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மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை 

பகொள்லக விளக்கக்குறிப்பு 

2022-23 

1. முன்னுலை 

மீன் ஒரு ஊட்டச்ெத்து நிறைந்த புரத உணவு 

ஆகும். இது வளர்ந்து வரும் ைக்கள்பதொலகயின் 

புைதத் ணதலவலயப் பூர்த்தி பெய்வதில் முக்கிய  

 ங்கு வகிக்கிைது. தமிழகத்தின் மீன்வள 

ஆதாரங்களாக உள்ள கடல்கள், கழிமுகங்கள், 

ஆறுகள், நீர்த்ணதக்கங்கள், ஏரிகள் ைற்றும்  

குளங்கள் ண ொன்ைறை, ைொநிைத்தின் ஒட்டுபைொத்த 

மீன் உற் த்திலய ணைம் டுத்துவதற்கொன  

ைகத்தொன வொய்ப்ல  வழங்குகின்ைன. 

மீன்ைளப்பிரிைானது கிைொைப்புை ைக்களுக்கு ணவலை  

வொய்ப்புகலள உருவொக்குவதுடன், ைொநிைத்தின் 

ப ொருளொதொைத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க  ங்களிப்ல  

வழங்குகிைது. மீன் அதன் ஊட்டச்ெத்து ைற்றும் 

சுலவக்கொக ப ொது ைக்களிலடணய நல்ல ைரவைற்றைப் 

பைற்றுள்ளது.  

தமிழக அைசு, மீனவர்களின் நைனுக்கொகவும், 

மீன்வளப்பிரிவின் ஒருங்கில ந்த வளர்ச்சிக்கொகவும் 
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மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. இப்பிரிவின் 

முழுலையொன வளர்ச்சிலய உறுதி பெய்வதற்கொக, 

மீன்வளத்லத  ொதுகொத்தல், நிறலயான மீன்பிடிப்பு 

ைற்றும் மீன்வளர்ப்பு நலடமுலைகலள ஊக்குவித்தல் 

ஆகியவற்றின் மூைம் மீன் உற் த்திலய அதிகரிக்க 

 ல்ணவறு புதுலையொன திட்டங்கலள அைசு 

பெயல்ைடுத்தி வருகிைது. மீன்பிடி ைடகுகறளப் 

 ொதுகொப் ொக நிறுத்துவதற்கும், மீன் பிடிக்கும் 

இடத்திலிருந்து அதன் நுகர்வு வலை சுகொதொைைொன 

முலையில் றகயாளப்ைடுைறத உறுதி பெய்ைதற்கும், 

மீன்பிடித் துலைமுகங்கள், மீன் இைங்குதளங்கள், 

கலைணயொை வெதிகள், மீன் ெந்லதகள் ண ொன்ை நவீன 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள அைசு உருவொக்கியுள்ளது. 

மீன்பிடிப்பு தலடக்கொைம் ைற்றும் மீன்பிடிப்பு 

குறைவு காலங்களில் கடல் மீனைர்களின் 

சிைைங்கலள ண ொக்கவும், அைர்களின் ெமூக 

 ொதுகொப்ல  உறுதி பெய்ைதற்கும், அைசு 

நைத்திட்டங்கலள பெயல் டுத்தி வருகிைது. 

மீன்பிடிப்பில் ஈடு டும் மீனவர்களின்  ொதுகொப்றை 

உறுதி பெய்திட, தலடயற்ை தகவல் பதொடர்பு 

அலைப்ல  இத்துறை நிறுவியுள்ளதுடன், 

பெயற்லகக்ணகொள் பதொலைண சிகள், உயர் 
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அதிர்பைண் பதாறலத்பதாடர்பு கருவிகள் (VHF sets), 

டிைொன்ஸ் ொண்டர்கள் ண ொன்ை நவீன தகவல் பதொடர்பு 

ெொதனங்கள் வழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

கச்ெத்தீலவ மீட்படடுப் து ைற்றும் அதன் 

மூைம் நைது மீனவர்களின்  ொைம் ரிய மீன்பிடி 

 குதியொன  ொக் வலளகுடொவில் மீன்பிடிக்கும் 

உரிலைலய காப்ைபதன் து, அைசின் முக்கியைொன 

ணநொக்கங்களில் ஒன்ைொகும்.  ொக் வலளகுடொ  குதியில் 

நைது மீனவர்கள் மற்றும் அைர்களது உறடறமகள் 

மீது இைங்லக அைசு தொக்குதல் நடத்தும் 

பிைச்சிலனகளுக்கு நிைந்தை தீர்வு கொ , தமிழக அரசு 

ஒன்றிய அைலெ பதொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிைது. 

கடற் ொசி வளர்ப்பு ைற்றும் கடல் கூண்டுகளில் 

மீன்வளர்ப்பு ண ொன்ை மீனவர்களுக்கொன ைொற்று 

வொழ்வொதொை நடவடிக்லககறள வமம்ைடுத்தும் 

முயற்சிகளில் அைசு ஈடு ட்டுள்ளது. வமலும், 

சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ைற்றும் நீடித்த முலையிைொன 

ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பிலன ணைம் டுத்திடும் ைறகயில் 

திட்டங்கலள பதொடர்ந்து பெயல்ைடுத்துகிைது.  

ைொநிைத்தின் உள்நொட்டு மீன் உற் த்திலய 

அதிகரித்திட, அலனத்து நீர்நிலைகளிலும், தரமான 

மீன் குஞ்சுகள் இருப்பு பெய்து, மீன்வளர்ப்பு 
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ணைற்பகொள்ளும் வலகயில், உள்நொட்டு மீன் குஞ்சு 

உற் த்திக்கும் விநிணயொகத்திற்கும் இலடணய உள்ள 

 ற்ைொக்குலைலய நிவர்த்தி பெய்திட தமிழக  

அைசு அலனத்து முயற்சிகலளயும் எடுத்து வருகிைது. 

மீன்வளப்பிரிவின் பதொழில்நுட்  முன்ணனற்ைங்கள் 

மீன்வளர்ப்ண ொலை பென்ைறடயச்  பெய்திட,  

நீர் ைறுசுழற்சிமுலை  மீன்வளர்ப்பு (RAS) ைற்றும் 

உயிர்க்கூழ்ை (Bio-floc) முலை மீன் வளர்ப்பு  

ண ொன்ை திட்டங்கள் ைொனியம் வழங்கி 

ஊக்குவிக்கப் டுகின்ைன. 

தமிழகத்திலிருந்து கடல் உ வுப் ப ொருள் 

ஏற்றுைதிலய இைட்டிப் ொக்கிட, உவர் நீர் மீன் 

வளர்ப்ல  ப ருைளவில் விரிவு டுத்திடவும், அணத 

ணநைத்தில் கடணைொை  குதிகளில் உள்ள 

விவெொயத்திற்கு  யன் டொத நிைங்கலள கண்டறிந்து, 

இதற்காக  யன் டுத்தவும் அைசு பதளிவொன 

பதாறலவநாக்குத் திட்டங்கலளக் பகொண்டுள்ளது. 

ணைலும், மீன்  தனிடுதல் ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கு 

ணதலவயொன பதொடர் குளிர்கொப்பு வெதிகலள 

ணைம் டுத்துவது குறித்து நன்கு திட்டமிடப் ட்டு 

பெயல் டுத்தப்ைடுகிைது. 



5 

2019-20 ஆம் ஆண்டில் நொட்டின் பைொத்த மீன் 

உற் த்தி 14.16 மில்லியன் பைட்ரிக் டன் ஆகும். 

நொட்டின் பைொத்த கடல் மீன் உற் த்தியில் தமிழகம்  

2-வது இடத்தில் உள்ளது. 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 

தமிழகத்தின் பைொத்த மீன் உற் த்தி 7.57 ைட்ெம் 

பைட்ரிக் டன் ஆகும். கடல் உ வு ஏற்றுைதியில் 

உைகளவில் இந்தியொ முன்னணியில் உள்ள 

நிறலயில், தமிழகம் நொட்டின் பைொத்த கடல் உ வு 

ஏற்றுைதியில் குறிப்பிடத்தக்க  ங்களிப்ல  ைழங்கி 

ைருகிைது. 2020-21 ஆம் ஆண்டில் நொட்டின் பைொத்த 

கடல் உ வு ஏற்றுைதி ரூ.43,717.26 ணகொடி 

ைதிப்பிைொன,  11.49 இைட்ெம் பைட்ரிக் டன் என்றுள்ள 

நிலையில், தமிழ்நொடு 1.10 ைட்ெம் பைட்ரிக் டன் கடல் 

ப ொருட்கள் ஏற்றுைதி மூைம் ரூ.5,565.46 ணகொடி 

அந்நிய பெைொவணி ஈட்டியுள்ளது. 

2.  மீன்வளக் பகொள்லக 

மீனவர் நைன், மீன் உற் த்தியிலனப் 

ப ருக்குதல், மீனவர் ைற்றும் மீன்வளர்ப்ண ொரின் 

வருவொயிலன உயர்த்துதல் ைற்றும் மீனவர்களின் 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்தல் ஆகியலவ தமிழ்நொடு 

அைசு மீன்வளக் பகொள்லகயின் முக்கிய 

ணநொக்கங்களொகும். 
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2.1 பதொலைணநொக்குப்  ொர்லவ 

“மீன்வள ஆதொைங்கலள வளங்குன்ைொ 

வண் ம் ண ணுதல்,  யன் டுத்துதல், 

ணைைொண்லை பெய்தல் ைற்றும்  ொதுகொப் ொன 

மீன்பிடிப்பிற்கு வழிவகுத்தல் ைற்றும் நீர்ைாழ் 

உயிரின ைளர்ப்பு மூலம் மீன் உற்ைத்தியிறன 

பைருக்குதல் மூைம் தமிழ்நொட்டு மீனவர்களின் 

வளலை,  ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்தல்’’. 

2.2  பெயைொக்கம் 

ைொநிைத்தின் அலனத்து நீர்வளங்கலள 

ணைம் டுத்தி, ணைைொண்லை பெய்து,  ொதுகொத்து, 

வளங்குன்ைொைல்  யன் டுத்தி, மீனவர்களின் 

வொழ்வொதொைத்லத உயர்த்தி, ணவலைவொய்ப்பிலன 

அதிகரித்து, ஊட்டச்ெத்துமிக்க உ வுப்  ொதுகொப்பு, 

ப ொருளொதொை வளர்ச்சி ைற்றும் மீனவர்களின் 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்தல்.  

2.3  முக்கிய பகொள்லககள் 

மீன்வளம் ெொர்ந்த அைசின் முக்கிய பகொள்லககள் 

பின்வருைொறு: 
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1. தமிழ்நொடு மீனவர்களின்  ொைம் ரிய மீன்பிடி 

உரிலைகலள நிலைநொட்டுதல் ைற்றும் 

அவர்களின் நைன் ண ணுதல். 

2.  ல்ணவறு நைத்திட்டங்கலள பெயல் டுத்துவதன் 

வொயிைொக மீனவர்களின் வொழ்க்லகத் தைத்திலன 

உயர்த்துதல். 

3. நன்னீர், உவர்நீர் ைற்றும் கடல்வள ஆதொைங்களின் 

மூலம் மீன் உற் த்தியிலனப் ப ருக்குதல். 

4. மீனவர்களுக்கு ைொற்று வொழ்வொதொை வொய்ப்புகலள 

உருவொக்குதல். 

5. அைசுமீன்  ண்ல கள், மீன்பிடி துலைமுகங்கள், 

மீன் இைங்குதளங்கள், பதொடர்குளிர்கொப்பு, 

ைதிப்புகூட்டுதல் ைற்றும் மீன்பிடிப்பிற்கு முன் 

ைற்றும் பின் ணதலவப் டும் வணிகரீதியிைொன 

நடவடிக்லககலள இல த்திடுவதற்கொன 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள உருவொக்குதல் 

ைற்றும் ணைம் டுத்துதல். 

6. மீன்வளர்ப்பின் மூைம் ஊைகப் குதியில் கூடுதல் 

ணவலைவொய்ப்பிலன உருவொக்குதல். 
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7. மீனவ ைகளிர் குறிப் ொக மீனை 

லகம்ப ண்களுக்கு புதிய வொழ்வொதொைங்கள் 

ஏற் டுத்துதல் மூைம் மீனவ ைகளிருக்கு அதிகொை 

 கிர்வளித்தல். 

8. மீன்குஞ்சு ணதலவ ைற்றும் உற் த்தி 

ஆகியவற்றிற்கு இலடயிைொன இலடபவளியிலனக் 

குலைத்தல். 

9. விலைைதிப்புமிக்க மீன்கள் ைற்றும்  

மீன் உ வுப்ப ொருட்களின் ஏற்றுைதியிலன 

விரிவு டுத்துவதற்கொன வொய்ப்பிலன 

உருவொக்குதல். 

10. உரிய ெட்டம் ைற்றும் விதிகலள 

அைல் டுத்துவதன் ைாயிலாக மீன்வள 

ஆதொைங்கலளப்  ொதுகொத்தல், மீன்வளங்கலள 

அதிகரித்தல் ைற்றும் ணைைொண்லை பெய்தல். 

11. மீனவர்கள் ைற்றும் மீன்துலை அலுவைர்களுக்கு 

திைன் ணைம் ொடு ைற்றும் ைனிதவள ணைம் ொடு, 

ஆைொய்ச்சி ைற்றும் பதொழில்நுட் ப்  யன் ொட்டின் 

மூைம் மீன்வளத்லத  ணைம் டுத்துதல். 
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12. தமிழ்நொட்டின் மீன்வள ஆதொைங்கள் ைற்றும் 

அவற்றின் உற் த்தித்திைலன ைறு ைதிப்பீடு 

பெய்தல். 

13. மின் ஆளுலை மூைம் பவளிப் லடத் 

தன்லையுடன்  திட்டங்கள் பென்ைலடவலத 

கண்காணித்து உறுதி பெய்தல். 
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3. நிருவொக அலைப்பு 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை ஆல யர் 

துலையின் தலைவைொக உள்ளொர். ணைலும், மீன்வளம் 

ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை ஆல யர், தமிழ்நொடு 

மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ணைைொண்லை 

இயக்குநைொகவும், தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை 

மீன்வள கூட்டுைவு இல யம் உள் ட அலனத்து 

மீனவ கூட்டுைவு ெங்கங்களின் நலடமுலை ெொர்ந்த 

 திவொளைொகவும் ைற்றும் தமிழ்நொடு மீனவர் 

நைவொரியத்தின் உறுப்பினர் பெயைைொகவும் உள்ளொர்.  
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நிருவொக அலைப்பு 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை ஆல யர்

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை கூடுதல் 

இயக்குநர் (3) 

கொவல் 

கண்கொணிப் ொளர் 

(1) 

நிதி ஆணைொெகர் 

ைற்றும் முதன்லை 

க க்கு அலுவைர் 

(1) 

தலைலை 

ப ொறியொளர் (1) 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை இல  

இயக்குநர் (5) / மீன்வளம் 

ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை 

துல  இயக்குநர் (13) / 

துல  இயக்குநர் 

(ப ொறியியல்) (1) / துல  

இயக்குநர் ( ணியொளர்) (1 ) 

துல  கொவல் 

கண்கொணிப் ொ

ளர் (1) 

க க்கு 

அலுவைர் (1) 

பெயற்ப ொறியொ

ளர் (5) 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை உதவி 

இயக்குநர் (57) / ணநர்முக 

உதவியொளர் (12) / துல ப் 

 திவொளர் (1) 

கொவல் 

ஆய்வொளர்  (10) 

/ கொவல் ெொர்-

ஆய்வொளர் (8) 

உதவி 

பெயற்ப ொறியொ

ளர் (13) 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ஆய்வொளர்   

(167) / கூட்டுைவு ெொர்-

 திவொளர் (16) 

உதவி 

ப ொறியொளர் 

(13) /  

இளநிலை 

ப ொறியொளர் (17) 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ெொர்ஆய்வொளர் 

(84) / கூட்டுைவு முதுநிலை 

ஆய்வொளர் (27) / 

கடல்முதல்வர் (13) 
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 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலையின் பைொத்தப் 

 ணியொளர்கள் எண்ணிக்லக 1,797 ஆகும். 

 தவிவொரியொக  ணியிடங்களின் விவைம் 

அட்டவல -1 ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவல : 1 

 தவிவொரியொக அலுவைர்கள் விவைம் 

வ 

எண். 
 தவியின் ப யர் 

 ணியிடங்கள் 

(ஒப் ளிக்கப் ட்டது+ 

அயற் ணி) 

1 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ஆல யர் 

1 

2 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை கூடுதல் இயக்குநர் 

2+1 

3 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை இல  இயக்குநர் 

4+1 

4 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை துல  இயக்குநர் 

11+2 

5 துல  இயக்குநர் ( ணியொளர்) 1 

6 துல  இயக்குநர் (ப ொறியியல்) 1 

7 நிதி ஆணைொெகர் ைற்றும் தலைலை 

க க்கு அலுவைர் 

1 

8 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை உதவி இயக்குநர்/ 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை உதவி இயக்குநர் 

(இயந்திைவியல்) 

49+8 

9 ணநர்முக உதவியொளர் 12 
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வ 

எண். 
 தவியின் ப யர் 

 ணியிடங்கள் 

(ஒப் ளிக்கப் ட்டது+ 

அயற் ணி) 

10 துல   திவொளர்  1 

11 க க்கு அலுவைர் 1 

12 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ஆய்வொளர் 

167 

13 கூட்டுைவு ெொர்  திவொளர் 16 

14 கடல் முதல்வர்  13 

15 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ெொர்-ஆய்வொளர் 

84 

16 கூட்டுைவு முதுநிலை ஆய்வொளர் 27 

17 மீன்வள உதவியொளர் 168 

18 அலைச்சுப்  ணி ைற்றும் 

களப் ணியொளர்கள் 

1,028 

 பைொத்தம் 1,587 

ப ொறியியல் பிரிவு 

1 தலைலைப் ப ொறியொளர்  1 

2 பெயற்ப ொறியொளர்  5 

3 உதவி பெயற்ப ொறியொளர்  13 

4 உதவி ப ொறியொளர்   13 

5 இளநிலை ப ொறியொளர் 17 

6 முதுநிலை வலைவு அலுவைர் 1 

7 வலைவு அலுவைர் 8 

8 இளநிலை வலைவு அலுவைர் 4 

9 ணகொட்ட க க்கு அலுவைர் 4 

10 பதொழில்நுட்  உதவியொளர் 23 

11 
அலைச்சுப் ணி ைற்றும் இதை 

 ணியொளர்கள் 
9 
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வ 

எண். 
 தவியின் ப யர் 

 ணியிடங்கள் 

(ஒப் ளிக்கப் ட்டது+ 

அயற் ணி) 

 பைொத்தம் 98 

கடல்வள ெட்ட அைைொக்கப் பிரிவு 

1. கொவல்துலை கண்கொணிப் ொளர் 1 

2. துல  கொவல் கண்கொணிப் ொளர் 1 

3. கொவல் ஆய்வொளர் 10 

4. கொவல் ெொர்-ஆய்வொளர் 8 

5. தலைலைக் கொவைர்/கொவைர் 53 

6. கொவல் ஊர்தி ஓட்டுநர் 19 

7. கண்கொணிப் ொளர் 1 

8 உதவியொளர் 2 

9. முகொம் உதவியொளர் 17 

 பைொத்தம் 112 

 பைொத்தக் கூடுதல் 1,797+12 
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4. தமிழ்நொட்டின் மீன்வளம்- ஒரு கண்ண ொட்டம் 

 தமிழ்நொடு 1,076 கி.மீ. நீளமுள்ள 

கடற்கலையிலனயும், 41,412 ெதுை கி.மீ. 

கண்டத்திட்லடயும், 1.9 இைட்ெம் ெதுை கி.மீ. பிைத்ணயக 

ப ொருளொதொை ைண்டைத்லதயும் (EEZ) தன்னகத்ணத 

பகொண்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டின் கடல் மீன் உற் த்தி 

5.48 இைட்ெம் பமட்ரிக் டன் (2020-21) ஆகும். 

இம்மீன் உற் த்தி 10.48 இைட்ெம் கடல் மீனவர்களின் 

வொழ்வொதொைத்திற்கு அடிப் லடயொக உள்ளது. இதில் 

1.10 இலட்ெம் பமட்ரிக் டன் ஏற்றுமதி பெய்யப்ைட்டு, 

ரூ.5,565.46 வகாடி அந்நிய பெலாைணி 

ஈட்டப்ைட்டுள்ளது. 5,924 மீன்பிடி விலெப் டகுகள் 

ைற்றும் 43,982 நொட்டுப் டகுகள் மீன்பிடித் பதொழிலில் 

ஈடு ட்டுள்ளன.  

தமிழ்நொட்டில் நீர்த்ணதக்கங்கள், ப ரிய ைற்றும் 

சிறிய  ொெனக் குளங்கள், குட்லடகள், ஆறுகள், 

கழிமுகங்கள் ைற்றும் பிை நீர்நிலைகள் உள்ளடக்கிய 

3.85 இைட்ெம் பெக்ணடர்  ைப் ளவுள்ள உள்நொட்டு 

நீர் நிலைகள் உள்ளன. சுைொர் 56,000 பெக்ணடர் 

உவர் நீர் ைப்பில் உப் ங்கழிகள், கழிமுகங்கள் ைற்றும் 

முகத்துவொைங்கள் ண ொன்ை  மீன்பிடிப்பிற்கு உகந்த 

மீன்வள  ஆதொைங்களாக உள்ளன.   தற்பைாழுது, 
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கடணைொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

வமற்பகாள்ளப்ைட்டு ைரும் 3,387.33 பெக்ணடர் 

ைரப்ைளவில் 1,932  ண்ல களில் குறிப் ொக, இைொல் 

வளர்ப்புப் ணிகள் ணைற்பகொள்ளப் ட்டுவருகிைது.  

உள்நொட்டு மீன்வளம் 2.36 இைட்ெம் உள்நொட்டு 

மீனவ ைக்களின் வொழ்வொதொைைொக விளங்குகிைது.   

4.1 கடல் மீன்வளம் 

தமிழ்நொடு 14 கடணைொை  ைொவட்டங்கலள 

உள்ளடக்கி, 1,076 கி.மீ நீளமுள்ள, இந்தியொவிணைணய 

இைண்டொவது நீண்ட கடற்கலைலயக் பகொண்டுள்ளது.  

கடல் மீன்வளம் குறித்த கண்ண ொட்டம்  

அட்டவல  2-ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவல : 2 

கடல் மீன்வளம் குறித்த புள்ளி விவைங்கள்–2021-22 

கடற்கலை நீளம் 1,076 கி.மீ. 

பிைத்ணயக ப ொருளொதொை 

ைண்டைம் (EEZ) 

1.9 இைட்ெம் ெ.கி.மீ. 

கண்டத்திட்டு(Continental shelf) 41,412 ெ.கி.மீ. 

கடணைொை ைொவட்டங்கள் 14 

மீனவ கிைொைங்கள்  608 

கடணைொை மீனவ 

ைக்கட்பதொலக 

10.48 இைட்ெம்  
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 திவு பெய்யப் ட்ட மீன்பிடிக் கைன்கள் (இல ய 

ைழி) 

மீன்பிடி விலெப் டகுகள் 5,924 

நொட்டுப் டகுகள் 

(இயந்திைம் 

ப ொருத்தப் ட்டலவ 

ைற்றும் இயந்திைம் 

ப ொருத்தப் டொதலவ) 

43,982 (40,181 + 

3,801) 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகள்  

ப ரிய மீன்பிடி 

துலைமுகங்கள்  

9 (பென்லன, பூம்புகொர், 

நொகப் ட்டினம், 

மூக்லகயூர், 

தூத்துக்குடி, 

சின்னமுட்டம், முட்டம் 

(PPP), குளச்ெல் ைற்றும் 

ணதங்கொப் ட்டினம்) 

நடுத்தை மீன்பிடி 

துலைமுகங்கள்  

3 ( லழயொறு, 

ைல்லிப் ட்டினம் 

ைற்றும் கடலூர்) 

கட்டுைொனத்தில் உள்ள 

மீன்பிடி துலைமுகங்கள்  

6 

(திருபவொற்றியூர்குப் ம், 

அழகன்குப் ம்-

ஆைம் லைகுப் ம், 

பவள்ளப் ள்ளம், 

தைங்கம் ொடி, 

ஆற்கொட்டுத்துலை 

ைற்றும் நம்பியொர் நகர்) 
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மீன் இைங்கு தளங்கள்/ 

 டகு அல யும் தளங்கள் 

52 

மீன் இைங்கு லையங்கள்  251 

கடல்மீன் உற் த்தி 

(2020-21) 

5.48 இைட்ெம் 

பைட்ரிக் டன் 

கடல்ப ொருள் ஏற்றுைதி  

(2020-21) * 

அளவு: 1,10,023 

பைட்ரிக் டன்  

ைதிப்பு: ரூ.5,565.46 

ணகொடி  

ஆதொைம்: 

* கடல் ப ொருள் ஏற்றுைதி அபிவிருத்தி ஆல யம் (MPEDA) 

4.2 உள்நொட்டு மீன்வளம் 

தமிழ்நொட்டில் 3.85 இைட்ெம் பெக்ணடர் 

அளவிைொன உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்கள் 

உள்ளன. இதில் நீர்த்ணதக்கங்கள், ப ரிய ைற்றும் 

சிறிய  ொென ஏரிகள் ைற்றும் குளங்கள் 

மீன்பிடிப்பிற்கும் ைற்றும் மீன்வளர்ப்பிற்கும் 

உகந்ததொக உள்ளன.  

உள்நொட்டு மீன்வளப்பிரிவின் கண்ண ொட்டம் 

அட்டவல  எண் 3ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 
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அட்டவல : 3 

உள்நாட்டு மீன்ைள புள்ளி விைரங்கள் 2021-2022 

உள்நாட்டு மீன்ைள ஆதாரங்கள் 3,85,761 

பெக்வடர் 

நீர்த்வதக்கங்கள் 62,015 பெக்வடர் 

பைரிய, சிறிய ைாென குளங்கள் 

மற்றும் குட்றடகள் 

2,67,746 

பெக்வடர் 

உைர்நீர் ைரப்ைளவு 56,000 பெக்வடர் 

உள்நாட்டு மீனை 

மக்கட்பதாறக  

2.36 இலட்ெம் 

உள்நாட்டு மீன்ைள கட்டறமப்புகள் 

மீன்குஞ்சு உற்ைத்தி றமயங்கள் 

அரசு மீன்ைண்றணகள் 11 

தனியார் மீன்ைண்றணகள் 46 

மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு றமயங்கள் 

அரசு மீன்ைண்றணகள் 39 

தனியார் மீன்ைண்றணகள் 271 

தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சி கழக 

மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு 

நிறலயங்கள் 

5 

கூண்டுகளில் மீன் குஞ்சு 

ைளர்ப்பு (அரசு) 

3 

2020-21 ஆம் ஆண்டு 

உள்நாட்டு மீன் உற்ைத்தி 

1.75 இலட்ெம் 

பமட்ரிக் டன் 
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தமிழ்நாடு அைசு உள்நொட்டு மீன் உற் த்திலய 

அதிகரித்திட முலனப்புடன் பெயல் ட்டு உள்நொட்டு 

நீர்நிலைகளில் மீன் உற் த்திலய அதிகரித்திட 

தைைொன மீன்குஞ்சுகலள நீர்த்ணதக்கங்களில் இருப்பு 

பெய்து ைருகிைது. வமலும், நீர்ைள ஆதாரத்துறைக்கு 

பெொந்தைொன, விழுப்புைம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், 

ைதுலை ைற்றும் ணதனி ஆகிய ஐந்து ைொவட்டங்களில் 

உள்ள தீவிை உள்நொட்டு மீன்வளர்ப்பு குளங்கலள 

மீன் ொசி குத்தலகக்கு விடுதல், ைொவட்ட 

மீன்வளர்ப்ண ொர் ணைம் ொட்டு முகலைகள் மூைம்  ொென 

குளங்களில் மீன்வளர்ப்பு ணைற்பகொள்ள ஊக்குவித்தல் 

ைற்றும் குளங்களின் உரிலையொளர்களொகிய 

ெம் ந்தப் ட்ட துலைகளின் மூைம் மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உகந்த குளங்கலள மீன் ொசி குத்தலகக்கு விட்டு 

மீன்வளர்ப்பிலன ணைற்பகொள்ளும் சீரிய 

நடவடிக்லகயிலன எடுத்து வருகிைது. வமலும், அைசு 

சிைப்பு முயற்சியொக  ல்ணவறு திட்டங்களின் மூைம் 

உள்நொட்டு நீர்நிலைகளில் மீன்குஞ்சுகலள இருப்பு 

பெய்து வருகிைது.  
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4.3 கடவலார நீர்ைாழ் உயிரின ைளர்ப்பு மற்றும் 

உைர்நீர் மீன்ைளம் 

 கடவலார நீர்ைாழ் உயிரின ைளர்ப்பு 

பதாழில்நுட்ைம் மீன் உற்ைத்திறய அதிகரிப்ைதிலும், 

வைறலைாய்ப்றை உருைாக்குைதிலும், 

பைாருளாதாரத்றத வமம்ைடுத்துைதிலும் முக்கிய 

ைங்கிறன ைகிக்கிைது. உவர் நீர் மீன் வளர்ப்பிலன 

ணைற்பகொள்ளக்கூடிய  ைந்து விரிந்த முகத்துவொைங்கள், 

உப் ங்கழிகள் ைற்றும் உப்பினால்  ொதிக்கப் ட்ட நிை 

 குதிகள் பகொண்ட நீண்ட கடற்கலைலய தமிழ்நொடு 

தன்னகத்ணத பகொண்டுள்ளது.  

தற்ண ொது, ைொநிை கடணைொை  குதிகளில் இைொல் 

வளர்ப்பு அதிகைொக ணைற்பகொள்ளப் டுகிைது. உவர் நீர் 

 குதிகளில் இைொல்கலள வளர்க்க விவெொயிகலள 

ஊக்குவிப் ணதொடு ைட்டுைல்ைொைல், மீனவர்களுக்கு 

ைொற்று வொழ்வொதொைம் ைற்றும் வருைொனம் ஈட்டும் 

நடவடிக்லகயொக கழிநண்டு,  ொல் பகண்லட, ைடலவ 

ைற்றும் பகொடுவொ மீன் ண ொன்ை ைொற்று மீன் 

இனங்கலள வளர்க்கும் திட்டங்கலள பெயல் டுத்த 

அைசு முயற்சிகலள ணைற்பகொண்டுள்ளது.  
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5. துலையின் முக்கிய பெயல் ொடுகள் 

மீன்வளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துலையின் 

முக்கிய  பெயல் ொடுகள் பின்வருைொறு: 

i. தமிழ்நொடு மீனவர்களின்  ொைம் ரிய மீன்பிடி 

உரிலைகலள நிலைநொட்டுதல். 

ii. கடல் மீன்பிடிப்பின் ண ொது மீனவர்களின் 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்தல். 

iii. இயற்லக ண ரிடர் கொைங்களில் ணதடுதல், மீட்பு 

ைற்றும் ைறுவொழ்வு நடவடிக்லககள்.  

iv. மீனவர்களுக்கொன  ல்ணவறு ெமூக நைத் 

திட்டங்கலள பெயல் டுத்துதல்.  

v. மீன்வளச் ெட்டங்கள் ைற்றும் விதிகலள 

அைல் டுத்துதல். 

vi. கடல் ைற்றும் உள்நொட்டு மீன் குஞ்சுகலள 

உற் த்தி ைற்றும் இருப்பு பெய்வதன் மூைம் 

மீன்வள ஆதொைங்கலள  ொதுகொத்து ணைைொண்லை 

பெய்தல். 
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vii. உள்நொட்டு மீன்வளம் ைற்றும் நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பிலன ஒன்றிய ைற்றும் ைொநிை அைசு 

திட்டங்களின் மூைம் ணைம் டுத்துதல். 

viii. மீன்பிடி துலைமுகங்கள், மீன் இைங்குதளங்கள் 

ைற்றும் அைசு மீன்  ண்ல கள் ண ொன்ை 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள ணைம் டுத்துதல். 

ix. சுகொதொைைொன முலையில் மீன் ைற்றும் மீன் 

உ வுப் ப ொருட்கலள ெந்லதப் டுத்துதல் 

ைற்றும் குளிர்கொப்பு வெதிகள் ஏற் டுத்துதல். 

x. மீனவ ைகளிருக்பகன சிைப்பு ைொற்று வொழ்வொதொை 

திட்டங்கலள பெயல் டுத்துதல். 

xi. மீனவர் ைற்றும் மீன்வளர்ப்ண ொருக்கு திைன் 

ணைம் ொட்டுப்  யிற்சிகள் அளித்தல். 

xii. விரிவொக்கப் ணிகள் மூைம் திட்டங்கள் 

பென்ைலடயச் பெய்தல். 

xiii. மீனவ கூட்டுைவு ெங்கங்கலள ணைைொண்லை 

பெய்தல். 

xiv. ைொற்று வொழ்வொதொை நடவடிக்லககள் மூைம் 

மீனவர்களின் ெமூக-ப ொருளொதொை நிலைலய 

ணைம் டுத்துதல். 
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xv. மீன் உற் த்திலய அதிகரிக்க நவீன 

பதொழில்நுட் ங்கலள அறிமுகப் டுத்துதல்.

xvi. மீனவர்களுக்கு ைொனிய விலையில் டீெல் ைற்றும்

ைண்ப ண்ப ய் வழங்குதல் ண ொன்ை

நைத்திட்டங்கலள பெயல் டுத்துதல்.

xvii.தமிழ்நொடு மீனவர் நை வொரியம் மூைம் நிவொை ம்

ைற்றும் உதவி வழங்குதல்.

5.1 கடல் மீன்வளத் திட்டங்கள் 

தமிழக மீனவர்களின் வொழ்க்லகத் தைத்திலன 

உயர்த்திட  ல்ணவறு நைத்திட்டங்கலள அைசு 

பெயல் டுத்தி வருகிைது. நைத்திட்டங்களின்  யன்கள் 

குறுகிய கொைத்திற்குள் பவளிப் லடத்தன்றமயுடன் 

 யனொளிகலள பென்ைலடவலத உறுதி பெய்திடவும், 

அைசு நைத்திட்டங்களின் மூைம் வழங்கப் டும் 

நிதியுதவிகலள,  யனொளிகளின் வங்கிக் 

க க்குகளில் ணநைடியொக பென்ைலடைறத உறுதி  

பெய்கிைது.   

