
 

 

 

જુરાત ટ ટાઇલ પોલીસી- 2012 તગત હર થયેલ ો સાહન યોજનાના ઠરાવ તગત વારંવાર છૂાતા  
ો અને તેની પ ટતા  (FAQs) 

મ. ો પ ટતા 
1 ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ ની યોજનાના ં

અમલનો સમયગાળો કેટલો છે? 

ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ તા. ૫.૯.૨૦૧૨ 
ના રોજ પાચં વષર્ માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે.  

2 ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ હઠેળ યાજ સહાય 
બાબતે કઇ-કઇ પ્રવિૃતઓ આવરી લેવામા ંઆવી છે?  

યોજના હઠેળ નીચે મજુબની પ્રવિૃતઓ આવરી 
લેવામા ંઆવી છે. 
1)  જીનીંગ અને પ્રેસીંગ 

2)  કોટન પીનીંગ  

3) વીવીંગ  

4) ડાઇંગ અને પ્રોસેસીંગ  

5) નીટીંગ/ગારમે ટસ/મેઇડ અ સ  

6) મશીન કારપેટીંગ  

7) મશીન એ બ્રોઇડરી તેમજ સમગ્ર મ ૂ યલક્ષી 
સાકંળની અ ય પ્રવિૃતઓ/પ્રિક્રયાઓ વી કે 
ક્રી પીંગ, ટે ટરાઇઝીંગ, વી ટીંગ, વાઇડીંગ, 
સાઇઝીંગ વગેરે. 

8) જીનીંગથી લઇ ને ગારમે સ/મેઇડ-અ સ 
સધુીની બધીજ પ્ર િુતઓ નો સમાવેશ થઇ 
જાય છે.     

9) ટેકનીકલ ટેક્ષટાઇલ 

3 આ ઠરાવ હઠેળ ઔ ોિગક એકમોને કયા ં લાભ 
આપવામા ંઆ યા છે? 

  કોટન પીનીંગ અને ગારમે ટ/મેઇડ-અ સ 
એકમોને પ્રો સાહન વ પે વાિષર્ક ૭% યાજ 
સહાય, ટેકનીકલ ટેક્ષટાઇલ કે્ષત્રના એકમોને 
વાિષર્ક ૬% યાજ સહાય અને તે િસવાય ની 
અ ય પ્ર િુતઓ ને વાિષર્ક ૫ % યાજ સહાય  
પાચં વષર્ માટે મળવાપાત્ર છે.    

 કોટન પીનીંગ અને વીવીંગ એકમોને પાવર  
ટેરીફ . ૧ પ્રિત યનુીટ નો લાભ મળવાપાત્ર 
છે. 

 વેટ ક શેશનનો લાભ. 
 ઊજાર્ સરંક્ષણ, પાણી સરંક્ષણ અને પયાર્વરણનુ ં
અનપુાલન માટે ત્રણ વષર્થી વધ ુ સમયના 



 

હયાત એકમોને ખચર્ના ૫૦% સધુી, વધમુા ં
વધ ુ ! ૫૦,૦૦૦/- ની મયાર્દામા ંસહાય.  

 ટેકનોલોજી સપંાદન અને ઉ ચતમ ધોરણ 
પ્રા ત કરવા માટે થતા ંખચર્ના  ૫૦% સધુી, 
વધમુા ંવધ ુ ! પચીસ લાખની સહાય.  

 એપરલ તાલીમ કે દ્ર /તાલીમ સં થા થાપવા 
માટે સહાય. 

 એપરલ તાલીમ કે દ્ર અને સં થાના 
તાલીમાથીર્ઓને ફીમા ં ૫૦ % ના ધોરણે 
સહાય. 

 પાવરલમુ ક્ષેત્રને તાલીમ સહાય. 
  ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ પાકર્ થાિપત કરવા 
સહાય  

4 પાવરટેરીફ ક શેશનનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે?  પાવરટેરીફ ક શેશનનો લાભ કોટન પીનીંગ અને 
વીવીંગ એકમોને મળવાપાત્ર છે.  પાવરટેરીફ 
ક શેશનનો લાભ  નવા એકમ તેમજ, હયાત 
એકમનુ ં િવ તતૃીકરણ/વૈિવ યકરણ કરતા એકમને 
મળવાપાત્ર છે. આધિુનકરણ કરતા  એકમોને 
મળવાપાત્ર નથી.  

5 વેટ નો લાભ કોને મળવા પાત્ર છે?  કોટન ટુ ગારમે ટની સમગ્ર વે ય ુ ચેઇનના 
ઉ પાદનમા ં થતા અંિતમ પ્રોડક્ટ ના વેચાણ 
ઉપર, ઉપરાતં અમકુ િક સામા ં ઇ ટરમીડીએટ 
પ્રોડક્ટ ના વેચાણ ઉપર વેટનો લાભ  મળવા 
પાત્ર છે. 

