத்திற்கரண எற்ந இ ன ற்றும் னரன் னயின் சல்திநன் 

குறித்து NAQDA ற்றும் FTD ஆகி ஆய்வு சய்கின்நண. 
 

தரிசரண டத், 6 நீர்த்க்கங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டண. ட த்தி 

ரகரத்திலிருந்து மூன்று நீர்த்க்கங்கள் யுருலு நீர்த்க்கம், அலுத்தில் 

ரவி நீர்த்க்கம் ற்றும் ணன்கட்டிர ரவி நீர்த்க்கம் ணதண அரகும். 

ன் ரகரத்திலிருந்து ரிதிக நீர்த்க்கம், கட்டகடு நீர்த்க்கம் ற்றும் 

முருத்ன நீர்த்க்கங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டண. எற்ந இ னகள் உட்தட 

முழு சரணக்கும் உரி அணத்து னப் தரருட்கபயும் ங்க NAQDA எப்புக் 

கரண்டது. ணனில், உள்ளூர் சந்யில் எற்ந இ னகள் கிடக்கவில்ன. 

மூன்று கண் அபவு 3.5 ‛, 4.5 ‛, 5.5‛ ண ர்ந்டுக்கப்தட்டண. NAQDA வில் இருந்து 

ன ரதிரி ங்குதில் ரம் ற்தட்டது. சரணக்கு முன் இரு 
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ரட்டங்களிலும் இண்டு விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சிகள் டத்ப்தட்டண. விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சியில் மீன்பிடி சமூக க்கள் ற்றும் NAQDA அதிகரரிகள் தங்கற்நணர். 

சரணக்கு முன், ஆம்த பிடிப்பு வு சகரிக்கப்தட்டது. இருப்பினும், 50% னகள் 

NAQDA ஆல் ங்கப்தட்டண ற்றும் ன சரிசய்ல் தணிகளுக்கரக மீன்பிடி 

னகள் விநிரகிக்கப்தட்டண. ன் ரகரத்தின் நீர்த்க்கங்களில் தன சரண 

மீன்பிடி டடிக்ககள் ற்கரள்பப்தட்டண ற்றும் இணங்கள் அடரபம் 

கரப்தட்டண ற்றும் வுகளும் சகரிக்கப்தட்டண. கட்னர கட்னர – Catla Catla, 

னபிர ரஹிர - Labeorohita, சிர்ரிணஸ் மிரிகனர - Cirrhinus mrigala, ஏரிரக்ரமிஸ் 

ரசரம்பிகஸ் - Oreochromis mossambicus,ற்றும் தரும் ன்னீர் இநரல் 

க்ரபிரக்கிம் ரசன்தர்கி – Macrobrachium rosenbergii ஆகி ரரிக்கப்தட்ட 

னரன் னகபப் தன்தடுத்தி சரண மீன்பிடியின் தரது ததிவு 

சய்ப்தட்டண. சரணக்குத் ரண அணத்து னப் தரருட்கபயும் 

ங்க NAQDA விணரல் எப்புக் கரள்பப்தட்டது. இருப்பினும், திநந் சந்யில் 

இருந்து ரங்க எற்ந இ ன கிடக்கவில்ன. ண, ரண அணத்து 

எற்ந இ னகள் ற்றும் னரன் னகள் சரிரண த்தில் 

தநப்தடவில்ன. சரணரணது 2020 ஆண்டு  நீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

     

  

 

 

 

 

 

இனங்கயின் உள்ரட்டு நீர்த்க்கங்களில் தன்தடுத்ப்தடும் னரன் 

னகளுடன் எப்பிடுகயில் எற்ந இ னகளின் மீன்பிடி சல்திநணப் 

தடித்ல் 

ன் ரகரத்தில் னயிண சரிசய்ல் ற்றும் சரண மீன்பிடி டடிக்ககள் 
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திட்ட ண்: 1.2 

கடதனர நீரில் மீன் உற்தத்திம தம்தடுத்துற்கரக மீன் எருங்கிமக்கும் 

ெரணங்களின் (FADS), மீன் தம்தடுத்தும் ெரணங்கமப (SUMMERGE FEDS) 

தன்தடுத்ல். 
 

குநந் வினயில் மீன் திட்டும் சரணங்கள் (ஃப். . டி) ற்றும் மீன் ம்தடுத்தும் 

சரணங்கள் (ஃப். இ. டி) ஆகி ஆசி பிரந்தித்தின் தன ரடுகளில் பிதனரண 

மீன்பிடி நுட்தரகும். இனங்கயில் கூட இந் குநந் வின FAD கள் ற்றும் FED கள் 

ற்கு ற்றும் ன் தகுதிகள் ற்றும் கடலில் மிகவும் ற்றிகரக தன்தடுத்ப் 

தடுகின்நண. ரட்டின் பிந தகுதிகளில் உள்ப சிறி அபவினரண மீணர்கள் ல்ன 

ருரணத் ஈட்டக் கூடி ல்ன திநணக் கரண்டர்கள். 

ண, திட்ட ண் 1.2 இன் கீழ், லிக, ருஸ்மன, தரல்யண ற்றும் 

உணரட்டுணயில் உள்ப மீணர்களின் ண்டுகரளுக்கு இங்க, 64 (36 உருக்கு 

ற்றும் 28 கரன்கிரீட் கட்டப்புகள்) நீரில் மூழ்கக் கூடி FED கள் சமூக 

தங்களிப்புடன் ர்ந்டுக்கப்தட்ட இடங்களில் நிறுத்ப்தட்டண. 
 

தரதுரக, நீரில் மூழ்கி FED கள் மிக்கும் FAD கப விட தரதுகரப்தரண, 

ணனில் இது மீன்பிடி னகள் ற்றும் மீன்பிடி தடகுகள், மீன்பிடி கிர்கள் ற்றும் 

பிந இற்க தழிவுகளில் இருந்து குநந் ஆதத்ரண. ற்றும் FED கப எரு 

குறிப்பிட்ட இடத்தில் த்திருத உறுதிப்தடுத் கரன்கிரீட் ங்கூங்கள் 

தன்தடுத்ப்தட்டண. 
 

சமுத்திரிக்கர கப்தனப் தன்தடுத்தி ரூஸ்மனவில் பிமிட் டி கரன்கிரீட் 

கட்டப்புகள் தன்தடுத்ப்தட்டண, லும் 16 கட்டப்புகள் தரல்யண 

தகுதியில் இருந்ண. 16 ற்றும் 20 இரும்பு தட்ட கட்டப்புகள் முந 

உணரட்டுண ற்றும் லிக தகுதிகளில் தன்தடுத்ப்தட்டண. ன்ற்கு 

தரு கரரக திட்டப்தணி டப்தட்டதுடன் கண்கரணிப்பு சல்முந 

ற்கரள்பப்தடும். 
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சன் கடதனரப் தகுதியில் 

சகரன்கிரீட் ற்றும் இரும்புப் 

தட்மட FADS இன் 

ரிமெப்தடுத்ல் 

 

 
திட்டம் ண்: 1.3 

நிமனரண மீன்பத்திற்கரண முகரமத்து உத்திகமப அறிமுகப்தடுத்துற்கரக 

கடல் தகுதியில் புசபரட்ெம் சரடர்புமட மீன்ப ஆய்வு (1.3)  
 

இனங்கயில் ரதி னப் தன்தடுத்தி புபரட்சம் (மிக்கும் தரருள்) உடன் 

சய்ல் ன்ந எரு குறிப்பிட்ட மீன்பிடி தயிற்சி உள்பது. மீணர்கள் ஆழ்கடலில் 

மிக்கும் தரருள்கபச் சுற்றி மீன் பிடிப்தற்கரக அற்றுக்கு ரதி னகப 

தன்தடுத்திணர். இந் மீன்பிடி முநகளில் ஈடுதட்டுள்ப தன ரள் மீன்பிடி சமூகங்கள், 

இனங்கயில் சுரர் 1500 மீன்பிடி தடகுகளும் ட்டு இந் மீன்பிடி நுட்தத்தில் 

ஈடுதட்டண. ப் ததிவு தரன்ந மிக்கும் தரருபக் கனிக்கும்தரது, மீன்பிடிக் 

குழுவிணர் தரருபச் சுற்றி பத்து, ரத்ரக, கிட்டத்ட்ட ல்னர மீன்கபயும் 

பிடிக்கிநரர்கள். மீன் தரதுரக மிக்கும் தரருள்களுக்கு அருகில் நில் ற்றும் 

உவுகளுக்கரக மீன்கல் எருங்கிக்கப் தடுகிண்நண. ண, எரு முற்சிரல் 

தரி அபவினரண மீன்கபப் பிடிக்கக் கூடிரக மீணர்கள் உள்பணர். பிடிப்பில் 

முதிர்ந் ற்றும் முதிர்ச்சிற்ந ற்றும் தன கரண மீன்கள் உள்பண. அறுடக்குப் 

பிநகு, தடகு யிநங்கும் இடத்தில் அறுட உள்ளூர் சந்யில் விற்கின்நணர். 

அர்கள் எற்ந தத்தின் மூனம் அதிக அபவு மீன்கபக் கரண்டு ருகிநரர்கள். 

ண, மீன் பிடிப்புக்களின் கன, மீன்பிடியின் தப்தப தகுப்தரய்வு சய், 

தருன, ங்கரன ற்றும் குடரல்ன மீன்பிடி துநமுகங்களில் மீன் பிடிப்பு 

வு சகரிக்கப்தட்டு ந்ண. தடகுப் ததிவு புத்கத் ப் தன்தடுத்தி 

சகரிக்கப்தட்ட மீன்களின் ஜி. பி. ஸ் இடம் அடரபம் கரப்தட்டண.  
 

அ த்தில் மீன்களின் சில்னந வின, நீபம் அதிர்ண் திகதி தரன்நண மீன்பிடி 

துநமுகங்களில் சகரிக்கப்தட்டு ந்ண. ஃப்ரிகட் டுணர (ஆக்ஸிஸ்ட் யசரர்ட்) - 

Frigate tuna (Auxist hazard), ஸ்கிப் ஜக் டுணர (கட்சுரணரஸ் தனமிஸ்) - Skip jack Tuna 

(Katsuwanos pelamis), யின்தர ன்ணர்ஸ் (னகரடிஸ்பிபி நூனட்டர) - Rainbow runners 

(Elagatisbipi nulata), இந்தின் ஸ்கட் (டகரப்டஸ் ருசல்லி) - Indian scad (Decapterus 

russelli), ற்றும் ஞ்சள் துடுப்பு டுணர (ன்னுசல் தரகஸ்), - Yellow fin tuna (Thannusal 

bacarus), தூண்டுல் மீன் (கரன்டிடர்மிஸ் ரகுனட்டஸின் - Trigger fish (Canthidermis 

maculatus) ஆகி மீன்கள் இந் ஆய்வின் மூனம் தடிக்கப்தட்டண). சகரிக்கப்தட்ட 

வுகளின் தடி, ரதி னப் தடகுகபப் பிடிப்ததில் டகரப்டுருஸ் ருசல்லி – 

Decapturus russelli மிகவும் ஆதிக்கம் சலுத்திது. பிந இணங்கள் மிகக் குநந் 

சவீத்தில் தங்களித்ண. தரு முநப் தரறுத்து ஆண்டு முழுதும் ரதி 

ன தடகுகளின் விநிரக முநப் தடிப்தற்கரக எரு தடத்தில் மீன்பிடி 

இடம் சகரிக்கப்தட்டு திட்டமிடப்தட்டது. திட்ட தணிகள் 2020  

நீட்டிக்கப்தடுகின்நண. 
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நிகழ்ச்சி திட்டம் எதுக்

கீடு 

(மில்) 

சதரறுப்தரண 

உத்திதரகத்ர் 

கரல்ம் 

இருந்து 

சதபதீக 

முன்தணற்

நம் 

நிதி 

முன்தணற்

நம் 

புதி 

மீன்பிடி 

ரழில்நு

ட்தத் 

உருரக்கு

ல் 

 

 

இனங்கயின் உள்ரட்டு 

குபங்களில் 

தன்தடுத்ப்தடும் 

னரன் 

னகளுடன் 

எப்பிடுகயில் எற்ந 

இ னகளின் 

மீன்பிடி சல்திநணப் 

தடித்ல். 

1 ன். பி. பி. 

புண் 

ச். ம். டி. சி. 

துங்க 

ம். ஜி. சி. ஆர். 

விஜசிங்க 

டதள்யூ. . க 

பிதரத் 

2019 

 - 

ரர்கழி 

 

 

 

 

T – 100 % 

P -  60 % 

 

 

T -  

P -  

 கடனர நீரில் மீன் 

உற்தத்தி 

ம்தடுத்துற்கரக 

மீன் எருங்கிக்கும் 

சரணங்களின் (FADS), 

மீன் ம்தடுத்தும் 

சரணங்கப 

(SUMMERGE FEDS) 

தன்தடுத்ல். 

1 ன். பி. பி. 

புண் 

ச். ம். டி. சி. 

துங்க 

ம். ஜி. சி. ஆர். 

விஜசிங்க 

டதள்யூ. . க 

பிதரத் 

2019 

 - 

ரர்கழி 

 

 

T - 100 % 

P -  85 % 

 

 

T -  

P -  

 நினரண 

மீன்பத்திற்கரண 

முகரத்து 

உத்திகப 

அறிமுகப்தடுத்துற்கர

க கடல் தகுதியில் 

புபரட்சம் 

ரடர்புட மீன்ப 

ஆய்வு (1.3)  

1 ன். பி. பி. 

புண் 

ச். ம். டி. சி. 

துங்க 

ம். ஜி. சி. ஆர். 

விஜசிங்க 

டதள்யூ. . க 

பிதரத் 

2019 

 - 

ரர்கழி 

 

 

 

T – 100 % 

P -  95 % 

 

 

T -  

 P -  
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5.3 தசி நீரிக்கவில் அலுனகம் 
 

பிரிவு மனர் . ன். டி. சததர / மனம நீரிக்கவினரபர் 
 

 
திட்ட ண்: 7.1 

தசி மதட திட்டம் 

குறிக்தகரள் 

கடல்சரர் ற்றும் கடல் ர்த்கத்துடன் ட்டுல்னரல், கடல் ற்றும் கடல்ழி 

ஆரய்ச்சி, சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு, ஆய்வு டடிக்ககள் ற்றும் கடற்தட 

கள் தரன்நற்றுக்கும் ரண இறுதி தடங்கள் ற்றும் 

உருப்தயும் ங்குல். 
 

1996 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இனக்க ரர சட்டத்தின் தடி, ழிச் சலுத்லின் 

தரதுகரப்பிற்கரக து நீரின் புதுப்பிக்கப்தட்ட நீரிக்கவில் கல்கப ங்க 

ண்டி சி தரறுப்பு NHO / NARA க்கு உள்பது. Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 

Chapter V - கடல் ரரட்டில் (SOLAS) அத்திரம் V, சர்ச கடல்சரர் அப்பின் (IMO) 

எழுங்குமுந 9 இன் கீழ் அணத்து நீரிக்கவில் கல்கபயும் கடற்தடயிணருக்கு 

கிடக்கச் சய்ற்கரண சர்ச தரறுப்பு ற்றும் கட NHO க்கு உள்பது. 
 

இன் முக்கித்தும் கரரக NHO சி ரிச திட்டத் (NCP) 

ரடங்குற்கு ழிகுத்து, சரனரஸ் ரரட்டின் அத்திரம் V, எழுங்குமுந 9 

(Chapter V, Regulation 9 of SOLAS convention) ற்றும் ரடு ற்றும் பிரந்தித்தின் கடல்சரர் 

பர்ச்சி ஆகிற்றின்  பூர்த்தி சய்கிநது. NCP இன் கீழ் கடல்சரர் ற்றும் 

கடனர விபக்கப்தடங்கள் திட்டமிடப்தட்டண. 
 

2019ஆம் ஆண்டுக்கரண பின்ரும் ஆய்வுகள் ற்றும் டடிக்மககள் 

தற்சகரள்பப்தட்டண 

1.  திருகரனயிலிருந்து குதி ன ரக்கி ஆ அணுகுமுநகளின் 

விபக்கப்தடம் 

2. கர உருவுக்கரண திட்டம் அரது சிறு முருகக் கல் பத்தில் இருந்து 

புல்ரட்ட வீதி யினரண ஆ அபவீட்டு ரலுமி விபக்கப்தட அபவிடல் 

வு ககப்தடுத்ல்.  

3. கர உருவுக்கரண திட்டம் அரது லிக முல் கரழும்பு யினரண 

ரலுமி விபக்கப்தட அபவிடல் வு ககப்தடுத்ல்        

4. ளியிடப்தட்ட அட்ட ம்தடுத்ல். 
 

முமந 

இனங்கயின் சி நீரிக்கவில் அலுனகரக, சர்ச நீரிக்கவில் அப்பின் 

(. ச். ஏ) ஸ் - 44 (. ச். ஏ வின் நீரிக்கவில் ஆய்வு நிர்ம்) ங்கி 

விக்குறிப்புகளின்தடி சி ரிச திட்டத்தில் வு ககப்தடுத்ப்தட்டண. 

நிதி, தபதீக பங்கள் ற்றும் ரனின கட்டுப்தரடுகள் ஆகிற்நக் கருத்தில் 

கரண்டு, குறிப்தரக இனங்கயில் தரு முந ற்றும் கடல் ரிசக்கரண 

ஆய்வுகள் பின்ருரறு திட்டமிடப்தட்டண. 
 

டடிக்மக அட்டமயி

ன் சரத் 

தப்பு (ர். கி.மீ) 

2019 ம் ஆண்டுக்கரண 

திர்தரர்ப்பு 

தப்தபவு (ர் கி. மீ) 

1. திருகரனயிலிருந்து குதி ன ரக்கி 

ஆ அணுகு முநகளின் விபக்கப் தடம் (1 : 300,000), 

ன்ணரர் தீவின் ரலுமி விபக்கப்தடம் (1 : 75,000) 

30,000 14,985 

2. சிறு முருகக் கல் பத்தில் இருந்து புல்ரட்ட 

வீதி யினரண ஆ அபவீட்டு ரலுமி விபக்கப்தட 

அபவிடல் (1 : 300,000) 

33769 4565 ( 200 மீ 

ரண 

சரதரத்) 

3 லிக முல் கரழும்பு ரண ரலுமி 

விபக்கப்தட அபவிடல் (1 : 150,000) 

8792 1926 ( 200 மீ  

சரதரத் / 0 

அட்டம 1 : 2019 ம் ஆண்டுக்கரண திர்தரர்ப்பு தப்தபவு  
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1.  திருதகரமனயிலிருந்து குதிம மன தரக்கி கமதர ஆ அணுகு 

முமநகளின் விபக்கப் தடம் 

இனங்கயின் கிக்கிலிருந்து ற்கு  சுரர் 550 கி. மீ கரப் தகுதி 

உள்படக்கி திருகரன முல் குதின ரண புள்ளி (அபவுகரல் – 1 : 

300,000)  கடனர விபக்கப்தடத் ரரிக்க ன். ச் .ஏ திட்டமிட்டுள்பது. இந் 

விபக்கப்தடத்தில் இருந்து ரத் கடல் தப்தபவு சுரர் 30,000 கி.மீ 
2
 ஆகும். 

ரண ஆய்வுகள் இண்டு கட்டங்கபரக திட்டமிடப்தட்டண. ஆர். வி ‛சமுத்ரிக்கர‛ 

கிடக்கரரல், ரத் தப்தபவில் 40% 2017 ஆம் ஆண்டில் உள்படக்கப் தட்டது 

ற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டில் கர கக்கடுப்புகபத் ரட முடிவில்ன. 

ப்தடிரது டக்கு தீவுக்கரண தகுதிகளில் சிறி தடகுகபப் தன்தடுத்தி 

கக்கடுக்கப்தட்டது ற்றும் டக்கு தீவின் நிரரண தடத் ரள் னகள் 

முடிந்துவிட்டண. 

2019 ஆம் ஆண்டில், ன்ணரர் தீவுக்கரண ரலுமி விபக்கப்தடம் உள்ளிட்ட 

விபக்கப்தடத்தின் 98 % இண னி விபக்கப்தடரக முடிக்க ன். ச். ஏ 

திட்டமிட்டுள்பது. நீண்ட கரனத்திற்கு ஆர். வி. ‛சமுத்திரிக்கர‛ கிடக்கரரல், ன். ச். 

ஏ இனக்குள்ப தகுதியில் 60 % இண ட்டு முடிக்க முடிந்து. 

இனங்க கடற்தடயின் அனுதி பிச்சிண கரரக கடல்சரர் 

விபக்கப்தடத்திற்கரண ஆய்வுகள் ‚ன்ணரர் தீவு‛ தகுதியில் ரடங்க முடிவில்ன. 

 

 
 
 
 
 
 
தடம் 4 : கமதர கடல் ஆ 

ரலுமி விபக்கப்தடத்தில் 

திருதகரமன முல் புள்ளி 

தருத்தித்துமந” மரண 

முடிக்கப்தட்ட தப்தபவு 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
தடம் 1 : 1 கடல் ஆ ரலுமி 

விபக்கப்தடம் “ன்ணரர் தீவு” 

2019 ஆம் ஆண்மட நிமநவு 

செய்யும் தரக்கம் சகரண்டது 
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2. “சிறு ப முருமகக் கல்லில் – (லிட்டில் தரஸ் ரீஃப்) இல் இருந்து 

புல்தரட்மட தரம மரண” கமதர கடல் விபக்கப்தடம் 

சி கடல் ஆ ரலுமி விபக்கப்தடக் குறியீட்டின் தடி, இனங்கயின் ரத் 

கடனரப் தகுதி ந்து சிறி அபவினரண விபக்கப்தடங்கபக் கரண்டரக இருக்கும். 

கடல் அ விபக்கப் தடம் ‚லிட்டில் தரஸ் ரீஃப் முல் புல்ரட்ட தர ரண‛ 

தகுதி அற்றில் என்நரகும். இது தீவின் ற்கிலிருந்து கிக்கு  250 கி. மீ நீபமுள்ப 

கடனரப் தகுதி உள்படக்கிது. ரத் தகுதிரணது இண்டு கட்டங்கபரக 

கக்கடுக்கும் ரக்கம் கரண்டரகும். எரு கட்டத்தின் தரது ஆர். வி. ‛சமுத்ரிக்கர‛ 

ப் தன்தடுத்தி 200 மீ சரதரத்  கக்கடுப்புகப முடிக்க ன். ச். ஏ 

திட்டமிட்டது. ஆர்.வி ‚சமுதிரிக்கர‛ கிடக்கரரல், வு சகரிப்பு திட்டமிட்ட தடி 

முடிக்க முடிவில்ன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் 1.3 : முழுக் கடதனரப் தகுதிமயும் 

உள்படக்கி கடல் ஆ  ரலுமி 

விபக்கப்தடங்கள் 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

தடம் 1.4 : லிட்டில் தரஸ் ரீஃப் இல் 

இருந்து புல்தரட்மட தரம மரண 

கமதர கடல் விபக்கப்தடம்” 
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3. சலிகம முல் சகரழும்பு ம கமதர கடல் ஆ ரலுமி விபக்கப்தடம் 

(1: 150,000) 

விபக்கப்தடத்தின் 60 % 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிநடந்து, லும் 200 மீ 

சரதரத்  கக்கடுப்புகப முடிக்க ன். ச். ஏ / ரர திட்டமிட்டுள்பது. ஆர். 

வி. ‛சமுத்ரிக்கர‛ கிடக்கரரல், திட்டமிட்ட 2019 ஆம் ஆண்டில் 10 % ட்டு குறித் 

கரன கட்டத்தில் முடிக்க முடியுரக இருந்து. இனங்க கடற்தட நீரிக்கவில் பிரிவு 

200 மீ சரதரத்துக்கு அப்தரல் ஆ அபவீட்டு ரலுமி விபக்கதட  விபக்கப்தட 

ம்பு  ங்க உறுதிளிக்கிநது. 

 
 

 

 

 

 

தடம் 2 : கமதர கடல் 

விபக்கப்தடம் “சலிகம 

முல் சகரழும்பு ம” 

4. ற்ததரதுள்ப விபக்கப்தடங்கமப தம்தடுத்துல் 

 

சுணரமிகள், புல்கள் அல்னது று ந் தீவி ரனின நின அல்னது பிந னிணரல்  

உருரக்கப்தட்ட ஆதத்து தரன்ந கரங்கபரல் கடல் தடுக்க ரற்நத்திற்கு 

உட்தடுத்ப்தடுரல், ற்தரதுள்ப வுகளின் சல்லுதடி உறுதிப்தடுத் 

செற்தரடுகள் விபக்கப்தடம் விபக்கப்த

டத்துக்கரண 

சரத் 

தப்பு (ர். 

கி. மி) 

2019 இல் 

இனக்குக்

கரண 

தப்பு 

(ர். கி.மி) 

2019 இன் 

சதபதீக 

முன்தணற்

நம் (ர். 

கி. மீ) 

1.  திருகரனயில் 

இருந்து குதி ன 

ரக்கி கர ஆ 

அணுகு முநகளின் 

விபக்கப் தட வு 

சகரிப்பு 

1. திருகரனயில் 

இருந்து குதி ன 

ரக்கி கர ஆ 

அணுகு முந விபக்கப் 

தட (1 : 300,000) 

2. ஆ அபவீட்டு விபக்கப் 

தடம் ‛ன்ணரர் தீவு‛ 

30,000 

 

 

14,985 8900 

2. ‚சிறு ப முருகக் 

கல்லில் – (லிட்டில் தரஸ் 

ரீஃப்) இல் இருந்து 

புல்ரட்ட தர 

ரண‛ கர 

விபக்கப் தட வு 

சகரிப்பு 

2. லிட்டில் தரஸ் ரீஃப்) இல் 

இருந்து புல்ரட்ட 

தர ரண‛ 

கர கடல் 

விபக்கப்தடம் (1 : 300,000) 

33769 

 

 

4565 

 

 

0 

3. லிக முல் 

கரழும்பு ரண 

கர கடல் ஆ 

ரலுமி விபக்கப்தடம் 

வு சகரிப்பு 

3. லிக முல் 

கரழும்பு ரண 

கர கடல் ஆ 

ரலுமி விபக்கப்தடம் 

8792 1926 100 



74 
 

ளியிடப்தட்ட விபக்கப்தடங்கள் தரரிக்கப்தட ண்டும். கடல் ஆ ரலுமி 

விபக்கப்தட அபவீடுகளில் னும் ரற்நங்கள் சரிரண த்தில் ரற்நப்தட 

ண்டும். சம்தந்ப்தட்ட அதிகரரிகளுடன் (இனங்க துநமுக அதிகரசத, 

தணிப்தரபர் / ணிகக் கப்தல் தரக்குத்து) ரண ரடர்பு இப்புகள் 

தரரிக்கப் தட்டுள்பண. 
 

சளியீடுகள்: 

திர்தரர்க்கப்தடும் முடிவுகள்: 

 இனங்கச் சுற்றியுள்ப தரதுகரப்பு ழிசலுத்ன உறுதி சய்ற்கும், நீனப் 

தரருபரரத்திற்கரண நீரிக்கவில் ப் தறுற்குரண கடல் 

விபக்கப்தடங்கள் 

 1 : 300,000 அபரடு திருகரன முல் குதின புள்ளியின் நிரத் ரள் 

 1 : 300,000 அபரடு ‛லிட்டில் தரஸ் ரீஃப் முல் புல்ட்ட தரகள்  50% 

கடனர கடல் ஆ விபக்கப்தடத் உள்படக்குற்கரண நிரரண ரள் 

 லிக முல் கரழும்பு  1 : 150,000 யினரண கர கடல் ஆ 

விபக்கப்தடத்தின் நிரத் ரள் 
 

திட்ட ண்: 7.2 

ரழ்ப்தரம் தீதகற்தத்துக்கரண (ஆர்க்கிசதனரதகரவில்) அமனகளின் இடம் ெரர்ந் 

ரறுதரட்மட டிமத்ல் 
 

குறிக்தகரள் 

இந் ஆய்வின் ரக்கம் ரழ்ப்தரத் தீவுக்கரண அன முற்கணிப்பு முந 

உருரக்குரகும். 

முமந 

ன்ணரட்சி கடல் ட்ட நினங்கள் நிறுப்தட்டு, ரண்ட தீவு, கட்ஸ், 

குறிகட்டுரன் ற்றும் தருத்தித்துந ஆகி இடங்களில் நீர் ட்ட வுகள் 

சகரிக்கப்தட்டண. சகரிக்கப்தட்ட கடல் ட்ட வுகளின் இக்கரண ஊசல் முந 

தகுப்தரய்விலிருந்து இந் இடங்களின் அனயின் தண்புகள் தீர்ரனிக்கப்தட்டண. 

எரிகரன் ரநின தல்கனக்ககம் (ஏ. ஸ். யு) உருரக்கி Tidal inversion software (OTIS)  - 

டடல் னகீழ் ன்தரருள் (ஏ. ரி. . ஸ்) ஆய்வு தகுதிக்கு அனகப 

ரதிரிரக்குற்கு தன்தடுத்ப்தட்டது. கனிக்கப்தட்ட அனகபப் தன்தடுத்தி 

ரதிரிரண அனகள் சரிதரர்க்கப்தட்டண 

செற்தரடுகள் முன்தணற்நம் 

1. ன்ணரட்சி அன அபவீடுகப 

நிறுவுல் 

ண்ட தீவு, கட்ஸ், குரிகட்டுரன் ற்றும் 

தருத்தித்துந ஆகிற்றில் ன்ணரட்சி அன 

அபவீடுகப நிறுவிணரம் 

2. நிறுப்தட்ட அன அபவீடுகப 

ம்.ஸ்.ல் ட்டரக்கல் 

ண்டதீவு ற்றும் தருத்தித்துந ழிரக ம். 

ஸ். ல்  அன அபவுகப ட்டரக்கல் 

(குரிக்கட்டுரன் ற்றும் கட்ஸில் உள்ப அன 

அபவீடுகள் அருகிலுள்ப தரருத்ரண 

சப் புள்ளியிடல் கிடக்கரரல் ம். ஸ். 

ல் உடன் இக்க முடிவில்ன) 

3. அன அபவீடுகளின் தரரிப்பு முடிந்து விட்டது 

4. ற்தர ப் தறுல் ற்தர அபவிடும் கருவின் சலின் 

கரரக ற்தர ச் சகரிக்க 

முடிரது 

5. ஆ அபவீட்டு  சனரக்குல் முடிந்து விட்டது 

6. அனத் வு தகுப்தரய்வு முடிந்து விட்டது (சகரிக்கப் தட்ட கடல் ட்ட 

வுகளின் இக்கரண ஊசல் தகுப்தரய்வு) 

7. அன டிப்பு ற்றும் சரிதரர்ப்பு முடிந்து விட்டது 

8. ழுத்து ற்றும் ஆங்கப 

அறிக்கயிடல் 

முடிந்து விட்டது 

அட்டம - 4 . செற்தரட்டின் முன்தணற்நம் 
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முன்ணற்நம் : 80 % 

 

 

 
 
 
 
 
தடம் 6. ம் 2 

சரகுதியின் வீச்சு 

(மீட்டர்களில் 

அமனவீச்சு) 

  

 

 
 
 
 
 
 
தடம் 7 ம் 2 

கூறுகளின் கிரீன்விச் 

கட்ட டக்மக 

(தரமகயில்) 

ளியீடு: இ-அன விபக்கப்தடங்கள் (இ-வீச்சு ற்றும் இ-கட்ட 

விபக்கப்தடங்கள்) 

திட்ட ண் : 7.3  

சென் சீதரட் 8101 ல்டி பீம் ததக் ஸ்தகட்டர் விமண கடல் தடுக்மக 

மகப்தடுத்லுக்கரக எரு கருவிரக தன்தடுத்ல் 

 

குறிக்தகரள் 

கடற்தப்பு நினட்டம் ற்றும் எலி தக் ஸ்கட்டர் வின் விரிரண தடத் 

உருரக்குல்; இந் வு ண்டல் ற்றும் ரழ்விட ககப ஊகிக்க 

தன்தடுத்ப்தட்டுள்பண 
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முமந 

ல்டி பீம் தக் ஸ்கட்டர் வு கடல் பத்தின் கடிணத்ன் தற்றி கல்கப 

ங்குகின்நது ற்றும் கடிணரண தரந அல்னது ன்ரண ண்டல் தரன்ந 

தல்று கரண கடல் பங்களுக்கு இடயில் றுதடுற்குப் 

தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. இந் ரணது back scatter data – பின் தம்தல் வு ஆகும்; 

கடல் பத்தின் சிநப்பில்புகபப் புரிந்துகரள்ற்கும், ண்டல் துகள் அபவு 

ற்றும் கடல் பத்தின் கடிணத்ன் தற்றி கல்கபயும் ங்க ரற்றீடரக 

தன்தடுத்னரம். 

 

செரற்தரடு முன்தணற்நம் 

1. அப்பு ரரிப்பு 

ற்றும் ன்தரருள் 

நிறுல் 

 முடிந்துவிட்டது 

 

2. வு ககப்தடுத்ல்  கணினி கரபரறு கரரக ரட முடிவில்ன. 

இண ம்தடுத் ண்டு ணக் கண்டறிப்தட்டது 

3. ரதிரிரக்கல்  - நிறுத்ப்தட்டுள்பது-  

4. வு சனரக்கம்  

5. வு தகுப்தரய்வு  

5. ப்பிங் ற்றும் 

அறிக்க ழுதுல் 

 

 

 

ளியீடுகள் - கடல் தடுக்க அப்தக் குறிக்கும் தடம் (ண், ல், 

தரநகள் தரன்ந) 
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5.4 உள்ரட்டு நீரில் பங்கள் ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்புப் 

பிரிவு 

பிரிவின் மனர் : கனரநிதி. ெந்ர தயனரரச்சி 

 

இன திட்ட மனப்பு சதரறுப்தரண 

அதிகரரி 

வு செனவு 

எதுக்கீடு  

(ரூ. மி) 

3.1 கபப்பினுள் னக் கூண்டுகளில் இனரதகரண 

கடல் கரடுர பர்ப்புக்கரண தரருபரரம் 

ற்றும் உத்திகள் 

டி. . 

அதுகரப 

0.5  

3.2 இனங்கயின் கர நீரில் கடனட்ட, 

யரனரதூரிர ஸ்கரப்ர ஆகிற்றின் கடல்சரர் 

பர்ப்பிற்கரண உகந் நுண் - ரழ்விட அம்சங்களின் 

ஆய்வு 

பி. . டி அஜித் 

குர 

1.80 

3.3 ணிக அபவினரண கரட்டி பர்ப்பிற்கரண ஸ்தட் 

சகரிப்பு முநகப ம்தடுத்துல் ற்றும் ஸ்தட் 

கிடப்த ம்தடுத்துற்கரண சரண 

ரீதிரண முருகக் கல்  றுசீப்பு 

. ஸ். . ஈ 

கு  

1.00 

3.4 உவுக்கரண மீன்களின் திநரண ற்றும் 

நினரண சறிவுதடுத்துலுக்கரண எருங்கிந் 

அணுகுமுந; நீர்ரழ் ரங்களுடன் தினரப்பிர 

பர்ப்பு (உண்க்கூடி / அனங்கர) வ்று 

டிக்கப்தட்ட தீன் அப்புகளுடன் 

ரடர்புடது. 

ணம். ஜி. . 

ஸ். தரக் 

0.45 

3.5: நில்ரனர திப் தடுகயின் ள்பப்தருக்கு 

சுற்றுச்சூல் அப்புகளில் மீன்பம் ற்றும் 

மீன்பர்ப்பு திநன் திப்பீடு. 

க. டதள்யூ. 

ஆர். ஆர். 

அவீ 

1.2 

 ர்ந்டுக்கப்தட்ட தரதிக்கப்தடக்கூடி உள்ளூர் 

மீன் இணங்கள் ற்றும் அற்றின் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகளில் கரனநின ரற்ந ரக்கத்ப் தற்றி 

ஆய்வு சய்து, ளிப்புந தரதுகரப்பு உத்திகப 

உருரக்குல். 

ஆர். ஆர். . 

ஆர் ஷிந்ர 

 

3.7  இனங்கயில் இநரல் பர்ப்புத் ரழிலின் ரய் 

நினகபக் கண்கரணித்ல் 

பி. பி. ம். 

ஹீன்ணற்றிக

ன 

1.1  

3.8  ர்ந்டுக்கப்தட்ட விசர தகுதிகளில் இற்க 

ரழிட ற்றும் பர்க்கப்தட்ட தினரப்பிர 

இணங்களில் தினபிர ரி ஸ் ரற்றுகளின் 

கண்கரணிப்பு. 

. டி. டதள்யூ. 

ஆர் ரஜதக் 

0.532 

3.9 இனங்கயின் அனங்கர மீன் மீன்பர்ப்பு- ஆரய்ச்சி 

திட்டத்தின் உற்தத்தி ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

சல்திநண ம்தடுத்துற்கரண எருங்கிந் 

அணுகுமுநரக தரஃப்பரக் ரழில்நுட்தம் 

பிரகித்ல் 

லீ. டி. ம். ஸ் 

தரசிங்க 

2.154 

 IARAD - அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ற்தர 

அனங்கர மீன் இணப்தருக்க அனகிண தரரிப்பு 

சய்ல் 

3.10 சரரடிக் கனப்பிண நுட்தத்ப் தன்தடுத்தி 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட நீர்ரழ் ரங்களின் 

அம்சங்கப ரற்றித்ல் ற்றும் 

கடற்தரசிகளின் இன்-விட்ர தருக்கல் 

டி. ம். ஸ் 

சுகீஸ்ரி 

0.737 
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3.11 க்க கபப்பில் தந்திக் இணங்களின் தம்தல், 

ரபத் ன் ற்றும் தல்கயின் அனுத 

கட்டப்பு: திர்கரன பர்ப்பு அடிப்தடயினரண 

மீன் உற்தத்தி ரக்கரக கரண்டது.. 

ஜ. ஸ். 

ஜர 

0.95 

3.12 பர்ப்பின் தல்க அதிகரிப்தன் மூனமும், 

ரய்ப் தங்கு கிடப்த உறுதி சய்ன் மூனமும் 

கடற்தரசி விசரத் நிறுவுல். 

ஜ. ஸ் 

ஜர 

0.85 

3.13  ரடர்புட மீன்பிடி முகரத்து  உத்திகப 

பர்ப்தற்கரக நீர்கரழும்பு கபப்பில் முள் மீன் / 

ஏட்டு மீன்களின் அறுட நின திப்பிடுல் 

னம். 

கம்ன்பின 

.0.504 

3.14  இனங்கயில் முத்துக் கரட்டித் ரழின மீண்டும் 

தறுது ரடர்தரக ட ற்கு ற்றும் டக்கு 

கடற்ககளில் இற்க முத்துக் கரட்டி பத்ப் 

தற்றி ஆய்வு 

சத்து 

க 

1.145 

3.15 ன் ரகரத்தில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட ற்நர 

ரட்டிகளில் பர்ப்பு அடிப்தடயினரண 

மீன்பத்திற்கரண நினரண சுந்து சல்லும் திநன் 

திப்பீட்ட தீர்ரனித்ல் - NAQDA உடன் இந் 

எரு க்கு ஆய்வு 

ஜ. ஸ். 

ஜர 

 

3.16 அனங்கர மீன் பர்ப்பு,  ற்றும் தீன் அபிவிருத்தி – 

தணரப்பிட்டி பிச ஆரய்ச்சி நினத்தில் இருந்து. 

டி. . 

அத்துகரப 

1.886 

 

சுருக்கம் 

IARAD பிரிரணது 2019 ஆம் ஆண்டில் 15 ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி / உள்ரட்டு 

நீரில் பங்கள் தரன்நற்நக் கண்கரணிப்பு சய்யும் திட்டங்கப டத்திது . 

கடனர பர்ப்பு குறித் முன்ணரடிரக டரத்ப்தட்ட சமூக அடிப்தடயினரண 

மீன்பிடி அபிவிருத்தித் திட்டம் புத்பம் கபப்பில் கூண்டுகளில் பர்க்கப்தட்ட கடல் 

கரடுர மீன்களின் பர்ப்புக்கரண மூனரதர ரீதிரண சிநந் டமுநரக 1.9 மீ x 

1.9 மீ x  1.0 மீ  னக் கூண்டு , 40 மீன்கள் / ச. மீ இருப்பு அடர்த்தி , 42 % புத்துடன் 

உளித்ல், 09 ர பர்ப்புக் கரனத்தின்  பின்ணர் ரூ . 9000 / கூண்டு ரண 

இனரதம் ஈட்ட முடியும் ண அறிப்தட்டண . கடனட்டகளின் நுண்ணி ரழ்விட 

ஆய்வில், கடல் புல் ரழ்விடங்களில் சில்ட் களிண் அடி மூனக்கூறு ற்றும் பர்ப்புப் 

தகுதி ல் ன்ரக இருந்ரல் துரண தீன்களுடன் பர்க்கப்தடும்தரது 

கடனட்டகளின் அதிக பர்ச்சி விகித்ப் தந முடியும் ன்று ரிந்துள்பது . 

கரட்டி பர்ப்பிற்கரக ரடங்கப்தட்ட முன்ரண சல்தரடு 2 மீ x 1 மீ x 0.25 மீ 

தரிரத்தில் கரட்டி திட்டுகப மீட்டடுப்தரகும் , இது ரழில்துநயின் 

விரிரக்கத்திற்கு ஸ்தட் கிடப்த அதிகரி க்கும் ரக்கத்துடன் லும் 

ம்தடுத்ப்தடும். ன் பிரந்தித்தில் முன்  முலில் சமூக அடிப்தடயினரண 

கப்தரபிகஸ் அல்ரமந் Kappaphycus alvarezii விசரத்தில் எரு சுற்சிக்கு 4000 கினர 

- 5000 கினர உற்தத்திரணது திர்தரர்க்கப்தடுகிநது , அ த்தில் சரகரண 

தருத்தில் 2 ற். ரன் திநன் கரண்ட வித் ரட்டத் ரடர்ந்தும் 

தரரிக்கின்நது. உண்க்கூடி நீர்ரழ் ரங்களுடன் தினரப்பிரவின் திநரண 

ற்றும் நினரண சறிரக்கலுக்கரண எருங்கிந் அணுகுமுந ற்றிகரக 

இருந்து ற்றும் பரும் தரு நினயில் தினரப்பிரவு க்கு ரண பு அப 

20 %  குநக்க முடியும் ண கூநனரம் . எரு யக்டர் அபவு கரண்ட மீன் ற்றும் 

உண்க்கூடி ர சறிரக்கனரல் 06 ரங்களுக்கு ரத் ருரணரக ரூ . 1.6 

மில்லின்  கிடக்கும் ண அறிப்தட்டது . ன் ரகரத்தில் நில் பர தி 

ள்பப் தடுகயி ல் சரத்திரண மீன்பர்ப்புப் தகுதி 9 ர்க்க கி . மீ ண 

கக்கிடப்தட்டுள்பது. புதி ன்னீர் மீன் கரண , தத்திர ரிவீல் - Pethia reval ன்ந 

மீணரணது அனங்கர மீன் ரழிலின் திர்கரனத்திற்கரக தரதுகரக்க 

தரிந்துக்கப்தடனரம், இது ரட்டின் தரதுகரக்கப்தட்ட தகுதி ன ப்பிற்கு 

ளி கண்டறிப்தட்டுள்பது சிஸ்டரஸ் அசரகரவின் சரத்திரண 
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குடித்ரக கிதுல்கனவில் உள்ப கிரகித்ர ஏரவில் கரப்தடுகின்நது , இற்கும் 

தரதுகரப்பு டடிக்ககள் ப்தடுகின்நண . இ பர்ப்பு சரணகள் மூனம் , 

கிருமி நீக்கம் சய்ப்தட்ட கடல் நீர் பர் ப்பு ஊடகங்களில் 4 மி. கி/ லீ BAP ற்றும் 0.5 

மி. கி / லீ IBA ப் தன்தடுத்துன் மூனம் கப்தரபிகஸ் அல்ரஸி Kappaphycus alvarezii  

- துக்கத்தின் அதிகதட்ச ண்ணிக்கயினரண னஸ்ம - அரும்புகப அட 

முடியும். யட்ரதரனிக் ரட்டியில் 0.05 கிரம் / லீ சற்க உ த்ப் 

தன்தடுத்துதில் அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணர - Anubias barteri var nana - வின் சிநந் 

பர்ச்சி சல்திநன் கரட்டப்தட்டது . கரதன் மூனரக அரிசித் விடு தூளுடன் பர்ந் 

தரஃப்பரக் ரழில்நுட்தம் மூனம் 60 ரட்களுக்கு ண்ணீ ரற்நரல் 

கப்பிகப பர்க்க பின்தற்நனரம் ணப்தட்டது. அறுட ற்றும் உற்தத்திக்கரண 

இற்க முத்துக் கரட்டிகளின் சரத்திரண தங்குகள் அடரபம் கரப்தட்டு 

இணங்கள் அடரபம் கரத் ரடங்கப்தட்டுள்பண .  

 

இநரல்களின் சுகரர முகரத்தும் சம்தந்ரண ஆய்வுகள் மூனம் கனிக்கத்க்க 

அம்சங்கள் ன்ண ன்நரல், குநந் ப்தநினயில் (24 ± 4 
o
C) நினகளில் இநரல் 

புரிப் பிநப்தரக்க இடங்களில் ற்றும் அதிக உப்புத்ன் (28.0 ± 3.0 பி. பி) உள்ப 

தரது எளிரும் ரய்த் ரக்கங்கள் மிகவும் தரதுரணரக இருந்துடன் கரட்டு 

டி அப்பு ன்தட்டது , ஆணரல் ப்தரரது தண்களி ல் தினபிர ரி 

சரணது இனங்கயில் இன்னும் ததிவு சய்ப்தடவில்ன . க்க கபப்பில் 

உள்ப தந்திக் தல்க குறித் கண்டுபிடிப்புகள் லும் நீருயிரிண பர்ப்புக்கு 

சரத்திரண பங்கப விபக்குற்கும் அல்னது ர்ந்டுப்தற்கும் , மீன் பர்ப்பு 

கழிவுகளுடன் கூடி  கபப்பின் ரசு நினகபத் தீர்ரனிப்தற்கும் 

தன்தடுத்ப்தடனரம். ரர்கரழும்பு கபப்பின் மீன்ப கண்கரணிப்புக்கரண ஆய்வு 

மூனம், தூரிகப் பூங்கர மீன்பத்த் க்கக்க புதி கட்டுப்தரடுகள் விதிக்கப்தட 

ண்டும் ணக் கூறுகின்நது , அ த்தில் அதிக திப்புள்ப உ யிரிணங்களின் இபம் 

கட்டங்கப சுண்டுத் டுக்க விதிமுநகள் ப்தடுரல் அ ப 

நினத்ன் உறுதிப்தடுத் பருற்கும் , இணப்தருக்கம் சய்வும் 

அனுதிக்கின்நண. இந்ப் பிரிவு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண 15 ஆரய்ச்சி ளியீடுகள் 

ற்றும் ரரட்டு டடிக்ககப உருரக்கிது. 

 

திட்ட இன : 3.1  

கபப்பினுள் மனக் கூண்டுகளில் இனரதகரண கடல் சகரடுர பர்ப்புக்கரண 

சதரருபரரம் ற்றும் உத்திகள் 

தரறுப்தரண அதிகரரி  : டி. . அத்துகரப 

வு சனவு எதுக்கீடு : 0.5 மில் 

  

ஆசி கடல் கரடுர பர்ப்தரணது அதிக ற்றுதித்  கரரக 

இனரதகரண ணிகரக அடரபம் கரப்தட்டுள்பது. ஆசி கடல் கரடுர 

(னட்ஸ் கரல்கரிஃதர்) பர்ப்தரணது ற்கரசி ரடுகளில் மிகவும் பிதனரணரகும். 

தரதுரண உர் நீர்பங்கள் மூனம் இனங்கயிலும் கடல் கரடுர பர்ப்த 

சய்ற்கரண ல்ன ஆற்நல் உள்பது ன்ததுடன் ற்றும் சின விசரயிகள் ற்கண 

கடல் கரடுர விசரத்தில் ஈடுதட்டுள்பணர், தரும்தரனரண கடல் கரடுர 

விசரயிகள் ற்தரது குநந் இனரதத் ஈட்டுகின்நணர், ணனில் கபப்பில் 

னக் கூண்டுகளில் கடல் கரடுர பர்ப்பில் சரிரண உத்திகள் இல்னரரல் ஆகும். 

இந் திட்டம் கபப்பில் னக் கூண்டுகளில் கடல் கரடுரக்களின் இனரதகரண 

பர்ப்புக்கரண சரிரண உத்திகப தரிந்துப்த ரக்கரகக் கரண்டுள்பது. 

 

இனங்கயின் புத்பம் கபப்பில் ற்தரது சிறி அபவினரண கடல் கரடுர பர்ப்பு 

முநகளின் டமுநயில் சனவு - தன் தகுப்தரய்வு சய்தும், இனங்கயின் 

புத்பம் கபப்பில் உள்ப தல்று சிறி அபவினரண கடல் கரடுர பர்ப்பு 

முநகளின் தரருபரரத் எப்பிட்டு, சரிரண உத்திகப கபப்பில் னக்  

கூண்டுகளில் இனரதகரண கடல் கரடுர பர்ப்புக்கரக தரிந்துப்ததும் இந் 

திட்டத்தின் ரக்கரகும்.  
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தற்சகரள்பப்தட்ட டடிக்மககள்: 

கங்கரடி ற்றும் சக்குழி தகுதியில் உள்ப விசரயிகளுக்கரண விழிப்புர்வு 

கூட்டங்கள் ற்றும் சட்ட ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டண. கங்கரடி ற்றும் 

சக்குழிவில் உள்ப 22 கடல் கரடுர மீன் விசரயிகளுக்கரண கள்வித்ரள் 

கக்கடுப்பு முடிக்கப்தட்டது. முப்தத்ழு கடல்சரர் னக் கூண்டுகள் 

கண்கரணிக்கப்தட்டு 28 னக் கூண்டுகளில் சகரிக்கப்தட்ட கல்கள் ற்றும் 18 

கடல் கரடுர கூண்டுகளில் மீன் பர்ச்சித் வுகள் சகரிக்கப்தட்டண. சக்குழி 

ற்றும் கங்கரடியில் கடல் கரடுர விசரத்தின் சட்ட டி கக்கடுப்பு 

முடிவுகளின் சுருக்கம் 

அட்டம 1. தெக்குளி ற்றும் கங்மகரடிவில் கடல் சகரடுர விெரத்தின் ெட்ட 

கக்சகடுப்பின் முடிவுகளின் சுருக்கம் 

 

செனவுகள் ற்றும் ருரணங்களின் விங்கள் சதறுதி 

கூண்டு கட்டுரணத்தின் பர்ப்பு சுற்சிக்கரண சனவு (ரூ.) 2894.00 

விலிகளின் சனவு (ரூ.) 3600.00 

தீன் சனவு (ரூ.) 24676.00 

ரத் உற்தத்திச் சனவு (ரூ.) 31170.00 

மீனின் சரசரி விபவு (கினர) 80.60 

மீன் விற்தண வின (ரூ. / கி.கி) 500.00 

ரத் ருரய் (ரூ.) 40300.00 

நிக ருரணம் (ரூ.) 9130.00 

உற்தத்தி சனவு (ரூ. /கினர) 387.00 

நிக ருரணம் (ரூ. /கினர) 113.00 

அட்டம 2. கடல் சகரடுர பர்ப்பு / மனக் கூண்டுகளின் சதரருபரர 

தகுப்தரய்வு 

முன்ணற்நம் : தபதீக : 96%   நிதி : 

 

 தெக்குழி கங்மகரடி 

கடல் கரடுர விசரயிகளின் -க 74 6 

தகுதி  கடல் கரடுர விசரயிகளின் -க 50 4 

முழு கடல் கரடுர விசரயிகளின் -க 24 2 

கனிக்கப்தட்ட கடல் கரடுர கூண்டுகளின் -

க 

123 27 

இங்கும் கடல் கரடுர கூண்டுகளின் -க 48 27 

சரசரி கூண்டு அபவு (நின 1) 1.9 மீ x 1.9 மீ x 1.3 மீ  1.9 மீ x 1.9 மீ x 1.0 மீ 

சரசரி கூண்டு அபவு (நின 2) 3.4 மீ  x 1.9 மீ  x 1.3 மீ 1.9 மீ  x 1.9 மீ  x 1.0  மீ 

கூண்டுகளின் னக் கண் அபவு (நின 1) 8 மி மீ 8  மி. மீ 

கூண்டுகளின் னக் கண் அபவு (நின 2) 25 மி. மீ 25  மி. மீ 

சரசரி ஆம்த இருப்பு அடர்த்தி 40 மீன் / க. மீ 70 மீன் / க. மீ 

தன்தடுத்ப்தட்ட முக்கி தீன் க குப்த மீன்கள் ரரித் உவு 

கூண்டு பிம் தரருள் PVC PVC 

கூண்டின் னப் தரருள் பிபரத்திக்கு பிபரத்திக்கு 

ங்கூப் தரருள் தனக சட்டம் தனக சட்டம் 

உவு அதிர்ண் 1 or 2 2 

சரசரி கடல் கரடுரவின் விற்தண வின ரூ. 450 - 550 ரூ. 450 - 550 
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விமபவு 

கபப்புகளில் கடல் கரடுர னக் கூண்டு பர்ப்பின் தரருபரர 

ம்தகத்ன்யின் நின 

 

சளியீடு 

கபப்பின் கடல் கரடுர கூண்டு பர்ப்பிற்கரக உருரக்கப்தட்ட தரருபரர ரீதிரக 

சரத்திரண உத்திகள் 

 

தரிந்துமகள் 

 ரரரக 1.9 மீ x 1.9 மீ x 1.0 மீ அபவு கரண்ட னக் கூண்டுகபப் 

தன்தடுத்துங்கள் 

 முல் 2 - 3 ரங்களுக்கு 8 மி மீ அபவு கண் கரண்ட னகபயும் பின்ணர் 25 மி மீ 

அபவு கண் னகபயும் தன்தடுத்வும். 

 பர்ப்பின் முல் 2 - 3 ரங்களுக்கு ரத்திற்கு எரு முநயும் ற்றும் பின்ணர் எரு 

ரத்திற்கு எரு முநயும் னக் கூண்டுகப சுத்ம் சய்யுங்கள். 

 ஆம்த மீன் இருப்பு அடர்த்தி 40 மீன்கள் /ச மீ  க்கு மிகரகரல் தரரிக்கவும். 

 குப்த மீன்களுடன் சநினரக டிக்கப்தட்ட கடல் கரடுர தீன் அல்னது 

சநினரண டிக்கப் தட்ட கடல் கரடுர தீன்கப ங்குல். 

 மீன்களுக்கு எரு ரபக்கு இண்டு முந உளித்ல். 

 விரண உப்புத்ன் ற்ந இநக்க கரனங்களில் ற்தடக்கூடி ரய் 

நினகபக் கனித்து, சரிரண த்தில் சரிரண சிகிச்சப் தன்தடுத்துங்கள். 

 

முடிவும 

1.9 மீ x 1.9 மீ x 1.0 மீ னக் கூண்டுகளில் 40 மீன்கள் / சது மீற்நர் உடன் ப்தன் 

மூனம், உளிக்கப்தடுகின்நண, 9 ரங்களுக்கு 42% பு ஊட்டம் ங்கப்தட்ட 

பின்ணர் விசரயிக்கு ரூ.9000/கூண்டு ணந நிக ருரணம் கிடக்கும். இது மூனரதர 

ரீதிரக சிநந் டமுநரக தரிந்துக்கப்தடனரம் 

 

திட்ட இன : 3.2  

இனங்மகயின் கமதர நீரில் கடனட்மட, தயரதனரதூரிர ஸ்கரப்ர 

ஆகிற்றின் கடல்ெரர் பர்ப்பிற்கரண உகந் நுண் - ரழ்விட அம்ெங்களின் ஆய்வு 

சதரறுப்தரண அதிகரரிகள் : பி. . டி அஜித் குர  

    சி. பி. சசக 

ஆரய்ச்சி அதிகரரிகள் :  ஜ. புஷ்தகுர (IARAD) 

    . ஜ. ஜதிஸ்ம (IARAD) 

    ம். ஸ். ம். தரஹிம் (RRC கல்பிட்டி) 

    ச். சதுங்க (RRC கல்பிட்டி) 

வு செனவு :  1.80 மில்லின் 
 

அறிமுகம் 

தரதுரக ப்தண்டன கடனட்டகள் முருகக்கல் தரநகள், கடனர 

டரகங்கள் ற்றும் கடல் புல் தடுக்ககள் உள்ளிட்ட தல்று கரண 

ரழ்விடங்கப ஆக்கிமித்துள்பண. ணிக ரீதிரக சுண்டப்தட்ட உயிரிணங்களில் 

தரும்தரனரண (ரும் : ஆஸ்பிடரகிரடிடர – Order : Aspidochirotida) ஆணது 

ப்புத் தீன் முநக் கரண்டரகும். அசண ண்டல்களுடன் கனந் சண 

உக்கி தரருட்கப உட்கரள்கின்நண. முந் ஆய்வுகள் மூனம் இபம் 

கடனட்டகபரணது ஆற்ந கடல் புல் தடுக்ககளில் கரனரம் ன்று கரட்டிது, 

ஆணரல் இந் தரும் - ரழ்விடங்களுக்குள் உகந் ரழ்விட அம்சங்கள் தரும்தரலும் 

ஆய்வு சய்ப்தடவில்ன. 
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குறிக்தகரள்கள் 

கடனட்டகளின் உயிர்ரழ்வு, பர்ச்சி ற்றும் டத்ப் தண்புகபரல் அபவிடப்தடும் 

சிநந் இருப்புச் சய்ல் ற்றி உருரக்கக் கூடி முக்கி ரழ்விட அம்சங்களின் 

நினகப தீர்ரனிக்க ரங்கள் இனக்கு த்துள்பரம். 
 

செல்தடுத்ப்தட்ட செல்தரடுகள் 

 சமூகம் சரர்ந் கடனட்ட பர்ப்பு 

 ச். ஸ்கரப்ரவுக்கரண புரிப்பிப்தரக்க சதிகப நிறுவுல், அடகரக்கும் 

இணங்கப சகரித்ல் ற்றும் சீத்ல், இணப்தருக்கம் ற்றும் குடம்பி 

பர்ப்தத் தூண்டுல் 

 டக்கு கடனர நீரில் கடனட்ட பர்ப்தக் கண்கரணித்ல் 

 விழிப்புர்வு ற்றும் பிந நீட்டிப்பு திட்டங்கப டத்துல் 

 

முடிவுகள் 

ெமூக அடிப்தமடயினரண கடல்அட்மட விெரம் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட இண்டு பங்களில், புத்பம் கபப்பில் உள்ப சக்குளி ற்றும் 

இலுப்தந்தீவு ஆகிற்றில் சமூகத்தின் தீவி தங்களிப்புடன் ச். ஸ்கரப்ர (கடனட்ட) 

வின் பர்ப்பு ற்றும் பர்ச்சி திப்பீடு சல் தரன்நற்றுக்கரண எரு ஆய்வு 

ற்கரள்பப்தட்டது. சக்குழி தகுதியில் இட பர்ச்சிரக (520.37 ± 31.34) ஆணது 

ததிவுசய்ப்தட்டதுடன் ச். ஸ்கரப்ரவின் இலுப்தந் தீவுக்கரண பர்ச்சி விட 

கணிசரக அதிகரணரகும் (410.37 ± 46.57 கிரம், ANOVA; பி < 0.05). சக்குழி ற்றும் 

இலுப்தந் தீவு கூண்டுகளில் பர்க்கப்தட்ட ச். ஸ்கரப்ரவின் அதிகதட்ச உடல் ட 

முந 570.86 கிரம் ற்றும் 432.68 கிரம் ஆகும். சக்குழிவில் கடல் அட்டகளின் 

குநந்தட்ச ற்றும் அதிகதட்ச திணசரி பர்ச்சி விகிம் 0.32 கிரம் ற்றும் 1.1 கிரம் 

ஆகும், இலுப்தந்தீவு பத்தின் 0.21 கிரம் ற்றும் 0.91 கிரம் ஆகும். ஆணரல் 

குநந்தட்ச ற்றும் அதிகதட்ச திணசரி பர்ச்சி விகிம் ததிவுசய்ப்தட்ட ரங்கள் 

குறிப்பிடப்தட்ட இண்டு பங்களுடன் எத்துப்தரகவில்ன. இண்டு பங்களில் 

அரது இலுப்தந்தீவு ற்றும் சக்குழியில் ச். ஸ்கரப்ரவின் உயிர்ரழ்வு விகிம் 

முந 40 % ற்றும் 75 % ஆகும். சக்குழி பத்திற்குரி சரசரி உப்புத்ன் 

ற்றும் சரசரி நீர் ப்தநின 31 ± 2.26 பிபிடி ற்றும் 29.9 ± 2.94 
o
C ஆகும். இலுப்தந் தீவு 

பத்திற்கரண அந் திப்புகள் முந 28 ± 3.00 பிபிடி ற்றும் 28.2 ± 3.65 
o
C ஆகும். 

 

 

தடம் 1: இண்டு பர்ப்பு பங்களில் ச். ஸ்கரப்ரவின் ெரெரி பர்ச்சி 
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புரிப் பிநப்தரக்க ெதிகமப நிறுவுல், தெகரித்ல், அமடகரக்கும் இணங்கமப 

அமத்ல் 

ரண அடகரக்கும் இணங்கப உற்தத்தி சய்ற்கரக இரர் கண்ரடி 

ரட்டிகளிலும், இண்டு கனப்புக் கூண்டுகளிலும் (ரர கல்பிட்டி நினம் ற்றும் 

சக்குழியின் முற்தகுதியிலும்) மூன்று அடகரக்கும் தரருட்கள் தரரிக்கப்தட்டண. 

எவ்ரரு இணப்தருக்க சரணகளின் ரடக்கத்திலும் உயிருள்ப தீன்ககள் 

மூனரக தரரிக்கப்தட்டு ந்தரதும் அ சர்க்கரக்கப்தட்ட உவுகள் 

ங்கப்தடுன் மூனம் பர்க்கப்தட்டண. சற்க வி உற்தத்திக்கரக 

அடகரக்கும் இணங்களின் தரருந்க்கூடி ன் அடிக்கடி சரதிக்கப்தட்டது. 

ஆண்டின் முல் கரனரண்டில் தன இணப்தருக்க சரணகள் ற்கரள்பப்தட்டண. 

 

டக்கு கடதனர நீரில் கடனட்மட பர்ப்மதக் கண்கரணித்ல் 

ட ரகரத்தில் க்கரண 2 ர இடளியில் ததிணந்து 15 ணிகரீதிரண 

கடனட்ட பர்க்கும் பங்கள் கண்கரணிக்கப் தட்டுள்பண. ற்தரதுள்ப தண்கள், 

கவிடப்தட்ட தண்கள், ஜுணல் சகரிப்பு ரணம் ற்றும் 

ரழில்துநயின் லும் விரிரக்கத்திற்கரக தரருத்ரண தகுதிகள் ஆகிற்நக் 

குறிக்கும் கயில் தன தடங்கள் ரரிக்கப்தட்டண. 

சமிப்பு அடர்த்தி ரடர்தரக ண்ணின் தண்புகள், நுண் ரழ்விட நினகள் 

ற்றும் ர்ந்டுக்கப்தட்ட நீர்த்  அபவுருக்கள் தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. 

கடற்புல் தடுக்ககள் (7 ண்ணிக்ககள்), ல் தடுக்ககள் (ண்ணிக்ககள்), 

ற்றும் நுண் - அடரல்கள் (எவ்ரரு தண்களிலும் உள்ப ண் ரதிரிகளின் 4 

ண்டல்களின் ம் நினரண சல்னடப் பின்ண முந மூனம் தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டு முடிவுகள் அட்ட 1 இல் கரடுக்கப்தட்டுள்பண). 

 

அட்டம 1. சவ்தறு ரழ்விடங்களில் உள்ப தயரதனரதூரிர ஸ்தகப்ர 

தண்மகளில் ண்டல்களின் துகள் அபவுகள் (% ± sd). 

துகள் விட்டம் 

(மி.மி) 

தகுதி ரழ்விட மக 

கடல் புல் 

தடுக்மக 

ண் தடுக்மக நுண் -

அதடரல்கள் 

0-0.63 சில்ட் ற்றும் களி              2.71 ± 0.90 0.72 ± 0.35 0.04 ± 0.01 

0.63-0.125 மிக தூள் 

ன்ரண ண் 

6.10 ± 1.91 6.76 ± 1.80 0.71 ± 0.37 

125-250 தூள் ல் 37.81 ± 4.52 49.72 ± 8.43 14.63 ± 3.87 

250-710 இடத் ண் 29.82 ± 6.24 43.44 ± 6.33 36.22 ± 9.23 

710-1400 துண்டுத் 

ன்ரண ல் 

7.65 ± 1.87 17.44 ± 3.03 26.31 ± 6.03 

1400-2000 மிகப் தரி 

துண்டுகபரல் 

ஆக்கப்ட்ட ல் 

3.13 ± 1.03 9.20 ± 2.24 13.91 ± 5.63 

>2000 கிநல் 0.59 ±0.22 4.89 ±1.20 8.18 ± 3.71 

 

டயுள்ப ரதிரிகப ரிப்தன் மூனம் ண்டல் ரதிரிகளின் சண உள்படக்கம் 

தீர்ரனிக்கப்தட்டது. ஆம்த ப்பின் அபவு, ற்றும் வினங்குகளின் ட 

ஆகிற்ந அறிந்து கரள்ற்கரக எவ்ரரு கூண்டிலிருந்தும் 20 ஜுணல்கப 

துரண ரதிரிரகக் கரண்டு அபவிடப்தட்டண, பின்ணர் அ ரழ்விட 

ககளின் அட்ட 2 இன் தடி குழுக்கபரக ஆக்கப்தட்டண. 

 

அட்ட 2. ட ரகரத்தின் வ்று ரழ்விடங்களில் உள்ப 

யரனரதூரிர ஸ்கப்ர தண்களில் அபவிடப்தட்ட சின ர்ந்டுக்கப்தட்ட 
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அபவுருக்கள் (திப்புகபரணது குநந்தட்ச ற்றும் அதிகதட்ச ம்பில் 

கரடுக்கப்தட்டுள்பண. ± குறியீடரணது நி வினகனக் குறிக்கிநது). 

அபவுரு அபவிடும் அனகு ரழ்விட மக 

  கடல் புல் 

தடுக்க 

ண் 

தடுக்க 

நுண் -

அடரல்கள் 

சண தரர்த்ம் ( ஆம்த) (%) (உனர் டயில்) 4.97-9.32 0.68-1.80 1.01-3.21 

சண தரர்த்ம்( இறுதி) (%) (உனர் டயில்) 3.07-6.61 0.72-1.97 1.83-2.19 

உப்புத்ன் (ppt வீச்சில்) 28-36 30-34 32-34 

ஆம்த ப்பிடல் 

அடர்த்தி 

(g) கி 80.0±10.52 100.0±20.82 110.0±18.31 

ப்பிடல் அடர்த்தி No’s m
-2 

-க / ச.மீ
 

2.5-3 2-4 12-20 

சரசரி பர்ச்சி வீம் g day
-1 

கி / ரள் 1.25 ± 1.07 0.33 ± 0.29 0.44 ± 0.3 

 

ெமூகத்தின் க்களுக்கு விழிப்புர்வு ற்றும் தயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் டத்ப்தட்டண 

 

ெமூக க்களுக்கரக: 

புத்பம் ரட்டத்தில் உள்ப சக்குழி ற்றும் இலுப்தந் தீவு கிரங்களில் உள்ப 

சமூகம் சரர்ந் க்களுக்கு கடல் அட்ட பர்ப்பு சம்தந்ரண விசர உத்திகள் 

குறித் தயிற்சி அளிக்கப்தட்டது.  
 

தல்கமனக்கக ரர்களுக்கு: 

தல்கனக்கக ரழிற்கல்வி ற்றும் ரழில்நுட்தக் கல்லூரி (யுனிரடக்) 

அனுரபுத்திற்கு (22.02.2019) எரு ங்கியிருந்து டரத்ப்தடும் இணப்தருக்க திட்டம் 

டத்ப்தட்டது. கடல் அட்ட பர்ப்பு, அடகரக்கும் இணங்கபக் கரளுல் 

ற்றும் ரரித்ல், முட்டயிடும் ரட்டிகப ரரித்ல், தூண்டப்தட்ட 

இணப்தருக்கம், முட்ட சகரிப்பு, அடகரத்ல், குடம்பி பர்ப்பு சதிகப 

ரரித்ல், உயிர் கத் தீன் ரரிப்பு, ரற்றுட ரட்டி ரரித்ல் ற்றும் 

உளித்ல் ஆகிற்றில் தல்று அம்சங்கபப் தற்றி அனுதம் அர்களுக்கு 

முலில் ங்கப்தட்டது. 
 

முடிவுகள் / தரிந்துமகள் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட இண்டு பர்ப்புத் பங்களுக்கு இடயில் தத்து ர பர்ப்புக் 

கரனத் எப்பிடும் தரது, இலுப்தந் தீவு (சி. பி. ப்) அடிப்தடயினரண தண் 

விட சக்குழியின் சமூக அடிப்தடயினரண தண்யின் (சி. பி. ப்) பத்தில் 

குறிப்பிடத்க்க உர் பர்ச்சி கரப்தடுகிநது ணக் கரட்டிது. ஜூன் முல் ரம்தர் 

ரம் , புத்ப கபப்பில் குறிப்பிடத்க்க உப்புத்ன்யின் ற்ந இநக்கங்கள் 

கரப்தட்டண, இது சக்குழி விட இலுப்தந் தீவு கூண்டில் குநந் பர்ச்சி 

விகித் ற்தடுத்தும். 

 

இறுதி முடிவுகளின்தடி, புத்பம் கபப்பில் புதிரக ர்ந்டுக்கப்தட்ட சக்குழி 

ற்றும் இலுப்தந்தீவு தகுதிகள் திர்கரனத்தில் கடனட்ட பர்ப்பிற்கு ற்ந ண 

கூநனரம். 

 ஆயினும்கூட, இரு பங்களிலும் எப்பீட்டபவில் குநந் உயிர்ரழ்வு விகிம் 

ததிவு சய்ப்தட்டண. 

 கடல்டட ஜுணல்கள் 10.0 கிரமுக்குக் குநரண ட கரண்டற்ந 

பர்ப்தற்கரக டிரக அறிமுகப்தடுத் ற்ந அல்ன ண அறிப்தட்டது. 

 புல் சரர்ந் ரழ்விடங்களில் கடல் அட்டகள் பர்க்கப்தட்டதரது அதிக அபவில் 

கரப்தட்ட பர்ச்சி விகிம் ததிவு சய்ப்தட்டது, அரது இந் சூலுக்கு 

அ அதிகம் விரும்தப்தடுகின்நண. ணனில். ற்ந ரழ்விடங்களுடன் 

எப்பிடும்தரது சில்ட் டி களிண் அடி கரன்ட மூனக்கூறுகள் உளிக்கும் 

ன் கரண்டதுடன் அதிக பர்ச்சி விகித் விபவிக்கும் தரது அடிட்ட 
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ண்டல்களில் இருந்து சண தரருட்கப டுத்துக் கரள்ற்கு அற்றுக்கு இது 

உக்கூடும். 

 தண்களில் உள்ப (அல்னது வினங்குகளின் பர்ச்சி) சவீ கரிப் 

தரருட்களுடன் த்துடணரண ந் உநவும் இல்ன. ஆணரல் வினங்குகளின் 

னதிக பர்ச்சியின் தரது இந் முடிவுகப ரந முடியும் ணனரம். 

 கடல் அட்டகள் ல் ரழ்விடங்களில் பர்க்கப்தட்டரல், அற்றுக்கு னதிக 

உவுகபக் கரடுக்க ண்டியிருக்கும், ணனில் ற்தர ஆய்வில் இந் 

ரழ்விடங்களில் குநந் பர்ச்சி விகிம் ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது. 
 

முன்ணற்நம்: நிதி: 100%  தபதீக : 98.5% 

 

சளியீடுகள் 

 கடல் அட்டகளின் சற்க வி உற்தத்தி, தீன் ரரித்ல் ற்றும் பரும் 

ரட்டி பர்ப்பு சம்ம்தந்ரக மீன்பிடி சமூகங்கள், தல்கனக்கக ரர்கள் 

ற்றும் அச அதிகரரிகள் த்தியில் விழிப்புர் ற்தடுத்ல். 

 சமூக அடிப்தடயினரண கடல் அட்ட பர்ப்பில் மீணர்களுக்கு தயிற்சி 

அளித்ல் 

 புத்பம் கபப்பில் கடனட்ட பர்ப்பிற்கு தரருத்ரண சின தகுதிகள் 

அடரபம் கரப்தட்டண. 

 ரழ்ப்தரக் கபப்பில் கடனட்ட விசர தகுதிகளின் தடம் 

 கடல் அட்ட பர்ப்பிற்கரண நுண் - ரழ்விட அம்சங்கள் அடரபம் 

கரப்தட்டண 

 அறிக்ககள் ற்றும் விஞ்ஞரண ளியீடுகபத் ரரிப்தன் மூனம் 

ரழில்நுட்த அறிப் தப்புல் 

 

விமபவு 

 கடல் அட்டகளின் ணிக விசரத் கண்கரணிப்தற்கரக வு ரீதிரண 

றிமுந உருரக்கல். 

 ட ரகரத்தில் கடல் அட்ட பர்ப்பிற்கு மிகவும் தரருத்ரண ரழ்விட 

அம்சங்கள் அடரபம் கரப்தட்டது. 

 புத்பம் கபப்பில் கடல் அட்ட விசர திநணரணது ரழில்நுட்த ரீதிரக 

சரிதரர்க்கப்தட்டது 

ரரித்ர், பி. . டி. அஜித் குர 
1
 & சி.பி. க 

2
 

1
 உள்ரட்டு நீரில் பங்கள் ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்புப் பிரிவு, ரர, கரக்க தீவு, 

ட்டக்குளி, கரழும்பு 15, 

 
2
 பிரந்தி ஆரய்ச்சி நினம், ரர, கல்பிட்டி 

 

திட்ட இன : 3.3  

ணிக அபவினரண கரட்டி பர்ப்பிற்கரண ஸ்சதட் தெகரிப்பு முமநகமப 

தம்தடுத்துல் ற்றும் ஸ்சதட் கிமடப்தம தம்தடுத்துற்கரக தெரமண 

ரீதிரண முருமகக் கல் றுசீமப்பு செய்ல் 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் :  . ஸ். . ஈ கு 

சி. பி க 

வு சனவு: 1.00 மில்லின் 
 

அறிமுகம் 

புத்பம் ரட்டத்தில் உண்க்கூடி கரட்டி பர்ப்பு ரடங்கப்தட்டுள்பது 

ற்றும் சின சமூக அடிப்தடயினரண திட்டங்கள் டந்து ருகின்நண. இந் பர்ப்பு 

டடிக்ககப விரிவுதடுத்துற்கரண முக்கி சிக்கல்கபரக ஸ்தட் / சிறு தர 

கரட்டிகள் கிடக்கரது அடரபம் கரப்தட்டது. ற்தரது ஸ்தட் 
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சகரிப்புக்கபரணது இற்கரண ரழ்விடங்களில் இருந்து தநப்தடுகின்நண. ஆணரல் 

தரருத்ரண அபவு தரதுரண அபவு, ணிக பர்ப்புக்கு இந் ழியில் சகரிக்க 

முடிரல் உள்பண. ண, இற்கரண கரட்டிப் தடுக்ககளுக்கு அருகில் 

இணப்தருக்க கரனங்களில் ஸ்தரட் சகரிப்தரன் தன்தடுத்ல் மூனம் 

ற்கரள்பப்தடுகின்நண. 
 

மீணர் சமூகங்களிட ணிகரீதிரண இருரல்விகளின் பர்ப்பிண 

அதிகரிப்த இந் திட்டத்தின் முக்கி ரக்கரக இருந்து. லும் கரட்டித் 

திட்டுகப உருரக்குன் மூனம் இது அடப்தடும் ணனரம். இணரல் பர்ப்புக்கு 

ற்ந தகுதிகளில் எரு நினரண இணப்தருக்கம் நிறுன் மூனம் இது அடப்தடும், 

ணிக ரீதிரண பர்ப்புக்கு தரதுரண ஸ்தட்கப சகரிக்கவும் ற்றும் கரட்டி 

விசரயிகளிட ரழில்நுட்த அறி தப்தவும் இது உவும். 
 

முடிவுகள் 

ணிக கரட்டி பர்ப்புக்கு உவுல் 

கந்க்குழி, ஆரசன, ஜணசவிபுவில் உள்ப சமூக அடிப்தடயினரண ணிக 

கரட்ட்டி தண்கள் கண்கரணிக்கப்தட்டு பர்ப்புக்கரக இடளிக்கப்தட்டண. 

கண்டக்குழி கபப்தரணது எரு சிறி கபப்தரகும் ற்றும் கரட்டிகளின் ல்ன 

இணப்தருக்கம் கரண்ட குடித்ரக கரண்ட இடமுரகும், ண சமூகரணது 

ஸ்தட்களுக்கரக இந் இடத்தில் ன்னிநவு தறுகின்நரர்கள். ஆணரல் ஆரசன 

ற்றும் ஜணசவிபுவுக்கு அருகில் இணப்தருக்கம் இல்னரரல், ஸ்தட் 

சகரிப்தரன்கபப் தன்தடுத்தி சகரிக்கப்தட்டு பர்ப்பு டடிக்ககளுக்கரக 

ஸ்தட்கள் ங்கப்தட்டண. இந் ரக்கத்திற்கரக, பி.வி.சி பிபரத்திக்கு ற்றும் 

பிபரத்திக்கு உநகபப் தன்தடுத்தி உருரக்கப்தட்ட ஸ்தட் சகரிப்தரன்கள் 

தன்தடுத்ப்தட்டண, ணனில் இ ல்ன இப்புப் தரருள் ற்றும் 

சகரிப்தரபர்களிடமிருந்து ஸ்தட்கப அகற்றுதும் ளிரணது ன்தரனரகும். 
 

ஸ்சதட் இமப்புப் சதரருள் 

இண்டு புதி கரண ஸ்தட் இப்புப் தரருட்கள் ஸ்தட் சகரிப்தரன்கபரக 

முற்சிக்கப்தட்டு, முன்பு தன்தடுத்ப்தட்ட தரருட்களுடன் எப்பிடப்தட்டண. 

தன்தடுத்ப்தட்ட இண்டு புதி தரருட்கபரணது ரகண டர்கள் ற்றும் 

பிபரத்திக்கு குண்டுகள் ன்தணரகும். பி. வி. சி சகரிப்தரபர்களுடன் எப்பிடும்தரது 

இரு தரருட்களிலும் ஸ்தட் இப்புக்களில் சகரிப்புக்கள் குநரக உள்பண. 

இ 3/ 100  ர்க்க ச. மீ ன்ந இப்பு அடர்த்திக் கரண்டிருந்ண. 

 

சிப்பி திட்டுகமப புதி இடங்களுக்கு ரற்றுல் 

இண்டு திட்டுகள் புதி இடங்களுக்கு ரற்நப்தட்டண, அத்துடன் அ அற்றின் 

பர்ச்சி ற்றும் உயிர்ரழ்வுகள் சம்தந்ரக கண்கரணிக்கப்தட்டண, கல்பிட்டியில் 

உள்ப அழுகும் உயிரிணங்கபரல் உயிர்ரழ்ரணது தரதிக்கப்தட்டது. ரற்நப்தட்ட 

திட்டுகள் 2 மீ x 1 மீ x 0.25 மீ அபவு கரண்ட. புதி திட்டுகளின் உயிர்ரழ்யும் 

பர்ச்சியும் கண்கரணிப்தற்கரகவும், 0.5 மீ x 0.25 மீ x 0.25 மீ தப்பில் உள்ப 

உயிருள்ப கரட்டிச் சிப்பிகளின் ண்ணிக்க கக்கிடப்தட்டதுடன் அசல் பத்தில் 

க்கப்தட்டுள்ப எரு கட்டுப்தரட்டு திட்டும் தப்தட்டது. ரற்நப்தட்ட 

திட்டுக்களின் ண்ணிக்க ரற்நப்தட்ட பின்ணர் குநந்து விட்டண, ஆணரல் இப்தரது 

சரிப்தடுத்ல் சய்ப்தட்டு ண்ணிக்க அதிகரித்து ருகின்நண. 

 

அறிவிமணப் தப்புல் - விழிப்புர்வு திட்டம் (இல்லுதந் தீவு) 

கரட்டி பர்ப்பு ற்றும் ஸ்தட் சகரிப்பு தற்றி முன்ணற்நங்கள் குறித்து 

சமூகத்திற்கு ரிவிக்க எரு விழிப்புர்வு திட்டம் ற்கரள்பப்தட்டது. இதில் 10 

உறுப்பிணர்கள் தங்கற்நணர். புத்பம் கபப்பில் கரட்டி உற்தத்தி ற்றும் கந்க்குழி, 

ஆரசன ற்றும் ஜணசவிபுவில் சமூக அடிப்தடயினரண பர்ப்பு, கரட்டியின் 

ட்டில் பர்க்கும் முந ற்றும் பர்ப்புக் கட்டப்புகள், சகரிப்தரன்கள் மூனம் 

கரட்டி ஸ்தட் சகரிப்பு, நீடித்து நினக்கும் கரட்டி உற்தத்தி ற்றும் 
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கமுநரனரண சுத்ம் சய்ல், சந்க்கு அனுப்புல் தரன்ந னப்புக்கள் 

உள்படக்கம் சய்ப்தட்டண. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

முன்ணற்நம்: நிதி :  தபதீக - 80% 

 

தூய்மரக்கும் ஆமன தரரிப்பு ற்றும் சுகரர நிமனமகமப தம்தடுத்துல் 

2020 ஆம் ஆண்டில் 3,783 ண்ணிக்கயினரண கரட்டிகள் தூய்க்கப்தட்டு ரூ. 

18,915.00 சம்தரதிக்கப்தட்டுள்பண. த த்தினரண ட்டுக்கப புதிரக உருரக்கி 

பி.வி.சி ட்டுக்களுடன் ரற்றி தரது ஜூன் ரம் முல் கரட்டிகள் தூய்ரக்கும் 

தணிகள் சய்ப்தட்டண. 

 

சளியீடு 

கல்பிட்டி தகுதியில் (கல்பிட்டி ற்றும் ஜணசவிபு) 2 புதி கரட்டி திட்டுக்கள் உள்பண 

 

முன்ணற்நம்: நிதி :  தபதீக : 80% 

 

திட்ட ண் : 3.4  

உவுக்கரண மீன்களின் திநமரண ற்றும் நிமனரண செறிவுதடுத்துலுக்கரண 

எருங்கிமந் அணுகுமுமந; நீர்ரழ் ரங்களுடன் தினரப்பிர பர்ப்பு 

(உண்க்கூடி / அனங்கர) சவ்தறு டிமக்கப்தட்ட தீன் அமப்புகளுடன் 

சரடர்பு செய்ல். 

 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்: கனரநிதி ம். ஜி. . ஸ். தரக் 

கரனம் : 01 ஆண்டு (2019) 

ரத் வு சனவு : 0.45 மில்லின் 

 

சிறி அபவினரண குட்டகளில் பர்க்கும் முநகள் மீன்கப எரு குறிப்பிட்ட 

தகுதிக்கு ட்டுப்தடுத்துகின்நண, லும் இ அதிகப்தடிரண கழிவுகள் ற்றும் 

ரசுதடுத்திகப அடிக்கடி குவித்து விடுகின்நண, மீன்களின் ரசரண பர்ச்சிக்கும் 

இது கரரகிநது. அத்க குட்ட அப்புகளில் அதிக ற்றுக்களின் 

அபவு ற்தடுரல், அ ரங்கபரல் அந் அப்பில் இருந்ரல் உறிஞ்சப்தடும். 

லும் இந் ரங்கபரணது ண்ணீ டிகட்டனரம் ன்ததுடன், மீன் பர்ற்கு 

சிநந் சூன ங்குகின்நது. இந் கரட்தரட்டப் தன்தடுத்தி, சிறி அபவினரண 

தினரப்பிர ற்றும் அனங்கர / சல் ர பர்ப்புக்கரக சமீதத்தில் 

ரரிக்கப்தட்ட ணிக தினரப்பிர மீன் உவுடன் ரர உருரக்கி சரண 

உ எப்பிடுற்கரண எரு சரண மூனரக ஆரப்தடும். 
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தினரப்பிர பர்ப்புக்கரண சத்ரண தீன்கபயும் ற்றும் மீன் பர்ப்த சறிரக்கல் 

சய்ற்கும் நீர்ரழ் ரங்களுடன் பர்ப்த எப்பிடு குறிக்கரள்கபரகும். 

 

தரிசரண திட்டம் பின்ருரறு; 

 

முடிவு 

க்ரதரனிக் முந (மீன் ர பர்ப்பு)  

மிக்கும் ட்டின் அபவு  2.1 ர்க்க மீற்நர் 

ரத் ட்டுக்கள் 8 (தப்பு அண். 17 ர்க்க 

மீற்நர்) 

எரு ட்டில் இருந்து அறுட சய்ப்தட்ட ஈரண ர 

நிந 

2 கி. கி  (4 கட்டுக்கள்) 

ரத் அறுட 16 கி. கி ( 32 கட்டுக்கள்) 

விற்தண வின ரூ.30/ கட்டுக்கள் 

ரத் ருரணம் (ரூ) 32 x 30 (960/=) 

அறுட ம்  2 கிகள் 

எரு மீன் பர்ப்பு சுற்சிக்கரண ர அறுடகளின் -க  12 (6 ரத்துக்கு) 

எரு மீன் பர்ப்பு சுற்சிக்கரண ரங்களிலிருந்து ரத் 

ருரணம் (ண் இல்ன / உம் இல்ன / குநந் உப்பு ) 

 12 x 960.00 = 11,520.00 

 

1 யக்டர் மீன் குபத்தில் ரங்கப (மிக்கும் ட்டுக்கள்) 

பர்ப்தற்கு தரிந்துக்கப்தட்ட தகுதி 

2500 ர்க்க மீற்நர் 

6 ரங்களுக்கு எரு யக்டர் மீன் குபத்தில் ர 

அறுடக்கு கக்கிடப்தட்ட ரத் ருரணம் மீன் பர்ப்பு 

சுற்சி (ரூ) 

11,520.00 /17 மீ
2
 x 2500 மீ

2  
= 

1,694,117.00 

 

 

தெரமண உவு A (20% 

பும்) 

உவு B (25% 

பும்) 

முவு C (30% 

பு) 

உவு D  

(கட்டுப்தட்டு/ 

ரட்டு உவு) 

இருப்பு சய்யும் 

அடர்த்தி 

5 / க. மீ  10 / க. 

மீ   

5 / க. மீ 10 / க. மீ   5 / க. மீ   10 / க. மீ   5 / க. மீ   10 / க. 

மீ   

குட்டிஅயின் 

தகுதிக் 

கபவு 

10 க. மீ 10  க. மீ   10 க. மீ   10  க. மீ   10 க. மீ   10  க. மீ 10 க. மீ   10 க. மீ   

இடுக சய் -

க 

50 100 50 100 50 100 50 100 

உவுச் சனவு 105/= 117/= 120/= 50/= 

டுத் ம் 120 ரட்கள்  

உவு முந ரபக்கு இருட (5-7% உடல் திணிவு) 

சர. ஆ. நிந / 

மீன் 
2.3 - 3.4 

சர. நிந அதி. / 

ஜு. மீன் 

195 கி 128 கி 190  கி  113  கி 203  கி 126  கி 132  கி 90  கி 

FCR 1.6 1.9 1.5 2.9 



89 
 

  
  

 
 

முடிவும 

தரிசரணயின்தடி, தினரப்பிர பர்ப்த பர்க்க 20% பும் தரதுரணது. 

சரணயில் சிநந் சரண ஊட்டம் - ஊட்டம் A (குநந் வின) 

ளி ற்றும் குநந் வின க்ரதரனிக் ர பர்ப்பு நுட்தங்கபப் 

தன்தடுத்தி சறிரக்கனரம். 

 

தரிந்துமகள் 

மீன் ற்றும் நீர்ரழ் ர பர்ப்பு மிகவும் இனரதகரண டமுநரகும். 

 

க்ரதரனிக் நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி மீன் குபங்களுக்குள் மிக்கும் ர 

பர்ப்புத் ட்டுக்கப தரிந்துக்கனரம். 

 

முடிவுகள் 

தினரப்பிர பர்ப்புக்கரண குநந் கட்டம் கரண்ட மீன் உவு. 

சிறி அபவினரண மீன் விசரயிகளுக்கு குநந் வினயில் ளி க்ரதரனிக் 

முநகப அறிமுகப்தடுத்துல் 

மீன் ற்றும் ர பர்ப்பின் மூனம் விசரயிகளின் ரத் ருரணத் 

அதிகரித்ல் 

 

திட்ட ண் : 3.5  

நில்ரனர திப் தடுமகயின் சள்பப்சதருக்கு சுற்றுச்சூல் அமப்புகளில் மீன்பம் 

ற்றும் மீன்பர்ப்பு த் திநன்களின்  திப்பீடு..  

தரறுப்தரண அதிகரரி: க. டபிள்யூ. ஆர். அவீ 

வுசனவு : 1.2 மில்லின் 

 

ன் இனங்கயின் மிக நீபரண திகளில் (78 கி.மீ) நில்ரபர தி ரத்ந ரட்டம் 

ழிரக தரயும் தி என்நரகும். க்கரனங்களில் ஆற்றின் தடுகயின் ரழ் நினங்கள் 

ள்பத்ரல் மூழ்கி தயிர் உற்தத்திக்கு உர நினத் ங்குகின்நண. நில்பர 

கங்கயின் நீர்ப்தரசணத் திக்கப தடத்தின்தடி  2017 இல், ரத்ந 

ரட்டத்தின் ரத் நினப்தப்பில் 12.6% இது உள்படங்குகின்நது, ள்ப நீர் ற்றும் 

நினங்கள் கணிசரக தன்தடுத்ப்தடர ணவும் ற்றும் நீரில் ப உயிரிண 

உற்தத்திக்கு தன்தடுத்ப்தடனரம் ணவும் கூநப்தட்டுள்பது (Dey M. M. et al. (2006)). . 

யூ. சி. ன் இனங்க (2005), இல் டத்தி ஆய்வின்தடி, நில்பர தியில் 25 கரண 
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மீன்கள் கினகன ஈநினத்தில் விடுவிக்கப்தட்டு ரழ்கின்நண. ண, நீரில்ப 

தல்க குறித்து எரு கக்கடுப்த ற்கரள்து ற்றும் உள்ளூர் சமூகத்தின் 

தரருபரர ற்றும் சமூக நின உர்த்துற்கரக ள்பத்ரல் தரதிக்கும் 

தகுதிகளில் உள்ப மீன்பிடி ற்றும் மீன்பர்ப்பு திநண திப்பிடுதும் தறுதிரக 

இருக்கும் ணனரம். 

 

இந் ஆய்வின் முக்கி ரக்கம், ள்பத்ரல் தரதிக்கப்தட்ட உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு 

தரருபரர இப்பீடரக, நில்பர திப் தடுகயில் ரத்ந ரட்டத்தின் மிகவும் 

ள்பத்தில் மூழ்கியுள்ப ள்ப டி. ஸ் பிரிவுகபரண தியகரட, ரலிம்தட, 

அதுலி, ரத்ந, ற்றும் கம்புறுபிட்டி ஆகி தகுதிகளில் மீன்பிடி, ற்றும் நீருயிரிண 

பர்ப்பு அழுத்ங்கப தரிசரன் சய்ற்கரகும். அன் கீழ், நில்பர ள்ப 

சளியில் நீர்த் ம், நீர்ரழ் இணங்களின் தல்க, சுற்றுச்சூல் சகள் 

ற்றும் நில்பர ள்பப் தகுதியில் நினப் தன்தரட்டு முநகள், ள்ப விபவில் 

ற்கரலிக ரறுதரடுகப உறுதிப்தடுத்ல், நில்பர திப் தடுகயில் மீன்பிடித் 

திநண திப்பிடுல், நீருயிரிண உற்தத்திக்கரண தபதீக கரணிகள் ற்றும் ள்பச் 

சளி நீரிலிருந்து அதிகதட்ச தன்தரட்டப் தறுல் ஆகி குறிப்பிட்ட 

ரக்கங்கபரக இருந்ண.  

 

திட்ட ரக்கங்கப நிநற்றுற்கரக, நில்பர திப் தடுக்கயில் ள்பச் 

சளிக் குறிக்க எரு ஆம்தக்கட்ட கக்கடுப்பு ற்கரள்பப்தட்டது ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் வு, ள்ப நீரில் உட்புகுந்து மூழ்கும் வு, நீர் கிடக்கும் ன் 

ற்றும் த் வுகபச் (நீர்ப்தரசணத் திக்கபம்) சகரிக்க தரருத்ரண ரதிரி 

இடங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டண. ப்தநின, pH, DO, உப்புத்ன், 

கனங்கல்ன், ட்டு, தரஸ்தற்று, குபரரபில் a, ற்றும் கண உனரகங்கள் – 

கட்மிம், ஈம், ஆசனிக், இசம், ஆகி சரண சய்ப்தட்ட நீர்த்  

அபவுருக்கபரணது ண்ணின் த்தின் ண் அப்புக் குழு தகுப்தரய்வ்ன் மூனமுன் 

ற்றும் pH மூனமும் திப்பிடப்தட்டண. ரத்ந ரட்டத்தில் 20 டி. ஸ் பிரிவுகளில் 

தரதிக்கப்தடக்கூடி குடும்தங்களுக்கு சமூக தரருபரரம் ற்றும் நினப் தன்தரடு 

முநகள் குறித் ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டண. தியின் மீன்பிடிக்கரண மீன்பிடிக் 

கண்கரணிப்தரணது ரடங்கப்தட்டது ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்புக்கு சரத்திரண 

தகுதிகளின் தடம் ரடர்கின்நது. ரடர்புட குழுக்களுக்கு விழிப்புர்வு 

தட்டநகள் டத்ப்தட்டண. 

 

மிக முக்கிரண கண்டுபிடிப்புக்கள் 

 தியகரட, ரலிம்தட, அதுலி, ரத்ந ற்றும் கம்புருபிட்டி ஆகி நில்பர 

திப் தடுக்கப் தகுதியில் மிகவும் ள்பத்தில் மூழ்கியுள்ப டி.ஸ் பிரிவுகபரகும். 

டுத்துக்கரட்டரக, எவ்ரரு டி.ஸ் பிரிவிலும் ரத் நினங்களில் குநந்து 30% 

 2017 இல் ள்பத்ரல் மூழ்கிது (ப ஆய்வு ற்றும் இனக்கி ஆய்வின் தடி). 

 நில்பர ள்பப்தருக்கில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட பங்களில் நீரின்  அபவுருக்கள் 

ற்றும் ண்ணின் குங்கள் மீன் பர்ப்பு அபிவிருத்திக்கு தரருத்ரண ம்பில் 

உள்பண. 

 ரரிக்கப்தட்ட ஜி. . ஸ் தடத்தின்தடி கக்கிடப்தட்ட சரத்திரண 

மீன்பர்ப்பு தகுதி ரத்ந டி.ஸ் பிரிவில் 9 ர்க்க கி. மீ ன்ததுடன் ரத்ரக 

ள்பத்தில் தரதிக்கப்தட்டதில் 50% ஆகும். 

 20 ஜி. ஸ் பிரிவுகளில் உள்ப சமூக - தரருபரர கக்கடுப்பின்தடி, ள்பம் 

ற்றும் நில்பர திட்டத்தின் ரல்விகள் கரரக 60 % க்கும் ற்தட்ட ல் 

நினங்கள் சய்கதண்ரல் ஆக்கப்தட்டுள்பண. தரதிக்கப்தடக்கூடி 

குடும்தங்களுக்கு மீன் தரரிப்பில் அறிவு அல்னது அனுதம் இருப்தரக ததிவு 

சய்ப்தட்டது (< 5 %). ரத்ந டி. ஸ் பிரிவில் உள்ப தரும்தரனரண விசரயிகள் 

தச்ச இன க்கறிகப பர்ப்தற்கரக கவிடப்தட்ட ல் னப் 

தன்தடுத்துகின்நணர். 
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 தியில் சய்ப்தடும் மீன்பிடிப்பில், தினரப்பிர, ஜன்ட் குரமி, லூல்னர ஆகி 

தரிந்துக்கப்தட்ட விருப்தரண மீன் இணங்கள் ணவும் ற்றும் மிகவும்  

கூடி இணரணது ன்னீர் இநரல் ஆகும். 

 

சளியீடுகள் 

  நில்பர ள்பச் சளியில் தடுக்கயில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட பங்களில் 

நீரின் த்தின் அடிப்தட வுத்பம் 

 நில்பர ள்ப சளியில் சரத்திரண 20 நீருயிரிண பர்ப்புத் பங்களுக்கரண 

ஜி. . ஸ் தடம் 

  முகரத்துத்தின்  தரிந்துகளுக்கரக தனுள்ப எரு தி மீன்பிடிக்கரண 

அடிப்தடத் வு 

 

தரிந்துமகள் 

  மீன் பர்ப்பின் அபிவிருத்திக்கு தரருத்ரண 20 ரதிரித் பங்கள் ற்றும் 

ரபரண ள்ப நினங்கள் நீருயிரிண பர்ப்பு அபிவிருத்திக்கரக 

தன்தடுத்ப்தடனரம். 

 ரரிக்கப்தட்ட ஜி. . ஸ் தடத்தின்தடி கக்கிடப்தட்ட சரத்திரண 

நீருயிரிண பர்ப்புப் தகுதி ரத்நயில் 9 கி.மீ
  2

 ஆகும் 

 டி ஸ் பிரிவுகளின் தடி ரத்ரக ள்பத்தில் தரதிக்கப்தட்டதில் 50% 

ரத்நப் தகுதிரகும். 

முன்ணற்நம் : நிதி: 95%        தபதீக : 85% 

மடகள் 

 ரன் கரழும்பிலிருந்து ரத்நக்கு அரது நில்பர தகுதிகளுக்கு நீண்ட தூம் 

தணிக்க ண்டியிருப்தரல் 2019 ஆம் ஆண்டில் முல் ந்து ரங்கள் 

கபப்தணிகப முநரக சய் முடிவில்ன. 

 

திட்ட ண் : 3.6  

தர்ந்சடுக்கப்தட்ட தரதிக்கப்தடக்கூடி உள் ரட்டு மீன் இணங்கள் ற்றும் 

அற்றின் சுற்றுச்சூல் அமப்புகளில் கரனநிமன ரற்ந ரக்கத்மப் தற்றி ஆய்வு 

செய்து, சளிப்புந தரதுகரப்பு உத்திகமப உருரக்குல். 

 

தரறுப்தரண அதிகரரி: ஆர். ஆர். . ஆர். ஷிரந்ர 

 

தரதிக்கப்தடக்கூடி உள்ரட்டு மீன் இணங்களுக்கரண ணிக்க ற்றும் கரனநின 

ரற்நத்துக்கரண ழுல் உத்திகப முன்ரழில், அச்சுறுத்ப்தட்ட மீன் இணங்கப 

தரதுகரத்ல், மீன் இணப்தருக்கச் சல்திநனில் கரனநின ரற்நங்களின் ரக்கத் 

ஆய்வு சய்ல் ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட தகுதி னப் பின்ணல் தகுதிக்கு ளி 

முக்கிரண சுற்றுச்சூல் அப்புகப அடரபம் கரண்தது ஆகி திட்டத்தின் 

ரக்கங்கபரக இருந்ண. குறிக்கரள்கப நிநற்றுற்கரக, 

உள்ளூர்ரக்கப்தட்ட மீன்கள் ற்றும் நுண் ரழ்விடங்களில் கரனநினத் ரக்கம் 

குறித் இனக்கி ஆய்வுகள் ற்றும் ர்ந்டுக்கப்தட்ட ஆரய்ச்சி தகுதிகளில் 

கரனநினத் வு ஆகி ரடங்கப்தட்டு ற்தரது முன்ணற்நத்தில் உள்பண. 

தம்தரண ரதல்னக தியில் (ஜின் கங்க) Malpulutta kretsiri – ல்புளுட்டஅ 

கிட்சிரி, கிலி லீ (களு கங்க) இல் P. cumingii - பி. குமிங்கி, கனபிட்டடவில் (கபனி 

கங்க) இல் P. Bandula – பி. தந்துன, யக  (அத்ணகல்ன கங்கயில்) Puntius titteya – 

பி. த்திரவும், குட்ல்கனவில் (கபனி கங்க) Systomus asoka - சிஸ்டரஸ் அசரகர 

ற்றும் குதல்ல்னவில் (அதரன் கங்க டரகம்) Dawkinsia srilankensis - டரக்கின்சிர 

ஸ்ரீனன்கன்சிஸ் ஆகி ரந்ரறும் கண்கரணிக்கப்தட்டண. எவ்ரரு தித் 

பத்திலும் நீபத் வு ற்றும் எவ்ரரு இணத்தின் குடித்ரகஅபவு தற்றி 

ததிவுகளுடன் இது சய்ப்தட்டண. 
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தத்திர னணரகுனரட்டர ற்றும் பி. குமிங்கி க்ஸ் பி (Pethia melanomaculata and P. 

cumingii  P.) ஆகி இணங்களுக்கரண ஆறு கரண சிநப்பிடிக்கப்தட்ட 

இணப்தருக்க சய்முநகள் அரது நீர் அழுத்த் எரு முட்டயிட தூண்டடும் 

முநரகக் கரடுத்து சய்து முடிக்கப்தட்டண. எவ்ரரு இணப்தருக்க ற்றும் 

குடம்பி பர்ப்பு ரட்டியிலும் நீரின்  அபவுருக்கள் அரது கந் எட்சிசன் 

உள்படக்கம் (மி.கி /லீ), pH, TSS, கரத்ன் (மி.கி./லீ), நீர் ப்தநின (◦C) ற்றும் 

கடத்துத்திநன் (µச /மீ.) தரன்ந சகரிக்கப்தட்டு வு தகுப்தரய்ரணது ற்தரது 

சலில் உள்பது. மூன்று வ்று ரட்டி நினகளின் கீழ் பி. 

னணரகுனரட்டர - P. melonomaculata வின் நிநச்சறி அபிவிருத்தி சய்ற்கரக 

எரு சரண; தரதுரண விடங்களுடன் கூடி கிரணட் அடி மூனக்கூறு கரண்ட 

மூடப்தட்ட ரட்டி, கிரணட்டுடன் திநந் ரட்டி, நீர்த் ர உந கரண்ட 

ல் அடி மூனக்கூறு ற்றும் தரதுரண 24 ணி கரற்நரட்டத்துடன் சப அடி 

மூனக்கூறு கரண்ட ரட்டி ஆகி நிநடந்ண. 

 

தரதுகரக்கப்தட்ட தகுதி னப்பிற்கு ளி மிகவும் ஆதத்ரண 

அச்சுறுத்னரண கரட்டு ரழ் இணங்கள் தற்றி ஆய்வு, கரட்டுரழ் ரதிரிகள் சகரிப்பு, 

நினப்தடுத்ல் ற்றும் பர்ப்பு சய்ல் ஆகி சி கண்கரட்சி ற்றும் 

விழிப்புர்வு திட்டங்களுக்கரண ரதிரிகப ங்கும் தரது ற்கரள்பப்தட்டண. 

 

கடந் ஆண்டு கபனி திப் தடுகயில் உள்ப சிஸ்டரஸ் அசரகர - Systomous asoka 

வின் குடித்ரக அப்பு ற்றும் தம்தல் முந குறித் ஆய்வு ரடங்கப்தட்டது. 

கக்கடுப்பு தகுதிரணது கந்ர தரதுகரக்கப்தட்ட ணம், கின்கித்ன் ஏர, சிரி 

ஏர, யண்டுன்-ல்ன, கிதுல்கனவில் உள்ப ன் – கத்தி - ல்ன ற்றும் க்ரண 

ஏரவின் து திரண கிரி ஏர ற்றும் அர ஏர; னிகனவில் ரகல் ஏர 

ற்றும் சீரக்க கங்கக்கு எரு து தி ஆகிற்ந உள்படக்கிரகும். ற்றுக் 

கண் ற்றும் ஸ்ரர்கல்லிங் மூனம் டிரகக் கண்கரணிப்தன் மூனம் குடித்ரக 

ண்ணிக்க டுக்கப்தட்டது. அனங்கர மீன் பர்ப்பு ற்றும் பர்ப்புப் தயிற்சி 

திட்டங்கள் மூனம் விழிப்புர்வு திட்டங்கள் ற்றும் ரழில்நுட்த தரிரற்நங்கள் 

டத்ப்தட்டண. 

 

முக்கி கண்டுபிடிப்புகள் 

 பி. னணரகுனரட்டர - P. melanomaculata வின் நிநத் சப அடி மூனக்கூறு 

ற்றும் தரதுரண (> 18 ணி) எட்சிசன் ங்கல் மூனம் சிநப்பிடித்து பர்ப்தன் 

மூனம் சறிவுதடுத்னரம் . இந் நிதந்ணயின் கீழ் இந் இணத் ப்த  ண்டன 

அனங்கர மீன் ரழிலுக்குரி எரு இணரக ஊக்குவிக்க முடியும். 

 6◦59’ 40‛.4 N இல் ட்டிந்ரட்ட தல்னத்யண நீரட 80◦19’.013 E; கபனி 

தியின் து தியில் இடது தக்கத்தில் தத்திர ரிவீல் இண தறுற்கு > 500 / 

கி, மீ அற்றில் இருக்கும் ண அடரபம் கரப்தட்டது . இது ரட்டின் 

தரதுகரக்கப்தட்ட தகுதி ன ப்பிற்கு ளி உள்ப எரு முக்கிரண 

சுற்றுச்சூல் அப்தரகும் , இது அனங்கர மீன் ரழிலின் திர்கரனத்திற்கரக 

தரதுகரக்கப்தட ண்டும். 

 சிஸ்டரஸ் அசரகர குடித்ரகயின் அபவு சுரர் 30 னிகனவிலும், 

கிரன்கித் ஏரவில் 348 உம் ற்றும் கண்டர தரதுகக்கப்தட்ட  ணப்தகுதியில் 25 

உம் இருந்ண . கித்துல்கனவில் உள்ப கிரகித் ஏரவில் சரத்திரண குடித்ரக 

ட்டு கரப்தடுகிநண ன்தரல் அற்றுக்கு தரதுகரப்பு டடிக்ககள்  

ணனரம். 

 

சளியீடுகள் 

 எரு தரதுரண உள்ரட்டுக்குரி இணரணது அனங்கர மீன் ரழிலுக்கு 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது.  
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 ஆதத்ரண மீன் இணங்கள் சிஸ்டம்ஸ் அசரகரவின் குடித்ரக தம்தலுக்கரண 

தடம் ற்றும் குடித்ரக அபவுகளின் வு . 

 ர்ந்டுக்கப்தட்ட உள்ரட்டு மீன்களில் கரனநின ரற்ந ரக்க தி ப்பீட்டிற்கரண 

எரு ருடத்துக்கரண அடிப்தடத் வு. 

 

தரிந்துமகள் 

 ப்தண்டன அனங்கர மீன் ரழிலுக்கு டிக்  - டரக் தரர்ப் ன்தது எரு ல்ன 

இணரகும். 

 னிகன ற்றும் கிதுல்கனவில் சிஸ்டரஸ் அசரகர குடித்ரக சிறு நீர் மின் 

உற்தத்தி அகள் ற்கண நீரி தரய்ச்சன ர ற்றிப்தன் கரரக திர்  

நரண ரக்கங்கப ற்தடுத்தியுள்பரல் அற்கு உடணடிரக 

ற்றுக்கரள்பப்தட்ட தரதுகரப்பு டடிக்ககள் ரகும். 

 ன்ற்கு தரு  முந ரற்நம் கரரக கனபிட்டட , 

தல்னக தியி தந்திஸ் தந்துன - Pethia bandula ற்றும் அதரன் கங்கயில் 

உள்ப டரக்கின்சிர ஸ்ரீனன்கன்சிஸ் - Dawkinsia srilankensis ஆகிற்றில் தத்திர 

தண்டுனரவின் இணப்தருக்கம் ற்றும் சர்ப்பு தரன்ந (சப்டம்தர்) 2019இல் 

ரக்கத் ற்தடுத்துரகத் ரிகிநது , ணனில் இந் இணங்கள் ஆண்டுக்கு 

க்கரக இண்டு ஆட்சர்ப் புகப மீறி 2019 ஆம் ஆண்டில் எரு சர்ப்த 

(சப்டம்தர் ரம் ) கரட்டிண. இருப்பினும், எரு திட்டட்டரண முடி டுக்க 

நீண்ட கரன ஆய்வுகள் ப்தடுகின்நண . 

 

முன்ணற்நம்: நிதி: 95%  தபதீக : 85% 

 

மடகள் 

 தன ரங்களில் தரதுரண னி சக்தி , தீவி ரனின நின தரன்நண 

ஆய்வு இடங்களில் இருக்கவில்ன  

 

திட்ட ண் : 3.7 

இனங்மகயில் இநரல் பர்ப்புத் சரழிலின் தரய் நிமனகமபக் கண்கரணித்ல் 

தரறுப்தரண அதிகரரி: பி. பி. ம். ஹீன்ணற்றிகன 

வு சனவு : 1.1 மில்லின் 

இடம்: புத்பம், சினரதம் ற்றும் நீர்கரழும்பு,ட்டக்கபப்பு, திருகரன 

 

கடல் கரும்புலி இநரல், பிணஸ் ரணரடரன் - Penaeus monodon, இனங்கயின் 

தரருபரர ரீதிரக முக்கிரண பூர்வீகரக பர்க்கப்தடும் இணங்களில் என்நரகும், 

இது உனகங்கிலும் உள்ப உவு ககபரக தரி அபவு ற்றும் அதிக  

கரரக உள்பது. இனங்கயில் பிடிக்கப்தட்ட ற்றும் பர்க்கப்தட்ட 

இநரல்கபரணது ரத் உற்தத்தியில் கிட்டத்ட்ட 99% தங்களிப்பு சய்கின்நண. 

