మెమో నెం. 1877 / వి & ఎఫ్ / ఎ2/ 2017, తేది. 09.03.2018 యొక్క
అనుబoధాలు ( I, II, III, మరియు IV)
అనుబెంధెం I
సమీక్ృత మత్ య అభివృదిి పథక్ము ( ఐ.ఎఫ్.డి.ఎస్) అమలుకు
మార్ గదర్శ కాలు
1. సమీక్ృతమత్ య అభివృదిి పథక్ము (ఐ.ఎఫ్.డి.ఎస్) నకు ఆరి ిక్ సహాయెం:
తెలంగాణ రాష్ం
ట లో మత్స్ య రంగం అభివృద్ధి కొరకు జాతీయ సహకార అభివృద్ధి
కార్పొ రేష్న్ (ఎన్.సీ.డీ.సీ) న్యయ ఢిల్ల,ీ తెలంగాణ రాష్ ట మత్స్ య సహకార సంఘాల సమాఖ్య
(టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్) హైదరాబాదుకు రూ 1000/- కోట్ీ ఆర్ధ ిక సహాయం మంజూరు చేసంద్ధ.
ఈ పధకము క్రంద తెలంగాణ రాష్ం
ట లోని 31 జిల్లీలలో వున్న క్ాథమిక మత్స్ య సహకార
సంఘాల సభ్యయ లు (పి.ఎఫ్.స.ఎస్),
మహిళామత్స్ య సహకార సంఘాల సభ్యయ లు
(పి.ఎఫ్.డబ్లీ.స.ఎస్), మత్స్ య మార్కె టింగు సంఘాల సభ్యయ లు, జిల్లీ మత్స్ య సహకార
సంఘాలు మర్ధయు తెలంగాణ రాష్ ట మత్స్ య సహకార సంఘాల సమాఖ్య క్పయోజన్ం
పందుతారు.
2. సమీక్ృత మత్ య అభివృదిి పథక్ము ( ఐ.ఎఫ్.డి.ఎస్) ఉద్దేశ్యయ లు:
ఈక్రంద్ధ క్పధాన్ ఉద్దేశ్యయ లతో సమీకృత్స మత్స్ య
అభివృద్ధి పథకము అమలు
చేయబడుతంద్ధ.
 ఏడాద్ధ పడవునా చేపలు పట్టటకోను కారయ క్కమాల నిరాా హణ మర్ధయు
తెలంగాణలో ఏడాద్ధ పడవునా స్థానినిక చేపల లభ్య త్స.
 చేపల పంపకానిర అనువైన్ చిన్న , మధయ , మర్ధయు భారీ త్సరహ నీటి వన్రులలో
పూర్ధ ి స్థానిి సమర ేయ ంతో చేపలను పంచడం.
 ర్పయయ ల ాగు ( క్ాన్ కలచ ర్), చెరువులలో చేపల ాగు( ాండ్ కలచ ర్),
పంజరాలలో చేపల ాగు ( కేజ్ కలచ ర్), మొదలగు విభిన్న పదితలను
పర్ధచయం చేయడం ద్వా రా చేపల పంపక కారయ క్కమాలను విసిృత్సం చేయడం.
 చేపల వేట్లో వున్న క్పతీ మత్స్ య కారునిర మెరుగైన్ జీవనోాధి మర్ధయు
ఆద్వయాలలో వృద్ధి లభించడం.
 చేపల రంగం లో ఉత్సొ త్తి మర్ధయు ఉతాొ దకత్సను పంపంద్ధంచుట్కు
అవసరమైన్ వన్రులతో అనుసంధాన్ము చేయడము ద్వా రా సుసర
ే త్సను
మర్ధయు విత్సిన్ చేపల ఉత్సొ త్తి లో సా యం సమృద్ధిని ాధించడం
3. పథక్ెం యొక్క ప్పధాన అెంశ్యలు:
3.1 తెలంగాణ రాస్థష్ ట మత్స్ య సహకార సంఘాల సమాఖ్య (టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్) మర్ధయు
అనుభ్ంద సహకార సంఘాల వారు మత్స్ య శ్యఖ్ సమన్ా యంతో పథకానిన అమలు
చేాిరు.
3.2 పథకం పర్ధధిలోర చేపల ఉత్సొ త్తిని పంచడం, చేపవిత్సినాల ఉత్సొ త్తిర, చేపల
క్ాసెసంగ్ మర్ధయు మార్కె టింగు కు అవసరమైన్ మౌళిక సదుాయాలను ఏరాొ ట్ట
చేయడం మర్ధయు శిక్షితలైన్, నైపుణయ ం కలిగిన్ మన్వ వన్రులను అభివృద్ధి
చేయడం.
3.3 ఆయా విభాగానిన
