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એનસીડીસી
નેિનલ કોઓપરે ટીિ ડેિલપમેન્ટ કોપોરે િન (એનસીડીસી) ભારત સરકાર દ્વારા સંસદના
અવધવનયમ હેઠળ 1963 માં સ્થાપિામાં આિેલ િૈધાવનક સ્િાયત સંસ્થા છે . સહકારી વસદ્ાંતો
અંગે કૃવિ પેદાિો, ખાદ્ય પદાથો, ઔદ્યોગગક ચીજો, પશુધન, અન્ય કેટલીક ચીજિસ્ત ુઓ અને
સેિાઓ જેિી કે હોસ્સ્પટલ અને આરોગ્યસંભાળ અને વિક્ષણ િગેરેના ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા,
માકે ક્રટિંગ, સંગ્રહ, વનકાસ અને આયાત માટે ના કાયિ
ય મોના આયોજન અને પ્રોત્સાહનના હેત ુ માટે
તેની રચના કરિામાં આિી છે . તે સહકારી સંસ્થાઓના ત્રણેય સ્તરો, પ્રાથવમક, જજલ્લા અને
ઉચ્ચ/ બહુ-રાજ્ય સુધી આવથિક સહાયનો વ્યાપ િધારે છે . એનસીડીસી ભારત સરકારના કૃવિ
ૂ કલ્યાણ મંત્રાલયના િહીિટી વનયંત્રણ હેઠળ છે .
અને ખેડત
એનસીડીસી ગ્રાહક સહકારી સંસ્થાઓને ઉત્પાદનો અને સેિાઓની વિિાળ શ્રેણી આપતાં
એક નાણાકીય ઊર્જયસ્ત્રોત તરીકે ઉભરી આવ્્ુ ં છે . તે એક 9001: 2015 પ્રમાગણત સંસ્થા
છે .
એનસીડીસી તેની 18 પ્રાદે વિક કચેરીઓ તેમજ તેની નિી ક્રદલ્હીમાં મુખ્ય કચેરી દ્વારા
મ ૂલ્યાંકન અને મંજૂરીઓની સરળ, પારદિયક અને મજબ ૂત વસસ્ટમનુ ં પાલન કરે છે . તે સહકારી
મંડળીઓ માટે સૌથી િધુ પસંદ કરિામાં આિતી નાણાકીય સંસ્થા છે .

આયષ્ુ માન સહકાર
ૂ કલ્યાણ વિભાગ, કૃવિ અને ખેડત
ૂ કલ્યાણ
ભારત સરકારના કૃવિ, સહકાર અને ખેડત
મંત્રાલયના ગેઝેટની સ ૂચના મુજબ હોસ્સ્પટલ, આરોગ્યસંભાળ અને તબીબી વિક્ષણને
એનસીડીસી સ ૂગચત સેિાઓ માટે આવથિક સહાય પ ૂરી પાડે છે .

એનસીડીસીની મદદથી સહકારી સંસ્થાઓ
દ્વારા સંચાગલત પ્રાથવમક, માધ્યવમક અને
ઉચ્ચ આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓ સફળતાપ ૂિયક
લોકોની સેિા કરી રહી છે .
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યોજનાના ઉદ્દે શો
15 મી ઓગસ્ટ , 2020 ના રોજ માનનીય િડાપ્રધાને નેિનલ ક્રડજજટલ હેલ્થ વમિન િરૂ ક્ુું છે .
આનાથી ભારતના આરોગ્ય ક્ષેત્રે નિી િાંવત આિિે અને તે ટેકનોલોજીની મદદથી સારિાર
મેળિિામાં પડતી મુશ્કેલીઓ ઘટાડિામાં મદદ કરિે.
રાષ્રીય આરોગ્ય નીતિ 2017 પર ધ્યાન કેન્રીત કરીને, તેના બધા વિસ્તારોમાં આરોગ્ય તંત્રોને
આકાર આપિાના હેત ુ સાથે - આરોગ્યમાં રોકાણો, આરોગ્યસંભાળ સેિાઓનુ ં સંગઠન, રોગોના
વનિારણ અને ક્ષેત્રીય ક્રિયાઓ દ્વારા સારા સ્િાસ્્યને પ્રોત્સાહન, ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ, માનિ
વિકાસ સંસાધનો, તબીબી બહુમતીિાદને પ્રોત્સાક્રહત કરિા, જ્ઞાનનો આધાર બનાિિો, િધુ સારી
આવથિક સુરક્ષા વ્્ ૂહરચના વિકસાિિા, વનયમન અને આરોગ્ય ખાતરીને મજબ ૂત કરિા અને
બધાને પરિડે તેિા આરોગ્યસંભાળ પ ૂરા પાડિા માટે , એક વ્યાપક અગભગમ - હોસ્સ્પટલો,
આરોગ્યસંભાળ, તબીબી વિક્ષણ, નવસિંગ વિક્ષણ, પેરામેક્રડકલ વિક્ષણ , આરોગ્ય િીમો અને
આ્ુિ જેિી પ ૂણયતાિાદી આરોગ્ય પ્રણાલીઓ સાથે સંકલન-હોવુ ં જરૂરી છે . એવું માનિામાં આિે
છે કે વધરાણ સહાયના અભાિને લીધે, ઘણી સહકારી હોસ્સ્પટલોમાં એમબીબીએસ, બીડીએસ,
બીએએમએસ, બીએચએમએસ, બીપીટી અને બી્ુએમએસ અને પીજી / ડીએનબી કાયયિમોની
ઓફર કરતી કોલેજો સક્રહત તબીબી વિક્ષણના નિા પાસા િરૂ કરિામાં મુશ્કેલી અનુભિે છે .
ુ
તદનુસાર, એનસીડીસીએ આયષ્ુ માન સહકાર યોજના િરૂ કરી છે . આ યોજનાના મુખ્ય હેતઓ
નીચે પ્રમાણે છે :
a)

