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૦૪ જૂન-૨૦૨૦ વભાચાય વખં્મા.... 
રૂ. ૧૪ શજાય કયોડનુ ંગજુયાત આત્ભનનબભય ેકેજ 

કોનલડ-૧૯ ભશાભાયીથી ઉદબલેર પ્રનતકૂ આનથિક રયસ્થથનતભા ંયાજમના 
અથભતતં્રને નુ: લેગલતં ુ કયલા ભાટે મખુ્મભતં્રીશ્રીની ભશત્લણૂભ જાશયેાત  

..... 

આપતને અલવયભા ંરટાલી જનજીલન નૂ: ધફકત ુ ંકયલા-આનથિક 
રયસ્થથતીને ચેતનલતંી ફનાલલાનો યાજ્મ વયકાયનો નનધાભય  

...... 

વભાજના નાનાભા ંનાના છેલાડાના ગયીફ-લચંચત-ીરડત-શ્રનભક-નાના લેાયી-
ઊદ્યોગ ધધંા યોજગાય વૌના રશતની પ્રનતફદ્ધતા વાથે ‘વફ વભાજકો ચરમે વાથ 

ભેં આગે શૈ ફઢતે જાના’ની બદ્ર બાલનાલાળં ેકેજ:-મખુ્મભતં્રીશ્રી 
 વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 
લાચણજ્જ્મક એકભો જેલા કે દુકાનો , ઓરપવો, શોટેલ્વ, યેથટોયન્ટ, દલાખાનાઓ અને 
નનવિગ શોમ્વ લગયે ને લાનિક પ્રોટી ટેક્વના ચકુલણાભા ં૨૦%ની યાશત 

૬૦૦  

યશણેાકં નભરકતોના ૩૧ જુરાઈ ૨૦૨૦ સધુી ચકુલલાના થતા લભ ૨૦૨૦-૨૧ના 
પ્રોટી ટેક્વભા ં૧૦%ની યાશત 

૧૪૪  

ભાનવક ૨૦૦ યનુનટ કયતા ઓછો લીજ લયાળ કયનાય યશણેાકં લીજ ગ્રાશકોનુ ં
લીજી ફીરભા ં૧૦૦ યનુનટ ની ભાપી 

૬૫૦ 

લાચણજ્જ્મક લીજ ગ્રાશકો અને ઉદ્યોગો ભાટે રો ટ્રાન્વનભળન લીજ કનેકળન 
ધયાલતા ગ્રાશકો ને લીજ ચફરભા ંભે-૨૦૨૦નો રપક્થડન ચાર્જ ભાપી 

૨૦૦ 

નાની દુકાનો કયીમાણા , કાડ, યેડીભેઇડ કડા , ભેડીકર થટોય , શાડભલેય, 
કરયકાભ, પ્રોનલઝનર થટોય, કટરયી, લગેયે ને જુન , જુરાઇ અને ઓગષ્ટના એભ 
ત્રણ ભરશના ભાટે રાગતો લીજકય ૨૦ ટકાથી ઘટાડી ૧૫ ટકા  

૮૦ 
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શાઇ ટ્રાન્વનભળન ગ્રાશકોને રપક્વ ચાર્જર્જવના ભે ભરશના ના ચકુલણા ની મદુતભા ં 
લધાયો કયી વદય યકભ  વપ્ટેમ્ફય  ૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ એભ ચાય 
ભરશનાભા ંવ્માજ લગય વયખા બાગે ચકુલલાની છુટ 

૪૦૦ 

કોન્ટ્રાકટ કેયેજ ફવો તથા ભેક્વી કેફના ઉદ્યોગ ધધંાને એનપ્રર ૨૦૨૦ થી 
વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૦ સધુી ૬ ભરશનાના ટેક્ષ બયલાભા ંભાપી 

૨૨૧ 

ઇન્રાથટ્રકચય પ્રોજેક્ટવ ભાટે શંગાભી ધોયણે રપક્વડ લીજ ચફરને ભાપી     ૫ 
  
ઉદ્યોગ વ્મલવામો ભાટે પ્રોત્વાશક વફવીડી 

ઔદ્યગગક પ્રવતૃ્તિને લેગલતંી ફનાલલા ભાટે ઉદ્યગને કેીટર અને વ્માજ વફવીડીન  ં
ચકૂલણ  ં

