இந்தியாவில் வணிக
வ.எண்

சாதாரண ெபயர்

க்கியத் வம் வாய்ந்த மீன் வளங்கள்
தமிழ் ெபயர்

சார்க்

அறிவியல் ெபயர்

சுறா

சாம்பல் சுறா

குண்டன் சுறா

கார்காாினஸ் விம்படஸ்

நீர த்திட்

கட்ட சுறா / ெப ந்தைல

கார்காாினஸ்

சுறா / கர

ெமலேனாப்டரஸ்

சுறா

சுறா

ெகாம்பன் சுறா
வழவழப்பான தைல சுறா

ஸ்ைபர்னா ஜீகயின
ெகாம்பன் சுறா

ேகலம் ெகாம்பன் சுறா

ஸ்ைபர்னா
ல்

ெகாண்டன் பிளால்

சுறா / வல்

வினி

லன்

சுறா

க ேயாசிர்டர் கூவிாி

பில்ைல சுறா
திரவி க்கு சுறா

ஸ்ேகாேடான்
ெல ேகடஸ்
பால் சுறா

பால் சுறா / ெந ந்தைலயான்

ைரேசாபிாிேயா ேநாடான்
ஏக்டஸ்

கடல் உ

ைவ மற் ம்

தி க்ைக

தி க்ைக
பால் உ

ைவ / தட்ைட

அலகுத் தி க்ைக

ப

உழவி / பால் உழவி
கள்

கச்சு உ

ங்கா / படன்கள்/ கட்சி

ைசேனா ாின்ேகேபடஸ்
பிஜிெடன்னீஸ்

ைவ / பன்டகள்
ாிேனாேபடஸ் கேர

ைவ

ேலடஸ்
விழா / ெவள்ளஸ்ேகார
பிாி ஸ் மிக்ேராடான்

இழப்பா
விலா மீன்/ உ
ேவளா

ைவ

சமன் தி க்ைக / ச க்கு

பிாி ஸ் பிக் ண்டா

தி க்ைக
ளியன் தி க்ைக

இமன் ரா பி க்ாி

வல்வ த் தி க்ைக / சு ள்
தி க்ைக
ாின்ேனாப் ரா

வவ்வாத்தி
கு வி தி க்ைக /

ஜவானிக்கா

ெவளவால் தி க்ைக
ஏய்ேடாேபட்டஸ்

சங்ேகாசான் தி க்ைக
ெகாம் தி க்ைக /

நாிநாி

ெகாட் வா தி க்ைக
ெகா வா தி க்ைக
மன்ட்டா பிேராஸ் ாிஸ்
ெநத்தி

ெநத்தி

ெபான்னிற ெநத்தி

ெதாைக மீன்

ேகா ய டசுமிாி

ெபா வா

ெபா வா / நீ ம்

தாிசா ைமஸ் கா

ெபா வா
க வாளன் ேதாட்டா

ெபா வா

தாிசா மலபாாிக்கா

தா க் ேகாளா

ெசம்ெபா வா

தாிநா டசுமிாி

ெவள்ைள ெநத்தி

ெநத்தி

ஸ்ேடால்ேபாரஸ்
கமிர்ேசானி

சி ைக ெநத்தி

ெநத்தி

ஸ்ேடால் ேபாரஸ்
ெடவிஸ்

சாைள , கவைல
ப

ெவங்கைள

சாைள , கவைல
பிச்சாைள/ கவைல / நீத்

சர் னில்லா லாங்கிெசப்ஸ்

ெநனா
ெநானா

சர் னில்லா கிப்ேபாசா
சூைட

ெபள்ைளச்சூைட

சர் னில்லா ஆல்ெபல்லா
நீ ம் கவைல

ெசவிட் ச் சாைள

சர் னில்லா பிம்பிாிட்டா
ஊசி கவைல

ஊசி சாைள

சர் னில்லா பரக்கிேசாமா
ெமாத்த ெகண்ைட

வானவில் சாைள

டஸ்சிமிாியா அக் ட்டா

உள்ளம் / ெசல்வா
இல்சா இல்சா

வாளி

ப ெகங்கைள

இல்சா ஈலாங்கட்டா
ண் கண்ைட
நிமட்ேடாேலாசா நாசுஸ்

வாளி கு ங்ைக மீன்
ள் வாைள

ள் வாைள
ள் வாைள / வாைள

கைர வாைள

க வாைள/

ைகேராசின்ட்ரஸ் ேடாரப்

ள்வாைள
ைகேராசின்ட்ரஸ்

ள் வாைள

டஸ்

பால் மீன்/ பால் ெகண்ைட
கேனாஸ் கேனாஸ்

பாைள மீன்
சூைர மீன்