2021-22ஆம் ஆண்டிற்கு ைல்வைறு மீனைர் 

நலன் ொர்ந்த திட்டங்கறள பெயல்ைடுத்திட பமாத்தம் 

ரூ.320.03 வகாடி தமிழக அரொல் ஒப்ைளிப்பு 

ைழங்கப்ைட்டது. 
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 ல்ணவறு நைத்திட்டங்களின் விவைங்கள் 

பின்வருைொறு : 

I. ைொநிைத்திட்டங்கள் 

5.1.1 மீன்பிடி தலடக்கொைத்தில் கடல் மீனவ 

குடும் ங்களுக்கு நிவொை பதாறக 

வழங்குதல் 

கடல் மீன்வளத்லதப் ண ணிக்கொத்திட, 

2001-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்பவொரு ஆண்டும் 

மீன்பிடி தலடக்கொைம் அைல் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. 

மீன்பிடி தலடக்கொைம் கிழக்கு கடற்கலைப்  குதியில் 

ஏப்ைல் 15 முதல் ெுன் 14 வலையிலும், ணைற்கு 

கடற்கலை  குதியில் (இராஜாக்கமங்கலம்துறை முதல் 

நீவராடி ைறர) ெுன் 1 முதல் ெுலை 31 வலையிலும் 

61 நொட்களுக்கு அைல் டுத்தப் டுகிைது. 2021-22 

ஆம் ஆண்டில் 14 கடவலார மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 

1,71,234 மீனவ குடும் ங்களுக்கு மீன்பிடி தலடக்கொை 

நிவொை த் பதொலகயாக ரூ.85.62 ணகொடி 

 யனொளிகளின் வங்கிக்க க்கில் ணநைடியொக வைவு 

லவக்கப் ட்டுள்ளது. 

இத்திட்டம் 2022-2023 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து  பெயல் டுத்தப் டும். 



26 

5.1.2 கடல் மீனவ குடும் ங்களுக்கு மீன்பிடிப்பு 

குலைவு கொைத்தில் சிைப்பு நிவொை  உதவித் 

பதொலக வழங்குதல் 

கடல் மீனவர் குடும்பங்களின் துயரிைன 

கைளந்திடும் விதமாக மீன்பிடி குைறவு காலத்தில், 

மீனவ குடும்பங்களுக்கு மீன்பிடி குைறவு கால சிறப்பு 

நிவாரணத் ெதாைக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

2021-22ஆம் ஆண்டு முதல் மீன்பிடி 

குறைவுக் காலங்களில் மீனை குடும்ைங்களுக்கு 

ைழங்கப்ைடும் சிைப்பு நிைாரணத் பதாறக 

ரூ.5,000-லிருந்து ரூ.6,000 ஆக உயர்த்தி ைழங்கிட 

அரொல் அக்வடாைர் 2021-ல் ஆறண 

ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

வமலும், 2021-22ம் ஆண்டிற்கு சிைப்பு 

நிைாரண உதவித் பதாறக ைழங்கிடும் பைாருட்டு 

பமாத்தம் ரூ.108 வகாடி அரொல் நிதி ஒப்ைளிக்கப்ைட்டு 

ஆறண ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 2021-22ஆம் 

ஆண்டில் முதற்கட்டமாக திருைள்ளூர் முதல் 

இராமநாதபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 12 

கடவலார மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 1,51,484 மீனை 

குடும்ைங்களுக்கு சிைப்பு நிைாரணத் பதாறகயாக 

பமாத்தம் ரூ.90.89 வகாடி ையனாளிகளின் ைங்கிக் 
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கணக்கில் ைரவு றைக்கப்ைட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி 

மற்றும் திருபநல்வைலி மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 

மீனை ையனாளிகளுக்கு ைரும் வம 2022 திங்களில் 

சிைப்பு நிைாரணத் பதாறக ைட்டுைாடா பெய்யப்ைடும். 

 இத்திட்டம்  2022-2023 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 

5.1.3 கடல் மீனவர்களுக்கொன ணெமிப்பு ைற்றும் 

நிவொை த் திட்டம்   

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்பவொரு மீனவரும், 9 

ைொதங்களில் ரூ.1,500 பெலுத்துவர்.  இத்பதொலகயுடன் 

ைொநிை அைசின்  ங்களிப்புத் பதொலகயொக ரூ.3,000 

ணெர்க்கப் ட்டு, பமாத்தம் ரூ.4,500 ஒரு ையனாளிக்கு 

ைழங்கப்ைடுகிைது.   

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு வெமிப்பு மற்றும் 

நிைாரணத் பதாறக ைழங்கிடும் பைாருட்டு பமாத்தம் 

ரூ.63.19 வகாடி அரொல் நிதி ஒப்ைளிக்கப்ைட்டறத 

பதாடர்ந்து, முதற்கட்டமாக திருைள்ளூர் முதல் 

இராமநாதபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய 12 

கடவலார மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 1,75,072 

மீனைர்களுக்கு நிைாரணத் பதாறகயாக பமாத்தம் 

ரூ.52.52 வகாடி ையனாளிகளின் ைங்கிக் கணக்கில் 
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ைரவு றைக்கப்ைட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மற்றும் 

திருபநல்வைலி மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 

ையனாளிகளுக்கு ைரும் வம 2022 திங்களில் வெமிப்பு 

மற்றும் நிைாரணத் பதாறக ைட்டுைாடா பெய்யப்ைடும். 

இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 

5.1.4  கடல் மீனவ ைகளிர் ணெமிப்பு ைற்றும் நிவொை த் 

திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்பவொரு மீனவ 

ைகளிரும், 9 ைொதங்களில் ரூ.1,500 பெலுத்துவர்.  

இத்பதொலகயுடன் ைொநிை அைசின்  ங்களிப்புத் 

பதொலகயொக ரூ.3,000 ணெர்க்கப் ட்டு,  ஆக பைொத்தம் 

ரூ.4,500 மீன்பிடிப்பு குலைவு கொைங்களில் 

 யனொளிகளுக்கு வழங்கப் டும். 

2021-22ஆம் ஆண்டிற்கு வெமிப்பு மற்றும் 

நிைாரணத் பதாறக ைழங்கிடும் பைாருட்டு பமாத்தம் 

ரூ.62.80 வகாடி அரொல் நிதி ஒப்ைளிக்கப்ைட்டதறனத் 

பதாடர்ந்து, முதற்கட்டமாக திருைள்ளூர் முதல் 

இராமநாதபுரம் மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய  

12 கடவலார மாைட்டங்கறளச் வெர்ந்த 1,73,671 மீனை 

மகளிர் ையனாளிகளுக்கு நிைாரணத் பதாறகயாக 
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பமாத்தம் ரூ.52.10 வகாடி, ையனாளிகளின் ைங்கிக் 

கணக்கில் ைரவு றைக்கப்ைட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி 

மற்றும் திருபநல்வைலி மாைட்டங்கறள வெர்ந்த 

ையனாளிகளுக்கு ைரும் வம 2022 திங்களில் வெமிப்பு 

மற்றும் நிைாரணத் பதாறக ைட்டுைாடா பெய்யப்ைடும். 

 இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 

5.1.5. மீனவர்களுக்கு வரி விைக்களிக்கப் ட்ட டீெல் 

எரிபயண்ப ய் வழங்குதல் 

தமிழ்நாடு அரசு,  திவு பெய்யப் ட்ட ஒவ்பவொரு 

விலெப் டகிற்கும் வருடத்திற்கு (மீன் பிடிப்பு உள்ள 

10 ைொதங்களுக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு 1,800 லிட்டர் 

வீதம் 2 மாதம் மீன்பிடி தறடகாலம் நீங்கலாக) 

அதிக ட்ெைொக 18,000 லிட்டரும், ஒவ்பவொரு 

இயந்திைையைொக்கப் ட்ட நொட்டு டகிற்கு, வருடத்திற்கு 

அதிக ட்ெைொக 4,000 லிட்டரும் வரி விைக்களிக்கப் ட்ட 

டீெல் எரிபயண்ப ய் வழங்கி வருகிைது.  

2021-22-ஆம் நிதியொண்டில், (2022 பிப்ரைரி 

திங்கள் முடிய) 93,858.41 கிவலா லிட்டர் டீெல் 

எரிபயண்ப ய்க்கு ரூ.166.36 ணகொடி ைொனியைொக 
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வழங்கப் ட்டுள்ளது. இத்திட்டம் 2022-23-ஆம் 

நிதியொண்டிலும் பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும்.  

5.1.6  ொைம் ரிய மீன்பிடிகைன்களுக்கு பதொழிைக 

ைண்ப ண்ப ய் ைொனிய விலையில் 

வழங்குதல் 

தூத்துக்குடி, திருபநல்ணவலி, கன்னியொகுைரி 

ஆகிய ைொவட்டங்களில், ைண்ப ண்ப யில் 

இயங்கக்கூடிய இயந்திைம் ப ொருத்தப் ட்ட 

மீன்பிடிகைன்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றிற்கு ரூ.25 வீதம் 

ஒரு ைடகிற்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 3,400  லிட்டர் 

பதொழிைக ைண்ப ண்பணய் ைொனிய விலையில் 

அரொல் வழங்கப் ட்டு வருகிைது.  

2021-22ஆம் நிதியொண்டில், (2022 பிப்ரைரி 

திங்கள் முடிய) 14,544.37 கிவலா லிட்டர் பதொழிைக 

ைண்ப ண்பணய்க்கு ரூ.39.34 ணகொடி ைொனியைொக 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் 

நிதியொண்டிலும் பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும்.  

5.1.7 கடலில் மீன்பிடிக்கும் ண ொது பிைநொட்டினைொல் 

சிலைபிடிக்கப் டும் மீனவர்களது குடும் த்திற்கு 

தின உதவித்பதொலக வழங்குதல் 

கடலில் மீன் பிடிக்கும் ண ொது பிைநொட்டினைொல் 

சிலைபிடிக்கப் டும் மீனவர்களது குடும் த்தினரின் 
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வொழ்வொதொைத்திலன  ொதுகொத்திடும் வலகயில், 

நொபளொன்றுக்கு ரூ.250 வீதம் தின 

உதவித்பதொலகயாக அைசு வழங்கி வருகிைது. 

இத்திட்டம் ைொவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மூைம் 

பெயல் டுத்தப் ட்டு வருகிைது.   

2021-22 ஆம் ஆண்டில், சிலைபிடிக்கப் ட்ட  

101 மீனவர்களின் குடும் த்திற்கு ரூ.12.37 இைட்ெம் 

நிவொை ைொக விடுவிக்கப் ட்டுள்ளது. 2022-23 ஆம் 

ஆண்டிலும் இத்திட்டம் பதொடர்ந்து 

பெயல் டுத்தப் டும். 

5.1.8 கடலில் மீன்பிடிக்கச் பென்று கொ ொைல் 

ண ொகும் மீனவர்களது குடும் த்திற்கு தின 

உதவித்பதொலக வழங்குதல் 

கடலில் மீன்பிடிக்கச் பென்று கொ ொைல் ண ொகும் 

மீனவர்களது குடும் த்திற்கு, நொபளொன்றுக்கு தின 

உதவித்பதொலகயொக ரூ.250 வீதம் (ைொதபைொன்றுக்கு 

ரூ.7,500) ைொநிை அைெொல் வழங்கப் டுகிைது. கடலில் 

மீன்பிடிப்பிற்கொக பென்று கொ ொைல் ண ொயிருக்கும் 

மீனவர்களின் குடும் ங்களுக்கு இந்த உதவித் 

பதொலகயிலன இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு அல்ைது 

குழுவி த்து கொப்புறுதி திட்டம்/ தமிழ்நொடு மீனவர் 

நைவொரியம் ஆகியவற்றின் கீழ் நிவொை  உதவி 
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பைைப் டும் வலை வழங்கப் டுகிைது.  

2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.13.67 இைட்ெம் தின 

உதவி பதொலக வழங்கப் ட்டுள்ளது.  

இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 

5.1.9 இைங்லக கடற் லடயினரின் துப் ொக்கிச் 

சூட்டில் உயிரிழக்கும் மீனவைது 

குடும் த்தினருக்கு/கொயைலடயும் மீனவருக்கு 

நிவொை ம் வழங்குதல் 

கடணைொை ைொவட்டங்களில் உள்ள  

மீனவர்கள்,  ொைம் ரிய மீன்பிடி  

 குதியொன  ொக்-வலளகுடொ  குதியில் மீன்பிடித் 

பதொழிலில் ஈடு ட்டிருக்கும் ணநைங்களில்,  

இைங்லக கடற் லடயினைொல் சிலைபிடிக்கப் டுதல்/ 

துன்புறுத்தப் டுதல் ண ொன்ை சிைைங்கலள 

எதிர்பகொள்வணதொடு, சிை ெையங்களில் துப் ொக்கிச் 

சூட்டிற்கும் இைக்கொகின்ைனர். 

இவ்வொைொன நிகழ்வுகளின் ண ொது ைை ைலடயும் 

மீனவைது குடும் த்தினருக்கு, முதைலைச்ெரின் ப ொது 

நிவொை  நிதியிலிருந்து கருல த் பதொலகயொக  

ரூ.3 இைட்ெம் வழங்கப் டுகிைது.  துப் ொக்கிச் சூட்டில் 

 லியொகும் மீனவர், அவைது குடும் த்தில் 
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ப ொருளீட்டக்கூடிய ஒணை ந ைொக இருக்கும் 

 ட்ெத்தில், இந்த கருல த் பதொலக  

ரூ.5 இைட்ெைொக உயர்த்தி வழங்கப் டுகிைது.  மீனவர் 

 ைத்த கொயம் ைற்றும் சிறுகொயம் அலடயும் ண ொது 

முலைணய ரூ.50,000 ைற்றும் ரூ.20,000 கருல த் 

பதொலகயொக வழங்கப் டுகிைது. 

இைங்லக கடற் லடயினரின் கப் ல், மீன்பிடி 

 டகின் மீது ணைொதிய விைத்தில் இைந்த ஒரு மீனவரின் 

குடும் த்திற்கு முதைலைச்ெரின் ப ொது நிவொை  

நிதியிலிருந்து ரூ.10 இைட்ெம்  தமிழக அைசு 

வழங்கியுள்ளது.வமலும் மற்பைாரு ெம்ைைத்தில் சிறு 

காயம் அறடந்த ஒரு மீனைருக்கு கருறண 

பதாறகயாக ரூ.20,000 ைழங்கப்ைட்டது. 
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5.1.10 புதிய சூலை மீன்பிடி தூண்டில் ைற்றும் 

பெவுள் வலை விலெப் டகுகலள வொங்கிட  

50 விழுக்கொடு ைொனியம் வழங்குதல் 

கடணைொை மீன்வளங்கலள  ொதுகொப் தன் மூைம் 

நிலையொன மீன்வளத்லதப் ப ருக்கவும், அதிகம் 

பிடிக்கப் டொத ஆழ்கடல் மீன்வளங்களொன சூலை மீன் 

ைற்றும் அதுண ொன்ை மீன் இனங்கலள மீனவர்கள் 

பிடிப் லத ஊக்கப் டுத்திடவும், ’தூண்டில் ைற்றும் 

பெவுள் வலையுடன் கூடிய புதிய சூலை மீன்பிடி 

 டகுகள்’ ைாங்கிட 50 விழுக்கொடு ைொனியம் வழங்கும் 

திட்டம் பெயல் டுத்தப் டுகிைது.  இத்திட்டத்தின் கீழ், 

 டகு ஒன்றிறன கட்டுைதற்கு உத்ணதசிக்கப் ட்ட 

ைதிப் ொன ரூ.60 இைட்ெத்தில் 50 விழுக்கொடு அல்ைது 

அதிக ட்ெைொக ரூ.30  இைட்ெம் வலை ைொனியைொக 

வழங்கப் டுகிைது.  

இத்திட்டத்திலன ரூ.51.30 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் 171 சூலை மீன்பிடி  டகுகள் கட்டுவதற்கு 

அைெொல் ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. ஐந்து 

 டகுகளின் கட்டுைொன  ணிகள்  ல்ணவறு நிலையில் 

உள்ளன.  ரிசீைறனக்கு பிைகு எஞ்சிய  

67  டகுகளுக்கு  ணியொல  வழங்கப் டும்.  

99  டகுகள் கட்டி முடிக்கப் ட்டுள்ளன.  ணைலும் 
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அதற்பகன ரூ.29.41 ணகொடி ைொனியைொக 

விடுவிக்கப் ட்டுள்ளது.  

II. மத்திய அைசு  ங்களிப்பு திட்டங்கள் 

5.1.11 மீனவர் குழு வி த்துக் கொப்புறுதி திட்டம் 

இத்திட்டம் ணதசிய மீன்வள ணைம் ொட்டு வொரியம் 

(NFDB) மூைம் பிரதம மந்திரி மீன்ைள வமம்ைாட்டு 

திட்டத்தின் (PMMSY) கீழ் மீனவர் குழு வி த்துக் 

கொப்புறுதி திட்டம் பெயல் டுத்தப் டுகிைது.  இப்புதிய 

திட்டத்தின் கீழ் வி த்தில் இைந்த மீனவருக்கு  

ரூ.5 இைட்ெம் மற்றும் கொயைலடந்த மீனவருக்கு  

ரூ.2.50 இைட்ெம் நிவொை ைொக வழங்கப் டும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கு  

5,23,237 மீனவர்களுக்கு ைொநிை அைசின்  ங்கு 

பதொலகயொன ரூ.1.19 ணகொடி பெலுத்தப் ட்டுள்ளது. இந்த 

திட்டத்தின் காப்புறுதி காலம் 18.10.2021 முதல் 

25.07.2022 ைறர ஆகும்.  

இக்காப்பீட்டு திட்டம் இந்த ஆண்டிலும் 

புதுப்பிக்கப்ைடும். 
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5.1.12  ொைம் ரிய மீன்பிடி கைன்கலள 

இயந்திைையைொக்குதல் 

மீனவர்கள் பவளிப்ப ொருத்தும் இயந்திைம்/ 

உட்ப ொருத்தும் இயந்திைம் வொங்குவதற்கு 

இயந்திைத்தின் ஒரு அைகிற்கான விலையில்  

40 விழுக்கொடு அல்ைது ரூ.48,000, இதில் எது 

குலைணவொ அது ைொனியைொக வழங்கப் டுகிைது.   

2021-22 ஆம் ஆண்டில், மாநில அரசின் 

திட்டத்தின் கீழ், ைாரம்ைரிய நாட்டுைடகு 

மீனைர்களுக்கு 1,374 உட்பைாருத்தும்/ 

பைளிபைாருத்தும் இயந்திரங்கள் ரூ.4.80 வகாடி 

மானியத்தில் ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

வமலும், 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கு, 

இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.24 வகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 

2,000 இயந்திரங்கறள ைழங்கிட நிர்ைாக ஒப்புதல் 

ைழங்கப்ைட்டு, ரூ.9.71 வகாடி நிதி ஒப்ைளிப்பு 

ைழங்கியும் அரசு ஆறண ைழங்கியுள்ளது. இத்திட்டம் 

தற்வைாது பெயல்ைாட்டில் உள்ளது. 
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5.1.13  ொைம் ரிய நொட்டுப் டகுகளுக்கு ைொற்ைொக 

கண் ொடி நொரிலழப் டகு மற்றும் இதர 

உைகரணங்கள் வொங்க ைொனியம் வழங்குதல் 

 ொைம் ரிய மீனவர்களின் மீன்பிடித் திைலன 

ணைம் டுத்திடும் ப ொருட்டு ைைத்திலான  டகுகளுக்கு 

ைொற்ைொக, கண் ொடி நொரிலழப்  டகுடன் வலைகள், 

பவளிப்ப ொருத்தும் இயந்திைம் ைற்றும் குளிர்கொப்பு 

ப ட்டி வழங்குவதற்கு 40% ைொனிய உதவி 

ைழங்கப் டுகிைது.  

வமலும், இத்திட்டத்தின் கீழ், 200 கண்ணாடி 

நாரிறழப்  டகுகள் மற்றும் உைகரணங்கறள 

ரூ.8.50 வகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் ைழங்கிட அரொல் 

நிர்ைாக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. நீலப்புரட்சி 

திட்டத்தின் கீழ் 100 அலகுகளுக்கு, அலகு 

ஒன்றிற்கு ரூ.4.25 இலட்ெம் என்ை மதிப்பில் மானியத் 

பதாறகயாக ரூ.1.7 இலட்ெம் ைழங்கப்ைடும். ’பிைதை 

ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு திட்டத்தின்’ கீழ்  

100 அலகுகளுக்கு, அலகு ஒன்றுக்கு ரூ.5 இலட்ெம் 

என்ை மதிப்பில், 40 விழுக்கொடு மானியத் பதாறக 

அல்லது அதிகைட்ெம் ரூ.2 இலட்ெம் ைழங்கப்ைடும். 

இத்திட்டம் பெயல்ைாட்டில் உள்ளது. 
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5.2  மீன்பிடி ஒழுங்கு டுத்துதல் ைற்றும் ெட்ட 

அைைொக்கம் பெய்தல் 

5.2.1 மீன்பிடி கைன்கலள  திவுபெய்தல் 

கடணைொை  ொதுகொப்பிலன உறுதிப் டுத்தும் 

ப ொருட்டு, மீன்பிடி கைன்கள் இல யதளம் மூைம் 

 திவு பெய்யப்ைட்டு வருகிைது.  இத்திட்டத்தின் மூைம், 

5,924 மீன்பிடி விலெப் டகுகள், 40,181 இயந்திைம் 

ப ொருத்தப் ட்ட நொட்டுப்  டகுகள் ைற்றும்  

3,801 இயந்திைம் ப ொருத்தப் டொத நொட்டுப் டகுகள் 

31.03.2022 ைறர ’ReAlCraft’ இல யதளத்தில்  திவு 

பெய்யப் ட்டுள்ளன. 

5.2.2 கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுலை ெட்ட 

அைைொக்கப்பிரிவு 

தமிழ்நொடு கடல்மீன்பிடி ஒழுங்கு டுத்தும் 

ெட்டத்திலன சிைப் ொக பெயல் டுத்திடவும், ெட்டத்திற்கு 

முை ொன மீன்பிடிப்ல  தடுத்தல், மீன்வள ஆதொைத்லத 

 ொதுகொத்தல், மீன்பிடிப்ல  முலைப் டுத்துதல் 

ண ொன்ைவற்லை பெயல் டுத்துவதற்கு அைைொக்கப்  

பிரிவு, 112  ணியிடங்களில் 92 காைல்துறை 

அலுைலர்களுடன் மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் 

நலத்துறையில் ஏற்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. அதன் டி,  

14 கடணைொை ைொவட்டங்களில், கடலில் மீன்பிடி 
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ஒழுங்குமுலைச் ெட்டத்திலன (1983) அைைொக்கம் 

பெய்திட, ஒரு கொவல் கண்கொணிப் ொளர், ஒரு துல  

கொவல் கண்கொணிப் ொளர், 10 கொவல் ஆய்வொளர்கள், 

எட்டு கொவல் ெொர்-ஆய்வொளர்கள், 53 கொவைர்கள்,  

19 கொவல் ஓட்டுநர்கள் ஆகிய நிைந்தைப் 

 ணியிடங்கலளக் பகொண்டு இப்பிரிவு பெயல் ட்டு 

வருகிைது. 

ெட்டத்திற்கு புைம் ொன மீன்பிடித்தல், அழிலவ 

ஏற் டுத்தும் மீன்பிடிப்பு ைற்றும் தலட பெய்யப் ட்ட 

வலைகலளப்  யன் டுத்துவலத தடுத்தல் ைற்றும் 

மீன்பிடித்தலில் ஒழுங்குமுலைலய  நிறலநாட்டிட  

கடலில் ணைொந்து  ணி ணைற்பகொள்ளுதல், ணைொந்துப் 

 ணியின் ண ொது ணெகரிக்கப் டும் ெமூகவிணைொத 

பெயல் ொடுகள் ைற்றும் நுண் றிவுத் தகவல்கலள 

கடணைொை  ொதுகொப்புப் லட ைற்றும் உள்ளூர் 

கொவல்துலையின் கவனத்திற்கு பகொண்டு பென்று 

நடவடிக்லக எடுத்தல் ண ொன்ை முக்கிய  ணிகலள 

இந்த அைைொக்க பிரிவு ணைற்பகொண்டு வருகிைது. 

அைைொக்கப் பிரிவின் பெயல் ொடுகளுக்பகன 

ஆண்படொன்றுக்கு பதொடர் பெைவினமாக ரூ.8.65 ணகொடி 

அைெொல் நிதி ஒப் ளிப்பு பெய்யப் ட்டுள்ளது.  
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5.3 மீன்வள ஆதொைங்கலளப்  ொதுகொத்தல் ைற்றும் 

ணைைொண்லை பெய்தல் 

மீன்வளத்திலன  ொதுகொத்திடவும், 

அதிகரித்திடவும், மீன்பிடித் தலடக்கொைம்  

அைைொக்கம் பெய்தல், கடலில் மீன்குஞ்சுகலள 

இருப்பு பெய்தல், பெயற்லக மீன் உலைவிடங்கலள 

அலைத்தல் ைற்றும்  ல்வலக ைொற்று மீன்பிடி 

முலைகலள ணைற்பகொள்ளுதல் ண ொன்ை 

வழிமுலைகள் துலையொல் பெயல் டுத்தப் ட்டு 

வருகின்ைன.  

மீன்வளத்திலன திைனுடன் நிர்வகிக்க 

சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த முலையில் கூட்டு 

ணைைொண்லை தத்துவத்தின் அடிப் லடயில் 

ணைைொண்லை  பெய்யப் ட்டு வருகிைது. மீனவ 

 ங்களிப் ொளர்களின் ஒத்துலழப்புடன் மீன்வள 

ஆதொைங்கலள திைனுடன்  ொதுகொக்க இந்நடவடிக்லக 

உதவிடும்.  மாநிலத்திலுள்ள மீன்பிடி துறைமுகங்கள் 

மற்றும் மீன்பிடி இைங்கு தளங்கள் கூட்டு 

வமலாண்றம குழுக்கள் மூலம் நிர்ைகிக்கப்ைட்டு 

பெயல்ைடுத்தப்ைட்டு ைருகிைது. 
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5.3.1  மீன்பிடித் தலடக்கொைம் 

கடல் மீன்வளத்லதப்  ொதுகொத்திட, ஒவ்பவொரு 

ஆண்டும் மீன்களின் இனப்ப ருக்க கொைங்களில் 

தமிழக அரொல்  அண்றமக் கடல் மற்றும் சிைப்பு 

பைாருளாதார மண்டல (EEZ) ைகுதிகளில் மீன்பிடி 

விறெப்ைடகுகளுக்கு மீன்பிடித் தலடக்கொைம் 

நலடமுலைப் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. இந்நறடமுறை 

நாட்டுப்ைடகுகளுக்கு பைாருந்தாது. கிழக்கு கடற்கலை 

 குதியில், ஏப்ைல் 15 முதல் ெுன் 14 வலையிலும், 

ணைற்கு கடற்கலை  குதியில் ெுன் 1 முதல் ெுலை 31 

வலையிலும், 61 நொட்கள் மீன்பிடித் தலடக்கொைம் 

அைல் டுத்தப் டுகிைது. 

5.3.2  கடல் ஆலைகலள  ொதுகொத்தல்  

தமிழக கடற் குதியில் கடல் ஆலைகலள 

 ொதுகொத்திடும் பைாருட்டு, மீன்பிடி இழுவலைகளில் 

கடல் ஆலைகள் சிக்கொைல் பவளிச்பெல்ை ஏதுவொக, 

இழுவலைகளில் உள்ள தூர்மடியில் Turtle Excluder 

Device (TED) கருவிகள் ப ொருத்திடவும், ஒவ்பவொரு 

ஆண்டும் கடல் ஆலைகளின் இனப்ப ருக்கக் 

கொைைொன ெனவரி 1 முதல் ஏப்ைல் 30 முடிய நொன்கு 

ைொதங்களுக்கு கடல் ஆலைகள் முட்லடயிடும் 

கடற் குதியின் 5 கடல் லைல்களுக்குள் அலனத்து 
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வலக  டகுகளும் மீன்பிடிக்கத் தலடயொறண 

பிைப்பித்து அைசு அறிவிக்லக பவளியிட்டுள்ளது. 

5.4 ண ரிடர் தயொர்நிலை, மீட்பு ைற்றும் ைறுவொழ்வு 

நடவடிக்லககள் 

 ணைொெைொன வொனிலை ைற்றும் இயற்லக ண ரிடர் 

கொைங்களில், மீனவர்களின்  ொதுகொப்பிலன உறுதி 

பெய்திட மீன்வளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துலை 

கீழ்க்கொணும் நடவடிக்லககலள எடுத்துைருகிைது. 

அ) மீனவர்களுக்கு வொனிலை ைற்றும் புயல் 

எச்ெரிக்லக தகவல்கலளப்  கிர்தல். 

ஆ) வொனிலைத் தகவல்கள் ைற்றும் 

எச்ெரிக்லககலள மீனவர்களுக்கு 24 ைணி 

ணநைமும் வழங்கிடத் ணதலவயொன 

பதொலைபதொடர்பு வெதிகளுடன் கூடிய மத்திய 

கட்டுப் ொட்டு அலை, மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலை ஆல யர் அலுைலகத்தில் 

பெயல் ட்டு வருகின்ைது. இந்தக்கட்டுப் ொட்டு 

அலைப் ணிக்கொக பிைத்திணயக பதொலைண சி 

எண். 044-29530392 வழங்கப் ட்டுள்ளது.  

இ) ணதடுதல் ைற்றும் மீட்பு  ணிகளில் கடணைொை 

கொவல் குழுைம், இந்திய கடணைொை கொவல்  லட 
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ைற்றும் இந்திய கப் ல் லட ஆகியவற்றுடன் 

இத்துறை ஒருங்கில ந்து பெயல் டுகிைது. 

5.4.1 கடலில் மீனவர்களின்  ொதுகொப்பு ைற்றும் 

பதொலைத்பதொடர்பிற்கொன நடவடிக்லககள் 

5.4.1.1 கம்பியில்ைொ பதொலைத்பதொடர்பு கருவிகள் 

வழங்குதல் 

 கடல் மீனவர்களின்  ொதுகொப்பிலன உறுதி 

பெய்திட தமிழகத்தின் 14 கடணைொை ைொவட்டங்கலளயும் 

உள்ளடக்கி பதொலைத்பதொடர்பு வெதிகள் ஏற் டுத்தும் 

ப ொருட்டு 18 பதொலைபதொடர்பு ணகொபுைங்கள் மற்றும் 

கட்டுப்ைாட்டு அறைகள் அலைக்கப் ட்டுள்ளன. 

கடலில் உள்ள மீனவர்கள் தங்கள் மீன்பிடி 

கைன்களிலிருந்து கலைப் குதியிறன பதொடர்பு 

பகொள்ள ஏதுவொக 15 இடங்களில் கட்டுப் ொட்டு 

அலைகள் அலைக்கப் ட்டுள்ளன. இயந்திைம் 

ப ொருத்தப் ட்ட  நொட்டுப் டகுகளுக்கு விறலயில்லா  

5 வொட் வி.எச்.எப். கருவிகள் 17,795 எண் ம் 

ைற்றும் விலெப் டகுகளுக்கு 75 விழுக்கொடு 

ைொனியத்தில் 3,135 எண் ம் 25 வொட் வி.எச்.எப். 

கருவிகளும், ஆக பைொத்தம் 20,930 வி.எச்.எப். 

பதொலைபதொடர்பு கருவிகள் துலையொல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  
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5.4.1.2 விலெப் டகுகளில் ’டிைொன்ஸ் ொண்டர்கள்’ 

(Transponders) ப ொருத்துதல் 

ஒன்றிய அைெொனது, 200 கடல் லைல்களுக்கு 

அப் ொல் ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்கச் பெல்லும் 

மீனவர்கலளக் கண்கொணித்திடவும், மீன்பிடிப்பில் 

இருக்கும்  டகுகளுக்கு தகவல் பதரிவித்திடவும், 

ஆ த்து கொைங்களில் உதவிகள் புரிந்திடும் ப ொருட்டு 

இந்திய விண்பவளி ஆைொய்ச்சி லையத்தின் மூைம் 

டிைொன்ஸ் ொண்டர்கலள உருவொக்கியுள்ளது.  

தமிழகத்தில் உள்ள 4,997 விலெப் டகுகளில் 

டிைொன்ஸ் ொண்டர்கலள ப ொருத்திடும் ப ொருட்டு 

ஒன்றிய அைசு ரூ.18.01 ணகொடி நிதி விடுவித்துள்ளது.  

15 முன்மாதிரி டிரான்ஸ்ைாண்டர்கள் பைாருத்தப்ைட்டு 

களஆய்வில் உள்ளது. விலெப் டகுகளில் 

டிைொன்ஸ் ொண்டர்கள் ப ொருத்தும்  ணி இவ்ைாண்டில் 

முழுலையொக முடிக்கப் டும். 

5.4.1.3  பெயற்லகணகொள் பதொலைண சி, ‘‘ணநவிக்’’ 

(NAvic) ைற்றும் ‘‘ணநவ்படக்ஸ்’’ (NAVtex) 

பதொலைத்பதொடர்பு ெொதனங்கள் வழங்குதல் 

ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் பெல்லும் 

மீனவர்களின்  ொதுகொப்பு ைற்றும் 

பதொலைத்பதொடர்பிலன உறுதி பெய்யும் வலகயில் 
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80 விலெப் டகு குழுக்களுக்கு ரூ.2.28 ணகொடி 

பெைவில் 160 பெயற்லகணகொள் பதொலைண சிகள், 

200 ணநவிக் ைற்றும் 80 ணநவ்படக்ஸ் ஆகிய 

பதொலைபதொடர்பு கருவிகள் விறலயில்லாமல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளன.   

ரூ.5 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் 75 விழுக்கொடு 

ைொனிய விலையில் 500 விலெப் டகுகளுக்கு 

பெயற்லகணகொள் பதொலைண சிகள் ைழங்கப்ைட்டுள்ளது.  

5.4.1.4 "தூண்டில்" – லகண சி பெயலியுடன் கூடிய 

இல யதள ணெலவ 

மீன்பிடிப்பிற்கொக கடலுக்குச் பெல்லும் 

மீனவர்கள் ைற்றும் மீன்பிடி கைன்கலள 

கண்கொணிப் தின் மூைம் மீனவர்களின் 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்திடவும், மீன்பிடிக்கச் 

பெல்லும் மீனவர்களின் வி ைங்கலள  திவு 

பெய்திடவும், மீன்வளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துலை, 

ஒன்றிய அைசின் புவிஅறிவியல் அலைச்ெகத்தின் 

(MoES) ணதசிய கடணைொை ஆைொய்ச்சி நிலையத்துடன் 

(NCCR) இல ந்து, இல யதள ணெலவ மூலம் 

"தூண்டில்" எனும் லகண சி பெயலி இயக்கப்ைடுகிைது. 
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இந்த "தூண்டில்" எனும் லகண சி பெயலியுடன் 

கூடிய இல யதள ணெலவயொனது, அைசு 

நிர்வொகத்திற்கு உதவுவதுடன், கடலில் மீனவர்கள் 

தங்களின் இருப்பிடம், கடற் ய   திவுகள், 

 ொதுகொப் ொன இடம் பெல்ை வழிகொட்டி, மீன் அதிகம் 

கிலடக்கும்  குதிகலள லகண சியில்  திவு பெய்தல், 

மீன்  அதிகம் கிலடக்கும் இட விவைங்கலள ப றுதல், 

ைொறி வரும் வொனிலை, புயல், அதிக ைலழ மற்றும் 

உயரும் கடல் அலைகள் ண ொன்ை விவைங்கலள 

மீனவர்கள் உடனடியொக அறிந்து பகாள்ைதன் மூைம் 

தங்களின்  ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்திடவும் 

உதவுகிைது.  

