
પ્રક્રરણ -૧૩  

આઇ.એમ.શાખા 

સહાયકીકાયયક્રમોનાઅમલઅંગેનીપધ્ધતિ 

           યોજના ન-ં૧  

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાન ું

નામ 

માુંદા માઇક્રો અને સ્મોલ. એકમોના પ નઃવસનની ર્ોજના  

(ઠરાવ ક્રમાુંક: SSI/10201/924840/CH, તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૫)  

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાનો

સમર્ 

ગાળો 

પાુંચ વર્ય (એટલે કે તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સ ધી)  

 કાર્યક્રમનો ઉદે્દશ માુંદા એકમોને માુંદા એકમ તરીકે નોુંધણી તથા ડાર્ગ્નોસ્ટીક રીપોટય  તૈર્ાર કરવા માટે ૫૦% લેખે 

મહત્ત્મ રૂ!. ૧.૦૦ લાખ સ ધીની સહાર્ આપવાનો ર્ોજનાનો ઉદે્દશ છે.  

 કાર્યક્રમના ભૌતતક 

અને નાણાકીર્ 

લક્ષ્ર્ાુંકો (છેલ્લા વર્ય 

માટે)  

લક્ષ્ર્ાુંકો નકકી કરવામાું આવેલ નથી. 

 લાભાથીની પાત્રતા આ યોજના હેઠળ માંદા એકમ િરીકે નોધંણી મેળવવા એકમ નીચ ેમુજબની લાયકાિ ધરાવિું 

હોવજુોઇએ.  

 એકમ માઇક્રોકે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ (એમ.એસ.ઇ.) હોવ ું જોઇએ.  

 એકમે EM Part –II અથવાઉદ્યોગ આધાર મેળવેલ હોવ ું જોઇએ.  

 એકમ RBI ની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે માુંદ  હોવ ું જોઇએ એટલેકે તેની Net worth માું 

૫૦%જટેલ ુંErosion થર્ેલ હોવ ું જોઈએ. 

 લાભ અુંગેની પૂવય 

જરૂરીર્ાત 

 એકમ માઇક્રોકે સ્મોલ એન્ટરપ્રાઇઝ (એમ.એસ.ઇ.) હોવ ું જોઇએ.  

 એકમે EM Part –II અથવાઉદ્યોગ આધાર મેળવેલ હોવ ું જોઇએ.  

 એકમ RBI ની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે માુંદ  હોવ ું જોઇએ એટલેકે તેની Net worth માું ૫૦%જટેલ ું 

Erosion થર્ેલ હોવ ું જોઈએ. 

 કાર્યક્રમનો લાભ 

લેવાની પધ્ધતત 

એકમે કચેરીની વેબસાઇટ www.ic.gujarat.gov.inપર મૂકેલ તનર્ત નમૂનાનામાું અરજીપત્રક(ફોમય) 

તથા ચેક્લીસ્ટમાું દશાયવેલ ડોક્ય મેન્ટસ સાથ ે ઉદ્યોગ કતમશનર કચેરી, ગાુંધીનગર ખાતે અરજી 

કરવાની રહેશ.ે 

 સહાર્કી તવતરણની 

કાર્યપધ્ધતત 

આ ર્ોજના હેઠળ તનષ્ણાત / તનષ્ણાત સુંસ્્થા પાસે ડાર્ગ્્નોસ્્ટીક સ્્ટડી રીપોટય  તૈર્ાર કરાવવા માટે 

થર્ેલ ખચયના પ૦% લેખે મહત્તમ રૂા.૧.૦૦ લાખ સ ધીની સહાર્ આપવામાુંઆવે છે.  

 અરજી કર્ાું કરવી કે 

અરજી કરવા માટે 

કચેરીમાું કોનો સુંપકય  

કરવો 

માુંદા એકમોએ ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરીમાું બ્લોક.નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાુંધીનગર ખાતે અરજી કરવાની થાર્ છે.  

 અરજી ફી ર્ોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે કોઇ ફી રાખવામાું આવેલ નથી. 

 અન્્ર્ ફી - 

 અરજીપત્રકનો 

નમ નો 

અરજીપત્રકનો નમૂનો તેમજ અરજી સાથ ેજોડવાની તવગતોની માહીતી કચેરીની વેબસાઇટ 

www.ic.gujarat.gov.inપરઉપલબ્્ધ છે. 

 તબડાણોની ર્ાદી 

પ્રમાણપત્રો  

અરજી સાથ ેનીચેના તબડાણો જોડવાના રહે છે. 

૧.એમએસએમઇ એક્ટ હેઠળ ઇએમ પાટય  - ૨ / ઉદ્યોગ આધાર નોુંધણીની નકલ 

http://www.ic.gujarat.gov.in/
http://www.ic.gujarat.gov.in/


અને દસ્તાવજેો  
 

૨.  ભાગીદારી કરાર / મેમોરને્્ડમ ઓફ આટીકલ / આટીકલ ઓફ એસોસીએશનની નકલ  

૩.  પેઢી રજીસ્્ટર ેશન / રજીસ્્ટર ાર ઓફ કુંપનીઝન ું સટીફીકેટ 

૪. છેલ્લા ત્રણ વર્યની ઓડીટેડ બેલેન્સશીટની નકલો.  

