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களி நண்டு அல் லது பெ்கெக்கால் நண்டு குஞ் சு ப ொறிப் பக
சதாழில் நுட்பத்திற் கான காப் புரிகைகய MPEDA-RGCA
நிறுவனை் 20 ஆண்டுகளுக்கு சபற் றது
•

மீன் வளர்ப்பு மற் றும் கடல் உணவு ஏற் றுமதியை இந்த ததொழில் நுட்பம்
ஊக்கப் படுத்தும் : MPEDA தயலவர்

சகாெ்சி, மை 17: இந்திை மீன் வளர்ப்புத்துயறயில் ஈர்க்கக்கூடிை யமல் கல் லொக,
இந்திை அளவில் இருக்கக்கூடிை MPEDA-RGCA - வின் களி நண்டு (அறிவிைல்
தபைர் – சில் லொ தெரட்டொ) குஞ் சு ப ொறித்தல் ததொழில் நுட்பத்திற் கு
கொப் புரியமயை, இந்திை அரசின் கொப் புரியம, வடிவயமப் பு மற் றும்
ட்ரரட்மொர்க்ஸின் தயலயம தணிக்யகைொளர் 20 ஆண்டுகளுக்கு அதொவது 2011
முதல் 2030 ஆம் ஆண்டு வயர வழங் கியுள் ளது.
இந்த களி நண்டு, ததற் கொசிை நொடுகளில் நல் ல வரரவற் யபயும் அயனவரொலும்
மிகவும் விரும் பி உண்ணக்கூடிை கடல் உணவொகவும் இருக்கிறது .
இதுமட்டுமின்றி ஏற் றுமதிக்கு மிகவும் உகந்ததொகவும் அதிக வருவொை் மற் றும்
இந்திைொவிற் கு அந்நிைெ்தெலொவணி ஈட்டக்கூடிைதொகவும் இருக்கிறது.. ரமலும்
இந்த நண்டு தவளிநொட்டு ெந்யதக்கு உயிருடன் ஏற் றுமதி தெை் ைப் படுகிறது..
இதயன கருத்தில் தகொண்டு இந்த களி நண்டு அல் லது பெ்யெக்கொல் நண்டு
குஞ் சு ப ொறிப் பக ததொழில் நுட்பத்தியன , ரொஜிவ் கொந்தி நீ ர் வொழ் உயிரின
வளர்ப்பு யமைம் (RGCA) மற் றும் கடல் தபொருட்கள் ஏற் றுமதி மற் றும் ரமம் பொட்டு
ஆயணைம் (MPEDA) உருவொக்கியுள் ளது.
MPEDA – வின் தயலவர் திரு. ரக. எஸ். ஸ்ரீனிவொஸ், IAS கூறுயகயில் , இந்திை கடல்
உணவு வரலொற் றில் இது ஒரு குறிப் பிடத்தக்க ெொதயன என்றும் , நொட்டில்
முதன் முயறைொக மத்திை அரெொங் கம் இந்த ததொழில் நுட்பத்திற் கு
கொப் புரியமயை வழங் கியுள் ளதொகவும் கூறினொர்.
இறொல் வளர்ப்பில் மட்டும் கவனம் தெலுத்துவதற் குப் பதிலொக
மீன்வளர்ப்பிற் கொக ரவறுபட்ட உயிரினங் கயள ரமற் தகொள் ள விரும் பும்
விவெொயிகளின் ரதயவயை பூர்த்தி தெை் வதில் இது நீ ண்டு பைணிக்கும் .
இதற் கொன ஆதரயவ அளித்த நொட்டின் விவெொயிகளுக்கும் , இந்த நண்டு குஞ் சு
உற் பத்தி தெை் யும் ெொதயனக்கு வித்திட்ட மற் றும் அைரொது உயழத்த RGCA-வின்
இளம் அறிவிைல் அறிஞர்களுக்கும் இந்த ெொதயனயை அர்ப்பணிப் பதொக, MPEDA
- வின் தயலவர் திரு. ரக. எஸ். ஸ்ரீனிவொஸ், IAS கூறினொர்.
இந்திைொவின் ரவறு ஏதும் களி நண்டு குஞ் சு ப ொறிப் பக ததொழில் நுட்பம்
இல் யல என்பயத கவனத்தில் தகொண்டு, 2011 ஆம் ஆண்டு களி நண்டு
தபொறித்தல் ததொழில் நுட்பத்தின் கொப் புரியமக்கொக RGCA, கொப் புரியம,
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வடிவயமப் பு மற் றும் வர்த்தக அயடைொளங் களின் தயலயம
தணிக்யகைொளரிடம் விண்ணப் பித்தது..
ஆனொல் இந்த கொப் புரியம பல் ரவறு முைற் சி மற் றும் நடவடிக்யகக்கு பிறகு
வழங் கப் பட்டுள் ளது.. உலகின் பல் ரவறு ஆரொை் ெ்சி அயமப் புக்களில் உள் ள
விஞ் ஞொனிகளிடம் இது குறித்து ஆரலொசிக்கப் பட்டு ரமலும் RGCA-வின்