૭૬૮ 

ટેક્ષટાઇર ઉદ્યગને કેીટર અને વ્માજ વફવીડીન  ંચકૂલણ  ં ૪૫૦ 

ભેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ણ કેીટર અને વ્માજ વફવીડીન  ંચકૂલણ  ં ૧૫૦ 

યાજ્મના લધ  ઉદ્યગ વાશત્તવકને ફાજેમી ફેન્કેફર મજનાભા ંવફવીડીની યકભ ન  ં 
વત્લયે ચ કલણ  ં

૧૯૦ 

વરય રૂપ ટ મજના  ૧૯૦ 

ગ જયાત એગ્ર-ઈન્ડ સ્ટ્રીઝ કાોયેળનના ભાધ્મભથી એગ્ર & ફુડ પ્રવેવીંગ એક્ભ ને 
કેીટર અને વ્માજ વફવીડી  

૯૦.૦૦  



 
લેટ-જીએવટી કામદા શઠે લશીલટી વયતા 

રૂ. ૧૦ કયોડથી ઓછુ લાનિક ટનભ -ઓલય ધયાલતા લેાયીઓના રકથવાભા ંઆકાયણી ભાટે આલાભા ં
આલેર નોરટવ યત ખેચલાભા ંઆલળે 

 

લેયા વભાધાન મોજના-૨૦૧૯ શઠે ૧૫ ભાચભ ૨૦૨૦ સધુી પ્રથભ શપ્તો બમો છે તેઓને ત્રણ 
ભાવની મદુત લધાયી આલાભા ંઆલળે.  

 

લેટ અને કેન્દ્રીમ કામદાકીમ જોગલાઇઓ શઠેની રોકડાઉન દયમ્માન યૂી થતી ભમાભદાઓ અને 
ભનાઇ હુકભોની મદુત રફંાલલાભા ંઆલળે 

 

 
ગજુયાત ઔદ્યોચગક લવાશતોભા ંઉદ્યોગોને આનથિક પ્રોત્વાશન અને લશીલટી વયતા 
 વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 

જીઆઈડીવીને પાલણીદાયો દ્વાયા બયાઈ કયલાના થતા તા .૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 
તથા તા .૩૦-૦૬-૨૦૨૦ના શપ્તાની ચકુલણીનો વભમગાો છ ભરશના ભાટે 
રફંાલી આલાભા ંઆલળે તેભજ નલરચંફત ચકુલણીના વ્માજ તથા દંડનીમ 
વ્માજની લસરુાત કયલાભા ંઆલળે નરશ અને ફાકીના વભમગાા ભાટે નલરચંફત 
ચકુલણીના વ્માજની લસરુાત ૭%ના યાશત દયે કયલાભા ંઆલળે 

૪૧.૧૦ 

પાલેર પ્રોટ ઉયની નલરફંીત વ્માજ ભાપીની વભમભમાભદા ૩૦ જુન  ,૨૦૨૦ 
સધુી લધાયી આલાભા ંઆલળે 

૩.૩૧ 

જીઆઇડીવી દ્વાયા પ્રોટની પાલણીની રકિંભતની વભીક્ષા થથચગત યાખલાભા ં
આલળે. 

૬૦.૪૩ 

ચાલ ુલભ ૨૦૨૦ -૨૧ ભાટે કોઇ લણલયાળી યશરે પ્રોટનો દંડ લસરુ રેલાનો 
યશળેે નશી 

 ૬૦  



 વશામ/યાશત 
(રૂ. કયોડભા)ં 

નલા ઉદ્યોગોને જભીનની રકિંભતની ચકુલણીભા સનુલધા ભી યશ ેતે ભાટે 
નત્રભાનવક શપ્તાઓભા ંચકુલણ ુકયલાની સનુલધા આલાભા ંઆલે છે . તેભજ 
તેભના શારના વ્માજ દયને ૧૨% થી ઘટાડીને ૧૦% કયલાભા ંઆલળે 

