પ્રકરણ - ૧૩
સહાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ



કાયયક્રમ યોનના ન ા નામ /

માાદા M.S.M.E. એકમોના પનનઃવસન કરવા માટે સરકારશ્રીના િા.૧૯/૦૧૨૦/૧૫ ના ઠરાવની યોનના



કાયયક્રમ યોનનાનો /

િા. ૧૯/૦૧/૨૦૧૫ ના ઠરાવથી પાાચ વર્ય માટે યોનના અમલમાા છે .

સમયગામો


કાયયક્રમનો ઉદ્દે શ

માાદા એકમો ને આ યોનના હેઠમ માાદા એકમ િરીકે નોંધણી મમે િથા ડાયગ્નોસ્ટીક રીપોટય િૈયાર કરવા માટે ૫૦% લેખે
મહત્તત્તમ રૂ!. ૧ લખ સનધીની સહાય મમે િે આ યોનનાનો ઉદ્દે શ છે .



કાયયક્રમના ભૌતિક અને

માાદા એકમો માટે ની યોનના હોય કોઇ લક્ષયાાકો નકકી કરવામાા આવેલ નથી.

નાણાકીય લક્ષયાાકો લછે ા લા
વર્ય માટે )


લાભાથીની પાત્રિા

આ યોનના હેઠમ માાદા એકમ િરીકે નોંધણી મેમવવા એકમ નીચે મનનબની લાયકાિ ધરાવતન ા હોવન નોઇએ.


એકમ માઇક્રો,સ્મોલ કે મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ લએમ.એસ.એમ.ઇ.) હોવન ા નોઇએ.



એકમે EM Part -2 ઉદ્યોગ આધાર મેમવેલ હોવન ા નોઇએ.



એકમ RBI ની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે માાદન હોવન ા નોઇએ એટલેકે Net warth માા ૫૦% Erosion થયેલ હોવન ા નોઈએ



લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂરીયાિ

M.S.M.E. એક્ટ હેઠમ ઇએમ પાટય - ૨ અથવા ઉદ્યોગ આધાર ધરાવતન ા હોવન ા નોઇએ.



કાયયક્રમનો લાભ લેવાની

એકમે નોંધણી મેમવવા ચેક્લીસ્ટમાા દશાય વ્યા મનનબ્ના ડોક્યનમેન્ટસ સાથે અરજી કરવાની રહે શે. જે ic.gujarat.gov.in

પધ્ધતિ

વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .

સહાયકી તવિરણની

માાદા એકમોના પનન:વસન યોનના અંિગયિ તનષ્ણાિ / તનષ્ણાિ ટે કનીકલ સાસ્થા પાસે ડાયગ્નોસ્ટીક સ્ટડી રીપોટય િૈયાર





કાયયપધ્ધતિ

કરાવવા માટે ખચયના પ૦% લેખે મહત્તમ રૂા.૧.૦૦ લાખ સનધીની સહાય આપવામાા આવે છે .

અરજી કયાા કરવી કે અરજી

માાદા એકમોએ ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી માા બ્લોક.ના.૧/૨, ત્રીનો મામ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાાધીનગર ખાિે અરજી કરવાની

કરવા માટે કચેરીમાા કોનો

થાય છે .

સાપકય કરવો


અરજી ફી

યોનના હેઠમ અરજી કરવા માટે કોઇ ફી રાખવામાા આવી નથી



અન્ય ફી

-



અરજીપત્રકનો નમનનો

અરજીપત્રકનો નમ ૂનો િેમન અરજી સાથે નોડવાની તવગિોની માહીિી દશાય વતન ા પત્રક વેબસાઇટ ઉપલબ્ધ છે .



બબડાણોની યાદી પ્રમાણપત્રો )

અરજી સાથે નીચેના બબડાણો નોડવાના રહે છે .

લવેનોઅને દસ્િા

૧. તનયિ નમ ૂનામાા અરજી કરવાની રહે છે
ર. એમએસએમઇ એક્ટ હેઠમ ઇએમ પાટય - ૨ નોંધણીની નકલ
૩. ભાગીદારી કરાર / મેમોરે ન્ડમ ફફ આટટીકકલ / આટટીકકલ ફફ એસોસીએશન
૪.

