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ಎನಸಿಡಿಸಿರ್

ರಾ. ಸ. ಅ. ನಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 1963 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತುನ ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರವು ಸಾಾಪಿಸಿದ
ಒಂದತ ಉನನತ್ ಮಟ್ಟದ ಶಾಸನಬದಿ ಸಾಾರ್ತ್ು ಸಂಸೆಾಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಟ್ ಉತ್ಪನನಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಯಗಳು,
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಸತುಗಳು, ಜಾನತವಾರತಗಳು, ಇತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಕತಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಪತ್ೆರ, ಆರೊೋಗಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಮತಂತ್ಾದ ಸೆೋವೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ ತ್ತ್ಾಗಳ ಮೋಲೆ ಉತ್ಾಪದನೆ, ಸಂಸಕರಣೆ, ಮಾರತಕಟ್ೆಟ ಶೆೋಖರಣಾ ರಫ್ತು
ಮತ್ತು ಆಮದತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಚಾರದ ಉದೆದೋಶದ್ಧಂದ ಇದನತನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದತ ಮೂರತ
ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿೋಡತತ್ುದೆ, ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ, ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಉನನತ್ / ಬಹತ
ರಾಜಯ. ಎನಸಿಡಿಸಿರ್ ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ಂತ್ರಣವು ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಯಣ
ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಿೈಂಟ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನನಗಳು ಮತ್ತು ಸೆೋವೆಗಳ ವಾಯಪಕ ಶೆರೋಣಿಗಾಗಿ ಎನಸಿಡಿಸಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಕ್ತು
ಕೆೋಂದರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಿದೆ, ಇದತ ISO 9001-2015 ಪರಮಾಣಿೋಕೃತ್ ಸಂಸೆಾಯಾಗಿದೆ.
ಎನಸಿಡಿಸಿರ್ತ

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ತು ಆದಯತ್ೆರ್ ಹಣಕಾಸತ ಸಂಸೆಾಯಾಗಿ ತ್ನನ 18 ಪ್ಾರದೆೋಶಿಕ

ಕಚೆೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಧಾನ ಕಚೆೋರಿ ನವ ದೆಹಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಪ್ಾರದಶಯಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ
ಮೌಲಯಮಾಪನ ವಯವಸೆಾರ್ನತನ ಅನತಸರಿಸತತ್ುದೆ.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಹಕಮರ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲರ್ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಯಣ
ಸಚಿವಾಲರ್,

ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ ಗೆಜೆಟ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆರ್ ಪರಕಾರ ಆಸಪತ್ೆರ ಆರೊೋಗಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಸೆೋವೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿೋಡತತ್ುದೆ

“

ಎನಸಿಡಿಸಿ

ನೆರವಿನೊಂದ್ಧಗೆ

ಎನಸಿಡಿಸಿರ್ತ ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ

ಸಹಕಾರಿ

ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ನಡೆಸತತ್ತುರತವ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ದ್ಧಾತ್ತೋರ್
ಮತ್ತು ತ್ೃತ್ತೋರ್ ಆರೊೋಗಯ ಸಂಸೆಾಗಳು ಜನರಿಗೆ
ರ್ಶಸಿಾಯಾಗಿ ಸೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ತುವೆ
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”

ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಗೌರವಾನಿಾತ್ ಪರಧಾನಿ 2016 ರ ಆಗಸ್ಟಟ 15 ರಂದತ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಆರೊೋಗಯ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ನತನ
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದಾದರೆ,