இருப்பினும், பர்ப்பு சய்ப்தட்ட இநரல்களின் உற்தத்திரணது ரய்கபரல் 

அவ்ப்தரது ற்தடும் இப்புகபரல் டப்தட்டுள்பது. 2001 ஆம் ஆண்டில் பூகரப 

நீருயிரிணபர்ப்பு முன்ணனி - குபரதல் நீருயிரிண பர்ப்பு அனன்ஸ் (ஜி) 

டத்தி உனகபரவி இநரல் கக்கடுப்தரணது, ரய்கள் கரரக பர்க்கப்தட்ட 

இநரல்களின் எட்டுரத் இப்த ளிப்தடுத்திது, எ ஆண்டில் சுரர் 22 %. ண 

அண்பரக கரட்டிது, GAA கக்கடுப்பினன் மூனம் 60% இப்புகள் ஸ்கள் 

மூனரகவும் ற்றும் சுரர் 20 % தக்றீரிரக்கள் மூனம் உருரகின்நண ன்று 

ரிந்துள்பது. ஆக, ரய்கபக் கட்டுப்தரடு சய்ல் குறித் து முற்சியின் 

தரும்தகுதி (80 %) ஸ் ற்றும் தக்றீரிர ரய்க் கிருமிகளில் ளிரக கணம் 

சலுத் ண்டும் (ஃப்பகல் ற்றும் தனர், 2005). 
 

15 க்கும் ற்தட்ட ஸ்கள் கடல் இநரல்கபப் தரதிக்கும் ன்று 

ரிவிக்கப்தட்டுள்பது. அற்றிலும் குறிப்தரக பீணய்ட் இநரல் குடும்தத்தில் ர 
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விடரக ற்தடுத்துகின்நண. ஸ் ரற்றுக்கபரணது தயிரிடப்தட்ட இநரல்களில் 

ட்டுல்ன, கரட்டு இநரல் ற்றும் பிந கிநஸ்டஷிரக்களிலும் கரப்தடுகின்நண. 

ண் புள்ளி ரய் - ட் ஸ்தரட் சிண்ட்ரம் ஸ் (WSSV) ன்தது பர்ப்பு 

இநரல்களில் அதிக இநப்பு விகித்துடன் ரடர்புட தனரண ரய்க் 

கரணிரகும். இது ணிக இநரல் தண்களில் 100%  இநப்த 

ற்தடுத்துகின்நது, இன் விபரக இநரல் விசரத் ரழிலுக்கு தரும் இப்பு 

ற்தடுகின்நது. 

 

இருப்பினும் தரும்தரனரணர்கள் ஸ் ரய்க்கு கரடுக்கும் அக்கந விட 

தக்றீரிர ரய்களுக்கு குநந் அக்கந சலுத்துகின்நரர்கள். கடல் நீரியின் 

நீரில் உள்ப பூர்வீக தக்றீரிரத் வி, சற்க தீன் ற்றும் உங்கபப் 

தன்தடுத்துல், அதிக இருப்பு அடர்த்தி ற்றும் தீவிரண ற்றும் அந் தீவிரண 

தண்களில் நீரின் ஆற்ந ன் ஆகி அதிகரண தக்றீரிரக்களின் 

க்கள்ரகக்கு ழிகுக்கின்நது, லும் அ உவு ற்றும் எட்சிசன்களுக்கரக 

இநரல்களுடன் தரட்டியிடுகின்நண, இணரல் ண அழுத்ம் ற்றும் ரய்கல் 

ற்தடுகின்நண (ரரிரர்டி, 1997). கடனர சுற்றுச்சூல் அப்புகளில் நீர் ற்றும் 

உவில் தவும் ரய்க்கிருமிகளில், விப்ரிரணசி குடும்தத்தின் உறுப்பிணர்கள் 

ரத் தக்றீரிரரணது க்கள்ரகயில் 60% த்திண தங்களிப்பு சய்கின்நண 

(சிமிடு ற்றும் சுகரட்டர, 1985). பர்ப்பு அப்புகளில் திடீண ழுகின்ந 

தக்றீரிரக்களின் சு அதிகரிப்பு மூனரக தக்றீரிரக்களின் ரற்றுர 

டிரக உருரக்கி, இநரல்கப நமுகரக ரற்றுரய்க்கு ஆபரக்கும் 

ணனரம். ண அழுத்ம், அதிக இருப்பு அடர்த்தி, நினற்ந சூல் ற்றும் விரின் 

துகள்கள் கரரக பீணஸ் ரணடரனில் விப்ரிரஸ் ரய் ற்தடுகின்நது. 

ஸ் ரயின் ரடக்கத்ரடு தக்றீரிர உயிரிணங்களின் க்கள் ரக 

அதிகரிப்தரல் விப்ரிரஸ் ஆணது ண்புள்ளி ரய்க்கரண முன்ரண 

ரய்க்கிருமிரகவும் சல்தட முடியும். லும், தக்றீரிர இணங்கள் WSSV இன் 

கற்றிணரனட்டிக் (கற்றின் அப்த உடக்கும்) சல்தரட்டின் கரரக 

இநரல்களின் கற்றின் அப்பின் ஊடரக உடலினுல் நு சதி சய்திருக்கனரம் 

(ஜரஸ் ற்றும் தனர்., 2009). இநரல் பர்ப்பு முநகளில் தீவி ஸ் ற்றும் 

தக்றீரிர ரய்த் ரக்கங்கள் கரரக இநரல் ற்றும் அற்றின் ரய்க்கிருமிகபப் 

தற்றி கூடுல் அறிக் கரண்டு இநரல் பர்ப்புத் ரழில் சிநப்தரக ரரிக்கப்தட 

ண்டும், இணரல் ரய் டுப்பு முநகப ம்தடுத்ப்தடனரம். இனங்கயில் 

இநரல் பர்ப்புத் ரழிலில் ரய் தவுக் கண்கரணிப்ததும், WSSV திர்ப்பு 

இநரல்கப அடரபம் கரண்ததும், ரய் தவுற்குரி தரதிப்புக்களுடன் 

ரடர்புட கரணிகப (சுற்றுச்சூல் ற்றும் நுண்ணுயிரில்) அடரபம் 

கரண்தது இந் திட்டத்தின் முக்கி ரக்கங்கபரகும். இநரல் புரிப் பிநப்தரக்கும் 

இடங்களில் கீரபியூட்டிக்குகளின் ற்தர தன்தரடு ற்றும் அற்றின் 

சல்திநனின் வு பத் உருரக்குயும் ரக்கரகக் கரண்டுள்பது. 

 

WSSV திர்ப்பு இநரல்கப அடரபம் கரண்தற்கரக பின்ரும் டடிக்ககள் 

ற்கரள்பப்தட்டண. ரகுனலி, முத்துதந்தி, துங்குளி, தங்கனி ற்றும் 

கரட்டபிட்டி தகுதியிலிருந்து WSSV திர்ப்பு தணுவிற்கரண பி . சி. ஆர் 

உறுதிப்தடுத்ல் ற்றும் தியிடலுக்கரக இருதத்தி இண்டு WSSV ரய்த்ரக்க 

ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண (ரய் அறிகுறிகளுடன் : 34 -க; ரய் அறிகுறிகள் 

இல்னரல்: 14 -க). WSSV ரய்த்ரற்ந உறுதிப்தடுத் WSSV ரய் 

அறிகுறிகளுடன் இநரல்களு க்கு PCR தகுப்தரய்வு டத்ப்தட்டது . அ த்தில் WSSV 

திர்ப்பு தணுத் தியிட WSSV இணரல் தரதிக்கப்தட்ட குபங்களிலிருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட ஆரக்கிரண இநரல்களுக்கு PCR தகுப்தரய்வு 

ற்கரள்பப்தட்டது. 

 

முடிவுகள்: 

WSSV சந்கத்திற்கிடரண குபங்களிலிருந்து சக ரிக்கப்தட்ட அணத்து 

இநரல்களுக்கும் WSSV ரற்று இருப்த பி . சி. ஆர் முடிவுகள் உறுதிப்தடுத்திண . 
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அணத்து ளிப்தடரண ஆரக்கிரண இநரல்களும் பி . சி. ஆர் முடிவின் பின்ணர் 

WSSV இணரல் தரதிக்கப்தட்ட இநரல்கள் ண உறுதிப்தடுத்ப்தட்டுள்பண . இணரல் WSSV 

திர்ப்பு த ணுத் தியில் ற்கரள்ற்கரண தகுப்தரய்வு 

ற்கரள்பப்தடவில்ன, லும் இந் ஆய்வு அடுத் ஆண்டிற்கும் ரடரும் . 

 

எளிரும் விப்ரிதரசிஸிற்கரண - luminescent Vibriosis இன் அடிக்தகரடிட்ட தடிப்புகளின் 

அமடரபம் 

ரட்டின் ற்கு ற்றும் டல் ரகரத்தில் உள்ப எளிரும் ரரல் 

தரதிக்கப்தட்ட இநரல் புரிப்பிநப்தரக்க இடங்கள் ற்றும் குபங்களிலிருந்து 

குடம்பிகள் ற்றும் இநரல்கள் சகரிக்கப்தட்டண. இந் ஆண்டில் 18 எளிரும் ரய்த் 

ரக்கங்கள் தவிது. இநரல்கப ரட்டிகளில் பர்க்கும் அப்பில் எரு ரய்த் 

ரக்கம் ததிரகியுள்பது, ற்ந (17) இநரல் புரிப்பிநப்தரக்க இடங்கபளில் 

இருந்து ததிரகியுள்பண. ரகுனலிர ற்றும் அம்தகண்டவின தகுதியில் 

தக்றீரிரவிணரல் ற்தடுத்தும் எளிரும் ர னிப்தடுத் 23 ரதிரிகள் (இநரல் 

ற்றும் பி.ல்) சகரிக்கப்தட்டண. 

 

டி.சி.பி.ஸ் ர்ந்டுக்கப்தட்ட ஊடகம் (TCBS selective medium), டிரிப்டிக் சரர கரர் 

(டி.ஸ்.) ற்றும் டிரிப்டிக் சரர கும்பு (டி.ஸ்.பி) ஆகிற்நப் தன்தடுத்தி 

எளிரும் விப்ரிர இணங்கப னிப்தடுத்துல் ற்றும் தூ பர்ப்புக்கபப் 

தறுல் ஆகி அடப்தட்டண. எளிரும் தக்றீரிர னிப்தடுத்வும் தூ 

பர்ப்புக்கபப் தநவும் தல் ட்டு - ஸ்ப்ட் பிபட் முந ற்றும் ஸ்ட்ரீக் 

பிபட் – கரடிடல் ட்டு முந தன்தடுத்ப்தட்டண. பர்ப்புக்கள் 28 ° C 

ப்தநினயில் பர்ப்பூடக ப்தநின சய்ப்தட்டு, கிளிசரள்களில் 

இடப்தட்டு சமிக்கப்தட்டண, லும் தகுப்தரய்வு சய்ப்தடும்  - 80
o
C 

குளிர்சரண தட்டியில் சமிக்கப்தட்டண. ப்தடும்தரது குபத்து நீரின் ம் 

தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டது. 

 

ஆண்டின் ஆம்தத்தில், இவில் குநந் ப்தநின (24 ± 4 
o
C) உடன் இநரல் 

புரிப்பிநப்தரக்க இடங்கபளில் எளிரும் ரய்த் ரக்கங்கள் தரதுரண. 

ஆண்டின் டுப்தகுதியில், அதிக உப்புத்ன் (28.0 ± 3.0 பிபிடி) மூனம் எளிரும் ரய்த் 

ரக்கங்கள் மீண்டும் கரப்தட்டண. இருப்பினும் எளிரும் ரய்த் ரக்கங்கள் 

தரதுரக புரிப்பிநப்தரக்க இடங்களிலும் (17 நிகழ்வுகள்) ற்றும் ப்தரரது 

தண்களிலும் (01 நிகழ்வு) ததிரகியுள்பண. 

 

தரிந்துமகள்: 

சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகளில் WSSV திர்ப்பு இநரல்கள் அடரபம் கரப்தடவில்ன. 

இவ்ரறு வ்று ரதிரி மூனரதரத்துடன் அதிகரண ரதிரிகளுடன் தியிடல் 

ரடப்தட ண்டும். 

தக்றீரிர இணங்கள் தற்றி விரிரண ஆய்வு ற்றும் எளிரும் ரக் கட்டுப்தடுத் 

துரண ருந்துகள் அடரபம் கரப்தட ண்டும். அடுத் ஆண்டு  

ஆய்வுகள் ரடப்தட ண்டும். 

 

சளியீடுகள் 

இநரல் விசரத் ரழிலில் ஸ் ற்றும் தக்றீரிர ரய்க்கிருமிகள் குறித் 

வுகளின் அடிப்தட உருரக்கம். 

இநரல் பர்ப்பில் ரய் மூகரத்துத்தில் கீரபியூட்டன்கப முநரகப் 

தன்தடுத்துது குறித்து விசரயிகளுக்கு விழிப்புர்வு. 

ரய் நினகள் குறித்து அறிக்க சய்ல் 

முன்ணற்நம்: தபதீக 90%   நிதி : 

மடகள்: 

இசரணங்கள் ரங்குதில் ரம். 

ஆய்வுகூட னகளுக்கரண உத்திரகத்ர்களின் தற்நரக்குந 
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திட்ட இன : 3.8 

தர்ந்சடுக்கப்தட்ட விெர தகுதிகளில் இற்மக ரழிட ற்றும் 

பர்க்கப்தட்ட தினரப்பிர இணங்களில் தினபிர ரி மஸ் சரற்றுகளின் 

கண்கரணிப்பு. 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் : கனரநிதி . டி. டபிள்யூ. ஆர். ரஜதக்ஷ 

வு சனவு : 0.532 மில்லின் 

 

கடந் மூன்று சரப்ங்களில் நீருயிரிண பர்ப்பு ன்தது உனகபரவி உவுப் 

தரதுகரப்பிற்கு குறிப்பிடத்க்க தங்களிப்த ங்கியுள்பது ற்றும் ரபரண ன 

ரய்ப்புகபயும் ங்கியுள்பது. இருப்பினும், ரய்த் ரக்கங்கள் உற்தத்திக் 

குநப்தன் மூனம் நீருயிரிணபர்ப்பின் பர்ச்சி கணிசரகப் தரதித்துள்பண. 

நீருயிரிண பர்ப்த ம்தடுத்தும் ரக்கத்திற்கரக ரம் ரய்க்கிருமி தலின் 

முக்கி ழிகப அறி ண்டும் இதில் என்நரக இருப்தது ன்ணனில், டி 

நீர்ரழ் வினங்குகளின் ல்னத் ரண்டி இக்கங்களுடன் ளிரக 

ரடர்புடது. சமீதத்தி ததிவுகளின் தடி, தினரப்பிர ரி ஸ் (டி. . ல். வி) 

தன ரடுகளில் கரட்டுரழ் / பர்க்கப்தட்ட தினபிரக்களில் குறிப்பிடத்க்க 

ரய்க்கரண பர்ந்து ரும் கரணிரக தன ரடுகளில் ரறியுள்பது. (இஸ்ல், 

கரனம்பிர, ஈக்டரர், ரய்னரந்து, னசிர, தரு, இந்ரணசிர, மிரன்ர், 

விட்ரம், பிலிப்தன்ஸ், கிப்து, ரன்சரனிர, உகண்டர ற்றும் இந்திர). இந் 

ரய்க்கிருமிரல் ம்ச் சுற்றியுள்ப ரடுகள் ற்கண தரதிக்கப்தட்டுள்பரல், 

இனங்கக்கு இந் ரய்க்கிருமிகள் து ரட்டுக்குள் நுற்கரண தரும் ஆதத்து 

என்று உள்பது. இந் இண்டு ரகரங்களிலும் தினரப்பிர ரட்டியில் 

பர்ப்தது ன்தது டமுநயில் உள்பது ற்றும் தல்று கரண 

தினரப்பிரக்கள் பர்க்கப்தடுகின்நண. இன் விபரக, கட்டுப்தரடு ற்றும் 

முகரத்தும் ற்றும் டி. . ல். வி. யின் அசகரன ஆத்த்ப் 

தறுற்கரகவும், கண்கரணிப்புக்கரகவும் இந் திட்டம் ரடங்கப்தட்டது. 
 

ற்கு, ட த்தி தகுதியில் டி. . ல். வி நின நிறுவுதும், தீவுக்கு ரய் 

அறிமுகப்தடுத்துற்கரண அதரத் குநத்ல் ற்றும் ஸ் ரற்றுக்கரண 

தரதுகரப்பு டடிக்ககப ம்தடுத்துல் ஆகி திட்டத்தின் ரக்கங்கபரக 

இருந்ண. 
 

முடிவுகள் 

எவ்ரரு குபங்கள் ற்றும் ரட்டிகளிலும் ரதிரிக் கரனம் முழுதும் ருத்து 

அறிகுறிகள் ததிவு சய்ப்தடவில்ன. ஹிஸ்டரதரரனஜிக்கல் வுகளின்தடி, 

அணத்து ரதிரிகள் Ti LV க்கு திர்நரக இருந்ண (தடம் 1 & 2). பி. சி. ஆர் 

தகுப்தரய்விற்கு ஆர். ன்.  பிரித்டுத்ல் சய்ப்தட ண்டும். 
 

5 குபங்களில் நீரின் ம் - கம்தயர ரட்டம் 

இடம் க. எட் DO
2
 pH நீர் Tc® கரற்று Tc® உப்புத் ன்ம 

G1 1.26 - 9.4 6.73 - 8.56 28.5  - 30.5 26 – 31.3 0 

G2  3.81 - 13.9 6.31 - 6.76 29.5 - 33.3 28.2 - 31.5 0 

G3   4.76 - 12.5 4.67 - 8.38 30  - 33.6 29.1 - 32.2 0  - 10 

G4 2.88 - 9.9 4.96 - 7.53 29.6 -34.2 29.9 - 31.2 0  - 10 

G5 3.30 - 9.2 6.74 - 7.38 30.2 - 34.5 26.8 - 31 0  - 9 

 

அறிகுறி அரனிப்புக்கள் -  6 சரட்டிகள் 

சரட்டி ரதிரி -மக தரய் அறிகுறி  

கனரரவி 36 கண்டறிப்தடவில்ன 

தபளுரவி 34 கண்டறிப்தடவில்ன 

நு ரவி 26 கண்டறிப்தடவில்ன 

ச்சரது ரவி 30 கண்டறிப்தடவில்ன 

யகந்ர ரவி 25 கண்டறிப்தடவில்ன 

ரஜரங்கண ரவி 28 கண்டறிப்தடவில்ன 
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தடம் 1. தினரப்பிரவின் மூப- 

தபளுரவி 

தடம் 2 ரஜங்கண ரவியில் 

தினரப்பிரவின் கல்லீல் பிரிவு 

 

முடிவும: 

ஹிஸ்டரதரனஜிகல் சரன்றுகளின் தடி, அனுரபு ரட்டத்தில் 6 ரட்டிகளும், 

கம்தரயர ரட்டத்தில் 5 ரட்டிகளும் டி.ல்.வி இல்னர. 
 

தரிந்துமகள் 

 டி. . ல். வி இனச ரட்ட உறுதிப்தடுத் கண்கரணிப்பு திட்டம் ரடப்தட 

ண்டும். 
 

சளியீடு 

ஆய்வுப் தகுதியில் TiLV ரய்த்ரற்றுகள் ற்தடரற்கரண ஹிஸ்டரதரரனஜிகல் 

சரன்றுகள் 

 தினரப்பிர ரி ஸ் ரய் குறித்து மீணர் ற்றும் தினரப்பிர விசரயிகளுக்கு 

விழிப்புர்வு சய்ல். 
 

முன்ணற்நம் :  நிதி : 90%  தபதீக : 95% 
 

கட்டுப்தரடுகள் 

சரிரண த்தில் ஆர். ன்.  பிரித்டுத்ல் சய்ற்கரண கிட் தநப்தடவில்ன. 
 

திட்ட ண் : 3.9 

இனங்மகயின் அனங்கர மீன் மீன்பர்ப்பு - ஆரய்ச்சி திட்டம் - உற்தத்தி ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் செல்திநமண தம்தடுத்துற்கரண எருங்கிமந் 

அணுகுமுமநரக ததரஃப்பரக் சரழில்நுட்தத்ம பிதரகித்ல் 

. . ஆர். . டி - அபிவிருத்தி திட்டம் – ற்ததரது மடமுமநயில் உள்ப எருங்கிமந் 

அனங்கர மீன் பர்ப்ப்பு பிரிவின் தரரிப்பு 

 

தரறுப்தரண அதிகரரி:  

ஈ. டி. ம். தரசிங்க (சல்தரடுகள் 2, 3 ற்றும் 5) 

ஈ. டி. ம். தரசிங்க ற்றும் கனரநிதி  பிஜரனி ஹீன்ணற்றிகன (சல்தரடு 4) 

ஈ. டி. ம். தரசிங்க ற்றும் கனரநிதி . . டி. அதுங்க ற்றும் ஸ். ஆர். சி. 

ன். க. ரங்கரட (சல்தரடு 1) 

. ம். . ம் திகரரி - (சல்தரடு 6) 

வு சனவு : இன. ரூதர 2.154 மில்லின் (சல்தரடு 1- 6) 
 

குறிக்தகரள் 

அனங்கர மீன்பர்ப்பு உற்தத்திக்கு BFT - பி.ஃப்.டி தன்தரட்டின் சரத்திரண 

தங்களிப்த ஆரயுல், அ த்தில் நினரண டமுநகப தரரித்ல் 
 

தற்சகரள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

 வ்று கரதன் மூனங்களுடன் BFT அப்பின் நீர்த்  அபவுருக்கபப் 

தடித்ல். 



98 
 

 BFT இல் தண் கப்பிகளின் (தரய்சிலிர ட்டிகுனட்டர) இணப்தருக்க 

சல்திநன் திப்பிடப்தட்டண. 

 BFT இல் கப்பிகளின் (தரசிலிர ட்டிகுனட்டர) குடம்பிகளின் சல்திநன்கப 

திப்பிடல் 

 BFT இல் ஆண் கப்பிகள் ற்றும் பி (சிறு இணம்) நினகளின் உப்புத்ன் 

ற்றும் தட்டினியின் சகிப்புத்ன் மூனம் ண அழுத் திர்ப்தப் தடித்ல் 

 எரு ற்றுதி தரதி அப்பில் ற்தடும் ண அழுத்மும், தரதி சய்ற்கரண 

ஆண் கப்பிகளின் ண அழுத் திர்ப்புக்கப அறிலும் (லிம் ற்றும் தனர், 2003) 

ற்றும் BFT இல் 7 ரட்களில் (DA7) மீன் ந்வுடன் இநந்நினகபரல் ற்தடும் 

விபவுகள். 

 IARAD இன் ற்தரதுள்ப அனங்கர மீன் பர்ப்பு பிரி தரரித்ல் 

 

முக்கி கண்டுபிடிப்புகள் 

 இந் திட்டத்தின் முடிவுகளின் அடிப்தடயில், உள்ரட்டில் கிடக்கும் கரதன் 

மூனங்கபரண அரிசித் விடுத் தூள் (ஆர். பி. பி), கரது ர (டபிள்யூ. ஃப்), 

ரனரஸ் (ம். ஏ. ல்) ஆகி தரஃப்பரக் (பி. ஃப். டி) அப்பில் ரத் 

அரனிர சண (டி. . ன்) கட்டுப்தடுத் அடுத்டுத்து தன்தடுத்னரம். 

சரணக் கரனத்தில், நீர் ரற்நங்கள் சய்ப்தடவில்ன ற்றும் 60 ரட்களுக்கு 

ல் எ ண்ணீரில் கப்பிகள் பர்க்கப்தட்டண. இந் முடிவு 2018 இல் அ கரதன் 

மூனங்களுடன் டத்ப்தட்ட சரணப் தரன்நது. 

 உள்ரட்டில் கிடக்கும் அணத்து கரதன் மூனங்களிலும் உயிர்ரழும் வீம் 90 % 

க்கும் அதிகரக உள்பது. 2018 ஆம் ஆண்டில், WF த் வி அ சரண முடிவுகள் 

தநப்தட்டண, ணனில் உயிர்ரழும் விகிம் 63.3 % ஆகும். MOL ற்றும் RPP 

சிகிச்சயில் மிக உர்ந் உயிர்ரழ்வு (96 .0%) கரப்தட்டது 

 RPP - ஆர். பி. பி  எற்ந சிகிச்சரகப் தன்தடுத்துன் மூனம் அதிக உடல் ட 

ற்றும் நீபத் அட முடியும். ண, சரண நினயில் ஆர். பி. பி ரன் 

அதிகம் சய்ப்தடுகிநண ன்த அடரபம் கரனரம் 

 கட்டுப்தரட்டு சிகிச்சயுடன் எப்பிடும்தரது, ஈல் ஹிஸ்டரதரரனஜி தகுப்பின் 

மூனம் ரபரண கனத்னுள்ப இருக்கும் கரழுப்புப் தடிவுகப 

ளிப்தடுத்திண அரனிக்கனரம். கட்டுப்தரட்டு சிகிச்சயில் சரர 

கனவில் அப்பு ன்த ஹிஸ்டரதரரனஜி ழுக்கித் ட்டுக்கள் 

ளிப்தடுத்திண. இந் முடிவு ஈலின் ஹிஸ்டரதரரனஜியில் 2018 முடிவுகளுக்கு 

சரக இருந்ண. 

 இணப்தருக்க சல்திநன் ஆய்வுகள் மூனம் தரஃப்பரக் அப்புகளில் 

பர்க்கப்தடும் தண்கள் கட்டுப்தரட்டுடன் எப்பிடும்தரது அதிக 

ண்ணிக்கயினரண பி அரது இபம் தருங்கபக் கரண்டுள்பண. 

தரஃப்பரக் சிகிச்சயிலிருந்து ந் பி நினகபரணது, கட்டுப்தரட்டுடன் 

எப்பிடும்தரது உப்புத்ன் சரணக்கு அதிக திர்ப்தக் கரண்டிருந்ண. 

 

சளியீடு 

தரபுபரக் ரழில்நுட்தம் இனங்கயின் அனங்கர மீன் பர்ப்புத் ரழிலுக்கு 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 

 

தரிந்துமகள் 

60 ரட்களுக்கு ண்ணீ ரற்நரல் கப்பிகப பர்ப்தற்கு BFT  அடுத்டுத்து 

ற்றுக்கரள்பனரம். அரிசித் விடு தூள்கபரணது மிகவும் நிகழ்த்ப்தட்ட கரதன் 

மூனரகும், ண இது BFT இல் தன்தடுத் தரிந்துக்கப்தடனரம். னதிக 

ஆய்வுகள், கப்பிகளின் உடல் சுகரர நின, குறிப்தரக ஈலில் கரழுப்பு தடிற்கு BFT 

இன் ரக்கத் ஆர ண்டும். 
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கட்டுப்தரடு 

தரதியிடும் சரண சய்ப்தடவில்ன 

 

முன்ணற்நம் : நிதி : 100%         தபதீக : 90% 

 

திட்ட ண் : 3.10 

தெரரடிக் கனப்பிண நுட்தத்மப் தன்தடுத்தி தர்ந்சடுக்கப்தட்ட நீர்ரழ் 

ரங்களின்  

தரறுப்தரண அதிகரரி:  டி. ம். ஸ். சுகீஷ்ரி 

கனரநிதி. வி. தயத்ரச்சி 

வுசனவு   :  0.737 மில்லின் 

 

ற்றுதியின் திப்த அதிகரிக்கவும், சர்ச சந்யின்  சரளிக்கவும், 

ரறுதட்ட நிநம் ற்றும் டிம் தரன்ந விரும்தத்க்க தண்புகளுக்கரண புதி நீர்ரழ் 

ர ககளின் முன்ணற்நரணது ற்றிக்கு முக்கிரண தடிரகும். பர்ப்பு 

சய்ப்தட்ட தயிர்களில் ரடர்புட அல்னது ரடர்புட ஜணர - ககளில் 

தல்று கரண விரும்தத்க்க தண்புகப உள்படக்கி தணுக்களின் தரி 

நீர்த்க்கம் உள்பது. இருப்பினும், இணப்தருக்க இக்கமின் தரதுரக 

குழுக்களில் - டக்மரவிற்கு இடயில் கனப்பிணத்த் டுக்கின்நண. சரரடிக் கனப் 

புகுத்ல் மூனம் மூனக்ககூறு ற்றும் சட்டரபிபரஸ்மிக் தணுக்கப இற்கரக 

நிகழும் தரலில் ரீதிரக தரருந்ர டகபத் விர்ப்தற்கும், குறிப்பிட்ட அல்னது 

இடநினகப தரதுரண ட்டங்களில், முழுரகர அல்னது தகுதிரகர 

இக்கவும் உவுகின்நது. ஆகரல், இந் ஆய்வில் கிரிப்டரகரரின் ன்ட்டி 

ற்றும் அனுபிரஸ் தரர்டரி ர். ரணர (Cryptocoryne wendtii and Anubias baarteri 

var.Nana) புதி தண்புகப பர்ப்தற்கரண சரணகப சரரடிக் கனப்பிண 

நுட்தங்கபப் தன்தடுத்துன் மூனம் கடற்தரசி பர்ச்சிப் தற்றி விஞ்ஞரண 

ஆரய்ச்சி குறிப்தரக சரிரண த்தில்: கடற்தரசி பர்ப்த விரிவுதடுத்துற்கரண 

சரத்திக்கூறுகள் உற்தத்தி சய்யும் துநயின் திநணப் தரறுத்து 

ரற்றிக்கப்தட்ட உருவில் அம்சங்கள் (உர. டிப்தரண கத்திகள்), அதிக 

பர்ச்சி விகிங்கள் அல்னது ரரண (அல்னது இல்ன) கரண்ட கடற்தரசிகள் 

கருக்கட்டல் சய்ப்தடும். தரி அல்கரக்களில், இன் விட்ர பர்ப்பு 

அப்புகளின் பர்ச்சிக் கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட நினகளின் கீழ் திப்புமிக்க 

சர்ங்கப உற்தத்தி சய்ற்கரக ஆண்டு முழுதும் உயிர்ப் தரருள்களின் 

தருக்கத் ளிரக்குகின்நண. சரக்பரணல் ரறுதரட்டிலிருந்து ழும் தனுள்ப 

தண்புகபக் கரண்ட புதுரண தணு ரறுதரடுகளின் மூனமும் பர்ப்பு 

அப்புகள் ருது எரு மூனரகும். சரரடிக் கருபம் அல்னது சரரடிக் 

கனங்கபப் பிரிப்தற்கரண நுட்தங்கள் (somatic embryogenesis or dedifferentiation of somatic 

cells) தரும்தரலும் கடற்தரசிகளில் உரு ரறுதரடுகபத் தூண்டுகின்நண. இத்க 

உருவில் ற்றும் அபிவிருத்தி ரறுதரடுகள் தணு ம்தரட்டுத் திட்டங்களுக்கரண 

ன்கபக் கரண்டுள்பண, லும் இது ஜர்ம்ப்பரசம் சமிப்பு ற்றும் 

தம்தத் ர்வுக்கரண திநரண ழிமுநரகவும் தன்தடுத்ப்தடனரம். புதி 

ரறுதரடு ன்தது நினற்நது, மீபக்கூடிது அல்னது நிந்ரணது. ண, இந் 

ஆய்வில் கடற்தரசிகளின் ற்றும் சரரடிக் கனப்பிண நுட்தத்தின் இன் - விட்ர (ளி 

ஊடகத்தில் பர்த்ல்) மூனம் தருக்கல் சய்ற்கரக ஆய்வு சய்ப்தட உள்பது. 

 

இன் குறிக்தகரள்கள்: க்ரசரரிம் ஸ்டஸ் அனுபிரஸ் தரர்டரி ர்.ரணர - 

Microsorium pterous Anubias baarteri var.Nana, Kappaphycus alvarezi i , கப்தரபிகஸ் அல்ரஸி 

ஆகிற்றுக்கரண றிமுநகப உருரக்குதும், உருவில் ரீதிரக 

ரற்றிக்கப்தட்ட நீர்ரழ் ரங்கப உருரக்குதுரகும். 

செய் செற்தரடுகள்: க்ரசரரிம் ஸ்டஸ் அனுபிரஸ் தரர்டரி ர்.ரணர, 

கப்தரபிகஸ் அல்ரஸி - Microsorium pterous Anubias baarteri var.Nana, Kappaphycus alvarezii 

- ஆகிற்றுக்கரண றிமுநகப உருரக்கிது, நீர்ரழ் ரங்களின் தணு 
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ரற்நப்தட்ட விபக்கங்களிலிருந்து அதிக ண்ணிக்கயினரண ளிர்கள் அல்னது 

கனஸ்கப  - shoots or callus உருரக்குகின்நண. கிரிப்டரகரரின் ண்ட்டிக்கு - 

Cryptocoryne wendtii - புரட்டரபிபரஸ்ட்ட னிப்தடுத்துல் ற்றும் புதி 

ஆன திநத்ல், தரரிப்பு; மீன்பர்ப்பு கழிவு நீர் சரர்ந் ஊடகங்களில் 

அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணர எடிஸ் - Anubias barteri var nana வின் இ பர்ப்பு 

ரங்கள் குறித்து ஆய்வுகள் டத்ப்தட்டண. 

முக்கி கண்டுபிடிப்புகள் 

 ஜரர தன்ணத்தின் ளிர் துக்கத் 4 மி. கி / ல் 2, 4 – டிக்பரரதணரக்ஸி அசடிக் 

அமினத் ம்.ஸ் ஊடகத்துடனும், 1 கிரம் / லீற்நர் உயிர்ப்தக்கப்தட்ட கரதன் 

சரர்கரல் முனரக உருரக்கனரம். 

 நீரில் 0.5 பிபிம் ஜிதரலிக் அமினத் சர்ப்தன் மூனம் அதிக ண்ணிக்கயினரண 

ஸ்தரரஃதட்டுகள் - sphorophytes உருரக்கப்தட்டண. சரசரிரக 12 

ஸ்தரரயட்டுகள் / இன ஆணது உருரக்கப்தட்டது. 

 அனுபிரஸ்களின் முன்ணரபந்ரத்தின் கிருமி நீக்கம் 70 % ணரல் 30 விணரடி 

ற்றும் 6 % குபரரக்ம 15 நிமிடங்கள் ற்றும் 4 % குபரரக்ஸ் 10 நிமிடங்கள் 

ற்றும் ந்து முந டிகட்டி  நீரில் கழுவுன் மூனம் 80 % உயிர்ர திநணப் 

தநனரம். 

 2 மி. கி / ல். பி. . பி ற்றும் 0.5 . பி.  ஆகிற்ந நிப்புன் மூனம் அதிகதட்ச 

ளிர் ரடக்கத்ப் தந முடிந்து 

 ம்.ஸ் ஊடகத்தில் சர்க்கப்தட்ட 2 மி. கி / லீ BAP ப் தன்தடுத்தி அதிகதட்ச 

ண்ணிக்கயினரண ளிர் தருக்கத்ப் தந முடிந்து 

 ம் ஸ் ஊடகத்தில் 0.5 மி. கி / லீ IBA ப் தன்தடுத்துன் மூனம் அதிகதட்ச ர்த் 

ரடக்கம் சய்ப்தட்டது. 

 கிருமி நீக்கம் சய்ப்தட்ட கடல் நீர் கரண்ட பர்ப்பு ஊடகங்களில் 4 மி. கி / லீ BAP 

ற்றும் 0.5, இ. கி / லீ IBA ப் தன்தடுத்துன் மூனம் கப்தரபிகஸ் அல்ரஸி 

ரடக்கங்களின் அதிகதட்ச ண்ணிக்கயினரண ளிர் - னம அட முடியும். 

 0.2 % (w / v) தக்டிணஸ் ற்றும் 2 % (w / v) சலூனரஸ் சமிதரடிணப் தன்தடுத்தி 

புரப்டரபிபரஸ்ட்கள் னிப்தடுத்ப்தட்ண. 

 யட்ரஃதரனிக் ரட்டியில் 0.05 கிரம் / லீ சற்க உத்ப் 

தன்தடுத்துதில் அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணரவின் சிநந் பர்ச்சி சல்திநன் 

கரட்டப்தட்டது. 

 

சளியீடு 

நீர்ரழ் ரங்களின் நுண் தருக்கத்துக்கரண சிநந் றிமுந ங்குல், 

நீர்ரழ் ர பர்ப்புத் ரழிலின் சிநந் பர்ச்சி. 

 

முடிவும 

 க்ரசரரிம் ஸ்டஸ் (ஜரர தன்ணம்) இன் கனஸ் ரடக்கரணது ம்.ஸ் 

ஊடகத்தின் 4 மி. கி / ல் 2, 4 – டிக்பரரதணரக்ஸி அசட்டிக் அமினம் மூனம் 

தநப்தட்டது 

 நீரில் 0.5 பிபிம் ஜிதரலிக் அமினத் சர்ப்தன் மூனம் அதிக ண்ணிக்கயினரண 

ஸ்தரரஃதட்டுகள் உருரக்கப்தட்டண. சரசரிரக 12 ஸ்தரரயட்டுகள் / 

இன ன்நரறு உருரக்கப்தட்டது. 

 முன்ணரள் ரத்திண 70 % ணரலில் 30 விரடிகள் உள்பரக்கப்தட்டு 6 % 

குபரக்ஸ் (தி சர்க்கரம்) 15 நிமிடங்கள் உள்பரக்கப்தட்டு, 4 % குபரக்ஸ் 10 

நிமிடங்கள் ந்து முநகள் அமிழ்த்ப்தட்ட பின் கிருமிழிக்கப்தட்ட டிகட்டி 

நீருடன் முன்ணரள் ரங்களின் உயிர்ரழ்கரணது 80 % இணக் கரடுக்க 

முடிந்து. 
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 ளிர்த் ரடக்கரணது 2 மி. கி /லீ BAP ற்றும் 0.5  பி  அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் 

ரணரவுடன் இருந்து. 

 ளிர் தருக்கனரணது 2 மி. கி/ லீ ஆனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணரவின் பிபி உடன் 

இருந்து. 

 அனுபிரஸ் தரர்டரி ர் ரணரவுக்கு ம். ஸ். ஊடகத்துடன் ர்த் ரடக்கம் 0.5 

மி. கி / லீ . பி.  உடன் கரட்டிது 

 கிருமிழித்ல் சய்ப்தட்ட கடல் நீர் பர்ப்பு ஊடகங்களில் 4 மி. கி / லீ BAP ற்றும் 

0.5  மி. கி / லீ IBA ப் தன்தடுத்துன் மூனம் அதிகதட்ச ண்ணிக்கயினரண னஸ் 

ரடக்கத் அட முடியும். 
 

முன்ணற்நம்:   நிதி: 98%     தபதீக: 90% 

 

திட்ட இன : 3.11 

சக்கம கபப்பில் சதந்திக் இணங்களின் தம்தல், ரபத்ன்ம ற்றும் 

தல்மகமயின் அனுத கட்டமப்பு: திர்கரன பர்ப்பு அடிப்தமடயினரண மீன் 

உற்தத்திம தரக்கரக சகரண்டது. 
 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்:  ஜ. ஸ். ஜர 

டபிள்யூ. க. சுந்யன்ணதி 

வு சனவு  :   0.95 நிமிடம் 

கரனம்   :   1 ருடம் 
 

ஆற்ந கடனர கபப்புக்களில் மீன் உற்தத்திக்கு தந்திக் இணங்கள் முக்கி 

கரணிகபரகும். ரழ்விட இப்புகள் ற்றும் கரனநின ரற்நங்கபரல் உந்ப்தட்ட 

ரக்கங்கள் கரரக ஆற்ந கர கபப்புக்களில் தந்திக் இணங்களின் 

தம்தல் ற்றும் ரபத்ன் விர்சண ரீதிரக சல்ரக்கு சலுத்துகின்நண. இந் 

குறிப்பிட்ட கபப்புப் தகுதியில் தன நீருயிரிண பர்ப்பு டமுநகப (ண் 

ண்டுகள், கடற்தரசி) உருரக்க திர்கரன சரத்திங்கள் உள்பண. முக்கிரக, 

சமூகங்களின் முற்கணிப்பு ரதிரியின் முடிவுகள் தல்று சுற்றுச்சூல் ரறிகள் 

சமூகங்களின் விநிரகத் வ்ரறு தரதிக்கின்நண ன்தப் தற்றி து 

புரினயும் ம்தடுத்னரம். இது இற்க இநரல் ற்றும் மீன் உற்தத்தியில் 

டிரக ரக்கத் ற்தடுத்க்கூடும். திர்கரனத்தில் பர்ப்புக்களின் விரிரக்கம், 

கழிவுகளில் இருந்து ருகின்ந னும் தரகரண ரற்நங்கபக் குநக்க இந் 

ஆய்வு உவிரக இருக்கும். 
 

க்க கபப்பு ன்தது 3 கி. மீ குறுகி உள்ரட்டு கடலுடன் இக்கப்தட்ட சிறி 

கடனரக் கபப்தரகும் நீர்ழிப்தரயுடன் (குத்ணர ற்றும் தனர், 2010). இது 230 - 

250 யக்டர் தப்தபவு கரண்டரகும், சரசரிரக 1.4 மீற்நர் ஆம் கரண்டது. 

கிர - ஏர (ங்கலு - ஏர) அரதூ கபப்புக்கரண முக்கி ன்னீர் ருக ழிரக 

குறிப்பிடப்தடுகின்நது, ற்ந இண்டு சிறி ன்னீர் நீரடகள் க்கரனத்தில் 

ண்ணீ ங்குகின்நண. கபப்பின் தரும்தரனரண தகுதிகள் சதுப்புநின கண்டல் 

தட்டியிணரல் சூப்தட்டுள்பண. 
 

திட்டத்தின் குறிக்கரள்கபரணது, ற்ந சுற்றுச்சூல் கரணிகளுடன் எட்டுரத் 

இணங்களின் தம்தல் ரற்நங்களின் விரிரண ஆரய்ச் சய்கின்நது. கடற்புல் 

புல்ளி, சதுப்பு நினங்கள் ற்றும் தருகரன ருக தரன்ந அரகும். மீன் 

உற்தத்தியுடன் வினங்கு தந்திக்குகளின் உந அடரபம் கரவும், கபப்பில் 

ஏட்டு மீன்களின் தம்தல், தரும் தந்திக் இணங்களின் தம்தல் சம்தந்ரக அனுத 

ரதிரிப் தன்தடுத்துன் மூனம் ரண தந்திக் ரழ்விடங்கப திப்பிடு 

ஆய்வுக்கரண ரக்கரகும். 
 

ரதிரி பங்களின் இட எதுக்கீட்டிற்கரண முக்கி உத்திகபரக முழு கபப்புப் தகுதியிலும் 

ரதிரி பங்களின் க்கரண தம்தல் அடிப்தடயில் சய்ப்தடும் ‚முநரண 

ரதிரி‛ முநரகும், ழுந்ரண ரதிரி பங்கள் ழுந்ரண ரதிரி முநப் 
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தன்தடுத்தி இந் ஆய்வுக்கரக முழு தகுதியிலும் ரரரக தம்தல் 

சய்ப்தட்டரறு ரதிரிகள் தநப்தட்டண. ரன் வீன் கிரப்ஸ் (215 ச. மீ 
2
) - Van Veen 

grabs (215 cm
2
) ஆணது முழுக் கபப்புப் தகுதியிலுகழுந்ரண ரதிரி இடங்களில் 

இருந்து தந்ரஸ் ரதிரி சகரிக்க தன்தடுத்ப்தட்டண. எவ்ரரு ரதிரி 

புள்ளியிலிருந்தும் தந்ரம சகரிக்க ரன்கு பிதிகள் டுக்கப்தட்டண. 

 

சிநந் ண்டல் ற்றும் ளிப்புந தரருட்கப அகற்றுற்கரக ரதிரிகள் சல்னட 

மூனரக டிகட்டல் சய்ப்தட்டண. ரதிரிகள் துரக அகற்நப்தட்டண. அந் 

ரதிரிகளில் களிண் ண்டல்கள் இருக்கும்தரது, டிகட்டப்தட்ட - கடல் நீச் 

சர்ப்தன் மூனம் ரளியின் உள்ப உள்ப ண்டல்கப த்ரறு டிக்கப்தட்டு 

அகற்நப்தட்டண. நிகழ்த்ப்தட்ட சல்னட அபணது 0.5 மி. மீ  கரண்டரக 

தன்தடுத்ப்தட்டது. 

எவ்ரரு ஆய்வு பங்களிலும் தல்கப் தடிப்தற்கரக ரணன் 

குறியீட்டப் தன்தடுத்னரம். H´= -Ʃ pi ln pi 

ன்ஸ் ற்றும் ஆதிக்கம் தரன்நண எ ரத்தின் இண்டு தக்கங்கபரகும். சிம்சன் 

குறியீடரணது ண்ற்ந தரி சமூகத்திலிருந்து சீற்ந முநயில் ப்தட்ட இரு 

தர்களின் நிகழ்க அடிப்தடரகக் கரண்டரகும். 

 

D = Ʃ p 
2

i 

D = Ʃni (ni - 1) / N (N - 1) 

 

D  - டி ஆணது அதிகரிக்கின்நது, தல்க குநகிநது, திப்பு தரதுரக 0 - 1 க்கு 

இடயில் இருக்கும் ன்நது, 

 

Equitability = H / Hmax 

ஜரகரர்டின் குறியீட்டின் மூனம் சமூகங்கப எப்பிடுது பத்தின் தல்க அப 

ரம் எப்பிடனரம். அது அர்கள் தகிர்ந்து கரள்ளும் இணங்களின் எரு தகுதிரகவும் 

இருக்கனரம் 

J = Sc / Sa +Sb+Sc 

 

Sa, Sb, Sc, Sd ன்தது a ற்றும் b ரதிரிக்கு னித்துரண உயிரிணங்களின் ண்ணிக்க 

Sc ன்தது சமூக இணங்களின் இண்டு ரதிரிகபரகும் 

 சமூகம், சுற்றுச்சூல் அப்புகளில் தல்கயும் அற்றின் தம்தனயும் 

அடரபம் கரவும் கக்கிடவும் சுரர் 486 தந்திக் ரதிரிகள் டுக்கப்தட்டண. 

1739 இணங்களும் 11 ககளின் கீழ் அடரபம் கரப்தட்டண. குடும்தம் கம்ரிட 

- Family Gammaridae - இல் இருந்து, அணத் ரடர்ந்து சிரணரமிட (மிட்ஜ் 

ஃப்ப குடம்பிகள்) ஆகிற்றிலிருந்து அதிக அபவில் ததிவு சய்ப்தட்டுள்பண. 

ன்னீர் கரல்ரயில் ப ண் 15 த் வி அணத்து ரதிரி பங்களிலும் ததிவு 

சய்ப்தட்ட Mactra stultorum - ரக்ட்ர ஸ்டரல்டரம் இன்ரணது ரனஸ்கர 

இணங்களில் அதிகரணரகும். 

 தல்க கக்கீட்டின்தடி, ரன்டன் தனக சுட்டண் - Shandon diversity 

index - (ச்) 2.38182 ஆகும். இந் திப்பு ற்ந கர கபப்புகப விட அதிக 

தல்க சமூகத்க் கரண்டுள்பது ணனரம்.  

 சத்தும் - Equitability ஆணது 1.034, சத்துத்திற்கரண தரதுரண திப்புகள் 1, 

ற்றும் இந் திப்தரணது சமூகத்தில் மிக உர்ந் தன்முகத்ன்க் 

கரண்டுள்பண ன்தக் குறிக்கின்நது. சமூக உயிரிணம் உண்யில் றுதட்டது 

தரதுரக என்று அதிக தனகக் கரண்டரகும், னிதரின் ரபரண 

ன் ன்தது றுதட்டரகும். தரும்தரனரண சுற்றுச்சூல் ஆய்வில் தரதுரக 

1.5 முல் 3.5  தரதுரண திப்பு உள்பது, ற்றும் இந் சுட்டிரணது இரு 

கூறுகபயும்உள்படக்கிது ன்தரல் லி ற்றும் தனவீணம் ஆகி 

இண்டயும் கரனரம். 
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சளியீடு 

எவ்ரரு இடத்திலும் தல்கரணது ஆய்வு சய்ப்தட்டது, லும் நீர் உயிரிண 

பர்ப்புக்கு சரத்திரண பங்கப தட்டிலிடனரம் ற்றும் ண்டு கத்திலிருந்து 

டிகரல் ஊடரக ரும் தந்ரஸ் உயிரிணத்தின் தல்கயின் அடிப்தடயில் 

அர்யும் கண்கரணிக்க முடியும். திர்கரனத்தில் நீர் ஏட்டத்தின் ந் ரற்நங்கபயும் 

இந் ஆய்ரடு எப்பிடனரம். 

மடகள் 

ள்பத்தின் தரது நீர்ட்டம் கரரக சின இடங்கப அட முடிவில்ன. தன 

இடங்கள் அகற்நப்தட்டண. 

 

திட்ட ண் : 3.12 

பர்ப்பின் தல்மகமம அதிகரிப்தன் மூனமும், ரய்ப் தங்கு கிமடப்தம 

உறுதி செய்ன் மூனமும் கடற்தரசி விெரத்ம நிறுவுல். 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் : ஜ. ஸ். ஜர 

 உபுல் லிரணக 

 பி. ஜசிங்க 

 வி. தனத்ரச்சி 

ரத் வு சனவு : 0.85 மில்லின் 

 

டக்கு ற்றும் ற்கில் இருந்து கப பூர்த்தி சய் ரண விப் தங்கு 

கிடப்த அதிகரிப்ததும், தச்ச ற்றும் தழுப்பு நிந க. அல்ரஸி ககப 

தரரித்லும் ற்றும் வ்று சுற்றுச்சூல் நின கண்கரணித்ல் ற்றும் 

அற்றின் பர்ச்சி, கஜீன் உள்படக்கத்தின் ரறுதரடு ற்றும் டக்கு கடனர 

தகுதிக்கரண சமூக அடிப்தட பர்ப்பிண அறிமுகப்தடுத்துல் தரன்நண இன் 

முக்கி குறிக்கரபரகும். 

 

தற்சகரள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

இருக்கும் கூண்டுகபப் தன்தடுத்தி திணிவுத் ர்வு மூனம் விகளின் தருக்கம் 

சய்ற்கரண ரடர்ச்சி; கஜீன் உள்படக்கத்தின் தருகரன ரறுதரடுகளுக்கரண 

அறுடக்கு பின்ணரண தகுப்தரய்வு; அழுத்ரண பங்கள் ற்றும் சரத்திரண 

தகுதிகப ப்பிங் சய்ல் ற்றும் ற்கு பிரந்தித்தில் சமூக அடிப்தட 

பர்ப்த அதிகரிக்க புதி இடத்த் ர்ந்டுத்ல்; சமூக அடிப்தட பர்ப்புத் 

பங்களின் அபிவிருத்தி - குடரல்ன, தரல்யணர, உணகுரு தரன்ந இடங்களில் 

சய்ல். 

 

முடிவுகள் 

ரய்ப் தங்குகள் தரரிக்கின்ந ற்றும் பர்ச்சி ரீதிரண தடிப்பு 

 ரய்ப் தங்குகள் ற்றும் பர்ச்சி ஆகி டடிக்ககப தரரிக்கும் ஆய்ரணது 

இந் ஆய்வுக் கரனத்தில் ற்கரள்பப்தட்டண. கடிணரண ற்றும் அதிரண 

நீர்நினக் கரனத்தின் தரது தன முற்சி டடிக்ககள் டத்ப்தட்டண. 

 ஆய்வின் தரது நீர்த்  அபவுருக்கள் சகரிக்கப்தட்டண, ப், பி. ச், ரி. டி. ஸ். 

 2019 விப் தங்கு முகரத்துத்தில், 2 ரங்களில் விகளின் பர்ச்சி 

கிட்டத்ட்ட 2 டங்கு ற்றும் 7 ரங்களில் ஆம்த டயில் இருந்து 5 முல் 6 

டங்கு  இருந்து. ஏகஸ்ட் முல் எக்டரதர்  கடிணரண நினயில் ததிவு 

சய்ப்தட்ட மிக உர்ந் டி.டி.ஸ் (கி / லீ); இருப்பினும், அதிக கன கரரக 

இது பர்ச்சியில் ந்வி தரதிப்தயும் ற்தடுத்வில்ன. 

 மிக உர்ந் pH திப்புகள் கடிணரண தருத்தில் ததிவு சய்ப்தடுகின்நண, 

பர்ச்சி சரணகளின் தரது ப்தநினரணது கணிசரக ரநவில்ன. 

விகளின் கயிருப்பில் இருந்து சமுர அடிப்தடயினரண பர்ப்புத் 

பங்களுக்கு ல்ன ரண விகப ங்குற்கரண அபவு கிட்டத்ட்ட 1 

ரன் ஆகும். 
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தடம் 1. க. அல்ரஸி தழுப்பு ற்றும் தச்ச ககள் 

 

ெமூக அடிப்தமட பர்ப்பு அபிவிருத்தி டடிக்மககள் 

சமுர அடிப்தடயினரண பர்ப்பு அபிவிருத்தி டடிக்ககள் ன் தகுதியில் 

முன் முனரக ரரரல் ரடங்கப்தட்டது, இந் தகுதிச் சர்ந் 6 (ஆறு) 

உறுப்பிணர்கள் ஆம்த கட்டரக ரங்கள் ர்ந்டுக்கப்தட்டரம். சுந்து சல்லும் 

கரள்பபரணது சுரர் 1000 கினர கிரம் ஆம்த விகள் ணவும் 45 ரட்களுக்குப் 

பிநகு 5000 - 6000 கினரரக இருக்கும் ணவும் அறிப்தட்டது. 

 

 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 100%   நிதி: 100% 
 

 

சளியீடுகள் 

 ன் பிரந்தித்தில் முன்முலில் சமூக அடிப்தடயினரண விசரம் 

ரடங்கப்தட்டது. 

 அந் பத்திலிருந்து திர்தரர்க்கப்தடும் உற்தத்தி எரு சுற்சிக்கு 4000 கி. கி - 5000 கி. 

கி ஆக இருக்கும். 

 ரந்வில் தருக்குலுக்கரண றிமுநரக்கல் ற்றும் 2000 கி. கி கரள்பபவு 

கரண்ட விப் பூங்கர. 
 

மடகள்: 

பர்ப்பு சரணயின் தரது கடிணரண தருத்தில் இற்றின் விரிரக்கம் குநரக 

உள்பது. 

 

 

 நீரின் ம் ற்றும் கரனநின ரற்நங்கள் கரரக தனி - தனி நின 

 ரஉண்ணி மீன் ய்ச்சல் சய்யும் கூர்ரண பர்தகுதிகள் 

   
ஸ்-ஸ் ரய் ர உண்ணி இணங்கள் 
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திட்ட ண் : 3.13 

சரடர்புமட மீன்பிடி முகரமத்து  உத்திகமப பர்ப்தற்கரக நீர்சகரழும்பு 

கபப்பில்ல் முள் மீன் / ஏட்டு மீன்களின் அறுமட நிமனம திப்பிடுல் 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்: ம். கம்தன்பின 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண வு சனவு : ரூ. 504,000 
 

நீர்கரழும்பு கபப்பில் உள்ப மீன்பிடி பங்கள் குறித் ம்தகரண ற்றும் 

புதுப்பிக்கப்தட்ட கல்கள் எரு தரி குநதரடரகும். சி உயிர்ப்தல்க 

மூனரதர சல் திட்டம் 2016-2022 - National Biodiversity Strategic Action Plan 2016-2022, 

மீன்பிடி முகரத்து தகுதிகளில் (ஃப்ம்) 6 ற்றும் 7 து இனக்குகளின் கீழ் 

நினரண பர்ச்சி இனக்குகப அடரபம் கரவும், அடரபம் கரப்தட்ட 

இடளிகப நிர்த்தி சய்ற்கும் ற்றும் ன்னீர் / கடல்சரர் முள் மீன்கபரடு 

மீன்கள் தரன்நற்றின் அறுடயின் அப திப்பிடுற்கும் திப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டுள்பண. ஆக, 2019 ஆம் ஆண்டில் கபப்பில் எரு விரிரண மீன் 

பிடிப்புக்கரண வுகப சகரித்து நிறுவுற்கு ரர கருதுகின்நது. 
 

இந் டடிக்கயின் முன்ரண குறிக்கரள் ன்ணனில், நீர்கரழும்பு 

டரகத்திற்கரண ரத் மீன் பிடிப்புகப துல்லிரக அபவிடுதும், கபப்பில் 

டத்ப்தட்ட மீன்பிடிப்புக்கள் தற்றி ம்தகரண வு / கல்கப 

உருரக்குற்கும், கபப்பில் மீன்பிடிப்புக்களின் நினரண முகரத்துத்துக்கு 

தங்களிப்தற்கும், இன் மூனம் சி தரருபரரங்கப ஆரிப்தற்கும், 

ரழ்ரரங்கப தரதுகரப்தற்குரகும் ( மீன்பிடித் துநயில் ஈடுதட்டுள்ப கட்டம்). 

ற்தர பச் சுண்டன திப்பிடுதும், நீர்கரழும்பு கபப்பில் மீன்பிடி 

முகரத்து முந ம்தடுத்துற்குப் தரருத்ரண தரிந்துகப 

சய் இன் இண்டரம் குறிக்கரபரகும். 
 

நீர்கரழும்பு கபப்பில் அந்துள்ப யிநங்கும் பங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

வு ற்றும் கல்கப அடிப்தடரகக் கரண்டரகும். இந்ப் மீன்பிடிப்பின் 

சிக்னரண ன் ற்றும் றுக்கப்தட்ட பங்களின் கரரக, கண்கரணிப்புக்கு 

குழுக்கபரக்கப்தட்ட து ரதிரி முந - stratified sub-sampling - ர்ந்டுக்கப்தட்டது. 

நீர்கரழும்பு கபப்தச் சுற்றியுள்ப எவ்ரரு மீன்பிடி தரிசரகர் (ஃப்) 

பிரிவுகளிலும் முக்கி இநங்கும் பங்களிலிருந்தும் ரதிரிகள் டுக்கப்தட்டண. 

எவ்ரரு தடகுக்குரண எரு அனகு முற்சிக்குரி மீன்பிடிரணது (CPUE) அரது எரு 

மீன்பிடி தடகின் கின கிரம் அபவு / எற்நப் தடகு ன்ந சல்தரட்டிற்கு அ 

சரசரி மீன் பிடிப்தரணது கருப்தட்டது. மீன்பிடிப்புத் வுகப இணங்கள் ரரிரக 

ததிவு சய்ப்தட்டு தடகுகள், இணங்கள், கிர் க ற்றும் அனுடன் ரடர்புட 

நிந (கினர) ஆகிற்நரல் ங்கப்தட்டண. 
 

தெகரிக்கப்தட்ட வுகபரல் பின்ரும் முடிவுகள் சதநப்தட்டண; 

 மீன்பிடிப்பில் இணங்களின் கன 

 மீன்பிடி நுட்தங்கள்: தடகுகளின் ண்ணிக்க / மீணர் / கிர் க 

 எவ்ரரு நுட்தத்தின் எரு அனகு முற்சிக்கரண மீன்பிடி (CPUE) அபவு. அனகுகள்: 

கினர கிரம் / கிர் ற்றும்  தடகு கக்கு குறிப்பிட்ட முற்சி. 

 திப்பிடப்தட்ட அறுட. கினர / மீன்பிடி தகுதி / ரம். 

 மீன்பிடியில் உப்தட்ட ரற்நங்கள்: மீணர்களின் வுப்தடி மீன்பிடி அபவின் 

சவீம் குநந்து ருகின்நண, அதிகரிக்கும் மீன்பிடி அபவு, நிநகள் ற்றும் 

இணங்கள் ஆகிற்றில் ந் ரற்நமும் இல்ன. 
 

தூரிகப் பூங்கரவின் மீன்பிடியிலிருந்து (9.91 ± 2.81 கினர) மிக உர்ந் CPUE ததிவு 

சய்ப்தட்டுள்பது, அன்பிநகு தங்கு ன மீன் பிடிப்பு மூனம் (9.12 ± 4.36 கினர) 

ற்றும் இழு ன மீன் பிடிப்பு மூனம் (8.69 ± 5.9 கினர) இருப்தரக 

ததிதட்டுள்பது. டில் ன மூனம் (2 & 5 அங்குன கண் அபவு) தரம்தரி மீன்பிடி 

தடகுகளின் தரருட்கபரல் தன்தடுத்ப்தடும் மிகவும் தரதுரண மீன்பிடி கிர் 
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ஆகும். டில் னயின் CPUE திப்புகள் முந ப்தம் ற்றும் 

கணரவிலிருந்து இக்கப்தடும் தடகுகளில் 4.43 முல் 6.82 கினர  முந 

றுதடுகின்நண. 

 

 டில் ன நக்குந 50% கபப்பின் மீன் பிடிப்பிற்கு தங்களித்து, ரடர்ந்து 

17.8 % தூரிகப் பூங்கரவில் மீன் பிடிப்தற்கும், 10.8% தங்கு ன ற்றும் 10.5 % 

இழு ன மீன் பிடிப்புக்கும் உவுகின்நண. 

 கபப்பில் திர்தரர்க்கப்தட்ட ரத்ரண ரந்ரறுக்குரண மீன் பிடிப்பு 17,000 

முல் 67,000 கினர  றுதடுகின்நதுடம் ற்றும் முல் இடப் தரு 

க்கரனங்களில் (தப்ரி முல் ப்ல் ) அதிக உற்தத்திகள் ததிவு 

சய்ப்தட்டண ற்றும் பிந ரங்களில் நினவும் கடுரண ரனின கரரக 

உற்தத்தி ரடர்ந்தும் குநந்து ந்ண. 

 நீர்கரழும்பு தகுதியில் அதிக கரற்று வீசும் நின ற்றும் அதிக  தய்யும் 

நின உள்பது, இது மீன்பிடி கிர்களின் சல்தரட்டத் ரந்வு சய்க்கூடும் 

ற்றும் தன மீணர்கள் மீன்பிடித்னத் விர்க்கிநரர்கள், இன் விபரக ப்ல் 

2019 முல் ரத் மீன்பிடிப்பு தடிப்தடிரகக் குநந்து. 

 குரூப்தர் இண மீன்கள் தரன்ந உர் திப்பு மிக்க இணங்களின் இபம் ஜுணல் 

தருத்தின் உச்ச நிகழ்மிவ்ருடத்தில் மிகவும் ரறுதட்டரகும். ஜுணகளின் 

ஆண்டு முழுதுக்குரண நிகழ்வுகளும் கரப்தட்டண, ஆணரல் எக்டரதர் முல் 

ரம்தர் ரண ரங்களில் உச்ச அபவில் இருந்ண. எரு தரு 

முநப் பின்தற்றி சர்ப்புக்கள் இடம்தநனரம் ன்ததுடன் டகிக்கு 

தரு கரனத்தில் தரதுரக சர்ப்புக்கள் உச்சரக ற்தட்டண ணனரம். 

 

தரிந்துமகள் 

தூரிக பூங்கரக்களில் பிடிதட்ட ஜுணல் மீன்கள் கபப்பினுள் மீண்டும் 

ளியிடப்தடவில்ன ன்தது தரம்தரி தக்கக்கங்கப மீறும் சனரகக் 

கரப்தட்டது. ண நீர்கரழும்பு டரகத்தில் தூரிகப் பூங்கர மீன்பிடி 

நிர்கிப்தற்கும் எழுங்குதடுத்துற்கும் புதி எழுங்குமுநகப 

அறிமுகப்தடுத்துது முக்கிரகும். மிகப் தரி ற்றும் தரண குப்புகபக் 

கரண்ட தண்கள் தங்கு இணப்தருக்க திநணப் தரதுகரப்தற்கரக தரி / த 

ஆண்டு குப்புகளில் தந் நீபம் / து விநிரகம் ற்றும் எப்பீட்டபவில் அதிக 

ண்ணிக்கயினரண முட்டயிடும் இணங்கப தரரிப்தன் முக்கித்துத் 

டுத்துக்கரட்டுகின்நண. குரூப்தர் தரன்ந உர் திப்புள்ப மீன் இணங்களின் நீப - 

அதிர்ண் விநிரக முநயின் அடிப்தடயில், சப்டம்தர் முல் ம்தர் 

ரங்களில் சுண்டல்கபக் கட்டுப்தடுத்ப்தட ண்டும். இது இபம் ஆட்கப 

ப ற்றும் இணப்தருக்கம் சய் அனுதிக்கும், இணரல் பங்களின் நினரண 

ன் உறுதி சய்யும். 

முன்ணற்நம்:   நிதி : 80%  தபதீக: 90% 

 

மடகள்: 

 நீர்கரழும்பின் கடரல்கனயின் பிரந்தி ஆரய்ச்சி நினத்தில் தரதுரண 

ஊழிர்கள் இல்ன 

 ஆரய்ச்சி தணிகளுக்கு ரகணம் கிடக்கர 
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திட்ட ண் : 3.14 

இனங்மகயில் முத்துக் கரட்டித் சரழிமன மீண்டும் சதறுது சரடர்தரக ட 

தற்கு ற்றும் டக்கு கடற்கமகளில் இற்மக முத்துக் கரட்டி பத்மப் 

தற்றி ஆய்வு 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்  :  சது க 

வி.தயனத்ரச்சி 

வு சனவு    :  1.145 மில்லின் 

 

இனங்கரணது கடந் கரனத்தில் வினதிப்தற்ந முத்துக்களுக்கு பிதனரணது 

ன்ததுடன் ளிரட்டு தடடுப்தரபர்கப தீவுக்கு  தூண்டி முக்கி 

ஆரங்களில் இதுவும் என்நரகும். இனங்க முத்துக்கள் சர்ச அபவில் 

பிதல்ரணரக இருந்ண. இருப்பினும், கடந் சின சரப்ங்களில் எரு கரனத்தில் 

சழித்திருந் முத்துக் கரட்டி பர்ப்புத் ரழில் ற்தரது நக்கப்தட்டுவிட்டது. 

னரற்றுப் ததிவுகளின்தடி, சினரதத்திலிருந்து சினரதத்துந யினரண கடனரப் 

தகுதியில் முத்துக் கரட்டிகளுக்கு மிகவும் பிதனரக இருந்து. கடந் சின 

ஆண்டுகளில் சினரதத்துநயிலிருந்து முத்துக் கரட்டி தடுக்ககள் இருப்தற்கு சின 

ததிவுகள் இருந்ண. ஆயினும்கூட, எரு முநரண ஆய்வின் கீழ் ந்த் வும் 

கிடக்கவில்ன, முத்து பர்ப்பிற்கரண ந் முற்சியும் இது இல்ன, தன 

ஆண்டுகளுக்குப் பிநகு ரழில்துநயின் றுனர்ச்சி ற்றும் இனங்கக்கு இண 

எரு புதி ரழினரக அறிமுகப்தடுத்து இந்த் திட்டத்தின் ரக்கரகக் 

கரண்டுள்பது. 

 

ற்தரதுள்ப முத்துக் கரரட்டி தங்குகள் ற்றும் மிக்கும் கடல் புற்கள் 

தரன்நற்றின் ரழ்விடங்கப அடரபம் கரண்தது ற்றும் கிடக்கக்கூடி 

இடங்கபத் ர்வு சய்யும் அபவுகரல்கள் ற்றும் ஸ்தட் பர்ப்பு சரணகள் 

மூனம் பர்ப்புத் பங்கப அடரபம் கரண்த இன் குறிக்கரள்கபரகும். 

 

னரற்றுப் ததிவுகளின்தடி, முத்து ககள் ன்ணரர் பகுடர ற்றும் புத்பத்தின் 

(ட ற்கு இனங்க கடல் சத) ற்றும் டக்கு கடல் தகுதியில் அந்திருந்ண. 

தண்ட கரனத்திலும், இனங்கயில் பிரித்ரனி சரம்ரஜ்த்தின் கீழும் முத்துச் சிப்பி 

மீன் பிடிப்புக்கள் தற்றி கல்கப சகரிக்கும் தரருட்டு முல் இண்டு 

ரங்களில் இனக்கி ஆய்வு டத்ப்தட்டது. ன்ணரர் தகுதியில் உள்ப மீணர்கள் 

ற்றும் சுழிரடிகளிடம் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட கல்களின் அடிப்தடயில், 

அரிப்பு முல் சினரதத்துந தகுதி  முத்துக் கரட்டிச் சிப்பிகளின் உயிர் 

ரதிரிகப சகரிக்கத் ர்ந்டுக்கின்நணர். கப ருகயின் தரது, எரு விரிரண 

தடத் உருரக்க ஜி. பி. ஸ் புள்ளிகள் சகரிக்கப்தட்டு, 40 அடி ஆரண 

தடுக்கயிலிருந்து ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. ற்தரதுள்ப முத்து சிப்பி 

தடுக்ககளின் நீருக்கடியில் புகப்தடங்கள் டுக்கப்தட்டுள்பண. ரதிரிகள் 

அபவிடப்தட்டு அடரப சல்முநக்கு அனுப்தப்தட்டண. தரு 

ரற்நத்தின் கரரக, ன்ணரர் கரின் கடல் தகுதிகள் ரர்ச் ரத்தின் டுப்தகுதியில் 

கடுமுடரணது ன்தரல், லும் அற்கரண ஸ்தட் சகரிப்பு ற்றும் பர்ப்பு பத் 

ர் ற்கரள்ப முடிவில்ன. ஆண்டு முழுதும் முத்துக் கரட்டிச் சிப்பிகளின் 

ணிக பர்ப்புக்கரண சரத்திரண பங்கப அடரபம் கர பர்ப்புக்கரண பத் 

ர்வு முலில் திருகரன விரிகுடரவிற்கு ரற்நப்தட்டது.  

 

மனப்தரடு கிரஞ்சி பத்தின் ெரத்திம் 

முத்துக் கரட்டிச் சிப்பி பர்ப்புத் திட்டத்த் ரடங்க தரருத்ரண இடங்கப 

அடரபம் கர கிரஞ்சி, னப்தரடு கடல் தகுதிக்கு கபப் தங்கள் 

டத்ப்தட்டண. கயிலிருந்து 08 கி. மீ தூத்திற்கு தரர்யிட்ட இடங்கள் 20 அடிக்கு 

ல் ற்றும் உப்புத்ன் 35 பிபிடி ற்றும் கடிணரண ரனின தரன்நண 

நினவிண அரனிக்க முடிந்து. முருகக் கல் ரட்டத்தில் ஆரண அகழிகளில் 

அந்துள்ப கடனட்டப் தண்கள் ழிரக னப்தரடு தகுதியில் கரப்தட்ட 

ங்குமிடம் அந்துள்பது. ஆம் 10 - 13 அடிரகவும், உப்புத்ன் 35 பி பி டி ஆகவும் 
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ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது. மீன்பிடி சங்கத்தின் னர் கிரஞ்சி ழிரக முத்துக் 

கரட்டிச் சிப்பி பர்ப்புத் திட்டத்த் ரடங்க தரருத்ரண சமூக 

அடிப்தடயினரண விசரயிகள் அடரபம் கரப்தட்டணர். பின்ணர் அ கரட்டி 

திட்டரக ஆறிது. இது முத்து சிப்பி பர்ப்புத் திட்டத்தின் ரய்ப்புகள் குறித் 

னரறு ண விடதற்நது. 
 

கிரஞ்சியில் பர்ப்பு செல்முமந 

முத்துக் கரட்டி சிப்பி ரதிரிகள் கிரஞ்சிக்கு கரண்டு சல்னப்தட்டண, அங்கு 

ற்கண கரட்டி அடுக்கும் ட்டுக்கள் நிறுப்தட்டண. முத்துக் கரட்டிச் சிப்பி 

ரதிரிகள் எரு தயினுள் 35 - 40 தர்களுடன் சிநப்பு னர்ப்புப் தகளில் 

சமிக்கப்தட்டண. ர்ந்டுக்கப்தட்ட ஆரண அகழிகளில் கடல் அட்டப் 

தண்யினுள் ரரிக்கப்தட்ட சிப்பித் ட்டுக்களில் கரட்டிப் தகள் கட்டப்தட்டு 

ரடங்கப்தட்டண, எரு ட்டில் தத்து தகள் ரங்கவிடப்தட்டண. ரதிரி அபவுகள் 

ததிவு சய்ப்தட்டண, ஏட்டு உம், ஏட்டு நீபம் ற்றும் டின் அபவுருக்கள் T1 (32.21 

± 3.2 மி. மீ, 23.56 ± 2.11 மி. மீ, 16.24 ± 2.66 மி. மீ), T2 (34 ± 4.68 மி. மீ, 20.15 ± 3.66 மி. மீ, 17.1 ± 

2.14 மி. மீ) ற்றும் T3 (35 ± 5.21 மி. மீ, 24.65 ± 2.54 மி. மீ, 18.32 ± 2.14 மி. மீ) முந 

கரப்தட்டண. உப்புத்ன்யின் அபவு 33 ppt ஆக ததிவு சய்ப்தட்டது. 

கரட்டியின் ட்டுக்கள் 25 கினர சிந்து ரகுதிகள் ற்றும் 10 மிமீ னரன் 

கயிறுகபப் தன்தடுத்தி ங்கூமிடப்தட்டண. கரட்டி பர்ப்புப் தகள் ண்ணீரில் 

நிறுத்ப்தட்டண. 
 

சளியீடு 

சமூக அடிப்தடயினரண முத்துக் கரட்டிச் சிப்பி பர்ப்பு குறித்து மீன்பிடி 

சமூகங்களிட விழிப்புர் ற்தடுத்ல் 

இற்கரண முத்துக் கரட்டிச் சிப்பியின் தங்குகள் அடரபம் கரப்தட்டண, ஜி. 

பி. ஸ் இருப்பிட தடம் ரரிக்கப்தட்டது ற்றும் டி ரதிரிகள் MBRD ஆல் 

இணங்கள் அடரபம் கரப்தட்டண 

 

தரிந்தும 

சிநந் பர்ப்பு டமுநக்கு கூடுனரண ரதிரிகள் ப்தட ண்டும் ற்றும் 

சமிக்க ண்டும். உள்ளூர் மீணர்கள் திர்கரனத்தில் முத்துக் கரட்டிச் சிப்பியின் 

கடல்சரர் பர்ப்பின் முக்கித்துத்ப் தற்றி அறிந்திருக்க ண்டும். முத்துக் 

கரட்டிச் சிப்பிகளின் ணிக பர்ப்த ரடங்க உள்ளூர் பர்ப்தரணது 

ற்றிகரக இருக்க ண்டும். 

முன்ணற்நம்: நிதி: தபதீக : 85% 

 

மடகள்: 

கரனநின ரற்நங்கள் இந் ஆண்டின் முக்கி கரனக் கரணிரக சல்தட்டண, 

ணனில் ரர்ச் டுப்தகுதியிலிருந்து எக்டரதர் இறுதி  ன்ற்கு தரு 

கரனம் நீடித்ரல், சினத்துந கடல் தகுதியிலிருந்து 13 கி.மீ தூத்தில் முத்துக் 

கரட்டிச் சிப்பிகப ரதிரிகள் டுப்தது கடிணரக இருந்து. தரு கரனம் 

ரடங்குற்கு முன்பு இற்கரண முத்துக் கரட்டிச் சிப்பிப் தங்குகள் இனக்கி 

ஆய்வு கல் மூனம் தநப்தட்டண ற்றும் கடல் அட்ட சுழிரடிகளுடணரண 

ர்கரல்களின் தடி அடரபம் கரப்தட்டண. ர்ந்டுக்கப்தட்ட இடங்களின் 

தபதீக - இசரணவில் அபவுருக்கள் கரரக ரடக்கத்தில் முத்துக் கரட்டிச் 

சிப்பிகளின் கடல்சரர் பர்ப்புக்கரண பத் ர்வு சிக்கனரணது, இது இற்கரண 

பத்தின் அபவுருக்களுடன் தரருந் ண்டும். இறுதிரக, கிரஞ்சியில் உள்ப 

இற்கரண ஆரண அகழிகள் கரப்தடுகின்ந கடல் அட்டப் தண்கள் 

ட்டுமுநரண பர்ப்புக்கு ர்ந்டுக்கப்தட்டண. சமூகம் சரர்ந் விசரயிகபரல் 

ழுப்தப்தட்ட தரதுகரப்பு பிச்சிணகளில் எக்டரதர் ரத்தில் தன ட்டுக்கள் ற்றும் 

கரட்டிகள் திருடப்தட்டண. ப்பிடல் சய்ப்தட்ட பர்ப்புக் கட்டப்புகளில் 

எரு ரத்திற்குப் பிநகு கிட்டத்ட்ட 30 % இநப்பு கரப்தட்டது. இது தரக்குத்து 

அழுத்ங்கள் கரரக ற்தட்டிருக்கக்கூடும், அடுத் ஆண்டில் திட்டமிட்ட 

தரக்குத்து சல்முந உருரக்கப்தட ண்டும்.  
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திட்ட ண்: 3.15 

சன் ரகரத்தில் தர்ந்சடுக்கப்தட்ட ற்நர சரட்டிகளில் பர்ப்பு 

அடிப்தமடயினரண மீன்பத்திற்கரண நிமனரண சுந்து செல்லும் திநன் 

திப்பீட்மட தீர்ரனித்ல் - NAQDA உடன் இமந் எரு க்கு ஆய்வு 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்:  ஸ். ஜர 

வி. தயனரரச்சி, 

NAQDA அதிகரரிகள் 

சிறி ற்நர நீர்த்க்கங்களின் கீழ் கப்தடுத்ப்தட்ட நீர்த்க்கங்கபரக ரிதிக 

ற்றும் தடகிரி நீர்த்க்கம் கரப்தடுகின்நண, ரிதிக ரட்டி 889 யக்டர் 

தப்பில் நீர்ப்தனக் கரண்டுள்பது. மீணர் சங்கம், Gramiya Deewara san vidanaya – 

கிரமி தீ சங்விரண ன்று அக்கப்தடுகின்நது; சுரர் 165 மீணர்கள், 102 ததிவு 

சய்ப்தட்ட தடகுகள் கரண்ட. தடகிரிவில் 486 யக்டர் நீர்ப்தப்பு உள்பது; 

இதில் மீன்பிடியில் ஈடுதடுற்கு 40 - 45 தடகுகள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

 

இந் ஆய்வு இரு நீர்த்க்கங்களிலும் திநன் ற்றும் சரத்திரண அறுட குறித்து 

ஆய்வு சய் ரக்கரகக் கரண்டுள்பது. றுபுநம், ஆய்வின் தரது தன 

லிம்ணரனஜிகல் வுகளும் ததிவு சய்ப்தட்டுள்பண. இந் நீர்த்க்கங்கள் தன கரர்ப் 

க மீன் இணங்கபரல் (இடுகயிட்டு பிடித்ல்) மின்பிடிக்கரக 

அறிமுகப்தடுத்தியுள்பண ற்றும் தினரப்பிர, க்ரபிரக்கிம் ஆகிற்நயும் 

அறிமுகப்தடுத்தியுள்பண. அற்கு ததினரக, சின உள்ரட்டு இணங்களும் சிறி அபவில் 

ததிரகியுள்பண. லும் சிறி சப்ரினிட்கள் ணிக ரீதிரக இண்டிலும் அறுட 

சய்ப்தடவில்ன. 

 

முடிவுகள் 

உற்தத்தி ற்றும் லிம்ணரனஜிகல் வுகளின் சுருக்கரகக் ததிகிரி நீர்த்க்கரணது 

ரிதிக விட அதிக மீன்பிடி சறிக் கரண்டுள்பது. 

எரு ரளில் ரற்தத்து ரன்கு மீன்பிடி ரணிகள் தந்கிரி நீர்த்க்கத்தில் மீன்பிடிக்கச் 

சல்கின்நண. தகுப்தரய்வின் தடி, சுரர் 43 தடகு ரட்கள் முற்சிகபரக இருந்ண, 

ஆண்டுரறும் அது 14176 தடகு ரட்கள் கரண்டரகும். ரத் ஆண்டு உற்தத்தி 

1860.94 ரன்கபரகும்; இது தரது அறுடகளில் ஆட்சிகரண இணரக தினரப்பிர 

கரர்ப் இணங்களிலிருந்து தரும்தரன் தங்களித்து. இருப்பினும், பிடிதட்ட 

ரயுவுக்கு குநக்கப்தட்ட னக்கண் அபவுகப சமூகம் கரரிது. இன் 

விபரக ஏகஸ்டில் 1713.33 ரன்கள் உற்தத்தியில் கூர்ரண அதிகரிப்பு இருந்து. 

ஏகஸ்ட் உற்தத்தி உட்தட ரத் உற்தத்தி ஆண்டுக்கு 1860.94 ரன்கள் ண 

திப்பிடப்தட்டுள்பது. சமூகத்தின் கரரிக்கயின் கரரக ஏகஸ்ட் ர உற்தத்தி 

உத்திகப மீணர்கள் டித்ரர்கள். 

 

தடகிரிவில் மீன்பிடியின் தீவிரணது அறுட உத்திகள் ற்றும் அந் சிநப்பு க்கு 

இல்னரல் ண இண்டு ழிகபரக கருப்தட ண்டும். ண, ஜின்களின் தரது 

அறுட முந, மீன்பிடியின் தீவித் ன்ரணது 29.16 தடகு ரட்கள் / யக்ட / 

ஆண்டு ண ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது. 

 

தடகிரி உற்தத்தி ரற்நரணது யக்டருக்கு 3829.10 கினர / யக்ட ஆணது 315.25 

கினர/ யக்ட ஆக குநக்கப்தட்டது. 

 

ரிதிக நீர்த்க்க உற்தத்தி ஆண்டுரறும் சுரர் 246.21 ரன்கள் ண ததிவு 

சய்ப்தட்டு ஆண்டுக்கு 34639.2 தடகு ரட்கள் / ஆண்டு ண திப்பிடப்தட்டது. 

மீன்பிடியின் தீவிம் 38.96 தடகு ரட்கள் / யக்டர் / ருடம் ஆகும். இது தடகிரி 

விட உர்ந்து 
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தண்புகள் தடகிரி ரிதிக 

மீன்பிடித் தீவித்ன் 
  

FI 
29.72 தடகு 

ரட்கள்/யக்/ ருட 

38.96 தடகு 

ரட்கள்/யக்/ ருட 

STR1 இல்னரல்   

Starergi 1 உற்தத்தி 3.51 ரன்கள் கக்கடுக்கவில்ன 

RA 486 யக்ட 889 யக்ட 

மீணர்களின் -க 45-50 102-105 

per/யக்/ருடம் 3.83 ரன்கள்  

சரசரி ஆம் 3.72 மீ  

ஆண்டு உற்தத்தி 1860.94 ரன்கள் 246.21 ரன்கள் 

கி. கி / மீணர்   

உற்தத்தி 3829.10 கி. கி. / யக்ட 279.47 கி. கி / யக்ட 

 

தரதுரண நினயில், அதிக உற்தத்தி தினரப்பிரவிலிருந்து (54.80 %), கரர்ப் இணங்கள் 

42.82% ஆகவும், க்ரபிரக்கிம் 2.38% ஆகவும் ததிரகியுள்பண. இருப்பினும், 

ஏகஸ்டில் அர்கள் அறிமுகப்தடுத்தி அறுட உத்திகள், அந் நினயில் 

கரர்பிலிருந்து அதிகதட்ச அறுடயும், அணத் ரடர்ந்து தினரப்பிரவும் 

முந  71.8 % ற்றும் 26.9 % ஆக ததிவு சய்ப்தட்டது. இருப்பினும், இந் உத்திகள் 

நீண்டகரன இருப்பு ற்றும் ரரிப்புகள் தரதிக்கப்தடர இடங்களில் 

தன்தடுத்ப்தடனரம். ங்கள் தரிந்து ன்ணன்நரல், இந் கரண அறுட 

நீட்சிகப வ்று நீர்த்க்கங்களிலும் சற்தடுத்னரம் ன்தரகும். 
 

ப்ல் - ஜூன் ரத்தில் மிக உர்ந் சரசரி ற்று சறிவுகள் 

அரனிக்கப்தட்டது . ஸ் -12 இல் ஜணரி ரத்தில் அதிக ற்று சறிரணது 

ஜணரி – ரர்ச் ரங்களில் ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது பின்ணர் ஸ் 1 ற்றும் ஸ் 10 

ன்தற்றில் ற்ந இடங்கப விடவும் கரப்தட்டது. ல் அவுக்கு அருகில் 

அந்துள்ப ஸ் 12,  ஆணது முக்கிரக ன்னீரிணக் கரண்டிருந்து இது 

தண்டகிரிரவுக்கு முக்கிரக புதி நீர் ருகக்கரண ழி ங்குகின்நது. 

க்கரனத்தில் மிகக் குநந் ற்றுச் சறிவு ததிவு சய்ப்தட்டது. 

ற்றுச் சறிவுரக்கல் சய்ப்தடுரல் இந் விபரணது 

ற்தடுத்க்கூடும் ற்றும் அருகிலுள்ப நீர்த்க்கத்ப் தன்தடுத்துன் மூனம் 

விசரத் அதிகரிக்கனரம். 
 

சளியீடு 

சரத்திரண அறுட அபவு ற்றும் சரத்திரண உற்தத்தி ன்தண அடரபம் 

கரப்தட்டண. லிம்ணரனஜிகல் ரற்நங்களும் குக்கப்தட்டண. திர்கரன இருப்பு 

ற்றும் அறுட ஆகிற்றிணக் கணிக்க இது தன்தடுத்ப்தடனரம். 
 

விமபவு 

மீணர்கள் மீபப்தநச் சய்யும் ரக்கங்களுக்கரக மீன்கப இருப்புச் சய்கின்நணர், 

ஆணரல் அ முழுரக அறுட சய்ப்தடவில்ன. ண, நினரண 

தன்தரட்டு நின இங்கு தரிந்துக்க முடியும். விஞ்ஞரண அடிப்தடயினரண 

ஆய்வு மூனம் மீணர்களுக்கு ரழ்ரர தரதுகரப்பு நிறுப்தடனரம். 
 

முன்ணற்நம் : நிதி : 100%  தபதீக : 100% 
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திட்ட இன : 3.16 

அனங்கர மீன் பர்ப்பு, ற்றும் தீன் அபிவிருத்தி – தணரப்பிட்டி பிதெ ஆரய்ச்சி 

நிமனத்தில் இருந்து ஆய்வு செய்ல். 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் :  டி. .அதுக்கரப 

. ஸ். ல். ஈ. கு 

ம். தசிங்க 

வு சனவு :   1.886 மில்லின் 
 

குறிக்தகரள்கள்: 

 தனுள்ப அனங்கர மீன் உவுகப உற்தத்தி சய்ல் ற்றும் இநக்குதி 

சய்ப்தட்ட மீன் தீன்களுக்கு ரற்நரக அனங்கர மீன் விசரயிகளுக்கு 

அறிமுகப்தடுத்துல். 

 கப்பிகளுக்கு ட - குறிப்பிட்ட மீன் தீன்களின் அபிவிருத்தி. 

 மீன் விசரயிகளுக்கு ரண கரய்க் கண்டகப -  Koi carp உற்தத்தி சய்து, 

ங்கல். 

 ரண அனங்கர மீன் அடகரப்தன்கள், தரிர்கள் ற்றும் ஜுணல்கப 

விற்தண சய்ன் மூனம் ருரணம் ஈட்டுல். 

 அனங்கர மீன் தீன்/ உவு விற்தண சய்ன் மூனம் ருரணம் ஈட்டுல். 

 அறிவு ற்றும் அனுதப் தகிர்வு மூனம் ரகர அபவினரண மீன் தீன் 

உற்தத்திரபர்கப ம்தடுத்துல். 

செல்தரடுகள் 

 இசரணங்கள் ற்றும் உதகங்கள் கரள்முல் 

 மீன் தீன் மூனப்தரருட்களின் கரள்முல் 

 தீன் தரருட்கபச் சரதித்ல் 

 அனங்கர மீன்களுக்கரண தீன் உற்தத்தி 

 உளிக்கும் சரணகள் 

 முடிவுகள் ற்றும் விசரயியின் கருத்துக்கபக் கனித்து தீன் சூத்திங்கபத் 

திருத்துல் 

 தீனிண உருரக்குல் ற்றும் விசரயிகளுக்கு கல்வி கற்பித்ல் 

 தீன் விற்தண 

 குபத்திண ரர் சய்ல் 

 மீணலிணப்தருக்கம், மீன் இருப்புச் சய்ல் ற்றும் மீன் அறுட 

  மீன் விற்தண ற்றும் தரருத்ரண அடகரக்கும் மீன் தங்குகப 

கரப்புப்பிதிரக த்திருத்ல் 
 

அறிமுகம் 

இனங்கயின் அனங்கர மீன் ரழில், முக்கிரக இநக்குதி சய்ப்தட்ட 

ஊட்டங்கபப் தரறுத்து ற்றும் குநந் அபவு ட்டு உள்ரட்டில் உற்தத்தி 

சய்ப்தடுகின்நண. அனங்கர மீன் ரழில் எரு முக்கிரண ளிரட்டு ருரணம் 

ஈட்டும் துநரக அடரபம் கரப்தட்டுள்பது, இது தரருத்ரண கரள்க 

குத்ல் ற்றும் ரழில்துநயின் நினரண விரிரக்கத்ரல் லும் அபிவிருத்தி 

சய்ப்தடனரம். சமீதத்தி கரனங்களில், குநந் ட்டி மூனரண நுண் கடன் 

திட்டங்கப ங்குற்கும், தயிற்சித் திட்டங்கப டத்துற்கும் ற்றும் பிந 

உட்கட்டப்பு சதிகப ங்குற்கும் ற்கண்ட ரழிற்துந 

ம்தடுத்துற்கு அசரங்கம் சிநப்பு கணம் சலுத்துகின்நது. அசரங்கத்தின் 

ற்கண்ட ஆவின் விபரக, க்கள் த்தியில் இந்த் ரழில் குறித் தரக்கு 

அதிகரித்து ருகின்நது ணனரம். இருப்பினும், இந்த் துநயில் இன்னும் சின 

சிக்கல்கள் உள்பண, குறிப்தரக ரண விகள், ரய் நினகள் ற்றும் ரய் 

அடரபம் கரல் ற்றும் முகரத்தும் குறித் விழிப்புர்வு இல்னர, 
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ஆரக்கிரண அடகரக்கும் தங்குகள் கிடக்கர ற்றும் தீன்கள் ரடர்தரண 

பிச்சிணகள் உள்பண. ல்னர சிக்கல்களுக்கிடயில், சனவு குநந் ற்றும் ரண 

அனங்கர மீன் தீன்கள் கிடக்கரது இந் ரழில்துநயின் பர்ச்சியின் முக்கி 

குநதரடரக கருப்தடுகின்நது. ண, மீன்களின் உற்தத்திச் சனக் 

குநப்தற்கும், அனங்கர மீன் ரழிலின் தீன் இநக்குதி சரர்புநின 

குநப்தற்கும் தீன் ரடர்தரண பிச்சிணகப முல் கட்டத்தில் தீர்ப்தது 

புத்திசரலித்ணரண எரு விடரகும். 
 

சின அனங்கர மீன் விசரயிகள் ங்கள் சரந் மீன் தீன்கப ரரிப்ததில் 

ஈடுதட்டுள்பணர். இருப்பினும், மீன் தீன் ரரிப்பில் அர்களுக்கு தரதுரண அறிவு 

இல்னரரல், ஊட்டச்சத்து சநின மீன் தீன்கப ரரிப்ததில் அர்கள் 

லிரணர்கபரக உள்பணர். மீன் இணங்களின் உண்ரண புத்  

கருத்தில் கரள்பரல் தரும்தரனரண விசரயிகள் ‚அதிக பு‛ உவுகபப் 

தன்தடுத் விரும்புகிநரர்கள். றுபுநம், குறிப்பிட்ட மீன் ஊட்டங்கள் இல்னரரல், 

விசரயிகள் இநரல் தீன்கள், கடல் கரடுர தீன்கள் ற்றும் று சின அதிக வின 

கரண்ட அனங்கர மீன் தீன் தரன்ந ளிதில் கிடக்கக்கூடி நீரில் ப 

ஊட்டங்கபப் தன்தடுத்துகிநரர்கள். அத்க மீன் தீன்களில் இருந்து விரண 

பர்ச்சி அட முடியும், ஆணரல் விசரயிகள் மீன்களில் அதிக கரழுப்பு 

இடரற்நம், குநந் ரய் திர்ப்பு சக்தி ற்றும் குநந் ம் கரண்ட 

அடகரக்கும் தங்குகள், குநந் ண் நிநங்கள் ற்றும் டி ரங்கிகளிடமிருந்து 

குநந் ண்ணிக்கயினரண பிகள் தரன்ந சின சிக்கல்கப திர்கரண்டணர். 
 

ண, இந் திட்டத்தின் ரக்கம் மீன்களின் ஊட்டச்சத்துத் கப பூர்த்தி 

சய்யும் முகரக தருத்துக்கரண குறிப்பிட்ட தீன்கப (ரற்றுக்கள், பர்ப்தரபர் 

ற்றும் அட கரப்தர்கள்) அறிமுகப்தடுத்துரகும். திட்டத்தின் முடிவில் 

அடரபம் கரப்தட்ட தீன் சூத்திங்கள் ற்றும் ரழில்நுட்த அறிவுகப 

இனங்கயில் உள்ப சிறி அபவினரண அனங்கர மீன் தீன் உற்தத்திரபர்களுக்கு 

ரற்நப்தட்டு ரண அனங்கர மீன் தீன்கப உற்தத்தி சய் அர்களுக்கு அதிகரம் 

அளிக்கப்தடும். இந் திட்டத்தின் இறுதி ரக்கம் இநக்குதி சய்ப்தட்ட மீன் 

தீன்களின் தன்தரட்டக் குநத்து அந்நி சனரணிக் கரப்தரற்றுரகும். 

சிறி அபவினரண அனங்கர மீன் தண்களில் சிநப்பு சதிகள் ற்றும் அடகரக்கும் 

தங்கு தரரிப்புக்கு தரதுரண இடம் இல்னரது அனங்கர மீன் ரழிலில் ற்நரரு 

பிச்சிணரக கரப்தடுகின்நது . தரதுரக, சிறி அபவினரண விசரயிகள் ற்ந 

பர்ப்தரபர்களிடம் இ ருந்து விகப ரங்கி , அற்றின் றுக்கப்தட்ட 

சிந்துத் ரட்டிகள் அல்னது ண் குபங்களில் விலி அல்னது ம்தட்ட விலி 

அபவு  உர்த்துரர்கள் . இருப்பினும், சிறி அபவினரண விசரயிகள் 

திர்கரள்ளும் முக்கி டகபரக விகப சரிரண த்தில் ங்குதில்ன 

தது கர ப்தடுகின்நது. ண, ரண அடகரக்கும் மீன்கப விசரயிகளுக்கு 

நிரரண வினயில் உற்தத்தி சய்தும் ங்குதும் இந் திட்டத்தின் ற்நரரு 

ரக்கரகும். 
 

தற்சகரள்பப்தட்ட டடிக்மககள் 

 தணரப்பிட்டி பிரந்தி ஆரய்ச்சி நினத்தில் மூன்று தீன் ககள் (ரற்று, பரும் 

தரும் / 02 மிமீ ற்றும் பர்தர்கள் / 5 மிமீ அனங்கர மீன்கள்) உற்தத்தி 

சய்ப்தட்டண. உள்ப குபங்களுக்குள் தன்தடுத்ப்தட்ட பின்ணர் அதிகப்தடிரண 

உற்தத்திகள் விசரயிகளுக்கு விற்கப்தட்டண. விசரயிகளின் கருத் கருத்தில் 

கரண்டு தீன் சூத்திங்கள் லும் திருத்ப்தட்டண. மீன் தீன் உற்தத்தியில் 

ஆர்முள்பர்களுக்கு அடரபம் கரப்தட்ட சூத்திங்கள் விசரயிகளுக்கு 

ங்கப்தட்டண. மீன் தீன்கப விற்தண சய்ன் மூனம் கிடக்கும் ருரணம் 

ரர ன அலுனகத்தில் எப்தடக்கப்தட்டது. 

 கரய் கரண்ட, டின் தரயில் கரண்ட ற்றும் ஞ்சல் மீன்கள் ண் குட்டகள் 

ற்றும் சீந்து ரட்டி முநப் தன்தடுத்தி பர்க்கப்தட்டண, லும் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட அட கரக்கும் மீன்கள் சிறி அபவினரண அனங்கர மீன் 

விசரயிகளுக்கு ங்கப்தட்டண, மீமுள்ப உற்தத்தி கரள்ணரபர்களுக்கு 
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ங்கப்தட்டது ற்றும் ருரணம் ரர ன அலுனகத்திற்கு 

எப்தடக்கப்தட்டது. 

 புதி 06 பிபரட்டி ககள் ற்றும் 05 ரள் ரல் மீன் ககளின் அடகரக்கும் 

மீன்கள் NAQDA இலிருந்து கரள்ணவு சய்ப்தட்டண. தணரப்பிட்டி ஆர். ஆர். சி. யில் 

சீந்து ரட்டி முநப் தன்தடுத்தி அ இணப்தருக்கம் சய்ப்தட்டு 

ற்றும் பர்க்கப்தட்டு, ஜுணல்கள் ற்றும் து ந் மீன்கள் கரள்ணவு 

சய்தர்களுக்கு விற்கப்தட்டு ருரணம் ரர ன அலுனகத்தில் 

எப்தடக்கப்தட்டது. லும், பிபக் ரலி ற்றும் கப்பிஸ் தரன்நணவும் 

பர்க்கப்தட்டு விற்கப்தட்டு ருரணம் ரர ன அலுனகத்தில் 

எப்தடக்கப்தட்டது. 

 புதி தீன் மூனப்தரருள் ரகுதிகள் ற்றும் மீன் விசரயிகளிடமிருந்து தநப்தட்ட 

தீன்களின் மிக அண்மித் சூத்தித்தின் தடி உவு சூத்திங்கள் திருத்ப்தட்டண. 
 

விரிரக்கல் தமன 

சின மீன் தீன் உற்தத்திரபர்கள் ங்கள் மீன் தீன் ரரிப்புகளில் ற்தட்ட சின 

சிக்கல்கபத் தீர்ப்தது குறித்து அறிவுறுத்ப்தட்டணர் ற்றும் அடரபம் கரப்தட்ட 

சூத்திங்கள் ற்றும் ரழில்நுட்த அறி ங்கிணரர்கள். 
 

குறிப்புகள் 

கரப்தட்ட மீன் தீன் தரருட்கள் சரிரண த்தில் தநப்தடரரல், கப்பிகளுக்கு 

தரு நினக்கு ற்ந குறிப்பிட்ட மீன் தீன்கப உருரக்குற்கரண சரணகப 

சய்து கரள்ப முடிவில்ன. 

முடிவுகள் 

அட்டம 1. மீன் உவு ரரிப்பு முன்தணற்நம்  

ரம் பர் தீன் (கி.கி) ரற்றுத் தீன் (கி.கி) சரத் உற்தத்தி (கி.கி) ருரணம் (ரூ) 

ஜணரி 

தப்ரி 

ரர்ச் 

ப்ல் 

 

ஜூன் 

ஜூன 

ஏகஸ்ட் 

சப்டம்தர் 

எக்டரதர் 

ரம்தர் 

டிசம்தர் 

88.50 

19.50 

- 

26.75 

13.50 

19.75 

15.50 

14.00 

13.75 

23.00 

46.00 

39.50 

32.00 

15.00 

- 

1.00 

36.75 

19.00 

0.50 

19.00 

24.00 

8.00 

16.25 

5.25 

120.50 

24.50 

- 

27.75 

50.25 

38.75 

16.00 

33.00 

37.75 

31.00 

62.25 

44.75 

21,925.00 

6,412.50 

- 

6,380.00 

13,402.50 

9,865.00 

3,705.00 

8,540.00 

9,885.00 

7,415.00 

15,440.00 

10,560.00 
 

ரத் தீன் விற்தண -   496.5 கி.கி 

ரத் ருரணம் -   ரூ. 113,530.00 
 

அட்டம 2. அனங்கர மீன் உற்தத்தி முன்தணற்நம்  

ரம் சகரய் 

சகரண்மட 

டின்சதரயில் 

சகரண்மட 

தரலி ஸ்தரர்ட் 

ரல் 

பிதப

ற்றி 

கப்பி ஞ்ெ

ல் 

ருரணம்  

(ரூ) 

ஜணரி 

தப்ரி 

ரர்ச் 

ப்ல் 

 

ஜூன் 

ஜூன 

ஏகஸ்ட் 

சப்டம்தர் 

எக்டரதர் 

ரம்தர் 

டிசம்தர் 

38 

45 

- 

10 

251 

180 

206 

144 

130 

49 

659 

430 

515 

- 

12 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

28 

126 

23 

18 

116 

14 

30 

106 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

298 

- 

- 

43 

140 

63 

28 

42 

415 

193 

50 

44 

30 

167 

17 

- 

14 

- 

92 

130 

192 

40 

- 

04 

- 

37 

17 

08 

22 

- 

- 

09 

06 

04 

- 

- 

- 

14499.00 

3680.00 

2172.50 

4590.00 

13031.50 

10930.00 

27105.00 

16465.00 

10,379.50 

4,705.00 

54,601.00 

36,485.00 
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ரத் அனங்கர மீன் உற்தத்தி -  5247 -க 

ரத் ருரணம் - ரூ. 198,643.50    
 

முன்ணற்நம் : 77% 
 

சளியீடு 

 அனங்கர மீன் தீன் சூத்திங்கப உருரக்கல் 

 உள்ளூர் மீன் தீன் உற்தத்திரபர்களின் உந்துல் ற்றும் அதிகரமூட்டல். 

 அனங்கர மீன் விசரயிகளுக்கு தரருபரர அனங்கர மீன் தீன் ககள் 

 அனங்கர மீன் விசரயிகளுக்கு ரண அனங்கர மீணபட கரக்கும் இணங்கள் 

ற்றும் பிந அனங்கர மீன் நினகள். 
 

விமபவு 

ரண அனங்கர மீன்கள் ற்றும் உள்ரட்டில் ரரிக்கப்தட்ட தரருபரர அனங்கர 

மீன் தீன்களின் உற்தத்தி அதிகரித்து 
 

மடகள் 

 து நினத்தில் உவிரபர்கள் ற்றும் பிந ஊழிர்களின் தரதுரண 

ண்ணிக்கயில் இல்ன 

 நண்ட கரனநினயில் தரதுரண நீர் ங்கல் ற்தட்டரல் குநந் 

அனங்கர மீன் உற்தத்திக்கு அது ழிகுத்து. 

 தீன் மூனப்தரருட்கள் கரள்முல் சய்தில் ரம் 

 

ஆரய்ச்சி ஆங்கள் / ரரட்டு டடிக்மககள் 

1. சி. பி. க, ம். ஸ். ம் தரஹிம், ஜ. புஷ்தகுரர, . ஜ. ஜதிஸ்ம, பி. . 

டி அஜித் குரர (2019). இனங்கயின் புத்பம் கபப்பில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

இண்டு பங்களில் கடனனட்ட - யரனரதூரிர ஸ்கரப்ரவின் உயிர்ரழ்கவு 

ற்றும் பர்ச்சி. சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர 

(ரர), விஞ்ஞரண அர்வின் ரடர்ச்சி ஜூன 26, 2019. இனங்க. 

2. ல்ரனி, சி. பி. க, ம். தரஹிம், ஸ். கு பி. டி. ம் மிஹிரன் ற்றும் வி. 

தயனத்ரச்சி (2019). கரட்டி பர்ப்பிற்கு ஸ்தட் சகரிக்க 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட முதிர்ந் கரட்டி (க்ரமரஸ்ட்ரிர ட்ரசன்சிஸ்) 

தடுக்கப் தன்தடுத்துற்கரண சரத்திம். இனங்க கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில் பங்களுக்கரண சங்கத்தின் (ஸ்னரஃதர்) 25 து ஆண்டு விஞ்ஞரண 

அர்வுகளின் டடிக்ககள், ஏகஸ்ட் 19, 2019, கடற்நரழில் ற்றும் கடல்சரர் 

விஞ்ஞரணம் ற்றும் ரழில்நுட்த பீடம், ருயுனு தல்கனக்ககம், ரத்ரந, 

இனங்க. 

3. ஆர். ஆர்.  ணி ஷிரந்ர 2019. இனங்கக்குச் சரந்ரண தத்திர 

னணரகுனரட்டர (சப்ரினிட) இன் சூலில் ற்றும் சிநப்பிடிக்கப்தட்ட 

இணப்தருக்கத்தின் சின அம்சங்கள். கரழும்பின் ரரவின் ருடரந் விஞ்ஞரண 

அர்வு. 

4. ம். ஜி. .ஸ். தரக் ‚னட்ஸ் கரல்கரிஃதர் (ப்பரச், 1790) - Lates calcarifer (Bloch, 

1790)ரின் விலிகப வின குந் சரரரக உருரக்கப்தட்ட மீன் தீனிண 

மீன் கழிவுடன் எப்பிட்டு ரும் தரரண பர்ச்சியின் சல்திநன் ற்றும் 

உயிர்ரழ்கவிண எப்பிடுற்கரண தரிசரணக்கரண பர்ப்ப்பு சரண. சிறு 

அபவினரண விசரயிகளுக்கு இது எரு தீர்ரக இருக்க முடியுர? ‛ இந்திரவின் 

சன்ண, ஜணரி 23, 25, 2019 அன்று டதற்ந உனக உர் நீர் மீன் பர்ப்பு 

ரரட்டின் (BRAQCON 2019) சர்ச சிம்தரசித்தில் ளியிடப்தட்டது. 

5. ம். ஜி. . ஸ். தரக் ‚தினரப்பிரவின் விலிகளுக்கு ர அடிப்தடயினரண 

தீன் ற்றும் ர அடிப்தடற்ந தீன் ககப திப்பிடுற்கரண எரு 

எப்பீட்டு உட்புந சரண ஆய்வு‛ ரரவின் விஞ்ஞரண அர்வுகள், 2019 இன் 

டடிக்ககளில் ளியிடப்தட்ட சுருக்கம். 
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6. ம். ஜி. . ஸ். தரக் ‚தினரப்பிரவின் விலிகளுக்கு ர அடிப்தடயினரண 

தீன் ற்றும் ர அடிப்தடற்ந தீன் ககப திப்பிடுற்கரண எரு 

எப்பீட்டு உட்புந சரண ஆய்வு‛ ரரவின் விஞ்ஞரண அர்வுகள், 2019 இன் 

டடிக்ககளில் ளியிடப்தட்ட சுரட்டி விபக்கச் சுருக்கம் 

7. ஆயிர ல்ரனி, சி. க, ம். தரஹீம், ஸ். கு, பி. டி. ம் மிஹிரன் 

ற்றும் வி. தயனரரச்சி, (2019), கரட்டி பர்ப்பிற்கு ஸ்தட் சகரிக்க 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட முதிர்ந் கரட்டி (க்ரமரஸ்ட்ரிர ட்ரசன்சிஸ்) 

தடுக்கப் தன்தடுத்துற்கரண சரத்திம். இனங்க கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில் பங்களுக்கரண சங்கத்தின் (ஸ்னரஃதர்) 25 து ஆண்டு விஞ்ஞரண 

அர்வுகளின் டடிக்ககள், ஏகஸ்ட் 19, 2019, ரத்ரந, இனங்க 

8. . ஸ். ல். ஈ கு, ற்றும் சி.  பி. க (2019) இனங்கயின் டற்கு 

ரகரத்தின் புத்பம் கபப்பில் கரினரங்கரட்டர (னரரர்க், 1818) (குடும்தம்: 

சம்ரபிட) Garielongata (Lamark, 1818) (Family: Psammobiidae) இருரல்வி 

இணங்களின் புதி ததிவு. - சர்ச ணவில் ற்றும் சுற்றுச்சூல் சிம்தரசிம் 

நீர்கரழும்பு, இனங்க. 

9. . ஸ். ல். ஈ கு, (2019) இனங்கயின் சினரதம் கபப்பில் ற்றும் நீர்கரழும்பு 

கபப்பு ஆகிற்றில் உள்ப கடல் கரடுர பர்ப்பு இடத்திற்கு அருகிலுள்ப நீரின் 

ம் ற்றும் பிபரந்ன் உற்தத்தித் திநன் - விஞ்ஞரண முன்ணற்நத்திற்கரண இனங்க 

சங்கத்தின் 75 து ஆண்டு அர்வுகள் (SLAAS) கரழும்பு இனங்க 

10. வி. தயனத்ரச்சி ற்றும் டபிள்யூ. ரஜதக்ஷ (2019). புத்பம் கபப்பில் சதுப்புநின 

ண்ணில் மிக்கும் தரி முதுகலும்பில்னர வினங்கிணங்களின் தம்தல் ற்றும் 

தல்க. ரர விஞ்ஞரண அர்வுகளில் 26, 2019 அன்று ரர கட்தரர் 

கூடட்தில் ங்கப்தட்டது 

11. ஆய்க நினகளில் கப்தரபிகஸ் அனஸி (கடற்தரசி) தகுற்கரண எரு 

றிமுந உருரக்குது குறித் ஆம்த ஆய்வு. டி. ம். ஸ். சுகீஷ்ரி, வி. 

தயனத்ரச்சி, டி. துங்கிகர. விஞ்ஞரண அர்வு, 2019, சி நீரில் பங்கள் 

ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர), தக் 4. 

