
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കകേരള സർകക്കാർ

വവിജക്കാപനന

തതീയതത,  03/01/2022.

1197 ധനു 19

                   2014-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യവതതത്ത്  ആകത്ത്   (2015  ലലെ  4- ാാാ ആകത്ത്)  3- ാാാ വകേപത്ത്  പ്രകേകാരമുള

അധതകേകാരരം  വതനതകയകാഗതചത്ത്  കകേരള  സര്കകാര്,  2018  ലഫെബ്രുവരത  7- ാാാ തതീയതതയതല്  സ.ഉ.  (അചടത)  നമ്പര്

3/2017/മ.ത.വ  ആയത  പൂറലപടുവതചതരം  2018 ലഫെബ്രുവരത  14- ാാാ തതീയതതയതലലെ  356- ാാാ നമ്പര്  കകേരള
അസകാധകാരണ ഗസറതല് എസത്ത് .ആര്.ഒ.നരം  84/2018  ആയത പ്രസതദ്ധലപടുതതയതമകായ വതജകാപന പ്രകേകാരരം
രൂപതീകേരതച  സരംസകാന  മതത്സ്യവതതത്ത്  കകേന്ദ്രതതലന്റെ കേകാലെകാവധത  26/04/2021-നു  പൂര്തതയകായതതലനത്തുടര്നത്ത്,

മതത്സ്യബന്ധന തറമുഖ (സത) വകുപത്ത്

 സ.ഉ (അചടത) നരം.1/2022/മതവ

തതരുവനന്തപുരരം,
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സ. ഉ. (അചടത) നമ്പര് 16/2021/മ.ത.വ ആയത പുറലപടുവതചതരം 2021, ജൂലലെ 5- ാാാ തതീയതതയതലലെ 1971- ാാാ നമ്പര്
കകേരള  അസകാധകാരണ ഗസറതല് എസത്ത് .ആര്.ഒ.നരം  488/2021  ആയത  പ്രസതദ്ധലപടുതതയതമകായ വതജകാപന
പ്രകേകാരരം  സരംസകാന  മതത്സ്യവതതത്ത്  കകേന്ദ്രരം  പുന:രൂപതീകേരതചതരുന.  പ്രസ്തുത  വതജകാപനതതല്
തകാലഴെപറയരംപ്രകേകാരരം കഭേദഗതത വരുത്തുന, അതകായതത്ത് :

കഭേദഗതത

കമല്പറഞ്ഞ വതജകാപനതതല്  1,  5  എനതീ ക്രമനമ്പറുകേള്കത്ത് കനലരയള ഉള്ക്കുറതപ്പുകേള്കത്ത്
പകേരരം തകാലഴെപറയന ഉള്ക്കുറതപ്പുകേള് കചേര്ക്കുന, അതകായതത്ത് :-

(1)  കഡകാ. സത. കമകാഹനകുമകാരൻ  നകായര് 
സകാകേലെത്സ്യരം, വതക്രരം സകാരകാഭേകായത്ത്  കറകാഡത്ത് ലചേയര്കപഴ്സണ
മരടത്ത്  പത.ഒ., ലകേകാചത - 682304

(5)  കഡകാ. പത്മകുമകാര്   
ഗരംകഗകാതത, നതീര്ക്കുനരം
വണകാനരം പത.ഒ., ആലെപ്പുഴെ അരംഗരം (ഉള്നകാടൻ ഫെതഷറതീസത്ത്  വതദഗ്ദ്ധൻ)

ഗവര്ണറുലട ഉതരവതൻ പ്രകേകാരരം 
ടതങ്കു ബതസസകാള്

 ലസക്രട്ടറത

വതശദതീകേരണക്കുറതപത്ത്

(ഇതത്ത്  വതജകാപനതതലന്റെ ഭേകാഗമകാകുനതല.      എനകാല് അതതലന്റെ ലപകാത ഉകദ്ദേശത്സ്യരം
ലവളതലപടുത്തുനതതനത്ത്   ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേകാണ്ടുളളതകാണത്ത്.)

