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పాల్క్ బేలో కటిల్ ఫిష్ / 
స్క్విడ్ పరిరక్షణ కోసం 
పర్యావరణ అనుకూలమైన 
ఫిష్ అగ్రిగేటింగ్ పరికర్లు

జీపీఎస్ నిర్వహణలో 
మతయా్సకారులకు శిక్షణ

రొయయాల తొకక్ 
తీయడంలో అప్లికేషన్ 
టెకానాలజీ 
సాధ్యాసాధ్యాలు

ఆకా్వకల్చర్ సాగులో నిషేధిత 
యంటీబయటిక్స్: 
ఒడిషాలో అవగాహన సదస్స్ 
నిర్వహణ

ఇందులోని నిపుణుల వ్యాసాలు, అందులో వయాక్తపరిచిన అభిప్రాయలతో ఎంపెడా కు సంబంధం లేదు. ఈ ప్రచురణకు సంబంధించిన 
సమగ్ర సమాచారం, నిర్దారణ మొత్తం నిపుణులకు సంబంధించినది. బాధయాత రచయితలకే ఉంటంది. ఎంపెడా లేదా ఎడిటోరియల్ 

బోరుడు దీనికి బాధయాత వహంచదు.

కొచి్చన్ లోని  ఐ స్ ఏ ఆర్,  
స్ ఐ ఎప్ టి  చేత ఫిషంగ్ 
పనిముటలి పంప్ణీ

అసం, మణిపూర్ లో కొత్తగా 
మూడు రకాల ఫ్రెష్ వ్టర్ ఫిష్ 
గురి్తంపు

విషయ సూచిక
బోస్టన్ లో జరిగిన సీఫుడ్ ఎక్స్ పోలో పాల్గొననా ఎంపెడా

సంపుటి 1,  సంచిక 3,  మార్చి 2018

2

08

03

14

24

27

2810



      2018 మార్చి  ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

ఎంపెడా
వాల్్యమ్ : 1, నంబర్ : 3, మార్చి 2018, న్్యస్ లెటర్

ఎడిటోర్యల్ బోర్డు
శ్రీ.టి. డోలాశంకర్ ఐఓఎఫ్ఎస్
డైరెక్టర్ (ఎం)

శ్రీ.బి. శ్రీకుమార్  
సెక్రటరీ
శ్రీమతి. ఆశా స్. పరమేశ్వరన్
జాయింట్ డైరెక్టర్ (కూయా.సీ.)

శ్రీ.ప్. అనీల్ కుమార్
జాయింట్ డైరెక్టర్ ( ఆకా్వ)

శ్రీ.కె.వి.ప్రేమ్ దేవ్
డిపూయాటీ డైరెక్టర్ (ఎం.ప్.)

డాక్టర్. టి.ఆర్. గిబిన్ కుమార్
డిపూయాటీ డైరెక్టర్ ( డిఇవి అండ్ ఏ&ఐ/స్)

ఎడిటర్
డాక్టర్. ఎం.కె. ర్మ్ మోహన్
జాయింట్ డైరెక్టర్ (ఎం)
అస్సె్టంట్ ఎడిటర్

శ్రీమతి. కె.ఎమ్. దివ్య మోహనం
సీనియర్ కలిర్క్

ఎడిటోర్యల్ సపోర్్ట
బివరల్డు కారొపొరేట్ సొల్యాషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
166, జవహార్ నగర్, కడవంత్ర కొచి్చ, కేరళం,
ఇండియ 682020, ఫోన్: 04842206666, 
2205544, www.bworld.in, life@bworld.in
లేఅవుట్ : ర్బి యంబడి

12వ అడిమినిస్ట్రేటివ్ సమీక్షా సమావేశంలో యంటీ డంప్ంగ్ డ్యాటీని 2.34 శాతానికి 
పెంచడం కొంచం ఆందోళన గురిచేస్తంది. ఇది మినహా ప్రస్్తతం రొయయాల సాగు సాఫీగా 
సాగిపోతోంది. ప్రస్్తతం సమీక్ష తుది దశలో ఉంది. తుది సమీక్షలో ధరలు నిలబెట్టకోగలిగితే 
భారత రొయయాలను పరిశ్రమకు మంచి జరుగుతుంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం రొయయాలను 
తగినంతగా సరఫర్ చేస్ట పరిస్థితి ఉంది. అయితే యంటీ డంప్ డ్యాటీ కారణంగా  యుఎస్ 
మారెక్టోలి రొయయాల డిమాండ్ తగగొడం దా్వర్ 2018-19లో భారతీయ సముద్ర ఉతపొతు్తల 
ఎగుమతి పనితీరును ప్రభావితం చేస్తంది. యుఎస్ మారెక్ట్ ను దృష్టలో పెట్టకుని 
ఉతపొతి్తని నియంత్ంచాలిస్ అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో వేరే్వరు మారెక్టలికు రొయయాల 
సరఫర్ పై దృష్ట సారించాలి. అదనపు విలువలను జోడించే దిశగా ప్రాసెస్ విధ్నాలు 
అవలంబించాలి. లేదంటే రొయయాల ఎగుమతుల వ్యాపారంలో భారతదేశం వృదిధిని 
కొనసాగించడం కష్టం. 

వ్తావరణం ప్రతికూలంగా ఉంది. ఇది కీలక సమయం. ఉత్తర అమెరికాలోని బోస్టన్ 
నగరంలో ఎంపెడా సముద్ర ఉతపొతు్తల ఎక్స్ పో దా్వర్ మంచి వేదికను ఏర్పొట చేస్ంది. 
భారతదేశం నుంచి ఎంపెడా తో పాట 32 మంది ఎగుమతిదారులు ఇందులో పాల్గొనానారు. 
ఎంపెడా ఈ ఎక్స్ పో కూడా నిర్వహణలో బాగసా్వమయాం అయింది. తదుపరి ఎక్స్ పోలో 
మరింత మంది పాల్గొంటారని ఆశిస్్తనానాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉననా సముద్ర ఉతపొతి్త 
రంగంలోని పలు సంసథిలు ఇందులో పాల్గొనేలా ఎంపెడా కృష చేస్ంది. బ్రసెల్స్ లో కూడా 
ఎప్రిల్  చివరి వ్రంలో జరిగిన షోలో భారత్ నుంచి ఎంపెడా దా్వర్ 30 మంది 
ఎగుమతిదారులు హాజరయయారు. 
 
ఈ నెలలో రషాయాలో జరిగిన ఎగిజిబిషన్ కు 12 మంది ఎగుమతిదారులతో కూడిన బృందానినా 
లీడ్ చేస్ట అవకాశం వచి్చంది. ప్రతినిధి బృందంతో వెళ్లిన సమయంలో రషాయా యొకక్ ఫెడరల్ 
కస్టమ్స్ అథారిటీస్, రషయాన్ ఫెడరల్ సరీ్వస్ ఫర్ వెటరనారీ అండ్ ఫైటోసానిటరీ సరె్్వలెన్స్, 
ఛంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ మరియు సీనియర్ ఎంబసీ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహంచడం 
జరిగింది. రషాయా దేశంలో మతస్్య వ్ణిజాయానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై విస్తతృతంగా 
చరి్చంచడం జరిగింది. ఆ దేశంతో వ్ణిజయాం విలువ పెంచడానికి గల మార్గొలపై 
అనే్వషంచడం జరిగింది. పరయాటన చివరిరోజు ఎగుమతిదారులు, దిగుమతిదారులతో 
సమావేశం నిర్వహంచడం జరిగింది. ఇందులో రషాయాకు చందిన 11 మంది దిగుమతిదారులు 
పాల్గొనానారు. రషాయా పరయాటన విజయవంతం అయిందని చపపొడానికి సంతోషంగా ఉంది. 
వినియోగదారుల అవసర్లు, మారెక్ట్ స్థితిగతులపై అవగాహన పెరిగింది. పరయాటన 
విజయవంతం కావడానికి, రషాయాలో మా బృందానికి అవసరమైన ఏర్పొటలి చేస్న ర్యబార 
కార్యాలయ అధికారులకు, భారత ర్యబార కార్యాలయం అధిపతి శ్రీ పంకజ్ శరణ్ కు 
కృతజ్ఞతలు
ధన్యవాదాలు

www.mpeda.gov.in, support@mpeda.gov.in
ముద్రణ మర్యు ప్రచురణ
శ్రీ. బి.శ్రీకుమార్, సెక్రటరీ
ది మెరైన్ ప్రొడక్్ట్స ఎక్స్ పోర్్ట డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ
(భారత ప్రభుత్వ వ్ణిజయాం మరియు పరిశ్రమల మంత్త్వ 
శాఖ) ఎంపెడా, హౌస్, పనంపలిలి అవెన్యా, కొచి్చ – 
682036,  ఫోన్: : +91 484 2311979
పబిలిషంగ్
ఎంపెడా హౌస్, పనంపలిలి అవెన్యా, కొచి్చ – 682036
ప్ంటింగ్
ప్రింట్ ఎక్స్ ప్రెస్, 44/1469A, అశోకా రోడ్,  
కాల్ర్ , కొచి్చ 682 017

ఈ సంచికలో

డాక్టర్. ఏ. జయతిలక్, ఐఏఎస్
ఛైరమిన్
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మార్్కటింగ్ వారతాలు

ఉతతార అమెర్క్లోని బోస్టన్ నగరంలో 
జర్గిన సీఫుడ్ ఎక్స్ పోలో పాల్గొన్న ఎంపెడా

బోస్టన్ లో జరిగిన సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త  అమెరికా – 2018 దా్వర్ సముద్ర ఉతపొతు్తలు మరియు స్టవలను ప్రదరి్శంచడానికి 
మరియు చర్చల వంటి కారయాక్రమాలలో పాల్గొనడానికి ఉపయోగపడింది. కంపెనీల మధయా ఉతపొతు్తల పోలిక, కొత్త ఉతపొతు్తలు 
మరియు వ్టి మారెక్టలి గురించి తెలుస్కోవడానికి ఎంత దోహదపడింది. మారెక్టోలి  గల అవకాశాలను అనే్వషంచడానికి 
మరియు ఉతపొతి్త, ప్రాసెస్ంగ్, నిర్వహణ, పాయాకింగ్ మొదలైన వ్టిలో కొత్త విషయలు తెలుస్కోవడానికి ఎంతో 
ఉపయోగకరంగా ఉంది. కొనుగోలుదారులతో నేరుగా సంబంధ్లు ఏరపొడటంలో తోడపొడింది. విక్రమదారులు, 
కొనుగోలుదారులు అనుసరిస్్తననా సరికొత్త విధ్నాలు తెలుస్కునే అవకాశం కలిపొంచింది.

అంతర్జితీయంగా నాణయామైన ఉతపొతు్తలకు ప్రాచురయాం 
కలిపొంచేందుకు మరియు ఎగుమతి మారెక్ట్ ను 

విస్తరించడం కోసం మనదేశం నిరంతరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
మారెక్ట్ పోకడలను పరిశీలిస్్తనే ఉంది. ఇందులో భాగంగా 
ఎంపెడా  గత కొనేనాళ్లిగా వివిధ దేశాలోలి జరుగుతుననా 
అంతర్జితీయ ప్రదర్శనలోలి పాలు పంచుకుంటోంది. ప్రచార 
కారయాక్రమాలు చేపడుతోంది. 
2018 మారి్చ 11 నుండి 13వరకు అమెరికాలోని బోస్టన్ లో 
నిర్వహంచిన ప్రపంచంలోని రెండవ అతిపెదదా సీఫుడ్ మెగా 

ఎగిజిబిషన్ షో సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త అమెరికా - 2018 లో MPE-
DA సైతం పాల్గొంది.  ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్ర ఆహార 
ఉతపొతు్తలను ఉతపొతి్త చేస్ట కంపెనీలు అనీనా కూడా ఇకక్డకు 
వచా్చయి. అందరినీ ఒక గొడుగు కిందకు తీస్కుర్వడంలో ఈ 
షో విజయవంతం అయింది.
భారతీయ సముద్ర ఆహార ఉతపొతి్తదారులకు అమెరికా ప్రధ్న 
మారెక్ట్ గా ఉంది. 2016-17 లో భారత్ నుంచి అమెరికాకు 
1,88,617 మెట్రిక్ టనునాల సీఫుడ్ ఎగుమతి అయింది. 29.98 
శాతం విదేశీ మారక ద్రవ్యానినా డాలరులిగా తీస్కొచి్చంది. 
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అమెరికాకు ఎగుమతులోలి 22.72 శాతం పెరిగింది. ఆదాయంలో 
33 శాతంగా ఉంది. డాలర్ ప్రమాణాలోలి 29.82 శాతం. 
బోస్టన్ కనె్వన్షన్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ సెంటర్ లో మూడు రోజుల 
పాట ప్రదర్శన జరిగింది. సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త అమెరికా (సెనా) 
పేరుతో దీనిని నిర్వహంచారు. స్మారు 1346 కంపెనీలు తమ 
ఉతపొతు్తలు మరియు అందించే స్టవలను ప్రదరి్శంచాయి. 
యంత్రాలు, ఉతపొతు్తలు మరియు వండిన సీఫుడ్ ను ఇందులో 
ప్రదరి్శంచారు. ఈ ప్రదర్శనను నేషనల్ ఫిషరీస్ ఇనిస్్టట్యాట్ 
సంసథి సాపొనస్ర్ చేస్ంది.
అమెరికాలోని మాసాచూసెట్స్ ర్ష్ట్రానికి ర్జధ్ని మరియు 
పుర్తన నగరం బోస్టన్. ఇకక్డ సముద్ర ఆహార ఉతపొతు్తలతో 
వండించే హోటల్స్ కు ప్రస్దిదా. అంతేకాదు.. అతయాంత పుర్తన 

రెసా్టరెంటలి ఇకక్డ ఉనానాయి.
సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త అమెరికా / సీఫుడ్ ప్రాసెస్ంగ్ నార్్త 
అమెరికా లో అతిపెదదా మతస్్య ప్రదర్శనగా రూపందించారు. 
ఇందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది కొనుగోలుదారులు 
మరియు సరఫర్దారులు తమతమ వ్యాపార్నినా 
పెంపందించుకోవడానికి ఈ వ్రి్షక ప్రదర్శనకు హాజరయయారు. 
దిగుమతిదారులు, ఎగుమతిదారులు, హోల్ స్టల్ వ్యాపారులు, 
రెసా్టరెంట్ యజమానులు, స్పర్ మారెక్టలి, హోటళ్ళు 
మరియు ఇతర రిటైల్ మరియు ఆహార స్టవ్ సంసథిల నుండి 
ప్రతినిధులువచా్చరు. సరికొత్త సీఫుడ్ ఉతపొతు్తలు, ప్రాసెస్ంగ్ 
మరియు పాయాకేజంగ్ పరికర్లు మరియు సీఫుడ్ మారెక్టోలి  
అందించే స్టవలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు.
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2018 ప్రదర్శన ఎడిషన్ లో 57 దేశాల నుండి 1,341 
కంపెనీలు పాల్గొనానాయి. ఫిజ, ఒమన్, ఉక్రెయిన్ మరియు 
వెనిజులా వంటి కొత్త దేశాలు కూడా పాల్గొనానాయి. 

258,360 చదరపు అడుగుల సథిలంలో ఈ ప్రదర్శన ఏర్పొట 
చేశారు. 25కి పైగా సెషన్ లు జరిగాయి. మాస్టర్ కాలిస్ 
ప్రెజంటేషన్, చఫ్ ప్రదర్శన, 12వ ఓసె్టర్ షకింగ్ పోటీ, ఉత్తమ 
కొత్త రిటైల్ ఉతాపొదన, ఉత్తమ కొత్త ఆహార స్టవ ఉతపొతి్త, సీఫుడ్ 
ఎకస్లెన్స్ అవ్రుడుల పోటీలతో సహా ఎన్నా ప్రతేయాక కారయాక్రమాలు 
ఉనానాయి.
అమెరికా వినియోగించే సీఫుడ్ లో 90 శాతానికి పైగా దిగుమతి 
అవుతుననాదే. రెసా్టరెంటలి, స్పర్ మారెక్టలి, కాయాటరింగ్ 
సంసథిలు, సీఫుడ్ మారెక్టలి, హోటళ్ళు, విమానయన సంసథిలు, 
క్రూయిజ్ లైనులి మరియు మరెన్నా సంసథిలు ఉతపొతు్తలను 
కొనుగోలుదారులకు సరఫర్ చేయడానికి సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త 
అమెరికా మంచి సదవకాశం కలిపొంచింది. తమ అమమికాలు 
పెంచుకోవడానికి అవకాశం కలిపొంచింది.
భారత్ ప్రాతినిధయాం
ఎంపెడా కూడా ప్రదర్శనలో సా్టల్ ఏర్పొట చేస్ంది. ఇందులో 
ఆరుగురు ఎగుమతిదారులు కో-ఎగిజిబిటరులిగా పాల్గొనానారు. 
మనదేశం నుండి వివిధ రకాల మతస్్య ఉతపొతు్తలను అకక్డ 
ప్రదరి్శంచడం జరిగింది. 26 మంది ఎగుమతిదారులు టేబుల్ 
స్టపొస్ తీస్కునానారు. ఇండియన్ సా్టల్ నెం. 1453 మొత్తం 
1200 చదరపు అడుగుల విసీ్తర్ంలో ఉంది. ఫర్ సా్టర్ ఫ్రోజన్ 

ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్, ముంబై;  పస్పతి అకా్వటిక్స్ 
ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్, కోల్ కతా; నీలా సీఫుడ్స్ ప్రై. 
లిమిటెడ్, టటికోరిన్; ర్మ్స్ అసరె్టడ్ కోల్డు స్టరేజ్ లిమిటెడ్, 
భువనేశ్వర్; వెస్్ట కోస్్ట ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్, 
ముంబై మరియు గాద్రే మెరైన్ ఎక్స్ పోర్్ట ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
లిమిటెడ్, రతనాగిరి కంపెనీలు ప్రదర్శనలో పాల్గొనానాయి.
పై వ్టితో పాట, మరో రెండు భారతీయ సా్టల్స్ 
ఎగుమతిదారులచే విడిగా నమోదు చేయబడాడుయి. ఛయిస్ 
కాయానింగ్ కంపెనీ, కేరళ మరియు స్ల్వర్ మెరైన్ ఎక్స్ పోర్్ట్స, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కంపెనీలు ఉనానాయి.
సెనా 2018 లో ఎంప్ఇడిఎ మరియు ఎగుమతిదారుల 
పాల్గొనేందుకు ఎంపెడా న్యాయర్క్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆఫీసర్ 
జాన్ కింగ్ స్టలి  (ఐఎఎస్) ప్.వి. హరిక్రిష్  వ్ణిజయా మరియు 
పరిశ్రమల మంత్త్వ శాఖ డైరెక్టర్ ఇప్ (ఎంప్) విభాగం మరియు 
ఎంపెడా అస్సె్టంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె. గోపాల్ ఆనంద్ కావ్లిస్న 
ఏర్పొటలిను చేశారు.
ఎంపెడా ఈ విషయంలో ఎంతో శ్రదధి తీస్కుంది. మరియు 
అమెరికా మారెక్ట్ కు తగిన ఉతపొతు్తలను ఎనునాకోవడంలో 
గటి్టగానే ప్రయతినాంచింది. నాణయామైన భారతీయ ఉతపొతు్తలను 
ఎంచుకుని... అనినా కంపెనీల నుంచి స్టకరించింది. ఎంపెడా 
సా్టల్ లో మొత్తం 71 రకాల  సీఫుడ్ ఉతపొతు్తలను ప్రదరి్శంచింది.
సందర్శకులు భారతీయ ఉతపొతు్తల గురించి తెలుస్కునేందుకు 
ఆసకి్త చూప్ంచారు. భారతదేశానికి పరిమితమైన అతుయాత్తమ 
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ఉతపొతు్తల గురించి తెలుస్కునేందుకు వచి్చనవ్రికి వ్టి 
గురించి వివరించడం జరిగింది. రొయయాలు, ఎల్. వననామీ, ప్. 
మోన్డాన్, చలలిటి చేపల ఉతపొతు్తలు, కటిల్ ఫిష్, స్క్విడ్, 
ట్యానా, పీతలు, ఫామ్ ఫ్రేట్, సీబాస్, క్రోకర్ మొదలైన వ్టి 
గురించి ఎకక్వుమంది అడిగి తెలుస్కునానారు. ఎకుక్వ మంది 
ఫ్రోజన్ ఉతపొతు్తల గురించి ఆర్ తీశారు. తకుక్వ మంది 
మాత్రమే చలలిని ఉతపొతు్తలపై ఆసకి్త చూపారు. ప్రదర్శనతో పాట 
మంచి చర్చ లు జరిగాయి. సందర్శకులు, వ్యాపారులు మరియు 
ఎగుమతిదారులను ఇది మరింత ఉతాస్హపరిచింది. మేక్ ఇన్ 
ఇండియలో భాగంగా మనతో వ్యాపారం 
చేయలనుకుంటననాట్ట కొందరు తెలిపారు. అమెరికా, 
యూరప్, రషాయా, చైనా, తైవ్న్, జపాన్, స్ంగపూర్, కొరియ, 
లాటిన్ అమెరికా, మిడిల్ ఈస్్ట దేశాలకు చందినవ్రు ఈ 
చర్చలోలి పాల్గొనానారు.

ప్రదర్శనలో బాగంగా న్యాస్ లెటర్ కు స్మారు 153 
వ్ణిజయాపరమైన విచారణలు వచా్చయి. 3500 మందికి పైగా 
ప్రతినిధులు ఎంపెడా సా్టల్ ను సందరి్శంచారు. బ్రోచర్ లను 
ఇంగ్లిష్ లో ముద్ంచి అందించడం జరిగింది.  భారతీయ 
ఎగుమతిదారుల వివర్లు మరియు వ్రి ఉతపొతు్తల వివర్లు 
మరియు భారతీయ సీఫుడ్ ఉతపొతు్తలకు సంబధించి సమగ్ర 
సమాచారం కూడాఅందులో ఉంది. స్స్థిర ఆకా్వసాగు మరియు 
భారతదేశ విధ్నాల గురించి తెలుస్కోవటానికి చాలా మంది 
సందర్శకులు ఆసకి్త చూపారు. సీఫుడ్ షో పై బ్రోచరులి, రిజస్ట్రేషన్ 
ఫార్లు, వెబ్ సైట్ వివర్లు, సంప్రదించాలిస్న సమాచారం 
మొదలైనవి ఆసకి్తగల సందర్శకులకు ఇవ్వడం జరిగింది. 
సా్టల్ లో ఎకుక్వ సమయం రదీదాగా ఉండటంతో, ఇదదారు 
అధికారులు ఒకేసారి రెండు రండ్ టేబుళలితో చర్చలు జరిపారు. 
సా్టల్ లో ఉతపొతు్తలను ప్రదరి్శంచారు. చర్చలోలి నిమగనామయయారు 
మరియు వివిధ అంశాలపై సందర్శకులు అడిగిన ప్రశనాలను 
సమాధ్నాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వేక్ ఫెర్నా మరియు ఆకా్వకల్చర్ 
అలయన్స్ సంసథిలతో కలిస్ న్యాయర్క్, ఎంపెడా, టిప్ఓ 
డైరెక్టర్, MoC & I మరియు రెస్డెంట్ డైరెక్టర్ రెండు ప్రధ్న 
సమావేశాలోలి పాల్గొనానారు. 
చర్చలు అరధివంతంగా ఉపయోగకరంగా సాగినట్ట ఇందులో 
పాల్గొననా ఎగుమతిదారులు తమ పీడ్ బాయాక్ దా్వర్ చపపొడం 
జరిగింది. ఎంపెడాతో ప్రదర్శనలో  ఎకుక్వగా వైట్ లెగ్ రొయయాలు, 
టైగర్ రొయయాలు, స్క్విడ్, కటిల్ ఫిష్ మరియు మటి్ట పీతల 
గురించి సందర్శకులు అడిగి తెలుస్కునానారు.
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ఎగుమతి వృదిధికి అవక్శం అమెరికాలో చేపల వినియోగం రోజురోజుకు 
పెరుగుతోంది. మరోవైపు చేపల ఉతపొతి్తని మరియు 
ఆకా్వకల్చర్ సాగును పరయావేక్ంచడానికి ప్రభుత్వం 

తగు మారగొదర్శకాలను ఇస్తంది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాట 
చేపలు ఉతపొతి్తలో స్సథిరత సాధించేందుకు కావ్లిస్న చరయాలు 
తరచుగా చర్చకు వస్్తనానాయి. అయితే ప్రభుత్వం తీస్కుంటననా 
చరయాలు ఆకా్వకల్చర్ ఉతపొతి్తని తగిగొంచవచు్చ మరియు ఈ 
పరిణామాలతో అవరోధ్లు వసా్తయి. కానీ అంతర్జితీయ 
ప్రమాణాలు అందుకోవడానికి కీలక నిర్యలు తీస్కోవ్లిస్న 
అవసరం ఉంటంది. 
అమెరికాలో తలసరి చేపల వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. 
అకక్డి యువతరం స్వచ్ఛమైన వ్తావరణం, నీటిలో పెరిగిన 
ఖరీదైన ఉతపొతు్తల కోసం చూస్్తనానారు. అయితే భారత్ ఈ 
అవకాశాలను అందిపుచు్చకోవడానికి స్దదాంగా ఉంది. 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాణయామైన ఉతపొతు్తలను అందించడంలో 
భారతదేశానికి అధిక సామరథి్యం ఉంది.
ఎగుమతిదారులు దీనిని సది్వనియోగం చేస్కుని అవకాశాలు 
అందిపుచు్చకోవడానికి ముఖయాంగా అమెరికా అవసర్లకు 
అనుగుణంగా ఎగుమతిచేయడానికి కొనినా చరయాలు తీస్కోవ్లిస్ 
ఉంటంది.
యు.ఎస్. మారెక్టోలి భారతీయ సీఫుడ్ మరియు దాని విలువ 
ఆధ్రిత ఉతపొతు్తలకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. భారతీయ 
ఆకా్వకల్చర్ యొకక్ సామర్థి్యనినా మరింత విభిననాంగా తీరి్చదిదదాడం 
ఎంతో అవసరం. భారతీయ ఎగుమతిదారులు ప్రదర్శనలో 
పాల్గొనడం దా్వర్ తమ వ్యాపార్నినా విస్తరించడానికి దా్వర్లు 
తెరుచుకునానాయి. నార్్త అమెరికా సీఫుడ్ ఎక్స్ పో వ్రికి 
దోహదపడింది. అంతేకాదు దిగుమతిదారులతో చరి్చంచడం 

దా్వర్ వ్రు వ్ణిజయాం పెంచుకోవడానికి కావ్లిస్న విషయలు 
తెలుస్కునానారు. వ్రి మధయా చర్చలు విజయవంతంగా సాగాయి.

