
બાયતની નનકાવ-અમાત ફંક (Export-Import Bank of India):  
 બાયતભાં નનકાવ-અમાત ફંકની સ્થાના ગંેનું વૂચન લખતલખત નનભામેર નકે 
વનભનતએ ને કામયજૂથએ કમું શતુ.ં દાખરા તયીકે ૧૯૭૭ભાં નનકાવ-અમાત ભાટ ે નનભામેરી - 

એરેક્ઝન્ડય વનભનતએ, ૧૯૮૦ભાં નનકાવ યચના ંગેની ટડંન વનભનતએ તથા ઇનન્ડમન આનન્સ્ટટમૂટ 
ઑપ પયેન ટરડેના એક ભ્માવ જૂથે અલી ફકંની યચના કયલા ભાટનેી બરાભણ કયી શતી. અને 
નુરક્ષીને ભ ે ૧૯૮૧ભા ં બાયત વયકાયે નનકાવ-અમાત ફંકની સ્થાના ભાટને એક ખયડ 
વંવદભાં યજૂ કમો ને તે વાય થતા જાન્મુઅયી ૧૯૮૨ભાં નનકાવ ય અમાત ફંકની સ્થાના 

થઇ ને ભાચય ૧, ૧૯૮૨ના યજથી અ ફંકે તનેી કાભગીયી ળરૂ કયી.  

 બાયતની નનકાવ અમાત ફકંની સ્થાના ભેરયકા, નિટન, ફ્રાન્વ, કેનેડા, દનક્ષણ કરયમા 

ને જાાન જલેા દેળભાં કાભ કયતી અલી જ ફંકના અધાયે કયલાભાં અલી છ.ે અ ફંકનું ભખુ્મ 
ભથક ભુંફઇ ખાતે અલરેું છ ેને બાયતના તથા નલદેળના ભશત્ત્લનાં કેન્રભાં તનેી ળાખાઓ કામય 
કયે છ.ે લધુભાં, બાયતની ઔદ્યનગક નલકાવ ફંકન અંતયયાષ્ટ્ રીમ નાણાંકીમ નલબાગ અ ફંકને 
તફદીર કયી દેલાભા ંઅવ્મ છ ેન ેશાર ત ેલસ્તુઓ ન ેવેલાઓની અમાત-નનકાવ ભાટ ેનાણાં 
ૂયાં ાડતી નલનલધ વંસ્થાઓની કાભગીયીનું વંકરન કયે છ.ે.  

(7.1) નનકાવ અમાત ફેકનંુ નાણાંકીમ બંડો :  

 નનકાવ અમાત ફકંની યમાના લખતે તેની નધકૃત ભૂડી રૂ. ૨૦૦ કયડની નક્કી કયલાભા ં

અલી શતી, જ ે ાછથી લધાયીને રૂ. ૫૦૦ કયડની કયાઇ શતી. ને ૧૯૯૭ભા ં તે લધાયીને 
1,000 કયડની કયલાભાં અલી શતી. પ્રસ્તુત ફકંની નધકૃત ભૂડી તાજતેયભા ંલધાયીન ેરૂ. 2,000 

કયડ જટેરી કયલાભાં અલી છ.ે ફીજુ ં કે, ૨૦૦૭-૨૦૦૮ના લયભા ંબાયત વયકાય તયપથી અ 
ફંકન : ૧૦૦ કયડની ળેય ભૂડી પ્રાપ્ત થઇ શતી ને તે વાથે ભાચય ૨૦૦૮ના ંતે અ ફંકની 
બયામેરી ભૂડી રૂ ૧,૧૦૦ કયડ જટેરી શતી.  
 બાયતની નનકાવ અમાત ફને્કન વુધાયેર ય૦૧૧ન ધાય ૦૧રી પેિુઅયી ૨૦૧૨ના 
યજથી ભરી ફન્મુ ં છ.ે અ વુધાયેરા ધાયા ન્લમે નનકાવ - અમાત ફૅન્કની નધકૃત ભડૂી  

૨,000 કયડથી લધાયીને ૧૦,૦૦૦ કયડ જટેરી કયલાભાં અલી છ.ે તદુયાંત, પ્રસ્તુત - ફેન્કના 
ફડયભાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ૂણય વભમના ફે રડયેકટયની નનભણૂક કયલા ંગેની ણ જોગલાઇ છ.ે  
 તદુયાંત, પ્રનત ફંક કેન્ર વયકાય ને રયઝલય ફંક ાવેથી વશામ ભેલી ળકે છ ેતથા - 
પ્રજા ાવેથી ાણ સ્લીકાયીને ને ફન્ડ તથા રડફેન્ચય ફશાય ાડીને ણ તેના બંડભા ં

લધાય કયી ળકે છ.ે લધુભા,ં તે નલદેળભાંથી ણ રન ભેલી ળકે છ.ે તદ્દનુવાય :  
(1) ૨૦૦૭-૨૦૦૮ના લયભાં નનકાવ-અમાત ફંકે ફજાય ઊણ (market borrowings) દ્વાયા 

રૂ. ૧૪,૦૪૦ કયડ જટેરી યકભ ભેલી શતી.  



(ii)  નદ્વક્ષી રક દ્વાયા નલદેળી ચરણના રૂભાં ૧૦૮૩ નભનરમન ભેરયકન ડરય ઉબાં 
કયલાભા ં અવ્માં શતા.ં ભાચય ૨૦૦૮ના તંે ફંક ાવે નલદેળી ચરણનું બંડ ૩૦૫૩ 
નફનરમન ભેરયકન ડૉરય જટેરું શતુ.ં'  

(iii)  ફંક દ્વાયા જાયી કયામેરી ફાંધી ભુદતની થાણ મજના ન્લમે ૨૦૦૭-૨૦૦૮ભા ંરૂ. ૨૮૦ 
કયડ જટેરી યકભ ભેલલાભાં અલી શતી.  

(iv)  ત્રે એ નંધલું ઘટ ેકે ૨૦૦૭-૨૦૦૮ભાં ફંકે ઉબા કયેરા કુર નાણાકંીમ વાધનભા ંફજાય 
ઊણન રશસ્વ રગબગ ૮૦ ટકા જટેર શત.  

(v)  ફંકના અતંરયક ઊણ વાધન (domestic debt instruments) ને રિનવર આકયા (CrsiL 
and ICRA)++ જલેી યેરટગં એજન્વીઓએ ઈચ્ચ કક્ષાનું યેરટગં, એટરે કે AAA અપ્મું 
શતું .'  

 એ જ યીતે સ્ટને્ડડય ને ુય તથા રપચ (Standard and Poor and Fateh]; જલેી યેરટગં 
એજન્વીઓએ ફંકના યેરટગંભા ંવુધાય કયીને BB+ થી BBBનું યેરટગં અપ્મું શતુ.ં' ફંકના નાણાકંીમ 

નનદેળક : *  
()  નનકાવ-અમાત ફૅકે ૨૦૦૭-૨૦૦૮ના લયભાં ૪ ૩૩૩ કયડન નપ (કય બમાય છી) કમો 

શત જ ેઅગરા લય, એટરે કે, ૨૦૦૬-૨૦૦૭ના લયની તરુનાભાં ૧૧ ટકા જટેર લધાયે 
શત.  

(ફ)  ભાચય ૨૦૦૮ના તંે ફંકન ભૂડ-માયપ્તતાન ગણુત્તય ૧૫.૧૩ ટકા જટેર શત.  
(ક)  ભાચય ૨૦૦૮ના તંે ફંકની ચખ્ખી નફનકામયળીર સ્કમાભત તેના દ્વાયા થમેર 

છ.ે : ચખ્ખા નધયાણના ૦.૨૯ ટકા જટેરી શતી.  
[7.2]  લશીલટી વ્મલસ્થા :  

 નનકાવ-અમાત ફંકનું વંચારન ફડય ઓપ રડયેકટવય દ્વાયા થામ છ,ે જભેાં એક ભનૅેનજગં 
રડયેકટય ને ૧૬ ન્મ રડયેકટય શમ છ,ે કે જઓે કેન્ર વયકાયનાં નલનલધ અનથયક ભંત્રારમ, 
રયઝલય ફંક, ઔદ્યનગક નલકાવ ફંક, એકસ્ટય િેરડટ એન્ડ ગેયંટી કૉોયેળન, લેાયી ફંક તથા 
અમાત-નનકાવ લેાય ક્ષેત્રના તજજ્ઞ લગેયેનું પ્રનતનનનધત્લ શમ છ.ે  
[7.3 નનકાવ - અમાત ફૅકનાં કામો:  

 નનકાવ-અમત ફકંનાં ભુખ્મ કામો નીચે પ્રભાણે છ ે 
(૧)  નનકાવ લેાય તથા અમાત લેાય ભાટ ેનાણાં ૂયાં ાડી તે ંગનેું ફધંુ જ ફંરકંગ કાભકાજ 

કયલું.  
(૨)  રીઝ ધયણે મંત્રવાભગ્રી ને ન્મ વાધનની થતી નનકાવ ને અમાત ભાટ ેનાણાં ૂયાં 

ાડલા...  
(૩)  બાયત દ્વાયા નલદેળભાં સ્થાતાં વંમુક્ત વાશવ ભાટ ેનાણાં ૂયાં ાડલા.ં  



(૪)  નનકવરક્ષી એકભની નનકાવને લેગ ભે તથા તેભની ઈત્ાદનળનક્ત વુદઢ ફને ત ેભાટ ે
તેભને નાણાંકીમ વલરત ૂયી ાડલી.  

