
ಭಾರತಸರ್ಕಾರ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೀಪನೆಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಮಂತ್ರಾಲ ಯ 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಮತ್ತು ಜಯಕೃಷಿಮೂಯಭೂತಸೌಕ ಾ

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಧಿ (ಎಫ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್)

“ಮೊದಲುಬಂದವರಿಗೆಮೊದಯನೇಆಧ್ಯ ತೆ”

ನೀಡಲ್ಅನುಷ್ಠಾ ನಸಂಸೆ್ಥ

ರಾಷ್ಿ ಲ ೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಂಡಳಿ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೀಪನೆಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಮಂತ್ರಾ ಲಯ, ಭಾ.ಸ, 

ಸಥ ಂಬಸಂ. 235, ಪಿವಿಎನ್ಆರ್ಎಕ್್ಸಪ್ರಾ ಸ್ವ ೀ, ಎಸ್ವಿಪಿಎನ್ಪಿಎಪೀಸ್್ , 

ಹೈದರಾಬಾದ್ – 500052

ದೂ : 040-24000201 Website: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in

Email: fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in 

ಸಾಯದಮೊತು : ಅರ್ಾದಾ ಕಯೀಜನೆಗಳಘಟಕವೆಚ್ಚ ದಶೇ 80 ರಷ್್ಟ

ಬಡಿಿ ವಿನಾಯಿತಿ: ಗರುತಿಸಯಪ ಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಾದಾ ಕಮೀನುಗಾರಿಕೆಮೂಯಭೂತ

ಸೌಕ ಾಗಳಚ್ಟುವಟಿಕಗಳನುು ಕೈಗಳಳ ಲುಶೇ 3 ರವರೆಗೆಬಡಿಿ ವಿನಾಯಿತಿ

ಮರುಪಾವತಿ: ಅಸಲುಮರುಪಾವತಿಸಲು 2 ವರ್ಾಗಳಮೊರಟೀರಿಯಂ

ಸೇರಿದಂತೆಗರಿರ್ಾ 12 ವರ್ಾಗಳು.

ಸಲಿ್ಲಸುವವಿಧಾನ: ವೆಚ್ಚ ದಅಂದಾಜುಗಳನು ಳಗಂಡವಿವರವಾದಯೀಜನಾ

ವರದ್ಧ, ನಕೆೆಗಳು, ಯಂತ್ಲ ೀಪಕರಣಗಳದರಪಟ್ಿ ಗಳು,  ಭೂಮದಾಖಲಾತಿಗಳು, 

ಆರ್ಥಾಕತೆದಾಖಲಾತಿಗಳು website: nfdb.gov.in ರಲಿ್ಲನಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಪಲ ರ್ಕರ

ಹೆಚಿಚ ನಮಾಹಿತಿಗಾಗಿದ ವಿಟ್ು ಸಂಪರ್ಕಾಸಿ

ಕರಮುಕು ದೂರವಾಣಿಸಂ: 1800-425-1660 website: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in

ಸೀಮ-ಶುಕಲ ವಾರ: 9.30 am to 6.00 pm email: fidf.nfdb@gmail.com (or) info.nfdb@nic.in

ಪಲ ಸಾು ವನೆ ನುು ಅಂತರ್ಜಾಯತ್ರಾಣ www.fidf.in ಅಥವಾಅಂಚೆಮೂಯಕ
ರವಾನಿಸಬಹುದು

ಗೆ

ಜಂಟಿರ್ಕ ಾದರ್ಶಾಗಳು (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆ,
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೀಪನೆಮತ್ತು
ಹೈನುಗಾರಿಕೆಮಂತ್ರಾಲ ಯ , ಕೃಷಿಭವನ,
ನವದೆರ್ಲ್ಲ-110001.

ಪಲ ತಿ:
ಮುಖಯ ರ್ಕ ಾನಿವಾಾಕರು,
ರಾಷ್ಿ ಲ ೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಮಂಡಳಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಇಲಾಖೆ,
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೀಪನೆಮತ್ತು
ಹೈನುಗಾರಿಕೆಮಂತ್ರಾಲ ಯ , ಭಾ.ಸರ್ಕಾರ
ಸೆ ಂಬಸಂ: 235, ಪಿವಿಎನ್ಆರ್ಎಕ್್ಸಪ್ರಲ ಸ್ಥವ ೀ, 
ಎಸ್ವಿಪಿಎನ್ಪಿಪೀಸ್್ , ಹೈದರಾಬಾದ್-
500052.