પેઢી રજીસ્રે શન / રજીસ્રાર ફફ કાપનીઝ ન ા સટટીકફીકે ટ

પ.

માબલક / ભાગીદારો / ડીરે કટરોના નામ ,સરનામા-ટે બલફોનની તવગિ.

૬.

પનનઃવસન યોનનાની તવગિ

૭.

લોનના લેણાા અંગેની તવગિવાર માહહિી
અ. વધારા ન ા તધરાણ બેન્ક / નાણાાકીય સાસ્થા ધ્વારા મારનર કયાય ની તવગિો

બ.

ટે કનીકલ ઇન્સ્ટીટટનટ ધ્વારા િૈયાર કરે લ વાયેબીલીટી રીપોટય

ક.

નાણાાકીય / િાાતત્રક / માકે ટીંગ અંગે તનષ્ણાિ ધ્વારા સ ૂચવવામા આવેલ રીપોટય

૮.

પનન:વસન અંગે પ્રમોટર ન ા સેક્રીફાઇસ, રીલીફ, કન્સેશન અંગે નાણાાકીય પ્રોજેકે શન

૯.

નાણાાકીય સાસ્થા / બક ક ધ્વારા દરખાસ્િ મારનર કરવામા આવેલ છે

૧૦. એકમ માાદા એકમ િરીકે ની શરિો પહરપ ૂણય કરે છે

નો હા. િો તવગિો આપવી

નો હા. િો છે ા લા બે વર્યના ફડીટે ડ બેલેન્સ શીટની નકલો

રરન કરવી.
૧૧.

એકમની હાલની તસ્થતિ, ઉત્તપાદન, વેચાણ, પાવર વપરાશની તવગિો

૧ર.

પનનઃવસન યોનના અંગે નાણાાકીય સમરન િી, માકે ટીંગ સમરન િી અને િાાતત્રક સમરન િીની તવગિવાર માહહિી પનરાવા
સહહિ



પ્રહક્રયાને લગિી સમસ્યાફ
અંગે કયાા સાપકય કરવો

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી
બ્લોક ના૧./૨, ત્રીનો મામઉદ્યોગ ભવન, ગાાધીનગર ,

પ્રકરણ-૧૩
સહાયકી કાયયક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ
એમએસએમઇ – તવકાસ શાખા

૧૩.૧ લ૧)
- કાયયકમ/યોનના ના નામઃ-

ઔધોબગક તવકાસ માટે સાસ્થાફને સહાયની યોનના

- કાયયકમ/યોનનાનો સમયગામો

સમયગામો નકકી થયો નથી.

- કાયયકમનો ઉદે શ

રાનયમાા ઉદ્યોગ સાહતસકિા તવકાસ માટે તવતવધ સ્થમોએ િાલીમી કાયયક્રમો યોજીને સાહતસકો
િૈયાર કરવા

- કાયયક્રમના ભૌતિક અને

કન લ વર્ય ર૦૧૬ – ૧૭ ના બજેટ પ્રોતવઝન રૂ.૨૫૦.૦૦ લાખ છે .

નાણાાકીય લક્ષયાાક
લછે ા લા વર્ય માટે )
- લાભાથીની પાત્રિા
- લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂરીયાિો
- કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ
- પાત્રિા નકકી કરવા અંગેના
માપદા ડો

ઉ.ક.શ્રીને દરખાસ્િ કરવી.

- કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો
સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાા

વર્ય ૨૦૧૬-૧૭માા આ સાસ્થાને ઔધોબગક તવકાસ
માટે કન લ રૂ.૨૫૦.૦૦લાખ મારનર કરી ચનકવણી કરે લ છે .

આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાયવવી)
- સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ

- અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા
માટે કચેરીમાા કોનો સાપકય કરવો.