సీఫుడ్ ఎక్స్ పో నార్్త అమెరికా - 2018 అదుభుతంగా 
నిర్వహంచబడింది. భారత్ ఏర్పొటచేస్న సా్టల్ కు 
కొనుగోలుదారులు, సందర్శకుల నుండి మంచి సపొందన 
వచి్చంది. ఇది నిజంగా వ్యాపారం మరియు మారెక్ట్ ప్రమోషన్ 
కోసం అపారమైన అవకాశాలు అందించే వేదికగా మారింది. 
ప్రపంచంలోని ఓ ఉత్తమ ప్రదర్శనగా నిలుస్్తంది.
సీఫుడ్ వినియోగం ఏటా పెరుగుతోంది. 1987 మరియు 2006 
మధయా కాలంలో రొయయాల వినియోగం 92 శాతం పెరిగింది. 
ప్రపంచ తలసరి చేపల వినియోగం సంవతస్ర్నికి 20 
కిలోగ్రాములకు పెరిగింది.
1960 లలో సగటన 9.9 కిలోలు మరియు 1990 లలో ఇది 
14.4 కిలోలు. 2016లో అమెరికనులి తలసరి 14.9 పండలి 
సీఫుడ్ వినియోగించగా, ఆ సంఖయా 2015 లో చూస్న గణాంకాల 
కంటే కొంచం తకుక్వగా ఉంది. ప్రస్్తతం అమెరికనులి తలసరి 
15.5 పండలి చేపలను తింటనానారు. ఇలాగే ఉంటే అమెరికాకు 
చేపల దిగుమతులు 2020 నాటికి ప్రస్్తత ఉననాదానికంటే 
పెరుగుతాయని అంచనా. అమెరికా సీఫుడ్ దిగుమతులను 
మనం అందిపుచు్చకోవడానికి తొందరపడాలిస్న అవసరం ఉంది. 
ఆంక్షలు, నియంత్రణ విధించకముందే మనం వ్రి అవసర్లకు 
అనుగుణంగా ఎగుమతులు చేయలిస్న అవసరం ఉంది.
తాజా పరిణామాలు అమెరికాకు సీఫుడ్ ఎగుమతి చేయడానికి  
భారతీయ ఎగుమతిదారులకు మంచి అవకాశం. పరిధిని 
మరియు సామర్థి్యనినా పెంచుతాయి. అయితే ప్రస్్తతం 
మనదేశంలో సీఫుడ్ కంపెనీలు కొనినా సవ్ళలిను అధిగమించాలిస్న 
అవసరం ఉంది. మారెక్ట్ ను విస్తరించడానికి గల అవకాశాలను 
సది్వనియోగం చేస్కోవ్లి. సీఫుడ్ ఎగుమతులను 
ఎపపొటికప్పుడు గరిష్ట సాథియికి చేరుకునేలా చూస్కోవ్లి.     *
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భారతదేశంలోని ఆగేనాయ తీరంలో పాల్క్ బే తీరం 
ఉంది. ఎగుమతి విలువ అధికంగా కలిగిన కటిల్ ఫిష్, 
స్క్విడలితో సహా అనేక చేప జాతుల సహజ పెంపకం 

ఇకక్డ జరుగుతంది. అయితే అవగాహన లేకపోవడం, స్థిరమైన 
మతస్్య పదధితులు అనుసరించకపోవడం వలలి చేపల ఉతాపొదకత 
తగిగొపోవడానికి కారణమవుతోంది. ఇందుకోసం 
పర్యావరణహతంగా ఉండే ఫిష్ అగ్రిగేటింగ్ డివైజస్ (ఎఫ్ ఎడి)ను 
ఉపయోగించడం దా్వర్ పాల్క్ బే వదదా సెఫలోపాడ్స్ ఫిషరీని 
మెరుగుపరచడానికి ఓంకార్ ఫండేషన్ తో కలిస్ సంయుక్తంగా 
నెట్ ఫిష్ శిక్షణా కారయాక్రమం నిర్వహంచింది. తంజావూరు 
జలాలిలోని ప్లలియరి్తడాల్ లో 2018 జనవరి 29 న 11 మంది 
మతస్్యకారులు ఇందులో పాల్గొనానారు.
నెట్ ఫిష్ ర్ష్రే సమన్వయకర్త డాక్టర్ విన్త్ ఎస్. రవంద్రన్ 
కారయాక్రమం ప్రారంభోతస్వం సందరభుంగా ఉదేదాశానినా 
తెలియజేశారు. ప్రస్్తత పరిస్థితులోలి కటిల్ ఫిష్ / స్క్విడ్ ఉతపొతి్త 
మెరుగుదల ప్రాముఖయాతను ఆయన వివరించారు. బయో 
డిగ్రేడబుల్ పదార్థిలతో తయరు చేస్న FADలను 
ఉపయోగించి మదర్ కటిల్ ఫిష్ / స్క్విడ్ ఉతపొతి్తతో పాట, 
వ్టి నుంచి పంచిఉననా హాని, జాగ్రత్తలు గురించి తెలియజేశారు.
ప్రదర్శనలో భాగంగా తీరప్రాంతానికి 2 కిలోమీటరలి దూరంలో 

ఎఫ్ ఎడిలను మోహరించారు. శాసీ్రీయంగా ఎఫ్ ఎడిలు సమీప తీర 
జలాలోలి ఉండేలా జాగ్రత్త తీస్కునానారు. కటిల్ ఫిష్ / స్క్విడ్ 
సంఖయాను ఇవి పెంచుతాయి. కొబ్బరి ఆకులతో తయరు చేస్న 
కటిల్ ఫిష్ / స్క్విడ్ అగ్రిగేటింగ్ పరికరం తకుక్వ ఖరు్చతో 
కూడుకుననాది. అంతేకాదు స్మారు 4 మీటరలి లోతులో 
ఉంచేందుకు వలుపడుతుంది. తీరం సమీపంలో చేపలు పటే్ట 
కారయాకలాపాలపై ప్రభావం చూపకుండా ముందుగానే గురి్తంచిన 
ప్రాంతాలోలి ఎఫ్ ఎడిల ఉంచడం జరుగుతుంది. జనపనార 
తాడులను వ్టికి జతపరచారు. మరియు SCUBA డైవరలిచే 
25 కిలోల ఇస్క సంచిని ఉపయోగించి సముద్రగరభుంలో 
పెటా్టరు. 
వేసవి కాలంలో FAD ల పరయావేక్షణతో పాట స్క్బా డైవరులి 
కూడా ఉంటారు. (మారి్చ-మే 2018) నెలవ్రీగా పరయావేక్షణ 
ఉంటంది. ప్రతి కొబ్బరి ఆకు గుడులి మరియు బ్రూడరలి సంఖయాను 
లెకిక్ంచడానికి కెమెర్ల సాయంతో పరిశీలిసా్తరు. 
పర్యావరణహతంగా FADల యొకక్ ప్రాముఖయాత వివరిస్్తంది. 
అంతేకాదు తలిలి కటిల్ ఫిష్ / స్క్విడ్ యొకక్ జగిగొంగ్ మరియు 
గుడుడు ద్రవయార్శి నాశనం కాకుండా తీస్కోవ్లిస్న జాగ్రత్తల 
గురించి మతస్్యకారులకు ఈ శిక్షణ సహాయపడింది.              *

పర్్యవరణ అనుకూలమైన ఫిష్ అగ్రిగేటింగ్ పర్కర్లతో పాల్్క 
బేలోని కటిల్ ఫిష్ / స్్కవిడ్ పర్రక్షణ
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ఆయిల్ సారిడున్ వంటి సహజస్దదాంగా లబించే 
చేపజాతుల ఉతపొతి్త క్షీణిస్తంది. కేరళ ప్రభుత్వం 
2015లో 14 రకాల మతస్్య జాతులకు కనీస 

పరిమాణం నిబంధన (మినిమం లీగల్ సైజ్- ఎంఎల్ఎస్) 
అమలు చేస్తంది. శైశవ దశలోనే ఉండే చాపలను 
నియంత్ంచాలనే బలమైన నిర్యం తీస్కుంది. కొచి్చలోని 
స్ఎంఎఫ్ ఆర్ ఐ కూడా ప్రభుతా్వనికి తగు స్ఫారుస్లు చేస్ంది. 
కేరళలో ఎంఎల్ ఎస్ ను సమరథివంతంగా అమలు చేయడానికి 
శాస్రీవేత్తలు, విధ్న నిరే్తలు మరియు వ్టాదారుల 
భాగసా్వమయాంతో అనేక సదస్స్లు, చర్చలు నిర్వహంచబడాడుయి. 
నెట్ ఫిష్ కూడా ఈ ప్రయతనాంలో చేతులు కలిప్ంది. 2016 
ఆగస్్టలో ర్ష్రే మతస్్య శాఖ, స్ఎంఎఫ్ఆర్ఐ మరియు స్ఐఎఫ్ టి 
సహకారంతో ‘కేరళలోని సముద్ర మతస్్య రంగంలో కనీస నాయాయ 
పరిమాణానినా (MLS) సమరథివంతంగా అమలు చేయడం’ అనే 
అంశంపై ర్ష్రే సాథియి వర్క్ షాప్ నిర్వహంచారు.
స్ఎంఎఫ్ఆర్ఐ స్చించినటలిగా, మరినినా జాతుల కోసం 
ఎంఎల్ఎస్ ను అమలు చేయడం వర్క్ షాప్ యొకక్ ప్రధ్న 
స్ఫారుస్లలో ఒకటి. 2017లో కేరళ ప్రభుత్వం మొత్తం 44 

జాతులకు ఎంఎల్ఎస్ విస్తరించింది. మతస్్యకారులోలి MLS పటలి 
నెట్ ఫిష్ అవగాహన కలిపొంచింది. ముఖయాంగా సముద్ర చేపల 
వేటలో ఉండే మతయా్సకారులకు దీనిపై పూరి్త అవగాహన 
కలిపొంచడంలో సఫలమైంది. అవగాహన కారయాక్రమాలోలి భాగంగా 
ఇటీవల కేరళలోని ప్రధ్న నౌకాశ్రయలలో కొనినా సైన్ బోరుడులు 
ఏర్పొట చేయబడాడుయి. 58 చేపల ఉతపొతు్తలకు సంబంధించిన 
ఎంఎల్ఎస్ సమాచార్నినా అందులో ఉంచారు. అతి పెదదా 
పరిమాణంలో ఉండేవిధంగా 19 x 5 చదరపు అడుగులుంటే 
సైన్ బోరుడులు ఎకుక్వమందికి కనిప్ంచేలా మునానాబం హార్బర్ 
లోపల మరియు చట్టవ్ హార్బర్ దా్వరం వదదా ఏర్పొట చేయడం 
జరిగింది. 
శకి్తకులంగార హార్బర్ వదదా కూడా అతి పెదదా సైన్ బోరుడు ఏర్పొట 
చేయడం జరిగింది. 2018లో వేలంపాట నిర్వహంచే హాల్ గోడ 
బయటపకక్ పెట్టడం జరిగింది. ఎంఎల్ఎస్ సమరథివంతంగా 
అమలుచేయగలిగితే కేరళ ర్ష్రేంలోని సముద్ర ఆహార ఉతపొతి్త 
రంగంలో సరికొత్త అధ్యాయం సాకారం అయినటే్ట. దేశంలోనే 
నెంబర్ వన్ ర్ష్రేంగా నిలుస్్తంది.     *

హార్బరలి వద్ద కనీస న్్యయబద్దమైన సైజులో 
 సైన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్న నట్ ఫిష్

హార్బర్స్ వదదా ఎంఎల్ఎస్  సైన్ బోరుడులు ఏర్పొట చేస్న నెట్ ఫిష్
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రొయ్యల తొక్క ఒలవడంలో అవసరమైన సాంకేతికత  
యాప్ సాధ్్యసాధ్్యలు భారగొవి ప్యదర్శిని,

శ్రీను రతాలివత్, జ. ప్రవణ్ కుమార్  కె. ఎ. మారి్టన్ జేవియర్

పోస్్ట-హారె్వస్్ట టెకానాలజీ విభాగం ఐకార్- సెంట్రల్ ఇనిస్టిట్యాట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ఎడుయాకేషన్ ( స్ఐఎస్ఎఫ్), ముంబై, ప్న్: 400 061 
ఇ-మెయిల్: mocherla.bhargavi@gmail.com

రొయయాలు చాలాకాలంగా అరుదైన మరియు శుదిధి చేస్న 
ఖరీదైన ఆహారంగా పరిగణించబడుతోంది. 
ఆకా్వకల్చర్ అభివృదిధితో పాట రొయయాల మారెక్ట్ 

వేగంగా పెరిగింది.
ఒలిచిన రొయయాల ప్రాసెస్ంగ్ లో షెల్-ల్జనింగ్ ముఖయామైన 
దశ. షెల్ అటాచమింట్ ఫైబర్స్ (ఇంట్రాకూయాటికుయాలర్ ఫైబర్స్) 
దా్వర్ బాహయాచర్మినికి పటిష్టంగా ఇవి జతచేయబడి ఉంటాయి. 
మరియు బాహయాచరమిం విస్తతృతమైన ఇంటర్-డిజటేషనలి దా్వర్ 
కండర్నికి స్రక్తంగా జతచేయబడుతుంది (టాలో్బట్ 
మరియు ఇతరులు, 1972). సీఫుడ్ పరిశ్రమలలో, రొయయాల 
తొకక్ను మనుషులే ఒలుస్్తంటారు. దీని ఫలితంగా మాంసం 
అరుగుదల ఎకుక్వగా ఉంటంది. నాణయాతపైనా ప్రభావం 
చూపుతుంది. అధిక శకి్త / శ్రమ వినియోగించాలిస్ ఉంటంది. 
అందువలలి, ఈ విషయంలో ఒక ముఖయామైన అడుగు వేయలిస్న 
అవసరం ఉంది. (డాంగ్ మరియు ఇతరులు, 2017)
కనె్వన్షనల్ పీలింగ్ మెథడ్స్ హీట్ ట్రీటెమింట్
వేడి చేయడం దా్వర్ కూడా రొయయాకు అంటిపెట్టకుని ఉండే  
కణజాలానినా కొంతవరకు విచి్ఛననాం చేయవచు్చ. తదా్వర్ 
రొయయాల నుండి షెల్ ను స్లభంగా తొలగించడానికి వలు 
కలుగుతుంది. వేడి దా్వర్ కండర్లోలి ఉండే నీటిశాతానినా 
కోలోపొతుంది. తదా్వర్ ఒలిచిన మాంసం మెరుగాగొ ఉంటంది.
ఐస్ వినియోగించడం

ఐస్ దా్వర్ రొయయాల తొకక్ను ఒలవడం స్లభంగా ఉంటందని 
సె్టర్ (1958)లో నివేదించారు. ఒకరోజంతా ఐస్ గడడుపై ఉంచితే, 
తాజాగా వచి్చన రొయయాల కంటే వ్టి తొకక్ను తీయడం 
స్లభంగా ఉంటంది. 

మంచులో రొయయాలు పరిపక్వ దశకు వచా్చక షెల్ మరియు 
కండర్ల మధయా కణజాలం యొకక్ ఎంజైమాటిక్ క్షీణత 
కనిప్స్్తంది. దీని ఫలితంగా కణజాలం యొకక్ కొనినా భాగాలను 
కరిగించడంతో పాట కడగే సమయంలో కొంత కణజాలం 
కోలోపొతుంది. (టేలర్, 1993). ఈ అంశంలో, ప్రోటీన్ మరియు 
తేమను నిలుపుకోవటానికి ఫాస్ట్ఫటలి ఉపయోగించబడతాయి. 
తదా్వర్ దిగుబడి నషా్టనినా కూడా తగిగొస్్తంది.
అధిక పీడనం దా్వర్ ప్రాసెస్
హై-ప్రెజర్ ప్రాసెస్ంగ్ (హెచ్ ప్ప్) లేదా హై హైడ్రోసా్టటిక్ ప్రెజర్ 
ప్రాసెస్ంగ్ (హెచ్ హెచ్ ప్ప్) అనేది ఒక నాన్-థరమిల్ ప్రిజరే్వషన్ 
/ ప్రాసెస్ంగ్ టెకినాక్. అలా్రే-హై ప్రెజర్ ప్రోటీన్ కన్ఫరేమిషన్ 
మరియు హైడ్రోజన్ బాండ్స్, ఎలెకో్రేసా్టటిక్ బాండ్స్, హైడ్రోఫోబిక్ 
ఇంటర్క్షన్స్ మరియు డిస్లె్్ఫడ్ బాండలితో సహా ఇంటర్ / 
ఇంట్రా-మాలికుయాలర్ ఇంటర్క్షనలికు ఇది భంగం కలిగిస్్తంది. 
ఫలితంగా నిర్మిణాతమిక మారుపొ వస్్తంది. మరియు ప్రోటీన్ 
వంటి క్రియతమిక మారుపొ గమనించవచు్చ.                               *
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ద్రావణీకరణ, అగ్రిగేషన్, డీనాటరేషన్, జలేషన్ లేదా 
డిపోలిమరైజేషన్. చతురస్రాకార నిర్మిణం, తృతీయ నిర్మిణం 
మరియు ది్వతీయ నిర్మిణంలో పెదదా మారుపొలుంటాయి. 
సాధ్రణంగా తేలికపాటి పీడనం (150 MPa-200 MPa), 
మితమైన పీడనం (200 MPa పైన) మరియు సాపేక్షంగా అధిక 
పీడనం (300 MPa-700 MPa) వదదా జరుగుతాయని 
అధయాయనాలు నివేదించాయి. వరుసగా (ఎర్్ట సెన్ మరియు 
ఇతరులు, 2009). అలా్రే-హై ప్రెజర్ చికితస్లో అధిక కండర్ల 
ఏకీకృతం కావడంతో  మాంసం దిగుబడి పెరుగుతుంది. మరియు 
ఎంజైమ్ లు, స్క్ష్మజీవుల నిష్రియతమికత వలన రంగు, రుచి, 
జుయాస్గా ఉండి పోషక పదార్ధిల నష్టం తకుక్వగా ఉంటంది. 
(క్రజ్-రొమెరో మరియు ఇతరులు 2007) మెరుగైన రక్షణ 
కూడా ఉంటంది.

200 MPa వదదా 5 నిమిషాలు ఉంచితే క్రేఫిష్ షకింగ్ మరియు 
మాంసం యెకక్ లక్షణాలను కాపాడుకోవచు్చ. అనుకూలంగా 
ఉంటంది. (షావో మరియు ఇతరులు, 2018). పరిశోధన 
ఫలితాల ఆధ్రంగా, 3 నిమిషాలు 200 MPa వదదా HHP 
యొకక్ షకింగ్ పరిస్థితి 100 శాతం మారుపొ కనిప్స్్తంది. 
గురి్తంచలేని సహజ స్క్ష్మజీవులు లేకుండా పోతాయి. కండర్ల 
నష్టం తకుక్వగా ఉంటంది. మొత్తంమీద, ఈ ప్రక్రియలో వచి్చన 
ఫలితాలు అనేర పార్మీటర్స్ లో బే సాక్లోప్ షకింగ్ లో HHP 
యొకక్ ఉపయోగానినా తెలియజేశాయి. (ఇ ఇట్ అల్ 2013). 
(యంగ్  ఇట్ అల్ 2010). అధిక-పీడన ప్రాసెస్ంగ్ 
విధ్నంలో తెలుపు రొయయాల రంగు మారుపొలను 
సంతరించుకుంటంది. (పెనియస్ వననామీ బూన్). 3 
నిమిషాలు 200 MPa వదదా పీడన దా్వర్ ఒలవడం వలలి  

ప్రయోజనం ఉంటందని గురి్తంచారు. తాజా రొయయాలతో 
పోలి్చతే పీడనం దా్వర్ జరిగే పీలింగ్ ప్రక్రియ దా్వర్ నష్టం 
సగానికి తగిగొంది. మరియు రంగులోన్ ఎలాంటి మారుపొ లేదు. 
రొయయాల నాణయాత మరింత మెరుగుపడింది. రొయయాలలోకి పీడనం 
వలలి ప్రోటీన్ డీనాటరేషన్ ఏరపొడుతుంది.
ఆలా్రే సండ్ పీలింగ్ విధ్నం

ఆహార పరిశ్రమ ఇటీవల ప్రాసెస్ంగ్ రంగంలో పవర్ అలా్రేసండ్ 
విధ్నంపై ఆసకి్త ప్రదరి్శంచింది. (చమత్, 2011). సాంప్రదాయ 
పదధితులతో పోలి్చతే అధిక సామరథి్యం మరియు 
పర్యావరణహతంగాన్ ఉండే అధునాతన సాంకేతికత ఇది. ఇది 
గడడు కట్టడం, కతి్తరించడం, ఎండబెట్టడం,  బ్లిచింగ్, క్రిమి రహతం 
చేయడం మరియు సంగ్రహంచడం (వ్ంగ్ మరియు ఇతరులు, 
2018) లో విస్తతృతంగా ఉపయోగించబడింది. అధిక-తీవ్రత గల 
అలా్రేసండ్ వ్డతారు. తీవ్రత> 1 W / cm2 ను కలిగి 
ఉంటంది మరియు ఇది 18 నుండి 100 kHz వరకు పన 
పునాయాల వదదా నిర్వహసా్తరు. అలా్రేసండ్ అతయాధికంగా హీట్ వేడి 
పుటి్టస్్తంది. ద్రవయార్శి బదిలీ చేస్్తంది. (కిమ్ మరియు ఇతరులు, 
2004). స్థిరమైన బుడగలు ఏరపొడటానికి దారితీస్్తంది. 
అస్థిరంగా ఉంటే, పెరిగిన పీడనం మరియు ఉషో్గ్రతతో బుడగ 
ప్రేరణ పందుతుంది. అధిక శకి్త కలిగిన మైక్రోజటలిను విడుదల 
చేస్్తంది, రసాయన ప్రతిచరయాలను వేగవంతం చేయగలదు. 
కణాలను దెబ్బతీస్్తంది మరియు స్థిల కణాలు మరియు 
ఎంజైమ్ లను ప్రభావితం చేస్్తంది (డి లిమా అలె్వస్ మరియు 
ఇతరులు., 2017). సనికేషన్ (అలా్రేసండ్: 20 kHz 
పనఃపునయాం, 750 W యొకక్ తీవ్రత శకి్త) ఎకుక్వ సమయం 
10-15 నిమిషాల తర్్వత రొయయాలలో మెలన్స్స్ నిరోధించే 
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సామర్థి్యనినా మెరుగుపరుస్్తంది. ఎంజైమ్ సహాయంతో ఒలవడం
రొయయాలలోని అంతరగొత ఎంజైమ్ లు మరియు నిల్వ సమయంలో 
స్క్ష్మజీవుల నుండి వచే్చ ఎంజైమ్ లు షెల్ ను తొలగించడానికి 
ఉపయోగపడతాయి. ఉదా., స్క్ష్మజీవులు, మొకక్లు మరియు 
జంతువులు షెల్-  వదులు చేస్ వేగవంతంగా తొలగించడంలో 
ఉపయోగపడతాయి. 
ఫెహెమిరిలింగ్ (1970) వ్కూయామ్ పదధితిలో మొత్తం శరీర 
భాగాలకు ప్రోటీజ్, కారో్బహైడ్రేస్ మరియు సెలుయాలేజ్ మిశ్రమానినా 
అందిస్్తంది. గాలలింట్ ఇట్ అల్ (2001) ప్రకారం షెల్ 
తీస్టందుకు క్రస్ట్టస్యనలి తలపై ప్రోటీజ్ ఎంజైమ్ బలంగా 
ఉంచుతుంది (- 55%). ప్రోటోలిటిక్ ఎంజైములు షెల్-
వదులుగా మారి తేలిగాగొ వచే్చందుకు దోహదపడతాయి. పూరి్తగా 
ఒలిచిన రొయయాలు మరియు మాంసం దిగుబడి పరంగా మెరుగాగొ 
ఉంటంది.
అమైన్ ఆమాలిల కణజాలానినా కిలియర్ చేస్ట ఎండోప్రొటీజ్ యొకక్ 
నిరిదాష్టంగా చపపొలేం కానీ ఎండోప్రొటీజ్ మరియు ఎకోస్ప్రొటీజ్ 
కలయిక జరుగుతుంది. అది ఎండో 3 మరియు ఎకోస్ గా 
చబుతారు.  ఈ ప్రాసెస్ లో రొయయాలకు ఉండే షెల్ వదులుగా 
మారి పూరి్తగా తొలగించడానికి దోహదపడుతుంది. (డాంగ్ 
మరియు ఇతరులు, 2018).
మైక్రోవేవ్
మైక్రోవేవ్ తాపడం కూడా అనేక దశాబాదాలుగా ఆహార శుదిదా 
రంగంలో విస్తతృతంగా పదదాతులను అనుసరిస్్తనానారు. ఆహార శుదిధి 
ప్రక్రియలో భాగంగా మైక్రోవేవ్ తాపడం దా్వర్ ఆరబెట్టడం 
జరుగుతుంది. పాశ్చరైజేషన్, సె్టరిలైజేషన్, కరిగించడం, 
టెంపరింగ్, బేకింగ్ పదదాతులను అవలంభిసా్తరు.
మైక్రోవేవ్ లు విదుయాదయసాక్ంత తరంగాలు, దీని పనపునాయాలు 
300 MHz నుండి 300 GHz వరకు మారుతుంది. దేశీయ 
మైక్రోవేవ్ ఉపకరణాలు సాధ్రణంగా 2.45 GHz 
పనపునయాంలో పనిచేసా్తయి, పారిశ్రామిక విభాగంలో మైక్రోవేవ్ 
వయావసథిలు 915 MHz మరియు 2.45 GHz పనపునాయాల వదదా 
పనిచేసా్తయి (దతా్త, 2001). మైక్రోవేవ్ తాపడంలో భాగంగా 
అందులోని శకి్తని గ్రహంచి  పదార్ధిలను వేడిగా చేయగల 
సామరథి్యం ఉంటంది. ఆహార పదార్థిల మైక్రోవేవ్ ప్రధ్నంగా 
రెండు వైపులా మరియు అయనిక్ విధ్నాలతో పనిచేస్్తంది.
తేమ లేదా నీటి ఉనికి  స్వభావం రెండువైపులా విదుయాదా్వహక 
తాపడానికి దారితీస్్తంది. నీటి అణువులపై డోలనం జరిగి 
విదుయాత్ ప్రసరణ జరుగుతుననాప్పుడు రెండు వైపుల నుంచి 
విదుయాత్ క్షేత్రం దిశలో తిరిగి ర్వడానికి ప్రయతినాసా్తయి. విదుయాత్ 
క్షేత్రం యొకక్ అధిక పనఃపునయాం కారణంగా,  రీఅలైన్ 
అవుతుంది.  సెకనుకు లక్షల కొదీదా ఇలా సంభవిస్్తంది మరియు 
అణువుల యొకక్ అంతరగొత ఘర్షణ మొదలువుతుంది. దీని 
ఫలితంగా అందులోని పదార్దాలు వేడెకుక్తాయి. (చంద్రశేఖరన్ 
మరియు ఇతరులు., 2013). సీఫుడ్ పరిశ్రమలో, రొయయాలను 