12. ஜசிங்க பி. ஸ்., வி. தயனத்ரச்சி, க. க. டி. ஸ். வீ ற்றும் ருச்சிர 

தர . 2018 இனங்கயின் கடனரப் தகுதியில் கிடக்கும் ஆறு உண்க்கூடி 

கடற்தரசி இணங்களின் இசரணக் கன. சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி முகர சஞ்சிக (ரர),, ரகுதி 45 – 47, தக் 52 - 62 

http://www.erepository.nara.ac.lk/handle/1/1632( 2019 இல் ளியிடப்தட்டது) 

13. ஜசிங்க பி. ஸ்., வி. தயனத்ரச்சி ற்றும் க. க. டி. ஸ். வீ 

தரசக்கரண ஆரரக கடற்தரசி சரர்ந் ஜம். சி நீரில் பங்கள் 

ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர சஞ்சிக (ரர),, ரகுதி 45 – 47, தக் 85-98 

Http://www.erepository.nara.ac.lk/handle/1/1635 (2019 இல் ளியிடப்தட்டது) 

14. தரசிங்க ஈ. டி. ம், பி. வி. . த்மினி, வி. தயனரரச்சி, க. ல். டபிள்யூ. டி. 

துகர, டி. . டி. டபிள்யூ. கருரத்ண, ன். பி. பி. லிணக ற்றும் ச். ம். பி. 

கித்சிரி (2019) பூச்சி நீர்ப் தரிரற்நம் சய்ப்தட்ட கப்பி (தரசிலிர 

ட்டிகுனட்டர) பரும் அப்பில் உள்ரட்டில் கிடக்கும் கரதன் மூனங்களின் 

விபவு, சுருக்கம் ரர விஞ்ஞரண அர்வுகளில் 26, 2019 அன்று ரர கட்தரர் 

கூடத்தில் ங்கப்தட்டது 

15. ஜர ஜ. ஸ்., யு. ஸ். பி. க. லிணக, ஜி. . ச். கனஹிட்டிக, வி. 

தயனரரச்சி (2019 இனங்கயின் ற்கு கடனர நீரில் கப்தபிகஸ் அல்ரஸி 

(டரட்டி) இன் குறிப்பிட்ட பர்ச்சி;  ரர விஞ்ஞரண அர்வுகளில் 26, 2019 அன்று 

ரர கட்தரர் கூடத்தில் ங்கப்தட்ட சுரட்டி 
 

கரகி கட்டும / துண்டு பிசுங்கள் 

1. ரர சரயுருர இழில் எரு கட்டு (சிங்கப ஊடகம்) ‚கபபு ககுலுன் 

ரகரகிரீர பிலிதரண்டர ஏதர ணகரத்து டி‛- ‚கபப்பு ண்டு பர்ப்பு 

சம்தந்ரக ரம் அறி ண்டி விடங்கள்‛ சஞ்சிக அச்சிடுல்முடிவு 

தற்றுள்பது. 



116 
 

2. தினரப்பிர விசரயிகளிட ங்குற்கரக ‘ தினபிர ரி ஸ் ரய் ’’ 

குறித் துண்டுப்பிசும் ரரிக்கப்தட்டது 
 

ெர்தெ ற்றும் உள்ளூர் தயிற்சிகள் / தட்டமநகள் 

1. நீர்ரழ் வினங்கு ரய்களுக்கரண ஆசிர - தசிபிக் ஆய்க சரணத் திட்டத்தில் 

கனந்து கரண்டணர் - ரய்னரந்தின் தரங்கரக்கில் 2019 ரர்ச் 13 முல் 14 . 

2. உற்தத்தி நினயில் நீர்ரழ் வினங்கு ரய் கட்டுப்தரடு ற்றும் மீன்பப் 

தரருட்களின் தரதுகரப்பு முகரத்தும் ரடர்தரண தல்னரஷிப் திட்டத்தில் 

கனந்து கரண்டணர் - ன் கரரிரவில் 2019 எக்டரதர் 26 முல் 16 ம்தர் . 

3. ‚கடல்சரர் நுண்ணுயிரில் நுட்தங்களுக்கரண ம்தட்ட தரடறி‛, சீணரவின் 

சமுத்திவில் தல்கனக்ககம், குயிங்டரர, 22 ஜூன - 05  ஏகஸ்ட், 2019 இல் 

தயிற்சி திட்டத்தில் தங்கற்நரர்கள். 

4. ‚கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் கல் அப்பு‛ தற்றி 2019 தட்டந - 

2019 எக்டரதர் 29 முல் 30 . அனுசண - ஏரனின் சுல்ரணட், அப்தரபர் 

– இந்து சமுத்தி ரிம் அசரசின், ரரீஷிஸ் 

5. இனங்க விசர ஆரய்ச்சிக் கரள்க கவுன்சில் (சிஆர்பி), விசர 

உயிர்த்ரழில்நுட்தவில் நினம், விசர பீடம், தரண தல்கனக்ககம், 

ரம்தர் 28 -29, 2019 இல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட ‚தர இன்ஃதர்ட்டிக்ஸ் 

தயிற்சி‛ நிகழ்ச்சியில் தங்கற்நணர்.  

6. ‚எரு நினரண திர்கரனத்திற்கரண உயிர்த்ரழில்நுடவில்‛ குறித் ண்க்கரு 

கரண்ட கருத்ங்கில் தங்கற்நல் - டிசம்தர் 09, 2019 அன்று SLAAS ஆல் ற்தரடு 

சய்ப்தட்டது. 

7. இனங்கயின் ன்னீர் மீன்களின் சி சிப்பு தட்டிலின் இறுதி தட்டநயில் 

தங்கற்நல் 

8. ‚அடுக்க அப்பில் ஆரக்கிரண நினடிப்பு முகரத்தும் குறித் 

திட்டத் ரடக்க தட்டந, தரணயில் உள்ப விசர அச்சரல் ற்தரடு 

சய்ப்தட்டது. 

9. கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் ப ஆரங்களுக்கரண இனங்கச் சங்கத்தின் 

ருடரந் அர்வுகள், ருயுனு தல்கனக்கக ரத்நயில் டதற்நது.  

10. விஞ்ஞரண முன்ணற்நத்திற்கரண இனங்க சங்கத்தின் ருடரந் அர்வுகள் 

கரழும்பு தல்கனக்ககத்தில் டதற்நது. 

11. ஸ்ரீ ஜர்ணபுர தல்கனக்ககம் ற்தரடு சய் சர்ச ணவில் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் சிம்தரசிம். நீர்கரழும்பில் இடம்தற்நது. 

12. ‚உயிர்ப் தரதுகரப்பு குறித் கரர்ட்டஜணர றிமுநக்கு ற்த சி உயிர்ப் 

தரதுகரப்பு கட்டப்த சல்தடுத்துல்‛ ன்ந திட்டத்தில் உயிர்ப் 

தரதுகரப்பிற்கரண கரள்க, நிறுண ற்றும் எழுங்குமுந கட்டப்த 

லுப்தடுத்துற்கரண வு ஆத் றுஆய்வு சய்ற்கரண தட்டநயில் 

கனந்து கரண்டரர் பி.ம்..சி.ச் இல் 26 -27 து தப்ரி 2019 அன்று 

டதற்நது. 

13. தரண தல்கனக்ககத்ரல் டத்ப்தடும் ‚தனுள்ப ஆரய்ச்சி கட்டுகப 

ழுதுல்‛ தட்டநயின் தயிற்சியில் கனந்து கரண்டரர்கள். 

14. உயிர்ப்தல்க சனகத்ரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட தல்லுயிர் 

தன்முகத்ன்யின் உயிரில் சரிதரர்ப்பு ரடர்தரண க்கி ரடுகளின் 

ரரட்டிற்கு இனங்கயின் ஆநரது சி அறிக்கயின் சுவிம் குறித் 

தட்டநயில் கனந்து கரண்டரர்கள். 

15. ரறிரும் கரனநினயில் சுற்றுச்சூல் பின்ணடவு குறித் தயிற்சி, 2019. 05. 27 

முல் 30  அணந்ர ரிசரட் ற்றும் ஸ்தர, சினரதத்தில் இடம்தற்நது. 

16. கடற்நரழில் அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கரண பிஞ்சு அபிவிருத்தி முகர (AFD) 

இன் நிதி உவியின் கீழ் ரழில்நுட்த சரத்திக்கூறு ஆய்வு குறித் இறுதி தட்டந. 

(தருப, கரலி, புணல்னர ற்றும் குடரல்ன) 2019. 12. 02, 03 ம் திகதி. 

17. இனங்கக்கரண சி தரருபரர திட்டம் குறித் தட்டந 2020-2024, 2019.08.21 
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18. NOR - LANKA BLUE, நீன மீன்பிடி ற்றும் ரழில்நுட்தத்தில் முன்ணரக்குகள் குறித் 

முல் குடியிருப்பு தட்டந, 2019.03.23 முல் 04. 02 , ரழ்ப்தர 

தல்கனக்ககம் 

19. ‚ற்கரசிரவில் ணிக ரீதிரக முக்கிரண முள் மீன் பர்ப்புக்கரண 

அபிவிருத்தி‛ குறித் சரர்க் பிரந்தி ஆனரசணக் கூட்டம் 2019.03.26 முல் 28, 

கரழும்த 

20.  உனக ங்கி ஆனரசகருடன் நீருயிரிண பர்ப்பு தங்குரர்கள் சந்திப்பு, 2019.07.04 

முன் ரழில்துந அச்சில் இடம்தற்நது. 

 

செரற்சதரழிவு 2019.07.04 

1. திருகரன கடற்தடத் ப அகடமியில் கடற்தட அதிகரரிகளுக்கரக 

‚இனங்கயில் கடற்நரழில் ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்பு‛ ன்ந னப்பில் 

டத்ப்தட்ட விரிவுத் ரடர். 

2. உள்ரட்டு மீன் இணப்தருக்கம் ற்றும் அடரபம் கரல் குறித் விரிவுத் 

ரடர் - அனங்கர மீன் இணப்தருக்கம், பர்ப்பு ற்றும் முகரத்தும், சி 

நீரில்பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றுபபிவிருத்தி முகர (ரர), இனங்க தற்றி 

தயிற்சி. 

3. அனங்கர மீன் இணப்தருக்கம் ற்றும் பர்ப்பு குறித்து NAQDA ற்றும் EDB உடன் 

கூட்டு தயிற்சி திட்டத்திற்கரக ‚அனங்கர மீன்களில் தக்றீரிர, தங்கஸ் ற்றும் 

ஸ் ரய்கள்‛ ற்றும் ‚அனங்கர மீன் ரய்கள்‛ தற்றி விரிவுகப 

ங்கிணரர்கள். 

4. NAQDA அதிகரரிகளுக்கரண இனங்க அனங்கர மீன் பர்ப்பின் உற்தத்தி ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் சல்திநண ம்தடுத்துற்கரண எருங்கிந் 

அணுகுமுநரக தரஃப்பரக் ரழில்நுட்தம் (BFT) தற்றி விரிவு 

ங்கப்தட்டது. 

 

அறிக்மககள் / கடிங்கள் ரரிக்கப்தட்டுள்பண: 

 ஆதனரெமண தணிகள் தற்சகரள்பப்தட்டண: 

1. ‚அச நினங்கப விசரம் ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்பு டடிக்ககளுக்கு னிரர் 

உரிரபர்களுக்கரகப் தன்தடுத்துற்கரண தரிந்துகள்‛ குறித் கப ஆய்வு 

அறிக்ககள் ரரித்ல் ‚இ அணத்தும் சர்ந்து 2019 ஆம் ஆண்டு தத்து கடிங்கள் 

ரரிக்கப்தட்டண. 

2. ரரந் அறிக்ககள் ரரிக்கப்தட்டு, குடர தகுதி அரது கண்டக்குழியில் உள்ப 

தன இணங்கள் புரிப் பிநப்தரக்கம் சய்யும் இடத்தின் அபிவிருத்தி  தணிகபக் 

கனித் 

3. தல்று அசு ற்றும் அச சரர்தற்ந நிறுணங்களுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்ட 

ஆனரசண அறிக்ககள். கரள்ளுபிட்டியில் இருந்து ஹிப  கடற்க 

முன்ணணி திட்ட தகுதிக்கு தரி அல்கரக்களுடன் ரடர்புட வினங்குகள் தற்றி 

இடக்கரன ற்றும் இறுதி அறிக்க. 

4. ‚ல்னம்பிட்டி கரல்ரய்‛ (ரர்ச் - 2019) இல் மீன் இநப்பு சம்தந்ரக ஆய்வு 

சய்ல் ற்றும் ‚யமில்டன் கரல்ரயில்‛ (ரர்ச் - 2019) மீன் இநப்புக்கபப் தற்றி 

ஆய்வு சய்ல் 

5. தத்து ரழில்நுட்த அறிக்ககள் சர்ப்பிக்கப்தட்டண அரது கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சர், ம்.ஃப்..ஆர், ம். ஃப். . ஆர். டி, சி 

திட்டமிடல் திக்கபம், ல் ரகர சதயில் ரகர மீன்பிடி அச்சு 

ற்றும் முன் கத்ரழில் அச்சு தரன்நற்றுக்கு ங்கப்தட்டண. 

6. ண் ண்டுகளின் பர்ப்பு சதிகப நிறு ரர அரனிப்புகள் ற்றும் 

தரிந்துகள் ல் ரகர  கடற்நரழில் நீரில் ப அச்சுக்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டண 

7. டிசம்தர் 2019 ரழ்ப்தரத்தில் முன்ரழிப்தட்ட கடல் அட்ட தப்தடுத்தும் 

ரழிற்சரன ரடர்தரக ரர அரனிப்புகள் ற்றும் தரிந்துகள் கடற்நரழில் 

ற்றும் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சுகு சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 
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8. தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் ற்றும் மீன் பர்ப்தரபர்கபரல் 

சர்ப்பிக்கப்தட்ட ரய்ரய்ப்தட்ட மீன்களுக்கரண தரிந்துக்கப்தட்ட சிகிச்சகள். 

9. சப்டம்தர் 2019 இல் தரி மிக்கும் வினங்குகள் ன்ந னப்பில் கபப்புத் 

திட்டத்தில் தங்கற்நரர்கள். 

 

திட்ட முன்சரழிவு உருரக்கப்தட்டது 

1. கடல்சரர் அபிவிருத்தி ற்றும் தன்தரட்டில் ம்தட்ட முன்ணற்நத்திற்கரக 

இனங்கயின் சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகரயின் 

சமுத்திவில் விஞ்ஞரண ற்றும் ரழில்நுட்த ஆரய்ச்சியில் திநன் ம்தரடு. 

சப்டம்தர் 2019, கரய்கரவுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 

2. கரதரலிஸ் ற்றும் ற்கத்தி அபிவிருத்தி அச்சுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்ட 

பி.ஃப் திட்டத்தின் EIA க்கரண ரழில்நுட்த அறிக்க. 

3. ஆறு துநமுக ம்தரட்டு திட்டத்தின் EIA க்கரண ரழில்நுட்த அறிக்க, MFARD க்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 

4. ஆர். ஆர் .சி கல்பிட்டிவில் புணக்கப்தட்ட ண் குபத்திற்கரண திட்டத் 

ரரித்ல் ‚ஆசி கடல் கரடுரவின் சரத்திக்கூறு தற்றி ஆய்வு (ரரக 

கரல்கரிஃதர் (ப்பரச்)) -(Lates calcarifer (Bloch)) குபத்தில் பர்ப்தற்கரக சனவு 

குநந் சல்திநன் கரண்ட தீன், கல்பிட்டி‛ ஆர்.ஆர்.சி. 

5. அசரங்க நினப்தப்த ககப்தடுத்தும் திட்டத் ரரித்ல் ‚பிரந்தி ஆரய்ச்சி 

நினம் கல்பிட்டியில் உள்ப எருங்கிந் சதுப்புநின கபப்பு மீன்பர்ப்பு 

(சில்விகல்ச்சர்) பூங்கர, ஆர். ஆர். சி கல்பிட்டி. 

 

கனந்து சகரண்ட கூட்டங்கள்: 

1. புத்பம் ரட்ட சனகத்தில் டதற்ந ரட்ட மீணர் கூட்டத்தில் 

தங்கற்நரர்கள் 

2. கல்பிட்டிரவில் பிச சனகத்தில் டதற்ந பிரந்தி எருங்கிப்புக் 

குழுவில் தங்கற்நல் 

3. கண்டியின் னர ரளிக அபிவிருத்தி திட்டத்தின் திட்ட முன்ணற்நக் கூட்டங்கள் 

(ந்து) 

4. கிதுல்கன யட்ர தர் லிமிடட் , சரதரம் பிரசர , கரலி அபிவிருத்தி 

ற்றும் சுற்றுச் சூல் அச்சு , 22.10.2019 இன் சிறு நீர் மின் திட்டத்திற்கரண 

சுற்றுச்சூல் அனுதி நிரகரிக்கப்தட்டன்  ன்முநயீடு குறித்து விரம் . 

5. NAQDA- ரர கூட்டு னத் திட்டங்கள் கனந்துரடல் , ரர, 10.12.2019. 

6. பர்ப்புக் குபங்களில் இநரல்கப சமிக்க 2019 ஆம் ஆண்டி ற்கரண தயிர் 

ரட்கரட்டி உருரக்க தத்துளுஏரவின் NAQDA இல் கூட்டத்தில் கனந்து 

கரண்டரர்கள் 

7. நீருயிரிணபர்ப்பில் நுண்ணியிர்கரல்லும் ருந்து - ஆண்டிதரடிக் தன்தரட்டக் 

குநக்க தத்முல்னயில் NAQDA இல் டந் AMR கூட்டத்தில் கனந்து கரண்டரர்கள் . 

8. ன்ணர பர்ப்பு க்கரண பி .ம்.பி.யின் ம்தரட்டிற்கரக ‚ஸ். பி. ஃப். 

லிட்டரபீனிஸ் ன்ணரமி க்கு சிநந் முகரத்து டமுநகப சரிதரர்ப்தது ‛ 

ன்ந னப்பில் தத்முல்ன NAQDA இல் கூட்டத்தில் கனந்து கரண்டரர்கள். 

 

 (நிகழ்வு எழுங்கமக்கப்தட்ட / மடசதற்ந நிமன, சதரறுப்புகள் ததரன்நம): 

ற்மநமகள் 

1. யுனிரடக் அனுரபுரவின் நீருயிரிண ரர்ப்பு ற்றும் கடற்நரழில் இபரனி 

தட்டரரிகளுக்கரக கடல் அட்ட பர்ப்பு ற்றும் கரட்டி பர்ப்பு தற்றி 

விரிவுகப டத்திது. 

2. இனங்கயில் அனங்கர மீன் பர்ப்பு, பர்ப்பு ற்றும் முகரத்து தயிற்சி குறித் 

தத்து ரள் தயிற்சித் திட்டத் இனங்கயில் ரர்ச் – 2019 இல் டத்திது 

3. நீர்ரழ் ர பர்ப்பு விசரயிகளுக்கு, அச்சிணரல் நிதிளிக்கப்தட்ட நீர்ரழ் 

ர பர்ப்பு தயிற்சி. 
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4. இனங்க ஜட்ட தல்கனக்ககத்தின் விசர இபரனி தட்டரரிகளுக்கரண கடல் 

அட்ட பர்ப்பு, கரட்டி சிப்பி பர்ப்பு ற்றும் கடல் கப பர்ப்பு  தற்றி 

விரிவுகப ஆர்.ஆர்.சி பரகத்தில் டத்திது 

5. இனங்க திநந் தல்கனக்ககத்தின் தட்டரரி ரர்களுக்கு ‚மீன் 

இணப்தருக்கம், பர்ப்பு ற்றும் மீன் தீன் தப்தடுத்துல்‛ குறித் கப டமுந 

னத்பம் டத்திது. 

6. தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் ற்றும் மீன் பர்ப்தரபர்கள் சர்ப்பித் 

ரய் மீன்களுக்கரண தரிந்துக்கப்தட்ட சிகிச்சகள் (02 ரதிரிகள்). 

7. அனங்கர மீன் விசரயிகளுக்கு அர்களின் ண்டுகரளின் தரில் மீன் ரய்கள் 

குறித் கல்கபயும் அறிவுறுத்ல்கபயும் ங்கிது. 

8. ல்னம்பிட்டி ற்றும் யமில்டன் கரல்ரயில் திடீர் மீன் இநப்பு குறித் 

விசரயில் ஈ.ஸ்.டி.யுடன் தணிரற்றிணரர்கள். விசரகள் 

ற்கரள்பப்தட்டு அறிக்ககள் சர்ப்பிக்கப்தட்டண. 

9. ரர பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் ன். ஸ். ஃப் உயிர்த்ரழில்நுட்தவில் 

குழுவின் குழு உறுப்பிணரக தணிரற்றுல். 

10. இ சரணங்கள் / .பி.ச்.டி க்கு கரள்முல் சய்ற்கரக குழுவுக்கு டி.இ.சி 

னரக தணிரற்றுல் 

11. இநரல் புரிப்பிநப்தரக்க நினத்தின்  நிர் சல்தரட்டில் எரு ப தரக 

கனந்து கரண்டரர்கள் 

12. தரருபரபர் – கடற்நரகழில் ற்றும் நீரில் பங்களுக்கரண  இனங்கச் சங்கம் 

(SLAFAR) 

13. ளியில் இருந்து ந் சரண ரய் மீன் ரதிரிகப தரிசரதித்து சிகிச்ச 

ற்றும் முன்ணச்சரிக்க டடிக்ககள் ங்கப்தட்டண. 

14. அம்தரயில் NAQDA அனுப்பி மீன் இநப்பு சம்தத்திற்கரண மீன் இநப்பு 

அறிக்ககள் ங்கப்தட்டண. 

15. அனுரபு ரட்டத்தில் (டிசம்தர் 4 ஆம் திகதி) ற்றும் கம்தரயர ரட்டத்தில் 

தினரப்பிர பர்க்கும் க்களுக்கரக தினரப்பிர ரி ஸ் ன்ந னப்பில் 

இண்டு விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சிகப 2019 டிசம்தர் 20 அன்று டத்திது. 

16. குடல்னர - 4 இல் நிறுப்தட்ட சமூக அடிப்தட பர்ப்புத் பம் க. 

அல்ரஸி தச்ச ற்றும் தழுப்பு ககப பர்ப்தற்கு சுரர் 4 க்கர் 

தப்தபவில் ர்ந்டுக்கப்தட்டது. 

17. ண் ண்டு ற்றும் தசிபிக் ள்ப கரல் இநரல் பர்ப்புக்கரண BMP  

ரரிப்ததில் ஈடுதட்டுள்பது 

18. கடல் அட்டமீன் பிடிப்தற்கரண ந்ரண்டு முகரத்து திட்டத் குக்க 

தங்களிப்பு 

19. ட ரகரத்தில் கடல்சரர் டடிக்ககப ம்தடுத்துற்கரக இண்டு 

சரத்திக்கூறு ஆய்வு திட்டங்கள் டத்ப்தட்டண 

20. ரரவின் தல்லிண கடல்சரர் புரிப்பிநப்தரக்க நினத் நிறுப் தரகும் குடர 

நினத்தில் அபிவிருத்திப் தணிகப எருங்கித்து முன்ணற்ந அறிக்ககள் 

எவ்ரரு ரமும் னரிடம் சர்ப்பிக்கப்தட்டண. 

21. ரரவுக்கு ன, கயிறு ற்றும் ஃததர் தரருட்கள் ரங்குற்கரண 

ரழில்நுட்த திப்பீட்டுக் குழு (டி.இ.சி) உறுப்பிணரக தணிரற்றிணரர்கள். 

22. சக்குழி ற்றும் இலுப்தந்தீவு கிரங்களில் உள்ப சமூக க்களுக்கு கடல் அட்ட 

பர்ப்பு விசர நுட்தங்கள் குறித்து தயிற்சி அளிக்கப்தட்டது. 

 

சளிப்புந தற்தரர்ம: 

1. ர இ பர்ப்புக்கரண சமுத்திவில் தல்கனக்கக ரருக்கு தயிற்சி. 

2. ஊர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் எரு இபரனி ரருக்கு 

கண்ரடித் ரட்டி அப்பில் தரஃப்பரக்கத் ரடங்க தயிற்சி 

அளிக்கப்தட்டுள்பது. 2019 ஆம் ஆண்டில், ற்றுதி சரர்ந் கப்பி தண்யுடன் 

கப்பி பக்கூடி முநத் ரடங்க திட்டமிடப்தட்டது 

3. தல்கனக்கக ரழிற்கல்வி ற்றும் ரழில்நுட்தக் கல்லூரி (யுனிரடக்) 

அனுரபு (22.02.2019) க்கு எரு குடியிருப்புடன் கூடி இணப்தருக்க திட்டம் 
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டத்ப்தட்டது. கடல் அட்டயின் கடல்சரர் பர்ப்பு, அடகரக்கும் இணங்கப 

கரளுல், முட்டயிடும் ரட்டி ரரித்ல், தூண்டப்தட்ட இணப்தருக்கம், 

முட்ட சகரிப்பு, அடகரத்ல், குடம்பி பர்ப்பு சதிகப ரரித்ல், உயிர்த் 

தீன் முந மூனரண பர்ப்பு, ரற்றுத் ரட்டி ரரித்ல் ற்றும் உளித்ல் 

ஆகிற்றின் தல்று அம்சங்கபப் தற்றி அனுதத்தில் அர்களுக்கு முல் 

க  அனுதம் ங்கப்தட்டது. 

4. திரு ஸ். ம். ஷீம், ம்த தல்கனக்ககத்தின் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் 

பத் துந ரர், ணது 3 ர கத்ரழில் தயிற்சிகப சப்டம்தர் 23 முல் 

2019 டிசம்தர் 20  ரரவில் முடித்ரர். 

 

தணிரற்றி குழுக்கள் 

1. நீரில் ப ஆரங்களுக்கரண SLCARP சி குழு 

2. சுற்றுச்சூல் அச்சிணரல் டத்ப்தட்ட சி சதுப்புநினக் குழு 

3. யரலி அதிகரசதயின் ரழில்நுட்தக் குழு / சி.இ.பியின் ரகரல்ன நீர் 

மின் திட்டம். 

4. சுற்றுச்சூல் ற்றும் கரலி அபிவிருத்தி அச்சின் உயிர்ப்தல்க 

சனகத்தின் சி தல்லுயிர் மூனரதர சல் திட்டம். 

 

5. சுற்றுச்சூல் குழு ற்றும் கரலி அபிவிருத்தி அச்சின் ரழில்நுட்தக் குழு / 

கரனநின ரற்ந ழுல் திட்டம் 

 

1. எவ்ரரு ரமும் NAQDA இன் ரரந் நீருயிரிணபர்ப்பு ரழில்நுட்தக் குழு 

கூட்டங்களில் ரர பிதிநிதிரக தங்கற்நரர்கள். 
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5.5 கடல்ெரர் உயிரில் பப் பிரிவு 

பிரிவின் மனர்: கனரநிதி. சிசி யப்புந்திரி 

 

ஆரய்ச்சி ஊழிர்கள்: கடல்சரர் உயிரில் பப் பிரிவு (ம்பிஆர்டி) 10 விஞ்ஞரனிகள், 

தபிவிருத்தி உத்திரகத்ர்கள், 6 ஆரய்ச்சி உவிரபர்கள், 8 கப ஆரய்ச்சி 

உவிரபர்கள், 2 முகரத்து உவிரபர்கள், 1 ஆய்க உவிரபர் ற்றும் 2 

உவிரபர்கபயும் கரண்டுள்பது. 

 

ஆண்டுக்கரண கண்தரட்டம் 

உர்நீர் ரழ்க்க பங்கப நிர்கித்ல், முகரத்தும் ற்றும் தரதுகரப்பு 

ஆகிற்றிற்கரண ஆய்வுகப ற்கரள்ற்கரண தரறுப்பு கடல்சரர் உயிரில் 

பப் பிரிவின் (MBRD) தரறுப்தரகும். இணரல் ற்கரள்பப்தட்ட ஆரய்ச்சித் 

திட்டங்கள். 

 மீன், ஏட்டு மீன்கள் ற்றும் கஸ்ட்ரதரட் பங்கப திப்பிடும் 

முகரத்தும் சரர்ந் ஆரய்ச்சி திட்டங்கள். 

 சுண்டப்தட்ட ற்றும் சுண்டப்தடர மீன்பிடி பங்களின் ம்தகத்ன் 

திப்பிடும் பர்ச்சி சரர்ந் ஆரய்ச்சி திட்டங்கள் 

 கடனர ண்டன நிர்ரகத் ரக்கி ஆரய்ச்சி திட்டங்கள். 

 முருகக்கல் தரநகள் ற்றும் அச்சுறுத்ப்தட்ட கடல் வினங்கிணங்களின் 

தரதுகரப்பு. 

 கடடல்சரர் உயிரிணங்களின் தரதுகரப்பு ற்றும் முகரத்துத்துக்கு மூனக்கூற்று 

முநகபப் தன்தடுத்தி இணங்களிண அடரபம் கரல் ற்றும் 

சணத்ரக ஆய்வுகள் 

 

என்தது திநசரியிணரல் நிதிளிக்கப்தட்ட ஆரய்ச்சி திட்டங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

MBRD ஆல் ற்கரள்பப்தட்டண. திற்சரியிணரல்  நிதிளிக்கப்தட்ட திட்டங்கபத் 

வி, MBRD ஆணது தன ளிரரி நிதி / ஆனரசண திட்டங்கபயும் ற்கரண்டது. 

ம்.பி.ஆர்.டி ஆனரசண ற்றும் ஆனரசண திநன் ங்கும் தன டடிக்ககளில் 

கனந்து கரண்டரர்கள். மிக முக்கிரக, கடற்நரழில் ற்றும் நீரில்பங்கள் 

அபிவிருத்தி அச்சு (ம். ப். . ஆர். டி) ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில்பங்கள் திக்கபம் (டி. ப். . ஆர்) தரன்நற்நரல் ற்கரள்பப்தட்ட 

தன கரரிக்ககளுக்கு ம்.பி.ஆர்.டி ஆணது ததினளித்து. 

 

நீதின்ந உத்வுகளில், மீன் ரதிரிகள் ங்கப்தட்து இ டிருந்துகபரல் 

கரல்னப்தட்டர? இல்னர? ன்த தீர்ரனிக்க தன மீன் ரதிரிகள் MBRD ஆல் 

ஆய்வு சய்ப்தட்டண. தரலீஸ் திக்கபம் ற்றும் டி. ப். . ஆர் தரன்நற்நரல் 

கரபப்தடும் டணட் குறித் க்குகள் சம்தந்ரக நிபுர்களின் 

ஆரங்கப ங்குற்கரக ம். பி. ஆர். டி ஊழிர்கள் தன நீரன் நீதின்நங்களில் 

ஆஜரணரர்கள். 

 

2019 ஆம் ஆண்டில், பிந நீர்ரழ் உயிரிணங்கள் உட்தட ரபரண மீன் ரதிரிகள் 

தல்று தங்குரர்களிடமிருந்து தநப்தட்டண, குறிப்தரக நீரன் நீதின்நங்கள், 

டி.ஃப்..ஆர், ணவினங்கு தரதுகரப்புத் திக்கபம் (டி. டபிள்யூ. ல். சி), சி 

வினங்கில் ரட்டத் திக்கபம் ற்றும் மீன்பிடித் ரழிற்துநகளில் 

அடரபம் கரண்தற்கரக அனுப்தப்தட்டண. னதிகரக, 157 சுநர துடுப்புக்கள் / 

ரல் ரதிரிகள் 2019 இல் MBRD ஆல் அடரபம் கரப்தட்டண. கடல் 

உயிரிணங்களின் அடரபம் தரும்தரலும் உரு ழுத்துக்கப அடிப்தடரகக் 

கரண்டண. உரு அடரபம் கரத் றிதரது, மூனக்கூற்று முநகபப் 

தன்தடுத்தி உயிரிணங்கள் அடரபம் கரப்தட்டண.   
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பிரிவின் ஊழிர்கள் தீவு முழுதிலும் உள்ப மீன்பிடி சமூகத்துடன் மிகவும் ஊடறுப்தரக 

டந்ணர் ற்றும் னிரர் துநயிணரின் கரரிக்ககளுக்கு ஆபரக்கப்தட்டு 

அர்களுக்கும் ஆளித்ணர். இந் பிரிவு தல்கனக்கக ரர்களுக்கு 

ரழில்துந தயிற்சி ற்றும் இறுதி ஆண்டு ஆரய்ச்சி திட்டங்கப 

ற்கரள்ற்கும், தரடசரன ரர்களுக்கு அர்களின் ஆரய்ச்சி திட்டங்கப 

முன்ணடுப்தற்கும் சதிகள் ற்றும் ழிகரட்டுல்கப ங்கிது. லும், இந் 

பிரிவு குறிப்தரக இனங்கயின் கடனர கரல்தட, இனங்க கடற்தட, இனங்க 

இரணும் ற்றும் மீன்பிடி சமூகத்திற்கரக தன விரிவுகள் ற்றும் விழிப்புர்வு 

நிகழ்ச்சிகபயும் டத்திது. 
 

தருங்கடல் ற்றும் சிறுகடல் மீன்பிடித் வுத்பங்கப புதுப்பித்ல், 

புள்ளிவிங்கப தகுப்தரய்வு சய்ல், தருங்கடல் மீன் உற்தத்தி குறித் சி 

புள்ளிவிங்கப ங்குல் ற்றும் இனங்கயில் தருங்கடல் ற்றும் சிறுகடல் 

மீன்பிடியின் தரக்குகள் ற்றும் ரய்ப்புகள் குறித் ஆய்வுக் கட்டுகபத் 

ரரிப்ததில் தரன்நற்றில் ம். பி. ஆர். டி யின் ஆரய்ச்சி ஊழிர்கள் தீவிரக 

ஈடுதட்டணர். மீன்பிடி கரறுகபத் தீர்ப்தற்கரக கடற்நரழில் ற்றும் 

நீரில்பங்கள் திக்கபத்துக்கு தன அறிக்ககள் ரரிக்கப்தட்டு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டண. 

 

திமநதெரி நிதியுவியுடன் 2019 இல் ம்.பி.ஆர்.டி ஆல் செய்ப்தட்ட திட்டங்கள். 

 திட்டம் இல். ருதர 

மில்லினில் 

1. துநமுக ரதிகள் ழிரக சிறுகடல் ற்றும் தருங்கடல் மீன்பிடி 

ஆரங்கப திப்பீடு சய்ல் ற்றும் கண்கரணித்ல் 

(ரடர்ச்சிரண திட்டம்) 

4.54 

2. ணிக ரீதிரக முக்கிரண மீன் இணங்களில் 

ட்டரடுலுக்கரண மூனக்கூற்று அடிப்தடயினரண ஆய்வுகள் 

0.775 

3. முருகக் கல் தரநகளின் உயிர் தபதீகவில் கண்கரணிப்பு 

ற்றும் முருகக் கல் இணங்களின் டி. ன்.  தட்டி - குறியீட்டு 

முந 

1.30 

4. கடல்சரர் நூணசரனகப ம்தடுத்ல் ற்றும் லும்புக்கூடு  

ரரிப்பு 

1.745 

5. இனங்கயின் ன் கடற்கயில் ரழும் நீன திமிங்கனங்களின் 

திப்பீட்ட திப்பீடு சய்ல் ற்றும் கடல் தரலூட்டிகளின் 

மீன்பத்துடணரண ரடர்புகப ஆய்வு சய்ல். 

0.76 

6. முள் சிங்க இநரல் மீன்பிடி முகத்தும் ற்றும் உள்நினக் 

கரப்பினூடரக புக்கும் முள் சிங்க இநரல்களின் தரதுகரப்பு. 

0.57 

7. இனங்கயில் சுநரக்களின் துடுப்புக்களின் ர்த்கம் குறித் சிநப்புக் 

குறிப்புடன் சுநர மீன் பிடிப்பில் உயிரில், மீன்பிடி ற்றும் பிந 

அம்சங்கள். 

0.75 

8. இனங்கயில் கடல் அர்ச்சின் மீன்பிடி அபிவிருத்தி (ரடர்ச்சி) 0.90 

10. இனங்கயின் மீன் பங்களின் நிர்ரகத் ம்தடுத் ‚இனங்க 

– ரர் இடயினரண இருப்பு திட்டம்‛ (ரடர்ச்சி) 

8.90 

 ரத்ம் 20.24 

 

திட்ட இன : 2.1 

துமநமுக ரதிகள் ழிரக சிறுகடல் ற்றும் சதருங்கடல் மீன்பிடி ஆரங்கமப 

திப்பீடு செய்ல் ற்றும் கண்கரணித்ல் (சரடர்ச்சிரண திட்டம்) 
 

சதருங்கடல் மீன் பிடிப்பு 

துமநமுக ரதிரி ற்றும் மீன்ப புள்ளிவிங்கள் 
 

தருங்கடல்களின் துநமுக ரதிரி ன்தது எரு கூட்டு மீன்பிடித்  வு சகரிப்புக்கரண 

திட்டரகும், இது தருங்கடல் மீன்கள் யிநங்கும் ப் தறுற்கரக 

ம்.பி.ஆர்.டிபரணது கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் திக்கபம் (டி. ப். . 
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ஆர். டி) ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சின் 

புள்ளிவிப் பிரிவு (ஸ்.யு) ஆகிற்நரல் சல்தடுத்ப்தடுகின்நது. தருங்கடல் 

மீன் பங்கள் முக்கிரக டூணர ற்றும் டூணர தரன்ந இணங்கள் உள்பண. 

இனங்கயில் தருங்கடல் துநமுக ரதிரிக்கரண ஆய்வு 1990 களில் ரரரல் 

ரடங்கப்தட்டது. தருங்கடல்  மீன்களில், குறிப்தரக டூணர ற்றும் டூணர தரன்ந 

மீன்களின் பிடிப்பு ற்றும் முற்சித் வுகபப் தறு கக்கடுப்பின் முக்கி 

ரக்கரகும். 
 

IOTC வு ெர்ப்பித்ல் ற்றும் IOTC ற்தரடு செய் உமக்கும் கட்சிகளின் கூட்டத்தில் 

கனந்துசகரள்பல் 
 

ற்தரது, தருங்கடல் மீன்பிடித்  இந்து சமுத்தி டுணர ஆத்துக்கு 

(.ஏ.டி.சி) சர்ப்பிக்க ண்டிது கட்டரத் ரகும். துநமுக ரதிரி 

திட்டத்தின் மூனம் ஆண்டுரறும் சகரிக்கப்தட்ட வுகப தகுப்தரய்வு சய்து ஜூன் 

30 க்கு முன்ணர் IOTC - . ஏ. டி. சி. க்கு சர்ப்பிக்க ண்டும். IOTC க்கு சர்ப்பிக்கும் வு 

IOTC ஆல் சல்தடுத்ப்தடும் அனுடன் ரடர்புட தீர்ரணங்களுக்கு ரம் 

இங்கவும் ண்டும். இந் சர்ப்பிப்பில், பிடிப்புத் வுகள், முற்சித் வுகள், நீப 

அதிர்ண் வு, நிரகரித்ல் தற்றி கல்கள் ற்றும் கப்தல் கல்கள் தரன்ந 

அந்த் தீர்ரணங்களின் களுக்கு ற்த விரிரக ங்கப்தடுகின்நண. வு 

சர்ப்பிப்பு ரடர்தரண தீர்ரணங்களுக்கு இங்குன் விபரக, 2018 ஆம் 

ஆண்டில் இனங்க 87% இக்க விகித் அட முடிந்து. 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண 

இக்க விகிம் 2020 இல் அறிவிக்கப்தட உள்பது. 
 

.ஏ.டி.சி ஆணது தன உக்கும் கட்சிகப ற்தரடு சய்கிநதுடன் இ 

ஆண்டுரறும் டத்ப்தடுகின்நண. உக்கும் கட்சிகளில் தரதுரக விஞ்ஞரனிகள் 

ங்கள் னிப்தட்ட திநன் அடிப்தடயில் கனந்துகரள்கின்நணர் ற்றும் ந்ரரு 

குறிப்பிட்ட எப்தந்க் கட்சியும் பிதிநிதித்துப்தடுத்துதில்ன  அல்னது 

எப்தந்ற்ந கட்சிர (சி பி சி) பிதிநிடித்தும் சய்தில்ன . அர்களின் 

கூட்டங்கள் ஆர்முள்ப அணத்து விஞ்ஞரனிகளுக்கும் சற்குழு தரிசீனணயின் கீழ் 

இனுடன் ரடர்புட சிக்கல்களில் நிபுத்தும் தற்நற்ந 

ற்கரள்கின்நது.  உக்கும் கட்சியின் மிகவும் தரதுரண குறிக்கரள்கபரக, . ஏ. 

டி. சி விஞ்ஞரண குழுவிற்கு அனுடன் ரடர்புட மீன் தங்குகளின் ற்தர 

நின தற்றி தகுப்தரய்வுகபயும், சரத்திரண முகத்து டடிக்ககளின் 

திப்பீட்டயும் ங்குரகும். எரு குறிப்பிட்ட ரழில்நுட்த சிக்கனப் 

தகுப்தரய்வு சய்து தரிந்துகப ங்கும் ரக்கத்துடன் சின சற்குழுக்கள் 

நிறுப்தட்டுள்பண. 
 

2019 ஆம் ஆண்டில், ந்து ம்.பி.ஆர்.டி விஞ்ஞரனிகள் ந்து உக்கும் கட்சிகளில் 

தங்கற்நணர். அர்கள் உக்கும் கட்சி ஆங்கபத் ரரித்து அந்ந் உக்கும் 

கட்சிகளுக்கு ங்கிணர். 

 

எக்ஸிஸ் ரமரர்ட்டின் சின ததரசட்ரிக் அபவுருக்கள் (தனச்ததட், 1800) ( ஃபிரிதகட் 

டுணர) - Auxis thazard (Lacepède, 1800) (frigate tuna),  இனங்மகயின் நீர்நிமனகளில் 

டத்ப்தட்ட மீன்பிடி ெரர்தன் ற்றும் மீன்பிடியின் சுரதீண ஆய்வுகளின் வு: 
 

இனங்க நீரில் உள்ப ரிடிக் டூணர பிடிப்பு முக்கிரக ஆக்ஸிஸ் ரமரர்ட் (ஃப்ரிகட் 

டுணர), Auxis thazard (frigate tuna), ஆக்சிஸ் ரச்சீ (புல்னட்  டூணர) - Auxis rochei (bullet tuna), 

யூடின்ணஸ் அபினிஸ் (க கரர) Euthynnus affinis (kawakawa) ற்றும் 

ஸ்கரம்தரரஸ் கர்சன் - Scomberomorus commerson (narrow- barred Spanish mackerel),  

(குறுகி டசய்ப்தட்ட ஸ்தரனிஷ் க்கல்) ஆகிற்நக் கரண்டுள்பண. 

அற்றில், ப்ரிகட் டுணர ற்தரது ரத் ரிட்டிக் டுணர உற்தத்தியில் 40% க்கும் 

அதிகரண தங்களிப்த அளிக்கின்நது. இனங்க நீரில் உள்ப பிரிகட் டூணரவின் சின 

உரில் ரீதிரண - தரட்ரிக் அபவுருக்கப திப்பிடுற்கு தன ஆய்வுகள் 

டத்ப்தட்டரலும், ஆய்வுகள் அணத்தும் மீன்பிடியிணச் சரர்ந் வுகளின 

கணம் சலுத்தியுள்பண. இந் கட்டு மீன்பிடியின் சுரதீணத் வு ற்றும் 
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மீன்பிடியின் சரர்புத்  வுகள் இண்டயும் தன்தடுத்தி ஃபிரிகட் டூணரவின் உயிரில் 

சரர்ந் அபவுருக்கப திப்பிட முற்சிக்கின்நது. 

 

 W = aL
b
 சன்தரட்டப் தன்தடுத்தி நீபம் - ட உநவு (LWR) கக்கிடப்தட்டது 

ற்றும் ஃபுல்டனின் நிதந்ணக் கரணி (K) K = 100W / L
3
 (W = ரத் ட; L = 

ரத் நீபம்) - K=100W/L
3
 (W = total weight; L = total length)  உநவிலிருந்து 

திப்பிடப்தட்டது. எக்டரதர் 2015 முல் சப்டம்தர் 2017 ரண கடனர மீன் 

பிடிப்புகளில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட 373 ரதிரிகளிலிருந்து மீன்பிடி சரர்ந் வுகள் 

தநப்தட்டண. இனங்கயில் 24 ஜூன் 2018 முல் 16 ஜூன 2018  டத்ப்தட்ட 

ஆர் / வி டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் சுற்றுச்சூல் கக்கடுப்பில் இருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகளிலிருந்து 254 ரதிரிகள் மீன்பிடியின் சுரதீண வுகபரக 

தநப்தட்டண. மீன்பிடி சரர்ந் சரர்பு ரதிரிகளின் ரத் நீபம் ற்றும் ட முந 

21.50 ச. மீ - 44.20 ச. மீ ற்றும் 118.89 கிரம் - 1430.90 கிரம்  இருக்கும், அ 

த்தில் மீன்ப சுரதீண ரதிரிகளின் அபவுருக்கள் 14.00 ச.மீ - 19.00 ச. மீ ற்றும் 

முந 20.00 கிரம் - 80.00 கிரம் ஆகும். ணிகப் பிடிப்புக்கரண ல். டபிள்யூ. ஆர் 

ற்றும் மீன்பிடியின் சுரதீண பிடிப்புக்கள் முந W = 0.003L
3.428

 ற்றும் W = 0.037L
2.540

 

ஆகும். ணிகப் பிடிப்பு ற்றும் மீன்களின் சுரதீண பிடிப்புக்கரண திப்பிடப்தட்ட க 

திப்பு முந 1.48 ± 0.15 ற்றும் 1.03 ± 0.16 ஆகும். இண்டு ஆய்வுகளின் பர்ச்சி 

முநக் கருத்தில் கரண்டு, ணிகப் பிடிப்தரணது ரண அனரட்ரிக் 

பர்ச்சிக் கரட்டிது, அ த்தில் மீன்பிடியின் சுரதீண கக்கடுப்பு திரண 

அனரட்ரிக் பர்ச்சிக் கரட்டிது. க முடிவுகளின் அடிப்தடயில், 

மீன்பிடிப்பின் சுரதீண கக்கடுப்பின் தரது ஆய்வு சய்ப்தட்ஞுணல்களின் 

ரக விட ணிக ரீதிரண பிடிப்புகளில் இருந்து தரி மீன்கபக் கரண்ட 

ரகரணது சிநந் நினயில் இருந்து ன்று முடிவு சய்னரம். மீன்பிடிப்பின் 

சுரதீண கக்கடுப்பின் முடிவுகளின்தடி, இனங்கயின் நீர்நினகளினனரக்ஸிஸ் 

ரமரர்டுக்கு சரத்திரண இண்டு இபம்தர  பங்கள் அடரபம் கரப்தட்டண 
 

இனங்மகயின் பூமன மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் (கட்சுதரணஸ் சதனரமிஸ்) 

பிடிப்பு விகிங்கமப தகுப்தரய்வு செய் துமநமுக ரதிரி ற்றும் ததிவுப் புத்க 

வுகமபப் தன்தடுத்ல் : 
 

இனங்கயின் பூ ன மீன் பிடிப்பில் ததிணரன்கு ஆண்டுகபரக துநமுக ரதிரித் வு 

(2005-2018) ற்றும் மூன்று ஆண்டு க்பரக ததிவுப் புத்கத் வு (2016 - 2018) ஆகி 

ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் பிடிப்பு விகிங்கப ஆய்வு சய் தன்தடுத்ப்தட்டண. 

இனங்கயின் பூ ன மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜக் டூணரரணது முக்கி இனக்கு 

க்கப்தடும் இணரகும். பூ ன மீன் பிடிப்பில் (கில்ட் – நீண்ட ரிச ற்றும் பூ 

ன – திர் ன) ன்தண இக்கப்தடுகின்ந பிதனரண கிர் சர்க்ககபரல் 

சய்ப்தட்ட மீன்பிடி உட்தட அணத்து பூ ன மீன்பிடிப்புக்களும் துநமுக 

ரதிரியின் கீழ் கருப்தட்டண. டூணர மீன் பிடிப்பில் இக்கப்தடும் ந்து கப்தல் 

ககள் ஸ்கிப் ஜக் டுணரப் பிடிக்கின்நண. ஆண்டு, ரம், தடகு க, கிர் க, 

தக் கரனம் (ரட்களில்) ற்றும் மீன்பிடி டடிக்கக்கு தன்தடுத்ப்தடும் னச் 

சட்டங்களின் ண்ணிக்க ஆகி தகுப்தரய்விற்கரக இக்கப்தட்டண. 2016 - 2018 

ஆம் ஆண்டுகளில் சய்ப்தட்ட பூ ன மீன்பிடி டடிக்ககள் ரடர்தரக மீன்பிடி 

ததிவுப் புத்கங்களிலிருந்து தநப்தட்ட மீன்பிடி இடம் (5° சதும்) இந் 

கக்கய்வுக்கரக தரிசீலிக்கப்தட்டது. வுப் புத்கரணது ற்தரது தன ரள் மீன்பிடி 

கப்தல்களில் ட்டு தரணயில் உள்பது. ஸ்கிப் ஜக் டூணர பிடிப்பு / அனகு முற்சி 

(CPUE) ஆணது எரு தத்திற்கு எரு தடகில் எரு கினரப் பிடிப்தன் 

அடிப்தடயில் திப்பிடப்தட்டண. கரர அடிப்தடயினரண தரதுரக்கப்தட்ட 

ரில் ரதிரிகள் (ஜி.ல்.ம்) - Gamma based Generalized Linear Models (GLMs) ன 

குறிப்பிடப்தட்ட விபக்க ரறிகள் ற்றும் இண்டு வுத் ரகுப்புகளுக்கும் ற்றும் 

CPUE ஆகிற்றுக்கு இடயினரண உநத் தீர்ரனிக்க னித்னிரக 

தரருத்ப்தட்டண. துநமுக ரதிரித் வுகளில் ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் பூஜ்ஜி 

மீன்பிடிப்புக்கபக் கரண்ட ரத்ரக இக்கப்தடும் கப்தல்களில் சுரர் 1.3 % 

தகுப்தரய்வில் இருந்து வினக்கப்தட்டண. துநமுக ரதிரித் வுகளுக்கு ண 
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தரருத்ப்தட்ட ஜி. ல். ம் ரதிரிகளில் ரத் வினகலின் 48 %   விபக்குகின்நண 

ன்ததுடன் கப்தல் க மிக முக்கிரண அபவுருரகக் கண்டறிந்து. ஜி. ல். ம் 

கட்டப்புச் சய்ற்கு 5° சது மீன்பிடி ண்டனங்கப சர்ப்தது ஜி. ல். ம் 

முடிவுகப சற்று ம்தடுத் ட்டு உவும். 
 

இனங்மகயில் தன ரள் டூணர மீன் பிடிப்பில் அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட 

உயிரிணங்களின் ற்ததரம நிமன 

இந்து சமுத்தித்தில் உள்ப தீவு ரடுகளில் டூணரக்கப உற்தத்திரக்கும் மிகப் 

தரண ற்றும் மிக முக்கிரண ரடுகளில் இனங்கயும் என்நரகும். 

இனங்கயில் தன ரள் மீன்பிடி தடகுகள் முக்கிரக டூணர ற்றும் டூணர தரன்ந 

உயிரிணங்கப குறித் இக்கப்தடுகின்நண, இது தன கிர் கரண்டதும், தன 

இணங்களின் மீன் பிடிப்பு முநயும் ஆகும். சின அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் 

தரதுகரக்கப்தட்ட இணங்கள் இனங்கயில் ற்தரதுள்ப சட்டத்ரல் 

தரதுகரக்கப்தடுகின்நண, குறிப்தரக கடல்சரர் ள்ப முண சுநர, மூன்று கரண 

ல்லி சுநரக்கள், திமிங்கனச் சுநர, கடல் தரலூட்டிகள் ற்றும் ஆகள் ( oceanic white 

tip shark, three species of thresher sharks, whale shark, marine mammals and turtles) தரன்நணகும். 

பூ ன, நீண்ட ரிச ன ற்றும் ரதி ன தரன்ந டூணர மீன் பிடிப்பில் 

அடிக்கடி இங்கும் மீன்பிடி கிர்களில் ற்சனரக ன உள்ப உயிரிணங்கப 

பிடிப்தரக ரிவிக்கப்தட்டுள்பண. டூணர மீன்பிடியில் ததிவுசய்ப்தட்ட 

அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட உயிரிணங்களின் ற்தர நினப் 

தடிப்த ரக்கரகக் கரண்டு ற்தர ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது. 

இனங்கயின் ஈ. ஈ. இசட் ற்றும் ஆழ் கடல்களுடன் தன ரள் மீன்பிடி கப்தல்களுடன் 

2016 முல் 2018  இக்கப்தட்ட இனங்கயின் டூணர மீன்பிடியின் ததிவுப் புத்கத் 

வு இந் ணிக்கக்கு தன்தடுத்ப்தட்டது. அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் 

தரதுகரக்கப்தட்ட உயிரிணங்களின் ற்சனரண மீன்பிடிப்புக்களில் ரத்ரக 4014 

ததிவுகள் ததிரகியுள்பண, அற்றில் 73.1 % பூ னகள் மூனம் 

பிடிக்கப்தட்டணரகும் 16.0 % நீண்ட ரிக ன ற்றும் 10.9 %  ரதி 

னகளில் பிடிதட்டிருக்கின்நண. இருப்பினும், ல்னர கிர்களுக்கும், ற்சனரண 

பிடிப்பின் டிரக மீண்டும் நீருக்குள் விடப்தட்ட வீம் 90 % ஆக இருந்து  

ன்ததுடன் ற்றும் ரதி னகளுக்கு பூஜ்ஜி இநப்பு வீரணது ததிவு 

சய்ப்தட்டது. ரடர்ச்சிரக மூன்று ஆண்டுகப எப்பிடும் தரது, 

தரதுகரக்கப்தட்ட சுநர இணங்கள் குறிப்தரக thresher sharks - ல்லி சுநரக்கப 

மீன்பிடி கிருக்குள் சிக்க ப்தது 2018 ஆம் ஆண்டில் கணிசரக அதிகரக இருந்து, 

லும் இது 2012 ஆம் ஆண்டில் thresher sharks சுநரக்களுக்கு ரத் ட விதித் 

பின்ணர் இன் ரக அதிகரிப்தன் கரரக இருக்கனரம். அணத்து கிர்களிலும் 

கடனர பிடிப்தரணது 3351 ஆக இருந்து, அதில் பூன மிக உர்ந்து (80.6%) 

ணனரம். இருப்பினும், சுரர் 87 % கடல் ஆகள் டிரக நீருக்குள் மீண்டும் 

இடப்தட்டண. லும், ஆகளின் தக்க விபரண பிடிப்புப் ததிவுகளில் தச்ச 

ஆகள் மிகவும் தரதுரண ண இருந்து. 2017 ற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் 

முந 672 ற்றும் 945 தச்ச ஆகள் ததிரகியுள்பண. அற்றில், 89.5 %  பூ 

னகளிலும் ததிரகியுள்பண, அத் ரடர்ந்து நீண்ட ரிசயில் (8.2 %) ஆகும். 

அவ்ப்தரது  டரல்பின் பிடிப்புக்களும் தரும்தரலும் பூ னகளுக்குள் ததிவு 

சய்ப்தட்டண. ற்ந கிர்கபக் கரட்டிலும் தரதுகரக்கப்தட்ட உயிரிணங்கபப் 

பிடிக்க பூ னகப கரம் ன்று முடிவுகள் ளிப்தடுத்திண. லும், 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அதிக ண்ணிக்கயினரண அரது 2327 ண்ணிக்க கரண்ட 

இவ்கரண பிடிப்புக்கள் கரப்தட்டதுடன் இது சற்று அதிகரிக்கும் தரக்கக் 

கரண்டுள்பரக ததிவுகள் குறிப்பிடுகின்நண. இருப்பினும், அற்றில் 88 % டிரக 

மீண்டும் நீரினுள் ளியிடப்தட்டண ணனரம். அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் 

தரதுகரக்கப்தட்ட உயிரிணங்களின் ததிவுசய்ப்தட்ட சிறிபவு அதிகரிப்புக்கரண  

முக்கிரண கரரக  இனங்கயில் ம்தடுத்ப்தட்ட ததிவுப் புத்க மீன்பிடித் 

வுச் சகரிப்பு முந கரரக இருக்கனரம். 
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இனங்மகயின் பித்திதக சதரருப னத்தில் கடல் தற்தப்பு சப்தநிமன ற்றும் 

குதபரதரபில்- செறிவு சரடர்தரக ரள் மீன் பிடிப்பின் விகிங்கள் 
 

டூணர- நீண்ட ரிச மீன் பிடிப்தன் மூனம் தக்க விபரக் பிடிக்கப்தட்டு 

யிநங்கி முக்கிரண பில் மீன் ககளில் ஸ்ரர்ட்ஃ மீன் (ஜிபிரஸ் கிபரடிஸ்) 

இணமும் என்நரகும். 2018 ஆம் ஆண்டில், EEZ க்குள் நீண்ட ரிச மீன்பிடியில் ரள்மீன் 

உற்தத்தி 5795 ட்ரிக் ரன் ஆகும், இது ரத் பில் மீன் பிடிப்பில் 42% ஆகும். ரள் 

மீன்களின் ரரந் பிடிப்பு விகிங்களின் குறிப்பிடத்க்க ரற்நங்கள் ரட்டின் 

தல்று ண்டனங்களிலிருந்து கரப்தடனரம் ற்றும் தருரல் 

இக்கப்தடும் ப்தநின ற்றும் குபரரபில்களின் ற்ந இநக்கங்கபரல் 

தரதிக்கப்தடனரம். ஆகரல், இனங்கயின் EEZ க்குள் உள்ப ரள் மீன்களின் CPUE 

ரறுதரடுகளில் ப்தநினப் புரிந்துகரள்ற்கும் குபரரபில் தரதிப்புகப 

புரிந்து கரள்ற்கும் ற்தர ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது. கடல் ற்தப்பு 

ப்தநின (ஸ்ஸ்டி) ற்றும் கடல் ற்தப்பு குபரரபில்  (ஸ்ஸ்சி) 

ஆகிற்றின் திப்புகள் ரிரட் உரித் விலிருந்து தநப்தட்டண, அ த்தில் 

மீன்பிடிப்பு விகிங்கள் ததிவு புத்கங்களின் 2016 நீண்ட ரிச மீன்பிடித் வுகளின் 

அடிப்தடயில் அந்ண. சமுத்திவில் அபவுருக்கள் ற்றும் ரள் மீன் பிடிப்பு 

விகிங்களுக்கு இடயினரண உநவுகப விரிக்க எரு தரதுரண சர்க்க ரதிரி 

(GAM) - A Generalized Additive Model தரருத்ப்தட்டது. ரள்மீன் பிடிப்பு விகிங்களுக்கும் 

இண்டு கடல்சரர் அபவுருக்களுக்கும் இடயினரண உநவுகள் 0.05 ட்டத்தில் 

குறிப்பிடத்க்க ன்த GAM இன் முடிவுகள் கரட்டுகின்நண (த <0.01). ஸ். ஸ். ரி 

28.8 - 30.6 தரக சல்சிஸ் ற்றும் ஸ். ஸ். சி 0.11 - 0.16 மி. கி/ க. மீ  ரறுதடும் 

தகுதிகளிலிருந்து ரள் மீன்களின் அதிக மீன்பிடிப்பு விகிங்கள் கரப்தட்டண. 

இருப்பினும், ஸ். ஸ். சி ற்றும் ரள்மீன் சி. பி. யு. ஈ இட லுரண உநவு 

கரப்தட்டது. இனங்கயின் EEZ இன் உற்தத்திப் தகுதிகளில் அதிக ரள்மீன் பிடிப்பு 

விகிங்களில் முன்ரக மீன் பிடிப்பு விகிங்களுடன் ரடர்புட கரணிரக 

விண்ளி ரணது அதிக சல்ரக்கக் கரண்டுள்பது ன்த GAM முடிவுகள் 

கரட்டுகின்நண. 
 

இனங்மகயில் கடல்ெரர் மீன்கமபப் பிடிப்தற்கரண தம்தட்ட வுச் தெகரிப்பு ற்றும் 

வு முகரமத்து அமப்புக்கரண ழி 
 

இனங்கயில் உள்ப கடனர ற்றும் கர மீன்பிடிரணது அன் தன கிர்கள், 

தன தடகுகள் ற்றும் தன உயிரிணங்களின் ன் கரரக மிகவும் சிக்கனரணது 

ணனரம். ண மீன்பிடி சரர்ந் வுகப சகரிப்தது எரு சரனரண தணிரகும். 

இந் ஆரய்ச்சி இனங்கயின் கடல்சரர் மீன் பிடிப்பில் ற்தரது டமுநயில் உள்ப 

வுச் சகரிப்பு ற்றும் வு முகரத்து அப்புகள் தற்றி விரதிக்கின்நண : 

அரது துநமுக ரதிரி திட்டம் (பி. ஸ். பி), ததிவு புத்க வு சகரிப்பு திட்டம் (ல். 

பி. டி. சி. பி), தரர்ரபர் திட்டம் (ஏ. பி.) ற்றும் கப்தல் கண்கரணிப்பு அப்பு (வி. 

ம். ஸ்) தரன்நணரகும். இனங்க - ரர் இரு தக்க திட்டத்தின் கீழ் ற்தரது 

டந்து ரும் புதி PSP தற்றியும் இது விரிரக விரதிக்கின்நது. 
 

ற்தரதுள்ப PSP ன்தது கமுநரக ற்றுக்கரள்பப்தட்ட ஏப்னன் 

சல்முநரகும், இது யிநங்கும் பங்களில் வு சகரிப்தது முல் 

வுத்பத்தில் (PELAGOS)  உள்ளிடுது யுள்ப சற்தரடுகள்  இ 

அப்தரகும். ண, ற்தர PSP  ம்தடுத் ண்டி  இருந்து, 

குறிப்தரக, மீன்பிடித் வு சகரிப்பு, வு சமிப்பு ற்றும் வு சனரக்கத்திற்கரண 

கல் ற்றும் ரடர்பு ரழில்நுட்தத் (ICT) அறிமுகப்தடுத்துல் 

சம்தந்ரணரகும். இந் ம்தடுத்ல் ற்தரது இனங்க - ரர் இரு தக்க 

திட்டரண 2016 - 2019 இன் கீழ் சய்ப்தடுகின்நது. ற்தரது 2020 - 2022 முல் 

இண்டரம் கட்டத்திற்கு விண்ப்பிக்கும் சல்முநயில் உள்பது. 
 

WP இன் முல் தடிரண வு சகரிப்பு முந ம்தடுத்துது ரடர்தரண 

முந் அறிக்ககள் ற்றும் ளியீடுகப ரன் திப்தரய்வு சய்ன். இன் 

விபரக ற்தர சல்முநயுடன் ரடர்புட இடளிகள், 
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தனவீணங்கள் ற்றும் பிந சிக்கல்கள் அடரபம் கரப்தட்டண. இண்டரரக, மீன் 

யிநக்கங்களுடன் ரடர்புட அடிப்தட வுகப சகரிக்க எரு அடிப்தடக் 

கக்கடுப்பு டத்ப்தட்டது, அரது இக்கப்தடும் தடகுகளின் ண்ணிக்க, தடகு 

ககள், கிர் ககள், பிடிதட்ட மீன் இணங்கள், மீன்பிடியின் தருநினகள் ற்றும் 

மீன்பிடி ம் தரன்நணரகும். புதி வுச் சகரிப்பு தடிங்கபத் ரரிப்தற்கும், 

புதி ரதிரி மூனரதரத் உருரக்குற்கும், டரடும் வுச் சகரிப்பு 

தன்தரட்ட உருரக்குற்கும் ண அடிப்தடக் கக்கடுப்பின் வு ற்றும் 

கல்கள் ஆரப்தட்டு சனரக்கப்தட்டண. 
 

இப்தரது, இந் திட்டம் தன ல்க் கற்கப ட்டியுள்பண. புதி ரதிரி சகரிக்கும் 

உத்தி கிட்டத்ட்ட உருரக்கப்தட்டுள்பது. துநமுக ரதிரித் வு சகரிப்பு ற்றும் 

வு அறிக்கயிடல் தடிங்களுக்கரண கடு ரரிக்கப்தட்டுள்பண. மின்ணணுத் 

வு சகரிப்புக்கரண கடக்க ரனதசி முநப் தன்தரடு என்று 

உருரக்கப்தட்டுள்பது. கட்டுத் வு தடிங்கள் ற்றும் மின்ணணு கல்கள் 

இண்டயும் தன்தடுத்தி இரண சரணத் வு சகரிப்தத் ரடங்கனரம்ம் 

ன்று திர்தரர்க்கப்தடுகிநது . புதி அப்பின் கீழ் வு சகரிப்பு 2020 முல் 

சல்தடுத் ரரக உள்பது. 
 

மீன்பிடித் வு சகரிப்பு, வு சமிப்பு ற்றும் வு சனரக்கம் ஆகிற்றிற்கரண 

ம்தடுத்ப்தட்ட அப்த நிறுவுற்கரக வு சகரிப்பு ற்றும் வு 

சனரக்கத்தின் சல்திநண ம்தடுத்வும், மீன்பிடி புள்ளிவிங்களின் த் 

ம்தடுத்வும் உவும். இறுதிரக, இது இனங்கயில் மீன்பிடி முகரத்தும் 

ற்றும் கரள்க குப்த ம்தடுத்துற்கும், . ஏ. டி. சி தரன்ந பிரந்தி 

ற்றும் சர்ச மீன்பிடி முகரத்து அப்புகபரல் ற்றுக்கரள்பப்தட்ட வு 

ரடர்தரண தீர்ரணங்களின் இக்கத் ம்தடுத்துற்கும் லும் துபுரியும். 
 

சிறுகடல் மீன் பிடிப்பு 
 

சிறுகடல் மீன்கள் குழுரணது இனங்கயின் நீர்ப்தப்பில் கரப்தடும் அறுததுக்கும் 

ற்தட்ட கடல் உயிரிணங்கபக் குறிக்கின்நது. இருப்பினும், மீன்பிடியின் முக்கி 

இனக்கரணது இணங்கபரக  சரப - சரர்டின், கீரி - யர்ரிங்ஸ், ஆன்கரவிஸ் ற்றும் 

க்கல்கள் ஆகும். ளிப்புந ஞ்சின்கபக் கரண்ட  ரர்கபரல் லுவூட்டப்தட்ட 

பிபரஸ்டிக் (OFRP) தடகுகளுடன் தரும்தரலும் இங்கும் சிறி அபவினரண மீணர்கள் 

தரும்தரலும் சிறுகடல் மீன்கப குறிக்கின்நணர். சிறி னக் கண் கரண்ட பூ 

னயின் மூனம் நீண்ட கரனரக சிறுகடல் மீன் இணங்கபப் பிடிக்க தனரகப் 

தன்தடுத்ப்தடுகின்நண, அ த்தில் கடற்க இழு ன – க 

னகளும் தருகரனரக இக்கப்தடுகின்நண. 
 

மீன்பிடியின் தரக்குகபப் தடிப்தற்கரண முக்கி ரக்கத்துடன் ம். பி. ஆர். டி 2019 

ஆம் ஆண்டில் முக்கி சிறுகடல் மீன் இநங்கும் பங்களில் துநமுக ரதிரித் வு 

சகரிப்பு திட்டத் ரடர்ந்தும் டத்திது. து பிரிரல் தரரிக்கப்தடும் 

சிறுகடல் மீன் தற்றி வுத்பத்தில் வுகள் சமிக்கப்தடுகின்நண. மீன் பிடிப்பு 

ற்றும் முற்சித் வுகளின் தகுப்தரய்வு MBRD ஆல் ற்கரள்பப்தடுகின்நண, இதில் 

சமீதத்தி ஆண்டு ற்றும் முந் தத்ரன்தது ஆண்டுகளின் யிநங்கும் 

வுகளும் அடங்குகின்நண. சரகரண சுற்றுச்சூல் நினகளின் விபரக 2017 

ஆம் ஆண்டில் நிர்யிக்கப்தட்ட எரு தடகின் ரத் மீன் பிடிப்பின் அடிப்தடயில் 

அனகு முற்சிக்கரண மீன்பிடிப்பின் அபவுகளில் (CPUE) அசரர அதிகரிப்பு 

இருந்தரதிலும், அன் பின்ணர் இது 2018 ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் முந 

குநந்து ருகிநன்நது ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. அம்பிலிகட்டர் சீரிம் - Amblygater sirm  

கடந் ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்க்க அபவில் வீழ்ச்சிடந்துள்பது ற்றும் 

முகரத்து முற்சிகளுக்குரி யின் ஆதத்ரண சமிக்ஞகபக் இது 

கரட்டியுள்பது. முதிர்ச்சிடர மீன்களின் அதிக சவீத் அறுட 

சய்க்கூடி சிறி னக் கண் அபவு கரண்ட பூ னகள் மீரண கட்டுப்தரடுகள் 

குறித்து அம்பிலிகரஸ்டர் சிரிம் இன் உறுதிரண மீன்பிடி முகரத்துத்தில் குறிப்தரக 

கணம் சலுத்ப்தட ண்டும். 
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ற்தரது, இனங்கயின் ற்கு கடற்கயில் சிறுகடல் மீன்பிடிக்கரண எரு மீன்பிடி 

முகரத்து திட்டத் குப்தது ரடர்பில் ரர் ரழில்நுட்த 

ழிகரட்டுலின் கீழ் டந்து ருகின்நது. 

 

  

 

சிறிகடல் மீன்பிடியில் பூ னயின் CPUE தரக்கு          முக்கி சிறுகடல் இணங்களின் சவீ தங்களிப்பு 

 

ரழ்ப்தரம், முல்மனத்தீவு ற்றும் திருதகரமன ரட்டங்களில் கடல் அட்மட 

ற்றும் ெரங்க் மீன்பத்மக் கண்கரணித்ல் 
 

கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள்  திக்கபத்தின் ண்டுகரளின் தடி டக்கு 

ற்றும் டகிக்கு கடனரப் தகுதிகளில் கடல் அட்ட ற்றும் சரங்குகளின் இற்க 

ரழிடத்தினரண பிடிப்த கண்கரணித்ல் சய்ற்கரக ற்கரள்பப்தட்டது. இந் 

ஆய்வின் ரக்கங்கள் ற்தர தரக்கு, இணங்களின் கனயில் உள்ப 

ரறுதரடுகள் ற்றும் கடல் அட்ட ற்றும் சரங்க் மீன்பிடியில் CPUE ஆகிற்ந 

ன உள்ப தகுதிகளில் அடரபம் கரண்ததுரகும். எரு மீன்பிடிச் சரர்புக் 

கக்கடுப்பு ற்கரள்பப்தட்டதுடன் ற்றும் கடல் அட்ட ற்றும் சரங்க் 

சகரிப்தரபர்களின் ததிவுப் புத்க ததிவுகள் தகுப்தரய்விற்கு தன்தடுத்ப்தட்டண. 
 

முடிவுகளின்தடி, முல்னத்தீவு ரட்டத்தில் மீன்பிடிப்ததில் ‘புணர அட்டர’ 

(னணரட்டர அணரக்ஸ்) - ‘Puna attaya’ (Thelenota anax) 76.9%  இண தங்களிப்பு 

சய்துள்ப நினயில், ரழ்ப்தர ரட்டத்தில் ‘தக்கரய் அட்டர’ (ஸ்டிச்சரதஸ் 

ரசர) -‘Pawakkai attaya’ (Stichopus naso)  99.2 % ஆதிக்கம் சலுத்திது. திருகரன 

ரட்டத் கருத்தில் கரண்டு தரர்க்கும் தரது, திருகரன விரிகுடர தகுதியில் 

பிடிக்கப்தட்டதில் ‘நூல் அட்டர’ (தரயரட்சிர ஸ்பி.) -‘Nool Attaya’ (Bohadschia sp.)  

ஆதிக்கம் சலுத்திது, இது ரத் மீன்பிடிப்பில் 67.6 % தங்களிப்பு சய்து. 

திருகரன ரட்டத்தில் உள்ப க்கண்டி தகுதிக் கருத்தில் கரண்ட தரது, 

ரத்ப் மீன்பிடிப்பில் 91.6% க் குறிக்கும் ஆதிக்க இணரக ‘பூணர அட்டர’ 

(னணரட்டர அணரக்ஸ்), ‘Puna Attaya’ (Thelenota anax) இருந்து. ‘பூண அட்டர’ க்கரண 

சரசரி CPUE திப்புகள் முல்னத்தீவு ரட்டத்தில் 1311 துண்டுகள் / தடகு / ரள் 

ணவும், அ த்தில் திருகரன ரட்டத்தில் க்கண்டி தகுதியில் 48 

துண்டுகள் / தடகு / ரள் ணவும் க்கட்டிது. இந் ஆய்வின் முடிவுகப 2017 ஆய்வின் 

முடிவுகளுடன் எப்பிடும் தரது, முல்னத்தீவு ரட்டத்தில் இணங்களின் கனயில் 

ற்தட்டுள்ப ரற்நத்க் குறிப்பிடனரம். முல்னத்தீவு ரட்டத்தில், 'கிரி நூல் 

அட்டரர' (தரயரட்சிர ர்ரரட்டர) - ‘Kiri nool attaya’ (Bohadschia marmorata) தகல் 

 மீன்பிடியில் சிக்கி முக்கி இணரக (96 %) இணயும், 'டிஸ்கர அட்டரர' 

(யரனரதூரிர ஸ்பினிஃதர) - Disco attaya’ (Holothuria spinifera) 2017 ஆம் ஆண்டில் 

இவு மீன்பிடியில் தநப்தட்ட முக்கி இணரக (72 %) இணக் கரண்டிருந்து.  
 

இந் கரனகட்டத்தில், 'டிஸ்கர அட்டர' (யரனரதூரிர ஸ்பினிஃதர) - Disco 

attaya’ (Holothuria spinifera) ஆணது பிடிக்கப்தட்ட இண்டரது தரி இணரக (3 %) 

தங்களிப்பு சய்துடன், அ த்தில் 'கலுகல் அட்டர' (ஆக்டிணரபிகர 

மிலிரரிஸ்), '‘Kalugal attaya’ (Actinopyga miliaris), ‘ம்புரு நூல் அட்டர' (தரயரட்சிர 
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ட்டன்சிஸ்) - Dumburu nool attaya’ (Bohadschia vitiensis) ற்றும் 'பூணர அட்டரர' 

(னணரட்டர அணரக்ஸ்) -‘Puna Attaya’ (Thelenota anax) தரன்நண தகல் பிடிப்பில் 

சிறி அபவில் (1% க்கும் குநரக) தங்களித்ண. இருப்பினும், ற்தர ஆய்வின் 

கீழ் ‘கல்கல் அட்டர’ (ஆக்டிணரபிகர மிலிரரிஸ்) அல்னது ‘ம்புரு நூல் அட்டரர’ 

(தரயரட்சிர ட்டன்சிஸ்) -‘Kalugal attaya’ (Actinopyga miliaris) or ‘Dumburu nool attaya’ 

(Bohadschia vitiensis) ரணது தகல்  மீன்பிடிப்பில் ததிவு சய்ப்தடவில்ன. லும், 

முல்னத்தீவு ரட்டத்தில் தகல்  அட்ட பிடிப்பில் ‘கிரி நூல் அட்டரர’ 

(தரயரட்சிர ர்ரரட்டர) இன் எப்பீட்டு தங்களிப்பு 2019 ஆம் ஆண்டில் மீன்பிடி 

கரனத்தில் (அரது ரர்ச் முல் எக்டரதர் ) -‘Kiri nool attaya’ (Bohadschia marmorata) 

குநந்து ரும் தரக்க ளிப்தடுத்துகின்நது. இந் கண்டுபிடிப்புகள் முல்னத்தீவு 

ரட்டத்தில் உள்ப ‘கலுகல் அட்டர’ (ஆக்டிணரபிகர மிலிரரிஸ்),- ‘Kalugal attaya’ 

(Actinopyga miliaris),  ‘தும்புரு நூல் அட்டரர’ (தரயரட்சிர ட்டன்சிஸ்) Dumburu 

nool attaya’ (Bohadschia vitiensis)  ற்றும் ‘கிரி நூல் அட்டர’ (தரயரட்சிர 

ர்ரரட்டர) ‘Kiri nool attaya’ (Bohadschia marmorata)  ஆகிற்றின் தங்குகள் குநந்து 

ருது ளிரகத் ரிகின்நது. ஆகரல், நீண்டகரன நீடித் ன் உறுதி 

சய்ற்கரக சிநந் நிர்ரக தரிந்துகப ங்குற்கரக, ற்தரதுள்ப தங்குகள் 

ற்றும் முல்னத்தீவு  நீர்ப்தப்பில் கடல் அட்ட இணங்கள் விநிரகிக்கப்தடு 

திப்பிடுற்கு எரு மீன்பிடிக்கரண  சுரதீண கக்கடுப்த (நீருக்கடியில் 

கக்கடுப்பு) ற்கரள்ப தரிந்துக்கப்தடுகிநது.  
 

முல்னத்தீவு ரட்டத்தில் சரங்க் மீன்பிடியிண கருத்தில் கரள்ளும்தரது, ரர்ச் 

ரத்தில் மிக உர்ந் சரங்க் CPUE (4 துண்டுகள் / தடகு / ரள்) ததிரகியுள்பது. 

இருப்பினும், மீன்பிடி தருத்தின் முடிவில் (சப்டம்தர்) CPUE 0 துண்டுகள் / தடகு / ரள் 

ண அறிவிக்கப்தட்டது. ப்ல், 2019 முல் இவு  சுழிரடல் ட 

சய்ப்தட்டது, சரங்க் சகரிப்பு முக்கிரக இவு ங்களில் 

ற்கரள்பப்தடுரல், சரன்கின் CPUE  குநத்க்கரணதும் இண 

தரதிப்தடச் சய்க்கூடி கரங்களில்  இதுவும் என்நரகும். 

 

ரழ்ப்தரம் ற்றும் திருகரன ரட்டங்களில் கடல் அட்ட ற்றும் சரங்க் 

மீன்பிடியில் அதிகரண / உச்சரண (04 துண்டுகள் / தடகு / ரள்) ன்ந மீன்பிடிக் 

கரண்டிருந்து. னினும் னரற்று ரீதிரண மீன்பிடிப்பு ற்றும் முற்சித் வு துவும் 

கிடக்கரரல், பங்களின் ற்தர நின குறித்து எரு ரசணப் 

தறுற்கு எரு எப்பீட்டிணச் சய் முடிவில்ன. 
 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 95%   நிதி : 

 

திட்ட ண் : 2.2 

ணிக ரீதிரக முக்கிரண மீன் இணங்களில் தட்மடரடுலுக்கரண மூனக்கூற்று 

அடிப்தமடயினரண ஆய்வுகள் 
 

இனங்கயின் ணிக ரீதிரக முக்கிரண மீன் இணங்களின் யிற்றில் கரப்தடும் 

இ ககப அடரபம் கரண்த இந் திட்டத்தின் முக்கி ரக்கரகும். 

மீன்ப உயிரிலில் முன்கூட்டிரறு மீன் இணங்களின் உவுகளில் இ கபவ்ல் 

சம்தந்ரண கிபகளின் முக்கித்துத் தீர்ரனிப்தது மிகவும் முக்கிரணது. இது 

மீன்களின் உயிரில் ற்றும் அ ரழும் சூனப் தற்றி எரு கருத் 

அளிக்கின்நது. 
 

ரதிரிகபரணது நீர்கரழும்பு, தருப ற்றும் சினரதத்திலிருந்து சகரிக்கப்தட்டண. 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர (துன்ணஸ் அல்தரகரர்ஸ்) - yellowfin tuna (Thunnus albacores), ஸ்கிப் 

ஜக் டூணர (கட்சுரணஸ் தனமிஸ்) - skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), ரள் மீன் 

(ஜிபிரஸ் கிபரடிஸ்) - swordfish (Xiphias gladius), க கரர (யூதிணஸ் அஃபினிஸ்) - 

kawakawa (Euthynnus affinis) ற்றும் ஃப்ரிகட் டூணர (ஆக்சிஸ் ரசரர்ட்) - frigate tuna (Auxis 

thazard) ஆகிற்றின் யிறுகள் இந் சந்களில் இருந்து சகரிக்கப்தட்டண. 

சகரிக்கப்தட்ட யிறுகள் ஆய்கத்திற்கு கரண்டு சல்னப்தட்டு தகுப்தரய்வுகள் 

சய்ப்தட்டண. யிற்றின் உள்படக்கம் முலில் இ உருவில் ரீதிரக 
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அடரபம் கண்டுகரள்ன் மூனம் இகபரணது கப்தடுத்ப்தட்டண. 

எவ்ரரு இப் பிரிவின் டகளும் ததிவு சய்ப்தட்டண. எவ்ரரு இயின் 

கயிலும், ற்தரதுள்ப வ்று இணங்கள் பின்ணர் உருவில் ரீதிரக 

அடரபம் கரப்தட்டண. டி. ன்.  தரர்கரடிங்கப் தன்தடுத்தி அடரபம் 

கரண்தற்கரக உரு அம்சங்கபப் தன்தடுத்தி அடரபம் கர முடிர 

இணங்கள் அல்கயரல் இனுள் சமிக்கப்தட்டண. டி. ன்.  பிரித்டுக்கப்தட்டதுடன் 

ற்றும் பிரித்டுக்கப்தட்ட டி. ன்.  க்கு இணியின் சி. ஏ. . பி. சி. ஆர் இணக் 

கரண்டு ரடர்புட  பிர் துண்டுகபக்ப் தன்தடுத்தி ற்கரள்பப்தட்டண. 

பின்ணர் தருக்கப்தட்ட டி. ன்.  ஆணது ரிசப்தடுத்ப்தட்டது. முன்ணரக்கி 

ற்றும் னகீழ் ரிசகளின் சீப்பிலிருந்து தநப்தட்ட எருமித் ரிச 

மூனரக இக்கரண இணங்கப அடரபம் கர ன்சிபி  டிப்புத் 

வுத்பத்தில்  - NCBI blast database தரருந்தி அடரபம் கரப்தட்டண. 

அடரபம் கரப்தட்ட இணங்கள் பின்ருரறு: 
 

அட்டம 1: மூனக்கூறு முமநகமபப் தன்தடுத்தி அமடரபம் கரப்தட்ட 

இமக்கரண இணங்கள். 

 

   
 

Sardinella - 

சரடிணல்னர 

Lizard fish – தல்லி மீன் 

(Trachinocephalus myops 

Penaeus indicus – 

ள்ப இநரல் 

Crabs - ண்டுகள் 

தடம் 1: தகுப்தரய்வு செய்ப்தட்ட மீன்களின் யிற்றுக்குள் கரப்தடும் சின இமப் சதரருட்கள் 

 

இம மக சதரதுப்சதர் இணத்தின் மக இமக்கரண இணம் கரப்தட்ட  

ரதிரி மக 

மீன் Sardinந் சரடின் Sardinella longiceps Skipjack tuna – ஸ்கிப் ஜக் டூணர, 

Kawakawa – க கரர, Frigate 

tuna  - பிரிகட் டூணர 

 Hurulla – யுருள்பர Amblygaster sirm Skipjack tuna – ஸ்கிப் ஜக் டூணர 

 Big eye scad Selar 

crumenophthalmus 

Kawakawa – க கரர, Frigate 

tuna  - பிரிகட் டூணர 

 Lizard fish – தல்லி மீன் Trachinocephalus 

myops 

Frigate tuna  - பிரிகட் டூணர 

Crustaceans – 

கிநஷ்டஷிர 

Indian prawn – 

இந்தின் இநரல் 

Penaeus indicus  Kawakawa – க கரர 

 Kadal shrimp – கடல் 

இநரல் 

Metapenaeus 

dobsoni 

Kawakawa – க கரர 

 coastal mud shrimp – 

கர களி இநரல் 

Solenocera 

crassicornis 

Kawakawa – க கரர, Frigate 

tuna  - பிரிகட் டூணர 

 zebra mantis shrimp – 

ரிக்குதி 

ன்டிஸ் இநரல் 

Lysiosquillina 

maculata 

Kawakawa – க கரர 

 Crab – ண்டு Percnon guinotae Kawakawa – க கரர 

 Squat lobster – ஸ்குயிட் 

சிங்க இநரல் 

Munida iris  

Cephalopods - 

சதனரதரட்

டுக்கள் 

Cuttlefish – கரய் Sepia pharaonis Kawakawa – க கரர, Frigate 

tuna  - பிரிகட் டூணர 

 Sandbird Octopus – ண் 

தந எக்டரதஸ் 

Amphioctopus 

aegina 

Kawakawa – க கரர 
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தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட யிற்றின் அரது சவீ தகுப்தரய்வு (டரல்) 

முந கரக்கரர ற்றும் பிரிகட் டுணரவுக்கு தடம் 2 ற்றும் 3 இல் 

கரடுக்கப்தட்டுள்பது. சமீதரடு இடம்தற்றுள்ப யிற்றிண இந் சவீ 

கக்கீட்டில் சர்க்க முடிவில்ன. 
 

 

 

 

 

 

தடம் 2: கரகரர யிற்றில் 

வ்று இ ககளின் 

சவீரணது தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் 3: ஃபிரிகட் டுணர யிற்றில் 

வ்று இ ககளின் 

சவீம் தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டது. 

கரக்கரரவின் முக்கி இக்கரண தரருட்கபரக சிறி மீன்கள், அத் ரடர்ந்து 

ஏட்டு மீன்கள் ற்றும் சதனரதரட்டுக்கள் ஆக கரப்தட்டண. பிரிகட்  டூணரப் 

தரறுத், முக்கி இக்கரண தரருட்கபரக ஏட்டு மீன்கள், அத் ரடர்ந்து 

சிறி மீன்கள் ற்றும் சதனரதரட்டுக்கள் ஆகும். சின யிறுகள் எ யிற்றுக்குள் 

மீன் ற்றும் சதனரதரட்டுக்கள் அல்னது மீன் ற்றும் ஏட்டு மீன்கள் தரன்ந இப் 

தரருட்களின் கனக் கரட்டிண. ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் சிறி மீன்கபரணது இங்கு 

கனிக்கப்தட்ட முக்கி இரக இருந்ண. ற்ந தரி மீன் ககளின் 

யிற்றில் தரும்தரனரண முக்கிரக சமீதரடடந் தரருட்கபக் 

கரண்டிருப்தரல், இற்றிற்கரண சவீத் தீர்ரனிக்க முடிவில்ன. தரலிதீன், 

பிபரத்திக்குகள் ற்றும் னத் துண்டுகள் தரன்ந பிந தரருட்களும் சின யிற்றில் 

கண்டறிப்தட்டண. யிற்றுக்கரண தகுப்தரய்வில் கரக்கரர ற்றும் பிரிகட்  டூணர 

ஆகி  சிறி மீன், ஏட்டு மீன்கள் ற்றும் சதனரதரட்டுக்கப உண்தது 

ரிந்துள்பது. அ ர்ந்டுக்கப்தட்ட இகள் ன்த இது குறிக்கவில்ன 

ன்ததுடன், தனவிரண இயும் இ உண்ணும் ணனரம். 
 

முன்ணற்நம் : தபதீக :    நிதி : 
 

திட்ட இன : 2.3 

முருமகக் கல் தரமநகளின் உயிர் சதபதீகவில் கண்கரணிப்பு  ற்றும் முருமகக் 

கல் இணங்களின் டி. ன்.  தட்டி - குறியீட்டு முமந 
 

இந் திட்டத்தில் தணிபுரியும் முருகக் கல் சூலில் நிபுர் ரர நிர்ரகத்தின் 

முடிவின்தடி ரரவின் ற்நரரு ரழில்நுட்த பிரிவுக்கு ரற்நப்தட்டரல் 

முருகக்கல் தரநகளின் உயிர்-தபதீக கண்கரணிப்தரணது கங்கனி தரநகளில் 

ட்டு டத்ப்தட்டது. 
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இனங்கயின் கிக்குக் கடற்கயில் அந்துள்ப கங்கனி தரநரணது சரற்த 

அபவின அறிப்தட்ட தரநரகும் ற்றும் அனங்கர மீன் மீன் ரழிலில் 

முக்கி முருகக் கல் மீன்களின் சகரிப்பு பங்களில் என்நரக கருப்தடதுரகும். 2019 

ஆம் ஆண்டில் எரு புதி கடல் சரனரக இந் தரநகள் ற்றும் அருகிலுள்ப 

கடல்சரர் ரழ்விடங்கள் ர்த்ரனி மூனம் பிகடணம் சய்ப்தட்டுள்பண. 

கரங்கனி முருகக் கற் தரநகளின்  மீன்களின் தல்க ற்றும் அடர்த்தி 

குறித் அடிப்தடத் கல்கப சகரிக்கும் ரக்கத்துடன் இந் ஆய்வு 

ற்கரள்பப்தட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டில் முருகக் கல் தரநகளுக்கு உள்பயும் 

ளியும் ர்ந்டுக்கப்தட்ட ஆறு ரதிரித் பங்களில் நீருக்கடியில் 

கரட்சிப்தடுத்தும் கக்கடுப்பு (யு.வி.சி) கக்கடுப்பு என்றும் டத்ப்தட்டது.  

முருகக் கல் மீன்களின் தல்க ற்றும் ரபத்ன்யிண திப்பிடுற்கு 

தல்ட் டிரன்மக்ட் முந (5 மீ அகனம் ற்றும் 50 மீ நீபம் கரண்ட தரிரற்நம்) 

தன்தடுத்ப்தட்டது. ரத்ரக 108 மீன் இணங்கள், 30 குடும்தங்கபச் 

சர்ணரகும் அரது அகரந்தூரிட, அப்தரகரனிட, தரலிஸ்டிட, ப்பன்னிட, 

சீசிரனிட, கரங்கிட, சடரடரன்டிட, சிர்ரிடிட, டிரடரன்டிட, 

ஃபிஸ்துனரிடர, ஜரிட, கரபிட, யரனரசன்ட்ரிட, கிப்தரசிட, னப்ரிட, 

லிரக்ணதிட, னத்ரினிட, லுட்ஜரனிட, முள்ளிட,  முனிட, மிப்டரிட, 

எஸ்ட்ரசிட, தம்தரிட, ப்பரட்டரசிட, தரகரந்திட, தரசன்ட்ரிட, 

ஸ்கரிட, சரனிட, சிகரனிட ற்றும் ஜரன்க்லிட  (Acanthuridae, Apogonidae, Balistidae, 

Blenniidae, Caesionidae, Carangidae, Chaetodontidae, Cirrhitidae, Diodontidae, Fistularida, Gerridae, 

Gobiidae, Holocentridae, Kyphosidae, Labridae, Leiognathidae, Lethrinidae, Lutjanidae, Mullidae, 

Muraenidae, Nemipteridae, Ostraciidae, Pempheridae, Plotocidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, 

Scaridae, Serranidae, Siganidae and  Zanclidae) ஆகி முருகக் கல்லின் உட் தகுதியில்  

சய்ப்தட்ட கக்கடுப்பின் தரது ததிவு சய்ப்தட்டண, லும் 70 இணங்கள் 

தரநகளுக்கு ளிப் தகுதியில் ததிவு சய்ப்தட்டண. ஆய்வின் முடிவுகளின் தடி 

திப்பிடப்தட்ட சரசரி மீன் அடர்த்தி (1500/1000 மீ
2
) ஆகும், தரநக்கு ளி 

திப்பிடப்தட்ட சரசரி முருகக் கல் மீன் அடர்த்தி 1200/1000 மீ
2
 (α = 0.05) இல் இருந்து 

கணிசரக றுதட்டது ன்தக் கரட்டுகின்நது இருப்பினும் உள்பயும் 

ளியும் திப்பிடப்தட்ட இனக்கு க்கப்தட்ட இணங்களின் அடர்த்தியில் 0.05 

இல் குறிப்பிடத்க்க றுதரட்டக் கரட்டவில்ன. இதரல், இனக்கு அல்னர 

உயிரிணங்களின் அடர்த்தியும் உள்பயும் ளியும் குறிப்பிடத்க்க றுதரட்டக் 

கரட்டவில்ன. இந் முடிவுகள் கடல் சரனத்திற்கு உள்பயும் ளியும் 

இனக்கு க்கப்தட்ட மீன் அடர்த்தி அதிகரகர அல்னது குநரகர இருந்ண 

ன்தக் குறிக்கின்நது. கரங்கனி தரநகளின் முருகக் கல் மீன்களின் 

ண்ணிக்க ம்தடுத்துற்கரக லும் தரதுகரப்பு ற்றும் முகரத்து 

டடிக்ககப அறிமுகப்தடுத்துன் அசித் இந் ஆய்வு லியுறுத்துகின்நது. 
 

முன்ணற்நம்: தபதீக :        நிதி : 
 

திட்ட ண்: 2.4 

கடல்ெரர் நூணெரமனகமப தம்தடுத்ல் ற்றும் லும்புக்கூடு ரரிப்பு 

 

ஆதத்ரண, அச்சுறுத்ப்தட்ட ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட (ஈரிபி) இணங்கள் உட்தட தன 

தரதுகரக்கப்தட்ட கடல்சரர் உயிரிண ரதிரிகள் MBRD இன் கடல்சரர் நூணசரனயில் 

கரட்சிக்கு க்கப்தட்டுள்பண. கடல்சரர் ரதிரிகப தரதுகரப்தன் முக்கி ரக்கம் 

தரடசரன குந்கள், தல்கனக்கக ரர்கள் ற்றும் பிந ஆர்முள்ப 

கட்சிக்கரர்களுக்கரண கல்வி ரக்கங்களுக்கரக அற்நக் கரண்பிப்தரகும். லும், 

கடல்சரர் நூணசரன கடல்சரர் உயிர்ப்தல்கயின் முக்கித்தும் ற்றும் 

திர்கரன னமுநயிணருக்கு உயிர்ப்தல்கயின் தரதுகரப்பின் அசிம் 

தற்றி சய்தி க்களுக்கு ரிவிக்கின்நது. ம். பி. ஆர். டி  நூணசரனயில் உள்ப 

ரதிரிகள் தரலின் மூனம் நிப்தப்தட்டண, லும் கபத்திலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

புதி ரதிரிகள் தரலிணப் தன்தடுத்தி ஈரக த்து தரதுகரக்கப்தடுகின்நண. 

ற்ந அணத்தும் உனர்த்ப்தட்டு தரதுகரக்கப்தட்ட ரதிரிகபரகும் (திமிங்கன 
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லும்புக்கூடு, கடல் தன்றியின் தரதுகரக்கப்தட்ட உனர்ந் ரல் ற்றும் லும்புக்கூடு, 

டரல்பின் ண்ட ஏடுகள், டரல்பின் லும்புக்கூடுகள், ஆகளின் ளி ஏடுகள், 

சுநரவின் ரடகள் ற்றும் திமிங்கனத்தின் தலீன் ட்டுகள்) தரருத்ரண 

ண்ப்பூச்சுகள் ற்றும் ளிரண ரர்னிஷ் ஆகிற்நப் தன்தடுத்தி 

தரதுகரக்கப்தட்டுள்பண .  இநந் முருகக் கல் ரதிரிகள் (கரல்சிஃப்ட் 

க்மரஸ்கனட்டன்) கபத்தில் இருந்து (ரழ்ப்தரம், ன்ணரர், சினரதத்துந, 

ரன்கன ற்றும் கல்பிட்டி) ஆகி இடங்களில் சகரிக்கப்தட்டு ளிற்நப்தட்ட 

பின்ணர் கரட்சிக்கு ரர் சய்ப்தட்டண. கடல்சரர் நூணசரன புதுப்பிக்கப்தட்டு 

ருரல் நூணசரன ரதிரிகள் ற்ந நூணசரனக்கு ரற்நப்தட்டண. 
 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 60%   நிதி : 
 

திட்ட ண்  : 2.5 

இனங்மகயின் சன் கடற்கமயில் ரழும் நீன திமிங்கனங்களின் திப்பீட்மட 

திப்பீடு செய்ல் ற்றும் கடல் தரலூட்டிகளின் மீன்பத்துடணரண சரடர்புகமப 

ஆய்வு செய்ல். 
 

து பிரந்தித்தின் பிந ரடுகளுடன் எப்பிடும்தரது இனங்கயின் EEZ க்குள் 

கீற்நஷின்களின் தல்க ற்றும் ரபத்ன்ரணது மிக அதிகரகும், 

ஆணரல் அற்றின் தல்க, தருநின ற்றும் அற்றின் ரபத்ன் ற்றும் 

தன தரதிக்கும் சுற்றுச்சூல் அபவுருக்கள் ன்கு ஆய்வு சய்ப்தடவில்ன. இந் 

உயிரிணங்கள் உனகபவில் அச்சுறுத்ப்தடுரல், அற்றின் தரதுகரப்பு ற்றும் 

முகரத்தும் குறித்து கடந் சின ஆண்டுகளில் சி ற்றும் சர்ச கணம் 

லுரக உள்பது ணனரம். இனங்கயின் பித்திக தரருபரர ண்டனத்தில் 

ததிவுசய்ப்தட்ட 33 கரண கீற்நஷின்களில், ன் கடற்கயில் நீன 

திமிங்கனங்கள் தன அச்சுறுத்ல்கப திர்கரள்கின்நண: கப்தல் ரக்குல்கள், ணிக 

திமிங்கின கண்கரணிப்புத் ரழில் கரரக ற்தடும் இடயூறுகள் ற்றும் கடல் 

தரக்குத்துடன் இக்கப்தட்ட சுற்றுச்சூல் ரசு தரன்ந இரகும். நீனத் 

திமிங்கனங்கள் தன சிக்கித் விக்கின்நண அல்னது எவ்ரரு ஆண்டும் கடலில் 

மிக்கின்நண. 1980 களில், தன நூற்றுக்கக்கரண சிறி திமிங்கனங்கள் ற்றும் 

டரல்பின்கள் ஆண்டுரறும் ண்டுன்ந கரல்னப்தட்டண அல்னது மீன்பிடி 

கிர்களில் சிக்கி, அ மீணர்கபரல் ற்கு ற்றும் ற்கு கடற்ககளின் மீன்பிடி 

துநமுகங்களுக்கு கரண்டுப்தட்டு யிநக்கப்தட்டண. மீணர்கள் ற்றும் 

நுகர்ரர் த்தியில் விழிப்புர்வு சய்ப்தட்டன் மூனமும் ற்றும் அதிகரரிகளின் 

கடுரண சட்ட அமுனரக்கம் ஆகி ண்டுன்ந கரல்னப்தடுணயும், 

கீற்நஷின்கப யிநக்குதும் விரகக் குநந்துவிட்டண. இன் விபரக, 

கீற்நஷின்களின் ரகயின் அதிகரிப்பு ற்றும் மீன்பத்திற்கும் கடல் 

தரலூட்டிகளுக்கும் இடயினரண ரடர்புகள் பர்ந்து ரும் தரக்கரணது ததிவு 

சய்ப்தட்டுள்பண. இனங்க மீணர்கள் சின சங்களில் ததிப்பிப்புப் 

பிச்சிண குறித்து புகரர்கப கூறுகின்நணர், குறிப்தரக, கறுப்பு மீன் இணங்கள் 

கரக்கிகப ரக்குரல் ஞ்சள் - துடுப்பு டூணரத் பிடிக்க முடிரல் 

தரரகவும் இணரல் ஆண்டுரறும் மில்லின் கக்கரண ரூதரய் இப்பு 

ற்தடுகிநரகவும் கூறுகின்நணர். 
 

ர்த்க ரீதிரண திமிங்கன கண்கரணிப்பு சய்தர்கள் (ரஜர ற்றும் திமிங்கனம்) 

ற்றும் பித்க ரி தரிரற்ந ஆய்வுகள் - dedicated line transect surveys ஆகிற்றின் 

சந்ர்ப்தர பத்தின் மூனம் கீற்நஷின்களின் தரர்யிடும் வுகபரணது 

முக்கிரக சகரிக்கப்தட்டது. கூடுனரக, டரக்டர் ப்ரிட்ஜரப் ரன்சன் 

கக்கடுப்பு, னரற்றில் முல் முநரக எரு குறிப்பிட்ட கரனப்தகுதியில் தீவின் 

நீர்நினகள் முழுதும் கடல்சரர் தரலூட்டிகளின் விநிரகம் ற்றும் ரபத்ன் 

சம்தந்ரக தடிக்க சிநந் ரய்ப்த ங்கிது. ம். பி. ஆர். டி, ணவினங்கு 

தரதுகரப்புத் திக்கபம் ற்றும் இனங்கயில் உள்ப சின முகரகள், இனங்க 

கடற்தட ற்றும் கரல்துந தரன்நற்றின் உவியுடன் கப ஆரய்ச்சி 

உவிரபர்களின் ஆரடு இனங்க கடற்க முழுதும் கடல்சரர் தரலூட்டிகளின் 

கல்கள் சகரிக்கப்தட்டண. 
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நீன திமிங்கனங்களுக்கரண சரிரண முகரத்து திட்டத் சல்தடுத், அற்றின் 

க்கள் ரக அப தீர்ரனிப்தது மிகவும் முக்கிரணரகும். ர்த்க ரீதிரண 

திமிங்கன கண்கரணிப்பு சற்தரட்டரர்களுடன் இந்து திணசரி சகரிக்கப்தடும் 

புகப்தடங்கள் மூனம் இனங்கயின் நீன திமிங்கன க்கள் ரக அபவுகள் 

கக்கிடப்தட்டண ன்ததுடன் இற்கரக புள்ளியிடப்தட்டு மீண்டும் கப்தற்றும் 

முநப் - mark and recapture method தன்தடுத்ப்தட்டது. லும், நீனத் 

திமிங்கனத்தின் க்கள் ரக திப்பீடரணது கரட்சி தரிரற்ந கக்கடுப்பு மூனம் 

சய்ப்தட்டது. 
 

சந்ர்ப்தர கக்கடுப்பு பத்திலிருந்து, ற்கு கடனரப் தகுதியில் 13 கரண 

கீற்நஷின்கள் அடரபம் கரப்தட்டண.  நீனத் திமிங்கனம் (தரனணரப்டர 

ஸ்கூனஸ்) - Blue whale (Balaenoptera musculus) இந் பிரந்தித்தில் கரப்தடும் ஆதிக்கம் 

சலுத்தும் இணரகும். அச்சுறுத்ல் ற்றும் தரருபரர முக்கித்தும் ரய்ந் 

கீற்நஷின் இணங்கள் ற்றும் இந் வினங்குகள் தரும்தரலும் ரந் 

னயிலிருந்து கரலி ரண அடர்த்திரண கப்தல் தரயில் திட்டப்தடுகின்நண. 

இந் வினங்குகள் கப்தல் ரக்குல்களுக்கும் அற்றின் இல்தரண டத்க்கும் அதிக 

தரதிப்புக்குள்பரகின்நண ன்தக் கர முடிந்து. 2018 ஆம் ஆண்டில் ன்ற்கு 

தருயின் தரது டத்ப்தட்ட நீனத் திமிங்கனத்தின் க்கள் ரக திப்பீடு 633 

தர்கள் (95 % ம்பிக்க இடளியுடன், குநந் 285,  அதிகதட்சம் 1405 ஆகவும்) 

சி.வி 41.19 % ண திப்பிடப்தட்டுள்பது. லும், ன்ற்கு தரு கரனத்தில் 

ற்கு, ன்ற்கு ற்றும் டற்கு கடனரப் தகுதிகளில் உள்ப துக் கடல் 

தள்பத்ரக்குகளில் நீன திமிங்கனங்கள் திட்டப்தட்டுள்பண ன்று முடிவுகள் 

ளிப்தடுத்திண. கரட்சிக் கண்கரணிப்பு கக்கடுப்புகளுக்கு னதிகரக, 

புகப்தட டி தகுப்தரய்வு மூனம் மிர்ஸ்மவில் 290 நீன திமிங்கனங்கள் அடரபம் 

கரப்தட்டண. 
 

முன்ணற்நம்:  தபதீக :   நிதி : 
 

திட்ட இன : 2.6 

முள் சிங்க இநரல் மீன்பிடி முகமத்தும் ற்றும் உள்நிமனக் கரப்பினூடரக 

முட்மடரங்கி முள் சிங்க இநரல்களின் தரதுகரப்பு. 
 

தன அபவினரண ன ரய்ப்புகப ங்குன் மூனமும், ற்றுதிகள் மூனம் 

ளிரட்டு ருரணத் ஈட்டுன் மூனமும் சிறி அபவினரண கவிண கரண்ட 

மீணர்களின் தரருபரரத்தில் ற்கு கடற்க முள் சிங்க இநரல் மீன் பிடிப்பு மிக 

முக்கி தங்கிண கிக்கின்நது. பிடிப்ததில் ரண்ணூற்று ந்து சவீம் ன்கிக்கு 

ஆசிர ற்றும் ரப்பி சந்களுக்கு ற்றுதி சய்ப்தடுகின்நண, மீமுள்ப 

இனங்கக்கு ருக ரும் ளிரட்டு சுற்றுனரப் தணிகபரல் நுகப்தடுகின்நண. 

ளிரட்டு சந்யில் பர்ந்து ரும்  ற்றும் வினகளின் அதிகரிப்பு 

கரரக அறுடகப துரிப்தடுத்துகின்நணர், அ த்தில் தங்குகளின் அபவு 

குநகின்நண. மீன்பிடித்லில் அதிக தீவிம், ற்தரதுள்ப விதிமுநகப மீறுல் 

அல்னது ரழ்விட இப்பு தரன்ந தன கரணிகபரல் இது ற்தடனரம், இன் மூனம் 

சிங்க இநரல்களின் சர்ப்தரணது கட்டுப்தடுத்க்கூடும். ற்கு கடற்கயில் முள்  சிங்க 

இநரல் மீன் பிடிப்தரணது புதிரக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட மீன்பிடி இ 

முகரத்து விதிமுநகள் ற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட ன் 

கடற்க  முள் சிங்க இநரல் விதிமுநகளின் கீழ் நிர்கிக்கப்தடுகின்நண. சுண்டல் 

நினப் புரிந்துகரள்ற்கும் ஆரக்கிரண தங்குகப 

லியுறுத்துற்கரகவும் கிடக்கக்கூடி விதிமுநகப சரிசய்ற்கும் 

மீன்பத்தின் ற்தர நின மிக முக்கிரணரகும். 
 

ற்கில் உள்ப முக்கி இநரல் யிநங்கும் பங்கள் ற்றும் சகரிக்கும் ங்கள் 

(லிக, ங்கரன, யம்தரந்ரட்ட, கிரிந், அடு) தரன்நற்றுக்கு மீன்பிடி 

ற்றும் உயிரில் ரதிரிகளுக்கரக ரத்திற்கு எரு முந தரர்யிடப்தட்டண. ளி 

ஏட்டு நீபம், ரத் நீபம், தரல், இணங்களின் கன, ளிப்புந முட்டகள் அல்னது 

விந்ணுக்களின் இருப்பு அல்னது இல்னர, தடகு க, கிர் க ற்றும் மீன் 



135 
 

பிடிப்பு அபவு ஆகி ததிவு சய்ப்தட்டண. கப ரதிரிக்கு னதிகரக, 

முட்டகப ளியிடும்  முட்டயிடும் முள் சிங்க இரல்கள் ரத்நயில் 

உள்ப தரல்யண கடலில் கட்டப்தட்ட கூண்டில் க்கப்தட்டண. இந் திட்டம் 

தரல்யண மீன்பிடி இ நிர்ரகக் குழுவுடன் இந்து டத்ப்தட்டது. 
 

ற்கு கடனரப் தகுதியில் பிடிக்கப்தடுகின்ந ஆதிக்கம் சலுத்தும் இநரல் இணரண 

ஸ்கரனரதட் முள் சிங்க இநரல்கள் (தரனுலிஸ் யரஸ்) - Scalloped spiny lobster 

(Panulirus homarus), ஆணது மீன்பிடிப்பில் 85.2% தங்களிக்கின்நது. ஆணரல் கடந் ஆண்டில் 

இந் இணத்தின் மீன்பிடிக்கரணது 67% ஆக தங்களித்து. தரனுலிஸ் ர்சிகனர் - 

Panulirus versicolor, ர்ம் பூசப்தட்ட முள் சிங்க இநரல் - painted spiny lobster ஆணது 10.3% 

தங்களிப்பில் இண்டரது தரி இணரக ரறிது. பி. னரங்கிப்ஸ், பி. ஆர்ணடஸ் 

ற்றும் பி. தன்சினடஸ் - P. longipes, P. ornatus and P. Penicillatus - முந 1.72%, 0.79% 

ற்றும் 2.12% மீன்பிடிப்தக் குறிக்கின்நண. மீன்பிடிப்பு புள்ளிவிங்கள் லும் 5%  

ட்டு அபவு குந் இநரல்கபரக மீன்பிடிப்பில் கரப்தட்டண, லும் பி. 

ஆர்ணரட்டமத் வி அணத்து உயிரிணங்களுக்கும் இந் திப்பு மிகக் குநரணதும், 

கக்கில் டுக்க முடிரதுரகும். 
 

மீன் பிடிப்பின் வுகளில் இருந்து  பி. ஆர்ணரட்டஸின் ரதிரி அபவு தரக்கக் கணிக்க 

மிகவும் சிறிது ணனரம். இருப்பினும், கடந் சின ஆண்டுகளில் நீப அதிர்ண் 

தகுப்தரய்வு பி. ஆர்ணடஸ் ற்றும் பி. ர்சிகனர் ஆகிண எரு ல்ன ப 

ஆரக்கித் பிதிதலித்து ன்த ளிப்தடுத்திது. கடந் ஆண்டுகளுடன் 

எப்பிடும்தரது முக்கி இணரண (ஸ்கரனரப்ட்  முள் சிங்க இநரல்) இன் நீப 

அதிர்ண் விநிரகம் மிகவும் ல்னரக இருந்து. சிங்க இநரல்களின் சரசரி அபவு 

(7.42 ச. மீ ளிரட்டு நீபம்), சிறி நீப குப்புகளில் னிதர்களின் ண்ணிக்க 

குநரகவும் ற்றும் தரி நீப குப்புகளின் அதிக அதிர்ண்களில் அதிகரிப்பு 

ற்தட்டுள்பரகவும் கரட்டிது. இரு தரலிணருக்கும் பி. யரஸின் திப்பிடப்தட்ட 

சரசரி ளி ஏட்டின் நீபம் 7.42 ச.மீ ஆகும், இது குநந்தட்ச சட்ட அப விட 1.42 

ச.மீ அதிகரகும். மீன் பிடிப்பின் சரசரி நீபம் குறிப்பிடத்க்க அபவிற்கு அதிகரித்து 

ருகின்நது ற்றும் கடந் ஆண்டுகப விட தங்குகள் மீரண மீன்பிடி அழுத்ம் 

குநரக உள்பது ன்தது ரிந்து. எவ்ரரு இநங்கும் இடத்திலும் இன்னும் 

முட்டயிடும்  தண் இநரல்கபரணது அறுட சய்ப்தடுகின்நது. மீணர்கள் 

தரி அபவில் முட்டகப அகற்ந தயிற்சி சய்கின்நரர்கள். ஆண்டின் இண்டரது 

இணப்தருக்க கரனத்தில், ணிகப் பிடிப்பில் 30 சவீத்திற்கும் அதிகரண 

கமுநரக முட்ட அகற்நப்தட்ட தண்கபக் கரண்டிருந்ண. 
 