સહકારી મંડળીઓ દ્વારા હોસ્સ્પટલો / આરોગ્યસંભાળ / વિક્ષણ સુવિધાઓ દ્વારા પોિાય
તેિી અને પ ૂણયતાિાદી આરોગ્યસંભાળની જોગિાઈમાં મદદ કરિા માટે ,

b)

સહકારી મંડળીઓ દ્વારા આ્ુિ સુવિધાઓને પ્રોત્સાહન આપિા માટે ,

c)

સહકારી મંડળીઓને રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીવતના ઉદ્દે શ્યને પ ૂણય કરિામાં સહાય કરિા માટે,

d)

સહકારી મંડળીઓને રાષ્ટ્રીય ક્રડજજટલ હેલ્થ વમિનમાં ભાગ લેિા મદદ કરિા માટે ,

e)

સહકારી મંડળીઓને વિક્ષણ, સેિાઓ, િીમા અને તેનાથી સંબવં ધત પ્રવ ૃવત્તઓ સક્રહતની
વ્યાપક આરોગ્યસંભાળ પ ૂરી પાડિામાં મદદ કરિા માટે.

“રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીવત એ તંદુરસ્ત ભારત બનાિિાના આપણા

પ્રયત્નોમાં એક ઐવતહાવસક ક્ષણ છે , જ્યાં દરે કની પાસે ગુણિત્તા્ુક્ત
આરોગ્યસંભાળની સુલભતા હોય છે ."
શ્રી નરે ન્ર મોદી, માનનીય િડા પ્રધાન
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આયષ્ુ માન સહકાર હેઠળની આવરી લેવાયેલ પ્રવ ૃતિઓ
1)

હોસ્પીટલની સ્થાપ્ના, આધુવનકરણ, વિસ્તરણ, રીપેર, તબીબી વિક્ષણને લગતુ ં માળખુ.ં
આના માટે તમામ પ્રકારનાં માળખાં:

a)
i)

્ુ.જી. અને /અથિા પીજી પ્રોગ્રામ્સ ચલાિિા માટે ની હોસ્સ્પટલો અને /અથિા મેક્રડકલ /આ્ુિ
/ડેન્ટલ /નવસિંગ /ફામયસી /પેરામેક્રડકલ /ક્રફગઝયોથેરાપી કોલેજો,

ii)

યોગા િેલનેસ સેન્ટર,

iii)

આ્ુિેદ, એલોપથી, ્ુનાની, વસદ્, હોવમયોપેથી અન્ય પરં પરાગત દિા
આરોગ્યસંભાળ કેન્રો,

iv)

િયસ્કો માટે આરોગ્ય સંભાળ સેિાઓ,

v)

ઉપિામક સંભાળ સેિાઓ,

vi)

અપંગ વ્યસ્ક્તઓ માટે આરોગ્ય સંભાળ સેિાઓ,

vii)

માનવસક આરોગ્યસંભાળ સેિાઓ,

viii)

ઇમર્જન્સી મેક્રડકલ સવિિસીસ/ રોમા સેન્ટર,

ix)

ક્રફઝીયોથેરાપી કેન્ર,

x)

મોબાઇલ ક્ક્લવનક સેિાઓ,

xi)

હેલ્થ ક્લબ અને જજમ,

xii)

આ્ુિ ફામાયસ્્ુક્રટકલ ઉત્પાદન,

xiii)

ડ્રગ ટે સ્ટીંગ લેબોરે ટરી,

xiv)

ડેન્ટલ કે ર સેન્ટર,

xv)

નેત્ર સંભાળ સેન્ટર,

xvi)

લેબોરે ટરી સેિાઓ,

xvii)