కరిగించడానికి మైక్రోవేవ్ పదధితులను వినియోగిస్్తంటారు. 
సంప్రదాయ పదధితికి బదులుగాదీనిపై ఆధ్రపడతారు. నీటిలో 
కడిగిన రొయయాలతో పోలిస్ట్త మైక్రోవేవ్ లో తాపడం దా్వర్ 
రొయయాల తొకక్ 1.7% తకుక్వగా నమోదు అయింది. మైక్రోవేవ్ 
పదధితిలో కరిగించడానికి తకుక్వ నీటి అవసరం ఉంటంది. 
అంతేకాదు వంట ప్రక్రియలో అధిక ప్రోటీన్ లు అలాగే ఉంటాయి. 
(బెజానస్న్ మరియు ఇతరులు, 1973). చిననా పరిమాణ ఆహార 
ఉతపొతు్తలను వేగంగా వేడి చేయడానికి మైక్రోవేవ్ పదధితి మరింత 
మెరుగాగొ ఉంటంది. పెదదా పరిమాణంలో ఇది అంత 
ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవచు్చ.

ఓహమిక్ హీటింగ్ (ఓహెచ్) టెకానాలజీ
ఓహమిక్ హీటింగ్ అనేది ఒక ఉష్ ప్రక్రియ. దీనిలో రెండు ఎలకో్రేడ్ ల 
మధయా ఆహార పదారధిం విదుయాత్ నిరోధకంగా పనిచేస్్తంది. 
ప్రతాయామానాయ మారగొంలో నేరుగా ఆహారం దా్వర్ విదుయాత్ 
తరంగాలు పంపబడతాయి. దీంతో అంతరగొత ఉష్ం పుడుతుంది. 
ఓహమిక్ ప్రక్రియలో సహజ స్దదాంగా ఉండే స్వభావం కారణంగా 
ఆహార్నికి కావ్లిస్న వేడిని సమరధివంతంగా, క్రమ పదధితిలో 
అందిస్్తంది. మరిగే నీటి దా్వర్ లేదా, విదుయాత్ అయసాక్ంత 
పదధితి దా్వర్ కంటే కూడా ఇది మెరుగైనప విధ్నంగా భావిసా్తరు. 
రొయయాల ప్రాసెస్ంగ్ విధ్నంలో ఓహమిక్ హీటింగ్ విధ్నంలో 
రొయయాలకు సంబంధించి అనేక పరిశోధనలు కూడా జరిగాయి.
ప్రస్్తతం కూరగాయల ఉతపొతు్తలు, పండలిశుదిదా,  మాంసం 
ఉతపొతు్తలను ఓహమిక్ హీట్ పదధితిలో (ర్మసా్వమి మరియు 
ఇతరులు, 2014) ను వేడి చేస్్తనానారు. వంటకానికి, క్రిమిరహతం 
చేయడానికి ఈ పదధితిని ఉపయోగిసా్తరు. ఆహార శుదిధి ప్రక్రియలో 
ప్రస్్తతం విదుయాత్ నియంత్త పదదాతులను అనుసరిస్్తనానారు. 
విదుయాత్ ప్రవ్హం వలలి ఉష్ం విడుదల అవుతుంది. (జూల్ 
ఎఫెక్్ట). వోలే్టజ్ మరియు విదుయాత్ వ్హక తీవ్రత ఆధ్రంగా 
వయాకి్తగత ఉతపొతి్తకి తగినంత సాథియిలో వేడిని అందిస్్తంది. పీడనం 
దా్వర్ ఇది జరుగుతుంది. (ఓం యొకక్ చట్టం) (వరీగొస్ మరియు 
ఇతరులు., 2014).
ముగింపు

షెల్ ఫిష్ కు ఉండే షెల్ వదులు కావడంలో అధిక-పీడన దా్వర్ 
శుదిధి చేయడంపైన ఎన్నా అధయాయనాలు చేయబడాడుయి. రొయయాల 
తొకక్కు సంబంధించి మైక్రోవేవ్, అలా్రేసండ్ మరియు ఓహమిక్ 
తాపనాలపై చేస్న అధయాయనం చేస్నట్ట నివేదికలు లేవు. కానీ 
పండులి మరియు కూరగాయల విషయంలో అనేక మంది 
పరిశోధకులు ఈ సాంకేతికతలను అధయాయనం చేశారు. 
భవిషయాతు్తలో, నాణయాత మరియు భద్రతతో పాట ఆధునిక 
సాంకేతికతపై కారయాచరణ అవసరం. ఒలిచే విధ్నంలో మరింత 
సమరధివంతమైన కార్యాచరణ అవసరం. ఇది రొయయాల 
పరిశ్రమకు, పరిశోధకులకు పెదదా సవ్లే.                                    *

మార్్కటింగ్ వారతాలు

13



      2018 మార్చి  ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

బెజానస్న్ ఎ., లెరస్న్ ఆర్. & టీచ్ డబూలి్య. 1973. 
రొయయాలను మైక్రోవేవ్స్ తో డీఫ్రాస్్టంగ్.

చంద్రశేఖరన్ ఎస్., ర్మనాథన్ ఎస్. & బసక్ టి. 2013. 
మైక్రోవేవ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ంగ్ - ఎ రివూయా. ఫుడ్ రీసెర్్చ 
ఇంటరేనాషనల్, 52, 243-261.

చమాట్ ఎఫ్. 2011. జల్-ఇ-హుమా ఇ ఖాన్. ఆహార 
సాంకేతిక పరిజా్ఞనంలో అలా్రేసండ్ యొకక్ MK అప్లికేషన్స్.

CRUZ-ROMERO M., KELLY A. &  
KERRY J. 2007. గులలిలు (క్రాసస్్రేయ గిగాస్) యొకక్ 
భౌతిక మరియు జీవరసాయన లక్షణాలపై అధిక పీడనం 
మరియు వేడి చికితస్ల ప్రభావ్లు. ఇన్నావేటివ్ ఫుడ్ సైన్స్ & 
ఎమరిజింగ్ టెకానాలజీస్, 8, 30-38.

డాంగ్ టి. టి., గ్రింగర్ ఎన్., జసెస్న్ ఎఫ్., ఒలేస్న్ కె., బుకెనాస్ 
ఎన్., నీలెస్న్ ప్. ఎల్. & ఓరీలిన్ వి. 2017. రొయయాల తొకక్ను 
స్లభతరం చేయడానికి అభివృదిధి చందుతుననా మరియు 
సంభావయా సాంకేతికతలు: ఒక సమీక్ష. ఇన్నావేటివ్ ఫుడ్ సైన్స్ 
& ఎమరిజింగ్ టెకానాలజీస్.

డాంగ్ టి. టి., గ్రింగర్ ఎన్., జసెస్న్ ఎఫ్., ఒలేస్న్ కె., బుకెనాస్ 
ఎన్., నీలెస్న్ ప్. ఎల్. & ఓరీలిన్ వి. ఇన్నావేటివ్ ఫుడ్ సైన్స్ & 
ఎమరిజింగ్ టెకానాలజీస్.

డాటా ఎ. కె. 2001. హాయాండ్ బుక్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ టెకానాలజీ ఫర్ 
ఫుడ్ అప్లికేషన్, స్ఆర్ స్ ప్రెస్.

డి లిమా అలె్వస్ ఎల్., డిఎ స్లా్వ ఎంఎస్, ఫోలిర్స్, డిఆర్ఎమ్, 
అథైడ్ డిఆర్, రువియరో ఎఆర్, బ్రమ్ డి., బాటిసా్ట విఎస్ఎఫ్, 
డి ఒలివిర్ మెలోలి ఆర్., డి మెనెజస్ స్ఆర్ & కాంపాగోనాల్, 
ప్స్బి 2017. ఇటాలియన్ సలామి యొకక్ లక్షణాలు. ఫుడ్ 
రీసెర్్చ ఇంటరేనాషనల్.

KIM, H.-Y., KIM Y. G. & KANG B. H. 2004. 
అలా్రేసనిక్ వైబ్రేషన్ దా్వర్ సహజ ఉష్ప్రసరణ మరియు 
పూల్ మరిగే ఉష్ బదిలీని మెరుగుపరచడం. ఇంటరేనాషనల్ 
జరనాల్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ మాస్ ట్రానస్్ఫర్, 47, 2831-
2840. 

ర్మసా్వమి హెచ్. ఎస్., మారోక్ట్ ఎం., శాసీ్రీ, ఎస్. & 
అబేదాల్ ర్హమ్ కె. 2014. ఫుడ్ ప్రాసెస్ంగ్ లో ఓమిక్ తాపన, 
స్ఆర్ స్ ప్రెస్.

SAE-LEAW T., BENJAKUL S. &  
VONGKAMJAN K. 2018. అలా్రేసండ్ సహాయంతో 
ఎప్గాలోలికాటెచిన్ గాలెట్ ఉపయోగించి ముందే వండిన 
పస్ఫిక్ వైట్ రొయయాల మెలన్స్స్ మరియు నాణయాత నష్టం. 
ఆహార నియంత్రణ, 84, 75-82.

SHAO Y., XIONG G., LING J., HU Y., SHI L., 
QIAO Y., YU J., CUI Y., LIAO L. &  
WU W. 2018. షకింగ్ పై అలా్రే-హై ప్రెజర్ ట్రీటెమింట్ 
ప్రభావం. మరియు ఎర్ర చిత్తడి క్రేఫిష్ యొకక్ మాంసం 
లక్షణాలు (ప్రోకాంబరస్ కాలిరిక్య). LWT- ఫుడ్ సైన్స్ 
అండ్ టెకానాలజీ, 87, 234-240.

టాలో్బట్ ప్., కాలిర్క్ జఆర్, డబూలి్య. హెచ్. & లారెన్స్ ఎ. 
ఎల్. 1972. లార్్వ బ్రౌన్ రొయయాలలో పెనియస్ అజ్టకస్, 
కండర్ల చొప్పొంచడం మరియు సవరించిన 
బ్ంచియోసె్టగైట్ బాహయాచరమిం యొకక్ అలా్రేస్రేక్చరల్ 
పరిశీలనలు. టిష్యా అండ్ సెల్, 4, 613-628.

వరీగొస్ కె. ఎస్., పాండే ఎం., ర్ధ్కృష్ కె. & బావ్, ఎ. 2014. 
టెకానాలజీ, అప్లికేషన్స్ అండ్ మోడలింగ్ ఆఫ్ ఓమిక్ హీటింగ్: 
ఎ రివూయా. జరనాల్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెకానాలజీ, 51, 
2304-2317.

వ్ంగ్ డబూలి్య., వ్ంగ్ ఎల్., ఫెంగ్ వై., ప్యు వై., డింగ్ టి., వై 
ఎక్స్. & ఎల్ఐయు డి. 2018. పీచు యొకక్ అలా్రేసండ్-
అస్సె్టడ్ లై పీలింగ్ మరియు సంప్రదాయ పదధితులతో 
పోల్చడం. ఇన్నావేటివ్ ఫుడ్ సైన్స్ & ఎమరిజింగ్ టెకానాలజీస్.

వైఐ జ. ఇన్నావేటివ్ ఫుడ్ సైన్స్ & ఎమరిజింగ్ టెకానాలజీస్,  
18, 57-64.
ఫెహెమిరిలింగ్ జ.బి. 1970. యుఎస్ పేటెంట్ నెం 3,513,071. 
వ్షంగ్టన్ డి.స్., యు.ఎస్. పేటెంట్ మరియు ట్రేడామిర్క్ 
ఆఫీస్ (1970) గాలంట్ C.G. , హాంగ్ ఎల్. అబెలిట్ ఆర్. 
యుఎస్ పేటెంట్ నెం. 6,235,338 యు.ఎస్. పేటెంట్ 
అండ్ ట్రేడామిర్క్ ఆఫీస్, వ్షంగ్టన్, డి.స్. (2001)            *

ప్రసాతావన
మార్్కటింగ్ వారతాలు

14



      2018 మార్చి  ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

నెట్ వర్క్ ఫర్ ఫిష్ కా్వలిటీ మేనేజ్ మెంట్ 
అండ్ ససె్టయినబుల్ ఫిషంగ్ (NET-
FISH), ఎన్ జీఓలు కలిస్ జీపీఎస్ 

నిపుణుల సాయంతో 2018లో తమిళనాడు, 
కర్నాటకలో మతస్్యకారుల కోసం గోలిబల్ 
పజషనింగ్ స్స్టమ్ (జప్ఎస్) నిర్వహణపై శిక్షణా 
కారయాక్రమాలను ఏర్పొట చేయడం జరిగింది. 
సముద్రం మధయాలో చేపలు పటే్టటప్పుడు 
మతస్్యకారులు తాము ఎకక్డ ఉనానారననాది 
తెలుస్కోవడం పాట, ఉతపొతి్త మెరుగుపర్చడానికి 
జప్ఎస్ సహాయం చేస్్తంది. స్రక్తంగా ఒడుడుకు 
చేరుకోవడానికి నావిగేషన్ ను తెలియజేస్్తంది. 
వ్రికి ఇందులో సరైన శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది.

పాండిచే్చరిలో జప్ఎస్ శిక్షణ కారయాక్రమం
తమిళనాడులోని పూంబుహార్ లో జప్ఎస్ శిక్షణ 
కారయాక్రమం
నెట్ ఫిష్ మరియు ఎనిజిఓల అయిన ఎం.ఎస్. 
సా్వమినాథన్ రీసెర్్చ ఫండేషన్ 
(ఎంఎస్ఎస్ఆర్ఎఫ్) మరియు సొసైటీ ఫర్ 

జీపీఎస్ నిర్వహణలో మత్య్సక్ర్లకు శిక్షణ
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పూమ్ బుహార్ , తమిళనాడులో జీ.పీ.ఎస్. శిక్షణా కారయాక్రమం

కర్నాటకలో జీ.పీ.ఎస్. శిక్షణా కారయాక్రమం

ఆకుయాపేషనల్ హెల్్త, ఎని్వర్నెమింట్ అండ్ సషల్ సెకూయారిటీ (సహెస్) 
సంయుక్తంగా తమిళనాడులోని పూంబుహార్, కడల్రు మరియు 
పాండిచేరిలో వరుసగా ఫిబ్రవరి 12, 18 మరియు 19 తేదీలలో శిక్షణ 
కారయాక్రమాలు నిర్వహసా్తరు. ఈ కారయాక్రమాల దా్వర్ ఒకోక్చోట ముపె్పొ మంది 
మతస్్యకారులు లబిధి పందారు. జప్ఎస్ విధులు, రిసీవరులి, జప్ఎస్ ఖచి్చతత్వం, 
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స్గనాల్ రిసెప్షన్, వే పాయింట్ ఎలా రికార్డు చేయలి. ఎలా నావిగేట్ 
చేయలి వంటి అంశాలపై మొత్తం 120 మంది మతస్్యకారులకు 
అవగాహన కలిపొంచారు. రికార్డు చేస్న వే పాయింట్ పాయింటలి, 
ఎలా ఉపయోగించాలి.

అతయావసర పరిస్థితులలో జప్ఎస్ దారి చూప్స్్తంది. అలారంతో 
పాట అతయావసర సమయలలో ట్రుబుల్ ష్టర్ గా 
ఉపయోగపడుతుంది. లాటిట్యాడ్, లాంగిట్యాడ్ తో పాట 
ప్రయణ గమనం తీరు, నిమిషాలు, సెకనలితో సహా చూప్స్్తందననా 
విషయంపై వ్రికి అవగాహన కలిపొంచడం జరిగింది. ఫిబ్రవరి 21-
22 మధయా కర్్టకలో గంగోలిలి, హొననావర్, మరియు మాలేపొలలో 
జప్ఎస్ ఆపరేషన్ గురించి అవగాహన కలిపొంచడం జరిగింది. 

ఇందులో ఫిషంగ్ బోటలి స్బ్బంది మరియు పడవ యజమానులతో 
సహా మొత్తం 85 మంది పాల్గొనానారు. కర్్టకలోని నెట్ ఫిష్ స్ట్టట్ 
కోఆరిడునేటర్ శ్రీ కె.ఎ. నార్యణ, శ్రీ సంతోష్ పాటిల్, ఎజఎం,  
ఫురున్, మోల్భాయ్ (ముంబై) ఈ శిక్షణా తరగతులను 
నిర్వహంచారు. ఫిషంగ్ నాళాలలో జప్ఎస్ నిర్వహణ, వినియోగంపై 
శిక్షణ పందినవ్రికి మంచి అవగాహన వచి్చంది.

జప్ఎస్ విధ్నంలో ఉండే పీచర్స్, మరియు ఉపయోగాలపై 
శిక్షణలో భాగంగా వ్రికి ప్రయోగాతమికంగాన్, మరియు థీయరి 
పదధితిలోన్ వివరించడం జరిగింది. ఈ విధ్నంలో శిక్షణ ఇవ్వడం 
దా్వర్ వ్రిలో అవగాహన పెరిగింది.

మార్్కటింగ్ వారతాలు

16 *

కడల్ర్, తమిళనాడులో జీ.పీ.ఎస్. శిక్షణా కారయాక్రమం

పుదుచే్చరి, తమిళనాడులో జీ.పీ.ఎస్. శిక్షణా కారయాక్రమం
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పర్చయం

స్బ్రకాంత మోహపాత్రా,  వి. వి. అఫస్ల్, ఎన్. జ. నీతు,  జాయిస్ వి. థామస్  
నెట్ ఫిష్  - ఎంపెడా

వ్    తావరణంలో మారుపొలతో పాట ఫిషంగ్ తీవ్రత 
పెరుగుదల కారణంగా మతస్్య వనరుల స్స్థిరతను 
తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తంది. తదా్వర్ స్థిరమైన 

ఉతాపొదకత యొకక్ అవసరం పెరిగింది. చేపలవేటలో 
సమరథివంతమైన పరయావేక్షణ విధ్నం అనివ్రయాంగా మారింది. 
భారతదేశంలోని తూరుపొ, పశి్చమ తీర్లోలిని ప్రధ్న ఫిషంగ్ 
హార్బర్స్ వదదా  పడవల ర్కపోకలు చేపల ఉతపొతి్తని ఎంపెడా కాయాచ్ 
సరి్టఫికేషన్ లో భాగంగా నెట్ ఫిష్ రికార్డు చేస్తంది. దేశంలోని 9 
సముద్ర తీర ర్ష్ట్రాల నుండి 46 ప్రధ్న హార్బరలిలో (టేబుల్ 1) 
పడవల ర్కపోకలు మరియు చేపల ఉతపొతి్తని నమోదు చేస్్త 
సముద్ర ఉతపొతు్తలను ఎపపొటికప్పుడు పరయావేక్స్్తంది నెట్ ఫిష్. 
స్టకరించిన డేటాను మైక్రోసాఫ్్ట ఆఫీస్ (ఎకెస్ల్) ఉపయోగించి 
ఉతపొతు్తలను యొకక్ జాతుల వ్రీగా, ర్ష్ట్రాల వ్రీగా, ప్రాంతాల 
వ్రీగా మరియు నౌకాశ్రయల వ్రీగా అంచనా వేస్తంది. 
ఫిబ్రవరి 2018లో భారతదేశంలోని ప్రధ్న నౌకాశ్రయలలో 
సముద్ర చేపల ఉతపొతి్తని ఈ నివేదిక కిందవిధంగా ఉంది.

క్రమసంఖ్య  ర్షట్ం        చేపలు పట్్ట హార్బర్

బేపోర్
పుతియపపొ

తొప్పుంపాడి
మునాంబామ్
శకి్తకులంగూర

తొట్టపలిలి
కాయంకుళం

వింజనమ్
మంగళూరు

మాలెపొ
గంగోలి
తాద్

కార్్వర్
హారెనామహార్ష్రే

మహార్ష్రే

పశి్చమబెంగాల్

ఒడిషా

ఆంధ్రప్రదేశ్

తమిళనాడు

గుజర్త్

కర్నాటక

కేరళ

న్యా ఫెర్రీ వ్ఫ్
రతనాగిరి (మిర్క్ర్్వడ)

సెసాన్ డెక్
వర్వళ్

పోరుబందర్
మాంగ్రోల్

దిగా (శంకరూపొర్)
దేశప్రాన్

నామ్ ఖానా
స్లా్తన్ పూర్

కకీదావిప్
ర్య్ డగి
పార్దీప్

బలర్ంగడి
బహబల్ పూర్

ధమర్
కాకినాడ

మచిలీపటనాం
నిజాంపటనాం
విశాఖపటనాం

చనె్నా
పెరియర్

నాగపట్టణం
ట్యాటికోరన్

కడల్రు
మండపం
కోలాకల్
పాండిచేరి

కరైకల్
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ఫిబ్రవర్ 2018లో భారతదేశంలోని ఎంచుకున్న కొని్న  
నౌక్శ్రయాలోలి సముద్ర చేపల ఉతపాతితాలో ముఖ్యంశాలు
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ఒడుడుకు చేర్న చేపల ఉతపాతితా అంచన్

జనవర్ 2018లో ఉతపాత్తాలు

ఫిబ్రవరి 2018 లో, 46 హార్బరలి నుండి మొత్తం 61,463.55 
టనునాల సముద్ర మతస్్య ఉతపొతు్తలు వచి్చనట్ట నమోదైంది. 
వటిలో పెలాజక్ ఫిన్ ఫిష్ ఉతపొతు్తలు 27,282.94 

టనునాలతో (44%) మెజారీ్ట వ్టా సంపాదించింది. తరువ్త 
డెమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ మరియు షెల్ ఫిష్ వరుసగా 18,369.24 
టనునాలు (30%) , 15,811.37 టనునాలు (26%) ఉనానాయి. 
(చిత్రం. 1).

మొత్తం 111 సముద్ర చేపల ఉతపొతు్తలు ఇందులో ఉనానాయి. 
వ్టిలో స్క్విడ్, ఇండియన్ మాకెరెల్, రిబ్బన్ ఫిష్, జపనీస్ థ్రెడ్ 
ఫిన్ బ్రీమ్ మరియు ట్యానా వరసగా అగ్రసాథినంలో 
ఉనానాయి(చిత్రం. 2). మొత్తం ఉతపొతి్తలో 38% గా ఉనానాయి. 
పైన పేరొక్ననా 5 ప్రధ్న ఉతపొతు్తలతో  పాట ఇండియన్ ఆయిల్ 
సారిడున్, కటిల్ ఫిష్ మరియు క్రోకర్ కూడా ఉనానాయి.  మొత్తం 
ఉతపొతి్తలో 4శాతం మించి ఉనానాయి. 3107.66 టనునాలు, 
2924.56 టనునాలు మరియు 2891.34 టనునాలు లబించాయి. 
డీప్ సీ ఎండ్రకాయలు ఉతపొతు్తలు అతి తకుక్వ ఉతపొతి్త నమోదు 
అయింది. (0.12 టనునాలు) మాత్రమే.