முட்டகப விடுவிக்கும்  முட்ட கரண்ட தண்கப சமித்து 

ப்தற்கரக ரடங்கப்தட்ட சமூக அடிப்தடயினரண தரதுகரப்பு திட்டம் 

ற்றிகரக உள்பது. தரல்யண மீன்பிடி முகரத்து சங்கத்தின் மீணர்கள் 2019 

ஆம் ஆண்டில் 45 தண் சிங்க இநரனகப சமித்து த்ணர் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

அப்புக்கு விடுவிக்கப்தட்ட குடம்பிகளின் ண்ணிக்க சுரர் 11,250,000 (250, 000 x 45) 

ஆகும். 
 

முன்ணற்நம் : தபதீக :   நிதி : 

 

திட்ட இன : 2.7 

இனங்மகயில் சுநரக்களின் துடுப்புக்களின் ர்த்கம் குறித் சிநப்புக் குறிப்புடன் 

சுநர மீன் பிடிப்பில் உயிரில், மீன்பிடி ற்றும் பிந அம்ெங்கள். 
 

சுநரக்கள் ன்தது புனம்தர்ந் ரமிச உண்ணி மீன்கபரகும் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

அப்பில் சிநந் ட்டரடுதர்கபரக  இ முக்கி தங்குகப கிக்கின்நண. 

தன சமுத்திப் தகுதிகளில் மீன்பிடி அழுத்த்தின் அதிகரிப்பு கரரக அ மிகவும் 

தரதிக்கப்தடுகின்நண. இந்து சமுத்தித்தில் சுநரக்கபப் தற்றி ஆய்வுகள் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்டரக் உள்பண, டூணர மீன்பிடி முநயின் கரரக டூணரவின் 

நீண்ட ரிச னகளில் அடிக்கடி பிடிக்கப்தடுகின்நண. கடந் சின நூற்நரண்டு 

கரனரக இனங்க சிநந் சுநர மீன்பிடி ரடுகளில் என்நரக கருப்தடுகின்நது. ஆணரல் 
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சமீதத்தி புள்ளிவிங்களின்தடி , இனங்கயில் சுநரக்களின் யிநக்கம் தருங்கடல் 

மீன் உற்தத்தியில் 3 % க்கும் குநரக ரறிவிட்டண. இந் வீழ்ச்சிடந் 

தரக்குக்கரண முக்கிரண கரரக இனங்கயில் சுநரக்களின் தரதுகரப்பு ற்றும் 

முகரத்துத்துக்கரக சமீதத்தில் சல்தடுத்ப்தட்ட விதிகள் ற்றும் 

எழுங்குமுநகப கரரக இருக்கனரம். இந் ஆய்ரணது இனங்கயில் 

ற்தரதுள்ப மீன்பம், சுநரக்களின் இணப்தருக்க உயிரில் ற்றும் சுநரக்களின் 

துடுப்புக்கரண ர்த்கம் ஆகிற்ந ஆரய் ரக்கரகக் கரண்டுள்பண. 
 

2019 தப்ரி முல் டிசம்தர்  நீர்கரழும்பு, தருப, மிரிஸ்ம, ரந் 

ற்றும் ங்கரன மீன்பிடி துநமுகங்களில் ரந்ரறும் வு சகரிப்புக்கள் 

ற்கரள்பப்தட்டண. கக்கடுப்பின் தரது ரத்ம் 1, 237 தர்கள் 14 இணங்கள் 

ற்றும் 6 குடும்தங்கபச் சர்ந்கள் ண ததிவு சய்ப்தட்டுள்பண. சில்கி சுநர 

(கரர்சரர்ஹிணஸ் ஃதரல்கிஃதரர்மிஸ்) - Silky shark (Carcharhinus falciformis) ற்றும் நீனச் சுநர 

(பிரிரணஸ் கிபவுகர) - Blue shark (Prionace glauca) ஆகி ஆதிக்கம் சலுத்தி சுநர 

இணங்கபரகும். அத் ரடர்ந்து ஸ்கரனரதட் யர்யட் (ஸ்தர்ணர னவினி)  - 

Scalloped Hammerhead (Sphyrna lewini),, ன்ரண யர்யட் (ஸ்தர்ணர ஜிகணர) 

- by Smooth Hammerhead (Sphyrna zygaena),, னரங்ஃபின் ரகர (இசுஸ் தரக்கஸ்) - Longfin 

Mako (Isurus paucus) ற்றும் ரர்ட்ஃபின் ரகர (இசுஸ் ஆக்ஸிரிஞ்சஸ்) Shortfin Mako 

(Isurus oxyrinchus) ன்தண இருந்ண (தடம் 4). இனங்கயில் சுநரக்களின் தக்க விபரண 

மீன்பிடி மூனரக யிநங்குற்கு தருங்கடல் நீண்ட ரிச ன, பூ ன 

ற்றும் ரதி ன ஆகி கரரக இருந்ண. கக்கடுப்பின் முடிவுகளின் 

தடி, நீர்கரழும்பு மீன்பிடி துநமுகத்தில் அதிக சுநரக்களின் யிநக்கம் 

ததிரகியுள்பது, அன்பின்ணர் முந மிரிஸ்ம, தருப, ங்கரன ற்றும் 

ரந் ன்தண ததிரகிண (தடம் 5). 

 

 

 

 

 

 

தடம் 4: கக்கடுப்பின் 

தரது ததிவு சய்ப்தட்ட 

வ்று சுநர 

இணங்களின் சவீ 

கன 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் 5: வ்று மீன்பிடி 

துநமுகங்களில் சுநரக்களின் 

யிநக்கம் 

34%

27%

18%

13%

8%

Negombo

Mirissa

Beruwala

Dondra

Tangalle
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இந்துசமுத்தித்தில் முந் ஆய்வுகபப் தரன சில்கி சுநரக்கள் ற்றும் நீனச் 

சுநரக்களுக்கரண ஆய்வின் தரது யிநங்கி சுநரக்களின் தரலிண விகிம் 1: 1 ஆக 

ததிவு சய்ப்தட்டது. சில்கி சுநர, நீனச் சுநர, ஸ்கரனரதட் யர்யட், 

ன்ரண யர்யட், ரர்ட்பின் ரகர ற்றும் னரங் பின் ரகர சுநரக்கள் 

(Silky shark, Blue shark, Scalloped Hammerhead, Smooth Hammerhead, Shortfin Mako and Longfin Mako 

sharks )முந 260 ச. மீ, 183 ச. மீ, 218 ச. மீ, 280 ச. மீ, 190 ச. மீ ற்றும் 138 ச. மீ 

ஆகும். கக்கடுப்பின் தரது, ரன்கு கர்ப்பிணி ன்ரண ன்ரண ற்றும் 

நீனச் சுநரக்கள் ததிவு சய்ப்தட்டண. தண் சுநரக்களின் முதிர்ச்சி நினகப 

தகுப்தரய்வு சய் முடிவில்ன. ஆணரல் ஆண் சுநரக்கள் முதிர்ச்சி அடந் 

அல்னது முதிர்ச்சி அற்ந ண கப்தடுத்ப்தட்டண. அன்தடி, ஆண் சுநரக்களில் 

55%  முதிர்ச்சியுள்பரக அங்கீகரிக்கப்தட்டண. 
 

சுநரக்களின் யிநக்கங்களின் முக்கி தன்தரடரக இருப்தது சுநரக்களின் 

துடுப்புக்களின் ற்றுதி ஆகும். ற்றுதி அபிவிருத்தி சதயின் (ஈ. டி. பி) 

புள்ளிவிங்கள் மூனரக, சுநரக்களின் துடுப்புகள் (ச்.ஸ். கரட் - ச்.030571) 

ற்றுதியில் மீன்பிடி தக்க விபரண ரரிப்புகப ற்றுதி சய்ப்தடும் முக்கி 

ரடரக யரங்கரங் ன்று ரிந்துள்பது.அண அடுத்துனசிர,  சிங்கப்பூர் 

ற்றும் விட்ரம் உள்ளிட்ட ரடுகள் இருந்ண. ஆணரல் சுநரக்களின் துடுப்புக்கு னி 

ச்.ஸ் குறியீடு இல்ன. ண, ற்றுதி சய்ப்தட்ட சுநரக்களின் துடுப்புகளின் 

சரிரண அபவு EDB ததிவுகளில் குறிப்பிடப்தடவில்ன. இனங்கயில் சுநரக்களின் 

துடுப்புக்கரண ர்த்கத்தின் நின குறித் அறிவு இல்னரல் உள்பது. சுநர மீன் 

பங்கப நிர்கிப்தற்கரக முக்கிரக சுநர இணங்களின் உயிரில் ற்றும் 

சூலில் தற்றி விரிரண ஆய்த் விர்த்து சுநரத் துடுப்புகள் ற்றுதிப் 

தரக்குகள், ரற்று கரணிக்கரண தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டிருக்க ண்டும். 
 

முன்ணற்நம் : தபதீக :     நிதி : 
 

திட்ட இன : 2.8 

இனங்மகயில் கடல் அர்ச்சின் - Sea urchin மீன்பிடி அபிவிருத்தி (சரடர்ச்சி) 
 

அரிக்கர, சீணர ற்றும் ஜப்தரன் தரன்ந ரடுகளில் கடல் அர்ச்சின்கபரணது அதிக 

 உள்ப கடல் உவுகளில் என்நரகும். அற்றின் உடலின் முக்கிரண தகுதி 

அற்றிணனிணப்தரருக்க அங்கரகும்.  இந் இணப்தருக்க அங்கரணது  ‚ர -

‚Roe‛ ன்று அக்கப்தடுகின்நண. உனகங்கிலும் உள்ப தல்று ழுத்ரபர்கள் 

ற்கரண்ட தல்று ஆரய்ச்சிகளின் தடி ரவுக்கு வ்று ஊட்டச்சத்து 

திப்புகள் உள்பண. கடல் அர்ச்சின்களின் ணிக சுண்டன இனங்க இது 

கருத்தில் கரள்பவில்ன. ஆணரல் கடல் அர்ச்சின்களுக்கு சர்ச சந்க்கரண 

சரத்திம் உள்பண. ண, இனங்கயில் கரப்தடும் உண்க்கூடி கடல் அர்ச்சின் 

இணங்கள் குறித்து ஆய்வு சய்து முக்கிரணரகும். 
 

இனங்கயின் ற்கு ற்றும் கிக்கு கடற்ககளில் கரப்தடும் தரதுரண கடல் 

அர்ச்சினின் இணப்தருக்க சுற்சி ற்றும் உளிக்கும் டத் குறித்து ஆய்வு சய் 

இந் ஆய்வு டத்ப்தட்டது. இந் ஆய்வு ற்ந கடல் அர்ச்சின்கள் ரபரணரக உள்ப 

தகுதிகள் ற்றும் அற்றின் ஊட்டச்சத்து திப்புகப அடரபம் கரணும் தரருட்டு 

2018 ம் ஆண்டில் சய்ப்தட்ட ஆய்வின் ரடர்ச்சிரகும். அன்தடி, ஆய்வின் 

ரக்கங்கபரக; 
 

 இனங்கச் சுற்றியுள்ப சல் நின கரண்ட கடல் அர்ச்சின் விநிரகத் 

லும் அடரபம் கரல். 

 இனங்கச் சுற்றியுள்ப தல்று கடல் அர்ச்சின் இணங்களின் ஊட்டச்சத்து 

கன அடரபம் கரல். 

 இனங்கச் சுற்றியுள்ப கடல் அர்ச்சினின் க்கள்ரக கட்டப்த 

அடரபம் கரல். 
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கடல் அர்ச்சின் தம்தல் 

ரடு முழுதும் 22 தகுதிகளில் கடல் அர்ச்சின்கள் ரபரண ன் கரண்ட 

தகுதிகபரக அடரபம் கரப்தட்டுள்பண. அந் தகுதிகளிலிருந்து 4 தரதுரண 

சல் ரீதிரண இணங்கள் கரப்தட்டண. அற்றில், கடல் அர்ச்சின்கள் மிக 

அதிகரண உண்க்கூடி இணரக ஸ்டரரப்நியூஸ்டஸ் ரிரனரிஸ் - 

Stomopneustes variolaris கரப்தட்டது. இன் தம்தல் ற்றும் திப்பிடப்தட்ட ரபத் 

ன் கரண்ட  கல்கபரணது அட்ட 2 ற்றும் தடம் 6 இல் 

கரட்டப்தட்டுள்பண. Stomopneustes variolaris  இணத்தின் மிக உர்ந் தங்குகபக் 

கரண்ட இடரக மிதிக இருந்து, அத் ரடர்ந்து கரக்கன இருந்து. 
 

அட்டம 2: கடல் அர்ச்சின் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இடங்கள் ற்றும் அற்றின் 

ரபத்ன்ம 

 

 
ரபத்ன் (னிதர்/. மீ) 
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அறுகம் குடர 5       

Peanut point – பீ ட் புள்ளி 6       

தர 7       

குடும்பிகன 9       

எகட 4       

னங்கர தட்ட ரனம் 6       

ருகல் 5       

கரன்கனி 8       

புண்க்குடர 6       

ஆனம்பில் 5       

புல்ரட்ட 11   2   

ரன 8       

யம்தரந்ரட்ட 9       

அம்தனரந்ரட்ட 10       

உஸ்மங்கரட 8       

கனட்டி 7       

குடரல்ன 12       

நில்ல்ன 17 3 4 2 

ஹிரிகட்டி 15 1 2   

மிதிக 22 4 3   

சீரகல்ன 15 3 3   

ரத்ந 18 2     

கரக்கன 20   1   

ஹிக்கடு 19 3 2   

ஹிப 12       

ரநன 18       

திருகரன துநமுகம்   12     

 

இடம் 

கரப்தட்ட இணம் 
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தடம் 6: இனங்மகயில் சதரதுரகக் கரப்தடும் ரன்கு ெமல் கடல் அர்ச்சின் 

இணங்கள் ரபரண ன்ம 
 

சகரழுப்பு உள்படக்க தகுப்தரய்வு 
 

கரழுப்பு உள்படக்க தகுப்தரய்வு எப்பீட்டபவில் அதிக கரணரட்களின் கரழுப்பு 

உள்படக்கம் கரண்டரக ஸ்டரரப்நியூஸ்டஸ் ரிரனரி - Stomopneustes variolari 

ரதிரிகளில் கரப்தட்டண, இ நில்ல்ன, கரட்டகரட ற்றும் மிதிக 

தகுதிகளிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட (அட்ட 3) ன்று சுட்டிக்கரட்டப்தட்டது. 
 

அட்டம 3 : சவ்தறு இடங்களிலிருந்து சவ்தறு கடல் அர்ச்சின் இணங்களில் 

கரப்தடும் சரத் சகரழுப்பு %. 
 

இடம் இணம் ெரெரி 

சரத்க் 

சகரழுப்பு  

% (W/W 
wet

) 

SD  

நி. வி 

கரக்கிபரய் தர் ர்ச்சின் (Astropyga radiata) 3.137 0.070 

திருகரன 

துநமுகம் 

டிடி ர்ச்சின் (Diadema sp) 1.187 0.153 

மிதிக ண் ர்ச்சின் (Tripneustes sp) 2.586 0.010 

புல்ரட்ட கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 3.003 0.021 

ரரறு கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 1.935 0.074 

சல்லிக்கரவில் கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 2.526 0.031 

மிதிக கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 3.421 0.068 

கரட்டகரட கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 4.327 0.013 

கரட்டகரட கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 3.382 0.031 

நில்ல்ன கருங்கடல் ர்ச்சின் (Stomopneustes variolaris) 4.550 0.001 
 

தணு தகுப்தரய்வு 
 

சகரிக்கப்தட்ட கடல் அர்ச்சின் ரதிரிகளின் டி.ன். பிரித்டுக்கப்தட்டது ற்றும் 

பி.சி.ஆர் சரணரணது ரடர்புட ப்ர்கபப் தன்தடுத்தி 

ற்கரள்பப்தட்டண. கடல் அர்ச்சின்களின் தணு தங்கு கட்டப்த 

அடரபம் கர பி.சி.ஆர் ரரிப்புகள் விவில் ரிசப்தடுத்ப்தடும். 
 

முன்ணற்நம்: தபதீக :  நிதி : 
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திட்ட இன : 2.9 

(தகுதி 1) இனங்மக நீரில் கடல்ெரர் உயிரில் பங்களின் தணு ஆய்வு 

 

இனங்கரணது கடல்சரர் உயிரில் ப தல்க கரண்ட எரு தக்கர 

ரடரகும். ப்தண்டன சுற்றுச்சூல் நினகள் கரரக, இனங்க நீரில் எரு 

ரறுதட்ட உயிரிண அப்தக் கரனரம். ஆணரல் இனங்கயில் கடல்சரர் 

பங்களின் தணு கட்டப்பில் எரு தரி அறிவு இடளி உள்பது. ண, 

இனங்க நீரில் டரக்டர் ப்ரிட்ஜரப் ரன்சன் கக்கடுப்பின் தரது சகரிக்கப்தட்ட 

சின முக்கி உயிரிணங்களின் தணு நின ரறுதரட்ட ஆய்வு சய் இந் ஆரய்ச்சி 

ற்கரள்பப்தட்டது. இந் ஆய்ரணது பின்ரும் ரக்கங்களுடன் டத்ப்தட்டது: 

 

 இனங்கரின் கடல்சரர் நீர்நினகளில் விநிரகிக்கப்தடும் முக்கி உயிரிணங்களின் 

தணு தங்கு கட்டப்த ஆய்வு சய்ல் 

 மீன்களின் க்கள்ரகயின் இணங்களின் கட்டப்த அடரபம் கரணுல் 

 மீன் இணங்களின் தல் தணு உநப் தடித்ல் 

 இற்க பிநழ்வுகள் கரரக மீன் இணங்களின் ரிச ரறுதரடுகப 

அடரபம் கரணுல் 

 

தர்ந்சடுக்கப்தட்ட மீன் இணங்களின் COI தணு ரறுதரட்டின் நியூக்ளிதரமடட்டு 

நிமன ரறுதரட்மடப்  தடித்ல் 
 

னத்ரிணஸ் னன்ட்ஜன் - Lethrinus lentjan னும் மீன் இணரணது, கடனரப் தகுதிகளில் 

ஆரண டரகங்களில் ற்றும் முருகக் கற்தரநகளுக்கு அருகிலுள்ப லுக்கு 

அடியில் கரப்தடடுகின்நரரு தரநயுடன் ரடர்புட சிறுகடலுக்கரண முள் 

மீன் ஆகும். இனங்க நீரில் தம்பியுள்ப ல். னன்ட்ஜன் இணங்களுக்குரி முன்ணர் 

சய்ப்தட்டரரு தணு ஆய்வுகள் துவும் இல்ன. 2018 ஆம் ஆண்டில் டரக்டர் 

ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் கக்கடுப்பில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் 

தகுப்தரய்விற்குப் தன்தடுத்ப்தட்டண. இணியின் உப் அனகில் இருந்து 

தநப்தட்ட டி.ன். யின் சட்டரகுரம் எக்சிடஸ் I (COI)  துக்குழு 

ரிசப்தடுத்துன் மூனம் தணுக்களின் ரறுதரடு ற்றும் குடித்ரக 

தரன்நற்றுக்கரண தணுக்கரண ஆய்வுகள் சய்ப்தட்டண. இணிகளின் COI 

தணு ரிசப் தகுப்தரய்வு இண்டு முக்கி ரு தணுக் குழுக்கப ளிரக 

றுத்து. குழு I க்குள், வ்று தகுதிகளிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட தர்கள் எரு 

குழுரக சர்ந்து கரத்ரக இருந்ண. இருப்பினும், குழு 1 இற்குள் சிறி தணு 

ரறுதரடு கரண்ட எரு துக்குழு ன்கிக்கு பிரந்தித்திலிருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட சின னிதர்கள் உட்தட னித்னிரக கரத்ரக இருந்ற்றில் 

இருந்து உருரக்கிணரம். குழு என்றில் இருந்து எரு ரு-தணுவில் றுதட்ட 

குழுவிண த்தி கிக்கு பிரந்தித்ச் சர்ந் தர்களுடன்  சர்த்து குழு II ண 

னித்னிரக கப்தடுத்ப்தட்டண. தன ரிசப்தடுத்ல் தகுப்தரய்வில், ரத்ம் 

81 தல்லுருவில் பங்கள் ற்றும் ழு யப்னரடப்கள் ததிவு சய்ப்தட்டண. 

முருகக் கல் மீன்கள் குடிநர மீன்கள் ன்தரல், குடித்ரகக்கு இடயில் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட இணப்தருக்க உள்பண. இந் கரத்திணரல், க்களிட 

உள்ப தல்று இணங்கப அடரபம் கர முடியுரணரகும். நீண்ட கரனத்திற்குள் 

இது முக்கி இணங்களுக்கு உள்ப மிகப்தரி நியூக்ளிரடட்டு 

ரறுதரடுகளுடன் ரறுதட்ட குழுக்கப உருரக்க முடியும். இந் சரணக்கரக, 

கக்கடுப்பிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட தர்கள் ட்டு தன்தடுத்ப்தட்டணர். இந் 

பூர்ரங்க ஆய்வின் அடிப்தடயில், அதிக நினங்கபக் கரண்ட உயிரிணங்களின் 

தங்கு திப்பீட்ட திர்கரனத்தில் அதிக ண்ணிக்கயினரண ரதிரிகளுடன் டத் 

முடியும். 
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தடம் 7: இனங்க நீரிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட ல். னன்ட்ஜன் - L. lentjan இணங்களின் 

K2P distance neighbour-joining tree  - க 2 பி தூ அனர் - இக்கும் ம். NE - 

டகிக்கு, SE - ன்கிக்கு, SU - ற்கு, SW - ன் ற்கு, CE- த்தி கிக்கு தகுதி. 

 

னத்ரிணஸ் புனரசஸ் (ஃதரர்ஸ்கரல், 1775) - Lethrinus nebulosus (Forsskål, 1775) ன்தது 

குடிற்நற்ந முருகக் கல்லுடன் ரடர்புட மீன் இணரகும். இனங்க நீரில் 

குடித்ரக தணு அப்பு ற்றும் உயிரிணங்களின் தம்தல் தற்றி எரு கருத்ப் 

தந நியூக்ளிரடட்டு நின ரறுதரட்டப் தடிப்தது மிகவும் முக்கிரணரகும். 

சிறி னிப்தடுத்ப்தட்ட க்களிட முருகக் கல் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகளுடன் இந்து ரழ்கின்ந நந்திருக்கும் ரறுதரட்ட தணு ஆய்வு 

மூனம் கண்டுபிடிப்ப்தன் மூனம் ளிப்தடுத்னரம். 2018 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட 

டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் சுற்றுச்சூல் அப்புக் கக்கடுப்பிலிருந்து 

ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. இண்டு ரு தணு குழுக்கள் ளிரக 

பிரிக்கப்தட்டண. ன்கிக்கு ற்றும் ன்ற்கு தகுதிகபச் சர்ந்கள் குழு I 

இல் கரத்ரக இருந்ண ற்றும் டக்கு ற்றும் த்தி கிக்கு பிரந்தித்ச் 

சர்ந்கள் குழு II இல் கரத்ரக இருக்குரறு பிரிக்கப்தட்டண. இண்டு 

குழுக்களிடயும் 116 எற்ந நியூக்ளிரடட்டுக்களில் தல் உருவில் 

பங்களுடன் உர்ந் நியூக்ளிரடட்டு றுதரடுகள் கரப்தட்டண. 

னிதர்களிட நியூக்ளிரடட்டு ரறுதரடரணது ரன்கு 

யப்னரடப்கபப் தகிர்ந்து கரண்டரக இருந்து. டக்கு ற்றும் த்தி 

கிக்கில் கரப்தடும் ல். புனரசம எரு தங்கரகவும், பிரந்தித்தின் ற்ந 

தகுதி எரு னி தங்கரகவும் கரு ண்டும். இந் ஆய்வு திர்கரன தணு 

ஆய்வுகளுக்கு எரு அடித்பத் அக்கும் ன்ததுடன் ற்றும் இனங்கயில் மீன்பிடி 

முகரத்து முடிவுகப லுப்தடுத் உவும் ணனரம். முடிவில், இனங்க நீரில் 

ல். புனரசஸின் இண்டு இகசி இணங்கள் இருப்தப் தற்றி முக்கிரண 

கல்கப தணு ஆய்வு ங்குகின்நது. 
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தடம் 8: இனங்க நீரிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட ல். புனரசஸ் னிதர்களின் கிமுர 

இண்டு அபவுரு (க 2 பி) தூ அனர் - இக்கும் ம் - Kimura two parameter (K2P) 

distance neighbour-joining tree of L. Nebulosus. NE- டகிக்கு, SE- ன்கிக்கு, SW- ன் 

ற்கு, CE- த்தி கிக்கு தகுதி. 

 

புவியில் தம்தலின் அடிப்தடயில் ல். புனரசஸின் இண்டு கிபரட்களின் 

நிகழ்வு ஹீலி ற்றும் தனர், 2018 ற்றும் தரர்சர ற்றும் தனர், 2013 - Healey et al., 2018 and 

Borsa et al., 2013 இல் விரிக்கப்தட்டுள்பண. இண்டு இகசி இணங்கள் இருப்தரல், 

சரிரண முகரத்துத்துடன் மீன்கப அறுட சய் டடிக்க டுக்க 

ண்டும், இண்டு குழுக்களிட தணு றுதரட்டப் தணி மீன்கப நீடித் 

அறுட சய் ண்டும். ஆய்வின் முடிவுகள் இடஞ்சரர்ந் முகரத்து 

உத்திகப அமுல்தடுத்துற்கும், குடித்ரகயிண  நினரண முநயில் 

அறுட சய்ற்கும் எரு அடிப்தட ங்குகின்நது. 

 

இந்ர-தசிபிக் கடனரப் தகுதியில் மிகவும் தரதுரண டகரப்டஸ் இணரக 

டகரப்டஸ் ருசல்லி.- Decapterus russelli இருக்கின்நது. வ்ரநரயினும், கடந் சின 

சரப்ங்கபரக சிறுகடல் மீன்பிடிரணது திர்கரள்ளும் முக்கி பிச்சிணரக அதிக 

சுண்டல் கரப்தடுகின்நது. இன் விபரக, நினரண அறுட அப 

தரரிக்க பத்தின் தரதுகரப்பு ற்றும் முகரத்தும் அசிரகும். 

இணியின் COI ரிச ரறுதரட்டப் தடிப்தது திர்கரன முகரத்து 

முடிவுகளுக்கு அசிரண முல் தடிரக இருக்கும். 2018 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட 

டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் சுற்றுச்சூல் அப்பு ஆய்வின் தரது கடனரப் 

தகுதிகளிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் தகுப்தரய்விற்குப் 

தன்தடுத்ப்தட்டண. ரத்ம் 114 எற்ந நியூக்ளிரடட்டு தலுருவில் ற்றும் 

என்தது யப்னரடப்கள் அடரபம் கரப்தட்டண. இண்டு னித்துரண 

குழுக்களின் இண்டு தரி இணியின் தம்தகளில் னிதர்கள் 

கப்தடுத்ப்தட்டணர். இரு குழுக்களுக்கிடயினரண நியூக்ளிரடட்டு 

றுதரடுகளின் சரசரி ண்ணிக்க 87.667 ஆகும். ட கிக்கு, த்தி கிக்கு, 

ன்கிக்கு ற்றும் ன் பிரந்திங்களில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட தர்கள் குழு I இல் 

கரத்ரக இருந்ணர் ற்றும் த்தி கிக்கு ற்றும் ன் பிரந்திங்கபச் சர்ந் 

சின தர்கள் குழு II இல் கரத்ரக இருந்ணர். இனங்கச் சுற்றியுள்ப டி. ருசல்லி 

ன்ந இண்டு குறிப்பிடத்க்க குடித் ரக இருப்த இந் ஆய்வு கண்டறிந்துள்பது. 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2102#_blank
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=34546#_blank
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தடம் 9: இனங்க நீரிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட டி. ருல்லி யின் K2P distance neighbour-

joining tree, NE- டகிக்கு, SE- ன்கிக்கு, ST- ற்கு, CE- த்தி கிக்கு தகுதி. 

 

இனங்க நீரில் தம்பியிருக்கும் டி. ருல்லி திர்கரனத்தில் னி குடித்ரகரக 

கருப்தட ண்டும். இந் பூர்ரங்க ஆய்வு ரடு முழுதும் அதிகரண இடங்களில் 

அதிக ரதிரிகளுடன் திர்கரன விரிரண ஆய்வுகளுக்கு எரு அடிப்தடரக 

தன்தடுத்ப்தடனரம். இந் கண்டுபிடிப்புகள் மீன்பிடி முகரத்து உத்திகப 

நிறுவுற்கரண புதி தர எளிச் சய்யும் ணனரம். 

 

மீன் இணங்கமப அமடரபம் கர  டி.ன். தரர்-தகரடிங் முமநம தன்தடுத்ல் 

டி.ன். தரர்கரடிங் ற்தரதுள்ப உயிரிணங்கப அடரபம் கரவும், இகசி 

இணங்கபக் கண்டுபிடிக்கவும் எரு திநரண கருவிரகப் தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. 

சட்டரகுரம் சி எக்ஸிடஸ் க I (COI) தணுப் தன்தடுத்தி மீன்களின் டி. 

ன்.  தரர்கரடிங் அடரபம் கரல் சய்ப்தட்டதுடன் அற்றின் அங்கீகரம் 

ற்றும் ரு தணுப் தகுப்தரய்வுக்கும் தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. COI 

தணுப் தன்தடுத்தி டி. ன்.  தரர்கரடிங் ருங்கி ரடர்புட வினங்கு 

இணங்கள், குறிப்தரக கடல்சரர் ற்றும் ன்னீர் மீன்கபப் தரகுதடுத் 

தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. லும், தரர்கரடிங் அடிப்தடயினரண மீன் அடரப 

அப்புகள் இணங்களுக்கிடரண ரு தணு உநவுகபக் கண்டறிவும், 

உயிரிணங்களின் கபிரித்ல் நின அடரபம் கரவும் எரு தர 

ங்குகின்நது. இறுதிரக, மீன் இணங்களின் அணத்து துல்லிரண விங்களும் 

அதிகதட்ச அறுட ற்றும் ம்தட்ட சுற்றுச்சூல் ஆரய்ச்சி ற்றும் தரதுகரப்பு 

மூனம் மீன்பத் நினரண முநயில் நிர்கிக்க உவுகின்நது. இந் ஆய்வில், 

டரக்டர் ப்ரிட்ஜரப் ரன்சன் கக்கடுப்பின் தரது சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகள், 

உருவில் ரீதிரக அடரபம் கரண்தது கடிணரக இருந்ரல் டி. ன்.  

தரர்கரட் நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி அடரபம் கரப்தட்டண. 
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அட்டம 4 : டி. ன்.  தரர்தகரட் நுட்தங்கமபப் தன்தடுத்தி அமடரபம் 

கரப்தட்ட இணங்கள் 

நிமன 

இனக்கம் 

ற்றும் 

அமட. இன 

தெகரிக்கப்தட்ட 

அமடரபம் 

கரப்தடர ரதிரிகள் 

இணத்தின் 

சதர் 

கக்கரய்வு 

செய்ப்தட்ட 

உருவில் அமப்பு 

St 71 ID 147 

 

Acanthurus mata   

St 50 ID 92-1 

 

Torquigener  

brevipennis 

 

St 48 ID 105  Bythaelurus 

hispidus 

 

St 48 ID 110  Gephyroberyx 

darwinii 

 

St 39 ID 81-1 

 

Conger japonicus 

 

St 39 ID 81-2 

 

Hoplolatilusfronti

cinctus 
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St 39 ID 81-3 

 
 

 

Scolopsis 

xenochroa  

 

St 39 ID 81-4 

 

Pseudamia 

gelatinosa 

 

St 39 ID 81-6  Dactyloptena 

orientalis 

 

St 60 ID 67  Acanthocepola 

indica 

 

St 76 ID 140  Histiopterus typus  

St 80 ID 152  Tetragonurus 

cuvieri  
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St 67 ID 128 

 

Bregmaceros sp 

 

St 67 ID 132  Minous coccineus  

St 76 ID 134  Cubiceps 

squamiceps 

 

St 76 ID 135  Cubiceps 

pauciradiatus 

 
St 48 ID 90  Chlorophthalmus 

corniger 

 

St 65 ID 125 

 

Psenesara 

furensis 

 
St 67 ID 127  Ophichthuspolyop

hthalmus 

 

St 48 ID 106  Polyipnuspolli  

 

 



147 
 

St 73 ID 149  Nasovlamingii   

St 48 ID 107  Physiculusmicrob

arbata 

 

St 73 ID 148  Cubiceps 

pauciradiatus 

 
St 77 ID 144   Tripterodon orbis  

 

St 48 ID 102 

 

Ostracoberyx 

dorygenys  

 

St 76 ID 124 

 

Trichiurus 

lepturus 

 

St 48 ID 89 

 

Diaphus watasei 

 

St 48 ID 103 

 

Apterichtus 

klazingai  

 

St 67 ID 130  Sirembo jerdoni 
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St 67 ID 130  Dipterygonotusbal

teatus  

 
St 72 ID 150  Echeneis 

naucrates 

 

St 48 ID 75  Zenopsis 

conchifer 

 

 
St 79 ID 70 

 

Aprion virescens 

 

 

திட்ட ண்: 2.9 

 (தகுதி 2) இனங்மக – தரர்த இருப்பு திட்டம் - மீன் பங்களின் 

முகரமத்தும் முன்தணற்ந திட்டம் (சரடர்கின்நது) 
 

இனங்கக்கும் ரர்வுக்கும் இடயினரண இருப்பு திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

பிற்தகுதியில் ரடங்கப்தட்டது. எக்டரதர் 2018 ரடக்கத்தில், கரழும்பில் உள்ப 

ரர் தூகத்துடணரண எப்தந்த்தின் மூனரக இந் கரனரணது 31.12.2019  

நீட்டிக்க கழுத்திடப்தட்டது. 

 

2018 ஆம் ஆண்டின் டுப்தகுதி  இந் திட்டத்தில் இண்டு முக்கி தந்த் 

ரகுப்புகள் இருந்ண; ‚கடனர மீன்பிடி புள்ளிவிங்கள் ற்றும் யிநங்கும் 

வுகப சகரித்ல்‛ ற்றும் ‚மீன்பிடி ஆரய்ச்சியில் ரழில்நுட்த உவி ற்றும் 

திநன் அபிவிருத்தி‛ன்தணரகும்.. இந் நீட்டிப்புக்குப் பிநகு, "விஞ்ஞரணத் 

முகரத்டுத்துக்கு கரண்டு ருல்" ன்ந புதி தணித் ரகுப்பு 

சர்க்கப்தட்டுள்பது, லும் அணத்து இனங்க மீணர்கபயும் உள்படக்கும் 

கயில் கடனர மீன்பத்திற்கரண வு சகரிப்த விரிவுதடுத் முடிவு 

சய்ப்தட்டது. 
 

WP 1. கடதனர மீன்பிடி ரதிரி திட்டங்கள் ற்றும் வு முகரமத்துத்ம 

தம்தடுத்துல் 

கடனர மீன்பத்தின் நினரண நிர்ரகத்திற்கரக முழு ரட்டயும் உள்படக்கி 

ம்தகரண புள்ளிவித் யிநங்கும் வுகப ங்குற்கரக இனங்கயில் 

கடல்சரர் மீணர்களுக்கரண மீன்பிடித் வு சகரிப்பு முந ம்தடுத்தும் 

ரக்கத்துடன்  இந்ப் தணித் ரகுப்பு 1 (WP1) ரடங்கப்தட்டது. இந் ன 

ரகுப்த சல்தடுத் மூன்று உள்ளூர் தங்கரளிகளுக்கு தரறுப்பு ங்கப்தட்டது: 

ரரவின் ம்.பி.ஆர்.டி, கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் திக்கபம் (டி. ப். . 
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ஆர்) ற்றும் கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சின் 

புள்ளிவி பிரிவு (ஸ். யூ) ன்தணரகும். 

தணி ரகுப்பு 1 இல், அடிப்தடரண கக்கடுப்புக்கரண வுகபரணது திப்பீடு 

சய்ப்தட்டு ம்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 2017 ஆம் ஆண்டில் டி. ஃப். . ஆர் ற்றும் 

ரர சர்ந்து டத்தி அடிப்தடரண கக்கடுப்பின் அறிக்க 2018 இல் 

நிநடந்து ற்றும் கடனர மீன்பிடி உட்தட அணத்து மீணர்களுக்கும் 

பிதிநிதித்தும் சய்யும் ற்றும் ம்தகரண புள்ளிவிங்கப உறுதி சய்ற்கரக 

எரு ரதிரி உத்திரணது 2019 இல் உருரக்கப்தட்டு ருகின்நண. ப் 

ததிவுசய்யும்தரது ரனிங்கி சரிதரர்ப்பு முந இல்னரரல் பிகள் ஏபவு 

ற்தட்டரல், அடிப்தட வுகளின் த் ம்தடுத் நிந முற்சிகள் 

டுக்கப்தடுகின்நண. வுகளின் ரரந்த் த் ம்தடுத்துது முக்கிரணது ன்று 

கருப்தடுகின்நது, ணனில் எலி ரதிரி டிப்பின் பர்ச்சி அடிப்தடயினரண 

வுப் தகுப்தரய்வு ற்றும் இந் வுகளின் த்தில் தரிதும் சரர்ந்துள்பது ணனரம். 
 

யிநங்கும் வுகள் எரு எருங்கிந் மீன்பிடித் வு அப்பின் தகுதிரக 

இருக்க திட்டமிடப்தட்டுள்பது , இது ற்ந வு மூனங்கபயும் உள்படக்கிது 

ணனரம், டுத்துக்கரட்டரக கப்தல்ப் ததிவு, உரிங்கள் ற்றும் மீணர்களின் ததிவு 

ன்தண அடங்கும். வ்று ரடர்புட வு மூனங்கப எரு அப்பில் 

எருங்கிப்தது எரு முக்கி தனரகக் கருப்தடுகின்நது, ணனில் இது வின் 

எத்திசரண சரிதரர்ப்தயும் தகுப்தரய்வு ற்றும் அறிக்கயிடல் ளியீடுகளுக்கு 

அதிக கிழ்வுத்ன்யும் ங்கி உவுகின்நது ன்தரனரகும். 

 

2017 இல் உருரக்கப்தட்ட வு சகரிப்பு ரள்களின் டிம் அணத்து ப்பிணரலும் 

எப்புக் கரள்பப்தட்டண. புதி வுத்பத்தின் ரடர்ச்சிரண பர்ச்சியுடன், இந் 

வுச் சகரிப்புத் ரள்கள் டப்னட் கனிகபப் தன்தடுத்தி யிநங்கும் 

பங்களில் மின்ணணு முநயில் ப் ததிவிணச் சய்ற்கரக, டப்னட் 

கனிகளுக்கரண ன்தரருள் தன்தரடுகபரக ரற்நப்தட்டண. ம்தரடு 

சய்ப்தட்ட கரகித் ரள்கள் ற்றும் வுத்ப டிப்பின் அடிப்தடயில் 

டப்னட் கனிகளின் தன்தரட்டு இடமுகம் உருரக்கப்தட்டது. வு 

சகரிப்பின் ரடக்கத்தில், முக்கிரக கரகித் வுத் ரள்கள் தன்தடுத்ப்தடும். 

டப்னட் கனிப் தன்தரடு மூனரண வு சகரிப்தரணது இண்டரம் கட்டத்தில் 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது, ஆணரல் பூர்த்தி சய்ப்தட்ட கரகித் ரள்களின் 

அடிப்தடயில் வுத்பத்தில் அற்ந நுப்தற்கு தன்தடுத்ப்தடும். 

 

WP 1 சல்தரடுகள் ற்றும் முன்ணற்நம் குறித்து விரதிக்க ரர்யின் 

குழுக்களுக்கும் ற்றும் இனங்கயின் திட்டக் கூட்டரபர் முகர்கள் (ரர, 

டி.ஃப்..ஆர் ற்றும் ம்.ஃப்..ஆர்.டி / ஸ்.யூ) இட ரடர்ச்சிரண வீடிர 

கூட்டங்கள் டதற்நண. / SU வு சகரிப்பு தடிங்கள் ற்றும் வு சகரிப்புக்கரண 

கட்ட ரரிப்தற்கும் WP1 இன் பிந கூறுகள் ரடர்தரண பிந விங்கபப் 

தற்றியும் விரதிப்தற்கரக ரர, டி.ஃப்..ஆர் ற்றும் ம்.ஃப்..ஆர்.டி / ஸ்.யூ 

இட ரடர்ச்சிரண உள்பக கூட்டங்களும் இடம்தற்நண. 

 

‚ஆர்‛புநரகிநரம் ரழி குறித் ற்றிகரண தயிற்சிப் தட்டநகள் 2019  

ரம்தர் 25 முல் 28  தரடஸ் பீச் யரட்டல் நீர்கரழும்பில் டதற்நது. 

இண்டு ரர் தர்கள் பரபர்கபரக தங்கற்நணர். இந் ரன்கு ரள் குடியிருப்பு 

தட்டநயின் தரது தங்கற்தரபர்கள் (ரர, டி.ஃப்..ஆர் ற்றும் ம்.ஃப்..ஆர்.டி / 

ஸ்.யூ) ஆர் - R புரகிரம் இன் இன் முக்கி அம்சங்கபரண வுக் கட்டப்புகள், 

கக்கீடுகள், வுகப அட்டப்தடுத்துல் ற்றும் திட்டுல்,  

இத்ல், பத்ல், விபக்க புள்ளிவிங்கள், கிரபிக்ஸ் ற்றும் தட 

உருரக்கம் தரன்நற்நக் கற்றுக்கரண்டணர். 
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ம்.பி.ஆர்.டி யின் ஆரய்ச்சி உவிரபர்கள் ற்றும் கப ஆரய்ச்சி 

உவிரபர்களுக்கரண தயிற்சி திட்டம் 2019 டிசம்தர் 29 ம் திகதி ரர பரகத்தில் 

டத்ப்தட்டது. தயிற்சித் திட்டத்தின் ரக்கரக புதி துநமுக ரதிரி வு சகரிப்பு 

குறித்து அர்களுக்கு அடிப்தடரண தயிற்சி அளிப்தரக இருந்து, இது 2020 ஆம் 

ஆண்டில் சல்தடுத்ப்தட உள்பது. அர்கள் முக்கிரக புதி ன்தரருள்களின் 

தன்தரடு குறித்து தயிற்சிகபப் தற்நணர், அ ற்கண வு சகரிப்பு 

டப்னட் கனியுடன் இக்கப்தட்டுள்பண. லும், இனங்க நீரில் கரப்தடும் 

வ்று குழுக்களின் உருவில் அடரபம் குறித்தும் அர்களுக்கு தயிற்சிகள் 

அளிக்கப்தட்டண. 

 

WP 2 : மீன்பிடி ஆரய்ச்சியில் சரழில்நுட்த உவி ற்றும் திநன் தம்தரடு 

பின்ரும் டடிக்ககள் 2019 இல் ரடங்கப்தட்டண / முடிக்கப்தட்டண. 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கரண ருடரந் தணித் திட்டத்தில் விரிக்கப்தட்டுள்ப தணிகளின் தடி அ 

தட்டிலிடப்தட்டுள்பண 1. ஆர் / வி சமுத்திரிக்கர (ரரவுக்கு சரந்ரண ஆரய்ச்சி 

கப்தல்) சல்தட உவுல் 

கடல்சர ஆரய்ச்சிக்கரண நிறுணத்தின் (.ம்.ஆர்), ரர் விஞ்ஞரனிகள் ஆர் / வி 

சமுத்ரிகரவிற்கரண எரு கப விஜத் ற்கரண்டு 2019 ஜணரியில் இந் கப்தல் 

குறித் ரழில்நுட்த ற்றும் சல்தரட்டு அறிக்கத் ரரித்ணர். கப்தலின் ல்ன 

சல்தரட்டிற்கரண ம்தரட்டுக்கரண தரிந்துகளும் இதில் சர்க்கப்தட்டுள்பண. 

இந் அறிக்கயும், 2013 ஆம் ஆண்டின் பிந மூன்று அறிக்ககளும், கப்தலின் 

ரழில்நுட்தம் ற்றும் சல்தரடு ஆகி இண்டிலும் தரி சரல்கபரக 

அடரபம் கரப்தட்டண. இன் அடிப்தடயில், கப்தலின் சல்தரட்டுப் 

தரறுப்புகப எப்தடக்க இனங்க கடற்தடயுடன் ரர தச்சுரர்த் 

டத்திது.  

 

சமுத்ரிக்கர கப்தனரணது இறுதிரக 2019 ஆம் ஆண்டின் ரடக்கத்தில் இருந்து எரு 

நினரண முநயில் கக்கடுப்புகப ற்கரண்டரல் இது எரு சரகரண 

டடிக்கரகத் ரிகின்நது. 

முன்ணர் WP2 க்குள் நிறுப்தட்ட கப்தல் முகரத்துக் குழு ற்றும் ஆய்வுக் 

குழுரணது இப்தரது நிறுணத்தில் சல்தடுத்ப்தட்டுள்பண. விஞ்ஞரண ஆய்வுக்கு 

கப்தனப் தன்தடுத் இது எரு முக்கிரண முன்நிதந்ணரகும். கப்தல் நீண்ட 

கரனத்திற்குப்  பிநகு சல்தட்டரல், ஆம்த கக்கடுப்பு திட்டம் மூன்று ர 

அடிப்தடயில் சய்ப்தட்டது. 

 

1. ணிக ஆழ்கடல் இணங்கள் குறித் எலி ரீதிரண ஆய்வு 

 

இனங்கயின் ட கிக்கு கடற்கயில் சமுத்ரிக்கர கப்தலுடன் 2019 ஏகஸ்டி ரத்தில் 

ஆழ்கடல் இணங்களுக்கரண எலி நீதிரண ஆய்வு டத்ப்தட்டது. ஆர் / வி சமுத்ரிக்கர 

ற்கரண்ட முன்முனரண எலி ரீதிரண ஆய்வு இதுரகும். இந் ஆய்வில் ரர 

விஞ்ஞரனிகள் ற்றும் .ம்.ஆச் சர்ந் அட்ன டரட்னண்ட் ஆகிரர் 

தங்கற்நணர். ற்நரரு கக்கடுப்பு ன்ற்கு கடற்கயில் 2019 டிசம்தரில் ரர 

விஞ்ஞரனிகபரல் ற்கரள்பப்தட்டது. 
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2. ஆர் / வி ெமுத்ரிக்கரவின் கக்சகடுப்பின் ததரது ற்றும் அற்குப் பிநகு எலி ரீதிரண 

கக்சகடுப்பு ற்றும் ரபத் ன்மக்கரண திப்பீட்டின் முன்கூட்டி தயிற்சி 

 

எலியில் கக்கடுப்பில் சிநப்பு கணம் சலுத்துற்கரக புதி ரர விஞ்ஞரனிகள் 

நிமிக்கப்தட இருப்தரல் இந் ஆய்வு மிக முக்கிரணரகும். கக்கடுப்பின் 

தரது த்துரர்த் ற்றும் டமுந எலியில் தயிற்சிகள் ங்கப்தட்டண. 

தணிரபர்கப ரற்றுற்கரண கரம் ன்ணனில், முந் எலியில் ற்றும் 

ரபத் ன்க்கரண திப்பீட்டு டடிக்கயில் தங்குதற்றி இருரும் 

ளிரட்டில் உர் தடிப்புகளுக்கரக ரரவிணரல் ற்கரலிகரக 

விடுவிக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தரனரகும். இனங்கயில் த் ரடர் எலி 

கக்கடுப்த நிறுவி பின்ணர், ருடரந் தரிந்துகப கடற்நரழில் 

திக்கபத்துக்கு ஆண்டுக்கண திப்பீடுகள்  தரிந்துக்கரக ங்கப்தடும். 

 

3. தன ஆண்டுகளில் உயிரில் ற்றும் ெமுத்திவில் பர்ச்சிம கண்கரணிக்க எரு தத் 

சரடர் திட்டத்ம நிறுவுல் 

 

தன கடல்சரர் பிரிவுகளில் நீண்டகரன விஞ்ஞரணத் வு கிடப்தது சிக்கனரணது 

ணனில், ற்தர சிக்கல்கபப் புரிந்துகரள்து கடிணரணரகரனரகும். 

ண, எரு த் ரடர் வு சகரிக்கும் திட்டத் நிறு முன்ரழிப்தட்டது. 

எரு ரடக்கப் புள்ளிரக, ரரவிற்கரண  ரடர் திட்டங்கப உருரக்க 2019 

ஜணரியில் ரரவில் எரு தட்டந டதற்நது. தல்று ரழில்நுட்த பிரிவுகள் / 

பிரிவுகள் ற்றும் விஞ்ஞரண பிரிவுகளின் பிதிநிதிகள் தங்கற்நணர். திர்கரன த் 

ரடர் கக்கடுப்புகளில் எரு கூட்டு மூனரதர ஆத் உருரக்கு இன் 

முக்கி ரக்கரக இருந்து, அங்கு மீண்டும் எரு கக்கடுப்பு மூனம் தல்று 

வுகப சகரிக்க முடியும் அரது மீன்களின் ரபரண இருப்பு ற்றும் 

விநிரகத்தின் தரக்குகபப் புரிந்துகரள்ற்கு மீண்டும் சய்ப்தடும் 

கக்கடுப்புகள் எரு முக்கிரணரகும். த் ரடர் கருப்தரருபரணது ரரவில் 

குநரக தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ரரவுக்குள் எரு ம்தட்ட கூட்டுநவு 

அணுகுமுந உருரக்கப்தட்டரல் நிறுணத்திற்கு தரிதும் தணளிக்கும் ணனரம். 

 

4. ரரவில் வுக் சகரள்மக ற்றும் வு முகரமத்துத்ம செல்தடுத்துல் 

 

வு முகரத்துத்துக்கரண கடுரண ற்றும் சரிரண கரள்ககள் ரரவுக்கு 

ப்தடுகின்நது. வுக் கரள்க ஆம் ற்றும் வு முகரத்து ஆம் 

(ரரவில் உள்ப அணத்து கரண விஞ்ஞரண வுகளுக்கரண க் கபஞ்சிம் - 

central repository for all types of scientific data at NARA) ஆகிற்ந உருரக்குற்கரண 

அறிமுக தட்டந 2019 ஜணரியில் டதற்நது. வுக் கரள்கயின் முக்கித்தும் 

ற்றும் வுக் கரள்க உருரக்குற்கரண தடிகள் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டண. 

வு ரீதிரண கரள்க ஆம் குக்கப்தட்டதுடன் எரு வு ரீதிரண  வு 

முகரத்து ஆமும் குக்கப்தட்டது. 

 

5. டரக்டர் ஃப். ரன்ென் கக்சகடுப்பு ற்றும் பிந WP 2 ஆய்வுகள் ஆகிற்றிலிருந்து 

வு தகுப்தரய்வு, அறிக்மக ற்றும் விஞ்ஞ்ணரண சளியீடுகமப உருரக்குல் 

 

2018 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட ரன்சன் கக்கடுப்தரல் சகரிக்கப்தட்ட வு / 

ரதிரிகள் தல்று தல்கனக்ககங்களில் இபரனி, முதுரனி ற்றும் பி. ச். டி 

ரர்கபரல் விரிரகப் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. ரன்சன் தடப்பின் 

அடிப்தடயில் தன விஞ்ஞரண சரரம்ச கட்டுகள் ரன்றிண. இருப்பினும், 

இனங்கயில் மீன்பிடி சமூகங்கள் குறித் முழு விஞ்ஞரண ளியீட்டிற்கரண தணிகள் 

ஆம்த கட்டத்தில் உள்பண. ரன்சன் திட்டத்தின் வுகள் இற்கரக 

தன்தடுத்ப்தடும். 
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ஜணரி 2019 இல் கரழும்பில் டரத்ப்தட்ட எரு தத்திரிகரபர் சந்திப்புக்கு முன்ணர் 

ரன்சன் கக்கடுப்பின் முக்கி கண்டுபிடிப்புகள் தற்றி எரு ரகுப்பு 

ரரிக்கப்தட்டது. இந் தத்திரிகரபர் சந்திப்த ரர டத்திது. FAO, ரர் 

தூகம், இனங்க கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி அச்சர் 

ற்றும் .ம்.ஆர் மூனரக இது டரத்ப்தட்டது. 

 

தத்திரிகரபர் சந்திப்புக்குப் பிநகு, டரக்டர் ஃப். ரன்சன் கண்டுபிடிப்புகள் 

அணத்தும் முக்கி சய்தித்ரள்கள் ற்றும் ரனக்கரட்சி  அனரிசகளிலும் 

நீண்ட கரனரக விரிரகப் தப்தப்தட்டண. ஆரய்ச்சி முடிவுகப தரது க்களுக்கு 

தப்புது கணிசரணரக இருந்ண. 

 

இனங்கயின் இச்திர பிபரந்ன் தம்தல் குறித் மூன்று முழு ஆய்வுக் கட்டுகள் 

எரு புகழ்தற்ந சர்ச தத்திரிகக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டண, என்று 

ளியிடப்தட்டுள்பதுடன், ற்ந ற்தரது திப்தரய்வு சய்ப்தட்டுள்பண. 

லும், தல்று சுருக்கங்கள் ஆய்ங்குகளில் ளியிடப்தட்டண. 

 

WP 3 : விஞ்ஞரணத்ம முகரமத்துத்துக்குள் சகரண்டு ருல் 

 

தணித் ரகுப்பு 3 (WP 3) தப்ரி 2019 முல் சல்தரட்டில் இருந்து ருகின்நது. 

இனங்கயின் நின குறித் தரதுரண புரின நிறு மூன்று தட்டநகள் 

டத்ப்தட்டுள்பண. கிடக்கக்கூடி வுகள் ற்றும் ரர் ற்றும் இனங்கயில் 

மீன்பிடி முகரத்துத்திடம் இருந்து தரருத்ரண அனுதம் ஆகிற்றின் 

அடிப்தடயில் முனரது தட்டநயில் இ ங்கப்தட்டண. முல் இண்டு 

முக்கிரண மீன்பிடியில் இருந்து, உவு ங்கல் ற்றும் ருரணத்திற்கரண 

அர்களின் தங்கின் அடிப்தடயில், முகரத்து திட்டங்கப 

ம்தடுத்துற்கரண தர்கள் அடரபம் கரப்தட்டணர்: ற்கு கடற்கயில் 

சிறுகடல் மீன்பிடி ற்றும் ன்கிக்கு பிரந்தித்தில் உள்ப ஆழ்கடல் மீன் இணங்கள் 

தரன்நற்றுக்கரணரகும். வு நீதிரண முகரத்து திட்டங்கள் 

உருரக்கப்தட்டுள்பண . வு ரீதிரண முகரத்து திட்டங்களுக்கரண தணிக்கு WP 

1 இன் உவி தனுள்பரக இருந்து, லும் முகரத்து திட்டத்தின் உள்ளீடுகபரக 

னதிக கல்கபப் தந கள்வித்ரள்கப ம்தடுத்துற்கரண உள்ளீடுகப 

இது ங்குகின்நது. 

இனங்கயின் மீன்பிடிக்கரண றுக்கப்தட்ட வு கிடக்கும் ன் ற்றும் 

இது எழுங்குமுநகளின் ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தன்தரடு ஆகிற்நக் 

கருத்தில் கரண்டு, இருப்பு திட்டத்தின் இண்டரம் கட்டம் தடிப்தடிரக 

முகரத்து திட்டங்கபயும் லும் குறிப்பிட்ட விதிமுநகபயும் பர்ப்த 

ரக்கரகக் கரண்டுள்பண ணனரம். அது முகரத்து ஆனரசண 

கிடக்கக்கூடி சிநந் அறி அடிப்தடரகக் கரண்டரகும். WP 1 ற்றும் WP 2 

இன் தணிகள் மூனம் வு நின ம்தடுத்ப்தடுரல், முகரத்து அறிவு 

பர்ச்சியில் அதிகரித் அறிவுத் பம் இற்கரக தன்தடுத்ப்தடும். 

 

சளிரரிரண நிதிளிக்கப்தட்ட திட்டங்கள் 

 

1. துமநமுக க அபிவிருத்தி  திட்டம் : செல்திநன் உறுதிப்தடுத்லுக்கரண கண்கரணிப்பு 

 

கர தரதுகரப்பு ற்றும் கர ப முகரத்து திக்கபத்ரல் 

ங்கப்தட்ட துநமுக கத்திற்கரண அபிவிருத்தியின் அனுதிக்கு இங்க, 

கரதரலிஸ் ற்றும் ற்கத்தி அபிவிருத்தி அச்சிணரல் ல் அகழ்ரரய்ச்சி  

சய்யும் தகுதிகளில் உயிரில் சூலில் ணிப்பு டடிக்ககப திநம்தட 

சல்தடுத்து உறுதிப்தடுத் ண்டப்தட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டில், ம்.பி.ஆர்.டி 

கடல்சரர் மீன் இணங்களின் தல்க, தரி மி வினரங்குகள் - க்ர 

ஜூதந்ரஸ் சமூகத்தில் ரற்நங்கள், புனம்தர்ந் மீன் இணங்களின் அடர்த்தி 

ற்றும் ஸ்குயிட் ற்றும் இநரல்களின் முட்டயிடும் உயிர்த்திணிவு ஆகிற்ந 
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திப்பீடு சய்துடன், அகழ்ரரய்ச்சி சய்யும் இடங்களுக்கு அருகில் அந்துள்ப 

தரநகளின் நினயும் கண்கரணித்ண (ம்புகன, திம்தனர, எணகனர ற்றும் 

கனரபுகனர). 

 

இணங்களின் தல்க ற்றும் முதிர்ந் / இங்கும் மீன்களின் அடர்த்தி 

ஆகிற்நக் கண்கரணித்ல், ல் ஆய்வு சய்யும் இடத்தில் இநரல் ற்றும் 

ஸ்குயிட் ஆகிற்றின் உயிர்த்திணிவுகப தரிசரதித்ல் ணதண – நீர்கரழும்பு 

கரத்தில் (ல் அகழ்ரரய்ச்சியின் பம் 2) 2019 ஆம் ஆண்டில் கரனரண்டு 

அடிப்தடயில் ற்கரள்பப்தட்டது. மீன்பிடியின் சுரதீணற்ந ற்றும் சுரதீண 

வுகள் இண்டும் சகரிக்கப்தட்டண. ஆய்வின் தடி, அடிப்தடக் கக்கடுப்பின் 

தரது அறிவிக்கப்தட்ட சின மீன் இணங்கப கண்கரணிப்பு கட்டத்தில் கனிக்க 

முடிவில்ன. றுபுநம், கண்கரணிப்பு கட்டத்தில் சின புதி மீன் இணங்கள் 

கரப்தட்டண. சின மீன் இணங்கள் கிடப்தரணது தருநின அல்னது 

ரழ்விடத்திலிருந்து ரழ்விடத்திற்கு இடம்தர்ந் டத் ஆகிற்நரல் தரிதும் 

தரதிக்கப்தடனரம் ன்தது குறிப்பிடத்க்கது. கிரப் ரதிரி முநப் தன்தடுத்தி 

அகழ்ரரய்ச்சி சய்யும் இடத்திற்குள் தரி மிக்கும் வினங்குகள் தற்றி 

கண்கரணிப்பும் ற்கரள்பப்தட்டது. கிநஷ்டஷிரக்கள் ற்றும் ரனரஸ்கரக்கள் 

தரன்ந சின உயிரிணங்களின் அடர்த்திகளில் சின ரற்நங்கள் இருந்ண, கணர 

டர்ற்நரக்கள் ற்றும் தரலிக்கீற்நரக்கள் கனயில் ரற்நங்கள் ற்தட்டுள்ப 

குறிப்பிடப்தட்டுள்பண.  

 

இருப்பினும், அடர்த்தி ற்றும் இணங்களின் சழுயின் முன்ணற்நகரண 

தரக்குடணரண அதிகரிப்பு கடற்தப்பின் மீட்சி ளிப்தடுத்திது. தருகரன 

ரக்கங்கப இப்தற்கரக, 2019 ஆம் ஆண்டில், கண்கரணிப்பின் அதிர்ண் 

ஆண்டுக்கு 2 முந  அதிகரிக்கப்தட்டது. ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரன்கு முருகக்கல் 

திட்டுகளில் (ம்புகன, எணகன, திரம்தகன ற்றும் கனரபுகன) இணங்களின் 

தல்க ற்றும் முருகக் கல் மீன், முருகக் கல் தரநகள் ற்றும் கடல் 

முதுகலும்பிலிகளின் அடர்த்தி ஆகிற்நக் கண்கரணித்ல் 2019 இல் 

டத்ப்தட்டண. இந் ரக்கத்திற்கரக நீருக்கடியில் கரட்சிப்தடுத்ல் ஆய்வு முந 

தன்தடுத்ப்தட்டது. கண்கரணிப்பு கட்டத்தின் தரது, அடிப்தட கக்கடுப்புடன் 

எப்பிடுகயில் தன்முகத்ன் ற்றும் மீன் ற்றும் முதுகலும்புகளின் அடர்த்தி 

ஆகிற்றில் ரற்நங்கள் கரப்தட்டண. கண்கரணிப்பு பங்களின் தபங்களின் 

இணங்கள் தன்முகத்ன் அடிப்தட ஆய்வுக்கு மிகவும் எத்ரக இருந்து. 

 

2. சகரழும்பு துமநமுக க அபிவிருத்தி திட்டத்தின் ண் அகழ்வுகளின் ததரரண 

உயிரில் தரதிப்புகள் ற்றும் மீன்பிடியின் தரதிப்புக்கள் சரடர்தரண ஆரய்ச்சி 

 

கர தரதுகரப்பு ற்றும் கர ப முகரத்து திக்கபத்ரல் 2016 

ரர்ச் ரத்தில் துநமுக க அபிவிருத்திக்கரக ங்கப்தட்ட அபிவிருத்தி 

அனுதியின் பிகரம், ல் அகழ்ரரய்ச்சியின் தரதும் ற்றும் அற்குப் பிநகும் 

ல் அகழ்ரரய்ச்சி சய்யும் தகுதிகளில் கடல்சரர் சுற்றுச்சூலில் ணிப்பு 

டடிக்ககப திநம்தட சல்தடுத்து உறுதிப்தடுத்துது அசிரக 

இருந்து. அபிவிருத்திக்கரண அனுதி சரர்ந் கப பூர்த்தி சய்ற்கரக 

அகழ்ரரய்ச்சிக் கரனத்தில் சுற்றுச்சூல் முகரத்து திட்டத்தில் (ஈ.ம்.பி) 

ரடர்புட அபவுருக்கப கண்கரணிக்க ரரரணது நிமிக்கப்தட்டது. 

அபிவிருத்தியின் அனுதிப்தத்தித்தில் உள்ப 2.1.12 நிதந்ணயின் தடி, பிரித்டுக்கும் 

கரனத்தில் ந்ரரு சத்யும் டுக்க அல்னது குநக்க சரிரண பிரித்டுத்ல் 

முநகள் ற்றும் ரழில்நுட்தம் தரரிக்கப்தடுக் குறிக்கின்நது ற்றும் 

ரரவுடன் கூட்டு ஆரய்ச்சி ற்கரள்ப விரிரண ஆவு ங்கப்தடுகின்நது. 

அன்தடி, ம். பி. ஆர். டி ஆணது ஜூன், 2018 முல் பின்ரும் ரக்கங்களுடன் எரு 

ஆய் டத்தி ருகின்நது: 
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 ல் அகழ்ரரய்ச்சி சய்யும் தகுதிகள் ற்றும் அனுடன் ரடர்புட 

ரழ்விடங்களில் தரதிக்கப்தட்ட கடற்தப்பு  ற்றும் கடல்சரர் சமூகங்கப 

மீட்கத் ரண த் திப்பீடு சய்ல் 

 சுற்றுச்சூல் அப்பு ற்றும் ரழ்விடங்களில் வ்று சல்தரட்டுக் 

குழுக்களில் ல் அகழ்ரரய்ச்சியின் நீண்டகரன ரக்கங்கப திப்பீடு 

சய்ல் 

 அகழ்ரரய்ச்சி சய்யும் இடத்தின் சுற்றுப்புநங்கப சுற்றியுள்ப உயிரில் 

பங்கள் ற்றும் ரழ்விடங்களின் ற்தர நின திப்பிடுல். 

 

3. நுமச்தெரமன மின் உற்தத்தி நிமனத்தில் கடல்ெரர் பங்களில் சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகள் குறித் ஆய்வு 
 

ரரச்சரலி மின் உற்தத்தி நினம் ன்ணரர் பகுடரவுக்கு அருகில் 

அந்துள்பது, இது இனங்கயின் டக்கு நீரில் மிக முக்கிரண உயிரில் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் ரீதிரக முக்கிரண தகுதிகளில் என்நரகும். ன்ணரர் பகுடரரணது 

முருகக் கல் தரநகள், சதுப்பு நினங்கள் ற்றும் கடல் புற்கள் தரன்ந தனவிரண 

உர்திநன் ரய்ந் கடல்சரர் ரழ்விடங்கபக் கரண்டிருப்தரல், இது இனங்கயில் 

மிகவும் உற்தத்தி  திநன் கரண்ட சுற்றுச்சூல் அப்புகளில் என்நரக கருப்தடனரம். 

குறிப்தரக மின் நினத்திலிருந்து நீர் ளிற்நரணது உயிரில் தல்க 

ட்டுல்ன, மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக ரழ்க்கயும் தரதிக்கும் ணனரம். இனங்க 

மின்சர சதயின் கீழ் சல்தடும் நுச்சரன மின் உற்தத்தி நினத்தின் 

ண்டுகரளின் தடி, நுச்சரன மின் உற்தத்தி நினம் கரரக கடல்சரர் 

பங்களில் சுற்றுச்சூல் தரதிப்புகள் குறித்து ரர ற்தரது ஆய்வு ற்கரண்டு 

ருகின்நது. 

 

நுச்சரன நினக்கரி மின் நினத்திற்கு அருகில் டத்ப்தட்ட மீன்பிடி 

டடிக்ககள் குறித் அடிப்தடத் கல்கப சகரிக்கும் தரருட்டு, ஆய்வின் 

ரடக்கத்தில் தப்ரி 2019 இல் ம்.பி.ஆர்.டி எரு அடிப்தட ஆய்விண டத்திது. 

அன்தடி, கல்பிட்டியிலிருந்து லு  அந்துள்ப யிநங்கும் 

இடங்களிலிருந்து அடிப்தடத் கல்கள் சகரிக்கப்தட்டண. மீன்பிடிக்கரக 

தன்தடுத்ப்தடும் மீன்பிடிப் தடகுகள், இக்கப்தடும் கிர்கள் ககள், இனக்கு 

க்கப்தடும் மீன் இணங்கள், மீன்பிடிப் தகுதி ற்றும் மீன்பிடியின் தருநின தற்றி 

கல்கள் கக்கடுப்பின் தரது சகரிக்கப்தட்டண. லும், னவின முல் லு 

 அந்துள்ப அணத்து மீன் யிநங்கும் இடங்களும் மீன்பிடி சரர்ந் வுச் 

சகரிப்புக்கு ர்ந்டுக்கப்தட்டண. மீன் இணங்கள், எவ்ரரு மீன் இணங்கள் / 

குழுவின் ட, ரத் மீன்பிடிப்பு, தன்தடுத்ப்தட்ட மீன்பிடி கிர், மீன்பிடி ம் 

ற்றும் மீன்பிடி இருப்பிடம் தற்றி கல்கள் அந்ந் இநங்கும் பங்களுக்கு 

ரந்ரறும் சன்று சகரிக்கப்தட்டண. நினக்கரி மின் நினத் எட்டியுள்ப கடல் 

தகுதியில் எரு மீன்பிடிக்கரண சுரதீண கக்கடுப்தரணது மீன்பிடியின் சுரதீணரண 

ற்தரதுள்ப வுகப அறிற்கரக டத்ப்தட்டது. லும், சுற்றியுள்ப தகுதிகளில் 

மீன்பிடி ரணம் உள்பர ன்தக் கண்டறி எரு இச்திர பிபரந்ன் (மீன் 

முட்ட ற்றும் குடம்பிகள்) கக்கடுப்பு என்றும் டத்ப்தட்டது. மின் உற்தத்தி 

நினத்திற்கு அருகில் அந்துள்ப னவின தகுதியில் தரநகளின் நின அறி 

2020 ஆம் ஆண்டில் நீருக்கடியில் கரட்சியுடணரண கக்கடுப்பு  இன்ந டத் 

திட்டமிடப்தட்டுள்பது . 
 

4. சகரள்ளுப்பிட்டி முல் சஹிமப மயினரண கரல்ரய் முடிவிடம் -

முன்சரழிப்தட்ட சதரழுதுததரக்கு கடற்கம / கடல் நீர்முமணத் திட்டத்திற்கரண 

ெரத்திரண ஆய்வு 
 

ருங்கரன புகயி தரக்குத்து அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கரண தரழுதுதரக்கு 

டடிக்ககள் ற்றும் இட எதுக்கீட்டிற்கரண தரதுக்களின் கபப் பூர்த்தி 

சய்ற்கரக கரள்ளுப்பிட்டி முல் ஹிப யினரண கரல்ரய் 

முடிவிடத்தில் எரு தரழுதுதரக்கு கடற்க / கடல் நீர்முண உருரக்க இனங்க 
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அசு முடிவு சய்துள்பது. கரள்ளுப்பிட்டி முல் ஹிப கரல்ரய் முடிவிடத்தில் 

உத்சிக்கப்தட்ட தரழுதுதரக்கு கடற்க / கடல் நீர்முண திட்டத்தின் 

ரழில்நுட்த, சமூக - தரருபரர, சமூக - கனரச்சர, சுற்றுச்சூல், நிதி, சல்தரட்டு 

ற்றும் சட்டபூர்ரண ம்தகத்ன் அடரபம் கரண்த இந் 

சரத்திக்கூற்று ஆய்வின் முக்கி ரக்கங்களில் என்நரகும். கரதரலிஸ் ற்றும் 

ற்கத்தி அபிவிருத்தி அச்சின் கீழ் சல்தடும் ற்கு பிரந்தி கடனர க 

அபிவிருத்தி திட்டம் (WRMCDP) இணரல் 2019 ஆம் ஆண்டில் ரரவுக்கு இந் ஆனரசண 

ச ங்கப்தட்டது. இந் ஆனரசண திட்டத்தின் கீழ், ற்தரதுள்ப நீர்ரழ் 

சூல் ற்றும் உயிரில் பங்கப விரிப்தது, திட்டத் சல்தடுத்துரல் 

ரழ்விடங்கள் ற்றும் உயிரில் பங்கள் ஆகிற்றில் ற்தடக்கூடி சுற்றுச்சூல் 

தரதிப்புகப திப்பீடு சய்ல் ற்றும் அத்க தரதிப்புகபக் குநக்க ணிப்பு 

டடிக்ககப தரிந்துத்ல் ஆகிற்றுடன் MBRD ஆணது ணது தணிகப 

ற்கரண்டது. MBRD க்கு நிமிக்கப்தட்ட அணத்து தணிகளும் ற்றிகரக 

முடிக்கப்தட்டுள்பண, லும் இறுதி சரத்திக்கூறு ஆய்வு அறிக்க ரரித்ல் 

இப்தரது இறுதி கட்டத்தில் உள்பது. 
 

MBRD ஆல் தற்சகரள்பப்தட்ட பிந டடிக்மககள் 

 

1. கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் திக்கபத்தின் சிநப்பு ண்டுகரளின் 

தடி, கடல்சரர் உயிரில் பங்கள் பிரிவு ற்றும் ரரவின் சமூக தரருபரர 

ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் ஆரய்ச்சி பிரிவு ஆகி இனங்கயில் இழு ன 

மீன் பிடிப்புக்கள் குறித்து எரு ஆய் ற்கரண்டண, இதில் உயிரில், மீன்பிடி 

ற்றும் சமூக தரருபரர அம்சங்கள் அடங்கும் இழுன மீன் பிடிப்பு 

ன்தண அடங்குகின்நண. இறுதி அறிக்கரணது தரிந்துகளுடன் 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது. அன்தடி, கீழ்நின இழு ன மீன்பிடிக்கு 

தரருத்ரண தகுதிகப ம். பி. ஆர். டி அடரபம் கண்டதுடன் ற்றும் 

அற்கற்த  இழு னக்கரண ரணங்கள் தடரக்கப்தட்டண. 

2. ரழில்துநயின் ண்டுகரளுக்கு ததினளிக்கும் விரக, ற்கில் (கரக்கன 

ற்றும் ந்ர) புதிௌயிரில் கற் தரந பர்ப்பிண ரடங்க ரரவிடம் 

அனுதி தந ம். பி. ஆர். டி எரு கப ருககன் மூனரண ஆய்விண டத்திது. 

இறுதிரக, ம். பி. ஆர். டி அரனிப்புகள், தரிந்துகள் ற்றும் தரிந்துகளுடன் 

எரு அறிக்க ங்கிது. 

3. ம். பி. ஆர். டி ஆணது அரிக்கரவிலிருந்து கரபரன் முருகக்கற்கப இநக்குதி 

சய்து தருக்குல் குறித் அரனிப்புகள், தரிந்துகள் சய்து ற்றும் 

தரிந்துகப யலீஸ் சுந்தி  ன லிமிடட் நிறுணத்திற்கு ங்கிது. 

4. க்கி ரடுகள் சதயின் உவு ற்றும் விசர அப்பு (FAO) ங்கி 

கள்வித்ரளுக்கு ம். பி. ஆர். டி ததினளித்து. இந் விணரத்ரள் நினரண 

அபிவிருத்தி இனக்குகள் (ஸ் டி ஜி) கரட்டி 14.4.1 ஆணது சி அறிக்க ற்றும் 

கண்கரணிப்புக்கு அர்ப்தணிக்கப்தட்டது, அற்றில் FAO ன்தது கரனர் நிறுணம் 

ஆகும். ஸ்.டி.ஜி 14.4  ட்டுற்கரண பிரந்தி ற்றும் உனக அபவில் மீன் 

தங்குகளின் நின குறித் விரிரண கல்கப கரள்க குப்தரபர்களுக்கு இந் 

முடிவுகள் ங்கும். சகரிக்கப்தட்ட வு திப்பீடுகப ரரிப்ததில் ரடுகளின் 

திநன்கப அடரபம் கர உவும் ன்று திர்தரர்க்கப்தடுகிநது, ண FAO 

ரண திநன் பர்ச்சி ங்கும். 

5. டிப்புக்களுக்கு உள்பரக்கப்தட்ட மீன்  பிடி தற்றி தல்று உர் நீதின்நங்கள் 

அனுப்பி மீன் ரதிரிகள் குறித்து ஆய்வு சய்து அறிக்ககப ங்கிண. அன்தடி, 

2019 ஆம் ஆண்டில், 55 ண்ணிக்கயினரண ரதிரிகள் தகுப்தரய்வுகள்  சய்ப்தட்டு 

அறிக்ககப ங்கிது. 

6. சி வினங்கில் பூங்கர திக்கபத்ரல் சர்ப்பிக்கப்தட்ட இண்டு 

சந்கத்திற்கிடரண முன இநச்சி ரதிரிகள் (தணந்துந நீரன் 

நீதின்நத்தின் நீதின்ந க்கு ண் 62047/19 ற்றும் 62048/19) டி. ன்.  

ரிசமுநரல் Crocodylus palustris. முன இணத்ச் சர்ந் ண 

அடரபம் கரப்தட்டண. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_354699616
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7. நீரன் நீதின்நம் அனுப்பி  கஸ்ட்ரததரட்டரடுகள் ற்றும் பிந 

ரதிரிகப அடரபம் கரண்தது குறித்து 2019 ஆம் ஆண்டில் 10 அறிக்ககப 

ஆய்வு சய்து ங்கிது. 

8. மீன் ற்றுதிரபர்கள் அனுப்பி சுநரத் துடுப்பு / ரல் ரதிரிகப அடரபம் 

கரண்தது குறித்து 157 அறிக்ககப ஆய்வு சய்து ங்கிது. 

9. தல்று உர் நீதின்நங்கபரல் அனுப்தப்தட்ட ச ரதிரிகள் / கடல் தரலூட்டி 

ச ரதிரிகள் டி. ன்.  ரிசமுநரல் அடரபம் கரப்தட்டண. 

10. கடனர கரல்தட ற்றும் இனங்க கடற்தடக்கு தல்க ற்றும் 

முருகக் கல் தரநகப தரதுகரப்தன் முக்கித்தும் குறித்து விரிவுகள் 

டத்ப்தட்டண. 

11. பி. ச். டி தட்டம் தற்ந ரரின் இ ற்தரர் (கரழும்பு 

தல்கனக்ககம்). 

12. ததிணரரு இனங்க தல்கனக்கக ரர்களுக்கு ரழில்துந தயிற்சி 

ங்கப்தட்டது (ருயுனு தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் ந்து ரர்கள், ஊர 

ல்னஸ்ம தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் எரு ரர், இனங்கயின் கிக்கு 

தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் எரு ரர், கபனி தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் எரு 

ரர் ற்றும் முகரத்து ற்றும் விஞ்ஞரண தல்கனக்ககத்ச் சர்ந் 

மூன்று ரர்கள்) 

13. இபரனி ரருக்கு தயிற்சி அளிக்கப்தட்டது“. அவுஸ்திலிர - 3 ரங்கள் 

14. இங்கினரந்தின் னண்டன் தல்கனக்கக கல்லூரி (யு. சி. ல்) இன் 2 ஆம் ஆண்டு 

இபரனி ரருக்கு 2 ரங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ங்கப்தட்டது 

15. ம். பி. ஆர். டி விஞ்ஞரனிகள் ரரவுக்கு இசரணங்கள் ற்றும் நுகர்தரருட்கப 

ரங்குற்கரக 2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண ரழில்நுட்த திப்பீட்டுக் குழுக்களின் 

உறுப்பிணர்கபரக தணிரற்றிணர். 

16. இனங்கயின் சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்தில் (2018/2019) கடனர ப 

முகரத்து திட்டத்தில் பிஸ்சிக்கரண ருக விரிவுரபரக ம். பி. ஆர். டி 

விஞ்ஞரனிகள் விரிவுகப ற்கரண்டரர் னப்பு: கடல் ணவினங்கு 

தரதுகரப்பு ற்றும் முகரத்தும் 

17. கடல் தரலூட்டிகளின் தரதுகரப்பு குறித் விழிப்புர்வு சரற்தரழிவு ரத்ந 

ரட்ட உர் ட்ட அச அதிகரரிகளுக்கு டத்ப்தட்டது. 
 

தசி குழுக்கள் / தசி தெமகளில் MBRD விஞ்ஞரனிகளின் பிதிநிதித்தும் 

1. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம்.பி.ஆர்.டி முன் விஞ்ஞரனிரணர் 

2016 ஆம் ஆண்டில் ணவினங்கு தரதுகரப்புத் துநரல் நிறுப்தட்ட கடல்சரர் 

உயிரிணங்கள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அப்புகபப் தரதுகரப்தற்கரண ழிடத்ல் 

குழுவின் உறுப்பிணரக சல்தடுகிநரர். 

2. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர், 

2017 முல் இனங்க நீண்ட ரிச மீன்பிடி ற்றும் பில் மீன் பிடிப்பிற்கரண மீன்பிடி 

ம்தரட்டுத் திட்டத்திற்கரண ழிடத்ல் குழுவில் (ஃப்பி) உறுப்பிணரக 

சல்தடுகிநரர். 

3. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர் 

இனங்கயின் நீன நீச்சல் ண்டு மீன் பிடிப்பிற்கரண மீன்பிடி ம்தரட்டுத் 

திட்டத்திற்கரண ழிடத்ல் குழுவில் (ஃப்  பி) உறுப்பிணரக சல்தடுகிநரர். 

4. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர் 

இனங்கயில் சுநரக்கபப் தரதுகரப்தற்கும் நிர்கிப்தற்கும் சி சல் 

திட்டத்திற்கரண (NPOA) அமுனரக்கக் குழுவில் உறுப்பிணரக சல்தடுகிநரர். 

5. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர் 

சட்டவிர, ததிவு சய்ப்தடர ற்றும் எழுங்குதடுத்ப்தடர (.யு.யு) 

மீன்பிடித்னத் டுக்கவும், இல்னரல் சய்ல், அகற்நலுக்கரண சி சல் 

திட்டத்திற்கரண (ன். பி. ஏ. ) அமுனரக்கக் குழுவில் உறுப்பிணரக சல்தடுகிநரர். 

6. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம்.பி.ஆர்.டி முன் விஞ்ஞரனிரணர், 

மீன் பங்களின் நிர்ரகத் ம்தடுத்துற்கரக ‚இனங்க - ரர் 

இருப்பு திட்டம்‛ இன் MBRD இன், தணி ரகுப்பு 1 இன்  புள்ளிரக 
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(கடனர மீன்பிடித் வு சகரிப்பு ற்றும் ற்தரதுள்ப ரரவின் துநமுக ரதிரி 

திட்டங்கப ம்தடுத்துற்கும் மீன்பிடி புள்ளிவிங்கப 

ம்தடுத்துற்கும் உவி சய்ல்) சல்தடுகிநரர். 

7. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர், 

மீன்பிடித் துநமுக திட்டத்திற்கு நிதிளிக்கும் பிஞ்சபிவிருத்தி முகர 

(.ஃப்.டி) ரரவின் முக்கி புள்ளிரக சல்தடுகிநரர். 

8. கனரநிதி. ஸ். ஸ். க. யப்புந்திரி, ம். பி. ஆர். டி முன் விஞ்ஞரனிரணர், 

அதி விட ர்த்ரனி (18/03/2019 தியிட்ட ண் 2115/8) திருத்துற்கரண 

தரிந்துகப ங்குற்கரக அக்கப்தட்ட குழுவில் தணிரற்றிணரர். 

9. கனரநிதி ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ம். பி. ஆர். டி இன் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர், 

2016 முல் கரலி அபிவிருத்தி ற்றும் சுற்றுச்சூல் அச்சின் தல்கண 

சனகம் மூனம் எருங்கிக்கப்தட்ட உயிரில் தல்கக்கரண சி 

நிபுர் குழுவின் (ன்இசிபிடி) உறுப்பிணரக சல்தட்டு ருகிநரர். 

10. கனரநிதி ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ம். பி. ஆர். டி இன் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர், 

மீன் பங்களின்  முகரத்துத் ம்தடுத்துற்கரக ‚இனங்க - ரர் 

இருப்பு திட்டம்‛ னத் ரகுப்பு ரகுப்பு 2 (ற்தரதுள்ப ரரவின் 

துநமுக ரதிரி திட்டங்கப கடனர மீன்பிடி வு சகரிப்பு ற்றும் மீன்பிடி 

புள்ளிவிங்கப ம்தடுத்துற்கரக உவி சய்ல்) முக்கி புள்ளிரக 

சல்தடுகின்நரர். 

11. கனரநிதி ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ம். பி. ஆர். டி இன் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர் 

ரரவுக்கரண கபப்பு அபிவிருத்தி ற்றும் முகரத்து திட்டத்தின் 

எருங்கிப்தரபரக உள்பரர் 

12. கனரநிதி ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ம். பி. ஆர். டி இன் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர், 

ரர-ரர் இருப்பு திட்டங்களின் WP2 / WP3 க்கரண  முக்கி புள்ளிரக 

உள்பரர் 

13. டி.ஆர். யத், ம். பி. ஆர். டி இன் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர், இனங்க விசர 

ஆரய்ச்சிக் கரள்க தயின் (ஸ். ல். சி. . ஆர். பி), விசர 

உயிர்த்ரழில்நுட்தத்திற்கரண சி குழுவில் ரர பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் 

உறுப்பிணரக 2013 ஆம் ஆண்டு முல் சல்தட்டு ருகிநரர். 

14. இனங்கயில் அரிக்க கடல் தரலூட்டி விதிமுநகப ற்றுக்கரள்ற்கரக 

MFARD ஆல் அக்கப்தட்ட குழுவின் உறுப்பிணர்கபரக MBRD இன் மூன்று 

விஞ்ஞரனிகள் சல்தடுகின்நணர். 

15. திரு. உபுல் லிரணக, ம். பி. ஆர். டி யின் சிஷ்ட விஞ்ஞரனிரணர், 

இனங்கயில் கடல் தரலூட்டிகளின் தரதுகரப்பு ற்றும் திமிங்கன கண்கரணிப்புத் 

துநயின் முகரத்தும் ரடர்தரக ணவினங்கு தரதுகரப்புத் 

திக்கபத்திணரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட தன கூட்டங்களில் 

பிதிநிதித்துப்தடுத்திணரர் . 

 

தட்டமநகள் / கூட்டங்கள் கனந்து சகரண்டமகள் 

 

1. எதுக்கீடு அபவுகரல்கள் குறித் 5 து ஏடிசி ரழில்நுட்தக் குழு கூட்டம், 2019 

ரர்ச்சில் சீல்ஸில் டதற்நது. 

2. விஞ்ஞரணம் முல் முகரத்தும் குறித் தட்டநக்கு ம். பி. ஆர். டி இன் 

இண்டு விஞ்ஞரனிகள் தங்கற்நணர், இது 2019 ஜூன் 17 முல் 21  

ரர்யின் தர்கனில் டதற்நது. 

3. இந்து சமுத்தி டூணர ஆத்தின் ( ஏ டி சி) ப்தண்டன  டூணர குறித் 21 து 

சற்குழு ற்றும் முநகள் குறித் 10 து சற்குழு கூட்டம், 2019 எக்டரதரில் 

ஸ்தயினில் டதற்நது. 

4. MBRD இன் இண்டு விஞ்ஞரனிகள், அடிப்தட கபிரித்ல் ற்றும் கடல்சரர் மீன் 

ற்றும் தரும் முதுகலும்பிலிகப அடரபம் கரண்தது குறித் பிரந்தி 

தயிற்சி குப்பில் தங்கற்நணர் - FAO / EAF ரன்சன் திட்டம், ரங்கரன், 

மிரன்ர், 2019 ஜூன 15-26. 
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5. இந்து சமுத்தி டூணர ஆத்தின் ( ஏ டி சி) இன் 9 து சற்குழு ரிடிக் டூணர, 

ய, சீல்ஸ், 1 - 5 ஜூன 2019. 

6.  இந்து சமுத்தி டூணர ஆத்தின் ( ஏ டி சி) இன் பில் மீன்களின் 17து 

சற்குழு கூட்டம், னர ரீயூனின்,  2019  சப்டம்தர் 9 – 12 

7. ங்கரப விரிகுடரவில் டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் சுற்றுச்சூல் ஆய்வுக்கரண 

பிந் கக்கடுப்பு கூட்டம். 19 - 21 தப்ரி 2019 மிரன்ரின் ரங்கூனில் 

இடம்தற்நது. 

8. இந்து சமுத்தி டூணர ஆத்தின் (ஏடிசி) இன் சுற்றுச்சூல் அப்புகள் ற்றும் 

தக்க விபரண மீன்பிடி (WPEB) தற்றி சற்குழு. 02.09.2019 முல் 07.09.2019  

ரீயூனினில் டதற்நது 

9. கடல்சரர் ஆய்வுக்கரண சர்ச கவுன்சிலின் (. சி. இ. ஸ்) ருடரந் விஞ்ஞரண 

ரரடு (. ஸ். சி). . 29.10.2018 முல் 07.11.2018  ஸ்வீடனின் கரன்தர்க்கில் 

டதற்நது 

10. இனங்க யிநங்கும் வுகளில் ஆர் புரகிர தன்தடுத்துது குறித் 

தட்டந, 25 - 28 ரம்தர் 2019, நீர்கரழும்பு, இனங்க. 

11. மீன்பிடிப் தங்கு திப்பீடு குறித் தயிற்சிப் தட்டந. 13 - 15 ரர்ச் 2019. ரர,  

கரழும்பு. 

12. தன்தடுத்ப்தடர மீன் ற்றும் கடல் தணு பங்கள் ற்றும் அற்றின் 

ம்தரடு குறித் பிரந்தி தட்டந. 10 - 12 ஜூன 2019.  கரழும்பு. 

13. MBRD இன் எரு விஞ்ஞரனி ஆர்க்டிக் தல்கனக்ககத்தின் ரர் மீன்பிடி 

விஞ்ஞரண கல்லூரியில் சர்ச மீன்பிடி முகரத்தும் சம்தந்ரண முதுநின 

திட்டத்திற்கரக எரு சஸ்டர் (ஏகஸ்ட் 11 முல் 2019 டிசம்தர் 31 ) தடித்ரர் 

14. MBRD இன் எரு விஞ்ஞரனி ரய்னரந்தின், தங்கரக் . . டி தல்கனக் ககத்தில் 

கனரநிதி தடிப்த சய்கின்நரர். 

 

சளியீடுகள் 

தத்திரிமக சளியீடுகள் 

 

1. ம். . ஜி த்ணசூரி, . டிரஸ் - ரிர, . ஜி. ஜி. சி தண்டர, ஆர். ஸ்கர்ன் - 

வுரிட்சன், ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க, ஜ. ஏ கிரக்ஸ்டரட் ற்றும் பி. டனதடடர, 

டி.ன். தரர்கரடிங் மூனம் எரு டஸ்ரடர தரலிஸ்டிக்டம் (ஏகில்பி, 1898) 

முட்ட ற்றும் இந்து சமுத்தித்தில் ல்னர த்திலும் அதிக து ந் 

மீன்பிடிப்பின் முல் ததி உறுதிப்தடுத்ல் ‛கடல்சரர்  தல்க  ததிவுகள் 

22. 12-31 

2. யத் டி. ஆர்., தர  ச். . சி. சி., ற்றும் யட்டிரச்சி  ஜி. ச். சி. ம். (2019). 

இனங்கச் சுற்றியுள்ப கடனர நீரில் கரப்தடும் ஆக்ஸிஸ் ரமரர்ட் 

(ஃப்ரிகட் டூணர) இல் உயிரில் ற்றும் மூனக்கூற்று றுதரடுகள். இனங்கயின் 

சி விஞ்ஞரண ன்ந சஞ்சிக, 47 (3): 333-340. 

3. யரத் டி. ஆர்., தர ச். . சி. சி., யட்டிரச்சி ஜி. ச். சி. ம். ற்றும் 

ரர்பி பி. (2019). இனங்கயின் கடனர நீரின் மூன்று ரிடிக் டூணர இணங்களின் 

நீப - ட ற்றும் நீப - நீப உநவுகள். கடற்நரழில்  ற்றும் நீரில் ஆய்வுகளின் 

சர்ச இழ், 7 (2): 129-133. 

 

சுருக்கங்கள் 

1. ல்தடு க. ஆர்., ஜசிங்க, ஆர். பி. பி. க. ற்றும் யபுந்திரி ஸ். ஸ். க., (2019). 

இனங்க நீரில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட ஆறு மீன் இணங்களின் சின தரட்ரிக் 

அபவுருக்கள். 37 து விஞ்ஞரண அர்வுகள், சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி முகர, (2019), இனங்க. 

2. லிணக, யு. ஸ். பி. க. (2019) .யம்தரந்ரட்ட ரட்டத்தில் முள் சிங்க இநரல் 

மீன் பிடிப்பு, இனங்க - எரு புதுப்பிப்பு. சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர, ருடரந் அர்வுகளில் ங்கப்தட்ட சுருக்கம். 

3. லிரணக, யு. ஸ். பி. க, ஜரர, ஜ. ஸ்., விக்சிங்க, டபிள்யூ. ல்., ஜசூரி 

ஸ். பி. (2019). யம்தரந்ரட்ட ரட்டத்தில் ஸ்கல்னரப் முள் சிங்க இநரல் (பி. 
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யரஸ்) மீன் பிடிப்பு - எரு க்கு ரீதிரண ஆய்வு. முனரது ஆரய்ச்சி 

சிம்தரசிம், இனங்கயின் சமுத்திவில் தல்கனக்ககம். தக் 20. 

 

4. அலுவியர . சி., ஜசிங்க ஆர். பி. பி. க. ற்றும் ல்தரடு க. ஆர்., (2019). 

இனங்கயில் கடனர நீரில் தம்பியுள்ப அம்பிலிகரஸ்டர் சிரிம் களின் தங்கு 

அப்பு (ரல்தரம், 1792). 37 து விஞ்ஞரண அம்ர்வுகள்,  சி நீரில் பங்கள் 

ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர, (2019), இனங்க. 

5. ஜர்ண . டி. ஸ். ஸ்., அலுவியர .சி., ல்தரடு க. ஆர்., யப்புந்திரி 

ஸ். ஸ். க. ற்றும் அதுன ஜ. . (2019). இனங்கயின் கிக்கு ற்றும் ற்கு 

கடற்ககளில் சதனரதரலிஸ் சரணரட்டியின் (னன்சின்ஸ், 1828) 

னிப்தடுத்ப்தட்ட இண்டு குடித்ரககளின் இணி சிஏ தணு 

ரிச ரறுதரட்டப் தடித்ல். சர்ச ஆரய்ச்சி ரரட்டின் டடிக்ககள், 

ஊர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககம், இனங்க, 7 - 9. 

6. யத் டி. ஆர்., தர ச். . சி. சி., டங்கல்ன சி. டி. ற்றும் யட்டிரச்சி  ஜி. 

ச். சி. ம். (2019). இனங்கயில் கரப்தடும் எக்சிஸ் இணத்தில் உள்ப இண்டு 

இணங்களின் இணியின் டி.ன். தகுப்தரய்வு. ரரவின் ருடரந் விஞ்ஞரண 

அர்வுகள் 2019 இன் டடிக்ககள். 

 

டடிக்மககள் 

1. யப்புந்த்ரி ஸ். ஸ். க., வீசக ஸ். ஜ. டபிள்யூ. ம். ம். பி. ற்றும் அரித்ண 

ம். ம். ( 2019). இனங்கயின் பூ ன மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் 

(கட்சுரணஸ் தனரமிஸ்) பிடிப்பு விகிங்கப தகுப்தரய்வு சய் துநமுக ரதிரி 

ற்றும் ததிவு  புத்க வுகபப் தன்தடுத்ல் . IOTC - 2019 - WPTT21–37. இந்து 

சமுத்தி டூணர ஆம் (ஏடிசி) ப்தண்டன டூணர சற்குழுவின் இருதத்தி 

என்நரது அர்வு. 

2. ல்தரடு க. ஆர்., யத் டி. ஆர். ற்றும் யப்புந்திரி ஸ் . ஸ். க. (2019). எக்ஸிஸ் 

ரமரர்டின்  சின தர ட்ரிக் அபவுருக்கள் (னச்தட், 1800) ( ஃபிரிகட் டூணர ) - 

இனங்க நீரில் டத்ப்தட்ட மீன்பிடிச் சரர்பு ற்றும் மீன்பிடி சுரதீண ஆய்வுகளின் 

வு. IOTC - 2019 - WPNT09-12. இந்து சமுத்தி டூணர ஆம் (ஏடிசி) - ரிடிக் 

டூணரவின் சற்குழுவின் என்தரது அர்வு . ய, சீல்ஸ். 

3. வீசக, ஸ். ஜ. டதள்யூ. டதள்யூ. ம். ம். பி, யப்புந்திரி, ஸ். ஸ். க., 

குர்ண, ன். டி., அல்ன்டிங்கன், டி., ஏட்டர், ச்., ஜரன் - ரிக் அகரட்ணஸ்., 

வினசிரி ச் .  பி. யு. ஜி. ம்., தனர்ண, பி. ஜி. டி. சி., தர, யு. ல்.  க., நினங்க. 

ல்.  டி., சந்திகுர., க. ஸ்.,ற்றும் க்ரீச் , ஸ். ( 2019). இனங்கயில் கடல்சரர் மீன் 

பிடிப்தற்கரண ம்தட்ட வு சகரிப்பு ற்றும் வு முகரத்து அப்புக்கு 

முன்ணரக்கி சல்லுல் . இந்து சமுத்தி டூணர ஆம் (ஏடிசி) வு சகரிப்பு 

ற்றும் புள்ளிவிங்கள் குறித் 15 து சற்குழு (WPDCS15), கரச்சி, தரகிஸ்ரன், 27 

- 30, ம்தர் 2019. 

4. ஜசிங்க, ஆர். பி. பி. க, தண்டரரக்க, க. ச். க, வீசக, ஸ். ஜ. டபிள்யூ. ம். 

ம். பி., அரித்ண, ம். ம்., ற்றும்  யப்புந்திரி , ஸ். ஸ். க. (2019). இனங்கயில் 

தன ரள் டூணர மீன் பிடிப்பில் அச்சுறுத்ல் ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட உயிரிணங்களின் 

ற்தர நின . இந்து சமுத்தி டூணர ஆம் (ஏடிசி), சுற்றுச்சூல் 

அப்புகள் ற்றும் தக்க விபரண மீன்பிடி தற்றி 15 து சற்குழு (WPEB15), 

னர ரீயூனின், 3 - 7 சப்டம்தர் 2019. 

5. யப்புந்திரி ஸ். ஸ். க., வீசக ஸ். ஜ. டபிள்யூ. ம். ம். பி. ற்றும் அரித்ண 

ம். ம்.  ( 2019). இனங்கயின் பூ ன மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜக் டூணரவின் 

(கட்சுரணஸ் தனரமிஸ்) பிடிப்பு விகிங்கப தகுப்தரய்வு சய் துநமுக ரதிரி 

ற்றும் ததிவு பு த்க வுகபப் தன்தடுத்ல் . இந்து சமுத்தி டூணர ஆம் 

(ஏடிசி), ப்தண்டன டூணர தற்றி 15 து சற்குழு (WPEB15), சன் 

சதஸ்டின், ஸ்தயின், 21- 26 எக்டரதர், 2019. 

6.  தண்டரரக்க க . ச். க, குசக ஸ் . ஸ்., தண்டர  . பி. ஆர். ற்றும் 

யப்புந்திரி ஸ் . ஸ். க. ( 2019). இனங்கயின் ஈ . ஈ. இசட் க்குள் கடல் ற்தப்பு 

ப்தநின ற்றும் குபரரபில் - சறிவு ரடர்தரக ரள் மீன் பிடிப்பு 
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விகிங்கள். பில் மீன் , னர ரீயூனின் , 9-12 சப்டம்தர், 2019 இல் இந்து சமுத்தி டூணர 

ஆம் (ஏடிசி) 17 து சற்குழு. 

விபக்கக்கரட்சிகள் 

1. னப்பு: இனங்கச் சுற்றியுள்ப ஃப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் கக்கடுப்பு - 

சமீதத்தி ஆய்வுகள் . ஜூன 10 - 12, 2019 அன்று தன்தடுத்ப்தடர மீன் ற்றும் 

கடல்சரர் தணு ற்றும் அற்றின் ம்தரடு குறித் பிரந்தி தட்டந இடம் : 

இனங்கயின் கரழும்தபில் உள்ப சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி முகர (ரர). இனங்கயின் ஸ்.ல்.சி..ஆர்.பி ற்தரடு சய்து. 

2. இனங்கயில் டரக்டர் ஃப்ரிட்ஜர ப் ரன்சன் கப ஆய்வில் வினங்கில் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் முகரத்துதுநயின் ரர்களுக்கு விரிவுக்கரக 

அக்கப்தட்டது. 

 

அறிக்மககள் 

1. ரர, 2019. இனங்கயில் இழு ன மீன் பிடிப்பின் உயிரில் , மீன்பிடி ற்றும் 

சமூக-தரருபரர அம்சங்கள் . இறுதி அறிக்க . சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர), கரக்க தீவு . கரழும்பு 15. ( இந் அறிக்க  

கடல்சரர் உயிரில் பங்கள் பிரிவு ற்றும் ரரவின் சமூக தரருபரர ற்றும் 

சந்ப்தடுத்ல் ஆரய்ச்சிப் பிரிவு ஆகி ரரித்து , கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் 

பங்கள் திக்கபத்திடம் இழு னயிண று ஆய்வு சய்யுரறு 

சர்ப்பித்ணர்). 

2. ம். பி. ஆர். டி, 2019. இனங்கயில் கடல் அர்ச்சின் மீன்பிடி அபிவிருத்தி .  இறுதி 

அறிக்க. சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர), 

கரக்க தீவு . கரழும்பு 15 (இந் அறிக்க ரரவின் கடல்சரர் உயிரில் பங்கள் 

பிரிவு ரரித்து, இனங்கயில் ற்றுதி சரர்ந் மீ ன்பங்களில் என்நரக கடல் அர்ச்சின் 

மீன்பிடி பர்ப்தற்கரக கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் திக்கபத்திடம் 

சர்ப்பித்து). 
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5.6 ெமுத்திவில் ற்றும் கடல்ெரர் விஞ்ஞரணத்துக்கரண தசி 

நிறுணம் 

பிரிவின் மனர்: கனரநிதி தக.அருபரணந்ன் 

 

அறிமுகம் 

இனங்கச் சுற்றியுள்ப கடனர ற்றும் கர சமுத்திம் சரர்ந் கடல்சரர் 

ஆய்வுகபத் திட்டமிட்டு டத்துற்கு சமுத்திவில் பிரிவு தரறுப்தரகும். இது 

சம்தந்ரக சமுத்திவில் ற்றும் கடல் புவியில் விஞ்ஞரனிகள் தபதீக, இசரண, 

உயிரில் ரீதிரக சமுத்திவில் துநகளில் ஆரய்ச்சிகப ற்கரள்கின்நணர். 

அனடிப்புக்கள், நீரட்டங்கள் ற்றும் அனகள் தரன்ந சமுத்திவில் 

வுத்ரகுப்புகளின் நீண்டகரன கரப்தகத்க் கரண்ட கடனர ற்றும் ஆழ்கடல் 

ஆரய்ச்சி குறித்து இந்ப் பிரிரணது ஆய்வுகப ற்கரண்டு ருகின்நது. இந்ப் 

பிரிவு அன் கடனர கட்டுரணங்கள் உயிர் ற்றும் உயிற்ந பச் சுண்டல் ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் தரதிப்பு திப்பீடுகள் (ஈ) உள்ளிட்ட ரிசக்தி தன்தரடு தரன்ந தந் 

அபவினரண விஞ்ஞரண ற்றும் ரழில்நுட்த சகப தன்தரடுகளுக்கு 

ங்குகின்நது. 

 

ஆரய்ச்சி திட்டங்களின் முன்தணற்நம் 

சமுத்திவில் பிரிவு 2019 ஆம் ஆண்டில் ழு தரி திட்டங்கபயும் தன ஆனரசண 

சகபயும் டத்தியுள்பது. 2019 ஆம் ஆண்டில் இந் பிரிவு டத்தி முக்கி 

திட்டங்கள் பின்ருரறு. 
 

அட்டம 1: 2019 ஆம் ஆண்டில் ெமுத்திவில் பிரிவிணரல் தற்சகரள்பப்தட்ட 

திட்டங்கள். 

 

திட்

ட 

இன 

மனப்பு வு 

செனவு 

எதுக்கீடு 

(மில்) 

சதரறுப்தரண அதிகரரி 

6.1 டூணர மீன்பிடித் யின் ஆனரசண 

ற்றும் மீன்ப கல் ச 

0.3 ஸ். ஸ். குசக 

6.2 இனங்கயின் டகிக்கு கடற்கயில் 

கர ண்டல் இக்கவில் ற்றும் 

கர அரிப்பு ரதிரிரக்கம். 

0.9 ஆர். ம். ஆர். ம். ஜதினக 

6.3 கரலியின் கரத்தில் ல் 

பங்கப திர்தரர்த்ல் 

0.479 டினகர சரக்க 

6.4 இனங்கச் சுற்றியுள்ப கடனர நீரில் 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகள் 

0.875 டதள்யூ. ஆர். டதள்யூ. ம். 

. பி. வீகரன் 

6.5 சமுத்திவில் சூலில் கரனநின ரற்ந 

ரக்கங்கப திப்பீடு சய்ல்: கிக்கு 

ற்றும் இனங்கயின் ற்கு 

கடற்ககளில் உள்ப முருகக்கல் 

தரநகள் மீது ப்தநின, உப்புத்ன் 

ற்றும் நீர் ட்டத்தின் ரக்கம் 

0.2 டதள்யூ. ஆர். டதள்யூ. ம். 

. பி. வீகரன் 

6.6 சமுத்தி அமினரக்கல் ற்றும் 

இனங்க நீரில் கடல் கரர்தன் அப்பின் 

ரற்நங்கள் 

0.73 க அருபரணந்ன் 

டதள்யூ. ன். சி 

பிரிர்னி 

டதள்யூ. ஆர். டதள்யூ. ம். 

. பி. வீகரன் 

6.7 கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு ற்றும் கடல்சரர் 

வு பத் உருரக்குல் 

2.28 க அருபரணந்ன் 
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திட்ட இன : 6.1 

டூணர மீன்பிடித் மயின் ஆதனரெமண ற்றும் மீன்ப கல் தெம 

 

சதரறுப்தரண அதிகரரி : திரு. ஸ். ஸ். குசக 

கரனம்   :  ரடரும் திட்டம்  

திப்பிடப்தட்ட வு செனவு 2019 : ரூ. 0.3 மில்லின் 

 

அறிமுகம் 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் இனங்கயின் ரத் கடல் மீன் உற்தத்தி 449,440 ரன்கபரக 

திப்பிடப்தட்டது, அ சம் கடன அண்டி ற்றும் ஆழ் கடல் மீன் 

பிடிப்புக்கபரக 189,720 ரன்களும், 40% (ம். ப். . ஆர்., 2018) ஆக  தங்களித்து. 

ரட்டின் மீன் உற்தத்திக்கு கர மீன் பிடிப்பு முக்கி தங்களிப்தரகும், இது ரத் 

கடல் மீன் உற்தத்தியில் சுரர் 60% தங்களிப்பிண சய்கிநது ற்றும் ரட்டின் ரத் 

மீன் உற்தத்தியில் 51.6% இண ததிவு சய்கின்நது. 2017 ஆம் ஆண்டில் நினரண 

வினயில் ரத் உள்ரட்டு உற்தத்தியில் (GDP) கடற்நரழில் துநயின் தங்களிப்பு 

1.3% ஆகும். இக்கப்தடும் மீன்பிடி தடகுகள் 4,447 ஆகவும், 1,500 தடகுகளில் வி. ம். 

ஸ் இணயும் கரண்டுள்பண. இனங்கயின் கர மீன்பிடி ற்றும் ஆழ் கடல் 

கடற்நரழில் துநரணது நீண்ட ரிச, பூ னகள் ற்றும் ரதி ன அல்னது 

அற்றின் கனரல் இக்கப்தடுகின்நண. நீண்ட ரிசக் தடகுகள் முக்கிரக 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர (துன்னுஸ் அல்தரகஸ் – Thunnus albacares), தரி கண் டூணர 

(துன்னுஸ் சரப்சசஸ் – Thunnus obsesus) தரன்ந தரி கடல் இணங்கப 

குறிக்கின்நண. பூ ன தரவிக்கும் தடகுகள்  அற்றின் முக்கி இனக்குகபரக ஸ்கிப் 

ஜக் டூணர (கட்சுரனுஸ் தனமிஸ் - Katsuwonuspelamis)) வும் ற்றும் இந்தி 

ஸ்கட்டிற்கரண (டகரப்டருஸ் ருசல்லி – Decapterusrusselli) இனக்க ரதி 

னகளும் கரண்டுள்பண. 
 

இனங்கயில் கடல் மீன் பிடிப்தற்கரண மீன்பிடி  முற்கணிப்பு முநயின் பர்ச்சி 

2007 இல் ரடங்கப்தட்டது ற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டில் சரண அடிப்தடயில் 

சல்தடுத்ப்தட்டது. ர்ந்டுக்கப்தட்ட மீன்பிடி தடகுககளுக்கு ரந்ரறும் 

சரணக் கணிப்புகள் ளியிடப்தட்டண ற்றும் முன்ணறிவிப்பின் சரிதரர்ப்பு 

முடிவுகள் ஊக்களிக்கும் முடிவுகபக் கரட்டியுள்பண. ண, முன்ணறிவிப்புக்களின் 

விரிரக்கரணது ரனகல், மின்ணஞ்சல் ற்றும் ரணரலி ரடர்பு மூனம் 

அணத்து முக்கி மீன்பிடி துநமுகங்களுக்கும் விரிவுதடுத்ப்தட்டண. ம்தர் 2015 

முல், மீன்பிடித் பங்களின் முன்ணறிவிப்பு ரத்திற்கு இண்டு முந 

ங்கப்தடிகின்நண. இனங்க கடற்நரழில் கப்தல்கள் மீன்பிடிக்கச் சல்லும் 

நக்குந தப்தபவுக்கு முன்ணறிவிப்பு தகுதிகள் அதிகரிக்கப்தட்டுள்பண. 2019 ஆம் 

ஆண்டில், ளிற்ந ர்க்க அடிப்தட முன்கணிப்பு - fuzzy logic base forecasting model 

ரதிரி உருரக்கப்தட்டது ற்றும் வி. ம். ஸ் சரிதரர்க்கப்தட்ட மீன்பிடி ததிவுப் 

புத்கங்களுடன் துல்லிம் தற்றி திப்பீடுகள் ம்தடுத்ப்தட்ட கணிப்புகளின் 67% 

துல்லித்க் கரட்டிண. 
 