-

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી
લએમએસએમઇ શાખા)

અરજી ફી લલાગન પડત ન હોય ત્તયાા)

- અન્ય ફી લલાગન પડતના હોય ત્તયાા)

- બબડાણોની યાદી

-

લપ્રમાણપત્ર/દસ્િાવેનો)
૧૩.૧ લર)
- કાયયકમ/યોનના ના નામઃ-

- કાયયકમ/યોનનાનો સમયગામો

ફ.આઇ.એન.-૫ સદર – વ્યાપારમેમા, ચચાયપત્રો અને પ્રદશયનો

સમયગામો નકકી થયો નથી.

- કાયયકમનો ઉદે શ

રાનયમાા ઉદ્યોગોનો તવકાસ કરવા માટે તવતવધ સ્થમોએ પ્રદશયનો યોનવા.

- કાયયક્રમના ભૌતિક અને

કન લ વર્ય ર૦૧૬-૧૭ ના બજેટ પ્રોતવઝન

નાણાકીય લક્ષયાાક

રૂ.૧૧૨૫.૦૦ લાખ છે .

લછે ા લા વર્ય માટે )

- લાભાથીની પાત્રિા

- લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂરીયાિો

-

ઉ.ક.શ્રીને દરખાસ્િ કરવી.

- કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

- પાત્રિા નકકી કરવા અંગેના
માપદા ડો
- કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો
સહાયકીની રકમ અથવા આપવામાા
આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાયવવી)

વર્ય ૨૦૧૬-૧૭માા આ સાસ્થાને ઔધોબગક તવકાસ માટે કન લ રૂા.૧૧૨૫.૦૦ લાખ
મારનર કરી ચનકવણી કરે લ છે .

- સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ

- અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા
માટે કચેરીમાા કોનો સાપકય કરવો.

-

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રીની કચેરી
લએમએસએમઇ શાખા)

અરજી ફી લલાગન પડત ન હોય ત્તયાા)

- અન્ય ફી લલાગન પડતના હોય ત્તયાા)

- બબડાણોની યાદી
લપ્રમાણપત્ર/દસ્િાવેનો)

-

મનદ્દા ના-૧3

પાના ના-10 to 16

સોા ટ– ટેક્ષટાઇલ શાખા
સહાયકી કાયયક્રમ અમલ અંગેની પધ્ધતિ

સાશોધન અને તવકાસ િથા કલસ્ટર ડેવલપમેન્ટ

કાયયક્રમ/યોનના ન ા નામ

સાશોધન અને તવકાસ માટે ની યોનના અને સ્ટાટય અપ યોનના

કાયયક્રમ/યોનનાનો સમયગામો

િા.૦૧.૦૧.૨૦૧૫ થી ૫ વર્ય

કાયયક્રમનો ઉદ્દે શ

સાશોધન અને તવકાસ ક્ષેત્ર કાયયરિ સાસ્થાફને અદ્યિન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા મશીનરી િેમન અન્ય ટેસ્ટીગના સાધનો
વસાવા િથા િે અંગેની સગવડને અપગ્રેડ કરવા સહાય.
રાનયમાા ઉત્તસાહહિ ટનવાવગયને નવન ા સાશોધન કરવા પ્રોત્તસાહહિ કરવા િથા િે માટે સહાય પનરી પાડવા સ્ટાટય અપ/ઇનોવેશન ની
યોનના િા.૨૭.૦૧.૨૦૧૫ના ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના ઠરાવથી અમલમાા આવેલ છે .

કાયયક્રમના ભૌતિક અને નાણાાહકય
લક્ષયાાકો લછે ા લા વર્ય માટે)

ભૌતિક અને નાણાાકીય લક્ષયાાકો તનયિ થયેલ નથી. વર્ય ર૦૧૬-૧૭ના સનધારે લ બજેટની નોગવાઈ રૂ.૧૪૦૦.૦૦ લાખ

લાભાથીની પાત્રિા

કેન્ર અને રાનયના સપોટય થી સ્થાતપિ થયેલ આર એન્ડ ડી સાસ્થાફને સાશોધન અને તવકાસ માટે સપોટય . સ્પોન્સડય આર એન્ડ ડી
કામ કરિી માન્ય ટનતનવસીટી/ કોલેનો/ િના લાના ઔદ્યોબગક એશોસીએશન િેમન કેન્ર અને ડેવલપમેન્ટની કામગીરી કરિી
સાસ્થાફ િથા ટનતનરવતસરટી/ શૈક્ષબણક સાસ્થા/ Inculcation Centre/PSUS/R&D Institutes/ ખાનગી અન્ય સાસ્થાફ નોડલ
ઇન્સ્ટીટટનટ િરીકે લાભ લઇ શકશે.

લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂહરયાિો

ઉદ્યોગ કતમશ્નર કચેરીમાા દરખાસ્િ કરવી

કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

દરખાસ્િની સ્ુટીની-એનન્ડા-સતમતિમાા મારનરી-ચનકવણી

પાત્રિા નકકી કરવા અંગેના માપદા ડો

ડીએસઆઇઆર રે કગનાઇસડ આર એન્ડ ડી ઇન્સ્ટીટટનટ
એઆઇસીટીઇ માન્ય કોલેન/ ટનતનવસીટી

સ્ટાટય અપ યોનના



સાસ્થા પાસે ૨૫૦૦ ચો.ાટ ની નગ્યા.



૨૦ માણસ માટે અલગથી બેઠક વ્યવસ્થા.



હદવસના ૧૬ કલાક Inclubation Centre ની સવલિ.



મીટીંગ રૂમસેમીનાર હોલ /



મેન્ટર સવીસ માટે તવતવધ તવર્યના િનજ્ઞ .

કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો

વર્ય ર૦૧૬-૧૭માા રૂા.૧૪૦૦.૦૦ લાખની સહાય ચ ૂકવવામાા આવી છે .

લસહાયકીની રકમ અથવા આપવામાા
આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાયવવી)
સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ
અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા માટે
કચેરીમાા કોનો સાપકય કરવો.

અરજી લદરખાસ્િ)ની સ્ુટીની-પ ૂિયિા એનન્ડા-મીટીંગ-મારનરી-ચનકવણી
ઉદ્યોગ કતમશ્નર કચેરીની સોા ટ/ટેક્ષટાઇલ શાખામાા અરજી આપવી.
ન િ ઉદ્યોગ કતમશ્નર લસોા ટ)નો સાપકય કરવો.
સાટક

અરજી ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી

અન્ય ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી

અરજી પત્રકનો નમ ૂનો લલાગન પડતન ા હોય

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in ઉપર મનકવામાા આવેલ છે . લેટર હેડ ઉપર દરખાસ્િની તવગિ આપવી પ્રોજેકટ કોસ્ટ

િો નો સાદા કાગમ પર અરજી કરી હોય

ખચયની તવગિ ફાડની નરૂરીયાિ

િો અરનદારે અરજીમાા શન ા શન ા દશાયવવન ા
િેનો ઉા લેખ કરો)
બબડાણોની યાદી લપ્રમાણપત્ર/દસ્િાવેનો)

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in ઉપર મનકવામાા આવેલ છે .

બબડાણોનો નમ ૂનો

ન ાર
આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in અ સ

પ્રહક્રયાને લગિી સમસ્યાફ અંગે કયાા

ન િ ઉદ્યોગ કતમશ્નર લસોા ટ/ટેક્ષ.)
અતધક ઉદ્યોગ કતમશ્નર લતવસ્િરણ) / સાટક

સાપકય કરવો.
ઉપલબ્ધ તનતધની તવગિો લજીા લાકક્ષા,
ધટક કક્ષા વગેરે જેવાા તવતવધ સિરોએ)

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીની કચેરી

હહરા ઉદ્યોગ
કાયયક્રમ/યોનના ન ા નામ

જેમ્સ એન્ડ નવેલરી ઉદ્યોગના તવકાસ થઇ શકે અને ંતિર રાષ્રીયસ્િરે
ગનનરાિનો જેમ્સ એન્ડ નવેલરી ઉદ્યોગ ટકકર ઝીલી શકે િે માટે સરકારશ્રી
એ િા.૨૭ /0૨/૦૯ ના ઠરાવથી જાહેર કરે લ પ્રોત્તસાહન યોનનાફ. લઆ
યોનના પનણય થયેલ છે .)

