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மீன்வளத்துறை 

கைொள்றை விளக்ைக்குறிப்பு 

2020-2021  

1. முன்னுறை  

தமிழ்நொடு உற்பத்தித் திைன் மிக்ை ைடல், நன்னீர், 

மற்றும் உவர்நீர் மீன்வள ஆதொைங்ைறள கைொண்டுள்ளது. 

இது மொநிலத்தின் மக்ைளுக்கு உணவு பொதுைொப்பு 

வழங்குவதுடன் 10 இலட்சத்திற்கும் மமற்பட்ட 

மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைமொைவும் விளங்குகின்ைது. 

நொட்டின் கபொருளொதொைம், சத்துணவு, ஊைை மவறல 

வொய்ப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு மீன்வளத்துறை 

முக்கிய பங்ைொற்றுகிைது. 

கதொடர்ந்து அதிைரித்து வரும் மீன் உற்பத்தி, 

மீன்வள ஆதொைங்ைறள சரியொன அளவில் 

பயன்படுத்துதல், மீன்வளத்தின் ஒட்டுகமொத்த 

வளர்ச்சிக்ைொன புதிய வளர்ச்சி மற்றும் நலத்திட்டங்ைறள 

கசயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் தமிழ்நொடு இந்தியொவின் 

முன்மனொடி மொநிலமொை திைழ்கிைது. 
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மறைந்த முன்னொள் முதலறமச்சர் டொக்டர்.  

கெ கெயலலிதொ அவர்ைளின் கதொறலமநொக்கு 

பொர்றவயிறன நிறைமவற்றும் விதமொை, தமிழை அைசு 

மீனவர்நலன் மற்றும் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல் 

மற்றும் அவர்ைளின் நலன்ைறள ைொப்பதில் உறுதியொை 

உள்ளது. நமது பொைம்பரிய ைடற்பகுதிைளில் மீன்பிடித்து 

வரும் மீனவர்ைளின்  உயிர் மற்றும் உறடறமைறள 

பொதுைொப்பதற்கு தமிழை அைசு பல்மவறு துரித 

நடவடிக்றைைறள மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

ஆழ்ைடல் மீன்வள ஆதொைங்ைறள தகுந்த அளவில் 

பயன்படுத்திட அைசு ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிறன  

ஊக்குவித்து வருகிைது. ைடலில் மீன்பிடிப்பில்   ஈடுபடும் 

மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிற்ைொை அைசு ைம்பியில்லொ 

கதொறலத் கதொடர்பு வசதிைறள ஏற்படுத்திக் 

கைொடுத்துள்ளது. தமிழ்நொடு ைடல் மீன்பிடிப்பு 

ஒழுங்குப்படுத்தும் சட்டம், 1983-ஐ சிைப்பொை 

கசயல்படுத்திடவும், ைடல் வளங்ைறளப் 

பொதுைொத்திடவும், அைசு ைடல்வள சட்ட அமலொக்ைப் 

பிரிவு ஒன்றிறன புதிதொை உருவொக்கியுள்ளது. 
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மீன் உற்பத்தி மற்றும் தைத்திறன அதிைரித்திட 

மதறவயொன உட்ைட்டறமப்பு வசதிைளொன மீன்பிடி 

துறைமுைங்ைள், மீன் இைங்கு தளங்ைள், சந்றதப்படுத்தும் 

வசதிைள் மற்றும் மீன் பதனிடும் பூங்ைொக்ைள் 

மபொன்ைவற்றை அைசு நிறுவி வருகிைது. மீன்பிடி 

படகுைள் ைட்டுதல், பொைம்பரிய ைலன்ைறள 

இயந்திைமயமொக்குதல், மீன்பிடி படகுைளுக்கு 

மொனியத்துடன் கூடிய எரிகபொருள் வழங்குதல் மபொன்ை 

திட்டங்ைறள தமிழை அைசு ைடல் மீனவர்ைளின் 

நலனுக்ைொை கசயல்படுத்தி வருகிைது. மொநிலத்தின் 

உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன கபருக்கும் கபொருட்டு 

மீன்வளர்ப்பு, மீன் குஞ்சு உற்பத்தி, அைசு மற்றும் 

தனியொர் துறைைளில் மீன் குஞ்சு வளர்ப்பு 

ைட்டறமப்புைறள மமம்படுத்துதல் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்பிற்குத் மதறவயொன மீன்குஞ்சுைள், தீவனம், 

மீன்பிடி உபைைணங்ைள் ஆகிய உள்ளீட்டு 

கபொருட்ைளுக்கு மொனியம் வழங்குதல் மபொன்ை 

திட்டங்ைறள அைசு முறனப்புடன் கசயல்படுத்தி 

வருகிைது. தீவிை மீன்வளர்ப்பு முறைைளொன கூண்டுைளில் 

மீன்வளர்த்தல், நீர் மறுசுழற்சி மீன்வளர்ப்பு மற்றும் 

குறுகிய ைொலத்தில் வளரும் மீன் இனங்ைறள வளர்த்தல் 
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மபொன்ை திட்டங்ைறளயும் கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

உவர்நீர் மீன்வளர்ப்பு, ைடற்பொசி வளர்ப்பு மபொன்ை 

ைடல்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பங்ைறள 

மொநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்திட அைசு நடவடிக்றை 

மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

இந்தியொ, 2017-18 ஆம் ஆண்டில் உலகின் 

கமொத்த மீன் உற்பத்தியில் மூன்ைொவது இடமும், நீர்வொழ் 

உயிரின வளர்ப்பு உற்பத்தியில் இைண்டொவது இடமும் 

வகிக்கின்ைது. ைடந்த 2018-19 ஆம் ஆண்டில், 

இந்தியொவின் கமொத்த மீன் உற்பத்தி 13.42 மில்லியன் 

கமட்ரிக் டன்ைள் ஆகும். இந்தியொவின் மவளொண் 

கபொருட்ைளின் ஏற்றுமதியில் மீன் மற்றும் 

மீன்கபொருட்ைளின் பங்கு கதொடர்ந்து அதிைரித்து 

வருகிைது. 2017-18 ஆம் ஆண்டில் மீன் மற்றும் மீன் 

கபொருட்ைளின் ஏற்றுமதி ரூ.46,589.37 மைொடி மதிப்பில், 

13.93 இலட்சம் டன்ைளொை அதிைரித்துள்ளது. இது 

நொட்டின் கமொத்த ஏற்றுமதியில் 10 விழுக்ைொடும், 

மவளொண் கபொருட்ைள் ஏற்றுமதியில் 20 விழுக்ைொடும் 

ஆகும். நொட்டின் கமொத்த உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 

மீன்வளத்தின் பங்கு 1 விழுக்ைொடும், மவளொண் 
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கபொருட்ைள் உள்நொட்டு உற்பத்தியில் 5 விழுக்ைொடும் 

ஆகும். 

நொட்டின் கமொத்த ைடல் மீன் உற்பத்தியில்,  

2017-18 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொடு மூன்ைொவது 

இடத்திறன வகிக்கிைது. 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 

தமிழ்நொட்டின் கமொத்த மீன் உற்பத்தி 6.90 இலட்சம் டன் 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நொடு, 2018-19 ஆம் 

ஆண்டில் 1.29 இலட்சம் டன் ைடல் மீன் உணவுப் 

கபொருட்ைறள ஏற்றுமதி கசய்ததன் மூலம் ரூ.5591.49 

மைொடி அந்நியச் கசலவொணி ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 

மொநிலத்தில் உள்ள அறனத்து நீர்வள 

ஆதொைங்ைளிலிருந்து மீன் உற்பத்தியிறன ைணிசமொன 

அளவிற்கு உயர்த்துவது அைசின் கைொள்றையொகும். நவீன 

கதொழில்நுட்பங்ைறளயும், சிைந்த மமலொண்றம 

முறைைறளயும் நிறலத்த மமம்பொட்டிற்ைொன 

குறிக்மைொள்ைளுக்கு தகுந்தவொறு பயன்படுத்தி மீன் 

உற்பத்தியிறன அதிைரித்திட அைசு ைவனம் கசலுத்தி 

வருகிைது.  
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2.  மீன்வளக் கைொள்றை  

மீன் உற்பத்தியிறனப் கபருக்குதல், மீனவர் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்மபொரின் வருவொயிறனப் கபருக்குதல் மற்றும் 

மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல் ஆகியறவ 

தமிழ்நொடு அைசு மீன்வளக் கைொள்றைைளின் முக்கிய 

மநொக்ைங்ைளொகும். 

2.1  கதொறலமநொக்குப் பொர்றவ  

“மீன்வள ஆதொைங்ைறள வளங்குன்ைொ வண்ணம் 

மபணுதல், பயன்படுத்துதல், மமலொண்றம கசய்தல் 

மற்றும் பொதுைொப்பொன மீன்பிடிப்பிற்கு வழிவகுத்தல் 

மூலம் தமிழ்நொட்டு மீனவர்ைளின் வளறம மற்றும் 

பொதுைொப்பிறன உறுதிகசய்தல்’’. 

2.2  கசயலொக்ைம் 

மொநிலத்தின் அறனத்து நீர்வளங்ைறள 

மமம்படுத்தி, மமலொண்றம கசய்து, பொதுைொத்து, 

வளங்குன்ைொமல் பயன்படுத்தி, மீனவர்ைளின் 

வொழ்வொதொைத்றத உயர்த்தி, மவறல வொய்ப்பிறன 

அதிைரித்து, ஊட்டச்சத்து மிக்ை உணவுப் பொதுைொப்பு, 

கபொருளொதொை வளர்ச்சி மற்றும் மீனவர்ைளின் 

பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல்.  
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2.3  முக்கிய கைொள்றைைள் 

மீன்வளம் சொர்ந்த அைசின் முக்கிய கைொள்றைைள் 

பின்வருமொறு: - 

1. தமிழ்நொடு மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி 

உரிறமைறள நிறலநொட்டுதல் மற்றும் அவர்ைளின் 

நலன் மபணுதல். 

2. பல்மவறு நலத்திட்டங்ைறள கசயல்படுத்துவதன் 

வொயிலொை மீனவர்ைளின் வொழ்க்றைத் தைத்திறன 

உயர்த்துதல். 

3. நன்னீர், உவர்நீர் மற்றும் ைடல் வள ஆதொைங்ைளில் 

மீன் உற்பத்தியிறனப் கபருக்குதல். 

4. அைசு மீன் பண்றணைள், மீன்பிடி துறைமுைங்ைள், 

மீன் இைங்கு தளங்ைள், கதொடர் குளிர்ைொப்பு, மதிப்பு 

கூட்டுதல் மற்றும் மீன்பிடிப்பிற்கு முன் மற்றும் பின் 

மதறவப்படும் வணிைரீதியிலொன நடவடிக்றைைறள 

இறணத்திடுவதற்ைொன உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள 

உருவொக்குதல் மற்றும் மமம்படுத்துதல். 

5. மீன்வளர்ப்பின் மூலம் ஊைைப் பகுதியில் கூடுதல் 

மவறல வொய்ப்பிறன உருவொக்குதல். 
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6. மீனவ மைளிர் குறிப்பொை மீனவ றைம்கபண்ைளுக்கு 

புதிய வொழ்வொதொைங்ைள் ஏற்படுத்துதல் மூலம் மீனவ 

மைளிருக்கு அதிைொை பகிர்வளித்தல்.  

7. உள்நொட்டு மீன் மதறவ மற்றும் உற்பத்தி 

ஆகியவற்றிற்கு இறடயிலொன இறடகவளியிறனக் 

குறைத்தல். 

8. விறல மதிப்புமிக்ை மீன்ைள் மற்றும் மீன்  

உணவுப் கபொருட்ைளின் ஏற்றுமதியிறன 

விரிவுபடுத்துவதற்ைொன வொய்ப்பிறன உருவொக்குதல். 

9. உரிய சட்டம் மற்றும் விதிைறள அமல்படுத்துவதன் 

மூலம் மீன்வள ஆதொைங்ைறளப் பொதுைொத்தல், 

மமலொண்றம கசய்தல் மற்றும் மீன்வளங்ைறள 

அதிைரித்தல். 

10. மீனவர்ைள் மற்றும் மீன்துறை அலுவலர்ைளுக்கு 

திைன் மமம்பொடு மற்றும் மனிதவள மமம்பொடு, 

ஆைொய்ச்சி மற்றும் கதொழில்நுட்பப் பயன்பொட்டின் 

மூலம் மீன்வளத்றத மமம்படுத்துதல்.  

11. தமிழ்நொட்டின் மீன்வள ஆதொைங்ைள் மற்றும் 

அவற்றின் உற்பத்தித் திைறன மறு மதிப்பீடு கசய்தல். 
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12. மின் ஆளுறம மூலம் கவளிப்பறடத்தன்றமயுடன் 

திட்டங்ைள் கசன்ைறடவறத உறுதி கசய்தல். 

 

3. நிருவொை அறமப்பு 

மீன்வளத்துறை இயக்குநர் துறையின் தறலவைொை 

உள்ளொர். மமலும், மீன்வளத்துறை இயக்குநர், தமிழ்நொடு 

மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் மமலொண்றம இயக்குநைொைவும், 

தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு 

இறணயம் உள்பட அறனத்து மீனவ கூட்டுைவு 

சங்ைங்ைளின் நறடமுறை சொர்ந்த பதிவொளைொைவும் 

மற்றும் தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியத்தின் உறுப்பினர் 

கசயலைொைவும் உள்ளொர்.  
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படம்:1 மீன்வளத்துறை - நிருவொை அறமப்பு 

 

  

மீன்துறை இயக்குநர்

மீன்துறை 

கூடுதல் 

இயக்குநர் (4) 

காவல் 

கண்காணிப்பாளர் 

(1) 

நிதி ஆல ாசகர் 

மற்றும் முதன்றம 

கணக்கு அலுவ ர் 

(1) 

தற றம 

பபாைியாளர் (1) 

மீன்துறை இறண 

இயக்குநர் (4) / 

மீன்துறை துறண 

இயக்குநர் (11) / 

துறண இயக்குநர் 

பபாைியியல் (1) / 

துறண இயக்குநர் 

(பணியாளர்) (1 ) 

துறண காவல் 

கண்காணிப்பாளர் 

(1) 

கணக்கு 

அலுவ ர் (1) 

பசயற் 

பபாைியாளர் (5) 

மீன்துறை உதவி 
இயக்குநர் (49) / 

லநர்முக 

உதவியாளர் (12) / 

துறணப் 

பதிவாளர் (1) 

காவல்  ஆய்வாளர்  

(10) / காவல் சார் 

ஆய்வாளர் (8) 

உதவி பசயற் 

பபாைியாளர் (13) 

மீன்துறை  

ஆய்வாளர்   (167) 

/ கூட்டுைவு சார் 

பதிவாளர் (16) 

 

 

 

 மீன்துறை 
உதவி 
இயக்குநர் (49) / 

நநரம்ுக 
உதவியாளர் 

(12) / துறைப் 

பதிவாளர் (1) 

 

  

காவல்  
ஆய்வாளர்  (10) / 

காவல் சார் 

ஆய்வாளர் (8)  

நிதி ஆநலாசர் 

மை்றும் 
முதன்றமகை
க்கு அலுவலர் 

(1) 

உதவி சசயை் 
சபாறியாளர் 

(13) 

உதவி  
பபாைியாளர் (13) /  

இளநிற  

பபாைியாளர் (17) 

மீன்துறை  சார் 

ஆய்வாளர் (84) / 

கூட்டுைவு 

முதுநிற  

ஆய்வாளர் (27) / 

கடல் முதல்வர் 

(13) 
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மீன்வளத்துறையின் கமொத்தப் பணியொளர்ைள் 

எண்ணிக்றை 1,797 ஆகும். பதவி வொரியொை 

பணியிடங்ைளின் விவைம் அட்டவறண 1 ல் 

கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறண: 1 

பதவி வொரியொை அலுவலர்ைள் விவைம் 

வ 
எண். 

பதவியின் கபயர்  
பணியிடங்ைள் 

(ஒப்பளிக்ைப்பட்டது 
+ அயற்பணி) 

1 மீன்துறை இயக்குநர் 1 

2 மீன்துறை கூடுதல் இயக்குநர் 2+2 

3 மீன்துறை இறண இயக்குநர் 4+1 

4 மீன்துறை துறண இயக்குநர் 11+1 

5 துறண இயக்குநர் 
(பணியொளர்) 

1 

6 துறண இயக்குநர் 
(கபொறியியல்) 

1 

7 நிதி ஆமலொசைர் மற்றும் 
தறலறம ைணக்கு 
அலுவலர் 

1 

  



12 

8 மீன்துறை உதவி இயக்குநர்/
 மீன்துறை உதவி இயக்குநர் 
(இயந்திைவியல்) 

49+7/ 
1 

9 மநர்முை உதவியொளர்  12 

10 துறண பதிவொளர்  1 

11 ைணக்கு அலுவலர் 1 

12 மீன்துறை ஆய்வொளர் 167 

13 கூட்டுைவு சொர் பதிவொளர் 16 

14 ைடல் முதல்வர்  13 

15 மீன்துறை சொர் ஆய்வொளர் 84 

16 கூட்டுைவு முதுநிறல 
ஆய்வொளர் 

27 

17 மீன்வள உதவியொளர் 168 

18 அறமச்சுப் பணி மற்றும் 
ைளப்பணியொளர்ைள் 

1,028 

 கமொத்தம் 1,587 

கபொறியியல் பிரிவு 

1 தறலறமப்கபொறியொளர்  1 

2 கசயற்கபொறியொளர்  5 

3 உதவி கசயற்கபொறியொளர்  13 

4 உதவி கபொறியொளர்   13 

5 இளநிறல கபொறியொளர் 17 
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6 முதுநிறல வறைவு அலுவலர் 1 

7 வறைவு அலுவலர் 8 

8 இளநிறல வறைவு அலுவலர் 4 

9 மைொட்ட ைணக்கு அலுவலர் 4 

10 கதொழில்நுட்ப உதவியொளர் 23 

11 அறமச்சுப்பணி மற்றும் இதை 
பணியொளர்ைள் 

9 

 கமொத்தம் 98 

ைடல்வள சட்ட அமலொக்ைப் பிரிவு 

1. ைொவல்துறை 
ைண்ைொணிப்பொளர் 

1 

2. துறண ைொவல் 
ைண்ைொணிப்பொளர் 

1 

3. ைொவல் ஆய்வொளர் 10 
4. ைொவல் சொர் ஆய்வொளர் 8 
5. தறலறமக்ைொவலர்/ைொவலர்  53 
6. ைொவல் ஊர்தி ஓட்டுநர்  19 
7. ைண்ைொணிப்பொளர் 1 
8 உதவியொளர் 2 
9. முைொம் உதவியொளர் 17 
 கமொத்தம் 112 

 கமொத்தக் கூடுதல் 1,797+11 
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4. தமிழ்நொட்டின் மீன்வளம் - ஒரு ைண்மணொட்டம்  

தமிழ்நொடு 1,076 கி.மீ. நீளமுள்ள 

ைடற்ைறையிறனயும், 41,412 சதுை கி.மீ. 

ைண்டத்திட்றடயும், 1.9 இலட்சம் சதுை கி.மீ. பிைத்மயை 

கபொருளொதொை மண்டலத்றதயும் தன்னைத்மத 

கைொண்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டின் ைடல் மீன் உற்பத்தி 5.21 

இலட்சம் டன்ைள் ஆகும். இம்மீன் உற்பத்தி 10.48 

இலட்சம் ைடல் மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திற்கு 

அடிப்பறடயொை உள்ளது. 5,806 மீன்பிடி 

விறசப்படகுைள் மற்றும் 41,652 நொட்டுப்படகுைள் 

மீன்பிடித்கதொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளன. தமிழ்நொட்டில் 

நீர்த்மதக்ைங்ைள், கபரிய, சிறிய மற்றும் குறுகிய பொசன 

குளங்ைள், குட்றடைள், ஆறுைள், ைழிமுைங்ைள் மற்றும் 

பிை நீர்நிறலைள் உள்ளடக்கிய 3.83 இலட்சம் கெக்மடர் 

பைப்பளவுள்ள உள்நொட்டு நீர் நிறலைள் உள்ளன. சுமொர் 

56,000 கெக்மடர் உவர்நீர் பைப்பில் மீன்பிடிப்புப் 

பணிைள் மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.  6,236 

கெக்மடர் பைப்பில் ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

குறிப்பொை, இைொல் வளர்ப்பு பணிைள் மமற்கைொள்ளப்பட்டு 
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வருகிைது. உள்நொட்டு மீன்வளம் 2.36 இலட்சம் 

உள்நொட்டு மீனவ மக்ைளின் வொழ்வொதொைமொை 

விளங்குகிைது.  

4.1 ைடல் மீன்வளம் 

தமிழ்நொடு 13 ைடமலொை மொவட்டங்ைறள 

உள்ளடக்கி, 1,076 கி.மீ. நீளமுள்ள, இந்தியொவிமலமய 

இைண்டொவது நீண்ட ைடற்ைறைறய கைொண்டுள்ளது.  

ைடல் மீன்வளம் குறித்த விபைங்ைள்  

அட்டவறண-2 ல் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவறண: 2 

ைடல் மீன்வளம் குறித்த புள்ளி விவைங்ைள் - 2019-20 

ைடற்ைறை நீளம்  1,076 கி.மீ. 

பிைத்மயை கபொருளொதொை 
மண்டலம், (Exclusive 
Economic Zone -EEZ) 

1.9 இலட்சம் ச.கி.மீ. 

ைண்டத்திட்டு (Continental 
shelf) 

41,412 ச.கி.மீ. 

ைடமலொை மொவட்டங்ைள்  13 

மீனவ கிைொமங்ைள்   608 
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ைடமலொை மீனவ 
மக்ைட்கதொறை (உத்மதசமொை) 

10.48 இலட்சம் * 

இறணயதளம் மூலம் பதிவு கசய்யப்பட்ட மீன்பிடிக் 
ைலன்ைள் 29.02.2020 அன்றுள்ளவொறு  

1. மீன்பிடி விறசப்படகுைள் 5,806 

2. நொட்டுப்படகுைள் 
(இயந்திைம் 
கபொருத்தப்பட்டறவ மற்றும் 
இயந்திைம் 
கபொருத்தப்படொதறவ)  

41,652 (36,645+5,007) 

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்  

கபரிய மீன்பிடி 
துறைமுைங்ைள்   

9 (கசன்றன, தூத்துக்குடி, 
நொைப்பட்டினம், 
சின்னமுட்டம், குளச்சல், 
மூக்றையூர், பூம்புைொர், 
முட்டம் (PPP) மற்றும் 
மதங்ைொப்பட்டினம்) 

நடுத்தை மீன்பிடி 
துறைமுைங்ைள்   

3 (பறழயொறு, 
மல்லிப்பட்டினம் மற்றும் 
ைடலூர்) 

ைட்டுமொனத்தில் உள்ள 
மீன்பிடி துறைமுைங்ைள்  

3 (திருகவொற்றியூர் 
குப்பம், கவள்ளப்பள்ளம் 
மற்றும் தைங்ைம்பொடி) 

மீன் இைங்கு தளங்ைள் / 
படகு அறணயும் தளங்ைள்  

43 
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மீன் இைங்கு றமயங்ைள்   243 

ைடல்மீன் உற்பத்தி (2018-19) 
(உத்மதச மதிப்பீடு)   

5.21 இலட்சம் டன் * 

ைடல்கபொருள் ஏற்றுமதி 
(2018-19)   

1,28,845 கமட்ரிக் டன்** 
(மதிப்பு ரூ.5,591.49 
மைொடி )  

ஆதொைம்:  

* தமிழ்நொடு அைசு மீன்வளத்துறை  

**ைடல்கபொருள் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி ஆறணயம் 

(MPEDA)  

4.2 உள்நொட்டு மீன்வளம் 

தமிழ்நொட்டில் உள்நொட்டு நீர்வள ஆதொைங்ைளொன, 

கபரிய நீர்த்மதக்ைங்ைள், கபரிய மற்றும் சிறிய பொசன 

குளங்ைள், சிறிய ஏரிைள் மற்றும் குளங்ைள் உள்ளிட்ட 

நீர்வள ஆதொைங்ைள் மீன்பிடிப்பிற்ைொைவும், 

மீன்வளர்ப்பிற்ைொைவும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

மொநிலத்திலுள்ள உள்நொட்டு மீன்வளம் குறித்த 

விவைங்ைள் அட்டவறண 3-ல் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவறண: 3 

உள்நொட்டு மீன்வள புள்ளி விவைங்ைள்-2019-20 

உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்ைள் 3.83 இலட்சம் 

கெக்மடர் 

நீர்த்மதக்ைங்ைள் (78*)  62,015 கெக்மடர் 

கபரிய மற்றும் குறுகிய ைொல பொசன 

குளங்ைள் 

2,65,819 

கெக்மடர் 

உவர்நீர் பைப்பளவு 56,000 கெக்மடர் 

உள்நொட்டு மீனவ மக்ைட்கதொறை 

(உத்மதசமொை) 

2.36 இலட்சம் * 

உள்நொட்டு மீன்வள ைட்டறமப்புைள் 

மீன்குஞ்சு உற்பத்தி றமயங்ைள் 

i) அைசு மீன்பண்றணைள் 10 

ii)தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக்ைழை மீன் 

பண்றணைள்  

01 

III) தனியொர் மீன்பண்றணைள் 49 
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* ஆதொைம்: தமிழ்நொடு அைசு மீன்வளத்துறை 

4.3 ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு மற்றும் உவர்நீர் 
மீன்வளம் 

ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு நமது 

மொநிலத்தின் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பின் உற்பத்தியில் 

முக்கிய பங்ைொற்றுகிைது. ைழிமுைங்ைள், உப்பங்ைழிைள், 

மற்றும் சிற்மைொறட வடிவிலொன உவர் நீர்பைப்பு 56,000 

கெக்மடர் பைப்பளவில் அறமயப்கபற்றிருப்பது 

சிைப்பம்சமொகும்.  

ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு ஆறணய 

சட்டம், (Coastal Aquaculture Authority Act) 2005, 

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு றமயங்ைள் 

i) அைசு மீன்பண்றணைள் 37 

ii) தனியொர் மீன்பண்றணைள் 233 

iii) தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழை 

மீன் பண்றணைள் 
5 

உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தி (2018-19) 

(உத்மதசமொை) 

1.67 இலட்சம் 

டன் 
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விதிமுறைைள் மற்றும் வழிைொட்டுதல்ைளின் படி 

உவர்நீர்வொழ் மீன்வளர்ப்பு பண்றணைள் 

ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்ைன. இதன் மூலம் நிறலயொன 

மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த இைொல் வளர்ப்பு பணிைள் 

மமற்கைொள்ளப்படுகிைது. அந்தந்த ைடமலொை மொவட்ட 

அளவிலொன குழு மற்றும் மொநில அளவிலொன குழுவின் 

பரிந்துறையின்படி உவர் நீர் பண்றணைறள பதிவு 

கசய்யும் பணிறய ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

ஆறணயம் மமற்கைொள்கிைது. 

‘பிமனயஸ் வனொமி’ என்ை கவள்றள இைொல் 

கபருமளவில் வளர்க்ைப்படுகிைது. அதற்ைொன பிைத்மயை 

அனுமதியிறன மொவட்ட அளவிலொன குழு மற்றும் 

மொநில அளவிலொன குழு பரிந்துறையின் படி ைடமலொை 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு ஆறணயம் வழங்குகிைது. 

3,742 கெக்மடர் பைப்பளவில் அறமந்துள்ள 1,892 

இைொல் பண்றணைள் ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

ஆறணயத்தின் மூலம் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. நமது 

மொநிலத்தில் இயங்கிவரும் 63 இைொல் குஞ்சு 

கபொரிப்பைங்ைள் நம் மொநிலம் மற்றும் அண்றட 
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மொநிலத்திற்கு மதறவயொன இைொல் குஞ்சுைறள வழங்கி 

வருகின்ைன. 

தமிழை அைசு உவர்நீர் மீன் மற்றும் இைொல் 

வளர்ப்பிறன மமம்படுத்தும் மநொக்ைத்துடன் ைடலூர், 

விழுப்புைம், தஞ்சொவூர், திருவொரூர், புதுக்மைொட்றட 

மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 6 மொவட்டங்ைளில் உவர்நீர் 

வளர்ப்பிற்கு உைந்த இடங்ைறள ைண்டறிந்து வறைபடம் 

தயொரிக்கும் பணிைறள (Resource Mapping)  

ரூ.50 இலட்சம் கசலவில் மமற்கைொண்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் மமம்படுத்தப்பட்ட புவியியல் தைவல் 

அறமப்பு மற்றும் கதொறல உணர்வு மபொன்ை 

உயர்கதொழில்நுட்பங்ைறள பயன்படுத்தி மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உரிய உவர் நிலங்ைறள ைண்டறிந்து அவற்றில் ைடமலொை 

மீன்வளர்ப்பிறன மமற்கைொள்ள வழிவகுக்கும்.  

மமலும், தமிழை அைசு ைடமலொை மொவட்டங்ைளில் 

உவர்நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு பூங்ைொக்ைறள 

உருவொக்குவதற்ைொன சொத்தியக் கூறுைறள ரூ.20 இலட்சம் 

கசலவில் ஆய்வு கசய்திட நடவடிக்றை 

மமற்கைொண்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு உபமயொைமற்ை, 

பயன்படுத்தப்படொத நிறலயில் உள்ள நிலங்ைளில் உவர்நீர் 
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மீன் உற்பத்திறய மமற்கைொள்ளவும், இவற்றில் 

கதொழில்முறனமவொறை ஊக்ைப்படுத்திடவும், 

ஈடுபடுத்திடவும் ஒரு சிைந்த வழிைொட்டுதலொை அறமகிைது. 

கசன்றன நீலொங்ைறையில் மீன்துறைக்கு 

கசொந்தமொன இடத்தில் மத்திய ைடல்கபொருள் ஏற்றுமதி 

நிறுவனத்தின் ைொஜீவ்ைொந்தி நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

றமயத்தின் மூலம் நீரியல் மநொய் தடுப்புக்ைொப்பு 

றமயத்திறன (Aquatic Quarantine Facility) 

நிறுவியுள்ளது. இம்றமயத்தின் மூலம் கவளிநொடுைளில் 

இருந்து இைக்குமதி கசய்யப்படும் தொய் இைொல்ைளில் 

மநொய் கதொற்று உள்ளது குறித்து ஆய்வு கசய்யப்படும். 

இது இந்தியொவிமலமய அறமயப்கபற்றுள்ள ஒமை 

மநொய்த் தடுப்புக்ைொப்பு றமயமொகும்.  

தமிழைத்தில் அறமந்துள்ள மத்திய உவர்நீர் 

மீன்வளர்ப்பு றமயம் (CIBA), ைொஜீவ்ைொந்தி நீர்வொழ் 

உயிரினவளர்ப்பு றமயம் (RGCA) மற்றும் மத்திய 

ைடல்மீன் வள ஆைொய்ச்சி றமயம் (CMFRI) ஆகிய 

நிறுவனங்ைளின் மூலம் ைடல்விைொல் (Cobia), 

பொம்பமனொ பொறை (Silver Pompano) மற்றும் கைொடுவொ 

(Sea bass) மீன்குஞ்சுைள் உற்பத்தி கசய்யப்பட்டு, ைடல் 
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கூண்டுைள் மற்றும் உவர்நீர் குளங்ைளில் வளர்ப்பு 

கசய்திட வழங்ைப்பட்டு வருகின்ைது. 

4.3.1 ைடல்மீன்வளர்ப்பு முறைைள் 

  தமிழை அைசு ைடமலொை மீனவர்ைளின் 

வொழ்வொதொைத்திறன மமம்படுத்தும் கபொருட்டு ைடல் 

மீன்வளர்ப்பு முறைைளொன ைடற்பொசி வளர்ப்பு, 

கூண்டுைளில் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் சிப்பி வளர்ப்பு 

ஆகியவற்றிறன ஊக்ைப்படுத்தி வருகிைது. ைடல் 

உயிரின வளர்ப்பு என்பது மீன்பிடிப்பிற்கு மொற்ைொை, 

மீன்குஞ்சுைள் இருப்பு கசய்து வளர்க்கும் முறையொகும். 

 மமலும், தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ 

மீன்வள பல்ைறலக்ைழைம் மற்றும் மீன்வளத்துறையும் 

ைடல் மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு றமயங்ைள் அறமத்துள்ளன. 

இதன் மூலம் மீன்வளம் பொதுைொக்ைப்படுவதுடன் மீன் 

உற்பத்தியும் மமம்படும். 

இைொமநொதபுைம் மொவட்டத்தில் மீனவ மைளிரின் 

வொழ்வொதொைத்றத மமம்படுத்துவதற்கு மதசிய மீன்வள 

மமம்பொட்டு வொரியம் மற்றும் மொநில அைசின் நிதி 

உதவியுடன் 510 மீனவ மைளிருக்கு 6,800 ைடற்பொசி 

மிதறவைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. இைொமநொதபுைம் 
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மொவட்டம் மண்டபத்தில் ைடற்பொசியிலிருந்து சொறு 

எடுக்கும் அலகு (Sap Extraction Unit) ரூ.3.96 மைொடி 

கசலவில் நிறலத்த வொழ்வொதொைத்திற்ைொன (FIMSUL II) 

திட்டத்தின்கீழ் நிறுவப்பட்டு, மீனவ மைளிைொல் 

இலொபைைமொை நடத்தப்பட்டு வருகிைது.  

இந்திய அைசின் பரிசீலறனயின் கீழ் உள்ள மதசிய 

ைடல்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு கைொள்றையின் 

அடிப்பறடயில் மொநிலத்தின் ைடல்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பிறன மமம்படுத்திட மொநில அைசு பல்மவறு 

நடவடிக்றையிறன மமற்கைொண்டு வருகிைது.  

தமிழை அைசு, கசன்றனயில் இந்திய வர்த்தை 

சறப (ICC) மற்றும் மத்திய உப்பு மற்றும் ைடல் 

மவதியியல் கபொருட்ைள் ஆைொய்ச்சி நிறலயம் (CSMCRI) 

ஆகியவற்றுடன் இறணந்து, மூன்ைொவது சர்வமதச 

அளவிலொன ைடற்பொசி ைண்ைொட்சி மற்றும் ைருத்தைங்கு 

2020-ஐ ெனவரி திங்ைள் 30 மற்றும் 31 ஆகிய 

மததிைளில் நடத்தியது. இந்த ைருத்தைங்ைொனது ைடற்பொசி 

மற்றும் அதறனச் சொர்ந்த கதொழில்ைறள நம் 

மொநிலத்திற்கு கைொண்டுவரும் மநொக்ைத்துடன் 

நடத்தப்பட்டது. இக்ைருத்தைங்கில் ைடற்பொசி வளர்ப்பு 
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மற்றும் அதன் கதொடர்புறடய கதொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 

8 மதசிய மற்றும் சர்வமதச அளவிலொன தனியொர் 

நிறுவனங்ைளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைள் 

றைகயழுத்திடப்பட்டது.  

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைள் மூலம் ைடற்பொசிறய 

சந்றதபடுத்துதல், தனியொர் கதொழில் முறனமவொரின் 

மூலம் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைடற்பொசி கபொருட்ைளின் 

உற்பத்தியிறன கபருக்குதல் மற்றும் ைடமலொை 

மீனவர்ைளுக்ைொன வொழ்வொதொைத்திறன மமம்படுத்திட 

இவ்கவொப்பந்தங்ைள் வழிவறை கசய்யும். 

4.3.2. கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பு 

ைடல் கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பதன் மூலம் விறல 

மதிப்புமிக்ை ைடல் மீன்ைள் மற்றும் ஓட்டுடலிைளின் 

உற்பத்தியிறன அதிைரிக்ை இயலும். ைடமலொை 

மீன்பிடிப்பின் அழுத்தத்திறன குறைக்கும் கபொருட்டு 

தமிழை அைசு பல முன்மனொடி மற்றும் தனித்துவம் 

வொய்ந்த திட்டங்ைறள கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

அவற்றுள், ைடல் கூண்டுைளில் மீன்வளர்த்தல் மபொன்ை 

சிைந்த கதொழில் நுட்பத்தின் மூலம் ைடலில் 

அறமக்ைப்பட்ட கூண்டுைளில் மீன்ைறள இருப்புச் 
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கசய்து வளர்த்து, உற்பத்தியிறனப் கபருக்கிட வழிவறை 

கசய்கிைது. மமலும், இத்கதொழில்நுட்பம் மீனவ 

இறளஞர்ைளுக்கு சிைந்த சுயகதொழில் வொய்ப்பொைவும் 

அறமகிைது. ைடல் கூண்டுைளின் மூலம் மீன்வளர்க்கும் 

இத்திட்டம் நிறலத்த வொழ்வொதொைத்திற்ைொன மீன்வள 

மமலொண்றமத் திட்டம்-IIன் மூலம் ைொஞ்சிபுைம், 

புதுக்மைொட்றட, தூத்துக்குடி, இைொமநொதபுைம் மற்றும் 

ைன்னியொகுமரி ஆகிய மொவட்டங்ைளில் கவற்றிைைமொை 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.  

ைடல் கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பொனது குறைந்த 

கசலவில் இயற்றை வளங்ைறள சிைப்பொைப் பயன்படுத்தி 

மீன் உற்பத்தியிறன கபருக்கிட வழிவறை கசய்கிைது. 

நமது மொநிலத்தில் முதன்முறையொை ைடல் மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைம் இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மண்டபத்தில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதில் உற்பத்தி கசய்யப்படும் 

மீன்ைள் ைடல் கூண்டுைளில் இருப்பு கசய்யப்பட்டு 

வளர்க்ைப்படுகிைது.  
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4.3.3. நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பில் 
நுண்ணுயிர்க்கைொல்லிைள் (Antibiotics) 
பயன்பொட்டிறன ைட்டுப்படுத்துதல்  

 உவர்நீர் பண்றணைளில் வளர்க்ைப்படும் இைொல் 

மீன்ைள், ைடல் உணவு கபொருள் ஏற்றுமதியில் 

மிைப்கபரிய அளவில் அந்நிய கசலவொணிறய 

ஈட்டித்தருகிைது. இைொல் வளர்ப்பில் தறட கசய்யப்பட்ட 

மவதிப்கபொருட்ைள் மற்றும் மநொய்த் தடுப்பு மருந்துைள் 

பயன்படுத்துவதொல் நம் நொட்டின் இைொல் ஏற்றுமதியிறன 

நிைொைரிக்கும் நிறல ஏற்படுகிைது. இப்பிைச்சறனக்கு தீர்வு 

ைொணும் வறையில் மொநிலத்தில் அறனத்து ைடமலொை 

மொவட்டங்ைளில் இருந்து 300 இைொல் வளர்ப்மபொருக்கு 

விழிப்புணர்வு பயிற்சி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வொறு 

பயிற்சி கபற்ைவர்ைள் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள பிை 

இைொல் வளர்ப்மபொருக்கு இவ்விழிப்புணர்றவ 

பைப்புவதற்கு முதன்றமப் பயிற்சியொளைொை 

திைழ்கிைொர்ைள்.  

 தறட கசய்யப்பட்ட மநொய்த் தடுப்பு மருந்துைள் 

பயன்படுத்துவதொல் ஏற்படும் பிைச்சிறனைள் குறித்த 

விழிப்புணர்வு முைொம்ைள் ஏற்றுமதி ஆய்வு நிறுவனம் 

(EIA), ைடமலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு ஆறணயம் 
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(CAA), ைடல்கபொருட்ைள் ஏற்றுமதி மமம்பொட்டு  

ஆறணயம் (MPEDA) மபொன்ை நிறுவனங்ைளின் 

கதொழில்நுட்ப வல்லுநர்ைள் மூலம் வழங்ைப்படுகிைது. 

இந்த விழிப்புணர்வு பயிற்சி முைொம்ைள் ஒவ்கவொரு 

ஆண்டும் கதொடர்ந்து நடத்தப்படும். 

5. நீடித்த நிறலத்த வளர்ச்சிக்ைொன இலக்குைள் 

நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குைள், ஐக்கிய நொடுைள் 

சறபயின் உறுப்பு நொடுைளொல் ஒப்புக் கைொள்ளப்பட்ட 

உறுதிப்பொடொகும். இது 'எவரும் விடுபடொ வண்ணம் 

வளர்ச்சி' என்னும் குறிக்மைொளுடன் பூமியிலுள்ள 

அறனத்து உயிர்ைளுக்கும் சமமொன வொழ்க்றை 

வொய்ப்றப வழங்குவறத மநொக்ைமொைக் கைொண்டுள்ளது. 

2030 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அைசின் கைொள்றைைளுக்கு 

இணங்ை 17 நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குைறள 

அறடவதற்குத் மதறவயொன நடவடிக்றை எடுப்பதில் 

தமிழை அைசு தீவிைமொை ஈடுபட்டுள்ளது.  

