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1.

முன்னுறை
மீன்ைள்

சத்தொன

மற்றும்

புைதச்சத்து

நிறைந்த முக்கிய உணவு ஆதொைமொகும். மீன்வளம்
தமிழ் நொட்டின் கிைொமப்புை மக்ைளுக்கு வவறல
வொய்ப்புைறள உருவொக்குவதில் முக்கிய பங்கு
வகிக்கிைது. இத்துறை ைடல் மற்றும் உள்நொட்டு
பிரிவுைளில் சுமொர் 13 லட்சம் மீனவர்ைள் மற்றும்
மீன் வளர்ப்வபொருக்கு வொழ்வொதொைமொை விளங்குகிைது.
ஆழமொன

ைடல்ைள்

மற்றும்

ைடல்

சொர்ந்த

நீர்நிறலைள், ஏரிைள், நீர்த்வதக்ைங்ைள், குளங்ைள்
மற்றும்

ஆறுைள்

மொறுபட்ட

வபொன்ை

மீன்வள

கைொண்டுள்ளது.

அறனத்து

ஆதொைங்ைறள

இவதவபொல்,

மீன்

வறை

தமிழைம்
மற்றும்

ஓட்டுடலி இனங்ைள் வறையிலும் அதிை பல்லுயிர்
தன்றமறயக் கைொண்டுள்ளது. இது மீன்பிடிப்பு
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மற்றும்

மீன்வளர்ப்பில்

வளர்ச்சிக்கு

மைத்தொன

வொய்ப்றப வழங்குகிைது.
2017-18

ஆம்

ஆண்டில்

உலை

மீன்

உற்பத்தியில் இந்தியொ மூன்ைொவது இடத்திலும்,
நீர்வொழ்

உயிரின

உற்பத்தியில்

இைண்டொவது

இடத்திலும் உள்ளது. 2019–20 ஆம் ஆண்டில்
நொட்டின் கமொத்த மீன் உற்பத்தி 14.16 மில்லியன்
கமட்ரிக் டன்ைள் ஆகும். 2019-20 ஆம் ஆண்டில்
நொட்டின் கமொத்த ைடல் மீன் உற்பத்தியில் தமிழைம்
2-வது

இடத்தில்

உள்ளது.

2020-21

ஆம்

ஆண்டில் தமிழைத்தின் கமொத்த மீன் உற்பத்தி
7.23 லட்சம் டன்ைள் ஆகும். தமிழைம் 1.10 லட்சம்
டன் ைடல் மீன் கபொருட்ைறள ஏற்றுமதி கசய்து
2020-21 ஆம் ஆண்டில் ரூ.5,565.46 வைொடி
அந்நிய கசலொவணிறய ஈட்டியுள்ளது.
ைச்சத்தீறவ

மீண்டும்

இந்தியொவிற்கு

மீட்கடடுப்பதன் மூலம், பொக்வறளகுடொ பகுதியின்
பொைம்பரிய மீன்பிடி உரிறமறய மீளப்கபற்று, பொக்
வறளகுடொவில் நம் மீனவர்ைள் எதிர்கைொள்ளும்
பிைச்சிறனைளுக்கு நறடமுறைக்குைந்த மற்றும்
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நிைந்தை தீர்றவக் ைொண்பதற்ைொன உறுதிப்பொட்றட
அைசு

கைொண்டுள்ளது.

ைடலில்

மீனவர்ைளின்

பொதுைொப்பும் அைசின் முக்கிய முன்னுரிறமைளில்
ஒன்ைொகும். இடர்பொடுைளின் வபொது மீனவர்ைறளப்
பொதுைொக்ை, தறடயற்ை தைவல் கதொடர்பு அறமப்பு
பலப்படுத்தப்படவுள்ளது.

மீன்வள

வளங்ைறள

பொதுைொத்தல் மற்றும் தமிழ்நொடு ைடல் மீன்பிடி
ஒழுங்குமுறை சட்டம் (TNMFR Act), 1983-ஐ
திைம்பட

கசயல்படுத்துதல்

மீன்வளங்ைறள

ஆகியறவ

நிறலயொன

முறையில்

பைொமரிப்பதற்ைொன அைசின் முக்கிய நடவடிக்றைைள்
ஆகும். குறைவொை பயன்படுத்தப்படும் ஆழ்ைடல்
மீன்வள

ஆதொைங்ைறள,

முறையொை

நீடித்த

வறையில்

பயன்படுத்துவதற்கு

ஏதுவொை,

ஆழ்ைடல் மீன்பிடிப்பு அைசொல் கபரிய அளவில்
ஊக்குவிக்ைப்படும்.
ைட்டுதல்,

புதிய

பொைம்பரிய

கபொருத்துதல்
எரிகபொருள்

மீன்பிடி

படகுைளுக்கு

மற்றும்

மீன்பிடி

மொனியம்

படகுைள்
இயந்திைம்

படகுைளுக்கு
வழங்குதல்

வபொன்ைவற்றிற்கும் அைசு நிதியுதவி அளிக்கிைது.
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மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்திறய
அதிைரிக்ை,

அைசு

இைண்டிலும்

மற்றும்

மீன்குஞ்சு

மீன்குஞ்சு

தனியொர்

துறை

உற்பத்தி

வளர்ப்பிற்ைொன

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு

வலுப்படுத்தப்படுகிைது, வமலும் மீன்குஞ்சு, மீன்
தீவனம்

மற்றும்

மீன்பிடி

ைருவிைள்

வபொன்ை

உள்ளீடுைளுக்ைொன உதவிைளும் வழங்ைப்படுகிைது.
கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீர்மறு சுழற்சி
மீன்

வளர்ப்பு

நுட்பங்ைள்
மீன்

வபொன்ை

தீவிை

மூலம்

வறைைறள

மீன்

வவைமொை

வளர்ப்பு
வளரும்

வளர்ப்பறதயும்

அைசு

ஊக்குவிக்கிைது. உள்நொட்டு மீன் உற்பத்திறய
அதிைரிக்ை

அறனத்து

நீர்நிறலைளிலும்

மீன்

குஞ்சுைள் இருப்பு கசய்யப்படுகின்ைன. உவர் நீர்
மீன்வளர்ப்பு, ைடற்பொசி வளர்ப்பு உள்ளிட்ட ைடல்சொர்
வளர்ப்பு

முறைைள்,

மீன்வளர்ப்பு
நுட்பங்ைறள

ைடல்

வபொன்ை

கூண்டுைளில்

முக்கிய

தமிழைத்தில்

விரிவுபடுத்த

நடவடிக்றை எடுத்து வருகிைது.
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கதொழில்
அைசு

அறனத்து

நீர்வள

முறையொை

ஆதொைங்ைறளயும்

பயன்படுத்தி

தமிழைத்தின்

ஒட்டுகமொத்த மீன் உற்பத்திறய அதிைரிப்பவதொடு,
மீனவர்ைளின்

நலனுக்கு

அதிமுக்கியத்துவம்

அளிப்பவத அைசின் கைொள்றை ஆகும். மீன்வளம்
மற்றும்

மீனவர்

வறையில்

நலத்துறை

துறையின்

என்றிருக்கும்

கபயர்

மொற்ைம்

கசய்யப்பட்டிருப்பவத மீனவர்ைளின் நலனில் அைசு
கைொண்டுள்ள

அக்ைறையின்

கவளிப்பொடொகும்.

அைசின் விரிவொன மீன்வளக் கைொள்றையொனது
ைடல்,

நன்னீர்

மீன்வளர்ப்பு

மற்றும்

கசய்தல்

உவர்

நீர்ப்பகுதிைளில்

உள்ளிட்ட

உள்நொட்டு

மற்றும் ைடல் மீன்வள ஆதொைங்ைறள அபிவிருத்தி
கசய்தல்,

நிர்வகித்தல்

மற்றும்

படுத்துவதற்ைொன

சரியொன

பொர்றவ

மீன்பிடித்தலுக்கு

மற்றும்

ஒழுங்கு

கதொறலவநொக்குப்
பிந்றதய

வமலொண்றம, மதிப்பிறன உயர்த்துதல் மற்றும்
மீன்வளப்பிரிறவ நவீனமயமொக்குதல் ஆகியவற்றைக்
கைொண்டது.

எனவவ,

ைடல்,

உள்நொடு

மற்றும்

உவர்நீர் பகுதிைளில் மீன் உற்பத்திறய அதிைரிக்ை
நவீன

கதொழில்நுட்பங்ைள்
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மற்றும்

சிைந்த

வமலொண்றம நறடமுறைைறளப் பயன்படுத்துவதில்
அைசு ைவனம் கசலுத்துகிைது.

2.

மீன்வளக் கைொள்றை
மீனவர்

நலன்,

மீன்

உற்பத்தியிறனப்

கபருக்குதல், மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்வபொரின்
வருவொயிறனப்

கபருக்குதல்

மீனவர்ைளின்

பொதுைொப்பிறன

ஆகியறவ

தமிழ்நொடு

மற்றும்

உறுதி

அைசு

கசய்தல்
மீன்வளக்

கைொள்றைைளின் முக்கிய வநொக்ைங்ைளொகும்.

2.1 கதொறலவநொக்குப் பொர்றவ
“மீன்வள

ஆதொைங்ைறள

வண்ணம்
வமலொண்றம

வபணுதல்,
கசய்தல்

வளங்குன்ைொ
பயன்படுத்துதல்,

மற்றும்

பொதுைொப்பொன

மீன்பிடிப்பிற்கு வழிவகுத்தல் மூலம் தமிழ்நொட்டு
மீனவர்ைளின் வளறம மற்றும் பொதுைொப்பிறன
உறுதிகசய்தல்’’.
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2.2 கசயலொக்ைம்
மொநிலத்தின்
வமம்படுத்தி,

அறனத்து

வமலொண்றம

வளங்குன்ைொமல்

நீர்வளங்ைறள

கசய்து,

பயன்படுத்தி,

பொதுைொத்து,

மீனவர்ைளின்

வொழ்வொதொைத்றத உயர்த்தி, வவறல வொய்ப்பிறன
அதிைரித்து,
பொதுைொப்பு,

ஊட்டச்சத்து

மிக்ை

கபொருளொதொை

வளர்ச்சி

உணவுப்
மற்றும்

மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல்.

2.3

முக்கிய கைொள்றைைள்
மீன்வளம்

சொர்ந்த

அைசின்

முக்கிய

கைொள்றைைள் பின்வருமொறு: 1. தமிழ்நொடு

மீனவர்ைளின்

உரிறமைறள

பொைம்பரிய

நிறலநொட்டுதல்

மீன்பிடி
மற்றும்

அவர்ைளின் நலன் வபணுதல்.
2. பல்வவறு

நலத்திட்டங்ைறள

கசயல்படுத்துவதன் வொயிலொை மீனவர்ைளின்
வொழ்க்றைத் தைத்திறன உயர்த்துதல்.
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3. நன்னீர்,

உவர்நீர்

ஆதொைங்ைளில்

மற்றும்
மீன்

ைடல்

வள

உற்பத்தியிறனப்

கபருக்குதல்.
4. அைசு

மீன்

பண்றணைள்,

மீன்பிடி

துறைமுைங்ைள், மீன் இைங்கு தளங்ைள், கதொடர்
குளிர்ைொப்பு,

மதிப்பு

கூட்டுதல்

மற்றும்

மீன்பிடிப்பிற்கு முன் மற்றும் பின் வதறவப்படும்
வணிைரீதியிலொன

நடவடிக்றைைறள

இறணத்திடுவதற்ைொன
வசதிைறள

உட்ைட்டறமப்பு

உருவொக்குதல்

மற்றும்

வமம்படுத்துதல்.
5. மீன்வளர்ப்பின்

மூலம்

ஊைைப்

பகுதியில்

கூடுதல் வவறல வொய்ப்பிறன உருவொக்குதல்.
6. மீனவ

மைளிர்

குறிப்பொை

றைம்கபண்ைளுக்கு
ஏற்படுத்துதல்

புதிய

மூலம்

மீனவ

வொழ்வொதொைங்ைள்

மீனவ

மைளிருக்கு

அதிைொை பகிர்வளித்தல்.
7. உள்நொட்டு
உற்பத்தி

மீன்

குஞ்சு

வதறவ

ஆகியவற்றிற்கு

இறடகவளியிறனக் குறைத்தல்.
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மற்றும்

இறடயிலொன

8. விறல

மதிப்புமிக்ை

உணவுப்

மீன்ைள்

கபொருட்ைளின்

மற்றும்

மீன்

ஏற்றுமதியிறன

விரிவுபடுத்துவதற்ைொன

வொய்ப்பிறன

உருவொக்குதல்.
9. உரிய

சட்டம்

மற்றும்

அமல்படுத்துவதன்
ஆதொைங்ைறளப்

விதிைறள

மூலம்

பொதுைொத்தல்,

மீன்வள
வமலொண்றம

கசய்தல் மற்றும் மீன்வளங்ைறள அதிைரித்தல்.
10. மீனவர்ைள்

மற்றும்

அலுவலர்ைளுக்கு
மனிதவள

திைன்

வமம்பொடு,

கதொழில்நுட்பப்

மீன்துறை
வமம்பொடு

ஆைொய்ச்சி

பயன்பொட்டின்

மற்றும்
மற்றும்
மூலம்

மீன்வளத்றத வமம்படுத்துதல்.
11. தமிழ்நொட்டின் மீன்வள ஆதொைங்ைள் மற்றும்
அவற்றின் உற்பத்தித் திைறன மறு மதிப்பீடு
கசய்தல்.
12. மின்

ஆளுறம

தன்றமயுடன்

மூலம்

திட்டங்ைள்

உறுதி கசய்தல்.
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கவளிப்பறடத்
கசன்ைறடவறத

3. நிருவொை அறமப்பு
மீன்வளம்
ஆறணயர்

மற்றும்

துறையின்

மீனவர்

நலத்துறை

தறலவைொை

உள்ளொர்.

வமலும், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
ஆறணயர், தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின்
வமலொண்றம இயக்குநைொைவும், தமிழ்நொடு மொநிலத்
தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு இறணயம் உள்பட
அறனத்து
நறடமுறை

மீனவ

கூட்டுைவு

சொர்ந்த

சங்ைங்ைளின்

பதிவொளைொைவும்

மற்றும்

தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியத்தின் உறுப்பினர்
கசயலைொைவும் உள்ளொர்.
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படம்:1
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை - நிருவொை
அறமப்பு
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஆறணயர்

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை கூடுதல்
ஆறணயர்

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை கூடுதல்
இயக்குநர் (3)

ைொவல்
ைண்ைொணிப்பொள
ர் (1)

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை இறண
இயக்குநர் (4) / மீன்வளம்
மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
துறண இயக்குநர் (11) /
துறண இயக்குநர்
கபொறியியல் (1) / துறண
இயக்குநர் (பணியொளர்) (1 )

துறண ைொவல்
ைண்ைொணிப்பொ
ளர் (1)

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை உதவி
இயக்குநர் (49) / வநர்முை
உதவியொளர் (12) / துறணப்
பதிவொளர் (1)

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை ஆய்வொளர்
(167) / கூட்டுைவு சொர்
பதிவொளர் (16)

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை சொர் ஆய்வொளர்
(84) / கூட்டுைவு முதுநிறல
ஆய்வொளர் (27) / ைடல்
முதல்வர் (13)

நிதி ஆவலொசைர்
மற்றும் முதன்றம
ைணக்கு அலுவலர்
(1)

ைணக்கு
அலுவலர் (1)

தறலறம
கபொறியொளர் (1)

கசயற்
கபொறியொளர் (5)

உதவி கசயற்
கபொறியொளர்
(13)

ைொவல்
ஆய்வொளர் (10)
/ ைொவல் சொர்
ஆய்வொளர் (8)
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உதவி
கபொறியொளர்
(13) /
இளநிறல
கபொறியொளர் (17)

மீன்வளம்
கமொத்தப்

மற்றும்

பணியொளர்ைள்

மீனவர்

நலத்துறை

எண்ணிக்றை

1,798

ஆகும். பதவி வொரியொை பணியிடங்ைளின் விவைம்
அட்டவறண 1 ல் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
அட்டவறண: 1
பதவி வொரியொை அலுவலர்ைள் விவைம்
வ
எண்.
1

பதவியின் கபயர்

பணியிடங்ைள்
(ஒப்பளிக்ைப்பட்டது
+ அயற்பணி)
1

6

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
ஆறணயர்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
கூடுதல் ஆறணயர்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
கூடுதல் இயக்குநர்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
இறண இயக்குநர்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
துறண இயக்குநர்
துறண இயக்குநர் (பணியொளர்)

7

துறண இயக்குநர் (கபொறியியல்)

1

8

நிதி ஆவலொசைர் மற்றும் தறலறம
ைணக்கு அலுவலர்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
உதவி இயக்குநர்/ மீன்வளம் மற்றும்
மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர்
(இயந்திைவியல்)
வநர்முை உதவியொளர்

1

2
3
4
5

9

10

12

1
2+1
4+1
11+1
1

49+8

12

வ
எண்.

பணியிடங்ைள்
(ஒப்பளிக்ைப்பட்டது
+ அயற்பணி)
1

பதவியின் கபயர்

11

துறண பதிவொளர்

12

ைணக்கு அலுவலர்

13
14

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
ஆய்வொளர்
கூட்டுைவு சொர் பதிவொளர்

15

ைடல் முதல்வர்

13

16

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
சொர்-ஆய்வொளர்
கூட்டுைவு முதுநிறல ஆய்வொளர்

84

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
உதவியொளர்
அறமச்சுப் பணி மற்றும்
ைளப்பணியொளர்ைள்

168

17
18
19

1

கமொத்தம்

167
16

27

1,028
1,588

கபொறியியல் பிரிவு
1

தறலறமப்கபொறியொளர்

1

2

கசயற்கபொறியொளர்

5

3

உதவி கசயற்கபொறியொளர்

13

4

உதவி கபொறியொளர்

13

5

இளநிறல கபொறியொளர்

17

6

முதுநிறல வறைவு அலுவலர்

1

7

வறைவு அலுவலர்

8

8

இளநிறல வறைவு அலுவலர்

4

9

வைொட்ட ைணக்கு அலுவலர்

4

10

கதொழில்நுட்ப உதவியொளர்

23

11

அறமச்சுப்பணி மற்றும் இதை
பணியொளர்ைள்
கமொத்தம்

13

9
98

வ
எண்.

பதவியின் கபயர்

பணியிடங்ைள்
(ஒப்பளிக்ைப்பட்டது
+ அயற்பணி)

ை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

1,798 + 11

14

4.

தமிழ்நொட்டின் மீன்வளம்
- ஒரு ைண்வணொட்டம்
தமிழ்நொடு

1,076

ைடற்ைறையிறனயும்,
ைண்டத்திட்றடயும்,
பிைத்வயை

கி.மீ.

41,412
1.9

சதுை

இலட்சம்

கபொருளொதொை

நீளமுள்ள
கி.மீ.

சதுை

கி.மீ.

மண்டலத்றதயும்

தன்னைத்வத கைொண்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டின் ைடல்
மீன் உற்பத்தி 5.48 இலட்சம் டன்ைள் (2020-21)
ஆகும். இம்மீன் உற்பத்தி 10.48 இலட்சம் ைடல்
மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திற்கு அடிப்பறடயொை
உள்ளது. 5,893 மீன்பிடி விறசப்படகுைள் மற்றும்
42,337

நொட்டுப்படகுைள்

மீன்பிடித்கதொழிலில்

ஈடுபட்டுள்ளன.
தமிழ்நொட்டில் நீர்த்வதக்ைங்ைள், கபரிய, சிறிய
மற்றும் குறுகிய பொசன குளங்ைள், குட்றடைள்,
ஆறுைள், ைழிமுைங்ைள் மற்றும் பிை நீர்நிறலைள்
உள்ளடக்கிய

3.85

இலட்சம்

கெக்வடர்

பைப்பளவுள்ள உள்நொட்டு நீர் நிறலைள் உள்ளன.
சுமொர்

56,000

உப்பங்ைழிைள்,

கெக்வடர்

உவர்நீர்

ைழிமுைங்ைள்
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பைப்பில்
மற்றும்

முைத்துவொைங்ைள்

வபொன்ை

மீன்பிடிப்பிற்குைந்த

மீன்வள ஆதொைங்ைள் ைொணப்படுகின்ைன. 6,263
கெக்வடர்
உயிரின

பைப்பில்
வளர்ப்பு

3,158

ைடவலொை

பண்றணைளில்

இைொல் வளர்ப்புப் பணிைள்

நீர்வொழ்

குறிப்பொை,

வமற்கைொள்ளப்பட்டு

வருகிைது. உள்நொட்டு மீன்வளம் 2.36 இலட்சம்
உள்நொட்டு

மீனவ

மக்ைளின்

வொழ்வொதொைமொை

ைடவலொை

மொவட்டங்ைறள

விளங்குகிைது.

4.1 ைடல் மீன்வளம்
தமிழ்நொடு

14

உள்ளடக்கி, 1,076 கி.மீ நீளமுள்ள, இந்தியொவிவலவய
இைண்டொவது
கைொண்டுள்ளது.
ைண்வணொட்டம்

நீண்ட

ைடற்ைறைறயக்

ைடல் மீன்வளம் குறித்த சிறு
அட்டவறண

கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது.
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2

ல்

அட்டவறண: 2
ைடல் மீன்வளம் குறித்த புள்ளி விவைங்ைள் –

2020-21
ைடற்ைறை நீளம்
பிைத்வயை கபொருளொதொை மண்டலம்,
(Exclusive Economic Zone - EEZ)

1,076 கி.மீ.
1.9 இலட்சம் ச.கி.மீ.

ைண்டத்திட்டு (Continental shelf)

41,412 ச.கி.மீ.

ைடவலொை மொவட்டங்ைள்
14
மீனவ கிைொமங்ைள்
608
ைடவலொை மீனவ மக்ைட்கதொறை
10.48 இலட்சம்
இறணயதளம் மூலம் பதிவு கசய்யப்பட்ட மீன்பிடிக்
ைலன்ைள்
1. மீன்பிடி விறசப்படகுைள்
5,893
2. நொட்டுப்படகுைள் (இயந்திைம்
42,337
கபொருத்தப்பட்டறவ மற்றும்
(38,575+3,762)
இயந்திைம் கபொருத்தப்படொதறவ)
உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்
கபரிய மீன்பிடி
துறைமுைங்ைள்

நடுத்தை மீன்பிடி
துறைமுைங்ைள்

9
(கசன்றன,
பூம்புைொர்,
நொைப்பட்டினம், மூக்றையூர்,
தூத்துக்குடி, சின்னமுட்டம்,
முட்டம்
(PPP),
குளச்சல்
மற்றும் வதங்ைொப்பட்டினம்)
3 (பறழயொறு,
மல்லிப்பட்டினம் மற்றும்
ைடலூர்)
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ைட்டுமொனத்தில் உள்ள
மீன்பிடி துறைமுைங்ைள்

மீன் இைங்கு தளங்ைள் /
படகு அறணயும் தளங்ைள்
மீன் இைங்கு றமயங்ைள்
ைடல்மீன் உற்பத்தி (202021)
ைடல்கபொருள் ஏற்றுமதி
(2020-21)

6 (திருகவொற்றியூர் குப்பம்,
அழைன்குப்பம்- ஆலம்பறை
குப்பம், கவள்ளப்பள்ளம்,
தைங்ைம்பொடி,
ஆற்ைொட்டுத்துறை மற்றும்
நம்பியொர் நைர்)
53
236
5.48 இலட்சம் டன்
1,10,023
கமட்ரிக்
டன்*
(மதிப்பு ரூ.5,565.46 வைொடி )

ஆதொைம்:
* ைடல்கபொருள் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி ஆறணயம் (MPEDA)

4.2 உள்நொட்டு மீன்வளம்
தமிழ்நொட்டில்

உள்நொட்டு

நீர்வள

ஆதொைங்ைளொன, நீர்த்வதக்ைங்ைள், கபரிய மற்றும்
சிறிய

பொசன

குளங்ைள்,

மற்றும்

குளங்ைள்

உள்ளிட்ட நீர்வள ஆதொைங்ைள் மீன்பிடிப்பிற்ைொைவும்,
மீன்வளர்ப்பிற்ைொைவும்

பயன்படுத்தப்படுகிைது.

மொநிலத்திலுள்ள உள்நாட்டு மீன்வளம் குறித்த
விவைங்ைள் அட்டவறண 3-ல் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளன.
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அட்டவறண: 3
உள்நொட்டு மீன்வள புள்ளி விவைங்ைள்-2020-21
உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்ைள்

3.85
இலட்சம்
கெக்வடர்

நீர்த்வதக்ைங்ைள் (62 எண்ணிக்றை)

62,015 கெக்வடர்

கபரிய மற்றும் குறுகிய ைொல பொசன 2,67,746 கெக்வடர்
குளங்ைள்
உவர்நீர் பைப்பளவு

56,000 கெக்வடர்

உள்நொட்டு மீனவ மக்ைட்கதொறை

2.36 இலட்சம்

உள்நொட்டு மீன்வள ைட்டறமப்புைள்
மீன்குஞ்சு உற்பத்தி றமயங்ைள்
i) அைசு மீன்பண்றணைள்

10

ii) தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைம்

1

ii) தனியொர் மீன்பண்றணைள்

49

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு றமயங்ைள்
i) அைசு மீன்பண்றணைள்

38

ii) தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழை மீன்குஞ்சு 5
வளர்ப்பு நிறலயங்ைள்
iii) தனியொர் மீன்பண்றணைள்

267

2020-21ஆம் ஆண்டு உள்நொட்டு மீன் 1.75
உற்பத்தி
டன்

தமிழ்நொடு
உற்பத்திறய

அைசு

உள்நொட்டு

அதிைரித்திட
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இலட்சம்

மீன்

முறனப்புடன்

கசயல்பட்டு வருகிைது. உள்நொட்டு நீர்நிறலைளில்
மீன்

உற்பத்திறய

மீன்குஞ்சுைறள

அதிைரித்திட

நீர்த்வதக்ைங்ைளில்

தைமொன
இருப்பு

கசய்தல், கபொதுப்பணித் துறைக்கு கசொந்தமொன
விழுப்புைம், ைள்ளக்குறிச்சி, ைடலூர், மதுறை மற்றும்
வதனி ஆகிய 5 மொவட்டங்ைளில் உள்ள தீவிை
உள்நொட்டு மீன்வளர்ப்பு குளங்ைறள குத்தறைக்கு
விடுதல்.

பொசன

குளங்ைளில்

மொவட்ட

மீன்வளர்ப்வபொர் வமம்பொட்டு முைறமைள் மூலம்
மீன்வளர்ப்பு
பல்வவறு

கசய்தல்,

வமலும்,

உரிறமயொளர்ைளொகிய

துறைைளின்

குளங்ைளின்
சம்மந்தப்பட்ட

ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள

குளங்ைறள

அந்தந்த துறைைளின் மூலம் குத்தறைக்கு விட்டு
மீன்வளர்ப்பிறன வமற்கைொண்டிட நடவடிக்றை
வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

4.3 ைடவலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு மற்றும்
உவர்நீர் மீன்வளம்
ைடவலொை
கதொழில்நுட்பம்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

கிைொமப்புைங்ைளில்

வவறல

வொய்ப்றப உருவொக்குவதில் முக்கிய பங்கிறன
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வகிக்கிைது. வமலும், இவ்வறையொன மீன்வளர்ப்பு
நமது பபருகி வரும் மக்ைட்கதொறையின் உணவுப்
பொதுைொப்பு

மற்றும்

ஊட்டச்சத்து வதறவைறளப்

பூர்த்தி கசய்வதற்ைொன முக்கிய ஆதொைமொைவும்
திைழ்கிைது. தமிழைத்தில் 3836.77 கெக்வடர்
பைப்பளவிலொன
ைடவலொை

1,956

இைொல்

நீர்வொழ்

பண்றணைள்

உயிரின

வளர்ப்பு

ஆறணயத்தின் மூலம் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழைத்தில் இயங்கி வரும் 68 இைொல் குஞ்சு
கபொறிப்பைங்ைள்

தமிழைம்

மற்றும்

அண்றட

மொநிலத்திற்கு வதறவயொன இைொல் குஞ்சுைறள
உற்பத்தி கசய்து வழங்கி வருகின்ைன.
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5. துறையின் முக்கிய கசயல்பொடுைள்
மீன்வளத்துறையின் முக்கிய கசயல்பொடுைள்
பின்வருமொறு: i.

தமிழ்நொடு மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி
உரிறமைறள நிறலநொட்டுதல்.

ii.

ைடல் மீன்பிடிப்பின் வபொது மீனவர்ைளின்
பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல்.

iii.

இயற்றை வபரிடர் ைொலங்ைளில் வதடுதல், மீட்பு
மற்றும் மறுவொழ்வு நடவடிக்றைைள்.

iv.

மீனவர்ைளுக்ைொன
பல்வவறு
நலத்திட்டங்ைறள கசயல்படுத்துதல்.

v.

மீன்வளச்சட்டங்ைள்
அமல்படுத்துதல்.

vi.

மீன்வள
ஆதொைங்ைறள
வமலொண்றம கசய்தல்.

vii.

உள்நொட்டு மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பிறன வமம்படுத்துதல்.

viii.

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள வமம்படுத்துதல்.
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மற்றும்

சமூை

விதிைறள
பொதுைொத்து

ix.

சுைொதொைமொன முறையில் மீன் உணவுப்
கபொருட்ைறள குளிர்சொதன வசதிைளுடன்
சந்றதப்படுத்துதல்.

x.

மீனவ
மைளிருக்கைன
சிைப்பு
மொற்று
வொழ்வொதொை திட்டங்ைறள பெயல்படுத்துதல்.

xi.

திைன் வமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள் அளித்தல்.

xii.

விரிவொக்ைப் பணிைள் மூலம்
கசன்ைறடயச் கசய்தல்.

xiii.

மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைறள வமலொண்றம
கசய்தல்.

திட்டங்ைள்

5.1 ைடல் மீன்வளத் திட்டங்ைள்
ைடல் மீனவருக்ைொன நலத்திட்டங்ைள்
தமிழைத்தில்
வொழ்க்றை

வொழும்

தைத்திறன

மீனவர்ைளின்

உயர்த்திட

பல்வவறு

நலத்திட்டங்ைறள அைசு கசயல்படுத்தி வருகிைது.
நலத்திட்டங்ைளின்
ைொலத்திற்குள்
பயனொளிைறள

பயன்ைள்

கவளிப்பறடயொன
கசன்ைறடவறத

கசய்திடும் வறையில்,

குறுகிய
வறையில்
உறுதி

அைசு நலத்திட்டங்ைளின்
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மூலம்

வழங்ைப்படும்

நிதியுதவிைறள,

பயனொளிைளின் வங்கிக்ைணக்குைளில் வநைடியொை
கசன்ைறடவதற்கு
பரிமொற்ைம்

வதசிய

National

மின்னணு

Electronic

Fund

பண

Transfer

(NEFT) மூலம் விடுவித்து வருகிைது.

பல்வவறு

நலத்திட்டங்ைளின் விவைங்ைள் பின்வருமொறு :

I.

மொநிலத் திட்டங்ைள்

5.1.1 மீன்பிடித் தறடக்ைொலத்தில் ைடல் மீனவ
குடும்பங்ைளுக்கு நிவொைண உதவியொை
ரூ.5,000 வழங்குதல்
ைடல் மீன்வளத்றதப் வபணிக்ைொத்திட, 2001ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மீன்பிடி
தறடக்ைொலம்
மீன்பிடி

அமல்படுத்தப்பட்டு

தறடக்ைொலம்

கிழக்கு

வருகிைது.
ைடற்ைறைப்

பகுதியில் ஏப்ைல் 15 முதல் ஜுன் 14 வறையிலும்,
வமற்கு ைடற்ைறை பகுதியில் ஜுன் 1 முதல் ஜுறல
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வறையிலும்

61

அமல்படுத்தப்படுகிைது.

மீன்பிடி

நொட்ைளுக்கு
படகுைளில்

பணியொளர்ைளொைவும்/ தினக்கூலிைளொைவும் ைடல்
மீன்பிடி

கதொழிலில்

ஈடுபட்டுள்ள
24

ஏறழ

மீனவர்ைளின் துயைத்றதப் வபொக்கிட 2008 ஆம்
ஆண்டு முதல் ைடல் மீனவ குடும்பங்ைளுக்கு
மீன்பிடி தறடக்ைொல நிவொைணம் வழங்ைப்பட்டு
வருகிைது.

தற்வபொது

ைடல்

மீனவ

குடும்பம்

ஒன்றுக்கு

தலொ

ரூ.5,000/-

வீதம்

மீன்பிடித்

தறடக்ைொல நிவொைணம் வழங்ைப்படுகிைது.
2021-22 ஆம் ஆண்டில் இதுவறை 14
ைடவலொை
மீனவ

மொவட்டங்ைறளச்

குடும்பங்ைளுக்கு

நிவொைணத்

கதொறையொை

பயனொளிைளின்

வங்கிக்

வசர்ந்த,

மீன்பிடி

1,71,076

தறடக்ைொல

ரூ.85.54
ைணக்கில்

வைொடி

வநைடியொை

வைவு றவக்ைப்பட்டுள்ளது.

5.1.2 மீன்பிடிப்பு குறைவு ைொலத்தில் ைடல்
மீனவ குடும்பங்ைளுக்கு சிைப்பு நிவொைண
உதவித்
கதொறையொை
ரூ.5,000
வழங்குதல்
மீன்பிடி குறைவு ைொலத்தில் ைடல் மீனவர்
குடும்பங்ைளின் துயரிறன ைறளந்திடும் விதமொை,
குடும்பம் ஒன்றுக்கு

ரூ.5,000/- வீதம் சிைப்பு
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நிவொைணமொை

வழங்கும்

திட்டம்

அைசொல்

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
2020-21

ஆம் ஆண்டில்,

14

ைடவலொை

மொவட்டங்ைறளச் வசர்ந்த 1,74,529 ைடல் மீனவ
குடும்பங்ைளுக்கு ரூ.87.26 வைொடி பயனொளிைளின்
வங்கிக்ைணக்கில்

வநைடியொை

வைவு

றவக்ைப்பட்டது.
இத்திட்டம்

2021-22ஆம்

ஆண்டிலும்

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.

5.1.3 ைடல் மீனவ மைளிர் வசமிப்பு மற்றும்
நிவொைணத் திட்டம்
இத்திட்டத்தின்

கீழ்,

ஒவ்கவொரு

மைளிரும்,

9

கசலுத்துவர்.

இத்கதொறையுடன் மொநில அைசின்

பங்ைளிப்புத்
வசர்க்ைப்படும்.

மொதங்ைளில்

மீனவ

கதொறையொை

ரூ.1,500/-ஐ
ரூ.3,000/-

ஆை கமொத்தம் மீனவ மைளிரின்

பங்ைளிப்புத் கதொறையுடன் வசர்த்து ரூ.4,500/-ஐ
மீன்பிடிப்பு குறைவு ைொலங்ைளில் பயனொளிைளுக்கு
வழங்ைப்படும்.
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இத்திட்டத்தின்

கீழ்

2020-21

ஆம்

ஆண்டில், 14 ைடவலொை மொவட்டங்ைறளச் வசர்ந்த
2,01,084
ரூ.60.32

ைடல் மீனவ மைளிருக்கு கமொத்தம்
வைொடி

நிவொைணத்

கதொறை

வநைடியொை

வைவு

வங்கிக்ைணக்கில்
றவக்ைப்பட்டது.
இத்திட்டம்

2021-22

ஆம்

ஆண்டிலும்

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.

5.1.4. மீனவர்ைளுக்கு
விற்பறன
விலக்ைளிக்ைப்பட்ட உயர்வவை
எரிகயண்கணய் வழங்குதல்
பதிவு

கசய்யப்பட்ட

வரி
டீசல்

ஒவ்கவொரு

விறசப்படகிற்கு வருடத்திற்கு (மீன்பிடிப்பு உள்ள
10

மொதங்ைளுக்கு)

லிட்டரும்,

அதிைபட்சமொை

ஒவ்கவொரு

18,000

இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட

நொட்டு படகிற்கு, வருடத்திற்கு

அதிைபட்சமொை

4,000 லிட்டரும் விற்பறனவரி விலக்ைளிக்ைப்பட்ட
அதிவவை டீசல் எரிகயண்கணய் வழங்ைப்பட்டு
வருகிைது.
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2020-21ம் நிதியொண்டில், 97,256 கி.லி. டீசல்
எரிகயண்கணய்க்கு ரூ.157.68 வைொடி மொனியமொை
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம்

2021-22ம்

நிதியொண்டிலும் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிைது.

5.1.5 பொைம்பரிய
மீன்பிடி
ைலன்ைளுக்கு
கதொழிலை மண்கணண்கணய் மொனிய
விறலயில் வழங்குதல்
தூத்துக்குடி,

திருகநல்வவலி

ைன்னியொகுமரி

மற்றும்

மொவட்டங்ைளில்,

மண்கணண்கணயில் இயங்ைக்கூடிய இயந்திைம்
கபொருத்தப்பட்ட பொைம்பரிய மீன்பிடி ைலன்ைளுக்கு
லிட்டர் ஒன்றிற்கு ரூ.25/- வீதம் ஒரு படகிற்கு
ஆண்டு ஒன்றுக்கு 3,400 லிட்டர் கதொழிலை
மண்கணண்பெய்

மொனிய

விறலயில்

வழங்ைப்பட்டு வைப்படுகிைது.
2020-21 ஆம் நிதியொண்டில், 12,246 கி.லி.
கதொழிலை மண்கணண்பெய்க்கு ரூ.6.30 வைொடி
மொனியமொை

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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இத்திட்டம்

2021-22

ஆம்

நிதியொண்டிலும்

கதொடர்ந்து

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.

5.1.6 ைடலில்
மீன்பிடிக்கும்வபொது
பிை
நொட்டினைொல்
சிறை
பிடிக்ைப்படும்
மீனவர்ைளது
குடும்பத்திற்கு
தின
உதவித் கதொறை வழங்குதல்
ைடலில் மீன்பிடிக்கும் வபொது பிை நொட்டினைொல்
சிறை

பிடிக்ைப்படும்

குடும்பத்தினரின்

மீனவர்களது
வொழ்வொதொைத்திறன

பொதுைொத்திடும்

வறையில்,

நொகளொன்றுக்கு

ரூ.250/- வீதம் தின உதவித் கதொறையாக அைசு
வழங்கி வருகிைது. இத்திட்டம் மொவட்ட ஆட்சித்
தறலவர்ைள்

மூலம்

வருகிைது.

2020-21

சிறைபிடிக்ைப்பட்ட

கசயல்படுத்தப்பட்டு
ஆம்

36

ஆண்டில்,
மீனவர்ைளின்

குடும்பத்திற்கு ரூ.2.90 இலட்சம் நிவொைணமொை
விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
2021-22

ஆம்

ஆண்டிலும்

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.
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இத்திட்டம்

5.1.7 ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று ைொணொமல்
வபொகும் மீனவர்ைளது குடும்பத்திற்கு தின
உதவித் கதொறை வழங்குதல்
ைடலில்

அறனத்து

வறையொன

மீன்பிடி

ைலன்ைறளப் பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்ைச் கசன்று
ைொணொமல் வபொகும் மீனவர்ைளது குடும்பத்திற்கு,
நொகளொன்றுக்கு

தின

உதவித்கதொறையொை

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

அைசொல்

வழங்ைப்

படுகிைது.