ઉપચારાત્મક સેિાઓ,

xviii) બ્લડ બેંક / રાન્સફયુઝન સેિાઓ,
xix)

પંચકમય / થોક્કનમ / ક્ષાર સ ૂત્ર ઉપચાર કે ન્ર,

xx)

રે જીમેન્ટલ થેરેપી ઓફ ્ુનાની (ઇલાજ બીલ તદબીર) કેન્ર,

xxi)

માતાના આરોગ્ય અને બાળ સંભાળની સેિાઓ,

xxii)

પુનરૂત્પાદન અને બાળ આરોગ્ય સેિાઓ,

xxiii) સહાય માટે એનસીડીસી ને યોગ્ય લાગે તેિા કોઈપણ અન્ય સંબવં ધત કે ન્ર અથિા
સેિાઓ.

b) ટે ગલમેક્રડવસન અને દૂ રસ્થ સહાવયત તબીબી પ્રિીયાઓ,
c) લોજજસ્સ્ટક્સ હેલ્થ, આરોગ્યસંભાળ અને વિક્ષણ,
d) ક્રડજજટલ આરોગ્ય સંબવં ધત માક્રહતી અને સંદેિાવ્યિહાર ટે કનોલોજી,
e) ઈન્સ્્ુરન્સ રે ગ્્ુલેટરી એન્ડ ડેિલપમેન્ટ ઓથોરીટી (આઈઆરડીએ) દ્વારા માન્ય આરોગ્ય િીમો.
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2) ઉપરના પેરા 1 માં ઉલ્લેગખત પ્રવ ૃવત્તના સંદભમ
ય ાં રોજજિંદી કામગીરી માટે જરૂરી મ ૂડીરોકાણ
િધારિા માટે માર્જિન મની.
3) રોજબરોજની કામગીરી માટે કાયયશીલ મ ૂડી.

સહાય મેળવવાની પાત્રિા
સ્ટેટ/ મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરે ક્રટિ સોસાયટી એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ કોઈપણ સહકારી મંડળી, જેના પેટા
કાયદામાં હોસ્સ્પટલ /આરોગ્યસંભાળ /આરોગ્ય વિક્ષણ સંબવં ધત સેિાઓ હાથ ધરિા માટેની પેટા
કાયદામાં યોગ્ય જોગિાઈ હોય તેમજ આ યોજના હેઠળની માગયદવિિકાઓની પક્રરપ ૂણયતાને આવધન
આવથિક સહાય માટે પાત્ર રહેિ.ે
એનસીડીસી સહાય રાજ્ય સરકારો / કેંર િાવસત પ્રિાસન દ્વારા અથિા એનસીડીસી ડાયરે ક્ટ ફંક્રડિંગ
માગયદવિિકાને પ ૂણય કરતી મંડળીને સીધી જ સહકારી મંડળીઓને પ ૂરી પાડિામાં આિિે.
ભારત સરકાર / રાજ્ય સરકાર / અન્ય એજન્સીની યોજનાઓ સાથે આ યોજનાને સાંકળી િકાય.

પ્રોજેક્ટનો ખર્ય
િાસ્તવિક જરૂક્રરયાત મુજબ.

લોનનો સમયગાળો
લોનનો સમયગાળો 8 િિયનો રહેિે. પ્રોજેક્ટના પ્રકાર અને પ્રોજેક્ટ દ્વારા આિક ઊભી કરિાની ક્ષમતાના
આધારે , લોનની પુન:ચ ૂકિણી માટે 1-2 િિયની છૂટ આપિામાં આિિે
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વ્યાજનો દર
વ્યાજ દર એનસીડીસીના પક્રરપત્ર મુજબ રહેિે, જે િખતો િખત સુધરાના પાત્ર છે તેમજ પ્રોત્સાહન રૂપે, જો
સમયસર ચુકિણી કરિામાં આિે તો જ, ઋણ લેનારી સહકારી મંડળીના મક્રહલા સભાસદ બહમ
ુ વતમાં હોય તેિા
સંજોગોમાં, એનસીડીસી પ્રોજેક્ટ પ્રવ ૃવત્તઓ માટે મુદતી લોન પર લાગુ વ્યાજના દર કરતા 1% ઓછં વ્યાજદર
િસ ૂલિે.