(૫)  ભમાયરદત ધયણે ભચયન્ટ ફંરકંગનું કાભકાજ કયલુ,ં જભે કે નનકાવ-અમાત ક્ષેત્રે કાભ કયતી 

કંનીઓના ળેય, ફન્ડ, રડફેન્ચય લગેયેનું ંડય યાઇરટગં કયલું તથા તેભને ટકેનનકર, 
નાણાકંીમ ને લશીલટી વશામ ૂયી ાડલી.  

[7.4]  વશામનંુ સ્લરૂ  
નનકાવ-અમાત ફંક ફે પ્રકાયની વશામ ૂયી ાડ ેછ ે:  

i)  નનનધક વશામ (Funded Assistance)  
(ii)  નફનનનનધક વશામ (Non - Funded Assistance) -  
(1)  નનનધક વશામઃ  
 નનનધક વશામ બાયતીમ નનકાવકાયને અતંયયાષ્ટ્ રીમ ફજાયભાં કાભકાજ કયલા ભાટ ે ુયી 
ાડલાભાં અલે છ.ે અ વશામ ન્લમે નનકાવકાયને નલદેળભાં ભૂડીયકાણ ભાટ,ે ટકેનરૉજી 

ભ્માવરટન્વી વેલાઓની ચુકલણી ભાટ,ે નનકાવ-ૂલેના નધયાણ થે લગેયે ભાટ ેઅલાભા ંઅલે 
છ.ે  
 ફંક નનનધક વશામ ત્રણ યીતે ૂયી ાડ ેછ ે:  
()  બાયતીમ કંનીઓને નીચે પ્રભાણે રનની વલરત ૂયી ાડલાભાં અલે છ:ે  

(i)  ભધ્મભ ગાાના નધયાણરૂે નનકાવકાયને વીધી નાણાકંીમ વશામ.  

(ii)  ટકેનરજી ને કન્વરટન્વી વેલાઓની ચુકલણી ભાટ ેવશામ,  

(ii) નલદેળભાં બાયતીમ કંનીઓ દ્વાયા સ્થાતાં વંમુક્ત વાશવની આનક્લટી 

કૅનટરભા ંવશબાગી થલા ભાટનેી વશામ.  

(iii)  નનકાવ ભાટ ેનપ્ર-નળભેન્ટ નધયાણ.  

(iv)  નનકાવ લસ્તઓુના ઈત્ાદન ભાટ ેરાંફા ગાાનું નધયાણ..  

(v)  નનકાવ ફજાયની ભજણી ને વલેક્ષણ ભાટ ેનાણાંકીમ વશામ.  

(ફ) નલદેળી વયકાયો, કંનીઓ ને નાણાંકીમ વંસ્થાઓને નીચે પ્રભાણેની 

વશામ અલાભાં અલે છ ે?  

(i)  બાયતની ભૂડી ભાર-વાભાન (capital goods) ને ન્મ વંફંનધત વેલાઓની અમાત ભાટ ે

નલદેળી અમાતકાયને વીધંુ નધયાણ અલાભાં અલે છ.ે  

(ii)  એ જ ે યીતે નલદેળી વયકાય ને નાણાંકીમ વસં્થાઓને બાયતના ભૂડી ભારવાભાન ને 

ન્મ વંફંનધત વેલાઓની અમાત ભાટ ેવીધંુ નધયાણ ૂરંુ ાડલાભાં અલે છ.ે.  

(iii) નલદેળભાં કાભ કયતી ફકંને ુનનધયયાણની વલરત અલાભાં અલે છ ે કે જથેી તેઓ 

બાયતના ભૂડી ભાર-વાભાનની અમાત ભાટ ેવશામ ૂયી ાડી ળકે,  



(ક)  બાયતની લેાયી ફંક દ્વાયા નીચે પ્રભાણે વશામ ામ છ:ે  
(i)  ટૂકંા ગાાનાં નનકાવ નફરની ુનલયાલની વલરત અીન.ે  
(ii) ફંકએ અેર. નનકાવ નધયાણની વાભે રયરપનાન્વ(ુનનધયાણ)ની વલરત ૂયી ાડીન.ે  

(ii)  નફનનનનધક વશામઃ 
 નફનનનનધક વશામ ભુખ્મત્લ ે નનકાયા ગેયંટીના સ્લરૂભાં ૂયી ાડલાભા ં અલે છ.ે અ 

ભાટ ે બાયતની લેાયી ફંક વાથે વશમગ વાધી બાયતીમ નનકાવકાય ને કન્ટરાકટય 
લતી. નલદેળી અમાતકાય, ભાનરક ને ફંકન ેગેયંટી અલાભાં અલી છ.ે અલી ગેયંટી 

નફડન . ફન્ડઝ, એડલાન્વ ેભને્ટ, રયટને્ળનભની ગેયંટી તથા નલદેળભાં નાણાં ઉબાં કયી 
ળકલાની ગેયંટી લગેયેના સ્લરૂની મ છ.ે  

 નનકાવને પ્રત્વાશન અલા ભાટ ે તાજતેયનાં લોભાં નનકાવ-માત ફંકે ત્રણ મજનાઓ 
દાખર કયી છ ે:  

(૧)  નનકાવરક્ષી એકભને ઈત્ાદન ભાટનેી મંત્ર-વાભગ્રી ને ન્મ વાધનની ખયીદી ભાટ ેનાણા ં

ૂયાં ાડલાની મજના.  
(૨)  બાયતીમ કંનીઓને નલકનવત દેળનાં ફજાયભાં ભૂશાત્ભક લેચાણ-વ્મલસ્થા ! નલકવાલલા 

ભાટ ેનાણાંકીમ વશામ લાની મજના.  
(૩)  એકસ્ટય લેડય ડલેરભેન્ટ પામનેન્વ.  

 નનકાવ-માત ફકેં ૨૦૦૮-૨૦૦૯ના લયભાં નલનલધ કામયિભ શેઠ કુર રૂ. ૩૩,૬૨૮ 
કયડની વશામ ભંજૂય કયી શતી જ ેૈકીની રૂ. ૨૮,૯૩૩ કયડની લશંચણી કયલાભાં અલી શતી.  
 તાજતેયના વભમભાં ફૅકે ભેલેરા નલકાવ પ્રજકેટભાં ભખુ્મત્લે નીચેના પ્રજકેટન વભાલેળ 
થામ છ ે:  

(i)  આન્ડનેનળમાભાં કલ્ડ યનરંગ નભરની સ્થાના.  
(ii) રપનરાઇન્વભાં ટરાન્વનભળન રાઆન નાખલા ંગ.ે  
(iii)  ભરેનળમાભાં યેરલે ુરનું ફાંધકાભ  
(iv)  વંમુક્ત અયફ ભીયાતભાં ગૃશનનભાયણ પ્રજકેટ.  
(v)  ફાંગ્રાદેળભાં ધયીભાગય પ્રજકેટ.  

(vi) વાઈદી યેનફમાભાં ગેવ ટફાયઇન ૂયી ાડલા ફાફત.  
(vii) ઘાના દેળભાં ફવ ભટય ૂયી ાડલા.  
(viii) શ્રીરંકાભાં ફવ ભટયની ફડી ને એનવઝ ૂયી ાડલા લગેયે.  
(ix)  નેધયરેન્ડભાં રયપાઆનયી રડવભેન્ટ રંગ પ્રજકે્ટ  

(x) ઓભાન ને જીયીમાભાં ટરાન્વનભળન રાઆન પ્રજકે્ટ.  
(xi) આયાક ને ઓસ્ટરનેરમાભાં ાલય પ્રજકે્ટ ભાટ ે ગેવટફાયઆન જનયેટયના 

ફાંધકાભન  પ્રજકે્ટ 



આયાત-નિકાસ ફંકની ભમાાદાઓ:  
(1)  ઈત્ાદન, લેાય ને વેલાઓ અતી કંનીઓ કે જભેાં લાનયક લેચાણને રગત રશસ્વ 

શમ થલા ઓછાભાં ઓછી રૂ. 5 કયડની નનકાવ શમ તે જ ઈદ્યગ EXIM ફંક ાવેથી 

નાણાં ભેલી ળકે છ.ે યંતુ ઘણા નાના ામાના ઈદ્યગ કે જનેી નનકાવ રુ 5 કયડથી 
ઓછી શમ તે નાણાં ભેલી ળકતા નથી.  