30

நொட்ைளுக்கு வமலொை மீன்பிடிப்பிற்ைொை கசன்று
ைொணொமல்

வபொயிருக்கும்

குடும்பங்ைளுக்கு
கதொறையிறன

இந்த
இைண்டு

மீனவர்ைளின்
தின

உதவித்

ஆண்டுைளுக்கு

அல்லது குழு விபத்து ைொப்புறுதி திட்டம்/தமிழ்நொடு
மீனவர் நலவொரியம் ஆகியவற்றின் கீழ் நிவொைண
உதவி வழங்ைப்படும் வறை வழங்ைப்படுகிைது.
2020-21

ஆம்

ஆண்டிற்கு

ரூ.15.03

இலட்சம் தின உதவி கதொறையொை 36 மீனவ
குடும்பங்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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2021-22

ஆம்

ஆண்டிலும்

இத்திட்டம்

கதொடர்ந்து

கசயல்படுத்தப்படும்.

5.1.8 இலங்றை
ைடற்பறட
மற்றும்
பிை
நொட்டினரின்
துப்பொக்கிச்
சூட்டில்
உயிரிழக்கும் / ைொயமறடயும் மீனவைது
குடும்பத்தினருக்கு
/
மீனவருக்கு
நிவொைணம் வழங்குதல்
ைடவலொை
தங்ைளது
வறளகுடொ

மொவட்டங்ைளிலுள்ள

பொைம்பரிய

மீன்பிடி

பகுதியில்

ஈடுபட்டிருக்கும்

பகுதியொன

மீன்பிடித்

வநைங்ைளில்,

ைடற்பறடயினைொல்
துன்புறுத்தப்படுதல்

மீனவர்ைள்,
கதொழிலில்
இலங்றை

சிறைபிடிக்ைப்படுதல்
வபொன்ை

பொக்

/

சிைமங்ைறள

எதிர்கைொள்வவதொடு, சில சமயங்ைளில் துப்பொக்கிச்
சூட்டிற்கும் இலக்ைொகின்ைனர்.
இவ்வொைொன
மைணமறடயும்

நிைழ்வுைளின்
மீனவைது

வபொது

குடும்பத்தினருக்கு,

முதலறமச்சரின் கபொது நிவொைண நிதியிலிருந்து
ைருறணத்

கதொறையொை

ரூ.3

இலட்சம்

வழங்ைப்படுகிைது. துப்பொக்கிச் சூட்டில் பலியொகும்
மீனவர் அவைது குடும்பத்தில் கபொருளீட்டக் கூடிய
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ஒவை

நபைொை

இருக்கும்

பட்சத்தில்,

இந்த

ைருறணத் கதொறை ரூ.5 இலட்சமொை உயர்த்தி
வழங்ைப்படுகிைது.
சிறு

மீனவர் பலத்த ைொயம் மற்றும்

ைொயம்

அறடயும்

வபொது

ைருறணத்

கதொறையொை

முறைவய

ரூ.50,000

மற்றும்

ரூ.20,000 வழங்ைப்படுகிைது.
இலங்றை ைடற்பறட ைப்பல் படகின் மீது
வமொதி படகிலிருந்த இராமநாதபுரம் மாவட்டத்றதச்
ொர்ந்த

4

மீனவர்ைளின்
கபொது

மீனவர்ைள்

இைந்த

குடும்பத்திற்கு

நிவொைண

சம்பவத்தில்

முதலறமச்சரின்

நிதியிலிருந்து

தலொ

ரூ.10

இலட்சம் வீதம் ரூ.40 இலட்சத்திறன தமிழை
அைசு வழங்கியுள்ளது.

5.1.9 ைடலில் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று ைொணொமல்
வபொகும் மீனவர்ைள் / துப்பொக்கிச் சூட்டில்
இைக்கும் மீனவர்ைளது பிள்றளைளின்
உயர்ைல்வி
கசலவினங்ைளுக்ைொை
தனிநிதி ஏற்படுத்துதல்.
ைொணொமல் வபொன மீனவர்ைள் / இலங்றை
ைடற்பறடயினைொல்

துப்பொக்கி

சூட்டில்

இைந்த

மீனவ குடும்பங்ைளுக்கு வழங்ைப்படும் நிவொைண
உதவி

அவர்ைளின்

அன்ைொட
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கசலவுைறள

சமொளிக்ை

வபொதுமொனதொை

இல்றல.

இதனொல்

அவர்ைளின் மைன் / மைள் ைல்விச் கசலவிற்கு
நிதி

பற்ைொக்குறை

ைொணொமல்
தங்ைள்

வபொன

ஏற்படுவதொல்,
மீனவர்ைளின்

ைல்விறய

இைந்த

/

குழந்றதைள்

நிறுத்திவிட்டு

தங்ைள்

குடும்பங்ைறள பைொமரிக்ை வவறலக்கு கசல்லும்
நிறல உள்ளது.
வமற்ைண்ட நிறலறய ைருத்தில் கைொண்டு,
தமிழை அைசு தமிழ்நொடு மீனவர் நலவொரியத்தில்
ரூ.25 இலட்சம் பிைத்வயை நிதிறய (Corpus fund)
உருவொக்கி

உள்ளது.

துப்பொக்கி

சூட்டினொல்

இைக்கும் மற்றும் ைொணொமல் வபொன மீனவர்ைளின்
குழந்றதைள் உயர்ைல்வி ைற்பதற்ைொை இந்த நிதி
உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது.

5.1.10 மீனவர்ைள்
புதிய
சூறைமீன்பிடி
தூண்டில்
மற்றும்
கசவுள்வறல
விறசப்படகுைறள (New Tuna Long linercum-Gill netter Boats) வொங்கிட 50
விழுக்ைொடு மொனியம் வழங்குதல்
ைடவலொை

மீன்வளங்ைறள

பொதுைொப்பதன்

மூலம் நிறலயொன மீன்வளத்றதப் கபருக்ைவும்,

33

அதிைம் பிடிக்ைப்படொத, ஆழ்ைடல் மீன்வளங்ைளொன
சூறை மீன் மற்றும் அதுவபொன்ை மீன் இனங்ைறள
மீனவர்ைள்
"தூண்டில்
புதிய

பிடிப்பறத
மற்றும்

சூறை

கசவுள்வறலயுடன்

மீன்பிடி

விழுக்ைொடு"

ஊக்ைப்படுத்திடவும்,
படகுைள்

மொனியம்

கூடிய

ைட்டிட

வழங்கும்

50

திட்டம்

கசயல்படுத்தப்படுகிைது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு
படகு கட்டுவதற்கு உத்வதசிக்ைப்பட்ட மதிப்பொன
ரூ.60

இலட்சத்தில்

50

விழுக்ைொடு

அல்லது

அதிைபட்சமொை ரூ.30 இலட்சம் வறை மொனியமொை
வழங்ைப்படுகிைது.
இத்திட்டத்திறன
மதிப்பீட்டில்

171

ைட்டுவதற்கு
வழங்ைப்பட்டு,
தவறணைளில்
படகுைளின்

ரூ.51.30

சூறை

அைசொல்
ரூ.33.32

வைொடி

மீன்பிடி

திட்ட

படகுைள்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வைொடி

இைண்டு

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைட்டுமொன

பணிைள்

19

பல்வவறு

நிறலயில் உள்ளன. பரிசீலறைக்கு பிைகு எஞ்சிய
67 படகுைளுக்கு பணியொறண வழங்ைப்படும். 85
படகுைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டுள்ளன.
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வமலும்

அதற்கைன

ரூ.26.97

வைொடி

மொனியமொை

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

II. ஒன்றிய அைசு பங்ைளிப்பு திட்டங்ைள்
5.1.11 ைடல் மீனவர்ைளுக்ைொன வதசிய மீனவர்
வசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத் திட்டம்
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்கவொரு மீனவரும்,
9

மொதங்ைளில்

ரூ.1,500/-ஐ

கசலுத்துவர்.

இத்கதொறையுடன் ஒன்றிய மொநில அைசுைளின்
பங்ைளிப்புத் கதொறையொை கமொத்தம் ரூ.3,000/(ரூ.1,500/- மொநில அைசு + ரூ.1,500/-ஒன்றிய
அைசு) வசர்க்ைப்படும்.

ஆை கமொத்தம் மீனவரின்

பங்ைளிப்புத் கதொறையுடன் வசர்த்து ரூ.4,500/-ஐ
மீன்பிடிப்பு குறைவு ைொலங்ைளில் பயனொளிைளுக்கு
வழங்ைப்படும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 2020-21 ஆம் ஆண்டில்,
14 ைடவலொை மொவட்டங்ைறளச் வசர்ந்த 2,00,268
ைடல்

மீனவர்ைளுக்கு

பயனொளிைளின்

ரூ.60.08

வங்கிக்ைணக்கில்

வைவு றவக்ைப்பட்டுள்ளது.
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வைொடி
வநைடியொை

இத்திட்டம்

2021-22ஆம்

ஆண்டிலும்

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.

5.1.12 மீனவர் குழு விபத்துக் ைொப்புறுதி திட்டம்
இத்திட்டம்

வதசிய

மீன்வள

வமம்பொட்டு

வொரியம் (NFDB) மூலம் PMMSY திட்டத்தின் கீழ்
கசயல்படுத்தப்படுகிைது. இப்புதிய திட்டத்தின் கீழ்
விபத்தில் இைந்த மீனவருக்கு ரூ.5.00 இலட்சம்,
ைொயமறடந்த

மீனவருக்கு

ரூ.2.50

இலட்சம்

நிவொைணமொை வழங்ைப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ்
2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு 5,37,054 மீனவர்ைளுக்கு
மொநில அைசின் பங்கு கதொறையொன ரூ.1.557 வைொடி
கசலுத்திட

நடவடிக்றை

வமற்கைொள்ளப்பட்டு

வைப்படுகிைது.

5.1.13 பொைம்பரிய
மீன்பிடி
இயந்திைமயமொக்குதல்
மீனவர்ைள்
ைலன்ைளில்
கபொருத்தும்

தங்ைளது

ைலன்ைறள

பொைம்பரிய

கபொருத்துவதற்ைொன
இயந்திைம்

/

மீன்பிடி
கவளிப்

உட்கபொருத்தும்

இயந்திைம் வொங்குவதற்கு இயந்திைத்தின் அலகு
விறலயில் 40 விழுக்ைொடு அல்லது ரூ.48,000/36

இதில்

எது

குறைவவொ

அது

மொனியமொை

வழங்ைப்படுகிைது.
இத்திட்டத்தின்
நிதியொண்டில்
திட்டத்தின்

கீழ்

தமிழை
கீழ்

2020-21

ஆம்

மொநில

அைசு

அைசு

ரூ.4.80

வைொடி

மொனிய

உதவியுடன் மீனவர்ைளுக்கு 1,000 இயந்திைங்ைள்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஆண்டுைளிலும்
இத்திட்டம் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.

5.1.14 பொக்
வறளகுடொ
மொவட்டங்ைளில்
இழுவறலப் படகுைறள ஆழ்ைடல்
மீன்பிடிப் படகுைளொை மொற்றுவதற்கு
மொனியம் வழங்குதல்
பொக்

வறளகுடொ

பகுதியில்

உள்ள

இழுவறலப் படகுைளுக்கு மொற்ைொை ஆழ்ைடல்
சூறை

மீன்பிடி

படகுைறளக்

ைட்டுவதற்கு,

ஒன்றிய மற்றும் தமிழை அைசு 70 விழுக்ைொடு
மொனிய உதவி வழங்கி கசயல்படுத்தி வருகிைது.
ஒரு படகின் விறலயொன ரூ.80 இலட்சத்தில், 50
விழுக்ைொடு

ஒன்றிய

அைசும்,

20

விழுக்ைொடு

தமிழ்நொடு அரசும், 10 விழுக்ைொடு பயனொளியின்
பங்ைளிப்பும்

மீதமுள்ள

20
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விழுக்ைொடு

வங்கி

ைடனொைவும்

வழங்ைப்பட்டு

இத்திட்டம்

கசயல்படுத்தப்படுகிைது.
இத்திட்டத்தின்

கீழ்

முதற்ைட்டமொை

500

படகுைறள ஆழ்ைடல் படகுைளொை மொற்றுவதற்கு,
அைசு

ரூ.286

இத்திட்டத்தின்

வைொடி
கீழ்

நிதி
693

மீனவர்ைளிடமிருந்து

வழங்கியுள்ளது.
விண்ணப்பங்ைள்

கபைப்பட்டு,

ஆழ்ைடல்

மீன்பிடிப் படைொை மொற்றுவதற்கு 448 பயனொளிைள்
முத்தைப்பு ஒப்பந்தம் இயற்றி 103 பணியொறணைள்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் 42 படகுைள் ைட்டி
முடிக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைட்டுமொனம்

வமலும்

பல்வவறு
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படகுைளின்

நிறலைளில்

உள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவறை ரூ.28.62 வைொடி
மொனியமொை விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

5.1.15 பொைம்பரிய
நொட்டுப்படகுைளுக்கு
மொற்ைொை 10மீ வறை கமொத்த நீளம்
கைொண்ட ைண்ணொடி நொரிறழப்படகு,
இயந்திைம்,
வறலைள்
மற்றும்
குளிர்ைொப்பு கபட்டிைள் வொங்ை மொனியம்
வழங்குதல்
பொைம்பரிய மீனவர்ைளின் மீன்பிடித்திைறன
வமம்படுத்திடும்

கபொருட்டு
38

மைப்படகுைளுக்கு

மொற்ைொை, வறலைள், கவளிப்கபொருத்தும் இயந்திைங்ைள்
மற்றும்

குளிர்ைொப்பு

கபட்டிைளுடன்

கூடிய

ைண்ணொடி நொரிறழப் படகுைள் வழங்குவதற்கு
40% மொனிய உதவி வழங்கப்படுகிைது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு அலகின் கமொத்த
மதிப்பொன ரூ.4.20 இலட்சத்தில், 40 விழுக்ைொடு
அல்லது அதிைபட்சம் ரூ.1.70 இலட்சம் மொனிய
உதவி

வழங்ைப்படுகிைது.

ஆண்டில்,
குளிர்ைொப்பு

இயந்திைம்,

2019-20
வறலைள்

கபட்டிைளுடன்

ஆம்
மற்றும்

கூடிய

100

படகுைளுக்கு ரூ 1.70 வைொடி மொனிய உதவி
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
வமலும்,

2021-22

ஆம்

ஆண்டில்

இத்திட்டத்தின் கீழ், இயந்திைம், வறலைள் மற்றும்
குளிர்ைொப்பு

கபட்டிைளுடன்

100

ைண்ணொடி

நொரிறழப் படகுைள் 40 விழுக்ைொடு மொனியத்தில்
வழங்ைப்படும்.
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5.2

மீன்பிடி ஒழுங்குபடுத்துதல்
சட்ட அமலொக்ைம் கசய்தல்

5.2.1 மீன்பிடி ைலன்ைறள
மூலம் பதிவு கசய்தல்
ைடவலொை

பொதுைொப்பிறன

மற்றும்

இறணயதளம்
உறுதிபடுத்தும்

கபொருட்டு, மீன்பிடி ைலன்ைறள இறணயதளம்
மூலம்

பதிவு

கசய்யும்

திட்டம்

அறிமுைம்

கசய்யப்பட்டு, ரூ.1.33 வைொடி கசலவில் 2011-ஆம்
ஆண்டு முதல்
இத்திட்டத்தின்

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
மூலம்,

5,893

மீன்பிடி

விறசப்படகுைள், 38,575 இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட
நொட்டுப்படகுைள்

மற்றும்

3,762

இயந்திைம்

கபொருத்தப்படொத

நொட்டுப்படகுைள்

“RealCraft”

இறணயதளத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன.

5.2.2 ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைபடுத்தும்
சட்டத்றத அமல்படுத்திட பிைத்திவயை
அமலொக்ைப் பிரிவு அறமத்தல்
தமிழ்நொடு ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குபடுத்தும்
சட்டத்திறன சிைப்பொை கசயல்படுத்திடவும், சட்டத்திற்கு
முைணொன மீன்பிடிப்றப தடுத்தல், மீன்வள ஆதொைத்றத
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பொதுைொத்தல்,

மீன்பிடிப்றப

முறைப்படுத்துதல்

வபொன்ைவற்றை

கசயல்படுத்துவதற்கு

ைொவல்துறை

அலுவலர்ைறளக் கைொண்ட பிைத்திவயை அமலொக்ைப்
பிரிவிறன 112 பணியிடங்ைளுடன் அறமத்திட
அைசு ஆறண வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, 14
ைடவலொை மொவட்டங்ைளில், ைடலில் மீன்பிடித்தறல
ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும்
அமலொக்ைம்

சட்டத்திறன

கசய்திட,

ைண்ைொணிப்பொளர்,

ஒரு

(1983)

ஒரு

ைொவல்

துறண

ைொவல்

ைண்ைொணிப்பொளர், 10 ைொவல் ஆய்வொளர்ைள், 8
ைொவல் சொர் ஆய்வொளர்ைள், 53 ைொவலர்ைள், 19
ைொவல்

ஓட்டுநர்ைள்

ஆகிய

நிைந்தைப்

பணியிடங்ைறளக் கைொண்டு இப்பிரிவு கசயல்பட்டு
வருகிைது.
சட்டத்திற்கு

புைம்பொன

மீன்பிடித்தல்,

அழிறவ ஏற்படுத்தும் மீன்பிடிப்பு மற்றும் தறட
கசய்யப்பட்ட

வறலைறளப்

பயன்படுத்துவறத

தடுத்தல் மற்றும் மீன்பிடித்தலில் ஒழுங்குமுறைறய
வமற்கைொள்ள
வமற்கைொள்ளுதல்,

ைடலில்

வைொந்து

பணி

வைொந்துப்பணியின்

வபொது
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வசைரிக்ைப்படும்
மற்றும்

சமூை

விவைொத

நுண்ணறிவுத்

கசயல்பொடுைள்

தைவல்ைறள

ைடவலொை

பொதுைொப்புப்பறட மற்றும் உள்ளூர் ைொவல்துறையின்
ைவனத்திற்கு
எடுத்தல்

கைொண்டு

வபொன்ை

கசன்று

முக்கிய

நடவடிக்றை

பணிைறள

இந்த

அமலொக்ை பிரிவு வமற்கைொண்டு வருகிைது.
அமலொக்ைப்பிரிவின்

கசயல்பொடுைளுக்கைன

ஆண்கடொன்றுக்கு கதொடரும் கசலவினங்ைளுக்காக
கமொத்தம் ரூ.8.65 வைொடி அைசொல் நிதி ஒப்பளிப்பு
கசய்யப்பட்டுள்ளது. வமலும், அமலொக்ைப் பிரிவின்
பயன்பொட்டிற்கைன ரூ.1.90 வைொடி நிதியில் 19
ஊர்திைள் வொங்ைப்பட்டுள்ளன. இந்த அமலொக்ைப்
பிரிவு 01.12.2019 முதல் கசயல்பட்டு வருகிைது.

5.3

மீன்வள ஆதொைங்ைறளப் பொதுைொத்தல்
மற்றும் வமலொண்றம கசய்தல்
மீன்வளத்திறனப் பொதுைொத்திடவும் அதறை

அதிைரித்திடவும்,

மீன்பிடித்

தறடக்ைொலம்

அமலொக்ைம் கசய்தல், ைடலில் மீன்குஞ்சுைறள
இருப்பு

கசய்தல்,

கசயற்றை

மீன்

உறைவிடங்ைறள அறமத்தல் மற்றும் பல்வறை
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மொற்று மீன்பிடி முறைைறள வமற்கைொள்ளுதல்
வபொன்ை

வழிமுறைைள்

மீன்வளத்துறையொல்

கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன.
மீன்வளத்திறன
சுற்றுச்சூழலுக்கு
வமலொண்றம
வமலொண்றம

திைனுடன்

உைந்த

முறையில்

தத்துவத்தின்
கசய்யப்பட்டு

பங்ைளிப்பொளர்ைளின்

நிர்வகிக்ை
கூட்டு

அடிப்பறடயில்
வருகிைது.

ஒத்துறழப்புடன்

மீனவ
மீன்வள

ஆதொைங்ைறள திைனுடன் பொதுைொக்ை இந்நடவடிக்றை
உதவிடும்.

5.3.1 மீன்பிடித் தறடக்ைொலம்
ைடல் மீன்வளத்றதப் பொதுைொத்திட, 2001 ஆம்
ஆண்டு முதல் ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மீன்ைளின்
இனப்கபருக்ை ைொலங்ைளில் மீன்பிடித் தறடக்ைொலம்
நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. கிழக்கு ைடற்ைறை
பகுதியில், ஏப்ைல் 15 முதல் ஜுன் 14 வறையிலும்,
வமற்கு ைடற்ைறை பகுதியில் ஜுன் 1 முதல் ஜுறல
31

வறையிலும்,

61

நொட்ைள்

தறடக்ைொலம் அமல்படுத்தப்படுகிைது.
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மீன்பிடித்

5.3.2 மீன்வளத்திற்கு அழிவு ஏற்படுத்தும்
மீன்பிடி வறலைறள தறடகசய்தல்
தமிழை

ைடற்பகுதியில்

பொதுைொத்திடவும்,

மீன்வளத்திறன

பொைம்பரிய

நொட்டுப்படகு

மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திறன பொதுைொத்திடவும்,
ைடலில்

மீன்பிடிக்றகயில்

பிைச்சறன

ஏற்படொதிருக்ைவும்,

பொதிக்ைப்படொத

முழுவதிலும்

அறனத்து

பொகுபாடின்றி

கபொருட்டு
அறனத்து

ஒழுங்கு

சுற்றுச்சூழல்

வறையில்

மீனவர்ைளுக்கும்
கிறடக்கும்

சட்டம்

மீன்ைள்

தமிழை

ைடற்பகுதி

வறை

சுருக்குமடி

வறலைள், இைட்றடமடி வறலைறள பயன்படுத்துதல்
மற்றும் இவ்வறலைறள பயன்படுத்தும் அறனத்து
வறை படகுைளும் தறடகசய்யப்பட்டுள்ளது.
வமலும்,
மீன்பிடி

ைடல்

மீன்வளத்றத

வறலைறள

அழிக்கும்

மீன்பிடித்தலுக்கு

பயன்படுத்தப்படுவறத முற்றிலுமொை ஒழித்திடும்
கபொருட்டு
ைொவல்பறட,

இந்திய

ைப்பற்பறட,

ைடவலொை

ைொவல்

ைடவலொை
குழுமம்,

வருவொய்த்துறை, ைொவல்துறை, மீன்துறை சட்ட
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அமலொக்ைப்பிரிவு மற்றும் மீன்துறை அலுவலர்ைள்
இறணந்து

கூட்டு

வைொந்துப்பணியிறை

வமற்கைொண்டு வருகின்ைைர்.

5.3.3 ைடல் ஆறமைறள பொதுைொத்தல்
தமிழை ைடற்பகுதியில் ைடல் ஆறமைறள
பொதுைொத்திடும் பபாருட்டு, மீன்பிடி வறலைளில்
ைடல்

ஆறமைள்

சிக்ைொமல்

கவளிச்கசல்ல

ஏதுவொை வறலைளில் Turtle Excluder Device (TED)
ைருவிைள் கபொருத்திடவும், ஒவ்கவொரு ஆண்டும்
ைடல் ஆறமைளின் இனப்கபருக்ைக் ைொலமொை
ஜனவரி

1

முதல்

ஏப்ைல்

31

முடிய

நொன்கு

மொதங்ைளுக்கு ைடல் ஆறமைள் முட்றடயிடும்
ைடற்பகுதியின்
அறனத்து
தறடயொறெ

5

வறை

ைடல்

றமல்ைளுக்குள்

படகுைளும்

பிைப்பித்து

கவளியிட்டுள்ளது.
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அைசு

மீன்பிடிக்ைத்
அறிவிக்றை

5.4

வபரிடர் தயொர் நிறல, மீட்பு மற்றும்
மறுவொழ்வு நடவடிக்றைைள்
வமொசமொன

வொனிறல

மற்றும்

இயற்றை

வபரிடர் ைொலங்ைளில், மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன
உறுதி

கசய்திட

மீன்வளத்துறை

கீழ்க்ைொணும்

நடவடிக்றைைறள எடுத்துள்ளது:அ) மீனவர்ைளுக்கு

வொனிறல

மற்றும்

புயல்

எச்சரிக்றை தைவல்ைறளப் பகிர்தல்.
ஆ) வொனிறலத்

தைவல்ைள்

மற்றும்

எச்சரிக்றைைறள மீனவர்ைளுக்கு 24 மணி
வநைமும்

வழங்கிடத்

கதொறலகதொடர்பு

வதறவயொன

வசதிைளுடன்

கூடிய

மத்திய ைட்டுப்பொட்டு அறை மீன்வளம் மற்றும்
மீனவர்

நலத்துறை

கசயல்பட்டு

ஆறணயைைத்தில்

வருகின்ைது.

இந்தக்

ைட்டுப்பொட்டு அறைப்பணிக்ைொை பிைத்திவயை
கதொறலவபசி

எண்.

044-29530392

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
இ) வதடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிைளில் இந்திய
ைப்பல் பறட, இந்திய ைடவலொை ைொவல் பறட
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மற்றும்

ைடவலொை

ஆகியவற்றுடன்

ைொவல்

குழுமம்

மீன்வளத்துறையும்

ஒருங்கிறணந்து கசயல்படுகிைது.
ஈ)

கவள்ளம் மற்றும் புயல் ைொலங்ைளில் உடனடி
மீட்பு பணிைறள வமற்கைொள்வதற்கு 30 ைொற்று
நிைப்பிய இைப்பர் மிதறவப்படகுைள் துறையின்
மூலம்

ைடவலொை

மொவட்டங்ைளுக்கு

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

5.4.1 ைடலில் மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பு மற்றும்
கதொறலத்
கதொடர்பிற்ைொன
நடவடிக்றைகள்
5.4.1.1 ைம்பியில்லொ
கதொறலத்
ைருவிைள் வழங்குதல்
நிறலத்த

கதொடர்பு

வொழ்வொதொைத்திற்ைொன

வமலொண்றமத்

திட்டத்தின்

மீன்வள

கீழ்

ைடல்

மீனவர்ைளின் பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திடும்
கபொருட்டு

தமிழைத்தின்

மொவட்டங்ைறளயும்

14

உள்ளடக்கி

ைடவலொை
கதொறலத்

கதொடர்பு வசதிைள் ஏற்படுத்தும் கபொருட்டு 18
கதொறல கதொடர்பு வைொபுைங்ைள் அறமக்ைப்பட்டுள்ளன.
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ைடலில் உள்ள மீனவர்ைள் தங்ைள் மீன்பிடி
ைலன்ைளிலிருந்து

ைறைப்பகுதியில்

கதொடர்பு

கைொள்ள ஏதுவொை 15 இடங்ைளில் ைட்டுப்பொட்டு
அறைைள் அறமக்ைப்பட்டுள்ளன. இறவ தவிை
கசன்றனயில் உள்ள மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை

ஆறணயர்

அலுவலைத்தில்

ஒரு

றமய ைட்டுப்பொட்டு அறை அறமக்ைப்பட்டுள்ளது.
இயந்திைம் கபொருத்தப்பட்ட நொட்டுப்படகுைளுக்கு
100 விழுக்ைொடு மொனியத்தில்
ைருவிைள்

17,795

5 வொட் விஎச்எப்

எண்ணம்

மற்றும்

விறசப்படகுைளுக்கு 75 விழுக்ைொடு மொனியத்தில்
3,135 எண்ணம் 25 வொட் விஎச்எப் ைருவிைளும்
ஆை கமொத்தம் 20,930 விஎச்எப் கதொறல கதொடர்பு
ைருவிைள் மீனவ பயனொளிைளுக்கு துறையொல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

5.4.1.2 விறசப்படகுைளில் ’டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள்’
(Transponders) கபொருத்துதல்
ஒன்றிய அைசொனது, 200 ைடல்றமல்ைளுக்கு
அப்பொல்

ஆழ்ைடலில்

மீன்பிடிக்ைச்

கசல்லும்

மீனவர்ைறளக் ைண்ைொணித்திடவும், மீன்பிடிப்பில்
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இருக்கும் படகுைளுக்கு தைவல் கதரிவித்திடவும்,
ஆபத்து

ைொலங்ைளில்

கபொருட்டு

இந்திய

றமயத்தின்

உதவிைள்

புரிந்திடும்

விண்கவளி

ஆைொய்ச்சி

மூலம்

டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைறள

உருவொக்கியுள்ளது.

கசன்றன,

நொைப்பட்டினம்,

ைடலூர்,

தூத்துக்குடி

மற்றும்

ைன்னியொகுமரி மொவட்டங்ைறளச் வசர்ந்த 507
விறசப்படகுைளில்

வசொதறன

அடிப்பறடயில்

டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள் கபொருத்தப்பட்டுள்ளன.
தமிழைத்தில் உள்ள 4,997 விறசப்படகுைளில்
டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைறள

கபொருத்திடும்

கபொருட்டு

ஒன்றிய அைசு ரூ.18.01 வைொடி நிதி விடுவித்துள்ளது.
டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைறள

கைொள்முதல்

கசய்து

படகுைளில் கபொருத்திடும் பணிக்கு ஒப்பந்தபுள்ளிைள்
இறுதி
ஆைொய்ச்சி

கசய்யப்பட்டு

இந்திய

றமயத்தொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

இப்பணிக்கு

விண்கவளி
பணியொறண
இந்திய

விண்கவளி ஆைொய்ச்சி றமயத்திற்கு கமொத்தம்
ரூ.15.20

வைொடி

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நொட்டிலுள்ள அறனத்து விறசப்படகுைளிலும்
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டிைொன்ஸ்பொண்டர்ைள் கபொருத்தும் பணி 2021-22-ம்
ஆண்டில் முழுறமயொை முடிக்ைப்படும்.

5.4.1.3 கசயற்றைவைொள்
கதொறலவபசி,
‘‘வநவிக்’’
(NAvic)
மற்றும்
‘‘வநவ்கடக்ஸ்’’ (NAVtex) கதொறலத்
கதொடர்பு சொதனங்ைள் வழங்குதல்
ஆழ்ைடலுக்கு
மீனவர்ைளின்

மீன்பிடிக்ைச்

பொதுைொப்பு

மற்றும்

கசல்லும்
கதொறலத்

கதொடர்பிறன உறுதி கசய்யும் வறையில் 201819ஆம் ஆண்டில் 80 விறசப்படகு குழுக்ைளுக்கு
100

விழுக்ைொடு

மொனியத்தில்

ரூ.2.28

வைொடி

கசலவில் 160 கசயற்றைவைொள் கதொறலவபசிைள்,
200 வநவிக் மற்றும் 80 வநவ்கடக்ஸ் ஆகிய
கதொறல கதொடர்பு ைருவிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.
2019-20ம் ஆண்டில், ரூ.5.00 வைொடி திட்ட
மதிப்பீட்டில்
ரூ.1

அலகு

இலட்சத்தில்

விறலயில்
கசயற்றைவைொள்

ஒன்றின்
75

500

விறலயாை

விழுக்ைொடு

மொனிய

விறசப்படகுைளுக்கு

கதொறலவபசிைள்

வழங்கும்

திட்டம் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. இதுவறை
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440 கசயற்றைவைொள் கதொறலவபசிைள் ஆழ்ைடல்
விறசப்படகுைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய
ைருவிைள் விறைவில் பயனொளிைளுக்கு வழங்ைப்படும்.

5.4.1.4 "தூண்டில்" - றைவபசி கசயலியுடன்
கூடிய இறணயதள வசறவ
மீன்பிடிப்பிற்ைொை
மீனவர்ைள்

ைடலுக்குச்

மற்றும்

ைண்ைொணிப்பதின்

மீன்பிடி
மூலம்

கசல்லும்
ைலன்ைறள

மீனவர்ைளின்

பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திடவும், மீன்பிடிக்ைச்
கசல்லும்

மீனவர்ைளின்

விபைங்ைறள

பதிவு

கசய்திடவும், தமிழ்நொடு மீன்வளத்துறை, ஒன்றிய
அைசின் புவி அறிவியல் அறமச்சைத்தின் (MoES),
வதசிய ைடவலொை ஆைொய்ச்சி நிறலயம் (NCCR),
இந்திய

வதசிய

வசறவ

றமயம்

கபருங்ைடல்

மற்றும்

(INCOIS)

வொனிறலத்துறையுடன்

தைவல்

(IMD)

மற்றும்
இந்திய

இறணந்து,

"தூண்டில்" எனும் றைவபசி கசயலி இறணயதள
வசறவ மூலம் இயக்கப்படுகிைது.
இந்த

"தூண்டில்"

எனும்

றைவபசி

கசயலியுடன் கூடிய இறணயதள வசறவயொனது,
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அைசு

நிர்வொைத்திற்கு

மீனவர்ைள்,

உதவுவதுடன்,

தங்ைளின்

இருப்பிடம்,

ைடலில்

ைடற்பயண

பதிவுைள், பொதுைொப்பொன இடம் கசல்ல வழிைொட்டி,
மீன் அதிைம் கிறடக்கும் பகுதிைறள றைவபசியில்
பதிவு கசய்தல், இன்ைொய்ஸ் (Indian National Centre
for
Ocean
Information
Services)
நிறுவனத்திலிருந்து மீன் அதிைம் கிறடக்கும் இட
விவைங்ைறள கபறுதல், மொறி வரும் வொனிறல,
புயல், அதிை மறழ, உயரும் ைடல் அறலைள்
வபொன்ை

விவைங்ைறள

உடனடியொை

அறிந்துபகாள்வதன் மூலம் மீனவர்ைள் தங்ைளின்
பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்திடவும் உதவுகிைது.

5.4.2

அசொதொைண சூழ்நிறலைளில் வசதமறடயும்
மீன்பிடி
படகுைளுக்கு
நிவொைணம்
வழங்கிடும் கபொருட்டு சுழல் நிதியம்
ஏற்படுத்துதல்

5.4.2.1 சுழல் நிதியம்
அசொதொைண சூழ்நிறலைளில் வசதமறடயும்
மீன்பிடி

படகுைள்/

வீடுைளுக்கு

மீன்பிடி

உடனடி

உபைைணங்ைள்/

நிவொைணம்
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வழங்கிடும்

கபொருட்டு ஒரு ைடவலொை மொவட்டத்திற்கு ரூ.10
இலட்சம்

வீதம்

கமொத்தம்

14

ைடவலொை

மொவட்டங்ைளுக்கு ரூ.1.40 வைொடி சுழல் நிதியம்
ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ்
2020-21

ஆம்

ஆண்டில்

பாதிக்கப்பட்ட

124

மீனவர்ைளது குடும்பங்ைளுக்கு ரூ.29.39 இலட்சம்
நிவொைணம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

5.4.2.2 புயலொல் பொதிக்ைப்பட்ட மீனவர்ைளுக்கு
வழங்கப்பட்ட நிவொைணம் :
’நிவர்’ புயல் :
25.11.2020

அன்று

புதுச்வசரி

மற்றும்

மைக்ைொணம் இறடவய ைறைறய ைடந்த ’நிவர்’
புயலினொல் திருவள்ளூர் முதல் நொைப்பட்டினம்
வறையிலொன மொவட்டங்ைளில் மீன்பிடிப்படகுைள்
மற்றும் மீன்பிடி சொதனங்ைள் வசதமறடந்தறமக்கு
ரூ.212.63 இலட்சம் மொநில வபரிடர் நிதியிலிருந்து
அைசொல் விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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’டவ் வத’ புயல் :
கதன்கிழக்கு அைபிக்ைடலில் உருவொன ’டவ்
வத’ புயலின்வபொது தமிழ்நொடு அைசு வமற்கைொண்ட
சீரிய முயற்சியின் பலனொை அைபிக்ைடல் பகுதியில்
மீன்பிடிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த 247 படகுைளில் 246
படகுைள் பொதுைொப்பொை ைறை திரும்பின.
இப்புயலின்வபொது வைைள மொநிலம் கைொச்சி
மீன்பிடி துறைமுைத்திலிருந்து மீன்பிடிக்ை கசன்ை
நொைப்பட்டினம் மொவட்டத்றத வசர்ந்த ஒரு மீன்பிடி
விறசப்படகு

இலட்சத்தீவின்

அருகில்

9

மீனவர்ைளுடனும், வைைள மொநிலம் உள்ள கபய்பூர்
(Beypore)
தமிழ்நொடு

மீன்பிடி

துறைமுைத்திலிருந்து

மீனவர்ைள்,

4

12

வமற்குவங்ை

மீனவர்ைளுடன் மீன்பிடிக்ைச் கசன்று ைொணொமல்
வபொயினர்.
மொண்புமிகு
அவர்ைளொல்
பொதுைொப்பு

தமிழ்நொடு

ஒன்றிய
துறை

அைசின்

அறமச்சர்

முதலறமச்சர்
மொண்புமிகு
அவர்ைளுக்கு

ைொணொமல் வபொன மீனவர்ைறள வதடும் பணிறய
துரிதப்படுத்த வைட்டுக்கைொள்ளப்பட்டது. இவ்விரு
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நிைழ்வுைளிலும்
மீனவர்ைறள

ைொணொமல்

வபொன

ைண்டுபிடிக்ை

அவர்ைளது

குடும்பத்தொரின்

கபொருட்டு

ைொணொமல்

21

இயலொத
துயர்

வபொன

தமிழை
சுழலில்,

துறடக்கும்
மீனவர்ைளது

குடும்பங்ைளுக்கு தலொ ரூ.20.00 இலட்சம் வீதம்
ரூ.4.20 வைொடி நிவொைணமொை வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

5.4.2.3 ’ைஜொ’
புயல்
மறுைட்டறமப்பு,
மறுவொழ்வு மற்றும் புனைறமப்பு திட்ட
பணிைள்
ைஜொ

புயலினொல்

மொவட்டங்ைறள

பொதிப்புக்குள்ளொன

சொர்ந்த

மீனவர்ைளின்

வொழ்வொதொைத்திறன புனைறமத்திடும் கபொருட்டு,
பொதிக்ைப்பட்ட
திட்டங்ைறள

மொவட்டங்ைளில்
கசயல்படுத்திட

கீழ்ைொணும்

ரூ.31.15

வைொடி

ஒப்பளிப்பு வழங்கியுள்ளது.
இத்திட்டம், கீழ்ைொணும் 7 உபதிட்டங்ைளொை
கசயல்படுத்தப்படுகிைது.
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அட்டவறண-4
(ரூபாய் இலட்சங்ைளில்)
வ.
எண்

1

2

3

4

5

திட்டத்தின் கபயர்
சூரிய
ஒளியில்
கசயல்படும்
மீன்உலர்
கூடங்ைள்
அறமத்தல்
மீன்வளர் சூழறல
மீள
ஏற்படுத்திட
கசயற்றை
உறைவிடங்ைள்
அறமத்தல்
ைடல்/உவர்நீர்
மீன் குஞ்சு வங்கி
அறமத்தல்
ஓருங்கிறணந்த
ைடல் மீன்வளர்ப்பு
அலகுைள்
அறமத்தல்
மீனவ மக்ைளின்
மொற்று வொழ்வொதொை
திட்டமொை
கமல்லுடலிைள்
வளர்த்தல்

அைசு
பயனொளர்
பங்ைளிப்பு பங்ைளிப்பு கமொத்தம்
(75%)
(25%)
272.28
(100%)

00.00

272.28

1850.00
(100%)

00.00

1850.00

593.46

197.82

791.28

156.45

52.15

208.60

48.24

16.08

64.32
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6

மீனவ
இறளஞர்ைளுக்கு
நடமொடும்
மீன்விற்பறன
நிறலயங்ைள்
அறமத்தல்

180.00

60.00

240.00

7

ைடற்பொசி
வளர்ப்பிறன
ஊக்குவித்தல்

15.00

4.50

19.50

3115.43

330.55

3445.98

கமொத்தம்

நொைப்பட்டினம், தஞ்சொவூர், புதுக்வைொட்றட,
ைடலூர் மற்றும் இைொமநொதபுைம் மொவட்டங்ைளில் 8
சுைொதொை
சூரிய

மீன்

உலர்

தளங்ைள்

உலர்த்திைள்

மற்றும்

4

அறமக்கும்

பணிைள்

பொதிக்ைப்பட்ட

ைடலூர்,

முடிவறடந்துள்ளது.
ைஜொ

புயலொல்

புதுக்வைொட்றட, ைொமநொதபுைம், தஞ்சொவூர், திருவொரூர்
மற்றும் நொைப்பட்டினம் ஆகிய மொவட்டங்ைளின் 60
இடங்ைளில் கசயற்றை பவளப்பொறைைள் நிறுவும்
பணிகள் நறடகபற்று வருகிைது.
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மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்றத வமம்படுத்தும்
பபாருட்டு,

ஒருங்கிறணந்த

பெயல்பாடுகளாை

ைடலில்

கூண்டுைளில்

மீன்

வளர்ப்பு,

ஒருங்கிறணந்த ைடல் மீன் வளர்ப்பு றமயங்ைள்
மற்றும் சுைொதொைமொன சில்லறை மீன் விற்பறன
நிறலயங்ைள்

ஆகிய

உறுப்பினர்ைறளக்

திட்டங்கள்

கைொண்ட

ஒரு

15

குழுவிற்கு

வழங்ைப்படுகிைது.

