
அறிக்கக 

தேசிய பயிற்சிப் பட்டகற: SSF வழிகாட்டுேல்களும் 

இந்தியாவில் மீன் தோழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தபண்களும்  
 

நாங்கள் கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடியில் ஈடுபட்டுள்ள மமற்கு வங்கம், 

தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, மகாவா மகரளாவவச ்மசரந்்த மீனவ சமூகங்கள் 

மற்றும் சங்கங்கள், கூட்டுறவுகள், ததாழிற்சங்கங்கள், சுய உதவி குழுகக்ளின் 

பிரதிநிதிகள் ஆமவாம்.  சிப்பிகவள, கடல் புற்கவள, கவரக்கு அருமக உள்ள 

கடலிலிருந்து மசகரிப்பது, கவரயின் மீன்கவள உலரத்்துவது, ததருகக்ளிலும் 

வீட்டுக்கு வீடு தசன்றும் மீன் விற்பது மபான்றவற்றிலிருந்து பிரதானமாக 

எங்களின் வாழ்வாதாரத்வதச ்சம்பாதிப்பவரக்ளாக நாங்கள் இருக்கிமறாம்.   

தமிழ்நாட்டின் தசன்வன ஆஷா நிவாசில்  2022 8 முதல் 10 வவர நவடதபற்ற SSF 

வழிகாட்டுதல்களும் இந்தியாவில் மீன் ததாழிலில் உள்ள தபண்களும் என்ற 

பயிற்சிப் பட்டவறயில் நாங்கள் சந்தித்மதாம்.  பாலின சமநிவல மற்றும் 

சரிநிகர ்நிவலவய பிரதானப்படுதத்ுவது, மீன்வள மதிப்பு கூட்டும் சங்கிலியில் 

தபண்களின் வாழ்வாதார இருத்தல்  அவனவருக்கும் ததன்படும் நிவலவமவய 

மமம்படுதத்ுவவத மநாக்கி நகரவ்தற்கான ஒரு மமவடயாக இந்த கூட்டம் 

அவமந்தது.   

எங்கள் வாழ்க்வகயிலும் வாழ்வாதாரத்திலும் மகாவிட் 19 ஏற்படுத்திய 

பாதிப்புகவளயும்,  தபருந்ததாற்று இழப்பீடு மற்றும் மீண்டு வருவதற்கானவவ 

மபாதுமானதா என்று மதிப்பீடு தசய்வதாகவும் அது அவமந்தது. 

எங்களின் மீன்பிடி, மீன் விற்பவன நடவடிக்வககளில் ஆவல மாசுபாடுகளும், 

தீவிர பருவ நிகழ்வுகளும் ஏற்படுதத்ும் பாதிப்புகவளக் கரிசனதத்ுடன் 

பாரப்்பதாக அது இருந்தது.  

கடற்கவர சீரழிவு, மிவகயாக மீன் பிடிப்பது, தபருந்ததாற்று மற்றும் இயற்வக 

மபரிடரக்ளின் பாதிப்புகள் எவ்வாறு தபாருத்தமற்ற அளவுகக்ு அதிகமாக 

மீனவப் தபண்கவளத் தாக்குகின்றன என்பவதக் கருத்தில் தகாண்டது.  

 தபண்கள், குறிப்பாக,  இயற்வகப் தபாருட்கவளச ்மசகரிகக்ும் தபண்கள் 

உள்ளூர ்சத்துணவுக்கும், உணவுப் பாதுகாப்புக்கும் பங்களிப்பு தசய்தமபாதும், 

ததாடரந்்து மீன்பிடித் ததாழிலின் மதிப்புக் கூட்டுச ்சங்கிலிக்கு பங்களிப்பு 

தசய்தாலும் ததாடரந்்து கவனிகக்ப்படாதவரக்ளாகமவ இருக்கிறாரக்ள் 

என்பவதயும் கரிசனத்துடன் கவனத்தில் தகாண்டது. 

