ુ યાતી બાાભાું અનલ
ુ ાદ)
(મ ૂ અંગ્રેજી ઠયાલન ુંુ ગજ
વલવગ્રાશી કૃષ વ્મલવામ નીષત (૨૦૧૬-૨૧)
કૃષ ઔદ્યગગક એકભ અને આંતયભાખાકીમ
સષુ લધાઓની મજનાઓ ભાટે

નાણાકીમ

વશામની મજનાાઃ-

ુ યાત વયકાય
ગજ
કૃષ અને વશકાય ષલબાગ
ઠયાલ ક્રભાુંકાઃ એઆઇએવ-૧૦૨૦૧૫-૪૩૬(૧)-ક-૮
વગિલારમ, ગાુંધીનગય.
તાયીખાઃ- ૭/૫/૨૦૧૬

ઠયાલાઃ(૧) ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગનો તા.૨-૧-૨૦૦૧ નો ઠયાલ ક્રભાાંકઃ અન૧૦૯૯-૨૦૦૭-આઇ અને કૃવ અને વશકાય વલબાગનો તા.૨૩-૯-૨૦૦૯

નો

ઠયાલ ક્રભાાંકઃ એઆઇવી-૧૦૨૦૧૫-૪૩૬(૧)-ક-૮
(૨)

ભેનેજીંગ ડીયે કટય, ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયે ળન લર. ની
તા.૨૨-૩-૨૦૧૬ ની નોંધ

ુ ાઃઆમખ
કૃવ ઔદ્યોલગક ક્ષેત્રે ગુજયાત ાવે લણખેડામેર વલળા અલકાળ છે . યાજમ ાવે દે ળની
કેટરીક ખેતેદાળો તથા ફાગામતી ેદાળોભાાં ઘણી ઉચ્ચ કક્ષાનુ ાં ઉત્ાદન તથા ઉત્ાદનક્ષભતા
છે . યાજમની ઔદ્યોલગક નીવત ૨૦૧૬-૨૧ ભાાં કૃવ અને ખાદ્ય પ્રક્રક્રમાના ઉદ્યોગને એક વલકાવ
ાભતા ઉદ્યોગો ૈકીના એક ક્ષેત્ર તયીકે વનફૃલાભાાં આવયુ ાં છે .
કૃવ આધાક્રયત ઉદ્યોગોનો વલકાવ લેગભાન ફને તે ભાટે યાજમ વયકાય લચનફધ્ધ છે .
વભગ્ર ક્ષેત્રભાાં ફદરાલની ગુણક અવય અને લેગ રાલલા ભાટે  ૂયલઠા વાાંકના ભાખાભાાં
ક્રયલતતન કયલાની વયકાયની નેભ છે . ગુજયાતે વલતગ્રાશી કૃવ વમલવામ નીવત-૨૦૧૬ જાશેય કયી
છે , જેથી કૃવ ઉત્ાદનના મુલ્મવ ૃધ્ધી ભાટે કૃવ અને ખાદ્ય પ્રક્રક્રમાના ઉદ્યોગના ક્ષેત્રોભાાં
ૂ ોની આલકભાાં લધાયો થામ, ગ્રામ્મ ક્ષેત્રોભાાં યોજગાયીની
મુડીયોકાણને સુગભતા યશે જેના થકી ખેડત

લધુ તકો ઉબી થામ અને ગ્રાશકોને ગુણલત્તાવબય ચીજો ભી યશે. યાજમના એકાંદય વલકાવભાાં

,

ખેતી તથા ખાદ્ય પ્રક્રક્રમા આધાક્રયત એકભોનુ ાં ભશત્લ અને યાજમના વલકાવદયભાાં મોગદાન ધ્માને
રેતાાં, કૃવ ઉદ્યોગ નીવત ભાટે પાલામેર વાંવાધનો અંગે ુનઃ વલચાયણા કયલાનુ ાં જફૃયી રાગ્યુ છે
કે જેથી કૃવ ઉદ્યોગ નીવતને લધુ આકતક અને

ૂ ો તથા ઉદ્યોગ વાશવવકોને ક્રશતલધતક
ખેડત

ફનાલી ળકામ. તદનુવાય ખેતી અને તેને રગતા ઉદ્યોગો ભાટે ગુજયાતભાાં વયતા યશે તેલા
રાાંફાગાા આમોજન ધયાલતી વલતગ્રાશી કૃવ વમલવામ નીવત ૨૦૧૬ અભરભાાં રાલલાની
ફાફત યાજમ વયકાયની વલચાયણા શેઠ શતી.

ઠ યા લાઃ
વલતગ્રાશી કૃવ વમલવામ નીવત ૨૦૧૬ ની વય ૂશાત્ભક નીવત અનુવાય , યાજમ વયકાય , ખેતી
અને ફૂડ પ્રોવેવીંગ એકભોને ઉત્તેજન આલા ભાટે વક્રીમ ભ ૂવભકા બજલળે અને તેને લાઇબ્રન્ટ
અને સ્ટ્થામી ફનાલળે આથી વયકાય વલતગ્રાશી કૃવ વમલવામ નીવત ૨૦૧૬ ના દસ્ટ્તાલેજને ફશારી
આલા વાથે આનાંદ અનુબલે છે .
આ નીવતના બાગફૃે

, વયકાયે ાત્રતા ધયાલતા કૃવ અને ફુડ પ્રોવેવીંગ એકભો તથા

આંતય ભાખાકીમ સુવલધા આતા પ્રોજેકટોને નીચે મુજફના વલવલધ પ્રોત્વાશનો  ૂયા ાડળે , જે
બાયત વયકાય તયપથી ભતા પ્રોત્વાશનો ઉયાાંતના યશેળે. આ ઠયાલનો અભર તે યલાનગી
તાયીખથી આલળે અને ાાંચ લતના વભમગાા ભાટે અભરભાાં યશેળે.
(૧) વ્માખ્માઓ
(એ)

:કૃષ ઉદ્યગાઃ
કૃવ ઉદ્યોગ એટરે જેના થકી કૃવ ઉત્ાદન/તેના મ ૂ/તેભાાં લધેરો બાગ છી તે
ખાદ્ય શોમ કે અખાદ્ય , તેના ય પ્રક્રક્રમા કયીને ઉત્ાદનોને લેચાણ મોગ્મ અથલા
ઉમોગી અથલા ખાદ્ય અથલા તેની વાંગ્રશક્ષભતા લધાયીને કે ખેતયથી ફજાય કે
તેના બાગ સુધી શોંચાડલા ભાટે ની કડી  ૂયી ાડલા થકી મ ૂલ્મવ ૃધ્ધી કયતા
એકભો. કૃવ ઉદ્યોગ અંતગતત શાઇટે ક અને ફામોટે કનોરોજી આધાક્રયત કૃવનો ણ
વભાલેળ થામ છે .
નોંધાઃ કોઇણ ઉદ્યોગ/પ્રવ ૃવત્ત/ભાખુાં , ઉયોકત ફાફતોને  ૂણત ન કયત ુ ાં શોમ , તે
આ મોજનાના કોઇ વશામાત્ર ફનળે નશીં.

(ફી

)

કૃષ ઉત્ાદનાઃ
કૃવ ઉત્ાદન એટરે કૃવ ફાગામતી

, યે ળભના કીડાના ઉછે ય

, ફૂરની ખેતી ,

ભત્સ્ટ્મોત્ાદન, ડેયી પ્રોડકટવ જેભાાં ગૌણ લન્મ ઉત્ાદનો અને શુારનને રગતાાં
ઉત્ાદનોનો વભાલેળ થામ છે .
નોંધઃ દૂ ધભાાં મ ૂલ્મલધતક ઉત્ાદન કયતા એકભો જ ( પ્રલાશી દૂ ધ ઉત્ાદન/પ્રોવેવ
કયતા એકભો વવલામ) આ મોજના અંતગતત રાબો ભેલલા ભાટે ાત્ર ગણલાભાાં
આલળે.
(વી)

શાઇટે ક અને ફામ-ટેકનરજી આધારયત કૃષાઃ
શાઇટે ક અને ફામો-ટેકનોરોજી આધાક્રયત કૃવ એટરે અને જેભાાં એલી મોજનાઓ
વભાવલષ્ટ છે કે જે ક્રટશ્યુ કલ્ચય, રાન્વજેવનક છોડનુ ાં ઉત્ાદન, જીલાણુઓના વમુશભાાં
ુષ્ક પ્રભાણભાાં લધાયો (ભાવ ભલ્લ્ટપ્લરકેળન ઓપ ેયાવાઇટવ ીડેરવત) , ફામોપક્રટિરાઇઝવત ભાટે આથો રાલતા લરાન્ટ

, જીન ભેીંગ , કરોવનિંગ અને જીનેક્રટક

એપ્ન્જવનમક્રયિંગ, ગ્રીન શાઉવ, એકલાકલ્ચય લગેયે ૈકી કોઇ એક પ્રક્રક્રમા થતી શોમ.
(ડી)

અન્મ એકભો , ઉત્ાદન તથા પ્રક્રક્રમા કે જેભને વભમે વભમે આભાાં ઉભેયલાભાાં
અથલા આ શેઠ આલયી રેલાની ળકમતા શોમ તેભનો વભાલેળ થામ છે .