இதுபபான்று

ைஜொ

புயலொல்

பொதிக்ைப்பட்ட

ைடலூர்,

புதுக்வைொட்றட,

ைொமநொதபுைம், தஞ்சொவூர் மற்றும் நொைப்பட்டினம்
ஆகிய

5

மொவட்டங்ைளில்

27

அலகுைள்

உருவொக்கும் பணிைள் நறடகபறுகின்ைன.
மொற்று

வொழ்வொதொை

நடவடிக்றையொை

ைடற்பொசி வளர்ப்பிற்ைொை 1,200 மிதறவைள் 72
கபண்ைள் குழுக்ைளுக்கு வழங்ைப்படும்.
புதுக்வைொட்றட
மொவட்டங்ைறளச்

வசர்ந்த

மற்றும்

ைடலூர்

6

கபண்ைள்

குழுக்ைளுக்கு ஓட்டுடலிைள் வளர்ப்பிற்ைொை 144
மிதறவைள் வழங்ைப்படும்.
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5.5

தமிழை மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி
உரிறமறய பொதுைொத்தல்

5.5.1 ைச்சத் தீவிறன திரும்ப கபறுதல் குறித்த
பிைச்சறனைள்
மற்றும்
அதன்
தற்வபொறதய நிறல
ைச்சத்தீவிறன

இந்தியொவிற்கு

மீளப்கபறுதல் மற்றும் பொக் வறளகுடொ பகுதியில்
பொைம்பரிய

மீன்பிடிப்பில்

மீனவர்ைளின்
ஆகியவற்றை

ஈடுபடும்

உரிறமறய
தமிழை

அைசு

தமிழை

நிறலநொட்டுதல்
முதன்றமயொன

குறிக்வைொளொைக் கைொண்டுள்ளது.
நொைப்பட்டினம்,
புதுக்வைொட்றட

தஞ்சொவூர்,
மற்றும்

திருவொரூர்,
இைொமநொதபுைம்

மொவட்டங்ைறள உள்ளடக்கிய பொக் வறளகுடொ
பகுதியில்

3,500

க்கும்

வமற்பட்ட

மீன்பிடி

விறசப்படகுைள் மற்றும் 9,000 பொைம்பரிய மீன்பிடி
படகுைள்

மீன்பிடிப்பில்

ஈடுபட்டு

வருகின்ைன.

தற்கசயலொை இந்திய எல்றலக்வைொட்றட தொண்டி
மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடும்வபொது தமிழை மீனவர்ைள்
இலங்றை

ைடற்பறடயினைொல்
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தொக்ைபடுவதொல்

இரு

நொடுைளுக்கு

இறடவய

உள்ள

உைவு

பொதிக்ைப்படுகிைது.
ைச்சத்தீவிறன

மீட்பது

கதொடர்பொை

உச்சநீதிமன்ைத்தில் கதொடைப்பட்ட வழக்கு எண்
561/2008

ல்,

தமிழை

அைசின்

வருவொய்த்துறையிறன

ஒரு

வொதியொை

இறணத்துக்

உரிய

கைொள்ள

பிவைைறண

சமர்ப்பித்திட, ைடந்த 2011 ம் ஆண்டு நறடகபற்ை
முதல்

தமிழை

சட்டமன்ை

கூட்டத்கதொடரில்

தீர்மொனம் கைொண்டுவைப்பட்டது. தீர்மொனத்தின்படி,
வமற்ைொணும்

வழக்கில்,

வருவொய்த்

துறையிறனயும் வொதியொை இறணத்துக் கைொள்ள,
தமிழை

வருவொய்த்

துறையினைொல்

இறணப்பு

பிவைைறண ஒன்று உச்சநீதிமன்ைத்தில் தொக்ைல்
கசய்யப்பட்டு வழக்கில் இறணக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய
பகுதிறய

நொட்டுக்குச்
அந்நிய

கசொந்தமொன

நொட்டிற்குக்

ஒரு

கைொடுப்பது

கதொடர்பொன உடன்பொட்றட, நொடொளுமன்ைத்தின்
இரு

அறவைளின்

அைசியலறமப்பு

ஒப்புதவலொடு

சட்டத்
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திருத்தத்தின்

இந்திய
மூலம்

மட்டுவம

நறடமுறைப்படுத்த

முடியும்

1960ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ைம்

என

"கபருபொரி"

வழக்கில் அளித்த தீர்ப்பின் அடிப்பறடயில் 1974
மற்றும் 1976ஆம் வருடத்திய இந்திய-இலங்றை
ஒப்பந்தங்ைள் சட்டப்பூர்வமொை கசல்லுபடியொைொது
என்ை

நிறலப்பொட்டிறன

முன்னிறுத்தி,

ைச்சத்தீறவ திரும்பப் கபறும் வறையில்
சட்டமன்ை

கூட்டத்

கதொடரில்

தமிழை

தீர்மொனம்

இயற்ைப்பட்டுள்ளது.
வமலும்,

1974

மற்றும்

1976

ஆம்

ஆண்டுைளில் வமற்கைொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்ைறள
ைத்து கசய்வதுடன், ைச்சத்தீவிறன மீளகபற்று
தமிழை

மீனவர்ைளின்

பொைம்பரிய

மீன்பிடி

உரிறமைறள ைொத்திட ஒன்றிய அைசு நடவடிக்றை
வமற்கைொள்ள வவண்டும் என மொண்புமிகு பொைத
பிைதமரிடம்

கதொடர்ந்து

வலியுறுத்தப்பட்டு

வருகிைது.
வமலும்,
சுற்றியுள்ள
அனுபவித்து

ைச்சத்தீவு
பகுதியில்
வந்த

மற்றும்
பல

நூற்ைொண்டுைளொை

பொைம்பரியமொன
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அதறன
தமிழை

மீனவர்ைளின்

உரிறமறய

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைொன
கைொள்றையொை

பறிப்பது

இலங்றை

தமிழை

மற்றும்
அைசின்

மீனவர்ைளொல்

பொர்க்ைப்படுகிைது என்பறதயும் இலங்றை அைசுக்கு
சுட்டிக்ைொட்டப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நொடு மீனவர்ைளின் பொைம்பரிய மீன்பிடி
உரிறமைறள

நிறலநொட்டி,

அவர்ைளது

பிைச்சறனைளுக்கு நிைந்தைத் தீர்வு ைொண சட்ட
ரீதியொைவும்,

நிர்வொை

ரீதியொைவும்

கதொடர்ந்து

நடவடிக்றை வமற்கைொள்ள மொண்புமிகு தமிழ்நொடு
முதலறமச்சர்

அவர்ைள்

17.06.2021

அன்று

மொண்புமிகு இந்திய பிைதமர் அவர்ைளிடம் அளித்த
வைொரிக்றை மனுவில் வைட்டுக் கைொண்டுள்ளொர்.

5.5.2 இலங்றை அைசொல் றைது கசய்யப்பட்ட
தமிழை மீனவர்ைள் மற்றும் முடக்கி
றவக்ைப்பட்டுள்ள
அவர்ைளின்
படகுைறள விடுவித்தல்.
தமிழை
வறளகுடொ

மீனவர்ைள்
பகுதியில்

பொைம்பரியமொன
தொங்ைள்

பொக்

மீன்பிடிப்றப

வமற்கைொள்ளும்வபொது இலங்றை ைடற்பறடயினரின்
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கதொடர் தொக்குதல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் ைொைணமொை
தமிழை மீனவர்ைள் கதொடர்ந்து பொதிக்ைப்படுகின்ைனர்.
தமிழை

மீனவர்ைள்

இலங்றை

ைடற்பறடயினைொல் தொக்ைப்படுதல், துன்புறுத்தப்படுதல்,
சிறைபிடிக்ைப்படுதல்
பொதிக்ைப்படும்

வபொன்ை

வபொது,

சம்பவங்ைளொல்

அவர்ைறள

விடுவிக்ை

வலியுறுத்தி தமிழ்நொடு அைசு பல்வவறு ைடிதங்ைள்
வொயிலொை மொண்புமிகு பொைதப்பிைதமர் அவர்ைளின்
ைவனத்திற்கு கைொண்டு கசல்லப்பட்டுள்ளது.
தற்கபொழுது இலங்றை அைசின் சிறையில்
தமிழை மீனவர்ைள் எவரும் இல்றல. வமலும்,
ைடந்த இைண்டு ஆண்டுைளில் இலங்றை அைசொல்
பிடிக்ைப்பட்ட 63 படகுைறளயும் மீட்ை அறனத்து
நடவடிக்றைைறளயும் தமிழை அைசு கதொடர்ந்து
எடுத்து வருகிைது.

5.5.3 மீன்வளத்தின் மீதொன இந்திய இலங்றை
கூட்டுப்பணிக்குழு கூட்டம்
இலங்றை

ைடற்பறடயொல்

தமிழை

மீனவர்ைள் துன்புறுத்தப்படுதல் / தொக்ைப்படுதல்
மற்றும்

சிறைப்பிடிக்ைப்படுதறல
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தடுக்கும்

வறையில், இருதைப்பு உைவுைள் குறித்த உயர்
மட்ட குழு கூட்டங்ைள் நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன.
மீனவர்ைளுக்கு

இறடவயயொன

வபச்சுவொர்த்றத

கதொடர்பொன கசயற்குழு கூட்டங்ைள் மூலமொை
வறிய மீனவர்ைள் மற்றும் அவர்ைளின் படகுைறள
விடுவிக்ை வவண்டி வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிைது.
இதுவறை 4

சுற்று இந்திய இலங்றை கூட்டுப்

பணிக்குழு

கூட்டங்ைள்

இக்கூட்டங்ைளின்

நடத்தப்பட்டுள்ளன.

வபொது

இலங்றை

ைடற்பறடயினைொல் றைது கசய்யப்பட்ட தமிழ்நொடு
மீனவர்ைறளயும்,
அவர்ைளது

முடக்கி
மீன்பிடி

றவக்ைப்பட்டுள்ள
உபைைணங்ைவளொடு

விடுவித்திட வலியுறுத்தப்பட்டது. இரு தைப்பு வபச்சு
வொர்த்றதைறள

கதொடை

தமிழை

அைசு உறுதி

பூண்டுள்ளது.

5.6

ைடவலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு
மற்றும் ைடல்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு

5.6.1 ைடவலொை இைொல் வளர்ப்பு
தமிழ்நொட்டில் 3,836.77 கெக்வடர் பைப்பில்
அறமந்துள்ள

1,956

இைொல்
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பண்றணைள்

ைடவலொை

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

ஆறணயத்தின் மூலம் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
நமது மொநிலத்தில் இயங்கி வரும் 68 இைொல் குஞ்சு
கபொரிப்பைங்ைள்

தமிழைம்

மற்றும்

அண்றட

மொநிலத்திற்கு வதறவயொன இைொல் குஞ்சுைறள
உற்பத்தி கசய்து வழங்கி வருகின்ைன.
தற்வபொது தமிழைத்தில் ‘பிவனயஸ் வனொமி’
(Penaeus vannamei) என்ை கவள்றள இைொல்
கபருமளவில்

வளர்க்ைப்படுகிைது.

அதற்ைொன

பிைத்வயை அனுமதியிறன மொவட்ட அளவிலொன
குழுவின்

பரிந்துறையின்படி

ைடவலொை

நீர்வொழ்

உயிரின வளர்ப்பு ஆறணயம் வழங்குகிைது.
இைொல்

வளர்ப்பிறன

ஊக்குவிப்பதற்ைொை

அைசு ைட்டுப்பொட்டின்கீழ் உள்ள ைடவலொை தரிசு
நிலங்ைளில்
வளர்ப்பு

சுற்றுசூழலுக்கு
வமற்கைொள்ள

கைொள்றைறய

உைந்த
நில

உருவொக்ை

இைொல்
குத்தறை

நடவடிக்றை

வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.
உவர்நீர்
விவசொயத்திற்கு

மீன்வளர்ப்பிறன

ஊக்குவிக்ை

பயன்படொத தரிசு நிலங்ைளில்
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கபரிய அளவிலொன நிலப்பைப்புைறள ஒருங்கிறணத்து
பிைத்வயை

உவர்நீர்

மீன்வளர்ப்பு

மண்டலங்ைள்

ஏற்படுத்த ஊக்குவிக்ைப்படும். சிறன இைொல்ைள்
பைொமரிப்பு றமயம், குறிப்பிட்ட வநொய்க்கிருமியற்ை
இைொல் குஞ்சு கபொரிப்பைங்ைள், வதர்வு கசய்யப்பட்ட
மீன்

இனங்ைளுக்ைொன

நிறலயம்

மீன்குஞ்சு

மற்றும்

மூலப்கபொருட்ைறளப்
தயொரிக்கும்

உற்பத்தி
உள்நொட்டு

பயன்படுத்தி

ஆறலைள்

தீவனம்

ஆகியவற்றை

நிறுவ

தனியொர் துறை ஊக்குவிக்ைப்படும்.
தமிழைத்தில் உவர்நீர் மீன் மற்றும் இைொல்
வளர்ப்பிறன
ைடலூர்,

வமம்படுத்தும்

விழுப்புைம்,

வநொக்ைத்துடன்

தஞ்சொவூர்,

திருவொரூர்,

புதுக்வைொட்றட மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 6
மொவட்டங்ைளில்

உவர்நீர்

வளர்ப்பிற்கு

உைந்த

இடங்ைறள ைண்டறிந்து வறைபடம் தயொரிக்கும்
பணிைறள
உவர்நீர்வொழ்

(Resource
உயிரின

mapping)
வளர்ப்பு

மத்திய
ஆைொய்ச்சி

நிறலயம் (CIBA) மூலம் ரூ.50 இலட்சம் கசலவில்
வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது.
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ைடவலொை மொவட்டங்ைளில் உவர்நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு

பூங்ைொக்ைறள

உருவொக்குவதற்ைொன

சொத்தியக் கூறுைறள ரூ.20 இலட்சம் கசலவில்
ஆய்வு கசய்திட நடவடிக்றை வமற்கைொண்டுள்ளது.
இந்த ஆய்வு உபவயொைமற்ை, பயன்படுத்தப்படொத
நிறலயில்

உள்ள

உற்பத்திறய

நிலங்ைளில்

உவர்நீர்

வமற்கைொள்ளவும்,

கதொழில்முறனவவொறை
ஈடுபடுத்திடவும்

ஒரு

மீன்

இவற்றில்
ஊக்ைப்படுத்தி

சிைந்த

வழிைொட்டுதலொை

அறமயும்.

5.6.2

ைடல் நீரில் மீன்வளர்ப்பு
"ைடல் நீரில் மீன்வளர்ப்பு" கதொழில்நுட்பம்

இயற்றை மீன்வளத்றத பொதுைொத்திடவும் மற்றும்
மீன் உற்பத்திறய வமம்படுத்தவும் உதவுகிைது.
வமலும்,

இம்மீன்வளர்ப்பு

முறையொனது

மீனவர்ைறள மீன்பிடித்தல் கதொழிலிருந்து மொற்றி
மீன் வளர்த்தல் என்ை புதிய கதொழில்நுட்பத்திற்கு
மொற்றிட வழி வகுக்கிைது.
ஒன்றிய அைசின் பரிசீலறனயில் உள்ள
"வதசிய ைடல்நீரில் மீன்வளர்ப்பு" கைொள்றைக்கு
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இணங்ை,

இயற்றை

வளங்ைறள

நிறலயொன

முறையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ைடல்சொர்
மீன்வளர்ப்பு

முறைறய

அைசு

ஊக்குவித்து

வருகிைது.

5.6.3

ைடல்சொர் மீன்வளர்ப்பிறன வமம்படுத்த
மொநில
அைசு
வமற்கைொண்டுள்ள
நடவடிக்றைைள்

·ைடவலொை
மீனவர்ைளின்

மொவட்டங்ைளில்
சமூை

வொழும்

கபொருளொதொை

நிறலறய

வமம்படுத்தும் வறையில் ைடல் நீர் பைப்பில் உைந்த
பகுதிைறள ைண்டறிந்து அப்பைப்பில் ைடல் மீன்
வளர்ப்றப உரிய மீன்வள அறிவியல் கதொழில்
நுட்பத்தின்

மூலம்

அதற்குரிய

கசயல்படுத்துதல்

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்படுத்தும்

பணிைறள

மற்றும்

வசதிைறள
வமற்கைொள்ள

உத்வதசிக்ைப்பட்டுள்ளது.

·5.6.4 ைடற்பொசி வளர்ப்பு
தமிழ்நொட்டில்

ைடற்பொசி

உற்பத்தியொனது,

ைடல் பொசி வளர்ப்பின் மூலம் 400 டன்னொைவும்
இயற்றை

வசைைெம்

மூலமொை
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37,000

டன்

எனவும்

ைணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

ைடற்பொசி

வளர்ப்பில் 2,044 மீனவர்ைள் ஈடுபட்டுள்ளொர்ைள்.
ைடற்பொசி வளர்ப்பு வமற்கைொள்ள ஒன்றிய, மொநில
அைசின் பல்வவறு மீன்வளதிட்டங்ைள் மூலம் ரூ.99
லட்சத்தில் 6,000 எண்ணிக்றையில் ைடற்பொசி
வளர்ப்பு
ைடவலொை

மூங்கில்

மிதறவைள்

மீனவ

வளர்க்ைப்படுகிைது.

மைளிைொல்
இைொமநொதபுைம்

வழங்ைப்பட்டு
ைடற்பொசி
மொவட்டம்,

மண்டபத்தில் ைடற்பொசியிலிருந்து சொறு எடுக்கும்
அலகு (Sap Extraction unit)
கசலவில்

நிறலத்த

ரூ. 3.96 வைொடி

வொழ்வொதொைத்திற்ைொன

(FIMSUL – II) திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நொட்டில்
பயன்படுத்தப்படொத

ைடவலொை

மொவட்டத்தில்

ைடற்பொசி

வளங்ைறள

ைண்டறிந்து அறிவியல் பூர்வ மற்றும் பொைம்பரிய
ைடற்பொசி வளர்ப்பின் மூலம் ைடற்பொசி உற்பத்திறய
கபருக்கிட, பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்றைைறள
உள்ளடக்கிய ஒரு பல்வநொக்கு ைடற்பொசி பூங்ைொறவ
தமிழைத்தில் நிறுவ உத்வதசிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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1. ைடற்பொசி வளத்திறன ைண்டறிதல்.
2. ைடற்பொசி

வளர்ப்பு

மற்றும்

அதன்

மதிப்பு

கூட்டிய கபொருள்ைள் தயொரிப்புக்கு வதறவயொன
ஆைொய்ச்சி

மற்றும்

வமம்பொட்டு

வசதிைறள

உருவொக்குதல்.
3. மனித வள வமம்பொடு மற்றும் திைன் வமம்பொட்டு
பயிற்சி அளித்தல்.
4. தைமொன ைடற்பொசி விறதைள் உற்பத்தி கசய்தல்.
5. ைடற்பொசி வளர்ப்பிறன அதிைரித்தல்.
6. ைடற்பொசி வளர்ப்பிற்கு வதறவயொன உட்ைட்டறமப்பு
வசதிைறள

ைறைவயொை

பகுதிைளில்

உருவொக்குதல்.
7. ைடற்பொசி பதப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பு கூட்டிய
கபொருட்ைள்

தயொரிப்பதற்ைொன

பிைத்திவயொை

ைடற்பொசி கதொழில்நுட்ப பூங்ைொ உருவொக்குதல்
8. பதப்படுத்தப்பட்ட ைடற்பொசிைறள தைம் குன்ைொமல்
பொதுைொத்திட வசமிப்பு கிடங்குைள் அறமத்தல்
மற்றும் விற்பறன கூடங்ைறள ைட்டறமத்தல்.
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9. ைடற்பொசி வளர்ப்பு மற்றும் அதன் கதொழில்
சொர்ந்த

பணிைறள

ைண்ைொணித்து

அதன்

கசயல்ைறள ஒழுங்குபடுத்துதல்.

5.6.5

ைடலில்
மிதறவக்
கூண்டுைளில்
மீன்வளர்ப்பு (Open sea cage culture)
திைந்தகவளி ைடற்பகுதியில் கூண்டுைளில்

மீன்வளர்ப்பதன் மூலம் விறல மதிப்புமிக்ை ைடல்
மீன்ைள் உற்பத்தியிறன அதிைரிக்ை இயலும். ைடல்
விைொல் (Cobia), கைொடுவொ (Sea bass), ைலவொ
(Grouper), பொம்பவனொ பொறை (Silver pompano)
மற்றும் சிங்கி இைொல் (Lobster)

வபொன்ை வணிை

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த மீன்ைறள கூண்டுைளில்
வளர்த்திட இயலும். ைடலில் கூண்டுைள் அறமத்து
மீன்

வளர்ப்பிறன

தமிழ்நொட்டில்
ஏற்படும்

விரிவுபடுத்துவதன்

அண்றமக்ைடல்

அழுத்தத்றத

மூலம்

மீன்பிடிப்பில்

குறைப்பதற்கு

ஒரு

வொய்ப்பொை உள்ளது.
பல்வவறு

ஒன்றிய

மற்றும்

மொநில

அைசு

திட்டத்தின் கீழ் இதுவறை ரூ.897.29 இலட்சம்
கசலவில் 210 மிதறவக் கூண்டுைள் ைடவலொை மீன்
வளர்ப்வபொருக்கு மீன்வளர்த்திட வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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திைந்தகவளி ைடல் கூண்டுைளில் மீன்வளர்ப்பு
ைடவலொை மீனவ மக்ைளுக்கு ஒரு சிைந்த மொற்று
வவறலவொய்ப்பு மற்றும் வருவொய் ஈட்டக் கூடிய
வொழ்வொதொை திட்டமொை உள்ளது.
தமிழைத்தில்
மீன்குஞ்சு

முதன்முறையொை

வளர்ப்பு

நிறலயம்

ைடல்

இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம் மண்டபத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இங்கு
வளர்க்ைப்படும்

மீன்ைள்

ைடல்

கூண்டுைளில்

இருப்பு கசய்யப்பட்டு வளர்க்ைப்படுகிைது.

5.7

மீன்வள உட்ைட்டறமப்பு
வமம்படுத்துதல்

வசதிைறள

அைசு பல்வவறு நிதி ஆதொைங்ைளின் உதவி கபற்று
உட்ைட்டறமப்பு
அறனத்து

வசதிைறள
முயற்சிைறளயும்

ஏற்படுத்துவதற்ைொன
வமற்கைொண்டு

வருகிைது. மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில்
றையொண்டு, நுைர்வவொருக்கு தைமொன மீன்ைறள
வழங்குவதற்ைொன பல்வவறு வசதிைள் ஏற்படுத்தப்பட்டு
வருகிைது.
உயர்வவதொடு

இதன்

மூலம்

மீனவர்ைளுக்கு

ஈட்டிடவும் உதவுகிைது.
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ஏற்றுமதி
அதிை

மதிப்பு
வருவொய்

5.7.1

மயிலொடுதுறை மொவட்டம் தைங்ைம்பொடியில்
புதிய மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்தல்
மயிலொடுதுறை மொவட்டம் தைங்ைம்பொடியில்

ரூ.120.00

வைொடியில்

மீன்பிடித்

துறைமுைம்

அறமப்பதற்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ்
(FIDF)

தமிழை

அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.
வடக்கு அறலத் தடுப்புச்சுவர் 330மீ நீளம், கதற்கு
அறலத்தடுப்புச்சுவர்
பிடிக்ைப்படும்

1,060மீ

மீன்ைறள

நீளம்

தைமொன

மற்றும்

முறையில்

றையொள்வதற்ைொன இதை ைறைவயொை வசதிைளும்
அறமயும் விதத்தில் இம்மீன்பிடித் துறைமுைம்
வடிவறமக்ைப்பட்டுள்ளது. 90% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு,
எஞ்சியுள்ள பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.2

திருவள்ளூர் மொவட்டம் திருகவொற்றியூர்
குப்பத்தில் சூறை மீன்பிடித் துறைமுைம்
அறமத்தல்
திருவள்ளூர்

மொவட்டம்,

திருகவொற்றியூர்

குப்பத்தில் சூறை மீன்பிடித் துறைமுைம் ரூ.200
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வைொடி மதிப்பீட்டில் அறமப்பதற்ைொன விரிவொன
திட்டக்

ைருத்துரு

தயொரிக்ைப்பட்டு,

மீன்வளம்

மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு
வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 510மீ நீளம்
வடக்கு அறலத் தடுப்புச்சுவர், 849மீ நீளம் கதற்கு
அறல தடுப்புச்சுவர் மற்றும் சூறை மீன்ைள் மற்றும்
ஆழ்ைடல்

மீன்

வளங்ைறள

சுைொதொைமொன

முறையில் றையொள்வதற்ைொன இதை ைறைவயொை
வசதிைளும்

இம்மீன்பிடி

துறைமுைத்தில்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 70% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு,
எஞ்சியுள்ள பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.3

நொைப்பட்டினம் மொவட்டம் கவள்ளப்பள்ளம்
கிைொமத்தில்
மீன்பிடித்
துறைமுைம்
அறமத்தல்

நொைப்பட்டினம்

மொவட்டம்

கவள்ளப்பள்ளம்

கிைொமத்தில் மீன்பிடித் துறைமுைம் அறமத்திட
கதொழில்நுட்ப கபொருளொதொை சொத்தியக் கூறுைறள
ஆய்வு

கசய்து

விரிவொன

தயொரிக்ைப்பட்டதன்

திட்ட

அடிப்பறடயில்,
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அறிக்றை
ரூ.100

வைொடியில்

திட்ட

மீன்வளம்

மற்றும்

மதிப்பீடு
நீர்வொழ்

தயொரிக்ைப்பட்டு,
உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
தமிழை

அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. வடக்கு அறலத் தடுப்புச்சுவர்
1080மீ நீளம், கதற்கு அறலத்தடுப்புச்சுவர் 1,300மீ
நீளம், படகு அறணயும் தளம் 240மீ நீளம் மற்றும்
பிடிக்ைப்படும்

மீன்ைறள

தைமொன

முறையில்

றையொள்வதற்ைொன இதை ைறைவயொை வசதிைளும்
அறமயும் விதத்தில் இம்மீன்பிடித் துறைமுைம்
வடிவறமக்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள் நறடகபற்று
வருகிைது.

5.7.4

ைடலூர் மொவட்டம் முதுநைர் மீன்பிடித்
துறைமுைத்திறன புனைறமத்தல்.

ைடலூர்

மொவட்டம்,

துறைமுைத்திறன
ரூ.100

வைொடி

அறிக்றை
நீர்வொழ்

முதுநைரில்

புனைறமக்கும்

மதிப்பீட்டில்

தயொரிக்ைப்பட்டு,
உயிரின

வளர்ப்பு

மீன்பிடித்
பணிக்ைொை

விரிவொன
மீன்வளம்

திட்ட
மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
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நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம்
மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில் றையொளும்
வறையில் படகு அறணயும் சுவர் 1,040மீ நீளம்,
தடுப்புச்சுவர் 600மீ நீளம்
உட்ைட்டறமப்பு

மற்றும்

வசதிைளுடன்

ைறைவயொை

வடிவறமக்ைப்

பட்டுள்ளது. இப்பணிக்ைொை தமிழை அைசு இதுவறை
ரூ.80

வைொடி

முடிக்ைப்பட்டு,

விடுவித்துள்ளது.
எஞ்சிய

90%

பணிைள்

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.7.5

விழுப்புைம் மொவட்டம் அழைன்குப்பம்
மற்றும்
கசங்ைல்பட்டு
மொவட்டம்
ஆலம்பறைகுப்பம் ஆகிய கிைொமங்ைளில்
ைழுவவலி ஆற்றின் ைறைவயொைங்ைளில்
மீன்பிடி துறைமுைங்ைள் அறமத்தல்
விழுப்புைம் மொவட்டம், அழைன்குப்பம் மற்றும்

கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம், ஆலம்பறைகுப்பம் ஆகிய
கிைொமங்ைளில்

ைழுவவலி

ைறைவயொைங்ைளில்

மீன்பிடி

ஆற்றின்
துறைமுைங்ைள்

ரூ.235.00 வைொடி மதிப்பீட்டில் அறமப்பதற்ைொன
விரிவொன

திட்டக்

ைருத்துரு

மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்
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தயொரிக்ைப்பட்டு,

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
தமிழை

அைசொல்

நிர்வொை

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஒப்புதல்

மொநில

கடபலார

ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்தின் (CRZ) அனுமதி
கபைப்பட்டுள்ளது.

சுைொதொைமொன

முறையில்

மீன்ைறள றையொளுவதற்ைொை இத்திட்டத்தின் கீழ்,
தடுப்பு சுவர் 900மீ நீளம், படகு அறணயும் சுவர்
1,100 மீ நீளம், ைடற்ைறை பொதுைொப்பு வசதிைள் 300மீ
நீளம்,

சொய்வு தளம் 2 எண்ணம், தூர்வொருதல்

மற்றும்

சமன்படுத்துதல்,

பதித்தல்

மற்றும்

வசதிைளுடன்

400மீ

ைறைவயொை

நீளம்

ைற்ைள்

உட்ைட்டறமப்பு

வடிவறமக்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆைம்பக்ைட்ட பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.6

நொைப்பட்டினம்
ஆற்ைொட்டுத்துறையில்
துறைமுைம் அறமத்தல்

மொவட்டம்
மீன்பிடித்

நொைப்பட்டினம் மொவட்டம், ஆற்ைொட்டுத்துறையில்
ரூ.150

வைொடியில்

மீன்பிடித்

துறைமுைம்

அறமப்பதற்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ்
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(FIDF)

தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை

ஒப்புதல்

மொநில

கடபலார

ஒழுங்குமுறை ஆறணயத்தின் (CRZ) அனுமதி
கபைப்பட்டுள்ளது. வடக்கு அறலத் தடுப்புச்சுவர்
1,650மீ நீளம், கதற்கு அறலத்தடுப்புச்சுவர் 2,000மீ
நீளம், கஜட்டி 340மீ நீளம், சொய்வு தளம், தூர்வொரும்
பணிைள்

மற்றும்

பிடிக்ைப்படும்

மீன்ைறள

சுைொதொைமொன முறையில் றையொள்வதற்ைொன இதை
ைறைவயொை

வசதிைளும்

அறமயும்

விதத்தில்

இம்மீன்பிடித் துறைமுைம் வடிவறமக்ைப்பட்டுள்ளது.
பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.7

ைன்னியொகுமரி
மொவட்டம்
வதங்ைொப்பட்டிணம்
மீன்பிடித்
துறைமுைத்தில் பிைதொன அறல தடுப்பு
சுவர் நீட்டித்தல்
ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், வதங்ைொப்பட்டிணம்

மீன்பிடித் துறைமுைத்தில் பிைதொன அறல தடுப்பு
சுவறை 200மீ நீளம் நீட்டிக்ை ரூ.77 வைொடிக்கு,
மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
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தமிழை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
ஆைம்பக்ைட்ட பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.8

ைன்னியொகுமரி மொவட்டம் வதங்ைொப்பட்டினம்
மீன்பிடி
துறைமுைத்தில்
கூடுதல்
உட்ைட்டறமப்பு வசதியின் முந்றதய மற்றும்
பிந்றதய இறணப்புைறள அறமத்தல்

ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், வதங்ைொப்பட்டினம்
மீன்பிடி துறைமுைத்தில் கூடுதல் உட்ைட்டறமப்பு
வசதிைறள

பகிர்தல்

இறணப்புைறள
மீன்வளம்

மற்றும்

அறமக்ை

மற்றும்

நீர்வொழ்

ரூ.60

பின்தங்கிய
வைொடிக்கு,

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
தமிழை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
ஆைம்பக்ைட்ட பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.9

தூத்துக்குடி மொவட்டம், தருறவகுளத்தில்
’டி-கஜட்டி’ விரிவொக்ைம் கசய்தல்

தூத்துக்குடி

மொவட்டம்,

தருறவகுளத்தில்

டி-கஜட்டி விரிவொக்ைம் கசய்ய ரூ.10 வைொடிக்கு,
மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
79

தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை
ஆைம்ப

ஒப்புதல்

ைட்ட

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.10 தூத்துக்குடி மொவட்டம், தூத்துக்குடி மீன்பிடி
துறைமுைத்தில் படகு அறணயும் தளம்
அறமப்பதன் மூலம் கூடுதல் படகு
நிறுத்தும் வசதிைறள அறமத்தல்
தூத்துக்குடி மொவட்டம், தூத்துக்குடி மீன்பிடி
துறைமுைத்தில்

படகு

அறணயும்

தளம்

அறமப்பதன் மூலம் கூடுதல் படகு நிறுத்தும்
வசதிைறள அறமக்ை ரூ.25 வைொடிக்கு, மீன்வளம்
மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு
வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப ைட்ட
பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.11 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம் கீழமுந்தல்
கிைொமத்தில்
மீன்
இைங்குதளம்
அறமத்தல்
இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம்,

கீழமுந்தல்

கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.10
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வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ்
(FIDF)

தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை

ஒப்புதல்

ைட்ட

பணிைள்

ஆைம்ப

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.12 இைொமநொதபுைம்
மொவட்டம்,
மண்டபம்
(வடக்கு) மற்றும் (கதற்கு) கிைொமங்ைளில்
மீன் இைங்கு தளங்ைள் அறமத்தல்
இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், மண்டபம் (வடக்கு)
மற்றும் (கதற்கு) கிைொமங்ைளில் மீன் இைங்கு
தளங்ைள் அறமக்ை ரூ.20 வைொடிக்கு, மீன்வளம்
மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு
வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப ைட்ட
பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.13

இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், மூக்றையூர்
மீன்பிடி துறைமுைத்தில் மீன்பிடிப்பிற்கு
முந்றதய மற்றும் பிந்றதய கதொடர்
குளிர்
ைொப்பு
வசதிைள்
மற்றும்
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ஏற்றுமதிக்ைொன
அறமத்தல்

உட்ைட்டறமப்புைள்

இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், மூக்றையூர் மீன்பிடி
துறைமுைத்தில் மீன்பிடிப்பிற்கு முந்றதய மற்றும்
பிந்றதய கதொடர் குளிர் ைொப்பு வசதிைள் மற்றும்
ஏற்றுமதிக்ைொன
ரூ.20

வைொடிக்கு,

உயிரின

வளர்ப்பு

நிதியின்கீழ்
ஒப்புதல்

உட்ைட்டறமப்புைள்

(FIDF)

மீன்வளம்

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு
தமிழை

அறமக்ை
வமம்பொட்டு

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நீர்வொழ்

ஆைம்ப

நிர்வொை
ைட்ட

பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.14 நொைப்பட்டினம்
மொவட்டம்,
நொைப்பட்டினம்
மீன்பிடி
துறைமுைத்தில்
கூடுதல்
மீன்
ஏலக்கூடம்,
வசதமறடந்த
தறை
தளத்திறன சீர் கசய்தல், கதரு
விளக்குைள் அறமத்தல் மற்றும் படகு
நிறுத்தும் ைொல்வொறய தூர்வொருதல்
நொைப்பட்டினம்

மொவட்டம்,

நொைப்பட்டினம்

மீன்பிடி துறைமுைத்தில் கூடுதல் மீன் ஏலக்கூடம்,
வசதமறடந்த தறை தளத்திறன சீர் கசய்தல், கதரு
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விளக்குைள் அறமத்தல் மற்றும் படகு நிறுத்தும்
ைொல்வொறய தூர்வொரும் பணிகள் பமற்பகாள்ளும்
பபாருட்டு
நீர்வொழ்

ரூ.6.00
உயிரின

வைொடி,

மீன்வளம்

வளர்ப்பு

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப ைட்ட
பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.15 மயிலொடுதுறை மொவட்டம், வொனகிரி
கிைொமத்தில்
மீன்
இைங்குதளம்
அறமத்தல்
மயிலொடுதுறை

மொவட்டம்,

வொனகிரி

கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.8.00
வைொடி, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு
உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை
ஆைம்ப

நறடகபற்று வருகிைது.
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ைட்ட

ஒப்புதல்
பணிைள்

5.7.16

புதுக்பகாட்றட மொவட்டம், வைொட்றடப்
பட்டினம்,
வடக்ைம்மொப்பட்டினம்
மற்றும் புதுக்குடி ஆகிய கிைொமங்ைளில்
மீன் இைங்கு தளங்ைள் அறமத்தல்

புதுக்வைொட்றட

மொவட்டம்,

வைொட்றடப்

பட்டினம், வடக்ைம்மொப்பட்டினம் மற்றும் புதுக்குடி
ஆகிய

கிைொமங்ைளில் மீன் இைங்குதளங்ைள்

அறமக்ை ரூ.6.00 வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும்
நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழை அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப ைட்ட
பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.17

திருகநல்வவலி மொவட்டம், அருவிக்ைறை
கிைொமத்தில்
மீன்
இைங்குதளம்
அறமத்தல்

திருகநல்வவலி

மொவட்டம்,

அருவிக்ைறை

கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.10
வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ்
(FIDF)

தமிழை

அைசொல்
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நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆைம்ப

ைட்ட

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.18

தஞ்சொவூர் மொவட்டம், கீழத்வதொட்டம்
கிைொமத்தில்
மீன்
இைங்குதளம்
அறமத்தல்

தஞ்சொவூர்

மொவட்டம்,

கீழத்வதொட்டம்

கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.8.00
வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ்
(FIDF)

தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆைம்ப

நிர்வொை

ஒப்புதல்

ைட்ட

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.19

ைடலூர் மொவட்டம், பைங்கிப்வபட்றட
அன்னன்வைொவில் மற்றும் முடசவலொறட
கிைொமங்ைளில் மீன் இைங்குதளத்தில்
கூடுதல் வசதிைறள அறமத்தல்

ைடலூர்

மொவட்டம்,

அன்னன்வைொவில்
கிைொமங்ைளில்
வசதிைறள

மீன்

மற்றும்

பைங்கிப்வபட்றட
முடசவலொறட

இைங்குதளத்தில்

அறமக்ை
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ரூ.19.50

கூடுதல்
வைொடிக்கு,

மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF)
தமிழை

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை
ஆைம்ப

ைட்ட

ஒப்புதல்
பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.20 தூத்துக்குடி மொவட்டம், கபரியதொறழ மீன்
இைங்கு தளத்தில் ைடலரிப்றபத் தடுக்ை
வநர்ைல்சுவர்ைள்
மற்றும்
தங்குதள
வசதிைள் அறமத்தல்
தூத்துக்குடி மொவட்டம், கபரியதொறழ மீன்
இைங்கு

தளத்தில்

வநர்ைல்சுவர்ைள்

ைடலரிப்றபத்

மற்றும்

தங்குதள

தடுக்ை
வசதிைள்

அறமக்ை ரூ.29.89 வைொடிக்கு, நபொர்டு -RIDF
நிதியின் கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 90% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு
கதொடர்ந்து பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7. 21 நொைப்பட்டினம்
மொவட்டம்,
நொகூர்
கிைொமத்தில் உள்ள மீன் இைங்கு தளத்தின்
வமம்பொட்டிற்ைொை
முைத்துவொைத்தில்
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தூர்வொருதல் மற்றும் அறல தடுப்புச்சுவர்
(வடக்கு) அறமத்தல்
நொைப்பட்டினம் மொவட்டம், நொகூர் கிைொமத்தில்
உள்ள மீன் இைங்கு தளத்தின் வமம்பொட்டிற்ைொை
முைத்துவொைத்தில் தூர்வொருதல் மற்றும் அறல
தடுப்புச்சுவர்

(வடக்கு)

அறமக்ை

ரூ.19.87

வைொடிக்கு, நபொர்டு –RIDF நிதியின் கீழ் தமிழை
அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 18%
பணிைள்

முடிக்ைப்பட்டு,

கதொடர்ந்து

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.22 ைன்னியொகுமரி
மொவட்டம்,
வதங்ைொப்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுைத்தில்
இையுமன்துறை பகுதியில் அணுகுசொறல
அறமத்தல்
ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், வதங்ைொப்பட்டினம்
மீன்பிடி துறைமுைத்தில் இையுமன்துறை பகுதியில்
அணுகுசொறல

அறமக்ை

ரூ.1.71

வைொடிக்கு,

நபொர்டு -RIDF நிதியின் கீழ் தமிழை அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
வருகிைது.
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பணிைள் நறடகபற்று

5.7.23 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், கெலன்
நைரில் மீன் இைங்குதளம் அறமத்தல்
ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், கெலன் நைரில்
மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.14.48 வைொடிக்கு,
நபொர்டு -RIDF நிதியின் கீழ் தமிழை அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள் நறடகபற்று
வருகிைது.