૫. RBIની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે એકમ માુંદ  છે તે અુંગેન ું સટીફીકેટ (તનર્ત ફોમેટમાું)  

 પ્રતક્રર્ાને લગતી 

સમસ્્ર્ાઓ અુંગે કર્ાું 

સુંપકય  કરવો 

સુંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર(આઇએમ) 

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી, 

બ્્લોક નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, 

ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાુંધીનગર.  

 

યોજના નં-૨  

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાન ું

નામ 

ઇન્ડસ્ટર ીર્લ ઇન્રાસ્ટરકચરને સહાર્ ર્ોજના  

(ઠરાવક્રમાુંક: GID/102014/922908/G, તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૫)  

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાનો

ગાળોસમર્  

પાુંચ વર્ય (એટલે કે તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સ ધી) 

 કાર્યક્રમનો ઉદે્દશ રાજ્યમાું ઉદ્યોગોના તવકાસ માટે જરૂરી આુંતરમાળખાકીર્ સવલતો ઉભી કરવા તથા હર્ાત 

આુંતરમાળખાકીર્ સ તવધાઓના અપગ્રેડેશન માટે સહાર્ પૂરી પાડવી  

 કાર્યક્રમના ભૌતતક અને 

નાણાકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો 

(છેલ્લા વર્ય માટે)  

 

 લાભાથીની પાત્રતા ર્ોજના હેઠળ નીચેની સુંસ્થાઓ સહાર્ માટે પાત્રતા ધરવે છે.  

ઔધોતગક એસોસીશન ,ચેમ્બર ઓફ કોમસય એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝ,ઔધોતગક એકમની એસપીવી(કે 

જ ેસોસાર્ટી એક્ટ,ટરસ્ટ એક્ટ કે કુંપની એક્ટ હેઠળ નોુંધાર્ેલ હોર્)અથવા લાજય પ્રોજકે્ટ /ગ્ર પ 

ઓફ ઇન્ડસ્ટર ીઝ, સરકારશ્રીના તવભાગો,સરકારી એજન્સી કે ઓથોતરટી, રાજ્ય કે ભારત 

સરકારના જાહેર સાહસો, બોડય ,કોપોરશેન,મ્ર્ . સત્તામુંડળ 

 લાભ અુંગેની પૂવય 

જરૂરીર્ાત 

અરજી કરનાર સુંસ્થા ઔધોતગક એસોસીશન ,ચેમ્બર ઓફ કોમસય એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝ,ઔધોતગક 

એકમની એસપીવી(કે જ ે સોસાર્ટી એક્ટ,ટરસ્ટ એક્ટ કે કુંપની એક્ટ હેઠળ નોુંધાર્ેલ 

હોર્)અથવા લાજય પ્રોજકે્ટ /ગ્ર પ ઓફ ઇન્ડસ્ટર ીઝ, સરકારશ્રીના તવભાગો,સરકારી એજન્સી કે 

ઓથોતરટી, રાજ્ય કે ભારત સરકારના જાહેર સાહસો, બોડય ,કોપોરશેન,મ્ર્ . સત્તામુંડળઆમાુંથી 

એક હોવ ું જોઇએ.  

 કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની 

પધ્ધતત 

એકમે કચેરીની વેબસાઇટ www.ic.gujarat.gov.inપર મૂકેલ તનર્ત નમૂનાનામાું 

અરજીપત્રક(ફોમય) તથા ચેક્લીસ્ટમાું દશાયવેલ ડોક્ય મેન્ટસ સાથ ે ઉદ્યોગ કતમશનર કચેરી, 

ગાુંધીનગર અને સુંબુંતધત તજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર ખાતે અરજી કરવાની રહેશ.ે 

 સહાર્કી તવતરણની 

કાર્યપધ્ધતત 

આ ર્ોજના હેઠળ સ્ટેટ લેવલ એમ્પાવડય  કતમટી દ્વારા પ્રોજકે્ટ મુંજ ર કરવામાું આવ ે છે તથા 

ત્ર્ારબાદ તેની અસ્કર્ામતોની ચકાસણી કર્ાય બાદ મુંજ રીની મર્ાયદામાું ઉદ્યોગ કતમશનર દ્વારા 

સહાર્ની ચૂકવણી કરવામાું આવ ેછે. 

 અરજી કર્ાું કરવી કે 

અરજી કરવા માટે 

કચેરીમાું કોનો સુંપકય  

કરવો 

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરીમાું બ્લોક.નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાુંધીનગર ખાતે તથા 

સુંબુંતધત તજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર ખાતે અરજી કરવી.   

 અરજી ફી ર્ોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે કોઇ ફી રાખવામાું આવેલ નથી. 