கரா சூைர

சூைர
கரா சூைர / கில்லா சூைர

னஸ் டங்ேகால்
ஆக்கிஸ் தஸ்சர்ட்

எ
எ

சூைர
எத்தின்னஸ் அபினிஸ்

சூைர
சூைர

ன்ஸ் அல்பேகர்ஸ்

கபாவா
கில்

வாைள
னஸ் அல்பேகர்ஸ்

கிளி பாைள
கில்

வாைள
னஸ்

ப த்த சூைர
ெநய் மீன் / சீலர்
கட்ைடயன் சீலர்

பிசஸ்

வஞ்சரம் , மவ் ளசி
கட்ட சீலா

ஸ்ேகாம்பிேராேமாரஸ்
கட்ேடடஸ்

ெநட்ைடயன் சீலா

அல்குலா

ஸ்ேகாம்பிேராேமாரஸ்
காமர்சன்

ம ல

ள்ளி

ஸ்ேகாம்பிேராேமாரஸ்
னிேயாேலட்டஸ்

கானாங்கத்தி

அயிைல , கானாங்கத்தி

அயிைல

அயிைல

ராஸ் ாில்

கர் கனகுர்டா

அ கைல

அ கைல

ராஸ் ாில்

கர் ப னிக்கா

கானாங் ெக

த்தி

கானங்ெக

த்தி

ராஸ் ாில்

கர்

பரக்கிேகாமா
பாைர
வங்வைர பாைர
எ

மீன் பாைர

பாைர
கில் ைச / ள்ளி

ெமகலாஸ பிஸ்

பாைர

ெகார் லா

பாைர
காப் ரஸ்

ஸ்சி

ஊசி பாைர

ஒரண் பாைர

கார்னக்ஸ் ெசக்ஸ்
ேபசிேயட்டஸ்
ேதான் பாைர

மஞ்சப் பாைர

கரண்ேகாய்டஸ்
மலபாாிக்கஸ்
வத்தலாம் பாைர

வத்தவ பாைர
கரணக்ஸ் இக்ேனாபி

ஸ்

தங்க பாைர

நீல பாைர

கரண் ேகாய்ட்ஸ் ெபர்ட
கில் ைச

இறால் பாைர

அ ப்பஸ்
மங்ச வால் பாைர

ஜிடபா

பாைர
அட்

ேமட்

குன்னி பாைர

குன்னி பாைர

அட்ேராபஸ் அட்ேராபஸ்
வண்ணத் ப்

ச்சி மீன்

ெபான்னிர மீன்
சிாிேயா ன
நிக்ேராேப

காரல்

காரல்

ஒரவா காரல்

சு ம் காரல்

க

கைர

காரல்

ேகட்டா

கஸ்சா மின்

ட்டா

ேயாக்ேனத்தஸ்
இவ் லஸ்

ெபாட்

காரல்

ெதவிட்

காரல்
ேயாக்ேனத்தஸ்

சல்ப்பட்டகாரல்

குல் க் காரல்

பின்டஸ்
ேயாக்ேனத்தஸ்

க ட்டா காரல்

ஸ்ப்ெலன்டண்ஸ்

இவாி காைர

ேயாக்ேனத்தஸ்
டஸ்சுமிைர
ம்பி
உ

ைவ

ம்பி
உ

ெவளிச்சி

ைவ

ச ாிடா உண் சுவாமிஸ்

ம்பி
ெக

த்தி

ச ாிடா

ெக

ம்பி

த்தி , ெகளி

ெவன்ெகளி

அாியஸ் தலசினால்

சல் க் ெகளி

ெமாண்ைட ெகளி

அாியஸ் டஸ்சுமிைர

கட்டக் ெகளி

ெபன்ைன ெகளி

அாியஸ் ெஜல்லா

கள்ள ெகளி

ெகளி

அாியஸ் ெமகுேலட்டஸ்

மாம்பழ ெகளி

ெபான் ெகளி

ஊசி ெக

த்தி

ஸ் ேயாேஜனிஸ்
மில் ேடாியஸ்
சி

ரஸ் ைவனாேடனிஸ்

நன்னீர் ெகளி

-

ேக

ெபான் ெக

சுறா ெகளி

வாழக்

வாழாேகா அட்

ேதளி மீன்

ைதயி

ெஹ ேராெபனிட் ஸ்

த்தி

ைமஸ்டஸ் சீன்காலா

பாஸ்சி ஸ்
விலாங்கு மீன்
விலாங்கு

விலாங்கு
ெகாட்டா

கான்கிாிசாக்ஸ்யி
டலேபானாயிட்ஸ்

ெபாறி விலாங்கு
ேகாலா / பறைவக் ேகாலா
கைர ேகாலா

விலங்கு

காங்கர் சினிாியஸ்

பரேகால , ேகாலா
பரைவ ேகாலா

சில்ேலாேபாகன்
ைசேனாப் ரஸ்

பறைவ ேகாலா

