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ലക്ഷയവുും ത്പവര്ത്തനപരിപാരികള ും 

 

 

ലക്ഷ്യം  

 

 

മത്സ്യബന്ധനത്തിലും    മത്സ്യബന്ധനാനന്ത്രംഗത്തും 
നൂതനസാകേതി വിദ്യ ളിലൂകെ  ചിരസ്ഥായിയായ 
മത്സ്യബന്ധനത്തിനും  സമുപ്ദ്വിഭവ   കപ്സാതസ്സു ളുകെ 
യുക്തിസഹവും    ാരയക്ഷ്മവുമായ   ഉപകയാഗത്തിനും  കവണ്ടി 
പ്പവര്ത്ത്തിക്കു . 

 

 

 

പ്പവര്ത്ത്തനപരിപാെി 
 

 

 ഇന്ധനക്ഷ്മത ഏറിയതും പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ്പരവും 
സാമ്പത്തി  ലാഭമുള്ളതുമായ  രീതി ൾ ഉപകയാഗിച്  
മത്സ്യകമഖലവിഭവകപ്സാതസ്സു ളുകെ വിളകവെുപ്പ്  
ഉത്തരവാദ്ിത്തപരമായി നിര്ത്വഹിക്കുന്നുകവന്ന്  
ഉറപ്പുവരുത്തു . 

 കമച്ചകപ്പട്ട സംസ് രണം, മൂലയവര്ത്ദ്ധന, പാകക്കജിങ്ങ്, കവസ്റ്റ് 
ഉപകയാഗം എന്നിവ വഴി പിെികച്ചെുത്ത മത്സ്യത്തിന്റകറ 
പരമാവധി ഉപകയാഗം ഉറപ്പുവരുത്തു .  

 ഉപകഭാക്താക്കൾക്ക്  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്യും കപാഷ ാഹാരവും 
ഉറപ്പുവരുത്തു .  

 ഉല്പാദ്ിപ്പിക്കകപ്പെുന്ന രകരാ യൂനിറ് മത്സ്യവിഭവത്തിനും 
ഏറവും ചുരുങ്ങിയതും യുക്തിസഹവുമായ രീതിയിൽ ജല 
ഉപകയാഗം,  ാര്ത്ബണ്ഫുട്പ്രപ്പിന്ററ് എന്നിവ നിയപ്ന്ത്ിക്കു .  

  മൂലയവര്ത്ധനാപ് ംഖലയിൽ ഉൾകപ്പട്ട എല്ാ  ക്ഷ്ി ൾക്കും 
തുലയ പ്പകയാജനം ഉറപ്പുവരുത്തു . 



  

ത്പധാന സേവനങ്ങൾ/ ഇരപാരുകൾ 
 

പ് മ 

നമ്പര്ത് 

കസവനങ്ങൾ/ 

ഇെപാെു ൾ 

കവയിറ് അധി ാരകപ്പെുത്ത
കപ്പട്ട വയക്തിയും 
പദ്വിയും 

ഇ-കമയിൽ കമാസബ
ൽ/ 

ലാൻഡ്  

കഫാണ്   

പ്പപ് ീയ ആവ യമായ 

കരഖ ൾ 

വിഭാഗം  ഇനം തു  

1. മത്സ്യബന്ധനത്തി
ലും അനന്ത്ര 
സാകേതി  
വിദ്യ ളിലും 
ഉള്ള സാകേതി  
സഹായം 

20 കഡാ. എ. ആര്ത്. 
എസ്. കമകനാൻ, 
ചീഫ്റ് 
കറക്കിനിക്കൽ 
രഫീസര്ത് 

cift@ciftmail.org; 
arsmenon@gmail.
com  

09447706
041 

0484-
2412300 
Extn: 373 

ആവ യങ്ങൾ 
നിര്ത്ണ്ണയിച്ച്  
 ൃതയമായ 
വിവരങ്ങൾ 
അയയ്ക്ക്കു . 
 