 અન્્ર્ ફી - 

http://www.ic.gujarat.gov.in/


 અરજીપત્રકનો નમ નો અરજીપત્રકનો નમૂનો તેમજ અરજી સાથ ેજોડવાની તવગતોની માહીતી કચેરીની વેબસાઇટ 

www.ic.gujarat.gov.inપરઉપલબ્્ધ છે. 

 તબડાણોની ર્ાદી 

પ્રમાણપત્રો  

અને દસ્તાવજેો   
 

અરજી સાથ ેનીચેના તબડાણો જોડવાના રહે છે. 

૧.કુંપનીના બુંધારણની નકલ - ભાગીદારી કરાર / મેમોરને્્ડમ ઓફ આટીકલ / આટીકલ ઓફ 

એસોસીએશનની નકલ 

૨.  પેઢી રજીસ્્ટર ેશન / રજીસ્્ટર ાર ઓફ કુંપનીઝન ું સટીફીકેટ 

૩.  પ્રોજકે્ટની જરુતરર્ાત અુંગે જસ્ટીતફકેશન  

૪.  તડટેઇલ્ડ પ્રોજકે્ટ તરપોટય  – પ્રોજકે્ટ અમલીકરણ સમર્ગાળો, પ્રવતયમાન SOR મ જબના 

અુંદાજોતથા તમન્સ ઓફ ફાર્નાન્સ સાથ ે 

૫.  પ્રોજકે્ટના લાભાથી એકમો સાથેનો લે-આઉટ પ્લાન  

૬.  પ્રોજકે્ટમાું ફાર્નાતન્સર્લ પેટનય મ જબ જો લોનની આવશ્ર્કતા હોર્ તો બેંક/નાણાુંકીર્  

સુંસ્થાનો મુંજ રીપત્ર 

૭.  પ્રોજકે્ટ માટે જમીનની ઉપલતબ્ધ અુંગે પ રાવાસહ તવગત  

૮.  જો જમીન સરકાર હસ્તકની હોર્ તો સક્ષમ અતધકારીન ું પ્રોજકે્ટ માટે ના વાુંધા  

પ્રમાણપત્ર 

 પ્રતક્રર્ાને લગતી 

સમસ્્ર્ાઓ અુંગે કર્ાું 

સુંપકય  કરવો 

સુંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર(આઇએમ) 

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી, 

બ્્લોક નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, 

ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાુંધીનગર. 

 

યોજના-ન-ં૩  

 

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાન ું

નામ 

વાર્ેબલ માુંદા ઔદ્યોતગક એકમોને તરલીફ એન્ડ કન્સેશન માટેની ર્ોજના  

(ઠરાવક્રમાુંક: MIS/10/2015/702426/P, તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭)  

 કાર્યક્રમ /  ર્ોજનાનો

ગાળોસમર્  

બે વર્ય (એટલે કે તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૭ સ ધી) 

 કાર્યક્રમનો ઉદે્દશ રાજ્યના વાર્ેબલ માુંદા એકમોન ું પ ન:સ્થાપન   

 કાર્યક્રમના ભૌતતક અને 

નાણાકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો 

(છેલ્લા વર્ય માટે)  

 

 લાભાથીની પાત્રતા  જોએકમમાઇક્રો, સ્મોલ કે 

તમતડર્મઔદ્યોતગકએકમહોર્તથાનીચેમ જબનીલાર્કાતધરાવત ુંહોર્તોમાુંદા એકમ 

તરીકેનોુંધાવાતથાઉપરોક્તલાભમેળવવાપાત્રતાધરાવેછે. 

- એકમ EM Part-II/ UdyogAdhar Acknowledgement ધરાવત ુંહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમનીનેટવથયમાું accumulated lossesનાકારણે૫૦% જટેલ ું erosion 

થર્ેલહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમઓછામાુંઓછ ું ૨વર્યઉત્પાદનમાુંરહેલહોવ ુંજોઇએ.   

 જોએકમલાજયઔદ્યોતગકએકમહોર્તથાનીચેમ જબનીલાર્કાતધરાવત ુંહોર્તોમાુંદા એકમ 

તરીકેનોુંધાવાતથાઉપરોક્તલાભમેળવવાપાત્રતાધરાવેછે. 

- એકમ SIA Registration/ Licence/સક્ષમ અતધકારી દ્વારા મેળવેલ 

રજીસ્ટર ેશનધરાવત ુંહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમનીનેટવથયમાું accumulated lossesનાકારણે૫૦% જટેલ ું erosion 

થર્ેલહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમ પાુંચ વર્ય પહેલાું incorporate થર્ેલ હોવ ું જોઇએ.  

http://www.ic.gujarat.gov.in/


- એકમ ઓછામાું ઓછ ું  ૨ વર્ય ઉત્પાદનમાું રહેલ હોવ ું જોઇએ.   