வ்ரநரயினும், மீன்பிடித் திநண ம்தடுத்துற்கரக தன சரல்கப சரளிப்தது 

கண்டறிப்தட்டுள்பண, இது அதிக மீன்பிடிப்பு விகிங்கப உறுதி சய்யும். டூணர 

இணங்களின் இடம்தர்வு டத் எரு தரி சரனரகும்; இது கிடட்டரகவும் 

சங்குத்ரகவும் இருக்கனரம். சங்குத்து இடம்தர்வு ன்தது எரு துரண 

சல்முநரகும், இது ப்தண்டன - ர்ர கிபன் ரறுதரட்டக் 

கரட்டுணரல் டதறும் னினும் இது கனப்தரக்கல் மூனம் தரதிக்கப்தடுகின்நது, 

இது தருகரன கரற்நப் தரறுத்து. இருப்பினும், கிடட்ட இடம்தர்வு மிகவும் 

சிக்கனரணது ற்றும் உயிரில் ரழ்க்க நினகளுடன் ரடர்புடதுரகும். 
 

ண நிகழ் சற்கக்கரள் கல்களின் தன்தரடுகள் முக்கிரண 

ற்றும் ஞ்சள் துடுப்பு டூணரவின் நீச்சல் ஆம் குறித் கல்கப ங்குது 

மீன்பிடி சல்திநனில் கணிசரண ரக்கத் ற்தடுத்தும். இந்திப் தருங்கடலின் 
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கனப்பு அடுக்கு அன் தரு கரற்று ரற்நங்கபரல் தரிதும் தரதிக்கப்தடுரல், 

ப்த ண்டன ரறுதரடு கரரக டுணர சங்குத்து இடம்தர்வு 

குறிப்பிடத்க்கரகும். இன் விபரக, டுணர நீண்ட ரிசயின் ரிசப்தடுத்ல் 

ஆம் நிச்சற்நது ற்றும் குநந் பிடிப்பு விகிங்கப அனுதவிக்கின்நண. நீண்ட 

ரிச மீன்பிடி சல்திநண உறுதி சய்ற்கரக ற்தரதுள்ப மீன்பிடி நின 

முற்கணிப்பு முந மீன்பிடி ஆத்துடன் இக்கப்தட்டுள்பது. பர்ந் கட்டப்தரணது 

டூணரவின் நீச்சல் ப்தநின தீர்ரனிக்க ப்தநின சங்குத்து சுவிங்கப 

முன்ணறிவிக்கின்நண. 
 

 ண, மீன்பிடி ஆம் ன்தது அதிக மீன்பிடிப்பு விகிங்கப உறுதி சய்ற்கரண 

முன்ணறிவிப்பு கலுடன் எரு முக்கிரண உறுப்பு ன்று கண்டறிப்தட்டுள்பது. 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர ப்த ண்டனத்துக்கு ன ற்தப்பு கனப்பு அடுக்குக்களில் 

இருப்தற்கு முன்னுரி அளிக்கின்நண (டரகரர்ன் ற்றும் தனர்., 2006). இந்திப் 

தருங்கடலின் கனப்பு அடுக்குக்கபரணது அன் தருக் கரற்று ரற்நங்கபரல் தரிதும் 

தரதிக்கப்தடுரல், தப்த ண்டன ரறுதரடு கரரக டூணரக்கபரணது 

சங்குத்ரண இடம்தர்வு குறிப்பிடத்க்கரகும். இன் விபரக, நீண்ட ரிச 

ரிசப்தடுத்ல் ரன மூனம் பிடிப்தது நிச்சற்நது ற்றும் குநந் மீன்பிடிப்பு 

விகிங்கப அனுதவிக்கின்நண. ண, ப்தநின சங்குத்து சுவிங்களின் 

கணிப்புகள் எரு சரனரக இருந்ண. ஆக, கடல் ற்தப்பு ப்தநின ற்றும் 

சற்கக் கரளிலிருந்து கடல் ற்தப்பு உத் கல்கபப் தன்தடுத்தி கடலின் 

ப்தநின சங்குத்து சுவித் கணிக்க எரு முந உருரக்கப்தட்டது ற்றும் 

ற்தரதுள்ப மீன்பிடி  முன்ணறிவிப்பு அப்பில் இக்கப்தட்டது (ரஜதக்ஷத் 

ற்றும் தனர்., 2014). இந் கடல் ற்தப்பு நினகள் தரன்ந ழிமுநரணது 

கடல்க் கரற்று லி ற்றும் கனப்பு அடுக்கு இக்கவில் ஆகிற்நரல் 

தரதிக்கப்தடும் ன்ததுடன் தன ம்புகபயும் கரண்டுள்பண. ண, 

கரப்தர்நிக்கஸ் கடல் சுற்றுச்சூல் கண்கரணிப்பு ச (சி ம் இ ம் ஸ்) - Copernicus 

Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) ங்கி ப்தநின சுவித் வின் 

அடிப்தடயில் எரு புதி முந உருரக்கப்தட்டது. CMEMS  ஆணது இடஞ்சரர்ந் 

தீர்ரணத்தில் உனகப் சமுத்திவில்களின் இற்பில் நின ற்றும் இக்கவில் 

குறித் க்கரண கல்களின் அடிப்தடயில் ரதிரி ¼° இற்பில் பிகரசத்தில் 

ங்குகின்நது. அன் அதிக இடஞ்சரர்ந் ற்றும் ற்கரலிகத் தீர்ரணம் ற்றும் தன 

வு மூனங்களின் அடிப்தடயில் இது அதிக ன்கபக் கரண்டுள்பது. 
 

குறிக்தகரள்கள் 

தன ரள் மீன்பிடி கப்தல்களுக்கு சரத்திரண மீன்பிடி ப ஆனரசண தற்றி 

கல்கப ங்குன் மூனம் கடல் / ஆழ் கடல் மீன்பிடியில் தரருபரர 

சல்திநண ம்தடுத்துல் 
 

சளியீடுகள் 

டூணர தன ரள் மீன்பிடி தடகுகளுக்கரண சரத்திரண மீன்பிடி ப ஆனரசணகள். 
 

முடிவுகள் 

கடல் மீன்பிடித் துநயின் தரருபரர சல்திநன்கப அதிகரித்ல் ற்றும் 

கடனர மீன்ப பங்கள் மீரண மீன்பிடி அழுத்த் குநத்ல். 
 

திட்டப் தகுதிகள் 

திட்டப் தகுதி இந்துசமுத்தித்க் கரண்டுள்பது, அங்கு அணத்து கடனர 

ரட்டங்களிலிருந்தும் இனங்க மீணர்கள் டத்தும் தருங்கடல் மீன்பிடி 

டடிக்ககள் தரன்நண அடங்கும். 
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தடம் – 1  இந்து சமுத்தித்தில் இனங்க 

மீன்பிடி தடகுகளின் மீன்பிடி ல்ன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் – 02 வு சகரிப்புக்கரண 

கடற்நரழில் துநமுகங்கள்  

 

 

சதரருட்கள் ற்றும் முமநகள் 

சதரருட்கள்  

மீபிடிப் ததிவு புத்க வு 

2015 ஆம் ஆண்டில் ரடங்கப்தட்ட எரு வுத்பத் உருரக்குற்கரண 

முநரண அணுகுமுநரக டி.ஃப்..ஆர் 2012 ஆம் ஆண்டு முல் ததிவு 

புத்கங்கப அறிமுகப்தடுத்திது. னரக் புத்கத் வுகபரணது தனரக ததிவு 

சய்ப்தட்டு ரகுக்கப்தட்டதிலிருந்து மீன்பிடித் வின் ஆரரகக் 

கரப்தடுகின்நது. தன சந்ர்ப்தங்களில், கல்கள் துவும் கிடக்கர தரது 

விஞ்ஞரண ஆரய்ச்சிகளுக்கு இந் மீன்பிடி வுகள் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண (ரஸ் 

- ஸ்மித், 2013). இருப்பினும், ததிவு புத்கத் கல் ம்தமுடிரது ன்று ரடர்ந்து 

ரதிடப்தடுகின்நது ற்றும் துல்லிரக சரிதரர்க்கப்தடவில்ன ணப்தடுகின்நது. 

வி.ம்.ஸ் அறிமுகப்தடுத்ப்தடும்  மீன்பிடி புத்கங்களின் துல்லித் 

சரிதரர்க்க சனவு குநந் ரற்றுழி துவும் இல்ன. 

 

கப்தல் கண்கரணிப்பு அமப்புகள் (வி.ம்.ஸ்) வு 

அணத்து தகுதிகளிலும் மீன் பிடிக்கும் இனங்கக் கப்தல்களில் இருந்து வி.ம்.ஸ் 

அடரபம், நின, கம் ற்றும் ரக்கி ழி தற்றி வுகள் கடற்நரழில் 

ற்றும் நீரில் ப திக்கபத்துக்கு (டி. ஃப். . ஆர்) அனுப்தப்தடுகின்நண. IOTC 
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குநந்தட்ச களுக்கு (IOTC, 2015) இங்க பிங் இடளி 4 ணி 

இல்புநின திப்தரக அக்கப்தட்டுள்பது. 

 

செற்மகக் தகரள் வு 

கடல் தற்தப்பு சப்தநிமன 

ஜிபிம் க்ரவ் இஜர் (ஜிம்) ( நுன விம்தரக்கல்) இலிருந்து 

தநப்தட்ட கடல் ற்தப்பு ப்தநினத் ரகும். ரடபரவி  அபவீட்டு 

(ஜிபிம்) சற்கக்கரளில் ஜிம் (ஜிபிம் க்ரவ் இஜர்) 

ணப்தடுகின்ந எரு க்ரவ் டிரமீட்டர் (நுண் அன அனரனி) கரண்ட 

உள்நுவு என்று உள்பது. ஜி. ம்.  வுகபரணது ரிரட் சன்சிங் சிஸ்டம்ஸ் மூனம்  

ரரிக்கிநது ற்றும் ரசரவின் புவியில் விஞ்ஞரண நிதி (NASA Earth Science) உவிரல் 

ங்கப்தடுன்கிநண. வு www.remss.com இல் கிடக்கின்நது. 

 

முழுமரண இக்க இடவில் Absolute Dynamic Topography / கடல் தற்தப்பு உம் - Sea 

Surface Height 

 

சி.ம்.இ.ம்.ஸ் இலிருந்து தநப்தடும் குபரதல் சமுத்தித்திணரல் கட்டப்தட்ட ல் 4 

கடல் ற்தப்பு உங்கள் ற்றும் தநப்தட்ட ரறுதரடுகள் ன்.ஆர்.டி (GLOBAL 

OCEAN GRIDDED L4 SEA SURFACE HEIGHTS AND DERIVED VARIABLES NRT) ஆணது கடல் 

ற்தப்பு உத்ப் தந தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. இந் ரரிப்பு SL-TAC தன 

குறிக்கரள் அல்டிரனி வு சனரக்க அப்தரல் சனரக்கப்தடுகின்நது. இது 

ரப்தரவிலும் உனகங்கிலும் உள்ப முக்கி சல்தரடுகளுக்கரண சமுத்திவில் 

ற்றும் கரனநின முற்கணிப்பு ங்களுக்கும் மிக அண்மித் நிகழ் வுக்கு 

உவுகின்நது. இது அணத்து அல்டி ரனி குறிக்கரளுக்கரண தங்களிலிருந்தும் 

 சனரக்குகிநது: ஜசன் - 3, சன்டிணல் - 3 , ச்.  - 2 , சல் / அல்டிகர, 

க்ரசற் - 2, ஜசன் - 2, ஜசன் -1, ரி / பி, ன்விசரட், ஜிஃப்எ, ஈஆர்ஸ் ½ (Jason - 3, 

Sentinel - 3A, HY - 2A, Saral / AltiKa, Cryosat - 2, Jason - 2, Jason - 1, T / P, ENVISAT, GFO, ERS 1/2.) 

 

கடல் தற்தப்பு குதபரதரபில் 

குபரப்கனர் திட்டத்தின் - Globcolour project யர்ம்ஸ் ன இடமுகம் (HERMES web 

interface) (http://hermes.acri.fr/) த்திலிருந்து கடல் ற்தப்பு குபரரபில் வுகள் 

தநப்தடுகின்கிநண. இந் ஆய்வில் தன்தடுத்ப்தடும் குபரப் கனர் வு 

(http://globcolour.info) பிரன்சின் ACRI-ST ஆல் உருரக்கப்தட்டதுடன், சரிதரர்க்கப்தட்டு,  

விநிரகிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

உனகபரவி ெமுத்திவில் ரதிரி வு 

கரப்தர்நிக்கஸ் கடலில் ச (சி. ம். இ. ம். ஸ்) மூனரக உனகபரவி 

சமுத்தித்தின் தபதீகவில் நின ற்றும் இக்கவில் குறித் க்கரண 

கல்கப ங்குகிநது. உனகபரவி சமுத்தித்தின் ¼°  தபதீகவில் தகுப்தரய்வு 

ற்றும் முன்ணறிவிப்புத் ரரிப்பு திணசரி புதுப்பிக்கப்தட்டு 43 சங்குத்து நினகளின் 

ப்தநின ங்குகின்நது. உனகபரவி தபதீகவில் தகுப்தரய்வு ற்றும் 

இந் முற்கணிப்புத் ரரிப்பு ப்தநின, உப்புத்ன், நீரட்டங்கள், கடல் 

ட்டம், கனப்பு அடுக்கு ஆம் ற்றும் கடல் தனிக்கட்டி அபவுருக்கள் ஆகிற்றின் 

திணசரி சரசரி கரப்புகப உள்படக்கிரகும். ததிவுசய்ப்தட்ட தணர்களுக்கு 

இந் கரப்தர்நிக்கஸ் சமுத்திவில் ச இபத்தில் (http://marine.copernicus.eu) 

இனசரகக் கிடக்கின்நது. இந்த் ரரிப்பு யுக ட் ஆபிஸ் குபரதல் சீசணல் 

கப்பிள்ட் முன்ணறிவிப்பு அப்பிலிருந்து (குபரசீ 5) – [Met Office Global Seasonal coupled 

forecast system (GloSea5) ] உருரக்கப்தடுகின்நது, இது 7 ரடளிலும் 3D முப்தரிர 

உனகபரவி கடல்சரர் கணிப்புகப ¼  தரகயில் ங்க தன்தடுகின்நது, திணசரி 

புதுப்பிக்கப்தடுகின்நது. 

 

க்னரச்னன் ற்றும் தனர். 2014). இந் முன்ணறிவிப்புத் ரரிப்பு சற்கக்கரள் 

ஸ்ஸ்டி வு (ம்தட்ட மிக உர் தீர்ரணம் கரண்ட டிர ரனி 

http://hermes.acri.fr/
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(விச்ஆர்ஆர்) வு – (satellite SST data (Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)data) 

ற்றும் உனகபரவி உர்ந்-சம்ரண கடல் ற்தப்பு ப்தநின 

(ஜியச்ஆர்ஸ்டி) – (Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)data) திட்டத்ரல் 

ங்கப்தட்ட ட்டரப் சற்கக் கரள்கள் - MetOp satellites) இக்கு, இன் - சிட்டு ஸ் 

ஸ் டி க்கள் (மூர் தரரக்களிலிருந்து, சறுக்கல் மிகள் ற்றும் கப்தல்கள்) - (from 

moored buoys, drifting buoys and ships), கடல் ட்ட எழுங்கின் அரனிப்புகள் (ஜசன் 2 

ற்றும் கிரசரட் 2 இலிருந்து) - (from Jason 2 and CryoSat 2)  ற்றும் து 

ற்தப்பு ப்தநின ற்றும் உப்புத்ன் சுவிங்கள் (ஆர்கர விக்குறிப்பு 

மிகள், நீருக்கடியில் உள்ப கிபடர்கள், மூர் தரரக்கள், கடல் தரலூட்டிகள் 

ற்றும் கட்டு விக்குறிப்பு முநகள்) மூனம் ங்கப்தட்டண. உனகபரவி 

சமுத்திவில் ளியீட்டு கரப்புக்கள் புவியில் திட்டத்துடன் ¼ ° கிடட்டத் 

தீர்ரணத்துடன் கரட்டப்தடுகின்நண. இது 0 முல் 5500 மீட்டர் யினரண 43 சங்குத்து 

நினகபயும் ங்குகின்நண. 

 

அட்ட 1: உனகபரவி சமுத்திவில் ஆ அபவுகள் ற்றும் இடளிகள்  ¼°  

தபதீகவில் தகுப்தரய்வு ற்றும் முன்ணறிவிப்பு ரரிப்பு 

 

ஆ வீச்சு 

(மீ) 

0-50 50-100 100-250 250-300 300-1500 1500-

3500 

3500-

5500 

இடளி 

(மீ) 

5 10 25 50 100 250 500 

 

முமந 

மீன்பிடி ப முன்ணறிவிப்பு 

 

சற்கக் கரள்த் வு, ரதிரித் வு ரத்திற்கு மூன்று முந ததிவிநக்கம் 

சய்ப்தட்டு சனரக்கப்தட்டது. முன்ண திட்டத்தின் கீழ் உருரக்கப்தட்ட தன 

அபவுகரல் ரதிரிகள், டூணரவுக்கரண சரத்திரண மீன்பிடி தகுதிகப கணிக்க 

தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. இந் ளியீடு ஆரண முற்கணிப்பு ரதிரியுடன் 

இக்கப்தட்டுள்பது ற்றும் தப்புற்கரக இறுதி தடங்கள் 

உருரக்கப்தட்டுள்பண . 

 

மீன்பிடித்ல் ஆ கணிப்பு 

சல்தரட்டு ர்கட்டர் உனகபரவி கடல் தகுப்தரய்வு - operational Mercator global 

ocean analysis ற்றும் முன்ணறிவிப்பு அப்தரணது திணசரி புதுப்பிக்கப்தட்டு 10 ரள் 3D 

உனகபரவி கடல்சரர் கணிப்புகளின் உர் ளிவுத்திநண ங்குகின்நது. இந்த் 

ரரிப்தரணது ப்தநின, உப்புத்ன், நீரட்டங்கள், கடல் ட்டம் ற்றும் 

லிருந்து கீழ்  கனப்பு அடுக்கு அபவுருக்களின் திணசரிரண சரசரிகப 

அடக்கியுள்பண. கடல் ட்ட உம், ப்தநின ற்றும் நீரட்டங்களுக்கரண 

ணி சரசரி ற்தப்பு புனங்கபயும் இதில் அடக்கியுள்பண. 

 

ததிவு புத்கங்களிலிருந்து மீன்பிடிட் வு டி.ஃப்..ஆடிணரல் சகரிக்கப்தட்டு 

ஜணரி 2016 முல் கிடக்கின்நது. நீண்ட கரட்டு னகளின் ப்தநின ஆத் 

வுகபரணது  ரி.டி.ஆர் - TDR sensors உரிகபப் தன்தடுத்தி 6 ரங்களுக்கு 

சகரிக்கப்தட்டண ற்றும் ஜூன் 2012 முல் வு கிடக்கின்நது. 
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தடம். 1 முமநக்கரண ரிப்தடம் 

 

நீண்ட ரிச சர்க்க / உள்பவு ற்றும் மீன்பிடி ஆத்திற்கு இடயினரண 

உநப் தந ரி.டி.ஆர் ற்றும் ரடர்புட மீன்பிடித் வுகள் தன்தடுத்ப்தடும். 

நீண்ட ரிச உள்பவுகப சரிசய் தனுள்பரக இருக்கும் மீன்பிடி ஆத் 

கணிக்க இந் உநவு தன்தடுத்ப்தடனரம். இணரல், கணிக்கப்தட்ட மீன்பிடி 

ஆத்திற்கு கரக்கிகள் ட்டப்தட ழிசய்ப்தடும். முழுரண நீரின் 

டுரிசயின் சமுத்திவில் சுற்றுச்சூல் நினகபரணது CMEMS ரதிரிரண 

வுகளில் - CMEMS modeled data - இலிருந்து தநப்தடும். டூணர திட்டல்களுக்கரண 

ரரந் விரும்தத்க்க கடல் அபவுருக்கபப் தறுற்கு தரதுரண லீனிர் ரடல் 

- Generalized Linear Model (GLM) - (ஜி.ல்.ம்) ற்றும் அனுத எட்டுரத் விநிரக 

சல்தரடு - Cumulative Distribution Function (ECDF) - (ஈ.சி.டி.ஃப்) ன்தண 

தன்தடுத்ப்தடும். CMEMS கடல் நின முன்ணறிவிப்பின் அடிப்தடயில் சரத்திரண 

மீன்பிடி ண்டனங்கபயும் மீன்பிடி ஆக் கணிப்தயும் கணிக்க இந் அபவுரு 

அட்ட முன்ணறிவிப்பு ரதிரியின் உள்ளீடரகப் தன்தடுத்னரம். மீன்பிடித் 

பங்களின் முன்ணறிவிப்த சரிதரர்க்க, ததிவுப் புத்கங்கள் ற்றும் வி.ம்.ஸ் வுகள் 

தன்தடுத்ப்தடும். முநயின் தரய்வு விபக்கப்தடம் தடம் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்பது. 

 

செல்தரடுகள் 

 CMEMS சமுத்திவில் ரதிரி வு ததிவிநக்கம் ற்றும் தகுப்தரய்வு 

 மீபிடித் வு சகரிப்பு : வி.ம்.ஸ் வு மீன்பிடித் வு 

 உள்-நினத் வு சகரிப்பு (டி.டி.ஆர், சமுத்திவில் வு) 

 ரதிரி பர்ச்சி 

 மீன்பிடி ப முன்ணறிவிப்பு தடங்கப உருரக்குல் 

 முடிவுகளின் சரிதரர்ப்பு 

 TP,  ரனகல் ற்றும் இம் மூனம் கல்கப தணர்களுக்கு 

தப்புல் 

 மீணர்கள், கப்தல் உரிரபர்கள் ற்றும் பிந தங்குரர்களுக்கரண 

விழிப்புர்வு திட்டங்கள் 



168 
 

முடிவுகள் 

டூணர மீன்பிடி ப முன்ணறிவிப்பு 

2018 ஆம் ஆண்டில் 109 சரத்திரண மீன்பிடி பக் கணிப்புகள் ரனகல், 

ரனதசி ற்றும் மின்ணஞ்சல் ழிரக ரரிக்கப்தட்டு தப்தப்தட்டண. தப்ரி 

2017 முல், எவ்ரரு விரன் ற்றும் சனிக்கிகளிலும் கரன 07.00 ணிக்கு 

முன்ணறிவிப்பு தடம் டின் புத்சடயண திட்டத்துடன் தப்தப்தட்டது. 
 

 

தடம் : திர்வு கூநல் தட அமப்பு (அழுத்ரண பிதெங்கள் இங்கு சிப்பு நிநரக உள்பண) 

 

 

முன்ணறிவிப்பு உற்தத்தி ற்றும் தப்புல் சய்யும் இனக்கில் 75% ஆணது 2018 ஆம் 

ஆண்டில் அடப்தட்டது. கனிகளின் ரழில்நுட்த ரல்விகள், ளிப்புந 

வுகள் கிடக்கர, இ இப்பு ற்றும் னி பங்கள் கிடக்கர 

தரன்ந தன கட்டுப்தடுத்தும் கரணிகள் இருந்ண. 
 

சல்தரட்டு ரீதிரண மீன்பிடி பங்களின் முற்கணிப்தரணது நிகழ் 

சற்கக்கரள் வு ற்றும் உனகபரவி தபதீக முன்ணறிவிப்பு ரரிப்புகளின் 

கிடப்தப் தரறுத்து. ச ங்குர்களின் தரரிப்பு ற்றும் தழுடல் 
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தரன்நண திட்ட டடிக்ககளுக்கு இடயூறு விபவிப்தன் கரரக தன 

நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்ண. ரரவில் டி சற்கக்கரள் வு ற்றும் சனரக்கத்ப் 

தறும் திநன் இல்னரரல் அந் நிகழ்வுகள் விர்க்க முடிரரகும். லும், 

சமுத்திவில் நின முற்கணிப்புக்கப ரரவின் சரந் தபதீகவில் சமுத்தி 

ரதிரிகப உருரக்க ரரவுக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட திநண உள்பது. ஜணரி 2018 

முல்  2018  வி. ம். ஸ் வு ற்றும் 2017 இன் மீன்பிடி ததிவுப் புத்க 

வுகளுடன் மீன்பிடி வுத்பம் புதுப்பிக்கப்தட்டது. டி. ஃப்.  .ஆர் - DFAR ன் 

ரழில்நுட்த ம்புகள் கரரக,  2019 முல் வி.ம்.ஸ் வு 

தநப்தடவில்ன. இந் திட்டத்தின் ற்றிக்கு துல்லிரண மீன்பிடித் வு 

கிடப்தது மிகவும் முக்கிரணரகும். டிக்கரவிட்ட, நீர்கரழும்பு, சினரதம் ற்றும் 

கல்பிட்டி மீன்பிடி துநமுகங்களில் மீன்பிடி விழிப்புர்வு ர்கரல்கள் 

டத்ப்தட்டுள்பண. மின்ணஞ்சல் தணர் சமூகம் 2016 முல் இண்டு டங்கரக 

ம்தடுத்ப்தட்டுள்பது ற்றும் 210 க்கும் ற்தட்ட மீணர்கள் ற்றும் 

மீன்பிடித்துந அதிகரரிகள் மீன்பிடி ஆனரசணப் தறுகின்நணர். 
 

முன்ணறிவிப்புகளின் துல்லி ப்தநின, நீண்ட ரிச னரணது மீன்பிடி 

கிருடன் இக்கப்தட்ட ஆ உரிகள் மூனம் உள் நின இடத்திலுள்ப வுச் 

சகரிப்பு மூனம் கணிசரக ம்தடுத்ப்தடனரம். 2020 ஆம் ஆண்டில் 

உற்தத்திரபர்களிடமிருந்து டிரக இந் உரிகப ரங்குற்கு முன்னுரி 

அளிக்க தரிந்துக்கப்தடுகிநது. மீன்பிடி சரர் கல் னத்பம் எரு தந் 

குழுவிணருக்கு மீன்பிடித் கல்கபப் தப்புற்கு அசிரகும். 2020 முல் ங்கள் 

னத்பத்தின் மூனம் மீன்பிடித் கல்கப தப்புற்கு ன சதிகப ங்க 

கடற்நரழில் திக்கபம் எப்புக் கரண்டுள்பது. 
 

தரிந்துமகள் 

கணிப்த ம்தடுத் சமுத்தி தபதீகவில் ரதிரிகள் ற்றும் உள் நின 

இடத்திலுள்ப கல்கப இப்புச் சய்ல். நிகழ் வுகப அடிப்தடரகக் 

கரண்ட ங்களுட ற்தர மீன்பிடித் ப ஆனரசணரக, சின ரட்களுக்கு 

முன்ண முன்ணறிவிக்கப்தட்டரல் கடல் நினகளின் அடிப்தடயில் மீன்பிடி ப 

ஆனரசண ங்க முடிந்ரல் அது மிகவும் சரகரக இருக்கும். இணரல், 

மீணர்கள் ங்கள் தத் ஆனரசணயின் அடிப்தடயில் திட்டமிட முடியும், 

லும் இறுதியில் இங்கயும் அங்கயும் கடலில் மீன்களுக்கரக சுற்றித் திரி விட 

அதிக தரருபரர ன்கபப் தறுரர்கள். 
 

ரரவின் PFZF தற்றி ஸ்கிப்தர்கள் ற்றும் தன ரள் மீன்பிடி தடகுகளின் 

உரிரபர்களுக்கு விழிப்புர்வு சய் இந் திட்டத்தின் ற்றிக்கு முக்கி 

கரணிரக இருக்கும். ண, விழிப்புர்வு நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி டத்ப்தட 

ண்டும். 

வி.ம்.ஸ் ற்றும் னரக் ததிவுப் புத்க வுத்ரகுப்பு மீன்பிடி ததிவு புத்கத் வின் 

துல்லிரண திப்பீடு சய்லுக்கும் ற்றும் ரரவின் டூணர மீன்பிடித் ப முற்கணிப்பு 

முந ம்தடுத்துற்கரண சனரக்க ற்றும் தகுப்தரய்வுகள் சய்ப்தட 

ண்டும். 

 

முடிவும 

மீன்பிடித் ப முற்கணிப்பு ற்றும் மீன்பிடி கல் ச திட்டம் அன் 

சல்தரடுகப சின ம்புகளுடன் ற்றிகரக டத்தி ருகின்நது 
 

சளியிடப்தட்ட சளியீடுகள் 

1. ஜகத் ரஜதக்ஷ ற்றும் சுதீர குசக, 2018. ர்ரக்னன் ரறுதரடு ற்றும் 

இந்து சமுத்தித்தில் டூணர ற்றும் டூணர தரன்ந மீன் இணங்களின் பிடிப்பு 

விகிங்களில் அன் ரக்கம் - Thermocline variability and its impact on catch rates of tuna and 

tuna-like fish species in the Indian ocean -. ங்கரப விரிகுடரவின் சமுத்திவிலின் 2 து 

சர்ச ரரடு; உள் தருகரன ஊசனரட்டங்களுக்கு முக்கித்தும் 

கரடுக்கப்தட்ட, இனங்கயின் கரழும்பின் சிணன் கிரண்ட் யரட்டலில் 2018 

ஜணரி 11 முல் 12 . 
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2.  குசக, ஸ்.ஸ்., ற்றும் ரஜதக்ஷ ஜ.க., 2018. இந்து சமுத்தித்தில் ரள்மீன் 

(ஜிபிஸ் கிபரடிரஸ்)- swordfish (Xiphiasgladias) பிடிப்பு விகிங்களில் சந்தி 

கட்டத்தின் விபவு - Effect of lunar phase on swordfish (Xiphiasgladias) catch rates in the Indian 

Ocean. Innovative aquatic research towards blue-green economic development-. நீனப் - தச்ச 

தரருபரர பர்ச்சி ரக்கி புதுரண நீர்ரழ் ஆரய்ச்சி NSS-2018 : 

சி நீரி பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர), கரழும்பு 15, 

இனங்க. 

 

குறிப்புகள் 

1. டரகரர்ன், ல்., யரனண்ட், க. ன்., யரலிர், ஜ. பி., டரகுட், ம்., 

ரணர, ஜி., சரஞ்சர, ஜி., இட்டரணர, டி. ஜி., அமீருட்டி, ஆர்., ஜிரர்ட், சி., 

மில்லின், ஜ. , தரண்டிணர ., 2006. ஞ்சள் துடுப்பு டூணரவில் (துன்னுஸ் 

அல்தரகஸ்) இல் கரப்தட்ட ஆரண சுழிரடும் டத் - Deep diving behavior 

observed in yellowfin tuna (Thunnusalbacares). நீரில் ப உயிர் ரழ் பங்கள், 19 (1): 85-88. 

2. .ஏ.டி.சி. 2015. கப்தல் கண்கரணிப்பு முந - RESOLUTION 15/03 ON THE VESSEL 

MONITORING SYSTEM (VMS) PROGRAMME  (வி.ம்.ஸ்) திட்டத்தில் தீர்ரணம் 15/03. 

இந்து சமுத்தி டூணர ஆக்குழு (IOTC). தக். 25-27. 

3. க்னரச்னன், சி., அரிதரஸ், ., பீட்டர்சன், க.., ய்டன்ஸ், ., ஃதர்ட, டி., 

ஸ்கஃப், .., கரர்டன், ம்., லிங்கர, ம்., வில்லிம்ஸ், ., கர், ஆர்.இ. ற்றும் 

கம்ப், ஜ., 2015. உனகபரவி தருகரனம் - Global Seasonal 

4. கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அச்சு. 2015. இனங்கயில் கடற்நரழில். 

Http://www.fisheries.gov.lk/content.php?cnid=ststc இலிருந்து சப்டம்தர் 03, 2016 அன்று 

தநப்தட்டது 

5. ஆர் கரர் குழு (2015). ஆர்: புள்ளிவி கணிப்பிற்கரண எரு ரழி ற்றும் சூல் : A 

language and environment for statistical computing. ஆர் ஃதவுண்டன் ஃதரர் 

ஸ்டரடிஸ்டிக்கல் கம்ப்யூட்டிங், வின்ணர, ஆஸ்திரிர. URL http://www.R-project.org/. 

6. ரஸ்-ஸ்மித், ., 2013. கலிதரர்னிர கிவுண்ட்ஃபிஷ் ஃபிரியில் California 

Groundfish Fishery (Doctoral dissertation, Duke University).  வி.ம்.ஸ் ப் 

தன்தடுத்தி னரக் ததிவுப் புத்கத் வின் துல்லித் திப்பிடுல் (கனரநிதி 

ஆய்வுக் கட்டு, டியூக் தல்கனக்ககம்). தக். 2-10. 
 

திட்ட ண் : 6.2 இனங்மகயின் டகிக்கு கடற்கமயில் கமதர வீழ்தடிவுகளின் 

இக்கவில் ற்றும் கமதர அரிப்பு ஆகிற்மந ரற்றிமத்ல். 
 

தரறுப்தரண அதிகரரி : ஆர். ம். ஆர். ம். ஜதினக 

கரனம்    : திட்டம் ரடர்கிநது 

2019 க்கரண வு சனவு  : 0.9 மில்லின் இனங்க ரூதர 
 

அறிமுகம் 

தருத்தித்துந ற்றும் முல்னத்திவுக்கு இடயினரண கடற்கரத்தில் 

இற்கரண ல் டுகளில் எரு நிரரணதும் துல்லிரணதுரண ண்டல் 

தரக்குத் தந சனவு குநந் கட்டப்பு அணுகுமுந சரண 

சய்ண இந் ஆய்வு ரக்கரகக் கரண்டுள்பது. 
 

அரிப்பு, கடனர ள்பம் ற்றும் புல்ச் சம் தரன்ந கடனர 

அதரங்களிலிருந்து து கடற்ககள், கடற்கரங்கள் ற்றும் கடனர 

பர்ச்சிகபப் தரதுகரப்ததில் இற்க ல் திட்டுகள் முக்கி தங்கு கிக்கின்நண. 

ல் திட்டுகள் ங்கள் கரங்கப கடனர அரிப்புகளிலிருந்து 

தரதுகரக்கின்நண ற்றும் கரற்று ற்றும் கடல் ளிப்புக்களுக்கு புகழிடம் 

அளிக்கின்நண. கடற்க தரரிப்தற்கரக ல் திட்டுகள் திர்கரன ல் 

விநிரகத்யும் ங்குகின்நண. குன்றுகளின் தந் ரிசப்தடுத்ல்கள், தரி 

ல் நீர்த்க்கத்திண கரடுக்கும். இற்கரண குன்றுகளின் உம் புல் ழுச்சி 

ற்றும் அன டடிக்ககளிலிருந்தும் கர ள்பத்தில் இருந்தும் 

தரதுகரப்தயும் ங்குகிநது. 
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தடம் 1: 2012 களின் 

முற்தகுதியில் புகப்தடம் 

டுத் குடத்ண 

(ரழ்ப்தரம்) ல் 

திட்டுகள் [தட உதம்: 

விக்கிபீடிர]. 

இந் கடனரப் தகுதியில் டரட்சி ல் திட்டு (சிலிக்கர நிநந் ல்) 

அந்துள்பது. இந்திரவின் கிக்குப் புநம் தரயும் திகளின் ரயிலிருந்து ரும் 

னரல் ல் திட்டுக்கள் உருரணது ன்று ம்தப்தடுகிநது. இந்திரயும் 

தீயும் இக்கும் கண்ட அடுக்குகளில் நீண்ட கர சறுக்கல்கள் மூனம் 

ரழ்ப்தரத்திற்கு ரும் இந் ல், தீதகற்தத்தின் டகிக்கு கடற்கயில், 

டகிக்கு கரற்றிணரல் ல் திட்டுகபரக க்கப்தடுகிநது ணனரம். ண, 

கடனர ண்டல் தரக்குத்து ற்றும் கக்கு அருகிலுள்ப அன கரனநினப் 

புரிந்து கரள்ப, தருத்தித்துந ற்றும் சுண்டிக்குபம் இடரண கரப் 

தகுதிகள் இந் ஆய்வுக்குத் ரிவுசய்ப்தட்டண. 
 

கர்கரயில் முல் அலிரன யினரண கரப் தகுதியின் கடற்க அரிப்பு 

/ திட்டுல் 2016 ஆம் ஆண்டில் NIOMS - NARA திட்டத்தின் கீழ் ஆய்வு சய்ப்தட்டுள்பது. 

அபிவிருத்தி அந்து ரும் ரடுகளில் தரதுரகக் கரப்தடுது தரன்ந வுகள் 

ரசரணரக உள்ப சூல்களில், ண் கட்டப்தரக்கல் ன்தது எரு ரண 

பிரந்தி ண்டல் தரக்குத்ப் தறுற்கரண எரு ம்பிக்கக்குரி 

முநரகும், ற்றும் ண்டல் தரக்குத் நிர்கிக்கும் சுற்றுச்சூல் கட்டர / 

னி னயீடுகப அடரபம் கரவும் இது ழிகுக்கும். 
 

குறிக்தகரள்கள்: 

A. அபவீடு சய்ப்தட்ட ண்டல் தரக்குத்து ரதிரி நிறுவுல் ற்றும் 

அப்தகுதியில் அடரபம் கரப்தட்ட சகரன கடற்க அரிப்பு சிக்கல்கபக் 

குநப்தற்கரண எரு ழிமுந ங்குல். 

கடற்கக்கு அருகிலுள்ப அனகள், நீரட்டங்கள், ல் தரக்குத்து விகிங்கள் 

ற்றும் உருவில் ஆகிற்ந தீர்ரனித்ல். 
 

முமந : 

ருடரந் நீண்ட கப் தகுதியின் ண்டல் தரக்குத்து வீங்களின் அதி வீண 

திப்பீடுகபப் தந சல்முந அடிப்தடயினரண ரதிரி டல்ஃப்ட் 3 டி - Delft3D 

மூனம் ண் உருகப்தடுத்துல்கள் ற்கரள்பப்தட்டண. Delft3D - டல்ஃப்ட் 3 டி 

ஆணது எரு குறுகி அன இக்கி (ஸ்ரன்) - short-wave driver (SWAN), 2 டிச் ஏட்டத் 

ரகுதி - 2DH flow module, எரு ண்டல் தரக்குத்து ரதிரி - sediment transport model (L. 

Van Rijn & Boer, 2006),  (ல். ரன் ரிஜ்ன் & தரர், 2006) ற்றும் 2 டி ண்டல் 

ரடர்ச்சிரண சன்தரட்ட - D sediment continuity equation தீர்க்கும் எரு ட்டு நின 

ம்தடுத்ல் திட்டம் ஆகிற்ந எருங்கிக்கின்நது. குறிப்தரக, நீரிக்கவில் 

ற்றும் ண்டல் தரக்குத்துத் ரகுதி டல்ஃப்ட் 3 டி - ப்பர, - sediment transport 

module Delft3D-FLOW - ற்றும் அனத் ரகுதி டல்ஃப்ட் 3 டி - வ் - wave module 

Delft3D-WAVE - ஆகி தன்தடுத்ப்தட்டண (ஜி. ஆர். னஸ்மர், 2009).  

டல்ஃப்ட் 3 டி - அனத் ரகுதி SWAN  அடிப்தடரகக் கரண்டது (கக்கு 

அருகில் அனகப உருகப்தடுத்துல் - Simulating Waves Near shore), சல் 

அடர்த்திப் தன்தடுத்தும் மூன்நரம் னமுந அன ரதிரி (ஆற்நல் அடர்த்திக்கு 
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சரக சரர்பு அதிர்ண் இணரல் பிரிக்கப்தடல் - equal to energy density divided be the relative 

frequency)   அன ஸ்தக்ட்மின் பர்ச்சி விரிக்க தரவிக்கப்தடுகின்நது. 
 

ERA - இடக்கரன டுத் வீச்சுக் கரண்ட ரனின முன்ணறிவிப்புகளுக்கரண 

ரப்பி த்திலிருந்து (ஈ.சி.ம்.டபிள்யூ.ஃப்) கர அனயின் 

கரனநின தீர்ரனிக்க தன்தடுத்ப்தட்டது. ERA – இடக்கரனம் ன்தது 

சமீதத்தில் ளியிடப்தட்ட வு ற்றும் று தகுப்தரய்வு வுத்ரகுப்தரகும், இது 

1979 முல் ற்தரது யினரண கரனத் உள்படக்கிது (உப்தனர ற்றும் தனர், 2005) 

(டீ, 2011). அருகிலுள்ப கயில் (ரல்ஸ்ட்ர, 2013) பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் அனயின் 

கரனநினப் தறுற்கரக திட்டமிடப்தட்ட கர அனக் கரட்சிகள் 

அருகினந் கயின் உருகப்தடுத்தி அனகள் (ஸ்ரன்) – Simulation Waves Near 

shore (SWAN) ரதிரியுடன் கடற்க ரக்கி ரற்நப்தடும். 

 
தடம் 2. உருஇக்கவில் கட்டமப்பின் தரய்ச்ெல் விபக்கப்தடம். 
 

கடனர உருஇக்கவில் ரதிரிகளில் தடுக்க நினயின் புதுப்பிப்தரணது ண்டல் 

ரடர்ச்சிரக்கல் சன்தரடு ழிரக ளிரக்கப்தடுகின்நது. இருப்பினும், தடுக்க 

நின ரற்நங்களுடன் ரடர்புட  அபவுகள் தரதுரக நீரிக்கவில் 

விசயுடன் ரடர்புட விட மிக அதிகரக இருப்தரல், நிரரண கக் 

கக்கீடுகப சல்தடுத், இந் ரதிரிகள் சமீத கரனம்  தடுக்க அபப் 

புதுப்பித்து அற்ந மீண்டும் நீரிக்கவில் கக்கீடுகளுக்கு சர்க்கும் 

அணுகுமுந சின நீரிக்கவில்  தடிமுநகளில் ட்டும் (னஸ்மர், 2009) 

ற்றுக்கரண்டண. MORFAC அணுகுமுந இந் தரம்தரி சிந்ண முநயிலிருந்து 

நரக்கப்தட்டு, எவ்ரரு நீரிக்கவில்  தடி முநயில் எரு கரணி (MORFAC) 

மூனம் கக்கிடப்தட்ட தடுக்க அப மிக விரக கக்கிடுகின்நது. (சிங்க, 

2011) (தணடட், 2016). கணிசரக உர்த்ப்தட்ட புதி ரலுமி விபக்கப்தட அபவீடு 

பின்ணர் அடுத் நீரிக்கவில் தடியில் தன்தடுத்ப்தடுகின்நது. 
 

ஆய்வு தகுதி:  

தடம் 4. முன்சரழிப்தட்ட திட்டத்திற்கரண ஆய்வுப் தகுதிமக் கரட்டும் மதடம்.  

தரிர்த்மணகள் (சிப்பு தகரடு) கடற்கம ரதிரிக்கரக முன்சரழிப்தட்ட இடங்களுடன் 
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(ஞ்ெள் முக்தகரங்கள்), சரங்கல் நிமனயிலுள்ப ண்டல்ச் செறிவு (நீன புள்ளிகள்) ற்றும் 

ற்ததரம மீட்டர் (சிப்பு ட்ெத்திங்கள்) ஆகிற்றிற்கரணது. 
 

தருத்தித்துந முல் சுண்டிக்குபம்  கரப் தகுதியில் சுரர் 60 கி.ரணது 

து ரதிரி தகுதிரகும். 

 

திர்தரர்க்கப்தடும் சளியீடு 

 இனங்கயின் டகிக்கு கடற்கயில் சரத்திரண ண்டல் தரக்குத்து முந. 

 இனங்கயின் டகிக்கு பிரந்தித்திற்கரண அரிப்பு ற்றும் தடில் தகுதிகள். 

 கடற்க சுவிங்களின் லின் உரு அபவின் இடஞ்சரர்ந் / ற்கரலிக 

ரற்நங்கள். 
 

முடிவுகள் 

கரற்று-அமனக் கரனநிமன 

தருத்தித்துந ற்றும் சுண்டிக்குபம் இட ல் ண்டல் தண்புகள் ற்றும் 

ரத் இடநீக்கம் சய்ப்தட்ட ண்டல் சறிவு ஆகி ஆய்வு 

சய்ப்தட்டுள்பண. ல்ன நினகள் (அனக் - கரற்று கரனநின, நீர் நின ற்றும் 

ல் தண்புகள் தரன்ந) கட்டப்பு சய்ற்கரக அக்கப்தட்ட 

கரப் தகுதிகள் 2019 க்குள் முடிக்கப்தட ண்டும்.  
 

 
 

 
தடம் 2: சுண்டிகுபம், ரழ்ப்தரம் ற்றும் பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் அமன 

நிமனமகளின் ருடரந் அமன (அ) ற்றும் கரற்று (ஆ) கரனநிமன (கருப்புக் தகரடுகள்: 

சரட்டிகளின் விளிம்புகள், நீனப் புள்ளிகள்: னிப்தட்ட அமனகள் சிப்பு புள்ளிகள்: 

பிதிநிதித்து அமன நிமனமகள்) கமதர அமன ல்மன - சுண்டிகுபம். 
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ட இந்திப் சமுத்திரணது ஆண்டுரறும் னகீரண தரு வீசுன் 

மூனம் கப்தடுத்ப்தடுகிநது, இன் விபரக தருகரன றுதரடு மூனரக் 

கண்ட நினப்தப்புக்களின் ப்தடல் ற்றும் கடலின் குளிர்ச்சி தரன்நற்நரல் 

இ நிகழ்கின்நண. ன் ல் தருக்கரற்று  தரதுரக ஜூன் ற்றும் 

எக்டரதர் ரங்களுக்கு இடயில் இங்குகின்நது, லும் ட கீழ் தருக்கரற்று 

 டிசம்தர் முல் ப்ல்  இங்குகிநது (டரம்சரக் ற்றும் கரட்ஃப், 2003 - 

Tomczak and Godfrey, 2003). இன் இடரற்நம் நிகழும் கரனரணது இடக்கரன-

தரு () ண அக்கப்தடும் ற்றும் இண்டரது இடரற்ந - தரு 

(ம்தர்) ண அக்கப்தடுகின்நண. ல்ன நினகளுக்கு கரற்று / அன 

கரனநின திட்டமிட 40 ஆண்டுகள் (1979 முல் 2019 ) ERA -5 ப் 

தடித்துள்பரம். தடம் 3 கரற்று / அனரணது சுண்டிகுபம், ரழ்ப்தரத்திலிருந்து 

அதிகரித்ரக கரட்டுகின்நது. இதில் கங்களின் நீபத்தின் அதிகரிப்பு நின ற்தடும் 

சவீத்க் குறிக்கிநது ற்றும் எவ்ரரு கனத்தின் நிநமும் தருப்பிக்கும் அபக் 

குறிக்கிநது. எவ்ரரு கயின் சீப்பும் கரற்று / அனகளின் திச 

அளிக்கின்நண. 

 

ஆய்வுப் தகுதியிலுள்ப கரற்றின் கரனநினயின்தடி, ம்தர் முல் ரர்ச்  40 - 70 

கரத்தில் கரற்று NE திசயில் இருந்து ருகின்நது, அ த்தில்  முல் 

சப்டம்தர்  220 - 240 கரத்துடன் SW திசயில் ரறுகின்நது. SW தருயின் 

தரது, கரற்றின் கம் 7-12 மீ / ச  ரறுதடும், அ த்தில் NE தருயின் 

தரது 1 - 8 மீ / ச  ரறுதடும். 

 

அனயின் கரனநினயின் தகுப்தரய்வு குறிப்பிடத்க்க அன உ ரற்நத்திண 

அரது 0.25 மீ முல் 2.0 மீ  றுதடுகின்நது ன்ததுடன் அதிக நிகழ்கரண 

அன உரக அண்பரக 1.25 மீ இணயும் குறிக்கின்நது. அனத் திசயின் 

விநிரகம் தரும்தரலும் 40 - 80 (NE) ற்றும் 200 - 240 (SW) இலிருந்து ருகின்நது. 

அருகிலுள்ப கரப் தகுதிக்க அண்மித் தகுதியில் அன உங்களும் சிறிரக 

இருப்தக் கனிக்க ண்டிது அசிரகும், உண்யில் அருகிலுள்ப 

கரப் பிரிவில் 1.5 மீட்டத் ரண்டி அனகள் அரிரக கரப்தடுகின்நண, 

அ த்தில் 1.5 மீட்டருக்கும் அதிகரண அனகள் கரரகக் 

கரப்தடுகின்நண. SW தரு விட அதிக அன நிகழ்வுகள் நிகழும் அதிக 

நிகழ்க NE தரு அனுதவிக்கின்நது. 

 

தீவி அமன நிமனமகள் 

 

எரு னிரண அன ஆய்ரணது ற்கரள்பப்தட்டது, இது தீவி அன 

கரனநின கக்கில் டுத்துக்கரள்கின்நது, இது ல் உத் தரரிக்க 

தன்தடுகின்நது. இந் ஆய்வு 1971 ற்றும் 2017 கரனகட்டங்களுக்கு இடயில் 46 

ஆண்டுகள் ஈ. ஆர்.  - இடக்கரன / ஈ. ஆர்.  - 40 (ERA-Interim/ERA-40 data ) வுகப 

சமுத்தித்தின் அழுத்க் கபங்களில் டுத்து. இது கடலில் அன உங்கபக் 

கக்கிடுகின்நது. பின்ணர் அன உங்கப சுண்டிக்குபம் கடற்கயில் நீரின் ஆம் 

14 மீற்நரில் கக்கிட இண்டரது அன ரதிரி தன்தடுத்ப்தட்டது. குறிப்பிடத்க்க 

அன உங்களுடன் (Hs) ற்றும் உச்ச அனக் கரனம் (Tp) கரண்ட தடம் தடம் 3 

இல் கரடுக்கப்தட்டுள்பது. 
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தடம் 3, 46 ஆண்டுகள் கரக்கிபரய் கடற்கயில் ஈ, ஆர்.  - இடக்கரன வுகப று 

தகுப்தரய்வு சய்ல், 81.3 E 9.1 N. 

இந் 46 ஆண்டுகரன பின்ணணியிலிருந்து, சுண்டிக்குபத்திற்கு ளி உள்ப 

கடற்கக்கு 14 மீ நீர் ஆத்தில் ப்தட்ட 19 தீவி நினகள் 

தட்டிலிடப்தட்டுள்பண. சுண்டிக்குபம் கடற்கயில் 14 மீட்டர் நீர் ஆத்தில் 46 

ஆண்டுகரன று தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட வுகளின் தரது அட்ட 1 ற்றும் 2 

மிக தீவி அனகள் ற்தட்டணக் குறித்து நிற்கின்நது. 

 

அட்டம 1 மிக முக்கிரண குறிப்பிடத்க்க அமன உமும் அம திரும்பும் 

கரனங்களும் 1971-2017 க்கு இமடயில் சுண்டிக்குபம் கடற்கமயில் நிகழ்ந்ண. 

 

 

Hm0-14 m

(m)

1 3.6251 0.022 46.00 10.47

2 3.4857 0.043 23.00 10.18

3 3.3095 0.065 15.33 9.33

4 3.1736 0.087 11.50 9.26

5 3.0974 0.109 9.20 9.16

6 3.0787 0.130 7.67 8.94

7 3.0767 0.152 6.57 8.89

8 3.0542 0.174 5.75 8.82

9 3.0459 0.196 5.11 8.82

10 3.0379 0.217 4.60 8.70

11 3.0265 0.239 4.18 8.68

12 3.0176 0.261 3.83 8.62

13 3.0093 0.283 3.54 8.62

14 3.0013 0.304 3.29 8.51

15 2.982 0.326 3.07 8.49

16 2.9771 0.348 2.88 8.45

17 2.9267 0.370 2.71 8.40

18 2.92 0.391 2.56 8.39

19 2.9058 0.413 2.42 8.38

Number  w = n/46
Return Period 

(yr) = 1/w
Tp (s)
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அட்டம 2: சுண்டிக்குபம் கடற்கமயில் 46 ஆண்டு குறிப்பிடத்க்க அமன உத்ம 

மீறுற்கரண நிகழ்கவு. 

இன Hs (மீ m) அன வீச்சு(m) நிகழ்வு (%) நிகழ்கரண 

அதிகரிப்புக்கள்(%) 

1 0 0 0 100 

2 <0.5 m 0.0-0.5  20 80 

3 <1.0m 0.5-1.0  62 42 

4 <1.5m 1.0-1.5  84 12 

5 <2.0m 1.5-2.0  85 1 

6 <2.5m 2.0-2.5  99.8 0.2 
 

 

46 ஆண்டுகளில் குறிப்பிடத்க்க அமன உத்திற்கரண நிகழ்கவு அதிகரிப்பு மபவு 14 மீ 

நீர் ஆத்தில் று தகுப்தரய்வு செய்ப்தட்ட வு கீத உள்ப தடம் 4 இல் 

கரட்டப்தட்டுள்பது. 

 
தடம் 4 சுண்டிக்குபம் கடற்கமயில் 46 ஆண்டு று அமனப் தகுப்தரய்வு செய்ப்தட்ட 

குறிப்பிடத்க்க அமன உத்தின் நிகழ்கவு. 

தல்று றுப்புக் கரனங்களுக்கு 14 மீ நீர் ஆத்தில் உள்ப தீவி அன நின திட்ட 

பத்திற்கு (46 ஆண்டுகபரக) கக்கிடப்தட்டண 

 

 

தடம் 5 சகரக்கிபரய் கடற்கமயில் 46 ஆண்டு கணிெரண அமன உத்தின் 

றுப்புக்களின் று தகுப்தரய்வு செய்ப்தட்ட வு. 

 

y = 0.0172x + 2.9448
R² = 0.9041
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டிப்பு அன கரனநின Design wave climate (Hs) புள்ளிவி விநிரகங்கபப் 

தன்தடுத்துன் மூனம் தீர்ரனிக்கப்தடுகின்நது ற்றும் தர திருப்பும் 

கரனத்த் ர்ந்டுப்தது முக்கிரணரகும். 14 - மீ நீர் ஆத்தில் தீவி திப்புத் 

வின் அடிப்தடயில் தரருத்ப்தட்ட விநிரகம் ததிரணது டக்க இல்பு 

விநிரகரகும். குறிப்பிடத்க்க அன உத் சின கரனத்திற்கு திப்பிடுற்கு 

தரக்கு ரி சூத்திம் - trend line formula - தன்தடுத்ப்தடும். இல்தரண விநிரக 

தகுப்தரய்விலிருந்து, குறிப்பிட்ட திருப்த கரனத்திற்கரண குறிப்பிடத்க்க அன 

உத் சுண்டிக்குபம் கடற்கயில் 14 மீ நீர் ஆத்தில் திப்பிடனரம். 

டுத்துக்கரட்டரக, திட்ட பத்தில் 3.8 மீ குறிப்பிடத்க்க அன உத் 50 ஆண்டுகள் 

திரும்பும் கரனத்திற்கு திர்தரர்க்கனரம். 

 

ண்டல் ததரக்குத்து ற்றும் உரு தரிரம் 

தருத்தித்துந ழிரக சுண்டிக்குபம் கடனரப் தகுதிக்கு குறுக்கரண கடற்க 

ழிரக கக்கிடப்தட்ட ருடரந் ல் தரக்குத்து விகிங்கப தடம் 7 

கரட்டுகிநது. மூடல் ஆத்திற்குள் அணத்து தரக்குத்து அபயும் 

எருங்கிப்தற்கரக தரிரற்நங்கள் ரரரக - 20 மீ முல் +3 மீ ம்ஸ்ல் 

ந  இங்குகின்நது, இது யரனர்மிர் சன்தரட்டரல் 

கக்கிடப்தடுகிநது (யரனர்மிர் 1981, 1983). கடற்கக்கு குறுக்கரண தரிரற்நங்கள் 

ழிரக நிகழும் தரக்குத்து விகிங்கள் தரதுரக கடனரப் தகுதிகளுக்கு 

ளிப்புநரக இக்கப்தடும் கடனரப் தரிரற்நங்கள் ழிரக ரும் தரக்குத்து 

விகிங்கப விடப் தரி. இந் ஆய்வில், குறுக்குக் க ழிரக தரக்குத்து 

விகிங்கப ட்டு ரங்கள் விரதிக்கிநரம், அரது நீண்டகயில் ண்டல் 

தரக்குத்து விகிங்கள் ஆகும். நீண்ட க சறுக்கல் எரு கரத்தின் தரிர 

பர்ச்சியில் முக்கி தங்கிண கிக்கின்நது, ண்டல் விநிரகத்தில் சிறிபவு 

ரற்நம் அல்னது று னும் கடனர சல்ரக்கு இருப்தப் தரன, நீண்ட க 

சறுக்கல் வித்கு முநயில் ரநக்கூடும், இது அருகிலுள்ப கடற்கயின் உருரக்கம் 

ற்றும் தரிர பர்ச்சி தரதிக்கின்நது. 

 

 

 

தடம் 6 ஆய்வுப் தகுதியுடன் ண்டல் ததரக்குத்து விகிங்கள், ஞ்ெள் 

அம்புக்குறிரணது நிக நீண்டகமப்தகுதி ததரக்குத்மக் கரட்டுகின்நது. 1000 மீ 
3
 / 

ருடம். 

எட்டுரத்ரக, கடற்கக்கு குறுக்கரண தரிரற்நத்தின் மூனம் நிக தரக்குத்து 

விகிங்கள் டக்கு ரக்கி இக்கப்தடுகின்நண. அனுடன் கூடி ண்டல் 

தரக்குத்தின் ண்ணில் முடிவுகள் க்கு ஆய்வின் வ்று பிரிவுகளுடன் 

கூடி ரறுதடும் தண்புகப ளிரகக் குறிக்கின்நண. 

சுண்டிகுபம் (ஸ் 1) ற்றும் ரபடி (ஸ் 28) ஆகிற்றுக்கு இடயில் 

கக்கிடப்தட்ட நிக ண்டல் தரக்குத்துத் திநன் முழு ஆய்வு சய்ப்தட்ட 
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தகுதிக்கரண தரக்குத்து திநனின் அதிகதட்ச திப்தரணது 45 000 மீ
3
 / ஆண்டு (ஸ் 15) 

ன்ந நின அடந்து, பின்ணர் தடிப்தடிரக ஆண்டுக்கு 1 000 மீ 
3
 ஆக து ரபடி 

அருக குநந்து (ஸ் 28). 
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தடம் 8: குறுக்கு கமயின் ழிரக நிக கடற்கம ண்டல் ததரக்குத்து 25 மீ ஆ 

மமந (S01-47) ம செல்கிநது. (ஆ) ண்டல் ததரக்குத்து ெரய்வு (மீ 
3
 / மீ / 

ஆண்டு), திர்ச் ெரய்வு சகரண்ட திட்சிமக் கரட்டுகிநது ற்றும் தர்ச் ெரய்வு சகரண்ட 

அரிப்மதக் கரட்டுகிநது. 
 

தடம் 8 ஸ் 1 முல் ஸ் 28  ண்டல் சரய்வுகளில் திரண திப்புகபக் 

கரட்டுகின்நது. இந்ப் தகுதி எரு கூட்டல் கடற்கரக அடரபம் 

கரப்தட்டுள்பது. எரு ரடல் புள்ளி, தரக்குத்து திச ரற்நப்தட்டு கட்டிடம் 

என்று ரபடியின் டக்க கரப்தடுகின்நது. அன்பிநகு, S40 இல் 5 000 மீ
3
 / ஆண்டு 

ன்ந தரக்குத்து வீம் ரண கடற்கரத்தில்நனகுரண சரய்வுடன் 

கரட்டப்தட்டுள்பது. பின்ணர் கடற்க பவுகள் S47 க்கு சற்று விரிடகின்நண, 

பின்ணர் கடற்க எரு குவிந் முநயில் கரட்சிப்தடுத்துகின்நது. ஸ் 47 ற்றும் ஸ் 40 

க்கு இடயினரண தகுதியில் தரக்குத்து சங்குத்ரண சரய்வுடன் அதிகரித்து 

ருகின்நது, இது தீவி அரிப்தக் குறிக்கின்நது. 

 

திட்ட ண்: 6.3 

கரலியின் கடற்கமதர பங்கமப திர்தரர்த்ல் 
 

தரறுப்தரண அதிகரரி: டலீகர சரக்க 

கரனம்: 2019 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண திப்பிடப்தட்ட வு சனவு - ரூ. 0.479 மில்லின் 

 

அறிமுகம் 

2009 முல் கட்டுரணத் துநயில் விரண பர்ச்சியின் கரரக ல் உள்ளிட்ட 

சகன கட்டுரணப் தரருட்களுக்கரண களும் தருபவில் பர்ந்துள்பண, இன் 
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விபரக விநிரக தற்நரக்குந ற்தட்டுள்பது. இந் ருக்கடி தன திக் 

ககளில் சட்டவிர னககழ்வுக்கு ழிகுத்து, இது தன சுற்றுச்சூல் 

பிச்சிணகப ழுப்புகின்நது. ண ஆற்று ண்ணுக்கு ரற்நரக அச  

என்று உள்பது. 
 

இனங்க, எரு தீவு சரக இருப்தரல், 200 கடல் ல்  இங்கும் தரி 

பித்திக தரருபரர ண்டனத் (EEZ) கரண்டுள்பது, இது ரட்டின் 

நினப்தப்த விட ட்டு டங்கு அதிகரகும். ற்தரது இனங்கயின் நின மீட்பு 

ற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்ரதணரணது சுத்திகரிப்புக்குப் பிநகு கட்டுரணங்களுக்கு 

கடல் ல்கபப் தன்தடுத்துகின்நண. லுக்கரண  ரளுக்கு ரள் 

ழுரல், கட்டுரண ரக்கத்திற்கு ற்ந ன பிரித்டுக்க ற்ந இடங்கப 

ரடுகிநரர்கள். ஆரண கடலில் பிரித்டுக்கும் சல்முந தரருபரர ரீதிரக 

சரத்திமில்ன ன்தரல், இந் ஆய்வு கரலிப் தகுதியில் உள்ப கண்ட அடுக்குகளில் 

கட்டுரண ல் பங்கப தற்றி எரு ஆய்விணச் சய்கின்நது. 

 

குறிக்தகரள்கள்: 

 கரலி தகுதியில் ல் பங்களின் திர்தரர்ப்புக்கள் 

 கடல் லில் குபரட்டு, ஏடு ற்றும் கணக ரதுப்தரருட்கபப் தடித்ல் 

 இந்ப் தகுதியின் ற்தப்பு புவியினப் தடித்ல் 

 

ரதிரி / வு தெகரிப்பு: 

1.1 ண்டல் (ரதிரி தெகரிப்மதப் தற்றிக் சகரள்பல்) 

 

கரலி முல் த்க யினரண தகுதிக்கு கப ருககள் தப்ரி முல் சப்டம்தர் 

2019  ற்கரள்பப்தட்டண. முன்ண தீர்ரனிக்கப்தட்ட ரதிரி 

இடங்களிலிருந்து (தடம் 01) ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. ரன்-வீன் கிரப் ரதிரி  - The 

Van-Veen grab sampler ரதிரிரக்கிரணது தன்தடுத்ப்தட்டது ற்றும் எவ்ரரு 

ரதிரியிலும் சுரர் 1 கினர அபவில் கடல் தடுக்கயின் ற்தப்பில் இருந்து 

சகரிக்கப்தட்டது. முப்தது ண்டல் ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டு, தபதீகவில் 

ஆய்வுகப ததிவுசய் பின்ணர் னதிக தகுப்தரய்வுகளுக்கரக ரர ஆய்கத்திற்கு 

கரண்டு சல்னப்தட்டண. 

 

1.2 துமக் கீழ் விக்குறிப்பு 

கருவிரணது சயில் இல்னரரல் துக் கீழ் விக்குறிப்த முடிக்க 

முடிவில்ன. 

 
 

தடம் – 01 ரதிரி இடங்கள் 

முடிவுகள் 

ரதிரிகள் டுத்ல் 



181 
 

1.1 துகள் அபவு ற்றும் விநிதரகத் ன்ம 

துகள் அபவு ன்தது ந்ரரு ண்டலின் அடிப்தட சரத்ரகும், இன் மூனம் 

ஆற்நல் ற்றும் ஆரம் குறித் முக்கிரண டங்கப ங்க முடியும். ரதிரிகளின் 

துகள் அபவு விநிரகம், புள்ளிவி ற்றும் கட்டப்பு அபவுருக்கள் தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டண. 

ரண லுக்கரண சரசரி துகள் அபவுக்கரண சிநந் ம்பு 0.5 மிமீ முல் 2 மிமீ 

ஆகும். ஆய்வின் சரசரி துகள் அபவு 0.073 - 1.25 மிமீ (தடம் 02) இலிருந்து 

ரறுதடுகின்நது. கரங்கிரீட் உற்தத்திக்கு 0.6 மிமீ கரண்ட எரு சரசரி அபவு (டி 50) 

ல் மிகவும் தரருத்ரணது (டஸ் ற்றும் தனர்., 2008). இந் ஆய்வில் லின் 

சரசரி அபவு 0.07 மிமீ முல் 1.8 மிமீ  ரறுதடுகின்நது (தடம் 03). லின் 

ரிசரக்க நின வ்று தன்தரட்டிற்கரண லியும் தரருத்த்யும் 

நிரூபிக்கின்நது. இப்தகுதியின் தரும்தரனரண ரதிரிகள் மிரண முநயில் ன்கு 

ரிசப்தடுத்ப்தட்ட ம்பில் உள்பண. 
  

ஏடுகள் ற்றும் முருமகக்கல் ெவீம் 

இப்தகுதியில் கரப்தடும் லின் ஏடுகள் ற்றும் முருகக்கல் சவீம் 5% க்கும் 

குநரக இருந்து. 
 

கனந்துமரடல் ற்றும் முடிவு 
 

சுங்கப் தகுதியின் ரலுமி விபக்கப்தட அபவீடு கடல் ல் அகழ்வின் எரு முக்கி 

கரணிரகும். ஆய்வுப் தகுதியின் ரலுமி விபக்கப்தட அபவீடு கடற்கயிலிருந்து 500 

மீட்டருக்குள் 0 மீ முல் 9 மீ யிலும், கடனரக் கரட்டிலிருந்து 2.5 கி.மீ தூத்திலும் 

0 - 38 மீ ஆத்திலும் ததிவு சய்ப்தட்டுள்பண (ரர உருரக்கி ரலுமி விபக்கப்தட 

தடத்தின் அடிப்தடயில்). இருப்பினும், ஜின் கங்கயிணச் சுற்றியுள்ப கண்ட 

அடுக்குகளின் ஆம் மிகவும் ஆற்நரகக் கரட்டுகின்நது, இது ஆற்றின் ண்டல் 

சல்ரக்கக் கரட்டுகின்நது ணனரம். 
 

சகரிக்கப்தட்ட சின ரதிரிகளில் அதிக அபரண முருகக் கல் ற்றும் 

ஏட்டுத்துண்டுகள் இருந்ண, அ லும் சனரக்கப்தடவில்ன. இருப்பினும், 

ல் அடுக்குக்கு அடுத்ரக ஏட்டுப் தடுக்கயின் எரு இப்பும் அடரபம் 

கரப்தட்டது. த்கவிலிருந்து கரலி  ல் அடுக்கு இருந்ரலும் தரருத்ரண 

ல் ம்பு (சரசரி துகள் அபவு, ரிசரக்கம் ற்றும் டி 50 திப்புகபக் கருத்தில் 

கரண்டு) ஜின் கங்கயின் ரய்க்கு அருகில் கரனரம். 
 

லின் இசரண தண்புகள் உட்தட லின் ம் ற்றும் அப உறுதிப்தடுத் 

னதிக ஆய்வுகள் ற்கரள்பப்தடல் ண்டும். 

 

முன்தணரக்கி தரம 

துரண கீழ் விக்குறிப்புக்கரண ஆய்வு, குபரட்டு உள்படக்கம் ற்றும் கணக 

கனி ஆய்வு ஆகி துரண கீழ் சுவித்தின் - the sub bottom profiler-  
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கரபரறுகள் ற்றும் இசரணங்கள் இல்னரரல் சய்து முடிக்க முடிவில்ன 

ன்தரல், இந் ஆய்வு 2020  ரடரும். 
 

உெரத்துமகள் 

1. சிங் பி., 2004-2005: ‚குடிசரர் தரறியில் தரருட்கள்‛ பி: 121 ஸ்.க.கரத்ரரிர 

ற்றும் கன்களுக்கரண சஞ்சீவ் குரர் கட்டரரிர, 6, குரு ரணக் சந்,  சக் டல்லி 

-110006 

2. டஸ், டபிள்யூ. பி. ஸ்., சணவித்ண, ஜி. . . பி. ஸ். ன். ற்றும் ரணரக்க, 

ஸ்.ம்.. (2008) – கர ண்ணும் உவும் கரங்கிறீற்றும் - கட்டுரண ற்றும் 

கட்டிட தரருட்கள் 22 (7): 1377-1384 

 

திட்ட ண்: 6.4 

இனங்மகமச்ச் சுற்றியுள்ப பிபரத்திக்குகள் ற்றும் சதரலித்தீன் குப்மதகள் 
 

தரறுப்தரண அதிகரரி: டதள்யூ. ஆர். டதள்யூ. ம். . பி வீகரன் 

கரனம்: 2019 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண திப்பிடப்தட்ட வு சனவு - ரூ. 0.875 மில்லின் 

 

நிர்ரக ெரரம்ெம் 

இந் ஆரய்ச்சி திட்டம் 6.1.4 (1) (2018) திட்டத்தின் ரடர்ச்சிரகவும் விரிரக்கரகவும் 

இருந்து. ற்தரது பிபரத்திக்கு ற்றும் தரதரலித்தீன் குப்தகள் அற்றின் 

குறிப்பிட்ட குரதிசங்கள், குறிப்தரக ங்கும் தந்துள்ப, உயிரில் இருக்கத் ன் 

ற்றும் ச்சு இசரணங்கப டுத்துச் சல்லும் திநன் ஆகிற்றின் கரரக 

உனகங்கிலும் உள்ப முக்கி சுற்றுச்சூல் பிச்சிணகளில் இதுவும் அடங்கும். இந் 

ஆய்வு டல் ற்றும் த்ற்கு கர தகுதிகளில் ற்தப்பு கடல் நீறீள் 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகள் சம்தந்ரக திப்பிட்டுள்பது ற்றும் 2019 

ஆம் ஆண்டில் ற்கரள்பப்தட்டது. முக்கிரண புள்ளிவிங்கள், சமூக-

தரருபரர ற்றும் சுற்றுச்சூல் கரணிகளின் அடிப்தடயில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

பங்களில் ரதிரிச் சரணகள் டத்ப்தட்டண.  

 

தகுப்தரய்வுக்கு தபதீக ற்றும் இசரண முநகள் இண்டும் தன்தடுத்ப்தட்டண, 

லும் பிபரத்திக்கு குப்தகள் ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகளின் சரசரி தருகரன 

மிகத்ன் ன்தண கக்கிடப்தட்டணணரரது  (i) கண மீற்நருக்கரண துகள்களின் 

ண்ணிக்க ற்றும் (ii) கண மீற்நர் திணிவிற்கரண துகள்களின் நிந ன்தண வ்று 

இடங்களில் ன கூநப்ப்தட்டுள்ப திப்புகள் எப்பிடப்தட்டண. ரட்டில் 

டத்ப்தட்ட ற்ந அணத்து ஆய்வுகளுடன் எப்பிடும்தரது ஆரய்ச்சியின் 

ரறுதட்ட முன்ணற்நரக, ரதிரிகளின் இசரண கனகள் திப்பீடு சய்ப்தட்டு 

அடரபம் கரப்தட்டண. முந் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ற்த, முடிவுகள் மூனரக 

ற்ந அணத்து ககளுடன் எப்பிடும்தரது, துண்டு டி நுண் பிபரத்திக்கின் 

தரும்தகுதி கரண்டுள்பரக ஆய்வின் முடிவுகள் நிரூபிக்கின்நண. ன் 

கடற்கயில் உள்ப நீருடன் எப்பிடும்தரது தரர் ரீஃப் முருகக்கல் அப்தச் 

சுற்றியுள்ப டல் கடனர நீரணது மிகவும் ரசுதட்டரக கரப்தடுகின்நது. 

ல்னர இடங்களிலும் ரசுக் கட்டுப்தரடு ன்தது முக்கிரணது ன்தரல், மீன்பிடி 

துநமுகங்கள், சந்கள், நீர்க் கரல்ரய்கள் ற்றும் கடற்ககபச் சுற்றியுள்ப இரு 

கரண குடியிருப்தரபர்களும் அரது சுற்றுனர ரசிகள், கத்ரழில் 

நிறுணங்கள் தரன்ந தகுதிகளில் கழிவுகப அகற்றுதில் ரடர்புட அதிகரரிகள் 

கணம் சலுத்னரம். லும், கடற்கக்கு அருகிலுள்ப குநந்து எரு சின 

இடங்களில் கழிவு றுசுற்சிக்கரண உட்கட்டப்பு என்று ப்தடுகின்நது. 

சமூகத்தின் விழிப்புர்வு ம்தடுத்ப்தட்டு சுற்றுச்சூல் சம்தந்ப்தட்ட சமூகம் 

கட்டக்கப்தடுது முக்கிரகும். இற்கு சி சட்ட ற்றும் கரள்க 

கட்டப்பில் அறிவு ற்றும் கட்டர சீர்திருத்ங்கப சரிரண த்தில் தப்புல் 

ப்தடுகின்நது. 
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அறிமுகம் 

கடந் சரப்த்தில், பிபரத்திக்கு குப்தகள், எரு தரி கடல்சரர் ற்றும் கடனர 

குப்தகபரக உனகம் முழுதும் பர்ந்து ரும் பிச்சிணரக ரறியுள்பண. சரிரண 

றுசுற்சி இல்னரல் கடந் ஆறு சரப்ங்கபரக பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன்கள் 

தன்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நண, ஆணரல் உற்தத்தியில் வித்கு அதிகரிப்பு 

ற்தட்டுள்பண அரதிக்கனரம். இன் விபரக தரும்தரனரண 

கழிவுப்தரருட்கள் கடல்களுக்குள் சன்று முடிடகின்நண. பிபரத்திக்கு ற்றும் 

தரலித்தீன்கள் தன ககபரக டிகின்நண, லும் அ தனவிரண 

தபதீகவில் ற்றும் இசரணவில் தண்புகபக் கரண்டுள்பண, அ 

சுற்றுச்சூலில் அற்றின் ரக்கத் தீர்ரனிக்கின்நண. ரழில்துநக் கழிவுகள், 

அகுசரணப் தரருட்கள், னிப்தட்ட தரரிப்பு தரருட்கள் ற்றும் பிபரத்திக்கு 

குப்த உள்ளிட்ட தல்று மூனங்களிலிருந்து நுண் பிபரத்திக்கு (5.0 மி.மீ க்கும் 

குநரண துகள்கள்) தரன்ந ககள் உருரக்கப்தடுகின்நண. இருப்பினும், 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் தன்தரடுகளின் ரிசயில் தனுள்பரக இருக்கும் 

அப, அந் கழிவுகளின் தருகிரும் சுகள் எரு தீவிரண பிச்சிணரக 

ரறியுள்பண ணனரம், ணனில் அ மிரண ற்றும் நீண்ட தூங்களுக்கு 

தக்கூடிரகும், லும் கடலில் ண்டல்கபரக குடிறும் தரது தன 

நூற்நரண்டுகபரக நீடிக்கவும் கூடிரகும். 

 

சதரருட்கள் ற்றும் முமநகள் 

ஆய்வு தகுதி 

தரர் ரீப் ன்தது இனங்கயின் கல்பிட்டி தீதகற்தத்திலிருந்து சற்று ரனவில் உள்ப 

முருகக் கல் தரநகளின் அப்தரகும். இந்திரச் சுற்றியுள்ப நீரில் உள்ப 

ந்ரரு முருகக் கல் தரநகளிலும் மிகப் தரி உயிர்ப் தல்கப் 

தருக்கத்க் கரண்டுள்பது ற்றும் இனங்கயில் உள்ப சின தரண 

முருகக்கற் தரந அப்புகளில் இதுவும் என்நரகும். இது கல்பிட்டி தீதகற்தத்தின் 

டக்கு முணயிலிருந்து கடற்கக்கு சரந்ரக முருகக் கல் தரநகள் நிநந் எரு 

சிக்கனரண திட்டரகும், இது தரர்த்துக்கல் விரிகுடர ன்ணரர் பகுடரவிலிருந்து 

பிரிக்கிநது. இது அதிக சுற்றுச்சூல், உயிரில் ற்றும் அகில் முக்கித்துத்க் 

கரண்டுள்பது, இது 156 கரண முருகக் கல் தரநகள் ற்றும் 283 கரண 

மீன்கபக் கரண்டுள்பது. இந் முக்கித்துத்தின் கரரக, ற்கண்ட பம் 

ஆய்வுக்கரண முக்கி தகுதிரக ர்ந்டுக்கப்தட்டது. 
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இடம் எருங்கிமப்பு விபக்கம் 

1 N: 8.36726, E: 79.73671 ஆற்ந 

2 N: 8.37091, E: 79.74546 ஆற்ந 

3 N: 8.37821, E: 79.74976 ஆற்ந 

4 N: 8.38373, E: 79.73602 ஆரண 

5 N: 8.37635, E: 79.72771 ஆரண 

6 N: 8.34707, E: 79.70753 குறிப்புப் புள்ளி, ஆரண 

 

ரதிரிகள் தெகரிப்பு 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட நினகளில் இருந்து ற்தப்பு நீர் ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. 

எவ்ரரு நினயிலும், ற்தப்பு ட்டரணது இண்டு மிக்கும் தரர 

மிகளுடனும் மிக்கும் இழு-னயுடன் (னக் கண் - அபவு = 300 µm) 

ரதிரிக்கரண அபரக இருந்து. நக்குந 100 மீட்டர் தூத்திற்கு 2 ம்.ஸ்
-1

 க்கு 

கீரண கத்தில் இழுகள் கிடட்டரக ற்தப்பில் இழுத்துச் 

சல்னப்தட்டண. இழுயின் திநந் தகுதியின் கீழ்ப் தகுதியில் இக்கப்தட்ட 

தரய்ச்சல் – ரனியின் ரசிப்தரணது ரடக்கத்திலும் எவ்ரரு இழு முடிவிலும் 

ததிவு சய்ப்தட்டண. கப்தல் / தடகு ழுந்திருப்தத் விர்க்கும் முற்சிரக தடகில் 

இருந்து சின மீட்டர் ரனவில் இழு சய்ப்தட்டது. இழு -ன 

மீட்டவுடன், நீர் ரதிரிகள் தரத்ல்களுக்குள் டுத்துச் சல்னப்தட்டு ஆய்கத்திற்கு 

கரண்டு சல்னப்தடும்  சமிக்கப்தட்டண. 

 

ற்தப்பு நீர் ரதிரிகள் எரு டிகட்டி கரண்டு (கண் அபவு = 180 µm) டிக்கப்தட்ட 

புதி டிகட்டி நீரில் மூனம் கழுப்தட்டண. அணத்து மீதிகளும் ஈரண 

தரக்சட் எட்சிற்நத்திற்கு (WPO) 20 மில்லி லீற்நர் கந் 0.05 M Fe (II) (அரது 

FeCl2) ற்றும் 20 மில்லி லீற்நர் 30% சன் தரக்சட்டு (H2O2) ப் தன்தடுத்தி 

உட்தடுத்ப்தட்டண, லும் இற்க சணப் தரருட்கள் துவும் ரிர  

75
o
C க்கு ப்தப்தடுத்ப்தட்டண . எரு நுணுக்குக் கரட்டியின் கீழ் ரதிரியிலிருந்து 

சந்கத்திற்கிடரண துகள்கள் நரக்கப்தட்டண, லும் எவ்ரரு நரக்கப்தட்ட 

ரதிரியும் மிகச்சிறி பிபரத்திக்கு துகள்கபக்குரக அதரத்க் குநக்க்கும் 

முகரக மீண்டும் எரு முந சரதிக்கப்தட்டது. அனுரனிக்கப்தட்ட அணத்து 

துகள்களும் நுணுக்குக்கரட்டியின் கீழ் தரீட்சக்கரக சுத்திகரிக்கப்தட்டதும், ன்கு 

கட்டப்தட்ட தட்ரி-டிஷ் மீது க்கப்தட்டு, புகப்தடம் டுக்கப்தட்டு, முடிந் 

அபவிடப்தட்டு விரிக்கப்தட்டுள்பண (உரரக அகனம், நீபம், டிம், க 

ற்றும் நிநம் தரன்நண). அசம், தரர்யின் தரது அடரபம் கரப்தட்ட 

தரருட்கள் பிபரத்திக்கு தரருள் (பிபரத்திக்கு அல்னது தரலித்தீன்) எரு ‘சூடரண-ஊசி 

சரண’ சய்ன் மூனமும், நுணுக்குக்கரட்டி விம்தரக்கல் ழிரகவும் லும் 

அணுகுன் மூனமும் உறுதிசய்ப்தட்டண, சூர, ற்றும் தனர் (2015) கூறின் 

அடிப்தடயில் சய்ப்தட்டண. எவ்ரரு ரதிரியும் எரு டிகட்டப்தட்ட புதி நீர் 

ரதிரியுடன் இண்டு ற்று கரள்கனன்களுக்கு (கட்டுப்தரடுகள்) திரக 

சரதிக்கப்தட்டது; ற்றும் (2) ரசுதடுற்கரண அதரத்க் குநப்தற்கும் 

ரக்கில், சரத்திரண அணத்து அசுத்ங்கபயும் ரதிரிகளிலிருந்து அகற்றுற்கும் 

கட்டுப்தரட்டு ரதிரிகபரணது  திட்டப்தட்ட அறிக்கூடி அசுத்ங்கபக் கரண்ட 

எரு கரள்கனன் இணக் கரண்டதுரகும். நக்க்க்கம் சய்ப்தட்ட துகள்கள் 

ன்னீரில் கழுப்தட்டு முன் ட ரிந் அலுமினித் ரளில் த்து 

உனர்த்ப்தட்டண 30 
o
C இல் உனர்த்தும் இடுக்கியில் க்கப்தட்டண. தரதுரண 

உனர்த்லுக்குப் பிநகு, உள்படக்கங்கள் கண்ரடி தரஹ்ல்களில் நிம்தப்தட்டண, 

லும் தகுப்தரய்வுக்கரக அந ப்தநினயில் சமிக்கப்தட்டண. அந்த் துகள்கள் 

இசரண கன அடரபம் கரண்தற்கரக ஃதரரிர் இடரற்றும் 

அகச்சிப்பு ஸ்தக்ட்ரஸ்கரபி - Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) க்கு 

உட்தடுத்ப்தட்டண. பிபரஸ்டிக்குகப அகற்றி பின்ணர், ரதிரிகளின் மீமுள்ப 

தகுதிகள் னதிக ஆய்வுகளுக்கரக 10% ணரலில் த்து தரதுகரக்கப்தடுகின்நண. 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகளின் தருகரன மிகத்ன் இவ்ரறு 

கக்கிடப்தட்டது 
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 (i) மீ
3
 (N) க்கரண துகள்களின் ண்ணிக்க ற்றும் 

(ii) துகள்களின் ட (W); கி. மீ
-3

, அசம் ன உள்ப திப்புகள் வ்று 

க பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன்களுடன் எப்பிடப்தட்டண. 

 

திட்ட முன்தணற்நம் 

2018 ஆம் ஆண்டின் ஆய்வின் தரது, 40 ரதிரி இடங்களில் இருந்து பிபரத்திக்கு ற்றும் 

தரலித்தீன் தகுப்தரய்வுக்கரக ரத்ம் 160 கடல் ற்தப்புக்களின் நீர் ரதிரிகள் 

சகரிக்கப்தட்டண. கரட்சிப் தகுப்தரய்விற்கு னதிகரக, ர்ந்டுக்கப்தட்ட 

ரதிரிகள் ஃதரரிர் இடரற்றும் அகச்சிப்பு ஸ்தக்ட்ரஸ்கரபி (FTIR-ATR) ப் 

தன்தடுத்தி ம்தட்ட ஆய்க தகுப்தரய்விற்கு உட்தடுத்ப்தட்டண. ரத்ம் 130 

கடல் ற்தப்பு நீர் ரதிரிகள் (சகரிக்கப்தட்டற்றில் 81.2 %) தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்டண, மீமுள்ப திர்கரனத்தில் தன்தடுத் ற்றும் தகுப்தரய்வு சய் 

தரதுகரக்கப்தட்டுள்பண  (அட்ட 3.1). 

 

அட்ட 3.1. ற்தப்பு நீர் ரதிரிகளின் சகரிப்பு ற்றும் தகுப்தரய்வின் சுருக்கம் 

பிரந்திம் டங்களின் 

-க 

சகரித்த் 

ரதிரிகளின் 

-க 

தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தட்ட 

ரதிரிகள் 

(கரட்சி Visual) 

தகுப்தய்வு 

சய்ப்தட 

ண்டி 

ரத்ரிகள் 

(கரட்சி) 

குப்தரய்வு 

சய்ப்தட்ட 

ரதிரிகள் 

(இசரண) 

ட – 

ல் 

06 42 32 10 18 

ற்கு 12 36 20 16 11 

 

முக்கி செல்திநன் குறிகரட்டிகள் (KPI’s): 

திட்ட ெரெணத்திற்கு ற்த, சதபதீக ற்றும் நிதி முன்தணற்நம் குறித் திட்டத்தின் தகபி 

அட்டம 3.3 இல் சகரடுக்கப்தட்டுள்பது. 

அட்டம 3.3. செல்திநன் குறிகரட்டிகள் 

கரட்டி தகபி விபக்கம் திட்டமி

டப்தட்

ட 

நிகழ்த்

ப்தட்ட 

செல்தி

நன் 

கப ருககள் ருககளின் ண்ணிக்க; 

திட்டமிடப்தட்ட vs  

நிகழ்த்ப்தட்ட 

08 12 150 % 

ரதிரி சகரிப்பு சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகளின் 

ண்ணிக்க; திட்டமிடப்தட்ட vs 

நிகழ்த்ப்தட்ட 

160 240 150 % 

ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட 

ரதிரிகளின் ண்ணிக்க; 

திட்டமிடப்தட்ட vs  

நிகழ்த்ப்தட்ட 

240 191 79.6 % 

அறிக்கரக்கல் திட்டமிடப்தட்ட ஆங்களின் 

ண்ணிக்க vs  ரரிக்கப்தட்ட 

04 04 100 % 

வு சனவு 

தரதுகரப்பு 

சனவு ற்றும் நிதி எதுக்கீடு 

(ல்.க.ஆர்.  மில்) 

0.75 0.70 93.3 % 

 

முடிவுகள் ற்றும்  விபக்கங்கள் 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகளின் ரபத் ன் ற்றும் அபவு 

ட கடற்கயுடன் எப்பிடும்தரது ற்கு கடற்கயில் உள்ப நீர் தரதுரக 

பிபரஸ்டிக் ற்றும் கடல் குப்தகபரல் ரசுதட்டுள்பது ன்று முடிவுகள் 

ளிப்தடுத்தியுள்பண, குறிப்தரக டற்கு கடனர நீரில், குறிப்தரக தரர்-ரீஃப் 

முருகக்கல் தரநச் சுற்றியுள்ப குப்தகள் மிக அதிகரக இருக்கின்நது 
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தரர் ரீஃப் முருகக் கல் தரந அப்தச் சுற்றியுள்ப ற்தப்பு நீரில் உள்ப ரத் 

பிபரத்திக்கு குப்தகளின் ண்ணிக்க ன். ஈ. ம் - NEM இல் குநந்தட்சம் 1.21 பி. 

ஸ். ம் முல் ஸ். டபிள்யூ. ம். ல் 3.55 பி. ஸ். ம் (1.21 PSM in NEM to 3.55 PSM in SWM.) 

 றுதடுகிநது. 

 

தடம்: வ்று ககளின் ரபத் ன்யின் தருகரன ரறுதரடு 

 

 

தடம்: வ்று உத ககளின் ரபத் ன்யின் தருகரன ரறுதரடு 

 

பிபரத்திக்கு குப்மதகளின் விநிதரகத்தில் தருகரன ரற்நங்கள் 

NEM ற்றும் SWM இண்டின் தரதும், முருகக் கற்தரந அப்தரடு 

எப்பிடும்தரது, குறிப்பு சய்ப்தட்ட பத்தில் (6) நுண் பிபரத்திக்குகள் ரபன் 

கரண்டரக உள்பண, அரது ஆழ்கடலுடன் எப்பிடும்தரது முருகக் கற்தநப் 

தகுதி நுண் பிபரத்திக்குகபரல் ரசுதடுகிநண. ஸ். டபிள்யூ. ம் ல் உள்ப நுண் 

குப்தகள் எப்பீட்டபவில் அதிக சறிவு கரண்டுள்பரணது ஆற்ந ன் 

ற்றும் ரனினகள் கரரக ற்தடும் கரந்ளிப்பு கரரக இருக்கனரம். 
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அதரல், ஆரண கடல் (குறிப்புத் பம் 6) SWM (1.2368 - 1.2583 துகள்கள் / ச. மீ) இல் 

உள்ப நுண் பிபரத்திக்குகபரல் ரசுதட்டுள்பண, இது NEM (0.4300 - 0.4600 துகள்கள் / ச. மீ) 

உடன் எப்பிடும்தரணரகும். 

 

 

தடம்: ஆய்வுப் தகுதியில் நுண் பிபரத்திக்குகளின் இடஞ்ெரர்ந் விநிதரகம் (துகள்கள் / ெ. 

மீ) 

 

 

தடம்: ஆய்வுப் தகுதியில் டுத் பிபரத்திக்குகளின் இடஞ்ெரர்ந் விநிதரகம் (துகள்கள் / 

ெ. மீ) 

 

 

தடம்: ஆய்வுப் தகுதியில் சதரும் பிபரத்திக்குகளின் இடஞ்ெரர்ந் விநிதரகம் (துகள்கள் / 

ெ. மீ) 

 

பிபரஸ்டிக் ற்றும் தரலிதீன் குப்மதகளின் மகப்தடுத்ப்தட்ட விநிதரகம் 

தரர் - ரீஃப் ற்றும் ற்கு நீர்நினகளில் உள்ப அணத்து இடங்கபயும் குறிக்கும் 

கயில், ற்தப்பு நீரில் கரப்தடும் தரும்தரனரண பிபரத்திக்கு ற்றும் 

தரலித்தீன் குப்தகள் துண்டு துண்டுகபரக இருந்ண, அ த்தில் இண்டரது 

தரி அசுத்ரணது நூல் தரன்ந நுண் பிபத்திக்குகள் ஆகும். நுண் - பிபரத்திக்குகளின் 

மூன்நரது தரி கரக நுகள் இருந்ண, அங்கு ல்லி இகளும் சிறு 
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தூரிக அப்புக்களும் ஆய்வில் குநரக கரப்தட்டண. டற்கு 

இடங்களிலிருந்து ரபரண துண்டுகள் ததிவு சய்ப்தட்டண. 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் சதரலித்தீன் குப்மதகளின் சதபதீக அபவு 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் துகள்களின் சரசரி அபவுகள் 1.26 ± 1.18 மி மீ ற்றும் 

1.87 ± 1.24 ன் முந இருந்ண. பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் துகள்களின் 

அபவுகளின் தந் தன்முகத்ன் இது ளிப்தடுத்துகிநது. 0.1 மி. மீ க்கும் 

குநரண நுண் பிபரத்திக்குகள் இருந்ண, அந் மிகச்சிறி துகள்களில் 

தரும்தரனரண இ டித்துக்கு சரந்ரண, தன நூல் தரன்ந ற்றும் 

ல்லி ஃததர் தரன்ந நுண் பிபரத்திக்குகள் நீபரண, ஆணரல் அகனத்தில் 

சிறி. நுண் பிபரத்திக்குகளில் தரும்தரனரண 0 - 0.5 மி மீ அகனமும், 0 – 4  மி மீ 

நீபமும் கரண்டரகும். 

 

நுண் பிபரத்திக்குகளின் தற்தப்பு தண்புகள் 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் (> 65%) ஆகிற்றின் நுண்ணி துகள்களில் 

தரும்தரனரண அரனிக்கும் த்தில் கடிணரண ற்தப்புகபக் 

கரண்டிருந்ண, அரது அந் துகள்கள் ரனினரல் அழியும் கரணிகளுக்கு 

ஆபரகியுள்பண ணனரம். தன துண்டுகள் ற்றும் நுகள் கடிணரண ற்தப்புகபக் 

கரண்டிருந்ண ன்ததுடன் தடங்களின் டித்தில் தன துகள்கள் ன்ரண 

ற்றும் தபதபப்தரண ற்தப்தக் கரண்டிருந்ண. ல்லி இகள் ற்றும் நூல் 

தரன்ந நுண் பிபத்திக்குகள் இந் குனன்களில் இருந்து றுதடுகின்நண, லும் 

இந் ற்தப்பு  தண்புகள் அற்றின் ரற்நத்துடன் ரறுதடனரம். 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் சதரலித்தீன் குப்மதகளின் கடிணத்ன்ம 

 

தரும்தரனரண நுண் பிபரத்திக்கு துகள்கள் கடிணரண கட்டப்தக் 

கரண்டிருந்ண, லும் அ கடிணரண பிபரஸ்டிக்குகளின் குப்தகள் ஆகும். 

கிட்டத்ட்ட சரண விகிம் (49.6%) ன்ரண கட்டக்கப்தட்ட 

பிபரத்திக்குகபக் கரண்டது, லும் அ ன்ரண பிபரத்திக்குகளின் 

குப்தகள் அல்னது பிபரத்திக்கு துகள்கள் தகுதிபவில் உடக்கூடி 

கட்டப்புகபரக சிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

நுண் பிபரத்திக்கு துகள்களின் டிவில் டிங்கள் 

தரும்தரனரண பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் துகள்கள் எழுங்கற்ந டித்தில் 

இருந்ண (74.13%), அசம் ரர் தரன்ந அப்புக் கரண்ட கரணது 

இண்டரது மிகுதிரண டிரகும். 

 

நுண் பிபரத்திக்குகளின் இெரணவில் கனம 

 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் துகள்களின் இசரணவில் 

கன எரு FTIR - ATR மூனரண தகுப்தரய்விற்கு உட்தடுத்ப்தடுன் மூனம் 

திப்பிடப்தட்டது. அன்தடி, ற்தப்பு நீர் ற்றும் கடற்கயில் உள்ப குப்தகளில் 

ரபரண தரலிர் ற்றும் பிபரத்திக்கு ககள் ரரரக திப்பிடப்தட்டண. 

ற்தப்பு நீரில் குப்தகள் தரும்தரன்ரக உள்பண, இதில் தரலிப் 

புநப்தலீன், தரலி திலீன், தரலிஸ் டரீன், னர, PETE ற்றும் HDPE ஆகி 

உள்பண, லும் அணத்து ரதிரிகளிலும் கன்னித் துகள்கள் (முன் பிபரஸ்டிக்) 

குநந் அபவின கரப்தட்டண. நுண் பிபரத்திக்குகளின் தரும்தகுதி இண்டரம் 

நின பிபரத்திக்குகளிலிருந்து ரன்றி ன்த இது குறிக்கின்நது, லும் 

முடிவுகள் தரும்தரனரண நுண் பிபரத்திக்குகள் தரதியிடும் தரருட்களிலிருந்தும், 

ரழில்துநகளில் தன்தடுத்ப்தடும் தரருட்கள் ற்றும் மீன்பிடி கிர் 

மூனரகவும் ந்துள்பண ன்தக் குறிக்கின்நது. 
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தடம்: PETE 
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தடம்: 

தரலிஸ் 

டரின் ண 

அடரபம் 

கரப்தட்ட 

ர்ந்டுக்க

ப்தட்ட 

துகள்களின் 

திருசிம் 

 

 

 

 

 

தடம்: ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரதிரிகளிலிருந்து ர்ந்டுக்கப்தட்ட பிபரத்திக்கு 

ற்றும் தரலித்தீன்  குப்த துகள்களின் FTIR - ATR திருசிம் 
 

பிரிமகமடலின் நிமன 

தன சற்க தரலிர்களின் சிநந் தன்முகத்ன்க்கு எரு கரம் சுற்றுச்சூல் 

ரக்கங்களுக்கு திரண அற்றின் உர் திர்ப்பு ன்ரகும். இருப்பினும், இந் 

உண் சுற்றுச்சூலுக்குள் நுந்வுடன் சற்க தரலிர்களுக்கு மிகக் குநந் 

பிரிகடல் ற்றும் நீண்ட ரழும் ங்கள் இருப்பிற்கு ழிகுக்கின்நது. 
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சற்க தரலிர்களின் பிரிகடல் தரதுரக உயிரில் அல்னது 

உயிரினற்நது ண கப்தடுத்ப்தடனரம், தல்று ழிமுநகபப் பின்தற்றி, 

தல்று தபதீக, இசரண அல்னது உயிரில் கரணிகபப் தரறுத்து உருரகனரம். 

பிரிகடல் சல்தரட்டின் தரது, தரலிர்கள் சிறி மூனக்கூறு அனகுகபரக 

உரரக., எலிகரர்கள், ரணரர்கள் அல்னது இசரர ரீதிரக ரற்நப்தட்ட 

ததிப்புகள்) ண ரற்நப்தடுகின்நண, லும் அ முற்றிலும் கனி 

ரக்கப்தடுகின்நண. சற்க தரலிர்களின்  பிரிகடலுக்கரண மிக 

முக்கிரண சல்முநகப (1) தபதீக பிரிக (சிரய்ப்பு சக்திகள், ப்தமூட்டல் 

/ குளிரூட்டல், உநதனி / மீழ் கத்ல், ஈரக்குல் / உனர்த்துல்), (2) எளியில் 

பிரிக (தரதுரக புந ஊர எளிரல்), (3) இசய்ண பிரிகடல் (எட்சிற்நம் 

அல்னது நீர்ப்தகுப்பு), ற்றும் (4) உயிரிணங்கபரல் பிரிகடல் (தக்றீரிர, தங்கஸ், 

அல்கர). 

 

 

தடம்:  நீர்ரழ் 

சூலில் சற்க 

தரலிர்களின் 

பிரிகடல் 

தரகள் 

சம்தந்ப்தட்ட 

பிரிகடல் 

சல்முநகள் 

ற்றும் 

முழுரண 

கனி ரக்கல் 

ரண இட 

நின தடிகள் 

நீர்ரழ் சூலில் பிபரத்திக்கு ரடர்தரக தரறிமுநரண சீழிவு எரு முக்கி 

கரணிரகும். தரும்தரனரண சந்ர்ப்தங்களில், சுற்றுச்சூல் ரக்கங்கபரல் 

தரலிரின் ரணது, அரது எளிரக்கல் பிரிக/ சீழிவு அல்னது 

சர்க்ககளின் இசரண சிவு, தரலிர் தண்புகப ரற்றுகின்நதுடன் ற்றும் 

தரலிரின் சிவுக்கும் ழிகுக்கின்நண. வ்று சுற்றுச்சூல் ரழ்விடங்கள் 

ழிரக ற்தடும் இக்கத்தின் தரது ற்தடும் உரய்வு சக்திகபரல் 

றுதரிரரக்கல் சய்யும் தரருட்கள் சிறி துகள்கபரக துண்டிக்கப்தடுகின்நண ( 

நுண் பிபரத்திக்குகளின் விதி ற்றும் தரக்குத்து தற்றி விபக்கரணது இந் 

ரகுதியின் கூய் ற்றும் பிநர் இனில் கரனரம்). இந்ச் பிரிகடல் தரதுரக 

சிறி பிபரத்திக்கு துகள்கள் உருரக்கலுக்கு ழிகுக்கின்நண, இன் விபரக 1 

முல் 5,000 μm யினரண அபவுகள் கரண்ட துகள்கள் உருரகனரம். இத்க 

துகள்கள் நுண் பிபரத்திக்குகள் ண கப்தடுத்ப்தடுகின்நண. இருப்பினும், துகள்கள் 

நுண் பிபரத்திக்குகளின் அபவு ல்னக்குள் இருந்ரல் தரறியில் பிரிகரணது 

நிறுத்ப்தடரது. ண, நுண் பிபரத்திக்குகள் ன்று அக்கப்தடும் சிறி துகள்கள் 

கூட உருரக ரய்ப்புள்பது. அசல் நுண் பிபரத்திக்குகள் அல்னது நுண் 

பிபரத்திக்குகளுடன் எப்பிடும்தரது இந் நுண் பிபரத்திக்குகள் வ்று 

தண்புகபக் கரண்டிருக்கக்கூடும். (நுண் தரருட்கள் தற்றி விரத்திற்கு, இந் 

ரகுதியின் ரிஸ்ட் ற்றும் யரர்ட்ன் இணப் தரர்க்கவும்). இண்டு நிகழ்வுகளிலும், 

தரறியில் பிரிககள் மூனம் துகள் அபவு குநற்கும் அன் விபரக தரலிர் 

துகள்களின் தப்தபவு அதிகரிப்தற்கும் ழிகுக்கிநது, இன் விபரக அதிக 

விணத்திநன் ழுன் கரரக விரண பிரிடல்கள் ற்தடுகின்நண. 

 

நீர்ரழ் அப்புகளில் இல்தரண சுற்றுச்சூல் நினகளின் கீழ், சற்க 

தரலிர்களின் இசரணவில் ரற்நங்கபத் ரடங்க அங்கு ப்தநின 

அதிகரக இல்ன; இணரல், ப்தச் சிவு குறிப்பிடத்க்கரக இங்கு இல்ன. 

எரு மூனக்கூறு அடிப்தடயில் சுற்றுச்சூலில் சற்க தரலிர்களின் 

பிரிகரணது தரதுரக எளிப்பிரிகடல் (கழி ஊர கதிர்வீச்சுடன்) அல்னது 
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நீர்ப்தகுப்பு மூனம் ரடங்கப்தடுகின்நது ற்றும் இறுதியில் இசரண எட்சிற்நம் 

சய்ப்தடுகின்நது. முன்ரண ழிமுநகள் தரலிரின் க லுரக 

சரர்ந்துள்பண ணனரம், ணனில் உற்தத்தி சய்ப்தடும் சற்க தரலிர்களின் 

தல்று கனகள் உள்பண (அரது, தரலிரல்ஃபின்கள், தரலிஸ்டர்கள், 

தரலிட்டுகள்). ஆம்தத் ரக்கங்களுக்குப் பிநகு, தரலிரின் மூனக்கூற்று திணிவு 

குநகின்நது, லும் க்கத்துக்கு உள்பரண தரர்த்க் குழுக்கள் நுண்ணுயிர் மூனரண 

சிவுக்கு கிடக்கின்நண. எளி எட்சிசணற்நரணது தரதுரக எரு கரண 

சல்முநரகும், ஆணரல் சிவு விகிம் எரு குறிப்பிட்ட தரலிரில் 

சர்க்ககளின் அபப் தரறுத்து ணனரம், அ எட்சிற்ந 

சல்முநகபத் டுக்கக்கூடும் (அரது எட்சிற்ந டுப்பிகள்). 

லும்ல்னப் தகுதிகளில் உள்ப பிபரத்திக்குகளில் ற்தடும் பிரிகயுடன் 

எப்பிடும்தரது, நீர்ரழ் சூலில் மிக்கும் பிபரஸ்டிக்குகளின் எளியில் 

எட்சிற்நரணது துரக உள்பது ணனரம். PE ற்றும் PS இன் சிவு தற்றி 

சரணகள் ஏபவு அல்னது முழுரக நீரில் மூழ்கியிருக்கும் பிபரத்திக்குகளுடன் 

எப்பிடும்தரது நீர் ற்தப்பில் கரகண சிக் கரட்டிது, இது எளியின் 

தீவிம் குநந் ன்ரலும், இணரல் எளிச்சர்க்க குநந் விகித்துடன் 

ரடர்புடரலும் ற்தட்டிருக்கனரம். இந் கரத்திற்கரக, தன பிபரத்திக்குகள் 

தன சரப்ங்கபரக அல்னது நூற்றுக்கக்கரண ஆண்டுகபரக நீர்ரழ் சூலில் ங்கனரம். 

இற்க தரலிர்களின் உக்கும் ன் இண்டு வ்று சூல்களில் (ரபிக் 

ற்றும் கரற்றில்னர) ற்தடனரம். தரலிர்கப CO2, H2O, N2, H2, CH4, உப்புகள், 

ரதுக்கள் ற்றும் உயிரில் திணிவு (கனிரக்கல்) ண பிரிகடச் சய்ன் 

அபவு முழு அல்னது தகுதிரக இருக்கனரம். தரலிர் சங்கிலியின் தகுதி அல்னது 

முன்ரண பிரிகடல் நினரண அல்னது ற்கரலிகரக நினரண 

உருரற்ந ரரிப்புகளுக்கு ழிகுக்கின்நண. பிரிகடயும் ன் மூன்று 

அத்திரசி அபவுகரல்களுடன் இக்கப்தட்டுள்பது. 

 

1. நுண்ங்கிகள் இருக்க ண்டும், அ இனக்குக்கப்தட்ட தரருட்கப 

தரலிற்நரக்கல் சய்னரம் ற்றும் தரருத்ரண அனுசத ரற்நற் தரயின் 

ஊடரக ரதிகளுடன் ரணரரிக் சர்ங்கப கனிப்தடுத்னரம். 

2. சுற்றுச்சூல் அபவுருக்கள், ப்தநின, பி. ச், ஈப்தன் ற்றும் உப்புத்ன் 

தரன்ந பிரிகடயும் ன்க்குத் ரண நினகப ங்க 

ண்டும். 

3. தரலிர் துகள்களின் உருவிலில் நுண்ங்கிகளின் இப்பு ற்றும் எரு 

உயிரில் தட உருர ங்க ண்டும், அ த்தில் தரலிரிக் அடி 

மூனக்கூறின் கட்டப்பு உர., இசரணவில் பிப்புகள், தரலிரக்க அபவு, 

கிபகளின் அபவு ற்றும் அபவுருக்கள், நீதிர்ப்பு திநன் அல்னது தளிங்க்கரக்கல் 

தரன்நண, நுண்ங்கிகளின் சல்கபத் டுக்கக்கூடரது. 

 

சற்க தரலிர்களின் அபவு தரதுரக நுண்ங்கிகளின் கன ன்சவ்வுகளில் 

ஊடுருவிச் சல்ற்கு மிகப் தரிரக இருப்தரல், உயிரில் பிரிகடவின் 

முல் தடி தக்கச் சங்கிலிகள் அல்னது தரலிர் முதுகலும்புகளின் பிபவு 

ற்தடுகரகும் ற்றும் புந-உயிணு ரதிங்கபரல் சிறி தரலிர் அனகுகள் 

(ரணரர்கள், எலிகரர்கள்) உருரகின்நண. தரும்தரனரண சந்ர்ப்தங்களில், 

தரலிற்நரக்கல் நிகழ்ரணது இன் முல் தடிரக அட்களின், சுத்ர்களின் 

அல்னது யூன் பிப்புகளின் ரதித் விணயூக்கி நீர்ப்தகுப்த 

உள்படக்கிரகும். இந் சிறி மூனக்கூறுகப பின்ணர் நுண்ங்கிகபரல் 

உறிஞ்சப்தட்டனுசத ரக்கத்துக்கு உள்பரகி, சிடச் சய்ப்தடும். 

நிச்சரக, உயிரினற்ந நீர்ப்தகுப்தரணது இடநினகளுக்கு ழிகுக்கும், பின்ணர் 

அ நுண்ங்கிகபரல் லும் சிடச் சய்ப்தட்டு ரற்நப்தடுகின்நண. 

 

தரலி (ε - கப்ரனரக்டம் – ε - caprolactam) ற்றும் நீரில் கக்கூடி தரலி திலீன் 

கிபக்கரலின் முழுரண உயிரில் சிவுகள் இனக்கித்தில் ன்கு 

விரிக்கப்தட்டுள்பண. இருப்பினும், சுற்றுச்சூலில் நிகழும் தரும்தரனரண 
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பிபரத்திக்குகள் நீரில் கர, லும் நீர்ரழ் சூலில் இருக்கும் சற்க 

தரலிர்கள், PE, தரலி புப்தலீன் (பி பி), பி. ஸ் ற்றும் பி. இ. ரி தரன்ந மிக 

துரக சிந்துடகின்நண அல்னது அட இல்ன ணனரம். இந் 

தரலிர்களின் பிரிகரணது தரதுரக உயிரினற்ந ற்றும் உயிரில் சீழிவு 

தரகளின் கனரகும். 