 ટેકનીકલ ટેક્ષટાઇલ ક્ષેત્રના એકમો ને વેટનો 
લાભ મળવાપાત્ર છે.  

6
  

વ-મડુીરોકાણ થી થપાયેલ એકમને આ યોજના હઠેળ 
લાભ મળવાપાત્ર છે કે કેમ ? 

વ-મડુીરોકાણ કરતા ંએકમો ને વેટ ક શેશન ના 
લાભ મળવાપાત્ર નથી. 

7 MSME યોજના અંતગર્ત યાજ સહાય મેળવેલ એકમો 
આ િનતી અંતગર્ત અ ય લાભ મેળવી શકે કે કેમ?  

હા, યાજ સહાય િસવાય પાત્રતા અનસુાર અ ય 
લાભ મેળવી શકે છે. 

8 ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ જાહરે થયા પછી 
થપાયેલ એકમને િનતી અંતગર્ત લાભ મળે યા બાદ 
િવ તતૃીકરણ/ વૈિવ યકરણ/ આધિુનકરણ નો લાભ 
મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ? 

 

હા, િવ તતૃીકરણ, વૈિવ યકરણ કે આધિુનકરણ પૈકી 
કોઇ એક લાભ મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે. 



 

9 િવ તતૃીકરણ/વૈિવ યકરણ/આધિુનકરણ ક્યારથી 
ગણવુ?ં  

આ યોજના ના સમયગાળામા ં િવ તતૃીકરણ 
/વૈિવ યકરણ / આધિુનકરણ કરતા ં એકમે 
સમયગાળો નક્કી કરવાનો રહશેે અને જણાવવાનો 
રહ ેછે. 

10 િવિવંગ મા ંકોટન સાથે લે ડીંગ કરતા એકમ ને પાવર 
ટેરીફ નો લાભ મળવાપાત્ર છે?  

હા. કોટન સાથે લે ડીંગ કરતા એકમને આ 
યોજનાના ં ઠરાવની જોગવાઇ અનસુાર પાત્રતા 
ધરાવતા હોય તો  લાભ મળવાપાત્ર છે. પરંત ુ
૧૦૦ % મેન મેડ ફાઇબર અને આટર્ સી ક 
ફેબ્રીક્સને લાભ મળવાપાત્ર નથી.  

11 ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી – ૨૦૧૨ અંતગર્ત પાત્રતા 
ધરાવતા એકમોને  યાજ સહાયની મહ  તમ ટોચ 
મયાર્દા કેટલી રાખવામા ંઆવેલ છે? 

ગજુરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી – ૨૦૧૨ અંતગર્ત 
પાત્રતા ધરાવતા એકમોને  યાજ સહાયની મહ  તમ 
ટોચ મયાર્દા રાખવામા ંઆવેલ નથી. 

12 કે ટીવ પાવર લા ટમાથંી પાવર મેળવનાર એકમ ને 
િવજ રાહત નો લાભ મળે ? 

ના. કે ટીવ પાવર લા ટ માથંી પાવર મેળવનાર 
એકમ ને િવજ રાહત નો લાભ મળવાપાત્ર નથી. 

13 ટેકનીકલ ટેક્ષટાઇલ યોજના હઠેળ એકમે ટેક્ષટાઇલ 
કિમશનરની ઓિફસમા ંન ધણી કરાવવી ફરજીયાત છે? 

ના, કારણ કે, ટેકનીકલ ટેક્ષટાઇલના ં ઉ પાદન 
માટેની સહાય યોજના ફક્ત TUF હઠેળની 
મશીનરીની યાદી આધારે આપવાની છે. પરંત ુ
ન ધણી મેળવેલ હોય તો તે િવશેષ આધાર ગણી 
શકાય.  

14 TUF અનસુાર મા ય મશીનરી ની યાદી ક્યા ઉપલ ધ 
હશે? 

TUF અનસુાર મા ય મશીનરી ની યાદી 
વ મતં્રાલય ભારત સરકારની વેબસાઇટ 
www.txcindia.gov.in ઉપર ઉપલ ધ છે. 

15 આ યોજના અંતગર્ત મળનાર લાભો ભારત સરકાર 
તરફથી મળતા લાભ, મ કે, TUF યોજના ઉપરાતંના 
છે? 

હા, એકમ ભારત સરકાર ની TUF યોજના હઠેળ 
લાભ મેળવે તે ઉપરાતં આ યોજનાનો લાભ મેળવી 
શકે છે.  

16 કાપડઉ ોગની કઇ પ્રવિૃત આ  િનિત હઠેળ લાભ લેવા 
પાત્રતા ધરાવતી નથી?  