૧૬.૧૨  

કોનલડ-૧૯ને કાયણે જીઆઇડીવીએ ભાચભ અને એનપ્રર  -૨૦૨૦ના ાણીના ફીરો 
યના વ્માજ તેભજ દંડનીમ વ્માજ ભાપ કયલાનો નનણભમ  

૧.૩૨  

જીઆઇડીવીના ઉદ્યોગકાયોના ફાકી રેશણા ભાટે લન-ટાઇભ-વેટરભેન્ટ મોજના 
અભરભા ંમકૂલાભા ંઆલળે , નલરચંફત ચકુલણાના વ્માજની યકભ ૫૦% ભાપી 
અને દંડકીમ વ્માજની યકભ ૧૦૦% ભાપી  

૧૩૩.૦૦ 

જીઆઇડીવીના નોટીપાઇડ નલથતાયના ઉદ્યોગકાયોએ તેઓના તભાભ નલરચંફત 
ચકુલણાના વ્માજ ઉય ૫૦ ટકા વ્માજ ભાપી  

૯૫.૦૦ 

ચાલ ુનાણાકંીમ લભભા ંજીઆઇડીવી આ પ્રકાયની તભાભ નભરકતોનો લયાળ 
ળરૂ કયલા ભાટે  ભોયેટોરયમભ ીયીમડ ૧ લભ લધાયી આલાભા ંઆલળે 

૭.૮૯  

ઔદ્યોચગક પ્રોટનો ભોયેટોરયમભ ીયીમડ ણૂભ થઇ ગમો છે કે જે ખલુ્રા શોમ 
અથલા ઉત્ાદન ળરુ કયલાન ુફાકી છે તેલા ઉદ્યોગકાયો ઉત્ાદન તા.૩૧-૦૩-
૨૦૨૨ સધુીભા ંળરૂ કયે તે ભાટે ઉદ્યોગકાયોને પ્રોત્વાશન આલા લણલયાળી 
દંડભા ંભાપીનો રાબ ભેલી ળકે 

 

સકૂ્ષ્ભ ,રઘ ુઅને ભધ્મભ ઉદ્યોગોને  MSMEને પ્રોત્વાશન ભે તે ભાટે જીઆઇડીવી 
દ્વાયા ૩૦૦૦ ચો .ભી  .સધુીના પ્રોટ પાલણી ભાટેની ભતી ઓનરાઇન 
અયજીઓને વનભનત વભક્ષ મકૂમા લગય- યૂાલા આધારયત પાલણીની ભજૂંયી 

 

૨ લભ કયતા ંલધ ુવભમ ભાટે ફધં યશરે શોમ તો લણલયાળી દંડ પ્રનત લભ 
૨૦ ટકાના થથાને પકત ૫ ટકા લસરુ કયલાભા ંઆલળે 

૪૦.૪૨ 

શાઉનવિંગ કે્ષત્ર 
એપોડેફર શાઉનવિંગ કે્ષત્રભા ંવફનવડી આીને આ કે્ષત્રને 
ચેતનલતં ુફનાલલાભા ંઆલળે 

૧.૬૦ રાખ 
ભકાનો  

૧૦૦૦ 
કયોડ 

કૃન, શુારન અને ભત્થમોધ્મોગ 
 રાબાથી વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 



ાક નધયાણ: ખેડુતોને ‘શનુ્મ ’ ટકા વ્માજના દયે નધયાણ 
ભળે. ાક નધયાણ ઉયનુ ં3% વ્માજ બાયત વયકાય અને 
4% વ્માજ ગજુયાત વયકાય ચકુલળે.  

૨૪ રાખ  ૪૧૦.૦૦ 

દેળી ગામ આધારયત કુદયતી ખેતી ભાટે ખેડુતને દય ભરશને 
રૂ. ૯૦૦ રેખે લાનિક રૂ.૧૦,૮૦૦ની આનથિક વશામ  

૬૧,૫૭૪ 
ખેડુતો 

૬૬.૫૦ 

કૃન અથભતતં્રને લેગ આલાના શતે ુસબુા ારેકય 
પ્રાકૃનતક કૃન ધ્ધનત દ્વાયા ર્જજલામતૃ ફનાલલા વારુ 
રાબાથીઓને નનદળભન રકટભા ં૭૫ ટકા વશામ  