5.7.24 ைன்னியொகுமரி
மொவட்டம்,
இைொஜொக்ைமங்ைலம் துறையில் மீன்
இைங்குதளம் அறமத்தல்
ைன்னியொகுமரி

மொவட்டம்,

இைொஜொக்ைமங்ைலம் துறையில் மீன் இைங்குதளம்
அறமக்ை

ரூ.14.34

வைொடிக்கு,

நபொர்டு-RIDF

நிதியின் கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.25 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், கைொட்டில்பொடில்
மீன் இைங்குதளம் அறமத்தல்
ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், கைொட்டில்பொடில்
மீன் இைங்குதளம் அறமக்ை ரூ.9.73 வைொடிக்கு,
நபொர்டு-RIDF நிதியின் கீழ் தமிழை அைசொல் நிர்வொை
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ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.26 திருவள்ளூர் மொவட்டம், பழவவற்ைொடு
ஏரியின் முைத்துவொைத்றத நிைந்தைமொை
நிறலப்படுத்துதல்
திருவள்ளூர்
ஏரியின்

மொவட்டம்,

பழவவற்ைொடு

முைத்துவொைத்றத

நிைந்தைமொை

நிறலப்படுத்த ரூ.26.85 வைொடிக்கு, நபொர்டு-RIDF
நிதியின் கீழ் தமிழை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல்

ஒன்றிய

அனுமதி

சமர்ப்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.

அைசிடமிருந்து

கபை

ைருத்துரு

சுற்றுச்சூழல்

அனுமதி

கபைப்பட்டதும் பணிைள் துவங்ைப்படும்.

5.7.27 கசங்ைல்பட்டு
மொவட்டம்,
புதுப்பட்டினம்
மற்றும்
உய்யொலிக்குப்பம் கிைொமங்ைளில் மீன்
இைங்குதளம் அறமத்தல்
கசங்ைல்பட்டு
மற்றும்

மொவட்டம்,

உய்யொலிக்குப்பம்

இைங்குதளம்

அறமக்ை
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புதுப்பட்டினம்

கிைொமங்ைளில்
ரூ.16.80

மீன்

வைொடிக்கு,

நபொர்டு–RIDF நிதியின் கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

60% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு கதொடர்ந்து பணிைள்
நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.28 இைொமநொதபுைம்
மொவட்டம்,
வைொச்மொநைரில் மீன் இைங்குதளம்
மற்றும் ைறைவயொை பொதுைொப்பு பணிைள்
அறமத்தல்
இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம்,

வைொச்மொநைரில்

மீன் இைங்குதளம் மற்றும் ைறைவயொை பொதுைொப்பு
பணிைள் அறமக்ை ரூ.9.91 வைொடிக்கு, நபொர்டு-RIDF
நிதியின்கீழ் தமிழை அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.29 இைொமநொதபுைம்
மொவட்டம்,
தங்ைச்சிமடத்தில் மீன் இைங்குதளம்
மற்றும் ைறைவயொை பொதுைொப்பு பணிைள்
அறமத்தல்
இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், தங்ைச்சிமடத்தில்
மீன் இைங்குதளம் மற்றும் ைறைவயொை பொதுைொப்பு
பணிைள் அறமக்ை ரூ.8.95 வைொடிக்கு, நபொர்டு 90

RIDF நிதியின்கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆைம்பைட்ட

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.30 மயிலாடுதுறை மொவட்டம், சின்னவமடு
கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் மற்றும்
ைறைவயொை
பொதுைொப்பு
பணிைள்
அறமத்தல்
மயிலாடுதுறை

மொவட்டம்,

சின்னவமடு

கிைொமத்தில் மீன் இைங்குதளம் மற்றும் ைறைவயொை
பொதுைொப்பு பணிைள் அறமக்ை ரூ.9.78 வைொடிக்கு,
நபொர்டு -RIDF நிதியின்கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டு

பணிைள்

நறடகபற்று

மயிலாடுதுறை
பகாடியம்பொறளயத்தில்
வசதிைள் அறமத்தல்

மொவட்டம்,
ைறைவயொை

வருகிைது.

5.7.31

மயிலாடுதுறை

மொவட்டம்,

பகாடியம்பொறளயத்தில்
அறமக்ை

ரூ.2.85

ைறைவயொை
வைொடிக்கு,

வசதிைள்
நபொர்டு-RIDF

நிதியின்கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
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வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

ஆைம்பைட்ட

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.32 ைடலூர் மொவட்டம், தொழங்குடொவில்
மீன் இைங்குதளம் அறமத்தல்
ைடலூர்

மொவட்டம்,

தொழங்குடொவில்

இைங்குதளம்

அறமக்ை

ரூ.13.06

மீன்

வைொடிக்கு,

நபொர்டு -RIDF நிதியின்கீழ் மொநில அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள்

நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.33 விழுப்புைம் மொவட்டம், கபொம்றமயொர்
பொறளயம் கிைொமத்தில் ைடல் அரிப்பிறன
தடுக்கும் பணி
வதசிய ைடல்சொர் கதொழில்நுட்ப நிறுவனம்
(NIOT)

ைடலரிப்பிறனத்

நிைப்பப்பட்ட

"ஜிவயொ

உருவொக்கியுள்ளது.

தடுப்பதற்கு

சிந்தடிக்

மணல்

குழொய்ைறள"

இந்நிறுவனம்

மூலம்

கவற்றிைைமொை கசயல்படுத்தப்பட்ட இத்கதொழில்
நுட்பத்திறன பயன்படுத்தி விழுப்புைம் மொவட்டம்,
கபொம்றமயொர்பொறளயம்

கிைொமத்தில்

ைடல்

அரிப்பிறனத் தடுத்திட நபொர்டு (NABARD-RIDF)
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நிதியின் கீழ்

ரூ.19 வைொடிக்கு தமிழை அைசொல்

நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 90% பணிைள்
முடிவுற்று

எஞ்சிய

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.7.34 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், ைளிமண்குண்டு
கிைொமத்தில் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்
கசய்தல்
இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், ைளிமண்குண்டு
கிைொமத்தில் மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில்
றையொண்டு
ஏலக்கூடம்,

விற்பறன

கசய்ய

வறலபின்னும்

ஏதுவொை

கூடம்

மற்றும்

சிகமண்ட் சொறலைள் வபொன்ை உட்ைட்டறமப்பு
வசதிைளுடன்

நபொர்டு

(NABARD-RIDF)

திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.63 வைொடிக்கு அைசொல் நிர்வொை
ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

முடிக்ைப்பட்டு

இதை

பணிைள்

வருகிைது.
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50%

பணிைள்

நறடகபற்று

5.7.35 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், கதொண்டி
கிைொமத்தில் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்
கசய்தல்.
இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம்,

கதொண்டி

கிைொமத்தில் மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில்
றையொண்டு விற்பறன கசய்ய நபொர்டு (NABARDRIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.59 வைொடிக்கு அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 65% பணிைள்
முடிக்ைப்பட்டு

இதை

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.7.36 இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், முள்ளிமுறன
கிைொமத்தில் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்
கசய்தல்
இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம்,

முள்ளிமுறன

கிைொமத்தில் மீன்ைறள சுைொதொைமொன முறையில்
றையொண்டு விற்பறன கசய்ய நபொர்டு (NABARDRIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.69 வைொடிக்கு அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 80% பணிைள்
முடிக்ைப்பட்டு,

இதை

பணிைள்

வருகிைது.
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நறடகபற்று

5.7.37 மயிலாடுதுறை

மொவட்டம்,

பறழயொர்

மீன்பிடி துறைமுைத்தில் மீன் உலர்தளம்
அறமத்தல்
மயிலாடுதுறை மொவட்டத்திலுள்ள பறழயொர்
மீன்பிடித்

துறைமுைத்தில்

மீன்

உலர்த்தும்

பணியில் ஈடுபடும் மீனவ கபண்ைள் சுைொதொைமொன
முறையில் மீன்ைறள உலர்த்த ஏதுவொை, மீன்
உலர்தளம் அறமக்ை ரூ.1.17 வைொடிக்கு அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. பணிைள்
நறடகபற்று வருகிைது.

5.7.38 ைன்னியொகுமரி மொவட்டம், குளச்சல்
மீன்பிடி துறைமுைத்தில் கூடுதல்
படகு நிறுத்தும் வசதிைள் அறமத்தல்
ைன்னியொகுமரி

மொவட்டம்,

குளச்சல்

மீன்பிடி துறைமுைத்தில் கூடுதல் படகு நிறுத்தும்
வசதிைள்
திட்டத்தின்

அறமக்ை
கீழ்

நபொர்டு

ரூ.15.17

(NABARD-RIDF)

வைொடிக்கு

அைசொல்

நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 70% பணிைள்
முடிக்ைப்பட்டு,

எஞ்சிய

வருகிைது.
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பணிைள்

நறடகபற்று

5.7.39

மயிலாடுதுறை மொவட்டம், பறழயொர்
மீன்பிடி துறைமுைத்தில் சொய்வு தளம்
அறமத்தல்

மயிலாடுதுறை மொவட்டம், பறழயொர் மீன்பிடி
துறைமுைத்தில் சொய்வு தளம் அறமக்ை நபொர்டு
(NABARD-RIDF)
வைொடிக்கு

தமிழை

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

திட்டத்தின்
அைசொல்

கீழ்
நிர்வொை

பணிைள்

ரூ.2.86
ஒப்புதல்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.7.40

இைொமநொதபுைம் மொவட்டம், மண்டபத்தில்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை
புதிய அலுவலைக் ைட்டடம் ைட்டும்
பணி

இைொமநொதபுைம்

மொவட்டம்,

மண்டபத்தில்

மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி
இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை புதிய அலுவலைம்
ைட்டும் பணிக்கைன ரூ.78.00 இலட்சம் மொநில
நிதித்திட்டத்தின் கீழ் 2019-20 ஆம் ஆண்டு
அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 90%
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பணிைள் முடிவுற்று, எஞ்சிய பணிைள் நறடகபற்று
வருகிைது.

5.7.41 மதுறை மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை துறண இயக்குநர் மற்றும்
உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்ைொை
புதிய ஒருங்கிறணந்த அலுவலைக்
ைட்டடம் ைட்டும் பணி.
மதுறை

மீன்வளம்

மற்றும்

மீனவர்

நலத்துறை துறண இயக்குநர் மற்றும் உதவி
இயக்குநர்

அலுவலைத்திற்ைொை

புதிய

ஒருங்கிறணந்த அலுவலைக் ைட்டடம் ைட்டும்
பணிக்கைன

ரூ.1.22

வைொடி

மொநில

நிதித்

திட்டத்தின் கீழ் 2019-20ஆம் ஆண்டு அைசொல்
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 90% பணிைள்
முடிவுற்று,

எஞ்சிய

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.7.42 திருச்சி
மொவட்டம்,
திருச்சியில்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
துறண இயக்குநர், உதவி இயக்குநர்
அலுவலைம் மற்றும் பயிற்சி றமயத்துடன்
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ஒருங்கிறணந்த அலுவலை ைட்டடம்
ைட்டும் பணி
திருச்சி மொவட்டம், திருச்சியில் மீன்வளம்
மற்றும் மீனவர் நலத்துறை துறண இயக்குநர்,
உதவி இயக்குநர் அலுவலைம் மற்றும் பயிற்சி
றமயத்துடன்

ஒருங்கிறணந்த

அலுவலை

ைட்டடம் அறமக்ை, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ்
உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு

நிதியின் (FIDF) கீழ், ரூ.4.00 வைொடிக்கு மொநில
அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள் விறைவில் துவங்ைப்படும்.

5.7.43 ைடலூர் மொவட்டம், ைடலூரில் துறண
இயக்குநர், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை உதவி இயக்குநர் மற்றும்
உதவி கசயற் கபொறியொளர், மீன்பிடி
துறைமுை திட்ட உபவைொட்டம் மற்றும்
பயிற்சி றமயத்திற்ைொன ஒருங்கிறணந்த
அலுவலை ைட்டடம் ைட்டுதல்
ைடலூர்

மொவட்டம்,

ைடலூரில்

துறண

இயக்குநர், மீன்வள உதவி இயக்குநர் மற்றும்
உதவி கசயற் கபொறியொளர், மீன்பிடி துறைமுை
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திட்ட

உபவைொட்டம்

றமயத்திற்ைொன

மற்றும்

ஒருங்கிறணந்த

பயிற்சி
அலுவலை

ைட்டிடம் அறமக்ை, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ்
உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு

நிதியின்கீழ் (FIDF) ரூ.4.00 வைொடிக்கு மொநில
அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள் விறைவில் துவங்ைப்படும்.

5.7.44 திருகநல்வவலி
மொவட்டம்,
இைொதொபுைத்தில் மீன்வளம் மற்றும்
மீனவர்
நலத்துறை
உதவி
இயக்குநருக்ைொன அலுவலை ைட்டடம்
மற்றும் பயிற்சி றமயம் அறமத்தல்
திருகநல்வவலி மொவட்டம், இைொதொபுைத்தில்
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி
இயக்குநருக்ைொன அலுவலை ைட்டடம் மற்றும்
பயிற்சி
நீர்வொழ்

றமயம்

அறமக்ை,

உயிரின

வளர்ப்பு

மீன்வளம்

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) ரூ.1.60 வைொடிக்கு
மொநில

அைசொல்

நிர்வொை

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 60%

பணிைள் முடிவறடந்து

இதை பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.
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ஒப்புதல்

5.7.45 மீனவர்ைளுக்ைொன
திட்டம்

வீட்டு

வசதி

தமிழ்நொடு அைசு ைடல் மற்றும் உள்நொட்டு
மீனவர்ைளுக்கு 5,000 வீடுைள் ைட்டி வழங்கிட
ரூ.85 வைொடி அைசு ஒப்பளிப்பு வழங்கியுள்ளது.
அதனுள்

ரூ.53.05

வளர்ச்சி

மற்றும்

வைொடி

கபைப்பட்டு,

உள்ளொட்சி

ஊைை

துறைக்கு

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 3,317
விண்ணப்பங்ைள் கபைப்பட்டதில், 1,693 வீடுைள்
முழுறமயொை ைட்டி முடிக்ைப்பட்டு, 1,624 வீடுைள்
பல்வவறு ைட்டுமொன நிறலைளில் உள்ளன.

5.8

உள்நொட்டு மீன்வள வமம்பொடு
தமிழ்நொட்டில்

கபொருளொதொை

மீன்வளர்ப்பு

முக்கியத்துவம்

கதொழில்

வொய்ந்ததொைவும்,

வளர்ந்து வரும் கதொழிலொை உருகவடுத்து ஊைை
பகுதி

மக்ைளுக்கு

உருவொக்கி

வவறல

வருவதுடன்

புைதம்

வொய்ப்பிறன
நிறைந்த

உணவிறன வழங்கி உணவு பொதுைொப்பிறனயும்
உறுதி கசய்து வருகிைது.
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உள்நொட்டு மீன்வளம்

மற்றும் மீன்வளர்ப்பின் முக்கியக் குறிக்வைொள்ைள்
பின்வருமொறு,
• தைமொன

மீன்குஞ்சுைறள

உற்பத்தி

கசய்து

மீன்வளர்ப்வபொருக்கு விநிவயொகித்தல்.
• மீன்குஞ்சு

உற்பத்தியிறன

அதிைரித்து

மீன்குஞ்சு வதறவயிறன பூர்த்தி கசய்தல்.
• உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்ைறள முறையொை
பயன்படுத்துதல்.
• உள்நொட்டு

நீர்வள

ஆதொைங்ைறள

கசயற்றைவைொள் வொயிலொை குறியீடு கசய்து
மீன் வள ஆதொைங்ைறள ைணக்கிடுதல்.
• மீன்வளர்ப்புப் பைப்பிறன அதிைரித்தல்.
• மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன
அதிைரித்தல்.
• மீன்உற்பத்தியிறன
மூலம்

இருமடங்ைொக்கி

மீன்வளர்ப்வபொரின்

அதிைரித்தல்.
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அதன்

வருவொயிறன

• தகுதியொன
தைமொன

அறனத்து

நீர்நிறலைளிலும்

மீன்குஞ்சுைள்

இருப்பு

கசய்து

மீன்உணவு பொதுைொப்பிறன உறுதி கசய்தல்.
• நொட்டின மீன்வள ஆதொைங்ைறள பொதுைொத்தல்,
முறையொை பைொமரித்தல், மீன்வள ஆதொைங்ைறள
கபருக்குதல் மற்றும் அந்நிய மீன்இனங்ைள்
ஊடுருவுவறத

தடுத்தல்

மற்றும்

ைண்ைொணித்தல்.
• ஊைை பகுதி மக்ைளுக்கு நவீன மீன்வளர்ப்பு
முறைைறள

அறிமுைம்

வவறலவொய்ப்பிறன

கசய்து

உருவொக்குதல்

சுய
மற்றும்

சுைொதொைமொன மீன் விற்பறன வசதிைறள மீன்
வளர்ப்வபொருக்கு ஏற்படுத்துதல்.
• ஊட்டச்சத்து

மிகுந்த

மீன்

உணவிறன

வழங்குதல் மற்றும் மக்ைளுக்கு தைமொன மீன்
உணவு கிறடப்பறத உறுதி கசய்தல்.

5.8.1

உள்நொட்டு மீன்வள கைொள்றை
புைதசத்துமிக்ை உணவிறன ஊைை பகுதி

மக்ைளுக்கு

வழங்கிடவும்,
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ஊட்டச்சத்து

பொதுைொப்பிறன

உறுதி

கசய்திடவும்

தமிழ்நொடு

வறைவு உள்நொட்டு மீன்வளக் கைொள்றை தயொர்
கசய்யப்பட்டு அைசின் பரிசீலறனயில் உள்ளது.
இதன்மூலம்

தமிழ்நொட்டில்

உள்நொட்டு

நீர்வள

ஆதொைங்ைறள முறையொை பைொமரித்து, பொதுைொத்து
நிறலயொன

வொழ்வொதொைத்திறன

வழங்ைவும்,

வவறல

வொய்ப்பிறன

அதிைரிக்ைவும்,

உணவு

மற்றும்

ஊட்டச்சத்து

பொதுைொப்பிறன

உறுதி

கசய்யவும்,

கபொருளொதொை

வமம்பொட்டிறன

ஏற்படுத்தவும் வியூைம் வகுக்ைப்பட்டுள்ளது.

5.8.2 உள்நொட்டு மீன்வளத்தில் வமற்கைொள்ளப்பட்ட
சிைப்பு முயற்சிைள்
தமிழ்நொட்டில் 3.85 இலட்சம் கெக்வடர்
பைப்பளவு உள்நொட்டு நீர்வள ஆதொைங்ைள் உள்ளன.
இந்நீர்வள

ஆதொைங்ைள்

கபரும்பொலும்

பருவமறழறய சொர்ந்து உள்ளன. குறைந்த மறழ
அளவு, தைமொன மீன்குஞ்சு உற்பத்தி ைொலம் மற்றும்
நீர்நிறலைளில்

நீர்

நிறைந்திருக்கும்

ைொல

அளவிற்கும் உள்ள வவறுபொடுைள், நீர்நிறலைளில்
குறைந்த

ைொல

அளவு
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மட்டுவம

நீர்

நிறைந்திருத்தல், குறைந்த விறலயில் தைமொன
மீன்தீவனம்

கிறடக்ை

கபைொறம

ஆகியறவ

உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன குறைத்திடும்
தறடைளொகும்.
வமற்கூைப்பட்ட

ைொைணிைறள

எதிர்கைொண்டு உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தியிறன
கபருக்கிட மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை
பின்வரும்

சிைப்பு

வமற்கைொண்டுள்ளது.

முயற்சிைறள
அதன்

விவைங்ைள்

பின்வருமொறு:
• நீர்த்வதக்ைங்ைள் மற்றும் பொசனக் குளங்ைளில்
மிதறவ

கூண்டுைளில்

பெய்வதன்

தீவிை

மீன்வளர்ப்பு

மூலம்

மீன்உற்பத்தியிறன

உள்நொட்டு

அதிைரித்தல்

மற்றும்

நிறலயொன மிதறவ கூண்டுைளில் மீன்குஞ்சு
வளர்த்தலின்

மூலம்

தைமொன

மீன்குஞ்சு

உற்பத்தியிறன அதிைரித்தல்.
• தமிழ்நொட்டில்
ைட்டுப்பொட்டில்

பல்வவறு

துறைைளின்

உள்ள

தகுதியொன

நீர்நிறலைளில் தைமொன மீன்குஞ்சு இருப்பிறன
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வமற்கைொண்டு

முறையொன

பயன்பொட்டுடன்

மீன்உற்பத்தியிறன அதிைரித்தல்.
• தீவிைமுறை மீன்வளர்ப்பு கதொழில் நுட்பத்திறன
அறிமுைம்

கசய்திட,

திைன்

பயிற்சிைள்

வழங்கி

வமம்பொட்டு

மீன்வளர்ப்வபொரின்

வருவொயிறன கபருக்குதல்.
• சுற்றுச்சூழலுக்குைந்த மீன்வளர்ப்பு முறைைறள
பிைபலப்படுத்தி

ஒருங்கிறணந்த

முறையில்

விவசொயம், வதொட்டக்ைறல மற்றும் ைொல்நறட
வளர்ப்புடன் மீன்வளர்ப்பிறனயும் ஒருங்கிறணத்து
மீன்வளர்ப்வபொரின் வருவொயிறன கபருக்குதல்.
• மீன்வளர்ப்பிற்கு

உைந்த

மீன்வளர்ப்பிற்கு
இனங்ைளொன

மொற்றுமுறை

வதறவயொன

மீன்

கைண்றட,

கஜயந்தி

அமூர்

வைொகு, மைபு வழி வமம்படுத்தப்பட்ட திவலப்பியொ
மற்றும்

பங்ைொசியஸ்

மீன்வளர்ப்பிறன

ஊக்குவித்தல்.
• ஊைை

பகுதி

ஏற்படுத்திடும்

மக்ைளுக்கு
கபொருட்டு
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வவறலவொய்ப்பு

குழுக்ைள்

மூலம்

மீன்வளர்ப்பு

மற்றும்

மீன்குஞ்சு

வளர்ப்பு

முறைைறள ஊக்குவித்தல்.

அைசின் மூலம் பின்வரும் சிைப்பு முயற்சிைளும்
வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளன.
• தஞ்சொவூர் மொவட்டத்தில் அைசு மீன் உணவு
உற்பத்தி ஆறல நிறுவப்பட்டு, தைமொன மீன்
உணவு அைசு மீன்பண்றணைளுக்கும் மற்றும்
தனியொர்

மீன்

பண்றணயொளர்ைளுக்கும்

விநிவயொகிக்ைப்பட்டு வருகிைது.
• தைமொன மீன்குஞ்சு உற்பத்தியிறன உறுதி
கசய்திட வமட்டூர் அறண மற்றும் பவொனிசொைர்
அைசு மீன்பண்றணைளில் நல்விறத வதர்வு
சிறனமீன்

வளர்த்கதடுக்கும்

வசதிைள்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
• பவயொ-பிளொக்

(Bio-floc)

கதொழில்நுட்பத்தின்

மூலம் தீவிை மீன்வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு ஒரு
அலகிற்ைொன

மீன்

உற்பத்தியிறன

அதிைரித்திடவும் நிறலயொன மீன்வளர்ப்பிறன
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வமற்கைொண்டு மீன்வளர்ப்வபொர் அதிை இலொபம்
ஈட்டிடவும் ஊக்குவிக்ைப்படுகிைது.
• நீர்

மறுசுழற்சி

கதொழில்நுட்பத்தின்

மீன்வளர்ப்பிற்கு

குறைந்த

அளவு

மூலம்
நீரிறன

பயன்படுத்திடவும் மற்றும் நீரின் மறுபயன்பொட்டின்
மூலம்

தீவிை

மீன்வளர்ப்பிறன

மீன்வளர்ப்வபொருக்கு

மொனிய

வமற்கைொள்ள
உதவிைளும்

கதொழில்நுட்ப ஆவலொசறனைளும் வழங்ைப்பட்டு
வருகிைது.

5.8.3

மொவட்ட மீன்வளர்ப்வபொர் வமம்பொட்டு
முைறமைள் (DFFDA)
தமிழ்நொடு

அைசு

பிைபலப்படுத்தவும்,

மீன்வளர்ப்பிறன

ஊைை

பகுதிைளில்

வவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்ைவும், கசன்றன
மற்றும் மயிலொடுதுறை மொவட்டங்ைள் தவிை 36
மொவட்டங்ைளில்
வமம்பொட்டு

முைறமைறள

கசயல்படுத்தி
மீன்வளர்ப்பு

மொவட்ட

வருகிைது.
வமம்பொட்டு
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மீன்வளர்ப்வபொர்
ஏற்படுத்தி

திைம்பட

இந்த

மொவட்ட

முைறமைள்

அந்தந்த

மொவட்ட

ஆட்சியரின்

தறலறமயின்

கீழ்

கசயல்பட்டு வருகின்ைன.
மொவட்ட

மீன்வளர்ப்வபொர்

முைறமைளின்

முக்கிய

வமம்பொட்டு

கசயல்பொடுைளொன,

விவசொயிைளுக்கு கதொழில்நுட்பப் பயிற்சியளிப்பதுடன்,
மீன்வளர்ப்பிற்குத்

வதறவயொன

மொனியங்ைறள

அளித்து

வளர்ப்பிறன

ஊக்குவித்தல்,

மீன்

கதொழில்நுட்ப
மற்றும்

ஆவலொசறனைள்

விரிவொக்ை

மொவட்டத்திலுள்ள
மீன்குஞ்சு

வழங்குதல்

உதவி

மீன்குஞ்சு

வளர்ப்பு

அளித்தல்.

கபொரிப்பைங்ைள்,

பண்றணைள்

மற்றும்

மீன்பண்றணைறள பதிவு கசய்து முறைப்படுத்தி
பல்வவறு

அைசு

திட்டங்ைளின்

மீன்வளர்வபொருக்கு

மொனிய

மூலம்
உதவிைள்

வழங்ைப்பட்டு வருகிைது.

5.8.4

நீர்த்வதக்ை மீன்வளம்
தமிழ்நொட்டில் கமொத்தம் 62 நீர்த்வதக்ைங்ைளின்

மீன்வள வமலொண்றம மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறையின்
உள்நொட்டு

ைட்டுப்பொட்டிலுள்ளன.

மீன்வளத்திறனப்
108

அவற்றில்

கபருக்கிட

54

நீர்த்வதக்ைங்ைள் தமிழ்நொடு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறையின் ைட்டுப்பொட்டிலும், 8 நீர்த்வதக்ைங்ைள்
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தின் ைட்டுப்பொட்டிலும்
உள்ளன. நீர்வதக்ைங்ைளின் மீன்வள வமலொண்றம
வமற்கைொள்ளப்பட்டு மொநிலத்தின் உள்நொட்டு மீன்
உற்பத்தியிறன

அதிைரிக்ை

நடவடிக்றை

வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.
• நீர்த்வதக்ைங்ைளில்
கபருக்குதல்

மீன்உற்பத்தியிறன

மற்றும்

நீர்த்வதக்ைங்ைறள

வொழ்வொதொைமொை கைொண்டுள்ள மீனவர்ைளின்
வருவொறய அதிைரித்தல் ஆகியன நீர்த்வதக்ை
மீன்வள

வமலொண்றமயின்

முக்கிய

வநொக்ைமொகும்.
• மீன்வளத்துறையின்

நீர்த்வதக்ைங்ைளின்

மீன்பிடி உரிறம கபொது ஏல ஒப்பந்த புள்ளி
அடிப்பறடயில்

மீன்பொசி

குத்தறைக்கு

விடப்படுகிைது.
• 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 28 நீர்த்வதக்ைங்ைள்
மீன்பொசி குத்தறையில் உள்ளன. 2020-21 ஆம்
ஆண்டில்

நீர்த்வதக்ைங்ைளின்
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மீன்பொசி

குத்தறையின் மூலம் ரூ.9.71 வைொடி அைசின்
வருவொயாக

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

நீர்த்வதக்ைங்ைள்
மீன்பொசி

2021-22ஆம்

குத்தறைக்கு

இதை
ஆண்டில்

விட

நடவடிக்றை

வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

5.8.5

அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி
நிறலயங்ைள்
தமிழ்நொட்டில் மீன்வளத்துறையின் கீழ் 11

அைசு

மீன்குஞ்சு

உற்பத்தி

நிறலயங்ைள்

கவற்றிைைமொை கசயல்பட்டு வருகின்ைன.
அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைளின் விபைம்
பின்வருமொறு:-.
அட்டவறண-5
அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைள்
வ.
எண்
1

அைசு மீன்குஞ்சு
உற்பத்தி
நிறலயங்ைள்
மணிமுத்தொறு

மொவட்டம்
திருகநல்
வவலி
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உற்பத்தி
கசய்யப்படும்
மீன்குஞ்சுைள்
இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

2

ைைந்றத

தஞ்சொவூர்

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

3

தட்டொன்குளம்

தஞ்சொவூர்

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

4

நல்லிக்வைொட்றட

திருவொரூர்

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

5

திருக்ைொம்புலியூர்

ைரூர்

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

6

பவொனிசொைர்

ஈவைொடு

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

7

வமட்டூர்அறண

வசலம்

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

8

கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி

அமூர் கைண்றட
மற்றும் மைபுவழி
வமம்படுத்தப்பட்ட
திவலப்பியொ

9

பூண்டி

திருவள்ளூர்

சொதொ கைண்றட

10

கசம்பைம்பொக்ைம்

ைொஞ்சிபுைம்

’மகூர்’ வறை
கைளுத்தி மீன்ைள்

சொத்தனூர்

திருவண்
ணொமறல
(தமிழ்நொடு
மீன்வளர்ச்சி
ைழைம்)

இந்திய
கபருங்கைண்றடைள்

11
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அைசு மீன்பண்றணைளின் உட்ைட்டறமப்பு
வசதிைறள திைம்பட வமம்படுத்திட தமிழ்நொடு அைசு
ஒவ்கவொரு ஆண்டும் பல்வவறு நடவடிக்றைைறள
வமற்கைொண்டு வருகிைது. 2020-21ம் ஆண்டில்
அைசு மீன்குஞ்சு உற்பத்தி நிறலயங்ைள் மூலம்
60.32

வைொடி

நுண்

மீன்குஞ்சுைள்

உற்பத்தி

கசய்யப்பட்டு விநிவயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது. தமிழை
அைசு

தனியொர்

அறமத்திட

மீன்குஞ்சு

தனியொர்

ஊக்குவித்து

கபொறிப்பைங்ைள்

பண்றணயொளர்ைறள

மொனிய

உதவிைள்

வழங்கி

வருகிைது.
மொநிலத்தின்

நீர்நிறலைளில்

குறைவொன

அளவு நீர் இருப்புத்திைறன ைருத்தில் கைொண்டு
அைசு வவைமொை வளரும் மீன்ைறள குறுகிய ைொல
நீர்நிறலைளில் இருப்பு கசய்திடும் வநொக்குடன்
மொநிலத்திவலவய சிைந்த முறையொை மைபு வழி
வமம்படுத்தப்பட்ட
கபொரிப்பைத்திறன

திவலப்பியொ
கிருஷ்ணகிரி

மீன்குஞ்சு
அைசு

மீன்பண்றணயில் அறமத்து ஆண்கடொண்றிற்கு
24 இலட்சம் திவலப்பியொ மீன்குஞ்சுைள் உற்பத்தி
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திைனுடன்

திைம்பட

மீன்குஞ்சுைறள
வளர்ப்வபொருக்கும்

திவலப்பியொ

தைமொன

மொநிலத்திலுள்ள

மீன்

மற்றும்

மொநிலங்ைளுக்கும்
கபருகிவரும்

கசயல்பட்டு

அருைொறமயிலுள்ள

விநிவயொகித்து
மைபு

வழி

மீன்குஞ்சு

கசய்திட

சிைப்பொை

தமிழ்நொடு

அைசு

வமம்படுத்தப்பட்ட

வருகிைது.

வமம்படுத்தப்பட்ட

வதறவயிறன

பூர்த்தி

கதன்மொவட்டங்ைளுக்கைன
வமலும்

ஒரு

திவலப்பியொ

மைபு

வழி

மீன்குஞ்சு

கபொரிப்பைத்திறன உலை வங்கி நிதியுதவியுடன்
தமிழ்நொடு

நீர்வள

ஆண்கடொண்றிற்கு

நிலவள

திட்டத்தின்கீழ்

15 இலட்சம் மீன்குஞ்சுைள்

உற்பத்தி திைனுடன் வதனி மொவட்டம் மஞ்சளொறு
அறண அைசு மீன்பண்றணயில் நிறுவியுள்ளது.

5.8.6

அைசு
மீன்குஞ்சு
நிறலயங்ைள்

வளர்ப்பு

தமிழ்நொட்டில் 38 அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு
நிறலயங்ைள்

மீன்வளம்

மற்றும்

மீனவர்

நலத்துறையின் மூலமும் 5 மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு
நிறலயங்ைள் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைத்தின்
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மூலமும் கசயல்பட்டு வருகின்ைன. 2020-21ம்
ஆண்டில் கமொத்தம் 8.73 வைொடி தைமொன பலதை
மீன்விைலிைள்

வளர்த்கதடுக்ைப்பட்டு

விநிவயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது. வளர்த்கதடுக்ைப்பட்ட
மீன்விைலிைள்

நீர்த்வதக்ைங்ைளிலும்,

குளங்ைளிலும்

மற்றும்

மீன்பண்றணைளிலும்
மொநிலத்தின்

அதிைரித்துள்ளது.

தனியொர்

இருப்பு

உள்நொட்டு
அைசு

பொசன

கசய்யப்பட்டு

மீன்

உற்பத்தி

மீன்குஞ்சு

வளர்ப்பு

நிறலயங்ைளின் விபைம் பின்வருமொறு:
அட்டவறண-6
அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைள்
வரிறெ
எண்

அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு
நிறலயங்ைள்

மொவட்டம்

மீன்வளம் மற்றும் மீைவர் நலத்துறையின்
ைட்டுப்பொட்டில் உள்ள மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைள்
1.

வபச்சிப்பொறை

ைன்னியொகுமரி

2.

சிற்ைொறு I

ைன்னியொகுமரி

3.

சிற்ைொறு II

ைன்னியொகுமரி
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4.

மணிமுத்தொறு

திருகநல்வவலி

5.

ைடொனொ

கதன்ைொசி

6.

றவறை அறண

வதனி

7.

மஞ்சளொறு அறண

வதனி

8.

மொனகிரி

சிவைங்றை

9.

பிைவலொறு

சிவைங்றை

10.

பிளவக்ைல்

விருதுநைர்

11.

அறணப்பட்டி

திண்டுக்ைல்

12.

சொத்றதயொறு

மதுறை

13.

தட்டொமறனப்பட்டி

புதுக்வைொட்றட

14.

குருங்ைளூர்

புதுக்வைொட்றட

15.

ைருவிறடச்வசரி

புதுக்வைொட்றட

16.

கநய்தலூர்

தஞ்சொவூர்

17.

அைைப்வபட்றட

தஞ்சொவூர்

18.

ைைந்றத மல்லிகசட்டி
கதரு

தஞ்சொவூர்

19.

திருமங்ைலக்வைொட்றட

தஞ்சொவூர்

20.

நல்லிக்வைொட்றட

திருவொரூர்

21.

அசூர்

திருச்சி
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22.

குளித்தறல

திருச்சி

23.

திருக்ைொம்புலியூர்

ைரூர்

24.

பவொனிசொைர்

ஈவைொடு

25.