 લાભ અુંગેની પૂવય 

જરૂરીર્ાત 

 જોએકમમાઇક્રો, સ્મોલ કે 

તમતડર્મઔદ્યોતગકએકમહોર્તથાનીચેમ જબનીલાર્કાતધરાવત ુંહોર્તોમાુંદા એકમ 

તરીકેનોુંધાવાતથાઉપરોક્તલાભમેળવવાપાત્રતાધરાવેછે. 

- એકમ EM Part-II/ UdyogAdhar Acknowledgement ધરાવત ુંહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમનીનેટવથયમાું accumulated lossesનાકારણે૫૦% જટેલ ું erosion 

થર્ેલહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમઓછામાુંઓછ ું ૨વર્યઉત્પાદનમાુંરહેલહોવ ુંજોઇએ.   

 જોએકમલાજયઔદ્યોતગકએકમહોર્તથાનીચેમ જબનીલાર્કાતધરાવત ુંહોર્તોમાુંદા એકમ 

તરીકેનોુંધાવાતથાઉપરોક્તલાભમેળવવાપાત્રતાધરાવેછે. 

- એકમ SIA Registration/ Licence/સક્ષમ અતધકારી દ્વારા મેળવેલ 

રજીસ્ટર ેશનધરાવત ુંહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમનીનેટવથયમાું accumulated lossesનાકારણે૫૦% જટેલ ું erosion 

થર્ેલહોવ ુંજોઇએ. 

- એકમ પાુંચ વર્ય પહેલાું incorporate થર્ેલ હોવ ું જોઇએ.  

- એકમ ઓછામાું ઓછ ું  ૨ વર્ય ઉત્પાદનમાું રહેલ હોવ ું જોઇએ.   

 કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની 

પધ્ધતત 

એકમે કચેરીની વેબસાઇટ www.ic.gujarat.gov.inપર મૂકેલ તનર્ત નમૂનાનામાું 

અરજીપત્રક(ફોમય) તથા ચેક્લીસ્ટમાું દશાયવેલ ડોક્ય મેન્ટસ સાથ ે ઉદ્યોગ કતમશનર કચેરી, 

ગાુંધીનગર ખાતે અરજી કરવાની રહેશ.ે 

 સહાર્કી તવતરણની 

કાર્યપધ્ધતત 

આ ર્ોજના હેઠળ સક્ષમ કતમટી દ્વારા વન ટાઇમ સેટલમેન્ટ તથા અન્ર્ લાભો(ઇલેક્ટીતસટી ડ્ર્ ટી 

તરમ્બસયમેન્ટ, SGST તરમ્બસયમેન્ટ વગેર)ે મુંજ ર કરવામાું આવે છે. 

 અરજી કર્ાું કરવી કે 

અરજી કરવા માટે 

કચેરીમાું કોનો સુંપકય  

કરવો 

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરીમાું બ્લોક.નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાુંધીનગર ખાતે અરજી 

કરવી.   

 અરજી ફી ર્ોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે કોઇ ફી રાખવામાું આવેલ નથી. 

 અન્્ર્ ફી - 

 અરજીપત્રકનો નમ નો અરજીપત્રકનો નમૂનો તેમજ અરજી સાથ ેજોડવાની તવગતોની માહીતી કચેરીની વેબસાઇટ 

www.ic.gujarat.gov.inપરઉપલબ્્ધ છે. 

 તબડાણોની ર્ાદી 

પ્રમાણપત્રો  

અને દસ્તાવજેો   
 

માહીતી કચેરીની વેબસાઇટ www.ic.gujarat.gov.inપરઉપલબ્્ધ છે. 

 પ્રતક્રર્ાને લગતી 

સમસ્્ર્ાઓ અુંગે કર્ાું 

સુંપકય  કરવો 

સુંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર(આઇએમ) 

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી, 

બ્્લોક નું.૧/૨, ત્રીજો માળ, 

ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાુંધીનગર. 
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મુદ્દા નં-૧3    પાના નં-10 to 16  

                       સોલ્ટ– ટેક્ષટાઇલ શાખા 

               સહાયકી કાયયક્રમ અમલ અંગેની પધ્્ધતિ 

સંશોધન અન ેતવકાસ િથા કલસ્ટર ડેવલપમેન્ટ  

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાન ું નામ  સુંશોધન અને તવકાસ માટે ની ર્ોજના અને સ્ટાટયઅપ ર્ોજના  

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાનો સમર્ગાળો  તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૫ થી ૫ વર્ય  

કાર્યક્રમનો ઉદે્દશ સુંશોધન અને તવકાસ ક્ષતે્ર કાર્યરત સુંસ્્થાઓને અદ્યતન 

ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ કરવા મશીનરી તેમજ અન્્ર્ ટેસ્્ટીગના 

સાધનો વસાવા તથા તે અુંગનેી સગવડને અપગ્રેડ કરવા સહાર્.  