(ઇ)

નલાું કૃષ ઉદ્યગ એકભાઃ

નવુ ાં કૃવ ઉદ્યોગ એકભ એટરે નીચે જણાલેર ળયતો વાંતોતા શોમ તેલા એકભ કે
જે આ મોજનાના અભરકા દયવભમાન વમલવાવમક ઉત્ાદન કે વેલા આલા ળફૃ
કયામેર શોમ.
(૧) આ નલા એકભ ળફૃ કયલા ભાટે વક્ષભ અવધકાયી ાવેથી એક અરગ
ુ ળતકત્રક ત્ર (LOI) અથલા વાંભવતત્ર અથલા નોંધણી દળાતલતો ત્ર
શેતદ
ભેલેર શોલો જોઇળે.
(૨) નલા એકભ ભાટે અરગથી સ્ટ્ષ્ટ થામ તેવ ુ ાં મ ૂડીયોકાણ જોઇળે. અરગથી
સ્ટ્ષ્ટ થઇ ળકે તેવ ુ ાં મ ૂડીયોકાણ એટરે તે એકભ શમાત ઉત્ાદક પ્રવ ૃવત્ત
વાથેન ુ ાં જોડાણ ન ધયાલત ુાં શોમ , તેને એક અરગ ઉત્ાદક તયીકે સ્ટ્લતાંત્ર
ફજાય ક્ષભતા શોમ , નવુાં એકભ અરગ જગ્માએ શોમ , તેના અરગ ક્રશવાફો
યશેતા શોમ અને નાણાકીમ વાંસ્ટ્થા દ્વાયા સ્ટ્લતાંત્ર એકભ તયીકે ભાન્મ શોવુ ાં
જોઇએ. જોકે કામતયત એકભના લીજી , લયા કે પ્રદૂ ણ અંકુળ વગલડો

નલા પ્રોજેકટો સુધી વલસ્ટ્તાયલાભાાં આલેર શોમ તો તે નલા એકભ તયીકેની
ાત્રતા ગુભાલળે નશીં.
(૩) નવુાં એકભ કે આંતયભાખાકીમ સુવલધાની મોજના કે જેણે એકભ સ્ટ્થાલા
ભાટેની પ્રવ ૃવત્તઓ ળફૃ કયે ર શોમ ણ વમલવાવમક શેત ુ ભાટે ઉત્ાદન ળફૃ
ન કયે ર શોમ તેને નલા એકભ તયીકે ગણલાભાાં આલળે.
(એપ) શમાત કૃષ ઉદ્યગ એકભાઃ
શમાત કૃવ ઉદ્યોગ એકભ એટરે જેણે આ મોજના જાશેય કમાત ની તાયીખ શેરાથી
લાલણજજમક ઉત્ાદન ળફૃ કયે ર શોમ તેલા કૃવ ઔદ્યોલગક એકભનો પ્રોજેકટ.
(જી) ષલસ્ત ૃષતકયણ અને લૈષલધ્મજકયણ:
જે વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ કે લૈવલધ્મયકયણ રાલલા ભાટે , વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ/ લૈવલધ્મ કયણ રાલલાની
તાયીખે, તેના શમાત કુર સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણના ૫૦

% કયતાાં લધાયે યોકાણ (જેભાાંથી

ઓછાભાાં ઓછો ૬૦ % લરાન્ટ અને ભળીનયીઓભાાં શોમ) મોજનાના કામતકા દયવભમાન
કયે ર શોમ તેલા શમાત કે નલા એકભને વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ/ લૈવલધ્મભકયણ ભાટે ભાન્મ
ગણલાભાાં આલળે. વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ/ લૈવલધ્મભકયણ

ભાટે નીચે મુજફની જ પ્રવ ૃવત્ત ભાન્મ

ગણાળે.
૧. સ્ટ્થાવત કામતક્ષભતાના લધાયા ભાટે .
૨. લધાયાની નલી લસ્ટ્ત ુના ઉત્ાદન કયલા ભાટે .
૩. એકભને ોતે લાયલાના કાચા ભારનુ ાં ઉત્ાદન ળફૃ કયલા ભાટે .
(ફેકલડત ઇન્ટીગ્રેળન)
૪. એકભના લતતભાન ઉત્ાદનોનો ઉમોગ કયીને

ુ ા ઉત્ાદન કયલા ભાટે .
, નલી લસ્ટ્તન

(પોયલડત ઇન્ટીગ્રેળન)
(એચ) આધષુ નકીકયણાઃ
જો કોઇ લતતભાન કૃવ એકભ નલી ટે કનોરોજી/ઉત્ાદનપ્રક્રક્રમા અનાલીને , અને/અથલા
ોતાના ઉત્ાદનની ગુણલત્તા સુધાયતા શોમ અને જે ભાટે મોજનાના કામતકાના વભમ
દયમ્માન ોતાના શમાત કુર પીકવ મ ૂડીયોકાણના ૨૫

% જેટરી મ ૂડી , લરાન્ટ અને

ભળીનયીભાાં આધુવનકયણ ળફૃ કયલાની તાયીખે મ ૂડીયોકાણ કયતા શોમ અને આધુવનકયણ
થકી આ મોજનાના કામતકા દયમ્માન ઉત્ાદન ળફૃ કયલાભાાં આલે તો તેને આધુવનકયણ
ગણાળે.

નોંધાઃ જમાયે જૂની ભળીનયીભાાં પેયપાય કયલાભાાં આલે અથલા નલી ભળીનયી ઉભેયલાભાાં
આલે ત્માયે જૂની ભળીનયી બાંગાયભાાં કાઢી નાખલી ડળે અથલા તે નકાભી ફની જળે તો
એ ભળીનયીની ક્રકિંભત આધુવનકીકયણ ભાટે કયલા ડતા યોકાણભાાંથી ફાદ કયલાભાાં
આલળે. આ મોજનાના રાબો શમાત ભળીનયીની પેયફદરી ભાટે આલાભાાં આલળે નશીં.
(આઇ) કૃષ અને ખાદ્ય ભાટે ના આંતયભાખાકીમ પ્રજેકટ :કૃવ અને ખાદ્ય ભાટેના આંતય ભાખાકીમ પ્રોજેકટો એટરે એલી વલરતો જેલી કે વીએ
કોલ્ડ સ્ટ્ટોયે જ , કોલ્ડ ચેઇન , ફુડ ાકવત , ફૂડ ઇયે ડીએળન લરાન્ટ , વાઇરોઝ , ેક શાઉવવવ ,
યીપય લાન્વ લગેયે.
(જે)

કૃષ, ફાગામતી , ડેયી , ભત્સ્મ અને વામરુ િક , લ્ટ્રી અને ભાુંવ જેલા ઉત્ાદન ભાટે કલ્ટ્ડ
િેઇન અને જાલણી ભાટે ના આંતયભાખાકીમ સષુ લધાઓ :આલી વલરતો નુકવાનીભાાં ઘટાડો કયલા ભાટે , કામતક્ષભ સ્ટ્ટોયે જ

