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ગજુરાત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પોલલસી ૨૦૨૦: 

 ઔદ્યોલિક વિકાસને િેિ આપીને આત્મવનર્ભર ગજુરાતનુું વનમાભણ 

૭ ઓિરટ, ૨૦૨૦ 

 

➢ તમ ેસૌ જાણો જ છો કે, ૩૧ ડિસેમ્બર-૨૦૧૯ના રોજ ગજુરાત ઇન્િસ્ટ્રિયલ પોલલસી ૨૦૧૫ની મદૂત 

પરૂી થઈ ગઈ છે.  

➢ આ પોલલસીન ેનવી પોલલસી ઘિાય તયાાં સધુી અથવા તો ૩૧ ડિસેમ્બર- ૨૦૨૦ બેમાાંથી જે તારીખ 

પહલેા આવ ેતયાાં સધુી લાંબાવવામાાં આવી હતી.  
➢ ઇન્િસ્ટ્રિયલ પોલલસીની મદૂત પરૂી થઇ છે તયારે એટલુાં ચોક્કસ છે કે આ પોલલસીથી રાજ્યભરમાાં 

સવાાંગી ઔદ્યોલગક વવકાસન ેસમથથન મળ્ુાં છે.  

➢ આ પોલલસીની સફળતાનુાં મલૂયાાંકન કેટલાક મહતવના મદુ્દાઓ પરથી કરી શકાય છે. 

1. ભારત સરકારના જાહરે થયેલા આંકિા પ્રમાણે ર૦૧૯માાં ગજુરાત ૪૯ લબલીયન 

્.ુએસ.િોલરના IEM સાથ ેસમગ્ર દેશમાાં કુલ IEMના પ૧ % ડહરસો ધરાવત ુાં એક માત્ર 

રાજ્ય છે.  

2. ભારતમાાં ૨૦૧૯ દરવમયાન પ્રપોઝ્િ ઇન્વરેટમને્્સ (IEMs)માાં ૪૮% નો વધારો થયો, 
તનેી સામ ેગજુરાતમાું િત િર્ભની સરખામણીએ ૩૩૩%નો િધારો નોંધાયો છે. એટલ ેકે, 

સમગ્ર દેશના વધારા કરતાાં ગજુરાતનો વધારો અનકે ગણો વધ ુછે.  

 

 

 

 

333

87

34

-5 -6 -8 -26

48

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

% Growth in Number of IEMs 

51

17

12

4
3 11

%age share of investments

Gujarat Maharashtra Karnataka

Orissa Andhra Pradesh Tamil Nadu

Telengana



2 
 

મિૂીરોકાણ પણ ટેક્સરટાઈલ, કેવમકલસ, ઓટો અન ેઓટો કમ્પોનન્્સ, પ્લાસ્ટ્રટક, એનજી અન ેપાવર, 

ફુિ પ્રોસેવસિંગ સડહતના વવવવધ અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાાં થવા પામ્્ુાં છે.  

 

 
3. ગજુરાત ેપાછલા વર્થની સરખામણીએ નાણાકીય વર્થ ૨૦૧૯-૨૦માાં FDIના ઇનફ્લોમાાં 

૨૪૦% નુાં સૌથી વધ ુનશેનલ ઇન્રીમેન્ટ મેળવ્ુાં છે.  

4. ભારત સરકારની નશેનલ રટેડટસ્ટ્રટકલ ઓડફસ દ્વારા જાહરે થયેલા સવે ડરપોટથ પ્રમાણ,ે 

સમગ્ર દેશમાાં ગજુરાતમાાં બરેોજગારીનો દર પણ સૌથી ઓછો  ૩.૪% છે.  
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5. ૨૦૧૪-૨૦૧૫થી લઇને અતયાર સધુીમાાં ગજુરાતમાાં MSMEs (લઘ,ુ નાના અને મધ્યમ 

ઉદ્યોગો)ની સાંખ્યામાાં ૬૦%નો વધારો થયો છે અને હાલ ગજુરાતમાાં ૩૫ લાખ જેટલાાં લઘ,ુ 

નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો છે, જેઓ રોજગારી માટેનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત MSME છે અન ે

મોટી ઇન્િસ્ટ્રિયલ ઇકોવસરટમનો એક મહતવપણૂથ ડહરસો પણ MSME જ છે. 

 

જો રાષ્ટ્િીય આંકડાઓ પર એક નજર નાુંખીયે તો ગજુરાત અનેક ક્ષેત્રોમાું અન્ય રાજયોથી ઘણુું 
આિળ છે ત ેિાત ફલલત થાય છે:-  

1. ભારતના કુલ ઔદ્યોલગક ઉતપાદનના ૧૭% ડહરસા સાથે ઔદ્યોલગક ઉતપાદનની 
બાબતમાાં ગજુરાત દેશભરમાાં પ્રથમ રથાને છે.  

2. DPIIT દ્વારા આપવામાાં આવેલા ‘રટેટ રટાટથ-અપ રેસ્ટ્ન્કિંગ૨૦૧૮’માાં ગજુરાતન ે બેરટ 

પફોમથર રટેટ તરીકેની માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે.  

3. વર્થ ૨૦૧૯માાં ભારત સરકારના વાલણજ્ય માંત્રાલય દ્વારા જાહરે થયેલા લોજજસ્ટ્રટક્સસ 

પફોમથન્સ ઇન્િેક્સસ અન ે LEADS લોજજરટીક ઇઝ અરોસ ડિફરન્ટ રટેટસ ઇન્િેક્સસમાાં 
ગજુરાતે પ્રથમ રથાન મેળવ્ુાં છે. 

