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കകേരള സര്കക്കാര്
മതത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ (എ)വകുപപ്പ്

വവിജക്കാപനന
സ.ഉ. (പവി) നമ്പര്.17/2022/F&P
എസ. ആർ. ഒ. നമർ

തവിരുവനന്തപുരന,,2022 ഏപ്രവില് 7

463/2022

കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നവിയന്ത്രണ നവിയമന 1980 (10 1981) വകുപപ്പ് 18 (എ)
ഉപവകുപപ്പ് (2) പ്രകേക്കാരന തക്കാഴഴെപറയുന്ന അനഗങ്ങഴള ഉള്ഴപടുതവി വവിവവിധ ജവില്ലകേളവിലക്കായവി സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവിഴന്റെ ഫലപ്രദമക്കായ. നടതവിപവിനന പരവിപക്കാലനതവിനന നവിരരീക്ഷണതവിനമക്കായവി ജവില്ലക്കാതല
ഫവിഷറരീസപ്പ് മക്കാകനഴജ്മെന്റെപ്പ് കേകൗണ്സവിലുകേള് രൂപരീകേരവിച പ്പ് സര്കക്കാര് ഉതരവക്കാകുന.
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ജജില്ല : തജിരുവനന്തപുരര
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്,
തവിരുവനന്തപുരന

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
തവിരുവനന്തപുരന.

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ് സമുദ്ര .
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷ൯
കമയര്, തവിരുവനന്തപുരന.

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
തവിരുവനന്തപുരന.

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. എന ഴകേ. അനവില്,
സരീനവിയര് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.,
വവിഴെവിഞന.
ഴവളക്കായണവി കലകപ്പ് ലലന്,
ഴനല്ലവിവവിള പവി.ഒ., വവക്കാമുല,
ഴവങ്ങക്കാനൂര്,
തവിരുവനന്തപുരന 695 523,
കഫക്കാണ്: 8921727584.

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. ഇ. ഴകേന്നഡെവി,
ജവില്ലക്കാ ജനറല് ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന് (സവി.ഐ.റവി.യു.)
തവിരുവനന്തപുരന.
ആറപ്പ് ലലന് ഹക്കാസപ്പ് ,
പുല്ലുവവിള പവി.ഒ.
തവിരുവനന്തപുരന - 695 526
കഫക്കാണ് : 9895546711.
2. അഡെഡ. അകഡെക്കാള്ഫപ്പ് ജവി
ഴമക്കാലറസപ്പ് ,
നക്കാഷണല് ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്
(ഐ.എന്.റവി.യു.സവി.)
പുഷ്പവവിലക്കാസന,
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മദര്കറക്കാഡെപ്പ് , ഴകേക്കാച്ചുപളവി,
പുല്ലുവവിള പവി.ഒ.,
തവിരുവനന്തപുരന - 695 526,
കഫക്കാണ് : 9495718771
3,ശരീ.ഹഡെപ്പ്സണ് ഴഫര്ണക്കാണ്ടെസപ്പ് ,
ജവില്ലക്കാ
ജനറല് ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യുണവിയന്,
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി)
പ്രവിയക്കാഹകൗസപ്പ് , റവി.സവി. 32/631.
യു.ആര്.എ. 101, ലടറക്കാനവിയന
പവി. ഒ. ഴവടപ്പ്കേക്കാടപ്പ് .
തവിരുവനന്തപുരന - 695 021,
കഫക്കാണ് : 9495801616
4. ശരീ. വവിഴെവിഞന റസക്കാകപ്പ്,
(എന്. അബ്ദുല് റസക്കാകപ്പ്),
ജവില്ലക്കാ ജനറല് ഴസക്രടറവി,
സഡതന്ത്ര ഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യുണവിയന്, (എസപ്പ്.ടവി.യു.),
ദക്കാറുല്സലക്കാന, പനനവിന്നവവിള,
ഹക്കാര്ബര്കറക്കാഡെപ്പ് , വവിഴെവിഞന
പവി.ഒ., തവിരുവനന്തപുരന - 695521,
കഫക്കാണ് : 8089392917
5, ശരീ. വകലറവിയന് ഐസകപ്പ്
കകേരള സഡതന്ത്ര
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന്, തവിരുവനന്തപുരന.
ഴകേക്കാച്ചുകേവിണറവിന്മുടപ്പ് ,
മക്കാമ്പളവി, അഞ്ചുഴതങ്ങപ്പ് പവി.ഒ
പവിന് - 693629
കഫക്കാണ് : 7594806746
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്
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അനഗന