, લાશનવમલશાય અને

ઓછાભાાં ઓછી પ્રોવેવીંગ પ્રક્રીમાઓ થકી પાભતથી ગ્રાશક સુધી એક છે ડેથી ફીજા છે ડા
સુધીની એક કડી ફનળે. કોલ્ડ ચેઇન પ્રોજેકટના જુદા જુદા પ્રબાગો નીચે મુજફ છે ઃ
(અ) પાભત સ્ટ્તયે ન્ય ૂનતભ પ્રક્રક્રમા વેન્ટય અને તે કેન્રય ય જોખલા

, લગીકયણ, ગ્રેડીંગ,

લેકવીગ, ેક્રકિંગ , વપ્ર-કુલરિંગ , લાતાલયણ અંકુળ ( CA), લાતાલયણ ફદરલા (MA),
કોલ્ડસ્ટ્ટોયે જની, વાભાન્મ સ્ટ્ટોયે જ અને એકર ઝડી પીઝીંગ (

CQF) ની સુવલધા

શોલી જોઇળે.
(ફ) ભોફાઇર પ્રી-કુલરિંગ લેન્વ અને યીપય રકવ
(ક) વલવલધ લાતાલયણ અંકુળલાા (

CA)/લાતાલયણ ફદરલાની સુવલધા (

MA)/

ભોડીપાઇડ એટભોવપીઅય ચેમ્ફયો/કોલ્ડ સ્ટ્ટોયે જ/વલવલધ બેજ ક્ષભતાની વમલસ્ટ્થા
ધયાલતા ઓયડા , ેક્રકિંગ સુવલધા

, વપાઇની પ્રક્રક્રમાની સુવલધા (

CIP),

ધુમ્ભવ(પોગ)રીટભેન્ટ, એકર ઝડી પીઝીંગ ( (IQF) અને બ્રાસ્ટ્ટ પીઝીંગ વમલસ્ટ્થા
ુ ી ઉત્ાદન ઉત્ાદન ધયાલતા લશેંચણી કેન્રો.
અને ફહુમખ
(ડ)

ઇયે ડીએળનની સષુ લધાાઃ
કાચા ભાર અને તૈમાય ઉત્ાદનના મોગ્મ ઉમોગ ભાટે ની ઇયે ડીએળનની
વલરતભાાં લખાય, કોલ્ડ સ્ટ્ટોયે જ વલગેયેની વલરતો વભાલેળ થઇ ળકે.

નાણાકીમ વશામ ભેલલા ભાટે યોકાણકાય ાવે (અ)

, (ફ) અથલા (ક) ભાાંથી

ઓછાભાાં ઓછા ફે વલરતો શોલા જફૃયી છે . ઇયે ડીએળનની વગલડ અરગથી
વશામ ભેલલા સ્ટ્થાી ળકામ છે .
(કે)

ુ ની શેયપેય ભાટે વેલ્પ ાલડત કુલરિંગ વવસ્ટ્ટભ વાથેના યે ફ્રીજયે ટેડ
રયપય લેનાઃ નાળલાંત લસ્ટ્તઓ
ળીીંગ કન્ટેનય.

(એર) ગ્રાભીણ વલસ્ટ્તાયભાાં પ્રાથવભક પ્રોવેવીંગ કેન્રો/કરેકળન વેન્ટયોભાાં નીચે મુજફની સુવલધા
શોલી જોઇએ.
 ૧-૨ એકયની ન્ય ૂનત્તભ જભીનની જફૃક્રયમાત
 પાભત સ્ટ્તયે પ્રક્રક્રમાઓ ભાટેની ઓછાભાાં ઓછી વલરતો, જેભાાં લજન કયલા, વપાઇ,
લગીકયણ, ગ્રેક્રડિંગ , ેક્રકિંગ , વપ્ર-કુરીંગ , કન્રોલ્ડ લાતાલયણ (અંકુવળત) (

CA)/

ફદરાતુ ાં લાતાલયણ (MA), કોલ્ડસ્ટ્ટોયે જ, લખાય અને એકર કલીક પીઝ (IQF)
 ભોફાઇર પ્રી-કુરીંગ રકવ અને ક્રયપય રકવ કે જે નાળલાંત ખેતેદાળો/ફાગામતી
ઉત્ાદનો/ડેયી/વભટ અને ભત્સ્ટ્મ ઉત્ાદનો ભાટે મોગ્મ ક્રયલશન વાધન તયીકે
મોગ્મ શોમ.
(એભ) એકું દય (ગ્રવ) સ્થામી મ ૂડીયકાણાઃ
ઇભાયત, લરાન્ટ અને ભળીનયી તથા અન્મ સ્ટ્થામી વભરકતો જે ઉત્ાદન કયલા

ભાટે

અથલા વેલા  ૂયી ાડલા ભાટે જફૃયી શોમ તેભાાં કયલાભાાં આલેલ ુાં મ ૂડીયોકાણ એટરે એકાંદય
સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણ.
(એન) ભાન્મ સ્થામી મ ૂડીયકાણાઃ
ભાન્મ સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણ એટરે જફૃયી નલી ઇભાયત

, નલા લરાન્ટ અને ભળીનયી અને

અન્મ રગત સ્ટ્થામી વભરકતો જે ઉત્ાદન કયલા ભાટે તથા વેલા  ૂયી ાડલા ભાટે જફૃયી
શોમ તેભાાં કયે લ ુાં મ ૂડીયોકાણ.
નોંધઃ અભાન્મ ખચત એટરે જભીન તથા ક્રયલશન લાશનનો ખચત , પ્રાથવભક અને ઉત્ાદન
અગાઉના ખચત , પ્રવતષ્ઠા ખચત , ઉત્ાદન ળફૃ કયલાની પી , યોમલ્ટી , મ ૂડી વમાજ , ટેકવનકર
પી/યાભળતક પી/લકીંગ મ ૂડી અથલા ભાન્મ યોકાણ તયીકે અગાઉ ન દળાત લેર યોકાણ કે
અન્મ ફીજુ ાં ખચત જે સ્ટ્ટેટ રેલર અભરીકયણ વવભવત જણાલે તેલા તભાભ ખચત. આલા ખચત
કોઇ ણ પ્રકાયની વશામ ભાટે ાત્રતા ધયાલતા નથી.

(ઓ) લાલણજજમક

ઉત્ાદનાઃ

લાલણજજમક ઉત્ાદનની તાયીખ એટરે એ તાયીખ જમાયે એકભ ભાકે ટેફર
ઉત્ાદન/આનુલાં ગક વેલાઓ આલાનુ ાં ળફૃ કયે તે તાયીખ. વાભાન્મ વાંજોગોભાાં શેરા
લેચાણનુાં ફીર જે તાયીખે ફન્યુ ાં શોમ તેને લાલણજજમક ઉત્ાદનની તાયીખ ગણલાભાાં આલે છે .
કોઇ વાંદેશાત્ભક કેવભાાં , નીચે દળાત લેર ફાફતોના આધાયે ઉત્ાદન/વેલાની તાયીખ ચકાવી
ળકામ.
 એકભે જે તે ચોકકવ તાયીખે કે તેની શેરાાં જફૃયી ભળીનયી ખયીદી અને તેને સ્ટ્થાવત કયી
છે કેભ ?
 એકભે જે તે ચોકકવ તાયીખે કે તેની શેરાાં લીજી ુયલઠો ભેલેર છે કે કેભ ?
 એકભે તે ચોકકવ તાયીખે કે તેની શેરાાં લયાળ ભાટે જફૃયી કાચો ભાર ખયીદ્યો
છે કે કેભ ?
 એકભે જે તે ભક્રશનાભાાં ઉત્ાદન કયતી લખતે લીજી લાયી છે કે કેભ ?
૧.૦

મ ૂડીયકાણ (ભાન્મ સ્થામી મ ૂડીયકાણ) વફવીડીની મજનાાઃ

૧.૧ કૃવ અને ફૂડ પ્રોવેવીંગ એકભો ભાટે સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણભાાં વફવીડીની વશામ
એકભની સ્ટ્થાના/વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ અને

લૈવલધ્મડકયણ
/આધુવનકીકયણ ભાટે ભાન્મ પ્રોજેકટ

કોસ્ટ્ટના ૨૫% યકભ, લધુભાાં લધુ ૫૦.૦૦ રાખની ભમાતદાભાાં મ ૂડીયોકાણ વફવીડી
૧.૨ કોલ્ડ ચેઇન