 

➢ ગજુરાત ે૨૦૧૯-૨૦માાં પાછલા વર્થની સરખામણીએ પ્રવતથમાન ભાવોએ જીિીપીમાાં ૧૩%ની વદૃ્ધિ 

મેળવી છે. ગજુરાત ેસતત િબલ િીજીટમાાં વવકાસદર હાાંસલ કયો છે. છેલલાાં પાાંચ વર્ોમાાં, સતત 

ડકિંમતોએ સરેરાશ ૧૦.૧૪% નો વદૃ્ધિદર નોંધાવયો છે.  

➢ સબસીિીની ચકૂવણીની વાત કરીય ેતો છેલલાાં પાાંચ વર્ોમાાં તમેાાં ત્રણ ગણાથી વધ ુવધારો થયો 
છે. જે રાજ્યના અવવરત વવકાસનુાં ડદશાસચૂક છે.  

➢ આ ગવતશીલતાન ે વધ ુ મજબતૂ બનાવવા અન ે વવકાસદરન ે વધારવા માટે નવી ઇન્િસ્ટ્રિયલ 

પોલલસીની રચના કરવામાાં આવી છે.  

➢ આ જ પદ્ધવતએ જો રાજ્યનો વિકાસ યથાિત રહ ેતો નિી ઇન્ડરિીયલ પોલીસીમાું દર િર્ ેસરેરાશ 
અંદાજે ૮ હજાર કરોડ આઉટ લે એટલ ેકે ખર્ભ થિાનો અદાજ છે. 
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➢ નોકરીઓ, વવવવધ ક્ષેત્રોમાાં વેલ્ ુ એડિશન, અતયાધવુનક ટેક્સનોલોજીને અપનાવી ૪.૦ ઇન્િરિી 
ઉતપાદકતામાાં વધારો. ડરસચથ અને િવેલપમેન્ટ પર ભાર મકૂીને નવીનતા આધાડરત ઇકોવસરટમ 

જેવી બાબતોન ેસપોટથ  કરવા માટે કેસ્ટ્ન્િત પ્રયતનોથી આત્મવનર્ભર ગજુરાત માટે આ નવી પોલીસી 
દ્વારા પ્રયાસો કરવામાાં આવયા છે. આપણે વવવવધ પ્રદેશો અને ક્ષેત્રોનો વધ ુસાંતલુલત વવકાસ થાય 

ત ેમાટે સતત પ્રયતનો કયાથ છે. આના પડરણામે આધવુનક ગજુરાતથી (Modern Gujarat) આધવુનક 

ભારતના (Modern India)વનમાથણ નુાં વવઝન સાકાર થશે.  
➢ મજબતૂ અને વૈવવધ્યસભર રટેકહોલિસથ સાથે સતત વાતચીત એ ગજુરાતની તાકાત છે. આ 

રટેકહોલિસથમાાં ઇન્િરિી, ઇન્િસ્ટ્રિયલ એસોવસયેશન્સ, ચમે્બસથ અન ેએકેિેવમયા (વશક્ષણ)નો સમાવેશ 

થાય છે.  

➢ આપણે ૯ ટારક ફોસથ સવમવતઓની રચના કરી હતી, આ સવમતીએ અનેક ગાંભીર અને         ગહન-

વવશદ મીડટિંગો યોજીન ે ચચાથ-વવચારણાઓ કરી અને જેના કારણ ે નવી ગજુરાત ઇન્િસ્ટ્રિયલ 

પોલલસી ૨૦૨૦ માટે અનકે રચનાતમક સચૂનો મેળવવામાાં આપણને ઘણી મદદ મળી છે.  

➢ આ પોલલસીમાાં વૈવિક અને રાષ્ટ્િીય ઉતપાદનના વલણો તેમજ ક્ષેત્રોને ધ્યાનમાાં રાખીને, ઉદ્યોગો 
દ્વારા સચૂવવામાાં આવેલા મોટાભાગના સચૂનોનો આપણ ેસમાવેશ કયો છે.  
 

આ પોલલસીમાું મખુ્યત્િે સિાાંિી અન ેસુંતલુલત પ્રાદેવશક વિકાસ તેમજ રોજિારીની તકોનુું સર્જન 

કરિા પર ધ્યાન કેસ્ટ્ન્િત કરિામાું આવ્ુું છે, જેથી આપણ ે િડાપ્રધાન શ્રી નરેન્િ મોદીના 
‘આત્મવનર્ભર ર્ારત’ના રિપ્નન ેસાકાર કરિામાું આપણુું નોંધપાત્ર યોિદાન આપી શકીએ.  

➢ આપણા આંકિાઓ પોતે જ રવયાં બોલ ેછે કે, આપણા વાઇબ્રન્ટ રાજ્યએ ખબૂ ઝિપી વવકાસ સાધ્યો 
છે અન ેત ેજોતાાં ગજુરાત ઇન્િસ્ટ્રિયલ પોલલસી ૨૦૧૫ના ઘણાખરાાં ફીચસથ આ નવી પોલલસીમાાં 
પણ ચાલ ુરાખવામાાં આવયા છે.  
 