இவற்றின் அடிப்பவடயில்,   எங்களின் குவறபாடுகவளயும் மீனவ 

அவமப்புகளின் குவறபாடுகவளயும் கவளவதற்காக ததாழிற்சங்கங்கள், 

மாநில மற்றும் உள்ளூர ்அதிகார அவமப்புகளின் கவனத்வத ஈரக்்கிமறாம் : 
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1. மீனவரக்ளின் வாழ்வவயும், வாழ்வாதாரத்வதயும் பாதுகாப்பதற்காக, கடல், 

கடற்கவர மற்றும் உள்நாட்டு உயிர ்வள ஆதாரங்கவளப் பாதுகாப்பதும், 

அவற்வறச ்தசன்று மசரவ்தற்கான நிலதவ்த அணுகுவவதப் பாதுகாப்பதும் ; 

இதற்காக, எண்தணய் கசிவு, மபாக்குவரதத்ு, மணல் அள்ளுவது, பிளாஸ்டிக,் 

சாக்கவட மற்றும் ததாழிற்சாவல கழிவுகளால் ஏற்படும் அவனதத்ு 

வவகயான நீர ்மாசுபாட்டிவனயும் வகயாளுவது ; 

2. மத்திய மாநில மீன் வளக் தகாள்வக, சட்டங்கள், திட்டங்களில் தபண்களுக்கு 

முன்னுரிவம தகாடுப்பவத மமம்படுதத்ுவது;  மீனவப் தபண்களுக்கு 

கிவடகக்க் கூடிய மாநில அளவிலான திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கவள 

மாநில மீன்வளதத்ுவற மசகரித்து, சரி பாரத்்து, அவற்வறப் பகிர மவண்டும்.  

மீன்பிடியில் உள்ள ஆண்களுகக்ும் தபண்களுக்கும், குறிப்பாக, தபண் 

தவலவமயிலான குடும்பங்களுகக்ுப் பலன் தரும் வவகயில் சமூகப் 

பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் அவமய மவண்டும். அதன் நிமித்தம் வகயால் மீன் 

பிடிப்பவரக்ள் மற்றும் பாசி மசகரிப்பவரக்ள் உள்ளிட்ட தபண் மீனவரக்ள், 

மீன்பிடியில் ஈடுபடும் தபண் ததாழிலாளரக்ள் அவனவவரயும் பதிவு தசய்து, 

அவரக்ளுகக்ு உரிமம் அளிக்க மவண்டும்; அவரக்வளப் பற்றிய  தரவுத் 

ததாகுப்பு உருவாக்கிட மவண்டும்.  

3.  மகளிர-் குழந்வதகள் முன்மனற்றதத்ில் மீனவ சமூகத்வதச ்மசரந்்த 

தபண்கள்  பங்தகடுப்பவத மமம்படுத்த மவண்டும். மமலும், மீனவப் 

தபண்கள், மீன் பிடிக்கும் தபண் ததாழிலாளரக்ளுக்குப் பலன் தரும் 

குறிப்பான திட்டங்கவள சமூக வளரச்ச்ித் துவறகள் வளரத்த்தடுக்க 

மவண்டும் ; 

4. பல்மவறு மட்டங்களில் உள்ள மீனவரக்ள், மீன் ததாழிலாளரக்ளுடன் 

கலந்தாமலாசிப்பமதாடு, அவரக்ளின் பங்தகடுப்மபாடு சிறு வீத 

மீன்பிடிகக்ான மதசிய வழிகாட்டுதல்கவளயும், மீன்பிடியில் உள்ள 

தபண்களுக்கான மதசிய தகாள்வககவளயும் வளரத்த்தடுக்க மவண்டும்; 

5.  கடற்கவர மற்றும் ஆற்றங்கவர சாரந்்த பகுதிகளுக்குப் தபாருந்தும் எந்த 

தகாள்வகயிலும் பாரம்பரிய மீனவரக்ளின் வாழ்க்வக மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்வதப் பாதுகாப்பதாக அவமய  மவண்டும். மமலும், 

சமூகத்துடனான, குறிப்பாக தபண்களுடனான கலந்தாமலாசவனயின் மூலம் 

அவ்வாறான தகாள்வககள் வளரத்த்தடுகக்ப்பட மவண்டும்; 

6. சுற்றுசச்ூழல், மீன் வளம், வனம், கானுயிர ்ததாடரப்ான அவனத்து சட்ட 

ஆவணங்களிலும், வாழிடம் மற்றும் வீட்டுவசதி குறித்த அவனதத்ு  உள்ளூர ்

சட்டங்களிலும் மீனவ சமூகங்களின் பாரம்பரிய மற்றும் நடப்பிலுள்ள மீன் 

பிடி/ நில உவமகவள அங்கீகரிகக் மவண்டும், மதித்து நடக்க மவண்டும் ;  