એક રાખ 
રાબાથી
ઓ 

૧૩.૫૦ 

નલનલધ કુદયતી રયફોથી ાક ઉત્ાદન ફાદનુ ંનકુવાન 
અટકાલી કૃન અથભવ્મલથથાને લધ ુભજબતુ ફનાલલા 
મખુ્મ ભતં્રી ાક વગં્રશ મોજના અંતગભત ખેડતૂોને ખેતયભા ં
નાના ગોડાઉન (ઓન પાભભ થટોયેજ થટ્રકચય) ફનાલલા ભાટે 
એકભ દીઠ રૂ.૩૦,૦૦૦ વશામ  

૧.૨ રાખ  ૩૫૦ 

ખેડતૂોને શલા બાયલાશક લાશનની ખયીદી ભાટે રૂ.૫૦ 
શજાય થી ૭૫ શજાય સધુીની વશામ.  

૧૦ શજાય  ૫૦ 

કુદયતી આપતો વભમે ખેતેદાળોનેા યક્ષણ ભાટે ફજાય 
વનભનતઓને ૫૦૦૦ ભેરટ્રક ટન સધુીની ક્ષભતા ધયાલતા 
ગોડાઉન ફનાલલા વશામ 

- ૧૦૦ 

બાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે કયલાભા ંઆલેર મોજનાને 
અનરુૂ ભત્થમ ઉદ્યોગ ભાટે જરુયી રપળીંગ નેટ , રપળીંગ 
ફોટ, ભત્થમ ફીજ લગેયે ૪૦ ઇનટૂ વાધનો ખયીદલા ભાટે 
ની વશામ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આલાભા ંઆલળે.  
આ ેકેજને પ્રધાનભતં્રી ભત્થમ વંદા મોજના વાથે 
વાકંીને આ કે્ષતે્ર યાજ્મભા ંયોજગાયીની નલરુ તકો. 

૧ રાખ 
ભાછીભા
ય 

૨૦૦ 

થલયોજગાય 
 રાબાથી વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 



આત્ભનનબભય ગજુયાત વશામ મોજના-ય શઠે નાના 
લેાયીઓ, ભધ્મભ લગભની વ્મસ્ક્તઓ , કાયીગયો તથા 
શ્રનભકોને રૂનમા ૧ રાખથી લધ ુઅને ભશત્તભ રૂનમા 
૨.૫૦ રાખની ભમાભદાભા ંવશકાયી ફેંકો તથા કે્રરડટ કો-
ઓયેટીલ વોવામટી ભાયપત નધયાણ પ્રાપ્ત થળે.  

૩ રાખ ૩૦૦ 

ભરશરાઓને થલયોજગાયી ભાટે પ્રોત્વાશન આલા ભરશરા 
ઉત્કભ જૂથને ઝીયો ટકા દયે રોન ભી યશ ેતે ભાટે વ્માજ 
વશામ 

૧૦ રાખ 
ફશનો 
અને ૧ 
રાખ  

થલ-વશામ  

૨૦૦ 

થલયોજગાય ભે તે શતેથુી ભાનલ ગરયભા મોજનાની 
કીટનુ ંનલતયણ કયલાભા ંઆલળે 

૩૨૦૦૦થી 
લધ ુ
રાબાથી
ઓ 

૧૧.૧૧ 

 
શ્રનભક કલ્માણ 
 રાબાથી વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 
રાયીલાા નાના વ્મલવામકાયોને ગયભી , ઠંડી અને 
લયવાદથી યક્ષણ આલા ભાટે તથા તેભની 
રાયીઓભા ંયાખલાભા ંઆલતા ંપપાદી , ળાકબાજી 
ફગડી ન જામ તે ભાટે ભોટી વાઇઝની છત્રીઓ 
આલાભા ંઆલળે 

૧ રાખ ૧૦ 

અભદાલાદ,સયુત,લડોદયા અને યાજકોટના શ્રનભકોને 
કરડમાનાકા તેભજ કાભના થથે નવટી ફવ ભાયપતે 
આલલા-જલા ભાટે મવુાપયી ખચભભા ંવશામ 