1) થ્રરટ સેક્ટર  

વૈવિક રોકાણોના વલણો, ઇસ્ટ્ન્ટગ્રેટેિ વેલ્ ુ ચેઇન્સને વધ ુ મજબતૂ બનાવવાની જરૂડરયાત, 

એક્સસપોર્ટથસ, ભારત સરકારની પોલલસીઓ, નીવત આયોગ વગેરેન ે ધ્યાનમાાં રાખીન ે ૧૫ થ્રરટ 

સેક્ટસભની પરરકલ્પના કરિામાું આિી છે. આ થ્રરટ સકે્સટસથન ેબે મોટાાં જૂથોમાાં વવભાજજત કરવામાાં 
આવયા છે, ૧) કોર સેક્ટસભ અન ે૨) સનરાઇઝ સેક્ટસભ.  
કોર સેક્ટસભમાું એવા ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે જેમાાં ગજુરાત પાસ ેપહલેેથી જ મને્્ફુેક્સચડરિંગ માટેનો 
મજબતૂ બેઝ છે અન ેજેમાાં વૈવિક રતરે વધ ુવેગ આપવાની સાંભાવનાઓ છે, જેવાાંકે ઇલેસ્ટ્ક્સિકલ અન ે

ઇન્િસ્ટ્રિયલ મશીનરી, ઓટોમોડટવ, એગ્રો પ્રોસેવસિંગ, વસરાવમક્સસ, ફામાથર્ડુટકલસ વગેરે.  

 સનરાઇઝ સેક્ટસભમાું એવાાં ક્ષેત્રોનો સમાવશે થાય છે, જેમાાં ટેક્સનોલોજીકલ પ્રગવત માટેની નોંધપાત્ર 

સાંભાવનાઓ છે અન ેસરટેનેબલ આવથિક વવકાસમાાં યોગદાન આપી શકે છે, ઇલેસ્ટ્ક્સિક વાહનો, વેરટ 

મેનેજમેન્ટ પ્રોજેક્સ્સ, ઇકો-ફ્રેન્િલી કોમ્પોરટેબલ મડટડરયલસ, ઇન્િરિી ૪.૦ ઇક્ક્સવપમેન્ટ, 
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સોલાર/વવિંિ ઇક્ક્સવપમેન્ટ અન ેએક્સસપોટથ આધાડરત એકમો. થ્રરટ સેક્સટસથને પોલલસીના એક ડહરસા 
તરીકે ઇન્રીમને્ટલ ઇન્સેસ્ટ્ન્ટવ આપવામાાં આવશ.ે  

Core Sectors 1. Electrical machinery & equipment 
2. Industrial Machinery & equipment 
3. Auto & Auto Components 
4. Ceramics 
5. Technical Textiles 
6. Agro & Food Processing 
7. Pharmaceuticals  & Medical devices 
8. Gems & Jewelry  
9. Chemicals (in designated area) 

Sunrise 
Sectors 

1. Industry 4.0 manufacturing 
2. Electric Vehicle and its components 
3. Waste management projects  
4. Green Energy (Solar & Wind Equipment) 
5. Eco-friendly compostable material (substitutes to traditional 

plastics) 
6. 100% export oriented units, irrespective of sector 

 

2) કેવપટલ સબસીડી: 
જ્યારથી GST લાગ ુ કરવામાાં આવયો તયારથી, ઔદ્યોલગક એકમોને તેમના ઉતપાડદત 
માલના રાજ્યની અંદર વેચવાણ ઉપર ‘નેટ SGST’ પ્રમાણે વળતર આપવામાાં આવી રહ્ુાં 
હત ુાં. તનેા કારણ ેરાજ્યની અંદર જ વેચાયેલા માલ ઉપર ટેક્સસની ગણતરી કરવામાાં આવતી 
મશુ્કેલીઓ સરળ કરવાનો વવચાર આ પોલલસીમાાં કરવામાાં આવયો છે. અને    SGST ના 
િળતરોને રડ-લલિંક એટલ ે કે દૂર કરિાનો વનણભય કરિામાું આવયો છે આિો સાહસર્યો 
વનણભય કરનારુું  ગજુરાત દેશનુું પ્રથમ રાજ્ય છે. હિે, મોટાું ઉદ્યોિોને રાજ્યમાું ઔદ્યોલગક 

એકમો રથાવપત કરિા માટે કેવપટલ સબસીડી તરીકે રફક્રડ કેવપટલ ઇન્િેરટમેન્ટ(FCI) 

એટલ ેકે પાત્ર મડૂીરોકાણના ૧૨ % ના ધોરણે રોકડ રકમ આપિામાું આિશે. પડરણામે, 
વળતરની રકમના ક્સલેઇમ વધ ુપારદશથક અને ચોક્સક્સસાઈ વાળા થશ,ે જેનાથી ઉદ્યોગોન ે

ઝિપી વનણથયો લેવામાાં મદદરૂપ થશ.ે  

કોઇપણ ઔદ્યોલિક એકમને આપિામાું િળતરની રકમની કોઈ મહત્તમ મયાભદા રાખિામાું 
આિી  નથી. આ વનણભયથી રાજ્યમાું મોટાું મડૂીરોકાણો લાિિામાું ઘણી મદદ મળશ.ે 

 

Taluka Category General Sectors Thrust Sectors (15) 

Category 1 • 10% of FCI  • 12% of FCI  

Category 2 • 8% of FCI  • 10% of FCI 

Category 3 • 4% of FCI • 6% of FCI 

 

• આ લાભ વાવર્િક રૂ. 40 કરોિની ટોચ મયાથદામાાં 10 વર્થ સધુી આપવામાાં આવશ.ે  
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• વાવર્િક રૂ. 40 કરોિની ટોચમયાથદા હોવાના કારણે જો એકમને મળવાપાત્ર કેપીટલ 

સબસીિી 10 વર્થના સમયગાળાની અંદર ચકુવણી ન કરી શકાય તો આવા એકમોના 
ડકરસામાાં, વાવર્િક ટોચમયાથદા રૂ. 40 કરોિ જ રહશેે તેવી શરત સાથે  10 વર્થની 
સમયમયાથદામાાં વધ ુ10 વર્થનો વધારો કરી આપવામાાં આવશે.   