(2)  નલદેળી ફજાય ને નલકનવત દેળની તીવ્ર શયીપાઇને કાયણે ઘણીલખત અમાત-નનકાવ 
ફંકના ઘણા ફધા પ્રમત્ન શલા છતા ણ ઔદ્યનગક એકભ ભાટ ે નલદેળી ફજાયભાં ટકલું 

ડકાયરૂ વાનફત થામ છ.ે  
(3)  બાયત દેળની નનકાવ પ્રત્વાશન નીનતને કાયણે કેટરીક અલશ્મક એલી લસ્તઓુની સ્થાનનક 

ફજાયભાં છત ઉબી થામ છ.ે અમાત - નનકાવ ફંક ણ ખાધ દાથો, દલાઓ લગેયે 
જલેી અલશ્મક લસ્તઓુની નનકાવને રગતા ઈદ્યગને લધુ પ્રત્વાશન અે છ.ે  

(4)  અમાત - નનકાવ ફંકનુ વંસ્થાકીમ ભાખુ વયવ યીતે કામય કયે છ.ે યંતુ ભટબેાગે નાના 

ને ભધ્મભ કદના ઈદ્યગકાય વાથે વ્મનક્તગત વંફંધ જલાતા નથી. તેથી નધયાણની 
પ્રરિમાભાં નલરંફ થામ છ.ે  

(5)  નનકાવ વાથે વંકામેરા ઈદ્યગભાં વતત નલા નલચાય, નબગભ ને દ્ધનતઓ 
અલશ્મક છ.ે અ શેતુ ભાટ ેભાનલભૂડીનું નલકાવ કયલા ભાટ ેજરૂયી છ.ે અમાત-નનકાવ ફકં 

દ્વાયા અલાભાં અલતી તારીભભાં ન્મ દેળની વયખાભણીએ નીચુ સ્તય જોલા ભે છ.ે  
(6)  અમાત - નનકાવ ફંક દ્વાયા અમાત-નનકાવ વાથે વંકામેરા દેળ ને નલદેળની ઔદ્યનગક 

વાશવ ને વયકાયને નનનિક વશામ અલાભાં અલે છ.ે યંતુ જો અ વશામના નાણાં 
યત ન ભે ત અમાત-નનકાવ ફંક ને તેની વાથે વભગ્ર દેળને ણ અનથયક નકુવાન 

વશન કયલું ડ ેછ.ે  
(7)  નનકાવ પ્રત્વાશન નીનતનાં જોખભ જલેા કે, યાજકીમ જોખભ., નલદેળી શૂં રડમાભણના દયના 

જોખભ લગેયેન વાભન અમાત-નનકાવ ફંકે ણ કયલ ડ ેછ.ે  
કૃન ને ગ્રાભીણ નલસ્તાવ ભાટે નેળનર ફંઘનો ભૂ આનતશાવ (નાફાડા):  
 સ્લતંત્રતા છી, ગ્રાભીણ નધયાણભાં વુધાય ઘયલા ભાટ,ે વયકાય ને બાયતીમ રયઝલય ફંકે 

એક વનભનત ફનાલલાનું નક્કી ઘમું, જ ે બાયતભાં કૃન નધયાણન ભ્માવ કયળ.ે અ વનભનતને 
નખર બાયતીમ ગ્રાભીણ નધયાણ વલે વનભનત કશેલાતી શતી. જનેું નેતૃત્લ શ્રીગયલારાએ કમું શતુ.ં 
વનભનતની બરાભણને અયફીઅઇ દ્વાયા સ્લીકાયલાભાં અલી શતી ને તેન ભર કયલાભાં 
અવ્મ શત. તદનુવાય, અયફીઅઇએ યાજ્મ વયકાયને રન અલા ભાટ ેને ફકંને વશકાય 

અલા ભાટ ે ફે ભટા બંડ ળરૂ કમાય છ.ે કૃન નધયાણભાં અયફીઅઇની બૂનભકાની પ્રળવંા 
કયલાભાં અલી શતી.  



 અયફીઅઇની લધતી બૂનભકા વાથે, કૃન નાણાં ય ધ્માન કેનન્રત કયલું ખૂફ ભુશ્કેર રાગ્મુ ં
કૃન ુનનધયયાણ નનગભ જલેી વંસ્થા ણ ુનનધયયાણની જરૂયી યકભ અી ળકતી નથી. અયફીઅઇ 
ાવેથી કૃન પાસ્નાન્વને જોડલાન ને કૃન નાણાં ૂયા ાડલા ભાટ ેએ રગ વંસ્થા સ્થાલાન 

નનણયમ રેલાભાં અવ્મ શત. 1981 ભા,ં શ્રી નળલાભનની ધ્મક્ષતાભાં કૃન ને ગ્રાભીણ નલકાવ ભાટ ે
વંસ્થાકીમ િેરડટ (CRAFICARD) ભાટનેી ગઠલણની વભીક્ષા ભાટનેી એક વનભનતની યચના કયલાભાં 
અલી શતી. CRAFICARD વનભનતની બરાભણન સ્લીકાય કયલાભાં અવ્મ ને નાફાડય 12 જુરાઇ, 
1982 ના યજ નસ્તત્લભાં અવ્મ.  

નાફાડા ભાટે ભૂડી વોત  

 કૃન નધયાણ નલબાગ, અયફીઅઇના ગ્રાભીણ અમજન કેરડટ વેર, ને કૃન ુનનધયયાણ 

ને નલકાવ નનગભ જલેી શારની વંસ્થાઓ નાફાડય દ્વાયા રઇ રેલાભાં અલી શતી. નાફાડયની 
નધકૃત ભૂડી રૂ. 500 કયડ છ.ે ભાચય 2015 વુધીભાં વબ્સ્કસ્િાઆફ કયેર ને ચુકલેર ભૂડી રૂ5000 
કયડ જભેાંથી કેન્ર વયકાયે 4980 કયડ ને અયફીઅઇ 20 કયડ (સ્રત) નું મગદાન અપ્મું છ.ે 
અ ઈયાંત રૂ.2000 કયડ અયફીઅઇ દ્વાયા અલાભાં અવ્મા શતા. કૃન ભાટ ે નલનલધ યાજ્મ 

વયકાય ને યાજ્મ વશકાયી ફંને અયઅઇ દ્વાયા અલાભા ં અલેરી તભાભ રન નાફાડયભાં 
ટરાન્વપય થઇ શતી. નાફાડયને કૃન નાણાં ભાટનેી ટચની વંસ્થા તયીકે ભાન્મતા અલાભાં અલી છ.ે 
નાભ વૂચલે છ ેતેભ, ફકં પક્ત કૃન નાણા ભાટ ેજ નશં, યંતુ ગ્રાભીણ નલસ્તાયના નલકાવ ભાટ ેણ 
સ્થાનત કયલાભાં અલી છ.ે  

નાફાડાનંુ કામાકાયી ક્ષેત્ર:  

 નાફાડય ટ ૂકંા ગાાના, ભધ્મભ ગાાના ને રાફંા ગાાના ં કૃન ને નફનકૃન ક્ષતે્ર શેઠ 

નાણા ંૂયા ાડ ેછ.ે કૃન ક્ષેત્ર શેઠ નાફાડય લાનણનજ્મ ફંક, યાજ્મ વયકાયી ફકં (SCB), પ્રાદેનળક 
ગ્રાભીણ ફકં (RRB- Rural Development Banks) ને યાજ્મ વશકાયી કૃન ને ગ્રાભીણ નલકાવ 
ફંકને (એવવીએઅયડીફી) ને નલનલધ ભાન્મકૃત કૃન ને વરંગ્ન પ્રલૃનતઓ ભાટનેા યકાણ ભાટ ે
નધયાણ વાભે પયીથી નાણાં ૂયા ાડ ેછ.ે ગોણ નવંચાઇ, લાલેતય ને ફાગામતી, જભીન નલકાવ. 
ખેતી માંનત્રકયણ, કૃન ઈકયણ, ળુારન, ભત્સ્મદ્યગ, લગેયે. તે નજલ્લા ભધ્મસ્થ વશકાયી ફકં 

ડીવીવીફી) પ્રાદેનળક લતી યાજ્મ વયકાયી ફંકને ટ ૂકંા ગાાની વશામ ણ ૂયી ાડ ેછ .ે ભવભી 
કૃન કાભગીયી ભાટ ે નાણાંકીમ વશામ ભાટ ેખેતી ક્ષતે્ર શેઠની ગ્રાભીણ ફકં, ાકનું લેચાણ ને 
ખયીદી / ખયીદી ને કૃન ખાતય ને ન્મ વાધનનું નલતયણ, તેલી જ યીત,ે નફન-ખેતીલાડી ક્ષેત્ર 
ભાટ ે ુનનધયયાણ ફંકને સ્લચાનરત ધયણે થલા ૂલય ભંજૂયીની પ્રરિમા શેઠ નાણાં અે છ.ે 

વશકાયી ફંકને ભાન્મ કૃન શેતુ ભાટ ે ન ે ભાન્મ વશકાયી ભંડીઓના તભેજ પ્રવેનવંગ 
વવામટીઓભાં ળેય ખયીદલા ભાટ,ે પ્રથનભક ભડંીઓના ઈત્ાદક વભ્મન ે નધયાણ અલા ભાટ,ે 
ભધ્મભ ગાાની રનની વુનલધા ૂયી ાડ ે છ.ે નાફાડય વયકાય દ્વાયા પ્રામનજત આનન્ટગ્રેટડે રૂયર 
ડલેરભેન્ટ (અઇઅયડીી), લડા પ્રધાનની યજગાય મજના (ીએભઅયલામ).ની એવવી / 