ಇದತ ಭಾರತ್ದ ಆರೊೋಗಯ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರಂತ್ತರ್ನತನ ತ್ರಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ತತ್ೆೆರ್ನತನ ಪಡೆರ್ತವಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಲತ ಇದತ ಸಹಾರ್
ಮಾಡತತ್ುದೆ
ಸಾತ್ಃ ಗಮನವನತನ ಹೊಂದ್ಧಸತವುದತ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಆರೊೋಗಯ ನಿೋತ್ತ 2017. ಆರೊೋಗಯ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಅದರ
ಎಲಾಿ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸತವ ಗತರಿರ್ನತನ ಹೊಂದ್ಧದೆ, ಆರೊೋಗಯ ವಯವಸೆಾರ್ಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು,
ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆಗಳ ಸಂಘಟ್ನೆ, ರೊೋಗಗಳ ತ್ಡೆಗಟ್ತಟವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಡಡ ವಲರ್ದ ಕರಮಗಳ ಮೂಲಕ

ಉತ್ುಮ ಆರೊೋಗಯವನತನ ಉತ್ೆುೋಜಿಸತವುದತ. ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪರವೆೋಶ, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಿಲಗಳನತನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ,

ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ ಬಹತತ್ಾವನತನ ನಿಮಿಯಸತವುದತ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನತನ ಹೆಚಿುಸತವುದತ

ಉತ್ುಮ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತ್ಂತ್ರಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವುದತ,

ನಿರ್ಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆರೊೋಗಯ

ಭರವಸೆರ್ನತನ

ಆರೊೋಗಯ

ಬಲಪಡಿಸತವುದತ

ಮತ್ತು

ಎಲಿರಿಗೂ

ಕೆೈಗೆಟ್ತಕತವ

ರಕ್ಷಣೆ

ಒದಗಿಸತವ

ಸಮಗರತ್ೆರ್ನತನ ಹೊಂದತವ ಅವಶಯಕತ್ೆಯಿದೆ, ಆರ್ತಷ್ ಹಾಗೆ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು, ಆರೊೋಗಯ ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್
ಶಿಕ್ಷಣ,

ಶತಶರರಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರೆವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೊೋಗಯ ವಿಮ ಮತ್ತು ಸಮಗರ ಆರೊೋಗಯ

ವಯವಸೆಾಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳುುವ ಸಮಗರ ವಿಧಾನವನತನ ಹೊಂದ್ಧರಬೆೋಕತ.

ಸಾಲದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತ್ೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೆೋಕ ಸಹಕಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ MBBS,
BDS,BAMS, BHMS, BPT and BUMS ಮತ್ತು PG/DNB ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನತನ
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲತ ತ್ೊಂದರೆಯಾಗತತ್ತುದೆ. ಆದತದದರಿಂದ ಎನಸಿಡಿಸಿ ಆರ್ತಷಾಿನ ಸಹಕರ್ ಯೋಜನೆರ್ನತನ
ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆರ್ ಉದೆದೋಶಗಳು:
ಅ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು / ಆರೊೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ / ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಕೆೈಗೆಟ್ತಕತವ ಮತ್ತು ಸಮಗರ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆ ಒದಗಿಸಲತ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತವುದತ,
ಆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಆರ್ತಷ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ಭರವಸೆಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತವುದತ,

ಇ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಆರೊೋಗಯ ನಿೋತ್ತರ್ ಉದೆದೋಶಗಳನತನ ಪೂರೆೈಸಲತ
ಸಹಾರ್ ಮಾಡತವುದತ,
ಈ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಆರೊೋಗಯ ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆರ್ಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲತ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತವುದತ,
ಉ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೆೋವೆಗಳು, ವಿಮ ಮತ್ತು
ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚ್ಟ್ತವಟಿಕೆಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲತ ಸಹಾರ್ ಮಾಡತವುದತ,
”ರಮಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರ್ ೇಗಯ ನೇತಿಯು ಆರ್ ೇಗಯಕರ ಭಮರತವನ್ುು
ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುವ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಮಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ುು ಸ ಚಿಸುತತದ್,
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುಣಮಟ್ಿದ ಆರ್ ೇಗಯ ಸ್ೇವ್ಗ್ ಪ್ರವ್ೇಶವಿದ್”
ಗೌರವಮನಿತ ಪ್ರಧಮನ ಶ್ರೇ ನ್ರ್ೇಂದರ ಮೇದಿ
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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಹಕಮರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಂಡಿರುವ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಗಳು
1)

