ఋణం మొతత ం : యూనిట్ వయయంల్ో 80% వరకు ఋణం.
వడడీ రాయితీ: గురితంప్ు ప ం్ధన ఫిషరీస్ ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాల్ క్ారయకల్ాపాల్ భివవద్ధధక్ి భరహుల్ ైన
భనిి సంసథ ల్కు సంవత్రానిక్ి 3% వరకు.

త్రరిగి చెలిలంప్ు: ప్రధాన మొత్ాతనిి త్రరిగి చెలిలంచేటప్ుుడు 2 సంవత్రాల్ మారటోరియంత్ో కలిపి 12
సంవత్రాల్ గరిష్ త్రరిగి చెలిలంప్ు క్ాల్ం.
ఎల్ా దరఖాసుత చేయాలి: వెబసరైట్ల్ోని మారగ దరశక్ాల్ ప్రక్ారం వయయ భంచనాల్ు, ల్ేభవుట్ డారయింగల్ు,

యంత్ారల్ క్ోసం క్ొటేషనల్ు , ప్రికరాల్ు, భూమి ప్త్ారల్ు, ఆరిథక భంచనాల్ు వంటి వివరణాతమక పారజెక్్

భారత ప్రభుతవం
మత్య, ప్శుసంవరధ క మరియు పాడిప్రిశ్మ
ర మంత్రరతవ శాఖ
మత్యశాఖ

మత్య మరియు ఆక్ావకల్చర్ రంగం ల్ో మౌలిక సదుపాయాల్ భివవద్ధధ నిధధ

మొదట వచ్చచన వారిక్ి మొదటి భవక్ాశ్ం

నివే్ధక త్ో ఆన ల్ ైన www.fidf.in ్ావరా చేయవల్ ను

ప్రత్రపాదన సమరుణ: www.fidf.in లో ఆనల్ ైన ్ావరా దర్ఖాస్తు చేయండి
మరియు పో స్ట్ ద్వారా
జాయింట్ సరకట
ర రీ (ఫిషరీస్),
మత్య శాఖ,
మత్య, ప్శుసంవరధక & పాడిప్రిశ్మ
ర మంత్రరతవ
శాఖ,
మత్య శాఖ, కదషి భవన,
నయయఢిల్లల -110001.

చీఫ్ ఎగిికయయటివ్,
జాతీయ మత్య భివవద్ధధ బో రహీ,
మత్య శాఖ,
మత్య, ప్శుసంవరధ క & పాడిప్రిశ్రమ మంత్రరతవ శాఖ,
భారత ప్రభుతవం
పిల్లర్ నం: 235, PVNR ఎక్్పరరస్వే, SVPNPA పో స్్ ,
హైదరాబాద్ -500052.

మరినిి వివరాల్ క్ోసం, దయచేసి
టోల్ ఫరర నంబర్: 1800-425-1660
సో మ - శుకర: ఉదయం 9.30 నుండి సాయంతరం 6.00 వరకు

వెబసరైట్: www.fidf.in (or) nfdb.gov.in
ఇమెయిల్: fidf.nfdb@gmail.com (or)
info.nfdb@nic,in

నోడల్ భమల్ు ఏజెన్స్
జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బో ర్డు

మత్య శాఖ, మత్య శాఖ ప్శుసంవరధ క మరియు పాడిప్రిశ్రమ, భారత ప్రభుతవం
పిల్లర్. నం 235, PVNR ఎక్్పరరస్ హైవే, SVPNPA పో స్్ ,
హైదరాబాద్ – 500052

ఫో న : 040-24000201, వెబసరైట్ : fidf.in / nfdb.gov.in,
ఇమెయిల్ : fidf.nfdb@gmail.com / info.nfdb@nic.in

ప్రిచయం:

• మత్య రంగం ల్ో మౌలిక సదుపాయాల్ల్ో భంతరాల్ను ప్ూరించడానిక్ి, మత్య,
ప్శుసంవరధ క & పాడిప్రిశ్మ
ర మంత్రరతవ శాఖ ప్రత్ేయక మత్య మరియు ఆక్ావకల్చర్
మౌలిక సదుపాయాల్ భివవద్ధధ నిధధ (FIDF) ని ఏరాుటట చేసిం్ధ. 2022-23 నాటిక్ి
్ేశ్ంల్ో చేప్ల్ ఉతుత్రత ని ్ా్ాప్ు 20 మిలియన టనుిల్ సాథయిక్ి పరంచే ్ధశ్గా 8-9
శాతం సిథ రమెైన వద్ధధ ని సాధధంచాల్ని ల్క్ష్యంగా పరట్ టకుం్ధ.