૧,૨૦,૦૦૦ 
ફાધંકાભ 
શ્રનભકો 

૫૦ 

ફાધંકાભ શ્રનભકોના ત્ની તેભજ ભરશરા ફાધંકાભ 
શ્રનભકોને ફે ફાકો સધુી પ્રસનૃત વશામ ેટે કુર 
રૂ.૨૭,૫૦૦ આલાભા ંઆલળે 

૨૫૦૦  ૬ 

જે આરદલાવી શ્રનભકોને ોતાનુ ંઆલાવ નથી તેલા 
શ્રનભકોને લતનભા ંાકુ ઘય ફનાલલા ભાટે 

૧રાખરાબાથીઓ  ૩૫૦ 



રાબાથીદીઠ રૂ. ૩૫૦૦૦ વફવીડી આલાભા ં
આલળે. 
અન્મ યાશતો 
 રાબાથી વશામ/યાશત 

(રૂ. કયોડભા)ં 

ગયીફ કુટંુફોને ભપત અનાજ , ગયીફ કુટંુફોના ફેંક 
ખાતાભા ંડી.ફી.ટી.થી રૂનમા ૧૦૦૦ નુ ંચકુલણું , વધૃ્ધ 
વશામ ેન્ળન , રદવ્માગં ેન્ળન , નલધલા વશામ ેન્ળનનુ ં 
આગોતરંુ ચકુલણ ુલગેયે અનેકનલધ યાશતો 

 ૪૩૭૫.૬૮ 

પ્રોટીનયકુત આશાય ભી યશ ેતે ભાટે જાશયે નલતયણ 
વ્મલથથા શઠે રાબાથીદીઠ લાનિક ૧૨ રકરોગ્રાભ 
તલેુયદાનુ ંયાશત દયે નલતયણ 

૬૨રાખ 
કુટંુફો 

૩૦૦  

રોકડાઉનના નનમતં્રણો છી વોળીમર રડથટન્વીંગના 
નનમભોન ુારન કયી જાશયે વેલા આલાની થામ છે જેના 
કાયણે એવ.ટી.ને વશામ 

 ૧૨૦ 

ભોયફી અને સયેુન્દ્રનગય ર્જજલ્રાના નવયાનભક ટાઇલ્વ 
ઉદ્યોગ ભાટે પ્રાકૃનતક ગેવ ભા ંયાશત 

૧૨૫૦ 
ઉદ્યોગ 

૩૦ 

....... 

  મ ખ્મભતં્રી શ્રી ત્તલજમબાઇ રૂાણીએ લૈત્તિક ભશાભાયી કયના વકં્રભણની સ્સ્ટ્થતીભા ંરકડાઉનને 
કાયણે જે રયસ્સ્ટ્થતી ઉદબલી છે તેભાથંી જનજીલન , લેાય-ધધંા યજગાય ઊદ્યગ નૂ: ધફકતા કયલા 
યાજ્મ વયકાય ૧૪ શજાય કયડન  ંગ જયાત આત્ભત્તનબભય ેકેજ જાશયે કય ભ છે.  

  બાયત વયકાયના લૂભ નાણા ંવગિલ શ્રી ડૉ. શવમ ખ અરઢમાના અધ્મક્ષ દે યાજ્મ વયકાયે જે 
કત્તભરટની યિના ઇકનભીક રયલાઇલરની બરાભણ સ િલલા કયી શતી. આ કત્તભરટએ તેન ઇન્ટયીભ 
રયટભ  યાજ્મ વયકાયને ત્રણ રદલવ શરેા ંઆપ્મ શત.  