 

• વાવર્િક રૂ. 40 કરોિની ટોચમયાથદા હોવાના કારણે જો મળવાપાત્ર કેપીટલ સબસીિી 20 

વર્થના સમયગાળાની અંદર ચકુવણી ન કરી શકાય તો મળવાપાત્ર કેશ સબસીિીનુાં 
વવતરણ 20 વર્થના સમાન હપ્તાની અંદર કોઈ ટોચમયાથદા વવના કરવામાાં આવશે.  

 

આ ઉપરાુંત, નિા ઉદ્યોિોન ેપાુંર્ િર્ભ માટે ઇલેસ્ટ્ક્િવસટી ડયટુી ર્રિામાુંથી છૂટ આપિાનુું ર્ાલ ુ

રાખિામાું આિેલ  છે.   

 

આ રીતે, ગજુરાત અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ રાજ્યમાાં રથપાતા નવા ઉદ્યોગોને નોંધપાત્ર 

વધ ુપ્રોતસાહનો  આપતુાં રાજ્ય બનશ.ે  

 

3) MSME 

 

➢ MSMEની વયાખ્યા ભારત સરકારે કરેલી વયાખ્યા મજુબ કરવામાાં આવશે જેથી મોટી સાંખ્યામાાં 
ઔદ્યોલગક એકમો MSME પોલલસીઓ હઠેળ કરવામાાં આવેલી જોગવાઇઓનો લાભ મેળવી શકશ.ે  

➢ MSMEs:રથાવનક MSMEsન ે વૈવિક રતરે રપધાથતમક બનાવવાના ઉદે્દશથી આ પોલલસીમાાં 
MSMEs (લઘ,ુ નાના અન ેમધ્યમ ઉદ્યોગો)ન ેપ્રોતસાહન આપવા પર ભાર મકૂયો છે. રાજ્ય સરકાર 

ટેક્સનોલોજીના અપગ્રિેેશન માટે, વૈવિક રતરે રવીકૃત સડટિડફકેશનન ેઅપનાવવા માટે તેમજ તમેની 
પ્રોિક્સ્સનુાં આંતરરાષ્ટ્િીય રતરે માકેડટિંગ કરવા માટે MSMEsન ેસપોટથ  કરશે. 
3.1 કેવપટલ સબસીડી: MSMEs ન ેપાત્ર વધરાણની રકમના ૨૫% સધુીની અન ેમહત્તમ રૂ.૩૫ 

લાખ સધુીની કેવપટલ સબસીડી મળવાપાત્ર રહશે.ે  

વધમુાાં, જો પ્રોતસાહનપાત્ર ડફક્સરિ કેવપટલ ઇન્વેરટમને્ટ રૂ.૧૦ કરોિથી વધ ુહોય, તો ત ે

ઔદ્યોલગક એકમન ેરૂ.૧૦ લાખની િધારાની કેવપટલ સબસીડી મળવાપાત્ર રહશે.ે 

3.2 ઇન્ટરેરટ સબસીડી:MSMEs ન ે૭ વર્થના સમયગાળા સધુી પ્રવત વર્થ ટમથ લોન પર લાગતા 
વયાજના દરના ૭% સધુી અને મહત્તમ રૂ.૩૫ લાખ સધુીની ઇન્ટરેરટ સબસીિી મળવાપાત્ર 

રહશે.ે  

મેન્્ફુેક્સચડરિંગ સેક્સટરમાાં અનસુલૂચત જાવત/જનજાવત/શારીડરક વવકલાાંગ 

ઉદ્યોગસાહવસકો/મડહલા ઉદ્યોગસાહવસકો/રટાટથઅપન ેવધારાની 1 % ઈન્ટરેરટ સબસીિી.   
આ ઉપરાાંત, 35 વર્થની નાના ્વુા ઉદ્યોગસાહવસકોને લોન માંજુર થયાના ડદવસ ે 1 % 

વધારાની ઈન્ટરેરટ સબસીિી.  
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3.3 સેિા ક્ષેત્રના MSMEs:રાષ્ટ્િીય જીિીપીમાાં સેવા ક્ષતે્રનો ફાળો ખબૂ મોટો છે. અન્ય પ્રાઇમરી 
અને સકેન્િરી ઉદ્યોગોની સવુવધા માટે ઘણી સેવાઓ મખુ્ય ઇનપુ્ સ છે. નિી ગજુરાત 

ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પોલલસી ૨૦૨૦ રાજ્યમાું સ્રથત સિેા ક્ષતે્રના MSMEs ન ે૭ % સધુીની 
ઇન્ટરેરટ સબસીડી આપિાની જોિિાઈ કરિામાું આિી છે, જેમાું નાણાકીય સેિાઓ, 

આરોગ્યલક્ષી સેિાઓ, િશ્ય-શ્રાવય સેિાઓ, કુંરિક્શન સુંબુંવધત એન્ન્જવનયરરિંિ સિેાઓ, 

પયાભિરણીય સેિાઓ િિેરેનો સમાિેશ થાય છે. 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટા પાયાના ઉદ્યોિોને આધારીત સવિિસ સેક્ટર માટેની પોલલસીના 
ઘડતરનુું કામ પણ ર્ાલી રહ્ુું છે.  