5.4.2 அெொதொை  சூழ்நிலைகளில் ணெதைலடயும் 

மீன்பிடி  டகுகளுக்கு நிவொை ம் 

வழங்குதல் 

அெொதொை  சூழ்நிலைகளில் ணெதைலடயும் 

மீன்பிடி  டகுகள்/ மீன்பிடி உ கை ங்கள்/ 

வீடுகளுக்கு உடனடி நிவொை ம் வழங்கிடும் 

ப ொருட்டு, ஒரு கடணைொை ைொவட்டத்திற்கு  

ரூ.10 இைட்ெம் வீதம் அறனத்து கடணைொை 

ைொவட்டங்களுக்கும் ரூ.1.30 ணகொடி சுழல் நிதியம் 

தமிழக அரொல் ஒப் ளிப்பு பெய்யப் ட்டது. 
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இத்திட்டத்தின் கீழ் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

வமாெமான ைானிறலயால் வெதமறடந்த  

28 ைடகுகளுக்கு ரூ.10.49 இைட்ெம் நிவொை ம் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

5.4.3 புயைொல்  ொதிக்கப் ட்ட மீனவர்களுக்கு 

ைழங்கப்ைட்ட நிவொை ம்: 

5.4.3.1  ’டவ்ணத’புயல் : 

’டவ்ணத’ புயலின் ண ொது இைண்டு நிகழ்வுகளில் 

21 தமிழ்நொடு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் பென்று 

கொ ொைல் ண ொயினர். இவ்விரு நிகழ்வுகளிலும் 

கொ ொைல் ண ொன 21 தமிழக மீனவர்கலள 

கண்டுபிடிக்க இயைொத சூழலில், அவர்களது 

குடும் த்தொரின் துயர்துலடக்கும் ப ொருட்டு கொ ொைல் 

ண ொன மீனவர்களது குடும் ங்களுக்கு தைொ  

ரூ.20 இைட்ெம் வீதம் ரூ.4.20 ணகொடி நிவொை ைொக 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

5.4.3.2 ைடகிழக்கு ைருைமறழ 2021 

ைடகிழக்கு ைருைமறழ காரணமாக கடந்த  

2021 ஆம் ஆண்டு உருைான காற்ைழுத்த தாழ்வு 

நிறலயால் வீசிய காற்று மற்றும் கனமறழ காரணமாக 

திருைள்ளூர், பென்றன, பெங்கல்ைட்டு, விழுப்புரம், 
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கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் மற்றும் இராமநாதபுரம் 

மாைட்டங்கறள வெர்ந்த விறெப்ைடகுகள், கண்ணாடி 

நாரிறழப் ைடகு, கட்டுமரம், மீன்பிடி ைறலகள் மற்றும் 

மீன் ைண்றணகள் வெதமறடந்தது. அைர்களின் 

ைாழ்ைாதாரத்றத கருத்திற்பகாண்டு மாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு முதலறமச்ெர் அைர்கள் 21.01.2022 அன்று 

ரூ.5.66 வகாடியிறன நிைாரணமாக அறிவித்தறதத் 

பதாடர்ந்து அரசு ஒப்ைளிப்பு பெய்துள்ளது. 

5.5 தமிழக மீனவர்களின்  ொைம் ரிய மீன்பிடி 

உரிலைலய  ொதுகொத்தல்  

5.5.1 கச்ெத்தீவிலன திரும்  ப றுதல் 

ைாக் நீரிறண ைகுதியில் 

2,490 விறெப்ைடகுகள், 12,443 இயந்திரம் 

பைாருத்தப்ைட்ட நாட்டுப் ைடகுகள் மற்றும் 1,020 நாட்டு 

ைடகுகள் ைாரம்ைரிய கடல் ைகுதியில் மீன்பிடிப்பில் 

ஈடுைட்டுள்ளன. ைாக் நீரிறண ைகுதி மாைட்டங்களில் 

உள்ள 286 மீனை கிராமங்களில் 2,08,827 மீனை 

மக்கள் ைாழ்கின்ைனர். ைாக் நீரிறண ைகுதியிலுள்ள 

இராமநாதபுரம், தஞ்ொவூர், புதுக்வகாட்றட மற்றும் 

நாகப்ைட்டினம் மாைட்டங்களில் ைாழும் சுமார் 

80,000 மீனைர்கள் வநரடியாக மீன்பிடி பதாழிறல 

நம்பியுள்ளனர். 
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தமிழக மீனைர்கள் தங்களது ைாரம்ைரிய 

கடற்ைகுதியில் மீன்பிடிக்கும்வைாது ெர்ைவதெ கடல் 

எல்றலறய கடப்ைதாக கூறி இலங்றக 

கடற்ைறடயினரால் அடிக்கடி றகது 

பெய்யப்ைடுகின்ைனர். இலங்றக அரொல் நமது 

மீனைர்கள் மற்றும் அைர்களின் மீன்பிடி ைடகுகள் 

நீண்டகாலமாக சிறையில் அறடக்கப்ைடுைது தமிழக 

மீனைர்கள் மத்தியில் கைறலறயயும் 

ைாதுகாப்பின்றமறயயும் ஏற்ைடுத்தியுள்ளது. 

எனவை, "கச்ெத்தீறை" மீட்படடுத்து மீண்டும் 

இந்தியாவிற்கு கிறடப்ைது மற்றும் ைாக் நீரிறண 

ைகுதியில் இந்திய மீனைர்களின் ைாரம்ைரிய மீன்பிடி 

உரிறமகறள மீட்படடுப்ைது தமிழக அரசின் 

முதன்றமயான குறிக்வகாளாக உள்ளது. தமிழக 

மீனைர்களின் ைாரம்ைரிய மீன்பிடி உரிறமறய 

ைாதுகாக்கும் ைறகயில், 1974ல் இந்திய அரொல் 

இலங்றகக்கு ஒருதறலப்ைட்ெமாக ைழங்கப்ைட்ட 

"கச்ெத்தீறை" மீட்ைதற்கு அரசு தீவிர நடைடிக்றக 

எடுத்து ைருகிைது. இது பதாடர்ைாக தமிழ்நாடு 

ெட்டமன்ைத்திலும் ஏகமனதாக தீர்மானம் 

நிறைவைற்ைப்ைட்டுள்ளது. வமலும், மாண்ைறம உச்ெ 

நீதிமன்ைத்தில் தாக்கல் பெய்யப்ைட்ட ைழக்கில் தமிழக 
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அரசும் ைாதியாக இறணந்து, கச்ெத்தீறை மீட்க 

இந்திய அரறெ ைலியுறுத்தியது. 

அதன்பின் SLP.எண்.8013/2017ல், தனி நைர் 

ஒருைர், இந்தியாவுக்கும் இலங்றகக்கும் இறடயில் 

பெய்துபகாள்ளப்ைட்ட 1974ஆம் ஆண்டு 

ஒப்ைந்தத்தின் 6ைது பிரிறைச் பெயல்ைடுத்த/ 

அமுல்ைடுத்த இந்திய ஒன்றியத்திற்கு எதிராக 

மனுத்தாக்கல் பெய்துள்ளார். அத்துடன் 

அவ்பைாப்ைந்தம் பதாடர்ைான 23.03.1976 நாறளய 

கடிதத்திலுள்ள ஆட்வெைறனக்குரிய பிரிவுகறள 

நீக்கிட வகாரியுள்ளார். தமிழக அரசு 05.08.2021 

அன்று மாண்புமிகு இந்திய உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் எதிர் 

பிரமாணப் ைத்திரத்றத தாக்கல் பெய்துள்ளது. 

இது பதாடர்ைாக, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலறமச்ெர் அைர்கள், 17.06.2021 அன்று, 

மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமருக்கு வழங்கிய ேகாரிக்ைக 

மனுவில் ெதரிவித்துள்ளார். ேமலும், 01.04.2022 

அன்று மாண்புமிகு மீன்வளம்-மீனவர் நலன் 

மற்றும் கால்நைட பராமரிப்புத்துைற அைமச்சர் 

அவர்கள், தமிழக மீனவர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் 

இன்னல்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணேவண்டியும், 

பாரம்பரிய      கடற்பகுதியில்      தங்களது        மீன்பிடி
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உரிறமறய மீட்படடுப்ைதற்கும் மாண்புமிகு ஒன்றிய 

மீன்ைளம், கால்நறட ைராமரிப்பு மற்றும் 

ைால்ைளத்துறை அறமச்ெர் அைர்களிடம் வகாரிக்றக 

மனு ைழங்கியுள்ளார். எனவை, மீனைர்கள் 

எதிர்பகாள்ளும் இந்தப் பிரச்சிறனக்கு நிரந்தரத் தீர்வு 

காண கச்ெத்தீவு மீதான இந்தியாவின் 

இறையாண்றமறய மீட்படடுப்ைதன் மூலவம, 

ைாரம்ைரியக் கடற்ைரப்பில் மீன்பிடிக்கும் உரிறமறய 

மீட்படடுக்க முடியும் என்ைறத தமிழக அரசு மீண்டும் 

ைலியுறுத்துகிைது.  

5.5.2 இைங்லக அைெொல் லகது பெய்யப் ட்ட தமிழக 

மீனவர்கள் ைற்றும் முடக்கி லவக்கப் ட்டுள்ள 

அவர்களின்  டகுகலள விடுவித்தல்  

தமிழக மீனவர்கள்  ொைம் ரியைொன  ொக்-

வலளகுடொ  குதியில் தங்கள் மீன்பிடிப்ல  

ணைற்பகொள்ளும் ண ொது ெர்ைவதெ கடல் எல்றலறய 

தாண்டுைதாக பதரிவித்து, இைங்லக கடற் லடயால் 

வமற்பகாள்ளப்ைடும் பதொடர் தொக்குதல் ைற்றும் 

அச்சுறுத்தல் கொை ைொக தமிழக மீனவர்கள் பதொடர்ந்து 

 ொதிக்கப் டுகின்ைனர். தமிழக மீனவர்கள் இைங்லக 

கடற் லடயினைொல் தொக்கப் டுதல், ,துன்புறுத்தப் டுதல், 

சிலைபிடிக்கப் டுதல் ண ொன்ை ெம் வங்களொல் 
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 ொதிக்கப் டும் ண ொது, அவர்கலள  விடுவிக்க 

வலியுறுத்தி தமிழ்நொடு அைசு  ல்ணவறு கடிதங்கள் 

வொயிைொக ைொண்புமிகு  ொைதப் பிைதைர் அவர்களின் 

கவனத்திற்கு பகொண்டு பெல்ைப் ட்டுள்ளது. 

ணைலும், தமிழக அரசு, றகது பெய்யப்ைடும் 

மீனைர்கறள விடுவிப்ைதற்கு தூதரக ரீதீயிலான 

நடைடிக்றக வமற்பகாள்ைதற்கு ஒன்றிய அரறெ 

ைலியுறுத்தி ைருகிைது. இதற்கு முன்பு அதிகைட்ெமாக 

113 நாட்கள் ைறர இலங்றக சிறைகளில் 

அறடக்கப்ைட்டிருந்த தமிழக மீனைர்கள், இந்த அரசு 

ைதவிவயற்ைவுடன் எடுத்த முயற்சிகளினால், 

மிககுறைந்த காலமான ைதினாறு நாட்களிவலவய 

தாய்நாடு திரும்பியுள்ளனர். கடந்த இைண்டு 

ஆண்டுகளில் இைங்லக அைெொல் பிடிக்கப் ட்ட  

88  டகுகள் மற்றும் 23 மீனைர்கறள (31.03.2022 

ைறர) மீட்க அலனத்து நடவடிக்லககலளயும் தமிழக 

அைசு பதொடர்ந்து எடுத்து வருகிைது. வமலும், 

01.04.2022 அன்று மாண்புமிகு மீன்ைளம்-மீனைர் 

நலன் மற்றும் கால்நறட ைராமரிப்புத்துறை அறமச்ெர் 

அைர்கள் இைங்லக அைெொல் றகதுபெய்யப்ைட்ட 

தமிழக மீனைர்கள் மற்றும் சிறைபிடிக்கப்ைட்ட 

 டகுகறள மீட்க, மாண்புமிகு ஒன்றிய மீன்ைளம், 
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கால்நறட ைராமரிப்பு மற்றும் ைால்ைளத்துறை 

அறமச்ெர் அைர்களிடம் வகாரிக்றக மனு 

ைழங்கியுள்ளார். 

5.5.3  இலங்றக அரொல் சிறைபிடிக்கப்ைட்டு மீட்க 

இயலாத நிறலயில் உள்ள ைடகுகளுக்கு 

நிைாரணம் 

 இலங்றக அரொல் சிறைபிடிக்கப்ைட்டு 

ைல்வைறு கடற்ைறட தளங்களில் நிறுத்தி 

றைக்கப்ைட்டுள்ள 125 ைடகுகளில் 108 விறெப்ைடகு 

உரிறமயாளர்களுக்கு தலா ரூ.5 இலட்ெமும்,  

14 நாட்டுப்ைடகு உரிறமயாளர்களுக்கு தலா  

ரூ.1.50 இலட்ெம் வீதம் பமாத்தம் ரூ.5.66 வகாடி 

ைழங்கப்ைடும் என மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலறமச்ெர் அைர்கள் 21.01.2022 அன்று 

அறிவித்ததன் அடிப்ைறடயில்,  

122 ைடகுகளுக்கு நிைாரணமாக பமாத்தம்  

ரூ.5.61 வகாடி முதலறமச்ெரின் பைாது நிைாரண 

நிதியிலிருந்து ஒப்ைளிப்பு பெய்து ஆறண 

பைளியிடப்ைட்டு நிைாரணம் ைழங்கிட நடைடிக்றக 

வமற்பகாள்ளப்ைட்டு ைருகிைது. 
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5.5.4  மீன்ைளத்திற்கான இந்திய-இலங்றக கூட்டுப் 

ைணிக்குழுக் கூட்டம் (JWG) 

 மீனைர்கள் மற்றும் மீன்பிடி ைடகுகறள 

விடுவிப்ைது, வராந்து, றகது நடைடிக்றகயின் வைாது 

பின்ைற்ை வைண்டிய நறடமுறைகள் / பநறிமுறைகள் 

மற்றும் மீனைர்கறள மனிதாபிமான முறையில் 

றகயாளுைது குறித்து மீன்ைளத்திற்கான கூட்டுப் 

ைணிக்குழுக் கூட்டம் (JWG) நடத்தப்ைட்டு ைருகிைது. 

இதுைறர, ஐந்து சுற்றுகள் இந்திய-இலங்றக  

கூட்டு ைணிக்குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்ைட்டுள்ளன. 

இந்த கூட்டங்களின்வைாது, இலங்றக 

கடற்ைறடயினரால் றகது பெய்யப்ைட்ட தமிழக 

மீனைர்கள் மற்றும் அைர்களது மீன்பிடி ைடகுகறள 

விடுவித்து, திருப்பி அனுப்புைது குறித்து மீண்டும் 

ைலியுறுத்தப்ைட்டது. 

 இந்தியா மற்றும் இலங்றக இறடவய மீன்பிடித் 

பதாழில் பதாடர்ைான ஐந்தாைது கூட்டுப் ைணிக்குழுக் 

கூட்டம் 25.03.2022 அன்று நறடபைற்ைது. 

இக்கூட்டத்தில் நமது தரப்பில் விைாதிக்கப்ைட்ட 

முக்கிய விடயங்கள் பின்ைருமாறு; 

i. மீன்பிடிப்பின் பைாழுது வராந்துப் ைணியில் கூடுதல் 

ஒத்துறழப்பு நல்குதல், 
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ii. தமிழக மீனைர்களின் ெமீைத்திய மரணம் 

பதாடர்ைான விொரறண அறிக்றகயிறன 

ைகிர்தல், 

iii. றகது நடைடிக்றகயின் வைாது அதிகைட்ெ 

முன்பனச்ெரிக்றக மற்றும் மனிதாபிமான 

அணுகுமுறைறய றகயாளுதல், 

iv. தமிழக மீனைர்களின் ைாழ்ைாதாரமான ைடகுகறள 

மனிதாபிமான அடிப்ைறடயில் விடுவித்தல், 

v. இலங்றக மீன்பிடிச் ெட்டத் திருத்தம், 2018க்கு 

முன்னர் றகது பெய்யப்ைட்ட தமிழக மீன்பிடி 

ைடகுகறள விடுவித்தல், 

vi. ைாக் நீரிறண ைகுதியில் கடல் சுற்றுச்சூழறல 

வமம்ைடுத்துைதற்கு கூட்டு ஆராய்ச்சிறய 

வமற்பகாள்ள இரு நாடுகளும் ஒப்புக்பகாண்டன, 

vii. அண்றமக் கடல் ைகுதியில் மீன்பிடி 

அழுத்தத்றதக் குறைக்க, ைாக் நீரிறண ைகுதியின் 

கடல் சூழறலப் ைாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த 

நடைடிக்றககள் குறித்து விைரிக்கப்ைட்டது, 
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viii. இரு நாடுகளுக்கும் இறடவய நிலவும் ைதற்ைத்றத 

தணிக்க மீனைர்கள் மட்டத்திலான  

வைச்சுைார்த்றத நடத்த வகாரப்ைட்டது. 

5.6  கடவலார நீர்ைாழ் உயிரின ைளர்ப்பு மற்றும் கடல் 

உயிரின ைளர்ப்பு 

5.6.1  கடவலார இைால் ைளர்ப்பு 

தமிழ்நொட்டில் கடணைொை நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பிற்கு உகந்த 12,000 பெக்ணடர் நிைப் ைப்பில், 

தற்பைாழுது 6,500 பெக்ணடர்  ைப் ளவு மட்டுவம 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. தமிழக கடவலார நிலப்ைரப்பில், 

இைால் ைளர்ப்பு முக்கிய பதாழிலாக 

வமற்பகாள்ளப்ைடுைதுடன், தற்வைாது 1,932 இைால் 

ைண்றணகள் 3,837.33 பெக்வடர் ைரப்பில் கடவலார 

நீர்ைாழ் உயிரின ைளர்ப்பு ஆறணயத்தில் ைதிவு 

பைற்று இயங்கி ைருகின்ைன. தமிழகத்தில் இயங்கி 

ைரும் 71 இைால் குஞ்சு பைாரிப்ைகங்கள் தமிழகம் 

மற்றும் அண்றட மாநிலங்களுக்குத் வதறையான 

இைால் குஞ்சுகறள ைழங்கி ைருகின்ைன.  

இந்தியொவில் நிறுவப் ட்டுள்ள 82  திவு 

பெய்யப் ட்ட இைால் குஞ்சு ப ொரிப் கங்களிலிருந்து  

7,000 வகாடி இைால் குஞ்சுகள் உற்ைத்தி 
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பெய்யப்ைடுகிைது, தமிழகத்தில் 40 பில்லியன் உற்ைத்தி 

திைன் பகாண்ட பைாரிப்ைகங்களிலிருந்து 25 

பில்லியன் இைால் குஞ்சுகள் உற் த்தி பெய்யப்ைட்டு 

வருகிைது. இது ணதசிய உற் த்தியில் ெைொெரியொக 30 

விழுக்கடு ஆகும். 

நாட்டின் பமாத்த இைால் உற் த்தியான  

7.5 இைட்ெம் பைட்ரிக் டன்னில் 25,000 பைட்ரிக் டன் 

தமிழ்நொடு உற் த்தி பெய்து உள்ளது. தமிழகத்தில், 

தற்வைாது ’பைள்றள இைால்’ (Penaeus vannamei) 

பைருமளவில் ைளர்க்கப்ைடுகிைது.  இவ்ைறகயான 

இைால்கறள ைளர்த்திட பிரத்வயக அனுமதியிறன 

மாைட்ட அளவிலான குழுவின் ைரிந்துறரயின்ைடி 

கடவலார உயிரின ைளர்ப்பு ஆறணயம் ைழங்குகிைது. 

தமிழ்நாட்டில் கடவலார நீர்ைாழ் உயிரின 

ைளர்ப்பிறன பைருக்கிட ைளம் மிகுந்திருப்பினும் 

தற்பைாழுது 13% மட்டுவம ையன்ைாட்டில் உள்ளது. 

தமிழக அரொல், உைர்நீர் மீன் மற்றும் இைால் 

ைளர்ப்பிறன வமம்ைடுத்தும் வநாக்கத்துடன் கடலூர், 

விழுப்புரம், தஞ்ொவூர், திருைாரூர், புதுக்வகாட்றட 

மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய 6 மாைட்டங்களில் 

உைர்நீர் மீன் ைளர்ப்பிற்கு உகந்த இடங்கறள 

கண்டறிந்து ைறரைடம் தயாரிக்கும் ைணிகள் (Resource 
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Mapping) பெய்து முடிக்கப்ைட்டுள்ளது. இைால் 

ைளர்ப்பிறன ஊக்குவிப்ைதற்காக அரசு 

கட்டுப்ைாட்டின் கீழ் உள்ள கடவலார தரிசு நிலங்களில் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இைால் ைளர்ப்பிறன 

வமற்பகாள்ள நில குத்தறக பகாள்றகறய 

உருைாக்க நடைடிக்றக வமற்பகாள்ளப்ைட்டு 

ைருகிைது. விைொயத்திற்கு ையன்ைடாத தரிசு 

நிலங்களில் உைர்நீர் மீன்ைளர்ப்பிறன ஊக்குவித்திட 

நடைடிக்றக வமற்பகாள்ளப்ைடும். வமலும் கடவலார 

ைகுதிகளில் உள்ள பைரிய உைர் நிலப்ைரப்புகள் 

கண்டறியப்ைட்டு, பிரத்வயக உைர்நீர் மீன்ைளர்ப்பு 

மண்டலங்கள் உருைாக்கிட நடைடிக்றக எடுக்கப்ைடும். 

5.6.2  கடல் உயிரின ைளர்ப்பு 

 கடலில் மீன்பிடி உற் த்தி அளவு ணதக்க 

நிலையிலன அலடந்துள்ளது, இதனொல் கடலில் 

மீன்வளர்ப்பு மூைம் மீன் உற் த்திக்கொன ெொத்திய 

கூறுகலள ஆைொய ணவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 

கடலில் மீன் வளர்ப்பு முலையொனது மீனவர்கலள 

மீன்பிடி பதொழிலில் இருந்து, மீன்கலள இருப்பு 

பெய்தல் ைற்றும் அறுவலட பெய்தல் என்ை புதிய 

மாற்ைத்திற்கு வழி வகுக்கிைது.  
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ஒன்றிய அரசின் ைரிசீலறனயில் உள்ள வதசிய 

கடல் உயிரின வளர்ப்பு பகாள்றகயின்ைடி, அரசு 

கடலில் மீன்வளர்ப்பிலன ஊக்குவிக்கும் வலகயில் 

அண்லை கடல்  குதியில்  ல்ணவறு மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உகந்த  குதிகலள அறிவியல் பதொழில்நுட் ம், 

உள்ளூர் ெமூக கைொச்ெொை  ண்புகள் ைற்றும் 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகளின் அடிப் லடயில் 

வலையறை பெய்து அண்லை கடல்  குதியில் மீன் 

வளர்ப்பிலன ணைற்பகொள்ள அைசின் மூைம் சிைப்பு 

முயற்சிகள் ணைற்பகொள்ளப் ட்டு வருகிைது. 

5.6.3 கடற்ைாசி ைளர்ப்பு 

 கடற் ொசிகள் ஆழைற்ை கடணைொை  குதிகளில் 

வளரும்  ொசி வலகலய ெொர்ந்ததொகும். கடற் ொசிகள், 

சிவப்பு,  ழுப்பு ைற்றும்  ச்லெ கடற் ொசி என 

வலகப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. இந்திய கடற் ைப்பில்  

844 வலகயொன கடற் ொசிகள் உள்ளன. இலவகளில்  

60 இனங்கள் வணிகரீதியொக முக்கியைொனதொகக் 

கருதப் டுகின்ைன, இதில் 10 கடற் ொசி இனங்கள் 

பைருமளவில் வளர்க்கப் டுகின்ைன. 

 தமிழகத்தில், கடற் ொசி வளர்ப்ல , 

மீனவர்களுக்கொன ைொற்று வொழ்வொதொை 

நடவடிக்லகயொக ஊக்குவிப் தற்கு, மீன்ைளம் மற்றும் 



60 

மீனைர் நலத்துலை முலனப்புடன் பெயல் ட்டு 

வருகிைது. ைொநிை ைற்றும் ஒன்றிய அைசுகளின் 

 ல்ணவறு திட்டங்களின் கீழ், 1,926 மீனவப் 

ப ண்களுக்கு கடற் ொசி வளர்ப்பிலன ணைற்பகொள்ள 

16,262 எண்ணிக்லகயிைொன கடற் ொசி மிதலவகள் 

ைற்றும் கடற் ொசி வளர்ப்பிற்கொன கயிறுகள் (monolines) 

வழங்கப் ட்டுள்ளன. ணைலும் தமிழ்நொடு அைசின் 

முயற்சியொல் தமிழகத்தில் தற்ண ொலதய கடற் ொசி 

உற் த்தி ஆண்படொன்றுக்கு ெைொெரியொக  

10,000 பமட்ரிக் டன்களாக உள்ளது. 

 தமிழ்நொட்டில் கடணைொை ைொவட்டங்களில் 

அறிவியல்பூர்வ ைற்றும்  ொைம் ரிய கடற் ொசி 

வளர்ப்பின் மூைம் அதன் உற் த்திலய ப ருக்கிட, 

பின்வரும் முக்கிய நடவடிக்லககலள உள்ளடக்கிய 

 ல்ணநொக்கு கடற் ொசி பூங்கொலவ ஒன்றிய அரசுடன் 

ஒருங்கிறணந்து தமிழகத்தில் நிறுவிட நடைடிக்றக 

வமற்பகாள்ளப்ைட்டு ைருகிைது. 
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அட்டவல : 4 

றமயம் I - கடற் ொசி 

விலத வளர்ப்பு பூங்கொ 

றமயம் II - கடற்ைாசி 

ைதப்ைடுத்தும் பூங்கா 

➢ கடற் ொசி திசு 

வளர்ப்பு ஆய்வு 

கூடம் 

➢ உட்புை இளம் தொவை 

வளர்ப்பு அைகு 

➢ பவளிப்புை கடற் ொசி 

விலத வளர்ப்பு 

குளம் 

➢  யிற்சி வளொகம் 

➢ உைர் தளங்கள் 

➢ நீர்  ரிணெொதலன 

ஆய்வகம் 

➢ குளத்தில் கடற் ொசி 

வளர்ப்பிற்கொன 

இடம் 

➢ நீணைற்று அலைப்பு 

ைற்றும் 

நீர்த்ணதக்கங்கள் 

➢ கழிவுநீர் சுத்தீகரிப்பு 

நிலையம் 

➢ உப்புநீலை 

குடிநீைொக்கும் வெதி 

➢ ெொலை அலைப்பு 

ைற்றும் மின்ெொை 

வெதி 

➢ கடற் ொசி  தனிடும் 

பதொழிற்ெொலை 

ைலனகள் 

➢ நிர்வொகக் கட்டிடம் 

➢ புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள்/ 

ஆைொய்ச்சி ைற்றும் 

ணைம் ொட்டு லையம் 

➢ ணெொதலன ஆய்வகம்  

➢ உைர் தளங்கள் 

➢ ணெமிப்பு கிடங்குகள் 

➢ ஒற்லை ெொளை 

அலுவைகம் 

➢ நன்னீர் சுத்தீகரிப்பு  

நிலையம் ைற்றும் 

நீர்த்ணதக்கம்  

➢ பதொழில் 

முலனணவொர் 

உருவொக்க லையம் 

➢ கழிவுநீர் சுத்தீகரிப்பு 

நிலையம் 

➢ ெொலை அலைப்பு 

ைற்றும் மின்ெொை வெதி 
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5.6.4  கடற்கூண்டுகளில் மீன்ைளர்ப்பு (Open Sea 

Cage Culture) 

 தமிழகத்தில்  ொக் ெைெந்தி ைற்றும் ைன்னொர் 

வலளகுடொ  குதியில் உள்ள நீண்ட கடற்கலை, 

அலைதியொன கடல்  குதிகள் கூண்டு மீன்வளர்ப்ல  

ணைம் டுத்துவதற்கொன வொய்ப் ொக அலைந்துள்ளன. 

ணைற்கூறிய  குதிகளில் கூண்டு மீன்வளர்ப்ல  

விரிவு டுத்துவதன் மூைம்  ொக் ெைெந்தி ைற்றும் 

ைன்னொர் வலளகுடொ  குதியில் மீன்பிடிப்பில் ஏற் டும் 

அழுத்தத்லத குலைப் தற்கு வொய்ப்புள்ளது. கடல் 

கூண்டுகளில் மீன்வளர்ப் தன் மூைம் விலை 

ைதிப்புமிக்க கடல் மீன்கள் உற் த்தியிலன அதிகரிக்க 

இயலும். கடல் விைொல் (Cobia), பகொடுவொ (Seabass), 

கைவொ (Grouper),   ொம் ணனொ  ொலை (Silver pompano) 

ைற்றும் சிங்கி இைொல் (Lobster) ண ொன்ை வணிக 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த மீன்கலள கூண்டுகளில் 

வளர்த்திட இயலும்.  ல்ணவறு ஒன்றிய ைற்றும்  

ைொநிை அைசு திட்டங்களின் கீழ் இதுவலை  

ரூ.947.29 இைட்ெம் பெைவில் 220 மிதலவக் 

கூண்டுகள் கடணைொை மீன் வளர்ப்ண ொருக்கு 

வழங்கப் ட்டுள்ளன.  
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கடலில் கூண்டுகள் அலைத்து 

மீன்வளர்ப்ண ொருக்கு வதறையான அளவு கடல் மீன் 

குஞ்சுகலள வழங்குவதற்கொக இைொைநொதபுைம் 

ைொவட்டம் ைண்ட ம்  குதியில் கடல் மீன் குஞ்சு 

வளர்ப்பு  லையம்  ைொநிை அைெொல்  நிறுவப் ட்டுள்ளது. 

5.7 மீன்வள உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள 

ணைம் டுத்துதல் 

 ஒன்றிய அைசின்  ல்ணவறு திட்டங்களின் கீழ் 

நிதியுதவி ப ற்று தமிழகத்தில் உள்ள மீன் இைங்கும் 

 குதிகலள மீன் இைங்குதளங்களாகவும், மீன் 

இைங்குதளங்கலள மீன்பிடி துலைமுகங்களாகவும் 

தைம் உயர்த்திடவும், தற்பைாழுது உள்ள மீன்பிடி 

துறைமுகங்கள் மற்றும் மீன் இைங்குதளங்கறள 

நவீனப்ைடுத்துதல் வைான்ை நடைடிக்றககறள தமிழக 

அைசு ணைற்பகொண்டு வருகிைது. இதன் மூலம், மீன்பிடி 

 டகுகலள  ொதுகொப் ொக நிறுத்திடவும், மீன்கலள 

சுகொதொைமான முலையில் லகயொளவும், ஏற்றுைதி 

ைாய்ப்புகறள எற்ைடுத்தி மீனவர்களுக்கு கூடுதல் 

விறல கிறடத்திடவும் ைழிைறக பெய்யப்ைடுகிைது. 

மீன்பிடித் துலைமுகங்கள் அலைக்கப் டுவதொல்  

மீனவர்கள் மற்றும் பைாது மக்களுக்கு  
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ணநைடியொகவும் ைலைமுகைொகவும் ணவலைவொய்ப்புகள்  

கிலடக்கப்ப றும். 

5.7.1 ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் தைங்கம் ொடியில் புதிய 

மீன்பிடித் துலைமுகம் அலைத்தல் 

 ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் தைங்கம் ொடியில் 

ரூ.120 ணகொடி ைதிப்பீட்டில் மீன்பிடித் துலைமுகம் 

அலைப் தற்கு, அைசின் மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் (FIDF) தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. இந்த 

மீன்பிடிதுலைமுகம் 340மீ நீளமுள்ள வடக்கு அலைத் 

தடுப்புச்சுவர், 1,070மீ நீளமுள்ள பதற்கு அறலத் 

தடுப்புச்சுவர்களுடன், மீன்கலள சுகொதொைைொன 

முலையில் லகயொளுவதற்கொன இதை  

கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு வெதிகளுடன் 

வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் முடிைறடயும் 

தருைாயில் உள்ளன. 

5.7.2 திருவள்ளூர் ைொவட்டம் திருபவொற்றியூர்குப் த்தில் 

சூலை மீன்பிடித் துலைமுகம் அலைத்தல்  

 திருவள்ளூர் ைொவட்டம், திருபவொற்றியூர் 

குப் த்தில் சூலை மீன்பிடித் துலைமுகம் ரூ.200 ணகொடி 

ைதிப்பீட்டில் அறமத்திட மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு 
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ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக 

ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. இந்த மீன்பிடி 

துலைமுகம் 510மீ நீளமுள்ள வடக்கு அலைத் 

தடுப்புச்சுவர், 849மீ நீளமுள்ள பதற்கு அலை 

தடுப்புச்சுவர்களுடன் சூலை மீன்கள் ைற்றும் 

ஆழ்கடல் மீன்கறள சுகாதாைைொன முலையில் 

லகயொளுவதற்கொன இதை கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகளுடன் வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது.  80%  ணிகள் 

முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சியுள்ள  ணிகள் நலடப ற்று 

வருகிைது.  

5.7.3 நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம் பவள்ளப் ள்ளம் 

கிைொைத்தில் மீன்பிடித் துலைமுகம் அலைத்தல் 

நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம் பவள்ளப் ள்ளம் 

கிைொைத்தில் நவீன வெதிகளுடன் மீன்பிடித் 

துலைமுகம் அலைத்திட ரூ.100 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் மீன்வள உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. இந்த மீன்பிடி துலைமுகம் 1080மீ 

நீளமுள்ள  வடக்கு அலைத் தடுப்புச்சுவர், 1,300மீ 

நீளமுள்ள பதற்கு அலைத்தடுப்புச்சுவர், 240மீ 

நீளமுள்ள  டகு அல யும் தளங்களுடன், மீன்கலள 

சுகொதொைைொன முலையில் லகயொளுவதற்கொன இதை 
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கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு வெதிகளுடன் 

வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் நலடப ற்று 

வருகிைது.  