ேகாலா

எக்ெஸாயிட்ஸ்
வா டன்ஸ்

றல்
வாழிய ேபாதல் /
ேகாழி

றல்
றல்

எப் னஸ் ெஹயின்ஸ்

றல்

ைடேலாசிரஸ்

பா ம் ேகாலா

றல்

ேகாேராேகா ல்லஸ்
ஊசி ேகால்
கட்ட ேமாதல்

ஊசி ேகால்
ஊசி ேகால்

ரயிேகார்ஹம்பஸ்
ஜிேயார்ஜி

மயில் மீன்

காலாப்பத்

, ெகாப்பரன்
இஸ் ேயாேபாரஸ்

மயில் மீன்

ெதாலாபத்

ெலட் ப் ரஸ்
ெகாப்பைரக் குல்லா

நீல குல்லா
ஊழி
கர ஊழி

சீலா , ஊழி
சீலா , கரஊழி , திாியான்

மடைவ

மடைவ / கஸ் மீன்

சண்

மணைல / சர்யா

காடன் ெசைரயா

மடைவ / அவில மீன்

சீனக் காலா

ச பாின்னா ெஜல்ேலா

மடைவ

க ப் ெவள்ளியா

ேலாமியா

ைமைகர மசரா

கில் ெசப்பலஸ்
வல கில் ெசயி
சா பர்சியா

காலா , மா - காலா
காலா / மா - காலா

எ த்தி ேரானிமா
ெடட்டராேடக் ைடலம்

தாழன் காலா
ெகா வா
கலவா ெகா வா

காலா

பா னிம்மஸ் இன் கஸ்

சிலந்தான் / ெகா வா
ெகா வா
ேலட்ஸ் கால்காிபர்

கீளி
சலம் திண்ணிக் கிளி

கீச்சான் / ேகாவகீச்சான்

ெடரேபான் ஜர் வா

ட்டான்கீளி
தாளான் கீளி

ெடரேபான்

விளமீன்
நா ெசப்பி

ெசப்பி

,

லனி

க வாைல / ப த்தி விளா
மீன்

ட்டா

ட்ஜனஸ் ஜானி

சங்காரா மீன்

சங்காரா மீன்

ெகண்ைட ெசவ்வாைள

ெசப்பி

ப த்த விசா மீன்

ெசப்பி

,

லானி

ட்ஜனஸ் கிப்பஸ்
ட்ஜனஸ் மலபாாிகஸ்
ட்ஜனஸ்

ெகாமாிக் கலவா

கலவா
எப்பினிெபல்லஸ்

கலவா

ஞ்சான்

ட்ஜனஸ்

மலபாாிகஸ்
கூ

ாிச்சான்

எப்பினிெபல்லஸ்

தல கலவா

ட னியா
ககசி
சிவப் ககசி

ககசி
ககசி

பிாியாேகன்தஸ்
குாியன்ேடட்டஸ்

விள மீன்
ள்ளி ெவள்ைள மீன்

ெவள்ைள மீன்
ெவள்ைள மீன்

நவைர / நகைர

ெலத்திாினஸ் நி ேலாசஸ்

நவைர
நவைர

உப்பினியஸ் விட்ேடடஸ்

மஞ்ச நவைர

ெசன் நவைர

உப்பினியஸ் சல் ாியஸ்

ெசன் நவைர

ெசன் நவைர

ப பினியஸ் இன் கஸ்

மஞசள் கீத்

நகைர

ெசனரயா
ெகா க்ைக
வாைள மீன்
சாவாைள

ேகா க்ைக / ெசனரயா
காக்கா மீன்

ெபாமபட்சிஸ் ஹஸ்டா

வாைள / சாவாைள
சாவாைள

ெலப் ேராக்ேகனத்தஸ்
சவ்வளா

க ப்பன் மீன்

வாைள

வவ்வல் / வாவல்

ைடகி ரஸ் ெலப்ட்ரஸ்
வாவல்

ெவள்ளி வாவல்

ெவள்ைள வாவல்

ேபம்பஸ் அர்ஜன் யஸ்

க ப் வாவல்

க ப் வாவல்

ெபரஸ்ட்ேராேமட்டஸ்
நய்கர்

ேலாமியா
ேலாமியா

சங்கரா , கன்டல்
சங்கரா

ெநமிப் ரஸ்
ஜப்ேபானிகஸ்

கத்தாைள
கத்தாைள

கத்தாைள / பண்ணா
கத்தாைள

கத்தள்ளா ரக்

லாாிஸ்

ேஜானியஸ் க ட்டா

ள்ளிக் கத்தாைள

க ங் கத்தாைள

ட்ேடா த்திஸ் ரப்பர்

பண்ணா

பண்ணா
ஊடகம்

ஊடகம் , ெவ

டன்