భ్టిట పథకం యొకె క్పయోజనాలను, సంఘం సభ్యయ నిగా,
సంఘంలోని క్ూపుసభ్యయ లుగాను, సంఘంగా, జిల్లీ మత్స్ య సహకార సంఘంగా
కూడా పందవచుచ ను.
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3.4 చేపల ర్ధటైల్ మార్కె ట్టీ, ల్లండంగ్ సెంట్రుీ, శిక్షనాకేంక్ద్వలు, పంజరాలలో చేపల
పంపకం వంటి 100% క్గాంట్ట పంద్ద కొనిన విభాగాలలో యూనిట్ వయ యం మర్ధయు
డజైను అంశ్యలలో అవసరానికనుగుణంగా మారుొ లకు అవకాశం ఇవా బడన్ద్ధ.
3.5 లబ్దేద్వరుల వాటా మర్ధయు రాితీ వున్న ర్కండు అంశ్యలలో క్పత్తాదన్ యొకె
ాంకేత్తక మర్ధయు ఆర్ధ ిక ఆచరనీయత్సను మర్ధయు లబ్దేిద్వరుని వాటా చెలిం
ీ చే
రా
ష్ట
కు
ామ ి య నిన దృ లో
ట వుంచుకొని క్ాజె ట ని చేపడతారు.
4. పథక్ెం అమలుకు పరిపాలన అమరిక్:
పథకానిన అమలు చేయడానిర ఈ క్రంద చూపిన్ పర్ధాలన్ అమర్ధకను ఏరాొ ట్ట
చేయవలస ఉంట్టంద్ధ
4.1 అన్ని
జిల్లాలలోను జిల్లా మత్ య శ్యఖ అధికారులను జిల్లా మేనేజర్ గా
న్నయమెంచుట:
ఐ.ఎఫ్.డ పథకానిన జిల్లీలో అమలుచేయడానిర జిల్లీ మత్స్ య శ్యఖ్ అధికారులు
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ యొకె జిల్లీ మేనేజరుీ గా నియమించబడతారు. ఐ ఎఫ్ డ ఎస్
అమలుకు మత్స్ య శ్యఖ్ క్షేక్త్సానిి సబబ ంద్ధని కేటాిసుింద్ధ. వీర్ధర అదన్ంగా,
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ జిల్లీకు ఒక డేటా ఎంక్ీ ఆపరేట్రును, ఒక కంపూయ ట్రును ఏరాొ ట్ట
చేసుింద్ధ. పథకం అమలుకు అవసరమయ్యయ పర్ధాలన్ వయ యానిన ఇందుకొరకు
కేటాించిన్ క్ాజెకుట నిధుల నుంచి భ్ర్ధాిరు.
4.2 క్మటీల ఏర్పా టు:
ఐ.ఎఫ్.డ పథకానిన అమలు చేయుట్కు జిలా
ీ ని ిలోన్య, రాష్టష్ా
ట ని ిలోను ర్కండు
కమిీలు వుంటాి.
4.2.1 జిల్ల్లా ల్ాయి ఎెంపిక్ క్మటీ ( డి.ఎల్.ఎస్.సి)
అ. జిల్లీ స్థానిి ఎంపిక కమిీ ఈ క్రంద్ధ వార్ధతో ఏరొ డుతంద్ధ
1. జిల్లీ కల్లక
ీ రుట
ఛైర్ పర్ న్
2. జాింట్ట కల్లక
ీ రుట ఉప ఛైర్ పర్ న్
3. జిల్లీ వెట్రన రీ మర్ధయు పశుసంవర ిక శ్యఖ్ అధికార్ధ(డ.వి.ఏ హెచ్ ఓ) లేద్వ
జిల్లీ కల్లక
ీ రు
ట చే నియమిచబడన్ ఒక సీనియర్ అధికార్ధ- సభ్యయ లు
4. సంబంధిత్స జిల్లీ మత్స్ య సహకార సంఘం అధయ క్షులు / పర్ న్- ఇన్- ఛాస్థర్ధ ి సభ్యయ లు
5. జిల్లీ మేనేజర్ / మత్స్ య శ్యఖ్ అధికార్ధ-మెంబర్ కనీా న్ర్.
ఆ. జిల్లా ల్ాయి ఎెంపిక్ క్మటీ యొక్క బాధయ తలు, విధులు:
i. జిల్లీమేనేజరు అనిన అంశ్యలకు అర హత్సలను బటిట సంఘం సభ్యయ లు లేద్వ
సభ్యయ ల క్ూపు నుంచి, సంఘం నుంచి , జిల్లీ మత్స్ య సహకార సంఘం
నుంచి దరఖాసుిలు సీా కర్ధాిరు.
ii. ఆఫ్లైనోీ దరఖాసుిలు వచిచ న్

