
 
പ്രധാനമന്ത് മത്സ് മത സമ്പദാാ മതജ��ാ�നമന മത മത  മത(PMMSY) മത മത  മതപദ്ധത് മത മത  മത- മത മത  മതജ�സ്റ്റേറ്റ് മതജ�പ്രാഗാാനന മത്ാജ�നമന�  മത  മത
(SPM), മത മത  മതജ�സ്റ്റേറ്റ് മതജ�ഡേററ്റ മതകാനന മതഎാനന മത  മത. മത മതഐ മത  മത. മത മതഎ സമ്പ് മത  മത. മത മത ാജ�നമന�  മത മത  മത(State മതData മതcum മതMIS മതManager), മത മത  മത്ൾട്ട് മത  മത

ടാസ്ക്ാനനഗ് മതസ്റ്റോറ് മത മത  മത(MTS) മത  മത
 

 
               റ്ഷറീ സമ്പ് മതഡേറ�റകജ�ററ്റ്േ,  മതപ്രധാൻ മത്ത് മത്സ് സമ്പദാാ മതജ��ാ�നമന മത(PMMSY)
പദ്ധത്യുടട മത ജ�സ്റ്റേറ്റ്  മത ജ�പ്രാഗാാനന  മത യണ്റ്റ്  മത (SPU)  മതജ�ലേക്കാ�്  മത ചുവടട മത ജ�ചവ ത്്്ട
തസ്ത്കകള്േ  മത ഒരു  മത ുവ ഷജ�ത്ക്ക്  മത കരാർാ  മത അട്ഥാനമനത്്േ  മത ജ��ാലേ്  മത ടചവ്ുവാൻ
താേപരാർ്മുടുവരാർ്േ മതനമന്നാനന മതഅജ�പകകൾ മതകണ്കന.
 
 1. ജ�സ്റ്റേറ്റ് മതജ�പ്രാഗാാനന മത്ാജ�നമന�  മത മത  മത(SPM) മത  മത

 

ഒഴ്വുകളടട മതഎണാനന മത: മത1
പ്രത്്ാ സമ്പ മതജ�ുവതനമനാനന മത: മത70,000/- മതരൂപ
 
ജ��ാഗ്ത മത: മതറ്ഷറീ സമ്പ് മത സമ്പ�ൻ സമ്പ്േ മതബ്രു ാാനമനനരാർ മതബ്രു ാാനന/ മതഎാനന.എ സമ്പ്. സമ്പ്. മതസുജ�ുവാള�്/
എാനന.എ സമ്പ്. സമ്പ്.  മത്ററൻ  മത സമ്പ�ൻ സമ്പ്/  മതഎാനന.എ സമ്പ്. സമ്പ്  മത ്ററൻ  മതബജ��ാള�്/  മതറ്ഷറീ സമ്പ്
എജ�കാ്്ക്േ  മതബ്രു ാാനമനനരാർ  മതബ്രു ാാനന/  മതഇൻഡേറസ്ട്ര്�േ മതറ്ഷറീ സമ്പ്േ  മതബ്രു ാാനമനനരാർ
ബ്രു ാാനന മത/ മതറ്ഷറീ സമ്പ് മതബ് സമ്പ്നമന സമ്പ് മത്ാജ�നമനടജജ്േ മതബ്രു ാാനമനനരാർ മതബ്രു ാാനന.
 
അഭ്ലേകണീ�ാനന  മത:  മത (i)  മതജ�്േ മതപറ് മതജ��ാഗ്തകള്േ മതജ�ഡേറാകജ�ററ്റ്  മത (ii)  മത്ാജ�നമനടജജ്േ
ബ്രു ാാനന. മത മതഅഗ് മതബ് സമ്പ്നമന സമ്പ് മത്ാജ�നമനടജജ്ന മതമുൻഗണനമന മത(iii)  മതഇൻറ ജ�്ഷൻ മതടടജ�കാള�്
(IT)/ മതകദ്പ്ട്ട  മതആപ്ലിക്ജ�ക്കഷൻ മതഎനിവ്ുവ�്േ മതപരാർ്ോനമനാനന.
 
പരാർ്ചവ�ാനന  മത:  മതറ്ഷറീ സമ്പ്  മത-  മതഅക്വാകൾച്ചറു്ാ�്  മതബനടപട്ട മതഏടതെങ്കാനന  മത ജ�്ഖലേ�്േ  മത 7
ുവ ഷടത് മതപ്രവൃത്്പരാർ്ചവ�ാനന.
 
പ്രാ�ാനന മത: മത മത45 മതുവ�സ്സ് മതകഴ്�ാൻ മതപാട്�.
 
2. മതജ�സ്റ്റേറ്റ് മതജ�ഡേററ്റ മതകാനന മതഎാനന മത  മത. മത മതഐ മത  മത. മത മതഎ സമ്പ് മത  മത. മത മത ാജ�നമന�  മത  മത
 
ഒഴ്വുകളടട മതഎണാനന മത: മത1
പ്രത്്ാ സമ്പ മതജ�ുവതനമനാനന മത: മത40,000/- മതരൂപ
 
ജ��ാഗ്ത  മത:  മത (a)  മതസ്റ്റോറ്റ്സ്റ്റേ്ക്  മത/  മത്ാത്്ാറ്റ്ക്  മതഎനിവ്ുവ�്േ  മതബ്രു ാാനമനനരാർ  മതബ്രു ാാനന  മത/
റ്ഷറീ സമ്പ്  മതഎക്കജ�ണാ്്ക്േ മതബ്രു ാാനമനനരാർ മതബ്രു ാാനന.  മത (b)  മതഇൻറ ജ�്ഷൻ മതടടജ�കാള�്
(IT)/ മതകദ്പ്ട്ട  മതആപ്ലിക്ജ�ക്കഷൻ സമ്പ്േ മതകുററ്ത് മതഡേറ്ജ�ലികാ്.
 
