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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாமம 

01. நிறுவன ேகவல் 
தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமமயானது (NARA - 

நாரா) இலங்மகயில் நீர்வாழ் வளங்களின் ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி மற்றும் 

முகாமமத்துவ செயற்பாடுகளுக்கும் அேமன ஒருங்கிமைக்கும் 

சபாறுப்புகளுக்குமான பிரோன தேசிய நிறுவனமாக உள்ளது. நாராவானது மீன்பிடி 

திமைக்களத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு மறுசீரமமப்பு ஊடாக 1981 ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்பட்டது. மறுசீரமமப்பு செயல் முமை மூலம் ஆராய்ச்சிபிரிவு ஒன்றுடனான 

ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக காக்மகதீவு, மட்டக்குளி, சகாழும்பு - 15 இல் உள்ள நாராவின் 

ேற்தபாமேய வளாகத்தில் இருந்ே மீன் சோழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றுடன் 

பாராளுமன்ைத்தின் பின்னர் திருத்ேப்பட்ட ெட்டத்தின் கீழ் தேசிய நீரியல் வள 

முகாமம ெட்டத்தின் (54 ம் பிரிவு 1981 ம் ஆண்டு) தேசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாமம (32 ம் இலக்கம் 1996) ெட்டத்தில் தெர்க்கப்பட்டது. பின்வரும் 

பார்மவ, தநாக்கம், குறிக்தகாள் / தநாக்கங்களுடன் இந்ே நிறுவனமானது 

கடற்சைாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமமச்சின் கீழ் ஒரு ெட்ட 

அமமப்பாக செயல்படுகின்ைது. 

எமது தநாக்கு 

•  நீரியல் வள அபிவிருத்தி அறிவியல் ஆராய்ச்சி, அவற்றின் பாதுகாப்பு, மற்றும் 

அபிவிருத்தி தபான்ைவற்றுக்கான பிரேம நிறுவனமாக இருக்க தவண்டும். 
 

எமது பார்மவ 

 விஞ்ஞான மற்றும் சோழில் நுட்ப அறிவு மற்றும் வள அடிப்பமடகமள 

பயன்படுத்தி நீரியல் வள துமையில் தேசிய அபிவிருத்தி ெம்பந்ேமான 

பிரச்சிமனகளுக்கு புதுமமயான தீர்வுகமள வழங்கல் 
 

முக்கிய தநாக்கங்கள் மற்றும் அமமப்பின் செயல்பாடுகளாவன, 

 தேசிய அபிவிருத்தி திட்டங்கமள செயல்படுத்ே அறிவியல் மற்றும் சோழில் நுட்ப 

நிபுைத்துவங்கமள பயன்படுத்ேலும், மற்றும் அவற்றின் உறுதிப்பாடும். 

 நீர் உயிரினம், நீர்வாழற்ை உயிரினங்களின் அமடயாளப்படுத்ேலும், மதிப்பீடு 

செய்ேலும், நிர்வாகம் செய்ேலும் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்மககமள 

தமற்சகாள்ளல். 

 நீரியல் வள அபிவிருத்தி சோடர்பான விவகாரங்களிலும், அவற்றின் சுரண்டல் 

பிரச்சிமனகள் ெம்பந்ேமாகவும், முகாமமத்துவம் தபான்ைவற்றுக்கான 

ஆதலாெமன தெமவகமள வழங்குேல். 

 நீரியல் வளம் மற்றும் சோடர்புமடய பாடங்களில் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி 

ேகவல்கமள சவளியிடுவதும், சோகுத்ேல், பரப்புேல்கமள தமற்சகாள்ளல். 

 கடற்சைாழில் நீரியல் வள துமைகள் சோடர்பான பயிற்சிகமள வழங்குேல். 

 

தபரமவ 

தபரமவ ெமபயில் திருத்ேப்பட்ட 32 ம் இலக்க 1996 ம் ஆண்டு ெட்டத்திற்கமமய 54 ம் 

இலக்க 1981 தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமம 

மறுசீரமமப்பு ெட்டம் மூலம் (08) நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றும் எட்டு (08) 

செயற்குழு உறுப்பினர்கமள சகாண்டது. 
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நாராவின் தபரமவக் குழுவின் தபரமவ உறுப்பினர்கள்0220 

அமமச்ெரினால் நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

சபயர் மற்றும் முகவரி பேவி தெமவ செய்ே காலம் 

திரு.எஸ்.என்.பி.தக.எஸ் 

தசனாரத்ன, 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, 

காக்டக தீவு, மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு-15  

தசயல் 

தடலவர் 

 

2020 டத மாதம் 1ம் திகதி முதல்  

2020 டத  மாதம் 23ம் திகதி வடர 

 

தபராசிரியர். அ.  

நவரட்ைராஜா, 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகாடம, காக்டகதீவு, 

மட்டக்குளி, தகாழும்பு-15 

தடலவர் 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 டத மாதம் 24ம் திகதி முதல்  

2020 ஆவணி மாதம் 04ம் 

திகதிவடர 

மறு நியமனம்- 

ஆவணி மாதம் 04ம் திகதி முதல்  

2020 மார்கழி மாதம் 31ம் திகதி 

வடர 

திரு.தசல்தவந்திரன் சலீவன் டீ 

மரியன், 

இல 17/2, 

உயரப்புலம்ஆடனக்தகாட்டட 

யாழ்ப்பாைம், 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 டத மாதம் 24ம் திகதி மற்றும்  

ஆவணி மாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் என்படத கடற்தறாழில் 

அடமச்சின் தசயலாளர் 

அறிவித்துள்ளார் 

திரு . கிஷல்  சிந்தன டீ சில்வா. 

இல.273, ஸ்டான்லி தராட், 

யாழ்ப்பாைம்,  

இல.3/9, 

புடகயிரத வீதி, தகாழும்பு 04 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 டத மாதம் 24ம் திகதிமற்றும்  

ஆவணிமாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும் என்படத கடற்தறாழில் 

அடமச்சின் தசயலாளர் 

அறிவித்துள்ளார் 

தசல்வி.  தகௌரி  இந்திரரத்தன 

இல.06,  கவுடர்  இடம்,  

ஸ்ரீ சரைங்கரா  வீதி 

ததஹிவடள 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 மாசி மாதம் 28ம் திகதிமற்றும்  

ஆவணிமாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும்என்படத கடற்தறாழில் 

அடமச்சின் தசயலாளர் 

அறிவித்துள்ளார் 

டாக்டர். ஆஷா டி தவாஸ் 

இல..14, மலலாதசகதர பிதளஸ், 

தகாழும்பு  07. 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 மாசி மாதம் 28ம் திகதிமற்றும்  

ஆவணிமாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும்என்படத கடற்தறாழில் 

அடமச்சின் தசயலாளர் 

அறிவித்துள்ளார் 

தபராசி. தக .எச். எம் .அதசாக 

தீபனாந்தா(தஜ.பி.) 

தடலவர் மற்றும் தபராசிரியர், 

மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரின வளர்ப்புத் துடற, 

மீன்பிடி மற்றும் கடல் 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 மாசி மாதம் 28ம் திகதிமற்றும்  

ஆவணிமாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 
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அறிவியல் மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப பீடம், 

உருகுடை பல்கடலக்கழகம் 

,மாத்தடற 

இல.07, ஜயமஹாவிஹார வீதி, 

நுதப, மாத்தடற. 

இருக்கும்என்படத கடற்தறாழில்  

அடமச்சின் தசயலாளர் 

அறிவித்துள்ளார் 

 

டாக்டர்.டபிள்யு.எ.டி.வி 

வீரதிலக. 

இல139, 

5 ம்  ததரு, கிருள்ள 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

2020 மாசி மாதம் 28ம் திகதிமற்றும்  

ஆவணிமாதம் 17, 2020 அன்று 

ஜனாதிபதியின் தசயலாளர் 

வழங்கிய அறிவுறுத்தலின் படி 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் வடர  

நியமனம் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும்என்படதகடற்தறாழில்அ

டமச்சின் 

தசயலாளர்அறிவித்துள்ளார் 

திருஜயந்த சந்திரதசாம, 

இல 15, 

தஹாரன  வீதி பாைந்துடற 

தபரடவச் 

சடப 

உறுப்பினர் 

 

 

2020 டத மாதம் 24ம் திகதி முதல் 

2020 ஆவணிமாதம் 04ம் 

திகதிவடர. 

செயற் குழு உறுப்பினர்கள் 

சபயர் மற்றும் முகவரி பேவி தெமவ செய்ே காலம் 

தபாறி.  டபிள்யு.என்.எம். தசாய்சா 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, 

காக்டக தீவு, மட்டக்குளி, தகாழும்பு-

15 

பணிப்பாளர் 

நாயகம், 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர்    

2019 மாசி மாதம் 18ம் திகதி 

முதல்  2020 டத  மாதம் 27ம் 

திகதி வடர 

 

திருஎல்.ரி.சி. தலாகுகுமார, 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, 

காக்டக தீவு, மட்டக்குளி, தகாழும்பு-

15 

பணிப்பாளர் 

நாயகம், 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர்    

2020 டத  மாதம் 27ம் திகதி  

முதல்  2020 கார்த்திடக 03 

ம்  திகதி  வடர 

டாக்டர் எச். எம். பி. கித்சிரி 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம, 

காக்டக தீவு, மட்டக்குளி, தகாழும்பு-

15 

பணிப்பாளர் 

நாயகம், 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர்    

 

2020 கார்த்திடக 04 ம்  திகதி   

முதல் தமலும் அறிவிப்பு 

வரும் வடர   

திருஎஸ்.என். பி.தக.எஸ்.தசனாரத்ன 

தமலதிக தசயலாளர்,  

மீன்பிடி மற்றும் நீர்வள அடமச்சு, 

புதிய தசயலகம், மாளிகாவத்டத, 

தகாழும்பு 10 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

 

2020 மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல் தமலும் அறிவிப்பு 

வரும் வடர. 

 

திருமதி தக.டி.ஏ. முனசிங்க, 

தமலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்,  

கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடைக்களம், 

நிதி, தபாருளாதாரம் மற்றும் 

தகாள்டக அபிவிருத்தி அடமச்சு, 

தசயலகம், தகாழும்பு – 01 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

2020 மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல் 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் 

வடர   

திரு.எஸ்.டி.பி.தஜ. தம்தபகம, 

நில அளடவயாளர் நாயகம் , 

இலங்டக நில 

அளடவத்திடைக்களம்  

150, கிருலா வீதி, நாரதஹன்பிட்டி, 

தகாழும்பு, 05. 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

2020மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல் 2020 ஆனி மாதம் 

25ம் திகதி வடர 

 

திருமதி.  ஏ.எல். சியாமாலி 

சித்ரதலகா தபதரரா, 

நில அளடவயாளர் நாயகம், 

தபரடவசடப

உறுப்பினர் 

 

2020 ஆனி மாதம் 26ம் திகதி 

முதல் தமலும் அறிவிப்பு 

வரும் வடர   
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இலங்டக நில அளடவத் 

திடைக்களம்  

150, கிருலா வீதி, நாரதஹன்பிட்டி, 

தகாழும்பு, 05. 

  

திருமதி தக.என். குமாரி தசாமரத்ன 

தமலதிக தசயலாளர் (அபிவிருத்தி), 

துடறமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துடற 

அடமச்சு, 

இல. 19, டசத்யா வீதி, தகாழும்பு 01. 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

 

 

2020 மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல்  தமலும் அறிவிப்பு 

வரும் வடர   

ரியர்.அட்மிரல்,எஸ்.ஜயதகாடி 

பிரதான நீரியக்கவியலாளர்,  

இலங்டக கடற்படட நீரியக்கவியல் 

தசடவ, காக்டக தீவு,மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு -15 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

2020 மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல் 2020 ஆவணி  27 ம்  

திகதி வடர. 

ரியர் அட்மிரல் ஒய்.என்.ஜயரத்ன 

பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் 

கடற்படட தடலடமயகம், 

தகாழும்பு 15 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

புரட்டாசி 2020 முதல் 

(நியமனக் கடிதத்தின் 

நியமனத் தததி 

குறிப்பிடவில்டல) 

திரு.எஸ்.தஜ.கஹவத்த, 

பணிப்பாளர் நாயகம், 

மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி திடைக்களம், 

மாளிகாவத்டத தசக், தகாழும்பு 10 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

2020 மாசி மாதம் 12ம் திகதி 

முதல்தமலும் அறிவிப்பு 

வரும் வடர. 

 

 

.திரு அனுர திசாநாயக்க 

தசயலாளர்,  

உயர் கல்வி, ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 

புத்தாக்க அடமச்சு  

இல. 18, வார்டு இடம், தகாழும்பு 7. 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

2020ஆடி 24ம் 

திகதிமுதல்2020ஆவணி04ம் 

திகதிவடர. 

 

எம். எம்.ஜி.தக. மீகாதகாடுவ  

பணிப்பாளர் நாயகம், 

மாநில அபிவிருத்தி ததாழில் கல்வி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க அடமச்சு  

3 வது மாடி, தசத்சிறிபாய கட்டம் 1, 

பத்தரமுல்டல, 

 

தபரடவசடப 

உறுப்பினர் 

 

புரட்டாசி 2020 முதல் 

தமலும் அறிவிப்பு வரும் 

வடர. (நியமனக் 

கடிதத்தின் நியமனத் தததி 

குறிப்பிடவில்டல) 
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நிறுவன கட்டமமப்பு 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

பேரவைச் சவே 

தலைவர் 
 

பணிப்பாளர் நாயகம் 

பி. ஆ. நி பனாபிட்டிய 

(களுத்துலை)  

பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி) 
 

நிருவாக பிரிவு
  

நிதிப்பிரிவு 

சசலவ மற்
றும் 

நடவடிக்லக 

 

உள்நாட்டு நீர் வள 

மற்றும்நீர்உயிரின 

 வளர்ப்புப் பிரிவு  
உள்ளக 

கணக்
காய்வு 

பிரிவு 

 

சமூக மற்றும் சந்லதப்
படுத்தல் பபாருளாதார 

பிரிவு 

அறுவலட பின்சார் 

பதாழில்நுட்ப நிறுவ
னம் 

 நீரியக்கவியல் 

சமுத்திரவியல் மற்றும் 

கடல்சார்  விஞ்ஞான 

பிரிவு 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள்பிரிவு 

 

மீன்பிடி பதாழில்நுட்பப்பிரிவு 

 

பி. ஆ. நி. கல்பிட்டி  

பி. ஆ. நி கசடால்கலை 

(நீர்பகாழும்பு)  

 

பி. ஆ. நி கப்பரசடாட்டா 
(பவைிகம) 

பி. ஆ. நி பரக்கலவ 

(தங்காலை) 

 

சட்ட அதிகாரி, 

பசயைாளர் 

சபரலவச்ச
லப 

 

சதசியநீரியக்கவியல்அலுவைகம் 

 

கண்கானிப்பு மற்றும்மதிப்படீு 

 

 

 

 

கடல்சார் அவதானிப்பு பிரிவு 

நிலையம்(சபருவலள) 
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நிறுவனம் 

திரு எஸ். என். பி. தக. எஸ். தசனரத்தன (தசயலாளர் / நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவளம்- 

மீன்வளத்துடற அடமச்சு) டத மாதம் 1ம் திகதி  முதல் டத  மாதம் 23ம் திகதி  வடர 

தடலவராக தசயல்பட்டார். தபராசிரியர். அ. நவரட்ைராஜா, டத மாதம் 24 ம் திகதி 

முதல் மார்கழி மாதம் 2020 வடர தடலவராக தசயல்பட்டார். திரு நிபுனா தசாய்சா 

(01.01.2020 முதல் 30.01.2020 வடர), திரு. எல். தக. டி. சி தலாகுகுமாரா (30.01.2020 

முதல் 04.11.2020 வடர) பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் மற்றும் டாக்டர் 

எச்.எம்.பி.கித்சிரி பணிப்பாளர் நாயகமாக (01.11.2020 முதல் இன்றுவடர) 

மதிப்பாய்வு காலத்திலும் தசயல்பட்டார். நிறுவனத்தின் கட்டாய தசயல்பாடுகடளக் 

கருத்தில் தகாண்டு ஒன்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் ததாழில் நுட்ப /  தசடவகள் பிரிவுகள் 

காைப்பட்டன, அடவயாவன, சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள், மீன் பிடி ததாழில் நுட்ப, 

நீரியக்கவியல் அலுவலகம், உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும்   நீருயிரின 

வளர்ப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு, கடல்சார் உயிரியல் வளங்கள், ததசிய 

சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞான நிறுவனம், சமூக, தபாருளாதார மற்றும் 

சந்டத ஆராய்ச்சி, அறுவடட பின்சார் ததாழில் நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் 

ஆதரவுக்கானபிரிவுகள், நிர்வாகம், தசடவகள் மற்றும் நடவடிக்டககள், 

நிதிப்பிரிவுகள் தபான்றன இருந்தன, 

பின்வரும் அதிகாரிகள் 2020  ஆம் ஆண்டின் தபாது பிரிவுகளின் ேமலவர்களாவர். 

 

ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 

 சபயர் பிரிவு 

1 திருமதி.தக.ஏ.டபிள்யு.எஸ். வீரதசகர சுற்றுச் சூழல் ஆய்வுகள் 

2 திரு.என். பி. பி. புண்ணிய ததவ மீன்பிடி ததாழில்நுட்பப் பிரிவு 

3 திரு.எஸ்.ஆர்.சி.ரைவீர நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 

4 டாக்டர் வி. பஹலவதாராச்சி 

01’01’2020 - 28/10/20 

டாக்டர்பிரஜனி 

தஹன்னட்டிகலா(தசயல்.) 

20.10.2020 – 31.12.2020 

உள்நாட்டு நீர் வளங்கள் மற்றும்  

நீர் உயிரின வளர்ப்பு 

 

5 டாக்டர்எஸ். எஸ். தக.ஹப்புதந்திரி கடல் உயிரியல் வளங்கள் பிரிவு 

6 டாக்டர் தக. அருளானந்தன் ததசிய சமுத்திரவியல் நிறுவனம் 

மற்றும் சமுத்திரவியல் விஞ்ஞானம் 

7 டாக்டர் தக. டபள்யூ.எஸ்ஆரியவன்ச அறுவடட பின்சார் ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் 

8 திரு தக, எச்.எம்.எல்.அமர்லால் சமூக தபாருளியல் மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல்  ஆராய்ச்சி 

9 திரு ஏ. பி. ஏ தக. குைரத்ன கண்கானிப்பு மற்றும் மதிப்பீடுபிரிவு 

10 டாக்டர்.ஜி.தஜ.கதைகம ஆராச்சி ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றப் பிரிவு 

  

ஆேரவு தெமவகள் பிரிவுகள் 

திரு.ஆர்.டி.பி.பி.ரைசிங்க நிர்வாக பிரிவு 

திரு.என்.எஸ்.தஹவாகம நிதிப் பிரிவு 

திரு.எஸ்.தக.எஸ்.லியானராச்சி தசடவகள் 

மற்றும்நடவடிக்டககள் 

எம். டி.தசனரத்தன 

01.01.2020 - 01/10/2020 

திருமதி தக.ஜி.தக.எல்.இரங்கனி(தசயல்.) 

01.10.2020- 31.12.2020 

உள்ளக கைக்காய்வாளர் 
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02. ஆராய்ச்சி சிைப்பம்ெங்கள் - 2020 

 

கடல்ொர் உயிரியல் வளங்கள் 

தபரிய கடல் மற்றும் சிறிய கடல் மீன்பிடி தரவுத்தளங்கடள புதுப்பித்தல் , 

புள்ளிவிவரங்கடள பகுப்பாய்வு தசய்தல், தபரிய கடல் மீன் உற்பத்தி குறித்த ததசிய 

புள்ளிவிவரங்கடள வழங்குதல் மற்றும் இலங்டகயில் தபரிய கடல் மற்றும் சிறு கடல் 

மீன்பிடியின் தபாக்குகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்த ஆய்வுக் கட்டுடரகடளத் 

தயாரிப்பதில் எம். பி. ஆர். டி யின் ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். 

வடக்குப் பகுதி நீரில் கடல் அட்டட மற்றும் சங்கு வளங்கள் குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வில் இவற்றின் அதிகப்படியான அறுவடட காரைமாக ததாடர்புடடய மீன் 

பங்குகள் கணிசமாகக் குடறந்துவிட்டன. இருப்பினும், ததன் கடற்கடரயில் முள் சிங்க 

இரால்களின் பங்குகள் மீண்டும் கட்டிதயழுப்பலுக்கான சில சாதகமான அறிகுறிகடளக் 

தற்தபாது காட்டுகின்றன. முட்டடகடள விடுவிக்கும் வடர முட்டடயிடும் தபண் சிங்க 

இறால்கடள தசமித்து டவப்பதற்காக நாரா ததாடங்கிய சமூக அடிப்படடயிலான சிங்க 

இறால் பாதுகாப்பு திட்டம் தவற்றிகரமாகிவிட்டது. மூலக்கூறு முடறகளால் 

தசய்யப்பட்ட வயிற்றுப் பகுப்பாய்வு மூலம், கவாகாவா மற்றும் ஃபிரிதகட் டூனா 

ஆகியடவ சிறிய மீன், கிறஷ்தடசியாக்கள் மற்றும் தசபதலாதபாட்கடள உைவாக 

பயன்படுத்தி வருவதாகவும், ஆய்வின் முடிவுகள் தமலும் அடவ ததர்ந்ததடுக்காத உைவு 

உட்தகாள்ளும் இனங்கள் என்றும், பலவிதமான இடரகடள உண்பதாகவும் 

ததரியவந்துள்ளன. இலங்டக கடலில் 2018 இல் நடத்தப்பட்ட டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாஃப் 

நான்சன் கைக்தகடுப்பின் தபாது தசகரிக்கப்பட்ட சில முக்கிய உயிரினங்களின் மரபணு 

மாறுபாட்டட ஆய்வு தசய்ய 2019 இல் ஒரு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வில், 

நான்தசன் கைக்தகடுப்பின் தபாது தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகடள, உருவவியல் ரீதியாக 

அடடயாளம் காண்பது கடினம், எனதவ டி.. என். ஏ பார்தகாட் நுட்பங்கடளப் 

பயன்படுத்தி அடடயாளம் காைப்பட்டன. 

இலங்டகயின் கிழக்கு கடற்கடரயில் அடமந்துள்ள காயங்தகனி பாடறயில் 

நடத்தப்பட்ட நீருக்கடியில் இடம்தபறும் கைக்தகடுப்பின் முடிவுகள் இந்த கடல் 

சரைாலயத்திற்கு உள்தளயும் தவளிதயயும் இலக்கு டவக்கப்படும் மீன் அடர்த்தி 

அதிகமாகதவா அல்லது குடறவாகதவா சமனாகதவ இருந்தன என்படதக் குறிக்கின்றது. 

இலங்டகயின் ததற்கு கடற்கடரயில் நடத்தப்பட்ட நீல திமிங்கலங்கள் குறித்த ஆய்வில், 

புடகப்பட அடடயாள பகுப்பாய்வு மூலம் மிரிஸ்ஸவில் 290 எண்ணிக்டகயான நீல 

திமிங்கலங்கடள அடடயாளம் கண்டுள்ளனர். நீர்கதகாழும்பு, தபருவடள, மிரிஸ்ஸ, 

தடாந்தர மற்றும் தங்காடல மீன்பிடி துடறமுகங்களில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட சுறா தடரயிறக்கங்கள் குறித்த ஆய்வில் 6 குடும்பங்கடளச் தசர்ந்த 

14 தவவ்தவறு சுறா இனங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இலங்டகயின் ததற்கு மற்றும் கிழக்கு 

கடற்கடரகளில் காைப்படும் தபாதுவான கடல் ஆர்ச்சின்களின் பரம்பல், மிகுதி, 

இனப்தபருக்க சுழற்சி மற்றும் உைவு நடத்டத குறித்து ஆய்வு தசய்ய நடத்தப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வில் 22 தளங்கள் கடல் ஆர்ச்சின் ஏராளமான பகுதிகளாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. 

இலங்டக - தநார்தவ இருதரப்பு திட்டத்தின் கீழ், கடதலார மீன்வளம் உள்ளிட்ட 

கடல்சார் மீன்வளங்களுக்கான பிரதிநிதி மற்றும் நம்பகமான மீன்பிடி 

புள்ளிவிவரங்கடளப் தபறுவதற்காக 2020 முதல் தசயல்படுத்த புதிய மாதிரி உத்தி ஒன்று 

உருவாக்கப்பட்டது. இலங்டகயின் வடகிழக்கு கடற்கடரயில் நாராவுக்குச் தசாந்தமான 

சமுத்திரிக்கா ஆய்வுக் கப்பலுடன் 2019 ஆம் ஆண்டில் தபருங்கடல் இனங்களுக்கான 

ஒலியியல் ஆய்வு ஒன்று நடத்தப்பட்டது. ஆர் / வி சமுத்ரிக்கா தமற்தகாண்ட முதல் 
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ஒலியியல் ஆய்வு இதுவாகும். தபரிய கடல் மற்றும் சிறிய கடல் தரவுத்தளங்கள் 

ததாடர்புடடய இனங்கள் மீது தசய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சி தவடலகளின் படி 

புதுப்பிக்கப்பட்டன. தரவு  சமர்ப்பிப்பு ததாடர்பான தீர்மானங்களுக்கு இைங்குவதன் 

விடளவாக இலங்டக ஒட்டு தமாத்தமாக 90% இைக்க வீதத்டத அடடந்தது. ஆராய்ச்சி 

ஊழியர்கள் இந்த விஷயம்  ததாடர்பான ஆவைங்கடள தவளியிட்டனர் மற்றும் 2020 

இல் இந்தியப் தபருங்கடல் சூடர ஆடையத்தின் (IOTC)  5 தமய்நிகர் மாநாடுகளில் 

கலந்து தகாண்டனர். சிறிய கடல் மீன்பிடிப்பில், தமற்குகடற்கடர மீன்பிடிப்பில் 

சராசரியான பூ வடல  துண்டுகளின்  எண்ணிக்டக அதிகரித்து வருகிறது . இந்த ஆய்வின் 

கீழ், தநார்தவ ததாழில்நுட்ப வழிகாட்டலின் கீழ் இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் 

சிறிய கடல்களுக்கான மீன்வள முகாடமத்துவத் திட்டத்டத உருவாக்கும் பணி 

நடடதபற்று வருகிறது மற்றும் தமற்குகடற்கடரயில் உள்ள முக்கிய சிறிய கடல் 

இனங்களுக்கான பங்கு மதிப்பீடு  உலக வங்கியின் ததாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் 

நடடதபற்று வருகிறது. முள்கடல் நண்டு ஆய்வின்படி,பிடிப்பின் அதிகபட்ச சதவீதம் 

பனுலிரஸ் தஹாமரஸால் (Panulirus homarus) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது.  தபண் 

மற்றும் ஆண் விகிதம் 2.3 இந்த இனங்களுக்கு மீன்பிடி அழுத்தம் அதிகமாக உள்ளது 

மற்றும் முட்டடயிடும் திறன் மிகவும் குடறவாக இருப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நீல 

சுறாக்கள் பற்றிய ஆய்வில், நீல சுறா  தடரயிறங்குவதற்கு பாலின விகிதம் 1:1 என்று 

ததரியவந்தது. டிமர்சல் துடுப்பு மீன் ஆய்வு, கல்முடன மீன்வள மாவட்டத்தில் 14 

வடகயான துடுப்பு மீன்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டதாகவும், அதிக சதவீதம் (எடடயால்) 

தலத்ரினஸ் எஸ்பிபி(Lethrinus spp) யால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டதாகவும் 

காட்டியது. தமலும், தங்காடல மீன்பிடி  மாவட்டத்தில் 19 இனங்கள் அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன,  தமலும் அதிக சதவீதத்தினர் லுட்ஜானஸ் குயின்குலிதனட்டஸால்  

(Lutjanus quinquelineatus) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டனர். இந்த ஆய்வு ததாடர்பாக 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட மரபணு பகுப்பாய்வு, லுட்ஜானஸ் குயின்குலிதனட்டஸ்(Lutjanus 

quinquelineatus) என தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் லுட்ஜானஸ் ரூஃபுலிதனட்டஸ்(Lutjanus 

rufolineatus) வடகடயச் தசர்ந்தடவ என்றும்  லுட்ஜானஸ் ஃபுல்விஃப்ளம்மா(Lutjanus 

fulviflamma)வின் மாதிரிகள் லுட்ஜானஸ் தஜானி(Lutjanus johnii) என்று தசகரிக்கப்பட்ட 

என்றும் அடடயாளம் கண்டது. கடல் பாலூட்டி   ததாடர்புகள் மற்றும் நீல 

திமிங்கலத்தின் ததாடக மதிப்பீடுகள் (B. musculus) மீது தசய்யப்பட்ட ஆய்வில், டத  

முதல் பங்குனி 2020 நடுப்பகுதி வடர மிரிசா பகுதியில் 89 நீல திமிங்கலக்காட்சிகள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மிரிசா மற்றும் திருதகாைமடலடயச் சுற்றியுள்ள ததற்கு 

மற்றும் கிழக்கு  கடற்கடரகளில் உள்ள இரண்டு பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக 

அறிவிக்கப்பட தவண்டும் என்றும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தநார்தவ இலங்டக இருதரப்பு கருத்திட்டத்தின் 1 ஆம் பணிப்தபாதியின் கீழ், கடரதயார 

மீன்பிடி உட்பட கடல் மீன்பிடிக்கான நம்பகமான புள்ளிவிபரங்கடளப் தபறுவதற்காக 

மாதிரித் திட்டத்துடன் கூடிய மாதிரி மூதலாபாயம் உருவாக்கப்பட்டது. தரவு தசகரிப்பு 

தடப்தலட் பயன்பாடு இடடமுகம் அபிவிருத்தி காகித தாள்கள்  மற்றும் தரவுத்தள 

வடிவடமப்புகடள அடிப்படடயில் உருவாக்கப்பட்டது, இதனால் தரவு இறங்கும் 

தளத்தில் மாத்திடரகள் மின்னணு உள்ளிடமுடியும். 2020 ஐப்பசி  முதல் புதுடமயான 

மாதிரி மாதிரித் திட்டத்தின் கீழ் கடல் மீன்வளத்தில் தரவுதசகரிப்பு நடடதபற்று 

வருகிறது. 

 

ஆர்.வி. சமுத்திரினிகாவுடனான இரண்டாவது ஒலி கைக்தகடுப்பு ஆவணி வடகிழக்கு 

கடற்கடரயில் நடத்தப்பட்டது. ஒலியியல் ஆய்வுகளின் முக்கிய தநாக்கம்,பல ஆண்டு 

கைக்தகடுப்பு ததாடர்வதற்குப் பிறகு தபலாஜிக் மீன் வளங்களின் நிடல மற்றும் 

வளர்ச்சி குறித்த குறியீடுகடள உருவாக்கும் தபாது, தபலாஜிக் வளங்கள் பற்றிய காலத் 

ததாடர்  அபரிமிதமான மதிப்பீடுகடள நிறுவுவதாகும்.   
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உள்நாட்டு நீர்வளங்கள் மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்பு 

உள்நாட்டு நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர் உயிரின வளர்ப்புபிரிவு 2020 இல் 13 ஆராய்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாடு / உள்நாட்டு நீர்வள கண்காணிப்பு திட்டங்கடள நடத்தியது. நில்வள ஆற்றின் 

தவள்ளப்தபருக்கு சுற்றுச்சூழல் அடமப்பில் மீன்வளம் மற்றும் மீன் 

வளர்ப்புமதிப்பீட்டின் மீன்வளர்ப்பு தமம்பாட்டுத் திட்டம் மீன்வளர்ப்புக்கு 

தபாருத்தமான 20 இடங்கடள அடடயாளம் கண்டுள்ளது. ஸ்தபட் கிடடப்படத 

தமம்படுத்துவதற்காக புதிய சிப்பி திட்டுகளுடன் நடத்தப்பட்டதசாதடன பாடறகள் 

மறுசீரடமப்பு ஆய்வுக் காலத்தில்நல்ல வளர்ச்சிடயயும் உயிர் வாழும் வீதத்டதயும் 

காட்டியது.வட தமற்குமற்றும் கிழக்கு கடற்கடரகளில் உள்ள இயற்டக முத்துகவாட்டி 

வளம் குறித்த  ஆய்வில், சமூக அடிப்படடயிலான முத்து கவாட்டி வளர்ப்பு திட்டத்டத  

அப்பகுதியில் உள்ள கடல் அட்டட விவசாயிகளுடன் எளிதாக ததாடங்க முடியும் என்று 

ததரியவந்துள்ளது. தவவ்தவறு சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகள் ததாடர்பாக கடற்பாசி 

(Kappaphycusalavarzii (Doty) கப்பாபிகுசலவர்ஸி (தடாட்டி)விகாரங்கள் குறித்த ஆய்வில் 

இந்த கடற்பாசி இனத்டத வளர்ப்பதற்குதநரடி கடல் மிகவும்  தபாருத்தமானது என்றும்,  

K. alveraziito (தக.அல்தவராசிட்தடா) விலிருந்து அடர சுத்திகரிப்பு கராஜீனடன 

(எஸ்.ஆர்.சி) பிரித்ததடுக்க பதயாஃப்ளாக் (biofloc) பிரித்ததடுத்தல்நுட்பம் மிகவும் 

தபாருத்தமான முடற என்றும் ததரியவந்துள்ளது. கப்பி (Poecilia reticulata) உற்பத்திடய 

தமம்படுத்துவதற்காக பதயாஃப்ளாக் (biofloc) ததாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்துவது 

ஆண் கப்பி குஞ்சுகளின் வளர்ச்சி தசயல்திறடன தமம்படுத்துவதற்கும் வளர்ப்பு 

திட்டங்களின் நீர் தரத்டத தமம்படுத்துவதற்கும் இந்த நுட்பம் தவற்றிகரமாகப் 

பயன்படும் என்படத உறுதிப்படுத்தியது.தமலும் ததங்காய் உமி ஊடகங்கள் நீர்வாழ் 

தாவரமான அனுபியாஸ் பார்தடரி வர் நானா (தபர்டடட்). (Anubias barteri var. nana 

(pertite)). டஹட்தராதபானிக் (hydroponic) சாகுபடிக்கு மிகவும் தபாருத்தமான, குடறந்த 

விடல, உள்நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய அடி மூலக்கூறாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. நானா (தபர்டடட்). கடற்பாசி இடழய வளர்ப்புக்கான ஒரு உயிர்  

ததாழில்நுட்ப அணுகுமுடறயாக, கடற்பாசி இனங்கள் கப்பாபிகஸ் அல்வாதரஸிக்கு   

(KappaphycusalavarziiDoty) தாலஸ் மீள் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி ஊடகம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அலங்கார மீன் வளர்ப்பு முடறகளில் ஒட்டுண்ணி தநாய்கள்  

குறித்து நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வின் மூலம் தங்க மீன் மற்றும் தகாய் கார்ப் வளர்ப்பு 

நடடமுடறகளில் உள்ள ஐந்து தபாதுவான ஒட்டுண்ணிகள் அடடயாளம்  

காைப்பட்டுள்ளன. இறால் ஒளிரும் தநாய் (shrimp luminous disease) குறித்து நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வில், மூன்று டவப்ரிதயா பாக்டீரியா இனங்கள் காரணிகளாகவும், குடறந்த 

தவப்பநிடல மற்றும் அதிக உப்புத்தன்டமயுடனும் இந்த தநாய் தவடிப்பதற்கான சுற்றுச் 

சூழல் காரணிகடள அடிக்தகாடிட்டுக் காட்டுகின்றன. நீர்- தகாழும்பு கழிமுகம், 

தபால்தகாடா ஏரி, மது கங்கா மற்றும் யாழ்ப்பாைக்குடா ஆகியவற்றில் உள்ள 

பாரம்பரிய மீன்பிடி நடவடிக்டககள் குறித்த ஆய்வில், கலங்கட்டி மீன்வளத்டத 

வடரபடத்தின் மூலம் ஒழுங்குபடுத்துவதன் முக்கியத்துவத்டத தவளிப்படுத்தியது, 

தபாருத்தமான இடங்கடள அடடயாளம் காணுதல் மற்றும்அடடயாளம் காைப்பட்ட 

இடங்களுக்கு தபாருத்தமான எண்ணிக்டகயிலான கலங்கட்டிகடள அறிவியல் பூர்வமாக 

தீர்மானித்தல்.ஹகவதுனாவா மற்றும் தாதுருஓயா நீர்த்ததக்கங்களில் மீன்வளர்ப்பு குறித்து 

நடத்தப்பட்ட ஆய்வில்,ஆய்வுக் காலத்தில் இந்தநீர்நிடலகளில் உள்ள தபாஸ்பரஸ் 

மதிப்புகள் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அளவுகடள மீறிவிட்டனஎன்று ததரியவந்துள்ளது. 

பனாபிட்டியில் நடத்தப்பட்ட அலங்கார மீன் தீவன தமம்பாட்டுத்திட்டம் 03 

வடிவடமக்கப்பட்ட அலங்கார மீன் தீவன வடககடள (குஞ்சு பண்டை (Nursery ), 

வளர்ப்பாளர் / 2 mm மற்றும் வளர்ப்பாளர் / 5 mm ) உருவாக்கியுள்ளது.இந்த பிரிவு 2020 ஆம் 
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ஆண்டில் 12 ஆராய்ச்சி தவளியீடுகள் மற்றும் மாநாட்டு நடவடிக்டககடள 

உருவாக்கியது. 

 

மீன்பிடி சோழில்நுட்பம் 

நிமலயான மீன்வளத்திற்கான முகாமமத்துவ உத்திகமள அறிமுகப்படுத்ே  கடல் பகுதியில் 

ஃப்தளாட்ெம்(flotsam) சோடர்புமடய மீன்வளம் பற்றிய ஆய்வு 

தபருவடள, காலி, மற்றும் தங்காடல, மற்றும் குடாதவல்ல மீன்பிடி துடறமுகங்களில 

இருந்து மீன் பிடி தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன.ஸ்கிப்ஜாக் சூடர (Skipjack tuna),  மஞ்சள் 

துடுப்பு சூடர (Yellow fin tuna),  இந்திய ஸ்தகட்(Indian scad), தரயின்தபா ரன்னர் (Rainbow 

runner), கடினமான தூண்டுதல் மீன் அல்லது புள்ளிகடல் தூண்டுதல் மீன் (Rough triggerfish 

or spotted oceanic trigger fish), ஆகியவற்றின் நீள அதிர்தவண்கள் எடுக்கப்பட்டன.  தமாதிர 

வடலமீன்வளத்தின் தமாத்த பிடிப்டபப் பற்றி கருத்தில் தகாள்ளும்தபாது, அடவ சுமார் 

71%இலக்கு இனங்கடளயும், இலக்கு அல்லாத இனங்களில் 29% ஐயும்தசகரிக்கின்றன. 

எனதவ வடளய வடல மீன்பிடிபரிந்துடரகடள முகாடமத்துவம்தசய்வதற்கான 

இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளத் திடைக்களத்தின்அலுவலகங்களின் 

பங்தகற்புடன் எடுக்கப்பட்டன. 

இலங்மகயில் உள்ளஉள்நாட்டு நீர்த்தேக்கங்களில் பயன்படுத்ேப்படும் மநதலான் 

வமலகளுடன் ஒப்பிடுமகயில், ஒற்மை இமழ வமலகளின் மீன்பிடித் திைமன ஆய்வு 

செய்ேல். 

இந்த ஆராய்ச்சி ததன் மாகாைத்தின் ததரிவு தசய்யப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில், 

முருததவல,ரிடியகம மற்றும் கட்டகடுடவ நீர்த்ததக்கம் என நடத்தப்பட்டது.இருதரப்பு  

தபச்சுவார்த்டதகளின் மாநாட்டின்படி, வடல அளவுகள், ஆராய்ச்சிக்காக, மூன்று 

அளவுகளின் கீழ், 3 1/2 அங்குலம், (3 1/2)," 4 1/2 அங்குலம் (4 1/2") மற்றும் 5 அங்குலம் (5”) 

தசாதடனநடத்தப்பட்டது.  தசாதடன மீன்பிடிப்பு மற்றும் 15 எண்ணிக்டகயிலான மீன் 

இனங்கள் அடடயாளம் காைப்படலாம்தமாத்த மீன்பிடிப்பில், 54.43% ஒற்டற இடழ 

வடலகடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்,  45.56% மீன்கள் டநதலான் வடலகடளப் 

பயன்படுத்தி பிடிபட்டன. ஒற்டற இடழவடலகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தமாத்த 

அறுவடடயின்படி,  மீன் அறுவடடயில் 83.09%  5 அங்குல அளவு ஒற்டற இடழ 

வடலகளிலிருந்துதசகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சியின்படி,  5 அங்குல ஒற்டற இடழ 

வடலகள் அளவுதிறன் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தமீன்பிடிப்பு மற்றும் 

முதிர்ச்சியடடயாத இளம் மீன்கள்பிடிபடுவடத தவிர்க்கிறது. உள்நாட்டு  

நீர்த்ததக்கங்களில் குறிப்பாக நீர் பற்றாக்குடற காலத்தில் மீன்பிடிப்புக்கு பயன்படுத்த 

பரிந்துடரக்கப்படலாம். இது நீர்த்ததக்க மீன்வளத்டத நிடலயான முடறயில் 

பயன்படுத்த உதவும். 

அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 

7 மணி தநரத்திற்குள் குளிர்பதன நிடலயில் ஸ்கிப்ஜாக் சூடரயின்உள்தவப்பநிடல 

0
0
தசல்சியஸ்க்கு எட்டியது கண்டறியப்பட்டது. NERDC உடன் இடைக்கப்பட்ட 

தபாறியாளர்களால்மாற்றங்கள் தமற்தகாள்ளப்படுகின்றன, தமலும் 2 படகுகள் 

மாற்றியடமக்கப்படுகின்றன.ஸ்கிப்ஜாக்சூடர மீன்களின் நல்ல மற்றும் தமாசமான 

தரம்(2 தரங்கள்) அடடயாளம் காை டிஜிட்டல் பயன்பாடு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

பயன்பாட்டின் சரிபார்ப்பு தசயலில்உள்ளது. இறால் வளர்ப்பு முடறயிலிருந்து  

தனிடமப்படுத்தப்பட்ட ஈ.தகாலியின் (E.coli)  நுண்ணுயிர் எதிரி ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. 

தமாத்தம் 67  ஈ.தகாடல தனிடமப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் தமாத்த எண்ணிக்டகயில் 
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தனிடமப்படுத்தப்பட்ட48(71.64%) குடறந்தது ஒரு மருந்துக்கு எதிர்ப்பு இருந்தது. 

எரித்தராடமசின் (15μg) 70.15% எதிர்ப்பு உயர் குறியீட்தடண் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு 

மாறாக, ஈ.தகாடல தனிடமப்படுத்தும் எதுவும் குதளாராம்தபனிதகாலுக்கு (30μg)  

எதிர்ப்புத் திறன் தகாண்டதாக இல்டல.இரண்டு அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட 

ஆண்டிபயாடிக்குகளுக்கு பல மருந்து எதிர்ப்பு 24 தனிடமப்படுத்தல்களில் 

காைப்பட்டது.  பல நுண்ணுயிர் எதிரி குறியீட்தடண் பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணுயிர் 

எதிரிகளுக்கு 0 முதல் 0.8 வரம்பிற்குள் தவறுபட்டது. நீர்தகாழும்பு பிரததசங்களில் 

சிப்பிகள் வளரும் பிரததசங்களின் நுண்உயிரியல் தபறுதபறுகளின் பிரகாரம் "B" வகுப்பு 

என வடகப்படுத்தலாம். சாத்தியமான இடங்களில் நீரின் நுண்ணுயிரியல் குைங்கள்  

ததடவயான தரத்திற்கு ஏற்ப இல்டல மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள அடமப்டபப் 

பயன்படுத்தி நுகர்வுக்கு முன் சுத்திகரிப்பு ததடவடயக் காட்டுகின்றன. நீர்தகாழும்பு 

மீன்பிடி துடறமுக  தபரும்பான்டமயிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியா 

வளர்ப்புகளில் (88.8%) சூதடாதமானாஸ் எஸ்பிபி (Pseudomonas spp) கண்டறியப்பட்டது.  

இது குழம்பு ஹிஸ்டடமன் குடறந்த அளவு (30 பிபிஎம் (30 ppm)க்கும் குடறவாக) 

உருவாக்கப்பட்டது. தமார்கதனல்லாதமார்கனி (Morganellamorganii ) மற்றும் ஈ.தகாடல 

(E.coli) ஆகியடவ முடறதய மீன்பிடியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட பனி மாதிரி மற்றும் 

குளிர்ந்த தபாக்குவரத்து வாகனத்திலிருந்து ஐஸ் மாதிரியிலிருந்து  

தனிடமப்படுத்தப்பட்டன.  இது தநரடி மீன் ததாடர்பு பரப்புகளில் இருந்து பாக்டீரியா 

சுடமடயக் குடறக்க நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட தவண்டும் என்பதற்கான ஒரு நல்ல 

அறிகுறியாகும், ஏதனனில் அடவ தகட்டுப்தபாகும் பாக்டீரியாக்களாகவும்  

கருதப்படுகின்றன. மஞ்சள் துடுப்பு சூடர கழிவு(ததால் மற்றும் உள்ளீடுகள்) புரதம் 

பிரித்ததடுத்தல் தசாதடனகள் மூலப் தபாருட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டது. தஜ சீ 

ஃபுட்ஸ் (பிடரதவட்) லிமிதடட் நீர்தகாழும்பிலிருந்து மூலப்தபாருட்கள்  

தசகரிக்கப்பட்டன. வணிக ரீதியாக கிடடக்கக்கூடிய தபப்சின் தநாதியம்மற்றும்  மஞ்சள் 

துடுப்பு சூடர சாறு ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி தசாதடனகள் நடத்தப்பட்டன. 

திட்டத்தின் முடிவுகள் வணிக ரீதியாக கிடடக்கும் தபப்சின் தநாதிடயப் பயன்படுத்தி 

12% புரதத்டதயும் மஞ்சள் துடுப்பு சூடர குடல் சாறு பயன்படுத்தி புரதத்தின் 7% ஐயும் 

பிரித்ததடுக்கும் சாத்தியம் இருப்படதக் குறிப்பிட்டன. டசவ ததாத்திடறச்சிகள்(Sausages) 

உற்பத்தி தபாது 50% காளான்  மற்றும் 30% கடற்பாசி கலப்பு ததாத்திடறச்சிகள் மற்ற 

ததாத்திடறச்சிகள் விட அதிக ஆர்கதனாதலப்டிக் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பண்புகள் 

கண்டறியப்பட்டது. தவவ்தவறு உலர்தல் முடறயின் கீழ் அடர சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

கராஜீனடன உற்பத்தி சூரிய உலர்த்தியில் உலர்த்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் முடறயில்  

அதிக தஜல் வலிடம, பாகுத்தன்டம மற்றும் விடளவு கண்டறியப்பட்டது. 

கடற்பாசிகளின் தாவர இரசாயன விவரங்கள் மற்றும் தஸஸ்தடாஸ் தபாங்கிய  

தடஸ்ட்டினாரியா (பீப்பாய் கடற்பாசி) (Barrel sponge) கடல் கடற்பாசியின் விலங்கு 

இரசாயன விவரங்கள்ஆகியடவதமற்தகாள்ளப்பட்டன மற்றும் உயிர் தசயலில்  உள்ள 

கலடவ அடடயாளம்காைப்பட்டது. தாவர இரசாயன பகுப்பாய்வு ஆல்கலாய்டுகள், 

டானின்கள், ஸ்டீதராயிடுகள்,ஃப்தளவனாய்டுகள் மற்றும்  காதபாடவததரட்டுகள் 

இருப்படதக்காட்டுகிறது, அததசமயம் புரதங்கள், அமிதனா அமிலங்கள் மற்றும் 

சதபானின்கள் இல்டலஎன்று கண்டறியப்பட்டது. 

சுற்றுச்சூழல் கற்மககள் பிரிவு 

2020 ஆம் ஆண்டு முழுவதும், சுற்றுச்சூழல் முகாடமத்துவம், அபிவிருத்தி மற்றும் 

மீன்வளம் மற்றும் நீர்வளங்கடளப் பாதுகாத்தல் என்ற வடகயின் கீழ் வரும் ஐந்து தபரிய 

ஆராய்ச்சித் திட்டங்கடள ஈ.எஸ்.டி தமற்தகாண்டுள்ளது. தகாவிட்-19 காரைமாக மூடிய 

காலத்திலும், இலங்டகயின் சில கடரதயார மற்றும் உள்நாட்டு வாழ்விடங்களின் 

தற்தபாடதய மாசு நிடலடமடய அடடயாளம் காை விடரவான மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் 
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தமற்தகாள்ளப்பட்டன.இது தவிர, இலங்டகயின் யாழ்ப்பாைம், சிலாபம், அருகம்தப 

மற்றும் ஏடனய பிரதான களப்புகளின் சுற்றுச்சூழல் விவரங்கடள தயாரிப்பதற்காக 2019  

ஆடி யில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட களப்புகளின் விவரக்குறிப்பு திட்டத்திற்கு இப்பிரிவு 

பங்களித்துள்ளது. 

 

எண்சைய் கசிவுகள், அல்கா மலர்ச்சிமற்றும் மீன் சகாமலகள் (அவெர ஆய்வுகள்) 

தபான்ை அவெர ெம்பவங்களுக்கான காரைங்கமள  ஆய்வு செய்வது  

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு மற்றும் பிற ததாழில்நுட்ப பிரிவுகளுடன் 

ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட முக்கிய ததாடர்ச்சியான ஆராய்ச்சி திட்டத்தில் ஒன்றாகும். சூழல் 

அவசரநிடலகளுக்கான பிரதான காரைங்கடள அடடயாளம் கண்டு விசாரடை தசய்து 

அறிக்டக, ஊடக தவளியீடு மற்றும் நிடறதவற்று சுருக்கங்கள் தபான்ற வடிவங்களில்  

உரிய அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துடரடய வழங்குவதத இத்திட்டத்தின் பிரதான 

தநாக்கமாகும்.2020 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தமாத்தம் பதிதனழு அவசர ஆய்வுகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. இந்த சம்பவங்களில், தகாவிட்-19 தவடிப்பின் தபாது பல்தவறு 

கடதலார மற்றும் உள்நாட்டு வாழ்விடங்களில் நீரின் தரம் மாற்றங்கள், கல்ஹிடச  

கடற்கடரயில் ஏராளமான குப்டபகள் குவிக்கப்பட்டன, ததஹிவடள மற்றும் அகுலானா 

பகுதியில் கடல் நீரின் நிற  மாற்றம் மற்றும் எம்.டி. புதிய டவரகப்பல் எரிவு சம்பவம் 

காரைமாகஎண்தைய் கசிவு அவசர நிடல ஆகியடவ பரபரப்பான ஊடக தடலப்புச் 

தசய்திகளுடன் ஏற்பட்டன. 

 

ஹாமில்டன் கால்வாயின் நீர்-வண்டல் அமமப்பில் நகர்ப்புை மாசுபாட்டின் ோக்கம் குறித்ே 

ஆய்வு ஹாமில்டன் கால்வாயின் நீர் வண்டல் அடமப்பின் மாசு விடளவுகடள 

ஆராய்வதற்காக தமற்தகாள்ளப்பட்ட மற்தறாரு முக்கியமான திட்டமாகும். நீரின் தரம் 

மற்றும் மானுடவியல் தசயல்பாடுகளின் தாக்கம் குறித்து கால்வாய் பல முடற ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நீரின் தரம் மற்றும் கால்வாயின் வண்டல் கலடவடய 

கணிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாந்தன்கள் மற்றும் தபந்ததாக்களுக்கு அல்ல. 

அதமானியா தசறிவு நிடலயான வரம்டப விட அதிகமாக இருந்தது (0.94 மிகி / லி; 

ம.சு.அதிகாரசடப 2001) சில மாதிரி நிகழ்வுகளில். உயர் மின் கடத்துதிறன் மதிப்புகள் (14.5 

முதல் 42.6 mS/cm) பங்குனி  மாதம் காைப்பட்டன, அதத தநரத்தில் ஒப்பீட்டளவில் 

குடறந்த மின் கடத்துதிறன் அளவுகள் ஆனி முதல் புரட்டாசி வடர (0.056 முதல் 24.1 

mS/cm) வடர காைப்பட்டன. ஆய்வுக் காலம் முழுவதும் தாவர பிளாந்தன்கள் மற்றும் 

விலங்கு பிளாந்தன்கள் இரண்டிலும் கிட்டத்தட்ட 45 இனங்கள் பதிவுதசய்யப்பட்டன. 

 

ததாடர்ச்சியான ஆய்வுகளுக்குள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவு உள்ளீடுகடள 

தகாட்டுவடத அடடயாளம் கண்டு வடகப்படுத்தவும், கழிவு முகாடமத்துவத்திற்கான 

பாதுகாப்பு நடவடிக்டககடள அமுல்படுத்துவதற்கான பரிந்துடரகடள வழங்கவும் 

இலங்மகயின் கமரதயாரப் பிரதேெங்களில் கடல் குப்மபகள் பற்றிய ஆய்வு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எனதவ, கழிவு உள்ளீட்டு நிடலடய அடடயாளம் காண்பது 

முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு உயிரியல் மற்றும் மீன்வள அம்சங்களுக்கு 

உதவுகிறது.இந்த ஆய்விற்கான, கடல் குப்டபகள் டத  முதல் மார்கழி  2020 வடரயிலான 

ஆய்வுக் காலத்தில் வட-தமற்கு (நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம்) கடற்கடரகள் மற்றும் 

ததற்கு (தபன்தடாட்டா மற்றும் தஹாரதவல) ஆற்றுப் படுடக என ஆற்று தவளிதயற்ற 

தவளி, கழிமுக முகத்துவாரங்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களின் மீது ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது.நீர்தகாழும்பு கடல் முகத்துவாரப் பகுதியில் தபரும்பாலும் பிளாஸ்டிக்  

மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுகடள உள்ளடக்கிய உள்நாட்டு மற்றும் படகுகள் என 

பிரதானமாக மனிதஇன நடவடிக்டககளில் இருந்து கடல் குப்டபகள் கழிவுகடள 

தகாட்டப்பட்டன.தபாருள் வடககளால் குப்டபகள் கலடவ தபறப்பட்ட 

முடிவுகளின்படி, பயன்பாடு மூலம் வடகப்படுத்தப்பட்ட, தபாதியிடும் தபாருள் (53%) 
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குப்டபகள் ஆதிக்கம், நுகர்தவார் தபாருட்கள் ததாடர்ந்து (17%) மற்றும் மீன்பிடி 

தபாருட்கள் (24%) பிளாஸ்டிக்  தபாத்தல்கள் (6%), உைவு உடறகள் / தகாள்கலன்கள் 

முடறதய 5% மட்டுதம பங்களிப்பு. எனதவ, இந்த மதிப்புமிக்க கடதலார 

வாழ்விடங்கடளப் பாதுகாக்க வண்டல் படிவுகளில் குப்டபகள் குவிவடதக் குடறக்க 

பரிகார நடவடிக்டக எடுக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

சுற்றுச்சூழல் மாசுமதிப்பீட்டிற்காக களனி ஆற்றுப் படுமகயின் கீழ் மற்றும் தமல் 

நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மிகவும் சபாருத்ேமான நன்னீர் மீன் இனங்கமள உயிரி 

குறிகாட்டிகளாக அமடயாளம் காண்பது 2019 முதல் ததாடங்கும் மற்தறாரு 

ததாடர்ச்சியான ஆய்வு ஆகும். 2019 ஆம் ஆண்டு முக்கியமாக தமல் நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் 

2020 ஆம் ஆண்டு கீழ் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் கவனம் தசலுத்தியது.தசகரிக்கப்பட்ட 

மீன் மாதிரிகடள மிகக் குடறந்த வடகப்பாட்டியல் அளவு வடர அடடயாளம் காைவும், 

மீன் இனங்களின் பன்முகத்தன்டம, ஒப்பீட்டளவில் மிகுதியாக மற்றும் தசகரிக்கப்பட்ட 

உயிரினங்களின் தசழுடம ஆகியவற்டறக் கண்டறியவும், அவற்றின் தபாருத்தம் 

உயிரியல் குறிகாட்டியாக தசயல்படுவடதக் கண்டறிவதற்கும் முக்கிய தநாக்கங்கள் 

அடங்கும். களனி ஆற்றுப்படுடகயின் கீழ் மற்றும் தமல் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளுக்கான 

மீன் அடடயாளம் காணுதல், ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அதத இடங்களில் மாசு 

மதிப்பீட்தடாடு முடிக்கப்பட்டது.தபறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, கீழ் நீர்ப்பிடிப்புப் 

பகுதிகளில் (மட்டக்குளி, ததாட்டலாகா, தகாதலானாவா, அம்பத்ததல மற்றும் 

கடுதவலா இடங்கள் தபாசடை கூறுகள், pH, கடரந்துள்ள ஒட்சிசன்(DO), மற்றும் 

இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி (COD) ஆகியவற்றிற்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

மதிப்புகளிலிருந்து விலகி, மாசுபாட்டின் இடங்களாகக் கருதப்படலாம். குடும்ப 

டசப்ரினிதடடய(cyprinidae) தசர்ந்தமீன் இனங்கள் இரண்டு நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளிலும் 

மிகவும் ஏராளமாகவும் ஆதிக்கம் தசலுத்துவதாகவும் இருந்தன. தபரும்பாலான 

இடங்களில் நல்ல தரமான நீடரக் தகாண்ட தமல் நீர்ப்பிடிப்புக்குள் ராஸ்தபாரா 

டானிதகானியஸ் (Rasbora daniconius) தபரும்பாலான இடங்களில்  அதிக 

அதிர்தவண்கடளக் காட்டின. இந்த இனங்கள் தடடயில்லா பகுதிகளில் அடிக்கடி 

காைப்படுகின்றன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒருடமப்பாட்டின் தநர் குறிகாட்டிகளாக 

இருக்கலாம். மாசுபட்ட இடங்களுக்குள் டான்கின்சியா சிங்களம் (Dawnkinsia singhala  

(Sri Lankan filament.ted barb)) மிகுதியாக இருந்தது,  இது அடனத்து 

மாசுபட்ட இடங்கடளயும் தகாண்டுள்ளது . தமலும், கர்ரா சிதலாதனன்சிஸ்  

(Garra ceylonensis), தபரும்பாலும்சுத்தமான தவகமாக பாயும் குளிர்ந்த நீரில் உள்ளது.   

 

இலங்டகயின் சேன் மாகாைத்தில் சேரிவு செய்யப்பட்ட மீன்பிடி துமைமுகங்களின் நீர் 

மாசுறுேல் நிமலமய மதிப்பீடு தசய்யும் கருத்திட்டம், புரைதவல்ல, மிரிசா மற்றும் 

குடாதவல்ல ஆகிய ததரிவுதசய்யப்பட்ட மூன்று மீன்பிடிதுடறமுகங்களில் நீரின் 

தரத்தின் தற்தபாடதய நிடலடய தீர்மானிப்பதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த ஆய்வு 

மாசி முதல் மார்கழி2020 வடர ஒவ்தவாரு துடறமுகத்திலும் அடமந்துள்ள ஏழு சீரற்ற 

மாதிரி புள்ளிகளில் மாதிரி நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி தமற்தகாள்ளப்பட்டது. மற்றும் 

தசதன மாசுபாடு மூன்று துடறமுகங்களுக்குள் உச்சரிக்கப்படுவடத இது 

பிரதிபலிக்கிறது, தமலும் இது தசதன தபாருட்களின் சுடம இருப்படதக் குறிக்கிறது. மீன் 

தவளிதயற்றம், உைவுக் கழிவுகள் மற்றும் தபாதிய கழிவுகடளப் தபறும் வசதிகள் 

உள்ளிட்ட திண்மக்கழிவுகடள அகற்றுவது இந்த உயர் BOD மதிப்புகடள பதிவு 

தசய்வதற்கான மிக முக்கியமான காரைமாக இருக்கலாம். நீரின் தரம் தரம் 

குடறந்துள்ளதாகவும், மூன்று துடறமுகங்களும் கடுடமயான எண்தைய் மாசுபாடு 

மற்றும் தசதன மாசுபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த ஆய்வு 

தவளிப்படுத்தியுள்ளது. எனதவ, இந்த ஆய்வு பின்வருமாறு பரிந்துடரக்கிறது; 

ஒவ்தவாரு துடறமுகத்திலும் பல நாள் படகுகளுக்கு கழிவுதபறும் வசதிடய 
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உருவாக்குதல்; திண்மக் கழிவுகள், கழிவு எண்தைய் மற்றும் மீன் உட்பட உயிரியல் 

கழிவுகடள அகற்றுவதில் கடுடமயான விதிமுடறகடள தசயல்படுத்துதல்; துடறமுக 

மாசுறுதல் மற்றும் அசுத்தமான மீன் நுகர்வு ஆகியவற்றின் எதிர்மடற தாக்கங்கள் குறித்து 

மீன்வள சமூகத்டத அறிந்து தகாள்ளவும் முடறயான கண்காணிப்பு திட்டங்கடள 

அறிமுகப்படுத்துதல். 

 

ெமுத்திரவியல் 

மீன்பிடி வலய முன்னறிவிப்பு அறிக்டக பரந்த பரப்பிற்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டதன் 

மூலம், தபறுநரின் எண்ணிக்டக 250 இலிருந்து 500 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

  

கடரதயார ஸ்திரத்தன்டமடய உறுதிப்படுத்துவதற்கான சாத்தியமான நடவடிக்டககடள 

அடடயாளம் காை களுத்துடற முதல் மாரவிலா வடர தமற்கு கடற்கடரயில் கடதலார 

அரிப்பு ஆய்வுகள் முடிவடடந்தன  

 

ததன் இலங்டகயில் நிர்மாைத் ததாழிலுக்கான மைல் ததடவடய பூர்த்தி தசய்யும் 

தபாருட்டு காலி கடற்கடரயில் கடல் மைல் கிடடப்பதற்கான சாத்தியமான இடங்கள் 

மதிப்பிடப்படுகின்றன.  

 

பவளதவளுப்டப முன்னறிவிப்பதற்கும் எதிர்வு கூறவும்  நடடமுடறகள் 

உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன  

 

கடல் அமிலத்தன்டம மற்றும் கடல் மட்டத்திற்கான நிரந்தர கண்காணிப்பு நிடலயங்கள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன, பருத்தித்துடறஒரு புதிய நிடலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது  

 

கடதலார நீரில் நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு மதிப்பிடப்பட்டது. இது பிராந்திய 

சராசரியுடன் ஒப்பிடுடகயில் தசறிவு அதிகமாக உள்ளது என்படதக் குறிக்கிறது, தமலும் 

காலப்தபாக்கில் தசறிவு அதிகரிக்கப்படுகிறது. 

 

நீரியக்கவியல்  

ததசிய வடரபட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இலங்டக கடற்பரப்பில் பாதுகாப்பானதும் 

விடனத்திறன் மிக்கதுமான கடற் பயைதமான்டற உறுதிப்படுத்துவதற்காக 

நீர்வடரவியல் ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. கடலில் உயிர்ப் பாதுகாப்பிற்கான 

சர்வததச உடன்படிக்டகயின் கடடமடய முழுடமயாக நிரப்புவதற்கான கட்டாயத் 

ததடவ இதுவாகும்(SOLAS). 

 

 கமரதயார விளக்கப்படம் "திருதகாைமமல முேல் குதிமரமமல முமன வமர"  

திருதகாைமடலயிலிருந்து குதிடரமடல முடன வடர (அளவு-1:300,000)  

இலங்டகயின் கிழக்கு முதல் தமற்கு வடர சுமார் 550 கி.மீ. கடற்கடரப் பகுதிடய 

உள்ளடக்கிய ஒரு கடதலார விளக்கப்படத்டத தயாரிக்க என்.எச்.ஓ 

திட்டமிட்டுள்ளது.மன்னார் தீவு மற்றும் திருதகாைமடல முதல் பருத்தித்துடற வடர 

இரண்டு கட்டங்களாக ததடவயான ஆய்வுகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தன.  

 

 

 கடதலார விளக்கப்படம் "சிறிய அடித்ேள பாமைகள் முேல் புல்தமாட்மட ொமல 

வமர"  

கடல் சார்ட் "சிறிய அடித்தள பாடறகள் முதல் புல்தமாட்டட சாடலகள் வடர" தீவின் 
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ததற்கு முதல் கிழக்கு வடர 250 கி.மீ நீளமுள்ள கடதலார எல்டலடய உள்ளடக்கியது. 

ஆர்.வி."சமுத்ரிகா" கிடடக்காததால், தகாவிட்-19 ததாற்று தநாய் நிடலடம 

இந்தஆண்டுக்குள் திட்டமிட்டபடி ஆய்வுகடளத் ததாடர்வதற்காக 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 

 சகாழும்புக்கு கமரதயார விளக்கப்படம் சவலிகமவுக்கான மாலுமி விளக்கப்பட 

ேரவு மகயகப்படுத்ேல்  

அட்டவடையில் 60% திட்டமிடப்பட்ட விளக்கப்படத்தில் முடிக்கப்பட்டது. 

 

 இலங்மகக் கடற்கமரமயச் சுற்றியுள்ள அமலச் ெமச்சீரற்ை ேன்மம பற்றிய 

மதிப்பீடு.  

இந்த ஆய்வின் தநாக்கம் இலங்டகயின் கடரதயாரப் பகுதிடயச் சுற்றியுள்ள தபரடல 

நிகழ்வுக்கு அவற்றின் தசல்வாக்டகயும், அம்பிட்தராமிக் புள்ளிகடளயும் அடடயாளம் 

காட்டுகிறது. தற்தபாதுள்ள தபரடல தரவுகடளப் பயன்படுத்தி இலங்டகடய 

உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான பிராந்திய தபரடல மாதிரியாக்கம் தமற்தகாள்ளப்படும் என 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாதிரி முடிவுகடள சரிபார்க்க பல புதியடடடல் நிடலயங்கள் 

அடமக்கப்படும். இறுதி முடிவுகள் நீர்வடரபட பயன்பாடுகளுக்கு தபரடல டாட்டம் 

ஸ்தாபனத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

 கடல்கள்  /நிப்பான் அைக்கட்டமளயின் சபாது மாலுமி விளக்கப்படத்தின் "கடல் 

படுக்மக 2030" உலகளாவிய வமரபட திட்டத்துடன்((GEBCO) இமையாக 

கூட்டஆோரமான மாலுமி விளக்கப்பட ேரவுத்ேளம் மற்றும் நிகழ்நிமல ேரவு 

செயலாக்க அலமக நிறுவுேல். 

இந்த திட்டத்தின் தநாக்கம் கடல் சார் ஆதாரங்கள் மாலுமி விளக்கப்பட தரவுகடள 

பயன்படுத்தி இந்தியப் தபருங்கடடல வடரபடமாக்குதல் மற்றும் தரவு தளத்டத 

பராமரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் மற்றும் கடல் புவியியல், சூழலியல் மற்றும் கடலியல் 

ஆகியவற்றில் கடல் முகாடமத்துவம், இடதிட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான 

தரவுகடள பரப்புவதாகும். இது 2030 வடர ததாடர்ச்சியான திட்டமாக இருக்கும். 

 

 களுத்துமை கமரதயார அரிப்பு பாதிப்பு பற்றி விொரமை. 

இந்த ஆய்வு களுத்துடற மீது கவனம் தசலுத்தும் மற்றும் மைல் தூண் கடல் அடலகளில் 

இருந்து களுத்துடற நகரத்டத பாதுகாத்ததால் இப்பகுதியில் ஒரு முக்கியமான புவியியல் 

அம்சமாக இருந்தது. 2005-2017 காலப்பகுதியில் கூகிள் பூமி படங்கடளப் பயன்படுத்தி 

மைல்பாரின் பருவகால தவறுபாடுகள் காைப்பட்டன. கடதலார சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தகாள்டக திட்டமிடல் ததாடர்பான முடிதவடுக்கும் 

பருவகாலத்துடன் உறடவப் தபறுவதற்காக, அரிப்பு மற்றும் மறுசீரடமப்பு இரண்டும் 

ஜி.ஐ.எஸ் சூழலில் அளவிடப்பட தவண்டும்.   

 

 ஏமனய செயற்பாடுகள். 

இலங்டகயில் பல்தவறு அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளில் அரச மற்றும் தனியார் துடற 

ஈடுபாட்டிற்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன.   
 

ெமூக - சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் 

சமூக தபாருளாதார மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் ஆராய்ச்சிப் பிரிவு 2020 ஆம் ஆண்டில் 4 

ஆராய்ச்சித் திட்டங்கடள நடத்தியது. இலங்டகயில் தஹர்ரிங் மற்றும் சாடிதனல்லா 

(Herring and Sardinella) மீன்பிடித் ததாழில்களின் தபறுமதிச்சங்கிலி பகுப்பாய்வு மற்றும் 

தசயலாற்றுடக ததாடர்பான கருத்திட்டம் தஹர்ரிங் மற்றும்சாடிதனல்லா மீன்பிடித்  
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ததாடர்களின் தபறுமதி சங்கிலிடய பகுப்பாய்வு தசய்து தபறுமதி சங்கிலிடய 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான வழிகடள அடடயாளம் காண்படத இலக்காகக் தகாண்டு 

நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வுப் பகுதி நாட்டின் தமற்குக் கடற்கடரயின் நீர்தகாழும்பு, 

சிலாபம் மற்றும் புத்தளம் மீன்பிடி மாவட்டங்கடள உள்ளடக்கியது.தஹர்ரிங் 

மற்றும்சாடிதனல்லா மீன்வளம் இலாபகரமானது மற்றும் தஹர்ரிங் மற்றும் 

சாடிதனல்லா மீன்வளத்திற்கான மிகவும் திறடமயான சந்டதப்படுத்தல் தசனல்,  

அதசம்பிள் மூலம் நுகர்தவாடர முடிவுக்குக் தகாண்டு வரும் மீனவர்கள் என்று 

முடிவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன. இந்த தசனல் மூலம், விடல பரவல் (LKR/1Kg), 

நுகர்தவாரின் ரூபாயில் மீனவர்களின் பங்கு (%) மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் திறன் 

குறியீட்தடண் முடறதய 80, 76 மற்றும் 3 தஹர்ரிங் மற்றும் சாடிதனல்லாவின் குறியீடு 

முடறதய 60,76 மற்றும் 2.7 ஆகும். 

 

இலங்டகயில் சிறிய அளவிலான கடரதயார கடற்ததாழில்களில் பாலினத்தின் பங்கு 

பற்றிய பகுப்பாய்வு பற்றிய கருத்திட்டம் நீர்தகாழும்பு மற்றும் சிலாபம் மீன்பிடி 

மாவட்டங்களில் பாலினப் பங்கு மற்றும் பாலின வலுவூட்டல் மீதான தடடகடளக் 

கண்டறிவடத தநாக்கமாகக் தகாண்டது. சிலாபாத்தில் தபரும்பாலான மீனவ தபண்கள் 

(40%) உலர் மீன் பதனிடும் நடவடிக்டககளில் ஈடுபடுகின்றனர். சிலாபம் மற்றும் 

நீர்தகாழும்பில் ஆண்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்தியதபாதிலும், சுமார் 27 மற்றும் 40% மீனவப் 

தபண்கள் முடறதய ஊதியம் தபறாத ததாழிலாளர்களாக ஆதரித்தனர். 80% க்கும் 

தமற்பட்ட மீனவ தபண்கள் வீட்டு தவடலகளிலும் பங்களித்தனர் என்று முடிவுகள் 

தமலும் தவளிப்படுத்தின. மீன் அறுவடடததாடர்ந்து குடறக்கப்பட்டது, மீன்பிடி 

வடலகளில் ஏற்பட்ட தசதம் மற்றும் மீன்பிடி உபகரைங்களின் அதிகதசலவு ஆகியடவ 

மீனவர்கள் எதிர்தகாள்ளும் தபரும் தடடகளாக இருந்தன,அதத தநரத்தில் தபண்கள் 

பணியில் அங்கீகாரம் இல்லாடம, வள தமலாண்டமயில் பங்தகற்க வாய்ப்புகள் 

இல்லாடம, ஊதிய தவறுபாடுகள்,வீட்டு தவடலகள் காரைமாக தபாருளாதார 

நடவடிக்டககளுக்கு தநரம் இல்லாடம மற்றும் சமூக மற்றும் கலாச்சார அழுத்தங்கள் 

மீனவ தபண்களுக்கு இருந்தது. 

 

இலங்டகயில் கடல் சார் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரததசங்களின் (MPA) சமூக தபாருளாதார 

நன்டமகடள இனங்காணும் கருத்திட்டம் 2019 ஆம் ஆண்டில் இயற்டக சரைாலயமாக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட கயான்தகர்னி பாடறகளில் நடத்தப்பட்டது. சரைாலயத்தில் 

மீன்பிடிப்பு முக்கிய நடவடிக்டகயாக இருந்தது என்று முடிவுகள் கண்டறிந்தன, ஆனால் 

சுற்றுலா இப்பகுதிடயச் சுற்றி ஒரு தபாருளாதார நடவடிக்டகயாக வளர்ந்து வருகிறது. 

மீன்பிடிப்பின் அன்றாட வருமானம் தபரும்பாலும் ஏற்ற இறக்கத்துடன் 1000 முதல் 5000 

ரூபாய் வடர இருந்தது.கீதழ அடமக்கப்பட்ட வடலமற்றும் டடனடமட்-மீன்பிடித்தல், 

பாடறகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து உள்ளூர் சுற்றுலாப் பயணிகளின் அறிவு இல்லாடம 

ஆகியடவ சரைாலயத்தில்உள்ள பாடறகடள அச்சுறுத்தும் காரணிகளாக இருந்தன 

மற்றும் பங்குதாரர்களிடடதய கண்காணிப்பு மற்றும் ஒருங்கிடைப்பு நடவடிக்டககள் 

இல்லாததும் பாடறகளின் ஆதராக்கியத்திற்கு எதிர்மடற தாக்கத்டத ஏற்படுத்துகிறது.   

 

நாரா மீன் துடற தகவல் டமயம் மூலம் தகவல்கடளப் பரப்புவதற்கான திட்டம், ((FIC) 

பல்தவறு பங்குதாரர்கள் மற்றும் தபாது மக்களிடமிருந்து மீன்வளதகவல் டமயத்தின் 07 

10 10 10 10 என்ற எண் மூலம் தமாத்தம் 144 தகள்விகடளப் தபற்றது மற்றும் அடனத்து 

தகள்விகளுக்கும்தவற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டது. ததாற்றுதநாய் காரைமாக 

முந்டதயஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் தமாத்த தகள்விகளின் எண்ணிக்டக  

ஒப்பீட்டளவில் குடறவாக இருந்தது. 
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3. நிதி சிைப்பம்ெங்கள் 
 

நமடமுமைச்செலவுகள் 

ரூ.(மில்லியன்) 

      

 

    

   

 

விபரம் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

தனிப்பட்டதகாடுப்பனவுகள் 168.164 156.053 231.524 278.110 300.533 309.714 

 

331.910 

பிரயாைம், படிகள் 1.250 0.248 2.300 0.298 0.406 0.747 1.179 

வழங்கலும், நுகர்வும் 2.074 1.576 8.525 2.366 3.760 3.025 2.665 

பராமரிப்புதசலவுகள் 11.879 9.871 24.850 20.133 24.059 28.535 20.114 

ஒப்பந்ததசடவகள் 27.433 20.874 32.250 36.211 35.635 39.310 32.047 

பிறஇயக்கதசலவுகள் 10.814 6.016 22.450 20.091 76.583 14.222 8.396 

தமாத்தம்ரூ–மில்லியன் 221.614 194.638 321.899 357.209 440.976 395.55 

 

396.311 

 

 

திடறதசரிநிதிகளின் கட்டுப்பாடு காரைமாக, தனிப்பட்ட தகாடுப்பனவுகள்,  தவிர 

மற்ற நடடமுடறச்  தசலவுகள் கணிசமான அளவு குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 
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வழங்கலும், நுகர்வும் 

பிரயாணம், படிகள் 

தனிப்பட்ட பகாடுப்பனவுகள் 

பராமரிப்புபசைவுகள் 

ஒப்பந்தசசலவகள் 

பிைஇயக்கபசைவுகள் 
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வரவு செலவுத் திட்டம் 
 

ரூ. மில்லியன் 

      

 

விரித்துமரத்ேல் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

நடடமுடறச்தசலவுகள் 194.260 194.638 467.598 357.209 440.970 350.000 

 

 

360.905 

மூலதனச் தசலவு 100.100 0.248 361.000 188.000 222.000 152.000 228.600 

சுய உருவாக்கும் 

வருவாய் 16.060 5.370 16.000 20.810 40.814 21.678 

 

23.900 

சமாத்ேம் ரூ. மில்லியன் 310.420 200.256 844.598 566.019 703.784 523.67 

 

613.405 
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19 

 

மூலேனசெலவு 

ரூ. (மில்லியன்) 

 

 

 

 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திக்கான தசலவினங்கள் முன்டனய ஆண்டட விட 

குடறக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டிடம் மற்றும் வாகன மறுவாழ்வுக்கான தசலவினங்கள் 

குடறக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் உபகரைங்கள் விநிதயாகம் 2019 ஐ விட 

அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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Rehabilitation of Bldg., Vehicle &
Material
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விபரம் 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ஆராய்ச்சிமற்றும்அபிவிருத்திதசலவு 67.000 47.464 160.000 118.829 130.047 115.538 

 

80.482 

கட்டிடபுைரடமப்பு, 

வாகனம்மற்றும்தபாருட்கள் 15.000 4.358 66.000 32.456 40.590 72.94 

 

 

16.923 

உபகரைங்கள்வழங்கல் 18.000 11.602 135.000 29.530 25.173 18.477 23.346 

தமாத்தம்ரூமில்லியன் 100.000 63.424 361.000 180.815 195.810 206.95 120.751 

கட்டிடபுணரலமப்பு, 

வாகனம்மற்றும்பபாருட்கள் 

ஆராய்ச்சிமற்றும்அபிவிருத்தி
பசைவு 

உபகரணங்கள்வழங்கல் 
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4. மனிே வள ேகவல் 

ஆட்தெர்ப்புகள் 

இ

ல 

சபயர் 

 

பேவி 

 

நிரந்ேர / 

ஒப்பந்ே/ 

நிரந்ேரமற்

ை 

பேவித் 

திகதி 

01 தபராசிரியர்அ. நவரட்ைராஜா தடலவர் ஒப்பந்தம் 28/01/20 

02 திருஎல்.தக.ரி.சி. தலாகுகுமார பணிப்பாளர் நாயகம் ஒப்பந்தம் 30/01/20 

03 திரு பி. வி. ஏ.தஜ விதஜநாத் 

 

பணிப்பாளர் 

நாயகத்தின் சாரதி 

(தற்காலிக 

அடிப்படட) 

ஒப்பந்தம் 10/02/20 

04 திரு தஜ.ஜி.தக.ஏ தஜயசிங்க உதவியாளர் ஒப்பந்தம் 02/03/20 

05 தசல்வி தக.எம்.பி.பி பிரபா 

கதலாடுவாதவ 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

06 திரு என்.தக.ஆர் நிரங்க 

தஜயவர்த்தனா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

07 தசல்வி டஷனுகா திருதகஸ்வரம் விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

08 தசல்வி பி. ஏ. எம். தஜயஹன்சி 

விதஜபாலா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

09 தசல்வி தக.எச்.தக லக்மலி 

பியாசிரி 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

10 தசல்வி எம். மிஹிராணி சுபசிங்க விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

11 திரு. ஏ.எம்.சி.பிரதீப் குமாரா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

12 தசல்வி டமதிலி பஞ்சலிங்கம் விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

13 தசல்வி என்.பி.எச். தீபா குமாரி விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

14 தசல்வி பி.எம்.எல்.தபதரரா 

தஜயதசகர 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

15 தசல்வி ஜி.தக.ஏ வத்சலா 

தபர்னாண்தடா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

16 தசல்வி எச்.எம்.உடாரி ஆயிஷ்யா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

17 தசல்வி.எல்.திலுக்ஷனி காயத்ரி விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

18 திரு. எம். பிரதமாடியா 

தஹண்டாவிதரனா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

19 திரு தக.தவலிகமதக இந்திகா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

20 தசல்வி ஏ.தக.ஐ உதமஜியா கபுதக விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

21 திரு. எச்.எஸ். டமித் தபதரரா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

22 தசல்வி என். ஜி. எல் நதி உத்பலா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

23 திரு.டபிள்யு.என். டி சந்தருவன் 

தஜயரத்தன 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

24 தசல்வி டபிள்யு. ஏ. ஏ. தமனகா 

பண்டாரா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 
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25 தசல்வி எஸ். எச். உததஷிகா 

சதுரானி 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

26 தசல்வி எச்.சி சலனிகா டி சில்வா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

27 தசல்வி தஜ.எம்.என் மதுஷனி 

தஜயசுந்தரா 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

28 திரு ரத்னதவல் ஸ்ரீகிருஷ்ைன் விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

29 திரு.சாந்தலிங்கம் தனுசாந்த் விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

30 தசல்வி டபிள்யு. தக. ஏ. எம். ரி. 

சச்சியிரங்கி அத்தநாயக்க 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 18/09/20 

31 திரு எஸ்.தக.சமீரா பிதரமரத்னா விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 21/09/20 

32 தசல்வி ஆர். ஏ. எஸ். தசவ்வந்தி 

ரைசிங்க 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 21/09/20 

 

 

பேவி விலகல்கள் 
 

இ

ல 

சபயர் 

 

பேவி 

 

நிரந்ேர / 

ஒப்பந்ேம் 

விலகிய 

திகதி 

குறிப்பு  

01 தசல்வி டிலுக்சினி 

லாரன்ஸ் 

உதவியாளர் நிரந்தரம் 16/01/20 பதவி 

விலகல் 

02 தசல்வி ஜி. எல். ஏ 

சுபாஷினி 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தரம் 21/01/20 பதவி 

விலகல் 

03 திரு எஸ். ஜி. பிரசாந்த உதவியாளர் நிரந்தரம் 24/01/20 பதவி 

விலகல் 

04 திரு சரத் ஏகநாயக்க சாரதி தின 

அடிப்படட 

30/01/20 ஒப்பந்த கால 

முடிவு 

05 திரு டி.ஜி. என். எம். 

டபிள்யூ. டி தசாய்சா 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் 

ஒப்பந்தம் 30/01/20 ஒப்பந்த கால 

முடிவு 

06 திரு எச்.ஏ.பி மதுஷங்கா உதவியாளர் நிரந்தரம் 04/03/20 பதவி 

விலகல் 

07 திரு யு. தக. ஐ. தமயந்தி அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தரம் 06/03/20 பதவி 

விலகல் 

08 திரு பி.எஸ். ரைவீர 

 

ததாழில்நுட்ப 

உத்திதயாகத்தர் 

(மின்) 

நிரந்தரம் 07/03/20 ஓய்வு 

09 திரு ஜி.ஆர் சமரவீர முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

(ததாழில்நுட்ப

ம் அல்லாதது) 

நிரந்தரம் 09/03/20 ஓய்வு 

10 திரு எஸ். எஸ். பி 

சமரநாயக்க 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

(ததாழில்நுட்ப

ம் அல்லாதது) 

நிரந்தரம் 10/03/20 பதவி 

விலகல் 

11 திரு. எச். டி. சி 

பிரசன்னா 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

நிரந்தரம் 20/08/20 பதவி 

விலகல் 
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12 தசல்வி எம். டி. 

தசனரத்தன 

உள்ளக 

கைக்காய்வாள

ர் 

 

நிரந்தரம் 01/10/20 பதவி 

விலகல் 

13 திரு தஜ. பி. 

அலஹதபருமா 

அபிவிருத்தி 

உத்திதயாகத்தர் 

நிரந்தரம் 01/10/20 பதவி 

விலகல் 

14 திரு. ஏ.பி. தசாமசிறி சாரதி நிரந்தரம் 05/10/20 ஓய்வு 

15 திருமதி வி. 

பஹலவத்தரராச்சி 

பிரதானவிஞ்ஞா

னி 

(உள்நாட்டு 

நீரியல்வளம்) 

நிரந்தரம் 28/10/20 ஓய்வு 

16 திருஆர்.ஏ.எம்.ஜயதிலக விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 30/10/20 பதவி 

விலகல் 

17 திரு எல். தக. டி. சி 

தலாகுகுமாரா 

பணிப்பாளர் 

நாயகம் 

நிரந்தரம் 04/11/20 பதவி 

விலகல் 

18 திரு.டபிள்யு.டபிள்யு.ஏ. 

தபாட்யூஜு 

உதவியாளர் நிரந்தரம் 02/11/20 ஓய்வு 

19 திரு.பி.டி.ஜி.திலகரத்ன சாரதி நிரந்தரம் 11/11/20 ஓய்வு 

20 திரு டி.எச் தர்மதசன திறடமயான 

ததாழிலாளர் 

நிரந்தரம் 12/11/20 ஓய்வு 

21 திருமதி எஸ். எல். 

லக்மலி  

தபர்னாண்தடா 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் 

(ததாழில்நுட்ப

ம் அல்லாதது) 

நிரந்தரம் 31/12/20 பதவி 

விலகல் 

உள்ளக பயிற்சிகள் 

இ

ல 

சபயர் மற்றும் பேவி திகதி பயிற்சி இடம் சோமக 

01

. 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி 

அமரதுங்கா / 

சிதரஷ்டவிஞ்ஞானி 

21.01.2020 1வது சர்வததச வள 

தசயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றறிக்டக 

தபாருளாதாரம் 

பற்றிய மாநாடு 

ததசிய 

துப்புரவாளர் 

உற்பத்தி 

டமயம் 

 

7500.00 

02 தசல்வி.எம்.டி.எஸ்.ஆர் 

மட்யூமதக / விஞ்ஞானி 

 

21.0 1.2020 1வது சர்வததச வள 

தசயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றறிக்டக 

தபாருளாதாரம் 

பற்றிய மாநாடு 

ததசிய 

துப்புரவாளர் 

உற்பத்தி 

டமயம் 

 

7500.00 

03

. 

தசல்வி எம். ஆர். சி. 

என். தக. 

நாரங்தகாட / 

விஞ்ஞானி 

21.01.2020 1வது சர்வததச வள 

தசயல்திறன் மற்றும் 

சுற்றறிக்டக 

தபாருளாதாரம் 

பற்றிய மாநாடு 

ததசிய 

துப்புரவாளர் 

உற்பத்தி 

டமயம் 

 

7500.00 

04

. 

திரு.எம்.ஜி.சி.ஆர் 

விதஜய்சிங்க / 

விஞ்ஞானி 

21.01.2020 ISO/ IECபயிற்சி  

17025: 2017  

ஆய்வுகூட 

இலங்டக 

அங்கீகாரச

டப 

18000.00 
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 முகாடமத்துவ 

முடறடமயின் 

உள்ளக கைக்காய்வு  

 

05

. 

திரு.எம்.பி.தஹண்டா

விதரைா / 

விஞ்ஞானி 

 

28.09.2020 

& 

05.10.2020 

தமலாளர்கள் 

மற்றும் 

ஆராச்சியாளர்களுக்

கான அடிப்படட 

புள்ளி விபரங்கள் 

குறித்த குறுகிய 

பாடதநறி 

இலங்டகபிர

தயாக 

புள்ளிவிபர 

நிறுவனம் 

10000.00 

06

. 

தசல்வி 

எச்.எம்.யு.ஆயிஷா  / 

விஞ்ஞானி 

28.09.2020 

& 

05.10.2020 

தமலாளர்கள் 

மற்றும் 

ஆராச்சியாளர்களுக்

கான அடிப்படட 

புள்ளி விபரங்கள் 

குறித்த குறுகிய 

பாடதநறி 

இலங்டகபிர

தயாக 

புள்ளிவிபர 

நிறுவனம் 

10000.00 

07

. 

தசல்வி எம். ஜி. ஏ. தக. 

தபர்னாண்தடா / 

விஞ்ஞானி 

28.09.2020 

& 

05.10.2020 

தமலாளர்கள் 

மற்றும் 

ஆராச்சியாளர்களுக்

கான அடிப்படட 

புள்ளி விபரங்கள் 

குறித்த குறுகிய 

பாடதநறி 

இலங்டகபிர

தயாக 

புள்ளிவிபர 

நிறுவனம் 

10000.00 

08

. 

தசல்வி எல். டி. கயாத்ரி 

/விஞ்ஞானி 

28.09.2020 

& 

05.10.2020 

தமலாளர்கள் 

மற்றும் 

ஆராச்சியாளர்களுக்

கான அடிப்படட 

புள்ளி விபரங்கள் 

குறித்த குறுகிய 

பாடதநறி 

இலங்டகபிர

தயாக 

புள்ளிவிபரநி

றுவனம் 

10000.00 

09

. 

திரு. தக. ஜி. எஸ். 

நிர்பாதா / 

விஞ்ஞானி 

 

16-

18.09.2020 

ISO/ IEC பயிற்சி 

17025: 2017  

ஆய்வுகூட 

முகாடமத்துவ 

முடறடமயின் 

உள்ளக கைக்காய்வு  

இலங்டக 

அங்கீகாரச

டப 

 

18000.00 

10

. 

தசல்வி தக. எச். தக. 

லக்மலி பியாசிரி / 

விஞ்ஞானி 

 

16-

18.09.2020 

ISO/ IEC பயிற்சி 

17025: 2017  

ஆய்வுகூட 

முகாடமத்துவ 

முடறடமயின் 

உள்ளக கைக்காய்வு  

இலங்டக 

அங்கீகாரச

டப 

 

18000.00 

11

. 

தசல்வி எம்.மிஹிராணி 

சுபசிங்க / விஞ்ஞானி 

 

16-

18.09.2020 

ISO/ IEC பயிற்சி 

17025: 2017  

ஆய்வுகூட 

இலங்டக 

அங்கீகாரச

டப 

18000.00 
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முகாடமத்துவ 

முடறடமயின் 

உள்ளக கைக்காய்வு  

 

சவளிநாட்டு பயிற்சிகள் 

 சபயர்மற்றும் பேவி நாடு 

 

தநாக்கம் காலம் 

01 திருமதி தக. எச். தக. 

பண்டாரநாயக்க 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி  

மால்டா சர்வததச குளிர்கால பாடதநறி 06.01.2020 

16.01.2020 

02 திரு தக. ஜி. எஸ். 

நிர்பாதா 

விஞ்ஞானி 

தநதர்லாந்து கடற்பாசி வடகபிரித்தல் மற்றும் 

டபதலாதஜதனடிக்ஸ் குறித்த 

பயிற்சி 

04.02.2020 

04.03.2020 

03 திரு தக. பி. ஜி. எல். 

சந்தருவன் 

விஞ்ஞானி 

08.03.2020 13.05.2020 

 

 

ஆஸ்திதரலி

யா 

ஆஸ்திதரலியா தபாதுநல 

அறிவியல் மற்றும் ததாழில்துடற 

ஆராய்ச்சி அடமப்பின்(CSIRO) 

நிர்வாகத்தின் கீழ் IORA ஐஓஆர்ஏ 

ப்ளூ கார்பன் ஹூபின் 

தபர்த்குறித்த பயிற்சி 

08.03.2020  

13.05.2020 

04 திருமதி எச். பி. டி. ஏ. 

லக்மலி/ விஞ்ஞானி 

 

தநார்தவ M.Sc - சர்வததச மீன்பிடி 

முகாடமத்துவம் (IFM) 

18.10.2020 

30.06.2022 

05 திரு பி.ஏ.டி.ஏ. குமார 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

இந்தியா மீன்பிடிமற்றும் நீரியல்வளம் 

ததாடர்பானநிகழ்நிடலபயிற்சிப

ட்டடற 

28.10.2020 

06.11.2020 

06 திரு பி.ஏ.டி.ஏ. குமார 

சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 

திரு 

சி.பி.தமடதகதரா 

விஞ்ஞானி 

சீனா 
ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியகடல்சார் 

ததாழில்நுட்பநிகழ்நிடலபயிற்சி 

21.09.2020 

25.09.2020 

07 திருமதி பி.ஏ.எம்.தஜ. 

விதஜபாலா 

விஞ்ஞானி 

மதலசியா 
அபிவிருத்தி 

அடடந்துவரும்நாடுகளுக்கான 

ததாழில்நுட்ப பரிமாற்றமற்றும் 

வணிகமயமாக்கலில் சவால்கள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள் (நிகழ்நிடல)   

24.11.2020 

25.11.2020 

 

08 திரு எஸ். ஆர். சி. 

ரைவீர 

சிதரஷ்ட 

நீரியக்கவியலாளர் 

தமானாக்

தகா 02வது  அமர்வு  IHO  ஒன்றுகூடல் 

(டிஜிட்டல் நிகழ்வு)  

 

16.11.2020 

18.11.2020 
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பேவி உயர்வுகள் - 2020 

இ

ல 

சபயர்  

 

முந்மேய பேவி ேற்தபாமேய 

பேவி 

நிரந்ேரம் / 

ஒப்பந்ேம் 

 

பேவி 

உயர்வு 

தினம் 

01 தசல்வி களனி 

பிரியான்வட 

 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் lll 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் ll 

நிரந்தரம் 08/02/20 

 

02 தசல்வி எல்.வி.டி. 

வயந்தி டி தமல்  

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் lll 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் ll 

நிரந்தரம் 08/02/20 

 

03 தசல்வி எஸ்.எஸ்.ஜி. 

தநலும்ததனியா 

 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் lll 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் ll 

நிரந்தரம் 08/02/20 

 

04 திருஎம்.ஏ.என்டி சில்வா முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் lll 

முகாடமத்துவ 

உதவியாளர் l 

நிரந்தரம் 08/02/20 

 

05 தசல்வி பி.ஏ.எம். 

தஜயசான்சி விதஜபால 

 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

06 தசல்வி 

எஸ்.எச்.யு.சதுரானி 

 

ஆராய்ச்சி 

உதவியாளர் 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

07 திரு தக.டபிள்யூ. 

இந்திகா 

 

ஆய்வக 

உதவியாளர் 

விஞ்ஞானி நிரந்தரம் 20/08/20 

 

நிரப்பப்படாே சவற்றிடங்கள் 

1.  பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆர்&டி) 1 

2.  பிரதான விஞ்ஞானி (உள்நாட்டு நீரியல்வளங்கள்) 1 

3.  சிதரஷ்ட விஞ்ஞானி 4 

4.  சிதரஷ்ட நீரியக்கவியல் அளடவயாளர் 1 

5.  பிரதிநீரியக்கவியலாளர் 1 

6.  
விஞ்ஞானி 17 

7.  
சமூகவியலாளர் 1 

8.  
தபாருளியலாளர் 1 
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9.  
சிதரஷ்ட வடரஞர் 1 

10.  
தரவு ஆய்வாளர் 1 

11.  
உதவி பணிப்பாளர் (தசடவ மற்றும்தசயல்பாடு) 1 

12.  
உதவி பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) 1 

13.  
உதவி பணிப்பாளர் (தகவல் ததாழில்நுட்பம்) 1 

14.  
சிதரஷ்ட விரிவாக்கல் உத்திதயாகத்தர் 1 

15.  
உள்ளக கைக்காய்வாளர் 1 

16.  
உதவி பணிப்பாளர்(கப்பல் 

தசயல்பாடுமற்றும்பராமரிப்பு) 
1 

17.  
வடரதல் தரவு பகுப்பளர் (கடல்சார்) 1 

18.  
கணினி ஆய்வாளர் / புதராகிராமர் 1 

19.  
கப்பல் தடலவர் 1 

20.  
சுழிதயாடும் உத்திதயாகத்தர் 1 

21.  
தமாழிதபயர்ப்பாளர் 3 

22.  
அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர் (திட்டம்) 11 

23.  
உதவி வடலப்பின்னல் இயக்குனர் 1 

24.  
தவளிக்கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 5 

25.  
ஆராய்ச்சி உதவியாளர் 40 

26.  
வடரஞர் படவடரஞர் 2 

27.  
தகாக்ஸ்டவன்- coxswain 1 

28.  
தடலடம சாரதி (கடல்சார்) 1 

29.  
தபாறியியல் கடலஞர் 1 

30.  
பல் ஊடக வடிவடமப்பாளர் 1 

31.  
முகாடமத்துவ உதவியாளர் (தபாக்குவரத்து) 1 

32.  
சுழிதயாடி  3 

33.  
சுழிதயாடி உதவியாளர் 1 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  
ததாழிநுட்ப உதவியாளர் (குடிசார்) 

 
1 

35.  
ததாழில்நுட்ப உதவியாளர் (மின்) 1 

36.  
முகாடமத்துவ உதவியாளர் (நூலகம்) 1 

37.  
சமுத்திர அவதானிப்பு ததாழில்நுட்ப வல்லுநர் 1 

38.  
உதவி முதல்வர் 1 

39.  
புவியியல் தகவல்ததாழில்நுட்ப வல்லுநர் 1 

40.  
வாதனாலி உத்திதயாகத்தர் 1 

41.  முகாடமத்துவ உதவியாளர் 11 

42.  
நீரியக்கவியல் உதவியாளர் 1 

43.  
தபாட்ஸ்டவன் 1 

44.  
புத்தகம் கட்டுனர் 1 

45.  
நீர்க்குழாய் தபாருத்துனர் 1 

46.  
தமசன் 2 

47.  
தமாட்டார் ததாழில்நுட்பவியலாளார் 2 

48.  
சாரதி 7 

49.  
படகுஇயக்குநர் 1 

50.  
கப்பல் தள ததாழிலாளி 1 

51.  
சமுத்திரவியல் திருத்தும் ததாழில் 

நுட்பவியலாளர் 
1 

52.  
வீடிதயா திருத்துபவர் 1 

53.  
ஆய்வுகூட உதவியாளர் 2 

54.  
பாதுகாப்பு உதவியாளர்/ சடமயலாளர் 2 

55.  
உதவியாளர் 9 

56.  
நில அளடவ உதவியாளர் 1 
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நீதிமன்ை வழக்குகள் 

 

I. முகாமமக்கு எதிராக சோழிலாளர் நீதிமன்ைம் – சகாழும்பில் உள்ள 

வழக்குகள் 

 

இ

ல 

வழக்கு 

இல 

வழக்காளி எதிராளி சோழிலாள

ர் 

நீதிமன்ைம் 

 

தகாரப்பட்

ட கமடசி 

நீதிமன்ை 

திகதி 

ேற்தபா

மேய 

நிமல 

01 வழக்கு 

இல. 

LT/M/26

/48/2019 

வர்ைகுல 

சூரிய 

தகார்டிய தக 

தஜயரத்ன 

 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

 

ததாழிலாள

ர் 

நீதிமன்றம் 

மாத்தடற 

 

26.11.2020 அடுத்த 

வழக்கு 

விசார

டைக்கு 

வருகிறது 

19.01.2021 

 

 

II. முகாமமக்கு எதிராகஇலங்மக மனிே உரிமமகள் ஆமைக்குழுவில் 

ோக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள்  

இ

ல 

வழக்

கு இல 

வழக்காளி எதிராளி தகாரப்பட்ட 

கமடசி 

நீதிமன்ை 

திகதி 

ேற்தபாமேய நிமல 

01 HRC/M

T/127/1

7/5 

திரு.தஜ. பி. 

அலாஹப்தபரு

ம 

இல-08, 

முடலிந்தா 

பிரிதவன வீதி, 

ஹீனட்டிய, 

மாத்தடற. 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

18/04/2017 விசாரடை 

முடிவடடந்துள்ள

து. இலங்டக மனித 

உரிடமகள் 

இைக்கத்திலிருந்து 

பரிந்துடரகள் 

இன்னமும் 

தபறப்படவில்டல 

02 HRC/3

222/16 

01. 