, ફૂડ ઇયે ક્રડમેળન પ્રોવેવીંગ લરાન્ટ અને ેક શાઉવવવ ભાટે સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણ

વફવીડીની વશામ
ભાન્મ પ્રોજેકટ કોસ્ટ્ટના ૨૫ % દયે , લધુભાાં લધુ ૫૦૦.૦૦ રાખ સુધી સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણ
વફવીડી
૧.૩ ગ્રાભીણ વલસ્ટ્તાયોભાાં પ્રાથવભક પ્રક્રક્રમા કેન્રો/કરેકળન કેન્રો ઉબા કયલા ભાટે સ્ટ્થામી
મ ૂડીયોકાણભાાં વફવીડીની વશામ
ભાન્મ પ્રોજેકટ કોસ્ટ્ટના ૨૫

%,

લધુભાાં લધુ ૨૫૦.૦૦ રાખ સુધી સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણભાાં

વફવીડી

૧.૪

યીપય લાશન ભાટે વફવીડીાઃ
ભાન્મ પ્રોજેકટ કોસ્ટ્ટના ૨૫
મ ૂડીયોકાણભાાં વફવીડી.

% પ્રભાણે લધુભાાં લધુ ૫૦.૦૦ રાખ સુધી સ્ટ્થામી

૧.૫

સ્થામી મ ૂડીયકાણભાું વફવીડી ભાટે ની ળયત :(એ)

ઔદ્યોલગક એકભે નોડેર એજન્વી વભક્ષ ટભત રોનની યકભના પ્રથભ
શલતાની ચ ૂકલણીથી એક લતની અંદય તથા લાલણજજમક
ઉત્ાદન/આનુલાં ગક વેલાઓના આલાની ળફૃઆત કયે તે શેરા અયજી
કયલાની યશેળે.

(ફી)

જો ઔદ્યોલગક એકભે મોજના ભાટે ટભત રોન ભેલેરી ન શોમ તો
યાષ્રીમકૃત ફેક દ્વાયા પ્રોજેકટના અવધકૃત મ ૂલ્માાંકન ક્રયોટત યજૂ કયલાનો
યશેળ.ે

(વી)

સ્ટ્થામી મ ૂડીયોકાણભાાં વફવીડીની યકભ , ૧.૧ તથા ૧.૪ શેઠની મોજના
અંતગતત ભાંજુય કયે ર યકભ ફે વયખા બાગભાાં અને ૧.૨ તથા ૧.૩ મોજના
અંતગતત ભાંજુય કયામેર યકભના ૨૫ % ૫૦% અને ૨૫% એભ ત્રણ બાગભાાં
ઉધોગ વાશવવકોને વશામ ચ ૂકલલાભાાં આલળે.

(ડી)

એકભે લાલણજમ વલમક ઉત્ાદન ળફૃ કમાત ની તાયીખથી ાાંચ લત સુધી
ઉત્ાદન ચાલુ યાખવુાં ડળે અને જો તેભાાં વનષ્પ જામ

, તો સ્ટ્થામી

મ ૂડીયોકાણભાાં વફવીડી અંતગતત આલાભાાં આલેર વશામની યકભ લસ ૂર
રેલાભાાં આલળે.
(ઇ) સ્ટ્થામી મ ૂડીવફવીડીની કુર વશામ (યાજમ

+ કેન્ર), કોઇણ વાંજોગોભાાં

ભાન્મા ખચતના ૫૦ % લધલી જોઇએ નશીં.
૨.૦

ટભવ રન ય ફેક એન્ડેડ વ્માજ વફવીડીની મજનાાઃ

૨.૧ કૃવ અને ફૂડ પ્રોવેવીંગ એકભોને ટભત રોન ય ફેક એન્ડેડ વમાજ વફવીડીની મોજનાઃ
કૃવ અને ફૂડ પ્રોવેવીંગ એકભોની સ્ટ્થાના/વલસ્ટ્ત ૃતીકયણ અને
આધુવનકીકયણ ભાટે ભેલેર ટભત રોન ય ૭.૫

લૈવલધ્મીકયણ/

% દયે ફેંક એન્ડેડ વમાજ વશામ ાાંચ

લતના વભમગાાભાાં લધુભાાં લધુ ફૃા. ૧૫૦.૦૦ રાખની યકભની ભમાતદાભાાં ભલાાત્ર
થળે.
૨.૨ કૃવ અને ફૂડ પ્રોવેવીંગના આંતયભાખાકીમ સુવલધાના પ્રોજેકટોને ટભત રોન ય ફેંક
એન્ડેડ વમાજ વફવીડીની મોજના:-

કૃવ અને ફ્રૂડપ્રોવેવીંગના ભાખાકીમ સુવલધાના પ્રોજેકટો જેલા કે વીએ કોલ્ડ સ્ટ્ટોયે જ , ફૂડ
ઇયે ડીળન પ્રોવેવીંગ લરાન્ટ , વાઇરોવ, ેક શાઉવીવ , ફૂડ ાકવત , યીપય લેન્વ વલગેયે ભાટે
ટભત રોન ય ૭.૫ % ના દયે ફેક એન્ડેડ વમાજ વશામ ાાંચ લતના વભમગાાભાાં લધુભાાં
લધુ ફૃા. ૪૦૦.૦૦ રાખની ભમાતદાભાાં ભલાાત્ર થળે.
૨.૩

ટભવ રન ય લધાયાની ફેક એન્ડેડ વ્માજ વફવીડીની મજનાાઃ
(એ) અનુસ ૂલચત જાવત/જનજાવત

, વલકરાાંગ અથલા ભક્રશરા વાશવવક ભાટે ટભતરોન ય

લધાયાના ૧% ના દયે વમાજ વશામ
(ફી) ઉદ્યોગ વાશવવકો કે જે ૩૫ લતથી નાની ઉંભયના શોમ તેભના ભાટે ટભતરોન ય
લધાયાના ૧% વમાજ વશામ
નોંધાઃ ભલાાત્ર લધાયાની વફવીડી કુર વશામની યકભની ભમાત દાભાાં યશેળે.
૨.૪

વ્માજ વફવીડી ભાટેની ળયતાઃ
(એ) એકભને ફેંક તયપથી ભે ર રોનના પ્રથભ શલતાના એક લતની અંદય અને
લાલણજજમક ઉત્ાદન/આનુલાં ગક વેલાઓની ળફૃઆત શેરા નોડર એજન્વીને
અયજી કયલાની યશેળે.
(ફી) વમાજ વશામ ભાટેની ાત્રતા ભાટે

, એકભ દ્વાયા તાયીખના વલકલ્ તયીકે , રોનની

પ્રથભ શલતાની ચ ૂકલણીની તાયીખ અથલા લાલણજજમક ઉત્ાદન ળફૃ થમાની
તાયીખ ૈકી કોઇ એક સ્સ્ટ્લકાયી ળકે છે .
(વી) ભોડી યજૂ કયામેર અયજીની વલચાયણા એ ળયતે કયલાભાાં આલળે કે લાલણજજમક
ઉત્ાીીદન ળફૃ કયલાભાાં તેટરો વભમ કાી રેલાભાાં આલળે. અને તે પ્રભાણભાાં
વફવીડીની ભશતભ ભમાતદાભાાંથી તેટરા પ્રભાણભાાં યકભ કાી રેલાળે.
(ડી) એકભ દ્વાયા લાલણજજમક ઉત્ાદન/આનુલાં ગક વેલાઓ ળફૃ કમાત છી જ વમાજ
વફવીડીની વશામની યકભની ચુકલણી કયલાભાાં આલળે.
(ઇ) જો એકભ યીઝલત ફેકની ભાગતદવળિકા મુજફ ફેંક અથલા નાણાકીમ વાંસ્ટ્થાને ટભત
રોનની યકભના શલતાભની યકભ કે ચુકલલાાત્ર વમાજની યકભ, બયલાભાાં કસ ૂય કયે
તો તેલો ડીપોલ્ટ વભમ ાાંચ લતભાાંથી ફાદ કયલાભાાં આલળે.
(એપ) વળક્ષાત્ભક વમાજ અથલા અન્મ ક્ષવતઓ/આયોોના વાંજોગોભાાં વમાજ વશામ
ભલાાત્ર થળે નશીં.