കഡെക്കാ. കഗക്കാപകുമക്കാര്, (റവിട.)
സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.
സൂരത്സ്യകേക്കാന്തവി, ചെക്കാന്തപ്പ്മൂടപ്പ് ,
മലയവിന്കേരീഴെപ്പ് ,
തവിരുവനന്തപുരന - 695 571,
കഫക്കാണ് : 9447587283
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ജജില്ല : കകകൊല്ലര
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്,
ഴകേക്കാല്ലന

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
ഴകേക്കാല്ലന .

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ് സമുദ്ര .
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷ൯
കമയര്, ഴകേക്കാല്ലന

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
ഴകേക്കാല്ലന

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. അമ്പരരീഷപ്പ് പവി. കഗക്കാപപ്പ്
സയന്റെവിസപ്പ്,
പ്രതവിനവിധവി
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.,
വവിഴെവിഞന.
നക്കാരക്കായണവിയന,
ആത്മകബക്കാധവിനവി,
ഴപരവിങ്ങമ്മല, കേല്ലവിയൂര് പവി.ഒ.
പവിന്-695042 കഫക്കാണ് :
9847553047 .

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. രക്കാജരീവന് ഴകേ.,
ഴസക്രടറവി, മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന്
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി.)
ഴകേക്കാന്നയവില്, പുതന്തുറ പവി.ഒ.,
നരീണ്ടെകേര, ഴകേക്കാല്ലന 691 582
കഫക്കാണ് : 9447248679
2. ശരീ. എ. അനവിരുദ്ധന്,
ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യുണവിയന്,
(സവി.ഐ.റവി.യു.)
സഡരലയന, വളവികക്കാവപ്പ് ,
കക്കാപന പവി.ഒ., കേരുനക്കാഗപളവി
ഴകേക്കാല്ലന - 690 525.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

5

കഫക്കാണ് : 9495347347
3. ശരീ. ലരീലക്കാകൃഷ്ണന് ജവി.
അഖവികലന്തത്സ്യ മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്.
കേകൗസ്തുഭന, വളവികക്കാവപ്പ് ,
കക്കാപന പവി.ഒ., കേരുനക്കാഗപളവി
ഴകേക്കാല്ലന - 690525
കഫക്കാണ് : 9447744680
4. ശരീ. ജയപ്രകേക്കാശപ്പ്, .
പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്, മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
സനഘപ്പ് , (ബവി.എന.എസപ്പ്.)
സവി.ഡെവി. നഗര്, 13 ഴവസപ്പ്
ഓഫപ്പ് സവി.ഡെവി. ഴടമ്പവിള്,
കേകചരവി വക്കാര്ഡെപ്പ് ,
ഴകേക്കാല്ലന -691 013.
കഫക്കാണ് : 8547197732
5. ശരീ. എസപ്പ്. സരീഫന്
കകേരള സഡതന്ത്ര
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന്, ഴകേക്കാല്ലന
ഴസഞഡറവി നഗര് - 58,
പളവികതക്കാടന,
ഴകേക്കാല്ലന - 691001
കഫക്കാണ് : 9895073110
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

കഡെക്കാ. ഴകേ. ഴകേ. അപ്പുക്കുടന്
(റവിട.) പ്രവിന്സവിപല് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.
അനരക്കാധപ്പ് , അക്ഷയനഗര് -20,
കേടപക്കാകട, ഴകേക്കാല്ലന - 691 008
കഫക്കാണ് : 9447332404

ജജില്ല : ആലപ്പുഴ
ക്രമ
അനഗങ്ങള്
നമ്പര്
1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്,
ആലപ്പുഴെ

ഴമമ്പര്

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
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ഴസക്രടറവി

ആലപ്പുഴെ.