திரு.ஏ.ஏ.சுதரஷ்  

02.திரு.ஆர்.சி.சி

.தபதரரா  

 

பணிப்பாளர் 

நாயகம், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

27/04/2017 இலங்டக மனித 

உரிடமகள் 

இைக்கத்திலிருந்து 

பரிந்துடரகள் 

இன்னமும் 

தபறப்படவில்டல 
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03 HRC/3

573/17 

திரு.டி.டி.பி.எ

ல்.தஹநாயக்க 

இல- 120, 

பள்ளியா 

சாடல, 

பிராந்தியமுல்

ல, 

கம்பஹா 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

 

பணிப்பாளர் 

நாயகம், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

02/10/2020 
தகாவிட் - 19 

ததாற்றுதநாய் 

காரைமாக 

வழக்குகள் அடுத்த 

அறிவிப்பு வரும் 

வடர 

ஒத்திடவக்கப்பட்டு

ள்ளன 

04 HRC/4

443/16 

திரு.ஆர்.டி.பி.

பி ரைசிங்க 

எண். 248D, 

மீதகாடமுல்ல, 

தகாட்டுதகாட 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

விண்ைப்ப

தாரரின் 

தசடவடய 

மீண்டும் 

கூறியது, 

வழக்கு 

தகாப்பு 

மூடப்பட்ட

து.. 

வழக்கு 

முடிந்துவிட்டது. 

 

 

07 HRC/3

432/19 

திருமதி 

பி.எஸ்.ஜயசிங்

க 

26/2  B, 

தஹனவத்த, 

மீதகாட 

 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

21.09.2019 தகாவிட் - 19 

ததாற்றுதநாய் 

காரைமாக 

வழக்குகள் அடுத்த 

அறிவிப்பு வரும் 

வடர 

ஒத்திடவக்கப்பட்டு

ள்ளன 

08 HRC/3

562/19 

திரு.பி.ஏ.டி. 

அஜித் குமார 

104B, 

ஹபுகாஹகம 

வீதி, 

பாரவவிலா, 

தியுலப்பிட்டி. 

 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்தி 

முகாடமகாக்டக 

தீவு மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

03.02.2020 தகாவிட் - 19 

ததாற்றுதநாய் 

காரைமாக 

வழக்குகள் அடுத்த 

அறிவிப்பு வரும் 

வடர 

ஒத்திடவக்கப்பட்டு

ள்ளன 
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09 HRC/3

561/19 

திரு.என். 

பி.பி.புண்ணிய

ததவா 

447/1B, 

வால்கம, 

தகாட்டாவ 

வீதி, 

அதுருகிரிய 

 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

28.02.2019 தகாவிட் - 19 

ததாற்றுதநாய் 

காரைமாக 

வழக்குகள் அடுத்த 

அறிவிப்பு வரும் 

வடர 

ஒத்திடவக்கப்பட்டு

ள்ளன 

10 HRC/3

713/19 

திருமதி 

ஏ.ஏ.எஸ்.எச்.அ

துதகாரல, 

இல.410/F, 

ஜயமாவத்டத, 

தபால்பிட்டி 

மூக்கலன, 

கடனா 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

28.02.2019 தகாவிட் - 19 

ததாற்றுதநாய் 

காரைமாக 

வழக்குகள் அடுத்த 

அறிவிப்பு வரும் 

வடர 

ஒத்திடவக்கப்பட்டு

ள்ளன 

11 HRC/3

948/20

19 

திருமதி 

வி.தக.ஜி. 

ஜயதசன, 

இல.58/18, 

இசுரு உயான, 

சூரியபாலுவ, 

கடவத்டத 

தடலவர், 

ததசிய நீரியல் 

வளங்கள் ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்திமுகா

டம 

காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி, 

தகாழும்பு: 15 

இலங்டக 

மனித 

உரிடமகள் 

இைக்கத்தி

லிருந்து 

பரிந்துடரக

ள் 

இன்னமும் 

தபறப்பட

வில்டல 

. 

 

 

III. சகாழும்பு மாவட்ட நீதிமன்ைத்தில் தேசிய நீர்வாழ் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமமயினால் ோக்கல் செய்யப்பட்ட 

வழக்குகள் 

 

இ

ல 

வழக்

கு இல 

வழக்காளி எதிராளி சோழி

லாளர் 

நீதிமன்

ைம் 

 

தகாரப்

பட்ட 

கமடசி 

நீதிமன்

ை திகதி 

ேற்தபாமேய 

நிமல 

குறிப்பு 

01 வழக்

கு 

இல -  

DMR/3

930/20

10 

ததசிய 

நீரியல் 

வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி  

மற்றும் 

அபிவிருத்

தி முகாடம 

டாக்டர் 

என்.எச். 

தசனா

தயக  

 

தகாழு

ம்பு 

நீதிமன்

றம் 

 

15.03.201

9 

இந்த வழக்கின் 

முதல் பிரதிவாதி 

ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்குள் 

ரூ.5.932.721/ = 

பத்திர மதிப்டப 

தசலுத்த 

முதல் 

பிரதிவா

தியுடன் 

ஒரு 

ஒப்பந்த

த்தில் 

நுடழந்
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காக்டக தீவு 

மட்டக்குளி 

தகாழும்பு: 

15 

 

 

நாராவுடன் ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் 

நுடழந்துள்ளார். 

ஆளும் குழு 

முதல் 

பிரதிவாதிமுன்

தமாழியப்பட்ட 

தீர்வு ஒப்புதல். 

அதன்படி, முதல் 

பிரதிவாதி 

ரூ.5,932,721 / 

=என்ற பத்திர 

மதிப்டப தீர்க்கும் 

வடர வழக்கு 

வடரயறுக்கப்பட்

டுள்ளது. முதல் 

பிரதிவாதி 

தீர்வுக்கு 

தவறினால், 

வழக்டக 

மீண்டும் திறக்க 

நாரா நடவடிக்டக 

எடுக்க 

தவண்டும். 

தார். 

 

நலன்புரி நடவடிக்மககள் 

• வருடாந்தபுத்தாண்டு விழா மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் தினம் 

தகாண்டாடப்பட்டது.  

• இது தவிர நாரா ஊழியர்களுக்கு தபாக்குவரத்டத எளிதாக்க தபாக்குவரத்து 

வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றது.
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5. ஆராய்ச்சி பிரிவுகள்              

5.1    சுற்றுச்சூழல்ஆய்வுகள் பிரிவு              

           பிரிவின் ேமலவர்: திருமதி தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ்  வீரதெகர 
   

ஆண்டின் கண்தைாட்டம் 
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள்பிரிவு (ESD) 1986 இல் நாராவின் ததாடக்கத்திலிருந்து 

ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஒரு சிறிய பிரிவாக, ESD மூன்று அதிகாரிகளுடன் 

மட்டுதம ததாடங்கியது. மீன்வளம் மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களின் பாதுகாப்பு 

மற்றும் தமலாண்டமக்கு பங்களிப்பு தசய்ய இந்த பிரிவு முக்கிய தபாறுப்டபக் 

தகாண்டுள்ளது. எனதவ, இது நீரின் தரம், நீர்வாழ் சூழலியல், சூழல்-நச்சுயியல், நீர் 

மாசுபாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடுகள் தபான்ற சூழல்களின் ததாடர்புடடய 

பல அம்சங்களில் கவனம் தசலுத்துகிறது. தமலும், ESD இல் உள்ள விஞ்ஞானிகள் 

ஆராய்ச்சிடய தமற்தகாள்வது மட்டுமல்லாமல், புதிய ததாழில்நுட்பத்டத 

உருவாக்குவதும், சுற்றுச்சூழல்-மனித இடடமுகத்தில் உள்ள பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்புகடளயும், நீர்வாழ் வளங்களில் மாசுபடுவதால் ஏற்படும் 

விடளவுகடளயும் புரிந்துதகாள்ள பகுப்பாய்வு தசய்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டுகளில், 

ESD அதன் திறடன பரந்த அளவிலான சுற்றுச்சூழல் நிபுைத்துவத்தில் 

விரிவுபடுத்தியுள்ளது மற்றும் இலங்டகயில் மதிப்பு மிக்க சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகடள 

தமற்தகாள்ளும் நாராவின் முக்கிய பிரிவுகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. 

  

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடுகள் (EIA), ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் ததர்வு (IEE) மற்றும் 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் மற்றும் சாத்தியக்கூறுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில், 

டகத்ததாழிற்சாடலகள் , அபிவிருத்தியாளர்கள் வணிகங்கள் மற்றும் அரசாங்க 

அதிகாரிகள் தங்கள் சட்டபூர்வமான கடடமகடள நிடறதவற்ற உதவும் வடகயில் 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதலாசடன தசடவகளின் விரிவான அளடவ 

இன்று பிரிவு வழங்குகிறது. சுற்றுச்சூழல் விதிமுடறகளுக்கு இைங்க.  ESD இன் 

நிபுைர் ஆராய்ச்சி குழு தீவு முழுவதும் ஆராய்ச்சி கவதரஜ் மற்றும் தள விசாரடை, 

மாதிரி மற்றும் பகுப்பாய்வு, பங்குதாரர் கலந்துடரயாடல்கள், கண்காணிப்பு மற்றும் 

மதிப்பீடு மற்றும் ஆதலாசடன உள்ளிட்ட தசடவகடள வழங்குகிறது. 

  

தற்தபாது, எங்கள் பிரிவு ஒரு பிரதான விஞ்ஞானி (பிரிவின் தடலவர்), ஒரு 

சிதரஷ்டவிஞ்ஞானி மற்றும் பத்து விஞ்ஞானிகடளக் தகாண்டுள்ளது, அவர்கள் 

ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககளிலும் மற்றும் பிற முக்கிய பணிகளிலும் 

ஈடுபடுகின்றனர் கூடுதலாக, ஒரு விஞ்ஞானி தனதுகலாநிதி கற்டக விடுமுடறயிலும் 

தமலும், இரண்டு ஆய்வக உதவியாளர்கள் மற்றும் ஒரு அலுவலக உதவியாளர் 

மாதிரிதசகரித்தல், கள ஆய்வுகள் மற்றும் ஆய்வக பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றில் 

விஞ்ஞானிகளின் குழுவிற்கு உதவுவதில்ஈடுபட்டுள்ளனர். 

 

2020 முழுவதும், சுற்றுச்சூழல் முகாடமத்துவம், அபிவிருத்தி மற்றும் மீன்பிடி 

மற்றும் நீரியல்வளங்களின் பாதுகாப்பு என்ற பிரிவின் கீழ் வரும் ஐந்து முக்கிய 

ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள ESD தமற்தகாண்டுள்ளது. COVID-19 பூட்டுதல் காலத்திலும், 

இலங்டகயின் சில கடதலார மற்றும் உள்நாட்டு வாழ்விடங்களின் தற்தபாடதய 

மாசு நிடலடய அடடயாளம் காை விடரவான மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டன. அததாடு, இலங்டகயின் யாழ்ப்பாைம், சிலாபம், 

அருகம்தப மற்றும் பிற முக்கிய குடாக்களின் சுற்றுச்சூழல் விவரங்கடளத் தயாரிக்க 

2019 ஆர்.டி மாதம் ததாடங்கப்பட்ட குடா விவரக்குறிப்பு திட்டத்திற்கு இந்த பிரிவு 

பங்களிப்பு தசய்துள்ளது. இலங்டகயில் மீன்வளத் ததாழிலின் வளர்ச்சிக்கு 

பங்களிப்பு தசய்வதற்காக இது முக்கியமாக நாராவின் கடல் உயிரியல் வள பிரிவு 

(எம்.பி.ஆர்.டி) ஒருங்கிடைத்தது. ஒட்டுதமாத்தமாக, இலங்டகயின் ஒரு தபரிய 

ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக நாரா பல வழிகளில் தவற்றி தபற்றதற்கு ESD காரைம். 
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நிகழ்வுகள் திட்டம்  சோ

மக  

சபாறுப்பான 

அதிகாரிகள் 

காலம் 

இ

ல 

வமக இ

ல 

ேமலப்பு ரூபா 

(மில்லி

யனில்) 

  சோ

டக்க

ம் 

வ

மர 

1 மீன்பிடி  

மற்றும் 

நீரியல்வள

ங்களின்  

முகாடமத்

துவம், 

அபிவிருத்

திமற்றும் 

பாதுகாப்பு 

5.1 எண்தைய் 

கசிவுகள், 

அல்கா 

மலர்ச்சி, 

மற்றும்மீன் 

பலிதபான்ற 

அவசர 

சம்பவங்களுக்

கான 

காரைங்கடள 

விசாரித்தல் 

1.2 திருமதி தக. ஏ. 

டபிள்யூ. எஸ் வீரதசகர 

டாக்டர் ஏ.ஏ.டி 

அமரதுங்க 

திருமதி பி. ஆர். சி 

தமண்டிஸ் 

திருமதி. எம். டி. எஸ். 

ஆர் மட்யூமதக 

திருமதி. தஜ.தக.பி.சி 

தஜயவர்தன 

திருமதி எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. நாரங்தகாட 

தசல்விதக. எம்.பி. பி. 

கதலாடுவாதவ 

திரு என்.தக.ஆர்.என் 

தஜயவர்தன 

தசல்வி எஸ். 

திருதகஸ்வரன் 

திரு எஸ்.தக.எஸ். 

தபமரத்தன 

டத 

2020 

மார்கழி 

2020 

2 மீன்பிடி  

மற்றும் 

நீரியல்வள

ங்களின்  

முகாடமத்

துவம், 

அபிவிருத்

திமற்றும் 

பாதுகாப்பு 

 

5.2 ஹாமில்டன் 

கால்வாயின் 

நீர்-வண்டல் 

அடமப்பில் 

நகர்ப்புற 

மாசுபாட்டின் 

தாக்கம் குறித்த 

ஆய்வு 

0.5 திருமதி. எம். டி. எஸ். 

ஆர் மட்யூமதக 

திருமதி தஜ.தக.பி.சி 

தஜயவர்தன 

திருமதி எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. நாரங்தகாட 

திருமதி தக. ஏ. 

டபிள்யூ. எஸ் வீரதசகர 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி 

அமரதுங்க 

டத 

2020 

மார்கழி 

2020 

3 மீன்பிடி  

மற்றும் 

நீரியல்வள

ங்களின்  

முகாடமத்

துவம், 

அபிவிருத்

திமற்றும் 

பாதுகாப்பு 

 

5.3 இலங்டகயின் 

கடதலாரப் 

பகுதிகளில் 

கடல் குப்டப 

பற்றிய ஆய்வு 

(ததாடர்ச்சியா

ன திட்டம்) 

0.43 திருமதி பி. ஆர். சி 

தமண்டிஸ் 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி 

அமரதுங்க 

டத 

2020 

மார்கழி 

2020 

4 மீன்பிடி  

மற்றும் 

நீரியல்வள

ங்களின்  

முகாடமத்

துவம், 

அபிவிருத்

திமற்றும் 

5.4 சுற்றுச்சூழல் 

மாசு 

மதிப்பீட்டிற்

கான 

(ததாடர்ச்சியா

ன திட்டம்) 

களனி  ஆற்றில் 

மிகவும் 

0.47 திருமதி. எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. நாரங்தகாட 

டாக்டர் ஏ. ஏ. 

அமரதுங்க 

திருமதி தக. ஏ. வி.  

வீரதசகர 

திருமதி. எம். டி. எஸ். 

ஆர்மட்யூமதக 

டத 

2020 

மார்கழி 

2020 
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திட்ட எண்: 5.1 

எண்சைய் கசிவுகள், பாசி பூக்கள் மற்றும் மீன் பலி தபான்ை அவெர 

ெம்பவங்களுக்கான  காரைங்கமள விொரித்ேல் (அவெர ஆய்வுகள்) 

   

இலங்டகயின் நீர்வாழ் சூழல்களில் மீன் பலி, எண்தைய் கசிவுகள், நச்சுப் 

தபாருட்களுடன் நீர்நிடலகடள மாசுபடுத்துதல், பாசிப் பூக்கள் உள்ளிட்ட 

சுற்றுச்சூழல் அவசர சம்பவங்கள் மிகவும் பரவலாக உள்ளன. இந்த வடகயான 

சம்பவங்கள் தபரும்பாலும் பரபரப்பான ஊடக தடலப்புகள் மற்றும் தவகுஜன 

தபாது ஆர்ப்பாட்டங்களுடன் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றின் தாக்கங்கள் தவிர்க்க 

முடியாதடவ மற்றும் நீண்டகாலமாக இருக்கக்கூடும், தமலும் அடவ மீண்டும் 

நிகழாமல் தடுப்பதும் அடவ நிகழும்தபாது அவற்டற திறம்பட டகயாள்வதும் 

நமது மிக உயர்ந்த தபாறுப்பு. 

  

தபாது, ஊடகங்கள் மற்றும் ததாடர்புடடய அதிகாரிகள் தபான்ற பல்தவறு 

தகவல்களின் மூலம் அவசரகால சம்பவங்கள் ததாடர்பான தகவல்கடள 

நாராதபறுகிறது. எதிர்மடறயான தாக்கங்கடளக் குடறக்க தள ஆய்வு, கள 

விசாரடை மற்றும் ஆய்வக பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் விஞ்ஞான 

அறிக்டககடள விசாரித்து வழங்குமாறு தபாதுமக்களிடமிருந்தும், அரசு 

நிறுவனங்கள் உட்பட பல்தவறு தரப்பினரிடமிருந்தும் பல தகாரிக்டககடள நாரா 

தபறுகிறது. IARAD, IPHT, MBRD மற்றும் FTD தபான்ற நாராவின் பிற பிரிவுகடளச் 

தசர்ந்தவர்களும் கள விசாரடைகள் மற்றும் தபாருத்தத்டதப் தபாறுத்து 

அறிக்டகயிடல் ஆகியவற்றின் தபாது ESD உடன் ஒத்துடழக்கின்றனர். 

  

இந்த திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கங்கள் சுற்றுச்சூழல் அவசரநிடலகளுக்கான முக்கிய 

காரைங்கடள கண்டறிந்து விசாரிப்பது மற்றும் அறிக்டக, ஊடக தவளியீடு மற்றும் 

நிர்வாக சுருக்கங்கள் ஆகியவற்றின் வடிவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு 

பரிந்துடரகடள வழங்குவதாகும். 2020 ஆண்டு முழுவதும் தமாத்தம் பதிதனழு 

பாதுகாப்பு தபாருத்தமான 

புதிய நீர் மீன் 

வடககடள 

உயிர் 

குறிகாட்டிகளா

க அடடயாளம் 

காைல். 

திருமதி தஜ.தக.பி.சி 

தஜயவர்தன 

5 மீன்பிடி  

மற்றும் 

நீரியல்வள

ங்களின்  

முகாடமத்

துவம், 

அபிவிருத்

திமற்றும் 

பாதுகாப்பு 

5.5 இலங்டகயின் 

ததற்கு 

மாகாைத்தில் 

ததர்ந்ததடுக்க

ப்பட்ட 

மீன்வளத் 

துடறமுகங்க

ளின்நீர் 

மாசுபாட்டின் 

நிடலடய 

மதிப்பீடு 

தசய்தல் 

(ஹம்பாந்ததா

ட்டா, 

தங்கல்தல, 

மிரிசா, 

குடவல்லா, 

ததவுந்தரா) 

0.57 திருமதி தக. ஏ. வி. 

எஸ் வீரதசகர 

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி 

அமரதுங்க 

திருமதி.டபிள்யூ. தக. 

சுவந்த ஹன்னடி 

திருமதி. எம். டி. எஸ். 

ஆர் மட்யூமதக 

திருமதி எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. நாரங்தகாட 

டத 

2020 

மார்கழி 

2020 
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அவசர ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. ஒவ்தவாரு சம்பவத்தின் சுருக்கமும் கீதழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவடையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

  

இ

ல 

விொர

மை 

தேதி 

ெம்பவம் அவெர நிமலமமக்கான 

காரைங்கள் 

சவளியீடு 

1 2020 

மாசி  11 
.
 

தபய்ரா ஏரியில் 

(சினமன் ஏரி 

தஹாட்டல்) மீன் 

தகால்லப் 

படுகிறது 

அதிகரித்த வண்டல் 

சுடம மற்றும் 

நற்தபாசடையாக்கம் 

(Eutrophication) நிடல 

காரைமாக கடரந்துள்ள 

ஒட்சிசன் 

தசறிவுகுடறப்பு 

நிடலடமக்கான 

காரைம் 

கண்டறியப்பட்டது. 

பரிந்துடரகள் 

உள்ளிட்ட அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டது 

2 பங்குனி 

மற்றும் 

ஆடி,  

2020  

திருதகாைமடல 

மாவட்டத்தில் 

கலங்கட்டி 

வடல (ஜா-

தகாட்டு) 

மீன்வளத்தின் 

பரம்பல் மற்றும் 

தாக்கங்கள் 

குறித்த ஆய்வு 

  

இலங்டகயின் 

திருதகாைமடல 

மாவட்டத்தில் 

கலங்கட்டி வடல மீன் 

பிடிப்பு, அடர்த்தி 

மற்றும் கலங்கட்டி 

வடலகளின் பரம்பல், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

மீன்வள அம்சங்களில் 

அடவ ஏற்படுத்தும் 

தாக்கங்கடள 

அடடயாளம் காைல். 

திருதகாைமடல 

மாவட்டத்தில் 

கலங்கட்டிவடலமீன்வ

ளத்தின் தாக்கங்கள் 

அடர்த்தி 

மற்றும்பரம்பல் 

அடடயாளம் காணும் 

தபாருட்டுதவவ்தவறு 

உயிரினங்களுக்கான 

உச்ச 

பருவத்தில்ஆய்டவத் 

ததாடர 

பரிந்துடரக்கப்படுகிற

து. 

3 2020 

சித்திடர 

29 

COVID-19 

தவடித்ததபாது 

களனி ஆற்றில் 

நீரின் தரம் 

மாற்றங்கள் 

ததசிய பூட்டுதலின் 

தபாது மனித 

நடவடிக்டககள் 

குடறதல் மற்றும் 

ததாழில்துடற 

கழிவுகடள 

அகற்றுவதன் காரைமாக 

களனி ஆற்றில் நீரின் 

தரம் தமம்பட்டது. 

ஒரு அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுக்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

4 
 
2020 

டவகாசி 

13  

தமற்கு மற்றும் 

ததற்கு 

கடதலாரப் 

பகுதியில் 

கடரதயார நீர் 

கண்காணிப்பு 

ஆய்வு 

மனித நடவடிக்டககள் 

குடறக்கப்படுவதாலும், 

ததசிய பூட்டுதலின் 

தபாது ததாழில்துடற 

கழிவுகள்குடறக்கப்படு

வதாலும், தமற்கு 

மற்றும் ததற்கு 

கடற்கடரயில் நீரின் தரம் 

தமம்பட்டது 

கடதலார நீரின் 

தபௌதீக மற்றும் 

இரசாயனவியல் 

பகுப்பாய்வின் படி, 

கடதலார நீர் மீன் 

மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கு 

நல்லது என்று முடிவு 

தசய்யலாம் 

5 2020 

டவகாசி 

13  

தமற்கு மற்றும் 

ததற்கு 

கடற்கடரயின் 

ததர்ந்ததடுக்கப்

பட்ட சில 

இடங்களின் நீர் 

மனித நடவடிக்டககள் 

குடறக்கப்படுவதாலும், 

ததசிய பூட்டுதலின் 

தபாது ததாழில்துடற 

கழிவுகள்குடறக்கப்படு

வதாலும், தமற்கு 

கடதலார நீர் மீன் 

மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கு 

நல்லது  இருப்பினும், 

தற்தபாடதய ஆய்வு 

ஒருமுடற பகுப்பாய்வு 
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தர பகுப்பாய்வு மற்றும் ததற்கு 

கடற்கடரயில் நீரின் தரம் 

தமம்பட்டது 

என்பதால், தமற்கு 

மற்றும் ததற்கு 

கடதலார நீடரப் 

பற்றிய சிறந்த முடிவு 

நீண்ட கால 

ஆராய்ச்சியால் 

தீர்மானிக்கப்படலாம் 

6 2020 

ஆனி 8 

கல்ஹிடச 

கடற்கடரயில் 

ஏராளமான 

குப்டபகள் 

குவிந்துள்ளன 

நிடலடமக்கான 

காரைம் காற்றின் 

திடசயில் ஏற்பட்ட 

மாற்றங்கள் மற்றும் 

கடல் நீர் அடசவுகள் 

அல்லது மனிதன் விதித்த 

காரணிகள் என 

கண்டறியப்பட்டது. 

கள விசாரடை 

தமற்தகாள்ளப்பட்டு 

அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரத்திடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

7 2020 

ஆடி7 
 
/9  

சீதுவாவில் மீன் 

இறப்பு 

தசதன மாசுபடுத்திகளின் 

அதிக தசறிவு மற்றும் 

அதிக மடழயால் 

ஏற்படும் வண்டல் சுடம 

காரைமாக 

நிடலடமக்கான 

காரைம் ஆக்ஸிஜன் 

குடறந்து வருவது 

கண்டறியப்பட்டது. 

பரிந்துடரகளுடன் 

விசாரடை அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

8 2020 

ஆடி 23 

 

தபால்தகாடா 

ஏரியில் மீன்கள் 

இறக்கின்றன 

அதிக மடழ காரைமாக 

தண்ணீரில் திடீர் 

பாதகமான மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டது 

கள விசாரடை 

தமற்தகாள்ளப்பட்டு 

பரிந்துடரகளுடன் 

கூடிய அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரத்திடம் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

9 2020 ஆ

வணி 12 

பத்தரமுல்லாவி

ன் வாட்டர்ஸ் 

எட்ஜின் பிரதான 

குளத்தில் மீன் 

இறக்கின்றது 

குதளாரின் 

அடிப்படடயிலான 

கிருமிநாசினிகடள 

தண்ணீரில் தசர்ப்பதன் 

காரைமாக தமாசமான 

தரம் அல்லது நச்சு நிடல 

காரைமாக மீன் இறப்பு 

ஏற்பட்டதாக 

சந்ததகிக்கப்பட்டது 

பரிந்துடரகளுடன் 

விசாரடை அறிக்டக 

சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளுக்கு 

வழங்கப்பட்டது 

(வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் 

முகாடமத்துவம் ). 

1

0 

2020 

ஆவணி 

31 

கடல் நீரின் நிற 

மாற்றம் - 

ததஹிவடள 

மற்றும் 

அகுலானா 

நுண்தைாக்கி 

பரிதசாதடனகளின்படி, 

அதிக மக்கள் ததாடக 

அடர்த்தியில், நவிகுலா 

எஸ்பி (Navicula sp)  

எனப்படும் ஒற்டற தசல் 

டயட்டம் இருப்பது 

நிடலடமக்கான 

காரைம் என்று 

கண்டறியப்பட்டது . 

கள விசாரடை மற்றும் 

ஆய்வக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டு 

ஆங்கிலம் மற்றும் 

தமிழ் 

தமாழிதபயர்ப்புகளுட

ன் மீன்வள 

அடமச்சகத்திற்கு 

அறிக்டக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. "

ஒருவில" 

தசய்தித்தாளுக்கு ஒரு 

கட்டுடர 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது, 

தவவ்தவறு ததாடலக்
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காட்சி மற்றும் 

வாதனாலிகளுக்கு பல 

குரல் பதிவுகள் 

வழங்கப்பட்டன. அல்

கா மலர்ச்சிடய அகற்ற 

தபாருத்தமான 

வழிமுடறகடள 

தசயல்படுத்த 

பரிந்துடர 

வழங்கப்பட்டது. 

1

1 

புரட்டா

சி 2020 

எம்டி(MT) புதிய 

டவரக் கப்பல் 

எரியும் சம்பவம் 

காரைமாக 

எண்தைய் 

கசிவின் அவசர 

நிடலடம 

ஏற்பட்டது 

அவசர எண்தைய் கசிவு 

நிடலடம 

ததடவயான சட்ட 

நடவடிக்டககளுக்கு 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு 

காரைமாக 

தபாருளாதார 

தசலடவ 

மதிப்பிடுவதற்காக 

தகவல் மற்றும் 

அறிக்டககள் கடல் சார் 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 

அதிகாரசடபயிடம் 

(MEPA) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

1

2 

2020 

புரட்டா

சி22  

மின்தனரியா 

குளத்தில் மீன் 

இறக்கின்றது 

சம்பவம் நடந்து3 

வாரங்கள் கழித்து 

விசாரடை 

நடத்தப்பட்டதால் 

நிடலடமக்கான 

காரைம் அடடயாளம் 

காைப்படவில்டல. 

மீன் மாதிரிகடள 

தமலதிக 

பகுப்பாய்வுகளுக்காக 

ஐ.டி.ஐ.க்கு(ITI) 

அனுப்ப 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

அறிக்டகததசிய 

நீர்வாழ் உயிரின 

வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகாரசடப க்கு 

(NAQDA) 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

1

3 

புரட்டா

சி 2020 

இறந்த 

ஆடமகள் 

கல்ஹிடசயில் 

கடரக்கு வந்தன 

  ஆடம இறப்புக்கான 

சாத்தியமான 

காரைங்களுடன் 

அறிக்டக தபாது 

முகாடமயாளர் / MEPA 

க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

1

4 

2020 

ஐப்பசி  

1/ 2  

மன்னாரில் 

தற்தபாடதய 

மீன்வளம் 

மற்றும்கலங்கட்

டிவடல(ஜா-

தகாட்டு) 

மீன்வளத்தின் 

சமூக 

தபாருளாதார 

நிடல 

மன்னாரின் வங்களாய் 

பகுதியில் உள்ள பூவடல 

மீனவர்கள் தங்கள் 

மீன்பிடி 

கலங்கட்டிவடல 

நடவடிக்டககள் 

மீன்பிடித்தலால் 

பாதிக்கப்படுவதாகக் 

கூறினர் 

இந்த ஆய்வு 

எம்.பி.ஆர்.டி 

(MBRD)யால் 

தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் 

மீன்வளத்திலிருந்து 

தவளிதயறத் தயாராக 

இருக்கும் 

கலங்கட்டிவடல 

மீனவர்களுக்கு 

நம்பத்தகுந்த மாற்று 

வாழ்வாதாரத்டத 

அறிமுகப்படுத்தும் 
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தபாது இப்பகுதியில் 

டவக்கப்பட்டுள்ள 

கலங்கட்டிவடலகடள 

அகற்ற 

பரிந்துடரக்கப்பட்டது. 

1

5 

2020 

ஐப்பசி 2

2-24 

தகாக்கிளாய் 

குடாவில் 

தபாதுவாகப் 

பயன்படுத்தப்ப

டும் 

ஃடபக்வடல  

மற்றும் பிற 

மீன்பிடி 

முடறகள் 

குறித்த ஆராய்ச்சி 

நாரா 

அதிகாரிகள் 

மற்றும் 

சிங்கபுரா 

குடாமுகாடமத்

துவக் குழுவின் 

உறுப்பினர்களி

ன் பங்தகற்புடன் 

நடத்தப்பட்டது. 

வடலகளில் சிக்கிய 

மீன்பிடி முடறகள் 

மற்றும் மீன்கடள 

அடடயாளம் காைல் 

தகாக்கிளாய் குடாவில் 

சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்பில் தபாறி 

மீன்பிடித்தடலப் 

பயன்படுத்த 

தவண்டாம்,  

சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்பிலிருந்து 

மீன்பிடி வடலகடள 

அகற்றுதல், குறிப்பாக 

குறுக்கு வடலகள் 

என்று 

அடழக்கப்படுபடவ, 

சுற்றுச்சூழல் நட்பு 

முடறகளான தகரமல் 

வடலகள் மற்றும் 

நண்டு வடலகடளப் 

பயன்படுத்துதல் 

சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்புகள்,  

குடாக்களில் 

தடடதசய்யப்பட்ட 

முடறகடளப் 

பயன்படுத்துவடதத் 

தடுக்க கடற்படடயின் 

உதவி, இது 

ததாடர்பாக விரிவான 

ஆய்டவ 

தமற்தகாள்வது. 

1

6 

கார்த்தி

டக 2020 

பானந்துடறமற்

றும் வட்டுவா 

கடற்கடரகளில் 

மிகதபரிய 

திமிங்கலங்கள் 

நிடலடமக்கான 

உண்டமயான 

காரைங்கள் 

அடடயாளம் 

காைப்படவில்டல. 

கள ஆய்வு மற்றும் 

எம்.பி.ஆர்.டி உடனான 

ஒத்துடழப்புடன் 

சுருக்கமான 

அறிக்டககடள 

ததாடர்புடடய 

நிறுவனங்களுக்கு 

சமர்ப்பித்தல். 

1

7 

2020 

கார்த்தி

டக16 

புதிய 

டவரகப்பலின் 

எண்தைய் 

கசிவின் 

பிந்டதய தாக்கம் 

இரண்டு 

தபாதுவான மீன் 

இனங்களின் 

பூக்கள் மற்றும் 

கல்லீரலில் 

அந்த மீன் இனங்களின் 

பூக்கள் மற்றும் கல்லீரல் 

திசுக்களில் ஏற்படும் 

தாக்கத்டத அடடயாளம் 

காை, ஒருவரலாற்றியல் 

ஆய்வு தசய்யப்பட 

தவண்டும். 

இந்த ஆய்வு 

எம்.பி.ஆர்.டி (MBRD) 

மூலம் தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் 

தசகரிக்கப்பட்ட 

மாதிரிகள் 

தசாதடனக்காக 

உருகுடை 

பல்கடலக்கழகத்தின் 

மீன்வள மற்றும் 

கடல்விஞ்ஞானம் 

மற்றும் ததாழில்நுட்ப 

பீடத்திடம் 
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ஒப்படடக்கப்பட்டன. 

வரலாற்றியல் ஆய்வு 

முடிவுகடளப் தபற்ற 

பிறகு பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்படும். 

  

 

கல்கிடச கடற்கடரயில் குப்டபகள்குவிக்கப்பட்டசம்பவத்தின் புடகப்படங்கள் 

சம்பவம் (8 ஆனி 2020) 

 

 

தசகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் தசகரிக்கப்பட்டகுப்டபக

ள்தரப்படுத்தப்பட்டது 

 

 

சீதுடவ (2020 ஆடி 9) ஸ்தல விஜயத்தின் தபாது அவதானிக்கப்பட்ட இறந்த 

மீன்களின் புடகப்படங்கள் 

  

  

 

மின்தனரிய வாவியில் மீன் தகாடல ஆய்வு நடந்த இடத்தின் விசாரடையின் தபாது 

எடுக்கப்பட்ட புடகப்படங்கள் (2020 புரட்டாசி 22) 

  

  

  

ததஹிவடள மற்றும் அகுலாடன கடல் நீரின் நிற மாற்றம் பற்றிய ஆய்விலிருந்து 

கள விசாரடையின் தபாது எடுக்கப்பட்ட புடகப்படங்கள் (2020 ஆவணி  31) 

 

 

  

தபால்தகாட ஏரியில் மீன் தகாடல ஆய்வின் களவிஜயத்தின் தபாது எடுக்கப்பட்ட 

புடகப்படங்கள் (2020 ஆடி 23 ) 
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உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்துடரயாடல் கால்வாயில் இருந்து 

தசகரிக்கப்பட்ட இறந்த 

இறால் 

  

வாட்டர்ஸ் முடனயில் மீன் தகால்லப்படும் விசாரடை துடறயில் கள வருடகயின் 

தபாது எடுக்கப்பட்ட புடகப்படங்கள் (12 ஆவணி 2020) 

 

 

  

குளத்தில் இறந்த மீன்கள் கிடடத்தன 

  

அல்கா மலர்ச்சி குளத்தில் 

காைப்பட்டன 

 

பாைந்துடற கடற்கடரயில் திமிங்கல இழப்பு இடழகள் சம்பவத்தின் களப் 

பயைத்தின் தபாது எடுக்கப்பட்ட புடகப்படங்கள் ஈ.எஸ்.டி.(ESD)ஆல் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட அவசர ஆய்வுகள் பற்றிய தசய்தி 
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செய்தி கட்டுமரகளின் குறிப்புகள் 

• ஒருவலா தசய்தித்தாள்புரட்டாசி 2020, மீன்வளம்  மற்றும்  நீர்வாழ் 

வளங்கள் அடமச்சகத்தால் தவளியிடப்பட்டது  

• தி சண்தட டடம்ஸ் தசய்தித்தாள், 2020 புரட்டாசி 13,  விதஜயா 

தசய்தித்தாள்களால் தவளியிடப்பட்டது  

• தி சண்தட டடம்ஸ் நியூஸ் தபப்பர், 27, புரட்டாசி 2020   விதஜயா தசய்தித் 

தாள்களால் தவளியிடப்பட்டது  

• http://www.themorning.lk/pdf/TheMorning_September4th.pdf 

• http://www.vidusara.com/2020/09/16/viduindex.htm 

• http://www.themorning.lk/towing-mt-new-diamond-may-take-two-months/ 

• http://www.themorning.lk/discolouration-at-western-seas-caused-by-diatom-algae/ 

• https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-sri-

lanka/20200920/281724091979015 

 

 

திட்ட எண்: 5.2  

ஹாமில்டன் கால்வாயின் நீர்-வண்டல் அமமப்பில் நகர்ப்புை மாசுபாட்டின் 

ோக்கம் குறித்ே ஆய்வு 

 

இந்த ஆய்வு ஹாமில்டன் கால்வாயின் நீர் வண்டல் அடமப்பில் ஏற்படும் மாசு 

விடளவுகடள ஆய்வு தசய்தது. . இது களனி ஆற்று முகத்துவாரத்டதயும் 

நீர்தகாழும்பு கழிமுகத்டதயும் இடைக்கும் இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரக் 

தகாட்டிற்கு இடையாக அடமந்துள்ள மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாய் 

ஆகும். கால்வாயின் மற்தறாரு பகுதி நீர்தகாழும்பு கழிமுகத்தின் கடல் 

முகத்துவாரத்திலிருந்து மகா ஓயா நதி முகத்துவாரம் வடர நீண்டு 

தகாண்டிருக்கிறது. நீர் தரம் மற்றும் உயிரியல் வளங்கள், மனித இன 

நடவடிக்டககள் மற்றும் களனி-மகா ஓயா கழிமுகப் பகுதி மற்றும் நீர்தகாழும்பு 

கழிமுகத்தின் நீரியல் தசயல்முடறகளால் தபரிதும் 

பாதிக்கப்படுகின்றன. கால்வாயின் கடரயில் தபரும்பாலும் மீனவ சமூகத்தினர் 

உள்ளனர், தமலும் பல மீன்பிடி படகுகள் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ளன. துடை 

தமற்பரப்பு வடிகால்கள் மற்றும் கால்வாயுடன் இடைக்கும் நிலப்பக்கத்திலிருந்து 

பல துடை கால்வாய்கள் வருகின்றன. தகரவலப்பிட்டிய டகத்ததாழில் வலயம் 

மற்றும் இலங்டக தபற்தறாலிய தசமிப்பு முடனயம் - முத்துராஜதவல உட்பட 

பல டகத்ததாழில் ததாழிற்சாடலகளும் அடமப்புகளும் இப்பகுதியின் 

எல்டலடய ஒட்டியுள்ளன.நீரின் தரம் மற்றும் மானுடவியல் தசயல்பாடுகளின் 

தாக்கம் குறித்து கால்வாய் பல முடற ஆய்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நீரின் 

தரம் மற்றும் கால்வாயின் வண்டல் கலடவடய கணிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய 

பிளாந்தன்கள் (planktons) மற்றும் கடல் அடியிலுள்ள தபந்ததாக்களுக்கு (benthos) 

அல்ல. எனதவ, தற்தபாடதய ஆய்வு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தபௌதீக- 

இரசாயனஅளவுருக்கள் மற்றும் பிளாந்தன்கள் மற்றும் தபந்ததாக்களின் 

பன்முகத்தன்டம மற்றும் அடர்த்திஆகியவற்டற அளவிடுவதில் கவனம் 

தசலுத்தியது. கால்வாயின் இரு பிரிவுகடளயும் உள்ளடக்குவதற்காக டத மாதம் 20 

மாதிரி இடங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. மார்ச் மற்றும் ஆனி முதல் புரட்டாசி 

வடர கள மாதிரிகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. மாதாந்த மாதிரி முன்தமாழியப்பட்ட 

தபாதிலும், தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் காரைமாக பல மாதங்களுக்கு 

மாதிரிஎடுக்க முடியவில்டல.  

  

முடிவுகளின்படி, மாதிரிகளின் , pH 5.78 முதல் 8.19 வடர தவறுபட்டது, சராசரி 

மதிப்பு 7.08 ஆகும். கால்வாயின் கடரந்துள்ள ஒட்சிசன்(DO) தசறிவு தபரும்பாலான 

மாதிரி இடங்களில் கணிசமாக குடறவாக இருந்தது மற்றும் 0.43 - 6.34 mg/l மற்றும், 

சராசரி 2.69 mg/l இடடதய தவறுபட்டது. எனதவ, மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடப 

(CEA), 2001 சுற்றுப்புற நீரின் தர தரங்களில் தகாடுக்கப்பட்ட மீன் மற்றும் நீர்வாழ் 

http://www.themorning.lk/pdf/TheMorning_September4th.pdf
http://www.vidusara.com/2020/09/16/viduindex.htm
http://www.themorning.lk/towing-mt-new-diamond-may-take-two-months/
http://www.themorning.lk/discolouration-at-western-seas-caused-by-diatom-algae/
https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-sri-lanka/20200920/281724091979015
https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-sri-lanka/20200920/281724091979015
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உயிரினங்களுக்கான நிடலயான வரம்புகளுக்கு (3 மி.கி/லி, நிமிடம்(3 mg/l, min)) 

கீதழ கால்வாயில் தசறிவு உள்ளது. உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி (BOD)தமலும் 

கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது, 0.9 முதல் 22.0 mg/l வடர மற்றும், இடடநிடல 7.7 

mg/l மற்றும் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான நிடலயான உயிரின 

ஒட்சிசன் தகள்வி (BOD)வரம்பு அதிகபட்சமாக 4 mg/l ஆகும், இதனால் கால்வாயில் 

சராசரி உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி (BOD)தசறிவு மிக அதிகமாக இருந்தது, இது அதிக 

தசதன மாசுபாட்டடக் குறிக்கிறது. தமலும், அதமானியா தசறிவு 0.01 முதல் 3.09 

mg/l வடர சராசரியாக 0.77 mg/l மற்றும் கடரந்த தபாஸ்தபற் தசறிவு 0.01 - 0.45 mg/l 

இடடதய 0.14 mg/l. சில மாதிரிகளில் அதமானியா தசறிவு நிடலயான வரம்டப 

விட அதிகமாக உள்ளது (0.94 mg/l; ம.சு.அதிகாரசடப 2001).உயர் மின் கடத்துதிறன் 

மதிப்புகள் (14.5 to 42.6 mS/cm) மார்ச் மாதம் காைப்பட்டன, அதத தநரத்தில் 

ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த மின்கடத்துதிறன் அளவுகள் ஆனி முதல் புரட்டாசி வடர 

(0.056 முதல் 24.1 mS/cm) வடர காைப்பட்டன. எனதவ, ததன்தமற்கு 

பருவமடழயில், களனி கங்டக மற்றும் மகா ஓயாவிலிருந்து நன்னீர் 

தவளிதயற்றம் கால்வாயில் மின் கடத்துதிறன் மற்றும் உவர்தன்டமடய 

பாதிக்கிறது. தமலும், ஆய்வுக் காலத்தில் கால்வாயின் கலங்கல் தன்டம 13.3 முதல் 

49.4 என்.டி.யு(NTU) வடர தவறுபட்டது. கால்வாயில் அதமானியா மற்றும் 

தபாஸ்தபற் தசறிவுகள் மிகவும் அதிக தசறிவுகடளக் காட்டின.  

  

கால்வாடய ஒட்டிய பல ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் பிளாந்தன்கள்  

(planktons) மற்றும் கடல் அடியிலுள்ள தபரிய –முள்ளந்தண்டற்ற தபந்ததாக்களும் 

(benthos) காைப்பட்டன. ஆய்வுக் காலம் முழுவதும் தாவர பிளாந்தன்கள் விலங்கு 

பிளாந்தன்கள் இரண்டிலும் கிட்டத்தட்ட 45 இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

நன்னீர் மற்றும் கடல் சூழல் இரண்டிலும் காைப்படும் இனங்கள் இருந்தன.  

தபரிடினியம் எஸ்பி (Peridinium sp. (Dinoflagellate)) மற்றும் க்தளாஸ்தடரியம் எஸ்பி 

(Closterium sp) , டசக்தளாதடல்லா எஸ்பி ( Cyclotella sp.), சீட்தடாதசதராஸ் 

எஸ்பி(Chaetoceros sp.) மற்றும் ஸ்டாதரஸ்ட்ரம் எஸ்பி (Staurestrum sp,) ஆகியடவ 

மிக ஏராளமாக உள்ள தாவர பிளாந்தன்கள் தகாப்தபாட்களாக(Copepods) 

இருந்தன.தமலும், கணிசமான அளவு சயதனாபாக்டீரியா இனங்களும் இருந்தன, 

அதாவது டமக்தராசிஸ்டிஸ் எஸ்பி.( Microsystis sp.), அனபீனா எஸ்பி (Anabaena sp.), 

யூக்தலனா எஸ்பி,(Euglena sp.), லிங்பியா எஸ்பி,( Lyngbya sp.), தநாஸ்டாக் எஸ்பி. 

(Nostoc sp.), ஓசில்லாதடாரியாஎஸ்பி,(Ocillatoria sp.) தபான்றடவ. இதனால், 

சயதனாபாக்டீரியா இனங்கடள உருவாக்கும் நச்சுகள் இருந்தன. ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் 16 தவவ்தவறு தபரிய - முள்ளந்தண்டற்ற இனங்கள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன.அரிக்டியா (Aricidea, தநப்டடதட (Nephtyidae), 

சிர்ரடுலிதட(Cirratulidae), தநதரய்டடட்தட (Nereididae), காபிதடல்லா (Capitella), 

ஸ்தபதராதடாரிதட (Sphaerodoridae), தஹட்டிதராஸ்பிதயாடனட்தட 

(Heterospionidae) மற்றும் 3 வடக ஆத்திதராதபாடாக்கள், 3 வடக 

காஸ்ட்தராதபாடாக்கள்  மற்றும் 1 வடக சிப்பிகள் ஆகியடவ அடடயாளம் 

காைப்பட்ட சில குடும்பங்கள் ஆகும். 

 

 
   

கால்வாயில் கழிவு நீர் நிடலயங்கள் மற்றும் குப்டபகள் 
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கால்வாயில் மாதிரி 
 

  

திட்ட எண்: 5.3 

இலங்மகயின் கடதலாரப் பகுதிகளில் கடல்  குப்மப பற்றிய ஆய்வு. (சோடர்ச்சியான 

திட்டம்) 

இந்த ஆய்வு கடல் உயிரினங்கள், சுற்றுச்சூழல் தசயல்முடறகள் மற்றும் 

தபாருளாதாரங்களுக்கு உலகளாவிய அச்சுறுத்தலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடல் 

குப்டபகள் (பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன்) மீது கவனம் தசலுத்தியது. கடல் 

வாழ்விடங்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட குப்டபகளால் மாசுபட்டுள்ளன 

மற்றும் உலகளாவிய அடிப்படடயில் தபாருள் வடககளால் கடல் குப்டபகளின் 

முக்கிய வடககடள குறிக்கின்றன. இலங்டகயின் தமற்கு, ததற்கு மற்றும் 

வடதமற்கு மாகாைத்டதச் சுற்றியுள்ள கடல் ஒரு தபரிய கடதலார சமூகத்டத 

உள்ளடக்கியது மற்றும் அதிகரித்து வரும் நகரமயமாக்கல் மற்றும் 

ததாழில்மயமாக்கல் நடவடிக்டககளால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறது. எனதவ, 

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுகடள கடல் சூழலில் தகாட்டுவது நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விடளவிக்கும். 

  

பிளாஸ்டிக் மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவு உள்ளீடுகடள தவளிதயற்றுவது மற்றும் 

வடகப்படுத்துதல் மற்றும் கழிவு முகாடமத்துவ பாதுகாப்பு நடவடிக்டககடள 

தசயல்படுத்த பரிந்துடரகடள வழங்குதல் ஆகிய தநாக்கங்களுடன் இந்த திட்டம் 

ததாடங்கப்பட்டது. எனதவ , கழிவு உள்ளீட்டு நிடலடய அடடயாளம் காண்பது 

முகாடமத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு உயிரியல் மற்றும் மீன்வள 

அம்சங்களுக்கு உதவுகிறது . கழிவு உள்ளீட்டு நிடலடய அடடயாளம் காண்பது 

முகாடமத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு உயிரியல் மற்றும் மீன்வள அம்சங்களுக்கு 

உதவுகிறது. இந்த ஆய்விற்கான, கடல் குப்டபகள் முக்கியமாகடத  மாதம் முதல் 

மார்கழிமாதம்2020 வடரயிலான ஆய்வுக் காலத்தில் வட-தமற்கு (நீர்தகாழும்பு 

மற்றும் சிலாபம்) கடற்கடரகள் மற்றும் ததற்கு (தபன்தடாட்டா மற்றும் 

தஹாரதவல) ஆற்றுப் படுடக என நதி தவளிதயற்ற நிடலயம், கழிமுக 

முகத்துவாரங்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்கடள டமயமாகக் தகாண்ட 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஆய்வு தசய்யப்பட்டது.நுண்ணிய குப்டபகளுக்கு 

(> 2.5 தச.மீ) மாதாந்திர அடிப்படடயில் ஒவ்தவாரு தளத்திலும் 

தசகரிக்கப்பட்டமாதிரிடயப் பயன்படுத்தி 100 x 10m வடலயில் குப்டபகளின் அளவு 

மதிப்பிடப்பட்டது. தசகரிக்கப்பட்ட குப்டபகள் தபாருட்களுக்கு ஏற்ற வடகயில் 

வடகப்படுத்தப்பட்டது. 

 

முழு ஆய்வுக் காலம் முழுவதிலும், கடல் குப்டபகள் பிரதானமாக மனிதஇன 

நடவடிக்டககளில் இருந்துதகாட்டப்பட்டன, ஏதனனில் தபரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவுகடள உள்ளடக்கிய படகுகள் நீர்தகாழும்பு கடல் 
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முகத்துவாரப் பகுதியில் காைப்பட்டன. நீர்தகாழும்பு கடல் முகத்துவாரத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க வடகயில் அதிக குப்டபகளின் உடற 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.தபாருள் வடககளால் குப்டபகள் கலடவ தபறப்பட்ட 

முடிவுகளின்படி, பயன்பாடு மூலம் வடகப்படுத்தப்பட்ட, தபக்தகஜிங் தபாருள் 

(53%) குப்டபகள் ஆதிக்கம், நுகர்தவார் தபாருட்கள் ததாடர்ந்து (17%) மற்றும் 

மீன்பிடி தபாருட்கள் (24%) பிளாஸ்டிக் தபாத்தல்கள் (6%), உைவு உடறகள் / 

தகாள்கலன்கள் முடறதய 5% மட்டுதம பங்களிப்புதசய்கின்றன. நீர்தகாழும்பு 

பிரததசத்தில் நகரமயமாக்கல் கடல் குப்டபகள் மற்றும் நீர் மாசுபாட்டின் மீதான 

அவற்றின் தாக்கங்களால் மிகவும் மாசுபட்டிருப்பதாக இந்த ஆய்வு 

தவளிப்படுத்தியது.எனதவ, இந்த மதிப்புமிக்க கடதலார வாழ்விடங்கடளப் 

பாதுகாக்க வண்டல் படிவுகளில் குப்டபகள் குவிவடதக் குடறக்க பரிகார 

நடவடிக்டக எடுக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. சமூகத்தின் விழிப்புைர்வு மீண்டும் 

சரிபார்க்கப்பட்டு, அறிவு மற்றும் அப்தபாடசட் தகாள்டக சீர்திருத்தங்கடள சரியான 

தநரத்தில் பரப்புதல் மூலம் சூழலியல் சம்பந்தப்பட்ட சமூகம் கட்டடமக்கப்படுவது 

முக்கியம். 

 

 

 

 

 

 

 

  

திட்ட எண்: 5.4 

சுற்றுச்சூழல் மாசு மதிப்பீட்டிற்கான களனி நதிப் படுமகயின் கீழ் மற்றும் தமல் 

நீர்ப்பிடிப்புகளில் உயிர் குறிகாட்டிகளாக மிகவும் சபாருத்ேமான நன்னீர் மீன் 

இனங்கமள அமடயாளம் காணுேல் 

 

களனி நதி இலங்டகயில் மிகவும் மாசுபட்ட நதியாகும், எனதவ கடந்த சில 

ஆண்டுகளில் பல மாசு மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

தற்தபாது, உயிரியல் குறிகாட்டிகள் நீர்வாழ் மாசு மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளுக்கு 

அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏதனனில் அடவ உயிரியல் மற்றும் 

உயிரற்ற காரணிகடளக் கருத்தில் தகாண்டு மிகவும் துல்லியமான முடிவுகடள 

வழங்குகின்றன. நீரில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் மற்றும் 

உயிரியல் தசாதடனகளில் ஒன்று, நீரின் தரத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளப் 

புரிந்துதகாள்ள தபௌதீக இரசாயன பண்புகடள ஆய்வு தசய்தல் அவசியம் மற்றும் 

இந்த தரவுகள் மாசுபாட்டின் அறிகுறி குறித்து முன்கூட்டிதய எச்சரிக்டக 

அளிக்கின்றன என ஒரு நீர் நிடலயில் உள்ள மாசுபாட்டட இரண்டு வழிகளில் 

தீர்மானிக்கலாம். அதன் மூலம் இரசாயன தசாதடன நடடமுடறகடளப் 

பயன்படுத்தினால் நீர் மாசுபாட்டட முன்னறிவிப்பதற்கு அல்லது அளவிடுவதற்கு 

விடரவான தசயல்திறனுக்கான குறிப்பிட்ட தசலவு குடறந்த பரவலாகப் 
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பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் சுற்றுச்சூழல் தசய்யப்பட்ட அடிப்படட 

தசதங்களுக்கு எந்த அறிகுறியும் இல்டல (தலாபஸ் மற்றும் டயஸ், 2015), உயிரற்ற 

முடிவுகடளப் தபாறுத்து முடிவுகடள வழங்குவது சுற்றுச்சூழல்க்கு ஏற்பட்ட 

அடிப்படட தசதங்களுக்கு எந்த அறிகுறிடயயும் வழங்கவில்டல. (பார்மர், மற்றும் 

பலர் 2016), எனதவ, நீர் தரம் ததாடர்பான எந்த முடிவுகளும் வடரயப்படுவதற்கு 

முன்னர், மிகவும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முடற, உயிரற்ற 

(இரசாயன மற்றும் புவியியல்) மற்றும் உயிரியல் தரவு இரண்டடயும் கருத்தில் 

தகாள்வதாகும்.  

 

இலங்டகயில் நன்னீர் சூழல் அடமப்புகளில் மாசுபாட்டின் அளடவ 

மதிப்பிடுவதற்கு தற்தபாதுள்ள இலக்கியத்தின் படி நன்னீர் மீன்கள் ஒரு உயிர்-

குறிகாட்டியாக பரவலாக பயன்படுத்தப்படவில்டல (சுக்மான், வவ்தராவா, 

கர்தகாதசாவா மற்றும் மஹ்தராவா, 2010) தமலும், களனி ஆற்றுப் படுடகயின் நீர் 

மாசுபாட்டின் தீவிரநிடல நிலம் சார்ந்த ஆதாரங்கள், விவசாய நீர், உள்நாட்டு 

கழிவுகள் மற்றும் நகராட்சி கழிவுகள் (நந்ததசனா மற்றும் பலர், 2019) ஆகியவற்றால் 

தவளிப்படடயாகத் ததரிகிறது. இது தவிர, களனி ஆற்றுப் படுடகயின் சில 

இடங்களில் பார உதலாகம்,தசதன கழிவுகள் மற்றும் நுண்ணுயிர் மாசுபாடும் 

உள்ளன. தமலும், கடலில் இருந்து உப்பு நீர் ஊடுருவலின் காரைமாக தவறு சில 

சிக்கல் கள் எழுகின்றன, ஏதனனில் ஆற்றுப் படுடகயின் கீழ் நீர்ப்பிடிப்புப் 

பகுதிகளில் மைல் அகழ்வு பல சந்தர்ப்பங்களில் கடுடமயான உப்பு ஆப்புகடள 

உருவாக்குகிறது (விதஜசிங்க, 2015). களனி ஆற்றுப் படுடகடய ஒட்டிய பிரதான 

கழிவு நீர் உற்பத்தித் ததாழில்களில் ஆடட ததாழிற்சாடலகள், இறப்பர் 

ததாழிற்சாடலகள், பால் உைவுத் ததாழிற்சாடலகள், பானத் ததாழிற்சாடலகள், 

இரசாயனத் ததாழிற்சாடலகள் மற்றும் உர ததாழிற்சாடலகள் ஆகியடவ ஆற்றுக்கு 

அதிக மாசுகடள வழங்கி வருகின்றன (மகாகமதக மற்றும் பலர்.2014). எனதவ, 

மாசுபட்ட மற்றும் மாசுபடாத இடங்கள் இரண்டும் இருப்பதன் காரைமாக களனி 

ஆற்றுப் படுக்டகடயத் ததர்ந்ததடுப்பது மிகவும் முக்கியமானது. 

 

இது இரண்டு முக்கிய கட்டங்கடளக் தகாண்ட மூன்று ஆண்டு ஆராய்ச்சித் 

திட்டமாகும், தமலும் முதல் கட்டம் களனி ஆற்றுப் படுடகயின் கீழ் மற்றும் தமல் 

நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் காைப்படும் மீன் இனங்களின் மீன் பன்முகத்தன்டம, 

மிகுதியாக மற்றும் உயிரியல் மற்றும் தவறு சில உயிர் காட்டி பண்புகடளக் 

கண்டறிவடதக் தகாண்டுள்ளது. தமலும், மீன் இனங்களின் பன்முகத்தன்டமயுடன் 

ஒப்பிடுவதற்கு அடடயாளம் காைபயன்படுத்தப்பட்ட அதத இடங்களில் மாசு 

மதிப்பீடும் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டு முக்கியமாக தமல் நீர்ப்பிடிப்பு 

மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டு கீழ் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் கவனம் தசலுத்தியது. இதில் 

முக்கிய குறிக்தகாள்கள் அடங்கும்;  

 தசகரிக்கப்பட்ட மீன் மாதிரிகடள மிகக் குடறந்த அளவு 

வடகப்பாட்டியலுக்கு (Taxonomy) அடடயாளம் காணுதல்.  

 

 மீன் இனங்களின் பன்முகத்தன்டமடயக் கண்டறிய, ஒப்பீட்டளவில் 

மிகுதியாக மற்றும் உயிரினங்களுக்கான தசழுடம ஆகியவற்டறக் கண்டறிய 

தசகரிக்கப்பட்ட இனங்கள் உயிரியல் குறிகாட்டியாக தசயல்படுவதற்கான 

தகுதிடயக் காைலாம். 

 

இரண்டாம் நிடல கட்டத்தின் முக்கிய குறிக்தகாள், ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் 

இனங்களின் (2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது) 

தபாருந்தக்கூடிய தன்டமடய ஆராய்வது, ஆய்வக தசாதடனகள் மூலம் உயிரியல் 

குறிகாட்டிகளாக, அவர்களின் உறவுகடள நடத்டத மற்றும் தனிப்பட்ட மட்டத்தில், 

ததர்ந்ததடுக்கபட்ட அதத இடங்களில் மாசு மதிப்பீட்தடாடு, களனி 

ஆற்றுப்படுடகயின் கீழ் மற்றும் தமல் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளுக்கான மீன் 
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அடடயாளம் காணுதல், ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அதத இடங்களில் மாசு 

மதிப்பீட்தடாடு முடிக்கப்பட்டது.  

 

குடறந்த நீர்ப்பிடிப்புகளின் எல் 1, எல் 2, எல் 4, எல் 5 மற்றும் எல் 7 (L1, L2, L4, L5, and 

L7) இடங்கள் (மட்டக்குளி, ததாட்டலாகா, தகாதலானாவா, அம்பத்ததல மற்றும் 

கடுதவலா) தபறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, தபாசடை கூறுகள், pH, கடரந்துள்ள 

ஒட்சிசன்(DO), மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி(COD) ஆகியவற்றிற்கான 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட மதிப்புகளிலிருந்து விலகி இருப்பதனால், மாசுபாட்டின் 

இடங்களாக அவற்டறக் கருதலாம்.  குடும்ப டசப்ரினிதடடய(cyprinidae) தசர்ந்த மீன் 

இனங்கள் இரு நீர்ப்பிடிப்புகளிலும் மிகுதியாகவும் ஆதிக்கமாகவும் 

இருந்தன. தபரும்பாலான இடங்களில் நல்ல தரமான நீடரக் தகாண்ட தமல் 

நீர்ப்பிடிப்புக்குள் ராஸ்தபாரா டானிதகானியஸ் (Rasbora daniconius) தபரும்பாலான 

இடங்களில் அதிக அதிர்தவண்கடளக் காட்டின.  இந்த இனங்கள் தடடயில்லா 

பகுதிகளில் அடிக்கடி காைப்படுகின்றன மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒருடமப்பாட்டின் 

தநர் குறிகாட்டிகளாக இருக்கலாம். மாசுபட்ட இடங்களுக்குள் டான்கின்சியா 

சிங்களம் (Dawnkinsia singhala (Sri Lankan filament.ted barb) மிகுதியாக இருந்தது,  இது 

அடனத்து மாசுபட்ட  இடங்கடளயும் தகாண்டுள்ளது . தமலும், கர்ரா 

சிதலாதனன்சிஸ்  (Garra ceylonensis), தபரும்பாலும் சுத்தமான தவகமாக பாயும் 

குளிர்ந்த நீரில் உள்ளது.  எல் 5 (L 5 )இல் பதிவுதசய்யப்பட்ட மிக உயர்ந்த ஷானன் 

வீனர் குறியீடு (Shanon wiener index)2.47 ஆகவும், 14 இனங்கள் தகாண்ட மிக உயர்ந்த 

இனங்கள் தசழுடமயாகவும் இருந்தது. எல் 3 (L 3) இல் பதிவான மிகக் குடறந்த 

மதிப்பு 1.22 ஆகவும், ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த இனங்கள் தசழுடமயாகவும் 

இருந்தது. 
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திட்ட எண்: 5.5 

இலங்மகயின் சேற்கு மாகாைத்தில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட மீன்வளத்துமை 

முகங்களின்  நீர்  மாசுபாட்டின்  நிமலமய  மதிப்பீடு செய்ேல் 

 

மீன்வளத் துடறமுகம் என்பது ஒரு சிக்கலான நடவடிக்டக டமயமாகும், அடவ 

சாத்தியமான கழிவு உற்பத்தி மற்றும் இதனால் கடதலார மாசுபடுதல் இடங்களாகக் 

கருதப்படுகின்றன.மீன்பிடிக் கப்பல்களில் இருந்து துடறமுக நீர்நிடலகளுக்கு எரிந்த 

எண்தைய் மற்றும் அடிப்பகுதியில் இருந்து தவளிதயறும்தண்ணீடர 

தவளியகற்றுதல், மீன் உட்பகுதி அகற்றலிருந்து தபறப்பட்ட தசதன கழிவுகடள 

உற்பத்தி தசய்தல், சந்டத தள நீர் தவளிதயற்றம், சுத்தம் தசய்தல் மற்றும் குப்டப 

தகாட்டுதல் ஆகியடவ மீன்வள துடறமுகங்களில் நீர் மாசுபடுவதற்கு முக்கிய 

காரைங்களாகும் (தஹால்ம்க்தரன், 1994).தமலும், மீன்வளத் துடறமுகத்தில் உள்ள 

பிற மாசு ஆதாரங்களில் மீன் மற்றும் பிற குப்டபகடள துடறமுக நீரில் முடறயற்ற 

முடறயில் தகாட்டுதல், கழிப்படறகளில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீடர 

தவளிதயற்றுவது மற்றும் துடறமுக வளாகத்திற்குள் மலம் கழித்தல் தபான்றடவ 

அடங்கும்.  மீன்களுக்கு அசுத்தமான தண்ணீடரப் பயன்படுத்துவது, பக்ரீரியா  

மற்றும் இரசாயன எதிர்விடனகளிலிருந்து தகட்டுப்தபாதல் காரைமாக 

அறுவடடக்குப் பிந்டதய இழப்டப ஏற்படுத்தலாம். மீன்வளத் துடறமுகத்தின் நீர் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்டத தமம்படுத்த, அதன் மாசு அளவு முழுடமயாக 

மதிப்பிடப்பட தவண்டும்.எனதவ, புராைதவல்லா, மிரிசா மற்றும் குடதவல்லா 

ஆகிய மூன்று ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் துடறமுகங்களில் நீர் தரத்தின் தற்தபாடதய 

நிடலடய நிர்ையிப்பது இந்த ஆய்வின் முக்கிய தநாக்கமாக அடடயாளம் 

காைப்பட்டது. 

 

இந்த ஆய்வு மாசி முதல் மார்கழி2020 வடர ஒவ்தவாரு துடறமுகத்திலும் 

அடமந்துள்ள ஏழு சீரற்ற மாதிரி புள்ளிகளில் மாதிரி நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்தி 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. நீர் தவப்பநிடல, pH, உப்புத்தன்டம, மின் கடத்துத்திறன், 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன், கலங்கல் தன்டம தபான்ற உட் 

காரணிபண்புகள்அளவிடப்பட்டன. அதமானியா, ஓததா-தபாஸ்பரஸ், 

டநத்திதரற்மற்றும் டநத்திடரட் தசறிவுகள், தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திண்மப்தபாருட்கள்,உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி மற்றும் இரசாயனஒட்சிசன் 

தகள்வி,எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் மற்றும் பச்டசயம்-a, ஆய்வகத்தில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்ட தசாதடனகள் இருந்தன.துடறமுக நீருக்கான நீர் தரத்தின் தர 

வரம்புகளுக்குள் pH மற்றும்கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் ஆகியடவ முடிவுகள் 

தவளிப்படுத்தின. 

  

 

 

 

மாதிரி இடங்கள் 

குடதவல்ல மீன்வள 

துடறமுகம் 

மாதிரி இடங்கள் 

மிரிசா மீன்வள துடறமுகம் 

மாதிரி இடங்கள் 

புராைதவல்ல மீன்வள 

துடறமுகம் 

  

ஆய்வின் முடிவுகள் சராசரி BOD (6.25 ± 2.1), (8 ± 4.5), (5.37 ± 1.10) mg / L மற்றும் 

எண்தைய் & கிரீஸ் (210.46 ± 79.12), (244.4 ± 84.691), (225.5 ± 86.46 ) mg / L, குடதவல்லா, 

மிரிஸ்ஸா மற்றும் புராைதவல்லாவில் துடறமுகங்களின் நீர் மாசுபாட்டின் உயர் 

மட்டத்டதக் காட்டுகிறது. எனதவ, அடனத்து மீன்வளத் துடறமுகங்களிலும் BOD 
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இன் சராசரி தசறிவுகள் பரிந்துடரக்கப்பட்ட மதிப்புக்கு (<4 mg / L) சுற்றுச்சூழலுக்கு 

தமல் இருப்பது ததரியவந்தது இலங்டகயின் CEA ஆல் தர நிர்ையங்கள் மற்றும் 

வகுப்பு SW-IV துடறமுகத்திற்கான முதன்டம நீர் தர அளவுதகால்கள் (3 mg / L) 

(நிதராஷனா மற்றும் பலர் ., 2013).  ஆகதவ, தசதன மாசுபாடு மூன்று 

துடறமுகங்களுக்குள் உச்சரிக்கப்படுவடத இது பிரதிபலிக்கிறது, தமலும் இது 

தசதனப் தபாருட்களின் சுடம இருப்படதக் குறிக்கிறது. மீன் தவளிதயற்றம், 

உைவுக் கழிவுகள் மற்றும் தபாதிய கழிவுகடளப் தபறும் வசதிகள் உள்ளிட்ட 

திடக்கழிவுகடள அகற்றுவது இந்த உயர் BOD மதிப்புகடள பதிவு தசய்வதற்கான 

மிக முக்கியமான  காரைமாக  இருக்கலாம். 

அடனத்து துடறமுகங்களின் எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் உள்ளடக்கம் 10 mg/L ஐ 

தாண்டியது, இது வகுப்பு SW-IV துடறமுக நீர்நிடலகளுக்கான முதன்டம நீர் தர 

அளவுதகால்களின்படி துடறமுகத்திற்கு பரிந்துடரக்கப்பட்ட மதிப்பு.  மீன்பிடிக் 

கப்பல்களில் இருந்து என்ஜின் எண்தைடய தவளிதயற்றுவது மற்றும் எரிதபாருள் 

நிரப்பும் நடவடிக்டககளின் தபாது தற்தசயலான எண்தைய் கசிவு ஆகியடவ ஆய்வு 

தளங்களில் அதிக எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் உள்ளடக்கத்டதக் கவனிப்பதற்கான 

சாத்தியமான காரைங்களாக இருக்கலாம். ஆய்வில் ததரியவந்துள்ளது, நீரின் தரம் 

குடறந்துள்ளது மற்றும் மூன்று துடறமுகங்களும் உட்பட்டுள்ளன கடுடமயான 

எண்தைய் மாசுபாடு மற்றும் தசதன மாசுபாடுஉள்ளது. எனதவ, இந்த ஆய்வு 

பரிந்துடரக்கிறது; ஒவ்தவாரு துடறமுகத்திலும் உள்ள அடனத்து பல நாள் 

படகுகளுக்கும் கழிவு தபறும் வசதிடய உருவாக்குதல்; திண்மக்கழிவுகள், கழிவு 

எண்தைய் மற்றும் மீன் தவளிதயற்றம் உள்ளிட்ட உயிரியல் கழிவுகடள 

அகற்றுவதில் கடுடமயான விதிமுடறகடள அமல்படுத்துதல்; துடறமுக 

மாசுபாட்டட அடடயாளம் காை முடறயான கண்காணிப்பு திட்டங்கடள 

அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் துடறமுக மாசுபாடு மற்றும் அசுத்தமான மீன் நுகர்வு 

ஆகியவற்றின் எதிர்மடறயான தாக்கங்கள் குறித்து மீன்வள சமூகத்டத அறிந்து 

தகாள்ளுங்கள். COVID-19 ததாற்று தநாய் காரைமாக ஆண்டு ஆய்வு முடிக்க 

முடியவில்டல மற்றும் மாதிரி மாசி மாதம், ஆனி மற்றும் புரட்டாசி மாதங்களில் 

மட்டுதம தசய்யப்பட்டது. எனதவ, அடனத்து மாதிரிகடளயும் நுண்ணுயிர் 

பகுப்பாய்வு  மூலம் முடிக்க பல மாதங்களுக்கு ஆய்வு ததாடர தவண்டும். 

 

  

களப்பு  அபிவிருத்தித்  திட்டம் (சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் பிரிவு) 

இது 2019 ஆவனி மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ததாடர்ச்சியான ஆராய்ச்சித் திட்டமாகும். 

இது 2020 ஆம் ஆண்டு மார்கழி மாதம்  வடர கடற்தறாழில் மற்றும் நீரீயல் வளங்கள் 

அடமச்சின் தவண்டுதகாளுக்கு இைங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஆரம்ப கட்டமாக, 

சிலாபம் களப்பு, அருகம் குடா களப்பு மற்றும் யாழ்ப்பாைம் களப்பு ஆகிய மூன்று 

தடாகங்கள் 2019 இல் ஆய்வுக்கு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. பின்னர், 2020 இல், இது 

நந்திக்கடல் களப்பு மற்றும் மாத்தடள மாவட்டத்தின் களப்புகடள உள்ளடக்கியது. 

அருகம் குடா  களப்பின் முன்தனற்ைம் 

அருகம் குடா களப்பின் மாதிரி இடங்கடளத் ததர்ந்ததடுப்பதற்கான பூர்வாங்க கள 

ஆய்வு புரட்டாதி மாதம் மற்றும் மார்கழி மாதம் 2019 இல் நடத்தப்பட்டது. 

மீன்வளத்தின் முக்கியத்துவம், மாசுபடுத்தும் காரணிகடள தவளிதயற்றும் 

புள்ளிகள், முதலியவற்றின் அடிப்படடயில் தமாத்தம் எட்டு (08) மாதிரி இடங்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன; மற்றும் உள்நிடலக் காப்பு நீரின் தர அளவுருக்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களில் அளவிடப்பட்டன. அடனத்து நீர் தர 

தசாதடனகள் நீர் மற்றும் கழிவு நீர் பரிதசாதடன க்கான நிடலயான முடறகள் படி 

தசய்யப்பட்டன (22 வது பதிப்பு, 2012) இது அதமரிக்க தபாது சுகாதார சங்கம் 

 (APHA), அதமரிக்க நீர் பணி சங்கம் (AWWA), மற்றும் நீர் சுற்றுச்சூழல் கூட்டடமப்பு 

(WEF)ஆகியவற்றின் கூட்டு தவளியீடாகும். 

http://www.apha.org/
http://www.awwa.org/
http://www.wef.org/
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அருகம்குடா களப்பின் மாதிரி தெகரிப்பு 

 

அருகம் குடா களப்பின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான சராசரி நீர் தர 

முடிவுகள், தசாதடன தசய்யப்பட்ட தபரும்பாலான உள்ளிருப்பு மற்றும் ஆய்வக 

அளவுருக்கள் ம.சு.அதிகார சடபயால் தவளியிடப்பட்ட முன்தமாழியப்பட்ட 

நிடலயான வரம்புகளுக்குள் இருந்தன என்று சுட்டிக்காட்டின. குடறந்தபட்ச 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் மதிப்பு 0.41 mg/l மற்றும் சில இடங்களில் 8.09 mg/l என பதிவு 

தசய்யப்பட்ட மிகஉயர்ந்த உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி மதிப்பு. நீரில் மூழ்கும் 

தாவரங்களின் அதிகப்படியான வளர்ச்சி காரைமாக களப்பின் பல்தவறு இடங்களில் 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் மற்றும் உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி அளவுகள் 

மாறுபடுவதற்கான முக்கிய காரைம் களப்பின் உள்ள ஊட்டச்சத்து மாறுபாட்டடக் 

கருத்தில் தகாண்டு, கடரந்துள்ள தபாஸ்பரஸ், டநத்திதரற் டநதரசன் மற்றும் 

டநத்திடரட் டநதரசன் தசறிவுகள் மற்றும் அம்தமானியாகல் டநதரசன் 

ஆகியவற்றிற்கான அடனத்து முடிவுகளும் ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பிற்குள் இருந்தன. தற்தபாடதய 

ஆய்டவகருத்தில் தகாண்டு இரசாயனஒட்சிசன் தகள்விக்கு தபறப்பட்ட மதிப்புகள் 

(30 மி.கி/லி - 66 மி.கி/லி) ம.சு.அதிகார சடபயால் தவளியிடப்பட்ட 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய மதிப்புகளுக்கு (250 மி.கி/லி) மிகவும் குடறவாக உள்ளது. 

அருகம் குடா களப்பில் மாதிரி தசகரிப்பு நாட்களில் பதிவு தசய்யப்பட்ட விலங்கு 

பிளாந்தன்களில் புதராட்தடாதசாவாக்கள், தமாலஸ்காக்கள் (தகஸ்ட்தராதபாட்கள் 

மற்றும் இருவால்வி குடம்பிகள்), ஆர்த்தராதபாடாக்கள் (தகாபிதபாட்கள், 

கிறஸ்தடசியா குடம்பிநிடலகள், மலாக்தகாஸ்ட்ராக்கா) மற்றும் தகாதடற்றாக்கள் 

ஆகியவற்டற காட்டின. தமாத்த விலங்கு பிளாந்தன் ததாடகயில் அதிக அளவு 

கிறஷ்தடசியாக்கள் 52.87 % பங்களித்தன, ததாடர்ந்து புதராட்தடாதசாவாக்கள் 

மற்றும் தமாலஸ்காக்கள் முடறதய 27.35 % மற்றும் தமாத்த விலங்கு பிளாந்தன்கள் 

18.2%  என முடறதய இருந்தன. தபறப்பட்ட நீரின் தரத்தின் தபரும்பகுதியின்படி, 

ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட உத்ததச சகிப்புத்தன்டம வரம்புகளுடன் 

ஒப்பிடுடகயில், தபரும்பாலான இடங்களுக்கு அருகாம்தப காயலின் நீரின் தரம் 

தசாதடன தசய்யப்பட்ட அளவுருக்களுக்காக மீன் மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கான ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய அளவுகளுக்குள் இருப்பதாக குற்றம் 

சாட்டப்பட்டது. தற்தபாடதய ஆய்வு அருகம் குடா களப்பின் நீரின் தர 

மாறுபாட்டின் தற்தபாடதய நிடலடய தவளிப்படுத்த உட்படுத்தப்பட்டதால், 

மாதிரி இரண்டு மாத காலத்திற்கு மட்டுதம தசய்யப்பட்டது.பருவகால களப்பின் 

மாறுபாட்டட மதிப்பீடு தசய்ய மாதாந்திர அடிப்படடயில் மாதிரி அல்லது 

மடழக்காலத்தின் பாதுகாப்பு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.  

சிலாபம் களப்பின் முன்தனற்ைம் 

சிலாபம் களப்பில் உள்ள தபௌதீக இரசாயன பண்புகள் மற்றும் பிளாந்தன்கடள 

தசாதிக்க ஆவணி மாதம் 2020 இல் ஒரு பூர்வாங்க கள கைக்தகடுப்பு 
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நடத்தப்பட்டது. மீன்வளம், மாசுகள் தவளிதயற்றப்பட்ட இடங்கள், நீர்வாழ் 

உயிரின வளர்ப்பு விவசாயபகுதிகள் தபான்றவற்றின் முக்கியத்துவத்தின் 

அடிப்படடயில் பத்து (10) மாதிரி இடங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. உள்நிடலக் 

காப்பு ஒவ்தவாரு மாதிரி இருப்பிடத்திலும் களப்பின் நீரின் தர அளவுருக்கள் 

அளவிடப்பட்டு, இரசாயன பகுப்பாய்வு மற்றும் பிளாந்தன் பகுப்பாய்வுக்காக நீர் 

மாதிரிகள் ஆய்வகத்திற்கு தகாண்டு வரப்பட்டன.நீர் தவப்பநிடல pH, 

உப்புத்தன்டம, மின் கடத்துத்திறன், கடரந்துள்ள ஒட்சிசன், கலங்கல் தன்டம, தசக்சி 

ஆழம் மற்றும் களப்பின் ஆழம் ஆகியவற்டறத் தீர்மானிக்கம் தபாருட்டு உள்நிடலக் 

காப்பு பகுப்பாய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. தசகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகள் பின்வரும் 

தசாதடனகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன; கடரந்துள்ள தபாஸ்பரஸ், டநத்திதரற் 

டநதரசன் மற்றும் டநத்திடரட் டநதரசன் தசறிவுகள் மற்றும் அம்தமானியாகல் 

டநதரசன், தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள்,உயிரின ஒட்சிசன் 

தகள்வி மற்றும் இரசாயனஒட்சிசன் தகள்வி,எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் மற்றும் 

பச்டசயம்-a, உள்ளடக்கம். தசாதடன முடிவுகளின்படி, களப்பின்  pH நீரின் 

மதிப்புகள் 7.7 முதல் 8.7 வடர ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்தன மற்றும் கடரந்துள்ள 

ஒட்சிசன் அளவுகள் 4.63 முதல் 6.89 மி.கி/எல் வடர தவறுபட்டன. இந்த இரண்டு 

அளவுருக்களும் நிடலயான வரம்புகளுக்குள் உள்ளன (ம.சு.அதிகாரசடப, 2001). 

தமலும், அடனத்து தசாதடன ஊட்டச்சத்துக்களும் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கான சகிப்புத்தன்டம வரம்புகடள மீறவில்டல. இருப்பினும் , 

சிலாபம் மீன் சந்டதக்கு அருகில் உள்ள ஒரு இடத்தில் அதிக அதமானியாகல் 

டநதரசன் மற்றும் கடரந்துள்ள தபாஸ்பரஸ் தசறிவுகள் காைப்பட்டன. சிஎல் 1 

மற்றும் 2 இடங்களில் இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி அதிகமாக இருந்தது மற்றும் அது 

முடறதய 144 மிகி / எல் மற்றும் 134 மிகி / எல் இருந்தது.கடல் நீர் மற்றும் கழிவு நீர் 

மீன் சந்டதயிலிருந்து கலப்பதத இதற்குக் காரைமாக இருக்கலாம். இருப்பினும், 

தபாசடன கூறுகள் , தபாது மக்கள் ததாடர்பு மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி 

ஆகியடவ  நிடலயான வரம்புகளுக்குள் இருந்தன (ம.சு.அதிகாரசடப,2001).  

களப்பின் மூன்று முக்கிய பகுதிகடள வடக்கு மற்றும் ததற்கு கால்வாய் மற்றும் 

முக்கிய உடல் என அடடயாளம் காைலாம். வடக்கு கால்வாயில் கடல் 

முகத்துவாரம் வழியாக கடல் நீர் ஊடுருவல் காரைமாக மற்ற இரண்டு 

பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் வடக்கு கால்வாயின் உப்புத்தன்டம, மின் 

கடத்துத்திறன் மற்றும் தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் அதிகமாக 

உள்ளது. இந்த அளவுருக்கள் ததற்கு கால்வாயில் குடறவாக காைப்பட்டன, தமலும் 

இது ததற்கு கடல் முகத்துவாரத்தில் மைல் பார் உருவாக்கம் மற்றும் கரம்பாலன் 

ஓயாவிலிருந்து நன்னீர் ஓட்டம் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. சிலாபம் களப்பின் 

உள்ள உயிரியல் பிளாந்தன் உயிரிகளின்  எண்ணிக்டக கிட்டத்தட்ட 92% (115 எண் / 

லி) க்ரஸ்தடசியன்கடளயும் அடதத் ததாடர்ந்து தமல்லுடலிகள் (5.22%) மற்றும் 

புதராட்தடாதசாவா (2.86%). க்ரஸ்தடசியன் தவளிதய, தபரும்பான்டம 

க்ரஸ்தடசியன் லார்வாக்கள் (57.93% and 66 number/l), அடதத் ததாடர்ந்து 

காலனாய்டுகள் தகாப்தபாட்கள் (20.29% மற்றும் 23 எண் / எல்), மற்றும் 

டசக்தளாபாய்டுகள் (15.75% and 18 number/l). ஆகியவற்றால் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டன. நீரின் தர பகுப்பாய்வின்படி, சிலாபம் களப்பின்  

அடனத்து தசாதடன தசய்யப்பட்ட நீர் தர அளவுருக்கள் மீன் மற்றும் நீர் வாழ் 

உயிரினங்களுக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய அளவுகளுக்குள் இருந்தன. எனினும், இந்த 

முடிவுகள் ஒரு மாத தரடவ அடிப்படடயாகக் தகாண்டடவ. எனதவ, அடனத்து 

மடழக்காலங்கடளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆண்டு முழுவதும் ஆய்வு களப்பில் நீரின் 

தரம்  மற்றும் பிளாந்தன் மாறுபாடு பற்றி ஒரு சிறந்த முடிவுக்கு அவசியம்  
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மாத்ேமை களப்பின் முன்தனற்ைம் 

தோன்டிதல களப் பு - சபால்கஹமுல்ல 

களப்பின் முக்கியமான நீர் தர அளவுருக்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. . ஒரு 

முடற மாதிரியிடுதல் மற்றும் மடழ நாட்களில் நீர் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, 

மதிப்புகள் களப்பின் வழக்கமான நீரின் தரத்டத பிரதிபலிக்காது. 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களின் pH மதிப்புகள் 6.60 முதல் 7.25 வடர 

இருந்தன மற்றும் சராசரி pH மதிப்பு 6.97 ஆகும். ம.சு.அதிகாரசடப (2019) 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான சுற்றுப்புற நீரின் தர 

தரத்திற்கு (6.0-8.5) வழங்கப்பட்ட தபறுமதிக்கு இைங்க இந்த உயர் மட்ட அளவுகள் 

உள்ளன. களப்பின் தமற்பரப்பு உப்புத்தன்டம தபாதுவாக குடறவாக உள்ளது. 

கிட்டத்தட்ட 0 pptக்கு அருகில் ஆனால் வறண்ட பருவத்தில் அதிகமாக இருக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. களப்பில் சராசரி கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு 3.38 

மிகி / லி ஆகும், இது ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கான குடறந்தபட்ச மதிப்டப (5 மிகி / லி, குடறந்தபட்சம்) விட 

குடறவாக இருந்தது. களப்பில் உள்ள தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திண்மப்தபாருட்கள் 132 மி.கி/லி முதல் 150 மி.கி/லி வடர தவறுபட்டது மற்றும் 

சராசரி மதிப்பு 141 மி.கி/லி ஆகும். நன்னீர் நீதராட்டத்துடன் ததாடர்புடடய தமாத்த 

இடட நிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் அதிக தசறிவு காரைமாக களப்பில் ஒளி 

ஊடுருவல் குடறவாக இருப்பதாக முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. களப்பின் 

ஊட்டச்சத்து தசறிடவ கருத்தில் தகாள்ளும் தபாது, அடனத்து மதிப்புகளும் 

ம.சு.அதிகார சடபயினால் தவளியிடப்பட்ட சுற்றுப்புற நீர் தர நியமங்களுடன் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பிற்குள் உள்ளன. விவசாய நீதராட்டம் தவிர, களப்பின் 

அல்லது அருகிலுள்ள நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மாசுபாட்டின் எந்த புள்ளி 

ஆதாரமும் காைப்படவில்டல. இந்த விடரவான நீர் மாதிரி பலத்த மடழக்குப் 

பிறகு தசய்யப்பட்டது, எனதவ இது நீரில் உள்ள மாசுபாட்டின் சாதாரை நிடலடய 

பிரதிபலிக்கவில்டல. களப்பின் மாசு அளடவ கணிக்க குடறந்தபட்சம் 6 மாதங்கள் 

நீண்ட கால கண்காணிப்பு ததடவப்படுகிறது.  

  

 

 

ேலல்லா களப்பு 

களப்பின் முக்கியமான தமற்பரப்பு நீரின் தர அளவுருக்கடள பகுப்பாய்வு மூன்று 

இடங்களில் தசய்யப்பட்டது. மாதிரியிடங்களின் pH மதிப்புகள் 6.72 முதல் 6.81 வடர 

இருந்தன மற்றும் சராசரி pH மதிப்பு 6.77 ஆகும். மாதிரி தநரம் (தசப்டம்பர் 2020) 

தபாது இந்த களப்பின் சராசரி தமற்பரப்பு உப்புத்தன்டம 0.36 என்பது களப்பின் 

முற்றிலும் நன்னீரால் நிரப்பப்பட்ட என்பதாகும். இதன் சராசரி கலங்கல் மதிப்பு 

28.89 என்.டி.யு மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட கலங்கல் மதிப்பு 28.74 என்.டி.யு முதல் 
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29.03 என்.டி.யு வடர தவறுபட்டது என்று முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. களப்பில் 

உள்ள தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் 315 மிகி / லி முதல் 878 மிகி 

/ லி வடர தவறுபட்டது மற்றும் சராசரி மதிப்பு 596.50 மிகி / லி. முடிவுகள், களப்பில் 

ஒளி ஊடுருவல் தமாசமாக உள்ளது என்று ததரியவந்தது.  

தலல்லா களப்பில் 0.11 மி.கி/லி சராசரி தபாஸ்தபட் தசறிவு பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அங்கு முழுடமயான மதிப்புகள் 0.0746 மிகி / லி முதல் 0.1547 

மிகி / லி வடர இருந்தன. சராசரி அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.15 மிகி / லி என 

பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் அதிகபட்ச அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.1829 மிகி 

/ லி என பதிவு தசய்யப்பட்டது. சராசரி டநட்டரட் தசறிவு 0.005 மிகி / லி என 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. ASEAN கடல் நீர் தர தமலாண்டம வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

கண்காணிப்பு டகதயட்டின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அளவுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

டநட்டரட் தசறிவு குடறவாக இருந்தது.கூடுதலாக, பதிவு தசய்யப்பட்ட 

ஊட்டச்சத்து தசறிவுகள் தலல்லா களப்பில் ஊட்டச்சத்து தபாதுவாக 

ம.சு.அதிகாரசடப, 2019 ஆல் தவளியிடப்பட்ட மீன் மற்றும் நீர்வளங்களுக்கான 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்று சுட்டிக்காட்டியது.  

கைக்தகடுப்புப் பகுதிக்குள் கவனிக்கப்பட்ட அல்லது தநர்காைல் தசய்யப்பட்ட 

பணியாளர்களால் தவளிப்படுத்தப்பட்ட மாசுபாட்டின் எந்த புள்ளி ஆதாரமும் 

இல்டல. ம.சு.அதிகாரசடபயினால் தவளியிடப்பட்ட நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான 

சுற்றுப்புற நீரின் தர நியமங்கடள பரிசீலிக்கும் தபாது, இது களப்பின் தற்தபாடதய 

நன்னீர் நிடல மற்றும் ASEAN கடல் நீர் தர தமலாண்டம வழிகாட்டுதல்கள் 

ஆகியவற்டற மற்ற கண்காணிப்பு டகதயட்டின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அளவுகளுடன் 

விவரிக்க சிறந்தது, ஊட்டச்சத்து தசறிவு குடறவாக உள்ளது மற்றும் களப்பின் பிற நீர் 

தர அளவுருக்கள் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளன.  ஆனால் களப்பின் சரியான மாசு அளவு மடழ 

நாட்களுக்குள் ஒரு மாதிரியிலிருந்து பிரதிபலிக்காது. எனதவ, மாசு அளவு பற்றி ஒரு 

தயாசடன தபற குடறந்தது ஆறு மாத நீர் மாதிரி  பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

  

 

தடாண்ட்ரா களப்பு - சடவினுவாரா 

களப்பின் முக்கியமான தமற்பரப்பு நீரின் தர அளவுருக்கடள பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டது. களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களின் pH மதிப்புகள் 

6.50 முதல் 7.39 வடர இருந்தன மற்றும் சராசரி pH மதிப்பு 6.74 ஆகும். 

ம.சு.அதிகாரசடப குறிப்பிட்டுள்ளவாறு, மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்காக 

வழங்கப்படும் pHக்கான நிடலயான வரம்புகளுக்கு அடமவாக தபறப்பட்ட 

அடனத்து pH மதிப்புகளும் உள்ளன. ம.சு.அதிகாரசடபயினால் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு களப்பில் சராசரி கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு 6.77 மிகி / 
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லி ஆகும். ம.சு.அதிகாரசடபயினால் தவளியிடப்பட்ட நியம வரம்புடன் 

ஒப்பிடுடகயில், துடை நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பதிவு கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் 

தசறிவுகள் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் (5 மி.கி/லி, நிமிடம்) உள்ளன. இதன் சராசரி கலங்கல் மதிப்பு 13.68 

என்டியு என்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட கலங்கல் மதிப்பு 6.94 என்டியு முதல் 18.30 

என்டியு வடர தவறுபட்டது என்றும் முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. களப்பில் உள்ள 

தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் 630 மி.கி/லி முதல் 1189 மி.கி/லி 

வடர தவறுபட்டது மற்றும் சராசரி மதிப்பு 829.33 மிகி / லி.முடிவுகள், களப்பில் ஒளி 

ஊடுருவல் மிகவும் தமாசமாக உள்ளது என்று ததரியவந்தது. எனதவ, கீதழ சிடதவு 

விகிதம் குடறவாக உள்ளது.  

ததவினுவாரா களப்பில் 0.03மி.கி/லி சராசரி தபாஸ்தபட் தசறிவு பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அங்கு முழுடமயான மதிப்புகள் 0.0185மிகி / லி முதல் 

0.0676மிகி / லி வடர இருந்தன. சராசரி அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.3மிகி / லி 

என பதிவு தசய்யப்பட்டது.சராசரி டநட்டரட் தசறிவுகள் 0.01 மிகி / லி என 

தீர்மானிக்கப்பட்டன. ASEAN  கடல் நீர் தர தமலாண்டம வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

கண்காணிப்பு டகதயட்டின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அளவுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

டநட்டரட் தசறிவு குடறவாக இருந்தது. கூடுதலாக, பதிவு தசய்யப்பட்ட 

ஊட்டச்சத்து தசறிவுகள், ததவினுவாரா களப்பில்  உள்ள ஊட்டச்சத்து தபாதுவாக 

ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட மீன் மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களுக்கான 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்படதக் காட்டியது.தமலும், 

பலத்த மடழக்குப் பிறகு மடழக் காலத்தில் மாதிரிகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன 

என்படதயும் கவனிக்க தவண்டும். புதிய தசற்று நீர் மற்றும் வாய் நிரப்பப்பட்ட 

களப்பு கடலுக்குதிறந்துள்ளது. நகராட்சி குப்டப தகாட்டுதல், உலர் மீன் 

பதப்படுத்தும் ஆடலகளில் இருந்து கழிவுகடள தவளிதயற்றுதல், மீன் சந்டதடய 

தவளிதயற்றுதல் மற்றும் அருகிலுள்ள நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் உள்ள வீட்டுத் 

திட்டங்களில் இருந்து அதிக கழிவுகள் தவளிதயறுதல் உள்ளிட்ட மாசுபாட்டின் 

முக்கிய ஆதாரங்களுக்கு இந்த களப்பு பரவலாக வாய்ப்புள்ளது.எல்டல மற்றும் 

கால்வாய் அடமப்பின் நீண்ட கால வண்டல் படிவுகளின் விடளவாக, தடாண்ட்ரா 

நகரத்திலிருந்து சிறப்பாக பாயும் நீர் கால்வாய்களின் சுதந்திரமான ஓட்டம் 

தடுக்கப்பட்டது. மீன் சந்டதயில் இருந்து உருவாக்கப்படும் மீன் கழிவுகளும் 

களப்பில் உள்ள விலங்குகளுக்கு உைவளிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று 

தநர்காைல் தசய்யப்பட்ட பணியாளர்கள் தவளிப்படுத்தினர்.பிளாஸ்டிக், 

தபாலித்தீன், தபாத்தல்கள் மற்றும் இன்னும் பல சிடதவுற்ற துகள்கள் இடடஅடல 

மண்டலத்தில் படிகின்றன, தமலும் மடழக்காலத்தில் அந்த துகள்கள் சாடலயில் 

இருந்து களப்பு வாய் பகுதியில் பாய்கின்றன என்படதயும் கவனித்தனர்.   

 

மிடிதமாசடர  கால்வாய் – மிடிகம கழிமுகம் 

தநல் நிலத்தின் ஊடாக தவளிதயறும் நீதராட்டத்திற்கு தமலதிகமாக எந்ததவாரு 

மாசுமூலமும் அவதானிக்கப்படவில்டல. இதற்கிடடயில், அடனத்து நீர் தர 

அளவுருக்கள் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்பிற்குள் உள்ளன.. களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களின் pH 

மதிப்புகள் 7.09 முதல் 7.45 வடர இருந்தன மற்றும் சராசரி pH மதிப்பு 7.21 ஆகும். 

ம.சு.அதிகாரசடப குறிப்பிட்டுள்ளவாறு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்காக 

வழங்கப்படும் நிடலயான  pHக்கு ஏற்ப இந்த pH அளவுகள் உள்ளன. இந்த களப்பில் 

சராசரி உப்புத்தன்டம மதிப்பு 0.57 நீரின் நன்னீர் நிடலடயக் குறிக்கிறது. களப்பில் 
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சராசரி கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு 6.44 மி.கி /லி ஆகும். இலங்டக நியமங்கள் 

நிறுவகத்தினால் தவளியிடப்பட்ட நியமங்களுடன் ஒப்பிடும் தபாது,துடை 

நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பதிவு தசய்யப்பட்ட கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவுகள் 

மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் 

உள்ளன. 

இதன் சராசரி கலங்கல் மதிப்பு 31 என்டியு என்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட கலங்கல் 

மதிப்பு 24.41 என்டியு முதல் 34.94 என்டியு வடர தவறுபட்டது என்றும் முடிவுகள் 

தவளிப்படுத்தின. காயலில் உள்ள தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திண்மப்தபாருட்கள்294 மிகி / லி முதல் 726 மிகி / லி வடர தவறுபட்டது மற்றும் 

சராசரி மதிப்பு 559 மிகி / லி. முடிவுகள், . களப்பில் ஒளி ஊடுருவல் மிகவும் 

தமாசமாக உள்ளது என்று ததரியவந்தது. எனதவ, கீதழ சிடதவு விகிதம் குடறவாக 

உள்ளது.மிடிகம களப்பில்0.12 மி.கி/லி சராசரி தபாஸ்தபட் தசறிவு பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அங்கு முழுடமயான மதிப்புகள் 0.0483 மிகி / லி முதல் 0.1777 

மிகி / லி வடர இருந்தன. சராசரி அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.17 மிகி / லி என 

பதிவு தசய்யப்பட்டது மற்றும் அதிகபட்ச அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.2605 மிகி 

/ லி என பதிவு தசய்யப்பட்டது. சராசரி டநட்டரட் தசறிவுகள் 0.01 மிகி / லி என 

தீர்மானிக்கப்பட்டன. ASEAN கடல் நீர் தர தமலாண்டம வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் 

கண்காணிப்பு டகதயட்டின் பரிந்துடரக்கப்பட்ட அளவுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

டநட்டரட் தசறிவு குடறவாக இருந்தது தமலும், மிடிகம களப்பில் உள்ள 

ஊட்டச்சத்து தபாதுவாக மீன் மற்றும் நீர்வளங்களுக்கான ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் உள்ளது என்று பதிவு தசய்யப்பட்ட ஊட்டச்சத்து தசறிவுகள் 

சுட்டிக்காட்டின.  

 

சபாலத்துதமாசடரா  கழிமுகம் 

உப்புத்தன்டம மற்றும் உப தமற்பரப்பு கலடவயின் வழக்கமான பண்புகள் மடழ 

நிடலடமகளால் மிகவும் மாற்றப்பட்டன. இதன் விடளவாக, களப்பில் நீரின் 

தமற்பரப்பு கணிசமாக குடறக்கப்பட்டு முற்றிலும் நன்னீரால் மாற்றப்பட்டது. 

களப்பில் உப்புத்தன்டம 0.39ppt சராசரியுடன் 1 க்கும் குடறவாக இருந்தது.மிக 

உயர்ந்த மதிப்புகள் ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு அருகில் காைப்பட்டன, தமலும் 

வாயிலிருந்து தமல் நீதராடட வடர படிப்படியாக குடறந்து விட்டன.  வறண்ட 

காலகட்டத்டதப் தபாறுத்து, தவப்பநிடல மற்றும் உப்புத்தன்டம இரண்டிலும் 

இடம் சார்ந்த தவறுபாடும் மிகவும் சிறியதாக இருந்தது,இது கன மடழ காரைமாக 

வலுவான நன்னீர் உட்பாய்ச்சடலக் குறிக்கிறது. உப்புத்தன்டம சற்று அதிகரிக்கிறது, 

மற்றும் தவப்பநிடல வாய்க்கு அருகில் குடறந்தது, ஒருதவடள கடலில் இருந்து 

உப்பு நீர் ஊடுருவல் காரைமாக இருக்கலாம். 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ம.சு.அதிகாரசடபயினால் தவளியிடப்பட்ட மீன் மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரினங்களுக்கான நிடலயான வரம்புகளுக்கு இைங்க ஒரு நீர்நிடலயின் 

மாசுறுதல் தன்டமடய விவரிக்கும் ஏடனய அடனத்து குறிப்பிடத்தக்க அளவுருக்கள் 

உள்ளன.  