ఫిబ్రవరి 2018 లో నమోదైన చేపల ఉతపొతు్తలు వివిధ కేటగిరీలుగా 
టేబుల్ 2లో ఇవ్వబడింది. పెలాజక్ ఫిన్ ఫిష్ వనరులలో మాకేరెల్ 
అతయాధికంగా నమోదు అయింది. తరువ్త రిబ్బన్ ఫిష్ మరియు 
ట్యానా ఉనానాయి. డీమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ ల విభాగంలో జపనీస్ 
థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్, క్రోకర్స్ మరియు బుల్స్ ఐస్ ప్రధ్నంగా ఉనానాయి. 
స్క్విడ్, కటిల్ ఫిష్ మరియు ఆకో్టపస్ లతో కూడిన మొలసాక్న్ 
సా్టక్ షెలి్ఫష్ లాయాండింగ్ లో 62%  ఉంది. మిగిలిన 38% 
క్రస్ట్టస్యనులిగా ఉనాయి. క్రస్ట్టస్యన్ లలో, పెనాయిడ్ రొయయాలు 
ప్రధ్నమైనవి, ఇందులోన్ కరికడి రొయయాలు అతయాధిక వ్టా 
సంపాదించాయి. (1,267.92 టనునాలు).

తమిళనాడు చిననాపట్టణం
కటో్బనా
మాలిమ్గోవ్

చేప రకం            టను్నలోలి ఉతపాతితా         %  ఉతపాతితా
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పెలాజక్ ఫిన్ ఫిష్

యంకోవిస్
సీర్ ఫిష్
సాక్డ్స్

బర్కుడ
డాలి్ఫన్ ఫిష్

లెసస్ర్ సారె్డున్

బాంబే డక్
ట్రివెలీలిస్
హెరింగ్స్

ఇండియన్ మకెరల్
రిబ్బన్ ఫిష్

ట్యానా
ఇండియన్

ఆయిల్ సారె్్టన్

హార్స్ మాకరెల్
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ప్ంతాలవారీగా ఉతపాతితా 

పశి్చమ, ఉత్తర తీరంలోని నాలుగు రీజయనలిలో మొత్తం 7 
చేపల ఉతపొతి్త కేంద్రాలు ఉనానాయి. ఇకక్డే అతయాధికంగా  
ఈ నెలలో గరిష్టంగా 29,552.63 టనునాల (48%) 

ఉతపొతి్త నమోదు అయింది. తర్్వత సాథినంలో సత్ వెస్్ట జోన్ 
(కేరళ, కర్్టక మరియు గోవ్లో గురి్తంచిన 15 నౌకాశ్రయలు) 
ఉనానాయి. ఇకక్డ 20,991.89 టనునాల చేపల ఉతపొతి్త నమోదు 
అయింది. వెస్్ట కోస్్ట జోనలి నుండి మొత్తం ఉతపొతి్త 82% (చిత్రం. 
3) గా ఉంది. ఆగేనాయ తీరం నుండి (తమిళనాడు మరియు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 14 నౌకాశ్రయలునానాయి.) ఇకక్డ మొత్తం 
4,693.01 టనునాల మెరైన్ చేపల ఉతపొతు్తలు (మొత్తం కాయాచ్ లో 
8% మాత్రమే) నమోదయయాయి. ఈశానయా ప్రాంతంగా భావించే 

మార్్కటింగ్ వారతాలు

19

ఓరియంటల్ బొనిటో ఇండియన్ హాలిబట్

స్ల్వర్ బిడీడు

మొత్తం

సముద్రపీతలు

మొత్తం

ఆకో్టపస్

పాయారెట్ ఫిష్

బాయాట్ ఫిష్

షెల్ ఫిష్

లాబ్ స్టర్స్

మాల్యాస్

 బాలిక్ టిప్ షార్క్

సీ బ్రీమ్ 

క్రస్ట్టస్యన్స్

మడ్ పీతలు

స్క్విడ్

టైగర్ పర్్ష

ఫైల్ ఫిష్

 పెనాయిడ్
రొయయాలు

నాన్ పెనాయిడ్స్
రొయయాలు

కాటిల్ ఫిష్

మొత్తం మాల్యాస్

లెదర్ జాకెట్
కీ్వన్ ఫిష్
కోబియ
ములెలిట్

నీడిల్ ఫిష్
మారిలిన్స్

సాయిల్ ఫిష్
హలాస్

ఇండియన్ ఇలిషా
సీబాస్

ఇండియన్ సాలమిన్
ఫాలిట్ నీడిల్ ఫిష్

స్ల్వర్ స్లాలిగో
రెయిన్ బో రననార్

ఫ్యాజలర్
మొత్తం

డిమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్
జపనీస్

థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్

క్రాకర్స్
బుల్స్ ఐస్
కాయాట్ ఫిష్
సలో ఫిష్
లిజార్డు ఫిష్
మూన్ ఫిష్

రీఫ్ కాడ్
సానాపర్

పాంఫ్రెట్స్
పోనీ ఫిషెస్

ఏల్
గోట్ ఫిష్

రేస్
ఎంపరర్ బ్రీమ్
గాలిసీ పార్ స్టలిట్

గాల్
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సత్ వెస్్ట
ఇండియన్ మకరెల్

ఇండియన్ ఆయిల్ సారె్డున్
సీక్విడ్

జపనీస్ థ్రెడ్ బ్రీమ్
ట్యానా
నార్్త వెస్్ట
స్క్విడ్

రిబ్బన్ ఫిష్
జపనీస్ థ్రెడ్ ఫిన్ బ్రీమ్

హార్స్ మకెరల్
బుల్స్ ఐ -  డసీక్ ఫిన్డు

సత్ ఈస్్ట
ట్యానా

కటిల్ ఫిష్

ఒడిశా మరియు పశి్చమ బెంగాల్ లోని గురి్తంచిన 10 హార్బరలిలో 
6,226.02 టనునాల (10%) ఉతపొతి్త రికారుడు అయింది. 

నాలుగు ప్రాంతాలోలిన్ ఉతపొతి్త అయిన చేపలోలి పెలాజక్ 
ఫిన్ ఫిష్ లు అగ్రసాథినం పందింది. వెస్్ట కోస్్ట తీరంలో ఎకుక్వ 
మొత్తం నమోదు అయింది. (చిత్రం. 4). నైరుతి, వ్యువయాం, 

ఈశానయా ప్రాంతాలలో డిమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ ఉతపొతి్త రెండోసాథినంలో 
ఉంది. అయితే సత్ ఈస్్ట తీరంలో షెలి్ఫష్ లాయాండింగ్ లు 
డీమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ ల కంటే ఎకుక్వగా ఉండడం విశేషం. ప్రతి 
ప్రాంతంలోను లభించే ఉతపొతు్తలోలి ప్రధ్నంగా దోహదపడిన 
ఐదు ప్రధ్న చేపల ఉతపొతు్తలు పటి్టక 3 లో ఇవ్వబడాడుయి.

పటి్టక 3.. ఫిబ్రవరి 2018 లో ప్రాంతాల వ్రీగా ఉతపొతు్తల నమోదు

పటి్టక 4లో ప్రతి ప్రాంతం యొకక్ మొత్తం ఉతపొతు్తలోలి వర్గొల 
వ్రీగా (టనునాలలో) పోలిక.

పటి్టక 3. ప్రధ్న మతస్్య వస్్తవులు ప్రతి ప్రాంతంలో 2018 ఫిబ్రవరిలో అడుగుపెటా్టయి

చేప రకం పరుకు టనునాలోలి                    ప్రాంతాలవ్రీగా                      మొత్తం ఉతపొతి్తలో శాతాలు
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తెలలి రొయయాలు
స్క్విడ్

రిబ్బన్ ఫిష్
నార్్త ఈస్్ట

క్రాకర్
ఇండియన్ ఆయిల్ సారె్్టన్ 

రిబ్బన్ ఫిష్
గోలెగొన్ యంక్రోవి

కారకక్డి రొయయాలు

ర్ష్ట్రాలవారీగా ఉతపాతితా

భారతదేశంలోని ప్రధ్న భూభాగంలోని తొమిమిది సముద్ర 
తీర ర్ష్ట్రాలోలి  గుజర్త్ ఈ నెలలో అతయాధికంగా 

సముద్ర చేపలను ఉతపొతి్త చేస్ంది. 19,941.21 టనునాలుగా 
నమోదు అయింది. ఇది దేశం మొత్తంలో లభించిన కాయాచ్ లో 
32% కంటే ఎకుక్వ (పటి్టక. 5). మహార్ష్రే ర్ష్రేం 9,611.42 
టనునాల పరిమాణానినా నమోదు చేస్ంది. ఇది అనినా ర్ష్ట్రాల 
నుండి నమోదైన మొత్తం పరిమాణంలో 15%. 8,835.63 
టనునాలతో (14% కంటే ఎకుక్వ) కేరళ మూడవ సాథినంలో 
నిలిచింది. పశి్చమ తీరప్రాంతాలు మొత్తం కాయాచ్ లో 82% కంటే 
ఎకుక్వగా రికారుడు చేశాయి. తూరుపొ తీరంలో, పశి్చమ బెంగాల్ 
నుండి అతయాధిక ఉతపొతి్త వచి్చంది. 3,938.46 టనునాలు (6% 
కంటే ఎకుక్వ)గా ఉంది. ఈ నెలలో అతి తకుక్వ లాయాండింగ్ 
నమోదైన ర్ష్రేం ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇకక్డ కేవలం 1,913.74 
టనునాల సముద్ర చేపల మాత్రమే లభించాయి.

ఫిబ్రవర్ 2018 లో ఆయా ర్ష్ట్రాలోలి ఉతపాతితా  వివర్లు పటి్టంచ 4 లో ట్బుల్ రూపంలో ఇవ్వబడాడుయి.

టను్నలలో సర్కుఉతపాతితా ర్ష్ట్రాలోలి ఉతపాతితా శాతం

పటి్టక. 5. ఫిబ్రవరి 2018 లో ర్ష్ట్రాల వ్రీగా చేపల ఉతపొతి్త (టనునాలలో)

కేరళ
ఇండియన్ ఆయిల్ 
సారె్డున్

సె్క్విడ్

ట్యానా

ఇండియన్ మకెరల్

కటిల్ ఫిష్

కర్నాటక

ఇండియన్ మకెరల్

ఇండియన్ ఆయిల్

సారె్డున్ 
జపనీస్ థ్రెడ్ బ్రీమ్
సె్క్విడ్

ఇండియన్ సాక్డ్

గోవ్  

ఇండియన్ మకెరల్

మార్్కటింగ్ వారతాలు

21



      2018 మార్చి  ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్

ప శి్చమ మరియు తూరుపొ తీర్ల వెంబడి ఎంప్కచేస్న 
నౌకాశ్రయలలో ఈ నెలలో నమోదైన చేపల ఉతపొతి్తని 

వరుసగా 6 మరియు 7 పటి్టకలోలి చూస్ంచారు. 46 హార్బరలిలో 
వర్వల్ అతయాధికంగా 8,556.00 టనునాలు (14%) నమోదు 
చేస్ంది. తరువ్త పోరుబందర్ 6,373.21 టనునాలు, 
మంగళూరు హార్బర్ 6,263.97 టనునాలు (10%), 6,004.50 
టనునాలతో బేపూర్ (9%) ఉతపొతి్తలో వరుస సాథినాలోలి నిలిచాయి. 
తూరుపొ తీరంలో అతయాధికంగా ఉతపొతి్త విశాఖపటనాం నుంచి ఉంది. 
ఇకక్డ 1,405.02 టనునాలు (2%) ఉతపొతి్త అయింది. పశి్చమ 
తీరంలోని 22 హార్బరలిలో 11 చోటలి 1000 టనునాలకు పైగా 
ఉతపొతి్త నమోదు అయింది. అయితే తూరుపొ తీరంలోని 24 
నౌకాశ్రయలలో 3 మాత్రమే 1000 టనునాలు నమోదుచేశాయి. 
చిననాముట్టం హార్బర్ (30.20 టనునాలు) నుండి తకుక్వ ఉతపొతి్త  
రికారుడు అయింది.

హార్బర్ వారీగా చేపల ఉతపాతితా

చిత్రం. 6. ఫిబ్రవరి 2018 సమయంలో పశి్చమ తీరం వెంబడి ఉననా 
నౌకాశ్రయల వదదా చేపల లాయాండింగ్ (టనునాలలో)

ఫోకస్ ఏరియ

22

మూన్ ఫిష్ 

ట్యానా

హార్స్ మాకెరల్

సె్క్విడ్

మహార్ష్రే  

హార్స్ మాకెరల్

సె్క్విడ్

ఇండియన్ మకెరల్

క్రాకర్

బ్రౌన్ రొయయాలు

గుజర్త్  

రిబ్బన్ ఫిష్ 

సె్క్విడ్

జపనీస్ థ్రెడ్ బ్రీమ్

బుల్స్ ఐస్-
డసీక్ ఫిన్డు 

కటిల్ ఫిష్ 

తమిళనాడు 

ట్యానా

సె్క్విడ్

ఇండియన్ ఆయిల్ 

సారె్డున్

సానాపర్

ఆంధ్రప్రదేశ్ 

ట్యానా

తెలలి రొయయాలు

రిబ్బన్ ఫిష్

బ్రౌన్ రొయయాలు

ప్ంక్ రొయయాలు

ఒడిషా  

క్రాకర్

రిబ్బన్ ఫిష్ 

గోలెడున్ యంకేవి

సల్ ఫిష్ 

కరకక్డి రొయయాలు

 పశి్చమబెంగాల్

ఇండియన్ ఆయిల్ 

సారె్డున్

క్రాకర్

ఇండియన్ మకెరల్

బాంబే డక్ 
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పటి్టక. 7. ఫిబ్రవరి 2018లో తూరుపొ తీరం వెంబడి 
హార్బరలి వదదా చేపల ఉతపొతి్త (టనునాలలో) పడవలు 
వచి్చన సంఖయా ఆధ్రంగా అంచనాలు

ఫిబ్రవరి 2018 లో మొత్తం 26,964 పడవలు ర్కపోకలు 
సాగించాయి. అందులో అతయాధికంగా 4,133 పడవలు 
వర్వళ్ హార్బర్ నుండి వచా్చయి. వర్వళ్ సమీపంలోని 

పోరుబందర్ హార్బర్ ఉంది. ఇకక్డ 2,820 పడవల ర్కపోకలు 
జరిగాయి. ఇదే సమయంలో 46 హార్బరలిలో 5 మాత్రమే 1000 కి 
పైగా పడవ వచి్చనట్ట రికారుడు అయింది. వ్టి వివర్లు పటి్టక 5 
లో ఇవ్వబడాడుయి. హార్బరలి వదదా లాయాండ్ అయిన పడవలోలి స్మారు 
74% ట్రావెలర్స్ అసస్యేషన్ కు చందినవే. మిగిలినవి పర్స్ 
సైనర్స్, రింగ్ సైనర్స్, గిల్ నెట్టర్స్, లాంగ్ లైనర్స్ మరియు 
సాంప్రదాయ మతయా్సకారులవి ఉనానాయి. 

పటి్టక 6లో చూప్ంచిన డేటాను మునుపటి ఫిబ్రవరి నెలతో 
పోల్చడం జరిగింది.  జనవరి 2018 తో పోలిస్ట్త ఫిబ్రవరి 2018 
లో మొత్తం చేపల ఉతపొతి్త 25,000 టనునాలకు పైగా తగిగొంది. 
పెలాజక్ ఫిన్ ఫిష్ ఉతపొతి్తలో అగ్రసాథినంలో ఉంది. 1% పెరుగుదల 

కూడా చూప్ంచింది. డెమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ వ్టా 2% తగిగొంది. 
షెలి్ఫష్ ఉతపొతి్త 1% పెరిగింది. స్క్విడ్ మాత్రం మెరుగాగొ ఉంది. 
రిబ్బన్ ఫిష్ మూడవ సాథినానికి పడిపోయింది. ఉతపొతి్త విషయంలో 
గుజర్త్ ర్ష్రేం అగ్ర సాథినంలో కొనసాగింది. గుజర్త్ లోని 
వర్వల్ హార్బర్ గరిష్టంగా చేపల ఉతపొతి్తని సాధించింది. జనవరి 
2018 తో పోలిస్ట్త మొత్తం ఫిబ్రవరి 2018 లో 6,600 పడవలు 
వేటకు వెళాలియి.

మార్్కటింగ్ వారతాలు

పడవలు వచిచిన సంఖ్య ఆధ్రంగా అంచన్లు

ఫిషంగ్

హార్బర్   ర్ష్రేం

వర్వళ్  గుజర్త్

పోర్ బందర్  గుజర్త్

మాంగ్రోల్  గుజర్త్

మంగళూర్  కర్నాటక

హార్నా  మహార్ష్రే

క్రమ
సంఖయా.
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కులిపతాంగా 

ఫిబ్రవరి 2018 లో దేశంలోని 46 ప్రధ్న చేపల ఉతపొతి్త 
చేస్ట హార్బరలి నుంచి మొత్తం 61,463.55 టనునాల 
సముద్ర మతస్్య సంపద రికారుడు అయింది. ఇందులో 

పెలాజక్ ఫిన్ ఫిష్ , డీమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్  మరియు షెల్ ఫిష్ 
ఎకుక్వగా లభించాయి. నైరుతి తీరం వెంబడి తకుక్వగా 
ఉతపొతి్త సాధించడానికి మరపడవల యజమానుల సమేమి 
కారణం. అకక్డ ఎనిమిది రోజుల సమెమి జరిగింది. ఇది చేపల 
ఉతపొతి్తపై ప్రభావం చూప్ంది. స్క్విడ్ ప్రధ్న  ఉతపొతి్తగా 
కూడా నమోదు అయింది. పశి్చమ తీరప్రాంతాల నుండే 
మొత్తం కాయాచ్ లో 82% కంటే ఎకుక్వ వచి్చంది. నార్్త వెస్్ట 
తీరం గరిష్టంగా 48% వ్టా నమోదుచేస్ంది. గుజర్త్ 
చేపల ఉతపొతి్తలో అగ్రభాగాన నిలిచింది. 46 హార్బరలిలో 14 
నౌకాశ్రయలు 1000 టనునాలకు పైగా చేపల ఉతపొతి్త 
చేశాయి. వర్వళ్ హార్బర్ అతయాధికంగా పడవలు పంపడమే 
కాదు.. ఉతపొతి్తలోన్ ముందుంది.                         *

మార్్కటింగ్ వారతాలు

డిసెంబర్ 2017   జనవరి 2018  ఫిబ్రవరి 2018
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మొత్తం ఉతపొతి్త

డిమెరస్ల్ ఫిన్ ఫిష్ 

షెల్ ఫిష్

గరిష్టంగా ఉతపొతి్త అయిన 
జాతలు

అతయాధికంగా ఉతపొతి్త 
సాధించిన ర్ష్రేం 

పెలజక్ ఫిన్ ఫిష్

అతయాధికంగా ఉతపొతి్త

 సాధించిన హార్బర్ 

మొత్తం పడవలు 
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ఆక్్వకలచిర్ దృశ్యం

ఆక్్వకలచిర్లి నిషేధిత యాంటీ బయాటిక్స్: 
ఒడిషాలో అవగాహన్ క్ర్యక్రమాల నిర్వహణ

ఆకా్వకల్చర్ లో నిషేధిత యంటీబయటిక్ 
వ్డకానికి వయాతిరేకంగా రొయయాల రైతుల కోసం 
ఒడిశాలోని కేంద్రాపార్ జలాలిలోని 

అజగర్ పతియ, కృష్ప్రియపూర్ గ్రామాలోలి భువనేశ్వర్ ఎంపెడా 
ప్రాంతీయ విభాగం అవగాహన కారయాక్రమాలు నిర్వహంచింది.

2018 ఫిబ్రవరి 26న అజగరపొతియ గ్రామాంలో అవగాహన 
కారయాక్రమం నిర్వహంచడం జరిగింది. ఇందులో 45 మంది 
పాల్గొనానారు. నిషేధిత యంటీబయటిక్స్ వ్డకం వలలి కలిగే 

దుష్ఫరిణామాలను వ్రికి వివరించడం జరిగింది. అలాగే 
ఎంపెడాలో నమోదు చేస్కోవడం దా్వర్ వ్రికి కలిగే 
ప్రయోజనాల గురించి తెలియచపపొడం జరిగింది. ఎంపెడా 
భువనేశ్వర్ ప్రాంతీయ విభాగం అస్సె్టంట్ డైరెక్టర్ శ్రీ నరేష్ 
తంబాడా రైతులకు ఉననా సందేహాలకు సమాధ్నాలు ఇచా్చరు. 
అంతేకాదు వ్రికి అందించే ర్యితీలుగురించి వివరించారు. శ్రీ 
స్రేష్ మొహంతి, ఇకక్డ జరిగిన చర్చలను మాతృ భాషలోకి 
అనువదించారు. మారుమూల గ్రామంలో ఇలాంటి సమావేశం 
నిర్వహంచినందుకు రైతులు ఎంపెడాకు, అధికారులకు 
కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
కేంద్రపార్ జలాలిలోని కృష్ప్రియపూర్ (గుపతి) గ్రామంలో 
2018 ఫిబ్రవరి 27 న అవగాహన కారయాక్రమానినా నిర్వహంచారు 
మరియు 44 మంది రైతులు పాల్గొనానారు. పలాల నమోదు, 
నిల్వ చేయడానికి ముందు విత్తన పరీక్ష సదుపాయం, గోపాల్ 
పూర్, గంజాం వదదా ప్స్ఆర్ లాయాబ్ సకరయాం గురించి ఇందులో 
వివరించడం జరిగింది.  ఆకా్వకల్చర్ లో నిషేధించిన 
యంటీబయటిక్స్ ప్రతికూల ప్రభావంపై వ్రికి సమగ్రంగా 
వివరించడం జరిగింది. రైతులు లేవనెతి్తన సందేహాలను ఎంపెడా  
అధికారి సపొష్టమైన సమాధ్నాలు ఇచా్చరు.                               *
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న్్యస్ విభాగం

సమీప జిలాలోలికి మళ్లి వచిచిన  
ఆయిల్ సార్్డున్ చేపలు

కేరళలోని సంప్రదాయ పదదాతులోలి ఉతపొతి్త చేస్్తననా సముద్ర 
చేపలోలి ఆయిల్ సారె్డున్ కీలకంగా ఉండేది. కానీ రెండు 
దశాబాదాలుగా భారీగా తగుగొదల కనిప్ంచింది. కానీ మళ్లి 

2016 నుంచి మళ్లి వ్టి జాడ పెరుగుతూ వచి్చంది.

మొత్తం ఆయిల్ సారిడున్ ఉతపొతి్త 2017 లో 1.25 లక్షల 
టనునాలకు చేరుకుందని.. ఇది గత ఏడాది కంటే 45,000 టనునాల 
కంటే భారీ మొత్తంలో పెరిగినట్ట సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్్చ 
ఇనిస్్టట్యాట్ (స్ఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ) శాస్రీవేత్తలు 20/03/2018 
న ప్రకటించింది.

ప్రస్్తత ధోరణిని బటి్ట చూస్ట్త, 2020 నాటికి ఆయిల్ సారె్డున్  
ఉతపొతి్త గణనీయంగా పెరుగుతుందని అంచనా. అయితే 
మతస్్యకారుల చేపల వేటపై ఆధ్రపడి ఉంటంది. 
స్ఎమ్ ఎఫ్ ఆర్ ఐ లోని శాస్రీవేత్తల బృందం సభుయాడు ఆయిల్ 
సారిడున్ ఫిషరీస్ గురించి అధయాయనం చేస్్తనానారు.

కేరళ తీరంలో ఆయిల్ సారిడున్ రికవరీకి మెరుగైన వనరుల 
నిర్వహణతో పాట ఆహార లభయాత, అధిక సాథియిలో ఆకిస్జన్ 
వంటి పర్యావరణం వలలి సాధయామయిందని సీనియర్ సైంటిస్్ట 
డాక్టర్ వి. కృపా అంటనానారు. ఈ అంశంపై అభిప్రాయ భేదాలు 
ఉననాపపొటికీ శైశవ దశ చేపల వేటపై నియంత్రణలో సమిష్ట బాధయాత 
తీస్కోవడం కూడా ఉపయోగపడిందనానారు.

ఆయిల్ సారిడున్ ఫిషరీస్ కు అనుకూలంగా సముద్ర పరిస్థితులు 

మెరుగుపడినటలి కనిప్ంచినపపొటికీ మళ్లి వ్తావరణ మారుపొల 
కారణంగా పడిపోయే ప్రమాదం లేకపోలేదని శాస్రీవేత్తలు 
హెచ్చరిస్్తనానారు. ఆయిల్ సారె్డున్ ఉతపొతి్త పెరగడానికి కావ్లిస్న 
చరయాలు తీస్కోవ్లిస్ ఉంటంది.

మానవ తప్పొదాల కారణంగా జలీలి ఫిష్ బూలిమ్స్ హైలైట్ చేస్నట్ట 
ప్రతికూల సముద్ర పరిస్థితులను డాక్టర్ కృపా తోస్పుచ్చలేదు.