  આ રયટભન વલભગ્રાશી તરસ્ટ્ળી અભ્માવ કયીને યાજ્મના ભતં્રીઓ , લરયષ્ઠ વગિલ , 
વભાજજીલનના આગેલાન , ઊદ્યગ-લેાય ભડં , ત્તલત્તલધ વભાજલગોના પ્રત્તતત્તનત્તધઓ વો વાથે ભીને 
િિાભ-ત્તલિાયણા યાભળભની ભેયેથન ગિિંતન ફેઠક કયી શતી તેની પરશ્ર ત્તત રૂે આ ેકેજ જાશયે કયાય  ંછે 
એભ તેભણે ઉભેય ભ શત  .ં 



  મ ખ્મભતં્રીશ્રીએ નામફ મ ખ્મભતં્રીશ્રી નીત્તતનબાઇ ટેર તથા ભતં્રીશ્રીઓ વલભશ્રી ભ ેન્રત્તવિંશ 
ચ ડાવભા, વોયબબાઇ ટેરની ઉસ્સ્ટ્થતીભા ંઆ ેકેજની ભશત્લણૂભ જાશયેાત કયી શતી.  
  તેભણે એભ ણ જણાવ્ય  ંશત   ંકે ેકેજ વભાજના કઇ એકર-દકર લગભ કે વ્મરકતઓને નરશ 
યંત   નાનાભા ંનાના , છેલાડાના ગયીફ લગંિત , ીરડત , શ્રત્તભક , નાના લેાયી , ઊદ્યગ , ધધંા યજગાય 
વોના રશતની પ્રત્તતફદ્ધતા વાથે ફનાલલાભા ંઆલેલ  ં ‘વફ વભાજક ગરમે વાથ ભેં આગે શૈ ફઢતે જાના ’ની 
બર બાલનાલાળં ેકેજ છે.  
  મ ખ્મભતં્રીશ્રીએ જાશયે કયેરા રૂ. ૧૪૦યય કયડના ગ જયાત આત્ભત્તનબભય ેકેજની ત્તલસ્ટ્તતૃ 
ત્તલગત આ મ જફ છે.  

પ્રોટી ટેક્ષ, લીજ ફીર અને લાશન કયભા ંભાપી અને યાશતો (રૂ. ૨૩૦૦ કયોડ)  
  લાગણજ્જ્મક એકભને લભ ૨૦૨૦-૨૧ના લાત્તિક પ્રટી ટેક્વના ચ કલણાભા ં ૨૦%ની ભાપી  
આલાભા ંઆલળ.ે રૂત્તમા ૬૦૦ કયડની  આ ભાપીન રાબ યાજ્મના  અંદાજજત ૨૩ રાખ લાગણજ્જ્મક 
એકભને ભળ.ે  જેભા ં ળશયેી ત્તલસ્ટ્તાયના તભાભ યશણેાકં ત્તભરકતના લભ ૨૦૨૦-૨૧ના બયલાના થતા 
પ્રટી ટેક્વજ ૩૧ જ રાઈ ૨૦૨૦ સ ધી ચ કલલાભા ંઆલળે ત ૧૦%ની ભાપી આલાભા ંઆલળે. જેન 
રાબ અંદાજીત ૭૨ રાખ પ્રટી ધાયકન ેથળે અને તેભને રૂ. ૧૪૪ કયડની યાશત ભળે. 
  ભાત્તવક ૨૦૦ ય ત્તનટ કયતા ઓછ લીજ લયાળ કયનાય યશણેાકં લીજ ગ્રાશકન  ં ૧૦૦ ય ત્તનટન  ં
લીજી ફીર એક લખત ભાટે ભાપ કયલાભા ંઆલળે. આથી રૂ. ૬૫૦ કયડ ના લીજ ફીર ભાપીન રાબ 
યાજ્મના આળયે ૯૨ રાખ લીજ ગ્રાશકને ભળે.   
  અંદાજે ૩૩ રાખ લાગણજ્જ્મક લીજ ગ્રાશક અને ઉદ્યગ ભાટે LT લીજ કનેકળન ધયાલતા લીજ 
ગ્રાશકને લીજ ગફરભા ં ભે-૨૦૨૦ન રપક્સ્ટ્ડે િાર્જ ભાપ કયલાન ત્તનણભમ  કમો છે. જેનાથી ક ર રૂ. ૨૦૦ 
કયડન િાર્જ ભાપ કયલાભા ંઆલળે. 
  આ ઉયાતં લીજીન  ંHT(ઔધગગક) કનેકળન ધયાલતા લીજ ગ્રાશકને ભે ૨૦૨૦ના રપકવ 
િાજર્જવન  ંરૂ. ૪૦૦ કયડન  ંબાયણ શારભા ંન ડે તે શતે  થી આ રપક્વ િાજર્જવના ચ કલણા ભાટે મ દત 
લધાયી વદય યકભ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૦ થી રડવેમ્ફય ૨૦૨૦ એભ િાય ભરશનાભા ંવ્માજ લગય વયખા બાગે 
ચ કલલાની છુટ આલાભા ંઆલે છે. 
  ત્તલત્તલધ નાની દ કાન જેલી કે કયીમાણા , કાડ, યેડીભેઇડ કડા , ભેડીકર સ્ટ્ટય , શાડભલેય, 
કરયકાભ, પ્રત્તલઝનર સ્ટ્ટય , કટરયી, ફેકયી, સ્ટ્ટેળનયી, ભફાઇર ળપ્વ , ગેયેજ, ળીંગ વેન્ટય અને 
ભરભા ંઆલેરી દ કાન તેભજ ત્તલત્તલધ વેલાઓ જેલી કે લકીર , િાટેડ એકાઉન્ટ , રાલેર એજન્વીઓ , 
ટાન્વટભની ઓરપવ, કિીંગ ક્રાવ, પટ સ્ટ્ટ ડીઓ, બ્ય ટી ારભય, વલ ન િરાલતા દ કાનદાયને કયના 
ભશાભાયીના વભમભા ંરકડાઉનના કાયણે આલક થઇ ન શતી.  
  આથી તેભને આત્તથિક યાશત આલાના શતે  થી જ ન, જ રાઇ અને ઓગષ્ટના એભ ત્રણ ભરશના 
ભાટે રાગત લીજકય ૨૦ ટકાથી ઘટાડી ૧૫ ટકા કયલાભા ંઆલળે. આન રાબ યાજમના ૩૦ રાખ 