களப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மாதிரி இடங்களின் pH மதிப்புகள் 7.02 முதல் 7.50 

வடர இருந்தன மற்றும் சராசரி pH மதிப்பு 7.25 ஆகும். ம.சு.அதிகார சடப 

குறிப்பிட்டுள்ளவாறு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வழங்கப்படும் 

நிடலயான pH வரம்புக்கு இைங்க இந்த pH அளவுகள் உள்ளன.  இந்த களப்பின் 

சராசரி உப்புத்தன்டம மதிப்பு 0.39 மற்றும் நீரில் கிட்டத்தட்ட கடரந்த உப்பு இல்டல 

என்று அர்த்தம். களப்பில் சராசரி கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு 6.86 மி.கி /லி ஆகும். 
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ம.சு.அதிகாரசடபயினால் தவளியிடப்பட்ட சுற்றாடி நியமங்களுடன் 

ஒப்பிடுடகயில், உப நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பதிவு தசய்யப்பட்ட கடரந்துள்ள 

ஒட்சிசன் தசறிவுகள் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கான 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. இதன் சராசரி கலங்கல் மதிப்பு 

55.44 என்.டி.யு மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட கலங்கல் மதிப்பு 48.66 என்.டி.யு முதல் 65 

என்.டி.யு வடர தவறுபட்டது என்று முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. களப்பில் உள்ள 

தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் 120 மி.கி/லி முதல் 692 மி.கி/லி 

வடர தவறுபட்டது மற்றும் சராசரி மதிப்பு 351.83 மிகி / லி. களப்பின் கீழ்ப்பகுதியில் 

தலசான ஊடுருவல் தமாசமாக இருப்பதாக முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. 

தபால்வத்துதமாதரா களப்பில் 0.04 மி.கி/லி சராசரி தபாஸ்தபட் தசறிவு பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. அங்கு முழுடமயான மதிப்புகள் 0.0303 மிகி / லி முதல் 0.0399 

மிகி / லி வடர இருந்தன. சராசரி அதமானியா டநதரசன் தசறிவு 0.16 மிகி / லி மற்றும் 

அதிகபட்ச தசறிவு 0.2082 மிகி / லி இருந்தது. சராசரி டநட்டரட் தசறிவுகள் 0.01 மிகி / 

லி. தமலும், தபாள்வத்து தமாதர களப்பில் உள்ள ஊட்டச்சத்து தபாதுவாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்புக்குள் உள்ளது என்று பதிவு தசய்யப்பட்ட 

ஊட்டச்சத்து தசறிவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

 

நந்தி கடல் களப்பில் முன்தனற்ைம் 

முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் அடமந்துள்ள தபரிய களப்புகளில் ஒன்று 

நந்திகடல்களப்புஆகும், இது சுமார் 2 கி.மீ நீளமுள்ள குறுகிய கடல் 

முகத்துவாரத்துடன் கடலுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள களப்பு 

பகுதிக்குள் நடடதபறும் மானுடவியல் நடவடிக்டககளின் எண்ணிக்டக 

காரைமாக, சாடல தமம்பாட்டு நடவடிக்டககள் தபான்ற பல தாக்கங்கடள 

களப்பில் சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு ஏற்படுத்தியது.  கால்வாயின் இயற்டகயான 

ஓட்டத்திற்கு ததாந்தரவு தசய்வது, ரிப்பாரியன் பகுதியில் தவள்ளப்தபருக்கு மற்றும் 

கால்வாடய ஒட்டிய வண்டல் தபாக்குவரத்து பல இரண்டாம் நிடல 

பிரச்சிடனகடளயும் ஏற்படுத்தியது. களப்பின் வடக்கு, ததற்கு, கிழக்கு மற்றும் 

தமற்கு பகுதிடய கருத்தில் தகாண்டு மாதிரி இடங்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன.மாதிரி இருப்பிடங்கள் ஜி.பி.எஸ் பயன்படுத்தி 

வடரயறுக்கப்படுகின்றன. ததடவயான இடங்கடள அடடய முடியாததால் 

களப்பின் தமல் பகுதியால் மாதிரி எடுக்க முடியவில்டல என்றாலும், தீர்ப்பு மாதிரி 

நுட்பங்களின் அடிப்படடயில் முழு களப்பில் உள்ளடக்கிய ஏழு மாதிரி இடங்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. துடறயில் உள்நிடல காப்பு அளவுருக்கள் எடுக்கப்பட்டன 

மற்றும் தவறு சில நீர் மாதிரிகள் தமலும் பகுப்பாய்வுஆய்வகத்திற்கு 

எடுக்கப்பட்டன.அளவிடப்பட்ட நீரின் தர அளவுருக்களில், நீர் தவப்பநிடல, pH, 

உப்புத்தன்டம, மின் கடத்துத்திறன், கடரந்துள்ள ஒட்சிசன், கலங்கல் தன்டம, 

உள்நிடல காப்பு மற்றும் தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள். 

தபாசடன கூறுகள் , உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி மற்றும் இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி. 

எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ் மற்றும் விலங்கு பிளாந்தன் உயிரிகள் ஆய்வக 

தசாதடனகளுக்குப் பிறகு தபறப்பட்டன. 
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உள்நிடல காப்பு அளவுருக்கள் மற்றும் நீர் மாதிரி தசகரிப்பு 

ஆனி  முதல் புரட்டாசி வடரயிலான மாதங்கள் மிகவும் வறண்ட பருவமாகக் 

கருதப்படுகின்றன, தபாதுவாக 30
0
C -35

0
C நீர் தவப்பநிடல மாறுபாடுகடளக் 

தகாண்டுள்ளன, தமலும் தற்தபாடதய ஆய்வுக் காலம் சராசரி நீர் தவப்பநிடல 31.0
0
C 

(0.5 STD) என்று பதிவு தசய்யப்பட்டது என்ற முடிவுக்கு வருகிறது. சராசரிpHமதிப்பு 

8.45 என பதிவு தசய்யப்பட்டது, இது ம.சு.அதிகாரசடபயின் உத்ததச தரநிடலகளால் 

தவளியிடப்பட்ட அதிகபட்ச பரிந்துடரக்கப்பட்ட மதிப்புக்கு மிக தநருக்கமாக 

உள்ளது. எனினும், 2012 ஆம் ஆண்டு பிரியதர்ஷன மற்றும் மனதுங்க வினால் 

அளவிடப்பட்ட சில நீர் தர அளவுருக்களின் படி, சராசரி pH மதிப்பு 7.24 என பதிவு 

தசய்யப்பட்டது, இது தற்தபாடதய அளவிடப்பட்ட மதிப்புக்கு குடறவாக 

இருந்தது. அடனத்து இடங்களுக்கும் பதிவு தசய்யப்பட்ட pH மதிப்புகள் 8.0 ஐ விட 

அதிகமாக இருந்தன, இது காலப்தபாக்கில் முழு களப்பில் pH தபாக்கு அதிகரித்து 

வருகிறது என்படதக் குறிக்கிறது.  

தற்தபாடதய ஆய்வில் கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு கருத்தில் தபாது, சராசரி 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் மதிப்பு 4.97 மிகி / லி வரம்பில் 6.92 மிகி / லி என பதிவு 

தசய்யப்பட்டது - 8.37 மிகி / எல். அது, கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு அடனத்து 

பதிவு மதிப்புகள் ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட குடறந்தபட்ச 

நிடலயான வரம்டப (3 மிகி / லி) விஞ்சி விட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசனுடன் களப்பின் உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வியில் ஒரு மாறுபட்ட 

உறவு காைப்பட்டது, இது மாதிரி இடங்களில் தபரும்பாலானது, உயிரின ஒட்சிசன் 

தகள்வி மதிப்புகள் அதிகபட்ச நிடலயான வரம்டப விட அதிகமாக இருந்தன. 

எனதவ, குடறந்த உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி உள்ளடக்கம் நல்ல தரமான நீர் மற்றும் 

மாசுபட்ட நீரில் இருக்கும் அதிக உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி மதிப்பு ஆகியவற்றின் 

குறிகாட்டி என்படத கவனத்தில் தகாள்ள தவண்டும். அதிக அளவுஒட்சிசன் 

உட்தகாள்ளும் பாக்டீரியாவிற்கான தசதனப் தபாருட்களின் அளவு அதிகமாக 

இருக்கும்.பாக்டீரியாக்களின் கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் நுகர்வு விகிதம் நீர்வாழ் 

தாவரங்கள், பாசிஒளித்ததாகுப்பு அல்லது காற்றில் இருந்து தவறுபடுதல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் அளிப்டப விட அதிகமாக இருந்தால், 

சாதகமற்ற நிடலடமகள் ஏற்படுகின்றன. 

வறண்ட பருவத்தில் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு தநர்மடறயாக ததாடர்புடடயதாக 

இருப்பதால், களப்பில் உள்ள மின் கடத்துத்திறன் மற்றும் உப்புத்தன்டம மாறுபாடு 

நன்னீர் நடத்டதக்கு தநருக்கமாக உள்ளது. இடம் 1-4 மற்றும் 5 முடறதய 4 ppt 

மற்றும் 6 ppt என பதிவு தசய்யப்பட்டது, இடம் 6 மற்றும் 7 10 ppt தபற்றது. 

பிரியதர்ஷனா மற்றும் மனதுங்க ஆகிதயாரின் முந்டதய ஆராய்ச்சியின்படி, 

2013,உப்புத்தன்டம மாறுபாடு 1.34 ppt என பதிவு தசய்யப்பட்டது. தமலும், வறண்ட 

காலத்தில் அதிக கடத்துதிறன், நன்னீர் குடறவாக கலப்பது மற்றும் மடழக்காலத்தில் 
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குடறந்த மதிப்பு மடழ மற்றும் ஆற்றில் இருந்து அதிக நன்னீர் கலப்பதத காரைமாக 

இருக்கலாம். மின் கடத்துத்திறன் என்பது தமாத்த இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திண்மப்தபாருட்கள்இன் ததாராயமான குறிகாட்டியாகும், எனதவ, தமாத்த 

இடடநிறுத்தப்பட்ட திண்மப்தபாருட்கள் தசறிவுகளில் உள்ள மாறுபாடுமூலம் 

ஈ.சி.யில் காைப்படும் மாறுபாடுகடள அதிக அளவில் விளக்க முடியும். களப்பில் 

உள்ள ஊட்டச்சத்து மாறுபாட்டடக் கருத்தில் தகாண்டு,கடரக்கப்பட்ட தபாஸ்தபட், 

டநத்திடரட் டநதரசன், டநத்திதரற் டநதரசன் மற்றும் அதமானியாகல் டநதரசன் 

ஆகியவற்றிற்கான அடனத்து முடிவுகளும் ம.சு.அதிகாரசடபயால் தவளியிடப்பட்ட 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பிற்குள் இருந்தன, இருப்பினும் 

இடம் 4 மற்றும் 5 நீரில் மூழ்கிய தாவர இனங்களின் அதிக அடர்த்திடயக் 

கண்டறிந்தது. 

இரசாயன ஒட்சிசன் தகள்வி என்பது நீரில் உள்ள தசதனங்களின் குறிகாட்டியாகும், 

இது வழக்கமாக ,உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி உடன் இடைந்து 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. தசதனப் தபாருளின் தபரும் பகுதி மக்கும் தன்டம 

தகாண்டது, எனதவ நச்சுத்தன்டம குடறவாக உள்ளது என்று இரசாயன ஒட்சிசன் 

தகள்வி முதல் உயிரின ஒட்சிசன் தகள்வி விகிதம் ததரிவிக்கிறது. தற்தபாடதய 

ஆய்டவக் கருத்தில் தகாண்டு,மதிப்பு வரம்பு (8 மிகி / லி - 40 மிகி / லி) 

இரசாயனஒட்சிசன் தகள்வி தபறப்பட்ட ஏற்கத்தக்க மதிப்புகள் மிகவும் குடறவாக 

உள்ளது (250 மிகி / லி) ம.சு.அதிகார சடபயால் தவளியிடப்பட்டது. எண்தைய் 

மற்றும் கிரீஸ் தபறப்பட்ட மதிப்புகள் அதத (1.3 மிகி / லி - 3 மிகி / லி) 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பில் (10 மிகி / லி) குடறவாக இருந்தன. களப்பில் சராசரி 

தமாத்த முதன்டம உற்பத்தித்திறன் 0 .4–2.84 mgCm மணி-1 வரம்பிற்குள் உள்ளது. 

நீர்தகாழும்பு களப்பின் சராசரி பச்டசயம் - 6.72 μgL-1 ஆகும், இதனால் களப்பு 

தமதசாட்தராபிக் நிடலயில் உள்ளது என்று ட்தராபிக் நிடல வடகப்பாடு கூறுகிறது.  

பச்டசயம்-a தசறிவு ஒரு தமதசாட்தராபிக் நீர் உடலில் 5 முதல் 15 எம்ஜிஎம்-3 வடர 

மாறுபடும்.  

களப்பில் மாதிரி நாளில் பதிவு தசய்யப்பட்ட விலங்கு பிளாந்தன் உயிரிகள் 

முக்கியமாக தமல்லுடலிகன் லார்வாக்கள், கணுதராதபாட்கள் (காலனாய்டுகள் 

தகாப்தபாட்கள், தநௌப்லியஸ் நிடலகள் மற்றும் இறால்) மற்றும் 

தகார்தடட்டுகளால் ஆனது. தமாத்த விலங்கு பிளாந்தன் உயிரிஅடர்த்தி 42.14 

உயிரினம்/லி முதல் 203.73 உயிரினம்/ லி வடர தவறுபட்டது மற்றும் தமாத்த 

விலங்கு பிளாந்தன் உயிரிகளின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக அடர்த்தி 6 ஆம் இடத்தில் 

பதிவு தசய்யப்பட்டது, அங்கு களப்பின் ஆழமான இடம்.அதத இடத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு (119 உயிரினம் / லி) கடல் தராட்டிடபகர்கள் (பிராச்சியானஸ் 

எஸ்பி) பதிவு தசய்யப்பட்டன. தமாத்த விலங்கு பிளாந்தன் உயிரிகளில் 81.6% (130 

உயிரினம் / லி) முதல் 97.43% (79.1 உயிரினம் / லி) வடர, அடதத் ததாடர்ந்து 

தமல்லுடலிகள் 2.56% (2.08 உயிரினம் / லி) முதல் 17.92% (28.66 உயிரினம் / லி) வடர 

தவறுபடுகின்றன. 
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1. ஆதலாெமனகள் / சவளிநிதிதிட்டங்கள் 

 

1. லக்விஜயமின்உற்பத்திநிமலயத்ோல்கடல்வளங்களுக்குஏற்படும்சுற்றுச்சூழல்பாதி

ப்புகள்குறித்ேஆய்வு (சோடர்ச்சியானஆய்வு; 2019 - 2020) 

 

திட்டஆேரவாளர் : லக்விஜயமின்உற்பத்திநிடலயம், இலங்டகமின்சாரசடப 

வரவுசெலவு  : ரூ. 19,359,080.00 

காலம்   : டத மாதம்  2019 முதல் மாசி மாதம்  2021 வடர 

கூறுகள்  : நீர்த்தரம் மற்றும் நச்சுயியல் பகுப்பாய்வு - ஈ. எஸ். டி 

 கடல் உயிரியல் ஆய்வு   - எம். பி. ஆர். டி. 

 வண்டல் தபாக்குவரத்து பகுப்பாய்வு - என். ஐ. ஓ. எம்.எஸ் 

தவப்பநிடல தரவு அளவீடுகள் மற்றும் தவப்ப கழிவுகளின் 

எண் கட்டடமப்பு    - என். ஐ. ஓ. எம்.எஸ் 

ஆழ அளவீட்டுவிளக்கப்பட கைக்தகடுப்பு -  என். எச். ஓ. 

திட்டத்தின்வழங்கல்கள் : ததாடக்க அறிக்டக, இடடக்கால அறிக்டக மற்றும் 

இறுதி அறிக்மக 

திட்டமுன்தனற்ைம்  : ததாடக்க அறிக்டக, இடடக்கால அறிக்டக மற்றும் 

இறுதி அறிக்டகயின்  வடரவு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

திட்டஒருங்கிமைப்பாளர் : திருமதி தக. ஏ. டபள்யூ. எஸ். வீரதசகர 

திட்டத்ேமலவர்  : திருமதி. எம். டி. எஸ். ஆர். மத்துமதக 

"லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிடலயம் காரைமாக கடல் வளங்களுக்கு ஏற்படும் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்த ஆய்வு" என்பது ஒரு ஆதலாசடனத் திட்டமாகும், 

இது 2019 ஆம் ஆண்டில் லக்விஜய மின்நிடலயம், இலங்டக மின்சார சடபயினால் 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுபிரிவுக்கு வழங்கப்பட்டது. லக்விஜய மின் நிடலயத்தின் 

குளிர்விக்கும் நீர் முடறடமயின் மூலம் தவப்ப மாசுபாட்டின் காரைமாக ஏற்படும் 

சுற்றாடல் தாக்கங்கள் குறித்து இந்த ஆய்வு கவனம் தசலுத்தியது. நிலக்கரி மின் 

நிடலயத்தின் அருகாடமயில் உள்ள கடதலார சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு நீரின் தரம், 

மீன் வளங்கள், பவள வாழ்விடங்கள், தவப்பநிடல பரவல், வண்டல் தபாக்குவரத்து 

மற்றும் பாத்திம்ட்ரி ஆகியவற்டற ஆய்வு தசய்ய உன்னிப்பாக 

கண்காணிக்கப்பட்டது. தமலும், நீரின் தரம் மற்றும் நச்சுத்தன்டம அளவுருக்கள் 

இரண்டு குறிப்பு புள்ளிகளில் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. ததாடக்க அறிக்டக, 

இடடக்கால அறிக்டகயும் இறுதி அறிக்டகயின் வடரவும் 2020 இறுதிக்குள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. பல கூட்டங்கள், முடிவுகடளயும் கண்டுபிடிப்புகடளயும் 

பரப்புவதற்காக, மின் நிடலய முகாடமயாளர்  மற்றும் லக்விஜய மின் நிடலயத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் பிரிவுடன் நடத்தப்பட்டன.தற்தபாதுள்ள மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்திற்கான விரிவாக்கமாக 300 தமகாவாட் திறன் தகாண்ட புதிய மின் 

உற்பத்தி நிடலய அலகின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டிற்கு அடிப்படடத் தரவாக 

பயன்படுத்துவதற்காக தமற்கூறிய ஆய்விலிருந்து தபறப்பட்ட அறிவியல் 

தகவல்கடள பரப்புவதற்காக ஈ.எம்.எல் ஆதலாசகர்கள் மற்றும் இலங்டக மின்சார 

சடபயயுடன் கலந்துடரயாடல்கள் நடத்தப்பட்டன. 2021 மாசியில் இறுதி அறிக்டக 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டு திட்டம் முடிவடடயும். 
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மாதிரி  மற்றும் உள்நிமல காப்பு அளவீடுகள் 

  

குளிர்விக்கும்  உள்ளகம் சவளிதயற்றும்இடப்பகுதியின்தோற்ைம் 

  

முடிவுகமள பரப்புவேற்கான கூட்டங்கள் 

 

2. சிறிய அளவிலான மீன் கமடயில் சவளிதயறும் மீன் கழிவுகளுக்கான குமைந்ே 

கட்டை  சிகிச்மெ முமைமய உருவாக்குேல் 

 

நிதிநிறுவனம்  : அர்த்தச்சார்யா அறக்கட்டடள. 

வரவுசெலவு  : ரூ. 436,800.00 

காலம்   : 2019 மாசிமாதம் முதல் மார்கழிமாதம் வடர- ஆராய்ச்சி ஆய்வு 

   டத முதல் ஆவணி மாதம் 2020 வடர- முன்தனாடித் திட்டம்  

திட்ட ஒருங்கிமைப்பாளர்: கலாநிதிஏ. ஏ. டி. அமரதுங்க 

இந்த திட்டம் அர்த்தாச்சார்யா அறக்கட்டடளயுடன் இடைந்து தவளிப்புற நிதி 

ஆராய்ச்சியாக தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இந்த ஆய்வு சிறிய அளவிலான மீன் 

கடடகளுக்கு ஒரு இயற்டக நீர் அடமப்பு அல்லது அடுத்தடுத்த சூழலில் 

தவளிதயற்றுவதற்கு முன் அவற்றின் கழிவுகடள சுத்திகரிக்க குடறந்த தசலவு 

சிகிச்டச முடறடய உருவாக்குவதில் கவனம் தசலுத்தியது. காலம் தசாதடன 

சிகிச்டச முடற (கட்டப்பட்ட ஈரநிலம்) நாராவில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் 
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கட்டப்பட்ட ஈரநிலத்தின் வழியாக பாயும் கழிவுநீரின் ஊட்டச்சத்து அளவு மற்றும் 

பிற இரசாயன அளவுருக்கடள குடறப்படத பகுப்பாய்வு தசய்ய ஆராய்ச்சி கடள 

தமற்தகாண்டது. பரிதசாதடன முடிவுகளின் அடிப்படடயில், தபரிய அளவிலான 

சிகிச்டச கட்டடமப்பு புதுப்பிக்கப்பட்டு, இலங்டகயின் தபருவாலாவில் உள்ள 

மாகல் கண்டவில் அடமக்கப்பட்டது. கள மட்ட தவற்றிடய ஆராய்வதற்கும், 

சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கு ஆர்ப்பாட்டம் தசய்வதற்கும் முன்தனாடித் 

திட்டம் நடத்தப்பட்டது.  

   

   

   

சிகிச்மெ முமையின் புல நிறுவல் 

  :  

அறிடவப் பரப்புவதற்காக ஒரு பட்டடற நடத்தப்பட்டது, ததாடர்புடடய 

பங்குதாரர்கடள அடழத்தது.  இந்த தசயலமர்வு 14.08.2020 அன்று தபருவடள 

பிரததச தசயலக தகட்தபார் கூடத்தில் நடடதபற்றது. பல்தவறு பங்குதாரர் 

முகடமகளில் இருந்து 59 பணியாளர்கள் இந்த பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டனர். 

   

   

தபருவமளயில் நமடசபற்ை செயலமர்வு 
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பங்குோரருக்கு சிகிச்மெ முமைமய சவளிப்படுத்துேல் 

 

 
 

ஆதலாெமன கருத்திட்டத்மே சவளியிடுேல் 

 

 

தொேமன தெமவகள்  

 

சுற்றாடல் கற்டககள் பிரிவு இக்காலப்பகுதியில் 14 வாடிக்டகயாளர்களுக்கு 

பரிதசாதடன அறிக்டககடள வழங்கியுள்ளதுடன், தமாத்த வருவாய் ரூபா 230,750.00 

ஆகும். 

 

ஏமனயமவ (கூட்டங்கள்/ கள ஆய்வுகள்/ கருத்ேரங்குகள்/ பட்டமைகள் தபான்ைமவ) 

 

2020ஆம் ஆண்டில் (நாடு தழுவிய பூட்டுதல் காலம் நீங்கலாக), ஈ.எஸ்.டி அதிகாரிகள் 

சில கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பட்டடறகளில் பங்தகற்றனர். சுற்றுச்சூழல் 

தாக்க மதிப்பீடுகள் ததாடர்பான கூட்டங்கள் இதில் அடங்கும்.நகர அபிவிருத்தி 

மற்றும் வீடடமப்பு அடமச்சு, மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அடமச்சு, வன 

சீவராசிகள் பாதுகாப்பு திடைக்களம், கடரதயார பாதுகாப்பு திடைக்களம் மற்றும் 

சுற்றாடல் அடமச்சு தபான்ற ததாடர்புடடய முகவர்களால் வசதியளிக்கப்பட்ட 

ஏடனய தவளித் திட்டங்கள். தபாதுவாக, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் வளங்கடள 

முகாடமத்துவம் தசய்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் ததாடர்பான ஆதலாசடனகள் 

மற்றும் பரிந்துடரகடள வழங்குவதற்காக இந்தக் கூட்டங்கள் ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்டன. 

 

 

கலந்து சகாண்டகூட்டங்கள் 

 

1. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டுவசதி அடமச்சால்  ஏற்பாடு  தசய்யப்பட்ட  

25.09.2020 அன்று நடடதபற்ற  185வது கடதலார பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார 

வள முகாடமத்துவ ஆதலாசடனக் குழுவின் கூட்டம்  “சுகுறுபாய 

பத்தரமுல்டல. 

2. மாளிகாவத்டதயின் சி.சி.டி.யில் 172வது கடற்கடர பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார 

வள முகாடமத்துவ ஆதலாசடனக் குழுக்கூட்டம். 

3. மாளிகாவத்டதயின் சி.சி.டி.யில் உள்ள உனவதுனா அராரியா தஹாட்டலில் 

முன்தமாழியப்பட்ட 364 குடியிருப்பு அடுக்குமாடி வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்பு மதிப்பீட்டிற்கான (EIA) ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு கூட்டம். 
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4. தகாழும்பு 10, மீன்வள மற்றும் நீர்வளத்துடற அடமச்சகத்தில் நடடதபற்ற 

மிரிசாவில் மீன்வள துடறமுகத்டத தமம்படுத்துவதற்கான ஆரம்ப 

சுற்றுச்சூழல் பரிதசாதடனக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு கூட்டம் 

(I.E.E) 

5. வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திடைக்களத்தில் 07.07.2020 அன்று உத்ததச 

தகால்ஃப் டமதானம் மற்றும் தமல்வத்டத அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 

ததாடர்பான ஆரம்ப கட்ட கூட்டம் நடடதபற்றது. 

6. பாலப்பிட்டியில் உத்ததச பூட்டிக் வில்லா தஹாட்டல் திட்டம் ததாடர்பான 

ஆரம்ப கட்ட கூட்டம் 07.07.2020 அன்று வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்தில் நடடதபற்றது. 

7. கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தின் 

தவண்டுதகாளுக்கு இைங்க 29.07.2020 அன்று நடாத்தப்பட்ட தபருவல, காலி, 

புராைதவல்ல மற்றும் குடாதவல்ல மீன்பிடி துடறமுகங்கடள 

தமம்படுத்துவதற்கான உத்ததச கருத்திட்டத்திற்கு கூட்டு ஆய்வு விஜயம். 

8. 10.08.2020 அன்று நகர அபிவிருத்தி, குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வீட்டு வசதி 

அடமச்சில் நடடதபற்ற கடரதயார வலய அபிவிருத்தி வழிகாட்டல்கள் 

தயாரித்தல் ததாடர்பான  கூட்டம். 

9. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி உதவியுடன் திருதகாைமடல கடரதயார வலயத்தில் 

நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வீடடமப்பு வசதிகள் அடமச்சு 

நடடமுடறப்படுத்திய நிடலயான நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 

ததாடர்பான ஆரம்ப கூட்டம் 30.07.2020 அன்று கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் 

கடரதயார வளங்கள் முகாடமத்துவத் திடைக்களத்தில் நடடதபற்றது. 

10.  இலங்டக மற்றும் மாடலதீவுகடள இடைக்கும் புதிய கம்பிவடத்டத 

கல்ஹிடசயிலும் அடதச் சுற்றியுள்ள பிரததச கடல் படுடகயிலும் அடமக்கும் 

திட்டம் ததாடர்பான உத்ததச நார்(Fiber) ததாடர்பு கம்பி வடம் குறித்த ஆரம்ப 

கூட்டம் 30.07.2020 அன்று கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வளங்கள் 

முகாடமத்துவத் திடைக்களத்தில் நடடதபற்றது. 

11.  சுற்றாடல் அடமச்சினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 06.10.2020 அன்று 

நடடதபற்ற கடரதயார மற்றும் கடல் சார் துடற மற்றும் மீன்பிடித் துடறயின் 

ததசிய ரீதியாக தீர்மானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகடள மீளாய்வு தசய்து 

புதுப்பித்தல் ததாடர்பான பங்குதாரர் ஆதலாசடன ப்பட்டடற. 

12.  ம.சு.அதிகார சடபயின் 16.09.2019 அன்று மட்டக்களப்பு கழிவு நீர் தசகரிப்பு, 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் கருத்திட்டம்  ததாடர்பான கூட்டம். 

13. ம.சு.அதிகாரசடபயின் 20 19 மார்கழி 20 ஆம் திகதி யதிமஹான நீர்த்ததக்கத் 

திட்டம் ததாடர்பான கூட்டம். 

14. 30.09.2020 அன்று மாளிகாவத்டத மற்றும் தகாழும்பு 10 ஆம் திகதி யில் 

நடடதபற்ற உத்தராந்த மாவத்டத, அடிடமத் தீவில் நீதிபதி அக்பர் மாவத்டத 

மற்றும் பாலதக்ஷ மாவத்டத மற்றும் தகாழும்பு - இரத்தினபுரி - மட்டக்களப்பு 

(A004) வீதியுடன் இடைக்கும் ஆரம்பக்கூட்டம். 

15. மகா ஓயா வடிநிலத்தில் யதிமகான நீர்த்ததக்கம் நிர்மாைம் ததாடர்பான 

கூட்டம் 2020 டத 16 ஆம் திகதி ததசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலடமப்பு 

ச்சடபயின் தககாடல மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடடதபற்றது.  

16. ததசிய தகாள்டக தயாரித்தல் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் ஊடுருவும் இனங்கடள 

தமலாண்டம தசய்வதற்கான ததாடக்க கூட்டம்- உயிரி ஃபவுல் தமலாண்டம 

குறித்த ததசிய பணிக்குழு நிறுவுதல் 2020 மாசி 12 அன்று கடல் மாசுறல் தடுப்பு 

டமயத்தில் நடடதபற்றது. 

17. பத்தரமுல்டல, வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் பகுதியில் டத 21 ஆம் திகதி நடடதபற்ற வள 

விடனத்திறன் மற்றும் வட்டப் தபாருளாதாரம் ததாடர்பான முதலாவது 

சர்வததச மாநாடு.  

18. இலங்டக சமுத்திர பல்கடலக்கழகத்தின் முன்தமாழியப்பட்ட கல்வி மற்றும் 

ஆராய்ச்சித் திறடன பசுடமக் கருத்தாக்கம் மூலம் தமம்படுத்துதல் பற்றிய 

எதிர்பார்ப்பு கூட்டம் தகாழும்பு 10, கடற்கடரப் பாதுகாப்புத் 

திடைக்களத்தில் 09.07.2020 அன்று நடடதபற்றது. 

19. இலங்டகயில் சதுப்பு நிலச் சூழல் அடமப்புக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

நிடலயான அபிவிருத்திக்கான ததசிய தகாள்டகடய ஆரம்பிப்பதற்கான 
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கூட்டம் 2020 புரட்டாசி 08 ஆம் திகதி சுற்றாடல் அடமச்சில் நடடதபற்றது.  

20.  NDAன் பசுடம காலநிடல நிதியத்திற்கான தசயல்பாட்டு டகதயடு குறித்த 

பங்குதாரர்ஆதலாசடன கூட்டம் சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகத்தில் ஆவணி 28, 2020 

அன்று  நடடதபற்றது. 

21. தகௌரவ காஞ்சன விதஜதசகர (அலங்கார மீன், உள்நாட்டு மீன் மற்றும் இறால் 

வளர்ப்பு, மீன்பிடி துடறமுக அபிவிருத்தி, பல நாள் மீன்பிடி நடவடிக்டககள் 

மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி) மற்றும் நாரா விஞ்ஞான சங்கத்தின் தசயற்குழு வுடன் 

05.10.2020 அன்று மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு அடமச்சில் 

சந்திப்பு. 

22. இலங்டகயில் வளவிடனத்திறன் மற்றும் சுற்றுவட்டப் தபாருளாதாரம் 

ததாடர்பான முதலாவது சர்வததச மாநாடு, 21 டத 2020 காடல 8.30 மணி முதல் 

மாடல 4.00 மணி வடர வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் பத்தரமுல்டலயில். 

23. EIA/IEEஅதிகாரச் சட்டத்தின் கீழ் சுற்றாடல் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்: 

மாடி குடியிருப்பு கருத்திட்டத்தின் 151 அலகுகடள கண்காணித்தல் மற்றும் 

எலிசியன் மிரிசா பிடரதவட் லிமிட்தடட்,   திட்டத்தளத்தில் கடல் நிர்மாைம் 

உத்ததசிக்கப்பட்டுள்ளது 

24. திட்டத்தின் முன்தனற்ற ஆய்வுக் கூட்டம்; ம.சு.அதிகாரசடப மற்றும் EML 

ஆதலாசகர்களுடன் "லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் காரைமாக கடல் 

வளங்களுக்கு சுற்றாடல் தாக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு" 

25. ஐ.எம்.டி கூட்டம் கடல் மாசுறல் தடுப்பு திட்டம் – எம்.டி. நியூ டயமண்ட் 

கச்சாய் எண்தைய் தாங்கி சம்பவம் ததாடர்பான ஆரம்ப தசயல் திட்டம் 

குறித்த விவாதம். நாரதஹன்பிட்ட கடல் மாசுறல் தடுப்பு அதிகாரசடபயினால் 

நடாத்தப்பட்டது. 

26. நில அபிவிருத்தி ஒத்துடழப்பு மூலம் முத்துராஜவடளயில் கடல் வழி கடல் 

வீழ்ச்சி குறித்து திட்டமிடப்பட்டுள்ள எதிர்பார்ப்பு குழு கூட்டம்.  கடரதயாரப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயாரப் பாதுகாப்புக்காணியில் நடாத்தப்பட்டது 

27. கூகிள் கூட்டம் - தகாக்கல ஏற்றுமதி பதனிடும் வலயத்தில் உத்ததச கடல் 

வீழ்ச்சிக் தகாட்டட அதிகரிப்பது ததாடர்பான கலந்துடரயாடல். 

28. நுடரச்தசாடல லக்விஜய மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் நடடதபற்ற லக்விஜய 

மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் 03ஆம் கட்ட தபாது ஆதலாசடன கூட்டம் 

29. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடடமப்பு அடமச்சில் 2020 மார்கழி 18 ஆம் திகதி 

மாத்தடறதவலிகம, வதிவிட குடியிருப்புத்திட்டங்களின் உத்ததச 106 

அலகுகள் மீதான E.I.A நடடமுடறக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு 

கூட்டம்.  

30. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடடமப்பு அடமச்சில் 2020 மார்கழி 18 ஆம் திகதி 

உனாவதுனா, தபானவிஸ்டா வீதி, உத்ததச தஹாட்டல் நிர்மாைத் திட்டம் 

ததாடர்பான E.I.A நடடமுடறக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு 

கூட்டம்.  

   

கருத்ேரங்குகள் மற்றும் பட்டமைகள் 

 

1. சதுப்பு நிலங்கள் குறித்த வடரபடமாக்கல் பற்றிய தபாதுநலவாய நீல 

பட்டயப் பயிற்சி – தபாதுநலவாய தசயலகத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 

முகாடமயாளர்கள் அவுஸ்திதரலியா.  

2. சதுப்பு நிலங்கள் குறித்த வடரபடமாக்கல் பற்றிய தபாதுநலவாய நீல 

பட்டயப் பயிற்சி – தபாதுநலவாய தசயலகத்தினால் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 

ததாழில்நுட்ப  வல்லுநர்கள் அவுஸ்திதரலியா.  

3. சிறிய அளவிலான மீன் கடடகளில் மீன் கழிவு தவளிதயற்றத்டதகுடறந்த 

தசலவில் சுத்திகரிப்பு  முடற குறித்த பயிலரங்கில் பங்தகற்றது. 

4. சிறிய அளவிலான மீன் கடடகளின் மூலம் மீன் கழிவுகடள 

தவளிதயற்றகுடறந்த தசலவில் சுத்திகரிப்பு முடற குறித்த ஒரு நாள் 

பயிலரங்கு. 5113 திட்டத்தின் கீழ் தபருவடள பிரததச சடப தகட்தபார் 

கூடத்தில் ESD, நாரா ஏற்பாட்டில்நடடதபற்றது. 

5.  இலங்டக ரஜரட்டட பல்கடலக்கழகத்தின் சுற்றாடல் முகாடமத்துவம்-

2020 இல் இளங்கடல(தகௌரவ) பட்டங்கடள மீளாய்வு தசய்வதற்கான 



65 

 

தசயலமர்வு. அதுருகிரிய ததசிய தாவர முகாடமத்துவ நிறுவகத்தில் (NIPM) 

நடடதபற்றது 

  

சோழில்துமை பயிற்சிக்காக இளங்கமல  மாைவர்கமள தமற்பார்மவசெய்ேல் 

 

1. ஊவா தவல்லஸ பல்கடலக்கழக ஆராய்ச்சித்திட்டத்தின் இளங்கடல 

மாைவர்கள் "நீர்தகாழும்பு கழிமுகப் பகுதியில் உள்ள உலர் மீன் பதனிடும் 

ததாழிற்சாடலகளில் நீர் மாசுபாட்டின் அளடவ மதிப்பீடு தசய்தல்". (பி.ஆர். 

சிதமண்டிஸ்) 

2. களனி பல்கடலக்கழகத்தின் விலங்கியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

முகாடமத்துவதத் துடறடயச் தசர்ந்த இளங்கடல மாைவர் ஒருவர் 2020 

பங்குனி 01 முதல் 2020 பங்குனி 15 வடர இரண்டு வார காலத்திற்கு பயிற்சிக்கு 

அமர்த்தப்பட்டுள்ளார். –   எஸ்.ஆர். சி. என்.தக. நாரங்தகாட 

3. ஸ்ரீ தஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகவனவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

விஞ்ஞானத் திடைக்களத்தில் பயிலும் நான்கு இளங்கடல மாைவர்கள் 60 

தவடல நாட்களுக்கான பயிற்சிக்காக டவக்கப்பட்டுள்ளனர். – எஸ்.ஆர். சி. 

என்.தக. நாரங்தகாட 

4. இலங்டக சமுத்திரப்பல்கடலக்கழகத்தில் இருந்து ஆறு இளங்கடல 

மாைவர்கள் 12.02.2020 முதல் 06 மாத காலத்திற்கு பயிற்சிக்காக 

டவக்கப்பட்டுள்ளனர். –  எம். டி. எஸ். ஆர். மதுமதக மற்றும் எஸ். ஆர். சி. 

என். தக. நாரங்தகாட  

5. ஊவா தவல்லஸ பல்கடலக்கழகத்தில் இளங்கடல மாைவர்கள் 

"இலங்டகயின் புத்தளம் மாவட்டத்தில்நுடரச்தசாடல பகுதியில் குடிநீர் 

தநாக்கங்களுக்கான நிலத்தடி நீரின் தரத்டத மதிப்பிடுதல்"- ஆராய்ச்சித் 

திட்டத்டத நிடறவு எம்.டி.எஸ்.ஆர். மதுமதக தமற்பார்டவ 

6. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்தின் இளங்கடல மாைவர்கள் 

"ஹாமில்டன் கால்வாடய ஒட்டி பிளாங்க்டன் மற்றும் தபந்ததாக்களின் 

உயிரினங்களின் மிகுதிமற்றும் பன்முகத்தன்டம" என்ற ஆராய்ச்சித் 

திட்டத்டத  நடத்தி வருகிறார் - எம். டி. எஸ். ஆர்.  மதுமதக தமற்பார்டவ 

 

 

விளக்கக்காட்சிகள் / சபாது விழிப்புைர்வு 

 

 1. 2020 புரட்டாசி 21 ஆம் திகதி கடல் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 

அதிகாரசடபயினால் நடாத்தப்பட்ட ததசிய கடரதயார மற்றும் கடல் 

வளங்கள் பாதுகாப்பு வாரத்தின் கடற்கடர சுத்தம் தசய்யும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் நாரா விலிருந்து ஒரு குழு பங்தகற்றது.  

2. "நீர் மாசு" பற்றிய விளக்கக்காட்சி – தமாதர, ஆனந்த வித்யாலயா நீரியல் 

கழக உறுப்பினர்களுக்கான பயிலரங்கு நாரா தகட்தபார் கூடத்தில் 

நடடதபற்றது. 

 

அறிக்மககள் 

 

1. தபால்தகாட ஏரியில் மீன்களின் இறப்பு பற்றிய ஆய்வு அறிக்டக 2020. 

பி.ஆர்.சி தமண்டிஸ் மற்றும் தக.ஏ.டபிள்யூ.எஸ். வீரதசகர ஆகிதயாரின் 

தயாரிப்பு. 

2. தகாபால் பூங்காவில் மீன்களின் இறப்பு பற்றிய ஆய்வு அறிக்டக சீதுவா 

2020. பி. ஆர். சி தமண்டிஸ், தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர மற்றும் எம். டி. 

எஸ். ஆர்.  மதுமதக ஆகிதயாரால்  தயாரிப்பு 

3. நீர் முடன பத்தரமுல்டல, 2020 இல் மீன் தகாடலயின் இறப்பு பற்றிய 

விசாரடை அறிக்டக. பி.ஆர்.சி தமண்டிஸ், தக. ஏ. டபிள்யூ. எஸ். வீரதசகர,  

மற்றும் பி. பிரஜானி ஹீனதிகல  ஆகிதயாரால் தயாரிப்பு. 

4. மின்தனரியா வாவி, 2020 ல் மீன்களின் இறப்பு பற்றிய விசாரடை அறிக்டக 

பி.ஆர்.சி தமண்டிஸ், தக. ஏ. டபிள்யூ.எஸ். வீரதசகர,  மற்றும் பி. பிரஜானி 

ஹீனதிகல ஆகிதயாரால் தயாரிப்பு. 
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5. மாத்தடற மாவட்டத்தின் ததரிவு தசய்யப்பட்ட ஐந்து நீர் நிடலகள் பற்றிய 

ஆரம்ப கட்ட ஆய்வு பற்றிய அறிக்டக; ஈ. எஸ். டி பிரிவில் எஸ். ஆர். சி. என். 

தக. நாரங்தகாட மற்றும் எஸ்.தக.எஸ். தபமராத்தன ஆகிதயாரால்அறிக்டக 

தயாரிப்பு.  

6. அருகம்தப களப்பின் அபிவிருத்தி திட்டம் பற்றிய அறிக்டக; ஈ.எஸ்.டி 

பிரிவில் எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாடயால் தயாரிப்பு. 

7. இலங்டகயில் உள்ள களப்புகளுக்கான நீர்வாழ் சூழல் அடமப்பு 

பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்திதிட்டம் பற்றிய சுருக்க அறிக்டக: நந்திகடல் 

களப்பு; ஈ.எஸ்.டி பிரிவில்எஸ்.ஆர்.சி. என்.தக. நாரங்தகாட மற்றும் 

பி.ஆர்.சி.தமண்டிஸ் ஆகிதயாரால் தயாரிப்பு. 

8. ததஹிவடள மற்றும் அங்குலன பிரததசத்தின் கடல் நீரின் நிற மாற்றம் 

பற்றிய ஆய்வு பற்றிய சுருக்க அறிக்டக எஸ். ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட, 

என். தக. ஆர். என். ஜயவர்தன, ஏ. டி .டபிள்யூ. ஆர். இராஜபக்ஷ மற்றும் தக. 

எம். பி. பி. கலதவாட்டுவாதவ ஆகிதயாரால் தயாரிப்பு. 

9. களனி ஆற்றுப்படுடகயின் சில ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களின் 

தகாவிட்-19 தவடிப்பின் தபாதுநீர் தர பகுப்பாய்வு பற்றிய அறிக்டக எஸ்  

மற்றும் ஏ.ஏ.டி. அமரதுங்கஆகிதயாரால் தயாரிப்பு. 

10. கல்ஹிடச கடற்கடரயில் கடர ஒதுங்கிய அதிக அளவு குப்டபகுவியல்கள் 

குறித்து அறிக்டக எஸ். ஆர். சி.  என். தக. நாரங்தகாட ஆல் தயாரிப்பு 

11. தபய்ரா ஏரியில் மீன் தகாடல விசாரடை பற்றிய சுருக்க அறிக்டக எஸ்.  

ஆர். சி. என். தக. நாரங்தகாட மற்றும் ஏ.ஏ.டி. அமரதுங்க ஆகிதயாரால் 

தயாரிப்பு 

  

உள்ளக பயிற்சிகள் 

 

1. டத முதல் கார்த்திடக வடர சதுப்பு நிலங்களில் இலங்டக- 

அவுஸ்திதரலியா தவபினர் ததாடரில் பங்தகற்றார். 

எஸ்.ஆர்.சி.என்.தக.நாரங்தகாட  

2. GIS  தீர்வுகள் பிடரதவட் (லிமிதடட்) ஏற்பாடு தசய்த "ARIC GIS சார்பு" 

இலவச பயிற்சி அமர்வு 23.12.2020 அன்று கலந்து தகாண்டார். – 

எஸ்.ஆர்.சி.என்.தக.நாரங்தகாட  

  

சவளியீடுகள் 

சுருக்கம்  

1. தமண்டிஸ், பி.ஆர். சிமற்றும் ஏ.ஏ.டி.அமரதுங்க (2020). இலங்டகயின் 

ததரிவு தசய்யப்பட்ட கடரதயாரப் பிரததசங்களில் இருந்து பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் தபாலித்தீன் கழிவு உள்ளீடுகடள பகுப்பாய்வு தசய்தல். நாரா 

அறிவியல் அமர்வுகள் (ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட காகிதம்-2020). 

2. நாரங்தகாட. எஸ்.ஆர். சி.என்.தக., டங்கல்தல, சி.டி., அமரதுங்க, ஏ.ஏ.டி., 

(2020).களனி ஆற்றுப் படுடகயின் கீழ் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் உள்ள 

சூழலியல் சீரழிவின் அளவீடாக நீரின் தர அளவுருக்களுடன் மீன் 

பல்லுயிரினக் குறியீடுகடள ஒப்பிடுதல். ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகாடம விஞ்ஞான அமர்வு, 2020. 

3. நாரங்தகாட. எஸ்.ஆர். சி.என்.தக., டங்கல்தல, சி.டி., அமரதுங்க, ஏ.ஏ.டி., 

(2020).பலவடக பகுப்பாய்டவ பயன்படுத்தி களனி ஆற்றுப்படுடகயின் 

தமல் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியின் தபௌதீக–இரசாயனபண்புகள் மாறுபடுதல். 

அறிவியல் மற்றும் ததாழில்நுட்ப சர்வததச மாநாடு (2020) 

(ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது) 

4. குைரத்னா, எச்.ஒய்.என்.ஏ., அமரதுங்க, ஏ.ஏ.டி., பம்பரவன, எஸ். எம்., 

வீரதசகர, தக.ஏ.டபிள்யூ.எஸ்., நாரங்தகாட. எஸ்.ஆர்.சிஎன்.தக. மற்றும் 

மதுமதக, எம்.டி.எஸ்.ஆர். (2020) மாதவல களப்பில் உள்ள பன்முகத்தன்டம 

மற்றும் ஏராளமான தாவர பிளாங்கடன்கள் பற்றிய பூர்வாங்க ஆய்வு நீரின் தர 

அளவுருக்கடளக் குறிக்கிறது. ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி  

முகாடம விஞ்ஞான அமர்வு. 
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5. தம்மலா, தஜ.ஆர்.ஓ.ஏ., மதுமதக, எம்.டி.எஸ்.ஆர்., அதபகினவர்தன, 

டி.டபிள்யூ.ஏ.எஸ்., நாரங்தகாட, எஸ்.ஆர். சி.என்.தக., அமரதுங்க,  ஏ.ஏ.டி., 

வீரதசகரா, தக.ஏ.டபிள்யூ.எஸ்., (2020).  புத்தளம் மாவட்டம் நுடரச்தசாடல 

பிரததசத்தில் குடிநீர்த் தரங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல். ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம விஞ்ஞான அமர்வு. 

6. அமரதுங்க, ஏ.ஏ.டி., நாரங்தகாட, எஸ்.ஆர்.சி.என்.தக., மதுமதக, 

எம்.டி.எஸ்.ஆர்., தஜயவர்தன, தஜ.தக.பி. சி., மற்றும் தமண்டிஸ். இலங்டக, 

தபந்ததாட்ட ஆற்றுப் படுக்டகயில் உள்ள தபௌதீக -இரசாயன பண்புகள் 

மற்றும் ஏராளமான நீர்வாழ் முள்ளந்தண்டற்ற உயிரிகடள மதிப்பீடு தசய்தல்.  

ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திமுகாடம விஞ்ஞானஅமர்வு. 

7. தஹட்டிதக, என்.டி., விக்கிரமாராச்சி .டபிள்யூ.டி. என். 2020 தகாக்கிளாய் 

களப்பில் உள்ள கடலுயிரிகள் நுண்ணிய முள்ளந்தண்டற்ற உயிரனங்கள் 

விரிவாக்கம்: ஒரு பூர்வாங்க ஆய்விடன, 2 
வது 

சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 

மற்றும் தமலாண்டம, விஞ்ஞான பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனம், 

தபராதடனப் பல்கடலக்கழகம், இலங்டக மீது சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள் 

டமயத்தின் சர்வததச மாநாடு. 

8. தஹட்டிதக, என்.டி., தஜயவர்ததன, தஜ.தக.பி. சி, அல்விஸ், 

ஆர்.எச்.என்.எஸ்., வீரதசகர, தக.ஏ.டபிள்யூ.எஸ். 2020. இலங்டக முண்டல் 

களப்பில் நீரின் தரத்தில் இறால் வளர்ப்பின் தாக்கம் பற்றிய மதிப்பீடு, 

சுற்றாடல் கண்காணிப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம் ததாடர்பான சுற்றாடல் 

ஆய்வுடமயத்தின் 2 வது சர்வததச மாநாடு, இலங்டக தபராதடன 

பல்கடலக்கழகத்தின்  விஞ்ஞான  பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனம். 

 

பத்திரிமக சவளியீடுகள் (முழு ஆவைங்கள்) 

 

1. தமண்டிஸ், பி.ஆர்.சி. நஜிம், மற்றும் கித்சிரி, எச். எம். பி(2020). நீர்தகாழும்பு 

கழிமுகப் பகுதியில் உள்ள முகல் தசபலஸின் (Mugil cephalus) இடம் சார்ந்த 

மாறுபாடு, தபௌதீக -இரசாயன அளவுருக்கள் ததாடர்பாக பட்டதாரி 

கற்டககள் பீடத்தின் சஞ்சிடக, தகாழும்பு பல்கடலக்கழகம். 

2. வீரதசகர, தக., பதிரத்ன, ஏ. மற்றும் கித்சிரி, எச். எம். பி., 2020. 

உண்ைக்கூடிய மீன்களில் கட்மியம் மற்றும் ஆர்சனிக் அளவுகள், 

ஓரிதயாகுதராமிஸ் நிதலாடிகஸ் (Oreochromis niloticus) (டநல் திலாப்பியா) 

மற்றும் ஓம்தபாக் பிமாகுலடஸ் (Ompok bimaculatus) (தவண்தைய் 

தகட்ஃபிஷ்) இலங்டகயின் படவியா நீர்த்ததக்கத்தில் இருந்து மற்றும் 

அவற்றின் உைவு தவளிப்பாடுடன் ததாடர்புடடய மனித சுகாதார 

இடர்மதிப்பீடு. இலங்டக ததசிய விஞ்ஞான அறக்கட்டடளயின் சஞ்சிடக, 

48(4) 

3. நாரங்தகாட. எஸ்.ஆர். சி. என்.தக., டங்கல்தல, சி.டி., அமரதுங்க, ஏ.ஏ.டி., 

(2020). களனி ஆற்றுப் படுடகயின் கீழ் மற்றும் தமல் நீர்ப்பிடிப்புப் 

பகுதிகளின் மாசுறுதல் ததாடர்பாக சாத்தியமான மீன் உயிர்-குறிகாட்டிகடள 

அடடயாளம் காண்பதற்காக மீன் இனங்களின் பன்முகத்தன்டம மற்றும் 

மிகுதிடய மதிப்பீடு தசய்தல். சர்வததச  ஆற்றுப்படுடக முகாடமத்துவ இதழ் . (2020)  

(சமர்ப்பிக்கப்பட்டது). 
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5.2 மீன்பிடி சோழில்நுட்ப பிரிவு 
பிரிவின்ேமலவர்: என். பி. பி. புண்ணியதேவ 

மீன்பிடி ததாழில் நுட்ப பிரிவால் 2020 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் 

நடத்தப்பட்டன. 

•நிடலயான மீன்வளத்திற்கான முகாடமத்துவ உத்திகடள 

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக கடல் பகுதியில் புதளாட்சம் ததாடர்புடடய 

மீன்வள ஆய்வு. 

• இலங்டகயில் உள்ளஉள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் டநலான் 

வடலகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் ஒற்டற இடழவடல மீன்பிடி தசயல்திறடன 

ஆய்வு  தசய்தல். 

 

திட்டம் எண்:  

நிமலயான மீன்வளத்திற்கான முகாமமத்துவ உத்திகமள 

அறிமுகப்படுத்துவேற்காக கடல்  பகுதியில் புசளாட்ெம் சோடர்புமடய 

மீன்வள  ஆய்வு 

இலங்டகயில் தமாதிரவடலடயப் பயன்படுத்தி புதளாட்சம் (மிதக்கும்தபாருள்) 

உடன் தசய்தல் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட மீன்பிடி பயிற்சி உள்ளது. மீனவர்கள் 

ஆழ்கடலில் மிதக்கும் தபாருள்கடளச் சுற்றி மீன்பிடிப்பதற்காக அவற்றுக்கு 

தமாதிரவடலகடள பயன்படுத்தினர் இந்த மீன்பிடி முடறயின் முக்கிய இலக்கு 

இனங்கள் தடதகப்தடரஸ்ஸலி (இந்திய ஸ்காட்) Decapterusrusselli(Indian 

scad),எலகடிஸ்பிபினுலாட்டா (தரயின்தபா ரன்னர்)Elagatisbipinulata (Rainbow runner), 

தகண்டிதடர்மிஸ்மகுலாட்டா (கடினமான தூண்டுதல் மீன் அல்லது புள்ளிகள் 

தகாண்ட கடல் தூண்டுதல் மீன்)Canthidermismaculata(rough triggerfish or spotted oceanic 

triggerfish).  தற்தசயலாக சூடர இனங்கள் (இலக்கு அல்லாத இனங்கள்) ஸ்கிப்ஜாக் 

சூடர, தபரிய கண் சூடர மற்றும் மஞ்சள் துடுப்பு சூடர (Skipjack tuna, Big eye tuna and 

yellowfin tuna) என தசகரிக்கின்றன, அடவ அதிக சிக்கனமான மதிப்டபக் 

தகாண்டுள்ளன. இந்த மீன்பிடி முடற மிகவும் திறடமயான முடறயாகும் மற்றும் 

மீனவர் நாளுக்கு நாள் இந்த முடறக்கு மிகவும் கவர்ச்சியுற்று, அவர்கள் வடலயில் 

சிக்கிய அடனத்து மீன்கடளயும் தசகரிக்கிறார்கள்.எனதவ, இத்திட்டத்தின் 

தநாக்கங்கள், தமாதிரவடலமீன்வளத்துடன் ததாடர்புடடய புதளாட்சம் 

ததாடர்புடடய தற்தபாடதய நிடலடமடய விசாரித்து, எதிர்காலத் 

திட்டங்களுக்கான தமலாண்டம உத்திகடள வழங்குதல், முடிவுகடள 

பங்குதாரர்களுக்கு பரப்புதல், கண்டுபிடிப்புகடள தகாள்டக உருவாக்கத்திற்காக 

மீன்வள அடமச்சகத்திற்கு பரப்புதல் ஆகியடவயாகும். இந்த திட்டம் பிடிக்கப்பட்ட 

தரவு மற்றும் படகு பதிவு தாள் தரவு அடிப்படடயில் நடத்தப்பட்டது. தபருவல, 

காலி, மற்றும் தங்காடல மற்றும் குடாதவல்ல மீன்பிடி துடறமுகங்களில் இருந்து 

மீன் பிடி தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன. எனதவ, இத்திட்டத்தின் தநாக்கங்கள், 

தமாதிரவடலமீன்வளத்துடன் ததாடர்புடடய புதளாட்சம் ததாடர்புடடய 

தற்தபாடதய நிடலடமடய விசாரித்து, எதிர்காலத் திட்டங்களுக்கான தமலாண்டம 

உத்திகடள வழங்குதல், முடிவுகடள பங்குதாரர்களுக்கு பரப்புதல், 

கண்டுபிடிப்புகடள தகாள்டக உருவாக்கத்திற்காக மீன்வள அடமச்சகத்திற்கு 

பரப்புதல் ஆகியடவயாகும். இந்த திட்டம் பிடிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் படகு பதிவு 

தாள் தரவு அடிப்படடயில் நடத்தப்பட்டது. தபருவல, காலி, மற்றும் தங்காடல 
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மற்றும் குடாதவல்ல மீன்பிடி துடறமுகங்களில் இருந்து மீன் பிடி தரவுகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. ஸ்கிப்ஜாக் சூடர, மஞ்சள் துடுப்பு சூடர, இந்திய ஸ்தகட், 

தரயின்தபா ரன்னர், கடினமான தூண்டுதல் மீன் அல்லது புள்ளிகடல் தூண்டுதல் மீன் 

ஆகியவற்றின் நீள அதிர்தவண்கள் எடுக்கப்பட்டன. நீளம் தரவு 20-22, 22-24, 24-26, 26-

28, 28-30, 30-32, மற்றும் 32-34 என 8 நீள வகுப்புகளில் குழுவாக இருந்தது. அலகு 

தசன்டிமீட்டர் (தச.மீ). பதிவு தசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மற்றும் குடறந்தபட்ச 

நீளத்திற்கு ஏற்ப நீள வகுப்பு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 24-26 தச.மீ நீள வர்க்கம் ஸ்கிப் 

ஜாக் டுனா மற்றும் தபரிய கண் சூடர கவனிக்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த தமலாதிக்க நீள 

வர்க்கமாக இருந்தது. மஞ்சள் துடுப்பு சூடர விஷயத்தில், 26-28 நீள வகுப்பு மிகவும் 

மிகுதியாக நீள வர்க்கம் அவதானிக்கப்பட்டது. தரவுகளின்படி, வடளய வடலடயப் 

பயன்படுத்தி தசகரிக்கப்படும் அடனத்து சூடர குடும்ப மீன்களும் 

முதிர்ச்சியடடயாதடவ மற்றும் குறித்த அளவு மீன்களின் கீழ் உள்ளன. எனதவ , 

தற்தபாடதய நிடலடமகளில் வடளய வடல மீன்பிடி நடவடிக்டககடளத் 

ததாடர்வது, எதிர்காலத்தில் இலங்டக மீன்பிடியில் கடுடமயான பிரச்சிடனயாக 

இருக்கும். வடளய நிகர மீன்வளத்தின் தமாத்த பிடிப்டப ப் பற்றி கருத்தில் 

தகாள்ளும் தபாது, அடவ சுமார் 71% இலக்கு இனங்கடளயும், இலக்கு அல்லாத 

இனங்களில் 29% ஐயும் தசகரிக்கின்றன.எனதவ, இலங்டக மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் 

வளத் திடைக்களத்தின் அலுவலகங்களின் பங்களிப்புடன் பின்வரும் 

பரிந்துடரகளின் கீழ் வடளய வடல மீன்பிடி முகாடமத்துவம் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

18.3 மீட்டர் (60 அடி) நீளம் வடர உள்ள உள்தபாறிகடளக் தகாண்ட மீன்பிடிக் 

கப்பல்கள், இலங்டகக்கடல் எல்டலக்குள், நூறு கடல் டமல்கள் (100) அல்லது 

நூற்றுபதிடனந்து டமல்கள் (115) அதாவது கடரயிலிருந்து இரண்டு கிதலாமீட்டர் 

(185.2) ததாடலவில் வடளய வடல மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபட தவண்டும்.   

18.3 மீட்டர் (60 அடி) மற்றும் 24 மீட்டர் (78.7 அடி) நீளம் தகாண்ட உள்தபாறிகடளக் 

தகாண்ட மீன்பிடிகப்பல்கள் இலங்டக கடல் எல்டலக்குள் வடளய வடல மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளில் ஈடுபட தவண்டும். 150 கடல் டமல்கள் (150) அல்லது நூற்று 

எழுபத்தி இரண்டு தசம் ஆறு டமல்கள் (172.6) அதாவது கடரயிலிருந்து தவளிதய 

இருநூற்று எழுபத்ததழு தசம் எட்டு கிதலாமீட்டர் (277.8). 

திட்டஎண்:  

இலங்மகயில்  உள்ள உள்நாட்டு நீர்த்தேக்கங்களில் பயன்படுத்ேப்படும் 

மநலான் வமலகளுடன் ஒப்பிடுமகயில் ஒற்மை இமழவமல மீன்பிடி 

செயல்திைமன ஆய்வு செய்ேல். 

 

இலங்டகயில் 12,000 இற்கும்  அதிகமான வற்றாத மற்றும் பருவகால 

நீர்த்ததக்கங்கள், நாட்டின் சுமார் 260,000 தஹக்தடர் பரப்பளடவக் தகாண்டுள்ளன. 

இந்த ததாட்டிகள் அவற்றின் நீர் பரவல் (ஒரு ததாட்டியின் நீர் தமற்பரப்பு) மற்றும் 

கட்டடள ப்பகுதிடயப் தபாறுத்து தபரிய, நடுத்தர, சிறிய மற்றும் நுண் 

ததாட்டிகளாக வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. நீர்த்ததக்க மீன்வளம் கிராமப்புற 

சமூகங்களுக்கு புதிய மீன்கள் கிடடப்படத யும், மீன்வளத்திற்கான வாழ்வாதார 

வாய்ப்புகடளயும் வருமானத்டதயும் அதிகரிக்கவும், கிராமப்புற தபாருளாதாரத்டத 

வலுப்படுத்தவும் கணிசமாக உதவுகிறது. இலங்டகயில் நீர்த்ததக்க மீன்பிடித் திட்டம் 

கிட்டத்தட்ட ஒரு பூவடல மீன்பிடித் ததாழில் ஆகும். அதத தநரத்தில் தபால் மற்றும் 

டலன் மீன்பிடித் ததாழில் மிகக் குடறவாகதவ உள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட கண் 

அளவு 31/2 அங்குலங்கள் அல்லது அதற்கு தமல் (முடிச்சுக்கு முடிச்சு). தபரும்பாலும் , 

பூ வடல மீன்பிடிப்பு இரவு முழுவதும் தமற்தகாள்ளப்படுகிறது. விடியற்காடலயில் 

வடலகள் இழுக்கப்படுகின்றன மற்றும் மீனவர்கள் ஒரு நீர்த்ததக்கத்தில் ஒன்று 

அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட தடரயிறங்கும் இடங்களுக்குத் திரும்புகிறார்கள். 
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இலங்டக நீர்த்ததக்கங்களில் தமாட்டார் தபாருத்தப்பட்ட படகுகடள 

மீன்பிடிப்பதற்கான பயன்பாடு கண்டிப்பாக தடட தசய்யப்பட்டுள்ளது.இதததபால், 

குடறந்த அளவிலான வடலகள் தகாண்ட பூ வடலகடளப் பயன்படுத்துவதும் தடட 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. கீதழ நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரில் மூழ்கிய தாவரங்கள் தபான்ற 

பல தடடகள், எந்த இழுக்கும் கியர் பயன்படுத்துவடதத் தடுக்கின்றன. 1996ஆம் 

ஆண்டு 02ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் தபாருட்டு, உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில் 

ஒற்டறஇடழ வடலகடளப் பயன்படுத்துவது தடட தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

இருப்பினும், உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில் ஒற்டறஇடழவடல தடட 

தசய்யப்பட்டது ததாடர்பாக எந்த அறிவியல் ஆய்வும் நடத்தப்படவில்டல. 

இலங்டகயில் உள்ள உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில் உள்ள மீனவர்களிடமிருந்து, 

ஒற்டற இடழ வடலகளுக்கு எதிராக, அவசரச் சட்டத்டத மீண்டும் பரிசீலிக்குமாறு 

ஒரு தகாரிக்டக உள்ளது. எனதவ, ததசிய நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி 

முகாடமயின் தவண்டுதகாளுடன், இலங்டகயின் உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில் 

டநதலான் வடலகளுடன் ஒப்பீட்டளவில் ஒற்டறஇடழ வடலகளின் மீன்பிடித் 

திறடன தீர்மானிக்க ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது.. ஒற்டறஇடழ வடல மற்றும் 

டநதலான் வடலயின் மீன்பிடித் திறடனக் கட்டுப்படுத்தும் வடகயில் நடத்தப்பட்ட 

திட்டமிடப்பட்ட தநாக்கங்கள் பின்வருமாறு; இலங்டகயில் உள்ள உள்நாட்டு 

நீர்த்ததக்கங்களில் மீன்பிடிப்பதற்கான, ஒற்டறஇடழ வடலயின் உகந்த வடல 

அளடவ தீர்மானிக்கவும். ஆரம்ப கட்டத்தில், கருத்திட்ட நடவடிக்டககடள 

தமற்தகாள்வதற்கான இரண்டு முன்தனாடிபிரததசங்கடள இலங்டகயின் வட 

மத்திய மற்றும் ததன் மாகாைத்திலிருந்து ததரிவு தசய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

 

அதன் பிரகாரம் அனுராதபுர மாவட்டத்தில் இருந்து மூன்று வற்றாத 

நீர்த்ததக்கங்களும் அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் இருந்து மூன்று வற்றாத 

நீர்த்ததக்கங்களும் ததரிவு தசய்யப்பட்டு நீர்த்ததக்கங்களின் அளடவ கருத்தில் 

தகாண்டு, அதாவது தபரிய, இடடநிடல மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்த்ததக்கங்கள் 

ததரிவு தசய்யப்பட்டன. அநுரதஹபுர மாவட்டத்தில் இருந்து ஹுருலுதவவ, 

அலுத்திவுல்தவவ மற்றும் மனன்கட்டியதவவ நீர்த்ததக்கங்கள் மற்றும் 

ஹம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் இருந்து ரிடியகமதவவ, முருததவலவ மற்றும் 

கட்டகடுவதவவ ஆகிய நீர்த்ததக்கங்கள் முடறதய விரும்பிய அளவுகளின்படி 

ததரிவு தசய்யப்பட்டன.எவ்வாதறனினும், ததடவயான அடனத்து மீன்பிடி 

வடலகடளயும் உரிய தநரத்தில் தபறப்படாத மீன்பிடி வடலதபாருட்கடள வழங்க 

NAQDA ஒப்புக்தகாண்டது. இதன் காரைமாக, இலங்டகயின் உள்ளூர் சந்டதயில் 

ஒற்டறஇடழ வடலகள் கிடடக்காது. மூலப்தபாருட்கள் இல்லாததால், ததற்கு 

மாகாைத்தில் மட்டுதமஆராய்ச்சிபணிகடள நடத்த நாரா முடிவு தசய்தது, இந்த 

ஆராய்ச்சி ததன் மாகாைத்தின் ததரிவு தசய்யப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில் , 

முருததவல, ரிடியகம மற்றும் கட்டகடுடவ நீர்த்ததக்கம் (வடரபடம் 01) என 

நடத்தப்பட்டது.இருதரப்பு தபச்சுவார்த்டதகளின் மாநாட்டின்படி, வடல அளவுகள், 

ஆராய்ச்சிக்காக, 3 1/2 அங்குலம், (3 1/2)," 4 1/2 அங்குலம் (4 1/2") மற்றும் 5 அங்குலம் 

(5). ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களின் சமூக அடிப்படடயிலான மீன்வள 

அடமப்புகளுக்கு (CBFOs) நிகர சீர்தசய்யும் பணி ஒதுக்கப்பட்டது. CBFOக்களுக்கு 

நாராவிலிருந்து வடல சரிதசய்யும் தபாருட்கள் வழங்கப்பட்டன. 2020 ஆம் 

ஆண்டுமாசிமாதம்முதல் மூன்று நீர்த்ததக்கங்களில் தசாதடன மீன்பிடி 

நடவடிக்டககள் நடத்தப்பட்டன. ஒரு மாதத்திற்கு குடறந்தபட்சம் இரண்டு முடற 

(இரண்டு நாட்கள்) அல்லது அதிகபட்சம் மூன்று முடற (மூன்று நாட்கள்) தசாதடன  

மீன்பிடிப்பு ஒரு நீர்த்ததக்கத்தில் நடத்தப்பட்டது. தசாதடன மீன்பிடி நடவடிக்டக 

2020 மாசிமாதம் 14 ஆம் தததி ததாடங்கப்பட்டது, மற்றும் மார்கழி 19 அன்று 

முடிவடடந்தது, ஏழு மாதங்களில் 33 மீன்பிடி முயற்சிகடள நிடறவு தசய்தது, மூன்று 

நீர்த்ததக்கங்களுக்குள். இதன் விடளவாக, மூன்று நீர்த்ததக்கங்களில் 15 

எண்ணிக்டகயிலான மீன் இனங்கடள அடடயாளம் காை முடிந்தது. டநதலான் 

மற்றும் ஒற்டறஇடழ வடலகள் இரண்டடயும் பயன்படுத்தி தமாத்த மீன் பிடிப்பில் 

410.6 கிதலா. தமாத்த பிடிப்பில், 54.43% தமானஃபிதலசன் வடலகடளப் 

பயன்படுத்தி, 45.56% மீன்கள் டநலான் வடலகடளப் பயன்படுத்தி பிடிபட்டன. 

ஒற்டறஇடழ வடலகளிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தமாத்த அறுவடடயின்படி , மீன் 

அறுவடடயில் 5 அங்குல அளவு ஒற்டறஇடழ வடலகளிலிருந்து 83.09% 
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தசகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  ஆராய்ச்சியின்படி, திறன் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 

மீன்பிடிப்பு மற்றும் முதிர்ச்சியடடயாத, இளம் மீன்கள், ஒற்டறஇடழ வடலகள், 5 

அங்குலவடல அளவு, உள்நாட்டு நீர்த்ததக்கங்களில், குறிப்பாக நீர் பற்றாக்குடற 

காலத்தில் மீன்வளத்திற்காக பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படலாம். நீர்த்ததக்க 

மீன்வளத்டத நிடலயான முடறயில் பயன்படுத்த  இது உதவும்.  

 

 

 
வடரபடம் 01: இலங்டகயின் ததன் மாகாைத்தில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட 

நீர்த்ததக்கங்களின் அடமவிடம் 
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5.3 தேசிய நீரியக்கவியல் அலுவலகம் 
 

பிரிவின் ேமலவர் : திரு.எஸ்.ஆர். சி.ரைவீர 

 

ஆண்டின் கண்தைாட்டம்   

ததசிய வடரபட நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் இலங்டக கடற்பரப்பில் பாதுகாப்பான 

தும் விடனத்திறன் மிக்கதுமான கடற்பயைதமான்டற உறுதிப்படுத்துவதற்காக 

நீர்வடரவியல் ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. கடலில் உயிர்ப் பாதுகாப்பிற்கான 

சர்வததச உடன்படிக்டகயின் கடடமடய முழுடமயாக நிரப்புவதற்கான கட்டாயத் 

ததடவ இதுவாகும் (SOLAS).அதன்படி, பங்குதாரர்கள் முன்னுரிடம 

அளிக்கதவண்டிய பாதுகாப்பான வழிதசலுத்தலின் ததடவகளுக்கு முடிந்தவடர, 

நீர்வடரவியல் ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்படுவடத உறுதி தசய்ய வடரபடங்கள் 

ததர்ந்ததடுக்கப்படுகின்றன. கடதலார மண்டல முகாடமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு மற்றும் கடல்சார் எல்டல நிர்ையம் ஆகியவற்றிற்கான தததியிடப்பட்ட 

மற்றும் மாலுமி விளக்கப்பட தரவுகடள மற்றும் நிலஅடமப்பு தரவுகடள 

வழங்குவது மற்ற முக்கிய தசடவகளாகும்.கடல்சார் வர்த்தகம் மற்றும் ஏடனய 

கடல் சார் தசயற்பாடுகடள எளிப்படுத்துவதன் மூலம் இன்றுவடர நீர்வடரவியல் 

தகவல் பாதுகாப்பு குறிப்பிடத்தக்க தபாருளாதார மற்றும் வர்த்தக நன்டமகடள 

வழங்குகிறது.  

 

நீர்வடரவியல் தரவுகள் நீலப் தபாருளாதார நடவடிக்டககளுக்கு அடித்தளமாக 

உள்ளன என்பது உைரப்பட்டுள்ளது, அதன்படி என்.எச்.ஓ நந்திக்கடல் களப்புக்கு 

ஒரு மாஸ்டர் திட்டத்டத உருவாக்க புதிய ஆய்வுகடள தமற்தகாண்டுள்ளது.இங்தக 

நீர்வடரவியல் தகவல் ஒவ்தவாரு காயலின் உகந்த தபாருளாதார மற்றும் வணிக 

நன்டமடய அளவிடுவதற்கான திறடனக் கைக்கிடுவதன் ஒரு முக்கிய மற்றும் 

மதிப்புமிக்க பகுதிடய ச் தசய்கிறது.  

 

2020ஆம் ஆண்டில் பின்வரும் ஆய்வுகள் மற்றும் தசயல்பாடுகள் நடத்தப்பட்டன. 

 

3.1 ததசிய விளக்கப்படம் திட்டம் 

 3.1.1. கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது . திருதகாைமடலயிலிருந்து 

குதிடரமடல முடன – மன்னார் தீவு வடரயிலான ஆழ அளவீட்டு மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல். 

 3.1.2. கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது திருதகாைமடலயிலிருந்து 

குதிடரமடல முடன – மன்னார் தீவு, திருதகாைமடல முதல் புள்ளி பருத்தித்துடற 

வடரயிலான ஆழ அளவீட்டு மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு 

டகயகப்படுத்தல். 

3.1.3. கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது சிறு முருடகக் கல் தளத்தில் இருந்து 

புல்தமாட்டட வீதி வடரயிலான ஆழ அளவீட்டு மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் 

தரவு டகயகப்படுத்தல்.  

  3.1.4. கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் அதாவது தவலிகம முதல் தகாழும்பு 

வடரயிலான மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல் 

  3.1.5. தவளியிடப்பட்ட அட்டவடைடய தமம்படுத்தல். 

 

3.2  இலங்டகக் கடற்கடரடயச் சுற்றியுள்ள அடலச் சமச்சீரற்ற தன்டம பற்றிய 

மதிப்பீடு.  

 3.3 கடல்கள் / நிப்பான் அறக்கட்டடளயின் தபாது மாலுமிவிளக்கப்படத்தின் "கடல் 

படுக்டக 2030" உலகளாவிய வடரபட திட்டத்துடன்(GEBCO) இடையாக 

கூட்டஆதாரமான மாலுமி விளக்கப்பட தரவுத்தளம் மற்றும் நிகழ்நிடல தரவு 

தசயலாக்க அலடக நிறுவுதல். 

3.4 களுத்துடற கடரதயார அரிப்பு பாதிப்பு பற்றி விசாரடை. 

3.5 சிறப்பு தகாரிக்டககளுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் 

 3.6    ஏடனய தசயற்பாடுகள். 
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தமற்சகாள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகள் 

அட்டவடை 1:1  2020 ஆம் ஆண்டில் NHO தமற்தகாண்ட நடவடிக்டககள்  

நிகழ்ச்சி/  

தசயற்பாடுகள் 

இ

ல. 

நடவடிக்டககள் தபாறுப்புஉத்தி

தயாகத்தர் 

காலம் 

 

ததசிய 

விளக்கப்படம் 

திட்டம் 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் 

அதாவது 

திருதகாைமடலயிலிருந்து 

குதிடரமடல முடன – மன்னார் 

தீவு, திருதகாைமடல முதல் புள்ளி 

பருத்தித்துடற வடரயிலான ஆழ 

அளவீட்டு மாலுமி விளக்கப்பட 

அளவிடல் தரவு டகயகப்படுத்தல். 

 

கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் 

அதாவது சிறு முருடகக் கல் 

தளத்தில் இருந்து புல்தமாட்டட 

வீதி வடரயிலான ஆழ அளவீட்டு 

மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல் 

தரவு டகயகப்படுத்தல்.  

 

.கடரதயார உருவுக்கான திட்டம் 

அதாவது தவலிகம முதல் 

தகாழும்பு வடரயிலான மாலுமி 

விளக்கப்பட அளவிடல் 

 

தரவு டகயகப்படுத்தல் 

தவளியிடப்பட்ட 

அட்டவடைடய தமம்படுத்தல். 

 

தரவு தசயலாக்கம் மற்றும் 

கார்ட்தடாகிராஃபிக் படடப்புகள் 

 

எஸ்.ஆர்.C ரைவீர 

 

சி.தக. அமரசிங்க 

 

ஒய்.M ஆர்.என். 

குமாரி 

 

டபிள்யு.ஏ.ஏ.பி.வி

தஜசுந்தர 

 

ஆர்.தக.ஏ. 

அரியரத்ன 

 

தக.ஏ. ரைசிங்க 

 

டி.எல்.பி. தஹவதக 

 

எல்.எஸ்.C 

சிறிவர்தன 

 

ஆர்.M.டி.ஐ. 

ரத்நாயக்க 

 

பி.ஒய்.டி. தனுஷ்கா 

 

எஸ்.ஆர்.டி.பி. 

சிங்கபாகு 

பி.எச்.B ஜயமாலி

  

 

 

டத 

முதல் 

மார்கழி 

வடர 

2.0 

இலங்டகக் 

கடற்கடரடயச் 

சுற்றியுள்ள 

அடலச் 

சமச்சீரற்ற 

தன்டம பற்றிய 

மதிப்பீடு.  

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4 

 2.5 

இலக்கிய விமர்சனம்  

தபரடல நிடலயத்டத 

அடமக்கவும் 

அடல தரவு தசகரிப்பு மற்றும் 

அடல அளவீடுகள் பராமரிப்பு 

டடடல் மாடலிங் 

எழுதுதல் மற்றும் அறிக்டக 

ஆவைப்படுத்தல்  

 

ஆர்.M.டி.ஐ. 

ரத்நாயக்க 

 

எஸ்.ஆர்.C ரைவீர 

 

ஒய்.M ஆர்.என். 

குமாரி 

 

பி.ஒய்.டி. தனுஷ்க

  

 

 

 

 

Jan-Dec 

கடல்கள் / 

நிப்பான் 

அறக்கட்டடள

யின் தபாது 

மாலுமிவிளக்க

ப்படத்தின் 

"கடல் 

படுக்டக 2030" 

உலகளாவிய 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

கருவிகள் வாங்குதல், 

அலகு மற்றும் பிடையப்படுத்தல் 

நிறுவுதல் 

 

படகுகளுக்கு மீன் 

கண்டுபிடிப்பாடன நிறுவுதல் 

 

தரவுத்தளத்டத உருவாக்குதல் 

 

ஒய்.M.ஆர். 

நிலுபா குமாரி 

 

எஸ்.ஆர்.C. 

ரைவீர, 

 

ஆர்.தக.ஏ. 

அரியரத்ன 

 

ஆர்.M.டி.ஐ. 

 

 

 

 

 

டத 

முதல் 

மார்கழி 

வடர 
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வடரபட 

திட்டத்துடன்(

GEBCO) 

இடையாக 

கூட்டஆதாரமா

ன மாலுமி 

விளக்கப்பட 

தரவுத்தளம் 

மற்றும் 

நிகழ்நிடல 

தரவு 

தசயலாக்க 

அலடக 

நிறுவுதல் 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

தரவு தபறுதல் மற்றும் 

தசயலாக்கம் 

 

படவடரதல்  

 

ரத்நாயக்க, 

 

பி.ஒய்.டி.தனுஷ்கா, 

 

தர்ஷன 

விக்கிரமசிங்க 

4.0 

களுத்துடற 

கடரதயார 

அரிப்பு 

பாதிப்பு பற்றி 

விசாரடை 

4.1 

 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

4.6 

தசயற்டகக்தகாள் படங்கடள 

தபறுதல்  

பட தசயலாக்கம் 

GPS கைக்தகடுப்பு 

GIS பகுப்பாய்வு 

CCD மற்றும் CHECயிலிருந்து தரவு 

டகயகப்படுத்தல் 

GIS மாடலிங் 

அறிக்டக எழுதுதல் மற்றும் 

ஆவைப்படுத்தல்  

 

எம்.மலரத்ன 

 

பி.வி.டி. தரங்க 

 

டத 

முதல் 

மார்கழி 

வடர 

5.0  
சிறப்புதகாரிக்

டககளுக்காக 

நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வுகள் 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

கடற்கடர விவரக்குறிப்பு ஆய்வு 

தகாழும்பு துடறமுக நகர 

அபிவிருத்தி அளவீடுகள் திட்டம் 

 

களப்பு அளவீடுகள்  

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் கடல் 

அட்டட ஏற்றுமதி கிராமத்திற்கான 

கடல் பிரததசங்கடள 

எல்டலநிர்ையம் தசய்தல் 

 

S எஸ்.ஆர்.C ரைவீர 

சி.தக. அமரசிங்க 

ஒய்.M ஆர்.என். 

குமாரி 

டபிள்யு.ஏ.ஏ.பி. 

விதஜசுந்தர 

ஆர்.தக.ஏ. 

அரியரத்ன 

தக.ஏ. ரைசிங்க 

டி.எல்.பி. தஹவதக 

எல்.எஸ்.C 

சிறிவர்தன 

ஆர்.M.டி.ஐ. 

ரத்நாயக்க 

பி.ஒய்.டி. தனுஷ்கா 

எஸ்.ஆர்.டி.பி. 

சிங்கபாகு 

பி.எச்.B ஜயமாலி

  

டத 

முதல் 

மார்கழி 

வடர  
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திட்டஎண்: 1.1 

. “திருதகாைமமலயிலிருந்து குதிமரமமல முமன வமர” ஆழ அளவீட்டு ேரவு 

மகயகப்படுத்ேல் 

 

இலங்டகயின் கிழக்கிலிருந்து தமற்கு வடர சுமார் 550 கி. மீ கடரதயாரப் பகுதிடய 

உள்ளடக்கிய திருதகாைமடல முதல் குதிடரமடல வடரயான புள்ளி (அளவுதகால் 

– 1 : 300,000) வடர கடதலார விளக்கப்படத்டத தயாரிக்க என். எச் .ஓ 

திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த விளக்கப்படத்தில் இருந்து தமாத்த கடல் பரப்பளவு சுமார் 

30,000 கி.மீ
2
ஆகும். ததடவயான ஆய்வுகள் இரண்டு கட்டங்களாக 

திட்டமிடப்பட்டன. ஆர்.வி."சமுத்திர்ரிகா" கிடடக்காததால் கடல் கடந்த 

கைக்தகடுப்புகடள (200 மீ எல்டலக்தகாடுக்கு அப்பால்) ததாடர முடியவில்டல. 

எவ்வாறாயினும் வடக்கு தீவுப் பகுதி சிறிய படடகப் பயன்படுத்தி ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது மற்றும் வடக்கு தீவுகளின் நியாயமான தாள் நிடறவடடந்தது. 

தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக, இந்த ஆண்டில் திட்டமிட்டபடி 

ஆய்வுகடள தமற்தகாள்ள முடியவில்டல. தமலும், பாதுகாப்பு அடமச்சகத்தின் 

அனுமதி தாமதம் மற்றும் ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் ஆர்.வி."சமுத்திரா" 

கிடடக்காததால் இந்த கைக்தகடுப்புகடள நடத்த முடியவில்டல. 2020ஆம் 

ஆண்டில் 2136km தூரம் வடர கைக்தகடுப்பு தசய்யப்பட்ட பாடதகளின் தமாத்த 

தூரம் ஆகும். 

 

 
படம் 1:1 கடரதயார கடல் ஆழ மாலுமி விளக்கப்படத்தில் திருதகாைமடல முதல் 

குதிடர மடல” வடரயான முடிக்கப்பட்ட பரப்பளவு தரவு 
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படம் 1:2 களப்பணிகள் கடற்கடர விளக்கப்படம் திருதகாைமடல முதல் 

குதிடரமடல முடன வடர 2020ஆம் ஆண்டில், மன்னார் தீவுக்கான மாலுமி 

விளக்கப்படம் உள்ளிட்ட விளக்கப்படத்தின் 98% இடன தனி விளக்கப்படமாக 

முடிக்க என். எச். ஓ திட்டமிட்டுள்ளது. இலங்டக கடற்படடயின் அனுமதி 

பிரச்சிடன காரைமாக கடல்சார் விளக்கப்படத்திற்கான ஆய்வுகள் “மன்னார்தீவு” 

பகுதியில் ததாடங்க முடியவில்டல. தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம 

காரைமாக, இந்த ஆண்டு க்குள் திட்டமிட்டபடி ஆய்வுகடள தமற்தகாள்ள 

முடியவில்டல. இந்த ஆண்டில், திட்டமிடப்பட்ட பகுதியின் தமாத்த தூரம் 509 கி.மீ 

மற்றும் மன்னார் தீவின் மாலுமி விளக்கப்படம் தமாத்த பரப்பில் 5% ஆகும். 

 

 
படம் 1:3 கடல் ஆழ அளவீட்டு மாலுமி விளக்கப்படம் “மன்னார்தீவு” அளவிடல் 
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படம் 1:4 கடல் ஆழ அளவீட்டு “மன்னார்தீவு” களப்பணிகள் 

 

திட்ட எண்: 1.2 

 “சிறு முருமகக் கல் ேளத்தில் இருந்து புல்தமாட்மட வீதி” வமரயிலான ஆழ 

அளவீட்டு மாலுமி விளக்கப்பட அளவிடல்  ேரவு  மகயகப்படுத்ேல்.  

 

ததசிய கடல் ஆழ மாலுமி விளக்கப்படக் குறியீட்டின்படி, இலங்டகயின் 

தமாத்தகடதலாரப்பகுதி ஐந்து சிறிய அளவிலான விளக்கப்படங்கடளக் 

தகாண்டதாக இருக்கும். கடல் அழ விளக்கப்படம் “சிறு முருடகக் கல் தளத்தில் 

இருந்து புல்தமாட்டட வீதிவடரயான” பகுதி அவற்றில் ஒன்றாகும். இது தீவின் 

ததற்கிலிருந்து கிழக்கு வடர 250 கி. மீ நீளமுள்ள கடதலாரப்பகுதிடய 

உள்ளடக்கியது. தமாத்த பகுதியானது இரண்டு கட்டங்களாக கைக்தகடுக்கும் 

தநாக்கம் தகாண்டதாகும். ஒரு கட்டத்தின் தபாது ஆர். வி. ”சமுத்ரிக்கா”ஐப் 

பயன்படுத்தி 200m ஐதசாபாத் வடர கைக்தகடுப்புகடள முடிக்க NHO திட்டமிட்டது. 

ஆர்.வி “சமுதிரிக்கா” கிடடக்காததால், தரவு தசகரிப்பு திட்டமிட்டபடி முடிக்க 

முடியவில்டல. தமலும் இந்த ஆண்டுக்குள் திட்டமிட்டபடி ஆய்வுகடளத் 

ததாடர்வது நாட்டின் தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடமயின் மூலம் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 



78 

 

 
 

படம் 1:5 முழுக்கடதலாரப்பகுதிடயயும் உள்ளடக்கிய கடல்ஆழ மாலுமி 

விளக்கப்படங்கள் 

 
படம் 1:6 “சிறு முருடகக் கல் தளத்தில் இருந்து புல்தமாட்டட பாடத” வடரயான 

கடரதயார கடல் விளக்கப்படம் 

 

திட்ட எண்: 1.3 

 “சவலிகமம முேல் சகாழும்புவமர” கமரதயார கடல் ஆழ மாலுமி 

விளக்கப்படம் 

 

விளக்கப்படத்தின் 60 % 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிடறவடடந்தது, தமலும் 200 

மீ ஐதசாபாத் வடர கைக்தகடுப்புகடள முடிக்க என். எச். ஓ / நாரா 

திட்டமிட்டுள்ளது. ஆர். வி. ”சமுத்ரிக்கா” கிடடக்காததால், திட்டமிட்ட 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 10 % மட்டுதம குறித்தகால கட்டத்தில் முடிக்க முடியுமாக இருந்தது. 
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இலங்டக கடற்படட நீரியக்கவியல் பிரிவு 200m ஐதசாபாத்துக்கு அப்பால் ஆழ 

அளவீட்டு மாலுமி விளக்கபடதரடவ விளக்கப்பட வரம்பு வடர வழங்க 

உறுதியளிக்கிறது. தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக, இந்த 

ஆண்டுக்குள் திட்டமிட்டபடி இடடதவளி கைக்தகடுப்புகடள தமற்தகாள்ள 

முடியவில்டல. 

 

திட்ட எண்: 1.4 

ேற்தபாதுள்ள  கடல்  விளக்கப்படங்கமள  தமம்படுத்துேல் 

 

சுனாமிகள், புயல்கள் அல்லது தவறு எந்த தீவிர வானிடல நிடல அல்லது 

பிறமனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஆபத்து தபான்ற காரைங்களால் கடல் 

படுக்டகமாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவதால், தற்தபாதுள்ள தரவுகளின் 

தசல்லுபடிடய உறுதிப்படுத்த தவளியிடப்பட்ட விளக்கப்படங்கள் பராமரிக்கப்பட 

தவண்டும். கடல் ஆழ மாலுமி விளக்கப்பட அளவீடுகளில் ஏததனும் மாற்றங்கள் 

சரியான தநரத்தில் மாற்றப்பட தவண்டும்.  இலங்டக துடறமுக அதிகாரசடபயின் 

துடறமுக மாஅதிபர் மற்றும் வணிகக் கப்பல் தசயலகத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் 

ஆகிதயாருடன் ததடவயான ததாடர்பாடல் ததாடர்புகள் தபைப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்ட இல : 1.5 

ேரவு செயலாக்கம் மற்றும் கார்தடாகிராஃபிக்  பணிகள் 

 

திருதகாைமடல முதல் குதிடரமடல முடன வடர உள்ள கடல் 

விளக்கப்படங்களில் தபறப்பட்ட மாலுமி விளக்கப்படங்கள் (கட்டம் 1 மற்றும் 

கட்டம் 2) க்கான தரவு தசயலாக்கம் நிடறவடடந்தது. 

 

திட்டம் எண் : 2.0 

இலங்மகக் கடற்கமரமயச் சுற்றியுள்ள தபரமல ெமச்சீரற்ை ேன்மம 

பற்றிய மதிப்பீடு 
 

இலங்டக இந்தியப் தபருங்கடலின் வடக்குப் பகுதியில் அடமந்துள்ள ஒரு 

தீவாகும், இது ஆழமற்ற மற்றும் குறுகிய பாக்கு நீரிடையால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதிக உவர்தன்டமஅரபிக் கடல் அதன் தமற்குப் பக்கத்திலும், குடறந்த உவர்தன்டம 

வங்காள விரிகுடா அதன் கிழக்குப் பக்கத்திலும் அடமந்துள்ளது. இலங்டகயில் 

கண்டத் தட்டு குறுகியதாகவும், உலதகங்கிலும் உள்ள கடரதயாரங்களின் சராசரி 

ஆழத்டத விட ஆழமற்றதாகவும் உள்ளது. இது இலங்டகயின் ததற்குப் பகுதிடயச் 

சுற்றி குறுகியதாக உள்ளது, ஆனால் அது வடக்கு மற்றும் வடகிழக்டக தநாக்கி 

இந்திய கண்டத் தட்டுடன் இடைவதற்கு விரிவடடகிறது. இலங்டகடயச் 

சுற்றியுள்ள அடல 0.40 முதல் 0.60 மீ வடர வசந்த கால தபரடல வீச்சுடன் 

அடரயுர்னாலுடன் கலக்கப்படுகிறது. தீவின் வடக்குப் பகுதியில் இந்த வரம்பு 

குடறவாக உள்ளது. கிழக்கு கடற்கடரயில் ததன்கிழக்கில் விடரவான மாற்றத்துடன் 

தமற்கு கடற்கடரயில் இருந்து பல்தவறு கட்டங்கள் உள்ளன. தீடவச் சுற்றியுள்ள நீர் 

பருவகால நீதராட்டங்களின் பருவகால தடலகீழ் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டுள்ளன.  

 

தீடவச் சுற்றியுள்ள அடலயின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்று, தமற்கிற்கும் 

ததற்குப் பகுதிக்கும் கிழக்கிற்கும் வடக்குப் பகுதிக்கும் இடடதய ஒரு 

முழுடமயான எதிர் அடலக் கட்ட வித்தியாசத்டத தவளிப்படுத்துகிறது. 

உதாரைமாக, தகாழும்பு அதிக அடலகடள அனுபவிக்கும் தபாது, திருதகாைமடல 

குடறந்த அடலகடள அனுபவிக்கும் தபாது மற்றும் அதற்கு தநர்மாறாகவும் 

உள்ளது.  

 

இது, இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள அடல இந்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள இரண்டு 

தவவ்தவறு அம்பிட்தராம்களிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது என்படதக் குறிக்கிறது. 
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எனதவ, ஆய்வின் தநாக்கம் இந்த ஆம்பிட்தராமிக் புள்ளிகள் மற்றும் கடற்கடரக் 

தகாட்டடச் சுற்றியுள்ள தபரடல நிகழ்வுக்கு அவற்றின் தசல்வாக்டக அடடயாளம் 

காட்டுகிறது. தற்தபாதுள்ள தபரடல தரவுகடளப் பயன்படுத்தி இலங்டகடய 

உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான பிராந்திய  தபரடல மாதிரியாக்கம் தமற்தகாள்ளப்படும் 

என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடதலாரக் தகாட்டில் உள்ள இந்த இரண்டு 

ஆம்பிட்தராம்களின் ததாடர்பு எல்டலகளும் தமற்தகாள்ளப்படும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாதிரி முடிவுகடள சரிபார்க்க பல புதிய 

தபரடலநிடலயங்கள் அடமக்கப்படும்.இறுதியாக, இந்த முடிவுகளுடன், 

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள தபரடல நடத்டத குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்டவ 

தமற்தகாள்ள முடியும்.  

 

தமலும், ததசிய வடரபடப் படம்மற்றும் இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள தபரடல 

வடலயடமப்டப தமலும் தபாய்யாக்குதல் தபான்ற நீர்வடரவியல் 

பயன்பாடுகளுக்கான தபரடல டாட்டம் ஸ்தாபனத்தில் இந்தத் தகவல் மிகவும் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும் MSL மாறுபாடு மற்றும் புவிசார் பண்தபற்றம் இல்லாத 

உறுதிப்பாடு ததாடர்பாக தமலும் விசாரடைகள் தமற்தகாள்ளப்படலாம். 

 

தநாக்கங்கள் 

•       இந்தியப் தபருங்கடலில் அடமந்துள்ள இரண்டு ஆம்பிட்தராமிக் புள்ளிகளால் 

கடதலாரக் கடரடயச் சுற்றியுள்ள தபரடல நிகழ்வுக்கு ஏற்படும் தாக்கத்டத 

அடடயாளம் காணுதல். 

•    கடற்கடரப் பகுதியில் உள்ள இந்த இரண்டு ஆம்பிட்தராம்களின் ததாடர்பு 

எல்டலகடள அடடயாளம் காணுதல். 

•  இலங்டகக் கடற்கடரக்கான விரிவான பிராந்திய தபரடல மாதிரிடய 

உருவாக்குதல். 

 

ேரவு தெகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 

சேன்கிழக்கு  அம்பிட்தராம் 

ததன்கிழக்கு கடற்கடரயின் அம்பிட்தராமிக் புள்ளியின் ததாராயமான 

இருப்பிடத்டத அடடயாளம் காண்பதற்காக திருதகாைமடல, அம்பாந்ததாட்டட 

மற்றும் கிரிண்டா அடல அளவீடுகளில் இருந்து தபரடல தரவுகள் பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் அடமந்துள்ள அமதுவா, படனங்கல், 

கிரிகல்தப, ஒகந்தா மற்றும் பனாமா ஆகிய இடங்களில் கூடுதலாக 25 மணி அடல 

அவதானிப்புகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 1/30° இடம் சார்ந்த ததளிவுத்திறன் 

தகாண்ட ஓரிகன் மாநில பல்கடலக்கழகத்தின் (OSU) பிராந்திய தபரடல மாதிரி 

வங்காள விரிகுடா படி, எம்2 உறுப்புக்கான ஆம்பிட்தராமிக் புள்ளி பனாமா மற்றும் 

கிரிகல்விரிகுடா (படம் 2:1) இடடதய அடமந்துள்ளது. கவனிக்கப்பட்ட 25 மணி 

மற்றும் காப்பகப்படுத்தப்பட்ட தபரடலத் தரவுகள் இடடச்தசருகப்பட்டிருப்பது,   

ததாகுப்பின் கட்டம் பூஜ்ஜியமாக மாறும் தபாத்தானா விரிகுடாவுக்கு அருகில் M2 

உறுப்புகளின் ஆம்பிட்தராமிக் புள்ளி அடமந்துள்ளது என்படத 

தவளிப்படுத்துகிறது. இந்த இடம் கடல் மட்ட முரண்பாடுகள் (SLA) தரவுகளிலிருந்து 

தபறப்பட்ட தபரடல உறுப்பு M2 இன் இடடச்தசருகல் மூலம் 

உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது (படம் 2:2 & 2:3). 

 

ஆம்பிட்தராம் ஒரு முழுடமயான தபரடல தபண்டுக்கான பூஜ்ஜிய தபரடல 

வரம்பின் தநரத்டத சார்ந்த நிடலயாகவும் கருதப்படலாம். எனதவ தினசரி மற்றும் 

பருவகால இயக்கங்கடள கண்காணிக்க  தவண்டும். 
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படம் 2:1 பனாமா மற்றும் 

கிரிகல் விரிகுடா 

இடடதய M2 உறுப்பு 

அடமந்துள்ளது 

 

 

 

 

 

 

 

 

இடம் கட்டம் 

(Degree) 

திருதகாைமடல (1 வருட தரவு) 65.50 

பனாமா 34.89 

ஒகந்தா 31.50  

கிரிகல் விரிகுடா 31.20 

பத்தனம்கல 293 

அமாத்வா 320 

கிரிந்தா (1 ஆண்டு தரவு) 280 

அம்பாந்ததாட்டட (1 மாத தரவு) 264 

அட்டவடை 2:1 ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் M2 கட்ட மதிப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2:2 அ) SLAவின் இடடச்தசருகல் தபரடல தனிமம் எம்2-வீச்சு ஆ) SLA 

தபறப்பட்ட டடடல் உறுப்பு எம் 2-கட்ட இடடச்தசருகல் 
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வடதமற்கு ஆம்பிட்தராம் 

 
படம் 2:3: யாழ்ப்பாை தீவுக்கூட்டத்தில் அடல பாடத இடங்கள் 

 

இடம் கட்டம் (Degree) 

பருத்தித்துடற 1 வருட தரவு) 78.00  

J2 104.00 

J1 112.00  

ஊர்காவற்துடற 110 

அனல தீவு 239.00 

குறிகாட்டுவான் 251 

தநடுந்தீவு 245 

மண்டடதீவு (1 வருட தரவு) 254.00 

சிராத்தீவு 280.00 

காக்டகதீவு 346.00 

அட்டவடை 2:2  யாழ்ப்பாைதீவுக் கூட்டத்தின்  M2 இன் கட்ட மதிப்புகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2:4 யாழ்ப்பாைம் அடல அளவீடுகள் நிறுவுதல் 
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யாழ்ப்பாைதீவுக் கூட்டத்திற்கான அடல மானி அவதானிப்புகடள 

ஒருங்கிடைக்கும் வடகயில் 8 பிரதான அடலகளின் ஒரு தபரடல மாதிரி 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2:5 அ) M2 உறுப்புகளின் கட்ட விநிதயாகம் ஆ) M2 உறுப்புகளின் வீச்சு 

தவறுபாடுகள் 

 

இந்த மாதிரி அரியாடல விரிகுடாடவச் சுற்றியுள்ள M2 உறுப்புகளின் 

ஆம்பிட்தராமிக் புள்ளிடய உருவகப்படுத்துகிறது (படம் 5a). மற்ற அடர-டடர்னல் 

கூறுகள் எஸ்2, என்2, தக2, ஆம்பிட்தராமிக் அடமப்டப ததளிவாகக் காட்டுகின்றன. 

டியுர்னல் உறுப்புகளிலிருந்து, Q1 தவிர, மற்ற உறுப்புகள் ஆம்பிட்தராமிக் 

அடமப்டபக் காட்டுகின்றன, ஆனால் அடரநிடல உறுப்புகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

வடதமற்கு மாற்றத்துடன். 

 

தமலும் அடலக்கண்காணிப்புகள் அரியாடல விரிகுடா மற்றும் கல்லுண்டட 

விரிகுடாவிற்குள் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும், இதன் மூலம் அம்பிட்தராமிக் 

புள்ளியின் இயக்கங்கடளக் கண்காணிக்கவும், தபரடல மாதிரி முடிவுகடள சரி 

பார்க்கவும். 