రింగ్ సీనర్స్ దా్వర్ ఆయిల్ సారిడునెస్ ఉతపొతి్త  80% గా ఉంది. 
ఆయిల్ సారిడునెస్ చేపలు ర్ష్రేంలోని దాదాపు రెండు లక్షలకు 
పైగా ఉననా సాంప్రదాయ మతస్్యకారులకు ఉపాధిగా మారింది. 
ఇకక్డ లభించే చేపలను రుచికరమైనవిగా భావిసా్తరు. పైగా అతి 
అలాపొదాయ వర్గొలకు అందుబాట ధరలో ఉంటంది.

2015-16లో ఆయిల్ సారె్డున్ కొరత కారణంగా సాథినికంగా 
వినియోగం కోసం ఒమన్ నుండి దిగుమతి చేస్కోవ్లిస్ 
వచి్చంది. పైగా వ్టి అమమికం ధర కూడా ఎకుక్వగా ఉండేది.
ఆయిల్ సారిడున్ ఉతపొతి్త 2012 లో స్మారు నాలుగు లక్షల 
టనునాలు ఉండేది. 2016  నాటికి ఇది 45,000 టనునాలకు 
పడిపోయింది. 2015 లో స్ఎంఎఫ్ఆర్ఐ ర్ష్రే ప్రభుతా్వనికి 
సమరిపొంచిన ఒక నివేదిక ప్రకారం కేరళలోని మతస్్య శాఖకు 
రూ.150 కోటలి నషా్టలకు కారణమైంది.

సాంప్రదాయ మతస్్యకార కుటంబాలు దాదాపు రూ. 10,000 
కోటలి నష్టపోయరు.                                                                     *
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చిన్నరొయ్యలకు పెర్గుత్న్న డిమాండ్ 
 నేపథ్యంలో ఎగుమతిదార్ల ప్రయతా్నలు

చి ననా రొయయాలకు పెరుగుతుననా డిమాండ్ నేపథయాంలో 
భారతీయ మతస్్య ఎగుమతిదారులపై కూడా ప్రపంచ 
సాథియి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉతపొతి్త చేయలని 

ఒతి్తడి పెరుగుతోంది. సాంప్రదాయకంగా పెదదా పరిమాణంలో 
పండించిన రొయయాలలో కిలోకు 20 నుండి 40  వరకూ 
వస్్తనాయి. కాని ఇప్పుడు వ్రు చిననా రొయయాల అవసర్నినా 
తీర్చడానికి రైతులను బహుళ సాగు వైపు ప్రోతస్హంచడం 
జరుగుతుంది.  ఇది దీర్ఘకాలంలో రైతులకు మేలు చేస్్తంది.

సముద్రం రొయయాల ఉతపొతి్త గణనీయంగా క్షీణించింది. ముఖయాంగా 
కేరళతీరంలో ఇది ఎకుక్వగా కనిప్ంచింది. సాధ్రణంగా చిననా 
పరిమాణంలో ఉండటం ఒక కారణం.  అయితే పండించిన 
రొయయాలు లోటను పూడు్చతునానాయని జనీనా మెరైన్ ట్రేడర్స్ 
ఎండి కెనీనా థామస్ అభిప్రాయపడాడురు. 

అయితే చిననా రొయయాలు ఎంతో విలువ కలిగి ఉంటాయి. పెదదా 
రొయయాలతో జపనీస్ డిష్ స్షీని తయరు చేయలేరు అని చిననా 
రొయయాల డిమాండ్ అదని థామస్ గురు్త చేస్్తనానారు.

కేజీకి 50 నుండి 120 సంఖయాలో వచే్చ రొయయాలు బాగా ప్రాచురయాం 
పందుతునానాయి. ఆగేనాయస్య దేశాలు చాలావరకు చిననా 
రొయయాల పెంపకంపై దృష్ట సారించాయి. భారత్ కూడా 

ఇప్పుడిప్పుడే ఈ ధోరణి వైపు మారుతోంది.
ఇది రైతులకు, ఎగుమతిదారులకు ప్రయోజనం ఉంటంది. 
రైతులకు ఆదాయం తెచి్చపెడుతుంది. అట ఎగుమతిదారులకు 
సాధయామైనంత వ్యాపారం చేయడానికి ఆసాక్రం ఉంటంది.

సాగు రొయయాలు ఎగుమతులోలి భారత్ ప్రపంచంలోనే అగ్రసాథినంలో 
ఉంది. అమెరికా దిగుమతి చేస్కుంటననా రొయయాలోలి భారత్ 
వ్టా 40శాతం వరకూ ఉంది.   

సైజు తకుక్వగా ఉంటే కొనుగోలుదారులు తకుక్వ ధర చలిలిసా్తరు. 
అయినా రైతులకు ఇది ఆదాయం పెంచుతుంది. వ్రికి రిస్క్ 
కూడా తగుగొతుంది. వ్యాధులు నుంచి ముప్పు ఉండదు. ఫీడ్ 
వయాయం కూడా తగుగొతుందని అబద్ ఫిషరీస్ మేనేజంగ్ డైరెక్టర్ 
అన్వర్ హషీమ్ అంటనానారు.

చిననా రొయయాలను ఉతపొతి్త చేయడం వలన దేశీయ వినియోగానినా 
పెంచడానికి దోహదపడుతుందని నిపుణులు స్చిస్్తనానారు. 
“ప్రస్్తతం, 42,000 నుండి 45,000 టనునాలు సాథినికంగా 
మారెక్ట్ లో విక్రయలు జరుగుతునానాయి. మేము దానిని 
రెటి్టంపు చేయగలిగితే, ఎగుమతులపై ఒతి్తడి తగుగొతుందని ’’ అని 
సొసైటీ ఆఫ్ ఆకా్వకల్చర్ ప్రొఫెషనల్స్ అధయాక్షుడు ఎస్. చంద్రశేఖర్ 
అనానారు.                                                                                                         *
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అసం, మణిపూర్ లో కొతతాగా మూడు రక్ల  
మంచినీటి చేప జాత్ల గుర్తాంపు

మూడు మంచినీటి చేప జాతులను - గార్రా 
బిలోబోరోస్్రేస్, గార్రా కాలివిరోస్్రేస్ మరియు 
గార్రా సబ్ స్్రేకో్టరోస్్రేస్ లను అసాస్ం మరియు 

మణిపూర్ పరిశోధనా బృందం కనుగొననాటలి అంతర్జితీయ పత్క 
జూటాకాస్ నివేదించింది.

మొదటి రెండు జాతులు అసాస్ంలో బ్రహమిపుత్ర ఉపనదుల నుండి, 
భూటాన్ సరిహదుదాలో ఉననా కనమక్రా ప్రవ్హం మరియు హఫాలింగ్ 
సమీపంలోని డియుంగ్ నది నుండి కనుగొనబడాడుయి. మూడవది 
మణిపూర్ లోని బర్క్ యొకక్ ఉపనది అయిన లీమాటక్ 
ప్రవ్హంలో కనుగొనబడింది.
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“క్రొత్త ఆవిషక్రణలపై పత్రాలు సమరిపొంచబడాడుయి. చాలావరకు 
అంతర్జితీయ పరిశోధకుల సమగ్ర అధయాయనం అనంతరం 
పరిశోధనాపత్రాలు అంగ్కరించబడాడుయని మణిపూర్ 
విశ్వవిదాయాలయనికి చందిన పరిశోధకుడు నరేంగ్ బామ్ రోని 
తెలిపారు.
7-8 అంగుళాల పడవుతో కొత్తగా కనుగొననా చేప జాతులు 

ఎకుక్వగా కుండల ప్రవ్హాలలో కనిప్సా్తయి, వటిని మణిపూర్ 
లోని నాగొము సంగం మరియు అసాస్ంలోని స్ల్ టోకా 
(డిమాసాలో నహోలి మరియు బోడోసలి నా కందా) అని 
ప్లుసా్తరు.
పరిశోధకులకు మారగొనిరేదాశం చేస్న ఇంటరేనాషనల్ యూనియన్ 

ఫర్ కనజిరే్వషన్ ఆఫ్ నేచర్ (ఐయుస్ఎన్) మంచినీటి చేపల 
పరిశోధనా నిపుణుల బృందం సభుయాడు ప్రొఫెసర్ డబూలి్య. విశ్వనాథ్ 
చప్పొన ప్రకారం, కొత్త జాతులను నిపుణుల బృందం పరిశీలించి, 
మూలాయాంకనం చేస్ంది. లండన్ కు చందిన జూలాజకల్ 
నామకరణం కోసం అంతర్జితీయ కమిషన్ కు సమరిపొంచబడింది. 
ఇది ఆయ జాతులకు ప్రతేయాకమైన గురి్తంపు కీని కూడా 
కేటాయించింది.

డయంగ్ నది నుండి అసాస్ం యొకక్ హాఫాలింగ్ ప్రభుత్వ కళాశాల 
పరిశోధకులు నరేంగ్ బామ్ రోని మరియు థోస్టన్ సరో్బజత్ 
సంయుక్తంగా గార్రా కాలివిరోస్్రేస్ ను కనుగొనానారు. గనార్ 
బిలోబోరోస్్రేస్ మరియు గార్రా సబ్ స్్రేకో్టరోస్్రేసలిను కనమక్రా 
(అసాస్ం) మరియు లీమాటక్ (మణిపూర్) ప్రవ్హాల నుండి రోని 
కనుగొనానారు.
రోని మరియు సరో్బజత్ ఇదదారూ ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ ఆధ్వరయాంలో 
మతస్్య శాస్రీంలో విస్తతృతమైన శిక్షణ పందారు.
“ ఈ మూడు చేప జాతులను ఇటీవల వివరించిన జాతుల నుండి 
వేరు చేయవచు్చ మరియు ప్రపంచానికి కొత్తవి” అని మణిపూర్ 

విశ్వవిదాయాలయం యొకక్ లైఫ్ సైన్స్ విభాగంలో మతస్్య విభాగానికి 
అధిపతి అయిన ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ అనానారు.
“వ్స్తవ్నికి, ఈశానయా భారతదేశం, విభిననామైన కొండ ప్రాంతాలోలి 
ఉండే ప్రవ్హాలోలి గొపపొ జీవజాతుల వైవిధ్యానినా కలిగి ఉంది. 
ఇపపొటివరకూ గురి్తంచిన 200 (ప్రపంచంలో గార్రా రకం) లో 32 
జాతులకు ఇది నిలయం. ఇంకా చాలా జాతులు ఆవిషక్రణ కోసం 
ఎదురు చూస్్తనానాయని, ” ఆయన అనానారు.
ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ బృందం 1986 లో మణిపూర్ లో సాథినికంగా 
హైకాక్ నాగొ అని ప్లువబడే పుంటియస్ జయరేమిని కనుగొనానారు. 
అపపొటినుంచి దాదాపు 85 మంచినీటి చేప జాతులను వరు 
కనుగొనానారు. స్మారు 250 చేప జాతులకు (200 సాథినిక చేప 
జాతులతో సహా) మణిపూర్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. 
                                               - www.hindustantimes.com
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కొచిచిన్ లోని ఐక్ర్ – స్.ఐ.ఎఫ్.టి. చేత ఫిషంగ్ పనిముటులి పంప్ణీ

ట్రై బల్ సబ్ పాలిన్ ప్రాజకు్టలో భాగంగా ఫిషంగ్ 
పనిముటలిను 2018 మారి్చ 3 న చలాకుడి 
నియోజకవరగొ గౌరవ పారలిమెంట సభుయాడు శ్రీ 

ఇన్నాసెంట్ వ్జచల్ స్ఎఫ్ఆర్ కోఆరిడునేషన్ సంఘం సభుయాలకు 
పంప్ణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయాక్రమానినా షెడ్యాల్ ట్రైబ్ 
కమూయానిటీ సెంటర్ లో నిర్వహంచారు. చాలకుడి ఎమెమిలేయా బి.డి.
దేవసయా ఇందులో పాల్గొనానారు. బాధయాతాయుతమైన చేపల వేట  
సాగించాలిస్న అవసర్నినా ఎంపీ గురు్తచేశారు. దేశవ్యాప్తంగా 
మతస్్యకారుల అభుయాననాతి కోసం ఐకార్ –స్.ఐ.ఎఫ్.టి. 
క్షేత్రసాథియిలో చేపడుతుననా కారయాక్రమాలను ఆయన 
ప్రశంస్ంచారు.

డబులి్యడబులి్యఎఫ్ ఇండియ అసస్యేట్ కోఆరిడునేటర్ శ్రీ టిజు స్. 
థామస్ ఈ సభకు సా్వగతం పలికారు. అభివృదిధి కారయాకలాపాలు 
మందగించడానికి ప్రధ్న కారణాలను వివరించారు. అట 

మధయావరు్తల దోప్డీకి బాధితులు కాకుండా గిరిజన మతస్్యకారులు 
అప్రమత్తంగా ఉండాలని  శ్రీ దేవ్సయా అనానారు.

ఐకార్ –స్.ఐ.ఎఫ్.టి. డైరెక్టర్ డాక్టర్ స్. ఎన్. రవిశంకర్, 
పాల్గొనేవ్రిని అవగాహన కలిపొంచారు. అటవ, నీటి వనరులను 
విఛ్్చననాం కాకుండా జాగ్రత్తపడాలిస్ అవసర్నినా తెలియజేశారు. 
మతస్్య ఉతపొతు్తల మారెక్టింగ్ లో పరిశుభ్రమైన చేపల 
నిర్వహణకు అనుసరించాలిస్న పదదాతులను నొకిక్ చపాపొరు.
టి.ఎస్.స్. ని పటిష్టం చేయడంతో పాట.. అవసరమైన చరయాలు 

తీస్కోవ్లని. ఇన్ స్్టట్యాట్ కోసం తగిన 
నిధులు కేటాయించాలని ఐకార్ –స్.ఐ.ఎఫ్.
టి. ప్రినిస్పల్ సైంటిస్్ట డాక్టర్ ఎం. ప్. రమేశన్ 
సాథినిక ఎంపీని కోర్రు.  తదా్వర్ పేదలకు 
ప్రతయాక్ష ప్రయోజనం లభిస్్తందనానారు. ఈ 
కారయాక్రమంలో ప్రినిస్పల్ సైంటిస్్ట డాక్టర్ వి. 
ఆర్. మధు, ఐస్ఎఆర్-స్ఫ్్ట టెకినాకల్ 
ఆఫీసర్ శ్రీ అరవింద్ ఎస్. కలంగుతక్ర్ 
కూడా పాల్గొనానారు. బాధయాతాయుతమైన 
ఫిషంగ్ కోసం ఉదేదాశించిన ఐకార్ –స్.ఐ.ఎఫ్.
టి. ఏర్పొట చేస్న మెరుగైన మరియు 
ఎంప్క చేస్న గిల్ నెట్ లు మరియు 
ఉపకరణాలను 50 మంది సభుయాలకు 
పంప్ణీ చేయబడాడుయి.                              *
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బంగాల్ లో ఊపందుకున్న ఆన్ లైన్ చేపల ఉతపాత్తాల అమ్మక్లు 

చేపల ఆన్ లైన్ షాప్ంగ్ కోసం పశి్చమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం 
సామిర్్ట ఫిష్  యప్ ను రూపందించారు. ప్రముఖ 
ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు చందిన ఆరుగురు ఇంజనీరింగ్ 

విదాయారుథిలు ఆన్ లైన్ రిటైల్ దుకాణానినా ప్రారంభించారు, ఇకక్డ 
పచారీ మరియు ఇతర ఆహార పదార్థిలతో పాట తాజా చేపలు 
మరియు మాంసానినా పందవచు్చ. ఇందులో 75-80 రకాల 
చేపలతో పాట చికెన్, మటన్ కూడా విక్రయిస్్తనానారు. 
ముందురోజు సాయంత్రం 9గంటలలోపు ఆన్ లైన్ లో ఆరడుర్ చేస్ట్త 
చాలు.. తెలాలిరి ఉదయం హార్బర్ నుంచి స్టకరించిన రెండు 
గంటలోలి మీకు చేపలు డెలివరీ చేసా్తమని డిలైబజార్ వయావసాథిపకులు 
అభిరుప్ బాసక్ తెలిపారు. డిలైబజార్ కు దాదాపు 22వేల మంది 
కస్టమరులి రిజస్టరై ఉనానారు. ఏడాదికి నాలుగుకోటలి రూపాయల 
టరొనావర్ సాధించింది. యప్ మరియు వెబ్ సైట్ దా్వర్ ఈ 
స్టవలను పందవచు్చ.

“మరికొనినా ఆన్ లైన్ కిర్ణా దుకాణాలు ఉననాపపొటికీ, డెలిబాజార్ 
తన ప్రతేయాకతను చూప్స్్తంది. మరెకక్డా లేని విధంగా ఇకక్డ 
నుండి తాజా ఉతపొతు్తలు లభిస్్తనానాయి. శుదిదా చేయని.. ఫ్రెష్ 
మాంసానినా అందిస్్తందని అని బసక్ పేరొక్నానారు. చేపలను 

ఆన్ లైన్ లో బుక్ చేస్కునేందుకు అనుగుణంగా సామిర్్ట  ఫిష్ 
యప్ ను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ర్ష్రే మతస్్య అభివృదిధి సంసథి 
ప్రారంభించింది. సామిర్్ట ప్ష్ యప్ దా్వర్ బుక్ చేస్కుననా వ్రి 
అవసర్లకు అనుగుణంగా ముడిచేపలు, కీలిన్ చేస్న, మరియు 
ఎండబెటి్టన, పచ్చడి రూపంలో మాంస, చేప ఉతపొతు్తలను ఇంటికే 
డెలివరీ చేస్్తంది. 

ఈ యప్ దా్వర్ జనవరిలో 22 రకాల చేపలు, ఏడు రకాల 
ఎండిన చేపలు, చేపల పచ్చడి, కూరగాయలను విక్రయిసా్తమని 
ఎస్ ఎఫ్ డిస్ డైరెక్టర్ సమాయాజత్ దాస్ తెలిపారు. రకరకాల 
చేపలను విక్రయించడానికి ఒక ప్రభుత్వ సంసథి యప్ ను 
ప్రారంభించడం ఇదే మొదటిసారి. వినియోగదారుడు ఎంప్క 
చేస్కుననా తర్్వత చేపలు నేరుగా ఇంటికి పంప్ణీ 
చేయబడతాయి. యప్ ట్రయల్ రన్ లో భాగంగా  కోల్ కతాలోని 
ఈశానయా భాగంలోని అనేక ప్రాంతాలోలిన్, శాటిలైట్ టౌన్ షప్, 
సాల్్ట లేక్ ప్రాంతాలోలి స్టవలు అందించింది.  

- www.indiatoday.in
*
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నిర్ధకశకితా పెర్గి స్్కలెర్స్స్ (ఎంఎస్) నుంచి క్పాడటంలో  
ఫ్్యటీ ఫిష్ లు దోహదపడతాయి : పర్శోథనలు 

వ్ ర్నికి ఒకసారి చేపలు తినడం దా్వర్ మలి్టపుల్ 
సెక్లెరోస్స్ (ఎంఎస్) వచే్చ ప్రమాదం మీకు 
తగుగొతుందని పరిశోధకులు అంటనానారు.

నాడీ వయావసథిను బలహీనపరిచే వ్యాధి అయిన ఎంఎస్ కు ప్రస్్తతం 
చికితస్ లేదు. ఇది నర్ల చుట్్ట ఉననా కొవు్వ రూపంలో ఉండే 
రక్షణ కవచాలను దెబ్బతీస్్తంది. మరియు శరీరంలోని మిగిలిన 
భాగాలతో పాట మెదడు యొకక్ నాడీ వయావసథిను 
బలహీనపరుస్్తంది. “ మారుతుననా జీవనశైలిలో క్రమం 
తపపొకుండా చేపలు తినడం మరియు చేప న్నెలు సప్లిమెంటలిగా 
తీస్కోవడం ఎంతో అవసరం అంటనానారు. దీనివలలి ఎంఎస్ 
ప్రమాదానినా తగిగొస్్తందని ప్రముఖ పరిశోధనా రచయిత డాక్టర్ 
కైజర్ అభిప్రాయపడాడురు. దక్ణ కాలిఫోరినాయకు చందిన డాక్టర్ 
అనెనాట్ లాంగర్-గౌల్డు మరియు అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ 

న్యార్లజీ సభుయాడు , డైలీ మెయిల్ కు ఇదే విషయం తెలిపారు.

చేపలు తిననావ్రికి తరచుగా ఎంఎస్ వృదిధి చందే ప్రమాదం 45% 
తకుక్వగా ఉందని అధయాయనం  చబుతోంది. 

మీ ఆహారంలో చేస్ట మారుపొలు వ్యాధిని నివ్రించడంలో 
ప్రభావ్నినా చూపుతాయని అధయాయనం చబుతోంది. సాలమిన్, 
సారిడునెస్, అలా్బకోర్, ట్యానా మరియు లేట్ ట్రౌట్ మరియు 
రోజువ్రీ ఫిష్ ఆయిల్ సప్లిమెంట్స్ వంటి చేపలను జోడించడం 
వలన భారీ తేడా ఉంటంది. గతంలో పరిశోధనలు కూడా చేపల 
నుండి కొవు్వ ఆమాలిలు లేదా న్నె ఎంఎస్ లక్షణాలను 
నివ్రించడంలో సహాయపడుతుందని స్చించింది.

- www.deccanchronicle.com
*
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వాణిజ్య విచారణ

ఉతతార అమెర్క్ సీఫుడ్ ఎక్స్ పో 2018 వద్ద అందినవి
1. మేరీ ఆన్ త్జోన్
కేటగిరీ మేనేజర్ ట్రేడర్ జోస్ కంపెనీ P.O. బాక్స్ 
5049,
మన్రోవియ, కాలిఫోరినాయ -91017
800 సత్ షామ్ ర్క్ అవెన్యా, మన్రోవియ స్ఎ 
910167
 టెలిఫోన్: 1 626 599 2808
ఫాయాక్స్: 1 626 599 3905
మొబైల్: 1 626 599 3700
ఇ-మెయిల్: mtuzon@traderjoes.com
వెబ్: www.traderjoes.com
రొయయాలు

2. జానట్ లై
పరే్చజ్ మేనేజర్
జమ్ ఓషన్ సీఫుడ్ కారొపొరేషన్ 5 ఎఫ్, ఎన్.ఓ., 
కుయో-కువ్ంగ్ Rd.,
చియెన్ చన్ జలాలి., కహ్ స్ంగ్, తైవ్న్, R.O.C. 
టెలిఫోన్: 886 7 335 0176# 101
ఫాయాక్స్: 886 7 335 0157 మొబైల్: 886 932 
728713
ఇ-మెయిల్: janetlai@import-marketing.
com
వెబ్: www.gemoceanseafood.com 
రొయయాలు

3. యాంగ్ జు
జనరల్ మేనేజర్
ఫస్్ట కాయాచ్ ఫిషరీస్ కం. లిమిటెడ్.
667 బర్నా్స డాక్టర్, జనరల్ మేనేజర్
ఫస్్ట కాయాచ్ ఫిషరీస్ కం. లిమిటెడ్.
బి 2 టి 1 కె 3
టెలిఫోన్: 902 873 2400 మొబైల్: 902 402 
9684
ఇ-మెయిల్: yang@firstcatch.ca
రొయయాలు

4. మాగ్నస్ ఒటె్టన్్బర్్న
అధయాక్షుడు
ఒటె్టన్ సీఫుడ్
టెలిఫోన్: 1 312 833 4585
ఫాయాక్స్: 1 773 247 9744
ఇంటరేనాషనల్: 46 0 70 26 28 392
ఇ-మెయిల్: magnus@ottenseafood.com
పెనియస్ మోన్డాన్

5. జేవియర్ గంజాలెజ్
యజమాని
పీర్ ర్జవంశం

రొయ్యలు

తాజా కాయాచ్ & హారె్వస్్ట పంప్ణీ,
USA
ఇ-మెయిల్: javier@pierdynasty.com
వెబ్: pierdynasty.com
పెనియస్ మోన్డాన్
6. న్బుయుకి స్జ
సీనియర్ వైస్ ప్రెస్డెంట్
జంటాటాస్ ఫుడ్ స్టఫ్ కం. లిమిటెడ్ 5 ఎఫ్, ఫుజషన్ 
బల్ ,
4-4-18, కితనాగసా-స్టంప్, చువ్-కు, కొబ్, 
6500012, జపాన్
టెలిఫోన్: 81 78 326 8118
ఫాయాక్స్: 81 78 326 8110
మొబైల్: 81 80 3859 6887
ఇ-మెయిల్: n.tsujii@jintatsu.co.jp
వెబ్: www.jintatsu.co.jp
పడి రొయయాలు

7. జోర్డున్ జు
షెర్రిల్ ఇంటరేనాషనల్ ఐ.ఎన్.స్.
ప్రతయాక్ష సీఫుడ్ దిగుమతిదారు
2010 కారొపొరేట్ రిడ్జి సీ్ట 700 మెకీలిన్, వరీజినియ 
(VA) 22102
టెలిఫోన్: 1 703 749 0543 ఫాయాక్స్: 1 703 
214 2007
మొబైల్: 202 718 6179
ఇ-మెయిల్: jordan@sherrillinternational.
com
రొయయాలు