வமட்டூர் அறண

வசலம்

26.

ஆறணமடுவு

வசலம்

27.

ஓவைனக்ைல்

தருமபுரி

28.

சின்னொறு

தருமபுரி

29.

கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி

30.

பொம்பொர்

கிருஷ்ணகிரி

31.

கைலவைப்பள்ளி

கிருஷ்ணகிரி

32.

வமொர்தொனொ

வவலூர்

33.

வீடூர்

விழுப்புைம்

34.

லொல்வபட்றட

ைடலூர்

35.

அைைம்

ைடலூர்

36.

பூண்டி

திருவள்ளூர்

37.

கசம்பைம்பொக்ைம்

ைொஞ்சிபுைம்

38.

ஆத்தூர்

கசங்ைல்பட்டு

116

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைத்தின் ைட்டுப்பொட்டில் உள்ள
மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைள்
1.

பவொனிசொைர்

ஈவைொடு

2.

அமைொவதி

திருப்பூர்

3.

திருமூர்த்தி

திருப்பூர்

4.

ஆழியொறு

வைொயம்புத்தூர்

5.

சொத்தனூர்

திருவண்ணொமறல

தமிழ்நொடு அைசு மீன்பண்றணயொளர்ைறள
ஊக்குவித்து

தனியொர்

வளர்த்கதடுக்கும்
மொனிய

நிறலயங்ைறள

உதவிைறள

வழங்கி

மீன்குஞ்சு
அறமத்திட
வருகிைது.

வடகிழக்கு பருவமறழயில் நீர் கிறடக்ைப்கபரும்
பொசன

குளங்ைளுக்கு

வதறவயொன

வளர்த்கதடுக்ைப்பட்ட மீன் விைலிைள் கிறடத்திட
ஏதுவொை

மிதறவக்

கூண்டுைளில்

மீன்குஞ்சு

வளர்ப்பு முறைைளும் அைசொல் ஊக்குவிக்ைப்பட்டு
வருகிைது.
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5.8.7 அைசு
மீன்குஞ்சு
வளர்ப்பு
நிறலயங்ைறள மீன்வள ைட்டறமப்பு
வமம்பொட்டுத்
திட்டத்தின்கீழ்
நவீனப்படுத்துதல்
அைசு மீன்பண்றணைளில் உட்ைட்டறமப்பு
வசதிைறள

வமம்படுத்துவது

உற்பத்தியிறன

அதிைரிப்பதில்

வகிக்கிைது.

இதறன

பின்வரும்

6

நிறலயங்ைளின்

மீன்குஞ்சு
முக்கிய

பங்கு

கசயல்படுத்திட

அைசு

அைசு

மீன்குஞ்சு

உட்ைட்டறமப்பு

வளர்ப்பு

வமம்பொட்டுத்

திட்டங்ைளுக்கு மீன்வள ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டுத்
திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒப்பளிப்பு கசய்துள்ளது.
அறவயொவன,
கசங்ைல்பட்டு

ரூ.5

வைொடி

மொவட்டம்

கசலவில்

ஆத்தூர்

அைசு

மீன்பண்றண நவீனப்படுத்துதல் மற்றும் பயிற்சி
நிறலயம் அறமத்தல், ரூ. 1.68 வைொடி கசலவில்
ைொஞ்சிபுைம்

மொவட்டம்

கசம்பைம்பொக்ைம்

மீன்பண்றண

புனைறமத்தல்,

கசலவில்

திருகநல்வவலி

ரூ.2.50

அைசு
வைொடி

மொவட்டம்

மணிமுத்தொறு அைசு மீன்பண்றண புனைறமத்தல்,
ரூ.4.20

வைொடி

கசலவில்
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மதுறை

மொவட்டம்

சொத்றதயொறு அைசு மீன்பண்றண புனைறமத்தல்,
ரூ. 4.80 வைொடி கசலவில் வசலம் மொவட்டம்
வமட்டூர் அறண மீன்பண்றண புைரறமத்தல்
மற்றும் தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்துதல் மற்றும் ரூ.5
வைொடி கசலவில் திருகநல்வவலி மொவட்டம் ைடனொ
அைசு மீன்பண்றண புனைறமத்தல் ஆகிய பணிைள்
வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன.

5.9

வதசிய
வவளொண்
அபிவிருத்தி
திட்டத்தின் (2020-21) கீழ் அைசு
மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயங்ைறள
வமம்படுத்துதல்

5.9.1 நீலகிரி மொவட்டம் அவொலொஞ்சி ட்ைவுட்
மீன்குஞ்சு கபொரிப்பைத்திறன புதுப்பித்தல்
நீலகிரி

மொவட்டம்

அவலொஞ்சி

ட்ைவுட்

மீன்குஞ்சு கபொரிப்பைத்திறன புதுப்பித்திட அைசு
ரூ.10

இலட்சம்

மீன்பண்றண

ஒதுக்கீடு

புதுப்பித்தல்

கசய்துள்ளது.

பணிைள்

நிறைவறடயும் தருவொயில் உள்ளன.
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தற்வபொது

5.9.2

அைசு மீன் பண்றணைளில் தீவிை மீன்
குஞ்சு வளர்த்கதடுக்கும் வசதிைறள
ஏற்படுத்துதல்.
அைசு

மீன்பண்றணைளில்

ஏற்ைனவவ

அறமந்துள்ள கதொட்டிைளில் ைொற்றுப்புகுத்திைள்
மற்றும்

புவைொபயொட்டிக்

பயன்படுத்தி

நீர்தை

வமலொண்றம வமற்கைொண்டு மீன்குஞ்சு இருப்பு
அடர்த்தியிறன அதிைரித்து, அதன் மூலம் தீவிை
மீன்குஞ்சு

வளர்த்கதடுக்கும்

வசதிைள்

திருைொம்புலியூர், கநய்தலூர், பிளவக்ைல் மற்றும்
மணிமுத்தொறு

அைசு

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அபிவிருத்தி

மீன்பண்றணைளில்
வதசிய

திட்டத்தின்

வவளொண்

கீழ்

அைசொல்

ரூ.80 இலட்சம் ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டு பணிைள்
முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.

5.9.3 திருவள்ளூர் மொவட்டம், பூண்டி அைசு
மீன்பண்றணயில்
மீன்குஞ்சு
வளர்த்கதடுக்கும் கதொட்டிைள் அறமத்தல்.
திருவள்ளூர்

மொவட்டம்,

பூண்டி

அைசு

மீன்பண்றணயில் மீன்குஞ்சு வளர்த்கதடுக்கும்
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கதொட்டிைள் அறமத்திட ரூ.1.09 வைொடி அைசொல்
ஒப்பளிப்பு

கசய்யப்பட்டுள்ளது.

திட்ட

பணிைள்

முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.

5.9.4

வதனி மொவட்டம், றவறை அறண
அைசு மீன்பண்றணயில் கூடுதல்
மீன்குஞ்சு வளர்த்கதடுக்கும் வசதிைறள
ஏற்படுத்துதல்
வதனி மொவட்டம், றவறை அறண அைசு

மீன்பண்றணயில்

கூடுதல்

மீன்குஞ்சு

வளர்த்கதடுக்கும் வசதிைறள ஏற்படுத்திட ரூ.1.42
வைொடி

அைசொல் ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது.

திட்ட பணிைள் முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.

5.9.5

ஈவைொடு மொவட்டம், பவொனிசொைர் அைசு
மீன்பண்றண
சிறன
மீன்
குளங்ைறள புனைறமத்தல்
ஈவைொடு

மொவட்டம்,

மீன்பண்றண

பவொனிசொைர்

சிறன

அைசு

மீன்குளங்ைறள

புனைறமத்திட ரூ.3.68 வைொடி அைசொல் ஒப்பளிப்பு
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

திட்ட

முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.
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பணிைள்

5.9.6

வதனி மொவட்டம், மஞ்சளொறு அறண
அைசு
திவலப்பியொ
மீன்குஞ்சு
கபொரிப்பைத்தில்
மண்ொலொன
சிறனமீன்குளம் அறமத்து கூடுதல்
வசதிைறள ஏற்படுத்துதல்.
வதனி மொவட்டம், மஞ்சளொறு அறண அைசு

திவலப்பியொ

மீன்குஞ்சு

மண்ொலொன
கூடுதல்

கபொரிப்பைத்தில்

சிறனமீன்குளம்

வசதிைறள

அறமத்து

ஏற்படுத்திட

ரூ.81.25

இலட்சம் அைசொல் ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது.
திட்ட பணிைள் முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.

5.9.7 திருகநல்வவலி மொவட்டம், கூனியூர்
அைசு மீன்பண்றணயில் திவலப்பியொ
மீன்குஞ்சு
வளர்த்கதடுக்கும்
கதொட்டிைள் அறமத்தல்.
திருகநல்வவலி மொவட்டம், கூனியூர் அைசு
மீன்பண்றணயில்
வளர்த்கதடுக்கும்
ரூ.3.79

வைொடி

திவலப்பியொ

மீன்குஞ்சு

கதொட்டிைறள

அறமத்திட

அைசொல்

கசய்யப்பட்டுள்ளது.

திட்ட

முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன.
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ஒப்பளிப்பு
பணிைள்

5.9.8

விருதுநைர் மொவட்டம், பிளவக்ைல்
அைசு
மீன்குஞ்சு
பண்றணறய
புனைறமத்தல்.
விருதுநைர்

மீன்குஞ்சு

மொவட்டம்,

பண்றணறய

பிளவக்ைல்லில்

புனைறமக்ை

நபொர்டு

(NABARD-RIDF) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.81 வைொடிக்கு
அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 90%
பணிைள் முடிவறடந்து இதை பணிைள் நறடகபற்று
வருகிைது.

5.9.9

ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம், மணிமங்ைலம்
கிைொமத்தில் உள்ள மீன்பண்றணறய
புனைறமத்தல்
மற்றும்
அலங்ைொை
மீன்வளர்ப்புப் பயிற்சி றமயம் ைட்டுதல்
ைொஞ்சிபுைம்

கிைொமத்தில்
புனைறமத்தல்
பயிற்சி

உள்ள
மற்றும்

றமயம்

(NABARD-RIDF)
வைொடிக்கு

மொவட்டம்,

மணிமங்ைலம்

மீன்பண்றணறய
அலங்ைொை

ைட்டுதல்
திட்டத்தின்

அைசொல்

பணிக்கு
கீழ்

நிர்வொை
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மீன்வளர்ப்பு
நபொர்டு
ரூ.2.85
ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 60% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு
கதொடர்ந்து பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.9.10

மதுறை
மொவட்டம்,
சொத்றதயொர்
அறண மீன் விறத பண்றணறய
நவீனப்படுத்துதல்

மதுறை மொவட்டம், சொத்றதயொர் அறண மீன்
விறத

பண்றணறய

நவீனப்படுத்த

ரூ.4.20

வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ்
(FIDF)

மொநில

அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டு பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.9.11

திருகநல்வவலி
மொவட்டம்,
மணிமுத்தொரில்
மீன்
விறத
பண்றணறய நவீனப்படுத்துதல்

திருகநல்வவலி மொவட்டம், மணிமுத்தொரில்
மீன் விறத பண்றணறய நவீனப்படுத்த ரூ.2.50
வைொடிக்கு, மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ்
(FIDF)

மொநில

அைசொல்
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நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.9.12 கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம், ஆத்தூரில் மீன்
விறத பண்றணறய நவீனப்படுத்துதல்
மற்றும் பயிற்சி றமயம் அறமத்தல்
கசங்ைல்பட்டு மொவட்டம், ஆத்தூரில் மீன்
விறத பண்றணறய நவீனப்படுத்துதல் மற்றும்
பயிற்சி

றமயம்

நீர்வொழ்

அறமக்ை,

உயிரின

மீன்வளம்

வளர்ப்பு

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு

வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ் (FIDF) ரூ.5.00 வைொடிக்கு
மொநில

அைசொல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

நிர்வொை
பணிைள்

ஒப்புதல்
நறடகபற்று

வருகிைது.

5.9.13 வசலம் மொவட்டம், வமட்டூர் அறணயில்
கூடுதல் வசதிைள் ஏற்படுத்துதல் மற்றும்
மொநில மீன் குஞ்சு பண்றணயிறன
நவீனப்படுத்துதல்
வசலம்

மொவட்டம்,

வமட்டூர்

அறணயில்

கூடுதல் வசதிைள் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் மொநில
மீன்குஞ்சு

பண்றணயிறன
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நவீனப்படுத்த,

மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ் (FIDF)
ரூ.4.80 வைொடிக்கு மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.9.14 ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம், கசம்பைம்பொக்ைத்தில்
தற்வபொதுள்ள
மீன்
பண்றணறய
நவீனப்படுத்துதல்
ைொஞ்சிபுைம் மொவட்டம், கசம்பைம்பொக்ைத்தில்
தற்வபொதுள்ள மீன் பண்றணறய நவீனப்படுத்த,
மீன்வளம்

மற்றும்

நீர்வொழ்

உயிரின

வளர்ப்பு

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ் (FIDF)
ரூ.1.68 வைொடிக்கு மொநில அைசொல் நிர்வொை ஒப்புதல்
வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

பணிைள்

நறடகபற்று

வருகிைது.

5.9.15 பதன்காசி
மொவட்டம்,
ைடனொ
அறணயில் மீன் வளர்க்கும் கதொட்டி
அறமத்தல்
பதன்காசி மொவட்டம், ைடனொ அறணயில்
மீன் வளர்க்கும் கதொட்டி அறமக்ை, மீன்வளம்
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மற்றும் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு உட்ைட்டறமப்பு
வமம்பொட்டு நிதியின் கீழ் (FIDF) ரூ.5.00 வைொடிக்கு
மொநில

அைசொல்

நிர்வொை

ஒப்புதல்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 80% பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு
இதை பணிைள் நறடகபற்று வருகிைது.

5.9.16 மொவட்ட மீன்வளர்ப்வபொர் வமம்பொட்டு
முைறமைளில் பதிவு கசய்யப்பட்ட மீன்
பண்றணயொளர்ைளுக்கு மீன்வளர்ப்பிற்கு
உள்ளீட்டு மொனியம் வழங்குதல்
தமிழைத்தில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு வதசிய
வவளொண் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மொவட்ட
மீன்வளர்ப்வபொர் வமம்பொட்டு முைறமைளில் பதிவு
கசய்யப்பட்ட
விழுக்ைொடு

மீன்பண்றணைளுக்கு
மீன்வளர்ப்பிற்ைொன

50

உள்ளீட்டு

மொனியம் வழங்கிட அைசொல் ரூ.75.75 இலட்சம்
ஒதுக்கீடு
பைப்பளவில்

கசய்யப்பட்டு,

100

மீன்வளர்ப்பிறன

கெக்வடர்
வமற்கைொள்ள

உள்ளீட்டு மொனியம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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5.9.17

ஊைை வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சொயத்துத்
துறை

குளங்ைளில்

மீன்

உற்பத்தியிறன அதிைரித்தல்
தமிழைத்தில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு வதசிய
வவளொண் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் ஊைை
வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சொயத்துத் துறை குளங்ைளில்
மீன்குஞ்சு இருப்பு கசய்து மீன்உற்பத்தியிறன
அதிைரித்திட

அைசு

ரூ.1.01

வைொடி

ஒப்பளிப்பு

கசய்துள்ளது. ஊைை வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சொயத்துத்
துறை குளங்ைளில் 1,000 கெக்வடர் நீர்பைப்பளவு
வதர்வு கசய்து 50 இலட்சம் மீன்குஞ்சுைள் இருப்பு
கசய்யப்பட்டு, அதன் மூலம் மீன் உற்பத்தியிறன
அதிைரித்து மீனவர்ைளின் வொழ்வொதொைத்திறனயும்
கபருக்கிட வழிவறை கசய்யப்பட்டள்ளது.

5.9.18

கிருஷ்ணகிரி
மொவட்ட
பொசனக்
குளங்ைளில் மிதறவ கூண்டுைளில்
மீன்வளர்ப்பிறன ஊக்குவித்தல்

தமிழைத்தில் 2020-21-ஆம் ஆண்டு வதசிய
வவளொண்
கிருஷ்ணகிரி

அபிவிருத்தி
மொவட்ட
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திட்டத்தின்
பொசனக்

கீழ்

குளங்ைளில்

மிதறவ

கூண்டுைளில்

மீன்வளர்ப்பிறன

வமற்கைொள்ள ரூ.3.15 வைொடி அைசொல் ஒப்பளிப்பு
கசய்யப்பட்டள்ளது.
முறையொை

பயன்படுத்தி

அதிைரித்திட
தகுதியொன

நீர்வள

ஆதொைங்ைறள

மீன்

உற்பத்தியிறன

கிருஷ்ணகிரி

மொவட்டத்தில்

பொசனக்

குளங்ைளில்

மிதறவக்

கூண்டுைள் நிறுவும் பணி முன்வனற்ைத்திலுள்ளது.

5.9.19 பண்றணக் குட்றடைளில் வவைமொை
வளரும் திவலப்பியொ மீன் வளர்ப்பிறன
ஊக்குவித்தல்
தமிழைத்தில் வதசிய வவளொண் அபிவிருத்தி
திட்டத்தின்

கீழ்

பண்றணக்

குட்றடைளில்

வவைமொை வளரும் திவலப்பியொ மீன் வளர்ப்பிறன
ஊக்குவித்திட

அைசொல்

ரூ.87.20

இலட்சம்

ஒப்பளிப்பு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ்
பயனொளிைளுக்கு

40%

மொனியம்

பண்றணக்

குட்றடைள் அறமப்பதற்கும் மீன் வளர்ப்பிற்ைொன
உள்ளீட்டு மொனியமும் வழங்ைப்பட்டு வருகிைது.

129

5.9.20

உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்ைறள
கசயற்றைவைொள் வொயிலொை குறியீடு
கசய்தல்

தமிழைத்தில் வதசிய வவளொண் அபிவிருத்தி
திட்டத்தின்

கீழ்

உள்நொட்டு

மீன்வள

ஆதொைங்ைறள இந்திய விண்கவளி ஆைொய்ச்சி
நிறலயத்தின் மூலம் கசயற்றைவைொள் வொயிலொை
குறியீடு

கசய்திட

ஒப்பளிப்பு
மூலம்

ரூ.25

கசய்யப்பட்டுள்ளது.
உள்நொட்டு

கசயற்றைவைொள்
கசய்யப்பட்டு
உள்நொட்டு
இயலும்.

இலட்சம்

நீர்வள

இத்திட்டத்தின்

நீர்வள
உதவியுடன்

அதன்

அைசொல்

வொயிலொை
ஆதொைங்ைறள

ஆதொைங்ைள்
குறியீடு
மொநிலத்தின்
ைண்டறிய

இதன் மூலம் நீர்வள ஆதொைங்ைறள

பைொமரித்தல் மற்றும் முறையொை பயன்படுத்துதல்
மூலமொை

உள்நொட்டு

அதிைரித்திட இயலும்.
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மீன்உற்பத்தியிறன

5.10

பிைதம

மந்திரி மீன்வள

வமம்பொட்டுத்

திட்டம் (PMMSY)
ஒன்றிய அைசு 2020-21 ம் ஆண்டில், ’பிைதம
மந்திரி

மீன்வள

வமம்பொட்டு

திட்டத்தின்’

கீழ்

பின்வரும் உள்நொட்டு மீன்வள திட்டங்ைளுக்கு
நிர்வொை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
அட்டவறண-7
வ.
எ
ண்
1.
2.
3.
4.

5.

6.

அலகுைளின்
எண்ணிக்றை

திட்டங்ைள்
புதிய நன்னீர் மீன்குஞ்சு
கபொரிப்பைம் அறமத்தல்
புதிய மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு
கதொட்டிைறள அறமத்தல்
மீன்வளர்ப்பு
குளம்
அறமத்தல்
மீன்வளர்ப்பிற்ைொன
உள்ளீட்டு
மொனியம்
வழங்குதல்
நன்னீர்
பவயொபிளொக்
மீன்வளர்ப்பு கதொட்டிைறள
அறமத்து
உள்ளீட்டு
மொனியம் வழங்குதல்
நீர் மறுசுழற்சி முறையில்
மீன்வளர்ப்பு
கதொட்டிைள்
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2 எண்ணம்

கமொத்த
திட்ட மதிப்பு
(ரூபாய்
இலட்சத்தில்)
50.00

10 கெக்படர்

70.00

100
கெக்படர்
100
கெக்படர்

700.00
400.00

15 எண்ணம்

210.00

20 எண்ணம்

150.00

7.

8.
9.

அறமத்தல் – சிறிய அலகு
(100 ை.மீ திைன்)
நன்னீர்
பவயொபிளொக்
மீன்வளர்ப்பு
கதொட்டிைள்
அறமத்தல் – சிறிய அலகு
மீன்விறதப்
பண்றண
அறமத்தல்
ஒருங்கிறணந்த
நீர்த்வதக்ை
மீன்வள
வமம்பொடு
(1000
கெக்வடருக்கு
குறைவொை)

10 எண்ணம்

75.00

2 எண்ணம்

1,000.00

5 எண்ணம்

1,108.25

கமொத்தம்

5.11

.

3763.25

தமிழ் நொடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம் (TNIAMP)
உலை வங்கி நிதி உதவியுடன் தமிழ்நொடு

நீர்வள நிலவள திட்டம் (TN-IAMP) 66 உபவடி
நில

பகுதிைளில்

கசயல்படுத்தப்பட்டு
கசயல்படுத்துவதின்

2018-19
வருகிைது.
மூலம்

முதல்

இத்திட்டத்றத

நீரின்

பயன்பொடு

மற்றும் மீன்உற்பத்தி திைன் அதிைரிக்ைப்பட்டு,
விவசொயிைளுக்கு கூடுதல் வருமொனம் கிறடத்திட
வழிவறை

கசய்யப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின்

கீழ், உள்நொட்டு மீன்வளத்றத வமம்படுத்திட உலை
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வங்கி

மூலம்

ரூ.39.50

வைொடிக்கு

ஒப்புதல்

கபைப்பட்டு, பல்வவறு ைட்டங்ைளொை கசயல்படுத்திட
அைொல் நிர்வொை அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், 2018-19 முதல் 202021 வறை ரூ.25.65 வைொடி கசலவில் முதல் மற்றும்
இைண்டொம்

ைட்ட

உபவடி

நிலப்பகுதிைளில்

பின்வரும் திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டன.
பவொனிசொைர் மற்றும் வமட்டூரில் தூயமைபின
சிறன

மீன்ைள்

பைொமரிப்பு

உற்பத்தி,

றமயங்ைள்,

பண்றணயில்
அறமத்தல்,

கிப்ட்
ைடலூர்

வமம்பொடு

மற்றும்

மஞ்சளொறு

அைசு

திவலப்பியொ

கபொரிப்பைம்

மொவட்டம்

மீன்

லொல்வபட்றட

மற்றும் அைைத்தில் அைசு மீன் பண்றணைறள
வமம்படுத்துதல், 22,069 கெக்வடர் நீண்ட ைொல
மற்றும்

குறுகிய

ைொல

நீர்பொசன

மீன்குஞ்சுைள் இருப்பு கசய்தல்,

குளங்ைளில்

843 பண்றண

குட்றடயில் மீன்வளர்த்தல், 58 மண்குட்றடயில்
மீன்குஞ்சு மற்றும் மீன்வளர்ப்பு வமற்கைொள்ளுதல்,
61 கூடுைளில் மீன்குஞ்சு வளர்த்தல், 15 மிதறவ
கூடுைளில்

மீன்வளர்த்தல்,
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440

மீன்பிடி

உபைைணங்ைள்

மீனவர்ைளுக்கு

வழங்குதல்

மற்றும் 13 நவீன மீன்விற்பறன அங்ைொடிைளும்
அறமக்ைப்பட்டுள்ளை.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 2021-22-ம் ஆண்டு,
முதலொம், இைண்டொம் மற்றும் மூன்ைொம் ைட்ட
உபவடிநிலப்பகுதிைளில்

கீழ்ைொணும்

திட்டங்ைள்

வைொடி

ரூ.7.15

மீன்வள

மதிப்பீட்டில்

கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
அட்டவறண-8
தமிழ் நொடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம்-II 2021 - 22
வ.
எண்

திட்டத்தின் கபயர்

எண்ணம்

1

நீண்ட ைொல மற்றும் குறுகிய ைொல 6,806
நீர்
பொசன
குளங்ைளில் கெக்வடர்
மீன்குஞ்சுைள் இருப்புச் கசய்தல்

2

பண்றணக்
மீன்வளர்ப்பு

குட்றடைளில் 118
எண்ணம்

3

மீன்பிடி
வழங்குதல்

உபைைணங்ைள் 55
எண்ணம்

4

கூடுைளில் மீன்குஞ்சு வளர்த்தல் 39
எண்ணம்
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5

மீன்குஞ்சு
மீன்வளர்ப்பு
அறமத்தல்

6

நவீன மீன் விற்பறன அங்ைொடி 2 எண்ணம்
அறமத்தல்

7

மதிப்புமிக்ை
உள்ளூர்
விைொல் 1 எண்ணம்
மீன்குஞ்சு கபொரிப்பைம் மற்றும்
வளர்ப்பு றமயம் அறமத்தல்

5.12

வளர்ப்பு

மற்றும் 27
பண்றண எண்ணம்

அலங்ைொை மீன் வளர்ப்பு திட்டம்
இறளஞர்ைள்

மற்றும்

மைளிர்

இறடவய

வவறலவொய்ப்பிறன உருவொக்கிடும் வநொக்கிலும்,
அலங்ைொை மீன் உற்பத்தி மற்றும் வர்த்தைத்றத
அதிைரித்திட
வமம்பொட்டு

ஏதுவொைவும்,
வொரியம்

நிதியுதவியுடன்

வதசிய

மற்றும்

”தமிழைத்தில்

மீன்

மொநில

வள

அைசின்

அலங்ைொை

மீன்

வளர்ப்பு” எனும் முன்வனொடி திட்டம் ரூ.4.69
வைொடியில்

கசயல்படுத்தப்பட்டு

வருகிைது.

வண்ணமீன் வளர்ப்பு குறித்த திைன் வமம்பொட்டு
பயிற்சிைள்

5 மொவட்டங்ைறளச் ொர்ந்த 200

பயனொளிைளுக்கு
பள்ளி

மற்றும்

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
ைல்லூரி
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வமலும்,

மொணவர்ைளிறடவய

அலங்ைொை மீன் வளர்ப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்திட
கதொட்டிைள்

ஏதுவொை
100

75

அலங்ைொை

சதவீத

மீன்

நிதியுதவியுடன்

தமிழைத்தின் பல்வவறு மொவட்டங்ைளில் உள்ள
பள்ளி மற்றும் ைல்லூரிைளில் அறமக்ைப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் வண்ண மீன் வளர்ப்றப
ஊக்குவித்திட
வளர்ப்பு,

கைொல்றலப்புை

நடுத்தை

வண்ண

மீன்

வண்ண

மீன்

அளவிலொன

வளர்ப்பு அலகு மற்றும், ஒருங்கிறணந்த வண்ண
மீன் வளர்ப்பு பண்றணைள் புதிதொை அறமத்தல்/
புனைறமத்தல்,
வளர்ப்பு

புதிதொை

மற்றும்

அலங்ைொை

வண்ண

உபைைணங்ைளுக்ைொன

நீர்

மீன்

ைறடைள்

தொவை
வளர்ப்பு

அறமக்கும்

பணிைளுக்கு மொனியம் வழங்ைப்பட்டு இத்திட்டம்
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
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5.13

மீன் மற்றும் மீன்
சந்றதப்படுத்துதல்

5.13.1

உள்நொட்டு
மீன்
வமம்படுத்துதல்

தமிழ்நொடு

கபொருட்ைறளச்
விற்பறனறய

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைம்

மற்றும்

தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வள கூட்டுைவு
இறணயம்

ஆகிய

நிறுவைங்கள்

உள்ளூரில்

கபொதுமக்ைளுக்கு தைமொன மீன்ைறள

குறைந்த

விறலயில்

சில்லறை

வழங்குவதற்ைொை,

விற்பறன நிறலயங்ைள் மற்றும் நடமொடும் மீன்
விற்பறன
வருகிைது.

நிறலயங்ைறள
வமலும்,

தமிழ்நொடு

கசயல்படுத்தி
மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைமொனது முன்வனொடித் திட்டமொை, கசன்றன
மொநைரில்

இறணயதளம்

(www.meengal.com)

வொயிலொை மீன் விற்பறனறயத் கதொடங்கியுள்ளது.
இதுவபொன்ை

முன்வனொடித்

திட்டங்ைள்

நடப்பொண்டிலும் கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.
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5.13.2

மீன்விற்பறன சந்றதைள் அறமத்தல் /
நவீனப்படுத்துதல்

கபொதுமக்ைளுக்கு

தைமொன

மீன்ைறள

நியொயமொன விறலயில் வழங்கிட ஏதுவொை வதசிய
மீன்வள

வமம்பொட்டு

வொரியம்

மற்றும்

மொநில

அைசின் நிதியுதவியுடன் புதிதொை மீன் அங்ைொடிைள்
அறமத்தல் மற்றும் ஏற்ைனவவ பயன்பொட்டிலுள்ள
மீன் அங்ைொடிைளின் உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள
நவீனப்படுத்தும் திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிைது.
இத்திட்டத்தின்
வமம்பொட்டு

வொரியம்

கீழ்

வதசிய

சொர்ப்பில்

மீன்வள

ரூ.6.33

வைொடி

மற்றும் மொநில அைசின் சொர்பில் ரூ.5.08 வைொடி
நிதியுதவியொனது

சம்மந்தப்பட்ட

உள்ளொட்சி

/

நைைொட்சி / மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் ஆகிய
அறமப்புைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதுவறை
17 நவீன மீன் அங்ைொடிைள் ைட்டி முடிக்ைப்பட்டு
பயன்பொட்டில்

உள்ளது.

வமலும்

4

மீன்

அங்ைொடிைளின் ைட்டுமொன பணிைள் நறடகபற்று
வருகின்ைன.
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5.13.3

மீன்

கபொருட்ைளின்

தைக்ைட்டுப்-

பொட்டிறன பைொமரித்தல்
மீனவர்ைள் தொங்ைள் பிடிக்கும் மீன்ைளுக்கு
நல்ல

விறல

தைமொன

கிறடத்திடவும்,

மீன்ைறள

நுைர்வவொர்ைள்

கபற்றிடுவறத

உறுதி

கசய்திடவும், உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள் மற்றும்
மதிப்பு கூட்டுதல் மற்றும் மீன் விற்பறன சந்றத
கதொடர்பொன பல்வவறு நடவடிக்றைைறள அைசு
வமற்கைொண்டு வருகிைது.
மீன்

மற்றும்

மீன்கபொருட்ைளுக்ைொன

தைக்ைட்டுப்பொடு மற்றும் அவற்றின் தைத்திறன
ைண்டறிந்து, சர்வவதச
அதன்

மதிப்பிறன

தைத்திற்கு

இறணயொை

அதிைரித்திடவும்,

வதசிய

மற்றும் சர்வவதச தை நிறுவனங்ைள் நிர்ணயிக்கும்
உணவுத்தைம்/ குறியீடுைறள ஒருங்கிறணப்பதற்ைொன
நடவடிக்றைைறளயும் அைசு வமற்கைொண்டு வருகிைது.
சுைொதொைமொன

முறையில்

மீன்ைறள

றையொளுதல், மீன்பிடிக்ைலன்ைறள தூய்றமயொை
பைொமரித்தல்,

மீன் இைங்குதளம் மற்றும் மீன்

விற்பறன சந்றதைறள பைொமரித்தல் மற்றும் இதை
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நடவடிக்றைைள்
கூட்டங்ைள்

கதொடர்பொை,

விழிப்புணர்வு

மீன்வளத்துறையொல்

கதொடர்ந்து

நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன.

5.13.4

மொநிலத்தில் மீன் நுைரும் முறை

2020-21 ஆம் ஆண்டு மொநிலத்தின் கமொத்த
மீன் உற்பத்தி 7.23 இலட்சம் டன் ஆகும்.
தமிழ்

நொட்டின்

கமொத்த

உள்நொட்டு

உற்பத்தியில் (2019-20) மீன்வளத்தின் பங்கு 0.64
விழுக்ைொடும், மொநிலத்தின் வவளொண் கபொருட்ைள்
உற்பத்தியில் 5.4 விழுக்ைொடும் ஆகும்.
2020-21 ஆம் ஆண்டிற்ைொன மொநிலத்தின்
தனிநபர் மீன் நுைர்வு 9.3 கிவலொ கிைொம் ஆகும்.
நவீன

மயமொக்ைப்பட்ட

மீன்சந்றதைள்,
வண்டிைள்
வழியொை

மீன்

மற்றும்

உயர்தைமொன

ைறடைள்,
இறணய

மொநிலத்தில்

அதிைரித்துள்ளது.
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நடமொடும்

சந்றதைளின்

மீன்

நுைர்வு

5.13.5 மீன் மற்றும் மீன் உணவுப் கபொருட்ைள்
ஏற்றுமதி
இந்தியொவில் மீன் மற்றும் மீன் உணவுப்
கபொருட்ைள், வவளொண் கபொருட்ைள் ஏற்றுமதியில்
கபரும் பங்கு வகிக்கிைது. இதன் வொயிலொை 11.50
இலட்சம்

டன்

ஏற்றுமதி

கசய்யப்பட்டு,

ரூ.43,720.98 வைொடி வருவொய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
உலகிலுள்ள 75 நொடுைளுக்கு 50 வறையொன மீன்
மற்றும் இைொல் வறைைள் ஏற்றுமதி கசய்யப்படுகிைது.
2020-21

ஆம்

ஆண்டில்

மட்டும்

தமிழைத்தில் 1.10 இலட்சம் டன்ைள் அளவிற்கு
ைடல் கபொருள் ஏற்றுமதி கசய்யப்பட்டு, அந்நிய
கசலொவணியொை ரூ.5,565.46 வைொடி ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
இவற்றில் ைடல் உணவு கபொருட்ைளொன உறைந்த
இைொல்,

மீன்ைள்,

ைணவொய்

மீன்,

ைருவொடு,

உலர்மீன், உயிர்மீன் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட
மீன்கபொருட்ைள் அடங்கும். அகமரிக்ைொ, ஜப்பொன்,
சீனொ, கதன்கிழக்கு ஆசிய நொடுைள், ஐவைொப்பிய
கூட்டறமப்பு நொடுைள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு
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நொடுைள் ஆகியறவ இந்திய மீன் கபொருட்ைளுக்ைொன
கபரும் மீன் சந்றதைளொகும்.
தமிழைத்தில்

அைசொல்

ைட்டப்பட்டுள்ள

9

கபரிய மீன்பிடி துறைமுைங்ைள், 3 நடுத்தை மீன்பிடி
துறைமுைங்ைள்

மற்றும்

53

மீன்

இைங்கு

தளங்ைளின் மூலம் மீன் மற்றும் மீன் உணவுைறள
ஏற்றுமதி

கசய்வதற்ைொன

ைட்டறமப்புைள்

உலைதைத்திற்கு நிைைொை ஏற்படுத்தப்பட்டு, இதன்
வொயிலொை நுைர்வவொருக்கு சுைொதொைமொன முறையில்
தைமொை மீன்ைள் வழங்ைப்படுகிைது.

கசன்றன

மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய நைைங்ைள் மீன்ைறள
பதப்படுத்தி

ஏற்றுமதி

முதன்றமயொை

கசய்வதில்

திைழ்கிைது.

மொநிலத்தில்
மொநிலத்தின்

ஏற்றுமதியிறன கபருக்குவதற்ைொை தமிழை அைசு
ஆழ்ைடல் மீன்வளத்திறன சரியொன முறையில்
பயன்படுத்திட,

ஆழ்ைடல்

மீன்பிடிப்பதற்ைொன

முயிற்சியிறன வமற்கைொண்டு வருகிைது. வமலும்,
ைடல் நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பிறன வமம்படுத்தி
மீன் உணவின் ஏற்றுமதியிறன விரிவுபடுத்துவதற்கு,
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தமிழை அைசொல் புதிய கைொள்றைைள் ஏற்படுத்திட
நடவடிக்றை வமற்கைொள்ளப்பட்டு வருகிைது.

5.14

திைன் வமம்பொட்டுப் பயிற்சிைள்

5.14.1

மீனவ இறளஞர்ைள் ைடற்சொர் ைல்வி
பயில ஊக்குவித்தல்

மீனவ இறளஞர்ைளின் திைறன வமம்படுத்தவும்,
வவறல வொய்ப்பிறன உருவொக்கிடவும், அைசொல்
அறிவிக்ைப்பட்ட

6

ைடற்சொர்

ைல்வி

பொடப்பிரிவுைறள பயின்றிட, மீனவ குடும்பத்றதச்
வசர்ந்த

இறளஞர்ைளுக்கு,

ரூ.50,000

என்ை

வீதத்தில்

நபர்

ஒருவருக்கு

அைசு

நிதியுதவி

வழங்குகிைது. 2019-20 மற்றும் 2020-21 ஆம்
ஆண்டில்

103

இத்திட்டத்தின்

மீனவ
கீழ்

இறளஞர்ைளுக்கு
ரூ.40.50

இலட்சம்

ஆண்டிலும்

இத்திட்டம்

விடுவிக்ைப்பட்டுள்ளது.
2021-22

ஆம்

கதொடர்ந்து கசயல்படுத்தப்படும்.

143

5.14.2

மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு சொன்றிதழ்
படிப்புைள்

மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு இந்திய ைப்பற்பறட
மற்றும்

இந்திய

ைடவலொை

வவறலவொய்ப்பிறன

ைொவல்

கபற்றிட

பறடயில்

வதறவயொன

சிைப்புப்பயிற்சி அளித்திட அைசு ரூ.1.04 வைொடிக்கு
நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கியறத கதொடர்ந்து ைடவலொை
ைொவல்பறட குழுமத்துடன் ஒருங்கிறணந்து, மீனவ
இறளஞர்ைளுக்கு பயிற்சிைள் வழங்ைப்படுகின்ைன.
இதுவறை 145 மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு சிைப்புப்
பயிற்சிைள் அளிக்ைப்பட்டுள்ளது.

2021-22 ஆம்

ஆண்டிலும், 155 மீனவ இறளஞர்ைள் பயன் கபறும்
வறையில் இப்பயிற்சி திட்டம் கசயல்படுத்தப்படுத்திட
நடவடிக்றை வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது.

5.14.3

அகில இந்திய குடிறமப்பணியில்
வசர்வதற்கு மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு
சிைப்புப் பயிற்சி அளித்தல்

இந்திய குடிறமப்பணி வபொட்டித் வதர்வுைறள,
திைனுடன்

எதிர்கைொள்ள

ஏதுவொை,

ஆண்டு

வதொறும் 20 மீனவ இறளஞர்ைளுக்கு 6 மொதைொல
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பிைத்வயை பயிற்சி அைசு கசலவில் வழங்ைப்பட்டு
வருகிைது. இப்பயிற்சி அண்ணொ வமலொண்றம
நிறலயத்தின்

மூலம்

குடிறமப்பணிைளுக்ைொன

(அகில
பயிற்சி

இந்திய
நிறலயம்)

2017ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்ைப்பட்டு வருகிைது.
இதுவறை 4 அணிைளுக்கு பயிற்சிைள் வழங்ைப்
பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவறை ரூ.