மீன் வளத்றதப் கபருக்குவதற்ைொன நடவடிக்றைைள்  

 மீன்வளத்துறை நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குைறள 

அறடவதற்கு தீவிைமொை கசயல்படுகிைது. மீன்பிடித்தலில் 
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அதிைபட்ச நிறலயொன நீடித்த மீன் உற்பத்தியிறன 

அறடவதற்கும் (MSY), பொைம்பரிய மீனவர்ைள் ைடல் 

மீன்வள ஆதொைங்ைறள பயன்படுத்தவும் மற்றும் 

சந்றதப்படுத்தவும் வழிவறை கசய்தல், கபருங்ைடல் 

மற்றும் அதன் ஆதொைங்ைளின் பொதுைொப்பிறன 

மமம்படுத்தி நீடித்த வளங்குன்ைொ பயன்பொட்டிறன உறுதி 

கசய்தல், கபொறுப்பொர்ந்த மீன்பிடிப்பு முறையிறன 

ைறடப்பிடித்தல், தமிழ்நொடு ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை 

சட்டத்திறன கசயல்படுத்தல், ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிற்கு 

ஏற்ைவொறு இழுவறலப் படகுைறள மொற்றுதல், மீன்பிடி 

தறடக்ைொலத்றத கசயல்படுத்துதல், கசயற்றை மீன் 

உறைவிடங்ைறள அறமத்தல் மற்றும் மீன் குஞ்சுைறள 

வளர்த்து ைடலில் இருப்பு கசய்தல், சுைொதொைமொன மீன் 

வணிைத்திற்ைொன கதொடர் குளிர்ைொப்பு வசதிைறள 

மமம்படுத்துதல், நிறலத்த மீன்பிடி முறைைளுக்ைொன 

திைன் மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைறள அளித்தல், 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் மீன்பிடி குறைந்த 

ைொலத்தில் ைடல் மீனவக் குடும்பங்ைளுக்கு சிைப்பு 

நிவொைண உதவித் கதொறை வழங்குதல் மபொன்ை 

திட்டங்ைளின் மூலம் 'நிறலத்த வளர்ச்சிக்ைொன 
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இலக்குைள் -14 (ைடல் வளங்ைள்)' கசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிைது. 

இலக்கு 1.1: 2030-க்குள், அறனத்து இடங்ைளிலும் 

உள்ள அறனத்து மக்ைளின் வறுறமறய ஒழிப்பதற்ைொன 

திட்டங்ைள் 

 ைடல் மீன்வளங்ைறளப் பொதுைொக்ை மீன்பிடி 

தறடக்ைொலத்றத அமல்படுத்தும் மபொது, ைடல் மீனவ 

குடும்பங்ைளுக்கு மீன்பிடி தறடக்ைொல நிவொைணம் 

வழங்குதல், மற்றும் மீன்பிடி குறைந்த ைொலத்தில் ைடல் 

மீனவ குடும்பங்ைளுக்கு நிவொைண உதவி வழங்குதல். 

இலக்கு 2.3: 2030ம் ஆண்டில் இவ்விலக்கிறன அறடய, 
மவளொண் உற்பத்தி மற்றும் சிறு உணவு 
உற்பத்தியொளர்ைளின் வருவொறய இைட்டிப்பொக்குதல்  

இத்திட்டத்தின் கீழ் மீனவர்ைளுக்கு விற்பறன வரி 

விலக்ைளிக்ைப்பட்ட அதிமவை டீசல் எரி எண்கணய் 

அைசொல் வழங்ைப்படுகிைது. 

இலக்கு 13.1: பருவநிறல மொற்ைத்தொல் ஏற்படும் 

தீங்குைறள தொங்கும் சக்தியும் அதற்மைற்ப 

மொற்றிக்கைொள்ளும் சக்திறயப் கபறுதல் இவ்விலக்கிறன 

அறடய உலை வங்கி நிதியளித்த ைடமலொை மபரிடர் 
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அபொயக் குறைப்புத் திட்டம், நிறலத்த 

வொழ்வொதொைத்திற்ைொன மீன்வள மமலொண்றம திட்டம் 

மூலம் 63 வறையொன சமூை மற்றும் கபொருளொதொை 

முன்மனற்ைம், மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிற்ைொன திைன் 

மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள் மற்றும் மொற்று 

வொழ்வொதொைத்திற்ைொன ைடற்பொசி வளர்ப்புத் திட்டங்ைள் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

இலக்கு 14.2: ைடல் சுற்றுச்சூழல் பொதுைொப்பு மற்றும் 
நிறலத்த மமலொண்றம 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறலயொன 

மமலொண்றம மற்றும் ைடமலொை பகுதியின் ைடல் 

பொதுைொப்பு சூழல் அறமப்றப உறுதிப்படுத்தும் 

கபொருட்டு, மீன்பிடிக் ைலன்ைறள இறணயத்தில் பதிவு 

கசய்யும் திட்டம் தமிழை அைசொல் அறிமுைம் 

கசய்யப்பட்டு தற்மபொது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

மமலும், மத்திய அைசொல் ைடல் மீனவர்ைளுக்கு பமயொ 

கமட்ரிக் அறடயொள அட்றடைறள வழங்கும் திட்டமும் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

இலக்கு 14.4: 2020ஆம் ஆண்டில் இவ்விலக்கிறன 
அறடய, அதிைப்படியொன மீன்பிடித்தல், சட்ட விமைொத, 
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தைவல் இல்லொத, முறைப்படுத்தப்படொத மீன்பிடித்தல் 
மபொன்ைவற்றை முடிவுக்குக் கைொண்டுவருதல்  

இலக்கு 14.4.1: ைடல் மீன் உற்பத்தி  

தமிழை அைசின் ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைச் 

சட்டத்றத நறடமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் இைட்றட 

இழுறவ முறையில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் பிை தறட 

கசய்யப்பட்ட வறலைள் மூலம் ஏற்படும் அழிறவ 

தடுத்தல். 

மமலும், மீன்வளத்துறை, இவ்விலக்குைறள 

அறடவதற்கு சில உத்திைறள வகுத்துள்ளது. அதன் 

விவைம் பின்வருமொறு. 

அ) மீன்வள ஆதொைங்ைறள உயர் கதொழில்நுட்பங்ைள் 

மூலம் பொதுைொத்தல், ஆ) கசயற்றை மீன் உறை 

விடங்ைள் அறமத்தல், இ) மீன் குஞ்சுைறள வளர்த்து 

ைடலில் விடுதல், ஈ) மீன்பிடிப்பு கதொழிறல 

பன்முைத்தன்றம ஆக்குதல்,  உ) மீன் பிடித்தலுக்ைொன 

அழுத்தத்றத குறைக்ை மீனவர்ைளுக்கு மொற்று 

வொழ்வொதொை பயிற்சி அளித்தல் மற்றும்  ஊ) மீன்வள 
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மமலொண்றமறய பங்ைளிப்பொளர் அணுகுமுறை மூலம் 

மீன்வளத்றத மமம்படுத்துதல். 

இலக்கு 14.ஆ. பொைம்பரிய மீனவர்ைள் ைடல்சொர் 
வளங்ைறளயும், சந்றதைறளயும் பயன்படுத்த வழிவறை 
கசய்தல் 

உள்நொட்டு மீன்வளம், மீன்வளர்ப்புக் குளங்ைறள 

உருவொக்குதல் மற்றும் புதுப்பித்தல், மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைங்ைறள நிறுவுதல், மதசிய மீன்வள 

மமம்பொட்டு வொரியம் மற்றும் மொநில அைசின் நிதி 

உதவியுடன் 19 மீன் அங்ைொடிைள் ைட்டுதல் மற்றும் 

நவீனப்படுத்துதல், ைண்ணொடி நொரிறழ மீன்பிடிப் 

படகுைள் மொனியத்துடன் வழங்கும் திட்டங்ைள் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

 நீடித்த வளர்ச்சிக்ைொன இலக்குைறள அறடய 

அைசொறண நிறல எண்.184, ைொல்நறட பைொமரிப்பு, பொல் 

மற்றும் மீன்வளம் (த(ம)ஒ-2) துறை, நொள் 

26.12.2019ன்படி, தனிப்பிரிவு இத்துறையொல் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவு, திட்டம் மற்றும் 

வளர்ச்சித்துறையின் கீழ் கசயல்பட்டு வரும் நீடித்த 

வளர்ச்சி இலக்குைள் பிரிவு, பணிக்குழுக்ைள், மொநிலம், 

மொவட்டம், ைள அலுவலர் மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி 
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இலக்குைளுக்ைொை பல நிறுவனங்ைளுடன் இறணந்து 

கசயல்படும்.  

 பல்மவறு துறைைளின் திட்டங்ைறள 

கசயல்படுத்துவதன் மூலம் நீடித்த வளர்ச்சி இலக்குைறள 

அறடவதற்கு இத்துறை கதொடர் முயற்சிறய 

மமற்கைொண்டுள்ளது. 

6. நிறலத்த வளர்ச்சிக்ைொன முக்கிய இலக்குைள் 

 மீன்வளத்தின் ஒருங்கிறணந்த வளர்ச்சிக்ைொன 

முக்கிய இலக்குைள் முறனப்புடன் திட்டமிடப்பட்டு 

கசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

 இத்திட்டத்தின் மநொக்ைமொனது அறனத்து நீர் 

நிறலைறளயும் மீன் வளர்ப்பிற்கு பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்திறய அதிைரித்தல், 

ைடல்வள ஆதொைங்ைறள உைந்த அளவில் 

பயன்படுத்துதல், மீன்ைறள சுைொதொைமொை 

றையொளுவதற்ைொன குளிர்ைொப்பு உட்ைட்டறமப்பு 

வசதிைறள ஏற்படுத்துதல், திைன் மமம்பொட்டுப் 

பயிற்சிைள் மூலம் மொற்று வொழ்வொதொை வொய்ப்புைறள 

வழங்குதல், உவர்நீர், நீர் வொழ்உயிரின வளர்ப்பு 

நடவடிக்றைைறள ஒழுங்குப்படுத்துதல், மபரிடர் 
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ைொலங்ைளில் மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி 

கசய்தல், நீடித்த மீன்வள மமம்பொடு மூலம் மீனவர்ைள் 

மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொர் ஆகிமயொரின் வருவொறய 

உயர்த்துதல் மபொன்ைவற்றை குறுகிய ைொல இலக்குைள் 

மூலம் அறடதல் ஆகும்.  

மீன்வளத்துறையின் முக்கிய இலக்குைள் கீழ்க்ைண்டவொறு. 

1. 2024-25 ஆம் ஆண்டு வறை ஆண்டுமதொறும் 

உள்நொட்டு மீன் உற்பத்திறய 2 விழுக்ைொடு 

அதிைரித்தல். 

2. உவர்நீர் மீன் உற்பத்திறய ஆண்டுமதொறும் 4 

விழுக்ைொடு அதிைரித்தல். 

3. மதறவயொன உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள 

உருவொக்குவதன் மூலம் உள்நொட்டுச் சந்றதயில் 

தைமொன மீன்ைள் கிறடப்பறத உறுதி கசய்தல். 

4. ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மீனவர்ைளது 

வருவொறய இரு மடங்ைொை உயர்த்துதல். 

5. 2021-22 ஆம் ஆண்டில் மீன் மற்றும் மீன் உணவுப் 

கபொருட்ைளின் ஏற்றுமதிறய 2 விழுக்ைொடு மற்றும் 

அதன் மதிப்பிறன 1.5 விழுக்ைொடு உயர்த்துதல் 
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6. மீன்உற்பத்தியொகும் இடத்றத ைண்டறிந்திட மீன் 

வளர்ப்பிற்ைொன அறனத்து இடுகபொருட்ைறளயும் 

முறைப்படுத்துதல். 

7. மீன்பிடி ைலன்ைறள மமற்பொர்றவ கசய்தல், 

ைட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் ைண்ைொணித்தல் மபொன்ை 

பணிக்ைொன வழிமுறைைறள உருவொக்குதல். 

8. மீனவர்ைள் மற்றும் மீனவ மைளிர் கூடுதல் 

வருவொறய கபற்றிட ஏதுவொை மொற்று வொழ்வொதொை 

நடவடிக்றைைறள ஊக்குவித்தல். 

9. மீன்வளத்தில் நிறலத்த வளர்ச்சிக்ைொன 

கைொள்றைைறள உருவொக்குதல். 

10. மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திட 

மபரிடர் மமலொண்றம றமயங்ைறள நிறுவுதல். 

11. கூடுதல் வருவொறய கபற்றிட ஏதுவொை கூட்டு 

பண்றண முறைைள் மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொர் 

கூட்டறமப்புைறள உருவொக்குதல். 

12. மீன்வளத்தில் திைன்மமம்பொடு அதிைரிக்ைச் கசய்தல் 

மற்றும் கதொழில் முறனமவொறை உருவொக்குதல்.  
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13. மீனவர்ைளுக்கு சிைந்த மசறவயளித்தல் மற்றும் 

மொனிய உதவிைறள கவளிப்பறடத் தன்றமயுடன் 

வழங்குதல். 

7. துறையின் முக்கிய கசயல்பொடுைள்  

மீன்வளத்துறையின் முக்கிய கசயல்பொடுைள் 

பின்வருமொறு: - 

i. பல்மவறு மீனவர் சமூை நலத்திட்டங்ைறள 

கசயல்படுத்துதல்.  

ii. சட்டம் மற்றும் விதிைறள அமல்படுத்தி 

மீன்பிடிப்பிறன ஒழுங்குபடுத்துதல். 

iii. மீன்வள ஆதொைங்ைறள பொதுைொத்து மமலொண்றம 

கசய்தல்.  

iv. இயற்றை மபரிடர் ைொலங்ைளில் மீட்பு மற்றும் 

மறுவொழ்வு நடவடிக்றைைள்.  

v. ைடல் மீன்பிடிப்பின் மபொது மீனவர்ைளின் 

பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல். 

vi. தமிழ்நொடு மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி 

உரிறமைறள நிறலநொட்டுதல். 
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vii. உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள மமம்படுத்துதல். 

viii. சுைொதொைமொன முறையில் மீன் உணவுப் 

கபொருட்ைறள குளிர்சொதன வசதிைளுடன் 

சந்றதப்படுத்துதல். 

ix. உள்நொட்டு மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பிறன மமம்படுத்துதல். 

x. மீனவ மைளிருக்கைன சிைப்பு வொழ்வொதொை 

திட்டங்ைள். 

xi. திைன் மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள் அளித்தல். 

xii. விரிவொக்ைப் பணிைள் மூலம் திட்டங்ைள் 

கசன்ைறடயச் கசய்தல். 

xiii. மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைறள மமலொண்றம 

கசய்தல்.  

7.1 ைடல் மீன்வளத் திட்டங்ைள்  

ைடல் மீனவருக்ைொன நலத்திட்டங்ைள் 

மறைந்த முன்னொள் முதலறமச்சர் டொக்டர்.   

கெ கெயலலிதொ அவர்ைளின் வழிைொட்டுதலின்படி 

கசயல்படும் இந்த அைசு, மொநிலத்திலுள்ள மீனவர்ைளின் 
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வொழ்க்றைத் தைத்திறன மமம்படுத்துவதில் எப்கபொழுதும் 

அதிை முன்னுரிறம அளித்து, பல்மவறு 

நலத்திட்டங்ைறள கசயல்படுத்தி வருகிைது.  

நலத்திட்டங்ைளின் பயன்ைள் கவளிப்பறடயொன 

முறையில் குறுகிய ைொலத்திற்குள் பயனொளிைறள 

கசன்ைறடவறத உறுதி கசய்திடும் கபொருட்டு, 

பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்கில் மதசிய மின்னணு 

பணப் பரிமொற்ைம் (NEFT) வழியொை பணப்பலன்ைறள 

மநைடியொை அைசு வழங்கி வருகிைது.  

மீனவர்ைளுக்கு நலத்திட்ட உதவிைள் 

கவளிப்பறடத்தன்றமயுடன், எவ்வித இறடயூறுமின்றி 

குறித்த ைொலத்திற்குள் கசன்ைறடவறத உறுதி கசய்திட, 

மீனவர்ைள் “அைசு கபொது மசறவ றமயங்ைள்” மூலம் 

இறணயதளம் வழியொை விண்ணப்பித்து, மீனவரின் 

பமயொகமட்ரிக் அறடயொளங்ைறள சரிபொர்த்து எளிய 

முறையில் நலத்திட்டங்ைறள கபற்றிட துறை 

நடவடிக்றை எடுத்துவருகிைது. 2019-20 ஆம் ஆண்டு 

முதல் மதசிய மீனவர் மசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத் 

திட்டம், தமிழ்நொடு மீனவமைளிர் மசமிப்பு மற்றும் 

நிவொைணத் திட்டம், மீன் பிடித் தறடக்ைொல நிவொைணத் 
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திட்டம், மீன்பிடிப்பு குறைந்த ைொல நிவொைணத் திட்டம் 

மற்றும் மீனவர் நலவொரியம் வழியொை 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. அறனத்து உதவிைளும் 

இறணயதள மசறவ வொயிலொை கசயல்படுத்தப்படும். 

மநைடி பயன்வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் (DBT) 2020-21 

ஆண்டிலிருந்து மீன்பிடி படகுைளுக்கு மொனியத்துடன் 

கூடிய மண்கணண்றண மற்றும் உயர்மவை டீசல் 

வழங்ைப்படும்.  

2019-20 ஆம் ஆண்டில் பல்மவறு ைடல் மீனவர் 

நலத்திட்டங்ைளுக்ைொை, கமொத்தம் ரூ.296.85 மைொடி 

நிதியிறன, தமிழை அைசு விடுவித்துள்ளது. 

I.  மொநிலத் திட்டங்ைள் 

7.1.1 மீன்பிடித் தறடக்ைொலத்தில் ைடல் மீனவ 
குடும்பங்ைளுக்கு நிவொைண உதவியொை ரூ.5,000 
வழங்குதல்  

ைடல் மீன்வளத்றதப் மபணிக்ைொத்திட, 2001 ஆம் 

ஆண்டு முதல் ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மீன்பிடித் 

தறடக்ைொலம் நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

மீன்பிடித் தறடக்ைொலம் கிழக்கு ைடற்ைறைப் பகுதியில் 

ஏப்ைல் 15 முதல் ெுன் 14 வறையிலும், மமற்கு 
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ைடற்ைறைப் பகுதியில் ெுன் 1 முதல்  ெுறல 31 

வறையிலும் அமல்படுத்தப்படுகிைது. மீன்பிடித் 

தறடக்ைொலத்தில் இன்னலுறும் ைடல் மீனவக் 

குடும்பங்ைளின் துயரிறன ைறளந்திடும் விதமொை, 

ஒவ்கவொரு மீனவக் குடும்பத்திற்கும் ரூ.5,000 மீன்பிடித் 

தறடக்ைொல நிவொைணமொை வழங்கும் திட்டத்திறன அைசு 

கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

2019-20 ஆம் ஆண்டில், 13 ைடமலொை 

மொவட்டங்ைறளச் சொர்ந்த 1,63,491 மீனவ 

குடும்பங்ைளுக்கு மீன்பிடி தறடக்ைொல நிவொைணத் 

கதொறையொை ரூ.81.75 மைொடி மதசிய மின்னணு பணப் 

பரிமொற்ைம் (NEFT) வழியொை, பயனொளிைளின் வங்கிக் 

ைணக்கில் மநைடியொைச் கசலுத்தப்பட்டுள்ளது.  

இத்திட்டம் 2020-21 ஆம் ஆண்டும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும்.  

7.1.2 மீன்பிடிப்பு குறைவு ைொலத்தில் ைடல் மீனவ 
குடும்பங்ைளுக்கு சிைப்பு நிவொைண உதவித் 
கதொறையொை ரூ.5,000 வழங்குதல் 

மீன்பிடி குறைவு ைொலத்தில் இன்னலுரும் 13 

ைடமலொை மொவட்ட மீனவ குடும்பங்ைளின் துயரிறனக் 
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ைறளந்திடும் விதமொை, ஒவ்கவொரு மீனவ 

குடும்பத்திற்கும், ரூ.5,000 சிைப்பு நிவொைணமொை 

வழங்கும் திட்டத்திறன அைசு கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

ைடல் மீனவ குடும்பங்ைளுக்கு சிைப்பு நிவொைண 

உதவி வழங்கிட 2019-20 ஆம் ஆண்டில் அைசொல் 

ரூ.88.41 மைொடி ஒப்பளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 15.3.2020 

வறை, 11 ைடமலொை மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த 1,30,133 

ைடல் மீனவக் குடும்பங்ைளுக்கு ரூ.65.07 மைொடி மதசிய 

மின்னணு பணப் பரிமொற்ைம் (NEFT) வழியொை 

பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்கில் மநைடியொை 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மற்றும் திருகநல்மவலி 

மொவட்டங்ைளில் நிவொைணத் கதொறை வழங்கும் திட்டம் 

வரும் ெுறல 2020 திங்ைளில் நிறைவுகபறும். 

இத்திட்டம் 2020-21 ஆம் ஆண்டும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.3  ைடல் மீனவ மைளிர் மசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத் 
திட்டம் 

இத்திட்டம், மத்திய, மொநில அைசுைளின் 

பங்ைளிப்புடன் ைடல் மீனவர்ைளுக்கு 

கசயல்படுத்தப்படும் திட்ட வழிமுறைைறளப் பின்பற்றி, 
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மொநிலத்திட்டமொை மீனவ மைளிருக்கு 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.  

 இத்திட்டத்திற்ைொை ரூ.61.31 மைொடி அைசொல் 

ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, இதுவறை 10 ைடமலொை 

மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த 1,37,524 பயனொளிைளுக்கு 

நிவொைணத் கதொறையொை ரூ.41.26 மைொடி மதசிய 

மின்னணு பணப்பரிமொற்ைம் (NEFT) வழியொை 

பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்கில் மநைடியொை 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. ைன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில் 

நிவொைண உதவி வழங்கும் பணிைள் மொர்ச் 2020-லும் 

தூத்துக்குடி மற்றும் திருகநல்மவலி மொவட்டங்ைளில் 

வரும் ஜீறல 2020 திங்ைளிலும் நிறைவுகபறும். 

இத்திட்டம் 2020-21 ஆம் ஆண்டும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.4.மீன்பிடி படகுைளுக்கு விற்பறன வரி 
விலக்ைளிக்ைப்பட்ட அதிமவை டீசல் 
எரிகயண்கணய் வழங்குதல் 

 மீன்வளத்துறையில் பதிவு கசய்யப்பட்ட மீன்பிடி 

விறசப்படகுைளுக்கு ஆண்கடொன்றிற்கு 18,000 

லிட்டரும் மற்றும் இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட நொட்டுப் 
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படகுைளுக்கு, ஆண்கடொன்றிற்கு 4,000 லிட்டர் வீதம் 

விற்பறன வரி விலக்ைளிக்ைப்பட்ட அதிமவை டீசல் 

எரிகயண்கணய் அைசொல் வழங்ைப்படுகிைது. 2019-20-ம் 

ஆண்டில் 83,737 கிமலொ லிட்டர் டீசல் ரூ.115.68 மைொடி 

மொனியத்கதொறையில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் 

2020-21 ஆம் ஆண்டும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.5 பொைம்பரிய மீன்பிடி ைலன்ைளுக்கு மொனிய 
விறலயில் கதொழிலை மண்கணண்கணய் 
வழங்குதல் 

தூத்துக்குடி, திருகநல்மவலி மற்றும் ைன்னியொகுமரி 

மொவட்டங்ைளில், மண்கணண்கணயில் இயங்ைக்கூடிய 

இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட பொைம்பரிய மீன்பிடி 

ைலன்ைளுக்கு மொனிய விறலயிலொன கதொழிலை 

மண்கணண்கணய், லிட்டர் ஒன்றிற்கு ரூ.25 வீதம் ஒரு 

ஆண்டில், ைலன் ஒன்றிற்கு 3,400 லிட்டர் அைசொல் 

வழங்ைப்படுகிைது.  

2019-20-ம் ஆண்டில் 11,941 கிமலொ லிட்டர் 

மண்கணண்கணய் ரூ.26.06 மைொடி மொனியத்தில் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 2020-21 ஆம் ஆண்டிலும், 

இத்திட்டம் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.  
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மொனியத்துடன் கூடிய அதிமவை டீசல் மற்றும் 

மண்கணண்கணய் வழங்கும் திட்டங்ைளின் பயன்ைள் 

கவளிப்பறடயொன முறையில் பயனொளிைறள 

கசன்ைறடவறத உறுதி கசய்திடும் கபொருட்டு, 

பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்கில் மதசிய மின்னணு 

பணப் பரிமொற்ைம் (NEFT) வழியொை பணப்பலன்ைறள 

மநைடியொை வழங்கும் வசதி 2020-ம் ஆண்டிலிருந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.6 பிை நொட்டினைொல் சிறை பிடிக்ைப்படும் 
மீனவர்ைளது குடும்பத்திற்கு தின உதவித் கதொறை 
வழங்குதல் 

ைடலில் மீன்பிடிக்கும் மபொது அண்றட நொட்டினைொல் 

சிறை பிடிக்ைப்படும் மீனவர்ைளின் குடும்பத்தினருக்கு 

உதவிடும் வறையில், நொகளொன்றுக்கு ரூ.250 வீதம் 

(மொதம் ஒன்றிற்கு ரூ.7500/- வீதம்) தின உதவித் 

கதொறையொை அைசு வழங்கி வருகிைது. தின உதவித் 

கதொறைறய உடனடியொை வழங்கிடும் வறையில், 

இத்திட்டம் மொவட்ட ஆட்சித் தறலவர்ைள் வழியொை 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 2019-20 ஆம் ஆண்டில், 

சிறைபிடிக்ைப்பட்ட 51 மீனவர்ைளின் குடும்பத்திற்கு 

ரூ.5.07 இலட்சம் நிவொைணமொை விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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2020-21 ஆம் ஆண்டும், இத்திட்டம் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.7  ைொணொமல் மபொகும் மீனவர்ைளது குடும்பத்திற்கு 
தின உதவித் கதொறை வழங்குதல் 

ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று ைொணொமல் மபொகும் 

மீனவர்ைளது குடும்பத்திற்கு, தின உதவித்கதொறையொை 

ரூ.250 வீதம் (மொதகமொன்றுக்கு ரூ.7,500/- வீதம்) மொநில 

அைசு வழங்கி வருகிைது. 2019-20 ஆம் ஆண்டில், 

மீன்பிடிப்பின் மபொது ைொணொமல் மபொன 23 மீனவர்ைளின் 

குடும்பத்திற்கு ரூ.11.10 இலட்சம் நிவொைணமொை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.   

2020-21 ஆம் ஆண்டிலும் இத்திட்டம் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.8 இலங்றை ைடற்பறட மற்றும் பிை நொட்டினரின் 
துப்பொக்கிச் சூட்டில் உயிரிழக்கும் மீனவைது 
குடும்பத்தினருக்கு / ைொயமறடயும் மீனவருக்கு 
நிவொைணம் வழங்குதல் 

 ைடமலொை மொவட்டங்ைளிலுள்ள மீனவர்ைள், 

தங்ைளது பொைம்பரிய மீன்பிடி பகுதியொன பொக் 

வறளகுடொ பகுதியில் மீன்பிடித் கதொழிலில் 

ஈடுபட்டிருக்கும் மநைங்ைளில், இலங்றை 
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ைடற்பறடயினைொல் சிறைபிடிக்ைப்படுதல் / 

துன்புறுத்தப்படுதல் மபொன்ை சிைமங்ைறள 

எதிர்கைொள்வமதொடு, சில சமயங்ைளில் துப்பொக்கிச் 

சூட்டிற்கும் இலக்ைொகின்ைனர். 

 இவ்வொைொன நிைழ்வுைளின் மபொது மைணமறடயும் 

மீனவைது குடும்பத்தினருக்கு, முதலறமச்சரின் கபொது 

நிவொைண நிதியிலிருந்து ைருறணத் கதொறையொை  

ரூ.3 இலட்சம் வழங்ைப்படுகிைது. துப்பொக்கிச் சூட்டில் 

பலியொகும் மீனவர் அவைது குடும்பத்தில் கபொருளீட்டக் 

கூடிய ஒமை நபைொை இருக்கும் பட்சத்தில், இந்த 

ைருறணத் கதொறை ரூ.5 இலட்சமொை உயர்த்தி 

வழங்ைப்படுகிைது. மீனவர் பலத்த ைொயம் மற்றும் சிறு 

ைொயம் அறடயும் மபொது ைருறணத்கதொறையொை 

முறைமய ரூ.50,000 மற்றும் ரூ.20,000 

வழங்ைப்படுகிைது.  
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7.1.9 ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று ைொணொமல் மபொகும் 
மீனவர்ைள் / துப்பொக்கிச் சூட்டில் இைக்கும் 
மீனவர்ைளின் பிள்றளைளின் உயர்ைல்வி 
கசலவினங்ைளுக்ைொை பிைத்திமயை நிதி 
ஏற்படுத்துதல் 

 ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று, ைொணொமல் மபொகும் 

மீனவர்ைள் / இலங்றை ைடற்பறடயினைொல் சுடப்பட்டு 

இைக்ை மநரிடும் மீனவர்ைளின் பிள்றளைள், கதொடர்ந்து 

உயர் ைல்வி ைற்பதற்ைொன முழுச் கசலவினத்றதயும் 

மமற்கைொள்வதற்ைொை, தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரியம் 

மூலம் ரூ.25 இலட்சம் பிைத்திமயை நிதியம் 

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது.  

7.1.10  மீனவர்ைள் புதிய சூறை மீன்பிடி தூண்டில் 
மற்றும் கசவுள் வறல படகுைறள வொங்கிட 50 
விழுக்ைொடு மொனியம் வழங்குதல் 

நிறலத்த மீன்வளத்திற்ைொை ைடமலொை மீன்வள 

ஆதொைங்ைளின் மீதொன மீன்பிடி அழுத்தத்றத 

குறைத்திடவும், இதுவறை பிடிக்ைப்படொத அல்லது 

குறைவொை பிடிக்ைப்பட்ட ஆழ்ைடல் சூறைமீன் மபொன்ை 

ைடல் மீன்வள ஆதொைங்ைறள மீனவர்ைள் பிடித்திடும் 

கபொருட்டு 2014-15 ஆம் ஆண்டு, மறைந்த முன்னொள் 

முதலறமச்சர் டொக்டர். கெ கெயலலிதொ அவர்ைளொல் 
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"புதிய சூறை மீன்பிடி தூண்டில் மற்றும் கசவுள் வறல 

படகுைறள வொங்கிட மீனவர்ைளுக்கு 50 விழுக்ைொடு 

மொனியம் வழங்குதல்" என்ை முன்மனொடி திட்டம் 

நொட்டிமலமய முதல்முறையொை தமிழ்நொட்டில் 

கசயல்படுத்தப்பட்டது.  

இத்திட்டத்தில் படகு ைட்டுவதற்ைொன உத்மதச 

மதிப்பொன ரூ.60 இலட்சத்தில் 50 விழுக்ைொடு அல்லது 

அதிைபட்சமொை ரூ.30 இலட்சம் மொனியமொை 

வழங்ைப்படுகிைது.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 171 படகுைள் ைட்டுவதற்கு 

ரூ.51.30 மைொடிக்கு நிர்வொை ஒப்புதல் கபைப்பட்டுள்ளது, 

முதல் தவறணயொை ரூ.17.10 மைொடி 

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 110 

பயனொளிைளுக்கு படகு ைட்டுவதற்ைொன பணி 

ஆறணைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளது, 54 படகுைள் 

முழுறமயொை ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. 56 படகுைளின் 

ைட்டுமொன பணி நறடகபற்று வருகிைது. இத்திட்டத்தின் 

கீழ் இதுவறை ரூ.16.99 மைொடி மொனியமொை 

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 61 பயனொளிைளுக்கு படகுைள் 
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ைட்டுவதற்ைொன பணி ஆறணைள் விறைவில் 

வழங்ைப்படும்.  

II. மத்திய அைசு பங்ைளிப்பு திட்டங்ைள்  

7.1.11 ைடல் மீனவர்ைளுக்ைொன மதசிய மீனவர் மசமிப்பு 
மற்றும் நிவொைணத் திட்டம் 

மதசிய ைடல் மீனவர் மசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத் 

திட்டத்தின் கீழ் வழங்ைப்படும் நிவொைண உதவித்கதொறை 

ரூ.4,500 ஆை உயர்த்தி வழங்ைப்பட்டு வைப்படுகிைது. 

2019-20 ஆம் ஆண்டில் ரூ.63.68 மைொடி 

இத்திட்டத்திற்ைொை ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, அதனில் 10 

ைடமலொை மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த 1,42,268 

பயனொளிைளுக்கு நிவொைணத் கதொறையொை ரூ.42.68 

மைொடி மதசிய மின்னணு பணப் பரிமொற்ைம் (NEFT) 

மூலம் பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்கில் மநைடியொை 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. ைன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில் 

நிவொைண உதவி வழங்கும் பணிைள் மொர்ச் 2020-லும் 

தூத்துக்குடி மற்றும் திருகநல்மவலி மொவட்டங்ைளில் 

வரும் ெுறல 2020 திங்ைளிலும் நிறைவு கபறும்.  

2020-21 ஆம் ஆண்டிலும் இத்திட்டம், கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 



51 

7.1.12  மீனவர் குழு விபத்துக் ைொப்புறுதி திட்டம் 

மத்திய அைசு, ‘’பிைதொன் மந்திரி சுைக்சொ பீமொ 

மயொெனொ’’ (PMSBY) என்ை திட்டத்தின் கீழ் விபத்தில் 

மைணம் அறடயும்/ ைொணொமல் மபொகும் / நிைந்தை/ பகுதி 

ஊனம் அறடயும் மீனவர்ைளுக்ைொன ைொப்புறுதிப் 

பயன்ைறள மதசிய மீனவர் கூட்டுைவு இறணயம் 

(FISHCOPFED - National Federation of Fishers 

Cooperatives Ltd., New Delhi) மூலம் வழங்ைப்பட்டு 

வருகிைது. இதற்ைொன சந்தொ கதொறையொன ரூ.12 மத்திய 

மற்றும் மொநில அைசுைளொல் சரிபங்ைொை 

கசலுத்தப்படுகிைது. விபத்தில் மைணம் அறடயும்/ 

ைொணொமல் மபொகும்/ நிைந்தை ஊனம் அறடயும் 

மநர்வுைளில், மீனவருக்கு ைொப்புறுதித் கதொறையொை 

ரூ.2,00,000 வழங்ைப்படுகிைது. பகுதி ஊனமறடயும் 

நிைழ்வுைளில் ைொப்புறுதித் கதொறையொை ரூ.1,00,000 

வழங்ைப்படுகிைது. மமலும், 2019-20 ஆம் ஆண்டு 

முதல் சிைப்பு கசலவின ைொப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 

மருத்துவ கசலவிறன ஈடுகசய்திட ரூ.10,000 

வழங்ைப்படுகிைது. இதற்ைொன கூடுதல் சந்தொ கதொறை 

நபருக்கு ரூ.3.54/- மத்திய மற்றும் மொநில அைசுைளொல் 

சரிபங்ைொை கசலுத்தப்படுகிைது.  
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 1.6.2019 முதல் 31.5.2020 வறையிலொன 

ைொலத்திற்கு 5,24,054 மீனவர்ைளுக்கு தமிழை அைசின் 

ைொப்புறுதி சந்தொ கதொறையொை ரூ.40.72 இலட்சம் 

புதுடில்லி, மதசிய மீனவர் கூட்டுைவு இறணயத்திற்கு 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 இத்திட்டம் இவ்வொண்டும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.1.13  பொைம்பரிய மீன்பிடி ைலன்ைறள 
இயந்திைமயமொக்குதல் 

மீனவர்ைள் தங்ைளது பொைம்பரிய மீன்பிடி 

ைலன்ைறள இயந்திைமயமொக்கும் கபொருட்டு 

கவளிப்கபொருத்தும் இயந்திைம் / உட்கபொருத்தும் 

இயந்திைம் வொங்குவதற்கு அைசு 40 விழுக்ைொடு 

மொனியமொை, அதிைபட்சமொை அலகு ஒன்றிற்கு ரூ.48,000 

வழங்கி வருகிைது. 2019-20 ஆம் ஆண்டில் நீலபுைட்சித் 

திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6.35 மைொடி நிதியுதவியுடன் 1,300 

கவளிப்கபொருத்தும் இயந்திைங்ைள் / உட்கபொருத்தும் 

இயந்திைங்ைள் பொைம்பரிய நொட்டுப்படகு மீனவர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  
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மமலும், மதசிய மவளொண்றம அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின் கீழ், 500 கவளிப்கபொருத்தும்/ 

உட்கபொருத்தும் இயந்திைங்ைள் ரூ.2.40 மைொடி 

மொனியத்தில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

7.1.14  ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்றப அதிைரித்தல் 

 தமிழைத்தில் 5,806 மீன்பிடி விறசப்படகுைள் 

மீன்பிடித்கதொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளன. கபரும்பொலொன 

மீன்பிடி விறசப்படகுைள் இழுவறல மீன்பிடிப்றப 

மமற்கைொண்டு வருகின்ைது. இழுவறல மூலம் 

மீன்பிடிப்பது நிறலத்தன்றம அற்ை மீன்பிடி 

முறையொகும். கதொடர் இழுவறல மீன்பிடிப்பு 

மதிப்புமிக்ை ைடல் மீன்வள ஆதொைத்றத சிறதத்து 

வருகிைது.  

 அடிமட்ட இழுவறலைறளக் கைொண்டு 

மீன்பிடிக்கும் நிறலத்தன்றமயற்ை மீன்பிடி முறைறய 

முடிவுக்குக் கைொண்டுவரும் கபொருட்டு இழுவறல 

மீன்பிடிப்றப மொற்றிடவும், அதனுடன் அண்றமக்ைடல் 

பகுதியில் மீன்வள ஆதொைத்றத நிர்வகித்திடவும் 

தமிழ்நொடு அைசு பல்மவறு நடவடிக்றைைறள 

மமற்கைொண்டுள்ளது. இழுவறல மீன்பிடி படகுைறள 
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ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிற்கு பைவலொக்கிட, தமிழ்நொடு 

பல்மவறு தனிச்சிைப்புத் திட்டங்ைறள 

கசயல்படுத்துவமதொடு, சூறை மற்றும் ஆழ்ைடல் 

மீன்ைறள றையொளுவதற்ைொன உட்ைட்டறமப்பு 

வசதிைறள மமம்படுத்தி வருகிைது. 

 ரூ.60 இலட்சம் மதிப்புள்ள புதிய தூண்டில் மற்றும் 

கசவுள்வறல மீன்பிடி படகுைறள ைட்டிட 50 விழுக்ைொடு 

அல்லது அதிைபட்சம் ரூ.30 இலட்சம் மொனிய உதவி 

வழங்கும் திட்டத்திறன கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 54 படகுைள் ைட்டி 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், 56 படகுைளின் 

ைட்டுமொனம் பல்மவறு நிறலைளில் உள்ளன. இதுவறை 

ரூ.16.99 மைொடி மொனியமொை விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 பொக் வறளகுடொ பகுதியில் உள்ள இழுவறல 

படகுைறள ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிற்கு பைவலொக்கும் 

திட்டத்தின் கீழ் பொக் வறளகுடொ மீனவர்ைளுக்கு படகின் 

கமொத்த மதிப்பொன ரூ.80 இலட்சத்தில் 70 விழுக்ைொடு 

அல்லது அதிைபட்சம் ரூ.54 இலட்சம் மொனிய உதவி 

வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 22 

படகுைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், 29 
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படகுைளின் ைட்டுமொனம் பல்மவறு நிறலைளில் உள்ளன. 

இத்திட்டத்தின் கீழ், இதுவறை ரூ.15.78 மைொடி 

மொனியமொை விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 இழுவறலப்படகுைறள ஆழ்ைடல் மீன்பிடி 

படகுைளொை மொற்றிட 100 விழுக்ைொடு அல்லது 

அதிைபட்சம் ரூ.15 இலட்சம் மொனிய உதவி வழங்கும் 

திட்டத்திறன மத்திய அைசு கசயல்படுத்தி வருகிைது.  

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மூக்றையூரில் 

ஆழ்ைடல் மீன்பிடி படகுைறள நிறுத்திடவும், ஆழ்ைடல் 

மீன்ைறள றையொளவும் ரூ.113.90 மைொடி கசலவில் 

மீன்பிடி துறைமுைம் ஒன்று ைட்டப்பட்டுள்ளது. சூறை 

மீன்ைள் மற்றும் சூறை மீன்ைறளப் மபொன்ை மீன்ைறள 

றையொள இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், குந்துக்ைல்லில் மீன் 

இைங்கு தளம் ஒன்றும் ரூ.74 மைொடி கசலவில் 

ைட்டப்பட்டு வருகிைது.  