മതത്സ്യവതതതലന്റെ  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതതനുരം  വതപണനവരം  സരംഭേരണവരം  നതയനതക്കുനതതനുരം
അതമകായത  ബന്ധലപട്ടകതകാ  അതതനത്ത്  ആനുഷരംഗതകേമകായകതകാ  ആയ  കേകാരത്സ്യങ്ങള്ക്കുകവണത  വത്സ്യവസ
ലചേയ്യുനതകാണത്ത്  2014-ലലെ  കകേരള  മതത്സ്യവതതത്ത്  ആകത്ത്  (2015-ലലെ  4).  സര്കകാരതനത്ത്  വതജകാപനരം  വഴെത
സരംസകാന  മതത്സ്യവതതത്ത്  കകേന്ദ്രരം  സകാപതക്കുനതതനത്ത്  പ്രസ്തുത  ആകതലന്റെ  3- ാാാ വകുപതല്  വത്സ്യവസ

ലചേയ്യുന.പ്രസ്തൂത  ആകതലന്റെ  4- ാാാ വകുപത്ത്  പ്രകേകാരരം  നതഷ്കര്ഷതചതട്ടുള  കേര്തവത്സ്യങ്ങള്  യഥകാസമയരം

കേകാരത്സ്യക്ഷമതകയകാലട  നതര്വഹതക്കുനതതനത്ത്  കകേരള  സര്കകാര്,  2018  ലഫെബ്രുവരത  7- ാാാ തതീയതതയതല്

സ.ഉ.(അചടത) നമ്പര് 3/2017 മ.ത.വ. ആയത പുറലപടുവതചതരം 2018, ലഫെബ്രുവരത 14- ാാാ തതീയതതയതലലെ 356- ാാാ
നമ്പര് കകേരള അസകാധകാരണ ഗസറതല് എസത്ത്.ആര്.ഒ.നമ്പര്  84/2018  ആയത പ്രസതദ്ധലപടുതതയതമകായ
വതജകാപന  പ്രകേകാരരം  സരംസകാന  മതത്സ്യവതതത്ത്  കകേന്ദ്രരം  രൂപതീകേരതചതരുന.  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രതതലന്റെ
കേകാലെകാവധത  26/04/2021-നത്ത്  പൂര്തതയകായതതനകാല്  സ.ഉ.  (അചടത)  നമ്പര്  16/2021/മ.ത.വ  ആയത
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പുറലപടുവതചതരം  2021  ജൂലലെ  5- ാാാ തതീയതതയതലലെ  1971- ാാാ നമ്പര്  കകേരള  അസകാധകാരണ  ഗസറതല്
എസത്ത് .ആര്.ഒ.നരം  488/2021  ആയത  പ്രസതദ്ധലപടുതതയതമകായ  വതജകാപന  പ്രകേകാരരം  സരംസകാന
മതത്സ്യവതതത്ത്  കകേന്ദ്രരം പുനനഃരൂപതീകേരതചതരുന. എനകാല് ആകരകാഗത്സ്യപരമകായ കേകാരണങ്ങളകാല് ലചേയര്കപഴ്സണ
ആയത നതകയകാഗതച വത്സ്യകതകത്ത് ടത സകാനതത്ത്  തടരകാൻ കേഴെതയകേയതല എനറതയതച സകാഹചേരത്സ്യതതല് കമല്
വതജകാപനരം  കഭേദഗതത വരുത്തുനതതനു സര്കകാര് തതീരുമകാനതച്ചു.
 

കമല്പറഞ്ഞ ലെക്ഷത്സ്യരം നതറകവറ്റുനതതനത്ത്  ഉകദ്ദേശതച്ചുലകേകാണ്ടുളതകാണത്ത്  ഈ  വതജകാപനരം. 
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