રાજર્માું ઉત્સાતહત ર્ વાવગયને નવ ું સુંશોધન કરવા પ્રોત્સાતહત 

કરવા તથા તે માટે સહાર્ પ રી પાડવા સ્ટાટયઅપ/ઇનોવશેન ની 

ર્ોજના તા.૨૭.૦૧.૨૦૧૫ના ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના ઠરાવથી 

અમલમાું આવેલ છે.  

કાર્યક્રમના ભૌતતક અને નાણાુંતકર્ લક્ષ્ર્ાુંકો 

(છેલ્્લા વર્ય માટે)  

ભૌતતક અને નાણાુંકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો તનર્ત થર્ેલ નથી.વર્ય ર૦૧૬-

૧૭ન ું બજટે પ્રોવીઝન રૂ.૩૦૦૦.૦૦ લાખ  

લાભાથીની પાત્રતા  કેન્્ર અને રાજર્ના સપોટયથી સ્્થાતપત થર્ેલ આર એન્્ડ ડી 

સુંસ્્થાઓને સુંશોધન અને તવકાસ માટે સપોટય . સ્્પોન્્સડય  આર 

એન્્ડ ડી કામ કરતી માન્્ર્ ર્ તનવસીટી/ કોલજેો/ તજલ્્લાના 

ઔદ્યોતગક એશોસીએશન તેમજ કેન્્ર અને ડેવલપમેન્્ટની 

કામગીરી કરતી સુંસ્્થાઓ તથા ર્ તનયવતસયટી/ શૈક્ષતણક સુંસ્થા/ 

Inculcation Centre/PSUS/R&D Institutes/ ખાનગી અન્ર્ 

સુંસ્થાઓ નોડલ ઇન્સ્ટીટર્ ટ તરીકે લાભ લઇ શકશે.     

લાભ અુંગનેી પૂવય જરૂતરર્ાતો  ઉદ્યોગ કતમશ્્નર કચરેીમાું દરખાસ્્ત કરવી 

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતત  દરખાસ્્તની સ્્ક્ર ટીની-એજન્્ડા-સતમતતમાું મુંજ રી-ચ કવણી  

પાત્રતા નકકી કરવા અુંગેના માપદું ડો ડીએસઆઇઆર રકેગનાઇસડ આર એન્્ડ ડી ઇન્્સ્્ટીટર્ ટ  

એઆઇસીટીઇ માન્્ર્ કોલજે/ ર્ તનવસીટી 

સ્ટાટયઅપ ર્ોજના  

 સુંસ્થા પાસે ૨૫૦૦ ચો .જગ્ર્ા ની ફ ટ.  

 ૨૦ માણસ માટે અલગથી બેઠક વ્ર્વસ્થા. 

 તદવસના ૧૬ કલાક Inclubation Centre ની સવલત. 

 મીટી ુંગ રૂમ / હોલ સેમીનાર  

 મેન્ટર સવીસ માટે તવતવધ તવર્ર્ના તજજ્ઞ. 

કાર્યક્રમમાું આપેલ લાભની તવગતો 

(સહાર્કીની રકમ અથવા આપવામાું 

આવેલ અન્્ર્ મદદ પણ દશાયવવી)  

વર્ય ર૦૧૬-૧૭માું રૂા.૩૦૦૦.૦૦ લાખની સહાર્ ચૂકવવામાું આવી 

છે.   

સહાર્કી તવતરણની કાર્યપધ્ધતત   અરજી (દરખાસ્્ત)ની સ્્ક્ર ટીની-પૂતયતા એજન્્ડા-મીટી ુંગ-મુંજ રી-

ચ કવણી 



અરજી કર્ાું કરવી કે અરજી કરવા માટે 

કચેરીમાું કોનો સુંપકય  કરવો.  

ઉદ્યોગ કતમશ્્નર કચેરીની સોલ્્ટ/ટેક્ષટાઇલ શાખામાું અરજી 

આપવી. 

સુંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશ્્નર (સોલ્્ટ)નો સુંપકય  કરવો.  

અરજી ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું)  ફી નથી  

અન્્ર્ ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું) ફી નથી 

અરજી પત્રકનો નમનૂો  (લાગ  પડત ું હોર્ તો 

જો સાદા કાગળ પર અરજી કરી હોર્ તો 

અરજદાર ેઅરજીમાું શ ું શ ું દશાયવવ ું તેનો 

ઉલ્્લેખ કરો)  

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  ઉપર મ કવામાું 

આવેલ છે.  લેટર હેડ ઉપર દરખાસ્્તની તવગત આપવી પ્રોજકેટ 

કોસ્્ટ ખચયની તવગત ફુંડની જરૂરીર્ાત    

તબડાણોની ર્ાદી (પ્રમાણપત્ર/દસ્્તાવજેો)  આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  ઉપર મ કવામાું 

આવેલ છે.   

તબડાણોનો નમનૂો  આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  અન સાર   

પ્રતક્રર્ાને લગતી સમસ્્ર્ાઓ અુંગે કર્ાું સુંપકય  

કરવો.  