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ് സമുദ്ര .
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

ഇല്ല

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
ആലപ്പുഴെ

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. ടവി. എന. നജുമുദ്ദേരീന്
പ്രവിന്സവിപല് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.
ഴകേക്കാചവി
എല്.5, ജുവല്
ലവറപ്പ്ഫരീല്ഡെപ്പ്,
ഹനസകുഞപ്പ്ലലന്,
എസപ്പ്.ആര്.എന. കറക്കാഡെപ്പ്,
എറണക്കാകുളന
കനക്കാര്തപ്പ് - 682 018
കഫക്കാണ് : 9447233910

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1, ശരീ. ഷക്കാനജവി,
ജവില്ലക്കാ പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യൂണവിയന്
(സവി.ഐ.റവി.യു.)
ഴതക്കുന മുറവി, നരീര്ക്കുന്നന,
റവി.ഡെവി.എന.സവി. പവി.ഒ.,
ആലപ്പുഴെ -- 688 005
കഫക്കാണ് : 9562531483
2. ശരീ. എ. ഴകേ. കബബവി
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി കട്രേഡെപ്പ്
അഖവികലന്തത്സ്യ കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്,
കസറപ്പ്വര്കവിനഗപ്പ് പ്രസവിഡെന്റപ്പ്
കതക്കാടപളവി, അമ്പലപ്പുഴെ
ആലപ്പുഴെ. കഫക്കാണ് : 9895341659
3. ശരീ. വവി. സവി. മധ.
കസറപ്പ് കേമ്മവിറവി ഴമമ്പര്,
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി.)
ഴവളവിരപറമ്പവില്, പുറകക്കാടപ്പ് പപ.ഒ
അമ്പലപ്പുഴ
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കഫക്കാണ് : 9605109993
4. ശരീ. അഭവിലക്കാഷപ്പ് കബര്ളവി
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യപ്രവര്തകേ സനഘപ്പ് ,
(ബവി.എന.എസപ്പ്.)
പളവിപറമ്പവില്, കേക്കാട്ടൂര് പവി.ഒ.
ആലപ്പുഴെ 688 522.
കഫക്കാണ് : 7907770496
5. ശരീ രക്കാജു,
ജവില്ലക്കാ പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്
സഡതന്ത്ര മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന്
പളവികതയവില്, ലതകല്
പവി.ഒ., കചെര്തല - 688 524
കഫക്കാണ് : 9142175015
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

5, ശരീമതവി. രമക്കാകദവവി എ.
(റവിട.) ഫവിഷറരീസപ്പ് കജക്കായവിന്റെപ്പ്
ഡെയറക്ടര്,
രക്കാരരീരന ഹക്കാസപ്പ് , വക്കാരണന പവി.ഒ.,
ആലപ്പുഴെ- 688 539
കഫക്കാണ് ; 9446057458

ജജില്ല : എറണകൊകുളര
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്,
എറണക്കാകുളന

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
തവിരുവനന്തപുരന.

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ് സമുദ്ര .
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷ൯
കമയര്, തവിരുവനന്തപുരന.

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
എറണക്കാകുളന

5

കകേന്ദ്ര

അനഗന

ശരീ. ഇ.എന. അബ്ദുല് സമദപ്പ് ,

സമുദ്ര

മതത്സ്യബന്ധന

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

8

ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

പ്രവിന്സവിപല് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ..
ഴകേക്കാചവി
ഇരപകകക്കാടവില് ഹക്കാസപ്പ് ,
ഴപരവിങ്ങള പവി.ഒ., എറണക്കാകുളന
-. 683 565
കഫക്കാണ് : 9496180495
അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. എ. എകപ്പ്. ആന്റെണവി
ഷരീലന്, ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന് (സവി.ഐ.ടവി.യു.)
അഴെവിനക്കാകല് വരീടപ്പ് ,
കനക്കാര്തപ്പ്ഴചെല്ലക്കാനന പവി.ഒ.,
ഴകേക്കാചവി 682 008
കഫക്കാണ് : 9446836171
2, ശരീ. പവി. ഒ. ആന്റെണവി,
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യുണവിയന്,
(എ.ഐ.ടവി.യു.സവി)
പക്കാവവിന്കചെക്കാടവില് ഹകൗസപ്പ് ,
നക്കായരമ്പലന പവി.ഒ..
പവിന് 682509
കഫക്കാണ് : 9447195721
3, ശരീ. ആന്റെണവി കേളരവികല്,
പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്, മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്,
ഐ.എന്.റവി.യു.സവി.
കേക്കാല്വരവി ഹകൗസപ്പ് , ഴനട്ടൂര്
പവി.ഒ. - 682040
കഫക്കാണ് : 9895130876
4. ശവി. സവി. എസപ്പ്. സുനവില്
ജവില്ലക്കാ ജനറല് ഴസക്രടറവി,
കകേരളപ്രകദശപ്പ് മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
സനഘപ്പ് ,
ബവി.എന.എസപ്പ്.
ചെവില്ലകല് ഹകൗസപ്പ് ,
പളവികപക്കാര്ടപ്പ് പവി.ഒ.
മുനമ്പന - 683 515
കഫക്കാണ് : 9947138566
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5, ശരീ. എന്. എ. ജയവിന്
സനസക്കാന ഴസക്രടറവി,
കകേരള മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഐകേത്സ്യകവദവി
(റവി.യു.സവി.ഐ.)
നവികേതവിതറ,
നക്കായരമ്പലന - 682509
കഫക്കാണ് : 9496462344.
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