 

தரலிரபின்கள், அரது பி. ஈ - PE ற்றும் பி. பி - PP தரன்ந அதிக ரழில்துந 

உற்தத்தி அபவுகபக் கரண்ட எரு க தரருட்கபக் குறிக்கின்நண ற்றும் 

சுற்றுச்சூல் ரதிரிகளில் அடிக்கடி தீர்ரனிக்கப்தடுகின்நண. இந் தரலிர்கள் 

தரதுரக பிரிகடயும் ன் கரண்ட அல்ன, ணனில் அல்கல் 

முதுகலும்பு நுண்ங்கிகளுக்கு அணுக முடிர ற்றும் எரு உயிற்ந 

ரற்நத்திற்கு உட்தடுத்ப்தட ண்டும். தரலிரல்பின்களின் அல்கல் 

முதுகலும்பு நீர்ப்தகுப்புக்கு திரக அதிக திர்ப்த ங்குகின்நண, ஆணரல் 

தரதுரக எட்சிற்ந பிரிகடலுக்கு ஆபரகின்நண. இத் டுக்க, உற்தத்திச் 

சல்தரட்டின் தரது சர்க்ககள் சர்க்கப்தடுகின்நண, லும் எட்சிற்ந 

டுப்பிகள் நுகப்தடும்  தரலிர்களின் எட்சிற்ந அல்னது எளியில் 

எட்சிற்ந பிரிகரணது ரரகும். தரலிரல்பின்களின் ற்தப்பின் ஆம்த 

எட்சிநத்திற்குப் பிநகு, பிரிகரணது தன ரங்களில் ற்தடக்கூடும், ஆணரல் நுண் 

பிபரத்திக்கு சரத்திரண இடநினகபரக உருரகின்நண. இந்ச் சிறி ற்றும் 

எட்சிற்நப்தட்ட பிபரத்திக்கு துண்டுகள் நுண்ங்கித் ரக்குலுக்கு உள்பரகி மிகவும் 

ளிதில் தரதிக்கப்தடுகின்நண, உரரக., PE இன் பிரிகடயும் ன் 

சூடரரணரஸ் ஸ்பி மூனப்தரருளின் முன் எட்சிற்நத் துண்டுகளுக்கரக 

விரிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

முடிவுகளும் தரிந்துமகளும் 
 

இனங்கச் சுற்றியுள்ப நீரணது பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் ஆகிற்நரல் 

ரசுதட்டுள்பண ன்த முடிவுகள் ளிப்தடுத்துகின்நண. நுண் பிபரத்திக்கு தற்றி 

குறிப்பிடுகயில், அற்றில் தரும்தரனரண இண்டரம் நின பிரிவில் இருந்ண, 

இது தரதியிடும் தரருள், ரழில்துந தன்தரடுகள் ற்றும் மீன்பிடி கிர் 

ஆகி முக்கி கரங்கள் ன்தக் குறிக்கின்நண. கிக்கு கடற்கயுடன் 

எப்பிடும்தரது தரதுரக ற்கு கடற்கயில் உள்ப நீர்நினரணது, பிபரத்திக்கு 

ற்றும் தரலித்தீன் ஆகிற்நரல் ரசுதடுகின்நண, குறிப்தரக டற்கு ற்றும் 

ற்கு கடற்ககளில் அதிக அபவில் குப்தகள் கரப்தடுரனரகும். ற்தப்பு 

நீரில் உள்ப பிபரத்திக்கு துகள்களின் சரசரி அபவு தரலித்தீன் குப்தகளின் சரசரி 

அப விட சிறிரக இருந்து. கடல் நீர் ற்றும் கடற்க ல் ஆகி இண்டிலும் 

உள்ப தரும்தரனரண பிபரத்திக்குகபரணது அற்ந அரனிக்கும் த்தில் 

கடுமுடரண ற்தப்புகபக் கரண்டிருந்ண. தன துண்டுகள் ற்றும் நுகள் 

அழுத்ரணதும், ன்ரணதுரண ற்தப்புகபக் கரண்டிருந்ண, எழுங்கற்ந 

ற்றும் இ க பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் துகள்கள் ரபத்ன்ரண 

டிங்கபரக இருந்ண. டற்கு ற்றும் ற்கு கடற்ககளில் உள்ப நீரிண 

ற்கு கடற்ககளுடன் (இடத்ரக ரசுதட்டது) எப்பிடும்தரது மிகவும் 

ரசுதட்டது ணனரம் ற்றும் டக்கு ற்றும் கிக்கு கடற்ககளுக்கு (ற்நதுடன் 

எப்பிடும்தரது குநந்ரக ரசுதட்டடு கரப்தட்டது). டற்கு, ற்கு, கிக்கு 

ற்றும் டக்கு கடற்ககளில் இருந்து தன கரண ளிரட்டிலிருந்து பிநந் 

பிபரத்திக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்தட்டது. அ ஜூன - எக்டரதர், 2018 இல் 

கண்டுபிடிக்கப்தட்டண. 

 

பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் குப்தகள் தரும்தரன்ரக உள்ப ரதிரிகள் 

தரலி புரப்தலீன், தரலி திலீன், தரலிஸ்டரீன், னரன் ஆகிற்நக் 

கரண்டிருப்தரக ஆம்த முடிவுகள் ளிப்தடுத்திண. PETE ற்றும் HDPE ககள் 

முடிவுகளில் குறிப்பிடத்க்கரகும், ற்றும் கன்னித் துகள்கள் (முன் 

பிபரத்திக்கு) குநந்ரகும், ஆணரல் குறிப்தரக ரதிரிகளில் கரப்தட்டண, அரது 
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உற்தத்தி ஆனகள் இல்னரல், முன் பிபரத்திக்கு நிகழ்வுகள் ளிரடுகளில் 

ரற்றுவிக்கப்தட்ட கடல் குப்தகளின் தரக்குத்ரணது கடல் நீரட்டங்கள் 

மூனம் ந்திருக்கின்நது ன்தக் குறிக்கின்நது. ர்ந்டுக்கப்தட்ட பிந்த்திக்கு 

ற்றும் தரலித்தீன் துகள்களின் இசரண கன எரு FTIR - ATR தகுப்தரய்விற்கு 

உட்தடுத்ப்தடுன் மூனம் திப்பிடப்தட்டது. அன்தடி, ற்தப்பு நீர் ற்றும் 

கடற்கயில் குப்தகளில் ரபத் ன்ரணது தரலிர் ற்றும் பிபரத்திக்கு 

ககள் ரரரக திப்பிடப்தட்டண. நுண் பிபரத்திக்குகள் குறித்து சய்ப்தட்ட 

முன்கூட்டி தகுப்தரய்வுக்கரக து, அடரப முநகள், ளிப்தடும் ம் 

ற்றும் துகள்களின் இசரண ரற்நங்கள் ஆகி அங்கீகரிக்கப்தட்டண. 

 

ஆய்ரணது, எரு ருடத்திண உள்படக்கிது ணததுடன், கன, ரசு நின 

தரன்நற்றில் ற்தடும் ரற்நங்கப ளிப்தடுத்ல் சய்ற்கரக னதிக 

கண்கரணிப்பு ற்றும் ஆரய்ச்சிகள்  ன்தண உர்த்துகின்நது. மீன்பிடித் 

துநமுகங்கள், பிதனரண சுற்றுனரத் னங்கள், தி திநப்புகள் ற்றும் கடனர 

நீரட்டங்கள் ஆகி ரடர்தரக பிபரத்திக்கு துகள்களின் விநிரகத்தில் இட 

ரறுதரடுகள் குறித்து லும் ஆய்வுகள் சய்னரம். லும், பிபரத்திக்கு ற்றும் 

தரலித்தீனின் விபவுகள் ற்றும் ரக்கங்கள், குறிப்தரக கடல் சுற்றுச்சூல் கூறுகளில் 

நுண் பிபரத்திக்குகளின் ஆய்வுகள் சய்ப்தடனரம். 

 

திர்கரன ஆரய்ச்சி 

6.4 திட்டம் லும் ரடப்தடனரம் ற்றும் ரட்டில் பிபரத்திக்கு ற்றும் தரலித்தீன் 

ரசுதரட்டக் கட்டுப்தடுத்துது ரடர்தரக இனங்கயில் சட்டம் ற்றும் 

கரள்ககளின் கட்டப்பிண றுஆய்வு சய்ல் ற்றும் சீர்திருத்ங்கப 

ற்கரள் ரகக் கரண்டு விரிரக்கப்தடனரம். 

 

பங்களின் தம 

1. ரழில்நுட்த பங்கள்: ரழில்நுட்த அடிப்தடயினரண பங்களின் கள் 

ற்தரது இனங்கக்கு மிக உர்ந் ரக இது முன்னுரியில் உள்பது. 

அடிப்தட ஆரய்ச்சி ற்கரள்பப்தட்டரலும், மிகுந் ஆரண நுட்தங்கள், 

விரிரண ற்றும் இடநின ஆய்வுகப ற்கரள்ற்கு ம்தட்ட 

நுட்தங்கபரண ப். டி. . ஆர், ப். டி. . ஆர் - . டி. ஆர், ரன் ஸ்தக்ட்ரஸ்கரபி 

ற்றும் டிசக்டிங் க்ரஸ்கரப்ஸ் (FTIR, FTIR - ATR, Raman Spectroscopy, and Dissecting 

microscopes - based microscopy) அடிப்தடயினரண நுணுக்குக் கரட்டிகள்  ரரவுக்கு 

ப்தடுகின்நண. 

2. னி பங்கள்: ம்தட்ட ற்றும் புதுரண ரழில்நுட்தத்தில் தயிற்சி, 

ஆரய்ச்சி முநகப ற்கரள்ப (ரதிரி, வு தகுப்தரய்வு) ஆரய்ச்சி ல்லுர்கள் 

ற்றும் ரர்கள் இருருக்கும் இ ரணரகும். 

3. நிறுண கள்: லும், பங்கப திட்டுற்கும், சமுத்திங்களின் 

ரசுதரட்டக் குநப்தற்கும், டுப்தற்கும், குநப்தற்கும் "ஸ்ரர்ட்" ரக்கங்கள் 

ற்றும் இனக்குகளுடன் கூடி எரு சரத்திரண சிக் கரள்க உருரக்கல் 

சல்முநகளுக்கு அற்ந நிறுணங்களுக்கிடயில் எருங்கிப்தற்கும் 

பங்கப திட்டுற்கும் இடநின ற்றும் தனப்தட்ட நிபுர்கப 

உருரக்குற்கும் தயிற்சி ற்றும் ழிகரட்டுல்கள் ரணரகும். ற்றும் 

திர்கரனத்தில் தீவின் உள்ரட்டு நீர்நினகள் மூனம் ரட்டுக்குரி ஆரய்ச்சியில் 

ஆவுகளின் , ற்றும் அனிஸ்னண்ட் அபவினரண அணுகுமுநந் anisland - wide 

approach மூனம் ஆரய்ச்சி முடிவுகப உண்ரண உனகிற்கு சல்தடுத்துல், அ 

த்தில் குப்தகப எரு பரகப் தன்தடுத்துற்கு சரிரண புரில்கள் ற்றும் 

ரழில்முந உநவுகப பர்த்துக் கரள்து ரடர்தரகவும், தரருபரர ற்றும் 

சமூக ம்தரட்டுக்கு தன்தடுத்ப்தடவும் ண்டும் 
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திட்ட ண்: 6.5 

ெமுத்திவில் சூலில் கரனநிமன ரற்நங்களின் ரக்கம்: 

கிக்கு ற்றும் இனங்மகயின் தற்கு கடற்கமகளில் முருமகக்கல்லின் 

சப்தநிமன, உப்புத்ன்ம ற்றும் நீர் ட்டத்தின் விமபவுகள் (PHASE-1). 

 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் : டதள்யூ. ஆர். டதள்யூ. ம். . பி. வீகரன், ச். பிB. யூ. ஜி. 

ம். வினசிறி 

கரனம்    : 2019 நிதிரண்டு 

திப்பிட்ட வு சனவு :  ல். க. ஆர். 0.2 மில் 

 

நிர்ரக ெரரம்ெம் 

கரனநின ரற்நம் ன்தது இனங்கயில் உள்ப முருகக் கற்தரநகளுக்கு எரு 

சரகரண விடரகும். ல் நிணர ற்றும் னர நிணரய (El Niño and La Niña) வின் 

நிகழ்வு 2015/2016 ஆம் ஆண்டில் ரட்டின் முக்கி முருகக் கற்தரநகப தரதித்து, 

லும் குப்தடுத்தும் முந இன்னும் நிச்சற்நரக உள்பது. இதுதரன்ந 

நிகழ்வுகள் மீண்டும் ற்தட்டரல் இது தரன்ந உர்திநன் மிக்க சூல் அப்புகள் 

சடக்கூடும் ன்தரல், முன்ணறிவிப்புக்கள் ற்றும் ஆம்த கட்டரண 

ச்சரிக்ககளுக்கு உள்ரட்டில் சகரிக்கப்தட்ட வுகள் மூனரக இடவிடர 

கண்கரணிப்பு என்று தன்தடுத்ப்தட ண்டும். ண, திட்டத்தின் கட்டம் 1 ஆணது 

எரு வு முற்கணிப்தரபர்கபயும் உரிகபயும் கரண்ட எரு முன்ணறிவிப்பு 

முந உருரக்குற்கரண முல் கட்டரக த் - ரடர்  சகரிக்க 

ரடர்ந்து தன்தடுத்திது. த் - ரடர் தகுப்தரய்வின் முடிவுகளின் தடி, ஆய்வுப் 

தகுதியில் குளிரூட்டல் ற்றும் ப்தரலில் தருகரன ற்றும் இடஞ்சரர்ந் 

றுதரடுகப ளிப்தடுத்துகின்நண ண அறிப்தட்டது, ஆணரல் 

வுத்ரகுப்புக்கபரணது கணிக்கக் கூடிரறு தரதுரணரக இல்ன. ஆக, 

லும் வு சகரிப்பு ற்றும் முருகக் கற்தரந பர்ச்சி / குநவு விகிங்கப 

அபவிடுல், கடல்சரர் அபவுருக்களின் ரற்நங்கள் குறித்ரக ப்தடுகின்நண, 

அ த்தில் pH, உப்புத்ன் ற்றும் கடத்துத்திநன் வுப் ததிவுகப 

சல்தடுத் 2 ஆம் கட்டத்தில் தரிந்துக்கப்தடுகின்நது. 

 

அறிமுகம் 

முருகக் கற்தரநகளுக்கு முன்ரணரரு பூகரப அச்சுறுத்னரக கரனநின 

ரற்நம் உள்பது ணனரம். விஞ்ஞரண ஆரய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகள் ளிண்டனம், 

கடல் ற்றும் ரனுடவில் சல்திநன்களின் ரற்நங்கப ளிரக குறிப்பிட்டு 

கரட்டுண றுக்கமுடிரது. கரனநின ரற்நம் முருகக் கல் தரநச் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகப தரதிக்கின்நண, அரது கடல் ட்ட உர்வு ழிரக, ப்தண்டன 

புல்களின் அதிர்ண் / தீவித் ன்யில் ரற்நங்கள் ற்றும் ரற்நப்தட்ட கடற் 

சுற்சி முநகள் தரன்நற்ரின் ஊடரக டதநனரம். முருகக்கல் தரநச் 

சுற்றுச்சூல் அப்புகள் க்களுக்கு ங்கக்கூடி தரருட்கள் ற்றும் சகள் 

மூனரக சூற்ரகுதி ரற்றுகின்நண. சமுத்திம் ப்தரல், முருகக் 

கற்தரநகளுக்கு ற்தடுகின்ந அடிட்ட ப்த அழுத்ம் ற்றும் முருகக் கல் 

ளிற்நல் ற்றும் ரற்று ரய்கப ற்தடுத்தும் கரணிகள் மூனரக இது 

நிகனரம். கடல் ட்டங்கப உர்த் ற்கரள்ன் மூனம் திட்டுக்கள் மீது 

ண்டல்கள் அதிகரிக்கும் ன்ததுடன் ண்டல் ஏடுனரணதுமுருகக் கல் தரநகப 

உண்டரக்குகின்நது. புல் டிங்களில் ற்தடும் ரற்நங்கள் ற்றும் லுரண ற்றும் 

அடிக்கடி நிகழும் முற்சிகள் மூனரகவும் முருகக் கல் தரநகளுக்கு தழிவுகபத் 

ருகின்நண. வீழ்தடிரல்களில் ற்தடும் ரற்நங்கள், அதிகரித் ன்னீர் நீரட்டம், 

ண்டல் ற்றும் நினத் அடிப்தடரகக் கரண்ட ரசுதரடுகள் கரண்ட அல்கர 

னர்ச்சிகள் எளிக் குநக்கின்நண ன்ததுடன் நக்கும் தரகரகவும் 

இருக்கின்நண. ரற்நப்தட்ட சமுத்தி நீரட்டங்கள் மூனம் இப்பு ற்றும் 

ப்தநின ஆட்சிகளில் ரற்நங்கப ற்தடுத்துகின்நண ன்ததுடன் முருகக் கல் 

தரநகளுக்கரண உவுப் தற்நரக்குந ற்றும் முருகக் கல் குடம்பிகளின் தனத் 
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டுக்கின்நண. கடல் அமினரக்கல் மூனரக பர்ச்சி, கட்டப்பு எருப்தரடு 

ற்றும் முருகக் கற்களின் உயிர்ரழ்வு தரன்நண குநகின்நண. 

 

நிரப்தடுத்துல் 
 

இனங்கச் சுற்றியுள்ப தரி முருகக் கல் தரநகள் ளிற்றும் ன்ரணது 

2015 - 2016 ஆம் ஆண்டில் ல் நிணர ற்றும் னர நிணர விபவுகள் கரரக 

ற்தட்டரகும். 1998 ஆம் ஆண்டில் இ தரன்ந தழிவு என்று ற்தட்டது, ஆணரல் 

முருகக் கற்தரநகள் கரனப்தரக்கில் குடந்ண, ணனில் அது குப்தல் 

தடரத்ரரு சூலில் இருந்ரல் ஆகும். ருந்த்க்க கயில், கரனநின 

ரற்நத்துடன், இந் நிகழ்வுகள் மீண்டும் நிகக்கூடும், மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் தரது, 

இவ்ரநரண ரந்ரண சூல் கரரக உயிர்ரழ்ற்கரண ரய்ப்புகள் 

இருண்டணரக இருக்கின்நண. னி டடிக்ககள் ற்றும் கரனநின ரற்நத்தின் 

மூனரண வீக்கடயும் ரக்கத்க் கருத்தில் கரண்டு, முருகக் கற்தரநகள் 

இன்னும் எரு சரனரண த் திர்கரண்டு இ ரணரக மீட்டடுக்கின்நண. 

ண, ற்தரதுள்ப முருகக் கற்தரநகபப் தரதுகரப்தற்கும், உடணடி 

ரற்நத்க் கணிப்தற்கும், த் ரடர் வின் தகுப்தரய்வு மிக முக்கிரண 

என்நரகும். ஆயினும்கூட, உனகபரவி முன்ணறிவிப்பு ரரிப்தப் 

தன்தடுத்துற்குப் ததினரக, கடல் ப்தநின உருகப்தடுத்வும் அ 

இடத்திலுள்ப வுகளுடன் எப்பிடவும் பிரந்தி முன்ணறிவிப்பு ரரிப்தப் 

தன்தடுத்துது விரும்தத்க்கது ணனரம். ண, இனங்கயில் உள்ப முருகக் 

கற்தரநச் சூல் அப்புகபப் தரதுகரக்க உள்ளூர்த் வுக் கண்கரணிப்பு 

னப்பின் தன்தரடு முக்கிரணரகும். 

 

ஆய்வின் தகுதி 
 

யின் அடிப்தடயில், இண்டு முக்கி பங்கள் ஆய்வின் தகுதிரக 

ர்ந்டுக்கப்தட்டண: முல் ஆய்வு தகுதி; தரர் ரீப் ன்தது இனங்கயின் கல்பிட்டி 

தீதகற்தத்திலிருந்து சற்று ரனவில் உள்ப முருகக் கற்தரநகளின் அப்தரகும். 

இந்திரச் சுற்றியுள்ப நீரில் உள்ப ந்ரரு முருகக் கல்தரநகளிலும் மிகப் 

தரிலுயிர்ப் தல்கப் தருக்கத்க் கரண்டுள்பது ணனரம், இது 

இனங்கயில் உள்ப சின தரண முருகக் கற்தரந அப்புகளில் என்நரகும். 

இது கல்பிட்டி தீதகற்தத்தின் டக்கு முணயிலிருந்து கடற்கக்கு இரக 

சல்கின்ந எரு திட்டரகும், இது தரர்த்துக்கல் விரிகுடர ன்ணரர் 

பகுடரவிலிருந்து பிரிக்கின்நது. இது அதிக சுற்றுச்சூல், உயிரில் ற்றும் அகில் 

முக்கித்துத்க் கரண்டுள்பது அரது, இது 156 கரண முருகக் 

கற்தரநகள் ற்றும் 283 கரண மீன்கபயும் கரண்டுள்பது. இந் 

முக்கித்துத்தின் கரரக, ற்கண்ட பம் ஆய்வுக்கரண முக்கி தகுதிரக 

ர்ந்டுக்கப்தட்டது. இண்டரது ஆய்வு தகுதி; புநரத் தீவு சி பூங்கரரகும். 

இனங்கயின் இண்டு கடல் சி பூங்கரக்களில் இதுவும் என்நரகும். திருகரன 

நினரளியில் இருந்து கரத்தில் இந் சி பூங்கர அந்துள்பது. சி 

பூங்கரவில் இனங்கயின் ஞ்சியிருக்கும் சிநந் முருகக் கற்தரநகள் உள்பண. இரு 

ஆய்வு பங்களும் முக்கிரண முருகக் கல் தரந அடிப்தடயினரண சுற்றுச்சூல் 

அப்புகளில் சிக்கும் தன உள்ரட்டு உயிரிணங்களுக்கும் இது இடளிக்கின்நது, 

அ ப்தநின ற்றும் உப்புத்ன் தரன்ந கரனநின ரற்ந ரக்கங்களுக்கு 

உர்திநன் கரண்ட. 2019 நிதிரண்டின் தரது கட்டம் 1 இல் சய்ப்தட்ட 

தணிகள், குறிப்தரக முல் ஆய்வுப் தகுதி ரகக் கரண்டிருந்ண; தரர் ரீஃப் 

முருகக் கல் அப்பு (தடம் 2.2).  
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தடம் 2.2. ஆய்வு தகுதி: தரர் ரீஃப் முருமகக்கல் அமப்பில் வு சனரக்கர் மூரிங் புள்ளிகள் 

(ம் 1 ற்றும் ம் 2) 
 

திர்தரர்க்கப்தடும் குறிக்தகரள்கள்: 

 இனங்கயில் இண்டு முருகக் கற்தரந சூடரண இடங்களில் ற்கரலிக 

(ணி, திணசரி, ரரந், ரரந், இடக்கரன, 

தருகரனங்களுக்கிடயினரண, ருடரந் அல்னது சரப்) ப்தநின 

ரறுதரட்டப் தடிகத்ல். 

 இந் பங்களின் முருகக் கற்தரநளில் ப்தநின ற்றும் உப்புத்ன் 

ரறுதரட்டின் ரக்கத் புரிந்து கரள்பல். 

 ல்-நிணர கரனங்களில் முருகக் கற்தரந ளிநல் முன்ணறிவிப்த 

ம்தடுத்துல். 
 

திர்தரர்க்கப்தடும் சளியீடுகள் ற்றும் ன்மகள்: 

 கட்டம் 1 (2018) ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கயின் கிக்கு கடற்கயில் 

உள்நின ப்தநின வுத்ரகுப்பு. 

 கட்டம் 1 (2019) ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கயின் ற்கு கடற்கயில் 

உள்ப உள்நின ப்தநினத் வுத்ரகுப்பு. 

 கட்டம் 2 (2020) ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கயின் கிக்கு ற்றும் ற்கு 

கடற்ககளில் உள்நின உப்புத்ன் ற்றும் கடத்துத்திநன் சரர்ந் 

வுத்ரகுப்பு. 

 கட்டம் 2 (2021) ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கயின் கிக்கு ற்றும் ற்கு 

கடற்ககளில் உள்நின நீர் ட்டம், பி. ச் ற்றும் அமுக்கம் சரர்ந் 

வுத்ரகுப்பு. 

 கட்டம் 2 ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: அந் இண்டு பங்களிலும் முக்கி 

முருகக் கற்தரந இணங்களின் கன ற்றும் இற்க சூலில் அற்றின் 

பர்ச்சி விகிம். 

 கட்டம் 2 ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கச் சுற்றியுள்ப ற்கரலிக ற்றும் 

இடஞ்சரர்ந் கடல் ப்தநின ரறுதரடு ற்றும் முருகக்கல் பர்ச்சி 

விகிங்களில் அன் ரக்கத்தின் அடிப்தடயில் அறிக்ககள் ற்றும் விஞ்ஞரண 

ளியீடுகள். 

 கட்டம் 3 (2022) ற்றும் ரடர்ச்சிரணது: இனங்கக்கரண முருகக்கல் 

ளிற்நல் கணிப்பு முந. 
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சதரருட்கள் ற்றும் முமநகள் 

வு சகரிப்பு: தரர் ரீப் – முருகக் கல் ரகுதியில், ப்தநினத் வுப் ததிவுகள் 

2018 இல் சல்தடுத்ப்தட்டண, லும் 2019 ஆம் நிதிரண்டுக்கரண மீட்டடுப்பு 

ரர்ச் 14 ஆம் திகதி ரடங்கப்தட்டது. வுப் ததிவு அக்கப்தட்டு உள் 

நிணகத்திற்கு எரு ணி  இடளியில் இருக்குரறு திட்டமிடப்தட்டது. வு 

மீட்டடுப்பு டிசம்தர் 5 ஆம் திகதி, 2019 நிதிரண்டில் முடிக்கப்தட்டது தநப்தட்ட 

ப்தநினத் வுகளுக்கு னதிகரக், கந் எட்சிசன், உப்புத்ன் ற்றும் 

கடத்துத்திநன் உள்ளிட்ட நீர் ற்தப்பின் ரடர்ச்சிரண அபவுருக்கள் தருகரனரக 

அபவிடப்தட்டண. 
 

வின் தகுப்தரய்வு: துத் வுகளுடன் இடத்திலுள்ப வுகள் எப்பீடு 

சய்ப்தட்டண. திணசரி ப்தநின திப்புகபக் கண்டறி ணி 

ப்தநினத் வு சரசரிரக கணிக்கப்தட்டு தநப்ப்தட்டண. சரசரி திப்புகள் 

குபரதல்-யகரம் முற்கணிப்பு ரரிப்புகள் ற்றும் NOAA - AVHRR OISST 

ப்தநின வுகளுடன் எப்பிடப்தட்டண. 
 

 ருடரந் தமன முன்தணற்நம் 

திட்டமிடப்தட்ட கப ருககளின் ண்ணிக்க 2019 ஆம் நிதிரண்டில் 6 ஆக 

இருந்து, அசம் கபப்தத்தின் ண்ணிக்க 8 ஆகும். வுகப சகரிக்க 

முன்ரழிப்தட்ட ரதிரிகளின் ண்ணிக்க: இண்டு பங்களில் (தரர் ரீஃப் ற்றும் 

புநரத் தீவு) இண்டு ஆங்களிலிருந்து (5 மீ ற்றும் 10 மீ) ணி கடல் ப்தநின 

திப்புகள். வுகப நரல் மீட்டடுக்க முடிவில்ன ன்நரலும், ஆண்டு 

முழுதும் ல்னர இடங்களிலும் உரிகள் மூனரக வுப் ததிவுகள் 

சய்ப்தட்டுள்பண. சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகளின் ண்ணிக்க: தரர் ரீஃப் 

பத்திலிருந்து 18436 ணி கடல் ப்தநினத் வுப் புனங்கள் ற்றும் புநரத் 

தீவிலிருந்து 8960 ணி கடல் ப்தநின வுகள் ஆகிற்ந திப்பீடு 

சய்ப்தட்டண. 
 

முடிவுகள் ற்றும் விபக்கங்கள் 
 

தரர் ரீஃபில் சதரருத்ம் செய்ப்தட்ட இண்டு சப்தநிமனத் வு ததிவிகளிடமிருந்து 

கிமடத் கண்டுபிடிப்புகள் 
 

ற்தரது கிடக்கக்கூடி வுகளின் அடிப்தடயில், 2019 ஆம் ஆண்டின் குநந்தட்ச 

ப்தநின 27.95 
o
C ஆக ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது, அ த்தில் அதிகதட்ச 

ண்ணிக்க 32.31 
o
C ஆக இருந்து (தடம் 5.1). குறிப்பிடத்க்க கயில், இது அதிகதட்ச 

ப்தநின 30.99 
o
C (5 மீ ஆத்தில்; 2018.10.16, ரன 06 ணிக்கும்), ற்றும் 31.01 

o
C (10 

மீ ஆத்தில்; 2018.10.12 ரன 06 ணிக்கும்) எரு நிமிட உர் ளிப்தடுத்திது. 

28.25 
o
C (5 மீ ஆத்தில், 2018.02.03, கரன 09 ணீ), ற்றும் 25.98 

o
C (10 மீ ஆத்தில்; 

2018.02.04, 21 ணிக்கும்) குநந்தட்ச புள்ளிவிங்களுடன் எப்பிடும்தரது, 

குநந்தட்ச ப்தநினயில் எரு சிறி ரற்நத் கரண்டுள்பரக முடிவுகள் 

குறிப்பிடுகின்நண. தன கரனகட்டங்களில், ஆற்ந தகுதியில் ப்தநின 10 மீ 

ஆத்தில் ததிவு சய்ப்தட்ட ப்தநின விடக் குநந்ரகக் கரப்ப்தட்டது. 

2018 ஆம் ஆண்டில் ததிவு சய்ப்தட்ட மிக உர்ந் குளிரனரணது (-0.9 
o
C) 2018.10.26, 

கரன 07 ணிபவில் இருந்து. இந் ற்தப்பு குளிரனரணது ஆண்டு முழுதும் 

இவு ங்களில் நிகழ்ந்துள்பண, ஆணரல்  ற்றும் ம்தர் ரங்களில் 2018 ற்றும் 

2019 ம் ஆண்டு இண்டிலும் லுரண தகல்  குளில் நிகழ்வுகள் கரப்தட்டண.  

ற்றும் நீர் ற்தப்புக்களில் தருயின் விபவுகளின் தரதுரண தருகரன 

தண்புகப இது நிரூபிக்கின்நது (தடம் 5.2). 
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தடம் 5.1. தரர் ரீஃபில் நீர் சப்தநிமனயின் ரறுதரடு, 5 மீ ஆத்தில்  

நீர் ப்தநினரணது குநந்தட்சம் 27.95 
o
C (2019.10.29,  கரன 06 ணி) ற்றும் 

அதிகதட்சம் 32.31 
o
C (2019.04.15, ≈ 14 ரன) ≈ 4.36

o
C ம்பில் றுதடுகின்நது. ப்ல் 

ற்றும் எக்டரதர் ரங்களில் இண்டு முக்கி சிகங்கள் குறிப்பிடத்க்கரகும். 

இதரன்ந முநப்த 2018 இலும் கரப்தட்டது (தடம் 5.2). 

 

தடம் 5.2. தரர் ரீஃபில் நீர் ப்தநினயின் ரறுதரடு, 2018 இல் 5 மீ ஆம் ற்றும் 2019 

இன் ரடக்கத்தில் 
 

சரசரி புள்ளிவிங்கபப் தரறுத், 2019 ஆம் ஆண்டில் மிகக் குநந் சரசரி 

ப்தநினரணது கரனயில் 7 ணிபவில் 29.38 
o
C ஆகவும், அதிகதட்ச 

ப்தநினரக 29.84 
o
 C ஆணது 15 ணிபவிலும் கக்கிடப்தட்டது (தடம் 5.3). 

உண்யில், சரசரி திணசரி ப்தநின 29.38 
o
C முல் 29.84 

o
C  தரதுரக 0.46 

o
C 

27.95
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ம்பில் ற்ந இநக்கரக இருந்ண, அங்கு கரன 07 ணி முல் ரன 15 ணி  

ப்தநின உரும், ரன 15 ணி முல் அடுத் ரள் அதிகரன 07 ணி , 

ப்தநின தடிப்தடிரக குநகின்நண. 

 

தடம் 5.3. 2019 ம் ஆண்டில் ணி த சப்தநிமன 

 

 

தடம் 5.4. 2019 ம் ஆண்டில் திணெரி ெரெரி சப்தநிமன 
 

முக்கிரக, ஸ்டி ≈ 0.8 ஆல் ளிப்தடுத்ப்தட்டன் தடி, சரசரி புள்ளிவிங்கள் 

உண்ரண ரரந் (னிதர்) புள்ளிவிங்களிலிருந்து  கணிசரக 

றுதடுகின்நண, ணனில் திணசரி ற்றும் ணி ப்தநின திப்புகள் 

தருகரன விபவுகளுக்கு ற்த ரறுகின்நண ன்தணரனரகும், ன உள்ப 

புள்ளிவிங்கள் 5.1 ற்றும் 5.2 இல் முக்கிரக கரட்டப்தட்டுள்பண. 
 

அட்ட 5.1. தரர் ரீப் இல் 2019 ஆம் ஆண்டில் ணி சரசரி ப்தநின 

புள்ளிவிங்கள் 

ணி ெரெரி T (
o
C) SD (

o
C) ரற்நம் (

o
C)* ணி ெரெரி T 

(
o
C) 

SD (
o
C) ரற்நம் (

o
C)* 

01 29.50 ± 0.84 - 0.02 13 29.78 ±  0.89 0.07 

02 29.48 ± 0.83 - 0.03 14 29.82 ±  0.90 0.05 

03 29.46 ± 0.82 - 0.02 15 29.84
2
 ±  0.90 0.01

a
 

04 29.44 ± 0.82 - 0.02 16 29.83 ±  0.89 -  0.01
a
 

05 29.41 ± 0.82 - 0.02 17 29.80 ±  0.89 - 0.03 

06 29.39 ± 0.82 - 0.02 18 29.75 ±  0.88 - 0.05 

07 29.38 ± 0.81 - 0.02 19 29.70 ±  0.88 - 0.05 

08 29.39 ± 0.82    0.01
a
 20 29.66 ±  0.87 - 0.04 

09 29.43 ± 0.83 0.05 21 29.62 ±  0.87 - 0.04 

10 29.52 ± 0.84 0.08 22 29.59 ±  0.86 - 0.03 

11 29.61 ± 0.86 0.10
b
 23 29.56 ±  0.85 - 0.03 

12 29.71 ± 0.88 0.09 24 29.53 ±  0.85 - 0.03 

குறிப்பு: * முந்ம ணிதத்திலிருந்து சப்தநிமனயில் ரற்நம், அ: குநந், ஆ : அதிகதட்ெ  
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தருகரன வு தெகரிப்பிலிருந்து கண்டுபிடிப்புகள் 

 

தற்தப்பு சப்தநிமனயில் ரற்நங்கள் 

தரர் ரீப் முருகக் கல் அப்பில் ற்தப்பு நீர் ப்தநினரணது, முல் 

இடக்கரன தருகரனத்தின் தரது (2019) 0.79 
o
C வீச்சிலும் (தடம் 5.2.1) குநந்தட்சம் 

27.24 
o
C முல் 28.03 

o
C  ரறுதட்டுக் கரப்தட்டது. லும், டகிக்கு 

தருயின் தரது, ப்தநினரணது குநந்தட்சம் 29.19 
o
C க்கும் அதிகதட்சம் 

29.27 
o
C க்கும் இடயில் 0.08 

o
C ன்ந வீச்சில் ற்ந இநக்கத்துடன் இருந்து. ன்ற்கு 

தரு கரனத்தில், நீர் ற்தப்பு ப்தநின குநந்தட்சம் 28.33 
o
C முல் 

அதிகதட்சம் 28.57 
o
C , 0.24 

o
C வீச்சில் ரறிணக் கரனரம். அன்தடி, தரர் ரீஃப் 

முருகக் கல்னச் சுற்றியுள்ப ற்தப்பு நீரில் ப்தநினயில் அதிக ற்ந 

இநக்கங்கள் ன்ற்கு தரு கரனத்தில் இந் அப்புக்களில் ததிவு 

சய்ப்தட்டண, அ த்தில் டகீழ் தரு கரனத்தில் குநந்தட்ச 

ற்தப்பு ப்தநின ற்ந இநக்கங்கள் கரப்தட்டண. 

 

தடம் 5.2.1. 2019 ஆம் ஆண்டில் முல் தரு, டகிக்கு தரு ற்றும் 

ன்ற்கு தரு கரனங்களில் ற்தப்பு நீர் ப்தநினகளின் ரறுதரடு. 

 

உப்புத்ன்மயில் ற்தட்ட ரற்நம் 

 

தடம் 5.2.2. 2019 ஆம் ஆண்டில் முல் தருயில் ற்தப்பு நீரின் 

உப்புத்ன்யின் ரறுதரடு, டகிக்கு தரு ற்றும் ன்ற்கு தரு 

கரனங்கள். 

 

 

 

தடம் 5.2.3. 2019 ஆம் ஆண்டில் முல் தருயின் தரரண ற்தப்பு நீரின் 

எட்சிசனின் கதிநனில் ற்தட்ட ரறுதரடு, டகிக்கு தரு ற்றும் 

ன்ற்கு தரு கரனங்கள் 
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கடத்துதிநனில் ற்தட்ட ரற்நம் 
  

தடம் 5.2.4. ற்தப்பு நீர் 

2019 ஆம் ஆண்டில் முல் தருயின் தரரண ற்றும் ன்ற்கு தரு 

கரனங்களில் கடத்துத்திநனின் ரறுதரடு. 
 

முடிவும 

ஆம்த முடிவுகளின் தடி முருகக் கற்தரந அப்புப் தகுதிகளில் ப்தநின, 

உப்புத்ன், கடத்துத்திநன் ற்றும் கந் எட்சிசன் ஆகிற்றில் நிரூதரண 

ற்றும் இடஞ்சரர்ந் றுதரடுகள் உள்பண ண அறினரம். ஆரண நீருடன் 

எப்பிடும்தரது ப்தநின, ற்தப்பு உப்புத்ன், கந் எட்சிசன் ற்றும் 

ஆற்ந தகுதிகளில் உள்ப நீரின்  அபவுருக்கள் தரும்தரலும் ரறுகின்நண 

ணனரம், லும் ஆற்ந தகுதியில் சிக்கும் மீமுள்ப முருகக் கல் தரநகபரணது 

ப்தநின, உப்புத்ன், எட்சிசன்  ற்றும் கடத்துத்திநன் ஆகிற்றின் 

தருகரன ரற்நங்களுக்கு உள்பரற்கு அதிக ரய்ப்புகள் உள்பண ணனரம். மிகவும் 

தரதிக்கப்தடக்கூடிரக. இருப்பினும், ஆழ்கடல் தகுதியில் சிக்கும் முருகக் 

கற்தரநகளின் கடல்சரர் அபவுருக்களின் நீண்டகரன ரற்நத் ளிப்தடுத் 

வுகள் இன்னும் தரதுரணரக இல்ன. சமீதத்தி ல் - நிணர அல்னது னர-நிணர 

விபவின் கரனங்களில் உள்ளூர்த் வுப் ததிவுகள் துவும் இல்ன ன்தரல், 

கணிப்புகப இன்னும் சய் முடிரதுள்பது. இருப்பினும், இதுதரன்ந வித்தில் 

ஆற்ந கடல் ற்றும் ஆற்ந முருகக் கல் தரந அப்புகள் 

தரதிக்கப்தடக்கூடும் ன்நரலும், ஆற்ந தகுதியில் சிக்கும் முருகக் கல் தரநகள் 

மிகவும் தரதிக்கப்தடக்கூடி ணனரம். லும், HYCOM data - யகரம் வு 

இடத்திலுள்ப வுகளுடன் மிகவும் இக்கரக (ஆர் = 0.8) கரப்தட்டது ண, 

இந் இண்டு பங்களிலும் 5 மீ ஆ ட்டத்தில் ப்தநின ரறுதரட்டக் கணிக்க 7 

ரள் யகரம் ரரிப்புகபப் தன்தடுத்னரம். 

 

தரிந்துமகள் 

இந் இடங்களில் கடல் சல்முநப் புரிந்து கரள்ப, உப்புத்ன் ற்றும் 

அனத் வு தரன்ந கூடுனரண வுகள் அசிரகும். சமுத்தித்தின் 

சல்முந தகுப்தரய்வு சய் றும் கடல் ப்தநிந்த் வு ததிவுகபப் 

தன்தடுத்துது டமுநரண விடமில்ன. ண, தரர் ரீஃப் ற்றும் புநரத் தீவு 

கடல்ப் தகுதியில் நீண்டகரன கடல் ரறுதரட்டப் புரிந்துகரள்ப அதிக வுகப 

(உப்புத்ன் ற்றும் நீர் ட்டம்) சகரிக்க எ இடங்களில் அதிக உரிகப நிறு 

ண்டும். லும், ஹிக்கடு, உணரட்டுண, கங்கனி தரன்நற்றில் உள்ப பிந 

முக்கிரண முருகக் கல் தரந அப்புகளுக்கு ஆரய்ச்சி விரிவுதடுத் 

தரிந்துக்கப்தடுகின்நது. கடல்சரர் அபவுருக்களின் ரற்நங்கள் ரடர்தரக முருகக் 

கல் பர்ச்சி விகிம் / குநவு வீத் அபவிட லும் ஆரய்ச்சிள் 

ப்தடுகின்நது. லும் ற்தர ற்றும் திர்கரன ஆய்வு இடங்களில் pH & 

உப்புத்ன் / கடத்துத்திநன் வு புத்கங்கப அல்னது தல்-அபவுருதௌரிகப 

சல்தடுத்ல் ப்தடுகிநதுடன் இ, தரிந்துக்கவும் தடுகின்நண. 
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திட்ட ண்: 6.6 

ெமுத்தி அமினரக்கல் ற்றும் இனங்மக நீரில் கடல்ெரர் கரதன் அமப்பின் 

ரற்நங்கள் 

 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்:  டதள்யூ. ன். சி. பிரிர்னி 

டதள்யூ . ஆர். டதள்யூ. ம். . பி. வீகரன் 

க. அருனரணந்ன் 

எதுக்கப்தட்ட வு சனவுத் ரக: ரூ. 0.9 மில்லின் 

 

பின்ணணி 

இசரணவில் சநினயில் நிறுத்ல் சநினயின் பிதிதலிப்தரக ளிண்டனத்தில் 

இருந்து அதிகப்தடிரண CO2 கந்ன் விபரக அதிகரித் H
+
 அன்களின் சறிவு 

கரரக சமுத்தி அமினரக்கல் நிகழ்துடன் pH- டுநின நினகப 

ரக்கி கர்கின்நது. கடந் இண்டு சரப்ங்கபரக, அமினத்ன் கணிசரக 

அதிகரித்துள்பது ற்றும் இரு உயிரில் புவுயிலிசரண சுற்சிகளிலும் தரதிப்புகள் 

ற்தட்டுள்பண, குறிப்தரக கடல் கரதணற்று சுற்சிகள் ற்றும் எளித்ரகுப்பு 

(உயிரில் தம்பி) ற்றும் கல்சிரக்கப்தடல் (கரர்தணற்று திர் தம்பி) ஆகிற்றில் 

தீவிரக ஈடுதடும் கரல்சிதட்டு உயிரிணங்களில் ரக்கங்கப ற்தடுத்தியுள்பண. 

 

இற்கிடயில், இனங்கயின் கடனர நீர்நினகள் அரது சின கடல் சுற்றுச்சூல் 

அப்புகபரபரணகள் அரது முருகக் கற்தரநகள், சதுப்பு நினங்கள் ற்றும் 

சுற்றுனர ருர ஈட்டும் பிந உயிரில் இடங்கள் தரன்நண தரதுகரக்கப்தடல் 

ண்டும், அ த்தில் கடல்சரர் சூனத் ரடர்ந்தும் கண்கரணிப்தன் 

அடிப்தடயில் அந் பங்கள் தரதுகரப்பு டடிக்ககள் டுக்கப்தடல் ண்டும். 

ண, இனங்கயின் நீச் சுற்றியுள்ப அமினத்ன் ற்றும் கரத்ன்யின் 

உண்ரண நின கண்கரணிப்தது தங்குரர்கள் அற்நப் தரதுகரப்தற்கரண 

முடி டுப்ததில் சின முக்கி அம்சங்கள் அர்களுக்கு கஷ்டரணரக இருக்கும், 

லும் தரழுதுதரக்கு திப்புகப உறுதி சய்ற்கும் ரழ்விட சீழிக் 

குநப்தற்கும் சின விதிகள் ற்றும் எழுங்குமுநகபச் சல்தடுத்ல் 

அசிரகின்நண. இங்க, பிந உயிர் இசரண சுற்சிகள் ற்றும் சல்முநகபப் 

தரன, கடல் அமினத்ன் / கரத்ன் தருகரனத்துடன் தருகரன 

(தருரல் தூண்டப்தட்ட ற்தர டிங்கள் ற்றும் தருகரனற்ந கடல் 

சல்முநகள் மீசரஸ்கல் டிஸ் mesoscale eddies, El Niño events - ல் நிணர 

நிகழ்வுகள் ற்றும் கிடட்ட துகள் தரக்குத்து) ஆகிற்றுடன் ற்கரலிக ற்றும் 

இடஞ்சரர்ந் ரற்நங்கபயும் கரண்டிருக்கும் ன்று திர்தரர்க்கப்தடுகின்நண . 

ற்றும் கடல்சரர் கரதன் அப்பின் தஸ்த ரறுதரடுகளும் கரண்டு ப்தடும். 

ண, இனங்க நீரில் கடல்சரர் கரதன் அப்புகளில் ற்தடும் ரற்நங்கள் மீது 

கடல்சரர் அமினரக்கல் சல்ரக்கு உள்ரட்டிலும் பிரந்தி ரீதியிலும் தனுள்ப 

கடல் - ஆரய்ச்சிரக இருக்கும் ணனரம். 

 

குறிக்தகரள்கள் 

ற்தர ஆய்வில், ஆய்வுக் கரனத்தில் நிநற்நப்தட ண்டி தன 

குறிக்கரள்கள்: இனங்கச் சுற்றியுள்ப ஆர். வி. டரக்டர் ப்ரிட்ஜரப் ரன்சன் 

தத்திலிருந்து தநப்தட்ட ப் தன்தடுத்தி அமினரக்கலின் அப 

திப்பிடுது, அமினரக்கலுக்கு அசண கரதன் சர்ங்களின் தங்களிப்த 

திப்பிடுது, கடல் அமினத்ன் / கரத்ன் குறித் எரு த் ரடர் வுகப 

உருரக்குல், தருகரன தபதீகவில் கடல்சரர் சல்முநகள் ரடர்தரக pH இன் 

ரறுதரடுகபப் தடித்ல், கடல் அமினரக்கல் தரன்நற்றுக்கு கரல்சிஃதட் 

ர பிபரந்ன் (கரகரலிரஃதரர் - Coccolithophore ற்றும் 

தரரமினிஃதரன்ஸ் - foraminiferans) களின் விப தடிப்தற்கும் ற்றும் 

தனற்றுக்கும் உடரகும். 

 



203 
 

ற்கு, டற்கு, ற்கு ற்றும் கிக்கு கடற்க நீட்டங்களின் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட பங்களில் அமினத்ன், ஊட்டச்சத்துக்கள், குபரரபில் , 

கரதணற்று, கந் அசண கரதன், ரத்க் கரத்ன் ற்றும் நீரின் ப்தநின 

ற்றும் உப்புத்ன் அபவுருக்கள் தரன்ந தன தபதீக அபவுருக்கள் ஆகிற்ந 

திப்பீடு சய் இந் ஆய்வு ரக்கரகக் கரண்டுள்பது. வ்று 

தருங்களில் ஆழ்கடல் நீரணது கடல் அமினரக்கலுக்கும் கரல்சிதட்டு ர 

பிபரந்ன்கள் (கரகரலிரஃதரர் ற்றும் தரரமினிஃதரன்ஸ்) அளிக்கும் 

ததினப் தடிப்தற்கும், அமினரக்கலுக்கரண அசண கரதன் சர்ங்களின் 

தங்களிப்த திப்பிடுற்கும் 2020 இல் ரட முன்ரழிப்தடும். 

 

முடிவுகள் 

 

இனங்மகமச் சுற்றியுள்ப கிமடக்கக்கூடி pH மத் சரகுத்ல் 

ஆர் / வி டி.ஆர். ப்ரிட்ஜரஃப் ரன்சன் (ஜூன் - ஜூன, 2018) இல் ற்கரண்ட 10 

தரிரற்நங்களிலிருந்து இனங்கச் சுற்றியுள்ப ற்தப்பு நீரில் பி.ச் ரறுதரடுகள் 

குறித் சமீதத்தி அபவீட்டுத் வு இனங்கச் சுற்றியுள்ப அமினரக்கலின் 

ற்தர நினக் குறிக்கப் தன்தடுத்ப்தட்டது (தடம் 1). இங்க, ரட்டின் 

ற்குப் தகுதியில் குநந் பி. ச் திப்புகள் கரப்தட்டண. 

 
 

 

உள்நின அபவுருக்கள் கனிக்கப்தட்டு / தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண 

கிக்கு கடற்கப் தகுதி (12 புள்ளிகளில்) அமினத்ன் அபவீட்டு ற்றும் பிந 

கடல்சரர் அபவுருக்கள் (தடம் 2) ஆகிற்றிற்கரண நீர் ரதிரிகப சகரிக்க 

உட்தடுத்ப்தட்டண. 

 

இந் சமுத்திவில் ஆய்வின் கீழ், தபதீக அபவுருக்கள் (ப்தநின, உப்புத்ன் 

ற்றும் சி.டி.டி - கடத்துத்திநன், ப்தநின, ஆம்) இசரண அபவுருக்களுக்கரண நீர் 

ரதிரி சகரிப்பு (பி. ச்., கந் எட்சிசன், ஊட்டச் சத்துக்கள் - ற்று, ட்டு, 

தரஸ்தற்று ற்றும் சிலிகற்று ற்றும் ரத் இடநீக்கம் சய்ப்தட்ட 

திடப்தரருட்கள்) ற்றும் உயிரில் அபவுருக்கள் (குபரரபில் , ர பிபரந்ன் 

ற்றும் வினங்கு பிபரந்ன்) ற்கரள்பப்தட்டண. கரலி ற்றும் திருகரனயில் 

ஆர் / வி சமுத்ரிகரப் தன்தடுத்தி இந் ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது. 
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தடம் 2. c. கிக்கு 

கமதர நீரில் ரதிரி 

தெகரிப்பு இடங்கள் 

 

 

 

 

 

 

தடம்3.0 திருதகரமன 

கமதர நீரில் ஆர். வி. 

ெமுத்திரிக்கரம 

தன்தடுத்தி டுக்கப்தட்ட 

திரி 

 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் 4. இெரண, ற்றும் உயிரில் 

அபவுருக்களின் ஆய்வுகூட 

தகுப்தரய்வு 

 

 

திருகரன விரிகுடர ற்றும் அருகிலுள்ப கடலில் பி. ச் றுதரடுகள் ற்றும் 

பிந சமுத்திவில் நினகள் 
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தடம் 5.1  ஏகஸ்ட் ரத்தில் கிக்கு கடதனர நீரில் பி. ச் ரறுதரடுகள். 

 

ஏகஸ்ட் ரத்தில் திருகரன கடனர நீரின் பி. ச் திப்புகள் 7.064 முல் 8.121  

றுதடுகின்நண, அ த்தில் அந் திப்புகள் கட்டுப்தரட்டு தறுதிரண கடல் நீ 

விட குநரக உள்பண அரது பி. ச் திப்பு (8.200) ஆகும். இது கிக்கு கடனர நீரில் 

கடல் அமினரக்கல் டந்து கரண்டிருப்தக் குறிக்கின்நது, (தடம் 5.1 ற்றும் தடம் 

5.2) ஆணரல் இது திருகரனயின் கடனர நீர் யரலி தி ழிரக நின 

அடிப்தடயினரண ளிற்நங்களுடன் புதுப்பிக்கப்தடுரல் கரனநின ரற்நத்துடன் 

டிரக இக்கப்தட்டுள்பது ன்தண குறிப்பிட முடிரது. தரதுரக, புதி நீர் 

ளிற்நங்களின் பி. ச் திப்பு 6.00 - 8.00 க்கு இடயில் ரறுதடுகின்நண.  இருப்பினும், 

ஏகஸ்ட் ற்றும் சப்டம்தர் ரங்களில் திருகரன தகுதிரணது நண்ட கரனம் 

கரண்டரகும் ற்றும் இந் த்தில் கரலி ஆற்றில் இருந்து அதிக அபவு 

ளிற்நத் திர்தரர்க்க முடிரது. கரட கரனத்தில் கிக்கு கடனர நீரில் 

இனங்கயின் டரம் நினரணது இந் தகுதியில் கடனர உர்வுக்கும் இந் குநந் பி. 

ச் தறுரணத்துக்கும் ற்நரரு சரத்திரண கரரக இருக்கனரம். சப்டம்தர் 

ரத்தில் பி.ச் தறுரணரணத்தின் ரறுதரட்டின் மீனரக இந் அனுரணத் லும் 

ம்தனரம். சப்டம்தர் ரத்தில் கடனர நீக் கரட்டிலும் கடல் தகுதியில் அமின நின 

அதிகரித்துள்பது. ஆயினும், இந் ஆய்வு ரடப்தட ண்டும், லும் இது நினவும் 

ரனின ற்றும் உண்ரண தி ஏடும் அபவீடுகளுடன் ரடர்புதடுத்ப்தடவும் 

ண்டும். 

 
தடம் 5.2 செப்டம்தர் ரத்தில் கிக்கு கடதனர நீரில் பி. ச் ரறுதரடுகள். 
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கிக்கு கடதனர நீரின் சதபதீகவில் தண்புகள் 

உப்புத்ன்ம ற்றும் சப்தநிமன 
 

16 இடங்களிலும் உப்புத்ன் ற்றும் ப்தநின கரட கரனத்தில் (ஏகஸ்ட் 

ற்றும் சப்டம்தர்) என்றுக்கரண்டு ர்ரநரக ரடர்புதடுத்ப்தட்டண, (தடம் 

6).ஏகஸ்ட் ரத்தில் திருகரன கடனரப் தகுதியின் டக்குப் தகுதியில் 

(நினரளி தகுதி) குநந் உப்புத்ன் ற்றும் அதிக ப்தநின கரண்டரக 

ததிவு சய்ப்தட்டண, இது பகுடரவிலிருந்து டக்குப் தக்கரக புதி நீர் திப் 

தரருட்கள் தவிக் கரண்டிருப்தக் குறிக்கின்நது, அ த்தில் பகுடர 

ரயின் ற்குப் தகுதியிலிருந்து அதிக உப்புத்ன்ரண நீர் நுகின்நது. 

சப்டம்தர் ரத்தில், குநந் ப்தநினயுடன் கூடி அதிக உப்புத்ன் 

கரண்ட நீர் விரிகுடர தகுதிக்கு தவியுள்பது, அ த்தில் குநந் உப்புத்ன் 

ற்றும் அதிக ப்தநின கரண்ட புதி நீரணது கடனர தகுதிகப ரக்கி 

தவியுள்பது. இருப்பினும், தரதுரக அணத்து இடங்களின் உப்புத்ன் > 32.00  பி. 

ஸ். யு ணவும் ற்றும் ப்தநின 27.24 
0
C க்கு னரகவும் இருந்து. 

 

 
 

தடம் 6.0 ஏகஸ்ட் ற்றும் சப்டம்தர் ரங்களில் கிக்கு கடனர நீரில் ப்தநின 

ற்றும் உப்புத்ன்யின் ரறுதரடுகள். 

 

கமந் எட்சிென் 

 

திருகரனப் தகுதியில் கந் எட்சிசன் 6.20 மி. கி./ லீ முல் 6.55 மி. கி / லீ 

யும் ஏகஸ்ட் ரத்தில் கரட்டிதுடன் 5.95 மி. கி. / லீ முல் 6.76 மி. கி/ லீ  

சப்டம்தர் ரத்திலும் கரட்டிது (தடம் 7.  ற்றும் தடம் 7. பி). இங்க, அதிக 

திப்புகள் ந்க்கு கரம் ரதிரி தநப்தட்ட ரட்களில் நினவும் கரற்றின் 

கத்துடன் ரடர்புடரகும். 
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தடம் 7. – ஏகஸ்ட் ரத்தில் கிக்கு 

கடதனர நீரில் கமந் எட்சிென் 

ரறுதரடுகள். 

 

 
 

 

 

 

 

 

தடம் 7. பீ – செப்டம்தர் ரத்தில் கிக்கு 

கடதனர நீரில் கமந் எட்சிென் 

ரறுதரடுகள். 

 

 

ததரெமகள் / ஊட்டச்ெத்துக்கள் 

கரடகரனத்தில் (ஏகஸ்ட் ற்றும் சப்டம்தர்) திருகரன கடனரப் தகுதியில் 

உள்ப ஊட்டச்சத்து (ற்று, ட்டு, தரஸ்தற்று ற்றும் சிலிக்கற்று) 

றுதரடுகளில் சப்டம்தர் ரத்தில் சிலிகற்றுச் சறிவுகபத் வி ண 

மிகவும் எத்ரக இருந்ண, (தடம் 8  ற்றும் 8 பி) இது சிலிக்கற்று ஏடுகபக் 

கரண்ட டட்டம்கபரல் உருரகிது ன்தயும் குறிக்கிநது அந் த்தில் 

அதிகரகவும் இருந்து. 

 

 

 

 

 

தடம் 8  ஆகஸ்ட் ரத்தில் கிக்கு 

கடதனர நீரில் ஊட்டச்ெத்து தறுதரடுகள் 

 

 

 

 

 

தடம் 8 பி - செப்டம்தர் ரத்தில் கிக்கு 

கடதனர நீரில் ஊட்டச்ெத்து தறுதரடுகள்  
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தடம் 9 - ஆகஸ்ட் 

ரத்தில் கிக்கு 

கடனர நீரில் வினங்கு 

பிபரந்ன்களின் 

றுதரடுகள் 

 

உயிரில் தண்புகள் 

கரடகரனத்தில் கிக்குக் கடனர நீரில் வினங்குப் பிபரந்ன்களின் உயிர்த்திணிவு 

ரறுதரடு ஏகஸ்ட் ரத்தில் தற்ந திப்புகளுடன் எப்பிடும்தரது சப்டம்தர் 

ரத்தில் அதிகரக உள்பது ணனரம். அதிக சிலிக்கற்றுக்களின் பிகரம், சப்டம்தர் 

ரத்தில் அதிக சணத்ரக கரண்ட டட்டம்கள் இருக்கும் ன்று கூநப்தடுகிநது. 

அதிக ர பிபரந்ன்கள் உற்தத்தியின் பிகரம், வினங்குப் பிபரந்ன்களின் 

உயிரின திர்தரர்க்கனரம், இது கிக்கு கடற்க நீரில் கரட முடிவில் முன் 

உற்தத்திரணது அதிகரக இருக்கும் ன்று கூறுகின்நது. வ்ரநரயினும், கரதன் 

அப்பு ற்றும் கரனத்துடணரண அன் ரடர்புகள் தற்றி ளிரண 

ரசணப் தந 2020 ஆம் ஆண்டில் ற்ந தருங்களுக்கு இந் ன 

ரடப்தட ண்டும். 

 

 

 

 

 

தடம் 10 – கரட 

கரனத்தில் கிக்கு 

கடனர நீரில் 

வினங்கு 

பிபரந்ன்களின் 

உயிர்த்திணிவு 

றுதரடுகள் 

 

முடிவு ற்றும் தரிந்தும 
 

ஆர் / வி டி.ஆர். பிரிட்தஜரப் ன்ென் கபஆய்வு மூனம், 
 

ஜூன் - ஜூன 2018 இல் திருகரன தகுதியில் PH திப்புகள் 8.00 க்கும் அதிகரக 

இருந்ண. ஆணரல், ற்தர ஆய்வில், ஏகஸ்ட் ரத்தில் இனங்கயின் டரம் 

உர்வு கரரக PH தறுதி சின ங்களில் 7.06 ரக கடற்கரப் 

தகுதிகளில் குநந்து கரப்தட்டண. ஆகரல், அதிக ஊட்டச்சத்து தரய்ச்சல் 

குறிப்தரக ற்று, ட்டு ற்றும் தரஸ்தற்று தரன்நண ஏகஸ்ட் ரத்தில் 

கனிக்கப்தடனரம், இன் விபரக வினங்கு பிபரந்ன்கள் ற்றும் ர 

பிபரந்ன்களின் உற்தத்தியின் அதிக உயிர்ரழ்வு சப்டம்தர் ரத்தில் 

கரப்தடுகின்நது ண அறி முடிந்து. ண, திருகரன கடனரப் 

தகுதிகளில் கரட கரனத்தில் கரதன் அப்புக்களின் டத் மிகவும் 
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னித்துரணரகும். னினும், ற்ந தருங்களுடன் எப்பிட னதிகரண 

ஆய்வுகள் ப்தடுகின்நண. 
 

சளியீடு 

விரிரண சமுத்தி அமினரக்கல் சரர்ந் ஆரய்ச்சி டரத்துற்கரண நிறுண 

திநண ம்தடுத்துற்கரக, சின உதகங்கள் (PH மீட்டர், ADCP) ற்றும் இ 

சரணங்கள் (m- கிரிமரல் ஊர) கரள்ணவு சய்ப்தட்டண. இனங்கயின் கிக்கு 

நீரில் சமுத்தி அமினரக்கல் நின குறித் அறிக்க ரரிக்கப்தடுகின்நது, அ 

த்தில் கக்கிடப்தட்ட தருகரன ரறுதரடு ச்முத்தி அமினரக்கல் நினக்கு 

ததினளிக்கும் ர பிபரந்ன்கள் குறித் ஆங்கள் ரரிக்கப்தடுகின்நதுடன் 

சரிரண ரழில்நுட்த ம்தரட்டுடன் 2020 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தடவும் ண்டும் 
 

சளியீடுகள் 

1. டபிள்யூ. ன். சி. பிரிர்னி, லியுர ரன், ரர்ட்டின் ஜி. ஸ்ணர், ஜிரன்ஃதரங் 

சன், ஜங் லிங், சுஜி யூ,  யிங், (2019). டக்கு ன் சீணக் கடலில் 

கரகரலிரஃதரர் தரய்வின் தருகரன ற்றும் தஸ்த ரறுதரடு (Seasonal and 

interannual variability of coccolithophore flux in the northern South China Sea)  ஆழ்கடல் 

ஆரய்ச்சி தகுதி I: கடல்சரர் ஆரய்ச்சி ஆங்கள். ரகுதி 145, ரர்ச் 2019, தக்கங்கள் 

13 - 30 

தட்டமநகள்  

1. கடல்சரர் சூல் ற்றும் கடனரப் தகுதியின் சுற்றுச்சூல் தழிவுகளுக்கரண சீண - 

இனங்க கூட்டுக் கண்கரணிப்பு முந நிறுவுல்‛ சீணரவின் யரங்க்சரவில் 2019 

ஜூன 2 முல் 5 . 

2. ‚தரு ற்றும் கடல்சரர் சூல் ரற்நம்‛. சீணரவின் குரங்சரவில் 2019 ஜூன 

6 முல் 9 . 

3.  ‚சமுத்திவில் கப ஆய்வு ற்றும் ரழில்நுட்த அபிவிருத்தி‛ சீணரவின் 

யரங்க்சரவில் உள்ப இண்டரது சமுத்திவில் நிறுணத்தில். 

 

ெர்தெ ஆரய்ச்சி த தணிர் கப்தல்கள் 

1. ஆர் / வி சரலி டு கூட்டு ஆரய்ச்சி தம் ரட் டம் தல்கனக்ககத்தின் 

எத்துப்புடன், யு. ஸ். ,  2019  26 முல்  ஜூன் 27  ங்கரப விரிகுடரவில். 

2. R / V MIRAIR  ஆரய்ச்சிப்  தம், டிசம்தர் 4, ரடல்னம் 27 ம் திகதி  ங்கரப 

விரிகுடரவில் இடம்தற்நது. 

 

திட்ட ண்: 6.7 

கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு ற்றும்  ெமுத்திவில் வுத்  பத்தின் டிமப்பு 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் : கனநிதி. க. அருபரணந்ன் 

      க. டபிள்யூ. இந்திக 

கரனம்    : திட்டம் ரடர்கிநது 

2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண வு சனவு : 2.28 மில்லின் 

 

அறிமுகம் 

கடந் ரன்கு சரப்ங்களில் கடல் ட்ட அதிகரிப்பு ஆர்முடுகனரக சல்கின்நண; 

குறிப்தரக இந்து சமுத்தித்தில், அதிகரிப்பு விகிம் உனக சரசரி விட அதிகரக 

உள்பது. கடல் ட்ட உர்வு உனகில் மிக கரக இருக்கும் தகுதிகளில் இனங்கயும் 

என்நரகும் ன்த கண்கரணிப்புக்கள் சுட்டிக்கரட்டுகின்நண.  
  

கடனரப் தகுதிகளின் தரருபரர பர்ச்சி உள்ரட்டுப் தகுதிகப விட கரக 

உள்பது. சணத்ரக பர்ச்சி ற்றும் கரண கரக்கல் கரரக, 

கடனரப் தகுதிகபரணது, அதிக க்கள் ரக பர்ச்சி ற்றும் கரக்கல் 

ஆகிற்நரல், கடனர சமூகரணது தருக்கடகின்நண ன்ததுடன் 

இம்முநயில் கடல் தழிவுகளுக்கும் ஆபரகின்நணர் ணனரம். அரது கடல் ட்ட 

உர்வு, புல் ழுச்சி, உப்பு நீர் ஊடுருல் ற்றும் கடனர அரிப்பு தரன்நற்நரல் 

தூண்டப்தடுகின்நண. சமூக ற்றும் தரருபரர பர்ச்சிப் தரதுகரக்க, ம்தகரண 



210 
 

கண்கரணிப்பு, கடல் ட்ட ரற்நத்தின் சல்முநப் தற்றி ன்கு புரிந்துகரள்பல், 

விஞ்ஞரணத் அடிப்தடரகக் கரண்ட விருக்கும் தழிவுகளின் முற்கணிப்பு, 

தரருத்ரண திட்டமிடல் ற்றும் ழுல் ஆகி கடல் ட்ட அதிகரிப்தரல் 

தூண்டப்தடும் சரத்திரண சங்கபக் குநக்க  சரணம் கரண்ட தனுள்ப 

உத்திகள் அசிரகும் 
 

கடனரப் தகுதிகப நிர்கிக்க கடல் ட்ட வு உள்ளிட்ட சமுத்திவில் வுகள் 

மிக முக்கிரண. இந்த் வுகபரணது கடல் ற்றும் கடனர தகுதிகளின் 

இக்கவில் தற்றி நுண்றிவுகப ங்குகிநண. எழுங்கரக நிர்கிக்கப்தட்ட 

ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட வுகப திர்கரன ஆரய்ச்சிரபர்கள் தன்தடுத்னரம், 

ணிக ரீதிரகர அல்னது கல்விரபர்கள் ற்றும் தரது க்கபரல் 

தன்தடுத்ப்தடனரம். இத்க னதிக தன்தரடுகள் விஞ்ஞரண 

முன்ணற்நத்திற்கும் அறிவிற்கும் கூடுனரண தங்களிப்த ங்கும். 
 

நிமநமடந் செல்தரடுகள்  

ரட்டின் ந்ரது கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு நினத்திற்கரண கட்டிடம் தருத்தித்துந 

(பிபிடி) மீன்பிடித் துநமுக பரகத்தில் கட்டப்தட்டண. உதகங்கள் ப்ல் 2020 இல் 

தரருத்ப்தடும் ன்று திர்தரர்க்கப்தடுகின்நது. புதி தீதகற்த நினம் டக்கு 

தீதகற்தத்தின் நீர்நின ற்றும் ரனின அபவுருக்கபக் கண்கரணிக்க எரு 

நினத் நிறுவுற்கரண நீண்டகரன  பூர்த்தி சய்யும். இனங்க 

கடற்நரழில் துநமுக கூட்டுத்ரதணம் (சி. ப். ச். சி) கடல் ட்ட நினத் 

நிறுவுற்கு அன் பரகத் கிடக்கச் சய்யும் அபவுககு உவிகப ங்கிது. 

துநமுகரணது விரிரக்கத்திற்கு உட்தட்டரல், நினத் ளிரக ரற்நக்கூடி 

கயில் இந் நினம் கட்டப்தட்டுள்பது. கடல் ட்ட நினத்தின் அருகரயில் 

எரு ற்கரலிக தஞ்ச் குறி - bench mark  நிறுப்தட்டது, லும் ரரவின் சி 

நீரிக்கவில் அலுனகத்தின் உவியுடன் தருத்தித்துந ருத்துணயில் நிந்  

தஞ்ச் குறி bench mark என்று நிறுப்தட்டது. 
 

முகத்துத்தில் அந்துள்ப கடல் ட்ட நினத்திலிருந்து நீண்ட கரன கடல் ட்ட 

வுகள் (2006 - 2017) கடல் ட்ட தரக்க திப்பிடுற்கு தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தடுகின்நண. 12 ஆண்டுகளில் ரத் கடல் ட்ட உர்வு 37.752 மி. மீ ஆகும், 

கடல் ட்டரணது ஆண்டுக்கு 3.146 மி. மீ ன்ந விகித்தில் உர்த்ப்தடுகின்நது. 

முகத்துர நினம் 2017 ஆம் ஆண்டின் பிற்தகுதியில் கரழும்பு துநமுக 

பரகத்திற்கு ரற்நப்தட்டரல், 2018 - 19 ஆம் ஆண்டின் கடல் ட்டத் வுகள் 

னித்னிரகக் கருப்தட்டது. முகத்துரம் ற்றும் கரழும்பிலிருந்து வுகள் எரு 

வுத் ரகுப்தரக தகுப்தரய்வு சய் எத்திசக்கப்தட ண்டும். எத்திசல் 

சய்ற்கரக கரழும்பு கடல் ட்ட நினத்துக்க்ண நிந் தஞ்ச் குறிரணது லி 

யவுஸ் பூங்கரவில்  குறிக்கப்தட ண்டும். சர்ச தங்களின் வுகள் 

சமுத்திவில் வுத்  பத்துடன் இக்கப்தட்டுள்பண; 
 

2019 

சீணர  ஆர். வி. மிரய் ங்கரப விரிகுடர RV MIRAI  Bay of Bengal 

சீணர  ஆர். வி. யம்ஸ்_லீவின் கிக்கு இனங்க  நீர் RV Hems_Leeuwin East Seri 

Lankan Water 

யுஸ்  ஆர். வி. சரலி டு மிசர தரப் RV Sally Ride MISO BOB 

2017 

யுஸ்  ஆர். வி. ரஸ் ரம்சன் ங்கரப விரிகுடர திட்டம்: ASIRI 03 - RV Thomas 

Thompson  Bay of Bengal Project: ASIRI 03 

2015 

யுஸ்  ஆர். வி. ரஜர் ல்னர ங்கரப விரிகுடர திட்டம்: ஆசிரி 02 

 2013 

யுஸ்  ஆர்.வி ரஜர் ல்ன ங்கரப விரிகுடர திட்டம்: ஆசிரி 01 

மூரிங் 

யுஸ்  மினி மூரிங் கல்பிட்டி 
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யுஸ்  பிர் னகீழ் சுற்றுச்சூல் சவுண்டர் (PIES) கிக்கு கடற்க இனங்க 

Pressure Inverted Eco Sounder (PIES) East Coast Sri Lanka 

சீ கிபடர் ண் 530 

ரனிமன வு 

• தருப ????? 

• மிரிஸ்ம 

• கரழும்பு 

• ரனத்தீவு 

• சிங்கப்பூர் 

• சீல்ஸ் 
 

கடல் ட்டத்  தரதுக்கள் அணுகுற்கரக ரரவின் னப் தக்கத்தில் 

‘http://www.nara.ac.lk/?page_id=4018’ இல் ‘கடல் டந்த் வு’ ன்ந சுட்டு என்று 

உருரக்கப்தட்டுள்பது.  கன டித்தில் கரட்சிப்தடுத் முடியும் 

ன்ததுடன் ற்றும் தணரின் க்கற்த விநக்கம் சய்ப்தடனரம். ரர 

னப்தக்கத்தில் கிடக்கக்கூடி ‘ரடர்புப் தடித்’ நிப்த தணரளிகள் 

கரப்தடுகின்நரர்கள். ரத்த்தில், ரர்கள், கல்விரபர்கள் ற்றும் 

ஆரய்ச்சிரபர்கள் உட்தட தரதுக்களின் 68 கரரிக்ககள் மின்ணஞ்சல் ழிரக 

ங்கப்தடுகின்நண. 
 

மடகள் 

டரக்டர்பிரிட்சரப் ன்சன் இன் இனங்கச் சுற்றி தநப்தட்ட (2017) கப ஆய்வுத் 

வுகப இப்பு சய்ற்கரண அப்பு என்று க்கப்தட்டது.  னினும் 

வுகள் ங்கப்தட வில்ன. து திநசரியின் தண்த்திணப் தன்தடுத்தி 

சகரிக்கப்தட்ட வுகப அல்னது குநந்தட்சம் இட நினத் வுகபது 

(சகரிக்கப்தட்ட அபவுருக்கள் தற்றி கல்கள்) ங்குரறு ரரவின் சமுத்திவில் 

பிரிவு ஊழிர்களிடம் இருந்து மீண்டும் மீண்டும் கரரிக்க விடுக்கப்தட்டது, 

இருப்பினும் ஊழிர்கள் ரரும் சமுத்திவில் வுத் பத் புதுப்பிக்க ந் 

வுகபயும் ங்கவில்ன. 
 

1) வு கரப்தகப்தடுத்ப்தடல், 2) தப்தடுத்ப்தடல், 3) வு பத்தில் சமிக்கப்தடல் 

ற்றும் 4) தணர்களுக்கு அணுகக்கூடிரக இருக்கும் எரு சமுத்திவில் வு 

த் நிறுவு இன் இறுதி குறிக்கரள் ஆகும். இருப்பினும், இந் திட்டம் 

இன்னும் ஆம்த கட்டத்தின உள்பது, வுப் தடிநின கரப்புந அப்பில் 

கரப்தகப்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நண ற்றும் சின வுகள் க் கட்டுப்தரட்டில் உள்பண. 
 

முடிவும 

தருத்தித்துந (டக்கு கடற்க) கடல் ட்ட நினத் நிறுவுல், இனங்கயின் 

தல்று தக்கங்களிலும் கடல் ட்ட நினத் நிறுவுற்கரண ரக்கத் நிநவு 

சய்ல்; கரழும்பு (ற்கு கடற்க), மிர்ஸ்ம (ற்கு கடற்க), திருகரன 

(கிக்கு கடற்க) .எரு விரிரண கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு னப்த 

உருரக்க னயுள்ப முக்கி கடல் ட்ட நினங்களுக்கு இடயில் லும் தன 

நினங்கள் நிறுப்தடும். 
 

தரிந்துமகள் 

ரரவின் இருப்பு கரனத்தில், ரன்கு சரப்ங்கல் ட்டில், தல்று சுற்றுச்சூல், 

மீன்பிடி ற்றும் சமூக - தரருபரர அபவுருக்கள் குறித் விரிரண வுகப ரர 

சகரித்துள்பது. இருப்பினும், ரர எரு தரதுரண வு பத் தரரிக்கவில்ன, 

இது கல்விரபர்கள், ஆரய்ச்சிரபர்கள் ற்றும் தரது க்கள். அணுகக்கூடி 

கயில் இல்ன. லும், வுகப சகரித் ஆரய்ச்சிரபர்கள் ரர விட்டு 

ளிறிரல் தரும்தரனரண வுகள் கிடக்கவில்ன. லும், 

தயிற்சிளிக்கப்தட்ட னி பங்களின் தற்நரக்குந ற்றும் எரு தரதுரண வு 

பத்திற்கரண  ங்க ரர அதிகரரிகளின் விருப்தமின் ஆகி திட்டத் 

ற்றிகரக சல்தடுத் தரும் டரக உள்பது. வுப் தகிர்வுக்  கரள்க 

உருரக்க ண்டும். 
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ஆரய்ச்சி ஆங்கள் / ரரட்டு டடிக்மககள் 

1. ச். பி. யு. ஜி. ம் வினசிறி, பி. ல்தடடர, ஆர். பி. பி. க.  ஜசிங்க, இனங்கச் 

சுற்றியுள்ப 30 மீட்டர் யினரண ப்தநின ற்றும் உப்புத்ன் ரடர்தரக 

வினங்கு பிபரந்ன்களின் உயிர்த்திணிவு ரறுதரடு. சி நீரில் பங்கள் 

ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முக (ரர), சர்ச விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019 

(50) இன் டடிக்ககள். 

2. டி. ஜி. டி. சி.தனர்ண, ச். பி. யு. ஜி. ம். வினசிறி ற்றும் ஸ். ஸ். க 

யப்புந்திரி, இனங்கயின் கிக்கு ற்றும் ற்கு கடற்ககளில் உள்ப 

ஸ்டரரப்நியூஸ்டஸ் ரரிரனரிஸின் (கருங்கடல் அர்ச்சின்) – Stomopneustes 

voriolaris (Black sea urchin) ரபத்ன் ற்றும் இணப்தருக்க தருநின. சி 

நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முக (ரர), சர்ச விஞ்ஞரண 

அர்வுகள் 2019. (3) 

3. . ஜி. ஜி. சி. தண்டரர, ம். . ஜி. த்ணசூரி, ச். பி. யு. ஜி. ம். வினசிறி, ஆர். பி. பி. 

க. ஜசிங்க, பி. ல்தடடர. இனங்கயின் ற்தப்பு கடனர நீரில் 

ichthyoplnkton இச்திரபிபரந்ன்களின் ரபன்யின், விநிரகம் ற்றும் 

இணங்களின் கன. . சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி 

முக (ரர), சர்ச விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019  (7) 

4. க. டபிள்யூ. இந்திக, ஞ்சணர யு. க. பிரிரச, ஈ. ம். ஸ். விஜத்ண, ச். பி. யு. ஜி. 

ம்.  வினசிறி, ட இந்து சமுத்தி கடனர சமூகத்தின் கரனநின ரற்ந 

ரக்கத் தீர்ரனித்ல், 24 து சர்ச ணவில் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 

சிம்தரசிம், 11 - 12  எக்டரதர் 2019, ஜட்விங் ப்ளூ, நீர்கரழும்பு, இனங்க. 

5. ம். . ஜி. த்ணசூரிர, ஆர். ஸ்கர்ன் - வுரிட்சன், . டரஸ் - ரிர ,. ச். பி. யு. 

ஜி. ம்.  வினசிறி,. ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ,. ஜ. கிரக்ஸ்டரட்  ற்றும் பி. 

னதடடர, எருங்கிந் உருவில் ற்றும் டி. ன்.  தரர்கரடிங் 

அணுகுமுநயிலிருந்து இனங்க நீரில் மீன் குடம்பி இணங்களின் கன ற்றும் 

தன்முகத்ன், 43 து ஆண்டு குடம்பி மீன் ரரடு: தரல்ர டி ல்னரர்கர, 

ஸ்தயின் 

6. ச். பி. யு. ஜி. ம்.  வினசிறி, டி. ஜி. டி. சி.தனர்ண ற்றும் ஸ். ஸ். க.  

யப்புந்திரி (2019), இனங்கயின் ற்கு ற்றும் கிக்கு கடற்ககளில் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட இடங்களில் கடல் ர்ச்சின்களின் ரபத்ன் ற்றும் 

தன்முகத்ன். ஊர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககம், சர்ச ஆரய்ச்சி ரரடு, 

7 - 9 தப்ரி, உர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககம், ததுப, இனங்க. த 4 

7. க. கரஷிகர, ச். பி. யு. ஜி. ம். வினசிறி, ஆர். பி. பி. க. ஜசிங்க ற்றும் க. பி. 

ஜி. க. பி. குருக,  இனங்கயின் கிக்கு கடற்கயில் வினங்குப் பிபரந்ன் தற்றி 

ஆய்வுகள். ஊர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககம், சர்ச ஆரய்ச்சி ரரடு, 7 - 9 

தப்ரி, உர ல்னஸ்ம தல்கனக்ககம், ததுப, இனங்க. 

8. ஜதினக, ஆர். ம். ஆர். ம்., ற்றும் ம். சி. ஸ். தர்ணரண்டர. "அனக் 

கரனநின திட்டரக்கல் முநப் தன்தடுத்தி ண்டல் தரக்குத்தின் 

இடஞ்சரர்ந் ரறுதரட்டின் ண் கட்டப்பு - இனங்கயின் ற்கு கடற்க 

தற்றி எரு ஆய்வு." இனங்கயின் சி விஞ்ஞரண ன்நத்தின் சஞ்சிக 47, ண். 4 

(2019). 

9. க. ச். க. தண்டரரக்க, ஆர். ம். ஆர். ம். ஜதினக, ஸ். ஜ. டபிள்யூ. 

டபிள்யூ. ம். பி வீசக, ஸ், ஸ், க யப்புந்திரி, "இந்திப் தருங்கடலின் உர் 

கடல்களில் ரள் மீன் (ஜிபிரஸ் கிபரடிஸ்) மீரண தரு ற்றும் 

ப்தநினயின்  விபவுகள்: இனங்கயின் உர் கடல் நீண்ட மீன் பிடிப்பு தற்றி 

எரு க்கு ஆய்வு, பில் மீன்களில் ததிணரநரது உக்கும் கட்சி." கப் டவுன், 

ன்ணரப்பிரிக்கர (2019). 

10. ஜதினக, ஆர். ம். ஆர். ம்., ற்றும் க. அருபரணந்ன். "இனங்கயின் புத்பம் 

கபப்பில் இந்ர - தசிபிக் யம்ப்தக் டரல்பின்களின் (சயுசர பிபம்பிர) குல் 

கரடுக்கும் முநகள். சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி 

முகர (ரர), சர்ச விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019 இன் டடிக்க.  45 - 47, 2019 

11. ஜதினக, ஆர். ம். ஆர். ம்., "இனங்கயின் ன்ற்கு கடற்கயில் நீண்ட கரன 

ற்றும் குறுகி கரன கடனர அரிப்பு." சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்று 
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அபிவிருத்தி முகர (ரர), சர்ச விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019 இன் 

டடிக்ககள்.  

12. விக்க சி. ச்., ஜதினக, ஆர். ம். ஆர். ம், ற்றும் ரங் ய்கிரங், 

ன்ற்கு தருயின் தரது ன் இனங்க கடற்கயில் திர்க் கரற்று 

ஏட்டத்தின் இக்கவில், பிதி ளியிடப்தட்டது., 2019. 

13. ரி. டதள்யூ, ஸ் ர்சூரிர, ஆர். ம். ஆர். ம். ஜதினக ம். பி. குர, ஸ். ஸ். 

குசக, குட்டிம்பி குரனன், கூகிள் ர்த் புர க்ர - ஸ்கல் 

கடற்ககளில் கடற்க ரற்நத்க் கண்டறிற்கரண எரு தனுள்ப ற்றும் 

திநரண ஆரரக தன்தடுத்ல் - Google Earth Pro as an Effective and Efficient 

Source for Shoreline Change Detection in Micro-Scale Beaches, பிதிரணது ளியிடுற்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டது., 2019. 

14. டபிள்யூ. ன். சி. பிரிர்னி, லியுர ரன், ரர்ட்டின் ஜி. ஸ்ணர், ஜிரன்ஃ 

தரங் சன், ஜங் லிங், சுஜி யூ,  யிங், (2019). டக்கு ன் சீணக் கடலில் 

கரகரலிரஃதரர் தரய்வின் coccolithophore flux - தருகரன ற்றும் தஸ்த 

ரறுதரடு. ஆழ்கடல் ஆரய்ச்சிப் தகுதி I: கடல்சரர் ஆரய்ச்சி ஆங்கள். ரகுதி 

145, ரர்ச் 2019, தக்கங்கள் 13 – 30 

 

ெர்தெ ற்றும் உள்ளூர் தயிற்சிகள் / தட்டமநகள் / விரிவுமகள் டரத்ப்தட்டண 

1. வு ககப்தடுத்ல் ற்றும் பூர்ரங்க சனரக்கம் குறித் தயிற்சி, 2019 ரர்ச் 26 

முல் ப்ல் 10 . கிண்டரர, சீணர. தங்கற்தரபர் - திரு. ஆர். ம். ஆர். ம். 

ஜதினக ற்றும் திருதி  டினகர சரக்க. 

2. சமுத்திவில் வுக் கபஞ்சிங்கள் ற்றும் வுத்பம் குறித் தயிற்சிப் தரடறி  

எக்டரதர் 09 முல் 26  2019,  FIO சீணர. தங்கற்தரபர் - திரு. ஆர். ம். ஆர். ம். 

ஜதினக ற்றும் திரு க. டபிள்யூ. இந்திக 

3. சீணரவில் டதற்ந இனங்கயின் கடனரப் தகுதியிலுள்ப (ரிம்மட் - ஸ். ல். 

சி) கடல் சுற்றுச்சூல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் தழிவுகளின் நிகழ் கண்கரணிப்பு 

அப்பு குறித் 4 து சீண - இனங்க எத்துப்பு திட்ட திட்டம் ற்றும் 

சல்தடுத்ல் திட்ட விரம், 2019 ஆம் ஆண்டு ம்தர் 17 முல் 23 ஆம் திகதி 

 டதற்நது. 

4. ரர்யின் கீழ் - இனங்க இருப்பு திட்டம் (WP1), வு தயிற்சி (ஆர் 

ன்தரருள்) தட்டந, தரடஸ் பீச் யரட்டல், நீர்கரழும்பு, 25 - 28. 

ரம்தர் 2019 இல் டதற்நது. 

5. . சி. டி. ஸ் திட்டம் ‚ங்கரப விரிகுடரவில் தரு க்கரனம் முல் கன 

ரண கரற்று - கடல் ரடர்புகள்‛ தப்ரி 18 ஆம்திகதி  . சி. ரி. ஸ் 

தல்கனக் ககம், தங்க்ளூர், இந்திவில் டதந திட்டமிடப்தட்டது – 

6. சீண சுற்றுச்சூல் ற்றும் கடனரப் தகுதியின் சுற்றுச்சூல் தழிவுகளுக்கரண சீண-

இனங்க கூட்டு கண்கரணிப்பு முந நிறுவுல் ‛2019 ஜூன 2 முல் 5  

சீணரவின் யரங்க்சரவில் இடம்தற்நது. 

7. ‚தரு ற்றும் கடல்ச் சூல் ரற்நம்‛. சீணரவின் குரங்சரவில் 2019 ஜூன 

6 முல் 9  இடம்தற்நது. 

8. ‚சமுத்திவில் கபஆய்வு ற்றும் ரழில்நுட்த அபிவிருத்தி‛ சீணரவின் 

யரங்க்சரவில் உள்ப இண்டரது கடல்சரர் நிறுணத்தில் இடம்தற்நது. 

 

அறிக்மககள் / கடிங்கள் ரரிக்கப்தட்டண: 

1. இனங்கயின் டகிக்கு கடற்கயில் கர ண்டல் இக்கவில் ற்றும் 

கர அரிப்பு ரதிரிரக்கம் குறித் திட்ட நிநவு அறிக்க. சி 

சமுத்திவில் ற்றும் கடல்சரர் விஞ்ஞரண நிறுணம், ரர, 2019. 

2.  நீர்கரழும்பு - ரத்து கடனரப் தகுதியில் கர அரிப்பு தற்றி விசர, 

2019  30 ஆம் திகதி கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அச்சின் 

ண்டுகரளின்தடி னர், ரரவிடம் சர்ப்பிக்கப்தட்ட அறிக்க. 30 , 2019. 

3. திருகரனக்கு ளி முன்ரழிப்தட்ட மீன் திட்டல் சரணங்களின் 

ரிசப்தடுத்ல் பங்கள் குறித் சட் ஸ்கன் சரணரர் ஆய்வு, கடற்நரழில் 

ற்றும் நீரில் பங்கள் அச்சுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்ட அறிக்க, ஏகஸ்ட் 29, 2019. 
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செய்ப்தட்ட ஆதனெமண தெமகள் 

1. கரழும்பு துநமுக க அபிவிருத்தி திட்டத்தின் நீர் கண்கரணிப்பு - சீணர யரர்தர் 

இன்ஜினிரிங்  கம்தனி லிமிடட் (சி. ச். இ. சி)  கட்டம் 1 (பி. க. ஜி 02) 

2. தரஉனரக, கரலிதரர்ம் தக்றீரிர  ற்றும் பூச்சிக்கரல்லிகள் (சுற்றுச்சூல் 

கண்கரணிப்பு - துநமுக க அபிவிருத்தி திட்டம்) 

3. கபப்புத் திட்டம் - கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் பங்கள் அச்சு 

4. ப்தநின வு அபவீடுகள் ற்றும் நுரச்சரன மின் உற்தத்தி திட்டத்தில் 

ண்டல் தரக்குத்து ஆய்வின் ப்தக் கழிவு ற்றும் ண் கட்டப்பு - 

டிசம்தர் 2019 (இனங்க மின்சர சத). 

5. க (ஷிப்ட்) திட்டத்திற்கரண துப்புவு ற்றும் சுகரர முன்முற்சி ரடர்தரக 

அனத் வுகளின் தகுப்தரய்வு, நீர்கரழும்பு - ரர்ச் 2019 (சி நீர் ங்கல் 

ற்றும் டிகரனப்பு சத) 

6. கடற்க - முன்ணணி திட்டத்திற்கரண ற்தர சூலில் கர அரிப்பு / 

திட்டல்களின் தரக்கு - 2019 ஏகஸ்ட். (கரதரலிஸ் ற்றும் ற்கத்தி  

அபிவிருத்தி அச்சு, இனங்க) 

 

தங்தகற்தரக கனந்து சகரண்டமகள் 

1. இனங்கயின் கிக்கு கடற்கயில் அவுஸ்திலி வி கப்தனரண ‚ச் ம்  ஸ் 

லீவிங்‛ உடன் நீரிக்கவில் கக்கடுப்பு, ரர்ச் 10 முல் 17 . தங்கற்தரபர் - 

திரு க.டபிள்யூ. இந்திக. 

2. ங்கரப விரிகுடரவில் தருயின் உள்பக தருத்தின் ஊசல்அசவுகள் (MISO) 

இன் தீவிம் ற்றும் தனக் கட்டுப்தடுத்தும் கடல், ளிண்டன ற்றும் ரன் -

கடல் ரடர்பு சல்முநகப அபவிடுற்கு 2019  27 முல் ஜூன் 26 , 

பத்தில் இருந்ரறு ஆர் / வி சரலி டு கப்தல் மூனம் டரத்ப்தட்டது. 

3. கடல்சரர் சுற்றுச்சூல் ரற்நத் கனித்ல் ற்றும் புரிந்துகரள்ற்கரக ஆர் / வி 

மிரய். டிசம்தர் 05 முல் டிசம்தர் 25, 2019.  தங்கற்தரபர் - டரக்டர். க. 

அருபரணந்ன், திரு. உபுல் அதிகரரி 

 

மணம  (நிகழ்வு எழுங்கமத்ல்  / மடசதற்ந நிமன, சதரறுப்புகள் ததரன்நம) 

1. இனங்கயின் ற்கு கடற்கயில் ற்தப்பு மூரிங் ரிசப்தடுத்ல் – FIO - NARA 

இருப்பு ஆரய்ச்சி திட்டம் 

2. தருத்தித்துந மீன்பிடி துநமுக பரகத்தில் புதி கடல் ட்ட கண்கரணிப்பு 

நினத் நிறுவுல் – FIO - NARA இருப்பு ஆரய்ச்சி திட்டம் 

 

ஆரய்ச்சி ரர்கள் 

1. . டி. ரதர, கணிவில் துந, ருயுணு தல்கனக்ககம் - ட இந்திப் 

தருங்கடலில் நீண்ட கரன அனக் கரனநின ரறுதரட்டின் திப்பீடு 

2. சித்ரர கத்மினி ணதுங்க, கட்டப்தட்ட சுற்றுச்சூல் ற்றும் இடஞ்சரர்ந் 

விஞ்ஞரண பீடம், ஜணல் சர் ஜரன் கரத்னரன தரதுகரப்பு தல்கனக்ககம் - 

சக்திப் தரய்வு முநப் தன்தடுத்தி அனக் கரனநின ரறுதரட்ட திப்பீடு 

சய்ல்: நீர்கரழும்பு கடனரப் தகுதியில் இருந்து ரத்து ண  எரு க்கு 

ஆய்வு 

3. ம். உதக்ஷர ஸ்ர்ரலி, ஜி. . ஸ் ற்றும் ரிரட் சன்சிங்,  தட்டப்பின் 

தடிப்புக்கரண விஞ்ஞரண நிறுணம், தரண தல்கனக்ககம், இனங்க 

தருங்கடல் ற்தப்த அடரபம் கரணுல் இனங்கயின் நீச் சுற்றியுள்ப 

டூணர குடிற்ந டத் மீரண ற்தர விபவுகள். 

4. சரலி சிரிர்ண, ஜி. . ஸ் ற்றும் ரிரட் சன்சிங்கில் டிப்பரர, புவியில் 

துந, ஸ்ரீ ஜர்ணபு தல்கனக்ககம், கரலிடர கடற்கயில் புவியில் 

அம்சங்களின் ற்கரலிக ரற்நங்கள் குறித் புவியில் தகுப்தரய்வு: இனங்கயின் 

ன்ற்கு கடற்க 
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5.7 அறுமடக்கு பின்ணரண சரழில்நுட்த நிறுணம் 
 

பிரிவின் மனர் : கனரநிதி ஸ். ஆரிங்ெ 

மூனரதரம்: அறுடக்கு பின்ணரண ரழில்நுட்தங்கப ம்தடுத்துல் ற்றும் 

உவு தரதுகரப்பு டடிக்ககளில் முன்ணற்நங்கப உருரக்குல் 

 

எரு முன் விஞ்ஞரனி, மூன்று சிஷ்ட விஞ்ஞரனிகள் ற்றும் இண்டு 

விஞ்ஞரனிகள் உள்ளிட்ட ஆறு விஞ்ஞரனிகள் கரண்ட எரு குழு IPHT - . பி. ச். டி. 

உடன் இக்கப்தட்டுள்பணர் . . பி. ச். டி.  அறுடக்கு பின்ணரண இப்புக்கள் 

ற்றும் தறுதி கூட்டுல் முந அறுட இப்தக் குநக்கப்தட்ட 

சரகரண தகுதிகளின் கீழ் ஆறு ஆரய்ச்சி திட்டங்கப கடற்நரழில் ற்றும் கடல் 

தரசிகள் தரன்நற்றில் டத்திது. லும், . பி. ச். டி.  ஆணது தரிசரண 

சகப ங்கியுள்பது, ஆனரசணகள்; ற்றும் மீன் ம் ற்றும் தரதுகரப்பு 

குறித் தயிற்சி திட்டங்கள் ற்றும் விழிப்புர்வு திட்டங்கள், ரழிற்துந ற்றும் 

இனங்க கடற்நரழில் கூட்டுத்ரதண ஊழிர்கள், மீணர்கள், மீன் கரள்தர்கள், 

தண்கள், மீன் விற்தணரபர்கள், தரது சுகரர ஆய்ரபர்கள் உள்ளிட்ட 

தங்குரர்களுக்கரண சனரக்க ரழில்நுட்தங்கள். . ஸ். ஏ / . இ. சி 17025 ஆய்க 

அங்கீகர நின தரன்நண தரரிக்கப்தட்டண. ற்றும் ஆய்கங்கள் இனங்க 

அங்கீகர நிறுணத்ரல் அங்கீகரம் தற்ந நினக்கு இங்குற்கரக 

திப்பிடப்தட்டண. . ஸ். ஏ / . இ. சி 17025: 2018 இன் திருத்ப்தட்ட நினக்கு 

ஆய்க  அப்பிண  ரரித்ல் டந்து ருகிநது. 

 

திட்டம் அலுனர்கள் 2018 க்கரண 

எதுக்கீடு 

(மில்) 

தனரள் தடகுகள் ற்றும் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட சில்னந இடங்களில் 

மீன்களின் த் திப்பீடு சய்ல் 

ஜி. ஜ. கணக ஆரச்சி 

தவித்ர கினிகடக 

 

3.0 

ஏட்டு மீன்களின் சுகரர கக்கடுப்பு 

ற்றும் நீரில் சுலின் நுண்ணுயிர் திர்ப்பு 

சக்தி கண்கரனித்ல் 

க. டதள்யூ. ஸ் 

ஆரின்ச 

தவித்ர கினிகடக 

3.5 

ற்றுதி மீன்பிடித் ரழிலில் 

குளிரூட்டப்தட்ட ஞ்சள் துடுப்பு 

டுணரவில் ( Thunus albacares - துணஸ் 

அல்தரகஸ்) இன் ஹிஸ்டன் 

உருரக்கும் தரக்றீரிரவின் நிகழ்வுகளின் 

விசர 

தவித்ர கினிகடக 

ஜி. ஜ. கணக ஆரச்சி 

க. டதள்யூ. ஸ் 

ஆரின்ச 

 

1.2 

டுணர மீன் கழிவுகளிலிருந்து உயிரில் 

தண்தரண தப்டட்களின் பிரித்டுத்ல் 

ற்றும் ன் 

சுசீர அரித்ண 

 

1.75 

கடற்தரசி அடிப்தடயினரண தறுதி 

கூட்டப்தட்ட ரரிப்புக்களின் 

கண்டுபிடிப்பு ற்றுனுயிரில் தண்புள்ப 

சர்ரணங்களின் திப்பீடு 

பி ஸ். ஜசிங்க 

 

2.0 

நீரில்ப ஆரங்களுடன் தறுதி 

கூட்டப்தட்ட உயிர்-ணர 

ரழில்நுட்தத்ப் தன்தடுத்துல் 

ஸ். திருச்சந்துன் 

 

2.0 

 இனங்மக ரூதர (மில்)   13.45 
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திட்ட ண் : 4.1 

தனரள் தடகுகள் ற்றும் தர்ந்சடுக்கப்தட்ட சில்னமந இடங்களில் மீன்களின் 

த்ம திப்பீடு செய்ல் 

 
 

சதரறுப்தரண அதிகரரி/ கள் :       ஜி. ஜ. கணக ஆரச்சி 

     தவித்ர கினிகடக 

வு செனவு   : இன. ரூ. 3.0 மில் 

 

கூறு 1. மூன்று சதரி தன ரள் தடகுகளில் இருந்து மயிநக்கப்தட்ட மீன்களின் த்ம 

திப்பீடு செய்ல் (55’  விட நீபரணது) 

 

ரர டத்தி சமீதத்தி ஆய்வுகள் மூனரக , தன ரள் தடகுகளில் (ம். டி. பி.) 

இருப்பினும், இனங்கயில் பிடிதட்ட ஞ்சள் துடுப்பு டுணரவுக்கு சர்ச சந்களில் 

 அதிகரித்து ருகிநது . ஆகரல், 2017 ஆம் ஆண்டில் , MFARD ஆணது தரி 

அபவினரண தன ரள் மீன்பிடி தடகுகப (> 55' நீபம்) குளிரூட்டும் தட்டிகளுடன் 

அறிமுகப்தடுத்திரக ரடங்கப்தட்டது . உள்ளூர் MDB களில் ற்றுதித் ரண 

ஞ்சள் துடுப்பு டுணரவின் உற்தத்தி அதிகரிக்கும் இனக்கக் கரண்டரக 

சய்ப்தட்டது. 
 

சமீதத்தில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட தரி தன ரள் தடகுகள் (> 55’ நீபம்) ற்றுதி 

ரண ஞ்சள் துடுப்பு டுணரவின் உர் சவீத் உற்தத்தி சய்கின்நண ண 

திப்பிடப்தட்டரக ற்தர ஆய்வு கூறுகின்நது . டிக்கரவிட்ட ற்றும் 

நீர்கரழும்பில் ங்கூமிடப்தட்ட ந்து ம் . டி. பி. க்கள் 2018 இல் திப்பீடு 

சய்ப்தட்டண ற்றும் முடிவுகளின் எரு தகுதி 2018 ஆம் ஆண்டின் ருடரந் 

முன்ணற்ந அறிக்கயில் கரட்டப்தட்டண . டிக்கரவிட்ட மீன்பிடி துநமுகத்தில் 

ங்கூமிடப்தட்ட மூன்று புதிரக கட்டப்தட்ட ம் . டி. பி. க்கள் இந் ஆண்டில்  (2019) 

திப்பீடு சய்ப்தட்டண . கட்டக்கப்தட்ட கள்வித்ரபப் தன்தடுத்தி ம். டி. 

பி.  இல் டமுநகபக் கரள்து குறித் கல்கள் சகரிக்கப்தட்டண . 

 
 

ஞ்ெள் துடுப்பு டூணரவுக்கரண ட்டில் மகரளுல் மடமுமநகள் : 

 

ற்தரது ற்கரள்பப்தட்ட கக்கடுப்பில் , புதிரக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட 

தரி ம்டிபிகளில் மீன்கப கப்தலில் ற்றிச் சன்ந உடண குளிரூட்டப்தட்ட 

தகுதியிண தன்தடுத்தி தனிக்கட்டி ற்றும் நீர் கரண்ட கும்பில் தரி அபவினரண 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர முன்  - குளிர்விக்கப்தடல் சல்முந சய்ப்தடவில்ன . 

தரி அபவினரண டூணர (> 20 கினர) மீன்களின் ற்றுதித் த் தரதுகரப்ததில் 

இந் முன் - குளிரூட்டல் ன்தது முக்கிரண அனகுச் சல்தரடரகும் , குறிப்தரக, 

ரமிசத்தின் நிநம் ற்றும் சு / ரசண ற்றுதி சந்க்கு மீன் / 

ஃபில்னட்டுகளின் புத்துர் திப்பிடுதில் இ முக்கி  தண்புகள் ன்தரல் 

ம். டி. பி. இன் மீன் பிடியில் மீன்கப தனியில் சமித்து ப்தற்கு முன் 

(னித்னிரக முழு மீன்களும் தரலித்தீன் ரள் / த கரண்டு மூடப்தட்டிருக்கும் 

ன்ததும் இந் ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்தட்டது . 
 

ற்தரது,  ம். டி. பி. இல் மீன் சமிக்கும் ரட்கள் சுரர் 33-45 ரட்கள் ஆகும். மீன்களின் 

அதிக அபவு புத்துர்ச்சி குநற்கு முன்பு மீன்கப இநக்குற்கு மீணர்கப 

ஊக்குவிக்க ண்டும். தனியில் மிகவும் ற்றுக்கரள்பக்கூடி ரண ஞ்சள் துடுப்பு 

டூணரவின் அடுக்கு ரழ்க்க சுரர் 14 ரட்கள் ஆகும் . ற்தரது, சர்க்கரங்கபப் 

தன்தடுத்தி ட்டு தடகுகள் சுத்ம் சய்ப்தடுகின்நண ற்றும் கிருமிரசினிகள் 

தன்தடுத்ப்தடுதில்ன. ம். டி. பி. களில் முநரண துப்புவு டமுநகப 

பின்தற்ந மீன்பிடி குழுவிண ஊக்குவிக்க ண்டும். 
 

ம். டி. பி. களில் இருந்து இநக்கப்தட்ட தரி அபவினரண ஞ்சள் துடுப்பு டூணரவின் (> 

25 கினர) ரமிசத்தின் ஹிஸ்டன் அபவு: 
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2018 ஆம் ஆண்டில், டிக்கரவிட்ட ற்றும் நீர்கரழும்பில் ற்றுதி மீன் தப்தடுத்தும் 

ரழிலுக்கு (உர்ச்சி த்திற்கரண ப திப்பீட்டின் அடிப்தடயில்) 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட தரி அபவினரண ஞ்சல் துடுப்பு டுணரவிலிருந்து (> 25 கினர) 

அறுதத்து மூன்று (63) ண்ணிக்கயினரண முக்கி ச ரதிரிகள், ரரரல் 

சகரிக்கப்தட்டு சமிக்கப்தட்டண – 80 °C மிகவும் குநந் கழி ப்தநின 

உநவிப்தரன்க\லில் சமிக்கப்தட்டண. இந் ரதிரிகள் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ஹிஸ்டன் அபவிற்கரக தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. ம்தத்து என்தது (59) ஞ்சள் 

துடுப்பு டுணர ரதிரிகள் 50 பி. பி. ம் க்கும் குநரண ஹிஸ்டணக் 

கரண்டிருந்ண, லும் 63 ரதிரிகளில் ரன்கு ரதிரிகள் 100 - 166 பி. பி. ம் ம்பில் 

ஹிஸ்டன் அபக் கரண்டிருந்ண. 
 

ற்தர ஆய்வில் (2019 இல்), ரரரல் மூன்று னித்னி ம். டி. பி. களில் இருந்து 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர முழுதிலும் உள்பரர்ந் ச ரதிரிகள் ரரரக 

தநப்தட்டண, லும் இந் ரதிரிகள் - 80 °C மிகவும்  குநந் கழி ப்தநின 

உநவிப்தரன்கலில் சமிக்கப்தட்டுள்பண. ரழில்நுட்த ஊழிர்கள் 

கிடக்கும்தரது இந் ரதிரிகள் ஹிஸ்டன் அபவுகளுக்கு தகுப்தரய்வு 

சய்ப்தடும். எவ்ரரு தடகிலிருந்தும் சகரிக்கப்தட்ட ழுரற்நரண ரதிரிகளின் 

ண்ணிக்க அட்ட 1 இல் கரடுக்கப்தட்டுள்பது. 
 

அட்டம 1. 2019 ஆம் ஆண்டில் தன ரள் தடகுகளிலிருந்து (55’  விட நீபரணது) 

ஞ்ெள் துடுப்பு டூணரவின் மெகளின் தரரரக தெகரிக்கப்தட்ட முக்கி ரதிரிகள் 

தற்றி கல் 

 

திகதி (மீன் யிநங்கும் 

இடம்)  

ரதிரி ண் (தன 

ரள் தடகு > 55 ’)  

சகரிக்கப்தட்

ட திகதி 

ஞ்சல் துடுப்பு டுணரவின் 

முக்கி ச ரதிரிகளின் 

-க 

10 / 3 / 2019 (டிக்கரவிட்ட) 1 09 .03. 2019 60 

11 / 6 / 2019 (டிக்கரவிட்ட) 2 10. 06. 2019 80 

27 / 6 / 19 (டிக்கரவிட்ட) 3 27. 06. 2019 100 

 

சுகரரத் ரண நீர், தனி ற்றும் புதிரக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட சதரி அபவினரண 

மீன்பிடி MDB கள் (> 55 அடி நீபம்): 

 

MDB களில் மீன் கரளுலுக்குப் தன்தடுத்ப்தடும் தனி ற்றும் மீன்களில் 

மீன்கபப் பிரிக்கப் தன்தடுத்ப்தடும் கடல் நீர் (துநமுக டரக நீர்), MDB களின் 

கப்தலில் இருந்து மீன்  இநக்கும் தரது, ஸ்கரிச்சிர கரலி (E. coli  - ஈ. கரலி) உடன் 

தரிதும் ரசுதடுகின்நண, இந் தன்தரடுகளின் மூனம் இ ன ரசுதடுக் 

குறிக்கின்நண ( அட்ட 2). மீன்பிடி தத்தின்தரது தடகின் மீன் பிடிப்பின் 

தரது ன ரீதிரக அசுத்ரண குளிர்ச்சிரண சமிப்பு சூலில் மீன்கள் சமித்து 

க்கப்தட்டண ண அறினரம், ணனில் மீன் இருப்புக்களில் இருந்து 

ளிற்நப்தடும் பில்ஜ் நீரணது ஈ. கரன (அட்ட 2) கரண்ட அதிக 

சுகப அடக்கிரக கண்டறிப்தட்டது. 
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அட்டம 2. தன ரள் தடகுகளின் தன்தரடுகள் ற்றும் மீன்களின் நுண்ணுயிரில் 

ம் (> 55 ’நீபம்) 

திகதி (மீன் 

யிநங்கும் 

இடம்) 

ரதிரி ண் 

(தன ரள் 

தடகு (Multi 

- day boat, 

>55’) 

ரதிரி ண்  

 

 

முடிவு 

ன கரலி 

டிம் 

Faecal 

coliform 

ஈ. 

கரன 

E. coli 

சல்ரண 

ல்னர 

Salmonella 

லிஸ்டீரிர 

ரணரச 

ட்டரசன் 

Listeria 

monocytogenes 

10/3/2019 

(டிக்கரவிட்ட) 
1 

 

 

 

துநமுக 

டரக நீர்* 

550 550 திர் திர் 

பில்ஜ் நீர்¶ 20 13 திர் திர் 

தனி - கன்ரீ1 110 110 திர் திர் 

தனி – கன்ரீ2 11 11 திர் திர் 

11/6/2019 

(டிக்கரவிட்ட) 

2 

 

 

 

துநமுக 

டரக நீர் 

550 70 திர் திர் 

பில்ஜ் நீர் 1800+ 900 திர் திர் 

தனி - கன்ரீ1 1600 550 திர் திர் 

தனி –கன்ரீ2 550 350 திர் திர் 

27/6/19 

(டிக்கரவிட்ட) 

3 

 

 

துநமுக 

டரக நீர் 

900 900 திர் திர் 

பில்ஜ் நீர் 1600 900 திர் திர் 

தனி - கன்ரீ 900 80 திர் திர் 

* மீன்கப இநக்கும் தரது மீன்கப சுத்ம் சய் துநமுக நீர் 

தன்தடுத்ப்தடுகிநது 

¶ பில்ஜ் நீர் (தனி உருகுல் ற்றும் மீன் கசல்) மீன் பிடிப்பில் க்கக்கப்தட்டண 

 
 

புதிரக அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட சதரி அபவினரண MDB க்கள் (> 55 அடி நீபம்) 

ரரிக்கும் ற்றுதி ரண மீன்களின் ெரெரி அபவு: 

எவ்ரரு மீன்களிணதும் முக்கி ச ரதிரிகளின் இடத்திற்கரண உர்திநன்கப 

திப்பீடு (புத்துர்ச்சி திப்பீடு சய்ல்) சய்ன் மூனம், எவ்ரரு ஞ்சல் 

துடுப்பு டூணரவும் மீன்பிடி துநமுகத்தில் ம். டி. பி. ஸ் இலிருந்து மீன்கப இநக்கும் 

தரது ற்றுதி மீன் தப்தடுத்தும் ரழினரபர்கபரல் ம். டி. பி களில் இருந்து 

ர்ந்டுக்கப்தடுகிநது. மூன்று புதி ம். டி. பி களின் பிடிப்பு வுகளின் 

அடிப்தடயில், ற்றுதி மீன் தப்தடுத்தும் ரழிலுக்கு ற்றுக்கரள்பப்தட்ட 

தரி ஞ்சள் துடுப்பு டூணரவின் சரசரி ட, ம். டி. பி களில் இருந்து இநக்கப்தடும் 

ரத் மீன்களில் 50 % ஆகும். ம். டி. பி களில் அதிக அறுடக்கு பிந் மீன்  

இப்புகபக் குநப்தற்கரக, உகந் ட்டத்தில் இருக்கும் உள்கட்டப்பு 

சதிகபப் தன்தடுத்தி குளிரூட்டல் தகுதிகப தன்தடுத்துல் தரன்ந சிநந் மீன் 

கரளுல் டமுநகப ஊக்குவிக்க ண்டும் ன்த இது குறிக்கின்நது. 
 