8. జియా వెన్ హై
జనరల్ మేనేజర్
చాంగ్లి లుకా్వన్ అకా్వటిక్ ప్రొడక్్ట్స కం. లిమిటెడ్.
కినుహువ్ంగాడువ్ గాంగా్వన్ సీఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
ఇండస్్రేయల్ పార్క్ ఆఫ్ చాంగ్లి కంటీ,
కిన్ హువ్ంగాడువ్, హెబ్ ప్రావిన్స్
టెలిఫోన్: 0335 2085299
ఫాయాక్స్: 0335 2085188
మొబైల్: 13803388653
ఇ-మెయిల్: iqxiawenhai@vip.sina.com
వెబ్: www.gangwansc.com
ఫ్రీజ్ చేస్న ఎండు రొయయాలు

9. క్ంగుస్న్ యు
జనరల్ మేనేజర్
జజయంగ్ అకా్వటిక్ ప్రొడక్్ట్స ఐ.ఎన్.స్. లిమిటెడ్.
నం 288 బిన్ హై రోడ్, ఆగేనాయ పారిశ్రామిక పార్క్,
సాంగ్మిన్ టౌన్ వెనిలింగ్ స్టీ, జజయంగ్
మొబైల్: 86 13905862932

టెలిఫోన్: 86 57686677188
ఇ-మెయిల్: kangsun@heaierbao.com
వెబ్: www.theseafood.cn
ఫ్రీజ్ చేస్న ఎండు రొయయాలు

10. స్ర్గొయో ఉండుర్గా వెర్గొర్
ఎకొన్మెట్రికా
ఏవ. ప్రెస్డెంట్ ఎర్రాజురిజ్ 2999, యొకక్. 301 
లాస్ కండెన్స్, శాంటియగో / చిలీ
స్.ప్: 7550357
టెలిఫోన్: 56 2 2246 0220
ఇ-మెయిల్: suv@ekonometrica.cl
రొయయాలు

11. పాబోలి ఆండ్రెస్ ప్జార్ కెనస్
డైరెక్టర్
ఎక్స్ పోర్్టడోర్ మైటిలస్ లిమిటెడ్.
ఏవ. లా దేహేసా 1201, ఆఫ్. 222 / లో 
బరెనాస్య,
శాంటియగో / చిలీ
ఫాయాక్స్: 56 23203 9307
మొబైల్: 56 9 98859773
ఇ-మెయిల్: pablo@ myti; us.cl,
papizarc@hotmail.com
వెబ్: www.mytilus.cl
రొయయాలు

12. కిలిన్ విట్వర్తా
స్ప్ఎం, స్ఎఫ్ ప్ఎం
ఉపాధయాక్షుడు, సరఫర్ గొలుస్ నిర్వహణ
రూబియో యొకక్ కోస్టల్ గ్రిల్ / రూబియో 
రెసా్టరెంటలి ఇంక్

2200 ఫెరడే అవెన్యా, స్ట్ 250
కార్లి్స బాడ్, కాలిఫోరినాయ (CA) 92008
టెలిఫోన్: 760 929 8226
మొబైల్: 760 815 6239
ఇ-మెయిల్: cwhitworth@rubios.com
అడవిలో పటి్టన రొయయాలు

13. జార్జ్ కౌటోస్ జార్గొస్
పరిశీలనాతమిక హారె్వస్్ట LLC
658 ఫారెస్్ట ఏవ్.
రై, న్యాయర్క్ (NY) 10580
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టెలిఫోన్: 914 921 0827
ఫాయాక్స్: 203 2861451
మొబైల్: 914 960 1810
ఇ-మెయిల్: gk@eclecticharvest.com
రొయయాలు

14. క్రీ గాన్
డైరెక్టర్
సీఫుడ్ ప్రొకూయార్ మెంట్ & ససె్్టనబిలిటీ
సా్టర్ కిస్్ట
225 నార్్త షోర్ డ్రైవ్, స్ట్ 400
ప్టస్్బర్గొ, పెనిస్లావేనియ 15212
టెలిఫోన్: 412 323 7576
మొబైల్: 412 402 8892
ఇ-మెయిల్: cary.gann@starkist.com
రొయయాలు

15. జార్జ్ వీడెన్
జరెంటే
హెచ్.స్. & సీఫుడ్ కం.
సెనాడా, మారిసక్స్, లోకేల్స్ 15 వై 17
కాల్ 22, అవే 3 వై 5-351, శాన్ జోస్
టెలిఫోన్: 506 2223 0131
ఫాయాక్స్: 2258 5234
మొబైల్: 506 8384 0131
ఇ-మెయిల్: gweeden@racsa.co.cr
IQF రొయయాలు

16. లింకన్ దుబిలా
స్.ఇ.ఓ.
స్వతంత్ర బ్రెజల్ ఘనీభవించిన ఆహారం
రువ్ శామూయాల్ హ్యాస్, 178, సాలా 1301
స్ఇప్ 88301-320, ఇటాజల్-ఎసీస్, బ్రెజల్
టెలిఫోన్: 55 47 3249 1618
మొబైల్: 55 47 98816 5632
ఇ-మెయిల్: lincoln@independentbrazil.
com,
import@independentbrazil.com
వెబ్: www.independentbrazil.com
రొయయాలు

17. గ్రేసీ కిమ్
ఉపాధయాక్షుడు
IL జయోంగ్ ఇంటరేనాషనల్ ఐ.ఎన్.స్.
# 528, టెకోనా 3-రో 65, యూసంగ్-గు, 
డేజయోన్,
కొరియ 34016
టెలిఫోన్: 82 42 935 1137/8
ఫాయాక్స్: 82 42 835 1139
మొబైల్: 82 1092316140

ఇ-మెయిల్: graciekim@igintl.net
వెబ్: www.igintl.net
విరిగిన రొయయాలు

18. టామ్ జౌ
కొనుగోలు డైరెక్టర్
హారె్వస్్ట కింగ్ ట్రేడింగ్ USA లిమిటెడ్
10642 లోయర్ అజుసా Rd., # స్, ఎల్ మోంటే,
కాలిఫోరినాయ (స్ఎ) 91731
టెలిఫోన్: 714 956 1808
ఫాయాక్స్: 714 956 1813
మొబైల్: 626 893 3699
ఇ-మెయిల్: thomasj@harvestkingtrad-
ing.com
వెబ్: www.HarvestKingTrading.com
రొయయాలు

19. బోనీ
కొనుగోలు
బాజా బే ఐ.ఎన్.స్.
437 “జ” సీ్రేట్ స్ట్ # 209
శాన్ డియగో, కాలిఫోరినాయ (స్ఏ) 92101

టెలిఫోన్: 619 238 1852 (3)
ఫాయాక్స్: 619 238 1854
వెబ్: www.bajabay.us
రొయయాలు

20. ఇర్న్ జెలెన్స్కాయ
దిగుమతి విభాగం అధిపతి
కిలియోన్ గ్రూప్
236, సక్విరో్ట్సవ్ సా్రే., జాపోరోజ,
69106, ఉక్రెయిన్
టెలిఫోన్: 38 061 228 52 70
మొబైల్: 38 067 619 99 40
ఇ-మెయిల్: zelenskaya@kilongroup.com
వెబ్: www.kilongroup.com
రొయయాలు

21. చార్లిస్ జెసుర్న్
ట్రేడర్
ఇందార్ సా ఇంటరేనాషనల్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ
కాలే అకి్వలిన్ డి లా గారిడుయ
PH అమెరికన్ ఇంటరేనాషనల్ ప్స 5
పనామా, రిపబిలిక్ ఆఫ్ పనామా
టెలిఫోన్: 599 9 5113644
ఇ-మెయిల్: indartradingsa@gmail.com

ఏఎఫ్ డీ రొయయాల పడి

22. మాట్ చాటిగి్న
అమమికాలు
ఉత్తర మతస్్య సంపద
లిటిల్ కాంప్టన్, రోడ్ ఐలాండ్ (RI) 02837
టెలిఫోన్: 401 592 0600
ఫాయాక్స్: 401 635 2976
మొబైల్: 617 943 2035
ఇ-మెయిల్: matt@northfishltd.com
వెబ్: www.nroadfisheriesltd.com
తెలుపు రొయయాలు(అనినా పరిమాణాలు)

23. ఓలాగొ స్ర్డుజుక్
దిగుమతి మేనేజర్
టెలిఫోన్: 380 482 32 90 99
మొబైల్: 38 050 495 07 97
E-Mail: olga.aquafrost@gmail.com,
manager3_ukrsnab@vodnyj-mir.ua
వెబ్: www.vodnyj-mir.ua
రొయయాలు

24. సన్ డాన్స్ యోకుం
సనాడున్స్ ఫుడ్స్ S.A. డి స్.వి.
Prol. ప్న్ స్వ్రెజ్ # 550 బోడెగా 10
కలనాల్ ఎల్ విజయ, జాపోపాన్, జల్. మెకిస్కో
C.P. 45140
మొబైల్: 04433 31560599
E-Mail: sundanceyoakum@gmail.com
రొయయాలు

25. క్థీ వాంగ్
డైరెక్టర్ గోలిబల్ మారెక్టింగ్
టియను్ఫ ఫుడ్ ఇంక్, చైనా
నెం .1 హైలోంగిజియంగ్ రోడ్, యంటై,
షానాడుంగ్, చైనా, 264006
టెలిఫోన్: 86 18616588890
మొబైల్: 1 205 310 3076
E-Mail: shjuniquelove@163.com
రొయయాలు

26. సుజిత్ బాబు శ్రేష్ట
బోరుడు సభుయాడు డిజఎం / జఎం. హైపర్మిరెక్ట్
డిపా
డోంగుగొవ్న్ రన్ షెంగ్ ఇండసీ్రేస్, కం. లిమిటెడ్.
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28 వ గ్రీన్ జప్ంగ్ లో సత్ స్టీ రోడ్
జాంగు్ఫ భవనం 7-8 అంతస్్త
మొబైల్: 86 18676963666
టెలిఫోన్: 86 769 86739006
ఫాయాక్స్: 86 769 86739016
E-Mail: sujitbshrestha@126.com
రొయయాలు

27. పెస్ కె్వర్ డెల్ మార్
సబ్ జరెంట్
కాలిడియ మిలేనా సాండోవ్ల్ ప్రాడా
పార్క్ ఇండస్్రేయల్ లా ఫారూ్చ్యన్, బోడెగా 3,
అనిలోలి వియల్ గిరిస్న్, కిమీ 5 + 360
మొబైల్: 57 3153841216
టెలిఫోన్: 57 7 6351757
E-Mail: ventas@pesqueradelmar.com
వండిన బాలిక్ టైగర్ రొయయాలు

28. డేవిడ్
కొనుగోలు నిర్వహణాధికారి
WDJ యూనిసపె్లియింగ్ కం. లిమిటెడ్.
రూం. 2109, 21 ఎఫ్, టవర్ బి,
నెం .169 సాంగ్ లింగ్ రోడ్, కింగాడువో
టెలిఫోన్: 86 532 8667 7718
ఫాయాక్స్: 86 532 8869 8768
మొబైల్: 86 135 8325 1190
E-Mail: david@wdjunisupplying.com
వెబ్: www.wdjunisupplying.com
రొయయాలు

29. బ్రయాన్ చాన్ సీ్క
ఉపాధయాక్షుడు స్టల్స్ / మారెక్టింగ్ /
కొనుగోలు
ఫోర్ సీజన్స్ ఫుడ్ ఐ.ఎన్.స్.
2010 హోమ్స్ రోడ్, హ్యాస్టన్
టెకాస్స్, టిఎక్స్ 77045
టెలిఫోన్: 603 833 3035
E-Mail: bryan@fourseasonsfood.com
రొయయాలు

30. జాస్్మన్ ని
జనరల్ మేనేజర్
గ్రేట్ వ్ల్ సీఫుడ్ లా
15854 ఓరేనాలాస్ సెయింట్
ఇరి్వండాలే స్ఎ 91706
టెలిఫోన్: 626 452 0908
ఫాయాక్స్: 626 452 0923
మొబైల్: 626 991 8033
E-Mail: jasmine@greatwallseafood.
com
రొయయాలు

31. మర్యా గోర్చోటెగుయ్
బిజనెస్ డెవలప్ మెంట్ మేనేజర్
ఏజేసీ ఇంటరేనాషనల్ ఐ.ఎన్.స్.
1000 అబెర్నాతి రోడ్, NE, స్ట్ 600
అటాలింటా, GA 30328
టెలిఫోన్: 1 404 252 6750/1 404 942 
1428
మొబైల్: 1 404 580 5889
E-Mail: mgorrochotegui@ajcfood.com
వెబ్: www.ajcfood.com
రొయయాలు

32. డోన్ల్డు యు
ఉపాధయాక్షుడు
ఆగేనాయ ఆహార సరఫర్
11077 ఎన్.డబులి్య. 36 వ అవెన్యా.
మయమి, ఎఫ్ఎల్ 33167
టెలిఫోన్: 1 305 688 2228
ఫాయాక్స్: 1 305 685 7500
మొబైల్: 1 888 689 7990
ఇ-మెయిల్: Don.yu@sefoodsupplies.com
రొయయాలు

33. జాస్్మన్ ఖూ
ఉపాధయాక్షుడు, మారెక్టింగ్
సీసె్పొర్ ఇంటరేనాషనల్
10 బుకిట్ బటోక్ నెలవంక
# 10-05 ది సె్పొర్, స్ంగపూర్ 658079
టెలిఫోన్: 65 8188 1523
మొబైల్: 65 6316 5710
ఫాయాక్స్: 65 6316 5720
E-Mail: jkhoo@seaspire.com
వెబ్: www.seaspire.com
ఫ్రీజ్ చేస్న ఎండు రొయయాలు

34. టాన్
ఎగిజికూయాటివ్ డైరెక్టర్
ఆమ్ కారొపొరేషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్
యూనిట్ ఇ 3 / ఎఫ్ వింగ్ టాట్ కామ్ భవనం 97
బోనాహుమ్ సా్రేండ్ ఈస్్ట షీంగ్ వ్న్,
హాంగ్ కాంగ్
టెలిఫోన్: 86 13510882135
మొబైల్: 86 18620337899
E-Mail: ctan.am@hotmail.com
రొయయాలు

35. టొర్క్ అటిలా
బెసెజిరెజిస్ వెజటో
హెరింగ్ ట్రేడ్
2881 అసాజిర్, కోజ్తర్స్సాగ్ u.10.

టెలిఫోన్: 34 353 684
ఫాయాక్స్: 34 552 072
మొబైల్: 20 920 8985
ఇ-మెయిల్: atorok@heringtrade.hu
వెబ్: www.heringtrade.hu
రొయయాలు

36. బాండ్ గావో
పరే్చజ్ మేనేజర్
డాలియన్ డాంగిలిన్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
A25, No.59 జంకంగూయావ్న్, జనె్జిజీ సీ్రేట్,
గంజంజ జలాలి, డాలియన్, లియోనింగ్, చైనా
(జాంగ్ బిజనెస్ పార్క్) 
116000
టెలిఫోన్: 86 411 
39116066 8090
86 411 82605211 
8650
మొబైల్: 86 
18512437069
ఇ-మెయిల్: dlimport7@donglinseafoods.
cn
వెబ్: www.donglinfood.cn
రొయయాలు

37. ఆలిస్ జౌ
జనరల్ మేనేజర్
బూయాటీ ఫుడ్స్ లిమిటెడ్
గది 728, నానిజియంగ్ బిజనెస్ సెంటర్ శుషన్
ఉప జలాలి, జయషాన్,
హాంగౌజి, జజయంగ్, చైనా 311200
టెలిఫోన్: 0086 571 83880667, 
82654791
ఫాయాక్స్: 0086 571 83880667
మొబైల్: 0086 134 8637 0225
E-Mail: beautyfoods@126.com
వెబ్: www.beauty-foods.com
రొయయాలు

38. స్ల్వర్ లియు
సీఫుడ్ కొనుగోలుదారు హాన్ ఫెంగ్ గ్రూప్
కిమాలిండ్ ఫుడ్ డిస్్రేబూయాషన్ ఇంక్,
36 ఎంటర్ ప్రైజ్ భవనం, అటాలింటా, జీఏ 30336 
టెలిఫోన్: 404 696 1888
మొబైల్: 904 993 3182
ఫాయాక్స్: 404 691 7779
ఇ-మెయిల్: luyukf@gmail.com
వెబ్: www.hanfengఐ.ఎన్.స్.com
రొయయాలు

39. జాక్ స్యు
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లియోనింగ్, చైనా, ప్.స్: 116001
టెలిఫోన్: 86 411 82644576/82644526
మొబైల్: 86 13904268077
ఫాయాక్స్: 86 411 82644586
ఇ-మెయిల్: trustcenter@163.com
వెబ్: www.zxgjsd.com
AFD రొయయాలు

49. మిచెల్ బన్ హైమ్-గ్రామ్
జనరల్ మేనేజర్
ఇంటర్-కెనండా ఫిషరీస్
270 పెనిస్లే్వనియ అవెన్యా, యూనిటలి 11-13,
కాంకర్డు, ఆన్, కెనడా L4K 3Z7
టెలిఫోన్: 905 660 1421 * 222
మొబైల్: 416 704 3306
ఇ-మెయిల్: michelle@mbproductsgroup.
com
వెబ్: www.intercanadafisheries.com
రొయయాలు

50. ప్యమ్ దాస్ గుపాతా
డైరెక్టర్
ఫెకిస్ంకో,
2267 లేక్ షోర్ బలివిడు వెస్్ట
టొరంటో, ఓఎన్, M8V3X2, కెనడా
టెలిఫోన్: 1 416 3197345
ఫాయాక్స్: 1 416 9018138
మొబైల్: 880 1911811544
ఇ-మెయిల్: priyamdasg@aol.com
వెబ్: www.fexinco.com
ఏఎఫ్ డీ రొయయాలు

51. స్ర్గొయో నేట్స్
సీనియర్ వపీ
మీనన్
పీ.ఓ బాక్స్ 910033, శాన్ డియగో, సీఏ 92191
టెలిఫోన్: 1 858 675 9990
రొయయాలు

52. ఓలాగొ రైజిఖ్
డిపూయాటీ చీఫ్
విటల్ర్ కంపెనీ
టెలిఫోన్: 375 17 266 0649
మొబైల్: 375 29 635 08 78
ఇ-మెయిల్: import@vitalur.by
రొయయాలు

53. సీ్టవెన్ క్రీ్బల్
అధయాక్షుడు
ప్రీమియర్ మెరైన్ కెనడా
331 స్టీవూయా భవనం., స్ట్ 101
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ఉపాధయాక్షుడు
లైట్ కోన్ లాజస్్టక్స్ 147-06 176 వ వధి, జమైకా, 
న్యాయర్క్ 11434
టెలిఫోన్: 718 244 7222
మొబైల్: 917 209 1333 ఫాయాక్స్: 1 800 854 
7155
ఇ-మెయిల్: jack@lightcone.us
వెబ్: www.lightcone.us రొయయాలు

40. ఎల్లి కిమ్
ఎస్ఎంహెచ్ ఎల్ఎల్ సీ మిచిగాన్ బేస్.
ఇ-మెయిల్: ekimsmh@gmail.com
రొయయాలు

41. ఐడెన్ హువాంగ్
అమమికాల ప్రతినిధి.
గ్యిన్ ఓషన్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
నం 12, హాంకాంగ్ రోడ్,
పారిశ్రామిక జోన్, బ్హై,
ఉయంగ్జి, చైనా 536000
టెలిఫోన్: 0086 779 2288088
ఫాయాక్స్: 0086 779 2288091
మొబైల్: 188 1988 7966
ఇ-మెయిల్: aidenhuang@gainocean.com
వెబ్: www.gainocean.com
రొయయాలు

42. జేమ్స్ న్ర్మన్
సీఫుడ్ కేటగిరీ మేనేజర్
హ్యామ్ ఇంటరేనాషనల్
సీఎన్ఆర్ స్పొ్రంగ్ ఫీల్డు రోడ్ & ల్క్ ఏవ్,
పీఈ, 6070, దక్ణాఫ్రికా
టెలిఫోన్: 27 41 368 7161
ఫాయాక్స్: 27 81 287 7166
మొబైల్: 27 81 287 2156
ఇ-మెయిల్: james.norman@humeint.com
వెబ్: www.humeint.com
రొయయాలు

43. లిసా
స్టల్స్,
కబోనా ఇంటరేనాషనల్ కారొపొరేషన్
9302 మెలడు్రమ్ లేన్
హ్స్టన్, టిఎక్స్ 77075
టెలిఫోన్: 979 985 7777
ఫాయాక్స్: 832 789 5198
ఇ-మెయిల్: linda@kabonaus.com
రొయయాలు

44. తోమాస్ క్వాలియాసా్కస్
ప్రాజక్్ట మేనేజర్

పీలిన్ సెపొకా్రేస్, యుఎబి
డుబిసస్ సా్రే. 37A వరకు
ఎల్ టీ-91181 కె్లిపెడా, లిథువేనియ
టెలిఫోన్: 370 46 343732
మొబైల్: 370 698 16298
ఫాయాక్స్: 27 81 287 7166
ఇ-మెయిల్: tomas@plienas.lt
వెబ్: www.plienospektras.lt
ఏఎఫ్ డీ ఉతపొతు్తలు

45. ఐవీ లామ్
పరే్చజ్.
లేత నీలి రంగు
1001 W 45వ సెయింట్ సీ్రేట్ బ్-1
చికాగో, ఐఎల్ 60609
టెలిఫోన్: 773 579 1688
మొబైల్: 312 3881388
ఫాయాక్స్: 0086 779 2288091
ఇ-మెయిల్: ivy@aresmeats.com
రొయయాలు

46.   థామస్ ఈడాన్
పరే్చజ్ మేనేజర్
మానిసె్చవిట్జి కంపెనీ
80 అవెన్యా కె
నెవ్ర్క్, ఎన్ జే 07105
టెలిఫోన్: 201 553 1100 * 3021
ఫాయాక్స్: 201 583 0108
ఇ-మెయిల్: tom.eadon@manischewitz.
com
వెబ్: www.manischewitz.com
కోషర్ సరి్టఫికెట్ తో రొయయాలు

47. స్ండి
బోరుడు సభుయాడు
బ్జంగ్ సె్పొస్ స్పొరిట్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
2 / ఎఫ్, నం 3, షలిపు జయ, చాయోంగ్ జలాలి,
బ్జంగ్ 100025, ప్.ఆర్ చైనా
టెలిఫోన్: 86 10 85795800
మొబైల్: 13910766596
ఇ-మెయిల్: 996073162@qq.com, yang-
tao @
spicespirit.com
రొయయాలు

48. వాంగ్ ప్ంగ్ కి్వంగ్
జనరల్ మేనేజర్
లియోనింగ్ స్న్ట్రస్్ట ఇంటరేనాషనల్ ఎక్స్ ప్రెస్ కం. 
లిమిటెడ్.
జీ ఫాంగ్ సెయింట్ నం 9 ong ాంగ్ షాన్ జలాలి, 
డాలియన్,
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వ్ఘన్, ఓఎన్, కెనడా. L4H 3M3
టెలిఫోన్: 905 832 3034 * 204
ఫాయాక్స్: 905 832 3091
ఇ-మెయిల్: scorbeil@premiermarinecan-
ada.ca
రొయయాలు

54. జోవో మసా్కర్న్హాస్ డి లెమోస్
బయోఫ్రెసాక్స్
రువ్ మారెస్లిన్ మెస్క్విటా, ఎన్. 11,
లోజా 7, ఆలో్ట డిసాంటా కాటరినా 2795-134
లిండా-ఎ-వెలాహు, (లిస్బవ్), పోరు్చగల్
టెలిఫోన్: 351 214 155 300
ఫాయాక్స్: 351 214 155 309
మొబైల్: 351 917 882 835
ఇ-మెయిల్: biofrescos@biofrescos.pt
వెబ్: www.biofrescos.com
రొయయాలు

55. క్రీ గాన్
డైరెక్టర్
సీఫుడ్ ప్రొకూయార్ మెంట్ & ససె్్టనబిలిటీ
సా్టర్ కిస్్ట
225 నార్్త షోర్ డ్రైవ్, స్ట్ 400
ప్ట్స్ బర్గొ, పెనిస్లే్వనియ 15212
టెలిఫోన్: 1 412 323 7576
మొబైల్: 1 412 406 8892
ఇ-మెయిల్: cary.gann@starkist.com
వెబ్: www.starkist.com
రొయయాలు

56. వాన్ ట్ంగ్
అధయాక్షుడు
వియతానాం సెంటర్ ఐ.ఎన్.స్.
60 వెస్్ట విలోమిట్ సీ్రేట్, యూనిట్ 8
రిచ్ మండ్ హల్, అంటారియో,
కెనడా L4B 1HB
టెలిఫోన్: 1 905 604 6798
ఫాయాక్స్: 1 905 604 7996
ఇ-మెయిల్: vntradecentre8@gmail.com
వెబ్: www.vntradecentre.com
రొయయాలు

57. మిగు్యల్ ర్డ్రిగెజ్
కాంకెస్మర్ మాయాగజైన్ రిపోర్టర్
కాన్ కెస్మర్
అవ్డు, బ్ర్మర్, 29-బాలిక్స్ 5y6
36202 విగో - ఎసాపొనా
టెలిఫోన్: 34 986 433 351
ఇ-మెయిల్: revista@conxemer.com

వెబ్: www.conxemer.com
రొయయాలు

58. మైక్ మహమూద్
స్.ఇ.ఓ.
పెగసాస్ షప్పొంగ్ ఐ.ఎన్.స్.
250 W. 39 వ వధి, # 505
న్యాయర్క్, NY 10018
టెలిఫోన్: 212 768 4646
ఫాయాక్స్: 212 768 4466
మొబైల్: 201 674 7501
ఇ-మెయిల్: mike@pegasuschb.com
వెబ్: www.pegasuschb.com
రొయయాలు

