
ഭാരതസർക്കാർ
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്,

ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയം
ഫിഷറീസ് &അകവാകൾച്ചർ ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചർ വികസന ഫണ്ട്

(FIDF)

“ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം സസവനം ലഭിക്കും”

പദ്ധതിനരപ്പാക്കുന്നഏജൻസി

സദ്ശീയ മത്സ്യ വികസന സ ാർഡ്,
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് മൃഗസംരക്ഷണം & 

ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയം, പിലലർ നമ്പർ: 235, 
പിവിഎൻആർ എക്സ്സ്ന്ത്പസ് വവ, ഹൈദരാബാദ് -500052 
സഫാൺ: 040-24000201, വവബ്സസറ്റ്: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in, 

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

വായ്പതുക:പദ്ധതിച്ചെലവിന്ച്ചറ 80% വായ്പ തുകയായി ലഭിക്ും

ഫിഷറീസ് അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്ടക്സ്ചർ ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ 

വികസിപ്പിക്ുന്നതിന് എലലാ വയാഗയതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ും ന്ത്പതിവർഷം 

3% വച്ചര പലിശയിളവ്.
തിരിച്ചരവ്: ന്ത്പിൻസിപ്പൽ തുകയുച്ചട തിരിെടവിന് 2 വർഷച്ചത്ത

ച്ചമാറവടാറിയം ഉൾച്ചപ്പച്ചട 12 വർഷച്ചത്ത പരമാവധി തിരിെടവ് കാലാവധി.

അസപക്ഷിസക്കണ്ട വിധം: എസ്റ്റിവമറ്റ് ച്ചചയ്ത ച്ചചലവ്, വന്ത്രായിംഗുകൾ, ച്ചമഷിനറി
കവവടഷൻ, ഉപകരണങ്ങളുച്ചട ലിസ്റ്റ്, ഭൂമി വരഖകൾ, സാവേതിക, സാമ്പത്തിക
സാധയത റിവപ്പാർട്, തുടങ്ങിയവ സൈിതം വിശദമായ വന്ത്പാജക്സ്് റിവപ്പാർട്
സമർപ്പിക്ുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്്, ച്ചവബ്ഹസറ്റിച്ചല മാർഗ്ഗനിർവേശങ്ങൾ
കാണുക: fidf.inഅച്ചലലേിൽ nfdb.gov.in

വന്ത്പാജക്സ്് ച്ചന്ത്പാവപ്പാസൽ www.fidf.in ൽ ഓൺഹലനായി സമർപ്പിക്ുക
അച്ചലലേിൽ താച്ചെ ച്ചകാടുത്തിരിക്ുന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വെിഅയയ്ക്ുക: 

ഓഫ്സലൻ ഡിപിആർ 
സമർപ്പിസക്കണ്ടത്: 
വജായിന്് ച്ചസന്ത്കടറി (ഫിഷറീസ്), 
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ്
മൃഗസംരക്ഷണം & ക്ഷീരവികസന 
മന്ത്രാലയം, കൃഷിഭവൻ, നയൂരൽൈി 
-110001.

ഡിപിആറിന്വറ പകർപ്പ് അയസക്കണ്ട 
വിലാസം: 
ചീഫ് എക്സ്സികയൂടീവ്,
വദശീയ മത്സ്യ വികസന വബാർഡ്,
ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് 
മൃഗസംരക്ഷണം & ക്ഷീരവികസന
മന്ത്രാലയം, പിലലർ നമ്പർ: 235, 
പിവിഎൻആർ എക്സ്സ്ന്ത്പസ് വവ,
ഹൈദരാബാദ് -500052.

കൂരുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്, ദ്യവായിഇതിൽ ന്ധവപ്പരുക:

സരാൾ ന്ത്ഫീ നമ്പർ: 1800-425-1660

തിങ്കൾ - വവള്ളി: രാവിവല 9.30 മുതൽസവകുസന്നരം 6.00 വവര
വവബ്സസറ്റ്: www.fidf.in (or)  nfdb.gov.in    

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



ന്ത്കമ 
സം
ഖ്യ

ഘരകങ്ങൾ യൂണിറ്റ്
യൂണിറ്റ്
നിരക്ക്

(ലക്ഷം രൂപ)

1 മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുച്ചട സ്ഥാപനം എണ്ണം 15000.00

2 ഫിഷ് ലാൻരിംഗ് ച്ചസന്ററുകളുച്ചട സ്ഥാപനം എണ്ണം 1000.00

3
ഐസ് പ്ലാന്റുകളുച്ചട നിർമ്മാണം (സമുന്ത്ദ, ഉൾനാടൻ 
മത്സ്യബന്ധന വമഖലകൾ) എണ്ണം 100.00

4
ശീത സംഭരണത്തിന്ച്ചറ നിർമ്മാണം (സമുന്ത്ദ, ഉൾനാടൻ 
മത്സ്യബന്ധന വമഖലകൾ) എണ്ണം 100.00