 மத்திய மீன்துறை ைடல்சொர் கபொறியியல் பயிற்சி 

நிறலயம் (CIFNET) இதுவறை ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பு 

முறைைளொன தூண்டில் மற்றும் கசவுள்வறல மீன்பிடிப்பு, 

ஆழ்ைடல் மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில் 

றையொளுதல் மபொன்ைவற்றில் இதுவறை 304 
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மீனவர்ைளுக்கு 22 அணிைளொை ஆழ்ைடலில் பயிற்சி 

அளித்துள்ளது. இப்பயிற்சி கதொடர்ந்து அளிக்ைப்படும். 

 ஏற்றுமதிக்ைொன உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள், கதொடர் 

குளிர்ைொப்பு வசதிைள் மபொன்ைவற்றை அளித்திட 

கசய்யத்தக்ைறமக்ைொன ஆய்வுைறள அைசு 

மமற்கைொண்டுள்ளது. மமலும், இைொமநொதபுைம் முதல் 

ைன்னியொகுமரி வறை மீன் பதனிடும் கதொழில் வழித்தடம் 

அறமத்திடுவதற்ைொன சொத்தியக்கூறு ஆய்வுைள் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

 ஆழ்ைடல் மீன்பிடி படகுைளின் பொதுைொப்பிறன 

உறுதி கசய்திட மொனிய உதவியில் ஆழ்ைடல் மீன்பிடி 

படகுைளுக்கு கதொறலத் கதொடர்பு சொதனங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 80 ஆழ்ைடல் படகு குழுக்ைளுக்கு 

160 கசயற்றைமைொள் கதொறலமபசிைள், 200 மநவிக் 

மற்றும் 80 மநவ்கடக்ஸ் சொதனங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டில் 75 விழுக்ைொடு 

மொனிய உதவியில் மமலும் 500 கசயற்றைமைொள் 

கதொறலமபசிைள் அளித்திடவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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7.1.15 பொக் வறளகுடொ மொவட்டங்ைளில் இழுவறலப் 
படகுைறள ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப் படகுைளொை 
மொற்றுவதற்கு மொனியம் வழங்குதல் 

பொக் வறளகுடொப் பகுதியில் உள்ள 

இழுறவப்படகுைளுக்கு மொற்ைொை ஆழ்ைடல் சூறை 

மீன்பிடி படகுைறளக் ைட்டுவதற்கு, மத்திய மற்றும் 

மொநில அைசு ஒரு படகின் விறலயொன ரூ.80 இலட்சம் 

மதிப்பீட்டில் 70 விழுக்ைொடு மொனியம் வழங்கி 

கசயல்படுத்தி வருகிைது. ஒரு படகின் விறலயொன ரூ.80 

இலட்சத்தில், 50 விழுக்ைொடு மத்திய அைசின் மொனியமொை 

ரூ.40 லட்சம், 20 விழுக்ைொடு தமிழ்நொடு அைசின் 

மொனியமொை ரூ.16 இலட்சம், 10 விழுக்ைொடு 

பயனொளியின் பங்ைளிப்பொை ரூ.8 இலட்சம், மீதமுள்ள 20 

விழுக்ைொடு ரூ.16 லட்சம் வங்கிக் ைடனொைவும் 

வழங்ைப்பட்டு இத்திட்டம் கசயல்படுத்தப்படுகிைது.  

இத்திட்டத்தின் கீழ் முதற்ைட்டமொை, 500 படகுைறள 

ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப் படகுைளொை மொற்றுவதற்கு, அைசு 

ரூ.286 மைொடி நிதி வழங்கியுள்ளது. ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப் 

படைொை மொற்றுவதற்கு 666 விண்ணப்பங்ைள் கபைப்பட்டு 

91 பயனொளிைள் முத்தைப்பு ஒப்பந்தம் இயற்றியுள்ளனர். 

79 படகுைள் ைட்டுவதற்கு பணி ஆறணைள் 
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வழங்ைப்பட்டு, தற்மபொது 22 படகுைள் முழுறமயொை 

ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய படகுைளுக்ைொன 

ைட்டுமொனப் பணிைள் பல்மவறு நிறலயில் 

முன்மனற்ைத்தில் உள்ளன.  

7.1.16 பொைம்பரிய நொட்டுப்படகுைளுக்கு மொற்ைொை 
10மீ வறை கமொத்த நீளம் கைொண்ட ைண்ணொடி 
நொரிறழப்படகு ைட்டுவதற்கும், இயந்திைம், 
வறலைள் மற்றும் குளிர்ைொப்பு கபட்டிைள் 
வொங்ை மொனியம் வழங்குதல் 

மத்திய அைசின் நீலப்புைட்சித் திட்டத்தின் கீழ், 

தமிழ்நொட்டில் ரூ.8.50 மைொடி கசலவில் 10 மீ வறை 

கமொத்த நீளம் கைொண்ட 200 ைண்ணொடி 

நொரிறழப்படகுைள், இயந்திைம், வறல மற்றும் 

குளிர்ைொப்புப் கபட்டிைள் ஆகியறவ 40 விழுக்ைொடு 

மொனியத்தில் வழங்கிட மத்திய அைசு நிர்வொை ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  

இத்திட்டத்தின் கீழ் ைண்ணொடி நொரிறழப்படகு, 

இயந்திைம், வறல மற்றும் குளிர்ைொப்புப் கபட்டிைள் 

வொங்குவதற்கு 40 விழுக்ைொடு மொனியம் அல்லது 

அதிைபட்சமொை ரூ.1.70 இலட்சம் மொனியமொை 

வழங்ைப்படும். 2019-20 ஆம் ஆண்டில்  
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100 ைண்ணொடி நொரிறழப்படகுைள் பயனொளிைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 

கூடுதலொை 100 படகுைள் ைட்டி வழங்ைப்படும். 

7.2  ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் அமலொக்ைம் கசய்தல் 

7.2.1  மீன்பிடி ைலன்ைறள இறணயதளம் மூலம் பதிவு 
கசய்தல் 

ைடமலொை பொதுைொப்பிறன உறுதிப்படுத்தும் 

கபொருட்டு, மீன்பிடி ைலன்ைறள இறணயதளம் மூலம் 

பதிவு கசய்யும் திட்டம் அறிமுைம் கசய்யப்பட்டு,  

ரூ.1.33 மைொடி கசலவில் இத்திட்டம் தமிழ்நொட்டில் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இறணயதளத்தில் 

15.3.2020 வறை 5,806 மீன்பிடி விறசப்படகுைள், 36,645 

இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட நொட்டுப்படகுைள் மற்றும் 

5,007 இயந்திைம் கபொருத்தப்படொத நொட்டுப்படகுைள் 

பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

7.2.2 ைடல் மீனவர்ைளுக்கு "பமயொகமட்ரிக்" அறடயொள 
அட்றட (Biometric Identity Card) வழங்குதல் 

மும்றபயில் 26.11.2008 அன்று நடந்த தீவிைவொதத் 

தொக்குதலுக்குப் பின்னர், ைடமலொைப் பொதுைொப்பிறன 

உறுதி கசய்திடும் கபொருட்டு, ைடல் மீனவர்ைளுக்கு 
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"பமயொகமட்ரிக்" அறடயொள அட்றடைறள (Biometric 

Identity Cards) வழங்கிடும் திட்டம், மத்திய அைசொல் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டு, இதற்கைன தமிழைத்திற்கு, 

ரூ.1.16 மைொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவறை 1,86,523 ைடல் 

மீனவர்ைளுக்கும், 1,63,221 ைடல் மீனவ மைளிருக்கும் 

பமயொகமட்ரிக் அறடயொள அட்றடைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன. 222 பமயொகமட்ரிக் அறடயொள 

அட்றடைள் ஆய்வு கசய்யும் ைருவிைள் (Card Readers) 

துறை அலுவலர்ைள் மற்றும்   சட்ட அமலொக்ை பிரிவிற்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.2.3. ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைபடுத்தும் சட்டத்றத 
அமல்படுத்திட பிைத்திமயை அமலொக்ைப் பிரிவு 
அறமத்தல்  

 சமீப ைொலங்ைளில் மீன்பிடி ைலன்ைளின் 

எண்ணிக்றை மற்றும் கைொள்ளளவு அதிைரிப்பின் 

ைொைணமொை அளவுக்கு அதிைமொன மீன்பிடிப்பு 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. தமிழ்நொடு ைடல் 

மீன்பிடித்தறல ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் கசயலில் 

இருந்தொலும், மபொதுமொன உட்ைட்டறமப்பு, மைொந்து 

ைலன்ைள் மற்றும் மனித ஆற்ைல் ஆகியவற்றில் 
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பற்ைொக்குறை ைொைணமொை, ைடலில் சட்டம் ஒழுங்றை 

அமுல்படுத்தல் மட்டுமின்றி, சட்டத்திற்கு முைணொன 

மீன்பிடிப்றப தடுத்தல், மீன்வள ஆதொைத்றத 

பொதுைொத்தல், மீன்பிடிப்றப முறைப்படுத்துதல் 

மபொன்ைவற்றை கசயல்படுத்துவது கபரும் சவொலொை 

இருந்து வருகிைது. தற்மபொது 13 மொவட்டங்ைளில், 18 

அதிைொைம் கபற்ை அலுவலர்ைள்/ மீன்துறை உதவி 

இயக்குநர்ைள் மற்றும் 7 தீர்ப்பு வழங்கும் அலுவலர்/ 

மண்டல மீன்துறை இறண/துறண இயக்குநர்ைள் 

தமிழ்நொடு மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டம் 

கசயல்படுத்தப்படுவறத ைண்ைொணிக்கின்ைனர். 

அறனத்து அலுவலர்ைளின் மமல் முறையீட்டு 

அலுவலைொை மீன்துறை இயக்குநர் 

மமற்பொர்றவயிடுகின்ைொர். 

 ைடலில் மீன்பிடித்தல் கதொடர்பொை ஏற்படும் சட்டம் 

ஒழுங்கு பிைச்சறனைள், மீனவர்ைளுக்கிறடமய ஏற்படும் 

பிைச்சறனைறள றையொளுவதற்கு, பிை துறைைளில் 

உள்ள நுண்ணறிவுப் பிரிவு மபொன்று மீன்வளத்துறையில் 

ைடல் மீன்பிடிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம் மற்றும் 

விதிைறள அமலொக்ைம் கசய்திட ைொவல்துறை 
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அலுவலர்ைறளக் கைொண்ட பிைத்திமயை அமலொக்ைப் 

பிரிவிறன 112 பணியிடங்ைளுடன் அறமத்திட அைசு 

ஆறண வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, 13 ைடமலொை 

மொவட்டங்ைளில், ைடலில் மீன்பிடித்தறல 

ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் சட்டத்திறன அமலொக்ைம் 

கசய்திட, ஒரு ைொவல் ைண்ைொணிப்பொளர், ஒரு துறண 

ைொவல் ைண்ைொணிப்பொளர், 10 ைொவல் ஆய்வொளர்ைள், 8 

ைொவல் சொர் ஆய்வொளர்ைள், 53 ைொவலர்ைள், 19 ைொவல் 

ஓட்டுநர்ைள் (கமொத்தம் 112 பதவிைள்) ஆகிய நிைந்தைப் 

பணியிடங்ைறளக் கைொண்டு இப்பிரிவு கசயல்படும்.  

 மமற்ைொணும் ைொவல்துறை அலுவலர் 

பதவியிடங்ைள் மொநில ைொவல்துறைக்கு கூடுதலொை 

ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, அப்பணியொளர்ைள் மீன்வளத்துறைக்கு 

அனுப்பப்படுவர். இவ்வலகின் கீழ் பணியொற்றும் 

அலுவலர்ைள், அவர்தம் பதவித் தைத்திற்ைொன 

சீருறடயுடன், வலது மமற்றையில் " ைடல் மீன்வள சட்ட 

அமலொக்ைப் பிரிவு" என்ை கசொல் கபொறிக்ைப்பட்ட 

அறடயொள வில்றலறய அணிந்திருப்பர். 

 சட்டத்திற்கு புைம்பொன மீன்பிடித்தல், அழிறவ 

ஏற்படுத்தும் மீன்பிடிப்பு மற்றும் தறட கசய்யப்பட்ட 
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வறலைறளப் பயன்படுத்துவறத தடுத்தல் மற்றும் 

மீன்பிடித்தலில் ஒழுங்குமுறைறய மமற்கைொள்ள ைடலில் 

மைொந்து பணி மமற்கைொள்ளுதல், மைொந்துப்பணியின் 

மபொது மசைரிக்ைப்படும் சமூை விமைொத கசயல்பொடுைள் 

மற்றும் நுண்ணறிவுத் தைவல்ைறள ைடமலொை 

பொதுைொப்புப்பறட மற்றும் உள்ளூர் ைொவல்துறையின் 

ைவனத்திற்கு கைொண்டு கசன்று நடவடிக்றை எடுத்தல் 

மபொன்ை முக்கிய பணிைறள இந்த அமலொக்ை பிரிவு 

மமற்கைொள்ளும். 

 அமலொக்ைப் பிரிவின் கசயல்பொடுைளுக்கைன 

ஆண்கடொன்றுக்கு கதொடரும் கசலவினங்ைளுக்கைன 

கமொத்தம் ரூ.8.65 மைொடி அைசொல் நிதி ஒப்பளிப்பு 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. மமலும், அமலொக்ைப் பிரிவின் 

பயன்பொட்டிற்கைன ஊர்திைள் வொங்கிட அைசொல்  

ரூ.1.90 மைொடி நிதி ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டு, கமொத்தம் 

19 ஊர்திைள் வொங்ைப்பட்டுள்ளன. இந்த அமலொக்ைப் 

பிரிவு 1.12.2019 முதல் கசயல்பட்டு வருகிைது. 
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7.3 மீன்வள ஆதொைங்ைறளப் பொதுைொத்தல் மற்றும் 
மமலொண்றம கசய்தல் 

மீன்வளத்திறனப் பொதுைொத்திடவும், மீன்வளத்திறன 

அதிைரித்திடவும், மீன்பிடித் தறடக்ைொலம் அமலொக்ைம் 

கசய்தல், ைடலில் மீன்குஞ்சுைறள இருப்பு கசய்தல், 

கசயற்றை மீன் உறைவிடங்ைறள அறமத்தல் மற்றும் 

பல்வறை மொற்று மீன்பிடி முறைைறள மமற்கைொள்ளுதல் 

மபொன்ை வழிமுறைைள், மீன்வளத்துறையொல் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன.  

மீன்வளத்திறன திைனுடன் நிர்வகிக்ை 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த முறையில் கூட்டு மமலொண்றம 

தத்துவத்தின் அடிப்பறடயில் மமலொண்றம 

கசய்யப்பட்டு வருகிைது. மீனவ பங்ைளிப்பொளர்ைளின் 

ஒத்துறழப்புடன் மீன்வள ஆதொைங்ைறள திைனுடன் 

பொதுைொக்ை இந்நடவடிக்றை உதவிடும். 

7.3.1  சீைொன மீன்பிடித் தறடக்ைொலம் 

ைடல் மீன்வளத்றதப் பொதுைொத்திட, 2001 ஆம் 

ஆண்டு முதல் ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மீன்ைளின் 

இனப்கபருக்ை ைொலங்ைளில் மீன்பிடித் தறடக்ைொலம் 

நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. கிழக்குக் 
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ைடற்ைறைப் பகுதியில், ஏப்ைல் 15 முதல் ெுன் 14 

வறையிலும், மமற்குக் ைடற்ைறைப் பகுதியில் ெுன் 1 

முதல் ெுறல 31 வறையிலும், கமொத்தம் 61 நொட்ைள் 

மீன்பிடித் தறடைொலம் அமல்படுத்தப்படுகிைது.  

7.3.2  மீன்வளத்திற்கு அழிவு ஏற்படுத்தும் மீன்பிடி 
வறலைறள தறடகசய்தல் 

 தமிழை ைடற்பகுதியில் மீன்வளத்திறனப் 

பொதுைொத்திடவும், பொைம்பரிய நொட்டுப்படகு மீனவர்ைளின் 

வொழ்வொதொைத்திறன பொதுைொத்திடவும், ைடலில் 

மீன்பிடிக்றையில் சட்டம் ஒழுங்கு பிைச்சறன 

ஏற்படொதிருக்ைவும், சுற்றுச்சூழல் பொதிக்ைப்படொத 

வறையில் அறனத்து மீனவர்ைளுக்கும் பொகுபொடின்றி 

மீன்ைள் கிறடக்கும் கபொருட்டு தமிழைக் ைடற்பகுதி 

முழுவதிலும் அறனத்து வறை சுருக்குமடி வறலைள், 

இைட்றடமடி வறலைறள பயன்படுத்துதல் மற்றும் 

அறவ மபொன்ை பிை வறலைறள பயன்படுத்துதல் 

மற்றும் இவ்வறலைறள பயன்படுத்தும் அறனத்து வறை 

படகுைளும் தறட கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மமலும், ைடல்மீன்வளத்றத அழிக்கும் மீன்பிடி 

வறலைறள மீன்பிடித்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுவறத 
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முற்றிலுமொை ஒழித்திடும் கபொருட்டு இந்திய ைப்பற்பறட, 

ைடமலொை ைொவல்பறட, ைடமலொை ைொவல் குழுமம், 

வருவொய் துறை, ைொவல்துறை, மீன்துறை சட்ட 

அமலொக்ைப் பிரிவு மற்றும் மீன்துறை அலுவலர்ைறளக் 

கைொண்ட மொவட்ட அளவிலொன ைண்ைொணிப்புக்குழுக்ைள் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளன. 

7.3.3 ைடல் ஆறமைறள பொதுைொத்தல்  

 தமிழைக் ைடற்பகுதியில் ைடல் ஆறமைறள 

பொதுைொத்திடும் கபொருட்டு, மீன்பிடி வறலைளில் ைடல் 

ஆறமைள் சிக்ைொமல் கவளிச்கசல்ல ஏதுவொை 

வறலைளின் தூர் மடியில் Turtle Excluder Device (TED) 

ைருவிைள் கபொருத்திடவும், ஒவ்கவொரு ஆண்டும் ைடல் 

ஆறமைளின் இனப்கபருக்ைக் ைொலமொன ெனவரி 1 

முதல் ஏப்ைல் 31 முடிய நொன்கு மொதங்ைளுக்கு 

ைடற்ைறையில் ைடல் ஆறமைள் முட்றடயிடும் 

ைடற்பகுதியில் 5 ைடல் றமல்ைளுக்குள் அறனத்துவறை 

படகுைளின் மூலம் மீன்பிடிக்ைத் தறடயொறண 

பிைப்பித்து அைசு அறிவிக்றை கவளியிட்டுள்ளது.  
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7.4  மீன் மற்றும் மீன் கபொருட்ைறளச் 
சந்றதப்படுத்துதல் 

7.4.1  உள்நொட்டு மீன் விற்பறனறய மமம்படுத்துதல் 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைம் மற்றும் தமிழ்நொடு 

மொநிலத் தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு இறணயம், 

உள்ளூரில் கபொதுமக்ைளுக்கு தைமொன மீன்ைறள, 

குறைந்த விறலயில் வழங்குவதற்ைொை, சில்லறை 

விற்பறன நிறலயங்ைள் மற்றும் நடமொடும் மீன் 

விற்பறன நிறலயங்ைறள கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

மமலும், தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது 

முன்மனொடித்திட்டமொை, கசன்றன மொநைரில் 

இறணயதளம் (www.meengal.com) வொயிலொை மீன் 

விற்பறனறயத் கதொடங்கியுள்ளது. இதுமபொன்ை 

முன்மனொடித் திட்டங்ைள் நடப்பொண்டிலும் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 

7.4.2  மீன்விற்பறன சந்றதைறள நவீனப்படுத்துதல் 

 மதசிய மீன்வள மமம்பொட்டு வொரியம் மற்றும் 

மொநில அைசு நிதியுதவியுடன் மீன்ைள் சுைொதொைமொன 

முறையில் றையொளப்பட்டு அவற்றை நுைர்மவருக்கு 

தைமொன நியொயமொன விறலயில் விற்பறன கசய்திட மீன் 

http://www.meengal.com/
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அங்ைொடிைள் புதிதொை ஏற்படுத்திடவும், ஏற்ைனமவ உள்ள 

மீன் அங்ைொடிைளின் உட்ைட்டறமப்புைறள 

நவீனப்படுத்திடவும் திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிைது. மொநிலத்தில் 495 மீன் அங்ைொடிைள் உள்ளது. 

 இத்திட்டத்திற்ைொை உள்ளொட்சி/ நைைொட்சி 

அறமப்புைளுக்கு மதசிய மீன்வள மமம்பொட்டு வொரியம் 

மூலம் ரூ.5.21 மைொடி மற்றும் தமிழை அைசின் மூலம் 

ரூ.5.08 மைொடி நிதியுதவி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 17 நவீன 

மீன்அங்ைொடிைளின் ைட்டுமொன பணிைள் 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், மீதமுள்ள மீன் 

அங்ைொடிைறள நவீனப்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.  

7.4.3. மீன் கபொருட்ைளின் தைக்ைட்டுப்பொட்டிறன 
பைொமரித்தல் 

 மீனவர்ைள் தொங்ைள் பிடிக்கும் மீன்ைளுக்கு நல்ல 

விறல கிறடத்திடவும், நுைர்மவொர்ைள் தைமொன மீன்ைறள 

கபற்றிடுவறத உறுதி கசய்திடவும், உட்ைட்டறமப்பு 

வசதிைள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டுதல் மற்றும் மீன் 

விற்பறன சந்றத கதொடர்பொன பல்மவறு 

நடவடிக்றைைறள அைசு மமற்கைொண்டு வருகிைது.  
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மீன் மற்றும் மீன்கபொருட்ைளுக்ைொன 

தைக்ைட்டுப்பொடு மற்றும் அவற்றின் தைத்திறன 

ைண்டறிந்து, சர்வமதச தைத்திற்கு இறணயொை அதன் 

மதிப்பிறன அதிைரித்திடவும், மதசிய மற்றும்  

சர்வமதச தை நிறுவனங்ைள் நிர்ணயிக்கும் 

உணவுத்தைம்/குறியீடுைறள ஒருங்கிறணப்பதற்ைொன 

நடவடிக்றைைறளயும் அைசு மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

சுைொதொைமொன முறையில் மீன்ைறள றையொளுதல், 

மீன்பிடிக்ைலன்ைறள தூய்றமயொை பைொமரித்தல்,  மீன் 

இைங்குதளம் மற்றும் மீன் விற்பறன சந்றதைறள 

பைொமரித்தல் மற்றும் இதை நடவடிக்றைைள் கதொடர்பொை, 

விழிப்புணர்வு கூட்டங்ைள் மீன்வளத்துறையொல் 

கதொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன.  

7.4.4.  மொநிலத்தில் மீன் நுைரும் முறை 

 2018-19 ஆம் ஆண்டு மொநிலத்தின் கமொத்த மீன் 

உற்பத்தி 6.9 இலட்சம் டன் ஆகும். இதனில் 4.71 

இலட்சம் டன் மீன்ைள் மநைடியொைவும், 0.83 இலட்சம் 

டன் மீன்ைள் உலர் நிறலயிலும் மற்றும்  

உப்பிட்ட மீன்ைளொைவும் மற்றும் 0.14 இலட்சம் டன் 

மீன்ைள் இதை பயன்பொட்டிற்ைொவும் தமிழைத்தில் 
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உபமயொைப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. கமொத்த மொநில 

உள்நொட்டு உற்பத்தியில் மீன் வளத்தின் பங்ைளிப்பு 1% 

ஆகும். மொநிலத்தின் தனிநபர் மீன்நுைர்வு 9.1 

கிமலொகிைொம் ஆகும். நவீனமயமொக்ைப்பட்ட 

உயர்தைமொன மீன் சந்றதைள், மீன் ைறடைள், நடமொடும் 

வண்டிைள் மற்றும் இறணய சந்றதைளின் வழியொை 

மொநிலத்தில் மீன் நுைர்வு அதிைரித்துள்ளது. 

7.4.5. மீன் மற்றும் மீன் உணவுப் கபொருட்ைள் ஏற்றுமதி 

 இந்தியொவில் மீன் மற்றும் மீன் உணவுப் 

கபொருட்ைள் மவளொண்கபொருட்ைள் ஏற்றுமதியில் கபரும் 

பங்கு வகிக்கிைது. இதன் மூலம் 13.93 இலட்சம் டன் 

ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டு, ரூ.46,589.37 மைொடி வருவொய் 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது. உலகிலுள்ள 75 நொடுைளுக்கு 50 

வறையொன மீன் மற்றும் இைொல் வறைைள் ஏற்றுமதி 

கசய்யப்படுகிைது. 

 2018-19 ம் ஆண்டில் மட்டும் தமிழைத்தில்  

1.29 இலட்சம் டன்ைள் அளவிற்கு ைடல் கபொருள் 

ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டு, அந்நிய கசலொவணியொை 

ரூ.5,591.49 மைொடி ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் ைடல் 

கபொருட்ைளொன உறைந்த இைொல், மீன்ைள், ைணவொய் மீன், 
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ைருவொடு, உலர்மீன், உயிர்மீன் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட 

மீன் கபொருட்ைள் அடங்கும். அகமரிக்ைொ, ெப்பொன், சீனொ, 

கதன் கிழக்கு ஆசியொ, ஐமைொப்பிய கூட்டறமப்பு 

நொடுைள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நொடுைள் ஆகியறவ 

இந்திய மீன்கபொருட்ைளுக்ைொன கபரும் மீன் 

சந்றதைளொகும். 

 தமிழைத்தில் அைசொல் ைட்டப்பட்டுள்ள 9 கபரிய 

மீன்பிடி துறைமுைங்ைள், 3 நடுத்தை மீன்பிடி 

துறைமுைங்ைள் மற்றும் 43 மீன் இைங்கு தளங்ைளின் 

மூலம் மீன் மற்றும் மீன் உணவுைறள ஏற்றுமதி 

கசய்வதற்ைொன ைட்டறமப்புைள் உலை தைத்திற்கு நிைைொை 

ஏற்படுத்தப்பட்டு, இதன் வொயிலொை நுைர்மவொருக்கு 

சுைொதொைமொன முறையில் தைமொை மீன்ைள் 

வழங்ைப்படுகிைது. கசன்றன மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 

நைைங்ைள் மீன்ைறள பதப்படுத்தி ஏற்றுமதி கசய்வதில் 

மொநிலத்தில் முதன்றமயொை திைழ்கிைது. மமலும், 

தமிழ்நொட்டில் 10 குளிரூட்டப்பட்ட நிறலயங்ைளும், 85 

மீன் பதப்படுத்தும் நிறலயங்ைளும் மற்றும் 87 

குளிரூட்டப்பட்ட அறை வசதிைளும் உள்ளது. 
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 மொநிலத்தின் ஏற்றுமதியிறன கபருக்குவதற்ைொை 

தமிழை அைசு ஆழ்ைடல் மீன்வளத்திறன சரியொன 

முறையில் பயன்படுத்திட, ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பதற்ைொன 

முயிற்சியிறன மமற்கைொண்டு வருகிைது. மமலும், ைடல் 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பிறன மமம்படுத்தி மீன் 

உணவின் ஏற்றுமதியிறன விரிவுபடுத்திட, தமிழை 

அைசொல் புதிய கைொள்றைைள் ஏற்படுத்திட நடவடிக்றை 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

7.5 மபரிடர் தயொர் நிறல, மீட்பு மற்றும் மறு வொழ்வு 
நடவடிக்றைைள் 

  மமொசமொன வொனிறல மற்றும் இயற்றை மபரிடர் 

ைொலங்ைளில், மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி 

கசய்திட மீன்வளத்துறை கீழ்க்ைொணும் நடவடிக்றைைறள 

எடுத்துள்ளது. 

அ) மீனவர்ைளுக்கு வொனிறல தைவல்ைறளப் பகிர்தல். 

ஆ) வொனிறலத் தைவல்ைள் மற்றும் எச்சரிக்றைைறள 

மீனவர்ைளுக்கு 24 மணிமநைமும் வழங்கிடத் 

மதறவயொன கதொறலகதொடர்பு வசதிைளுடன் கூடிய 

மத்திய ைட்டுப்பொட்டு அறை மீன்வள 

இயக்குநைைத்தில் துவக்ைப்பட்டு கசயல்பட்டு 
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வருகின்ைது. இந்தக் ைட்டுப்பொட்டு அறைப் 

பணிக்ைொை பிைத்திமயை கதொறலமபசி எண். 044- 

24341757 வழங்ைப்பட்டுள்ளது..   

இ) மதடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிைளில் இந்திய ைப்பல் 

பறட, இந்திய ைடமலொை ைொவல் பறட மற்றும் 

ைடமலொை ைொவல் குழுமம் ஆகியவற்றுடன் 

ஒருங்கிறணந்து கசயல்படுகிைது.  

ஈ) மமொசமொன வொனிறல ைொலங்ைளில் மீனவர்ைள் 

மீன்பிடிக்ைச் கசல்ல மவண்டொம் என்றும், தங்ைளது 

படகுைறள பத்திைமொன இடத்தில் றவத்து 

பொதுைொத்திடவும் கதொடர்ந்து அறிவுறுத்தப் 

படுகிைொர்ைள். 

உ) துறையின் மூலம் கவள்ள ைொலங்ைளில் உடனடி மீட்பு 

பணிைறள மமற்கைொள்வதற்கு 30 ைொற்று நிைப்பிய 

இைப்பர் மிதறவப்படகுைள் ைடமலொை 

மொவட்டங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஊ) துறை மமற்கைொண்ட முன்கனச்சரிக்றை நடவடிக்றை 

மற்றும் இந்திய ைடமலொை ைொவல்பறட மற்றும் 

இந்திய ைப்பற்பறடயுடன் இறணந்து மமற்கைொண்ட 

நடவடிக்றை ைொைணமொை அக்மடொபர் 2019-ல் 

அைபிக்ைடலில் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட மூன்று 
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புயல்ைளில் 1300 ஆழ்ைடல் படகுைளும், 15,000 

மீனவர்ைளும் பத்திைமொை ைறைக்கு 

கைொண்டுவைப்பட்டனர்.  

7.6 ைடலில் மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பு மற்றும் 
கதொறலத் கதொடர்பிற்ைொன நடவடிக்றைள்  

7.6.1  ைம்பியில்லொ கதொறலத் கதொடர்பு ைருவிைள் 
வழங்குதல் 

 நிறலத்த வொழ்வொதொைத்திற்ைொன மீன்வள 

மமலொண்றமத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழை ைடமலொை 

மொவட்டங்ைளில் உள்ள ைடல் மீனவர்ைளின் 

பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திடும் கபொருட்டு அைசு 

ைம்பியில்லொ கதொறலத் கதொடர்பு வசதிைள்  

ரூ.66.14 மைொடி கசலவில் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த கதொறலத் கதொடர்பு ைருவிைள் சிைந்த 

முறையில் கசயல்பட தமிழைத்தின் 13 ைடமலொை 

மொவட்டங்ைளிலும் கதொறலத் கதொடர்பு வசதிைள் 

ஏற்படுத்தும் கபொருட்டு 13 ைடமலொை மொவட்டங்ைறளயும் 

உள்ளடக்கி கதொறல கதொடர்பு மைொபுைங்ைள் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளன.  
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புதிதொை 100 மீட்டர் உயைமுள்ள 7 

கதொறலத்கதொடர்பு மைொபுைங்ைள் அறமக்ைப்பட்டுள்ளன 

(பழமவற்ைொடு-திருவள்ளுர் மொவட்டம், கநம்மமலி-

கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம், பைங்கிப்மபட்றட - ைடலூர் 

மொவட்டம், மைொடியக்ைறை - நொைப்பட்டினம் மொவட்டம், 

ைட்டுமொவடி - புதுக்மைொட்றட மொவட்டம், மவம்பொர் - 

தூத்துக்குடி மொவட்டம், உவரி - திருகநல்மவலி 

மொவட்டம்). கூடுதலொை, BSNL நிறுவனத்தினொல் 

ஏற்ைனமவ அறமக்ைப்பட்ட 6 கதொறலத் கதொடர்பு 

மைொபுைங்ைள்   (மைக்ைொணம் - விழுப்புைம் மொவட்டம், 

பொண்டிச்மசரியிலுள்ள மைொலொஸ் நைர், ைொத்தொன் சொவடி-

நொைப்பட்டினம் மொவட்டம், ைொயல்பட்டினம்-தூத்துக்குடி 

மொவட்டம், முட்டம் மற்றும் சின்னமுட்டம் - 

ைன்னியொகுமரி மொவட்டம்) மற்றும் ைொவல்துறையின் 

ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள 2 மைொபுைங்ைளும் (நொைப்பட்டினம் 

மற்றும் கசன்றன) வொடறை அடிப்பறடயில் கபைப்பட்டு 

மீனவர்ைளின் தைவல் கதொடர்பு பரிமொற்ைத்திற்கு 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.  

 மீனவர்ைள் ைடலில் தங்ைள் மீன்பிடி 

ைலன்ைளிலிருந்து ைறைப்பகுதியில் கதொடர்பு கைொள்ள 
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ஏதுவொை 15 இடங்ைளில் ைட்டுப்பொட்டு அறைைள் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளன. மீன்வளத்துறையினொல் இந்த 

ைட்டுப்பொட்டு அறைைளிலிருந்து மீனவர்ைளுக்கு 

வொனிறல அறிக்றை மற்றும் முக்கியமொன பல்மவறு 

தைவல்ைள் வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. இறவ தவிை, 

கசன்றன மீன்துறை இயக்குநர் அலுவலைத்தில் ஒரு 

றமய ைட்டுப்பொட்டு அறை அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட நொட்டுப்படகுைளுக்கு 

100 விழுக்ைொடு மொனியத்தில் 15004 எண்ணம் 5 வொட் 

VHF றைமபசி ைருவிைளும் மற்றும் விறசப் 

படகுைளுக்கு 75 விழுக்ைொடு மொனியத்தில் 2535 

எண்ணம் 25 வொட் VHF ைருவிைளும் ஆை கமொத்தம் 

17539 VHF ைருவிைளும் கதொறலத் கதொடர்பு 

ைருவிைளும் மீனவ பயனொளிைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 அதிை அளவில் VHF ைருவிைள் மீனவர்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்டு தறடயற்ை கதொறலத்கதொடர்பு வசதிைள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது உலைளவில் இதுமவ முதல் 

முறையொகும். மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன 

உறுதிகசய்வதற்ைொன தமிழை அைசின் அர்ப்பணிப்பிறன 

இது ைொண்பிக்கிைது. 
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7.6.2 விறசப்படகுைளில் ‘‘டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள்’’ 
(Transponders) கபொருத்துதல் 

மத்திய அைசொனது, 200 ைடல் றமல்ைளுக்கு 

அப்பொல் ஆழ்ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசல்லும் 

மீனவர்ைறளக் ைண்ைொணித்திடவும், மீன்பிடிப்பில் 

இருக்கும் படகுைளுக்கு தைவல் கதரிவித்திடவும், 

ஆபத்து ைொலங்ைளில் உதவிைள் புரிந்திடும் கபொருட்டு 

இந்திய விண்கவளி ஆைொய்ச்சி றமயத்தின் மூலம் 

‘‘டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைறள” உருவொக்கியுள்ளது. கசன்றன, 

ைடலூர், நொைப்பட்டினம், தூத்துக்குடி மற்றும் 

ைன்னியொகுமரி மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த 507 

விறசப்படகுைளில் மசொதறன அடிப்பறடயில் 

‘‘டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள்’’ கபொருத்தப்பட்டுள்ளன. வரும் 

ஆண்டுைளில் தமிழ்நொட்டிலுள்ள அறனத்து 

விறசப்படகுைளிலும் டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள் கபொருத்தும் 

பணி மமற்கைொள்ளப்படும். 

7.6.3 கசயற்றைமைொள் கதொறலமபசி, ‘‘மநவிக்’’ (NAVIC) 
மற்றும் ‘‘மநவ்கடக்ஸ்’’ (NAVTEX) கதொறலத் 
கதொடர்பு சொதனங்ைள் வழங்குதல்  

2018-19ம் ஆண்டில், ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பில் 

ஈடுபட்டு வரும் 80 விறசப்படகு குழுக்ைளுக்கு, 160 
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கசயற்றைமைொள் கதொறலமபசி, 200 மநவிக் மற்றும் 80 

மநவ்கடக்ஸ் ைருவிைள் 100 விழுக்ைொடு மொனிய 

உதவியில் ரூ.2.28 மைொடி மதிப்பீட்டில் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளன.  

7.6.4 "தூண்டில்" - றைமபசி கசயலியுடன் கூடிய 
இறணயதள மசறவ  

மீன்பிடிப்பிற்ைொை ைடலுக்குச் கசல்லும் மீனவர்ைள் 

மற்றும் மீன்பிடி ைலன்ைறள ைண்ைொணிப்பதின் மூலம் 

மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திடவும், 

மீன்பிடிக்ைச் கசல்லும் மீனவர்ைளின் விபைங்ைறள பதிவு 

கசய்திடவும், தமிழ்நொடு மீன்வளத்துறை, மத்திய அைசு 

புவி அறிவியல் அறமச்சைத்தின் மதசிய ைடமலொை 

ஆைொய்ச்சி நிறலயம் (NCCR), இந்திய மதசிய 

கபருங்ைடல் தைவல் மற்றும் மசறவ றமயம் (INCOIS) 

இந்திய வொனிறலத்துறையுடன் (IMD) இறணந்து, 

15.11.2018 அன்று "தூண்டில்" எனும் றைமபசி 

கசயலியுடன் கூடிய இறணயதள மசறவ துவக்கி 

றவக்ைப்பட்டது. 

இந்தத் "தூண்டில் " எனும் றைமபசி கசயலியுடன் 

கூடிய இறணயதள மசறவயொனது, அைசு நிர்வொைத்திற்கு 
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உதவுவதுடன், ைடலில் மீனவர்ைள் தங்ைளின் இருப்பிடம், 

ைடற்பயண பதிவுைள், பொதுைொப்பொை கசல்ல வழிைொட்டி, 

மீன் அதிைம் கிறடக்கும் பகுதிைறள றைமபசியில் பதிவு 

கசய்தல், இன்ைொய்ஸ் (INCOIS) நிறுவனத்திலிருந்து மீன் 

அதிைம் கிறடக்கும் இட விவைங்ைறள கபறுதல், மொறி 

வரும் வொனிறல, புயல், அதிை மறழ,  ைடல் அறல 

உயர்வு மபொன்ை விவைங்ைறள உடனடியொை கதரிந்து, 

அதன் மூலம் மீனவர்ைள் தங்ைளின் பொதுைொப்பிறன 

உறுதி கசய்திடவும் உதவுகிைது.  

ைடலுக்குச் கசல்லும் மீனவர்ைள் மற்றும் மீன்பிடி 

ைலன்ைறள ைண்ைொணித்திடும் கபொருட்டு அவ்விவைங்ைள் 

தூண்டில் றைமபசி கசயலியில் பதிமவற்ைம் கசய்யப்பட்டு 

வருகிைது.  

7.7. மபரிடரினொல் பொதிக்ைப்பட்மடொர்ைளுக்கு 
நிவொைணம் வழங்குதல் 

7.7.1 சுழல் நிதியம் ஏற்படுத்துதல் 

எதிர்பொைொ சூழ்நிறலைளில் மசதமறடயும் மீன்பிடி 

படகுைள் / மீன்பிடி உபைைணங்ைள் / வீடுைளுக்கு உடனடி 

நிவொைணம் வழங்கிடும் கபொருட்டு புதிய திட்டமொை  

ரூ. 1.30 மைொடி கசலவில் சுழல் நிதியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு 
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ஒரு ைடமலொை மொவட்டத்திற்கு ரூ. 10 இலட்சம் வீதம் 

மமற்படி கதொறை 13 ைடமலொை மொவட்ட 

ஆட்சியர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

2019-20 ஆம் ஆண்டில் எதிர்பொைொ 

சூழ்நிறலைளொல் பொதிக்ைப்பட்ட திருவள்ளூர் மற்றும் 

இைொமநொதபுைம் மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த 31 மீனவக் 

குடும்பங்ைளுக்கு மீன்பிடி படகுைளுக்ைொன மசத 

நிவொைணத் கதொறையொை ரூ.5.78 இலட்சம் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.7.2. "ைெொ" புயல் பொதிப்பு நிவொைணப் பணிைள்  

“ைெொ” புயலொல் பொதிக்ைப்பட்ட மீனவர்ைளுக்கு 

மொநிலப்மபரிடர் நிவொைண நிதி மற்றும் மொநில 

நிதியிலிருந்து ரூ.53.71 மைொடி நிவொைணமொை 

வழங்ைப்பட்டது. ைெொ புயலொல் முழுறமயொை 

மசதமறடந்த 195 மீன்பிடி விறசப்படகுைள், பகுதி 

மசதமறடந்த 1,429 மீன்பிடி விறசப்படகுைள், 

முழுறமயொை மசதமறடந்த 1,051 ைண்ணொடி 

நொரிறழப்படகுைள், பகுதி மசதமறடந்த 2,942 ைண்ணொடி 

நொரிறழப்படகுைள், மசதமறடந்த 6,157 இயந்திைங்ைள் 

மற்றும் மசதமறடந்த 10,648 மீன்பிடி வறலைளுக்கு 
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நிவொைண உதவிைள் வழங்ைப்பட்டு, மீனவர்ைள் 

கதொடர்ந்து மீன்பிடித்கதொழில் கசய்வதற்கு வழிவறை 

கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

மொண்புமிகு முதலறமச்சர் அவர்ைள் 

ஆறணயிடப்பட்டதன்படி, ைெொ புயலினொல் 

பொதிக்ைப்பட்ட மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திறன 

மமம்படுத்தும் கபொருட்டு, முழுவதும் மசதமறடந்த 

1,051 ைண்ணொடி நொரிறழப்படகுைள் மற்றும் 

வறலைளுக்ைொன நிவொைணம் சிைப்பினமொை ரூ. 85,000 

லிருந்து ரூ.1,50,000 ஆை உயர்த்தப்பட்டு நிவொைணத் 

கதொறை வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

மமலும், ைெொ புயலினொல் ைடமலொைத்தில் 

தூக்கிகயறியப்பட்டு, மண்ணில் புறதந்து மற்றும் 

புதர்ைளில் சிக்கி மசதமறடந்த மீன்பிடி படகுைறள 

மீட்கடடுக்ை ரூ. 36.03 இலட்சம் அைசு வழங்கியுள்ளது. 