59. సీ్టవెన్ క్రీ్బల్
వైస్ ప్రెస్డెంట్ ఆపరేషన్స్
ప్రీమియర్ మెరైన్ కెనడా
331 స్టీవూయా భవనం, స్ట్ 101
వ్ఘన్, ఓఎన్, కెనడా. L4H 3M3
టెలిఫోన్: 905 832 3118
మొబైల్: 905 531 5105
ఫాయాక్స్: 905 832 3091
ఇ-మెయిల్: Jleslie@premiermarinecan-
ada.ca
రొయయాలు
60. తమర్ ఆరి్టస్మెనాయా

పరే్చజ్ మేనేజర్
యూనిఫిష్ కం. లిమిటెడ్.
బ్సీ “స్టీ-సెంటర్”, పెట్రోగాడ్స్ కాయ కే్వ,
18A, యొకక్. 204, సెయింట్ పీటర్స్ బర్గొ, రషాయా

టెలిఫోన్: 812 332 0828
మొబైల్: 7 911 988 9451
ఇ-మెయిల్: t.artsimenya@gmail.com
రొయయాలు

61. ఆధీల్ అబు్దల్ రషీద్
డైరెక్టర్
ఓషన్ ఫిషరీస్ ఎల్ఎల్ సీ
అజామిన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
టెలిఫోన్: 971 6 741 3443
మొబైల్: 971 50 636 4018
ఫాయాక్స్: 971 6 741 2233

ఇ-మెయిల్: mail@seafoodtreasure.com
వెబ్: www.seafoodtreasure.com
రొయయాలు

62. లిన్ జింగ్
స్టల్స్ డైరెక్టర్
డాలియన్ గైష ఫుడ్స్ కం. లిమిటెడ్.
నెం .320 చాంగాడు రోడ్, చాంగ్ చంగ్ టౌన్,
లవషున్  కొవు జలాలి, డాలియన్, చైనా
ప్.స్: 116047
టెలిఫోన్: 0086 411 8627 7777
మొబైల్: 0086 8627 6666
ఫాయాక్స్: 0086 136 0411 0793
ఇ-మెయిల్: yingjing@gaishi.cn
రొయయాలు

63. సూ్ట కుష్నర్
మేనేజర్
గోలిబల్ కోల్డు చైన్ అలయన్స్
1500 కింగ్ సీ్రేట్, స్ట్ 201
అలెగాజిండ్రియ, VA 22314-2730 USA
టెలిఫోన్: 1 703 373 4300 * 208
ఇ-మెయిల్: skushner@gcca.org
వెబ్: www.gcca.org
ఘనీభవించిన రొయయాలు

64. మాథ్్య స్
అధీకృత ప్రతినిధి
ఫెబిన్ మెరైన్ ఫుడ్స్
610 అధయాక్ష డాక్టర్ # 108. రిచరడు్సన్,
డలాలిస్. టెకాస్స్. 75081, యుఎస్ఎ
టెలిఫోన్: 1 972 646 9001
ఫాయాక్స్: 1 972 646 9002
ఇ-మెయిల్: sales@wellcareseafood.com
వెబ్: www.febinmarine.com
రొయయాలు

65. ఫియోన్ వాంగ్
స్టల్స్ మేనేజర్
బ్హై ఎవరీగొ్రన్ అకా్వటిక్ సైన్స్ మరియు

టెకానాలజీ కం. లిమిటెడ్.
టెలిఫోన్: 86 779 721 1568
మొబైల్: 86 15007897744
ఫాయాక్స్: 86 779 721 1181
ఇ-మెయిల్: bhhxfiona@163.com
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71. మిక్్క షన్
జనరల్ మేనేజర్
స్ంగా్వన్ డిస్్రేబూయాషన్ ఎల్ఎల్ సీ
8106 స్ట్టటన్ డ్రైవ్, జసస్ప్, ఎండీ 20794.
టెలిఫోన్: 410 290 3643
మొబైల్: 410 978 7389
E-Mail: mickeyshin@lotteplaza.com
రొయయాలు

72. మార్్క నికెరస్న్
ఉపాధయాక్షుడు మెరెక్స్
1096 మారిజినల్ రోడ్, స్ట్ 204, 
హాలిఫాక్స్ న్వో సక్టియ, కెనడా బి 3 హెచ్ 4 
ఎన్ 4.
టెలిఫోన్: 706 850 4879
మొబైల్: 802 349 7752
ఇ-మెయిల్: mnickerson@saltfish.com
వెబ్: www.saltfish.com
రొయయాలు

73. జెర్రీ జె వాంగ్
భాగసా్వమి / స్టకరణ
లిన్స్ డిస్్రేబూయాషన్ కారొపొరేషన్.
2721 డబూలి్య విలెలిటా్ట సెయింట్, ఫీనిక్స్, ఏజడ్ 
85009
టెలిఫోన్: 917 365 9609
ఇ-మెయిల్: jerry@linsdistribution.com
వెబ్: www.linsrestaurant.com రొయయాలు

74. షెర్ల్ సన్
పరే్చజ్ మేనేజర్
ఎస్ & ఎల్ ఇంటరేనాషనల్ డెవలప్ మెంట్స్ లిమిటెడ్
2383 నెలస్న్ ఏవ్, వెస్్ట వ్ంకోవర్,
బిస్ వి 7 వి 2 ఆర్ 1, కెనడా
టెలిఫోన్: 1 8572078364
మొబైల్: 802 349 7752
ఇ-మెయిల్: shyderyl@gmail.com
రొయయాలు

75. జెని్నఫర్ హంబర్ స్టన్

టెకినాకల్ అసస్యేట్
ఎసీస్ఎస్ గోలిబల్ సరీ్వసెస్ లిమిటెడ్

2000 పావెల్ సీ్రేట్, సీ్ట .600,
ఎమ్రివిలెలి, స్ఎ 94608 యుఎస్ఎ 
టెలిఫోన్: 1 510 452 6396
మొబైల్: 1 510 452 8000
ఫాయాక్స్: 1 510 452 6884
ఇ-మెయిల్: jhumberstone@scsglobalser-
vices.com
వెబ్: www.scsglobalservice.com రొయయాలు

76. ఫ్ంక్ జి
పరే్చజ్ మేనేజర్
లాంగ్ వింగ్ ఇంటరేనాషనల్ ఐ.ఎన్.స్.
512 సత్ సరీ్వస్ రోడ్, బరిలింగ్టన్, అంటారియో 
L7L 5Y7, కెనడా
టెలిఫోన్: 289 288 1100 * 24
మొబైల్: 289 288 1102
ఇ-మెయిల్: frank@longwinginternation-
al.com
వెబ్: www.longwinginternational.com
రొయయాలు

77. ఆండ్రూ కెంట్
ఎగిజికూయాటివ్ వైస్ ప్రెస్డెంట్ గాలిస్ గారెడున్స్ ఐ.ఎన్.స్.
244 వెస్్ట పావిలాక్ సీ్రేట్, రోషెల్ పార్క్, ఎన్ జే 
07682, యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 201 843 1364
మొబైల్: 1 201 638 7640
ఇ-మెయిల్: ఆండ్రూ.కెంటెవ్కె్ఫర్నా.కామ్
రొయయాలు

78. యున్్వ చెయోన్
పరే్చజ్ ఎనలైజర్
సీజే ఫ్రెష్ వే అమెరికా
1240 ఎన్ లేక్ వూయా అవెన్యా, సీ్ట 260,
అనాహైమ్, CA 92807, USA
టెలిఫోన్: 1 714 208 2996
మొబైల్: 1 619 587 2799
E-Mail: eunhwa.cheon@cj.net
రొయయాలు

79. ర్బర్్ట స్ర్లోలి
డైరెక్టర్ సీఫుడ్ వేక్ ఫెర్నా ఫుడ్ కారొపొరేషన్.
505 డివిజన్ సీ్రేట్, ఎలిజబెత్, ఎన్ జే 07207
టెలిఫోన్: 1 908 527 7522

చేపలు

రొయయాలు

66. విలియం లియు
మార్డున్ ప్ఎలిస్.
ఫెంటన్ హౌస్, 10 ఫెంటన్ సీ్రేట్,
లాంకాస్టర్, LA1 1TE, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్
టెలిఫోన్: 44 0 1524 845000
ఫాయాక్స్: 44 0 1524 845111
ఇ-మెయిల్: william@mardon.com
వెబ్: www.mardon.com
రొయయాలు

67. ఎర్క్ బ్రాడీ
బ్డీ ఇంటరేనాషనల్ LLC
టెలిఫోన్: 610 420 5530
ఫాయాక్స్: 215 893 3671
ఇ-మెయిల్: ebrody@brodyintl.com
రొయయాలు

68. జెర్రీ ర్ండాలే
ఫీల్డు స్టల్స్ మేనేజర్
హర్పొక్ ఉలామి
175 జాన్ కి్వనీస్ ఆడమ్స్ రోడ్,
టౌంటన్, MA 02780. USA
టెలిఫోన్: 800 813 6677
ఫాయాక్స్: 215 501 5444
మొబైల్: 215 534 3347
ఇ-మెయిల్: jerryrundle@harpak-ulma.
com
వెబ్: www.harpak-ulma.com
రొయయాలు

69. డోన్ బటలిర్
టీఎస్ డబూలి్య అమెరికా
303 చుట్టకొలత కేంద్రం నార్్త స్ట్ 200
అటాలింటా, జారిజియ 30346.
టెలిఫోన్: 706 850 4879
మొబైల్: 802 349 7752
ఇ-మెయిల్: dbutler@tswamerica.com
వెబ్: www.tswamerica.com
రొయయాలు

70. ర్్యన్ ఓవెన్స్
బిజనెస్ డెవలప్ మెంట్
కమోడిటీ ఫార్్వరడుర్స్ ఐ.ఎన్.స్.
11101 S. లా స్యెనెగా Blvd,
లాస్ ఏంజల్స్, CA 90045, USA
టెలిఫోన్: 310 348 8855
మొబైల్: 310 995 4794
ఇ-మెయిల్: ryano@cfiperishables.com
రొయయాలు
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E-Mail: Robert.cerullo@wakefern.com
రొయయాలు

80. స్ మాథ్్య
గ్రేస్ ఇంపోర్్ట్స

2430 మంటైన్ ఇండ్ బలివిడు,
టకక్ర్, GA30084, యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 770 270 1010
మొబైల్: 1 770 905 0909
E-Mail: Mathew@graceimports.com
రొయయాలు

81. కరీమా ఎల్ బౌసా్తనీ
సమన్వయకర్త
సలోన్ హాలియుటిస్
టెలిఫోన్: 1 212 661196 916
ఇ-మెయిల్: commissariat@salon-halieu-
tis.com
వెబ్: www.salon-halieutis.com
రొయయాలు

82. ఎలిజార్ హలాసన్
ఈపీఎన్ పీ ఎంటర్ ప్రైజస్ ఎల్ఎల్ సీ
ఎడిసన్, ఎన్ జే 08820, యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 908 531 7706
ఇ-మెయిల్: epnpllc@gmail.com
వెబ్: www.fishfully.com
రొయయాలు

83. అలెగాజ్ండర్ ర్క్ర్్ట
గోలిబల్ మారెక్టింగ్ ఎగిజికూయాటివ్ డైరెక్టర్ సీల్డు 
ఎయిర్
2415 కాయాస్టక్డ్ పాయింట్ బౌలేవ్ర్డు,
షారెలిట్, ఎన్ సీ 28208, యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 262 902 2400
ఇ-మెయిల్: alexandre.recarte@sealedair.
com
వెబ్: www.sealedair.com
రొయయాలు

84. ఎవా మార్తా
ఇన్ సైడ్ స్టల్స్ రిప్రజంటేటివ్ బిజనెస్ లైన్ సీఫుడ్ 

బుడెన్ హీమ్ ఇబెరికా ఎస్.ఎల్.యు.
స్ / లెస్ రోట్స్, 13. పోల్.ఇండ్.నెం .7. 46540 
ఎల్ పుయిగ్. సెపొయిన్
టెలిఫోన్: 34 976 178 412
మొబైల్: 34 961 223 113
ఇ-మెయిల్: eva.marti@budenheim.com
రొయయాలు

చేపలు

1. ర్బర్్ట (బాబ్) వ్జ్
భాగసా్వమి, సీ.ఈ.ఓ.
బాబోక్ ఫుడ్స్ ఇంటరేనాషనల్
201 సరిక్ల్ డాక్టర్ నార్్త # 115, ప్సాక్టవే, 
ఎన్ జే 08854, యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 732 667 7577
ఫాయాక్స్: 1 732 667 7578
మొబైల్: 1 908 240 7934
ఇ-మెయిల్: bob@babcofoods.com
వెబ్: www.babcofoods.com
మెకరల్, సారిడున్, స్ల్వర్ పామ్ ఫ్రేట్,
బాలిక్ పోమ్ ఫ్రేట్, కింగ్ ఫిష్, ఆంకోవస్

2. ఫ్రాంకో లా
జనరల్ మేనేజర్
బోతి్వన్ డెవలపెమింట్ లిమిటెడ్
రూం.1504, యూనిట్ 2, బాలిక్ 2. జన్ హీ వ్న్,
ష వ్న్ బ్ రోడ్, యంగిజియంగ్,
గా్వంగాడుంగ్, చైనా
టెలిఫోన్: 86 0662 3394 888
ఫాయాక్స్: 86 0662 3394 666
మొబైల్: 86 139 2631 3393
ఇ-మెయిల్: lau@bothwinseafood.com
వెబ్: wwwbothwinseafood.com పోమ్ ఫ్రేట్

3. ర్లాండ్ స్టుస్వాష్వలి
యజమాని
గౌరమిండ్స్ కలిబ్ ఐ.ఎన్.స్.
7312 లారెల్ కానయాన్ భవనం ఎన్. హాలీవుడ్,
స్ఎ 91605 టెలిఫోన్: 1 818 392 7607
ఫాయాక్స్: 1 844 270 5601
మొబైల్: 1 818 625 8455/1 818 458 

9301
ఇ-మెయిల్: gourmands@netzero.net, 
roland @ gourmandsfood.com
వెబ్: www.gourmandsfood.com
సీబాస్, క్రోకర్, బాలిక్ పోమ్ ఫ్రేట్, గ్రే ములెలిట్

4. వెను్య డాంగ్
డిపూయాటీ జనరల్ మేనేజర్ హుయిమావో ఫుడ్ కం. 
లిమిటెడ్.
నం A010, ఫ్రోజన్ ప్రొడక్్ట్స ఏరియ,
జంగ్్షన్ సీఫుడ్ మారెక్ట్,
గా్వంగాక్య్ రోడ్, ఫెంగా్టయ్ జలాలి, బ్జంగ్
టెలిఫోన్: 010 51229199
ఫాయాక్స్: 010 51229199
మొబైల్: 13911760646
ఇ-మెయిల్: hmseacucumber@163.com
వెబ్: www.huimaoshipin.cn మెకరల్, 
పోమ్ ఫ్రేట్

5. బోర్స్ సర్్కన్
మారెక్టింగ్ & ట్రేడింగ్ కం.
75 వ్లెంటైన్ సెయింట్.
డబూలి్య న్యాటన్, యూఎస్ఏ 02465
టెలిఫోన్: 1 617 319 4137
ఇ-మెయిల్: bisorkin@gmail.com
మెకరల్, స్ల్వర్ పామ్ ఫ్రేట్

6. ర్బర్్ట ఎమ్ ఐలెస్వర్తా
అధయాక్షుడు
ఐలెస్వర్్త యొకక్ ఫిష్ & బైట్ ఐ.ఎన్.స్.
1295- 28 వ వధి సత్,
పీ.ఓ. బాక్స్ 13546, సెయింట్ పీటర్స్ బర్గొ,
ఎఫ్ఎల్ యూఎస్ఏ 33733-3546
టెలిఫోన్: 1 800 227 4577
ఫాయాక్స్: 727 323 6753
మొబైల్: 727 327 8608
ఇ-మెయిల్: Captbob@fishandbait.com
వెబ్: www.fishhandbait.com
సారె్డున్

7. డేవిడ్ కి్వకుటి
ఫ్రెష్ & ఫ్రోజన్ సీఫుడ్ ప్రొకూయార్ మెంట్ మారీపొసాక్ 
డైరెక్్ట ఎల్ఎల్ సీ
7200 NW 19 వ సీ్రేట్ స్ట్ 316, మయమి,
ఎఫ్ఎల్ 33126 టెలిఫోన్: 786 345 2002
ఫాయాక్స్: 786 641 6872
మొబైల్: 786 295 9441
ఇ-మెయిల్: david@marpescadirect.com
వెబ్: www.marpescadirect.com
రెడ్ సానాపర్, గ్రూప్

8. కెవిన్ మార్గొసన్



      2018 మార్చి  ఎం.పి.ఇ.డి.ఎ. న్యూస్ లెటర్ 39

వాణిజ్య విచారణ

అధయాక్షుడు
కమరి్షయల్ వేర్ హౌస్ంగ్
టెలిఫోన్: 863 965 2607
ఇ-మెయిల్: kmargeson@ Commercial-
warehousing.com
రెడ్ సానాపర్

9. చైరూచ్ ప్చెట్ షోట్
డ్రాగో సామగ్రి
517 థేమ్స్ సెయింట్ న్యాపోర్్ట ఆర్ఐ 02840
టెలిఫోన్: 401 608 2500
మొబైల్: 617 780 6573
ఇ-మెయిల్: chairuch@hotmail.com
వెబ్: www.dragoequipment.com
మాకెరల్

10. టార్ యోనజావా
మెరైన్ రీసరెస్స్ టీం
తోహో బుసాన్ కైషా లిమిటెడ్.
ఎ -8 అంతస్్త, షబా పార్క్ భవనం,
4-1, షబా-కోయెన్ 2- క్రోమ్, మినాటో-కు,
టోకోయా, 105-8547 జపాన్
టెలిఫోన్: 81 3 3438 5841
మొబైల్: 81 80 9971 1139
ఫాయాక్స్: 81 3 3438 5850
ఇ-మెయిల్: yonezawa@tohob.co.jp
వెబ్: www.tohob.co.jp
ఫిష్ స్రిమి

11. ఆండ్రీ ప్ ఫోలిర్ంటిన్
డైరెక్టర్
డా కనాస్లిడేటెడ్ ఫుడ్స్ కం. లిమిటెడ్.
నేషనల్ రోడ్ 1 ఎ, నెం .12 హామెలిట్ ఎ, హోవ్ బిన్ 
వ్ర్డు,
హోవ్ బిన్హు జలాలి, బాక్ లియు ప్రావిన్స్, వియతానాం
టెలిఫోన్: 63 918 942 5292
ఇ-మెయిల్: lambatt@yahoo.com
మెకరల్, స్క్విడ్ రింగ్స్

12. అడ్రియన్ కన్వాస్
మేనేజంగ్ డైరెక్టర్ ఇగూలి సీ ప్రొడక్్ట్స
ఏవ, జువ్న్ కారోలిస్ I, 43 4 ”A - 30009 
మురిస్య, సెపొయిన్
టెలిఫోన్: 34 948 833 441
మొబైల్: 34 659 220 740
ఇ-మెయిల్: dryan@igloosea.com
వెబ్: www.igloosea.com
ట్యానా

13. ముంతాసేర్ ఎం రజూకి
డైరెక్టర్ యూరోప్యన్ సీఫుడ్
ప్.ఓ బాక్స్: 5745, దుబాయ్ - యుఎఇ

టెలిఫోన్: 00971 4 3417748
ఫాయాక్స్: 00971 4 3417749
ఇ-మెయిల్: mail@europeanseafoods.com
వెబ్: www.europeanseafoods.com
ట్యానా

14. ఫిల్ షన్
సీనియర్ మేనేజర్ ప్రొకూయార్ మెంట్ సా్టరిక్స్్ట
225 నార్్త షోర్ డ్రైవ్, స్ట్ 400 ప్ట్స్ బర్గొ,
పెనిస్లే్వనియ 15212
టెలిఫోన్: 1 412 323 7512
మొబైల్: 1 412 467 9939
ఇ-మెయిల్: phil.shin@starkist.com ట్యానా

15. టైలర్ స్టర్ ర్క్
పరే్చజంగ్ సగాడు లిమిటెడ్
512 6 వ సీ్రేట్ సత్, స్ట్ 201 కిర్క్ లాయాండ్, 
డబూలి్యఏ 98033 యూఎస్ఏ.
టెలిఫోన్: 1 425 828 6500 * 105
మొబైల్: 1 206 818 2181
ఫాయాక్స్: 1 425 828 6501
ఇ-మెయిల్: tylers@sogda.com
వెబ్: www.sogda.com
భారతీయ సాలమిన్

16. ఫిన్ ర్సు్మసేన్
మేనేజర్ డైరెక్టర్
లాయాండ్ శాండిలిన్ సీఫుడ్
పీ.ఓ. బాక్స్ 17, ఎఫ్.ఓ.-110 టోర్ షావ్నా,
ఫారో దీవులు

టెలిఫోన్: 298 311385
ఫాయాక్స్: 298 3133556
మొబైల్: 298 211385
ఇ-మెయిల్: finn@landshandilin.fo
వెబ్: www.landshandilin.fo
భారతీయ సాలమిన్

17. డస్్టన్ లై
గరిష్ట సీఫుడ్
189 వెస్్ట క్రీక్ డ్రైవ్, వ్ఘన్,
L4L 9N6 లో
టెలిఫోన్: 905 265 0441
ఫాయాక్స్: 905 265 8145

మొబైల్: 647 972 4387
టోల్ ఫ్రీ: 1 866 275 7349
ఇ-మెయిల్: dustin@maximumseafood.
com
పామ్ ఫ్రెట్

18. మాథ్్య మా
పరే్చజ్ మేనేజర్
డాలియన్ డాంగిలిన్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
ఏ25, నం.59 జంకంగూయావ్న్, జనె్జిజీ సీ్రేట్,
గంజంజ జలాలి, డాలియన్, లియోనింగ్, చైనా
(జాంగ్ బిజనెస్ పార్క్) 116000
టెలిఫోన్: 86 411 39116066 8020,
86 411 82605211 8650
మొబైల్: 86 15734107244
ఇ-మెయిల్: dlimport5@donglinseafoods.
cn
వెబ్: www.donglinfood.cn

19. జైమ్ నవార్ట్ ఆర్
జరెంటే కమరి్షయల్
ఎల్ గోలో్ఫ కమరి్షయల్ సాపొ. పస్ఫిక్ బూలి
లాస్ ఉరి్బనాస్ 53.ప్స 12,   ప్రొవిడెనికా, 
శాంటియగో డి చిలీ
టెలిఫోన్: 56 228343700
మొబైల్: 569 876 820 70
ఇ-మెయిల్: Jaime.navarrete@pacificblu.
cl
వెబ్: www.elgolfcommerce.cl
పామ్ ఫ్రెట్

20. ఝంగ్ చాంగు్వ
రిజావో కును్బ ఇంటరేనాషనల్ ట్రేడ్ కం. లిమిటెడ్.
ఈస్్ట షెంగాలిన్ రోడ్, లాన్షన్ డెవలపెమింట్

జోన్, రిజావో. షానాడుంగ్, చైనా
ప్.స్: 276807
మొబైల్: 86 176 0633 5830
ఫాయాక్స్: 86 633 2889668
ఇ-మెయిల్: chongwu117@163.com
ఫిష్ స్రిమి
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మిశ్రమ వసుతావులు / ఇతరములు

21. ఎలైన్ టింగ్
యుఎల్ జీ లాజస్్టక్స్ ఐ.ఎన్.స్.
3952 మెరిక్ రోడ్
సీఫోర్డు NY 11783.
టెలిఫోన్: 516 557 2825
మొబైల్: 1917 361 2860
ఫాయాక్స్: 516 348 9102
ఇ-మెయిల్: Elaine@ulglogisticsఐ.ఎన్.
స్.com
వెబ్: www.ulglogistics-ఐ.ఎన్.స్.com
మెకరల్

22. డానీ చెన్
కొనుగోలు నిర్వహణాధికారి
పదవకాల అంతర్జితీయ వ్ణిజయా ఐ.ఎన్.స్.
మొబైల్: 1646 2383938
ఇ-మెయిల్: tenureinternational@gmail.

com
క్రోకర్, సీబ్రీమ్

23. షెల్లి
స్టల్స్ మేనేజర్
హుబ్ లియంగ్జి జంగాలింగ్ దిగుమతి వ్ణిజయా కం.
లిమిటెడ్
డాకియవో న్యా జలాలి, జయంగిక్్సయ జలాలి,
వుహాన్, హుబ్, చైనా
టెలిఫోన్: 86 27 51827266
మొబైల్: 0086 15871910766
ఫాయాక్స్: 86 27 51827271
ఇ-మెయిల్: అమమిమమిఫుడ్స్@విప్ .163.కామ్
వెబ్: www.lzevergreen.com
రిబ్బన్ చేప

24. అమాజ్ద్ పర్్్వజ్
స్.ఇ.ఓ.
ఏ1 కాయాష్ + కాయారీ
6400 కెనెనాడీ రోడ్, మిస్స్సాగా ఆన్
కెనడా L5T 2Z5

టెలిఫోన్: 905 676 9950
ఫాయాక్స్: 905 676 9167
ఇ-మెయిల్: jay@A1cashandcarry.com
రెడ్ సానాపర్, సీబ్రీమ్