જેટરા દ કાનદાય / લેાયીઓ / કાયીગયને ભળે . આ અંતગભત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા રૂ. ૮૦ કયડની 
આત્તથિક યાશત આલાભા ંઆલળે.  
  રક ડાઉનના કાયણે નાગરયકને રયલશન ભાટે ત્તનમતં્રણ શલાથી ખાનગી રક્ઝયી ફવ 
(કન્રાકટ કેયેજ ફવ) તથા જી , ટેક્ષી (ભેક્વી કેફ)ના લગેયેના ધધંાને ઘણી ભટી અવય થઇ છે. આલા 
વજંગભા ંતેભને ૧રી એત્તપ્રર-૨૦૨૦ થી ૩૦ વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૦ સ ધીના ૬ ભરશનાના યડ ટેક્ષ બયલાભા ં
વંણૂભ ભાપી આલાભા ંઆલળે. જે અંતગભત ૬૩ શજાય લાશન ધાયકને રૂ. ૨૨૧ કયડની યડ ટેક્ષ ભાપી 
ભળ.ે  
  આ ઉયાતં યાજ્મના ભાગભ અને ભકાન , ત્તવિંિાઇ, ાણી  યલઠા અને નભભદા જેલા ત્તલબાગના 
વયકાયી કાભ ભાટે કન્ટાક્ટયને શગંાભી ધયણે લીજ કનેક્ળન આલાભા ંઆલે છે . રકડાઉન દયમ્માન 
પ્રજેક્ટન  ંકાભ ફધં શલાથી આ દયત્તભમાન િાર્જ કયલાભા ંઆલેર રપક્સ્ટ્ડ લીજ ગફરને ભાપ કયીને રૂ .૫ 
કયડની વશામ આલાભા ંઆલળ.ે 