ಕಲ

ಸಂ
ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳವಿವರಗಳು ಘಟಕ

ಘಟಕವೆಚ್ಚ

(ರೂ

ಯಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ )

1 ಮೀನುಗಾರಿಕೆಬಂದರುಗಳಸೆಾಪನೆ ಸಂ. 15000.00

2 ಮೀನುಇಳಿದಾಣಕಂದಲ ಗಳ ಸೆಾಪನೆ ಸಂ. 1000.00

3
ಮಂಜುಗಡಿ್ಡ ಸೆಾವರಗಳನಿಮಾಾಣ (ಕಡಯಮತ್ತು ಒಳನಾಡು

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಂತೆ)
ಸಂ. 100.00

4
ರ್ಶೀತಲ್ಲೀಕರಣಕಂದಲ ಗಳನಿಮಾಾಣ (ಕಡಯಮತ್ತು

ಒಳನಾಡುಮೀನುಗಾರಿಕೆಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಂತೆ)
ಸಂ. 100.00

5
ಮೀನುಸಾಗಾಟಸೌಯಭಯ ಗಳು (ಕಡಯಮತ್ತು ಒಳನಾಡು

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಸಂಬಂಧ್ಪಟ್ ಂತೆ)
ಸಂ. 20.00

6 ಸಮಗಲ ರ್ಶೀತಯ ಸರಪಳಿ (ಕಡಯಮತ್ತು ಒಳನಾಡುಮೀನುಗಾರಿಕೆ) ಸಂ. 500.00

7 ಆಧುನಿಕಮೀನುಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂ. 100.00

8 ಬ್ರಲ ಡ್ಬಾಯ ಂಕ್ಸಗಳನಿಮಾಾಣ ಸಂ. 1000.00

9 ಹ್ಯಯ ಚ್ರಿಕಂದಲ ಗಳಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂ. 50.00

10 ಜಯಕೃಷಿಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಂ. 7.00

11 ರಾಜಯ ಮೀನುಮರಿಕಂದಲ ಗಳಆಧುನಿೀಕರಣ ಸಂ. 500.00

12 ಮಾದರಿಮೀನುಗಾರಿಕೆತರಬೇತಿಕಂದಲ ಗಳ ಸೆಾಪನೆ ಸಂ. 500.00

13 ಮೀನುಸಂಸಕ ರಣಾಕಂದಲ ಗಳು ಸಂ. 4674.00

14 ಮೀನುಆಹ್ಯರಗಿರಣಿಗಳು

(ಅ) ಪಲ ತಿನಿತಯ 4 ರಿಂದ 5 ಟನ್ಮೀನುಆಹ್ಯರತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮಥಯ ಾದಗಿರಣಿಗಳು
ಸಂ. 10.00

(ಆ) ಪಲ ತಿನಿತಯ 10 ಟನ್ಮೀನುಆಹ್ಯರತಯಾರಿಕೆಸಾಮಥಯ ಾದ

ಗಿರಣಿಗಳು
ಸಂ. 650.00

15 ಜಲಾಶ ಗಳಲಿ್ಲ ಮೀನುಕೃಷಿಗಾಗಿಪಂಜರಗಳಸೆಾಪನೆ ಸಂ. 3.00

16
ಆಳಸಮುದಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದೀಣಿಗಳನುು

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು
ಸಂ. 80.00

17 ರೀಗಪತೆು ಪಲ ಯೀಗಾಯ ಗಳಸೆಾಪನೆ ಸಂ. 150.00

18 ಸಮುದಲ ಮೀನುಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

(ಅ) ಸಮುದಲ ದಲಿ್ಲ ಪಂಜರದಮೀನುಕೃಷಿ ಸಂ. 5.00

(ಆ) ಹ್ಯಯ ಚ್ರಿಕಂದಲ ಗಳು ಸಂ. 50.00

(ಇ) ನಸಾರಿಪಲ ದೇಶ ಹೆ. 6.00

(ಈ) ಕಡಯಕಳೆ/ಕಡಯಚಿಪ್ಪಪ /ಮುತ್ತು ಕೃಷಿ
ಲಂಪ್ಸಂರೂ.4225.00 

ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆಸಿೀಮತ

19 ಜಯರ್ಕವ ರಂಟೈನ್ಸೌಯಭಯ ಗಳನಿಮಾಾಣ ಸಂ 2500.00

20
ಇನಿು ತರೆವಿನೂತನಯೀಜನೆ/ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಮೀನು

ಉತ್ರಾಪ ದನೆ/ಉತ್ರಾಪ ದಕತೆ/ಮೌಯಯ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದನುು ಉದಿೆ ೀರ್ಶಸಿದಿ ಲಿ್ಲ
ಲಂಪ್ಸಂ

