ആയുഷ്മാൻ
സഹകാർ
സഹകരണ മമഘലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന എൻ.സി.ഡി.സി യുടട
സമഗ്ര ആമരാരയ അടിസ്ഥാന വികസന, വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
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എൻ.സി.ഡി.സി (NCDC),
രാജ്യത്ത് സഹകരണ മേഘലയുടെ ഉന്നേനത്തിനായി മകന്ദ്ര
സർകാർ 1963 ൽ
പാർലിടേന്റ് ആക്ട് ന്ദ്പകാരം
സ്ഥാപിച്ച ഒരു അടപക്ട് സവയംഭരണ വികസന ധനകാരയ
സ്ഥാപനോണ് നാഷനൽ മകാപമേറ്റീവ് ഡവലപ്ടമന്റ് മകാർപ്പമേഷൻ (NCDC). സഹകരണ
തതവം
അെിസ്ഥാനടെെുത്തി
കാർഷിക
ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവ്തുക്കൾ, വയാവസായിക
വ്തുക്കൾ, കന്നുകാലികൾ, തുെങ്ങിയവയുടെ ഉത്പാദനം, സം്കരണം, വിപണനം, സംഭരണം,
കയറ്റുേതി, ഇറക്കുേതി എന്നിവ കൂൊടത, ആശുപന്ദ്തി, ആമരാഗ്യ സംരക്ഷ്ണം, വിദയാഭയാസം
തുെങ്ങിയ മസവനങ്ങൾ ആസൂന്ദ്തണം ടെയ്യുന്നതിനും മന്ദ്പാത്സാഹിെിക്കുന്നതിനു ോയാണ്
എൻ.സി.ഡി.സി
രൂപീകൃതോയതു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആമരാഗ്യ മേഘലയിൽ
േഹത്തായ സംരംഭങ്ങൾ
നെൊക്കുന്നതിന്നു മവണ്ടി, എൻ.സി.ഡി.സി ഇമപ്പാൾ ഒരു നൂതന
ആമരാരയ പരിരക്ഷ സകീീം ഗ്പാവർത്തീക മാക്കിയിരിക്കയാണ് .
സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് വവവിധയോർന്ന ഉൽെന്നങ്ങളും മസവനങ്ങളും നൽകുന്ന
ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി മകന്ദ്രോയി എൻസിഡിസി ോറി. ഇത് ഒരു ഐഎ്ഒ 9001: 2015
സർട്ടിവൈഡ് ഓർഗ്വനമസഷനാണ്.
എൻ.സി.ഡി.സി.യുടെ 18 റീജ്ിയണൽ ഓൈീസുകൾ േുഖാന്തിരേമോ
അടലെങ്കിൽ
നയൂഡൽഹിയിടല ടഹഡ് ഓൈീ് വഴിമയാ ലളിതവും സുതാരയവും കരുത്തുറ്റതുോയ
സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്
പദ്ധതി
നിർമദശങ്ങളുടെ
(Proposals)
േൂലയനിർണ്ണയവും
അംഗ്ീകാരങ്ങളും
ടെയ്യുന്നത്.
സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
ഏറ്റവും
അനുമയാജ്യവും
വിശവാസയതയുേുള്ള ധനകാരയ സ്ഥാപനോണ് എൻ.സി.ഡി.സി.

ആയുഷ്മാൻ സഹകാർ
ആശുപന്ദ്തി, ആമരാഗ്യ സംരക്ഷ്ണം, ആമരാഗ്യ വിദയാഭയാസം തുടങ്ങിയ മസവനങ്ങൾ,
മകഗ്ര കൃഷി സഹകരണ കർഷകമക്ഷമ മഗ്രാലയത്തിന്റടേ അീംരീകാരമത്താടട, എൻസിഡിസി
യുടെ ആക്ടെിൽ ഉൾടെെുത്തി ഗ്സറ്റ് മനാട്ടിൈിമക്കഷൻ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മേഘലകളിൽ
എൻസിഡിസി സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കി വരുന്നു.

