భారతీయ ఆదివాసి/ గిరజ
ి న సహకార మారకెటింగ్ అభివృదిి సమాఖ్య లిమిటెడ్ (టెఫె
ర ై డ్)
Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited
(TRIFED)
భారతీయ ఆదివాసి/గిరిజన సహకార మారకెటింగ్ అభివృదిి సమాఖ్య లిమిటెడ్ (టెఫ
రై ెడ్), బహుళ రాష్ట్ ర
సహకార సింఘాల చట్ ిం 1984 (ప్రసు తతిం బహుళ రాష్ట్ ర సహకార సింఘాల చట్ ిం 2002) కింద నమోదత
కాబడి 06-08-1987 నాట నతిండి అమలులోక వచ్చింది.

భారత ప్రభుతవప్ు సింక్షేమ మింత్రరతవ శాఖ్

( ప్రసు తతిం ఆదివాసి/ గిరిజన వయవహారాల మింత్రరతవ శాఖ్ ) యొక్ె ప్రిాాలనా ియయింతర

కింద ఇది

1988 నతిండి ప్ియచేయడిం ాారరింభిించ్ింది.
ఒక్ట క్ింటే ఎక్ుెవ రాష్టా్రలలో, తన సభుయల ప్రయోజనిం కోసిం, వారిక సేవలనిందిించడింతో ాాటు వారి
సాింఘిక్ మరియు ఆరిిక్ అభివృదిి

కోసిం, వృత్రు ప్రమైన, ప్రజాసావమయ ప్ది త్రలోనూ మరియు సవయిం

ప్రత్రప్త్రు గల విధానింతో, ఆదివాసి/ గిరిజన ఉతపతత
ు లనత సవయిం సహాయక్ మరియు ప్రసపర సహకారిం
దావరా అమమకాలనత అభివృదిి చేయడాియి చేప్డుతూ ఉిండడమే టేఫ
ర ెడ్ యొక్ె ముఖ్యయదేిశిం.
అయిదవ ప్ించవరష ప్ర ాళిక్ కాలిం (2007-08 నతిండి 2011-12) యొక్ె మారగ సూచక్ ప్టిం (రోడ్ మాయప్) ఈ
కింది నాలుగు ప్రధాన కారయక్లాాాలనత టెఫ
రై ెడ్ క్ు అప్పగిించ్ింది.
1. చ్లల ర అమమకాల అభివృదిి.
2. చ్ని తరహా అటవీ ఉతపతత
ు ల అమమకాల (మారకెటింగ్) అభివృదిి.
3. ఎస్.ట. చేత్ర వృతత
ు ల వారిక మరియు ఎమ్.ఎఫ్.పి.నత సమీక్రిించే వారి నరప్ు ాయియి
ఆధతనీక్రిించడిం మరియు వారి సామరియ పెింప్ుదల.
4. ప్రిశోధన మరియు అభివృదిి / ఐ.పి.ఆర్. క్ు సింబింధిించ్న కారయక్లాాాలు.
ప్రసు తతిం టెఫ
రై ెడ్ బయట ఏరాపటు చేసతక్ుని 48 అమమక్ సౌక్రాయల (అవుట్ లెట్) దావరా తన ఉతపతత
ు లనత
మారకెటింగ్ చేసు ్ ింది.

ఇిందతలో 26 తన సవింతాియవే అయివుిండి, 14 మాతరిం ఉతపతత
ు లనత వాడక్ిం

ప్ధ్ద త్రపెర, చేత్రవృతత
ు లనత, హసు క్ళలనత ా్ ర తింిించే రాష్ట్ ర సాియి సింసి ల సహకారింతో అముమతోింది. వివిధ
ప్రదరశనలలోనూ మరియు సింతల దావరానత ఆదివాసి/ గిరిజన క్ళలనత ా్ ర తింిించడింలో టెఫ
రై ెడ్ క్ూడా
ాాల్గింటూ వుింటుింది. ఇటువింటదే మరొక్ట ఆదివాసి / గిరిజన క్ళల మేలా.
ఆదివాసి/ గిరిజనతలు తమ మనతగడనత సాగిించడింలో, వారి ఆహారిం, ప్సతగాాసిం, ప్ళలల, మిందతలు,
ఉిండడాియక ియవాసాలు, ఇతర ఆచార సింబింధిత వయవహారాలు, వినోదాలు మరియు సాింసెృత్రక్

కారయక్లాాాల వింట అవసరాలనత తీరచచకోవడింతో సహా, అడవుల దావరానే తమ ఆదాయాియి
సమక్ూరచచక్ుింటూ ఉింటారచ.
“చ్ని తరహా అటవీ ఉతపత్రు ” అింటే క్లప్ కానటువింట వృక్షాల నతిండి దొ రికే వాటతో సహా అింటే బ ింగులు,
బరష్ క్లప్, క్లప్ మొదతదలు, దతింగలు, చేత్ర క్రాలు, బెతు ాలు వింట అటవీ ఉతపతత
ు లు, టసాిరచల,
పిసిియ కాయలు, తేన, మైనిం, లక్ె, తిండు లేక్ కకిండు ఆక్ులు, ఔష్టధ సింబింధిత మొక్ెలు మరియు
మూలిక్లు, వేళల ల, దతింప్ గడడ లు, అటువింట ఇతర ఉతపతత
ు లలో సహా ఉింటాయి.
సమీక్ర లనత చేసు ూ ఉిండే వారి నరప్ు ాయలనత పెించతతూ,

ఎమ్.ఎఫ్.పి.

వారి కౌశలాయియి ఆధతనీక్రిించాలియ టెఫ
రై ెడ్

భావిస్ు ింది.
ఎస్.ట. చేత్రవృతత
ు ల (ఆరి్జన్సి) ప్ియవారి నరప్ు ాయియి పెించడాియక, ఆధతనీక్రిించడాియక మరియు వారి
సామరియ పెింప్ుదలక్ు టెఫ
రై ెడ్ మూడు దశల శిక్ష లనత ఇసతుింది:
i. ాారథమిక్ సాియి శిక్ష

(పి.ఎల్.ట)

ii. పి.ఎల్.ట – క్మ్ - డిజకరన్స వర్ె ష్టాప్, అదనప్ు సామరియ శిక్ష నత (పి.ఎల్.ట-డి.డబులయ.టఆర్.ట)తో అనతసరిింప్బడుతూ.
iii. డిజకరన్స వర్ె ష్టాప్ శిక్ష

(డి.డబులయ.ట)

ఎన్స.ఎస్.సి. బీజ్ భవన్స, ఐ.ఏ.ఆర్.ఐ. ాారింగ ిం, ప్ూసా కాింపెల క్సి, కొతు ఢిల్లల - 110012 వదద టెఫ
రై ెడ్ ఒక్
నా యతా ియయింతర ా ప్రిశోధన మరియు అభివృదిి

కేిందారియి నలకొలిపింది.

దీియ యొక్ె ప్రిశోధన

మరియు అభివృదిి కేిందరిం దేశీయ నమూనా (శాింపిల్) లనత అింటే సతగింధ దరవాయలనత, తేన మరియు
చ్ింతప్ిండు, ఎిండు ప్ళలల, మూలికా ఉతపతత
ు లు, శుదిి చేయబడిన మాింస మరియు మతియ ఉతపతత
ు ల వింట
ఎమ్.ఎఫ్.పి. లనత ప్రిక్షిించడాియక మరియు ధృవీక్రిించడాియక, ఆధతియక్/ అధతనాతనమైన ప్రిక్రాలతో
ఏరాపటు చేయబడి ఉింది.