િસ થેટીક ફીલામે ટ યાનર્નુ ં ઉ પાદન (માનવ 
િનિમર્ત રેસાનુ)ં આ િનિત હઠેળ પાત્રતા ધરાવતી 
નથી. 

17 વેટ માફી મશીનરી અને એસેસરીઝ માટે પણ ઉપલ ધ 
છે? 

ના, વેટ ક શેશન મશીનરી અને સાધનોની ખરીદી 
ઉપર લાગ ુપડતી નથી.   

18 ટેકનોલોજી સપંાદન/ઉ ચ મ ધોરણ માટે પોલીસી 
અંતગર્ત કયા માપદંડ નક્કી કરવામા ંઆ યા છે? 

 ભારતમા ં સૌ પ્રથમ િવશેષતાપાત્ર રજૂઆત 
માટે ટેકનોલોજી સપંાદન કરનાર ઉ ોગ 
સાહસન ે યોજના અ  વયે પાત્ર ગણવામા ં
આવશે. 

 ટેકનોલોજી સપંાદન, િન  ણાતો/સશંોધન અને 
િવકાસ સં  થા અને/અથવા ટેકિનકલ પરામશર્ક 



 

ફમર્ (પેઢી) મારફત િચત્રાકંન અને િડઝાઇન 
(આલેખન) અને ટેકનોલોજી િવકાસ સિહત 
કોઇપણ  વ પમા ંહોઇ શકે. 

19 ટેકનોલોજી સપંાદન હઠેળ એકમ યોજનાના ં
અમલીકરણ દર યાન અલગ ઉ પાદન અને પ્રિક્રયા 
માટે લાભ મેળવી શકે છે? 

ટેકનોલોજી સપંાદન કરનાર ઉ ોગ સાહસોને 
યોજનાના અમલીકરણ સમયગાળા દરિમયાન એક 
જ વખત પ્રિક્રયા/ઉ  પાદન દીઠ મડૂી  રોકાણના 
પ૦% સધુી  ટેકનોલોજી સપંાદન/સહયોગ માટે 
મહ મ .રપ લાખ નાણાકીય સહાય મળવાપાત્ર 
છે. 

20 એનજીર્ઓડીટ/વોટરઓડીટ/પયાર્વરણનુ ં અનપુાલન 
માટે કેટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે? 

એનજીર્ ઓડીટ/વોટર ઓડીટ/પયાર્વરણનુ ં
અનપુાલન માટે ખચર્ના ૫૦% લેખે વધમુા ંવધ ુ ! 
૫૦,૦૦૦/-ની સહાય અને સાધનોની ખરીદ 
િકંમતના ૨૦% લેખે વધમુા ંવધ ુ ! ૨૦ લાખની 
મયાર્દામા ં સહાય જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. આ 
યોજના અંતગર્ત એકમ યોજનાના ં સમયગાળા 
દર  યાન બે વષર્મા ંએકવાર લાભ લઇ શકશે. 

21 ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ પાકર્ માટે કઇ-કઇ સહાય 
યોજના જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે? 

ટેક્ષટાઇલ પાકર્ માટે જમીન િકંમત િસવાયની 
સામિૂહક સવલતો માટેની કુલ પિરયોજનાના ં૫૦% 
લેખે વધમુા ંવધ ુ ! ૧૦ કરોડની મયાર્દામા ંઅને 
યારે પીનીંગ પાકર્ માટે મહ મ ! ૩૦ કરોડની 
મયાર્દામા ં નાણાકંીય સહાય આપી શકાશે. વધમુા ં
પાકર્ના ડેવલોપરને અને પાકર્મા ંઆવનાર એકમના 
પ્રથમ ખરીદનાર ને જમીન ખરીદીમા ં ટે પ ડ ટુી 
મા ંરાહત આપવાની જોગવાઇ છે. 

22 પીનીંગ પાકર્ િસવાય ના ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ પાકર્ 
માટે ઓછામા ં ઓછી કેટલી જમીન ની જ રીયાત 
રાખવામા ંઆવેલ છે? 

પીનીંગ પાકર્ િસવાય ના ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ 
પાકર્ માટે જમીન ની લઘતુમ જ રીયાત અંગે કોઇ 
જોગવાઇ રાખવામા ં આવી નથી. પરંત ુ  પાકર્મા ં
ઓછામા ંઓછા ર૦ ઉ  પાદકો સેવા ઉ ોગ-સાહસને 
સમાવવાની જોગવાઇ છે.(સેવા ઉધોગ મહતમ 
૨૫% રાખી શકાશે.) 

23 પીનીંગ પાકર્ની જોગવાઇ અનસુાર ૩૫% જમીન 
વીવીંગ પ્રવિૃત માટેની જોગવાઇની પ ટતા કરો. 