ലക്ഷയങ്ങൾ
രാജ്യത്തിന്നു മവണ്ടി ബഹുോനടെട്ട ന്ദ്പധാനേന്ദ്ന്തി 2020 ഓഗ്സ്റ്റ് 15 ന്റ
മദശീയ
ഡിജ്ിറ്റൽ ടഹൽത്ത് േിഷൻ (National Digital Health Mission) ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. സാമങ്കതിക
പങ്കാളിത്തം കാരണം ഈ സംരംഭം ഇന്തയയുടെ ആമരാഗ്യ സംരക്ഷ്ണ മേഘലയിൽ
കാരയോയ പരിവർത്തനം വരുത്തുകയും
െികിൽസ ലഭിക്കുന്നതിന്നു
ജ്നങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്ന ന്ദ്പയാസങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാനുോവും.
മദശീയ
ഡിജ്ിറ്റൽ
ടഹൽത്ത്
േിഷനു
(National Digital Health Mission)
അനുസൃതോയി എൻസിഡിസിയുടെ “ആയുഷ്ോൻ സഹകാർ”, ന്ദ്ഗ്ാേീണ മേഖലയിടല
അവരുടെ
ശക്തോയ
സാന്നിധയം
േൂലം,
ഈ
പദ്ധതി
ഉപമയാഗ്ടെെുത്തുന്ന
സഹകരണസംഘങ്ങൾ സേന്ദ്ഗ് മസവനങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരോയ ോറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടികാൻ
സാധിക്കും. ആമരാഗ്യ വയവസ്ഥടയ ബലടെെുത്തുന്നതിന്റ മവണ്ടിയുള്ള 2017ടല മദശീയ
ആമരാഗ്യ
നയത്തിന്റടറ
വീക്ഷ്ണമകാണിമനാ്
മെര്ന്ന്ന്,
ആമരാഗ്യ
പരിരക്ഷ്ക്കു
മവണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ആമരാഗ്യമേഖലയിടല നിമക്ഷ്പം, ആമരാഗ്യ മസവനങ്ങളുടെ
കരുതൽ, സാമങ്കതികവിദയകളിമലക്കുള്ള ന്ദ്പമവശനം, ോനവ വിഭവമശഷി വികസനം,
ടേഡിക്കൽ ബഹുസവരതയുടെ മന്ദ്പാത്സാഹനം, ജ്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ആമരാഗ്യ
പരിരക്ഷ്
തുെങ്ങിയവക്കു
ഊന്നൽ
നല്കുന്നതിന്നു
ഒരു
സേന്ദ്ഗ്
വീക്ഷ്ണം
ആവശയേോണ്.
സാമ്പത്തിക
പരിേിതി
േൂലം
എംബിബിഎ്,
ബിഡിഎ്,
ബിഎംഎ്, ബിഎച്ച്എംഎ്, ബിപിെി, ബി.യു.എം.എ്, പിജ്ി
/
ഡിഎൻബി
മന്ദ്പാന്ദ്ഗ്ാേുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ടെയ്യുന്ന മകാമളജ്ുകൾ ഉൾടെടെ ടേഡിക്കൽ
വിദയാഭയാസത്തിന്റടറ പുതിയ മേഘലകളിൽ കെന്നു ടെലൊൻ
പല സഹകരണ
ആശുപന്ദ്തികളും ബുദ്ധിേുട്ടു അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ “ആയുഷ്മാൻ
സഹകാർ” എന്ന മപരിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി എൻ.സി.ഡി.സി
വിഭാവനം
ടെയ്തു
കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടട ലക്ഷയങ്ങൾ ഇവയാണ്:
a) താങ്ങാനാവുന്നതുീം സമഗ്രവുമായ ആമരാരയ സീംരക്ഷണീം നൽകാൻ കഴിയുന്ന
ആശുപഗ്തികൾ / ആമരാരയ സീംരക്ഷണീം / ടമഡികൽ വിദ്യാഭ്യാസീം, എന്നിവ
തുടങ്ങുന്നതിനു സഹകരണസീംഘങ്ങടെ സഹായിക്കുക.
b) സഹകരണ സീംഘങ്ങടെ
ആയുഷ് സൗകരയങ്ങൾ മഗ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റ
സഹായിക്കുക
c) മദ്ശീയ
ആമരാരയ
നയത്തിന്റടേ
ലക്ഷയങ്ങൾ
നിേമവറ്റുന്നതിന്റ
സഹകരണ
സീംഘങ്ങടെ സഹായിക്കുക
d) നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ടഹൽത്ത് മിഷനിൽ പടെടുക്കാൻ സഹകരണ സീംഘങ്ങടെ
സഹായിക്കുക.
e) ടമഡികൽ വിദ്യാഭ്യാസീം, മസവനങ്ങൾ, ഇൻഷുേൻസ തുടങ്ങിയവ ഉൾടപ്പട്ട സമഗ്ര
ആമരാരയ
സീംരക്ഷണീം
തുടങ്ങുന്നതിന്നു
മവണ്ടി
സഹകരണസീംഘങ്ങടെ
സഹായിക്കുക.