ఆయా దరఖాసుిలలోని
సమాచారానిన ఇ-ల్లభ్ లో న్మోదు చేస ఆన్లైన్ చేాిరు.
iii. జిల్లీ మేనేజరు జిల్లీానిిలో వచిచ న్ దరఖాసుిలను అంశ్యల వారీగా
అర హత్సలను పర్ధశీలిాిరు.
సందరభ ంలో

iv. అర హత్స కలిగిన్ లబ్దేద్వరునిన జిల్లీానిి కమిీ ఆమోద్ధసుింద్ధ; జిల్లీానిిలో
మంజూరు చేయడానిర అవకాశం ఉన్న అంశ్యలకు చెంద్ధన్ దరఖాసుిలకు
జిల్లీకల్లకరు
ట పర్ధాలన్ అనుమతలను జారీచేాిరు.
v. రాష్టష్ా
ట ని ిలో మంజూరు చేయవలసన్ అంశ్యలకు చెంద్ధన్ దరఖాసుిలను
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జిల్లీానిిలోని
జిల్లీ కమిీ త్సనిఖీచేస, అనిన
అర హత్సలు
దరఖాసుిలను ఆమోదం కోసం రాష్టష్ా
ట ని ి ర పంపుతంద్ధ.

ఉన్న

vi. అర హత్సగల దరఖాసుిల సంఖ్య జిల్లీకు కేటాించిన్ లక్షయ ం కనాన ఎకుె వగా
ఉన్న పుొ డు త్సగిన్ నిర ణయం కొరకు జిల్లీ కమిీ త్సరుపున్ జిల్లీ మేనేజరు
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్, హైదరాబాద్ ను త్సగిన్ నిర ణయం కొరకు లిఖిత్స పూరా కంగా
నివేద్ధంచాలి.
vii. జిల్లీ స్థానిిలో ఆమోద్ధంచే అనిన

అంశ్యల పై (చేపపిలల
ీ
విడుదలకు
సంబంధించిన్ అంశ్యలను మిన్హాించి) పూర్ధ ి అధికారం జిల్లీానిి

కమిీకే ఉంట్టంద్ధ.
viii. జిల్లీకు అవసరమైన్

నిధులకై

జిల్లీ

మేనేజరు

క్కమం

త్సపొ కుండా

టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ కు తెలియజేయాలి.
4.2.2 ర్పష్ట్ా
ర య ి ఎెంపిక్ క్మటీ (ఎస్.ఎల్.ఎస్.సి):
అ. రాష్టష్ా
ట ని ి ఎంపిక కమిీ ఈ క్రంద్ధ వార్ధతో ఏరొ డుతంద్ధ.
1. కమీష్న్ర్, మత్స్ య శ్యఖ్ – ఛైర్ పర్ న్
2. డైర్కక టరు, రాష్టష్ ట వెట్రన రీ మర్ధయు పశుసంవర నికశ్యఖ్ లేద్వ వార్ధ నామినీ- సభ్యయ లు
౩. మేనేజింగ్ డైర్కక టర్, టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ - సభ్యయ లు
4. సంయుక ి / ఉపసంచాలకులు(మంచినీటి/ సంక్షేమ/ క్పణాళిక), మత్స్ య శ్యఖ్–
సభ్యయ లు
5. జన్రల్ మేనేజరు , టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ – మెంబెర్ కనీా న్ర్
ఆ. ర్పష్ట్ా
ర య ి ఎెంపిక్ క్మటీ యొక్క విధులు - బాధయ తలు:
i. రాష్టష్ా
ట ని ిలో ఆమోద్ధంచాలి్ న్ అంశ్యలకు చెంద్ధన్

దరకాసుిలను,
జిల్లీానిి ఎంపిక కమిీ నుండ టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ సీా కర్ధంచి పర్ధశీలిసుింద్ధ .

ii.

కేటాింపులను, ాంకేత్తక అంశ్యలను, నిధుల లభ్య త్సను బటిట రాష్ ట స్థానిి
కమిీ దరఖాసుిలను ఆమోద్ధసుింద్ధ మర్ధయు త్సగిన్ చరయ లు చేపడుతంద్ధ.

iii.

రాష్టష్ా
ట ని ి ఎంపిక కమిీ ఆమోద్ధంచిన్ లబ్దేద్వరులకు టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్
మేనేజింగు డైర్కకరు
ట పర్ధాలన్ అనుమతలను జారీచేాిరు.

iv.

అర హత్సగల దరఖాసుిల సంఖ్య జిల్లీకు కేటాించిన్ లక్షయ ం కనాన ఎకుె వగా
ఉన్న పుొ డు, టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ జిల్లీ కమిీ యొకె నివేద్ధకలను సీా కర్ధంచి
త్సగిన్ నిర ణయము కై రాష్ ట ా
స్థ ని ి ఎంపిక కమిీర పంపుతంద్ధ. అటిట
దరఖాసుిలపై తీసుకున్న
తెలియజేసుింద్ధ.