5
മത്സ്യ ഗതാഗത സൗകരയങ്ങൾ (സമുന്ത്ദ, ഉൾനാടൻ 
മത്സ്യവമഖല) എണ്ണം 20.00

6
സംവയാജിത വകാൾഡ് ച്ചചയിൻ (മഹറൻ & ഇൻലാൻഡ്
ച്ചസക്സ്ടർ) എണ്ണം 500.00

7 ആധുനിക മത്സ്യ മാർക്റ്റുകളുച്ചട വികസനം എണ്ണം 100.00

8 ന്ത്ബൂഡ് ബാേുകൾ സ്ഥാപിക്ൽ എണ്ണം 1000.00

9 ൈാെറികളുച്ചട വികസനം എണ്ണം 50.00

10 ജലകൃഷി വികസനം ച്ചൈക്സ്ടർ 7.00

11 വസ്റ്ററ്റ് ഫിഷ് സീഡ് ഫാമുകളുച്ചട ആധുനികവൽക്രണം എണ്ണം 500.00

12 ഫിഷറീസ് പരിശീലന വകന്ത്രങ്ങളുച്ചട സ്ഥാപനം എണ്ണം 500.00

13 മത്സ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ എണ്ണം 4674.00

14 ഫിഷ് ഫീഡ് മിലലുകൾ/ച്ചചടികൾ എണ്ണം
(a) ന്ത്പതിദിനം 4 മുതൽ 5 ടൺ വച്ചര വശഷിയുള്ള ഫീഡ് 
മിലലുകൾ എണ്ണം 10.00

(b) ന്ത്പതിദിനം 10 ടൺ വശഷിയുള്ള ഫീഡ്-
മിലലുകൾ/പ്ലാന്റുകൾ എണ്ണം 650.00

15 റിസർവവായറിച്ചല വകജ് കൾെർ സ്ഥാപിക്ൽ എണ്ണം 3.00

16 ആെക്ടൽ മത്സ്യബന്ധന കപ്പലുകൾ എണ്ണം 80.00

17 വരാഗനിർണയ ലവബാറടറികളുച്ചട സ്ഥാപനം എണ്ണം 150.00

18 മാരിക്ൾെർ വികസനം
(a) സീ വകജ് കൾെർ എണ്ണം 5.00

(b) ൈാെറികൾ എണ്ണം 50.00

(c) നഴ്സറി ഏരിയ ച്ചൈക്സ്ടർ 6.00

(d) കടൽപ്പായൽ/ഹബ വാൽവ്/വപൾ കൾെർ ആച്ചക 4225.00 ലക്ഷം
രൂപ

19 അകവാടിക്സ് കവാറന്ഹറൻ സൗകരയങ്ങളുച്ചട സ്ഥാപനം എണ്ണം 2500.00

20
മത്സ്യ ഉൽപാദനം/ഉൽപാദനക്ഷമത/മൂലയം 
വർദ്ധിപ്പിക്ുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ച്ചചയ്തിടുള്ള 
മവറ്റച്ചതേിലും നൂതന പദ്ധതികൾ/ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ.

ച്ചമാത്തം തുക

FIDF-ന്കീഴിലുള്ളസയാഗയമായനിസക്ഷപ ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ
ആമുഖ്ം:
ഫിഷറീസ്ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചറിവലവലിയവിരവുകൾ നികത്താൻ, 

ഫിഷറീസ്വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് മൃഗസംരക്ഷണം & ക്ഷീരവികസന
മന്ത്രാലയം 2018 ൽഒരു ന്ത്പസതയകഫിഷറീസ്ആൻഡ്അകവാകൾച്ചർ
ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചർ വഡവലപ്വമന്്ഫണ്ട് (FIDF) രൂപീകരിച്ചു. 2022-23 

ഓവര രാജയവത്തമത്സ്യഉൽപാദ്നം 20 മിലയൺ രണ്ണായി ഉയർത്താനുള്ള
നീക്കത്തിൽ 8 - 9%സുസ്ഥിരമായവളർച്ചസകവരിക്കാൻ FIDF 

ലക്ഷയമിരുന്നു.

വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സയാഗയതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ

നാഷണൽ  ാങ്ക് സഫാർ 

അന്ത്ഗികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ 

വഡവലപ്വമന്് (ന ാർഡ്),

അർഹതയുള്ളവർ:  സംരംഭകർ, 
കമ്പനികൾ, ശാരീരിക 
സവകലയമുള്ളവർ, സ്ന്ത്തീകൾ, 
പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർ/നാമമാന്ത്ത 
കർഷകർ, സവയംസഹായ സംഘങ്ങൾ, 
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിഷറീസ്
സഹകരണ വഫഡസറഷനുകൾ, മത്സ്യ 
കർഷകരുവരയും മത്സ്യ ഉൽപാദ്ക 
ന്ത്ഗൂപ്പുകളുവരയും കൂട്ടായ ന്ത്ഗൂപ്പുകൾ

നാഷണൽ സകാ -ഓപ്പസററ്റീവ്സ്

വഡവലപ്വമന്് സകാർപ്പസറഷൻ 

(NCDC)

എലലാ വഷഡയൂൾഡ് വാണിജയ 

 ാങ്കുകളും

FIDF ലക്ഷയങ്ങൾ:
1. കയാപ്ചർ & കൾച്ചർ ഫിഷറീസ് 
ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചറിന്വറ വികസനവും 
നവീകരണവും.

2. മസറൻ അകവാകൾച്ചർ ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചർ 
വികസനം.

3. ഉൾനാരൻ ഫിഷറീസ് ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചറിന്വറ
വികസനവും നവീകരണവും.

4. വിളവവരുപ്പിനു സശഷമുള്ള നഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയും 
ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചർ പിരുണയിലൂവര ആഭയരര 
വിപണന സൗകരയങ്ങൾ വമച്ചവപ്പരുത്തുകയും 
വചയ്യുക.

5. റിസസാഴ്സസ് വിരവ് നികത്താനും നിലവിലുള്ള 
ഇൻന്ത്ഫാസ്ന്ത്രക്ചർ സന്ത്പാജക്രുകൾ 
പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കാനും.