ആയുഷ്മാൻ സഹകാേിൽ ഉൾടപ്പട്ട ഘടകങ്ങൾ
1) അടിസ്ഥാന ടസൗകരയവികസനീം: താടഴ ടകാെുത്ത മേഘലകളിൽ പുതിയ
മന്ദ്പാജ്ക്ടറ്റ്
സ്ഥാപിക്കൽ, നിലവിലുള്ളത്
നവീകരണം/
വിപുലീകരണം/
അറ്റകുറ്റെണികൾ, ആശുപന്ദ്തിയുടെ നവീകരണം, ആമരാഗ്യ സംരക്ഷ്ണം,
വിദയാഭയാസ അെിസ്ഥാന ടസൌകരയങ്ങൾ, തുെങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക്:

a) താടഴ ടകാെുത്ത ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് എലലാത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന

ടസൗകരയവികസനീം

i. UG
കൂൊടത
/
അടലെങ്കിൽ
PG
മന്ദ്പാന്ദ്ഗ്ാേുകൾ
ന്ദ്പവർത്തിെിക്കുന്നതിനായി
ആശുപന്ദ്തികളും
കൂൊടത
/
അടലെങ്കിൽ ടേഡിക്കൽ / ആയുഷ് / ടഡന്ററൽ / നഴസിംഗ് /
ൈാർേസി / പാരാടേഡിക്കൽ / ൈിസിമയാടതറാെി മകാമളജ്ുകൾ
ii. മയാഗ് ടസന്ററർ
iii. ആയുർമവദം, അമലാെതി, യുനാനി, സിദ്ധ, മഹാേിമയാെതി,
േറ്റ് പരമ്പരാഗ്ത വവദയശാ്ന്ദ്ത ആമരാഗ്യ മകന്ദ്രങ്ങൾ
iv. വമയാജ്ന ആമരാരയ പരിരക്ഷ
v. പാലിമയറ്റീവ് മസവനങ്ങൾ
vi. ഭ്ിന്നമശഷിക്കാരകുള്ള ആമരാരയ പരിരക്ഷ
vii. മാനസീക ആമരാരയ പരിരക്ഷ
viii. അതയാഹിത ആമരാരയ പരിരക്ഷ / മഗ്ടാമ ടകയർ
ix. ൈീസിമയാ മതറെി
x. ടോവബൽ ക്ലിനിക്ട
xi. ടഹൽത്ത് ക്ലബ് / ജ്ിംനാസിയം
xii. ആയുഷ് േരുന്നുൽപാദനം
xiii. േരുന്ന് ടെസ്റ്റിങ് ലമബാറട്ടറി
xiv. ദന്ത പരിരക്ഷ്
xv. കണ്ണാശുപന്ദ്തി
xvi. ലമബാറട്ടറി മസവനം
xvii. ഡയമനാസ്റ്റിക്ട് മസവനങ്ങൾ
xviii. ബ്ലഡ് ബാങ്ക്
xix. പഞ്ചകർേ / തവക്ട പരിരക്ഷ് (ടതാക്കനം)/ ക്ഷ്ാര സൂന്ദ്ത
ടതറാെി
xx. ടറജ്ിടേന്ററൽ ടതറാെി
xxi. ോതൃ ആമരാഗ്യ, ശിശു സംരക്ഷ്ണ മസവനങ്ങൾ
xxii. ന്ദ്പതയുത്പാദന, ശിശു ആമരാഗ്യ മസവനങ്ങൾ
xxiii. എൻസിഡിസി
അനുമയാജ്യടേന്ന്
കരുതുന്ന
േമറ്റടതങ്കിലും
അനുബന്ധ മകന്ദ്രം അടലെങ്കിൽ മസവനങ്ങൾ

b) ടെലിടേഡിസിൻ, വിദൂര സഹായ ടേഡിക്കൽ നെപെിന്ദ്കേങ്ങൾ
c) മലാജ്ിസ്റ്റിക്ട് ആമരാഗ്യം, ആമരാഗ്യ സംരക്ഷ്ണം, വിദയാഭയാസം
d) ഡിജ്ിറ്റൽ ആമരാഗ്യവുോയി ബന്ധടെട്ട വിവര, ആശയവിനിേയ
സാമങ്കതികവിദയ
e) IRDA അനഗ്ീകരിച്ച ആമരാഗ്യ ഇൻഷൂറൻ്

2) മാർജിൻ മണി:
േുകളിലുള്ള
ഖണ്ഡിക
1
ൽ
സൂെിെിച്ചവയുോയി
ബന്ധടെട്ട്
വദനംദിന
ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ആവശയോയ
ന്ദ്പവർത്തന
േൂലധനം സോഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ോർജ്ിൻ പണം
3) ഗ്പവർത്തന മൂലധനീം:
വദനംദിന
ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ആവശയോയ
ന്ദ്പവർത്തന േൂലധനം

