
NFDB (PMMSY) தற்காலிக பயிற்சி தததி - கால அட்டவணை 

 

வ.எண் பயிற்சியாளர்கள் பயிற்சியின் வகக பயிற்சியின் தகைப்பு பயிற்சியாளர்களின் 

ததாடர்பு எண் 
பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்கக 

பயிற்சி 

நகடதபறும் 

இடம் 

பயிற்சி 

நகடதபறும் 

நாள் 

1.  
முணைவர் நா. பெலிக்ஸ், 

இயக்குநர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

மீன்கள் மற்றும் இறால் 

மற்றும் தீவன 

தமலாண்மம மற்றும்  

மிதக்கும், மூழ்கும் தீவனம் 

தயாரித்தல் 

நமைமுமறகள் 

9443688174 50 
DIVA முட்டுகாடு, 

பெங்கல்ெட்டு 
19.08.2021 

2.  
முணைவர் ொ. ஆைந்து, 

உதவி நொராசிரியர் 
ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 
பெயந்தி நராகு மீன் 

வளர்ப்பு 
9080869178 25 

CeSA, 

ெவானிொகர் 
04.08.2021 

3.  
திரு பி. நவல்முருகன் 

உதவி நொராசிரியர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 
அயிணர மீன் வளர்ப்பு 

8332085844 - 
7008092741 

25 CeSA, ெறக்ணக 03.09.2021 

4.  
முணைவர் ெ. பெல்வராஜ், 

உதவி நொராசிரியர் 
ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

பதயாஃப்ளாக் 

அடிப்பமையிலான 

அமமப்பில் 

பதயாஃப்ளாக் உற்பத்தி 

ததாழில்நுட்பம் மற்றும் 

லார்வா வளர்ப்பு 

7904917583 50 
Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 
27.08.2021 

5.  
முணைவர் வி. இராணி, 

இணை நொராசிரியர் 
ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி மீன் உயிர் உைவு வளர்ப்பு 9443724842 50 
FC&RI, 

துத்துக்குடி 20.08.2021 

6.  
திரு பி. கநைென், உதவி 

நொராசிரியர் 
ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

மீன் புணகெதைம் 

பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் 

மாசி மீன் உற்ெத்தி 

8667031752 - 
9965344330 

50 
FC&RI, 

துத்துக்குடி 02.09.2021 

7.  
முணைவர் நொமு சுந்தர 

லிங்கம், உதவி 

நொராசிரியர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 
திநலாப்பியா மீன் 

வளர்ப்பு 
8675858384 25 CeSA, ொரூர் 07.10.2021 

8.  
முணைவர் ஆர். பெய 

ஷகிலா, நொராசிரியர் 

மற்றும் தணலவர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

மீன் பொருள்கள் உற்ெத்தி 

ணமயத்தின் தரக்கட்டுொடு 
9443453184 50 

FC&RI, 

துத்துக்குடி 
27.08.2021 

9.  
முணைவர் எஸ். ஆதித்தன், 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 
சிங்கி இறால் வளர்ப்பு 9442288850 50 

FC&RI, 

துத்துக்குடி 
22.09.2021 

10.  
முணைவர் வி. அலநமலு, 

உதவி நொராசிரியர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

கருவாடு உற்ெத்தியில் 

சுகாதாரமாை உற்ெத்தி, 

ணெயகெடுத்துதல், தனி 

அணடயாளம் மற்றும் 

தரச்ொன்றிதழ் 

9787425725 50 
Dr MGR FC&RI, 

தணலஞாயிறு 
17.08.2021 

11.  
முணைவர் ஏ. உமா, 

நொராசிரியர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

மீன் நநாய் கண்டறியும் 

நுட்ெங்கள் 
9840084314 50 

Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 
13.09.2021 



12.  
முணைவர் பி. ெத்மாவதி, 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் 

ஓரு நாள் நநரடி 

ெயிற்சி 

மீன்வளர்ப்பில் நிலத்தடி 

நீர் தர சிக்கல்கள் மற்றும் 

தமலாண்மம 

நமைமுமறகள் 

9994981493 50 
FC&RI,  

துத்துக்குடி 
24.11.2021 

13.  
நகப்டன் எஸ். 

விஸ்வநாதன், முதல்வர் 

(பொறுப்பு) 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

கடல் ொதுகாப்பு - ஓர் 

விழிப்புைர்வு 

9442814297 - 
8825912704 

20 
FC&RI, 

துத்துக்குடி 

23.08.2021 
- 

25.08.2021 

14.  
முணைவர்  கார்திக்குமார், 

உதவி நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

புதிய மீன் தபாருட்கள் 

உற்பத்தி - ததாழில் 

முமனதவாருக்குகாை 

ெயிற்சி 

9994358736 50 
METRO, CoFE 

நாகப்ெட்டிைம் 

20.10.2021 
- 

22.10.2021 

15.  

