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வரைவு பத்திைிக்ரக செய்தி 

இந்தியா 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 11,49,341 சமட்ைிக் டன்  கடல் 

உணவுகரை ஏற்றுமதி செய்துை்ைது 

• ககாவிட,் மந்தமான ெந்ரத,  தைவாட சிக்கல்கைால் 

10.88 % குரறவு, ஆனால் கடந்த காலாண்ரட விட 

மீண்டுை்ைது: எம்பிஈடிஏ தரலவை ்

• நீை்வை உயிைின வைைப்்பு   துரற சிறப்பாக 

செயல்பட்டுை்ைது. சிகலபி மற்றும் அலங்காை மீன்கை் 

ஏற்றுமதி கமம்பட்டுை்ைது 

 

சகாெச்ி, ஜூன் 2: க ோவிட் பெருந்ப ோற்று மற்றும் மந் மோன 

பெளிநோட்டு  டல் சந்த  ள், மீண்டும் இந்திய  டல்உணவு 

துதறயில்  ோ ்  த்  ஏற்ெடு ்தியுள்ளது. 2020-21 ஆம் 

நிதியோண்டில், 11,49,341 பமட்ரி ் டன் அளவுள்ள  டல் 

பெோருட் தள 43,717.26 க ோடி அ ோெது US$ 5.96 பில்லியன் 

மதிெ்பில் இந்தியோ ஏற்றுமதி பசய்துள்ளது. இது  டந்  ஆண்தட 

ஒெ்பிடுத யில் 10.88 ச விகி ம் குதறெோகும்.  

 

அபமரி ் ோ, சீனோ மற்றும் ஐகரோெ்பிய ஒன்றியம் ( EU)) 

முன்னணி இற ்குமதியோளர ்ளோ  உள்ளன. அந்க  கநர ்தில் 

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட இறோல்  முன்னணியில் உள்ளது அ ற்கு 

அடு ்  ோ  மு ்கியமோன ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெடும் பெோருளோ  

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட மீன் ள் உள்ளன.  

 

2019-20 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ 12,89,651 பமட்ரி ் டன்  டல் 

உணவு தள 46,662.85 க ோடி அ ோெது US$  6.68  பில்லியன்  

மதிெ்பு ்கு ஏற்றுமதி பசய் து.  இது 2020-21 இல் ரூெோய் அளவில் 

6.31 ச விகி மும் டோலர ் மதிெ்பில் 10.81 ச விகி மும் 

குதறெோகும். டோலர ்மதிெ்பில் 2020-21 ஆம் ஆண்தட விட 10.81 

ச விகி ம் குதறெோகும்.   
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"இந்  ஆண்டின் மு ல் ெோதியில்  பெருந்ப ோற்று  டல் உணவு 

ஏற்றுமதிதய  டுதமயோ  ெோதி ் து, ஆனோல் இது 2020-21 

 தடசி  ோலோண்டில் மீடச்ி பெற்று நன்றோ  பு ்துயிர ்பெற்றது. 

கமலும், இந்  நிதியோண்டில் நீரெ்ள உயிரின ெளரெ்்பு துதற  

சிறெ்ெோ  பசயல்ெட்டது, ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெடட் பெோருட் ளில் 

67.99 ச வீ  த் யும், டோலர ் அடிெ்ெதடயில் 46.45 

ச வீ  த் யும் ெங் ளி  ் ன் மூலம், இது 2019-20 உடன் 

ஒெ்பிடும்கெோது முதறகய 4.41 ச வீ ம் மற்றும் 2.48 ச வீ ம் 

அதி ம் ”என்று  டல் பெோருட் ள் ஏற்றுமதி கமம்ெோட்டு 

ஆதணய ்தின் (எம்.பி.இ.டி.ஏ)  தலெரோன  திரு. 

க .எஸ்.ஸ்ரீனிெோஸ் கூறியுள்ளோர.் 
 

 

இந்திய  டல் பெோருள் ஏற்றுமதியில் ,  ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட  இறோல் 

அளவு 51.36 ச வீ மும் பமோ  ் டோலர ்ெருெோயில் 74.31 ச வீ ம் 

ெங் ளி ் து. அபமரி ் ோ  னிெ்பெரும் 

இற ்குமதியோளரோ வும் (2,72,041 பமட்ரி ்) அ தன ப ோடரந்்து, 

சீனோ (1,01,846 பமட்ரி ்), ஐகரோெ்பிய ஒன்றியம் (70,133 பமடர்ி ்), 

ஜெ்ெோன் (40,502 பமட்ரி ்), ப ன்கிழ ்கு ஆசியோ (38,389 பமடர்ி ்) 

மற்றும் ம ்திய கிழ ்கு (29,108 பமட்ரி ்) நோடு ள் உள்ளன.  