ഇ-കമയിൽ 
 ത്ത്, 
വയക്തിപരം 
വഴി  കവബ്  
അധിഷ്ഠിത 
‘ആസക്  ദ് 
എക്സ്കപര്ത്ട്ട്' 
പദ്ധതി വഴി 
ആവ യകപ്പെു  

* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

കപാതു 
സാകേതി  

വിവരങ്ങൾ
ക്കു  ഫീസ്  

ഇല.്  മറ് 
 ാരയങ്ങളിൽ
, ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട്  
സപ്പസ്  

ഫിക്കസഷൻ 

 മ്മറിയുകെ 

തീരുമാനപ്പ
 ാരം 

2. മത്സ്യബന്ധനത്തി
ലും അനന്ത്ര 
സാകേതി  
വിദ്യ ളിലും 
വിദ്ഗ്ത 
സാകേതി  
സഹായം  
സ മാറൽ 

20 കഡാ. കജാര്ത്ജ് 
സനനാൻ, 
രഫീസര്ത് ഇൻ 
ചാര്ത്ജ്, 
ഐ.െി.എം.യു. 

cift@ciftmail.org; 
george66jiji@gmai
l.com 

09446474
368 0484-
2412300 
Extn: 333 

വിദ്ഗ്ത 
സാകേതി  
വിദ്യാ 
സ മാറം 

സാകേതി  

വിദ്യ ൾ 

ആവ യകപ്പട്ടു
ക ാണ്ടുള്ള  

അകപക്ഷ്  

 
* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

ഐ.െി.എം.
യു. 
 ുപാര്ത്  

പ്പ ാരം 

സി.ഐ.എഫ്റ്
.െി. 
ഡയറക്റര്ത്  

അംഗീ രിച്ച 

തു   

 
3. സാകേതി  

വിദ്യാ 
വയവസായവൽക്ക
രിക്കൽ 

15 കഡാ. കജാര്ത്ജ് 
സനനാൻ, 
രഫീസര്ത് ഇൻ 
ചാര്ത്ജ്, 
ഐ.െി.എം.യു. 

cift@ciftmail.org; 
george66jiji@gmai
l.com 

09446467
185 0484-
2412300 
Extn: 333 

സാകേതി  
വിദ്യാ 
സ മാറം 
ഐ.െി.എം.യു. 
വഴി 

സാകേതി  

വിദ്യ ൾ 

ആവ യകപ്പട്ടു
ക ാണ്ടുള്ള  

അകപക്ഷ്  * 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

ഐ.െി.എം.
യു. 
 ുപാര്ത്  

പ്പ ാരം 

സി.ഐ.എഫ്റ്
.െി. 
ഡയറക്റര്ത്  

അംഗീ രിച്ച 

തു   

 



  

4. മത്സ്യബന്ധനത്തി
ലും അനന്ത്ര 
സാകേതി  
വിദ്യ ളിലും 
മത്സ്യ ഭക്ഷ്യ 
 ുചിതവം ഉറപ്പു 
വരുത്തൽ സിസ്റ്റം 

15 കഡാ. നി ിതാ 
കഗാപാൽ, 
കഹഡ് ഒഫ്റ് 
ഡിവിഷൻ 
(ഇൻ ചാര്ത്ജ് ), 
എക്സ്റ്റൻഷൻ, 
ഇൻഫര്ത്കമഷൻ 
& സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ് 

cift@ciftmail.org; 
nikiajith@gmail.co
m 

09447091
328 

0484-
2412300 
Extn: 421 

ബന്ധകപ്പട്ടവരു
കെ 
ആവ യമനുസ
രിച്ച് 
കപ്െയിനിങ്  
നെത്തികക്കാെു
ക്കു  

കപ്െയിനിംഗ് 

ആവ യകപ്പട്ടു
ക ാണ്ടുള്ള 

അകപക്ഷ്  
* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

സപ്പസ്  

ഫിക്കസഷൻ 

 മ്മറി 
അംഗീ രിച്ച  
ഫീസ് 

5. മത്സ്യബന്ധന 
യാനങ്ങളുകെയും 
വല നിര്ത്മ്മാണ 
സാമപ്ഗി ളുകെയും 
പരിക ാധനയും 
വിലയിരുത്തലും 