മയാരയത
ആമരാഗ്യസംരക്ഷ്ണവുോയി
ബന്ധടെട്ട
ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ
ഏടറ്റെുക്കുന്നതിന്റ
വബമലാകളിൽ ഉെിതോയ വയവസ്ഥയുള്ള ഏടതാരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്നും
എൻസിഡിസി പദ്ധതി ഗ്പമയാജന ടപ്പടുത്താൻ പറ്റുീം.
എൻസിഡിസി സഹായം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ / UT Administration വഴിമയാ
അടലെങ്കിൽ മയാഗ്യതയുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളിമലക്കു മനരിമട്ടാ ലഭിക്കും.
ഇന്തയാ
ഗ്വൺടേന്ററിന്റടറമയാ
സംസ്ഥാന
സർക്കാറിന്റടറമയാ
േമറ്റടതങ്കിലും
ൈണ്ടിംഗ് ഏജ്ൻസിയുടെമയാ മവടറ ്കീേുകൾ ഈ ്കീേു ോയി സംമയാജ്ിെിക്കാം
.

പദ്ധതി അടെൽ തുക
ടന്ദ്പാടജ്ക്ടെിന്റ ആവശയോയ തുക.

വായ്പ കാലയെവ്
മലാൺ
തിരിച്ചെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള
1-2
വർഷടത്ത
ടോറമട്ടാറിയം
ഉൾടെടെ,
മന്ദ്പാജ്ക്ടെിന്റടറ തരടത്തയും വരുോന കാരയക്ഷ്േടതയും ആന്ദ്ശയിച്ച് 8 വർഷമത്തക്ക്
വായ്പയുടെ കാലാവധി,

പലിശ നിരക്ക്
കാലാകാലങ്ങളിൽ മഭദഗ്തി വരുത്തിയ പലിശനിരക്കിനായുള്ള എൻസിഡിസി
സർക്കുലർ ന്ദ്പകാരം. ഒരു മന്ദ്പാത്സാഹനടേന്ന നിലയിൽ, സേയബന്ധിതോയി തിരിച്ചെവ്
നെത്തിയാൽ,
വായ്പയുടെ
േുഴുവൻ
കാലാവധിയിലും
വനിതാ
അംഗ്ങ്ങൾ
ഭൂരിപക്ഷ്േുള്ള വായ്പക്കാരായ സഹകരണ ടസാവസറ്റിയുടെ കാരയത്തിൽ പദ്ധതി
ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായി മെം മലാണിന്റ ബാധകോയ പലിശനിരക്കിമനക്കാൾ 1% കുറവ്
എൻസിഡിസി നൽകും.

വായ്പ സുരക്ഷ
എൻസിഡിസി
സഹായം
സംസ്ഥാന
സർക്കാർ
വഴിമയാ
മനരിട്ടുള്ള
ധനസഹായത്തിലൂടെമയാ
നൽകുന്നു.
മനരിട്ടുള്ള
ധനസഹായത്തിന്റടറ
കാരയത്തിൽ,
എൻസിഡിസിയുടെ
സംതൃപ്തിക്കായി
സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
താടഴ
പറയുന്ന
ഏടതങ്കിലും ഒമന്നാ അടലെങ്കിൽ
ഒന്നിലതികം സുരക്ഷ് ഘെകങ്ങൾ സംമയാജ്ിെിച്ചു
ടകാമണ്ടാ, വായ്പയ്ക്ക് സുരക്ഷ് ടെയ്യാവുന്നതാണ്.

a) എൻസിഡിസി വായ്പയുടെ 1.5 േെങ്ങ് വടര പദ്ധതി ന്ദ്പകാരം സൃഷ്ടിമക്കണ്ട
ആ്തികൾ ഉൾടെടെയുള്ള ആ്തികളുടെ പണയം;

b) സംസ്ഥാന / മകന്ദ്ര സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി
c) എൻസിഡിസി വായ്പയുടെ 1.2 േെങ്ങ് വടര ടഷഡയൂൾഡ് ബാങ്കുകളുടെ /
മദശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ സ്ഥിര നിമക്ഷ്പ രസീതുകളുടെ പണയം.