પીનીંગ પાકર્ કરવા માટે ઓછામા ં ઓછી ૧૫૦ 
એકર જમીન ની જોગવાઇ કરવામા ં આવેલ છે. 
િવકાસકાર  જમીનનો પરેૂપરૂો ઉપયોગ પીનીંગ 
પ્રવિૃત માટે કરી શકે છે તેમજ તે પૈકીની ૩૫% 
સધુીની જમીનનો ઉપયોગ વીવીંગ પ્રવિૃત માટે 
આયોજન કરી શકે છે. 



 

24 ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ પાકર્ની અંદર થાિપત થતા 
એકમો લાભ લેવા પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ? 

ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ પાકર્ની અંદર થાિપત 
થતા ંઔધોિગક એકમોને સદર ઠરાવ ની જોગવાઇ 
અને પાત્રતા મજુબ સહાય મળી શકશે. 

25 આ યોજના અંતગર્ત સહાય મેળવવા અરજી ફોમર્ કેવી 
રીતે મેળવી શકાય અને અરજી ક્યા ંજમા કરાવવાની 
રહશેે? 

આ યોજના અંતગર્ત સહાય મેળવવા માટેના અરજી 
ફોમર્ અતે્રની કચેરી ની વેબસાઇટ 
www.ic.gujarat.gov.in ઉપર અલગ અલગ  
યોજના અનસુાર જ રી ચેકલી ટ સાથે ઉપલ ધ છે.
િનયત નમનુામા ંઅરજી સાથે ચેકલી ટ મા ંદશાર્ યા 
મજુબ ના જ રી દ તાવેજ ના િબડાણ સિહત બે 
નકલ મા ં  તે િજ લાના ં િજ લા ઉ ોગ કે દ્રમા ં
અરજી કરવાની રહશેે. 

26 આ યોજના અંતગર્ત યાજ સહાય મેળવવા માટે કેટલા 
સમય મા ંઅરજી કરવાની રહ ેછે?  

ઔધોિગક એકમે િધરાણ ના ંપ્રથમ હ તાથી અથવા 
ઉ પાદનમા ં ગયા તરત પહલેાના,ં િધરાણ ના ં
હ તાથી એક  વષર્મા ંઅરજી કરવાની રહશેે. 

27 એકમ ની અરજીઓ મજૂંર થયેથી સહાય ની રકમ ની 
ચકુવણી કઇ રીતે કરવામા ંઆવશે? 

સક્ષમ અિધકારી ારા એકમ ની થળ તપાસ 
કરાવી, એકમે  રજૂ કરેલ િવગત, યાજ સહાય 
દાવા તપાસી, ઠરાવની જોગવાઇ ને યાને લઇ 
મળવાપાત્ર સહાય ની રકમ ચકુવવામા ંઆવશે. 

28 નવા ંએકમ તરીકે વીજકર માફી મેળવેલ હોય તેવા 
એકમને પાવરટેરીફ સહાય મળવા પાત્ર છે?  

હા. પાવરટેરીફ  સહાય  મળવા પાત્ર છે. 

29 ફોરેન કર સી લોન પર યાજ સહાય મળવાપાત્ર થાય 
કે કેમ? 

ફોરેન કર સીમા ં મેળવેલ  લોનના યાજનો દર 
યાને લઇ કે દ્ર સરકારની યાજ સહાય નો દર 
બાદ કરતા ં બાકી રહતેા યાજદર માટે રા ય 
સરકારની યાજ સહાય મળવાપાત્ર રહશેે. 
ઉ.દા. ધારો કે એક એકમે ફોરેન કર સી લોન ૭ % 
યા  મેળવેલ છે આ એકમને ભારત સરકાર 
તરફથી ૫ % ની યાજ સહાય મળવાપાત્ર હોય 
તો ગજુરાત સરકાર ની યોજના હઠેળ ફક્ત ૨ % 
યાજ સહાય મળવાપાત્ર રહશેે.  

30 નવી ઔ ોિગક નીિત-૨૦૦૯ અંતગર્ત આ ઠરાવ જાહરે 
થયા પહલેા ં  એકમે ઉ પાદનમા ં ગયેલા છે તેમને 
બાકીના સમયગાળા માટે કેપ વગરની યાજ સહાય 
મળવાપાત્ર છે. 

ના, આ ઠરાવ જાહરે થયા પહલેા ં  એકમો 
ઉ પાદનમા ં ગયેલા છે તેમને આ યોજના હઠેળ 
લાભ મળવાપાત્ર નથી. 

31 આ ઠરાવ જાહરે થતા ંપહલેા ં ટમર્લોન મજૂંર કરાવેલ 
હોય અને રોકાણ કરેલ હોય અને ૫/૯/૨૦૧૨ પછી 
ઉ પાદનમા ંજાય તો લાભ મળવાપાત્ર થાય કે કેમ? 

મજૂંર થયેલ ટમર્લોન સામે ભોગવેલ ટમર્લોન ઉપર 
યાજ સહાય મળવાપાત્ર થાય. 