10 കഡാ. െി. വി. 
 േര്ത്, 
രഫീസര്ത് ഇൻ 
ചാര്ത്ജ്, 
സാമ്പിൾ 
സവീ രണ 
വിഭാഗം 

cift@ciftmail.org; 
tvsankar.cift@gma
il.com 

09446467
185 

0484-
2412300 
Extn: 368 

നിയുക്ത മാന 
ദ്ണ്ഡങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച് 
പരിക ാധിക്കു
  

കെസ്റ്റിംഗ് 

(പരിക ാധന) 

ആവ യകപ്പട്ടു
ക ാണ്ടുള്ള 

അകപക്ഷ്, 

ആവ യമായ 

അളവിൽ 

സാമ്പിൾ 

സഹിതം 

* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

സപ്പസ്  

ഫിക്കസഷൻ 

 മ്മറി 
അംഗീ രിച്ച  
ഫീസ് 

6. കവള്ളം, 
മകത്സ്യാൽപ്പന്നങ്ങ
ൾ, ബന്ധകപ്പട്ട മറ് 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 

10 കഡാ. െി. വി. 
 േര്ത്, 
രഫീസര്ത് ഇൻ 
ചാര്ത്ജ്, 
സാമ്പിൾ 
സവീ രണ 
വിഭാഗം 

cift@ciftmail.org; 
tvsankar.cift@gma
il.com  

09446467
185 

0484-
2412300 
Extn: 368 

നിയുക്ത മാന 
ദ്ണ്ഡങ്ങൾ 
അനുസരിച്ച് 
പരിക ാധിക്കു
  

 

* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

 

7. സമുപ്ദ് 
ഭകക്ഷ്യാൽപ്പന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 
ഗുണനിലവാര 
പരിക ാധന 

10 കഡാ. െി. വി. 
 േര്ത്, 
രഫീസര്ത് ഇൻ 
ചാര്ത്ജ്, 
സാമ്പിൾ 
സവീ രണ 
വിഭാഗം 

cift@ciftmail.org; 
arsmenon@gmail.
com  

09447706
041 

0484-
2412300 
Extn: 373 

നിയുക്ത 
മാനദ്ണ്ഡങ്ങ
ൾ 
അനുസരിച്ച് 
പരിക ാധിക്കു
  

ആവ യം 

 ാണിച്ചുക ാ
ണ്ടുള്ള 

അകപക്ഷ്  

* 

കരാക്കം 

പണം / 

ഡി.ഡി. 
ബാധ കമ
േിൽ** 

ഐ.െി.എം.
യു. 
 ുപാര്ത്  

പ്പ ാരം 

സി.ഐ.എഫ്റ്
.െി. 
ഡയറക്റര്ത്  

അംഗീ രിച്ച 

തു   

 

*നിര്ത്കദ് ങ്ങൾ അനുസരിച്ച്  **ICAR-CIFT കപരിൽ 

 
 
 

 



  

സേവനമാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പ് മ 
നമ്പര്ത് 

കസവനങ്ങൾ  /ഇെപാെു ൾ  കവയ്ക്റ് വിജയ സൂച ങ്ങൾ കസവനമാന 

ദ്ണ്ഡങ്ങൾ 

 

യൂണിറ് കവയ്ക്റ് ഡാറാ ഉറവിെം 

1 മത്സ്യബന്ധനത്തിലും 
മത്സ്യബന്ധനാനന്ത്രംഗത്തും 
സാകേതി സഹായം 

20 പ്പതി രണ 

സമയം 

21 ദ്ിവസത്തിന ം 

 