7.7.3. ைெொ புயல் மறு ைட்டறமப்பு, மறுவொழ்வு மற்றும் 
புனைறமப்பு திட்டப்பணிைள் 

 ைெொ புயலினொல் பொதிக்ைப்பட்ட மொவட்டங்ைறளச் 

சொர்ந்த மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திறன 

மமம்படுத்திடும் கபொருட்டு மொண்புமிகு முதலறமச்சர் 
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அவர்ைள் ைடந்த 18.07.2019 அன்று தமிழை 

சட்டசறபயில் கவளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ைெொ புயல் 

மறுைட்டறமப்பு, மறுவொழ்வு மற்றும் புனைறமப்புத் 

திட்டபணிைளுக்ைொை ரூ.31.15 மைொடி ஒப்பளிக்ைப்பட்டது. 

இத்திட்டமொனது, ஏழு உபதிட்டங்ைளொை 

கசயல்படுத்தப்பட்டு, ைெொ புயலொல் பொதிக்ைப்பட்ட 

மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைம் மமம்படுத்தப்படும். 

அதன் விவைம் பின்வருமொறு: 

அட்டவறண: 4 
(ரூ.இலட்சங்ைளில்) 

வ.எண் உபதிட்டத்தின் 
கபயர் 

அைசு 
பங்ைளிப்பு 
(75%) 

பயனொளர் 
பங்ைளிப்பு 
(25%) 

கமொத்தம் 

1 சுைொதைமொன மீன் 
உலர் தளங்ைள் 
மற்றும் சூரிய 
உலர்த்திைள் 
அறமத்தல்  

272.28 
(100%) 

-- 272.28 

2 மீன்வளர் சூழறல 
மீள ஏற்படுத்திட 
கசயற்றை 
உறைவிடங்ைள் 
அறமத்தல்  

1850.00 
(100%) 

-- 1850.00 

3 ைடல்/உவர்நீர் 
மீன்வளர் குஞ்சு 

593.46 197.82 791.28 
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வங்கிைள் 
அறமத்தல் 

4 ஓருங்கிறணந்த 
ைடல்மீன் வளர்ப்பு 
அலகுைள் 
அறமத்தல் 

156.45 52.15 208.60 

5 மீனவமக்ைளின் 
மொற்று வொழ்வொதொை 
திட்டமொை 
கமல்லுடலிைள் 
வளர்த்தல் 
  

48.24 16.08 64.32 

6 மீனவ 
இறளஞர்ைள்/மீனவ 
மைளிர்க்கு 
நடமொடும் மீன் 
விற்பறன 
நிறலயங்ைள் 
வழங்குதல்  

180.00 60.00 240.00 

7 ைடற்பொசி 
வளர்ப்பிறன 
ஊக்குவித்தல்  

15.00 4.50 19.50 

 கமொத்தம் 3115.43 330.55 3445.98 

 

1. நொைப்பட்டினம், தஞ்சொவூர், புதுக்மைொட்றட, ைடலூர் 

மற்றும் இைொமநொதபுைம் மொவட்டங்ைளில் சுைொதைமொன 

மீன் உலர் தளங்ைள் மற்றும் சூரிய உலர்த்திைள் 

அறமக்கும் பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது. 
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2. நொைப்பட்டினம், தஞ்சொவூர், புதுக்மைொட்றட, ைடலூர், 

திருவொரூர் மற்றும் இைொமநொதபுைம் மொவட்டங்ைளின் 

60 இடங்ைளில் கசயற்றை உறைவிடங்ைள் அறமக்ை 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் மத்திய ைடல்வள 

ஆைொய்ச்சி நிறலயத்தின் கதொழில்நுட்ப உதவியுடன் 

கசயல்படுத்தப்படும். கசயற்றை உறைவிட 

வடிவறமப்புப் பணியொனது இத்துறையின் 

கபொறியியல் பிரிவொல் மமற்கைொள்ளப்பட்டு பணிைள் 

முன்மனற்ைத்தில் உள்ளது.  

3. இப்புயலொல் பொதிக்ைப்பட்ட மீனவர்ைளின் 

வொழ்வொதொைத்றத மமம்படுத்திடும் கபொருட்டு 

ைடல்/உவர்நீர் மீன்வளர் குஞ்சு வங்கி அறமத்தல், 

ஓருங்கிறணந்த ைடல்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

அலகுைள் அறமத்தல் மற்றும் மீனவ 

இறளஞர்ைளுக்கு நடமொடும் மீன்விற்பறன 

நிறலயங்ைள் அறமத்தல் ஆகிய திட்டங்ைறள 

ஒருங்கிறணத்து 15 உறுப்பினர்ைறளக் கைொண்ட 

கூட்டு குழுக்ைளுக்கு வழங்ைப்படவுள்ளது. அதன்படி 

27 அலகுைள் நொைப்பட்டினம், தஞ்சொவூர், 
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புதுக்மைொட்றட, ைடலூர் மற்றும் இைொமநொதபுைம் 

மொவட்டங்ைளில் கசயல்படுத்தப்படும். 

4. பொதிக்ைப்பட்ட மீனவ மைளிரின் மொற்று வொழ்வொதொைத் 

திட்டமொை ைடற்பொசி வளர்த்தறல ஊக்குவிக்கும் 

கபொருட்டு 72 மீனவ மைளிர் குழுக்ைளுக்கு 1,200 

ைடற்பொசி வளர்ப்பு மிதறவைள் வழங்ைப்படும்.  

5. புதுக்மைொட்றட மற்றும் ைடலூர் மொவட்டங்ைளின் 6 

மீனவ மைளிர் குழுக்ைளுக்கு கமல்லுடலிைள் 

வளர்ப்பிற்கைன 144 மிதறவைள் வழங்ைப்படும்.  

7.7.4. "ஓகி" புயலினொல் பொதிக்ைப்பட்மடொர்ைளுக்கு 
வழங்ைப்பட்ட நிவொைண உதவிைள்  

 ஓகி புயலின் மபொது இைந்த 27 மீனவர்ைளின் 

குடும்பங்ைள் மற்றும் ைொணொமல் மபொய் இைந்ததொைக் 

ைருதப்பட்ட 177 மீனவர்ைளின் குடும்பங்ைளுக்கு தமிழை 

அைசொல் ரூ.40.08 மைொடி நிவொைணத் கதொறை 

வழங்ைப்பட்டது. ஓகி புயலினொல் மசதமறடந்த மீன்பிடிப் 

படகுைளுக்கு நிவொைண உதவியொை ரூ.8.44 மைொடி நிதி 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ஓகி புயலினொல் உயிரிழந்த / ைொணொமல் மபொன 

மீனவர்ைளின் குடும்பத்றதச் மசர்ந்த ஒரு 

வொரிசுதொைருக்கு, அவைவர் ைல்வித் தகுதியின் 
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அடிப்பறடயில், 159 மீனவர்ைளின் வொரிசுதொைர்ைளுக்கு 

அைசுப் பணி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ஓகி புயலினொல் ைொணொமல் மபொன 17 மீன்பிடிப் 

படகுைறள இழந்த குடும்பங்ைளுக்கு 50 விழுக்ைொடு 

மொனியத்தில் ரூ. 60 லட்சம் மதிப்பிலொன சூறை மீன்பிடித் 

தூண்டில் மற்றும் கசவுள் வறல விறசப்படகுைள் ைட்டும் 

திட்டத்தின் கீழ் படகுைள் ைட்டுவதற்கு பணி ஆறண 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.7.5. ைடமலொை மபரிடர் அபொயக் குறைப்புத் திட்டம் 
(CDRRP) 

 மீன்பிடி கதொழிலும் மீனவ சமுதொயமும் இயற்றை 

இடர்பொடுைள், பருவைொல மொற்ைம் மற்றும் அழிந்துவரும் 

ைடல் சுற்றுப்புை சூழல் ஆகியவற்ைொல் அதிை 

பொதிப்புக்குள்ளொகும் நிறல ஏற்பட்டுள்ளது. ைடல் 

மீன்வளத்றத மமம்படுத்தவும், மீனவர்ைள் பொதுைொப்றப 

உறுதி கசய்யவும், "ைடமலொை மபரிடர் அபொய குறைப்புத் 

திட்டத்திறன (CDRRP)” கசயல்படுத்திட உலை வங்கி 

ரூ.325.91 மைொடி நிதி ஒப்பளித்துள்ளது.  
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அ. மீன்வளத்துறை உட்ைட்டறமப்பு 

 அவசை ைொல சுனொமி மறுசீைறமப்பு ைட்டறமப்பு 

பணிைள் முடிவறடந்துள்ளன. புதிதொை மமற்கைொள்ளப்பட்ட 

பணிைளில் ரூ.60 மைொடி கசலவில் மல்லிப்பட்டிணம் 

மீன்பிடித் துறைமுைம் மற்றும் புன்னக்ைொயல் மீன் 

இைங்குதளம் ரூ.18 மைொடி கசலவில் ைட்டிமுடிக்ைப்பட்டு 

பயன்பொட்டில் உள்ளது.  

ஆ. நிறலத்த வொழ்வொதொைத்திற்ைொன மீன்வள 

மமலொண்றம திட்டம் - II (FIMSUL-II) 

 உலை வங்கி நிதி உதவியுடன் கசயல்படுத்தப்படும் 

நிறலத்த வொழ்வொதொைத்திற்ைொன மீன்வள மமலொண்றம 

திட்டம் - II மூலம் மீனவர்ைளின் சமூை கபொருளொதொை 

முன்மனற்ைத்திற்ைொை கதொழில் மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள், 

திைன் மற்றும் கதொழில் மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள், 

கூண்டுைளில் மீன்வளர்த்தல், ஆளி மற்றும் சிப்பி 

வளர்ப்பு, ைடற்பொசி வளர்த்தல் மபொன்ை மொற்று 

வொழ்வொதொைத்திற்ைொன உதவிைள் வழங்குதல், 

மீன்பிடிக்கும் மபொது ைடலில் ஏற்படும் ஆபத்துக் 

ைொலங்ைளில் கதொடர்பு கைொள்ள ஏதுவொை பொைம்பரிய 

மீன்பிடிக் ைலன்ைள் மற்றும் இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட 
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படகுைளுக்கு ைம்பியில்லொ கதொறலத்கதொடர்பு  

ைருவிைள் வழங்குதல் மபொன்ை திட்டங்ைள் 

கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 ைடல் மீனவ மைளிரின் சமூை நிறலறய 

மமம்படுத்திடும்கபொருட்டு ைடற்பொசி உப கபொருட்ைள் 

தயொரிக்கும் திட்டம் ரூ.3.93 மைொடி கசலவில் மத்திய 

உப்பு மற்றும் ைடல் மவதியல் ஆைொய்ச்சி நிறலயத்தின் 

(CSMCRI) கதொழில்நுட்ப உதவியுடன் இைொமநொதைபுைம் 

மொவட்டத்தில் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.  

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மண்டபம் பகுதியில் 

ைடலில் மிதறவக் கூடுைள் அறமத்து மீன்வளர்ப்பில் 

ஈடுபடும் மீனவர்ைளுக்கு கதொடர்ந்து மீன்குஞ்சுைள் 

வழங்கிடும்கபொருட்டு ரூ. 1.07 மைொடி கசலவில் ைடல் 

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயம் நிறுவப்பட்டு 

பயன்பொட்டில் உள்ளது. 

 ைடல் மீன்வளத்றத சிைந்த முறையில் நிர்வகிக்ை 

கிைொம, மொவட்ட மற்றும் மண்டல அளவில் கூட்டு 

மமலொண்றமக் குழுக்ைள் 13 ைடமலொை மொவட்டங்ைளில் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. மொநில அளவிலும் கூட்டு 

மமலொண்றம குழு அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் 

மீனவர்ைறளயும் அதன் பங்கு உரிறமயொளர்ைறளயும் 
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ஒருங்கிறணத்து, மீன்பிடி துறைமுைங்ைள்/மீன் இைங்கு 

தள மமலொண்றமக் குழுக்ைள் அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அன்ைொடம் சுைொதொைமொன முறையில் மீன்பிடித் 

துறைமுைங்ைள்/மீன் இைங்கு தளங்ைறள பைொமரிக்ைத் 

மதறவயொன நிதி ஆதொைங்ைறளப் கபருக்கி 

பைொமரிப்பதன் மூலம் இக்குழுக்ைள் சுைொதொைத்றதயும், 

மீனின் தைத்திறனயும் உறுதி கசய்கிைது.  

7.8 தமிழை மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி 
உரிறமறய பொதுைொத்தல் 

7.8.1 ைச்சத் தீவிறன திரும்ப கபறுதல் - பிைச்சறனைள் 
மற்றும் தற்மபொறதய நிறல 

 ைச்சத்தீவிறன இந்தியொவிற்கு மீளப்கபறுதல் 

மற்றும் பொக் வறளகுடொ பகுதியில் பொைம்பரிய 

மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடும் தமிழை மீனவர்ைளின் உரிறமறய 

நிறலநொட்டுதல் ஆகியவற்றை தமிழை அைசு 

முதன்றமயொன குறிக்மைொளொைக் கைொண்டுள்ளது.  

இறவ தவிைவும், மறைந்த முன்னொள் தமிழை 

முதலறமச்சர் டொக்டர். கெ கெயலலிதொ அவர்ைளொல் 

தனிப்பட்ட முறையில் 2008 ஆம் ஆண்டு 

உச்சநீதிமன்ைத்தில் ைச்சத்தீவிறன மீட்பது கதொடர்பொை 
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கதொடைப்பட்ட வழக்கு எண் W.P. No. 561/2008 இல், 

தமிழை அைசின் வருவொய்த் துறையிறன ஒரு வொதியொை 

இறணத்துக் கைொள்ள உரிய பிமைைறண சமர்ப்பித்திட, 

ைடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு நறடகபற்ை முதல் தமிழை 

சட்டமன்ை கூட்டத்கதொடரில் ஏைமனதொை தீர்மொனம் 

கைொண்டுவைப்பட்டது. இத்தீர்மொனத்தின்படி, மமற்ைொணும் 

வழக்கில், வருவொய்த் துறையிறனயும் வொதியொை 

இறணத்துக் கைொள்ள, தமிழை வருவொய்த் துறையினைொல் 

இறணப்பு பிமைைறண ஒன்று உச்சநீதிமன்ைத்தில் தொக்ைல் 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 ைச்சத்தீறவ திரும்பப் கபை மத்திய அைசிறன 

வலியுறுத்தி 3.5.2013 அன்று தமிழை சட்டமன்ை கூட்டத் 

கதொடரில் தமிழை அைசு ஒரு தீர்மொனத்றத ஒருமனதொை 

நிறைமவற்றியது. மமலும், ைச்சத்தீவிறன திரும்பப் 

கபைவும், பொைம்பரிய மீன்பிடிப்பகுதிைளில் மீன்பிடிக்கும் 

உரிறமறய இலங்றை அைசு தடுக்ைொமல் இருப்பதற்கும், 

மதறவயொன அறனத்து நடவடிக்றைைறளயும் மத்திய 

அைசு எடுக்ை மவண்டும் என்று ைடந்த 5.12.2014 அன்று 

தமிழை சட்டமன்ை கூட்டத்தில் தமிழை அைசொல் மமலும் 

ஒரு தீர்மொனம் ஏைமனதொை இயற்ைப்பட்டுள்ளது. 
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7.8.2 இலங்றை ைடற்பறடயினைொல் தமிழை மீனவர்ைள் 
துன்புறுத்தப்படுவறத தடுக்ைவும், றைது 
கசய்யப்பட்ட மீனவர்ைள் மற்றும் அவர்ைளது 
மீன்பிடிப் படகுைறள விடுவிக்ைவும் அைசொல் 
எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்றைைள் 

 தமிழ்நொட்டு மீனவர்ைள் கதொன்றுகதொட்டு 

பொைம்பரியமொை அனுபவித்து வரும் மீன்பிடி உரிறமறய 

நிறலநொட்டிப் பொதுைொத்திட தமிழ்நொடு அைசு உறுதியுடன் 

கசயல்பட்டு வருகிைது. தமிழ்நொட்டு மீனவர்ைள் மீதொன 

இலங்றை ைடற்பறடயினரின் கதொடர் தொக்குதல் 

நிைழ்வுைள், துன்புறுத்துதல், சிறைபிடித்தல் மற்றும் நீண்ட 

நொட்ைளொை நமது அப்பொவி மீனவர்ைறள இலங்றையில் 

சிறைறவத்தல் ஆகிய நிைழ்வுைறள தவிர்ப்பதில் 

ஆழ்ந்த அக்ைறை கைொண்ட மொண்புமிகு தமிழ்நொடு 

முதலறமச்சர் அவர்ைள், இதுவறை பலமுறை ைடிதங்ைள் 

வொயிலொை இந்நிைழ்வுைறள மொண்புமிகு பொைதப்பிைதமர் 

அவர்ைளின் ைவனத்திற்கு கைொண்டு கசன்று தூதைை 

ரீதியிலொன நடவடிக்றைைறள மமற்கைொள்ள வலியுறுத்தி 

வருகிைொர்ைள். 

 மமலும், மத்திய அைசு தனது அறனத்து விதமொன 

தூதைை ரீதியிலொன நடவடிக்றைைறள மமற்கைொண்டு, 
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றைது கசய்யப்பட்ட தமிழை மீனவர்ைறள உடனடியொை 

விடுவித்திடுவறத உறுதி கசய்யவும், மீண்டும் 

அத்தறைய நிைழ்வுைள் நடப்பறதத் தடுத்திடவும், 

தீர்க்ைமொன நடவடிக்றைைறள எடுக்ை மவண்டும் என்று 

மொண்புமிகு தமிழ்நொடு முதலறமச்சர் அவர்ைள், மத்திய 

அைறச கதொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிைொர்ைள்.  

2019-20 ஆம் ஆண்டில் இலங்றை 

ைடற்பறடயொல் றைது கசய்யப்பட்ட தமிழ்நொட்றடச் 

மசர்ந்த 215 மீனவர்ைள் விடுதறல கசய்யப்பட்டு, 

தமிழைம் அறழத்து வைப்பட்டனர். மமலும், மீட்கும் 

நிறலயில் இருந்த 36 மீன்பிடிப் படகுைள் மீட்டு 

வைப்பட்டன. மீதமுள்ள 14 மீனவர்ைள் மற்றும் 59 

மீன்பிடிப் படகுைறள விடுவிக்ை முயற்சிைள் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

7.8.3  மீனவர் அளவிலொன மபச்சுவொர்த்றத 

 பொக் வறளகுடொப் பகுதியில் மீன் பிடிப்பதில் 

ஏற்படும் பிைச்சறனைறளத் தீர்க்கும் கபொருட்டு, இந்திய 

மற்றும் இலங்றை மீனவர்ைளுக்கிறடமய 

ைலந்துறையொடறல மமற்கைொள்வகதன்றும், அச்சமயம் 

இருதைப்பினரும் ஒப்புக்கைொண்ட விடயங்ைறள மமல் 
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நடவடிக்றைக்ைொை கூட்டுப் பணிக்குழு முன்பு றவப்பது 

எனவும், ெனவரி 2012ல் நறடகபற்ை இருநொட்டு 

அறமச்சைங்ைளுக்கிறடமயயொன கூட்டம் மற்றும் 

நொன்ைொவது கூட்டுப் பணிக்குழு கூட்டங்ைளில் கைொள்றை 

அளவில் ஒப்புக்கைொள்ளப்பட்டது. தமிழ்நொட்டு மீனவ 

சமுதொயத்தின் விருப்பம் மற்றும் உணர்வுைறளக் 

ைருத்திற்கைொண்டு, பொக் வறளகுடொ பகுதியில் 

மீன்பிடிக்கும்மபொது ஒவ்கவொரு நொளும் எதிர்கைொள்ளும் 

பிைச்சறனைளுக்கு தீர்வு ைொண இலங்றை மீனவர்ைளுடன் 

மபச்சுவொர்த்றத நடத்திடவும், இருநொட்டு மீனவர் 

சமுதொயங்ைளுக்கிறடமய மநைடியொை ைருத்துக்ைறள 

பரிமொறுவதற்ைொன அவசியத்தின் கபொருட்டும், தமிழ்நொடு 

அைசொல் மீனவர் அளவிலொன நொன்கு சுற்று 

மபச்சுவொர்த்றதைள் நடத்த வழிவறை கசய்யப்பட்டது.  

7.8.4 மீன்வளத்தின் மீதொன இந்திய இலங்றை கூட்டுப் 
பணிக்குழு 

 இதுவறை 3 சுற்று இந்திய இலங்றை கூட்டுப் 

பணிக்குழுக் கூட்டங்ைள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

இக்கூட்டங்ைளின் மபொது இலங்றை ைடற்பறடயினைொல் 

றைது கசய்யப்பட்ட தமிழ்நொடு மீனவர்ைறளயும், முடக்கி 

றவக்ைப்பட்டுள்ள அவர்ைளது மீன்பிடிப் படகுைறளயும் 
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மீன்பிடி உபைைணங்ைமளொடு விடுவித்திடவும் 

வலியுறுத்தப்பட்டது.  

7.9  மீன்வள உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள 
மமம்படுத்துதல் 

 அைசு பல்மவறு நிதி ஆதொைங்ைளின் உதவி 

கபற்று உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள ஏற்படுத்துவதற்ைொன 

அறனத்து முயற்சிைறளயும் மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில் றையொண்டு, 

நுைர்மவொருக்கு தைமொன மீன்ைறள வழங்குவதற்ைொன 

பல்மவறு வசதிைள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இதன் 

மூலம் ஏற்றுமதி மதிப்பு உயர்வமதொடு மீனவர்ைளுக்கு 

அதிை வருவொய் ஈட்டிடவும் உதவுகிைது.  

7.9.1.  நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் பூம்புைொரில் மீன்பிடித் 
துறைமுைம் அறமத்தல் 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் பூம்புைொரில், மீன்பிடித் 

துறைமுைம் மத்திய அைசின் பங்ைளிப்புடன்  

ரூ.148 மைொடி மதிப்பீட்டில் ைட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழை 

அைசு ரூ.178 மைொடி மதிப்பீட்டிற்கு திருத்திய நிர்வொை 

ஒப்புதல் வழங்கியதுடன், ரூ. 30 மைொடியிறன விடுவிக்ை 

உள்ளது. கதற்கு பிைதொன அறலதடுப்புச் சுவர் 1100 

மீட்டர் நீளத்திலும், வடக்கு அறலதடுப்புச் சுவர் 390 
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மீட்டர் நீளத்திலும் மற்றும் படகு அறணயும் தள 

ைட்டுமொனப் பணிைள் உட்பட அறனத்துப் பணிைளும் 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. மொண்புமிகு தமிழை முதலறமச்சர் 

அவர்ைள் இத்துறைமுைத்திறன 7.3.2020 அன்று 

மீனவர்ைளின் பயன்பொட்டிற்ைொை திைந்து றவத்தொர்.  

7.9.2. இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மூக்றையூரில் மீன்பிடித் 
துறைமுைம் ைட்டுதல் 

இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மூக்றையூர் கிைொமத்தில் 

ரூ.113.90 மைொடி மதிப்பீட்டில் மத்திய மற்றும் மொநில 

அைசின் பங்ைளிப்புடன் மீன்பிடித் துறைமுைம் 

ைட்டப்பட்டுள்ளது. தமிழை அைசு  

ரூ.128.70 மைொடி மதிப்பீட்டிற்கு திருத்திய நிர்வொை 

ஒப்புதல் வழங்கியதுடன், ரூ. 14.80 மைொடியிறன 

விடுவித்துள்ளது. பொக்வறளகுடொப் பகுதியில் உள்ள 

மீன்பிடி படகுைளின் கநருக்ைத்றதக் குறைக்கும் 

மநொக்ைத்துடன், இந்த துறைமுைம் திட்டமிடப்பட்டது. 

 இத்துறைமுைத்தில், அறலத் தடுப்புச் சுவர், படகு 

அறணயும் தளம், மீன் ஏலக்கூடம், தடுப்புச் சுவர், மீன் 

உலர்தளம், வறலபின்னும் கூடம் மற்றும் இதை 

ைட்டுமொன வசதிைள் உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது. மூக்றையூர் 

மீன்பிடித் துறைமுைம் மொண்புமிகு தமிழை முதலறமச்சர் 

அவர்ைளொல் 4.3.2019 அன்று மீனவர்ைளின் 
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பயன்பொட்டிற்ைொை திைந்து றவக்ைப்பட்டு, தற்மபொது 

உபமயொைத்தில் உள்ளது. 

7.9.3. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் தைங்ைம்பொடியில் 
மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்தல் 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் தைங்ைம்பொடியில் 
ரூ.120 மைொடியில் மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமப்பதற்கு 
மத்திய அைசின், மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின 
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு மமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) 
மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டு 

பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது. வடக்கு அறலத் 
தடுப்புச்சுவர் 330மீ நீளம், கதற்கு அறலத்தடுப்புச்சுவர் 
1,060மீ நீளம் மற்றும் பிடிக்ைப்படும் மீன்ைறள தைமொன 
முறையில் றையொள்வதற்ைொன இதை ைறைமயொை 
வசதிைளும் அறமயும் விதத்தில் 
இம்மீன்பிடித்துறைமுைம் வடிவறமக்ைப்பட்டு, பணிைள் 
முன்மனற்ைத்திலுள்ளது.  

7.9.4. திருவள்ளூர் மொவட்டம் திருகவொற்றியூர் 
குப்பத்தில் சூறை மீன்பிடித் துறைமுைம் 
அறமத்தல்  

 திருவள்ளூர் மொவட்டம், திருகவொற்றியூர் 

குப்பத்தில் சூறை மீன்பிடித் துறைமுைம் ரூ.200 மைொடி 

மதிப்பீட்டில் அறமப்பதற்ைொன விரிவொன திட்டக் 
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ைருத்துரு தயொரிக்ைப்பட்டு, மத்திய அைசின், மீன்வளம் 

மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு 

மமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) மொநில அைசொல் நிர்வொை 

ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 510மீ நீளம் வடக்கு 

அறலத் தடுப்புச்சுவர், 849மீ நீளம் கதற்கு 

அறலத்தடுப்புச்சுவர் மற்றும் சூறை மீன்ைறள 

சுைொதொைமொன முறையில் றையொள்வதற்ைொன இதை 

ைறைமயொை வசதிைளும் இம்மீன்பிடி துறைமுைத்தில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டு பணிைள் துவக்ைப்பட்டுள்ளது.  

7.9.5. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கவள்ளப்பள்ளத்தில் 
மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்தல் 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கவள்ளப்பள்ளம் 

கிைொமத்தில் மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்திட 

கதொழில்நுட்ப கபொருளொதொை சொத்தியக்கூறுைறள ஆய்வு 

கசய்து விரிவொன திட்ட அறிக்றை தயொரிக்ைப்பட்டதன் 

அடிப்பறடயில் ரூ.100 மைொடியில் திட்ட மதிப்பீடு 

தயொரிக்ைப்பட்டு, மத்திய அைசின் மீன்வளம் மற்றும் 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு மமம்பொட்டு 

நிதியின்கீழ் (FIDF) மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் 
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வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைம்பைட்டப் பணிைள் 

நறடகபற்று வருகிைது. 

7.9.6. ைடலூர் மொவட்டம் முதுநைர் மீன்பிடித் 
துறைமுைத்திறன புனைறமத்தல். 

 ைடலூர் மொவட்டம் முதுநைரில் 

மீன்பிடித்துறைமுைத்திறன புனைறமக்கும் பணிக்ைொை 

ரூ.100 மைொடி மதிப்பீட்டில் விரிவொன திட்ட அறிக்றை 

தயொரிக்ைப்பட்டு, மத்திய அைசின் மீன்வளம் மற்றும் 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு மமம்பொட்டு 

நிதியின்கீழ் (FIDF) மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள் முன்மனற்ைத்தில்  

உள்ளது. 

7.9.7. மீன் இைங்குதளங்ைறள மமம்படுத்துதல் மற்றும் 
மநர்ைல்சுவர்ைள் நிறலப்படுத்துதல் 

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் குந்துக்ைல் கிைொமத்தில் 

ரூ.70 மைொடி மதிப்பீட்டில், நபொர்டு மற்றும் மத்திய அைசு 

நிதியுதவியுடன் மீன் இைங்குதளம் அறமப்பதற்கு 

அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தில் 90 விழுக்ைொடு பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, 

மமற்கைொண்டு பணிைள் நறடகபற்று வருகின்ைன.  
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 மமலும், தூத்துக்குடி மொவட்டம் மவம்பொர், 

நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் மைொடியக்ைறை, சின்னங்குடி, 

ைொமமஸ்வைம் மற்றும் புஷ்பவனம், ைடலூர் மொவட்டம் 

தொழங்குடொ, கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம் 

சூமலரிக்ைொட்டுக்குப்பம், புதுக்மைொட்றட மொவட்டம் 

ைட்டுமொவடி, கபொன்னைைம் ஆகிய இடங்ைளில் நபொர்டு 

(NABARD-RIDF) வங்கி நிதியுதவியுடன் கமொத்தம் 

ரூ.29.50 மைொடி மதிப்பீட்டில் மீன்இைங்குதளங்ைள் 

அறமக்ை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. அறனத்து மீன்பிடி இைங்குதள 

ைட்டுமொன பணிைளும் முடிவு கபற்றுள்ளது. 

 மமலும், ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் 

குறும்பறனயில், ரூ.11 மைொடி மதிப்பீட்டில் மீன் 

இைங்குதளம் அறமப்பதற்கும், ைடியபட்டினத்தில்  

ரூ.4 மைொடி கசலவில் ைடலரிப்பு தடுப்புச் சுவர்ைறள 

நிறலப்படுத்துவதற்கும், பலப்படுத்துவதற்கும், அைசு 

நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இவ்விைண்டு 

பணிைளும் முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.  
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7.9.8. சுனொமி மறுசீைறமப்புத் திட்டத்தின் கீழ் மீன் 
இைங்குதளங்ைள் அறமத்தல் 

 தமிழைத்தில் பல்மவறு ைடமலொை கிைொமங்ைளில் 

பத்து புதிய மீன் இைங்குதளங்ைள் அறமக்ை, அைசு 

ரூ.49.97 மைொடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அவற்றில் 9 

இடங்ைளில் மீன் இைங்குதளங்ைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டு 

பயன்பொட்டில் உள்ளன. திருவள்ளூர் மொவட்டம் 

அண்ணொமறலச்மசரி மீன் இைங்குதள 

ைட்டுமொனப்பணிைள் முடிவுறும் நிறலயில் உள்ளது. 

7.9.9. ைன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில் மூன்று மீன் 
இைங்குதளங்ைள் அறமத்தல் 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில் உள்ள கபொழிக்ைறை, 

மைசவன்புத்தன்துறை மற்றும் பள்ளம்துறை ஆகிய 

மூன்று இடங்ைளில் மீனவர்ைளின் மதறவைறள பூர்த்தி 

கசய்திடும் விதமொை, தலொ ரூ.4 மைொடி மதிப்பீட்டில் 

கமொத்தம் ரூ.12 மைொடியில் மீன்பிடி இைங்கு தளங்ைள் 

அறமப்பதற்கு அைசின் நிர்வொை மற்றும் நிதி ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டு அறனத்து பணிைளும் 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது.  
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7.9.10. ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் நீமைொடி, 
மொர்த்தொண்டம் துறை, வள்ளவிறள ஆகிய 
இடங்ைளில் மநர்ைல் அறல தடுப்பு சுவர்ைள் 
ைட்டுதல் 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் நீமைொடி, 

மொர்த்தொண்டம்துறை, மற்றும் வள்ளவிறள ஆகிய 

ைடற்ைறை கிைொமங்ைளில் ைடல் அரிப்பிறனத் 

தடுப்பதற்ைொை குறைந்த நீள மநர்ைல் அறல தடுப்பு 

சுவர்ைள் (Short Groynes) ைட்டும் பணிக்கு ரூ.116 மைொடி 

தமிழை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

அறனத்து பணிைளும் முன்மனற்ைத்தில் உள்ளது. 

7.9.11. திருவள்ளூர் மொவட்டம் பழமவற்ைொடு ஏரி 
முைத்துவொைத்திறன தற்ைொலிைமொை தூர்வொரும் 
இயந்திைம் கைொண்டு திைத்தல்   

 பழமவற்ைொடு ஏரிறய சுற்றியுள்ள 25 மீனவ 

கிைொமங்ைறள சொர்ந்த மீனவர்ைள் ைடலுக்கு கசன்று 

மீன்பிடிப்பிறன மமற்கைொள்ள மிகுந்த சிைமத்திற்கு 

உள்ளொவறத ைருத்தில் கைொண்டு பழமவற்ைொடு ஏரி 

முைத்துவொைத்திறன தூர்வொரும் இயந்திைம் கைொண்டு 

தற்ைொலிைமொை ஆழப்படுத்திட அைசொல் ரூ.1.5 மைொடி நிதி 

ஒப்பளிக்ைப்பட்டு, தூர்வொரும் பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு 
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பொைம்பரிய படகுைள் கசன்றுவை ஏதுவொை முைத்துவொைம் 

திைக்ைப்பட்டுள்ளது. மீனவர்ைள் ைடலுக்குச் கசன்று 

மீன்பிடிக்ை மிைவும் உபமயொைமொை உள்ளது. 

7.9.12. "ஜிமயொ சிந்தடிக் குழொய்ைள்" (Geo Synthetic 
Tubes) மூலம் ைடலரிப்பிறன தடுக்கும் 
முன்மனொடித் திட்டம் 

 மதசிய ைடல்சொர் கதொழில்நுட்ப நிறுவனம் (NIOT) 

ைடலரிப்பிறனத் தடுப்பதற்கு மணல் நிைப்பப்பட்ட 

"ஜிமயொ சிந்தடிக் குழொய்ைறள" உருவொக்கியுள்ளது. 

இந்நிறுவனம் மூலம் கவற்றிைைமொை கசயல்படுத்தப்பட்ட 

இத்கதொழில்நுட்பத்திறன பயன்படுத்தி விழுப்புைம் 

மொவட்டம் கபொம்றமயொர்பொறளயம் கிைொமத்தில் ைடல் 

அரிப்பிறனத் தடுத்திட ரூ.19 மைொடி மதிப்பீட்டில் 

நபொர்டு வங்கி நிதி உதவியுடன் பணிைள் 

மமற்கைொள்ளப்படும். நபொர்டு திட்ட ஒப்புதல் குழு 

இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  
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7.9.13. விழுப்புைம் மொவட்டம் அழைன்குப்பம் மற்றும் 
கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம் ஆலம்பறைகுப்பம் 
ஆகிய இடங்ைளில் ைழுமவலி ஆற்றின் இைண்டு 
ைறைைளிலும் மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்தல் 

 விழுப்புைம் மொவட்டம் அழைன்குப்பம் மற்றும் 

கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம் ஆலம்பறைகுப்பம் ஆகிய 

இடங்ைளில் ைழுமவலி ஆற்றின் இைண்டு ைறைைளிலும் 

மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமப்பதற்ைொை மத்திய அைசின் 

மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

உட்ைட்டறமப்பு மமம்பொட்டு நிதியின் கீழ் (FIDF) 

அைசொல் ரூ.235 மைொடிக்கு நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டது. இத்திட்டத்திற்ைொன ஒப்பந்த புள்ளிைள் 

மைொைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.14. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் ஆற்ைொட்டுத்துறை 
கிைொமத்தில் புதிய மீன்பிடி துறைமுைம் 
அறமத்தல். 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் ஆற்ைொட்டுத்துறை 

கிைொமத்தில் புதிய மீன்பிடித் துறைமுைம் 

அறமப்பதற்ைொை மத்திய அைசின் மீன்வளம் மற்றும் 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு மமம்பொட்டு 

நிதியின்கீழ் (FIDF) அைசொல் ரூ.150 மைொடிக்கு நிர்வொை 
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ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்L ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் 

மைொைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.15. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கசருதூர் கிைொமத்தில் 
கவள்றளயொறு ஆற்று முைத்துவொைம் தூர்வொரும் 
பணிைள். 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கவள்றளயொறு ஆற்று 

முைத்துவொைத்தில் ஒவ்கவொரு வருடமும் மணல் திட்டு 

உண்டொகி முைத்துவொைம் அறடபடுவதொல் மீனவர்ைள் 

ஆற்றுமுைத்துவொைத்திலிருந்து ைடலுக்குள் படகுைறள 

இயக்குவதற்கு மிைவும் சிைமம் ஏற்படுகிைது. எனமவ, 

நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கசருதூர் கிைொமத்தில் 

கவள்றளயொறு ஆற்று முைத்துவொைத்திறன தூர்வொரும் 

பணிக்ைொை மொநில நிதித்திட்டத்தின் கீழ் 2019-20 ஆம் 

ஆண்டிற்கு, அைசு ரூ.4 மைொடி நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்கி 

பணிைள் ஆைம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

7.9.16. ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் சின்னமுட்டம் 
மீன்பிடித் துறைமுைத்தில் உட்பகுதி மற்றும் 
முைத்துவொைத்தில் தூர்வொரும் பணிைள். 

 சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுைத்திறன 

பயன்படுத்தி ஏைத்தொழ 15,000 மீனவர்ைள் 
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மநைடியொைவும் மறைமுைமொைவும் பயன் அறடந்து 

வருகின்ைனர்.  

 ஓகி புயலின் மபொது ைடுறமயொன அறலைளினொல் 

மணல் மசர்ந்ததன்    ைொைணமொை துறைமுைத்தின் 

உட்பகுதி மற்றும் துறைமுைத்தின் முைத்துவொை 

நுறழவுப்பகுதியில் ஆழம் குறைந்ததொல் படகுைள் 

துறைமுை பகுதியிலிருந்து ைடலுக்குச் கசன்றுவருவதற்கு 

சிைமம் ஏற்படுவதுடன், படகுைளுக்கு மசதமும் 

ஏற்பட்டுள்ளது. எனமவ, சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் 

துறைமுைத்தின் உட்பகுதி மற்றும் முைத்துவொைத்தில் 

துறைமுைத்தின் தூர்வொரும் பணிக்ைொை மொநில நிதி 

திட்டத்தின் கீழ் 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ரூ.3.2 மைொடி 

அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள் 

ஆைம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 

7.9.17. நொன்கு மீன்பிடித் துறைமுைங்ைளில் மீன்ைறள 
சுைொதொைமொன முறையில் றையொள்வதற்கு மீன் 
ஏலம் விடும் வசதிைள் மற்றும் மீன் 
பதப்படுத்தும் றமயங்ைள் ஏற்படுத்துதல் 

 வருடம்மதொறும் ைடல் மீன் உற்பத்தி அதிைரிப்பு 

மற்றும் றையொளுதல் ைொைணமொைவும் மற்றும் மீன்வள 
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மதறவைறள ைவனத்தில் கைொண்டும், மீன்ைறள 

ஏற்றுமதி தைத்திற்மைற்ை  சுைொதொைமொன முறையில் 

றையொளுவதற்கும் நொைப்பட்டினம் மீன்பிடி 

துறைமுைத்தில் ரூ.1.14 மைொடி மதிப்பீட்டிலும், மூக்றையூர் 

மீன்பிடி துறைமுைத்தில் ரூ.1.05 மைொடி மதிப்பீட்டிலும், 

குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுைத்தில் ரு.0.79 மைொடி 

மதிப்பீட்டிலும் சின்னமுட்டம் மீன்பிடி துறைமுைத்தில் 

ரூ.0.31 மைொடி மதிப்பீட்டிலும் குளிரூட்டும் அறைைளுடன் 

கூடிய முன்பதப்படுத்தும் கூடங்ைள் கமொத்தம்  

ரூ.3.29 மைொடி மதிப்பீடில் மொநில நிதித்திட்டத்தின் கீழ் 

பணிைள் மமற்கைொள்வதற்கு தமிழை அைசொல் நிர்வொை 

ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டப்பணிைள் 

விறைவில் துவக்ைப்படவுள்ளது.  