 

32 નવી જીનીંગ એકમ સાથે ઓઇલ મીલનુ ંયનુીટ હોય તો 
જીનીંગ એકમના ઉ  પાદન ઉપર વેટ ક  સેશનનો લાભ 
મળે?  

હા  

ફકરા ૩.૦ મજુબ  

 લા  ટ અને મશીનરીના ં મા  ય મડૂી રોકાણ માટે 
રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એકમને ટલી રકમ માટે 
એલીજીબીલીટી સટ ફીકેટ ઇ  ય ુ કરવામા ંઆવે તે 
જીનીંગ એકમને તેટલી રકમ માટે વેટ ક  સેશનનો 
લાભ મળે. 

33 ચાલ ુ જીનીંગ તથા ઓઇલ મીલ હોય તેવુ ં એકમ 
જીનીંગ મશીનરીમા ંએક  પા  સન કરે તો તેના રોકાણ 
ઉપર યાજ સહાય અને વેટ ક  સેશનનો લાભ મળે? 

હા  

ફકરા પ.૩ (iv) મજુબ પરંત ુ ૪.૩ મજુબ 
િવ  તિૃતકરણની શરત સતંોષાતી હોય તો એટલે કે 
જીનીંગ મીલમા ં લા ટ અને મશીનરીમા ં  મળૂ 
મડૂીરોકાણ હોય તેના પર ૫૦% કે તેથી વધ ુ
લા ટ અને મશીનરીમા ંમડૂીરોકાણ કરે તો લાભ 
મળવા પાત્ર થાય.  

 લા  ટ અને મશીનરીના ં મા  ય મડૂી રોકાણ માટે 
રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એકમને ટલી રકમ માટે 
એલીજીબીલીટી સટ ફીકેટ ઇ  ય ુ કરવામા ંઆવે તે 
એકમને તેટલી રકમ માટે વેટ ક  સેશનનો લાભ 
મળે. 

34 ચાલ ુજીનીંગ એકમ તમામ મશીનરી કાઢી નાખી નવી 
મશીનરી લાવે  (તમામ મશીનરી રી લેસ થાય) તો 
તેવા એકમને યાજ સહાય અને વેટ ક શેશનનો લાભ 
એક  પા  સન કે મોડર્નાઇઝેશન તરીકે મળે.  

ફકત મશીનરી રી  લેસમે  ટ માટે લાભ મળવાપાત્ર 
નથી. પરંત ુહયાત મશીનરી કાઢી,  નવી અપગે્રડેડ 
ટેકનોલોજી વાળી (TUF  મા ં િનદ ટ)   મશીનરી 
 થાિપત કરે તો ફકરા ૪.૪ ની જોગવાઇને આધીન 
રા ય કક્ષાની સિમતી મા ં મજૂંરી મ યા બાદ 
 લા  ટ અને મશીનરીમા ંથયેલ મા  ય મડુી રોકાણ 
માટે વેટ ક  સેશનનો લાભ મળે. 

35 ચાલ ુઓઇલ મીલ તેની ઉ પાદન પ્ર િુત ડાયવડર્ કરી,  
ઓઇલમીલની મશીનરી દુર કરી ઓઇલ મીલનો ધધંો 
બધં કરી તે જગ્ યાએ જીનીંગ મશીનરી લાવી ધધંો કરે 
તો તેને રોકાણ ઉપર  નવા એકમ તરીકે કે 
ડાઇવસીર્ફીકેશન તરીકે લાભ મળે?   

જીનીંગને ફકરા ૪.૧ ની જોગવાઇને આધીન નવી 
મશીનરી વસાવે તો નવા એકમ તરીકે લાભ મળે. 
રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એકમને એલીજીબીલીટી 
સટ ફીકેટ આપવામા ં આવે તેટલા મા  ય મડુી 
રોકાણ માટે એકમને વેટ ક  સેશનનો લાભ મળે.  

36 જીનીંગ અને  પીનીંગ ધરાવત ુ ં (મ ટી પ્રોડક્ટ) એકમ 
જીનીંગ ઇ ડ ટ્રીઝથી ઉ પાદન  ગાસંડી અને 

ગાસંડી અને કપાસીયા માટે કલમ-૪૧ હઠેળ 
વેચાણ પરના વેરાનુ ંરેમીશન મળે. 



 

કપાસીયાનુ ં વેચાણ કરે અને િ પનીંગના યાનર્ની સારી 
ક્વોલીટીના ઉ પાદન માટે તમામ  ગાસંડી બજારમાથંી 
ખરીદે આવા યવહાર લાભના ઉપયોગ માટે મા ય 
ગણાશે? 