5.7.4 கடலூர் ைொவட்டம் முதுநகர் மீன்பிடித் 

துலைமுகத்திலன புனைலைத்தல் 

கடலூர் ைொவட்டம், முதுநகரில் மீன்பிடித் 

துலைமுகத்திலன புனைலைக்கும்  ணிக்கொக  

ரூ.100 ணகொடி ைதிப்பீட்டில், மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் அறமத்திட தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. இத்திட்டம் 

கூடுதல் வெதிகளுடன்  டகு அல யும் சுவர் 1,040மீ 

நீளம்,  தடுப்புச்சுவர் 600மீ நீளம்  ைற்றும்  மீன்கலள 

சுகொதொைைொன முலையில் லகயொளுவதற்கொன இதை 

கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு வெதிகளுடன் 

வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது. 90%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, 

எஞ்சியுள்ள  ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது.  

5.7.5 கழுணவலி ஆற்றின் கலைணயொைங்களில், விழுப்புைம் 

ைொவட்டம் அழகன்குப் ம் ைற்றும் பெங்கல் ட்டு 

ைொவட்டம் ஆைம் லைகுப் த்தில் மீன்பிடி 

துலைமுகங்கள் அலைத்தல் 

 கழுணவலி ஆற்றின் கலைணயொைங்களில், 

விழுப்புைம் ைொவட்டம், அழகன்குப் த்திலும் ைற்றும் 
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பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம், ஆைம் லைகுப் த்திலும் 

மீன்பிடிதுலைமுகங்கள் அலைத்திட ரூ.235 ணகொடி 

ைதிப்பீட்டில் மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. இந்த மீன்பிடித்துலைமுகங்கறள 

அலைப் தற்கு ைொநிை கடணைொை ஒழுங்குமுலை 

ஆல யத்தின் (CRZ) அனுைதி ப ைப் ட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தில்,  நிலைப் டுத்தும் சுவர் 900மீ நீளம், 

 டகு அல யும் சுவர் 1,100 மீ நீளம்,  கடற்கலை 

 ொதுகொப்பு கட்டலைப்பு 300மீ நீளம்,  ெொய்வு தளம்  

2 எண் ம்,  கலைகலள  ைப் டுத்தும்  ணி 400மீ 

நீளம், தூர்வொரி ெைன் டுத்துதல் ைற்றும் மீன்கலள 

சுகொதொைைொன முலையில் லகயொளுவதற்கொன இதை  

கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு வெதிகளுடன் 

வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது. ஆைம்  கட்ட  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.6 நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம் ஆற்கொட்டுத்துலையில் 

மீன்பிடித் துலைமுகம் அலைத்தல் 

 நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம், ஆற்கொட்டுத்துலையில் 

ரூ.150 ணகொடியில் மீன்பிடித் துலைமுகம் 

அலைப் தற்கு, மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 
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வழங்கப் ட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ்,  வடக்கு 

அலைத் தடுப்புச்சுவர் 1,650மீ நீளம், பதற்கு 

அலைத்தடுப்புச்சுவர் 2,000மீ நீளம், ைடகு அறணயும் 

தளம் 340மீ நீளம்,  தூர்வொரி ெைன் டுத்துதல் ைற்றும் 

மீன்கலள சுகொதொைைொன முலையில் 

லகயொளுவதற்கொன இதை கலைணயொை உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகளுடன் வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது, 40%  ணிகள் 

முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் நலடப ற்று 

வருகிைது. 

5.7.7 கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் ணதங்கொப் ட்டி ம் 

மீன்பிடித் துலைமுகத்தில் பிைதொன அலை 

தடுப்பு சுவறர நீட்டித்தல் ைற்றும் கூடுதல் 

உட்கட்டலைப்பு   வெதிகள்      ஏற்படுத்துதல் 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம், ணதங்கொப் ட்டி ம் 

மீன்பிடித் துலைமுகத்தில் பிைதொன அலை தடுப்பு 

சுவலை ைத்திய நீர் ைற்றும் மின்ெக்தி ஆைொய்ச்சி 

நிலையத்தின் (CWPRS)  ரிந்துலையின் டி, 213 மீ 

நீளத்திற்கு நீட்டிக்கவும் ைற்றும் கூடுதல் 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகறள ஏற் டுத்தவும்  

ரூ.137 ணகொடிக்கு, மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  
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25%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.8 தூத்துக்குடி ைொவட்டம், தருலவகுளத்தில் 

படகு அணையும் தளம் (T-Jetty) 

விரிவொக்கம் பெய்தல்  

தூத்துக்குடி ைொவட்டம், தருலவகுளத்தில்  டகு 

அல யும் தளத்றத விரிவொக்கம் பெய்ய  

ரூ.10 ணகொடிக்கு, மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 50%    ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, 

எஞ்சிய  ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.9 தூத்துக்குடி மீன்பிடி   துலைமுகத்தில் கூடுதல்   

 டகு அல யும்   தளம்   அலைத்தல் 

தூத்துக்குடி மீன்பிடி துலைமுகத்தில் அதிகமான 

 டகுகள் நிறுத்துைதற்கு, கூடுதல்  டகு அல யும் 

தளம் அலைத்திட ரூ.25 ணகொடிக்கு, மீன்வள  

உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  

10%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 
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5.7.10  இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் கீழமுந்தல் 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளம் அலைத்தல் 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், கீழமுந்தல் கிைொைத்தில் 

மீன் இைங்குதளம் அலைக்க ரூ.10 ணகொடிக்கு, மீன்வள  

உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் 

20%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.11  இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், ைண்ட ம் (வடக்கு) 

ைற்றும் (பதற்கு) கிைொைங்களில் மீன் இைங்கு 

தளங்கள் அலைத்தல்  

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், ைண்ட ம் (வடக்கு) 

ைற்றும் (பதற்கு) கிைொைங்களில் மீன் இைங்கு தளங்கள் 

அலைக்க ரூ.20 ணகொடிக்கு, மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக 

ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 60%  ணிகள் 

முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் நலடப ற்று 

வருகிைது. 
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5.7.12  இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், மூக்லகயூர் மீன்பிடி 

துலைமுகத்தில் மீன்பிடிப்பிற்கு முந்லதய ைற்றும் 

பிந்லதய பதொடர் குளிர் கொப்பு உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகள் ஏற்படுத்துதல்  

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், மூக்லகயூர் மீன்பிடி 

துலைமுகத்தில் மீன்பிடிப்பிற்கு முந்லதய ைற்றும் 

பிந்லதய பதொடர் குளிர் கொப்பு வெதிகள் ைற்றும் 

ஏற்றுைதிக்கொன உட்கட்டலைப்புகள் அலைக்க   

ரூ.20 ணகொடிக்கு, மீன்வள உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 30%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, 

எஞ்சிய  ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.13 வொனகிரி, கீழணதொட்டம், வடக்கம்ைொப் ட்டினம், 

புதுக்குடி ைற்றும் ணகொட்லட ட்டினம் ஆகிய 

கிைொைங்களில் மீன்இைங்குதளம் அலைத்தல் 

ைற்றும் நொகப் ட்டினம் மீன்பிடி துலைமுகத்தில் 

கூடுதல் உட்கட்டலைப்பு வெதிகள் ஏற் டுத்துதல் 

ையிைொடுதுலை  ைொவட்டம், வொனகிரி,  தஞ்ெொவூர் 

ைொவட்டம், கீழணதொட்டம், புதுக்ணகொட்லட ைொவட்டம்,    

வடக்கம்ைொப் ட்டினம், புதுக்குடி ைற்றும் 

ணகொட்லட ட்டினம்  ஆகிய கிைொைங்களில்  மீன் 

இைங்குதளம் அலைக்கவும்,  நொகப் ட்டினம் மீன்பிடி 

துலைமுகத்தில் கூடுதல் உட்கட்டலைப்பு வெதிகறள 
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ஏற் டுத்தவும் ரூ.28 ணகொடி ைதிப்பீட்டில்  மீன்வள  

உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டு ஆரம்ைகட்ட 

 ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.14 திருபநல்ணவலி ைொவட்டம், அருவிக்கலை 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளம் அலைத்தல் 

திருபநல்ணவலி ைொவட்டம், அருவிக்கலை 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளம் அலைக்க  

ரூ.10 ணகொடிக்கு, மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு 

நிதியின்கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. ஆைம்  கட்ட  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.15 கடலூர் ைொவட்டம், அன்னங்ணகொவில் ைற்றும் 

முடெணைொலட கிைொைங்களில் மீன் 

இைங்குதளத்தில் கூடுதல் வெதிகலள 

அலைத்தல்  

கடலூர் ைொவட்டம்,  அன்னங்ணகொவில் ைற்றும் 

முடெணைொலட கிைொைங்களில் உள்ள மீன் 

இைங்குதளங்களில் கூடுதல் வெதிகலள ஏற் டுத்த 

ரூ.19.50 ணகொடி ைதிப்பீட்டில், மீன்வள  

உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  
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20%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, எஞ்சிய  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.16 நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம், நொகூர் 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்கு தளத்தின் 

முகத்துவொைத்திணன  தூர்வொருதல் ைற்றும் 

அலை தடுப்புச்சுவர் அலைத்தல்   

நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம், நொகூர் கிைொைத்தில் 

உள்ள மீன் இைங்குதளத்தின் முகத்துவொைத்திறன 

தூர்வொருதல் ைற்றும் வடக்கு அலை தடுப்புச்சுவர்  

அலைக்க ரூ.19.87 ணகொடிக்கு, ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

35%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, பதொடர்ந்து  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது.  

5.7.17 திருவள்ளூர் ைொவட்டம்,  ழணவற்கொடு 

ஏரியின் முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக 

நிலைப் டுத்துதல்  

 திருவள்ளூர் ைொவட்டம்,  ழணவற்கொடு ஏரியின் 

முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக நிலைப் டுத்த  

ரூ.26.85 ணகொடிக்கு, ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

ெட்டபூர்ை அனுமதி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ைனத்துறை 
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அனுைதி ப ைப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 

5.7.18 இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், ணைொச்ைொநகர், 

தங்கச்சிைடம், ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் 

பகொடியம் ொலளயம், சின்னணைடு ஆகிய 

கிைொைங்களில் மீன் இைங்குதளம் ைற்றும் 

கடலரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல் 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், ணைொச்ைொநகர்   ைற்றும்  

தங்கச்சிைடம்,   ையிைொடுதுலை ைொவட்டம்  சின்னணைடு 

ைற்றும் பகொடியம் ொலளயம் ஆகிய கிைொைங்களில் மீன் 

இைங்குதளம் ைற்றும் கடல் அரிப்பு தடுப்பு  ணிகறள 

ணைற்பகொள்ள ரூ.31.50 ணகொடிக்கு, ந ொர்டு நிதியின்கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டு 

 ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது. 

5.7.19 கடலூர் ைொவட்டம், தொழங்குடொவில் மீன் 

இைங்குதளம் அலைத்தல்  

கடலூர் ைொவட்டம், தொழங்குடொவில் மீன் 

இைங்குதளம் அலைக்க ரூ.13.06 ணகொடிக்கு, ந ொர்டு  

நிதியின் கீழ் ைொநிை அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 40%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு, 

பதொடர்ந்து  ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது.  
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5.7.20 இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், களிைண்குண்டு, 

பதொண்டி ைற்றும் முள்ளிமுலன கிைொை மீன் 

இைங்கு தளங்களில் உட்கட்டலைப்பு வெதிகள் 

ஏற்படுத்துதல் 

 இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம், களிைண்குண்டு,  

பதொண்டி ைற்றும் முள்ளிமுலன ஆகிய கிைொைங்களில் 

உள்ள மீன் இைங்குதளங்களில் உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகள் ணைற்பகொள்ள ந ொர்டு நிதியின் கீழ் ரூ.4.92 

ணகொடிக்கு அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டு, 

50%  ணிகள் முடிக்கப் ட்டு எஞ்சிய  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது.  

5.7.21 திருச்சி, கடலூர் ைற்றும் திருபநல்ணவலி 

ைொவட்டம் இைொதாபுைத்தில் ஒருங்கில ந்த 

அலுவைகம் ைற்றும்  யிற்சி லையம் அறமத்தல் 

திருச்சி, கடலூர் ைற்றும்  திருபநல்ணவலி 

ைொவட்டம் இைொதாபுைத்தில் ஒருங்கில ந்த  

அலுவைகம் ைற்றும்  யிற்சி லையங்கள் அலைத்திட 

மீன்வள  உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதியின்கீழ்  

ரூ.9.60 ணகொடிக்கு ைொநிை அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டு,  ணிகள் நலடப ற்று வருகிைது. 
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5.7.22  இைொணைஸ்வைம், உவரி,   ழணவற்கொடு ைற்றும் 

வொணியக்குடி ஆகிய இடங்களில் புதிய 

மீன்பிடி துலைமுகங்கள் அலைக்க ஆய்வு 

 ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல். 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் இைொணைஸ்வைம்  

(ரூ.1 ணகொடி), திருபநல்ணவலி ைொவட்டம் உவரி  

(ரூ.1 ணகொடி), திருவள்ளூர் ைொவட்டம்  ழணவற்கொடு 

(ரூ.1 ணகொடி) ைற்றும் கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் 

வொணியக்குடி (ரூ.1 ணகொடி) ஆகிய இடங்களில் புதிய 

மீன்பிடி துலைமுகங்கள் அலைக்க  ல்ணவறு ஆய்வு 

 ணிகறள ணைற்பகொண்டு, அதற்கொன விரிவொன 

பதொழில்நுட் , ப ொருளொதொை ெொத்தியக்கூறு ைற்றும் 

விரிவொன திட்ட அறிக்லக தயொரித்தல் ைற்றும் 

ஆணைொெலன வழங்கும்  ணிகளுக்கொக பைொத்தம்  

ரூ.4 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ைொநிை நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

ஆய்வுப்  ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.23 தூத்துக்குடி ைற்றும் குளச்ெல் மீன்பிடி 

துலைமுகங்கறள விரிவொக்கம் பெய்திட 

 ல்ணவறு ஆய்வு  ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல். 

தூத்துக்குடி மீன்பிடி துலைமுகம் (ரூ.1 ணகொடி) 

ைற்றும் கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் குளச்ெல் மீன்பிடி 

துலைமுகத்திறன (ரூ.1 ணகொடி) விரிவொக்கம் பெய்திட 
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 ல்ணவறு ஆய்வு  ணிகறள ணைற்பகொண்டு விரிவொன 

பதொழில்நுட் , ப ொருளொதொை ெொத்தியக்கூறு, விரிவொன 

திட்ட அறிக்லக தயொரித்தல் ைற்றும் ஆணைொெலன 

வழங்கும்  ணிகளுக்கொக பைொத்தம் ரூ.2 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் ைொநிை நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் 

விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.24 பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம், கடலூர் 

ப ரியகுப் ம், கடலூர் சின்னகுப் ம் 

பகொக்கிைணைடு ைற்றும் ஆழிகுப் ம் 

கிைொைங்களில் மீன் இைங்குதளங்கள் ைற்றும்    

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் 

பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் கடலூர் ப ரியகுப் ம், 

கடலூர்  சின்னகுப் ம், பகொக்கிைணைடு ைற்றும் 

ஆழிகுப் ம் கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளங்கள் ைற்றும் 

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகறள வமற்பகாள்ைதற்கு  

ரூ.39 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 
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5.7.25 தூத்துக்குடி ைொவட்டம் ைணப் ொடு கிைொைத்தில் 

மீன் இைங்குதளத்திலன ணைம் டுத்துதல் 

ைற்றும் முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக 

நிலைப் டுத்தும்  ணிகள் 

தூத்துக்குடி ைொவட்டம் ைணப் ொடு  

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளத்திலன ணைம் டுத்தி 

முகத்துவொைத்திலன நிைந்தைைொக நிலைப் டுத்திட 

பதற்கு அலைதடுப்பு சுவர் ைற்றும் வடக்கு 

அலைதடுப்பு சுவர்கறள முலைணய  940 மீ ைற்றும் 

120மீ நீளத்தில் அலைத்து முகத்துவொைத்லத 

ஆழப் டுத்திட ரூ.45 ணகொடி ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு 

நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 

5.7.26 தூத்துக்குடி ைொவட்டம் ஜீவொநகர் 

(திருச்பெந்தூர்), அைலிநகர்,  ஆைந்தலை,   

குைணெகை ட்டினம், வீை ொண்டியன் ட்டி ம் 

ைற்றும்  மீனவர் கொைனி (பதர்ைல் – II 

அருகில்)   மீன் இைங்குதளங்கள் அலைத்தல் 

தூத்துக்குடி ைொவட்டம் ஜீவொநகர் 

(திருச்பெந்தூர்), அைலிநகர்,  ஆைந்தறல,  

குைணெொகை ட்டினம், வீை ொண்டியன் ட்டி ம் ைற்றும் 

மீனவர் கொைனி (பதர்ைல்–II அருகில்) ஆகிய 
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இடங்களில் மீன் இைங்குதளம் அலைக்க ரூ.17 ணகொடி 

திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.27   ையிைொடுதுலை ைொவட்டம்  திருமுல்லைவொெல், 

தஞ்ெொவூர் ைொவட்டம் ணெது ொவொெத்திைம்,  

தூத்துக்குடி ைொவட்டம் சிப்பிக்குளம்,  திணைஸ்புைம் 

ைற்றும் கீழலவப் ொர் மீன் இைங்குதளங்கறள 

ணைம் டுத்தும்   ணிகள்   

ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் திருமுல்லைவொெல், 

தஞ்ெொவூர் ைொவட்டம் ணெதுைாவொெத்திைம்,  தூத்துக்குடி 

ைொவட்டம் சிப்பிக்குளம்,  திணைஸ்புைம்   ைற்றும் 

கீழலவப் ொர் மீன் இைங்குதளங்கறள ணைம் டுத்த 

ரூ.66 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.28 பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் அங்கொளம்ைன் 

குப் ம்,  புதுநடுக்குப் ம்,  லழயநடுக்குப் ம், 

கரிக்கொட்டுகுப் ம் ைற்றும் பெம்ைஞ்ணெரிகுப் ம் 

ஆகிய கிைொைங்களில்  மீன் இைங்குதளங்கள் 

ைற்றும் கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் 

பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் அங்கொளம்ைன்குப் ம் 

புதுநடுக்குப் ம்,  லழயநடுக்குப் ம், கரிக்கொட்டுகுப் ம்,  
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ைற்றும் பெம்ைஞ்ணெரி ஆகிய கிைொைங்களில்  மீன் 

இைங்குதளங்கள் ைற்றும் கடைரிப்பு தடுப்பு 

 ணிகளுக்காக ரூ.57 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில்  

ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக  

ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 

5.7.29  கன்னியொகுைரி ைொவட்டம்  ணகெவபுத்தன்துலை 

ைற்றும் புத்தன்துலை கிைொைத்தில் 

கடைரிப்பிலன தடுப் தற்கொக கூடுதல் ணநர்கல் 

சுவர்கள் அலைக்கும்  ணிகள் ைற்றும் 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம்  கீழை க்குடி 

ைற்றும் ணைைை க்குடி கிைொமங்களில் 

மீன்இைங்குதளம் அலைத்தல் 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் ணகெவபுத்தன்துலை 

ைற்றும் புத்தன்துலை கிைொைங்களில் கடைரிப்பிலன 

தடுப் தற்கொக கூடுதல் ணநர்கல் சுவர்கள் அலைக்கும் 

 ணிகள் ைற்றும் கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் 

கீழை க்குடி ைற்றும் ணைைை க்குடி கிைொைங்களில் 

மீன்இைங்குதளங்கள் அலைக்க ரூ.101 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் 

விலைவில் துவங்கப் டும். 
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5.7.30  கடலூர் ைொவட்டம் பவள்ளொர் முகத்துவொைம் 

ைற்றும் கிள்லள கிைொைம் சின்னவொய்க்கொல்  

முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக நிலைப் டுத்தும் 

 ணிகள் 

கடலூர் ைொவட்டம் பவள்ளொர் முகத்துவொைம் 

ைற்றும் கிள்லள கிைொைம் சின்னவொய்க்கொல்  

முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக நிலைப் டுத்திட  

ரூ.70 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

பவள்ளொர் முகத்துவொைத்லத நிைந்தைைொக 

நிலைப் டுத்திட, 512 மீ நீளத்தில் இரண்டு 

நிலைப் டுத்தும் சுவர்களும் ைற்றும் சின்னவொய்க்கொல் 

முகத்துவொைத்தில் 305 மீ நீளத்தில் இரண்டு 

நிலைப் டுத்தும் சுவர்களுடனும் வடிவலைக்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.31  கடலூர் ைொவட்டம் ப ரியகுப் ம், விழுப்புைம் 

ைொவட்டம் எக்கியொர்குப் ம் ைற்றும் 

அனுைந்லதயில் மீன் இைங்குதளங்கள் ைற்றும் 

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் அலைக்கும்  ணிகள் 

கடலூர் ைொவட்டம் ப ரியகுப் ம், விழுப்புைம் 

ைொவட்டம் எக்கியொர்குப் ம் ைற்றும் அனுைந்லதயில் 

மீன் இைங்குதளம் ைற்றும் கடைரிப்பு தடுப்பு 

 ணிகளுக்காக ரூ.22 ணகொடி ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு 
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நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 

5.7.32  கடலூர் ைொவட்டம்  புதுக்குப் ம் ைற்றும் 

சி.புதுப்ண ட்லடயில் மீன் இைங்குதளங்கள் 

அலைத்தல் 

கடலூர் ைொவட்டம்  புதுக்குப் ம் ைற்றும் 

சி.புதுப்ண ட்லடயில் மீன் இைங்குதளங்கள் அலைக்க 

ரூ.13 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

 

5.7.33  நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம் நம்பியொர் நகர் 

 குதியில் கடைரிப்ல  தடுக்க ணநர்கல் சுவர்கள் 

அலைத்தல் 

நொகப் ட்டினம் ைொவட்டம் நம்பியொர் நகர் 

 குதியில் கடைரிப்ல  தடுக்க ணநர்கல் சுவர்கள் 

அலைக்க ரூ.10 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு 

நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 
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5.7.34 ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் வொனகிரி மீன் 

இைங்குதளத்லத ணைம் டுத்துதல் 

ையிைொடுதுலை ைொவட்டம் வொனகிரி கிைொைத்தில்  

 டகு அல யும் சுவர் 580 மீ நீளம், ணநர்கல் சுவர்கள் 

பதற்கு ைற்றும் வடக்கில் தைொ 245மீ நீளம் ைற்றும் 

சிறிய ணநர்கல் சுவர்கள் 50 மீ நீளம்  

(2 எண் ம்) ைற்றும் ெொலை வெதிகளுடன் மீன் 

இைங்கு தளத்திலன ணைம் டுத்திட ரூ.55 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் 

விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.35  இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் இைொணைஸ்வைத்தில் 

உள்ள  டகு அல யும் தளத்திலன 

புனைலைத்து ணைம் டுத்தும்  ணிகள் 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் இைொணைஸ்வைத்தில் 

200 மீ நீளம் ைற்றும் 150மீ நீளமுள்ள இரண்டு  டகு 

அல யும் தளங்கறள புனைலைத்து ணைம் டுத்திட 

ரூ.22.77 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் 

கீழ் தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 



84 

5.7.36 இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் ைண்ட ம் வடக்கு 

 குதியில் கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் 

ணைற்பகொள்ளுதல் 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் ைண்ட ம் வடக்கு 

 குதியில் 843 மீ நீளத்தில் அலைதடுப்பு சுவர் 

(வடக்கு) அலைத்து, கடைரிப்பிலிருந்து  ொதுகொத்திட 

ரூ.30 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.37  இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் ைண்ட ம் பதற்கு 

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல் 

இைொைநொதபுைம் ைொவட்டம் ைண்ட ம் பதற்கு 

 குதியில் 1,032மீ நீளத்தில் அலைதடுப்பு சுவர் 

(பதற்கு) ைற்றும் 84மீ நீளத்தில் ணநர்கல் சுவர் 

அலைத்து கடைரிப்பிலிருந்து  ொதுகொத்திட மற்றும் 

ஏலக்கூடம் அறமத்திடவும் ரூ.50 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் 

நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் 

விலைவில் துவங்கப் டும். 
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5.7.38  கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் ணகொடிமுலன, 

லெைன் கொைனி ைற்றும் குறும் லன மீன் 

இைங்குதளங்கலள ணைம் டுத்துதல் 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் ணகொடிமுலன, 

லெைன் கொைனி ைற்றும் குறும் லன ஆகிய 

கிைொைங்களில்  மீன் இைங்குதளங்கறள ணைம் டுத்திட 

ரூ.100 ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் 

தமிழக அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.   

இவற்றில்  ணகொடிமுலன  குதியில் இைண்டு ணநர்கல் 

சுவர்கள் முலைணய 160மீ ைற்றும் 116மீ, லெைன் 

கொைனி  குதியில் இைண்டு ணநர்கல் சுவர்கள் 

முலைணய 163மீ ைற்றும் 100மீ ைற்றும்  

குறும் லனயில்  ணநர்கல் சுவர்  100மீ  நீளத்தில் 

அலைக்க திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் விலைவில் 

துவங்கப் டும். 

5.7.39 விழுப்புைம் ைொவட்டம் பிள்லளச்ெொவடி 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளம்  ைற்றும் 

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல் 

விழுப்புைம் ைொவட்டம் பிள்லளச்ெொவடி 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளம்  ைற்றும் கடைரிப்பு 

தடுப்பு  ணிகறள ணைற்பகொள்ள ரூ.14.50 ணகொடி திட்ட 

ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக அைெொல் 
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நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது.  ணிகள் 

விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.40  பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் புதுக்கல் ொக்கம் 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளத்திலன  

ணைம் டுத்துதல் ைற்றும் கடைரிப்பு தடுப்பு 

 ணிகள் ணைற்பகொள்ளுதல் 

பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் புதுக்கல் ொக்கம் 

கிைொைத்தில் மீன் இைங்குதளத்திலன  ணைம் டுத்தி 

கடைரிப்பு தடுப்பு  ணிகறள ணைற்பகொள்ள ரூ.9.70 

ணகொடி திட்ட ைதிப்பீட்டில் ந ொர்டு நிதியின் கீழ் தமிழக 

அைெொல் நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 ணிகள் விலைவில் துவங்கப் டும். 

5.7.41 மீனவர்களுக்கொன வீட்டுவெதி திட்டம் 

 தமிழ்நொடு அைசு கடல் ைற்றும் உள்நொட்டு 

மீனவர்களுக்கு 5,000 வீடுகள் கட்டி வழங்கிட  

ரூ.85 ணகொடி பெலவினத்திற்கு அைசு ஒப் ளிப்பு 

வழங்கியுள்ளது. அதனில் ரூ.61.97 ணகொடி ப ைப் ட்டு, 

ஊைக வளர்ச்சி ைற்றும் உள்ளொட்சி துலைக்கு 

விடுவிக்கப் ட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ்  

2,098 வீடுகள் முழுலையொக கட்டி முடிக்கப் ட்டு, 

1,951 வீடுகள்  ல்ணவறு கட்டுைொன நிலைகளில் 

உள்ளன. 
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5.8 உள்நாட்டு மீன்ைள வமம்ைாடு  

 உள்நாட்டு மீன்ைளப் பிரிவு மாநிலத்தின் 

ஊட்டச்ெத்து வதறையிறன பூர்த்தி பெய்ைதில் 

பைரும் ைங்கு ைகிப்ைதுடன், கிராமப்புை 

வமம்ைாட்டிற்கும், வநரடி மற்றும் மறைமுக 

வைறலைாய்ப்பிறன உருைாக்கி, மாநிலத்தின் ெமூக 

பைாருளாதார பெழுறமயிறன உறுதி பெய்திட 

ைழிைகுக்கிைது. தற்பைாழுது, தமிழகத்தில் உள்ள 

அரசு மற்றும் தனியார் மீன் குஞ்சு உற்ைத்தி 

நிறலயங்கள் மூலம் 75 வகாடி மீன் குஞ்சுகள் 

உற்ைத்தி பெய்யப்ைடுகின்ைன. எனினும், மாநிலத்தில் 

உள்ள தகுதியான அறனத்து நீர்நிறலகளிலும் 

இருப்பு பெய்ய வைண்டிய மீன்குஞ்சுகளின் வதறை  

100 வகாடி என மதிப்பீடு பெய்யப்ைட்டுள்ளது. 

மீன்குஞ்சு உற்ைத்தி மற்றும் வதறைக்கான 

இறடபைளியிறன பூர்த்தி பெய்திடும் விதமாக, அரசு 

ைல்வைறு திட்டங்களின் கீழ் அரசு மற்றும் தனியார் 

மீன்குஞ்சு உற்ைத்தி நிறலயங்கறள அறமத்து 

மீன்குஞ்சு உற்ைத்தியிறன அதிகரித்திட நடைடிக்றக 

வமற்பகாண்டு ைருகிைது. 
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உள்நாட்டு மீன்ைளம் மற்றும் மீன்ைளர்ப்பின் 

முக்கியக் குறிக்வகாள்கள் பின்ைருமாறு,  

• தரமான மீன்குஞ்சுகறள உற்ைத்தி பெய்து 

மீன்ைளர்ப்வைாருக்கு விநிவயாகித்தல். 

• மீன்குஞ்சு வதறையிறன பூர்த்தி பெய்திட 

மீன்குஞ்சு உற்ைத்தி திைறன அதிகரித்தல். 

• உள்நாட்டு நீர்ைள ஆதாரங்கறள ையன்ைடுத்தி 

மீன் உற்ைத்தியிறன அதிகரித்தல். 

• உள்நாட்டு நீர்ைள ஆதாரங்கறள புவியிடம் 

ொர்ந்த குறியீடு பெய்து மீன் உற்ைத்தி திைறன 

மதிப்பிடுைதற்கும் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்ைள 

பிரிவின் எதிர்கால ைளர்ச்சிக்காக 

திட்டமிடுதலுக்கும் ையன்ைடுத்துதல். 

• மீன்ைளர்ப்பிறன வமற்பகாள்ள மானியம் ைழங்கி 

மீன்ைளர்ப்வைாறர ஊக்குவித்தல். 

• மீன்ைளர்ப்புடன் ஒருங்கிறணந்த முறையில் 

விைொயத்றத வமற்பகாண்டு விைொயிகளின் 

ைருைாயிறன இரட்டிப்ைாக்குதல். 
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• கூட்டு மீன்ைளர்ப்பில் நீரின் ைல்வைறு 

அடுக்குகறள தகுந்த முறையில் ையன்ைடுத்தி 

உற்ைத்தி திைறன அதிகரித்தல். 

• கூட்டு முறை மீன்ைளர்ப்பிறன பிரைலப்ைடுத்தி 

உள்நாட்டு மீன் உற்ைத்தியில் தன்னிறைவு 

அறடதல். 

• நாட்டின மீன் இனங்கறள ைாதுகாத்திட 

பெயற்றக முறையில் இனவிருத்தி 

வமற்பகாண்டு நீர்நிறலகளில் இருப்பு பெய்தல். 

• மீன்ைளர்ப்பு முறைகறள விரிவுைடுத்துதல் மூலம் 

கிராமப்புைங்களில் வைறல ைாய்ப்பிறன 

ஏற்ைடுத்துதல்.  

• வைகமாக ைளரும் மீன் இனங்களின் ைளர்ப்பிறன 

குறுகிய கால நீர்நிறலகளில் வமற்பகாள்ைறத 

ஊக்குவித்து குறுகிய கால நீர் இருப்பிறனயும் 

முறையாக ையன்ைடுத்துதல். 

• விறலயுயர்ந்த மீன் இனங்களான விரால் மற்றும் 

நன்னீர் இைால் ைளர்ப்பிறன பிரைலப்ைடுத்தி 

கூடுதல் ைருைாய் ஈட்டுதல். 
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5.8.1 உள்நொட்டு மீன்வளக்பகொள்லக 

 புைதச்ெத்து மிக்க உ விலன ஊைக  குதி 

ைக்களுக்கு வழங்கிடவும், ணைலும் ஊட்டச்ெத்து 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்திடவும் வலைவு தமிழ்நொடு 

உள்நொட்டு மீன்வளக்பகொள்லக தயொர் பெய்யப் ட்டு 

அைசின்  ரிசீைலனயில் உள்ளது. இதன்மூைம் 

தமிழ்நொட்டில் உள்நொட்டு நீர்வள ஆதொைங்கலள 

முலையொக  ைொைரித்து,  ொதுகொத்து நிலையொன 

வொழ்வொதொைத்திலன வழங்கவும், ணவலை வொய்ப்பிலன 

அதிகரிக்கவும், உ வு ைற்றும் ஊட்டச்ெத்து 

 ொதுகொப்பிலன உறுதி பெய்யவும், ப ொருளொதொை 

ணைம் ொட்டிலன ஏற் டுத்தவும் வியூகம் 

வகுக்கப் ட்டுள்ளது.  

5.8.2   உள்நொட்டு மீன்வளத்தில் ணைற்பகொள்ளப்ைடும் 

சிைப்பு முயற்சிகள் 

 தமிழ்நொட்டில் 3.85 இைட்ெம் பெக்ணடர் 

 ைப் ளவிைொன உள்நொட்டு மீன்வள ஆதொைங்கள் 

மீன்வள ணைம் ொட்டிற்கு உகந்ததொக உள்ளன. இந்த 

மீன்வள ஆதொைங்கள் ப ரும் ொலும்  ருவைலழலய 

ொர்ந்துள்ளன. குலைந்த ைலழ அளவு, மீன்களின் 

இனப்ப ருக்க கொைத்திற்கும் ைற்றும் நீர்நிலைகளில் 

நீர் நிலைந்திருக்கும் கொை அளவிற்கும் உள்ள 
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ணவறு ொடுகள், நீர்நிலைகளில் குலைவொன 

கொைஅளணவ நீர் நிலைந்திருத்தல் மற்றும் 

மீன்தீவனத்திற்கொக அதிகப் டியொன பெைவினம் 

ஆகியலவ உள்நொட்டு மீன் உற் த்திக்கு 

ெவொல்களொகும்.  

ணைற்கூைப் ட்ட ெவொல்கலள எதிர்பகொண்டு 

உள்நொட்டு மீன் உற் த்தியிலன ப ருக்கிட 

பின்வரும் சிைப்பு முயற்சிகலள அைசு 

ணைற்பகொண்டுள்ளது: 

• நீர்த்ணதக்கங்கள் ைற்றும்  ொெனக் குளங்களில் 

மிதலவ கூண்டுகள் மூலம் தீவிை மீன்குஞ்சு 

வளர்ப்பு ைற்றும் மீன்வளர்ப்பிலன கூட்டு 

முலையில் ணைற்பகொள்ள ஊக்குவித்தல்.   