7.9.18. இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் ஆற்ைங்ைறை 
கிைொமத்திலுள்ள முைத்துவொைத்றத ஆழப்படுத்தி 
திைக்கும் பணி. 

 தற்கபொழுதுள்ள வைட்சியொலும் மற்றும் ஆற்றின் 

நீமைொட்டம் இல்லொறமயொலும், இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் 

ஆற்ைங்ைறை கிைொமத்திலுள்ள மீன்பிடிக் ைொல்வொய் மண் 

படிந்து முைத்துவொைம் மூடப்பட்டுள்ளது, அதனொல் 
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மீனவர்ைள் ைடலுக்குள் கசல்ல இயலொத நிறல உள்ளது. 

இந்த நிறலறய சரி கசய்ய ரூ.72.69 இலட்சத்திற்கு 

இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் ஆற்ைங்ைறை கிைொமத்திலுள்ள 

முைத்துவொைத்றத ஆழப்படுத்தி திைக்கும் பணிக்கு 

அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி மைொைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.19. தூத்துக்குடி மொவட்டம் கபரியதொறழ 
மீன்இைங்குதளத்தில் ைடல் அரிப்றப தடுக்ை 
மநர்ைல் சுவர் மற்றும் மீன்இைங்குதள வசதிைள் 
அறமத்தல்.  

 தூத்துக்குடி மொவட்டம் கபரியதொறழ 

மீன்இைங்குதளத்தில் ைடல் அரிப்றப தடுக்ை மநர்ைல் 

சுவர் மற்றும் மீன்இைங்குதள வசதிைள் அறமக்ை நபொர்டு 

(NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.29.89 மைொடிக்கு 

அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.20. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் நொகூர் கிைொமத்தில் 
மீன்இைங்குதளத்றத மமம்படுத்த வடக்கு 
அறலத்தடுப்புச் சுவர் அறமத்து 
முைத்துவொைத்றத ஆழப்படுத்தி, மீன் 

இைங்குதளத்றத மமம்படுத்துதல். 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் நொகூர் கிைொமத்தில் 

மீன்இைங்குதளத்றத மமம்படுத்தவும், வடக்கு 
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அறலத்தடுப்புச் சுவர் அறமக்ைவும் மற்றும் 

முைத்துவொைத்றத ஆழப்படுத்தவும் நபொர்டு (NABARD- 

RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.19.87 மைொடிக்கு அைசொல் 

நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.21. ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் புத்தன்துறை 
கிைொமத்தில் மீன்இைங்குதளம் அறமத்தல். 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் புத்தன்துறை 

கிைொமத்தில் மீன்இைங்குதளம் அறமக்கும் பணிக்கு 

நபொர்டு (NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.4.32 

மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.22. ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் மதங்ைொப்பட்டினம் 
மீன்பிடி துறைமுைத்திலுள்ள இறையுமன்துறை 
பகுதியில் அணுகுசொறல அறமத்தல். 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் மதங்ைொப்பட்டினம் 

மீன்பிடித் துறைமுைத்திலுள்ள இறையுமன்துறை  

பகுதியில் அணுகுசொறல அறமக்கும் பணிக்கு நபொர்டு 

(NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.71 மைொடிக்கு 

அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
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7.9.23. இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் பொம்பன் கிைொமத்தில் 
ைடலரிப்றப தடுக்ை தடுப்புச்சுவர் அறமக்கும் 
பணி. 

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் பொம்பன் கிைொமத்தில் 

ைடலரிப்றப தடுக்ை தடுப்புச்சுவர் அறமக்கும் பணிக்கு 

நபொர்டு (NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.87 

மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.24. விருதுநைர் மொவட்டம் பிளவக்ைல் கிைொமத்தில் 
மீன்விறத பண்றணறய மமம்படுத்துதல். 

 விருதுநைர் மொவட்டம் பிளவக்ைல் கிைொமத்தில் 

மீன்விறத பண்றணறய மமம்படுத்துதல் பணிக்கு 

நபொர்டு (NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.81 

மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.25. ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம் மணிமங்ைலம் கிைொமத்தில் 
உள்ள மீன்பண்றணறய மமம்படுத்துதல் மற்றும் 
அலங்ைொை மீன்வளர்ப்புப் பயிற்சி றமயம் 
ைட்டுதல் 

 ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம் மணிமங்ைலம் கிைொமத்தில் 

உள்ள மீன்பண்றணறய மமம்படுத்துதல் மற்றும் 

அலங்ைொை மீன்வளர்ப்பு பயிற்சி றமயம் ைட்டுதல் 
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பணிக்கு நபொர்டு (NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் 

ரூ.2.85 மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.26. இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் ைளிமண்குண்டு 
கிைொமத்தில் உட்ைட்டறமப்பு வசதி கசய்தல். 

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் ைளிமண்குண்டு 

கிைொமத்தில் ஏலக்கூடம், வறலபின்னும் கூடம் மற்றும் 

சிகமண்ட் சொறலைள் மபொன்ை உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

கசய்ய ரூ.1.63 மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதனொல் மீனவர்ைள் சுைொதொைமொன 

முறையில் மீன்ைறளக் றையொண்டு எளிதில் எடுத்து 

கசன்று விற்ை ஏதுவொகும். இத்திட்டத்திற்கு 

ஒப்பந்தப்புள்ளி மைொைப்பட்டுள்ளது. 

7.9.27. நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் பறழயொறு மீன்பிடி 
துறைமுைத்தில் மீன்உலர்தளம் ைட்டுதல். 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டத்திலுள்ள பறழயொறு 

மீன்பிடித் துறைமுைத்தில்  சுைொதொைமொன முறையில் 

மீன்ைறள உலர்த்த ஏதுவொை, மீன்உலர்தளம் ைட்ட  

ரூ.1.17 மைொடிக்கு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டு  ஒப்பந்தப்புள்ளி மைொைப்பட்டுள்ளது. 
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7.9.28. மீனவர்ைளுக்ைொன வீட்டு வசதி திட்டம் 

 மத்திய அைசின் நீலப்புைட்சி, "பிைதொன் மந்திரி 

ஆவொஸ் மயொெனொ”(PMAY) திட்டத்தின் கீழ் ைடல் 

மற்றும் உள்நொட்டு மீனவர்ைளுக்கு ரூ.85 மைொடியில் 

5,000 வீடுைள் ைட்டி வழங்கிட அைசு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  இத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவறை 3098 

மீனவர்ைள் பயனறடந்துள்ளனர்.  மீனவர்ைளுக்கு வீடு 

ைட்டி வழங்ைப்படும் இத்திட்டம் 2020-21 ஆம் ஆண்டும் 

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும். 

7.9.29. இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மண்டபத்தில் 
மீன்துறை உதவிஇயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை 
புதிய அலுவலைக் ைட்டடம் ைட்டுதல். 

 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் மண்டபத்தில் 

மீன்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை புதிய 

அலுவலைம் ைட்டும் பணிக்கைன ரூ.0.78 மைொடி மொநில 

நிதித்திட்டத்தின் கீழ் 2019-20 ஆம் ஆண்டு அைசொல் 

நிருவொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் இறுதியொக்ைம் கசய்யப்பட்டு, பணி 

ஆறண வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
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7.9.30. மதுறை மீன்துறை துறண இயக்குநர் மற்றும் 
மீன்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை 
புதிய ஒருங்கிறணந்த அலுவலைக் ைட்டடம் 
ைட்டுதல். 

 மதுறை மீன்துறை துறண இயக்குநர் மற்றும் 

மீன்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை புதிய 

ஒருங்கிறணந்த அலுவலைக் ைட்டடம் ைட்டும் 

பணிக்கைன ரூ.1.22 மைொடி மொநில நிதித் திட்டத்தின் கீழ் 

2019-20ஆம் ஆண்டு அைசொல் நிருவொை ஒப்புதல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளிைள் இறுதியொக்ைம் 

கசய்யப்பட்டு, பணி ஆறண வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.10. உள்நொட்டு மீன்வள மமம்பொடு 

 நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு மவறலவொய்ப்பிறன 

வழங்குவமதொடு, வளர்ந்துவரும் மக்ைள் கதொறையின் 

ஊட்டச்சத்து மதறவயிறனப் பூர்த்தி கசய்வதில் முக்கிய 

பங்கு வகிக்கின்ைது. உள்நொட்டு மீன்வளம் மற்றும் 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பின் முதன்றம 

மநொக்ைங்ைளொவன: 

 மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன 

அதிைரிக்ைச் கசய்தல் 
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 மீன்குஞ்சு உற்பத்தியிறன அதிைரித்து 

கபருகிவரும் மீன்குஞ்சுத் மதறவயிறன பூர்த்தி 

கசய்தல் 

 மீன்வளர்ப்மபொருக்கு தைமொன மீன்குஞ்சுைறள 

விநிமயொகித்தல் 

 மீன்வளர்ப்புப் பைப்பிறன அதிைரித்தல் 

 உள்நொட்டு நீர்வள ஆதொைங்ைளின் அளவு மற்றும் 

தைம் சொர்ந்த மதிப்பீட்டிறன மமற்கைொண்டு 

அவற்றின் முழு திைறன ைண்டறிதல் 

 உள்நொட்டு நீர்நிறலைளின் உற்பத்தியிறன 

அதிைரித்தல் மற்றும் மீன் உற்பத்தியிறன 

மும்மடங்ைொக்குதல் 

 வளம்மிகுந்த மற்றும் முறையொை 

பயன்படுத்தப்படொத வளங்ைறள முறையொை 

பயன்படுத்தி உணவு உற்பத்தி மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து பொதுைொப்பிறன உறுதிகசய்தல்  

 ஊைைப் பகுதிைளில் மீன் மற்றும் மதிப்புகூட்டிய 

மீன் கபொருட்ைள் விற்பறன, வணிைம் மற்றும் 
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ஏற்றுமதியிறன ஊக்குவித்து கூடுதல் 

மவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்குதல் 

 பள்ளிைளில் மீன்வளக்ைல்வி கதொடர்பொன திைன் 

மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைறள அளித்தல் 

 மீன்வளத்திறன பொதுைொத்தல், மமலொண்றம 

கசய்தல் மற்றும் மமம்படுத்திட சட்டம், விதிைள் 

மற்றும் விதிமுறைைறள முறையொை 

கசயல்படுத்துதல், மீன்பொசி குத்தறை 

கைொள்றையிறன ஏற்படுத்துதல் மமலும் 

கவளிநொட்டு மீன் இனங்ைறள சட்டவிமைொதமொை 

கைொண்டுவருவறதத் தறட கசய்தல் 

 உணவு மற்றும் ஊட்டசத்து பொதுைொப்பிறன 

ஏற்படுத்தி ஆண்டுக்கு தைமொன மீன் உண்ணும் 

அளவிறன அதிைப்படுத்துதல். 

7.10.1. உள்நொட்டு மீன்வளக் கைொள்றை 

 ஊைை பகுதி மக்ைளுக்கு புைதசத்து மிக்ை 

உணவிறன வழங்கிடவும், ஊட்டச்சத்து பொதுைொப்பிறன 

உறுதி கசய்திடவும், தமிழ்நொடு உள்நொட்டு மீன்வளக் 

கைொள்றை தயொர் கசய்யப்பட்டு அைசின் பரிசீலறனயில் 
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உள்ளது. இதன்மூலம் தமிழ்நொட்டில் உள்நொட்டு நீர்வள 

ஆதொைங்ைறள முறையொைப் பைொமரித்து, பொதுைொத்து 

நிறலயொன வொழ்வொதொைத்திறன வழங்ைவும், மவறல 

வொய்ப்பிறன அதிைரிக்ைவும், உணவு மற்றும் 

ஊட்டச்சத்து பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்யவும், 

கபொருளொதொை மமம்பொட்டிறன ஏற்படுத்தவும் வியூைம் 

வகுக்ைப்பட்டுள்ளது.  

7.10.2. உள்நொட்டு மீன்வளத்தில் மமற்கைொள்ளப்பட்ட 
சிைப்பு முயற்சிைள் 

 தமிழ்நொட்டில் 3.83 இலட்சம் கெக்மடர் 

பைப்பளவிலொன உள்நொட்டு நீர்நிறலைள் மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உைந்ததொை உள்ளன. உள்நொட்டு நீர்நிறலைள் 

கபரும்பொலும் பருவமறழயிறன நம்பி உள்ளன. மறழ 

குறைபொடு, நீர்நிறலைளில் குறைவொன நொட்ைள் நீர் 

இருத்தல், நீர் இருக்கும் ைொலம் மற்றும் மீன்ைளின் 

இனவிருத்தி ைொல மவறுபொடு, குறைந்த விறலயில் மீன் 

உணவு கிறடக்ைப்கபைொறம மற்றும் தைமொன மீன் உணவு 

கிறடக்ைப்கபைொறம ஆகியறவ மொநிலத்தின் உள்நொட்டு 

மீன்உற்பத்தியிறன பொதிக்கின்ைன. எனமவ, 

இக்குறைபொடுைறள ைறளந்திட தமிழ்நொடு அைசு 
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மீன்வளத்துறையின் மூலம் பின்வரும் முயற்சிைள் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளன: 

 உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன அதிைரித்திட 

பொசனக் குளங்ைளில் மிதறவ கூண்டுைளில் 

மீன்வளர்ப்பு மற்றும் கூண்டுைளில் மீன்குஞ்சு 

வளர்ப்பு கசயல்முறை விளக்ைம் 

கசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

 தமிழ்நொட்டில் வளம்மிக்ை மற்றும் மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உைந்த பல்மவறு துறைைறளச் சொர்ந்த நீர் 

நிறலைள் மதர்வு கசய்யப்பட்டு, 

மீன்வளத்துறையின் மூலம் பல்மவறு 

திட்டங்ைளின் கீழ் மீன்குஞ்சுைள் இருப்பு 

கசய்யப்பட்டு வருகிைது. 

 மீன்வளர்ப்மபொருக்கு பல்மவறு நவீன 

மீன்வளர்ப்புத் கதொழில்நுட்பம் குறித்த திைன் 

மமம்பொட்டு பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் 

மீன்வளத்துறை அலுவலர்ைளுக்கு உள்நொட்டு 

மீன்வளம் சம்பந்தமொன சமீபத்திய கதொழில்நுட்ப 

முன்மனற்ைங்ைள் கதொடர்பொை உள்நொடு மற்றும் 

கவளிநொடுைளில் பயிற்சி அளித்தல். 
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 பண்றணக்குட்றடைள் மற்றும் பல்மநொக்கு 

பண்றணக்குட்றடைளில் மவளொண்றம மற்றும் 

ைொல்நறட வளர்ப்புடன் கூடிய மீன்வளர்ப்பிறன 

ஒருங்கிறணத்து, அதன்மூலம் விவசொயிைளுக்கு 

கூடுதல் வருமொனம் ஈட்ட வழிவறை கசய்தல். 

 மவைமொை வளரும் மீன் இனங்ைளொன அமூர் 

கைண்றட, கெயந்தி மைொகு, மைபு வழி 

மமம்படுத்தப்பட்ட பண்றண திமலப்பியொ மற்றும் 

பங்மைஷியஸ் மபொன்ை மீன் இனங்ைறள 

அறிமுைப்படுத்துதல். 

 மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு கதொகுப்புைள், மீன்வளர்ப்பு 

மற்றும் அலங்ைொை மீன்வளர்ப்பிறன ஊக்குவித்து 

மவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்குதல். 

தமிழை அைசொல் உள்நொட்டு மீன்வளத்திறன கபருக்கிட 
பின்வரும் புதிய உத்திைள் மமற்கைொள்ளப்பட்டு 
வருகிைது.  

 தமிழ்நொடு அைசு 4 மொவட்டங்ைளில் நீர்வொழ் 

உயிரின ஆய்வுக் கூடங்ைறள நிறுவி 

கசயல்படுத்தி வருகிைது. இந்த நீர்வொழ் உயிரின 

ஆய்வுக்கூடங்ைள் மீன்வளர்ப்பிற்ைொன நீர்த்தை 

ஆய்வு, மண் பரிமசொதறன மற்றும் மநொய் 
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ைண்டறிதல் வசதிைறள கைொண்டுள்ளது. இதன் 

மூலம் தமிழ்நொட்டில் 18 மொவட்ட 

மீன்வளர்ப்மபொருக்கு மசறவைள் அளிக்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன. இதன் முக்கிய மசறவைளொவன: 

மீன்பண்றணைள் கதொடர்பொன புள்ளி விவைம், 

மீன்பண்றணயொளர்ைளுக்கு மீன்பண்றண 

பைொமரிப்பு கதொடர்பொன மசறவைள், நீர்த்தை 

பரிமசொதறன, மநொய் ைண்டறியும் வசதிைள் 

மற்றும் மீன்வளர்மபொருக்கு சிைந்த மமலொண்றம 

மற்றும் நவீன கதொழில்நுட்பங்ைள் குறித்த 

கதொழில்நுட்ப ஆமலொசறனைளும் வழங்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன. 

 அைசு மற்றும் தனியொர் மீன்பண்றணைளுக்குத் 

தைமொன மீன் உணவிறன வழங்கிட தஞ்சொவூர் 

மொவட்டத்தில் மீன்உணவு ஆறல நிறுவப்பட்டு, 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைத்தின் மூலம் 

நிர்வகிக்ைப்பட்டு வருகிைது. 

 மீன்குஞ்சுைளின் தைத்திறன மமம்படுத்திட 

தமிழ்நொடு அைசு மமட்டூர் அறண மற்றும் 

பவொனிசொைர் அறண அைசு மீன்பண்றணைளில் 



119 

நல்விறத மதர்வு முறை இனப்கபருக்ைத்திற்கு 

சிறன மீன்ைறள மதர்வு கசய்தல் பணிைள் 

தற்மபொது மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

 தமிழ்நொடு அைசு நீர் பற்ைொக்குறைறய 

ைருத்திற்கைொண்டு நீர் மறுசுழற்சி முறையில் 

மீன்வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பத்திறன ஊக்குவித்து, 

நீர் பொதுைொப்பிற்ைொன முயற்சிைறள மமற்கைொண்டு 

வருகிைது. இந்த கதொழில்நுட்பத்தின் மூலம் 

நீரிறன குறைவொன அளவு உபமயொகிக்ைவும், 

நீரிறன மறுமுறை உபமயொகிக்ைவும் 

கசய்வதனொல், இது மிைச் சிைந்த தீவிை முறை 

மீன்வளர்ப்பிற்கு உைந்ததொகும். நீர் மறுசுழற்சி 

முறையில் மீன்வளர்ப்பிறன மமற்கைொள்வறத 

ஊக்குவித்திட தமிழ்நொடு அைசு பல்மவறு 

நடவடிக்றைைறள மமற்கைொண்டு விருப்பமுள்ள 

மீன்வளர்ப்மபொருக்கு நீர்மறுசுழற்சி மீன்வளர்ப்பு 

கதொடர்பொன கதொழில்நுட்ப ஆமலொசறனைறள 

வழங்கி வருகிைது. 
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7.10.3. மொவட்ட மீன்வளர்ப்மபொர் மமம்பொட்டு முைறமைள்  

தமிழ்நொடு அைசு மீன்வளர்ப்பிறன 

பிைபலப்படுத்தவும் ஊைைப் பகுதிைளில் 

மவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்ைவும், கசன்றன தவிை 31 

மொவட்டங்ைளில் மொவட்ட மீன்வளர்ப்மபொர் மமம்பொட்டு 

முைறமைறள ஏற்படுத்தித் திைம்பட கசயல்படுத்தி 

வருகிைது. இந்த மொவட்ட மீன்வளர்ப்மபொர் மமம்பொட்டு 

முைறமைள் அந்தந்த மொவட்ட ஆட்சியரின் 

தறலறமயின் கீழ் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. 

 விவசொயிைளுக்கு மீன்வளர்ப்பு கதொடர்பொன 

கதொழில்நுட்பப் பயிற்சியளிப்பதுடன், மீன்வளர்ப்பிற்குத் 

மதறவயொன மொனியங்ைறள அளித்து, மீன் வளர்ப்பிறன 

ஊக்குவித்தல் மற்றும் கதொழில்நுட்ப ஆமலொசறனைள் 

வழங்குதல் ஆகியன மொவட்ட மீன்வளர்ப்மபொர் 

மமம்பொட்டு முைறமைளின் முக்கிய கசயல்பொடுைளொகும். 

மொவட்டத்திலுள்ள மீன்குஞ்சு கபொரிப்பைங்ைள், மீன்குஞ்சு 

வளர்ப்புப் பண்றணைள் மற்றும் மீன்பண்றணைறள 

பதிவு கசய்து பல்மவறு திட்டங்ைளின் மூலம் 

மீன்வளர்ப்மபொருக்கு மொனிய உதவிைளும் வழங்ைப்பட்டு 

வருகிைது. 
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7.10.4 நீர்த்மதக்ை மீன்வளம் 

 தமிழ்நொட்டில் கபரிய, நடுத்தை மற்றும் சிறியவறை 

என கமொத்தம் 62 நீர்த்மதக்ைங்ைளில் மீன்வள 

மமலொண்றம மீன்துறையின் ைட்டுப்பொட்டிலுள்ளது. 

அவற்றில் உள்நொட்டு மீன்வளத்திறனப் கபருக்கிட, 54 

நீர்த்மதக்ைங்ைள் தமிழ்நொடு மீன்வளத்துறையின் 

ைட்டுப்பொட்டிலும், 8 நீர்த்மதக்ைங்ைள் தமிழ்நொடு 

மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் ைட்டுப்பொட்டிலும் உள்ளன. 

மமற்படி நீர்மதக்ைங்ைளின் மீன்வள மமலொண்றம 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன் 

உற்பத்தியிறன அதிைரிக்ை நடவடிக்றை 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

· நீர்த்மதக்ைங்ைளில் மீன்உற்பத்தியிறன 

கபருக்குவதும், நீர்த்மதக்ைங்ைறள தங்ைளது 

வொழ்வொதொைமொைக் கைொண்டுள்ள மீனவர்ைளின் 

வருவொறய அதிைரித்தல் ஆகியன நீர் மதக்ை 

மீன்வள மமலொண்றமயின் முக்கிய மநொக்ைமொகும். 

· மீன்வளத்துறையின் ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள 54 

நீர்த்மதக்ைங்ைளின் மீன்பிடி உரிறம குத்தறைக்கு 

விடப்படுகிைது. 
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· 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 12 நீர்த்மதக்ைங்ைள் 

மீன்பொசி குத்தறையில் உள்ளன. 2012-13 முதல் 

2019-20 வறை நீர்த்மதக்ைங்ைளின் மீன்பொசி 

குத்தறையின் மூலம் ரூ.44.97 மைொடி வருவொய் 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இதை நீர்த்மதக்ைங்ைறள 2020-21 

ஆம் ஆண்டில் மீன்பொசி குத்தறைக்கு விட 

நடவடிக்றை மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

· மீன்வளத்துறையின் மூலம் மீன்வளர்ப்பிற்கு உைந்த 

இதை நீர்மதக்ைங்ைளிலும் அறிவியல் பூர்வமொன 

மீன்வளர்ப்பிறன மமற்கைொள்ள நடவடிக்றைைள் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

7.10.5. தூண்டுதல் முறையில் மீன்குஞ்சு உற்பத்தி 

 தமிழ்நொட்டில் 10 அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி 

நிறலயங்ைள் மீன்வளத்துறையின் மூலமும், 1 மீன்குஞ்சு 

உற்பத்தி நிறலயம் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் 

மூலமும் கவற்றிைைமொை கசயல்பட்டு வருகின்ைன.  

 அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைளின் விபைம் 

பின்வருமொறு:- 
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அட்டவறண-5 
அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைள் 

வ.எண் 

அைசு மீன்குஞ்சு 
உற்பத்தி 

நிறலயங்ைள் 
 

உற்பத்தி 
கசய்யப்படும் 
மீன்குஞ்சுைள் 

மொவட்டம் 

1 மணிமுத்தொறு கைண்றட திருகநல்மவலி 

2 ைைந்றத கைண்றட தஞ்சொவூர் 

3 தட்டொன்குளம் கைண்றட தஞ்சொவூர் 

4 நல்லிக்மைொட்றட 
 

கைண்றட திருவொரூர் 

5 திருக்ைொம் 
புலியூர் 

கைண்றட ைரூர் 

6 பவொனிசொைர் கைண்றட ஈமைொடு 

7 மமட்டூர் அறண கைண்றட மசலம் 

8 கிருஷ்ணகிரி அமூர் கைண்றட 
மற்றும் மைபுவழி 
மமம்படுத்தப் 
பட்ட 

திமலப்பியொ 

கிருஷ்ணகிரி 

9 பூண்டி சொதொ கைண்றட திருவள்ளூர் 

10 கசம்பைம் 
பொக்ைம் 

மகூர் ைொஞ்சிபுைம் 

11 சொத்தனூர் கைண்றட திருவண்ணொமறல 

 

 தமிழ்நொடு அைசு மீன்பண்றணைளின் 

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள திைம்பட மமம்படுத்திட 
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சமீப ைொலங்ைளில் பல்மவறு நடவடிக்றைைறள 

மமற்கைொண்டு வருகிைது. 2019-20ஆம் ஆண்டில் அைசு 

மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைளின் மூலம் 53.57 மைொடி 

நுண் மீன்குஞ்சுைள் உற்பத்தி கசய்யப்பட்டு 

விநிமயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நொடு அைசு தனியொர் 

மீன்குஞ்சு கபொரிப்பைங்ைள் அறமத்திட தனியொர் 

பண்றணயொளர்ைறள ஊக்குவித்து மொனிய 

உதவிைறளயும் வழங்கி வருகிைது.  

 மவைமொை வளரும் மீன்ைறள குறுகிய ைொல 

நீர்நிறலைளில் இருப்பு கசய்திடும் மநொக்குடன் 

மொநிலத்திமலமய சிைந்த முறையொை மைபு வழி 

மமம்படுத்தப்பட்ட திமலப்பியொ மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைத்திறன அறமத்துள்ளது. தமிழ்நொடு, 

இந்தியொவிமலமய முதன்முறையொை மைபு வழி 

மமம்படுத்தப்பட்ட திமலப்பியொ மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைத்திறன மீன்வளத்துறையின் மூலம் 

அறமத்திட மத்திய அைசின் அனுமதியிறன கபற்று 

இைொஜீவ்ைொந்தி மீன்வளர்ப்பு றமயத்துடன் கதொழில்நுட்ப 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்றதயும் மமற்கைொண்டுள்ளது. மைபு 

வழி மமம்படுத்தப்பட்ட திமலப்பியொ மீன்குஞ்சு 
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கபொரிப்பைம் கிருஷ்ணகிரி அைசு மீன்பண்றணயில் 

ஆண்கடொண்றிற்கு 15 இலட்சம் மீன்குஞ்சுைள் உற்பத்தி 

திைனுடன் திைம்பட கசயல்பட்டு தைமொன மீன்குஞ்சுைறள 

மொநிலத்திலுள்ள மீன்வளர்ப்மபொருக்கும் மற்றும் 

அருைொறமயிலுள்ள மொநிலங்ைளுக்கும் விநிமயொகித்து 

வருகிைது. தமிழ்நொடு அைசு மமலும் ஒரு மைபு வழி 

மமம்படுத்தப்பட்ட திமலப்பியொ மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைத்திறன உலை வங்கி நிதியுதவியுடன் 

தமிழ்நொடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் மதனி 

மொவட்டம் மஞ்சளொறு அறண அைசு மீன்பண்றணயில் 

நிறுவி வருகிைது. 

7.10.6. மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைள் 

 தமிழ்நொட்டில் 37 அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 
நிறலயங்ைள் மீன்வளத்துறையின் மூலமும், 5 மீன்குஞ்சு 
வளர்ப்பு நிறலயங்ைள் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி 
ைழைத்தின் மூலமும் கசயல்பட்டு வருகின்ைன.  
2018-19ஆம் ஆண்டில் கமொத்தம் 7.08 மைொடி தைமொன 
மீன் விைலிைள் வளர்த்கதடுக்ைப்பட்டு விநிமயொகிக்ைப் 
பட்டுள்ளது. வளர்த்கதடுக்ைப்பட்ட மீன் விைலிைள் 
நீர்த்மதக்ைங்ைளிலும், பொசன குளங்ைளிலும் மற்றும் 
தனியொர் மீன்பண்றணைளிலும் இருப்பு கசய்யப்பட்டு 
மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தி அதிைரித்துள்ளது.  
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அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைளின் விபைம் 

பின்வருமொறு: 

அட்டவறண 6 

வ. 
எண் 

அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 
நிறலயங்ைள் 

மொவட்டம் 

மீன்வளத்துறையின் ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 
நிறலயங்ைள்  

1. மபச்சிப்பொறை ைன்னியொகுமரி  

2. சிற்ைொறு I  ைன்னியொகுமரி  

3. சிற்ைொறு II ைன்னியொகுமரி  

4. மணிமுத்தொறு  திருகநல்மவலி 

5. ைடொனொ கதன்ைொசி 

6. றவறைஅறண மதனி 

7. மஞ்சளொறுஅறண மதனி 

8. மொனகிரி சிவைங்றை  

9. பிைவலூர் சிவைங்றை  

10. பிளவக்ைல்  விருதுநைர் 

11. அறணப்பட்டி திண்டுக்ைல் 

12. சொத்றதயொறு மதுறை  

13. தட்டொமறனப்பட்டி  புதுக்மைொட்றட 

14. குருங்ைளூர் புதுக்மைொட்றட 

15. ைருவிறடச்மசரி புதுக்மைொட்றட 

16. கநய்தலூர்  தஞ்சொவூர்  

17. அைைப்மபட்றட தஞ்சொவூர்  

18. ைைந்றத மல்லிகசட்டி கதரு தஞ்சொவூர் 

19. திருமங்ைலக்மைொட்றட தஞ்சொவூர் 



127 

20. நல்லிக்மைொட்றட திருவொரூர் 

21. அசூர் திருச்சி  

22. குளித்தறல திருச்சி  

23. திருக்ைொம்புலியூர் ைரூர் 

24. பவொனிசொைர் ஈமைொடு  

25. மமட்டூர் அறண மசலம் 

26. ஆறணமடுவு மசலம் 

27. ஓமைனக்ைல்  தருமபுரி  

28. சின்னொறு தருமபுரி  

29. கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி 

30. பொம்பொர் கிருஷ்ணகிரி 

31. கைலவைப்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி 

32. மமொர்தொனொ மவலூர் 

33. வீடூர்  விழுப்புைம் 

34. லொல்மபட்றட ைடலூர்  

35. பூண்டி திருவள்ளூர்  

36. கசம்பைம்பொக்ைம் ைொஞ்சிபுைம் 

37. ஆத்தூர் கசங்ைல்பட்டு 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள மீன்குஞ்சு 
வளர்ப்பு நிறலயங்ைள் 

1. பொலொறு-கபொருந்தலொறு திண்டுக்ைல் 

2. அமைொவதி திருப்பூர் 

3. திருமூர்த்தி திருப்பூர் 

4. ஆழியொறு மைொயம்புத்தூர் 

5. சொத்தனூர் திருவண்ணொமறல 
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தமிழ்நொடு அைசு மீன்பண்றணயொளர்ைறள 

ஊக்குவித்து தனியொர் மீன்குஞ்சு வளர்த்கதடுக்கும் 

நிறலயங்ைறள அறமத்திட மொனிய உதவி வழங்கி 

வருகிைது. 

 மமலும், தைமொன மீன்குஞ்சுைறள உற்பத்தி 

கசய்திடவும், ஒரு அலகு பைப்பிற்ைொன மீன்குஞ்சு 

உற்பத்தியிறன அதிைரித்திடவும், ைடலூர் மொவட்டம் 

லொல்மபட்றட அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு பண்றணயில் 

ைொற்று புகுத்திைள் மற்றும் புமைொபயொட்டிக் பயன்படுத்தி 

தீவிை மீன்குஞ்சு உற்பத்தி கவற்றிைைமொை 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. புதுக்மைொட்றட 

மொவட்டம் தட்டொமறனப்பட்டி, தருமபுரி மொவட்டம் 

சின்னொறு, மசலம் மொவட்டம் மமட்டூர் அறண, 

கிருஷ்ணகிரி மொவட்டம் கிருஷ்ணகிரி அறண மற்றும் 

ஈமைொடு மொவட்டம் பவொனிசொைர் அைசு மீன்குஞ்சு 

வளர்த்கதடுக்கும் நிறலயங்ைளில் தீவிை முறையில் 

மீன்குஞ்சு வளர்த்கதடுக்கும் வசதிைள் தற்மபொது 

நிறுவப்பட்டு வருகிைது. இவ்வசதிைளின் மூலம் அைசு 

மீன்பண்றணைளில் ஒரு அலகிற்ைொன மீன்குஞ்சு 

உற்பத்தியிறன அதிைரித்து தைமொன மீன்குஞ்சுைறள 
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மீன்வளர்ப்மபொருக்கு விநிமயொகித்திட வழிவறை 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

7.10.7 மீன்துறை அலுவலர்ைளுக்கு நவீன 
கதொழில்நுட்பங்ைள் குறித்த பயிற்சி  

 தமிழ்நொடு அைசு 2019-2020ஆம் ஆண்டில் உலை 

வங்கி நிதியுதவியுடன் கூடிய நீர்வள நிலவளத் 

திட்டத்தின் கீழ் மீன்துறை அலுவலர்ைளுக்கு 

உலைளொவிய முறையில் மமற்கைொள்ளப்படும் 

மீன்வளர்ப்பு கதொடர்பொன நவீன கதொழில்நுட்பங்ைள் 

குறித்த பயிற்சிைள் 25 அலுவலர்ைளுக்கு பிலிப்றபன்ஸ் 

மற்றும் தொய்லொந்து நொடுைளில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

இப்பயிற்சியின் மூலம் மீன்துறை அலுவலர்ைளுக்கு 

மீன்வளத்தில் முன்மனொடிப் பயிற்சிைறள மமற்கைொண்டு 

சர்வமதச மீன்வள நிறலயங்ைளொன கதற்ைொசிய மீன்வள 

மமம்பொட்டு றமயம், தொய்லொந்து அைசு மீன்வளத்துறை 

மற்றும் பொங்ைொக்கிலுள்ள ஆசிய கதொழில்நுட்ப நிறலயம் 

ஆகியவற்றில் பயிற்சியளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

பிலிப்றபன்ஸ் மற்றும் தொய்லொந்து நொடுைளில் 

அளிக்ைப்பட்ட பயிற்சிைளின் மூலம் மீன்துறை 

அலுவலர்ைளுக்கு நவீன முறையிலொன மீன்குஞ்சு 

உற்பத்தி மற்றும் மீன்வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பங்ைள் மற்றும் 
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அறிவுசொர் பயிற்சிைள் மூலம் மொநிலத்தின் மீன்வள 

மமம்பொட்டிற்ைொன வழிவறை மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

7.10.8 அைசு மீன் பண்றண மமம்பொட்டுப் பணிைள் 

 அைசு மீன் பண்றணைளில் மீன்குஞ்சு 

உற்பத்தியிறன அதிைரித்திட ஈமைொடு மொவட்டம், 

பவொனிசொைர் அைசு மீன்பண்றண மற்றும் ைொஞ்சிபுைம் 

மொவட்டம் ஆத்தூர் அைசு மீன்பண்றணைளில் மதசிய 

மவளொண் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் கமொத்தம்  

ரூ.2 மைொடி கசலவில் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் மீன்குஞ்சு உற்பத்தி 

அதிைரித்திட வழிவறை கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

  2019-20 ஆம் ஆண்டில் தருமபுரி மொவட்டம் 

சின்னொறு அைசு மீன்பண்றண மற்றும் புதுக்மைொட்றட 

மொவட்டம் தட்டொமறணபட்டி அைசு மீன்பண்றணைளில் 

மதசிய மவளொண் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் 

கமொத்தம் ரூ. 0.55 மைொடி கசலவில் கூடுதல் நீைொதொை 

வசதிைறள ஏற்படுத்திடவும் மற்றும் தீவிை முறையில் 

மீன்குஞ்சு உற்பத்தியிறன மமற்கைொள்ளவும் 

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள மமம்படுத்தும் பணிைள் 

முன்மனற்ைத்தில் உள்ளன.  



131 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் மமட்டூர், கிருஷ்ணகிரி 

மற்றும் பவொனிசொைர் அைசு மீன்பண்றணைளில் 

ைொற்றுபுகுத்திைள் மற்றும் புமைொபயொட்டிக் பயன்படுத்தி 

நீர்த்தை மமலொண்றமயின் மூலம் தீவிை முறையில் 

மீன்குஞ்சு உற்பத்தி கசய்திடும் வசதிைள் மதசிய 

மவளொண் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 0.45 மைொடி 

மதிப்பீட்டில் மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன. 

7.10.9 தமிழ்நொடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம் - II  
(TN-IAMP) 

 உலை வங்கி நிதி உதவியுடன் தமிழ்நொடு நீர்வள 

நிலவள திட்டம் - II, 66 உபவடிநில பகுதிைளில் 

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இத்திட்டத்றத 

கசயல்படுத்துவதின் மூலம் நீரின் பயன்பொடு மற்றும் 

மீன்உற்பத்தித் திைன் அதிைரிக்ைப்பட்டு, விவசொயிைளுக்கு 

கூடுதல் வருமொனம் கிறடத்திட வழிவறை 

கசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், உள்நொட்டு 

மீன்வளத்றத மமம்படுத்திட உலை வங்கி மூலம் ரூ.39.50 

மைொடிக்கு ஒப்புதல் கபைப்பட்டு, பல்மவறு ைட்டங்ைளில் 

கசயல்படுத்திட அைசிடமிருந்து நிர்வொை அனுமதியும் 

கபைப்பட்டுள்ளது. 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் 2018-19-ஆம் ஆண்டில் 

முதற்ைட்ட உபவடிநிலப்பகுதிைளுக்கு ரூ.15.52 மைொடி 

ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு, பவொனிசொைர் மற்றும் மமட்டூரில் 

நல்விறத மதர்வு இனப்கபருக்ை மமம்பொடு மற்றும் 

பைொமரிப்பு றமயம் அறமக்ைவும், மஞ்சளொறு அைசு மீன் 

பண்றணயில் கிப்ட் திமலப்பியொ கபொரிப்பைம் 

அறமப்பதற்கும், ைடலூர் மொவட்டம் லொல்மபட்றட 

மற்றும் அைைத்தில் அைசு மீன் பண்றணைறள 

மமம்படுத்தவும், 3830 கெக்மடர் நீர்பொசன குளங்ைளில் 

மீன்வளர்ப்பு மமற்கைொள்ளவும், 170 

பண்றணகுட்றடயில் மீன்வளர்ப்பு மமற்கைொள்ளவும், 14 

அலகு மண்குட்றடைளில் மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 

மமற்கைொள்ளவும், 21 அலகு கூடுைளில் மீன்குஞ்சு 

வளர்க்ைவும், 9 அலகு மிதறவ கூடுைளில் 

மீன்வளர்க்ைவும், 170 எண்ணம் மீன்பிடி உபைைணங்ைள் 

வழங்ைவும் மற்றும் 2 எண்ணம் நவீன மீன்விற்பறன 

அங்ைொடி அறமக்ைவும் ரூ.10.06 மைொடி கசலவினம் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 நடப்பு ஆண்டு 2019-20ல், முதல் மற்றும் 

இைண்டொம் ைட்டத்தில், கீழ்ைொணும் மீன்வள திட்டங்ைள் 
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ரூ.16.50 மைொடி ஒதுக்கீட்டில் கசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிைது. 

அட்டவறண 7 

தமிழ்நொடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம் -II 2019-20 

வ. 

எண் 
திட்டத்தின் கபயர் எண்ணம் 

1 நீண்ட ைொல மற்றும் குறுகிய ைொல 
நீர் பொசன குளங்ைளில் 
மீன்குஞ்சுைள் இருப்புச்கசய்தல் 

14,625 கெக்மடர் 

2 பண்றணக் குட்றடைளில் 
மீன்வளர்ப்பு 

393 எண்ணம் 

3 மீன்பிடி உபைைணங்ைள் வழங்குதல் 270 எண்ணம் 

4 மிதறவக் கூடுைளில் மீன்வளர்த்தல் 6 அலகுைள் 

5 கூடுைளில் மீன்குஞ்சு வளர்த்தல் 41 அலகுைள் 

6 மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு மற்றும் 
மீன்வளர்ப்பு பண்றண அறமத்தல் 

32 அலகுைள் 

7 நவீன மீன் விற்பறன அங்ைொடி 
அறமத்தல் 

12 அலகுைள் 

8 
மீன்துறை கதொழில்நுட்ப 
அலுவலர்ைளுக்கு கவளிநொடுைளில் 
ைண்டுணர் பயிற்சி வழங்குதல் 

25 அலுவலர்ைள் 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் மீன்வளத்துறையின் மூலம் 13 

அலுவலர்ைள் பிலிப்றபன்ஸ் நொட்டிற்கும் (29.7.19 - 

3.8.19) மற்றும் 12 அலுவலர்ைள் தொய்லொந்து நொட்டிற்கும் 

(5.8.19-12.8.19) அனுப்பி றவக்ைப்பட்டு, 

தொய்லொந்திலுள்ள (SEAFDEC) பயிற்சி நிறுவனம் மூலம் 

நவீன கதொழில் நுட்ப முறையில் மீன்உற்பத்தியிறன 

கபருக்கிடும் வறையில் பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டது. 