3.4 MSMEs દ્વારા વિદેશી ટેક્નોલોજીઓનુું સુંપાદન: રાજ્ય સરકાર પહલેી વખત વવદેશી 
પેટન્ટેિ ટેક્સનોલોજીઓને સાંપાડદત એકવાયર કરવા કરવાના કુલ ખચથના ૬૫% સધુીની 
નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરશે. (મહત્તમ રૂ.૫૦ લાખ સધુીના સહાય આપિામાું આિશે.) 
આના પડરણામે MSMEsની ઉતપાદન ક્ષમતા વધારવામાાં અને વૈવિક રતરે તેમન ે

રપધાથતમક બનાવવામાાં ખબૂ મદદરૂપ થશે. 
3.5 MSMEs ન ેબજાર વિકાસમાું સહાયતા: MSMEs ન ેરાષ્ટ્િીય અને આંતરરાષ્ટ્િીય રતરે 

તેમના ઉતપાદનોનુાં માકેડટિંગ કરવા પ્રોતસાડહત કરવા માટે, નવી ઇન્િસ્ટ્રિયલ પોલલસી 
ર્ારતમાું યોજાયેલા એન્ક્ઝલબશનમાું MSMEsન ે રટોલ નાખિાના કુલ ર્ાડાના ૭૫% 

નાણાકીય સહાય (મહત્તમ રૂ.૨ લાખ) અન ે ર્ારતની બહાર યોજાયેલા એન્ક્ઝલબશનમાું 
રટોલ નાખિાના કુલ ર્ાડાના ૬૦% નાણાકીય સહાય (મહત્તમ રૂ. ૫ લાખ) પ્રદાન કરશે.  

3.6 MSMEsન ેસયૂભઊજાભનો ઉપયોિ કરિા માટે પ્રોત્સારહત કરિા: MSMEs એકમમાાં 
રૂફટોપના ઉપયોગથી સોલર પાવર પ્રડરયાને વધ ુસરળ અને આકર્થક બનાવવાના 
ઉદે્દશથી ્વુન્સના વપરાશની ગણતરી માટેની પાવર સાયકલની ગણતરી ૧૫ 

વમવનટથી વધારીને સવારના ૭.૦૦ વાગ્યાથી સાાંજના ૬.૦૦ વાગ્યા સધુીની કરી દેવામાાં 
આવી છે. તદુપરાાંત, MSMEs પાસથેી વધારાની સયૂથઊજાથ (સરપ્લસ સોલર પાવર) 

ખરીદવા માટેની ડકિંમત રૂ.૧.૭૫ પ્રવત ્વુનટથી વધારીને રૂ. ૨.૨૫ પ્રવત ્વુનટ કરી 
દેવામાાં આવી છે.  

િધમુાું, પ્રિતભમાન ઉદ્યોિોમાુંથી જે સયૂભઊજાભનો ઉપયોિ કરિાનુું શરૂ કરે, તેમને ટમભ 
લોન પર ઇન્ટરેરટ સબસીડી આપિામાું આિશે. 

 

3.7  આ ઉપરાાંત, જે MSME એકમો એન્ટરપ્રાઈઝ ડરસોસથ પ્લાવનિંગ (ERP) અને ઈન્ફોમેશન એન્િ 

કોમ્્વુનકેશન ટેક્સનોલોજી તેમજ ZED સડટિડફકેશન જેવા ગણુવત્તાલક્ષી સડટિડફકેટશ, પેટનટ ટ 

ફાઈલલિંગ જેવા પાસાઓ અપનાવે તેમને ઈન્સેન્ટીવ આપવામાાં આવશ.ે    

 

4. સરકારી જમીન લાુંબાિાળાની લીઝ ઉપર આપિામાું આિશે: 
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• રાજ્યમાાં સાંતલુલત પ્રાદેવશક વવકાસન ે વેગ આપવા માટે રાજ્ય સરકાર પ૦ વર્થ સધુી 
લાાંબાગાળાની લીઝ ઉપર ‘સરકારી જમીન’ મેળવવામાાં ઉદ્યોગોને સવુવધા પરૂી પાિશે અન ે

ઔદ્યોલગક એકમોન ેજમીનની બજાર ડકમતના ૬%  લીઝ રેન્ટ પર આપવામાાં આવશે. 
આવા ઉદ્યોગો બેન્કમાાંથી લોન-સહાય મેળવી શકે તે માટે જમીન મોટગેઝ પણ કરવા મજુરી 
આપવામાાં આવશે. લીઝનો સમયગાળો જે તે સમયે પ્રવતથતા વનયમો અનસુાર વધ ુસમય 
માટે લબાવી શકાશે  

 

5) સુંતલુલત પ્રાદેવશક વિકાસ  

 

રાજ્યમાાં સાંતલુલત પ્રાદેવશક વવકાસને પ્રોતસાહન આપવા તમામ MSME તથા મોટા ઉદ્યોગોન ે

જે-તે તાલકુામાાં ઔદ્યોલગક વવકાસના આધારે ઈન્સને્ટીવ આપવામાાં આવશે. ઓછો ઔદ્યોલગક 

વવકાસ થયો હોય તેવા તાલકુામાાં ઉદ્યોગોની રથાપના માટે વધ ુપ્રોતસાહનો લાભ આપવામાાં 
આવશ.ે   
 

 

6) રટાટભ -અપ્સને સપોટભ :  
 

એક અહવેાલ પ્રમાણે દેશના ૪૩% ફાંિેિ રટાટથઅપ માત્ર અમદાવાદમાાં છે જેના કારણે ગજુરાત દેશનુું 
મહત્િપણૂભ રટાટભઅપ હબ બન્્ુું છે.  