એવટી નલકાવ નનગભની રિમા મજનાઓ ન ે નફન-યંયાગત ઈજાય સ્ત્રતના નલકાવ ભાટ ેણ 
નાણા ં ૂયા ાડળે. તે નલકેન્રીકયણ ક્ષેત્રભાં છાત / અગના જોડાણ ૂયા ાડતા એકભ ભાટ ે
ુનનધયયાણ ૂય ાડ ેછ.ે નનમભકાયી વ્માજ દયના નુવંધાનભાં નાફાડય દ્વાયા રૂ. વ્માાયી ફંકના 

વંદબયભાં 2 રાખ એવવીફી / અયઅયફી ને એવવીએઅયડીફીના નલસ્તાયભા,ં નાણાનનધાયરયત 
દ્વાયા ુનનધયાણ યન વ્માજ દય નનનિત છ.ે -  

નાફાડયની કાભગીયીને ચાય વ્માક લગભાં લગીકૃતકયી ળકામ છ ે.  
1.  કેરડટ/ુનનધયયાણ કામો  
2.  વંસ્થાકીમ નલરાવ કામો 

3.  વુયનલઝયી કામો 
4.  નલીન કામો 

5.  ન્મ કામો  

1.  ક્રેડડટ ુનનધાયાણ કામો  

 િેરડટ કામોભાં દેળના તભાભ નજલ્લાઓ ભાટ ે કેરડટ અલશ્મકતાની ઓખ ભાટ ે લાનયક 

વંબનલત િેરડટ મજનાઓની તૈમાયી, ગ્રાભીણ નધયાણના પ્રલાશની દેખયેખ યાખલા, ગાભીણ નધયાણ 
વંસ્થાઓને નીનત ને ઓયેળનર ગાઆડરાઆન્વ જાયી કયલા ને નલનલધ કામયિભ શેઠ ાત્ર 

વંસ્થાઓ ને વયકાયને િેરડટ વુનલધા પ્રદાન કયલા વરશતની પ્રલૃનત્તઓ અ કામયભાં ળાભરે છ.ે 

ડામરેક્ટ ક્રેડડટ નાફાડય દ્વાયા વીધી િેરડટ ગ્રાભીણ ભાખાગત નલકાવ કામયિભના વયકાયક 

ભરીકયણ ભાટ ેને વશકાયી નધયાણ વયથાઓની ળેયભૂડીભાં પા અલા ભાટ ેયાજ્મ વયકાયને 
રન તયીકે અલાભાં અલે છ.ે'  
પ્રોડક્ળન ક્રેડડટ- અ ટૂકંાગાાની ુનનધયયાણ વુનલધા ાત્ર વંસ્થાઓ, એટરે , યાજ્મ વશકાયી ફંક 
(એવવીફી), પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફકં (અયઅયી) ને અયફીઅઇ દ્વાયા ભાન્મતા પ્રાપ્ત ન્મ 

કઇણ નાણાંકીમ વંસ્થાઓને નાફાડય દ્વાયા અ ુનનધયયાણન રાબ ભી ળકે છ.ે િેરડટન 
વભમગા 12 ભરશનાન છ.ે અ કામોના ભુખ્મ શેતુઓ નીચે પ્રભાણે છ:ે  
-  ખેડતુ ને ખેડતુ વશકાયી દ્વાયા કૃન ઈત્ાદન કાભગીયી ને ાકનું લેચાણ કયલુ.ં -  
- ખાતય, ફીજ ને જતંુનાળક જલેા આનુટ્વનું ભાકેરટગં ને નલતયણ કયલુ.ં  
- ગ્રાભ કુટીય ઈદ્યગ, શેનન્ડિાફ્ટ, શેન્ડવ, ાલય રુમ્વ, કાયીગય, નાના ામે ને નાના 

ઈદ્યગ ને ન્મ ગ્રાભીણ નફનખેતી વાશવના ઈત્ાદન ને ભાકેરટગં પ્રલૃનત્તઓ કયલી.  
યોકાણ ક્રેડડટ:  
 નાફાડય દ્વાયા અ એક રાંફા ગાાની ુનનધયયાણ વુનલધા યાજ્મ વશકાયી કૃન ને ગ્રાભીણ 
નલકાવ ફંકને (એવવીઅયડીફી), યાજ્મ વશકાયી ફંક (એવવીફી), પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફકં 

(અયઅયફી), નુવૂનચત લાનણનજ્મ ફકં, ને નુવૂનચત પ્રાથનભક ળશેયી વશકાયી ફંકને રન 



ને નધયાણ દ્વાયા અનથયક વશામ કયી અલાભાં અલી યશી છ.ે નીચેના કામો અલા ઈત્ન્ન 
કયનાયી વંનત્તઓ ફનાલલાન શેતુ છ.ે  
-  કૃન ને વંરગ્ન પ્રલૃનત્તઓ  

-  નાના ામે ઈદ્યગ, નફન-કૃન ક્ષેત્ર (નાના ને ભાઆિ એન્ટયપ્રાઆઝ), શસ્તારા, શાથલણા, 

ાલય રુમ્વ, લગેયેભાં કામય કયતાં યગયને પ્રત્વાશન અલુ.ં  

- ગ્રાભીણ ગયીફભાં કામયયત સ્લૈનચ્છક એજન્વીઓ ને સ્લવશામ જૂથની પ્રલૃનત્તઓને 

પ્રત્વાશન અલુ.ં અ િેરડટ વાભાન્મ યીતે 3 થી 15 લયના વભમગાા ભાટ ેઅલાભાં 
અલે છ.ે ણ શભંળા ભૂડી નનભાયણ તયપ દયી જામ છ.ે તે તકનીકી ગ્રેડળેનને પ્રત્વાશન 
અે છ.ે રયણાભે ઈત્ાદન ન ેઈત્ાદકતાભા ંલધાય થતાં ખેડતુ ને ઈદ્યભીઓ ભાટ ે

લધાયાની અલા પ્રાપ્ત થામ છ.ે  

 ગ્રાભીણ કૃન ક્ષેત્રની મજનાઓ ભાટ ેિેરડટ નાફાડય અ પ્રલૃનત્તઓના નલકાવભાં જોમરેા ફકં. 

વંસ્થાઓ, એનજીઓ ને ગ્રણી તારીભ વંસ્થાનન ેગ્રાભીણ ખેત ક્ષતે્રની નધયાણ વશામ ુયી ાડ ે
છ.ે નીચે અેર પ્રલૃનતઓ દ્વાયા નાફાડય -ભાટ ેનધયાણ વશામ ૂયી ાડ ેછ.ે  

•  ગાભ દત્તક / ગાભ નલકાવ મજના  

•  છાત બ્સ્કરક્વ  

•  લાંવની ખતેી  

• ઔનધમ વુગંનધત ને શફયર ાક 

• ફામઇંધણ 

• ાક લીભ 

•  કૃન કભરડટીઝ 

•  સ્લણયજમંનત ાક સ્લયજગાય મજના (SGSY)  

• કૃન માંનત્રકયણ 

•  જભીન ખયીદી  

•  કૃન-નક્રનનક / કૃન-વ્મલવામ કેન્ર (એવીએફીવી) ભાટનેી મજના  

• ટકે્નરજીના દત્તક ભાટનેી ક્ષભતા નનભાયણ  

• કૃન નનકાવ ક્ષેત્ર (ફેઆઝેડ)  

• કયાય ખેતી  

•  ખેડતૂ ક્રફ  



ગ્રાભીણ નફનકૃન ક્ષેત્ર મોજનાઓ ભાટેની ળાખ: ગ્રાભીણ નફન-પાભય ક્ષતે્ર (અયએનએપએવ) 

દેળના ઝડી અનથયક નલકાવની ચાલી ધયાલે છ.ે તે ગ્રાભીણ નલસ્તાયભાં યજગાયી ેદા કયલા ને 
અલક લધાયલા ભાટનેી ળક્મતા ધયાલે છ.ે અથી, નાફાડય ગ્રાભીણ નબન્ન કૃન ક્ષેત્રને નધયાણ અલા 

ને નલકાવ કયલા ભાટનેા એક ભશત્લના ક્ષેત્ર તયીકે ઓખાવ્મું છ.ે નાફાડય ઘણા લોથી નેક 
ુનનધયયાણ- ને પ્રત્વાશન મજનાઓ નલકનવત કયી છ ેને નલનલધ ક્ષેત્રની કક્ષાની જરૂરયમાતન ે
ધ્માનભાં યાખીને મજનાઓને ઈદાયીકયણ, વ્માક અધાય ને વુધાયણા / તકયવંગત ફનાલલા ભાટ ે
વતત પ્રમત્ન કયી યશી છ.ે ગ્રાભીણ નલસ્તાયભા ં નલકેનન્રત ક્ષેત્રભાં નાન, કુટીય ને ગ્રાભ ઈદ્યગ, 

શસ્તાકરાઓ ને ન્મ ગ્રાભીણ શસ્તકરા ન ેવેલા ક્ષેત્ર ભાટ ેજોડાણની લધુ જોગલાઇ ને લધુ 
ળાખ પ્રલાશ ય ધ્માન કેનન્રત કયલાભાં અવ્મું છ.ે  
2. વંસ્થાકીમ નલકાવ કામો  

 નધયાણ એ કૃન ને ગ્રાભીણ ક્ષેત્રના નલકાવભા ંએક નનણાયમક રયફ છ ેઘાયણ છ ેતે 

ભાંડી નનભાયણ ને તકનીકી વુધાયણાભાં યકાણ ભાટ ે વક્ષભ ફનાલે છ.ે વયકાયી નધયાણભા ંને 
પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફકંને ભજફતૂ કયલા નલનલધ શેર કયલાભાં અલી છ,ે જથેી જરૂયીમાતભંદને 
માયપ્ત એને વભમવય નધયાણ ઈરબ્સ્કધ થામ. નધયાણ કામોને ભજફુત ફનાલલા ને નધયાણન ેલધુ 
ઈત્ાદક ફનાલલા ભાટ,ે નાફાડય દ્વાયા ઘણી વંસ્થાકીમ નલકાવ પ્રલૃનત્તઓ શાથ ધયલાભાં અલી છ ે

જભે:-  

 વશકાયી ફંક ને પ્રાદેનળક ગ્રાનભણ ફંકને તેભના ભાટ ેનલ.. રિમાઓની મજના તૈમાય કયલાભા ં
વશામ કયલી. 