9.56 இலட்சம் கசலவினம் வமற்கைொள்ளப்பட்டு
75

மீனவ

மொணவர்ைள்

பயனறடந்துள்ளனர்.

இப்பயிற்சிக்ைொன அறனத்து கசலவினங்ைளும்
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைத்தின் கபருநிறுவன
சமூை கபொறுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்ைப்படுகிைது.
இத்திட்டம் 2021-22 ஆம் ஆண்டிலும் கதொடர்ந்து
கசயல்படுத்தப்படும்.

5.14.4. முன் ைற்ைலுக்ைொன அங்கீைொைம்
தமிழ்நொடு

மீன்வளத்துறை

3,000

மீனவர்ைளுக்கு முன்ைற்ைலுக்ைொன அங்கீைொைம்
அளிக்கும் பிரிவின் கீழ், இந்திய விவசொயிைளின்
திைன் வமம்பொட்டு மன்ைத்துடன் இறணந்து, ைடல்
மற்றும் உள்நொட்டு முதன்றம மீன் பிடிப்பவர்ைள்
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மற்றும் முதன்றம பதனீட்டொளர்ைளுக்காை திைன்
வமம்பொட்டு
தமிழ்நொடு

பயிற்சி
திைன்

வழங்ைப்பட்டு

வமம்பொட்டு

வருகிைது.

ைழைம்,

பயிற்சி,

மதிப்பீடு மற்றும் சொன்று வழங்கிட ரூ.30 இலட்சம்
நிதி வழங்கி உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் வொயிலொை இதுவறை 1,500
ைடல் மீனவர்ைள் மற்றும் 1,000 உள்நொட்டு மீனவர்ைள்
என

பமாத்தம்

மீனவர்ைளுக்கு

2,500
திைன்

எண்ணிக்றையிலொன
வமம்பொட்டு

பயிற்சி

அளிக்ைப்பட்டு, 1,514 மீனவர்ைள் திைன் வமம்பொட்டு
மன்ைத்தொல் மதிப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

5.14.5 மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்வபொருக்கு
விவசொய ைடன் அட்றட (Kisan Credit
Card) வழங்குதல்
மீனவர் / மீன்வளர்ப்வபொர் மற்றும் மீன்பிடி
சொர்ந்த

கதொழிலில்

வதறவப்படும்

ஈடுபட்டு

மூலதனச்

வருவவொர்க்கு
கசலவுைறள

வங்கிைளிடமிருந்து ைடனொை கபற்றிட ஏதுவொை,
மீனவர்ைளுக்கு
வழங்கும்

விவசொயக்

திட்டமொனது
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ைடன்

அட்றட

ஒன்றிய

அைசொல்

அறிவிக்ைப்பட்டு, தமிழை அைசொல் கசயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிைது.
இத்திட்டத்தின்

வொயிலொை

மீன்வளர்ப்பு,

இைொல் வளர்ப்பு, ைடற்பொசி வளர்ப்பு, இதை நீர் வொழ்
உயிரின

வளர்ப்பு,

மீன்

மீன்பிடிப்பிற்குத்

விற்பறன

வதறவப்படும்

கசலவினங்ைறள

மற்றும்
மூலதனச்

வங்கிைளிடமிருந்து

குறுகிய

ைொல ைடனொை கபற்றிட இயலும். தகுதியுறடய
மீனவர் / மீன்வளர்ப்வபொர்க்கு ரூ.2 இலட்சம் வறை
மூலதனச் கசலவுக்ைொன உச்ச வைம்பு நிர்ணயம்
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

வமலும், இத்திட்டத்தின் கீழ்

கபைப்பட்ட ைடன் கதொறைக்கு, ஆண்கடொன்றிற்கு
கசலுத்த வவண்டிய வட்டித்கதொறையில் 2 விழுக்ைொடு
குறைக்ைப்படுகிைது.

குறிப்பிட்ட

ைொலத்திற்குள்

முறையொை ைடறன திரும்ப கசலுத்தும் நபருக்கு
வட்டித்கதொறையில் ஆண்டுக்கு 3 விழுக்ைொடு
குறைக்ைப்பட்டு வட்டிச் சலுறை அளிக்ைப்படுகிைது.

5.15

விரிவொக்ைப் பணிைள்
மீனவர்ைள்,

மீன்வளர்ப்வபொர்

பங்கீட்டொளர்ைளுக்கு

அைசு
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மற்றும்

இதை

நலத்திட்டங்ைள்

மற்றும் நவீன கதொழில்நுட்பங்ைறள கைொண்டு
வசர்க்கும்

விதமொை,

மீன்வளத்துறையின்

விரிவொக்ைம் மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு கசயல்பட்டு
வருகிைது.
மீன்வளத்துறையொனது,

தமிழை

அைசொல்

நடத்தப்படும் கபொருட்ைொட்சிைள், சுற்றுலொ மற்றும்
கதொழிற்கபொருட்ைொட்சியில் பங்வைற்று வருகிைது.
வமலும், ைடலில் பொதுைொப்பொன முறையில் மீன்பிடித்தல்,
சுைொதொைமொன முறையில் மீன்ைறளக் றையொளுதல்,
மீன்பிடித்

துறைமுைங்ைள்

இைங்குதளங்ைறள
மீன்பிடி

தூய்றமயொை

ஆதொைங்ைறள

கநகிழியினொல்

மற்றும்

பைொமரித்தல்,

பொதுைொத்தல்,

ஏற்படும்

மீன்பிடி

மொசு

மற்றும்
குறித்த

விழிப்புணர்வு முைொம்ைள் ஆகியறவ கதொடர்ந்து
நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன. மீனவர் குறைதீர்க்கும்
தினம்

மற்றும்

மீன்வளர்ப்வபொர்

கூடுறை

ஆகியறவ கதொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிைது.
வதசிய

மீன்வளர்ப்வபொர்

தினம்,

உலை

மீன்வளதினம், உலைக் ைடல்சொர் தினம் வபொன்ை
தினங்ைளில் பள்ளி / ைல்லூரி மொணவர்ைள் மற்றும்
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மீனவர்ைள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்
விதமொை

பல்வவறு

வருகிைது.

வமலும்,

வபொட்டிைள்

நடத்தப்பட்டு

மீனவ

கிைொமங்ைளில்

விழிப்புணர்வு வபைணி மற்றும் மருத்துவ முைொம்ைள்
நடத்தப்பட்டு வருகின்ைன.

5.16

தமிழ்நொடு
மீனவ
ைணக்கைடுப்பு
மீன்வளத்துறை

மக்ைட்கதொறை

பத்து

ஆண்டுைளுக்கு

ஒருமுறை மீனவ மக்ைட்கதொறை ைணக்கைடுப்பு
வமற்கைொண்டு வருகிைது.

ைடந்த 2010 ஆம்

ஆண்டு தமிழ்நொடு ைடல் மீனவ மக்ைட்கதொறை
ைணக்கைடுப்பு வமற்கைொள்ளப்பட்டது. இவ்வொண்டு
ைடல்

மீனவ

மக்ைட்கதொறை

ைணக்கைடுப்பு

வமற்கைொள்ள அைசொல் நடவடிக்றை வமற்கைொள்ள
உத்வதசிக்ைப்பட்டுள்ளது. மீனவ மக்ைட்கதொறை
ைணக்கைடுப்பு வமற்கைொள்வதன் மூலம் மீன்வளம்
மற்றும் மீனவ மக்ைளின் தற்வபொறதய நிறல
அறியப்பட்டு, அதன் அடிப்பறடயில் மீன்வளக்
கைொள்றைைள்

மற்றும்

உருவொக்ைப்படும்.
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நலத்திட்டங்ைள்

5.17

தமிழை மீனவ சமூதொயத்தின் சமூை
கபொருளொதொை
நிறல
குறித்து
விரிவொன ஆய்வுைள்
தமிழை அைசு மீனவ மக்ைளுக்கு பல்வவறு

நலத்

திட்டங்ைறள

கசயல்படுத்துதல்

மற்றும்

உட்ைட்டறமப்பு வசதிைறள தமிழ்நொடு முழுவதும்
உருவொக்குவதன் வொயிலொை அவர்ைளின் சமூை
கபொருளொதொை நிறலறய உயர்த்துவதில் முக்கிய
பங்குவகிக்கிைது. பல்வவறு நலத் திட்டங்ைளினொல்
மீனவ மக்ைளின் சமூை கபொருளொதொை நிறலயில்
ஏற்பட்ட

மொற்ைங்ைறள

அறிந்து

கைொள்ளும்

கபொருட்டும், கூடுதலொை வமற்கைொள்ள வவண்டிய
திட்டங்ைள்

குறித்தும்

விரிவொன

ஆய்வுைள்

நடத்திட அைசு ரூ.50 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு
கசய்துள்ளது.

அைசின் திட்டப் பணிைளுக்கும்,

கைொள்றை முடிவு உருவொக்ைத்திற்கும், திட்டச்
கசயல்பொட்டிற்கும்
உருவொக்ைத்திற்கும்

உட்ைட்டறமப்பு
திைன்

வமம்பொட்டிற்கும்

இவ்வாய்வுைள் உதவியொை அறமயும்.
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வசதிைள்

5.18

மீனவ
கூட்டுைவு
வமலொண்றம
தமிழை

மீனவர்

மற்றும்

சங்ைங்ைளின்
மீனவ

மைளிைது

வொழ்க்றைத் தைத்திறன உயர்த்துவதில் மீனவக்
கூட்டுைவு

சங்ைங்ைள்

முக்கிய

பங்கு

வகிக்கின்ைன. மீன்வளத் துறையொனது மீனவர் /
மீனவ மைளிர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் வொயிலொை
அைசின் பல்வவறு நலத்திட்டங்ைறள நிறைவவற்றி
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
மைளிர்

உறுப்பினர்ைளொை

வசர்க்ைப்பட்டுள்ளனர்.

மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள் 51 முழு வநை நியொய
விறலக் ைறடைள் மற்றும் 15 பகுதி வநை நியொய
விறலக்ைறடைறள நடத்தி வருகின்ைன.
மீனவர் கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் எண்ணிக்றை
மற்றும் அதன் உறுப்பினர்ைள் விவைம், கீழ்க்ைொணும்
அட்டவறணயில் கைொடுக்ைப்பட்டுள்ளது:-
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அட்டவறண: 9
மீனவ கூட்டுைவு சங்ைங்ைளின் உறுப்பினர்ைள்
விவைம்
சங்ைங்ைளின்
எண்ணிக்றை
கதொடக்ைக் கூட்டுைவு சங்ைங்ைள்
ைடல் மீனவர் கூட்டுைவு
558
சங்ைங்ைள்
ைடல் மீனவ மைளிர்
461
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள்
உள்நொட்டு மீனவர்
300
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள்
உள்நொட்டு மீனவ மைளிர்
72
கூட்டுைவு சங்ைங்ைள்
இதை வறைச் சங்ைங்ைள்
27

உறுப்பினர்ைளின்
எண்ணிக்றை

கமொத்தம்

1,418

7,15,384

12

998

1

822

1,431

7,17,204

சங்ைத்தின் வறை

மொவட்ட மீனவர்
கூட்டுைவு இறணயம்
தமிழ்நொடு மொநிலத்
தறலறம மீன்வள
கூட்டுைவு இறணயம்
கமொத்தம்
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3,56,992
2,60,732
82,986
7,883
6,791

6.

கதொழில் புரிவதற்ைொன வழிமுறைைறள
எளிதொக்குவதன்
மூலம்
மீன்வளப்
பிரிவில் கதொழில் முறனவவொர் மற்றும்
வர்த்தைத்றத ஊக்குவித்தல்:
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையில்

நறடமுறையில்
வழக்கைொழிந்த
நீக்கி

உள்ள
சட்டங்ைள்

அல்லது

வதறவயற்ை/
மற்றும்

திருத்தம்

விதிைறள
கசய்து,

கதொழில்முறனவவொர் மற்றும் மக்ைளுக்கு உதவும்
வறையில் 'எளிதொை வணிைம் கசய்தல்' என்ை
ைருத்தொக்ைத்றத கசயல்படுத்தும் பணியில் அைசு
ஈடுபட்டு வருகிைது. இவதவபொல், நறடமுறையில்
உள்ள சட்டங்ைள் மற்றும் விதிைறள எளிதில்
பின்பற்றும் வண்ணம், இந்த சட்டங்ைளின் கீழ்
பல்வவறு வசறவைறளப் கபறுவதற்ைொை இறணயவழி
வசறவைறள
வழிமுறைைறள

அறிமுைப்படுத்துவதன்
எளிறமப்படுத்தும்

மூலம்
பணியும்

துவங்கியுள்ளது.
மீன்வளத்

துறையில்

உள்ள

சட்டங்ைள்

மற்றும் விதிைள் பற்றிய விவைங்ைள் பின்வருமொறு.
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(i)

தமிழ்நொடு நீர்வொழ் உயிரின
(ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 1995:

வளர்ப்பு

ைடவலொை

வளர்ப்பு

நீர்வொழ்

ஆறணயத்தின்
ஒன்றிய

உயிரின

மூலம்

அைசின்

கசயல்பொட்டிலுள்ள

சட்டம்,

தமிழ்நொடு

நீர்வொழ்

உயிரின வளர்ப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 1995இன்

அறனத்து

அம்சங்ைறளயும்

உள்ளடக்கியிருப்பதொல், இந்த சட்டம் வழக்ைற்றுப்
வபொய்விட்டது. எனவவ, இந்த சட்டத்றத ைத்து
கசய்ய அைசு நடவடிக்றை எடுத்து வருகிைது.

(ii)

மீன்பிடிப்பு மற்றும் அதன் கதொடர்புறடய
கசயல்பொடுைளில் ஈடுபட்டுள்ள தமிழ்நொடு
மீனவர்ைள்
மற்றும்
கதொழிலொளர்ைள்
(நலன் மற்றும் சமூை பொதுைொப்பு) சட்டம்
2007:
இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நொடு மீனவர் நல

வொரியம்

உருவொக்ைப்பட்டு,

அதன்

உறுப்பினர்ைளுக்கு பல்வவறு பண உதவி மற்றும்
நிவொைண
தமிழ்நொடு

உதவிைள்
மீனவர்

வழங்ைப்பட்டு
நல
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வொரியம்

வருகிைது.
அதன்

உறுப்பினர்ைள் நிவொைணம் மற்றும் பிை உதவி
வைொரும்

விண்ணப்பங்ைறள

இறணயதள

கசயல்முறை மூலம் வழங்கி வருகிைது. தமிழ்நொடு
மீனவர்

நல

வொரியத்தில்

உறுப்பினர்ைறளச்

வசர்ப்பதற்கும் மற்றும் அதன் 9 திட்டங்ைளின் கீழ்
நிவொைண உதவிைள் மற்றும் பிை உதவிைறள
கபறுவதற்கு,
விண்ணப்பிக்கும்

பயனொளிைள்

வநைடியொை

வறையில்

இறணயவழி

வசறவைறள அறிமுைப்படுத்த அைசு வதறவயொன
நடவடிக்றைைறள எடுக்கும்.

(iii)

தமிழ்நொடு
ைடல்
மீன்பிடிப்பு
ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1983:
ைடல் மீன்பிடிப்பு நடவடிக்றைைள் மற்றும்

விதிமுறைைள்

அமலொக்ைம்

ஆகியவற்றின்

வறையறைைறளக் கைொண்ட இச்சட்டம், 2017
ஆம்

ஆண்டில்

திருத்தப்பட்டது.

இந்தச்

சட்டத்தின் கீழ், தமிழை ைடற்பைப்பில் மீன்பிடிப்பு
நடவடிக்றைைறள வமற்கைொள்வதற்ைொை, படகுைள்
/

மீனவர்ைளுக்கு,

பின்வரும்
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3

வறையொன

சொன்றிதழ்ைள் மற்றும் அனுமதிைள் / உரிமங்ைள்
வழங்ைப்படுகின்ைன.:
1. மீன்பிடி படகுைளின் பதிவு – ’ரியல் கிைொஃப்ட்’
இறணயதளம் மூலம் வழங்ைப்படுகிைது.
2. பல்வவறு வறையொன மீன்பிடி படகுைளுக்கு
மீன்பிடி உரிமம் - ’ரியல் கிைொஃப்ட்’
இறணயதளம் மூலம் வழங்ைப்படுகிைது.
3. மீன்பிடி உரிமத்திறன புதுப்பித்தல் மற்றும்
பரிமொற்ைம் - ’ரியல் கிைொஃப்ட்’ இறணயதளம்
மூலம் வழங்ைப்படுகிைது.
தமிழைத்தில் இயங்கும் அறனத்து மீன்பிடி
படகுைறளயும் பதிவு கசய்தல், உரிமம் கபறுதல்,
உரிமம்

புதுப்பித்தல்

மற்றும்

உரிமத்தின்

உரிறமறய மொற்றுதல் ஆகிய பணிைள் அகில
இந்திய

அளவில்,

ஒன்றிய

அைசொல்

வடிவறமக்ைப்பட்ட, ’ரியல் கிைொஃப்ட்’ இறணயதளத்தில்
கசய்யப்படுகின்ைன.
ைடல்சொர்

இந்தியொவின்

மொநிலங்ைளும்

சொன்றிதழ்ைள்

மற்றும்

அறனத்து

தங்ைள்
மீன்பிடி

பதிவு
உரிம

சொன்றிதழ்ைறள இந்த இறணயதளம் மூலவம
வழங்குகின்ைன.
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புதிய

மீன்பிடி

படகுைள்

பதிவு

மற்றும்

மீன்பிடி உரிமத்றத பதிவு கசய்தறல எளிதொக்கும்
வறையில்,

மீனவர்ைள்

இறணயதளத்தில்

வநைடியொை

பதிவு

இந்த

கசய்வதற்ைொன

வசதிைறள உருவொக்ை தமிழை அைசு ஒன்றிய
அைசிற்கு பரிந்துறை கசய்யும்.
தமிழ்நொடு ைடல் மீன்பிடிப்பு ஒழுங்குமுறை
விதிைள்

2-ஆம்

எண்.14,

பிரிவு

அத்தியொயத்தின்
எண்.1(2)

(3)-ன்

கீழ்,

விதி

படி,

பதிவு

கசய்யப்பட்ட மீன்பிடி படகின் உரிறமயொளர், பதிவு
எண், மீன்பிடி படகின் வறை, மீன்ைளின் அளவு,
முக்கிய

வறைைள்,

எரிகபொருள்

பயன்பொடு,

கபைப்பட்ட வருவொய், கசலுத்தப்பட்ட ைட்டணம்,
பணியொளர்ைளுக்காை
ைட்டணங்ைள்

ஊதியம்,

மற்றும்

பழுதுபொர்க்கும்

ைொப்பீடு

கட்டெம்

கசலுத்துதல் ஆகிய விவைங்ைறள சம்பந்தப்பட்ட
அங்கீைரிக்ைப்பட்ட
எண்

13-ல்

வவண்டும்.

அலுவலர்ைளுக்கு

அறிக்றையொை

தொக்ைல்

இவ்விவைங்ைறள
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படிவம்
கசய்ய

இறணயதளம்

மூலம்

பதிவு

கசய்வதற்ைொன

நடவடிக்றை

எடுக்ைப்படும்.
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மூலம்
வழங்ைப்படும் இறணய வழி வசறவைள் விவைம்
பின்வருமொறு.
1. மீன்பிடிதறடக்ைொல நிவொைணத் திட்டத்தின்
கீழ்

பதிவு

கசய்தல்

மற்றும்

நிவொைண

உதவியிறன வழங்குதல்.
2. மீன்பிடிப்பு

குறைவு

ைொல

நிவொைணத்

திட்டத்தின் கீழ் பதிவு கசய்தல் மற்றும்
நிவொைண உதவியிறன வழங்குதல்.
3. வதசிய மீனவர் வசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத்
திட்டத்தின்கீழ்

பதிவு

கசய்தல்

மற்றும்

நிவொைண உதவியிறன வழங்குதல்.
4. மீனவ மைளிர் வசமிப்பு மற்றும் நிவொைணத்
திட்டத்தின்கீழ்

பதிவு

கசய்தல்

மற்றும்

நிவொைண உதவியிறன வழங்குதல்
5. தமிழ்நொடு

மீனவர்

உதவிைளுக்ைொன

நலவொரிய

நிவொைண

விண்ணப்பங்ைறள
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பதிவவற்ைம்

கசய்தல்

மற்றும்

நிவொைணத்

கதொறை வழங்குதல் ஆகியன இறணயதளம்
மூலமொை கசய்யப்படுகின்ைன.
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7.

நீடித்த வளர்ச்சிக்ைொன இலக்குைள்
நீடித்த

நொடுைள்

வளர்ச்சி
சறபயின்

ஒப்புக்கைொள்ளப்பட்ட

இலக்குைள்,
உறுப்பு

ஐக்கிய

நொடுைளொல்

உறுதிப்பொடொகும்.

இது

எவரும் விடுபடொ வண்ணம் வளர்ச்சி என்னும்
குறிக்வைொளுடன்
உயிர்ைளுக்கும்

பூமியிலுள்ள
சம

அறனத்து

வொழ்விற்காை

வொய்ப்றப

வழங்குவறத வநொக்ைமொைக் கைொண்டுள்ளது. 2030
ஆம்

ஆண்டில்

ஒன்றிய

அைசின்

கைொள்றைைளுக்கு இணங்ை 17 நீடித்த வளர்ச்சி
இலக்குைறள

அறடவதற்குத்

வதறவயொன

நடவடிக்றை எடுப்பதில் தமிழை அைசு தீவிைமொை
ஈடுபட்டுள்ளது.

7.1

மீன்வளத்றதப்
நடவடிக்றைைள்

கபருக்குவதற்ைொன

மீன்வளத்துறை

நீடித்த

வளர்ச்சி

இலக்குைறள

அறடவதற்கு

தீவிைமொை

கசயல்படுகிைது.

மீன்பிடித்தலில்

அதிைபட்ச

நிறலயொன
அறடவதற்கும்

நீடித்த
(Maximum
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மீன்உற்பத்தியிறன
Sustainable

Yield-

MSY),

பொைம்பரிய

மீனவர்ைள்

ஆதொைங்ைறள

மீன்வள

பயன்படுத்தவும்

சந்றதப்படுத்தவும்
கபருங்ைடல்

ைடல்

மற்றும்

வழிவறை

மற்றும்

அதன்

கசய்தல்,
ஆதொைங்ைளின்

பொதுைொப்பிறன வமம்படுத்தி நீடித்த வளங்குன்ைொ
பயன்பொட்டிறன உறுதி கசய்தல், கபொறுப்பொர்ந்த
மீன்பிடிப்பு

முறையிறன

தமிழ்நொடு

ைடல்

சட்டத்திறன

மீன்பிடி

ைறடப்பிடித்தல்,
ஒழுங்கு

கசயல்படுத்தல்,

முறை

ஆழ்ைடல்

மீன்பிடிப்பிற்கு ஏற்ைவொறு இழுவறலப்படகுைறள
மொற்றுதல்,

மீன்பிடி

தறடக்ைொலத்றத

கசயல்படுத்துதல், கசயற்றை மீன் உறைவிடங்ைறள
அறமத்தல் மற்றும் மீன்குஞ்சுைறள வளர்த்து ைடலில்
இருப்புகசய்தல், சுைொதொைமொன மீன்வணிைத்திற்ைொன
கதொடர் குளிர்ைொப்பு வசதிைறள வமம்படுத்துதல்,
நிறலத்த

மீன்பிடி

வமம்பொட்டுப்
விழிப்புணர்வு

முறைைளுக்ைொன

பயிற்சிைறள
ஏற்படுத்துதல்

திைன்

அளித்தல்,
மற்றும்

மீன்பிடி

குறைந்தைொலத்தில் ைடல் மீனவக் குடும்பங்ைளுக்கு
சிைப்பு நிவொைண உதவித் கதொறை வழங்குதல்
வபொன்ை

திட்டங்ைளின்
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மூலம்

நிறலத்த

வளர்ச்சிக்ைொன இலக்குைள் 14 (ைடல் வளங்ைள்)
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
இலக்கு 14.4:
2020 ஆம் ஆண்டில் இவ்விலக்கிறன
அறடய,
அதிைப்படியொன
மீன்பிடித்தல்,
சட்டவிவைொத,
தைவல்
இல்லொத,
முறைப்படுத்தப்படொத
மீன்பிடித்தல்
வபொன்ைவற்றை
முடிவுக்குக்
கைொண்டு
வருதல்
இலக்கு 14.4.1: ைடல் மீன் உற்பத்தி
தமிழை அைசின் ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்கு
முறைச்சட்டத்றத
மூலம்

இைட்றட

மீன்பிடித்தல்

மற்றும்

நறடமுறைப்படுத்துவதன்
இழுறவ
பிை

முறையில்

தறடகசய்யப்பட்ட

வறலைள் மூலம் ஏற்படும் அழிறவ தடுத்தல்.
வமலும்,

மீன்வளத்துறை,

இவ்விலக்குைறள

அறடவதற்கு சில உத்திைறள வகுத்துள்ளது.
அதன் விவைம் பின் வருமொறு.
• மீன்வள

ஆதொைங்ைறள

உயர்

நுட்பங்ைள் மூலம் பொதுைொத்தல்,
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கதொழில்

• கசயற்றை மீன் உறை விடங்ைள் அறமத்தல் ,
• மீன்குஞ்சுைறள வளர்த்து ைடலில் விடுதல்,
• மீன்பிடிப்பு

கதொழிறல

பன்முைத்

தன்றம

ஆக்குதல், மீன்பிடித்தலுக்ைொன அழுத்தத்றத
குறைக்ை மீனவர்ைளுக்கு மொற்று வொழ்வொதொை
பயிற்சி அளித்தல் மற்றும்,
• மீன்வள

வமலொண்றமறய

அணுகுமுறை

மூலம்

பங்ைளிப்பொளர்
மீன்வளத்றத

வமம்படுத்துதல்.
இலக்கு 14.7 : 2030
ஆம்
ஆண்டில்,
மீன்வளம்,
மீன்வளர்ப்பு மற்றும் சுற்றுலொ ஆகியவற்றின்
நிறலயொன
வமலொண்றமயின்
வொயிலொைவும், ைடல்சொர் வளங்ைளின் நீடித்த
பயன்பொட்டின் வொயிலொை கபொருளொதொைத்றத
அதிைரித்தல்
(அ) ைடவலொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பின் கீழ்
உருவொக்ைப்பட்ட பகுதியின் சதவீதம் மீன்
விறத இவ்விலக்கிறன அறடய குஞ்சு
கபொரிப்பைங்ைள் ைட்டுமொனம் மற்றும் இைொல்
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வளர்ப்பு குளங்ைள் சீைறமப்பு திட்டம் மூலம்
கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
(ஆ) பொைம்பரிய

மீனவர்ைள்

ைடல்சொர்

வளங்ைறளயும், சந்றதைறளயும் பயன்படுத்த
வழிவறை கசய்தல்
(இ) பொைம்பரிய மீனவர்ைளுக்கு மீன்பிடித்தலுக்ைொன
உதவி வதசிய மீன்வள வமம்பொட்டு வொரியம்
மற்றும் மொநில அைசின் நிதி உதவியுடன் 19
மீன்

அங்ைொடிைள்

நவீனப்படுத்துதல்,

ைட்டுதல்

மற்றும்

ைண்ணொடி

நொரிறழ

மீன்பிடிப்படகுைள் மொனியத்துடன் வழங்கும்
திட்டங்ைள் கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
நீடித்த

வளர்ச்சிக்ைொன

இலக்குைறள

அறடய அைசொறண நிறல எண்.184, ைொல்நறட
பைொமரிப்பு, பொல்வளம் மற்றும் மீன்வளம் (த(ம)ஒ-2)
துறை,

நொள்

26.12.2019-ன்படி,

தனிப்பிரிவு

இத்துறையொல் அறமக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவு,
திட்டம்

மற்றும்

வளர்ச்சித்துறையின்

கீழ்

கசயல்பட்டு வரும் நீடித்தவளர்ச்சி இலக்குைள்
பிரிவு, பணிக்குழுக்ைள், மொநிலம், மொவட்டம், ைள
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அலுவலர்

மற்றும்

இலக்குைளுக்ைொை

நீடித்த
பல

வளர்ச்சி

நிறுவனங்ைளுடன்

இறணந்து கசயல்படும். பல்வவறு துறைைளின்
திட்டங்ைறள

கசயல்படுத்துவதன்

நீடித்தவளர்ச்சி

இலக்குைறள

மூலம்

அறடவதற்கு

இத்துறை கதொடர் முயற்சிறய வமற்கைொண்டுள்ளது.
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8.

பருவநிறல
மொற்ைத்திறன
எதிர்கைொள்ளும் மீன்வளம்
உலைகவப்பமயமொதலின்

மீன்வளம்

கபருமளவில்

பருவநிறல

ைொைணமொை

பொதிக்ைப்பட்டுள்ளது.

மொற்ைமொனது,

உடற்கூறியல்,

மீன்ைளின்

நடத்றத,

பைவல்

மற்றும்

இடம்கபயர்தல், இனப்கபருக்ைத் தன்றம, இைப்பு
மற்றும்

மீனவர்ைளின்

வொழ்வொதொைம்

ஆகியவற்றின் மூலம் மீன்வளம் மற்றும் நீர்வொழ்
உயிரின

வளர்ப்பில்

வநரிறடயொை

பொதிப்றப

உண்டொக்குகிைது.
மீன்வளம்
வளர்ப்பில்

மற்றும்

தொக்குப்

நீர்வொழ்
பிடிக்கும்

வலுப்படுத்துவதிலும்,

திைறன

தைவலறமப்றப

வமம்படுத்துவதிலும்
நடவடிக்றைைறள

உயிரின

அைசு

பல்வவறு

வமற்கைொண்டு

மீன்வளத்திறன

வருகிைது.

கபருக்குவதற்கு

அண்றமக்ைடல்

பகுதியில்

கசயற்றை

உறைவிடங்ைள்

அறமத்தல்

மற்றும்

மீன்
வணிை

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த மீன் இனங்ைறள வளர்த்து
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ைடலில்

இருப்பு

கசய்தல்

வபொன்ைறவ

கசயல்முறையில் உள்ளது. ைடவலொை மொவட்டங்ைளில்,
ைடலரிப்பிலிருந்து ைடற்ைறையிறனப் பொதுைொத்திட
ைற்சுவர் மற்றும் ஆர்எம்எஸ் சுவர்ைளும், மீன்பிடி
ைலன்ைறள

பொதுைொப்பொன

நிறுத்துவதற்கு

மீன்பிடித்

முறையில்

துறைமுைங்ைளும்

ைட்டப்பட்டு வருகின்ைன. கபொறுப்பொர்ந்த மீன்வள
நடத்றத விதிைளும் பின்பற்ைப்படுகிைது. மீன்வள
உற்பத்திக்
எதிர்ப்பு

குறைவிறன

சக்தி

வளைக்கூடிய

கைொண்ட
மீன்

ஈடுகசய்திட,
மற்றும்

இனங்ைறள

விறைவொை
வளர்க்ை,

மீன்வளர்வபொர் ஊக்குவிக்ைப்படுகிைொர்ைள்.
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வநொய்

9.

தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக்
கூட்டுைவு இறணயம் (TAFCOFED Ltd)
தமிழ்நொடு

கூட்டுைவு
தமிழ்நொடு

மொநிலத்

தறலறம

இறணயம்
கூட்டுைவு

மீன்வளக்

(வறையறுக்ைப்பட்டது)
சங்ைங்ைளின்

சட்டம்,

1983ன்கீழ் பதிவுகசய்யப்பட்டு, ைடந்த 19.10.1992லிருந்து

கசன்றனறயத்

தறலறமயிடமொைக்

கைொண்டு கசயல்பட்டு வருகிைது. தற்கபொழுது
இறணயத்தில் 474 ைடல் மீனவர் கூட்டுைவு
சங்ைங்ைள், 179 ைடல் மீனவ மைளிர் கூட்டுைவு
சங்ைங்ைள், 145 உள்நொட்டு மீனவர் கூட்டுைவு
சங்ைங்ைள், 18 உள்நொட்டு மீனவ மைளிர் கூட்டுைவு
சங்ைங்ைள் மற்றும் 10 மொவட்ட மீனவ கூட்டுைவு
இறணயங்ைள் உறுப்பினர்ைளொைச் வசர்ந்துள்ளன.
இவ்வுறுப்பினர்
ரூ.91.20

சங்ைங்ைள்,

இலட்சம்

இறணயத்திற்கு

பங்குத்

கதொறையொை

கசலுத்தியுள்ளன.
இறணயத்தின் கசயற்பதிவொளைொை மீன்வளம்
மற்றும்

மீைவர்

நலத்துறை

ஆறணயர்

அவர்ைளும், வமலொண்றம இயக்குநைொை மீன்வளம்
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மற்றும் மீைவர் நலத்துறை கூடுதல் இயக்குநரும்
இறணயத்றத

நிர்வகித்து

இறணயத்தின்

வருகின்ைனர்.

ைட்டுப்பொட்டில்

கசன்றன,

நொைப்பட்டினம், இைொமநொதபுைம், தூத்துக்குடி மற்றும்
நொைர்வைொவில் ஆகிய ஐந்து இடங்ைளில் திட்ட
அலுவலைங்ைள் கசயல்பட்டு வருகின்ைன.

தமிழ்நொடு மொநிலத் தறலறம மீன்வளக்
கூட்டுைவு இறணயத்தொல் கசயல்படுத்தப்பட்டு
வரும் முக்கிய திட்டங்ைள் பின்வருமொறு:
9.1

இயந்திைம்
கபொருத்தப்பட்ட
நொட்டுப்
படகுைளுக்கு
மொனிய
விறலயில்
கதொழிலை மண்கணண்கணய் வழங்குதல்
தூத்துக்குடி

மற்றும்

திருகநல்வவலி

மொவட்டங்ைறளச் வசர்ந்த மண்கணண்கணயில்
இயங்கும் கவளிப்கபொருத்தும் இயந்திைம் கைொண்ட
நொட்டுப்படகுைளுக்கு

மொனியத்துடன்

கூடிய

கதொழிலை மண்கணண்கணயிறன 13 விற்பறன
றமயங்ைள் மூலம் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 5,237
கிபலா லிட்டர் விநிவயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது. இதன்
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மூலம்

ரூ.

33.43

இலட்சம்

வருவொய்

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

9.2

மீன்பிடி ைலன்ைளுக்கு விற்பறன வரி
விலக்ைளிக்ைப்பட்ட டீசல் வழங்குதல்
தமிழ்நொடு

மொநிலத்

தறலறம

மீன்வள

கூட்டுைவு இறணயத்தொல் நிறுவப்பட்டுள்ள 14
டீசல் விற்பறன நிறலயங்ைள் வொயிலொை 2020 –
21

ஆம் ஆண்டில், 20,721 கிவலொ லிட்டர்

விற்பறன

வரி

விலக்ைளிக்ைப்பட்ட

இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட

நொட்டுப்

படகு

டீசல்,
மற்றும்

விறசப்படகுைளுக்கு விநிவயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது.
இதன்

மூலம்

ரூ.5.21

வைொடி

வருவொய்

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

9.3

பொைம்பரிய
மீனவர்ைளுக்கு
மொனிய
விறலயில்
குளிர்ைொப்புப்
கபட்டிைள்
வழங்குதல்.
2020-21 ஆம் ஆண்டு வதசிய வவளொண்

அபிவிருத்தித்

திட்டத்தின்

கீழ்

பொைம்பரிய

மீனவர்ைளுக்கு 50 விழுக்ைொடு மொனிய விறலயில்
878 குளிர்ைொப்புப் கபட்டிைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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9.4

நவீன மீன் விற்பறன நிறலயங்ைள்
தமிழ்நொடு

கூட்டுைவு
தைமொன

மொநிலத்

தறலறம

இறணயத்தொல்
மீன்ைறள

வழங்கிடும்

கபொதுமக்ைளுக்கு

நியொயமொன

கபொருட்டு,

மீன்வளக்
விறலயில்

அரியலூர்,

றவயொவூர்,

இைொமநொதபுைம், பைமக்குடி, கநய்வவலி (2-இடங்கள்),
ைன்னியொகுமரி,
கசன்றன
விற்பறன

மதுறை,

ஆகிய

திருகநல்வவலி

இடங்ைளில்

நிறலயங்ைள்

நவீன

மற்றும்
மீன்

இயக்ைப்பட்டு

வருகின்ைன. இதன் மூலம் ரூ.5.83 இலட்சம்
வருவொய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

9.5 ஒருங்கிறணந்த கூட்டுைவு வளர்ச்சித்
திட்டம் (ICDP)
ஒருங்கிறணந்த
திட்டத்தின்

கீழ்

கூட்டுைவு

அடிப்பறட

வளர்ச்சித்

உட்ைட்டறமப்பு

வசதிைறள ஏற்படுத்திட அைசு தமிழ்நொடு மொநிலத்
தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு இறணயத்திற்கு
ஐந்தொண்டுைளுக்கு

(2017-2022)

ரூ.887.43

இலட்சம் ஒப்பளிப்பு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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மூன்ைொம் ஆண்டு
ஒருங்கிறணந்த
திட்டத்தின்

கீழ்

கூட்டுைவு

அடிப்பறட

வளர்ச்சித்

உட்ைட்டறமப்பு

வசதிைறள ஏற்படுத்திட அைசு தமிழ்நொடு மொநிலத்
தறலறம மீன்வளக் கூட்டுைவு இறணயத்திற்கு
ரூ.2.60

வைொடி

ஒப்பளிப்பு

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

தருறவக்குளம் மற்றும் நொைப்பட்டினம் ஆகிய
இடங்ைளில்

பனிக்ைட்டி உற்பத்தி நிறலயம்

அறமத்தல்,

இயந்திைம்,

மண்கணண்கணய்

டீசல்

கைொள்முதல்

மற்றும்
கசய்து

விநிவயொைம் கசய்ய சுழல் நிதியொை ரூ.2.60 வைொடி
கபைப்பட்டு
உற்பத்தி

பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. பனிக்ைட்டி
நிறலயங்களின்

ைட்டுமொனப்பணி

முன்வனற்ைத்தில் உள்ளது.

9.6

மீனவ மைளிருக்கு ைடற்பொசியிறன
வளர்த்திட குறுந்கதொறைக் ைடன்ைள்
வழங்குதல்
இைொமநொதபுைம்,

தூத்துக்குடி
குடும்பங்ைறளச்

புதுக்வைொட்றட

மொவட்டங்ைளிலுள்ள
சொர்ந்த
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மீனவ

மற்றும்
2,000
மைளிர்

தங்ைளுறடய வொழ்வொதொைத்திறன வமம்படுத்துவதற்கு
மொற்று வழி வருவொய் ஈட்டும் கதொழிலொை ைடற்பொசி
வளர்ப்பில்

ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தற்வபொது

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 குறுந்கதொறைக்
ைடனொை 1,000 மீனவ மைளிர்ைளுக்கு குறைந்த
வட்டி

வீதத்தில்,

எளிதில்

திருப்பிச்

கசலுத்தக்கூடிய தவறணைளில் வழங்ைப்படுகிைது.
2020-21ஆம் ஆண்டில் 33 குழுக்ைளுக்கு ரூ.8.25
இலட்சம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
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9.7

மீன்பிடித்துறைமுைம்/ மீன் இைங்கு
தளம்

ஆகியவற்றில்

கூட்டுைவு

அங்ைொடி அறமத்தல்
தமிழ்நொடு

மொநிலத்

தறலறம

மீன்வளக்

கூட்டுைவு இறணயமொனது, மீன்பிடித் துறைமுைம்
/ மீன் இைங்கு தளங்ைள் ஆகியவற்றில் ரூ.30
இலட்சம்

கசலவில்

கூட்டுைவு

பண்டை

சொறலைறள, தருறவக்குளம் மற்றும் நொைப்பட்டினம்
ஆகிய

மீன்பிடித்

துறைமுைங்ைளில்

மீன்பிடிக்ை

வதறவயொன

இதை

அத்தியொவசியப்

அறமத்து,

கபொருட்ைள்

மற்றும்

கபொருட்ைறள

அத்துறைமுைங்ைளிலிருந்து இயக்கும் படகுைளுக்கு
நியொயமொன விறலயில் வழங்கி வருகிைது.