6.1 રટાટથઅપને સીિ સપોટથ  રૂ.૨૦ લાખથી વધારીન ેરૂ.૩૦ લાખ સધુીનો કરવામાાં આવયો છે.  

6.2 રટાટથઅપ એકમને આપવામાાં આવતા સરટેનન્સ એલાઉન્સન ેએક વર્થ માટે રૂ. 10,000 પ્રવત 

માસથી વધારીને રૂ. 20,000 કરવામાાં આવ્ુાં છે. તમેજ  જે રટાટથઅપમાાં ઓછામાાં ઓછા એક 

મડહલા સહરથાપક હોય તનેુાં સરટેનન્સ એલાઉન્સ રૂ. 25,000 પ્રવત માસ એક વર્થ માટે 

કરવામાાં આવ્ુાં છે.  

6.3 વધારામાાં, રટાટથ-અપ્સના વમિ-લેવલ પ્રી-સીરીઝ A ફાંડિિંગ માટે, ગજુરાત વેન્ચર ફાઇનાન્સ 

લલવમટેિ(GVFL) હઠેળ એક અલગ ફાંિનુાં વનમાથણ કરવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત, રટાટથ-
અપ્સને 1% વધારાની ઇન્ટરેરટ સબસીિી આપવામાાં આવશે. (એટલેકે ટમથ લોન પર ૯% 

સધુી.) 
6.4 સમાજમાાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ ઉભો કરી શકે તવેા રટાટથઅપને વધારાની રૂ. 10 લાખ સધુીની 

ગ્રાન્ટ.  

6.5 આ સાથે જ રાષ્ટ્િીય કે આંતરરાષ્ટ્િીય માન્યતાવાળા એક્સસીલરેશન પ્રોગ્રામોમાાં નોંધણી માટે 

રટાટથ-અપ દીઠ રૂ. ૩ લાખ સધુીની વધારાની નાણાકીય સહાય પરૂી પાિવામાાં આવશ.ે 
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6.6 સોફ્ટ રકીલ માટે સહાય: મનેેજર કક્ષાની તાલીમ, સોફ્ટ રકીલ તાલીમ, માકેડટિંગ કૌશલય, 

ફાંિરેઈજીગ, ફાઈનાન્સ જેવી બાબતોની તાલીમ માટે રટાટથઅપ એકમોને રૂ. 1 લાખ સધુીનુાં 
ભાંિોળ ડરએમ્બસથમને્ટ રવરૂપ ેઆપવામાાં આવશે.  

6.7 માન્યતા પ્રાપ્ત નોિલ ઈન્રટીટયુ્ સન ેપ્રવત રટાટથઅપ દીઠ રૂ. 1 લાખની મને્ટોડરિંગ સહાય 

(મહત્તમ રૂ. 15 લાખ પ્રવત વર્થ પ્રવત ઈન્રટીટયટુ) આપવામાાં આવશે.  
 

7) રરલોકેશન ઇન્સેસ્ટ્ન્ટવસ 

 

કોવવિ-19ની પ્રવતથમાન પડરક્રથવતમાાં, ઘણા ક્સપનીઓ તેમના ઉતપાદનના એકમ ડરલોકેટ 

કરવાની અને/અથવા સપ્લાય ચેઇન્સમાાં વવવવધતા લાવવા અંગ ે વવચારણા કરી રહ્યા છે. અન્ય 

દેશોમાુંથી રરલોકેટ (રથળાુંતર) કરિાની યોજના બનાિી રહલેી આિી કુંપનીઓને ગજુરાતમાું  
ઉતપાદનના એકમ રથાપવા કેસ ટુ કેસ વિશરે્ ઇન્સેસ્ટ્ન્ટવસ આપશે. 

 

8) રરસર્ભ અને ઇનોિેશન 
 

8.1 એક મજબતૂ ઔદ્યોલગક ઇકોવસરટમના વવકાસમાાં રરસર્ભ અને ઇનોિેશન મહતવપણૂથ ભવૂમકા 
ભજવ ેછે. તથેી આપણ ેસભાનતાપવૂથક ડરસચથ એન્િ િવેલપમને્ટ ઇન્સન્રટટયશૂન્સના વવકાસ 

પર ભાર મકૂ્યો છે. ડરસચથ એન્િ િેવલપમેન્ટ તમેજ પ્રોિક્સટ િેવલપમને્ટ સેન્ટસથ રથાપવા 
માટે આ પોલલસી ખાનિી કુંપનીઓ અને સુંરથાઓને રૂ. ૫ કરોડની સહાયતા પ્રદાન કરશે. 