 

 

இருெ்பினும், 2020-21-இல் இறோல் ஏற்றுமதி டோலர ்மதிெ்பில் 9.47 

ச வீ மும், அளவில் 9.50 ச வீ மும்   குதறந்துள்ளது. 

ஒட்டுபமோ ்  இறோல் ஏற்றுமதியோனது  4,426.19 மில்லியன் டோலர ்

மதிெ்புள்ள  5,90,275 பமட்ரி ் டன்னோ  உள்ளது. 2020-21ல் 

ென்னோமி (தெட்பல ்) இறோல் ளின் ஏற்றுமதி 5,12,204 பமட்ரி ் 

டன்னிலிருந்து 4,92,271 பமடர்ி ் ஆ  குதறந் து. டோலர ்மதிெ்பில் 

பமோ  ் ென்னோமி இறோல் ஏற்றுமதியில், 56.37 ச வீ ம் 

அபமரி ் ோவிற்கு ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெடட்து, அ தன  ்

ப ோடரந்்து சீனோ (15.13 ச வீ ம்), ஐகரோெ்பிய ஒன்றியம் (7.83 

ச வீ ம்), ப ன்கிழ ்கு ஆசியோ (5.76 ச வீ ம்), ஜெ்ெோன் (4.96 
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ச வீ ம்) மற்றும் ம ்திய கிழ ்கு (3.59 ச வீ ம்) நோடு ளு ்கு 

ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெட்டன. 
 
 

பிளோ ் தட ர ் (பெனீயஸ் கமோகனோகடோன்) இறோல் ளின் 

மு ்கிய சந்த யோன ஜெ்ெோன், டோலர ் அடிெ்ெதடயில் 39.68 

ச வீ  ெங்த  ் ப ோண்டிருந் து, அபமரி ் ோ (26.03 ச வீ ம்), 

ப ன்கிழ ்கு ஆசியோ (9.32 ச வீ ம்), ஐகரோெ்பிய ஒன்றியம் 

(8.95%), ம ்திய கிழ ்கு (6.04 ச வீ ம்), சீனோ (3.76) உள்ளிடட் 

நோடு ளின் இற ்குமதி ெங்கீடு ச விகி மோ  உள்ளது.  

 

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட மீன் ளின்  அளவு 16.37 ச விகி ம் மற்றும் 

டோலர ் ெருெோயில் 6.75 ச விகி  ்தில் ஏற்றுமதியோகி  

இரண்டோெது இட த்  ்   ்  தெ ்து ் ப ோண்டன, 

இருெ்பினும் அ ன் ஏற்றுமதி அளவு 15.76 ச விகி ம் மற்றும் 

டோலர ்அடிெ்ெதடயில் 21.67 ச விகி ம் சரிந் து. 
 

சூரிமி (மீன் கெஸ்ட)் மற்றும் சூரிமி அனலோ ் (சோயல்) பெோருட் ள் 

உள்ளட ்கிய மூன்றோெது பெரிய ெத யோன 'பிற பெோருட் ள்' 

முதறகய அளவு மற்றும் ரூெோய் மதிெ்ெோல் 0.12 ச வீ ம் மற்றும் 

0.26 ச வீ ம் ஓரளவு ெளரச்ச்ிதய ்  ோட்டின, ஆனோல் டோலர ்

அடிெ்ெதடயில் 5.02 ச வீ ம் குதறந் து. 
 

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட ஊசி  ணெோய்  மற்றும் ெ ெ்ெடு ் ெ்ெடட்  

 ணெோய் மீன் ஏற்றுமதி முதறகய 30.19 ச வீ ம் மற்றும் 16.38 

ச வீ ம் குதறந்துள்ளது. இருெ்பினும், ெ ெ்ெடு  ்ெ்ெடட்  

பெோருட் ள் அளவில் 1.47 ச வீ மோ வும்  ரூெோய் மதிெ்பில் 17 

ச வீ மோ வும்  அதி ரி ்துள்ளன.  
 