இதன்மூலம் மொநிலத்தின் மீன்வளத்திறன மமம்படுத்திட 

இப்பயிற்சி உதவியொை இருக்கும். மமலும், மீன்துறை 

இயக்குநர் மற்றும் மீன்துறை கூடுதல் இயக்குநர் 

இைொமநொதபுைம் அவர்ைளும் மமற்படி அலுவலர்ைளுடன் 

கவளிநொட்டு பயிற்சியின் இறடமய பிலிப்றபன்ஸ் 

மற்றும் தொய்லொந்து நொட்டிற்கு கசன்று,  

(25 அலுவலர்ைளுடன் மசர்ந்து) அந்நொடுைளில் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டுவரும் நவீன முறையில் மீன்குஞ்சு 

வளர்த்தல், மீன்வளர்த்தல் மற்றும் விற்பறன முறைைள் 

குறித்தொன ைண்டுணர் பயிற்சியில் ைலந்து கைொண்டனர்.
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7.10.10. வண்ணமீன் வளர்ப்பு முன்மனொடித் திட்டமொை 

கசயல்படுத்துதல் 

 தமிழைத்திலுள்ள மீன்வளர்ப்மபொரிறடமய வண்ண 

மீன்ைள் வளர்ப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி 

அவர்தம் வொழ்வொதொைத்றதப் கபருக்கிட ஏதுவொை 

கைொல்றலப்புை வண்ண மீன் வளர்ப்பு, நடுத்தை 

அளவிலொன வண்ண மீன் வளர்ப்பு ைட்டறமப்பு, வண்ண 

மீன் வளர்ப்மபொருக்கு பயிற்சி, பள்ளி மற்றும் ைல்லூரி 

மொணவர்ைளுக்கு வண்ண மீன் வளர்ப்பில் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துதல் ஆகிய திட்டங்ைள் கசயல்படுத்திட மதசிய 

மீன்வள அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.533.19 

இலட்சம் ஒப்பளிக்ைப்பட்டது. 

  இத்திட்டத்தின் வொயிலொை தமிழைத்திலுள்ள  

5 மொவட்டங்ைளில் மீனவர்ைளுக்கு அவர்ைளது 

வொழ்வொதொைத்றத மமம்படுத்திட திைன் மமம்பொட்டுப் 

பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், ைல்லூரி மற்றும் 

பள்ளிைளில் 34 கபரிய மற்றும் 37 சிறிய மீன்கதொட்டிைள் 

அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் வொயிலொை ைல்லூரி மற்றும் 

பள்ளி மொணவர்ைளுக்கு அலங்ைொை மீன்வளர்ப்பு குறித்த 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மமலும், 
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கைொல்றலப்புை வண்ண மீன் வளர்ப்பு, நடுத்தை 

அளவிலொன வண்ண மீன் வளர்ப்பு ைட்டறமப்பு, 

ஒருங்கிறணந்த அலங்ைொை மீன் வளர்ப்பு ைட்டறமப்பு, 

அலங்ைொை மீன்வளர்ப்புத் கதொட்டிைள் மற்றும் சில்லறை 

விற்பறன நிறலயம் அறமத்தல் மபொன்ை பணிைள் 

நறடகபற்று வருகின்ைன. 

7.11.  திைன் மமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள் 

7.11.1 மீனவ இறளஞர்ைள் ைடற்சொர் ைல்வி பயில 
ஊக்குவித்தல் 

மீனவ இறளஞர்ைளின் திைறன மமம்படுத்தவும், 

மவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்கிடவும், அைசொல் 

அறிவிக்ைப்பட்ட 6 ைடற்சொர் ைல்விப் பொடப்பிரிவுைறளப் 

பயின்றிட, மீனவ குடும்பத்றதச் மசர்ந்த 

இறளஞர்ைளுக்கு, நபர் ஒருவருக்கு ரூ.50,000 என்ை 

வீதத்தில் அைசு நிதியுதவி வழங்குகிைது. 2019-20 ஆம் 

ஆண்டில் 42 மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ரூ.13.25 இலட்சம் விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

2020-21 ஆம் ஆண்டிலும் இத்திட்டம் கதொடர்ந்து 

கசயல்படுத்தப்படும். 
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7.11.2  மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு சொன்றிதழ் படிப்புைள் 

மொண்புமிகு தமிழ்நொடு முதலறமச்சர் அவர்ைளொல் 

சட்டமன்ை விதி எண்.110-ன் கீழ், மீனவ 

இறளஞர்ைளுக்கு இந்திய ைப்பற்பறட மற்றும் இந்திய 

ைடமலொை ைொவல்பறடயில் மவறல வொய்ப்பிறனப் 

கபற்றிடத் மதறவயொன சிைப்புப் பயிற்சி வழங்ைப்படும் 

என்று அறிவிக்ைப்பட்டÂறனத் கதொடர்ந்து, அைசு 

இப்பயிற்சிக்கைன ரூ.1.04 மைொடிக்கு நிதி ஒப்பளிப்பு 

வழங்கியுள்ளது.  

இத்திட்டத்தின் கீழ், ைடமலொை ைொவல்பறட 

குழுமத்துட‹ ஒருங்கிறணந்து, மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு 

பயிற்சிைள் வழங்ைப்படுகின்ைன. இதுவறை ைடலூர், 

இைொமநொதபுைம், கசன்றன, தூத்துக்குடி மற்றும் 

ைன்னியொகுமரி மண்டலங்ைறள சொர்ந்த 145 மீனவ 

இறளஞர்ைளுக்கு சிைப்புப் பயிற்சிைள் 

அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 2020 -21 ஆம் ஆண்டிலும், 155 

மீனவ இறளஞர்ைள் பயன்கபறும் வறையில் இப்பயிற்சி 

திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட உள்ளது.  

மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு ைடலில் மீட்பு பணி 

திைன்ைறள உயர்த்திட ”ைடற்ைறை உயிர் பொதுைொப்பு” 
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பயிற்சியொனது துறையொல் அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 38 மீனவ இறளஞர்ைளுக்குப் பயிற்சி 

அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

7.11.3  அகில இந்திய குடிறமப்பணியில் மசர்வதற்கு 
மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு சிைப்புப் பயிற்சி 
அளித்தல் 

இந்திய குடிறமப் பணி மபொட்டித் மதர்வுைறள, 

திைனுடன் எதிர்கைொள்ள ஏதுவொை, ஆண்டுமதொறும் 20 

மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு 6 மொத ைொல பிைத்மயை பயிற்சி 

அைசுச் கசலவில் வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. இப்பயிற்சி 

அண்ணொ மமலொண்றம நிறலயத்தி‹ மூலம் (அகில 

இந்திய குடிறமப் பணிைளுக்ைொன பயிற்சி நிறலயம்) 

2017ம் ஆண்டு முதல் வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. 

இதுவறை இைண்டு அணிைளுக்கு பயிற்சிைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இவ்வொண்டும் மீனவ மொணவர்ைள் 

மதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுப் பயிற்சிைள் வழங்ைப்பட்டு 

வருகின்ைன. இப்பயிற்சிக்ைொன அறனத்து 

கசலவினங்ைளும் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் 

கபருநிறுவன சமூை கபொறுப்பு நிதியிலிருந்து 

வழங்ைப்படுகிைது.  
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7.11.4. முன் ைற்ைலுக்ைொன அங்கீைொைம்  

 தமிழ்நொடு மீன்வளத்துறை 3000 மீனவர்ைளுக்கு 

முன் ைற்ைலுக்ைொன அங்கீைொைம் அளிக்கும் பிரிவின் கீழ், 

இந்திய விவசொயிைளின் திைன் மமம்பொட்டு மன்ைத்துடன் 

இறணந்து, ைடல் மற்றும் உள்நொட்டு முதன்றம 

மீன்பிடிப்பவர்ைள் மற்றும் முதன்றம 

பதனீட்டொளர்ைளுக்கு திைன்மமம்பொட்டுப் பயிற்சி 

வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. தமிழ்நொடு திைன் மமம்பொட்டுக் 

ைழைம், பயிற்சி, மதிப்பீடு மற்றும் சொன்று வழங்கிட ரூ.30 

இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கி உள்ளது.  

 இத்திட்டத்தின் வொயிலொை 2100 மீனவர்ைளுக்கு 

"ைடல் மற்றும் உள்நொட்டு முதன்றம மீன்பிடிப்பவர்ைள் 

மற்றும் முதன்றம பதனீட்டொளர்ைள்" என்ை திைன் 

மமம்பொட்டுப் பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

7.12. மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொருக்கு மவளொண் 
ைடன் அட்றட வழங்குதல் 

 மத்திய அைசின் அறிவிப்பிறனத் கதொடர்ந்து, 

மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொர்க்கு மதறவப்படும் 

நறடமுறை மூலதனத்திற்ைொன நிதியிறன 

வங்கிைளிடமிருந்து கபற்றிட, விவசொய ைடன் அட்றட 
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(Kisan Credit Card) வழங்கும் திட்டம் தமிழை அைசொல் 

நறடமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு, 

இைொல் வளர்ப்பு மற்றும் இதை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

மற்றும் மீன்பிடிப்பிற்குத் மதறவயொன குறுகிய ைொல 

ைடன் உதவி கபறுவதற்கு இக்ைடன் அட்றட கபரிதும் 

உதவும். 

 தகுதியுறடய மீனவர்/ மீன்வளர்ப்மபொர்ைளுக்கு 

ரூ.2 இலட்சம் வறை நறடமுறை மூலதனத்திற்ைொன 

ைடன் உச்சவைம்பு நிர்ணயம் கசய்து விவசொயக் ைடன் 

அட்றட (Kisan Credit Card) மூலம் ைடன் 

வழங்ைப்படுகிைது. 

 விவசொயக் ைடன் அட்றடத் திட்டத்தின் கீழ் 

ஒவ்கவொரு மீனவர்/ மீன்வளர்ப்மபொர் ைடன் கபறும் 

கபொழுது, அவர்ைள் ஆண்கடொன்றிற்கு கசலுத்த 

மவண்டிய வட்டித் கதொறையில் 2 விழுக்ைொடு 

குறைக்ைப்பட்டு வட்டிச் சலுறை அளிக்ைப்படுகிைது. 

மமலும், முறையொை ைடன் கதொறைறய திரும்ப 

கசலுத்தும் பயனொளிைளுக்கு வட்டித் கதொறையில் 

ஆண்டுக்கு 3 விழுக்ைொடு குறைக்ைப்பட்டு வட்டி சலுறை 

அளிக்ைப்படுகிைது.  
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 மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொர்ைளுக்ைொன 

மவளொண் ைடன் அட்றட வழங்குவதற்ைொை 

மீன்வளத்துறை சிைப்பு மொவட்ட மற்றும் மொநில 

அளவிலொன கதொழில்நுட்பக் குழுக்ைறள அறமத்து 

நறடமுறை மூலதனத்திற்ைொன நிதித் மதறவ அளவிறன 

நிர்ணயம் கசய்துள்ளது. நிர்ணயம் கசய்யப்பட்ட 

அளவிறன மொநில கதொழில் நுட்ப குழுவின் 

பரிந்துறையுடன் வங்கிைளுக்கு மொநில அளவிலொன 

வங்கியொளர் குழு வொயிலொை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 இதுவறை, தமிழ்நொட்டில் மீனவர் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்மபொர்ைளிடமிருந்து 15891 விண்ணப்பங்ைள் 

கபைப்பட்டு அவற்றில் 14369 விண்ணப்பங்ைள் மவளொண் 

ைடன் அட்றட கபறுவதற்ைொை பல்மவறு வங்கிைளுக்கு 

அனுப்பி ைடன் அட்றடைள் வழங்கும் பணி நறட 

கபற்று வருகிைது. 

7.13.  விரிவொக்ைப்பணிைள் 

மீனவர்ைள், மீன்வளர்ப்மபொர் மற்றும் இதை 

பங்கீட்டொளர்ைளுக்கு அைசு நலத்திட்டங்ைள் மற்றும் 

நவீன கதொழில்நுட்பங்ைறள கைொண்டு மசர்க்கும் 
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விதமொை, மீன்வளத்துறையின் விரிவொக்ைம் மற்றும் 

பயிற்சிப் பிரிவு கசயல்பட்டு வருகிைது.  

மீன்வளத்துறையொனது, தமிழை அைசொல் 

நடத்தப்படும் கபொருட்ைொட்சிைள், சுற்றுலொ மற்றும் 

கதொழிற்கபொருட்ைொட்சியில் பங்மைற்று வருகிைது. மமலும், 

ைடலில் பொதுைொப்பொன முறையில் மீன்பிடித்தல், 

சுைொதொைமொன முறையில் மீன்ைறளக் றையொளுதல், 

மீன்பிடித் துறைமுைங்ைள் மற்றும் மீன்பிடி 

இைங்குதளங்ைறள தூய்றமயொை பைொமரித்தல், மீன்பிடி 

ஆதொைங்ைறள பொதுைொத்தல், மற்றும் கநகிழியினொல் 

ஏற்படும் மொசு குறித்தொன விழிப்புணர்வு முைொம்ைள் 

கதொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன. மீனவர் 

குறைதீர்க்கும் தினம் மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொர் கூடுறை 

ஆகியறவ கதொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிைது. மதசிய 

மீன்வளர்ப்மபொர் தினம், உலை மீன்வளதினம், உலைக் 

ைடல்சொர் தினம் மபொன்ை தினங்ைளில் பள்ளி/ைல்லூரி 

மொணவர்ைள் மற்றும் மீனவர்ைள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தும் விதமொை பல்மவறு மபொட்டிைள் 

நடத்தப்பட்டு வருகிைது. மமலும், மீனவ கிைொமங்ைளில் 

விழிப்புணர்வு மபைணி மற்றும் மருத்துவ முைொம்ைள் 
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நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன. மீனவர்ைள் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்மபொர்ைள் பயன்கபறும் வறையில் துறையின் 

முக்கிய நிைழ்வுைள், திட்டங்ைள், கவற்றிக்ைறதைள் 

மற்றும் பல பயனுள்ள கசய்திைறள கதொகுத்து ‘மீன்வள 

ைளஞ்சியம்’ எனும் ைொலொண்டு மலர் கவளியிடப்பட்டு 

வருகிைது.  

7.14.  தமிழ்நொடு மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு 

மீன்வளத்துறை பத்து ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முறை 

மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு மமற்கைொண்டு 

வருகிைது. ைடந்த 2010ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு ைடல் 

மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு 

மமற்கைொள்ளப்பட்டது. 2020ஆம் ஆண்டிற்ைொன ைடல் 

மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு மமற்கைொள்ள 

அைசொல் நடவடிக்றை மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு மமற்கைொள்வதன் 

மூலம் மீன்வளம் மற்றும் மீனவ மக்ைளின் தற்மபொறதய 

நிறல அறியப்பட்டு, அதன் அடிப்பறடயில் மீன்வளக் 

கைொள்றைைள் மற்றும் நலத்திட்டங்ைள் உருவொக்ைப்படும். 
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7.15. தமிழை மீனவ சமூதொயத்தின் சமூை கபொருளொதொை 
நிறல குறித்து விரிவொன ஆய்வுைள் 

 தமிழை அைசு மீனவ மக்ைளுக்கு பல்மவறு 

நலத்திட்டங்ைறள கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள தமிழ்நொடு முழுவதும் 

உருவொக்குவதன் வொயிலொை அவர்ைளின் சமூை 

கபொருளொதொை நிறலறய உயர்த்துவதில் முக்கிய பங்கு 

வகிக்கிைது. பல்மவறு நலத்திட்டங்ைளினொல் மீனவ 

மக்ைளின் சமூை கபொருளொதொை நிறலயில் ஏற்பட்ட 

மொற்ைங்ைறள அறிந்து கைொள்ளும் கபொருட்டும், 

கூடுதலொை மமற்கைொள்ள மவண்டிய திட்டங்ைள் குறித்தும் 

விரிவொன ஆய்வுைள் நடத்திட அைசு ரூ.50 இலட்சம் நிதி 

ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது. அைசின் திட்டப்பணிைளுக்கும், 

கைொள்றை முடிவு உருவொக்ைத்திற்கும், திட்டச் 

கசயல்பொட்டிற்கும் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

உருவொக்ைத்திற்கும் மற்றும் திைன் மமம்பொட்டிற்கும் 

இவ்வொய்வுைள் உதவியொை அறமயும். 

7.16. மூன்ைொவது இந்திய சர்வமதச அளவிலொன 
ைடற்பொசி ைருத்தைங்கு 2020 

  மீனவர்ைளுக்கு புதிய வொழ்வொதொை 

கசயல்பொடுைள் வழங்குவதில் தமிழ்நொடு மூன்மனொடி 
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மொநிலமொை விளங்குகிைது. ைடமலொை மீனவர்ைளிறடமய 

ைடற்பொசி வளர்ப்பிறன அறிமுைப் படுத்தியது 

அவ்வொைொன ஒரு முயற்சியொகும். இைொமநொதபுைம், 

புதுக்மைொட்றட, தஞ்சொவூர் மற்றும் தூத்துக்குடி 

ைடமலொை மொவட்டங்ைளில் ைடற்பொசி வளர்ப்பு 

முக்கிய வொழ்வொதொைமொை விளங்குகிைது. மீனவர்ைள் 

குறிப்பொை மீனவ மைளிர் இத்கதொழிலில் 

ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்ைனர். இதனொல், 

மீனவ மைளிர்ைளுக்கு கூடுதல் உரிறம கிறடக்ைப் 

கபறுகின்ைது. தமிழ்நொடு அைசு, இந்திய வர்த்தை சறப 

மற்றும் மத்திய உப்பு மற்றும் ைடல் மவதியியல் 

கபொருட்ைள் ஆைொய்ச்சி நிறலயம் (CSMCRI) இறணந்து 

சர்வமதச அளவிலொன மூன்ைொவது இந்திய ைடற்பொசி 

ைருத்தைங்கு 2020 ெனவரி திங்ைள் 30 மற்றும் 31-இல் 

நடத்தியது. இந்த ைருத்தைங்ைொனது ைடற்பொசி மற்றும் 

அதறன சொர்ந்த கதொழில்ைறள தமிழ்நொட்டில் 

விரிவறடயச் கசய்யும் மநொக்ைத்துடன் நடத்தப்பட்டது. 

இக்ைருத்தைங்கில் ைடற்பொசி வளர்ப்பிறன மமம்படுத்தும் 

மநொக்ைத்துடன் மதசிய மற்றும் சர்வமதச அளவிலொன 8 

தனியொர் நிறுவனங்ைளுடன் ரூ.57.70 மைொடி மதிப்பிலொன 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைள் றைகயழுத்திடப்பட்டது. 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்ைள் மூலம் ைடற்பொசிறய சந்றத 

படுத்துதல், தனியொர் கதொழில் முறனமவொரின் மூலம் 

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைடற்பொசி கபொருட்ைளின் 

உற்பத்தியிறன கபருக்குதல் மற்றும் ைடமலொை 

மீனவர்ைளுக்ைொன வொழ்வொதொை வொய்ப்பு மமம்படுத்த 

வழிவறை கசய்யும். ைடற்பொசி வளர்ப்பு மற்றும் இயற்றை 

முறையில் ைடற்பொசி மசைைணம் கசய்வதற்ைொன தனி 

கைொள்றை 2020-21ல் உருவொக்ைப்படும். 

7.17.  மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் மமலொண்றம 

தமிழை மீனவர் மற்றும் மீனவ மைளிைது 

வொழ்க்றைத் தைத்திறன உயர்த்துவதில் மீனவக் கூட்டுைவு 

சங்ைங்ைள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன. 

மீன்வளத்துறையொனது மீனவர் / மீனவ மைளிருக்கு 

கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் வொயிலொை அைசின் பல்மவறு 

நலத்திட்டங்ைறள நிறைமவற்றி வருகிைது. தமிழ்நொட்டில் 

கமொத்தமுள்ள 1,418 கதொடக்ை மீனவர் / மீனவ மைளிர் 

கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் / 12 மொவட்ட கூட்டுைவு 

இறணயங்ைள் / 1 மொநிலத் தறலறம கூட்டுைவு 

இறணயம் ஆகியவற்றில் 7.17 இலட்சம் மீனவர் / மீனவ 
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மைளிர் உறுப்பினர்ைளொை மசர்க்ைப்பட்டுள்ளனர். மீனவர் 

கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 51 முழு மநை நியொய விறலக் 

ைறடைள் மற்றும் 15 பகுதி மநை நியொய 

விறலக்ைறடைறள நடத்தி வருகின்ைன. 

மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் எண்ணிக்றை 

மற்றும் அதன் உறுப்பினர்ைள் விவைம், கீழ்க்ைொணும் 

அட்டவறணயில் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது:- 

அட்டவறண: 8 

மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் உறுப்பினர்ைள் விவைம் 

சங்ைத்தின் வறை 
சங்ைங்ைளின் 
எண்ணிக்றை 

உறுப்பினர்ைளின் 
எண்ணிக்றை 

கதொடக்ைக் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 

ைடல் மீனவர் 
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 

558 3,56,992 

ைடல் மீனவ மைளிர் 
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 

461 2,60,732 

உள்நொட்டு மீனவர் 
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 

300 82,986 
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உள்நொட்டு மீனவ 
மைளிர் கூட்டுைவு 
சங்ைங்ைள் 

72 7,883 

இதை வறைச் 
சங்ைங்ைள் 

27 6,791 

கமொத்தம்  1,418 7,15,384 

மொவட்ட மீனவர் 
கூட்டுைவு 
இறணயம் 

12 998 

தமிழ்நொடு மொநிலத் 
தறலறம மீன்வள 
கூட்டுைவு 
இறணயம் 

1 822 

கமொத்தம் 1,431 7,17,204 
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8. தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு 
இறணயம் (வறையறுக்ைப்பட்டது) (TAFCOFED Ltd) 

 தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு 

இறணயம் (வ.து) தமிழ்நொடு கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் 

சட்டம், 1983ன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்டு, ைடந்த 

19.10.1992 லிருந்து கசன்றனறயத் தறலறமயிடமொைக் 

கைொண்டு கசயல்பட்டு வருகிைது. தற்கபொழுது 

இறணயத்தில் 484 ைடல் மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள், 

155 உள்நொட்டு மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள், 174 மீனவ 

மைளிர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் மற்றும் 9 மொவட்ட மீனவ 

கூட்டுைவு இறணயங்ைள் உறுப்பினர்ைளொைச் 

மசர்ந்துள்ளன. இவ்வுறுப்பினர் சங்ைங்ைள், 

இறணயத்திற்கு ரூ.91.80 இலட்சம் பங்குத் கதொறையொை 

கசலுத்தியுள்ளன. 

  இறணயத்தின் கசயற்பதிவொளைொை மீன்துறை 

இயக்குநர் அவர்ைளும், மமலொண்றம இயக்குநைொை 

மீன்துறை கூடுதல் இயக்குநரும் இறணயத்றத 

நிர்வகித்து வருகின்ைனர். இறணயத்தின் ைட்டுப்பொட்டில் 

கசன்றன, நொைப்பட்டினம், இைொமநொதபுைம், தூத்துக்குடி 

மற்றும் நொைர்மைொவில் ஆகிய ஐந்து இடங்ைளில் திட்ட 

அலுவலைங்ைள் கசயல்பட்டு வருகின்ைன.   
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தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு 

இறணயத்தொல் கசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முக்கிய 

திட்டங்ைள் பின்வருமொறு: 

8.1 இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட நொட்டுப்படகுைளுக்கு 
மொனிய விறலயில் விற்பறனவரி 
விலக்ைளிக்ைப்பட்ட கதொழிலை மண்கணண்கணய் 
வழங்குதல். 

  தூத்துக்குடி மற்றும் திருகநல்மவலி 

மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த மண்கணண்கணயில் இயங்கும் 

கவளிப்கபொருத்தும் இயந்திைம் கைொண்ட 

நொட்டுப்படகுைளுக்கு விற்பறன வரி விலக்ைளிக்ைப்பட்ட 

மொனியத்துடன் கூடிய கதொழிலை மண்கணண்கணயிறன 

13 கதொடக்ை மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் மூலம்,  

2019-20 ஆம் ஆண்டில் 4656 கி.லி. 

விநிமயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது.  இதன் மூலம்  

ரூ. 30.57 இலட்சம் வருவொய் ெனவரி 2020 முடிய 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

8.2 மீன்பிடி ைலன்ைளுக்கு விற்பறனவரி 
விலக்ைளிக்ைப்பட்ட டீசல் வழங்குதல். 

 தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு 

இறணயத்தொல் நிறுவப்பட்டுள்ள 14 டீசல் விற்பறன 
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நிறலயங்ைள் வொயிலொை 2019 - 20 ஆம் ஆண்டில், 

18193 கிமலொ லிட்டர் விற்பறன வரிவிலக்ைளிக்ைப்பட்ட 

டீசல், இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட நொட்டுப் படகு மற்றும் 

விறசப் படகுைளுக்கு விநிமயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூலம் ரூ.3.99 மைொடி வருவொய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 

(ெனவரி 2020 முடிய) 

8.3 பொைம்பரிய மீனவர்ைளுக்கு மொனிய விறலயில் 
குளிர்ைொப்புப் கபட்டிைள் வழங்குதல். 

 2019-20 ஆம் ஆண்டு மதசிய மவளொண் 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் பொைம்பரிய 

மீனவர்ைளுக்கு 50 விழுக்ைொடு மொனிய விறலயில் 66 

குளிர்ைொப்புப் கபட்டிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

8.4 நவீன மீன் விற்பறன நிறலயங்ைள் 

தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு 

இறணயத்தொல் கபொதுமக்ைளுக்கு தைமொன மீன்ைறள 

நியொயமொன விறலயில் வழங்கிடும் கபொருட்டு, 

இைொமநொதபுைம், பைமக்குடி, கநய்மவலி, ைன்னியொகுமரி, 

கசன்றன மற்றும் மதுறை ஆகிய இடங்ைளில் நவீன மீன் 

விற்பறன நிறலயங்ைள் இயக்ைப்பட்டு வருகின்ைன. 
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இதன் மூலம் ரூ.6.58 இலட்சம் வருவொய் 

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

8.5 ஒருங்கிறணந்த கூட்டுைவு வளர்ச்சித் திட்டம் 
(ICDP)  

இைண்டொம் ஆண்டு 

 ஒருங்கிறணந்த கூட்டுைவு வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 

கீழ் அடிப்பறட உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள ஏற்படுத்திட 

அைசு தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு 

இறணயத்திற்கு ரூ.3.91 மைொடி ஒப்பளிப்பு 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி, மதங்ைொப்பட்டினம் 

மற்றும் குளச்சல் பனிக்ைட்டி உற்பத்தி நிறலயம் 

அறமத்தல், இயந்திைம், டீசல் மற்றும் மண்கணண்கணய் 

கைொள்முதல் கசய்து விநிமயொைம் கசய்ய சுழல் நிதியொை 

ரூ.3.35 மைொடி கபைப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.  

மூன்ைொம் ஆண்டு 

 மூன்ைொம் ஆண்டில் தூத்துக்குடி மற்றும் 

நொைப்பட்டினம் ஆகிய இடங்ைளில் பனிக்ைட்டி உற்பத்தி 

நிறலயம் மற்றும் கூட்டுைவு அங்ைொடிைள் அறமக்ை  

ரூ.2 மைொடி ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளதில், ரூ.1 மைொடி 

கபைப்பட்டு அதற்ைொன ைட்டுமொனப்பணி நறடகபற்று 

வருகிைது. 
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8.6 பொைம்பரிய நொட்டுப்படகுைளுக்ைொன றமயப் 
படுத்தப்பட்ட ைொப்பீட்டுத் திட்டத்திறன 
கசயல்படுத்துதல்  

 குறைவொன சந்தொத்கதொறையில் கூடுதல் ைொப்பீடு 

கபற்றிட பொைம்பரிய நொட்டுப்படகுைளுக்கு 

(இயந்திைமயமொக்ைப்பட்டறவ மற்றும் 

இயந்திைமயமொக்ைப்படொதறவ) றமயப்படுத்தப்பட்ட 

ைொப்பீட்டு திட்டம் நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இதன் மூலம் 100 விழுக்ைொடு பொைம்பரிய படகுைறள 

குறைவொன ைொப்பீட்டு சந்தொத் கதொறையில் ைொப்பீடு 

வைம்பிற்குள் கைொண்டுவை இயலும். அதிைபட்ச ைொப்பீட்டு 

உறுதித் கதொறையுடன், தனிநபர் மற்றும் குழு 

உறுப்பினர்ைளுக்கு விபத்துக் ைொப்புறுதியிறனயும், 

ஏறனய அபொயங்ைளொன உடற்ைொயங்ைளுக்கும் மருத்துவ 

உதவியிறனப் கபைமுடியும். இத்திட்டத்தின் கீழ் 

”டொப்மைொகபட்” இறணயமொனது பொைம்பரிய 

நொட்டுப்படகு உரிறமயொளர்ைளுக்கும் மற்றும் ைொப்பீட்டு 

நிறுவனங்ைளுக்கும் இறடமய ஒரு இறணப்புப் 

பொலமொைச் கசயல்பட்டு மீனவர்ைளுக்கு உரிய மநைத்தில் 

சரியொன இழப்பீட்டு கதொறை கபற்று வழங்கிட உதவும். 

ைொப்பீட்டு நிறுவனம், சந்தொத்கதொறை மற்றும் ைொப்பீட்டு 
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முறைைறளயும் இறணயம் இறுதி கசய்துள்ளது. 

இம்றமய ைொப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் அறனத்து வறை 

நொட்டுப்படகுைள் 2020-21 ஆண்டிற்குள் ைொப்பீடு 

கசய்யப்படும். 

8.7 மீனவமைளிருக்கு ைடற்பொசியிறன வளர்த்திட 
குறுந்கதொறைக் ைடன்ைள் வழங்குதல். 

 இைொமநொதபுைம், புதுக்மைொட்றட மற்றும் 

தூத்துக்குடி மொவட்டங்ைளிலுள்ள 2000 குடும்பங்ைறளச் 

சொர்ந்த மீனவ மைளிர் தங்ைளுறடய வொழ்வொதொைத்திறன 

மமம்படுத்துவதற்கு மொற்று வழி வருவொய் ஈட்டும் 

கதொழிலொை ைடற்பொசி வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

தற்மபொது மீனவ மைளிர் உள்ைடன் அளிப்பவர் மற்றும் 

ைடற்பொசி கைொள்முதல் கசய்பவர் மூலம் அதிை வட்டிக்கு 

ைடன் கபற்று பொசி வளர்ப்பு கதொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் 

நிறலயில் ைடற்பொசி வளர்ப்பில் குறைவொன வருவொறய 

கபறுகின்ைனர். மீனவ மைளிருக்கு உதவிடும் வறையில் 

இறணயம் குறைந்தபட்ச வட்டி விகிதத்தில் 

குறுந்கதொறை ைடன் வழங்கி, அதன் வொயிலொை 

ைடற்பொசிக்கு கூடுதல் விறல கிறடக்ை வழி வறை 

கசய்துள்ளது. இதற்ைொை மீனவ மைளிர் பயனொளி 

ஒருவருக்கு ரூ.5,000/- வீதம், கமொத்தம் ரூ.50 இலட்சம் 
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குறுந்கதொறைக் ைடனொை 1,000 மீனவ மைளிர்ைளுக்கு 

குறைந்த வட்டி வீதத்தில், எளிதில் திருப்பிச் 

கசலுத்தக்கூடிய தவறணைளில் வழங்ைப்படுகிைது. 

இத்திட்டம் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.  

8.8 விரிவொக்ைப்பணிைள் 

 மீன்வளத்துறையில் அைசொல் கசயல்படுத்தப்பட்டு 

வரும் திட்டப்பணிைள் குறித்தும், மீன் உற்பத்தியில் 

சொதறன பறடத்தவர்ைள் குறித்தும், சமீபத்திய 

கதொழில்நுட்ப முன்மனற்ைங்ைள் குறித்த விவைங்ைள் 

அடங்கிய "மீன்வள ைளஞ்சியம்" எனும் ஒரு ைொலொண்டு 

கசய்திமடறல டொப்மைொகபட் கவளியிட்டு வருகிைது, 

8.9 மீன்பிடித்துறைமுைம்/ மீன் இைங்கு தளம் 
ஆகியவற்றில் கூட்டுைவு அங்ைொடி அறமத்தல். 

 தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக் 

கூட்டுைவு இறணயமொனது, மீன்பிடித் துறைமுைம்/ மீன் 

இைங்கு தளங்ைள் ஆகியவற்றில் ரூ.60 இலட்சம் 

கசலவில் கூட்டுைவு பண்டை சொறலைறள, தூத்துக்குடி, 

மதங்ைொப்பட்டினம், குளச்சல் மற்றும் சின்னமுட்டம் 

ஆகிய மீன்பிடித்துறைமுைங்ைளில் தலொ ரூ. 15 இலட்சம் 

மதிப்பீட்டில் அறமத்து, எரிகபொருள், எரிவொயு, 
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மீன்வறல மற்றும் இதை அத்தியொவசியப் கபொருட்ைறள 

துறைமுைங்ைளிலிருந்து மீனவர்ைள் இயக்கும் 

படகுைளுக்கு நியொயமொன விறலயில் வழங்கி வருகிைது. 

8.10 நிதிநிறல  

 2019-20ஆம் ஆண்டில் இறணயத்தில் டீசல், 

மண்கணண்கணய் மற்றும் மீன் விற்பறன நிறலயங்ைள் 

வொயிலொை ரூ.182.63 மைொடி வைவு கசலவினம் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு, நிைை இலொபமொை ரூ.2.30 மைொடி 

(தணிக்றை கசய்யப்படொதது) ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

9. தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியம் (TNFWB) 

மீனவர்ைள் மற்றும் மீன்பிடிப்பு சொர்ந்த 

கதொழில்ைளில் ஈடுபட்டிருக்கும் கதொழிலொளர்ைளின் 

சமூைப் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்வதற்கும், 

அவர்ைளின் நலத்திறன மபணுவதற்கும், 2007 ஆம் 

ஆண்டு தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியம் 

கதொடங்ைப்பட்டது. இவ்வொரியமொனது மொண்புமிகு 

மீன்வளத்துறை அறமச்சர் அவர்ைறள தறலவைொைவும், 

மீன்வளத்துறை இயக்குநர் அவர்ைறள உறுப்பினர் 

கசயலைொைவும் கைொண்டு கசயல்பட்டு வருகிைது. தமிழை 
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அைசு அவ்வப்மபொது வொரியத்தின் அலுவல்சொைொ 

உறுப்பினர்ைறள நியமிக்கும்.  

கமொத்தம் 4.82 இலட்சம் உறுப்பினர்ைள் மீனவர் 

நலவொரியத்தில் உறுப்பினர்ைளொை உள்ளனர். 

தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரிய விதிமுறைைளின்படி, 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைம் மற்றும் தமிழ்நொடு 

மொநிலத் தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு இறணயம் 

ஆகியவற்றிற்குச் கசொந்தமொன டீசல் வழங்கு 

நிறலயங்ைள் மூலம் விற்பறன கசய்யப்படும் லொபத்தில் 

வரும் பங்ைளிப்புத்கதொறை, நீர்நிறலைளின் மீன்வள 

குத்தறையில் 7 விழுக்ைொடு கதொறை, உறுப்பினர் சந்தொத் 

கதொறை ரூ.20/- மற்றும் மமட்டூர் அறண மீன் 

விற்பறனயில் கிமலொ ஒன்றுக்கு ரூ.2/- ஆகியவற்றின் 

மூலம் நிதிப்பங்ைளிப்பு வசூல் கசய்யப்பட்டு வருகிைது. 

ைடந்த 01.04.2008 முதல் 29.02.2020 முடிய ரூ.23.49 

மைொடி சந்தொத் கதொறையொை வசூல் கசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரியத்தொல் கசயல்படுத்தப்படும் 

நலத்திட்டங்ைள் பின்வருமொறு:  

அட்டவறண: 9 

தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியத்தொல் 
கசயல்படுத்தப்படும் நலத் திட்டங்ைள் 

வ. 
எண் 

நிவொைணம் / உதவி 
கதொறை 
(ரூபொயில்) 

1. விபத்து நிவொைணம்  

(அ) விபத்தினொல் மைணம் 2,00,000 

(ஆ) இைண்டு றைைள் இழப்பு 1,00,000 

(இ) இைண்டு ைொல்ைள் இழப்பு 1,00,000 

(ஈ) ஒரு றை மற்றும் ஒரு ைொல் 
இழப்பு 

1,00,000 

(உ) இைண்டு ைண்ைளிலும் முற்றிலும் 
பொர்றவ இழப்பு 

1,00,000 

(ஊ) ஒரு றை அல்லது ஒரு ைொல் 
இழப்பு 

1,00,000 

(எ) மமமல ைண்ட இனங்ைளில் 
குறிப்பிடொத மவறு ைடுறமயொன 
ைொயம் ஏற்பட்டு உடல் உறுப்பு 
இழப்பு 

50,000 



159 

2. விபத்தின் ைொைணமொை 
அல்லொமல் மீன்பிடிக்றையில் 
அல்லது அதற்குப் பின் 
உடனடியொை இைத்தல் 

2,00,000 

3. மீன்பிடிக்றையில் 
ைொணொமற்மபொன மீனவர் 

2,00,000 

4. இயற்றை மைணம் 15,000 

5. ஈமச்சடங்கிற்ைொன உதவித் 
கதொறை 

2,500 

6. 
உறுப்பினர்ைளின் 
மைன் மற்றும் 
மைள் ைல்வி 

உதவித் கதொறை 

விடுதியில் 
தங்ைொமதொர் 

விடுதியில் 
தங்கி 

படிப்பவர்ைள் 

மொணவர் மொண
வியர் 

மொண
வர் 

மொண
வியர் 

அ) பத்தொம் 
வகுப்பு மதர்ச்சி 1,250 1,500 1,250 1,500 

ஆ) 
பன்னிகைண்டொம் 
வகுப்பு மதர்ச்சி 

1,750 2,000 1,750 2,000 

இ)கதொழிற்பயிற்சி 
(I.T.I) மற்றும் 
பல்கதொழிற் நுட்ப 
பயிற்சி 
(Polytechnic) 

1,250 1,750 1,450 1,950 
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ஈ) இளங்ைறல 
பட்டப்படிப்பு 

1,750 2,250 2,000 2,500 

உ) முதுைறல 
பட்டப்படிப்பு 

2,250 2,750 3,250 3,750 

ஊ) கதொழிற் 
ைல்வி, 
இளங்ைறல, 
சட்டம், 
கபொறியியல், 
மருத்துவம் 
மபொன்ை கதொழிற் 
ைல்விைள்  

2,250 2,750 4,250 4,750 

எ) முதுைறல 
கதொழிற் 
ைல்விைள் 

4,250 4,750 6,250 6,750 

7. திருமண உதவி ஆண் கபண் 

 அ) உறுப்பினரின் திருமண உதவி  

ஆ) உறுப்பினரின் மைன் அல்லது 
மைள் திருமணம் 

3,000  

3,000 

5,000 

5,000 
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8. மைப்மபறு / ைருச்சிறதவு / 
ைருக்ைறலப்பு உதவித் கதொறை 

 

 i) மைப்மபறு (மொதம் ஒன்றுக்கு 
ரூ.1,000/- வீதம் ஆறு மொதங்ைள்) 

6,000 

 ii) ைருச்சிறதவு 3,000 

 iii)மருத்துவ ரீதியிலொன 
ைருக்ைறலப்பு 

3,000 

 

9.1. இறணயதள வழி மசறவ 

 தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரியத்தொல் 

கசயல்படுத்தப்படும் அறனத்து திட்டங்ைளும் தற்மபொது 

ஒமை குறடயின்கீழ் www.tnfwb.tn.gov.in என்ை 

வறலத்தளத்தின் வொயிலொை வழங்ைப்பட்டு வருகிைது. 