8.2 કોઈપણ ઈન્િરિીયલ એન્ટરપ્રાઈસ/ઈન્િરિીયલ એસોવશયેશન/માન્યતાપ્રાપ્ત 

આર.એન્િ.િી ઈન્રટીટયશુનરટીટયશુન/AICTE માન્ય ટેકવનકલ કોલેજ દ્વારા કરવામાાં 
આવેલ કોન્િાક્સટ/રપોન્સિથ ડરસચથ વકથન ેપ્રોજેક્સટ ખચથના (જમીન અને લબલિીંગ ખચથ વસવાય) 

50% જેટલી સહાય મહત્તમ રૂ. 50 લાખની મયાથદામાાં આપવા અંગ ે વવચાર હઠેળ લઈ 

શકાશ.ે  
 

 

 

9) ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્રારિક્ર્રનો વિકાસ:  

 

9.1  રાજ્યમાાં પ્રાઇવટે ઇન્િસ્ટ્રિયલ પાક્સસથ રથાવપત કરવા માટે આ પોલલસી ખાનિી ડેિલપસભને 
રફક્રડ કેવપટલ ઇન્િેરટમેન્ટના ૨૫% (રૂ.૩૦ કરોડ સધુી) ઇન્સેસ્ટ્ન્ટવસ આપશે. વનબાંધ ુ

તાલકુાઓના કેસમાાં, ઇન્િસ્ટ્રિયલ પાક્સસથ રથાવપત કરવા માટે આ પોલલસી ડફક્સરિ કેવપટલ 

ઇન્વેરટમેન્ટના 50% (રૂ. ૩૦ કરોિ સધુી)નો સપોટથ કરશ.ે તેનાથી ઇન્િસ્ટ્રિયલ 

ઇન્ફ્રારિક્સચરના વનમાથણન ેઅને લારટ માઇલ કનેસ્ટ્ક્સટવવટીના વવકાસન ેસપોટથ મળશ.ે  
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9.2 ક્સલરટસથન ે પ્રોતસાહન આપવા માટે, રરતાઓનુાં વનમાથણ અને અપગ્રેિશેન, વેરહાઉસની 
સવુવધાઓ, ફાયર રટેશન્સ, અંિરગ્રાઉન્િ ્ડુટલલટીસ વગરેે જેવા ઇન્િસ્ટ્રિયલ 

ઇન્ફ્રારિક્સચરન ે રથાવપત કરવા માટે પ્રોજેક્ટ કોરટના ૮૦% (રૂ.૨૫ કરોડ સધુી) સધુીની 
નાણાાંકીય સહાય પ્રદાન કરવામાાં આવશે. 

9.3 ઔદ્યોલગક ક્સલરટસથના શ્રવમકો-મજરૂોન ેરહવેા માટે વધ ુસારી સવુવધા ઉપલબ્ધ થઈ શકે ત ે

માટે મેન્્ફેુક્ર્રરિંિ ક્લરટસભમાું ડોરમેટરી હાઉવસિંિ માટે ઇન્િસ્ટ્રિયલ ઇન્ફ્રારિક્સચર પોલલસી 
નીર્ ે80% આવથિક સહાયતા એટલ ેકે (રૂ.૨૫ કરોડ સધુી)આપશ.ે  

 

 

10) સરટેનેબલ મને્્ફેુક્ર્રરિંિ: 

 

10.1 GPCBદ્વારા પ્રમાલણત થયા મજુબ ‘ઝીરો લલસ્ક્િડ રડરર્ાર્જ’ દ્વારા ઓછામાાં ઓછી ૫૦% વેરટ 

ડરકવરીની પિવતને અનસુરતા ઉદ્યોગોન ે ૫૦% (રૂ.૭૫ લાખ સધુી) કેવપટલ સબસીિી 
આપવામાાં આવશ.ે 

10.2 ઉત્પાદનના રિચ્છ ઉપાયો માટે નાણાકીય સહાય:પ્રવતથમાન પ્રડરયાઓન ેબદલ ેઉતપાદન 

માટેની રવચ્છ અન ેશિુ ટેક્સનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા માટે આ પોલલસી MSMEsન ેપ્લાન્ટ 

અને મશીનરીની ડકિંમતના ૩૫% અન ેમોટા ઔદ્યોલગક એકમોને પ્લાન્ટ અન ેમશીનરીની 
ડકિંમતના ૧૦% (મહત્તમ રૂ.૩૫ લાખ સધુી)ના ઇન્સેસ્ટ્ન્ટવસ આપશે. આવી ટેક્સનોલોજીમાાં કાચા 
માલનુાં સબસ્ટ્રટટયશુન અને ઓસ્ટ્પ્ટમાઇઝેશન, પાણીના વપરાશમાાં અથવા ઊજાથના 
વપરાશમાાં અથવા કચરાના ઉતપાદનમાાં ઘટાિો જેવી પ્રડરયાઓનો સમાવશે થાય છે. 

 

11)  કોમન એન્િાયમને્ટ ઇન્રારિક્ર્ર સવુિધાઓ:  

 

11.1 કોમન એન્િાયમેન્ટ ઇન્રારિક્ર્ર સવુિધાઓ માટેનો સપોટભ  કુલ પ્રોજેક્ટ કોરટના 
પ્રિતભમાન 25 % થી િધારીને ૪૦ % કરિામાું આવયો છે. જેમાું મહત્તમ રૂ.૫૦ કરોડ 

સધુીની સહાયતા પ્રદાન કરિામાું આિશ.ે 

11.2 ગ્રીન એરટેટ્સનો વિકાસ: ગ્રીન ઇન્િસ્ટ્રિયલ એરટે્સ રથાવપત કરવા માટે કે તેના 
ડરલોકેશન માટે અથવા તો પ્રવતથમાન પ્રદૂર્ણકારી ઔદ્યોલગક એકમનુાં રેિોડફડટિંગ કરીને 
તેન ેગ્રીન ઇન્િસ્ટ્રિયલ એરટે્સમાાં ફેરવવા માટે પ્રોજેક્સટ કોરટના ૨૫% (રૂ.૨૫ કરોિ 

સધુી) ની નાણાકીય સહાય. 