ശരീ. ഴകേ. ജവി. സുഗുണപ്രസക്കാദപ്പ്
ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
(റവിട)
കേളതവില് ഹകൗസപ്പ് ,
ബവിന്നവികറക്കാഡെവിനപ്പ് സമരീപന,
പള്ളുരുതവി പവി.ഒ.
എറണക്കാകുളന - 682 006
കഫക്കാണ് നമ്പര്. : 9446344411

ജജില്ല : തൃശ്ശൂര്
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്, തൃശ്ശൂര്

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
തൃശ്ശൂര്

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ്
സമുദ്ര
.മതത്സ്യബന്ധന
വവികല്ലജപ്പ്ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

കമയര്,മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷന് തൃശ്ശൂര്

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
തൃശ്ശൂര്

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. ഗ്രവിന്സണ് കജക്കാര്ജപ്പ്, ,
പ്രവിന്സവിപല് സയന്റെവിസപ്പ്,
ഐ.സവി.എ.ആര്.
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.,
ഴകേക്കാചവി
പടവിഞക്കാകര വരീടപ്പ് ,
ആര്.എസപ്പ്.ടവി. കറക്കാഡെപ്പ്,
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ചെക്കാലക്കുടവി, - 680 307
കഫക്കാണ് - 0484 2394312
6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. പവി.ഴകേ. രക്കാനദക്കാസപ്പ്,
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
കകേരളകസറപ്പ് മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന് (സവി.ഐ.റവി.യു.)
തൃശ്ശൂര്.
പനകല് വരീടപ്പ്, കേരയക്കാവടന
കപക്കാസപ്പ്, കേഴെവിമന, തൃശ്ശൂര്
680568 കഫക്കാണ് -- 9633875933
2. ശരീ. എ.എന. അലക്കാവുദ്ദേരീന്
ഓള് ഇന്തത്സ്യ മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്
അസക്കാരകേതപ്പ്,
മണ്ണലനകുന്നപ്പ് പവി.ഒ. തൃശ്ശൂര്
കഫക്കാണ് : 9447041302
3. ശരീ. ഴകേ.സവി. സതരീശന്,
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി.)
കേറുപകശ്ശേരവി വരീടപ്പ് , പുല്ലൂറപ്പ്
കപക്കാസപ്പ്, പവിന്- 680 012
കഫക്കാണ് : 9846273969
4. ശരീ ഴകേ.ജവി.സുകരഷപ്പ്
ജവില്ലക്കാ ജനറല് ഴസക്രടറവി,
ഭക്കാരതരീയ മതത്സ്യപ്രവര്തകേ
സനഘന.
കകേരചന് ഹകൗസപ്പ്, കേടപ്പുറന. പവി.ഒ.
തൃശ്ശൂര് - 650 514
കഫക്കാണ് - 9526171235
5. ശരീ. ഹനസകുടവി പവി.എന.
ജനറല് ഴസക്രടറവി,
(എസപ്പ്.ടവി.യു.) ജവില്ലക്കാകേമ്മവിറവി
പടവിഞക്കാറപ്പുറതപ്പ് വരീടപ്പ് ,
മന്ദലക്കാനകുന്നപ്പ് കപക്കാസപ്പ് 680 518
കഫക്കാണ് : 9947903111