5. సభ్యయ ల/ సభ్య సెంఘాల యొక్క

నిర ణయానిన

టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్

ాధార్ణ అర్ హతా ప్పమాణాలు:

3

జిల్లీ కమిీర

5.1 క్ాథమిక మత్స్
సహకార సంఘాల సభ్యయ లు/సభ్య సంఘాలు, పథకం క్రంద
లబ్దేపంద్దందుకు అరుహలు.
5.2 సభ్యయ ల వయసు్ 18సంవత్స్ రాలు లేద్వ అంత్సకనాన ఎకుె వ వుండాలి.
5.3 వార్ధ ిక సంవత్స్ రం 2018-2019 లో పథకం నుంచి లబ్దేపంద్వలనుకొనే
సభ్య సంఘాలు, 2016-17 సం,, వరకూ ఆడట్ పూర్ధ ిచేసుకొని ఉండాలి. అితే 2017
ఏక్పిల్ త్సరాా త్స ర్ధజిసరు
ట
చేసుకున్న సంఘాలకు కానీ, సంఘ నియంక్త్సణలోని
కారణాల వల ీ ఆడట్ పూర్ధ ికానీ సంఘాలకు ఆడట్ నిబంధన్ వర్ధ ించదు. వయ ర ిగత్సంగా
మర్ధయు క్ూపుగా దరఖాసుి చేసేవార్ధర, సంఘం ఆడట్తో సంబంధం లేదు.
5.4 వయ ర ిగత్స లబ్దేద్వరు దరఖాసుి చేసన్ అంశ్యనికే అంత్సకు ముందు వేరే పథకాల ( నీలి
విపవ
ీ ం, మతా్ య భివృద్ధి(రాష్టష్ ట ాధారణ క్పణాళిక), ఎన్.ఎఫ్.డ.బ్ద, ఆర్.కే.వి.వై
త్సద్ధత్సరాలు) ద్వా రా రాితీ పంద్ధన్స్థట్ి
ీ తే ఐ.ఎఫ్.డ పథకం 2018-19 సం,, న్ందు
అటిట అంశం క్రంద లబ్దే పంద్దందుకు అన్రుహలు(వలలు, క్కాఫ్టటలకు మిన్హాింపు
ఇవా బడన్ద్ధ)
5.5 పథకం యొకె వివిధ అంశ్యల నుంచి లబ్దేపంద్దందుకు అవసరమైన్ లబ్దేద్వరుల
వాటాను చెలిం
ీ చేందుకు సభ్యయ లు/ క్ూపులు/సభ్య సంఘాలు సదింగా ఉండాలి.
5.6 సంఘాలకు ఆసుిలను సమకూరేచ సందరాభ లలో సంఘం యొకె మహాజన్సభ్
లేద్వ కారయ వర గo తీరాా న్ం ఇవాా లి(పథకం క్రంద లబ్దేపందుట్కు సంఘాలు
దరఖాసుి చేసుకున్న పుొ డు మాక్త్సమే ఇద్ధ వర్ధ ిసుింద్ధ) మర్ధయు ఆసుిలను సంఘ
సభ్యయ లందర్ధ క్పయోజనాల కోసం వినియోగిాిమని కూడా హామీ ఇవాా లి.
5.7 సభ్య సంఘం క్పభ్యత్సా బకాిల ఎగవేత్సద్వరు(ఉద్వ: ల్లజు మొత్సిం, చేపపిలల
ీ కై
చెలిం
ీ చాలి్ న్ మొత్సిం)

అి ఉండరాదు

మర్ధయు

ఎట్టవంటి నిధుల

దుర్ధా నియోగానికీ ాలొ డ ఉండరాదు.
5.8 మత్స్ య పర్ధక్శమకు చెంద్ధన్ ఆధునిక పదితలను నేరేొ ందుకు, క్పసుిత్స పదితలను
మెరుగుపర్ధచేందుకు క్పభ్యత్సా ం/ టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ నిరా హించే శిక్షణాకారయ క్కమాలకు
హాజరయ్యయ ందుకు సభ్యయ లు సంసదింగా ఉండాలి.
5.9 పథకం అమలులో సభ్యయ లు కానీ, సభ్య సంఘాలు కానీ ఎల్లంటి అక్కమాలకు,
మోాలకు ాలొ డన్ట్లతే
ీ
అటిట వార్ధపై క్పసుత్సం అమలులో ఉన్న సహకారచట్ట
నియమనిబంధన్ల క్పకారం తీసుకొనే చరయ లకు బాధుయ లవుతారు.
6. లబ్దేదారుల ఎెంపిక్ పదితి:
6.1 ఐఎఫ్డీఎస్ పథకం యొకె వివిధ అంశ్యలు, అర హత్సలు త్సద్ధత్సర వివరాల పై
మత్స్ య కార ామాజికవరాగలలో సభ్యయ లందర్ధకీ తెలిసేల్ల వివిధ క్పచార పదితల
ద్వా రా జిల్లీ అధికారులు విసిృత్సమైన్ క్పచారం చేయాలి. మత్స్ య