 અતધક ઉદ્યોગ કતમશ્્નર (તવસ્્તરણ) / સુંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશ્્નર 

(સોલ્્ટ/ટેક્ષ.) 

ઉપલબ્્ધ તનતધની તવગતો (જીલ્્લાકક્ષા, 

ધટક કક્ષા વગરે ેજવેાું તવતવધ સ્્તરોએ)  

ઉદ્યોગ કતમશ્્નરશ્રીની કચેરી  

 

તહરા ઉદ્યોગ 

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાન ું નામ  જમે્્સ એન્્ડ જવેલરી ઉદ્યોગના તવકાસ થઇ શકે અને આુંતર 

રાષ્ટર ીર્સ્્તર ેગ જરાતનો જમે્્સ એન્્ડ જવેલરી ઉદ્યોગ ટકકર 

ઝીલી શકે તે માટે સરકારશ્રી એ તા.૨૭/૨/૦૯ ના ઠરાવથી 

જાહેર કરલે પ્રોત્્સાહન ર્ોજનાઓ. (આ ર્ોજના પ ણય થર્લે 

છે.)   

 

તા .૦૧/૦૪/૨૦૧૩  ઉદ્યોગમાું તહરા નોુંધાર્ેલા ઠરાવથી ના

 અમલમાું ર્ોજના વીમા માતઅકસ્્ માટે કારીગરો કરતાું કામ

છે આવેલ મ કવામાું . 

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાનો સમર્ગાળો  તા.૨૭/૨/૨૦૦૯  થી ૫ વર્ય  (આ ર્ોજના પ ણય થર્ેલ છે.)   

કાર્યક્રમના ભૌતતક અને નાણાુંકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો (છેલ્્લા વર્ય 

માટે)  

લક્ષ્ર્ાુંકો તનર્ત થર્ેલ નથી. 

વર્ય ર૦૧૫-૧૬ ન ું બજટે પ્રોતવઝન રૂ.૭૦.૦૦ લાખ હત ું.  

લાભાથીની પાત્રતા  જ ેતે ર્ોજનાની જોગવાઇ મ જબ 

લાભ અુંગનેી પૂવય જરૂતરર્ાતો  ઉદ્યોગ કતમશ્્નરશ્રીની કચેરી તથા જીલ્્લા કક્ષાએ તજલ્્લા 

ઉદ્યોગ કેન્્ર માું દરખાસ્્ત કરવી જરૂરી  

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતત પાત્રતા નકકી કરવા 

અુંગેના માપદું ડો  

જ ેતે ર્ોજનાની જોગવાઇ મ જબ 



 

મીઠા ઉદ્યોગ 

કાર્યક્રમમાું આપેલ લાભની તવગતો (સહાર્કીની રકમ 

અથવા આપવામાું આવેલ અન્્ર્ મદદ પણ દશાયવવી)  

વર્ય ર૦૧૫-૧૬ દરમ્્ર્ાન તજલ્્લામાું ર્ોજનાની પ્રતસધ્તધ માટે 

સેતમનાર ર્ોજવા માટે તથા તહરા ઉદ્યોગના કામદાર માટે 

હેલ્્થ કેમ્્પ વગરે ેમાટે રૂ.૭૦.૦૦ લાખ ખચય કરવામાું આવલે 

છે. જ ૈપેકી નોુંધાર્ેલા તહરા ઉદ્યોગમાું કામ કરતાું કારીગરોન ે

અકસ્્માત વીમા ર્ોજના હેઠળ આવરી લેવા માટે રૂા.૧૦.૦૦ 

લાખ તપ્રતમર્મ પેટે તવમા તનર્ામકને ચ કવામાું આવેલ છે.

  

સહાર્કી તવતરણની કાર્યપધ્ધતત  રાજર્કક્ષાની સતમતતમાું મુંજૂરી મળ્ર્ાબાદ સુંબતધત તજલ્્લા 

ઉદ્યોગ કેન્્ર મારફત લાભાથીને સહાર્ ચ કવવામાું આવે છે. 

અરજી કર્ાું કરવી કે અરજી કરવા માટે કચરેીમાું કોનો 

સુંપકય  કરવો.  

સુંબધીત જીલ્્લા ઉદ્યોગ કેન્્ર  ન ેઅરજી કરવી.  

અરજી ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું)  ફી નથી.  

અન્્ર્ ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું) ફી નથી.  

અરજી પત્રકનો નમનૂો  (લાગ  પડત ું હોર્ તો જો સાદા 

કાગળ પર અરજી કરી હોર્ તો અરજદાર ેઅરજીમાું શ ું શ ું 

દશાયવવ ું તેનો ઉલ્્લેખ કરો)  

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  અન સાર 

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાન ું નામ  મીઠા ઉદ્યોગના તવકાસ અને મીઠા ઉદ્યોગમાું 

કામ કરતા અગતરર્ાઓ તથા તેમના 

ક ટ ુંબીજનોના માટેની કલ્્ર્ાણકારી 

ર્ોજનાઓ  

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાનો સમર્ગાળો  સમર્ તનર્ત થર્ેલ નથી. (કાર્મી ર્ોજના) 

કાર્યક્રમના ભૌતતક અને નાણાુંકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો (છેલ્્લા વર્ય માટે)  ભૌતતક અને નાણાુંકીર્ લક્ષ્ર્ાુંકો તનર્ત 

થર્ેલ નથી. 