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಸೃಷ್ಟ್ಟ, ಆಧತನಿೋಕರಣ, ವಿಸುರಣೆ, ರಿಪ್ೆೋರಿ, ಆಸಪತ್ೆರರ್ ನವಿೋಕರಣ, ಆರೊೋಗಯ
ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಾಯಪಿುಗೆ:

ಅ. ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ತರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕಾಕಗಿ :
i) ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಮತ್ತು / ಅರ್ವಾ ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ / ಆರ್ತಷ್ / ದಂತ್ / ನಸಿಯಂಗ್ /

ಫಾಮಯಸಿ /

ಪ್ಾಯರಾಮಡಿಕಲ್ / ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೆೋಜತಗಳು, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸಾನತ್ಕೊೋತ್ುರ ಪದವಿ
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನತನ ನಡೆಸಲತ
ii) ಯೋಗ ಕ್ೆೋಮ ಕೆೋಂದರ,
iii) ಆರ್ತವೆೋಯದ, ಅಲೊೋಪತ್ತ, ರ್ತನಾನಿ, ಸಿದಿ, ಹೊೋಮಿಯೋಪತ್ತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ
ಆರೊೋಗಯ ಕೆೋಂದರಗಳು,
iv) ವೃದಿರಿಗೆ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆ,
v) ಉಪಶಮನ ಆರೆೈಕೆ ಸೆೋವೆಗಳು,
vi) ಅಂಗ ವಿಕಲರಿರಿಗಾಗಿ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆಗಳು,
vii) ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆಗಳು,

viii) ತ್ತತ್ತಯ ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ ಸೆೋವೆಗಳು / ಆಘಾತ್ ಕೆೋಂದರ,
ix) ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿ ಕೆೋಂದರ,
x) ಮೊಬೆೈಲ್ ಕ್ತಿನಿಕ್ ಸೆೋವೆಗಳು,
xi) ಆರೊೋಗಯ ಕಿಬ್ ಮತ್ತು ಜಿಮ್,
xii) ಆರ್ತಷ್ ಔಷಧಿ ಉತ್ಾಪದನೆ,
xiii) ಔಷಧಿ ಪರಿೋಕ್ಾ ಪರಯೋಗಾಲರ್
xiv) ದಂತ್ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೋಂದರ,
xv) ನೆೋತ್ರ ಆರೆೈಕೆ ಕೆೋಂದರ,
xvi) ಪರಯೋಗಾಲರ್ ಸೆೋವೆಗಳು,
xvii) ರೊೋಗನಿಣಯರ್ ಸೆೋವೆಗಳು,
xviii) ರಕು ಬಾಯಂಕ್ / ವಗಾಯವಣೆ ಸೆೋವೆಗಳು,
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xix) ಪಂಚ್ಕಮಯ / ತ್ೊಕಕನಂ / ಕ್ಷರ್ ಸೂತ್ರ ಚಿಕ್ತತ್ಾೆ ಕೆೋಂದರ,
xx) ರ್ತನಾನಿ ರೆಜಿಮಂಟ್ಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೆೋಂದರ,
xxi) ತ್ಾಯಿರ್ ಆರೊೋಗಯ ಮತ್ತು ಶಿಶತಪ್ಾಲನಾ ಸೆೋವೆಗಳು,
xxii) ಸಂತ್ಾನೊೋತ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಕಕಳ ಆರೊೋಗಯ ಸೆೋವೆಗಳು
xxiii) ಎನಸಿಡಿಸಿ ಯಿಂದ ಸೂಕುವೆಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಸಂಬಂಧಿತ್
ಕೆೋಂದರಗಳು ಅರ್ವಾ ಸೆೋವೆಗಳು
ಆ. ಟ್ೆಲ್ಲಮಡಿಸಿನ ಮತ್ತು ರಿಮೊೋಟ ಅಸಿಸೆಟಡ್ ವೆೈದಯಕ್ತೋರ್ ವಿಧಾನಗಳು,
ಇ. ಲಾಜಿಸಿಟಕ್ೆ ಆರೊೋಗಯ, ಆರೊೋಗಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ,
ಈ. ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಆರೊೋಗಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ,