సహకార

సంఘాల సభ్యయ లతో సమావేశ్యలు ఏరాొ ట్ట చేయాలి మర్ధయు పథకం క్రంద
వివిధ అంశ్యలను తెలియజేస్తి
కరపక్తాలను మర్ధయు దరఖాసుిలను వివిధ
ా
స్థ ని ిలలో పంపిణీ చేయాలి.
6.2

లబ్దేద్వరు దరఖాసుిను పూర్ధ ి చేస జిల్లీ మేనేజర్ కు సమర్ధొ ంచాలి. మీ-సేవ
కేంక్దం నుండ కానీ, ఏదైనా ఇంట్ర్నెట్ కేంక్దం ద్వా రా కానీ లేద్వ సా ంత్సం గా ఇల్లభ్ పోర టల్లో దరఖాసుి చేసుకోవచుచ ను. కొత్సి చేపల చెరువుల నిరాా ణం, రీ4

సరుె య లేట్రీ ఆకాా కలచ ర్, అలంకరణ చేపల యూనిట్ీ నిరాా ణం, చేప విత్సినాల
హాచరీస్ నిరాా ణం, విత్సిన్ చేపల పంపకం యూనిట్టీ, ఐస్స్థాీంట్ీ నిరాా ణం,
చిన్న ానిి చేపల ద్వణా మిలుీల ఏరాొ ట్ట, వలలు/ పుటిట త్సయారీ యూనిట్,
చేపల క్పోసెసంగు యూనిట్ వంటి భూమి ఆధార్ధత్స అంశ్యలనిన టికీ ఆఫ్ లైనోీ
దరఖాసుి చేసుకున్న పుొ డు
భూమి ర సంభ్ంద్ధంచిన్ దాివేజులు/ పటాట
ాసుపుసికాలు లేద్వ కౌలు వొపొ ంద పక్తాల క్పతలను దరఖాసుి తో ాట్ట నేరుగా
జిల్లీ మేనేజరుకు సమర్ధొ ంచాలి.
6.3

ఆన్లైనోీ దరఖాసుిలు సమర్ధొ ంచిన్ దరఖాసుిద్వరులు, త్సమ దరఖాసుిను క్పింట్
తీసుకొని ఫొటోలు, అవసరమైన్ ఇత్సర పక్తాలతో ాట్ట త్సనిఖీ సమయంలో

6.4

సమర్ధొ ంచాలి.
ి
ఒక వయ రగత్స
లబ్దేద్వరుడు ఒకటో కేట్గిరీ క్రంద (ద్ధా చక్క వాహన్ంతో చేపల
అమా కం యూనిట్, వలలు, క్కాఫ్టటలు; స్థాీస్
ట చేపల క్కేట్టీ, పోర టబ్లల్ చేపల
అమా కం రయోసుె ) 4 లేద్వ అంత్సకనాన
త్సకుె వ అంశ్యలకు దరఖాసుి
చేసుకొన్వల్లను ర్కండవ కేట్గిరీ లోని అంశ్యలలో (లగేజీ ఆటోతో చేపల అమా కం
యూనిట్, కొత్సి చేపల చెరువుల నిరాా ణం త్సద్ధత్సరాలు) ఒకద్వనిర మాక్త్సమే
దరఖాసుి చేసుకొన్వల్లను.

6.5

వయ ర ిగత్స యూనిట్టట కోసం దరఖాసుి చేసన్ వయ ర,ి క్ూపు యూనిట్టట కోసం దరఖాసుి
చేసుకోను

క్ూపులో సభ్యయ డు గాను ఉండవచుచ ను. ఇద్ద నియమం సంఘం
త్సరుపున్ దరఖాసుి చేసుకొనే యూనిట్కు
ీ
కూడా వర్ధ ిసుింద్ధ. ఒక క్ూపు కానీ, ఒక
సంఘం కానీ ఏదో ఒక అంశమున్కు మాక్త్సమే దరఖాసుి చేసుకోవాలి (ఈ నిబంధన్

6.6

లబ్దేద్వరుల వాటా చెలిం
ీ చాలి్ న్ అంశ్యలకు మాక్త్సమే వర్ధ ిసుింద్ధ. 100% రాితీ
గల అంశ్యలకు వర్ధ ించదు).
జిల్లీ మేనేజరు వచిచ న్ దరఖాసుిల యొకె అర హత్సలను పర్ధశీలించి త్సగిన్

6.7

అర హత్సలున్న వాటిని జిల్లీానిి ఎంపిక కమిీర సమర్ధొ ంచాలి.
ఒక జిల్లీలో ఒక అంశ్యనిర కేటాించిన్ యూనిట్ీ సంఖ్య