இந்த வறலதளத்றத பயன்படுத்த ஒவ்கவொரு மீன்துறை 

உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்கும் பயனொளர் குறியீடு 

(User ID) தனித்தனிமய வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூலம் மீன்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலைங்ைளில் 

இருந்து தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரிய உறுப்பினர்ைளிடம் 

இருந்து கபைப்பட்ட விண்ணப்பங்ைள் மநைடியொை 

வறலதளத்தில் பதிமவற்ைம் கசய்யப்படுகின்ைது. 

http://www.tnfwb.tn.gov.in/
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இப்புதிய நறடமுறையினொல், பல நைல்ைளில் 

படிவங்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைள் சரிபொர்ப்பு, பரிசீலறன 

மற்றும் பரிந்துறைக்கும் பணி மபொன்ை தினசரி அலுவலை 

நறடமுறைைள் தவிர்க்ைப்பட்டு, துரிதமொை, ைொலவிையம் 

இன்றி மின்னணு முறை மூலம் விண்ணப்பிக்ை முடியும். 

மமலும் மின்னணு பணப்பரிமொற்ைம் மூலம் 

பயனொளிைளின் வங்கிக் ைணக்கிற்கு மநைடியொை 

நிவொைணத்கதொறை வழங்ைப்படுகிைது. தமிழ்நொடு மீனவர் 

நலவொரியத்தின் திட்டங்ைறள வறலதளத்தின் மூலம் 

மின்னணு முறையில் வழங்ைப்படுவதொல், 

விண்ணப்பத்தின் பரிசீலறன குறித்த நிறலயிறன 

பயனொளர்ைமள மநைடியொைக் ைண்டறியும் வறையில் 

கவளிப்பறடத்தன்றமயிறன கைொண்டுள்ளது. இந்த 

வறலதளத்தின் மூலம் கபைப்படும் மசறவைள் 

அறனத்தும் றைப்மபசியின் மூலம் இயக்கிப் கபற்றிடும் 

அளவிற்கு தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரிய மசறவைள் 

அறனத்தும், மக்ைளுக்குச் மசரும் வறையில் மிைவும் 

எளிறமயொக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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 2019-20ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொடு மீனவர் 

நலவொரியத்தின் வொயிலொை பல்மவறு 

நலத்திட்டங்ைளின் கீழ் 2863 மைட்பு விண்ணப்பங்ைள் 

பரிசீலறன கசய்யப்பட்டு, ரூ.3.38 மைொடி ãthuz« 

மதசிய மின்னணு பணப் பரிமொற்ைம் (NEFT) 

வொயிலொை வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நொடு மீன்வளப் பல்ைறலக் ைழைத்தில் 

பி.எப்.எஸ்.சி/ பி.கடக், (Fisheries Engineering) 

படிப்பதற்கு மீனவர் நலவொரிய உறுப்பினர்ைளின் 

பிள்றளைள் 9 மபருக்கு தமிழ்நொடு மீனவர் 

நலவொரியத்தின் வொயிலொை ைல்விக்ைட்டணம் 

கசலுத்தப்பட்டு வருகிைது. 2019-2020 ஆம் ஆண்டு 

ைல்விக் ைட்டணமொை ரூ.5,60,125/- கதொறை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.இத்திட்டம் 2020-21 ஆம் 

நிதியொண்டிலும் கசயல்படுத்தப்படும். 
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10. தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைம்  

(Tamil Nadu Fisheries Development Corporation Limited) 

தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் ைழைமொனது கபொதுத்துறை 

நிறுவனமொை நிறுவனங்ைளின் சட்டத்தின் கீழ் 1974 ஆம் 

ஆண்டு தமிழை அைசொல் பதிவுகசய்யப்பட்டது.  

 தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் ைழைமொனது, பல்மவறு 

வணிை ரீதியிலொன கசயல்பொடுைளொன மீன் விற்பறன, 

ைடல் மீன் உணவைங்ைள், டீசல் எரிகயண்கணய் / 

மண்கணண்கணய் விற்பறன, நீர்த்மதக்ை மமலொண்றம 

முதலியன வொயிலொை 2020-21 ஆம் நிதியொண்டில் 

ரூ.572.41 மைொடி மதிப்பிலொன கமொத்த விற்பறன  

மற்றும் ரூ.13 மைொடி இலொபத்திறன ஈட்டிடும் என 

எதிர்பொர்க்ைப்படுகிைது. 2020-21 ஆம் நிதியொண்டில் 

எதிர்பொர்க்ைப்படும் tuÎ bryÎ ரூ.580 மைொடியொைவும் 

ரூ.14 மைொடியிறன இலொபமொை ஈட்டிட இலக்ைொை 

கைொண்டுள்ளது.  

 இக்ைழைத்தின் மமலொண்றம இயக்குநர் மீன்துறை 

இயக்குநர் ஆவொர். இக்ைழைத்தின் ைளப்பணிைள் கபொது 

மமலொளர், முதுநிறல மமலொளர்ைள், மமலொளர்ைள், 

துறண மமலொளர்ைள் மற்றும் உதவி மமலொளர்ைள் 
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ஆகிமயொருடன் கமொத்தம் 100 நிைந்தை பணியொளர்ைள் 

மற்றும் 270 தனியொர் மசறவ றமயப் பணியொளர்ைள் 

ஆகிமயொைொல் நிர்வகிக்ைப்படுகிைது. இக்ைழைத்தினுறடய 

பணிைறள விரிவொக்குவதற்கு கூடுதல் பணியொளர்ைறள 

நியமனம் கசய்திட நடவடிக்றை மமற்கைொள்ளப்பட்டு 

வருகிைது.  

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைம்  

8 நீர்த்மதக்ைங்ைளில் வளர்ந்த மீன் விைலிைறள 

அறிவியல் ரீதியிலொன முறைைறள பின்பற்றி இருப்பு 

கசய்து ஆண்டுமதொறும் சுமொர் 1000 டன்ைள் அளவிற்கு 

உள்நொட்டு மீன்ைறள உற்பத்தி கசய்கிைது.  

 தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது சொத்தனூர், 

ஆழியொர், அமைொவதி, திருமூர்த்தி மற்றும் பொலொறு- 

கபொருந்தொலொறு ஆகிய நீர்த்மதக்ைப் பகுதிைளில் 3.83 

கெக்மடர் பைப்பளவில் 5 மீன்குஞ்சு வளர்ப்புப் 

பண்றணைறள கைொண்டுள்ளது. தமிழ்நொடு மீன் 

வளர்ச்சிக் ைழைத்தொல் உற்பத்தி கசய்யப்படும் தைம் 

வொய்ந்த மீன் குஞ்சுைள், தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் 

ைழைத்தின் மமலொண்றமயிலுள்ள நீர்த்மதக்ைங்ைளில் 
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இருப்பு கசய்யப்படுவதுடன், தனியொர் மீன் 

பண்றணைளுக்கும் விநிமயொகிக்ைப்படுகிைது. மமலும், 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது ஆழியொர் மற்றும் 

திருமூர்த்தி நைர் ஆகிய இடங்ைளில் வண்ண மீன் 

உற்பத்தி நிறலயங்ைறள அறமத்துள்ளது.  

 மொநிலத்தில் சில்லறை மீன் விற்பறன 

நிறலயங்ைள் மற்றும் நடமொடும் மீன் விற்பறன 

நிறலயங்ைள் அறமத்து, தைமொன மீன்ைள் மற்றும் 

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைடல் மீன் உணவு கபொருட்ைறள 

நியொயமொன விறலயில் கபொதுமக்ைளுக்கு விற்பறன 

கசய்து வருகிைது. மீன் விற்பறனயிறன விரிவொக்ைம் 

கசய்யும் மநொக்ைத்தில் பல்மவறு நைைங்ைளில் அதிை 

எண்ணிக்றையிலொன நவீன மற்றும் நடமொடும் மீன் 

சில்லறை விற்பறன நிறலயங்ைறள அறமப்பதற்கு 

முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டு வருகிைது.  

 இக்ைழைமொனது மொநிலத்தின் ைடமலொைப் 

பகுதிைளில் அறமந்துள்ள மீன்பிடித் துறைமுைங்ைள் 

மற்றும் மீன் இைங்கு தளங்ைளில் 31 டீசல் 

எரிகயண்கணய் விற்பறன நிறலயங்ைறளயும் மற்றும் 

10 மண்கணண்கணய் விற்பறன நிறலயங்ைறளயும் 
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அறமத்து வரிவிலக்ைளிக்ைப்பட்ட உயர்மவை டீசல் 

எரிகயண்கணய் மற்றும் மொனிய விறலயிலொன 

மண்கணண்றணயிறன மீன்பிடி விறசப்படகுைளுக்கும் 

மற்றும் இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட பொைம்பரிய நொட்டுப் 

படகுைளுக்கும் விநிமயொகித்து வருகிைது. புதியதொை 

அறமந்துள்ள மீன்பிடித் துறைமுைங்ைள் மற்றும் மீன் 

இைங்குதளங்ைளில் கூடுதல் டீசல் எரிகயண்கணய் 

விற்பறன நிறலயங்ைறள தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் 

ைழைமொனது அறமத்து வருகிைது. 

10.1 மசத்துப்பட்டு பசுறமப் பூங்ைொ மமலொண்றம 

 மசத்துப்பட்டு பசுறமப் பூங்ைொவின் பைொமரிப்பு 

மற்றும் கசயல்பொட்டிறன தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் 

ைழைமொனது மமற்கைொண்டு வருகிைது. பசுறமப் 

பூங்ைொவொனது படகுக் குழொம், தூண்டில் மீன் பிடிப்பு, 

பன்னடுக்கு வொைன நிறுத்தைம், சிறுவர் பூங்ைொ, கபொழுது 

மபொக்கு றமயம், உணவைம், நறடபயிற்சிப்பொறதைள், 

சிறுவர்ைள் விறளயொட்டுப் பகுதி, முப்பரிமொணத் 

திறையைங்கு ஆகிய வசதிைளுடன் கபரு அளவிளொன 

பொர்றவயொளர்ைறள ஈர்த்து வருகிைது. கூடுதலொை 

கபொதுமக்ைறள ைவர்ந்திடும் வறையில் மீன்ைொட்சியைம் 
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மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின கமய்நிைர் ைொட்சியைம் 

(Aquarium-cum-Aquatic Virtual Reality Centre)  

ரூ.6.93 மைொடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது. ஆண்கடொன்றுக்கு சைொசரியொை  

2 இலட்சம் பொர்றவயொளர்ைள் பசுறமப்பூங்ைொவிற்கு 

வருறைபுரிகின்ைனர். பசுறமப்பூங்ைொவில் கூடுதல் 

கபொழுதுமபொக்கு வசதிைறள அறிமுைப்படுத்திட 

முயற்சிைள் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளன.  

10.2 ைடல் மீன் உணவுப் கபொருட்ைளுக்ைொன றமய 
சறமயலறைக் கூடம் மற்றும் பயிற்சி நிறலயம் 

 கசன்றன, இைொயபுைத்தில் ரூ.3.04 மைொடி 

மதிப்பீட்டில் உடனடி உண்பதற்கும், உடனடி 

சறமப்பதற்கும் ஏதுவொன மதிப்பூட்டப்பட்ட மீன் 

உணவுப் கபொருட்ைறள தயொரித்திடவும் மற்றும் 

விற்பறன மமற்கைொள்வதற்கும் சுயஉதவி மைளிர் 

குழுவிற்ைொன பயிற்சி வசதிைளுடன் கூடிய றமய 

சறமயலறைக் கூடம் ஒன்றிறன தமிழ்நொடு மீன் 

வளர்ச்சிக் ைழைமொனது அறமத்துள்ளது. மைளிர் 

சுயஉதவிக் குழுக்ைளுக்கு றமய சறமயற்கூடத்திலுள்ள 

வசதிைறள பயன்படுத்தி மதிப்பூட்டப்பட்ட சுறவயொன 
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மீன்உணவு வறைைறள தயொரிப்பதில் பயிற்சிைள் 

அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது.  

10.3  கசன்றனயில் இறணயதளம் மூலம் மீன் 
 விற்பறனவசதிைறள ஏற்படுத்துதல் 

 தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது ைடல் மீன் 

உணவுப் கபொருட்ைறள உண்பதினொல் உடல் நலனுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய நன்றமைள் குறித்த விழிப்புணர்றவ 

கபொதுமக்ைள் உணரும் வறையில் கபருமுயற்சிைறள 

மமற்கைொண்டு வருகிைது. கசன்றன, மீன் விற்பறனப் 

பிரிவின் வொடிக்றையொளர்ைளின் வசதிக்ைொை 

இறணயதளம் மூலமொை மீன் விற்பறன கசய்யும் 

ைட்டறமப்பு வசதிறய உருவொக்கியுள்ளது. 

கபொதுமக்ைளிடமிருந்து கபைப்பட்ட வைமவற்பிறனத் 

கதொடர்ந்து இறணயதள விற்பறனறய 

புதுப்பிக்ைப்பட்டதுடன், கூடுதல் வசதிைளுடன் றைமபசி 

கசயலியிறனயும் அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது.  
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10.4. புதிய திட்டங்ைள்  

10.4.1 மீன் தீவனம் தயொரிக்கும் ஆறலயிறன 
இயக்குதல் 

 மதசிய மவளொண் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் 

தஞ்சொவூர், அச்சம்பட்டியில் தமிழ்நொடு அைசு 

மீன்வளத்துறையொல் நிர்மொணிக்ைப்பட்ட மீன் தீவனத் 

தயொரிப்பு ஆறலயிறன தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் 

ைழைம் கபொறுப்மபற்று, 23.08.2018 முதல் மீன் தீவனத் 

தயொரிக்கும் பணிைறள மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

இதுநொள் வறை 170 டன் மீன் தீவன« தயொரிக்ைப்பட்டு 

துறையின் மீன் பண்றணைளுக்கும், k‰W« தனியொர் மீன் 

பண்றணைளுக்கும் விநிமயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

10.4.2 மதனொம்மபட்றடயில் நவீன ைடல் மீன் உணவைம் 
  

கசன்றன மதனொம்மபட்றடயிலுள்ள ைடல் மீன் 

உணவைமொனது அமர்ந்து, உணவருந்தும் வசதிைளுடன் 

தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் ைழைத்தொல் 

நவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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10.4.3 தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் ைழைத்தினுறடய 
தயொரிப்புைறள "வணிை அறடயொளப் 
படுத்துதல்"  

 தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது 

அதனுறடய திட்டங்ைறளயும், கசயல்பொடுைறளயும் 

கபொதுமக்ைளிறடய பிைபலபடுத்திடும் கபொருட்டு  

"இது நம்ம ஊரு மீன்ைள்” என்ை வொசைத்துடன் கூடிய 

புதிய வணிை அறடயொள சின்னம் மற்றும் நிறுவன 

விளம்பை படம் ஆகியவற்றை அறிமுைப்படுத்தி சமூை 

ஊடைங்ைள் மூலம் பிைபலப்படுத்தும் பணிைறள 

மமற்கைொண்டு வருகிைது.  

  2018-19 ஆம் நிதியொண்டில் தமிழ்நொடு மீன் 

வளர்ச்சிக் ைழைமொனது மொநில அைசுக்கு 

ஈவுத்கதொறையொை ரூ.2.57 மைொடியும் மற்றும், மொண்புமிகு 

முதலறமச்சரின் கபொது நிவொைண நிதிக்கு ரூ.1 மைொடியும் 

வழங்கியுள்ளது.  

 மமலும், 2018-19 ஆம் நிதியொண்டில் தமிழ்நொடு 

மீன் வளர்ச்சிக் ைழைம் ரூ.1.10 மைொடிறய தனது 

பங்ைளிப்பொை தமிழ்நொடு மீனவ நலவொரியத்திற்கு 

வழங்கியதுடன், ரூ.24.76 இலட்சத்திறன 2019-20 ஆம் 

ஆண்டிற்கு கபரு நிறுவன சமூை கபொறுப்பு நிதி 

பங்ைளிப்பிற்கு ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது.  
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11. தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப்  
பல்ைறலக்ைழைம் (TNJFU) 

  தமிழ்நொடு மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைமொனது 

தமிழ்நொட்டில் கதொழில்சொர் மீன்வள கதொழில் ைல்விறய 

வழங்கிடவும், ஆைொய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிைளின் 

வொயிலொை மீன் உற்பத்திறய அதிைரித்து மீன்வளத்றத 

முன்மனற்றும் மநொக்ைத்மதொடும், மொநில அைசொல் மொநில 

மவளொண்றமப் பல்ைறலக்ைழை அறமப்பு மற்றும் 

பொடத்திட்டத்றதத் தழுவி தமிழ்நொடு மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைச் சட்டம், 2012-ன்படி, 19.06.2012 

அன்று நொைப்பட்டினத்தில் நிறுவப்கபற்ைது. மமலும், 

அைசொறண (நிறல) எண்:21, ைொல்நறட பைொமரிப்பு, 

பொல்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை நொள்:  

16.02.2018-ன்படி இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் கபயர் 

தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைம் எனப் கபயர் மொற்ைம் கசய்யப்பட்டது. 

11.1 கதொறலமநொக்குப் பொர்றவ 

 “மீன்வள அறிவியறலப் பயன்படுத்தி உணவு, 

ஊட்டச்சத்து மற்றும் வொழ்வொதொைத்றத மமம்படுத்துதல்”. 
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11.2 ைடறமைள்  

  மீன்வள அறிவியல் சம்பந்தமொன ைற்பித்தல், 

ஆைொய்ச்சி மற்றும் விரிவொக்ைம் ஆகியறவ 

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் ைடறமைளொகும். 

11.3 மநொக்ைங்ைள் 

 மீன்வள அறிவியல், மீன்வள கபொறியியல், 

அடிப்பறட அறிவியல், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

அறிவியல் ஆகிய புலங்ைளில் திைன் சொர்ந்த 

கதொழில்நுட்பக் ைல்விறய வழங்குதல் 

 மீன்வளப் பட்டதொரிைளுக்கு பல்மவறு துறைைளில் 

மமற்படிப்பு வொய்ப்புைறள உருவொக்குதல் 

 மீன்வள அறிவியலில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 

ஆைொய்ச்சிைறளக் கைொண்டு அதிநவீன 

கதொழில்நுட்பங்ைறள உருவொக்குதல் 

 பைவலொன மற்றும் மமம்படுத்தப்பட்ட உபைைணங்ைள் 

மற்றும் மொதிரிைறளக் கைொண்டு பயனுள்ள விரிவொக்ை 

மசறவயிறன வழங்குதல் 
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 கதொழில்முறனமவொர் மற்றும் ைல்வியொளர்ைளுடன் 

இறணந்து சிைப்பொன கதொழில் ைொப்பை சூழறல 

ஏற்படுத்த, மொறுபட்ட மற்றும் மமம்பட்ட 

கதொழில்நுட்பங்ைறள உருவொக்குதல் 

 மொநிலத்தில் உள்ள மீன்வளர்ப்மபொர், மீனவர்ைள் 

மற்றும் மவறலயில்லொ இறளஞர்ைளுக்கு மீன்வள 

கதொழில்சொர் ைல்விறயக் கைொண்டு 

கதொழில்முறனயும் திைறன மமம்படுத்துதல்  

11.4 பணி அறமப்பு  

 தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப்  

பல்ைறலக்ைழைத்தின் பணியறமப்பு பின்வரும் 

அட்டவறண -10 ல் ைொட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவறண: 10 

வ.எண். பதவி எண்ணிக்றை 

1. துறணமவந்தர் 1 

2. பதிவொளர் 1 

3. பல்ைறலக்ைழை அதிைொரி 13 

4. மபைொசிரியர் 7 

5. இறணப் மபைொசிரியர் 34 

6. உதவிப் மபைொசிரியர் 113 

7. உதவி நூலைர் 3 

8. உடற்ைல்வி உதவி இயக்குநர் 1 

9. ஆசிரியைல்லொத பணியொளர் 271 

 கமொத்தம் 444 

 

11.5 ைல்வி கசயல்பொடுைள் 

 மறைந்த முதல்வர்  டொக்டர். கெ கெயலலிதொ 

அவர்ைள் ஆறணயின்படி, 2012-ம் ஆண்டில் 

நொைப்பட்டினத்தில் நிறுவப்பட்ட மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைமொனது, மீன்வளக் ைல்விறய 

வழங்குவதில் மதசிய அளவில் மட்டுமல்லொது 

உலைளவிலும் கபரும் அங்கீைொைத்றதப் கபற்றுள்ளது. 



176 

மமலும், இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் உறுப்புக் ைல்லூரியொன 

கபொன்மனரியிலுள்ள டொக்டர். எம்.ஜி.ஆர் மீன்வளக் 

ைல்லூரி மற்றும் ஆைொய்ச்சி நிறலயம் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய மவளொண் ஆைொய்ச்சி குழுமத்தின் 

அங்கீைொைத்றதப் கபற்றுள்ளது. 

அ) மவளொண்றம மற்றும் பிை மவளொண்சொர் துறைைறள 

ஒப்பிடும்மபொது, மீன்வளர்ப்புத்துறையின் 

ஒட்டுகமொத்த ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் அதிைமொை 

உள்ளதொல், மீன்வளப் பட்டதொரிைளின் மதறவ 

மதசத்தின் கமொத்த மவளொண் பட்டதொரிைளின் 

எண்ணிக்றையில் குறைந்த பட்சம் 10 

விழுக்ைொடொவது இருத்தல் அவசியம். மொநிலம் 

மற்றும் மதசிய மதறவயிறனப் பூர்த்தி கசய்திட 

தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலைழைம் சரியொன இலக்றை மநொக்கி 

கசல்கிைது.  

ஆ) இந்திய மவளொண் ஆைொய்ச்சி குழுமம் நடத்திய 

அகில இந்திய முதுநிறல நுறழவுத் மதர்வில் 

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் பதினொன்கு மொணவர்ைள் தை 

வரிறசயில் முதன்றம கபற்றுள்ளனர். கதொழில்முறை 
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மீன்வளப் பட்டதொரி மன்ைம் நடத்திய மதர்வில் 

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் மொணவர் இந்த 

ஆண்டிற்ைொன “இந்தியொவின் தறலசிைந்த மீன்வளப் 

பட்டதொரி” எனும் விருதிறனப் கபற்றுள்ளொர். 

மொணவர்ைளின் மபொட்டித் திைறன வளர்க்கும் 

இத்திட்டத்றத கதொடர்ந்து இப்பல்ைறலக்ைழைம் 

கசயல்படுத்தி வருகிைது. 

11.6 ைல்வி நிறலயங்ைள் மற்றும் ைல்விக்ைொன 
உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

11.6.1 தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 
பல்ைறலக்ைழைத்தின் உறுப்பு நிறலயங்ைள் 

 தற்மபொது இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில் நொன்கு 

புலங்ைள் உள்ளன. இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில் 

பி.எப்.எஸ்.ஸி (இளநிறல மீன்வள அறிவியல்), பி.கடக்., 

(மீன்வளப் கபொறியியல்), பி.கடக்., (ஆற்ைல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் கபொறியியல்), பி.கடக்., (மீன்வள ைடல்சொர் 

கதொழில்நுட்பம்) பி.கடக், (இளநிறல உயிர் 

கதொழில்நுட்பம்), பி.பி.ஏ., (இளநிறல மீன் வணிை 

மமலொண்றம) பி.கடக்., (இளநிறல உணவு 

கதொழில்நுட்பம்) ஆகிய 7 கதொழிற் படிப்புைள் 

வழங்ைப்பட்டுவருகிைது. இப்படிப்புைள் 11 கதொழிற் 
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ைல்லூரிைள் மூலம் வழங்ைப்படுகின்ைன. மமலும்,  

4 கதொழிற்சொர் ைல்லூரிைள் மூலம் இளநிறல கதொழிற்சொர் 

பட்டப்படிப்புைள்; மீன்பிடி கதொழில், மீன்வளர்ப்பு, 

மீன்நல மமலண்றம மற்றும் மீன் பதனம் மபொன்ைவற்றில் 

வழங்ைப்படுகிைது. தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ 

மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைத்தின் 45 உறுப்பு நிறுவனங்ைள் 

(ஒப்புறம ஆய்வைம் உட்பட) தமிழைம் முழுவதும் 

கசயல்பட்டு வருகின்ைன. 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 

இளநிறலப் படிப்புைளில் 461 மொணவர்ைள் 

மசர்க்ைப்பட்டுள்ளனர். 90 மொணவர்ைள் பட்டம் கபற்று 

கவளிமயறியுள்ளனர். இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில்  

11 எம்.எப்.எஸ்ஸி படிப்பும், இைண்டு எம்.கடக் படிப்பும், 

ஒரு எம்.பி.ஏ படிப்பும் வழங்ைப்படுகின்ைது. மமலும்,  

12 முறனவர் பட்டபடிப்பும் வழங்ைப்படுகிைது. இதில், 

37 முதுநிறல மொணவர்ைள் மற்றும் 13 முறனவர் 

பட்டப்படிப்பு மொணவர்ைள் மசர்ந்துள்ளனர். 2019-20ல், 

முதுநிறல படிப்பு மற்றும் முறனவர் படிப்றப முறைமய 

30 மற்றும் 5 மொணவர்ைள் முடித்து பட்டம் 

கபற்றுள்ளனர்.  
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11.6.2.  ைல்விக்ைொன புதிய உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

 மொண்புமிகு தமிழை முதல்வர் அவர்ைள் 2019-20 

ஆண்டில் ரூ.47.5 மைொடி மதிப்பில் 7 புதிய 

ைட்டடங்ைறள துவங்கிறவத்தொர். அதன் விவைங்ைள் 

வருமொறு: நொைப்பட்டினத்தில், மீன்வளப் கபொறியியல் 

ைல்லூரிக்ைொன ைட்டடங்ைள் மற்றும் பல்ைறலக்ைழை 

வளொைத்தில் நூலை ைட்டடம், வகுப்பறைைள் மற்றும் 

ைருத்தைங்கு கூடம், இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் 

மண்டபத்தில் உள்ள மீன்வள பயிற்சி நிறலயத்திற்கு 

ைல்விக்கூடம்; கசன்றன மொதவைத்தில் வண்ணமீன் 

வொனவில் விற்பறன வளொைம் மற்றும் ைொட்சியைம்; 

கசன்றன வொணியஞ்சொவடியில் உள்ள மீன்வளப் பட்ட 

மமற்படிப்பு நிறலயத்தில் கூடுதல் ைல்விக்கூட 

உட்ைட்டறமப்பு மற்றும் நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் 

தறலஞொயிறில் டொக்டர். எம்.ஜி.ஆர். மீன்வளக் ைல்லூரி 

மற்றும் ஆைொய்ச்சி நிறலயத்தின் நிருவொைக் ைட்டடங்ைள்.  

11.6.3. தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ  
மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைத்தின் கதொழில்நுட்ப 
இயக்குனைைங்ைள் 

 இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில் 5 கதொழில்நுட்ப 

இயக்குனைைங்ைள் முறைமய ஆைொய்ச்சி இயக்குனைைம், 
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விரிவொக்ைக் ைல்வி இயக்குனைைம், வளங்குன்ைொ நீருயிரி 

வளர்ப்பு இயக்குனைைம் மற்றும் அதன் ஏழு உறுப்பு 

றமயங்ைள், மீன்வளர்ப்புத் கதொழில்நுட்பப் பயிற்சி 

மற்றும் கதொழில் ைொப்பை இயக்குனைைம் மற்றும் அதன் 

மூன்று றமயங்ைள், மீன்பிடி கதொழில்நுட்பப் பயிற்சி 

மற்றும் கதொழில் ைொப்பை இயக்குனைைம் மற்றும் அதன் 

மூன்று றமயங்ைள் இயங்கி வருகின்ைன. 

11.6.4. தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 
பல்ைறலைழைத்தின் முக்கிய ைல்விச் 
சொதறனைள் 

 நொட்டின் பிை மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைங்ைள் 

மற்றும் மீன்வளக் ைல்லூரிைளுடன் ஒப்பிடுறையில் 

கமொத்த மொணவர் மசர்க்றை விகிதொச்சொைத்றத கூடுதலொை 

எட்டியுள்ளது. பிை மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைங்ைளுடன் 

ஒப்பிடுறையில் அதிைமொன பொடத்திட்டங்ைறள வழங்கும் 

ஒமை பல்ைறலக்ைழைம் தமிழ்நொடு டொக்டர்.  

கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைம் ஆகும்  

(11 இளநிறல, 14 முதுநிறல மற்றும் 11 முறனவர் 

பொடத்திட்டங்ைள்). இப்பல்ைறலக்ைழைம், மீன்வளத்தில் 

நிபுணத்துவம் கபற்ை கபொறியியல் பட்டதொரிைறள 
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உருவொக்குகிைது. மமலும், இப்பல்ைறலக்ைழைம் பல்மவறு 

கதொழில்நுட்ப பூங்ைொக்ைறளயும் உருவொக்கியுள்ளது.  

11.6.5.  பல்ைறலக்ைழைம் வழங்கும் பொடத்திட்டங்ைள் 

 தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைமொனது தற்மபொதுள்ள புதிய வளொைத்தில் 

கசப்டம்பர் 2018 முதல் கசயல்பட்டு வருகிைது. 

பல்ைறலக்ைழைம் கதொடர்ந்து விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 பல்ைறலக்ைழை மொனியக்குழுவின் ஒப்புதமலொடு, 

தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைம் நொன்கு கதொழில்சொர் 

பொடத்திட்டங்ைறள மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்புத் 

மதறவைறள பூர்த்தி கசய்திட அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. 

 இக்ைல்லூரிைளில் மொணவர் மசர்க்றை ைடந்த 

இைண்டு ஆண்டுைளில் மும்மடங்கு உயர்ந்து, தற்மபொது 

1124 மொணவர்ைள் ைல்வி பயின்று வருகின்ைனர். 

இப்பல்ைறலக்ைழைத்திற்கு ஒப்பளிக்ைப்பட்ட 171 

ஆசிரியர் பணியிடங்ைளில், தற்மபொது 106 ஆசிரியர்ைள் 

பணியொற்றி வருகின்ைனர். இப்பல்ைறலக்ைழைம், 

தமிழ்நொடு மற்றும் நொட்டின் சிைந்த 

பல்ைறலக்ைழைங்ைளிலிருந்து ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 
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சிைந்த ஆைொய்ச்சியொளர்ைறள பணியொற்ை ஈர்த்து 

வருகிைது.  

11.6.6.  புதிய அைக்ைட்டறள விருதுைள் 

 பல்மவறு மீன்வளப் பொடத்திட்டத்தில் 

மொணவர்ைறள ஊக்குவிக்ைவும், அவர்ைளின் 

ைல்வித்திைறன அங்கீைரிக்ைவும் தற்மபொதுள்ள 40 

விருதுைளுடன், கூடுதலொை 10 விருதுைள் 

வழங்ைப்படுகின்ைன.  

11.7. ஆைொய்ச்சி கசயல்பொடுைள் 

 ஆைொய்ச்சி 

 பல்ைறலக்ைழைத்தில் மமற்கைொள்ளப்படும் 

ஆைொய்ச்சிைள் 4P's Cell (ஆைொய்ச்சிக் ைட்டுறைைள், 

ஆைொய்ச்சித் திட்டங்ைள்; மீன்கபொருட்ைள் உற்பத்தி 

மற்றும் ைொப்புரிறம) வழிைொட்டுதலின்படி கசயல்பட்டு 

வருகிைது. குறிப்பொை இந்த வருடமும் 

இவ்வழிைொட்டுதல்ைள் நறடமுறையில் உள்ளன. 

தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழை ஆசிரியர்ைளொல் தைமொன ஆைொய்ச்சிைள் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு, முடிவுைள் சிைந்த ஆய்விதழ்ைளில் 
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கவளியிடப்பட்டுள்ளன. இவ்வொண்டு, பல்ைறலக்ைழைத்தில் 

132 அறிவியல் ஆைொய்ச்சிக் ைட்டுறைைள் மற்றும் 

கதொழில்நுட்ப அறிக்றைைள் சமர்பிக்ைப்பட்டன. இது 

ைடந்த ஆண்டுைறள விட அதிைமொகும். இவ்வொைொன 

ஆைொய்ச்சிச் சொதறனைள், மபைொசிரியர்ைளின் பணி 

முன்மனற்ைத்திற்கும், பதவி உயர்வுக்கும் அளவு மைொலொை 

எடுத்துக் கைொள்ளப்படுகிைது.  

 கதொழில்நுட்பம் மற்றும் ைொப்புரிறமைள் 

 தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைத்தில் 10 ைொப்புரிறமைள் (புதிய 

ைண்டுபிடிப்புைள்) பல்மவறு நிறலைளில் அனுமதி 

கபைத்தக்ை நிறலயில் உள்ளன. ஏற்ைனமவ, 

பல்ைறலக்ைழை கதொழில் நுட்பங்ைளுக்குச் 

சமர்பிக்ைப்பட்ட 4 ைொப்புரிறமைள் இன்னும் சில 

மொதங்ைளில் அனுமதி கபறும் நிறலயில் உள்ளது. 

இவ்வொண்டு இைண்டு புதிய ைொப்புரிறமைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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 உருவொக்ைப்பட்டுள்ள ஆைொய்ச்சி உட்ைட்டறமப்புைள் 

 மீன்வள முதுநிறல பட்ட மமற்படிப்பு நிறலயம், 
வொணியஞ்சொவடி வளொைத்தில் மீன் உணவு மற்றும் தீவன 
பகுப்பொய்வு ஒப்புறம ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் மொதவைம் 
வளொைத்தில் நீர்வொழ் உயிரின நல ஒப்புறம 
ஆய்வுக்கூடம் உருவொக்ைப்பட்டுள்ளன. மொதவைம் 
வளொைத்திலுள்ள மீன்வளர்ப்பிற்ைொன நீர் மறுசூழல் 
அறமப்பு ஒரு தனித்தன்றமயொன வசதியொகும். 
மொதவைம் மற்றும் தஞ்சொவூர் றமயத்தில் நடமொடும் மீன் 
நல ஆய்வுக்கூடங்ைள் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
மொதவைம் வளொைத்தில் உள்ள "கவளிவளொை 
உயிர்க்கூழ்மத்திைள் தயொரிப்பு பூங்ைொ" முதலொவதொை 
உருவொக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 தற்கபொழுது கசயல்படுத்தப்படும் திட்டங்ைள் 

 மதசிய மவளொண் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ், 

பின்வரும் மூன்று புதிய திட்டங்ைள் ரூ.5.2 மைொடி 

கசலவில் கசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன: 

i. ைடற்பொசி வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பம் உருவொக்கி, 

கதொழில்நுட்பப் பரிமொற்ைம் வொயிலொை இைொமநொதபுைம் 

மொவட்டம் மண்டபம் ைறைமயொை மீனவர்ைளுக்கு 
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மொற்று மவறலவொய்ப்பு உருவொக்குதல்  

(ரூ.2.51 மைொடி) 

ii. ைொவிரி கடல்டொ பகுதிைளில் மீன்வளர்ப்மபொருக்கு 

மீன்வளர்ப்பு மசறவ றமயம் ஏற்படுத்துதல்  

(ரூ.1.39 மைொடி) 

iii. ஈமைொடு மொவட்டத்தில் உள்ள உள்நொட்டு 

மீன்வளர்ப்மபொருக்ைொன விவசொயத்துடன் 

ஒருங்கிறணந்த மீன்வளர்ப்பு மொதிரி அறமப்புைறள 

ஏற்படுத்துதல். (ரூ.1.30 மைொடி) 

மதசிய மீன்வள மமம்பொட்டு வொரியத்தின் நிதியுதவியுடன் 
பின்வரும் மூன்று திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைன: 

i. தஞ்சொவூர், பைக்றை மற்றும் பவொனிசொைர் ஆகிய 

மூன்று இடங்ைளில் மீன்வள றமயங்ைள் 

உருவொக்ைப்பட்டு வருகின்ைன (ரூ.60 இலட்சம்) 

ii. உயிர்க்கூழ்மத்திைள் கதொழில்நுட்பத்றத 

மமம்படுத்துவதன் மூலம் வனொமி இைொல் 

வளர்ப்பிற்ைொன சூழலுக்மைற்ை தீவனம் உருவொக்குதல் 

(ரூ.50 இலட்சம்) 
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iii. மொதவைத்தில் உள்ள நீர்வொழ் உயிரின வொனவில் 

கதொழில்நுட்பப் பூங்ைொவில் கசயல்பட்டு வரும் 

கதொழிற்ைொப்பைங்ைளுக்கு நீர் மறுசுழற்சி முறையில் 

மீன்வளர்ப்பு வசதிறய பயன்படுத்தி மீன்குஞ்சு 

கபொரிப்பைம், நொற்ைொங்ைொல் மற்றும் வளர்ப்புக் 

குளங்ைளில் கசயல்விளக்ை மொதிரிைறள நிறுவுதல் 

(ரூ.50 இலட்சம்) 

உயிரி கதொழில்நுட்பத்துறை, அறிவியல் மற்றும் 
கதொழில்நுட்பத் துறை மற்றும் இந்திய உணவு பொதுைொப்பு 
மற்றும் தை ைட்டுப்பொட்டு ஆறணயம் மூலம் கீழ்ைண்ட 
ஆைொய்ச்சித் திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருகின்ைன: 

i. உயிர்க்கூழ்மத்திைள் முறையில் ஆமைொக்கியமொன 

இைொல் மற்றும் கிப்ட் திமலப்பியொ வளர்ப்பு: 

நிறலயொன இயக்ைமுறை மற்றும் கதொழில்நுட்ப 

மமம்பொடு (ரூ.57.93 இலட்சம்) 

ii. மீன் எலும்புைளிலிருந்து கபைப்பட்ட கைொலொென் 

கபப்றடடுைளின் எதிர் எலும்புப்புறை பண்புைளின் 

உயிரியல்பு ஆய்வு (ரூ.36.07 இலட்சம்) 

iii. மீன்பதன ைழிவிலிருந்து கபைப்பட்ட பமயொபொலிமர் 

மற்றும் பமயொஅட்ைொக்டண்ட் கைொண்டு தூண்டில் மீன் 
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பிடிப்பிற்ைொன கசயற்றை இறை உருவொக்குதல் 

(ரூ.44.56 இலட்சம்) 

iv. மன்னொர் வறளகுடொ பகுதியிலிருந்து பிரித்கதடுக்ைப்பட்ட 

ஃபிமயொடக்றடலம் ட்றைக்ைொர்னுடம் என்னும் ைடல் 

நுண்பொசியிலிருந்து அய்மைொசொகபண்டொயிமனொயிக் 

அமில உற்பத்தி (ரூ.41.86 இலட்சம்) 

v. ைொலநிறல மொற்ைத்தினொல் ைடல் உணவு பொதுைொப்பில் 

விப்ரிமயொ வல்னிஃபிைஸ் பொக்டிரியொவின் மறு எழுச்சி 

(ரூ.39.67 இலட்சம்) 

vi. இந்திய ைடமலொைங்ைளில் துடுப்பு மற்றும் ஓடுள்ள 

மீனினங்ைறள ைண்ைொணித்தல் மற்றும் சொத்தியமொன 

தடுப்பு நடவடிக்றைைள் (ரூ.9.52 இலட்சம்) 

சர்வமதச நிறுவனங்ைளுடன் இறணந்து 
பல்ைறலக்ைழைம் தற்மபொது இயக்கும் திட்டங்ைள் 
பின்வருமொறு: 

i. கவள்றள இைொல்ைளில் (பிமனயஸ் வனொமி) 
கசயல்திைறன அதிைரிப்பதில் 

றலம ொஃபொஸ்ஃமபொலிபிட் சொர்ந்த ஊட்டச்சத்து 

உள்ளிழுக்கும் மமம்படுத்தியின் விறளவு 
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ii. கவள்றள இைொல்ைளின் வளர்ச்சித் திைன் மற்றும் 

மநொய் எதிர்ப்பு திைறன மூலப்படிமங்ைளின் 

(இம்யுமனொமொடுமலட்டர்ஸ்) மூலம் அதிைரிப்பதன் 

விறளவு 

iii. கவள்றள இைொல்ைளின் வளர்ச்சித் திைறன 

மமம்படுத்துதலில் குமைொத் பிளஸ்® மற்றும் 

லிப்மடொஃப்றை® ஆகியவற்றின் பங்கு 

iv. றநல் திமலப்பியொவின் (ஓரிமயொகுமைொமிஸ் 
றநமலொடிைஸ்) வளர்ச்சியில் றபமடஸ் கநொதிைறள 

உணவுைளில் கூடுதலொை மசர்ப்பதன் விறளவுைறள 

ஆைொய்தல் 

v. இைொல்ைளின் கசயல்திைறன அதிைரிப்பதில் BgMOS® 

மற்றும் ஆக்டிமவொ® திைவப் கபொருட்ைளின் பங்கு 

11.8 விரிவொக்ைக் ைல்வி 

 பல்ைறலக்ைழைத்தில் மீனவர்ைள் மற்றும் 

மீன்வளர்ப்மபொரின் மதறவக்கிணங்ை 7 மீன்வள 

ஆய்வைங்ைள், 3 மீன்வள ைள ஆய்வைங்ைள், 4 

மூலக்கூறு ைண்டறியும் ஆய்வைங்ைள், 3 உணவுத் தை 

ஆய்வைங்ைள் மற்றும் 1 மீன் தீவன தை ஆய்வைம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டு சீரிய முறையில் இயங்கி வருகின்ைன. 
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இந்த ைட்டறமப்புைள் மூலம் இதுவறை 514 மீன் 

பண்றணயொளர்ைளும், 16 ைடல் உணவு கபொருள் 

ஏற்றுமதியொளர்ைளும் பயன்கபற்றுள்ளனர்.  

