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സിഎംഎഫ്ആർഐ സപ്തതി നിറവിൽ                                          

ീഔഺച്ച഻: ആഴക്കടല഻ീെ അറ഻വഽഔൾ ുേട഻യഽള്ള ീസൻടൽ മൂറൻ ഫ഻ഷറ഼സ് ഇൻസ്റ്റ഻റ്റ്യാട്ട഻(സ഻എംഎ
ഫ്ആർഐ)ീെ പഠന യഺേയ്ക്ക്ക് 70 വയസ് േ഻ഔയഽന്നഽ. ഔടല഻ൽ ന഻ന്നഽ രഺജ്ൿത്ത഻ീെ വ഻വ഻ധ ഭഺഖങ്ങ
ള഻ൽ പ഻ട഻ീച്ചടഽക്കഽന്ന മത്സ്ൿങ്ങളുീട ഔണീക്കടഽപ്പു മഽേൽ സമഽര മത്സ്ൿസന്പത്ത഻ീെ മാലൿന഻ർണയ
വഽം ഔടല഻ൽ ന഻ന്നഽള്ള ഓഷധ ന഻ർമഺണം വീരയഽള്ള ട്ടനവധ഻ ഖുവഷണ പവർത്തനങ്ങൾ ഏീറ്റ്ടഽ
ത്തഽ നടത്തഽന്ന ുഔര സമഽരമത്സ്ൿ ഖുവഷണ സ്ഥഺപനം രഺജ്ൿത്ത഻നഽ ഏീറ സംഭഺവനഔളഺണ് നൽഔ഻യ഻
ട്ടുള്ളത്. 
 
രഽ വർഷം ന഼ണ്ടഽന഻ൽക്കഽന്ന പ്ലഺറ്റ്഻നം ജ്ാബ഻ല഻ ആുഗഺഷ പര഻പഺട഻ഔൾ ൂഹുക്കഺടേ഻യഽീട പ഻ന്ന഻ൽ 
ഏബഹഺം മഺടമഺക്കൽ ുറഺഡ഻ൽ സ്ഥ഻േ഻ ീെയ്യുന്ന സ഻എംഎഫ്ആർഐ ആസ്ഥഺനത്ത് 18നഽ ഉച്ചഔഴ഻
ഞ്ഞ് 2.30നഽ ഖവർണർ ജ്സ്റ്റ഼സ് പ഻. സരഺശ഻വം ഉദ്ഗഺടനം ീെയ്യും. ഭഺരേ഼യ ഔഺർഷ഻ഔ ഖുവഷണ ുഔ
രം (ഐസ഻എആർ) ീഡപൿാട്ട഻ ഡയറക്ടർ ജ്നറൽ ുഡഺ. ീജ്. ീഔ. ീജ്ന അധൿക്ഷേ വഹ഻ക്കഽം.  
 
1947 ീഫബഽവര഻ മാന്ന഻ന് മൂറൻ ഫ഻ഷറ഼സ് റ഻സർച്ച് ുസ്റ്റഷൻ എന്ന ുപര഻ൽ മരഺസ് യാണ഻ുവഴ്സ഻
റ്റ്഻ക്ക് ഔ഼ഴ഻ൽ മരഺസ഻ലഺണ് സ഻എംഎഫ്ആർഐ സ്ഥഺപ഻ക്കീപ്പത്. ീഔഺച്ച഻ ആസ്ഥഺനത്ത഻നഽ പഽറീമ, ഖഽജ്
റഺത്ത഻ീല ീവരഺവൽ, മഽംൂബ, വ഻ശഺകപട്ടണം, ഔർണഺഔടഔയ഻ീല ഔഺർവഺർ, ീെൂന്ന, മണ്ഡപം, ോത്തഽക്കഽ
ട഻, മംഖലഺപഽരം, ുഔഺഴ഻ുക്കഺട്, വ഻ഴ഻ഞ്ഞം, ഡ഼ഷയ഻ീല പഽര഻, പശ്ച഻മ ബംഖഺള഻ീല ര഻ഗ എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻
ൽ സ഻എംഎഫ്ആർഐ ക്ക് ഖുവഷണ ുഔരങ്ങളും 15-ഒളം ഫ഼ൽഡ് ീസെറഽഔളും ഉണ്ട്. ഔാടഺീേ, എ
റണഺഔഽളം ഞഺറക്കല഻ൽ ഔിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന ുഔരവഽം സ഻എംഎഫ്ആർഐക്ക് ഔ഼ഴ഻ൽ ഉണ്ട്.10 വ഻വ഻ധ 
ഡ഻വ഻ഷനഽഔള഻ലഺയ഻ 154 ശഺസ്േജ്ഞരഽം 600 ുലീറ ജ്഼വനക്കഺരഽമഽള്ള സ഻എംഎഫ്ആർഐ ുലഺഔത്ത഻
ീല േീന്ന ഏറ്റ്വഽം വല഻യ മത്സ്ൿഖുവഷണ സ്ഥഺപനങ്ങളുീട മഽൻന഻രയ഻ലഺണ്. സമഽര മത്സ്ൿുമകലയ഻
ീല പശ്നങ്ങൾക്ക് പര഻ഹഺരം ഔഺണഽന്നേ഻നഽം രഺജ്ൿീത്ത പഽുരഺഖേ഻യ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്നേ഻നഽം ഔരഽ
ത്ത് പഔർന്നത് സ഻എംഎഫ്ആർഐ യഽീട ഖവഷണ പഠനങ്ങളഺണ്. ുട്ടീറ പഽരസ്ഔഺരങ്ങളും ുനട഻യ഻
ട്ടുണ്ട്.  
 