 

திட்டம் எண் : 3.0 

கடல்களின் சபாதுவான மாலுமி விளக்கபடம் (GEBCO)/ நிப்பான் 

அைக்கட்டமளயின் உலகளாவிய வமரபட திட்டத்துடன் "கடல் படுக்மக 2030" 

உடன் இமையாக ேரவுத் ேள மற்றும் நிகழ்நிமல ேரவு செயலாக்க அலகு 

நிறுவுேல் 

 

நமது நாடு முழுவதிலும் உள்ள கடலின் மாலுமி விளக்கபடதரவு  மிகவும் குடறவாக 

உள்ளது மற்றும் பரந்த பகுதியில் தசய்யப்பட தவண்டும் மற்றும் முடறயான 

மாலுமி விளக்க பட கைக்தகடுப்புகளுடன் இடத நிடறதவற்ற பல 

ஆண்டுகள்ததடவ. உலகப் தபாட்டி மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, எனதவ GEBCO நிப்பான் 

அறக்கட்டடள கடற்படுக்டக 2030 என்ற திட்டத்டதத் ததாடங்கியுள்ளது மற்றும் 

சர்வததச டஹட்தராகிராஃபிக் அடமப்பின் உறுப்பு நாடுகள் மாலுமி 

விளக்கபடத்தில் இருந்து தங்கள் தசாந்த கடல்கடள உள்ளடக்கிய இந்த 

திட்டத்திற்கு ஒத்துடழக்க அடழக்கப்பட்டன. 

 

இந்த திட்டத்தின் தநாக்கம் கடல் சார் ஆதாரங்கள் மாலுமிவிளக்கபடத்டத 

பயன்படுத்தி இந்தியப் தபருங்கடடல வடரபடமாக்குதல் மற்றும் தரவு தளத்டத 

பராமரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் மற்றும் கடல் புவியியல், சூழலியல் மற்றும் 

கடலியல் ஆகியவற்றில் கடல் முகாடமத்துவம், இடதிட்டமிடல் மற்றும் 

ஆராய்ச்சிக்கான தரவுகடள பரப்புவதாகும். இது 2030 வடர ததாடர்ச்சியான 

திட்டமாக இருக்கும். 

 

 



84 

 

 

 

 

படம் 3:1 தவடல தசய்யும் முடற 

 

தகாவிட் 19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக இந்த ஆண்டு திட்டமிட்டபடி 

கட்டடமப்பு மற்றும் வடலயடமப்பு அடமப்டப நிறுவததடவயான 

உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் வாங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இடம் சார்ந்த 

தரவுத்தள இடடமுகம் ArcGISதளப்பகுதிடய பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது 

மற்றும் தமற்பரப்பின் மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது. தமலும், பல்தவறு ஆதாரங்களில் 

இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட கப்பல் பயைக் கப்பல்களின் தரவுகடளப் தபறுவதற்காக 

நாரா பிரிவுகளிலிருந்து தகாரிக்டக தசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் 

ஒட்டுதமாத்த முன்தனற்றம் 2020 ஆம் ஆண்டில் 20% ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம்3:2இடம் சார்ந்த தரவுத்தள இடடமுகம் 
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படம் 3:3 கிடடக்கும் தரவு இடடமுகம் 

 

 

திட்டம் எண் : 4.0  

களுத்துமை கமரதயார அரிப்பு பாதிப்பு குறித்து விொரமை 

 

புவி தவப்பமயமாதலால் ஏற்படும் காலநிடல மாற்றங்களுடன் கடல் மட்ட உயர்வு 

காரைமாக கடதலார அரிப்பு உலதகங்கிலும் ஒரு தீவிர சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனயாக 

மாறி வருகிறது. இந்த ஆய்வு களுகங்டகயின் ஆற்று முகத்துவாரம் 

அடமந்துள்ளதால் குறிப்பிடத்தக்க கடதலாரப் பகுதியான களுத்துடற மீது கவனம் 

தசலுத்தும். கடல் அடலகளில் இருந்து களுத்துடற நகரத்டதப் பாதுகாத்ததால் 

மைல் தூண் இப்பகுதியில் ஒரு முக்கியமான புவியியல் அம்சமாக இருந்தது. 

இத்திட்டத்தின் இறுதி தவளியீடு, கடதலார சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தகாள்டக திட்டமிடல் ததாடர்பான முடிதவடுக்கும் பங்களிப்பதன் மூலம் 

தற்தபாதுள்ள இடடதவளிடய நிடறதவற்ற பங்களிக்கும். இலக்கிய மீளாய்வு பகுதி 

நிடறவுற்றது மற்றும் நாட்டின் தகாவிட் 19 ததாற்றுதநாயின் காரைமாக, 

தசயற்டகக்தகாள் படங்கள் மற்றும் களப்பணிகடள வாங்கும் தசயல்முடற சரியான 

தநரத்தில் தடுக்கப்பட்டது மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் திட்டத்டதத் ததாடர 

முடியவில்டல. தமலும், தசயற்டகக்தகாள் படங்கடள வாங்கும் பணிகள் 

நடடதபற்று வருகின்றன.  

 

எனதவ, சுதந்திரமாக பதிவிறக்கம் தசய்யப்பட்ட தசயற்டகக்தகாள் படங்கள் 

மற்றும் கூகிள் பூமி படங்கள் 2005 முதல் 2017 வடர கடற்கடரகடள பிரித்ததடுக்க 

பயன்படுத்தப்பட்டன. இடமாறுபாட்டட அடடயாளம் காை ArcGISஇல் டிஜிட்டல் 

மயமாக்கப்பட்ட சுருக்கங்கள் திறக்கப்பட்டன. 2005-2017 காலப்பகுதியில் 

மைல்பாரின் பருவகால தவறுபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன. இது முக்கியமாக 

டவகாசி முதல் புரட்டாசி வடர நிலவும் ததன்தமற்கு பருவமடழ காலத்தில் 

நடக்கிறது. தமலும், மடழக்காலங்களுடன் உறடவப் தபறுவதற்காக, அரிப்பு 

மற்றும் அக்ரிஷன் ஆகிய இரண்டடயும்  GIS சூழலில் அளவிட தவண்டும். 
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படம் 4:1 2005 (நீலம்), 2010 (ஆரஞ்சு) மற்றும் 2015 (சிவப்பு)இல் மைல்  நிரல் 

 

 

திட்டம் எண் : 5.2 

அரசு மற்றும் பிை நிறுவனங்களின் சிைப்பு தகாரிக்மககளுக்காக நடத்ேப்பட்ட 

ஆய்வுகள் 

 

திட்டம் எண் : 5.1 

களப்பு ஆய்வு   

முன் அடடயாளம் காைப்பட்ட காயல்களுக்கான ஒரு முழுடமத் திட்டத்டத 

உருவாக்குவதில் மீன்வள அடமச்சகம் ஒரு திட்டத்டதத் ததாடங்கி, அதன்படி 

நந்திக்கடல் களப்பில் அவசர அடிப்படடயில் குளியல் அளவீடு கைக்தகடுப்பு 

நடத்துமாறு NHO/நாராவிடமிருந்து தகாரிக்டக டவத்தது. தூர்வாரும் பகுதிகள் 

மற்றும் உண்டமயான கீழ் நிலஅடமப்டப அடடயாளம் காை தவண்டும் 

என்பதால் வரி இடடதவளி 100m என பரிந்துடரக்கப்பட்டது. இறுதி அறிக்டக 

மற்றும் மாலுமி விளக்கப்படம் அதற்தகற்ப  சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 5:1 நந்திக்கடல் களப்பிற்க்கான மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடம் 
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படம் 5:2 நந்திக்கடல் களப்பில் மாலுமி விளக்கப்பட கைக்தகடுப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திட்டம் எண் : 5.2 

சகாழும்பு துமைமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தின் சுற்ைாடல் 

கண்காணிப்பு  ஆய்வுகளுக்கான கடற்கமர விபரக்கைக்சகடுப்பு  

 

தகாழும்பு ததற்கு துடறமுகத்திற்கும் காலி முகதிடலிற்க்கும் இடடயில் சுமார் 500 

ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் "துடறமுக நகரத்டத" உருவாக்குவதற்காக ஒரு மீட்புத் 

திட்டத்டத அமுல்படுத்தஇலங்டக அரசாங்கம் வடிவடமத்துள்ளது.இந்த 

திட்டத்தின் ஒப்பந்ததாரரான சீனா ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் கம்தபனி லிமிதடட் 

(CHEC), இடடதய டகதயழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி, நாராவுடன், ததசிய 

நீர்வடரவியல் அலுவலகம் (NHO) கடல் படுடகயின் உடல் பண்புகடள 

கண்காணிக்கவும், தமதல முன்தமாழியப்பட்ட இடத்திற்கு ததற்தக 10 கிமீ வடக்கு 

மற்றும் 10 கி.மீ ததற்தக கடற்படுடக அடமப்பியல் / நில அடமப்புக்கான 

சாத்தியமான தாக்கங்கடள மதிப்பிடுவதற்கான தரவுகடள வழங்கவும் கடற்கடர 

சுயவிவர ஆய்வுகடள நடத்தியுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

படம் 5:5 

வடிவடமப்பு      

படம் 5:6 துடறமுக  நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தில் நிலம் 

மற்றும் மாலுமி விளக்கப்பட  அளவீட்டு களப்பணி 
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படம் 5:7 மாலுமி 

விளக்கப்பட  

கைக்தகடுப்பு 

விளக்கப்படம் 

 

திட்ட இல : 5.3 

கிளிசநாச்சி மாவட்டத்தில் கடல் அட்மட ஏற்றுமதி கிராமத்திற்கான கடல் 

பகுதிகளில்  எல்மல  நிர்ையம் 

 

நிடலயான விவசாயம் மற்றும் மீன்பிடி ததாழில் முயற்சிகடள ஊக்குவிப்பதற்காக, 

கடல் அட்டட விவசாயத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இடடயக மண்டலத்டத 

தவளிநாட்டு சந்டதக்காக ஸ்தாபிப்பதற்கு யாழ்ப்பாை மாவட்டம் ததரிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. கடல் அட்டடப் பண்டைகளுக்கான கடல் நிலங்கடளக்  

குடறக்க ததசிய நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு தமம்பாட்டு ஆடையத்திற்கு (NAQDA)க்கு 

இந்த திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் கடல் அட்டடஏற்றுமதி 

கிராமத்திற்கான மடனகடள அழிக்க ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. ஏற்கனதவ 

200 மடனகள் வடரயறுக்கப்பட்டு, அபிவிருத்தி தநாக்கத்திற்காக  ஆவைங்கள் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. 
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படம் 5:8கடல் அட்டட ஏற்றுமதி கிராமத்திற்கான பகுதிகடள வடரயறுப்பதற்கான 

மாலுமி விளக்கப்பட அளவீடு 
  

படம் 5.9: எல்டலநிர்ையத்திற்கான கடல்திட்டம் 
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படம் 5:10 கடல் மடனகடள வடரயறுப்பதற்கான அளவீட்டு திட்டங்கள் 

 

திட்ட எண்: 5.4 

சபாழுதுதபாக்கு கடற்கமர / கடல் நீர் நில தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான 

உத்தேெ கடல் படுமகக்கான சுற்றுச்சூழல்  ோக்க மதிப்பீடு 

 

கடற்கடர பாதுகாப்பு மற்றும் கடதலார முகாடமத்துவம், தகால்பிட்டி முதல் 

ததஹிவடள கால்வாய் நிடலயம் வடர தபாழுதுதபாக்கு கடற்கடர / கடல் நீர்வாழ் 

தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான உத்ததச கடல் படுடக மீட்புக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீட்டட நடத்துமாறு தகட்டுக் தகாள்ளப்பட்டது. 10 கி.மீ ததற்கு தநாக்கியும், 10 

கி.மீ வடக்கு தநாக்கியும் உள்ள திட்டப் பகுதியில் கடல் படுடக மற்றும் கடதலாரப் 

பகுதிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கடளக் கண்காணிக்க இந்த மாலுமி விளக்கப்பட 

அளவீடுகள் நடத்தப்பட்டன. 
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படம் 5:11 மாலுமி விளக்கப்பட  

கைக்தகடுப்பு விளக்கப்படம் 

 

 

சவளியீடுகள் / வமரபடங்கள் 

 

சவளியீடுகள் 

1. குைதிலக, MDEK, மற்றும் ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.டி.ஐ. (2020). இலங்டகக் 

கடற்கடரடயச் சுற்றியுள்ள அடல சமச்சீரற்ற தன்டம பற்றிய பகுப்பாய்வு. தகஎல் 

ஜிதயாடஹட்தரா 2020 : கடல் ததாழில் புதிய நார்ம் மற்றும் சவால்கள் (பக்கம் 42 

மதலசியா ததாழில்நுட்ப பல்கடலக்கழகம் (யுடிஎம்) 
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பயிற்சி / விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்ேப்பட்டன  

1. ததசிய பயிலுநர் மற்றும் ததாழிற் பயிற்சி அதிகாரசடபயின் தமற்பார்டவயின் கீழ் 

சப்ரகமுவ பல்கடலக்கழகத்தின் புவிசார் கல்விபீடத்திலிருந்து மூன்று மாத ததாழிற் 

பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான நான்கு இளங்கடலப் பயிற்சி மாைவர்கள்(NAITA). 

2. தகாவிட் 19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக, பல்தவறு நிறுவனங்களிலிருந்து 

என்.எச்.ஓ.வுக்கு உத்திதயாகபூர்வ வருடககள் ரத்து தசய்யப்பட்டன.  

 

சவளிநாட்டு / உள்ளூர் பயிற்சி மற்றும் ெர்வதேெ சபாறுப்புகள் 

1. ஐ.எச்.ஓ சட்டமன்றத்தின் இரண்டாவது அமர்வு, பிரதிநிதிகள் (தமய்நிகர்) 

தடலவர்கள் கூட்டம், 16-18நவம்பர், 2020 

 

 

 

 

விதெட தகாரிக்மககளுக்காக  நடாத்ேப்படும் ஆதலாெமன ஆய்வுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

திட்டம் ஒப்பந்ேத் 

சோமக 

(ரூ) 

கடல் அட்டட ஏற்றுமதி கிராமத்திற்கான கடல் பிரததசங்கடள எல்டல 

நிர்ையம் தசய்தல் 

6,517,800.00 

கடற்கடர விவரக்குறிப்பு ஆய்வு தகாழும்பு துடறமுக நகர அபிவிருத்தி 

அளவீடுகள் திட்டம் 

2,176,330.00 

தபாழுதுதபாக்கு கடற்கடர / கடல் நீர்நில தமம்பாட்டுத் 

திட்டத்திற்கான உத்ததச கடல் படுடகக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு 

1,083,680.00 
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5.4 உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீருயிரின வளர்ப்புப் 

பிரிவு 

பிரிவின் ேமலவர் : கலாநிதி. வெந்ோ பஹலவோராச்சி 

இல திட்டே மலப்பு  சபாறுப்பான அதிகாரி வரவு 

செலவு 

ஒதுக்கீடு 

(ரூ. மி) 

3.2 நில்வாலா நதிப் படுடகயின் தவள்ளப் 

தபருக்கு சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளில் 

மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு திறன் 

மதிப்பீடு. 

தக. டபள்யூ. ஆர். ஆர். 

அமரவீர 

1.105 

3.3 வணிக அளவிலான சிப்பி வளர்ப்புக்கான 

ஸ்பாட் கிடடப்படத 

தமம்படுத்துவதற்காக முருடகக்கல் 

மறுசீரடமப்பு  

 

திருமதி.ஏ.எஸ்.எல்.இ. 

தகாரா ,  

திரு.C.B தமததகதர 

டாக்டர் 

வி.பஹலவத்தராச்சி 

1.354 

3.4 இலங்டகயில் முத்துக் கவாட்டித் 

ததாழிடல மீண்டும் தபறுவது ததாடர்பாக 

வடதமற்கு மற்றும் கிழக்கு 

கடற்கடரகளில் இயற்டக முத்துக் கவாட்டி 

வளத்டதப் பற்றிய ஆய்வு 

திரு.C.B தமததகதர 

திரு.க சுண்டல்படு  

டாக்டர் 

வி.பஹலவத்தராச்சி 

0.800 

3.5 பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் நிடலடமகடள 

சமாளிப்பதற்கு ஏற்ப கப்பாஃடபகஸ் 

அலாவர்சியி (தடாட்டி) விகாரங்களின் 

மரபணு ததாகுப்டப நிறுவுதல் 

திரு.தஜ.எஸ்ஜயநாதா, 

திரு.யு.எஸ்.பி.தக. 

லியனதக  

டாக்டர் வி. 

பஹலவதாராச்சி 

0.400 

 

3.6  நண்டு வளர்ப்புத் ததாழிடல 

பிரபலப்படுத்துவதற்காக சிறந்த தீவனம் 

மற்றும் சுகாதார முகாடமத்துவம் ஊடாக 

இலங்டகயில் சதுப்பு நில நண்டு (சில்லா 

தசராட்டா) நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பிடன 

தமம்படுத்துதல்  

டாக்டர்.M 

ஜி.ஐ.எஸ்.பராக்கிரம,  

டாக்டர் ஏ. டி. டபிள்யூ. 

ஆர்.  இராஜபக்ஷ  

டாக்டர்.பி.பி.M. 

ஹீனதிகல 

0.550 

 

3.7 அலங்கார மீன் கப்பி 

(தபாஸிலியாரிட்டிகுலட்டா) வளர்ப்பு- 

ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் உற்பத்தி தசயல் 

திறடன தமம்படுத்துவதற்கான 

திரு. ஈ.டி.M எபசிங்க,  

டாக்டர் ஏ. ஏ. டி. 

அமரதுங்க,  

0.992 
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திட்ட எண் : 3.2 

ஒருங்கிடைந்த அணுகுமுடறயாக 

பதயாஃப்ளாக் ததாழில்நுட்பம் 

பிரதயாகித்தல்  

திருமதி எஸ். ஆர். C. 

என். தக. நாரங்தகாட  

திருமதி ஏ.M ஏ. நடிகாரி  

3.8 உள்ளூர் மீன் சிடறயிருப்பு 

இனப்தபருக்கம் மற்றும் காட்சிப் 

பிரிடவப் பராமரித்தல் (அகற்றப்பட்ட 

ஆராய்ச்சித் திட்டதடலப்பு மற்றும் 

உள்ளூர் மீன் பிரிவின் ததாடர்ச்சியான 

பராமரிப்பு)  

திருமதி ஆர்.ஆர்.ஏ. 

ரமணி ஷிரந்தா  

 

0.300 

3.9 நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் 

கடற்பாசிகளின் உயிரி ததாழில்நுட்ப 

பயன்பாடு மற்றும் வளர்ச்சி ஆய்வுகள் 

இன்அக்வாதபானிக் மறுசுழற்சி அடமப்பு  

டாக்டர் தக.தக. டி. 

நுவன்சி,  

திருமதி டி. M எஸ். 

சுதகஷ்வரி  

டாக்டர் வி. 

பஹலவத்தராச்சி 

1.000 

3.10 3.10அலங்கார மீன் மற்றும் வளர்ப்பு 

திலாபியாவில் தநாய் பாதிப்பு பற்றிய 

ஆய்வு  

டாக்டர்.  ஏ. டி. டபிள்யூ. 

ஆர். இராஜபக்ஷ 

0.510 

3.11 இலங்டகயில்இறால்வளர்ப்புத்ததாழிலின்

தநாய்நிடலகடளக்கண்காணித்தல் 

பி. பி. எம். 

ஹீன்தனற்றிகல 

0.630 

3.12 நீர்தகாழும்பு கழிமுகம், தபால்தகாட ஏரி, 

மடு கங்டக மற்றும் யாழ்ப்பாைக் 

களப்பில் பாரம்பரிய மீன்பிடி 

நடவடிக்டககள் மற்றும் முடறயான 

முகாடமத்துவத்திற்கான உபாயமுடறகள் 

பற்றிய மதிப்பீடு 

திரு.தஜ.எஸ்.ஜயநாத   

டாக்டர்.  எம். 

கம்மன்பில 

0.316 

3.13 வற்றாத நீர்த்ததக்கங்களில் 

வளர்ப்புஅடிப்படடயிலான மீன்வளம்;  

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில் 

லிம்தனாலாஜிக்கல் ஆய்வுகள் 

ததாடர்பானது, இது மீன்களின் உகந்த 

இருப்புக்கு வழிவகுக்கிறது  

திருமதி அமிதா 

ஆதிகாரி  

 

0.742 

 

 

3.14 பனாப்பிட்டிபிரததசஆராய்ச்சிநிடலயத்தி

ல்இருந்து அலங்கார மீன் தீவனம் மற்றும் 

அலங்கார மீன் வளர்ப்பு தமம்பாடு- நாரா 

டாக்டர்.M.டபிள்யூ.C.டி. 

பள்ளியகுரு, 

திரு.டி.ஏ.அதுதகாரல  

திரு.ஈ.டி.M எபசிங்க 

2.000 
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நில்வளா  நதிப் படுமகயின் சவள்ளப்சபருக்கு சுற்றுச்சூழல் அமமப்புகளில் 

மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்புத் திைன்களின்  மதிப்பீடு. 
 

தபாறுப்பானஅதிகாரி: தக. டபிள்யூ. ஆர். அமரவீர 

வரவுதசலவு : 1.105மில்லியன் 

நில்வளா கங்டகயின் நீர்ப்பாசனத் திடைக்கள வடரபடத்தின் படி டவகாசி 2017 

இல், மாத்தடற மாவட்டத்தின் தமாத்த நிலப்பரப்பில்1 2.6% இது 

உள்ளடங்குகின்றது, தவள்ளநீர் மற்றும் நிலங்கள் கணிசமாக 

பயன்படுத்தப்படாதடவ எனவும் மற்றும் நீரியல்வள உயிரின உற்பத்திக்கு 

பயன்படுத்தப்படலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. திஹதகாடட, மாலிம்படட, 

அதுரலிய, மாத்தடற, மற்றும் கம்புறுபிட்டி ஆகிய பிரததசங்கள் நில்வல ஆற்றுப் 

படுடகயில் மிகவும் தவள்ளத்தில் மூழ்கிய பிரததச தசயலக  பிரிவுகளாகும், 

எடுத்துக்காட்டாக,ஒவ்தவாரு பிரததச தசயலக பிரிவிலும் குடறந்தபட்சம் 

30%தமாத்த நிலங்கள் டவகாசி 2017 இல் தவள்ளத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டன 

(2017டவகாசி  மாதம் நீரில் மூழ்கிய பகுதி வடரபடம், நில்வளா கங்டக படுக்டக, 

நீர்ப்பாசனத் துடற).  

தநாக்கங்கள்: 

• நில்வளா ஆற்றுப்படுடகயில் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு திறடன மதிப்பிடுதல் 

• நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு உற்பத்திக்கு தவள்ளச் சமதவளியிலிருந்து அதிகபட்ச 

பயன்பாட்டடப் தபற 

• சமூக மக்கடள நிடலயான உற்பத்தி முடறடய தநாக்கி ஈடுபடுத்துதல், அதிலிருந்து 

அவர்கள் தங்கள் சமூக-தபாருளாதார நிடலடமடய தமம்படுத்தமுடியும்.  

செய்முமை 

• நில்வாலா ஆற்றுப் படுக்டகயின் தவள்ளச் சமதவளிப் பகுதிகடளக்குடறக்க 

முதற்கட்ட கைக்தகடுப்பு தமற்தகாள்ளப்படும்.    

• சுற்றாடல் தரவுகடள தசகரிப்பதற்கு தபாருத்தமான மாதிரியிடங்கள் ததரிவு 

தசய்யப்படும் தவள்ளம், நீர் இருப்பு மற்றும் மடழப்தபாழிவு தரவுகளின் பிரகாரம் 

(நீர்ப்பாசன திடைக்களம்) 

தபாருத்தமான மாதிரி இருப்பிடத்தில் தரவு தசகரிப்பு  

நீரின் தர அளவுருக்கள் - தவப்பநிடல, pH, DO, உப்புத்தன்டம, கலங்கல்தன்டம, 

டநதரட்டு, தபாஸ்தபற்று,குதளாதராபில் -a, 

கன  உதலாகங்கள் - கட்மியம், ஈயம், ஆசனிக்,  இரசம் 

மண் தரம் - மண் வடக, pH 

• மாத்தடற மாவட்டத்தில் 20 பிரததச தசயலக பிரிவுகளில் சமூக தபாருளாதார 

மற்றும் காணிகள் பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகடள நடாத்துதல். 

• தவள்ளச் சமதவளியில்  ஆற்றின்  மீன்வளத்டத  கண்காணித்தல்  
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• GISபயன்படுத்தி நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு சாத்தியமான பகுதிகளில் இருக்டக 

வடரபடங்கடளத் தயாரித்தல் 

• குறித்த குழுக்களுக்கு இடடயில் அறிடவ மாற்றுவதற்கான விழிப்புைர்வு 

தசயலமர்டவ தமற்தகாள்ளுதல் 

முடிவுகள் 

• டவகாசி மற்றும் ஐப்பசி மாதங்களில் மிக அதிக மடழ பதிவாகியுள்ளது, டத முதல் 

பங்குனி வடர மிகக் குடறந்த மடழப்தபாழிவு பதிவாகியுள்ளது. 

• பருவமடழ மற்றும் சூறாவளி காற்றழுத்த தாழ்வு நிடல காரைமாக இருவடக 

மடழ முடறடயக் காைலாம். டவகாசி மாதம் ததன் கிழக்கு பருவமடழடய 

குறிக்கும் ஒரு உயர் மதிப்பு முன்னிடலப்படுத்தப்படுகிறது, மற்தறான்று ஐப்பசில் 

சூறாவளி காற்றழுத்த தாழ்வுகடள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.  

• ஒரு படகுக்கு மீன் பிடிப்பது மடழ மற்றும் நீரின் உயரத்தின் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு 

ஏற்ப ஏற்ற இறக்கம்.  

• மடழ,நீர் உயரம் மற்றும் ஆற்று தவளிதயற்றம் ஆகிய மூன்று நீரியல் 

அளவுருக்களில், ஒரு படகின் மீன் பிடியுடன் r = -0.976, p= 0.000)வலுவான எதிர்மடற 

ததாடர்பு மடழகாட்டியது. 

• நீரின் ஆழம் அதிகரிக்கும்தபாது, அடவ கடல் பகுதிகளில் முட்டடயிடுவதற்காக 

நீந்தும் இடம்தபயரும் இனங்களாக இல்லாவிட்டால்ஓரலகு கன அளவுமீன் 

விநிதயாகம் குடறகிறது. 

• நில்வாலா ஆற்றின் கீழ் நிலங்களில் டவகாசி, ஐப்பசி, கார்த்திடகமற்றும் மார்கழி 

மாதங்களில் தபரும்பாலான தவள்ள நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம்  

• தவள்ள எச்சரிக்டக, சிறிய தவள்ளம் மற்றும் தபரிய தவள்ளம் ஆகியவற்றின் நீர் 

மட்டம் முடறதய 5m ,6mமற்றும்6.5mஆகும்.  

• மீன்பிடிக்கும் மீன்பிடிப்பு மற்றும் மீன் பிடிப்பவர்களின் எண்ணிக்டகடயக் 

குடறத்தல், ஒரு படகுக்கு மீன் பிடித்தல் தபான்ற மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் மடழ 

மற்றும் தவள்ளதாக்கம். 

பரிந்துமரகள் மற்றும் முடிவுகள் 

 திஹதகாடட, மாலிம்படட, அதுரலிய, மாத்தடற, மற்றும் கம்புறுபிட்டி ஆகிய 

பிரததசங்கள் நில்வளா ஆற்றுப் படுடகயின் மிகவும் தவள்ளத்தினால் 

மூழ்கடிக்கப்பட்ட பிரததச தசயலக பிரிவுகளாகும். எடுத்துக்காட்டாக ஒவ்தவாரு 

பிரததச தசயலகபிரிவிலும் உள்ள தமாத்த நிலங்களில் 30% தவள்ளத்தினால் 

மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளன. நில்வளா தவள்ளச் சமதவளியில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட 

இடங்களில் (20இடங்கள்) நீர் தர அளவுருக்கள் மற்றும் மண் குைங்கள் மீன் 

வளர்ப்பு அபிவிருத்திக்கு தபாருத்தமானடவ. தயாரிக்கப்பட்ட GIS வடரபடத்தின் 

படி மாத்தடற பிரததச தசயலக பிரிவில் மிக உயர்ந்த நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 

பகுதி பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. தயாரிக்கப்பட்ட GIS வடரபடத்தின் படி 

கைக்கிடப்பட்ட சாத்தியமான மீன்வளர்ப்பு பகுதி மாத்தடற பிரததச தசயலக 

பிரிவில் 9 வர்க்ககி.மீ என்பதுடன் தமாத்தமாக தவள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டதில் 

50% ஆகும். 
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 20 கிராம தசவக பிரிவுகளில் உள்ள சமூக – தபாருளாதார கைக்தகடுப்பின் படி, 

தவள்ளம் மற்றும் நில்வளா திட்டத்தின் ததால்விகள் காரைமாக 60 % க்கும் 

தமற்பட்ட தநல் நிலங்கள் தசய்டக பண்ைாமல் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு மீன் பராமரிப்பில் அறிவு அல்லது அனுபவம் 

இருப்பதாக பதிவு தசய்யப்பட்டது (< 5 %). மாத்தடற பிரததச தசயலக பிரிவில் 

உள்ள தபரும்பாலான விவசாயிகள் பச்டச இடல மரக்கறிகடள வளர்ப்பதற்காக 

டகவிடப்பட்ட தநல்வயடலப் பயன்படுத்துகின்றனர். நதியில் தசய்யப்படும் 

மீன்பிடிப்பில், திலாப்பியா ,ஜயன்ட்குராமி, லூல்லா ஆகியடவ பரிந்துடரக்கப்பட்ட 

விருப்பமான மீன்இனங்கள் எனவும் மற்றும் மிகவும் ததடவகூடிய இனமானது 

நன்னீர் இறால் ஆகும். 

மீன்பிடிக்கும் மீன்பிடிப்பு மற்றும் ஒரு படகுக்கு மீன் பிடிப்பது தபான்ற மீன்பிடி 

நடவடிக்டககளில் அதிக மடழ மற்றும் தவள்ளம் ஏற்படுகிறது. தவள்ளம் 

ஏற்படக்கூடிய பகுதி மீன் வளர்ப்பவர்கள் பண்டை மட்டத்தில் சவால்கடள 

சமாளிக்க தகவடமவு நடவடிக்டககடள தமம்படுத்த தவண்டும். சிறிய அளவிலான 

மீன் விவசாயிகள் சிறிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தகவடமத்துக் தகாள்ளலாம், ஆனால் 

தவள்ளம் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில் விடரவான மாற்றங்களுக்கு அவர்களால் 

தகவடமத்துக் தகாள்ள முடியாது. எதிர்கால சவால்களுக்கு ஏற்ப தீர்வுகடளக் 

கண்டுபிடிக்க மீன் விவசாயிக்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் ததாழில்நுட்பம் உதவ 

தவண்டும்.  

தற்தபாதுள்ள தகவடமப்பு வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதரவளிப்பதன் மூலம் மீனவ 

சமூகங்களின் பின்னடடடவ அதிகரிக்க அரசும் பிற பங்குதாரர்களும் உதவ 

தவண்டும் என்று பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. உத்திகள் மற்றும் முகாடமத்துவ 

நிறுவனங்கள் அதிக மடழ மற்றும் தவள்ளத்திற்கு தகவடமடவ ஆதரிக்கின்றன.  

சவளியீடுகள்  

 GIS வடரபடத்தின் படி திஹதகாடட, மாலிம்படட, அதுரலிய, மாத்தடற, 

மற்றும் கம்புறுபிட்டி பிரததசங்கள் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு சாத்தியமுள்ள 

பிரததசங்கள் ஆகும்  

 கிஃப்ட் திலாபியாவுக்கான தவள்ளச் சமதவளி நில்வளா நதிக்கான பயிர் 

நாட்காட்டி. 

 

விமளவுகள் 

மீன் வளர்ப்பு அபிவிருத்திக்காக பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் ததரிவு 

தசய்யப்பட்ட20மாதிரியிடங்களில் நீர் மற்றும் மண்ணின் தர அளவுருக்களின் 

தபறுமதிகள். டகவிடப்பட்ட தவள்ள நிலங்கடள நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 

தமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தலாம். 

தயாரிக்கப்பட்ட GIS வடரபடத்தின் படி, மாத்தடற பிரததச தசயலகபிரிவில் 9 km
2  

ஆக உள்ள சாத்தியமான நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு ப்பகுதி கைக்கிடப்பட்டுள்ளது 

மற்றும் இது மாத்தடற பிரததச தசயலக பிரிவின் தமாத்த தவள்ள நீரில் மூழ்கும் 

பகுதியில் 50%ஆகும். 

முன்தனற்ைம் : நிதி :- % சபௌதீக : 80% 
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கட்டுப்பாடுகள் 

2021ஆம் ஆண்டில் தகாவிட்-19 சூழ்நிடலகள் காரைமாக களப் பயைங்கள் மற்றும் 

திட்டப் பணிகள் 4மாதங்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டன அல்லது தாமதப்படுத்தப்பட்டன. 

திட்டம் எண் : 3.3 

உைவு மற்றும் மீன் வளர்ப்புக்கான ஸ்பாட் தெகரிப்பு முமைகமள 

தமம்படுத்துேல் மற்றும் ஸ்பாட் கிமடப்பமே தமம்படுத்துவேற்கான 

பரிதொேமன முருமகக்கல்  மறுசீரமமப்பு 

தபாறுப்பு அதிகாரி  :ஏ.எஸ்.எல். இ. தகாதரயா, சி.B தமடதகதர வி. பஹலவத்தராச்சி 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 1.354m  

திட்டகாலம்  : 3 வருடங்கள் 2018 – 2020 

உண்ைக்கூடிய சிப்பி வளர்ப்பு புத்தளம் மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவ 

சமூகங்களிடடதய சமூக அடிப்படடயிலான திட்டங்களாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

வணிக  கலாச்சாரத்திற்கு தபாதுமான துப்பு தசகரிப்பது தமலும் விரிவாக்கத்திற்கு 

ஒரு குடறபாடாக உள்ளது.ஸ்பாட் தசகரிப்பதற்காக ஸ்பாட் தசகரிப்பாளர்கள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், கலாச்சார இடங்களுக்கு அருகில் தபாதுமான 

இனப்தபருக்க சிப்பிகள் தகாண்ட தவறு எந்த சிப்பி படுக்டககளும் இல்லாததால் 

கங்தகவாடியாவில் மட்டுதம தசகரிப்பு தசய்ய முடியும். எனதவ இந்த திட்டம் புதிய 

சிப்பி படுக்டககள் (சிப்பி பாடறகள்) உருவாக்க வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது, 

இதனால் இனப்தபருக்க ததாடக அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் ஸ்பாட் கிடடக்கும் 

தன்டம அதிகரிக்கப்படும். 

முருடகக்கல் பாடறகள் கட்டப்பட்டு புதிய பாடறகளுடன் இடைப்பு 

துப்பப்பட்டது முதல் ஆண்டில் (2018) தவவ்தவறு கட்டடமப்புகடளப் பயன்படுத்தி 

கண்காணிக்கப்பட்டது. பாடறகள் புதிய இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன மற்றும் 

இரண்டாம் ஆண்டில் பாடறகளில் சிப்பிகளின் வளர்ச்சி மற்றும் உயிர்வாழ்தல் 

கண்காணிக்கப்பட்டது (2019) இந்த ஆண்டில் (2020) புதிய பாடறகளில் இருந்து 

ஸ்பாட் உற்பத்தி கண்காணிக்கப்பட இருந்தது 

மாசியில் புதிய முருடகக்கல் பாடறகளுக்கு அருதக தசகரிப்பாளர்கடள டவப்பதன் 

மூலம் முருடகக்கல் கண்காணிப்பு ததாடங்கியது மற்றும் முருடகக்கல் வளர்ச்சி 

கவனிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதன் பின்னர் கல்பிட்டியில் தகாவிட் 19 நாரா RRC 

காரைமாக அடனத்து களங்களும் ரத்து தசய்யப்பட்டன, எனதவ ஆடி மாதம் தான் 

களப்பணி மீண்டும் ததாடங்கப்பட்டது . தகாவிட் காலத்தில் புதிய பாடறகள் 

அழிக்கப்பட்டன. ஆவணியில் புதிய ஒன்று கட்டப்பட்டு மீண்டும் மாற்றப்பட்டது, 

ஆனால் ஐப்பசியில் இரண்டாவது தகாவிட் அடல அடனத்து கள 

நடவடிக்டககடளயும் நிறுத்தியது, எனதவ கண்காணிக்க முடியவில்டல.  இடவ 

அவற்றின் தசயல்திறனுக்காக கண்காணிக்கப்பட தவண்டும 

மாசி மற்றும் ஆவணி புரட்டாசி காலத்தில் சுமார் 10450 ஸ்பாட் 

தசகரிப்பாளர்களிடமிருந்து தசகரிக்கப்பட்டது. சுற்றுலாப் பயணிகள் யாரும் 

நாட்டிற்கு வராததால் அவர்களால் தபாருட்கடள விற்க முடியாததால் 

வளர்ப்பாளர்கள் வழக்கம் தபால் வளர்ப்பு நடவடிக்டககடள 

தமற்தகாள்ளவில்டல. எனதவ தகாவிட் காரைமாக கண்ணீர் வடிக்கும் தபாது 

விவசாயிகள் சிப்பி கலாச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபடாததால், சுத்திகரிப்பு ஆடல 
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இயக்கப்படவில்டல மற்றும் அறிவு பரவலுக்காக எந்த பட்டடறகளும் 

நடத்தப்படவில்டல. தகாரப்பட்ட இரசாயனங்கள் இந்த ஆண்டில் தபறாததால் சில 

நீர் தர அளவுருக்கடள தசாதிக்க முடியவில்டல  

முன்தனற்ைம்:   நிதி :     சபௌதீக : 45% 

 

திட்டம் எண் : 3.4 

இலங்மகயில் முத்துக் கவாட்டித் சோழிமல மீண்டும் சபறுவது சோடர்பாக 

வடதமற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கமரகளில் இயற்மக முத்துக் கவாட்டி 

வளத்மேப் பற்றிய ஆய்வு 

தபாறுப்புஅதிகாரி:   திரு.C.B தமததகதர, திரு.கசுண்டல்படு, டாக்டர் 

வி.பஹலவத்தராச்சி 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.)   : 0.8M 

அறிமுகம்  

கருப்பு- உதடு முத்து கவாட்டி (பின்டமார்கரிடிஃதபரா) நீண்ட காலமாக இந்ததா-

பசிபிக் பகுதியில் ஒரு முக்கியமான இனமாக இருந்து வருகிறது, இதற்கு முக்கிய 

காரைம் அதன் அழகான ஓடு, இது நாக்கர் என்று அடழக்கப்படும் பளபளப்பான 

மற்றும் இரிடிதசன்ட் பூச்சுடன் வரிடசயாக உள்ளது.இந்த இனத்தின் இயற்டக 

கவாட்டி நடகத் ததாழிலில் ஒரு ரத்தினக் கல்லாக மிகவும் மதிப்புமிக்கது. 

கூடுதலாக, இது தபண்களில் கருவுறுத டல அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது, 

எனதவ ஹார்தமான், கருவுறுதல் மற்றும் மாதவிடாய் பிரச்சிடனகளால் 

பாதிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இது இதய தநாய்கள், கண் 

தநாய்கள் மற்றும் தசரிமான தநாய்கடளத் தடுக்கவும், ஒவ்வாடம மற்றும் அவற்றின் 

விடளவுகடள குடறக்கவும் பயன்படுகிறது என நம்பப்படுகிறது. 

குறிப்பிட்ட தநாக்கங்கள்   

• சிலாவத்துடற இயற்டக முத்து கவாட்டி இருப்புகள் பற்றிய ஆய்வு 

• கிழக்கு கடற்கடரயில் வளர்ப்பு தளத்டத அடடயாளம் காணுதல் மற்றும் 

வடதமற்கு கடற்கடரயில் வளர்ப்பு பாடதடயத் ததாடரல் 

• முத்து கவாட்டி வளர்ப்புக்கு தபாருத்தமான வளர்ப்பு முடறகள் பற்றிய 

இனம்காைல் 

தமற்சகாள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் மற்றும் முடிவுகள்: 

இயற்டக படுக்டகயில் இருந்து முத்து கவாட்டிடய எடுத்து கிராஞ்சியில் மீண்டும் 

டவக்க தமற்தகாள்ளப்பட்ட நடவடிக்டககள் சிலாவத்துடற (E 79.43.49.29 / N 

8.44.49.29) கடல் பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 800முதிர்ந்த முத்து கவாட்டி 

மாதிரிதபறப்பட்டது.பாதுகாப்பாக கடற்கடரக்கு தகாண்டு தசல்லப்படும் வடர 

மாதிரிகள் பிளாஸ்டிக் தபட்டியில் டவக்கப்பட்டன, ஈரப்பத உள்ளடக்கத்டத 

அதிகரிக்க ஈரமான தகாணி டபகடளப் பயன்படுத்தி மாதிரிகள் மூடப்பட்டிருந்தன 

மற்றும் உயிர்த்தன்டமடய பராமரிக்கின்றன. பின்னர் மாதிரிகள் வாகனம் மூலம் 

கிராஞ்சி பகுதிக்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டன, அதற்கு இரண்டு மணி தநரம் 

மட்டுதம ஆனது. ஏற்கனதவ மர அறுவடடகள் மற்றும் மிதக்கும் தபாருட்களால் 
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தயாரிக்கப்பட்ட கவாட்டி அடுக்கும்தட்டுக்கள் அதிகரித்து வரும் மிதக்கும் திறடன 

இடைத்தன. முத்து கவாட்டி மாதிரிகள் ஒரு டபக்கு 35-40 அளவுடன் சிறப்பு 

வளர்ப்பு டபகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கட்டடமப்புகளில் 

டவக்கப்பட்டன.ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஆழமான அகழிகடல் கடல் அட்டட 

பண்டை மற்றும் கவாட்டி டபகளில் தயாரிக்கப்பட்ட கவாட்டிஅடுக்கும்தட்டுக்கள் 

ததாங்கவிடப்பட்டன. மாதிரி அளவுகள் முடறதயஓட்டின் உயரம் ஓட்டின் நீளம் 

மற்றும் ஓட்டின் தடிமன் பதிவு தசய்யப்பட்டன, உவர்தன்டமயின் அளவு 33pptஎன 

பதிவு தசய்யப்பட்டது.  கவாட்டி அடுக்கும் தட்டுக்கள் 25கிதலா சிதமண்ட் 

ததாகுதிகள் மற்றும் 10mm டநதலான் கயிறுகடளப் பயன்படுத்தி 

நங்கூரமிடப்பட்டன. கவாட்டி வளர்ப்பு டபகள் தண்ணீரில் ததாங்கவிடப்பட்டன. 

கவாட்டி ததாடர்புடடய கடல் புற்களின் மாதிரி யும் தபறப்பட்டது. மாதிரி 

அளவுகள் ஓட்டின் உயரம், ஓட்டின் நீளம், ஓட்டின் அகலம் மற்றும் எடட 

அளவுருக்கள் முடறதய (39.55 ± 4.30mm, 46.97±4.69mm, 18.15± 2.00mm, 14.62± 3.28g)என 

பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

வமலப்பாடு கிராஞ்சி இடங்களில்  உள்ள கடல் அட்மட  பண்மைகள் 

முருடகக்கல் ததாட்டத்தில் ஆழமான அகழிகளில் அடமந்துள்ள கடலட்டடப் 

பண்டைகள் வடலப்பாடு பகுதியில் காைப்பட்டது. ஆழம் 12 - 17 அடியாகவும், 

உப்புத்தன்டம 35ppt  ஆகவும் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• மிக முக்கியமான காரணி அடல தசயல், மிகவும் சிறிய அடல நடவடிக்டக மற்றும் 

அடுக்கும் தட்டுக்கள் ததாடங்க எளிதானது. 

• முத்து கவாட்டிகடள திருடுவது  நீண்ட வளர்ப்பு காலத்தில் சாத்தியமான 

விடளவாக இருக்கலாம், இது எளிதாக தீர்க்க முடியும், ஏதனன்றால் ஒவ்தவாரு 

பண்டையும் கண்காணிப்பாளரின் பகல் மற்றும் இரவுகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.  

• நீர் மாதிரிகள் குறிக்கப்பட்ட அகழிகளால் வடரயப்பட்டு மற்ற இரசாயன 

அளவுருக்களுக்காக மதிப்பிடப்பட்டன. 

• சமூக அடிப்படடயிலான முத்து கவாட்டி வளர்ப்புத் திட்டத்டத கடல் அட்டட 

பண்டையாளர்களுடன் எளிதாகத் ததாடங்கலாம். 2-3 மணி தநர காலப்பகுதியில் 

சிலாவத்துடற பகுதியிலிருந்து முத்து கவாட்டி ஸ்பாட்கள் எளிதில் தகாண்டு 

தசல்லப்படும். 

• முத்து கவாட்டி மாதிரிகள் வளர்ச்சி விகிதத்டத எளிதாக்கும் வடகயில் 

ஊடுருவப்பட்ட பிளாஸ்டிக் வாளி அடமப்பு மற்றும் வடல கட்டடமப்பில் 

வளர்க்கப்பட்டன. வளர்ப்பு கட்டடமப்புகள் மிதக்கும் அடுக்கும்தட்டுக்களுடன் 

கட்டப்பட்டன  

• 510 முத்து கவாட்டிகள் உயிருடன் உள்ளன, ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு 

அவதானிப்புகளின்படி, முத்து கவாட்டியின் வளர்ச்சியில் 63.75% ஆரம்ப 

பங்குகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. 

• மாதிரி அளவுகள் கார்த்திடக இறுதியில் ஓட்டின் உயரம், ஓட்டின் நீளம், ஓட்டின் 

அகலம் மற்றும் எடட அளவுருக்கள் முடறதய பதிவு தசய்யப்பட்டன (51.01± 2.31mm, 

40.92 ± 2.20mm, 20.65 ± 1.64mm, 21.56 ± 2.24g) 

• மாசியில்இருப்பு தசய்த முதிர்ந்த கவாட்டிகளின் வளர்ப்பு கட்டடமப்புகளில் 

நாங்கள் ஸ்பாட்கடள கவனித்ததாம். 



102 

 

• 106 முத்து கவாட்டி ஸ்பாட்களின் எண்ணிக்டக பிரிக்கப்பட்டு, தமலும் 

வளர்ப்புக்காக தனித்தனி பிளாஸ்டிக் வளர்ப்பு தபட்டியில் இருப்பு டவக்கப்பட்டன, 

20.78% தக்கடவக்கப்பட்ட முதிர்ந்த கவாட்டிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மாதிரி 

அளவுகள் கார்த்திடக இறுதியில் ஓட்டின் உயரம், ஓட்டின் நீளம், ஓட்டின் அகலம் 

மற்றும் எடட அளவுருக்கள் முடறதய பதிவு தசய்யப்பட்டன (26.01 ± 1.67மிமீ, 24.87 

± 1.32மிமீ, 7.03 ± 2.11மிமீ, 6.74 ± 2.51கிராம்) 

முத்துகவாட்டி ஆராய்ச்சி குழு உருவாக்கம்  

• நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திதரலியாவில் முத்து கவாட்டி கலாச்சாரம் துடறயில் 

நிபுைர்கள் இலங்டகயில் முத்து வளர்ப்டப உயர்த்த ஒரு சர்வததச அறிவு பகிர்வு 

குழு உருவாக்கப்பட்டது 

• முதல் படியாக பின்னணி தகவல்கடள தசகரிக்க சில ஜூம் கூட்டங்கள் 

நடத்தப்பட்டன  

• இலங்டகயில் முத்துத் ததாழிலின் வரலாறு 

• வடதமற்கு கடலில் தற்தபாதுள்ள முத்துபடுக்டககள் 

• டகப்பற்றப்பட்ட முத்து கவாட்டி இனங்கடள முடறயாக அடடயாளம் காணுதல் 

• சமூக அடிப்படடயிலான முத்து கவாட்டி வளர்ப்டப ததாடங்க தபாருத்தமான 

இடங்கடள அடடயாளம் காணுதல் 

• வணிக ரீதியாக முத்துகவாட்டி வளர்ப்பு தமலும் வளர்ச்சி  

கட்டுப்பாடுகள் 

தகாவிட் -2019 ததாற்றுதநாய் இந்த ஆண்டின் முக்கிய தகாடல காரணியாக 

தசயல்பட்டது, ஏதனனில் பங்குனி நடுப்பகுதியில் இருந்து ஆனி மற்றும் ஐப்பசி 

வடர ஊரடங்கு உத்தரவு நீடித்ததால் மாதிரி மற்றும் சிலாவத்துடறமுத்து கவாட்டி 

படுக்டகயின் நீருக்கடியில் கைக்தகடுப்பு நிறுத்தப்பட்டது. கிராஞ்சியில் 

இடடநிறுத்தப்பட்ட மிதக்கும் வளர்ப்பு தபட்டிகளில் இருப்பு தசய்யப்பட்ட முத்து 

கவாட்டி மாதிரிகளின் மாதாந்திர தரவு மற்றும் உருவவியல் மாதிரி பதிவு 

தசய்யப்பட்டது. கவாட்டி அடுக்கும் தட்டுக்கள் மற்றும் கவாட்டிகடள திருடுவதால் 

சமூக அடிப்படடயிலான பண்டையாளர்களால் எழுப்பப்பட்ட பாதுகாப்பு 

பிரச்சிடன, எனதவ கடல் அட்டட பண்டையாளர்களிடம் ஒப்படடக்கப்பட்ட 

அடுக்கும்தட்டுக்கள் பாதுகாப்பு தபாறுப்பு இருந்தது. டவப்பு தசய்யப்பட்ட 

வளர்ப்பு கட்டடமப்புகளில் ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட 20%இறப்பு 

விகிதம் காைப்பட்டது, தபாக்குவரத்து அழுத்தம் ஏற்படலாம் மற்றும் அடுத்த 

ஆண்டில் திட்ட தபாக்குவரத்து தசயல்முடற உருவாக்கப்பட தவண்டும். 

விமளவளவு  

• மீனவ சமூகத்தினரிடடதய விழிப்புைர்டவயும், சமூக அடிப்படடயிலான முத்து 

கவாட்டி வளர்ப்பு மற்றும் கிராஞ்சியில் முத்து கவாட்டிகடள உருவாக்கும் 

திறடனயும்  நாரா உருவாக்கியது 

• இயற்டக முத்து கவாட்டி இருப்புகள் அடடயாளம் காைப்பட்டது, தநரடி 

மாதிரிகள் JCU, ஆஸ்திதரலியாவால் இனங்கடள அடடயாளம் காை 

எடுக்கப்பட்டன 
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• மாற்றியடமக்கப்பட்ட மிதக்கும் அடுக்கும் தட்டுக்கள் தயாரித்தல் மற்றும் முத்து 

கவாட்டி  ஸ்பாட்கடள வளரவிடல் 

விமளவு 

தற்தபாதுள்ள பங்குகடள அடடயாளம் காை முடறயான பங்கு பகுப்பாய்வு 

தமற்தகாள்ளப்படும். ஏற்கனதவ தயாரிக்கப்பட்ட இருப்பிட வடரபடங்கள் மற்றும் 

அடடயாள தசயல்முடறக்காகமாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. முத்து ஆராய்ச்சி நிபுைர் 

குழு முன்னாள், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பாட் இடைப்பு தபாருள்களுக்கு 

புதுடமயான முயற்சி வழிகாட்டல் வழங்கியது. வளர்ப்பு வளாகத்தில் 

பிரித்ததடுக்கப்பட்ட முதிர்ந்த முத்து கவாட்டிகள் உயிர் வாழ்வது 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய சதவீதமாகும். இந்த திட்டத்திற்குப் பிறகு சிப்பி ஸ்பாட் 

அடடயாளம் முக்கியமானது, ஏதனனில் அது இலங்டகயில் முத்து கவாட்டி 

மாரிகல்ச்சர்  மீது முதல் படிடய டவத்திருந்தது.    

பரிந்துமர         

தமலும் மாதிரிகள் சிறந்த கவாட்டி நடடமுடறக்கு இருப்பு தசய்ய 

தவண்டும்.எதிர்காலத்தில் முத்து கவாட்டி மாரிகல்ச்சர் முக்கியத்துவம் பற்றி உள்ளூர் 

மீனவர்கள் அறிந்திருக்க தவண்டும். உள்ளூர் வளர்ப்பு முத்து கவாட்டிகளின் வணிக 

வளர்ப்டபத் ததாடங்க தவற்றிகரமாக இருக்க தவண்டும்.    

 

திட்ட இல : 3.5 

பல்தவறு சுற்றுச்சூழல் நிமலமமகமள ெமாளிப்பேற்கு ஏற்ப கப்பாஃமபகஸ் 

அலாவர்சியி (தடாட்டி) விகாரங்களின் மரபணு சோகுப்மப நிறுவுேல். 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள் : தஜ.எஸ். ஜயநாத, டாக்டர் வி. பஹலவதாராச்சி  

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 0.4M 

அறிமுகம் 

கப்பாஃபிகஸ் அல்வாதரஸி (முன்னர் யூச்சியூமா தகாதடானி) மற்றும் வர்த்தகதபயர் 

தகாதடானி பல ததன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில்  வளர்ப்பாக இருக்கும் வணிக 

ரீதியான மிக முக்கியமான இனங்களில் ஒன்றாகும். எனதவ ஆய்வு தநாக்கத்தின் கீழ் 

விடதஇருப்பு தரத்டத அதிகரிக்க ஸ்தபார்கள் / ஸ்தபார்லிங் சாகுபடிடயப் 

பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.  அறுவடடக்குப் பிந்டதய சிறந்த டகயாளுதல் 

மற்றும் திரிபு தமம்பாடு மூலம் தரத்டத அதிகரிக்க தவண்டும். 

எனதவ, பருவகால வளர்ச்சி முடறகள் மற்றும் தற்தபாது நிலவும் 

வளர்ப்புஅடமப்புகளில் கரஜீனன் விடளச்சல் ஆகியவற்டற ஆய்வு தசய்யவும் 

பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. பின்வரும்  வடககள் முக்கியமாக தவப்பமண்டல 

நாடுகளில் வளர்க்கப்படுகின்றன, தக. அல்வாதரசி திரிபு தம்பலங் -பச்டச மற்றும் 

பழுப்பு, தக.அல்வாதரசி திரிபு தமளமியர்- பச்டச மற்றும் பழுப்பு. இருப்பினும், 

நமது வளர்ப்பு மற்றும் உற்பத்தி நிடலத்திருக்க, மரபணு வரிடசமுடறடயப் 

பயன்படுத்தி சரியான வடககடள அடடயாளம் காண்பது  முக்கிய இலக்காகும். 
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செய்முமை  

பின்வரும் இடங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு, ஒரு முடிச்சுக்கு 100 கிராம் விடத 

தசருகப்பட்டது, ஒவ்தவாரு முடிச்சுக்கும்  20cm, 650 கிதலா வடர (1 ஏக்கர்) 

கீரிக்குடா- S1-S3, வடலபாடு-3 இடங்கள், கிராஞ்சி மற்றும் தகாக்குப்படடயானில் 

வளர்ப்பிலிடப்பட்ட்ன. 

அளவுருக்கள்  

உருவவியல் நிற  தவறுபாடுகள் 

 பருமன் 

 கிடளகளின் வடக 

 கராஜினான் உள்ளடக்கம் 

 மூலக்கூறு தவறுபாடுகள் 

 டநத்திதரட் தசறிவு, தபாஸ்தபற் தசறிவு 

 

• தபாது அடமப்பியல் அவதானிக்கப்பட்டது 

• கராஜினாடன துணிய உலர டவக்கப்பட்டது 

• மூலக்கூறு தனிடமப்படுத்தல்கள்- MBRD ஆய்வகத்துக்கு மாதிரி அனுப்பப்பட்டது 

• வளர்ப்பு முடறகள் 

ஒற்டற வரிகள் 

• ததப்பங்கள் 

• பல வரிகள் 

• மர அல்லது மூங்கில் சட்டத்துடன்  இடைக்கப்பட்டுள்ளது 

• 20-30cm இடடதவளிகளில் இடைப்பு 

சூழல் வடககளின் நிர்ையம் 

• நிறமாறுபாடு  

• அளவு 

• கிடளகள்  வடக 

• கராஜினான் உறுதிப்பாடுகள் 

• மூலக்கூறு சரிபார்ப்பு 

• சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் - இடடநிறுத்தப்பட்ட 

திண்மப்தபாருட்கள்  -தவப்பநிடல   

 

இடங்கள்  

 

இனங்கள்  குறிப்புகள் 

கீரிக்குடா 1 பச்டச 

பழுப்பு 

கூர்டமயான முடிவிடம், சற்று இருண்டது 

கீரிக்குடா2 பச்டச 

பழுப்பு 

 

கீரிக்குடா3  பச்டச 

பழுப்பு 

தமல்லிய நிறம், 

வடலப்பாடு பச்டச 

பழுப்பு 

முந்டதயடத விட தமல்லிய நிறம் 

தகாக்குப்படடயான் பச்டச 

பழுப்பு 

கலக் கூட்டம் தவண் பழுப்பானது 

வன்டமயானது, 
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திட்டம் எண் : 3.6 

நண்டு வளர்ப்புத் சோழிமல  பிரபலப்படுத்துவேற்காக  சிைந்ே தீவனம் மற்றும் 

சுகாோர முகாமமத்துவம் ஊடாக இலங்மகயில் ெதுப்பு நில நண்டு (சில்லா 

செராட்டா) நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பிமன தமம்படுத்துேல் 

தபாறுப்பான உத்திதயாகத்தர்கள் : எம். ஜி. ஐ. எஸ். பராக்கிரம,             ஏ. டி. டபிள்யூ.      

ஆர். இராஜபக்ஷ,   பி.பி.M. ஹீனதிகல 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூபா) : 0.550M 

அறிமுகம் 

ஏற்றுமதி / உள்ளூர் சந்டதயில் அதிக ததடவ காரைமாக மீன்பிடிப்பு அதிகரித்து 

வருவதால், நாட்டில் உள்ள நண்டுகளின் இயற்டக இருப்பு சில்லா தசராட்டா 

கடுடமயாக குடறந்து வருகிறது. தமலும், மக்கள் உள்ளூர் தசகரிக்கப்பட்ட நீர் 

நண்டுகடள (மவுல்ட் நண்டுகள்) தகாழுப்பு தநாக்கங்களுக்காகவும், பண்டை 

உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட நண்டுகடள உருவாக்குவதற்கு பதிலாக விடரவான 

வருமானத்டதப் தபறுவதற்கும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.குஞ்சு தபாரிப்பகத்தால் 

உற்பத்தி தசய்யப்படும் நண்டுகடள பயிரிடுதல் இலங்டகயில் இயற்டக 

இருப்புகடள முடறயாக நிர்வகிப்பதற்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும். குப்டப 

மீன்களின் பயன்பாடு, அறுவடட தசய்யும் கட்டம் வடர நண்டுகளுக்கு 

உைவளிப்பதற்கான பாரம்பரிய முடறயாகும், தமலும் அதன் பருவகால 

மாற்றங்களின் காரைமாக குப்டப மீன் கிடடப்பது ஒரு கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக 

உள்ளது, இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட தீவனதசலவு என்பது 

தபாருளாதார ரீதியாக இலாபகரமான சத்தான தீவனமானது புதிய துடறயின் 

விரிவாக்கம் / வளர்ச்சிக்கு சரியான தநரத்தில் ததடவப்படுகிறது.  

தநாக்கங்கள் 

• நண்டு வளர்ப்புக்கான தரமான தீவனத்டத அறிமுகப்படுத்தல் 

•நண்டு வளர்ப்பு முடறகளில் ஏற்படும் தநாய்ப் பிரச்சிடனகடள அடடயாளம் 

காணுதல் 

தமற்சகாள்ளப்படும்  செயற்பாடுகள்: 

• வியாங்தகாடட பிரததசத்தில் தனியார் நண்டு விவசாயியின் தசங்குத்தான விவசாய 

தபட்டிகடள தயாரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல். 

• நீர் நண்டுகள் தகாள்முதல் 

• தீவன உருவாக்கம் மற்றும் தயாரிப்பு 

• ஊட்ட மாதிரிகள் பிராக்ஸிதமட் பகுப்பாய்வு  

• தனிப்பட்ட நீர் நண்டுகள் 60 தசங்குத்து நண்டு தபட்டிகள் / அடற02 தசாதடன 

ஊட்டங்கடளப் பயன்படுத்தி குப்டப மீன்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் கட்டுப்பாட்டு 

உைவாக இருப்பு தசய்யப்படுகின்றன  

• நீர் தர அளவுருக்கள், வளர்ச்சி தசயல்திறன்கள், உயிர் வாழும் விகிதம் 

ஆகியவற்றிற்கான மாதிரி மற்றும் தரவு தசகரிப்பு. 
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• இந்த இடம் வியாங்தகாடட பகுதியில் இருந்ததால் ஆராய்ச்சிடய 

தமற்தகாள்வடத கட்டுப்படுத்தினார், தமலும் இப்பகுதி அதிக அபாயமாக 

அறிவிக்கப்பட்டது மற்றும் தவளிமக்களுக்கு கண்டிப்பாக தடட தசய்யப்பட்டது 

மற்றும் தகாவிட் -19 காரைமாக பூட்டப்பட்டது. பின்னர் என் தசாந்த பகுதியிலும் 

பூட்டப்படுவதற்கும் பின்னர் அலுவலகப் பகுதியிலும் பூட்டப்பட்டது.  தசாதடன 

விலங்குகள் மற்றும் நண்டு ஆராய்ச்சியின் உயிர்வாழ்விற்கு பாதிக்கப்பட்ட நீண்ட 

கால பூட்டுதல் முற்றிலும் சரிந்தது. 

முன்தனற்றம்:  நிதி :    உடல் 58% 

 

கட்டுப்பாடுகள் 

தகாவிட் - 19 ஆராய்ச்சியின் 3 மற்றும் 4 வது காலாண்டுகளில் பூட்டப்பட்ட காலம் 

காரைமாக ஆராய்ச்சி பாதிக்கப்பட்டது மற்றும் சரிந்தது. 

 

திட்டம் எண் : 3.7 

அலங்கார மீன் கப்பி (தபாஸிலியாரிட்டிகுலட்டா) வளர்ப்பு- ஆராய்ச்சி 

திட்டத்தின் உற்பத்தி செயல்திைமன தமம்படுத்துவேற்கான ஒருங்கிமைந்ே 

அணுகுமுமையாக  பதயாஃப்ளாக் சோழில்நுட்பம்  பிரதயாகித்ேல் 

தபாறுப்புஅதிகாரி : ஈ.டி.M. எபசிங்க 

வரவு தசலவுத் திட்டம் ரூ. 0.992 M 

தநாக்கங்கள் 

• BFT அடமப்பின்  நீர்த் தர அளவுருக்கடளப்ஆராய்தல் 

• BFTஇல் கப்பிகளின் (தபாசிலியாதரட்டிகுலட்டா) குடம்பிகளின் 

தசயல்திறடன  ஆராய்தல் 

• BFTஇல் ஆண் கப்பிகள் மற்றும் பிடர (சிறு இனம்) நிடலகளின் 

உப்புத்தன்டம மற்றும் பட்டினியின் சகிப்புத்தன்டம மூலம் மன 

அழுத்த எதிர்ப்டபப் ஆராய்தல் 

• ஒரு ஏற்றுமதி தபாதி அடமப்பில் ஏற்படும் மன அழுத்தமும், தபாதி 

தசய்வதற்கான ஆண் கப்பிகளின் மன அழுத்த எதிர்ப்புக்கடள 

ஆராய்தலும்(லிம் மற்றும் பலர், 2003) மற்றும் BFTஇல் 7 நாட்களில்  

(DA7) மீன் வந்தவுடன் இறந்த நிடலகளால்  ஏற்படும் விடளவுகள். 

 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள்: 

• கப்பிகளின் (தபாசிலியாதரட்டிகுலட்டா) குடம்பிகளின் வளர்ச்சி தசயல்திறன் 

மற்றும் தவவ்தவறு காபன் மூலங்களுடன் BFT அடமப்பின் நீர்த்தர 

அளவுருக்கடளப் படித்தல் . 

• தவவ்தவறு இருப்பு அடர்த்திகள் மற்றும் தவவ்தவறு காபன் மூலங்களுடன் BFT 

அடமப்பின் நீர்த்தர அளவுருக்களில் GIFT திலாப்பியாவின் வளர்ச்சி தசயல்திறடன 

படித்தல் 
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முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடு: 

செயற்பாடு 1 

பதயாஃப்ளாக் அடமப்பில் கூடுதலாக உள்ள காபன் மூலங்கள் ஆண் கப்பி இளம் 

குடம்பிகளின் வளர்ச்சி தசயல்திறடன தமம்படுத்தும் திறடனக் தகாண்டுள்ளன, 

தமலும் அதசதன டநதரசன் குவிப்டப குடறக்கின்றன, எனதவ நீரின் தரத்டத 

தமம்படுத்துகின்றன. தமாலாஸ் (MOL) மற்றும் தகாதுடம மாவு- தமாலாஸ்(WF-MOL) 

காபனின் மற்ற மூலங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் அதிக மீன் வளர்ச்சி மற்றும் 

உயிர்வாழ்தல்கடள தவளிப்படுத்தின. மற்ற சிகிச்டசயுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

MOLமற்றும் WF-MOL தசர்க்கப்பட்ட சிகிச்டசகளில் தமம்படுத்தப்பட்ட நீர் தரம் 

பதிவு தசய்யப்பட்டது. இது MOLமற்றும் WF-MOL காபன் மூலங்கள் வளர்ச்சி 

அளவுருக்கடள தமம்படுத்துகின்றன, அதத தநரத்தில் ஆண் கப்பி குஞ்சுகளில் அதிக 

உயிர் வாழும் விகிதத்துடன் சிறந்த நீர் தரத்டத பராமரிக்கின்றன. 

செயற்பாடு 0 

காபன் மூலங்களுடன் கூடுதலாக உள்ள பதயாஃப்ளாக் அடமப்புகளில் GIFT 

திலாப்பியாவின் ஃபிங்கர்லிங்கின் வளர்ச்சிடய அதிகரிக்கலாம். முடிவுகளின் 

அடிப்படடயில், 40மீ
-3

 மற்றும் 50 மீ
-3

மீன் அடர்த்திகளுடன் MOL கூடுதலாக, சிறந்த நீர் 

தரம் மற்றும் GIFT திலாப்பியாவில் அதிக உயிர் வாழும் விகிதங்கடளப் பராமரிக்கும் 

தபாது  வளர்ச்சி அளவுருக்கடள தநர்மடறயாக பாதிக்கிறது. 

பதயாஃப்ளாக் மீன் வளர்ப்புத் ததாழில்நுட்பம் உள்ளூர் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்புத் 

துடறடய அறிமுகப்படுத்தத் தயாராக உள்ளது. தமலும், ரம்படகல மற்றும் 

தம்புல்லாவில் உள்ள அலங்கார மீன் இனப்தபருக்கம் மற்றும் பயிற்சி டமயத்தில் 

கப்பிகள் மற்றும் திலாப்பியாவுக்கான முன்தனாடித் திட்டமாக NAQDAவுடன் இது 

ததாடங்கப்படும். 

பரிந்துமரகள் 

பதயாஃப்ளாக் ததாழில்நுட்பம் என்பது உள்நாட்டிலும் சர்வததச ரீதியாகவும் 

பரிதசாதிக்கப்பட்ட மற்றும் நிரூபிக்கப்பட்ட நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 

அடமப்பாகும். இது C:Nவிகிதம் 20 உடன் கப்பி பிடர(சிறு இனம்) மற்றும் 

திதலப்பியா ஃபிங்கர்லிங்டஸ வளர்க்க எளிதாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்படும். தமாலாஸ் 

(MOL) மற்றும் தகாதுடம மாவு- தமாலாஸ் (WF-MOL) 50:50 கலடவ மிகவும் 

நிகழ்த்தப்பட்ட காதபாடவததரற் ஆதாரங்களாக பயன்படுத்த கப்பிகடள வளர்க்க 

பரிந்துடரக்கப்படலாம். தமலும், தமாலாஸ் வளரும் திதலப்பியா  

ஃபிங்கர்லிங்கிற்கு மிகவும் தசயல்திறன் தகாண்ட காதபாடவததரற் ஆதாரமாக 

பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் சாதாரை இருப்பு அடர்த்தி (40 ஃபிங்கர்லிங் / m
3
) 50 

சதவீதம் (60 ஃபிங்கர்லிங் / m
3
) அதிகரிக்கப்படலாம்.  

முன்தனற்றம் : நிதி : உடல் : 64 % 

கட்டுப்பாடுகள் 

ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்த ஆய்வு ததாடங்கப்பட்டது, இருப்பினும் 

நாட்டில் தகாவிட் 19 ததாற்றுதநாய் நிடலடமயுடன் நாங்கள் ஆய்வுகடள நிறுத்த 

தவண்டியிருந்தது. எனதவ, எதிர்பார்க்கப்பட்ட தவளியீடுகள் ஓரளவு 

அடடயப்பட்டன, குறிப்பாக சரியான தநரத்தில் ஆர்டர் தசய்யப்பட்ட 

இரசாயனங்கள் மற்றும் ததடவயான சில உபகரைங்கடள நாங்கள் தபறவில்டல. 
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தமலும், ஆய்வின் பிற்பகுதியில் ததாடர முடியவில்டல, ஏதனனில் உட்புற 

ஆராய்ச்சி வசதிமற்றும் தபாறுப்பான அதிகாரி யாரும் தமதல கூறப்பட்ட 

விஷயங்கள் காரைமாக நாரா வளாகத்திற்கு நுடழய முடியவில்டல. 

 

திட்டம் எண் : 3.8 

உள்ளூர் மீன் சிமையிருப்பு இனப்சபருக்கம் மற்றும் காட்சி பிரிவுகமள 

பராமரித்ேல் 

குறிப்பு: முதலில் "ஏழு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான உள்ளூர் மீன் இனங்கள் மீதான 

காலநிடல மாற்ற தாக்கங்கள் மதிப்பீடு, அவற்றின் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகடள அடடயாளம் காணுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு உத்திகடள 

உருவாக்குதல்" ஆகியவற்டற ஆய்வு தசய்ய 2019 ஆராய்ச்சி திட்டத்டதத் ததாடர 

உத்ததசிக்கப்பட்டது. தகாவிட் நிபந்தடனகாரைமாக, ததாடர்புடடய கள 

அடிப்படடயிலான பணிகடள தமற்தகாள்வதில் சிரமங்கள் இருப்பதால், இந்த 

திட்டம் சாத்தியமற்ற திட்டமாக அடடயாளம் காைப்பட்டது. பின்னர் அது 

பின்வருமாறு மாற்றப்பட்டது;   

தபாறுப்புள்ள அதிகாரி : . ரமணி சிராந்தா 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  (ரூ.) : 0.8M   

தநாக்கங்கள் 

• ததாடர்ச்சியான வளர்ப்பு மற்றும் அரிதான மற்றும் தபாருளாதார ரீதியாக 

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட  மீன்கள் 

• உட்புற மீன் காட்சியகத்டத பராமரித்தல் மற்றும் தமம்படுத்துதல்.  

• இருப்பினும்,அடமச்சகத்தால் முன்தமாழியப்பட்ட படி, 2021 ஆம் ஆண்டில் மீன் 

ஏற்றுமதியாளருக்கு ததடவயான தரமான மீன்கடள உருவாக்குவதற்காக 

குஞ்சுகடள தசகரிப்பதில் திட்ட நடவடிக்டக கவனம் தசலுத்தியது.  

தமற்சகாள்ளப்படும்  செயற்பாடுகள் 

தகாவிட் ததாற்றுதநாய் காரைமாக தற்தபாடதய ஆராய்ச்சித்திட்டம் கிதுல்கல - 

யட்டியன்ததாட்டா, பம்பரவன, தமாரவாக - அகுதரஸ்ஸ, ருவன்தவல்ல, கிலிமதல 

மற்றும் கலபிதாமடா ஆகியவற்றிலிருந்து குஞ்சுதசகரிப்புடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

அவற்டற நாராவில் வளர்ப்பது டன் மட்டுதம இருக்க தவண்டியிருந்தது. இது தவிர , 

தபதியாபந்துலா மற்றும் பி. தமலதனாதமகுதலட்டா வில் ததாடர்ச்சியான 

இனப்தபருக்க பாடதகள் வழக்கம் தபால் சுற்றுச்சூழல் டகயாளுதல் தசயல்முடற 

மூலம் தசய்யப்பட்டன. கிதுல்கல பிரததசத்தில் சிஸ்தடாமுசதசாகா உள்ளூர் 

இனததாடக கண்காணிப்பு சாத்தியமான தபாததல்லாம் தமற்தகாள்ளப்பட்டது.     
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பின்வரும் மீன் இனங்கள் தசகரிக்கப்பட்டு இப்தபாது நாராவில் 

வளர்க்கப்படுகின்றன.   

மீன் இனங்கள் நாராவில் வளர்க்கப்படும் தஜாடிகளின் 

எண்ணிக்டக 

தபத்யானிகிராபசியாட்டா 25 

தபத்தாதரவல் 25 

தபத்தியாபந்துல 10 

தபத்தியாகுமிங்கி 15 

புண்டியஸ்டிட்தடயா 20 

 

முன்தனற்ைம் :    நிதி :     உடல் : 80% 

கட்டுப்பாடுகள் 

தகாவிட் ததாற்றுதநாய் காரைமாக நாரா உள்ளூர் மீன் தசகரிப்பு, மற்றும் 

தசதமடடந்த ததாட்டி அடமப்பு புதுப்பிக்க தாமதமானது  இறக்க வழிவகுத்தது.  

 

திட்டம் எண் : 3.9 

நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிகளின் உயிரி சோழில்நுட்ப பயன்பாடு 

மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின சுழற்சி முமையில் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்வாழ் 

சபருநீர் வாழ் ோவரங்களின் வளர்ச்சி செயல்திைன்கமள ஆய்வு செய்ேல். 

தபாறுப்புள்ள அலுவலர்கள் : டாக்டர் தக.தக.டி.நுவன்சி, டி. M. எஸ். சுதகஷ்வரி, 

டாக்டர் வி.பஹலவத்தராச்சி 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 1 M 

தநாக்கங்கள் 

• நீர்வாழ் நுண்ணுயிரிகளின் உற்பத்திடய அதிகரிக்க நீரியல் வளர்ப்புத் ததாழில் 

நுட்பங்கடள உருவாக்குதல். 

• இடழய வளர்ப்பு நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் கடல் சார் தாவரங்களின் அதிக 

உற்பத்திடயப் தபறுவதற்கான நுட்பத்டத உருவாக்குதல். 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள் 

தசயற்பாடு 1- நீரியல் வளர்ப்பு மறுசுழற்சி அடமப்பில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

நீர்வாழ் தமக்தராஃடபட்டுகளின் வளர்ச்சி தசயல்திறன்கடள ஆய்வு தசய்தல் 

நீரியல் வளர்ப்பு பற்றிய முக்கிய ஆய்வுக்கு முன்னர், உரம் மற்றும் தபாருத்தமான 

மூலக்கூறு ஊடகத்தின் ஊட்டச்சத்து தசறிடவக் கண்டறிய இரண்டு பூர்வாங்க 

ஆய்வுகள் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. 
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அ. அனுபியாஸ்பர்சடரி வர். நானா (சபர்மடட்) வளர்ச்சி செயல்திைன்களுக்கு 

ஊட்டச்ெத்து செறிவு விமளமவ ஆய்வு செய்ேல் 

0.005 (T1) ,0.01(T2), 0.02(T3), 0.05(T4) தபான்ற ஆல்பர்ட்டின் கடரசலின் தவவ்தவறு 

ஊட்டச்சத்து தசறிவுகடளப் பயன்படுத்தி ஒரு டஹட்தராதபானிக் அடமப்பில் 

அனுபியாஸ்பர்தடரி வர். நானா (தபர்டடட்)வளர்ச்சி தசயல்திறன்கடள மதிப்பீடு 

தசய்ய அறுபது நாள் தசாதடன நடத்தப்பட்டது மற்றும் ஒவ்தவாரு சிகிச்டசயும் 

மூன்று பிரதிகடளக் தகாண்டிருந்தது. இரண்டு மாத வயதுடடய, 

கடினப்படுத்தப்பட்ட ஆதராக்கியமான இடழய வளர்ப்பு தாவரங்கள் இந்த ஆய்வில் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆல்பர்ட்டின் 0.005மி.கி/எல் கடரசல் உரமாக 

பயன்படுத்தப்பட்டது. வளர்ச்சி அளவுருக்கள் p<0.05 முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

அளவில் தாவர வளர்ச்சிடய மதிப்பிடுவதற்கு தாவர ஈரமான எடட எடுக்கப்பட்டது. 

மாதிரி மற்றும் கருவுறுதல் இருவாரங்களுக்கு ஒருமுடற தசய்யப்பட்டன. 

ஆ. அனுபியாஸ்பர்சடரி வர். நானா (சபர்மடட்) வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு மூலக்கூறு 

ஊடகத்தின் விமளமவ ஆய்வு செய்ேல் 

அனுபியாஸ்பர்தடரி வர். நானா (தபர்டடட்) முடறயின் வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகடள 

மதிப்பீடு தசய்ய அறுபது நாள் தசாதடன நடத்தப்பட்டது. உள்நாட்டில் கிடடக்கும் 

பல்தவறு வடகயான வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கடளப் பயன்படுத்தி ஒரு 

டஹட்தராதபானிக் அடமப்பில் தநாறுக்கப்பட்ட கற்கள் (T1), ததங்காய் உமிகள் 

துண்டுகள் (T2), களிமண் கற்கள் (T3)மற்றும் மர ஸ்கிராப்பிங்ஸ் (T4)மற்றும் 

ஒவ்தவாரு சிகிச்டசயும் மூன்று பிரதிகடளக் தகாண்டிருந்தன. இரண்டு மாத 

வயதுடடய, கடினப்படுத்தப்பட்ட ஆதராக்கியமான திசு வளர்ப்பு தாவரங்கள் இந்த 

ஆய்வில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆல்பர்ட்டின் 0.005மி.கி/எல் கடரசல் உரமாக 

பயன்படுத்தப்பட்டது. தாவரத்தின் எடட, இடலகளின் எண்ணிக்டக, இடல நீளம், 

இடல அகலம், டரதசாமின் நீளம், தவர் நீளம் ஆகிய வளர்ச்சி அளவுருக்கள் 

பி<0.05ன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அளவில் தாவர வளர்ச்சிடய 

மதிப்பிடஎடுக்கப்பட்டன. மாதிரி மற்றும் கருவுறுதல் இருவாரங்களுக்கு ஒருமுடற 

தசய்யப்பட்டன. 

செயற்பாடு 2- நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிகளின் உயிரி சோழில்நுட்ப 

பயன்பாடு 

அ. அதபாதனாசகட்டன்க்மரஸ்பு மற்றும் ஏ. தநட்டன்களுக்கான 

கிருமியளிக்கப்பட்ட  சநறிமுமைகமள உருவாக்குேல் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தாவரம் விடத முற்றிலும் தசாப்பு தகாண்டு கழுவப்பட்டது. 

பின்னர் அடனத்து தாவரங்கள் 1நிமிடம் 70% எததனால் தகாண்டு கழுவப்பட்டன 

பின்னர் 4%, 5% மற்றும் 7% க்தளாதராக்ஸ் (திரவ ப்ளீச்) 5 நிமிடங்கள்கழுவப்பட்டது. 

ஒவ்தவாரு சிகிச்டசயும் 12 பிரதிகடளக் தகாண்டுள்ளது.பின்னர் விடதகடள மூன்று 

முடற கிருமிநீக்கம் தசய்யப்பட்ட வடிகட்டிய நீரில் நன்கு கழுவி, ஒவ்தவாரு 

கழுவும் முடறயும் 3 நிமிடங்கள் தசய்யப்பட்டது. பின்னர் விடதகள் திரவ முர்ஷிஜ் 

மற்றும் ஸ்கூக் ஊடகத்தில் 21 நாட்கள் பண்படுத்தப்பட்டன. 
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ஆ. கடற்பாசியின் (கப்பாஃமபகஸ்அல்வாசரஸி) ேண்டு  வளர்ச்சிக்கு சிைந்ே 

கலமவமயத் தேர்வு செய்ேல்  

 தாவரம்கிருமிநீக்கம் தசய்யப்பட்ட பிறகு, முன்னாள் தாவரங்கள் 4mg / l தபன்டசல் 

அடிடனன் பியூரின் மற்றும் 0.5 மிகி / எல் நாப்தலீன் அசிடிக் அமிலம் தகாண்ட 

நுண்ணுயிர் நீக்கம் தசய்யப்பட்ட கடல்நீரில் வளர்க்கப்பட்டன, இதில் 0.5mg / l 

ஆல்பர்ட் கடரசல் மற்றும் 1கிராம் / எல் கடற்பாசி பிரித்ததடுப்பு 

உள்ளடக்கப்பட்ட்து. காற்றூட்டம்  மற்றும் 12 மணி தநர ஒளியளவு வழங்கப்பட்டது. 

ஒவ்தவாரு 2 நாட்களுக்கும் ஊடகம் மாற்றியது. ஒவ்தவாரு சிகிச்டசயும் 3 பிரதிகள் 

மற்றும் வளர்ப்புகாலம் 21 நாட்களுக்கு  இருந்தது. 

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்: 

செயற்பாடு 1- 

அனுபியாஸ் பண்டகச்ெத்து வர். நானா (சபர்மடட்) வளர்ச்சி செயல்திைன் 

ஊட்டச்ெத்து செறிவு விமளவு ஆய்வு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தசறிவுபடி 0.005mg / l தபாருத்தமான தசறிவு மற்றும் 

அனுபியாஸ் மிகவும் குடறந்த ஊட்டச்சத்து ததடவ உள்ளது. 

அனுபியாஸ் பண்டமாற்று வர். நானா (சபர்மடட்) வளர்ச்சி செயல்பாட்டிற்காக 

மூலக்கூறு ஊடகத்தின் விமளமவ ஆய்வு செய்யவும் 

இந்த தசாதடனயின் முடிவுகள், ததங்காய் உமி ஊடகம் மிகவும் தபாருத்தமான 

மூலக்கூறு ஆகும், இது குடறந்த தசலவு, அனுபியாஸ் எஸ்பிபி யின் 

டஹட்தராதபானிக் சாகுபடிக்கு உள்நாட்டில் கிடடக்கும் ஊடகம் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலில் கிடடக்கும் தபாது ஒரு பயனுள்ள ஊடகமாக காைப்படும் மர 

சுரண்டல்கள். 

செயற்பாடு 2-நீர்வாழ் ோவரங்கள் மற்றும் கடற்பாசிகளின் உயிரி சோழில்நுட்ப 

பயன்பாடு 

கடலக்கூட்ட நீர்ச்சிடதவு மற்றும் கடலக்கூட்ட வளர்ச்சிக்கான சிறந்த நடுத்தர 

இடைவு 4மி.கி/ எல் தபன்டசல் அடிடனன் பியூரின் மற்றும் 0.5 மிகி / எல் நாப்தலீன் 

அசிடிக் அமிலம் தகாண்ட கிருமிநீக்கம் தசய்யப்பட்ட கடல் நீர் ஆகும். இதில் 0.5mg / 

எல் ஆல்பர்ட்  கடரசல் உள்ளது. 

சவளியீடுகள் 

இலங்டகயில் சிறந்த மற்றும் நிடலயான நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 

நடடமுடறகளுக்கான வளர்ப்பு நுட்பங்கடள விருத்தி தசய்தல். 

முன்தனற்றம்:    நிதி :     உடல் : 60% 

கட்டுப்பாடுகள் 

• பங்குனி 17 ஆம் தததி பூட்டப்பட்டதன் காரைமாக தபரும்பாலான நீர்வாழ் 

தாவரங்கள் இறந்தன மற்றும் ததாடர்ச்சியான ஆராய்ச்சி ப்பணிகளும் 

பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் சில ஆராய்ச்சி பாகங்கடள முடிக்க முடியவில்டல, 

அந்த பாகங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கு மாற்றப்படும்.  
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• ஆய்வகததாற்று பங்குனி மாதத்தில் ஏற்பட்டது. எனதவ இடழய வளர்ப்பு 

ஆய்வகம் ஆராய்ச்சி தசயல்திறன் ததாடங்க நிபந்தடன  இருக்க தவண்டும். 

• ததாடர்ச்சியான ஆராய்ச்சி தசயல்திறன் விடளவு  தகாவிட்  உடன் உருவாகிறது. 

 

திட்டம் எண் : 3.10 

அலங்கார மீன் மற்றும் பண்பட்டு வளர்சித் திலாப்பியாவில் தநாய் பரவுேல் 

பற்றிய ஆய்வு.  

தபாறுப்புள்ள அதிகாரி : A.T.டபிள்யு.ஆர்.இராஜபக்ஷ 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூபா) : 0.510 M 

 

தநாக்கங்கள் 

• TiLV அறிமுகத்தின் அபாயத்டதக் குடறக்கவும்.  

• அலங்கார மீன் வளர்ப்புத் ததாழிலில் தபாதுவாக எதிர்தகாள்ளும் தநாய் 

நிடலடமகடளப் புரிந்து தகாள்ளுதல்.   

 

தமற்சகாள்ளப்படும்  செயற்பாடுகள் (செய்முமை) 

• ததாழில் துடறயில் நிலவும் தநாய் நிடல குறித்து இலக்கிய ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

• தகாழும்பு மற்றும் கம்பஹா மாவட்டங்களில் இருந்து ததரிவு தசய்யப்பட்ட 

நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு.  

• ஒவ்தவாரு அக்வாரியாவிலிருந்தும் மாதாந்திர இடடதவளியில் மாதிரிகள் மற்றும் 

தகவல்கடள தசகரித்தனர் (அலங்கார மீன்களின் ஒவ்தவாரு இனத்திற்கும் 5 மீன்) 

மற்றும் NAQDA விலிருந்து திலாப்பியா (TiLV). 

• ஆய்வகத்தில் உள்ள மாதிரிகடள பகுப்பாய்வு தசய்து ஒட்டுண்ணிடய நுண்ணிய 

முடறயில் அடடயாளம் கண்டனர். 

• சிகிச்டச நடவடிக்டககடள உருவாக்க ஆய்வகத்தில் பரிதசாதடன நடத்துதல். 

• திலாபியா ஏரி டவரஸுக்கு, மருத்துவ மற்றும் ஹிஸ்தடா தநாயியல் அவதானிப்பு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

• பரவல் பின்வரும் சூத்திரத்தின்படி கைக்கிடப்பட்டது. 

பரவல் = பாதிக்கப்பட்ட  மீன் எண்ணிக்டக  x 100 

                                    பரிதசாதடன தசய்யப்பட்ட்ட தமாத்த  மீன் எண்ணிக்டக 
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கண்டுபிடிப்புகள் 

தமாத்தம் 102 தங்க மீன்களும் 87 தகாய் தகண்டட மீன்களும் தசாதடனக் காலம் 

முழுவதும் தசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. தங்க மீன்களில் எதிர்ப்பட்ட முக்கிய 

ஒட்டுண்ணிகள் தசன்ட்தராதசஸ்டஸ் எஸ்பி. ட்டரதகாடினா, டாக்டிதலாஜிரஸ், 

டகதராடாக்டடலஸ் மற்றும் இச்சித்தயாப்திரிதயாயஸ் ஆகும். நீர்தகாழும்பு 

மீன்காட்சியகத்தில் டாக்டிதலாஜிரஸ் மற்றும் டகதராடாக்டடலஸ் ஆகியடவ உயர் 

முன்னுரிடம% பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளன. இரண்டு மீன் இனங்கடள 

ஒப்பிடுடகயில், பாதிக்கப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் தகாய் தகண்டட மீன்கடள விட 

தங்க மீன்களில் அதிகமாக உள்ளன. தகாழும்பு மற்றும் நீர்தகாழும்பு நீர்வாழ் 

உயிரினங்களில் அதிக ஒட்டுண்ணிகள் தங்க மீன்களில் பதிவு தசய்யப்படவில்டல . 

ஒவ்தவாரு ஒட்டுண்ணிகளிலும் குடறந்த அளவு பாதிப்பு தகாழும்பு 

மீன்காட்சியகத்தில் உள்ள தகாய் தகண்டட மீன்களில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது . 

டாக்டிதலாஜிரஸ், தசன்ட்தராதசஸ்டஸ் மற்றும் டகதராடாக்டடலஸ் ஆகியடவ 

ஒவ்தவாரு அக்தவரியாவிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

தபாலன்னறுடவ மாவட்டத்தில் அநுராதபுர, மின்தனரியதவவ மற்றும் 

எல்தலதவவ ஆகிய இடங்களில் மூன்று திலாப்பியா இறப்பு க்கள் குறித்து 

விசாரடை நடத்தப்பட்டன. TiLVயின் விசாரடைக்காக தம்புல்லா மற்றும் 

தசவனப்பிட்டி குஞ்சு தபாரிப்பகங்களில் இருந்து திலாப்பியா விரல்குஞ்சுகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. அடனத்து மாதிரிகளும் மருத்துவ மற்றும் 

ஹிஸ்தடாதபத்தாலஜியின்படி TiLVக்கு எதிர்மடறயாக உள்ளன. 

சிகிச்டச தசாதடனகளின்படி 2கிராம் / லி உப்பு ட்டரதகாடினாடவ முற்றிலும் 

ஒழிக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும். மற்றும் டகதராடாக்டடலஸ் (ததால் ஃப்ளூக்ஸ்). 

2கிராம் / எல் உப்பு தலசான ததாற்று டாக்டிதலாஜிரஸ் (கில் ஃப்ளூக்ஸ்) 

கட்டுப்படுத்தும் பயன்படுத்த முடியும். அதிக தநாய்த்ததாற்றுகளுக்கு 10 கிராம் / லி 

உப்பு பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

 

முடிவுமரகள் 

• தங்க மீன்களிலும், தகாய் தகண்டட மீன்களிலும் எதிர்ப்பட்ட முக்கிய 

ஒட்டுண்ணிகள் தசன்ட்தராதசஸ்டஸ் ஸ்ப். 

• பாதிக்கப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் தகாய் தகண்டட மீன்கடள விட தங்க மீன்களில் 

அதிகமாக உள்ளன. 

• 0 கிராம்/ லி உப்பு, டிடரதகாடினாடவ மற்றும் டகதராடாக்டடலஸ் (ததால் 

ஃப்ளூக்ஸ்).ஒழிக்க திறம்பட பயன்படுத்தலாம்.  

• 12 கிராம் / லி உப்பு கில் ஃப்ளூக்குகடள ஒழிக்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.  

• கவனிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் TiLVக்கு எதிர்மடறயாக உள்ளன. 
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சவளியீடுகள் 

• திரிக்தகாடினா மற்றும் ததால் ஃப்ளூக்குகடள அழிப்பதற்கான சிகிச்டச 

நடவடிக்டககள். 

• வளர்க்கப்படுகின்றமீன்களில் மிகவும் தபாதுவான தவளிப்புற ஒட்டுண்ணிகள் 

முன்தனற்றம் :    நிதி : 60%    உடல் : 60% 

கட்டுப்பாடுகள் 

தகாவிட் 19 தாக்கம்  காரைமாக  திட்ட  பணிடய  ததாடர இயலவில்டல. 

 

திட்டம் எண் : 3.11 

இலங்மகயில் இைால் வளர்ப்புத் சோழிலின் தநாய் நிமலமமகமள 

கண்காணித்ேல்  

தபாறுப்பு உத்திதயாகத்தர் : பி. பி. எம். ஹீன்தனற்றிகல 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 0.630 M 

அறிமுகம்  

இறால் வளர்ப்பின் சிறந்த தநாய் முகாடமத்துவ நடடமுடறகளுக்கு ததடவப்படும் 

இறால் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளில் 

தவண்புள்ளி அறிகுறி – WSSV மற்றும் விப்ரிதயாசிஸ் தநாய் தவடிப்புகளுக்கான 

காரைங்கடள இந்த ஆய்வு வழங்கும்.  

தநாக்கங்கள் 

•. உலக WSSV எதிர்ப்பு இறால்கடள அடடயாளம் காணுதல்.  

• வளர்ப்பு இறால்களில் ஒளிரும் தநாய்க்கு காரைமான விப்ரிதயா இனங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல் மற்றும் தநாய் பரவுவதற்கான படிப்புகடள 

அடிக்தகாடிட்டுக்  காட்டுதல். 

• இலங்டகயில் இறால் வளர்ப்புத் ததாழிலில் தநாய் பரவுவடத கண்காணித்தல்.  

 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள்: 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள் (செய்முமை) 

செயற்பாடு1:  WSSV எதிர்ப்பு இறால்கடள அடடயாளம் காணுதல் 

செயற்பாடு2: விப்ரிதயாசிஸ் மற்றும் ஒளிர்வு விப்ரிதயாசிஸ் தவடிப்புக்கான 

அடிக்தகாடிட்டுக் படிப்புகளுக்கு தபாறுப்பான பாக்டீரியா இனங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல் 
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முடிவுகள் 

தசயற்பாடு1:   WSSV எதிர்ப்பு இறால்கடள அடடயாளம் காணுதல் 

தசகரிக்கப்பட்ட அடனத்து மாதிரிகளும் (n = 59)  PCR ஆல் : WSSVஎதிர்மடறயாக 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டன.   

அடனத்து 59 மாதிரிகள் எதிர்ப்பு மரபணு மார்க்கர் எதிர்மடற இருந்தன. 

தசயற்பாடு2: விப்ரிதயாசிஸ் மற்றும் ஒளிர்வு விப்ரிதயாசிஸ் தவடிப்புக்கான 

அடிக்தகாடிட்டுக் படிப்புகளுக்கு தபாறுப்பான பாக்டீரியா இனங்கடள 

அடடயாளம் காணுதல் 

• ஒளிரும் தநாய் முக்கியமாக அறிவிக்கப்பட்டது  

 மார்கழி  - மாசி )குடறந்த தவப்பநிடலயுடன்(  

 

 ஆனி- ஆவணி (அதிக உவர்தன்டம) 

 

• இறால் குஞ்சு தபாரிப்பகங்கள் மற்றும் பண்டைகளில் இருந்து 62 பாக்டீரியா 

வளர்ப்பூடகங்கள்  தனிடமப்படுத்தப்பட்டன மற்றும் 37 ஒளிர்வு காட்டப்பட்டது. 

• 33 தபர்களில்3 ஒளிரும் தநாடய ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியாக்களாக (வி. காம்தபலி, வி. 

ஹார்வி மற்றும் வி. தராட்டிஃதபரியனஸ்) தசர்ந்தவர்கள். வி.காம்தபல்லி (52%) 

இலங்டகயில் இறால் வளர்ப்பு நடடமுடறகளில் ஒளிரும் தநாய்க்கு மிகவும் 

ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனமாக இருந்தது. 

 

முடிவுகளும், பரிந்துமரவுகளும் 

• இறால் வளர்ப்பில் தநாடயத் தடுக்க சுற்றுச்சூழல் முகாடமத்துவம் சிறந்த 

முடறயாக இருக்கும்.  நீரின் மூலம் ஒளிரும் விப்ரிதயாக்கள் நுடழவடதத் தடுக்க 

கடுடமயான நீர் முகாடமத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்பட தவண்டும்.  

• குஞ்சு தபாரிப்பகம் மற்றும் பண்டை அடமப்புகளில் ஒளிரும் விப்ரிதயாக்கள் 

நுடழவடதத் தடுக்க தமற்தகாள்ளப்படும் கடுடமயான நீர் முகாடமத்துவம் 

நடடமுடறகள் மற்றும் சுகாதார நடவடிக்டககளில் உள்ள இடடதவளிகடள 

அடடயாளம் காை தமலும் ஆராய்ச்சி தசய்யப்பட தவண்டும். 

முன்தனற்ைம்:   நிதி : %    உடல் : 90% 

 

கட்டுப்பாடுகள் 

• ஆய்வக பகுப்பாய்வு நடத்த ஊழியர்கள் பற்றாக்குடற 

• தகாள்வனவு பணியில் தாமதம் 
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திட்டம் எண் : 3.12 

நீர்சகாழும்பு கழிமுகம், தபால்சகாட ஏரி, மடு கங்மக மற்றும் யாழ்ப்பாைக் 

களப்பில் பாரம்பரிய மீன்பிடி நடவடிக்மககள் மற்றும் முமையான 

முகாமமத்துவத்திற்கான உபாயமுமைகள் பற்றிய மதிப்பீடு 

தபாறுப்புஅதிகாரி : எம். கம்மன்பில &தஜ. எஸ். ஜயநாத 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 0.316 M 

தநாக்கங்கள் 

• பாரம்பரிய சூழலியல் அறிடவ மதிப்பீடு தசய்து அனுபவரீதியாக சரிபார்த்தல்  

• இலங்டகயில் சிறகுவடல (கட்டு-தடல்) மற்றும் கிரால் (ஜா-தகாட்டு) மீன்பிடித் 

துடறகடள நிடலயான முகாடமத்துவம் தசய்வதற்கான சாத்தியமான பரிந்துடரடய 

வழங்குதல். 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள் 

இலங்டகயில் தபால்தகாடஏரி, மடு கங்டக மற்றும் யாழ்ப்பாைகளப்பில் கிரால் 

மீன்பிடி (ஜா-தகாட்டு) கடடப்பிடித்த சமூக அடிப்படடயிலான முகாடமத்துவ 

நடடமுடறகடள மதிப்பிடுவதற்காக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 

தற்தபாதுள்ள மீன்வள முகாடமத்துவ முடறடய மதிப்பிடும் தநாக்கத்துடன், 

தபால்தகாட ஏரி, மடு கங்டக மற்றும் யாழ்ப்பாை களப்பு ஆகிய மீன்பிடித் 

துடறததாடர்பான ஜா-தகாட்டு மீனவர்கள் மற்றும் ஏடனய அடனவடரயும் 

தநர்காைல் தசய்வதில் அடர கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாள் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. மடு கங்டக மற்றும் தபால்தகாட ஏரிப் பகுதிகடளச் தசர்ந்த 

சுமார் 90% மற்றும் 88% மீனவர்கள் பாரம்பரிய மீன்பிடி முகாடமத்துவ 

நடடமுடறகள் மற்றும் பாரம்பரிய  சமூக மக்கள் ததாடகத் தகவல்கள் ததாடர்பான 

மீன்பிடித் தகவல்கடள தசகரிக்க தநர்காைல் தசய்யப்பட்டனர். வயது, கல்வி நிடல, 

ஆண்டு அனுபவத்தின் எண்ணிக்டக, மீன்பிடி நடவடிக்டகயில் உள்நாட்டு அறிவு, 

உவர்தன்டம, ஆழம் மற்றும் கடலில் இருந்து தூரம் உள்ளிட்ட இறால் அறுவடடக்கு 

பாதிக்கும் காரணிகள், சந்திர சுழற்சியின் கட்டங்கள் மற்றும் வளத்தின் பங்கு 

பகிர்வுக்கான மீன்பிடி உரிடம உள்ளிட்ட அவர்களின் மீன்வளத்தின் பூர்வாங்க 

மக்கள்ததாடக தகவல்களில் தகள்வித்தாள் கவனம் தசலுத்தியது. தகள்வித்தாள் 

கைக்தகடுப்புடன், மீன்பிடி ப்பு நடடமுடறகளின் தபாது குழு விவாதங்கள் மற்றும் 

காட்சி அவதானிப்புகள் தசய்யப்பட்டன. கடற்தறாழிலில் தபாதுவான பூல் 

வளங்கள் (சிபிஆர்) சங்கடத்டதத் தவிர்ப்பதற்கான நிறுவன உறுதிப்பாடு 

ததாடர்பான தகவல்கடளச் தசகரிப்பதற்கான அறிக்டககளும் தகள்வித்தாளில் 

இருந்தன.  