 વશકાયી ને પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફકંને ખેતી ને નફન-ખેતીની પ્રલૃનત્તઓ ભાટ ેમજનાઓ, ને 
તેન ભૂલ્માકંન કયલા ભાટ ેતેભજ નલનલધ પ્રજકે્ટવ. મજનાઓ ફનાલલા ભાટ ેવ્મલવાનમક રામક 
કભયચાયીઓ વાથે તેકનીથી, દેખયેખ ને ભૂલ્માકંન કની સ્થાના ભાટ ેઅનથયક વશામ ૂયી 

ાડ ેછ.ે  
 નાભાંરકત પ્રનળક્ષણ વંસ્થાઓ જલેી કે ફને્કવય આનન્સ્ટટૂ્યટ ઓપ રુયર ડલેરભેન્ટ 

(ફીઅઇઅયડી), રખનઈ, નેળનર ફંક સ્ટાપકરેજ, રખનઈ ને કરેજ ઓપ એનગ્રકલ્ચય 
ફંરકંગ, ૂના, લગેયે ના વંસ્થાકીમ નલકાવભા ંમગદાન અલું. 

 વુધાયેર ભેનેજભેન્ટ આન્પભેળન નવસ્ટભ ફનાલલા, કાભગીયીનું કમ્પ્મુટયાઆઝેળન ન ે ભાનલ 

વંવાધનન નલકાવ ભાટ ેવશકાયી ફંકને અનથયક વશામ ૂયી ાડ ેછ.ે  
 વશકાયી ફકંની તારીભ વંસ્થાઓ ને નાણાંકીમ વશામ ૂયી ાડ ેછ.ે  
 વ્માાયી ફકં, પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફકં ન ે વશકાયી ફંકના લરયષ્ઠ ન ે ભધ્મભ સ્તયના 

નધકાયીઓ ભાટ ેતારીભ પ્રદાન કયલી.  

 નધયાણ રેનાય વ્મનક્તઓન ે નલકાવ સ્લમંવેલક લારશની ન ે ખેડતૂ કરફ દ્વાયા ચુકલણીની 
નૈનતકતા ંગ ેજાગૃનત કેલલી.  



3.  નનયીક્ષણ કામો  
 દેળની ભશત્લની નાણાંકીમ વંસ્થાઓ, કૃન ને ગ્રાભીણ નલકાવ કાભગીયી ને કામયિભન ે
નાણાકંીમ વશામ ૂયી ાડનાય વલોચ્ચ ફંક તયીકે, નાફાડય રયઝલય ફંક વાથે વશકાયી ફંક ને 

પ્રાદેનળક ક્ષેત્રે કેટરાક નનયીક્ષણ કામો લશંચે છ.ે ગ્રાભીણ નલકાવ ફકં (અયઅયફી) ના વંદબયભા ં
નનયીક્ષણના ઈદ્દળે નીચે પ્રભાણે છ:ે  

• લતયભાન ને બાનલ થાણદાયના રશતનું યક્ષણ કયલું.  

• અ ફંક દ્વાયા ઘયલાભાં અલતા નલનલધ પ્રલૃનતઓ નાફાડય / અયફીઅઇ / વયકાયની 
વુવંગતતા છ ેકે નશં તેની ખાતયી કયલી. 

• વંફંનધત કામદાઓ / નનમભ, ેટા કામદાઓ, લગેયે જોગલાઇઓ, ંતગયત ફંકની નાણાકંીમ 

નફાઆની તાવ કયલી.  

• અયફીઅઆ દ્વાયા ઘડલાભાં અલેર ને જાયી કયલાભાં અલેર નલનલધ નનમભ ભાગયદનળયકા 
લગેયેન ારન વુનનનિત કયલું.  

• વંસ્થાઓને ભજફુત ફનાલલાની યીત ન ેવાધન વૂચલલા જથેી તેઓ ગ્રાભીણ ળાખભા ં લધુ 
કામયક્ષભ બૂનભકા નનબાલલા ભાટ ેવક્ષભ ફન.ે  

4.  નલીન કામોઃ 

• નાફાડ ેગ્રાભીણ રકન વલાયગી નલકાવ થામ તે ભાટ ેતેટરા જુદા જુદા કામયિભ ળરૂ કમાય છ.ે તે 
ગ્રાભીણ રાબાથીઓ - લચ્ચે યજગાય ેદા કયલાની પ્રલૃનત્તઓ વાથે વંફંનધત છ.ે નલીન નલચાય 

તયીકે, નાફાડય નાણાકંીમ વંસ્થાઓ ને સ્લનૈચ્છીક વંસ્થાને ગ્રાભીણ રકભાં વશબાગી 
નબગભ નલકવાલલા ને તેભાં સ્લયજગાની ક્ષભતા ઈત્ન્ન થલા ભાટ ેરકભાં ઘણી 
ઈદ્યગવાશનવક કુળતા નલકવાલલા વશામ ન ેપ્રત્વારશત કયે છ.ે  

• નલકાવ સ્લમંવેલક લારશની (લીલીલી) પ્રગ્રાભ: તેના વંસ્થાકીમ નલકાવ કામયના બાગ રૂે. નાફાડય 

ફંક ને એનજીઓને નલકાવ સ્લમંવેલક લારશની પ્રગ્રાભના વંયક્ષણ શેઠ પાભયવ ક્રફ નલકાવ 
ભંમ જલેા નોચારયક ભંચ દ્વાયા ...... ક્ષેત્રે ઈદ્યગ ળરૂ કયલા પ્રત્વારશત કયે છ.ે નધયાણની 
ગુણલત્તાને વુનનનિત કયલા ફંક ગ્રાભીણ દાતાઓની ..... લતયની નૈનતકતા વરશત ફંરકંગની 
ટલેને ઈત્તેજન અલા ભાટનેા ને નેગાભડાના નલકાવને પ્રત્વારશત કયલાના ઈદ્દળે વાથેન 

કામયિભ કયે છ.ે  

• રૂયર કાયીગય નગલ્ડ વ્માકણ ે નલખયામેરા કાયીગયભાં સ્લ-વશામી ને યસ્ય વભથયનની 
બાલનાને પ્રત્વાશન અલા ને તેભની પ્રલૃનત્તઓના નલકાવ ભાટ ેવશામી ગરાં ળરૂ કયલા 

ભાટ ેએણ ેવાભાન્મ ભંચ શેઠ તભેને ગઠલલા, વશામની મજના, નુદાન ભાગય દ્વાયા, કાયીગય 
નગલ્્વ ઘડલાભાં અવ્મા છ.ે અ મજના શેઠની ગ્રાન્ટ વશામભાં લકયળેડ, ગડાઈન, ભળીનયી 



જલેી વાભાન્મ વુનલધાઓ ઈયાંત કભયચાયીઓને ગ્રેડ કયલા, અધુનનક તકનીકના 
સ્થાનાંતયણ ને બયતીની રકંભત અલયી રેલાભા ંઅલે છ.ે  

• ભાઆક્રોનધયાણ આનોલેળન: સ્લયજગાયની પ્રલૃનત્તઓ ભાટ ે ગ્રાભીણ રકન ે ભાઆિ-નધયાણની 

નલબાલનાની ળરૂઅત ફાગં્રાદેળના ભાઆિ નધયાણના પ્રણેતા પ્ર.ભશમ્ભદ મુનુ્નવે કયી શતી. 
ભાઆિ નધયણના નલચાયની નલશ્વબયભાં પ્રળંવા થઇ છ.ે ભાઆિ-નધયાણે દનક્ષણ એનળમન ક્ષેત્રભા ં
ઊંડા ભૂનમાં ધયાલે છ ેને ગયીફ રયલાયના જીલનધયણના વુધાયણા ય ચક્કવ વય 
કયી યશી છ.ે બાયતીમ ગ્રાભીણ નધયાણ ધ્ધનતએ શારના કામયિભ ઈયાંત, લય 1992થી  તેને 