தரிந்துமகள் 

 ம். டி. பி களில் தனியுடன் மீன்கப சமித்து ப்தற்கு மீன்கப 

முற்குளிர்விக்கும் தகுதி தன்தடுத் மீணர்கப ஊக்குவிக்கவும், மீன்கப 

சுற்றுற்கு தருத்தித் துணிப் தன்தடுத்வும், அற்கு ததினரக மீன்களில் 

தரலித்தீன் உநகப கரண்டு சுற்றி விரக குளிர்விப்தத் டுக்கும் 

முந இல்னரல் சய்ல். 

 ம். டி. பி களின் மீன்பிடி த கரனத் குநத்ல் 

 தடகுகள் ற்றும் மீன்கப சுத்ம் சய் உவுத்  நீர் ற்றும் தனிப் 

தன்தடுத்துல் 

 தடகுகபச் சுத்ம் சய் உவுத்  கிருமிரசினிகபப் தன்தடுத்துல் 

 ம். டி. பி மீணர்களுக்கு தயிற்சித் திட்டங்கப ங்குல் 
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கூறு 2. தனி ஆமனகளில் உற்தத்தி செய்ப்தடும் தனியின் ம் தற்றி விெரம 

 

இனங்கயின் ன் தகுதி உட்தட பிந தகுதிகளிலும் அந்துள்ப பிந ஸ் 

நினங்கள் முழுதும் இந் ஆய் 2019 ஆம் ஆண்டில் விரிவுதடுத்துரறு ம். 

ஃப். . ஆர். டி விடுத் ண்டுகரளின் தடி இந் விசர 2018 முல் 

ரடப்தட்டது. ண, கரலி, ரத்ந ற்றும் யம்தந்ரட்ட தகுதிகளில் 

அந்துள்ப 29 ஸ் ஆனகளில் இருந்து தனி ற்றும் தனி ரரிக்கும் நீர் ரதிரிகள் 

2019 இல் திப்பிடப்தட்டண. 
 

அட்ட 3. தனி ரரிக்கும் நீரின் நுண்ணுயிரில் ம், குளிர் அநயில் தனி 

சமித்து க்கப்தட்டுள்ப இடம், அனுப்த (ரறுங்கி தனிக்கட்டி)  ரரக உள்ப  

ரத் தனிக்கட்டி ஆனகளின் சுருக்கம் 2018 முல் 2019 . 

 

தனி 

ஆமன

களின் 

சரத்

 # 

# ஸ் ஆமனகள் 

ற்றுக்சகரள்பக்கூடி 

ம் / ற்றுக்சகரள்ப 

முடிர ரண 

தனிம 

உருரக்குகின்நண 

ரதிரி மககள் தனிக்கட்டி ஆமனகளின் -மக 

ன தகரமனFaecal 

coliforms (MPN / 100 ml) 

present 

ஈ. தகரமன E. 

coli (MPN / 100 

ml) present 

ெல்தரசணல்னர 

அடக்கம் 

Salmonella present 

(100 ml) 

72 

66 

(ற்றுக்சகரள்ப 

முடிர தனிக்கட்டி) 

நீர் / குரய்க் 

கிறு 

48 (1 ரடக்கம் 

1800+) 

38 

(1 ரடக்கம் 

1600) 

4 

சமிப்பு தகுதி 

தனிக்கட்டி (-

18
o

C) 

56 (1 ரடக்கம் 

1800+) 

53 

(1 ரடக்கம் 

1800+) 

5 

னிக்கட்டி 

ரறுக்கும் 

இடத்தில் 

62 

(1 ரடக்கம் 1800+) 

57 

(1 ரடக்கம் 

1800+) 

7 

6 (அசுத்ற்ந): ஆறு தனிக்கட்டி ஆனகளிலிருந்து மூன்று ரதிரி ககளில் னக் கரலிஃ 

டி, ஈ.கரன ற்றும் சல்ரணல்னர கரப்தடவில்ன. 

 

அட்டம 4. 2018 முல் 2019 ம 72 தனிக்கட்டி ஆமனகளில் தனி ரரிக்கும் நீர், 

தனிக்கட்டி தெமிக்கும் தகுதியில் இருந்து அல்னது சரறுக்கப்தட்ட தனி 

ஆகிற்றிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்தட்ட ததிமணந்து ெல்தரசணல்னர 

னிமப்தடுத்ல்களில் அமடரபம் கரப்தட்ட சவ்தறு செதர மககளின் 

சுருக்கம் 

    # திகதி தீடம் ரடிரி மக ெல்தசணல்னர சீதர மககள் 

1.  7/4/2018 திருகரன தனி ரரிக்கும் நீர் Salmonella Brunei 

2.    திருகரன தனிக்கட்டி சமிக்கும் தகுதி Salmonella Kentucky 

3.   திருகரன  ரறுக்கப்தட்ட தனி Salmonella Tananarive 

4.  21/05/18 முல்னத்தீவு தனிக்கட்டி சமிக்கும் தகுதி Salmonella Edinburg 

5.  23/06/2018 கல்பிட்டி தனி ரரிக்கும் நீர் Salmonella Kentucky 

6.    கல்பிட்டி தனிக்கட்டி சமிக்கும் தகுதி Salmonella Wilmington 

7.   கல்பிட்டி தனிக்கட்டி சமிக்கும் தகுதி Salmonella Agona 

8.  8/7/2018 எலுவில், 

கல்முண 

ரறுக்கப்தட்ட தனி Salmonella spp.  

9.  12/8/2018 ன்ணரர் தனி ரரிக்கும் நீர் Salmonella spp . 

  10.  26/12/18 கரலி ரறுக்கப்தட்ட தனி  Salmonella Graba vi 

  11.    கரலி ரறுக்கப்தட்ட தனி  Salmonella Graba vi 

  12.  11/2/2019 ங்கரன ரறுக்கப்தட்ட தனி  Salmonella Braenderup  

  13.    ங்கரன தனிக்கட்டி சமிக்கும் தகுதி Salmonella Sekondi 

  14.   ங்கரன ரறுக்கப்தட்ட தனி Salmonella  Spp. 

  15.  12/5/2019 தருப தனி ரரிக்கும் நீர் Salmonella Hvittingfoss 
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ற்றுக்கரள்பக்கூடி ரண தனிரணது ரன்கு தனி ஆனகளில் ட்டு 

கரப்தட்டது. தனி த்தின் முடிவுகள் அந்ந் தனி ஆனகளுக்கு 

அறிவிக்கப்தட்டுள்பண. 

 

சளியீடுகள் 

தரருபரர வினயில் ற்றுக்கரள்பக்கூடி த் உற்தத்தி சய்ற்குத் 

ரண தீர்வு டடிக்ககபக் கண்டறியும் தரருட்டு தங்குரர்களுக்கரக 2019 

ரர்ச் 14 அன்று எரு ஆனரசணக் கூட்டம் டத்ப்தட்டது. திருகரன, 

ட்டக்கபப்பு, ரழ்ப்தரம், முல்னத்தீவு, அனுரபும், ம்புள்ப புத்பம், 

சினரதம், கல்பிட்டி, ன்ணரர், தரனன்ணறு, அம்தரந, ரணரகன, கரலி, 

ரத்ந, யம்தந்ரட்ட 2018 ற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் இன் தரிந்துயின் 

தரில் டரத்ப்தட்டண. ஆனரசணக் கூட்டம் குறித் அறிக்க DFAR க்கு 

சர்ப்பிக்கப்தட்டுள்பது. இந் அறிக்கயில் தங்குரர்கள் ங்கி முக்கி 

தரிந்துகள் அடங்கிள்பது: GMPS இல் தங்குரர்களிட விழிப்புர் 

உருரக்குல்; நினகள் / விதிமுநகப அறிமுகப்தடுத்தி சல்தடுத்துல்; 

ற்றும் தனி ஆனகளின் உட்கட்டப்த ம்தடுத்வும் சய்ப்தட்டண. 

 

30 தனிக்கட்டி ஆனகப ம்தடுத் இனக்கு த்து இனங்க ரூதர 52 

மில்லிணப் தறுற்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் அச்ச எப்புல் தந ம். ஃப். 

ஆர். டி இணரல் எரு கருத்துக் குறிப்பு சர்ப்பிக்கப்தட்டது. எரு ருட கரனப்தகுதியில் 30 

தனிக்கட்டி ஆனகளில் உள்ப ஊழிர்களின் தரதுகரப்பு உதகங்களுடன் பிரண 

தனி கரளுல் சதிகளின் அடிப்தட உட்கட்டப்த ம்தடுத்துற்கரண 

நிதி ற்றும் ரழில்நுட்த ஆ ங்க இந் நிதி தன்தடுத்ப்தடும். 

 

தரிந்துமகள் 
 

தனிக்கட்டி ஆனகளின் தங்குரர்களுக்கு தீவி ரழில்நுட்த தயிற்சித் திட்டங்கப 

தனி ஆனகளின் சுகரரத் த் ரடர்ந்து கண்கரணித்ல் ரடர்பில் ங்குல் 

தனி ஆனகளின் சுகரரத் த் ஆய்வு சய் சட்டரீதிரண குதிரய்ந் 

அதிகரத்தின் எரு தகுதிரக ரர நிமிகத்ல் 

 

இந் அறிக்க இனங்கயில் உள்ப தனிக்கட்டி ஆனகப அச தணிரக 

ம்தடுத்துற்கரண மூனரதர திட்டங்களுக்கரண அடிப்தட ரி வுகபரக 

கிடக்க ண்டும்.  
 

ண, இனங்கயில் உள்ப தனி ஆனகளில் சுகரரத் ரண தனிக்கட்டியின் 

ற்தர நின குறித் இந் அறிக்க / வு, இனங்கயில் உவுப் தரதுகரப்புக்கு 

தரறுப்தரண திநரண அதிகரரிகளிடம் சர்ப்பிக்கப்தட ண்டும் 
 

ரதிரிகளின் தகுப்தரய்வு அதிக சனவுகப ற்தடுத்துரல், தனுள்ப ற்றும் 

திநரண சி உவு தரதுகரப்பு திட்டங்களுக்கு தங்களிக்க இ தரன்ந 

ஆரய்ச்சி திட்டங்கப பிந நிறுணங்கள் ற்றும் உவு தரதுகரப்பு அதிகரரிகளுடன் 

எத்துப்த ங்க கரருல் 

 

கூறு 3. அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர மங்களில் மீன் விற்தமண இடங்களின் 

சுகரர த்ம திப்பீடு செய்ல் 

 
 

ம்பிலிப்பிட்டி (02), பினந்ன (01) ற்றும் ங்கரட (01) ஆகி இடங்களில் 

உள்ப அர்ப்தணிக்கப்தட்ட தரருபரர ங்களின் மீன் சில்னந விற்தண 

நினங்களுக்கு ரன்கு கப ருககள் ற்கரள்பப்தட்டண. 

 

ம்பிலிபிட்டி அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர மம்: 
 

ஈ.கரன, சல்ரணல்னர ற்றும் லிஸ்டீரிர ரணரசட்டரஜன்கள் 

ஆகிற்றிற்கரக தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட இண்டு ரதிரி ருககளில் 
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ம்பிலிப்பிட்டி அர்ப்தணிப்பு தரருபரர த்தில் அந்துள்ப மீன் 

கடயிலிருந்து என்தது மீன் ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. அணத்து மீன் ரதிரிகளிலும் 

சல்ரணல்னர ற்றும் ல். ரணரசட்டரஜன்கள் கண்டறிப்தடவில்ன. 

ஈ.கரன 43 - >1100 ம். பி. ன் / கிரம் ம்பில் இருந்து. மீன்களில் ஈ. கரன 

ற்றுக்கரள்பக்கூடி ம்பு <500 ம். பி. ன் / கிரம் ஆகும், இங்கு என்தது மீன் 

ரதிரிகளில் (66%) ஆறு ரதிரிகளில் அதிகரக இருந்ண. மீன் கடயிலிருந்து 

சகரிக்கப்தட்ட நீர் ரதிரிகள் சல்ரணல்னர ற்றும் ல். 

ரணரசட்டரஜன்கபரல் ரசுதடுத்ப்தடவில்ன. இருப்பினும், எரு தனி 

ரதிரியில் சல்ரணல்னர திரிப்தரலி கண்டறிப்தட்டது. முல் கப ருகயில் 

சகரிக்கப்தட்ட மூன்று மீன் ரடர்பு ற்தப்புகளிலிருந்து (ட்டும் ட்டு, மீன் 

சமிக்கும் ரட்டி ற்றும் மீன் கரட்சிப்தடுத்தும் ட்டு) தனி, நீர் ற்றும் துணி 

ரதிரிகளில் ஈ.கரன ரசுதடல் கரப்தட்டண ற்றும் சரல்ரணல்னர 

சன்டன்தர்க் ஆணது ட்டும் தனக ற்தப்பில் கண்டறிப்தட்டது. 

இருப்பினும், ஈ.கரன, சல்ரணல்னர ற்றும் ல். ரணரசட்டரஜன்கள் 

அடுத் ரதிரி ருகயில் (அட்ட 5 ) சகரிக்கப்தட்ட அ ரதிரி ககளில் 

கரப்தடவில்ன. முல் விசரயின் மூனம் (கப ருக) ற்றுக்கரள்ப முடிர 

சுகரரத்  வுகள் தற்றி கட உரிரபருடன் ரர ரழில்நுட்த ஊழிர்கள் 

ற்கரண்ட தனுள்ப கல்ரடர்பு மூனம் மீன் கட தூய்ப் தரரிக்கச் 

சய்திருக்கனரம் ன்த இது குறிக்கிநது. 

 

பிலிந்மன அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர மம் 
 

இந் கடயில் இருந்து ந்து மீன் ரதிரிகள் ஈ. கரன, சல்ரணல்னர ற்றும் ல். 

ரணரசட்டரஜன்களுக்கரக தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. ரன்கு ரதிரிகள் 

ஈ.கரன ரகவும் (3.6 - 93 ம்.பி.ன் / கிரம்) கரப்தட்டண. தனி ற்றும் மூன்று 

மீன் ரடர்பு ற்தப்புகள் ( ததிவின் ட்டு ற்தப்பு, மீன் சமிக்கும் ரட்டி 

ற்றும் மீன் கரண்பிக்கும் ட்டுகளில்) முந > 1800 ம்.பி.ன் / 100 மில்லி ற்றும் 45 

- 1600 ம். பி. ன் / ச.மீ
2
 அபவுகளில் ஈ.கரன ரசுதரடு கரப்தட்டண 

(அட்ட 5 பி). 

 

தங்சகரட அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர மம் 
 

இங்கு 4 ரதிரிகளில் ஈ. கரன ரதிரிகள் 3.6 - 23 ம். பி. ன் / கிரம் ஆகவும் ற்றும் 

சல்ரணல்னர ரசுதரடு இதில் கண்டறிப்தடவில்ன. மீன் கழுவும் நீர் 

குடிக்கக்கூடி த்தில் கரப்தடுகிநது. இருப்பினும், ஈ.கரன முந ம்.பி.ன் / 

100 மி. லீ ற்றும் 8 - 1600 ம். பி. ன் / ச. மீ 
2
 அபவுகளில் தனி ற்றும் மீன் ரடர்பு 

ற்தப்புகளில் ( ததிவின் ட்டல் ற்தப்பு, மீன் சமிக்கும் ரட்டி ற்றும் 

மீன் கரண்பிக்கும் ட்டு) ஆகிற்றில் கரப்தட்டது. 
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அட்டம 5 . ம்பிலிபிட்டி அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர மத்தில் மீன், தனி 

நீர் ற்றும் மீன் சரடர்பு தற்தப்புகளின் நுண்ணுயிரில் ம் 

திகதி இடம் ரதிரி மக ரதிரி தகரட் முடிவு 

        E. coli 

ஈ. 

கரன 

Salmonella  

serotype 

சல்ரணல்னர 

சர க 

Listeria 

லிஸ்டீரிர 

25/08/19 ம்பிலிபிட்டி மீன் ஞ்டள் துடுப்பு 

டூணர 

Yellow fin tuna (MPN/g) 

1100 திர் திர் 

      ஸ்கிப் ஜக் டூணர 

Skipjack tuna (MPN / g) 

460 திர் திர் 

    ர்லின் 

Marlin (MPN / g) 

1100 திர் திர் 

      யரிங்ஸ் 

Herring (MPN / g) 

43 திர் திர் 

      இந்தின் ஸ்கட் 

Indian Scad (MPN / g) 

93 திர் திர் 

    நீர் மீன் கழுவும் 

நீடுக்கும் 

குரய்முடிவு (MPN / 

100  ml) 

20 திர் திர் 

   தனிக்கட்டி தனிக்கட்டி 

(MPN/100 ml) 

1800 + Salmonella Tripoli  திர் 

   ஸ்ப்  

Swab 

ட்டும் ட்டு 

(MPN / cm
2
) 

1800 + Salmonella 

Senftenberg 

திர் 

  ஸ்ப்  

 Swab 

மீன் கரள்கனன் 

(MPN / cm
2
) 

1600 திர் திர் 

  ஸ்ப்  

 Swab 

மீன் 

கரட்சிப்தடுத்தும் 

ட்டு (MPN / cm
2
) 

1800 + திர் திர் 

12/10/2019 ம்பிலிபிட்டி மீன் ஞ்டள் துடுப்பு 

டூணர மீன் (MPN / g) 

>1100 திர் திர் 

      ஸ்கிப் ஜக் (தபர) 

(MPN / g) 

>1100 திர் திர் 

    மிக்கும் மீன் 

Sail fish (MPN / g) 

> 1100 திர் திர் 

    இந்தின் ஸ்கட் 

Indian Scad (MPN / g) 

> 1100 திர் திர் 

     மீன் கழுவும் 

நீடுக்கும் 

குரய்முடிவு  

(MPN / 100 ml) 

ND திர் திர் 

    தனிக்கட்டி தனிக்க்கட்டி (MPN / 

100  ml) 

ND திர் திர் 

    ஸ்ப்  

 Swab  

மீன் ட்டும் க் 

குற்றி (MPN / cm 
2
) 

ND திர் திர் 

    ஸ்ப்  

 Swab 

மீன் கரள்கனன் 

Fish container (MPN / 

cm 
2
) 

ND திர் திர் 

    ஸ்ப்  

 Swab 

மீன் 

கரட்சிப்தடுத்தும் 

ட்டு (MPN / cm 
2
) 

ND திர் திர் 
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அட்டம 5 பி. பிலிந்மன ற்றும் தங்சகரட அர்ப்தணிக்கப்தட்ட சதரருபரர 

மத்தில் மீன், தனி நீர் ற்றும் மீன் சரடர்பு தற்தப்புகளின் நுண்ணுயிரில் ம் 

 

திகதி இடம் ரதிரி 

மக 

ரதிரி தகரட் முடிவு 

        E. coli 

ஈ. கரன 

Salmonella  

serotype 

சல்ரணல்னர 

சர க 

Listeria 

லிஸ்டீரிர 

15/09/19 பிலிந்ன மீன்  ஸ்குயிட்  

Squid (MPN/g) 

0 திர் திர் 

      இந்தின் ஸ்கட் 

Indian Scad (MPN/g) 

7.4 திர் திர் 

      தரும் கண் ஸ்கட் 

Bigeye scad (Bolla) 

(MPN/g) 

3.6 திர் திர் 

      சரப 

Sardinella (Salaya) 

(MPN/g) 

3.6 திர் திர் 

      சரப அல்தல்னர  

Sardinella albella(Sudda) 

(MPN/g) 

93 திர் திர் 

    நீர் மீன் கழுவும் 

நீடுக்கும் 

குரய்முடிவு  

(MPN/100 ml) 

0 திர் திர் 

  தனிக்கட்டி தனி (MPN/100 ml) 1800 + திர் திர் 

  ஸ்ப் 

 Swab 

மீன் ட்டும் க் 

குற்றி (MPN/cm
2
) 

1600 திர் திர் 

     ஸ்ப் 

 Swab 

மீன் கரள்கனன் 

 (MPN/cm
2
) 

45 திர் திர் 

    ஸ்ப் 

 Swab 

மீன் 

கரட்சிப்தடுத்தும் 

ட்டு (MPN/cm
2
) 

1600 திர் திர் 

26/10/2019 ங்கரட மீன் ஞ்சள் துடுப்பு டூணர 

Yellowfin tuna fish 

(MPN/g) 

9.2 திர்  

      ஸ்கிப் ஜக் டூணர 

Skipjack (Balaya) 

(MPN/g) 

3.6 திர்  

      இந்தின் ஸ்கட் 

Indian scad (Linna) 

(MPN/g) 

3.6 திர்  

      மிக்கும் மீன் 

Sail fish (Thalapath) 

(MPN/g) 

23 திர்  

  நீர் மீன் கழுவும் 

நீடுக்கும் 

குரய்முடிவு  

(MPN/100 ml) 

ND திர்  

  தனிக்கட்டி தனிக்கட்டி 

Ice (MPN/100 ml) 

900 திர்  

  ஸ்ப் 

 Swab 

 மீன் ட்டும் க் 

குற்றி (MPN/cm
2
) 

120 திர்  

  ஸ்ப் 

 Swab 

மீன் கரள்கனன் 

(MPN/cm
2
) 

1600 திர்  

  ஸ்ப் 

 Swab 

மீன் 

கரட்சிப்தடுத்தும் 

ட்டு (MPN/cm
2
) 

8 திர்  
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தரிந்துமகள் 

 

மீன் கட ஊழிர்கள் க்கரண தயிற்சி திட்டங்களுடன் ல்ன சுகரர 

டமுநகள் குறித்து விழிப்புடன் இருக்க ண்டும் 

 

இந் அறிக்க உவுப் தரதுகரப்புக்கு தரறுப்தரண திநரண அதிகரரிகளுக்கு 

கிடக்க ண்டும் ற்றும் மீன் கடகளின் சிநந் மீன் கரளுல் தற்றி 

விழிப்புர் ற்தடுத் எத்துப்பு ஆ ங்க ண்டும். 

 

தனுள்ப ற்றும் திநரண சி உவு தரதுகரப்பு திட்டங்களுக்கு தங்களிப்பு 

சய்ற்கும், ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு சய்திலிருந்து அதிக சனவுகப 

ற்தடுத்துரல் அ ஆய்வின் அ பிதிதலிப்தத் விர்ப்தற்கும் பிந 

நிறுணங்கள் ற்றும் உவு தரதுகரப்பு அதிகரரிகளுடன் எத் ஆரய்ச்சி திட்டங்கப 

டரத் எத்துத்ல். 

 

கூறு 4. இனங்மகயில் இநக்குதி செய்ப்தட்ட மீன்ப சதரருட்களில் ச்சு கதிரிக்க 

ச்ெங்கள் தற்றி  ((radio nuclides - தடிதர நியூக்மனடுகள்) விெரம 

 

இனங்கயில் அதிக ண்ணிக்கயினரண மீன் தரருட்களின் ரதிரிகபப் 

தன்தடுத்தி ச்சு டிர நியூக்னடுகளின் சரத்திம் தற்றி விசரயின் முல் 

ஆய்வு இதுரகும். 2018 ஆம் ஆண்டில் இந் ஆய்வு ரடங்கப்தட்டது ற்றும் 2019 ஆம் 

ஆண்டிலும் ரடர்ந்து, 2018 ஆம் ஆண்டில் திட்டமிட்டதடி ரதிரி தகுப்தரய்வுகபச் 

சய்து முடிக்க முடிவில்ன ன்தரல், இனங்க அணுசக்தி அதிகர சதயுடன் 

(SLAEB) எரு எப்தந்த்தில் நுதில் ரம் ற்தட்டரல் இது நிகழ்து. ரதிரி 

தகுப்தரய்வில் அர்களின் ரழில்நுட்த ஆப் தறுற்கரக ஆய்கங்களின் 

எரு கூட்டுப் தணிரக, SLAEB டிர நியூக்னடுகளுக்கரண ரதிரிகப மீன் 

ரதிரிகளில் சலுக சரணக் கட்டத்தில் தகுப்தரய்வு சய்து. உள்ளூர் சந்யில் 

கிடக்கக்கூடி மிகவும் தரதுரண இநக்குதி சய்ப்தட்ட மீன் ற்றும் மீன்ப 

ரரிப்புகளில் ந்து டிர நியூக்னடுகளின் தீங்கு விபவிக்கும் கதிரிக்க அபவு 

இருக்கின்நர ண தரிசரதிக்க இந் ஆய்வு சய்ப்தட்டது. உள்ளூர் சில்னந 

சந்யில் இருந்து ரங்கப்தட்ட 100 உனர்த்ப்தட்ட மீன்கள், 100 தரத்லில் அடத் 

மீன்கள் ற்றும் 100 உநவிக்கப்தட்ட புதி மீன்கள் அடங்கி ரத்ம் 300 ண்கள் 

கரண்ட ரதிரிகளுக்கு ந்து டிர நியூக்னடுகளின் (K
40

, Cs
137

, Pb
210

, Ra
226

 ற்றும் 

Th
232

) கதிரிக்கத்ன்கப தற்றி அறி தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. 

 

உனர்ந் மீன் ரதிரிகள் கரழும்பு 11 இல் உள்ப ரத் விற்தண ற்றும் சில்னந 

இடங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்டண. தரத்லில் அடக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் 

சூப்தர் ரர்க்கட்டுகள் ற்றும் ச. ர. ச சில்னந விற்தண நினங்கள் ற்றும் பிந 

ரத் விற்தண இடங்களிலிருந்தும் ரங்கப்தட்டண. உநவிக்கப்தட்ட மீன்கள் 

முக்கி மீன் இநக்குதி ரத் விற்தணரபர்கள் ற்றும் இனங்க கடற்நரழில் 

கூட்டுத்ரதணம் (சி. ஃப். சி) ஆகிற்றிலிருந்து ரங்கப்தட்டண. கூடுனரக, 2018 இல் 

ரன்சன்-ஆரய்ச்சி கப்தலில் மீன் தங்கு திப்பீட்டரல் சகரிக்கப்தட்ட மீன்கபரல் 09 

உநந் மீன் ரதிரிகள் ங்கப்தட்டண. தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்ட இநக்குதி 

சய்ப்தட்ட மீன் தரருட்கள் தற்றி கல்கள் அட்ட 6 இல் 

கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 
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அட்டம 6. மீன்களின் சதர், பிநந் ரடு ற்றும் ப்சதர்கள் உள்ளிட்ட 

இநக்குதி செய்ப்தட்ட மீன் சதரருட்கள் தற்றி கல்கள் 

ரதிரியின் 

சதர் 

ரதிரி ப்சத

ர் 

உற்தத்தி 

ரடு 

இநக்குதி 

நிமன 

மீன் மக ரதிரிகளின் 

-மக 

01 தரத்லில் 

அடக்கப்த

ட்ட மீன் 

அப்த

னர 

Appollo 

சீணர தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ரக்கல் 

Mackerel-Scomber 

japonica 

15 (45 

டின்கள்) 

ச ரலு சீணர தரத்லில் 

அடத்ரறு 

க்கல் 

Mackerel-Scomber 

japonica 

20 (60 

டின்கள்) 

 

சரய்ஸ் 

சீணர தரத்லில் 

அடத்ரறு 

க்கல் 

Mackerel-Scomber 

japonica 

20 (60 

டின்கள்) 

கப்தல் சிலி- ன் 

அரிக்கர 

தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ஜக் க்கல் 

Jack mackerel – 

Trachurus murphyi 

15 (45 

டின்கள்) 

னுகர 

கப்டன் 

சிலி- ன் 

அரிக்கர 

தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ஜக் க்கல் 

Jack mackerel –

Trachurus murphyi 

10(30 

டின்கள்) 

புளூ 

தட் 

சிலி- ன் 

அரிக்கர 

தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ஜக் க்கல் 

Jack mackerel – 

Trachurus murphyi 

07(21 

டின்கள் ) 

கரப்ட

ன் 

சிலி- ன் 

அரிக்கர 

தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ஜக் க்கல் 

Jack mackerel – 

Trachurus murphyi 

08 (24 

டின்கள்) 

டன்ட் சிலி- ன் 

அரிக்கர 

தரத்லில் 

அடத்ரறு 

ஜக் க்கல் 

Jack mackerel – 

Trachurus murphyi 

05 (15 

டின்கள்) 

02 உனர்த்தி 

மீன் 

 ணரரன் உப்பிட்ட இரணி மீன் 

Queen Fish  

03  

   சுநர 

Shark (Short Fin) 

01  

 ரனதீவு  மிகும் மீன் 

Sail Fish 

02 

 இந்துசி

ர 

 சுநர 

Shark (Silky) 

02 

 ஏரன் உனர்ந் சுநர 

Shark (Short Fin) 

04  

   சுநர 

Shark (Silky) 

01  

   இரணி மீன் 

Queen Fish  

06  

 தரகிஸ்ரன்  இரணி மீன் 

Queen Fish  

06  

   தரும் கட் 

மீன் 

Giant cat fish 

02 

 இந்திர  சுநர 

Shark (Short Fin) 

01  

   இரனி மீன் 

Queen Fish  

04  

   தரும் கட் 

மீன் 

Giant cat fish 

06  

 ரனதீவு  மிக்கும் மீன் 

Sail Fish 

13  

 இந்துசி

ர 

 சுநர 

Shark (Silky) 

08  

   சுநர 

Shark (Short Fin) 

39  

   இரணி மீன் 02 
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Queen Fish  

03 உநவித் 

புத்துர்ச்சி

ரண மீன் 

 ஸ்தயின் கடலில் 

உநவித் 

ர்லின் 

Marlin 

01  

 ன்   08  

 ர்னரந்

து  

  03  

 ரய்ரன்   18  

 ன் யில் 

உநவித் 

 03  

 சீசல்ஸ்   01  

 ன் கடலில் 

உநவித் 

மிக்கும் மீன் 

Sail Fish 

13  

 ரய்ரன்   24  

 ன் யில் 

உநவித் 

 15  

 ரய்ரன்   03  

 ன் கடலில் 

உநவித் 

ஞ்சள் துடுப்பு 

டூணர 

Yellow fin tuna 

02  

 ரன்சன் - ஆரய்ச்சி கப்தலில் மீன் தங்கு 

திப்பீட்டரல் சகரிக்கப்தட்ட மீன்களில் 09 

உநந் மீன் ரதிரிகள் ங்கப்தட்டண. மீன் 

ரதிரிகள் அடரபம் கரப்தடவுள்பண 

09 

 

உநவிக்கப்தட்ட புதி மீன்: நூற்றுக்கக்கரண உநந் மீன் ரதிரிகள் (100) மிக்கும் - 

சரய்ல் மீன், ரர்லின், ஞ்சள் துடுப்பு டூணர - னரஃபின் டுணர மீன் ஆகி 

அடங்கும். இந் மூன்று மீன் ககளின் 21 மீன் ரதிரிகளில் சுரர் 1 ± 0.1 Bq / Kg 

கதிரிக்கத்ன் கரண்ட Cs
137

 டிரனூக்பட்டின் இருப்பு கண்டறிப்தட்டது. 

2.22 ± 0.8 Bq / Kg அபவில் Ra
226

 இன் கதிரிக்கத்ன் மிக்கும் - சயில் மீன்களின் எரு 

ரதிரியில் கண்டறிப்தட்டது. 

 

 இற்கரக நிகழும் ubiquitous radio nuclide - டிர நியூக்பட்டு K
40

,  ஆணது 

ரத்ரக 100 உநந் மீன் ரதிரிகளில் 40.0 ± 2.0 - 742.0 ± 96.0 Bq / Kg ம்பில் 

கண்டறிப்தட்டண. உநந் அணத்து மீன்களிலும் Pb
210

 ற்றும் Th
232

 

கரப்தடவில்ன. 

 

உனர்ந் மீன் ரதிரிகள்: நூறு (100) உனர்ந் மீன் ரதிரிகள் சுநர, ரணி மீன் ற்றும் தடகில் 

உனர்ந் மீன் ற்றும் தரும் கட் மீன்கள் ஆகி அடங்கும். உனர்ந் மீன் 

ரதிரிகளில் Cs
137

 டிரனூக்பட்டின் இருப்பு கண்டறிப்தட்டது. சுரர் 1 ± 0.1 Bq / 

Kg Cs
137

 கதிரிக்கத்ன் தத்து ரதிரிகளில் (சுநர, ரணி மீன் ற்றும் தடகில் உனர்ந் 

மீன்) கண்டறிப்தட்டண, அ த்தில் 2.3 ± 0.3 Bq / Kg இணக் கரண்ட Cs
137

 இன் 

கதிரிக்கத்ன் எரு உனர்ந் மீன் ரதிரியில் (உனர்ந் சுநரவில்) கண்டறிப்தட்டது. 

K
40 

 னும் இற்கரக நிகழும் ங்கும் நிநந் டிர நியூக்பட்டரணது, 

ரத்ரண 100 உனர்ந் மீன் ரதிரிகளிலும் 33.0 ± 27.0 - 279.0 ± 28.0 Bq / Kg ம்பில் 

கண்டறிப்தட்டண. அணத்து உனர்ந் மீன்களிலும் Pb
210

 ற்றும் Th
232

 கதிர்கள் 

கரப்தடவில்ன. 

 

கரள்கனனில் அடக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகள்: நூறு உனர்ந் மீன் ரதிரிகள் (100) ஜக் 

க்கல் (ட்ரச்சுஸ் ர்பி) Jack mackerel (Trachurus murphyi)  ற்றும் கரணரங்களுத்தி 

மீன் (ஸ்கரம்தர் ஜதரனிகர) Mackerel fish (Scomber japonica) ஆகி உனரக 

கரள்கனன்களில் அடக்கப்தட்டண. ஜக் க்கலின் எரு ரதிரியில் 2.0 ± 0.4 Bq / Kg 

அபவில் Ra
226

 இன் கதிரிக்கத்ன் கண்டறிப்தட்டது. இற்கரக நிகழும் 

ங்கும் டிர நியூக்பட்டு K
40

 ஆணது ரத்ரக 100 கரள்கனனில் 

அடக்கப்தட்ட மீன் ரதிரிகளில் 102.0 ± 8.0 - 408.0 ± 60.0 Bq / Kg ம்பில் 

கண்டறிப்தட்டண. ற்ந மூன்று டிரனூக்னட்டுகள் (Cs
137

, Pb
210

 ற்றும் Th
232

) 

அணத்தும் கரள்கனனில் அடக்கப்தட்ட மீன்களிலும் கரப்தடவில்ன. 
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ற்தர ஆய்வில், இநக்குதி சய்ப்தட்ட உனர்ந் மீன்கள், கரள்கனனில் 

அடக்கப்தட்ட மீன்கள் ற்றும் உநவிக்கப்ப்தட்ட புதி மீன்கள் இநக்குதி 

சய்ப்தட்டு, சில்னந சந்களில் 2018 - 2019 ஆம் ஆண்டில் விற்தண 

சய்ப்தட்டரணரது நுகர்வுக்கு ற்ந ண கண்டறிப்தட்டுள்பது. 

 

தரிந்துமகள் 

 இந் அறிக்க திர்கரனத்தில் ரடர்புட விசரகளுக்கரண அடிப்தட 

ரி வுகபரக கிடக்க ண்டும். ஆகரல், இநக்குதி சய்ப்தட்ட 

மீன்பப் தரருட்களில் உள்ப ச்சு டிர கதிர் ச்சங்களின் ற்தர 

நின குறித் இந் அறிக்க / வு இனங்கயில் உவுப் தரதுகரப்புக்கு 

தரறுப்தரண திநரண அதிகரரிகளிடம் சர்ப்பிக்கப்தட ண்டும் 

 தனுள்ப ற்றும் திநரண சி உவு தரதுகரப்பு திட்டங்களுக்கு 

தங்களிப்பு சய்ற்கும், ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு சய்ற்கு அதிக சனவுகப 

ற்தடுத்துரல் அ ஆய்ப் பிதிதலிப்தத் விர்ப்தற்கும் பிந 

நிறுணங்கள் ற்றும் உவு தரதுகரப்பு அதிகரரிகளுடன் எத் ஆரய்ச்சி 

திட்டங்கப டரத்துற்கு எத்துத்ல். 

 

திட்ட ண் : 4.2 

ஏட்டு மீன்களின் சுகரர கக்சகடுப்பு ற்றும் நீரில்பச் சுலின் நுண்ணுயிர் 

திர்ப்பு ெக்திம கண்கரனித்ல் 

 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள்: க. டபிள்யூ. ஸ். ஆரிங்ச 

தவித்ர கினிகக 

வு சனவு : இன. ரூ 3.5 மில்லின் 

 

கூறு 1 இருரல்விகளின் நுண்ணுயிரில் த்ம திப்பீடு செய்ல் 

கரட்டிகள் ற்றும் நீர் ரதிரிகள் அறுடப் தகுதிகளிலிருந்து (கங்கரடி, 

கண்டக்குளி ற்றும் கல்பிட்டி) சகரிக்கப்தட்டு, கற்றுடன் கூடி ட்டுக்களின் 

ண்ணிக்ககள், ரத் கரன டிங்கள், னக் கரன டிம்கள், ஈ. கரன, 

விப்ரிர கரனர, விப்ரிர தரஹீரனட்டிகஸ் ற்றும் சல்ரணல்னர 

ஸ்பிபி (aerobic plate counts, total coliforms, faecal colifoms, E.coli, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus ற்றும் Salmonella spp) தரன்ந நுண்ணுயிரில் அபவுருக்களுக்கரக 

தகுப்தரய்வுகள் சய்ப்தட்டண. அறுட சய்ப்தட்ட கரட்டிகள் (n = 30), சிறு 

ட்டி சககள் - கிபரம்கள் (n = 5) ற்றும் சுற்றியுள்ப நீர் (n = 15) ஆகிற்றின் 

நுண்ணுயிரில் ரணது நினரண நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி சரதிக்கப்தட்டண. 

இரு ரல்விகள் (சிப்பி ற்றும் கிபரம்ஸ்) ரதிரிகள் 3.0 x 10
3
 ரடக்கம் 4.1 x 10

6
 cfu / g 

ன்ந ம்பில் கரற்றுடன் கூடி ட்டுக்களின் ண்ணிக்க (APC) கரப்தட்டது. 

ற்றும் 71 % ரதிரிகள் - 5 x 10
5
 cfu / g க்கும் குநரக இருந்ண. கண்டறிப்தடர 

(ன்.டி) முல் 23 ம்.பி.ன் / கிரம்  னக் கரன டிங்கள் றுதடுகின்நண, 

அ த்தில் ஈ.கரனரணது ன்.டி முல் 9.3 ம். பி. ன் / கிரம்  இருந்ண. 49 

% இருரல்வி ரதிரிகளில் னக் கரன டிங்கள் கண்டறிப்தடவில்ன. 71 % 

இருரல்வி ரதிரிகளில் ஈ.கரன கண்டறிப்தடவில்ன, ன்ததுடன் இந் 

ரதிரிகளில் 20% த்தில் ற்றுக்கரள்ப முடிர அபவுகளில் (> 2.3 ம். பி. ன் / கிரம்) 

கண்டறிப்தட்டண. நீர் ரதிரிகளின் APC ரணது 2.0 x 10
2
 முல் 2.4 x 10

4
 சி. ப். யூ. / மி. லீ 

 இருந்து. ஈ. கரனரணது ND முல் 1800+ MPN / 100 மி. லீ  ரறுதட்டு 

கரப்தட்டது. னக் கரன டிங்கள் ற்றும் ஈ. கரனகள் முந 33 % ற்றும் 

40 % ரண நீர் ரதிரிகளில் கண்டறிப்தடவில்ன. சல்ரணல்னர ஸ்பிபி. விப்ரிர 

கரனர ற்றும் விப்ரிர தரஹீரலிட்டிகஸ் தரன்ந பர்ந்து ரும் 

தகுதிகளிலிருந்து ந்ரரு இருரல்விகள் அல்னது நீர் ரதிரிகளில் இருந்தும் 

கண்டறிப்தடவில்ன. 
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புத்பம் கபப்பில் இருந்து நீர் ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டு, நீரின் நுண்ணுயிரில் ம் 

கண்கரணிக்கப்தட்டது (n = 19). அபவுருக்கள். கரற்றுடன் கூடி ட்டுக்களின் 

ண்ணிக்க (ம்பு 1.2 x 10
2
 – 2.2 x 10

3
), ரத் கரன டங்கள் (ND - 110 ம். பி. 

ன் / 100 மி. லீ), னக் கரன டங்கள் (ND - 80 ம். பி. ன் / 100 மி. லீ) ஈ. கரன 

(ND - 35 ம். பி. ன் / 100 மி. லீ), ன ஸ்ப்டர கரக்க - Faecal streptococci (ன். டி - 

2.3) ஆகும் – (Aerobic plate counts (Range 1.2 x 10
2
–2.2 x 10

3
), total coliforms(ND – 110 ம். பி. ன் / 

100 மி. லீ), faecal colifoms(ND – 80 ம். பி. ன் / 100 மி. லீ), E.coli(ND–35 ம். பி. ன் / 100 மி. 

லீ), Faecal streptococci (ND - 2.3). அணத்து நீர் ரதிரிகள் விப்ரிர கரனர, விப்ரிர 

தரஹீரனட்டிகஸ் ற்றும் சல்ரணல்னர ஸ்பிபி – (from Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus ற்றும் Salmonella spp. )ஆகிற்றிலிருந்து திரக இருந்ண. னக் 

கரன டிங்கள் ற்றும் ஈ. கரனகள் முந 58% ற்றும் 74% வீரண நீர் 

ரதிரிகளில் கண்டறிப்தடவில்ன. 

 

சளியீடு ற்றும் தரிந்துமகள்: 

 இரு ரல்வி ற்றுதி ற்றும் உள்ளூர் விற்தண ம்தடுத்துற்கரக 

கண்கரணிப்பு வு DFAR இன் க் கட்டுப்தரட்டு அனகுக்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டது 

 புத்பம் கபப்பின் அணத்து 12 ரதிரி புள்ளிகளும் அரிக்க FDA வின் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்ட தகுதி கப்தரட்டுக்கு இங்கும் கயிலும் ற்றும் 

பர்ப்பு ற்றும் இருரல்விகளின் இற்க இருப்புக்கும் உகந்ரக உள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

தடம் : புத்பம் கபப்பின் ரதிரி 

சகரிப்பு இடங்கள் 

 

கூறு 2 இநரல் பர்ப்புச் சூலில் இருந்து னிமப்தடுத்ப்தட்ட விப்ரிதர இணங்களின் 

நுண்ணுயிர் திர்ப்பு மடமுமந 

 

நுண்ணுயிர் திர்ப்பிகள் ன்தது தரக்றீரிர, ஸ்கள், தங்கஸ்கள் ற்றும் 

எட்டுண்ணிகள் ஆகிற்நரல் ற்தடும் ரற்றுரய்களுக்கு சிகிச்சளிக்கப் 

தன்தடுத்ப்தடும் எரு வினதிப்தற்ந ருந்ரகும். நுண்ணுயிர் திர்ப்பு டத் 

ன் ன்தது ற்தரது உனகபரவி முற்சிகளில் என்நரக உள்பது. எரு சுகரரக் 

கருத்தின் கீழ், தன துந எத்துப்புடன் நுண்ணுயிர் திர்ப்பின் டயிண (ம்ஆர்) 

திர்த்துப் தரரட இனங்க ரடங்கியுள்பது ணனரம். இநரல் / அனங்கர 

தண்களில் இநப்பு ற்றும் புரிப் பிநப்தரக்க இடங்களில் ற்றும் அப்புகளில் 

உற்தத்தி இப்புகளுக்கு தக்றீரிர, ஸ், தங்கஸ் ற்றும் எட்டுண்ணி ரய்கள் 

முக்கி கரங்கள் ணக் கூநனரம்முரிப் பிநப்தரக்க இடங்கள் ற்றும் 

தண்களில் உள்ப தக்றீரிரக்களின் ண்ணிக்க கட்டுப்தடுத் நுண்ணுயிர் 
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திர்ப்பிகள் தரதுரக தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. இருப்பினும், இந் நுண்ணுயிர் 

திர்ப்பிகள் ற்கரலிக முநயில் நுண்ணுயிர் சமூகங்கப ரற்றுற்கும் 

தக்றீரிரக்களின் ருந்து - திர்ப்பு விகரங்கப உருரக்குற்கும் ழிகுக்கும். 

ண இனங்கயின் நினயின் ஈர்ப்பு குறித்து விழிப்புடன் இருப்தது ற்றும் 

உடணடி டடிக்க டுப்தது முக்கிரகும். ண, இனங்கயில் இநரல் பர்ப்பு 

சூலில் நுண்ணுயிர் திர்ப்புத் ட கரண்ட நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் நுண்ணுயிர் 

திர்ப்பு ச்சங்கள் இருப்த சரதிக்க ஆய்வுகள் ற்கரள்பப்தட்டண. 

 

புத்பம் ரட்டத்தில் உள்ப ரடுர, ஆரய்ச்சிகட்டு ற்றும் துங்குளியில் 

உள்ப 3 வ்று இநரல் தண்களிலிருந்து இநரல் (n = 27), ண்டல் (n = 27) 

ற்றும் நீர் (n = 27) ரதிரிகள் சகரிக்கப்தட்டண. க் கட்டுப்தரட்டு ஆய்கத்தில் 

ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண IPHT, NARA (ISO / IEC 17025 அங்கீகரம் தற்ந 

ஆய்கம்). சல்ரணல்னர ஸ்பிபிக்கு அணத்து இநரல், ண்டல் ற்றும் நீர் 

தரருட்கள் தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. ற்றும் விப்ரிர ஸ்பிபி. வ்று 

க விப்ரிர இணங்கள் ரசல்தட்-சிற்ற் பித் உப்புக்கள்-சுக்ரஸ் 

(டிசிபிஸ்) கரர் ட்டுகளில் – (thiosulfate – citrate - bile salts - sucrose (TCBS) agar plates) இல் 

பர்க்கப்தட்டு னிப்தடுத்ப்தட்டதுடன் அடரபம் கரப்தட்டண. இற்கரக 

உயிர் இசரண சரணகளும் சய்ப்தட்டண. 

 

தர்கியின் கடு ற்றும் ஃப். டி.  கடு (எக்ஸிடஸ், இந்ரல், உப்பு 

சகிப்புத்ன் சரண, டிரிபிள் சுகர் இரும்பு (டி.ஸ்.), ONPG சரண - ONPG Test. 

- Bergey’s manual and FDA manual (Oxidase, Indole, Salt Tolerance Test, Triple Sugar Iron (TSI), ONPG 

Test) கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. 

 

நுண்ணுயிர்கரல்லி உர்திநணரணது ட்டு தல் முநரல் முல்னர் - ஹிண்டன் 

கரர் (ம்.ச்.) ட்டுகபப் தன்தடுத்தி தீர்ரனிக்கப்தடுற்கரக பின்ரும் 

நுண்ணுயிர்கரல்லி சறிவூட்டப்தட்ட ட்டுகள் தன்தடுத்ப்தட்டண. 

 

குபரரம்தனிகரல் (30 μg), அரக்ஸிசிலின் (10 μg), டட்ரசக்ளின் (30 μg, 10 μg), 

ரலிடிக்சிக் அமினம் (10 μg), எக்ஸிடட்ரசக்ளின் (30 μg), ட்ரஃபுன்டன் (30 μg, 

10 μg) – [Chloramphenicol (30 μg) , Amoxicilin (10 μg), Tetracycline (30 μg, 10 μg), Nalidixic acid (10 

μg), Oxytetracycline (30 μg), Nitrofuronton (30 μg, 10 μg) ] 

 

ஆய்வின் தரது, விப்ரிரணசி குடும்தத்ச் சர்ந் 146 னிப்தடுத்திகள், 

ரரணரஸ் யட்ரபினர, விப்ரிர ட்ஸ்கினிகரவி, வி. ஆங்குவில்னம், வி. 

தரஹீரனட்டிகஸ், வி. யரர்வி, வி. வுல்னிஃபிகஸ், வி. டரம்சல், வி.மிமிகுசன்ட், 

வி. ப்பிளூவிரசிஸ்(family Vibrionaceae identified as, Aeromonas hydrophila, Vibrio metschnikovii, 

V. anguillarum, V. parahaemolyticus, V. harveyi, V. vulnificus, V. damsel, V. mimicusand V. Fluvialis) 

ன்தண தடிக்கப்ப்தட்டண. 

 

ரதிரிகளிலிருந்து னிப்தடுத்ப்தட்ட நுண்ணுயிரிகள் சி.ல்.ஸ். 

ழிகரட்டுல்களின் (சி.ல்.ஸ்., 2010 அ) விபக்களிக்கும் அபவுகரல்களின்தடி 

எவ்ரரு ட்டயும் சுற்றியுள்ப டுப்பு ண்டனங்களின் அபவின் அடிப்தடயில் 

ளிதில் ரய்ப்தரதிக்கப்தடக்கூடி , இடநின திர்ப்பு அல்னது திர்ப்பு ண 

கப்தடுத்ப்தட்டுள்பண . 
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நுண்ணுயிர்கரல்லி 

தரர்த்ம் 

செறிவு 

(μg) 

விபங்கப்தடுத்தும் அடிப்தமட 

  ளிதில் தரய்ப் 

தரதிக்கப்தடக்கூடி 

இமடநிமன 

திர்ப்பு 

திர்ப்பு 

அரக்ஸிசிலின் 10, 30 5.50 %  25.98 %  68.50 %  

கரபம்பினிகரல் 30  76.11 %  19.40 %  4.48 %  

நிலிடிக்சிக் அமினம் 30  43.70 %  35.29 %  21.0 %  

ற்நரசக்கிளின் 30  82.96 %  11.85 %  5.18 %  

ற்நரசக்கிளின் 

எக்ஸிற்நரசக்கிளின்  

Nitrofurontone 

ற்பியூன்டரன் 

Nitrofurontone 

ற்பியூன்டரன் 

10 

30 

30 

10 

76.64 % 

82.35 % 

28.46 % 

27.80 % 

11.68 % 

 5.88 % 

 48.78 % 

46.96 % 

11.68 % 

11.76 % 

22.76 % 

25.20 % 

 

 நுண்ணுயிர்கரல்லிகப திர்க்கும் விப்ரிர இணங்கள் இநரல் பர்ப்பு 

சூலில் நினவுகின்நண ன்தயும் இந் ஆய்வில் தன்தடுத்ப்தடும் பிந 

நுண்ணுயிர்கரல்லி திர்ப்பிகளுடன் எப்பிடுகயில் அரக்ஸிசிலினுக்கு அதிக 

திர்ப்பு இருப்தயும் இந் ஆய்வு கரட்டுகிநது. 

 இநரல் தண்களில் விப்ரிரசிமக் கட்டுப்தடுத் நுண்ணுயிர் 

திர்ப்பிகளின் தன்தரடு திர்ப்பு தரக்டீரிர விகரங்களின் பர்ச்சியின் 

கரரக குநந் சல்திநணக் கரண்டுள்பது ன்தயும் முடிவுகள் 

சுட்டிக்கரட்டுகின்நண. 

 

 

 

 

தடம் : தகுப்தரய்விற்கரண ரதிரிகப சகரித்ல் ற்றும் ரரித்ல் 

 

கூறு 3 இனங்மகயின் புத்பம் ரட்டத்தில் இநரல்களில் (சதனிஸ் தரதணரதடரன்), நீர் 

ற்றும் ண்டல்களில் தர்ந்சடுக்கப்தட்ட நுண்ணுயிர்சகரல்லி ச்ெங்களின் தல் 

தற்றி ஆய்வு. 

தரதுரக தன்தடுத்ப்தடும் ந்து நுண்ணுயிர்கரல்லிகளின் ற்தர 

ச்சங்கப திப்பீடு சய் ற்தர ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது; புத்பம் 

ரட்டத்தில் இருந்து மூன்று இநரல் தண்களிலிருந்து குபரரம்தனிகரல் 

(சி.ச்.ல்), ளிடிக்சிக் அமினம் (ன்ல்), ட்ரஃபுரசரன் (ன்டி), 

எக்ஸிடட்ரசக்ளின் (ஏடிசி) ற்றும் னரக்கிட் கிரீன் (ம்ஜி) – [Chloramphenicol (CHL), 

Nalidixic acid (NAL), Nitrofurazone (NIT), Oxytetracycline (OTC) and Malachite Green (MG)]-இல் 

இருந்து தநப்தட்டண. எவ்ரரு இநரல், நீர் ற்றும் ண்டல் ஆகிற்றின் மூன்று 

ரதிரிகள் ரடுர, அரச்சிக்கட்டு ற்றும் துங்குளி ஆகிற்றிலிருந்து 
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எவ்ரரு தண்யிலும் எவ்ரரு மூன்று டரகங்களில் இருந்து சகரிக்கப்தட்டண. 

க்ஸ்சிக்ணல் குபரரம்தனிகரல் (சிபி) – 1013 - 2 - MaxSignal Chloramphenicol (CAP)-

1013 - 2, ளிடிக்சிக் ஆசிட் – 1204 - 01 - Nalidixic Acid – 1204 - 01, ட்ரஃபுரசரன் 

(ஸ்இம்) -1069 - 01 - Nitrofurazone (SEM) – 1069 - 01, ஆக்ஸிடட்ரசக்ளின், 1081 - 01 டி – 

Oxytetracycline – 1081 - 01D னக்கட் தச்ச – 1019 – 06 அ - Malachite Green – 1019 – 06 A,  

ப்த விஞ்ஞரண ன்தரருள் நுண்ட்டு ரசிப்தரன் - Thermo Scientific SKANIT software 

for Microplate Reader ஆகிற்நப் தன்தடுத்தி தரட்டித்ன்ரண ரதிம் - 

இக்கப்தட்ட இம்யூணரசரர்தன்ட் ஸ்ம (லிசர) - competitive Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) சரண றிமுநயின்தடி தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. 

 

ம். ஜி ஆணது மிக உர்ந் ச்சத்க் (138.289 ± 52.998 பிபிபி) கரட்டிது, அணத் 

ரடர்ந்து ன். . ரி (6.308 ± 2.340) ற்றும் சி. ச். ல் (1.516 ± 0.750) ஆகி 

தண்களில் ண்டல் ற்றும் இநரல்கபப் தரறுத்யில் கரப்தட்டண. 

ண்டல் (6.980 ± 2.581) ற்றும் இநரல் (5.636 ± 1.989) ரதிரிகப விட நீர் கணிசரக 

(ஃப் (2,24) = 6.43, த <0.05; எரு ழி ANOVA சரண) மிக உர்ந் ன்டி சறிக்  

(13.328 ± 7.764) கரண்டிருந்து. ண்ணீரில் கரப்தடும் ம்.ஜி சறிவு (3.09 ± 2.05) 

ண்டல் (123.44 ± 65.71) ற்றும் இநரல் (153.14 ± 33.98) ரதிரிகப விட கணிசரக 

குநரக இருந்து (ஃப் (2,24) = 31.12, த <0.05; எரு ழி ANOVA சரண) . அணத்து 

ரதிரிகளிலும் மிகக் குநந் கண்டறில் ம்த (ல்.டி.ல்) விட ஏ. ரி. சி - OTC 

குநரக (<1.5 ppb) இருப்தது கண்டறிப்தட்டது. NAL இன் கண்டறிப்தட்ட மிக 

உர்ந் சறிவு (ppb) 24.663 ± 12.710 (ஈரண ண்டல் டயின் அடிப்தடயில்), 

ற்றும் 28.460 ± 5.549 நீரிலும் இருந்து, ஆணரல் ற்ந இண்டு தண்களில் இநரல் 

ற்றும் மூன்று ரதிரி ககளும் இரு தண்களிலும் குநரக இருந்ண (< 5ppb; 

LDL). இனங்கயில், சி.ச்., ன்..டி ற்றும் ம்.ஜி ஆகி மீன்பர்ப்பில் 

சிகிச்சளிப்தது சட்டவிரரண எரு விடரகும். சுற்றுச்சூல் அப்புகளில் 

இ தீங்கு விபவிக்கும் அ பயில் உயிரிணங்கள் ற்றும் சுற்றுச்சூலில் தன 

இடங்களில் நுண்ணுயிர் கரல்லிகளின் ச்சங்கள் இருந்ண ன்றும் முடிவுகள் 

ரிவிக்கின்நண. இநரல் பர்ப்பு சூலில் நுண்ணுயிர் கரல்லிகளின் ச்சங்கள் 

நினவுகின்நண ன்தரணது இநரல் பர்ப்பின் தரது நுண்ணுயிர் கரல்லிகளின் 

முகர்களின் தன்தரடு ளிரகிநது. 

  

 

 

 

 

 

 

 

தடம் – தகுப்தய்வுக்கரண ரதிரி சகரிப்பும், ரரிப்பும் 

 

கூறு 4:  ciguatera - சிகுரசடர மீன் வித்தின்  தம்தல் தற்றி ஆய்வு 

கரம்பிர்டிஸ்கஸ் டரக்ஸிகமரல் - Gambierdiscus toxicus இணரல் உருரக்கப்தடும் 

சிகுரடரக்சின் ணப்தடும் ஞ்சரணது னிர்களில் சிகுரட்டர மீன் வித் 

(சி.ஃப்.பி) ற்தடுத்துகிநது. இந் நிகழ்வு முருகக்கல் மீன்களுடன் ரடர்புட 
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உவு னயுடன் டி இப்பில் உள்பது. இனங்கயில் சி. ஃப். பி குறித்து தன 

அறிக்ககள் இருந்ரலும், வு குநரக உள்பது. ஆக, ரட்டில் சி. ஃப். 

பியின் ற்தர நினப் தடிப்தற்கரக இந் ஆய்வு ற்கரள்பப்தட்டது: 

ரட்டின் கிக்கு பிரந்தித்தில் சின மீன் சரர்ந் உவு ச்சு க்கு நிகழ்வுகள் 

இருந்ரல் சிகுரடரக்சின் (சி. டி. க்ஸ்) அப அபவிடுல்.சய்லுக்கரக ரர்ச் 

முல் ஏகஸ்ட் 2019  டற்கு, டகிக்கு ற்றும் கிக்கு கடற்ககளில் 27 

முருகக்கல் மீன்களின் ரதிரிகள் ரரரக சகரிக்கப்தட்டண (எரு பத்திற்கு 09 

இணங்கள் கரண்ட மூன்று டங்குகள்). ரதிரி தகுப்தரய்ரணது தரட்டிண ரதிம் 

- இக்கப்தட்ட இம்யூணரசரர்தன்ட் ஸ்ம (லிசர) – Enzyme - linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) சரண றிமுநயின்தடி சய்ப்தட்டது, இற்கரக தணு 

ரகுப்பு IncsQ - Genemed Synthesis IncsQ, USA (GSI) Ciguatoxin (CTX) ELISA Test Kit ன்தண 

தன்தடுத்ப்தட்டண. (தட்டில் #: DE - 100680 - Catalogue#: DE - 100680). ற்றும் நுண் 

ட்டு ரசிப்தரனுக்கரண த விஞ்ஞரண ஸ்கரனிட் ன்தரருள் - Thermo Scientific 

SKANIT software for Microplate Reader தன்தடுத்ப்தட்டது. அணத்து ரதிரிகளும் கிட் 

மூனம் (CTX) சி.டி.க்ஸின் மிகக் குநந் கண்டறில் ம்த (0.06 பிபிபி - ppb)  விடக் 

குநரக இருப்தரக கண்டறிப்தட்டண. 

 

மூன்று பிரந்திங்களிலும் எப்பிடுகயில் கல்வி நினகளுக்கும் CFP - சி.ஃப்.பி 

தற்றி விழிப்புர்வுக்கும் இட குறிப்பிடத்க்க (த> 0.05, பிர்சன் க ர்க்கம் - 

p>0.05, Pearson Chi-Square) ரடர்பு இல்ன ண அறிப்தட்டது. கடனரப் 

தகுதிகளுக்கும் சந்யில் முருகக்கல் சரர்ந் மீன்கள் கிடப்தற்கும் இட 

குறிப்பிடத்க்க (p> 0.05, பிர்சன் க ர்க்கம்) ரடர்பு இல்ன. மூன்று பிரந்திங்களில் 

சி.ஃப்.பி முடிவுகள் மிகவும் முக்கிரல்ன. தரும்தரனரண டக்கு க்கள் 

முருகக்கல் தரந மீன்களின் சு, நிநம் ற்றும் அப்பிண ற்நர்கப விட 

எட்டுரத் விருப்தத் கரண்டரக உள்பணர். டக்கு ற்றும் டகிக்கு க்கள் 

டற்கு க்கப விட உவுக்கு அதிக மீன் சகப நுகர்வு சய்ரக 

இருந்ணர். தண்கப விட ஆண்கப அதிக இநச்சி உட்கரண்டர்கபரர். மூன்று 

கடனரப் தகுதிகளின் க்கள் சி. ஃப். பி தற்றி ன்கு அறிந்திருக்கவில்ன. எவ்ரரு 

பிரந்தித்திலும் உள்ளூர் சந்களில் முருகக்கல் தரந மீன்கள் அதிகம் 

கிடக்கின்நண. அணத்து மீன் ரதிரிகளிலும் சிகுடர ஞ்சரணது 

(சிகுரடரக்சின்) கண்டறிப்தடவில்ன (லிசர டஸ்ட் கிட் - 0.06 பிபிபி இணப் 

தன்தடுத்தி குநந் கண்டறில் ம்பு). சி.ஃப்.பி ஞ்சரல் கரரக கடல் 

உவு விசரகவில்ன ன்று ரிவிக்கப்தட்டது. 

 

மீன் மக இடம் மீன் மக இடம் 

Jack fish ஜக் மீன் சினரதத்துந Jack fish ஜக் மீன் முல்னத்தீவு, கரக்கினரய் 

டல் ட கிக்கு 

Grouper குரூப்தர் தரனக்குடர, 

சினரதத்துந 

Grouper  குரூப்தர் கரக்கினரய் 

Lawaya னர தரனக்குடர Lawaya னர நினரளி 

Snapper ranna 

ஸ்ணப்தர் ன்ணர 

தரனக்குடர Snapper ஸ்ணப்தர்  நினரளி 

Snapper ஸ்ணப்தர் 

(இரிம்பு) 

(irithambuwa)  

புத்பம் Snapper ஸ்ணப்தர் 

(இரிம்பு) 

(irithambuwa)  

நினரளி 

Barracuda – 

தர்குட 

ன்ணரர் Barracuda – தர்குட கரக்கினரய் 

Jack fish ஜக் மீன் சினரதத்துந Jack fish ஜக் மீன் முல்னத்தீவு, கரக்கினரய் 

கடல் கரடுர சினரதத்துந கடல் கரடுர நினரளி 

Emperor  தளுகயதுந Emperor ம்தர் கரக்கினரய் 

Parrot fish  கல்பிட்டி Parrot fish  கிளி மீன் கரக்கினரய் 

தடம்:  சிகுரட்டர தகுப்தரய்வுக்கரண ரதிரிகள் 
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திட்ட ண்: 4.3 இனங்மகயின் ற்றுதி மீன்பிடித் சரழிலில் குளிரூட்டி ஞ்ெள் 

துடுபு டூணர (துன்ணஸ் அல்ததக்கர்ஸ்) இல் ஹிஸ்டமன் உருரக்கும் தக்றீரிரவின் 

ரக்குல்கள் தற்றி ஆய்வு. 

 

தரறுப்தரண அதிகரரிகள் :  தவித்ர கினிகக 

ஜி.ஜ. கக அரச்சி 

க.டபிள்யூ.ஸ். அரின்ச 

வு சனவு    :  இனங்க ரூதர 1.2 மில்லின் 

 

முமந 

தன ரள் தடகுகள் யிநங்கி (டிக்கரவிட்ட ற்றும் நீர்கரழும்பு) மீன்பிடி 

துநமுகங்கள் ற்றும் மீன் தப்தடுத்தும் ரழிற்சரனகளில் இருந்து பின்ரும் 

அட்டகளுக்கு அ ரதிரிகள் ப்தட்டண. 

 

ரதிரி இடம் - தன ரள் தடகுகள் - 

துமநமுகங்கள் 

ரதிரிகள் 

ண்ணிக்மக 

மீன் கரளும் தகுதியின் தனிக்கட்டி 30 

ரழிற்சரனயின் தனிக்கட்டி 30 

மீன் கரளும் தகுதியின் ஸ்ப் 30 

தடகு ட்டின் ஸ்ப் 30 

மீன் ரலின் ஸ்ப் 30 

 
  

 

ரதிரி இடம் - மீன் தப்தடுத்தும் ஆமனகள் ரதிரிகளின் -மக 

குளிரூட்டும் னரறியில் இருந்து தனி 18 

மீன் ரல் ற்தப்பில் இருந்து ஸ்ப் 18 

மீன் இடுப்புத் ச ரதிரிகள் 15 

தப்தடுத்தும் ரழிற்சரனயின் பத்தின் 

ஸ்ப் 

17 

தனிக்கட்டி ரழிற்சரனயின் தனிக்கட்டி 18 

குளிரூட்டும் னரறிகளில் இருந்து ஸ்ப் 17 

மீன் ற்தப்பின் ரலில் இருந்து ஸ்ப் 

(ரழிற்சரனயில் இருந்து 

நிரகரிக்கப்தட்டது) 

6 
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ஹிஸ்டன் உருரக்கும் தக்றீரிர னிப்தடுத் நின்ஸ் ஊடகம் ற்றும் 

வி. ஆர். பி. ஜி. கரர் ஆகிற்றில் ரதிரிகள் கக்கிடப்தட்டண ற்றும் . ஏ. . சி. 

977.13  ஃப்பரரட்ரிக் - AOAC 977.13 Fluorometric method முநப் தன்தடுத்தி 

ஹிஸ்டன் உருரக்கும் திநனுக்கரக சந்கிக்கப்தடும் கரத்னிகள் 

திப்பிடப்தட்டண. உர் ஹிஸ்டன் உருரக்கிகள் 16 ஸ் தரசரம் கரண்ட டி. 

ன். ப் தன்தடுத்தி ரிசப்தடுத்ப்தட்டண. 

 

 

முடிவுகள் 

னிப்தடுத்ப்தட்ட ஹிஸ்டன் தறீரிர ற்றும் னிப்தடுத்ப்தட்ட 

இடங்கள் கீ உள்ப அட்டணயில் சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பண  

(துநமுகங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகள்) 

 

தக்றீரிர பர்ப்பு  னிப்தடுத்ப்தட்ட இடம் அடரபம் கரப்தட்ட உயிரிணம் 

1 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

2 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

3 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

4 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

5 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

6 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiella aerogenes 

7 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Pseudomonas sp. 

8 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Pseudomonas sp.  

9 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Klebsiellaaerogenes 

10 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Pseudomonas sp. 

11 ரழிற்சரனப் தனிக்கட்டி  Serratia rubidaea 

12 தடகு தனிக்கட்டி Bacillus sp.  

13 தடகு ட்டு  Pseudomonas sp. 

14 தடகு ட்டு Morganella morgani 

15 தடகு ட்டு Pseudomonas sp. 

16 மீன் கரளும் இடம் E . coli 

17 மீன் ரல் Pseudomonas sp. 

18 மீன் ரல் Aeromonas salmonicida 
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குளிரூட்டி தரக்குத்து ரகணங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட 21 தனிக்கட்டி 

ரதிரிகளில், ஹிஸ்டன் உருரக்கும் தக்றீரிரக்கள் 11 நிகழ்வுகளில் 

னிப்தடுத்ப்தட்டண, லும் அ க்பப்சல்னர அரஜன்ஸ், 

சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி, ற்றும் சரட்டிர ருபிடிர (Klebsiella aerogens, Pseudomonas 

spp., ற்றும் Serratia rubidaea. ) ண அடரபம் கரப்தட்டண. தசினஸ் ஸ்பிபி. எரு 

தன ரள் மீன்பிடிக்கும் - MDB தடகின் மீன் பிடிப்பிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட தனி 

ரதிரியில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்தட்டது. தடகுத் பங்களில் இருந்து சகரிக்கப்தட்ட 

18 ஸ்ப் ரதிரிகளில் ஹிஸ்டன் உற்தத்தி சய்யும் தக்றீரிரக்கள் மூன்று 

சந்ர்ப்தங்களில் னிப்தடுத்ப்தட்டண. அ சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி. ற்றும் 

ரர்கணல்னர ரர்கனி (Pseudomonas spp. ற்றும் Morganellamorgani) ஆகும். ம்.டி.பி 

யின் மீன் பிடிப்புகளிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட எரு ஸ்ப் ரதிரியில் ஹிஸ்டன் 

ரரிக்கும் ஈ.கரன இருந்து. மீன் ற்தப்பில் இருந்து டுக்கப்தட்ட இண்டு 

ஸ்ப் ரதிரிகளில் சூடரரணரஸ் ஸ்பிபி ற்றும் ரரணரஸ் சல்ரனிசிடர 

(Pseudomonas spp. ற்றும் Aeromonas salmonicida.)  உற்தத்தி சய்யும் ஹிஸ்டனுக்கு 

சரகரக தக்றீரிரக்கபரக இருந்ண. 

 

னிப்தடுத்ப்தட்ட உயிரிணங்களிலிருந்து க. ரஜன்கள் - K. aerogens குளிர்ந் 

தரக்குத்து ரகணங்களிலிருந்து சகரிக்கப்தட்ட தனிக்கட்டி ரதிரிகளிலிருந்து 

னிப்தடுத்ப்தட்டண ற்றும் தடகுத் பத்திலிருந்து னிப்தடுத்ப்தட்ட ம். 

ரர்கரனி - M. morgani  ஆணது டி.ஸ்.பி. யுடன் 1% ஹிஸ்ரிடீன் இண 15°C இல் குளிர்ந் 

நினயில் ங்கும் தரது 500 பிபிம் க்கும் அதிகரண ஹிஸ்டன் அப 

உருரக்கிது. 

 

மீன் தப்தடுத்தும் ஆமனகளில் இருந்து தெகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகள் 

னிமப்தடுத்ப்தட்ட தக்றீரிர ற்றும் ரதிரி புள்ளிகள் பின்ருரறு. 

 

னிமப்தடுத்ப்தட்ட இடம் அமடரபம் கரப்தட்ட தக்றீரிர 

கழிக்கப்தட்ட மீன் ற்தப்புக்களில் 

இருந்து Aeromonas spp. , Psychrobacter spp.  

மீன் சகளில் இருந்து Aeromonas spp., Citrobacter spp. , Shewanella spp. 

மீன் ற்தப்பில் இருந்து 

Pseudomonas spp. , Psychrobacter spp., Aeromonas spp. 

,Enterobacteriaceae spp.,  

தூநவிக்கும் தனிக்கட்டி ண்டிகளில் 

ஸ்ப் மூனம் Aeromonasspp., Staphylococcus spp. ,Shewanella sp.  

 

னிமப்தடுத்ப்தட்ட சின ஹிஸ்டமன் தக்றீரிரரல் உற்தத்தி செய்ப்தடும் 

ஹிஸ்டமனின் அபவு 

னிமப்தடுத்தி 

தக்றீரிர 

ஹிஸ்டமன்களின் 

உற்தத்திரண அபவு 

35
⸰

C (ppm) 

Aeromonas spp.  36.0 

Psychrobacter spp.  114.42 

Aeromonas spp.  64.17 

Enterobacteriaceae spp.  8.5 

Aeromonas spp.  280.5 

Citrobacter spp. 183.45 

Staphylococcus spp.  8.2 
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னிமப்தடுத்ப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் ற்றும் ஹிஸ்டமன் உருரக்கும் உயிரிணங்களில் 

கண்டறிப்தட்ட ஹிஸ்டமனின் அபவு 

மீன் 

ரதிரிகள் 

நிமந (kg) ஹிஸ்டன் 

histamine (ppm) 

னிமப்தடுத்தி இணம் 

1 42.5 49 - 

2 41.0 28 Aeromonas spp.  

3 30.0 28 - 

4 59.0 07 - 

5 64.0 04 - 

6 40.0 10 - 

7 - 06 Psychrobacter spp. , Pseudomonas spp. 

8 - 05 - 

9 - 07 Aeromonas spp.  

10 46.5 09 Enterobacteriaceae spp. 

11 60.0 11 Aeromonas spp.  

12 39.5 10 Shewanella spp., Citrobacter spp 

13 46.5 9 - 

14 60.0 11 - 

15 39.5 10 - 

 

இந் ஆய்வில் இருந்து, ஹிஸ்டன் உருரக்கும் தக்றீரிரக்கள் தனிக்கட்டிகளில் 

இருந்ண, அ மீன்கபக் குளிர்விக்க தடகுத் பம், மீன் கரளும் தகுதி ற்றும் மீன் 

ரல்களுக்கு தடுத்ப்தடுதரகும். இந் கரணிகள் மீன்கப அறுட சய் 

பின் அற்நக் கரளும் தரது டிரக மீன்களுடன் ரடர்பு கரள்கின்நண, 

இணரல் குறுக்குத் ரற்று ற்தடனரம். ண, முநரண கரளுல் ற்றும் 

துப்புவு டமுநகப பின்தற்றுன் மூனம் இந் தக்றீரிரக்களின்  நிகழ்வு 

ற்றும் பர்ச்சிக் கட்டுப்தடுத்துது அசிம் ணனரம். 

 

சகரிக்கப்தட்ட ரதிரிகளின் தக்றீரிரக்களின் ரதிரிப் தகுப்தரய்வு ற்றும் 

அடரபம் கரல் ன்தண டந்து ருகிநது. 

 

திட்ட ண்: 4.4 

டூணர மீன் கழிவுகளிலிருந்து உயிரில் சதப்மடட்களின் பிரித்சடுத்ல் ற்றும் 

அன் ன்ம 

      

தரறுப்தரண அதிகரரி  : சுசீர ஆரித்ண 

வு சனவு   : இனங்க ரூதர 1.75 மில்லின் 

 

இனங்கச் சுற்றி சுரர் 30 ண்ணிக்கயினரண மீன் தப்தடுத்தும் ரழிற்சரனகள் 

தரும்தரலும் கரழும்பு ற்றும் கம்தரயர ரட்டங்களில் தம்பிக்கிடக்கின்நண, 

அ ற்றுதி  சந்யிண கணம் சலுத்துகின்நண. ற்றுதி சந்யில் 

தப்தடுத்ப்தட்ட முக்கி மீன் ககளில் டுணர மீனும் என்நரகும். தப்தடுத்ல் 

டடிக்ககளின் தரது கணிசரண அபவு கழிவுகள் (ரல், லும்பு, ன, 

உள்ளுறுப்பு, கருப்பு இநச்சி) ற்தடுகின்நண. மீன் ரல், லும்புகள் ற்றும் 

உள்ளுறுப்புகபப் தன்தடுத்ரல் நிரகரிப்தது சுற்றுச்சூல் ரசுதரட்டிற்கு 

ழிகுக்கின்நண, அ த்தில் ற்ந க கழிவுகள் குநந் வினக்கு 

விற்கப்தடுகின்நண. தறுதிப்பு கூட்டப்தட்ட ரரிப்புக்கு இந் கழிவுகப 

தன்தடுத்துது ரழில் ற்றும் மீணர்களுக்கும் முக்கிரணரக இருக்கும். 

 

"டூணர மீன் தூள் ம்தரடு ற்றும் சமிப்பு நின ம்தடுத்ல் ற்றும் லுமிச்ச புல் 

தூப எரு எக்ஸிஜணற்ந டுப்பி (antioxidant) ரக தன்தடுத்தி அடுக்கு ஆயுட் 

கரனத் ம்தடுத்ல்" ன்தண .பி.ச்.டி.யில் உள்ப நீர்ரழ் ரரிப்பு 
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அபிவிருத்தி ஆய்கத்தில் ற்கரள்பப்தட்டது. சூடரண கரற்றுக் கரண்ட 

கணல்டுப்தப் தன்தடுத்தி டுணர மீன் தூள் ரரிக்கப்தட்டுள்பது ற்றும் குநந் 

ப்தநின கரண்ட நினயில் ற்றிட அடுப்தப் தன்தடுத்தி லுமிச்ச புல் 

தூள் - lemon grass powder ரரிக்கப்தட்டுள்பது. இண்டு கரண தரதியிடும் 

தரட்கள், தரலி புநப்தலீன் ற்றும் ற்றிட தரதிரிடல் முநகள் ஆகி 

சரதிக்கப்தட்டண, லும் இண்டு கரண சமிப்பு நினகள், அந 

ப்தநின ற்றும் உநதனி நினகளும் சரதிக்கப்தட்டண. இந் ஆய்வில் 

இருந்து 10% (W / W) லுமிச்ச புல் தூப டூணர மீன் தூளுக்குப் தன்தடுத்துரல், 

டூணர மீன் தூளின் ஆயுட்கனத்திண நுண்ணுயிரில் (APC ற்றும் Y & M), இசரண 

(TVBN, FFA), ற்றும் உர்ச்சி அபவுருக்கள் அடிப்தடயில் நீட்டிக்க முடியும் ன்று 

கண்டறிப்தட்டுள்பது. ற்றிட தரதிரக்கரணது உகந் தரதியிடல் முநரகக் 

கண்டறிப்தட்டது ற்றும் உநந் டுணர மீன் தூள் ற்றும் அந ப்தநினயில் 

சமிக்கப்தட்ட மீன் தூள் ஆகிற்றுக்கு இட குறிப்பிடத்க்க  றுதரடு 

துவும் இல்ன. இந் மீன் தூப சூப் கனகள், தக்கரி தரருட்கள், சிற்றுண்டி 

தரருட்கள் உள்ளிட்ட ந் உவுப் தரருட்களிலும் புச்சத்து நிநந் தரருபரகப் 

தன்தடுத்னரம். 

 

டூணர மீன் ரலில் இருந்து பும் பிரித்டுப்ததில் வ்று கச் சரணகள் 

மூனம் இண்டு வ்று முநகபப் தன்தடுத்தி டத்ப்தட்டுள்பண. 

 

 pH ரற்றும் முந -  pH shifting method 

 உப்பு ளிற்றும் முந - Salting out method 

 

உப்பு ளிற்றும் முநயிலிருந்து தநப்தட்ட புத்தின் அபவு 65 % ற்றும் இது 

pH ரற்றும் முநயில் தநப்தட்ட அபரணது 35% ஆகும். டூணர மீன் ரலின் பு 

உள்படக்கம் சுரர் 15 – 20 % ஆகும். புங்கபப் பிரித்டுத் பிநகு அற்கரண 

தப்டட் தகுப்தரய்விற்கு நீண்ட ம் ததுகரத்து ப்தற்கரக உந த்து 

உனர்த்ல் அல்னது ளிக்கப்தட்டு உனர்த்ல் சய்ப்தட ண்டும். 

 

தப்டட்கபப் தறுற்கரக மீன் ரல்க் கழிவுகளின் ரதி நீர்ப்தகுப்பு குறித்து 

சமீதத்தில் சின சரணகப ற்கரண்டரம். இங்க தப்சின் ற்றும் தரப்தன் 

தரன்ந பு சமீதரட்டு ரதிங்கள் ஆகிற்நப் தன்தடுத்னரம் ற்றும் மீன் 

குடனரணது தப்சின் ரதித்தின் ற்நரரு மூனரகும். ண, குடல் ற்றும் 

ரனக் கனப்தரல் ரல் புங்கப உடக்க முடியுர இல்னர ன்தப் 

தகுப்தரய்வு சய் சின சரணகள் டந்து ருகின்நண. தப்தன் ரதித்தின் 

மூனரக இருப்தரல் உனர்ந் தப்தரசி தூள்கபப் தன்தடுத்தி பு 

யட்ரனசட்டுகப பிரித்டுக்க சரணகள் டந்து ருகின்நண. மீன் 

கழிவுகளிலிருந்து பு யட்ரனசட்டுகப உருரக்குற்கரண சிநந் 

முந நிநவு சய்வுடன், உயிரில் சல்தரட்டு சரணகள் டரத்ப்தடும். 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் இசரண தருட்களின் ரம் கரரக 2020 ஆம் ஆண்டில் 

உயிரில் சல்தரட்டுச் சரணகப டத் முடிவில்ன ற்றும் முடிக்க முடியும் 

ன்று ம்புகிநரம். லும் மீன் கழிவுகளிலிருந்து பிரித்டுக்கப்தட்ட பு 

யட்ரனசட்டுகபப் தன்தடுத்தி சின ரரிப்பு ம்தரட்டு ஆரய்ச்சி 

ஆய்வுகப டத் திட்டமிட்டுள்பரம். 

 

2019 ஆம் ஆண்டில் இசரண தரருட்களின் ரம் கரரக உயிரில் சற்தரட்டு 

சரணகப டத் முடிவில்ன ற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டில் இணச் சய்து 

முடிக்க முடியும் ன்று ம்புகிநரம். லும் மீன் கழிவுகளிலிருந்து 

பிரித்டுக்கப்தட்ட பு யட்ரனசட்டுகபப் தன்தடுத்தி சின 

ரரிப்புக்களின் அபிவிருத்தி ஆரய்ச்சி ஆய்வுகப டத் திட்டமிட்டுள்பரம். 
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டூணர ரல் தரிகத்தின் பின்ணர் பும் டுக்கப்தட்ட 

பின்ணர் 

 

 

 

 

திட்ட ண்: 4.5 

கடற்தரசி அடிப்தமடயினரண சதறுதிப்பு தெர்க்கப்தட்ட ரரிப்பு உற்தத்தி 

ற்றும் அற்றின் உயிரில் செல்தட்டுக் கனமகள் 

 

தரறுப்தரண அதிகரரி : பிதீதர ஜசிங்க 

கரனம்    : எரு ருடம் 

வு சனவு   : இனங்க ரூதர - 2 மில்லின் 

       

கடற்தரசிகமப இமப்தன் மூனம் நூடுல்ஸின் த்தில் ற்தடும் விமபவு 

நூடுல்ஸ் ன்தது ஆசிரவின் தன தகுதிகளில் எரு பிரண உரகும், லும் சதி, 

ரரிப்புக்கு குநந் ம்  டுத்ல் ற்றும் விரும்தத்க்க சு ற்றும் தண்புகள் 

கரரக உனகம் முழுதும் பிதனரகிநது. னி உவில் சல்தரட்டு உரக 

கடற்தரசி முக்கி தங்கு கிக்கிநது. கடற்தரசி நூடுல்ஸில் இப்தது ஊட்டச்சத்து 

ற்றும் சல்தரட்டு தண்புகப ம்தடுத்துரகவும் கரட்டப்தட்டுள்பது. 
 

இந் ஆய்வின் ரக்கங்கப பூர்த்தி சய், வ்று கடற்தரசி சவீங்கப 

இப்தன் மூனம் நூடுல்ஸின் உதிநனின் ங்கள் திப்பீடு சய்ப்தட்டண. 

ண 1 து ஆம்த கட்டத்தில்  ந்து வ்று உல்ர னரக்டுகர ற்றும் 

கிரசினரிர ர்ருகரசர – Ulva lactuca, Gracilaria verrucosa சவீங்கள் (5 %, 7 %, 10 %, 15 

% ற்றும் 20 %) கரண்டு நூடுல்ஸ் ரவின் கனயில் கரது ரவின் 

உள்படகந்த்துக்கு ததினரக இத்து ரற்நப்தட்டண. உர்திநன் திப்பீட்டு 

முடிவுகளின் தடி 7 % கிரசினரிர ற்றும் 5 % உல்ரரணது உச்ச திப்தண் 

கரண்ட நினக்கு ந்து. தடி 1 இல் ர்ந்டுக்கப்தட்ட சிநந் முநரணது 

ம்தட்ட கட்டப்புசரர் தண்புகளுடன் நூடுல்ம லும் உருரக்க 

தன்தடுத்ப்தட்டது. தடி 2 இல், நூடுல்ஸின் ன்த் ன்ரணது ட்ட டி 

ற்றும் ரிப்தன் டி நூடுல்ஸ் இந்திங்கபப் தன்தடுத்தி 2 %  ற்றும் 3 % 

சரந்ன் தச ஆகிற்நக் கரண்டு ம்தடுத்ப்தட்டண. 
 

தடி 2 இல் கிரசினரிர 7 % இக்கப்தட்டது, 2 % சரந்ன் தச ற்றும் சுற்று டி 

நூடுல்ஸ் ஆகி உர்திநன் திப்தண் மூனம் கணிசரக மிக உர்ந் த்க் 

கரட்டிண. அ த்தில் 3 % சரந்ன், கிசினரரிர 7 % உடன் கரண்ட ரிப்தன் 

டி நூடுல்ஸ் ஆகி த்தின் அடிப்தடயில் குறிப்பிடத்க்க விபக் 

கரண்டரக கரட்டிது. சந்யில் கிடக்கும் நூடுல்ஸ் ரதிரிகப இங்கு ன 

கூறி நூடுல்ஸ் கனகளுடன் எப்பிடுகயில் குறிப்பிடத்க்க றுதரடுகள் துவும்  

இல்ன. 



239 
 

 

சந்யில் கரப்தடுகின்ந நூடுல்முடன் எப்பிடுகயில் ஆய்கத்தில் 

உருரக்கப்தட்ட உல்ர அடிப்தடயினரண நூடுல்ஸ் ரதிரிகள் 18 % அதிக கனி 

உள்படக்கத்க் கரட்டிது, கிரசினரிர அடிப்தடயினரண நூடுல்ஸ் 13 % 

முன்ணற்நத்க் கரட்டிது. அணத்து ரதிரிகளும் 1.3 - 4.35 % அபவினரண பு 

உள்படக்கத்க் கரட்டிண. உல்ர அடிப்தடயினரண நூடுல்ஸ் ரதிரி 2 %  ண்ய் 

உள்படக்கத்க் கரட்டிது, கிரசினரிர சரர்ந் ரரிப்புகள் பூஜ்ஜி அபக் 

கரட்டிது. சந்யில் கிடக்கும் நூடுல்ம விட கடற்தரசி அடிப்தடயினரண 

நூடுல்ஸ் ஊட்டச்சத்து நிநந்ரக இருப்தக் கரனரம் 

 

தெரமண 2: 

கப்தரபிகஸ் அல்ஸி - Kapphaphycus alvarezii இற்கரண கடற்தரசிரணது 10 

ரட்கள் இடளியில் சகரிக்கப்தட்டு, கரஜீணன் உள்படக்கரணது பிரித்டுத்ல் 

சய்ப்தட்டது. ஆம்த ரதிரிகபரண 38.5 % கரஜீணன் விபயும் ற்றும் 65 ச. மீ 
3
 

/ கிரம் ஜல் லியும் கரண்டிருந்து. 10 ரட்களுக்குப் பிநகு கரஜீணன் 

உள்படக்கம் 56.35 % ஆகவும், ஜல் லியும் 162.5 ச. மீ 
3
 / கிரம்  அதிகரித்து 

கரட்டிது. சகரிக்கப்தட்ட இருதது ரட்களுக்குப் பிநகு ரதிரியின் ஜல் லி 

தத்து ரட்களுக்கு முன்ணர் தநப்தட்ட விட விபவில் 50 % குநவு கரண்டரக 

கரப்தட்டது, அ த்தில் 74 %  ஜல் லியில் அதிகரிப்பு கரப்தட்டது. 

 

 

  

தடம் : கடற்தரசி அடிப்தமடயினரண நூடில்ஸ் 

 

திட்ட ண்: 4.6 

நீர்ப ஆரங்களுக்கரண சதற்திப்பு தெர்க்மகக்கரண உயிர்த் 

சரழில்நுட்தவிலின் தன்தரடு 

 

தரறுப்தரண அதிகரரி : ஸ். திருச்சந்துன் (அதிகரரி ரரவிலிருந்து ரஜிணரர 

சய்துள்பரர் -  ஏகஸ்ட் 2019 இல் இருந்து லிரகிநது) 

கரனம்    : எரு ருடம் 

வு சனவு   : ல்.க.ஆர் 2 மில்லின் 

 ற்தர ஆய்வில் மூன்று கடற்தரசி இணங்கள், கரனர் தரசரசர, சர்கரசும் 

கிரசிஃதரலிம் ற்றும் உல்ர ட்டிகுனட்டர  (Cauler paracemosa, 

Sargassumcrassifolium and Ulva reticulate) ஆகி ஆரப்தட்டண. 

 ரம்சரர் இசரண திப்பீடு - phytochemical screening ற்றும் டி. பி. பி. ச். 

ஸ்கன்ஜிங் - DPPH scavenging activity சல்தரடுகளுக்கு னித்னிரக 

பிரித்டுத்ல் றிமுநகள் பின்தற்நப்தட்டண. 

 எக்சிற்நற்ந சல்தரட்டின் திப்பீட்டிற்கு ரடரண பிரித்டுத்ல் 

பின்தற்நப்தட்டது. டர்பிணரய்ட்டுக்கள், ஸ்டரய்ட்டுக்கள், பீணரலிக் 

கனகள், ஃபிபவிணரய்ட்டுக்கள், சதரனின்கள் ற்றும் அல்கனரய்ட்டுகள் 

மூன்று உயிரிணங்களிலும் கண்டறிக்கூடி அபவுகளில் இருந்ண. 

 டிபிபிச் தீவி ஸ்கன்ஜிங் சல்தரட்டக் - DPPH radical scavenging activity 

கருத்தில் கரண்டு, சி. ஸ்ரசரயரஸின் த்ணரலிக் சரநரணது சரசரிரக 

54.41 ± 0.85 % சரசரியுடன் கணிசரக உர்ந் சல்தரட்டக் கரட்டிது ற்றும் யு. 
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ட்டிகுனட்டரஸின் ணரலிக் சரநரணது சரசரிரக 21.06 ± 0.04 % கணிசரகக் 

குநரண சல்தரட்டக் கரட்டிது. 

 சி ஸ்ரசரண்ட், ஸ். கிரசிஃதரலிம் (C. Racemosa ற்றும் S. Crassifolium) இன் 

ணரலிக் பிரிப்பு ற்றும் யு. ட்டிகுனட்டரண்ட் ற்றும் ஸ் 

கிரசிஃதரலித்தின் (U. reticulataand S. crassifolium) ல் ஈர் பிரித்டுப்புச் 

சரறுகள் கணிசரக அதி தீவி கரவுல் - higher radical scavenging சல்தரட்டக் 

கரட்டியுள்பண. 

 நீரணது மூன்று உயிரிணங்களுக்கும் அதி தீவி கரவுல் சற்தரட்ட அரிரக 

கரட்டியுள்பது. தநப்தட்ட முடிவுகளின் அடிப்தடயில், மூன்று உயிரிணங்களும் 

சற்தரட்டுச் சர்ங்கபக் கரண்டுள்பண. சி. ஸ்ரசர ற்றும் ஸ் 

கிரசிஃதரலிம் (C. racemosa ற்றும் S. crassifolium) ற்றும் முணரக்கப்தடர 

துரு தகுதிகபரகும், யு ட்டிகுனட்டர – (U. Reticulate) முபரணது உயிரில் 

சற்தரட்டு சர்ங்கப னிப்தடுத் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண.  

 

IPHT இன் தெரமண தெமகள் 

பிச்டியின் க் கட்டுப்தரட்டு ஆய்கம் (நுண்ணுயிரில் ற்றும் இசரணவில் 

அனகுகள்) . ஸ். ஏ / . இ. சி 17025 : 2005 நினகளின்தடி தன தகுப்தரய்வு 

அபவுருக்களுக்கரண அங்கீகர நினப் தற்றுள்பண. அங்கீகரத்தின் அப 

விரிவுதடுத்துற்கரக UNIDO இலிருந்து ரழில்நுட்த உவி தநப்தட்டது 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ஆய்கங்களின் சரண சகள் கத்ரழிற்சரன, குறிப்தரக, மீன் ற்றுதி 

நிறுணங்கபரல் அச்சுகள், கல்வி நிறுணங்கள் ற்றும் பிந தங்குரபரல் 

தநப்தட்டுள்பண. நுண்ணுயிரில் (702) ற்றும் இசரணவில் (459) த்திற்கரக 

ரத்ம் 1161 ரதிரிகள் தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டண. இந் ரதிரிகளுடன் 

ரடர்புட 397 சரண அறிக்ககள் . பி. ச். டி மூனம் ங்கப்தட்டண, லும் 

ரரவுக்கு ரத் சரண ருரணம் இனங்க ரூதர 4,278,450.00 ஆகும். ரத் 

ருரயில் ரற்தது சவீம் (40%) ரலிற்றி கட்டரக ரரவுக்கு சலுத்ப்தடும். 
 

. பி. ச். டி இன் சிறு திட்டங்களின் (வி 5115) கீழ் 134 ததிவு சய்ப்தட்ட மீன் ரதிரிகள் 

(134 க்ஸ் 20 டின்கள்) உர்திநன் திப்பீடு சய்லுக்கரக ஸ். ல். ஸ்.  - SLSI 

இணரல் ரரவுக்கு தகுப்தரய்வு கட்டரக சய்ற்கரக ரூ. 1,420,400.00 இண 

சலுத்திது. . பி. ச். டி ஆணது 27 ண்ணிக்கரண அறிக்ககப 

ளியிட்டுள்பது. ன கூநப்தட்ட திப்பீட்டிற்கரக SLSI க்கு சரண 

அறிக்ககப . பி. ச். டி ங்கிது. 

 

விரிரக்கல் திட்டங்கள் டத்ப்தட்டண: 

1. ‚யனதரஜூன்‛ – 09 / 05 / 2018 அன்று தம்தன (හෙළහ ොජුන්ෙළ, පම්ඹල); 

2. ரர / . பி. ச். டி ரரிப்பு அபிவிருத்தி ஆய்கத்தில் 18 / 08 / 2019 அன்று 20 

ரர்களுக்கு 

3. ரர / . பி. ச். டி ரரிப்பு அபிவிருத்தி ஆய்கத்தில் 18 / 09 / 2019 அன்று 10 

தங்குரர்களுக்கு 

4. 10 / 10 / 2019 அன்று கல்பிட்டிவில் கடல்புல் பர்ப்பில் ஈடுதட்டுள்ப 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட 20 தங்கற்தரபர்களுக்கு டரத்ப்தட்டண. 

 

புதி அங்கீகர ம் 

தர உனரகங்கள் - Hg, கட் - Cd,  ஆச - As,  ஈ - Pb  

கரழுப்தமில் முகப்பு 

தன அரற்றிக் ர கரதன் 

அணர அமின முகப்பு 

ரத் பும் 
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தங்குரர்களுக்கரண சரழில்நுட்த தரிரற்ந திட்டங்கள் 

 

சற்றிக் கமகள் 

1. தம்தன ற்றும் சினரதத்தில் உள்ப ‚யனதரஜூன் யன‛ விற்தண 

நினங்களில் கடற்தரசி சரர்ந் ஜலி ற்றும் புட்டுகப உற்தத்தி சய்ல் 
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2019 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட தயிற்சி / விழிப்புர்வு திட்டங்கள் 

திகதி நிகழ்ச்சியின் சதர் தரக்கம் தங்குதற்றிர்கள் இடம் 

17 /06 /2019 சி.ஃப்.சி 

ஊழிர்களுக்கரண 

தட்டந 

கடல் உவுகளின் 

சரிரண கரளுல் 

ற்றும்  

முகரத்தும் 

120 சி.ஃப்.சி 

ஊழிர்கள் 

நீர்கரழும்பு 

22/ 07/ 2019 அம்தர ரட்ட 

தரதுச் சுகரர 

ஆய்ரபர்களுக்கு 

விழிப்புர்வு 

கடல் உவுத் ம் 

ற்றும் தரதுகரப்பு 

PHI ரர 

08/ 09/ 2019 

to 11/ 09/ 

2019 

அறுடக்கு பின்ணரண 

ரழில்நுட்தம் ற்றும் 

திப்பு கூட்டப்தட்ட மீன் 

ரரிப்புகளின் உற்தத்தி 

குறித் விழிப்புர்வு 

சமூகத்தின் 

ரழ்ரரத் 

ம்தடுத்ல் 

 

மீண சமூகம் 

 

 

ங்கரப – 

ன்ணரர் 

22 /09 /2019 

- 25 /09/2019 

அறுடக்கு பின்ணரண 

ரழில்நுட்தம் ற்றும் 

திப்பு கூட்டப்தட்ட மீன் 

ரரிப்புகளின் உற்தத்தி 

குறித் விழிப்புர்வு 

சமூகத்தின் 

ரழ்ரரத் 

ம்தடுத்ல் 

 

மீண சமூகம் 

 

 

ங்கரப – 

ன்ணரர் 

07 /11 /2019 அறுடக்கு பின்ணரண 

ரழில்நுட்தம் ற்றும் 

திப்பு கூட்டப்தட்ட மீன் 

ரரிப்புகளின் உற்தத்தி 

குறித் விழிப்புர்வு 

சமூகத்தின் 

ரழ்ரரத் 

ம்தடுத்ல் 

 

மீண சமூகம் 

 

 

பிட்டிதரண 

– 

நீர்கரழும்பு 

18 /08 /2019 மூனப்தரருட்கப 

உருரக்குல் ற்றும் 

திப்பு கூட்டப்தட்ட கடல் 

தரசி அடிப்தடயினரண 

ரரிப்புகளின் உற்தத்தி 

தற்றி விழிப்புர்வு 

அறி 

ம்தடுத்துல் 

ற்றும் 

ரழில்நுட்த 

ஆ ங்குல் 

கடல் தரசி 

அடிப்தடயினரண 

ரரிப்புகளின் 

உற்தத்தியில் 

தங்குரர்கள் 

தப்தடுத்து

ம் தகுதி - 

ரர 

10 /10 /2019 தறுதி சர்க்கப்தட்ட 

கடல் தரசி 

அடிப்தடயினரண 

ரரிப்புகளின் உற்தத்தி 

குறித் விழிப்புர்வு  

 

சமூகத்தின் 

ரழ்ரரத் 

ம்தடுத்துற்கர

க 

கடல் தரசி 

பர்ப்பில் 

ஈடுதட்டுள்ப 

ர்ந்டுக்கப்தட்

ட 

தங்கற்தரபர்கள் 

கல்பிட்டி 

25 /11 /2019 இருரல்விகள் பர்ப்பில் 

தரதுகரப்பு சிக்கல்கள் 

விழிப்புர் 

அதிகரிக்க 

விடுதிரபர்கள் நீர்கரழும்பு 
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2019 த ரம் 27 ம் திகதி அன்று ரளிகத்ம சி. ப். சி ஸ்தடரளுக்கு ருமக ந்து 

அரனிப்புகள் ற்றும் தரிந்துமகளுடன் சி. ப். சி க்கு எரு அறிக்மக ெர்ப்பிக்கப்தட்டது 

 

 

 

ற்மந டடிக்மககள் 

1. 16/09/2019 அன்று ஸ்ரீ ரகுல் வித்டிரனம் - ரனதயில் புதி மீன்கப 

அடரபம் கரண்தற்கரண கண்கரட்சி ‚விது சரதர‛ (විදුහ ෝභා) இல் தங்கற்பு 

2. கடற்நரழில் ற்றும் நீரில்ப அச்சின் கூட்டங்களில் கனந்துகரண்ட, டி. 

ஃப். . ஆர், சுகரர அச்சு, ஸ். ல். சி. . ஆர். பி, ம். ஆர்.  தரன்நற்றின் 

கூட்டங்களில் . பி. ச். டி ரர பிதிநிதித்துப்தடுத்தும். 

3. சமுத்திவில் தல்கனக்ககத்தில் தட்டப்தடிப்பு தரடத்திட்ட அபிவிருத்திக்கரண 

ஈடுதரடு 
 

உள்ளூர் தயிற்சிகள் கனந்து சகரண்டம 

 

தயிற்சி திட்டம் திகதி இடம் தங்குதற்றி 

ர்களின் -மக 

மூனக்கூற்று உயிரில் தயிற்சி 16
 
-18 ஜணரி, 

2019 

ஜீன்டக் 05 

CODEX  சல்முந அறிந்து 

கரள்ற்கரண தட்டந 

25
 

ற்றும் 26  

தப்ரி 

கரழும்பு 02 

இனங்கயில் ரழும் ரற்றிக்கப்தட்ட 

உயிரிணங்களுக்கரண -  Living Modified Organisms 

(LMOs) (ல்.ம்.ஏ) முன்ரழிப்தட்ட 

உயிரில் தரதுகரப்பு எழுங்கு முந 

டமுநகள் 

28 தப்ரி  

2019 

கரழும்பு 02 

. HACCP / ISO 22000: 2018 உவு தரதுகரப்பு 

முகரத்து அப்புகளின் நின 

ற்றும் சல்தடுத்ல்  தட்டந. 

09
 

ற்றும் 10 

, 2019 

SLSI  

ஸ். ல். 

ஸ்.  

02 

 

முந லிரக்கல் 01 – 03 

ஜூன, 2019 

HARTI – ச். 

. ஆர். ரி.  

01 

ஊடக க் கட்டுப்தரடு ற்றும் குறிப்புக்கரண 

பர்ப்புப் தரரிப்பு 

26 -28 ஏகஸ்ட், 

2019 

ITI – . ரி.      02 

ஃப்பமிங் ஃதண்ட் தல்னரஷிப் - AMU / C 

சக தயிற்சி தட்டந திட்டம்  

03
 

எக்டரதர், 

2019 

ரீணர 

பீச் ரல் 

01 

https://www.cfc.gov.lk/web/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=29:cfc-workshop&id=299:cfc-workshop-negombo&tmpl=component&Itemid=169&lang=en
https://www.cfc.gov.lk/web/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=27:monitoring-observation-visit-to-the-maligawaththe-stall&id=273:monitoring-observation-visit-to-the-maligawaththe-stall&tmpl=component&Itemid=169&lang=en
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சளிரட்டு தயிற்சிகள்    

தயிற்சி திட்டம் திகதி இடம் 

தவித்ர கினிகக 

உற்தத்தி நினயில் 

கடற்நரழில் தரருட்களின் 

நீர்ரழ் வினங்கு ரய் 

முகரத்தும் 

27 எக்டரதர் – 14 

ம்தர் , 2019 

பூசரன், ன் கரரிர 

 

துனி தட்டு அரச்சி 

மீன் ற்றும் ட்டி 

தப்தடுத்லில் இருந்து அதிக 

திப்புள்ப இண்டரம் நின 

ரரிப்புகப உற்தத்தி 

சய்ற்கரண றிமுநகள் 

25 ம்தர்  - 22 

டிசம்தர், 2019 

த்தி கடற்நரக்ஷில் 

ரழில்நுட்த நிறுணம், 

கரச்சி, இந்திர 

 

இபரனி தட்ட தட்டரரிகளின் தற்தரர்ம 

பின்ரும் இபரனி தட்டரரிகப . பி. ச். டி உடன் இக்கப்தட்ட முன் 

விஞ்ஞரனி, சிஸ்ட விஞ்ஞரனிகள் ற்றும் இண்டு விஞ்ஞரனிகள் 

ற்தரர்யிட்டணர் 

 

1. ல். டி. க. தர,  பி. ஸ். சி (உயிரில் விஞ்ஞரணம்), கபனி தல்கனக்ககம் 

2. பி. வி. டி. க. அதத்ண, பி. ஸ். சி (உயிரில் விஞ்ஞரணம்), கபனி தல்கனக்ககம் 

3. பி. டபிள்யூ. நிரதி, பி. ஸ். சி (உயிரில் விஞ்ஞரணம்), கபனி தல்கனக்ககம் 

4. டபிள்யூ. டி. ல். சமிது, பி ஸ் சி (உயிரில் விஞ்ஞரணம்), த கபனி தல்கனக்ககம் 

5. ஈ. ம் .டி. குனசிங்க, பி ஸ் சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

6. ஸ். பி. சயரன், பி. ஸ். சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

7. ம். பி. முணசிங்க, பிஸ்சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

8. .ன்.ச். சில்ர, பி ஸ் சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

9. ம். ச். பி. னக்ரலி, பி ஸ் சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

10. ஸ். பி.விஜத்ணர, பி. ஸ். சி (வினங்கில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

11. ஸ். ம். பி. டி. சணரக்க, பி ஸ் சி (நுண்ணுயிரில்), கபனி தல்கனக்ககம் 

12. டி. . ன். குத்ண, பி. ஸ். சி (நீரில் பங்கள்), ஊர ல்னஸ்ம 

தல்கனக்ககம் 

13. க. ச். ஜி. டி. சந்மினி, பி ஸ் சி (நீரில் பங்கள்), ஊர ல்னஸ்ம 

தல்கனக்ககம் 

14. ன். ஜி. ஸ். தர, பி ஸ் சி (பிரக விஞ்ஞரணம்) ஸ்ரீ ஜர்ணபுர 

தல்கனக்ககம் 

15. ஸ். க. ம். ஆர். ஜ. அதுரூதரண, பி ஸ் சி (வினங்கு ற்றும் உவு விஞ்ஞரணம்), 

ஜட்ட தல்கனக்ககம் 

16. ஆர். ச். உக்ட்டர, பி. ஸ். சி (வினங்கு ற்றும் உவு விஞ்ஞரணம்), ஜட்ட 

தல்கனக்ககம் 

17. ச். பி. க. இ. குத்ண, பி. ஸ். சி (வினங்கு ற்றும் உவு விஞ்ஞரணம்), ஜட்ட 

தல்கனக்ககம் 
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ஆரய்ச்சி சளியீடுகள் 

1. ஜசிங்க பி. ஸ்., தயனத்ரச்சி வி., வீ க, க., டி., ஸ். தர ஆர். 

(2019), இனங்கயில் உவு ரர்ச்சத்து, கரழுப்பு அமினம் ற்றும் கடற்தரசி ற்றும் 

கடற்தரசி சரர்ந் தரருட்களின் ரப்தரருள் சமீதரட்டு விகிம், ஆக்டர விஞ்ஞரண 

ஊட்டச்சத்து ஆரக்கி சஞ்சிக (Dietary fiber content, fatty acid and starch digestible rate 

of seaweed and seaweed based products in Sri Lanka. Journal of Acta scientific nutritional Health), 

ரகுதி 3 ளியீடு 7, தக் 143-146.  

2. ஜசிங்க பி. ஸ்., ஜி. கக ஆரச்சி, தர ஆர். (2019) ‚ஊட்டச்சத்து நிநந் 

கடற்தரசி அடிப்தடயினரண தல்ர ஜம் உருரக்கம். ஆக்டர விஞ்ஞரண 

ஊட்டச்சத்து ஆரக்கி சஞ்சிக (Formulation of nutritionally rich seaweed based palmyrah  

jam.  Journal of ACTA scientific nutritional Health), ரகுதி 3 ளியீடு 8, தக் 54-59 

3. க. டபிள்யூ. ஸ். அரின்ச, ஸ். கல்னக, பி. கினிகக, க.யட்டிரச்சி, 

ற்றும் ஜி. பி. ரன், (2019). இருரல்விகளின் இற்கரண இருப்புக்கு  ற்ந 

ன்க் கண்டறி புத்பம் கபப்பில் இருந்து ரும் நீரின் நுண்ணுயிரில் ம் 

- Microbiological quality of water from Puttalam Lagoon to find suitability for natural relaying of 

bivalves - சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றுபபிவிருத்தி அப்பின் 

டடிக்ககள், தக். 65. 

4. பி. ச்.கினிகக, ஜி. ஜ. கக அரச்சி, க. டபிள்யூ. ஸ். பி. ரன், ஸ். 

கல்னக, ஸ். அதத்ண ற்றும் சி. ரக்கர (2019). டிக்ககரவிட்டமீன்மிடி 

துநமுகத்தில் யிநங்கி தன ரள் தடகுகளில் இருந்து ஹிஸ்டன் உற்தத்தி 

சய்யும் தக்றீரிர னிப்தடுத்ல் - Isolation of histamine producing bacteria from 

multi-day boats landed at Dikkowita fishery harbour- சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் அபிவிருத்தி அப்பின் டடிக்ககள், தக். 66. 

5. ஸ். கரல்னக, க. டபிள்யூ. ஸ். ஆரின்ச, பி. ச். கினிகக, க. 

யட்டிரரச்சி ற்றும் ஜி. பி. ரன் (2019). இனங்கயில் புத்பம் ரட்ட 

இநரல் பர்ப்பு சூலில் இருந்து னிப்தடுத்ப்தட்ட விப்ரிர இணங்களின் 

நுண்ணுயிர்கரல்லி திர்ப்புத்ன் - Antibiotic resistance of Vibrio species isolated from 

shrimp culture environment in Puttalam District Sri Lanka - சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி 

ற்றுபபிவிருத்தி அப்பின் டடிக்ககள், தக். 67. 

6. கக ஆரச்சி, ஜி. ஜ., கினிகக, பி. ச்., குசக, . ம்.  ஜி.  யு., ரன், 

ஜி. பி., கரல்னக ஸ்., சணவித்ண, ஸ். இனங்கயில் உற்தத்தியின் வ்று 

கட்டங்களில் தனிக்கட்டியின் நுண்ணுயிரில் ம் - Microbiological quality of ice at 

different stages of production in Sri Lanka - சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் 

அபிவிருத்தி அப்பின் டடிக்ககள், விஞ்ஞரண அர்வுகள் 2019, இனங்க. தக். 

69. 
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5.8 ெமூக-சதரருபரர ற்றும் ெந்மப்தடுத்ல் ஆரய்ச்சி பிரிவு 

பிரிவுத் மனர்: திரு தக.ச்.ம்.ல். அனரல் 
 

மீணர்கள் ற்றும் அர்கள் சரர்ந்திருப்தர்களின் னன், மீன்சந்ப்தடுத்ல் முந 

தகுப்தரய்வு ற்றும் நுகர்ரர் மீரண அன் ரக்கம் உள்ளிட்ட மீன்பிடித் ரழிலில் 

சமூக தரருபரர ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் ஆய்வுகள் இந் பிரிவின் முக்கி 

சல்தரடுகளில் அடங்கும். 
 