ேரவு பகுப்பாய்வு 

டலக்ர்ட் அளவில் ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் அடிப்படடயில், ஓஸ்ட்தராமின் 

திருத்தப்பட்ட வடிவடமப்பு தகாள்டககளின் ஒவ்தவாரு கூறுக்கும் சராசரி மற்றும் 

சராசரி மதிப்புகள்CPR சங்கடத்டதத் தவிர்ப்பதற்கான நிறுவன வலிடமடய 

ஒப்பிடபயன்படுத்தப்பட்டன. 
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முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

மடு கங்டக மற்றும் தபால்தகாட ஏரியில் உள்ள ஜா-தகாட்டு மீன்பிடிப்பவர்களின் 

சமூக-மக்கள்ததாடக சுயவிவரம், தபரும்பாலான மீனவர்கள் (85%) 40 வயதிற்கு 

தமற்பட்ட வயதினராகவும், மடு கங்டகயில் 35% மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பில் 30 

ஆண்டுகளுக்கும் தமலான அனுபவத்டதக் தகாண்டுள்ளனர் என்றும் 

சுட்டிக்காட்டியது. அவர்களில் பலர் (57%)தபால்தகாட ஏரியில் தபாதுமான 

முடறயான கல்விடயக் தகாண்டுள்ளனர் (G.C.E O/Lவடர). மடுகங்கா &தபால்தகாட 

ஏரியில் கிட்டத்தட்ட அடனத்து மீன்பிடிப் பிரிவுகளும் தநர்காைல் தசய்யப்பட்ட 

94% மற்றும் 71% மீனவர்கள் மீன்வளத்தின்  தடலமுடற தடலமுடறயாக குடழ 

தபாடுதல்முடற நிடறதவற்றப்பட்டதாக ததரிவித்தனர்.தபால்தகாட ஏரியில் உள்ள 

அடனத்து ஜா-தகாட்டு மீன்பிடிப் பிரிவுகளும் பல்தவறு வாழ்வாதார 

நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டிருந்தன.  

அடனத்து களப்புகளிலும் ஜா-தகாட்டு மீன்பிடிப்பில் பயனர் எல்டலகடள 

வடரயறுக்க சரியான சட்டம் இல்டல என்றாலும், யாழ்ப்பாை களப்பில் உள்ள ஜா-

தகாட்டு மீன்பிடிப்புகளின் பல அடுக்கு நிறுவன கட்டடமப்பு ஒப்பீட்டளவில் 

முடிதவடுக்கும் தசயல்முடறடய தசாந்தமாக டவத்திருக்கும் அளவுக்கு வலுவாக 

இருந்தது.மடுகங்டக கழிமுகப் பகுதியில் ஜா-தகாட்டு மீன்வளம் 

சட்டபூர்வத்தன்டம யின்டம, அங்கீகரிக்கப்படாத ஜா-தகாட்டின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிப்பு, திட்டமிடப்படாத வளர்ச்சி நடவடிக்டககள், சுற்றுலா நடவடிக்டககடள 

தமம்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் விடரவான நகரமயமாக்கல் 

தபான்ற பல சவால்கடள எதிர்தகாள்கிறது. இத்தடகய தநரடி மற்றும் மடறமுக 

பிரச்சிடனகள் பாரம்பரிய பயனர் உரிடமகள் மற்றும் மீன்வளத்தின் 

வாழ்வாதாரத்தில் எதிர்மடறயாக விடளகின்றன. 

பரிந்துமரகள் 

• மடுகங்டக மற்றும் யாழ்ப்பாை களப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஜா-தகாட்டுடவ 

வடரபடமாக்குதல் மற்றும் விஞ்ஞான ரீதியாக அதிகபட்ச ஜா-தகாட்டு டவ 

இயக்கலாம் மற்றும் தபாருத்தமான இடங்கடள வடரயறுக்கலாம், இது இரண்டு 

களப்புகளிலும் ஜா-தகாட்டு மீன்வளத்டத ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. 

• சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்கள், கடற்தறாழில் திடைக்களம், உள்ளூர் கடற்தறாழில் 

சங்கஉறுப்பினர்கள், உள்ளூர் நிர்வாகிகள், கடரதயார ப் பாதுகாப்புத் திடைக்களம், 

வன மற்றும் வன சீவராசிகள் திடைக்களம் மற்றும் இலங்டக சுற்றுலா சடப 

என்பவற்றுடன் இடைந்து சுற்றுலா மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் விதசட 

கவனம் தசலுத்தி மடுகங்கா ஈரநிலத்டத முகாடமத்துவம் தசய்யும் ஒருங்கிடைப்பு 

அடமப்டப ஸ்தாபித்தல். 

• மடுகங்டக மற்றும் தபால்தகாட ஏரியில் உள்ள ஜா-தகாட்டு மீன்பிடிப்புகளின் 

சமூக உரிடமகள் மற்றும் நிறுவன கட்டடமப்பு தபாறுப்பான மீன்வள 

முகாடமத்துவம் உருவாக்கும் அளவுக்கு வலுவாக இல்டல. எனதவ, முகாடமத்துவ 

முடிவுகடள எடுக்க அறிவியல் மற்றும் பாரம்பரிய சுற்றுச்சூழல் அறிடவப் 

பயன்படுத்துவதற்கு உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் 

டமயப்படுத்தப்பட்ட முகாடமத்துவ அதிகாரிகளின் தடலயீடு மூலம் இடை 

முகாடமத்துவ ஆட்சிகள் அடிப்படடயில் மீன்வளத்தின் நிடலத்தன்டமக்காக 

தசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 
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• தமாட்டார் தபாருத்தப்பட்ட படகு மற்றும் என்ஜின் திறன், அறிமுகப்படுத்தும் 

தவக வரம்புகள், தநரக் கட்டுப்பாடு, மடு கங்டகயில் படகு ஆபதரட்டர்களுக்கு 

தபட்தரால் என்ஜின்கடளப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்டற உடனடியாக 

நடவடிக்டக எடுக்க தவண்டும். 

• யாழ்ப்பாை களப்பில் தற்தபாடதய வர்த்தமானி படிஜா-தகாட்டு (இறக்டக மற்றும் 

காட் முடன) கண் அளவு ஒழுங்குபடுத்தும் 1 1/4அங்குல காட் இறுதியில் மற்றும் 

5/8அங்குல வடல அளவு தவலி வடல பயன்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

(வழிகாட்டி வடல)  

• களப்பு முகப்பு மற்றும் கால்வாய் பகுதிகளில் Z வடிவத்தில் 

அடமக்கப்பட்டசிறகுவடலகடள (ஜா-தகாட்டு) அகற்றுவது சிறந்த நீர் சுழற்சிடய 

அனுமதிக்கிறது மற்றும் மீன் மற்றும் இறால்களின் குழப்பமான இடம்தபயர்வு 

முடறடயத் தவிர்க்கிறது. 

• சிறகுவடலகளுக்கு இடடயிலான தூரம் 300mக்கு குடறயாமல் இருக்கும் 

• ஜா-தகாட்டு எண்ணிக்டக வரம்பு மற்றும் கடல் சார்ந்த வளர்ப்பு நடவடிக்டககள் 

(கடல் முள்ளி, கடல் அட்டட, முதலியன) உள்ளிட்ட மாற்று வாழ்வாதார 

நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்துதல். 

முன்தனற்றம்: நிதி : 50% உடல் : 70% 

கட்டுப்பாடுகள்  

தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் சூழ்நிடல மாதிரி ஆண்டின் நான்கு மாதங்களில் 

தமற்தகாள்ளப்படவில்டல.  

 

 

திட்டம் எண் : 3.13 

வற்ைாே நீர்த்தேக்கங்களில் வளர்ப்புஅடிப்பமடயிலான மீன்வளம்;  

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்களில் லிம்தனாலாஜிக்கல் ஆய்வுகள் 

சோடர்பானது, இது மீன்களின் உகந்ே  இருப்புக்கு வழிவகுக்கிைது 

  

தபாறுப்புஅதிகாரி : அமிதா ஆதிகாரி 

வரவு தசலவுத் திட்டம் (ரூ.) : 0.742M 

 

தநாக்கங்கள்: 

• வட தமல் மாகாைத்தில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில் உள்ள 

தபாதுவான  ஜீவனாம்ச  (தபௌதீக மற்றும் இரசாயன  பண்புகடள) கண்டறிவதற்கு. 

• வட தமல் மாகாைத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட நீர்த்ததக்கங்களில் பிளாந்தன்கள் 

பன்முகத்தன்டம,மிகுதியாக மற்றும் வருடாந்திர மாறுபாட்டடக் கண்டறிய. 

• மீன் இனங்கள், கூட்டு மற்றும் இருப்பு அடர்த்திகடளக் கண்டறிய  

 

தமற்சகாள்ளப்படும் செயற்பாடுகள் 

• இந்த ஆய்வு குருநாகல் மாவட்டத்தில் உள்ள தாதுதராயா நீர்த்ததக்கம் மற்றும் 

ஹக்வதுனாவ நீர்த்ததக்கத்தில் டத 2020 முதல் மார்கழி 2020 வடர 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது.  
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• நீர் பாசனத் திடைக்களத்தின் தரவுத் தளத்திலிருந்து உருவடமக்கப்பட்ட பண்புகள், 

நீர்த்ததக்கங்களின் அளவு மற்றும் நீர்த்ததக்கங்களின் அடைதவளிதயற்றங்கள் 

தசகரிக்கப்பட்டன.   

• மாதிரி நிடலயங்களாக ஐந்து மாதிரி இடங்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. 

நீர்த்ததக்கங்களின் அதிகபட்ச பிரதிநிதித்துவத்டதப் தபறுவதற்காக ஒவ்தவாரு 

மாதிரி இடத்திலிருந்தும் மூன்று மாதிரி புள்ளிகள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன.  

• ஒவ்தவாரு நீர்த்ததக்கங்களின் ஒவ்தவாரு மாதிரி இருப்பிடத்தின் மூன்று மாதிரி 

தளத்தில் மாதத்திற்கு ஒரு முடற தபௌதீக இரசாயன மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன.  

•  75மாதிரிகள் நீர் தவப்பநிடல, pH, மின் கடத்துதிறன், தசச்சி தட்டு ஆழம் மற்றும் 

கலங்கல்தன்டமஆகியவற்றிற்காக எடுக்கப்பட்ட ததாகுப்பு அளவீடுகளில் 

கடரந்துள்ள ஒட்சிசன் தசறிவு, தமாத்த காரத்தன்டம, கடரந்துள்ளதபாஸ்பரஸ், 

டநத்திதரட்மற்றும் டநத்திடரட் ஆகியவற்டற தீர்மானிக்க பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. 

•மாதம் ஒரு முடற 45 மாதிரிகள் பிளாந்தன்கள் உயிரிகளின் ஒப்பீட்டு த் தன்டம 

மற்றும்பிளாந்தன் உயிரிகளின் அடர்த்தி ஆகியவற்றிற்காக பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன.  

 

முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சவளியீடுகள் 

 

• நீர்த்ததக்கங்களின் சராசரி நீர் தவப்பநிடல ஆய்வுக் காலத்தில் 28.20 
o
C முதல்30.07

o
C 

வடர இருந்தது. இரண்டு நீர்த்ததக்கங்களின் சராசரி மதிப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

மாற்றம் எதுவும் இல்டல. -ஆய்வுக் காலத்தில் நீர்த்ததக்கங்களின் pH காரமாக 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, 6.6-8 pH மற்றும் அது ஏற்றுக்தகாள்ளும் வரம்பில் 

இருந்தது (6.5-8.5). 

• நீர்த்ததக்கங்களின் சராசரி DO மதிப்பு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் அல்ல, 6 .5 mg/l to 8.4 

mg/l  வடர மற்றும் அது ஏற்றுக்தகாள்ளும் ஆத்திரத்திற்குள் இருந்தது (4mg/l). 

• நீர்த்ததக்கங்களின் கலங்கல் தன்டம மற்றும் மின் கடத்துதிறன் ஆகியவற்றின் 

சராசரி மதிப்பு முடறதய 3.6NTUமுதல் 7.62 NTU மற்றும் 219.0µs முதல் 338.0 μsவடர 

இருந்தது. ஹக்வதுனாவ நீர்த்ததக்கத்துடன் ஒப்பிடுடகயில் தாதுதவாய 

நீர்த்ததக்கத்தில் 7.62 NTU என மிக உயர்ந்த கலங்கல் தபறுமதி பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது.    

• நீர்த்ததக்கங்களின் காரத்தன்டம 96.96 mg/l  முதல் 167.06 mg/l வடர இருந்தது, இது 

மீன் மற்றும் பிளாந்தன்கள் உயிரிகளின் சிறந்த வளர்ச்சிக்கு ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய 

வரம்புகளுக்குள் இருந்தது (20 mg/l முதல் 200mg/l).  

• ஆய்வு காலத்தில் கவனிக்கப்பட்ட டநத்திதரட்மற்றும் டநத்திடரட் மதிப்புகள் 

முடறதய 0.005mg/l முதல் 0.041mg/l மற்றும் 0.1mg/l முதல் 3.29mg/l வடரயிலான 

வரம்புகளுக்கு இடடயில் இருந்தன. மதிப்புகள் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பில், 

டநத்திதரட் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய வரம்பு 10முதல் 40mg/l மற்றும் டநத்திடரட் 1mg/l 

ஆகும். 

• தபாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் 0.3mg/l முதல் 2.7mg/l வடர இருந்தன. மாசி முதல் ஆவணி 

(சித்திடர, டவகாசி தவிர) (வறண்ட பருவம்) மாதத்தில் ஹக்வதுனாவ 

நீர்த்ததக்கத்திலிருந்து 2.7mg/l ஆக அதிகபட்ச மதிப்புகள் காைப்பட்டன.  

• இதத காலகட்டத்தில் தாதுதராயா நீர்த்ததக்கத்தில் தபாஸ்பரஸ் அதிகபட்ச 

மதிப்புகள் 2.4mg/l என பதிவு தசய்யப்பட்டது. ஆனால் இந்த மதிப்புகள் முடறதய 

புரட்டாசி மாதத்தில் 0.58mg/l மற்றும் 0.4mg/l ஹக்வதுனாவா நீர்த்ததக்கம் மற்றும் 

தாதுதராயா நீர்த்ததக்கமாக பதிவு தசய்யப்பட்டன. 
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• நீர்த்ததக்கங்களின் தபாஸ்பரஸ் மதிப்புகள் ஆய்வுக் காலத்தில் 

ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய மட்டத்திலிருந்து (0.005mg/l முதல் 0.05mg/l வடர) இல்டல. 

வறட்சி நிடல மற்றும் குடறந்த நீர் மட்டம் தபாஸ்பரஸ் அளவு அதிகரிக்க 

காரைமாக இருக்கலாம்.  

• நீர்த்ததக்கங்களின் பச்டசயம் aதசறிவு ஆய்வு காலத்தில்4.1mg/m
3
முதல் 9.1mg/m

3
வடர 

தவறுபடுகிறது. 

• தருதராயா நீர்த்ததக்கத்தில் இருந்து தமாத்தம் 79பிளாந்தன்கள் உயிரினங்கள் 

மற்றும்24விலங்கு பிளாந்தன்கள்எதிர்ப்பட்டன.அடடயாளம் காைப்பட்ட79 தாவர 

பிளாந்தன்உயிரினங்களில், 10 இனங்கள் மட்டுதம 1% க்கும் அதிகமான 

ஒப்பீட்டளவில் மிகுதியாக (RA) பதிவு தசய்யப்பட்டன. 

• ஹக்வதுனாவா நீர்த்ததக்கத்திலிருந்து தமாத்தம் 34பிளாந்தன் உயிரினங்கள் மற்றும் 

39உயிரியல் பிளாந்தன் உயிரினங்கள் எதிர்ப்பட்டன. அடடயாளம் காைப்பட்ட 

34தாவர பிளாந்தன்களில், 13 இனங்கள் மட்டுதம ஒப்பீட்டளவில் மிகுதியாக (RA) 

பதிவு தசய்யப்பட்டன, அடடயாளம் காைப்பட்ட 39விலங்கு பிளாந்தன்கள் 

1%க்கும் அதிகமானடவ, 8 இனங்கள் மட்டுதம 1%க்கும் அதிகமான RAவுடன் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. 

• நீர்த்ததக்கங்களின் சராசரி மீன் விடளவு  மாதத்திற்கு 500 கிதலா முதல் 3000 கிதலா 

வடர இருக்கும்.  

• திலாபியா நிதலாடிகா, கட்லகட்லா, தமக்தராப்ராச்சியும் தராசன்தகனி, 

தலபிதராஹிதா  மற்றும் கிரிச்சினுஸ் மிரிகலா ஆகியடவ இந்த  மீன்பிடியின் முக்கிய 

இனமாக இருந்தன. புண்டியு ஸ்பிமாகுலடஸ், டமஸ்டஸ்விட்டடஸ், 

க்தளாதசாதகாபியஸ் கியூரிஸ் மற்றும் தஹட்டிதராநியூஸ்தடஸ்ஃபார்தமாபிலிஸ் 

ஆகியடவ பதிவு தசய்யப்பட்ட சிறிய மீன் இனங்கள் ஆகும். 

 

பரிந்துமரகள்  

• தமலும் ஆராய்ச்சி, காலநிடல அளவுருக்கள், பிளாந்தன் அடர்த்தி மற்றும் 

பிளாந்தன் மிகுதியாக பருவகால மாறுபாட்டட அடடயாளம் காை தவண்டும். 

• தமலும் ஆராய்ச்சி லிம்தனாலாஜிக்கல் அளவுருக்கள் மற்றும் பிளாந்தன் பருவகால 

மாறுபாடுஇடடதய உறவு அடடயாளம் கவனிக்க தவண்டும். 

 

முன்தனற்ைம் :   நிதி :   சபௌதீக : 62% 

 

கட்டுப்பாடுகள் 

• நாட்டின் தகாதரானா ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக மாதாந்திர மாதிரி 

தசகரிப்பு நிடறவடடயவில்டல. எனதவ, பருவகால மாறுபாடுகள், மிதடவ 

அடர்த்தி மற்றும் மிதடவ மிதடவ மிகுதியாக ஆண்டு முழுவதும் முழுடமயாக 

ஆய்வு தசய்ய முடியவில்டல.  

• தபாருத்தமான மீன் இனங்கள், தசர்க்டக மற்றும் இருப்பு அடர்த்திகள் 

வடரயறுக்கப்பட்ட தரவுகீழ் முடிவு தசய்ய முடியவில்டல. 

 

 

சவளியீடுகள் மற்றும் ஏமனய செயற்பாடுகள்/ IARAD – 2020 

 

1.  இலங்டக நில்வளா வடிநிலத்தில் உள்ள ஆற்றின் மீன்பிடிப்பில் 

மடழப்தபாழிவின் தாக்கம்.தக.டபிள்யு.ஆர்.ஆர். அமரவீர, தக.எச்..M.ஏ. 

தீபனந்தா, மற்றும் யு.ஏ.டி. ஜயசிங்க (2020) இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீர்வாழ் வளங்களுக்கான சங்கத்தின் (எஸ்.எல்.ஏ.எஃப்.ஏ.ஆர்) இருபத்தி ஆறாவது 

வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வுகள். 



121 

 

2. இலங்டகயின் மாத்தடற மாவட்டத்தில் தவள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

நில்வளா நதியில் . GIFTதிரிபுக்கான வளர்ப்பு நாட்காட்டிடய (ஓரிதயாகுதராமிஸ் 

நிதலாடிகஸ்) அபிவிருத்தி தசய்தல். . தக.டபிள்யு.ஆர்.ஆர். அமரவீர, 

தக.எச்.எச்..M.ஏ.தீபனாந்த, மற்றும் யு.ஏ.டி. ஜயசிங்க (2020) சர்வததச விஞ்ஞான 

அமர்வுகள்-2020, ததசிய நீர்வாழ் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர் 

நிடலயம் (நாரா), தகாழும்பு 15, இலங்டக.   

3. பி.டபிள்யு.ஏ.தபதரரா எஸ்.ரத்னதவல், என்.ஒய்.ஹிரிமுத்துதகாட. மற்றும் 

டபிள்யு. இராஜபக்ஷ., இலங்டகயில் சதுப்பு நிலத்துடன் இடைந்த தபனயுஸ் 

தமாதனாடனின் வளர்ச்சி தசயல்திறன் மீதான உவர்த்தன்டமயின் விடளவு 

(2020) 19 வது கல்வி அமர்வுகள், ருஹுனா பல்கடலக்கழகம், மாத்தடற, 

இலங்டக. 

4. U.N.S. ஷர்மா, என்.ஒய்.ஹிரிமுதுதகாட,.இலங்டகயில் அலங்கார மீன் 

வளர்ப்தபார் மீது தகாவிட் -19 இன் சமூக தபாருளாதார தாக்கம் (2020). தகாவிட் -

19 தாக்கம், தணிப்பு,வாய்ப்புகள் மற்றும் இலங்டக ததசிய விஞ்ஞான 

அறக்கட்டடளயினால் கட்டிதயழுப்பப்பட்ட பின்னடடவு பற்றிய 

மாநாட்டிற்காக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட காகிதம்.  

5. சத்துரானி, எஸ்.எச்.யு. மற்றும் ஏ.டி.டபிள்யூ.ஆர். இராஜபக்ஷ, (2020). இளம் நிடல 

சர்வததச புதிய ததாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஜர்னல் (ஐதஜஎன்டிஆர்) இல் 

சியாமிய தபார் மீன், தபட்டா ஸ்ப்தளண்டன்ஸ் (ரீகன், 1950) உகந்த வளர்ச்சிக்கு 

ததடவயான குடறந்தபட்ச புரத சதவீதம் பற்றிய விசாரடை,ததாகுதி-6, 

தவளியீடு-2, பிப்ரவரி 2020 பக்கங்கள் 20-27    

6. ஹீனதிகலா,பி.பி.M., சன்,Z,யாங்,J. ஸாதவா, X மற்றும் தஹௌ, எச் (2020).மீன் 

விப்ரிதயாசிஸ் எதிராக தவால்பியா க்தளாதபாசா (வாத்து கடள) உள்ள லாம்ப் 

தடுப்பூசி ஆன்டிதஜன் தவளிப்பாடு. தநாதயதிர்ப்பு எல்டலகள். 11:1857. தடாய்: 

10.3389/ஃபிம்மு.2020.01857 

7. பல்தவறு மூலக்கூறு ஊடகங்களில் நீரியல் பண்பட்ட அனுபியாஸ் பண்டமாற்று 

வர். நானா 'தபர்டடட்' (அனுபியாஸ்) வளர்ச்சி தசயல்திறன்கடள ஆய்வு- நாரா 

அறிவியல் அமர்வுகள் சுவதராட்டி வழங்கல் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது2020 

8. ஏ.எஸ்.எல்.இ. தகாதரயா, (2020) ஆரம்ப கலாச்சார கட்டங்களில் தபதனயஸ் 

தமாதனாடன் இறால் களில் நீளம் எடட உறவு மற்றும் இலங்டக இறால் 

பண்டைகளில் இறுதி உற்பத்தியில் அதன் தாக்கம் - அறிவியல் 

முன்தனற்றத்திற்கான இலங்டக சங்கத்தின் 76 வது வருடாந்திர அமர்வுகள் 

(எஸ்.எல்.ஏ.ஏ.எஸ்) தகாழும்பு இலங்டக (ஆன்டலன் மாநாடு) 

9. ஏ.எஸ்.எல்.இ. தகாரியா, சி.B தமடதகதரா, மற்றும் வி. பஹலவத்ததராச்சி (2020) 

புத்தளம் காயல் பிரததசத்தில் சிப்பி வளர்ப்புக்கு ஆதரவளிக்கும் வடகயில் 

சிப்பிப் பாடறகடள மீளடமத்தல் மற்றும் சிப்பி குஞ்சுகடள 

தமம்படுத்துவதற்கான தபாருத்தமான கட்டடமப்புகடள ததரிவு தசய்தல்.: 26 

வது வருடாந்த அமர்வுகள் இலங்டக கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்களுக்கான சங்கம் (SLAFAR) களனி. இலங்டக (ஆன்டலன் மாநாடு) 

10. பராக்கிரமம்,எம்.ஜி.ஐ.எஸ்., "டநல் திலாப்பியா, ஓரிதயாகுதராமிஸ் நிதலாடிகஸ் 

ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி தசயல்திறடன ஆய்வு தசய்வதற்கான ஒரு தசாதடன 

கூண்டு கலாச்சார தசாதடன" நாரா வருடாந்திர அறிவியல் அமர்வுகளின் 

நடவடிக்டககள்2020 

11. டி.ஐ.டி.நியாசன்சலா, ஈ.டி..M.எபசினா,மற்றும் டபிள்யு.ஏ.டி.நயனாஞ்சலி 

(2020),ஆண் குப்பியின் நீர் தரம் மற்றும் வளர்ச்சி நிகழ்ச்சிகளில் பல்தவறு கார்பன் 

ஆதாரங்களின் விடளவு (தபாஸிலியா தரடிடுலட்டா) இடளஞர்- 12வது 

வருடாந்திர ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு நடவடிக்டககள்,இலங்டக விவசாய 

ராஜரட்டா பல்கடலக்கழகம். 

12. டபிள்யு.எல்.டி. மடுஷானி, ஈ.டி.M.எபசினா,மற்றும் டபிள்யு.ஏ.டி.நயனாஞ்சலி 

(2020), திலாப்பியாவின் நீரின் தரம் மற்றும் உற்பத்தி தசயல்திறன்களில் 

தவவ்தவறு இருப்பு அடர்த்திகள் மற்றும் கார்பன் ஆதாரங்களின் விடளவு -12 

வது வருடாந்த ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு நடவடிக்டககள்,இலங்டக விவசாய பீடம் 

ரஜரட்ட பல்கடலக்கழகம் 
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காகிே கட்டுமர / துண்டுபிரசுரங்கள் / புத்ேகங்கள் 

1. இலங்டகயின் நன்னீர் மீன்பற்றிய புத்தகம், புதுப்பிக்கப்பட்டது, இப்தபாது 

அச்சில் உள்ளது.   

2. “திலாப்பியா கணித வாகாவா" சிங்கள ஊடக டகதயட்டட பற்றிய 

டகபுத்தகம் 

3. “கலபு கக்குலுவன் வாகவா சந்தஹா அத்தபாதக் சரலவ" சிங்கள ஊடக 

டகதயட்டடபற்றிய டகநூல் 

4. “பஹுதராபன கணித வாகாவா ஸந்தாஹா அத்தபாத" சிங்கள ஊடக 

டகதயட்டடபற்றிய டகநூல் 

5. “கணித வாகவாக் ஸந்தாஹா தபாக்குனக் னிர்மானய கிரீமா, நாதத்து கிரீமா 

ஹா தபாக்குனு கலமானகரனய" சிங்கள ஊடக டகதயட்டட ப் பற்றிய டக 

புத்தகம் 

 

சவளிநாட்டு பயிற்சி அனுபவம் 

ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான மாரிகல்ச்ெர் சடக்னாலஜிஸ் மீோன 2020நிகழ்நிமல 

பயிற்சி 

அனுசரடையாளர் - சர்வததச ஒத்துடழப்புத் திடைக்களம், விவசாய மற்றும் 

கிராமிய அலுவல்கள் அடமச்சுசீனக் குடியரசு 

அடமப்பாளர் - மஞ்சள் கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (YSFRI), கிங்டாதவா 

2020புரட்டாசி21முதல்25புரட்டாசி2020வடர 

ெம்பந்ேப்பட்ட ஆதலாெமன திட்டங்கள் 

1. கடற்பாசி வாழ்விடங்கள் பற்றிய ஆய்வு கடற்கடர / கடல்நீர் முன்னணி 

தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கான தமக்தரா 

விலங்கின ஆய்வு 

2. கடற்கடர/ கடல்நீர் முன்னணி அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தின் சுற்றாடல் 

தாக்க மதிப்பீடு 

3. பல்தவறு அரசு / அரசு சாரா அடமப்புகளுக்கு ததாழில்நுட்ப ஆதரவு 

வழங்குதல் 

 

பட்டமைகள் / கலந்து சகாண்டகூட்டங்கள் 

1. இலங்டக நன்னீர் மீன்களின் சிவப்புப் பட்டியடல இறுதி தசய்வதற்கான 

இறுதி தசயலமர்வில் கலந்து தகாண்டடம. 

2. CEA, DWC, ADB, CEB   மற்றும் BDS உடனான 20சந்திப்புகள் 

3. ஆண்டிடமக்தராபியல் எதிர்ப்பு ஃப்தளமிங் நிதி திட்டம், ஓக் தர தஹாட்டல், 

கண்டி, 02.01.2020 அன்று நடடதபற்ற கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார். 

4. 2020 ஆகஸ்ட் 27 - 29 அன்று கலாதவவ ததசிய மின்சாரத் திட்டம் டமயத்தில் 

நடந்த பயிற்சிப் பட்டடறயில் கலந்து தகாண்டார். 

5. 25.09.2020அன்று நடடதபற்ற நாரா, NAQDA திட்ட கலந்துடரயாடல் 

கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார் 

6. இறால் பண்டைத் ததாழிலுக்கான கூட்டத்தில் 07.10.2020 அன்று SLADA 

7. களனி பல்கடலக்கழகத்தில் நடடதபற்ற மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் 

வளங்களுக்கான இலங்டக சங்கத்தின் வருடாந்த அமர்வுகள்  

8. விஞ்ஞான முன்தனற்றத்திற்கான இலங்டக சங்கத்தின் வருடாந்த அமர்வுகள் 

தகாழும்பு  BMICH.  

9. தபல்லன்வில அட்டியா காப்பு புனர்வாழ்வுக் கூட்டம் – மாவட்ட தசயலகம் 

தகாழும்பு  
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ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள் 

1. EIA- கடற்கடர / கடல்நீர் முன்னணி அபிவிருத்தி திட்டம் ததாடர்பான 

இடடக்கால மற்றும் இறுதி வடரவு அறிக்டககள். 

2. கடற்பாசி வாழ்விடங்கள் பற்றிய அறிக்டக கடற்கடர/ கடல்நீர் முன்னணி 

அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தின் சாத்தியஆய்வுக்கான தமக்தரா விலங்கின 

ஆய்வு 

3. அலங்கார நீர்வாழ் தாவரத் திட்டத்தின் முன்தனற்றம் குறித்து மீன்வள 

அடமச்சகத்திற்கு அறிக்டக சமர்ப்பித்தல். 

4. ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு / BF திட்டத்திற்காக ஒரு விளக்கக்காட்சி 

தசய்யப்பட்டது   

5. உயிர்ப்பன்டம தசயலகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட இலங்டக COP 12 

உயிர்ப்பன்டம அறிக்டகடய மீளாய்வு தசய்தது.   

 

பயிற்சி / விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

 1. சமுத்திர பல்கடலக்கழகத்தின் பணியாளர்களுக்கான பயிற்சித் திட்டம் 

2. பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கான திட்டம் 

3. உயர்தர பாடசாடல மாைவர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

4.பள்ளி அறிவியல் கண்காட்சிகளுக்கு நீர்வாழ் தாவரப் தபாருட்கடள 

வழங்குதல் 

5.நாராவில் உள்ள ஏடனய பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சிகளுக்கு நீர்வாழ் தாவரப் 

தபாருட்கடள வழங்குதல் 

6.சமூக அடிப்படட கடற்பாசி வளர்ப்பு - தாக்கல் தசய்யப்பட்ட அவதானிப்புபடி 

மன்னார் பிராந்தியத்தில் தக.அல்தவராசியி உற்பத்திடயத் 

ததாடர52குடும்பத்தினர் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டனர். ஆரம்ப கட்ட 

நடவடிக்டகஅவர்கள் பயிர்ச்தசய்டக மற்றும் ஏடனய பதனிடும் 

தசயற்பாடுகளுக்காக பயிற்சி தபற்றனர். அடனத்து உறுப்பினர்கள் 

தசயல்முடற ததாடர்ந்து பின்வரும் தபாருட்கள் தபாருத்தப்பட்ட;முதல் 

படியாக,அவர்கள் தங்கள் தசாந்த பகுதியில் 1 ஏக்கர் அளவிற்கு தபாறுப்பு . 

ஒவ்தவாரு சுழற்சிக்கும் (45 நாட்கள்) சுமார் 10000 கிதலா-15000 கிதலா புதிய 

எடடயில் ததாராயமான உற்பத்தி. கண்காணிப்பு திட்டம் ஆண்டு முழுவதும் 

நடத்தப்பட்டது மற்றும் நீர் தர தரவு பதிவு மற்றும் அவர்கடள ததரியும்.   

 

ததடவயான தபாருட்கள்  

விடததபாருட்கள் - ஒரு நபருக்கு 50 கிதலா 

ஒரு  ஏக்கர் உள்ளடக்கிய நிகர தபாருள் (12-15 கிதலா வடலகள் 

கயிறுகள் மற்றும் பிற (12mm, 8mm, 5mm, 7mm and 3mm 

7.NAQDA மற்றும் தனியார் சார்ந்த ஒரு கப்பி மீன் பண்டை,டபதயாப்லாக் 

மற்றும் கப்பிமீன்களுடன் கூடிய கள தசாதடனகடள தசயல்படுத்த 

பயன்படுத்தப்படும். 

8.கப்பிகளுடன் டபதயாப்லாக் ஆய்வுடன்,NAQDA தகாரிக்டகயின் 

அடிப்படடயில் தமதல உள்ள ஆய்வுடன் இடையாக இரண்டாவது ஆய்வு 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

மற்ைமவ (நிகழ்வு ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட / வகித்ே பேவி, 

சபாறுப்புகள்தபான்ைமவ): 

 

1.ததசிய வழிநடத்தும் குழு – IAS,ஈரநிலக் குழு,ஆராய்ச்சிக் குழு  

2.வண்ை மீன் வளர்ப்புக்கான வளநபர், தரக்காவா, ஆர்.ஆர்.சி.யில் 

நடத்தப்பட்டது. 

3.அறிவியல் அமர்வு குழு உறுப்பினர்,நாரா. 

4. CCD திட்ட ஒப்புதலுக்கான குழு உறுப்பினர்  
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5. தபாருளாளர் – மீன்பிடி மற்றும் நீர்வளங்களுக்கான இலங்டக ப்பிரிவு. 

(SLAFAR) 

6. 25.06.2020 இல் பிட்டிபன மாகாை சடப பண்டையில் நண்டு இறப்பு க்கான 

விசாரடை தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 

7. முல்டலத்தீவு மாவட்டத்தில் தசாதடன இடதபாருத்தமான கவாட்டி 

வளர்ப்புக்காக களப் பயைம் 2020 ஆடி 20, 21. 

8. 2020 தசப்.25 அன்று தணிக்டக அறிக்டகடய ச் சமர்ப்பிப்பதற்காக 

தரக்காவாவில் உள்ள நண்டு நகரத்திற்கான களப் பயைம். 

9. ததஹிவடளயில் மீன் வண்ைச் சம்பவம் ததாடர்பான அறிக்டகடய களப் 

விஜயம் தசய்து சமர்ப்பித்தார். 

10.சீதுவா, குதளாபல் பூங்காவில் மீன் தகாடலக்காக தமற்தகாள்ளப்பட்ட 

விசாரடை மற்றும் அறிக்டகடய சமர்ப்பித்தது.07.09.2020 

11. 02.12.2020 அன்று வாட்டர்ஸ் எட்ஜ் பகுதியில் மீன் தகாடல விசாரடையில் 

கலந்து தகாண்டார் 

12. மன்னார் ஈடன் பண்டையில் நண்டு இறப்பு பற்றிய கள விசாரடை 

நடத்தப்பட்டது. 

13.தநாய் கண்டறிதல் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு நிபுைர்களுக்கான சிகிச்டசகடள 

பரிந்துடரக்கிறது (n =6) 

14. "மின்தனரிய தவவ" மீன் தகாடல விசாரடை 

15. "நீர் விளிம்பில் மீன் தகாடல விசாரடை 

16. மன்னார் மற்றும் முல்டலத்தீவு கவாட்டி வளர்ப்புக்கான தளத் ததரிவு வருடக 

17. மன்னார் லித்ததாபதனயஸ் வண்ைமி இறால் பண்டைடய NAQDA 

அடமப்பின் தவண்டுதகாளின் தபரில் நாராமன்னார் லித்ததாபதனயஸ் 

வண்ைமி இறால் பண்டைடய CCD  தள ஆய்வு தசய்யும் வடகயில் IEE 

ஏற்பாடு தசய்தடம 

18.  NAQDA ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சட்ட நடவடிக்டகக்காக NAQDA நிறுவனத்தால் 

ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட இறால்கடள சட்டவிதராதமாக (பயிர் காலண்டருக்கு 

தவளிதய) இருப்பு டவக்க பண்டை கூட்டு ஆய்வு 

19. இலங்டக நன்னீர் மீன்கள் பற்றிய தரவுகடள IUCN நிபுைர் 

உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்து தகாண்டார்.  

20. லபிதயா மீன் விநிதயாகம் மற்றும் ததாடக விவரங்கள் IUCN,மண்டல நிபுைர் 

டாக்டர் ராஜீவ் மற்றும் ஏ.டி.பி.   

 

சவளிப்புை தமற்பார்மவ: 

1. தகாழும்பு, கம்பஹா மற்றும் களுத்துடற மாவட்டங்களில் அலங்கார நீர்வாழ் 

தாவரங்கடள கடத்தும் சமூக அடிப்படடயிலான கருத்திட்டத்டத 

தமற்பார்டவ தசய்தல்.  

2. சமுத்திர பல்கடலக்கழக மாைவர்களுக்கு பயிற்சி (உயர் டிப்ளதமா 

மாைவர்கள்) 

3. நில்வளாவில் ததாழில்நுட்ப மாைவருக்கான பயிற்சி ஆறு மாதகாலம். 
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5.5 கடல்ொர் உயிரியல் வளப் பிரிவு 

பிரிவின் ேமலவர்: கலாநிதி. சிசிர ஹப்புேந்திரி 

 

ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள்: கடல்சார் உயிரியல் வளப்பிரிவு (எம்பிஆர்டி) 14 

விஞ்ஞானிகள், 2 அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தர்கள், 6 ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள், 8 கள 

ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள், 2 முகாடமத்துவ உதவியாளர்கள், 1 ஆய்வக உதவியாளர் 

மற்றும் 2 உதவியாளர்கடளயும் தகாண்டுள்ளது. 

 

ஆண்டுக்கான கண்தைாட்டம் 

உவர்நீர் வாழ்க்டக வளங்கடள நிர்வகித்தல், முகாடமத்துவம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ஆகியவற்றிற்கான ஆய்வுகடள தமற்தகாள்வதற்கான தபாறுப்பு கடல்சார் உயிரியல் 

வளப்பிரிவின் (MBRD) தபாறுப்பாகும். இதனால் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சித் 

திட்டங்கள். 

 மீன்,ஓட்டு மீன்கள் மற்றும் தகஸ்ட்தராதபாட் வளங்கடள மதிப்பிடும் 

முகாடமத்துவம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி திட்டங்கள். 

 சுரண்டப்பட்ட மற்றும் சுரண்டப்படாத மீன்பிடி வளங்களின் 

நம்பகத்தன்டமடய மதிப்பிடும் வளர்ச்சி சார்ந்த ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் 

 கடதலார மண்டல நிர்வாகத்டத தநாக்கிய ஆராய்ச்சி திட்டங்கள். 

 முருடகக்கல் பாடறகள் மற்றும் அச்சுறுத்தப்பட்ட கடல் விலங்கினங்களின் 

பாதுகாப்பு. 

 கடடல்சார் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவத்துக்கு 

மூலக்கூற்று முடறகடளப் பயன்படுத்தி இனங்களிடன அடடயாளம் காைல் 

மற்றும் சனத்ததாடக ஆய்வுகள் 

 

ஐந்து திடறதசரியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

MBRD ஆல் தமற்தகாள்ளப்பட்டன. திடறதசரியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட 

திட்டங்கடளத் தவிர, MBRD ஆனது பல தவளிவாரிநிதி / ஆதலாசடன 

திட்டங்கடளயும் தமற்தகாண்டது. எம்.பி.ஆர்.டி ஆதலாசடன மற்றும் ஆதலாசடன 

திறன் வழங்கும் பல நடவடிக்டககளில் கலந்து தகாண்டார்கள். மிக முக்கியமாக, 

கடற்தறாழில் அடமச்சு (MoF) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 

திடைக்களம் (DFAR) தபான்றவற்றால் தமற்தகாள்ளப்பட்ட பல தகாரிக்டககளுக்கு 

எம்.பி.ஆர்.டிஆனது பதிலளித்தது. 

 

நீதிமன்ற உத்தரவுகளில், மீன் மாதிரிகள் வழங்கப்பட்து இடவ தவடிமருந்துகளால் 

தகால்லப்பட்டதா? இல்டலயா? என்படத தீர்மானிக்க பல மீன் மாதிரிகள் MBRD 

ஆல் ஆய்வு தசய்யப்பட்டன. தபாலீஸ் திடைக்களம் மற்றும் டி. எப். ஏ. ஆர் 

தபான்றவற்றால் டகயாளப்படும் டடனடமட் குறித்த வழக்குகள் சம்பந்தமாக 

நிபுைர்களின் ஆதாரங்கடள வழங்குவதற்காக MBRD ஊழியர்கள் பல நீதவான் 

நீதிமன்றங்களில் ஆஜரானார்கள். 

 

2020 ஆம்ஆண்டில், பிற நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உட்பட ஏராளமான மீன்மாதிரிகள் பல் 

தவறுபங்குதாரர்களிடமிருந்து தபறப்பட்டன, குறிப்பாக நீதவான் நீதிமன்றங்கள், 

டி.எஃப்.ஏ.ஆர், வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களம் (டி. டபிள்யூ. எல். சி), ததசிய 

விலங்கியல் ததாட்டத் திடைக்களம் மற்றும் மீன்பிடித் ததாழிற்துடறகளில் 

அடடயாளம் காண்பதற்காக அனுப்பப்பட்டன. தமலதிகமாக, 88 சுறா துடுப்புக்கள் / 

ததால் மாதிரிகள் 2020 இல் MBRD ஆல் அடடயாளம் காைப்பட்டன. கடல் 

உயிரினங்களின் அடடயாளம் தபரும்பாலும் உருவ எழுத்துக்கடள 

அடிப்படடயாகக் தகாண்டன. உருவ அடடயாளம் காைத் தவறியதபாது, 

மூலக்கூற்று முடறகடளப் பயன்படுத்தி உயிரினங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டன.   

பிரிவின் ஊழியர்கள் தீவு முழுவதிலும் உள்ள மீன்பிடி சமூகத்துடன் மிகவும் 

ஊடறுப்பாக நடந்தனர் மற்றும் தனியார் துடறயினரின் தகாரிக்டககளுக்கு 

ஆளாக்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் ஆதரவளித்தனர். இந்த பிரிவு பல்கடலக்கழக 
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மாைவர்களுக்கு ததாழில்துடற பயிற்சி மற்றும் இறுதி ஆண்டு ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கடள தமற்தகாள்வதற்கும், பாடசாடல மாைவர்களுக்கு அவர்களின் 

ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள முன்தனடுப்பதற்கும் வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கடள 

வழங்கியது. தமலும், இந்த பிரிவு குறிப்பாக இலங்டகயின் கடதலார காவல்படட, 

இலங்டக கடற்படட, இலங்டக இராணுவம் மற்றும் மீன்பிடி சமூகத்திற்காக பல 

விரிவுடரகள் மற்றும் விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சிகடளயும் நடத்தியது. 

 

தபருங்கடல் மற்றும் சிறுகடல் மீன்பிடித் தரவுத்தளங்கடள புதுப்பித்தல், புள்ளி 

விவரங்கடள பகுப்பாய்வு தசய்தல், தபருங்கடல் மீன் உற்பத்தி குறித்த ததசியபுள்ளி 

விவரங்கடள வழங்குதல் மற்றும் இலங்டகயில் தபருங்கடல் மற்றும் சிறுகடல் 

மீன்பிடியின் தபாக்குகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் குறித்த ஆய்வுக் கட்டுடரகடளத் 

தயாரிப்பதில் தபான்றவற்றில் எம். பி. ஆர். டியின் ஆராய்ச்சி ஊழியர்கள் தீவிரமாக 

ஈடுபட்டனர். மீன்பிடி தகராறுகடளத் தீர்ப்பதற்காக கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்கள் திடைக்களத்துக்கு வளப் பயன்பாடு மற்றும் மீன்பிடி முகாடமத்துவம் 

பற்றி ஆதலாசடன வழங்குதல் பல அறிக்டககள் தயாரிக்கப்பட்டு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இருப்பினும், தகாவிட்-19 தவடிப்பு காரைமாக 2020 இல் 

தமற்தகாள்ளப்பட திட்டமிடப்பட்ட சில பணிகள் தமாசமாக பாதிக்கப்பட்டன.. 

 

திமைதெரி நிதியுேவியுடன் 2020 இல்  எம்.பி.ஆர்.டிஆல் செய்யப்பட்ட 

திட்டங்கள். 

 திட்டம் ருபா 

மில்லியனில் 

1. துடறமுக மாதிரிடயப் பயன்படுத்தி தபலாஜிக் (சிறுகடல் 

மற்றும் தபருங்கடல்) மற்றும் துடுப்பு அல்லாத மீன் வளங்கள் 

(கடல் அட்டட மற்றும் கடல் நண்டுகள்) கண்காணிப்பு 

மற்றும் மதிப்பீடு 

 

4.28 

2. இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் உள்ள கடல் 

மீன்பிடிப்பில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட உண்ைக்கூடிய துடுப்பு 

மீன் இனங்களின் உயிரியல் மற்றும் மீன்பிடி அம்சங்கடள 

ஆய்வு தசய்தல் 

 

1.64 

3. தநார்தவ - இலங்டக இருதரப்பு கருத்திட்டத்திற்கு நாராவின் 

பங்களிப்பு இலங்டகயில் கடல் வளங்கடள தமம்படுத்துதல் 

  

2.98 

4. மீன்வளம் மற்றும் கடல் பாலூட்டிததாடர்புகடள ஆய்வு 

தசய்தல் மற்றும் நீல திமிங்கலத்தின்ததாடக மதிப்பீடு (பி. 

மஸ்குலஸ்) 

1.80 

5. கடல்சார் நூதனசாடல தமம்படுத்தல் மற்றும் எலும்புக்கூடு 

தயாரிப்பு 

1.24 

 

திட்ட இல : 2.1 

துமைமுக  மாதிரிமயப் பயன்படுத்தி சபலாஜிக் (சிறுகடல் மற்றும் 

சபருங்கடல்) மற்றும் துடுப்பு அல்லாே மீன் வளங்கள் (கடல் அட்மட மற்றும் 

கடல் நண்டுகள்) கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு செய்ேல் 

 

சபருங்கடல்  மீன்பிடிப்பு 

துமைமுக மாதிரி மற்றும் மீன்வள புள்ளி விவரங்கள் 

 

தபருங்கடல்களின் துடறமுக மாதிரி என்பது ஒரு கூட்டு மீன்பிடித் தரவு 

தசகரிப்புக்கான திட்டமாகும், இது தபருங்கடல் மீன்கள் தடரயிறங்கும் தரடவப் 

தபறுவதற்காக எம்.பி.ஆர்.டினது கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 

திடைக்களம் (டி. எப். ஏ. ஆர். டி) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் 

அபிவிருத்தி அடமச்சின் புள்ளி விவரப்பிரிவு (எஸ்.யு) ஆகியவற்றால் 
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தசயல்படுத்தப்படுகின்றது. தபருங்கடல் மீன்வளங்கள் முக்கியமாக டூனா மற்றும் 

டூனா தபான்ற இனங்கள் உள்ளன. இலங்டகயில் தபருங்கடல் துடறமுக 

மாதிரிக்கான ஆய்வு 1990களில்  நாராவால் ததாடங்கப்பட்டது. தபருங்கடல் 

மீன்களில், குறிப்பாக டூனா மற்றும் டூனா தபான்ற மீன்களின் பிடிப்பு மற்றும் 

முயற்சித் தரவுகடளப் தபறுவதத கைக்தகடுப்பின் முக்கிய தநாக்கமாகும். தமலும், 

தநார்தவ - இலங்டக இரு-பக்கவாட்டு கருத்திட்டத்தின் பணிப்தபாதி 2 இன் கீழ் 

துடறமுக மாதிரி தரவு தசகரிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டு 

வருகின்றது. இதன் விடளவாக, டகதயடு தரவு தசகரிப்பு படிவங்கள் படிப்படியாக 

மின்னணு தரவு தசகரிப்பு நடடமுடறகளுடன் மாற்றப்படும். 

 

IOTC ேரவு ெமர்ப்பித்ேல் மற்றும் IOTC ஏற்பாடு செய்ே உமழக்கும் கட்சிகளின் 

கூட்டத்தில்  கலந்து சகாள்ளல் 

 

தற்தபாது, தபருங்கடல் மீன்பிடித் தரடவ இந்து சமுத்திர டுனா ஆடையத்துக்கு 

(ஐ.ஓ.டி.சி) சமர்ப்பிக்க தவண்டியது கட்டாயத் ததடவயாகும். துடறமுக மாதிரி 

திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டு ததாறும் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகடள பகுப்பாய்வு தசய்து 

ஆனி 30க்கு முன்னர்IOTC - ஐ. ஓ. டி. சி. க்கு சமர்ப்பிக்க தவண்டும். IOTCக்கு 

சமர்ப்பிக்கும் தரவு IOTCஆல் தசயல்படுத்தப்படும் அதனுடன் ததாடர்புடடய 

தீர்மானங்களுக்கு நாம் இைங்கவும் தவண்டும். இந்த சமர்ப்பிப்பில், 

பிடிப்புத்தரவுகள், முயற்சித்தரவுகள், நீளஅதிர்தவண்தரவு, நிராகரித்தல் பற்றிய 

தகவல்கள் மற்றும் கப்பல் தகவல்கள் தபான்றடவ அந்தத் தீர்மானங்களின் 

ததடவகளுக்கு ஏற்ப விரிவாக வழங்கப்படுகின்றன. தரவு சமர்ப்பிப்பு ததாடர்பான 

தீர்மானங்களுக்கு இைங்குவதன் விடளவாக, 2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்டக 90% 

இைக்க விகிதத்டத அடடய முடிந்தது. இது முந்டதய ஆண்டு, 2018 உடன் 

ஒப்பிடுடகயில் 7% அதிகரிப்பாகும். இந்தியப் தபருங்கடலில் உள்ள பிற கடதலார 

மாநிலங்களின் கடந்த கால இைக்க விகிதங்கள் மற்றும் இைக்க பதிவுகளுடன் 

ஒப்பிடுடகயில் இது ஒரு கணிசமான சாதடனயாகும்.   

ஐ.ஓ.டி.சி ஆனது பல உடழக்கும் கட்சிகடள ஏற்பாடு தசய்கிறதுடன் இடவ ஆண்டு 

ததாறும் நடத்தப்படுகின்றன. உடழக்கும் கட்சிகளில் தபாதுவாக விஞ்ஞானிகள் 

தங்கள் தனிப்பட்ட திறன் அடிப்படடயில் கலந்து தகாள்கின்றனர். அவர்களின் 

கூட்டங்கள் ஆர்வமுள்ள அடனத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் தசயற்குழு பரிசீலடனயின் 

கீழ் இதனுடன் ததாடர்புடடய சிக்கல்களில் நிபுைத்துவம் தபற்றவற்டற 

தமற்தகாள்கின்றது.  உடழக்கும் கட்சியின் மிகவும் தபாதுவான குறிக்தகாள்களாக, 

ஐ. ஓ. டி. சி விஞ்ஞான குழுவிற்கு அதனுடன் ததாடர்புடடய மீன் பங்குகளின் 

தற்தபாடதயநிடல பற்றிய பகுப்பாய்வுகடளயும், சாத்தியமான முகாடமத்துவ 

நடவடிக்டககளின் மதிப்பீட்டடயும் வழங்குவதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

ததாழில்நுட்ப சிக்கடலப் பகுப்பாய்வு தசய்து பரிந்துடரகடள வழங்கும் 

தநாக்கத்துடன் சில தசயற்குழுக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. தகாவிட்-19 காரைமாக 

2020 இல் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத சூழ்நிடலகளின் காரைமாக, பின்வரும் உடழக்கும் 

கட்சி கூட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட நடத்தப்பட்டன. இலங்டக கடற்பரப்பில் தநரிடிக் 

சூடர மீன்பிடிப்பு என்ற தடலப்பில் ஒரு தகவல் அறிக்டக: ஒரு புதுப்பிப்பு, தநரிடிக் 

சூடர பற்றிய தசயற்குழுவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

• 10வது பணிக்கட்சி (WPNT 10) - (06/07/2020 - 08/07/2020) 

• பில்ஃபிஷ் (WPB 18) மீதான 18 வது தசயற்குழு - (02/09/2020 முதல் 04/09/2020 வடர). 

• 16 வது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் டபதகட்ச் (WPEB16) - (07/09/2020 - 10/09/2020)• 

தவப்பமண்டல சூடர மீது 22 வது தவடல கட்சி  (WPTT22):பங்கு மதிப்பீட்டு 

கூட்டம் - (19/10/2020 - 23/10/202) 

• தரவு தசகரிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரம் ததாடர்பான 15 வது தசயற்பாட்டுக் கட்சி 

(WPDCS15)- (30/11/2020-03/12/2020)  

 

சிறு கடல்  மீன் பிடிப்பு 

 

சிறுகடல் மீன்கள் குழுவானது இலங்டகயின் நீர்ப்பரப்பில் காைப்படும் 

அறுபதுக்கும் தமற்பட்ட கடல் உயிரினங்கடளக் குறிக்கின்றது. இருப்பினும், 
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மீன்பிடியின் முக்கிய இலக்கானது இனங்களாக சாடள - சார்டின், கீரி - தஹர்ரிங்ஸ், 

ஆன்தகாவிஸ் மற்றும் தமக்கரல்கள் ஆகும். . இந்த மீன்வளம் தவளிப்புற 

எஞ்சின்கடளக் தகாண்ட நார்களால் வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் (OFRP)  

படகுகள், தமாட்டார் மற்றும் தமாட்டார் அல்லாத பாரம்பரிய டகவிடனகளால் 

நடத்தப்படுகிறது. மீன் வளர்ப்பிற்குப் பயன்படும் முக்கிய கியர் சிறிய வடல பூ 

வடலகள் ஆகும். சுற்றியுள்ள வடலகள் சில மாவட்டங்களில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தமலும், இலங்டகயில் பருவகாலத்தில் இயங்கும் 

பாரம்பரிய மீன்பிடி உபகரைமான இழுடவ வடல கணிசமான அளவு சிறுகடல் 

மீன்கடள பிடிக்கப்படுகிறது.  

 

பல்தவறு மதிப்பீடுகளுக்கான தரவுகடள பகுப்பாய்வு தசய்யும் மீன்வளத்தின் 

தபாக்குகடள ஆய்வு தசய்யும் முக்கிய தநாக்கத்துடன் முக்கிய சிறுகடல் மீன் 

இறங்கும் இடங்களில் தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம இருந்ததபாதிலும், 2020 

ஆம் ஆண்டில் துடறமுக மாதிரி தரவு தசகரிப்பு திட்டத்டத எம்.பி.ஆர்.டி ததாடர்ந்து 

நடத்தியது. துடறமுக மாதிரித் திட்டத்திலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் 

பிரிவினால் பராமரிக்கப்படும் சிறுகடல் தரவுத்தளத்தில் தசமிக்கப்பட்டன. 2020 ஆம் 

ஆண்டு ததாடர்பாக மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தற்தபாது நடடதபற்று 

வருகின்றன.  

 

இந்த 2000 - 2019 இலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட . சிறியவடலக் கண் தகாண்ட பூவடல 

மீன்பிடி தரவு, இந்த MBRD துடறமுக மாதிரித் திட்டத்தின் மூலம் தமற்கு கடற்கடர 

மீன்பிடிப்பில் தசகரிக்கப்பட்டது, மீன்வளத்தின் தபாக்குகள் பற்றி ஒரு சிறந்த 

படத்டதப் தபறும் தநாக்கத்துடன் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. இந்த 

காலகட்டத்தில், மீன்பிடி நடவடிக்டககள் தபரும்பாலும் 12 - 38 மிமீ வடரயிலான 

வடல அளவுகளில் . சிறியவடலக்கண்தகாண்டவடலகடளப் பயன்படுத்தி OFRP 

படகுகளால் நடத்தப்பட்டன. 22-38 மிமீ வடல அளவுகடளக் தகாண்ட 

தசவுள்வடலகள் தஹர்ரிங்ஸ் (ஆம்ப்ளிதகஸ்டர் எஸ்பிபி) மற்றும் மத்தி (மத்தில்லா 

எஸ்பிபி) ஆகியவற்டறப் பிடிக்க பரவலாக இயக்கப்பட்டன. தமற்கு கடற்கடர 

மீன்வளத்தில் (படம் 1) ஒரு மீன்பிடி நடவடிக்டகயில் சராசரி பூவடல துண்டுகளின் 

எண்ணிக்டகயில் அதிகரித்து வரும் தபாக்கு காைப்பட்டது.    

 
படம் 1: தமற்கில் உள்ள சிறிய வடல பூவடலமீன்பிடிப்பில் பூவடல பயன்பாடு, 

இலங்டக சிறுகடடல இலக்காகக் தகாண்டு தசயல்பட்டது. 

. 

பூவடல மீன்வளம் தபரும்பாலும் தஹர்ரிங்டஸ இலக்காகக் தகாண்டு 

இயக்கப்பட்டாலும், இந்த காலகட்டத்தில் இயக்கப்பட்ட படகுகளில் சுமார் 55% 

தஹர்ரிங்ஸின் பூஜ்ஜிய மீன்பிடி விகிதங்கடள அறிவித்துள்ளன. தமலும், kg/OFRP 

படகில் / மணி தநரத்தில் மீன்பிடி அடிப்படடயில் புள்ளிகள் மத்தில்லா 

(அம்ப்ளிதகஸ்டர் சிர்ம்) தபயரளவிலான CPUE இல் வலுவான பருவகால ஏற்ற 

இறக்கம் இந்த காலகட்டத்தில் காைப்பட்டது (படம் 2). அதிகபட்ச வருடாந்திர 

சராசரி மீன்பிடி விகிதம் (56.38 ± 1.67) 2017 இல் அறிவிக்கப்பட்டது (படம் 3).  
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படம் 2: தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள புள்ளி மத்தில்லாவின் ஓரலகுக்கான சராசரி 

மீன்பிடி (CPUE)முயற்சியில் காலாண்டு வாரியாக மாறுபாடு, இலங்டக: 2000 -2019. 

 

முயற்சி அதிகரிப்பு, முட்டடயிடும் பருவங்களில் இரவு மீன்பிடித்தல் மற்றும் 

முதிர்ச்சியடடயாத மீன்கடள இலக்காகக் தகாண்ட சிறிய வடல அளவு 

பூவடலகடளப் பயன்படுத்துதல் தபான்ற சிறுகடல் மீன்பிடிப்பில் தாங்க முடியாத 

மீன்பிடி நடடமுடறகள் உள்ளன. தற்தபாது, தநார்தவ ததாழில்நுட்ப 

வழிகாட்டலின் கீழ் இலங்டகயின் தமற்கு கடற்கடரயில் சிறுகடல் ததாடர்பாக ஒரு 

மீன்பிடி முகாடமத்துவத் திட்டத்டத உருவாக்குவது முன்தனற்றத்தில் உள்ளது. 

தமற்கு கடற்கடரயில் முக்கிய சிறுகடல் இனங்களுக்கான பங்கு மதிப்பீட்டட 

நடத்துவதும் உலக வங்கியின்  ததாழில்நுட்ப ஆதரவுடன் நடடதபற்று வருகிறது.   

 

படம் 3: இலங்டக தமற்கு கடற்கடரயில் சிறிய பூவடல மீன்பிடிப்பில் புள்ளி 

மத்தில்லாவின் ஓரலகுக்கான மீன்பிடி (CPUE) வருடாந்திர மாறுபாடு: 2000- 2019 

முள் சிங்க இைால் மீன்பிடி முகாமமத்துவம் மற்றும் உள் நிமலக்காப்பினூடாக 

முட்மட ோங்கிய முள் சிங்க இைால்களின் பாதுகாப்பு. 

அம்பாந்ததாட்டட மாவட்டத்தில் உள்ள முள் சிங்க  இறால்மீன்பிடிப்பு நாட்டின் 

தமாத்த உற்பத்திக்கு 60% பங்களிப்பு தசய்யும் மீனவர்களிடடதய ஒரு முக்கிய 

வருமான ஆதாரமாக அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. அதிகரித்து வரும் 

தவளிநாட்டுத் ததடவ, முட்டட தாங்கிய முள்சிங்க இறால்கடளப் பிடித்தல், 

2000-Q1 2003-Q1 2006-Q1 2009-Q1 2012-Q1 2015-Q1 2018-Q1

2000 Q1 / 2019 Q4

20

40

60

20

40

60

A
v
e
ra

g
e
 C

a
tc

h
 P

e
r 

U
n
it
 E

ff
o
rt

 i
n
 k

g
/b

o
a
t/
h
o
u
r

Time

A
ve

ra
g

e
 C

P
U

E
 in

 k
g

/b
o

a
t/h

o
u

r

2000 2005 2010 2015

0
1

0
2

0
3

0
4

0



130 

 

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு, அதிகரித்து வரும் மீன்பிடி முயற்சிகள் மற்றும் கிடடக்கக்கூடிய 

ஒழுங்குமுடறகடள மீறுதல் ஆகியவற்றால் துரிதப்படுத்தப்பட்ட சுரண்டல் விகிதம் 

பங்கு அளவு வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரைங்களாகும். பங்குகடளப் பாதுகாத்தல் 

மற்றும் முகாடமத்துவம் தசய்வதற்கான ஒழுங்குவிதிகளின் ததாகுப்பு 

அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனதவ, முகாடமத்துவ விதிமுடறகடள சரிதசய்ய 

மீன்வளத்தின் தற்தபாடதய நிடலடயப் புரிந்துதகாள்ள இந்த ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டது. 

ததற்கில் உள்ள முக்கிய இறால் தடரயிறங்கும் தளங்கள் மற்றும் தசகரிக்கும் 

டமயங்கள் (தவலிகடம, தங்காடல, ஹம்பாந்ததாட்டட, கிரிந்த, அமடுவ) 

தபான்றவற்றுக்கு மீன்பிடி மற்றும் உயிரியல் மாதிரிகளுக்காக மாதத்திற்கு ஒருமுடற 

பார்டவயிடப்பட்டன. தவளி ஓட்டு நீளம், தமாத்த நீளம், பால், இனங்களின் 

கலடவ, தவளிப்புற முட்டடகள் அல்லது விந்தணுக்களின் இருப்பு அல்லது 

இல்லாடம, படகுவடக, கியர்வடக மற்றும் மீன்பிடிப்பு அளவு ஆகியடவ பதிவு 

தசய்யப்பட்டன. களமாதிரிக்கு தமலதிகமாக, முட்டடகடள தவளியிடும் வடர 

முட்டடயிடும் முள்சிங்கஇரால்கள் மாத்தடறயில் உள்ள தபால்தஹன கடலில் 

கட்டப்பட்ட கூண்டில் டவக்கப்பட்டன. இந்த திட்டம் தபால்தஹன மீன்பிடி 

இடை நிர்வாகக்குழுவுடன் இடைந்து நடத்தப்பட்டது. 

பிடிப்பில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட ஐந்து வடக சிங்கஇறால்களில் , 

ஸ்காதலாபட் முள் சிங்கஇறால்கள்(பி. தஹாமரஸ்) 73%, பி. தவர்சிக்லர் 18%, பி. 

லாங்கிபிகள் 1%, பி. தபனிசில்லாடஸ் 8% மற்றும் பி. ஆர்னாடஸ் 1% க்கும் குடறவாக 

(வருடத்திற்குள் இரண்டு கடல் நண்டுகள்) ஆகியடவ இந்த பிடிக்கப்பட்டன. சராசரி 

தவளிஓட்டுநீளம் பி. தஹாமரஸ், பி. தவர்சிக்லர், பி. லாங்கிப்ஸ், பி. 

தபனிசில்லாடஸ் மற்றும் பி. ஆர்னாடஸ் முடறதய 7.47, 7.79, 7.72, 8.53 மற்றும் 8.04 

cm. பிடிப்பில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்ட கிட்டத்தட்ட அடனத்து கடல் 

நண்டுகளும் குடறந்தபட்ச சட்ட அளடவ விட அதிகமாக இருந்தன மற்றும் பி. 

தஹாமரஸ் என்பது CL குடறந்தபட்ச சட்ட அளடவ விட 1.47 தச.மீ அதிகமாக 

இருந்தது. மூன்று படகு  வடககளுக்கு CPUE தமாட்டார் அல்லாத படகு, தமாட்டார் 

பாரம்பரிய படகு மற்றும் OFRP படகுகள் முடறதய 1.069 ± 0.789, 2.458 ± 0.527 மற்றும் 

1.622 ± 1.431. நீளம் அடிப்படடயிலான முட்டடயிடும் விகிதம் முக்கிய இனமான பி. 

தஹாமரஸுக்கு மட்டுதம கைக்கிடப்பட்டது, ஏதனனில் மற்ற நான்கு 

இனங்களுக்கு இடதக் கைக்கிட தபாதுமான தரவு இல்டல.ஆதராக்கியமான 

பங்குகளுக்கான F/M விகிதம் சுமார் 1 ஆக இருக்க தவண்டும், ஆனால் தற்தபாடதய 

மதிப்பு 2.3 (1.74 - 2.86, 95% நம்பிக்டக இடடதவளிகள்) அதிக சுரண்டல் அளடவ 

பிரதிபலிக்கிறது. தமலும், பி. தஹாமரஸ் 0.26 (0.22 - 0.29) க்கான சாத்தியமான 

விகிதத்டத உருவாக்குவது மிகவும் சிறியது மற்றும் ஆதராக்கியமான பங்குகளுக்கு 

குடறந்தபட்ச SPR மதிப்பு குடறந்தபட்சம் 0.4 ஆக இருக்க தவண்டும். 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் உலக வங்கி நிதியுதவிதபற்ற பங்கு மதிப்பீட்டுத் 

திட்டத்திற்குப் பயன்படுத்ததிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனதவ உலக வங்கி 

குழுவிற்கு தற்தபாடதய திட்டத்தின் தவளியீடு ததாடர்பாக ஒரு விளக்கக்காட்சி 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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இலங்மகயின் கடல் கடல் பகுதியில் நீல சுைாக்களின் (Prionace  glauca) (ப்ரிதயாதனஸ் 

க்சளௌகா).உயிரியல் மற்றும் மீன்வள அம்ெங்கள். 

 

 

 

 

 

 

நீல சுறாக்களின் உயிரியல் மற்றும் மீன்வள அம்சங்கள் பற்றிய ஆய்வு இலங்டகயில் 

உள்ள முக்கிய சுறா தடரயிறங்கும் மீன்பிடி துடறமுகங்களில் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இந்தியப் தபருங்கடலில் நீல சுறாக்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி 

முடிவுகடள மறுஆய்வு தசய்வதும், கடல் மீன்பிடிக் கப்பல்கள் நீல சுறா 

தடரயிறங்கும் உயிரியல் மற்றும் மீன்வள அம்சங்கடள ஆய்வு தசய்வதும் இந்த 

ஆய்வின் தநாக்கங்கள் ஆகும். நீர்தகாழும்பு, தபருவடள, மிரிசா, வாடழச்தசடன  

மற்றும் திருதகாைமடல மீன்பிடித் துடறமுகங்களில் மாதாந்த அடிப்படடயில் 

மீன்பிடிசார்ந்த தரவுதசகரிப்பு தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இருப்பினும், தகாவிட்-19 

ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக பங்குனி-ஆனி 2020 மற்றும்ஐப்பசி முதல் 

மார்கழி 2020 வடர களத் தரவு தசகரிப்பு தமற்தகாள்ளப்படவில்டல. 

கண்டுபிடிப்புகளின்படி, கள ஆய்வுகளின் தபாது தமாத்தம் 1004 நீல சுறாக்கள் பதிவு 

தசய்யப்பட்டன மற்றும் அடனத்து தடரயிறங்கும் தளங்களுக்கும் சராசரியாக 298 ±18 

cm. நீல சுறாக்களின் முதிர்ச்சியின் அளவு முடறதய 201 தச.மீ என பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. நீல சுறாக்களுக்கான ஒரு அலகு முயற்சி (CPUE) நீர்தகாழும்பு, 

தபருவாலா, மிரிசா, வாடழச்தசடன மற்றும் திருதகாைமடல மீன்பிடி 

துடறமுகங்களுக்கு முடறதய 8, 6, 5, 1 மற்றும் 1 தனிநபர்கள் / படகு என பதிவு 

தசய்யப்பட்டதுநீல சுறாக்களுக்கான பாலின விகிதம் அடனத்து நீல சுறா 

தடரயிறக்கங்களுக்கும் 1:1 என பதிவு தசய்யப்பட்டது. இந்த ஆய்வு 2021 ஆம் 

ஆண்டில் தமற்தகாள்ளப்படும் ஒரு தற்தபாடதய திட்டமாகும்.2021 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் மூன்று ஆண்டுகளில் தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படடயில் 

முகாடமத்துவ பரிந்துடரகள் தசய்யப்படும். கூடுதலாக, நீல சுறாக்களின் பங்கு 

கட்டடமப்டப மதிப்பிட ஒரு மரபணு ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்படும்.  
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திட்டம் எண் : 2.2 

இலங்மகயின் சேன்கிழக்கு கடற்கமரயில் உள்ள மீன்வளர்ப்பின்  சில  உயிரியல் 

மற்றும் மீன் வளர்ப்பு அம்ெங்கமள ஆய்வு செய்ேல் 

தற்தபாடதய ஆய்வு இரண்டு உண்ைக்கூடிய ரீஃப் மீன் இனங்களின் சில 

முக்கியமான இனப்தபருக்க உயிரியல் அம்சங்கடள அடடயாளம் காை 

நடத்தப்பட்டது; எபிதநதபலஸ் மற்றும் லுட்ஜனஸ் ஃபுல்விஃப்தளம்மா; 

இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் உள்ள கடல் மீன்பிடிப்பின் தற்தபாடதய 

நிடலடய ப் புரிந்து தகாள்ள ல். இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் கடல் 

மீன்பிடித் திட்டத்திற்கான உத்ததச முகாடமத்துவ த் திட்டத்திற்கான முகாடமத்துவ 

பரிந்துடரகடள வழங்குவதத இந்த ஆய்வின் பிரதான தநாக்கமாகும்.தநார்தவ - 

இலங்டக இருதரப்பு கருத்திட்டத்தின் கீழ் தநார்தவ அரசாங்கத்துடன் இடைந்து 

உருவாக்கப்படும் இலங்டகயின் ததன்கிழக்கு கடற்கடரயில் கடல் மீன்பிடிக்கான 

உத்ததச முகாடமத்துவ திட்டத்திற்கான முகாடமத்துவ பரிந்துடரகடள 

வழங்குவதத இந்த ஆய்வின் பிரதான தநாக்கமாகும்.ஆய்வு தநாக்கங்கடள 

நிடறதவற்ற, மீன்வளத்டத சார்ந்த கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. கல்முடன 

மற்றும் தங்காடல மீன்பிடி மாவட்டத்தில் கடல் மீன்பிடிப்பு க்காக ததரிவு 

தசய்யப்பட்ட இறங்குதளங்களுக்கு மாதாந்த களப் பயைங்கள் தமற்தகாள்ள 

திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. தசகரிக்கப்பட்ட இரண்டு சடமயல் ரீஃப் மீன் இனங்கள் 

மற்றும் நியூக்ளிதயாடடட் நிடல மாறுபாட்டட அடடயாளம் காைவும், 

இனங்களிடடதய உள்ள டபதலாதஜனிடிக் உறடவ ஆய்வு தசய்யவும் மரபணு 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.எனினும், நாட்டில் தகாவிட்-19 நிடலடம காரைமாக, 

பங்குனி முதல் ஆனி வடர மற்றும் ஐப்பசி முதல் மார்கழி வடர 2020 இல் மாதாந்திர 

கள வருடககடள நடத்த முடியவில்டல. ஆண்டு முழுவதும் தமற்தகாள்ளப்பட்ட 

ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, 14 இனங்கள், கல்முடன மீன்வள மாவட்டத்தில் உள்ள 

கடல் மீன்வளப் பிடிப்பில் பதிவு தசய்யப்பட்டன, அவற்றில் தலத்ரினஸ் எஸ்பிபி 

தமாத்த மீன்பிடிப்பிற்கு அதிக பங்களிப்டப 51.11% ஆக பதிவு 

தசய்துள்ளது.தங்காடல மீன்பிடி மாவட்டத்தில் 19 இனங்கள் கடல் மீன் பிடிப்பில் 

பதிவு தசய்யப்பட்டன. அவற்றில் லுட்ஜானஸ் குயின்குலிதனட்டஸ் தமாத்த மீன் 

பிடிப்பிற்கு 17.14% பங்களிப்புடன் அதிக பங்களிப்டப பதிவு தசய்தது. பிடிப்பில் 

இரண்டு தமலாதிக்க இனங்கடளக் கருத்தில் தகாண்டு; பதிவு தசய்யப்பட்ட சராசரி 

அளவுகள் (TL) முடறதய 57.82 ± 16.82 cm மற்றும் 35.17 ± 8.12 cmபதிவு தசய்யப்பட்ட 

சராசரி அளவுகளில் (TL). இந்த இரண்டு இனங்களின் முதிர்ச்சியின் அளவு முடறதய 

34 cm (TL) மற்றும் 18 cm (TL) இருந்தது.அதன்படி, வணிகரீதியான மீன்பிடிப்பில் இந்த 

இரண்டு இனங்களின் அடனத்து மாதிரிகளும் முதிர்ச்சியடடந்தடவ மற்றும் இந்த 

இரண்டு இனங்களின் முதிர்ச்சியடடயாத தனிநபர்கடள, கல்முடன மீன்வள 

மாவட்டத்தில் டகப்பற்றும் அச்சுறுத்தல் எதுவும் இல்டல. எனினும், மாதிரிகளின் 

முரண்பாடு காரைமாக, நீர்ம மீன்வளத்தில் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன் இனங்களின் 

இனப்தபருக்க உயிரியல் அம்சங்கள் மற்றும் மரபணு அம்சங்கள் குறித்து ஒரு 

முடிடவ எடுக்க முடியாது. ஆய்வின் தநாக்கங்கடள அடடவதற்காக 2021 ஆம் 

ஆண்டில் ஆய்டவ நடத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

மரபணு பகுப்பாய்வில் இருந்து, அவற்றின் இன மட்டத்தில் ரீஃப் மீன்களின் 

அடமப்பியல்-மட்டும் தவறான அடடயாளங்கள் கண்டறியப்பட்டன. DNA 

பகுப்பாய்வு லுட்ஜானஸ் குயின்குலிதனட்டஸ் என தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகடள 

லுட்ஜானஸ் ருஃபுலிதனட்டஸ் என்று அடடயாளம் கண்டது. தமலும், மரபணு 

அடடயாளத்திற்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட லுட்ஜானஸ் 

ஃபுல்விஃப்ளம்மாவின் மாதிரிகள் இந்த இனத்டத லுட்ஜானஸ் தஜானி என்று 
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உறுதிப்படுத்தின. இலங்டக கடரதயார கடல் பகுதியில் உள்ள பல்தவறு வடகயான 

பாடற மீன் இனங்களுக்கான விரிவான மரபணு ஆய்டவ தமற்தகாள்வது மிகவும் 

முக்கியமானது என்படத இந்த முடிவுகள் வலியுறுத்துகின்றன.தமலும், தற்தபாடதய 

ஆய்வு ரீஃப் மீன்களிடடதய இதத தபான்ற உருவவியல் ததாற்றங்கள் காரைமாக 

துடறயில் தவறான தரவு பதிவுகள் உள்ளன என்ற உண்டமடய உயர்த்திக் காட்டியது. 

தமலும், கள வழிகாட்டிடய புதுப்பிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியம், இதில் மீன்களின் 

தவறான அடடயாளத்டதக் குடறக்க அவற்றின் முக்கிய உருவவியல் 

அம்சங்களுடன் ரீஃப் மீன்கள் அடங்கும். இடவ தரவு தசகரிப்புகள் மற்றும் இறுதி 

முடிவுகளின் துல்லியத்டத தமம்படுத்தும்.தமலும், இந்த கண்டுபிடிப்புகள், 

அறிவியல் அறிடவ தமம்படுத்தவும், ரீஃப் மீன் தரவு தசகரிப்புகளின் இறுதி 

முடிவின் துல்லியத்டத தமம்படுத்தவும் இலங்டக கடல் பகுதியில் ரீஃப் மீன்களின் 

DNA பார்தகாடிங் பயடன உறுதிப்படுத்துகின்றன. 

திட்டம் எண் : 2.3 

இலங்மக –தநார்தவ இருேரப்பு கருத்திட்டம் இலங்மக மீன் வள 

முகாமமத்துவத்மே தமம்படுத்துேல் (கட்டம் 2) 

மீன்பிடிக் கப்பல்களின் எண்ணிக்டகயும், இலங்டகயில் மீன்பிடி முயற்சிகளின் 

எண்ணிக்டகயும் அதிகரித்திருப்பதுடன், மீன்பிடித் ததாழிலின் தரவுகள் 

இல்லாடமயும், இலங்டக மீனவர்கள் நம்பியிருக்கும் டகயிருப்புகள் அதிக அளவில் 

சுரண்டப்படுகின்றன, எனதவ மீன்வளம் நீண்டகால அடிப்படடயில் நிடலத்திருக்க 

முடியாது என்ற கவடலடய எழுப்பியுள்ளது. இலங்டகயில் கடல் மீன்பிடித் 

துடறடய தமம்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் மூதலாபாயம் நவீன 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் விஞ்ஞான அறிடவப் பயன்படுத்தி தவற்றிகரமான 

வழியில் இந்தத் துடறடய அபிவிருத்தி தசய்வடத தநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது.இலங்டக விஞ்ஞானிகளின் திறன் தமம்பாடு இந்த விஷயத்தில் 

அவசியம். மீன்வள வளங்கள் மற்றும் அறுவடட யின் அளவு பற்றிய அறிவு மீன்வள 

தமலாண்டமக்கான கட்டாய உள்ளீடுகள் என்பதால், சுயாதீன வள ஆய்வுகள் மற்றும் 

தடரயிறங்கும் புள்ளிவிவரங்களுக்கு அதிக முன்னுரிடம அளிக்கப்பட தவண்டும். 

தமதல தநாக்கங்கடள நிடறதவற்றுவதற்காக, இலங்டகக்கும் தநார்தவவுக்கும் 

இடடயிலான இருதரப்புதிட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் 

ததாடங்கப்பட்டது. ஒக்தடாபர் 2018 ததாடக்கத்தில், தகாழும்பில்  உள்ள தநார்தவ 

தூதரகத்துடனான ஒப்பந்தத்தின்  மூலமாக இந்த காலமானது 31.12.2019 வடர நீட்டிக் 

டகதயழுத்திடப்பட்டது. 2019 ஆம் ஆண்டில் திட்டம் முடிவடடவதற்கு முன்னர், 

2020 - 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு புதிய கட்டமாக (கட்டம் 2) திட்டத்டத 

முன்தனடுத்துச் தசல்ல தவண்டிய ததடவ எழுந்தது.  அதன்படி, திட்டத்தின் 

இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அடனத்து கட்சிகளும் ஒப்புக் தகாண்டன.  

 

WP1: மீன்வளம் ொர்ந்ே ேரவு   

கடதலார மீன்வளத்தின் நிடலயான நிர்வாகத்திற்காக முழுநாட்டடயும் 

உள்ளடக்கிய நம்பகமான புள்ளிவிவரத்டத தடரயிறங்கும் தரவுகடள 

வழங்குவதற்காக இலங்டகயில் கடல்சார் மீனவர்களுக்கான  மீன்பிடித்தரவு 

தசகரிப்பு முடறடய தமம்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் இந்தப் பணித்ததாகுப்பு 1 (WP1) 

ததாடங்கப்பட்டது. இந்த தவடலததாகுப்டப தசயல்படுத்த மூன்று உள்ளூர் 

பங்காளிகளுக்கு தபாறுப்பு வழங்கப்பட்டது: நாராவின் எம்.பி.ஆர்.டி, கடற்தறாழில் 
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மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களம் (DFAR) மற்றும் கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் 

வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சின் புள்ளி விவரபிரிவு (SU) என்பனவாகும். 

பணி ததாகுப்பு 1 இல், ஒரு அடிப்படட கைக்தகடுப்பு 2017 இல் நடத்தப்பட்டது 

மற்றும் கைக்தகடுப்பு தரவு மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு அதன் பிறகு 

தமம்படுத்தப்பட்டது. 2017 ஆம் ஆண்டில் டிஎஃப்ஏஆர் மற்றும் நாரா நடத்திய 

அடிப்படட கைக்தகடுப்பின் அறிக்டக 2018 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டது 

மற்றும் கடதலார மீன்வளம் உட்பட அடனத்து கடல் மீன்வளத்திற்கும் 

பிரதிநிதித்துவ மற்றும் நம்பகமான புள்ளிவிவரங்கடள உறுதி தசய்ய 2019/2020 இல் 

மாதிரி மூதலாபாயம் உருவாக்கப்பட்டது. அடிப்படடத் தரவுகளின் தரத்டத 

தமம்படுத்துவதற்கு ஒரு மகத்தான முயற்சி தசன்றது. தரடவப்பதிவு தசய்யும் தபாது 

தானியங்கி சரிபார்ப்பு முடற இல்லாததால் பிடழகள் ஓரளவு ஏற்பட்டதால், 

அடிப்படட தரவுகளின் தரத்டத தமம்படுத்த நிடறய முயற்சிகள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. தரவுகளின் மாதாந்த்தரத்டத தமம்படுத்துவது முக்கியமானது 

என்று கருதப்படுகின்றது, ஏதனனில் ஒலி மாதிரி வடிவடமப்பின் வளர்ச்சி 

அடிப்படடயிலான தரவுப்பகுப்பாய்வு மற்றும் இந்த தரவுகளின் தரத்தில் தபரிதும் 

சார்ந்துள்ளது எனலாம். 

தடரயிறங்கும் தரவுகள் ஒரு ஒருங்கிடைந்த மீன்பிடித்தரவு அடமப்பின் பகுதியாக 

இருக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது மற்டறய தரவு மூலங்கடளயும்  

உள்ளடக்கியது எனலாம், எடுத்துக் காட்டாக கப்பல்ப் பதிவு, உரிமங்கள் மற்றும் 

மீனவர்களின் பதிவு என்பன அடங்கும். தவவ்தவறு ததாடர்புடடய தரவு 

மூலங்கடள ஒரு அடமப்பில் ஒருங்கிடைப்பது ஒரு முக்கிய பலமாகக் 

கருதப்படுகின்றது, ஏதனனில் இது தரவின் ஒத்திடசவான சரிபார்ப்டபயும் 

பகுப்பாய்வு மற்றும் அறிக்டகயிடல் தவளியீடுகளுக்கு அதிக தநகிழ்வுத் 

தன்டமடயயும் வழங்கி உதவுகின்றது என்பதாலாகும். 

2017இல் உருவாக்கப்பட்ட தரவு தசகரிப்பு தாள்களின் வடிவம் அடனத்து 

தரப்பினராலும் ஒப்புக் தகாள்ளப்பட்டன. புதிய தரவுத்தளத்தின் ததாடர்ச்சியான 

வளர்ச்சியுடன், இந்த தரவுச் தசகரிப்புத்தாள்கள் தடப்தலட் கைனிகடளப் 

பயன்படுத்தி தடரயிறங்கும் தளங்களில் மின்னணுமுடறயில் தரடவப் பதிவிடனச் 

தசய்வதற்காக, தடப்தலட் கைனிகளுக்கான தமன்தபாருள் பயன்பாடுகளாக 

மாற்றப்பட்டன. தமம்பாடு தசய்யப்பட்ட காகிதத்தாள்கள் மற்றும் தரவுத் 

தளவடிவடமப்பின் அடிப்படடயில் 2019/2020ல் தடப்தலட் கைனிகளின் 

பயன்பாட்டு இடடமுகம்உருவாக்கப்பட்டது.  

WP தசயல்பாடுகள் மற்றும் முன்தனற்றம்  குறித்து விவாதிக்க தநார்தவயின் 

குழுக்களுக்கும் மற்றும் இலங்டகயின் திட்டக்கூட்டாளர் முகவர்கள்  (நாரா, DFAR 

மற்றும்MFARD / SU) இடடதய ததாடர்ச்சியான வீடிதயா கூட்டங்கள் நடடதபற்றன. 

/ SU தரவு தசகரிப்பு படிவங்கள் மற்றும் தரவுதசகரிப்புக்கான டகதயட்டட 

தயாரிப்பதற்கும் WP1 இன் பிறகூறுகள் ததாடர்பான பிற விஷயங்கடளப் பற்றியும் 

விவாதிப்பதற்காக நாரா, DFAR மற்றும் MFARD / SU இடடதய ததாடர்ச்சியான 

உள்ளக கூட்டங்களும் இடம்தபற்றன. 

DFAR மற்றும் நாரா வின் இருபத்தி எட்டு மற்றும் பதினான்கு கைக்காளர்கள் 

புரட்டாசி, 2020 இல் தடப்தலட் தமன்தபாருடளப் பயன்படுத்தி மீன்வள 

துடறமுகங்களில் புதிய அடமப்பின் கீழ் தபரிய தபலாஜிக் துடறமுக மாதிரி தரவு 

தசகரிப்பு குறித்து பயிற்சி தபற்றனர். புதிய துடறமுக மாதிரி தரவு தசகரிப்பு பற்றிய 

அடிப்படட அறிடவ அவர்களுக்கு வழங்குவதத பயிற்சித் திட்டத்தின் 

தநாக்கமாகும். அவர்கள் முக்கியமாக புதிய தடப்தலட் தமன்தபாருள் 
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பயன்பாடுகள் மற்றும் புதிய அடமப்பின் கீழ் தரவு தசகரிப்பு பயிற்சி.தமலும், 

அவர்கள் நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி துடறமுகத்திற்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டனர் 

மற்றும் அவர்களுக்கு களத்தில் தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டிய பணிகள் குறித்து 

நடடமுடற பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. மீன்வளதுடறமுகங்கடள அடிப்படடயாகக் 

தகாண்ட தபரிய தபலாஜிக் தரவு தசகரிப்பு ஐப்பசி, 2020 இல் ததாடங்கப்பட்டது. 

2020 ஐப்பசி நடுப்பகுதியில் கடதலார மீன்வளத் தரவுதசகரிப்பு ததாடர்பான 

பயிற்சித் திட்டம் நடத்ததிட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும், தகாவிட்-19 இன் இரண்டாவது 

அடல காரைமாக அடத நடத்த முடியவில்டல. DFAR மற்றும் நாரா ஆகிய 

நிறுவனங்களின் அதிகாரிகடளக் தகாண்ட ஒரு தனி தரவுப் பிரிவு DFARல் 

நிறுவதிட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது ததாடர்பாக, 2020ஆம் ஆண்டு TOR வடரவு 

தயாரிக்கப்பட்டது. டகயடக்க தகமராடவப் பயன்படுத்தி மீன்கடள 

அளவிடுவதற்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்-இன்டிதபன்டன்ட் திட்டமும் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது (Eg: ஸ்மார்ட்தபான்). இது எதிர்காலத்தில் திட்டத்தின் 

இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் நீள அதிர்தவண் தரவுகடள தசகரிப்பதில் 

பயன்படுத்தப்படும்.   

WP2: மீன்வள சுயாதீன ஆய்வுகள் (ஒலி ஆய்வுகள்) 

திறந்த நீரில் வாழும் உயிரினங்களின் விநிதயாகம் மற்றும் உயிரி (ஒரு குறிப்பிட்ட 

பகுதியில் மீன்களின் தமாத்த எடட) மதிப்பிடுவதற்கு ஒலி ஆய்வுகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் தபரும்பாலும் தபரிய பள்ளிகளில் 

ஒருங்கிடைக்கப்படுகின்றன. மீன்களின் அபரிமிதமான மதிப்பீடுகளில் இது ஒரு 

நியாயமான துல்லியமான கருவியாக இருந்தாலும், இது தபரும்பாலும் 

இலங்டகயில் மீன்வள ஆராய்ச்சிக்கு குடறவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக , 

ததன்தமற்கு பருவமடழயின் தபாது இலங்டகயின் வடகிழக்கு கடற்கடரயில் 

தபலாஜிக் வளங்கள் பற்றிய ஒரு காலததாடடர நிறுவுவதற்கான முதல் 

கைக்தகடுப்பு இதுவாகும்.கடல்மீன் வளம் இலங்டகயின் கடல் உைவுகளின் 

முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும், தமலும் இந்த வளங்கள் தற்தபாது அதிகமாக 

மீன்பிடிக்கப்படுகின்றன. எனதவ, இந்த ஒலி ஆய்வுகளின் முக்கிய தநாக்கம் பல 

ஆண்டுகளாக கைக்தகடுப்பு ததாடர்வதற்குப் பிறகு கடல் மீன் வளங்களின் நிடல 

மற்றும் வளர்ச்சி குறித்த குறியீடுகடள உருவாக்கும் தபாது கடல் வளங்கள் மீது ஒரு 

காலத் ததாடடர நிறுவுவதாகும். ஆவணி 2020 இல் என்.இ கடற்கடரயில் 

நடத்தப்பட்ட ஆர்.வி. சமுத்திரிகாவுடன் இது இரண்டாவது ஒலி கைக்தகடுப்பு 

ஆகும். 

கைக்தகடுப்புக்கு முன்னர் ஒரு கைக்தகடுப்பு திட்டம் தசய்யப்பட்டது. இத்திட்டம் 

முதலில் திருதகாைமடலக்கு வடக்தக கடற்கடரயில் ஒரு அடுக்கு நிடலடய 

சுட்டிக்காட்டியது. ஒரு சீரற்ற, முடறயான வடளந்து தநளிந்து டிரான்தசக்ட் 

வடிவடமப்பு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 10 - 100 மீட்டர் ஆழம் வரம்பில் மடறக்க 2018 

டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாப் நான்தசன் கைக்தகடுப்பு இருந்து கிடடக்கும் முந்டதய 

ஆழம் அடுக்குஅடிப்படடயில் அடுக்கு எல்டல வடரயடறகடள வடரயறுக்க 

பயன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்டது. இது கடதலார சிறுகடல்மீன்களின் முக்கிய 

பரவடல உள்ளடக்கியது என்று கருதப்பட்டது. ஆர்.வி. சமுத்திரிகாவின் EK 15 

எதிதராலி டயப் பயன்படுத்தி ஒலித் தரவுகள் தசகரிக்கப்பட்டன. கைக்தகடுப்பு 

பாடதயில் ஒவ்தவாரு பிரிவின் நடுவிலும் பிளாந்தன் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன.
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படம் 4. மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு (தத.சு) ஆகிய நில அளடவ 

அடுக்குகளின் வடரபடம் வடளந்து தநளிந்து தசல்லும் டிரான்தசக்ட்டுகளுடன். 

ஒவ்தவாரு அடுக்கும் 10 மீ முதல் 100 மீ வடரயிலான ஆழ வரம்டப உள்ளடக்கியது 

சபயர்  முன்னுரிமம  இனங்கள் / குழுக்கள் 

PEL 1 1 தஹர்ரிங் தபான்ற (உ+ம்., 

அம்ப்ளிதகஸ்டர் சிர்ம்) (e.g., 

Amblygastersirm) 

PEL 2 1 தகளுத்தி தபான்ற (உ+ம்., தசலார் 

க்ரதமதனாப்தல்மஸ்)(e.g., Selar 

crumenophthalmus) 

PELAG 1 கைவாய் (e.g., Loligo spp.) 

PLANK 

BOTTOM 

2 

2 

பிளாந்தன்கள் அடியிலுள்ள மீன்கள் 

HERR 

MACKE                                                        

OTHER 

3 

3 

3 

சாத்தியம்- தஹர்ரிங்ஸ் 

சாத்தியம் - தகளுத்தி 

பிற இனங்கள் 

அட்டவடை 1. மூல தரவு தசயலாக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒலி குழுக்கள்(1 - உயர், 2- 

குடறந்த, 3- பயன்படுத்தக்கூடிய) 

EK15 எக்தகா சவுண்டர் இருந்து மூல ஒலியியல் தரவு LSSS 2.6  பயன்பாட்டில் 

பிந்டதய தசயலாக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. அட்டவடை 1 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி முன் வடரயறுக்கப்பட்ட எட்டு ஒலி வடககளின்படி 

தரவு  பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது.  

திருதகாைமடல, சல்லியா, தபாதுவகட்டு மற்றும் புல்மூட்டட ஆகிய இடங்களில் 

கவனம் தசலுத்தி வர்த்தக ரீதியான பிடிகளின் உயிரியல் மாதிரிகள் கைக்தகடுப்பு 

பகுதிக்கு இடையாக நடத்தப்பட்டன. இது ததாடர்பாக, மீன்பிடி மற்றும் உயிரியல் 

தரவுகடள தசகரிக்க இரண்டு கள ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர், 

இது மீன்பிடி கலடவடய வலியுறுத்துகிறது. இங்தக, அவர்கள் தஹர்ரிங்ஸ் 

(அம்ப்ளிதகஸ்டர் சர்ம்) மற்றும் மத்தி (மத்தில்லா எஸ்பி) தபான்ற மிகவும் 

ஏராளமாக உள்ள தபலாஜிக் மீன் இனங்கள் மீது அதிக கவனம் தசலுத்துமாறு 

அறிவுறுத்தப்பட்டனர், அடவ தமதல இறங்கும் இடங்களில் 
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தடரயிறக்கப்படுகின்றன. கூடுதலாக, தமாத்த மீன்பிடிப்பிற்கு கணிசமான 

விகிதத்தில் பங்களிக்கும் தடமர்சல் மீன் மற்றும் பிற இனங்களுக்கான மீன்பிடி 

தரவுகளும் தசகரிக்கப்பட்டன. தமலும், தனிப்பட்ட மீன்களுக்கான நீளம் மற்றும் 

எடட தரவு தசகரிக்கப்பட்டது, இது ஒலி முடறகள் மூலம் அடர்த்தி மற்றும் உயிரி 

மதிப்பீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. 

ஒலி வடககளுக்கான அபரிமிதமான மதிப்பீடுகள் PEL1 மற்றும் PEL2 ஆகியடவ ஒதர 

ஒரு PEL1 மற்றும் ஒரு PEL2 மீன் ஒரு அடுக்கு க்கு மட்டுதம கருத்தில் தகாண்டு, StoX 

பதிப்பு 2.7 ஐப் பயன்படுத்தி கைக்கிடப்பட்டன. இந்த மீன்களுக்கு அருகிலுள்ள 

தடரயிறங்கும் இடத்திலிருந்து உயிரியல் மாதிரிகளிலிருந்து கைக்கிடப்பட்ட சராசரி 

தனிப்பட்ட நீளம் மற்றும் எடட வழங்கப்பட்டது. 

1. PEL1 மற்றும் PEL2க்கான நீள அதிர்தவண்கள் 

 

கைக்தகடுப்புப் பகுதிக்கு முடறதய 2,240.2 ததான்கள்  மற்றும் 2,271.3 ததான்கள்  

என மதிப்பிடப்பட்ட  உயிரிகள். 

    2. மீன் மிகுதி 

 

கைக்தகடுப்புப் பகுதிக்கு முடறதய 2,240.2 ததான்கள்  மற்றும் 2,271.3 ததான்கள்  

என மதிப்பிடப்பட்ட உயிரிகள். 

 

திட்டம் எண் : 2.4 

மீன்வளம் மற்றும் கடல் பாலூட்டிகளின் சோடர்பு மற்றும் நீல  திமிங்கலத்தின் 

சோமக  மதிப்பீடு (பி. மஸ்குலஸ்)  

தடமர்சல் மற்றும் தபலாஜிக் நீண்ட கால மீன்வளம் பல தனிநபர்கள், மக்கள் 

ததாடக மற்றும் கடல் பாலூட்டிஇனங்களுடன் அடிக்கடி மற்றும் புவியியல் ரீதியாக 
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பரவலான ததாடர்புகடள உள்ளடக்கியது. இந்த ததாடர்புகடளத் ததாடர்ந்து 

விலங்குகள் சில தநரங்களில் இறப்பு மற்றும் கடுடமயான காயத்தால் 

பாதிக்கப்படுகின்றன, முக்கியமாக உைவு ஆதாரமாக நீண்ட தூரம் 

ஈர்க்கப்படுகின்றன. இந்த இழிவுபடுத்தும் நடத்டத மீனவர்களுக்கு கடுடமயான 

விடளவுகடள ஏற்படுத்தும், குறிப்பாக அவர்கள் மதிப்பு மிக்க மீன்கடள இழந்து, 

ததாடர்புடடய பிற தசயல்பாட்டு மற்றும் ஒழுங்குமுடற சவால்கடள 

எதிர்தகாள்ளும் தபாது. 

மீன்பிடி மற்றும் கடல் பாலூட்டிகளின் ததாடர்புகடள ஆய்வு தசய்ய, இலங்டகயின் 

பிரதான மீன்பிடி துடறமுகங்களின் அடிப்படடயில் (டிதகாவிதா, நீர்தகாழும்பு, 

தபருவடள, தடாண்ட்ரா, மிரிசா, தங்காடல மற்றும் கிரிண்டா) ஒரு தகள்வித்தாள் 

கைக்தகடுப்பு தமற்தகாள்ளப்பட்டது.இலங்டகயின் நீலதிமிங்கல த்தின் மக்கள் 

ததாடக அளவு, வர்த்தக திமிங்கலம் பார்க்கும் ஆபதரட்டர்களுடன் இடைந்து 

அன்றாடம் தசகரிக்கப்படும் புடகப்படங்கள் மூலம் குறி மற்றும் மீண்டும் 

டகப்பற்றும் முடறடயப் பயன்படுத்துவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ததற்கு 

கடற்கடர பகுதியில் இருந்து தனிநபர்கள் (மறு பார்டவகள் உட்பட) அடடயாளம் 

காைப்பட்டனர்.  

முடிவுகளின்படி, சூடர நீண்ட கால மீன்வளத்திற்கான தடப்தரட்தடஷன் 

இன்தடக்ஸ் (DPI) 14.4 ஆகும்.  IMUL படகுகளின் தகள்வித்தாள் கைக்தகடுப்பு 

மூலம், தகாக்கியிடப்பட்ட மஞ்சள்-துடுப்பு சூடர, ஸ்கிப்ஜாக் சூடர, மார்லின் 

மற்றும் பாய்மீன்களுக்கு தசதமடடந்த நான்கு கடல் பாலூட்டி இனங்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. இந்த இனங்கள் 

• தவறான தகாடலயாளி திமிங்கலம் - சூதடாதமார்கா க்ராசிடன்ஸ்  

• பிகி தகாடலயாளி திமிங்கலம் - ஃதபதரசா அட்தடனுதயட் 

• தமதலான் தடல திமிங்கலம் - தபப்தபாதனாதசபலா எதலக்ட்ரா 

•குறுகிய ஃபின்ட் டபலட் திமிங்கலம் - க்தளாடபதசலா தமக்தராடரன்ச்ஸ் 

கருமீன் இனங்கள் (கடல் பாலூட்டிகள்) பூமத்திய தரடக தநடுகிலும் மிகவும் 

தபாதுவானடவ, ஆனால் இலங்டகடயச் சுற்றி குடறவாக உள்ளன  என்று 

முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. எனதவ, ஈஎஸ் மற்றும் பூ மத்திய தரடகதநடுகிலும் 

உள்ள சர்வததச கடல்களுக்குள் உள்ள ஆழ்கடல் பகுதிகளில் அடிக்கடி சூடறயாடல் 

அறிவிக்கப்படுகிறது. 