વર્ય ર૦૧૫-૧૬ની બજટે જોગવાઇ  

રૂ.૩૦૦૦.૦૦ લાખ હતી.  

લાભાથીની પાત્રતા  અગરીર્ાની કલ્્ર્ાણકારી ર્ોજના તેમજ 

મીઠા ઉદ્યોગના તવકાસને લગતી ર્ોજના 

હોવી જોઇએ. 

લાભ અુંગનેી પૂવય જરૂતરર્ાતો  ઉદ્યોગ કતમશ્્નરશ્રીની કચેરી તથા જીલ્્લા 

કક્ષાએ જી.ઉ.કે. માું દરખાસ્્ત કરવી જરૂરી  

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતત પાત્રતા નકકી કરવા અુંગનેા માપદું ડો  સહાર્ મેળવનાર પોતે અગતરર્ા હોવ ું જરૂરી 

છે.મીઠા ઉદ્યોગ હોવો જરૂરી છે. 



 

ટેક્ષટાઇલ અન ેએપરલ સેકટર 

કાર્યક્રમમાું આપેલ લાભની તવગતો (સહાર્કીની રકમ અથવા 

આપવામાું આવેલ અન્્ર્ મદદ પણ દશાયવવી)  

વર્ય ર૦૧૫-૧૬ દરમ્્ર્ાન રૂ.૩૦૦૦.૦૦ લાખ ની 

ચ કવણી કરવામાું આવેલ છે.  

સહાર્કી તવતરણની કાર્યપધ્ધતત  એમ્્પાવડય  કતમટીની બેઠકમાું મુંજૂરી મળે્ર્ા 

બાદ ચ કવણી.  

અરજી કર્ાું કરવી કે અરજી કરવા માટે કચરેીમાું કોનો સુંપકય  કરવો.

  

ઉદ્યોગ કતમશ્્નરશ્રીની કચેરી તથા જીલ્્લા 

કક્ષાએ જ.મે.શ્રી, જી.ઉ.કે. ન ેઅરજી કરવી.  

અરજી ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું)  ફી નથી.  

અન્્ર્ ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું) ફી નથી.   

અરજી પત્રકનો નમનૂો  (લાગ  પડત ું હોર્ તો જો સાદા કાગળ પર 

અરજી કરી હોર્ તો અરજદાર ેઅરજીમાું શ ું શ ું દશાયવવ ું તેનો ઉલ્્લેખ 

કરો) 

તનર્ત નમનૂામાું અરજી મળેથી કાર્યવાહી 

હાથ ધરવામાું આવે છે. 

ર્ોજના અગરને કે અગરીર્ાના સમૂહને 

લાભદાર્ી હોવી જોઇએ. 

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in 

અન સાર   

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાન ું નામ 

 

 

ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગને પ્રોત્્સાહન આપવા માટે રાજર્ સરકાર ે

તા.૦૫/૯/૨૦૧૨ (રીવાઇઝ તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૩) ના 

ઠરાવથી જાહેર કરલે નીચે જણાવેલ પ્રોત્્સાહન 

ર્ોજનાઓ.  

(૧) વ્્ર્ાજ સહાર્ ર્ોજના 

(ર) ટેકતનકલ ટેક્ષટાઇલ માટે વ્્ર્ાજ સહાર્ ર્ોજના 

(૩) ઉજાય સરક્ષણ, જળ સુંરક્ષણ અને પર્ાયવરણના જતન માટે 

સહાર્. 

(૪) પ્રૌધોતગકી સુંપાદન અને તેની કક્ષા ઉુંચી લાવવા માટે સહાર્. 

(૫) વસ્્ત્ર (એપરલ) તાલીમ સુંસ્્થાઓ અને તાલીમાથીઓન ે

સહાર્. 

(૬) ર્ુંત્રશાળ (પાવરલૂમ) ક્ષેત્રને તાલીમ સહાર્. 

(૭) ટેક્ષટાઇલ પાકય  સ્્થાપવા માટે સહાર્. 

અન્્ર્  

 નીફટમાું એડમીશન લેતા મ ળ ગ જરાતના તવદ્યાથીઓન ે

સ્્કોલરશીપ . 

કાર્યક્રમ/ર્ોજનાનો સમર્ગાળો   તા.૫-૦૯-૨૦૧૨ થી પ વર્ય સ ધી  

કાર્યક્રમનો ઉદે્દશ  ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગનો તવકાસ/પ્રોત્્સાહન.   