പ്പവര്ത്ത്തനദ്ിവസങ്ങൾ 20 കെക്നിക്കൽ കസക് ഷൻ 

2 മത്സ്യബന്ധനത്തിലും 
മത്സ്യബന്ധനാനന്ത്സാകേതി വിദ്യയിലും 
  ണ്സൽട്ടൻസി 

20 പൂര്ത്ത്തിയാ ുന്ന 
 ാലാവധി 

12 

മാസത്തിനുള്ളിൽ*   

സ്ഥലവും 
സവഭാവവും 
അനു സരിച്ച് -
ദ്ീര്ത്ഘ ാല 
 ണ്സൽട്ടൻസി 
ഒഴിക  

മാസങ്ങൾ 20  

ഐ.െി. എം.യു 

3 സാകേതി വിദ്യ 

വാണിജയവത്ക്ക്കരണം 

15 പൂര്ത്ത്തിയാ ുന്നതിനുള്ള 
 ാലാവധി 

6 

മാസത്തിനുള്ളിൽ 

മാസങ്ങൾ 15 ഐ.െി. എം.യു 

4 മത്സ്യബന്ധനത്തിലും 
മത്സ്യബന്ധനാനന്ത്രംഗത്തും 
 ുചിതവപാലനസംവിധാനങ്ങളിലും 
കപ്െയിനിങ്, 

15 യഥാ സമയം 
പൂര്ത്ത്തിയാ ുന്നത്ക്  

നിശ്ചിത 
ദ്ിവസങ്ങൾ 

- 15 എക്സ്റ്റൻഷൻ,ഇൻഫര്ത്കമഷൻ  
ആൻഡ്  സ്റ്റാറിസ്റ്റിക്സ്  
ഡിവിഷൻ 

5 വള്ളങ്ങളും ഗിയര്ത് വസ്തുക്കൾ കെസ്റ്റ് 10 റിസൽറ്ക ാെുക്കുന്നതിനുള്ള 
സമയം 

6 ആഴ്ച്കച്ക്ക ം * 
   

ആഴ്ച്കച ൾ 10 സാമ്പിൾ സവീ രിക്കുന്ന 
വിഭാഗം 

6 കെസ്റ്റിംഗ് -കവള്ളം ,സമുപ്ദ്ഭക്ഷ്യ 
വിഭവങ്ങൾ, മറ്  വിഭവങ്ങൾ   

 

10 റിസൽറ്ക ാെുക്കുന്നതിനുള്ള 
സമയം 

4 ആഴ്ച്കച്ക്ക ം * 
   

ആഴ്ച്കച ൾ 10 സാമ്പിൾ സവീ രിക്കുന്ന 
വിഭാഗം 

7 സമുപ്ദ്ഭക്ഷ്യസംസ് രണ ാല  

ളികല     ുചി തവപാലന മൂലയ 
നിര്ത്ണയം 

10 പൂര്ത്ത്തിയാ ുന്നതിനുള്ള 
 ാലാവധി 

6 ആഴ്ച്കച്ക്ക ം    ആഴ്ച്കച ൾ 10  വാളിറി അഷവറൻസ് 
ആൻഡ് മാകനജ്കമന്റ് 
(QAM)ഡിവിഷൻ 

* അനിയപ്ന്ത്ിത സാഹചരയങ്ങളിൽ  ഒഴിക . 
 



  

പരാരി പരിഹാര േുംവിധാനങ്ങൾ 
 
പ് മ നമ്പര്ത് പരാതി പരിഹാര ഉകദ്യാഗസ്ഥൻ കഫാണ് നമ്പര്ത് കമാസബൽ നമ്പര്ത് ഇ-കമയിൽ 

1 കഡാ  .എ .ആ ര്ത് .എസ് .കമകനാ ൻ  
ചീഫ്റ്  കെ ക് നി ക്കൽ  രഫീസര്ത് , പി 
.എം.ഇ .കസ ൽ  