(જી)

ફેક/નાણાકીમ વાંસ્ટ્થાને ચ ૂકલલાાત્ર કુર વમાજની યકભથી કોઇણ વાંજોગોભાાં ,
વમાજ વશામની કુર યકભ (યાજમ અને કેન્ર ભીને) લધલી જોઇએ નશીં.

(એચ) એકભે લાલણજજમક ઉત્ાદન અથલા આનુલાં ગક વેલાઓ ુયી ાડલાની તાયીખથી
૫ લત સુધી ઉત્ા દન ચાલુ યાખવુ ાં જોઇળે જો ાાંચ લત સુધી ઉત્ાદન/વેલા ચાલુ
યાખલાભાાં વનષ્પ યશે છે તો તેઓને ચુકલામેર ફેંક એન્ડેડ વમાજ વશામની યકભ
યત રઇ રેલાભાાં આલળે.
(આઇ) ૧% લધાયાની વફવીડી એલા એકભને ચ ૂકલલાભાાં આલળે જેઓના દાલાની
યજુઆત લખતે કાંનીના ૧૦૦

% ભાલરક તયીકે અનુસ ૂલચત

જાવત/જનજાવત/વલકરાાંગ/ભક્રશરા વાશવવકો શોમ અને ૧

% લધાયાની વફવીડી

એલા એકભને ચુકલાળે જે એકભભાાં ૧૦૦% ભાલરકી ધયાલતા વાશવવકો ૩૫ લતથી
નીચેના શોમ. ાાંચ લત સુધી આ મુજફના ભાલરકીણાની ેટનતભાાં પેયપાય થઇ
ળકળે નશીં.
૨.૫ સ્ટ્થામી
(એ)

મ ૂડીયકાણ વફવીડી અને વ્માાાજ વફવીડીભાું રાગ ુ ડતી ળયતાઃ
ક્રયઝલત ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાની ભાગતદવળિકા મુજફ જ ફેંક અથલા નાણાકીમ વાંસ્ટ્થા
દ્વાયા રોન ભાંજુય કયામેર શોમ તેલા એકભને જ આ ઠયાલ મુજફની વશામ
ભલાાત્ર થળે. જમાયે નોન-ફેલ્ન્કિંગ નાણાકીમ વાંસ્ટ્થા દ્વાયા રોન ભાંજૂય થમેર
શળે તેલા ક્રકસ્ટ્વાઓભાાં આ ઠયાલ અંતગતત કોઇણ પ્રોત્વાશનને રામક નશીં ગણામ.

(ફી) જમાાં સુધી તેલી કોઇ ખાવ મોજના અંતગતત સ્ટ્ષ્ટ શોમ તે વવલામ, જે એકભ આ
ઠયાલ અંતગતત વશામતા ભેલતો શળે તે યાજમ વયકાયની વભાન પ્રકાયની અન્મે
મોજનાનો રાબ રઇ ળકળે નશીં.
(વી) આ ઠયાલ અંતગતત કોઇણ વાશવવક અથલા વાશવવકોના ગૃ

, તેભના એકવયખા

વાભાન્મ પ્રોભોટવત વાથે એક વાથે ફે જગ્માએથી નલો એકભ સ્ટ્થાલા અથલા
વલસ્ટ્તયણ/લૈવલધ્મવકયણ અથલા આધુવનકયણ ભાટે વશામ ભેલલા

ભાટે ાત્ર

ગણાળે.
(ડી) નોડર એજન્વી દ્વાયા વભમે વભમે ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે દયે ક એકભે તેના
ઉત્ાદન, લેચાણ, ટનતઓલય અને યોજગાય વલગેયેની વલગતો વભમવય આલાની
યશેળે

(ઇ) આ ઠયાલ અંતગતત વશામ રેતા એકભે

, વક્ષભ વત્તાતાંત્ર દ્વાયા વનક્રદિષ્ટ કમાત મુજફના

અને ભાંજુય કયે રા શોમ તેલા પ્રદૂ ણ વનમાંત્રણ ભાટે ના વાધનો રગાલલાના તેભજ
તેલા ધોયણો જાલલાના યશેળે.
(એપ) એકભ દ્વાયા તેના કુર ભશેકભભાાં સ્ટ્થાગવનક વમયક્રકતઓને ન્ય ૂનત્તભ ૮૫% યોજગાયી
આલાની યશેળે જેભાાં ૬૦ % વાંચારકીમ અને સુયલાઇઝયી સ્ટ્ટાપ સ્ટ્થાવનક રોકોનો
યશેળ.ે સ્ટ્થાવનક યોજગાયીની આ ટકાલાયી કામભી ધોયણે જાલલાની યશેળે. જો
એકભ સ્ટ્થાવનક રોકોની બયતી કયલાભાાં વનષ્પ જણાળે તો વશામની ચુકલામેર
યકભ,

ફાકી જભીન ભશેસ ૂર તયીકે લસુર રેલાભાાં રેલાભાાં આલળે.

ે યી
(જી) વાંસ્ટ્થાએ વાંસ્ટ્થાના રેટયશેડ ય અવધકૃત વક્ષભ વમક્રકત દ્વાયા વશી કયીને ફાાંશધ
આલી ડળે કે તેણે ફધાાં જ વયકાયી રેણા વભમવય ચ ૂકલેર છે .
(એચ) જો ભાાંદા એકભના અથલા ફાંધ એકભના યીલાઇલર ભાટે વલસ્ટ્તયણ અથલા
નલીનીકયણ કયે ર શોમ તો તેને G.B.I.F.R ની સ્ટ્કીભ અંતગતત વશામ ભેલલાની
યશેળે તેને આ મોજના અંતગતત આ વશામ ભલાાત્ર થળે નશીં.
(આઇ) એકભ આ પ્રકાયની અન્મ બાયત વયકાયની મોજના શોમ તો તે અંતગતત ણ
વશામ ભેલી ળકે છે .
(જે) વશામાત્રતા ભાટે પકત નલા લરાન્ટ અને ભળીનયીનો ખચત જ ભાન્મશ ગણાળે.
૩.૦

ન ૂય વફવીડી ભાટેની નાણાકીમ વશામની મજનાાઃ
આ મોજના અંતગતત પકત ભાઇક્રો , સ્ટ્ભોર અને ભધ્મજભ એકભો ( MSME) ને જ વશામ
ભલાાત્ર થળે.

૩.૧

શલાઇ બાડાભાું નાણાકીમ વશામકી મજના :લૈવિકયણને ધ્માનભાાં યાખતા , યાજમભાાંથી ખેતીલાડી અને પ્રોવેસ્ટ્ડ ફૂડના વનકાવને
પ્રોત્વાશન આવુાં જફૃયી છે . આ ાવાને ધ્માનભાાં યાખતા

, અભદાલાદ ઇન્ટયનેળનર

એયોટત ખાતેના કાગો કોમ્લરેક્ષથી કાનુની યીતે સ્ટ્થલામેર કોઇણ એકભ, વનકાવ ભાટે
ભોકરેરા કોઇણ તાજા અથલા પ્રક્રક્રમા કયે ર ફાગામત , દૂ ધ , ોલ્રી , ભત્સ્ટ્મ , ઉત્ાદન
ભાટે ભાન્મ વાંસ્ટ્થાને ચ ૂકલેર ખયે ખય શલાઇ ન ૂયની યકભના ૨૫ % યકભ પ્રવતલત ભશત્તભ
ફૃા. ૧૦ રાખની ભમાતદાભાાં, ઓગેવનક પ્રોડકટ શોમ ત્માયે ખયે ખય ચ ૂકલામેર બાડાના ૪૦ %
યકભ લધુભાાં લધુ ફૃા. ૧૫ રાખ પ્રવત લતની ભમાતદાભાાં , ાાંચ લત સુધી નીચેની ળયતોએ
વશામને ાત્ર યશેળે.