• தரமான மீன்குஞ்சுகள் ஆண்டு முழுைதும் 

கிறடத்திட ைழிைறக பெய்தல். 

• தமிழ்நொட்டில்  ல்ணவறு துலைகளின் 

கட்டுப் ொட்டில் உள்ள தகுதியொன நீர்நிலைகளில் 

மீன்குஞ்சு இருப்பிலன ணைற்பகொண்டு முலையொக 

 யன் டுத்துதல்.  
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• தீவிை மீன்வளர்ப்பு பதொழில்நுட் ங்கலள 

அறிமுகம் பெய்தல் ைற்றும் மீன்வளர்ப்ண ொருக்கு 

திைன் ணைம் ொட்டு  யிற்சிகள் அளித்தல்.  

• ணவகைொக வளரும் மீன் இனங்களின் ைளர்ப்பிறன 

ஊக்குவித்தல் ைற்றும் மீன்வளர்ப்பிற்கு 

ணதலவயொன மீன் இனங்களொன அமூர் பகண்லட, 

பெயந்தி ணைொகு, ைைபு வழி ணைம் டுத்தப் ட்ட  

திணைப்பியொ ஆகிய மீன்குஞ்சுகலள 

விநிணயொகித்தல். 

• தஞ்ெொவூர் ைொவட்டம் அச்ெம் ட்டியில் அைசு மீன் 

தீைன உற் த்தி ஆலை தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் 

கழகத்தின் மூைம் பெயல் டுத்தப் ட்டு வருகிைது.  

இதன் மூைம் தைைொன மீன் தீைனம் அைசு 

மீன் ண்ல களுக்கு விநிணயொகிக்கப் ட்டு 

வருகிைது. 

• சிலன மீன்களின் தைத்திலன ணைம் டுத்திட 

ணெைம் ைொவட்டம் ணைட்டூர் ைற்றும் ஈணைொடு 

ைொவட்டம்  வொனிெொகர் அைசு மீன் ண்ல களில் 

தூய மரபின சிலனமீன் வளர்த்பதடுக்கும் 

வெதிகள் ஏற் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 
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• நவீன முலை தீவிை மீன்வளர்ப்பு 

பதொழில்நுட் ங்களொன உயிர்கூழ்ை முலையில் 

மீன்வளர்ப்பு ைற்றும் நீரிலன ைறுசுழற்சி 

முலையிலன பிை ைப் டுத்தி மீன் உற் த்தியிலன 

அதிகரித்தல். 

5.8.3 மாநிலத்தின் நாட்டின மீன்ைறககறள 

ைாதுகாத்தல்  

 நொட்டின மீன் இனங்கலள  ொதுகொத்திட 

ஏதுவொக பெயற்லக முலையில் மீன்குஞ்சு உற் த்தி 

ணைற்பகொண்டு, நீர்நிலைகளில் இருப்பு பெய்து 

நொட்டின மீன் இனங்கலள புத்துயிரூட்டுவதற்கு அைசு 

உறுதி பூண்டுள்ளது. சுலவயிற்சிைந்த ைற்றும் 

ைருத்துவகு ம் வொய்ந்த நொட்டின மீன்களுக்கு அதிக 

ணதலவ உள்ளது.  

 ப ருகி வரும் நொட்டின மீன் ணதலவயிலன 

கருத்திற் பகொண்டு அயிலை 

(பைபிணடொபெ ொலிச்லதஸ் பதர்ைொலிஸ்), கரிமீன் 

(எட்ணைொப்ைஸ் சுைபடன்சிஸ்), கல் ொசு (ணைபிணயொ 

கல் ொசு) ைற்றும் ணெல்பகண்லட (ணைபிணயொ 

ஃபிம்பிரிணயட்டஸ்) ஆகிய நொட்டின மீன்குஞ்சுகலள 

உற் த்தி பெய்திடவும் ைற்றும் ஊைக  குதி 

ைக்களுக்கு புைதம் மிகுந்த மீன் உ வு கிலடப் லத 
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உறுதி பெய்திட ஏதுவொக ஈணைொடு, ணெைம், தஞ்ெொவூர் 

ைற்றும் ணதனி ஆகிய ைொவட்டங்களில் நொட்டின 

மீன்குஞ்சு ப ொரிப் கங்கலள பைொத்தம் ரூ.5 ணகொடி 

பெைவில் அலைத்திட அைசு அறிவித்துள்ளது. 

ைொநிைத்தின் இயற்லக நீர்நிலைகளில் 

இம்மீன்குஞ்சுகலள இருப்பு பெய்வதன் மூைம் 

நொட்டின மீன்வளத்லத ப ருக்க இயலும். நொட்டின 

மீன்வளத்லத  ொதுகொத்தல் ைற்றும் மீட்படடுத்தலின் 

வொயிைொக இயற்லக நீர்நிலைகலள நம்பியுள்ள 

உள்நொட்டு மீனவர்களின் ெமூக ப ொருளொதொை 

முன்ணனற்ைத்திற்கு வழிணகொலும். 

 

5.8.4. ைொவட்ட மீன்வளர்ப்ண ொர் ணைம் ொட்டு 

முகலைகள்  

ைொவட்ட மீன்வளர்ப்ண ொர் ணைம் ொட்டு 

முகலைகள் 37 ைொவட்டங்களில் ஏற் டுத்தப் ட்டு 

ெம்ைந்தப் ட்ட ைொவட்ட ஆட்சியரின் தலைலையின் 

கீழ் பெயல் ட்டு வருகின்ைன, அதன் முக்கிய 

பெயல் ொடுகள் பின்வருைொறு. 

• தகுந்த நீர்நிலைகளில் மீன்வளர்ப்பிலன 

ணைற்பகொள்ளுதல்.  
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• விவெொயிகளுக்கு மீன்வளர்ப்பு பதொழில் 

நுட் ங்கலள வழங்குதல். 

• மீன்வளர்ப்பிற்கு மீனவ விவெொயிகலள 

ஊக்குவிக்கும் வண் ைொக ைொனியம் வழங்குதல். 

• ஊைக  குதிகளில் கூடுதல் ணவலைவொய்ப்பிலன 

உருவொக்குதல். 

5.8.5 நீர்த்ணதக்க மீன்வள ணைைொண்லை 

நீர்த்ணதக்க மீன்வள ணைைொண்லை 62 

நீர்த்ணதக்கங்களில் இத்துலையின் மூைம் 

ணைற்பகொள்ளப் ட்டு வருகிைது.  

உள்நொட்டு மீன்உற் த்தியிலன அதிகரித்தல், 

நிலையொன மீன்வள ணைைொண்லை ைற்றும் 

நீர்த்ணதக்கங்கலள தங்களது வொழ்வொதொைைொக 

பகொண்டுள்ள மீனவர்களின் வருவொலய அதிகரித்தல் 

ஆகியன நீர்த்ணதக்க மீன்வள ணைைொண்லையின் 

முக்கிய ணநொக்கங்களொகும்.  

அைசிற்கு வருவொயிலன அதிகரித்திட ப ொது 

ஏை ஒப் ந்தப்புள்ளி முலையில் நீர்த்ணதக்கங்கள் 

மீன் ொசி குத்தலகக்கு விடப் ட்டு வருகின்ைன. சிை 

நீர்த்ணதக்கங்களில் மீன்பிடி உரிைம் வழங்குதல் 

ைற்றும்  ங்கு மீன்பிடிப்பு முலைகள் 
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கலடபிடிக்கப் ட்டு அதன் மூைம் உள்நொட்டு 

மீனவர்களின் வொழ்வொதொைம் ணைம் டுத்தப் ட்டு 

வருகிைது. 

நீர்த்ணதக்கங்கலள மீன் ொசி குத்தலகக்கு 

விட்டதன் மூைம் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் அைசுக்கு 

ரூ.11.34 ணகொடி வருவொய் ஈட்டப் ட்டுள்ளது.  

நீர்வள ஆதொை துலையின் ஒத்திலெவின் டி 

இதை தகுதியொன நீர்த்ணதக்கங்களில் மீன்வள 

ணைைொண்லையிலன மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலையின் மூைம் ணைற்பகொள்ள நடவடிக்லக 

எடுக்கப் டவுள்ளது.   

 

5.8.6 அைசு மீன்குஞ்சு உற் த்தி நிலையங்கள் 

 தமிழ்நொட்டில் 11 அைசு மீன்குஞ்சு உற் த்தி 

நிலையங்களின் மூைம் நுண்மீன்குஞ்சுகள் ைற்றும் 

இளமீன்குஞ்சுகள் உற் த்தி பெய்யப் ட்டு 

மீன்வளர்ப்வைாருக்கு விநிணயொகிக்கப் ட்டு வருகிைது.  
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அரசு மீன்குஞ்சு உற்ைத்தி நிறலயங்களின் 

விைரம் பின்ைருமாறு: 

அட்டைறண: 5 

அரசு மீன்குஞ்சு உற் த்தி நிலையங்கள் 

வ. 
எண் 

அரசு மீன்குஞ்சு 
உற்ைத்தி 

நிறலயங்கள் 
மாைட்டம் 

உற்ைத்தி பெய்யப்ைடும் 
மீன்குஞ்சுகள் 

1. பூண்டி திருவள்ளூர் இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

2. ெொத்தனூர் (TNFDC) திருவண் ொை
லை 

இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

3. கிருஷ் கிரி கிருஷ் கிரி ைைபுவழி ணைம் டுத்தப் 
 ட்ட திணைப்பியொ மற்றும் 
அமூர் பகண்லட 

4. ணைட்டூர் அல  ணெைம் இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

5.  வொனிெொகர் ஈணைொடு இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

6. திருக்கொம்புலியூர் கரூர்  இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

7. தட்டொன்குளம் தஞ்ெொவூர் இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

8. கைந்லத தஞ்ெொவூர் இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

9. நல்லிக்ணகொட்லட திருவொரூர்
  

இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 

10. ைஞ்ெளொறு ணதனி  ைைபுவழி 
ணைம் டுத்தப் ட்ட 
திணைப்பியொ 

11. ைணிமுத்தொறு திருபநல்ணவலி இந்திய 
ப ருங்பகண்லடகள் 
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அைசு மீன் ண்ல களின் உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகலள ணைம் டுத்திட முக்கியத்துைம் ைழங்கி 

ைொநிைத்தில் தைைொன மீன்குஞ்சு உற் த்தியிலன 

அதிகரித்திட தமிழ்நொடு அைசு  ல்ணவறு 

நடவடிக்லககலள ணைற்பகொண்டு வருகிைது. அைசு 

மீன்குஞ்சு உற் த்தி நிலையங்களின் மூைம்  

2021-22ம் ஆண்டில் 65.68 ணகொடி 

நுண்மீன்குஞ்சுகள் உற் த்தி பெய்யப் ட்டு 

விநிணயொகிக்கப் ட்டுள்ளன. ணைலும் மீன்குஞ்சு 

ப ொரிப் கங்கறள அலைத்திடவும் தனியொர் 

 ண்ல யொளர்கலள ஊக்குவித்திடவும் அைசு 

ைொனிய உதவிகலளயும் வழங்கி வருகிைது.  

 

5.8.7. அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிலையங்கள் 

 தமிழ்நொட்டில் 39 அைசு மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 

நிலையங்கள் துலையின் கீழும், ஐந்து மீன்குஞ்சு 

வளர்ப்பு நிலையங்கள் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் 

கழகத்தின் கீழும் பெயல் ட்டு வருகின்ைன.  

2021-22ம் ஆண்டில் பைொத்தம் 9.34 ணகொடி தைைொன 

மீன் விைலிகள் வளர்த்பதடுக்கப் ட்டு 

விநிணயொகிக்கப் ட்டுள்ளன. 
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அட்டைறண: 6 

அரசு மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு நிறலயங்கள் 

ை. 

எண் 

அரசு மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு 

நிறலயங்கள் 
மாைட்டம் 

மீன்ைளத்துறையின் கட்டுப்ைாட்டில் உள்ள மீன்குஞ்சு 

ைளர்ப்பு நிறலயங்கள் 

1. பூண்டி திருவள்ளூர்  

2. பெம் ைம் ொக்கம்  கொஞ்சிபுைம்  

3. ஆத்தூர் பெங்கல் ட்டு 

4. ணைொர்தொனொ ணவலூர் 

5. வீடூர்  விழுப்புைம் 

6. ைொல்ண ட்லட கடலூர் 

7. அகைம் கடலூர் 

8. அசூர் திருச்சிைொப் ள்ளி 

9. குளித்தலை கரூர்  

10. திருக்கொம்புலியூர் கரூர்  

11. பநய்தலூர் தஞ்ெொவூர் 

12. அகைப்ண ட்லட தஞ்ெொவூர் 

13. கைந்லத தஞ்ெொவூர்  

14. திருைங்கைக்ணகொட்லட தஞ்ெொவூர்  

15. நல்லிக்ணகொட்லட  திருவொரூர்  

16. தட்டொைலனப் ட்டி புதுக்ணகொட்லட 
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ை. 

எண் 

அரசு மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு 

நிறலயங்கள் 
மாைட்டம் 

17. குருங்களூர்  புதுக்ணகொட்லட 

18. கருவிலடச்ணெரி புதுக்ணகொட்லட 

19. ணைட்டூர் அல  ணெைம் 

20. ஆல ைடுவு ணெைம் 

21.  வொனிெொகர் ஈணைொடு 

22. ஓணகனக்கல் தருைபுரி 

23. சின்னொறு தருைபுரி 

24. கிருஷ் கிரி கிருஷ் கிரி 

25.  ொம் ொர் கிருஷ் கிரி 

26. பகைவைப் ள்ளி கிருஷ் கிரி 

27. ெொத்லதயொறு ைதுலை 

28. லவலக அல  ணதனி 

29. ைஞ்ெளொறு அல  ணதனி  

30. அல ப் ட்டி திண்டுக்கல் 

31. பிளவக்கல் விருதுநகர் 

32. ைொனகிரி சிவகங்லக 

33. பிைவலூர் சிவகங்லக 

34. ைணிமுத்தொறு திருபநல்ணவலி 

35. கூனியூர் திருபநல்ணவலி 

36. கடனொ பதன்கொசி  
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ை. 

எண் 

அரசு மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு 

நிறலயங்கள் 
மாைட்டம் 

37. ண ச்சிப் ொலை கன்னியொகுைரி 

38. சிற்ைொறு-I கன்னியொகுைரி 

39. சிற்ைொறு-II கன்னியொகுைரி 

தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகத்தின் கட்டுப்ைாட்டில் 

உள்ள மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு நிறலயங்கள் 

40. ொத்தனூர் திருைண்ணாமறல 

41. ஆழியாறு வகாயம்புத்தூர் 

42. திருமூர்த்தி திருப்பூர் 

43. அமராைதி திருப்பூர் 

44. ைாலாறு - பைாருந்தலாறு திண்டுக்கல் 

 

 கிருஷ் கிரி ைொவட்டம் கிருஷ் கிரி 

அல , தருைபுரி ைொவட்டம் பதொப்ல யொறு அல  

ைற்றும் பெங்கல் ட்டு மாைட்டம் பகொளவொய் ஏரி 

ஆகிய மூன்று இடங்களில் மிதலவ கூடுகளில் 

மீன்விைலிகள் வளர்த்பதடுத்தல் ணைற்பகொள்ளப் ட்டு 

தைைொன மீன்விைலிகள் விவெொயிகளுக்கு விநிணயொகம் 

பெய்யப் ட்டு வருகிைது. தனியொர் 

மீன் ண்ல யொளர்கலள ஊக்குவித்து தனியொர் 

மீன்குஞ்சு வளர்த்பதடுக்கும் நிலையங்கலள 
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அலைத்திட அைசு  ல்ணவறு திட்டங்களின் கீழ் ைொனிய 

உதவிகலள வழங்கி வருகிைது.  

 சிலன மீன்களின் முட்லடயிடும் திைன் ைற்றும் 

முட்லடகளின் ப ொரிக்கும் திைலன அதிகரித்திடவும்                 

தமிழ்நொடு நீர்வள நிைவளத் திட்டத்தின் கீழ் ணைட்டூர் 

அல  ைற்றும்  வொனிெொகர் அைசு 

மீன் ண்ல களில் தூய ைைபின இந்திய 

ப ருங்பகண்லட சிலன மீன் உற் த்தி நிலையங்கள் 

அலைக்கப் ட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தின் கீழ் கங்லக 

நதியிலிருந்து இந்திய ப ருங்பகண்லட மீன்கள் 

ணெகரிக்கப் ட்டு அைசு மீன் ண்ல களில் 

ைராமரிக்கப்ைட்டு தூய ைைபின சிலன மீன்கள் உற் த்தி 

பெய்யப் ட்டு வருகிைது. விவெொயிகளுக்கு தூய 

ைைபின மீன் குஞ்சுகறள விநிணயொகம் பெய்து சிலன 

மீன்கள் உற் த்தியிலன அதிகரிப் தன் மூைம் சிலன 

மீன்களில் ைைபு குலை ொட்லட தவிர்த்து தைைொன 

சிலன மீன்கலள அதிகரித்திட இயலும்.  வமலும், 

தைைொன மீன்குஞ்சுகலள விவெொயிகளுக்கு 

விநிணயொகம் பெய்திட மீன்விலத வங்கிகள் பிைதை 

ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு திட்டத்தின் நிதி 

உதவியின் கீழ் மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலையின் மூைம் அலைக்கப் ட்டு வருகிைது.  
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5.8.8 அரசு ைைபு வழி ணைம் டுத்தப் ட்ட திணைப்பியொ 

ப ொரிப் கங்கள் மற்றும் வளர்ப்பு நிலையம்  

 ணவகைொக வளரும் மீன்கலள குறுகிய கொை 

நீர்நிலைகளில் இருப்பு பெய்திடுவலத ஊக்குவித்திட 

அைசு நடவடிக்லக ணைற்பகொண்டுள்ளது. துலையின் 

மூைம் ைைபு வழி ணைம் டுத்தப் ட்ட திணைப்பியொ 

மீன்குஞ்சு ப ொரிப் கங்கலள கிருஷ் கிரி ைற்றும் 

வதனி மாைட்டம், ைஞ்ெளொறு அறண  

அைசு மீன் ண்ல களில் அலைக்கப்ைட்டு 

ஆண்படொன்றிற்கு 40 இைட்ெம் ைைபு வழி 

ணைம் டுத்தப் ட்ட திணைப்பியொ மீன்குஞ்சுகள் உற் த்தி 

பெய்யப் ட்டு, ைொநிைத்திலுள்ள மீன்வளர்ப்ண ொருக்கும் 

ைற்றும் அருகொலையிலுள்ள ைொநிைங்களுக்கும் 

விநிணயொகித்து வருகிைது.  

 பைருகிவரும் ைைபு வழி ணைம் டுத்தப் ட்ட 

திணைப்பியொ மீன்குஞ்சு ணதலவயிலன 

கருத்திற்பகொண்டு திருபநல்ணவலி ைொவட்டம் 

கூனியூர் அைசு மீன் ண்ல யில் ஆண்படொன்றிற்கு 

5 இைட்ெம் ைைபு வழி ணைம் டுத்தப் ட்ட திணைப்பியொ 

மீன்விைலிகள் உற் த்தி திைனுள்ள வளர்ப்பு நிறலயம் 

அலைக்கப் ட்டுள்ளது. அைசு ைைபு வழி 

ணைம் டுத்தப் ட்ட திணைப்பியொ ப ொரிப் கங்கள் ைற்றும் 

மீன்விைலிகள் வளர்த்பதடுக்கும் நிலையம் உள்நொட்டு 

மீன்வளப் பிரிவின் ணைம் ொட்டிற்கு வைப்பிைெொதைொக 



104 

அலைந்து தீவிை மீன்வளர்ப்பு வமற்பகாள்வைாருக்கு 

அதிக வருைொனம் ஈட்டக்கூடியதொக விளங்குகிைது. 

5.9  மீன்வள உட்கட்டலைப்பு ணைம் ொட்டு நிதி (FIDF) 

2020-21 

  அைசு மீன் ண்ல களின் உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகலள ணைம் டுத்திட மீன்வள உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் ொட்டு நிதியின் (FIDF) கீழ் 2020-21-ம் ஆண்டில் 

பெங்கல் ட்டு ைொவட்டம் ஆத்தூர், கொஞ்சிபுைம் 

ைொவட்டம் பெம் ைம் ொக்கம், ைதுலை ைொவட்டம் 

ெொத்லதயொறு, திருபநல்ணவலி ைொவட்டம் ைணிமுத்தொறு 

ைற்றும் பதன்கொசி ைொவட்டம் கடொனொ ஆகிய  

ஐந்து அைசு மீன் ண்ல கலள நவீனையைொக்கிட  

ரூ.18.30 ணகொடி பெைவில்  ணிகள் 

ணைற்பகொள்ளப் ட்டு வருகின்ைன. 

5.10.  ணதசிய ணவளொண் அபிவிருத்தி திட்டம் 2020-21 

ணதசிய ணவளொண் அபிவிருத்தி திட்டம்  

2020-21ன் கீழ் பைொத்தம் ரூ.11.94 ணகொடி பெைவில் 

அைசு மீன் ண்ல களில் உட்கட்டலைப்பு 

ணைம் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. திட்ட விவைங்கள் 

பின்வருைொறு: 
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அட்டவல : 7 

வ. 
எண் 

திட்டம்  

திட்ட ைதிப்பு 
(ரூ. இைட்ெம்) 

1 

உள்நொட்டு மீன்வள 
ஆதொைங்கலள இந்திய 
விண்பவளி ஆைொய்ச்சி 
நிலையத்தின் ைாயிலாக 
புவியிடம் ொர் குறியீடு பெய்தல் 

25.00 

2 

நீைகிரி ைொவட்டம் 
அவைொஞ்சியில் உள்ள ’ட்ைவுட்’ 
மீன்குஞ்சு ப ொரிப் கத்திலன 
புதுப்பித்தல் 

10.00 

3 
அைசு மீன்  ண்ல களில் தீவிை 
மீன் குஞ்சு வளர்ப்பு பெய்திடும் 
வெதிகலள ஏற் டுத்துதல் 

80.00 

4 

திருவள்ளூர் ைொவட்டம் பூண்டி 
அைசு மீன் ண்ல யில் 
மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு பதொட்டிகள் 
அலைத்தல் 

109.00 

5 

ணதனி ைொவட்டம் லவலக அைசு 
மீன் ண்ல யில் கூடுதல் 
மீன்குஞ்சு வளர்த்பதடுக்கும் 
வெதிகள் ஏற் டுத்துதல் 

142.00 

6 

ஈவராடு மாைட்டம்  வொனிெொகர் 
அைசு  லழய மீன் ண்ல யில் 
சிறன மீன் குளங்கறள 
புனைலைத்தல் 

368.00 

7 

திருபநல்ணவலி ைொவட்டம் 
கூனியூர் அைசு 
மீன் ண்ல யில் மரபுைழி 
வமம்ைடுத்தப்ைட்ட திணைப்பியொ 
மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு நிறலயம் 
அலைத்தல் 

379.53 
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வ. 
எண் 

திட்டம்  

திட்ட ைதிப்பு 
(ரூ. இைட்ெம்) 

8 

ணதனி ைொவட்டம் ைஞ்ெளொறு 
அல  அைசு மரபுைழி 
வமம்ைடுத்தப்ைட்ட திணைப்பியொ 
மீன் பைாரிப்ைகத்தில் கூடுதல் 
வெதிகள் ஏற் டுத்துதல் 

81.25 

 பைொத்தம் 1,194.78 

ணைலும், அைசு 2020-21 ம் ஆண்டிற்கு 

பின்வரும்  யனொளிகள் ெொர்ந்த திட்டங்களுக்கு 

ஒப்புதல் வழங்கி திட்டங்கள் பெயல்ைாட்டில் உள்ளன. 

அட்டவல :8 

வ. 

எண் திட்டம் அைகு 
பதொலக 

(ரூ. 

இைட்ெம்) 

1 மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 

நிறலயம் அலைத்திட 

ைொனியம் வழங்குதல் 

10 

பெக்ணடர் 

36.00 

2 மீன்வளர்ப்பிலன 

அதிகரித்திட 

மீன்ைளர்ப்வைாருக்கு 

ைொனியம் வழங்குதல் 

50 

பெக்ணடர் 

205.00 

3 கிருஷ் கிரி ைொவட்ட 

 ொென குளங்களில் 

மிதலவ கூண்டுகளில் 

மீன்வளர்ப்பிலன 

ஊக்குவித்தல்  

52 

எண்ணம் 

315.12 

 பமாத்தம்  556.12 
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5.11. ணதசிய ணவளொண் அபிவிருத்தி திட்டம் 

(2021-22) 

  அைசு மீன் ண்ல களில் உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகலள ணைம் டுத்த அரசு கீழ்க்கொணும் 

திட்டங்களுக்கு ணதசிய ணவளொண் அபிவிருத்தி 

திட்டத்தில் ரூ.5.72 ணகொடி நிதி ஒப் ளிப்பு 

பெய்துள்ளது. திட்ட விவைங்கள் பின்வருைொறு: 

அட்டவல :9 

வ. 

எண் 

திட்டம் 

திட்ட ைதிப்பு 

(ரூ. 

இைட்ெம்) 

1 

கிருஷ் கிரி ைொவட்டம்  ொரூரில் 

அரசு மரபுைழி வமம்ைடுத்தப்ைட்ட 

திணைப்பியொ மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 

நிலையம் அலைத்தல் 

450.00 

2 

ணெைம் ைொவட்டம் ஆல ைடுவு 

அைசு மீன்  ண்ல யிலன 

ணைம் டுத்துதல் 

70.00 
 

3 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் 

சிற்ைொறு-2 அைசு மீன் 

 ண்ல யிலன ணைம் டுத்துதல் 

32.00  

4 

கன்னியொகுைரி ைொவட்டம் 

ண ச்சிப் ொலை அைசு மீன் 

 ண்ல யிலன ணைம் டுத்துதல் 

20.00 

 பைொத்தம் 572.00 



108 

ணைலும், அைசு 2021-22ம் ஆண்டிற்கு 

பின்வரும்  யனொளிகள் ெொர்ந்த பின்ைரும் 

திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

அட்டவல :10 

வ. 

எண் திட்டம் அைகு 
பதொலக 

(ரூ. 

இைட்ெம்) 

1 ைல்வநாக்கு 

 ண்ல க்குட்லடகளில் 

கூட்டு மீன்வளர்ப்பில் 

இந்திய ப ருங்பகண்லட 

மீன்களுடன் நன்னீர் 

இைொல் வளர்ப்பிலன 

ஊக்குவித்தல்  

100 

எண்ணம் 

25.25 

2  ண்ல க்குட்லடகளில் 

நீர் ணெமிப்பு திைலன 

ணைம் டுத்திட அதிக 

அடர்த்தி  ொலித்தீன் 

விரிப்புகளிட்டு மீன் 

வளர்த்தல்  

100 

எண்ணம் 

75.75 

3 விைொல் மீன்வளர்ப்பிலன 

ஊக்குவித்திட 

இடுப ொருள் ைொனியம் 

வழங்குதல்  

100 

எண்ணம் 

30.30 

 பமாத்தம்  131.30 
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5.12.  பிைதை ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு திட்டம் 

(PMMSY) (2020-21) 

தமிழ்நொட்டில் உள்நொட்டு மீன்வளம் 

பதொடர்புலடய ணைம் ொட்டு திட்டங்களுக்கு பிைதை 

ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு திட்டம் 2020-21ன் கீழ் 

அைசு ரூ.28.73 ணகொடி விடுவித்துள்ளது. அறனத்து 

திட்டங்களும் முன்வனற்ைத்தில் உள்ளன, 

திட்டங்களின் விவைங்கள் பின்வருைொறு:  

அட்டவல :11 

வ. 

எண் 
திட்டம் அைகு 

பதொலக  

(ரூ. இைட்ெம்) 

1 
மீன்விலத வங்கிகள் 

அலைத்தல் 

2 

எண்ணம் 
1000.00 

2 

ஒருங்கில ந்த 

நீர்த்ணதக்க மீன்வள 

ணைம் ொட்டு திட்டம் 

5 

எண்ணம் 
1108.25 

3 

புதிய நன்னீர் 

மீன்குஞ்சு 

ப ொரிப் கங்கள் 

அலைத்தல் 

2 

எண்ணம் 
25.00 

4 புதிய நன்னீர் 

மீன்குஞ்சு வளர்ப்பு 

குளங்கள் 

அலைத்தல்  

10 

பெக்ணடர் 

32.20 

5 புதிய நன்னீர் 

மீன்வளர்ப்பு 

100 

பெக்ணடர் 

322.00 
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வ. 

எண் 
திட்டம் அைகு 

பதொலக  

(ரூ. இைட்ெம்) 

குளங்கள் 

அலைத்தல் 

6 நன்னீர் 

மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உள்ளீட்டு ைொனியம் 

வழங்குதல் 

100 

பெக்ணடர் 

184.00 

7 நடுத்தை உயிர்கூழ்ம 

(Bio-floc) மீன் 

ைளர்ப்பு குளங்கள் 

அலைத்தல்  

15 

எண்ணம் 

98.00 

8 நீர் ைறுசுழற்சி முறை 

மீன்வளர்ப்பு 

பதாட்டிகள் 

அறமத்தல்  

20 

எண்ணம் 

69.00 

9 சிறிய உயிர்கூழ்ம 

(Bio-floc) மீன் 

ைளர்ப்பு குளங்கள் 

அலைத்தல் 

10 

எண்ணம் 

34.50 

 பமாத்தம்  2,872.95 

5.13 பிைதை ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு திட்டம்  

2021-22 

தமிழ்நொட்டில் உள்நொட்டு மீன்வள ணைம் ொட்டு 

திட்டங்களுக்கு பிைதை ைந்திரி மீன்வள ணைம் ொட்டு 

திட்டம் 2021-22ன் கீழ் ஒன்றிய அைசு ரூ.21.65 

ணகொடிக்கு நிர்வொக ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

திட்டங்களின் விவைங்கள் பின்வருைொறு: 
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அட்டவல :12 

வ. 

எ

ண் 

திட்டம் அைகு 

பதொலக 

(ரூ. 

இைட்ெம்) 

1 புதிய நன்னீர் மீன்குஞ்சு 

ப ொரிப் கங்கள் 

அலைத்தல் 

8 

எண்ணம் 

200.00 

2 புதிய நன்னீர் மீன்குஞ்சு 

வளர்ப்பு குளங்கள் 

அறமத்தல் 

40 

பெக்ணட

ர் 

280.00 

3 புதிய நன்னீர் 

மீன்வளர்ப்பு குளங்கள் 

அலைத்தல் 

85 

பெக்ணட

ர் 

595.00 

4 நன்னீர் மீன்வளர்ப்பிற்கு 

உள்ளீட்டு ைொனியம் 

வழங்குதல் 

85 

பெக்ணட

ர் 

340.00 

5 சிறிய உயிர்கூழ்ம  

(Bio-floc) மீன் ைளர்ப்பு 

குளங்கள் அலைத்தல்  

100 

எண்ணம் 

750.00 

 பமாத்தம்  2,165.00 

5.14 தமிழ்நொடு நீர்வள நிைவளத் திட்டம் (TN-IAMP) 

உைக வங்கி நிதி உதவியுடன் தமிழ்நொடு நீர்வள 

நிைவளத் திட்டம்-II, கடந்த 2018-19 முதல் 66 

உ வடிநிை  குதிகளில் பெயல் டுத்தப் ட்டு 

வருகிைது. இத்திட்டத்தின் ைாயிலாக,  யன் ொட்டில் 

உள்ள நீர்நிலைகளில் மீன்வள ணைைொண்லை, 
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 ண்ல க்குட்லடகளில் ணவகைொக வளைக்கூடிய 

மீன்கள் இருப்பு ைற்றும் மீன் உற் த்தி திைன் 

அதிகரிக்கப் ட்டு, விவெொயிகளுக்கு கூடுதல் 

வருைொனம் கிலடத்திட வழிவலக பெய்யப் ட்டுள்ளது.  

இத்திட்டத்தின் கீழ், உள்நொட்டு மீன்வளத்லத 

ணைம் டுத்திட உைக வங்கி மூைம் ரூ.39.50 ணகொடிக்கு 

ஒப்புதல் ப ைப் ட்டு, மீன்வள வமம்ைாட்டுப்  ணிகள் 

நலடப ற்று வருகிைது.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ்,  2018-19 முதல் 2020-21 

வலை ரூ.25.65 ணகொடி பெைவில்,  வொனிெொகர் ைற்றும் 

ணைட்டூரில் தூய ைைபின சிலன மீன்கள் உற் த்தி, 

ணைம் ொடு ைற்றும்  ைொைரிப்பு லையங்கள், ைஞ்ெளொறு 

அறண அைசு மீன்  ண்ல யில் மரபுைழி 

வமம்ைடுத்தப்ைட்ட திணைப்பியொ ப ொரிப் கம் அலைத்தல், 

கடலூர் ைொவட்டம், ைொல்ண ட்லட ைற்றும் அகைம் அைசு 

மீன்  ண்ல கலள ணைம் டுத்துதல்,  22,069 

பெக்ணடர் நீர் ொென குளங்களில் மீன்குஞ்சுகள் 

இருப்பு பெய்தல்,  843  ண்ல குட்லடகளில் 

மீன்வளர்த்தல், 58 ைண்ணிைொன மீன்குஞ்சு ைற்றும் 

மீன்வளர்ப்பு  ண்ல கள், 61 கூடுகளில் மீன்குஞ்சு 

வளர்த்தல், 15 மிதலவ கூடுகளில் மீன்வளர்த்தல்,  

440 மீன்பிடி உ கை ங்கள் மீனவர்களுக்கு ப ற்று 
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வழங்குதல் ைற்றும் 13 நவீன மீன்விற் லன 

அங்கொடிகள் அலைத்தல் ஆகிய திட்டங்கள்  

34 உ வடிநிைப் குதிகளில் 

பெயல் டுத்தப் ட்டுள்ளது.   

 இத்திட்டத்தின் கீழ் 2021-22-ம் ஆண்டு, 

பின்ைரும் மீன்வள திட்டங்கலள பெயல் டுத்திட  

ரூ.7.42 ணகொடிக்கு  பெைவின ஒப் ளிப்பு வழங்கப் ட்டு 

திட்டங்கள் பெயல் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. 

அட்டவல :13 

தமிழ் நாடு நீர்ைள நிலைளத் திட்டம்-II 2021-22 

ை. 

எண் 
திட்ட பெயல்ைாடு அலகு 

1 

நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால 

நீர் ைாென குளங்களில் 

மீன்குஞ்சுகள் இருப்புச்பெய்தல் 

4,605 

பெக்வடர் 

2 
ைண்றணக் குட்றடகளில் 

மீன்ைளர்ப்பு 

343 

எண்ணம் 

3 
மீன்பிடி உைகரணங்கள் 

ைழங்குதல் 
55 எண்ணம் 

4 கூடுகளில் மீன்குஞ்சு ைளர்த்தல் 39 எண்ணம் 

5 

மீன்குஞ்சு ைளர்ப்பு மற்றும் 

மீன்ைளர்ப்பு ைண்றண 

அறமத்தல் 

27 எண்ணம் 
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ை. 