ெகாிஸ் பிளெமன்டஸ்

னன்தர்தா

ஊடகம்

ெகாிஸ்

ஊடன்

ப த்த ஊடகம்

ெமக்ேராேகன்த்தஸ்
குதிப்

குதிப் , சு ம்

குதிப்

குதிப் / சு ம்

ேலக்ேடாியஸ்
ேலக்ேடாியஸ்

நாக்கு மீன்
எ ைம நாக்கு

மனங்கு / நாக்கு மீன்
எ ைம நாக்கு

கடவரா
கடல் விரால்

கடவரா / கடல் விரால்

ாிகர் மீன்
கிழங்கான்
காரல்

காரல்

ஒேடானஸ் நய்கர்

கிழங்கான்
கிழங்கான்

கண்ணா

ராக்கிசின் ரான் ெகனடம்

களத்தி
களத்தி / க ப் களத்தி

கிழங்கான்

ேடா ஸ் எ மீ

கடவரா

ாிகர் மீன்

கண்ணா

ெப

சில்லாேகா சிஹாமா

அம்பத்தான் பாரா
அம்ட் கட்

/

ெமனி ேமக்க

ட்டா

அம்பத்தான் பாரா
சுவார்ட் மீன்
லன்

க

ெகாப்பரா

பரன்தன் /

சிப்பியால் ேகலா யஸ்

லன்

ெமாெனாேடக்ைடலஸ்
அர்ஜன் ஸ்

ெகண்ைட

ெகண்ைட

ேதாப்பா

கட்லா / ேதாப்பா

கட்லா கட்லா

மிர்கால்

மிர்கால் / கூ

சிர்ஹினஸ் மிர்கால்

ல் ெகண்ைட

ெகண்ைட

ெகண்ைட

சிட்ேனாேபாிேகாடன்

சாதா ெகண்ைட

ேராகு

கு லா

ேராகு

பல் க் ெகண்ைட / சால்

ைசப்பிாினஸ் கார்ப்பியா

பீ க் ெகண்ைட

ெகண்ைட

ெலபிேயா ேராயிட்டா
ன் யஸ் கார்னா க்கஸ்

கநி மீன்

பளிஞ்சா / ெசத்த

எட்ேராப்லஸ்

ெகண்ைட

சுராெடன்சிஸ்

ேசத்தல் மீன்

எட்ேராப்வஸ்

ெசல்லாகாசு

ேமக்குேலட்டஸ்
திேலப்பிக் ெகண்ைட

ஒ ேயாகுேராம்பிஸ்

திலப்பியா

ெமாசாம்பிதா
பைனஏாிக் ெகண்ைட

ெசன்னல் / பைன ஏாிக்

அனாபஸ் ெடஸ்

னிஸ்

ெகண்ைட
விரால் மீன்

விரால்

விரால்

அவிாி /

சன்னா ம
விரால்

யஸ்

சன்னா பங்ேடட்டஸ்

பரக் ெகாரைவ

ெகாரைவ

சன்னா ஒரண்டா ன்

ெகாரவப்பட்

ெகாரவா

சன்னா சஸ்டாிேயட்டஸ்

வாிக் ெகாரைவ

வரால்

இறால்

இறால்

ெபாிய வாி இறால்

க வண்

கு மா இறால்

கதம்ப இறால்

ெபன்ேனயஸ்

பச்ைச வாி இறால்

வாி இறால்

ஜேபானிக்கஸ்

ெபன்ேனயஸ்
இறால்

ெமாேனாடான்

ெபன்ேனயஸ்
ெசமிஸ்குேலட்டஸ்
சிங்கிறால்

சிங்கிறால்

பச்ைச

தல இறால்

ல் சிங்கிறால்

நண்

நண்

கழி நண்

பச்ைச நண்

நீல நண்

ஒழக்கல் நண்

க்கண்ணன் நண்
தைலக்கா

ப

ஸ்ைகலா ெசரட்டா
/ கழி நண்

ேபார் ளஸ் ெபளகிகஸ்
ேபார் னஸ்

க்கண்ணன் நண்
கடமான் / ஒட்

ஸ் ஓேமரஸ்

கனவா

ஊசி கணவாய் மீன்

சங்கிேனா னந்த
ெசப்பியா

வா

சில்

ஒக்டப்பஸ் SPP

ேபய்க்கணவாய்
இ ேவாட் ட

பச்ைசச் சிப்பி / சிப்பி

ெபர்னா விாி ஸ்

பச்ைசச் சிப்பி

ஆழி

ெபர்னா இன் கா

மஞ்ச மட்

மட்

ெமாி ர்க்ஸ் ெமாி க்ஸ்

த்தச் சிப்பி

த் ச் சிப்பி

பின்க்டாடா SPP