அைசின் உதவியுடன் உருவொக்ைப்பட்ட வசதிைளுள் சில 
பின்வருமொறு: 

i. ைொப்பைம் / பங்குதொைர்ைளுக்ைொன மொதிரி ைட்டறமப்பு 

சிைப்பு கசயலொக்ை அலகு 

ii. ‘ையலைம்’ என்ை கபயரில் மீன் விற்பறன நிறலயம் 

அறிமுைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

iii. ைடலில் மொதிரி கூண்டுைள் அறமத்து மீன்வளர்ப்பு 

கதொடங்ைப்பட்டுள்ளது 

iv. மீன்வள அறிவியலில் கூட்டு ஆைொய்ச்சி 

மமற்கைொள்ளவும் பல்ைறலக்ைழைங்ைளுக்கிறடமய 

மொணவர் பரிமொற்ைம் மமற்கைொள்ளவும் மற்றும் 

இளங்ைறல மொணவர்ைள் கவளிநொட்டுப்  

பயிற்சி கபறுவறத ஊக்குவிப்பதற்ைொைவும் 

பன்னொட்டு பல்ைறலக்ைழைங்ைளுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்ைள் றைகயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

  



190 

11.9 டிஜிட்டல், பசுறம மற்றும் தூய்றமயொன 
பல்ைறலக்ைழை வளொை முயற்சி 

 பல்ைறலக்ைழை வளொைம் நல்ல தைத்துடன் 

கசயல்பட பல்மவறு நடவடிக்றைைள் வருடம்மதொறும் 

எடுக்ைப்பட்டு வருகிைது. பல்ைறலக்ைழை உறுப்புக் 

ைல்லூரிைள் மற்றும் வளொைங்ைறள தூய்றமயொை மற்றும் 

பசுறமயொனதொை மொற்ை புதிய திட்டங்ைள் ஆைம்பித்து 

றவக்ைப்பட்டுள்ளன. தமிழை அைசின் 

வழிைொட்டுதலின்படி தைமொன வளொை சூழறல 

மமம்படுத்த பல்ைறலக்ைழை தறலறமயிட 

ைட்டடங்ைளில் சூரிய ஒளி மின்சக்தி மசமிப்பு அறமப்பு 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பவொனிசொைர் வளங்குன்ைொ 

நீர்வொழ் உயிரி றமயப் பண்றண, சூரிய ஒளி மின்சக்தி 

கைொண்டு முழுறமயொை இயக்ைப்படுகிைது. றமயத்தின் 

ைட்டடங்ைளின் பகுதி மின் மதறவ சூரிய ஒளி மின் 

சக்தி கைொண்டு பூர்த்தி கசய்யப்படுகிைது. இத்தறைய 

முயற்சி பிை வளொைங்ைளிலும் கசயல்படுத்த நடவடிக்றை 

மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நொடு டொக்டர்.  

கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழை வளொைத்தில் 

ைொற்ைொடி மின் உற்பத்தி நிறலயம் விறைவில் ஏற்படுத்த 

நடவடிக்றை மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமொை 
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ஒரு பசுறமயொன வளொைம் உருவொகும். மமலும், புதிதொை 

ைட்டப்பட்டுள்ள பல்ைறலக்ைழை நூலைம் பசுறமயொன 

ைட்டடமொகும். இக்ைட்டடம் இயற்றையொன கவளிச்சம் 

வருமொறும் அதன் மூலம் வொசைர்ைள் எளிதொை படிக்ைவும் 

வசதிைள் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

11.10 சர்வமதச மற்றும் மதசிய அளவிலொன கூட்டங்ைள் 

 சர்வமதச அளவில் நீர்வொழ் உயிரி வளர்ப்பில், 

தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைம் கதொடர்ந்து அங்கீைரிக்ைப்பட்டு 

வருகிைது. அைசின் உதவியுடன் ‘ஆசிய பசிபிக் நீர்வொழ் 

உயிரி வளர்ப்பு 2019’ என்ை சர்வமதச ைருத்தைங்ைம் 

மற்றும் வர்த்தை நிைழ்ச்சியொனது உலை நீர்வொழ் உயிரி 

வளர்ப்புச் சங்ைம் - ஆசிய பசிபிக் பிரிவுடன் இறணந்து 

நடத்தப்பட்டது. இக்ைருத்தைங்கின் ைருப்கபொருள் ‘உடல் 

நலம், கசொத்து மற்றும் மகிழ்ச்சியொன வொழ்வில் நீர்வொழ் 

உயிரின வளர்ப்பு’ ஆகும். மீன்வளம், பணியொளர் (ம) 

நிருவொைச் சீர்திருத்தத்துறை அறமச்சர் மற்றும் 

ைொல்நறட பைொமரிப்பு, பொல்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை 

அைசு முதன்றமச் கசயலொளர் ஆகிமயொர் 

முன்னிறலயில், இந்நிைழ்ச்சிறய மொண்புமிகு 
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பல்ைறலைழை மவந்தர் அவர்ைள் துவக்கிறவத்தொர்ைள். 

இந்நிைழ்வில் 70க்கும் மமற்பட்ட நொடுைளிலிருந்து வந்த 

3500 மபர் ைலந்து கைொண்டனர். 

11.11. ஆைொவது பட்டமளிப்பு விழொ 

 தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 

பல்ைறலக்ைழைத்தின் ஆைொவது பட்டமளிப்பு விழொவில் 

111 நபர்ைளுக்கு பட்டமளிக்ைப்பட்டது. அதில், 

இளநிறல மீன்வள பட்டதொரிைள் 65 மபருக்கும், 

இளநிறல மீன்வள கபொறியியல் பட்டதொரிைள் 19 

மபருக்கும், முதுநிறல மீன்வள அறிவியல் பட்டதொரிைள் 

22 மபருக்கும், முறனவர் பட்டம் 5 மபருக்கும் 

மநைடியொை வழங்ைப்பட்டது. இது தவிை, 22 இளநிறல 

மற்றும் முதுைறல பட்டதொரிைள் சொன்றிதழ்ைள் தபொல் 

மூலம் கபற்றுக் கைொண்டனர். 

11.12. தமிழ்நொடு டொக்டர். கெ கெயலலிதொ மீன்வளப் 
பல்ைறலக்ைழைம் மூலம் உருவொக்ைப்பட்ட 
கதொழில்நுட்பங்ைள் 

 பல்ைறலக்ைழைம் மீன்வளம் சொர்ந்த பல்மவறு 

கதொழில்நுட்பங்ைறள கதொடர்ந்து உருவொக்கி வருகிைது. 

இப்பல்ைறலக்ைழைம் மூலம் உருவொக்ைப்பட்ட 
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கீழ்க்ைண்ட முக்கிய கதொழில்நுட்பங்ைள் மீன்வளம் 

சொர்ந்மதொருக்கு வழங்ைப்பட்டு வருகிைது: 

அ) இந்திய அைசின் நீலப்புைட்சித் திட்டம் மூலம் 

இப்பல்ைறலக்ைழைம் கதொழில்நுட்பங்ைறள 8,152 

மீன்வளர்ப்மபொர், மீனவர், விரிவொக்ைப் 

பணியொளர்ைள் மற்றும் மீன்வள அலுவலர்ைளுக்கு 

வழங்கியுள்ளது  

ஆ) மீன்வளர்ப்பு, உயிர் உணவு உற்பத்தி, அலங்ைொை 

மீன்வளர்ப்பு, உயிர்க்கூழ்மத்திைள் கதொழில்நுட்பம், 

கூண்டு முறை மீன்வளர்ப்பு, இைொல் வளர்ப்பு, 

நீர்வொழ் உயிரி நலமமலொண்றம, ஆழ்ைடல் 

மீன்பிடிப்பு, படகு பைொமரிப்பு மற்றும் மதிப்பூட்டிய 

மீன் உணவு தயொரிப்புைளில் திைன் மமம்பொட்டுப் 

பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டுள்ளது  

இ)  50 மீன்வளர்ப்மபொருக்கு ைடலில் கூண்டு முறையில் 

மீன்வளர்ப்பு கசய்திட ைடலில் மீன்வளர்ப்பிற்ைொன 

கூண்டுைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளது  

ஈ)  உயிர்க்கூழ்மத்திைள் கதொழில்நுட்பம் மூலம் ‘பமயொ 

இமனொ’ என்ை விறைவொன உயிர்க்கூழ்மத்திைள் 



194 

வளர்ச்சிக்ைொன ஊக்கி, உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து 

ஊக்கியொன ‘பமயொசொக்’ மற்றும் உயிர்க்கூழ்மத்திைள் 

சொர்ந்த இைொல் உணவு ‘நியூட்ரிபிளொக்’ 

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது 

உ) இந்தியொவிமலமய முதன்முறையொை டொனிமயொ 

டொங்சிலொ, டைொன்சியொ பிளமண்மடொசொ, புன்டியஸ் 

மசொஃமபொர் மபொன்ை உள்நொட்டு வண்ண மீன் 

இனங்ைளின் தூண்டுமுறை இனப்கபருக்ைம் மற்றும் 

மபைளவு குஞ்சுைள் உற்பத்தி கதொழிநுட்பங்ைள் 

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது 

ஊ) மீன் கசதில் நீக்கும், மீன் முள் நீக்கும், மீன்ைறளத் 

துண்டொக்கும், மீன் தறல நீக்கும் இயந்திைங்ைள் 

பல்ைறலக்ைழை கபொறியியல் வல்லுநர்ைளொல் 

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளன. உயிர்கூழ்மத்திைள் 

உற்பத்திக்ைொன நீர் மறுசுழற்சித் கதொட்டி மற்றும் 

மபொட்மடொ பமயொரியொக்டர் உருவொக்ைப்பட்டுள்ளன  

எ) பொர்மலின் மொசுள்ள மீன்ைறள ஆய்வு கசய்து 

ைண்டறிய FQMC என்ை துரித ஒளிரூட்டு ஆய்வுப் 

கபட்டி உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது 
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11.13 நிறலயொன வளர்ச்சி இலக்குைள் 

 பல்ைறலக்ைழைத்தின் இளநிறல, முதுநிறல 
மற்றும் முறனவர் படிப்பின் ைல்வித்தைத்றத உயர்த்த 
தைமொன ஆசிரியர்ைறள நியமித்தல் மற்றும் தகுந்த 
முறையில் மதர்வு கசய்து மொணவர்ைறளச் மசர்த்தல்; 
மதறவயொன திைன்மிகு பட்டதொரிைள், கதொழில்சொர் 
மொணவர்ைறள உருவொக்ைத் தகுந்த திைன் மமம்பொடு, 
கதொழில்ைொப்பைம் மற்றும் கதொழில் துவக்ை றமயங்ைறள 
ஏற்படுத்த ைவனம் கசலுத்துதல்; ஆைொய்ச்சி மற்றும் 
மமம்பொட்டிற்ைொன ைட்டறமப்புைறள மமலும் 
மமம்படுத்துவதில் பல்ைறலக்ைழைம் உரிய ைவனம் 
கசலுத்தி வருகிைது. இதன் மூலம் ஆசிரியர்ைள் மற்றும் 
மொணவர்ைள் ஆைொய்ச்சி மமற்கைொண்டு மீனவர்ைள் 
மற்றும் மீன்வளர்ப்மபொருக்ைொன தைமொன 
கதொழில்நுட்பங்ைள் கசன்ைறடய உதவுதல்; ைடமலொை 
பகுதியில் கூண்டு முறையில் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் 
தூைக்ைடல் மீன்பிடிப்றப ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ைடறல 
முறையொை பயன்படுத்த முயற்சித்தல்; தமிழை மக்ைளிடம் 
மீன் உண்ணும் அளறவ மமம்படுத்த புதிய தைமொன மீன் 
கபொருட்ைறள பிைபலப்படுத்த முயற்சி மமற்கைொள்ளுதல்; 
நீர் மறுசுழற்சி மீன்வளர்ப்பு மற்றும் ஒருங்கிறணந்த 
அக்வொமபொனிக்ஸ் முறையில் உலைளொவிய கூட்டு 
ஆைொய்ச்சி மமற்கைொள்ளப்பட்டு இதன்மூலம் இந்தியச் 
சூழலுக்கு உைந்த புதிய கதொழில்நுட்பம் 
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உருவொக்ைப்பட்டு, கசயல்படுத்த நடவடிக்றை 
மமற்கைொள்ளப்படும். 

 மீன்வள அறிவியறலப் பயன்படுத்தி, 

தமிழைத்தின் உணவு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் வொழ்வொதொை 

கபருக்ைத்றத தொைை மந்திைமொைக் கைொண்டு 

இப்பல்ைறலக்ைழைம் கசயல்பட்டு வருகின்ைது. 

இப்பல்ைறலக்ைழைம் தற்மபொறதய கபொருளொதொை 

மபொட்டி சூழலுக்மைற்ப, பல்ைறலக்ைழைத்தின் 

கசயல்திைன் வலுவொக்ைப்பட்டு வருகிைது. மமலும், 

தைமொன மீன்வளக் ைல்வி அறனவருக்கும் கிறடக்ை 

உறுதி கசய்துள்ளது. தமிழை அைசு மற்றும் 

பல்ைறலக்ைழை குறிக்மைொள்ைறள ைருத்தில் கைொண்டு 

மொணவர்ைளுக்கு தைமொன ைல்வி அளிக்ைவும், ஏறழ 

மற்றும் எளிய மக்ைளின் வொழ்வொதொைத்றத மீன்வளம் 

மற்றும் மீன்வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பம் மூலம் 

மமம்படுத்தவும் இப்பல்ைறலக்ைழை பணியொளர்ைள் 

கதொடர்ந்து பொடுபட்டு வருகின்ைனர். ைல்வி மற்றும் 

பயிற்சிைளின் வொயிலொை மீனவர்ைளின் தினசரி 

வருமொனம் மற்றும் கபொது மக்ைளுக்கு புைதம் நிறைந்த 

உணறவ வளங்குன்ைொமல் முழுறமயொை வழங்குவதிலும் 

இப்பல்ைறலைழைம் ைவனம் கசலுத்தி வருகிைது. 
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12.  2019-20 ஆம் ஆண்டில் மீன்வளத்துறையின் 
முக்கிய சொதறனைள் 

12.1  மீனவர் நலன்   

 தமிழ்நொடு அைசின் இறடவிடொத முயற்சி மற்றும் 

உறுதியொன நடவடிக்றைைளின் பயனொை 2019-20 

ஆம் ஆண்டில் இலங்றை ைடற்பறடயொல் றைது 

கசய்யப்பட்ட தமிழ்நொட்றடச் மசர்ந்த 215 

மீனவர்ைள் விடுதறல கசய்யப்பட்டு, தமிழ்நொட்டிற்கு 

அறழத்து வைப்பட்டனர். மமலும்,  மீட்கும் 

நிறலயில் இருந்த 36 மீன்பிடிப் படகுைள் மீட்டு 

வைப்பட்டன.  

 13 ைடமலொை மொவட்டங்ைறளச் மசர்ந்த மீனவக் 

குடும்பங்ைளுக்கு பல்மவறு நலத்திட்டங்ைளின் கீழ் 

கமொத்தம் ரூ.296.85 மைொடி நிவொைணத் கதொறையொை 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 மீனவர் நலத்திட்டங்ைளில் மின்னொளுறமயிறன 

கசயல்படுத்தி, கவளிப்பறடத் தன்றமயிறன உறுதி 

கசய்திட பல்மவறு நலத்திட்டங்ைளில் பயனொளிைறள 

கபொதுச்மசறவ றமயத்தின் இறணயதள வசதியின் 
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வொயிலொை மசர்ப்பதற்ைொன திட்டத்றத கசயல்படுத்தி 

வருகிைது.  

 2019-20ஆம் ஆண்டில் ைடலில் மீன் பிடிக்றையில் 

ைொணொமல் மபொன 23 மீனவர்ைளின் குடும்பங்ைளுக்கு 

தின உதவித் கதொறையொை ரூ.11.10 இலட்சம் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 பொக் வறளகுடொப் பகுதியிலுள்ள இழுவறலப் 

படகுைறள ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிற்கு மொற்றும் 

திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1,600 மைொடி மதிப்பீட்டில், 2000 

ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப் படகுைள் ைட்டப்படவுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் முதற்ைட்டமொை 22 ஆழ்ைடல் 

மீன்பிடிப் படகுைள் ைட்டப்பட்டு, மீன்பிடித் 

கதொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 80 

குழுக்ைறளச் மசர்ந்த மீன்பிடிப் படகுைளுக்கு 

கமொத்தம் 160 கசயற்றைமைொள் கதொறலமபசிைள், 

200 மநவிக் மற்றும் 40 மநவ்கடக்ஸ் கதொறலத் 

கதொடர்புச் சொதனங்ைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. இறவ 

தவிை, ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பிறன மொவட்டம் மற்றும் 
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மொநில அளவில் ைண்ைொணித்திட 21 

கசயற்றைக்மைொள் கதொறலமபசிைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  

 ைடலில் மீன்பிடிப்பின்மபொது மீனவர்ைளின் 

பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்யும் கபொருட்டு 

ைம்பியில்லொ கதொறலத்கதொடர்பு வசதி வழங்கும் 

திட்டத்தின் மூலம் 5 வொட் VHF ைருவிைள் 15,004 

எண்ணம் இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட பொைம்பரிய 

மீன்பிடி படகுைளுக்கு இலவசமொைவும், 25 வொட் 

VHF ைருவிைள் 2535 எண்ணம் மீன்பிடி 

விறசப்படகுைளுக்கு 75 விழுக்ைொடு மொனியத்திலும், 

ஆை கமொத்தம் 17,539 VHF ைருவிைள் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நொட்டில் கசன்றன, ைடலூர், நொைப்பட்டினம், 

தூத்துக்குடி மற்றும் ைன்னியொகுமரி மொவட்டங்ைறளச் 

மசர்ந்த 507 மீன்பிடி விறசப்படகுைளில், படகுைளின் 

இயக்ைத்திறன ைண்ைொணித்திடவும், ஆழ்ைடலில் 200 

ைடல் றமல்ைள் கதொறலவு வறை ஆபத்து மநைத்தில் 

உதவி கசய்திடவும், கசயற்றைக்மைொள் 

அடிப்பறடயிலொன ’டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள்’ 



200 

கபொருத்தப்பட்டுள்ளன. அறனத்து மீன்பிடி 

விறசப்படகுைளின் விவைத்திறன 

டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள் விவைம் உள்ளடக்கிய 

"தூண்டில்" றைமபசி கசயலியில் பதிவிடும் 

திட்டத்திற்கு அைசு அனுமதி அளித்துள்ளது.  

 மொண்புமிகு முதலறமச்சர் அவர்ைளின் 

அறிவிப்பிறனத் கதொடர்ந்து, 12 ஆம் வகுப்பு 

மதர்ச்சிகபற்ை மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு, மொற்று 

வொழ்வொதொைம் மற்றும் மவறல வொய்ப்பு கபற்றிடும் 

கபொருட்டு, இந்திய ைப்பற்பறட மற்றும் இந்திய 

ைடமலொை ைொவற்பறடயில் மவறல வொய்ப்பு 

கபறுவதற்ைொன சிைப்புப் பயிற்சிைள் வழங்குவதற்கு 

அைசு ரூ.1.04 மைொடிக்கு நிதி ஒப்பளிப்பு 

வழங்கியுள்ளது. கசன்றன, ைடலூர், இைொமநொதபுைம், 

தூத்துக்குடி மற்றும் ைன்னியொகுமரி மண்டலத்றதச் 

மசர்ந்த 145 மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு பயிற்சி 

அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் 

ைழைத்தொல் ரூ.592.98 மைொடி வைவு கசலவினம் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு, ரூ.13 மைொடியிறன இலொபமொை 
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ஈட்டியுள்ளது. 2020-21ல் ரூ.14 மைொடி இலொபம் ஈட்ட 

இலக்கு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொடு மொநிலத் 

தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு இறணயத்தொல் 

ரூ.182.63 மைொடி வைவு கசலவினம் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டு, ரூ.2.30 மைொடியிறன 

இலொபமொை ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

· தமிழை அைசு, இந்திய வர்த்தை சறப மற்றும் மத்திய 

உப்பு மற்றும் ைடல் மவதியியல் கபொருட்ைள் 

ஆைொய்ச்சி நிறலயம் ஆகியறவ இறணந்து 

மூன்ைொவது இந்திய சர்வமதச அளவிலொன ைடற்பொசி 

ைருத்தைங்கு கசன்றனயில் ெனவரி 2020 திங்ைளில் 

30 மற்றும் 31இல் நடத்தியது. இந்த ைருத்தைங்ைனொது 

ைடற்பொசி மற்றும் அதறனச் சொர்ந்த கதொழில்ைறள 

நம் மொநிலத்தில் விரிவறடயச் கசய்யும் 

மநொக்ைத்துடன் நடத்தப்பட்டது. இக்ைருத்தைங்கில் 

ைடற்பொசி வளர்ப்பிறன மமம்படுத்தும் 

மநொக்ைத்துடன் 8 தனியொர் நிறுவனங்ைளுடன் 

ரூ.57.70 மைொடி மதிப்பிலொன புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தங்ைள் றைகயழுத்திடப்பட்டன. 
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12.2 உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் 

 கசன்றன மொவட்டம் இைொயபுைத்தில் மீன்பிடித் 

துறைமுைத்தில் படகு அறணயும் தளம் அறமக்கும் 

பணி ரூ.5 மைொடி கசலவில் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் குறும்பறனயில் மீன் 

இைங்கு தளம் அறமக்கும் பணி ரூ.11 மைொடி 

கசலவில் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் பள்ளம்துறையில் மீன் 

இைங்கு தளம் அறமக்கும் பணி ரூ.4 மைொடி கசலவில் 

மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் சின்னொங்குடியில் மீன் 

இைங்கு தளம் ரூ.5.50 மைொடி கசலவில் ைட்டி 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம் சூமலரிைொட்டுக்குப்பத்தில் மீன் 

இைங்குதள மமம்பொட்டுப் பணிைள் ரூ.4.95 மைொடி 

கசலவில் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 திருவள்ளூர் மொவட்டம் கபரியமொங்மைொட்டில் மீன் 

இைங்கு தள ைட்டுமொனப் பணிைள் ரூ.4.38 மைொடி 

கசலவில் மமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது. 
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 நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் பூம்புைொரில் மீன்பிடித் 

துறைமுைம் ரூ.178 மைொடி கசலவில் ைட்டி 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் கபொழிக்ைறையில் மீன் 

இைங்கு தளம் ரூ.4 மைொடி கசலவில் ைட்டி 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் மைசவன்புத்தன்துறையில் 

மீன் இைங்கு தளம் ரூ.4 மைொடி கசலவில் ைட்டி 

முடிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

13.  பருவநிறல மொற்ைத்திறன எதிர்கைொள்ளும் மீன்வளம் 

 உலைகவப்பமயமொதலின் ைொைணமொை மீன்வளம் 

கபருமளவில் பொதிக்ைப்பட்டுள்ளது. பருவநிறல 

மொற்ைமொனது, மீன்ைளின் உடற்கூறியல், நடத்றத, பைவல் 

மற்றும் இடம்கபயர்தல், இனப்கபருக்ைத் தன்றம, இைப்பு 

மற்றும் மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைம் ஆகியவற்றின் 

மூலம் மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பில் 

மநரிறடயொை பொதிப்றப உண்டொக்குகிைது.  

 மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பில் 

தொக்குப் பிடிக்கும் திைறன வலுப்படுத்துவதிலும், 



204 

தைவறமப்றப மமம்படுத்துவதிலும் அைசு பல்மவறு 

நடவடிக்றைைறள மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

மீன்வளத்திறன கபருக்குவதற்கு அண்றமக்ைடல் 

பகுதியில் கசயற்றை மீன் உறைவிடங்ைள் அறமத்தல் 

மற்றும் வணிை முக்கியத்துவம் வொய்ந்த மீன் இனங்ைறள 

வளர்த்து ைடலில் இருப்பு கசய்தல் மபொன்ைறவ 

கசயல்முறையில் உள்ளது. ைடமலொை மொவட்டங்ைளில், 

ைடலரிப்பிலிருந்து ைடற்ைறையிறனப் பொதுைொத்திட 

ைற்சுவர் மற்றும் ஆர்எம்எஸ் சுவர்ைளும், மீன்பிடி 

ைலன்ைறள பொதுைொப்பொன முறையில் நிறுத்துவதற்கு 

மீன்பிடித்துறைமுைங்ைளும் ைட்டப்பட்டு வருகின்ைன. 

கபொறுப்பொர்ந்த மீன்வள நடத்றத விதிைளும் 

பின்பற்ைப்படுகிைது. மீன்வள உற்பத்திக் குறைவிறன 

ஈடுகசய்திட, மநொய் எதிர்ப்பு சக்தி கைொண்ட மற்றும் 

விறைவொை வளைக்கூடிய மீன் இனங்ைறள வளர்க்ை, 

மீன்வளர்மபொர் ஊக்குவிக்ைப்படுகிைொர்ைள். மொநிலம் 

முழுவதும், பருவநிறல மொற்ைத்தின் பொதிப்பு குறித்து 

கபொதுமக்ைளிடம் பல்மவறு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைள் 

நடத்தப்படுகின்ைன. 
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14. இலக்கிறன அறடவதற்ைொன வழிமுறைைள் 

இந்திய கபொருளொதொைத்தில் எதிர்ைொலத்தில் 

மீன்வளப்பிரிவொனது நொட்டின் வளர்ச்சிக்ைொன முக்கிய 

ஆதொைமொை விளங்கும். மதசிய ைடல்வளக் கைொள்றை, 

மதசிய உள்நொட்டு மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்புக் கைொள்றை மற்றும் மதசிய ைடல்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்புக் கைொள்றை மபொன்ை பல்மவறு புதிய 

கைொள்றைைள் அறிமுைப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் 

மீன்வளம் மதசிய அளவில் முக்கியத்துவம் கபற்றுள்ளது. 

தமிழைம் இந்த கைொள்றைைறள கசயல்படுத்தி 

மீன்வளங்ைறளப் பொதுைொத்திடவும், நிறலத்த 

தன்றமயுடன் பயன்படுத்திடவும் நடவடிக்றை 

மமற்கைொண்டு வருகிைது. 

 தமிழை அைசு கதொறலமநொக்குப் பொர்றவயுடன், 

புதிதொை கதொடங்ைப்பட்டுள்ள இந்திய அைசு மீன்வள 

அறமச்சைத்துடன் ஒருங்கிறணந்து, மீன்வளத்தில் 

நிறலத்த வளர்ச்சி ஏற்படுத்திட, சீரிய முயற்சிைறள 

மமற்கைொண்டு வருகிைது. 2022-23ஆம் ஆண்டில் 

மீன்உற்பத்திறய 200 இலட்சம் டன்ைளொை உயர்த்திடவும், 

2024-25 ல் மீன்கபொருள் ஏற்றுமதிறய ஒரு இலட்சம் 
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மைொடியொை உயர்த்திடவும், இந்திய அைசு இலக்கு 

நிர்ணயித்துள்ளது. அவ்வொமை, தமிழைம் தற்மபொதுள்ள 

மீன்உற்பத்திறய 6.88 இலட்சம் டன்ைளில் இருந்து 10 

இலட்சம் டன்ைளொை உயர்த்திடவும், அதன் மூலம் 

தற்மபொதுள்ள ஏற்றுமதி அடுத்த 5 ஆண்டுைளில் 1.28 

இலட்சம் டன்ைள் என்ை அளவிலிருந்து இைண்டு 

மடங்ைொை 2.50 இலட்சம் கமட்ரிக் டன்ைள் என்ை 

அளவில் உயர்த்திட இலக்கு நிர்ணயம் கசய்து 

கசயல்பட்டு வருகிைது.  

 நிறலத்த மீன்வள மமலொண்றமறய உள்நொடு 

மற்றும் ைடல் மீன்வளர்ப்பிரிவில் அறிமுைப்படுத்திய 

கவகு சில மொநிலங்ைளுள் தமிழ்நொடும் ஒன்ைொகும். 

வணிை முக்கியத்துவம் வொய்ந்த, விறல உயர்ந்த 

மீன்ைறளப் பிடிப்பதற்ைொை அறிமுைம் கசய்யப்பட்ட 

ஆழ்ைடல் மீன்பிடி படகுைள் மீனவர்ைளின் வருவொறய 

அதிைரித்திட உதவும் மொற்று மீன்பிடி முறையொை 

விளங்குகிைது. 

 உணவு மற்றும் மவளொண்றம அறமப்பினொல் 

கைொண்டுவைப்பட்ட கபொறுப்பொர்ந்த மீன்வளர்த்திற்ைொன 

நன்னடத்றத விதிைளின் படி, தமிழைம் தமிழ்நொடு ைடல் 
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மீன்வள ஒழுங்குமுறை சட்டத்திறன (1983) பல புதிய 

பிரிவுைள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைைளுடன் 

திருத்தியறமத்துள்ளது. இத்துறையில் ஏற்படுத்தப் 

பட்டுள்ள சட்ட அமலொக்ைப் பிரிவு, மீன்பிடி 

ஒழுங்குமுறை சட்டத்திறன கசயல்படுத்துவதிலும், 

தமிழைத்தின் ைடல் மீன்வள ஆதொைங்ைறள 

பொதுைொப்பதிலும் உதவி புரியும். மவைமொை வளைக்கூடிய 

மைபணு மமம்படுத்தப்பட்ட திமலப்பியொ வறை 

மீன்குஞ்சுைள் தமிழைத்தில் கவற்றிைைமொை உற்பத்தி 

கசய்யப்பட்டு வருகிைது. குறுகிய ைொல நீர்நிறலைள் 

மற்றும் நீர் பற்ைொகுறை கைொண்ட இடங்ைளில் 

விவசொயிைள் இத்திமலப்பியொ இன மீன்ைறள வளர்த்து 

பயனறடந்து வருகின்ைனர். ைடல் கூண்டுைளில் 

மீன்குஞ்சு வளர்த்தல், நீர்த்மதக்ைங்ைளில் கூண்டுைளில் 

மீன்வளர்த்தல் மபொன்ை நிலம் மதறவப்படொத மீன் 

வளர்ப்பு முறைைள் குறைவொன இடத்தில் அதிை மீன் 

உற்பத்திக்கு வழி வகுத்துள்ளன. நீர் மறுசுழற்சி முறை 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு, ஒருங்கிறணந்த மீன்வளர்ப்பு, 

ைடல் கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் தூைக் ைடலில் 

ைடற்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு மபொன்ைறவயும் 
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தமிழைத்தொல் கசயல்படுத்தப்படும் நவீன கதொழில் 

நுட்பங்ைளொகும். 

  ைடற்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உலைளவில் 

பிைபலமறடந்து வருகிைது. இதன் பலன்ைறளக் ைருதி 

அைசு ைடற்பொசி வளர்ப்பு, ஒருங்கிறணந்த ைடல் வொழ் 

உயிரின வளர்ப்பு, கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பு 

மபொன்ைவற்றை கபரிய அளவில் ஊக்குவிக்கிைது. இந்த 

மீன்வளர்ப்பு முறைைள் இயற்றை வளங்ைறள 

ைொப்பதுடன், ைடமலொை மீனவர்ைளுக்கு சிைந்த மொற்று 

வொழ்வொதொைமொை விளங்குகிைது. 

 புதிய முயற்சிைறள கசயல்படுத்துவதில் அைசு 

முறனப்புடன் கசயல்படுகிைது. ஒருங்கிறணந்த 

வளர்ச்சிறய ஏற்படுத்துதல், மீன்உற்பத்திறய 

அதிைரித்தல், மீன்பதப்படுத்துதல் மூலம் மதிப்பு 

கூட்டுதல் மற்றும் சந்றதப்படுத்துதல், நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பு முறைைளில் புதிய கதொழில்நுட்ப வொய்ப்புைறள 

உருவொக்குதல் மூலம் ஒருங்கிறணந்த வளர்ச்சிறய 

ஏற்படுத்திட நடவடிக்றை மமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

ைடமலொை மற்றும் கிைொமப்புை இறளஞர்ைறள ஈடுபடுத்தி 

மவறலவொய்ப்றப உருவொக்கிட நீலப்புைட்சிக்கு வித்திடும் 
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ைடல் நண்பர்ைள் மற்றும் மீன் வளர்ப்மபொர் நிறுவனம் 

மபொன்ைவற்றின் மூலம் மீன்வள மமம்பொடு என்ை 

கைொள்றை, எதிர்வரும் ஆண்டுைளில் முக்கியத்துவம் 

கபை உள்ளது. 

 தமிழைம் சிைந்த உள்நொட்டு மீன்வளர்ப்பு 

முறைைள், ைடலில் கதொறலத் கதொடர்பு சொதனங்ைறள 

பயன்படுத்துதல், ைடலில் கதொறலத் கதொடர்பு திைன், 

மபரிடர் ைொலங்ைளில் பொதுைொப்பு உபைைணங்ைறள 

பயன்படுத்துவதில் மீனவர்ைளுக்கு பயிற்சி மற்றும் 

ைடலில் உள்ள மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி 

கசய்திட நவீன ைட்டுப்பொட்டு அறைைள் நிறுவுதல் 

ஆகிய திட்டங்ைள் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும். 

 எதிர்ைொல உணவு ஆதொைம் முழுறமயொை 

ைடல்ைறள சொர்ந்மத அறமவதுடன், தமிழைத்தின் 

வளர்ச்சியில் நீலப் கபொருளொதொைம் முக்கிய பங்ைொற்றும். 

மவளொண்றமயுடன் கநருங்கிய கதொடர்புறடய 

மீன்பிடிப்பும், மீனவ சமுதொயமும் தமிழைத்தின் 

வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கும். நொம் அருந்தும் 

ஒவ்கவொரு துளி நீரும், ஒவ்கவொரு சுவொசமும் நொம் 

ைடலுடன் இறணந்திருப்பறத உணர்த்தும். மீன்ைள் 

முக்கியத்துவம் கபற்று தமிழைத்தின் வளர்ச்சிக்கு 

மீன்வளப்பிரிவு உறுதுறணயொற்ை உள்ளது. 
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15. 2020-21 ஆம் ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீடு 

 2020-21 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிறல அறிக்றையில் 

ரூ.1,229.85 மைொடி நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இதில் ரூ.558.14 மைொடி வருவொய் கசலவினமொைவும், 

ரூ.671.70 மைொடி மூலதன கசலவினமொைவும் இருக்கும். 

ைடந்த 10 ஆண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பிற்ைொன நிதி 

ஒதுக்கீடு ைணிசமொை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ைடந்த  

10 ஆண்டுைளில் மீன்வளத்துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பட்ட விவைம் பின்வருமொறு: 

அட்டவறண:11 
(ரூ. மைொடியில்) 

ஆண்டு திட்ட ஒதுக்கீடு திட்டமில்லொ 
ஒதுக்கீடு 

கமொத்த நிதி 
ஒதுக்கீடு 

2010-2011 163.06 30.27 193.33 

2011-2012 339.28 60.40 399.68 

2012-2013 379.18 38.04 417.22 

2013-2014 425.70 41.74 467.44 

2014-2015 464.68 47.16 511.84 
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2015-2016 677.17 51.51 728.68 

2016-2017 678.72 65.07 743.79 

2017-2018 706.52 61.80 768.32 

2018-2019 946.65 69.88 1016.53 

2019-2020 867.79 60.06 927.85 

2020-2021 1145.98 83.80 1229.84 

16. நிறைவுறை 

 தமிழ்நொடு மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறனயும், 

சமூைப் பொதுைொப்பிறனயும் உறுதி கசய்திடும் கபொருட்டு, 

பல்மவறு மதறவ அடிப்பறடயிலொன மீனவர் நலம் 

மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்ைறள அைசு கசயல்படுத்தி 

வருகிைது. மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி 

உரிறமைறள நிறலநொட்டிடவும் அைசு உயர் 

முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிைது. மின்னணு மசறவ 

அறிமுைப்படுத்தியதன் மூலம் மீனவர்ைள் அைசின் 

நலத்திட்ட உதவிைறள கவளிப்பறடத் தன்றமயுடன் 

எளிதொைப் கபை இயலுகிைது. 
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தமிழ்நொட்டில் மீன்வளப் பிரிவொனது, நவீன கதொழில் 

நுட்பம் மற்றும் சிைந்த மமலொண்றம முறைைறள 

அறிமுைம் கசய்ததன் மூலம் பொைம்பரிய மீன்பிடித் 

கதொழில் தற்மபொது நவீன கதொழில்நுட்பங்ைள் கைொண்ட 

மீன்பிடித் கதொழிலொை மொற்ைமறடந்துள்ளது. 

மீன்வளர்ப்பிறன மவளொண்றம மற்றும் ைொல்நறட 

வளர்ப்புடன் ஒருங்கிறணத்தல், ைடற்பொசி வளர்ப்பு, 

ைடலில் கூண்டுைள் மூலம் மீன்வளர்த்தல், சிப்பி 

வளர்த்தல் மற்றும் நன்னீர் மீன்வளர்ப்பு மபொன்ைவற்றின் 

மூலம் கிைொமப் கபொருளொதொைத்றத மமம்படுத்திடவும், 

மீன்வளக் ைட்டறமப்பிறன வலுப்படுத்திடவும் அைசு 

மதறவயொன அறனத்து நடவடிக்றைைறளயும் 

மமற்கைொண்டு வருகிைது.  

மொநிலத்தின் ஒட்டுகமொத்த வளர்ச்சியிறன 

அறடந்திட ஏதுவொை, மீன்வளம் மற்றும் அதன் 

கதொடர்பொன துறையில் ஒட்டுகமொத்த மமம்பொட்டிறன 

அறடவறதயும், மீனவர்ைளின் வருமொனத்றத 

அதிைரிப்பறதயும் மநொக்ைமொைக் கைொண்டு அைசு 

பல்மவறு மொற்று வொழ்வொதொைத் திட்டங்ைறளயும் 

கசயல்படுத்தி வருகிைது. 
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ைடலில் மீன்பிடிப்பறத ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டத்றத 

திைம்பட கசயலொக்குதல், கூட்டு மமலொண்றம 

முயற்சிைள், மீன்பிடி உட்ைட்டறமப்புைறள 

உலைத்தைத்திற்கு மமம்படுத்துதல், அண்றமக்ைடல் 

பகுதியில் கசயற்றை மீன் உறைவிடங்ைள் அறமத்தல் 

மற்றும் மீன்குஞ்சுைறள வளர்த்து ைடலில் இருப்பு 

கசய்தல் மபொன்ை மீன்வளத்றத அதிைரிக்கும் திட்டங்ைள் 

மபொன்ைவற்றின் மூலம், மதிப்புமிக்ை மீன்வளத்றத 

பொதுைொத்திடவும், மீன்வறைைறள சட்டபூர்வ நிறலத்த 

முறையொன வழியில் பயன்படுத்திடவும் அைசு உறுதி 

பூண்டுள்ளது.  

ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பு, உட்ைட்டறமப்புைறள 

உலைத்தைத்திற்கு மமம்படுத்துதல், நவீன 

கதொறலத்கதொடர்பு வசதிைள், அறுவறடக்கு பின் 

மதறவப்படும் பதப்படுத்தும் வசதிைள், 

சுற்றுச்சூழலுக்குைந்த மீன்பிடிப்பு மற்றும் இைொல்வறை, 

வண்ண மீன் மபொன்ை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு, 

ைடல்சொர் சுற்றுலொ மபொன்ைறவைளில் அைசின் இறடவிடொ 

முயற்சியின் ைொைணமொை தமிழ்நொட்டின் மீன்வளப் 

பிரிவொனது மதசிய மற்றும் சர்வமதச அளவில் கபரும் 

ைவனத்றதப் கபற்றுள்ளது. மொண்புமிகு புைட்சித்தறலவி 

அம்மொ அவர்ைளின் கதொறலமநொக்குச் சிந்தறனயின்படி 
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வழிநடக்கும் மொண்புமிகு முதலறமச்சர் அவர்ைளின் 

வழிைொட்டுதலின்படி, வரும் ஆண்டுைளிலும் 

மீன்வளப்பிரிவில் அறனத்து மமம்பொடுைறளயும் 

அறடந்திட அைசு மதறவயொன அறனத்து 

நடவடிக்றைைறளயும் மமற்கைொள்ளும். 

 

D. கெயக்குமொர் 
மீன்வளம், பணியொளர் (ம) 

நிருவொைச் சீர்திருத்தத்துறை அறமச்சர் 
 