திருமதி நிமிஸ் நமால் 

ஸ்டீஃென், உதவி 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் (பொறுப்பு) 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

உற்பத்தி, தபக்கிங், தரக் 

கட்டுப்பாடு மற்றும் 

சந்மதப்படுத்தப்பட்ை 

மீன் தசர்க்கப்பட்ை 

உணவுப் தபாருட்கள் 

பற்றிய பயிற்சி 

9591809515 25 
Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 

22.09.2021 
- 

24.09.2021 

16.  

திரு நக.எஸ். விெய் 

அமிர்தராஜ், உதவி 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் (பொறுப்பு) 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

வைாமி இறால் வளர்ப்பு 9994450248 50 
MRRF, 

தருணவக்குளம் 

01.09.2021 
- 

03.09.2021 

17.  
முணைவர் நக. 

இராவநைஸ்வரன், 

நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

கறி மீன் குஞ்சு உற்ெத்தி 

மற்றும் வளர்ப்பு 
9444694845 50 

Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 

26.10.2021 
- 

28.10.2021 

18.  

முணைவர் டி. 

மணிகண்டநவலு, 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

சுருள்ொசி வளர்ப்பு 9444523962 50 
Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 

24.11.2021 
- 

26.11.2021 

19.  
திரு எம். முருகாைந்தம், 

உதவி நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

மதிப்புட்டிய மீன் 

பொருள் உற்ெத்தி 
6380631162 50 

FC&RI, 

துத்துக்குடி 

07.09.2021 
- 

09.09.2021 

20.  
முணைவர் டி. உமா 

மநகஷ்வரி, துணை 

நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

மீன் சந்மதயில் -

நுணுக்கங்கள் 
7708185570 50 

FC&RI, 

துத்துக்குடி 

17.11.2021 
- 

19.11.2021 

21.  
முணைவர்  முகமது 

தன்வீர், இணை 

நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

இறால் பண்மணயின் 

தபாருளாதார 

வடிவமமப்பிற்கான 

தபாறியியல் 

பரிசீலமனகள் 

9444344357 50 
CoFE, 

நாகப்ெட்டிைம் 

10.08.2021 
- 

12.08.2021 



22.  
முணைவர்  தீெக் அகவால், 

உதவி நொராசிரியர் 

மூன்று நாள் 

உணறவிடம்மல்லா 

ெயிற்சி 

இறால் குஞ்சுகளின் 

தரத்மத பிசிஆர் 

நுட்பங்கள் மூலம் 

தசாதித்தல் 

8976897744 50 
IFPGS, 

வாணியஞ்ொவடி 

23.08.2021 
- 

25.08.2021 

23.  

முணைவர் அ. 

நகாொலக்கண்ைன், 

இணை நொராசிரியர் 

மற்றும் 

ஓருங்கிணைப்ொளர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

ெநயாஃபிளாக் வளர்ப்பு 

பதாழில்நுட்ெம் 
8838882451 200 

KVK, 

சிக்கல் 
06.09.2021 

24.  
முணைவர் ஆர். பெய 

ஷகிலா, நொராசிரியர் 

மற்றும் தணலவர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

மீன் ெதெடுத்துதலில் 

HACCP ஐ 

தசயல்படுத்துதல் 

 

9443453184 200 
DFQAM, 

FC&RI, 

துத்துக்குடி 
06.08.2021 

25.  
முணைவர் பி. அகிலன், 

முதல்வர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

தமிழ்நாட்டில் நீர் வளர்ப்பு 

தமம்பாட்டுக்கான PMMSY 

திட்ைத்மத 

பயன்படுத்துதல் 

9443002467 200 
Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 
25.08.2021 

26.  
திருமதி எ. பெமிலா 

தங்கராணி, உதவி 

நொராசிரியர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

மீன் உைவு ொன்றிதழ் 8754052261 200 
IFPGS, 

வாணியஞ்ொவடி 
09.09.2021 

27.  
எஸ். முத்துகுமார், 

பதாழில்ெநுட்ெ வல்லுநர் 

(கால்நணட ெராமரிப்பு) 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

மீன்வளத்துைன் கூடிய 

பால் உற்ெத்தி பதாழில் 
7010308925 200 

KVK, 

சிக்கல் 
15.10.2021 

28.  

முணைவர் டி. 

மணிகண்டநவலு, 

நொராசிரியர் மற்றும் 

தணலவர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

உணவு, தீவனம், 

எரிதபாருள், உரம் மற்றும் 

மருந்துகள் ஆகியவற்றில் 

பாசியின் பங்கு 

 

9444523962 200 
Dr MGR FC&RI, 

பொன்நைரி 
21.09.2021 

29.  
முணைவர் என். 

நீதிச்பெல்வன், இயக்குநர் 

ஓரு நாள் இணைய 

வழி ெயிற்சி 

(விழிப்புைர்வு) 

மீன்பிடியில் சமீபத்திய 

தமம்பட்ை 

ததாழில்நுட்பங்கள் 

முமறகள் 

9080919261 200 
DIVF, 

இராமநாதபுரம் 
12.08.2021 

 
 