అర హత్సగల
దరఖాసుిల సంఖ్య త్సకుె వగా లేద్వ సమాన్ంగా ఉన్న స్థట్లతే
ీ , వచిచ న్ అర హత్సగల
దరఖాసుిలనీన ఆమోదం కొరకు పర్ధగణంచబడతాి. అర హత్సగల దరఖాసుిల
సంఖ్య , కేటాించిన్ యూనిట్ీ సంఖ్య కనాన ఎకుె వ ఉన్న ట్లతే
ీ , త్సగిన్ నిర ణయం
కనాన

కొరకు జిల్లీ స్థాిి ఎంపిక కమిీ (డ.ఎల్.ఎస్.స) త్సరుపున్ జిల్లీ మేనేజరు రాష్టష్ ట
ా
స్థ ే ి ఎంపిక కమిీ (టి ఎస్ ఎఫ్ కాఫ్) కు లిఖిత్స పూరా కంగా విజపి
ఞ ి చేయాలి.
6.8

జిల్లీ స్థానిిలో ఆమోద్ధంచాలి్ న్ అంశ్యలకు లబ్దేద్వరుల ఎంపిక పూర్ధ ి చేశ్యక, వార్ధర

6.9

ఆమోదం, పర్ధాలన్ అనుమత్తని జారీచేయాలి.
రాష్టష్ా
ట ని ిలో ఆమోదo పందవలసన్ దరఖాసుిలను జిల్లీ ా
స్థ ని ి ఎంపిక కమిీ
త్సనిఖీ చేస, అర హత్స గల దరఖాసుిలను ఆమోదం మర్ధయు పర్ధాలన్ అనుమత్త

కొరకు రాష్టష్ా
ట ని ిర పంాలి.
6.10 జిల్లీ స్థానిి ఎంపిక కమిీ సఫారు్ చేసన్ క్పత్తాదన్లను రాష్టష్ా
ట ని ి ఎంపిక
కమిీ పర్ధసీలిసుింద్ధ. జన్రల్ మేనేజర్, టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ అటిట క్పత్తాదన్లను
జిల్లీ ా
స్థ ని ి ఎంపిక కమిీ నుంచి సీా కర్ధంచాక, వాటిని త్సనిఖీ చేస అర హత్సగల
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దరఖాసుిలను

రాష్టష్ా
ట ని ి ఎంపిక కమిీ సమావేశ్యనిన
నిరా హించాలి. మేనేజింగ్ డైర్కక టర్,
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ ఆమోదం పంద్ధన్
దరఖాసుిలకు పర్ధాలన్ మంజూర్ధ జార్ధ చేస అమలుకై సంబంధిత్స జిల్లీలకు
ఆమోద్ధంచుట్కు

పంాలి.
7. కొనుగోళ్లా మరియు న్నధుల విడుదల :
7.1 జిస్థల్లీ మేనేజరు మర్ధయు జిల్లీ కల్లక టరు సంయుక ింగా నిరా హించేల్ల పథకానిర ఒక
జాింట్ అకౌంట్టను తెరవాలి. మొదటోీ పథకాలకు సంబంధించిన్ పనులను
త్సక్షణం