િાના ઠરાવથી નોંધાયેલા હહરા ઉદ્યોગમાા કામ

૨૦૧૩/૦૪/૦૧.

િ વીમા યોનના અમલમાા મનકવામાા કરિાા કારીગરો માટે અકસ્મા
આવેલ છે .
કાયયક્રમ/યોનનાનો સમયગામો

િા.૨૭/૨/૨૦૦૯ થી ૫ વર્ય લઆ યોનના પનણય થયેલ છે .)

કાયયક્રમના ભૌતિક અને નાણાાકીય લક્ષયાાકો લછે ા લા

લક્ષયાાકો તનયિ થયેલ નથી.

વર્ય માટે)

વર્ય ર૦૧૬-૧૭

ન ા બજેટ પ્રોતવઝન ૭૦.૦૦ લાખની મનમ નોગવાઇ સામે

રૂ.૪૫.૯૪ લાખની હરવાઈઝ નોગવાઇ કરવામાા આવેલ છે .
લાભાથીની પાત્રિા

જે િે યોનનાની નોગવાઇ મનનબ

લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂહરયાિો

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીની કચેરી િથા જીા લા કક્ષાએ િના લા ઉદ્યોગ કેન્ર માા
દરખાસ્િ કરવી નરૂરી

કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ પાત્રિા નકકી કરવા

જે િે યોનનાની નોગવાઇ મનનબ

અંગેના માપદા ડો
કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો લસહાયકીની રકમ હહરા ઉદ્યોગના તવકાસ યોનનાના સમયગામામાા મારનર થયેલ ક્રેડીટ લીંક
અથવા

આપવામાા

આવેલ

અન્ય

મદદ

દશાયવવી)

પણ ઇન્ટેરેસ્ટ

સબસીડીની દરખાસ્િોના ૩% લેખે વ્યાન સહાયની ચનકવણી

કરવા િથા રૂથવીમા તપ્રતમયમના ચનકવણા માટે ચાલન નાણાહકય વર્ય ૨૦૧૬-૧૭ માટે રો. ૪૫.૯૪ લાખનો ખચય કરવામાા આવેલ છે .

સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ

રાનયકક્ષાની સતમતિમાા મારૂરી મળ્યાબાદ સાબતધિ િના લા ઉદ્યોગ કેન્ર
મારફિ લાભાથીને સહાય ચનકવવામાા આવે છે .

અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાા કોનો સાબધીિ જીા લા ઉદ્યોગ કેન્ર ને અરજી કરવી.
સાપકય કરવો.
અરજી ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અન્ય ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અરજી પત્રકનો નમ ૂનો લલાગન પડતન ા હોય િો નો

ન ાર
આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in અ સ

સાદા કાગમ પર અરજી કરી હોય િો અરનદારે
અરજીમાા શન ા શન ા દશાયવવન ા િેનો ઉા લેખ કરો)

મીઠા ઉદ્યોગ
કાયયક્રમ/યોનના ન ા નામ

મીઠા ઉદ્યોગના તવકાસ અને મીઠા ઉદ્યોગમાા કામ કરિા અગહરયાફ
િથા િેમના કનટનાબીનનોના માટેની કા યાણકારી યોનનાફ

કાયયક્રમ/યોનનાનો સમયગામો

સમય તનયિ થયેલ નથી. લકાયમી યોનના)

કાયયક્રમના ભૌતિક અને નાણાાકીય લક્ષયાાકો લછે ા લા વર્ય માટે)

ભૌતિક અને નાણાાકીય લક્ષયાાકો તનયિ થયેલ નથી.
વર્ય ર૦૧૬-૧૭ના સનધારે લ બજેટની નોગવાઇ રૂ.૧૫૦૦.૦૦ લાખ
હિી.

લાભાથીની પાત્રિા

અગરીયાની કા યાણકારી યોનના િેમન મીઠા ઉદ્યોગના તવકાસને
લગિી યોનના હોવી નોઇએ.

લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂહરયાિો

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીની કચેરી િથા જીા લા કક્ષાએ જી.ઉ.કે. માા
દરખાસ્િ કરવી નરૂરી

કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ પાત્રિા નકકી કરવા અંગેના

સહાય મેમવનાર પોિે અગહરયા હોવન ા નરૂરી છે .મીઠા ઉદ્યોગ હોવો

માપદા ડો

નરૂરી છે .

કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો લસહાયકીની રકમ અથવા

વર્ય ર૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન રૂ.૧૫૦૦.૦૦ લાખ ની ચનકવણી કરવામાા

આપવામાા આવેલ અન્ય મદદ પણ દશાયવવી)

આવેલ છે .

સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ

એમ્પાવડય કતમટીની બેઠકમાા મારૂરી મેળ્યા બાદ ચનકવણી.

અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાા કોનો સાપકય

ઉદ્યોગ કતમશ્નરશ્રીની કચેરી િથા જીા લા કક્ષાએ ન.મે.શ્રી, જી.ઉ.કે. ને

કરવો.

અરજી કરવી.

અરજી ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અન્ય ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અરજી પત્રકનો નમ ૂનો લલાગન પડતન ા હોય િો નો સાદા કાગમ પર

તનયિ નમ ૂનામાા અરજી મમે થી કાયયવાહી હાથ ધરવામાા આવે છે .

અરજી કરી હોય િો અરનદારે અરજીમાા શન ા શન ા દશાય વવન ા િેનો ઉા લેખ
કરો)

યોનના અગરને કે અગરીયાના સમ ૂહને લાભદાયી હોવી નોઇએ.
ન ાર
આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in અ સ

ટેક્ષટાઇલ અને એપરલ સેકટર

કાયયક્રમ/યોનના ન ા નામ

ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગને પ્રોત્તસાહન આપવા માટે રાનય સરકારે િા.૦૫/૯/૨૦૧૨
લરીવાઇઝ િા.૨૫.૦૬.૨૦૧૩) ના ઠરાવથી જાહેર કરે લ નીચે નણાવેલ પ્રોત્તસાહન
યોનનાફ.
લ૧) વ્યાન સહાય યોનના
લર) ટેકતનકલ ટેક્ષટાઇલ માટે વ્યાન સહાય યોનના
લ૩) ઉજાય સરક્ષણ, નમ સારક્ષણ અને પયાયવરણના નિન માટે સહાય.
લ૪) પ્રૌધોબગકી સાપાદન અને િેની કક્ષા ઉંચી લાવવા માટે સહાય.
લ૫) વસ્ત્ર લએપરલ) િાલીમ સાસ્થાફ અને િાલીમાથીફને સહાય.
લ૬) યાત્રશામ લપાવરલ ૂમ) ક્ષેત્રને િાલીમ સહાય.
લ૭) ટેક્ષટાઇલ પાકય સ્થાપવા માટે સહાય.

કાયયક્રમ/યોનનાનો સમયગામો

િા.૫-૦૯-૨૦૧૨ થી પ વર્ય સનધી

કાયયક્રમનો ઉદ્દે શ
ભૌતિક અને નાણાાહકય લક્ષયાાકો લછે ા લા વર્ય માટે)
લાભાથીની પાત્રિા

ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગનો તવકાસ/પ્રોત્તસાહન.
ભૌતિક અને નાણાાકીય લક્ષયાકો તનયિ થયેલ નથી.
ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના ઠરાવ િા.૫-૯-૧૨ના નોગવાઇમાા સાબધીિ
યોનનાની નોગવાઇ મનનબ..

લાભ અંગેની પ ૂવય નરૂહરયાિો

-ઉપર મનનબ-

કાયયક્રમનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

યોનના અન્વયે તનયિ કરાયેલ અરજી ફોમય િેમન દશાયવેલ ચેકલીસ્ટ મનનબના
દસ્િાવેનો સાબધીિ િના લા ઉદ્યોગ કેન્રને કરવાની રહેશે.