പരാർ്ചവ�ാനന മത: മത മതലോ ജ്ജ് മത-ടസ്ക�്േ മതജ�ഡേററ്റ മതജ�പ്രാ സമ്പസ്സ്ൽ്, മത്ാജ�നമനടജജ് മതഎനിവീ മതജ�്ഖലേകള്േ മത5
ുവ ഷടത് മതപ്രവൃത്് മതപരാർ്ചവ�ാനന.
 
പ്രാ�ാനന മത: മത മത45 മതുവ�സ്സ് മതകഴ്�ാൻ മതപാട്�.
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3. മത മത  മത്ൾട്ട് മതടാസ്ക്ാനനഗ് മതസ്റ്റോറ് മത മത  മത(MTS) മത  മത
 
ഒഴ്വുകളടട മതഎണാനന മത: മത1
പ്രത്്ാ സമ്പ മതജ�ുവതനമനാനന മത: മത15,000/- മതരൂപ
ജ��ാഗ്ത മത: മതക്ലാ സമ്പ് മത- മതX
പ്രാ�ാനന മത: മത35 മതുവ�സ്സ് മതകഴ്�ാൻ മതപാട്�
 
കൂടുതേ മതുവ്ുവരാർങൾക്ക് മതwww.fisheries.kerala.gov.in മതഎനിവ മതടുവബ് മതറ സമ്പറ്റ് മത സമ്പന്ദ ശ്കക. മത
അജ�പകകൾ  മതDirectorate  മത of  മത Fisheries,  മത Vikas  മത Bhavan,  മത Thiruvananthapuram  മത -  മത 695033
എനിവ മതുവ്ലോ സമ്പത്്ജ�ലോ  മതfaircopy.dir@gmail.com  മതഎനിവ മതട്�്േ മതഅഡ്രസ്സ്ജ�ലോ  മത10.06.2022
മുദ് മതലേഭ്ജ�ക്കണതാണ്.
 
State മതProgramme മതManager മത(SPM) മത/ മതState മതData മതcum മതMIS മതManager മത/ മതMulti മതTasking മതStaff

(MTS)
               Applications മതare മതinvited മതto മതthe മതfollowing മതposts മതfor മതthe മതState മതProgramme മതUnit
(SPU) മതunder മതPMMSY മതscheme മതin മതDirectorate മതof മതFisheries, മതfrom മതthose മതwho മതare മതwilling മതto
work മതon മതcontract മതbasis മതfor മതone മതyear.
 

1. State മതProgramme മതManager മത(SPM) മത  മത 
No. മതof മതpost മത: മത1
Consolidated മതremuneration മത: മത70,000/- മതper മത മതmonth മത മത
 
Essential മത: മതMaster മതin മതFisheries മതScience മത/ മതM.Sc മതin മതZoology/ മതM.Sc മതin മതMarine മതSciences/ മതM.Sc
in മതMarine മതBiology/ മതMasters മതin മതFisheries മതEconomics/ മതIndustrial മതFisheries/ മതFisheries മതBusiness
Management.
 
Desirable മത: മത(i) മതDoctorate മതin മതthe മതabove മതdisciplines മത(ii) മതA മതDegree മതin മതManagement. മത മതPreference
will  മതbe മതgiven മതfor മതAgri  മതBusiness മതManagement മത (iii)  മതknowledge മതof മത Information മതTechnology
(IT) മത/ മതComputer മതApplications.
 
Experience  മത :  മത Minimum  മത 7  മത years  മത domain  മത experience  മത in  മത any  മത area  മത of  മത Fisheries  മത and
Aquaculture.
 
Age മത: മതNot മതmore മതthan മത45 മതyears
 
2. മതState മതData മതcum മതMIS മതManager
 
No. മതof മതpost മത: മത1
Consolidated മതremuneration മത: മത40,000/- മതper മത മതmonth മത മത
 
Essential മത:(a) മതM.Sc മത/ മതMA മതin മതStatistics മത/ മതMathematics/ മതMasters മതin മതFisheries മതEconomics മത(b)
Minimum മതa മതDiploma മതin മതInformation മതTechnology മത(IT)/ മതComputer മതApplications
 
Experience  മത :  മത Minimum  മത 5  മത years  മത domain  മത experience  മത in  മത the  മത area  മത of  മത large-Scale  മത data
processing മതand മതmanagement.
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Age മത: മതNot മതmore മതthan മത45 മതyears
 
3. മതMulti മതTasking മതStaff മത(MTS)
 
No. മതof മതpost മത: മത1
Consolidated മതremuneration മത: മത15,000/- മതper മത മതmonth മത മത
Essential മത: മതClass മത- മതX
Age മത: മതNot മതmore മതthan മത35 മതyears
 
For മതmore മതdetails  മതvisit  മതwww.fisheries.kerala.gov.in. മത മത Applications മതhave മതto മതbe മതsent മതto മതthe
address മത- മതDirectorate മതof മതFisheries, മതVikas മതBhavan, മതThiruvananthapuram-695033 മതor മതto മതthe
email മതaddress മതfaircopy.dir@gmail.com മതon മതor മതbefore മത10.06.2022.
 
 
 
 

ADEELA മതABDULLA മതIAS
DIRECTOR മതOF മതFISHERIES
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