કલમ-૪૦ના નોટીફીકેશનનો કલોઝ-(૧) મજુબ રો-
કોટન ની ખરીદી બજારમાથંી કરે તો તેના પરના 
વેરાનુ ં રીફંડ મળે. આવા સજંોગોમા ંજીનીંગ અને 
પીનીંગ માટે અલગ મડુી રોકાણ દશાર્વી 
એલીજીબીલીટી સટ ફીકેટ ઇ ય ુકરવામા ંઆવશે. 

37 જો પીનીંગ એકમ માટે લોન સેકશન થઇ ગઇ હોઇ 
અને ડીસબસર્મે ટ શ  થયેલ હોય પરંત ુઉ પાદન મા ં
જવાનો સમય બાકી હોય તો, એકમ કેપેસેટી વધારે 
અથવા બેકવડર્/ ફોરવડર્ ઇ ટીગે્રશન માટે પ્રો ક્ટ 
રીવાઇઝ કરાવે તો લાભ મળે કે કેમ ?  

 

હા  

ફકરા પ.ર.ર અનસુાર  

 વાિણ યીક ઉ પાદનમા ં ગયા પહલેા પ્રો ક્ટ 
રીવાઇઝ કરાવે તો સપંણૂર્ રીવાઇઝ પ્રો ક્ટ પર 
લાભ મળે. 

 ઉ પાદનમા ંગયા બાદ વધારાની લોન સે કશન 
કરાવે તો વધારાનુ ંમડૂીરોકાણ ગણાય અથવા 
િવ િુતકરણ ગણાય. 

38 એકમ થાપવા માટે  બેંક માથંી ટમર્લોન મજુંર 
કરાવેલ હોય તેજ ટમર્લોન એકાઉ ટમાથંી લાટં અને 
મશીનરી નુ ંચકુવણુ ંકરવ ુજ રી છે? 

ટમર્લોન ટલી મજુંર થઇ હોય  અને ટમર્લોનની 
મયાર્દામા ં ટલુ ંપેમે  ટ કયુર્ હોય તેટલુ ંમડૂી રોકાણ 
 યાજ સહાય માટે મા  ય ગણાય.  

1. વેટ માટે નવી મશીનરીનુ ંપરેૂપુ  મડૂીરોકાણ 
યાને લેવાશે. 

2. યાજ સહાય માટે ટમર્ લોનમાથંી મશીનરી 
માટે થયેલ ટમર્ લોનનુ ં ડીસબસર્મે ટ યાને 
લેવાશે.  

39 મશીનરી બેંક ટમર્ લોનમા ંઆવરી લીધેલ હોય પણ 
બેંકમા ંલોન સે  કશન થાય તે પહલેા ંડી પેઝમે ટ િવના 
પહલેા ંખરીદી હોય (ડીલીવરી લીધી હોય) તો લાભ 
મેળવવા પાત્ર થાય કે કેમ?  

મશીનરી ખરીદ કયાર્ પહલેા બેંકમા ં લોન માટે 
અરજી કરી હોય તથા લોન અરજી બેંકમા ંમજુંરી 
માટે પડતર હોય અને લોન મજુંરી પહલેા ંમશીનરી 
ખરીદી કરે તે િક સામા ં મશીનરી માટે કરેલ 
ચકુવણી મા ય ગણાય. 
 

રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એકમને ટલી રકમ માટે 
એલીજીબીલીટી સટ ફીકેટ ઇ  ય ુ કરવામા ંઆવે તે 
એકમને તેટલી રકમ માટે  વેટ ક  સેશનનો લાભ 
મળે. 

40 ચાલ ુએકમ તેજ નામથી તેની હાલની  ગ્યા હોય 
તેના િસવાય ગજુરાતના અ ય કોઇ િજ લા કે તાલકુામા ં
શહરે ગામમા ં અ ય યનુીટ બનાવે તો તે યનુીટ-૨ 
તરીકે નવા એકમ તરીકે ગણાશે કે એક્સપા સન 
ગણાશે.  

િવ  તિુતકરણ ની શરત સતંોષે તો ચાલ ુએકમ ને 
નવી ગ્યાએ નવા યનુીટ તરીકે લાભ મળે. 
 



 

41 કોઇપણ એકમ એજ નામે પોલીસીમા ંસમાવેશ થઇ બે 
ઇ  ડ  ટ્રીઝ અલગ અલગ  થળે બનાવે તો બ  નેના 
રોકાણ ઉપરનો લાભ સયંકુત કે અલગ અલગ મળે?  

કલમ-૪૦ હઠેળના નોટીફીકેશનના કલોઝ-(પ) 
મજુબ નીચેની શરતો મજુબ અલગ-અલગ મળે. 
૧) એક રજી  ટે્રશન નબંર હોય તો જુદા જુદા  થળ 
માટે િહસાબી સાિહ  ય જુદુ.  