2019 ஆம் ஆண்டில் டத்ப்தட்ட ஆரய்ச்சித் திட்டங்கள் 

I. தினரப்பிரவின் நுகர்ரர் விருப்தத்தின் சந் ஆரய்ச்சி 

II. இனங்கயில் ஆழ்கடல் மீன்பத்தின் திப்புச் சங்கிலிப் தகுப்தரய்வு 

III. மீணர்களின்சமூக னன் ற்றும் திநன் அபிவிருத்தி 

IV. ரரவின் மீன்ப கல் ம் (FIC) 
 

செல்தரடுகள் 

(i) ற்றும்  (ii) திட்டங்களின் கீழ் பின்ரும் டடிக்ககள் முடிக்கப்தட்டண.- 

 வு சகரிப்பு 

 வு தகுப்தரய்வு 

 அறிக்க ழுதுல் / ஆண்டுக்கரண ளியீடுகள் 

மீன் ப கல் த்தின் கீழ், அணத்து விசரகளும் ததிவு சய்ப்தட்டு 

ரன தசியில் ததினளிக்கப்தட்டண அல்னது அந்ந் நிறுணங்களுக்கு 

அனுப்தப்தட்டண 

 

மீணர் திட்டத்தின் சமூக னன் ற்றும் திநன் ம்தரட்டின் கீழ் ளிட்ட இந்தி 

தழுதுதரர்ப்பு ற்றும் தரரிப்பு குறித் தயிற்சிகப டத்துற்கு, மீணர்களின் 

திநன் ம்தரட்டுக்கரண தட்டநகப டத்திது 

 

நிகழ்ச்சி திட்டம் எதுக்கீடு 

(மில்) 

சதரறுப்தரண 

அதிகரரி 

கரனம் 

சமூக – 

தரருபரர 

தினரப்பிரவின் நுகர்ரர் 

விருப்தத்திற்கரண சந் 

ஆரய்ச்சி (திட்ட ண் 8.2) 

1 

மில்லின் 

 எரு 

ருடம் 

இனங்கயில் ஆழ்கடல் 

மீன்பத்தின் திப்பு சங்கிலி 

தகுப்தரய்வு (திட்ட ண் 8.4)) 

0.7மில்லி

ன் 

டி. டதல்யூ. ல். யூ 

டி சில்ர 

எரு 

ருடம் 

மீணர்களின் சமூகனன் 

ற்றும் திநன் அபிவிருத்தி 

(திட்ட ண் 8.1) 

1மில்லி

ன் 

க.பி.ஜி.ல்.சந்ரு

ரன் 

எரு 

ருடம் 

ரரவின் மீன்பிடி கல் 

ம் (FIC) (திட்ட ண் 8.3) 

0.4 

மில்லின் 

ச். பி. டி 

அச்சினினக்ரலி 

ரடரு

ம் 

 

திட்ட ண் : 8.2 

தினரப்பிரவின் நுகர்தரர் விருப்தத்திற்கரண ெந்ம ஆரய்ச்சி (திட்ட ண் 8.2) 

தரறுப்தரண அதிகரரி  : ம். ம். ம். . ஸ் ஹிதரனர 

வு சனவு   : 1 மில்லின் 

 

அறிமுகம் 

இனங்கயில் உள்ரட்டு ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்பு மீன் உற்தத்தி ற்தரது அதிகரித்து 

ரும் தரக்கக் கரட்டுகின்நது. 2017 ஆம் ஆண்டில், இனங்க உள்ரட்டு ற்றும் 

நீருயிரிண பர்ப்பு மீன் உற்தத்தி 82540 ட்ரிகந்ரன் ண ததிவு சய்ப்தட்டுள்பது, 

இது 2010 உற்தத்தியுடன் எப்பிடும்தரது 60 % அதிகரிப்பு ஆகும். இருப்பினும், சின 

கரனகட்டத்தில்  இல்னர ற்றும் குநந் வின தரன்ந சின சிக்கல்கள் 
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ரட்டில் நீருயிரிண பர்ப்பு அபிவிருத்தி ரழில்முணரருக்கரண முலீட்ட 

ட்டுப்தடுத்துகின்நண. ண, NAQDA இன் ண்டுகரளின் தடி, தினரப்பிர மீன் 

சந்ப்தடுத்துன அடரபம் கரவும், தினரப்பிர மீன் விற்தண ரடர்தரண 

சிக்கல்கப அடரபம் கரவும் இந் ஆரய்ச்சிரணது கணம் சலுத்துகின்நது. 

 

இந் ஆரய்ச்சிரணது 2019 ஆம் ஆண்டில் கரழும்பு ற்றும் தரனன்ணறு ஆகி இரு 

வ்று ரட்டங்களில் உள்ப நுகர்ரரிடமிருந்து தினரப்பிர மீன் நுகர்வு 

ரடர்தரண வுகப சகரித்து. அடுக்கடுக்கரண ழுந்ரண ரதிரி 

ரழில்நுட்தங்களின் அடிப்தடயில், ரரரக ர்ந்டுக்கப்தட்ட பிச 

சனகங்களின் கிர நினரரி பிரிவுகளில் (ஜி.ன்) நுகர்ரர் இந் ஆய்வுக்கு ர்வு 

சய்ப்தட்டணர். கட்டக்கப்தட்ட கள்வித் ரள்கபப் தன்தடுத்தி ர்கரல் 

மூனம் வுகள் சகரிக்கப்தட்டண. ரதிரியின் அபரணது 304  -க ஆகும், இனுள் 

தரனன்ணறு ரட்டத்திலிருந்து 206 ற்றும் கரழும்பு ரட்டத்ச் சர்ந் 98 

தர் உள்படக்க்ம் சய்ப்தடுள்பணர். அணத்து புள்ளிவி தகுப்தரய்வுகளும் SPSS 

ன்தரருபப் தன்தடுத்தி டத்ப்தட்டண, லும் எவ்ரரு கயிலும் 

ததில்களின் சவீங்கள் கக்கிடப்தட்டண. இண்டு வ்று ரட்டங்களின் 

விருப்த நினகளுக்கு இடயினரண உந ஆர குறுக்கு அட்ட 

தன்தடுத்ப்தட்டது. ரட்டங்களில் உள்ரட்டு மீன் கரள்முல் அபவின் 

குறிப்பிடத்க்க றுதரடுகபக் கண்டறி லும் சுரதீணரண ‚டி‛ புள்ளிவிம் 

தன்தடுத்ப்தட்டது. 

 

நுகர்ரரின் விருப்தத் அடரபம் கரண்தரணது நுகர்ரரின் களுக்கு 

ற்த தரருட்களின் நின ம்தடுத் உவுகின்நது. இது  

அதிகரிக்கவும் இறுதிரக உற்தத்தி அதிகரிக்கவும் உவுகின்நது. ண, இந் 

ஆய்வின் ரக்கம் இனங்கயில் நுகர்ரர் விருப்தங்கபயும் தினரப்பிர 

ரரிப்புகளுக்கரண யும் புரிந்து கரள்ரகும். இது வி தினரப்பிர மீனின் 

திப்புச் சங்கிலி மீரண சரல்கள் ற்றும் ரய்ப்புகளும் இந் ஆய்வின் கீழ் 

கருப்தடுகின்நண. 

 

கடல்சரர் ற்றும் உள்ரட்டு மீன், உனர்த்தி மீன், கரழி ற்றும் முட்ட 

தரன்நற்றின் அபவுகபரணது இண்டு வித்திரசரண ரட்டங்களிலும் ரரந் 

நுகர்வு இந் ஆய்வில் கக்கிடப்தட்டது. இன் விபரக, கரழும்பின் 

குடும்தத்திணர் (5.11 கினர) அதிக அபவு கடல் மீன்கப உட்கரள்து 

கண்டறிப்தட்டது, அ த்தில் அதிக அபவு உள்ரட்டு மீன்கள் தரனன்ணறு 

ரட்டத்தில் (5.38 கினர) குடும்தத்திணரல் தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. இரு 

ரட்டங்களின் வீடுகளின் உனர்ந் மீன்களின் நுகர்வின் அபவு ஏபவு எத்திருந்து 

ணனரம். தரனன்ணறு ரட்டத்தில் (1.07 கினர) உள்ப வீடுகப விட கரழும்பு 

ரட்ட குடும்தங்கள் அதிக அபவு கரழி (2.05 கினர) தன்தடுத்துகின்நணர். 

தரனன்ணறு ரட்ட நுகர்ரருடன் எப்பிடும்தரது கரழும்பு ரட்டத்தின் 

முட்டகளின் வீட்டு நுகர்வு இரு டங்கரக இருந்ண. 

 

ஆய்வுக்கரக டத்ப்தட்ட ர்கரல்களில் நுகர்ரர்களின் கல்வி நினயும் 

கருப்தட்டது. அன்தடி கல்வி ட்டத்துடன் மீன் ற்றும் பிந தரருட்களின் நுகர்வு 

அப ரற்றுரர் எப்பிடப்தட்டு தகுப்தரய்வு சய்ப்தட்டணர். குநந் 

அபவினரண கல்வியிணக் கரண்ட நுகர்ரர் குநந் அபவு கடல்சரர் மீன்கபயும், 

உர் தடித்ர்களும் அதிக அபவு கடல்சரர் மீன்கப உட்கரள்ரக முடிவு 

கண்டறிந்துள்பது. இருப்பினும், இந் ரண உந உள்ரட்டு மீன் நுகர்வுகளில் கர 

முடிவில்ன. இதரல், கல்வி நினக்கும் உனர்ந் மீன், கரழி ற்றும் முட்ட 

நுகர்வுக்கும் இடயினரண உநக் கண்டுபிடிக்க முடிவில்ன. 

 

தரனன்ணறு ரட்டத்தில் அரசிரண நுகர்ரர்கள், மிதி ண்டி / தக் 

(50%), பின்ணர் சில்னந கடகள் (38%) ஆகிற்றிலிருந்து மீன்கப கரள்ணவு 

சய்கின்நரர்கள், அ த்தில் கரழும்பு ரட்டங்களின் 19 % நுகர்ரர்களுக்கு 
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உள்ரட்டு மீன்கப ரங்க சிநப்பு இடங்கள் இல்ன ன்று கூறியுள்பணர். லும், 

கரழும்பு ரட்டத்ச் சர்ந் 9% நுகர்ரர்கள் சில்னந விற்தணரபர்களின் 

கடகளிலிருந்து மீன் ரங்குப் தன்தடுத்திணர். 

 

உள்ரட்டு மீன்களுக்கு தல்று கரண மீன் ற்றும் மீன்ப தரருட்கள் 

இருந்ரலும், நுகர்ரர் புதி மீன்கப ரங்க ரரக உள்பணர். குறிப்தரக 

தரனன்ணறு ரட்டத்தின் 95 % ஆண நுகர்ரர்கள் உள்ரட்டு மீன்களின் 

புத்துர்ரண டித் விரும்புகிநரர்கள், அ த்தில் கரழும்பு ரட்ட 

நுகர்ரரில் 30 % புத்துர்ரண உள்ரட்டு மீன்கள் தரன்நற்ந விரும்புகின்நணர். 

ரத் உள்ரட்டு மீன் உற்தத்திக்கு அதிக அபவு தங்களிக்கும் முக்கி உள்ரட்டு மீன் 

இணங்கள் தினரப்பிரரகும். 98 % நுகர்ரர்கள் ங்கள் நுகர்வுக்கரக இண ரங்க 

விரும்புகிநரர்கள், அ த்தில் கரழும்பு ரட்டத்தில் 38 % நுகர்ரர் ட்டு 

தினரப்பிர மீன்கப விரும்புகிநரர்கள். "க - ர்க்க" ற்றும் "டி" புள்ளிவிங்கள் 

இண்டு வித்திரசரண ரட்டங்களில் விருப்தத்ர்வின் குறிப்பிடத்க்க 

றுதரடுகபயும் தினரப்பிர மீன் நுகர்வின் அபயும் ளிரகக் கரட்டிது. 

சங்கிலி தகுப்தரய்வு திப்பில் உள்ரட்டு மீன் விநிரக சங்கிலியின் முக்கி 

டிகர்கப இந் ஆய்வு கண்டறிந்துள்பது. அன்தடி, மீணர்கள், ரத் 

விற்தணரபர்கள், சில்னந விற்தணரபர்கள் ற்றும் நுகர்ரர் ண ரன்கு 

முக்கி டிகர்கள் திப்பு சங்கிலியில் சந்தித்ணர். தடத்தில்  டிகர்கள், சங்கிலியில் 

மீன் வினகள் சங்கிலியில் ரறுகின்ந விம் கரட்டப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 
 

உள்ரட்டு மீன் உற்தத்தி ம்தடுத்துல், மீணர்களின் சமூக - தரருபரர நின, 

உள்ரட்டு மீன்பிடி முகரத்தும் ற்றும் மீணர்கள், ரத் விற்தணரபர்கள் 

ற்றும் நுகர்ரர்கபரல் முன்ரழிப்தட்ட தறுதிப்பு சர்த்ல் ஆகிற்ந 

இனக்கரகக் கரண்ட சின தரிந்துகள் உள்பண. அற்றின் அடிப்தடயில் ற்றும் 

உள்ரட்டு மீன்பிடி அபிவிருத்திக்கு பின்ரும் தரிந்துகள் சய்ப்தடுகின்நண. 
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 NAQDA ஆல் நிர்கிக்கப்தடர ரட்டிகளுக்கு டமுநயில் உள்ப முகரத்து 

திட்டத் தன்தடுத்ல் 

 உள்ரட்ட்டு மீன்பிடி  யிநங்கும் ங்களிலிருந்து மீன் ரங்குற்கரண சி. 

ஃப். சி இன் ஈடுதரடு. 

 நீருயிரிண பர்ப்பு மீன்பிடிக்கரக தரது, னிரர் ற்றும் மீண சமூக தங்களிப்த 

அறிமுகப்தடுத்ல். 

 IUU மீன்பிடித்னக் குநப்தற்கும், நீர்த்க்கங்கள் ற்றும் ரட்டிகளின் 

உற்தத்தித்திநண ம்தடுத்துற்கும் நிறுண எருங்கிப்பு 

 நுகர்ரரின் விழிப்புர்வு (ரரிப்பு, ம், சு தரன்ந) திட்டங்கப 

டத்துல் 

 உள்ரட்டு ற்றும் நீருயிரிண பர்ப்பு மீன்பிடிக்கரக திப்பு சங்கிலி 

ம்தடுத்துல் (தனி, பினட், உவித்ல்,  னதல் சய்ல்,  ப்தடுத்ல் 

தரன்ந) 

 மீணர்களுக்கு ரற்று ரழ்ரரங்கப (சுற்றுனர) அறிமுகப்தடுத்ல் 

 தறுதிப்பு கூட்டப்தட்ட ரரிப்புகளுக்கு சந்க் கக்கடுப்த (வ்று 

திப்பு கூட்டப்தட்ட ரரிப்புகளுக்கு தம் சலுத் விருப்தம்) டத்துல். 

 

திட்ட ண் : 8.4 

இனங்மகயில் ஆழ்கடல் மீன்பத்தின் திப்பு ெங்கிலி தகுப்தரய்வு 

தரறுப்தரண அதிகரரி : டி. டதள்யூ. ல். யு. டி சில்ர 

வு சனவு   : 0.7 மில்லின் 

 

அறிமுகம் 

தன நூற்நரண்டுகபரக இனங்கயில் மீன்பிடித்ல் ன்தது எரு முக்கி தரருபரர 

டடிக்கரக இருந்து ருகின்நது ற்றும் இது கடனர சமூகங்களின் முக்கி 

ரழ்ரரரக இருந்து ருகின்நது. இனங்கயில் மீன்பிடித் துநரணது 

தரருபரரத்தின் விரிரக்கத்திற்கரண முக்கி சரத்திரண தகுதிகளில் என்நரக 

கருப்தடுகின்நது. 560,000 தருக்கு டி ற்றும் நமுக ன ரய்ப்புகள் 

ற்றும் 2.6 மில்லின் க்களுக்கு ரழ்ரரம் ங்குகின்நண (MFARD 2015), 

ருரணத் உருரக்குல், அந்நி சனரணி ருரய் ற்றும் கிரப்புந ற்றும் 

கர்ப்புநங்களில் நிரரண வினயுள்ப பு மூனத் ங்குல் ஆகிற்றுடன் 

இந்த் துந முக்கி தங்குகப கிக்கின்நண. கடல்சரர் மீன்பிடி ன்தது ரட்டின் 

மீன்பிடித் ரழிலில் மிக முக்கிரண துத் துநரகும், லும் சி மீன் 

உற்தத்திக்கு 80 % க்கும் அதிகரண தங்களிப்த ங்குகின்நது. கடல்சரர் மீன் பிடிப்பு 

இண்டு துத் துநகபக் கரண்டுள்பது; ஆழ்கடல் ற்றும் கடனர மீன் பிடிப்பு. 

இனங்கயின் கடல் உவுத் ரழிலில் ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்பு மிகவும் 

முக்கிரணரகும். ஆழ்கடல் மீன்பம் டுத் ற்றும் தருங்கடல் இணங்கள் 

முக்கிரக டூணர ற்றும் டூணர தரன்ந மீன்கப முக்கிரக ற்றுதி சந்களுக்கு 

குறிக்கின்நண. இனங்கயில் ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் 4,196 தனரள் தடகுகள் இங்கி 

ருகின்நண. அணத்து ஆழ்கடல் மீன் இணங்களும் அதிக திப்புட ணனரம். 

இத்க உர் திப்புள்ப மீன்பிடித் துநகளின் ற்தர நின குறித்து 

எட்டுரத்ரக தடம் த்திருப்தது சல்திநண ம்தடுத்துற்கும் ற்றும் 

ரழில்களின் பர்ச்சிக்கு ஆரக முகரத்து முடி டுப்தற்கும் 

இன்றிர தகுதிரகும். ந்ரரு ரழில்துநயிலும் உற்தத்தியில் இருந்து 

இறுதி நுகர்ர அடயும்  அணத்து டடிக்ககபயும் 

சல்முநகபயும் திப்பீடு சய் தன்தடுத்ப்தட ண்டி சிநந் கருவிகளில் 

திப்புச் சங்கிலி தகுப்தரய்வும் என்நரகும். துநகளில் நினவும் பிச்சிணகள் ற்றும் 

டகப நிர்த்தி சய்ற்கும் சரத்திரண முன்ணற்நங்களுக்கும் கரள்க 

குப்ததில் கரள்க குப்தரபர்களுக்கு உவுற்கும் இது எரு கருவிரகப் 

தன்தடுத்ப்தடனரம்.  
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இனங்கயின் சூப் தரறுத்யில், அறுடக்கு பின்ணரண மீன் இப்பு 

ன்தது கடல்சரர் மீன் பிடிப்ததில் கடுரண பிச்சிணரக ரறியுள்பது, இது 

உடணடிரக கனிக்கப்தட ண்டும். ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் உற்தத்திச் சனவு ன்தது 

நீண்ட கரன விரத்தில் உள்பது, ணனில் இது மீணர்களின் சமூக ற்றும் 

தரருபரர னண டிரக தரதிக்கின்நது. உனக கடல் உவுத் ரழிலின் 

பர்ச்சியில் கல் ரடர்தரடல் ரழில்நுட்தம் முக்கி தங்கிண கிக்கின்நது. 

ஆய்வின் குறிக்தகரள்கள் 

 இனங்கயின் ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் ணிக ரீதிரண அறுட இப்த 

திப்பிடுல் 

 தடகின் நீபம் ற்றும் தடகின் ன்க்கு ற்த கடனர தடகுகளின் 

இனரதத் அதிகரிக்கும் உகந் சன திப்பிடுல் 

 ஆழ்கடல் மீன்பிடி டடிக்ககளில் .சி.ரி (கல் ற்றும் ரடர்தரடல் 

ரழில்நுட்தம்) தன்தரட்டின் விரிரக்கத் ஆய்வு சய்ல் 

 

முமந 

முன் சரண சய்ப்தட்ட அரசிரக கட்டக்கப்தட்ட கள்வித்ரள்கள் 

ற்றும் கட்டக்கப்தடர ர்கரல்கள் ற்றும் ஆரண ர்கரல்கபப் 

தன்தடுத்தியும் ற்றும் டி ர்கரல்கள் உட்தட தன வு சகரிக்கும் 

நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தியும் இந் ஆய்வு டத்ப்தட்டது. பின்ணணி கல்கபயும் 

இனக்கிங்கபயும் சகரிக்க வ்று இண்டரம்நின வு மூனங்கள் 

தன்தடுத்ப்தட்டண. ஆம்த ப ருககளுக்கு இரக பின்ணணி கல்கப 

சகரிக்கவும் கள்வித்ரப சரதிக்கவும் கட்டக்கப்தடர ர்கரல்கள் 

டத்ப்தட்டண. ததிவு சய்ப்தட்ட தடகுகளின் ண்ணிக்க ற்றும் ஆண்டுரறும் 

யிநங்கி மீன்பிடிப்பு ஆகிற்றின் அடிப்தடயில் ரன்கு முக்கி மீன்பிடி 

துநமுகங்களில் அரது நீர்கரழும்பு ங்கரன, தருன ற்றும் 

திருகரன ஆகிற்றில் இந் ஆய்வு டத்ப்தட்டது. 180 IMUL தடகுகளில் 

இருந்து இண்டரம் நின கல்கள் சகரிக்கப்தட்டண ற்றும் சல்தரடுகள் ற்றும் 

தரதுகரப்பு டமுநகள், ரத் மீன்பிடிப்பு, மீன்பிடிப்புக்களின் கன, மீன்பிடி 

தங்களின் கரனம், தனிக்கட்டியின் தன்தரடு, மீன் இநக்குல், உற்தத்தி சனவு, 

.சி.டி கருவிகளின் தன்தரடு தரன்ந தற்றி கல்கள் சகரிக்கப்தட்டண. 

சகரிப்புக்கு முன்ணரக, கக்கீட்டரபர்கள் ரரவின் . பி. ச். டி ஊழிர்களின் 

ழிகரட்டுலுடன் மீன்களின் த் திப்பிடுற்கு தயிற்சி அளிக்கப்தட்டணர். 

கரட்சிப்தடுத்ல் அரனிப்பின் அடிப்தடயில் கக்கீட்டரபர்கள் எரு குறிப்பிட்ட 

தடகின் மீன் தகுதி ரன்கு  ககபரக ரிசப்தடுத்திணர் (ம் 01 - ம் 04; 

உர்ந் ம் - ற்ந ம்) ன்த அரகும்.  

 

முக்கி கண்டுபிடிப்புகள் 
 

அறுடக்கு பின்ணரண இப்பு : ணிக ரீதிரண அறுடக்கு பின்ணரண 

இப்புக்கரண கக்கீடுகள் மீன்பிடி கிர் கயின் அடிப்தடயில் சய்ப்தட்டண. 

நீண்ட ரிச ன, பூ னகள் ற்றும் ரதி னகள் ஆகி ஆழ்கடல் 

மீன்பிடியில் தன்தடுத்ப்தடும் முக்கி மீன்பிடி கிர்கபரகும். எரு மீன்பிடி 

தத்திற்கு நீண்ட ரிச, பூ ன ற்றும் ரதி ன ஆகிற்றின் சரசரி மீன் 

பிடிப்புக்கள் முந 3,126, 2,216 ற்றும் 6,022 கினர/ட ஆகும். இந் மீன்பிடி 

கிர்களின் மீன்பிடிப்பு அப்தரணது றுதட்டரகும். நீண்ட ரிச ன 

மீன்பிடிப்பில் தரி கண் டூணர (53 %) ஆதிக்கம் சலுத்திது, அத் ரடர்ந்து 

ஞ்சள் துடுப்பு டூணர (21 %) ற்றும் பில் மீன் இணங்கள்; ரள் மீன், ரர்லின் ற்றும் 

மிக்கும் மீன்கள் (26 %) ஆக கரட்டிது. பூ ன மூனரண மீன் பிடிப்பில் ஸ்கிப் ஜக் 

டூணர (76 %) ஆதிக்கம் சலுத்திது, ரடர்ந்து ஞ்சள் துடுப்பு டூணர (22 %) ற்றும் சின 

பிந இணங்கள் சிறி அபவில் (2 %) உள்பண.  ரதி னயிலிருந்து ரும் மீன்களில் 

தரும்தரனரண இந்தி ஸ்கட்ஸ் (57 %) ற்றும் ஸ்கிப் ஜக் டூணர (32 %) ஆகும். 

எவ்ரரு மீன்பிடி கிரின்  ரரிரண மீன் பிடிப்த அட்ட - 01 

டுத்துக்கரட்டுகின்நது 



251 
 

அட்டம - 01:  ரரிரண மீன் பிடிப்பு விகிம் 

மீன்பிடி கிர் ம் 01 ம் 02 ம் 03 ம் 04 

நீண்டரிச 50 % 28 % 12 % 10 % 

பூ ன 30 % 45 % 8 % 17 % 

ரதி ன 16 % 20 % 36 % 28 % 

மூனம்: சமூக-தரருபரர கப ஆய்வு / ஸ்.இ.டி/ரர/2019 

 

நீண்ட ரிச ன மீன்பிடிப்ததில் கிட்டத்ட்ட 50%  மீன்கள் ம் 01 ஆக 

யிநக்கப்தட்டண, அ சம் குநந் ம் 01 க்கரண த்திணக் கரண்ட மீன் 

யிநக்கம் ரதி னயில் ததிரகியுள்பது. ரதி ன மீன்பிடி மூனம் 

யிநங்கி மீன்களில் கிட்டத்ட்ட 64 % ம் 02 க்குக் கீ இருந்து. பூ ன 

மீன்பிடியிலிருந்து யிநக்கப்தட்ட மீன் பிடிப்புகளில் தரும்தரனரண ம் 02 ச் 

சர்ந். துநமுகங்களில் சரிரண வின நிர்முந அல்னது னம் 

டதநவில்ன ற்றும் தன நிறுணங்கள் ற்றுதிக்கரக மீன்கப ரங்குகின்நண 

அரது முன்கூட்டி நிர்யிக்கப்தட்ட வினயில் ரத்ரக சந்யில் 

கரள்ணவு சய்கின்நணர்.  க ற்றும் வினகள் மூனம் ந் கயிலும் 

எவ்ரரு மீன்பிடி கிருக்கும் ணிக ரீதிரக அறுடக்கு பின்ணரண மீன்பிடி 

இப்புக்கள் கக்கிடப்தட்டண. அறுடக்கு பின்ணரண மிகக் குநந் 

இப்புக்கப நீண்ட ரிச ன மீன்பிடிரல் (7 %) ற்தடுகின்நது ண 

ததிரகியுள்பது, அ சம் அதிகரணரக ரதி ன மீன்பிடியில் (40 %) ண 

இருந்து. பூ ன மீன்பிடிப்பின் ணிக ரீதிரண அறுடக்கு பின்ணரண இப்பு 18 % 

ஆகும். 

 

தடகில் சமிப்தக தகுதி முழுதும் மீன்களின் த் தரரிக்க தனிக்கட்டிகளின் 

தன்தரடு மிகவும் முக்கிரணது. ண, தனி : மீன் விகிம் கக்கிடப்தட்டது. 

ரரவின் அறுடக்கு பின்ணரண ரழில்நுட்த பிரிவின் ழிகரட்டுலின் தடி 

தனிக்கட்டியின் தன்தரட்டிற்கரண தரிந்துக்கப்தட்ட விகிம் 3 : 1 முல் 4 : 1 (தனி: 

மீன்) ஆகும். இந் ஆய்வில் கண்டறிப்தட்ட தனி : ரதி ன மீன்பிடிப்பு விகிம் 

1: 1 ஆக இருந்து, இது தரிந்துக்கு மிகக் குநரக இருந்து, ண ரதி ன 

மீன் பிடிப்பில் தனிக்கட்டியின் தன்தரடு திருப்திகரண ட்டத்தில் இல்ன ணனரம். 

ஆணரல் நீண்ட ரிச ன ற்றும் பூ ன மீன்பிட்ப்புக்களில் தனியின் தன்தரடு 4 : 

1 ஆக இருந்து ற்றும் தரிந்து பூர்த்தி சய்துள்பது ன் அறினரம். ல்னர 

ரதிரிரண நீண்ட ரிச மீன்பிடிப் தடகுகளும் குடல்கல் ளிற்நப்தட்டபின் 

தரி மீன்கப யிற்றுப் தகுதி கீதீருக்குரந சமித்து த்திருந்ண. ஆணரல் 

ரதி ன ற்றும் பூ ன மீன் பிடிப்பில் தரும்தரனரண தடகுகள் மீன்கப 

சமித்து ப்தற்கரண எரு முநரண முநப் பின்தற்றுதில்ன. 

தரும்தரனரண ங்களில் மீன்கள் ட்டுகளில் குவிக்கப்தடுகின்நண. 

 

முடிவும 

 

அணத்து மீன்பிடி கிர்களிலும் னித்துரண மீன் அறுடக் கன உள்பது, 

ண தல்று கரண மீன்பிடி கிர்கபப் தன்தடுத்துது மீன் சந்யின் 

தல்கப்தடுத்ன த்திருக்க உவுகின்நது ன்னரம். இனங்கயில், அறுடக்கு 

பின்ணரண இப்புகபரல் எரு குறிப்பிடத்க்க அபவு மீன்கள் ம் ற்றும் அபவு 

இண்டிலும் இப்புக்கப ற்தடுத்துகின்நது. அறுடக்கு பின்ணரண இப்புக்கள் 

மீன்பிடி கிர் மூனம் றுதடுகின்நண. முடிவுகளின்தடி, ணிக ரீதிரண 

அறுடக்குப் பின்ணரண இப்பு ரதி னகளில் மீன்பிடியில் அதிகரகும். 

ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்ததில் அறுடக்கு பின்ணரண இப்பு நீண்ட ரிசயில் மிகக் 

குரக உள்பது. ரசரண மீன் சமிப்பு ற்றும் முநற்ந கரளுல் 

ஆகி மீன்களின் அறுடக்கு பின்ணரண இப்புக்களின் முக்கி கரணிகபரகும் 

ற்றும் முநரண வின நிர் முந கிடக்கரரல் மீணர்கள் அறுடக்கு 

பின்ணரண நினகப உகந் ட்டத்தில் தரரிக்க ங்கப ஊக்குவிப்ததில்ன. 
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தரிந்தும 

 யிநக்கும் இடத்தில் சரிரண மீன்பிடி கண்கரணிப்பு அப்பு 

அறிமுகப்தடுத்ப்தட ண்டும் 

 தரி அபவினரண ம் குநந் மீன்கபக் கரண்டுரு விட, உர் 

மீன்கப யிநக்க மீணர்கப ஊக்குவிக்க எரு தரட்டி வின அப்பு 

அல்னது ன முந அறிமுகப்தடுத்ப்தட ண்டும். 

 தடகுகள் ரற்றிக்கப்தட்டு உர் ரழில்நுட்த குளிரூட்டும் சதிகளுடன் 

ற்றும் பிந கரளுல் டமுநகளுக்கு தரதுரண இடசதியுடன் இருக்க 

ண்டும் 

 யிநங்கி மீன்கப  ஆய்வு சய் துநமுக முகரத்து ஊழிர்களுக்கு 

தயிற்சிகள் அளிக்கப்தடல் ண்டும் 

 உர் மீன்களின் நுகர்ரர்  ம்தடுத் மீன் த் அடரபம் 

கரண்தது குறித் நுகர்ரர் விழிப்புர் ற்தடுத் ண்டும் 

 

ஆழ்கடல் மீன் பிடியின் உற்தத்திச் செனவு: 
 

உற்தத்திச் சனவு : உற்தத்திச் சனவு தடகின் அபரடு ர்நரண ரடர்தக் 

கரண்டுள்பது, ணனில் தரி தடகுகள் அதிக குழு உறுப்பிணர்கள் , கிர்கள் ற்றும் 

அதிவீண உதகங்கப கரண்டுள்பரல் சிறிர்கப விட அதிக சன 

ற்தடுத்துகின்நண (அட்ட 02) 

இனரதம்: அதிகதட்ச நிக ருரணம் ரூ . 4,025,620 இண கரண்டிருக்கும் குழுக்கள் 33 - 

40 அடி நீபமுள்ப தடகுகள் தரவிப்தர்கபர கும் ற்றும் ஆகக்குநந் இனரதரக ரூ . 

2,389,748 இண 28 - 32 அடி தடகுகள் த்திருந் குழுக்களுக்கும் இருப்தரக ததிவு 

சய்ப்தட்டண அ ப ரூ .3,899,885 இனரதரணது 41 - 60 அடி தடகுகளுக்கு 

இருப்தரக அறிப்தட்டது. 

 

அட்டம 02:  ருடரந் ெரெரி , ருரணம், ரறும் செனவு, சரத் ற்றும் நிக 

இனரதம் (ரூ) 

 

 

விபக்கம் 

ரழ்கடல் மீன்பிடி (தடகின் நீப க - அடி.) 

28 - 32 33 - 40 41 - 60 

ருடரந் ரத் ருரணம் (ரூ.) 8,457,228 11,775,025 17,590,562 

ருடரந் ரத் ரறும் சனவு (ரூ.) 5,495,721 6,947,919 11,977,493 

ருடரந் ரத் இனரதம்(ரூ.) 2,961,507 4,827,106 5,613,069 

ருடரந் நிக இனரதம்(ரூ.) 2,389,748 4,025,620 3,899,885 

ருரய் சரசரி வீம் 0.62 0.63 0.33 

மூனம்: சமூக - தரருபரர கப ஆய்வு / ஸ். இ. டி/ ரர / 2019 
 

முடிவும 

 

எரு மீன்பிடி தத்தின் இனரதம் மீன்பிடி தடகுகளின் அபக் கரண்டு 

அதிகரிக்கின்நது, ஆணரல் மூனணத்திற்கரண ருரய் விகிம் டுத் தடகுகப விட 

மிகப்தரி தடகுகளுக்கு முலீடுக்கண ருரய் குநடந்து சல்கிநது. 
 

தரிந்துமகள் 

 ஆழ்கடல் மீன்பிடியில் சல்தடும் மீன்பிடி தடகுகளின் உற்தத்தி சனக் 

கட்டுப்தடுத் தரிந்துக்கப்தடுகிநது. 

 கடல் தத்தின் சல்தரட்டு சனவுகபக் குநக்க மீன்பிடி 

டடிக்ககளின் சல்திநண அதிகரிக்க ஸ்கிப்தர்களின் திநன்கப 

ம்தடுத்துற்கரண எரு திட்டத் அறிமுகப்தடுத் தரிந்துக்கப்தடுகிநது. 
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 மீன்களின் த் கட்டுப்தடுத்துதில் தனக டமுநகள் ற்றும் 

ற்தரதுள்ப சர்ச ங்கப பூர்த்தி சய் மீன்களின் பத்தின 

தப்தடுத்துல் ஆகிற்ந அறிமுகப்தடுத் தரிந்துக்கப்தடுகின்நது. 

 

ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்பில் .சி.ரி இன் தன்தரடு 

 

கடக்க ரனதசிகள், ஜி. பி. ஸ் ற்றும் ஸ். ஸ். பி டிர ஆகி 

ஆழ்கடல் மீன்பிடி டடிக்ககளில் தன்தடுத்ப்தடும் மிகவும் தரதுரண . சி. ரி 

கருவிகள் ஆகும். வி. ம். ஸ் ற்றும் . . ஸ் (ரனிங்கி அடரப அப்பு) 

தரன்ந தன புதி . சி. ரி கருவிகள் தன ரள் தடகுகளில் கரப்தடுகின்நண. ங்கள் 

தடகு ரதிரியில் சரணரர் ற்றும் மீன் .சி.ரி கருவிகபப் பின்தற்றுற்கரண தன 

ரக்கங்கள் இருந்ண, அ தடம் 01 இல் கரட்டப்தட்டுள்பண. 

 

 
   

 

தடம் 01: . சி. ரி கருவிகபப் தன்தடுத்லுக்கரண வ்று உந்துல் கரணிகள் 

 

ஆழ்கடல் மீன்பிடி டடிக்ககளுக்கு . சி. ரி கருவிகபப் தன்தடுத்துதில் 

மீணர்களிட எரு ரண அணுகுமுந இருந்து. மீணர்களில் ண்தத்து ட்டு 

சவீரணர்கள் .சி.ரி கருவிகள் கடலில் தரதுகரப்த உறுதிப்தடுத் உவுகின்நண 

ன்றும் 81 % தர் . . ஸ் ணப்தடும் புதி கருவிப் தன்தடுத்துன் மூனம் 

மீன்பிடி கிர்களின் தரதுகரப்பும் ம்தடுத்ப்தட்டுள்பரக எப்புக் கரண்டணர். அந் 

.சி.டி கருவிகபப் தற்றி மீணர்கள் புரிந்துகரள்து எரு மீன்பிடி தத்தின் 

ருரணத் நமுக முநயில் அதிகரிக்கக்கூடும். ற்தரது தன்தடுத்ப்தடும் 

.சி.ரி கருவிகள் ங்கள் ருரணத் அதிகரிக்க உவுகின்நண ன்த 31 % 

மீணர்கள் ட்டு எப்புக் கரண்டணர். மீணர்கள் ங்களுக்கு ரனின 

முன்ணறிவிப்புகள் சம்தந்ரக ம்தகரண ஆரம் இல்ன ன்றும், ரனின ற்றும் 

மீன் முன்ணறிவிப்பு சகள் குறித் அர்களின் விழிப்புர்வு குநந் ட்டத்தில் 

இருப்தரகவும் கூறிணரர்கள். 

 

முடிவும 

. சி. ரி உதகங்கள் ற்றும் அற்றின் தன்தரடுகள் குறித் மீணர்களின் 

விழிப்புர்வு தரரட்டத்க்க அபவில் உள்பது 

மீணர்களிட கல் ரடர்பு தன்தரட்டில் சமூக சல்ரக்கு முக்கி தங்கு 

கிக்கின்நது 

. சி. ரி தன்தரட்ட ம்தடுத் அசரங்கத்தின் ஆவு குநந் ட்டத்தில் உள்பது 
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கட்டானநா சதமவகள்  
 

அபச நாினம்  
 

ஐ. சி. ரி முகவிரின் கட்டானப்டுத்தல் 
 
      

சதாழிற்ாட்டுக்கு அத்தினவசினநாமவ 
 

சமூக அழுத்தம் 
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தரிந்துமகள் 

 

இனுடன் ரடர்புட நிறுணங்கள் ம்தகரண ரனின முன்ணறிவிப்பு ற்றும் 

அறிக்ககப சரிரண த்தில் ற்றும் குநந்தட்ச தல் இப்புகளுடன் 

ங்குற்கரண எரு தரறிமுந அறிமுகப்தடுத் ண்டும் 

 

உர் ரழில்நுட்தம், மீன் கண்டுபிடிப்தரன்கள் ற்றும் சரணரர் தரன்ந அதிக வின 

கரண்ட உதகங்கப ரங்குற்கு முநரண ரனி திட்டங்கபத் ரடங்க 

அசு கணம் சலுத் ண்டும். 

 

மீணர்கப புதி ரழில்நுட்தங்களுடன் புதுப்பிக்க ப்தற்கரக .சி.ரி 

தன்தரடுகள், புதி தரக்குகள் ற்றும் அற்றின் தன்தரடுகள் குறித் கப்டன் 

தயிற்சி திட்டங்களுக்கு எரு னி ரகுதி அறிமுகப்தடுத் தரிந்துக்கப்தடுகிநது. 

சீரண ன் ம்தடுத்துற்கு தரிந்துக்கப்தடுகிநது, ற்றும் மீன் 

முன்ணறிவிப்பு சகள் ற்றும் மீன்மிடி கல் ம் (FIC) குறித் மீணர்களின் 

விழிப்புர்வு ற்றும் ளிதில் அணுகக்கூடிரக இருக்க ண்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

திட்ட ண் : 8.1 

மீணர்களின் ெமூகனன் ற்றும் திநன் அபிவிருத்தி  

தரறுப்தரண அதிகரரி : க. பி. ஜி. ல் சந்ருரன் 

வு சனவு    : 1 மில்லின் 
 

அறிமுகம் 

இந் திட்டம் மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக-தரருபரர நின ம்தடுத் கணம் 

சலுத்துகின்நது. கல்வி, திநன் அபிவிருத்தி ற்றும் ரரிப்பு அபிவிருத்தி ஆகி 

முக்கிரக மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக-தரருபரர நின ம்தடுத் 

உவுகின்நண ன்று ம்தப்தடுகின்நண. ண, ரரிப்புகளுக்கு தறுதிப்பு சர்க்க 

உவும் மீண சமூகத்திற்கு தயிற்சிகள் ங்கப்தட்டுள்பண. 
 

மீன்பிடி சமூகத்தின் தயிற்சியும் பர்ச்சியும் எரு கல்விச் சல்முநரகும், இது 

ஊழிர்கள் ற்றும் மீன்பிடித் துநயின் சல்திநண ம்தடுத்துற்கரண 

அறிப் தறுல் ற்றும் திநன்கப பர்த்ல் ஆகிற்ந உள்படக்கிரகும். 

மீணர்களின் ண்டுகரள்களில் என்நரக ளிரண இடங்களில் ன்ஜின் 

தழுதுதரர்ப்பு ற்றும் தரரிப்பு குறித் தயிற்சி அளிப்தற்கரண  சம்தந்ரக 

இருந்து. ண, மீணர்களின் ரழில் ற்றும் னி ப பர்ச்சி நிரூபிக்க 

ரண தயிற்சிகப ங்குது முக்கிரணரகும். கடற்நரழில் அச்சின் 

 ற்றும் சர்ச களுக்கு இங்க, OFRB தடகுகளில் மீன்பிடி 

டடிக்ககளில் ஈடுதடும் னர்கள் தயிற்சிக்கு ர்வு சய்ப்தட்டணர். அன்தடி, 

85 OFRB மீன்பிடி தடகுகள் தயிற்சி திட்டத் ற்றிகரக முடித்துவிட்டண. தயிற்சி 

இண்டு ரள் தயிற்சிரகவும் ற்றும் எரு பரபர் மூனகவும் ற்றும் ரரரணது 

இந் தயிற்சி திட்டத் டத்திது. தர, கல்பிட்டி, ற்றும் கல்முண ஆகி 

இடங்களில் ரன்கு ஏபிம் தயிற்சித் திட்டங்களும் 103 மீணர்களுக்கு ங்கரனயிலும், 

கல்பிட்டி ற்றும் கிரிந் ஆகி இடங்களில் 03 திநன் ம்தரட்டு திட்டங்களும் 

டத்ப்தட்டண. OFRB தடகுகபப் தன்தடுத்தும் மீணர்கள், இந்தி சிக்கனக் 

கண்டறிது ற்றும் இந்தித்தின் முறி சரிசய்து குறித் தயிற்சித் திட்டத்த் 

ர்ந்டுத்ணர். கடலில் OFRP தடகுகளின் இந்திம் சலிந்ன் விபரக, 

மீணர்கள் கடலில் தன சிங்கப திர்கரள்கின்நணர். மீணர்கள் இந்தித்தின் 

சிறி முறி சரிசய் முடியும் ன்நரல், அது கடலில் ற்தடும் ஆதத்க் குநக்க 

அர்களுக்கு உவும் ணனரம். 

 

கல்முமண தட்டமநயின் புமகப்தடங்கள் 
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 தரம தட்டமநயின் புமகப்தடங்கள் 

  

 

 

திட்ட இன : 8.3 

ரரவின் மீன்ப கல் மம் (FIC)  

 

தரறுப்தரண அதிகரரி : ச். பி. டி. . னக்ரலி 

வு சனவு   : 0.4 மில்லின் 

 

இனங்கயில் மீன்பிடித் துநயின் தங்குரர்கள் ற்றும் ஆர்முள்ப பிந ப்பிணருக்கு 

ரண கல்கப ங்க சமூக தரருபரர பிரிவு மீன்பிடி கல் த் 

(FIC) தரரிக்கிநது. 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், தல்று 

ததினளித்ர்களிடமிருந்து மீன்பிடி கல் த்தின் 07 10 10 10 10 ன்ந யரட் 

னன் மூனம் ரத்ம் 294 கள்விகள் தநப்தட்டண. அணத்து விணல்களும் ந்து 

குழுக்கபரக கப்தடுத்ப்தட்டுள்பண . விணல்களின் ண்கள் ற்றும் எவ்ரரு 

கல் அபவுகரல்களின் கீழ் உள்ப சவீங்கள் கீயுள்ப அட்ட 

கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

குறிக்தகரள்கள் 

ரழில்துந ற்றும் தரது க்களின் தங்குரர்களின் முன்ணற்நத்திற்கரக கல் 

ம் ற்றும் அன் சல்தரடுகப ஊக்குவித்ல் 

 

திட்டப்தகுதி: - தீவு முழுதும் 

துண்டுப்பிசுங்கள் தரன்ந விபம்தப் தரருட்கள் மீணர்கள் ற்றும் முழு ரட்டின் 

பிந தங்குரர்களிட விநிரகிக்கப்தடுகின்நண 

மீன்பிடி தடகுகளில் ஸ்டிக்கர்கள் எட்டப்தடும் 

மீன்பிடி துநமுகங்கள் ற்றும் யிநங்கும் பங்களில் தரககள் மூனம் 

கரண்பிக்கப்தடும் 

மீணர்கள் கூடும் இடங்களில் சுரட்டிகள் மூனரக கரண்பிக்கப்தடும் (FI 

அலுனகங்கள், சமூக ண்டதம் தரன்ந) 
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விணல்களின் ண்ணிக்மக ற்றும் எவ்சரரு கல் அபவுதகரல்களின் கீழ் உள்ப 

ெவீங்கள் 

கலின் விம் சதநப்தட்ட அமப்புக்கள் வீம் 

ர்த்கம் ற்றும் முலீடு ரடர்தரண சகள் 98 34% 

தரதுரண புகரர்கள் ற்றும் கருத்துகள் 68 23% 

மீணர்கள் னன் ற்றும் தழிவு ரடர்தரண 

சகள் 64 

21% 

கல்வி ற்றும் ஆரய்ச்சி 53 19% 

நுகர்ரர் ற்றும் ரழில் ரடர்தரண 

சகள் 11 

3% 

ரத்ம் 
294 100% 

மூனம்: ெமூக - சதரருபரர கப ஆய்வு / ஸ். இ. டி/ ரர / 2019 

    

 
மூனம்: ெமூக - சதரருபரர கப ஆய்வு / ஸ். இ. டி/ ரர / 2019 

 

தநப்தட்ட அணத்து கள்விகளும் ரர விஞ்ஞரனிகள், கடற்நரழில் ற்றும் நீரில் 

பங்கள்  அபிவிருத்தி அச்சின் அதிகரரிகள் (ம். ஃப். . ஆர். டி), கடற்நரழில் 

ற்றும் நீரில் பங்கள் திக்கபம் (டி. ஃப். . ஆர்), சி நீருயிரிண பர்ப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகரசத (ன்.யு.சி.டி.) ற்றும் பிந ரடர்புட அதிகரரிகளுடன் 

அசு ற்றும் அச சரர துநகள் மூனரக ற்றிகரக தீர்க்கப்தட்டண. 

 

மீன்பிடித் துநயின் தங்குரர்களிட கல் த் ம்தடுத்துற்கரக 10 

க்கும் ற்தட்ட தரககள் மீன்பிடி துநமுகங்களில் கரட்சிப்தடுத்ப்தட்டண, 

லும் 1000 துண்டுப்பிசுங்கள் துநமுகங்கள், யிநங்கும் இடம்,  கடற்நரழில் 

ஆய்ரபர்கள் அலுனகங்கள் ற்றும் பிந அச ற்றும் அச சரர்தற்ந அலுனக 

பரகங்களில் இனங்கயின் கரத்திணச் சுற்றி விநிரகிக்கப்தட்டண. 

 

சளியீடுகள் 

சுருக்கம் 

1. சந்ருன் க. பி. : மீன்பிடி தடகுகளின் ண்ணிக்க இனங்க அதிகரிக்க 

ண்டுர? : இனங்கயின் மீன் விநிரகத்திற்கு தடகின் ரக்கத் புரிந்து 

கரள்பல், ரர விஞ்ஞரண அர்வுகளின் சல்முநகளில், ஜூன 26, 2019, 

கரழும்பு, இனங்க. தக் .29 

2. டி சில்ர டி. டபிள்யு. ல். யூ, சந்ருன் க. பி. ஜி. ல், அனரல் க. ச். ம். ல், 

(2019), இனங்கயில் உண்க்கூடி துடுப்பு மீன் ற்றுதி. ரர விஞ்ஞரண 

அர்வுகளின் சல்முநகளில்,  ஜூன 26, 2019, கரழும்பு, இனங்க. பி .30 

 

34%

23%

21%

19%

3%

Trade and investment related services

General complaints and comments

Fishermen welfare and disaster related 

services

Academic and research

Consumer and industry related services 

பைறப்ைட்டஅபைப்புக்கள்

நுகர்ரர் ற்றும் ரழில் 

ரடர்தரண சகள் 

கல்வி ற்றும் ஆரய்ச்சி 

 

மீணர்கள் னன் ற்றும் தழிவு 

ரடர்தரண சகள் 

 

தரதுரண புகரர்கள் ற்றும் 

கருத்துகள் 

 

ர்த்கம் ற்றும் முலீடு 

ரடர்தரண சகள் 
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3. ஹீதரன ம். ம். . ஸ்., லிணததிரண ல்., அனுதர பி. ஜி. டி. ம்., அனரல் 

க. ச். ம். ல்., (2019), இனங்கயில் கடற்ககளில் க ன மீன்பிடி 

இந்திரக்குது குறித் உரிரபரின் கருத்து. ரர விஞ்ஞரண 

அர்வுகளின் சல்முநகளில், ஜூன 26, 2019, கரழும்பு, இனங்க. பி .31 

4. தினகத்ண ம். டி. ன், டி சில்ர டி. டபிள்யூ. ல். யூ, னக்ரலி ச். பி. டி. , 

அனரல் க. ச். ம். ல், கடற்நரழில் ற்றும் இனங்கயின் துரு ஏரவில் 

மீன்பிடி சமூகத்தில் அன் ரக்கங்கள். ரர விஞ்ஞரண அர்வுகளின் 

சல்முநகளில், ஜூன 26, 2019, கரழும்பு, இனங்க. பி .32 

5. குத்ண வி. ஸ்., டி. இ. சில்ர டி. டபிள்யூ. ல். யூ, சந்ருன் க. பி. ஜி. ல்., 

தினகத்ண ம். டி. ன். இனங்கயின் ட த்தி ரகரத்தில் புதி நீர் இரட்ச 

இநரல்களின் (க்ரபிரச்சிம் ரசன்தர்கி) மீன்பத்தின் உள்பக நின, 26 

ஜூன, 2019, கரழும்பு, இனங்க. பி .33 

6. தினகத்ண, ம். டி. ன்., னக்ரலி, ச். பி. டி. , ஹீதரன, ம். ம். . ஸ். ற்றும் 

அனரல், க. ச். ம். ல். (2019). நீர்கரழும்பு ற்றும் சினரதத்தில் தங்கு ன 

மீன் பிடிப்பு: தரம்தரி மீன்பிடி உரிகள் ற்றும் கனரச்சர தரம்தரித்தின் 

நின, ரட்டு உமுடிர கனரச்சர தரம்தரிம் குறித் சர்ச ரரடு ( சி 

 சி ச் -2 019), ரனிடவில் ற்றும் சமூக விஞ்ஞரண பீடம், ஸ்ரீ ஜர்ணபு 

தல்கனக்ககம், சப்டம்தர், 2019, தக்: 100 

7. தினகத்ண, ம். டி. ன். ற்றும் அனரல், க. ச். ம். ல். (2019). இனங்கயில் 

உள்ப தனங்குண்டுர தீவுக்கு மீணர்கள் இடம்தர்ற்கரண கரணிகப 

முன்த்ல், சமூக அறிவில் ற்றும் னிங்கள் குறித் 2 து சர்ச 

சிம்தரசிம் (. ஸ். ஸ். ஸ். ச்) 2019: நினத்ன் ரக்கி பர்ச்சி, 

ரனிடவில் ற்றும் சமூக விஞ்ஞரணத்தின் ம்தட்ட ஆய்வுகளுக்கரண சி 

ம், கரழும்பு, டிசம்தர், 2019. 

 

உள்ளூர் தயிற்சிகள் 

1. நிருஷ்கர அதகரன் (விஞ்ஞரனி) - விசரத்திற்கரண விஞ்ஞரண அணுகுமுந 

ற்றும் ஆரய்ச்சி முந. ஸ். ல். சி. . ஆர். பி ற்தரடு சய் பி. ஜி. ஆர். சி 

கண்ரரு 25. 11 & 2. 12. 2019 இல் இண்டு ரள் தட்டந 
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5.9 கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு பிரிவு 
 

பிரிவுத் மனர்: திரு. .பி..தக. குத்ண 
 

கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டு பிரிரணது கல் ரழில்நுட்த பிரிவு, நூனகம் 

ற்றும் கல் பிரிவு ற்றும் விரிரக்கல் பிரிவு ஆகிற்நக் கரண்டுள்பது. 

திட்டங்கப திட்டமிடல், கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீடு சய்யும் னகளுக்கு 

கண்கரணிப்பு ற்றும் திப்பீட்டுப் பிரிவு தரறுப்தரகும். ஆரய்ச்சி திட்டங்களின் 

திநரண கண்கரணிப்பு, திப்பீடு ற்றும் எருங்கிப்த உறுதி சய்ற்கரண 

கடகப இது சய்கிநது. சல் திட்டத் ரரித்ல், ஆரய்ச்சி திட்டங்களின் 

ரரந் முன்ணற்ந கண்கரணிப்பு, ருடரந் அறிக்கயின் ரகுப்பு, அறிவுப் 

தகிர்வுக்கு உவுல் ற்றும் தப்புல் ஆகி பிரிவின் முக்கி தரறுப்புகபரகும். 

விரிரக்கல் பிரிவு 2019 எக்டரதர் ரத்தில் ரழில்நுட்தப் தரிரற்ந பிரிவுக்கு 

ரற்நப்தட்டுள்பது 
 

கல் சரழில்நுட்த பிரிவு 

கல் ரழில்நுட்த பிரிவின் ரக்கம் மிக உர்ந் ரண ரழில்நுட்த 

அடிப்தடயினரண சகப ங்குதும், அன் சல்தரட்டுக்கரண 

குறிக்கரள்கள் ற்றும் குறிக்கரள்களுக்கரண ஆ ங்குதுடன், ஆரய்ச்சி 

டடிக்ககளுக்கு தரருந்தும் கயினரண ஏடிர / கரட்சி, ல்டிமீடிர, 

டஸ்க்டரப் ற்றும் னப்பு ஆகிற்றிற்கு தனுள்ப ரழில்நுட்த 

அடிப்தடயினரண தன்தரடுகள் ற்றும் சகள் ரடர்தரண ஆ 

ங்குரகும். 
 

கல் ரழில்நுட்த பிரிவு புவியில் கல் அப்பு (ஜி. . ஸ்) ற்றும் ரிரட் 

சன்சிங் (ஆர்ஸ்) ஆகிற்நப் தன்தடுத்தி பங்கபத் திட்டமிடுற்கும், நீர் 

உயிரிண பர்ப்பு அபிவிருத்தி ற்றும் முன்கணிப்புக்கு தரருத்ரண தகுதிகப 

அடரபம் கரண்தற்கும் ஆரய்ச்சி டத்துகிநது. ஜி..ஸ் ரழில்நுட்தங்கள் 

தல்று துநகளில் தரருந்தும் ற்றும் கிடக்கக்கூடி சிநந் கல்களின் 

அடிப்தடயில் சிநந் முடிவுகப டுக்க அனுதிக்க உள்பக ஆரய்ச்சிகளுக்குத் 

ரண உர் இடஞ்சரர்ந் ற்றும் தண்புக்கூறு  ங்க 

உறுதிபூண்டுள்பண. கல் ரழில்நுட்தப் பிரிரணது கடல் ற்றும் நினப்தப்பு 

தகுதிகளின் இடஞ்சரர்ந் வுகளின் ல்னப் தகுதிரக சல்தடுகிநது. நீர்பங்கள், 

சுற்றுச்சூல் ற்றும் தணர்கள் ரடர்தரக கிடக்கக்கூடி அணத்து வு / 

கல்கபயும் சகரிப்தற்கும் சுற்றுச்சூல் ட்பு தரருபரர ம்தரட்டிற்கரண 

ரரிப்புகப உருரக்குற்கும் நீர்ரழ் பங்கள் / சுற்றுச்சூன விஞ்ஞரண 

ரீதிரக நிர்கிப்தற்கும் எரு பரக இந் பிரிவு உவுகிநது. 
 

கல் சகரிப்பு, சனரக்கம், தகிர்வு ற்றும் நீர்ப பங்கப அபிவிருத்தி சய்ல் 

ஆகிற்றுக்கரண அணத்து தங்குரர்களிடயும் கல் சகரிப்பு, சனரக்கம், 

தகிர்வு ற்றும் தப்புல் ஆகிற்றுக்கரண கல் ரழில்நுட்தம் ற்றும் 

அப்புகள் சல்தரட்டின் அணத்து அம்சங்கபயும் ங்க இந் பிரிவு 

தரறுப்தரகும். இது கனி ன்தரருள் ற்றும் ன்தரருள் ஆவு ற்றும் LAN - 

னன் (னரக்கல் ரிர ட்ரர்க்) ற்றும் WAN -  (ட் ரிர ட்ரர்க்) 

ஊழிர்களுக்கரண இப்பு ற்றும் கணினி ட்ரர்க்குகளின் நிர்ரக ஆ 

ங்குகிநது. லும் . ரி பிரிவு . ரி எப்தந்ங்கள் ற்றும் ன்தரருள் 

உரிங்கப தரரிக்கிநது, லும் . ரி ரடர்தரண ன்தரருள் ற்றும் 

ன்தரருப ரங்கு எருங்கிக்கிநது. 
 

நூனகம் ற்றும் கல் பிரிவு 

ரரவின் நூனகம் ன்தது எரு சிநப்பு நூனகரகும், இது எரு கல் ற்றும் குறிப்பு 

ரக சல்தடுகின்நது. இந்ப் பிரிவு விஞ்ஞரனிகள் ற்றும் அறிஞர்களின் கல் 

கபயும் பத் லுப்தடுத்துயும், ரரவின் ரக்கம் ற்றும் 

குறிக்கரள்கப அடற்கு தரருத்ரண ற்றும் ற்தர அறிப் தகிர்ந்து 

கரள்யும் உறுதி சய்கிநது. 
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செய்ப்தட்ட டடிக்மககள்    

 

செல்திநன் 

திட்ட ண்: 9.1 

இம தெமகள் ற்றும் என்மனன் கல் அமப்பு 

 

தரறுப்தரண அதிகரரி : . பி. . க. குத்ண 

வு சனவு   : 3.5 மில்லின் 

 

இந் கலின் முக்கி ரக்கம், உனகபரவி னப்பு ழிரக கல்கப 

தப்புதும், கல் தகிர்வுக்கு சதிரக ரரவின் விஞ்ஞரண ஊழிர்களுக்கும் அன் 

தங்குரருக்கும் பிந இ சகப ங்குரகும். 

 

னத்பத்தில் ரற்நங்கள் தன ற்கரள்பப்தட்டண, 98 னப்தக்கங்கள் 

பத்துடன் சர்க்கப்தட்டண. னத்பத்திற்கு எரு ரபக்கு சரசரி ருக 

கிட்டத்ட்ட 435 ஆக இருந்து ற்றும் அதிக ருக ண்ணிக்க 19433 ஜூன் 2019 

இல் கனித்து 

  

 
 

 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 
எதுக்கீடு 

(ரூ. மில்) 

சதரறுப்தரண 

உத்திதரகத்ர் 

கரனம் 

இரு ம 

அறிவு ற்றும் 

கல்கப 

தப்புற்கரண 

திநந் அணுகல்  

9.1 இ சகள் 

ற்றும் ஆன்னன் கல் 

அப்பு 

3.5 . பி. . க 

குத்ண 

 

2019 

9.2 திப்பீடுகள் 

ற்றும் ஆரய்ச்சி 

திட்டங்கப 

கண்கரணித்ல் 

9.2 திப்பீடுகள் ற்றும் 

ஆரய்ச்சி திட்டங்கப 

கண்கரணித்ல் 

0.75 . பி. . க 

குத்ண 

 

2019 

  2.7 . பி. . க 

குத்ண 

2019 

 9.4 தங்குரர் 

ஆனரசணக் கூட்டம் 

0.6 . பி. . க 

குத்ண 

2019 

 9.5 ட ரகரத்தின் 

கடல்சரர் பர்ச்சியின் 

ண்டனரக்கல் 

0.2 டி. டி. டி 

வீகரடன்ண 

2019 
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ரரந் ெரம்ெம் 

           

ரம் 
ர ெரெரி ரரந் சரத்ம் 

தரதுமக தகரப்பு தக் ருமக தக்கம் kB F ருமக தக்க்கம் தகரப்பு தரதுமக 

           
Nov 2019 29025 27671 11454 489 9941 75880876 14198 332185 802474 841746 

Oct  2019 17512 16252 9559 406 7977 32689873 12599 296330 503837 542893 

Sep  2019  20745 19258 11634 387 7617 41863154 12024 360656 597000 643105 

Aug 2019  19865 18636 11270 384 7341 32707625 11546 338109 559100 595950 

Jul  2019  30673 28875 17583 457 8870 53051557 14173 545089 895143 950874 

Jun  2019  42832 40599 7738 648 12814 124752406 19443 232144 1217982 1284988 

May  2019  16361 14707 5350 421 7925 49944150 13077 165853 455931 507194 

Apr  2019  15372 13494 6487 403 7400 43785853 12497 201104 418317 476536 

Mar 2019  11925 10617 5511 339 6298 28273850 10192 165346 318530 357768 

Feb  2019  23731 21729 8314 455 9301 71142226 14106 257762 673616 735686 

Jan 2019  11697 10004 5649 352 6164 25956244 10581 169471 300126 350923 

           
Totals 580047814 144436 3064049 6757238 6742056 

           
னி. கனி எழுங்கத்ல், தழுதுதரர்ப்பு ற்றும் ம்தடுத்ல் ஆகிற்றில் 

ஊழிர்கள் ஈடுதட்டணர், 300 தழுதுதரர்ப்புகளில் கனந்து கரண்டணர், 24 கணினிகள் 

எழுங்கக்கப்தட்டண, 12 ம்தடுத்ப்தட்டண. ன்தரருள், னப்பின்ணல் 

ற்றும் உள்பவு சிக்கல்கள் ரளுக்கு ரள் தீர்க்கப்தட்டண. 
 

CARP னப்பின்ணலில் ஈடுதட்டுள்ப நிறுணங்களின் ஆரய்ச்சி திட்டங்கப 

திப்பீடு சய் தன்தடுத்ப்தடும் கல் வுத்பம் CARP க்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 

இந் கரனகட்டத்தில் திர்தரர்க்கப்தட்ட இனக்கு அடப்தட்டது. னிபம் ற்றும் 

நிதிநின அறிக்க தற்றி கல்கள் சி விஞ்ஞரண ன்நம் ற்றும் ஆரய்ச்சி 

ற்றும் தரிசரண ஆய்வுக்கரக 2018 இல் NASTEC க்கு சர்ப்பிக்கப்தட்டது. 
 

முன்ணற்நம் (%) : தபதீக : 100  நிதி: 100 

 

திட்ட ண்: 9.2 

திப்பீடுகள் ற்றும் கண்கரணிப்பு ஆரய்ச்சி திட்டங்கள் 
 

தரறுப்தரண அதிகரரி : . பி. . க. குத்ண 

வு சல்வு   : 0.75 மில்லின் 
 

திட்ட சல்திநன் அறிக்க ற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கரண ஆண்டு அறிக்க ன்தண 

ரரிக்கப்தட்டண. ஜணரதிததி சனகம், திநசரி ற்றும் அசுக்குத் ரண 

ரரந் ற்றும் கரனரண்டு முன்ணற்ந அறிக்க சர்ப்பிக்கப்தட்டது 

நிறுணத்திற்குள் கரனரண்டு முன்ணற்ந றுஆய்வுக் கூட்டங்கள் டத்ப்தட்டண, 

லும் ழுந் பிச்சிணகபத் தீர்ப்தற்கரக து தணிப்தரபர் ரகம் 

அர்களுக்குத் ரண ரற்நங்கள் ற்றும் ஆனரசணகள் ங்கப்தட்டண. 

 

திட்டம் ண் 9.3 

ருடரந் விஞ்ஞரண அர்வுகள் 

தரறுப்தரண அதிகரரி : . பி. . க. குத்ண 

வுசனவு   : 2.7 மில்லின் 
 

ருடரந் விஞ்ஞரண அர்வு 2019 ஜூன 29, இல் இனங்கயின் கரழும்பு 15 இல் 

உள்ப சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர (ரர) 

கட்தரர் கூடத்தில் டதற்நது. அர்வின் கருப்தரருள் "சத் 

பர்ப்தற்கரண நீர்ரழ் ஆரய்ச்சி" ற்றும் அர்வுகள் மீன்பம் ற்றும் மீன்பர்ப்பு, 

http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201912.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201911.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201910.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201909.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201908.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201907.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201906.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201905.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_201904.html
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நீர்ரழ் உயிரில் ரழில்நுட்தம் ற்றும் வினங்கு ஆரக்கிம், கடனர ற்றும் 

கடல் ரழ்விட அபிவிருத்தி, கடல்சரர்வில் ற்றும் நீரிக்கவில், சமூக 

தரருபரரம் ற்றும் சந்ப்தடுத்ல் உள்ளிட்ட தல்று கருப்தரருள்களுக்கு 

இடளிக்கப்தட்டண. நீர்ரழ் அறுடக்கு பின்ணரண ரழில்நுட்தம், கர 

ற்றும் கடல் ரசுதரடு, நீர்ரழ் சுற்றுச்சூலின் தரதுகரப்பு ற்றும் முகரத்தும் 

கரனநின ரற்நம் ற்றும் அன் ரக்கங்கள். ரழ்க்க ற்றும் உயிற்ந நீர்ரழ் பத் 

துநயில் முன்ணணி ஆரய்ச்சி நிறுணரக, சி ற்றும் சர்ச ங்களின் உர் 

ஆரய்ச்சிகப டத்துன் மூனம் அறிவுப் தகிர்வுக்கு ரர தங்களிக்கிநது. 

 

ஆம்பித்ல் விர ந்திரி. ஈ. . ஸ். க. திரிசிங்க, னர், ரர ஆர்களும், 

முக்கி குறிப்பு உ முணசிங்க அபிவிருத்தி நிறுண (MIND) னர் தரசிரிர் 

ரகன் முணசிங்க அர்கபரளும் ங்கப்தட்டண.  விருந்திணர் உரணது இனங்க 

ற்றும் ரனத்தீவுக்கரண உவி FAO பிதிநிதி டரக்டர் டி. பிB. ரி. விஜத்ண 

உரற்றிணரர். திரு. சந்ரக்க.  கடற்நரழில் ற்றூம் நீரில் பங்கள் அபிவிருத்தி 

அச்சின் சனரபர் ற்றும் தல்று நிறுணங்கள் ற்றும் தல்கனக்ககங்கப 

பிதிநிதித்துப்தடுத்தும் சிநப்பு அப்தரபர்கள் தரன்நரரும் தங்கற்நணர். 

 

ங்குர்கபரக ரரவின் தல்று தகுதியிணரும், தல்கனக்ககங்கள் ற்றும் 

இனங்கயின் பிந நிறுணங்களில் தல்று பிரிவுகளில் உள்ப ஆரய்ச்சிரபர்கள் 

தரன்நரர் இருந்ணர். சரரம்ச சுருக்கங்கள் 54 ங்கப்தட்டண, 05 அர்வுகளுக்கரண 

தச்சரபர்கள் ங்கள் புதி கண்டுபிடிப்புகள் ற்றும் புதுரண ரசணகபப் 

தகிர்ந்து கரண்டு கணிசரண தரருபரர பர்ச்சியுடன் ஆரக்கிரண நீர்ரழ் 

சூனக் கரண்டிருக்க ஊக்களித்ணர். 

 

திட்டம் ண் 9.4 

தங்குரர்களின் ஆதனரெமணச் ெந்திப்பு 

தரறுப்தரண அதிகரரி : . பி. . க. குத்ண 

வு சனவு   : 0.6 மில்லின் 

 

ஜணரதிததித் ர்ல் கரரக கூட்டம் திட்டமிட்டதடி டத்ப்தடவில்ன. 

முன்ணற்நம்: தபதீக: 25%  நிதி: 28% 

 

திட்டம் ண் 9.4 

ட ரகரத்தில் கடல் சரர் பர்ப்பு - ரிகள்சர்ருக்கரண ண்டனரக்கல் திட்டம் 

தரறுப்தரண அதிகரரி:  டி. டி. டி. வீகரடன்ண 

வு சனவு: 0.2 

 

கடனர சமூகங்களின் ருரணம், உவு தரதுகரப்பு ற்றும் னரய்ப்த 

ங்குன் மூனம் அர்களின் ல்ரழ்வுக்கரண எரு முக்கிரண பர்ச்சி ரய்ப்தரக 

கடல்சரர் பர்ப்த அங்கீகரிக்க முடியும். அந்நி சனரணி ற்றும் முலீட்டு 

ரய்ப்புகபயும் ங்கக்கூடி தரி அபவினரண ழிகப கடல்சரர் பர்ப்பு 

கரண்டுள்பது. ண, இந் ஆய்வு சுற்றுச்சூல் அபவுருக்கபக் கருத்தில் கரண்டு 

கடல்சரர் பர்ப்புக்கரண சரத்திரண தகுதிகப அடரபம் கரணும் ரக்கம் 

கரண்டரகும். சரத்திரண ண்டனங்கப றுக்க, புவியில் கல் 

அப்புகள் (ஜி. . ஸ்) ரழில்நுட்தம் தன்தடுத்ப்தட்டது. 

 

இந் ஆய்வின் முக்கி குறிக்கரள்கபரக உள்படக்கப்தட்டகபரக , 

 ட ரகரத்தில் கடல்சரர் பர்ப்புக்கரண சரத்திரண தகுதி அடரபம் 

கரவும் 

 கடல்சரர் பர்ப்புக்கு மிகவும் தரருத்ரண தகுதிகப நிர்யித்ல் ற்றும் 

தடம் சய்ல் 

 கடல்சரர் பர்ப்புடன் ரடர்புட வுத்பத் தரரித்ல் 
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ஆய்வுக்கரண கருப்தடும் சுற்றுச்சூல் அபவுருக்கள் கீ கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 

இற்கச் சூனக் கருத்தில் கரள்ளும்தரது கடல்சரர் பர்ப்புக்கு இது மிகவும் 

சரத்திரணரக இருப்தரல், தரல்க் த – தரக் குடரரணது ஆய்வுப் தகுதிரக 

ர்ந்டுக்கப்தட்டது. 

 உப்புத்ன் 

 கனங்கல் ன் 

 PH 

 டி. ஏ – கந் எட்சிசன் 

 ப்த நின 

 கீழ் நினத்ன் 

 அன  கம் 

 நீர் ஆம் 

 தரக்குத்து தரக்கரண அணுகல் 

 கழிவுகப அகற்றும் சதிகள் 

 கடல்சரர் பர்ப்பு குறித் ற்தர தரதுகரப்பு 

 இற்க நினப்தப்பு 

 நினப் தன்தரட்டு முந 

 

கடல்சரர் பர்ப்புக்கரண தரருத்ரண பங்கபத் ர்ந்டுப்தற்கரக புவியில் 

கல் அப்பு (ஜி. . ஸ்) ப் தன்தடுத்தி தன அபவுகரல் பங்கள் 

தரருந்க்கூடி ரடலிங் அப்தரணது தன்தடுத்ப்தட்டது. நீரின் ம் ற்றும் 

கீழ் நினத்ன் அபவிட ர்ந்டுக்கப்தட்ட ரதிரி இடங்கள் பின்ரும் 

தடத்தில் கரடுக்கப்தட்டுள்பண. ரரவில் கிடக்கும் னரற்றுத் வுகளும் 

கருப்தட்டண. 

 
 

 
 

ராஸ்ைரு
க்கா
தன்டம

ிர்ணயமாக்கல்
(மறுவடிவடமத்

தல்)

மமலடுக்க
ல் எடை கூட்ைல் ம ாதட

ச ய்தல்
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பத்தின் தரருந்துகத் ன் தற்றி தகுப்தரய்வு யிட்டட் னடுக்கு 

தகுப்தரய்வு- Weighted Overlay Analysis (WOA) ஆல் சய்ப்தட்டது. ன 

விரிக்கப்தட்டுள்பன் தடி எவ்ரரு அபவுருவிற்கும் முற்றிலும் 13 கருப்தரருள் 

அடுக்குகள் ArcGIS 10.2.2 ப் தன்தடுத்தி உருரக்கப்தட்டண ற்றும் அற்ந 

னடுக்கு தகுப்தரய்விற்கும் தன்தடுத்ப்தட்டண. கீ உள்ப மிகவும் தரருத்ரண 

தகுதிகப அடரபம் கர, ர்ந்டுக்கப்தட்ட அபவுருக்களின் 

கப்தடுத்ப்தட்ட அடுக்குகப என்றுடன் என்று இப்தன் மூனம் டயுள்ப 

னடுக்கு தகுப்தரய்வு சய் முடியும். டயுப னடுக்கு தகுப்தரய்வில் 

ஈடுதட்டுள்ப தடிகள் கீ கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 

  

டயுள்ப னடுக்கு தகுப்தரய்வின் தரது, பின்ரும் அட்டயில் 

கரட்டப்தட்டுள்பன் தடி தகுப்தரய்வு ரிசப்தடுத்ல் சல்முந (AHP) நுட்தத்ரல் 

தநப்தட்ட எவ்ரரு னிப்தட்ட அபவுருவுக்கும் எரு ட எதுக்கப்தட்டது. 

தரருந்க்கூடி குப்புகள் மிகவும் தரருத்ரண, மிரண, 

தரருத்ற்ந ண கப்தடுத்ப்தட்டண. 

 

AHP இலிருந்து தநப்தட்ட முன்னுரி அபவு 

 

அபவுரு ெரரரண 

திப்பு 

முன்னுரிம 

அபவீடு  % 

உப்புத்ன் 2.65 24 

PH 1.79 16 

ப்த நின 1.36 12 

Do 1.07 10 

TSS 0.85 8 

ஆம் 0.69 6 

னயின் கம் 0.63 6 

கீழ் நினத் ன் 0.46 4 

ற்தர 

மூடுகதப்பு 0.40 4 

நினப்தப்பு 0.42 4 

வீதிக்கரண அனுகல் 0.69 6 

ரத்ம் 11.00 100 

 

முடிவுகள் 

 சுற்றுச்சூல் அபவுருக்களின் இடஞ்சரர்ந் விநிரகம் 

உப்புத்ன், ப்தநின, DO, Ph, TSS, ஆம், கீழ் நின ற்றும் உர்திநன் மிக்க 

ரழ்விட விநிரகம் ஆகிற்றின் ற்தர நின தடம் 1 முல் தடம் 6  

கரடுக்கப்தட்டுள்பண. 

 

 கடல்சரர் பர்ப்புக்கரண தரல்க் விரிகுடரவின் ண்டனம் 

னகீழ் தூ டயுள்ப (.டி.டபிள்யூ) நுட்தங்கபப் தன்தடுத்தி 

ண்டனரக்கத்துக்கரக கருப்தடும் அபவுருக்களின் இடக்கணிப்புகளின் முடிவுகள் 

தடம் 7 இல் கரட்டப்தட்டுள்பண. 
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தடம் – 1 : உப்புத்ன், ற்றூம் ப்தநின 

 

 
தடம் 2 : தபதீக – இசரண அபவுருக்களின் தம்தல் 
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நூனகம் ற்றும் கல் 
கண்தரட்டம் 

ரர நூனகம் ன்தது எரு சிநப்பு நூனகரகும், இது எரு கல் ற்றும் குறிப்பு 

ரக சல்தடுகிநது. இந் பிரிவு விஞ்ஞரனிகள் ற்றும் அறிஞர்களின் கல் 

கப பத் லுப்தடுத்துயும், ரரவின் ரக்கம் ற்றும் 

குறிக்கரள்கப அடற்கு தரருத்ரண ற்றும் ற்தர அறிப் தகிர்ந்து 

கரள்யும் உறுதி சய்கிநது. என்னன் தரது அணுகல் தட்டில்கள் (OPAC) 

புதுப்பிக்கப்தட்டண. பங்கள், ன்கரடகள், நூனகங்களுக்கிடரண 

தரிரற்நங்கள் ற்றும் னத்பத்தில் இலிருந்து ததிவிநக்கம் ற்றும் தரருள் 

நுரயில்கபப் தன்தடுத்தி இனசரக கிடக்கக்கூடி மின்-பங்கப 

ரங்குன் மூனம் சகரிப்பு தனப்தடுத்ப்தட்டது. ரர நூனகம் கல்களின் 

விரண தரிர பர்ச்சியின் உனகில் திநம்தட ற்றும் திநரக ச 

சய்கிநது. 

ஆரய்ச்சிரபர்கள், கடற்நரழில் அதிகரரிகள், அறிஞர்கள் ற்றும் அபிவிருத்திகப 

திட்டமிடுதர்கள் ற்றும் தல்கனக்கக ரர்கள் இப்தரது டிஜிட்டல் 

கபஞ்சிம் ற்றும் னப்பின்ணல் அட்ட மூனம் ரரரல் ளியிடப்தட்ட 

அரி ஆங்கபக் கர முடிகிநது. 
 

செய்ப்தட்ட டடிக்மககள் 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 
எதுக்கீடு 

(ரூ மில்) 

சதரறுப்தரண 

உத்திதரகத்ர் 

கரனம் 

(இரு - 

 

சகரிப்பு 

அபிவிருத்தி 

புத்கங்கள், தத்திரிககள் 

(அச்சிடப்தட்ட / மின்ணணு) ற்றும் 

சிடி-ரம் கரள்முல் 

ஆரய்ச்சி அறிக்ககள் ற்றும் 

ஆங்கப சகரித்ல் 

ன்கரட மூனம் நூனக 

பத்ப் தறுல் 

தரிரற்நம் மூனம் நூனக பத்ப் 

தறுல் 

மின்ணணு ததிவிநக்கங்கள் 

2.00 பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ஆர். ஸ். லிரணரச்சி 

            

 

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

 

 

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ஆர். ஸ். லிரணரச்சி 

 

ஜண -  டிச 

 

ஜண - டிச 

 

நூனக 

முகரத்தும்   

2.1 நூனக தட்டில்கபத் 

திருத்துல் ற்றும் புதுப்பித்ல் 

2.2. னப்பு தட்டிலில் 

 உள்ளிடல் 

2.3 நூனக பங்களின் தரருள்சரர் 

கப்தரடு ற்றும் கரப்தரக்கல் 

2.4 மின்ணணு கபஞ்சி 

சகரிப்புக்களின் ரகுப்பு 

 

 

 

 

 

பி. ஜி. ஸ் கரரிரசம் 

 

ணரரி ரூதசிங்க 

ணகர கருரத்ண 

பி. ஜி. ஸ் கரரிரசம் 

ஆர். ஸ். லிணரரச்சி 

ணரரி ரூதசிங்க 

ணகர கருரத்ண 

ஜண - டிச 

 

உசரத்துகள் 

சகள் 

3.1 ற்தர விழிப்புர்வு 

சகள் (சிஸ்) 

3.2 கல் சயின் 

ர்ந்டுக்கப்தட்ட தல் 

(ஸ்.டி.) 

3.3 கல் மீட்டடுப்பு சகள் 

3.4 குறியீட்டு சகள் 

3.5 இனக்கி ஆய்வு 

3.6 நூனகங்கள் இடரண 

தரிரற்நம் சகள் 

 பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

 

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

 

 

 

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ஆர். ஸ். லிரணரச்சி 

 

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ரரந் 

 

ஜண - டிச 

  

 

 

 

  

 

நூனக 

எத்துப்பு 

4.1 நூனக உறுப்புரி 

 பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்  

 பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ஆர். ஸ். லிரணரச்சி 

ஜண – டிச 

பிந சகள் 5.1 தன கனடுக்கும் சகள்  

(புகப்தட கல் / ஸ்கனிங்) 

 ணகர கருரத்ண 

ணரரி ரூதசிங்க 

ஜண – டிச 

ரர 

ளியீடுகள்  

ரர ளியீடுகளின் விற்தண 

ற்றும் இனச விநிரகம் 

ரர ளியீடுகளின் று ததிப்பு 

 ஆர். ஸ். லிரணரச்சி 

ணகர கருரத்ண  

பி. ஜி. ஸ் கரிரசம் 

ஆர்.ஸ்.லிரணரச்சி 

ஜண - டிச 
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திட்ட ண்: 9.6 

தெகரிப்பு அபிவிருத்தி 

தரறுப்தரண அதிகரரி  : பி. ஜி. ஸ். கரரிரசம் 

  ஆர். ஸ்.  லிணரச்சி 

எதுக்கிடப்தட்ட வு சனவு -  2.5 

 

ரரவின் விஞ்ஞரனிகளின் ண்டுகரளுக்கு அரக ரங்குல், ன்கரடகள், 

தரிரற்நங்கள் ற்றும் மின்ணணு ததிவிநக்கங்கள் மூனம் நூனக பங்கப 

தனப்தடுத்ல் சய்ப்தட்டண. லும், ரர ரடர்தரண கல்கள்  

சகரிக்கப்தட்டண. 

 

• சகரள்முல்: 

2019 ஆம் ஆண்டில் 05 தத்திரிககள் கரப்தட்டண, அற்றில் 04 ட்டு சந்ரரக 

தநப்தட்டண ற்றும் 01 புதுப்பிக்கப்தட்டது. 

14 புத்க னப்புகள் கரப்தட்டண, அற்றில் 12 ட்டு ர்ந்டுக்கப்தட்டண, 

அற்றில் 02 சந்யில் இல்ன. 

இந் ஆண்டிற்கரண AGORA வுத்பம் ற்றும் சி புவியில் தரன்நற்ந 

ரங்குற்கரண கட்டம் புதுப்பிக்கப்தட்டது.  இற்க ரரிப்புகளின் என்னன் 

சந்ர (1999 - 2019) ரணது சய்ப்தட்டது. 

 

• கரள்முல், ன்கரட ற்றும் தரிரற்நம்: 

142 புத்கங்கள், 40 தத்திரிககள், 19 சய்தி டல்கள், 31 த அறிக்ககள், 17 

ஆரய்ச்சி கட்டுகள், 08 குறுட்டுகள், 04 ஆய்றிக்ககள், 04 ரர அறிக்ககள் 

ற்றும் 243 சய்தித்ரள் கட்டுகள்  தநப்தட்டண. 

முன்ணற்நம் :  தபதீக : 100%     நிதி : (95%) 

 

திட்ட ண்: 9.8 

ப  முகரமத்தும் 

 

சதரறுப்தரண அதிகரரி :   பி.ஜி.ஸ். கரரிரெம் 

ஆர்.ஸ். லிணரரச்சி 

எதுக்கீடு வு செனவு  : 0.25 

 

ககப்தடுத்ப்தட்ட பங்கள், தட்டிலிடப்தட்டு கமுநரக 

கப்தடுத்ப்தட்டண, லும் மின்ணணு தட்டிலில் நுக்கப்தட்டண ற்றும் 

ரரவுக்கு ட்டுல்ன, தரதுக்களுக்கும் அணுகக்கூடி அபவிலும். பிந 

குறியீடுகளும் (மின்ணணு) ரடர்ந்தும் புதுப்பிக்கப்தட்டண. 

 

திநந் தரது அணுகல் தட்டின (OPAC) தன்தடுத்தி அறிஞர்களுக்கு நூனக ப 

தரிந்து ச அணுகப்தட உப்தட்டது. நூனக முகரத்து அப்பு (ல். ம். 

ஸ்) ற்றும் கபஞ்சி சகரிப்புக்கு 1506 உள்படக்கங்களுடன் 11,975 வுகப 

உள்ளிட்டுள்பது. இக்கப்தட்ட மின் சஞ்சிககப்  தத்திரிக கட்டுகள் 296  ஆகும். 

 

திட்ட ண்: 9.7 

குறிப்பு தெமகள் 

சதரறுப்தரண அதிகரரி :  பி.ஜி.ஸ். கரரிரெ 

ஆர்.ஸ். லிணரச்சி 

எதுக்கீடு – வு செனவு  :  0.25 

 

கல் மீட்சடடுப்பு 

மின்ணனு- சஞ்சிகக் கட்டுகளிலிருந்து மீட்டடுப்தற்கரக, முதுகன 

ஆய்றிக்ககள், ஆரய்ச்சி அறிக்ககள், ஆரய்ச்சி கட்டுகள் ற்றும் சய்தித்ரள் 
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கிளிப்பிங் வுத்பங்கள் மின்ணணு முநயில் புதுப்பிக்கப்தட்டண, லும் அ 

கரயர ல்ம்ஸ் - KOHA LMS ற்றும் டிஜிட்டல் திட்டத்ப் தன்தடுத்தி 

வுத்பங்கபரக ரகுக்கப்தட்டண. கீ கரடுக்கப்தட்டுள்பன் தடி 

உள்ளிடப்தட்ட வின் சுருக்கம் உள்பது. 

 

 

  

 

 

 

 

வு சகரிப்பின் தர் வின் அபவு 

ரர தப்ளிகன்ஸ் 1012 

முதுகன ஆய்றிக்ககள் 77 

ஆரய்ச்சி அறிக்ககள் 114 

ஆரய்ச்சி ஆங்கள் 85 

சய்தித்ரள் கிளிப்பிங்ஸ் 170 

நிர்ரக அறிக்ககள் 45 

Acts- சட்டங்கள் 03 

 

3.1 பின்ரும் னப்புகளுக்கரண இனக்கி ஆய்வுகளுக்கரண கல்கப சகரித் 

 

1. மீன்பம் குறித் னரற்று இனக்கிம்   2. கடனர சூல் 

3. மீன்பிடி கிர்கள்       4. கனி பங்கள் 

5. கடல் தரலூட்டிகள்      6. கரனநின ரற்ந தரதிப்புகள் 

7. சுற்றுச்சூல் தரதிப்புகள் 

 

தணர்கள் ரனதசி மூனமும், மின்ணஞ்சல் ழிரகவும் சய் கல் 

கரரிக்ககளுக்கு ததினளித்ணர். 

LMS வு 

மின்ணணு கல் தெகரிப்பு  
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3.2 சி டிஜிட்டல் திட்டத்தின் கீழ், மின்ணணு கட்டு வுத்பம் 

புதுப்பிக்கப்தட்டது. 

3.3 தல்று நிறுணங்கள் ற்றும் தல்கனக்ககங்களில் இருந்து ந் விஞ்ஞரனிகள், 

ஆரய்ச்சிரபர்கள், முதுகன ற்றும் இபங்கன தட்டரரிகளுக்கு நூனக சகப 

ங்கியுள்பது. தரர்யிட்ட தணர்களின் ண்ணிக்க 263 ஆகும். நூனக ட்ட 

அப்பின் கீழ் 158 புத்கங்கள் கடணரக ங்கப்தட்டண. 

3.4 ஆ விநிரக ச - பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் உறுப்பிணர் திட்டத்திற்கரக நூனகம் 

இந்துள்பது ற்றும் கல் சயின் ர்ந்டுக்கப்தட்ட தலின் கீழ் 

கூட்டுநவு நூனகங்களிலிருந்து ரர விஞ்ஞரனிகளுக்கு 29 ஆரய்ச்சி அறிக்ககப 

ங்கியுள்பது. 

3.5 நூனகம் புகப்தட கல் ற்றும் ஆ ஸ்கன் சகப ங்கியுள்பது - இந் 

ஆண்டில் புகப்தட கல் மூனம் தநப்தட்ட ரத் ரக ரூ. 1851.00 ற்றும் 300 

தக்கங்கள் கனடுக்கப்தட்டண ற்றும் 107 ஆங்கள் உள்பக ரசகர்களுக்கு 

இனசரக ஸ்கன் சய்ப்தட்டண. 

 

முன்ணற்நம் : தபதீக: 100%   நிதி :  - % 

 

நூனக மனமப்பு மகதடு 

புதுப்பிக்கப்தட்ட நூனக னத்பம் (http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373) எரு 

னப்பு கட்டு அட்ட (www.lib.nara.ac.lk) ற்றும் மின்ணணுக் 

கபஞ்சிம் (www.erepository.nara.ac. lk) ஆகும் 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 75%          நிதி: -% 

 

சளியீடு ற்றும் சதரதுச் தெம 

ரர ளியீட்டின் விற்தண நூனகத்ரல் சய்ப்தட்டது ற்றும் தநப்தட்ட ரத் 

ரக ரூ. 47,065 / =. 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 75%       நிதி : 75% 

 

தயிற்சி திட்டங்கள், தணிமணகள் ற்றும் குழுச் ெந்திப்புகள் 

உள்ளூர் தட்டந: 

1. இனங்க ற்தரடு சய் நூனகம் ற்றும் கல் விஞ்ஞரணம் ரடர்தரண சி 

ரரடு 

2. நூனக சங்கம். 

3. இனங்கயின் சி நூனகத்ரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட 3 து சி நூனக 

சிம்தரசிம். 

4. கபனி தல்கனக்ககத்ரல் ற்தரடு சய்ப்தட்ட தயிற்சி கூட்டரபர் ரழ்த்து விர 

ற்றும் தயிற்சிரபர்களின் தயிற்சி தட்டந. 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 75%      நிதி : 50% 
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5.10  சரழில்நுட்த தரிரற்ந பிரிவு 

பிரிவுத் மனர்: டரக்டர் ஜி. தஜ. கதக அரச்சி 
 

மீடிர ற்றும் விரிரக்கல் அனகு 

 

விரிரக்கல்சயின் குறிக்கரள்: 

 ஆரய்ச்சிரபர்கள், தல்கனக்கக ரர்கள், தரடசரனக் குந்கள் 

ற்றும் பிந தங்குரர்களுக்கு அறிப் தப்புல் 

 மீன்பத் துந குறித் ஆய்வுகள் குறித் கல்கப குஜண ஊடகங்கள் 

ற்றும் அச்சிடப்தட்ட ஊடகங்கள் மூனம் தப்புல். 

 மீன்பிடி சமூகங்களுக்கரண விழிப்புர்வு திட்டங்கள் 

 புதி ஆரய்ச்சி முடிவுகளின் கல்கப தப்புல் 

 

திட்ட ண்: 9.9 

விரிரக்கல் தெமகள் 

 

 ‚சுயுருர‛ இத் ரரித்ல், அச்சிடுல் ற்றும் விநிரகித்ல் 

 2019 ஆம் ஆண்டில் தன்னிண்டு 12 கண்கரட்சிகள் டத்ப்தட்டண. 2019 ஆம் 

ஆண்டில் தல்று தரடசரனகள், தல்கனக்ககங்கள் ற்றும் இனங்க 

கடற்தட ஆகிற்நச் சர்ந் 2000 க்கும் ற்தட்டரர் ரரப் 

தரர்யிட்டணர் ற்றும் ரரவின் ஆரய்ச்சி பிரிவுகளின் எத்துப்புடன் 

விபக்கக்கரட்சி அர்வுகள் டத்ப்தட்டண. 

 FACE BOOK கக்ககும் புதுப்பிக்கப்தட்டது 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக: 90%   நிதி: 133% 

 

திட்டண்: 9.10 

மீடிர ழிரக விழிப்புர்வு 

 

 ட்டு உனரக அறிவிப்பு தனககள் (இனங்கயின் 8 ரட்டங்களில் இனக்கு 

க்கப்தட்ட 10 இணங்கள் சரர்ந் மீன்கபப் தரதுகரப்தன் முக்கித்துத் 

சித்ரிக்கும்) டிக்கப்தட்டு ரரிக்கப்தட்டண. இந் 08 தனககள் 2020 ஆம் 

ஆண்டில் சிநப்தரக அடரபம் கரப்தட்ட இடங்களில் தரருத்ம் 

சய்ப்தடும். 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக : 60%  நிதி : 82% 

 

திட்டம் ண்: 9.11 

AQUA CLUB நீரில் கக தடிப்புத் திட்டம் 

 

எரு முன்ரதிரி திட்டரக, தரடசரனக் குந்களின் நீர்ரழ் சூல் குறித் அறி 

அபிவிருத்தி சய்யும் தரருட்டு கரழும்பு, கம்தயர, புத்பம், களுத்துந, கரலி, 

ரத்ந ற்றும் யம்தரந்ரட்ட ரட்டத்தில் 65 தரடசரனகளில் நீரில் 

ககங்கள் நிறுப்தட்டண. 

 

முன்ணற்நம்: தபதீக: 100%             நிதி: 5% 
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6.0  தும தெமகள் 

6.1   சகரள்முல் ற்றும் விநிதரக அனகு 

 பிரிவின் மனர் : திரு. ன். ஸ்.தயக 

சகரள்முல் ற்றும் ங்கல் அலுனர்: திருதி  . ரி. பி குரரி டி சில்ர 

 

அறிமுகம் 

சி நீரில் பங்கள் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி முகர நிறுணம் ற்றும் 

பிரந்தி ஆரய்ச்சி ங்களின் பிரிவுகளின் ஆரய்ச்சி ற்றும் அபிவிருத்தி 

டடிக்ககப ற்கரள்ற்கரக ரண அணத்து சகபயும் 

தரருட்கபயும் கரள்முல் ழிகரட்டி ரிகளுக்கு ற்த முநரண ற்றும் 

முநரண முநயில் ங்கு பிரிவின் முன் சல்தரடு ஆகும். 

 

பிரிவின் கண்தரட்டம் 

கரள்முல் ற்றும் ங்கல் பிரிவு 23 / 05 / 2007 முல் டமுநக்கு ந்து. அனகின் 

சல்தரடுகள் ற்றும் தரறுப்புகள் பின்ருரறு. 

 அணத்து பிரிவுகளுக்கும் தரருத்ரண தரருட்கள் ற்றும் சகப 

ங்குல் 

 அணத்து வினனுக் கரல் னகபயும் கரபவும் 

 அணத்து பிரிவுகளுக்கும் கரள்முல் னகபச் சய் சல்தடுகிநது 

 அணத்து கரப்பீட்டு விங்களும் 

 கட்ட வுச்சர் ரரிக்கப்தடுகிநது 

 விரண சக்கு ற்றும் தரருட்களின் அனுதி 

 அகற்றும் தரருட்களுடன் ரடர்புட ன ன 

 அணத்து பிரிவுகளுக்கும் அற்றின்  குறித் விங்கப ங்குல் 

 

செல்திநன் 

 

அ. சரிரண வினனுக் கரல் டமுநகளின் தடி முக்கிரக 

டந்துகரண்டிருக்கும் திட்டங்களுக்குரிற்ந ரங்குது, 

 ஆய்க உதகங்கள் ற்றும் இசரண தரருட்கள் ரங்குல். 

 கப்தல் ற்றும் தரரிப்புக்கரக கடல் டீசல் ரங்குது 

 தடகு உதகங்கள் ற்றும் ன கரள்முல் 

o தடகு தழுதுதரர்க்க தடகு / உதிரி தரகங்கள் 

o அணத்து டவிங் - சுழிரடும் உதகங்கள் 

o மூடும் னகள் 

 ன பங்களுக்கரண உதகங்கள் ற்றும் தரருட்கப ரங்குது 

o இரும்பு / அலுமினி தரருட்கள் 

o சங்கல் / சீந்து  

o அணத்து கரண மின் தரகங்கள் 

 அணத்து ரகண தரகங்கள் ற்றும் ச ரங்குல் 

o ரகண டர், மின்கனம் தரன்நற்ந ரங்குல் 

o அப்யரல்ஸ்டரிங், ரகணத்திற்கரண விரணங்கப ங்குல் 

o ரகண டிவிடி, டிர, பின் தக்க கரக்கப ங்கல் 

 அணத்து ரழில்நுட்த உதகங்கள் ற்றும் தரகங்கள் ரங்குது 

o கணினி / டிக்கணினி கணினி 
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o புகப்தட கல் இந்திம், அச்சுப்தரறி 

o ளி தரக்கிகள் 

o சிசிடிவி கர தரன்ந, 

 கரகிரதி தரருட்கப ரங்குது 

o நூனக புத்கங்கள் 

o அலுனகத்திற்கு ரண ழுதுதரருள் 

o புகப்தட கல் & அச்சுப்தரறி டரணர் 

 சுகரரப் தரருட்கப ரங்குது 

o சரப்பு ற்றும் அணத்து துப்புவு உதகங்கள் 

 பதரடங்கள் ற்றும் பிந தரருட்கள் 

o அலுனக அலுரரிகள் 

o அலுனக சகள், கதிகள் 

 அலுனக கட்டடத்திற்கரண கட்டுரணம் 

o சிறி தழுது 

o அலுமினிம் ன சய்ல் 

o கட்டிடத்திற்கரண கட்டுரணம் (ICTAD / NCCAL) 

 சகள் ங்கல் 

o விரக்களுக்கு உவு ற்றும் திருவிர உதகங்கள் ங்கல் 

o அச்சிடும் ன 

o தரதுகரப்பு ச ற்றும் துப்புவு ச 

o அலுனக தரக்குத்து ச 

o னிப்தன் அனுதி ற்றும் தகிர்ல் தணி 

o அலுனகத்திற்கரண பீடக்கட்டுப்தரடு ற்றும் ல் ன 

 

கரல்முனரபர்கபத் ர்வு சய்ல் ன்தது கரள்முனரபர் ததிவு 2019 ற்றும் 

ரணவில் தக்கங்கள் ற்றும் கரகி விபம்தம் ஆகிற்நப் தன்தடுத்துரகும். 

வினனுக்கப அத்ல், கரடுக்கப்தட்ட விக்குறிப்புகளின்தடி வினனு 

டமுநகபப் பின்தற்றி தரருட்கள் / உதகங்கள் / ஆய்க உதகங்கள் / 

இசரணங்கன உள்ளூர் ற்றும் ளிரட்டு கரள்முனரபரிடம் இருந்து 

வினனுக்கரல் மூனம் கரள்ணவு சய்ல். எரு சில்னநக் கரசடப் 

தன்தடுத்துன் மூனம் அன்நரட தன்தரட்டிற்கரண தரருட்கப ரங்குல் 

ததிவுகப தரரித்ல் ற்றும் தரரித்ல். 

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண, வினனு டமுநகபப் பின்தற்றி சுரர் 113 

வினனுக்கபக் இந் பிரிவு தரரித்து ருகிநது ற்றும் 288 முக்கி கரப்புகள் 

சல்முநயில் உள்பண. 

 

ஆ. ன்கரடகபரகப் தநப்தட்ட தரருட்களின் அனுதி, ளிரட்டு 

மூனங்களிலிருந்து தரருட்கப ரங்குது அல்னது தழுதுதரர்ப்தற்கரக 

தரருட்களின் விரணப் தம். ளிரட்டு மூனங்களிலிருந்து தநப்தட்ட 

தரருட்களின் அனுதி கிடத்தும், தழுதுதரர்ப்தற்கரண உதகங்கப அனுப்பும் 

தரதும் ரி நிரம் தந ரண இடங்களில் டடிக்க டுத்ல் 

முலிண: ளிரடுகளில் சரர அஞ்சல் ற்றும் விரண கட்ட 

கட்டங்களுக்கு உட்தட்டு சய்ப்தட்டண. 

இ. ரரவின் அணத்து ரகணங்கள் / ரட்டரர்- ண்டிகள்/ உதகங்கப 

முநரண வினனுக் கரல் கரள்முல் மூனம் கரப்பீடு சய்ப்தட்டண. கடல் 

ற்றும் நினத்தில் கடக்கு சல்ரருக்கரண கரப்பீடும் சய்ப்தட்டண. 

ஈ. ரரவுக்கு எரு ன்ரண ச ங்க இந் அனகுக்கரண ஊழிர்கள் 

தரறுப்புடன் னசய்கின்நணர்.  
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6.2   தெம ற்றும் செல்தரட்டு பிரிவு 

 

 பிரிவின் மனர்: திரு. ஸ். தக. ஸ். லிணரரச்சி 
 

 

 

ஆண்டின் கண்ரட்டம் 

ச ற்றும் சல்தரட்டு பிரிவு (ஸ் & ஏ) ன்தது நிறுணத்தின் ஆரண 

பிரிரகும். ச ற்றும் சல்தரட்டு பிரிவு அணத்து சகபயும் 

ங்குகின்நதுடன் ற்றும் தரரிக்கின்நது ற்றும் நிறுணத்தின் ன 

திட்டங்களுக்கு ற்த உட்கட்டப்பு சதிகப உருரக்குகிநது. 

 

செல்தரடுகள் 

ச ற்றும் சல்தரட்டு பிரிவு தன சல்தரடுகபக் கரண்டுள்பது. அ 

பின்ருரறு கப்தடுத்ப்தட்டுள்பண . 

 

 ரரவின் பிரண கட்டிடங்கள் ற்றும் பிந பிரந்தி ங்களின் 

றுசீப்பு. 

 ளிப்தரக்கிகள் ற்றும் மின்சர / மின்ணணு சரணங்கப நிறுவுல் 

ற்றும் தரரித்ல் ற்றும் மின் விநிரக அப்பின் தரரிப்பு. 

 இந்தி தரரிப்பு ற்றும் பிந தரரிப்பு. 

 நினடிப்பு ன. 

 சமுத்ரிகர கப்தலின் தழுது ற்றும் தரரிப்பு தணி 

 ரகணங்களின் தழுது ற்றும் தரரிப்பு. 

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கரண, அன்நரட தரரிப்புக்கு கூடுனரக, கீ குறிப்பிடப்தட்ட 

தணிகள் நிநடந்துள்பண. 

 

01. ரர பிரண கட்டிடம் ற்றும் பிந பிரந்தி ங்களின் றுசீப்பு 

விபக்கம் சரத் கரனண்டு 

விமனனு 

செய்ப்தட்ட 

தமன 

குறிப்பு 

 

மீன் இணப்தருக்கும் கட்டிடம் 23528597.61 22,832,630.48 முற்நரக முடிந்து 

தரதுரண கழிப்தந புதுப்பித்ல் 2556232 2,521,894.89 முற்நரக முடிந்து 

இருண்ட அந புதுப்பித்ல் 930662.49 788430.00 முற்நரக முடிந்து 

அணத்து கட்டிடங்களின் நிநப்பூச்சு - 

ளிப்புநம் 

2577275 

 

3,293,550.25 முற்நரக முடிந்து 

பிரண கட்டிட ன்ணல்கள் ரற்நல் 999542.5 941791.24 முற்நரக முடிந்து 

நிதி பிரிவு & சமிப்தக தகிர்வு ன 255750 

 

219741.65 

 

முற்நரக முடிந்து 

னத்ப தகுதி புதுப்பித்ல் 602482 

 

598115.92 

 

முற்நரக முடிந்து 

ததிவு அந -கரள்முல் பிரிவு 177100 166690.33 முற்நரக முடிந்து 

டி.டி.ஜி-அலுனக பிரண நுவு 159860 151132.65 முற்நரக முடிந்து 

நீர்த் ரட்டியின் நிநப்பூச்சு 395320 348896.05 முற்நரக முடிந்து 

பக் கம்தபம் - புதி திட்ட 

அலுனகம் 

148562.5 148562.5 முற்நரக முடிந்து 
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முன் ரயில் 2922428  கட்டுரணம் 

ரடர்கின்நது 

தரர்ரனர் ண்டத ம்தடுத்ல்  7,639,860.94 முற்நரக முடிந்து 

இன்டர்னரக் னரிங் 257500 202839.25 முற்நரக முடிந்து 

க்க ல்ன லி 539500  ரடங்கவில்ன 

கல்பிட்டி ல்ன லி 5099235.7  ரடங்கவில்ன 

 நீர் ஹியூம் குர மீண்டும் 

சரிசய்ல் ற்றும் சுர் கரட்ட 

சுத்ம் சய்ல் 

36,000.00  36,000.00  முற்நரக முடிந்து 

கூ, ட்டு ற்றும்  அனங்கரம் – 

தணி. ரக  அலுனகப் தகுதி 

புதுப்பித்ல் 

121,880.00  121,880.00  முற்நரக முடிந்து 

கக்கரய்வு அந & ரழ்ரம்  12,720.00  12,720.00  முற்நரக முடிந்து 

NIOMS தகிர்வு ன 14,000.00  14,000.00  முற்நரக முடிந்து 

சிறு கட்தரர்கூட ஜன்ணல் 

புதுப்பித்ல் 
91,728.00  91,728.00  முற்நரக முடிந்து 

நிர்ரக தகுதி ன்ணல் தழுதுதரர்ப்பு 80,955.00  80,955.00  முற்நரக முடிந்து 

குரர்ட்கப புதுப்பித்ல் 129,940.00  129,940.00   

னர் அலுனக கழுவும் அந 

தரருத்துல்கள் 
12,500.00  12,500.00   

IARAD ஆய்க கதி 52,670.00  52,670.00   

சீலிங் புதுப்பித்ல்- சட்ட அதிகரரி 23,605.00  23,605.00   

கூ-.பி.ச்.டி புதுப்பித்ல் 93,600.00  93,600.00   

கூ – கட்தரர் கூடம் ற்றும் 

நூனகத்திண புதுப்பித்ல் 

40,180.00  40,180.00   

ல் ரி திருத்ம்- SED 30,006.00  30,006.00   

ரரட்டு அந  ச ஏவிம் 23,560.00  23,560.00   

சமிப்தக நுவுப் தகுதி ரற்நம் 23,315.00  23,315.00   

முன் உ ஏவிம் ன 93,452.00  93,452.00   

 

02: ளி தரக்கிகள் ற்றும் மின்ெர / மின்ணணு ெரணங்கமப நிறுவுல் ற்றும் 

தரரித்ல் 

1. . பி. ச் .டி - புதி ளி தரக்கிகள் அப்பு நிறுல் ற்றும் 3 கட்ட ரிங் 

ன முடிந்து 

2. . . ஆர். . டி - IARAD - புதி ளி தரக்கிகள் அப்பு நிறுல் ற்றும் 3 கட்ட 

ரிங் ன முடிந்து 

3. தவிலின் (இசிம்பு துர) - புதி ளி தரக்கிகள் அப்பு நிறுல். 

4. திட்ட அலுனகம் - மின் / ரனதசி / இ ரிங் ற்றும் புதி விபக்கு 

அப்பு நிறுப்தட்டுள்பது. 

5 . . ஆர். . டி தன டணல் - 3 கட்ட ரிங் ன முடிந்து. 

6. க்க பிரந்தி ம் - புதி ளி தரக்கிகள் அப்பு நிறுல் ற்றும் 3 

கட்ட ரிங் ன முடிந்து 

7. சிசிடிவி கர அப்பு ன அலுனகத்தில் நிறுப்தட்டுள்பது. 

8. அலுனக உதகங்களுக்கரண ச எப்தந்த் புதுப்பித்ல் (ரனகல், 

புகப்தட கல் இந்திம், பிபிக்ஸ் அப்பு, வில் அச்சு இந்திங்கள்). 

9. ஆய்க உதகங்களுக்கரண ச எப்தந்த் புதுப்பித்ல் (IPHT & IARAD) 
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03: இந்தி தரரிப்பு ற்றும் பிந தரரிப்பு. 

1. கழி ஊர தல் டணல் -  சுங்கப்தர ட்டுக்கள் ற்றும் நீர் ரட்டியின் டிப்பு 

2. கழி ஊர தல் சுங்கத்தின் குரய் ன 

3. ல்நின நீர் ரட்டியின் உருக்கு சட்டத் சரிசய்ல் 

4. ங்குமிடங்களுக்கரண நீர் ரட்டி நிறுல் 

5. அருங்கரட்சிகத்திற்கரண உருக்குத் ட்டு நிறுல் 

6. நிதிப் பிரிவுக்கரண நினரண உருக்குத் ட்டு ற்றும் கிரில்ஸ் நிறுல் 

 

04: நின அமப்பு தமன 

1. உவு விடுதியில் புதி கழிவு நீர்க் குழி அத்ல். 

2. புதி மீன் பர்ப்பு கட்டிடத்தின் முன்தரக புதி ரங்கப டச் சய்ல் 

3. நீர்க் குபத்தின் பிரண கட்டிடத் சுற்றி புதி ரங்கப டச் சய்ல். 

4. ரரவில் உள்ப நீர்ரழ் ர இணப்தருக்க த்தின் முன் புதி ரங்கப 

டச் சய்ல் 

 

05: ெமுத்திரிகர கப்தலின் தரரிப்பு தணிகள் 

ஆரய்ச்சி கப்தலின் அன்நரட தரரிப்புக்கு ரண உதிரி தரகங்கள் ற்றும் 

சகப ங்குல். 

 

06: ரகணங்களின் றுசீமப்பு (10 ண்ணிக்மகரணம) 

ரரவின் தடலில் 20 ரகணங்கள் ற்றும் 14 ரட்டரர் ண்டிகல் ற்றும் இற்றில் 

இந் ஆண்டு றுசீப்புக்கரக 09 ரகண்ங்கள் தடலில் இருந்து டுக்கப்தட்டு 

உள்பண. றுசீப்புக்கு உட்தட்ட ரகணங்கள்; 

ததிவு ண்-  PA-5262 

   NA-7487 

  32-2951 

  KX-8224 

  PH-0676 

  NB-1486 

  PB-7365 

  61-4803 

  32-2951 

 

னதிகரக ரூ.10,743,676.81 தறுதிரணது சகள், ஏடும் தழுதுதரர்ப்பு, உரிம் 

ற்றும் தடலின் கரப்பீடு ஆகிற்றிற்கரக இந் ஆண்டில் சனவிடப்தட்டது. 20 

ரகணங்கள் ற்றும் 14 ரட்டரர் ண்டிகள் ஆண்டுக்கு 714555 கி.மீ 

தரவிக்கப்தட்டுள்பண. 

ரரவின் தடலுக்கு                                                     ஆண்டுக்கரண செனவு ரூ  

அ) ரகணங்களின் றுரழ்வு 

(மூனண வு சனவில் இருந்து) 

ரூ. 3,036,656.84 

ஆ. சகள் சனவு கரப்பீடு ற்றும் 

உரி கட்டம் (ரடர்ச்சிரண வு 

சனவில் இருந்து) 

ரூ. 7,707,019.97 

இ. ரகண கண்கரணிப்பு அப்பு ரூ.   344,172.57 

ஈ. ரகண தணிர்த்ல் கட்டங்கள் 

(கடற்க முன்ணணி திட்டம்) 

ரூ. 739,676.00 

. ரிதரருள் சனவு ரூ..  7,312,456.27 

. ரத்ம் இக்கம் 714,555.00 கி. மீ 

** சரதிகளின் சம்தபம்,, னதிக ம், உயிர்ரழ்வு ற்றும் தரரிப்பு ஊழிர்களின் 

சனவு ஆகிற்ந வினக்கிரகும் 









 

















 















 