જામીનગીરી
એનસીડીસી સહાય રાજ્ય સરકાર દ્વારા અથિા ડાયરે ક્ટ ફંક્રડિંગ હેઠળ પ ૂરી પાડિામાં આિે છે . સીધા ભંડોળના
સંજોગોમાં, સહકારી મંડળી એ એનસીડીસી દ્વારા સ્સ્િકૃ ત લોનની ર્જમીનગીરી નીચે પ્રમાણે આપિાની રહેિે:
એનસીડીસી લોનની 1.5 ગણી (પ્રોજેક્ટ હેઠળ ઊભી થનારી સંપવત્ત સક્રહતની) સંપવત્તનુ ં ગીરો;

a)

રાજ્ય / કેન્ર સરકાર દ્વારા બાંયધરી;

b)

એન.સી.ડી.સી. લોનના 1.2 ગણા મયાયદામાં અનુસ ૂગચત બેંકો /રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકોની F.D. ગીરો મ ૂકિી;

c)

સેન્રલ PSUs / કાન ૂની સંસ્થાઓ / સેન્રલ PSUs ની સીએસઆર ફાઉન્ડેિન્સ દ્વારા બાંયધરી;

d)

અનુસ ૂગચત બેંકો / રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકોની બાંયધરી;

e)

એનસીડીસી લોનની 1.2 ગણી સુધી સરકારી બોન્ડ / વસક્યોક્રરટીઝની પ ૂિયધારણા અને સોંપણી.

સબસીડી
એનસીડીસી લોનને રાજ્ય કે કે ન્ર સરકાર અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓની સબવસડી સાથે સાંકળી િકિે.

ભંડોળન ંુ માળખ:ંુ
એનસીડીસી દ્વારા સહાયનુ ં માળખુ ં નીચે પ્રમાણે રહેિે.

માળખાની રર્ના (પ્રોજેક્ટની સતુ વધાઓ):
રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી
એન.સી.ડી.સી. થી રાજ્ય
સરકાર
લોન* - 90%
સોસાયટીનો ક્રહસ્સો - 10%

રાજ્ય સરકાર થી સોસાયટી
લોન* - 50%
િેર મ ૂડી** - 40%
સોસાયટીનો ક્રહસ્સો – 10%

સીધું તધરાણ
એન.સી.ડી.સી. થી સોસાયટી
લોન*- 70%
સોસાયટીનો ક્રહસ્સો - 30%

* જો ભારત સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કોઈ અન્ય ભંડોળ એજન્સીની કોઈ યોજના હેઠળ સબવસડી / ગ્રાંટ
આપિામાં આિે તો લોનની રકમમાં પ્રમાણસર ઘટાડો થઈ િકે છે .
** જો રાજ્ય સરકાર દ્વારા િેરની મ ૂડી ફાળિિામાં ન આિે, તો તેને(40%) સોસાયટીને લોન આપીને પણ પાસ
કરિામાં આિિે.
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માજીન મની:
રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી

એન.સી.ડી.સી. થી રાજ્ય

રાજ્ય સરકાર થી સોસાયટી

સરકાર

સીધું તધરાણ

એન.સી.ડી.સી. થી
સોસાયટી

લોન : બેંક

લોન * અથિા િેર મ ૂડી

િાખ મેળિિા

અથિા લોન - િેર મ ૂડી
100% ***

માટે
100% ***

લોન* 100% ***

* જો ભારત સરકાર અથિા રાજ્ય સરકાર અથિા કોઈ અન્ય ભંડોળ એજન્સીની કોઈ યોજના હેઠળ
સબવસડી / ગ્રાંટ આપિામાં આિે તો લોનની રકમમાં પ્રમાણસર ઘટાડો થઈ િકે છે .
*** માજર્જન મની સહાયની પાત્રતા મ ૂલ્યાંકનને આવધન છે .

કાયયશીલ મ ૂડી:
રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી

એન.સી.ડી.સી. થી રાજ્ય સરકાર
રાજ્ય સરકાર થી સોસાયટી
જરૂક્રરયાત મુજબ લોન
લોન

સીધું તધરાણ

એન.સી.ડી.સી. થી સોસાયટી
લોન

કાયયવાહી
એનસીડીસી કોઈપણ પ્રોજેક્ટ મંજૂર થાય તે પહેલાં તેની મ ૂલ્યાંકન માટેની પ્રમાણભ ૂત પ્રથા અને યોગ્ય
કાયયિાહી અપનાિિે.
એનસીડીસીની અન્ય યોજનાઓની િધુ વિગતો માટે, સહાયની પેટન્સય, ધોરણો અને એનસીડીસી ભંડોળ
મેળિિા માટેના સામાન્ય માપદં ડ, અરજી ફોમય િગેરે માટે, કૃપા કરીને www.ncdc.in ની મુલાકાત લો
અથિા િેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ સરનામાંઓ અને સંપકય નંબરો પર એનસીડીસી પ્રાદે વિક કચેરીઓ /મુખ્ય
કચેરીનો સંપકય કરો.

7

આયષ્ુ માન સહકાર
રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ વનગમ
ૂ કલ્યાણ મંત્રાલય,
કૃવિ અને ખેડત
ભારત સરકાર
4, વસરી ઇક્ન્સ્ટટયુિનલ એક્રરયા, હૌજ ખાસ, નિી ક્રદલ્હી 110016, ભારત
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