નધયાણ ભાટ ે સ્લીકામુય છ.ે જથેી દેળના નલળા કદ ને ગ્રાભીણ લસ્તીની નલનલધ 
અલશ્મકતાઓને ધ્માનભાં યાખીને કલયેજ લધાયલું. અયફીઅઇ દ્વાયા ભાઆિ-નધયાણને ગ્રાભીણ, 
ધય-ળશેયી ને ળશેયી નલસ્તાયભા ંગયીફ રકને નાના પ્રભાણભાં કયકવય, નધયાણ ને ન્મ 
નાણાકંીમ વેલાઓ ને ઈત્ાદનની જોગલાઇ તયીકે વ્માખ્માં અલાભાં અલી છ ેજથેી તેઓ 
તેભના જીલનધયણભાં લધાય કયી ળકામ. તે ગયીફ રક દ્વાયા નુવયલાભાં અલતી નલનલધ 

કામય ને નફન-ખેતીની પ્રલૃનત્તઓ ભાટ ે ભાત્ર લયાળ ને ઈત્ાદન રનને અલયી ળકે છ,ે 
યંતુ અ ઈયાંત તેભના તાના નધયાણભાં અલાવ ને અશ્રમ વુધાયણાની જરૂય છ .ે ફે 
ગ્રાભીણ ગયીફના સ્લ વશામ જૂથ ને નધયાણ નરંગ દ્વાયા ગ્રાભીણ ગયીફ વુધી ઔચારયક 
ફંરકંગ વેલાઓ શંચલા ભાટ ેશ્રેષ્ઠ પ્રમાવ કયી યશી છ.ે 

• વંમુક્ત જલાફદાયી જૂથો એવએચજીની ચલની વપતાને ધ્માનભાં યાખીને નાફાડ,ે 
વંમુક્ત જલાફદાયી જૂથ નાણાંકીમ-કામયિભ ળરૂ કમો. જભે કે એવએચજી વંમુક્ત જલાફદાયી 
જૂથ. (જએેરજી) એ 410 વભ્મના નોચારયક જૂથ છ.ે જ ેાકના ઈત્ાદન જલેી વભાન 
અનથયક પ્રલૃનત્તઓભાં યકામરે છ ેને જ ેજૂથ દ્વાયા રેલાભાં અલેરી રન ચૂકલલા ભાટ ેવંમુક્ત 

યીતે શાથ જલાફદાય શમ છ.ે (સ્લવશામ જૂથના રશસ્વાભાં નલયીત, વંમુક્ત જલાફદાયી જૂથ 
ભૂબૂત યીતે બાડતૂ ખેડતૂ ને નાના ખેડતુ ભાટનેા નધયાણ જૂથ છ.ે જનેી ાવે તભેની 
ખેતીની જભીનનુ ંમગ્મ - ળીયક નથી. જૂથ દ્વાયા નનમનભત ફચત વંૂણય યીત ેસ્લૈનચ્છક શમ છ.ે 
ને તેભની નધયાણ જરૂરયમાતને નાણાંરકમ વંસ્થાઓ ને અલા રન દ્વાયા ૂયી કયલાભાં અલે 
છ.ે રવ વ્મનક્તગત રન થલા જૂથ રન શઇ ળકે છ.ે જએેરજીની પાઆનાનન્વગને 2004-

05ભાં નાફાડય દ્વાયા અઠ યાજમભાં 13 ામરટ પ્રજકે્ટ યજૂ કયલાભાં અવ્મા શતા.  
• ભાઆક્રો એન્ટયપ્રાઆઝ ડેલરભેન્ટ પ્રોગ્રાભ: નાફાડય દ્વાયા 2006 ભાં ળરૂ કયામરે ભાઆિ 

એન્ટયપ્રાઆઝ ડલેરભેન્ટ પ્રગ્રાભ કૃન થલા નફન કૃન ક્ષેત્રભાં અજીનલકા નલકલ્ તયીકે 
ભાઆિ એન્ટયપ્રાઆઝ સ્થાલા ને ચરાલલા ભાટ ે વ્મનક્તગત થલા જૂથ ધયણે રયકલે 

એવ.એચ.જી.ના વભ્મની ઈદ્યગવાશનવક પ્રનતબાઓને લાન છ.ે અ પ્રગ્રાભ શેઠ ત્માય 
વુધીભાં 60,000 થી લધુ એવએચજી વભ્મન ે રાબ ભળ્ય છ ે ને તભેાંથી ઘણા ભાઆિ 
ઈદ્યગવાશનવક ફની ગમા છ.ે  



• નફન ખેતી નલકાવભાં ગ્રાભીણ ભડશરાઓને વશામતા (એઅયડફલ્મુઅઇડીડી): ગ્રાભીણ 
ભરશરાઓ લચ્ચે જૂથ પ્રલૃનત્તઓને પ્રત્વારશત કયલા ભાટ ે વ્મનક્તગત થલા જૂથ વાશવની 
સ્થાના ને ગ્રાભીણ નલસ્તાયભાં યજગાયીની તક ેદા કયલા ભાટ ે નધયાણ અતી ભરશરા 

ઈદ્યભીઓ ભાટ ે એક નલનળષ્ટ્ મજના ઓક્ટફય 1993 ના યજ ળરૂ કયલાભાં અલી શતી. 
પ્રામજક એજન્વી ગ્રાભીણ ભરશરાઓને કુળતા પ્રનળક્ષણ / ઈદ્યગવાશનવક નલકાવ કામયિભ 
ભાટ ે કમ્ેક્ટ જૂથભાં ગઠલલાભાં અલળ.ે ત્માયફાદ, તેઓને તભેના તાના ય અધારયત 
થલા ન્મ વ્મનક્તગત / જૂથ વશામ કયલાભા ંઅલળે. પ્રામજન એજન્વીને અલા એકભન ે

વેલાઓ અલા ભાટ ેભધય મુનનટ્વ/ કભન વનલયવ વેન્ટવય (વીએવવી)ની વંદગી ભાટ ે
વંદગીના નાફાડય દ્વાયા ભદદ કયલાભાં અલળે.  

• ગ્રામીણ મહિરાઓના નિન-પાભા પ્રોડક્ટવના ભાકેડટંગ ભાટે વશામ (ભડશભા): “ભરશભા"ં એક 
“તયપી ભરશરા" ફજાય નલકવાલલા ને ગયીફ ગ્રાભીણ ભરશરાઓ દ્વાયા ઈત્ારદત ઈત્ાદનના 
ભાગેરટગંભાં યકામેરા એજન્વીઓને ભદદ કયલા ભાટનેી મજના, નલેમ્ફય 1997ભાં યજૂ 

કયલાભા ંઅલી શતી. ગ્રાભીણ નન-પાભય વેન્ટય (અયએનએપએવ) દ્વાયા ભરશરાઓને નધયાણ 
અલા ભાટ ેનાફાડયની શેરન એક બાગ છ.ે  

5. ન્મ કામો  
• નીચે અેર ભુજફ નાફાડય ન્મ કાભગીયી ણ કયે છ.ે  

• વંરગ્ન, ભ્માવ ને યાભળા: નાફાડય તનેી કાભગીયી ને ગ્રાભીણ નધયાણના ક્ષેત્રભાં 
યકામરેા નલનલધ વંસ્થાઓના કામોનું વંકરન કયે છ.ે તે કૃન ને ગ્રાભીણ નલસ્તાયને રગતી 
ફધી વભસ્માઓન ભ્માવ કયલા ભાટ ે નનષ્ણાતં સ્ટાપની જાલણી કયે છ.ે તે કેન્ર વયકાય, 
અયફીઅઇ, યાજ્મ વયકાય ને ગ્રાભીણ નલકાવ ક્ષેત્રે યકામેરા ન્મ વંસ્થાનના યાભળય 

ભાટ ેણ ઈરબ્સ્કધ યશેળે.  
• નાફાડા એજન્ટ તયીકે કામા કયે છ.ે નાફાડય કેન્ર વયકાય થલા યાજ્મ વયકાય થલા 

અયફીઅઇ ભાટનેા કઇણ વ્મલવામના ટરાન્વવેક્ળનભાં રન ને એડલાનન્વવના વંદબયભાં 
થલા ફવ થલા રડફેન્ચવય ખયીદીને ભંજૂયી અી છ ેથલા વબ્સ્કસ્િાઆફ કયે છ.ે તે અ 
ફધા જ વ્મલશાય ભાટ ેએજન્ટ તયીકે કામય કયે છ.ે   

• તારીભ વુનલધાઓ ને વંળોધનને પ્રોત્વાશનઃ નાફાડય દ્વાયા ગ્રાભીણ ફંરકંગ, કૃન ને 
ગ્રાભીણ નલકાવ ક્ષેત્રે ભ્માવ, 'વંળધન, તકનીકી-અનથયક ને ન્મ વલેક્ષણ વરશત તારીભ 
ભારશતીના પ્રવાય ને વંળધનને પ્રત્વાશન લગેયેની વુનલધાઓ અલાભાં અલી છ.ે અ શેતુ 
ભાટ ેફંક કઇણ વંસ્થાને પેરનળની જોગલાઇ દ્વાયા નુદાન રંફાલે છ.ે  