7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്
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അനഗന

ശരീ. എ. ആര്. മകനക്കാഹരന്
ഫവിഷറരീസപ്പ് കജക്കായവിന്റെപ്പ്
ഡെയറക്ടര്, (റവിട)

11

ശവിവഗനഗ, വവിനക്കായകേ ഴലയവിന്,
ഴപരുവക്കാരന പവി.ഒ.
കനക്കാര്തപ്പ് പറവൂര്
കഫക്കാണ് : 9495486363
ജജില്ല : മലപ്പുറര
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്, മലപ്പുറന

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
മലപ്പുറന.

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ്
സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

ഇല്ല

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
മലപ്പുറന

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

ശരീ. പവി. ഴകേ. അകശക്കാകേന്
സരീനവിയര് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.
ഭക്കാരതവി ഭവന്, സവിവവില്
കസഷന് പവി.ഒ.,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് - 673020
കഫക്കാണ് ; 9447137278

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശവി. റഹരീന ഴകേ.എ.,
ജവില്ലക്കാ ജനറല് ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യുണവിയന്,
(സവി.ഐ.റവി..യു.)
കകേക്കായക്കാലവികക്കാനകേതപ്പ്,
തൃകക്കാവപ്പ് , ഴപക്കാന്നക്കാനവി 679 577
കഫക്കാണ് - 9847623439
2. ശരീ. വവി.പവി. ഖക്കാദര്
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്
വവികരീരവിയഴന്റെ പുരയ്ക്കല്,
ഴചെടവിപക്കാടവി പവി.ഒ. - 676379
കഫക്കാണ് : 9645612880
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3. ശരീ. എന. പവി. ഹനസകകക്കായ,
സനസക്കാന ട്രേഷറര്
(എസപ്പ്.ടവി.യു.)
മമ്മക്കാലകേതപ്പ് തക്കാഹക്കാ,
ബരീച,പ്പ് തക്കാനൂര് പവി.ഒ., 676 302
കഫക്കാണ് : 97455685034
4. ശരീ. എ. ഴകേ. ജബക്കാര്;
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന് (എ.ഐ.ടവി.യു.സവി.)
അമ്പര്ക്കുടവികക്കാനകേതപ്പ് ,
മരകടവപ്പ് , ഴപക്കാന്നക്കാനവി നഗരന
679853 കഫക്കാണ് : 9895831360
5, ശവി. ശരീധരന്,
ഴമമ്പര്, ജവില്ലക്കാകേമ്മവിറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി സനഘപ്പ് ,
ബവി.ഴജ.പവി. ഒ.ബവി.സവി.
കമക്കാര്ച ജവില്ലക്കാകേമ്മറവി ഴമമ്പര്
തളവിയക്കാടതപ്പ്,
പടവിഞക്കാഴറകര പവി.ഒ.,
തവിരൂര് 676 562
കഫക്കാണ് : 9961665592
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

ശരീ. അഹമ്മദപ്പ്കുടവി പവി. (റവിട.)
ജവില്ലക്കാമക്കാകനജര്,
മതത്സ്യഴഫഡെപ്പ് . '
പഞക്കാരയവില് ഹകൗസപ്പ് .
കേക്കാകരട കറക്കാഡെപ്പ്,
പരപനങ്ങക്കാടവി, മലപ്പുറന.
കഫക്കാണ് : 9446303143

ജജില്ല : കകകൊഴജികകകൊടട
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്, കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്

ഴമമ്പര്

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
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ഴസക്രടറവി

കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് .