క్ారంభించేందుకు

కొంత్స

నిధులు

జాింట్

అకౌంట్కు

బద్ధల్ల
చేయబడతాి. ఆ నిధులలో 80 శ్యతానిన వినియోగించిన్ త్సరాా త్స అవసరానిన బటిట
నిధులు విడుదల చేయాలని కోరుతూ టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ కు విజపి
ఞ ి చేయాలి.
7.2 వివిధ అంశ్యలకు కొనుగోళ్ ీ విధాన్ం ఈ క్రంద్ధ విధంగా ఉంట్టంద్ధ:
ి
a. లబ్దేద్వరునిర వయ రగత్స
యూనిట్ీ సరఫరా :
i. ఎంపిక చేసన్ లబ్దేద్వరులకు యూనిట్ వయ యం, రాితీ, లబ్దేద్వరుల
చెలిం
ీ చాలిన్
ీ వాటా వివరాలు, గుర్ధ ింపు పంద్ధన్ విక్కయ సంసల
ి వివరాలు,
ఆమోదము పంద్ధన్ వసుివులు మర్ధయు వాటి నిరానిర్ధత్స ధరల వివరాలను
తెలియజేయాలి. లబ్దేద్వరు ఆ జాబ్దతా నుండ త్సమకు న్చిచ న్ వసుివులను
ఎంపిక చేసుకొని, ఎంపిక పక్త్సం ద్వా రా జిల్లీ మేనేజరుకు తెలుపుతూ, తాము
చెలిం
ీ చాలి్ న్ వాటా సొముా ను డమాండు క్డాఫ్టట రూపంలో చెలిం
ీ చాలి. జిల్లీ
మేనేజరు డమాండు క్డాఫ్టట ముటిన్
ట ట్టీ రశీదు జారీ చేయాలి మర్ధయు దీనిర
సంబంధించి ఒక ర్ధజిస్థసరు
ట ను నిరా హించాలి.
ii. పుటి,ట తెపొ లను సరఫరా చేయుట్కు విక్కయద్వరుల గుర్ధ ింపు క్పక్రయ జిల్లీ
ి
స్థాిి న్ందు చేపట్వ
ట ల్లను. ఇత్సర వయ రగత్స
యూనిట్కు
ీ విక్కయద్వరుల ఎంపిక
రాష్టష్ా
ట ని ిలో ట్ండరు విధాన్ంలో ఖ్రారు చేయాలి.
iii. ఇను్ లేట్డ్ ఐస్బాకు్ లకు ఎంపడా(సముక్ద ఉత్సొ తిల ఎగుమతల
అభివృద్ధి క్ాధికార సంస)ని ఎంపిక చేసన్ ఏజనీ్ లను, నిరానిర్ధత్స ధరలను
వినియోగించుకోవాలి.
iv. లబ్దేద్వరులు తాము ఎంచుకున్న యూనిట్టీ కై త్సమ వాటాను చెలిం
ీ చిన్
త్సరాా త్స జిల్లీ మేనేజర్ గుర్ధ ింపు పంద్ధన్ విక్కయ సంస ి / ఎంపిక చేసుకున్న
విక్కయద్వరుకు ఆర డర్ ఇవాా లి.
v. జిల్లీ కల్లకర్
ట యూనిట్ యొకె మొత్సిం వయ యము (లబ్దేద్వరుని వాటా, రాితీ
కలిపి) గుర్ధ ింపు పంద్ధన్ విక్కయ సంసకు
ి
/ ఎంపిక చేసన్ విక్కయద్వరుకు
యూనిట్ ఒకె అసలు వయ యమును బటిట నిరే ేశించిన్ రాితీ ని మించకుండా
విడుదల చేయుట్కు అనుమత్త ఇవాా లి. యూనిట్టట వాసివ ధర నిరానిర్ధత్స ధర
కనాన ఎకుె వ ఉన్న ట్లతే
ీ , అదన్పు మొతాినిన లబ్దేద్వరే భ్ర్ధంచాలి.
vi. యూనిట్ను
ీ
అధీక్కుత్స సరఫరాద్వరుల నుంచి కొనుగోలు చేస లబ్దేద్వరులకు
పంపిణీ చేయాలి.
vii. ద్ధా చక్కవాహన్ంతో చేపల అమా కం యూనిస్థట్టీ, లగేజీ ఆటోతో చేపల అమా కం యూనిస్థట్ట,ీ
సంచార చేపల అమా కం యూనిట్కు
ీ , పర్ధశుక్భ్ చేపల రవాణా వాహనానిర,
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ఇను్ లేట్డ్ క్ట్కుె లకు కావాలసన్ పర్ధకరాలు ఉద్వ: కతిలు, తొట్లు
ట ,
ఆర్ జన్ సలిండరుీ మొదలగున్వి లబ్దేద్వరుడు త్సన్ అవసరానిర
అనుగుణంగా కొనుగోలు చేస వాటి బ్దలుీలు సమర్ధొ ంచి, అర హత్సను బటిట రాితీ
పందవచుచ ను.
b.

ప్పభ్యతవ ెం దావ ర్ప భ్వనాలు, మౌళిక్ సౌక్ర్పయ ల న్నర్పా ణెం: మార్కె ట్టీ,
ల్లండంగ్ సెంట్రుీ, చేపల విత్సిన్ క్షేక్తాలు త్సద్ధత్సరాలను నిరాిర్ధత్స క్పమాణాలకు
అనుగుణంగా నిరాా ణం జర్ధపందుకు జిల్లీానిి ఎంపిక కమిీ ఒక అమలు
సంసను
ని
నియమించాలి. నిధులను పని యొకె
అమలు సంసకు
ి విడుదల చేయాలి.

c.