பெருந்ப ோற்று சூழ்நிதலயில் குதறந்துள்ள விமோன சர ்கு 

இதணெ்பு  ோரணமோ  எதிரம்தறயோ  ெோதி ் ெ்ெட்டு  

குளிரந்்  பெோருட் ள் மற்றும் உயிருள்ள  உயிரினங் ளின்  

ஏற்றுமதி முதறகய 16.89 ச வீ மும், 39.91 ச வீ மும் சரிந் து. 
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 டலிலிருந்து பிடி ் ெ்ெடும் மீன்ெளங் ளின்  ெங் ளிெ்பு அளவு 

56.03 ச வீ  ்திலிருந்து 53.55 ச வீ மோ வும், டோலர ் மதிெ்பில் 

36.42 ச வீ  ்திலிருந்து 32.01 ச வீ மோ வும் குதறந்துள்ளது. 

இருெ்பினும், சிகலபி  மற்றும் அலங் ோர மீன் ள்  முதறகய 55.83 

ச விகி ம் மற்றும் 66.55 ச விகி  அளவு அதி ரி ்துள்ளது 

மற்றும் டோலர ் ெருெோயில்  38.07 ச விகி ம் மற்றும் 14.63 

ச விகி ம் அதி ரி ்துள்ளன. சூதற மற்றும் க தர மீன் 

ெத  ளின் ஏற்றுமதி ெங் ளிெ்பு 14.6 ச வீ ம் 

அதி ரி ்துள்ளது, ஆனோல் அ ன் டோலர ்ெருெோய் 7.39 ச வீ ம் 

குதறந்துள்ளது. நண்டு மற்றும் ஸ் ம்பி ஏற்றுமதி ள் அளவு 

மற்றும் மதிெ்பு இரண்டும்  குதறந்துள்ளன. 
 

 டலிலிருந்து பிடி ் ெ்ெடும் மீன் ெத  ளின் இற ்குமதியில் 

அபமரி ் ோ 2,91,948 பமட்ரி ் டன் இற ்குமதியுடன், டோலர ்

அடிெ்ெதடயில் 41.15 ச வீ  ெங்த  ் ப ோண்டு இந்திய  டல் 

உணவின் மு ்கிய இற ்குமதியோளரோ   ் ப ோடரக்ிறது. அந்  

நோடட்ிற் ோன ஏற்றுமதி ரூெோய் மதிெ்பில் 0.48% அதி ரி ்துள்ளது, 

ஆனோல் முதறகய அளவு மற்றும் டோலர ் அடிெ்ெதடயில் 4.34 

ச வீ ம் மற்றும் 4.35 ச வீ ம் குதறந்துள்ளது. ெ ெ்ெடு  ்ெ்ெடட்  

இறோல் அபமரி ் ோவிற்கு ஏற்றுமதி பசய்யெ்ெடும் மு ்கிய 

பெோருளோ  இருந் து, அக  கநர ்தில் ென்னமி இறோல் ஏற்றுமதி 

6.75 ச வீ  அளெோ  உயரந்்துள்ளது . இருெ்பினும், பிளோ ் தட ர ்

இறோல் ளின் இற ்குமதி முதறகய 70.96 ச வீ ம் மற்றும் அளவு 

மற்றும் டோலர ்அடிெ்ெதடயில் 65.24 ச வீ ம் குதறந்துள்ளது. 
 

939.17 மில்லியன் டோலர ்மதிெ்புள்ள 2,18,343 பமட்ரி ் டன்  டல் 

உணதெ இற ்குமதி பசய்யும் சீனோ, டோலர ்ெருமோன ்தில் 15.77 

ச வீ மும், அளவு அடிெ்ெதடயில் 19 ச வீ மும் ப ோண்ட 

இரண்டோெது பெரிய சந்த யோ  உள்ளது. இருெ்பினும், இந்  

நோடட்ிற் ோன ஏற்றுமதியின் அளவு மற்றும் டோலர ்அடிெ்ெதடயில் 

33.73 ச வீ ம் மற்றும் 31.68 ச வீ ம் குதறந்துள்ளது.  
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ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட  இறோல் சீனோவிற் ோன ஏற்றுமதியில் மு ்கிய 

பெோருளோ  உள்ளது.  இது 46.64 ச வீ  அளெோ வும், டோலர ்

ெருெோயில் 61.87 ச வீ மும் ஆகும். 
 

டோலர ் மதிெ்பில் 13.80 ச வீ  ெங்த  ் ப ோண்ட மூன்றோெது 

பெரிய  சந்த யோ  உள்ள  ஐகரோெ்பிய ஒன்றியம், 

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட  இறோல் தள மு ்கிய பெோருளோ  இற ்குமதி 

பசய் து. இருெ்பினும், ஐகரோெ்பிய ஒன்றிய நோடு ளு ்கு  

ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட  இறோல் ளின் ஏற்றுமதி அளவு மற்றும் டோலர ்

மதிெ்பில் 5.27 ச வீ ம் மற்றும் 6.48 ச வீ ம் முதறகய 

குதறந்துள்ளது. 
 