ર) જો બ  ને  થળો માટે એલીજીબીલીટી સિટર્િફકેટ 
અલગ હોય તો રજી. નબંર અને િહસાબી સાિહ  ય 
જુદા.  

 

રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એકમને ટલી રકમ માટે 
એલીજીબીલીટી સટ ફીકેટ આપે તે એકમને તેટલી 
રકમ માટે  વેટ ક  સેશનનો લાભ મળે. 

42 એલીજીબલ ફીક  ડ કેપીટલમા ં લાટં અને મશીનરી 
ઉપરાતં ક્યા ક્યા ખચર્નો સમાવેશ થાય? 

  

વેટ કાયદા હઠેળ વેબ્રીઝ, ટે્રક્ટર, લોડર નો 
સમાવેશ મશીનરીમા ંથતો નથી  

પરંત ુટફ યો ના ની જોગવાઈ અનસુાર 
એસેસરી/એટેચમે ટ/ પેર માટે ચકુવાયેલ િકમત 
અથવા લા ટ અને મશીનરીની િકમતના ૨૦% તે 
બેમા ં  લઘતુમ હોય તેની મયાર્દામા ં ખચર્ મળવા 
પાત્ર છે . લા ટ અને મશીનરીના ંજ રી  
ઇલેક્ટ્રીકલ ઈ ટોલેશન નો  ખચર્ મળવા પાત્ર છે.  

43 એક  પા  શન કે ડાઇવસીર્ફીકેશન કે મોડર્નાઇઝેશનમા ં 
ના િક સામા ં એક્ક્ષી ટીંગ ગ્રોસ િફક્સ કેપીટલ કોને 
ગણાય?  

મળૂ બીલ આધારીત લા ટ અને મશીનરીમા ંકરેલ 
મડુી રોકાણ ગણતરીમા ંલેવાય. 

44  પીનીંગ એકમના યાન ઉ  પાદન  સાથે વે  ટ પડે છે 
વા કે કો  બર, લીકસીન,  લેબ િવગેરે સદર વે ટના 

વેચાણ ઉપરના વેટમા ંરેમીશનનો લાભ મળશે? 

ના મળે. 
ફકરા પ.પ.૧ અનસુાર  

રા ય કક્ષાની સિમતી મા ંમજૂંરી મ યા બાદ ઉ ોગ 
કિમ રની કચેરી ારા  એલીજીબીલીટી સટ િફકેટમા ં
ઉ  લેખ હોય તે માલ પરના વેરાનુ ંરેમીશન મળે . 

45 વેટ ક શેશનનો લાભ મશીનરી રોકાણની  ગ્રોસ િકંમત 
ઉપર મળનાર છે. (મશીનરી બેઝીક િકંમત+ 
એક્સાઇઝ+ ખરાજાત+ વેટ) વેટ કાયદાની કલમ ૧૧ 
અ વયે કેપીટલ ગડુસની ખરીદી ઉપર ITC મળે?  

કલમ-૪૦ હઠેળના નોિટિફકેશનનો કલોઝ-(૧ર) 
મજુબ ટેક્ષ કે્રડીટ ના મળે. 

46 જુની  પીનીંગ અને જીનીંગ હોય એવા મોડર્નાઇઝેશન  
એક  પા  શન કરીએ તો બ  નેનો વેટનો બેનીફીટ મળી 
શકે.  

કલમ-૪૦ હઠેળના નોિટિફકેશનન કલોઝ-(૧૮) 
બં ે એક્ટીવીટી સેપરેટ છે. બં ે એક્ટીવીટી માટે 
મોડર્નાઇઝેશન અને એક્સપા શન બે માથંી કોઇ 
એક માટે વેટનો લાભ મળે. 

47 નવી ટેક્ષટાઇલ પોલીસીમા ં પીનીંગના માટે ગાસંડી કલમ-૪૦ હઠેળના નોિટિફકેશનનો કલોઝ-(૧૦)(૧) 



 

બહારથી ખરીદેલ હોય તનેા ઉપર લગાવેલ વેટ 
અમોએ પાટ ને ચકુ યા બાદ પણ વેટ સિટર્િફકેટમા ંબાદ 
કરવાનો રહશેે કે નહી ?  

ની જોગવાઇ મજુબ. આવા વેટનુ ંરીફંડ ચકૂવાત ુ ં
હોઇ તે મોનીટરી સલીંગમાથંી બાદ થશે. 

48 નવી ટેક્ષટાઇલ પોલીસીનો લાભ લેનાર એકમ વેટ 
ઉઘરાવશે. તે ગવમેર્ ટમા ંભરશે નહી. છતા ંપણ માલ 
ખરીદનાર એકમને તે વેટ રીફંડ તરીકે અથવા તો 
ઇનપટુ કે્રડીટ (ભરવાની સામે મજરે) મળશે.  