(૧) આ મુજફની વશામ ૫ લતથી લધુ વભમ ભાટે ભાંજૂય કયી ળકાળે નશીં જે એકભે
અગાઉ આલી મોજના શેઠ વશામ ભેલેર શળે તેઓને ણ આ મોજના શેઠ
વશામાત્ર યશેળે નશી.
(૨) જમાયે વનકાવના શેત ુ ભાટે , ખાદ્ય કૃવ ઉત્ાદનનો નમ ૂનો વલદે ળભાાં ભોકરલાના
શોમ અને તેલા નમ ૂના ાવ કયાલલા જમાયે ખચત થામ ત્માયે લાસ્ટ્તવલક
કામદે વયના ખચતની (રાલેરીંગ ખચત વવલામની યકભ) યકભના ૨૫

% યકભ

પ્રવતલત ફૃા. ૨ રાખની ભમાત દાભાાં અને લધુભાાં લધુ રાબાથી દીઠ ફૃા. ૫ રાખની
ભમાતદાભાાં વશામ ભલાાત્ર થળે.
૩.૨

દરયમાઇ બાડાભાું નાણાકીમ વશામકી મજના :લૈવિકયણને ધ્માનભાાં યાખતા , યાજમભાાંથી ખેતીલાડી અને પ્રોવેસ્ટ્ડ ફૂડના વનકાવને
પ્રોત્વાશન આવુ ાં જફૃયી છે આ ાવાને ધ્માનભાાં યાખતા ગુજયાતના કાગો વેન્ટયથી
વનકાવ ભાટે ભોકરેરા કોઇણ તાજા ફાગામતી ઉત્ાદન ભાટે ભાન્મ વાંસ્ટ્થાને કે ઉધોગ
વાશવવકોને ખયે ખય દક્રયમાઇ બાડા ેટે ચુકલેર યકભના ૨૫

% યકભ, પ્રવતલત ભશત્તભ

ફૃા.૧૦ રાખની વશામ અને. ઓગેવનક તાજા ફાગામતી પ્રોડકટ ભાટે ખયે ખય દક્રયમાઇ બાડા
ેટે ચુકલેર યકભના ૪૦ % વશામ, લધુભાાં લધુ ફૃા.૧૫ રાખ પ્રવત લત વશામ ભલાાત્ર
યશેળે.આ વશામ પ્રવત એકભને ાાંચ લતથી લધુ વભમ ભલાાત્ર થળે નશીં.
૪.૦

અન્મ મજનાઓાઃ

૪.૧

ુ લત્તા પ્રભાણન પ્રભાણત્ર :ગણ
એભ.એવ.એભ.ઇ કૃવ ઉદ્યોગ એકભને વનકાવ કયલાના શેત ુ ભાટે ગુણલત્તા પ્રભાણન
પ્રભાણત્ર ભેલલાનુ ાં શોમ છે .

૪.૧.૧ ઉદ્યોગ વાશવવક એકભ દ્વાયા કલોરીટી કાઉન્વીનર ઓપ ઇન્ડીમા દ્વાયા ભાન્મ વાંસ્ટ્થાઓ
જેલી કે (ISO/HACCP/FSSAI/FPO/India Organic Certification mark/Agmark વલગેયે
ાવેથી ઉત્ાદનનુાં મોગ્મ ગુણલત્તા પ્રભાણન પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટે થમેર ખચતના
૫૦% (લધુભાાં લધુ ફૃા. ૫ રાખ) ની વશામ ભલાાત્ર થળે. આ ચ ૂકલણી પ્રભાણન
પ્રભાણત્ર ભેવમા છી કયલાભાાં આલળે.
૪.૧.૨ ભાન્મ આંતય યાષ્રીમ પ્રભાણન વત્તાતાંત્રને ચુકલેર પીના ૫૦

% યકભ અને પ્રભાણન

ભાટેના યીક્ષણ વાધનો અને ભળીનયીના પ્રભાણ ભાટે થમેર ખચતના ૫૦

% યકભની

વશામ એભ કુર ભીને ભશત્તભ ભમાત દા ફૃા. ૧૦.૦૦ રાખની વશામ ભલાાત્ર થળે.

૪.૨

કોળલ્ટ્મ લધવન :
ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી (વયકાયી અને ખાનગી) એકભને જફૃયી ઉદ્યોગ ભાન્મ સ્ટ્કીર વટીપીકેટ
ભળ્મેથી પ્રવત કભતચાયી દીઠ ફૃા. ૧૦ ,૦૦૦ ની ભમાત દાભાાં તારીભ ભાટે ચુકલેર પીના ૫૦ %
યકભની વશામ ભલાાત્ર થળે. આ પ્રોત્વાશન અંતગતત વશામ એકાંદય ટોચભમાતદા ફૃા.
૦.૫ રાખ પ્રવત લત ભમાતદાભાાં ભશત્તભ ૩ લતના વભમગાા ભાટે ભળે.

૪.૩ માંત્ર/વાધન વાભગ્રી તથા તકવનકી વીલીર કાભો ભાટે ના ક્રકિંભતના ૩૫

% યકભ, ભશત્તભ

૫.૦૦ રાખ ફૃવમાની ભમાત દાભાાં ભાાંવની દુકાનોના આધુવનકયણ ભાટે વશામ ભલાાત્ર
થળે.
નોંધાઃ મોજના નાં. ૪.૧, ૪.૨ અને ૪.૩ નો રાબ કેલ MSME યુનીટ રઇ ળકળે.
૪.૪

ુ ાઃ યત ચકુ લણી :
લેટની ન
ાત્રતા ધયાલતા

કૃવ અને ફુડ પ્રોવેવીંગ યુનીટ તથા ભાખાકીમ પ્રોજેકટો દ્વાયા

ગુજયાત લેટ એકટ – ૨૦૦૩ ની કરભ ૧૩ શેઠ તેઓની આઉટ ુટ ટે ક્ષ જલાફદાયીઓ
વાભે બયે ર ચોખ્ખી યકભ (નેટ ઓપ ઇન્ુરટ ક્રેડીટવ) યીઇમ્ફવતભેન્ટ કયાળે. જે સ્ટ્થામી
મ ૂડીયોકાણના લધુભાાં લધુ ૭૦ % સુધી ભલાાત્ર થળે.
આ વશામ વનમ્નલરલખત ળયતો ય આધાયીત યશેળે :
૪.૪.૧ ાત્રતા ધયાલતા એકભને તેભના ાત્ર સ્ટ્થામી મ ૂડયોકાણના ૭૦ %ની ભમાતદાભાાં
લેટની યકભની યત ચુકલણી થઇ ળકળે.
૪.૪.૨ ગુજયાત લેટ અવધવનમભ, ૨૦૦૩ ની જોગલાઇઓ શેઠ ાત્ર યુનીટ દ્વાયા વયકાયી
વતજોયીભાાં ચોખ્ખા લેયા ેટેની યકભ બયળે.
૪.૪.૩ ાત્રતા ધયાલતા યુનીટ દ્વાયા બયે રા ચોખ્ખા લેયાની ૮૦

% ની ભમાતદાભાાં યકભ

યત ભલાાત્ર યશેળે. જેભાાં (અ) લધાયાનો લેયો , (ફ) GVAT કામદો, ૨૦૦૩ ની જોગલાઇઓ
મુજફ ITC ભાાં ફાદ ભે ર યકભનો વભાલેળ થતો નથી. આથી સ્ટ્ષ્ટ કયલાભાાં આલે છે કે
GVAT કામદો ૨૦૦૩ ની જોગલાઇઓ મુજફ લધાયાની લેયાની યકભ અને

,

ITC ભાાં ફાદ ભે ર

યકભ યીઇમ્ફCવત થઇ ળકતી નથી.
૪.૪.૪ વમલવાવમક ઉત્ાદનની તાયીખથી/વેલા ળફૃ કમાતની તાયીખથી ાાંચ લત અથલા ૭૦
ની ભમાત દા  ૂણત થામ ફેભાાંથી જે લશેલ ુાં શોમ ત્માાં સુધીના વભમ ભાટે લેટની યત ચુકલણી
ભળે.