டத முதல் பங்குனி 2020 நடுப்பகுதி வடர வணிக திமிங்கலம் பார்க்கும் 

ஆபதரட்டர்களுடன் இடைந்து நடத்தப்பட்ட புடகப்பட அடடயாள திட்டத்தின் 

மூலம், 89 நீல திமிங்கல தனிநபர்கள் மிரிசா பகுதியில் மறுபார்டவ உட்பட 

அடடயாளம் காைப்பட்டனர்.  

கடந்த கால மற்றும் தற்தபாடதய ஆய்வுகளின் அடிப்படடயில் மிரிசா மற்றும் 

திருதகாைமடலடயச் சுற்றியுள்ள ததற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கடரகளில் உள்ள 

இரண்டு பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்க உத்ததசிக்கப்பட்டன. 

திட்ட எண்: 2.5 

கடல்ொர்  நூேன ொமலகமள தமம்படுத்ேல்  மற்றும் எலும்புக்கூடு ேயாரிப்பு 

தபாதுமக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தவும், தபாதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்ட கடல் 

அருங்காட்சியகத்டத தமம்படுத்தவும் திமிங்கல எலும்புக்கூடுகள் மற்றும் ஈ.டி.பி 
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இனங்களின் மாதிரிகடள நிறுவுவதத இத்திட்டத்தின் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

தபகாசஸ் ரீஃப் தஹாட்டலுக்கு அருகிலுள்ள உஸ்தவடதகயாவாவில்2018மாசியில் 

புடதக்கப்பட்ட பிடரடின் திமிங்கலத்திற்கு (பாலதனாப்தடரா எஸ்பிபி) 

தசாந்தமானது என்று அடடயாளம் காைப்பட்ட புடதக்கப்பட்ட திமிங்கலத்தின் 

எலும்புக்கூட்டட மீட்க முயற்சி தமற்தகாள்ளப்பட்டது.ஆனால் ஆரம்ப கட்ட 

விசாரடைகளுக்குப் பிறகு, மடழக்காலத்தில் ஏற்பட்ட கடுடமயான கடல் 

நிடலடமகாரைமாக எலும்புக்கூடுகளின் சில பகுதி கடலில் அடித்துச் 

தசல்லப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழக 

விலங்கியல் திடைக்களத்தின் நூதனசாடல யின் காப்பாளரால் கடல் 

அருங்காட்சியக மாதிரிகடள பாதுகாக்கும் நுட்பங்கள் ததாடர்பாக எம்.பி.ஆர்.டி 

விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி உதவியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கும் ஒரு நாள் 

பயிற்சி பட்டடற நடடதபற்றது.இதுவடர, அருங்காட்சியக பாதுகாப்பு 

தநாக்கத்திற்காக மீன் மாதிரிகள் ஃபார்மலின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. 

ஆனால் அதன் கார்சிதனாதஜனிக் விடளவு காரைமாக, நாங்கள் ஃபார்மலின் 

பதிலாக பாதுகாப்பு ஊடகமாக எத்தனால் பயன்படுத்த முடிவு தசய்யப்பட்டது. 

டாக்டர் ஃபிரிட்தஜாப் நான்தசன் ஆய்வின்தபாது தசகரிக்கப்பட்ட அரிய 

மாதிரிகடளப் பாதுகாத்தல் இந்த அறிதவாடு ததாடங்கப்பட்டது. பாதுகாக்க 

ததடவயான கண்ைாடி ததாட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டன மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான 

எததனால் வாங்கப்படும் வடர மாதிரிகடளப் பாதுகாக்க ஃபார்மலின் பாதுகாப்பு 

பயன்படுத்தப்பட்டது.எததனால் வாங்கும் தசயல்முடறயும் ததாடங்கப்பட்டது. 

ஆனால் தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் நிடலடம காரைமாக இந்த நடவடிக்டககள் 

தடடபட்டன. 

 

 

 

 

 

மாதிரிப்பாதுகாப்பு நுட்பங்கள் பற்றிய தசயலமர்வு 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் தமற்சகாள்ளப்பட்ட சவளிவாரியான நிதியளிக்கப்பட்ட 

திட்டங்கள் 

1. சகாழும்பு துமைமுகநகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மண் அகழ்வுகளின் 

தபாோன உயிரியல் பாதிப்புகள் மற்றும் மீன்பிடியின் பாதிப்புக்கள் 

சோடர்பான ஆராய்ச்சி 

 

கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வள முகாடமத்துவ திடைக்களத்தால் 

2016 பங்குனி மாதத்தில் துடறமுகநகர  அபிவிருத்திக்காக வழங்கப்பட்ட 

அபிவிருத்தி அனுமதியின் பிரகாரம், மைல் அகழ்வாராய்ச்சியின் தபாதும் மற்றும் 

அதற்குப் பிறகும் மைல் அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் பகுதிகளில் கடல்சார் 

சுற்றுச்சூழலில் தணிப்பு நடவடிக்டககடள திறம்பட தசயல்படுத்துவடத 

உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாக இருந்தது. அபிவிருத்திக்கான அனுமதி சார்ந்த 

ததடவகடள பூர்த்தி தசய்வதற்காக அகழ்வாராய்ச்சிக் காலத்தில் சுற்றுச்சூழல் 
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முகாடமத்துவ திட்டத்தில் (ஈ.எம்.பி) ததாடர்புடடய அளவுருக்கடள கண்காணிக்க 

நாராவானது நியமிக்கப்பட்டது. அபிவிருத்தியின் அனுமதிப்பத்திரத்தில் உள்ள 2.1.12 

நிபந்தடனயின்படி, பிரித்ததடுக்கும் காலத்தில் எந்ததவாரு தசதத்டதயும் தடுக்க 

அல்லது குடறக்க சரியான பிரித்ததடுத்தல் முடறகள் மற்றும் ததாழில்நுட்பம் 

பராமரிக்கப்படுவடதக் குறிக்கின்றது மற்றும் நாராவுடன் கூட்டுஆராய்ச்சிடய 

தமற்தகாள்ள விரிவான ஆதரவு வழங்கப்படுகின்றது. அதன்படி, எம். பி. ஆர். டி 

ஆனது ஆனி, 2018 முதல் பின்வரும் தநாக்கங்களுடன் ஒரு ஆய்டவ நடத்தி 

வருகின்றது: 

 மைல் அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் பகுதிகள் மற்றும் அதனுடன் 

ததாடர்புடடய வாழ்விடங்களில் பாதிக்கப்பட்ட கடற்பரப்பு மற்றும் 

கடல்சார் சமூகங்கடள மீட்கத் ததடவயான தநரத்டத மதிப்பீடு தசய்தல் 

 சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு மற்றும் வாழ்விடங்களில் தவவ்தவறு 

தசயல்பாட்டுக் குழுக்களில் மைல் அகழ்வாராய்ச்சியின் நீண்டகால 

தாக்கங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல் 

 அகழ்வாராய்ச்சி தசய்யும் இடத்தின் சுற்றுப்புறங்கடள சுற்றியுள்ள உயிரியல் 

வளங்கள் மற்றும் வாழ்விடங்களின் தற்தபாடதய நிடலடய மதிப்பிடுதல்.  

2020 ஆம் ஆண்டில் தூர்வாரப்பட்ட இடங்களுக்கு (தம்புகடல, தியாம்பாலா, 

ஒனகடல மற்றும் கலப்புகடல) அருகிலுள்ள பாடறகளில் இறுதி நீருக்கடியில் 

பாடற கைக்தகடுப்பு நடத்த திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் தற்தபாது நிலவும் 

தமாசமான வானிடல மற்றும் தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் காரைமாக இடத 

இன்னும் நிடறதவற்ற முடியவில்டல. இந்த கைக்தகடுப்பின் முடிவுகள் 

சுற்றுச்சூழல் மீது மீட்பு தநரம் மற்றும் நீண்ட கால தாக்கங்கடள மதிப்பிட முக்கியம்.  

2. நுமரச்தொமல  மின்  உற்பத்தி நிமலயத்தில் கடல் ொர் வளங்களில் 

சுற்றுச் சூழல்  பாதிப்புகள்  குறித்ே ஆய்வு 

 

நுடரச்தசாடல மின் உற்பத்தி நிடலயம் மன்னார் வடளகுடாவுக்கு 

அருகில்அடமந்துள்ளது, இது இலங்டகயின் வடக்கு நீரில் மிக முக்கியமான 

உயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக முக்கியமான பகுதிகளில் ஒன்றாகும். 

மன்னார் வடளகுடாவானது முருடகக்கல்பாடறகள், சதுப்புநிலங்கள் மற்றும் 

கடல்புற்கள் தபான்ற பல விதமான உைர்திறன் வாய்ந்த கடல்சார் 

வாழ்விடங்கடளக் தகாண்டிருப்பதால், இது இலங்டகயில் மிகவும் உற்பத்திதிறன் 

தகாண்ட சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படலாம். குறிப்பாக 

மின்நிடலயத்திலிருந்து நீர் தவளிதயற்றமானது உயிரியல் பல்வடகடமடய 

மட்டுமல்ல, மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக வாழ்க்டகடயயும் பாதிக்கும் எனலாம். 

இலங்டக மின்சார சடபயின் கீழ் தசயல்படும் நுடரச்தசாடல மின்உற்பத்தி 

நிடலயத்தின் தவண்டுதகாளின் படி, நுடரச்தசாடல மின் உற்பத்தி நிடலயம் 

காரைமாக கடல்சார் வளங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து நாரா 2019/220 

ஆய்வு தமற்தகாண்டு வருகின்றது. 

நுடரச்தசாடல நிலக்கரி மின் நிடலயத்திற்கு அருகில் நடத்தப்பட்ட மீன்பிடி 

நடவடிக்டககள் பற்றிய அடிப்படட தகவல்கடள தசகரிக்க எம்.பி.ஆர்.டி 2019 இல் 

ஒரு அடிப்படட கைக்தகடுப்பு நடத்தியது. அடிப்படட கைக்தகடுப்பு முடிவுகளின் 

அடிப்படடயில், 2019/2020 ஆம் ஆண்டில் மீன்வளத்டத சார்ந்த கைக்தகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டது.தலவில முதல் தலுவ வடர அடமந்துள்ள அடனத்து மீன் 

தடரயிறங்கும் இடங்களும் மீன்பிடி சார்ந்த தரவுச் தசகரிப்புக்கு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன. மீன் இனங்கள், ஒவ்தவாரு மீன் இனங்கள் / குழுவின் 

எடட, தமாத்த மீன்பிடிப்பு, பயன்படுத்தப்பட்ட மீன்பிடி கியர், மீன்பிடி தநரம் 
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மற்றும் மீன்பிடி இருப்பிடம் பற்றிய தகவல்கள் அந்தந்த இறங்கும் தளங்களுக்கு 

மாதந்ததாறும் தசன்று தசகரிக்கப்பட்டன. நிலக்கரி மின்நிடலயத்டத ஒட்டியுள்ள 

கடல் பகுதியில் ஒரு மீன்பிடிக்கான சுயாதீன கைக்தகடுப்பானது மீன்பிடியின் 

சுயாதீனமான தற்தபாதுள்ள தரவுகடள அறிவதற்காக நடத்தப்பட்டது. தமலும், 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மீன்பிடி டமதானம் உள்ளதா என்படதக் கண்டறிய ஒரு 

இச்திதயாபிளாந்தன் (மீன் முட்டட மற்றும் குடம்பிகள்) கைக்தகடுப்பு ஒன்றும் 

நடத்தப்பட்டது. மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்கு அருகில் அடமந்துள்ள தலவில 

பகுதியில் பாடறகளின் நிடலடய அறிய 2020 ஆம் ஆண்டில் நீருக்கடியில் 

காட்சியுடனான கைக்தகடுப்பு ஒன்டற நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

3. சகாள்ளுப்பிட்டி முேல் சேஹிவமள வமரயிலான கால்வாய் முடிவிடம் 

–முன்சமாழியப்பட்ட சபாழுதுதபாக்கு கடற்கமர / கடல் நீர்முகத் 

திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் ோக்க மதிப்பீடு(EIA) 

 

வருங்கால புடகயிரத தபாக்குவரத்து அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கான 

தபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்டககள் மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டிற்கான தபாதுமக்களின் 

ததடவகடளப் பூர்த்தி தசய்வதற்காக தகாள்ளுப்பிட்டி முதல் ததஹிவடள 

வடரயிலான கால்வாய் முடிவிடத்தில் ஒரு தபாழுதுதபாக்கு கடற்கடர / கடல்நீர் 

முடனடய உருவாக்க இலங்டக அரசு முடிவு தசய்துள்ளது. கடதலார பாதுகாப்பு 

மற்றும் கடதலார வளங்கள் முகாடமத்துவத் துடற (CC&CRMD) மூலம் நாராவுக்கு 

EIAவின் ஆதலாசடன வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆதலாசடன திட்டத்தின் கீழ், 

தற்தபாதுள்ள நீர் வாழ் சூழல் மற்றும் உயிரியல் வளங்கடள விவரிப்பது, திட்டத்டத 

தசயல்படுத்துவதால் வாழ்விடங்கள் மற்றும் உயிரியல் வளங்கள் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகடள மதிப்பீடு தசய்தல் மற்றும் அத்தடகய 

பாதிப்புகடளக் குடறக்க தணிப்பு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரத்தல் 

ஆகியவற்றுடன் MBRD ஆனது தனது பணிகடள தமற்தகாண்டது. MBRDக்கு 

நியமிக்கப்பட்ட அடனத்து பணிகளும் தவற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன.  

தமலும் நாரா ஏற்கனதவ CC&CRMD க்கு EIA ஆய்வு அறிக்டகடய சமர்ப்பித்துள்ளது. 

4. சகாழும்பு சேற்கு மைல் தபாஷாக்கு திட்டம்: கடல் மைல் அகழ்வு 

மற்றும் கடற்கமர ஊட்டம் கல்ஹிமெயிலிருந்து  அங்குலானாவமர 

கடற்கமர நீட்டிப்பு மற்றும் களுத்துமை இயற்மக மைல் பார் மீண்டும் 

உருவாக்கம் - மைல் கடன் பகுதியில் விொரமை - ரத்மலானா முடிவு 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ், கருத்திட்ட த் தளம் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தின் உயிரியல் சூழல் 

ஆர்வமுள்ள பகுதியின் தற்தபாடதய சுற்றுச்சூழல் சுயவிவரத்டதத் ததாகுப்பதற்காக 

மதிப்பிடப்பட்டது. ஆர்வமுள்ள பகுதியின் முக்கிய வாழ்விடங்கடள 

மதிப்பிடுவதற்காக நீருக்கடியில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது மற்றும் மீன் இறங்கும் 

இடம் கைக்தகடுப்பு இப்பகுதியின் விலங்கினங்கடள மதிப்பிடுவதற்காக 

நடத்தப்பட்டது. ததாடர்புடடய தரப்பினருடனான தநர்காைல்கள் மூலம் 

தசகரிக்கப்பட்ட இலக்கியம் மற்றும் தகவல்களும் இறுதி அறிக்டகடயத் 

தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன. கைக்தகடுப்பு முடிவடடந்து இறுதி 

அறிக்டகடய 24/12/2020 அன்று நாரா சமர்ப்பித்தது.   

MBRD ஆல் தமற்சகாள்ளப்பட்ட பிை நடவடிக்மககள் 

1. ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் உைவு மற்றும் விவசாய அடமப்பு (FAO) வழங்கிய 

தகள்வித்தாளுக்கு இலங்டக சார்பாக எம்.பி.ஆர்.டி பதிலளித்தது. இந்த 

தகள்வித்தாள் நிடலயான வளர்ச்சி இலக்குகள் (SDG) குறிகாட்டி 14.4.1 இன் 
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ததசிய அறிக்டக மற்றும் கண்காணிப்புக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது, இதில் FAO 

பாதுகாப்பாளர் நிறுவனமாகும். இந்த முடிவுகள் தகாள்டக வகுப்பாளர்களுக்கு 

பிராந்திய மற்றும் உலக ளாவிய அளவில் மீன் இருப்புகளின் நிடல குறித்த 

விரிவான தகவல்கடள SDG 14.4 ஐ அடடவதற்கான விரிவான தகவல்கடள 

வழங்கும்.தசகரிக்கப்பட்ட தரவுமதிப்பீடுகடள உருவாக்குவதில் நாடுகளின் 

திறன்கடள அடடயாளம் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இதனால் FAO 

ததடவயான திறன் வளர்ச்சிடய வழங்க முடியும். 

2. இலங்டக சார்பாக, "மீன் இருப்பு மதிப்பீட்டில் திறன் தமம்பாட்டு திட்டத்டதத் 

ததாடங்கு IORA ததாடர்பாக பிராந்தியத்தில் இருப்பு மதிப்பீட்டு பயிற்சிக்கான 

தற்தபாடதய திறன் மற்றும் ததடவகள்" பற்றிய தகள்வித்தாடள எம்.பி.ஆர்.டி 

நிரப்பியது. 

3. இலங்டக சார்பாக, 2020 - 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான அண்டமயில் உருவாக்கப்பட்ட 

IORA தசயல் திட்டம் உட்பட பல்தவறு சந்தர்ப்பங்களில் IORA எழுப்பிய பல 

தகள்விகளுக்கு MBRD பதிலளித்தது.    

4. மீன் காட்சியக நிடலடமகளின் கீழ் பரவுவதற்காக வியட்நாமில் இருந்து பல 

பவள வடகப்பிரிவுகடள இறக்குமதி தசய்வது ததாடர்பாக, அவதானிப்புகள் 

மற்றும் பரிந்துடரகடளக் தகட்டு DFARக்கு ஒரு தகாரிக்டக விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி, எம்.பி.ஆர்.டி ஆய்வு தசய்து பரிந்துடரகடள வழங்கியது.  

5. மறு ஏற்றுமதி தநாக்கங்களுக்காக நீண்ட துடுப்பு விலாங்கு (அங்கியுலா 

தமாசாம்பிகா) இறக்குமதி குறித்த நாரா பரிந்துடரகள் ததாடர்பாக டி.எஃப்.ஏ.ஆர் 

விடுத்த தகாரிக்டக ததாடர்பாக, எம்.பி.ஆர்.டி ஆய்வு தசய்து பரிந்துடரகடள 

வழங்கியது. 

6. கடல் மற்றும் உயர் கடல் மீன்வள தரவு தசகரிப்புக்காக மீன்பிடி 

துடறமுகங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 42 கைக்காளர்களுக்கு (டிஎஃப்ஏஆர் - 28 

மற்றும் நாரா - 14) பயிற்சி யளித்தது. 

7. 2020 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு விதிமுடறகடள வடரய டி.எஃப்.ஏ.ஆர்.க்கு 

எம்.பி.ஆர்.டி உதவியது: வடளய வடல மீன்பிடி முகாடமத்துவஒழுங்குமுடற 

மற்றும் நண்டு மீன்வள முகாடமத்துவ  ஒழுங்குமுடற. 

 

 
 

8. கடல் சூழல் மற்றும் உயிரியல் வளங்களின் மீது MT நியூ டயமண்ட் எண்தைய் 

கசிவு ஏற்படுத்துவதன் தாக்கங்கடள மதிப்பிடுவதில் MM1ஆர்டி தீவிரமாக 

ஈடுபட்டுள்ளது.    

9. இலங்டக காலி, ருமஸ்ஸலா கடற்கடரயில் 2019 யூடல 18 ஆம் திகதி காடல 

இலங்டக குதளாரி (IMO9023081) என்ற தபாது சரக்குக் கப்பல் புயலால் 

தள்ளப்பட்டது.இது 6°1'3.17" என் மற்றும் 80°14'10.57"மின் நிடலயில் 

அடமந்துள்ளது. காலியிலிருந்து கப்படல தவட்டி அகற்றுவது ததாடர்பாக 

கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார வளங்கள் முகாடமத்துவதிடைக்களம் 

விடுத்த தவண்டுதகாளுக்கு அடமவாக, MBRDஇன் ஆராய்ச்சிக் குழு ஒன்று ஒரு 

தள விஜயத்டத தமற்தகாண்டு அவதானிப்புகள், ஆதலாசடனகள் மற்றும் 

பரிந்துடரகளுடன் அறிக்டகயிடன வழங்கியது. 

10. பல்தவறு உயர் நீதிமன்றங்கள் குண்டு தவடிப்பு மீன்பிடிப்புக்காக அனுப்பிய மீன் 
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மாதிரிகள் குறித்து ஆய்வு தசய்து அறிக்டக அளித்தல். அதன்படி, 2020 ஆம் 

ஆண்டில், 8 எண்ணிக்டகயிலான மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டு 

அறிக்டககள் வழங்கப்பட்டன. 

11.  2020ஆம் ஆண்டில் மாஜிஸ்திதரட் நீதிமன்றங்களால் அனுப்பப்பட்ட இடரப்டப 

ஓடுகள் மற்றும் பிற மாதிரிகடள அடடயாளம் காண்பது குறித்து 7 

அறிக்டககடள ஆய்வு தசய்து வழங்கியது. 

12. மீன் ஏற்றுமதியாளர்கள் அனுப்பிய சுறா துடுப்பு / ததால் மாதிரிகடள 

அடடயாளம் காண்பது குறித்து ஆய்வு தசய்து 98அறிக்டககடள வழங்கியது. 

13. கடதலாரக் காவல்படட மற்றும் இலங்டக கடற்படட மற்றும் இலங்டக 

தகாஸ்ட்கார்ட் ஆகியவற்றிற்கான உயிர்ப்பன்டம மற்றும் பவளப்பாடறகளின் 

பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து விரிவுடரகள் நடத்தப்பட்டன. 

14. ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழகத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்ட விஞ்ஞான 

முதுமாணிப் பட்டத்தின் (திரு.யூ.பி.டபிள்யூ தஹட்டியாராச்சி) 

தவளிதமற்பார்டவ. 

15. கிழக்கு பல்கடலக்கழகத்தில் (திருமதி.யூ.பி.வி.ஓ. உரதபால) மாைவர், ருஹுனா 

பல்கடலக்கழகத்டத தசர்ந்த மாைவர் (திருமதி டபிள்யு.ஏ.எச்.சிதாரா), 

தபருங்கடல் பல்கடலக்கழகத்தின் (திருமதி எல்.எச்..B எச்.எஸ்.B தபர்னாண்தடா) 

மாைவர் மற்றும் ஊவா தவல்லசா பல்கடலக்கழகத்டத தசர்ந்த மாைவர் 

(திருமதி என்.எச்.எச்.டி. சுரங்கி) ஆகிதயாரின் அறிவியல் இளங்கடல 

இறுதிஆண்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் தவளிப்புற தமற்பார்டவ. 

16. இலங்டகபல்கடலக்கழக மாைவர்கள் 27 தபர்களுக்கு ததாழிற்பயிற்சி யளித்தல் 

(களனி பல்கடலக்கழகத்தில் இருந்து 12 மாைவர்கள், ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர 

பல்கடலக்கழகத்தில் இருந்து 8 மாைவர்கள் மற்றும் தபருங்கடல் 

பல்கடலக்கழகத்தில் இருந்து 10 மாைவர்கள்) 

17. எம்.பி.ஆர்.டி விஞ்ஞானிகள் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான ததாழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் 

குழுக்களின் உறுப்பினர்களாக நாராவிற்கு இரசாயனங்கள் மற்றும் நுகர்வுப் 

தபாருட்கள் வாங்குவதற்குப் பணியாற்றினார்கள். 

18. மீன் குஞ்சுகளுக்கு கடல் மற்றும் உவர்நீர் மீன் இனங்கடள பயன்படுத்துவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகடள கண்டறியுமாறு மீன்வளத்துடற அடமச்சகம் விடுத்த 

தவண்டுதகாளின்படி, அத்தடகய இனங்கள் கிடடப்பதற்கான ததடவயான 

தகவல்கடள எம்.பி.ஆர்.டி.வழங்குதல் 

19. நீல டவரக் கப்பலின் எண்தைய்க் கசிவின் தாக்கங்கடள ஆராய்வதற்கான 

தரவுகள் மற்றும் மாதிரிகடள தசகரித்தல் மற்றும் வழங்குதல் 

20. தற்தபாது அடவ வளர்த்தி வரும் ஆர்தடமியா இனங்களின் மூலக்கூறு கடள 

அடடயாளம் காண்பது குறித்து, உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் மற்றும் நீர்வாழ் 

உயிரின வளர்ப்பு ப்பிரிவுக்கு அளிக்கப்பட்ட அறிக்டக.  

21. கல்ஹிடச கடற்கடர மற்றும் பாைந்துடற  கடற்கடரயில் (மூலக்கூறு 

அடடயாளம் உட்பட) டால்பின் இடழகளுக்கான அறிக்டக மற்றும் ஆய்வு 

மற்றும் வழங்கல். 

22. கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் 4 இறங்குதளங்களில் சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு 

ஆய்வின் உயிரியல் அம்சங்கள் பற்றிய ஆய்வு. 

23. திருதகாைமடல மாவட்டத்தில் 'ஜா-தகாட்டு' மீன்பிடிப்பின் விநிதயாகம் மற்றும் 

தாக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு 

24. நந்திக்கடல் இயற்டக காப்பகத்திற்குள் உள்ள துப்புரவு மற்றும் 

மீன்பிடிப்புநடவடிக்டககளுக்கான சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீட்டு ஆய்வு. 

25. புதிய சுறா மாதிரிகள், உலர்ந்த சுறா துடுப்புகள், சுறாக்கள் மற்றும் கதிர் ததால்கள் 

மற்றும் கதிர் கில் தகடுகடள ஏற்றுமதி தநாக்கங்களுக்காக சுறா இனங்கள் 

அடடயாளம் காணும் அறிக்டககடள சுறா துடுப்பு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு 

தயாரித்தல். 

26. கடல் பாலூட்டிகளின் இடழகளின் மூலக்கூறு அடடயாளத்திற்கான விசாரடை 

மற்றும் அறிக்டககடள வழங்குதல். 

27. மீன் இனங்கள் நிடல வடர நிரூபிக்க மாதிரிகளின் பகுப்பாய்விற்கு நீதிமன்ற 

வழக்கு அறிக்டககடளத் தயாரித்தல். 
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தேசிய குழுக்கள்/ தேசிய தெமவகளில் MBRD விஞ்ஞானிகளின் 

பிரதிநிதித்துவம் 

1 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானி டாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி, 

2016 ஆம் ஆண்டு முதல் வன உயிரின பாதுகாப்புத் துடறயால் நிறுவப்பட்ட 

கடல் இனங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளின் பாதுகாப்புக்கான 

வழிநடத்தல் குழுவின் உறுப்பினராக தசயல்பட்டு வருகிறார். 

2 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானி டாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி, 

2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்டக தநடுங்கடல் டுனா மற்றும் பில்ஃபிஷ் 

மீன்பிடிக்கான மீன்வள தமம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான வழிகாட்டல் குழுவில் 

உறுப்பினராக தசயல்பட்டு வருகிறார். 

3 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி, 

இலங்டக நீல நீச்சல் நண்டு மீன்வளத்திற்கான மீன்வள தமம்பாட்டு 

திட்டத்தின் (FIP) வழிகாட்டல் குழுவில் உறுப்பினராக தசயல்படுகிறார். 

4 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி , 

இலங்டகயில் சுறாக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தமலாண்டமக்கான ததசிய 

தசயல் திட்டத்திற்கான (NPOA) தசயல்பாட்டுக் குழுவில் உறுப்பினராகச் 

தசயல்படுகிறார். 

5 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி , 

சட்டவிதராதமான, அறிக்டகயிடப்படாத மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற (ஐயுயு) 

மீன்பிடிப்படதத் தடுக்கவும், தடுக்கவும் மற்றும் அகற்றவும் ததசிய தசயல் 

திட்டத்தின் (NPOA) தசயல்பாட்டுக் குழுவில் உறுப்பினராகச் 

தசயல்படுகிறார். 

6 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி , 

மீன் வள தமலாண்டமடய தமம்படுத்துவதற்காக “இலங்டக - தநார்தவ 

இருதரப்பு திட்டத்தின்” கடதலார மீன்வளத் தரவு தசகரிப்பு மற்றும் 

மீன்வளப் புள்ளிவிவரங்கடள தமம்படுத்துவதற்கு தற்தபாதுள்ள நாராவின் 

துடறமுக மாதிரித் திட்டங்கடள தமம்படுத்த உதவி டமயப் புள்ளியாக 

தசயல்படுகிறார். இலங்டகயின். 

7 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் எஸ்.எஸ்.தக. ஹப்புதந்திரி, 

மீன்வளத் துடறமுகத் திட்டத்திற்கு நிதியளிக்கும் பிதரஞ்சு தமம்பாட்டு 

முகடம (ஏஎஃப்டி) ன் நாரா டமயப் புள்ளியாகச் தசயல்படுகிறார். 

8 டாக்டர் டி.ஆர். தஹராத், MBRD இன் மூத்த விஞ்ஞானி, இலங்டக தவளாண் 

ஆராய்ச்சி தகாள்டக கவுன்சிலின் (SLCARP) தவளாண் உயிரி 

ததாழில்நுட்பத்திற்கான ததசிய குழுவில் NARA ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

உறுப்பினராக தசயல்படுகிறார். 

9 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானி டாக்டர் ஆர்.பி.பிதக தஜயசிங்க, 

பல்லுயிரியல் தசயலகம், மகாவலி வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

அடமச்சகம் மூலம் ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட உயிரியல் பன்முகத்தன்டமக்கான 

ததசிய நிபுைர் குழுவின் உறுப்பினராக தசயல்படுகிறார். 

10 எம்பிஆர்டியின் முதன்டம விஞ்ஞானிடாக்டர் ஆர்.பி.பிதக தஜயசிங்க, மீன் 

வள தமலாண்டமடய தமம்படுத்துவதற்காக “இலங்டக - தநார்தவ 

இருதரப்பு திட்டத்தின்” கடதலார மீன்பிடி தரவு தசகரிப்பு மற்றும் மீன்வள 

புள்ளிவிவரங்கடள தமம்படுத்த தற்தபாதுள்ள நாராவின் துடறமுக மாதிரி 

திட்டங்கடள தமம்படுத்த உதவி) இலங்டகயின். 

11 திரு. தக.ஆர். தல்படத்து, MBRD இன் விஞ்ஞானி, கடல் 

தவள்ளரிக்காய்களுக்கான நிடலயான பயன்பாட்டிற்கான வழிநடத்தல் 

குழுவின் உறுப்பினராக பணியாற்றுகிறார். 

 

பயிலரங்குகள் / கலந்து சகாண்ட கூட்டங்கள்: 

1. புத்தளம் பிரததச தசயலகத்தால் நடத்தப்படும் லக்விஜயா நிலக்கரி மின் 

நிடலயத்தின் முன்தமாழியப்பட்ட 300 தமகாவாட் நிலக்கரி மின் 
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நிடலயத்தின் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு பற்றி விவாதிக்க கூட்டம் 

நடடதபற்றது. 25டத2020. 

2. நிடலயான கடல் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளுக்கான தபருங்கடல் நிர்வாகம் 

பற்றிய குளிர்கால பள்ளி, ப்தரமன், தஜர்மனி. 16-22மாசி 2020. 

3. IUCN குழுமமீன்வள கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு ப்பட்டடற, 

நிகழ்நிடல, 10-11 டவகாசி  2020. 

4. இந்தியப் தபருங்கடல் சூடர ஆடையம் (IOTC) தநரிடிக் சூடரகள் மீதான 

10வது தசயற்குழு, நிகழ்நிடல. 6-8 ஆடி 2020. 

5. திரு. ரவீந்திர தபத்தியதகாட அவர்கள், திரு. ஜயவர்தனபுர பல்கடலக்கழக 

அருங்காட்சியக காப்பாளர், நூதனசாடல மாதிரி பாதுகாப்பு உத்திகள் பற்றிய 

பயிற்சி. 17ஆடி 2020. 

6. ததன்கிழக்கு ஆசியாவில் சட்டவிதராதமான, அறிக்டகயிடப்படாத மற்றும் 

கட்டுப்பாடற்ற (IUU) மீன்பிடித்தடல எதிர்ப்பதற்கான முன்தனாக்கி 

தசல்லும் வழியில் SEAFDEC Teleseminar. 24-26 ஆவணி  2020. 

7. தநார்தவ - இலங்டக தரவு தசகரிப்பு பட்டடற. தகாழும்பு, 7-8 ஐப்பசி 2020. 

8. IOTC 11 வது தசயற்குழு முடறகள் (WPM11) 14-15 ஐப்பசி 2020 முதல் ஒரு 

தமய்நிகர் சந்திப்பாக நடடதபற்றது 

9. தவப்பமண்டல டுனா (WPTT22) இல் IOTC 22 வது பணிக்குழு 19-23 ஐப்பசி 

2020 முதல் ஒரு தமய்நிகர் சந்திப்பாக நடடதபற்றது 

10. IOTC கமிஷன் கூட்டத்தின் 24 வது அமர்வு 2-6 கார்த்திடக, 2020 முதல் 

தமய்நிகர் சந்திப்பாக நடடதபற்றது 

11. நீர்வாழ் மரபணு வள தமலாண்டம மற்றும் முன்னாள்-நிடல பாதுகாப்பு 

(தமய்நிகர்), 7-18 கார்த்திடக 2020 இல் உயிரி ததாழில்நுட்பக் கருவிகள் 

குறித்த பிராந்திய திறன் தமம்பாட்டுத் திட்டம். 

12. கடல் உயிரி ததாழில்நுட்ப மாநாடு, கடல் தபாருட்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு, 25 

கார்த்திடக 2020. 

13. தரவு தசகரிப்பு மற்றும் புள்ளியியல் 15 வது தசயற்குழு (WPDCS15)- இந்திய 

தபருங்கடல் சூடர ஆடையம் (IOTC) நடத்திய தமய்நிகர் கூட்டம். 30 

கார்த்திடக - 3 மார்கழி 2020.  

14. 23வது  IOTC அறிவியல் குழு 7-11 மார்கழி, 2020 வடர ஒரு தமய்நிகர் 

கூட்டமாக நடடதபற்றது.  

15. எம்பிஆர்டியின் விஞ்ஞானி ஒருவர் தாய்லாந்தின் பாங்காக்கில் உள்ள 

ஏஐடியில்  PhD படிக்கிறார். 

சவளியீடுகள் 

முழு ஆவைங்கள் 

1. தல்பதடு, தக. ஆர். மற்றும் ஹபுதந்திரி, எஸ். பனாமா குளம், இலங்டகயின் 

மீன்வள வளங்களின் தற்தபாடதய நிடல. ஆசிய மீன்வள அறிவியல் 33: 341–

347. https://doi.org/10.33997/j.afs.2020.33.4.005 
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2. ஹபுதந்திரி, எஸ்.எஸ்.தக., வீரதசகரா, எஸ்.தஜ.டபிள்யூ.டபிள்யு.எம்.எம்.பி. 

மற்றும் பண்டாரநாயக்க, K.H.K. நீல நீச்சல் நண்டுகளில் மார்தபாதமட்ரிக் 

உறவுகள், (தபார்ச்சுனஸ் தபலஜிகஸ்) (லின்தனயஸ், 1758) இலங்டகயின் 

பால்க் விரிகுடாவில் இருந்து. மீன்வள மற்றும் நீர் ஆராய்ச்சி ஆசிய 

பத்திரிடக. தவளியீட்டிற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

3. தஹரத் டி.ஆர்., ரைசிங்க வி.தக., குமார எம்.டி.ஐ.சி., தசனவிரத்ன யு., 

பிரசாத் தஜ.ஏ.சி., தபதரரா எச்.ஏ.சி.சி. மற்றும் தஹட்டியாராச்சி ஜி.எச்.சி.எம். 

(2020). வணிக ரீதியாக முக்கியமான சில ஸ்தகாம்ப்ரிட் மீன்களில் 

தவட்டடயாடுதல்: ஒரு மூலக்கூறு முன்தனாக்கு. NARA அறிவியல் 

அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

4. பஹலவத்தாராச்சி, வி., தமததகதரா, சி.பி. பிங்க்டாடா எஸ்பியின் மறு 

அறிக்டக. (Bivalve இனங்கள், குடும்பம்: Pteriidae) மன்னார் வடளகுடாவில், 

வடக்கு மாகாைம், இலங்டக. NARA அறிவியல் அமர்வுகள் 2020 இன் 

தசயல்முடறகள். 

5. அலுவிஹாதர, ஒய்.சி, விக்கிரமசிங்க, தகடிஎம், தஜயசிங், ஆர்.பி.பிதக 

மற்றும் அப்புதந்திரி, எஸ்.எஸ்.தக. ஒரு புதிய டிகாப்தடரஸ் இனங்கள் பதிவு: 

இலங்டக கடலில் இருந்து டிகாப்தடரஸ் மருதாசி. NARA அறிவியல் 

அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

6. தசாமசுந்தரம், டி., விமலசிறி, எச்.பி.யு.ஜி.எம். மற்றும் கருைாரத்ன, 

எம்.எம்.சி. இலங்டகயில் காைப்படும் நான்கு கடல் முள்ளின் இனங்களின் 

தகானாடில் ஒரு ஆரம்ப தமாத்த தகாழுப்பு மற்றும் தகாழுப்பு அமிலத் 

திடரயிடல். NARA அறிவியல் அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

7. தஹட்டியாராச்சி, யு.பி.டபிள்யூ., ஹப்புதந்திரி, எஸ்.எஸ்.தக., குைதிலதக, 

வி.தக. மற்றும் தபதரரா, எச்.ஏ.சி.சி. இலங்டகயின் கிழக்கு கடதலார நீரில் 

அம்பில்காஸ்டர் சர்ம் (வால்பாம், 1972) சுரண்டல். NARA அறிவியல் 

அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

8. சிதாரா W.A.H., தஹரத் டி.ஆர்., ரத்னசூரியா எம்.ஐ.ஜி. மற்றும் தஹரத் 

எஸ்.எஸ். (2020). இலங்டகயின் ததற்கு கடதலாரப் பிராந்தியத்தில் 

இடம்தபயர்வு மற்றும் இனங்கள் பன்முகத்தன்டம NARA அறிவியல் 

அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

9. தபர்னாண்தடா, L.H.B.S.B. மற்றும் அலுவிஹாதர, ஒய்.சி. மூலக்கூறு 

அணுகுமுடறடயப் பயன்படுத்தி உருவவியல் ரீதியாக ஒத்த ரீஃப் மீன்கடள 

(தபர்சிஃபார்ம்ஸ், லுட்ஜனிதட) அடடயாளம் காணுதல். NARA அறிவியல் 

அமர்வுகள் 2020 இன் தசயல்முடறகள். 

மாநாட்டு நடவடிக்மககள் 

1.  குழும மீன்வள கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பட்டடறயின் 

பணிமடனயில் விளக்குதல். நிகழ்நிடல, 10 - 11 டவகாசி, 2020. 

2. தல்பதாடு தக.ஆர். மற்றும் ஹப்புதந்திரி எஸ்.எஸ்.தக., (2020). இலங்டக 

கடற்பரப்பில் தநரிடிக் சூடர மீன்பிடிப்பு: ஒரு புதுப்பிப்பு. இல்: IOTC–2020– 

WPNT10-INF02. இந்தியப் தபருங்கடல் சூடர ஆடையத்தின் பத்தாவது அமர்வு 

(IOTC) தநரிடிக் சூடரகள் பணிக் கட்சியின். நிகழ்நிடல, 6-8 ஆடி 2020. 
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அறிக்மககள் 

1. மன்னார் மாவட்டத்தில் உள்ள மீன்பிடித் துடறயின் தற்தபாடதய 

பையவடலயின் நிடல ('ஜா-தகாட்டு') : இலங்டக மீன்பிடி அடமச்சின் 

கடற்தறாழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

அறிக்டக, 2020ஐப்பசி. 

2. சர்தவ அறிக்டக - திருதகாைமடலயிலிருந்து தபலாஜிக் மீன் பற்றிய 

ஒலியியல் கைக்தகடுப்பு (முன்தனற்றத்தில்) 

3. காலியில் தடரயிறங்கிய MPM இலங்டக குதளாரி (IMO9023081) கப்படல 

தவட்டி அகற்றுதல். இந்த அறிக்டக கடரதயார பாதுகாப்பு மற்றும் கடரதயார 

வளங்கள் முகாடமத்துவ திடைக்களத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

4. மதகந்திர ஜயதிலக மற்றும் சிசிர ஹப்புதந்திரி,2020. இலங்டகயின் கடற்கடர 

மீன்வளர்ப்பு பற்றிய ஆய்வு அறிக்டக. இந்த அறிக்டக, கடற்தறாழில் 

அடமச்சர், தசயலாளர்/ மீன்பிடி அடமச்சு மற்றும் பணிப்பாளர் நாயகம்/ 

மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களத்திடம்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.    

சுவசராட்டிகள் 

1. என்ற தடலப்பில் சுவதராட்டி, ஒரு பார்டவயில் தற்தபாடதய ஆராய்ச்சி. 

குளிர்கால பள்ளி 2020 இல் வழங்கப்பட்டது: நிடலயான கடல் 

சுற்றுச்சூழல்களுக்கான தபருங்கடல் ஆளுடக, 15-22 மாசி 2020, பிதரமன், 

தஜர்மனி. 
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5.6 ெமுத்திரவியல் மற்றும் கடல் ொர் விஞ்ஞானத்துக்கான 

தேசிய நிறுவனம் 

பிரிவின்ேமலவர்: கலாநிதி தக. அருளானந்ேன் 

 

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடதலார மற்றும் கடரதயார சமுத்திரம் சார்ந்த கடல்சார் 

ஆய்வுகடளத் திட்டமிட்டு நடத்துவதற்கு சமுத்திரவியல் பிரிவு தபாறுப்பாகும் . இது 

சம்பந்தமாக சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல் புவியியல் விஞ்ஞானிகள் தபளதீக, 

இரசாயன, உயிரியல் ரீதியாக சமுத்திரவியல் துடறகளில் ஆராய்ச்சிகடள 

தமற்தகாள்கின்றனர். அடலயடிப்புக்கள், நீதராட்டங்கள் மற்றும் அடலகள் தபான்ற 

சமுத்திரவியல் தரவுத்ததாகுப்புகளின் நீண்டகால காப்பகத்டதக் தகாண்ட கடதலார 

மற்றும் ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சி குறித்து இந்தப் பிரிவானது ஆய்வுகடள தமற்தகாண்டு 

வருகின்றது. இந்தப் பிரிவு அதன் கடதலார கட்டுமானங்கள் உயிர் மற்றும் உயிரற்ற 

வளச் சுரண்டல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடுகள் (EIA) உள்ளிட்ட எரிசக்தி 

பயன்பாடு தபான்ற பரந்த அளவிலான விஞ்ஞான மற்றும் ததாழில்நுட்ப 

தசடவகடள பயன்பாடுகளுக்கு வழங்குகின்றது. 

 

ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் முன்தனற்ைம் 

சமுத்திரவியல் பிரிவு 2020 ஆம் ஆண்டில் எட்டு தபரிய திட்டங்கடளயும் பல 

ஆதலாசடன தசடவகடளயும் நடத்தியுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் இந்த பிரிவு 

நடத்திய முக்கிய திட்டங்கள் பின்வருமாறு. 

 

திட்ட 

இல 

ேமலப்பு வரவு 

செலவு 

ஒதுக்கீ

டு (மில்) 

சபாறுப்பான அதிகாரி 

6.1 சூடர மீன்பிடித் தடரயின் ஆதலாசடன 

மற்றும் மீன்வள தகவல் தசடவ 

0.25 உததசிகா விமலசிறி 

6.2 வாதுவ - நீர்தகாழும்பு கடரதயாரச் 

சுற்றாடலில் கடல் கடந்த தூர்வாரும் 

திட்டத்தின் தாக்கத்டத மதிப்பிடுவதில் 

எண்ணிக்டக மாதிரி 

0.5 ஆர். எம். ஆர். எம். 

ஜயதிலக 

6.3 காலியின் கடரதயாரத்தில் மைல் 

வளங்கடள எதிர்பார்த்தல் 

0.3 டிதலகா சமரநாயக்க 

6.4 இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடரதயார 

நீர்ப்பரப்பில் நுண் தநகிழிகளின் 

திரட்டடல கண்காணித்தல் 

0.2 டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. 

எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

6.5 சமுத்திரவியல் சூழலில் காலநிடல மாற்ற 

தாக்கங்கடள மதிப்பீடு தசய்தல்: கிழக்கு 

மற்றும் இலங்டகயின் தமற்கு 

கடற்கடரகளில் உள்ள முருடகக்கல் 

பாடறகள் மீது தவப்பநிடல, 

உப்புத்தன்டம மற்றும் நீர் மட்டத்தின் 

தாக்கம் 

0.9 எச். பி யு.ஜி. எம் 

விமலசிறி 

டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. 

எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

6.6 சமுத்திர அமிலமயமாக்கல் மற்றும் 

இலங்டக நீரில் கடல் கார்பன் அடமப்பின் 

மாற்றங்கள் 

0.727 டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. 

எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

கலாநிதி டபள்யூ. என். சி 

பிரியதர்ஷனி 

எச். பி யு.ஜி. எம் 

விமலசிறி 

6.7 கடல் மட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் சமுத்திர 

தரவு தளத்டத உருவாக்குதல் 

2.28 கலாநிதி தக 

அருளானந்தன் 
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6.8 பருவகால மற்றும் 

வருடாந்தங்களுக்கிடடயிலான 

தகாக்தகாலித்தியம்ஃதபார் மூழ்கும் 

பாயங்களின் மாறுபாடுமற்றும் இலங்டக 

நீர்ப்பரப்பில் உள்ள தமாத்த கார்பன் 

பாயங்களுக்கு அவற்றின் பங்களிப்பு 

0.724 கலாநிதி டபள்யூ. என். சி 

பிரியதர்ஷனி 

 

 

திட்ட இல : 6.1 

சூமர மீன்பிடித் ேமரயின் ஆதலாெமன மற்றும் மீன்வள ேகவல் தெமவ 

 

அதிகாரி                         :உததசிகா விமலசிறி 

பிரிவு   :சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார்                   

விஞ்ஞானத்துக்கான  ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்                                          : 2020 (டத முதல் மார்கழி  வடர) 

 

வரவு தசலவுத் திட்டம் 

 (2020 நிதியாண்டு)                     : இலங்டக ரூபா 0.25 மில்லியன் 

நிதி ஆதாரம்                              : நாரா 

 

இலங்டகயில் நீண்ட பாரம்பரியத்டத தகாண்டுள்ள இந்த மீன்பிடித் திட்டம் 2019 

ஆம் ஆண்டின் தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1.1% பங்களிப்புச் தசய்துள்ளது 

(இலங்டக மத்திய வங்கி,2019). இலங்டகயின் மீன்உற்பத்தியின் தமலாதிக்கத் 

துடறயாக கடல் மீன்பிடித் ததாழில் உள்ளது. இது நாட்டின் தமாத்த மீன் உற்பத்தி 

(மீன்வள அடமச்சகம், 2020) 82.1% பங்களித்துள்ளது. தமாத்த கடல் மீன் உற்பத்தியில் 

கடதலார மீன்வளத் துடற 58.4% பங்களிக்கிறது, தமலும் கடல் மீன்வளத் துடற 

மீதமுள்ள 41.6% பங்களிக்கிறது. சுமார் 90% மீன்பிடிகப்பல்கள் (44,091 கப்பல்கள்) 

கடதலார கடல் பகுதிக்குள் இயக்கப்படுகின்றன, மீதமுள்ளடவ (4,885 கப்பல்கள்) 

EEZ மற்றும் உயர் கடல்களில் இயக்கப்படுகின்றன. 2019 ஆம் ஆண்டில் (மீன்வள 

அடமச்சகம், 2020) தமாத்த மீன் ஏற்றுமதியான 299 மில்லியன் அதமரிக்க 

டாலர்களில் 49.5% சூடர பங்களிக்கிறது என்பதால் கடல் சூடர மீன்வளம் 

தபாருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்டப க் தகாண்டுள்ளது.  

 

இலங்டகயின் கடல் கடந்த மீன்பிடித்தல் நீண்ட வரிடச, பூ  வடல மற்றும் வடளய 

வடல அல்லது அவற்றுடன் இடைந்தது. நீண்ட வரிடச மீன்வளம் முக்கியமாக 

மஞ்சள் துடுப்பு மற்றும் தபரிய கண் சூடர தபான்ற தபரிய தபலாஜிக் இனங்கடள 

இலக்காகக் தகாண்டது.  இலங்டகக்கான மீன்பிடி நில முன்னறிவிப்பு முடற 2007 

ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டு 2008 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டது. 

தசாதடன நிடல முன்னறிவிப்பு வாரத்திற்கு ஒரு முடற தவளியிடப்பட்டு 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மீன்பிடி கப்பல்களுக்கு பரப்பப்பட்டது மற்றும் 

முன்னறிவிப்பு மீன்பிடி தளங்களால் தபறப்பட்ட மீன் பிடியுடன் முன்னறிவிப்டப 

சரிபார்த்தது. தவற்றிகரமான சரிபார்ப்பு முயற்சிக்குப் பிறகு, ஊக்கமளிக்கும் 

முடிவுகளுடன், முன்னறிவிப்பு பரவல் அடனத்து முக்கிய மீன்பிடி 

துடறமுகங்களிலும் விரிவடடந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் மீன்பிடி த் தள 

முன்னறிவிப்பு வாரத்திற்கு இரண்டு முடற பரப்பப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டில், 

ததளிவற்ற தர்க்க அடிப்படட முன்னறிவிப்பு மாதிரி உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 

துல்லியம் மதிப்பீடு தமம்பட்ட முன்னறிவிப்பின் 67% துல்லியத்டதக் காட்டுகிறது.  
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முன்தனற்ைம்  

• 2020 ஆம் ஆண்டில் 96 சாத்தியமான மீன்பிடி தள முன்னறிவிப்பு வடரபடங்கள் 

மின்னஞ்சல், ததாடலதபசி மற்றும் பிற வடல தள அடிப்படடயிலான ஆதாரங்கள் 

மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்டன. 

• டிதகாவிட்ட, நீர்தகாழும்பு, மிரிசா, திக்தவல்ல, நில்தவல்ல மற்றும் கந்தரா 

மீன்பிடி துடறமுகங்கள் ஆகிய துடறமுகங்களில் மீன்பிடி விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.  

• மின்னஞ்சல் பயனர் சமூகம் 2020 ஆம் ஆண்டில் 200 முதல் 350 பயன்பாடுகள் வடர 

உயர்த்தப்படுகிறது. இந்த பயனர் சமூகத்தில் மீன்பிடி படகு உரிடமயாளர்கள், 

தகப்டன்கள் மற்றும் மீன்வள அதிகாரிகள் அடங்குவர். 

• நாரா வடல தபார்டல், நாரா அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக பக்கம் மற்றும் 

தகப்டனின் சமூக ஊடக பக்கம் வழியாக மீன்வளத் தகவல்கள் பரப்பப்பட்டன 

 

 

 
 

வரம்புகள்  

2020 ஆம் ஆண்டில் முன்னறிவிப்பு உற்பத்தி மற்றும் பரவல் இலக்கில் 66%மட்டுதம 

அடடயப்பட்டது. மார்ச், ஏப்ரல் மற்றும் தம ஆகிய நாட்களில் நாட்டில் தகாவிட் 

முடக்கம் காரைமாக அட்டவடைப்படி வடரபடங்கள் வழங்கப்படவில்டல.  

 

திறந்த மூலத்திலிருந்து தபறப்பட்ட தசயல்பாட்டு மீன்பிடி தள 

முன்னறிவிப்புக்கான தசயற்டகக்தகாள் தரவு, இதனால் தசடவ வழங்குநர்களின் 

கருடைடயப் தபாறுத்தது. தசயற்டகக்தகாள் தபறும் நிடலயத்டத நிறுவுதல் 

மற்றும் மனித வளங்கடள அதிகரித்தல் மற்றும் தசயற்டகக்தகாள் தரவு தசயலாக்கம் 

மற்றும் கடல் எண்ணிக்டக மாதிரியாக்கத்திற்கான திறடன உருவாக்குதல் ஆகியடவ 

திட்டத்தின் ததாடர்ச்சி மற்றும் தரத்டத உறுதி தசய்யும்.  

 

 

திட்டம் எண் : 6.2 

வாதுவா - நீர்சகாழும்பு கமரதயாரச் சூழலில் கடல் கடந்ே தூர்வாருேல் 

ோக்கத்மே மதிப்பிடுவதில் எண்ணிக்மக மாதிரி 

 

அதிகாரிகள்        : ஆர். எம். ஆர். எம். ஜயதிலக 

பிரிவு                      : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானத்துக்கான  

   ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்                : 2020(டத முதல் மார்கழி  வடர) 

மாதம் 

எத
ிர்வு
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151 

 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)  : இலங்டக ரூபா 0.5மில்லியனில் 

இடம்                    : இலங்டகயின் ததன்தமற்கு கடற்கடர 

நிதி ஆதாரம்         : நாரா 

 

கடல் மைல் மீட்புகள், கட்டுமானம் மற்றும் கடற்கடர உறுதிப்படுத்தல் 

ஆகியவற்றிற்கான மைல் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக உருவாகி வருகிறது. கடல் சுரங்க 

தபாருளாதார மற்றும் சமூக நன்டமகள் உள்ளன, அதத தநரத்தில் சுற்றுச்சூழல் 

பிரச்சிடனகள் ஏற்படுத்தும் ஒரு சாத்தியம் உள்ளது. இயற்டக தசயல்முடறகள் இந்த 

தபாருட்கடள உருவாக்கும் விகிதத்டத விட மைல், கிரவல் மற்றும் பிற 

தபாருட்களின் பிரித்ததடுத்தல் விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்தபாது சுற்றுச்சூழல் 

பிரச்சிடனகள் ஏற்படுகின்றன. கடதலார சூழலில் தீவிர தமகா மைல் 

பிரித்ததடுத்தலின் விடளவுகள் தமாசமாக அறியப்படுகின்றன. பிரித்ததடுத்தல் 

கணிசமாக மைல்கடர வடிவம், ததாகுதி மற்றும் உயரம் மாற்ற 

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாற்றப்பட்ட அடமப்பியல் கடதலார நீரில் தற்தபாடதய 

மற்றும் அடல வடிவங்கடளயும் பாதிக்கலாம், கடதலாரங்களின் அரிப்பில் 

சாத்தியமான தாக்கங்கள் உள்ளன. கடரதயார பாதுகாப்பு மறுசீரடமப்பிற்கு, 

தற்தபாடதய மற்றும் எதிர்கால கடரதயார பாதுகாப்புகடள மாற்றியடமத்தல், 

திட்டமிடல் மற்றும் அமுல்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு, சுற்றாடல் தாக்கங்கடளக் 

குடறக்கும் சுரங்க இடங்கள் மற்றும் அளவுகள் பற்றிய ததரிவுகள் 

உள்ளடக்கப்படுகின்றன.இத்தடகய மூதலாபாயத்திற்கு இலங்டக கடற்கடரயில் 

மிகப் தபரிய அளவிலான கடல் மைல் சுரங்கத்தின் தாக்கம் பற்றிய அறிவு 

ததடவப்படுகிறது. 

 

முன்தனற்ைம்  

நாற்பது ஆண்டுகள் (1979முதல் 2019வடர) சகாப்த-இடடக்கால தரவுஎல்டல 

நிடலடமகளுக்கு காற்று / அடல காலநிடலடய திட்டமிட பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்படுகிறது. காற்று காலநிடல ஆய்வின்படி, காற்று கார்த்திடக முதல் பங்குனி 

வடர NE திடசயில் இருந்து 40
0
-60

0
தகாைத்துடன் வருகிறது, அதத தநரத்தில் 

டவகாசி முதல் புரட்டாசி வடர 220
0
-240

0
தகாைத்துடன் SW திடசயில் மாறுகிறது.SW 

பருவமடழயின் தபாது, காற்றின் தவகம் 7-11 m/s க்கு இடடயில் மாறுபடும், அதத 

தநரத்தில் என்இ பருவமடழயின் தபாது 1-5 m/s  க்கு இடடயில் மாறுபடும். தீவிர 

நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்டக சுமார் 65 நிகழ்வுகள் ஆகும், அப்தபாது காற்றின் தவகம் 

12 m/s க்கும் அதிகமாக பதிவு தசய்யப்படுகிறது. இத்தடகய நிகழ்வுகளில் 95% க்கும் 

அதிகமானடவ SW பருவமடழ காலத்தில் நிகழ்ந்தன. குறிப்பிடத்தக்க அடல உயரம் 

0.5m முதல் 3m வடர தவறுபடுகிறது, இது 1.5 m சுற்றி மிகவும் சாத்தியமான அடல 

உயரங்கடளக் தகாண்டது. அடல திடச விநிதயாகம் தபரும்பாலும் 210
0
-250

0
 (SW) 

மற்றும் 30
0
-80

0
 (NE) இருந்து. கடல் புள்ளியில் பதிவு தசய்யப்பட்ட 3மீட்டருக்கும் 

அதிகமான அடல நிகழ்வுகளின் தமாத்த எண்ணிக்டக 149ஆகும். ததன் தமல் 

பருவக்காற்று,வட கீழ் பருவக்காற்றுக் காட்டிலும் அதிக அடல நிகழ்வுகள் 

ஏற்படுவதற்கான அதிக நிகழ்தகவுகடள அனுபவிக்கிறது. 
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அட்டவடை 6.2.1 நீண்ட கால (1979-2019)மற்றும் குறுகிய கால (2010-2019)அடல 

காலநிடல மாறுபாடு 

 

 1979-2019 2010-2019 

அளவுரு ஆண்டு 

அதிகப

ட்ெம் 

ஆண்டு 

குமைந்ேப

ட்ெம் 

வருடா

ந்திர 

ெராெரி 

வருடாந்

திர 

அதிகப

ட்ெம் 

வருடாந்

திர 

குமைந்ே

பட்ெம் 

ஆண்டு 

ெராெரி 

குறிப்பிடத்தக்க 

அடல உயரம் (m) 

3.8101 0.4788 1.3850 3.2712 0.4788 1.3925 

அடலகாலம் (s) 15.1885 5.0131 8.8386 15.1885 5.3645 8.8581 

அடல திடச 

(ததன் தமல் 

பருவக்காற்று) (
0
) 

NA NA 233.5 NA NA 233.3 

காற்றின் தவகம் 

(m/s) 

10.90 NA 4.44 11.25 NA 4.50 

காற்று திடச 

(ததன் தமல் 

பருவக்காற்று) (
0
) 

NA NA 248.2 NA NA 248.3 

அடல ஆற்றல் 

(Kw/m) 

NA NA 2.2778e+

05 

NA NA 2.2992e+0

5 

 

வரம்புகள் 

ததசிய மைல் சுரங்க மூதலாபாயம் உருவாக்கப்பட தவண்டும், இதில் கடல் சுரங்க 

அளவுருக்கள் (கடற்கடர மற்றும் நீர் ஆழம் இருந்து தூரம்) மற்றும் அளவுகள் (மைல் 

ததாகுதி / துடை தமற்பரப்பு அடுக்குகள்) அடங்கும். அத்தடகய மூதலாபாயத்திற்கு 

அடல காலநிடல கீழ் படிவுகளில் சிறிய விடளடவ ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பகுதியில் 

மூடலின் ஆழம் பற்றிய அறிவு ததடவப்படுகிறது. நீண்ட கடற்கடர மைல் 

தபாக்குவரத்து காரைமாக மைல் இயக்கம் மூடல் ஆழத்டத விட குடறவான 

ஆழத்தில் ஏற்படுகிறது, இது அடல காலநிடல மற்றும் குறுக்கு கடற்கடர சுயவிவர 

தசங்குத்தான தன்டமடயப் தபாறுத்தது. 

 

திட்டஎண்: 6.3 

காலியின் கமரதயாரத்தில் மைல்வளங்கமள  எதிர்பார்த்ேல்  

 

அதிகாரிகள்    : திதலகா சமரநாயக்க 

பிரிவு     : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானத்துக்கான  

    ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்               : 2020(டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)  : இலங்டக ரூபா 0.3மில்லியனில் 

இடம்                      : இலங்டகயின் ததன்தமற்கு  கடற்கடர 

நிதி ஆதாரம்       : நாரா 

  

திட்டம் 

2009 முதல் கட்டுமானத்துடறயில் விடரவான வளர்ச்சியின் காரைமாக மைல் 

உள்ளிட்ட சகல கட்டுமானப் தபாருட்களுக்கான ததடவகளும் தபருமளவில் 
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வளர்ந்துள்ளன, இதன் விடளவாக விநிதயாக பற்றாக்குடற ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த 

தநருக்கடி பல நதிக்கடரகளில் சட்ட விதராத மைலகழ்வுக்கு வழிவகுத்தது, இது 

பல சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிடனகடள எழுப்புகின்றது. எனதவ ஆற்றுமண்ணுக்கு 

மாற்றாக அவசர ததடவ ஒன்று உள்ளது. தற்தபாது இலங்டகயின் நிலமீட்பு மற்றும் 

அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனமானது சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு கட்டுமானங்களுக்கு 

கடல் மைல்கடளப் பயன்படுத்துகின்றன. மைலுக்கான ததடவ நாளுக்குநாள் 

எழுவதால், கட்டுமான தநாக்கத்திற்கு ஏற்ற மைடல பிரித்ததடுக்க மற்டறய 

இடங்கடள நாடுகிறார்கள். ஆழமான கடலில் பிரித்ததடுக்கும் தசயல்முடற 

தபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியமில்டல என்பதால், இந்த ஆய்வு காலிப்பகுதியில் 

உள்ள கண்ட அடுக்குகளில் கட்டுமான மைல் வளங்கடள பற்றிய ஒரு ஆய்விடனச் 

தசய்கின்றது. 

 

முன்தனற்ைம்  

வண்டல் மாதிரி பகுப்பாய்வு மற்றும் காட்சி அவதானிப்புகளின் அடிப்படடயில் , 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு தமற்பரப்பு புவியியல் வடரபடம் தயாரிக்கப்பட்டது. இதன் 

பரப்பளவு 35-40 km
2
. அடனத்து அளவுருக்கள் ஃபால்க் மற்றும் வார்ட் (19) 

வடகப்பாடுகளின் அடிப்படடயில் கைக்கிடப்பட்டன. 105 கி.மீ அகலம் மற்றும் 

~6.5 கி.மீ நீளத்துடன் ஒரு தனித்துவமான மைல் படுக்டக அடடயாளம் 

காைப்பட்டது. இது ஒரு தஷல் மற்றும் பவளத் துண்டத்திற்கு அப்பால் 

அடமந்துள்ளது. இந்த டவப்பு கடதலார தகாட்டிலிருந்து சுமார் 3-5 கி.மீ 

ததாடலவில் அடமந்துள்ளது.சராசரி தானிய அளவு 0.073-1.25 mm இருந்து 

தவறுபட்டது, பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்பில் உள்ளது 0.5 முதல் 2 மிமீ. 0.07 - 1.8 மிமீ 

இடடதயD50 மாறுபடுகிறது. கட்டுமானத்திற்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்பு 0.6 

மிமீ ஆகும்.  மைல் டவப்பு நன்கு வரிடசப்படுத்தப்பட்ட மிதமானது. அளவு தஷல் 

மற்றும் பவள சதவீதம் (மிமீ) >10 5% க்கும் குடறவாக இருந்தது மற்றும் அளவு 5 மிமீ 

முதல் 12 மிமீ வடர சுமார் 12% தரநிடலகளுடன் இைக்கமானது. குதளாடரட்டு 

சதவீதம் மைல் எடடயால் 2.8% ஆகவும், பரிந்துடரக்கப்பட்ட வரம்பு 0.075% (டயஸ் 

மற்றும் பலர். 2008)ஆகவும் இருந்தது. இருப்பினும், குவியுதல் மற்றும் தசயற்டக 

சலடவ தபான்ற தபாருத்தமான தீர்வுகள் குதளாடரட்டு உள்ளடக்கத்டத 

குடறக்கலாம். பார கனிம உள்ளடக்கம் எடடயால் 0.12 முதல் 12% வடர 

தவறுபட்டது. 

 
 

 

 

 

 

 

படம் 6.3.1ஆய்வுப் பகுதி 

தானிய அளவு விநிதயாகம்.  

 

 

 

அடடயாளம் காைப்பட்ட கனிமங்கள் இல்மடனட், ஜிர்கான் ரூடடல் மற்றும் 

கார்தனட். சுண்டிக்குளம் பகுதியில் துடை கீதழ விவரக்குறிப்பு முடிவுகள் 
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கைக்தகடுப்பு பகுதியில் மைல் அடுக்கு 0.5m முதல் 4m  வடர தவறுபட்டது 

என்படதக் காட்டுகின்றன.இருப்பினும், படிவு மைல் தரத்டத ஆய்வு தசய்ய 

தமலும் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட தவண்டும். ஆய்வுப் பகுதியின் மாலுமி 

விளக்கப்படம்கடற்கடரயிலிருந்து 500m மற்றும் பதிவு தசய்யப்பட்ட 

கடற்கடரதகாட்டிலிருந்து 2.5 கி.மீ ஆழத்திற்குள் 0 m முதல் 9 m வடர தவறுபடுகிறது 

(நாரா உருவாக்கிய மாலுமி விளக்கப்பட வடரபடத்தின் அடிப்படடயில்). 

இருப்பினும், ஜின் ஆற்டறச் சுற்றியுள்ள கண்டத் தட்டுகளின் ஆழம் மிகவும் 

ஆழமற்றடதக் காட்டுகிறது, இது ஆற்றின் மூலம் எடுத்துச் தசல்லப்படும் வண்டல் 

படிவின் தசல்வாக்டகக் காட்டுகிறது. 

 

1.5 கி.மீ அகலம் தகாண்ட ~6.5 கி.மீ நீளம் தகாண்ட ஒரு தனித்துவமான மைல் 

படுக்டக அடடயாளம் காைப்பட்டது. குதளாடரடு உள்ளடக்கத்டதத் தவிர மற்ற 

அடனத்து அளவுருக்களும் தரநிடலகளுடன் இைக்கமாக இருந்தன. தமலும், படிவு 

15 மீ ஆழம் மற்றும் 2.5 km  அப்பால் அடமந்துள்ளது. இலங்டகயில் ஒழுங்குவிதி 

நடடமுடறயின் பிரகாரம் படிவுத்ததாடகடய குறிக்கும் கடரயிலிருந்து அகழ்வு 

தசய்ய முடியும். எவ்வாறாயினும், தகாதரானா ததாற்றுதநாய் காரைமாக 2020 ஆம் 

ஆண்டில் முடிக்க முடியாத மைல் படிவு அளடவ உறுதிப்படுத்த இப்பகுதியில் ஒரு 

துடை கீழ் கைக்தகடுப்பு தசய்யப்பட தவண்டும். 

 

 

திட்டஎண்: 6.4 

இலங்மகமயச் சுற்றியுள்ள கமரதயார நீர்ப்பரப்பில் நுண் சநகிழிகளின் 

திரட்டமல  கண்காணித்ேல் 

 

அதிகாரிகள்         : டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

பிரிவு                       : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானத்துக்கான  

   ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்                  : 2020 (டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு  தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)   : இலங்டக ரூபா 0.2மில்லியனில் 

இடம்                     : இலங்டகயின் ததன்தமற்கு கடற்கடர 

நிதி ஆதாரம்          : நாரா 

 

திட்டம்  

கடல் மாசுபாடு, குறிப்பாக, நுண் தநகிழிகளின் மாசுபாடு இலங்டகயில் ஒரு 

வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது, இது ததாடர்ச்சியான மதிப்பீடுகள் மற்றும் 

கண்காணிப்பு, குறிப்பாக பவளப்பாடறகள் தபான்ற முக்கிய சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்புகளில், நுண் தநகிழிகளில் நச்சு இரசாயனங்கடள எடுத்துச் தசல்லமுடியும், 

உயிர் குவிப்பு மற்றும் பவளப்பாடறகடள அகற்றலாம், இது கடல் 

பல்லுயிரினத்திற்கு ஆபத்தான தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தலாம். இவ்வாறாக, இந்த 

திட்டம் (6.4, 2019 இன் நீட்டிப்பு) இலங்டகயின் இரண்டு முக்கிய 

பவளப்பாடறகடளச் சுற்றியுள்ள தமற்பரப்பு நீரில் குறிப்பாக மிதக்கும் நுண் தநகிழி 

(வரம்பில்: 0.3-5 மிமீ) நுண் தநகிழி மாசுபாட்டின் அளடவ தமலும் ஆய்வு தசய்தது; 

பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயம் (வடதமற்கு கடற்கடர), மற்றும் புறா தீவு ததசிய பூங்கா 

(கிழக்கு கடற்கடர) 
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முன்தனற்ைம் 

நுண் தநகிழிகள் மிகுதியாக: பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயத்தில் மிதக்கும் நுண் 

தநகிழி(0.3-5 மிமீ) சராசரி மிகுதியாக, 2018 இல் சதுர மீட்டருக்கு 0.54 முதல் 30.43 

துகள்கள் (பிஎஸ்எம்) வடர, 2019இல் 0.60 முதல் 30.81 தபாதுத்துடற, மற்றும் 2020 

இல் 0.65 முதல் 32.43 PSM வடர, அதத தநரத்தில் புறா தீவு ததசிய பூங்காவில் 

மிதக்கும் நுண் தநகிழிகள்சராசரி மிகுதியாக 2018இல் 0.24முதல் 16.83பிஎஸ்எம் வடர 

தவறுபட்டது , 0.26முதல் 17.09 PSM 2019, மற்றும் 0.27முதல் 18.23 PSM 2020 

(அட்டவடைகள் 1, 2மற்றும் 3). அடனத்து கண்காணிப்பு சூழ்நிடலகளிலும், பார்-

ரீஃப் கடல் சரைாலயத்தில் மிதக்கும் நுண் தநகிழிகள் மிகுதியாக, புறா தீவு ததசிய 

பூங்காவில் இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்ட தசறிவுகளுடன் ஒப்பிடுடகயில் குறிப்பாக 

அதிகமாக இருந்தது.  

 

நுண் சநகிழிகளின் ஒருங்கிமைப்பு: முடிவுகள் இரண்டு பவளப்பாடறகளிலும் 

மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளின் மிகுதிஅதிகரிப்டபக் குறிக்கின்றன, அங்கு 2019 இல், 

பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயத்தில் மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளின் மிகுதியாக 2018 உடன் 

ஒப்பிடுடகயில் குடறந்தபட்சம் 9.47% அதிகரித்துள்ளது, அததசமயம் புறா தீவு 

ததசிய பூங்காவில் குடறந்தபட்சம் 5.94% ஏற்றப்பட்டுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டில், 

பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயத்தில் மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளின்சராசரி மிகுதியாக 

குடறந்தபட்சம் 7% அதிகரித்துள்ளது, அததசமயம் புறா தீவு ததசிய பூங்காவில் 2019 

உடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்தபட்சம் 4% அதிகரித்துள்ளது. 

 

நுண் சநகிழிகளின் வமககள்: பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயம் மற்றும் புறா தீவு ததசிய 

பூங்காவில் காைப்படும் மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளில் தபரும்பாலானடவ துண்டு  

துண்டாக இருந்தன, தமலும் அடவ இரண்டாம் நிடல நுண் தநகிழிகள், அங்கு 

மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளில் தபரும்பாலானடவ கடினமான தநகிழிகளின் 

வானிடல துகள்களாக இருந்தன. மிதக்கும் நுண் தநகிழிகளின் இரண்டாவது 

முக்கிய வடக  நுடரகள், நூல்கள் மற்றும் தமல்லிய இடழகள் ஆகும். 

 

பாடறக்கு மிக அருகாடமயில் உள்ள பார்-ரீஃப் கடல் சரைாலயம் டகவிடப்பட்ட, 

இழந்த அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட மீன்பிடி உபகரைங்கடள (ஏ.எல்.டி.எஃப்.ஜி) 

தநரடியாக பாடறகளில் உருவாக்குவதற்கு ஒரு முக்கிய காரைமாக இருக்கலாம், 

இது தகாஸ்ட்மீன்பிடித்தல், மீன் வளங்கள் குடறதல் மற்றும் பல்லுயிரின இழப்பு 

தபான்ற கடுடமயான பிரச்சிடனகடள திணிக்கக்கூடும். பார்-ரீஃப் கடல் 

சரைாலயத்தில் தமல்லிய இடழகள் மற்றும் நூல் தபான்ற ஒப்பீட்டளவில் அதிக 

தசறிவு மீன்பிடி உபகரைங்கள் மற்றும் ஜவுளி குப்டபகள் பவளப்பாடற சுற்றி நீர் 

மாசுகுறிக்கிறது.இலங்டகயில் பவளம் சார்ந்த சூழல் அடமப்புகடளச் சுற்றி நீரில் 

மிதக்கும் நுண் தநகிழி திரட்டப்பட்டதற்கான முதல் ஆதாரத்டத இந்த ஆய்வு 

வழங்குகிறது. 

 

பரிந்துமர  

பார் ரீஃப் மற்றும் புறா தீவு இரண்டிலும் மாசு அளவுஅதிகரித்து வருகிறது என்பதால் , 

ஒரு முடற பயன்படுத்தும் தநகிழிகளின் மற்றும் பாலிதீன், மீன்பிடி உபகரைங்கள் 

மற்றும் ஜவுளிகளிலிருந்து கழிவுகடள உருவாக்குவடத குடறக்க கவனம் 

தசலுத்தப்பட தவண்டும். நீர் நிடலகள் மாசுபடுவடதக் குடறக்க கழிவு நீர் 

சுத்திகரிப்பு மற்றும் திடக்கழிவு முகாடமத்துவம் ஆகிய இரண்டடயும் தமலும் 

தமம்படுத்த தவண்டும். பவளப்பாடறகடளச் சுற்றி மீன்பிடித்தல் 

கட்டுப்படுத்தப்பட தவண்டும், அதத தநரத்தில் ஏ.எல்.டி.எஃப்.ஜி.டய நிர்வகிக்க 

சரியான முகாடமத்துவ திட்டம் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 



156 

 

 

திட்டஎண்: 6.5 

ெமுத்திரவியல் சூழலில் காலநிமல மாற்ை ோக்கங்கமள மதிப்பீடு செய்ேல்: 

கிழக்கு மற்றும் இலங்மகயின் தமற்கு கடற்கமரகளில் உள்ள முருமகக்கல் 

பாமைகள் மீது சவப்பநிமல, உப்புத்ேன்மம மற்றும் நீர் மட்டத்தின்  ோக்கம் 

 

அதிகாரிகள்       : எச். பி யு.ஜி. எம் விமலசிறி 

    டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

பிரிவு                       : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார்  விஞ்ஞானத்துக்கான  

   ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்                   : 2020(டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)   : இலங்டக ரூபா 0.9மில்லியனில் 

இடம்                     : புறாதீவு ததசிய பூங்கா (திருதகாைமடல) மற்றும் பார் ரீஃப்  

   கடல்  சரைாலயம் (கல்பிட்டி) 

நிதி ஆதாரம்          : நாரா 

 

திட்டம்  

கடல் தவப்பமடடதல் கடதலார உைர்திறன் தகாண்ட சுற்றுச்சூழல் 

அடமப்புகளில், குறிப்பாக பவளப்பாடறகளில் ஒரு பறிமுதல் தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்துகிறது. கடடல தவப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிர்வித்தல் முக்கியமாக 

சூரியடனப் தபாறுத்தவடர பூமியின் நிடலயால் இயக்கப்படுகிறது. நீண்ட 

காலத்திற்கு தவப்பநிடல ததாடர்ந்து உயர்த்துவதால் பவளப்பாடறகள் மீது 

டடர்னல் அல்லது குறுகிய ஏற்ற இறக்கத்டத விட அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. கடல் 

தவப்பமடடதல், பவளப்பாடறகளுக்கு தவப்ப அழுத்தத்டத ஏற்படுத்துகிறது 

மற்றும் தவளுப்பு மற்றும் ததாற்று தநாய்கடள ஏற்படுத்துகிறது. கடல் தமற்பரப்பு 

தவப்பநிடல ஏற்கனதவ ததாழில்துடறக்கு முந்டதய காலங்களில் இருந்து 

சராசரியாக 0.6 °C அதிகரித்துள்ளது மற்றும் 2100 ஆம் ஆண்டில் வழக்கம் தபால் ஒரு 

வணிகத்தின் கீழ் குடறந்தபட்சம் தமலும் 2 °C அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பவள ப்ளீச்சிங் நிகழ்வுகள் வரவிருக்கும் தசாப்தங்களில் 

அதிர்தவண் மற்றும் தீவிரத்டத அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

(தசாதரஸ் மற்றும் பலர்., 2019). 

 

முன்தனற்ைம் 

முடிவுகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் டவகாசி மற்றும் ஐப்பசியில் இரண்டு 

சிகரங்கடள சுட்டிக்காட்டின. 2018 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டின் அதிகபட்ச 

தவப்பநிடல 31.1 °C மற்றும் 32.31 °C ஆகும், இது ததன்தமற்கு பருவமடழ 

ததான்றுவதற்கு சற்று முன்பு டவகாசி மாதம் பதிவு தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுக் 

காலத்தில் வடகிழக்கு பருவமடழக்கு முந்டதய டத இறுதியில் மிகக் குடறந்த 

தவப்பநிடல காைப்பட்டது. பார் ரீஃப் மற்றும் புறா தீவில் ஆய்வுக் காலத்தில் 

தவப்பநிடல ஏற்ற இறக்கங்கள் பார் ரீஃப் களில் சற்று அதிகமாக இருக்கும் தபாது 

முதல் இடடபருவக்காற்று தவிர ஒதர மாதிரியாக இருக்கும்.மாதிரி காலங்களில் 

தவப்பநிடல தவப்பமண்டல பவளப்பாடறகள் (ஸ்தகாப்ப் மற்றும் பலர், 2015) 

முக்கியமான தவப்பநிடல சகிப்புத்தன்டம வரம்டப (36°c) மீறவில்டல. 

 

5 முதல் 10 m  வடரயிலான தவப்பநிடல மாறுபாடு, இரண்டு குறுகிய காலங்கடளத் 

தவிர, ~ 0.1
o
C க்கும் தவறுபடுகின்றன, இது டவகாசி மாத நடுப்பகுதியில் ஒரு 



157 

 

முடறயும், ஐப்பசி ததாடக்கத்தில் மற்தறான்றும், முடறதய ததன்தமற்கு மற்றும் 

வடகிழக்கு பருவமடழ ததாடங்குவதற்கு சற்று முன்பு உள்ளது. . தம மாதத்தில் கீழ் 

அடுக்கு (10m ) கிட்டத்தட்ட 1
o
C தவப்பமாக இருக்கும், அதத தநரத்தில் அக்தடாபர் 

மாதம் கீழ் அடுக்கு (10மீ) ~ 1.5 
o
C குளிர்விப்பான் ஆகும். இந்த நிகழ்வுகளின் தபாது 

தமல் அடுக்கின் தவப்பநிடல எளிதாக சூடாக்கப்படலாம் என்பதால், 

நிடலப்படுத்தலின் குறுகிய நிகழ்வுகள் உைர்திறன் பவள வாழ்விடங்களுக்கு 

முக்கியமான காலமாகும். 

 

புறாதீவு ஆய்வுப் பகுதியில் இன்று வடர 15வடகயான பவள இனங்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. அவர்களின் உடல்நலம் மற்றும் வளர்ச்சி விகித 

ஆய்வுக்காக நீண்ட கால கண்காணிப்புக்காக அவர்கள் அடடயாளம் 

காைப்பட்டனர்.கடினமான பவளப்பாடறகளில் அக்தராதபாரா எஸ்பி அதிக சதவீத 

மிகுதிடயக் காட்டுகிறது. 

 

2020 பங்குனி  மாேத்தில் புைா தீவு ஆய்வுபகுதியில் பவள இனங்களின் ெேவீேம் 

ஏராளமாக உள்ளது 

 

இனங்கள்  சதவீதம் இனங்கள்  சதவீதம் 

அக்தராதபாரா sp. 1 15.58 தபாகிதலாதபாரsp 3.89 

அக்தராதபாரா sp. 2 7.79 தபாடரட்ஸ் sp 1.29 

அக்தராதபாரா sp. 3 6.49 மில்லிதபாரா sp 1.29 

அட்டவடை பவளம் l  2.59 பூஞ்டசsp 1.29 

தமன்டமயான பவள இனங்கள் 1 31.16 மூடள பவளம்  1.29 

தமன்டமயான பவள இனங்கள் 2 15.58 மூடள பவளம்  2.59 

தமன்டமயான பவள இனங்கள் 3 6.49 ததரியாதது 2 1.29 

ததரியாதது 1 1.29  

 

திட்டஎண்: 6.6 

ெமுத்திர அமிலமயமாக்கல் மற்றும் இலங்மக நீரில் கடல்ொர் காபன் 

அமமப்பின்  மாற்ைங்கள் 

அதிகாரிகள்       : டபள்யூ. ஆர். டபள்யூ. எம். ஏ. பி. வீரதகான் 

                                             கலாநிதி டபள்யூ. என். சி பிரியதர்ஷனி 

                                            எச். பி யு.ஜி. எம் விமலசிறி 

பிரிவு                      : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானத்துக்கான  

     ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்              : 2020 (டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)   : இலங்டக ரூபா 0.727மில்லியனில் 

நிதி ஆதாரம்       : நாரா 

 

கடல் அமிலமயமாக்கல் (OA), கடல்கள் ஆந்த்தராதபாதஜனிக் CO2 உமிழ்வுகடள 

எடுத்துக்தகாள்வதன் மூலம் ஏற்படும் கடல் pH குடறப்பு, உலகளாவிய ஒரு 

காலநிடல பிரச்சிடனயாகும், தமலும் இது சுற்றுச்சூழல் அடமப்புகளின் 

கட்டடமப்பு மற்றும் உற்பத்தித்திறடன பாதிக்கும் மற்றும் புவியியல் கால 

அளவுகளில் உயிரினங்களின் தபருக்கம் அல்லது காைாமல் தபாதல் ஆகியவற்றின் 

மீது தாக்கத்டத ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தற்தபாடதய திட்டத்தின் கீழ், இரண்டு முக்கிய நடவடிக்டககள் கவனம் தசலுத்தின: 

இலங்டகடயச் சுற்றி கிடடக்கின்ற தரவுகடள ஆய்வு தசய்தல் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

சூழல் அடமப்புகளில் பருவகால மாறுபாட்டடப் தபறுவதற்கு pH மற்றும் ஏடனய 



158 

 

தபௌதிக அளவுருக்கடள தசகரித்தல், இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ளpH ஏற்ற 

இறக்கங்களால் பாதிக்கப்படக்கூடியடவ.இங்தக, இரண்டு முக்கியமான சூழல் 

அடமப்புகள்; பார் ரீஃப், கல்பிட்டிய மற்றும் புறா தீவில் பகுதியளவு தசதமடடந்த 

மற்றும் ஆதராக்கியமான பவளப்பாடற அடமப்புகள் மற்றும் திறந்த நீர் 

அடமப்புகள்; திருதகாைமடலடய அடுத்துள்ள நீர்ப்பரப்பு மற்றும் 

திருதகாைமடலயிலிருந்து காலிக்கு ஒரு கப்பல் அமிலத்தன்டம, உவர்நிடல, 

தவப்பநிடல, முதன்டம உற்பத்தித்திறன், தபாசடை கூறுகள்  மற்றும் மிதடவ 

பகுப்பாய்வு ஆகியவற்டற அளவிடுவதற்கு ததரிவு தசய்யப்பட்டன, அதத தநரத்தில் 

ததாடலயுைர்வு தரவுகள் ஒதர தநரத்தில் மீட்தடடுக்கப்பட்டன. ஆரம்ப மாதிரிகள் 

மாதாந்திரம் தமற்தகாள்ள திட்டமிடப்பட்டிருந்தது, ஆனால் பின்னர் தகாவிட்-19 

ததாற்றுதநாய் கட்டுப்பாடுகள் காரைமாக நான்கு பருவகாலங்கடள உள்ளடக்கும் 

வடகயில் மாதிரி இடடதவளிகடள மாற்றியது.  

 

முன்தனற்ைம் 

 

இலக்கு சபௌதீக  நடவடிக்மககள் - 100% அமடந்ேது  - 90% 

  

இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடல் பகுதி (கிடடமட்ட மற்றும் தசங்குத்து) pH. ஆனி-

ஆடி, 2018 தரவுகளில் ஆர் / வி டாக்டர் ஃப்ரிட்தஜாப் நான்தசன் குரூடஸப் 

பயன்படுத்தி வடரபடமாக்கப்பட்டது. 

 

பார் ரீஃப், புறா தீவு மற்றும் திருதகாைமடல தகன்யன் ஆகியவற்றிலிருந்து pH 

தரவு8.119 முதல் 8.401 வடர தவறுபட்டது, அதத தநரத்தில் குடறந்த மதிப்புகள் பார் 

ரீஃப் மற்றும் புறா தீவுக்கு அருகில் காைப்பட்டன. மிக உயர்ந்த தபறுமதி 

புறாதீவின் கடரதயார நீர்ப்பரப்புக்கு அருகில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது, அதத 

தவடள திருதகாைமடல பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் pH 8.166 முதல் 8.182 வடர 

உள்ளது. பள்ளத்தாக்கின் ததாடக்க மற்றும் முடிவடடயும் பகுதி மற்ற பத்து 

இடங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறந்த பி.எச் நீடரக் காட்டியது. கல்பிட்டி மற்றும் 

திருதகாைமடல தரவுகள் இரண்டு தவவ்தவறு பருவங்களில் தசகரிக்கப்பட்டன, 

அந்த மதிப்புகளுக்கு இடடயில் ஒரு ததளிவான இடம் சார்ந்த ஒப்பீடு தசய்ய 

முடியாது. இதததபால், அது ஒரு ஓட்டுநர் காரணி இல்டலயா என்படத 

உறுதிப்படுத்த pH மற்றும் தவப்பநிடல மாறுபாடு இடடதய ததளிவான ததாடர்பு 

இல்டல.கால-ததாடர் ஆய்வில் எதிர்கால தவடலயில் தமாத்த காரத்தன்டம மற்றும் 

DIC உட்பட கார்பதனட் அடமப்புடன் இடைந்து pH மாறுபாட்டின் ததாடர்ச்சியான 

கண்காணிப்பு திடமான முடிடவப் தபற தவண்டும்.  
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இரண்டாம் பருவக்காற்று (ஐப்பசி, 2020) தபாது திருதகாைமடலயிலிருந்து காலி 

வடரயிலான கப்பல்கடள அடிப்படடயாகக் தகாண்ட pH.யின் இடமாறுபாடு, 

கிழக்கு கடற்கடர நீரில் (pH < 7.412) அமிலத்தன்டம மிகவும் அதிகமாக இருப்படதக் 

காட்டுகிறது, அதத தநரத்தில் ததன்தமற்கு கடதலார pH7.790 முதல் 8.052 வடர 

தவறுபட்டது.காலி பிரததசத்தில் மாத்திரம் ஏடனய பிரததசங்களுடன் 

ஒப்பிடுடகயில் கணிசமான அளவு உயர் உயர் pH (8.052 முதல் 8.110 வடர) இருந்தது. 

ததற்கு கடற்கடர நீர் மற்றும் கிழக்கு இலங்டக தடாம் நீரில் ததன்தமற்கு 

பருவமடழ யின் தபாது ஆழமான நீர் கலப்பதன் விடளவாக கிழக்கு பகுதிகளில் 

குடறந்த pH நீர் ஏற்படலாம், இது தமற்பரப்பு அடுக்குகளில் அமில நீடரக் தகாண்டு 

வந்து கிழக்குப் பகுதிக்கு தகாண்டு தசல்லமுடியும். 

  

திட்டஎண்: 6.7 

கடல் மட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் ெமுத்திரவியல் ேரவுத்ேளத்தின் வடிவமமப்பு 

 

அதிகாரிகள்        : கலாநிதி தக அருளானந்தன் 

பிரிவு               : ததசிய கடலியல் மற்றும்  கடல்             அறிவியல்              நிறுவனம்,  

நாரா 

காலம்              : 2020(டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  

(2020 நிதியாண்டு)      : இலங்டக ரூபா 2.28மில்லியனில் 

இடம்               : யாழ்ப்பாைம்,  திருதகாைமடல, தகாழும்பு மற்றும் மிரிசா 

நிதி ஆதாரம்        : நாரா 

 

திட்டம் 

புவி தவப்பமயமாதல் காரைமாக கடல் மட்டம் அதிகரிக்கும் தநாக்கத்துடன் 

உள்ளது.  இந்தியப் தபருங்கடலில் அதன் விடளவு மிகவும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்தது.  தசயற்டகக்தகாள் ஆல்டிதமட்டரின் அவதானிப்புகள், 1992 ல் இருந்து 

இந்தியப் தபருங்கடலில் கடல் மட்ட உயர்வுகள் முடுக்கிவிடப்படுகின்றன 

என்படதக் காட்டுகின்றன, இது உலக சராசரி உயரும் மட்டத்டத விட மிக தவகமாக 

உள்ளது.  கடல் மட்ட உயர்வு உலகில் மிக தவகமாக இருக்கும் பகுதிகளில் 

இலங்டகயும் ஒன்று என்பதற்கு சில சான்றுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகள் 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன.   

மக்கள் ததாடக வளர்ச்சி மற்றும் விடரவான நகரமயமாக்கல் காரைமாக கடதலாரப் 

பகுதிகளின் தபாருளாதார வளர்ச்சி உள்நாட்டு விட தவகமாக உள்ளது.  

தபரும்பாலான கடதலார சமூகம் புயல் அடலகள், கடதலார தவள்ளம், உப்பு நீர் 

ஊடுருவல் மற்றும் கடதலார அரிப்பு தபான்ற கடல் அடிப்படடயிலான 

அபாயகரமானதாக அதிகரித்து வருகிறது.சமூக மற்றும் தபாருளாதார வளர்ச்சிடயப் 

பாதுகாக்க, நம்பகமான கண்காணிப்பு, கடல் மட்ட மாற்றத்தின் தசயல்முடறபற்றிய 

சிறந்த புரிதல், அறிவியல் அடிப்படடயில் வரவிருக்கும் தபரழிவுகள் பற்றிய 

கணிப்பு, தபாருத்தமான திட்டமிடல் மற்றும் தகவடமவு ஆகியடவ கடல் மட்ட 

மாற்றங்களால் தூண்டப்படும் சாத்தியமான தசதங்கடளக் குடறப்பதற்கான சாதன 

பயனுள்ள உத்திகளுக்கு அவசியம். 

 

கடதலாரப் பகுதிகடள நிர்வகிக்க கடல்மட்ட தரவு உள்ளிட்ட சமுத்திரவியல் 

தரவுகள் மிக முக்கியமானடவ. இந்தத் தரவுகளானது கடல் மற்றும் கடதலார 

பகுதிகளின் இயக்கவியல் பற்றிய நுண்ைறிவுகடள வழங்குகிறன. ஒழுங்காக 

நிர்வகிக்கப்பட்ட மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட தரவுகடள எதிர்கால 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயன்படுத்தலாம், வணிக ரீதியாகதவா அல்லது கல்வியாளர்கள் 
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மற்றும் தபாதுமக்களால் பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தடகய தமலதிக பயன்பாடுகள் 

விஞ்ஞான முன்தனற்றத்திற்கும் அறிவிற்கும் கூடுதலான பங்களிப்டப வழங்கும். 

 

 

முன்தனற்ைம்  

பருத்தித்துடற மீன்பிடி துடறமுகத்தில் கடல் மட்ட நிடலயத்டத நிர்மாணித்தல் 

CFHC மற்றும் MFARDயிடம் அனுமதி தபற்று முடிக்கப்பட்டது. இப்தபாது கருவிகள் 

நிறுவ தயாராக உள்ளது. 

திருதகாைமடலயில் கடல் மட்ட நிடலயங்கள்: ஆதஷதராப் தஜட்டி , தகாழும்பு: 

துடறமுக அதிகாரசடப மற்றும் மிரிசா: மீன்பிடிதுடறமுகம் சுமூகமாக தசயல்பட்டு 

வருகிறது. 

 

இலங்டகயின் தமற்குக் கடரதயாரத்தில் கிடடக்கப்தபறும் தரவுகளின்படி, 

நீண்டகால கடல் மட்ட மாறுபாடு ஆண்தடான்றுக்கு சுமார் 2.9 மி.மீ என 

அளவிடப்படுகிறது. 

 

வரலாற்று கடலியல் தரவு பயனர் அணுக உதவ வழி தயார் வழக்கமான படிநிடல 

தகாப்புடறகள் அடமப்பு ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டது.  தரவு கள் குரூஸ், மூரிங், 

வளிமண்டலவியல், கடல் மட்டம், கடல் கிடளடர், தவளியீடுகள் மற்றும் 

அறிக்டககள் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி யின் ஆண்டின் அடிப்படடயில் ஒத்திடசந்த 

தகாப்புடறகளில் தவளியிடப்பட்டன. 

கட்டடமக்கப்பட்ட குவாரி தமாழி முகாடமத்துவ ஸ்டுடிதயா 18.3.1 ஐப் 

பயன்படுத்தி கடல் மட்ட தரவுத்தளத்டத உருவாக்கி, திருதகாைமடல மற்றும் 

தகாழும்பு 2020: 2018 இலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தரவுகளின் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நுடழந்தது.. மற்ற வரலாற்று கடல் மட்ட 

தரவுதரவுத்தளத்திற்கு முன்தனற்றத்தில் நுடழகிறது. வரலாற்று தகவல்கள் 

கிடடக்கின்றன தகாழும்பு : 2006 - 2020, திருதகாைமடல 2007-2020, கிரிந்த 2007-2011, 

அம்பாந்ததாட்டட: 2009-2010, மிரிசா 2018-2019. 

 

ஒன்தறாதடான்று நாரா முக்கிய வடலத்தளத்தின் "கடல் மட்ட தரவு" இடைப்பில் 

(http://www.nara.ac.lk/?page_id=4018) கிடடக்கும் மாதாந்திர கடல் மட்ட தரவு 

தயாரிப்புகள்.தவளியில் இருந்து நாரா வடலப்பக்கத்டத அணுகும் பயனர்கள், 

தரவுகளின் கிடடக்கும் தன்டமயின் அடிப்படடயில் தகாழும்பு 2020 முதல் 2016 

வடர மற்றும் அம்பாந்ததாட்டட 2010 நிடலயங்களிலிருந்து திருதகாைமடல 2020 

முதல் 2017 வடரயிலான மாதாந்த கடல் மட்ட வடரபடங்கடள 

காட்சிப்படுத்தமுடியும். தமலும் பயனர் ததாடர்பு படிவத்தின் மூலம் தகள்விகள் 

மற்றும் ததடவகடளக் குறிப்பிட்டு ஒரு அஞ்சடல அனுப்பலாம். ஏற்கனதவ சுமார் 

70 தகள்விகளுக்கு பதிலளித்து இயக்கியது. ததாடர்பு படிவத்தின் மூலம் 

தபறப்பட்டது. 

 

 

திட்ட இல : 6.8 

பருவகால  மற்றும் வருடாந்ேங்களுக்கிமடயிலான தகாக்தகாலித்தியம்ஃதபார் 

மூழ்கும் பாயங்களின் மாறுபாடுமற்றும் இலங்மக நீர்ப்பரப்பில் உள்ள சமாத்ே 

கார்பன் பாயங்களுக்கு அவற்றின் பங்களிப்பு 

 

அதிகாரி         :கலாநிதி டபள்யூ. என். சி பிரியதர்ஷனி 

பிரிவு                : சமுத்திரவியல் மற்றும் கடல்சார் விஞ்ஞானத்துக்கான  

http://www.nara.ac.lk/?page_id=4018
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  ததசிய    நிறுவனம், நாரா 

காலம்           : 2020 (டத முதல் மார்கழி  வடர) 

வரவு தசலவுத் திட்டம் 

 (2020 நிதியாண்டு)       : இலங்டக ரூபா 1.02 மில்லியன் 

நிதி ஆதாரம்       : நாரா 

 

கடலில் முதன்டம உற்பத்தி தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணிய தாவர பிளாந்தன்ககளால் 

பங்களிக்கப்படுகிறது, அதத தநரத்தில் கடல் உற்பத்தித்திறனில் 50% கடல் தாவர 

பிளாந்தன்களிலிருந்து வருகிறது. CaCO3 தசதில்களுடன் தகாக்தகாலித்ததாதபார், 

கார்பன் உயிர்தவதியியல் சுழற்சிகளில் முக்கிய வீரர்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் 

அவற்றின் திரட்டல் தபாருட்களின் தவகமாக மூழ்குவடத துரிதப்படுத்துகிறது, 

அதத தநரத்தில் அதன் சமூக கட்டடமப்பில் எந்த மாற்றங்களும் CO2 டசக்கிள் 

ஓட்டுதல் மற்றும் தசமிப்பகத்டத இறுதியில் பாதிக்கலாம். 

 

தற்தபாடதய ஆய்வு, வண்டல் தபாறி மூரிங் அடமப்டப நிறுவுவதன் மூலம் 

தவவ்தவறு நீர் நிடறகளில் தகாக்தகாலித்ததாப்பூரில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றிய 

காலத் ததாடர் தகவல்கடளப் தபறுவடதயும், உலகளாவிய காலநிடல மாற்றப் 

பிரச்சிடனகடளத் தீர்ப்பதற்காக மற்ற இயற்பியல், இரசாயன மற்றும் உயிரியல் 

அளவுருஇயக்கவியல்களுடன் மூழ்கும் துகள்கடள தசகரிப்படதயும் தநாக்கமாகக் 

தகாண்டது 

 

 

 

 

 

 

 

 

முன்தனற்ைம் 

 

இலக்கு சபௌதீக  நடவடிக்மககள் - 100% அமடந்ேது  - 50%  

 

புறா தீவு பகுதியில் இருந்து சில மாதிரிகள் மட்டுதம தசகரிக்க முடிந்தது மற்றும் 

தகாவிட் 19 ததாற்றுதநாய் கட்டுப்பாடுகள் காரைமாக வண்டல் தபாறி 

நங்கூரநிறுவல் தமற்தகாள்ளப்படவில்டல, அதத தநரத்தில் ஸ்டலடு தயாரிப்பு எந்த 

ஆப்டிகல் படச வாங்கப்படவில்டல என்பதால் முடிக்க முடியவில்டல. எனினும் , 

ததாடலயுைர்வு தரவுகள், MLD, கடல் தமற்பரப்பு தவப்பநிடல (SST) கடல் 

தமற்பரப்பு உயரம் முரண்பாடு (SSHA), கடல் தமற்பரப்பு காற்று தவக்டர் (SSWV) 6 

மாதங்களுக்கு மீண்டும் முயற்சிக்கப்பட்டது.  
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சவளியீடுகள் (முழு ஆவைங்கள் / சுருக்கங்கள் / நடவடிக்மககள்) 

1. மசாஹிட்தடா ஷிதகமிட்சு, ஹிதராஷி உச்சிதா, டதச்சி தயாதகாகாவா, 

அருளானந்தன், தக மற்றும் அகிஹிதகா முராட்டா 

2. இந்தியப் தபருங்கடலில் ஒளிரும் கரிமப் தபாருட்களின் பரவடல த் 

தீர்மானித்தல். நுண்ணுயிரியல் எல்டலகள்., மார்கழி 2020, ததாகுதி 11, கட்டுடர 

589262 

3. திதலகா சமரநாயக்க, நடவடிக்டககள், நாரா வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2020, 

கடல் பகுதியில் மைல் வளங்கடள ப்தரஸ்தபக்டிங் தசய்தல், காலி, 

4. வர்ைசூரிய, த.தவ.ச., ஜயதிலக, ஆர்.M.ஆர்..M., குைதசகர, எஸ்.எஸ்., குைலன், 

தக., &குமார, எம்.பி (2020). கூகிள் எர்த் ப்தரா பயன்படுத்தி சிறிய அளவிலான 

கடற்கடரகளில் கடற்கடர மாற்றங்கடளக் கண்டறிய ஒரு தமம்பட்ட முடற. கடல் 

ஜிதயாதடசி ததாகுதி ஜர்னல் 43, 2020 - தவளியீடு 6 

5. இந்திக்க தக.டபிள்யூ மற்றும் அருளானந்தன் தக., 2020. இலங்டக கடல் மட்டத்டத 

சுற்றியுள்ள கடல் மட்ட அவதானிப்புகளில் உள்ள என்.எஸ்.ஓ சமிக்டஞகடள 

அடடயாளம் காணுதல். 22 டத 2021,  நாரா, தகாழும்பு 15, நாரா வருடாந்த விஞ்ஞான 

அமர்வு. 