எண் 
திட்ட பெயல்ைாடு அலகு 

6 
நவீன மீன் விற்ைறன அங்காடி 

அறமத்தல் 
2 எண்ணம் 

7 

மதிப்புமிக்க விரால் மீன்குஞ்சு 

பைாரிப்ைகம் மற்றும் ைளர்ப்பு 

றமயம் அறமத்தல் 

1 எண்ணம் 

8 மாதிரி கிராம பெயல்ைாடுகள் 13 எண்ணம் 

 

இத்திட்டத்தின் மூைம் 2022-23-ம் ஆண்டில் 

கீழ்க்கொணும் மீன்வளத்திட்டங்கள் ரூ.4.60 ணகொடி 

ைதிப்பீட்டில் பெயல் டுத்தப் டவுள்ளது. 

அட்டவல :14 

தமிழ் நாடு நீர்ைள நிலைளத் திட்டம்-II 2022-23 

ை. 

எண் 
திட்ட பெயல்ைாடு எண்ணம் 

1 நாகப்ைட்டினம் மாைட்டம் ஒக்கூர் 

கிராமத்தில் புதியதாக மீன்குஞ்சு 

ைளர்ப்பு ைண்றண அறமத்தல் 

1  

 

2 ைடித்து எடுக்கக்கூடிய   

பதாட்டிகளில் மீன்ைளர்ப்பு 

40 

3 நவீன மீன் விற்ைறன அங்காடி 

அறமத்தல் 

6 
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5.15 ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு 

 மாநிலத்தின் ைல்வைறு மாைட்டங்களில் 

ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு வமற்பகாள்ளப்ைட்டு, ைண்ண 

மீன் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் நாட்டில் இரண்டாைது 

மாநிலமாக திகழ்கிைது. ைண்ண மீன் உற்ைத்திறய 

அதிகரித்திடவும் அதன் ைாயிலாக வைறலைாய்ப்பிறன 

உருைாக்கிடவும் ரூ.469.34 இலட்ெம் திட்ட 

மதிப்பீட்டில், முன்வனாடி திட்டமாக ைண்ணமீன் 

ைளர்ப்பு பெயல்ைடுத்தப்ைட்டு ைருகிைது. இதனில் 

ஒன்றிய அரசின் ைங்கு ரூ.150.87 இலட்ெம் மற்றும் 

மாநில அரசின் ைங்கு ரூ.74.58 இலட்ெம் என 

பமாத்தம் ரூ.225.45 இலட்ெம் மானியமாக 

ைழங்கப்ைடுகிைது. இத்திட்டத்தில் ைல்வைறு 

இனங்களான பகால்றலப்புை ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு, 

நடுத்தர அளவிலான ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு மற்றும் 

ஒருங்கிறணந்த ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு ைண்றணகள் 

புதிதாக அறமத்தல்/ புனரறமத்தல், நீர்த்தாைரம் 

ைளர்த்தல் மற்றும் ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு 

உைகரணங்களுக்கான விற்ைறன நிறலயம் 

அறமத்தல், ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு பதாடர்ைான திைன் 

வமம்ைாட்டு ையிற்சி அளித்தல் மற்றும் ைள்ளி, கல்லூரி 

மாணைர்களிறடவய ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு குறித்த 
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விழிப்புணர்றை ஏற்ைடுத்திட ஏதுைாக ைள்ளி மற்றும் 

கல்லூரிகளில் ைண்ண மீன் பதாட்டிகள் 

காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன.  

 வமலும், ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசின் 

நிதிப்ைங்களிப்புடன் பெயல்ைடுத்தப்ைட்டு ைரும் பிரதம 

மந்திரி மீன்ைள வமம்ைாட்டு திட்டத்தின் கீழ் 2020-21 

ஆம் ஆண்டிற்கு, ரூ.165 இலட்ெம் மதிப்பிலான 

திட்டங்களுக்கு அரொல் ஒப்ைளிப்பு பெய்யப்ைட்டு 

ைண்ண மீன் ைளர்ப்புத் திட்டங்கள் 

பெயல்ைடுத்தப்ைட்டு ைருகிைது.  

5.16 மீன் ைற்றும் மீன் ப ொருட்கலள 

ெந்லதப் டுத்துதல் 

5.16.1 மீன்விற்ைறன ெந்றதகள் அறமத்தல் 

 பைாதுமக்களுக்கு தரமான மீன்கறள 

சுகாதாரமான முறையில் ைழங்கிடும் ைறகயில், 

மாநிலத்தின் ைல்வைறு ைகுதிகளில் புதிய மீன் 

ெந்றதகள் அறமத்திட அரொல் நடைடிக்றக 

வமற்பகாள்ளப்ைட்டு ைருகிைது. இத்திட்டமானது 

மாநில அரசு, வதசிய மீன்ைள வமம்ைாட்டு ைாரியம் 

மற்றும் உள்ளாட்சி அறமப்புகளின் நிதியுதவிடன் 

ரூ.17.54 வகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் 

பெயல்ைடுத்தப்ைட்டு ைருகிைது, 
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  இத்திட்டத்தின் கீழ், 21 மீன் ெந்றதகள் 

அறமத்திட மாநில அரசின் நிதியுதவியாக  

ரூ.5.89 வகாடி மற்றும் வதசிய மீன்ைள வமம்ைாட்டு 

ைாரியத்தின் நிதியுதவியாக ரூ.7.06 வகாடி, 

ெம்மந்தப்ைட்ட உள்ளாட்சி அறமப்புகள்/ மீனை 

கூட்டுைவு ெங்கங்களுக்கு விடுவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

அட்டவல :15 

வ. 

எண் 
மீன்விற்ைறன ெந்றத அறமவிடம் 

திட்ட மதிப்பு 

(ரூ. இலட்ெம்) 

1. ெரலூர் (நாகர்வகாவில்),  

கன்னியாகுமரி மாைட்டம் 

81.88 

2. தாராபுரம், திருப்பூர் மாைட்டம் 93.00 

3. வைதாரண்யம், நாகப்ைட்டினம் மாைட்டம் 48.59 

4. வதாப்புத்துறை, நாகப்ைட்டினம் மாைட்டம் 29.49 

5. நாகப்ைட்டினம் நகரம் 42.71 

6. ஆொத் நகர், நாகப்ைட்டினம் மாைட்டம் 37.78 

7. குண்டு உப்ைலைாடி, கடலூர் மாைட்டம் 22.50 

8. தருறைக்குளம், தூத்துக்குடி மாைட்டம் 13.60 

9. காசிவிளங்கி, திருச்சி மாைட்டம் 250.00 

10. இராமநாதபுரம்  93.39 

11. ைரமக்குடி, இராமநாதபுரம் மாைட்டம் 100.00 

12. வமட்டூர், வெலம் மாைட்டம் 43.00 

13. டி.வி. எஸ். கார்னர், புதுக்வகாட்றட 

மாைட்டம் 

53.70 

14. ஆத்தூர், வெலம் மாைட்டம் 96.30 
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15. இராணிப்வைட்றட 61.29 

16. மார்த்தாண்டம்,  

கன்னியாகுமரி மாைட்டம் 

97.60 

17. காறரக்குடி, சிைகங்றக மாைட்டம் 100.00 

18. இராவமஸ்ைரம், இராமநாதபுரம் மாைட்டம் 100.00 

19. கறடயநல்லூர், பதன்காசி மாைட்டம் 38.76 

20. கருமாண்டிச்பெல்லிப்ைாறளயம்,  

ஈவராடு மாைட்டம் 

100.00 

21. அனிச்ெம்ைாறளயம்,  

விழுப்புரம் மாைட்டம்  

250.00 

 பமாத்தம் 1,754.00 

 

இதனில், 17 மீன் ெந்லதகளின் கட்டுமான 

ைணிகள் முடிக்கப்ைட்டுள்ளது. இைொணைஸ்வைம், 

கலடயநல்லூர், அனிச்ெம் ொலளயம் ைற்றும் 

கருைொண்டிச்பெல்லிப் ொலளயம் ஆகிய 4 இடங்களில் 

மீன் ெந்லதகளின் கட்டுைொனப்  ணிகள் நலடப ற்று 

வருகின்ைன. 

5.16.2 ைொநிைத்தில் மீன் நுகரும் முலை 

 2020-21 ஆம் ஆண்டு ைொநிைத்தின் பைொத்த 

மீன் உற் த்தி 7.22 இைட்ெம் பமட்ரிக் டன் ஆகும்.   

ைொநிைத்தில் 2020-21 ஆம் ஆண்டு தனிந ர் மீன் 

நுகர்வு 9.3 கிணைொ கிைொம் ஆகும்.  நவீன 
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ையைொக்கப் ட்ட மீன் ெந்லதகள், மீன் கலடகள், 

நடைொடும் மீன்விற்ைறனயகங்கள் ைற்றும் இல ய 

வழி விற்ைறன மூலம் ைொநிைத்தில் மீன் நுகர்வு 

ஊக்குவிக்கப் ட்டு வருகிைது. 

5.16.3 மீன் ைற்றும் மீன் உ வுப் ப ொருட்கள் 

ஏற்றுைதி 

 இந்தியொவில் ணவளொண் ப ொருட்கள் 

ஏற்றுைதியில் மீன் ைற்றும் மீன் உ வுப் ப ொருட்கள் 

ரூ.43,717.26 ணகொடி மதிப்பிலான 11.49 இைட்ெம் 

பமட்ரிக் டன் ஏற்றுைதியுடன் ப ரும் ங்கு 

வகிக்கிைது. 

 தமிழகத்திலிருந்து 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 

1.10 இைட்ெம் பமட்ரிக் டன் அளவிற்கு கடல் ப ொருள் 

ஏற்றுைதி பெய்யப் ட்டு, அந்நியச் பெலாைணியொக 

ரூ.5,565.46 ணகொடி ஈட்டப் ட்டுள்ளது. இவற்றில் 

கடல் உ வு ப ொருட்களொன உலைந்த இைொல், 

மீன்கள், க வொய் மீன், உைர்மீன், குளிரூட்டப் ட்ட 

மீன் ப ொருட்கள் ைற்றும் உயிர் மீன் அடங்கும்.  

அபைரிக்கொ,  ெப் ொன்,  சீனொ,  பதன்கிழக்கு 

ஆசியநொடுகள், ஐணைொப்பிய கூட்டலைப்பு நொடுகள் 

ைற்றும் ைத்திய கிழக்கு நொடுகள் ஆகியலவ இந்திய 

மீன் ப ொருட்களுக்கொன ப ரும் மீன் ெந்லதகளொகும். 
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 தமிழகத்தில் அைெொல் கட்டப் ட்டுள்ள 9 ப ரிய 

மீன்பிடி துலைமுகங்கள், 3 நடுத்தை மீன்பிடி 

துலைமுகங்கள் ைற்றும் 52 மீன் இைங்குதளங்களின் 

மூைம் மீன் ைற்றும் மீன் உ வுகலள ஏற்றுைதி 

பெய்வதற்கொன கட்டலைப்புகள் ஏற் டுத்தப் ட்டு, 

பென்லன ைற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய நகைங்கள் 

மீன்கலள  தப் டுத்தி ஏற்றுைதி பெய்வதில் 

ைொநிைத்தில் முக்கிய ைங்கு ைகிக்கிைது. 

5.17  மீனவ இலளஞர்கள் கடற்ெொர் கல்வி  யிை 

ஊக்குவித்தல் 

மீனவ இலளஞர்களின் திைலன 

ணைம் டுத்தவும், ணவலை வொய்ப்பிலன 

உருவொக்கிடவும், அைெொல் அறிவிக்கப் ட்ட 6 கடற்ெொர் 

 ொடப்பிரிவுகலள  யின்றிட, மீனவ குடும் த்லதச் 

ணெர்ந்த இலளஞர்களுக்கு, ந ர் ஒருவருக்கு 

ரூ.50,000 என்ை வீதத்தில் அைசு நிதியுதவி 

வழங்குகிைது. 2020-21 ைற்றும் 2021-22 ஆம் 

ஆண்டுகளில் 151 மீனவ இலளஞர்களுக்கு 

இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50 இைட்ெம் 

விடுவிக்கப் ட்டுள்ளது.  

இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 
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5.18  அகிை இந்திய குடிலைப் ணியில் ணெர்வதற்கு 

மீனவ இலளஞர்களுக்கு சிைப்பு  யிற்சி 

அளித்தல் 

இத்துறையின் ைாயிலாக, 2017ஆம் ஆண்டு 

முதல், இந்திய குடிலைப் ணி ண ொட்டித் ணதர்வுகலள, 

திைனுடன் எதிர்பகொள்ள ஏதுவொக, ஆண்டுணதொறும்  

20 மீனவ இலளஞர்களுக்கு அைசு பெைவில் ஆறு 

ைொதகொை பிைத்ணயக  யிற்சி வழங்கப் ட்டு வருகிைது. 

இப் யிற்சி அண்ணா நிருைாக ைணியாளர் கல்லூரி 

(அகிை இந்திய குடிலை  ணிகளுக்கொன  யிற்சி 

நிலையம், பென்லன) மூலம் வழங்கப் ட்டு வருகிைது. 

இதுவலை நான்கு அணிகளுக்கு  யிற்சிகள் 

வழங்கப் ட்டுள்ளன.  இத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவலை 

ரூ.9.56 இைட்ெம் பெைவினம் ணைற்பகொள்ளப் ட்டு  

75 மீனவ இலளஞர்கள்  யனலடந்துள்ளனர். 

இப் யிற்சிக்கொன அலனத்து பெைவினங்களும் 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ப ருநிறுவன 

ெமூக ப ொறுப்பு நிதியிலிருந்து வழங்கப் டுகிைது. 

 இத்திட்டம் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தப் டும். 
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5.19 மீனவர் மற்றும் மீன்வளர்ப்ேபாருக்கு விவசாய 
கடன் அட்ைட (Kisan Credit Card) வழங்குதல்

மீனவர்கள் ைற்றும் மீன்வளர்ப்ண ொருக்கு 

ணதலவப் டும் நலடமுலை மூைதன 

பெைவினங்களுக்கு வங்கிகளிடமிருந்து கடன் 

ப ற்றிட விவெொய கடன் அட்லட வழங்கும் 

திட்டைொனது ஒன்றிய அைெொல் அறிவிக்கப் ட்டு, 

தமிழகத்தில் பெயல் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. 

இத்திட்டத்தின் வொயிைொக மீன்பிடிப்பு, மீன்/ 

இைொல் வளர்ப்பு, கடற் ொசி வளர்ப்பு, சிப்பி வளர்ப்பு 

ைற்றும் மீன் விற் லனக்கு ணதலவப் டும் நலடமுலை 

மூைதன பெைவினங்கலள வங்கிகளிடமிருந்து 

குறுகிய கொை கடனொக ப ற்றிட இயலும். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுலடய மீனவர்/ 

மீன்வளர்ப்ண ொர்க்கு நலடமுலை மூைதன பெைவிற்கு 

கடன் உச்ெ வைம்ைாக ரூ.2 இைட்ெம் நிர் யம் 

பெய்யப் ட்டுள்ளது.  

இத்திட்டத்தின் கீழ் ப ைப் ட்ட கடன் 

பதொலகக்கு, ஆண்படொன்றிற்கு பெலுத்த 

ணவண்டிய வட்டித்பதொலகயில் 2 விழுக்கொடு 

குலைக்கப் டுகிைது. வமலும் குறிப்பிட்ட கொைத்திற்குள் 

முலையொக கடலன திரும்  பெலுத்தும் ந ருக்கு 
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வட்டித்பதொலகயில் ஆண்டுக்கு 3 விழுக்கொடு 

குலைக்கப் ட்டு வட்டி ெலுலக அளிக்கப் டுகிைது. 

இதுவலை தமிழகத்திலுள்ள மீனவர்/ 

மீன்வளர்ப்ண ொருக்கு 3,341 விவெொய கடன் 

அட்லடகள் ரூ.22.53 ணகொடி ைதிப்பில் 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

5.20  விரிைாக்கப் ைணிகள் 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலையில் 

பெயல் ட்டு வரும் விரிவொக்கப்பிரிவு, அைசின் 

நைத்திட்டங்கலள மீனவர்கள், மீன்வளர்ப்ண ொர் ைற்றும் 

பிை  ங்குதொைர்கறளச் பென்ைலடயும் வலகயில் 

விரிவொக்கப்  ணிகலள ணைற்பகொண்டு வருகிைது. 

 ல்ணவறு ப ொருட்கொட்சிகள் ைற்றும் வர்த்தக 

கண்கொட்சிகளில்  ங்ணகற்று மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலையொல் பெயல் டுத்தப் ட்டு வரும் 

திட்டங்கள் குறித்து பைாதுைக்களுக்கு விழிப்பு ர்வு 

ஏற் டுத்தப் ட்டு வருகிைது.  ணைலும், மீன்வள 

ணைைொண்லை, கடலில்  ொதுகொப் ொன மீன்பிடிப்பு 

முலைகள், மீன்கலள சுகொதொைைொக லகயொளுதல், 

மீன்பிடி துலைமுகங்கள் ைற்றும் மீன் இைங்கு 

தளங்களின் தூய்லை குறித்த விழிப்பு ர்வு 

கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டு வருகிைது.  மீனவர் ைற்றும் 
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மீன்வளர்ப்ண ொரின் குலைகறள தீர்க்க, மீனவர் 

குலைதீர்க்கும் நொள் ைற்றும் மீன் வளர்ப்ண ொர்க்கொன 

கூட்டங்கள் இத்துலையொல் அவ்வப்ண ொது 

நடத்தப் ட்டு வருகிைது.  மீன்ைளம் பதாடர்ைான 

முக்கிய தினங்களொன உைக ப ருங்கடல் தினம் 

(ஜீன்-8), ணதசிய மீன் வளர்ப்ண ொர் தினம் (ஜீலை-10) 

மற்றும் உைக மீன்வள தினம் (நவம் ர்-21) 

பகொண்டொடப் ட்டு வருகிைது.  இந்நிகழ்வில் 

ைொநிைத்தில் சிைந்து விளங்கும் மீனவர் ைற்றும் 

மீன்வளர்ப்ண ொலை ஊக்குவித்திட விருதுகள் 

வழங்கப் ட்டு வருகிைது. வமலும்  ள்ளி ைற்றும் 

கல்லூரி ைொ வர்களுக்கு  ல்ணவறு ண ொட்டிகள், 

விழிப்பு ர்வு கூட்டங்கள் ைற்றும் ைருத்துவ 

முகொம்கள் நடத்தப் ட்டு வருகிைது. 

5.21 தமிழ்நொடு மீனவ ைக்கட்பதொலக 

க க்பகடுப்பு 

மீன்வளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துலை  த்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலை மீனவ ைக்கட்பதொலக 

க க்பகடுப்பு ணைற்பகொண்டு வருகிைது.  இதற்கு 

முன்பு 2010 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு கடல் மீனவ 

ைக்கட்பதொலக க க்பகடுப்பு ணைற்பகொள்ளப் ட்டது.  

இவ்வொண்டு கடல் மீனவ ைக்கட்பதொலக 
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க க்பகடுப்பு ணைற்பகொள்ள அைெொல் நடவடிக்லக 

ணைற்பகொள்ளப்ைடவுள்ளது. மீனவர்களின் நைனுக்காக, 

மீனவ ைக்கட்பதொலக க க்பகடுப்பு 

ணைற்பகொள்வதன் மூைம் மீன்வளம் ைற்றும் மீனவ 

ைக்களின் தற்ண ொலதய நிலை அறியப் ட்டு, அதன் 

அடிப் லடயில் மீன்வளக் பகொள்லககள் ைற்றும் 

நைத்திட்டங்கள் உருவொக்கப் டும்.  

5.22 தமிழக மீனவ ெமூதொயத்தின் ெமூக 

ப ொருளொதொை நிலை குறித்து ஆய்வு 

 தமிழக அைசு மீனவ ைக்களுக்கு  ல்ணவறு நைத் 

திட்டங்கலள பெயல் டுத்துதல் ைற்றும் 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள மாநிலம் முழுவதும் 

உருவொக்குவதன் வொயிைொக அவர்களின் ெமூக 

ப ொருளொதொை நிலைலய உயர்த்துவதில் முக்கிய  

 ங்கு வகிக்கிைது.  ல்ணவறு நைத்திட்டங்களினொல் 

மீனவ ைக்களின் ெமூக ப ொருளொதொை நிலையில் 

ஏற் ட்ட ைொற்ைங்கலள அறிந்து பகொள்ளும் 

ப ொருட்டும், கூடுதைொக ணைற்பகொள்ள ணவண்டிய 

திட்டங்கள் குறித்தும் விரிவொன ஆய்வுகள் நடத்திட 

அைசு ரூ.50 இைட்ெம் நிதி ஒதுக்கீடு பெய்துள்ளது.  

திட்டமிடுதல், பகொள்லக முடிவு உருவொக்கம், திட்டச் 

பெயல் ொடு, உட்கட்டலைப்பு வெதிகள் உருவொக்கம் 
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மற்றும் திைன் ணைம் ொடு ஆகியைற்றை 

கட்டறமப்ைதற்கு இவ்வொய்வு வைருதவியொக அலையும். 

5.23 மீனவ கூட்டுைவு ெங்கங்களின் ணைைொண்லை 

தமிழக மீனவர் ைற்றும் மீனவ ைகளிரின் 

வொழ்க்லகத் தைத்திலன உயர்த்துவதில் மீனவக் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள் முக்கிய  ங்கு வகிக்கின்ைன. 

மீன்வளத் துலையொனது மீனவர்/ மீனவ ைகளிர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள் வொயிைொக அைசின்  ல்ணவறு 

நைத்திட்டங்கலள நிலைணவற்றி வருகிைது. 

தமிழ்நொட்டில் பைொத்தமுள்ள 1,431 பதொடக்க மீனவர்/ 

மீனவ ைகளிர் கூட்டுைவு ெங்கங்கள்/ 12 ைொவட்ட 

கூட்டுைவு இல யங்கள்/ 1 ைொநிைத் தலைலை 

கூட்டுைவு இல யம் ஆகியவற்றில் 7.17 இைட்ெம் 

மீனவர்/ மீனவ ைகளிர் உறுப்பினர்களொக 

ணெர்க்கப் ட்டுள்ளனர். மீனவர் கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 

53 முழு ணநை நியொய விலைக் கலடகள் ைற்றும்  

12  குதி ணநை நியொய விலைக் கலடகலள நடத்தி 

வருகின்ைன. 

மீனவர் கூட்டுைவு ெங்கங்களின் எண்ணிக்லக 

ைற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் விவைம், கீழ்க்கொணும் 

அட்டவல யில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது: 
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அட்டவல : 16 

மீனவ கூட்டுைவு ெங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் 

விவைம் 

கூட்டுைவு ெங்கம் 
ெங்கங்களின் 

எண்ணிக்லக 

உறுப்பினர்களி

ன் 

எண்ணிக்லக 

பதொடக்கக் கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 

கடல்மீனவர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 
558 3,56,992 

கடல்மீனவ ைகளிர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 
461 2,60,732 

உள்நொட்டு மீனவர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள் 
300 82,986 

உள்நொட்டு மீனவ 

ைகளிர் கூட்டுைவு 

ெங்கங்கள் 

72 7,883 

இதை வலகச் 

ெங்கங்கள் 
27 6,791 

பைொத்தம் 1,418 7,15,384 

ைொவட்ட மீனவர் 

கூட்டுைவு இல யம் 
12 998 

தமிழ்நொடு ைொநிைத் 

தலைலை மீன்வள 

கூட்டுைவு இல யம் 

1 814 

ஆக பைொத்தம் 1,431 7,17,196 
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6. பதொழில் புரிவதற்கொன வழி முலைகலள 

எளிதொக்குவதன் மூைம் மீன் வளப்பிரிவில் 

பதொழில் முலனணவொர் ைற்றும் வர்த்தகத்லத 

ஊக்குவித்தல்: 

மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலையில் 

நலடமுலையில் உள்ள ணதலவயற்ை/ வழக்பகொழிந்த 

ெட்டங்கள் ைற்றும் விதிகலள நீக்கி அல்ைது திருத்தம் 

பெய்து, பதொழில்முலனணவொர் ைற்றும் ைக்களுக்கு 

உதவும் வலகயில் "எளிதொக வணிகம் பெய்தல்" என்ை 

கருத்தொக்கத்லத பெயல் டுத்தும்  ணியில் அைசு 

ஈடு ட்டு வருகிைது. இணதண ொல், நலடமுலையில் 

உள்ள ெட்டங்கள் ைற்றும் விதிகலள எளிதில் 

பின் ற்றும் வண் ம், இந்த ெட்டங்களின் கீழ் 

 ல்ணவறு ணெலவகலளப் ப றுவதற்கொக இல யவழி 

ணெலவகலள அறிமுகப் டுத்துவதன் மூைம் 

வழிமுலைகலள எளிலைப் டுத்தும்  ணியும் 

துவங்கியுள்ளது. மீன்வளப் பிரிவில் உள்ள ெட்டங்கள் 

ைற்றும் விதிகள்  ற்றிய விவைங்கள் பின்வருைொறு. 

(i) தமிழ்நொடு நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

(ஒழுங்குமுலை) ெட்டம். 1995: 

 ஒன்றிய அைசின் கடணைொை நீர்வொழ் உயிரின 

வளர்ப்பு ஆல யத்தின் மூைம் பெயல் ொட்டிலுள்ள 
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ெட்டம் (2005), தமிழ்நொடு நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

(ஒழுங்குமுலை) ெட்டம் 1995-ன் அலனத்து 

அம்ெங்கலளயும் உள்ளடக்கியிருப் தொல், தமிழ்நொடு 

நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு (ஒழுங்குமுலை) ெட்டம் 

ெட்டம் வழக்பகாழிந்து ண ொய்விட்டது. எனணவ, இந்த 

ெட்டத்லத ைத்து பெய்ய அைசு நடவடிக்லக எடுத்து 

வருகிைது. 

(ii) மீன்பிடிப்பு ைற்றும் அதன் பதொடர்புலடய 

பெயல் ொடுகளில் ஈடு ட்டுள்ள தமிழ்நொடு 

மீனவர்கள் ைற்றும் பதொழிைொளர்கள் (ெமூக 

 ொதுகொப்பு ைற்றும் நைன்) ெட்டம், 2007: 

 இச்ெட்டம், மீனவர்கள், மீன்பிடிப்பு மற்றும் 

அதறன ொர்ந்த பதொழிைொளர்களின் விரிவொன ெமூக 

 ொதுகொப்பு ைற்றும் நைலன உறுதி பெய்யும் வலகயில் 

தமிழ்நொடு மீனவர் நைவொரியம் அலைப்ைதற்காக 

நறடமுறைைடுத்தப் ட்டது. தமிழ்நொடு மீனவர் 

நைவொரியத்தொல் பெயல் டுத்தப் டும்  ல்ணவறு 

நைத்திட்டங்களுக்கொன வழிகொட்டுதல்கள் 

இச்ெட்டத்தில் உள்ளன. இவ்வொரியத்தால் 

பெயல் டுத்தப் டும் இைண்டு ணெலவகளொன 

உறுப்பினர் ணெர்க்லக ைற்றும் நிவொை ம்/ உதவி 

பதொலக ணகொரும் விண் ப் ங்கலள  ரிசீைலன 
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பெய்தல் ஆகியலவ ணதசிய தகவலியல் லையத்தின் 

உதவியுடன் நிறுவப் ட்ட www.tnfwb.tn.gov.in என்ை 

ைறலத்தளம் வொயிைொக நலடமுலைப் டுத்தப் ட்டு 

வருகிைது.  ணைலும், இவ்விரு ணெலவகலள  

இறணயைழி ணெலவ மூைம் பெயல் டுத்திட உரிய 

நடவடிக்லக ணைற்பகொள்ளப் ட்டு வருகிைது. 

(iii)  தமிழ்நொடு கடல் மீன்பிடி ஒழுங்குமுலைச் ெட்டம், 

1983: 

 தமிழகத்தில் கடல் மீன்பிடிப்பு நடவடிக்லககள் 

ைற்றும் விதிமுலைகள் அைைொக்கம் ஆகியவற்றின் 

வலையலைகலளக் பகொண்ட இச்ெட்டம், 2017 ஆம் 

ஆண்டில் திருத்தப் ட்டது. இச்ெட்டத்தின் கீழ், தமிழக 

கடற் ைப்பில் மீன்பிடிப்பு நடவடிக்லககலள 

ணைற்பகொள்வதற்கொக, மீன்பிடி  டகுகளின்  திவு, 

மீன்பிடி உரிைம், மீன்பிடி உரிைத்திலன புதுப்பித்தல் 

ைற்றும் ைதிவு ைொற்ைம் ஆகிய ணெலவகள் மீன்வளம் 

ைற்றும் மீனவர் நைத்துலையின் மூைம் ’ரியல் 

கிைொஃப்ட்’ (ReAlCraft) எனும் இல யதளம் 

வொயிைொக அகிை இந்திய அளவில் வழங்கப் டுகிைது. 

  புதிய மீன்பிடி  டகுகள்  திவு ைற்றும் மீன்பிடி 

உரிைத்லத  திவு பெய்ைறத எளிதொக்கும் வலகயில், 

மீனவர்கள் ணநைடியொக இந்த இல யதளத்தில்  திவு 
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பெய்வதற்கொன வெதிகலள உருவொக்க தமிழக அைசு 

ஒன்றிய அைசிற்கு  ரிந்துலை பெய்யும். 

 மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் நைத்துலை வொயிைொக 

மீனவர்களுக்கு வழங்கப் டும் இல ய வழி 

ணெலவகள் விவைம் பின்வருைொறு. 

1.  மீன்பிடிதலடக்கொை நிவொை த் திட்டத்தின் கீழ் 

 திவு பெய்தல் ைற்றும் நிவொை   உதவி 

வழங்குதல்.  

2. மீன்பிடிப்பு குலைவு கொை நிவொை த் 

திட்டத்தின் கீழ்  திவு பெய்தல் ைற்றும் 

நிவொை  உதவி வழங்குதல்.  

3. ணதசிய மீனவர் ணெமிப்பு ைற்றும் நிவொை த் 

திட்டத்தின்கீழ்  திவு பெய்தல் ைற்றும் நிவொை  

உதவி வழங்குதல். 

4. தமிழ்நொடு மீனவ ைகளிர் ணெமிப்பு ைற்றும் 

நிவொை த் திட்டத்தின்கீழ்  திவு பெய்தல் 

ைற்றும் நிவொை  உதவி வழங்குதல்.  
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7. நீடித்த வளர்ச்சிக்கொன இைக்குகள் 

ஐக்கிய நொடுகள் அலைப்பு  2015-ம் ஆண்டில் 

வறுலை, ெைத்துவமின்லையிறன ண ொக்கவும் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் சீைழிலவ சீரறமப்ைதற்காகவும் 17 நீடித்த 

வளர்ச்சிக்கொன இைக்குகலள 2030-ஆம் 

ஆண்டிற்குள் அலடவதற்கான குறிக்ணகொள்கறள 

வகுத்துள்ளது. மீன்வளம் ைற்றும் மீனவர் 

நைத்துலையின் மூைம் உற் த்தியும் உற்ைத்திக்கு 

ஏற்ை நுகர்வு ஒரு அலகாகவும் (இைக்கு 12),  ஒரு 

குறிக்ணகொள் ைற்றும் ’கடல்வளம்’  (இைக்கு 14)  ஆகிய 

மூன்று குறிக்ணகொள்களுடன் பெயல் ட்டு வருகிைது.   

நீடித்த வளர்ச்சிக்கொன இைக்குகலள அலடய  

களப் ணி அலுவைர்களுடன் ஒருங்கில ந்து 

தனிப்பிரிவு இத்துலையொல் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது.  

இதன்   தைவுகள் அவ்வப்ண ொது தகவல் இல யத்தில்  

ஏற்ைப் ட்டு வருகின்ைன.  

இைக்கு-12–ஐ அலடவதற்கு  ல்ணவறு 

திட்டங்களின் மூைம் ைொநிைத்தின் மீன் உற் த்திலய 

அதிகரிக்க துலை நடவடிக்லக எடுத்து வருகின்ைது.  

இைக்கு-14-ல் கடல்மீன் உற் த்திலய 

அதிகரிப் தற்கு பெயற்லக மீன் உலைவிடங்கள் 
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அலைத்தல்,  மீன் குஞ்சுகலள வளர்த்து  கடலில் 

இருப்பு பெய்தல், கடல்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு பெய்தல், 

திைன் ணைம் ொட்டு  யிற்சி அளித்தல் ைற்றும் தமிழ்நொடு 

மீன்பிடி ஒழுங்குமுலை ெட்டத்திலன 

அைல் டுத்துவதன் ைாயிலாக நீடித்த நிலையொன 

மீன்பிடிப்ல  அலடவதற்கு துலை முயற்சிகலள  

ணைற்பகொண்டு வருகிைது. 
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8. தமிழ்நொடு மீனவர் நைவொரியம் 

மீனைர்கள் மற்றும் மீன்பிடிப்பு ொர்ந்த 

பதாழில்களில் ஈடுைட்டுள்ள பதாழிலாளர்களின் ெமூக 

ைாதுகாப்பிறன உறுதி பெய்திடவும், அைர்களின் 

நலறன வைணவும் மற்றும் ைாழ்ைாதாரத்திறன 

மீட்படடுக்கும் பைாருட்டும் மீனை 

பதாழிலாளர்களுக்பகன பிரத்திவயக நலைாரியம் 

ஒன்றிறன அறமத்திடும் அைசியத்திறன கருத்தில் 

பகாண்டு தமிழக அரசு கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு 

தமிழ்நாடு மீனைர் நல ைாரியத்திறன நிறுவியது. 

இவ்ைாரியமானது மாண்புமிகு மீன்ைளம்  

மற்றும் மீனைர் நலத்துறை அறமச்ெர் அைர்கள் 

தறலறமயில், மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துறை 

ஆறணயர்/ இயக்குநறர உறுப்பினர் பெயலராகவும், 

அலுைல் மற்றும் அலுைல்-ொரா உறுப்பினர்கறளக் 

பகாண்டு பெயல்ைடும்.  