7. சிறிய  கண்ணி தகாண்ட வவலகள், தலட ்விளக்குகவளப் பயன்படுதத்ி மீன் 

பிடிப்பவதத் தடுதத்ிடுங்கள். தற்மபாவதய தவலமுவறக்கும், எதிரக்ால 

தவலமுவறகளுகக்ும் மீன் வள ஆதாரங்கள் கிவடகக்ும் வவகக்கு,  

அழிவுகரமான மீன்பிடிவயக் கட்டுக்குள் தகாண்டு வாருங்கள்; 
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8.  பாரம்பரிய மீனவரக்ளின் வாழ்வாதாரதத்ிற்காக மீன் பிடிப்பதற்கும் கடல், 

கடற்கவர ஓரத்வதப் பாதுகாப்பதற்கும் இவடயில் ஏற்படும் மமாதல்கவளக் 

குவறயுங்கள்; இந்த விவகாரதத்ில், பழங்குடிகள் மற்றும் வன வாழ் மக்களின் 

நலன்கவளப் பாதுகாக்கும் வவகயில் வன உரிவமச ்சட்டம் 2006ஐ 

அமலாகக்ம் தசய்யுங்கள் ; 

9.  அகழ்வாராய்சச்ிகள், கடலிலிருந்து வளங்கவள எடுப்பது, கடல், 

கடற்கவரமயாரம் ஆற்றங்கவரகளில் வளரச்ச்ித் திட்டங்கவளக் 

தகாண்டுவரும்மபாது மீனவ சமூகங்கள் முன்கூட்டிய விவரம் அறிந்து 

ஒப்புதல் அளிகக்ும் முவறவய உறுதி தசய்வது ; மமலும், தபண்கள் 

தவலவமயிலான குடும்பங்கள், தபண் மீனவரக்ள், மீனவப் தபண்களின் 

வாழ்க்வக மற்றும் வாழ்வாதார நலன்கவளக் கணக்கில்தகாண்டு 

மபாதுமான இழப்பீடு அளிகக்ப்பட மவண்டும்;  

10. உள்ளூர ்அரசதிகார அவமப்புகள் உருவாக்கும் தபாதுப்பயன்பாடு 

கட்டவமப்புகவள, அவற்றுகக்ான நீர,் மின்சாரம், சுத்தம்,  துப்புரவு 

மமம்படுவதற்கு, தபண்கள் உடல் ரதீியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகாமல் 

பாதுகாக்கும் வவகயில் அவவ அவமவவத உறுதிதசய்வதற்கு, தபண் 

மீனவரக்ள் மீன் ததாழிலாளரக்ளின் கலந்தாமலாசவனமயாடு வலுப்படுதத்ும் 

நடவடிக்டிகவள மமற்தகாள்ளுங்கள் ;  மீன்கவள மசமிதத்ு வவப்பது/ 

பதனப்படுதத்ுவதில் கரியமில வாயு தவளிமயற்றத்வதக் குவறக்கும் 

வவகயிலான ததாழில் நுட்பங்கவள அறிமுகம் தசய்யுங்கள் ;   

11. சந்வதயின் தவளிகளில்  தபண் மீன் வியாபாரிகளின் உரிவமகவளப் 

பாதுகாதத்ிடுங்கள் மமலும் அவரக்ளின் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்தாமலாசிதத்ு 

சந்வதகவள ம வளரச்ச்ி றுவடிவவமப்பு தசய்வவத மமற்தகாள்ளுங்கள் ; 

12.  ததருவில் மீன் விற்கும் தபண்களுக்கான இடங்கவள உறுதி தசய்யுங்கள், 

மமலும் ததருமவார வியாபாரிகள் வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் ததரு 

வியாபாரத்வத கட்டுப்படுத்தும் சட்டம் 2014வய (Street Vendors (Protection of 

Livelihoods and Regulation of Street Vending- 2014) நவடமுவறப்படுத்துங்கள்; 

13.  மலிவான தசலவில், தபாருத்தமான சந்வதகவள தபண்கள் தசன்று 

மசரவ்தற்கு வசதியாக தபாதுப் மபாக்குவரத்து வசதி அளியுங்கள் ; 