9.8 நிதி நிறல
2020-21ஆம்

ஆண்டில்

இறணயத்தில்

டீசல், மண்கணண்கணய் மற்றும் மீன் விற்பறன
நிறலயங்ைள் வொயிலொை ரூ.156.75 வைொடி வைவு
கசலவினம் வமற்கைொள்ளப்பட்டு, நிைை இலொபமொை
ரூ.3.80

வைொடி

(தணிக்றை

ஈட்டப்பட்டுள்ளது.
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கசய்யப்படொதது)

10.

தமிழ்நொடு
(TNFWB)
மீனவர்ைள்

மீனவர்
மற்றும்

நல

வொரியம்

மீன்பிடிப்பு

சொர்ந்த

கதொழில்ைளில் ஈடுபட்டிருக்கும் கதொழிலொளர்ைளின்
சமூைப்

பொதுைொப்பிறன

உறுதி

கசய்வதற்கும்,

அவர்ைளின் நலத்திறன வபணுவதற்கும், 2007
ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு மீனவர் நல வொரியம்
கதொடங்ைப்பட்டது. இவ்வொரியமொனது மொண்புமிகு
மீன்வளம்-மீைவர்

நலன்

மற்றும்

கால்நறட

பராமரிப்புத்துறை

அறமச்சர்

அவர்ைறள

தறலவைொைவும்,

மீன்வளம்-மீைவர்

நலத்துறை

ஆறெயர் அவர்ைறள உறுப்பினர் கசயலைொைவும்
கைொண்டு கசயல்பட்டு வருகிைது. தமிழை அைசு
அவ்வப்வபொது

வொரியத்தின்

அலுவல்

சொைொ

உறுப்பினர்ைறள நியமிக்கும்.
கமொத்தம் 4.70 இலட்சம் உறுப்பினர்ைள்
மீனவர்

நலவொரியத்தில்

உறுப்பினர்ைளொை

உள்ளனர்.
தமிழ்நொடு
விதிமுறைைளின்படி,

மீனவர்
தமிழ்நொடு
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நலவொரிய
மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைம்

மற்றும்

தமிழ்நொடு

மொநிலத்

தறலறம

மீன்வள கூட்டுைவு இறணயம் ஆகியவற்றிற்குச்
கசொந்தமொன டீசல் வழங்கு நிறலயங்ைள் மூலம்
விற்பறன

கசய்யப்படும்

பங்ைளிப்புத்கதொறை,

லொபத்தில்

நீர்நிறலைளின்

வரும்
மீன்வள

குத்தறையில் 7 விழுக்ைொடு கதொறை, உறுப்பினர்
சந்தொத் கதொறை ரூ.20/- மற்றும் வமட்டூர் அறண
மீன் விற்பறனயில் கிவலொ ஒன்றுக்கு ரூ.2/ஆகியவற்றின்

மூலம்

நிதிப்பங்ைளிப்பு

வசூல்

கசய்யப்பட்டு வருகிைது. ைடந்த 01.04.2008 முதல்
31.03.2021

முடிய

ரூ.27.94

வைொடி

சந்தொத்

கதொறையொை வசூல் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நொடு
மீனவர்
கசயல்படுத்தப்படும்
பின்வருமொறு:

நலவொரியத்தொல்
நலத்திட்டங்ைள்

அட்டவறண: 10
வ.
எண்
1.

நிவொைணம் / உதவி

கதொறை
(ரூபொயில்)

விபத்து நிவொைணம்
(அ) விபத்தினொல் மைணம்
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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 ைண்ைளில்
முற்றிலும் பொர்றவ இழப்பு

1,00,000

(ஊ) ஒரு றை அல்லது ஒரு
ைொல் இழப்பு

1,00,000

(எ) வமவல ைண்ட இனங்ைளில்
குறிப்பிடொத வவறு ைடுறமயொன
ைொயம் ஏற்பட்டு உடல் உறுப்பு
இழப்பு

50,000

2.

விபத்தின் ைொைணமொை
அல்லொமல் மீன்பிடிக்றையில்
அல்லது அதற்குப் பின்
உடனடியொை இைத்தல்

2,00,000

3.

மீன்பிடிக்றையில்
ைொணொமற்வபொன மீனவர்

2,00,000

4.

இயற்றை மைணம்

15,000

5.

ஈமச்சடங்கிற்ைொன உதவித்
கதொறை

2,500
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6.

விடுதியில்
விடுதியில்
உறுப்பினர்ைளி
தங்கி
தங்ைொவதொர்
ன் மைன் மற்றும்
படிப்பவர்ைள்
மைள் ைல்வி
உதவித் கதொறை மொணவர் மொணவிய மொணவ மொணவி
ர்

ர்

யர்

அ) பத்தொம்
வகுப்பு வதர்ச்சி

1,250

1,500

1,250

1,500

ஆ)
பன்னிகைண்டொம்
வகுப்பு வதர்ச்சி

1,750

2,000

1,750

2,000

இ)கதொழிற்பயிற்
சி (I.T.I) மற்றும்
பல்கதொழிற் நுட்ப
பயிற்சி
(Polytechnic)

1,250

1,750

1,450

1,950

ஈ) இளங்ைறல
பட்டப்படிப்பு

1,750

2,250

2,000

2,500

உ) முதுைறல
பட்டப்படிப்பு

2,250

2,750

3,250 3,750

2,250

2,750

4,250 4,750

ஊ) கதொழிற்
ைல்வி,
இளங்ைறல,
சட்டம்,
கபொறியியல்,
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மருத்துவம்
வபொன்ை கதொழிற்
ைல்விைள்
எ) முதுைறல
கதொழிற்
ைல்விைள்
7.

8.

10.1.

4,250

4,750

6,250 6,750

திருமண உதவி

ஆண் கபண்

அ) உறுப்பினரின் திருமண உதவி

3,000

5,000

ஆ) உறுப்பினரின் மைன் அல்லது
மைள் திருமணம்

3,000

5,000

மைப்வபறு / ைருச்சிறதவு /
ைருக்ைறலப்பு உதவித் கதொறை
i) மைப்வபறு (மொதம் ஒன்றுக்கு
ரூ.1,000/- வீதம் ஆறு மொதங்ைள்)

6,000

ii) ைருச்சிறதவு

3,000

iii)மருத்துவ ரீதியிலொன
ைருக்ைறலப்பு

3,000

இறணயதள வழி வசறவ
தமிழ்நொடு

கசயல்படுத்தப்படும்

மீனவர்
அறனத்து
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நலவொரியத்தொல்
திட்டங்ைளும்

தற்வபொது ஒவை குறடயின்கீழ் www.tnfwb.tn.gov.in
என்ை வறலத்தளத்தின் வொயிலொை வழங்ைப்பட்டு
வருகிைது.

இந்த

வறலதளத்றத

பயன்படுத்த

ஒவ்கவொரு மீன்வளம் மற்றும் மீைவர் நலத்துறை
உதவி இயக்குநர் அலுவலைத்திற்கும் பயனொளர்
குறியீடு

(User

ID)

வழங்ைப்பட்டுள்ளது.

இதன்

தனித்தனிவய
மூலம்

தமிழ்நொடு

மீனவர் நலவொரிய உறுப்பினர்ைளிடம் கபைப்பட்ட
விண்ணப்பங்ைள்

மீன்வளம்

மற்றும்

மீைவர்

நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலைங்ைள்
மூலம்

வநைடியொை

வறலதளத்தில்

பதிவவற்ைம்

கசய்யப்படுகின்ைது.
•

2020-21 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொடு மீனவர்
நலவொரியத்தின்

வொயிலொை

நலத்திட்டங்ைளின்
விண்ணப்பங்ைள்
ரூ.2.90

வைொடி

கீழ்

2,418

பரிசீலறன
வதசிய

பல்வவறு
வைட்பு

கசய்யப்பட்டு,

மின்னணு

பணப்

பரிமொற்ைம் (NEFT) வொயிலொை வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
•

தமிழ்நொடு மீன்வளப் பல்ைறலக் ைழைத்தில்
பி.எப்.எஸ்.சி / பி.கடக், (Fisheries Engineering)
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படிப்பதற்கு

மீனவர்

நலவொரிய

உறுப்பினர்ைளின் பிள்றளைளுக்கு தமிழ்நொடு
மீனவர்

நலவொரியத்தின்

வொயிலொை

ைல்விக்ைட்டணம் கசலுத்தப்பட்டு வருகிைது.
2020-21 ஆம் ஆண்டு ைல்விக் ைட்டணமொை
ரூ.4.27 இலட்சம் கதொறை வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் 2021-22 ஆம் நிதியொண்டிலும்
கசயல்படுத்தப்படும்.
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11.

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைம்
(Tamil Nadu Fisheries
Corporation Limited)
தமிழ்நொடு

Development

மீன்வளர்ச்சிக்

கபொதுத்துறை

நிறுவனமொை

ைழைமொனது

நிறுவனங்ைளின்

சட்டத்தின்கீழ் அங்கீைரிக்ைப்பட்ட பங்கு மூலதனம்
ரூ.5.00 வைொடி கதொறையுடன் 1974 ஆம் ஆண்டு
தமிழை

அைசொல்

பதிவு

நியமிக்ைப்படும்

கசய்யப்பட்டு,

குழும

அைசொல்

இயக்குநர்ைளொல்

நிர்வகிக்ைப்படுகிைது.
தமிழ்நொடு
பல்வவறு

மீன்வளர்ச்சிக்
வணிைரீதி

ைழைமொனது,

கசயல்பொடுைளொன

மீன்விற்பறன, ைடல் மீன் உணவைங்ைள், டீசல்
எரிகயண்கணய் / மண்கணண்கணய் விற்பறன,
நீர்த்வதக்ை

வமலொண்றம

முதலியன

வொயிலொை

2020-21 ஆம் நிதியொண்டில் ரூ.566.89 வைொடி
மதிப்பிலொன கமொத்த விற்பறன மற்றும் ரூ.11.03
வைொடி (தணிக்றை கசய்யப்படொதது) இலொபத்திறன
ஈட்டியுள்ளது.
எதிர்பொர்க்ைப்படும்

2021-22

ஆம்

நிதியொண்டில்

விற்றுமுதல்

ரூ.676.41
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வைொடியொைவும் அதன் மூலம் ரூ.13.50 வைொடிறய
இலொபமொை ஈட்டிட இலக்ைொை கைொண்டுள்ளது.
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சி ைழைத்தின் தறலவைொை
கூடுதல்

தறலறமச்

கசயலொளர்,

ைொல்நறட

பைொமரிப்பு, பொல்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர்
நலத்துறை

அவர்ைள்

கசயல்படுகிைொர்.

இக்ைழைத்தின் வமலொண்றம இயக்குநர், மீன்வளம்
மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஆறணயர் / இயக்குநர்
ஆவொர்.

இக்ைழைத்தின்

கபொதுவமலொளர்,

ைளப்பணிைள்

முதுநிறல

வமலொளர்ைள்,

வமலொளர்ைள்,

துறண

வமலொளர்ைள்,

வமலொளர்ைள்

மற்றும்

இதை

உதவி

பணியொளர்ைள்

ஆகிவயொருடன் கமொத்தம் 94 நிைந்தை பணியொளர்ைள்
மற்றும் 303 தனியொர் வசறவறமயப் பணியொளர்ைள்
ஆகிவயொைொல்

நிர்வகிக்ைப்படுகிைது.

வணிைரீதியிலாை

பணிைறள

இக்ைழைம்
விரிவொக்ைம்

கசய்வதற்கு கூடுதல் பணியொளர்ைறள நியமனம்
கசய்திட

நடவடிக்றையிறன

வருகிைது.
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வமற்கைொண்டு

தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைம்

8

நீர்த்வதக்ைங்ைளில் அறிவியல்ரீதியிலொன முறைைறள
பின்பற்றி வளர்ந்த மீன்விைலிைறள இருப்பு கசய்து
ஆண்டு வதொறும் சுமொர் 1,000 டன்ைள் உள்நொட்டு
மீன்ைறள உற்பத்தி கசய்கிைது. வமலும் அதிைளவு
வருமொனம்

ஈட்டிட

அைசின்

இந்நீர்த்வதக்ைங்ைறள

ஆறணைளின்படி

தனியொருக்கு

மீன்பொசி

குத்தறைக்கு அளித்துள்ளது.
தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைமொனது

சொத்தனூர், ஆழியொர், அமைொவதி, திருமூர்த்தி மற்றும்
பொலொறு-கபொருந்தலொறு

ஆகிய

நீர்த்வதக்ைப்

பகுதிைளில் 3.83 கெக்வடர் பைப்பளவு கைொண்ட
ஐந்து

மீன்குஞ்சு

வளர்ப்பு

பண்றணைறள

கைொண்டுள்ளது.
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தொல் உற்பத்தி
கசய்யப்படும் தைம் வொய்ந்த மீன்குஞ்சுைள், தமிழ்நொடு
மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைத்தின்

நீர்த்வதக்ைங்ைளில்
தனியொர்

இருப்பு

மீன்

ைட்டுப்பொட்டிலுள்ள
கசய்யப்படுவதுடன்,
பண்றணைளுக்கும்

விநிவயொகிக்ைப்படுகிைது.
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வமலும்

தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது,

ஆழியொர்

மற்றும்

திருமூர்த்திநைர் ஆகிய இடங்ைளில் வண்ணமீன்
உற்பத்தி றமயங்ைறள அறமத்துள்ளது. வமற்கூறிய
இடங்ைளில்

சுற்றுலொ

பயணிைறளயும்/

பொர்றவயொளர்ைறளயும் ைவருவதற்கு "வண்ண மீன்
ைொட்சியைங்ைள்" தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தொல்
நடத்தப்படுகின்ைன.
மொநிலத்தில்
நிறலயங்ைள்

சில்லறை

மற்றும்

மீன்

நடமொடும்

விற்பறன

மீன்விற்பறன

நிறலயங்ைள் கசன்றன, மதுறை, வைொயம்புத்தூர்,
திருப்பூர்,

திருவண்ணொமறல

மற்றும்

இதை

மொவட்டங்ைளில் அறமக்ைப்பட்டு, தைமொன மீன்ைள்
மற்றும் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட ைடல் மீன்உணவு
கபொருட்ைறள

நியொயமொன

விறலயில்

கபொதுமக்ைளுக்கு விற்பறன கசய்து வருகிைது. மீன்
விற்பறனயிறன விரிவொக்ைம் கசய்யும் கபொருட்டு
பல்வவறு நைைங்ைளில் அதிை எண்ணிக்றையிலொன
அதிநவீன
விற்பறன

மற்றும்

நடமொடும்

நிறலயங்ைறள

சில்லறை

மீன்

அறமப்பதற்கு

முயற்சிைள் எடுக்ைப்பட்டு வருகிைது. கமொத்த மீன்
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விற்பறன அங்ைொடி
உக்ைடம்

ஒன்று

வைொயம்புத்தூரில்

பகுதியில் தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைத்தொல் பைொமரித்து நிர்வகிக்ைப்பட்டு வருகிைது.
இக்ைழைமொனது

மொநிலத்தின்

ைடவலொைப்

பகுதிைளில் அறமந்துள்ள மீன்பிடிதுறைமுைங்ைள்
மற்றும்

மீன்

எரிகயண்கணய்
மற்றும்

10

இைங்குதளங்ைளில்
விற்பறன

31

டீசல்

நிறலயங்ைறளயும்

மண்கணண்கணய்

விற்பறன

நிறலயங்ைறளயும் அறமத்து வரி விலக்ைளிக்ைப்பட்ட
உயர் வவை டீசல் எரிகயண்கணய் மற்றும் மொனிய
விறலயிலொன மண்கணண்றணயிறன மீன்பிடி
விறசப்படகுைளுக்கும்,

இயந்திைமயமொக்ைப்பட்ட

பொைம்பரிய நொட்டுப் படகுைளுக்கும்

விநிவயொகித்து

வருகிைது. புதிதொை அறமக்ைப்பட்டுள்ள மீன்பிடித்
துறைமுைங்ைள் மற்றும் மீன் இைங்குதளங்ைளில்
கூடுதல்

டீசல்

நிறலயங்ைறள

எரிகயண்கணய்
தமிழ்நொடு

ைழைமொனது அறமத்து வருகிைது.
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விற்பறன
மீன்வளர்ச்சிக்

11.1

வசத்துப்பட்டு
வமலொண்றம

பசுறமப்

பூங்ைொ

வசத்துப்பட்டு பசுறமப் பூங்ைொவின் பைொமரிப்பு
மற்றும் கசயல்பொட்டிறன தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக்
ைழைமொனது

வமற்கைொண்டு

வருகிைது.

பசுறமப்

பூங்ைொவொனது படகுக்குழொம், தூண்டில் மீன்பிடிப்பு,
பன்னடுக்கு வொைன நிறுத்தைம், சிறுவர் பூங்ைொ,
கபொழுதுவபொக்கு றமயம், உணவைம், சிறு ஓட்டம் /
நறடபயிற்சிப் பொறதைள், சிறுவர்ைள் விறளயொட்டுப்
பகுதி,

முப்பரிமொணத்

திறையைங்கு

ஆகிய

வசதிைளுடன் அதிைளவிலொன பொர்றவயொளர்ைறள
ஈர்த்து வருகிைது. கூடுதலொை கபொது
ைவர்ந்திடும்
நீர்வொழ்

வறையில்

மக்ைறள

மீன்ைொட்சியைம்

மற்றும்

உயிரின கமய்நிைர் ைொட்சியைம் ஒன்று

(Aquarium-cum-Aquatic
ரூ.6.93

வைொடி

Virtual

Reality

திட்ட

Centre)

மதிப்பீட்டில்

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளது. இதுவறை 8.60 இலட்சம்
பொர்றவயொளர்ைள் பசுறமப் பூங்ைொவிற்கு வருறை
புரிந்துள்ளனர். பசுறமப் பூங்ைொவிலுள்ள பல்வவறு
கபொழுது

வபொக்கு

குத்தறைக்கு

அம்சங்ைள்

அளிக்ைப்பட்டுள்ளன.
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தனியொருக்கு
அவற்றின்

மூலம் கிறடக்ைப்கபறும் வருமொனம் பூங்ைொவின்
பைொமரிப்பு பணிைளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிைது.
வமலும், பசுறமப் பூங்ைொவில் கூடுதல் கபொழுது
வபொக்கு வசதிைறள அறிமுைப்படுத்திட முயற்சிைள்
வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளன.

11.2

ைடல் மீன் உணவுப் கபொருட்ைளுக்ைொன
றமய சறமயலறைக் கூடம் மற்றும்
பயிற்சி நிறலயம்
கசன்றன,

இைொயபுைத்தில்

ரூ.3.04

வைொடி

மதிப்பீட்டில் உண்பதற்கும் மற்றும் சறமப்பதற்கும்
தயொைொைவுள்ள

மதிப்பூட்டப்பட்ட

கபொருட்ைறள

தயொரித்திடுவதற்கும்

வமற்கைொள்வதற்கும்

மீன்உணவுப்

மைளிர்

விற்பறன
சுயஉதவி

குழுவிற்ைொன பயிற்சி வசதிைளுடன் கூடிய றமய
சறமயலறைக்கூடம்

ஒன்றிறன

தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது அறமத்துள்ளது. றமய
சறமயற் கூடத்திலுள்ள வசதிைறள பயன்படுத்தி
மதிப்பூட்டப்பட்ட
வறைைறள

சுறவயொன
தயொரிப்பதற்கு

மீன்உணவு
சுயஉதவிக்குழு

மைளிருக்கு பயிற்சி அளிக்ைப்பட்டு வருகிைது.
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11.3

கசன்றனயில் இறணயதளம் மூலம்
மீன் விற்பறன வசதிைறள ஏற்படுத்துதல்
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது தைது

இறணய

வறலதளத்றத

புதுப்பித்துள்ளதுடன்,
றைவபசி

www.meengal.com

கூடுதல்

வசதிைளுடன்

பயன்படுத்துவவொருக்கு

கசயலியிறனயும்

’Meengal’

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது.

இத்தறைய இறணயதள மீன் விற்பறன வசதிைள்
வைொவிட்-19

கபரும் கதொற்று ஊைடங்கு ைொல

ைட்டத்தில்

மீன்ைறள

இல்லங்ைளுக்வை

நுைர்வவொர்ைளின்

கைொண்டு

வசர்த்திட

பயன்படுத்தப்பட்டது.

11.4

மீன் தீவனம் தயொரிக்கும் ஆறலயிறன
இயக்குதல்
தஞ்சொவூர், அச்சம்பட்டியில் மீன்வளத்துறையொல்

நிறுவப்பட்ட மீன் தீவனத்தயொரிப்பு ஆறலயிறன
தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைம்

கபொறுப்வபற்று,

23.08.2018 முதல் மீன்தீவன உற்பத்தி பணியிறன
கதொடங்கியது.
மீன்தீவனம்

இதுவறை

402

தயொரிக்ைப்பட்டு
189

கமட்ரிக்

டன்

துறையின்

மீன்பண்றணைளுக்கும்,

மற்றும்

தனியொர்

மீன்பண்றணைளுக்கும் விநிவயொகிக்ைப்பட்டுள்ளது.

11.5 தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைத்தினுறடய
தயொரிப்புைறள
வணிை
அறடயொளப்
படுத்துதல்
தமிழ்நொடு

மீன்வளர்ச்சிக்

ைழைமொனது

அதனுறடய திட்டங்ைறளயும், கசயல்பொடுைறளயும்
கபொதுமக்ைளிறடவய

பிைபலபடுத்திடும் கபொருட்டு

"இது நம்ம ஊரு மீன்ைள்"

என்ை வொசைத்துடன்

கூடிய புதிய வணிை அறடயொள சின்னம் மற்றும்
நிறுவன

விளம்பை

அறிமுைப்படுத்தி
பிைபலப்படுத்தும்

படம்

சமூை

ஆகியவற்றை

ஊடைங்ைள்

பணிைறள

மூலம்

வமற்கைொண்டு

வருகிைது.
தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் ைழைமொனது 201920 ஆம் ஆண்டின் ஈவுத் கதொறையொன ரூ.2.41
வைொடிறய மொநில அைசுக்கும் மற்றும் ரூ.1 வைொடிறய
முதலறமச்சரின் கபொது நிவொைண நிதிக்கும் தனது
பங்ைளிப்பொை வழங்கியுள்ளது. அவதவபொன்று, ரூ. 80
இலட்சத்திறன

தனது

பங்ைளிப்பொை
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தமிழ்நொடு

மீனவர் நலவொரியத்திற்கு வழங்கியுள்ளது.

வமலும்,

2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கு கபருநிறுவன சமூை
கபொறுப்பு நிதியொை (CSR) ரூ.23.40 இலட்சத்திறன
ஒதுக்கீடு கசய்துள்ளது.
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12.

தமிழ்நொடு டொக்டர். கஜ கஜயலலிதொ
மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைம் (TNJFU)
தமிழ்நொடு மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைமொனது

தமிழ்நொட்டில்

கதொழில்சொர்

கதொழிற்ைல்விறய

மீன்வள

வழங்கிடவும்,

ஆைொய்ச்சி

மற்றும் பயிற்சிைளின் வொயிலொை மீன் உற்பத்திறய
அதிைரித்து

மீன்வளத்றத

வநொக்ைத்வதொடும்,

மொநில

வவளொண்றமப்
தழுவி

மீன்வளப்

2012-ன்படி,

நொைப்பட்டினத்தில்

அைசொல்

பல்ைறலக்ைழை

தமிழ்நொடு

சட்டம்,

முன்வனற்றும்
மொநில

அறமப்றப

பல்ைறலக்ைழைச்

19.06.2012

அன்று

நிறுவப்கபற்ைது.

வமலும்,

அைசொறண (நிறல) எண்: 21, ைொல்நறட பைொமரிப்பு,
பொல்வளம்
நொள்:16.02.2018-

மற்றும்

மீன்வளத்துறை

ன்படி

இப்பல்ைறலக்ைழைம்

தமிழ்நொடு டொக்டர். கஜ கஜயலலிதொ மீன்வளப்
பல்ைறலக்ைழைம்

எனப்

கசய்யப்பட்டது.
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கபயர்

மொற்ைம்

12.1 கதொறலவநொக்குப்பொர்றவ
"மீன்வள

அறிவியறலப்

பயன்படுத்தி

உணவு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் வொழ்வொதொைத்றத
வமம்படுத்துதல்".

12.2 ைடறமைள்
"தைமொன

மீன்வள

அறிவியல்

ைல்வி,

ஆைொய்ச்சி மற்றும் விரிவொக்ைங்ைள் மூலம் சமூை
கபொறுப்புள்ள

மற்றும்

திைன்வமப்பட்ட

பட்டதொரிைறள

மீன்வளத்துறையில்

கதொழில்ரீதியொை
உருவொக்கி

ஊட்டச்சத்து

பொதுைொப்பு

மற்றும் நிறலயொன வளர்ச்சிறய அறடதல்"

12.3 குறிக்வைொள்ைள்
➢ பல்ைறலக்ைழை தீர்மொனத்தின்படி மீன்வள
அறிவியலின்

கவவ்வவறு

துறைைளில்

தைமொன ைல்விறய வழங்குவது
➢ மீன்வள

அறிவியலில்

அதிநவீன

கதொழில்நுட்பங்ைறள

உருவொக்ை

ஒழுங்ைறமக்ைப்பட்ட

ஆைொய்ச்சிறய

வமற்கைொள்ளுதல்.
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➢ மீன்

விவசொயிைள்,

வவறலயில்லொத
மீன்வள

இறளஞர்ைள்

அறிவியலில்

முறனவவொருக்கு
திட்ட

மீனவர்ைள்,

பயிற்சி,

உருவொக்ைம்

மற்றும்
கதொழில்

ஆவலொசறன,

வபொன்ை

விரிவொக்ை

வசறவைறள வழங்குதல்.
➢ மீன்வளக்

ைல்வி,

ஆைொய்ச்சி

விரிவொக்ைங்ைளில்
தறலயீடுைள்

மற்றும்

கபொருத்தமொன
மூலம்

மொநிலத்தின்

கபொருளொதொை

வளர்ச்சிக்கும்

மீன்வளத்துறையின்

ஒட்டுகமொத்த

வமம்பாட்டிற்குமொன பங்ைளித்தல்.

12.4 பணி அறமப்பு
பல்ைறலக்ைழைத்தின்

பணியறமப்பு

பின்வரும் அட்டவறணயில் ைொட்டப்பட்டுள்ளது.
அட்டவறண: 11
வ.
எண்.
1.

பதவி

ஒப்பளிக்ைப்பட்ட
பணியிடங்ைளின்
எண்ணிக்றை

நிைப்பப்பட்ட
பணியிடங்ைள்

1

1

துறண வவந்தர்
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2.

பதிவொளர்

1

1

3.

பல்ைறலக்ைழை
அதிைொரி

13

13

4.

வபைொசிரியர்

7

3

5.

இறணப் வபைொசிரியர்

34

13

6.

உதவிப் வபைொசிரியர்

107

87

7.

உதவி நூலைர்

4

1

2

1

262

166

429

286

8.
9.

உடற்ைல்வி உதவி
இயக்குநர்
ஆசிரியைல்லொத
பணியொளர்
கமொத்தம்

12.5 ைல்வி நிறலயங்ைள் மற்றும் ைல்விக்ைொன
உட்ைட்டறமப்பு வசதிைள்
12.5.1

உறுப்பு நிறலயங்ைள்

தற்வபொது இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில் நொன்கு
புலங்ைள்

(மீன்வளஅறிவியல்,

மீன்வளப்

கபொறியியல், அடிப்பறட அறிவியல், ஊட்டச்சத்து
மற்றும்

உணவு

கதொழில்நுட்பம்)
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உள்ளன.

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில்
(இளநிறல

மீன்வள

பி.எப்.எஸ்.ஸி.,
அறிவியல்),

பி.கடக்.,

(மீன்வளப் கபொறியியல்), பி.கடக்., (ஆற்ைல் மற்றும்
சுற்றுச்சூழல் கபொறியியல்), பி.கடக், (இளநிறல
உயிர் கதொழில்நுட்பம்), பி.பி.ஏ., (இளநிறல மீன்
வணிை

வமலொண்றம),

உணவு

பி.கடக்.,

கதொழில்நுட்பம்)

(இளநிறல
ஆகிய

6

கதொழிற்படிப்புைள் 8 கதொழிற்ைல்லூரிைள் மூலம்
வழங்ைப்படுகின்ைன.
ைல்லூரிைள்

மூலம்

வமலும்,

4

கதொழிற்சொர்

இளநிறல

கதொழிற்சொர்

பட்டப்படிப்புைள்: மீன்பிடி கதொழில், மீன்வளர்ப்பு,
மீன்நலவமலொண்றம

மற்றும்

வபொன்ைவற்றில்

வழங்ைப்படுகின்ைன.

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில்
நிறுவனங்ைள்

மீன்பதனம்

(ஒப்புறம

40

உறுப்பு

ஆய்வைம்

உட்பட)

தமிழைம் முழுவதும் கசயல்பட்டு வருகின்ைன.
2020-21 ஆம் ஆண்டில் இளநிறலப் படிப்புைளில்
283

மொணவர்ைள்

வசர்க்ைப்பட்டுள்ளனர்.

135

மொணவர்ைள் பட்டம் கபற்று கவளிவயறியுள்ளனர்.
இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில்

13

எம்.எப்.எஸ்.ஸி

(முதுநிறல மீன்வள அறிவியல்) படிப்பும், இைண்டு
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எம்.கடக்

படிப்பும்,

வழங்ைப்படுகின்ைது.
பட்டபடிப்பும்

ஒரு

எம்.பி.ஏ

வமலும்,

14

வழங்ைப்படுகிைது.

படிப்பும்
முறனவர்

இதில்,

48

முதுநிறல மொணவர்ைள் மற்றும் 23 முறனவர்
பட்டப்படிப்பு மொணவர்ைள் வசர்ந்துள்ளனர். 202021ல், முதுநிறலபடிப்பு மற்றும் முறனவர் படிப்றப
முறைவய 25 மற்றும் 11 மொணவர்ைள் முடித்து
பட்டம் கபற்றுள்ளனர்.

12.5.2. கதொழில்நுட்ப இயக்ைைங்ைள்
இப்பல்ைறலக்ைழைத்தில் 5 கதொழில்நுட்ப
இயக்ைைங்ைள் முறைவய ஆைொய்ச்சி இயக்ைைம்,
விரிவொக்ைக் ைல்வி இயக்ைைம் மற்றும் அதன்
வவளொண்

அறிவியல்

றமயம்

(வை.வி.வை),

வளங்குன்ைொ நீருயிரி வளர்ப்பு இயக்ைைம் மற்றும்
அதன் ஏழு உறுப்பு றமயங்ைள், மீன்வளர்ப்புத்
கதொழில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் கதொழில்ைொப்பை
இயக்ைைம் மற்றும் அதன் மூன்று றமயங்ைள்,
மீன்பிடி

கதொழில்நுட்பப்

பயிற்சி

மற்றும்

கதொழில்ைொப்பை இயக்ைைம் மற்றும் அதன் மூன்று
றமயங்ைள் இயங்கி வருகின்ைன.
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12.5.3

முக்கிய ைல்விச் சொதறனைள்

நொட்டின்

பிை

பல்ைறலக்ைழைங்ைள்

மீன்வளப்

மற்றும்

மீன்வளக்

ைல்லூரிைளுடன் ஒப்பிடுறையில் கமொத்த மொணவர்
வசர்க்றை விகிதொச்சொைத்றத இப்பல்ைறலக்ைழைம்
கூடுதலொை

எட்டியுள்ளது.

பல்ைறலக்ைழைங்ைளுடன்

பிை

மீன்வளப்

ஒப்பிடுறையில்

அதிைமொன பொடத்திட்டங்ைறள வழங்கும் ஒவை
மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைம் ஆகும் (10 இளநிறல,
16

முதுநிறல

மற்றும்

14

முறனவர்

பொடத்திட்டங்ைள்). இப்பல்ைறலக்ைழைம் மீன்வளத்தில்
நிபுணத்துவம் கபற்ை கபொறியியல் பட்டதொரிைறள
உருவொக்குகிைது.
இந்திய வவளொண் ஆைொய்ச்சி குழுமம் 2020ம்
ஆண்டு

நடத்திய

அகில

இந்திய

முதுநிறல

நுறழவு வதர்வில் இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின் 31
மொணவர்ைள் தைவரிறசயில் முதல் 100 இடங்ைளில்
இடம் கபற்றுள்ளனர். குறிப்பொை முதல் 1, 2 மற்றும்
4ம் இடங்ைறள இப்பல்ைறலக்ைழை மொணவர்ைள்
கபற்ைது சிைப்பொகும்.
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12.5.4

பொடத் திட்டங்ைள்

பல்ைறலக்ைழை
ஒப்புதவலொடு,

மொனியக்

குழுவின்

இப்பல்ைறலக்ைழைம்

நொன்கு

கதொழில்சொர் பொடத்திட்டங்ைறள மீன்வளம் மற்றும்
மீன்வளர்ப்புத்

வதறவைறள

பூர்த்தி

கசய்திட

அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது.
இக்ைல்லூரிைளில்
ைடந்த

இைண்டு

உயர்ந்துள்ளது,

மொணவர்

ஆண்டுைளில்
தற்வபொது

1265

ைல்விபயின்று

வசர்க்றை

மும்மடங்ைொை
மொணவர்ைள்
வருகின்ைனர்.

இப்பல்ைறலக்ைழைத்திற்கு ஒப்பளிக்ைப்பட்ட 167
ஆசிரியர்

பணியிடங்ைளில்,

ஆசிரியர்ைள்

தற்வபொது

பணியொற்றி

118

வருகின்ைனர்.

இப்பல்ைறலக்ைழைம், தமிழ்நொடு மற்றும் நொட்டின்
சிைந்த பல்ைறலக்ைழைங்ைளிலிருந்து ஆசிரியர்ைள்
மற்றும்

சிைந்த

ஆைொய்ச்சியொளர்ைறள

ஈர்த்து

வருகிைது.

12.5.5

மொணவர் ைல்வி விருதுைள்

பல்வவறு
மொணவர்ைறள

மீன்வளப்

பொடத்திட்டத்தில்

ஊக்குவிக்ைவும்,
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அவர்ைளின்

ைல்வித்திைறன

அங்கீைரிக்ைவும்

50

விருதுைள்வழங்ைப்படுகின்ைன.

12.6

ஆைொய்ச்சி கசயல்பொடுைள்

▪ ஆைொய்ச்சி
பல்ைறலக்ைழைத்தில்

வமற்கைொள்ளப்படும்

ஆைொய்ச்சிைள் 4பி குழு (4 P’ Cell) (ஆைொய்ச்சிக்
ைட்டுறைைள்,
கபொருட்ைள்

ஆைொய்ச்சித்
உற்பத்தி

வழிைொட்டுதலின்படி
இப்பல்ைறலக்ைழை
ஆைொய்ச்சிைள்
சிைந்த

திட்டங்ைள்;

மற்றும்

ைொப்புரிறம)

கசயல்பட்டு

வருகிைது.

ஆசிரியர்ைளொல்

வமற்கைொள்ளப்பட்டு,

ஆய்விதழ்ைளில்

மீன்

தைமொன
முடிவுைள்

கவளியிடப்பட்டு

வருகின்ைன. இவ்வொண்டு, பல்ைறலக்ைழைத்தில்
108 அறிவியல் ஆைொய்ச்சிக் ைட்டுறைைள் மற்றும்
கதொழில்நுட்ப அறிக்றைைள் சமர்பிக்ைப்பட்டன.
இது

ைடந்த

இவ்வொைொன

ஆண்டுைறளவிட

அதிைமொகும்.

ஆைொய்ச்சிச்

சொதறனைள்,

ஆசிரியர்ைளின் பணி முன்வனற்ைத்திற்கும், பதவி
உயர்வுக்கும்

அளவு

கைொள்ளப்படுகிைது.
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வைொலொை

எடுத்துக்

▪ ைொப்புரிறமைள்
ைொப்புரிறமைள் (புதிய ைண்டுபிடிப்புைள்) பல்வவறு
நிறலைளில்

அனுமதி

கபைத்தக்ைவறையில்

உள்ளன.

2020 மற்றும் 2021-ம் ஆண்டில்

கீழ்ைண்ட

3

ைொப்புரிறமைளுக்கு

அனுமதி

கபைப்பட்டுள்ளது.
அட்டவறண: 12
வ.
எண்
1.

2.

ைொப்புரிறமயின்
கபயர்

விண்ணப்ப
எண்

கைண்றட மீனின் 201641031823
கஜலட்டின் மற்றும்
பழுப்புநிை
ைடற்பொசியின்
ப்யூைொய்டனிலிருந்து
ஆங்சிஜவனற்ை
கமன்படலம்
தயொரிக்கும் முறை
1096/CHE/2013
நன்னீர்
வண்ணமீன்ைறள
அதிதீவிை
வளர்ப்பு
முறையில்
வளர்ப்பதற்ைொன
சுழல்நீர்
கதொட்டிைறள
201

ைொப்புரிறம
எண்/
நொள்
342498/
27.07.2020

362943/
24.03.2021

3.

ைட்டுைவொக்கி
வடிவறமத்தல்
கீளி
மீன் 201841026977
கபொருட்ைளின்
வறைைறள பி.சி.ஆர்
ைருவி
மூலம்
உறுதிப்படுத்தும்
முறை

373138/
29.07.2021

▪ ஆைொய்ச்சி உட்ைட்டறமப்புைள்
மீன்வள
நிறலயம்,

முதுநிறல

பட்டவமற்படிப்பு

வொணியஞ்சொவடி

ஏற்படுத்தப்பட்ட

மீன்

உணவு

வளொைத்தில்
மற்றும்

தீவன

பகுப்பொய்வு மற்றும் தைச்சொன்று ஆய்வுக் கூடம்,
தூத்துக்குடி

மீன்தை

ைண்ைொணிப்பு

மற்றும்

சொன்றிதழ் வழங்கும் மொநில பரிந்துறை ஆய்வைம்
மற்றும்

நீருயிரி

ஆவைொக்கியத்திற்ைொன

மொநில

பரிந்துறை ஆய்வைம், மொதவைம் வளொைத்திலுள்ள
நீர்வொழ் உயிரின நலதைச்சொன்று ஆய்வுக் கூடம்,
மொதவைம்

வளொைத்திலுள்ள

மீன்வளர்ப்பிற்ைொன

கதொடர் நீர்சூழல் அறமப்பு, மொதவைம், கபொன்வனரி
மற்றும்

நொைப்பட்டினத்தில்

மீன்நல

ஆய்வுக்கூடம்,
202

உள்ள

மொதவைம்

நடமொடும்
வளொைத்தில்

உள்ள கவளிவளொை உயிர்கூழ்மத்திைள் தயொரிப்பு
பூங்ைொ

ஆகியறவ

உருவொக்ைப்பட்டுள்ளன.