இம்மீனைர் நல ைாரியத்தில் பமாத்தம்  

5.33 இலட்ெம் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். தமிழ்நாடு 

மீனைர் நலைாரிய விதிகளின்ைடி நிதியத்திற்கான 

ஆண்டு ைங்களிப்ைாக நலைாரிய உறுப்பினர்களிடம் 

இருந்து முறைவய ரூ.20, தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் 

கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில தறலறம மீனைர் 
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கூட்டுைவு இறணத்திற்கு பொந்தமான டீெல் ைழங்கு 

நிறலயங்கள் மூலம் விற்ைறன பெய்யப்ைடும்  

ைரி விலக்களிக்கப்ைட்ட டீெலில் இயந்திரம் 

பைாருத்திய நாட்டுப்ைடகு உரிறமயாளர்களிடமிருந்து 

லிட்டருக்கு 10 றைொ வீதமும், விறெப்ைடகு 

உரிறமயாளர்களிடமிருந்து லிட்டருக்கு 20 றைொ 

வீதமும், நீர்நிறலகளின் மீன்ைாசி குத்தறகக் 

பதாறகயில் 7 விழுக்காடு வீதமும் மற்றும் வமட்டூர் 

அறண மீன் விற்ைறன கூட்டுைவு ெங்கத்தால் 

வமற்பகாள்ளப்ைடும் மீன் விற்ைறனயில் கிவலா 

ஒன்றிற்கு ரூ.2 வீதம் ைசூல் பெய்யப்ைட்டு ைருகிைது. 

கடந்த 01.04.2008 முதல் 31.03.2022 முடிய  

ரூ.35.57 வகாடி ெந்தா பதாறக ைசூல் 

பெய்யப்ைட்டுள்ளது.  

தமிழ்நாடு மீனைர் நலைாரியம் இவ்ைாண்டு 

(2021-22) அதிகைட்ெமாக ரூ.7.78 வகாடி நிதியம் 

ைசூலித்துள்ளது.  

தமிழ்நொடு மீனவர் நைவொரியத்தொல் 

பெயல் டுத்தப் டும் நைத்திட்டங்கள் பின்வருைொறு:  
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அட்டவல  : 17 

தமிழ்நொடு மீனவர் நை வொரியத்தொல் 

பெயல் டுத்தப் டும் நைத் திட்டங்கள் 

வ. 

எண் 
நிவொை ம் / உதவி பதொலக (ரூ ொயில்) 

1. உறுப்பினர்களின் 

ைகன் ைற்றும் ைகள் 

கல்வி உதவித் 

பதொலக 

விடுதியில் 

தங்கொணதொர் 

விடுதியில் தங்கி 

 டிப் வர்கள் 

ைொ வர் 
ைொ 

வியர் 

ைொ 

வர் 

ைொ விய

ர் 

அ)  த்தொம் வகுப்பு 

ணதர்ச்சி 
1,250 1,500 1,250 1,500 

ஆ) ன்னிபைண்டொ

ம் வகுப்பு ணதர்ச்சி 
1,750 2,000 1,750 2,000 

இ)பதொழிற் யிற்சி 

(I.T.I) ைற்றும் 

 ல்பதொழிற் நுட்  

 யிற்சி (Polytechnic) 

1,250 1,750 1,450 1,950 

ஈ) இளங்கலை 

 ட்டப் டிப்பு 
1,750 2,250 2,000 2,500 

உ) முதுகலை 

 ட்டப் டிப்பு 
2,250 2,750 3,250 3,750 

ஊ) பதொழிற் 

கல்வி, இளங்கலை 

கல்வி. (மீன்ைளம், 

வைளாண்றம, 

கால்நறட, ெட்டம், 

ப ொறியியல், 

ைருத்துவம்)  

2,250 2,750 4,250 4,750 
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வ. 

எண் 
நிவொை ம் / உதவி பதொலக (ரூ ொயில்) 

எ) முதுகலை 

பதொழிற் கல்விகள் 

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

2. திருை  உதவி ஆண் ப ண் 

 அ) உறுப்பினரின் திருை  உதவி  

ஆ) உறுப்பினரின் ைகன் அல்ைது 

ைகள் திருை  உதவி 

3,000  

3,000 

5,000 

5,000 

3. ைகப்ண று / கருச்சிலதவு / 

கருக்கலைப்பு உதவித் பதொலக 

 

 i) ைகப்ண று (ைொதம் ஒன்றுக்கு 

ரூ.1,000/- வீதம் ஆறு ைொதங்கள்) 

6,000 

 ii) கருச்சிலதவு 3,000 

 iii)ைருத்துவ ரீதியிைொன கருக்கலைப்பு 3,000 

4. வி த்து நிவொை ம்  

(அ) வி த்தினொல் ைை ம் 2,00,000 

(ஆ) இைண்டு லககள் இழப்பு 1,00,000 

(இ) இைண்டு கொல்கள் இழப்பு 1,00,000 

(ஈ) ஒரு லக ைற்றும் ஒரு கொல் இழப்பு 1,00,000 

(உ) இைண்டு கண்களிலும் முற்றிலும் 

 ொர்லவ இழப்பு 

1,00,000 

(ஊ) ஒரு லக அல்ைது ஒரு கொல் இழப்பு 1,00,000 

(எ) ணைணை கண்ட இனங்களில் 

குறிப்பிடொத ணவறு கடுலையொன கொயம் 

ஏற் ட்டு உடல் உறுப்பு இழப்பு 

50,000 

5. வி த்தின் 

கொை ைொக 

அல்ைொைல் 

2,00,000 
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வ. 

எண் 
நிவொை ம் / உதவி பதொலக (ரூ ொயில்) 

மீன்பிடிக்லகயில் 

அல்ைது அதற்குப் 

பின் மரணம் 

6. மீன்பிடிக்லகயில் 

கொ ொைற்ண ொன 

மீனவர் 

2,00,000 

7. இயற்லக ைை ம் 15,000 

8. ஈைச்ெடங்கிற்கொன 

உதவித் பதொலக 

2,500 

8.1. தமிழ்நாடு மீனைர் நலைாரிய உறுப்பினர்களுக்கு 

நிைாரணம்/ உதவி பதாறக துரிதமாக 

ைழங்குதல் 

• தமிழ்நொடு மீனவர் நைவொரியத்தொல் 

பெயல் டுத்தப் டும் அலனத்து திட்டங்களின் கீழ் 

ையன்பைறும் மீனை ையனாளிகளுக்கான 

நிைாரணம்/ உதவி பதாறகயிறன துரிதமாக 

ைழங்கிடும் பைாருட்டு www.tnfwb.tn.gov.in என்ை 

வலைத்தளம் வதசிய தகைல் றமயத்தின் (NIC)  

உதவியுடன் நிறுைப்ைட்டு பெயல்ைாட்டில் 

உள்ளது. 

• இவ்வலைதளத்லத  யன் டுத்த அறனத்து 

மாைட்ட மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துறை 

http://www.tnfwb.tn.gov.in/
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உதவி இயக்குநர்களுக்கும் பிரத்திவயக  யனொளர்    

குறியீடு (User ID) வழங்கப் ட்டுள்ளது. இதன் 

மூைம் நலைாரிய உறுப்பினர்களிடமிருந்து 

பைைப்ைடும் நிைாரணம்/ உதவிவகாரும் 

விண்ணப்ைங்கள் மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் 

நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவைகங்களில் 

ைரிசீலறன பெய்யப்ைட்டு தமிழ்நாடு மீனைர் 

நலைாரிய தறலறம அலுைலகத்திற்கு 

விண் ப் ங்கள் ணநைடியொக வலைதளத்தில் 

ைரிந்துறர பெய்யப் டுகின்ைது. 

• இப்புதிய நலடமுலையினொல், காலவிறரயமின்றி 

நிைாரணம் வகாரும் விண்ணப்ைங்கள் துரிதமாக 

ைரிசீலிக்கப்ைடுைதுடன், மின்னணு   ப் ரிைொற்ைம் 

மூைம்  யனொளிகளின் வங்கிக் க க்கிற்கு 

ணநைடியொக நிவொை த்பதொலக வழங்கப் டுகிைது.  

• தமிழ்நாடு மீனைர் நலைாரியம் 2021-22 ஆம் 

ஆண்டு குறிப்பிடத்தக்க ொதறனயாக  

3,511 விண்ணப்ைங்கள் ைரிசீலறன பெய்யப்ைட்டு 

ரூ.5.64 வகாடி நிைாரண உதவி பதாறக 

ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 
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• மீனைர் நலைாரிய உறுப்பினர்களின் 

ைாரிசுதாரர்கள் தமிழ்நொடு மீன்வளப்  ல்கலைக் 

கழகத்தில் பி.எப்.எஸ்.சி/ பி.இ, (Fisheries 

Engineering) ைாடப்பிரிவுகறள ையில்ைதற்கு 

ஏதுைாக, அப்ைாடப்பிரிவுகளில் ையில 5 விழுக்காடு 

இட ஒதுக்கீடு பெய்யப்ைட்டு நலைாரிய 

உறுப்பினர்களின் ைாரிசுதாரர்களுக்கு தமிழ்நொடு 

மீனவர் நைவொரியத்தின் வொயிைொக 

கல்விக்கட்ட ம் பெலுத்தப் ட்டு வருகிைது. 

2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கு ரூ.4.27 இலட்ெம் 

கல்விக் கட்ட ைொக தமிழ்நொடு மீனவர் 

நைவொரியத்தால் ஏற்கப் ட்டுள்ளது. இவ்வுதவி 

திட்டம் இவ்ைாண்டும் பெயல்ைடுத்தப்ைடும். 
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9. தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை மீன்வள கூட்டுைவு 

இல யம்  

       தமிழ்நொடு  ைொநிைத் தலைலை மீன்வள  

கூட்டுைவு இறணயமானது (வலையறுக்கப் ட்டது)   

834 பதாடக்க மீன்ைள கூட்டுைவு ெங்கங்றள 

உள்ளடக்கியது. இந்நிறுைனம் தமிழ்நொடு கூட்டுைவு 

ெங்கங்களின் ெட்டம், 1983ன் கீழ் திவு பெய்யப் ட்டு, 

கடந்த 19.10.1992 லிருந்து பெயல் ட்டு வருகிைது.  

தற்ப ொழுது, இல யத்தில் 474 கடல் மீனவர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள், 152 உள்நொட்டு மீனவர் 

கூட்டுைவு ெங்கங்கள், 198  மீனவைகளிர் கூட்டுைவு 

ெங்கங்கள் ைற்றும் 10 ைொவட்ட மீனவ கூட்டுைவு 

இல யங்கள் உறுப்பினர்களொகச் ணெர்ந்துள்ளன. 

இவ்வுறுப்பினர் ெங்கங்கள், இல யத்திற்கு ரூ.91. 28   

இைட்ெம்  ங்குத் பதொலகயொக பெலுத்தியுள்ளன. 

இல யத்தின்  பெயற் திவொளைொக மீன்ைளம் 

மற்றும் மீனைர் நலத்துறை ஆறணயர் அைர்களும்,  

மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் நலத்துறை கூடுதல் இயக்குநர் 

அளவில் வமலண்றம இயக்குநரும் இல யத்லத 

நிர்வகித்து வருகின்ைனர். இறணயத்தின் 

நிர்ைாகக்குழு, தறலைர் மற்றும் 24 குழு 

உறுப்பினர்கறள பகாண்டு அறமக்கப்ைட்டுள்ளது. 
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இல யத்தின் கட்டுப் ொட்டில் பென்லன, 

நொகப் ட்டினம், இைொைநொதபுைம், தூத்துக்குடி ைற்றும்     

நொகர்ணகொவில்     ஆகிய  ஐந்து   இடங்களில்   திட்ட   

அலுவைகங்கள் பெயல் ட்டு  வருகின்ைன.     

தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை மீன்வள கூட்டுைவு 

இல யத்தின் பெயல்ைாடுகள்:  

9.1  இயந்திைம் ப ொருத்தப் ட்ட நொட்டுப் டகுகளுக்கு 

ைொனிய விலையில் பதொழிைக 

ைண்ப ண்ப ய் வழங்குதல் 

தூத்துக்குடி ைற்றும் திருபநல்ணவலி 

ைொவட்டங்கலளச் ணெர்ந்த ைண்ப ண்ப யில்  

இயங்கும் பவளிப்ப ொருத்தும் இயந்திைம் பகொண்ட 

நொட்டுப்  டகுகளுக்கு,  2020-21 ஆம் நிதியாண்டில், 

13 விற் லன லையங்கள் மூைம் 6,589 கிவலா லிட்டர் 

பதாழிலக மண்பணண்பணய் மானிய விறலயில் 

விநிணயொகிக்கப் ட்டு. இதன்மூைம் ரூ.131.78 இைட்ெம் 

வருவொய் ஈட்டப் ட்டுள்ளது. 
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9.2  மீன்பிடி கைன்களுக்கு   வரிவிைக்களிக்கப் ட்ட 

டீெல் வழங்குதல் 

        தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை மீன்வள கூட்டுைவு 

இல யத்தொல் நிறுவப் ட்டுள்ள 16  டீெல் விற் லன 

நிலையங்கள்  வொயிைொக 2021 – 22  ஆம் ஆண்டில், 

23,519 கிணைொலிட்டர் வரிவிைக்களிக்கப் ட்ட டீெல்,  

இயந்திைையைொக்கப் ட்ட நொட்டுப்  டகு ைற்றும் 

விலெப் டகுகளுக்கு விநிணயொகிக்கப்  ட்டுள்ளது. 

இதன் மூைம் ரூ.470.38 இலட்ெம் வருவொய்  

ஈட்டப் ட்டுள்ளது. 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் 

புதிதாக அறமக்கப்ைடும் மீன்பிடி துறைமுகங்கள் 

மற்றும் மீன்பிடி இைங்குதளங்களில் இறணயத்தின் 

மூலம் புதிய டீெல் விற்ைறன நிறலயங்கள் அறமக்க 

நடைடிக்றக எடுக்கப்ைடும். 

9.3  மீனை மளிருக்கு கருைாடு விற்ைறன பெய்ய 

உைகரணங்கள் ைழங்குதல் 

 தூத்துக்குடி மற்றும் திருபநல்வைலி 

மாைட்டங்களில் உள்ள 100 மீனை மகளிர் ையனாளி 

கூட்டுப்ப ொறுப்பு குழுக்களுக்கு கருைாடு தயாரிக்க 

வதறையான, மீன்கறள சுகாதாரமான முறையில் 

உலர்த்த மற்றும் கருைாடு வியாைாரம் பெய்ைதற்குத் 

வதறையான அன்னக்கூறட, எறடவைாடும் கருவி, 



144 

குறட மற்றும் நாரினால் ஆன ைாய் ஆகியறை  

2021-22 ஆம் ஆண்டில் வதசிய வைளாண்றம 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் 60% மானியத்தில் 

ைழங்கப்ைட்டுள்ளன. 

9.4  நவீன மீன் விற் லன நிலையங்கள் 

தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை மீன்வள 

கூட்டுைவு இல யத்தொல் ப ொதுைக்களுக்கு தைைொன 

மீன்கலள, நியொயைொன விலையில் வழங்கிடும் 

ப ொருட்டு, பெங்கல்ைட்டு மாைட்டம் ைாணியஞ்ொைடி, 

காஞ்சிபுரம் மாைட்டம் றையாவூர், கடலூர் மாைட்டம் 

பநய்வைலி நகரம், அரியலூர், மதுறர மாைட்டம் 

ைழங்காநத்தம், இராமநாதபுரம், ைரமக்குடி, 

திருபநல்வைலி மாைட்டம் ைண்ணாரப்வைட்றட 

மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய இடங்களில் நவீன   

மீன் விற் லன நிலையங்கள் அறமக்கப்ைட்டு 

பெயல்ைட்டு வருகின்ைன. இைற்றின் மூைம்  

2021-22 ஆம் ஆண்டில் ரூ.9.34 இைட்ெம் வருவொய் 

ஈட்டப் ட்டுள்ளது. 

9.5  ஒருங்கில ந்த கூட்டுைவு வளர்ச்சித் திட்டம் 

(ICDP) 

    ஒருங்கில ந்த கூட்டுைவு வளர்ச்சித் திட்டத்தின் 

கீழ், அடிப் லட உட்கட்டலைப்பு வெதிகலள 
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ஏற் டுத்திட தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நொடு  

ைொநிைத் தலைலை மீன்வள கூட்டுைவு 

இல யத்திற்கு ஐந்தொண்டுகளுக்கு (2017-2022)  

ரூ.887.43 இைட்ெம் ஒப் ளிப்பு ைழங்கியுள்ளது.  

2017 முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு ைறர இத்திட்டத்தின் 

கீழ், நாகப்ைட்டினம், தூத்துக்குடி, குளச்ெல், 

வதங்காப்ைட்டிணம் மீன்பிடி துறைமுகங்களிலும் 

தருறைக்குளம் மீன்பிடி இைங்குதளத்திலும் 

ைனிக்கட்டி நிறலயங்கள் அறமக்கவும், டீெல், 

மண்பணண்பணய் ைாங்க சுழற்சி நிதியாகவும், 

பதாடக்க மீனை கூட்டுைவு ெங்கங்களுக்கு சிறு 

ைணிகக் கடன் ைழங்கவும் ரூ.729.30 இலட்ெம் 

ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

 தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்தின் கீழ்,  

2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் தமிழ்நொடு ைொநிைத் 

தலைலை மீன்வள கூட்டுைவு இல யத்திற்கு  

ரூ.1 ணகொடி ைழங்கியுள்ளது.  

9.6  மீனவ ைகளிருக்கு சிறு கடன் வழங்கும் திட்டம் 

 தற்ண ொது மீனைர்கள், குறிப்ைாக மீனவ ைகளிர், 

மீன் பகொள்முதல் பெய் வர் மற்றும் தனி நைர்கள் 

மூைம் அதிக வட்டிக்கு கடன் ப ற்று மீன் விற்ைறன 

ொர்ந்த பதொழிலில் ஈடு ட்டு, குலைவொன வருவொலய 
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ப றுகின்ைனர்.  மீனவ ைகளிருக்கு உதவிடும் 

வலகயில்  இவ்வில யம் குலைந்த வட்டி 

விகிதத்தில்  சிறு கடன் வழங்கி, அதன் வொயிைொக 

அைர்கள் விற்ைறன பெய்யும் மீன்களுக்கு  

கூடுதல் விலை  கிலடக்க  வழிவலக  

பெய்துள்ளது. இதற்கொக 2021-22 ஆம்  

ஆண்டில் மீனவ ைகளிர்  யனொளி  ஒருவருக்கு தலா  

ரூ.15,000 வீதம், 180 மீனை மகளிர் அடங்கிய  

36 கூட்டுப்பைாறுப்பு குழுக்களுக்கு பமாத்தம்  

ரூ.27 இைட்ெம் சிறு கடன் வழங்கப் ட்டுள்ளது.   

2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் 50 மீனை மகளிர் 

கூட்டுபைாறுப்பு குழுக்களுக்கு ரூ.37.50 இலட்ெம் சிறு 

கடன் ைழங்க திட்டமிடப்ைட்டுள்ளது.  

9.7  மீன்பிடித்துலைமுகம்/ மீன்இைங்குதளம் 

ஆகியவற்றில் கூட்டுைவு அங்கொடி அலைத்தல் 

தமிழ்நொடு ைொநிைத் தலைலை மீன்வள 

கூட்டுைவு இல யைொனது, நொகப் ட்டினம், தூத்துக்குடி, 

சின்னமுட்டம், குளச்ெல், வதங்காப்ைட்டிணம் மீன்பிடித்   

துலைமுகங்களிலும் மற்றும் தருலவக்குளம் மீன்பிடி 

இைங்குதளத்திலும் கூட்டுைவு ைண்டகொறல அறமத்து 

மீன்பிடிக்கத் ணதலவயொன ப ொருட்கள் ைற்றும் 

மீனைர்களுக்கு வதறையான இதை அத்தியொவசியப்    
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ப ொருட்கலள நியொயைொன விலையில் விற்ைறன 

பெய்து ைருகிைது. 2021-22 ஆம், ஆண்டில் இதன் 

மூலம் ரூ.7.12 இலட்ெம் ைருைாய் ஈட்டப்ைட்டுள்ளது.  

9.8  நிதி நிலை 

இவ் இறணயம், 2021-22 ஆம் நிதி ஆண்டில் 

ரூ.186.95 ணகொடி வைவு பெைவினம் பெய்து,  

ரூ.3.81 ணகொடி (தணிக்லக பெய்யப் டொதது) நிகை 

இைொ ைொக ஈட்டியுள்ளது. 
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10.   தமிழ்நொடு மீன் வளர்ச்சிக் கழகம்  

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகைொனது, 

ப ொதுத்துலை நிறுவனைொக மாநிலத்தின் ைணிக 

ரீதியிலான மீன்ைளப் ைணிகறள வமற்பகாள்ைதற்கு 

அறமக்கப்ைட்டது. இக்கழகம் நிறுவனங்களின் 

ெட்டத்தின்கீழ், ரூ.5 ணகொடி அங்கீகரிக்கப் ட்ட  ங்கு 

மூைதனத்துடன் 1974 ஆம் ஆண்டு தமிழக அைெொல் 

 திவு பெய்யப் ட்டு, அைெொல் நியமிக்கப் டும் 

இயக்குநர் குழுைத்தினால் நிர்வகிக்கப் டுகிைது. 

தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகத்தின் 

தறலைறர அரசு, 28.10.2021 அன்று  

நியமித்துள்ளது. இக்கழகத்தின் அலுைல் ொரா 

ணைைொண்லை இயக்குநர், மீன்வளம் ைற்றும் 

மீனவர்நைத்துலை ஆல யர்/ இயக்குநர் ஆவொர். 

இக்கழகத்தின் களப் ணிகள் ப ொதுணைைொளர், 

முதுநிலை ணைைொளர்கள், ணைைொளர்கள், துல  

ணைைொளர்கள், உதவி ணைைொளர்கள் ைற்றும் இதை 

 ணியொளர்கள் ஆகிணயொருடன் பைொத்தம் 95 நிைந்தை 

 ணியொளர்கள் 11 பதாகுப்பூதிய ைணியாளர்கள் ைற்றும் 

320 தனியொர் ணெலவ லையப் ணியொளர்கள் 

ஆகிணயொைொல் நிர்வகிக்கப் டுகிைது. இக்கழகம் தனது 
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வணிக ரீதியிலான  ணிகலள விரிவொக்கம் பெய்வதற்கு 

நடவடிக்லககறள ணைற்பகொண்டுவருகிைது. 

10.1  நீர்த்வதக்க மீன்ைள வமலாண்றம  

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகம்  

8 நீர்த்ணதக்கங்களில் வளர்ந்த மீன் விைலிகலள 

இருப்புச் பெய்து, ஆண்டு ணதொறும் சுைொர் 860 பமட்ரிக் 

டன் உள்நொட்டு மீன்கலள உற் த்தி பெய்கிைது. 

ணைலும், அதிகளவு வருைொனம் ஈட்டிடும் பைாருட்டு 

அைசின் ஆல களின் டி இந்நீர்த்ணதக்கங்களின் 

மீன்பிடி உரிறமயிறன  தனியொருக்கு குத்தலகக்கு 

அளித்துள்ளது.  

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகைொனது 

திருைண்ணாமறல மாைட்டம் ெொத்தனூர், 

வகாயம்புத்தூர் மாைட்டம் ஆழியொர், திருப்பூர் மாைட்டம் 

அைைொவதி, திருமூர்த்தி ைற்றும் திண்டுக்கல் மாைட்டம் 

 ொைொறு-ப ொருந்தைொறு ஆகிய நீர்த்ணதக்கப் 

 குதிகளில் 3.83 பெக்ணடர்  ைப் ளவு பகொண்ட ஐந்து 

மீன்குஞ்சு வளர்ப்புப்  ண்ல கலள பகொண்டுள்ளது.  

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தொல் உற் த்தி 

பெய்யப் டும் தைம்வொய்ந்த மீன்குஞ்சுகள், தமிழ்நொடு 

மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தின் கட்டுப் ொட்டிலுள்ள 
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நீர்த்ணதக்கங்களில் இருப்பு பெய்யப் டுவதுடன், 

தனியொர் மீன்  ண்ல களுக்கும் விநிணயொகிக்கப் டுகிைது. 

 ணைலும், தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகைொனது, 

ஆழியொர் மீன் ைண்றணயில் வண் மீன் உற் த்தி 

லையத்திறன அலைத்துள்ளது. ஆழியார், திருமூர்த்தி 

மற்றும் ொத்தனூர் நீர்த்வதக்க ைகுதிகளில் சுற்றுைொ 

 யணிகலள கவரும் ைறகயில் தமிழ்நாடு 

மீன்ைளர்ச்சிக் கழகம் "வண் மீன் கொட்சியகங்கள்" 

அறமத்து நிர்ைகித்து ைருகிைது. 

10.2  மீன் விற்ைறன  

தைைொன மீன்கள் ைற்றும் ைதிப்புக் கூட்டப் ட்ட 

கடல்மீன் உ வுப் ப ொருட்கறள நியொயைொன 

விலையில் கழகத்தின் சில்ைறர மீன் விற் லன 

நிலையங்கள் மூலம் பென்லன, திருைண்ணாமறல, 

ணகொயம்புத்தூர், திருப்பூர், ைதுலை, திண்டுக்கல்  ைற்றும்  

திருபநல்வைலி ைொவட்டங்களிலும், நடைொடும் 

மீன்விற் லன நிலையங்கள் மூலம் பென்லன, 

திருைண்ணாமறல, கடலூர், ணகொயம்புத்தூர்,  ைதுலை, 

தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி 

ைொவட்டங்களிலும் ப ொதுைக்களுக்கு விற் லன 

பெய்துைருகிைது. மீன் விற் லனயிலன விரிவொக்கம் 

பெய்யும் ப ொருட்டு,  ல்ணவறு நகைங்களில் அதிக 
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எண்ணிக்லகயிைொன நவீன ைற்றும் நடைொடும் 

சில்ைலை மீன்விற் லன நிலையங்கலள அறமத்து. 

மீன்விற்ைறனயிறன விரிவுைடுத்திட கழகம் 

முயற்சிகறள எடுத்து வருகிைது. வமலும், பைொத்த மீன் 

விற் லன அங்கொடி ஒன்று ணகொயம்புத்தூரில் உக்கடம் 

 குதியில் தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தொல் 

நிர்வகிக்கப் ட்டு வருகிைது.  

10.3  இல யதளம் மூைம் மீன் விற் லன 

வெதிகலள ஏற் டுத்துதல்   மற்றும் தமிழ்நொடு 

மீன்வளர்ச்சிக் கழகத்தினுறடய 

தயாரிப்புகறள ைணிக அறடயாளப்ைடுத்துதல் 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகைொனது, 

www.meengal.com என்ை ைணிக இல யதளத்லத 

கூடுதல் வெதிகளுடன் புதுப்பித்துள்ளதுடன், லகண சி 

 யன் டுத்துணவொருக்கு ’Meengal’ எனும் றகவைசி 

பெயலியிலனயும் அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. 

இத்தலகய மின்னணு ைணிக தரவுகளின் மூலம்  

ணகொவிட்-19 ப ருந்பதொற்று ஊைடங்கு 

கொைகட்டத்தில்  மீன்கலள நுகர்ணவொர்களின்  

இல்ைங்களுக்ணக பகொண்டு வெர்க்கப்ைட்டது. இது 

ைறர 31,240 எண்ணிக்றகயிலான விநிவயாகம் 

http://www.meengal.com/
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நிறைவைற்ைப்ைட்டு, 47.43 பமட்ரிக் டன் மீன்கள் 

ரூ.2.54 வகாடிக்கு விற் லன பெய்யப் ட்டுள்ளது. 

தமிழ்நொடு மீன்வளர்ச்சிக் கழகைொனது, 

அதனுலடய பெயல் ொடுகலள ப ொதுைக்களிலடணய  

பிை ை டுத்திடும் வநாக்கில்,  "இது நம்ை ஊரு மீன்கள்"  

என்ை வொெகத்துடன் கூடிய புதிய வணிக அலடயொள 

சின்னத்திறன  அறிமுகப் டுத்தி, ெமூக ஊடகங்கள் 

மூைம் பிை ைப் டுத்தும்  ணிகலள ணைற்பகொண்டு 

வருகிைது. 

10.4  ைரிவிலக்களிக்கப்ைட்ட டீெல் மற்றும் மானிய 

விறல பதாழிலக மண்பணண்பணயிறன 

மீன்பிடி ைடகுகளுக்கு ைழங்குதல் 

  தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகம் ைொநிைத்தின் 

கடணைொைப் குதிகளில் அலைந்துள்ள மீன்பிடித் 

துலைமுகங்கள் ைற்றும் மீன் இைங்குதளங்களில்  

31 டீெல் எரிபயண்ப ய் விற் லன நிலையங்கள் 

மூலம் மீன்பிடி விறெப்ைடகுகள் மற்றும் 

இயந்திரமயமாக்கப்ைட்ட நாட்டு ைடகுகளுக்கும்,  

10 ைண்ப ண்ப ய் விற் லன நிலையங்கள் 

மூலம் இயந்திைையைொக்கப் ட்ட  ொைம் ரிய நொட்டுப் 

 டகுகளுக்கும் விநிணயொகித்து வருகிைது. 

இராமநாதபுரம் மாைட்டத்தில் இரண்டு புதிய டீெல் 
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விற்ைறன நிறலயங்கள் மூக்றகயூர் மற்றும் 

குந்துகல்லில் அறமக்கப்ைட்டுைருகின்ைன. புதிதொக 

அலைக்கப் ட்டுள்ள மீன்பிடித் துலைமுகங்கள் 

ைற்றும் மீன் இைங்குதளங்களில் கூடுதலாக டீெல் 

எரிபயண்ப ய் விற் லன நிலையங்கலள 

அறமத்திட நடைடிக்றக வமற்பகாள்ளப்ைட்டு 

ைருகிைது. 

10.5  ணெத்துப் ட்டு, பைாழுதுவைாக்கு மீன்பிடிப்புடன் 

கூடிய  சுலைப் பூங்கொ ணைைொண்லை 

பென்றன, வெத்துப்ைட்டிலுள்ள 

பைாழுதுவைாக்கு மீன்பிடிப்புடன் கூடிய ைசுறமப் 

பூங்காவின் இயக்கம் மற்றும் ைராமரிப்பு ைணிகறள 

இக்கழகம் வமற்பகாண்டு ைருகிைது.  

இப்பூங்காவில் பின்ைரும் ைெதிகளான, 

மீன்காட்சியகம் மற்றும் நீர் ைாழ் உயிரின பமய்நிகர் 

காட்சியகம்,  டகுக்குழொம், தூண்டில் மீன்பிடிப்பு 

சிறுவர் பூங்கொ, உ வகம், சிறு ஓட்டம்/ நலட யிற்சிப் 

 ொலதகள், சிறுவர் விலளயொட்டுப் குதி, முப் ரிைொ த் 

திலையைங்கு, விருந்தினர் மாளிறக, மற்றும் 

ைன்னடுக்கு ைாகன நிறுத்தம் ஆகியைற்றை 

பகாண்டுள்ளது. வமற்ைடி ைெதிகள் அதிகளவிைொன 
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குழந்றதகள் மற்றும் பைாதுமக்கறள ைசுறம 

பூங்காவிற்கு ஈர்க்கின்ைது.  

 சுலைப் பூங்கொவிலுள்ள  ல்ணவறு ப ொழுது 

ண ொக்கு அம்ெங்கள் தனியொருக்கு குத்தலகக்கு 

அளிக்கப் ட்டுள்ளன. அவற்றின் மூைம் கிலடக்கப் 

ப றும் வருைாய் பூங்கொவின்  ைொைரிப்பு  ணிகளுக்கு 

 யன் டுத்தப் ட்டு வருகிைது. ணைலும், 

 சுலைப்பூங்கொவில் கூடுதல் ப ொழுது ண ொக்கு 

வெதிகலள அறிமுகப் டுத்திட முயற்சிகள் 

ணைற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளன.  

10.6 மதிப்புக்கூட்டப்ைட்ட மீன் உணவுப் பைாருட்கள் 

தயாரிப்பு மற்றும்  யிற்சி நிலையம், இராயபுரம்  

 மீனை மகளிர் மற்றும் மகளிர் சுய உதவி 

குழுவினருக்கு மதிப்புக்கூட்டப்ைட்ட மீன் உணவுப் 

பைாருட்கள் தயாரிப்ைதற்கு ையிற்சிகள் அளித்திடும் 

ைறகயில், தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகமானது 

ையிற்சி நிறலயத்துடன் கூடிய றமயெறமயற் கூடம் 

ஒன்றிறன இராயபுரத்தில் அறமத்துள்ளது. 

இப்ையிற்சி நிறலயம் மூலம், 2021 -2022 ஆம் 

ஆண்டில், 120 மீனைர் நலைாரியம் மற்றும் மீனை 

மகளிர் கூட்டுைவு ெங்க உறுப்பினர்களுக்கு மதிப்பு 

கூட்டப்ைட்ட மீன் உணவுப் பைாருட்கள்   
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தயாரிப்ைதற்கான ையிற்சிகள் மீன்ைளம் மற்றும் மீனைர் 

நலத்துறை மூலம் ைழங்கப்ைட்டுள்ளது. 

10.7 மீன்தீவனம் தயொரிக்கும் ஆலையிலன 

இயக்குதல் 

 தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகம் தஞ்ெொவூர் 

மாைட்டம் அச்ெம் ட்டியில் நிறுவப் ட்டுள்ள 

மீன்தீவனத் தயொரிப்பு ஆலையிலன நடத்திைருகிைது. 

இவ்ைாறலயின் மூலம் 491.30 பமட்ரிக் டன் மீன் 

தீைனம் உற்ைத்தி பெய்யப்ைட்டு மீன் ண்ல களுக்கு 

விநிணயொகிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 10.8 நிதி நிறல 

  2021–22 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.702.63 வகாடி 

விற்று முதலில் தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகமானது 

ரூ.10.07 (தணிக்றக பெய்யப்ைடாதது) வகாடி இலாைம் 

ஈட்டியுள்ளது. 2022 -23 ஆண்டில் எதிர்ைார்க்கப்ைடும் 

ரூ.769.49 வகாடி விற்று முதலில் ரூ.12.00 வகாடி 

இலாைம் ஈட்டிட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

10.9 தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகத்தினுறடய நிதிப் 

ைங்களிப்பு 

 தமிழ்நாடு மீன்ைளர்ச்சிக் கழகம்,  

ரூ.3.05 வகாடியிறன மாநில அரசுக்கு ைங்கு 
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ஈவுத்பதாறகயாக 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 

பெலுத்தியுள்ளது. வமலும், ரூ.2.07 வகாடியிறன தனது 

ைங்களிப்புத் பதாறகயாக 2021–22 ஆம் ஆண்டில் 

தமிழ்நாடு மீனைர் நல ைாரியத்திற்கு ைழங்கியுள்ளது. 