11.3 ઓછામાાં ઓછા 10 MSME એકમો દ્વારા રથાવપત રપેશ્યલ પરપઝ વહીકલના કોમન 

બોઈલર પ્રોજેક્સટને ડફક્સરિ એસે્ સના ખચથના 50% જેટલુાં ઈન્સેન્ટીવ રૂ. 2 કરોિની 
મયાથદામાાં આપવામાાં આવશે.   

 

12) કૌશલ્ય અને તાલીમ અંિે સપોટભ : 
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રાજ્યના વવવવધ ક્ષતે્રોમાાં ઉદ્યોગોની કૌશલય અંગેની જરૂડરયાત અને તેની સામ ેઉપલબ્ધ કામદારો 
વચ્ચેના ગેપનુાં વવશ્લેર્ણ હાથ ધરવામાાં આવશે. તેના દ્વારા રથાવનક વરતીન ેસાંબાંવધત કૌશલયની 
તાલીમ આપવા માટેનો રોિમેપ તયૈાર કરવામાાં મદદ મળશ ેઅને તે રીત ેઆ ગેપન ેપણૂથ  કરી 
શકાશ.ે 

 

આ સાથે જ સ્ટ્રકલ િવેલપમને્ટ એન્કર ઇન્સન્રટટય ૂ્ સ, રપેવશયલાઇઝ્િ સ્ટ્રકલ િેવલપમેન્ટ સને્ટસથ, 
સ્ટ્રકલ અપગ્રેિશેન સેન્ટસથ વગેરેની રથાપના માટે રાજ્ય સરકાર નાણાાંકીય સપોટથ પણ 

આપશે.આઉપરાાંત, આપોલલસીકૌશલયવદૃ્ધિમાટેવયડકતદીઠ એક તાલીમના રૂ.૧૫,૦૦૦ સધુીના 
પ્રોતસાહનો આપશ.ે 

 

13) રાજ્યની અંદર અને રાજ્યની બહાર માલની સરળતાથી હરેફેર સવુનવિત કરવા માટે તમેજ 

એક્સસપોર્ટથસમાાં વધારો કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સમવપિત સાંરથા ‘ગરૂિ’ (GARUD)ની 
રચના કરવામાાં આવી છે. આ સાંરથા હઠેળ વનમાથણ કરવામાાં આવેલુાં ઇન્ફ્રારિક્સચર ઉદ્યોગોને 
ઉતપાદન ખચથ ઓછો કરવામાાં મદદ કરશે અન ેતથેી અન્ય વવકાસશીલ અથથવયવરથાઓ સામેની 
રપધાથતમકતામાાં વધારો થશે. 

 

14)  સરકાર સાંબાંવધત તમામ પ્રશ્નો અને માંજરૂીઓ માટે એક વસિંગલ પોઇન્ટ કોન્ટેક્સટ તરીકે રોકાણકારો 
માટે ઇન્િસ્ટ્રિયલ એક્સસટેન્શન બ્્રુો (iNDEXTb) દ્વારા ડેરડકેટેડ ‘રરલેશનશીપ મનેેજસભ’નોવમનેટ 

કરવામાાં આવશે. 
 

15) ઈન્િેરટમને્ટ ફેવસલલટેશન પોટભલ (IFP) - મેિા ઓનલાઇન પરવમશન:-  

ઇન્વેરટર ફેવસલલટેશન પોટથલ રટેટ વસિંગલ વવિંિોમાાંથી લગભગ ૫ લાખ અરજીઓ પ્રોસેસ કરવામાાં 
આવી છે. રાજ્યમાાં ઇઝ ઑફ ડુઇંગ લબઝનેસના વાતાવરણન ેવધ ુમજબતૂ કરવા માટે, માટેનુાં 
એક માળખુાં તૈયાર કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે, જેના માટે રોકાણકારોને રાજ્યો સાંબાંવધત વવવવધ ર૬ 

માંજૂરીઓ અને અનપુાલન માટે માત્ર એક જ અરજી ફોમથ સબવમટ કરવાની જરૂર રહશે.ે 

 

 

 

16) સેન્િલાઇઝડ ઇન્રપેકશન વસરટમ:- 

રાજ્યમાાં પારદશીતા અને ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ લબઝનેસને વેગ આપવા સને્િલાઇઝિ ઇન્રપેકશન 

વસરટમનો નવતર પ્રયોગ હાથ ધરવામાાં આવેલો છે.  

 

17) પાઇપલાઇનમાું હોય તેિા ઊદ્યોિો માટે:-  

અગાઉની-ર૦૧પની પોલીસી અંતગથત જે પ્રોજેકટસ અમલીકરણના વવવવધ તબકે્ક છે. આવા 
પ્રોજેકટસને ઉતપાદનમાાં જવા અને પ્રોજેકટ પણૂથ કરવા નવી ઇન્િરિીયલ પોલીસી જાહરે થયાના 
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૧ વર્થસધુીમાાં કાયથરત કરવાનો સમય આપવામાાં આવશે. જ્યારે  કોમન ઇન્ફ્રારિકચર 

પ્રોજેકટસને પ્રોજેકટ પણૂથ કરવા નવી ઇન્િરિીયલ પોલીસી જાહરે થયાના બે વર્થમાાં કાયથરત 

કરવાનો  સમય આપવામાાં આવશે.  
 

…… 