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ്
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

കമയര്, മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷ൯ , കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്

5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

ശരീ. പവി.ഴകേ. അകശക്കാകേന്,
സരീനവിയര് സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് .
ഭക്കാരതവി ഭവന്, സവിവവില്
കസഷന് പവി.ഒ.,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് - 673020
കഫക്കാണ് : 9447137278

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. വവി. ഴകേ. കമക്കാഹന്ദക്കാസപ്പ് ,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന്,
(സവി.ഐ.റവി.യു.)
ഴവളുകതക്കാടന്കേണ്ടെവി,
ഏലത്തൂര്, ഴചെടവിക്കുളന - 673303
കഫക്കാണ് - 9074142492
2. ശരീ. ഉകമശപ്പ് , ഓള് ഇന്തത്സ്യ
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്.
വലവിയകേതപ്പ്, പുതവിയങ്ങക്കാടവി പവി.ഒ.,
പുതവിയക്കാപ, കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് 673027
കഫക്കാണ് : 9447061630
3. ശരീ. പരീതക്കാനബരന്.
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി, മതത്സ്യ
ഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി ഴഫഡെകറഷന്,
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി.)
ഴപക്കാന്നതപ്പ് ഹകൗസപ്പ്, മക്കാറക്കാടപ്പ് ,
കബപ്പൂര് കനക്കാര്തപ്പ് - 673 018
കഫക്കാണ് : 9037434341 .
4. ശരീ. സവി.ഴകേ. ഉദയകഘക്കാഷപ്പ്,
സനസക്കാന ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യപ്രവര്തകേ സനഘപ്പ്
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കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്
പരരീകണ്ടെവി പറമ്പവില്,
കേക്കാപക്കാടപ്പ് പവി.ഒ. - 673 304.,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് .
കഫക്കാണ് : 9946861501
5.ശരീ. മഞക്കാന് അലവി,
സനസക്കാന ജനറല്
ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന് (എസപ്പ്.ടവി.യു.)
പക്കൂര്ഹക്കാജവി വളപവില്,
ബരീച പ്പ് കറക്കാഡെപ്പ്,
വടകേര - 673 103
കഫക്കാണ് : 9745801800
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

ശരീമതവി. മറവിയന ഹസരീന (റവിട.)
ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്
ഫക്കാറപ്പ് നമ്പര്. 2222
ബപ്പ്കളക്കാകപ്പ് നമ്പര് 4
ബവിലക്കാതവിക്കുളന ഹകൗസവിനഗപ്പ്
കകേക്കാളനവി, കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് 673 006
കഫക്കാണ് നമ്പര്. : 9446361525

ജജില്ല : കണ്ണൂര്
ക്രമ
അനഗങ്ങള്
നമ്പര്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്, കേണ്ണൂര്

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
കേണ്ണൂര്

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ്
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

കമയര്, മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷ൯ , കേണ്ണൂര്

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
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കേണ്ണൂര്
5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. മകഹഷപ്പ്
സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്
പ്രശക്കാന്തവിനവിലയന, വലഴകേടപ്പ്
നവിലന കറക്കാഡെപ്പ് , ഴവസപ്പ്ഹവില്
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് - 673 005
കഫക്കാണ് : 956766321

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. എന്. വവി. ശരീനക്കാഥപ്പ് ,
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന് (സവി.ഐ.റവി.യു.)
കശയസപ്പ്, തവിലക്കാനൂര്, .
തക്കാഴഴെഴചെക്കാവ പവി.ഒ.
കേണ്ണുര് - 670 018
കഫക്കാണ് - 9847523669
2, ശരീ. നവിഷക്കാദ എ.റവി.,
ഓള് ഇന്തത്സ്യ മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്,
നമരീര് മുതപന് ഴടമ്പവിള് കറക്കാഡെപ്പ്,
ഒറഴതരുവപ്പ് , അലവവില് പവി.ഒ.
കേണ്ണൂര് - 670008
കഫക്കാണ് : 9895156831
3, ശരീ. കറക്കാജക്കാസപ്പ് എന.,
ജവില്ലക്കാ മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യൂണവിയന്,
(എ.ഐ.റവി.യു.സവി.)
കജക്കാസപ്പ് വവില്ല, പളവികര,
തക്കാവന പവി.ഒ. ഴചെറുകുന്നപ്പ്,
കേണ്ണൂര് - 670301.
കഫക്കാണ് : 7025158676
4. ശരീ. അജവിതപ്പ് ഴകേ.പവി,
കേണ്ണുര് ജവില്ല ഭക്കാരതരീയ
മതത്സ്യപ്രവര്തകേ സനഘപ്പ് ,
(ബവി.എന.എസപ്പ്.)
കുഞവിപക്കാണന് ഹകൗസപ്പ് ,
അഴെരീകകക്കാടപ്പ് സകൗതപ്പ് പവി.ഒ.,
കേണ്ണൂര് - 670 009.
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കഫക്കാണ് : 9847852582
5, ശരീ. വവി. എന. യുസഫപ്പ്
S/o ഹമരീദപ്പ്,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന്, (എസപ്പ്.ടവി.യു.)
എന.എ. ഹകൗസപ്പ് ,
പക്കാലകകക്കാടപ്പ് പവി.ഒ.,
കേണ്ണൂര് - 670305
കഫക്കാണ് : 9544231768
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