0484  2412373   09447706041 cift@ciftmail.org 
arsmenon@gmail.com 

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികള പ്പര പട്ടിക 
   

പ് മ നം   ബന്ധകപ്പട്ട  ക്ഷ്ി ൾ   

1 മത്സ്യബന്ധ ര്ത് (   െൽ  /   ായൽ ), മത്സ്യ  ര്ത്ഷ ര്ത്               

2 കബാട്ട് ഉെമ ൾ   

3 മത്സ്യ സംസ് രണക്കാര്ത്   

4 മകത്സ്യാല്പ്പന്ന  യറുമതിക്കാര്ത്, അകസാസികയഷനു ൾ 

5 മത്സ്യ വിൽപ്പനക്കാര്ത്   

6 മത്സ്യ സഹ രണ സംഘങ്ങൾ   

7 മൽസയ/ മൽകസയാൽപ്പന്ന ഉപകഭാക്താക്കൾ 

8 ഗകവഷണ – വി സന  സ്ഥാപനങ്ങൾ 
9 വിദ്യഭയാസസ്ഥാപനങ്ങൾ  
10 ഫിഷറീസ്  ഡിപ്പാര്ത്ട്ട്കമന്റ് ൾ 
11 കസ്റ്ററ് / കക്കപ്ര മപ്ന്ത്ാലയങ്ങൾ 
12 മത്സ്യവുമായി ബന്ധകപട്ട പരിസ്ഥിതി പ്ഗൂപ്പു ൾ/ എന്റ ജി ഒ 
13 മത്സ്യ / അനുബന്ധ  വയവസായങ്ങൾ 
14 ഫിനാന്റസ് / ഇന്റഷുറന്റസ്  സ്ഥാപനങ്ങൾ 
15 മത്സ്യവുമായി ബന്ധകപട്ട  സംരക്ഷ്ണ  പ്ഗൂപ്പു ൾ 
 

mailto:cift@ciftmail.org
mailto:arsmenon@gmail.com


  

 

 

 

ത്പാസദശിക ഗസവഷണ  സകത്രങ്ങൾ 

പ് മ 
നമ്പര്ത് 

പ്പാകദ് ി  ഗകവഷണ  ക പ്രങ്ങൾ കഫാണ് നമ്പര്ത് കമാസബൽ നമ്പര്ത് ഇ-കമയിൽ അപ്ഡസ് 

1.. സിഫ്റ്റ് ഗകവഷണ ക പ്രം 02876-231297 09408718796 ciftvrc_ad1@sancharnet.in 

ciftveraval@gmail.com  

Matsya Bhavan, Bhidia Plot 
Veraval-362 269, Junagarh, Gujarat 

2. സിഫ്റ്റ് ഗകവഷണ ക പ്രം 022-27826017 09004058633 ciftmum@bom.nic.in  

ciftmum@gmail.com  

CIDCO Administrative Building (Ground floor) Sector-1, 
Vashi, Navi  Mumbai – 400 703 Maharashtra 

3. സിഫ്റ്റ് ഗകവഷണ ക പ്രം 0891-2567856  09490798267 cift@itpvis.ap.nic.in 

ciftvizag@gmail.com  

Ocean View Layout, Pandurangapuram, Andhra University 
P.O., Visakhapatnam-530 003, Andhra Pradesh 

 

സേവനും ലഭികുന്നവരിൽ നിന്നുും ത്പരീക്ഷിക്കുന്നത്  
പ് മ നമ്പര്ത് കസവനം ലഭി ുന്നവരിൽ നിന്നും പ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നത്ക്  

1. സരഖകൾ  േമയത്   േമര്ത്െിക്കുക  

2. േമയബന്ധിരമായ   രുരര്ത്നരപരികൾ 
3. കൃരയമായ  അളവിൽ  ോമ്പിൾ   
4. നിർസദശങ്ങൾ   നരിെിലക്കുക 

5. ോസേരിക  വിദയ  കകമാറ്റ്ും  നരിെിലകുക 

6. േമയബന്ധിരമായി   ആവശയമായ   സേവനും 
  

 