d) മകന്ദ്ര ടപാതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി മബാഡികൾ / സിഎ്ആർ
മകന്ദ്ര ടപാതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗ്യാരണ്ടി;

e) ടഷഡയൂൾ ടെയ്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മദശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും
ഗ്യാരണ്ടി

f) എൻസിഡിസി

വായ്പയുടെ
ടസകയൂരിറ്റികളുടെ പണയം

1.2

േെങ്ങ്

വടര

സർക്കാർ

മബാണ്ടുകൾ

/

സബ്സിഡി
ഇന്തയാ
ഗ്വൺടേന്ററിന്റടറമയാ
സംസ്ഥാന
സർക്കാറിന്റടറമയാ
േമറ്റടതങ്കിലും
ൈണ്ടിംഗ്
ഏജ്ൻസിയുടെമയാ
അടലെങ്കിൽ
േമറ്റടതങ്കിലും
സംവിധാനം
വഴിമയാ
സബ്സിഡി / ന്ദ്ഗ്ാന്റ് / വിജ്ിഎഫ് / തുെങ്ങിയവ ലഭയോടണങ്കിൽ, എൻസിഡിസി
വായ്പ സഹായമതാടൊെം സംമയാജ്ിെിച്ച് നല്കും .

ഫണ്ടിങ് മാതൃക
ഇനിെറയുന്ന
പിന്തുണയ്ക്കും:

ൈണ്ടിംഗ്

പാമറ്റൺ

ഉപമയാഗ്ിച്ച്

മന്ദ്പാജ്ക്ടറ്റുകടള

എൻസിഡിസി

അടിസ്ഥാന ടസൗകരയ വികസനീം (Project Facilities )

*

ഇന്തയാ ഗ്വൺടേന്ററിന്റടറമയാ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റടറമയാ േമറ്റടതങ്കിലും ൈണ്ടിംഗ്
ഏജ്ൻസിയുടെമയാ കീഴിലുള്ള സബ്സിഡി / ന്ദ്ഗ്ാന്റ് ലഭയോവുകയാടണങ്കിൽ,
വായ്പ
തുക ആനുപാതികോയി കുറയ്ക്കും

**

ഓഹരി േൂലധനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഭാവന ടെയ്യുന്നിടലെങ്കിൽ, അത്
ടസാവസറ്റിക്ക് വായ്പയായി വകോറും

(40%)

മാർജിൻ മണി

*

ഇന്തയാ ഗ്വൺടേന്ററിന്റടറമയാ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റടറമയാ േമറ്റടതങ്കിലും ൈണ്ടിംഗ്
ഏജ്ൻസിയുടെമയാ കീഴിലുള്ള സബ്സിഡി / ന്ദ്ഗ്ാന്റ് ലഭയോവുകയാടണങ്കിൽ,
വായ്പ
തുക ആനുപാതികോയി കുറയ്ക്കും

***

മയാഗ്യത വിലയിരുത്തലിന്റ
അളവ് കണക്കാക്കുന്നത്

വിമധയോയാണ്

ോർജ്ിൻ

േണി

സഹായത്തിന്റടറ

ഗ്പവർത്തന മൂലധനീം

കൃതയതയാർന്ന പരിമശാധന
ഏടതങ്കിലും
പദ്ധതി
അനുവദിക്കുന്നതിനുേുമ്പ്
എൻസിഡിസി
അതിന്റടറ
കൃതയതയാർന്ന പരിമശാധനയും
േൂലയനിർണ്ണയ രീതിയും സവീകരിക്കുന്നതാണ്.
േറ്റ്
എൻ.സി.ഡി.സി
്കീേുകൾ,
സഹായ
രീതികൾ,
ോനദണ്ഡങ്ങൾ,
എൻസിഡിസി ൈണ്ടിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ടപാതു ോനദണ്ഡങ്ങൾ, ടപാതു അമപക്ഷ്ാ
മൈാം തുെങ്ങിയവടയക്കുറിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി www.ncdc.in
സരർശിക്കുക.
അടലെങ്കിൽ
ടവബ്വസറ്റിൽ
ലഭയോയ
വിലാസങ്ങളിലും
മകാൺൊക്ടറ്റ്
നമ്പറുകളിലും എൻസിഡിസി ന്ദ്പാമദശിക ഓൈീസുകളുോമയാ
ടഹഡ് ഓൈീ് ോമയാ
ബന്ധടെൊവുന്നതാണ്.

ആയുഷ്മാൻ സഹകാർ

ദേശീയ സഹകരണ വികസന ദകോർപ്പദേഷൻ
കൃഷി, കർഷകദേമ മന്ത്രോലയം
ഭോരത സർക്കോർ
4, സിരി ഇൻസ്റ്റിേറേയൂഷണൽ ഏരിയ,
ഹഹൌസറ ഖോസറ , നയൂഡൽഹി 110016, ഇരയ