6. ஜயதிலக, ஆர்.M.ஆர்.M மற்றும் தபர்னான்தடா, எம்.C.எஸ்., 2020. அடல காலநிடல 

பண்புத்திட்ட முடறடயப் பயன்படுத்தி வண்டல் தபாக்குவரத்தின் 

இடமாறுபாட்டின் எண்ணிக்டக மாதிரியாக்கம் - இலங்டகயின் தமற்குக் 

கடற்கடரபற்றிய ஒரு வழக்கு ஆய்வு. இலங்டக ததசிய விஞ்ஞான 

அறக்கட்டடளயின் சஞ்சிடக, 47(4), பக். 421 – 433. டி. ஓ . ஐ:  

http://doi.org/10.4038/jnsfsr.v47i4.9679 

7. ஜயதிலக,  ஆர்.M.ஆர்.M. வடகிழக்கு கடரதயார வண்டல் இயக்கவியல் 

மாதிரியாக்கம் 

8. இலங்டகக் கடற்கடர, ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

முகவர் விஞ்ஞான அமர்வுகள், 2020, பக்.43, இலங்டக. 

9. ரைதுங்க, ஆர்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஜயதிலக, ஆர்.M.ஆர்.M குைசிங்க, ஜி.பி.தினுஷா, 

தக.ஏ.2020, ஆற்றல் பாய முடறடயப் பயன்படுத்தி அடல காலநிடல மாறுபாட்டின் 

மதிப்பீடு: நீர்தகாழும்பு கடரதயாரப் பகுதியில் ஒரு வழக்கு ஆய்வு முதல் வாடுவா 

வடர, 13 வது சர்வததச ஆராய்ச்சி மாநாடு, ததசிய வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்புக்கான 

முழுடமயான அணுகுமுடற, தஜனரல் சர் ஜான் தகாதடலவாலா பாதுகாப்பு 

பல்கடலக்கழகம் 

10. ஜயரத்னா டபிள்யு.என்.டி.எஸ், டு ஒய், ஜாங் ஒய் மற்றும் சன் க்யூ, (2020), வடக்கு 

அரபிக் கடலில் கடல் தமற்பரப்பு உவர்ப்பின் வருடாந்திர மாறுபாட்டடக் 

கவனித்தது. ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர் 

நிடலயம் (நாரா), விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2020 இன் நடவடிக்டககள். 

11. இராஜபக்ஷ, ஏ.டி.டபிள்யு.ஆர். அஜித் குமார, திரு.பி.ஏ.டி.ஜயரத்ன, 

டபிள்யு.என்.டி.எஸ். 

12. வடக்கு அரபிக் கடலில் கடல் தமற்பரப்பு சால்னிட்டியின் வருடாந்திர 

மாறுபாட்டடக் கவனித்தது. நாரா நடவடிக்டக 

13. வீரதகான், டபிள்யு.ஆர்.டபிள்யூ.M.ஏ.பி., கித்சிரி, எச்.பி..M. மற்றும் எடிரிசிங்க., 

ஈ.பி.ஏ.(2020). இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள கடலில் நுண்பிளாஸ்டிக் மாசுபாட்டின் 

தற்தபாடதய நிடல. ஆசிய பசிபிக் தபாது சுகாதார கல்வி கூட்டடமப்பு மாநாடு 

(APAGPP) - 2020, இலங்டக மருத்துவ கவுன்சில். 

14. வீரதகான், டபிள்யு.ஆர்.டபிள்யூ.M.ஏ.பி. மற்றும் விமலசிறி, எச்.B யு.ஜி.M (2020). 

இலங்டகயில் பவளம் ஆதிக்கம் தசலுத்தும் சூழல் முடறடமகளில் மிதக்கும் 

நுண்தநகிழிகடள ஒருங்கிடைத்தல். ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

அபிவிருத்தி முகவர் நிடலயம் (நாரா) விஞ்ஞான அமர்வுகள், 2020. 

15. தசனாநாயக்க, எஸ்.M.ஏ..B., சமரவீர, தஜ.பி.யு., திலகரத்ன, டி.பி.ஆர்., வீரதகான், 

டபிள்யு.ஆர்.டபிள்யூ.ஏ.பி..M, மிஹிரானி, பி.M.என்.  (2020). வடதமற்கு கடற்கடரயில் 

டகவிடப்பட்ட, இழந்த அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட மீன்பிடி உபகரைங்கள் 

(ஏ.எல்.டி.எஃப்.ஜி) மீதான மீன்வள அனுபவங்களின் மதிப்பீடு: இலங்டகயில் முதல் 

விரிவான அறிவியல் மதிப்பீட்டின் கண்டுபிடிப்புகள். ததசிய நீரியல் வளங்கள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர் நிடலயம் (நாரா) விஞ்ஞான அமர்வுகள், 2020. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ta&a=http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.4038%2Fjnsfsr.v47i4.9679
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16 .விமலசிறி எச்.B யு.ஜி.M, அருளானந்தன்க்,. வீரகூன் டபிள்யு.ஆர்.டபிள்யூ.M.ஏ.பி., 

(2020) , இலங்டகயின் கிழக்கு மற்றும் தமற்கு கடற்கடரயில் உள்ள 

பவளப்பாடறகளில் பருவகால நீர் தவப்பநிடல. ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகவர் நிடலயம் (நாரா), விஞ்ஞான அமர்வுகள் 2020 இன் 

நடவடிக்டககள். 

 

அறிக்மககள் 

1. திருத்தப்பட்டது :அருளானந்தன், தக., நிஸ்ஸங்காதபதரரா, தவரதகாடததன்ன, 

டி.டி.டி., பண்டாரநாயக்க தக.எச்.தக., மற்றும் குைரத்ன, ஏ..B.ஏ.தக. 

2. திருத்தப்பட்டது :அருளானந்தன், தக.  மற்றும் குைரத்ன, A.B.A.K.    நந்தி கடல் 

லகூனின் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படடயிலான முகாடமத்துவம் 

3. திருத்தப்பட்டது :அருளானந்தன், தக.  குைரத்ன, A.B.A.K.மற்றும் ஜயசிங்க, 

அருகாம்தப லகூனின் சுற்றாடல் சுயவிவரம் 

4. திருத்தப்பட்டது :அருளானந்தன், தக.  மற்றும் குைரத்ன, A.B.A.K. கடரதயார நீர் 

நிடலகள் மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புடடய நீர்வழிகளின் சுற்றாடல் நிடல 

மாத்தடற மாவட்டம் 

5.ஜயதிலக, ஆர்.M.ஆர்.M., மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வள அடமச்சகத்தின் 

தவண்டுதகாளின் தபரில், ஜின் கங்டக நதி முகத்துவாரம், ஜின் கங்டக முகத்துவாரம், 

ஜின்தடாட்டா திறப்பு ததாடர்பான பிரச்சிடனகள் குறித்த ஆரம்ப கட்ட விசாரடை 

அறிக்டக, பங்குனி  2020. 

6. திருத்தப்பட்டது : பிரியதர்சினி, டபிள்யு.என்.C.  மற்றும் பலர்.,  

 எம்டிநியூடயமண்ட் 

 எண்தைய் கசிவின் தாக்கங்கடள மதிப்பிடகடல் சுற்றுச்சூழல் 

கைக்தகடுப்பு 

 தமட்-ஓஷன் நிடலடமகள்: எண்தைய் கசிவின் தாக்கங்கடள 

மதிப்பிடகடல் சுற்றுச்சூழல் கைக்தகடுப்பு. 

 அறிக்டகயில்கடலியல் கூறு "எண்தைய் கசிவு தாக்கங்கடள மதிப்பிட கடல் 

சுற்றுச்சூழல் கைக்தகடுப்பு  

6. திருத்தப்பட்டது  :பிரியதர்சணி , டபிள்யு .என். C மற்றும் பலர் ., 

 •துடறமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (உட்கட்டடமப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு 

தவடலகளுக்கான நீர் தர கண்காணிப்பு கட்டம் 1 - 5122) 

•துடறமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (சுற்றாடல் கண்காணிப்பு பணிகள்- 

உயிர் பல்வடகடமக்கான நீர் தரம் -வி5123) 

• தகாழும்பு துடறமுக நகரத்தின் ததன் தமரினாவில் குப்டபகள் / குப்டபகளின் 

குவிப்பு நிடல பற்றிய விசாரடை அறிக்டக 

 

8. திதலகா அமரநாயக்க மற்றும் விமலசிறி எச்.B யு.ஜி.M ஜின் ஆற்று முகத்துவாரத்தில் 

மைல் படிவுகடள அவ்வப்தபாது அகற்றுவது ததாடர்பான விடயங்கள் 

ததாடர்பான விசாரடை 

 

பயிற்சி  

1. விமலசிறி எச்.B யு.ஜி..M,ஆர்/வி சியாங் யாங் ஹாங்06, சீனா – கூட்டு தமம்பட்ட 

கடல் மற்றும் சூழலியல் ஆய்வுகளுக்கான இலங்டக சர்வததச கூட்டுறவு குரூஸ் 

(தஜம்ஸ்).டத  5 முதல் டத  17, 2020 வடர 

2. விமலசிறி எச்.B யு.ஜி.M., பங்தகற்ற, எதிர்கால வல்லுநர்களுக்கான மீன்வள 

சமுத்திரவியல் குறித்த நிகழ்நிடல பயிற்சி, 16 -20 கார்த்திடக, 2020 சர்வததச 

தசயல்பாட்டு சமுத்திரவியல்பயிற்சி டமயம், (ITCO சமுத்திரம்), டஹதராபாத், 

இந்தியா. 

3. விமலசிறி எச்.B யு.ஜி.M, ஆவணி 31 - 04 புரட்டாசி, 2020 காலப்பகுதியில் 

"ததாழிற்பாட்டு தபருங்கடல் தரவு உற்பத்திகள் மற்றும் தசடவகளின் கண்டுபிடிப்பு 

மற்றும் பயன்பாடு" பற்றிய சர்வததச தசயல்பாட்டு சமுத்திரவியல் பயிற்சி டமயம் 

ஏற்பாடு (ITCO சமுத்திரம்)ESSO-INCOIS, டஹதராபாத், இந்தியா நிகழ்நிடல பயிற்சி 

தநறியில் பங்தகற்றார்.  
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5.7 அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்ப நிறுவனம் 
பிரிவின் ேமலவர் : கலாநிதி எஸ். ஆரியவங்ெ 

மூதலாபாயம்: அறுவமடக்கு பின்னரான சோழில்நுட்பங்கமள தமம்படுத்துேல் 

மற்றும் உைவு பாதுகாப்பு நடவடிக்மககளில் முன்தனற்ைங்கமள உருவாக்குேல் 

ஒரு முதன்டம விஞ்ஞானி, மூன்று சிதரஷ்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆறு 

விஞ்ஞானிகள் உள்ளிட்ட பத்து  விஞ்ஞானிகள் தகாண்ட ஒரு குழு IPHT - உடன் 

இடைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐ. பி. எச். டி.  அறுவடடக்கு பின்னரான இழப்புக்கள் 

மற்றும் தபறுமதி கூட்டுதல் முடறடய அறுவடட இழப்டபக் குடறக்கப்பட்ட 

சாதகமான பகுதிகளின் கீழ் ஆறு ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள கடற்தறாழில் மற்றும் 

கடல் பாசிகள் தபான்றவற்றில் நடத்தியது. தமலும், IPHT ஆனது பரிதசாதடன 

தசடவகடள வழங்கியுள்ளது, ஆதலாசடனகள்; மற்றும்வடக்கு மாகாைத்தில் 

தபண்களுக்கான மீன் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு, தசயலாக்கம் மற்றும் மதிப்பு 

கூட்டல் ததாழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி திட்டங்கள் மற்றும் விழிப்புைர்வு 

திட்டங்கடள வழங்கியுள்ளது., தற்தபாதுள்ள பல நாள் மீன்பிடி படகுகளுக்கான 

தசமிப்பு வசதியுடன் குளிர்பதன அடமப்டப வடிவடமத்தல் மற்றும் 

தமம்படுத்துதலுக்காக ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம 

(நாரா), ததசிய தபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் தமம்பாட்டு டமயம் (NERDC)மற்றும் 

மீன்வள மற்றும் நீர்வளத் துடற (DFAR) ஆகியவற்றுக்கிடடதய 2020 ஆடி 15 ஆம் 

தததி மீன்வள மற்றும் நீர்வள அடமச்சகத்தில் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டது. 

ததற்கு மாகாைத்தில் மாசிக் கருவாட்டு மற்றும் கருவாட்டு ததாழிடல தமம்படுத்த 

ஆரம்ப ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டன. 

திட்டம் அலுவலர்கள் 2020க்கான 

ஒதுக்கீடு(மில்) 

பல நாள் படகுகளில் டகயாளப்படும் 

மீன்களின் தரத்டத தமம்படுத்துதல், 

ஓட்டுமீன்களின்பாதுகாப்பு மற்றும் 

நீரியல்சூழலில் நுண்ணுயிர்க் தகால்லி 

எதிர்பு சக்திடய கண்காணித்தல் 

K.W.S. ஆரியவங்ச, 

பவித்ரா 

கினிகடதகதர, 

K.G.S.நிர்பத, 

M.G.C.R.விதஜயசிங்தக 

4.5 

ஏற்றுமதி மீன்பிடித் ததாழிலில் 

குளிரூட்டப்பட்ட மஞ்சள் துடுப்பு டுனாவில் 

( Thunus albacares - துனஸ் அல்பாகதரஸ்) இன் 

ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பாக்றீரியாவின் 

நிகழ்வுகளின் விசாரடை 

K.W.S. ஆரியவங்ச, 

பவித்ரா கினிகடதகதர 

1.34 

டுனா மீன் கழிவுகளிலிருந்து உயிர்ச்தசயல்  

பண்பான தபப்டடட்களின் பிரித்ததடுப்பு 

மற்றும் அவற்றின் தன்டம 

சுசீமா அரியரத்தன 0.88 

மீன் / கடற்பாசி உற்பத்திகளின் வளர்ச்சி 

மற்றும் வணிகமயமாக்கல் மற்றும் 

கடற்பாசிகளிலிருந்து உயிர்ச்தசயல் 

தசர்மங்கடள பிரித்ததடுப்பது. 

P.S.தஜயசிங்தக 

K.G.S.நிர்பத, 

M.G.C.R.விதஜயசிங்தக 

 

2.0 

ஆய்வகங்களின் திறன்களின் வளர்ச்சி K.W.S. ஆரியவங்ச, 

பவித்ரா 

கினிகடதகதர, 

K.G.S.நிர்பத, 

M.G.C.R.விதஜயசிங்தக 

1.45 

இலங்மக ரூபாய் (மில்)  10.17 
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திட்ட எண் : 4.1 

பல நாள் படகுகளில் மகயாளப்படும் மீன்களின் ேரத்மே தமம்படுத்துேல், 

ஓட்டுமீன்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நீரியல்சூழலில் நுண்ணுயிர்க் சகால்லி 

எதிர்பு ெக்திமய கண்காணித்ேல் 

 

வரவு தசலவு  : இலங்டக ரூபா 4.5 மில்லியன் 

அதிகாரி                :K.W.S. ஆரியவங்ச, பவித்ரா கினிகடதகதர, K.G.S.நிர்பத,  

   M.G.C.R.விதஜயசிங்தக 

 

செயற்பாடு 1 

பல நாள் படகுகளில்  மாற்ைங்கள் 

அறிமுகம் 

மீன் தடரயிறக்கங்களின் தரம் தபாதுவாக தமாசமாக உள்ளது மற்றும் குறிப்பாக பல 

நாள் படகுகளின் தடரயிறக்கங்களில் மீன் தகட்டுப்தபானது அதிகமாக உள்ளது. 

கப்பல்களில் சரியான மீன் தடரயிறக்கம் மற்றும் தரமான பராமரிப்பு வசதிகள் 

இல்லாதது மற்றும் மீன் டகயாளுதல் மற்றும் அறுவடடக்கு பின்னரான 

நடடமுடறகள் குறித்த அறிவு இல்லாடம இதற்குக் காரைம். தபரும்பாலான பல 

நாள் படகுகள் இன்னும் அதிக அளடவ இலக்காகக் தகாண்டுள்ளன, தமலும் 

தடரயிறக்கங்களில் ஒரு சிறிய பகுதி மட்டுதம ததடவயான தரத்டத பூர்த்தி 

தசய்கிறது. இது ஏற்றுமதி வர்த்தகம், புதிய மீன்களின் உள்ளூர் தபாருட்கள் மற்றும் 

உற்பத்தியாளர் விடலகளில் கடுடமயான தாக்கங்கடளக் தகாண்டுள்ளது. 

மீனவர்களுக்கும் ஆதராக்கியமான மீன் மற்றும் மீன்வள தயாரிப்புகடள உள்ளூர் 

நுகர்தவாருக்கு வழங்க தவண்டிய அவசியம் உள்ளது. இந்த தர இழப்பு 

குறிப்பிடத்தக்க தபாருளாதார இழப்புக்கு காரைமாகிறது. முந்டதய ஆய்வில் 

நாராவில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள், இலங்டகடயச் சுற்றியுள்ள 

தபரும்பாலான மீன்பிடித் துடறமுகங்களில் 30% - 40% மீன்கள் ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாத தரம் வாய்ந்தடவ என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது, தமலும் இந்த 

இழப்புகடளத் தடுப்பது ஒரு தபரிய பிரச்சிடனயாகும், இது தாமதமின்றி தீர்க்கப்பட 

தவண்டும். 

 

செய்முமை 

இலங்டக முழுவதும் பல நாள் மீன்வளங்களில் அறுவடட தசய்யப்படும் மீன்களின் 

தரத்டத உறுதி தசய்வதற்காக மீன் இருப்பு மற்றும் பல நாள் மீன்பிடி படகுகளில் 

தசமித்து டவப்பதற்கான ஆரம்ப நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. . 

தற்தபாதுள்ள பல நாள் மீன்பிடி படகுகளுக்கான தசமிப்பு வசதியுடன் குளிர்பதன 

அடமப்டப வடிவடமத்தல் மற்றும் தமம்படுத்துதலுக்காக ததசிய நீர்வள ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா), ததசிய தபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் 

தமம்பாட்டு டமயம் (என்.ஈ.ஆர்.டி.சி) மற்றும் மீன்வள மற்றும் நீர்வளத் துடற 

(டி.எஃப்.ஏ.ஆர்) ஆகியவற்றுக்கிடடதய 2020 ஆடி 15 ஆம் தததி மீன்வள மற்றும் 

நீர்வள அடமச்சகத்தில் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் டகதயழுத்திட்டது. நீர் தகாழும்பு, 

டிக்தகாவிட்டா, மிரிஸ்ஸா மற்றும் குடாதவல்லா மீன்வளத் துடறமுகங்கள் மற்றும் 

மிரிசாதவரில் உள்ள பனி ஆடலகளுக்கு கள வருடககள் குளிர்ந்த நீர் தசமிப்பு, 

குளிர்பதன தசமிப்பு மற்றும் பனி தசமிப்பு ததாடர்பான ததடவயான தகவல்கடள 

மற்றும் ஆராய்ச்சி நடவடிக்டககடள தசகரிக்கும் தபாருட்டு வழக்கமான 

கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.  
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முடிவுகள் 

7 மணி தநரத்திற்குள் குளிர்பதன நிடலயில், ஸ்கிப்ஜாக்(skipjack tuna) டுனாவின் 

முக்கிய தவப்பநிடல 0
0
Cஐ அடடந்தது. NERDC உடன் இடைக்கப்பட்ட 

தபாறியாளர்களால் மாற்றங்கள் தமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 2 படகுகள் 

மாற்றியடமக்கப்படுகின்றன மற்றும் மாற்றங்களுக்கான மதிப்பீடு 8.5 மில்லியன் 

மற்றும் 9.5 மில்லியன் ஆகும். 

 

 

 

படம் 1:   NARA, NERDC  DFAR உடன் ஒப்பந்தத்தில் டகதயாப்பம் இடப்படுகிறது 

 

 

 

 

படம் 2 : படகு முற்றத்திற்க்கு கள வருடக 

 

 

செயற்பாடு 2 

ோனியங்கி மீன்  ேரப்படுத்ேலுக்கான  மல்டி ஸ்சபக்ட்ரல்  இதமஜிங் 

அறிமுகம் 

மீன்வளத் துடறயில் மீன் தரப்படுத்தல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மீனவர்கள் ஐந்து 

முதல் ஆறு நாட்கள் அல்லது மாதங்கள் கூட கடலில் கழிப்பதால், அறுவடடயின் 

தரம் அறுவடடக்குப் பிறகு உள்நாட்டட அடடய எடுக்கும் கால அளடவப் 

தபாறுத்தது. மீன்கடள தரம் பிரிப்பதற்கான தற்தபாடதய முடற உடல் ஆய்வு மூலம் 

ஆகும். அனுபவமும் புலனாய்வாளரின் அறிவும் மாறுபடும் எனதவ, முடிவுகள் 

மனிதடனச் சார்ந்தடவ. தரமான உத்தரவாதத்தின் பாரம்பரிய முடறயின் 

நம்பகத்தன்டம தகள்விக்குரியது என்பதால், ஒரு துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான 

முடறயின் ததடவ அவசியமாகிறது. ஒரு மல்டி ஸ்தபக்ட்ரல் இதமஜிங் அடமப்பு 
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பாரம்பரிய இதமஜிங் அடமப்புக்கடள விட அதிக நுணுக்கமான அளவில் 

தகவல்கடளப் பிரித்ததடுக்க அனுமதிப்பதால், அடத மீன் தர தரப்படுத்தலில் 

மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்தலாம்.  எனதவ மல்டி ஸ்தபக்ட்ரல் இதமஜிங்டகப் 

பயன்படுத்தி மீன்களின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்கான நடவடிக்டககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

செய்முமை 

ஹட்ச் ஒர்க்ஸ் (பிடரதவட்) லிமிதடட் நிறுவனத்டதச் தசர்ந்த AI ததாழில்நுட்ப 

நிறுவனமான தசன்சிபிலிட்டி (பிடரதவட்) லிமிதடட் உடன் நாரா இடைந்து 

உள்ளது. இல. 14 பதரான் தஜயதிதலகா மாவத்டத, தகாழும்பு 01, இலங்டக. 

“ஸ்கிப்ஜாக் டுனா”இன் இரண்டு தரங்களிலிருந்து மல்டி ஸ்தபக்ட்ரல் இதமஜிங் 

ஏற்கனதவ எடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

முடிவுகள் 

ஸ்கிப்ஜாக் டுனா மீன்களின் நல்ல தரம் மற்றும் தமாசமான தரம் (2 தரங்கள்) 

அடடயாளம் காை டிஜிட்டல் பயன்பாட்டு தசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

தசயலியின் சரிபார்ப்பு  தசயலில்  உள்ளது. 

 

 

செயற்பாடு 3 

இைால் வளர்ப்பு சூழலில் நுண்ணுயிர்  சகால்லி எதிர்ப்புயியல்பு ஆய்வு 

அறிமுகம் 

இறால் / அலங்கார பண்டைகளில் இறப்பு, குஞ்சு தபாரிப்பு மற்றும் 

வளர்ப்புகளில்உற்பத்தி இழப்புகளுக்கு பாக்டீரியா, டவரஸ், பூஞ்டச மற்றும் 

ஒட்டுண்ணி தநாய்கள் முக்கிய காரைங்களாக அடமகிறது. குஞ்சு தபாரிப்பகம் 

மற்றும் பண்டைகளில் உள்ள பாக்டீரியா கூட்டத்டதக் கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிர் 

எதிர்ப்பிகள் தபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும், இந்த 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தற்காலிக முடறயில் நுண்ணுயிர் சமூகங்கடள 

மாற்றுவதற்கும் பாக்டீரியாக்களின் மருந்து எதிர்ப்பு விகாரங்களின் தடலமுடறக்கும் 

வழிவகுக்கும் விடளவுகளுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் 

இறால்களில் எச்சங்கடள விடலாம், இறால்களின் வளர்ப்புச் சூழல் மனித 

ஆதராக்கியத்தில் தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடும். எனதவ இலங்டகயின் 

நிடலடமயின் ஈர்ப்பு குறித்து விழிப்புடன் இருப்பது மற்றும் உடனடி நடவடிக்டக 

எடுப்பது முக்கியம். 

 

செய்முமை 

 இறால் வளர்ப்பு சூழலில் இறால்களின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் உைர்திறடனப் 

படிக்க, புத்தளம் மாவட்த்தில் அடமந்துள்ள ஐந்து பண்டைகளிலிருந்து (மங்காலா 

எலியா பண்டை, மிக்குலாமா பண்டை, உதப்புவா பண்டை, பழஞ்சிகுலமா 

பண்டை மற்றும் ஸ்தவதபுரா பண்டை) நீர் மற்றும் வண்டல் மாதிரிகள் 

தசகரிக்கப்பட்டன. ஈ.தகாலி(E.Coli) ஆனது மாதிரிகளிலிருந்து 

தனிடமப்படுத்தப்பட்டுதவறுபட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் பின்வரும் 

குடும்பங்களுக்கு எதிராக அவற்றின் உைர்திறன் தசாதிக்கப்பட்டது, ß- லாக்டாம்கள்: 

அதமாக்ஸிசிலின் (AMX; 30µg); தடட்ராடசக்ளின்: தடட்ராடசக்ளின் (TE; 30µg) 

மற்றும் ஆக்ஸிதடட்ராடசக்ளின் (OTC; 30µg); தமக்தராடலடுகள்: எரித்தராடமசின் 

(E; 15µg), குதளாராம்தபனிகால் (C; 30µg).  
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S- உைர்திறன் R-எதிர்ப்பு     I-இடடநிடல எதிர்ப்பு 

படம்: ஈ.தகாலியின்(E-Coli ) நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் உைர்திறன் 

 

முடிவுகள் 

இறால் இடழயங்களில், TCC, D.F.C.C மற்றும் ஈ.தகாலி (E-Coli ) எண்ணிக்டககளில் 

சராசரி மதிப்புகள் முடறதய 0.4 முதல் 41.9 வடர மிகவும் சாத்தியமான எண் (M.P.N) / 

கிராம், 0.2 முதல் 27.9 (M.P.N) / கிராம், மற்றும் 0 முதல் 27.9 (எம்.பி.என்) / கிராம் ஆகும். 

குளம் நீர் மாதிரிகளில், T.C.C, D.F.C.C மற்றும் ஈ.தகாலி(E-Coli ) எண்ணிக்டக 

முடறதய 15-98.8 (M.P.N) / 100 ml, 5.3-73.7 (M.P.N) / 100 ml மற்றும் 0-22 (M.P.N) / 100 ml 

ஆகவும் மற்றும் அடவ கீழ் வண்டல்களில் முடறதய 0.5-1.6 (MPN) / கிராம், 0.3-0.8 

(MPN) / கிராம், மற்றும் 0-0.4 (MPN) / கிராம் ஆகவும் காைப்படுகின்றன.  தமாத்தம் 67 

ஈ.தகாடல (E-Coli ) தனிடமப்படுத்தப்பட்டது அதில் 48 ஈ.தகாடல (E-Coli )  (71.64%) 

குடறந்தது ஒரு மருந்துக்கு எனினும் எதிர்ப்புத் ததரிவித்தன. இவற்றுள் அதிகமாக 

(70.15%)  E(15µg) க்கு எதிர்ப்புத் ததரிவித்தன. இதற்கு மாறாக, ஈ.தகாலிதசாதலட்டுகள் 

எதுவும் C (30µg)க்கு எதிர்க்கவில்டல. 24 தனிடமப்படுத்தல்களில் இரண்டு அல்லது 

அதற்கு தமற்பட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் பல்லின மருந்துகளுக்கு எதிர்ப்புக் 

காட்டின. இங்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளுக்கு 0 முதல் 0.8 

வரம்பிற்குள் பல நுண்ணுயிர் தகால்லி எதிர்ப்புயியல்பு மாறுபடுகிறது.  
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முடிவுமர 

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் தபாருத்தமற்ற பயன்பாட்டின் விடளவாக, குளங்களின் 

அசுத்தமான நீர் மற்றும் எதிர்ப்பின் உயர் குறியீடுகள் மற்றும் பல்லின மருந்துகளுக்கு 

எதிர்ப்பு, ஈ.தகாலி விகாரங்கள் ஆகியடவ அதிக அளவிலான தகாலிஃபார்ம்  

எண்ணிக்டகடய நிரூபித்தன.  

 

செயற்பாடு 4 

கவாட்டி  வளரும்  பகுதிகளில்  நீரின்  நுண்ணுயிரியல்  ேரம் - நீர்சகாழும்பு 

அறிமுகம் 

சிப்பிகள் என்பது வடிகட்டி தீவனங்கள் ஆகும், அடவ தநாய்க்கிருமி 

நுண்ணுயிரிகடளச் சுமக்கக்கூடிய நீரில் ததாங்கிக் தகாண்டு இருக்கும் துகள்கடள 

உட்தகாள்ளும். எஸ்தகரிச்சியா தகாலி (Escherichia coli), மற்றும் ஃதபக்கல் 

ஸ்ட்தரப்தடாகாக்கி (Faecal streptococci) உள்ளிட்ட தகாலிதபாம்கள் தபான்ற 

நுண்ணுயிரிகள் மல மாசுபாட்டின் குறிகாட்டிகளாகும். சிப்பிகளின் நுண்ணுயிரியல் 

தரம் தபாது சுகாதார முக்கியத்துவத்தில் ஒன்றாகும். இலங்டகயில் உள்ள 

நீர்தகாழும்பு கழிமுகம் சிப்பிகளின் சாகுபடிக்கான சாத்தியமான தளமாக 

அடடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது மற்றும் பண்டை வளர்ப்பு மூலம் சமூகங்களுக்கு 

கூடுதல் வருமானம் ஊக்குவிக்க முடியும். இந்த பண்டைகள் உள்ளூர் அல்லது 

ஏற்றுமதி சந்டதக்கு சிப்பிகடள உற்பத்தி தசய்ய தவண்டுமானால், அடவ 

நுண்ணுயிர் தரத்திற்கு இைங்க தவண்டும். எனதவ, சிப்பிகளின் பாதுகாப்பு 

கண்காணிக்கப்பட்டு ததாழில்துடறடய தமம்படுத்துவதற்கு ததடவயான 

தகவல்கள் பங்குதாரர்களுடன் பகிரப்பட தவண்டும்.  

 

செய்முமை 

சிப்பிகள் வளரக்கூடிய நீர் தகாழும்பு கழிமுகம் நீரின் நுண்ணுயிரியல் தரத்டத 

மதிப்பிடுவதற்காக நீர் தகாழும்பு கழிமுகம் (முன்னாகடர, தலதஹனா மற்றும் 

அலுத்குருவா) ஆகிய 3 இடங்களில் இருந்து நீர் மாதிரிகள் (ஒவ்தவாரு 

இடத்திலிருந்தும் இரண்டு மாதிரிகள்) தசகரிக்கப்பட்டன. SLS 516-1-Sec, 1: 2013 / ISO 

4833-1: 2013 (E) முடறடயப் பயன்படுத்தி தட்டு எண்ணிக்டக ஏகர் ஊற்றும் தட்டு 

ததாழில்நுட்பத்தால் தமாத்த பாக்டீரியா எண்ணிக்டககள் கணிக்கப்பட்டு (TBC) நீர் 

மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. எஸ்.எல்.எஸ் தரநிடல 1461 பகுதி 1 / பிரிவு 

3: 2013 இல் தகாடுக்கப்பட்ட முடறகடளப் பயன்படுத்தி தமாத்த தகாலிஃபார்ம்கள், 

ஃபீகல் தகாலிஃபார்ம் மற்றும் எஸ்தகரிச்சியா தகாலி (ஈ.தகாடல) தபான்ற காட்டி 

உயிரினங்கள் தசாதிக்கப்பட்டன, அடவ ISO / IEC 17025 தரத்தின்படி அங்கீகார 

நிடலயில் ஆய்வகத்தால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுகின்றன. தமக்கன்கி குழம்பு, 

புத்திசாலித்தனமான பச்டச பித்த குழம்பு மற்றும் தபப்தடான் நீர் ஆகியடவ 100 

மில்லி தமாத்த தகாலிஃபார்ம்கள், மல தகாலிஃபார்ம்கள் மற்றும் ஈ.தகாலி 

ஆகியவற்றிற்கு முடறதய ஐந்து குழாய் பல - நீர்த்த நுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 

மிகவும் சாத்தியமான எண்ணிக்டகடய (M.P.N) தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன.  

 

முடிவுகள் 

பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட நீர் மாதிரிகளில் உள்ள மூன்று வடகயான மல ததாற்றம் 

குறிகாட்டிகளின் அடர்த்தி அட்டவடை 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி 100 

மில்லிலிட்டர்களுக்கு (100ml) மிகவும் சாத்தியமான எண் (MPN) என 

தவளிப்படுத்தப்பட்டது. 
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அட்டவடை 1: நீர் மாதிரிகளின்  நுண்ணுயிரியல்  தரம் 

மாதிரி 

எண் 

காட்டி உயிரினங்களின் நிடல (MPN / 100mL) 
தமாத்த 

பாக்டீரியா 

எண்ணிக்டக (cfu / 

ml) 

தமாத்த 

தகாலிதபாம்கள் 

மல 

தகாலிதபாம்கள் 
E.coli 

01 900 130 130 7.0 x 10
2
 

02 1800+ 1600 55 3.9 x 10
3
 

03 80 50 17 1.9 x 10
2
 

04 35 13 13 3.6 x 10
2
 

05 900 45 35 3.4 x 10
2
 

06 1800+ 175 80 3.0 x 10
2
 

1, 2 முன்னகதரயில் இருந்து 3,4 தலதஹனிலிருந்து, 5,6 அலுத்துக்குருவிலிருந்து 

 

நீர் மாதிரிகளின் தபறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, அடனத்து மாதிரிகளும் தமாத்த 

தகாலிதபாம்கள், மல தகாலிதபாம்கள் மற்றும் ஈ.தகாலி ஆகியவற்றால் 

மாசுபடுவடதக் காைலாம். நீர் மாதிரி 1 மற்றும் 2 ஆகியடவ முனக்கதர 

பகுதியிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்டன மற்றும் நீர் தகாழும்பு உப்பங்கழி அலுத்குருவா 

பகுதியிலிருந்து மாதிரி எண் 5 மற்றும் 6 ஆகியடவ தசகரிக்கப்பட்டன, தமலும் 

முடிவுகள் தமாத்த தகாலிதபாம்கள், மல தகாலிதபாம்கள் மற்றும் ஈ.தகாலி 

ஆகியவற்றால் நீர் மிகவும் மாசுபட்டுள்ளன என்படதக் காட்டுகிறது.  

 

முடிவுமர 

ஐதராப்பிய ஓட்டு மீன் அறுவடட பகுதி வடகப்பாடு அளவுதகால்களின் 

அடிப்படடயில் இவ் நுண்ணுயிரியல் முடிவுகளின்படி, இந்த பகுதிகடள “பி” என 

வடகப்படுத்தலாம். தற்தபாடதய ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, சாத்தியமான 

தளங்களில் உள்ள நீரின் நுண்ணுயிரியல் தரம் ததடவயான தரத்திற்கு ஏற்றதாக 

இல்டல மற்றும் புற ஊதா வடிப்பான்கள், மைல் வடிகட்டிகள், கரி வடிகட்டிகள், 

பருத்தி வடிப்பான்கள் தபான்றவற்டற உள்ளடக்கிய மிகவும் பயனுள்ள 

அடமப்டபப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நுகர்வுக்கு முன் காலத்தின் ததடவடயக் 

காட்டுகிறது. இந்த முடிவுகள் மூல கவாட்டிகளின் தரத்டத கண்காணிக்க 

தவண்டியதன் அவசியத்டதயும் குறிக்கின்றன, இதில் நல்ல தமல்லுடலிகடள 

டகயாளுதல் மற்றும் தமலாண்டம நடடமுடறகள் உள்ளன.  

 

 

திட்டம்எண்: 4.2 

ஏற்றுமதி மீன்வளத் சோழிலில் குளிரூட்டப்பட்ட மஞ்ெள் துடுப்பு டுனாவில் 

(துனஸ்அல்பாகதரஸ்) ஹிஸ்டமமன் உருவாக்கும் பாக்டீரியாக்களின் 

நிகழ்வுகளின் விொரமை 

 

வரவுதசலவு:   இலங்டக ரூபாய் 1.34 மில்லியன் 

தபாறுப்பானஅலுவலர்கள்: K.W.S. ஆரியவங்ச, பவித்ராகினிகடதகதர,  

    ஜி.தஜ. கதைகமஆரச்சி 
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அறிமுகம் 

மீன் விநிதயாக சங்கிலியுடன் பாக்டீரியா மாசுபாடு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, 

ஏதனனில் நுகர்தவாருக்கு நல்ல தரமான பாதுகாப்பான மீன்வள தயாரிப்புகடள 

வழங்குவது மிகவும் முக்கியமானது. மீன்விநிதயாக சங்கிலியுடன் மீன்களில் 

பாக்டீரியா மாசுபாட்டடக் குடறக்க நடவடிக்டககள் எடுக்கப்பட தவண்டும், சில 

பாக்டீரியாக்கடள உட்தகாள்ளும் தபாது மாசுபடுத்தப்படுவது இடரப்டப 

குடல்தநாய்கள் மற்றும் நச்சுத்தன்டமயில் ஹிஸ்டடமன் தபான்ற கடுடமயான 

தநாய்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஆடகயால், இந்த ஆய்வு நீர்தகாழும்பு மற்றும் 

திருதகாைமடல மீன்வள துடறமுகங்களில் தடரயிறங்கிய பலநாள் படகுகளில் 

அடடயாளம் காைப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு புள்ளிகளில் பாக்டீரியா மாசுபடுதல் 

மற்றும் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பாக்டீரியாக்கடள தனிடமப்படுத்துவது 

ஆகியவற்டற தநாக்கமாகக் தகாண்டது.  

 

 

செய்முமை 

பலநாள் படகுகளிலிருந்து (MDB) பின்வரும் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன, குளிர்ந்த 

தபாக்குவரத்து வாகனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பனி (n= 30); மீன்களிலிருந்து 

ஸ்வாப்ஸ் (n = 30), தளங்கள் (n = 30); மற்றும் மஞ்சள் துடுப்புடுனாவின் ததால் (n = 

30). நிதவன்ஸ் மீடியம் மற்றும் ஊதா சிவப்பு பித்த குளுக்தகாஸ் (VRBG) அகார் 

ஆகியவற்றில் மாதிரிகடளத் தடுப்பதன் மூலம் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் 

பாக்டீரியா தனிடமப்படுத்தப்பட்டது. தவவ்தவறு தவப்பநிடலயில் 

ஹிஸ்டடமடன உருவாக்கும் திறன் தகாண்ட பாக்டீரியாடவ 

தனிடமப்படுத்துவதற்காக தவவ்தவறு தவப்பநிடலயில் (37 மற்றும் 25 ° C) 

தட்டுகள் அடடகாத்தன. டிரிப்டிதகஸ்தசாயாகுழம்பு (D.S.B) இல் தவவ்தவறு 

தவப்பநிடலயில் 1.0% எல்-ஹிஸ்டடடினுடன் வளர்க்கப்படும் குழம்பு 

கலாச்சாரங்களில் ஹிஸ்டடமன் அளடவ அளவிடுவதன் மூலம் பாக்டீரியா 

தனிடமப்படுத்தல்களின் ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் திறன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 

AOAC 977.13  முடறடயப் பயன்படுத்தி ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம் 

அளவிடப்பட்டது. தகாஷி மற்றும்பலர், 2003 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி 

தபருக்கப்பட்ட ஹிஸ்டடடின் தடகார்பாக்சிதலஸ் மரபணு (709 பிபி) க்கு அந்த 

தனிடமப்படுத்தல்களுக்கு பி.சி.ஆர் தசய்யப்பட்டது. API 20E தடஸ்ட் கிட் 

தனிடமப்படுத்திகடள உயிர் இரசாயனவியல் ரீதியாக அடடயாளம் காை 

பயன்படுத்தப்பட்டது, தமலும் பாக்டீரியாக்களுக்கான 16s டரதபாதசாமல் DNA 

(rDNA) இன்சுமார் 1400bp தபருக்கி வரிடசப்படுத்துவதன் மூலம் அடடயாளங்கடள 

தமலும் உறுதிப்படுத்தியது.  
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முடிவுகள் 

மீன்ததால், படகு தளம் மற்றும் மீன்பிடிப்பு ஆகியவற்றின் சராசரி  என்டதரா 

பாக்டீரியாசி எண்ணிக்டக முடறதய 2.6 × 10
5
 (வரம்பு 7.5 × 10

2
- 3.5 × 10

5
), 9.6 × 

10
5
மற்றும் 7.6×10

5
C.F.U / cm

2 
என கண்டறியப்பட்டது.  குளிரூட்டப்பட்ட 

தபாக்குவரத்து வாகனங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பனிமாதிரிகள் சராசரியாக 6.6 × 

10
2
CFU/mL என்டர்தபாபாக்டீரியாசி எண்ணிக்டகடயயும், மீன் 

டவத்திருப்பவர்களிடமிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட பனிமாதிரிகள் 8.6 × 10
7
CFU / mLஐயும் 

தகாண்டிருந்தன. தமார்கதனல்ல தமார்கானி மற்றும் ஈ.தகாலி ஆகியடவ 

மீன்பிடிப்பிலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட பனி மாதிரி மற்றும் குளிர்ந்த தபாக்குவரத்து 

வாகனத்திலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட பனிமாதிரி ஆகியவற்றிலிருந்து முடறதய 

தனிடமப்படுத்தப்பட்டன. 

 

திருதகாைமடல மீன்வளத் துடறமுகத்திலிருந்து தசகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளின்  

பாக்டீரியா இனங்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டு வருகிறது. 

 

ஹிஸ்டமமன் உருவாக்கத்மே மதிப்பிடுவேற்கும், ஹிஸ்டமமன் உருவாக்கும் 

பாக்டீரியாமவ ேனிமமப்படுத்துவேற்கும் மஞ்ெள் துடுப்பு டுனாவின் 

வாழ்க்மகக்காலம் ஆய்வு 

 

மீன்வள துடறமுகங்களிலிருந்து மாதிரி தசகரிப்டபத்தவிர, ஹிஸ்டடமன் 

உருவாக்கத்டத பகுப்பாய்வு தசய்வதற்கும், குளிர்ந்த தசமிப்பில் ஹிஸ்டடமன் 

உருவாக்கும் பாக்டீரியாடவ தனிடமப்படுத்துவதற்குமான வாழ்க்டகக்காலம் 

ஆய்வு தமற்தகாள்ளப்பட்டது.  

 

செய்முமை 

 

புதிய மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மாதிரிகள் (n=21) ஜனவரி, 2020 இல்  ஒரு மீன் 

பதப்படுத்தும் நிறுவனத்திலிருந்து தபறப்பட்டன பின் மாதிரிகள் குளிர்ந்த 

நிடலயில்  (0-4 ° C) தசமிக்கப்பட்டன. 

ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம், ஏதராபிக்தட்டு எண்ணிக்டக, என்தடாதராபாக்டீரியாசி 

எண்ணிக்டக (VRBA ஊடகம்) மற்றும் நிதவன்ஸ் ஊடகத்தில் ஹிஸ்டடமன் 

உருவாக்கும் பாக்டீரியா தபான்றவற்றிக்கான மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு மூன்று நாள் 

இடடதவளியில் தசய்யப்பட்டன. தவவ்தவறு தவப்பநிடலயில் (37, 25மற்றும் 7 °C) 

தட்டுகள் அடடகாத்தன.  

 

முடிவுகள் 

 

மாதிரிகளின் சராசரி ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம் ஆரம்ப கட்டத்தில் 2 ppm மற்றும் 

அது 18 வதுநாளில் 30 ppm ஐஎட்டியது. 37°C, 25°C மற்றும் 7°C இல் சராசரி ஏதராபிக் 

தட்டு எண்ணிக்டக (APC) 2.9 × 10
5 
முதல் 1.3 × 10

7
 CFU / g, 2.0 × 10

5 
முதல் 8.0 × 10

6
 CFU / 

g மற்றும் 2.5 × 10
5 

முதல் 9.0 × 10
6 

CFU / g, வடர முடறதய மாறுபடுகிறது. 37°C, 25°C 

மற்றும் 7 ° C இல் உள்ள சராசரி என்டர்தபா பாக்டீரியாசி எண்ணிக்டக முடறதய  5.0 

× 10
1 
முதல்  2.0 × 10

5
 CFU / g, 3.2 × 10

5
முதல் 2.1 × 10

6
 CFU / g மற்றும் 3.0 × 10

4
முதல் 2.5 

× 10
6
 CFU / g ஆகும். பதினான்கு ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பாக்டீரியா 

தனிடமப்படுத்தல்கள் அடடயாளம் காைப்பட்டன, அடவ 1.0% எல்-ஹிஸ்டடடின் 

டிரிப்டிதகஸ்தசாயா குழம்பில் 100 பிபிஎம்-க்கும் குடறவான ஹிஸ்டடமடன 

உற்பத்தி தசய்தன. தனிடமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியா இனங்கள் ஏதராதமானாஸ் 

எஸ்பி. (4/14), சூதடாதமானாஸ் எஸ்.பி. (7/14), டசக்தராபாக்டர் எஸ்.பி. (1/14) மற்றும் 
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விப்ரிதயா எஸ்.பி. (2/14) என பதிவு தசய்யப்பட்டன. பரிதசாதிக்கப்பட்ட மீன் 

மாதிரிகளின் ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கம் நாட்களின் எண்ணிக்டகயுடன் அதிகரித்த 

தபாதிலும், அது நச்சு அளடவ எட்டவில்டல மற்றும் தனிடமப்படுத்தப்பட்ட 

ஹிஸ்டடமன் உருவாக்கும் பாக்டீரியாக்கள் ஹிஸ்டடடின் குழம்பில் நச்சு அளவு 

ஹிஸ்டடமடன உருவாக்கவில்டல. 

ஹிஸ்டடமன் உள்ளடக்கத்தின் மாறுபாடு,  பாக்டீரியா எண்ணிக்டக (APC 

மற்றும் VRBA)  என்பனஅதிகரிக்கும் நாட்களுடன் காட்டபட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 
 

முடிவுமர 

 

தனிடமப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியாக்களில் தபரும்பாலானடவ சூதடாதமானாஸ் 

எஸ்பிபி என்றாலும் ஹிஸ்டடடின் குழம்பில் பலவீனமான ஹிஸ்டடமன் 
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உருவாவடதக் காட்டியது, இது தநரடி மீன் ததாடர்பு தமற்பரப்புகளில் இருந்து 

பாக்டீரியா சுடமகடள குடறக்க நடவடிக்டக எடுக்க தவண்டும் என்பதற்கான நல்ல 

அறிகுறியாகும், ஏதனனில் அடவ தகட்டுப் தபாகும் பாக்டீரியாவாகவும் 

கருதப்படுகின்றன. 

 

 

திட்டம்எண்: 4.3 

டுனாமீன் கழிவுகளிலிருந்து உயிர்ச் செயல் பண்பான சபப்மடட்களின் 

பிரித்சேடுப்பு மற்றும்  அவற்றின்  ேன்மம 

 

வரவு தசலவு     :  0.88 மில்லியன் 

தபாறுப்பு அலுவலர்கள்   : சுசீமாஅரியரத்தன 

 

அறிமுகம் 

 

மீன் புரதம் மிகவும் மதிப்பு மிக்க மற்றும் விடலயுயர்ந்த உைவுக்கூறு ஆகும், இது 

அதன் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகள் மற்றும் சுகாதார நன்டமகள் காரைமாக அதிக 

ததடவடயக் தகாண்டுள்ளது எனதவ விடல குடறந்த மட்டும் குடறவான 

பயன்பாடு உள்ள மீன் புரதங்கடள சரியான முடறயில் பயன்படுத்த நுட்பங்கடள 

வளர்த்துக் தகாள்ளல் அவசியமாகிறது. மஞ்சள் துடுப்பு டுனா என்பது 

இலங்டகயிலிருந்து ஏற்றுமதி தசய்யப்படும் முக்கிய மீன்வடககளில் ஒன்றாகும், 

தமலும் இது ஏற்றுமதி சந்டதயின் தசயலாக்கத்தின் தபாது குறிப்பிடத்தக்க அளவு 

மீன் கழிவுகடள (மீன்ததால், எலும்பு, தடல, உள்ளுறுப்பு, இருண்டஇடறச்சி) 

உருவாக்குகிறது. மீன்ததால், எலும்புகள் மற்றும் உள்ளுறுப்பு ஆகியடவ சரியான 

பயன்பாடு இல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டட உருவாக்குகின்றன, மீன்களின் 

மற்ற வடக கழிவுகள் குடறந்த விடலக்கு விற்கப்படுகின்றன. தயாரிப்பு மதிப்பீட்டு 

புதிய கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ததாழில்நுட்பத்டதப் பற்றிய அறிவு இல்லாததால் இந்த 

மதிப்பு மிக்க வளங்கள் கழிவுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆடகயால், இந்த திட்டம் 

மீன் கழிவுகளுக்கான மதிப்பு கூட்டல் ததாழில் நுட்பத்டதக் கண்டறிய 

வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக ஏற்றுமதி ததாடர்பான ததாழிலில் உருவாகும் 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மீன் கழிவுகடள இலக்காகக் தகாண்டது. 

 

குறிக்தகாள்கள் 

 

 மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மீன் கழிவுகடளப் பயன்படுத்தி புரதம் மற்றும் 

தபப்டடடட பிரித்ததடுப்பதற்கான திறடமயான தநறிமுடறடய 

உருவாக்குதல். 

 பிரித்ததடுக்கப்பட்ட  புரதங்கள் / தபப்டடட்களின் தன்டம 

 

செய்முமை 

 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனா ததால் மற்றும் குடல் ஆகியடவ புரதப் பிரித்ததடுத்தல் 

தசாதடனகளுக்கான மூலப்தபாருட்களாக (தஜ-கடல் உைவு-  

நீர்தகாழும்புவிலிருந்து)  தசகரிக்கப்பட்டன. 
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இரண்டு முடறகடளப் பயன்படுத்தி தடங்கள் நடத்தப்பட்டன 

முடற -1 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மீன் ததாலில் இருந்து புரதம் / தபப்டடடட பிரித்ததடுக்க 

வணிக ரீதியாக கிடடக்கும் தபப்சின் தநாதியம் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

முடற -2 

வணிக ரீதியாக கிடடக்கக்கூடிய தபப்சின் தநாதியத்திற்க்கு பதிலாக புரதத்டத 

பிரித்ததடுக்க மஞ்சள் துடுப்புடுனா குடல்சாறு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

படி 1: குடல்சாறு தயாரித்தல் மற்றும் தபப்சின் தநாதிடய தசயல்படுத்துதல் 

படி2: டுனா குடல் சாற்டறப் பயன்படுத்தி புரதம் மற்றும் தபப்டடடட 

பிரித்ததடுப்பது. 

 

பின்வருவனவற்றிக்கான பண்புக்கூறு தமற்சகாள்ளப்பட்டது 

 

 புரதங்கள் தபப்டடட்களின் மூலக்கூறு எடடடய தீர்மானித்தல் முடற-  

SDS PAGE பகுப்பாய்வு (லாம்லி 1970). 

 புரதங்கள் / தபப்டடட்களின் ஆக்ஸிஜதனற்ற பண்புகடள தீர்மானித்தல்  

DPPH  ததாட்டிமுடற- (AOAC2012.04.) 

  

முடிவுகள் 

அட்டவடை 3: மஞ்சள் துடுப்பு டுனா ததாலின் ததாராயமான கலடவ 

ஈரப்பேம் (%) புரேம் (%) உலர்சபாருள்(%) 

61.6 20.6 16.8 

 

அட்டவடை 4: வளர்ந்த தநறி முடறயிலிருந்து தபறப்பட்ட புரத மகசூல் 

 முமை -1 முமை -2 

விடளவி(%) 12 7 

        

       ேன்மம 

எஸ்.டி.எஸ் பக்கம் மற்றும் ஒட்சிசதனற்ற பண்புகளுக்காக திட்டத்தின் சிறப்பியல்பு 

பகுதி ததாடங்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. பல தசாதடனகள் 

நடத்தப்பட்டன, தமலும் வலுவான பரிந்துடரகடள வழங்குவதற்கு இது 

தபாதுமானதாக இல்டல. 

 

முடிவுமர 

 மஞ்சள் துடுப்புடுனா ததாடல ஒரு கழிவாக நிராகரிக்காமல் புரதம் / 

தபப்டடட்கடள பிரித்ததடுக்க பயன்படுத்தலாம். 

 மஞ்சள் துடுப்பு டுனா மீன்ததாலில் இருந்து புரதம் / தபப்டடட்கடள 

பிரித்ததடுக்க, வணிக ரீதியாக கிடடக்கும் தபப்சின் தநாதிக்கு பதிலாக 

மஞ்சள் துடுப்பு டுனா குடல்சாறு பயன்படுத்தலாம். 

 

பரிந்துமரகள் 

 

தகாவிட் -19 ததாற்று தநாய் காரைமாக திட்டத்தின் சிறப்பியல்பு பகுதிடய 

திட்டமிட்டபடி முடிக்க முடியவில்டல, எனதவ வலுவான பரிந்துடரகடள வழங்க 

இடத தமலும் ததாடர தவண்டும். 
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சவளியீடுகள்  மற்றும்  முடிவுகள் 

 

தசயலாக்க ததாழிற்சாடலகளால் நிராகரிக்கப்படும் மஞ்சள் துடுப்புடுனா மீன் 

ததாடலப் பயன்படுத்தி ஆண்டு ததாறும் சுமார் 60,000 கிதலா மீன்புரதப்தபாடிடய 

உற்பத்தி தசய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது மற்றும் உற்பத்தியின் மதிப்பிடப்பட்ட 

சந்டத மதிப்பு சுமார் 300 மில்லியன் இலங்டக  ரூபாய். 

 

பிைசெயல்பாடு 

 

IPHT / IARAD இல் உபகரைங்கள் வாங்குவதற்கான ததாழில்நுட்பக் 

குழுத்தடலவராக பணியாற்றினார். 

 

 

திட்டம்எண்: 4.4 

மீன் / கடற்பாசி உற்பத்திகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வணிகமயமாக்கல் மற்றும் 

கடற்பாசிகளிலிருந்து  உயிர்ச் செயல் தெர்மங்கமள  பிரித்சேடுப்பது 

 

வரவுதசலவு: இலங்டகரூபா 2.0 மில்லியன் 

 

செயல்பாடு 1:  கடற்பாசி அடிப்பமடயிலான மெவ சோத்திமைச்சிகளின் தமம்பாடு 

மற்றும் ேரமான அளவுருக்களின் மதிப்பீடு 

 

தபாறுப்பான அலுவலர்கள்:  பி. ஸ்தஜயசிங்தக  

 

டசவ உைவு என்பது இடறச்சி சார்ந்த உைவுகளிலிருந்து விலகுவதாகும். 

இருப்பினும், துண்டுதுண்டாக தவட்டப்பட்ட இடறச்சி உைவுப் தபாருளான 

ததாத்திடறச்சி அதன் தனித்துவமான உைர்ச்சி பண்புகள் காரைமாக அடனத்து 

வடகயான நுகர்தவாராலும் விரும்பப்படுகிறது. இதன் மூலம், உள்நாட்டில் 

கிடடக்கக்கூடிய கடற்பாசி (Gracilaria edulis) மற்றும் சிப்பி காளான் (Pleurotusostreatus) 

ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு டசவ ததாத்திடறச்சிடய உருவாக்க இந்த ஆய்வு 

திட்டமிடப்பட்டது. காளான் (M.R) மற்றும் கடற்பாசி (S.W) (W / W) ஆகியவற்றின் 

தவவ்தவறு விகிதங்கடள உள்ளடக்கிய ஆறு சிகிச்டசகள் அடங்கிய 

மும்மடங்குகளில் முழுடமயான சீரற்ற வடிவடமப்பில் இந்ததசாதடன 

அடமக்கப்பட்டது; 60% MR + 20% SW, 50% MR + 30% SW, 40% MR + 40% SW, 30% MR + 

50% SW, 0% MR + 80% SW மற்றும் 80% MR + 0% SW. மாதிரிகள் தவற்றிட 

ததாகுக்கப்பட்டு -24
o
C இல் தசமிக்கப்பட்டன. அருகிலுள்ள கலடவயில், ஆற்றல் 

மதிப்பு மற்றும் அதயாடின் உள்ளடக்கம் மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டன. நுண்ணுயிரியல் 

தரம் மற்றும் pH ஆகியடவ 2 வார இடடதவளியில் 150 நாட்களுக்கு பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டன. ஃபிடரட்தமன் தசாதடனடய ஏற்றுக் தகாண்ட 15 பயிற்சி தபற்ற 

குழு உறுப்பினர்களுடன் உைர்ச்சி மதிப்பீடு நடத்தப்பட்டது. மாறுபாட்டின் 

பகுப்பாய்டவப் பயன்படுத்தி அளவுரு தரவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. உைர்ச்சி 

முடிவுகளின் அடிப்படடயில் 50% MR + 30% SW சிகிச்டசயானது அடனத்து உைர்ச்சி 

பண்புகளுக்கும் அதிகமதிப்தபண்கடளக் தகாண்டுள்ளது என்படத 

தவளிப்படுத்தியது. இது 3.93 ± 0.16% கச்சாதகாழுப்பு, 8.59 ± 0.87% கச்சாநார், 6.61 ± 

0.03% கச்சாபுரதம், 8.21 ± 1.17% கார்தபாடஹட்தரட், 88.68 ± 2.02 கிதலாகதலாரி / 100 

கிராம் ஆற்றல் மற்றும் 1.53 ± 0.12 mgL 
-1

அதயாடின் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்டறக் 

தகாண்டிருந்தது. நுடரமம் மற்றும் பூஞ்டச கண்டு பிடிக்கப்படவில்டல, தமாத்த 
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தட்டு எண்ணிக்டக ஆரம்பத்தில் 777 CFUg
-1 

ஆகஇருந்தது, தமலும் இலங்டக தர 

நிடலகளுக்கு ஏற்ப (<1ˣ10
4
 CFUg

-1
) 150 நாட்கள் -24

o
C தசமிப்பகத்தில் அதன் தபறுமதி 

குடறந்தது. இருப்பினும் தசமிப்பக காலத்தில் pH கணிசமாகக் குடறக்கப்பட்டது 

(p<0.05), இது ஏற்றுக்தகாள்ளத்தக்க எல்டலக்குள் இருந்தது. முடிவில், 30% SW (w / w) 

உடன் 50% M.R உடன் இடைக்கப்பட்ட டசவததாத்திடறச்சி சிறந்த 

ஆர்கதனாதலப்டிக் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பண்புகடளக் தகாண்டுள்ளது மற்றும் 

எந்ததவாரு தரச்சரிவும் இல்லாமல் 150 நாட்களுக்கு தவற்றிட நிரம்பிய நிடலயில் -

24
o
C இல் தசமிக்க முடியும்.  

 

பிதரமோெஸ் அக்ரி பிமரதவட் லிமிசடட் (லிமிசடட்) நிறுவனத்திற்கு ஆதலாெமன 

தெமவகள் வழங்கப்படுகின்ைன.  

மூல (கப்பாபிகுசால்தவராசி) கடற்பாசி, பகுதியாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனன் 

மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனன் ஆகியவற்றின் அடமப்பு, உடல், தவதியியல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள கலடவயில் தவவ்தவறு உலர்த்தும் முடறகளின் விடளடவ 

ஒப்பிடபட்டது. தராதடாபிசீ (சிவப்புகடற்பாசி) வகுப்டபச் தசர்ந்த கடற்பாசி 

கப்பாபிகுசால்தவராசியின் கலாச்சார விகாரங்களுக்கு சிகிச்டசயளித்து 

அசுத்தங்கடள அகற்றி புதிய நீர் கழுவி உலர்த்துவதன் மூலம் பகுதியாக 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனன் தபறப்பட்டது.கண்டுபிடிப்புகளின்படி, பகுதியாக 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனன் மூல உலர்ந்த கப்பப்பிகுசால்தவராசியில் இருந்து 

பிரித்ததடுக்கப்பட்டு ஈரப்பதம், சாம்பல், தஜல் வலிடம மற்றும் pH மதிப்புகள் 

ஆகியடவ FAO (1992) சந்டத தரநிடலகள் மற்றும் ஆசியதரநிடலகளுடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன (இடைப்பு-1). ததாற்றத்திற்கு ததடவயான விவரக்குறிப்பு 

அடரசுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனனுக்கு சிறிய 

மஞ்சள்நிறமாக இருந்தது. தற்தபாடதய பரிதசாதடனயில் தவண்டமயான மஞ்சள் 

நிறமானது சூரிய உலர்ந்த மற்றும் சூரிய உலர்ந்த அடர சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

கராஜீனனில் காைப்பட்டது. மற்ற முடறகடளவிட சூரிய உலர்த்தியில் 

உலர்த்தப்பட்ட மூல கடற்பாசியில் அதிக புரத உள்ளடக்கம் காைப்பட்டது. சூரிய 

உலர்ந்த மற்றும் சூரிய உலர்ந்த அடர சுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனன் அடுப்பு 

உலர்த்தும் முடறடய விட அதிக தஜல்வலிடம மற்றும் பிறஅடமப்பு பண்புகடளக் 

காட்டியது. சூரிய உலர்த்திடயப் பயன்படுத்தி உலர்த்துதல் மற்றும் சூரிய ஒளியின் 

கீழ் உலர்த்துதல் என்பன அடரசுத்திகரிக்கப்பட்ட கராஜீனடன தசயலாக்குவதற்கு 

மிகவும் இலாபகரமான மற்றும் தபாருத்தமான உலர்த்தும் முடறகள்ஆகும். 

 

உருவாக்கப்பட்ட மற்ைய கடற்பாசி ொர்ந்ே  ேயாரிப்புகள்: 

கடற்பாசி சார்ந்த பிஸ்கட், கடற்பாசி சார்ந்த கற்றாடழ பானங்கள் மற்றும் கடற்பாசி 

அடிப்படடயிலான  பீஸ்ஸா, கடற்பாசி அடிப்படடயிலான முறுக்கு தபான்றடவ. 

 

செயல்பாடு 2 

நீர்வள ஆோரங்களின் மதிப்பு கூட்டலில் உயிர்-நாதனா சோழில்நுட்பத்தின் 

பயன்பாடு: தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட கடல்கடற்பாசிகள் (கடல்விலங்குகள்) மற்றும் 

கடற்பாசிகள் (கடல்ோவரங்கள்) ஆகியவற்றிலிருந்து பதயாஆக்டிவ் தெர்மங்களின் 

பகுப்பாய்வு குறித்ே ஆரம்ப ஆய்வு 

 

அலுவலர்கள்:  தக.ஜி.எஸ்நிர்பதா,  எம்.ஜி.சி.ஆர்விதஜசிங்தக 

 

‘வாழ்வின் ததாற்றம் தகாண்ட தாய்’ என்று அடழக்கப்படும் தபருங்கடல், 

கட்டடமப்பு ரீதியாக தனித்துவமான இயற்டக தபாருட்களின் மூலமாகும், 

அவற்றில் ஏராளமான உயிரினங்கள் குவிந்துள்ளன. இவற்றில் பல தசர்மங்கள் 
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மருந்தியல் தசயல்பாடுகடளக் காட்டுகின்றன, முதன்டமயாக புற்றுதநாய், வாங்கிய 

தநாதயதிர்ப்பு – குடறபாடு தநாய்க்குறி (எய்ட்ஸ்), கீல்வாதம் தபான்ற 

தகாடியதநாய்களுக்கு பதயாஆக்டிவ் தசர்மங்களின் கண்டுபிடிப்புக்கு உதவியாக 

இருக்கின்றன, மற்ற கலடவகள் வலி நிவாரணி மருந்துகளாக அல்லது வீக்கம் 

தபான்றவற்றுக்கு சிகிச்டசயளிக்கவும் பயன்படுகின்றன. உயிர்காக்கும் மருந்துகள் 

முக்கியமாக நுண்ணுயிரிகள், ஆல்கா மற்றும் முதுதகலும்பில்லாத உயிரினங்களில் 

ஏராளமாகக்காைப்படுகின்றன தமலும் அடவ முதுதகலும்பு உயிரினங்களில் 

குடறவாக காைப்படுகின்றன. தபருங்கடல்கள் மற்றும் கடல்களிலிருந்து 

பதயாஆக்டிவ், பதயாதமடிக்கல் தசர்மங்கடள பிரித்ததடுப்பதற்கான 

நவீனததாழில்நுட்பங்கள் பரந்த ஆராய்ச்சிகடளத் திறந்துவிட்டன. டூனிதகட், 

கடற்பாசிகள், தமன்டமயான பவளப்பாடறகள், எக்கிதனாதடர்ம்கள், கடல் 

முயல்கள், நுடிபிரான்ச்கள், பிடரதயாதசாவான்கள், கடல் நத்டதகள் மற்றும் 

இன்னும் சில கடல் விலங்குகளிடமிருந்து பல உயிர் சக்தி கலடவகள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன (ஹார்வி, 2000). இவற்றில் கடற்பாசிகள், பிடரதயாதசாவான்கள் 

மற்றும் டூனிதகட் தபான்ற காற்றழுத்த முதுதகலும்பிலிகள் தபாடதப்தபாருள் 

தடங்களுடன் கடல் - தபறப்பட்ட இரண்டாம் நிடல வளர்சிடத மாற்றங்கடள 

பிரித்ததடுப்பதற்கான சிறந்த இனங்கள் (பால்க்னர், 2002). இடடக்கால 

மண்டலங்களிலும் ததளிவான தவப்பமண்டல நீரிலும் கடற்பாசிகள் ஏராளமாக 

உள்ளன. கடல்பாசிகள் ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த உயிர்மதிப்பீட்டு கவனத்டதப் 

தபற்றுள்ளன. கூடுதலாக, தபாருளாதார திறன் தகாண்ட ஏராளமான கடற்பாசிகள் 

உள்ளன. மருந்துப்தபாருள் வளர்ச்சியில் இந்த இனங்கள் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கக்கூடும். கடல் மருந்தகம் தற்தபாது 35000க்கும் தமற்பட்ட கடல்-தபறப்பட்ட  

உயிரியல் மாதிரிகடள டவத்திருக்கிறது, ததாராயமாக 150 கலடவகள் கட்டி 

உயிரணுக்களுக்கு (tumour cell) எதிராக டசட்தடாடாக்ஸிக் ஆகும். மருத்துவ 

பரிதசாதடனகளில் சில முக்கிய ஆன்டிகான்சர் கலடவகள் தயாண்தடலிஸ், 

பிடரதயாஸ்டாடின் -1, ஸ்க்வாலடமன், அப்ளிடின், தடாலாஸ்டாடின் -10 ஆகியடவ 

அடங்கும் (தஜாசப் மற்றும் சுஜாதா, 2011). தபாதுவாக இயற்டகதபாருட்கள் 

நீண்டகாலமாக உைவு, வாசடன திரவியங்கள், நிறமிகள், பூச்சிக்தகால்லிகள், 

மருந்துகள் தபான்றனவாக ப்பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பூமியிலுள்ள தமாத்த 

பல்லுயிர் தபருக்கத்தில் கடல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அடமப்புக்களில் அடங்கிய 

சுமார் பாதி உயிரினங்கள் பயனுள்ள சிகிச்டச முடறகடளக் கண்டறிய சிறந்த 

ஆதாரமாகக் கருதப்படுகின்றன (பிளண்ட் மற்றும் பலர், 2005). கடல் உயிரி 

ததாழில்நுட்பம் என்பது கடல்உயிரினங்கடள முழு அல்லது பகுதியாக பயன்படுத்தி 

தயாரிப்புகடள தயாரிக்க அல்லது மாற்றியடமக்க, தாவரங்கள் அல்லது 

விலங்குகடள தமம்படுத்த அல்லது குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளுக்கு 

நுண்ணுயிரிகடள உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இலங்டகடயச்  சுற்றியுள்ள 

கடற்பாசிகளில் குறிப்பிட்ட பதயாஆக்டிவ் தசர்மங்கடள அடடயாளம் காை 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கடல் விலங்கு கடற்பாசிகள் மற்றும் கடல்தாவரங்கள் 

கடற்பாசிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து பதயா ஆக்டிவ் தசர்மங்கடள பகுப்பாய்வு 

தசய்வதற்கான ஆரம்ப ஆய்வின் திட்டம் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. ஆய்வின்தபாது 10 

வடகயான கடற்பாசிகள் (Kappaphycusalverezii, Glacilariaverrucosa, Caulerpa racemosa, 

Padina boergesenii, Actinotrichia fragilis, Sargassum turbinatifolium, Anphiroa anceps, 

Avrainvilleaamadelpha, Halimeda opuntia, Turbinariaornata) மற்றும் இலங்டக நீரில் பல 

இடங்களில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கடற்பாசிகள் மாதிரிகள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

குறிப்பிட்ட விடசகடளப் பயன்படுத்தி உள்நாட்டில் தாவர கடற்பாசிமாதிரிகள் 

அடடயாளம்காைப்பட்டன, தமலும் தநச்சர்லாந்தின் டலடன், தநச்சுரலிஸ் உயிர் 

பன்முகத்தன்டமடமயத்தின் உதவியுடன் விலங்கு கடற்பாசிகள் மாதிரிகள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. கடற்பாசிகளின் டபட்தடாதகமிக்கல் சுயவிவரங்கள் 
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மற்றும் தசஸ்தடாஸ்தபாங்கியாதடஸ்டுடினாரி (பீப்பாய்கடற்பாசி) விலங்கு 

கடற்பாசியாவின் உயிரியல் தவதியியல் சுயவிவரம் பகுப்பாய்வு தவதியியல் 

ஆய்வகம், ஐ.பி.எச்.டி, நாராவில்தமற்தகாள்ளப்பட்டன.  

   
 

 

 

 

 

 

உயிர்ச்தசயல் கலடவயின் அடிப்படட இரசாயன குழுக்கள் (தடர்தபனாய்டுகள், 

ஃபிளாவனாய்டுகள், ஸ்தடராய்டுகள், கிடளதகாடசடுகள், புதளாபடானின்கள், 

புரதங்கள்) தபாருத்தமான தசாதடன முடறகடளப் பயன்படுத்தி அடடயாளம் 

காைப்பட்டன (சல்தகாவ்ஸ்கி தசாதடன, அல்கடலன் ரீஜண்ட் தசாதடன, 

லிபர்தமன் தசாதடன, மடழப்தபாழிவு தசாதடன, சாந்ததாபுதராட்டீன் தசாதடன). 

கடற்பாசிகள் சாறு தயாரிப்பதற்கு கடரப்பான் அடமப்பாக எத்தனால் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. கடற்பாசிகளின் எத்தனாலிக் சாறுகள் வழக்கமான 

நடவடிக்டககளின் மூலம் தரமான டபட்தடாதகமிக்கல் தசாதடனக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டன. டபட்தடாதகமிக்கல் பகுப்பாய்வு ஆல்கலாய்டுகள், 

டானின்கள், ஸ்தடராய்டுகள், ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் கார்தபாடஹட்தரட்டுகள் 

இருப்படதக் காட்டுகிறது, அதத சமயம் புரதங்கள், சுதந்திர அமிதனா அமிலங்கள் 

மற்றும் சப்தபானின்கள் இல்லாதது கண்டறியப்பட்டது. ஆய்வின் முடிவுகள் 

அந்தந்த தாவர கடற்பாசிகள் மற்றும் விலங்கு கடற்பாசிகள் பற்றிய தமலதிக 

ஆய்வுகளுக்கு ஒரு அடித்தளத்டத ஏற்படுத்தக்கூடும். திட்டத்தின் ததாடர்ச்சி 

காரைமாக எரிவாயு குதராமதடா கிராபிமாஸ்ஸ் தபக்ட்தராஸ்தகாபி(ஜி.சி-எம்.எஸ்) 

பகுப்பாய்வு அடுத்த ஆண்டு தசய்யப்படும். ஜி.சி-எம்.எஸ் பகுப்பாய்டவப் 

பயன்படுத்தி தரவு தளத்துடன் ஒப்பிடுவதன் மூல மும்டபட்தடா தகமிக்கல் 

தரங்கடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் ஸ்தபக்ட்ரம் தபறுவதற்கான உயிர்ச்தசயல் 

கலடவகள் விளக்கம் தசய்யப்படும். இந்த திட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டு வடர 

ததாடரும்.  

 

 

திட்டம் எண்: 4.5 

ஆய்வகங்களின்  திைன்கமள  தமம்படுத்துேல் 

வரவு தசலவுத் திட்டம்  : இலங்டக ரூபா 1.45 மில்லியன் 

தபாறுப்பு அதிகாரி  : K.W.S. ஆரியவங்ச, பவித்ரா கினிகடதகதர,   

K.G.S.நிர்பத, M.G.C.R.விதஜயசிங்தக 

 

இலங்டக தர நிர்ைய நிறுவனம் இன்குதபட்டர்கள், நீர் குளியல், அடுப்புகள், 

ஆட்தடாகிளவ்கள், தராசுகள், குளிர்சாதனப் தபட்டிகள் மற்றும் உடறவிப்பான்கள் 

தபான்ற ஆய்வகங்களில் உபகரைங்கடள அளவிடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

படம் 01: Xestospongia testudinaria    

(ேீப்ோய்ைிலங்குகடற்ோசி)நீர்
ககாழும்பு 

 

படம் 02: : யாழ்ப்பாண 

கடல்பகுதியிைிருந்து கடற்பாசி 
சசகரிப்பு 
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தசய்யப்பட்டன. ஹிஸ்டடமன் பகுப்பாய்வுக்கான HPLC இயந்திரம் 

பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அது ஒழுங்காக உள்ளது மற்றும் ததாழில் துடறயில் 

இருந்து மீன் மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுகின்றன.  ஹிஸ்டடமன் 

முடற சரிபார்ப்புக்கான ததர்ச்சி தசாதடன மாதிரிகள் FAPAS UK மற்றும் PT மாதிரிகள் 

பகுப்பாய்வு தவதியியல் ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன.  PT முடிவுகள் 

திருப்திகரமான வரம்பில் இருந்தன. அமிதனா அமில சுயவிவர பகுப்பாய்வு மற்றும் 

தகாழுப்பு அமில விவர பகுப்பாய்வுக்கு ததடவயான இரசாயனங்கள், தரநிடலகள் 

மற்றும் குறிப்பு தபாருட்கள் தகாரப்பட்டுள்ளன மற்றும் இன்னும் வாங்கும் 

தசயல்முடறயின் கீழ் உள்ளன.பகுப்பாய்வு இரசாயனவியல் ஆய்வகத்தில் தசடவ 

உபகரைங்கள் (கச்சா ஃடபபர் அனடலசர், உைவு நார் பகுப்பாய்வு, கதலாரி மீட்டர் 

மற்றும் எண்தைய் பிரித்ததடுத்தல் அடமப்பு) மற்றும் உபகரைங்கள் தடுப்பு 

பராமரிப்பு தசடவ ஒப்பந்தங்கள் புதுப்பிக்க ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. 

 

சவளியீடுகள் 

1. பி.எஸ். ஜயசிங்க, ஏ. தசனாரத்ன, மற்றும் ஆர். தபதரரா . "கடற்பாசிகள், 

கிராசிலரியாதவர்ருதகாசா மற்றும் உல்வா லாக்டுகா ஆகியவற்டற இடைப்பதன் 

மூலம் தகாதுடம அடிப்படடயிலான நூடுல்ஸின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் 

தசயல்பாட்டு பண்புகடள தமம்படுத்துதல்". உைவு அறிவியல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

ஜர்னல் வரி தவளியீடு. 

 

சுருக்கங்கள் மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட சுருக்கங்கள் 

1. பி.எச். ஜினிகடாதரஜ், ஜி.தஜ.  கதைகமஆரச்சி, தக.டபிள்யு.எஸ். அரியவன்ச, ஜி.பி. 

தராஷன், எஸ். கல்லதக மற்றும் சி.M நாையக்கார.பல நாள் படகுகளில் மீன்கள் 

பாக்டீரியா மாசுபடுவதற்கான ஆதாரங்கடள அடடயாளம் காணுதல் இலங்டக 

நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி துடறமுகத்தில் தடரயிறங்கியது. 7வது சர்வததச தமய்நிகர் 

மாநாடு மீன்வளம் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு 2020 (ஐசிஎஃப்ஏ 2020), 26 - 27 

நவம்பர் 2020. 

2. பி.எச். ஜினிகடாதரஜ், ஜி.தஜ.  கதைகமஆரச்சி, தக.டபிள்யு.எஸ். ஆரியவன்ச, 

மற்றும் சி.M நாையக்கார. இலங்டகயில் துன்னுசல்பதகர்ஸின் விநிதயாகச் 

சங்கிலியின் சில நிடலகளில் ஹிஸ்டடமன் பாக்டீரியாடவ உருவாக்குதல்.  76வது 

வருடாந்திர அறிவியல் அமர்வுகள், எஸ்.எல்.ஏ.ஏ.எஸ், 16டிசம்பர், 2020. 

3. பி.எச். ஜினிகடாதரஜ், ஜி.தஜ.  கதைகமஆரச்சி, தக.டபிள்யு.எஸ். அரியவன்ச, ஜி.பி. 

தராஷானந்த் சி.M. நாையக்கார. குளிர்ந்த தசமிப்பகத்தில் மஞ்சள் ஃபின் சூடர 

(துன்னுசல்பாதகர்ஸ்) இருந்து பாக்டீரியாஉருவாக்கும் ஹிஸ்டடமன் 

தனிடமப்படுத்துதல். 2020ஆம் ஆண்டு நாரா அறிவியல் அமர்வுகளில் 

தவளியிடுவதற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

4. ஆர்.எச். உக்வத்த, பி.எஸ். தஜயசிங், டபிள்யு.ஏ.ஜி.இ. விதஜநாத், டபிள்யு.ஏ.டி. 

நயனாஞ்சலி மற்றும் எம்.ஆர்.தபதரரா. கடற்பாசி (கிராசிலியா எடுலிஸ்) மற்றும் 

சிப்பி காளான் (ப்ளூதராடுதசாஸ்ட்ரீட்டஸ்) ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி டசவ 

ததாத்திடறச்சி மாற்று இடைக்கப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டு நாரா அறிவியல் 

அமர்வுகளில் தவளியிடுவதற்கு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.  

5. எஸ்.தக.M.ஆர்.தஜ.அதுருபனா, தக.டபிள்யூ.எஸ். அரியவன்ச மற்றும் 

டி.டபிள்யூ.M.M.M குமாரி. இலங்டக புத்தளம் பகுதியில் இறால் (தபதனயஸ் 

தமாதனாடன்) விவசாய அடமப்பிலிருந்து தனிடமப்படுத்தப்பட்ட எஸ்தசரிச்சியா 

தகாடலயின் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பாதிப்பு. 12 வது வருடாந்திர ஆராய்ச்சி 

கருத்தரங்கு நடவடிக்டககள், இலங்டக ரஜரட்டா பல்கடலக்கழகம், 2020. பக்கம் 83. 

 

ஏமனய சவளியீடுகள் / அறிக்மககள் 

 

1. உலர்ந்த மீன் மற்றும் மாசி மீன் ததாழிலில் தர தமம்பாடு குறித்த ஒரு கட்டுடர ஒரு 

தவல்லஇதழில் தவளியிடப்பட்டது. 

2. இலங்டகயின் ததன் மாகாைத்தின் கந்தாரா மற்றும் தகாட்தடதகாட 

பிரததசத்திற்கான சுமூகமான மற்றும் சுகாதாரமான மால்டிதவ மீன் உற்பத்தி 

நடவடிக்டக மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் திட்டத்டத ஸ்தாபிப்பதற்கான பரிந்துடரகள் 

பற்றிய அறிக்டக 
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3. ததாழில்நுட்ப அறிக்டக:  பச்டச (கப்பாஃடபகுசல்தவராஸி) கடற்பாசி, அடர 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட தகரகீனன் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தகரகீனன் ஆகியவற்றின் 

உடர, இயற்பியல், இரசாயன மற்றும் தநருங்கிய கலடவயில் தவவ்தவறு 

உலர்த்தும் முடறகளின் விடளடவ ஒப்பிடுதல் 

 

ஐ.பி.எச்.டி.யின் பரிதொேமன தெமவகள் 

ஐ.பி.எச்.டி.யின் தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகம் (நுண்ணுயிரியல் மற்றும் இரசாயன 

அலகுகள்) ஐஎஸ்ஓ / ஐஇசி 17025 படி பல பகுப்பாய்வு அளவுருக்களுக்கு அங்கீகார 

நிடலடயப் தபற்றுள்ளது: 2005 தரநிடலகள் மற்றும் ஐஎஸ்ஓ / ஐஇசி  17025: 2018 படி 

புதிய தரத்திற்கு திருத்தியடமக்கும் தசயல்பாட்டில். இந்த ஆய்வகத்தின் 

பரிதசாதடன தசடவகள் ததாழில்துடறயால், குறிப்பாக, மீன் ஏற்றுமதி 

நிறுவனங்களால் தபறப்பட்டுள்ளன; அடமச்சுக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

பிற பங்குகள் டவத்திருப்பவர்கள். தமாத்தம் 357 மாதிரிகள் நுண்ணுயிரியல் (275) 

மற்றும் இரசாயன (82) தரத்திற்காக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டன. இந்த மாதிரிகள் 

ததாடர்பான 145 தசாதடன அறிக்டககள் ஐபிஎச்டி ஆல் தவளியிடப்பட்டன மற்றும் 

தமாத்த வருவாய் ரூ.1,569,800.00 ஆகும். நாற்பது சதவீதம் (40%) தமாத்த வருவாயில், 

ராயல்டி கட்டைமாக நாராவிற்கு அனுப்பப்படும். 15 எண் உைர்ச்சி மதிப்பீடு. பதிவு 

தசய்யப்பட்ட மீன் மாதிரிகள் ஐபிஎச்டி சிறு திட்டங்களின் (வி5115) கீழ் மற்றும் 

ரூ.156,000.00 ஐ இலங்டக கட்டடளச் சட்டத்தின் மூலம் நாராவிற்கு பகுப்பாய்வு 

கட்டைமாக தசலுத்தியது. ஐபிஎச்டி 03 எண்கடள தவளியிட்டுள்ளது. தமதல 

மதிப்பீடு தசய்ய இலங்டக  தர மதிப்பீட்டு SLSIக்கு பரிதசாதடன அறிக்டககள். 

 

0202 ஆம் ஆண்டில் நடாத்ேப்பட்ட பயிற்சி/ விழிப்புைர்வு  நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

 

திகதி நிகழ்ச்சியின் சபயர் தநாக்கம் பங்குபற்

றியவர்க

ள் 

இடம் ஸ்பான்ெ

ர்கள் 

23/01/2020  

முதல் 

25/01/2020 

தபறுமதி தசர் 

கடற்பாசி 

அடிப்படடயிலான 

உற்பத்தி பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதார

தமம்படுத்தல் 

 

யாழ்ப்பா

ை 

தபண்கள்  

யாழ்ப்பாைம் 

-தகாடிகாமம் 

PRI  

(படன 

மர 

ஆராய்ச்

சி 

நிறுவன

ம் ) 

 

30/01/2020  

முதல்  

01/02/2020 

தபறுமதி தசர் மீன் 

சார்ந்த உற்பத்திகள் 

பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதார

தமம்படுத்தல் 

 

மீன்பிடி 

சமூகம் 

முல்டலத்தீவு 

- 

யாழ்ப்பாைம் 

மீன்பிடி

திடைக்

களம் 

17/02/2020  

முதல்  

21/02/2020 

தபறுமதி தசர் மீன் 

மற்றும் கடற்பாசி 

சார்ந்த உற்பத்திகள் 

பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதாரத்

டத 

தமம்படுத்தல் 

 

மீன்பிடி 

சமூகம் 

குருநகர் - 

யாழ்ப்பாைம்  

நாரா 

30/07/2020  

முதல்  

03/08/2020 

தபறுமதி தசர்  

சிப்பிகள் , மீன் 

மற்றும் கடற்பாசி 

சார்ந்த உற்பத்திகள் 

பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதாரத்

டத 

தமம்படுத்தல் 

 

மீன்பிடி 

சமூகம் 

அரிப்பு - 

மன்னார், 

ததவன்பிட்டி - 

யாழ்ப்பாைம்

, கிளிதநாச்சி  

நாரா 
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இளமானி பட்ட பட்டோரிகளின் தமற்பார்மவ 

1.M.A.M. ரூபசிங்க, பிஎஸ்சி (விலங்கியல்), ருஹுனா பல்கடலக்கழகம் 

2.S.H.D.Y.தஹவதக, பிஎஸ்சி (உைவு ததாழில்நுட்பம்), ராஜரட்டட பல்கடலக்கழகம் 

3.R.H. தருகா, பிஎஸ்சி  (உைவு ததாழில்நுட்பம்), ராஜரட்டட பல்கடலக்கழகம்   

4.H.M.T.D. குமார, பிஎஸ்சி (நுண்ணுயிரியல்), களனி பல்கடலக்கழகம்                       

5.M.S.A. தபதரரா, பிஎஸ்சி (விவசாயம்), ராஜரட்டட பல்கடலக்கழகம்                   

6.H.P.K.E.. குைரத்னா, பி.எஸ்சி (விவசாயம்), ராஜரட்டட பல்கடலக்கழகம்       . 

7.S.K.M.R.J .ஆதுருபனா, பி.எஸ்சி (விவசாயம்), ராஜரட்டட பல்கடலக்கழகம் 

கலந்து சகாண்டசவளிநாட்டு மற்றும் உள்ளூர் பயிற்சிகள் 

 

 

 

 

 

03/12/2020 மாசிமீன் உற்பத்தி 

பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதாரத்

டத 

தமம்படுத்தல் 

 

திக்வாலா 

AG 

அலுவலக

த்தில் 

மாசி  மீன் 

உற்பத்தி 

திக்வால- AG 

அலுவலகம் 

நாரா 

04/12/2020 மாசி  மீன் உற்பத்தி 

பற்றிய 

விழிப்புைர்வு 

சமூகத்தின் 

வாழ்வாதாரத்

டத 

தமம்படுத்தல் 

 

ததவினு

வர  AG 

அலுவலக

த்தில் 

மாசி  மீன் 

உற்பத்தி - 

ததவினு

வர நாரா 

ததவினுவர -  

AG 

அலுவலகம் 

நாரா 

இ

ல 

பயிற்சி   (உள்ளூர் / 

சவளிநாட்டு)  

காலம் இடம் பங்தகற்பாளர்கள் 

 சவளிநாட்டு    

01 கடற்பாசிகள் பட்டடறயின் 

வடகப்பாட்டின் மற்றும் 

டபதலாதஜனிடிக் 

ஆய்வுகள்  

 

05வது மாசி 

முதல் 04வது 

பங்குனி, 

2020 

இயற்டகஉயிர்ப்ப

ன்டம டமயம், 

தலய்டன், 

தநதர்லாந்து 

தக.ஜி.எஸ். 

நிர்பாதா 

 

 உள்ளூர்    

01 ISO/ IES 17025 – 2017 

 

18 முதல் 20  

வடர   மாசி, 

2020 

இலங்டக 

அங்கீகார சடப 

M.G.C.R. 

விதஜசிங்க 

02 ISO/ IES 17025 – 2017 

 

16 முதல் 18 

ஆம் 

புரட்டாசி, 

2020 

இலங்டக 

அங்கீகார சடப 

தக.ஜி.எஸ்.நிர்பா

தா 

தக.எச்.தக.எல். 

பியசிரி 

எம்.M.சுபசிங்க 
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5.8 ெமூக சபாருளாோர மற்றும் ெந்மேப்படுத்ேல் ஆராய்ச்சிப் 

பிரிவு 
பிரிவின் ேமலவர்: திரு. தக. எச். M. எல். அமரலால் 

 

மீன்பிடித் ததாழிலில் சமூக தபாருளாதார மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் ஆய்வுகள், 

மீனவர்கள் மற்றும் அவடரச் சார்ந்தவர்களின் நலன், மீன் விற்படன முடற பற்றிய 

பகுப்பாய்வு மற்றும் நுகர்தவார் மீதான அதன் தாக்கம் ஆகியடவ இப்பிரிவின் 

முக்கிய பணிகளாகும். 

 

0202 ஆம் ஆண்டில்  நடத்ேப்பட்ட ஆராய்ச்சி  கருத்திட்டங்கள் 

•இலங்டகயில் சிறிய அளவிலான கடரதயார கடற்தறாழிலில் பாலினத்தின் பங்கு 

பற்றிய பகுப்பாய்வு (SSF) 

•இலங்டகயில் அறிவிக்கப்பட்ட கடல் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரததசங்களின் (MPAக்கள்) 

உயிரியல் தபாருளாதார பகுப்பாய்வு 

• தபறுமதி சங்கிலி பகுப்பாய்வும், இலங்டகயில் தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட மீன்பிடித் 

ததாழில்களின் தசயலாற்றுடககளும் 

• நாரா மீன் துடற தகவல் டமயம் (FIC) 

 

செயற்பாடுகள் 

• கருத்திட்டங்களின் கீழ் (1), (2) மற்றும் (3) பின்வரும் நடவடிக்டககள் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டன. 

தரவு தசகரிப்பு 

தரவு பகுப்பாய்வு 

அறிக்டக எழுதுதல் / வருடாந்திர தவளியீடுகள் 

• மீன்வள தகவல் டமயத்தின் கீழ், அடனத்து விசாரடைகளும் பதிவு தசய்யப்பட்டு 

ததாடலதபசி மூலம் பதிலளிக்கப்பட்டன அல்லது அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு 

அனுப்பப்பட்டன 

 

பிரிவு  திட்டங்கள்  சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

கால 

அளவு 

சமூக 

தபாருளா

தார 

மற்றும் 

சந்டதப்ப

டுத்தல் 

ஆராய்ச்சி

ப் பிரிவு 

நாரா (8.1) இன் மீன்வள தகவல் 

டமயம் (FIC)  

திருமதி.எச்.பி.டி.ஏ. 

லக்மாலி 

ததாடர்ச்சி 

 

இலங்டக சிறிய அளவிலான 

கடரதயார கடற்தறாழிலில் 

பாலினப் பங்கு பற்றிய பகுப்பாய்வு 

(SSF)  (8.2) 

திருமதி. M டி.என். 

திலகரத்ன 

திருமதி.எச்.பி.டி.ஏ. 

லக்மாலி  

 

ஒரு 

வருடம் 

இலங்டகயில் அறிவிக்கப்பட்ட 

கடல் பாதுகாக்கப்பட்ட 

பிரததசங்களின் (MPAக்கள்) 

உயிரியல் தபாருளாதார 

பகுப்பாய்வு  (8.3) 

திரு. M. M ஏ. எஸ். 

மஹீபால 

திரு.தக.பி.ஜி.எல். 

சந்தருவன் 

டாக்டர் பிரபாத் 

ஜயசிங்க 

ஒரு 

வருடம் 

தபறுமதி சங்கிலி பகுப்பாய்வும், 

இலங்டகயில் தஹர்ரிங் மற்றும் 

சூடட மீன்பிடித் ததாழில்களின் 

தசயலாற்றுடககளும் (8.4) 

 

திருமதி டி. டபிள்யு. 

எல். யு. டி சில்வா 

திருமதி. M. என். டி. F. 

அதபயாதகான் 

ஒரு 

வருடம் 
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திட்ட எண்: 8.2  

 

இலங்மக சிறிய அளவிலான கமரதயார கடற்சைாழிலில் பாலினப் பங்கு 

பற்றிய பகுப்பாய்வு  (SSF)   

 

இலங்டகயில் சிறு ததாழில் துடறயின் பங்களிப்பு மீன்பிடித் ததாழிலில் 

வாழ்வாதாரங்கடள நிடலநிறுத்துவதற்கான பிரதான காரணியாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஆண்களும் தபண்களும் தனித்துவமான மற்றும் 

நிரப்பு நடவடிக்டககளில் ஈடுபடுவது பாலின உடழப்புப் பிரிவுகளுடன் 

தவறுபட்டதாகும்.மீனவர்கள் மற்றும் மீனவ தபண்களின் சமூக-தபாருளாதார 

நிடலடய தமம்படுத்துவதற்காக பாலின உடழப்புபிரிவிடனடய ஊக்குவிப்பதன் 

முக்கியத்துவத்டத கருத்தில் தகாண்டு, இந்த ஆய்வு எஸ்.எஸ்.எஃப் இன் மூன்று 

அம்சங்களின் பாலின பாத்திரங்கடள டமயமாகக் தகாண்டிருந்தது: தசயலில் 

மீன்பிடித்தல், உலர் மீன் பதப்படுத்துதல் மற்றும் சந்டதப்படுத்தல். இந்த ஆய்வு 

தமல் மாகாைத்தின் நீர்தகாழும்பு மீன்பிடி மாவட்டம் மற்றும் இலங்டகயின் வட 

தமல் மாகாைத்தின் சிலாபம் மீன்பிடி மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்டது.நிகழ்தகவு 

அல்லாத, வசதிக்காக மாதிரி முடறயின் அடிப்படடயில் 60 மீன்பிடி 

குடும்பங்களிலிருந்து அடர கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாடளப் பயன்படுத்தி ஒரு 

சமூக-தபாருளாதார கைக்தகடுப்பு நடத்தப்பட்டது. ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

குடும்பங்களில் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் தபண்களிடமிருந்து தரவுகள் 

தபறப்பட்டன. இந்த மாதிரியில் 40 சுறுசுறுப்பான மீன்பிடி குடும்பங்கள் (66.7%), 12 

உலர் மீன் பதப்படுத்தும் குடும்பங்கள் (20%), SSFஇல் மீன் விற்படன 

நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ள மீன்பிடி குடும்பங்களிலிருந்து 8 (13.3%) இருந்தன. 

தமலதிக தகவல்கடளதசகரிக்க தநர்காைல்கள் மற்றும் அவதானிப்பு முடறகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. எஸ்.பி.எஸ்.எஸ் புள்ளிவிவர ததாகுப்டபப் பயன்படுத்தி 

களத் தரவு பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது மற்றும் ஹார்வர்ட் பகுப்பாய்வு 

கட்டடமப்பு பாலின பங்கு பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.  

 

ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, நீர்தகாழும்பு (40%) மற்றும் சிலாவில் (43.3%) உள்ள 

தபரும்பாலான மீனவர்கள் 41-50 ஆண்டுகள் வரம்பில் உள்ளனர். நீர்தகாழும்பில் 

தபரும்பான்டமயான மீனவப் தபண்கள் (43.3%) 31-40 என்ற வரம்பில் இருந்தனர், 

சிலாவில் தபரும்பாலான மீனவப் தபண்கள் (30%) 41-50 வயது பிரிவுகளில் 

இருந்தனர்.மீனவர்களின் மாதாந்திர வருமானத்தின் சராசரி மதிப்பு, மீன்பிடித்தல், 

உலர் மீன் பதப்படுத்துதல் மற்றும் மீன் விற்படன ஆகிய மூன்று அம்சங்களில் 

மாறுபட்டு, ரூ.40000-60000 என்ற வரம்பில் இருந்தது. மாதிரிகளில், நீர்தகாழும்பில் 

உள்ள 26.7% மீனவர்கள் வாகனம் ஓட்டுதல், பணியமர்த்தல் பணிகள், காயல் 

மீன்பிடித்தல், விவசாயம் மற்றும் நிகர சீர்தசய்தல் தபான்ற இரண்டாம் நிடல 

ததாழில்களில் ஈடுபட்டனர், அதத தநரத்தில் சிலாபமில் உள்ள 10% மீனவர்கள் 

இரண்டாம் நிடல ததாழில்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர். சிலாபமில் தபரும்பாலான 

மீனவப் தபண்கள் (40%) உலர் மீன் பதப்படுத்தும் நடவடிக்டககளில் 

ஈடுபடுகின்றனர் மற்றும் சராசரி மாதாந்திர வருமானம் ரூ.18500 ஆகும். துணி 

டதத்தல் மற்றும் உைவுப் தபாருட்கடளத் தயாரித்தல் ஆகியடவ மீனவப் 

தபண்களின் முக்கிய இரண்டாம் நிடலத் ததாழில்களாக (13.4%) இருந்தன, தமலும் 

அவர்கள் ரூ.5000 சராசரி மாதாந்திர வருமானத்டதப் தபற்று அவர்களின் 

குடும்பங்களுக்கு பங்களித்தனர். கடலில் மீன்பிடித்தல் ஒரு ஆண் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தும் நடவடிக்டகயாக பார்க்கப்பட்டாலும், சிலாபம் மற்றும் நீர்தகாழும்பு 

ஆகிய இடங்களிலிருந்து முடறதய 26.7% மற்றும் 40% மீனவப் தபண்கள் ஊதியம் 
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தபறாத குடும்ப ஊழியர்களாக மீன்பிடி நடவடிக்டககளுக்கு ஆதரவளித்தனர். 

கடலில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு தவிர, மீன் வளர்ப்டப த் 

தவிர, மீன் வளர்ப்பதற்கு முந்டதய மற்றும் அறுவடடக்குப் பிந்டதய 

நடவடிக்டககளில் மீன் தபண்கள் நிகர தீர்வு, நிகர ஏற்றுதல், நிகர சீர்தசய்தல், 

வடலகடள சரிதசய்தல், மீன்கடள வரிடசப்படுத்துதல், உலர் மீன் தயாரித்தல் 

மற்றும் மீன் விற்படன ஆகியடவ அடங்கும். உற்பத்தி நடவடிக்டககள், வீட்டு 

மற்றும் சமூக நடவடிக்டககளில் மீனவ தபண்கள் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக ஆய்வு 

முடிவுகள் தவளிப்படுத்தின. வீட்டு நிர்வாகத்தில் 80% க்கும் அதிகமான பங்களிப்பு 

மீனவ தபண்களால் வழங்கப்பட்டது.  

 

இலங்டகயில் உள்ள இலங்டக இலங்டக மீனவர்கள் மற்றும் மீனவ தபண்கள் 

சமூக, தபாருளாதார, நிறுவன மற்றும் சுற்றாடல் தடடகடள எதிர்தகாள்கின்றனர். 