ப ன்கிழ ்கு ஆசியோவிற் ோன ெங் ளிெ்பு  டோலர ்மதிெ்பில் 11.17 

ச வீ மோ  இருந் து. இருெ்பினும், இது 2.56 ச வீ  அளவும்,  

டோலர ் ெருெோயில் 5.73 ச வீ மும் குதறந்துள்ளது. டோலர ்

அடிெ்ெதடயில் 6.92 ச வீ  ெங்த  ் ப ோண்ட ஐந் ோெது பெரிய 

இற ்குமதியோளரோன ஜெ்ெோனு ்கு ஏற்றுமதி 10.52 ச வீ ம் 

அதி ரி ்துள்ளது, ஆனோல் டோலர ் மதிெ்பில் 2.42 ச வீ ம் 

குதறந்துள்ளது. 
 

டோலர ்மதிெ்பில் 4.22 ச வீ  ெங்த  ் ப ோண்ட ஆறோெது பெரிய 

சந்த யோன ம ்திய கிழ ்கு  நோடு ள்  முதறகய 15.30 ச விகி  

அளெோ வும்,  மற்றும் டோலர ் அடிெ்ெதடயில் 15.51 ச வீ மும்  

குதறந்துள்ளது.  ெ ெ்ெடு ் ெ்ெட்ட இறோல் ஏற்றுமதியில் மு ்கிய 

பெோருளோ  இருந் து, டோலர ் அடிெ்ெதடயில் 72.23 ச வீ  

ெங்த  ் ப ோண்டிருந் து. 
 
 

திரு. ஸ்ரீனிெோஸ் கமலும் கூறுத யில், ப ோற்றுகநோதய ்  விர, 

ெல  ோரணி ளும் 2020-21  ோலெ்ெகுதியில்  டல் உணவு 

ஏற்றுமதிதய எதிரம்தறயோ  ெோதி  ்ன. உற்ெ ்தியின் 

 ரெ்பில், குதறந்  எண்ணி ்த யிலோன மீன்பிடி நோட் ள், 

பமதுெோன  ளெோட  இய ் ங் ள் மற்றும் சந்த யின்  

நிசச்யமற்ற  ன்தம ள்  ோரணமோ  மீன் பிடிெ்ெது  குதறந் து. 
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மீன்பிடி மற்றும் ெ ெ்ெடு ்தும் ப ோழிற்சோதல ளில் 

ப ோழிலோளர ்ளின் ெற்றோ ்குதற, துதறமு ங் ளில்  பெட்ட   

ெற்றோ ்குதற, அதி ரி  ் விமோன சர ்கு  ட்டணம் மற்றும்  

விமோனம்  கிதட ்கும்  ன்தம  குதற ல் என்ெது ஏற்றுமதிதய 

ெோதி ் து, குறிெ்ெோ  அதி  மதிெ்புள்ள குளிரந்்  மற்றும் 

உயிருள்ள பெோருட் தள ெோதி ் து.  

 

பெளிநோட்டு சந்த யின் நிதலதம இன்பனோரு  சி ் லோ   

இருந் து. சீனோவில்,  பெட்ட     ெற்றோ ்குதற, அதி ரி  ் சர ்கு ் 

 டட்ணங் ள் மற்றும்  டல் உணவுெ் பெோருட் ளின்  க ோவிட ்

கசோ தன ஆகியதெ சந்த யில்  நிசச்யமற்ற  ன்தமதய 

ஏற்ெடு ்தின. அபமரி ் ோவில்,  பெட்ட ங் ளின் ெற்றோ ்குதற 

ஏற்றுமதியோளர ்ளு ்கு சரியோன கநர ்தில் ஆரட்ர ்தள 

இய ்குெது  டினமோ  அதமந் து. HoReCa (க ோடட்ல், 

உணெ ம் மற்றும்  கெ) பிரிதெ மூடியதும்  க தெதய 

ெோதி ் து. ஜெ்ெோன் மற்றும் ஐகரோெ்பிய ஒன்றிய ்தில், க ோவிட ்

 ோரணமோ  ஏற்ெடட் ஊரடங் ோல், ரீபடய்ல், உணெ ம், 

ெல்பெோருள் அங் ோடி ள் மற்றும் க ோடட்ல் ளில் ம ் ளின்  

நு ரவ்ு மந் மோ  இருந் து. 

 

  

 

 