• નધયાણ ભાડશતી. નાફાડય કામદા શેઠના તે કામોને કામયક્ષભ યીતે ઘેયલા ભાટ,ે કેન્ર વયકાય 
દ્વાયા અયફીઅઇ થલા કઇણ ફંરકંગ કંની થલા અલી ન્મ નાણાંરકમ વંસ્થા ાવેથી 
નધયાણ નલળેની ભારશતી અે છ ેથલા વંગ્રશ કયે છ.ે  



• િાિાર્ડિી કામગીયીનંુ ભૂલ્માંકન :  
 બાયતના ગ્રાભીણ નલકાવનાં દયેક ક્ષેત્રન વંૂણય નલકાવ થામ તેભજ ગ્રામ્મ ક્ષતે્રે ભાખાગત 

વુનલધાઓ ઉબી કયી ળકામ છ.ે તે ભાટ ેજીલ્લા સ્તયે નલનલધ મજનાઓ તૈમાય કયી ળકામ તેભજ 

ફંરકંગ ઈદ્યગને પ્રત્વાશન અી ળકામ, વયકાયી ફંક ને પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફંકનું નનરયક્ષણ કયી 
ળકામ ને ત ેફંકભાં મગ્મ ફંરકંગ વ્મલસ્થાન નલકાવ કયી ળકામ તેભજ ગ્રામ્મ ક્ષતે્રે કાયીગયને 
તારીભ અી ળકામ તેભજ તેભણ ેફનાલેર લસ્તુઓના લેચાણ ભાટ ેભાકેરટગં કયી ળકામ તે ભાટ ે
નાફાડયના કામોને ને તેના ભૂલ્માંકનને નીચે પ્રભાણે લણયલી ળકામ.  

(A) નધયાણ ને ુનઃનલયાણનંુ કામા  
(1) ટૂંકાગાાની રોન દ્વાયા ુનઃનધયાણ:  
 દેળભાં નની વરાભતીની ખાતયી કયલા ભાટ ે નલનલધ નાણાંકીમ વંસ્થાઓ દ્વાયા ખેડતૂન ે
ાક ઈત્ાદન ભાટ ેરન અલાભાં અલે છ.ે લય 2018-19 દયનભમાન નાફાડય નાણાંકીમ વંસ્થાઓને 
ભવભી કૃન કાભગીયી ભાટ ેરુ 9088 કયડ અપ્મા શતા.  

(2) રાંફાગાાની રોન દ્વાયા નધયાણ : -  
 નાફાડય દ્વાયા કૃન ને નફન કૃન પ્રલૃનત્તઓ ભાટ ે18 -ભાવથી રઇ લધુ ભાં લધુ 5 લય ભાટ ે
નલનલધ નાણાંકીમ વંસ્થાઓ ભાટ ેરાંફાગાાની રન દ્વાયા ળાખ અલાભા ંઅલે છ.ે લય 2018-19 
દયનભમાન નાફાડય દ્વાયા રુ 9254 િડ નાણાંકીમ વંસ્થાઓને ચૂકલલાભાં અવ્મા શતા.  

(3) રુયર ઇન્પાસ્ટરેચય ડેલરભેન્ટ પંડ :  
 RBI દ્વાયા નાફાડય ને ગ્રામ્મ ક્ષેત્રે નલનલધ પ્રજકે્ટ ભાટ ેળેડમૂર પ્રાદેનળક ફંક દ્વાયા રન 
અી ળકામ તે ભાટ ે1995 96 ભાં અ પંડની યચના કયલાભાં અલી શતી લય 2018-19 ભાં નાફાડય 
દ્વાયા અ શેતુ ભાટ ેરુ 87623 કયડ ચૂકલલાભાં અવ્મા શતા.  

(4) રાંફાગાાનંુ નવંચાઇ પંડ :  
 લય 2016-17 ભાં યાષ્ટ્ રીમ ંદાજત્રભાં અ બડંની જાશેયાત કયલાભા ંઅલી શતી. અ 
ંતગયત રડવેમ્ફય 2019 વુધીભાં ભધ્મભ ન ેભટા ામા યના નલાનું નવંચાઇ પ્રજકે્ટ નલનલનલ18 
યાજ્મભાં ળરૂ કયલાભાં અવ્મા શતાં, જભેાં બાયત વયકાય રાયા અંધ્રપ્રદેળભાં રાલયભ નેળનર 
પ્રજકે્ટ, ફશાય ને ઝાયખંડભાં નથય કએર રયઝલૉમય પ્રજકે્ટ, ંજાફભાં ળાશુય કાંડી ડભે 

પ્રજકે્ટ લગેયે ભાટ ેભાચય  2019 વુધીભાં રુ 75769 કયડની રને ભંજૂય કયલાભાં અલી શતી.  
(5) પ્રધાનભંત્રી અલાવ મોજના :  
 નાફાડય નેળનર રુયર ઇન્પાસ્ટરક્મય ડલેરભેન્ટ એજન્વીને અ મજના ંતગયત લય 2018-
19 ભાં 14045.57 -કયડની યકભ ભંજૂય કયી શતી. ને 1008 કયડ ચૂકવ્મા શતા. અ મજનાન 

ભુખ્મ શેતુ કચ્છ જલેા નલસ્તાયભાં યશેતા રક ાવે જરૂયી વગલડતાઓ લાા ઘય પ્રાપ્ત થામ ત ે
છ.ે  
 



(6)  િાિાર્ડ ઇન્પાસ્ટરક્લય ડેલરભેન્ટ અનવસ્ટન્ટ: -  
 અ મજના ંતગયત રયન્મુએફર એનજીય, યસ્તા, ાલય ટરાન્વભીળન પ્રજકે્ટ ને નવંચાઇ 
મજનાઓ ભાટ ેનાફાડય દ્વાયા નલનલધ અઠ પ્રસ્તાલ ભાટ ેલય 2018-19 ભાં રુ 7362.76 કયડની 

રન ભંજૂય કયલાભાં અલી શતી. અજ લયભાં ભશાયાષ્ટ્ ર દુષ્કા પ્રબાનલત 19 
જીલ્લાઓભા ં ફનરયાજા જ વંજીલની મજના ંતગયત રુ 6855 કયડની રન અલાભાં અલી 
શતી.  
(7) લેયશાઈવ ઇફ્રાસ્ટરક્મય પંડ:  

 બાયત વયકાયે કૃન ઈત્ાદનને લૈજ્ઞાનનક ધયણ ેવંગ્રશ કયલા ભાટ ેભાખાગત વુનલધાઓ 
ઉબી કયી ળકામ તે ભાટ ેલય 2013-14 ભાં ભૂડીસ્રત વાથે અ મજનાની ળરૂઅત કયી શતી. ભાચય 
2019 વુધીભાં અ મજના ંતગયત રુ 5896 કયડ ચૂકલલાભાં અવ્મા શતા.  
(8) પૂડ પ્રોવેનવંગ પંડ :  
 બાયત વયકાય દ્વાયા વંગરઠત ક્ષેત્રે પૂડ પ્રવેનવંગ ઈદ્યગને પ્રત્વાશન અી ળકામ તે 

શેતુથી નાફાડય દ્વાયા રુ 2080 કયડની ભૂડી વાથે લય 2014-15 ભાં અ મજના ળરૂ કયલાભાં અલી 
શતી. લય 2018-19 ભાં કુર રુ 57.07 કયડ ચૂકલામા શતા. ને ત્માય વુધીભા ં કુર યકભ 
312.85 કયડ ભંજૂય કયલાભાં અલરે છ.ે 
(9)  કેનન્િમ વશકાયી ફંકોને પ્રત્મક્ષ નધયાણ :  

 અ મજનાન ભુખ્મ શેત કેનન્રમ વશકાયી ફંકને કામયળીર ભૂડી ને વ્મનક્તગત નધયાણ 
રેનાયાઓને કૃનક્ષેત્રે નભરકતની જાલણી કયી ળકામ તે ભાટ ેટ ૂકંાગાાની ળાખ અલાન છ.ે લય 
2018-19 ભાં અ ભાટ ેરુ 4499.50 કયડનું | નધયાણ અલાભાં અવ્મુ શત.ુ  
(10)  ભાકેડટંગ પેડયેળનને ળાખની વગલડતા અલી :  

 ખેતીક્ષેત્રની નલનલધ લસ્તુઓ ને પ્રલૃનત્તઓને પ્રત્વાશન અલા ભાટ ે અ એક રગ 
પ્રકાયની ળાખા ળરૂ કયલાભાં અલી શતી. લય 2018-19 ભાંરુ 29860 કયડ ચૂકલલાભાં અવ્મા શતા.  
(B)  નનડયક્ષણનંુ કામા  
 લય 2018-19 દયનભમાન નાફાડ ે તેના કામયક્ષેત્રભાં અલતી કુર 316 ફંકનું 
ઇન્સ્ેક્વન/નનરયક્ષણ કમુય શત.ુ  