પાત્રિા નકકી કરવા અંગેના માપદા ડો
કાયયક્રમમાા આપેલ લાભની તવગિો લસહાયકીની
રકમ અથવા આપવામાા આવેલ અન્ય મદદ પણ
દશાયવવી)

ઠરાવની નોગવાઇફને આતધન
વર્ય ૨૦૧૬-૧૭માા કનલ રૂા.૭૩૬૪૫.૭૯ લાખ વ્યાન સહાય
ચનકવવામાા આવેલ છે .
૧ વ્યાન સહાય પેટે રૂ. ૩૮૧૮૧૯૩/- લાખ
૨. પાવર ટેરીફ સહાય પેટે રૂા.૧૦૧૦૨.૭૫ લાખ.
૩. વેટ રીએમ્બસયમેન્ટ પેટે રૂા૨૪૩૦૦.૭૭ લાખ.
૪. પાકય માટે સહાય રૂા.૪૦૦.૦૦ લાખ.

૫. પાવરલનમ સેકટરને િાબલમ સહાય પેટે રૂા.૩૧.૦૯ લાખ.
૬. એપરલ િાલીમ કેન્રોમાા િાલીમ લેિાા િાલીમાથીફને નાણાાકીય વર્ય
ર૦૧૬-૧૭માા રૂ.૫૧૨.૨૮ લાખની સહાય ચ ૂકવવામાા આવેલ છે .
૭. િાલીમ કેન્ર સ્થાપના પ્રોજેક્ટ સહાય રૂ. ૧૮.૧૮ લાખ
૮. એનની ફડીટ અને એન્વાયરોનમેન્ટ કોમરસીયલ યોનનામાા રૂ. ૯૮.૧૪
લાખ સહાય
સહાયકી તવિરણની કાયયપધ્ધતિ

૧.

ઉદ્યોગ કતમશનરની કચેરી ગાાધીનગર મારફિે સહાય ચનકવવામાા આવશે.

૨. જે િે સાસ્થાના નામનો સહાયની રકમનો ફડય ર કાઢી હહસાબી શાખામાા
મોકલવામાા આવે છે . હહસાબી શાખા િરફથી જે િે સાસ્થાને ચેક વારારા
ચનકવણન ા કરવામાા આવે છે .
અરજી કયાા કરવી કે અરજી કરવા માટે કચેરીમાા
કોનો સાપકય કરવો.

૧. અરનદારે જે િે જી.ઉ.કેન્ર મારફિ ઉદ્યોગ કતમ.શ્રીની કચેરીની સોા ટ/ટેક્ષ.
શાખામાા અરજી કરવાની રહે છે .
૨. અરનદારે જે િે જી.ઉ.કેન્ર મારફિ ઉદ્યોગ કતમ.શ્રીની કચેરીની સોા ટ/ટેક્ષ.
શાખામાા અરજી કરવાની રહે છે .

અરજી ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અન્ય ફી લલાગન પડતન ા હોય ત્તયાા)

ફી નથી.

અરજી પત્રકનો નમ ૂનો લલાગન પડતન ા હોય િો નો

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in ઉપર મનકવામાા આવેલ છે .

સાદા કાગમ પર અરજી કરી હોય િો અરનદારે
અરજીમાા શન ા શન ા દશાયવવન ા િેનો ઉા લેખ કરો)
બબડાણોની યાદી લપ્રમાણપત્ર/દસ્િાવેનો)

આ કચેરીની વેબ સાઇટ ic.gujarat.gov.in ઉપર મનકવામાા આવેલ છે .

બબડાણોનો નમ ૂનો

-ઉપર મનનબ-

પ્રહક્રયાને લગિી સમસ્યાફ અંગે કયાા સાપકય

સોા ટ/ટેક્ષ. શાખા, વડીકચેરી, ગાાધીનગર

કરવો.
ઉપલબ્ધ તનતધની તવગિો લજીા લાકક્ષા, ધટક કક્ષા
વગેરે જેવાા તવતવધ સ્િરોએ)

િમામ જીા લા ઉદ્યોગ કેન્ર

