कजाधचे प्रमाि: बँक स्वीकायध प्रकल्ांना कमाल मयाधदा खचाधच्या ८०% कजध

व्याज सवलत: वाणषधक ३ % पयंत व्याज सवलत - मत्स्यव्यवसाय आर्ाररत पायाभू त सु णवर्ांच्या
णवकासासाठी सवध पात्र उपक्रमांसाठी.
परतफेड: मुख्य रकमेच्या परतफेडीवर २ वषांच्या स्थणगतीसह १२ वषांचा कमाल परतफेड
कालावर्ी.
अजध कसा करावा: सणवस्तर प्रकल् अहवाल www.fidf.in (or) nfdb.gov.in या

वेबसाइटवर

प्रकाणशत एफआईडीएफ मागधदशधक तत्त्ांनुसार) तपशीलवार खचध अंदाज, ले आउट डरॉइं ग,

भारत सरकार
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दु ग्धव्यवसाय मंत्रालय,
मत्स्यव्यवसाय णवभाग
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुणवर्ा णवकास णनर्ी
(एफआयडीएफ)
“प्रथम या आणि प्रथम सेवा आर्ार घ्या”

मशीनरीसाठी कोटे शन, उपकरिे , जणमनीची कागदपत्रे , अथधशास्त्र इ. सह सादर करावा लागेल.

www.fidf.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करा
णकंवा पोस्ट द्वारे
प्रणत,
सहसणचव (मत्स्यव्यवसाय),
मत्स्यव्यवसाय णवभाग,
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्ध न आणि दु ग्धव्यवसाय
मंत्रालय, कृषी भवन,
नवी णदल्ली -११०००१.

प्रत:
मुख्य कायधकारी अणर्कारी,
राष्ट्रीय मात्स्यत्स्यकी णवकास बोडध , मत्स्यव्यवसाय णवभाग,
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दु ग्धव्यवसाय
मंत्रालय,स्तंभ संख्या: २३५, पीवीएनआर एक्सप्रे स वे ,
है दराबाद -५०००५२.

अणर्क माणहतीसाठी, कृपया संपकध सार्ा:
टोल फ्री क्रमांक: १८००- ४२५- १६६०
सोम - शुक्र: सकाळी ९:३० ते संध्याकाळी ६:००

वे बसाइट: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in
ईमेल:fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in

मुख्य अंमलबजाविी संस्था

राष्ट्रीय मात्स्यत्स्यकी णवकास बोडध ,
मत्स्यव्यवसाय ववभाग,
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आवि दु ग्धव्यवसाय मंत्रालय,
स्तंभ संख्या: २३५, पीवीएनआर एक्सप्रेस वे , है दराबाद -५०००५२.
फोन: ०४०-२४०००२०१, वेबसाइट: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in
ईमेल: fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in

पररचय:मत्स्यव्यवसाय

पायाभूत

सुणवर्ांमर्ील

मोठी

पोकळी

भरून

FIDF अंतगधत पात्र गुंतविूक उपक्रम

काढण्यासाठी

मत्स्यव्यवसाय णवभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दु ग्धव्यवसाय मं त्रालय, भारत सरकार
एक समणपधत मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुणवर्ा णवकास णनर्ी (एफआयडीएफ)
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दशलक्ष टनांच्या पातळीवर नेण्यासाठी आणि ८-९ % ची शाश्वत वाढ करण्याचे लक्ष्य या योजनेचे

३
४

Objectives :
1. मत्स्यव्यवसाय पायाभू त सुववर्ां ची वनवमध ती आवि
आर्ुवनकीकरि.
2. सागरी मत्स्यव्यवसाय पायाभू त सुववर्ां ची वनवमध ती .
3. अंतदे शीय मत्स्यव्यवसाय पायाभू त सुववर्ां ची वनवमध ती आवि
आर्ुवनकीकरि.
4. मासे पक ल्यानं तर होिारे नु कसान कमी करिे आवि
पायाभू त सुववर्ां च्या सहाय्याने दे शां तगधत ववपिन प्रिाली
सुर्ारिे.
5. संसार्नातील अंतर कमी करिे आवि चालू असलेल्या
पायाभू त सुववर्ा प्रकल्प पूिध करिे सुलभ करिे.

नोडल कजध संस्था (NLEs)

पात्र संस्था (EEs)

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीि णवकास बँक सवध राज्य सरकारे / केंद्रशाणसत प्रदे श,
उद्योजक, कंपन्या, शारीररकदृष्ट्या अपंग,
(नाबाडध )
मणहला, अनुसूणचत जाती/ जमाती/ सीमांत
राष्ट्रीय सहकारी णवकास महामंडळ शेतकरी, बचत गट, मत्स्य व्यवसाय
सहकारी महासंघ, मासे उत्पादक गट
(एनसीडीसी)
आणि मत्स्य उत्पादक गट.
सवध अनुसूणचत बँका

युणनट

मासेमारी बंदरां ची स्थापना
वफश लँव ं ग सेंटरची स्थापना
आईस प्लान्ट् सचे बां र्काम (सागरी आवि अंतदे शीय
मत्स्यपालन क्षेत्र दोन्ही)
शीतगृहाचे बां र्काम (सागरी आवि अंतदे शीय मत्स्यपालन क्षेत्र
दोन्ही)
मासे वाहतूक सुववर्ा (सागरी आवि अंतदे शीय मत्स्य व्यवसाय
क्षेत्र)
एकात्मिक शीत साखळी (सागरी आवि अंतदे शीय क्षेत्र)
आर्ुवनक मासळी बाजारां चा ववकास
ब्रू बँकां ची स्थापना
हॅ चरीजचा ववकास
मत्स्यपालनाचा ववकास
आर्ुवनकीकरि राज्य मत्स्य वबयािे फामध
अत्यार्ुवनक मत्स्य प्रवशक्षि केंद्ां ची स्थापना
मासे प्रविया युवनट् स
मासे खाद्य वगरण्या/प्लां ट्स
प्रवतवदन क्षमतेच्या वकमान ४ ते ५ टन फी वमल्स
वकमान १० टन प्रवतवदन क्षमतेच्या वगरण्या/प्लान्ट् स
जलाशयात वपंजरा संस्कृतीची स्थापना
खोल समुद्ातील मासेमारी जहाजां ची ओळख
रोग वनदान प्रयोगशाळां ची स्थापना
मॅरीकल्चरचा ववकास
समुद्ी वपंजरा मासे शेती
हॅ चरीज

योजना राबवत आहे . मासे उत्पादनात वषध २०२२-२३ पयंत दे शातील मत्स्य उत्पादन सुमारे २०
आहे.

घटक

युणनट
खचध (रु.
लाखांमध्ये )

५

ड

समुद्ी शैवाल/वशंपले/मोती शेती

१९

जलचर अलग ठे वण्याच्या सुववर्ां ची स्थापना
मासे उत्पादन/उत्पादकता/मूल्य वाढवण्यासाठी व झाइन केलेले
इतर कोितेही नाववन्यपूिध प्रकल्प/उपिम.

२०

एकरकमी