ಉ. ವಿಮಾ ನಿರ್ಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (IRDA) ನಿಂದ ಮಾನಯತ್ೆ ಪಡೆದ
ಆರೊೋಗಯ ವಿಮ.

ಆ. ಮಾಜಿಯನ ಹಣ - ಮೋಲ್ಲನ ಪ್ಾಯರಾ 1 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾದ ವಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ
ದ್ಧನನಿತ್ಯದ

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದತಡಿರ್ತವ ಬಂಡವಾಳವನತನ ಪಡಿರ್ತವುದಕಾಕಗಿ

ಈ. ದತಡಿರ್ತವ ಬಂಡವಾಳ - ದ್ಧನನಿತ್ಯದ

ಕಾಯಾಯಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ
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ಅಹಹತ್:
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ,

ರಾಜಯ/ಬಹತ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿರ್ಮ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನೊೋಂದಾಯಿತ್ವಾದ,

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ಉಪ-ಕಾನೂನತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕುವಾದ ನಿಬಂಧನೆಯಂದ್ಧಗೆ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸತವ ಯಾವುದೆೋ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ

ಈ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಆಸಪತ್ೆರ / ಆರೊೋಗಯ ರಕ್ಷಣೆ / ಆರೊೋಗಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸೆೋವೆಗಳನತನ ಕೆೈಗೊಳುಲತ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆರ್ಲತ ಅಹಯವಾಗಿರತತ್ುದೆ.
ಎನಸಿಡಿಸಿ ನೆರವು ರಾಜಯ ಸಕಾಯರ / ಕೆೋಂದರ ಶಾಷ್ಟ್ತ್ ಪರದೆೋಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ ಎನಸಿಡಿಸಿ ನೆೋರ
ಧನಸಹಾರ್ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನತನ ಪೂರೆೈಸತವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗತವುದತ.

ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಯರ / ರಾಜಯ ಸಕಾಯರ / ಇತ್ರ ಧನಸಹಾರ್ ಏಜೆನಿೆರ್ ಇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅರ್ವಾ
ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲತ ಅನತಮತ್ತ ಇದೆ.

ಯೊೇಜನ್ಯ ವ್ಚಚ:

ವಾಸುವಿಕ ಪರಕಾರ ಅಗತ್ಯಕೆಕ ಅನತಗತಣವಾಗಿ

ಸಮಲದ ಅವಧಿ:
ಯೋಜನೆರ್

ಪರಕಾರ ಆದಾರ್ವನತನ ಗಳಿಸತವ ಸಾಮರ್ಯಯವನತನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 8

ವಷಯಗಳವರೆಗೆ ಇರತತ್ುದೆ, ಅಸಲತ ಮರತಪ್ಾವತ್ತಸಲತ 1-2 ವಷಯಗಳ ನಿಷೆೋಧವನತನ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ೆ.

ಬ್ಡಿಿದರ:

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸತತ್ೊುೋಲೆರ್ ಪರಕಾರ ಬಡಿಡದರಕಾಕಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ತ್ತದತದಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತ್ೆ ಸಾಲಗಾರ ಸಹಕಾರಿ
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ ಸಾಲದ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯರತ ಬಹತಮತ್ ಸಮರ್ಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರತಪ್ಾವತ್ತ

ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಧಿರ್ ಸಾಲದ ಯೋಜನಾ ಚ್ಟ್ತವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎನಸಿಡಿಸಿ ಬಡಿಡದರಕ್ತಕಂತ್ 1% ಕಡಿಮ
ಪ್ರೋತ್ೆಹ ದನ ಕೊಡಲಾಗತತ್ು ದೆ

ಭದರತ್

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸಹಾರ್ವನತನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ ನೆೋರ ಧನಸಹಾರ್ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾಗತತ್ುದೆ.