క్పగత్తని బటిట దశల వారీగా

లబ్దేదారున్న దావ ర్ప భ్వనాలు/ మౌళిక్ వసతుల న్నర్పా ణెం:
i. లబ్దేద్వరు దరఖాసుితో ాట్ట సంబంధిత్స భూమి దాివేజుల క్పత్తని
జిల్లీమేనేజరుకు
సా యంగా
సమర్ధొ ంచాలి.
ఆన్లైనోీ
దరఖాసుి
చేసుకొన్న పుొ డు, ఫొటో మర్ధయు సంబంధిత్స భూమి దాివేజులను పర్ధశీలన్
సమయంలో సమర్ధొ ంచాలి. సమక్గ క్ాజె్ ట నివేద్ధక (డీపీఆర్), లే అవుట్,
డీయల్సీ అనుమత్త త్సద్ధత్సరాలను యూనిట్ మంజూరు ఉత్సిరుా లు
అందుకున్న 30 రోజులలోగా సమర్ధొ ంచాలి.
ii. భూమి ల్లజుకు తీసుకున్న

పక్షంలో కనీసం 5 సంవత్స్ రాలకు కౌలు ఒపొ ందం

చేించుకోని ఉండాలి.
iii. లబ్దేద్వరులు బాయ ంకు న్ందు పదుపు ఖాతా తెర్ధచి ఖాతా వివరాలు దరకాసుి తో
ాట్ట సమర్ధొ ంచాలి. (క్ూపు లబ్దేద్వరులకు సమిష్ట ట ఖాతా, క్పసుిత్సమున్న
ి
బాయ ంకు ఖాతాను వయ రగత్స/
సంఘం/ జిల్లీ మత్స్ య
సహకార సంఘం
వినియోగించుకోవచుచ ).
iv. జిల్లీ మేనేజరు త్సనిఖీ చేసే సమయంలో భూమిర సంబంధించిన్ అసలు
డాకుయ మెంట్టీ (ధృవ పక్తాల ఒర్ధజిన్ళ్లీ) చూపించాలి. అర హత్సగల లబ్దేద్వరులకు
ఆమోదం తెలిపి, మంజూరు పక్తాలు జారీ చేయాలి. పర్ధాలన్ అనుమతలు
జారీ చేశ్యక ఇత్సర త్సగిన్ క్దువపక్తాల సమర్ధొ ంచాలి. ఆ త్సరువాత్స లబ్దేద్వరులు
నిరాా ణ పని క్ారంభించి 50% వరకూ పని పూర్ధ ి చేసన్ త్సరాా త్స రాితీ
మొత్సింలో 50% న్కై దరఖాసుి చేసుకోవాలి.
v. రాితీ మొతాినిన

ఆన్లైన్ పదిత్తలో పని క్పగత్తని బటిట ర్కండు వాిద్వలుగా

విడుదల చేయాలి. (మొదటి వాిద్వగా 50% రాితీ సొముా 50% పని
పూర ిిన్ త్సరాా త్స; మిగిలిన్ 50% మొత్సిం పని పూర ిిన్ త్సరాా త్స).
vi. జిల్లీ కల్లక టరు ఎంపిక చేసన్ ఏదైనా ఇంజినీర్ధంగ్ శ్యఖ్ వారు పనుల క్పగత్తని
న్మోదు చేయాలి. త్సరాా త్స పనులకు చెలిం
ీ పు చేసే ముందు, జిల్లీ మేనేజరు
క్పత్సయ క్షంగా పనులను త్సనిఖీ చేయాలి.
8. ఐఎఫ్డీఎస్ పథక్ెం అమలుకు ప్పచార్ెం:
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ మర్ధయు జిల్లీ స్థానిిలో జిల్లీ యంక్తాంగం క్పింట్, ఎలష్టకాటని్
మీడయాల సహకారం తో ఐఎఫ్డీయెస్ పథకం అంశ్యలు, దరఖాసుికు అర హత్సలు,
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లబ్దేద్వరుల ఎంపిక విధాన్ం, యూనిట్ వయ యం, రాితీ, దరఖాసుి చేసే విధాన్ం
త్సద్ధత్సర అంశ్యలపై విసిృత్స క్పచారం క్పచారం చేయాలి. క్ోచరుీ, కరపక్తాల
ముక్దణ, అవగాహనా సదసు్ ల నిరాా హణ, క్ాథమిక శిక్షణా శిభిరాలు, క్షేక్త్స
సందరశ న్లకు కావాలి్ న్ నిధులు జిల్లీలకు అందజేయబడతాి.
9. పర్య వేక్షణ:
9.1. రాష్టష్ా
ట ని ిలో మేనేజింగు డైర్కకరు,
ట
టి.ఎస్.ఎఫ్.కాఫ్ పథకానిర నోడల్ అధికార్ధగా
వయ వహర్ధస్తి సమన్ా యం మర్ధయు పరయ వేక్షణ నిరా హిాిరు.
9.2. పథకం యొకె

క్పగత్తనీ మర్ధయు అమలున్య పరయ వేక్షించడానిర రాోయ్య
కాలంలో యాజమాన్య సమాచార వయ వస ని (MIS) ను ఏరాొ ట్ట చేాిరు.

9.3. ారదరశ కత్స,
జవాబ్లద్వరీత్సన్ము
మర్ధయు
జగురుకత్సతో
పథకం
అమలుచేసేందుకు అవసరమైన్ చరయ లనీన జిల్లీానిిలో తీసుకోన్బడతాి.
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