%

૪.૪.૫ ાત્ર યુનીટને ચોકકવ લતભાાં યત ભલાાત્ર યકભના ૧/૫ યકભ જ યત
ભેલલા શકદાય યશેળે.
૪.૪.૬ લતયની યકભ આંતયયાજમ વમાાય , ળાખાનુ ાં શસ્ટ્તાાંતયણ ,ભાર વમલશાય તથા વનકાવના
ભાધ્મ ભથી તે છીના ડીરય દ્વાયા ુનઃ દાલો ન થામ તેલી ખાતયી ભાટે ભમાત દા/ફાંધનો
યાખી ળકાળે.
૪.૪.૭ પ્રોત્વાશનાત્ર ભારનુ ાં ોતાની યીતે જ ઉત્ાદન કયળે તે યુનીટ જ પ્રોત્વાશનને ાત્ર છે .
૪.૪.૮ પ્રોત્વાક્રશત કા દયવભમાન, ાત્રતા ધયાલત ુ ાં યુનીટ ોતાનો વમલવામ ફીજાને તફદીર
કયી ળકળે નશીં કે ોતાના શકકો અને જલાફદાયો અન્મ કોઇને નીક્રશત કયી ળકળે નક્રશ.
૪.૪.૯ ાત્રતા ધયાલતુ ાં યુનીટ , પ્રોત્વાશનકા દયવભમાન ઉત્ાદનભાાં યશેવ ુ ાં જોઇળે.
૪.૪.૧૦ જીએવટી (GST)ના રાગુ વભમકાભાાં, યુનીટ દ્વાયા ચોકકવ ભારવાભાનના આંતયયાજમ
લેચાણ લખતે ચુકલામેર GST ની યકભનુ ાં યીઇન્ફવતભેન્ટ તેને એ ળયતે ભળે કે જે કય
ખયે ખય વતજોયીભાાં જભા થમેર શોમ અને યાજમ વયકાય નકકી કયલાભાાં આલે તેની અન્મ
ળયતો અને તે ફાફતભાાં યાજમ વયકાયનો વનણતમ આખયી યશેળે.
આભ છતાાં,

GST ના રાગુ વભમે , SGST એલા દયે યીઇમ્ફયવત થળે કે તે ભાર ય રાગુ

ડતા શારના દય કયતાાં ઉંચો ન શોમ.
૪.૪.૧૧ ાત્રતા ધયાલતા એકભે ચુકલણી અને યજુ કયલાના યીટનત ઇરેકરોનીકરી કયલાના યશેળે.
૪.૪.૧૨ આંતયભાખાકીમ સુવલધાના પ્રોજેક્ટ ક્રકસ્ટ્વાભાાં આ નીવતના વભમગાાભાાંજ
ભેલામેર ભારવાભાન યના બયાઇ કયે ર કયનુ ાં યીઇમ્ફવતભેન્ટ થઇ ળકળે.
૪.૪.૧૩ જે એકભ આધુવનકયણ શેઠ છે તેને ટે ક્ષની યાશત એ ળયતે ભલાાત્ર થળે કે તે
છે લ્રા ત્રણ લતના બયાઇ કયે રા લેટની યકભના એલયે જ જેટરી યકભ બયલાનુ ાં
ચાલુ યાખળે અને પકત એનાથી લધાયાની લેટની બયાઇની યકભ તેને યીઇમ્ફવતને ાત્ર
યશેળે.
૪.૫

લીજદય અને લીજકયભાું પ્રત્વાધશનાઃ
-

૪.૫.૧ કૃવ, ફુડ પ્રોવેવીંગ એકભ તથા ભાખાકીમ પ્રોજેકટને પ્રોત્વાશન યાશત તયીકે

, તેઓની

વમલવાવમક ઉત્ાદન ળફૃ થમા તાયીખ અથલા વેલા આલાનુ ાં ળફૃ કયે ત્માયથી ાાંચ લત

ભાટે તેભને લીજી કાંની દ્વાયા અાતા લીજ ફીરભાાં , પ્રવત યુવનટ ફૃા.૧/- (એક) રેખેની
ાલય ટે યીપ વફવીડી, યીઇમ્ફવતભેન્ટના ધોયણે. ભલાાત્ર થળે.
૪.૫.૨ કૃવ, ફુડ પ્રોવેવીંગ અને ભાખાકીમ પ્રોજેકટને ાલય ટે યીપ વફવીડી વાથે વાથે ાાંચ
લત સુધી તેઓએ ફીરની વાથે બયે રા લીજકયની યકભનુ ાં ણ યીઇમ્ફવતભેન્ટ ભળે.
૧. ઉય દળાતલેરી યાશતો, કૃવ ફુડ પ્રોવેવીંગ એકભ અને ભાખાકીમ પ્રોજેકટ
દ્વાયા યાજમની લીજ વલતયણ કાંનીઓ અને લીજ લીતયણ રામવન્વ
ધયાલનાય ાવેથી લીજ ુયલઠો રેનાયને જ ભળે. યાં ત ુ જે યુવનટો
ોતાના કેલટીલ ાલય લરાન્ટભાાંથી લીજ ઉત્ાદન કયીને અથલા ઓન
એવેવથી લીજ ુયલઠો ભેલે તેઓને આ રાબ ભળે નશીં.
૨. શમાત એકભ

, જે વલસ્ટ્ત યણ કે લૈવલધ્મકયણ શેઠ છે તેઓના વલસ્ટ્તયણ કે

લૈવલધ્મકકયણના કાયણે થનાય લધાયાના લીજ લયાળ ય જ ાલય ટેયીપ
તથા લીજ કયની યીઇમ્ફવતભેન્ટની વશામ ભળે.
૪.૬

નોંધણી / સ્ટેમ્ ડયટુ ી યાશત :

કૃવ તથા ફુડ પ્રોવેવીંગ યુનીટને તેઓને બયાઇ કયે ર સ્ટ્ટેમ્ ડયુટી/લેચાણની નોંધણી
% યીઇમ્ફવત થળે. તથા કૃવ અને ફુડ

પી/તફદીરી પી/બાડા ટા ભાટે બયે ર યકભના ૫૦

પ્રોવેવીંગના ક્ષેત્રભાાં, ભાખાકીમ પ્રોજેકટ સ્ટ્થાલા ભાટે ચુકલામેર સ્ટ્ટેમ્ ડયુટી/ નોંધણી શુલ્ક /
ફૃાાંતય શુલ્કની ૧૦૦% યકભ યીઇમ્ફવત થળે.
૫.૦

યાજમકક્ષાની અભરીકયણ વષભષત :

૫.૧ આ ઠયાલ શેઠ ભે ર વલવલધ દયખાસ્ટ્તોમભાાં યાશતો ભાંજુય કયલા વાંફધ
ાં ભાાં વલચાયણા ભાટે
નીચે જણાલેર વભ્મોલ ધયાલતી એક યાજમ કક્ષાની અભરીકયણ વવભવત થળે.
૧. અગ્ર વલચલશ્રી (કૃવ)
૨. વલચલશ્રી

ચેયભેન

, વશકાય અને શુારન

૩. વલચલશ્રી (નાણાાં)
૪. ઉદ્યોગ કવભશ્નયશ્રી
૫. ભેનેજીંગ ડીયે કટયશ્રી

વભ્મ

વભ્મ
વભ્મ
, ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વભ્મભ વલચલ

કોોયે ળન, ગાાંધીનગય.