அறிவிைல் அறிஞர்களிடம் கலந்தொை் ந்து அவர்களது கருத்துக்கயளயும் ,
புள் ளிவிவரங் கயளயும் ரகட்டறிந்தது . பல் ரவறு விடொமுைற் சிக்கு பின் னர்,
இறுதிைொக MPEDA-RGCA வின் நண்டு குஞ் சு ப ொறிப் பக ததொழில் நுட்பத்திற் கு
கொப் புரியமயை 20 ஆண்டுகளுக்கு வழங் க முடிவு தெை் ைப் பட்டது, இது
இந்திைொவில் தனித்துவமொனது.
குறிப் பொக ததன்கிழக்கு ஆசிை நொடுகளில் களி நண்டுகளின் தபரும்
ரதயவயை கருத்தில் தகொண்டும் , இந்திைொவில் நண்டு விவெொைத்யத
ரமம் படுத்தும் ரநொக்கத்திற் கொகவும் MPEDA ,2004 ஆம் ஆண்டில் களி நண்டு குஞ் சு
(Crab Instar) உற் பத்திக்கொன முன்ரனொடி திட்டத்யதத் துவக்கிைது, பின் னர்
இந்திைொவில் முதல் முயறைொக வணிகரீதியில் , 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு
மில் லிைன் உற் பத்தி திறன் தகொண்ட தபொரிப் பகத்யத உருவொக்கிைது. ரமலும்
தபருகி வரும் ரதயவயை கருத்தில் தகொண்டு RGCA-வின் களி நண்டு
தபொரிப் பகத்தின் வியத உற் பத்தி திறன் ஆண்டுக்கு 1.4 மில் லிைனொக
உைர்த்தப் பட்டுள் ளது.
ததன்கிழக்கு ஆசிை கடல் வள வளர்ெ்சி யமைத்தின், கடல் உணவு பிரிவின்
ெர்வரதெ அயமப் பின் பிரபல அறிவிைல் அறிஞரொக இருக்கும் டொக்டர் எமிலிைொ
டீ க்யூனிடிரைொ , 2013 ஆம் ஆண்டு வயர RGCA-விற் கு ஆரலொெயன ரெயவகயள
வழங் கியிருந்தொர். அதில் இருந்து RGCA-வின் அறிவிைல் அறிஞர்கள் குறுகிை
கொலத்தில் இந்த ததொழில் நுட்பத்யத நியலப் படுத்தினர்.
முக்கிைமொன ெொதயன என்பது Crab Instar-ரின் உயிர்பியழக்கும் ெதவிகிதம்
என்பது உலகளவில் 3 ெதவிகிதத்தில் இருந்து ஏழு ெதவிகிதமொக
அதிகரித்துள் ளது என்று MPEDA-வின் தயலவர் கூறியுள் ளொர். ரமலும் இந்த
தபொரிப் பகத்தின் அயனத்து துயறகளும் ஒரர கூயரக்குள் வரும் வயகயில் முழு
பொதுகொப் பு அம் ெங் களுடன் அயமக்கப் பட்டிருப் பதொக கூறினொர். இதுவயர 7.28
மில் லிைன் வியதகள் உற் பத்தி தெை் ைப்பட்டு, 659 விவெொயிகளுக்கு நொடு
முழுவதும் வழங் கப்பட்டுள் ளது . இந்த நண்டு குஞ் சி தபொரிப்பகத்தினொல்
இைற் யகயில் உற் பத்தி ஆகும் நண்டுகள் அழிவயத தவிர்க்கவும் , கொப் பொற் றவும்
இைலும் என்றும் ததரிவித்தொர். .
தகொடுவொ மீன், களி நண்டு, GIFT திலொபிைொ, ரகொபிைொ, தபொம் பரனொ மற் றும்
ஆர்ட்டீமிைொ ரபொன்ற பன்முகப் படுத்தப்பட்ட மீன் வளர்ப்பு உயிரினங் களின்
வணிகமைமொக்கயல ஊக்கப் படுத்த RGCA நிறுவப் பட்டு 25 ஆண்டுகளொக
விவெொயிகளுக்கொக தெைல் பட்டு வருகிறது . இது மீன்வளர்ப்புக்கொன பிரதொன
நல் ல தரமொன குஞ் சுகயள உற் பத்தி தெை் து வழங் குவதன் மூலம் இந்திைொவின்
கடல் தபொருட்கள் ஏற் றுமதியை அதிகரிப் பதில் கவனம் தெலுத்துகிறது.
2

"இந்திைொவில் பன்முகப் படுத்தப் பட்ட மீன்வளர்ப்யப ரமம் படுத்துவதற் கொன
திட்டங் கயள தெைல் படுத்த MPEDA-RGCA-க்கு ததொடர்ந்து ஆதரவளித்ததற் கொக
மத்திை அரசின் வர்த்தகத் துயற, மீன்வளத் துயற மற் றும் இந்திை ரவளொண்
ஆரொை் ெ்சி கவுன் சிலுக்கு (ICAR) நன் றி ததரிவிக்க விரும் புகிரறொம் , என்று திரு.
ரக. எஸ். ஸ்ரீனிவொஸ், IAS கூறினொர்.
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