மீன் அறுவடடடயக் குடறத்தல், மீன்பிடி வடலகளுக்கு தசதம், எரிதபாருள் அதிக 

தசலவு மற்றும் மீன்பிடி உபகரைங்களின் அதிக தசலவு ஆகியடவ மீனவர்கள் 

எதிர்தகாள்ளும் முக்கிய பிரச்சிடனகளாகும், அதத தநரத்தில் மீனவ தபண்கள் 

தபண்களின் பணி மற்றும் பங்களிப்புக்கு அங்கீகாரம் இல்லாதது தபான்ற பாலின 

அதிகாரமளித்தலில் பல தடடகடள எதிர்தகாள்கின்றனர்.நிர்வாகமற்றும் நிடலயான 

வள முகாடமத்துவத்திற்கான பங்தகற்பு இல்லாடம, ஊதிய உடழப்பில் பாலின 

பாகுபாடு, வீட்டு தவடலகள் மற்றும் சமூக மற்றும் கலாச்சார அழுத்தங்கள் 

காரைமாக தபாருளாதார பங்தகற்புக்கான வாய்ப்பு குடறவு. மீனவர்கள் மற்றும் 

மீனவ தபண்கள் இருவரும் பாலின வலுவூட்டலில் விடல ஏற்ற இறக்கங்கள் 

மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் பிரச்சிடனகள், மீன்பிடி சங்கங்களின் தமாசமான 

ஒருங்கிடைப்பு, உள்கட்டடமப்பு வசதிகள் இல்லாடம மற்றும் 

ததாழில்நுட்பபற்றாக்குடற தபான்ற தபாதுவான பிரச்சிடனகடள 

எதிர்தகாள்கின்றனர்.இலங்டகயில் இலங்டகயிலுள்ள SSFஇன் நல்வாழ்வு மற்றும் 

தபாருளாதார வளத்திற்காக பாலினம் இரண்டடயும் வலுவூட்டுவதற்காக மீன்பிடித் 

துடறயில் தகாள்டககள் / திட்டமிடல் திட்டங்களில் பாலின பாத்திரங்கள் மற்றும் 

பிரச்சிடனகள் குறித்து பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

 

திட்ட எண்: 8.3  

 

இலங்மகயில் அறிவிக்கப்பட்ட கடல் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரதேெங்களின் 

(MPAக்கள்) உயிரியல் சபாருளாோர பகுப்பாய்வு 

 

இந்த திட்டப் பகுதி 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒரு இயற்டக சரைாலயமாக 

அறிவிக்கப்பட்ட கயாங்தகர்னி ரீஃப் ஆகும், தமலும் இந்த ஆய்வின் முக்கிய 

தநாக்கம் எம்.பி.ஏ.க்களின் சமூக-தபாருளாதார நன்டமகடள அடடயாளம் 

காண்பதாகும். . இந்த மீன்பிடிப்பு சரைாலயத்டதச் சுற்றியுள்ள முக்கிய 

தபாருளாதார நடவடிக்டக என்றும், கயான்தகர்னி சரைாலயத்டதச் சுற்றியுள்ள 

தபாருளாதார நடவடிக்டககடள சுற்றுலா இடைப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டது.  

இந்த சரைாலயம் வாகடர ததற்கு மீன்வள ஆய்வாளர் பிரிவுக்கு தசாந்தமானது 

மற்றும் முக்கிய மீன் இறங்கும் இடங்கள் கயாங்தகர்னி மற்றும் மன்தகர்னி. 

வகடரக்கு மூடப்பட்ட மீன்பிடிப்புடன், தசங்கடமுடன சரைாலயத்டத சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் மீன்பிடித்கின்றனர்.  

 

இந்த பாடறயின் விடளவாக கடற்கடரக்கு அருகில் (சுமார் 3 கி.மீ), 

இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட படகுகள் (NTRB) மீன்பிடிப்டபப் பயன்படுத்தும் 
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மீனவர்கள் சரைாலயத்திற்கு மூடப்பட்டனர். ஓ.எச்.ஆர்.பி படகுகடளப் 

பயன்படுத்தும் ஃபிஷர் பாடறகளிலிருந்து (சுமார் 15 கிமீ-20 கிமீ)  ததாடலவில் 

மீன்பிடித்துக் தகாண்டிருக்கும்தபாது. நாள் வருமானம் மிகவும் ஏற்ற இறக்கம் 

மற்றும் ஒரு நாள் மீன்பிடி சராசரி இலாபம் ரூ: 1000.00 முதல் ரூ: 5000.00 வடர. OFRO 

படகுகடளப் பயன்படுத்தும் மீனவர்கள், தங்கள் அறுவடடக்கு ரீஃப்களிலிருந்து 

கிடடக்கும் கூடுதல் நன்டமகடள ததளிவாக அடடயாளம் காைவில்டல. 

இருப்பினும், என்.டி.ஆர்.பி.யில் இருந்து மீன்பிடிக்கும் மீனவர்கள் தங்கள் 

மீன்வளத்திற்கான ரீஃப் நன்டமகடள அடடயாளம் கண்டுள்ளனர்.குறிப்பாக ஆஃப் 

பருவத்தில்.  கடற்கடர டி-தமர் மீனவர்கள் கடற்கடர டி-தமர் தசகரிக்க, ரீஃப் 

அப்பால். கயான்தகர்னியில் சுமார் 10 மீனவர்கள் கடற்கடர டி தமர் 

ஒருங்கிடைப்பில் ஈடுபடுகின்றனர், தமலும் ஒரு மீனவருக்கு ஒரு நாளின் சராசரி 

வருமானம் 5000.00 ஆகும். 

மீன் இறங்கும் இடத்தில் (கன்தகர்னி) அடமந்துள்ள உள்ளூர் மீனவர்களால் 

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான படகு பணியமர்த்தல் ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிறது, 

தமலும் பாடறக்கு வருடக தருவதற்கான படகு வாடடகயின் சராசரி தசலவு சுமார் 

ரூ.3500.00 ஆகும். இருப்பினும், படகு வாடடகக்கு கட்டைம் பாடற  

தசலவிடப்படும் தநரத்திற்கு ஏற்ப தவறுபடுகிறது. . ஒரு கைம், சுற்றுலாப் 

பயணிகள் அடர நாள் பவளப்பாடறகளில் தங்கினால், படகு வாடடக சுமார் 

ரூ.7500.00 இருக்க முடியும். சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான படகு வாடடகக்கு 

மீனவர்கள் ஈடுபடுவதால், அவர்கள் தங்கள் வருமானத்டத அதிகரித்துள்ளனர்.  

 

மீன்பிடி நடவடிக்டககள் மற்றும் சுற்றுலாவிலிருந்து சில அச்சுறுத்தல்கள் 

அடடயாளம் காைப்பட்டன. மீன்பிடிப்பவரின் கூற்றுப்படி, கீதழ அடமக்கப்பட்ட 

வடல மற்றும் டடனடமட்டிலிருந்து மீன்பிடித்தல் ஆகியடவ பாடறகளுக்கு 

தபரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. அதத தநரத்தில் பாடறகளின் முக்கியத்துவத்திற்காக 

உள்ளூர் சுற்றுலாப் பயணிகடளப் பற்றிய விழிப்புைர்வு இல்லாதிருப்பது 

பாடறகடள தசதப்படுத்தும் தமாசமான தசல்வாக்டகக் தகாண்டுள்ளது. பாடற 

பயனர்களின் பங்குதாரர்களிடடதய பலவீனமான கண்காணிப்பு மற்றும் 

ஒருங்கிடைப்பும் பாடறகளின் பாதுகாப்பிற்கு தமாசமான தசல்வாக்டகக் 

தகாண்டிருக்கிறது.   

திட்ட எண்: 8.4 

மதிப்புச் ெங்கிலி பகுப்பாய்வு மற்றும் இலங்மகயில் சஹர்ரிங் மற்றும் சூமட  

மீன்வளத்தின் செயல்திைன் 

 

இலங்டகயில் கடரதயார மீன்பிடிப்பில், Amblygastersirm (தஹர்ரிங் / ஹுருல்லா) 

முடறதய 21.96%, 11.65% மற்றும் 9.76% ஒப்பீட்டளவில் பங்களிப்புடன் (BOBLEM, 

2015) Sardinella gibbosa (சாடல) மற்றும் Sardinella albella (சூடட) ஆகியவற்டறத் 

ததாடர்ந்து ஆதிக்கம் தசலுத்தும் இனமாகும்.தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட  மீன்வளத்தின் 

தற்தபாடதய மதிப்புச் சங்கிலிகடள பகுப்பாய்வு தசய்து வடரபடமாக்குவது 

மற்றும் மதிப்புச் சங்கிலி தமம்பாடு என்ற கருத்தாக்கத்தின் மீது தற்தபாதுள்ள 

மதிப்புச் சங்கிலிகடள உருவாக்குவதற்கான இடடதவளிகள் மற்றும் வழிகடள 

அடடயாளம் காண்பது ஆகியடவ ஆய்வின் தநாக்கங்கள் ஆகும். இந்த ஆய்வுப் 

பகுதி தமற்குக் கடற்கடரயின் நீர்தகாழும்பு, சிலாபம் மற்றும் புத்தளம் மீன்பிடி 

மாவட்டமாக இருந்தது, இது தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட  மீன்கள் அதிக அளவில் 

கிடடப்படத அடிப்படடயாகக் தகாண்டு ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 65 மதிப்புச் 

சங்கிலிபங்தகற்பாளர்களின் மாதிரி (50 மீனவர்கள் மற்றும் 15 இடடத்தரகர்கள்) 

வசதியான மாதிரி முடறடயப் பயன்படுத்தி ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு, முன் தசாதடன 
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தசய்யப்பட்ட அடர கட்டடமக்கப்பட்ட தகள்வித்தாடளப் பயன்படுத்தி 

தநர்காைல் தசய்யப்பட்டனர். தரவு SPSS ver.22 மற்றும் Ms Excel ஆகியவற்டறப் 

பயன்படுத்தி தபாருத்தமானதாக பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்டது. பகுப்பாய்வு ஒரு சில 

படிகள் மூலம் தசய்யப்பட்டது. முதலாவதாக, முக்கிய தபாருளாதார முகவர்கள், 

அவர்களின் பாத்திரங்கள் மற்றும் முக்கிய தசயல்பாடுகள் அடடயாளம் 

காைப்பட்டன.சந்டதப்படுத்தல் தசனல்களின் அடிப்படட கட்டடமப்பு 

வடரபடமாக்கப்பட்டு, மதிப்புச் சங்கிலியில் ஒரு கணுவிலிருந்து மற்றகணுவிற்கு 

மீன்களின் ஓட்டம் தவறுமதன சதவீதத்தில் கைக்கிடப்பட்டது. மூன்று 

சந்டதப்படுத்தல் தசயல்திறன் குறியீடுகள் கைக்கிடப்பட்டன: சந்டதப்படுத்தல் 

திறன் குறியீட்தடண் (ஆச்சார்யா மற்றும் அகர்வால், 2007), விடல பரவல் 

(நாராயைகுமார் மற்றும் சத்தியதாஸ், 2006) மற்றும் நுகர்தவாரின் ரூபாயில் 

மீனவர்களின் பங்கு (அஸ்வதி, 2014) மற்றும் அடடயாளம் காைப்பட்ட 

சந்டதப்படுத்தல் தசனல்களின் திறன்கள் கைக்கிடப்பட்ட தசயல்திறன் 

குறியீடுகடளப் பயன்படுத்தி ஒப்பிடப்பட்டன. 

 

முடிவுகள் தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட மீன்வளம் இருவரும் ஐந்து முக்கிய நிடலகளில் 

சீரடமக்கப்பட்ட மதிப்பு சங்கிலிகளின் ஒதர கட்டடமப்டபக் தகாண்டுள்ளன 

என்படத தவளிப்படுத்தின; உற்பத்தி, ஒன்றுதசர்த்தல், முழுடமப்படுத்துதல், 

சில்லடற விற்படன மற்றும் நுகர்வு. ஐந்து முக்கிய மதிப்பு சங்கிலிகள் 

கவனிக்கப்பட்டன (அட்டவடை 01) மற்றும் தசனல் 01, 02 மற்றும் 03 க்கு தமலும் 

பகுப்பாய்வுகள் தசய்யப்பட்டன, ஏதனனில் தஹர்ரிங் ஒரு பரந்த அளவு அந்த 

தசனல்கள் வழியாக நகர்ந்தது.  

 

அட்டவடை 01 இலங்டகயின் தமற்குக் கடரதயாரத்தில் தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட 

மீன்பிடித் துடறகளின் பல்தவறு சந்டதப்படுத்தல் வழிகள் 

 

Channel Player 1 Player 2 Player 3 Player 4  

1 மீனவர் 
ஒழுங்குபடு

த்துபவர் 

சில்லடற 

விற்படனயாளர்கள் 
நுகர்தவார்  

2 
மீனவர் ஒழுங்குபடு

த்துபவர் 

நுகர்தவார் 
  

3 

மீனவர் சில்லடற 

விற்படன

யாளர்கள் 

நுகர்தவார் 

  

4 மீனவர் நுகர்தவார்    

5 

மீனவர் 
ஒழுங்குபடு

த்துபவர் 

தமாத்த 

விற்படனயாளர் 

சில்லடற 

விற்படனயா

ளர்கள் 

நுகர்

தவார் 

 

தஹர்ரிங் மீன்பிடிப் பிரிவின் சராசரி ஆண்டு நிகர இலாபம் இலங்டக ரூபா 406 416 

ஆகவும், சூடட மீன்பிடிப்பிரிவுக்கு ரூபா 283 500 ஆகவும் காைப்பட்டது. தமற்கு 

கடற்கடரயில் தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட மீன்வளம் இன்னும் ஒரு இலாபகரமான 

வணிக மீன்பிடி நடவடிக்டக என்படத முடிவுகள் சரி பார்த்தன. விடலப்பரவல் 

குடறவாகவும், மீனவர்களுக்கு பங்கு மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் திறன் குறியீட்தடண் 

அதிகமாகவும் இருக்கும் தபாது ஒரு சந்டத திறடமயானதாகக் கருதப்படலாம் 

(நாராயைகுமார் மற்றும் சத்தியதாஸ், 2005, தஷபர்ட் தஜஃப்ரி, 1972). விடலப் 

பரவலின் சுருக்கம், நுகர்தவாரின் ரூபாயின் மீனவர்களின் பங்கு மற்றும் 

சந்டதப்படுத்தல் தசனல் 01, 02 மற்றும் 03 இன் சந்டதப்படுத்தல் திறன்கள் 

அட்டவடை 01 இல் காட்டப்பட்டன. இலங்டகயின் தமற்குகடற்கடரயில் உள்ள 
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தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட மீன்வளத்திற்கான மிகவும் திறடமயான சந்டதப்படுத்தல் 

தசனல் தசனல் 02 ஆகும், இதில் மீன் ஒழுங்குபடுத்துபவர் மூலம் இறுதி 

நுகர்தவாருக்கு பாய்கிறது. 

 

அட்டவடை 02: விடல பரவலின் சுருக்கம், நுகர்தவாரின் ரூபாயில் மீனவர்களின் 

பங்கு மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் தசனலின் சந்டதப்படுத்தல் திறன்கள் 01, 02 மற்றும் 

03. 

மீன் துமை விவரங்கள் விற்பமன தெனல்01 விற்பமன 

தெனல் 02 

விற்பமன தெனல் 03 

தமாட்

டார் 

மெக்கி

ள் 

விற்ப

மனயா

ளர் 

துமை 

ெங்கிலி 

மெக்

கிள் 

விற்ப

மன

யாளர் 

து

மை 

ெங்கி

லி 

ொமல

தயார 

விற்ப

மனயா

ளர் 

துமை 

ெங்கிலி 

இமடத்ே

ரகராக 

ஒழுங்குப

டுத்துபவ

ர் 

தமாட்

டார் 

மெக்கி

ள் 

விற்ப

மனயா

ளர் 

துமை 

ெங்கிலி 

மெக்

கிள் 

விற்ப

மன

யாள

ர் 

து

மை 

ெங்கி

லி 

ொமல

தயார 

விற்ப

மனயா

ளர் 

துமை 

ெங்கிலி 

தஹர்ரிங் விடல 

பரவுதல் 

(இலங்டக 

ரூபா/கி

தலா) 

205 205 205 80 180 180 165 

நுகர்தவாரி

ன் 

ரூபாயின் 

மீனவர்க

ளின் பங்கு 

(%) 

54.44 54.44 56.32 75.53 60 60 62.06 

சந்டதப்ப

டுத்தல் 

விடனத்தி

றன் 

அடடவு 

1.19 1.19 1.28 3.06 1.5 1.5 1.63 

 

சூடட 

விடல 

பரவுதல் 

(இலங்டக 

ரூபா/கி

தலா) 

190 190 160 60 180 180 105 

நுகர்தவாரி

ன் 

ரூபாயின் 

மீனவர்க

ளின் பங்கு 

(%) 

45.71 45.71 50 75.53 48.57 48.57 52.12 

சந்டதப்ப

டுத்தல் 

விடனத்தி

றன் 

அடடவு 

0.84 0.84 1 2.66 0.94 0.94 1.13 
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ஆய்வின் கண்டுபிடிப்பின் அடிப்படடயில் பின்வரும் பரிந்துடரகடள வழங்க 

முடியும்; சரியான சந்டத தகவல் வடலயடமப்டப நிறுவுதல் மற்றும் அடனத்து 

மதிப்புச் சங்கிலி நடிகர்களுக்கும் அணுகடல வழங்குதல், தஹர்ரிங் மற்றும் சூடட 

மீன்கடள தசமித்து டவக்கவும் பதப்படுத்தவும் உள்கட்டடமப்பு வசதிகடள 

தமம்படுத்துவதில் அரசாங்கத்தின் தடலயீட்டட அதிகரிக்கவும், மீனவர்கள் கடன் 

தகாடுப்பவர்கள் மற்றும் பிற இடடத்தரகர்களின் பிடியில் இருந்து, குறிப்பாக மீன் 

ஒழுங்குபடுத்துபவர் பிடியில் இருந்து மீனவர்கடளப் பாதுகாக்க நிறுவன நிதி 

நடடமுடறடய எளிதாக்கவும். 

 

திட்ட இல : 8.1 

நாராவின்  மீன்வள  ேகவல் மமயம் (FIC)  

இலங்டகயில் மீன்பிடித் துடறயின்  பங்குதாரர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள 

பிறதரப்பினருக்கு ததடவயான தகவல்கடள வழங்க சமூக தபாருளாதார பிரிவு 

மீன்பிடி தகவல் டமயத்டத (FIC) பராமரிக்கிறது. 2020ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், 

பல்தவறு பதிலளித்தவர்களிடமிருந்து மீன்பிடி தகவல் டமயத்தின் 07 10 10 10 10 

என்ற தஹாட்டலன் மூலம் தமாத்தம் 144 தகள்விகள் தபறப்பட்டன. இது கடந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுடகயில் ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த எண்ணிக்டகயிலான 

விசாரடையாகும், தமலும் இது முக்கியமாக தகாவிட்-19 ததாற்றுதநாய் காரைமாக 

நாடு முழுவதும் 2020 இல் மீன்பிடி நடவடிக்டககடள கட்டுப்படுத்துகிறது 

அடனத்து வினவல்களும் ஐந்து குழுக்களாக வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

வினவல்களின் எண்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு தகவல் அளவுதகால்களின் கீழ் உள்ள 

சதவீதங்கள் கீதழயுள்ள அட்டவடை தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வினவல்களின் எண்கள் மற்றும் ஒவ்சவாரு ேகவல் அளவு தகால்களின் கீழ் உள்ள 

ெேவீேங்கள் 

ேகவலின்விேம் சபைப்பட்ட அமழப்புக்கள் வீேம் 

கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி(Academic and 

Research Related Services) 55 

38% 

நுகர்தவார் மற்றும் ததாழில் ததாடர்பான 

தசடவகள் (Consumer and Industry related 

Services) 46 

32% 

தபாதுவான புகார்கள் மற்றும் கருத்துகள் 

(General Complains and Comments) 23 

16% 

மீனவர்கள் நலன் மற்றும் தபரழிவு 

ததாடர்பான தசடவகள்(Fisherman Welfare 

and Disasters Related Services) 12 

8% 

வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு (Trade and 

Investment Related Services) ததாடர்பான 

தசடவகள் 9 

6% 

தமாத்தம் 145 100% 
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தபறப்பட்ட அடனத்து தகள்விகளும் நாரா விஞ்ஞானிகள், கடற்தறாழில் மற்றும் 

நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அடமச்சின் அதிகாரிகள் (MFARD), கடற்தறாழில் 

மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திடைக்களம் (DFAR), ததசிய நீருயிரின வளர்ப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (NAQDA) மற்றும் பிறததாடர்புடடய அதிகாரிகளுடன் 

அரசு மற்றும் அரசசாராதுடறகள் மூலமாக தவற்றிகரமாக தீர்க்கப்பட்டன. மீன்பிடித் 

துடறயின் பங்குதாரர்களிடடதய தகவல் டமயத்டத தமம்படுத்துவதற்காக 10க்கும் 

தமற்பட்ட பதாடககள் மீன்பிடி துடறமுகங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன, தமலும் 

500 துண்டுப்பிரசுரங்கள் துடறமுகங்கள், தடரயிறங்கும்இடம்,  கடற்தறாழில் 

ஆய்வாளர்கள் அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற அலுவலக 

வளாகங்களில் இலங்டகயின் கடரதயாரத்திடனச் சுற்றி விநிதயாகிக்கப்பட்டன. 
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5.9 கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவு 
பிரிவுத்ேமலவர்:  திரு. ஏ.பி.ஏ.தக. குைரத்ன 

 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு பிரிவானது தகவல் ததாழில் நுட்பபிரிவு, நூலகம் 

மற்றும் தகவல் பிரிவு மற்றும் விரிவாக்கல் பிரிவு ஆகியவற்டறக் தகாண்டுள்ளது. 

திட்டங்கடள திட்டமிடல், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு தசய்யும் தவடலகளுக்கு 

கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவு தபாறுப்பாகும். ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் 

திறடமயான கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ஒருங்கிடைப்டப உறுதி 

தசய்வதற்கான கடடமகடள இதுதசய்கிறது. தசயல்திட்டத்டத தயாரித்தல், 

ஆராய்ச்சி திட்டங்களின் மாதாந்த முன்தனற்ற கண்காணிப்பு, வருடாந்த 

அறிக்டகயின் ததாகுப்பு, அறிவுப் பகிர்வுக்கு உதவுதல் மற்றும் பரப்புதல் ஆகியடவ 

பிரிவின் முக்கிய தபாறுப்புகளாகும். 

 

ேகவல் சோழில்நுட்ப பிரிவு 

 

தகவல் ததாழில்நுட்ப பிரிவின்  தநாக்கம் மிக உயர்ந்த தரமான ததாழில்நுட்ப 

அடிப்படடயிலான தசடவகடள வழங்குவதும், அதன் தசயல்பாட்டுக்கான 

குறிக்தகாள்கள் மற்றும் குறிக்தகாள்களுக்கான ஆதரடவ வழங்குவதுடன், ஆராய்ச்சி 

நடவடிக்டககளுக்கு தபாருந்தும் வடகயிலான ஓடிதயா / காட்சி, மல்டிமீடியா, 

தடஸ்க்டாப் மற்றும் வடலயடமப்பு ஆகியவற்றிற்கு பயனுள்ள ததாழில்நுட்ப 

அடிப்படடயிலான பயன்பாடுகள் மற்றும் தசடவகள் ததாடர்பான ஆதரடவ  

வழங்குவதாகும். 

 

தகவல் ததாழில் நுட்ப பிரிவு புவியியல் தகவல் அடமப்பு (ஜி. ஐ. எஸ்) மற்றும் 

ரிதமாட்தசன்சிங் (ஆர்எஸ்) ஆகியவற்டறப் பயன்படுத்தி வளங்கடளத் 

திட்டமிடுவதற்கும், நீர் உயிரின வளர்ப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் முன் கணிப்புக்கு 

தபாருத்தமான பகுதிகடள அடடயாளம் காண்பதற்கும் ஆராய்ச்சி நடத்துகிறது. 

ஜி.ஐ.எஸ் ததாழில்நுட்பங்கள் பல்தவறுதுடறகளில் தபாருந்தும் மற்றும் 

கிடடக்கக்கூடிய சிறந்த தகவல்களின் அடிப்படடயில் சிறந்த முடிவுகடள எடுக்க 

அனுமதிக்க உள்ளக ஆராய்ச்சிகளுக்குத் ததடவயான உயர்தர இடஞ்சார்ந்த மற்றும் 

பண்புக்கூறு தரடவ வழங்க உறுதி பூண்டுள்ளன. தகவல் ததாழில்நுட்பப்பிரிவானது 

கடல் மற்றும் நிலப்பரப்புபகுதிகளின் இடஞ்சார்ந்த தரவுகளின் எல்டலப்பகுதியாக 

தசயல்படுகிறது.  நீர்வளங்கள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பயனர்கள் ததாடர்பாக 

கிடடக்கக்கூடிய அடனத்து தரவு / தகவல்கடளயும் தசகரிப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழல் 

நட்பு தபாருளாதார தமம்பாட்டிற்கான தயாரிப்புகடள உருவாக்குவதற்கும் 

நீர்வாழ்வளங்கள் / சுற்றுச்சூழடல விஞ்ஞான ரீதியாக நிர்வகிப்பதற்கும் ஒரு தளமாக 

இந்த பிரிவு உதவுகிறது. 

 

தகவல்தசகரிப்பு, தசயலாக்கம், பகிர்வு மற்றும் நீர்வள வளங்கடள அபிவிருத்தி 

தசய்தல் ஆகியவற்றுக்கான அடனத்து பங்குதாரர்களிடடதயயும் தகவல் தசகரிப்பு, 

தசயலாக்கம், பகிர்வுமற்றும் பரப்புதல் ஆகியவற்றுக்கான தகவல் ததாழில்நுட்பம் 

மற்றும் அடமப்புகள் தசயல்பாட்டின் அடனத்து அம்சங்கடளயும் வழங்க இந்த 

பிரிவு தபாறுப்பாகும். இது கைனி வன்தபாருள் மற்றும் தமன்தபாருள் ஆதரவு 

மற்றும் LAN - தலன் (தலாக்கல்ஏரியாதநட்தவார்க்) மற்றும் WAN -  

(டவட்ஏரியாதநட்தவார்க்) ஊழியர்களுக்கான இடைப்பு மற்றும் கணினி 

தநட்தவார்க்குகளின் நிர்வாக ஆதரடவ வழங்குகிறது. தமலும் ஐ. ரி பிரிவு ஐ. ரி 

ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தமன்தபாருள் உரிமங்கடள பராமரிக்கிறது, தமலும் ஐ. ரி 
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ததாடர்பான வன்தபாருள் மற்றும் தமன்தபாருடள வாங்குவடத 

ஒருங்கிடைக்கிறது. 

 

நூலகம் மற்றும் ேகவல் பிரிவு 

நாராவின் நூலகம் என்பது ஒரு சிறப்பு நூலகமாகும், இது ஒரு தகவல் மற்றும் குறிப்பு 

டமயமாக தசயல்படுகின்றது. இந்தப் பிரிவு விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அறிஞர்களின் 

தகவல் ததடவகடளயும் வளத்டத வலுப்படுத்துவடதயும், நாராவின் தநாக்கம் 

மற்றும் குறிக்தகாள்கடள அடடவதற்கு தபாருத்தமான மற்றும் தற்தபாடதய 

அறிடவப் பகிர்ந்துதகாள்வடதயும் உறுதிதசய்கிறது. 

செய்யப்பட்ட நடவடிக்மககள்    

 

செயல்திைன் 

திட்டஎண்: 9.1 

இமைய  தெமவகள்  மற்றும்  நிகழ்நிமல  ேகவல்  அமமப்பு 

 

தபாறுப்பானஅதிகாரி : ஏ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 

வரவுதசலவு   : 3.5 மில்லியன் 

 

இந்த தகவலின் முக்கிய தநாக்கம், உலகளாவிய வடலயடமப்பு வழியாக 

தகவல்கடள பரப்புவதும், தகவல் பகிர்வுக்கு வசதியாக நாராவின் விஞ்ஞான 

ஊழியர்களுக்கும் அதன் பங்குதாரருக்கும் பிற இடைய தசடவகடள 

வழங்குவதாகும். 

 

வடலத்தளத்தில் மாற்றங்கள் பல தமற்தகாள்ளப்பட்டன, 98 வடலப்பக்கங்கள் 

தளத்துடன் தசர்க்கப்பட்டன. வடலத்தளத்திற்கு ஒரு நாடளக்கு சராசரி வருடக 

கிட்டத்தட்ட 435 ஆக இருந்தது மற்றும் அதிக வருடக எண்ணிக்டகடய 19433 ஆடி 

2019 இல்கவனித்தது 

 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 
ஒதுக்கீடு 

(ரூ. மில்) 

சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ேர் 

காலம் 

இருந்

து 

வ

மர 

அறிவு 

மற்றும்தகவல்

கடள 

பரப்புவதற்கா

னதிறந்தஅணு

கல் 

9.1 இடைய 

தசடவகள் மற்றும் 

ஆன்டலன் தகவல் 

அடமப்பு 

3.5 ஏ. பி. ஏ. தக 

குைரத்ன 

 

2020 

 9.2 மதிப்பீடுகள் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி 

திட்டங்கடள 

கண்காணித்தல் 

0.75 ஏ. பி. ஏ. தக 

குைரத்ன 

 

2020 

 9.3வருடாந்த 

விஞ்ஞான அமர்வு – 

2020 

2.7 ஏ. பி. ஏ. தக 

குைரத்ன 

2020 

 9.4 பங்குதாரர் 

ஆதலாசடனக் 

கூட்டம் 

0.6 ஏ. பி. ஏ. தக 

குைரத்ன 

2020 
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 மாோந்ேொரம்ெம் 

மாதம் 

மாேெராெரி மாோந்ேசமாத்ேம் 

தமாது

டக 

தகாப்

பு  

தமா

துமக 

தகாப்

பு kB F 
தமாது

மக 
தகாப்பு 

 
தமாதுமக 

           
பங்குனி 

2021 

12011 11063 6067 274 4839 28401905 6314 139551 254467 276258 

மாசி 2021 12504 11257 5717 350 6924 33362979 9822 160087 315210 350113 

 டத 2021 12343 11190 3388 385 8725 46787745 11955 105051 346912 382649 

மார்கழி 

2020 

13136 12148 5315 345 7941 34235815 10716 164786 376617 407220 

கார்த்திடக 

2020 

11447 10770 4953 430 8028 28602231 12928 148593 323111 343420 

ஐப்பசி 2020 12276 11316 5368 411 7963 33316988 12767 166423 350819 380584 

புரட்டாசி 

2020 

30518 28904 9672 723 13509 64593522 21700 290169 867126 915549 

ஆவணி 

2020 

18960 17651 8612 417 8508 38130063 12927 266991 547190 587765 

ஆடி 2020 14576 13237 8243 423 7950 35450905 13138 255543 410369 451864 

ஆனி 2020 13206 12245 7024 400 7721 24747421 12004 210745 367369 396186 

டவகாசி 

2020 

12323 11570 6992 362 7646 21020248 11250 216774 358685 382029 

சித்திடர 

2020 

12381 11841 8078 366 6885 18411645 11008 242357 355241 371443 

           
தமாத்தம் 407061467 146529 2367070 4873116 5245080 

          

http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202103.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202103.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202102.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202101.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202012.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202012.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202011.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202011.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202010.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202009.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202009.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202008.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202008.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202007.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202006.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202005.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202005.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202004.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202004.html
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கைனி ஒழுங்கடமத்தல், பழுதுபார்ப்பு மற்றும் தமம்படுத்தல் ஆகியவற்றில் 

ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் தமன்தபாருள், வடலப்பின்னல் மற்றும் உள்ளடமவு 

சிக்கல்கள் நாளுக்கு நாள் தீர்க்கப்பட்டன. 

 

CARP வடலப்பின்னலில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி திட்டங்கடள 

மதிப்பீடு தசய்ய பயன்படுத்தப்படும் தகவல் தரவுத்தளம் CARP க்கு 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த கால கட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கு 

அடடயப்பட்டது. மனிதவளம் மற்றும் நிதிநிடல அறிக்டக பற்றிய தகவல்கள் 

ததசிய விஞ்ஞான மன்றம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிதசாதடன ஆய்வுக்காக 2019 

இல் NASTECக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

 

முன்தனற்ைம் (%) : சபளதீக : 100  நிதி: 100 

 

திட்டஎண்: 9.2 

மதிப்பீடுகள்  மற்றும்  கண்காணிப்பு  ஆராய்ச்சி  திட்டங்கள் 

 

சபாறுப்பானஅதிகாரி : ஏ. பி. ஏ. தக. குைரத்ன 

வரவுசெல்வு   : 0.75 மில்லியன் 

 

திட்ட தசயல்திறன் அறிக்டக மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்டக 

என்பன தயாரிக்கப்பட்டன. ஜனாதிபதி தசயலகம், திடறதசரி மற்றும் அடமசுக்குத் 

ததடவயான மாதாந்த மற்றும் காலாண்டு முன்தனற்ற அறிக்டக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது 

நிறுவனத்திற்குள் காலாண்டு முன்தனற்ற மறு ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன, 

தமலும் எழுந்த பிரச்சிடனகடளத் தீர்ப்பதற்காக துடை பணிப்பாளர் நாயகம் 

அவர்களுக்குத் ததடவயான மாற்றங்கள் மற்றும் ஆதலாசடனகள் வழங்கப்பட்டன. 

 

திட்டம்எண் 9.3 

வருடாந்ே  விஞ்ஞான அமர்வுகள் 

 

சபாறுப்பானஅதிகாரி :  ஏ.பி.ஏ.தக.குைரத்ன / திரு.M மஹீபால 

வரவுசெலவு   : 2.7 மில்லியன் 

வருடாந்த விஞ்ஞான அமர்வு 2021 டத 22, இல்இலங்டகயின்தகாழும்பு 15 இல் 

உள்ள ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம (நாரா) 

தகட்தபார் கூடத்தில் நடடதபற்றது. அமர்வின் கருப்தபாருள் "ததசத்டத 

வளர்ப்பதற்கான நீர்வாழ் ஆராய்ச்சி" மற்றும் அமர்வுகள் மீன்வளம் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்பு, நீர்வாழ் உயிரியல் ததாழில் நுட்பம் மற்றும் விலங்கு ஆதராக்கியம், 

கடதலார மற்றும் கடல் வாழ்விட அபிவிருத்தி, கடல்சார்வியல் மற்றும் 

நீரியக்கவியல், சமூக தபாருளாதாரம் மற்றும் சந்டதப்படுத்தல் உள்ளிட்ட பல்தவறு 

கருப்தபாருள்களுக்கு இடமளிக்கப்பட்டன. நீர்வாழ் அறுவடடக்கு பின்னரான 

ததாழில்நுட்பம், கடரதயார மற்றும் கடல் மாசுபாடு, நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழலின் 

பாதுகாப்பு மற்றும் முகாடமத்துவம் காலநிடல மாற்றம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள். 

வாழ்க்டக மற்றும் உயிரற்ற நீர்வாழ் வளத்துடறயில் முன்னணி ஆராய்ச்சி 

நிறுவனமாக, ததசிய மற்றும் சர்வததச தரங்களின் உயர்தர ஆராய்ச்சிகடள 

நடத்துவதன் மூலம் அறிவுப் பகிர்வுக்கு நாரா பங்களிக்கிறது. 

 

ஆரம்பித்தல் விழாடவ தபராசிரியர். அ.  நவரட்ைராஜா, தடலவர், நாரா ஆவர்களும், 

முக்கிய குறிப்பு உடரடய தபராசிரியர் அதலன் தடய்டு, இயக்குனர்சர்வததச 

சமுத்திரவியல் நிறுவனம், மால்டா பல்கடலக்கழகம் அவர்களாளும் 

வழங்கப்பட்டது. 
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நூலகம் மற்றும் ேகவல் 

 

கண்தைாட்டம் 

நாரா நூலகம் என்பது ஒரு சிறப்பு நூலகமாகும், இது ஒரு தகவல் மற்றும் குறிப்பு 

டமயமாக தசயல்படுகிறது. இந்த பிரிவு விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அறிஞர்களின் 

தகவல் ததடவகடள வளத்டத வலுப்படுத்துவடதயும், நாராவின் தநாக்கம் மற்றும் 

குறிக்தகாள்கடள அடடவதற்கு தபாருத்தமான மற்றும் தற்தபாடதய அறிடவப் 

பகிர்ந்து தகாள்வடதயும் உறுதிதசய்கிறது. ஒன்டலன் தபாது அணுகல்பட்டியல்கள் 

(OPAC) புதுப்பிக்கப்பட்டன. வளங்கள், நன்தகாடடகள், நூலகங்களுக்கிடடதயயான 

பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வடலத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் மற்றும் தபாருள் 

நுடழவாயில்கடளப் பயன்படுத்தி இலவசமாக கிடடக்கக்கூடிய மின்-வளங்கடள 

வாங்குவதன் மூலம் தசகரிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. நாரா நூலகம் தகவல்களின் 

விடரவான பரிைாம வளர்ச்சியின் உலகில் திறம்பட மற்றும் திறடமயாக தசடவ 

தசய்கிறது. 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், கடற்தறாழில் அதிகாரிகள், அறிஞர்கள் மற்றும் 

அபிவிருத்திகடள திட்டமிடுபவர்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழக மாைவர்கள் 

இப்தபாது டிஜிட்டல் களஞ்சியம் மற்றும் வடலப்பின்னல் அட்டவடை மூலம் 

நாராவால் தவளியிடப்பட்ட அரிய ஆவைங்கடளக் காை முடிகிறது. 

 

செய்யப்பட்ட  நடவடிக்மககள் 

 

நிகழ்ச்சி திட்டம் 

ஒதுக்கீ

டு 

(ரூமில்) 

சபாறுப்பான 

உத்திதயாகத்ே

ர் 

காலம் 

(இரு - வமர 

தசகரிப்பு 

அபிவிருத்தி 

1.1 புத்தகங்கள், பத்திரிடககள் 

(அச்சிடப்பட்ட / மின்னணு) 

மற்றும்சிடி-

தராம்தகாள்முதல் 

1.2 ஆராய்ச்சி அறிக்டககள் 

மற்றும் ஆவைங்கடள 

தசகரித்தல் 

1.3 நன்தகாடட மூலம் நூலக 

வளத்டதப் தபறுதல் 

1.4 பரிமாற்றம் மூலம் நூலக 

வளத்டதப் தபறுதல் 

1.5மின்னணு பதிவிறக்கங்கள் 

2.00 பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

ஆர். எஸ். 

லியானராச்சி 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

ஆர். எஸ். 

லியானராச்சி 

 

டத- 

மார்கழி 

 

நூலக 

முகாடமத்து

வம் 

2.1 நூலக பட்டியல்கடளத் 

திருத்துதல் மற்றும் 

புதுப்பித்தல் 

2.2. வடலயடமப்பு 

பட்டியலில் தரடவ 

உள்ளிடல் 

2.3 நூலக வளங்களின் 

தபாருள் சார் வடகப்பாடு 

மற்றும் தகாப்பாக்கல் 

2.4 மின்னணு களஞ்சிய 

தசகரிப்புக்களின் ததாகுப்பு 

 

 

 

 

 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவாசம் 

 

தமனகா 

கருைாரத்ன 

பி. ஜி. எஸ் 

காரியவாசம் 

ஆர். எஸ். 

லியனாராச்சி 

 

தமனகா 

கருைாரத்ன 

டத -

மார்கழி  
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உசாத் 

துடைகள் 

தசடவகள் 

3.1 தற்தபாடதய 

விழிப்புைர்வு 

தசடவகள்  (சிஏஎஸ்) 

3.2 தகவல் தசடவயின் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பரவல் 

(எஸ்.டி.ஐ)  

3.3 தகவல் மீட்தடடுப்பு 

தசடவகள் 

3.4 குறியீட்டுதசடவகள் 

3.5 இலக்கியஆய்வு 

3.6நூலகங்கள் இடடதயயான 

பரிமாற்றம் தசடவகள் 

 பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

ஆர். எஸ். 

லியானராச்சி 

 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

மாதாந்தம் 

 

டத -

மார்கழி  

 

 

 

 

 

நூலக 

ஒத்துடழப்பு 

4.1 நூலக  உறுப்புரிடம 

பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் 

 பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

ஆர். எஸ். 

லியானராச்சி 

டத -

மார்கழி  

 

பிற 

தசடவகள் 

5.1 பல நகதலடுக்கும் 

தசடவகள் 

(புடகப்பட நகல் / ஸ்தகனிங்) 

 தமனகா 

கருைாரத்ன 

டி.எச்.டி. 

அஜித்வன்ச 

டத -

மார்கழி  

 

நாரா 

தவளியீடுகள் 

6.1 நாரா தவளியீடுகளின் 

விற்படன மற்றும் 

இலவச விநிதயாகம் 

 

6.2 நாரா தவளியீடுகளின் மறு 

பதிப்பு 

 ஆர். எஸ். 

லியானராச்சி 

தமனகா 

கருைாரத்ன 

பி. ஜி. எஸ் 

கரியவாசம் 

ஆர்.எஸ்.லியா

னராச்சி 

டத -

மார்கழி  

 

 

திட்டஎண்: 01 

தெகரிப்பு அபிவிருத்தி 

நாராவின் விஞ்ஞானிகளின் தவண்டுதகாளுக்கு அடமவாக வாங்குதல், 

நன்தகாடடகள், பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மின்னணு பதிவிறக்கங்கள் மூலம் 

நூலகவளங்கடள பலப்படுத்தல் தசய்யப்பட்டன. தமலும், நாரா ததாடர்பான 

தகவல்கள் தசகரிக்கப்பட்டன. 

 

• சகாள்முேல்: 

2020ஆம் ஆண்டில் 06 பத்திரிடககள் தகாரப்பட்டன,  அவற்றில் 01 மட்டுதம 

சந்தாவாகதபறப்பட்டன மற்றும் 01 புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

16 புத்தக தடலப்புகள் தகாரப்பட்டன, அவற்றில் 12 மட்டுதம 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டன,  அவற்றில் 01 சந்டதயில் இல்டல. 

இந்த ஆண்டிற்கான AGORA தரவுத்தளம் மற்றும் ததசிய புவியியல் தபான்றவற்டற 

வாங்குவதற்கான கட்டைம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.   

 

• சகாள்முேல், நன்சகாமட மற்றும் பரிமாற்ைம்: 

14 புத்தகங்கள், 28 பத்திரிடககள், 14 பயைஅறிக்டககள், 54 ஆராய்ச்சிகட்டுடரகள், 01 

ஆய்வறிக்டக, 15 நாரா அறிக்டககள் மற்றும் 188 தசய்தித்தாள் கட்டுடரகள் 

தபறப்பட்டன. 

 

முன்தனற்றம் :  தபளதீக : 100%     நிதி : (75%) 
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திட்டஎண்: 02 

வளமுகாமமத்துவம் 

 

டகயகப்படுத்தப்பட்ட வளங்கள், பட்டியலிடப்பட்டு டகமுடறயாக 

வடகப்படுத்தப்பட்டன, தமலும் மின்னணுபட்டியலில் நுடழக்கப்பட்டன மற்றும் 

நாராவுக்கு மட்டுமல்ல, தபாதுமக்களுக்கும் அணுகக்கூடிய அளவிலும். 

பிறகுறியீடுகளும் (மின்னணு) ததாடர்ந்தும் புதுப்பிக்கப்பட்டன. 

 

திறந்த தபாது அணுகல் பட்டியடல (OPAC) பயன்படுத்தி அறிஞர்களுக்கு நூலகவள 

பரிந்துடர தசடவ அணுகப்பட உதவப்பட்டது. நூலக முகாடமத்துவ அடமப்பு 

(எல். எம். எஸ்) மற்றும் களஞ்சிய தசகரிப்புக்கு 1100 உள்ளடக்கங்களுடன் 11 

தரவுகடள உள்ளிட்டுள்ளது.  

 

திட்டஎண்: 03 

குறிப்புதெமவகள் 

 

ேகவல்மீட்சடடுப்பு 

 

மின்னனு - சஞ்சிடகக் கட்டுடரகளிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்காக, முதுகடல 

ஆய்வறிக்டககள், ஆராய்ச்சி அறிக்டககள், ஆராய்ச்சி கட்டுடரகள் மற்றும் 

தசய்தித்தாள் கிளிப்பிங் தரவுத்தளங்கள் மின்னணு முடறயில் புதுப்பிக்கப்பட்டன, 

தமலும் அடவதகாஹா எல்எம்எஸ் - KOHA LMS மற்றும் டிஜிட்டல் திட்டத்டதப் 

பயன்படுத்தி தரவுத்தளங்களாக ததாகுக்கப்பட்டன. கீதழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ளதன் 

படி  உள்ளிடப்பட்ட  தரவின்  சுருக்கம்உள்ளது. 

 

மின்னணு தகைல் பசகரிப்பு 

தரவுதசகரிப்பின்தபயர் தரவின்அளவு 

நாராதவளியீடு 1012 

முதுகடலஆய்வறிக்டககள் 77 

ஆராய்ச்சிஅறிக்டககள் 116 

ஆராய்ச்சிஆவைங்கள் 151 

தசய்திபிரசுரங்கள் 170 

நிர்வாகஅறிக்டககள் 45 

Acts- சட்டங்கள் 03 

நடவடிக்டககள் 54 

 

3.1 பின்வரும் தடலப்புகளுக்கான இலக்கிய ஆய்வுகளுக்கான தகவல்கடள 

தசகரித்தடம 

 கடல்பாலூட்டிகள் 

 காலநிடலமாற்றம் 

 பவளப்பாடறகள் 

 மீன் தநாய்கள் 

 இறால் தநாய்கள்  

 

பயனர்கள் ததாடலதபசி மூலமும், மின்னஞ்சல் வழியாகவும் தசய்த தகவல் 

தகாரிக்டககளுக்கு பதிலளித்தனர். 



198 

 

 

3.2  ததசிய டிஜிட்டல் மயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ், மின்னணு கட்டுடர தரவுத்தளம் 

ஆராய்ச்சி காகித தரவுகடள உள்ளிடுவதன் மூலம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

3.3 பல்தவறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கடலக்கழகங்களில் இருந்து வந்த 

விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகடல மற்றும் இளங்கடல 

பட்டதாரிகளுக்கு நூலக தசடவகடள வழங்கியுள்ளது. பார்டவயிட்ட பயனர்களின் 

எண்ணிக்டக 298 ஆகும். நூலகவட்டஅடமப்பின்கீழ் 187 புத்தகங்கள் கடனாக 

வழங்கப்பட்டன. 

3.4 ஆவை விநிதயாக தசடவ – பிரிட்டிஷ்கவுன்சில் உறுப்பினர் திட்டத்திற்காக 

நூலகம் இடைந்துள்ளது மற்றும் தகவல் தசடவயின் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

பரவலின் கீழ் கூட்டுறவு நூலகங்களிலிருந்து நாரா விஞ்ஞானிகளுக்கு 298 ஆராய்ச்சி 

அறிக்டககடளவழங்கியுள்ளது. 

3.5    நூலகம் புடகப்பட நகல் மற்றும் ஆவை ஸ்தகன் தசடவகடள வழங்கியுள்ளது 

– இந்த ஆண்டில் புடகப்படநகல் மூலம் தபறப்பட்ட தமாத்த ததாடகரூ.3821.00 

மற்றும் 400 பக்கங்கள் நகதலடுக்கப்பட்டன மற்றும் 68 ஆவைங்கள் உள்ளக 

வாசகர்களுக்கு இலவசமாக ஸ்தகன் தசய்யப்பட்டன. 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக: 100%   நிதி :  - % 

 

திட்டஎண்: 04  

நூலக வமலயமமப்பு  மகதயடு 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட நூலக வடலத்தளம் (http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373) ஒரு 

வடலயடமப்பு டகதயட்டு அட்டவடை (www.lib.nara.ac.lk) மற்றும் மின்னணுக் 

களஞ்சியம் (www.erepository.nara.ac. lk) ஆகும் 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 75%          நிதி: -% 

 

 

திட்டஎண்: 05  

சவளியீடு மற்றும் சபாதுச்தெமவ 

 

நாரா தவளியீட்டின் விற்படன நூலகத்தால் தசய்யப்பட்டது மற்றும் தபறப்பட்ட 

தமாத்த ததாடக ரூ. 42617.50 / =. 

 

முன்தனற்றம்: தபளதீக : 75%       நிதி : 75% 
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5. 10 சோழில்நுட்ப  பரிமாற்ை பிரிவு 
 

பிரிவுத்ேமலவர்: டாக்டர்ஜி. தஜ. கதைகம அராச்சி 

 

விரிவாக்கப் பிரிவில் முதன்டம விஞ்ஞானி, விரிவாக்க அலுவலர், முகாடமத்துவ 

உதவியாளர், புடகப்படக் கடலஞர் மற்றும் இரண்டு அலுவலக உதவியாளர்கள் 

பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள். விரிவாக்கப் பிரிவு, 

நாரா வால் உருவாக்கப்பட்டு மீளாய்வு தசய்யப்பட்ட விஞ்ஞான மற்றும் 

ததாழில்நுட்ப தகவல்கடள பங்குதாரர்களுக்கு பரப்புவதற்கும் ததாடர்பாடல் 

தசய்வதற்கும் ஒரு தட்டடயான வடிவத்டத உருவாக்குகிறது. குறித்த விரிவாக்க 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், இலக்கு பங்குதாரர்களுக்கு தபாருத்தமான கண்காட்சிகள், 

பயிற்சி பட்டடறகள், விழிப்புைர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தபான்ற பயனுள்ள 

தபாறிமுடறகள் மூலம் நடத்தப்படுகின்றன. 

 

திட்டம் எண் 9.4  

பங்குோரர் ஆதலாெமன  கூட்டம்   

 

சபாறுப்பு அதிகாரி : டாக்டர் ஜி.தஜ. கதைகம ஆரச்சி 

வரவு செலவுத் திட்டம் : 0.6 மில்லியன் 

 

இந்த ஆதலாசடன கூட்டம் கலதவவாவில் உள்ள என்.ஏ.க்யூ.டி.ஏ வள டமயத்தில் 

புதிதாக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட விஞ்ஞானிகளுக்கான பயிற்சியுடன் நடத்தப்பட்டது. 

உள்ளூர் பயிற்சி நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பயிற்சித் திட்டம் நடத்தப்பட்டது. 

 

முன்தனற்றம் : தபளதீக : 100%நிதி : 0 % 

 

திட்டஎண்: 9.8 

விரிவாக்கல்  தெமவகள் 

 

சபாறுப்பு அதிகாரி :டி.வி.எஸ்.பி. பண்டார,  டாக்டர் ஜி.தஜ. கதைகம ஆரச்சி 

 

1. கல்விக் கண்காட்சியில் பங்தகற்பு 

2. 2020 ஜனவரி 13 முதல் 18 வடர ஹன்தவல்ல ராஜசிங்க ததசிய பாடசாடலஏற்பாடு 

தசய்திருந்த "ஐ.எம்.பி.யு.எல்.எஸ் 20" என்ற கல்விக் கண்காட்சியில் நாரா டவ 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கண்காட்சியாளர்களாக விரிவாக்கப் பிரிவு 

பங்தகற்றது.நாரா-கண்காட்சி கடடயில் பல்தவறு அலங்கார மீன் இனங்கள் மற்றும் 

மீன் மற்றும் கடற்பாசி அடிப்படடயிலான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட உைவு 

தபாருட்கள் காட்சிக்கு டவக்கப்பட்டன.கடல் உயிரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

உள்நாட்டு நீரியல் வளங்கள் பிரிவு, அறுவடடக்குப் பிந்டதய ததாழில்நுட்பம், 

மீன்பிடி ததாழில்நுட்பம், சுற்றாடல் ஆய்வுகள், கடலியல் மற்றும் கடல் 

விஞ்ஞானமற்றும் ததசிய நீர்வடரவியல் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அடனத்து 

ததாழில்நுட்ப பிரிவுகடளயும் தசர்ந்த வளப் பணியாளர்களின் பங்தகற்புடன் 

வீடிதயா நிகழ்ச்சிகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் பற்றிய முகப்புத்தகம் 

மற்றும் துண்டுப் பிரசுரங்கள் தபான்றவற்டறப் பயன்படுத்தி நீர்வளங்கள் பற்றிய 

விஞ்ஞான மற்றும் ததாழில்நுட்ப அறிவு பரப்பப்பட்டது. 

3. மீன் உைவுத் ததாழிற்சாடலஒன்றில் வணிக அளவில் மீன் உைவு உற்பத்தி 

தசய்வது குறித்து வீடிதயா நிகழ்ச்சி ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டது. மீன் கழிவுகடள 
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மூலப்தபாருட்களாக தசகரிப்பதில் இருந்து விற்படனக்கு தயாராக உள்ள மீன் 

தீவனப் தபாருட்கள் வடர அடனத்து படிகளும் இதில் அடங்கும். 

 
4.  மாசி 05, 2020 அன்று ஜா-எலவில் மீன் தீவன ஆடலயின் ததாடக்க அமர்வுக்கு 

ஊடக தசய்திகள் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டிருந்தது. 

5. கடற்படட வீரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கு டதயல்காரர் பயிற்சி அளித்தல். 

6. நாரா பக்க புத்தகம் புதுப்பிக்கப்பட்டது: நாற்பத்தி இரண்டு (42) ததாழில்நுட்ப 

குறிப்புகள் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

7. திரு. திருமதி.M ஜி.ஐ.எஸ். பராக்கிரமதயாரித்த 'இலங்டகயில் களப்பு  நண்டுகள்' 

என்ற தடலப்பிலான டகதயட்டடத் திருத்துதல். 

8. நீர் வளங்களுக்கு ததாடர்புடடய ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மற்றும் 

தசடவகள் பற்றிய நான்கு நாள் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 2020 தபப்ரவரியில் 

கடற்படட வீரர்களின் நான்கு குழுக்களுக்கு நடத்தப்பட்டன.  

 

விமளவு:  

நீர் வளங்கடள நிடலக்கத்தக்க முடறயில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் முகாடமத்துவம் 

பற்றி கற்றறிந்த சிவில் குழுக்கள்  

 

திட்டத்தின் ேமலப்பு 9.8 : ஊடகமூலம் விழிப்புைர்வு - இலங்மகயின் மிகவும் 

அச்சுறுத்ேலுக்கு  உள்ளான உள்நாட்டு நன்னீர் மீன்கள் பற்றிய விழிப்புைர்மவ 

ஏற்படுத்துேல் மற்றும் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் 

அமமப்புகமள  மீட்சடடுத்ேல் 

 

அதிகாரி சபாறுப்பு: ஆர்.ஆர்.ஏ. ரமணி ஷிரந்தா, டி.வி.எஸ். ப . பண்டார, டாக்டர் 

ஜி.தஜ. கதைகம ஆரச்சி 

 

மால்புலுட்டா க்தரட்சிரி, தபதியா குமிங்கி டாக்கின்சியா ஸ்ரிலன்தகன்சிஸ், 

லாபிதயா ஃபிஷரி, சிஸ்டாமஸ் மாதடன்ஸ்டினி மற்றும் டானிதயா 

பத்திரானா(Malpulutta kretsiri, Pethia cumingiiDawkinsia srilankensis, Labeo fisheri, Systomus 

matenstyni and Danio pathirana) ஆகியவற்டற இயற்டக வாழ்விடங்களில் 

பாதுகாப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்டகயாக தககாடல மாவட்டத்தில் 

(யத்தியந்ததாட்டட, தககாடல, ததரனியகடல, மாவதனல்லா மற்றும் ரம்புக்கானா) 

இந்த மீன் இனங்கள் இயற்டகயாக காைப்படும் நான்கு ததரிவு தசய்யப்பட்ட 

இடங்களில் இந்த அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான மீன் இனங்களின் மீது காட்டு 

வாழ்க்டகதிடைக்களம் மற்றும் தககாடல மாவட்டத்தில் உள்ள பிரததச 

தசயலகத்தின் அனுமதியுடன் காட்சிப் பலடககடள நிறுவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. 

நான்கு மீன் காட்சிபலடககள் தயாரிக்கும் பணிகள் முடிவடடந்துள்ளது. தககாடல 

மாவட்டத்தில் ததரிவு தசய்யப்பட்ட இடங்களில் மூன்று காட்சிப் பலடககள் 
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ஸ்தாபிக்கப்பட்டன: கிதுல்கல நகரம், மீதயாயா பாலம் மற்றும் நீர் ஊற்றுக்கு 

அருகில் கிதுலகல குளியல் இடம்.   

 
 

விமளவு:  

இலங்டகயில் உள்ள பங்குதாரர்களிடடதய அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான மீன் 

இனங்கள் பற்றிய விழிப்புைர்டவ ஏற்படுத்துதல். 

 

திட்டம் எண் : 9.12   

நீரியல் கழக  கல்வித்  திட்டம் 

  

அதிகாரி சபாறுப்பு : டி.வி.எஸ்.பி. பண்டார, திருமதி தஜ.M என். தஜயசுந்தர மற்றும் 

திருமதி எஸ்.எச்.யு. சதுர்னி (கதடால்தகல்தல பிராந்திய டமயம்), டாக்டர் ஜி.தஜ. 

கதைகம ஆரச்சி 

 

தசயற்பாடுகள்: 

1. பின்வரும் பள்ளிகளில் நான்கு பயிலரங்குகள் நடத்தப்பட்டு, ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி 

மற்றும் தமம்பாட்டு ப்பணியாளர்களாக நாரா விஞ்ஞானிகள் பங்தகற்றுள்ளனர். 

• அம்பலங்தகாடட தர்மஅதசாகததசிய பாடசாடல • தமாதர ஆனந்த மகா 

வித்தியாலயம் 

• ததஹிவடள பிதரஸ்பிரித்ரியன் வித்தியாலயம் • சிலாபம் ஆனந்த ததசிய 

பாடசாடல 

 

 
 

2. 2020 ஆம் ஆண்டில் தகாவிட் ததாற்றுதநாடயக் கருத்தில் தகாண்டு 

உருவாக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட தவடலத் திட்டத்தில் (ஜூடல-டிசம்பர், 2020) 

கதடால்தகதலயில் நாரா பிராந்திய டமயத்தில் சதுப்பு நிலத்தாவர நாற்றங்கால் 

நிறுவுதல் தசர்க்கப்பட்டுள்ளது.2020ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சதுப்பு நிலச் 

தசடிகள் மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டில் பள்ளிக் குழந்டதகளின் பங்தகற்புடன் 

ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் சதுப்பு நிலக் காடுகள் நடப்படும். 
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3. நிப்பா ஃப்ருதிகன்கள் (சதுப்பு நிலபடன, 'ஜிங் தபால்' ) Nypa fruticans (mangrove 

palm,‘ging pol’) இலங்டகயில் சதுப்பு நிலஆடல அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன, 

இதற்கு முக்கிய காரைம் திட்டமிடப்படாத மானுடவியல் நடவடிக்டககளால் 

இயற்டக பழக்கவழக்கங்கடள அழிப்பதன் காரைமாகும், இருப்பினும், இது மற்ற 

நாடுகளில் தபாருளாதார ரீதியாக மதிப்பு மிக்க சதுப்பு நிலஆடலயாக 

காட்டப்பட்டுள்ளது. டநபா ஃரூட்டிகன்களின் மஞ்சரியின் சாறு பதயாஎத்தனால் 

ததாழிலுக்கும், இடலகள் உட்பட இந்த ஆடலயின் பிற பகுதிகளில் பல்தவறு 

பகுதிகளுக்கும் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது, தமலும் இளம் தளிர்கள் குடிடச நிடல 

ததாழில்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சதுப்பு நில படன தற்தபாது 

இலங்டகயில் எந்ததவாரு வர்த்தக தநாக்கங்களுக்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படவில்டல. 

1. கம்மலா கிராமத்தில் மட்டும் ஹாமில்டன் கால்வாயின் ஆற்றங்கடரயுடன் 

நீர்தகாழும்பு காயலில் இருந்து மகா-ஓயா நதி வடர டநபா ஃப்ரூட்டிகன்களின் 

தற்தபாடதய நிடல விநிதயாகம் பற்றிய தகவல்கடளக் கண்காணிக்கவும் 

தசகரிக்கவும் இரண்டு களப் பயைங்கள் தசய்யப்பட்டன. 

 

2. டநபா ப்ரூத்திகன்கடள மீட்தடடுப்பதற்கான முந்டதய திட்டங்களின் 

ததால்விகள் ததாடர்பான தற்தபாடதய அச்சுறுத்தல் காரணிகள் / பிரச்சிடனகள்:  

 

4. மைல் அகழ்தல் ஆடலயின் வளர்ச்சியில் எதிர்மடறயாக தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது நீர் நீதராட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட விடசயுடன் 

தாவரத்தின் தவடர முடுக்கிவிட்டுள்ளது. 

5. சுற்றுலா மற்றும் பிற மீன்பிடித் ததாழில்களுக்கு அதிக தவகத்துடன் படகு சவாரி 

தசய்வது சிறிய மற்றும் முதிர்ந்த டநபா ஃரூட்டிகன்தாவரங்களின் தவருடன் கூடிய 

தவகதமடுத்துள்ளது.    

 

6. கள ஆய்வுகளின் தபாது டரதசாதபாரா அபிகுலாட்டா மற்றும் டரதசாதபாரா 

முக்தரானாட்டா(Rhizophora apiculata and Rhizophora mucronata) ஆகியவற்றின் சாய்வு 

தவர்கள் நீர் நீதராட்டங்கடளப் பாதுகாத்தல் மற்றும் தவர்கடள தவரறுப்பதற்கான 

வாய்ப்புகடளக் குடறப்பதன் மூலம் மூலக்கூறுகளில் நிடலப்படுத்துவதற்கான 

ஆதரடவ வழங்கியுள்ளன என்றும் அடடயாளம் காைப்பட்டது.  

 

1. தபாருளாதார மதிப்புதகாண்ட இரண்டாம் நிடல ஆடலகள்:  

களப் பயைங்களின் தபாது இப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பாளர் சமூகங்களுடன் 

ததாடர்புதகாள்வது, டநபா ஃரூட்டிகன்கள் தபாருத்தமான சூழல்களில் அதடாவரா, 

அக்தராஸ்டிகம் ஆரியம் மற்றும் பாதகாபா தமான்னியரி (Alovera, Acrostichum 

aureumand Bacopa monnieri) தபான்ற பிற இரண்டாம் நிடல ஆடலகளுடன் 

பயிரிடப்படலாம் என்று அடடயாளம் காைப்பட்டது, ஏதனனில் இது 

சமூகங்களுக்கு வருமான உருவாக்கத்திற்கான ஆதாரத்டதக் தகாண்டுள்ளது, 

ஏதனனில் இது சாறு அடிப்படடயிலான ததாழில்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய 

டநபா ஃரூட்டிகன்ஸ் ஆடலகடள தாங்க சுமார் 4-5 ஆண்டுகள் ஆகும்.  

 

2.கம்மலா கிராமத்தில் (அட்சதரடக: 7ஓ 17' 55.96) நாற்றங்கால் பயன்படுத்துவதற்காக 

டநபா ஃப்ரூத்திகன்களின் விடதகள் தசகரிக்கப்பட்டன; தீர்க்கதரடக : 79ஓ 51' 1.82". 

நீர்தகாழும்பில் உள்ள கதடால்காதல பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயத்தில் 

(தக.ஆர்.ஆர்.சி) ஜின்-ஓயா பகுதியில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட 350 டநபா விடதகடள 

அடமப்பதன் மூலம் இரண்டு நாற்றுதமடடகள் தயாரிக்கப்பட்டன. 
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3. நிபா ஃரூத்திகன்கள் பற்றிய வீடிதயா ஆவைப்படம் தயாரிப்பதற்கான வீடிதயா 

பதிவுகள் தபறப்பட்டன 

 

 
 

விடளவு:  

பள்ளிக் குழந்டதகளிடடதய நீடித்த பயன்பாட்டு சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள் பற்றிய 

அறிடவ அதிகரித்தல் 
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6.0 துமைதெமவகள் 

 

6.1   சகாள்முேல் மற்றும்  விநிதயாகஅலகு 

பிரிவின்ேமலவர் : திரு. என். எஸ்.தஹவகம 

சகாள்முேல்  மற்றும்  வழங்கல் அலுவலர்:  திருமதி ஏ. ரி. பி குமாரி டி சில்வா 

 

அறிமுகம் 

ததசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாடம நிறுவனம் மற்றும் 

பிராந்திய ஆராய்ச்சி டமயங்களின் பிரிவுகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்டககடள தமற்தகாள்வதற்காக ததடவயான அடனத்து தசடவகடளயும் 

தபாருட்கடளயும் தகாள்முதல் வழிகாட்டி வரிகளுக்கு ஏற்ப முடறயான மற்றும் 

முடறயான முடறயில் வழங்குவதத பிரிவின் முதன்டம தசயல்பாடுஆகும். 

 

பிரிவின் கண்தைாட்டம் 

தகாள்முதல் மற்றும் வழங்கல் பிரிவு 23 / 05 / 2007 முதல் நடடமுடறக்கு வந்தது. 

அலகின் தசயல்பாடுகள் மற்றும் தபாறுப்புகள் பின்வருமாறு. 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தபாருத்தமான தபாருட்கள் மற்றும் தசடவகடள 

வழங்குதல் 

 அடனத்து விடல மனுக்தகாரல் தவடலகடளயும் டகயாளவும் 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் தகாள்முதல் தவடலகடளச் தசய்ய தசயல்படுகிறது 

 அடனத்து காப்பீட்டுவிஷயங்களும் 

 கட்டை வவுச்சர் தயாரிக்கப்படுகிறது 

 விமான சரக்கு மற்றும் தபாருட்களின் அனுமதி 

 அகற்றும் தபாருட்களுடன் ததாடர்புடடய ஏலதவடல 

 அடனத்து பிரிவுகளுக்கும் அவற்றின் ததடவ குறித்த விவரங்கடள வழங்குதல் 

 

செயல்திைன் 

அ. சரியான விடல மனுக்தகாரல் நடடமுடறகளின் படி முக்கியமாக நடந்து 

தகாண்டிருக்கும் திட்டங்களுக்குரியவற்டற வாங்குவது, 

 ஆய்வக உபகரைங்கள் மற்றும் இரசாயன தபாருட்கள் வாங்குதல். 

 கப்பல் மற்றும் பராமரிப்புக்காக கடல் டீசல் வாங்குவது 

 படகு உபகரைங்கள் மற்றும் வடல தகாள்முதல் 

o படகு பழுதுபார்க்க படகு / உதிரிபாகங்கள் 

o அடனத்து டடவிங் – சுழிதயாடும் உபகரைங்கள் 

o மூடும் வடலகள் 

 தவடல தளங்களுக்கான உபகரைங்கள் மற்றும் தபாருட்கடள வாங்குவது 

o இரும்பு / அலுமினியதபாருட்கள் 

o தசங்கல் / சீதமந்து 

o அடனத்து வடகயான மின் பாகங்கள் 

 அடனத்து வாகனபாகங்கள் மற்றும் தசடவடய வாங்குதல் 

o வாகன டயர், மின் கலம் தபான்றவற்டற வாங்குதல் 

o அப்தஹால்ஸ்டரிங், வாகனத்திற்கான விதானங்கடள 

வழங்குதல் 

o வாகன டிவிடி, தரடிதயா, பின்பக்க கமராக்கடள வழங்கல் 

 அடனத்து ததாழில்நுட்ப உபகரைங்கள் மற்றும் பாகங்கள் வாங்குவது 

o கணினி / மடிக்கணினி 
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o புடகப்படநகல் இயந்திரம், அச்சுப்தபாறி 

o வளிபதமாக்கிகள் 

o சிசிடிவி கமரா தபான்றடவ, 

 காகிதாதி தபாருட்கடள வாங்குவது 

o நூலக புத்தகங்கள் 

o அலுவலகத்திற்கு ததடவயான எழுதுதபாருள் 

o புடகப்பட நகல் & அச்சுப்தபாறிதடானர் 

 சுகாதாரப்தபாருட்கடள வாங்குவது 

o தசாப்பு மற்றும் அடனத்து துப்புரவு உபகரைங்கள் 

 தளபாடங்கள் மற்றும் பிறதபாருட்கள் 

o அலுவலக அலுமாரிகள் 

o அலுவலக தமடசகள்,  கதிடரகள் 

 அலுவலக கட்டடத்திற்கான கட்டுமானம் 

o சிறிய பழுது 

o அலுமினியம் தவடல தசய்தல் 

o கட்டிடத்திற்கான கட்டுமானம் (ICTAD / NCCAL) 

 தசடவகள் வழங்கல் 

o விழாக்களுக்கு உைவு மற்றும் உபகரைங்கள் வழங்கல் 

o அச்சிடும் தவடல 

o பாதுகாப்பு தசடவ மற்றும் துப்புரவு தசடவ 

o அலுவலக தபாக்குவரத்து தசடவ 

o தனிப்பயன் அனுமதி மற்றும் பகிர்தல் பணி 

o அலுவலகத்திற்கான பீடடக்கட்டுப்பாடு மற்றும் டதயல் 

தவடல 

தகாள்முதலாளர்கடளத் ததர்வு தசய்தல் என்பது தகாள்முதலாளர் பதிவு 2019 மற்றும் 

வானவில் பக்கங்கள் மற்றும் காகிதவிளம்பரம் ஆகியவற்டறப் 

பயன்படுத்துவதாகும். விடலமனுக்கடள அடழத்தல், தகாடுக்கப்பட்ட 

விவரக்குறிப்புகளின்படி விடலமனு நடடமுடறகடளப் பின்பற்றி தபாருட்கள் / 

உபகரைங்கள் / ஆய்வக உபகரைங்கள் / இரசாயனங்கடள உள்ளூர் மற்றும் 

தவளிநாட்டு தகாள்முதலாளரிடம் இருந்து விடல மனுக்தகாரல் மூலம் 

தகாள்வனவு தசய்தல். ஒரு சில்லடறக் காதசடடப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான தபாருட்கடள வாங்குதல் பதிவுகடள பராமரித்தல். 

 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான, விடல மனு நடடமுடறகடளப் பின்பற்றி  சுமார் 71 

விடலமனுக்கடள இந்த பிரிவு பராமரித்து வருகிறது மற்றும் 219 முக்கிய தகாப்புகள் 

தசயல்முடறயில் உள்ளன. 

 

ஆ. நன்தகாடடகளாகப் தபறப்பட்ட தபாருட்களின் அனுமதி, தவளிநாட்டு 

மூலங்களிலிருந்து  தபாருட்கடள வாங்குவது அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்காக 

தபாருட்களின் விமானப் பயைம். தவளிநாட்டு மூலங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட 

தபாருட்களின் அனுமதிகிடடத்ததும், பழுதுபார்ப்பதற்கான உபகரைங்கடள 

அனுப்பும் தபாதும் வரி நிவாரைம் தபற ததடவயான இடங்களில் நடவடிக்டக 

எடுத்தல் முதலியன: தவளிநாடுகளில் சாதாரை அஞ்சல் மற்றும் விமான 

கட்டைங்களுக்கு உட்பட்டு தசய்யப்பட்டன. 

 

இ. நாராவின் அடனத்து வாகனங்கள் / தமாட்டார்- வண்டிகள்/ உபகரைங்கடள 

முடறயான விடலமனுக் தகாரல் தகாள்முதல் மூலம் காப்பீடு தசய்யப்பட்டன. 

கடல் மற்றும் நிலத்தில் கடடமக்கு தசல்தவாருக்கான காப்பீடும் தசய்யப்பட்டன. 

 

ஈ. நாராவுக்கு ஒரு தமன்டமயான தசடவடய வழங்க இந்த அலகுக்கான ஊழியர்கள் 

தபாறுப்புடன் தவடல தசய்கின்றனர் 
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6.2  தெமவ மற்றும் செயல்பாட்டு பிரிவு 

 பிரிவின் ேமலவர்: திரு. எஸ். தக. எஸ். லியனாராச்சி 

 

சபாறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு 

ஆண்டின் கண்தைாட்டம் 

தபாறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு என்பது நிறுவனத்தின் ஆதரவான பிரிவாகும். 

தபாறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு அடனத்து தசடவகடளயும் 

வழங்குகின்றதுடன் மற்றும் பராமரிக்கின்றது மற்றும் நிறுவனத்தின் தவடல 

திட்டங்களுக்கு ஏற்ப உட்கட்டடமப்புவசதிகடள  உருவாக்குகிறது. 

 

செயல்பாடுகள் 

தபாறியியல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவு பல தசயல்பாடுகடளக் தகாண்டுள்ளது. 

அடவபின்வருமாறுவடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 நாராவின் பிரதான கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற பிராந்திய டமயங்களின் 

மறுசீரடமப்பு. 

 வளிப்பதனாக்கிகள் மற்றும் மின்சார / மின்னணுசாதனங்கடள நிறுவுதல் 

மற்றும் பராமரித்தல் மற்றும் மின்விநிதயாக அடமப்பின் பராமரிப்பு. 

 இயந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பிற பராமரிப்பு.. 

 சமுத்ரிகா கப்பலின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணி 

 வாகனங்களின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு. 

 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான, அன்றாட பராமரிப்புக்கு கூடுதலாக, கீதழ குறிப்பிடப்பட்ட  

பணிகள்  நிடறவடடந்துள்ளன. 

 

நாரா பிரோன கட்டிடம் மற்றும் பிை பிராந்திய மமயங்களின் மறுசீரமமப்பு 

விளக்கம் சமாத்ே காலண்டு 

விமல மனு 

செய்யப்பட்ட 

தவமல 

குறிப்பு 

 

முன் வாயில் 2,922,428.00 2,374,872.52 முற்றாக முடிந்தது 

நூதனசாடல 

தமம்படுத்தல் 

532,490.00  முற்றாக முடிந்தது 

தரகாவா எல்டல 

தவலி 

539,500.00 

 

 முற்றாக முடிந்தது 

கல்பிட்டி எல்டல 

தவலி 

5,099,235.70 

 

 முற்றாக முடிந்தது 

கடல் உருக்கு 

கட்டிடம் 

33,815,689.38  பணி நடந்து 

தகாண்டிருக்கிறது 

தகட்தபார் 

கூடம்புனரடமப்பு  

  ஒப்பந்தப் புள்ளி 

உயிரி 

ததாழில்நுட்ப 

ஆய்வகத்டத 

புதுப்பித்தல் 

  ஒப்பந்தப் புள்ளி 

குடியிருப்புகடள 

புதுப்பித்தல் 

நாரா ஊழியர்களால் 

தசய்யப்பட்டது 

170,460.00  
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விளக்கம் சமாத்ே காலண்டு விமல 

மனு 

செய்யப்பட்ட 

தவமல 

குறிப்பு 

 

விடுதி(வாடியா) புதுப்பித்தல் நாரா ஊழியர்களால் 

தசய்யப்பட்டது 

131,540.00  

தவடல தமல் 

ஹிஸ்தடாதபத்தாலஜி ஆய்வகம் 

நாரா ஊழியர்களால் 

தசய்யப்பட்டது 

80,735.00  

தவடல தபாசடை கூறுகள் 

ஆய்வகம் 

நாரா ஊழியர்களால் 

தசய்யப்பட்டது 

69,380.00  

சிறந்த நீர் தர ஆய்வகம் நாரா ஊழியர்களால் 

தசய்யப்பட்டது 

96,060.00  

 

02: வளி பேனாக்கிகள் மற்றும் மின்ொர / மின்னணுொேனங்கமள நிறுவுேல் 

மற்றும் பராமரித்ேல் 

• ஐபிஎச்டி கியூதபக் / இரசயானவியல் ஆய்வகம் -புதிய வளி பதனாக்கிகள் 

மாற்றவும். 

• ஈஎஸ்டி – வளி பதனாக்கிகள் மாற்றவும். 

• நூலகம் - வளிபதனாக்கிகள் மாற்றவும். 

• தரகாவா பிராந்திய டமயம் - சிசிடிவி தகமரா அடமப்பு நிறுவப்பட்டது. 

• அலுவலக உபகரைங்களுக்கான தசடவ ஒப்பந்தத்டத புதுப்பித்தல் (ததாடலநகல், 

தபாட்தடாநகல் இயந்திரம், PABX அடமப்பு, விரல் அச்சு இயந்திரங்கள்). 

• ஆய்வக உபகரைங்களுக்கான தசடவ ஒப்பந்தத்டத புதுப்பித்தல் (ஐபிஎச்டி மற்றும் 

ஐஏஆர்ஏடி) 

 

03: இயந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பிை பராமரிப்பு 

• ஐ.பி.எச்.டி.க்கான தமாடபல் மாசி மீன் தயாரிக்கும் அலகு. 

• தபயர்ப்பலடக யிடன விரிவாக்கல் அலகுடன் தபலியதகாட மீன் சந்டதயில் 

நிறுவுதல் 

• இலங்டகயின் உள்நாட்டு மீன்பிடித்தல் பற்றி யத்யாந்ததாட்டட பிராந்தியத்தில் 

நிறுவுவதற்கான தபயர்ப் பலடக  

• ஐ.ஏ.ஆர்.ஏ.டி.யில் தவளிப்புற குஞ்சு தபாரிப்பகத்தின் புடனதல் பணி 

• களஞ்சிய அடறகளுக்கான உருக்குத்தட்டு நிறுவல் 

 

04: ெமுத்திரிகா கப்பலின் பராமரிப்பு பணிகள் 

ஆராய்ச்சி கப்பலின் அன்றாட பராமரிப்புக்கு ததடவயான உதிரி பாகங்கள் மற்றும் 

தசடவகடள வழங்குதல். 

  

05: வாகனங்களின் மறுசீரமமப்பு (09 எண்ணிக்மகயானமவ) 

நாராவின் படலில் 20 வாகனங்கள் மற்றும் 14 தமாட்டார் வண்டிகள் மற்றும் 

இவற்றில் இந்த ஆண்டு மறுசீரடமப்புக்காக 09 வாகனங்கள் படலில் இருந்து 

எடுக்கப்பட்டு உள்ளன.  மறுசீரடமப்புக்கு உட்பட்ட வாகனங்கள்; 

 

பதிவுஎண்- –61-4803 PH – 0676 

PA – 5262  NA – 7487 

PC – 4035 PB – 7365 

PH – 0673   
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தமலதிகமாக ரூ. 2,023,109.72  தபறுமதியானது தசடவகள், ஓடும் பழுது பார்ப்பு, 

உரிமம் மற்று படலின் காப்பீடு ஆகியவற்றிற்காக இந்த ஆண்டில் 

தசலவிடப்பட்டது. 20 வாகனங்கள் மற்றும் 14 தமாட்டார் வண்டிகள் ஆண்டுக்கு 

619501கி.மீ பாவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

நாராவின்படலுக்குஆண்டுக்கானசெலவுரூ 

அ) மறுவாழ்வு இயங்கும் பழுது, 

தசடவகள் தசலவு காப்பீடு மற்றும் உரிம 

கட்டைம்(மீண்டும் மீண்டும் வரவு 

தசலவுத் திட்டத்திலிருந்து)    

ரூ.6,523,998.67 

ஆ) அடர ஆடம்பர வரி ரூ.48,150.00 

இ) வாகன கண்காணிப்பு அடமப்பு ரூ.    335,523.40 

ஈ) எரிதபாருள் தசலவு                                         ரூ.  6,495,976.09 

தமாத்த இயக்கப்படும் தூரம் 61950 கி.மீ 

 

** சாரதிகளின் சம்பளம், தமலதிக தநரம், உயிர்வாழ்வு மற்றும் பராமரிப்பு 

ஊழியர்களின் தசலவு ஆகியவற்டற விலக்கி 
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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகாமம 
 31 ம் மார்கழி மாேம் 2020 ம் ஆண்டுக்கான பலப்படுத்ேிய நிேி நிமலமம கூற்று 

 

  
31.12.2020  

 மீளக்க ொண்டுவந்த 

 
 

 31.12.2019 

 சசாத்துக்கள்  குறிப்பு        ரூபாய்       சேம்         ரூபாய்  சேம்  

அமசயும்   சசாத்துக்கள்  
      ொசு மற்றும்  ொசுக்கு சமமொனவவ  1 167,669,283.93 

 
99,004,002.52 

 வியொபொரமும் வர வவண்டியவவ  2 31,700,297.93 
 

24,734,764.63 

 இருப்பு ள்  3 2,958,449.25 
 

2,920,425.91 

 முதற்க ொடுப்பனவு  4 1,450,428.98 
 

1,538,270.61 

 

  
203,778,460.09 

 
128,197,463.67 

  அமசயாே சசாத்துக்கள்  

     கபற வவண்டிய -அனர்த்த  டன்  5 13,732,576.31 
 

10,578,469.81 

 உட் ட்டவமப்பு, கபொறி மற்றும் 
6 239,184,659.63  277,422,218.33  உப ரணங் ள்  

   ொணி,  ட்டிடங் ள்  6 3,609,143,934.07 
 

3,647,040,562.08 

 கசயல்பொட்டில் உள்ள மூலதனம்  7 12,195,031.04 
 

9,837,303.00 

 

  
3,874,256,201.05 

 
3,944,878,553.22 

 சமாத்ே சசாத்துக்கள் 
 

4,078,034,661.14 
 

4,073,076,016.89 

 சபாறுப்புக்கள்  
     அமசயும் சபாறுப்புக்கள்  
     கசலுத்த வவண்டியவவ  8 123,991,609.33 

 
99,689,913.86 

 அட்டுரு கசலவு ள்  9 49,060,250.09 
 

67,070,620.47 

 

  
173,051,859.42 

 
166,760,534.33 

 அமசயாே சபாறுப்புக்கள் 
     பணிக்க ொவட ஏற்பொடு  10 140,662,961.50 

 
128,574,013.50 

 

  
140,662,961.50 

 
128,574,013.50 

 

      சமாத்ே கடன் சபாறுப்புகள்  
 

313,714,820.92 
 

295,334,547.83 

 நிகர சசாத்துக்கள்  
 

3,764,319,840.22 
 

3,777,741,469.06 

 

      வசர்க் ப்படட நிதி  11 431,514,008.42 
 

440,060,435.36 

 வசமித்தவவ  12 3,332,805,830.84 
 

3,337,681,033.70 

 

கமொத்த உரிவமயும்  கபொறுப்புக் ளும்  
 

3,764,319,839.26 
 

3,777,741,469.06 

 

குறிப்பிடத்தக்   ணக் ியல் க ொள்வ  ள் மற்றும் குறிப்பு ள் என்பன இந்த நிதி அறிக்வ  ளுடன் இவணக் ப்பட்டுள்ளன 
 ...................................... 

 என் எஸ் வேவொ ம  
தவலவர் / நிதி  

     அத்தொட்சி பண்ணப்பட்டு வபரவவக் ொ  வ கயழுத்திடல் கசய்யப்பட்டது  

 

 ............................................................. 

 
...................................... 

 

................................................ 

 

வபரொசிரியர்.அ. நவரட்ணரொஜொ 
தவலவர் 

 

டொக்டர் .எச்.எம்.பி  ித்சிறி 
பணிப்பொளர் நொய ம்   

 

வபரவவ உறுப்பினர் 
அலுவல  இறப்பர் முத்திவரயில் 
எஸ்.என்.பி.வ .எஸ் வசனொரத்ன 
(வமலதி  கசயலொளர் நிர்வொ ம்  
மற்றும் மனிதவளங் ள்) 
 மீன்பிடி அவமச்சு 
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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகாமம 
31 மார்கழி  2020 க்கான ஆண்டு இறுேிக்கான முன்தனற்ற அறிக்மக  

  
2020  

 மீளக்க ொண்டுவந்த 

 
 31.12.2019 

 
குறிப்பு        ரூபாய்  சேம்         ரூபாய்  சேம்  

வருமானம்  
    

     அரச மொனியம்  13 441,387,642.43 
 

465,538,417.27 

வவறு வருமொனம்  14 29,556,002.28 
 

30,971,531.92 

திட்ட ஆவலொச  வருமொனம்   
 

36,419,522.79 
 

92,221,412.45 

திரட்டப்பட்ட உள்ளூர் கவளிநொட்டு மொனியம்  15 110,908,171.19 
 

122,709,168.83 

சமாத்ே வருமானம்  

 
618,271,338.69 

 
711,440,530.47 

     சசலவுகள்  
    

     பணியொளர் ஊதியம்  16 331,910,292.48 
 

309,713,671.13 

பிரயொண மற்றும் அதனுடனொன பிவைப்பு  17 1,179,374.49 
 

747,429.23 

பயன்படுத்திய வைங் ல் ள் மற்றும் 
நு ர்கபொருட் ள்  18 2,665,871.02 

 
3,025,043.46 

பரொமரிப்பு கசலவு  19 20,114,010.00 
 

28,170,083.31 

ஒப்பந்த வசவவ ள்   20 32,047,629.02 
 

39,310,795.77 

ஆரொய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி கசலவனீம் 21 80,482,642.43 
 

115,538,417.27 

திட்ட ஆவலொச  கசலவனீம் 
 

36,419,522.79 
 

92,221,412.45 

வதய்மொனம் மற்றும் அைிவு  கசலவு ள்  22 
                          

110,908,171.19  
 

                        
132,114,014.74  

பிற இயக்  கசலவு ள்  23 8,396,356.41 
 

12,511,848.02 

     சமாத்ே சசலவுகள்  

 
624,123,869.83 

 
733,352,715.38 

     ஆண்டின் நி ர மிவ  பற்றொக்குவற  
 

(5,852,531.14) 
 

(21,912,184.91) 

     

முக் ியமொன  ணக் ியல் க ொள்வ  ள் மற்றும் இவணக் ப்பட்ட்ட  குறிப்பு ள் இந்த நிதி கவளியீடு ளின்  

ஒருங் ிவணந்த பகுதியொகும்  
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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகாமம 

2020 ஆம் ஆண்டின் மார்கழி  31 ஆம்  ேிகேியுடன் முடிவமடந்ே உரிமமயாண்மம மாற்றங்களின் கூற்று   
 

 
 

திரட்டப்பட்ட நிதி 
 

திரட்டப்பட்ட 
வருமொனம் / 
கசலவனீம் 

 

மறு விவல 

மதீப்படீ்டு 

ஒதுக் ீடு 

 

கமொத்தம் 

அரச  

பங் ளிப்பு 

கவளிநொட்டு 

மொனியங் ள் 

உள்ளூர் 

மொனியங் 
ள் 

2019 வத 01ஆம் 
தி தி 

வவர இருப்பு 456,966,574.44 3,857,323.00 41,281,108.36 - 684,009,843.55 4,095,231,343.00 3,913,326,505.25 

ஆண்டு 
முழுவதும்  

கபற்ற நிதி ள் 152,000,000.00 3,374,470.00 14,945,767.62 
 

-  7,276,600.00 163,043,637.62 

ஆண்டு 
முழுவதும் 

வொங் ிய 
நிதி ள் -115,538,417.27 -  1,960,026.08 -10,994,584.73 -    63,831,414.16 

 
-  192,324,442.24 

மறுசீரவமப்பிற்
கு கசலுத்த 

வவண்டுய நிதி 
பரிமொற்றங் ள் -110,543,399.46 

  
19,122,948.42 

 
-   91,420,451.04 

மொற்றுதல் 656,089.00 -  3,374,470.00 9,390,000.00 -  4,131,471.32 
 

2,540,148.00 

ஆண்டுக் ொன 
நி ர அதி ரிப்பு  

(பற்றொக்குவற) 
   

-  16,444,930.50 
 

-    16,444,931.00 

2019  மொர் ைி 31 

இல் 

கதொவ  383,540,846.75 1,897,296.92 54,622,291.25 750,273,709.30 4,087,954,743.00 3,777,741,469.00 

2020  வத 01 இல் 

முடிவுக்கு 
அறிவிக் ப்பட்ட 

கதொவ  383,540,846.75 1,897,296.92 54,622,291.25 - 750,273,709.30 4,087,954,743.00 3,777,741,468.62 

ஆண்டு 
முழுவதும்  

கபற்ற நிதி ள் 171,578,150.00 4,914,793.68 6,351,443.00 
  

182,844,386.68 

ஆண்டு 
முழுவதும்  

பயன்படுத்திய 
நிதி ள் - 80,482,642.43 

    
-   80,482,642.43 

மறுசீரவமப்பிற்
கு கசலுத்த 

வவண்டுய நிதி 
பரிமொற்றங் ள் -101,882,638.99 -  1,226,622.07 -   7,798,910.13 977,328.28 

 
-  109,930,842.91 

ஆண்டுக் ொன 

நி ர அதி ரிப்பு  

(பற்றொக்குவற) 
   

-   5,852,531.14 
 

-   5,852,531.14 

2019 ஆம் 
ஆண்டு மொர் ைி  

 31 ஆம்  தி தி 
வவர சமநிவல 372,753,715.33 5,585,468.53 53,174,824.12 - 755,148,912.16 4,087,954,743.00 3,764,319,838.82 
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2020இல் சவளியிடப்பட்ட நிேி அறிக்மககள் 

இ
ல 

விளக்கம் சூழ்நிமல 

01 தவலவம 
அலுவல த்தின்  
நிலம் 

 வர்த்தமொனி அறிவித்தல் மூலம்  ொக்வ  தவீு, மட்டக்குளி, 26 
ஏக் ர் 01 ருட் 15.7 பரப்பு  ொணி இல. 489/28 படி தி தி  09.01.1988  

அன்று எமக்கு மொற்றப்பட்டுள்ளது. நொங் ள்  22.09.2020 அன்று 
பிரவதச கசயலொளரிடம் இந்த நிலத்வத எங் ளிடம் மொற்றி  
தர வவண்டும் மற்றும் நிலப் பதிவொளர் அலுவல த்தின் 
படிவங் ள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் பதிவு கசய்ய நடவடிக்வ  
எடுக்  வவண்டும் என கதரிவித்துள்வளொம். அதன் பணி ள் 
நவடகபற்று வரு ின்றன. 

02 கர ொவொ 
பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி 
வமயம் 

 02 ஏக் ர் 02 ருட் மற்றும் 25.5 பரப்பு குத்தவ க்கு வைங்  
ஒப்புக் க ொள்ளப்பட்டுள்ளது.  கர ொவொ பிரொந்திய ஆரொய்ச்சி 
வமயத்தில் உள்ள நிலப்பரப்பு  நீண்ட  ொல குத்தவ  
அடிப்பவடயில் மற்றும் இது தங் ொவல பிரவதச கசயலொளர் 
வதவவயொன நடவடிக்வ  வள எடுக் வும் மீதமுள்ள 
நிலத்வத வ ய ப்படுத்தவும் வ ொரப்பட்டுள்ளது 

03  ப்பரந்வதொட்வட 
பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

  ப்பரந்வதொட்வட பிரொந்திய ஆரொய்ச்சி நிவலயத்தின்  ொணி, 
நிலம் வ ய ப்படுத்தும் சட்டத்தின் 44வது பிரிவின்படி,  

இரண்டொவது அட்டவவணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  

நொன் ொவது நிபந்தவன ள் மற்றும் விதிமுவற ளுக்கு 
உட்பட்டு அரசுக்கு மொற்றப்பட்டுள்ளது.  டற்கறொைில் 
அவமச்சினொல் எமக்கு வைங் ப்பட்டது. 

04  வபருவவள 
பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 S3 அடிப்பவட விதிமுவற ளின்படி நிலம் மற்றும் 
நொடொளுமன்ற சீர்திருத்த அவமச்சின் கூட்டுச் கசலவினத் 
தவலப்பின்  ீழ், வ ய ப்படுத்தும் சட்டத்தின்  ீழ் 
கதொடர்புவடய நிலங் வள வ ய ப்படுத்துவதற் ொன 
கசலவவ பட்கஜட் துவற அங் ீ ரித்துள்ளது. 
வ ய ப்படுத்தல் ஆவணங் ள்  ொணி மற்றும் பொரொளுமன்ற 
சீர்திருத்த அவமச்சுக்கு சமர்ப்பிக் ப்பட வவண்டும். 

05  வடொல் வல 

பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 99 இலங்வ  முதலீட்டு சவபயினொல்  1990  வத 04 இல் 
குத்தவ க்கு விடப்பட்டது 

06  ற்பிட்டி 

பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 அனவொசல (631 A)  ிரொம வசவவயொளர் பிரிவில் 
அவமந்துள்ள எமது நிறுவனத்திற்குச் கசொந்தமொன 
அரசொங் த்திற்குச் கசொந்தமொன  ொணிவய மொற்றுவதற்குத் 
வதவவயொன பூர்வொங்  பணி வள வமற்க ொள்வதற் ொ  நில 
அளவவத் திவணக் ளத்தினொல் திட்டங் ள் தயொரிக் ப்பட்டு 
21.12.2019 அன்று  ற்பிட்டி பிரவதச கசயலொளரிடம் 
சமர்ப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. 14.6679 கேக்வடயர்  ொணிவய நீண்ட 
 ொல குத்தவ  அடிப்பவடயில் உரிய நிறுவனங் ளின் 
சிபொரிசுக்கு அவமய  ற்பிட்டி பிரவதச கசயலொளரினொல் 
இடமொற்றம் கசய்யப்பட்டு வரு ின்றது. 

 10 ஏக் ர் 01 ருட் 31 பரப்பு  ொணிவய  ொணி சீர்திருத்த 
ஆவணக்குழுவுக்குச் கசொந்தமொ  வ ய ப்படுத்துவதற் ொ  
வரி அவமச்சு சவபக்கு அனுப்பியுள்ளது. 
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07 பனொபிட்டிய 

பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 1 இலங்வ யின் வதசிய நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 
அபிவிருத்தி அதி ொரசவப (NAQDA)  ளுத்துவற பனொபிட்டிய  

நன்னரீ் மீன் வளர்ப்பு வமயத்வத நொரொவிற்கு 
வ யளித்துள்ளது. 

 2. 7118 பனொபிட்டிய வடக்கு  ிரொம அலுவலர் பிரிவில் 
அவமந்துள்ள  ொணிவய  ொணி பதிவின்  ீழ் எங் ளிடம் 
ஒப்பவடக்குமொறு தவலப்புச் சொன்றிதழ் வளப் 
கபறுவதற் ொன திட்டம் (பிம் சவ்லியொ)  ளுத்துவற பிரவதச 
கசயல த்திற்கு பணிப்புவர விடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 3. பிரவதச கசயலொளர்  ொணி அபிவிருத்தி  ட்டவளச் 
சட்டத்தின் பிர ொரம் பனொபிட்டிய  ொணிவய 
மொற்றுவதற் ொன வமலதி  நடவடிக்வ  ள் 
வமற்க ொள்ளப்பட்டு வருவதொ   08.07.2020 அன்று எமக்கு 
அறிவித்துள்ளொர் 

08 திருவ ொணமவல 

பிரொந்திய 
ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 திருவ ொணமவல பிரொந்திய ஆரொய்ச்சி நிவலயத்திற்கு 
கசொந்தமொன  ொணி மீன்பிடி துவறமு    ை த்தினொல் எமக்கு 
வைங் ப்பட்ட  ொணியொகும். இந்த நிலம் தற்வபொது இலங்வ  
 டற்பவடயினரொல் ஆக் ிரமிக் ப்பட்டுள்ளது 

09  ல்பிட்டி 

 ந்தகுளிய 

 டல் மீன் 
வளர்ப்பு இல்லம் 

  ல்பிட்டி பிரவதச கசயல ப் பிரிவின்  ந்தகுளிய, குடொவ 
629/C  ிரொம அலுவலர் பிரிவில் 1.2148 கேக்வடர் அரச  ொணி  
23.11.2016 அன்று அவமச்சர் ள் அவமச்சரவவயின் 
ஒப்புதலுடன் நீண்ட  ொல குத்தவ  அடிப்பவடயில் 
எங் ளிடம் வைங்  பரிந்துவரக் ப்படு ிறது ஆனொல் 
இதுவவர சுற்றுலொத்துவற அபிவிருத்தி வொரியமிடம் இருந்து 

பரிந்துவர கபறப்படவில்வல. சுற்றுலொவவ 
வமம்படுத்துவதற்கும், சுற்றுலொப் பயணி ளின் பரிந்துவர ள் 
குறித்தும் திட்ட அறிக்வ  தயொரிக் ப்படும் அதன்படி 
வொரியம் கபறப்படும். 

10 பூந ரி  யொழ்.மொவட்ட சிவரஷ்ட அளவவயொள அத்தியட்ச ர் பூந ரி 
பிரவதச கசயல  பள்ளிக்குடொ (KN/65)  ிரொம அலுவலர் 
பிரிவில் உள்ள 25 ஏக் ர்  ொணி நிலம்  வைங்  திட்டங் ள் 
தயொரிக் ப்பட்டுள்ளன. 

11 வருடொந்திர 
நிதிநிவல 
அறிக்வ  ள் 

 2019 இன் வருடொந்திர நிதிநிவல அறிக்வ  ள் 
மீட்கடடுக் ப்பட்டன 

 

12 குவறவொன 
வொ னங் ள் 

 குவறவொன வொ னங் ளுக் ொ  NARC க்கு உரிவம மொற்ற 
ஏற்பொடு கசய்யுங் ள் 

13 கவசி ல் KX 8224 

 

 முழுத் வதய்மொனம் மற்றும் வதய்மொனம் தற்வபொவதய 

ஆண்டுக்கு  ருதப்படு ிறது 

14 EPF நிலுவவ ள் 

 

 EPF  நிலுவவத் கதொவ  66 மில்லியனில் 39.93 மில்லியன் 
31/12/2020 அன்று தற்வபொவதய கபொறுப்பு என  ருதப்படு ிறது 
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தேசிய நீரியல் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி முகாமம 
31 ஆம் மார்கழி மாேம் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பலப்படுத்ேிய காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று 

  

                       31.12.2020 
                      Rs. 

கசயற்பொட்டு நடவடிக்வ  ளில் இருந்தொன  ொசுப் பொய்ச்சல் 

 
-               5,852,531.14  

சொதொரண நடவடிக்வ  ளில் இருந்தொன மிவ  (பற்றொக்குவற)  
  சசம்மமயாக்கல் மூலம்: 
  கசொத்து கபொறி மற்றும் உப ரணம் வபொன்றவவக் ொன வதய்மொனம்  

 
            110,988,171.19  

ஒத்திவவக் ப்பட்ட அைிவு கசலவு ள்  

 
-           110,988,171.19  

ஓய்வு கபறுவதற் ொன பணிக்க ொவடக் ொ  ஏற்பொடு  

 
              22,223,043.18  

முந்வதய வருட கசம்வம ள்  

 
                 2,913,503.98  

பணியொளர் ளிடமிருந்து  டன் மூலமொன வட்டி வருமொனம்  

 
-                   698,349.17  

மூலதன மொற்றத்துக் ொன முன்னரொன இயக்  இலொபம் அல்லது(நட்டம்)  
 

              18,585,666.85  

   பணி மூலதன மொற்றங் ள் 

  சரக்கு (அதி ரிப்பு) குவறவு  

 
-                     38,023.34  

வர்த்த ம் மற்றும் பிற வரவு ள் (அதி ரிப்பு) குவறவு  

 
-               6,965,533.30  

முற்பண (அதி ரிப்பு) குவறவு  

 
                      87,841.63  

கசலுத்த வவண்டிய  ணக்கு ள் (அதி ரிப்பு) குவறவு  

 
              24,301,695.47  

வொங் ிய கசலவு ள் (அதி ரிப்பு) குவறவு  

 
-             18,010,370.38  

   கசயல்பொட்டு நடவடிக்வ  ளிலிருந்து (பொவவன) உருவொன பணம்  

 
              17,961,276.93  

   ஓய்வு கபறுவதற் ொன பணிக்க ொவடக் ொ  ஏற்பொடு  

 
-             10,134,095.00  

   கசயல்பொட்டு நடவடிக்வ  ளிலிருந்து(பொவவன)உருவன வதறிய பணம் 

 
              7,827,181.75 

   முதலீட்டு கசயல்பொடு ளில் இருந்தொன  ொசுப் பொய்ச்சல் 

  

   கசொத்து கபொறி மற்றும் உப ரண க ொள்வனவு 

 
-             20,579,205.58  

துன்பக்  டனில் முதலீடு 

 
-               3,154,106.50  

பணியொளர் ளிடமிருந்து  டன் மூலமொன வட்டி  

 
                    698,349.17 

ஏவனய கபறுவ  ள்  

 
-               6,351,443.00  

நடந்து க ொண்டிருக்கும் வவவல  

 
-               7,472,445.00  

முதலீட்டு நடவடிக்வ  ளிலிருந்து(பொவவன)உருவொகும் வதறிய பணம்   -             36,858,850.91  

நிதி கசயல்பொடு ளில் இருந்தொன  ொசுப் பொய்ச்சல் 

  கபற்ற மூலதன மொனியங் ள்  

 
             97,446,950.57 

வமொட்டர் வொ ன அைிப்பு மூலம் கபற்ற வருமொனம்  

  நிதி நடவடிக்வ  ளிலிருந்து(பொவவன)உருவொகும் வதறிய பணம்                 97,446,950.57 

   ஆண்டின் வபொதொன பணம் /சமமொனவற்றின் நி ர அதி ரிப்பு/(குவறவு) 
 

              68,415,281.41 

ஆண்டு ஆரம்பத்தில் பணம்/ சமமொனவவ 

 
           99,254,002.52  

ஆண்டு இறுதியில் பணம்/ சமமொனவவ               167,669,283.93  

ஆண்டு இறுதியில் பணத்துக்கு சமமொன பகுப்பொய்வு  

 
            167,669,283.93  

வங் ியில் உள்ள பணம்                167,669,283.93  

 