സിഎംഎഫ്ആർഐ: പ്രധാന സംഭാവനകൾ 

 
ജ്഻ഐഎസ് സഺുേേ഻ഔവ഻രൿയഽീട സഹഺയുത്തഺീട, രഺജ്ൿീത്ത 1511 ഫ഻ഷ് ലഺൻഡ഻ംഗ് ീസെറഽഔള഻ൽ ന഻
ന്ന് 1200 ലധ഻ഔം മത്സ്ൿ ഇനങ്ങളുീട ഔണീക്കടഽപ്പ് നടത്തഽന്നഽ. ഒുരഺ വർഷീത്തയഽം രഺജ്ൿീത്ത ീമഺത്ത 
മത്സ്ൿലഭൿേയഽീട വ഻വരം ഏപ഻ല഻ൽ പഽറത്തഽവ഻ടഽന്നഽ.  
 
വഺണ഻ജ്ൿപധഺന സമഽരമത്സ്ൿങ്ങളുീട വ഻ത്തഽത്പഺരനം, ഔഺലഺവസ്ഥഺ വൿേ഻യഺനം, സമഽര ജ്഼വജ്ഺലങ്ങീള 
ഇത് എങ്ങീന ബഺധ഻ക്കഽന്നഽ േഽടങ്ങ഻യ പഠനങ്ങൾ നടത്തഽന്നഽ.  
 
ീെലവ് ഔഽറഞ്ഞ ര഼േ഻യ഻ൽ ഔാടഽ മത്സ്ൿഔിഷ഻ സഺുേേ഻ഔ വ഻രൿ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ചു. 1100 ഔാടഽഔിഷ഻ സം
രംഭങ്ങൾ സ഻എംഎഫ്ആർഐയഽീട ുമൽുനഺട്ടത്ത഻ൽ നടന്നഽവരഽന്നഽ. 
 
255 പഽേ഻യ മത്സ്ൿയ഻നങ്ങീള ഔീണ്ടത്ത഻ ുപര് നല്ഔ഻.  
 
അേത് സമയങ്ങള഻ീല മത്സ്ൿങ്ങളുീട ലഺൻഡ഻ംഗ്, വ഻പണ഻യ഻ീല വ഻ലവ഻വരം േഽടങ്ങ഻യവ ഉൾീക്കഺള്ള഻
ച്ച് ഫ഻ഷ് വഺച്ച് ീവബ് ുപഺർട്ടൽ വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ചു.  
 
അഷ്ടമഽട഻ക്കഺയല഻ീല ഔക്കഔൾക്ക് രഺജ്ൿഺന്തര ഏജ്ൻസ഻യഺയ മൂറൻ സ്റ്റുവഺർഡ്ഷ഻പ് ഔൗണ് സ഻ല഻ീെ 
(എംഎസ്സ഻) സർട്ട഻ഫ഻ുക്കഷൻ ലഭൿമഺക്ക഻. രഺജ്ൿത്ത് ആരൿമഺയഺണ് രഽ പുരശീത്ത ജ്ലഔിഷ഻ ഉത്പ
ന്നത്ത഻ന് ഇത് ലഭ഻ക്കഽന്നത്.  
 
ഔടല഻ൽ ന഻ന്ന് പ഻ട഻ുക്കണ്ട മ഼നഽഔളുീട പരമഺവധ഻ വല഻പ്പം ന഻ജ്ീപ്പടഽത്തഽന്ന മ഻ന഻മം ല഼ഖൽ ൂസസ് 
(എംഎൽഎസ്) 58 മത്സ്ൿങ്ങൾക്കഺയ഻ ന഻ശ്ചയ഻ച്ചു.  
 
ഔടൽ ജ്഼വ഻ഔള഻ൽ ന഻ന്നഽ പുമഹത്ത഻നഽം സന്ധ഻ുവരനയ്ക്ക്കഽം ീപഺണ്ണത്തട഻ക്കഽം മരഽന്നഽഔൾ വ഻ഔസ഻പ്പ഻
ച്ചു. മത്സ്ൿത്ത഼റ്റ്, മത്സ്ൿുരഺഖ ന഻ർണയ ഔ഻റ്റ്്, ൂജ്വവളം എന്ന഻വയഽം ഉണ്ടഺക്ക഻.  
 
20 ഇനം സമഽര അലേഺര മത്സ്ൿങ്ങളുീട വ഻ത്തഽത്പഺരന സഺുേേ഻ഔ വ഻രൿീയഺീടഺപ്പം ഔലലുമ്മക്കഺയയഽ
ീട വൻുേഺേ഻ലഽള്ള വ഻ത്തഽത്പഺരനം, നഴ്സറ഻ റ഻യറ഻ംഗ് സഺുേേ഻ഔവ഻രൿ എന്ന഻വയഽം വ഻ഔസ഻പ്പ഻ച്ചു.  
 
എലലഺ അഞ്ച് വർഷത്ത഻ലഽം രഺജ്ൿീത്ത മത്സ്ൿീത്തഺഴ഻ലഺള഻ഔളുീട സഺമാഹ഻ഔ സഺന്പത്ത഻ഔ ന഻ലവഺരം 
മനസ഻ലഺക്കഺൻ മൂറൻ ഫ഻ഷറ഼സ് ീസൻസസ് നടത്തഽന്നഽ.  
 