ચેયભેનશ્રીને જમાયે મોગ્મ જણામ ત્માયે વાંફવાં ધત વયકાયી કચેયીભાાંના વનષ્ણાત
અવધકાયીને અલબપ્રામ ભાટે આભાંત્રી ળકે છે .
આ વવભવત આ ઠયાલના પકયા ૧.૦ , ૨.૦ , ૪.૪ , ૪.૫ અને ૪.૬ ભાાં વનક્રદિષ્ટ કયે ર
મોજના શેઠ ભધ્મભ તથા ભોટીકક્ષાના કૃવ , ફુડ પ્રોવેવીંગ અને ભાખાકીમ પ્રોજેકટોને
વશામ ભાંજુયીની દયખાસ્ટ્તોની વલચાયણા કયળે. જે તે વેકટય

, વફવેકટયની અગ્રતા તથા

નાણાકીમ જોગલાઇઓને આવધન યશીને ભે ર દયખાસ્ટ્તો ની વલચાયણા કયલાભાાં આલળે.
આ ઠયાલ શેઠની કોઇ ણ જોગલાઇનુ ાં અથતઘટન કયલાની તથા આ ઠયાલની કોઇ
ણ જોગલાઇ વાંફધ
ાં ભાાં સ્ટ્ષ્ટતા કયલા/વનણતમ કયલાને ભાટે આ વવભવત અવધકૃત છે અને
તે અયજદાયને આખયી અને ફાંધનકતાત યશેળે. યાજમના એકાંદય કૃવ વલકાવને ધ્માને રઇને
કોઇ ણ વેકટય/ વફવેકટયને આ ઠયાલની જોગલાઇ શેઠ રાલલા/ ફાકાત યાખલા ભાટે
આ વવભવત વક્ષભ યશેળે.
૫.૨ આ ઠયાલ શેઠ ભાંજુય થમેરા પ્રોજેકટોની દે ખયે ખ અને જુદી જુદી મોજનાઓના
અભરીકયણી વભીક્ષા કયલા નીચે મુજફના વભ્મોની ફનેરી વવભવતની યચના કયલાભાાં
આલે છે .
૧. અગ્ર વલચલશ્રી (કૃવ)

ચેયભેન

૨. ભત્સ્ટ્મોદ્યોગ કવભશ્નયશ્રી

વભ્મ

૩. ખેતી વનમાભકશ્રી

વભ્મ

૪. ફાગામત વનમાભકશ્રી
૫. શુારન વનમાભકશ્રી

વભ્મ
વભ્મ

૬. નાણાાં વરાશકાય (કૃવ) નાણાાં વલબાગ વભ્મ
૭. નામફ વલચલ

, કૃવ અને વશકાય વલબાગ વભ્મ

૮. લશીલટી વાંચારક, ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
કોોયે ળન, ગાાંધીનગય

વભ્મ-વલચલ

આ ઠયાલ શેઠની જુદી જુદી મોજનાઓનાલધુ વાયા અભરીકયણ ભાટે આ વવભવત,
યાજમ અભરીકયણ વવભવતને તથા ભેનેજીંગ ડીયે કટયશ્રી

, ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

કોોયે ળનને સ ૂચનો કયળે.
૫.૩ મોજના ક્રભાાંક ૧.૦, ૨.૦, ૪.૪, ૪.૫ અને ૪.૬ શેઠના ભાઇક્રો અને સ્ટ્ભોર સ્ટ્કેર કૃવ

, ફુડ

પ્રોવેવીંગ અને ભાખાકીમ પ્રોજેકટોભાાં તથા મોજના ક્રભાાંક ૩.૦, ૪.૧, ૪.૨ અને ૪.૩
શેઠનાાં ફધા એકભોની દયખાસ્ટ્તોજભાાં ભાંજુયી તથા વશામની યકભની લશેંચણીની કામતલાશી
ભેનેજીંગ ડીયે કટયશ્રી , ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયે ળન દ્વાયા કયાળે. ભેનેજીંગ
ડીયે કટયશ્રી, ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયે ળન જમાયે તેઓને જફૃય જણામ ત્માયે યાજમ
વયકાયની વાંફવાં ધત કચેયીના અવધકાયીની વનષ્ણાત વરાશ/અલબપ્રામ રઇ ળકળે
૬.૦

કામવધ્ધષત :
(એ) આ ઠયાલ શેઠની મોજનાઓના અભરીકયણ ભાટે ગુજયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
કોોયે ળન નોડર એજન્વી યશેળે.
(ફી) સ્ટ્કીભ મુજફ વનમત અયજીત્રકો તેઓની લેફવાઇટ ય ઉરબ્ધ યશેળે.
(વી) મોજનાઓની વલગતલાય ઓયે ળન ગાઇડરાઇન્વ જીએઆઈવી રી. દ્વાયા
ઘડલાભાાં આલળે અને તે યાજ્મ સ્ટ્તયની અભરીકયણ વવભવત દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં
આલળે.

૭.૦

નાણાકીમ જગલાઈ :

૧.૧ કૃવ ઉદ્યોગોને નાણાકીમ વશામ શેઠ લત ૨૦૧૬

– ૧૭ ભાાં ફૃ.૧૧૦૦ રાખની જોગલાઇ

કયલાભાાં આલી છે . (આ ઉયાાંત ભા.મુખ્મભાંત્રીના ફુડ પ્રોવેવીંગ વભળનભાાં ફૃા.૨૫૦૦
રાખની યકભ ભાંજુય કયામેર છે ) લત ૨૦૧૬-૧૭ ભાાં આ શેત ુ ભાટે થમેર ફૃા. ૧૧૦૦
રાખની જોગલાઇ વાભે ખચત કયલાની આથી લશીલટી ભાંજુયી આલાભાાં આલે છે આ શેત ુ
ભાટે થનાય ખચત નીચે મુજફની અંદાજત્રીમ જોગલાઇભાાંથી ભેલલાભાાં આલળે.
ભાાંગણી ક્રભાાંક-૨

– ૨૪૦૧ ાક કૃવ વમલસ્ટ્થા – ૧૯૫ – વશકાયી વાંસ્ટ્થાઓને વશામ – ૦૨

એજીઆય – ૧૩ કૃવ ઉદ્યોગોને નાણાાંક્રકમ વશામ

, કૃવને શલારે મ ૂકલાભાાં આલળે જેઓ આ યકભ

આ અનુદાન વનમાભકશ્રી

અભરીકયણ એજન્વીને શલારે મ ૂકળે.
આ ઠયાલ આ વલબાગની વયખા ક્રભાાંકની પાઇર ય નાણા વલબાગની તા.૨૬-૪૨૦૧૬ ની નોંધથી ભે ર વાંભવત અન્લમેફશાય ાડલાભાાં આલે છે .
ગુજયાતના યાજમારશ્રીના હુકભથી અને તેભના નાભે,
વશી/( આય.કે.ળાશ )
નામફ વલચલ
કૃવ અને વશકાય વલબાગ.

પ્રષત
૧. ભા.યાજમારશ્રીના વગિલશ્રી

, યાજબલન ગાુંધીનગય (ત્રથી)

ુ મભુંત્રીશ્રીના અગ્રવગિલશ્રી
૨. ભા.મખ્
૩.

, વગિલારમ, ગાુંધીનગય

વલે ભુંત્રીશ્રીઓના અંગત વગિલશ્રી, વગિલારમ, ગાુંધીનગય

ુ મભુંત્રીશ્રીના વરાશકાયશ્રી
૪. ભા.મખ્
ુ મવગિલશ્રી
૫. મખ્

, વગિલારમ, ગાુંધીનગય

, વગિલારમ, ગાુંધીનગય

ુ મ વગિલશ્રી
૬. અષધક મખ્
૭. નાણા વરાશકાયશ્રી

, નાણા ષલબાગ, વગિલારમ, ગાુંધીનગય
, નાણાું ષલબાગ, વગિલારમ, ગાુંધીનગય

૮. વગિલારમના વલે ષલબાગ
૯. ભેનેજીંગ ડીયે કટયશ્રી

, ગાુંધીનગય

, જીએઆઈવી રી., ગાુંધીનગય

૧૦. કૃષ તથા વશકાય ષલબાગના વલે ખાતાની લડાની કિેયીઓ
૧૧. ઉદ્યગ કષભશ્નયશ્રી

, ઉદ્યગ બલન, ગાુંધીનગય

૧૨. એકાઉન્ટન્ટ જનયરશ્રીની કિેયી

, યાજકટ / અભદાલાદ

૧૩. વ્મલવાષમક લેયા બલન, અભદાલાદ
ુ મ ષલદ્યત
ુ કષભશ્નયશ્રી
૧૪. મખ્

, ઉદ્યગ બલન, ગાુંધીનગય

ુ યાત ઉજાવ ષલકાવ ષનગભ ગર. લડદયા
૧૫. કામવકાયી વુંિારક, ગજ
૧૬. ભારશતી ષનમાભકયશ્રી
૧૭. કષભશ્નયશ્રી

, ડૉ. જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાુંધીનગય

ુ ી, ડૉ. જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાુંધીનગય
, સ્ટેમ્ ડયટ

૧૮. ષવરેક્ટ પાઈર