வமலும், 2020–21 ஆண்டிற்கு தமிழ்நாடு 

மீன்ைளர்ச்சிக் கழகமானது தன்னுறடய பைரு 

நிறுைன ெமூக பைாறுப்பு நிதியிலிருந்து  

ரூ.23.40 இலட்ெத்திறன மாநில வைரிடர் 

வமலாண்றம ஆறணயத்திற்கு பெலுத்தியுள்ளதுடன், 

2021–22 ஆண்டிற்கு தூத்துக்குடி மாைட்டத்தில் 

உட்கட்டறமப்பு ைெதிகறள வமம்ைடுத்தும் 

ைணிகளுக்கு ரூ.25 இலட்ெத்திறன தனது பைரு 

நிறுைன ெமூக பைாறுப்பு நிதியிலிருந்து 

ைழங்கியுள்ளது.   
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11.  தமிழ்நொடு டொக்டர் பெ பெயைலிதொ மீன்வளப் 

 ல்கலைக் கழகம் (TNJFU) 

தமிழ்நொடு டொக்டர் பெ பெயைலிதொ மீன்வளப் 

 ல்கலைக்கழகைொனது ைொநிை அைெொல் தமிழ்நொடு 

மீன்வளப்  ல்கலைக்கழகச் ெட்டம், 2012-ன்  டி, 

19.06.2012 அன்று நொகப் ட்டினத்தில் நிறுவப் ட்டது. 

மீன்வளத்தில் பதொழிற்கல்விலய வழங்கி, ஆைொய்ச்சி 

ைற்றும்  யிற்சிகளின் வொயிைொக ைொநிைத்தின் மீன் 

உற் த்திலய அதிகரிப் ணத இப் ல்கலைக்கழகத்தின் 

ணநொக்கைொகும். 

11.1 பதொலைணநொக்கு 

"ைக்களுக்கு உ வு, ஊட்டச்ெத்து ைற்றும் 

வொழ்வொதொைத்லத உறுதி பெய்வதில் மீன்வள 

அறிவியலை ெரியொகப் ையன்ைடுத்துதல்". 

11.2 நிருைாக அறமப்பு 

இப்ைல்கறலக்கழக தறலறமயகத்தில் 

துறணவைந்தர், ைதிைாளர், ஆராய்ச்சி இயக்குனர், 

விரிைாக்கத் துறை இயக்குனர், வதர்வு 

கட்டுப்ைாட்டாளர், ைளங்குன்ைா மீன் ைளர்ப்பு 

இயக்குனர், நிதி அலுைலர் மற்றும் உடறம அலுைலர் 

ஆகிவயாரின் அலுைலகங்கள் பெயல்ைட்டு 
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ைருகின்ைன. 115 ஆசிரியர்கள் மற்றும் சுமார்  

250 நிருைாக ைணியாளர்கறளக் பகாண்ட 

இப்ைல்கறலக்கழகம் நாட்டின் பைரிய மீன்ைளப் 

ைல்கறலக்கழகம் ஆகும். 

11.3 கல்வி 

 ல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு நிறுவனங்கள் 

ைதிமூன்று மாைட்டங்களில் அறமந்துள்ளது. 

இப்ைல்கறலக்கழகத்தில் 8 கல்லூரிகள்,  

5 இயக்ககங்கள் மற்றும் 3 இறண பதாழில்ொர் கல்வி 

நிறுைனங்கள் இயங்கி ைருகின்ைன. மீன்ைள 

அறிவியல், மீன்ைளப் பைாறியியல், ஆற்ைல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் பைாறியியல், ஊட்டச்ெத்து மற்றும் 

உணவு பதாழில்நுட்ைம், உயிரி பதாழில்நுட்ைம் 

மற்றும் மீன்ைள ைணிகம் ஆகியைற்றில் இளங்கறல 

மற்றும் முதுகறலப் ைட்டப்ைடிப்புகள் ைழங்கப்ைட்டு 

ைருகிைது. மீன்ைள அறிவியலில் 13 ைாடங்களிலும், 

உயிரின அறிவியலில் ஒரு ைாடத்திலும்  

முறனைர் ைடிப்புகள் ைழங்கப்ைடுகின்ைது. 

வமற்கூறியைற்றுடன் மீன்ைளர்ப்பு, மீன் 

ைதனப்ைடுத்தும் பதாழில்நுட்ைம் மற்றும் மீன்பிடி 

பதாழில்நுட்ைம் ஆகியைற்றில் பதாழில்ொர்ந்த 

ைட்டப்ைடிப்புகளும் ைழங்கப்ைடுகின்ைது. 2021-22ம் 
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ஆண்டில், இளங்கறலப் ைட்டப்ைடிப்பு ைாடங்களில்  

371 மாணைர்களும், முதுநிறல ைட்டப்ைடிப்புகளில்  

73 மாணைர்களும் வெர்த்துள்ளனர். 

இப்ைல்கறலக்கழகத்தின் தற்வைாறதய மாணைர்களின் 

எண்ணிக்றக 1,435 ஆகும்.  

இப்ைல்கறலக்கழகத்தின் மாணைர் வெர்க்றக 

விகிதம் நாட்டில் உள்ள மற்ை மீன்ைளப் 

ைல்கறலக்கழகங்கள் மற்றும் மீன்ைளக் 

கல்லூரிகளுடன் ஒப்பிடும் பைாழுது அதிகமாக 

உள்ளது. இந்திய வைளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தினால் 

நடத்தப்ைட்ட முதுகறலப் ைட்டப்ைடிப்பிற்கான 

வெர்க்றகயில், அகில இந்திய நுறழவுத்வதர்வில் 

இப்ைல்கறலக்கழக மாணைர்கள் முறைவய 5-ைது   

மற்றும் 10-ைது இடங்கறள பைற்றுள்ளனர்.  பமாத்தம் 

38 மாணை/ மாணவியர், அகில இந்திய 

நுறழவுத்வதர்வின் மூலம் வதர்ச்சி பைற்று முதுகறலப் 

ைட்டப்ைடிப்பில் வெர்ந்துள்ளனர். கல்வியில் முதன்றம 

பைற்ை மாணைர்கறள அங்கீகரிக்கும்  

பைாருட்டு 50 விருதுகள் ஒவ்பைாரு ைருடமும் 

இப்ைல்கறலக்கழகத்தினால் ைழங்கப்ைட்டு ைருகிைது. 

தமிழக அரசின் அரொறணப்ைடி, 2021-22ம் 

கல்வி ஆண்டில் மாணைர்களுக்கான இளங்கறல 
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ைட்டப்ைடிப்பில் அரசுப் ைள்ளி மாணைர்களுக்கு  

7.5 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு ைழங்கி வெர்க்றக 

நறடபைற்ைது. வமலும், மற்பைாரு அரொறண மூலம் 

மீனை ெமுதாய மாணைர்களின் வெர்க்றக 5 லிருந்து 

20 விழுக்காடாக உயர்த்தப்ைட்டதன் மூலம்  

2021-22ம் ஆண்டில் 18 மீனை ெமுதாய மாணைர்கள் 

இளங்கறல மீன்ைள அறிவியல் ைட்டப்ைடிப்பில் 

ணெர்ந்து  யனலடந்துள்ளனர். 

11.4 ஆராய்ச்சி மற்றும் திட்டங்கள் 

இப்ைல்கறலக்கழக ஆசிரியர்கள் 

குறிப்பிடத்தக்க ஆராய்ச்சிகறள வமற்பகாண்டு 

ஆய்வு கட்டுறரகறள ஆய்விதழ்களில் 

பைளியிட்டுள்ளனர். 2021-22ம் ஆண்டில்  

88 ஆய்வுக் கட்டுலைகள் ணதசிய ணவளொண் அறிவியல் 

அகொடமி (NAAS) மூலம் அங்கீகரிக்கப்ைட்ட ஆறு 

மதிப்பைண்களுக்கு வமல் பைற்ை ஆய்விதழ்களில் 

பவளியிடப் ட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டில் 

இப்ைல்கறலக்கழகம் இரண்டு காப்புரிறமகறள 

பைற்றுள்ளது. 2021-22ம் ஆண்டில் கீழ்கண்ட 

நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆைொய்ச்சி ைற்றும் 

கட்டலைப்பு வெதிகளுக்கொக ரூ.67 ணகொடி நிதியுதவி 

ப ற்றுள்ளது. 
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அட்டவல  : 18 

எண் நிதி நிறுவனம் 
திட்டங்களின் 

எண்ணிக்றக 

நிதி 

(ரூ.இலட்ெம்) 

1 

அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ைத் துறை - 

அறிவியல் மற்றும் 

பைாறியியல் ஆராய்ச்சி 

ைாரியம், புது தில்லி 

2 81.52  

2 

வதசிய மீன்ைள 

வமம்ைாட்டு ைாரியம், 

ஐதராைாத் 

1 104.68 

3 

வதசிய மீன்ைள 

வமம்ைாட்டு ைாரியம், 

ஐதராைாத் 

1 277.60 

4 
தமிழக அரசின் மாநில 

புதுறமத் திட்டம் 
1 430.66 

5 
வதசிய வைளாண் 

அபிவிருத்தி திட்டம் 
14 2692.31 

6 

தமிழக அரசின் 

ஒருங்கிறணந்த 

வைளாண் 

நவீனமயமாக்கல் 

திட்டம் 

1 250.00 

7 மாநில நிதி 2 649.00 

8 

இந்திய பதாழில் 

முறனவைார் வமம்ைாட்டு 

நிறுைனம் 

1 250.00 
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2021-22ம் ஆண்டில் இப்ைல்கறலக்கழகம் 

வதசிய அளவிலான நிறுைனங்கள், தனியார்  

பதாழில் முறனவைார் மற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிறுைனங்களுடன் 17 புரிந்துணர்வு ஒப்ைந்தங்களில் 

றகபயழுத்திட்டுள்ளது. ைல்வைறு ஆராய்ச்சி 

நடைடிக்றககளின் மூலம் 4 புதிய பதாழில்நுட்ை 

பதாகுப்புகள், 4 புதிய தயாரிப்புகள், 5 வமம்ைடுத்தப்ைட்ட 

உைகரணங்கள் மற்றும் ஒரு றகவைசி பெயலிறய 

உருைாக்கி பைளியிட்டுள்ளது. 

 

 

எண் நிதி நிறுவனம் 
திட்டங்களின் 

எண்ணிக்றக 

நிதி 

(ரூ.இலட்ெம்) 

9 

விைொய மற்றும் 

கிராமப்புை 

ைளர்ச்சிக்கான வதசிய 

ைங்கி 

3 1865.00 

10 

ைருைநிறலக்வகற்ை 

விைொயத்தில் வதசிய 

புதுறமத் திட்டம் 

2 68.25 

11 

அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ைத் துறை - 

அறிவியல் மற்றும் 

பைாறியியல் ஆராய்ச்சி 

ைாரியம், புது தில்லி 

1 31.11 
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11.5 விரிைாக்க பெயல்ைாடுகள் 

விைொயிகள் மற்றும் மீனைர்கள் ையன்பைறும் 

ைறகயில் 7 மீன்ைளர்ப்பு தர வொதறன ஆய்ைகங்கள், 

3 நடமாடும் வநாய் கண்டறியும் ஆய்ைகங்கள்,  

4 மூலக்கூறு கண்டறியும் ஆய்ைகங்கள், 3 உணவுப் 

பைாருட்கள் தர வொதறன ஆய்ைகங்கள் மற்றும் ஒரு 

தீைன தர ைரிவொதறன ஆய்ைகம் ஆகியறை 

குறைந்த கட்டணத்தில் ைல்வைறு தர 

ைரிவொதறனகறள பெய்து ைருகின்ைன.  

இப்ைல்கறலக்கழக ஆராய்ச்சி மாணைர்களுக்கு 

ஆய்ைக வொதறன பெலவில் 30 விழுக்காடு ெலுறக 

தரப்ைட்டுள்ளது.   

தூத்துக்குடியில் உள்ள மீன்ைளக் கல்லூரி 

மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுைனத்தில் 2019ம் ஆண்டு 

முதல் இயங்கி ைரும் “கடல் ொர் தயாரிப்புகள் ைணிக 

காப்ைக மன்ைம்” பதாழில் முறனவைார் ைணிக 

வமம்ைாட்றட ஊக்குவித்து ைருகிைது. இளம் மற்றும் 

ஆரம்ை நிறல பதாழில் முறனவைார்கறள, மீன் 

மற்றும் கடல்ைாசி மதிப்பூட்டிய பைாருட்கறள 

உருைாக்கி ஊக்குவிக்கும் பைாருட்டு இத்திட்டத்தின் 

ைாயிலாக இடம், ையிற்சி மற்றும் ஆவலாெறனகள் 

ைழங்கப்ைட்டு ைருகிைது. இந்த ைணிக காப்ைக 
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ைெதிகறள ையன்ைடுத்த இதுைறர 23 பதாழில் 

முறனவைார்கள் ைதிவு பெய்துள்ளனர். வமலும் இதில் 

ஒரு ைணிக நிறுைனம் பைற்றிகரமாகத் 

பதாடங்கப்ைட்டுள்ளது. 

நாகப்ைட்டினம் மாைட்டம், சிக்கலில் உள்ள 

வைளாண் அறிவியல் றமயம் (KVK) பதாழில்நுட்ை 

மதிப்பீடு, வமம்ைடுத்துதல் மற்றும் பெயல் விளக்கம் 

ஆகியைற்றின் மூலம் மாைட்ட அளவில் இடம் ொர் 

(location specific) பதாழில்நுட்ைங்கறள உருைாக்கி 

உரிய தகைல்கறள விைொயிகளிடம் பகாண்டு 

வெர்க்கிைது. இதன் மூலம் விைொயம் மற்றும் அறத 

ொர்ந்த பதாழில்களுக்கு தகைல் மற்றும்  

ைள றமயமாக வைளாண் அறிவியல் றமயம் 

பெயல்ைட்டு ைருகிைது. ஒருங்கிறணந்த மீன்ைளர்ப்பு, 

நன்னீர் மீன்ைளர்ப்பு, ைண்ண மீன்வளர்ப்பு, 

ஒருங்கில ந்த மீன் மற்றும் பெடி ைளர்ப்பு, பநல் 

மற்றும் தீைன உற்ைத்தி, வதனீ ைளர்ப்பு, பதன்றன 

மற்றும் மர நாற்று உற்ைத்தி, காளான் ைளர்ப்பு, 

ைஞ்ெகாவ்யா உற்ைத்தி, மண்புழு உரம், பதன்றன நார் 

உரம், வகாழி, காறட, கைறைமாடு மற்றும் ஆடு 

ைளர்ப்பு, மீன் மற்றும் இைால் ஊறுகாய் தயாரிப்பு 
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ஆகியைற்றில் பெய்முறை விளக்க ைண்றணகறளக் 

பகாண்டு ையிற்சி அளிக்கப்ைடுகிைது. 

வதசிய மற்றும் ெர்ைவதெ அளவில் மாணைர்கள், 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், வைராசிரியர்கள், மீன் விைொயிகள் 

மற்றும் மீனைர்கள் ையன்பைறும் ைறகயில் 5 

ைட்டறைகள், 1 அறிவியல் மாநாடு, 48 இறணயைழி 

கருத்தரங்கங்கள் மற்றும் 341 ையிற்சிகள் 

இறணயைழி மூலமும், வநரடியாகவும் நடத்தப்ைட்டது. 

11.6  புதுறமயான முயற்சிகள் 

இறணய ைழி ைளாகம், தூய்றம ைளாகம் மற்றும் 

ைசுறம ைளாகம் ஆகியைற்றை முன்னிருத்தி 

இப்ைல்கறலக்கழகம் பெயல்ைட்டு ைருகிைது.     

• கல்வி ைடிப்புகளில் மாணைர் விண்ணப்ைம் மற்றும் 

வெர்க்றக, இறணய ைழி முறை ைாயிலாக 

பெயல்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. பதாற்று வநாய் 

காலத்தில் மாணைர்கள் இறணய ைழியில் 

வதர்பைழுத அனுமதிக்கப்ைட்டனர். இதன் மூலம் 

வநரம் மற்றும் பெலவு குறைவு ஏற்ைட்டதால், 

இனிைரும் காலங்களிலும் இறணய ைழியிவலவய 

மாணைர்கள் வதர்பைழுத அனுமதிக்கப்ைட 

உள்ளனர்.   
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• பதாழில் முறனவைார் வமம்ைாட்டு திட்டம் 

அறமக்கப்ைட்டு ஒற்றைச் ொளர முறை மூலம் 

ையனாளிகளுக்கான தகைல்கள் ைரிமாைப்ைடும். 

• மீன்ைளப் ைல்கறலக்கழக தறலறமயகக் 

கட்டிடம் இப்வைாது 80 KVA சூரிய ெக்திறய 

உற்ைத்தி பெய்ைதன் மூலம் கிறடக்கும் 

மின்ொரத்தில் இயங்கி ைருகிைது. நாகப்ைட்டினம் 

மீன்ைளப் பைாறியியல் கல்லூரி மற்றும் 

ைைானிொகர் ைளங்குன்ைா நீர்ைாழ் மீன்ைளர்ப்பு 

றமயம் சூரிய ெக்தி மின்ொரத்தில் இயங்கி 

ைருகிைது.  

• புதியதாக கட்டப்ைட்ட ைல்கறலக்கழக நூலகக் 

கட்டிடம், ைகல் வநரத்தில் இயற்றகயான 

பைளிச்ெத்றத ைழங்கும் ைறகயில் 

ைடிைறமக்கப்ைட்ட ைசுறமக் கட்டிடம் ஆகும். 

• எல்லாப் ைல்கறலக்கழக ைளாகங்களிலும் ைசுறம 

ைளாகம் உருைாக்கும் வநாக்கில் NSS மற்றும் இதர 

ஆர்ைலர்கள் மூலம் கழிவுகள் அதன் 

தன்றமக்வகற்ை பிரிக்கப்ைட்டு, அகற்ைப்ைட்டு, 

வமலும் மரக்கன்றுகள் ைளர்க்கப்ைட்டு ைருகிைது. 
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11.7 இைக்குகள் மற்றும் அதறன அறடயும் ைழி 

முறைகள் 

இப்ைல்கறலக்கழகமானது உணவு, 

ஊட்டச்ெத்து மற்றும் ைாழ்ைாதாரத்றத வமம்ைடுத்தும் 

வநாக்கில் பின்ைரும் மூன்று இலக்குகள் மற்றும் 

அதறன அறடயும் ைழிமுறைகறள நிர்ணயித்துள்ளது.   

1. கல்வியில் சிைப்புத்தன்றம 

2. ஆராய்ச்சியில் தனித்தன்றம 

3. எல்வலாறரயும் உள்ளடக்கிய ைளர்ச்சி 

 

• இறளஞர்கறள மீன்ைளர்ப்பு மற்றும் மீன்ைளம் 

ொர்ந்த ைணிகத்தில் பதாழில் 

முறனவைார்களாகவும், ஆவலாெகர்களாகவும் 

உருைாக்கும் வலகயில், ைொ வர்களிடம் 

இறணயைழி கற்ைல், வைச்ொற்ைல் மற்றும் 

பதாழில் திைன்கறள ஊக்குவித்தல். 

• ைழக்கமான கற்ைல் முறைகளிலிருந்து திைன் 

அடிப்ைறடயிலான கற்பித்தறல மாணைர்களுக்கு 

ைழங்குதல். இதன் மூலம் திைன் ொர்ந்த 

கல்விறய அளிப்ைவதாடு, அைர்கறள குறிப்பிட்ட 
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துறையில் பெயல்திைன் மிக்கைர்களாக 

உருைாக்குதல். 

• ைல்கறலக்கழகத்திலுள்ள ைல்வைறு உறுப்பு 

கல்லூரிகளில் உருைாக்கப்ைட்டுள்ள உள்தர 

அளவீடு அறமப்பு (IQAC) மூலம் கல்வி 

வமம்ைாட்டில் அக்கறை உள்ளைர்களின் 

கருத்துக்களின் அடிப்ைறடயில் ஆசிரியர்களின் 

கற்பிக்கும் திைன் மற்றும் கல்விறய 

வமம்ைடுத்துதல். 

• ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு, கடலில் கூண்டு அறமத்து 

மீன் ைளர்த்தல், ஊட்டச்ெத்து மிக்க மீன் உணவுப் 

பைாருட்கள் தயாரிப்பு, சுற்றுச்சூழறல 

ைாதுகாத்தல், புதிய மீன் இனங்கறள 

இனங்காணுதல் மற்றும் ைளர்த்தல் மற்றும் 

வமம்ைடுத்தப்ைட்ட மீன்ைளர்ப்பு வைான்ை 

துறைகளில் புதுறமயான ஆராய்ச்சிகறள 

வமற்பகாள்ள ஏதுைாக ஆராய்ச்சிக் கட்டறமப்றை 

உருைாக்குதல். 

• ெர்ைவதெ ஆராய்ச்சி நிறுைனங்களுடன் 

இறணந்து கூண்டுகளில் மீன்ைளர்ப்பு, மறுசுழற்சி 

முறை மீன் ைளர்ப்பு மற்றும் அக்ைாவைானிக்ஸ் 
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வைான்ைைற்றில் ஆராய்ச்சிகறள வமற்பகாண்டு 

சுற்றுப்புை சூழல் ைாதிக்காத, ொத்தியமான 

உள்நாட்டு பதாழில்நுட்ைங்கறள உருைாக்குதல். 

• பதாழில் துைங்க தயக்கம் காட்டுைைர்களுக்கு 

மீன்ைளம் மற்றும் மீன்ைளர்ப்பில் பெயல்முறை 

அறிவிறனயும், பதாழில் திைறனயும் அளித்து 

ஊக்குவிக்க, பதாழில் காப்ைகங்கள் அறமத்தல். 

• மாநிலத்தில் தனிநைர் மீன் நுகர்வு அளவிறன 

அதிகரிக்கும் வநாக்கில், நுகர்வைார் விரும்பும் 

ைறகயில் மீன் பைாருட்கள் உருைாக்கப்ைட்டு 

புதுறமயான ைரப்புறரகள் வமற்பகாள்ளுதல்.  

11.8 நிலையொன ைளர்ச்சி இலக்குகள் 

• ையது ைரம்பின்றி அறனைரும் மீன்ைளர்ப்பில் 

உள்ள ெைால்கறள எதிர்பகாள்ளும் வநாக்கில், 

கல்வி ைாடத்திட்டங்கள் மற்றும் ையிற்சிகறள 

அறிமுகப்ைடுத்தி மீன்ைளம் ொர்ந்த கற்ைறலயும், 

திைறனயும் ைழங்குதல். 

• ைண்றணக் கழிவுகறள குறைக்கும் வநாக்கில், 

ைல் அடுக்கு உணவுொர் நீர்ைாழ் உயிரின  

ைளர்ப்பு, உயிர்கூழ்ம உற்ைத்தி  

பதாழில்நுட்ைம், மறுசுழற்சி முறை மீன்ைளர்ப்பு 
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மற்றும் அக்ைாவைானிக்ஸ் வைான்ைைற்றில் 

ஆராய்ச்சிகறள வமற்பகாள்ளுதல். 

• “கழிவுகளிலிருந்து பெல்ைம்” என்ை கருத்தின் 

அடிப்ைறடயில் கடல் உணவு பதாழிற்ொறல 

கழிவுகறள, பைப்றடடுகள், பகால்லாஜன், 

நுண்ஊட்டச்ெத்து மருந்துகள் மற்றும் தீைன 

உைபைாருட்களாக மாற்றுதல்.  
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12. இைக்கிலன அலடவதற்கொன வழிமுலைகள் 

மீன்ைளப்பிரிவின் ஒட்டுபமாத்த வளர்ச்சிக்கொன 

அைசின் எதிர்கொைத் திட்டங்கள்: 

➢ மீனவர்களின் நைலன உறுதி பெய்திடும் 

வலகயில், ெமூகப்  ொதுகொப்புத் திட்டங்கலள அைசு 

பதொடர்ந்து பெயல் டுத்தும். 

➢ கடலில் மீனவர்களின்  ொதுகொப்பிலன உறுதி 

பெய்திடும் வலகயில், நவீன தகவல் பதொடர்பு 

அலைப்பிலன ஏற் டுத்தி பதொலைத்பதொடர்பு 

ெொதனங்கள் வழங்கப் டும். 

➢ அதிகளவில் கொ ப் டும் ஆழ்கடல் 

மீன்வளங்கலள சிைந்த முலையில்  யன் டுத்திட 

ஏதுவொக, சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த மீன்பிடி 

நலடமுலைகள் ைொனியத் திட்டங்கள் மூைம் 

ஊக்குவிக்கப் டும். 

➢ கடற் ொசி வளர்ப்பு ைற்றும் கடல் கூண்டுகளில் மீன் 

வளர்ப்பு ண ொன்ை ைொற்று வொழ்வொதொை திட்டங்கள் 

ஊக்குவிக்கப் டுவதுடன், அவற்றிற்கு 

ணதலவயொன திைன் ணைம் ொட்டு  யிற்சிகள் 

அளிக்கப் டும். 



172 

➢ ைத்திய ஆைொய்ச்சி நிறுவனங்கள் ைற்றும் தமிழ்நொடு 

டொக்டர் பெ பெயைலிதொ மீன்வளப் 

 ல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் பதொழில்நுட்  

உதவியுடன், நண்டு வளர்த்தல், கடல் மீன்கலள 

குளங்களில் வளர்த்தல் ைற்றும் கடல் 

கூண்டுகளில் சிங்கி இைொல் வளர்த்தல் ண ொன்ை 

கடணைொை நீர்வொழ் உயிரின வளர்ப்பு 

நடவடிக்லககள் ஊக்குவிக்கப் டும். 

➢ விவெொயத்திற்கு  யன் டொத கடற்கலைணயொை தரிசு 

நிைங்கலள முலையொக  யன் டுத்தி, கடணைொை 

மீன் வளர்ப்பின் மூைம் உற் த்திலய அதிகரிக்க 

நிைங்கலள குத்தலகக்கு விடுவதற்கொன 

பகொள்லககள் உருவொக்கப் டும். 

➢ மீன்கலள சுகொதொைைொக லகயொளுதல், தைத்திலன 

ண ணுதல் ைற்றும் மீனவர்கள் தொங்கள் பிடிக்கும் 

மீன்களுக்கு அதிக விலையிலன ப றுதல் 

ண ொன்ைவற்லை உறுதி பெய்வதற்கொக, உைகத் 

தைம் வொய்ந்த மீன்பிடித் துலைமுகங்கள், கடற்கலை 

உட்கட்டலைப்பு வெதிகள் ைற்றும் பதொடர் 

குளிர்கொப்பு வெதிகள் தமிழகத்தின் கடற்கலை 

முழுவதும் ஏற் டுத்தப் டும். 
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➢ ெட்டங்கள், விதிகள் ைற்றும் ஒழுங்குமுலை 

நடவடிக்லககலள திைம் ட அைல் டுத்துவதன் 

மூைம் மீன்வளங்கலள  ொதுகொத்து நிலைத்த 

ணைைொண்லை பெய்யப் டும். 

➢ ைொநிைத்தின் ஒட்டுபைொத்த உள்நொட்டு மீன் 

உற் த்திலய அதிகரிப் தில் அைசு முலனப்புடன் 

பெயல் டுகிைது. இதற்கொக மீன்குஞ்சு 

உற் த்திக்குத் ணதலவயொன உட்கட்டலைப்பு 

வெதிகலள உருவொக்குதல், நவீன 

பதொழில்நுட் ங்கலள ஊக்குவித்தல் ைற்றும் மீன் 

வளர்ப்பிற்கு அலனத்து நீர் ஆதொைங்கலளயும் 

திைம் டப்  யன் டுத்துதல் ஆகிய  ணிகள் 

ணைற்பகொள்ளப் டும். 

➢ வளர்க்கப் ட்ட உள்நொட்டு மீன்களுக்கு நல்ை 

விலைலய ப ற்றிட குழு (Cluster) 

அடிப் லடயிைொன மீன்வளர்ப்பு 

ஊக்குவிக்கப் ட்டு, சீரிய முலையில் 

ெந்லதப் டுத்தப் டும். 

➢ ப ொது சுகொதொை அணுகுமுலை (One Health 

Approach). இந்த அணுகுமுலையொனது, ைக்கள், 

விைங்குகள் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியன 
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உகந்த ஆணைொக்கியத்லதப் ப றுவதற்கு 

உள்நொட்டிலும், ணதசிய அளவிலும், உைக 

அளவிலும் பெயல் டும்  ை துலைகளின் கூட்டு 

முயற்சியொகும். இந்த அணுகுமுலையொனது அதிக 

ெத்தத்தொல் ஏற் டும் கொது ணகளொலை, ணதொல் 

அழற்சி, தலெ-எலும்பு ணநொய்கள் ண ொன்ை பதொழில் 

ெொர்ந்த ணநொய்கலள கட்டுப் டுத்த உதவும். 

➢ ப ொது சுகொதொைம் ைற்றும் ணநொய்தடுப்பு ைருத்துவ 

இயக்குநைகம் ைற்றும் ைருத்துவம் ைற்றும் 

கிைொைப்புை சுகொதொை ணெலவகள் இயக்குநைகத்தின் 

அலைப்புெொைொ பதொழிைொளர்களின் பதொழில்ெொர் 

சுகொதொைம் ைற்றும்  ொதுகொப்பிற்கொன  

ைொநிை பெயல் ொட்டு லையம் ஆகியவற்றுடன் 

ஒருங்கில ந்து, இந்த சுகொதொை 

அணுகுமுலைலய கருத்துப் ட்டலைகள், 

கருத்தைங்குகள், ைருத்துவக் கல்விலய பதொடர்தல் 

ைற்றும் பிை திைன் ணைம் ொட்டு நடவடிக்லககள் 

மூைம் வலுப் டுத்துதல். 
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13.  நிதி ஒதுக்கீடு (2022-23) 

 2022-2023 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிலை 

அறிக்லகயில் ரூ.1,158.22 ணகொடி நிதி ஒதுக்கீடு 

பெய்யப் ட்டுள்ளது.  இதில் ரூ.551.92 ணகொடி வருவொய் 

பெைவினைொகவும், ரூ.606.30 ணகொடி மூைதன 

பெைவினைொகவும் இருக்கும். 

14.  நிலைவுலை 

மீனவர்களின் நைலன உறுதி பெய்வது, மீன் 

உற் த்திலய அதிகரிப் து மற்றும் கடல் உ வு 

ஏற்றுைதிலய அதிகரிப் தும் அைசின் மீன்ைளம் ொர்ந்த 

பகொள்லகயொகும்.  ொைம் ரிய கடல்  குதியில்  

நமது மீனவர்களின் மீன்பிடி உரிலைகள் 

 ொதுகொக்கப் டுகிைது. மீன்பிடிப்பு குறைந்த 

காலத்திற்கான உதவித்பதொலக ரூ.5,000-லிருந்து 

ரூ.6,000-ஆக உயர்த்தப்ைட்டது ைற்றும் ‘ணதசிய 

மீனவர் நல ஆல யம்’  உருவொக்குவதற்கு அரொல் 

வமற்பகாள்ளப்ைடும் முன்முயற்சிகள் ஆகியறை 

மீனவர் நைனில் அைசு பகாண்டுள்ள அக்கறையிறன 

கொட்டுகின்ைன. 

மீன்ைளத்தின் ைல்வைறு பிரிவுகளான 

மீன்பிடிப்பு, மீன் ைளர்ப்பு, உள்நாட்டு மற்றும் கடல் 
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மீன்ைளம், உைர்நீர்ைாழ் உயிரின ைளர்ப்பு, கடற்ொர் 

உயிரின ைளர்ப்பு, ைண்ண மீன் ைளர்ப்பு,  

மீன் ெந்றதப்ைடுத்துதல் மற்றும் ஏற்றுமதி பெய்தல்  

வைான்ை அலனத்துத் துலைகலளயும்  

ெைைொக ணைம் டுத்துவதற்கு அதிமுக்கியத்துவம் 

அளிக்கப் டுகிைது. மீன்பிடிப்பிறன 

ஒழுங்குமுலைப்ைடுத்தும் நடவடிக்லககலள திைம் ட 

பெயல் டுத்துதல் மூைம் மீன்வளங்களின் 

நிலைத்தன்லை உறுதி பெய்யப் டுகிைது. அைசின் 

தலைசிைந்த திட்டங்கள் மூைம், மீன்வளப்பிரிவின் 

இந்த பதொலைணநொக்கு இைக்குகள் நிச்ெயைொக 

எய்தப் டும். 

அனிதொ ஆர்.ைொதொகிருஷ் ன் 

மீன்வளம் - மீனவர் நைத்துலை ைற்றும் 

கொல்நலட  ைொைரிப்புத்துலை அலைச்ெர் 

 



மா த நா தலைம ச அவ க 30.12.2021 அ த சா
மாவ ட னவ பயனா க ப ேவ நல ட உத கைள
வழ னா க .

மா த நா தலைம ச அவ க 20.01.2022 அ னவ
ர கைள ச அவ கள ர சைனக ம ேகா ைககைள
ேக ட த ட , இல ைக க இயலாத ைல உ ள பட க ம
வட ழ ப வ மைழ ேபா ேசதமைட த பட க ெமா த .11.32
ேகா வாரணமாக அ தா க .

1



மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற அைம ச
அவ க 26.03.2022 அ மாவ ட த ைவ ள கட ப
””கட க இறா ” வள ட ைன ெதாட
ைவ தா க .

மா த நா தலைம ச அவ க ட த நா வள
கழக 2020-21 ஆ ஆ கான அர ப ஈ ெதாைகயான .2.05
ேகா ைய மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற
அைம ச அவ க 03.01.2022அ வழ னா க .
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த நா வள லவள ட ேத மாவ ட , ம சளா அைண,
அர ப ைண .3.20 ேகா ட ம அைம க ப ள
””மர வ ேம ப த ப ட ப ைண ேல யா (GIF Tilapia)ெபா பக ”

மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற அைம ச
அவ க ண மாவ ட , பா ெப ய ஏ ேத ய ேவளா ைம
அ ட (2020-21) பாசன ள க ” தைவ
வள ட” ப கைள 09.03.2022அ ெதாட ைவ தா க .
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த நா வள லவள ட , ய உத உ ன க
அைம க ப ட ந ன பைன அ கா

மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற அைம ச
அவ க 01.04.2022 அ னவ ர சைனக ெதாட பான ேகா ைக
ம ைன மா ஒ ய வள , கா நைட பராம ம
பா வள ைறஅைம ச அவ க ட அ தா க

4



மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற அைம ச
அவ க , வள ப கைல கழக ெதா ப தக ைத 21.01.2022 அ

கா ெவ டா க

மா த நா தலைம ச அவ க , ெச க ப மாவ ட , கா
ம மாவ ட , ய ர உ ள வள ப கைல கழக
க டட கைள 18.10.2021அ ற ைவ தா க
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மா வள - னவ நல ம கா நைட பராம ைற அைம ச
அவ க , கா உ ள ம ழ ைற வள க டட ைத
21.01.2022 அ ற ைவ , ெதா க ெகா வா கைள
இ ெச தா க
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த நா  கட உண ெபா க  ஏ ம
2017-18 த  2020-21

த நா   உ ப  
2017-18 த  2021-22 வைர (இல ச  ெம ட )
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