కర.సం. భాగాల్ు
ల్ేదు
1

ఫిష్ింగ్ హార్బర్్ ఏరాపట్ట

2

చేప్ల లాాండింగ్ క్ంద్వరల ఏరాపట్ట

నోడల్ ల్ోనింగ ఎంటిటీస్ (NLE ల్ు)

భరుత కలిగిన సంసథ ల్ు (EE ల్ు)

నేషనల్ బాయంక్ ఫర్ భగిరకల్చర్ భండ్ రూరల్ భనిి రాష్ర ప్రభుత్ావల్ు/ క్ందరపాలిత
పారంత్ాల్ు, వాయపారవేతతల్ు , కంపరన్సల్ు,
డెవల్పమెంట్ (నాబార్ీ - NABARD)
శారీరకంగా వికల్ాంగుల్ు, మహిళల్ు,
ఎసర్ల్ు/ ఎసర్ల్ు/ ఉపాంత రెైతుల్ు,
మత్య
సహక్ార
జాతీయ సహక్ార భివవద్ధధ సంసథ (NCDC), ఎస్హచజిల్ు,
సమాఖయల్ు, చేప్ల్ రెైతుల్ు మరియు చేప్ల్
ఉతుత్రత సమూహాల్ సమిషి్ సమూహాల్ు.
భనిి షరడయయల్ీ బాయంకుల్ు

యూనిట్

స్ంఖా

యూనిట్ ఖరహచ
(రూ. ల్క్ష్ల్ోల)
15000.00

స్ంఖా

1000.00

స్ంఖా

100.00

స్ంఖా

100.00

స్ంఖా

20.00

5

ఐస్ట పాలంట్ల న్నరాాణం (స్ముదర మరియు లోత్సట్ట్ మత్స్య శాఖలట
రకండూ)
క్ోల్డు సో్ రజ్ న్నరాాణం (స్ముదర మరియు లోత్సట్ట్ మత్స్య ర్ంగాలట
రకండూ)
చేప్ల ర్వాణవ సౌకరాాలట (స్ముదర & లోత్సట్ట్ మత్స్య ర్ంగం)

6

ఇంట్గట్
ే ెడ్ క్ోల్డు చైన్ (స్ముదర & లోత్సట్ట్ ర్ంగం)

స్ంఖా

500.00

7

ఆధతన్నక చేప్ల మారకెట్ల అభివృద్ధి

స్ంఖా

100.00

8
9
10
11

బర
ర డ్ బ్ాంకటల ఏరాపట్ట
హేచరీల అభివృద్ధి
ఆక్ాాకలచర్ అభివృద్ధి
ఆధతన్నక్ీకర్ణ రాష్ ర చేప్ల విత్సు న క్షత్వరలట

స్ంఖా
స్ంఖా
హే
స్ంఖా

1000.00
50.00
7.00
500.00

12

స్ట్ట్ అఫ్ ద్ధ ఆర్్ మత్స్య శిక్షణ క్ంద్వరల ఏరాపట్ట

స్ంఖా

500.00

13
14

చేప్ల పారస్ెస్ింగ్ యరన్నట్ట
ల
చేప్ల ఫీడ్ మిలటలలట
(ఎ) రోజుకట 4 నతండి 5 ట్నతిల సామర్్యం కలిగిన ఫీడ్ మిలటలలట

స్ంఖా
స్ంఖా
స్ంఖా

4674.00

(బి) రోజుకట 10 ట్నతిల సామర్్యం కలిగిన కలిగిన ఫీడ్ మిలటలలట

స్ంఖా

650.00

15

రిజరాాయర్లో క్జ్ కలచర్ ఏరాపట్ట

స్ంఖా

3.00

16

డీప్ స్ీ ఫిష్ింగ్ వెస్్ల్డ్ ప్రిచయం

స్ంఖా

80.00

17

వాాధధ న్నరాిర్ణ ప్రయోగశాలల ఏరాపట్ట

స్ంఖా

150.00

18

మేరీకలచర్ అభివృద్ధి
(ఎ) స్ముదరప్ు క్జ్ కలచర్

స్ంఖా

5.00

(బి) హేచరీస్ట

స్ంఖా

50.00

3
4

ల్క్ష్యయల్ు:
1. క్ాాప్చర్ & కలచర్ ఫిషరీస్ట మౌలిక స్దతపాయాల స్ృష్ి్
మరియు ఆధతనీకర్ణ.
2. స్ముదర ఆక్ాాకలచర్ మౌలిక స్దతపాయాల కలపన.
3. లోత్సట్ట్ మత్స్య మౌలిక స్దతపాయాల కలపన మరియు
ఆధతనీకర్ణ.
4. ప్ంట్క్ోత్స అనంత్సర్ నష్ా్లనత త్సగిగంచడం మరియు
మౌలిక స్దతపాయాల మదద త్సు ద్వారా ద్ేశీయ మారకెట్ంగ్
సౌకరాాలనత మెర్డగుప్ర్చండి.
5. వనర్డల అంత్సరాన్ని త్సగిగంచడవన్నక్ి మరియు
క్ొనసాగుత్సుని మౌలిక స్దతపాయాల పారజకక్టలనత ప్ూరిు
చేయడవన్నక్ి.

FIDF క్ింద భరుతగల్ పరట్ టబడి క్ారయకల్ాపాల్ు

(స్ి) నర్్రీ పారంత్సం
(డి) స్ీవీడ్ / ఆలట చిప్పలట /ముత్వాల పెంప్కం
19
20

ఆక్ాాట్క్ క్ాార్ంట్ెైన్ స్దతపాయాల ఏరాపట్ట

చేప్ల ఉత్సపత్తు /ఉత్వపదకత్స/విలటవనత పెంచడవన్నక్ి
ర్ూప ంద్ధంచబడిన ఏద్ైనవ ఇత్సర్ వినూత్సి
పారజకక్టలట/క్ార్ాకలాపాలట.

హే
మొత్సు ం ర్ూ. 4225.00
లక్షల మొత్సు ం
స్ంఖా
ఏక మొత్సు ం

10.00

6.00

2500.00