ശരീ. പവി. സഹകദവന് (റവിട.)
ഫവിഷറരീസപ്പ് അഡെരീഷണല്
ഡെയറക്ടര്.
കൃഷ്ണ, അന്നൂര് പവി.ഒ.
പയന്നൂര്, കേണ്ണൂര് ജവില്ല
പവിന്. 670307
കഫക്കാണ് : 9495900670 /
9946379539

ജജില്ല : കകൊസര്കഗകൊഡട
ക്രമ
നമ്പര്

അനഗങ്ങള്

ഔകദത്സ്യ ക്കാ ഗവികേ
കപരപ്പ്

കപരപ്പ് , കമല്വവിലക്കാസന

ഴചെയര്മക്കാന്

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്, കേക്കാസര്കഗക്കാഡെപ്പ്

ഴമമ്പര്
ഴസക്രടറവി

ഫവിഷറരീസപ്പ് ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്,
കേക്കാസര്കഗക്കാഡെപ്പ്

1

ജവില്ലക്കാ കേളക്ടര്

2

ഴഡെപപ്യൂടവി ഡെയറക്ടര്, ഫവിഷറരീസപ്പ്

3

മുനവിസവിപല് കകേക്കാര്പകറഷഴന്റെ
കമയര്
(മുനവിസവിപല്
കകേക്കാര്പകറഷനപ്പ്
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന വവികല്ലജപ്പ്
ഉഴണ്ടെങവില്)

അനഗന

ഇല്ല

4

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്

അനഗന

ജവില്ലക്കാ പഞക്കായതപ്പ് പ്രസവിഡെന്റെപ്പ്,
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കേക്കാസര്കഗക്കാഡെപ്പ്
5

കകേന്ദ്ര
സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധന
ഗകവഷണ ഇന്സവിറപ്യൂടവിഴന്റെ ഒരു
പ്രതവിനവിധവി

അനഗന

കഡെക്കാ. മകഹഷപ്പ്
സയന്റെവിസപ്പ്,
സവി.എന.എഫപ്പ്.ആര്.ഐ.,
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ്
പ്രശക്കാന്തവിനവിലയന, വലഴകേടപ്പ്
നവിലന കറക്കാഡെപ്പ് , ഴവസപ്പ്ഹവില്
കകേക്കാഴെവികകക്കാടപ്പ് - 673 005
കഫക്കാണ് : 956766321

6

അഞപ്പ്
അനഗരീകൃത
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
കട്രേഡെപ്പ്
യൂണവിയനകേളവില്
നവിനന
സര്കക്കാര് നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന
ഓകരക്കാ പ്രതവിനവിധവി വരീതന