ನೆೋರ ಧನಸಹಾರ್ದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಎನಸಿಡಿಸಿರ್ ತ್ೃಪಿುಗಾಗಿ

ಯಾವುದೆೋ ಒಂದತ ಅರ್ವಾ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆರ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಕೆಕ ಭದರತ್ೆರ್ನತನ ನಿೋಡಬಹತದತ
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ಅ.

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸಾಲದ 1.5 ಪಟ್ತಟ ಸಾತ್ತುಗಳ ಅಡಮಾನ, ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಿ

ಆ.

ರಾಜಯ / ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಖಾತ್ರಿ

ಇ.

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸಾಲದ 1.2 ಪಟ್ತಟ ನಿಗದ್ಧತ್ ಬಾಯಂಕತಗಳ / ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ್ ಬಾಯಂಕತಗಳ ಸಿಾರ

ಸಾತ್ತುಗಳು ಸೆೋರಿ,

ರಚಿಸಲಾಗತವ

ಠೆೋವಣಿ ರಶಿೋದ್ಧಗಳು (ಎಫಡಿಆರ್)ಗಳ ಪರತ್ತಜ್ಞೆ
ಈ. ಕೆೋಂದರ ಸಾವಯಜನಿಕ ಸೆೋವಾ ಸಂಸೆಾಗಳು / ಶಾಸನಬದಿ ಸಂಸೆಾಗಳು / ಸಿಎಸ್ಟಆರ್
ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆೋಂದರ ಸಾವಯಜನಿಕ ವಲರ್ದ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಖಾತ್ರಿ

ಉ. ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸಾಲದ 1.2 ಪಟ್ತಟ ನಿಗದ್ಧತ್ ಬಾಯಂಕತಗಳ / ರಾಷ್ಟ್ರೋಕೃತ್ ಬಾಯಂಕತಗಳ ಖಾತ್ರಿ
ಸಕಾಯರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು / ಸೆಕತಯರಿಟಿಗಳ ಹೆೈಪ್ೋಥೆಕೆೋಶನ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆ.

ಸಬ್ಸಿಡಿ

ಎನಸಿಡಿಸಿ ಸಾಲದ ಸಹಾರ್ವನತನ ಸಬಿೆಡಿ / ಅನತದಾನ / ವಿಜಿಎಫ / ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಯರ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ
ಸಕಾಯರ ಇನಾನವುದೆೋ ಧನಸಹಾರ್ ಏಜೆನಿೆರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇದರೊಂದ್ಧಗೆ ಡೆವೆಟ್ೆೈಲ್ ಮಾಡಲತ
ಪರಸಾುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ಸಹಮಯದ ಮಮದರಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾದರಿಯಂದ್ಧಗೆ ಯೋಜನೆರ್ನತನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲಾಗತತ್ುದೆ:

ಮ ಲಸೌಕಯಹ ಸೃಷ್ಟ್ಿ (ಯೊೇಜನ್ ಸೌಲಭಯಗಳು):
ರಮಜಯ ಸಕಮಹರದ ಮ ಲಕ ಧನ್ಸಹಮಯ
ಎನ್ಸಿಡಿಸಿಯಂದ ರಮಜಯ

ನ್ೇರ ಧನ್ಸಹಮಯ

ರಮಜಯ ಸಕಮಹರದಿಂದ ಸಂಘಕ್ೆ

ಎನ್ಸಿಡಿಸಿಯಂದ ಸಂಘಕ್ೆ

ಸಾಲ *90%

ಸಾಲ *50%

ಸಾಲ *70%

ಸಂಘದ ಪ್ಾಲತ-10%

ಸಂಘದ ಪ್ಾಲತ-10%

ಸಂಘದ ಪ್ಾಲತ-30%

ಸಕಮಹರಕ್ೆ
ಷೆೋರತ ಬಂಡವಾಳ**-40%

*ಒಂದತ ವೆೋಳೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಸಬಿೆಡಿ / ಅನತದಾನ
ಅರ್ವಾ ಇನಾನವುದೆೋ ಧನಸಹಾರ್ವನತನ ದೊೋವೆಟ್ೆೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲದ ಮೊತ್ುವನತನ
ಪರಮಾಣಾನತಗತಣವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹತದತ.
**ಒಂದತ ವೆೋಳೆ ಷೆೋರತ ಬಂಡವಾಳವನತನ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರವು ಸಂಯೋಜಿಸದ್ಧದದಲ್ಲಿ ಅದನತನ (40%)
ಸಂಘಕೆಕ ಸಾಲವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ
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ಮಮರ್ಜಹನ್ ಮನ:
ರಮಜಯ ಸಕಮಹರದ ಮ ಲಕ ಧನ್ಸಹಮಯ
ಎನ್ಸಿಡಿಸಿಯಂದ ರಮಜಯ

ನ್ೇರ ಧನ್ಸಹಮಯ

ರಮಜಯ ಸಕಮಹರದಿಂದ ಸಂಘಕ್ೆ

ಎನ್ಸಿಡಿಸಿಯಂದ ಸಂಘಕ್ೆ

ಸಾಲ * ಬಾಯಂಕ್ ಕೆರಡಿಟ

ಸಾಲ * ಅರ್ವಾ

ಸಾಲ *100%***

ಪಡೆರ್ಲತ

ಷೆೋರತ ಬಂಡವಾಳ ಅರ್ವಾ

100%***

ಸಾಲ –ಕಮ್-

ಸಕಮಹರಕ್ೆ

ಷೆೋರತ ಬಂಡವಾಳ 100%***
*ಒಂದತ ವೆೋಳೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಸಬಿೆಡಿ / ಅನತದಾನ
ಅರ್ವಾ

ಇನಾನವುದೆೋ

ಧನಸಹಾರ್ವನತನ

ದೊೋವೆಟ್ೆೈಲ್

ಮಾಡಿದರೆ,

ಸಾಲದ

ಮೊತ್ುವನತನ

ಪರಮಾಣಾನತಗತಣವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹತದತ.
*** ಮಾಜಿಯನ ಮನಿ ಸಹಾರ್ ಅಹಯತ್ೆ ಮೌಲಯಮಾಪನಕೆಕ ಒಳಪಟಿಟರತತ್ುದೆ

ದುಡಿಯುವ ಬ್ಂಡವಮಳ:

वे बसाइट पर उपलब्ध पते और संपर्क नंबर ं पर एनसीडीसी क्षेत्रीय र्ायाक लय /ं प्रधान र्ायाक लय से संपर्क
र्र

ರಮಜಯ ಸಕಮಹರದ ಮ ಲಕ ಧನ್ಸಹಮಯ

ಎನಸಿಡಿಸಿಯಿಂದ ರಾಜಯ

ನ್ೇರ ಧನ್ಸಹಮಯ

ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ ಸಂಘಕೆಕ

ಎನಸಿಡಿಸಿಯಿಂದ ಸಂಘಕೆಕ

ಸಾಲ

ಸಾಲ

ಸಕಾಯರಕೆಕ
ಅಗತ್ಯಕೆಕ ಅನತಗತಣವಾಗಿ
ಸಾಲ
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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಹಕಮರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೋರ್ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಕೃಷ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲರ್
ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ
4 ಸಿರಿ ಇನಿೆಿಟ್ೂಯಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಹೌಜ್ ಖಾಸ್ಟ,
ನವ ದೆಹಲ್ಲ -110 016,
ಭಾರತ್
9