வமலும் பல்வவறு ைல்வி நிறலயங்ைளில் மொணவர்,
ஆசிரியர்

ஆய்வுக்கைன

அதிநவீன

ஆய்வைங்ைளில்

உபைைணங்ைள்

வொங்கி

நிறுவப்பட்டுள்ளன.
அட்டவறண: 13
தற்கபொழுது கசயல்படுத்தப்பட்டுவரும் திட்டங்ைள்
வ.
எண்.
1.

நிதி
திட்டத்தின் தறலப்பு

நிதி நிறுவனம்

ஆதொைம்
(இலட்சம்)

மீன்பதனக்

உயிர்

ைழிவுைளிலிருந்து

கதொழில்நுட்பத்

கபைப்படும்

பல்படியொக்ை துறை,

மூலக்கூறுைள்

மற்றும் புதுதில்லி

ைடல்
உயிரினங்ைளிலிருந்து
பிரித்கதடுக்ைப்பட்ட
மீன்ைறள

ைவரும்

கபொருட்ைறளக் கைொண்டு
ஆயிைங்ைொல்
தூண்டில்ைளுக்ைொன

203

44.84

கசயற்றை

மீனிறைைறள

உருவொக்குதல்
2.

மீன்

எலும்புைளிலுள்ள உயிர்

கபப்றடடுைளின்

36.07

எலும்பு கதொழில்நுட்பத்

திசு இழப்பின் மொற்றுதிைன் துறை,
எதிர்பொர்ப்பு
3.

புதுதில்லி

மன்ைார்

வறளகுடொ அறிவியில்

பகுதியிலிருந்து

மற்றும்

தனித்கதடுக்ைப்பட்ட

கபொறியியல்

பயவயொவடக்றடலம்

ஆைொய்ச்சி

ட்றைக்ைர்றைட்டம்

நிறுவனம்,

எனப்படும்

புதுதில்லி

41.86

ைடற்நுண்பொசிைளிலிருந்து
இக்வைொசொகபன்ட்டொ
ஈனொயிக் கைொழுப்பு அமில
உற்பத்தி
4.

ைொல நிறல

மொற்ைத்தின் அறிவியில்

விறளவொை

ைடல் மற்றும்

உணவில்

பொதுைொப்பில் கபொறியியல்

நச்சு

நுண்ணுயிரி ஆைொய்ச்சி

ஃவிப்ரிவயொ
வப்னிஃபிைளின்
எழுச்சியினொல்

நிறுவனம்,
மறு புதுதில்லி
ஏற்படும்

அச்சுறுத்தல்

204

39.67

5.

இந்திய ைடற்ைறையில் மீன் இந்தியொவின்

9.52

மற்றும் ஓட்டி மீன்ைளில் உணவு
உள்ள

ைன பொதுைொப்பு

உவலொைங்ைறள

மற்றும்

ைண்ைொணித்தல்

மற்றும் நிர்ணய

தணிக்கும் நடவடிக்றைைள்

தை

நிறுவனம்,
புதுதில்லி

6.

நீர்வொழ்

உயிரினங்ைளின் இந்திய

வநொய்ைறளக்

95.31

வவளொண்

ைண்ைொணிக்ைத்

வதசிய ஆைொய்ச்சிக்

அளவிலொன திட்டம்

ைழைம்,
புதுதில்லி
மற்றும்

வதசிய

மீன்வள
அபிவிருத்தி
ஆறணயம்,
ஐதைொபொத்
7.

குறைந்த நீர் பயன்படுத்தி வதசிய
வருமொனத்றத
இைட்டிப்பொக்ை
மறுசுழற்சி
கைொடுவொ
கதொழில்நுட்ப

வவளொண்
நீர் அபிவிருத்தி
முறையில் திட்டம்
மீன்வளர்ப்பு
பூங்ைொ

அறமத்தல்

205

350.00

8.

கசன்றன

வதசிய

வொணியஞ்சொவடியில்

வவளொண்

உள்ள மீன்வள முதுைறல அபிவிருத்தி
பட்ட

வமற்படிப்பு திட்டம்

நிறலயத்தில் மீன் தீவன
வசொதறன

250.00

மற்றும்

தைச்சொன்றிதழ்

பரிந்துறை

ஆய்வைம் நிறுவுதல்
9.

ையலைம்:

தமிழ்நொட்டில் வதசிய

மதிப்பூட்டப்பட்ட

250.00

மீன் வவளொண்

கபொருட்ைளின்

சந்றதப் அபிவிருத்தி

படுத்துதறல

திட்டம்

அதிைரிப்பதற்ைொன
எதிர்ைொல

ஒர்

விற்பறன

அங்ைொடி நிறலயம்
10.

ைொவிரி கடல்டொ பகுதியில் வதசிய
மீன்வளர்ப்பு

130.00

வசறவ வவளொண்

நிறுவுதல்

அபிவிருத்தி
திட்டம்

11.

ஈவைொடு

மொவட்டத்தில் வதசிய

உள்நொட்டு

வவளொண்

மீன்வளர்ப்வபொருக்ைொை

அபிவிருத்தி

ஒருங்கிறணந்த

மீன் திட்டம்

வளர்ப்பு மற்றும் விவசொய
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138.50

மொதிரி

அறமப்புைள்

நிறுவதல்
12.

ைடற்பொசி

வளர்ப்பு வதசிய

கதொழில்நுட்ப

வமம்பொடு வவளொண்

மற்றும்

பைவலொக்குதலின் அபிவிருத்தி

மூலம்

மண்டபம்

ைடவலொை

251.10

பகுதி திட்டம்

மக்ைளுக்கு

மொற்று

கதொழில்

ஆதொைத்றத
உண்டொக்குதல்
13.

ஒருங்கிறணந்த வவளொண் வதசிய

378.00

வமம்பொட்டிற்ைொன அரசு - வவளொண்
தனியொர் பங்களிப்பு மூலம் அபிவிருத்தி
கசயல்பட தமிழ்நொடு டொக்டர் திட்டம்
கஜ. கஜயலலிதொ மீன்வளப்
பல்ைறலக்ைழைத்தின்
நிறலயொன மீன் வளர்ப்பு
(நீர்

உயிரி)

உற்பத்தி

றமயங்ைறள
வமம்படுத்துதல்
14.

ஒருங்கிறணந்த

பல் வதசிய

அடுக்கு உணவுசொர் நீர்வொழ் வவளொண்
உயிரின
கதொழில்நுட்பம்

வளர்ப்பு அபிவிருத்தி
வொயிலொை திட்டம்
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299.56

மீன்

உற்பத்தியிறன

வமம்படுத்துதல்
தூத்துக்குடி

மற்றும்
மொவட்டம்

தருறவகுளத்தில்

உள்ள

மீனவ மக்ைளுக்கு மொற்று
வொழ்வொதொைம் ஏற்படுத்துதல்
15.

கசன்றன
உள்ள

மொதவைத்தில் வதசிய

187.40

வமம்படுத்தப்பட்ட வவளொண்

ஆைொய்ச்சி

பண்றணயில் அபிவிருத்தி

மீன்வளர்ப்பில்

திட்டம்

வறையறுக்ைப்பட்ட

நீர்

பயன்பொடு குறித்த பயிற்சி
மற்றும்

கசயல்விளக்ை

அறமப்பு
16.

தமிழ்நொட்டில் புதியகதொழில் வதசிய
கதொடங்குபவர்ைறள
ஊக்குவிக்ை
மற்றும்
கதொழில்நுட்ப

300.00

வவளொண்

மீன்வளர்ப்பு அபிவிருத்தி
மீன்பதனத் திட்டம்
வர்த்தை

ைொப்பைங்ைள் அறமத்தல்
17.

ைன்னியொகுமரி

மொவட்டம், வதசிய

பைக்றையில் அயிறை மீன் வவளொண்
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175.00

இனப்கபருக்ை

றமயம் அபிவிருத்தி

நிறுவுதல்
18.

உயிர்

திட்டம்

கூழ்ம

உற்பத்தி வதசிய மீன்வள

கதொழில்நுட்பத்றத
பயன்படுத்தி

50.00

வமம்பொட்டு
சூழல் வொரியம்,

பங்வைற்ை

ஊட்டத்றத ஐதைொபொத்

உற்பத்தி கசய்து வனொமி
இைொல்

வளர்ச்சிறய

வமம்படுத்துதல்
19.

இைொமநொதபுைம்

வதசிய மீன்வள

மொவட்டத்தில்

267.60

திைந்த வமம்பொட்டு

கவளிக்ைடல் பைப்பில் மிகு வொரியம்,
அடர்த்தியொன
எத்திலீன்

பொலி ஐதைொபொத்

கூண்டுைளில்

மீன் வளர்ப்பு
20.

கசயற்றை

தமிழை அைசின்

பவளப்பொறைைள்
மீன்ைறள
கசயற்றை

மற்றும் மொநில புதுறமத்
திைட்டும் திட்டம்

பொறைைறள

பழவவற்ைொடு ஏரி அருகில்
உள்ள
நிறுவுவதின்

ைடற்பகுதியில்
மூலம்

மீன்ைளின்

இருப்பளறவ

அதிைரித்து

பழவவற்ைொடு
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430.66

மீனவர்ைளின்
வொழ்வொதொைத்றத
ஏற்படுத்துதல்
21.

திண்டுக்ைல் மொவட்டத்தில் தமிழை அைசின்
பொலொர்

-

344.50

கபொைந்தலொறு மொநில புதுறமத்

அறணயில்

ைலப்பின திட்டம்

திபலப்பியொ

வளர்ப்றப

கதொழில்

முறைறய

வமற்கைொள்ள

திவலப்பியொ

கதொழில் பூங்ைொ அறமத்தல்
22.

தமிழ்நொடு

நீர்வள உலை வங்கி

250.00

நிலவளத்திட்டம்
23.

ைடல்சொர்

உணவு இந்திய

250.00

கபொருட்ைள் வணிை றமயம் கதொழில்முறன
நிறுவுதல்

வவொர் வமம்பொட்டு
நிறுவனம்
கசன்றன

24.

தூத்துக்குடி

மற்றும் ைொல்நறட

தூத்தூரில்
மீன்பிடித்

ஆழ்ைடல் பைொமரிப்பு,
கதொழில்நுட்பப் பொல்வளம்,

பயிற்சி
வமலொண்றம

மற்றும் மீன்வளம்
றமயங்ைள் மற்றும் மீனவர்

நிறுவுதல்

நலத்துறை
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382.00

25.

மைபு

வமம்படுத்தப்பட்ட தமிழ்நொடு

18.00

திவலப்பியொ

மற்றும் மொநில

கைண்றடமீன்

வளர்ப்பு திட்டமிடல்

மூலம்

தனிநபரின் ஆறணயம்

வொழ்வொதொைத்றத
உயர்த்துதல்
26.

முதுைறல

வதசிய

படிப்புைளுக்ைொன

வவளொண்றம

நிறுவனத்தின்
ைல்வி

கூடுதல் மற்றும்

கிைொம

உட்ைட்டறமப்பு வமம்பொட்டு

நிறுவுதல்
27.

635.00

வங்கி திட்டம்

மீன்வளர்ப்பு கதொழில்நுட்ப வதசிய
கதொழிற்சொர்

ைல்வி வவளொண்றம

நிறலயத்றத

மற்றும்

கிைொம

பென்றையில் நிறுவுதல்

வமம்பொட்டு

880.00

வங்கி திட்டம்

12.7

மீனவர்/ மீன் பண்றணயொளர்ைளுக்கு
வழங்ைப்படும் வசறவைள்
பல்ைறலக்ைழைத்தில்

7

மீன்வளர்ப்பு

தைச்வசொதறன ஆய்வைங்ைள், 3 நடமொடும் அக்வொ
ஆய்வைங்ைள்,
ஆய்வைங்ைள்,

4
3

மூலக்கூறு

ைண்டறியும்

உணவு

கபொருட்ைள்
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தைச்வசொதறன
உணவு

ஆய்வைங்ைள்

தைச்வசொதறன

மற்றும்

ஆய்வைம்

1

மீன்

ஆகியறவ

இயங்கி வருகின்ைன. தமிழைம் முழுவதும் உள்ள
பண்றணயொளர்ைள்

மற்றும்

மீனவர்ைளுக்கு

பகுப்பொய்வு வசொதறன வசறவைளுக்ைொன சீைொன
ைட்டணம் நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பல்ைறலக்ைழை
ஆைொய்ச்சி மொணவர்ைளுக்ைொை ஆய்வை பகுப்பொய்வு
ைட்டணத்தில் 30% சலுறையும் வழங்ைப்படுகிைது.
இந்திய வவளொண் ஆைொய்ச்சி றமயத்தின்,
நொைப்பட்டினம்
01.04.2018
ைட்டுப்பொட்டில்

வவளொண்
முதல்

அறிவியல்

றமயம்

இப்பல்ைறலக்ைழைத்தின்
கசயல்பட்டு

வருகிைது.

கதொழில்நுட்ப மதிப்பீடு, பண்படுத்துதல் மற்றும்
விளக்ைம் மூலம் மொவட்ட அளவில் குறிப்பிட்ட
கதொழில்நுட்பங்ைறள

உருவொக்கி

பைப்புவதும்,

வவளொண்றம மற்றும் அதனுடன் கதொடர்புறடய
நடவடிக்றைைளுக்ைொன
வளறமயமொை
அறிவியல்
வநொக்ைமொகும்.

அறிவு

கசயல்படுவதும்
றமயத்தின்

ஒட்டு

மற்றும்
வவளொண்
கமொத்த

விறதகநல் உற்பத்தி, தீவனம்
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உற்பத்தி, நொற்ைொங்ைொல் உற்பத்தி, வதங்ைொய்நொறு
உற்பத்தி, மைக்ைன்று உற்பத்தி, சூவடொவமொனொஸ்
உற்பத்தி,

வதனீக்ைள்,

ைொளொன்

சொகுபடி,

பஞ்சைொவ்யொ உற்பத்தி, மண்புழு உைம், வதங்ைொய்
நொர்

உைம்,

வைொழி

ஒருங்கிறணந்த

வளர்ப்பு,

உற்பத்தி,

மீன்

வளர்ப்பு,

மீன்வளர்ப்பு,

அவசொலொ,

அலங்ைொை

மீன்வளர்ப்பு,

மீன்பண்றணகுளம்,
அக்வொஃவபொனிக்ஸ்,

ைொறட

/

இைொல்

ஊறுைொய்

அமிவனொ

அமில

உற்பத்தி

விளக்ைக்கூடங்ைள்

மீன்

பயிற்சி

வநொக்ைத்திற்ைொை

இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளன.

12.8

டிஜிட்டல்,
பசுறம
மற்றும்
தூய்றமயொன பல்ைறலக்ைழை வளொை
முயற்சி
பல்ைறலக்ைழை வளொைம்

கசயல்பட

பல்வவறு

நல்லதைத்துடன்

நடவடிக்றைைள்

வருடம்

வதொறும் எடுக்ைப்பட்டு வருகிைது. பல்ைறலக்ைழை
உறுப்புக்

ைல்லூரிைள்

மற்றும்

வளொைங்ைறள

தூய்றமயொை மற்றும் பசுறமயொனதொை மொற்ை புதிய
திட்டங்ைள்

கசயல்பட்டு
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வருகின்ைன.

தமிழை

அைசின்

வழிைொட்டுதலின்படி

தைமொன

சூழறல

வமம்படுத்த

தறலறமயிட

ைட்டடங்ைளில்

வளொை

பல்ைறலக்ைழை
சூரிய

ஒளிமின்

சக்தி வசமிப்பு அறமப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பவொனிசொைர் வளங்குன்ைொ நீர்வொழ் உயிரி றமயப்
பண்றண,

சூரியஒளி

முழுறமயொை

மின்சக்தி

இயக்ைப்படுகிைது.

கைொண்டு
றமயத்தின்

ைட்டடங்ைளின் மின் வதறவயின் ஒரு பகுதி
சூரிய

ஒளி

மின்சக்தி

கைொண்டு

கசய்யப்படுகிைது.

இத்தறைய

வளொைங்ைளிலும்

கசயல்படுத்த

வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பூர்த்தி

முயற்சி

பிை

நடவடிக்றை

இதன்

மூலமொை

பசுறமயொன வளொைம் உருவொகும். வமலும், புதிதொை
ைட்டப்பட்டுள்ள

பல்ைறலக்ைழை

நூலைத்தில்

பசுறம ைட்டறமப்பு அடிப்பறடயில் இயற்றையொன
சூரிய ஒளி வருமொறும் அதன் மூலம் வொசைர்ைள்
எளிதொை

படிக்ைவும்

வசதிைள்

வமற்கைொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நொடு மீன்வளப் பல்ைறலக்ைழைமொனது
பல்வவறு

பொடத்

திட்டங்ைளுக்ைொன

214

மொணவர்

வசர்க்றைக்கு

விண்ணப்பிப்பதற்ைொை

இறணய

வழிமுறையிறன அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. பமலும்
இப்கபருந்கதொற்று ைொலத்தில் மொணவர்ைள் தங்ைள்
வீட்டிலிருந்து இறணய வழி மூலம் வதர்வு எழுத
அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளனர்.
அறனத்து

பல்ைறலக்ைழத்தின்

வளொைத்திலும்

கதொழில்

முறனவவொருக்ைொன கதொழில் முறனயும் றமய
வசதி

நிறுவப்பட்டு,

அறைத்தும்
சொளை

அதன்மூலம்

ஒருவசை

தளம்

வசறவைள்

கிறடக்கும்படி

(Single

Window

Portal)

ஒற்றை
மூலம்

வழங்ைப்படும்.

12.9

சர்வவதச மற்றும் வதசிய அளவிலொன
கூட்டங்ைள்
பல்ைறலக்ைழைத்தின் இறணய வழி மற்றும்

வநைடியொைவும் நடத்தப்பட்ட (11 பயிற்சிைள், 12
ைருத்தைங்ைம், 8 பட்டறைைள், 2 ைருத்தைங்குைள்
மற்றும்

2

மொநொடுைள்)

நிைழ்ச்சிைள்

சர்வவதச

மற்றும் வதசிய அங்கீைொைத்றதப் கபற்றுள்ளது.
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12.10

பல்ைறலக்ைழைம்
மூலம்
உருவொக்ைப்பட்ட கதொழில்நுட்பங்ைள்
பல்ைறலக்ைழைம் மீன்வளம் சொர்ந்த பல்வவறு

கதொழில்நுட்பங்ைறள
வருகிைது.

கதொடர்ந்து

உருவொக்கி

இப்பல்ைறலக்ைழைம்

உருவொக்ைப்பட்ட

மூலம்

கீழ்க்ைண்ட

கதொழில்நுட்பங்ைள்

மீன்வளம்

முக்கிய

சொர்ந்வதொருக்கு

வழங்ைப்பட்டு வருகிைது:
1. பிளவர்

ஆர்ன்

வண்ண

மீன்

தீவனம்

தயொரிப்பு
2. பீலிக்ைணவொய்

புைத

ஊட்டச்சத்துபொன

ைலறவ தயொரிப்பு
3. இைொல்ைறள தொக்கும் கவண்புள்ளி றவைஸ்
(WSSV)

மற்றும்

கெப்பட்வடொ

என்டிவைொறசட்வடொசன்

பினொயி

வநொய்ைொைணிைறள
முறையில்
பிளக்ஸ்

(EHP)

ஒவை

வசொதறன

ைண்டறிவதற்ைொன
பொலிமவைஸ்

வசொதறன முறை
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ஆகிய
மல்டி

கதொடர்விறன

4. கீளி மீனில் தயொரிக்ைப்படும் கபொருட்ைளின்
வறைைறள

கதொடர்விறன

வசொதறன

(பி.சி.ஆர்) மூலம் உறுதிப்படுத்தும் முறை
5. மீன்வளர்ப்பிற்கு வதறவயொன நுண்பொசிைறள
வளர்க்ை

சர்ைொஸம்

எனும்

ைடற்பொசிறய

பயன்படுத்தி திைவ உைம் தயொரித்தல்
6. இருப்பு

கசய்யப்படும்

மீனின்

சிறதறவ

ைண்டறிய உதவும் நிைம் மொறும் உணரிைள்
உருவொக்குதல்
7. நீருயிரி வளர்ப்பில் றநட்வைட் ைண்டறிய
உதவும் றையடக்ை மொனி
8. மீன்ைளுக்கு வதறவக்கு ஏற்ப உணவளிக்கும்
இயந்திைம்

12.11

நிறலயொன வளர்ச்சி இலக்குைள்
பல்ைறலக்ைழைத்தின்

முதுநிறல

மற்றும்

முறனவர்

இளநிறல,
படிப்பின்

ைல்வித்தைத்றத உயர்த்த தைமொன ஆசிரியர்ைறள
நியமித்தல் மற்றும் தகுந்த முறையில் வதர்வு
கசய்து மொணவர்ைறளச் வசர்த்தல்; வதறவயொன
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திைன்மிகு

பட்டதொரிைள்,

மொணவர்ைறள

உருவொக்ைத்

வமம்பொடு,
துவக்ை

கதொழில்ைொப்பைம்
றமயங்ைறள

கதொழில்சொர்
தகுந்த

திைன்

மற்றும்

கதொழில்

ஏற்படுத்த

ைவனம்

கசலுத்துதல்; ஆைொய்ச்சி மற்றும் வமம்பொட்டிற்ைொன
ைட்டறமப்புைறள

வமலும்

பல்ைறலக்ைழைம்

உரிய

வமம்படுத்துவதில்
ைவனம்

கசலுத்தி

வருகிைது. இதன் மூலம் ஆசிரியர்ைள் மற்றும்
மொணவர்ைள் ஆைொய்ச்சி வமற்கைொண்டு, மீனவர்ைள்
மற்றும்

மீன்வளர்ப்வபொருக்ைொன

கதொழில்நுட்பங்ைள்
ைடவலொை

கசன்ைறடய

பகுதியில்

மீன்வளர்ப்பு

மற்றும்

ஊக்குவிப்பதன்

தைமொன
உதவுதல்;

கூண்டு

முறையில்

தூைக்ைடல்

மீன்பிடிப்றப

மூலம்

ைடறல

முறையொை

பயன்படுத்த முயற்சித்தல்; தமிழை மக்ைளிடம் மீன்
உண்ணும் அளறவ வமம்படுத்த புதிய தைமொன
மீன்கபொருட்ைறள
வமற்கைொள்ளுதல்;
மற்றும்
முறையில்

பிைபலப்படுத்த
நீர்மறுசுழற்சி

ஒருங்கிறணந்த
உலைளொவிய

வமற்கைொள்ளப்பட்டு

இதன்
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முயற்சி
மீன்வளர்ப்பு

அக்வொவபொனிக்ஸ்
கூட்டு
மூலம்

ஆைொய்ச்சி
இந்தியச்

சூழலுக்கு

உைந்த

உருவொக்ைப்பட்டு,

புதிய

கதொழில்நுட்பம்

கசயல்படுத்த

நடவடிக்றை

வமற்கைொள்ளப்படும்.
மீன்வள

அறிவியறலப்

தமிழைத்தின்

உணவு,

வொழ்வொதொை

கபருக்ைத்றத

கைொண்டு

பயன்படுத்தி,

ஊட்டச்சத்து

மற்றும்

வநொக்ைங்ைளொை

இப்பல்ைறலக்ைழைம்

கசயல்பட்டு

வருகின்ைது. இப்பல்ைறலக்ைழைம் தற்வபொறதய
கபொருளொதொை

வபொட்டி

சூழலுக்வைற்ப,

பல்ைறலக்ைழைத்தின் கசயல்திைன் வலுவொக்ைப்பட்டு
வருகிைது. வமலும், தைமொன மீன்வளக் ைல்வி
அறனவருக்கும் கிறடக்ை உறுதி கசய்துள்ளது.
தமிழை

அைசு

குறிக்வைொள்ைறள
மொணவர்ைளுக்கு

மற்றும்

பல்ைறலக்ைழை

ைருத்தில்
தைமொன

ைல்வி

கைொண்டு
அளிக்ைவும்,

ஏறழ மற்றும் எளிய மக்ைளின் வொழ்வொதொைத்றத
மீன்வளம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு கதொழில்நுட்பம்
மூலம்

வமம்படுத்தவும்

இப்பல்ைறலக்ைழை

பணியொளர்ைள் கதொடர்ந்து பொடுபட்டு வருகின்ைனர்.
ைல்வி

மற்றும்

பயிற்சிைளின்
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வொயிலொை

மீனவர்ைளின்

தினசரி

கபொதுமக்ைளுக்கு
வளங்குன்ைொமல்

புைதம்

வருமொனம்
நிறைந்த

மற்றும்
உணறவ

முழுறமயொை வழங்குவதிலும்

இப்பல்ைறலைழைம் ைவனம் கசலுத்தி வருகிைது.

13. இலக்கிறன அறடவதற்ைொன வழிமுறைைள்
வதசிய மற்றும் மொநில கபொருளொதொைத்தில்
குறிப்பிடத்தக்ை பங்ைளிப்பிறன வழங்குவதற்ைொன
மிைச்

சிைந்த

ஆற்ைறல

கைொண்டுள்ளது.

மீன்வளப்பிரிவு

இத்துறையின்

வளர்ச்சி

வொய்ப்புைறள திட்டமிடும் அவத வநைத்தில், தமிழை
மீனவர்ைளின்

மீன்பிடி

நலன்ைறளப்

உரிறமைள்

பொதுைொக்ைவும்

உறுதிகைொண்டுள்ளது.

மற்றும்
அைசு

மீன்வளப்பிரிவில்

நிறலயொன வளர்ச்சியிறன

ஏற்படுத்த

அைசு

ைடுறமயொை முயற்சிைறள எடுக்கும். 2022-23
ஆம் ஆண்டில் மீன் உற்பத்திறய 200 லட்சம்
டன்னொை உயர்த்துதல் மற்றும் 2024-25 ஆம்
ஆண்டில் மீன் கபொருட்ைள் ஏற்றுமதிறய ரூ.1.00
லட்சம் வைொடிக்கு
அளவிலொன

உயர்த்துதல்

என்ை வதசிய

குறிக்வைொள்ைளுக்கு
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இணங்ை,

தற்வபொதுள்ள

7.23

லட்சம்

டன்

என்ை

மீன்

உற்பத்திறய 10 லட்சம் டன்ைளொை அதிைரித்திட
தமிழ் நொடு அைசு ைவனம் கசலுத்துகிைது. அடுத்த
பத்து ஆண்டுைளில் ஏற்றுமதிறய தற்வபொறதய
1.10 லட்சம் கமட்ரிக் டன் என்ை அளவிலிருந்து
2.50 லட்சம் கமட்ரிக் டன் என அதிைரிக்ை
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்ைொன பத்து ஆண்டு
திட்டத்றத

உருவொக்கும்

பணி

நறடகபற்று

வருகிைது.
ைடல்வளப் பிரிவில் நிறலயொன மீன்வள
வமலொண்றமறய உறுதி கசய்வதற்ைொை, ஆழ்ைடல்
மீன்பிடிப்பு கபரிய அளவில் ஊக்குவிக்ைப்படும்.
ைடல்வள ெட்ட அமலொக்ைப் பிரிவு மூலம் தமிழ்நொடு
ைடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1983-ஐ
(TNMFR

திைம்பட

Act)

கசயல்படுத்துதல்,

கசயற்றைப் பவளப்பொறைைள் நிறுவுதல், ைடலில்
மீன்குஞ்சுைள்
ஆகியன

இருப்பு

நமது

ஆதொைங்ைறளப்

கசய்யும்

மொநில

திட்டங்ைள்

ைடல்

மீன்வள

பொதுைொப்பதற்ைொன

முக்கிய

நடவடிக்றைைள் ஆகும்.
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மீனவர்ைளுக்ைொன
திட்டம்,

இலவச

மீனவர்ைளின்

சமூைத்றத

பழங்குடியினர்

பட்டியலில்

மீனவர்ைளின்

நலனுக்ைொன

ஆறணயத்றத
மீனவர்ைளுக்ைொன

வீட்டுவசதி
ைடற்ைறை
வசர்த்தல்,
வதசிய

நிறுவுதல்
வதறவ

வபொன்ை

அடிப்பறடயிலொன

நலத்திட்டங்ைறள

முன்கனடுப்பதில்

கதொறலவநொக்கு

அணுகு

அைசு

முறைறயக்

கைொண்டுள்ளது.
மீன் வளர்ப்பிறன, வவளொண்றம மற்றும்
ைொல்நறட
குறுகிய

வளர்ப்புடன்
ைொலத்தில்

ஒருங்கிறணத்தல்,

வவைமொை

வளரும்

மீன்

இனங்ைள் வளர்த்தலுக்ைொன திட்டங்ைள், நவீன
மீன் வளர்ப்பு கதொழில் நுட்பங்ைளொன நீர் மறு
சுழற்சி முறை மீன்வளர்ப்பு, பவயொ-பிளாக் முறை
மீன்வளர்ப்பு, பொலிதீன் உறையிட்ட குளங்ைளில்
மீன் வளர்ப்பு வபொன்ைவற்றை ஊக்குவிப்பதற்ைொை
மொனிய

உதவிைள்

வழங்குவதன்

மூலம்,

விவசொயிைளின் வருமொனத்றத இைட்டிப்பொக்குவதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நீர்த்வதக்ைங்ைளில்
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கூண்டுைளில்

மீன்குஞ்சு

கூண்டுைளில்

மீன்வளர்ப்பு

வளர்ப்பு

மற்றும்

வபொன்ை

நிலம்

வதறவப்படொத மீன்வளர்ப்பு முறைைள் குறைந்த
இடத்தில்

மீன்

உற்பத்திறய

அதிைரிக்ை

வழிவகுக்கின்ைன.
ைடல்சொர் மீன்வளர்ப்பு முறை உலைளவில்
பிைபலமறடந்து

வருகிைது.

இறத

ைருத்திற்கைொண்டு, மீன் உற்பத்திறய நிறலயொன
முறையில் அதிைரிக்ை ஒருங்கிறணந்த ைடல்மீன்
வளர்ப்பு

மற்றும்

கூண்டுைளில்

நடவடிக்றைைறள

அைசு

ைடற்பொசி

வளர்ப்பில்

மொநிலம்

ஆகும்.

தமிழ்நொடு

முன்வனொடி

உருவொக்கும்

வளர்ப்பு

விரிவுபடுத்தப்பட்டு

ஊக்குவிக்கிைது.

மீனவர்ைளுக்கு

வொழ்வொதொைத்றத
ைடற்பொசி

மீன்வளர்ப்பு

மிைப்

மொற்று
கபொருட்டு,

கபரிய

வருகிைது.

அளவில்
இந்த

நடவடிக்றைைள்

இயற்றை

மீன்வள

ஆதொைங்ைறளப்

பொதுைொப்பதுடன்,

ைடவலொை

மீனவர்ைளுக்கு

உறுதியொன

அளிக்கின்ைன.
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வருமொனத்றத

ைடல்

மீன்வளங்ைறள

நிறலயொை

வமலொண்றம கசய்தல் மற்றும் பொதுைொத்தல், மீன்
உற்பத்திறய அதிைரித்தல், ைடவலொைப் பகுதிைளில்
மீன் பதப்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்பு கூட்டலுக்கு
பிைகு

சந்றதப்படுத்துதல்,

புதிய

வணிை

வொய்ப்புைறள உருவொக்குதல், மீன்வளர்ப்பு மற்றும்
ைடற்பொசி

வளர்ப்பில்

கதொழில்முறனவவொறை

உருவொக்குதல் ஆகியவற்றில் புதிய முயற்சிைறள
வமற்கைொண்டு, ஒரு முழுறமயொன வளர்ச்சிறய
ஏற்படுத்திட அைசு திட்டமிட்டுள்ளது.
எதிர்ைொல உணவு ஆதொைம் கபரும்பொலும்
ைடல்ைறளச்

சொர்ந்வத

இருக்கும்.

ைடல்வளம்

சொர்ந்த

கபொருளொதொைம்

மொநிலத்தின்

வளர்ச்சியில்

வகிக்கும்.

ைடவலொை

மீன்வளர்ப்பு

மொநிலத்தின்

உற்பத்தியில்
மீனவர்

மற்றும்

நமது
பங்கு

உள்நொட்டு

கமொத்த

உள்நொட்டு
பங்ைளிப்றப

வொய்ப்றபக்

கைொண்டுள்ளது.

மீனவர்

ெமுதாயத்றத

மீன்வளர்ப்பிற்கு

ஒருங்கிறெப்பது

மற்றும்

ொர்ந்தவர்கறள

முக்கிய

குறிப்பிடத்தக்ை

வழங்குவதற்ைொன

எனவவ,
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நமது

மொநிலத்தின்

வளர்ச்சிக்கு

பங்ைொற்றுகின்ைன.

மீனில்

ஊட்டச்சத்தின்

முக்கிய
ைொணப்படும்

ைொைணமொை,

வயது

வித்தியொசமின்றி அறனத்து மக்ைளின் உணவில்
மீன்

முக்கிய

பங்கு

வகித்திட

கசய்துள்ளது.

ஆைவவ, நமது உணவில் மீனின் முக்கியத்துவம்
மற்றும்

நமது

மொநிலத்தில்

மீன்வளப்பிரிவின்

வளர்ச்சிக்ைொன வொய்ப்பு ஆகியன, வமற்ைொணும்
எதிர்ைொல

திட்டங்ைறள

வகுப்பதற்கும்

கசயல்படுத்துவதற்கு வழி வகுத்துள்ளது.

14.

நிதி ஒதுக்கீடு (2021-22)
2021-2022

ஆம்

ஆண்டின்

நிதிநிறல

அறிக்றையில் ரூ.1,149.79 வைொடி நிதி ஒதுக்கீடு
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில்

ரூ.568.81

வைொடி

வருவொய் கசலவினமொைவும், ரூ.580.98 வைொடி
மூலதன கசலவினமொைவும் இருக்கும்.

15.

நிறைவுறை
நமது தமிழை மீனவர்ைளின் நலன் மற்றும்

பொைம்பரிய மீன்பிடி உரிறமைறளப் பொதுைொப்பதற்கு
இந்த அைசு முன்னுரிறம அளிக்கிைது. ைடல்
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மற்றும்

உள்நொட்டு

மீனவர்ைளின்

நலறனப்

பொதுைொப்பதற்ைொை வதசிய மீனவர் நல ஆறணயம்
அறமக்ைப்கபறுவது
மீன்பிடி

அைசின்

வநொக்ைமொகும்.

நடவடிக்றைைளின்

நறடமுறைச்

கசலவினங்ைளுக்கு

மீனவர்ைள்

நிதியுதவி

கபறுவறத உறுதி கசய்ய அைசு வதறவயொன
நடவடிக்றைைறள எடுக்கிைது.
மீன்வளப்பிரிவின் விரிவொன வளர்ச்சிக்ைொை
மீன்பிடித் துறைமுைங்ைள், மீன் இைங்கு தளங்ைள்
மற்றும் பிை கதொடர் குளிர்ைொப்பு வசதிைள் வபொன்ை
மீன்வள

உட்ைட்டறமப்பு

வசதிைறள

வலுப்படுத்துதல், மீன் வளர்ப்றப விவசொயம் /
ைொல்நறடைளுடன்
கிைொமப்புை

ஒருங்கிறணப்பதன்

கபொருளொதொைத்றத

மூலம்

வமம்படுத்துதல்,

ைடற்பொசி வளர்ப்பிறன விரிவுபடுத்துதல், ைடல்
கூண்டுைளில்

மீன்வளர்த்தல்,

ஓட்டுடலிைள்

வளர்ப்பு மற்றும் நன்னீர் மீன்வளர்ப்பு ஆகியற்றில்
அைசு ைவனம் கசலுத்துகிைது.
மீன்வளத்தின் நிறலயொன வளர்ச்சி மற்றும்
நீடித்த முறையில் மீன்வளங்ைறளப் பயன்படுத்துவது
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குறித்து

அைசு

கதொறலவநொக்கு

கைொண்டுள்ளது.
நிறுவுதல்,

கசயற்றை

மீன்

கசய்தல்,

குஞ்சுைறள

பவளப்பொறைைள்
ைடலில்

சுற்றுச்சூழலுக்குைந்த

நறடமுறைைறள
மீன்வள
நறடமுறையில்
ஒழுங்குமுறை

உள்ளன.

இருப்பு
மீன்பிடி

ஊக்குவித்தல்

பொதுைொப்பு

பொர்றவ

வபொன்ை

நடவடிக்றைைள்
ைடல்

சட்டத்திறன

மீன்பிடி
திைம்பட

கசயல்படுத்துதல் மற்றும் கூட்டு வமலொண்றம
முயற்சிைறள

அமல்படுத்துவது

வபொன்ைறவ

விறலமதிப்பற்ை மீன்வளங்ைறள உரிய அளவில்
பயன்படுத்தப்படுவறத

உறுதி

கசய்யும்.

ைடல்

மற்றும் உள்நொட்டு மீன் உற்பத்தி, மீன் குஞ்சு
உற்பத்தி, மீன் மற்றும் மீன் கபொருட்ைள் ஏற்றுமதி,
ைடவலொை

மீன்வளர்ப்பு

வமம்பொடறடயச்
இலக்குைறள
எதிர்ைொலத்தில்
ஒட்டுகமொத்த

வபொன்ைவற்றை

கசய்வதற்ைொன
நிர்ணயிப்பதன்

குறிப்பிட்ட
மூலம்,

மீன்வளத்

துறையின்

வளர்ச்சிக்கு

வதறவயொன

அறனத்து நடவடிக்றைைறளயும் அைசு எடுக்கும்.
இறவைளின் மூலம், தமிழைத்தின் மீன்வளப்பிரிவில்
227

ஒரு மிைப்கபரிய முன்வனற்ைத்திறன ஏற்படுத்த அைசு
உறுதி கைொண்டுள்ளது.

அனிதொ ஆர். ைொதொகிருஷ்ணன்
மீன்வளம் - மீனவர் நலத்துறை
மற்றும் ைொல்நறட பைொமரிப்புத்துறை
அறமச்சர்
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மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் அவர்கள் 26.06.2021 அன்று
சசன்மை சகாளத்தூரில் வண்ணமீன் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும்
வணிகர்களுடன் கலந்துமையாடிைார்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமமச்சர் அவர்கள் தமலமமயில் கால்நமட
பைாமரிப்பு, பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீைவர் நலத்துமையின் திட்டங்கள்
மற்றும் சசயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் 13.07.2021 அன்று
நமடசபற்ைது.

தமிழ்நாடு மீன் உற்பத்தி
2016-17 முதல் 2020-21 வமை (இலட்சம் டன்களில்)

தமிழ்நாடு மீன் சபாருட்கள் ஏற்றுமதி
(2016-17 முதல் 2020-21)