അനഗങ്ങള്

1. ശരീ. കേക്കാറക്കാടവി കുമക്കാരന്
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
യുണവിയന് (സവി.ഐ.റവി.യു.)
സുജക്കാത നവിലയന, കേക്കാറക്കാടവി,
ഴകേക്കാളവയല്.പവി.ഒ. 671533
കഫക്കാണ് ; 9400507823
2. ശരീ. ആര്. ഗനഗക്കാധരന്
ഓള് ഇന്തത്സ്യ മതത്സ്യഴതക്കാഴെവി
കകേക്കാണ്ഗ്രസപ്പ്
ജയന്തവി നവിവക്കാസപ്പ് ,
അബ്ദുളകതമ്പക്കായവില് ബരീച ,പ്പ്
കേക്കാസര്കഗക്കാഡെപ്പ് .
കഫക്കാണ് : 9447016634
3, ശരീ. എ. അമ്പുഞവി,
ജവില്ലക്കാ ഴസക്രടറവി,
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി യുണവിയന്,
(എ.ഐ.ടവി.യു.സവി)
അഞവില്ഹകൗസപ്പ് , പതവികക്കാല്,
തുരുതവി പവി.ഒ 671351
കഫക്കാണ് ; 9400411856
4. ശരീ. രകമശന്. പവി. വവി
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി സനഘപ്പ് ,
(ബവി.എന.എസപ്പ്)
പുതവിയവളപപ്പ്, കഹക്കാസപ്പ്ദുര്ഗപ്പ്
ബരീച ,പ്പ് കേക്കാഞങ്ങക്കാടപ്പ്
പവി.ഒ. 671315
കഫക്കാണ് ; 8157915285
5. ശരീ. ബവി. എന. അഷപ്പ്റഫപ്പ്
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സനസക്കാന കേകൗണ്സവില് ഴമമ്പര്
മതത്സ്യഴതക്കാഴെവിലക്കാളവി
ഴഫഡെകറഷന് (എസപ്പ്.ടവി.യു)
നവിയര് ഴമക്കായതരീന്
ജുമക്കാമസപ്പ്ജവിദപ്പ് ,
ബങര മകഞശഡരന,
മകഞശഡരന പവി.ഒ. 671323.
കഫക്കാണ് 9895797680
7

സമുദ്ര
മതത്സ്യബന്ധനതവില്
ലവദഗത്സ്യമുള
സര്കക്കാര്
നക്കാമനവിര്കദ്ദേശന ഴചെയ്യുന്ന ഒരക്കാള്

അനഗന

ഴകേ.പത്മനക്കാഭന് - മലറന്
എകപ്പ്ഴപര്ടപ്പ്, ഫവിഷറരീസപ്പ്
ഴഡെപപ്യുടവി ഡെയറക്ടര് (റവിട.)
ഡരീനവവില്ല, ധര്മ്മശക്കാല,
കേക്കാനല് പവി.ഒ 670562
കഫക്കാണ് ; 9447647222

ഗവര്ണറുഴട ഉതരവവിന് പ്രകേക്കാരന

ടവിങ്കു ബവിസഡക്കാള്
പ്രവിന്സവിപല് ഴസക്രടറവി

വവിശദരീകേരണ കുറവിപപ്പ്
(ഇതപ്പ് വവിജക്കാപനതവിഴന്റെ ഭക്കാഗമക്കാകുന്നതല്ല. എന്നക്കാല് അതവിഴന്റെ ഴപക്കാതു ഉകദ്ദേശത്സ്യന ഴവളവിഴപടുത്തുന്നതവിനപ്പ്
ഉകദ്ദേശവിച്ചുഴകേക്കാണ്ടുളതക്കാണപ്പ് .)
1980-ഴല കകേരള സമുദ്ര മതത്സ്യബന്ധന നവിയന്ത്രണ നവിയമന (1981-ഴല 10) വകുപപ്പ് 18 (എ) ഉപവകുപപ്പ് (2)
സര്കക്കാരവിനപ്പ്

സമുദ്ര

മതത്സ്യബന്ധനതവിഴന്റെ

ഫലപ്രദമക്കായ

നടതവിപവിനന

പരവിപക്കാലനതവിനന

നവിരരീക്ഷണതവിനമക്കായവി ഗസറപ്പ് വവിജക്കാപനന വഴെവി ജവില്ലക്കാതല ഫവിഷറരീസപ്പ് മക്കാകനഴജ്മെന്റെപ്പ് കേകൗണ്സവിലുകേള്
രൂപരീകേരവിക്കുന്നതവിനപ്പ് അധവികേക്കാരന നല്കുന. ആയതവിനക്കാല് പ്രസ്തത നവിയമതവിഴന്റെ വകുപപ്പ് 13 A ഉപവകുപപ്പ്
(3) പ്രകേക്കാരന അനഗങ്ങഴള ഉള്ഴപടുതവി ജവില്ലക്കാതല കേകൗണ്സവിലുകേള് രൂപരീകേരവിയ്ക്കക്കാന് തരീരുമക്കാനവിച്ചു.

കമല്പറഞ ലക്ഷത്സ്യന നവിറകവറ്റുന്നതവിനപ്പ് ഉകദ്ദേശവിച്ചുഴകേക്കാണ്ടുളതക്കാണപ്പ് ഈ വവിജക്കാപനന.
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