14. தபண் மீனவரக்ள், மீன் பிடியில் உள்ள தபண் ததாழிலாளரக்ளின் 

மதவவயின் அளவுகக்ு விகிதாசச்ார ரீதியாக தபாருத்தமான வவகயில் 

மீன்வள திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுகக்ீடும், சமூகப் பாதுகாப்புத் 

திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடும் இருப்பவத உறுதி தசய்யுங்கள். அவவ 

உரிய கால நிரண்யதத்ில் அளிக்கப்படுவவதயும் உறுதி தசய்யுங்கள். 

இப்பிரசச்வனயில் தபண் மீனவரக்ள், மீன் பிடியில் உள்ள தபண் 

ததாழிலாளரக்ளின்  சமூகப் பாதுகாப்புகக்ான உரிவமவய முழுவமயான 

இனம் காண்பதில் உள்ள இவடதவளிகவளக் கவளயும் வவகயில் 

நவடமுவறகவள மமம்படுதத்ுங்கள் ; 

15. கல்விப் பலன்கள், ஓய்வூதியப் பலன்கள், மரணம் மநரந்்தவமக்கான 

பலன்கள், மீன்பிடி தவடக்காலப் பலன்கள், பருவநிவல மாற்றம்/ 
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மாசுபாட்டின் தாகக்த்வத ஈடு தசய்வதற்கான பலன்கள் மபான்றவற்றில் 

தபண் மீனவரக்ள், மீன் பிடியில் உள்ள தபண் ததாழிலாளரக்ளுக்கு 

மபாதுமான சமூகப் பாதுகாப்பு பலன் கிவடப்பவத அதிகப்படுத்துவதற்கான 

நடவடிக்வககவள எடுங்கள் ; 

16. தபருந்ததாற்றுகள் உள்ளிட்ட மபரிடரக்ளின்மபாது அளிகக்ப்படும் 

இழப்பீடுகளும் கூட இதத்தாழிலில் உள்ள தபண்களுடன் கலந்தாமலாசவன 

தசய்து அளிக்கப்படுவதாக இருப்பவத உறுதி தசய்யுங்கள் ; 

17. சமூக வளரச்ச்ித் திட்டங்கவள வடிவவமப்பதிலும், நிதி ஒதுக்கீட்டிலும் 

தபண்கள் பங்தகடுப்பவத உறுதி தசய்யும் வவகயில் உள்ளாட்சி நிரவ்ாக 

முவறகளுகக்ுத் திறன் அளியுங்கள்; 

18. மதசிய மீன்பிடி புள்ளிவிவரத்தில் தபண்கள் உற்பத்தி தசய்யும் மீனின் அளவு 

முழுவமயும் பிரதிபலிக்கும்படி தசய்யுங்கள். இதற்காக வகயால் 

மீன்பிடிப்பது, பாசி எடுப்பது உள்ளிட்ட ததாழில் பிரிவுகளிலும், 

வமயப்படுத்தப்படாத புள்ளி விவர மசகரிப்பு முவறவய மமம்படுத்துங்கள் ; 

19. மீனவர ்அவமப்புகளிலும் பாரம்பரிய மீனவ சமூக அவமப்புகளிலும், 

முடிதவடுக்கும் முவறயில் தபண் மீனவரக்ள், மீன் பிடியில் உள்ள தபண் 

ததாழிலாளரக்ளின் பங்தகடுப்பு பலன் தரும் வவகயில் இருப்பவத உறுதி 

தசய்ய அழுத்தம் தகாடுங்கள் ; 

தபண் மீனவரக்ள், மற்றும் மீனவ சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள்,   

வகதத்தாழில் மீன்பிடி மற்றும் நீருயிர ்வளரப்்பு சரவ்மதச ஆண்டின் சமயத்தில், 

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் வறுவம ஒழிப்பு என்ற சூழலில், நிவலதத் சிறுவீத 

மீன்பிடிவயப் பாதுகாப்பதற்கான தன்னாரவ் வழிகாட்டுதல்களின்படி, இந்த 

தசயல்பாட்டு அம்சங்கவள அமலாகக்ம் தசய்ய மவண்டும் என்று 

மவண்டுகிமறாம்.  

 