ભૌતતક અને નાણાુંતકર્ લક્ષ્ર્ાુંકો (છેલ્્લા વર્ય માટે)  ભૌતતક અને નાણાુંકીર્ લક્ષ્ર્ાકો તનર્ત થર્ેલ નથી.  

લાભાથીની પાત્રતા   ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના  ઠરાવ તા.૫-૯-૧૨ના જોગવાઇમાું 



સુંબધીત  

 ર્ોજનાની જોગવાઇ મ જબ.. 

લાભ અુંગનેી પૂવય જરૂતરર્ાતો  -ઉપર મ જબ- 

કાર્યક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતત  ર્ોજના અન્્વર્ે તનર્ત કરાર્ેલ અરજી ફોમય તેમજ દશાયવેલ 

ચેકલીસ્્ટ મ જબના દસ્્તાવજેો સુંબધીત તજલ્્લા ઉદ્યોગ કેન્્રને 

કરવાની રહેશે.  

પાત્રતા નકકી કરવા અુંગેના માપદું ડો  ઠરાવની જોગવાઇઓને આતધન  

કાર્યક્રમમાું આપેલ લાભની તવગતો (સહાર્કીની રકમ 

અથવા આપવામાું આવેલ અન્્ર્ મદદ પણ દશાયવવી)  

૧. વ્્ર્ાજ સહાર્ અતુંગયત વર્ય ૨૦૧૬-૧૭માું રૂા.૯૪૯૮૩.૦૦ લાખ 

વ્્ર્ાજ સહાર્ 

   ચ કવવામાું આવેલ છે. 

૨. પાવર ટેરીફ સહાર્ પેટે રૂા.૫૦૧૫.૪૨ લાખ. 

૩. વેટ રીએમ્બસયમેન્ટ પટેે રૂા.૧૧૮૦૪.૩૨ લાખ. 

૪. એન્વાર્રમેન્ટલ કોમ્પ્લ્ર્ાુંસ માટે સહાર્ રૂા.૧૯.૫૭ લાખ. 

૫. પાવરલ મ સેકટરને તાતલમ સહાર્ પેટે રૂા.૭૭.૬૭ લાખ.  

૬. એપરલ તાલીમ કેન્્રોમાું તાલીમ લેતાું તાલીમાથીઓને 

નાણાુંકીર્ વર્ય ર૦૧૬-૧૭માું  રૂ.૫૬૯.૬૦ લાખની સહાર્ 

ચૂકવવામાું આવેલ છે.  

સહાર્કી તવતરણની કાર્યપધ્ધતત  ૧.  જ ેતે જીલ્્લા ઉદ્યોગ કેન્્ર મારફતે સહાર્ ચ કવવામાું આવશે.  

૨.  જ ેતે સુંસ્્થાના નામનો સહાર્ની રકમનો ઓડયર કાઢી તહસાબી 

શાખામાું  

      મોકલવામાું આવે છે. તહસાબી શાખા તરફથી જ ેતે સુંસ્્થાને 

ચેક દ્વારા ચ કવણ ું 

     કરવામાું આવે છે.  

અરજી કર્ાું કરવી કે અરજી કરવા માટે કચરેીમાું કોનો 

સુંપકય  કરવો.  

૧. અરજદાર ેજ ેતે  જી.ઉ.કેન્્ર મારફત ઉદ્યોગ કતમ.શ્રીની કચરેીની 

સોલ્્ટ/ટેક્ષ.  

      શાખામાું અરજી કરવાની રહે છે.  

૨. અરજદાર ેજ ેતે  જી.ઉ.કેન્્ર  મારફત  ઉદ્યોગ કતમ.શ્રીની કચેરીની 

સોલ્્ટ/ટેક્ષ. 

    શાખામાું અરજી કરવાની રહે છે. 

અરજી ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું)  ફી નથી.  

અન્્ર્ ફી (લાગ  પડત ું હોર્ ત્્ર્ાું) ફી નથી.  

અરજી પત્રકનો નમનૂો  (લાગ  પડત ું હોર્ તો જો સાદા 

કાગળ પર અરજી કરી હોર્ તો અરજદાર ેઅરજીમાું શ ું 

શ ું દશાયવવ ું તેનો ઉલ્્લેખ કરો)  

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  ઉપર મ કવામાું 

આવેલ છે.   

તબડાણોની ર્ાદી (પ્રમાણપત્ર/દસ્્તાવજેો)  આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in  ઉપર મ કવામાું 

આવેલ છે.   

તબડાણોનો નમનૂો  -ઉપર મ જબ-  

પ્રતક્રર્ાને લગતી સમસ્્ર્ાઓ અુંગે કર્ાું સુંપકય  કરવો.  સોલ્્ટ/ટેક્ષ. શાખા, વડીકચરેી, ગાુંધીનગર  



  

ઉપલબ્્ધ તનતધની તવગતો (જીલ્્લાકક્ષા, ધટક કક્ષા 

વગેર ેજવેાું તવતવધ સ્્તરોએ)  

તમામ જીલ્્લા ઉદ્યોગ કેન્્ર 



 