(C)  નલકાવરક્ષી કામા :  
(1)  ડકવાન ક્રેડડટ સ્કીભ:  
 અ મજના RBI ના વંમગ દ્વાયા નધયાણ ૂરુ ાડલાના શેતુથી 1998 ભાં ળરૂ કયલાભા ં
અલી શતી. નાફાડય શંભેળા ખેડતૂને રકવાન િેરડટ કાડય ની વલરત અીને ગ્રાભીણ નાણાકંીમ 

વંસ્થાઓને ટકે્નરજીકર િાંનતનું સ્લરૂ અલાભાં શંભેળા પ્રમત્નળીર યશે છ.ે અ પ્રકાયના િેરડટ 
કાડય સ્કૂર, કરેજ, દૂધ ભંડીઓ ને ન્મ વશકાયી ભંડીઓભાં અલેરા ATM ભાં ઈમગ કયી 
ળકામ છ.ે જથેી કયીને ખેડતૂ તેભના ખાતાભા ંઅલેરા નધયાણની યકભનું ઈમગ કયી ળકે છ.ે 



તાયીખ 31-03-2019 ભાં પ્રાદેનળક ગ્રાભીણ ફંક ને વશકાયી ફકંએ નિુભે 1.18 કયડ ન ે2 
કયડ ખેડતૂને ચૂકલેર છ.ે  
(2)  લોટયળેડ ડેલરભેન્ટ (watershed development) -  

 તાયીખ 31-03-2019 વુધીભાં નાફાડય 27 યાજ્મભાં 457 લટયળેડ પ્રજકે્ટ, 123 
ક્રાઆભેન્ટ ગ્રુ પ્રજકે્ટ, 451 વસ્ટનેેફર ડલેરભેન્ટ પ્રાન્ટ ને 47 નસ્પ્રગંળેડ પ્રજકે્ટ  ભંજૂય કયે 
છ.ે  
(3) TRIBAL ડેલરભેન્ટ:  

 અ પ્રગ્રાભ લય 2003-04 ભાં રુ 50 કયડના ભૂડી બંડ વાથે ળરૂ કયલાભાં અવ્મુ શતું. 
ભાચય 2019 વુધીભાં 748 પ્રજકે્ટ ભંજૂય કયલાભાં અલરે છ.ે જ ે5.35 રાખ અરદલાવી કુટુફંને 
અલયી રે છ.ે ને ત્માય વુધી રુ 1563 કયડ અ મજના ંતગયત ચકૂલલાભાં અવ્મા છ.ે  
(4)  ઇ-ળનક્ત :  
 અ મજનાની ળરૂઅત 15 ભી ભાચય 2015 ભાં કયલાભા ંઅલી શતી. ભાચય 2019 વુધીભા ં

47.91 રાખ વભ્મ બયાલલા કુર 434 રાખ સ્લ-વશામ જૂથને વશામ અલાભાં અલી શતી.  
(5)  નસ્કર ડેલરભેન્ટ: -  
 નાફાડય છલે્લા ત્રણ દામકાઓથી ગ્રામ્મ મુલાધનભાં ઔદ્યનગક વાશનવક્તાન નલકાવ થામ 
તેભજ નફન કૃનક્ષેત્ર ધંધાને પ્રત્વાશન ભે તે ભાટ ે નલનલધ વ્મુશયચનાઓ ઘડી છ.ે ભાચય 2019 

વુધીભાં વભગ્ર દેળભાં 8.71 રાખ ફેયજગાય ગ્રાભીણ મુલાનને 135.45 કયડની વશામ 3812 નર 
ડલેરભેન્ટ મજનાઓ દ્વાયા અી છ.ે  
નાફાડાની ભમાાદાઓ:  
(1)  નાફાડય ની નલનલધ પ્રલૃનત્તઓ લચ્ચે વંકરનન બાલ જોલા ભે છ.ે નાફાડયનું ુનઃનધયાણનું 

કામયચિ વયકાયક યીતે કાભ કયતુ નથી. પ્રાદેનળક ઓરપવ સ્થાનનક જજરૂરયમાત ન ે
શંચી લલા ુનઃનધયાણની નલનલધ મજનાઓ વયકાયક યીતે ભરભાં ભૂક્તી નથી.  

(2)  નાફાડયની કાભગીયીનું ભૂલ્માંકન વ્મલનસ્થત યીતે કયલાભાં અલતુ નથી.. ને જનેું ભૂલ્માંકન 
કયલાભાં અલે છ ેતભેાં ણ ખાભીઓ જોલા ભે છ.ે  

(૩)  વશકાયી ફંક ને ન્મ ફકં રાયા કભયચાયીઓને અલાભાં અલતી તારીભભાં ણ ઘણી 

ખાભીઓ જોલા ભે છ.ે. તારીભ રેનાય કભયચાયીઓની વંદગી ને તેના છી અલાભા ં
અલતી નનમુનક્ત લખતે ૂનતય કાજી રેલાભાં અલતી નથી. વંસ્થાકીમ નલકાવ ભાટ ેતારીભ 
અનાયને ણ ભૂશાત્ભક યીતે ભૂરલલાભાં અલતાં નથી.ફંકનું વાભાન્મ લાતાલયણ ણ 
તારીભ ભાટ ેનુકૂ જોલા ભતું નથી. તારીભની ગુણલત્તા ણ જરૂયી ધયણ કયતા નીચી 

જોલા ભે છ.ે તેથી તારીભાથીઓને ૂયતા પ્રભાણભાં પ્રત્વાશન ભતું નથી.  
(4)  નાફાડય દ્વાયા જભીન નલકાવ ને ભાકેરટગં ભાટ ેઅલાભાં અલતી ુનઃનધયાણની યકભ 

ૂયતી નથી.  



(5)  નાફાડય દ્વાયા શજુ ણ ઘણા યાજ્મ ન ેપ્રદેળભા ંરગ એએજન્વી અલાભાં અલતી 
નથી કે જ ેપક્ત જભીન-નલકાવ ભાટ ેકામય કયતી શમ.શજુ ણ ઘણી પ્રાદેનળક ફંકનુ ન ે
ગ્રાભીણ ફંકનુ ભાખુ નફુ જોલા ભે છ.ે તેથી તે નલસ્તાયભાં ૂયતા પ્રભાણભાં નધયાણ 

અી ળકાતુ નથી.  
(6)  ઘણા ફધા પ્રદેળભાં ફંકની ટૂકંાગાાની ને ભધ્મભ ગાાની નધયાણ ાંખ લચ્ચે 

વંકરનન બાલ જોલા ભે છ.ે  
(7)  નાફાડય ભટબેાગે નલનલધ પ્રજકે્ટને ઓખલાભાં ઘણ વભમ રે છ.ે જથેી તેન ભર 

કયલા ભાટ ેઓછ વભમ ભે છ.ે  
(8)  નાફાડય રાયા કયલાભાં અલતી નલનલધ નફનકૃનક્ષેત્રની પ્રલૃનત્તઓભાં નલકાવની ુષ્ક તક છ.ે 

યંતુ નાફાડય દ્વાયા અ ક્ષેત્રે વંફંનધત ુનઃનધયાણન રશસ્વ ધીયે-ધીયે ઓછ થત જામ છ.ે  
(9)  ઘણી લખત ખાવ ખાદ્ય ઈત્ાદન કામયિભ ને ગ્રામ્મ નલકાવ વંકનરત કામયિભ જલેા 

ભશત્લના કામયિભને ભરભાં ભકલાભાં કૃન નલબાગ ને ફંક લચ્ચે વંકરનન 

બાલ જોલા ભે છ.ે જથેી યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વંસ્થાકીમ નલકાવ ભાટ ેન ેળાખ નધયાણ 
ભાટ ેરેલાભાં અલતા નલનલધ ગરાઓનું ભરીકયણ વ્મલનસ્થત યીતે થત નથી.  

(10)  ઘણી લખત ફકં દ્વાયા વભમવયનાણાં અલાભાં અલતા નથી. ભટબેાગે ફંક ભવભી 
કાભગીયીને અધાયે જ નધયાણ અે છ.ે અ ફંક ખયેખય લયવાદ ડ ે ત્માયે નધયાણ 

અતી નથી. ખેડતૂની ળાખની જરૂરયમાત ભટબેાગે લયવાદ ય અધારયત શમ છ.ે 
એટરે કે ખેડતૂને ખયેખય નધયાણની જરૂય શમ ત્માયે તેભને નધયાણ ભતું નથી તેથી 
મગ્મ વભમે નાણાં અલાભાં અલતા ખેડતૂ દુરુમગ કયે છ.ે  

(11)  નલનલધ નાણાંકીમ વંસ્થાઓની ખતેીની ભાખાગત ભમાયદાઓને કાયણે નધયાણ વભૃદ્ધ ખેડતૂ 

ને જભીનદાયને અલાભાં અલે છ.ે જ્માયે નાના ને વીભાંત ખેડતૂની જરૂરયમાતના 
પ્રભાણભાં ખૂફજ ઓછુ નધયાણ ભે છ.ે ઈયાંત જ ેખેડતૂ બાડ ેથી જભીન ખેતી કયલા 
ભાટ ેયાખ ેછ ેતેભને નધયાણ ભતું નથી. કાયણ કે તભેની ાવે ખતેીની ભાનરકીની જભીન 
શતી નથી.  