25. సువాన్ తాయ్
ప్రాజక్్ట మేనేజర్
తైవ్న్ బాహయా వ్ణిజయా అభివృదిధి
కనిస్ల్
5 జనిల్ రోడ్, సెక్ .5, తైపీ 11011, తైవ్న్,
ఆర్.ఓ.సీ.
టెలిఫోన్: 886 2 2725 5200 * 2678
ఫాయాక్స్: 886 2 2722 7324
ఇ-మెయిల్: hsuan@taitra.org.tw
రిబ్బన్ చేప

26. జేమ్స్ చోయి
కొనుగోలు విభాగం.
షన్ జన్ డిస్్రేబూయాషన్ కారొపొరేషన్.
7 వ అంతస్్త, కుమీమియన్ భవనం,
ఎల్ఎస్ రోడ్ 37, డోంగాన్ కు, అనాయాంగ్ ష,
కోయాంగిక్ డు, రిపబిలిక్ ఆఫ్ కొరియ.
టెలిఫోన్: 82 31 31 425 6422
మొబైల్: 82 10 8448 4458
ఫాయాక్స్: 82 31 425 6421
ఇ-మెయిల్: james.twchoi@gmail.com
రిబ్బన్ చేప, మెకరల్

27. జాన్ ఎం సాల్నర్
ఎడిటోరియల్ డైరెక్టర్
ఘనీభవించిన ఆహార్లు బిజ్
100 ఓల్డు పాలిసాడ్ రోడ్, స్ట్ 909,
ఫోర్్ట లీ, న్యాజరీస్ 07024, USA
టెలిఫోన్: 1 732 604 3854
ఇ-మెయిల్: john@frozenfoodsbiz.com
వెబ్: www.frozenfoodsbiz.com
క్రోకర్

28. కర్ల్
స్టల్స్ మేనేజర్

కింగ్ సన్ ఫుడ్స్
518 సన్ గా్వన్-అవుటెలిట్స్,
308 జాతీయ రహదారి,
చంగాయాంగ్, కింగాడువో, షానాడుంగ్
టెలిఫోన్: 86 185 6269 8691
మొబైల్: 86 532 8898 3775 811
ఇ-మెయిల్: carol@kingsunfoods.com
వెబ్: www.kingsunfoods.com
రిబ్బన్ చేప

సెఫాలోపాడులి

1. క్ర్లిస్ మోరల్స్-మాస్డో పెర్టా

అంతర్జితీయ కొనుగోలుదారు, పెరువెండే సీఫుడ్
బిజనెస్, కాలే జోస్ గ్రాండా 565, Int.
బి, శాన్ ఇస్డ్రో, లిమా-పెరూ, టెలిఫోన్: 51 602 
8238,
మొబైల్: 51 99 838 3483,
ఇ-మెయిల్: cmorales@peruvendesea-
food.com,
వెబ్: www.peruvendeseafood.com
స్క్విడ్

2. పెనీ్న మియావో
సీఫుడ్ కంపెనీ ఇంటరేనాషనల్ ట్రేడింగ్
విభాగం, స్ఎన్ ఎఫ్ స్ జౌషాన్ మెరైన్ ఫిషరీస్ 
కారొపొరేషన్,
ప్ంగాయాంగ్ పు పుటవో జౌషన్, జజయంగ్ ప్.ఆర్. 
చైనా,
టెలిఫోన్: 86 580 8139329,
మొబైల్: 15906800590,
ఫాయాక్స్: 86 580 3698600,
ఇ-మెయిల్: pennym62@sina.com,
వెబ్: www.chinamingzhu.com
స్క్విడ్

3. జువాన్ లోపెజ్ మార్్టనజ్
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మెరైన్ రిసరెస్స్ ట్రేడింగ్ రసపొనా ఎస్.ఎల్.,
అవ్డు గారిస్య బార్బన్, 32.2-ఒఫిస్నా 4, 
36201,
విగో (పోంటెవెద్రా), టెలిఫోన్: 34 986 199 
948,
మొబైల్: 34 673 016 060,
ఇ-మెయిల్: jlopez@euromrt.com
స్క్విడ్, ఆకో్టపస్

4. యుజి జియాంగ్
స్టల్స్ మాన్, ఫుజయన్ గ్లిన్ ఫుడ్ ఇండసీ్రే గ్రూప్,
లాంగ్్హు గ్లిన్ సీఫుడ్స్ కం. లిమిటెడ్, 
గాంగే్వ టౌన్ లాంగాహుయ్ స్టీ, ఫుజయన్ చైనా, 
ప్.స్. 363105, 
టెలిఫోన్: 86 596 6897991, 
మొబైల్: 86 13822813968, 
ఫాయాక్స్: 86 596 6897798, 
ఇ-మెయిల్: weilai8235@136.com, 
15892019842@163.com,
వెబ్: www.gelins.com
స్క్విడ్

5. జంగీ సీ్టవ్ పార్్క
ఇంటరేనాషనల్ బిజనెస్ టీమ్ మేనేజర్,
కామిట్ కం. , మొబైల్: 82 10 3721 2853,
ఇ-మెయిల్: kovwandaboy@gmail.com,
వెబ్: www.kmat.co.kr ఆకో్టపస్, స్క్విడ్, కటిల్ 
ఫిష్

6. గో సూ చిన్

ఆపరేషన్ మేనేజర్, జఎస్్ట గ్రూప్, నెం .13,
జలన్ ర్మిన్, ర్వ్ంగ్ ఫుడ్ ఇండస్్రేయల్ పార్క్,
48000 ర్వ్ంగ్, సీంగోర్ దారుల్ ఎహాస్న్,
టెలిఫోన్: 603 6091 5533,
ఫాయాక్స్: 603 6091 4433,
ఇ-మెయిల్: kl@gstgroup.com.my,
వెబ్: www.gstgroup.com.my స్క్విడ్

సముద్రంలో పటి్టన రొయయాలు, బురద పీత
3. మిల్టన్ సీచర్న్
సీనియర్ ఫ్లివర్ కెమిస్్ట
తకాసాగో ఇంటరేనాషనల్ కారొపొరేషన్ (U.S.A.)
టేస్్ట డిపార్్ట మెంట్ విభాగం
4 వోలో్వ డ్రైవ్ కాలర్ స్టవ # 932
ర్క్ లీ, న్యాజరీస్ (NJ) 07647-0932
టెలిఫోన్: 1 201 784 7302
ఫాయాక్స్: 1 201 784 7292
ఇ-మెయిల్: mseecharran@takasago.com
రొయయాల పడి, చేపల పడి, సీఫుడ్ పడర్

4. డేవిడ్ డీడ్రిక్
జనరల్ మేనేజర్
మీట్ & ఫిష్ కం.
919 ఎస్. మెక్ డోవెల్ సీ్రేట్,
షారెలిట్, నార్్త కరోలినా (ఎన్ స్) 28204
టెలిఫోన్: 1 704 516 5880
ఫాయాక్స్: 1 704 910 0391
మొబైల్: 1 704 910 2048
ఇ-మెయిల్: david@meatandfish.com
టైగర్ రొయయాలు, ట్యానా

5. థియోడర్ టెంగ్
ఉపాధయాక్షుడు
చైనా బెస్్ట ఫుడ్ గ్రూప్ లిమిటెడ్
ఫుజయన్ జావోన్ డాంగిక్్సన్ ఫుడ్స్ కం. లిమిటెడ్.
నం 27-ఎ -14 ఎఫ్ నానాస్నుహువ్న్, డాంగ్ లు 

100078,
బ్జంగ్, చైనా
టెలిఫోన్: 86 10 87614063
ఫాయాక్స్: 86 10 87614243
ఇ-మెయిల్: 13901132886@139.com,
tengxf@hanmail.net
రొయయాలు, బేబ్ ఆకో్టపస్

6. జస్్టన్ హేబర్
సీలాండ్ ఫిష్ ఫామ్ లిమిటెడ్.
హెడ్   కా్వర్టర్
29, ఫాలిట్ 14, వినెస్ంటి భవనాలు

7. చెన్, చియన్ చిన్
జనరల్ మేనేజర్, చియ నానా ఫుడ్ ఇండస్్రేయల్ 
కం.
food@msa.hinet.net,
వెబ్: www.chianan-food.com.tw
స్క్విడ్

8. షాన్ షూషాని
వైస్ ప్రెస్డెంట్, ఛనల్ సీఫుడ్స్ ఇంటరేనాషనల్,
22845 వెంచుర్ బలివిడు, స్ట్ 185,
వుడ్ లాయాండ్ హల్స్, స్ఎ 91364,
టెలిఫోన్: 818 237 5818,
ఫాయాక్స్: 818 237 5170,
మొబైల్: 818 943 8877,
ఇ-మెయిల్: shawn@channelseafoods.
com,
వెబ్: www.channelseafoods.com
బేబ్ ఆకో్టపస్

మిశ్రమ అంశాలు / ఇతర

1. ఆండ్రూ హెస్హ్
పార్్ట నర్, పరే్చజ్
బ్రైట్ స్పొ్రంగ్స్ ఫుడ్స్
12815 ములా ఎల్ఎన్, సా్టఫోర్డు,
టెకాస్స్ (టిఎక్స్) 77477
టెలిఫోన్: 1 281 969 9302
ఇ-మెయిల్: andrew@bsftexas.com
అనినా రకాల రొయయాలు, స్క్విడ్, ఆకో్టపస్

2. తంతి చంద్ర
మారెక్టింగ్
మెగా మెరైన్ ప్రైడ్ పండిట్.
దేసా వోన్కోయో, కెక్. బెజ
పస్రువ్న్ 67154
ఇండోనేషయ
టెలిఫోన్: 62 343 656446/656513
ఫాయాక్స్: 62 343 656195
మొబైల్: 62 81 1303 302
ఇ-మెయిల్: marketing4@megama-
rinepride.com
వెబ్: www.ptmmpride.com
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సె్రేయిట్ సీ్రేట్, వ్లెటా్ట VLT 1432, మాలా్ట
టెలిఫోన్: 356 79331162
ఇ-మెయిల్: justin.haber@sealandmalta.
com
ఆకో్టపస్, రొయయాలు
7. మారగొరీడ సన్
ఓవరీస్స్ సరిస్ంగ్ డైరెక్టర్
జుకిస్యన్ నెట్ వర్క్ టెకానాలజీ (షాంఘై) కం. 
లిమిటెడ్
రూం A906-907, హువ్ పెంటియమ్ భవనం,
నెం .2816, యికిస్యన్ రోడ్, బయోషన్ జలాలి, 
షాంఘై స్టీ, చైనా
టెలిఫోన్: 86 21 80198685
మొబైల్: 86 13818160200
ఇ-మెయిల్: sunjie@aiswl.com
వెబ్: www.aiswl.com
బాలిక్ టైగర్, వైట్ రొయయాలు, మెకరల్

8. మిఖలో్కవా అన్్న
పరే్చజ్ మేనేజర్
యూనివరస్ల్ ఫిష్ కంపెనీ
83 హోలోవ్టి స్్రే.
బోరిస్పొల్, 08300, కైవ్ ప్రాంతం, ఉక్రెయిన్
టెలిఫోన్: 38 044 32 32 111
మొబైల్: 38 067 577 80 02
ఇ-మెయిల్: import01@ufc-fish.com
వెబ్: www.ufc-fish.com
రొయయాలు, బేబ్ ఆకో్టపస్

9. స్ండి
అంతర్జితీయ వ్ణిజయా మేనేజర్
చైనా చిసాన్ గ్రూప్
రోంగ్్చంగ్ జయమీ సీఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
599 ఎషషన్ రోడ్, షడావో, రోంగ్ చంగ్, షానాడుంగ్
టెలిఫోన్: 0086 631 7365988
మొబైల్: 86 13884795350
ఇ-మెయిల్: cindy@jiameiseafood.com
వెబ్: www.jiameiseafood.com
రొయయాలు, స్క్విడ్

10. జాండోంగ్ ల్
అధయాక్షుడు / ఉపాధయాక్షుడు
డేలియన్ సన్ రైజ్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ కం. లిమిటెడ్.
డాలియన్ జర్ంగ్ గ్రూప్ కం. లిమిటెడ్.
గది 1619, న్యా వరల్డు మింగ్ లాంగ్, డోంగా్ట
భవనం, నెం .31 జఫు వధి, ong ోంగా్షన్ జలాలి,
డాలియన్ చైనా 116001
మొబైల్: 137 0008 8769
టెలిఫోన్: 86 411 8252 0022 8808
ఫాయాక్స్: 86 411 8252 0055
ఇ-మెయిల్: dglover@xirong.net.cn
వెబ్: www.xirong.net.cn
AFD రొయయాలు, మెకరల్

11. టోనీ ర్మిరేజ్
సీఫుడ్ & పలీ్రే కొనుగోలుదారు, ఎల్ స్పర్
బోడెగా లాటినా కారొపొరేషన్
14601 బి లాక్ వుడ్ బలివిడు, పార్మంట్,
కాలిఫోరినాయ (స్ఎ) 90723
టెలిఫోన్: 562 616 8927
ఫాయాక్స్: 562 616 8800
ఇ-మెయిల్: tony.ramirez@elsuper.org
వెబ్: www.elsupermarkets.com
రొయయాలు, ట్యానా

12. లియు వీ
ప్రెస్డెంట్ / జనరల్ మేనేజర్
యంటై వ-చంగ్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
నం .853 బ్గువ్న్ సీ్రేట్, మువోయింగ్ జలాలి, 
యంటై, చైనా
టెలిఫోన్: 86 535 4281966
ఫాయాక్స్: 86 535 4233888
మొబైల్: 86 18905351966
ఇ-మెయిల్: wei-cheng@wei-cheng.cn
వెబ్: www.wei-cheng.cn
రొయయాలు, స్క్విడ్

13. జాసన్ ఎనిజ్
జాయ్ ఫుడ్ సరీ్వస్
యూనిట్ 7, 1 అకెరమిన్ ఏవ్,
కిలిఫ్టన్, ఎన్ జే 07011-1501
టెలిఫోన్: 1 201 674 2223
ఇ-మెయిల్: జాసన్.వ్జోయు్ఫడస్రీ్వస్.కామ్
రొయయాలు, రెడ్ సానాపర్

14. సన్
జనరల్ మేనేజర్
జయమెన్ వైఎంజ ట్రేడింగ్ కం. లిమిటెడ్.
రూమ్ జ, 11 వ అంతస్్త, జన్ లాంగ్ భవనం,
సంఖయా 252, డోంగుడు రోడ్, హులి, జయమెన్, చైనా
టెలిఫోన్: 8605926029858
మొబైల్: 8613959287136
ఫాయాక్స్: 8605926029858
ఇ-మెయిల్: sun@xm-ymj.com
వెబ్: www.xm-ymj.com
రొయయాలు, రిబ్బన్ చేపలు, స్క్విడ్

15 ఎకో జాంగ్
గ్రీన్-ఫార్మి-ఫుడ్ జీఎంబ్హెచ్ & కం. కేజీ.
సీ్రేస్ మన్ సా్రేబ్ 1, 21335 ల్న్ బర్గొ, జరమినీ
టెలిఫోన్: 49 4131 2683 840
మొబైల్: 49 176 7310 9371/86 186 
1655 4965
ఫాయాక్స్: 49 4131 8644 826
ఇ-మెయిల్: echo@greenfarm-food.com
వెబ్: www.green-farm-food.com

రిబ్బన్ చేపలు, రొయయాలు, స్క్విడ్, కటిల్ ఫిష్

16. ఇన్కి ఎచెవేర్యా మెండిజాబల్
డైరెక్టర్ కమరి్షయల్
క్రుసా్ట గ్రూప్
స్ / 100, ఎన్ .033-35. పోలిగాన్ ప్రాటెన్క్,
08820 ఎల్ ప్రాట్ డి లోబ్రెగాట్ (బారిస్లోనా)
టెలిఫోన్: 932 237 553
ఫాయాక్స్: 932 237 554
E-Mail: inaki.echeverria@krustagroup.
com
వెబ్: www.krustagroup.com
AFD రొయయాలు, స్క్విడ్, కటిల్ ఫిష్, ఆకో్టపస్

17. జోస్ ల్యిస్ మారంట్
ట్రసీ్ట
ఒమర్ సీఫుడ్
2111 ఎన్.డబులి్య. 10 అవెన్యా, మయమి, 
ఎఫ్ఎల్ 33127
టెలిఫోన్: 305 545 5741
ఫాయాక్స్: 305 326 1577
మొబైల్: 786 626 1128
ఇ-మెయిల్: marante@southfloridatrad-
ing.com
గ్రూప్, రెడ్ సానాపర్, రొయయాలు

18. లిన్ జీ
జనరల్ మేనేజర్
యు ఫెంగ్ యువ్న్ గ్రూప్
4 వ అంతస్్త, ఐటెఫో భవనం, మావ
బాండెడోజిన్, ఫుజౌ, ఫుజయన్, చైనా
టెలిఫోన్: 0591 88020530
ఫాయాక్స్: 0591 88029535
ఇ-మెయిల్: info@yfy-it.com
వెబ్: www.yfy-it.com
రొయయాలు, పామ్ ఫ్రేట్, మెకరల్, పీత,
క్రోకర్, కటిల్ ఫిష్

19. డార్న్ అమడోర్
సీటెల్ ఫిష్ కంపెనీ ఆఫ్ న్యా మెకిస్కో
2500 కోమంచ రోడ్ NE, అలు్బకెరీక్,
ఎన్ ఎం 87107
టెలిఫోన్: 505 314 2050
మొబైల్: 505 270 6008
ఫాయాక్స్: 505 888 6962
ఇ-మెయిల్: darin_amador@seattlefish-
nm.com
వెబ్: seattlefishnm.com
పోమ్ ఫ్రేట్, క్రోకర్, టైగర్ రొయయాలు

20. క్వో మా్యన్
ఇంటరేనాషనల్ ట్రేడింగ్ హెడ్ డిపార్్ట మెంట్
చాంగ్లి లుకా్వన్ అకా్వటిక్ ప్రొడక్్ట్స కం. లిమిటెడ్
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నిర్కరణ: ఈ విభాగంలో సమర్పాంచిన సమాచారం సాధ్రణ 

సమాచార ప్రయోజన్ల కోసం మాత్రమే. ఖచిచితతా్వనికి భర్సా 

ఇవ్వడానికి ప్రతి ప్రయత్నం చేస్నపపాటిక్, లోపాలు లేదా తప్పాప్పులకు 

మేము బాధ్యత వహంచము. MPEDA లేదా ఈ వార్తాలేఖ యొక్క 

ప్రచురణకరతాలు వాణిజ్య వివాదాలకు బాధ్యత వహంచర్, ఏదైన్ 

ఉంట్, ఈ విభాగంలో ఇచిచిన సమాచారం నుండి ఉతపాన్నమవుత్ంది.

కినుహువ్ంగాడువ్ గాంగా్వన్ ఆకా్వటిక్ ప్రొడక్్ట్స కం. 
లిమిటెడ్.
ఇండస్్రేయల్ పార్క్ ఆఫ్ చాంగ్లి కంటీ,
కినుహువ్ంగాడువ్, హెబ్ ప్రావిన్స్
టెలిఫోన్: 0335 2085099, 2085199
ఫాయాక్స్: 0335 2085168
మొబైల్: 13933619088
ఇ-మెయిల్: mabel_cao@luquanaquatic.
com.
వెబ్: www.gangwansc.com
ఫ్రీజ్ చేస్న ఎండు రొయయాలు, స్క్విడ్

21. యుచి యమడ
దిగుమతి ఎగుమతి విభాగం
ర్స్ స్పర్ ఫ్రైస్ కం. లిమిటెడ్.
260-35, హేస్, అటస్గి-ష,
కనగావ్, 243-0036, జపాన్
టెలిఫోన్: 046 247 0685
ఫాయాక్స్: 046 248 9891
ఇ-మెయిల్: yamaday@rassuper.com
వెబ్: www.rassuper.com
సాఫ్్ట షెల్ పీత, పోమ్ ఫ్రేట్
22. డ్్యక్ వాంగ్
అధయాక్షుడు
యుఎస్ స్ఐస్స్ ఇంటరేనాషనల్ గ్రూప్
9730 వ్ల్ సెయింట్ టెంపుల్ స్టీ, స్ఎ 91780 
యుఎస్
టెలిఫోన్: 1 626 693 1939
ఫాయాక్స్: 1 213 281 5618
ఇ-మెయిల్: uscicc@gmail.com
బురద పీత, బాలిక్ టైగర్, పోమ్ ఫ్రేట్

23. మోనిక్ ఝూ
పరే్చజ్ మేనేజర్
హుమెర్ ఫుడ్ కం. లిమిటెడ్.
ఫోలిర్ & బిలిడుంగ్ 6, వెస్్ట యునిలింగ్ రోడ్
నం.356, పుటవో జలాలి, ఎస్ హెచ్
టెలిఫోన్: 021 6286 5291
మొబైల్: 1820 199 4192
ఇ-మెయిల్: zhuman@huamer.com.cn
వెబ్: www.rassuper.com
పోమ్ ఫ్రేట్, రిబ్బన్ చేప

24. క్రిస్్టన్ లి
కొనుగోలుదారు
సీఫుడ్ కాజల్
1111 కారొపొరేట్ సెంటర్ డాక్టర్ స్ట్ 204
మాంటెరే పార్క్, సీఏ91754
టెలిఫోన్: 323 796 0588
ఫాయాక్స్: 323 796 0559
ఇ-మెయిల్: christineli@seafoodcastle.com
వెబ్: www.seafoodcastle.com

రిబ్బన్ చేప, కటిల్ ఫిష్
25. డేవిడ్ చో
కా్వంటా ట్రేడ్ & ఇంజనీరింగ్ కం. లిమిటెడ్.
16 ఎఫ్ -8, నం 400, హువ్న్ బ్ రోడ్,
Ong ఝంగ్లి జలాలి, తాయోవ్న్ నగరం 320,
తైవ్న్
టెల్: 886 4223739
ఫాయాక్స్: 886 4228179
ఇ-మెయిల్: quanta.fresh@gmail.com
వల్క్, బేబ్ ఆకో్టపస్, స్ల్వర్ క్రోకర్
26. ఎర్క్ జెంగ్
అధయాక్షుడు
ప్జ అటాలింటిక్ ఎక్స్ పోర్్ట లిమిటెడ్.
యూనిట్ 5 జ, 48 ట్రైడర్ నెలవంక
డార్టమౌత్, ఎన్ఎస్ బి 3 బి 1 ఆర్ 6
టెల్: 902 481 9586
ఫాయాక్స్: 902 488 8124
ఇ-మెయిల్: eric.zheng@pgatlantic.com
లోబస్టిర్
27. ర్న్ లోరీ
ప్రొడక్షన్ మేనేజర్
సీటెక్ బయోప్రొడక్్ట్స
మెమోరియల్ బిజనెస్ పార్క్
159 మెమోరియల్ డ్రైవ్, స్ట్ స్
ష్రూస్ బరీ, ఎంఏ 01545-4030
టెల్: 508 842 9292
ఫాయాక్స్: 508 842 9020
ఇ-మెయిల్: seatechbio@aol.com
వెబ్: www.seatechbioproducts.com
సీవడ్, సీవడ్ ఉతపొతు్తలు
28. గిలెలిర్్మ సర్రియా
అధయాక్షుడు
టి్వంటెయిల్స్ సీఫుడ్ కారొపొరేషన్
8325 ఎన్ డబూలి్య 30 వ టెర్రేస్, మయమి, ఎఫ్ఎల్ 
33122 యూఎస్ఏ
టెల్: 305 477 8266
ఫాయాక్స్: 305 477 7360
ఇ-మెయిల్: gsarria@twintailseafood.com
వెబ్: www.twintailseafood.com
పీత మాంసం

29. డేనియల్ ఓహ్
డైరెక్టర్, లైఫు్వడ్ కం. లిమిటెడ్.
1249 బాలిలాక్ రోడ్ హ్యాస్టన్
టీఎక్స్.77055 యూఎస్ఏ
టెల్: 832 605 4890
ఇ-మెయిల్: danielohh@lifewoodco.com
వెబ్: www.lifewood.com
మటి్ట పీత
30. సీఫుడ్ మార్్కట్
5201 ఎన్ స్ట్టట్ రోడ్ 7, తమర్క్, ఎఫ్ఎల్ 
33319
టెల్: 954 714 6646
మోబ్: 954 234 6688
మడ్ పీత, పెనియస్ మోన్డాన్,
పామ్ ఫ్రెట్
31. డిక్ ఓంగ్
కైపీ సాపొర్టన్ ఎంటరె్పొ్రజస్ కారొపొరేషన్.
117-బి సత్ వ్షంగ్టన్ ఏవ్,
బెరెగొనీ్ఫల్డు NJ, 07621
టెల్: 1 646 492 0006
ఇ-మెయిల్: dco16888@gmail.com
మెకరల్, రొయయాలు
32. కెంజిర్ సక్మోటో
స్టల్స్ మేనేజర్
ఓకాయ (యు.ఎస్.ఎ) ఇంక్.
9335 ఎయిర్ వే రోడ్, స్ట్ 105
శాన్ డియగో, సీఏ 92154
టెల్: 619 882 2463
ఫాయాక్స్: 619 882 2476
మోబ్: 619 820 3734
ఇ-మెయిల్: ksakamoto@okaya-usa.com
వెబ్: www.okaya.co.jp
రొయయాలు, ట్యానా

33. యువాన్ ఫ్ంగ్
యూఎస్ఏ
టెలిఫోన్: 1 626 503 9802
మొబైల్: 0086 1370 438 1878
ఇ-మెయిల్: 896219713@qq.com
మెకరల్, రొయయాలు
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