ಎಪ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ಅಡಿ ಲಿ್ಲ ಅರ್ಾಹೂಡಿಕೆಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಪರಿಚ್ :

• ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೂಯಸೌಕ ಾದಲಿ್ಲನ ದಡಿ ಅಂತರವನುು ತ್ತಂಬಲು,

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೀಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ

ಮಂತ್ರಾಲ ಯ , ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಯಕೃಷಿ

ಮೂಯಸೌಕ ಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಧಿ ನುು (FIDF)ಮೀಸಲ್ಲರಿಸಿ ಸೆಾಪಿಸಿದೆ. 2022-23

ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೀನು ಉತ್ರಾಪ ದನೆ ನುು ಸುಮಾರು 20 ದಶಯಕ್ಷ ಟನ್ಗಳ ಮಟ್ ಕೆಕ

ಹೆಚಿಚ ಸುವನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ ಎಫ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ 8 ರಿಂದ 9ಪಲ ತಿಶತಸುಸೆಿ ರಬೆಳವಣಿಗೆ ನುು

ಸಾಧಿಸುವಗುರಿ ನುು ಹಂದ್ಧದೆ.

ಉದಿೆ ೀಶಗಳು :

1.ಮೀನುಹಿಡುವಳಿಮತ್ತು ಮೀನುಕೃಷಿಗಾಗಿ

ಮೂಲಭೂತಸೌಕಯಯಗಳಸೃಜನೆಮತ್ತು

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ .

2.ಸಮುದಾ ಮೀನುಕೃಷಿಗಾಗಿಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳಸೃಜನೆ. 

3.ಒಳನಾಡುಮೀನುಗಾರಿಕೆಮೂಲಭೂತಸೌಕಯಯಗಳ

ಸೃಜನೆಮತ್ತು ಉನ್ನ ತೀಕರಣ.

4.ಕೊಯಿ್ಲನೀತು ರ ನ್ಷ್್ ಗಳನುನ ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುವುದು

ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕಮೀನುಮಾರಾಟವನುನ

ಉತು ಮಗಳಿಸುವುದು.

5.ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಅಂತರವನುನ ನಿವಾರಿಸುವುದುಮತ್ತು

ಹಾಲಿಚಾಲನೆಯಲಿಿರುವಯೀಜನೆಗಳನುನ

ಪೂಣಯಗಳಿಸಲುಉತ್ು ೀಜನ್.

ಸಾಯನಿೀಡುವನೀಡಲ್ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸಾಯಪಡ್ಡ ಲುಅರ್ಾಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು

ರಾಷಿಿ ಲ ೀ ಕೃಷಿಮತ್ತು

ಗಾಲ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಬಾಯ ಂಕ್ಸ

(ನಬಾಡ್ಾ)

ಎಲಿಾ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು/ 
ಕಂದಾಲ ಡಳಿತಪಲ ದೇಶಗಳು,  
ಉದಿ್ಧಮೆದಾರರು, ಕಂಪನಿಗಳುಅಂಗ
ವಿಕಯಚೇತನರು, ಮಹಿಳೆ ರು, ಪ.ರ್ಜ/ 
ಪ.ಪಂ/ಸಣಣ ರೈತರು, ಸವ .ಸಹ್ಯ 
ಗುಂಪ್ಪಗಳುಸರ್ರ್ಕರಿಮೀನುಗಾರಿಕೆ

ಮಂಡಳಿಗಳು, ಮೀನುಕೃಷಿಕರ
ಸಾಮೂಹಿಕಗುಂಪ್ಪಗಳುಮತ್ತು ಮೀನು

ಉತ್ರಾಪ ದಕರಗುಂಪ್ಪಗಳು

ರಾಷ್ಿ ಲ ೀ ಸರ್ರ್ಕರಿಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ)

ಎಲಿಾ ಶೆಡ್ಯಯ ಲ್ಬಾಯ ಂಕ್ಸಗಳು