કલમ-૪૦ હઠેળના નોિટિફકેશનનો કલોઝ-(૧૯)  

કલમ-૧૧(૭એ) મજુબ નીચેની િવગતે :- 

૧. ખરીદનાર એકમ એલીજીબલ યનુીટ થશે તો 
રીફંડ નહી મળે. 
૨. ખરીદનાર એકમ રેગ્યલુર હશે તો કલમ- 
૧૧(૭-એ) મજુબ ટેક્ષ કે્રડીટ મળશ.ે 

49 જુના ફેકટરી બી ડીંગને ભાડે લઇને નવી મશીનરી લોન 
લઇને નવુ ંએકમ થાપવામા ંઆવે તો, કીમ મજુબના ં
લાભો મળે કે કેમ?   

હા,  

50 પાચં વષર્ માટે ઇલેક્ટ્રીસીટી ડ ટુી માફીની કીમનો 
લાભ તમામ પ્રકારના એકમને મળે કે કેમ? 

હા, તમામ પ્રકારના નવા એકમને લાભ મળી શકે. 

51 પીનીંગ એકમોમા ં૧ ! ની રાહત ઉપરાતં ઇલેક્ટ્રીસીટી 
ડ ટુી માફી મળે કે કેમ? 

હા, નવી પોલીસી અંતગર્ત બં ે લાભ મળી શકે. 

52 Expansion ના કી સામા ંનવી મશીનરીની િકંમતો માટે 
કોઇ Upper Limit છે કે કેમ?  

Expansion મા ં હયાત મડુી રોકાણ ના ૫૦%  કે 
તેથી વધારે   મડુી રોકાણમા ં વધારો થવો જોઇએ. 
અપર લીમીટ નથી. 

53 TUF ની કીમ પ્રમાણેના List મજુબની મશીનરી ના 
નામ મા ય ગણવાના છે. મશીનરી સાથે જોડતા 
ઇલેક્ટ્રીક મોટર-કેબલ-ફાઉ ડેશનનો સમાવેશ થાય કે 
કેમ? TUF પ્રમાણે સામા ય સમજ મજુબ આવી ૨૦% 
રકમનો સમાવેશ થાય છે તે સાચુ ં છે? આવા રોકાણ 
ઉપર કોઇ લાભ મળે કે કેમ તેની પ ટતા કરવા 
િવનતંી.  

મશીનરી સાથે જોડતા ઇલેક્ટ્રીક મોટર-કેબલ િવગેરે 
ઇલેક્ટ્રીફીકેશન ટફ યોજનાની જોગવાઇ મજુબ 
મળવાપાત્ર છે. મશીનરી ફાઉ ડેશન મળવાપાત્ર 
નથી યારે મશીનરી સાથે આવતી એસેસરી/ પેર 
િવગેરે કુલ મશીનરીની િકંમતના  ૨૦% અથવા 
એસેસરી/ પેર માટે ચકુવાયલે િકંમત તે બેમા ં  
લઘુ મ હોય તે મળવાપાત્ર છે. 

54 લોન મજૂંરી વખતે નાણાકંીય સં થા ારા મજૂંર 
કરવામા ંઆવેલ ‘પ્રો ક્ટ’ / પ્રો ક્ટ રીપોટર્ મજુબના 
અંદાજો કરતા ં ખરેખર રોકાણ/ ઉ પાદનમા ં ફેરફાર 
આવે તો કીમ મજુબના લાભોને કોઇ અસર થાય કે 
કેમ? 

નાણાકંીય સં થા ારા મજૂંર કરવામા ં આવેલ 
રીપોટર્ના અંદાજ મજુબ કરેલ રોકાણ સધુી લાભ 
મળી શકે. 

55 કે દ્ર સરકારની કીમમા ંરા ય સરકારની કીમના લાભો 
લીધા હોય તો પણ તે જ રોકાણ ઉપર ફરીથી લાભ 
મળવાપાત્ર છે કે કેમ? 

યાજ સહાય યોજનામા ંરા ય સરકારની સાથે કે દ્ર 
સરકારની યોજનાનો પણ લાભ મળી શકે. 

56 બે કંપનીઓ ( પુ) ભેગી થઇને એક પ્રો ક્ટ કરવા 
માગેં છે અને બનેંની ફરજો/જવાબદારીઓનુ ં MOU 

નવો પ્રો ક્ટ  Joint venture તરીકે હોય તેને 
લાભ મળી શકે. 



 

 

કરીને Joint venture પ્રો ક્ટ કરે તો આ Scheme હઠેળ 
લાભ મળે કે કેમ?  

57 ઇ ટરનલ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર માટે લાભો મળે તે ઉપરાતં 
“link” Infrastructure ની કીમના લાભો મળે કે કેમ? 
(પાકર્ માટે)  

Link Infrastructure ના લાભ આ કીમ અંતગર્ત 
મળી શકે નહી. 