ઉદ્યોગ વ્મલવામો ભાટે પ્રોત્વાશક વફવીડી (રૂ.૩,૦૩૮ કયોડ) 
  યાજ્મભા ં કત્તલડ-૧૯ની ભશાભાયીની રયસ્સ્ટ્થત્તતને કાયણે ધીભી ડે રી ઔધગગક પ્રવતૃ્તિને 
લેગલતંી ફનાલલા ભાટે રૂ.૭૬૮ કયડની કેીટર અને વ્માજ વફવીડીન  ં૩૧ જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ં
ચકૂલણ  ંકયલાભા ંઆલળે. જેના કાયણે ઉદ્યગને નાણા બીડભાથંી ભટી યાશત ભળે. 
  યાજ્મભા ંઔધગગક કે્ષતે્ર ટેક્ષટાઇર ઉદ્યગ ભશત્ત્લન  ંસ્ટ્થાન ધયાલે છે તેભજ ત્તલ ર પ્રભાણભા ં
યજગાયી  યી ાડે છે. આલા ટેક્ષટાઇર ઉદ્યગને રૂ. ૪૫૦ કયડ કેીટર અને વ્માજ વફવીડીન  ંચકૂલણ  ં
૩૧ જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંકયલાભા ંઆલળે.  
  કત્તલડ-૧૯ની ભશાભાયીની ત્તલકટ રયસ્સ્ટ્થત્તતભા ંયાજ્મના તભાભ પ્રકાયના ઔધગગક એકભને 
રાબ ભી યશ ેતે જર યી છે. જે અન્લમે ભેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ણ રૂ.૧૫૦ કયડ કેીટર અને વ્માજ 
વફવીડીન  ં૩૧ જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંચકૂલણ  ંકયલાભા ંઆલળે. 
  યાજ્મના ૩૨૦૦ કયતા લધ  લેાયીઓને રૂ.૧,૨૦૦ કયડન  ંડતય લેટ અને GST રયપંડ ૩૧ 
જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંચ કલલાભા ંઆલળે જેથી આ લેાયીઓને નાણા ં બીડભાથંી યાશત ભળે.   
  યાજ્મના ૨૭ શજાયથી લધ  ઉદ્યગ વાશત્તવકને ફાજેમી ફેન્કેફર મજનાભા ંરૂ.૧૯૦ કયડની 
વફવીડીની યકભ ૩૧ જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંચ કલલાભા ંઆલળે. 
  વરાય ર પ ટ મજના શઠેની ૬૫૦૦૦ ક ટ ંફ ભાટેની ર ા. ૧૯૦ કયડની વફવીડી ૩૧ 
જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંઆલાભા ંઆલળે. 
  ગ જયાત એગ્ર-ઈન્ડભસ્ટ્રીઝ કાોયેળનના ભાધ્મભથી એગ્ર અને ફુડ પ્રવેવીંગ એક્ભને રૂ .૯૦ 
કયડની કેીટર અને વ્માજ વફવીડી ૩૧ જ રાઇ ૨૦૨૦ સ ધીભા ંઆલાભા ંઆલળે. 

લેટ-જીએવટી કામદા શઠે લશીલટી વયતાાઃ 
  ગ જયાત લેટ કામદા શઠે લભ ૨૦૧૬ -૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭થી તા.૩૦.૦૬.૨૦૧૭ 
સ ધીની આકાયણીની કાભગીયીભા ંરૂા.૧૦ કયડથી ઓછુ ંલાત્તિક ટનભઓલય ધયાલતા લેાયીઓના રકસ્ટ્વાભા ં
આકાયણી ભાટે આલાભા ંઆલેર નટીવ યત ખેંિલાભા ંઆલળે. આ  લેાયીઓ ૈકી આંતયયાજ્મ 



લેિાણ ધયાલતા લેાયીઓના રકસ્ટ્વાભા ંકેન્રીમ કામદા મ જફ ભાત્ર ધાયાકીમ પભભ  યતી જ આકાયણી 
શાથ ધયાળે.  

 આ ગરાથંી એક રાખથી લધ  કયદાતાઓને રાબ થળે. યંત   અન્લેણના કેવ , ફગવ 
ગફગરિંગના કેવ , લેયાળાખભા ંત્તલવગંતતા શમ તેલા કેવ , રયપંડના ંકેવ , જે રકસ્ટ્વાઓભા ંઅગાઉ ભટી 
યકભન  ંભાગંણ  ંઉસ્સ્ટ્થત થય  ંશમ તેલા અને જે રકસ્ટ્વાભા ંભટી યકભની લેયાળાખ જી.એવ.ટી.ભા ંતફદીર 
કયી શમ તેલા તભાભ કેવભા ંત્તનમત્તભત આકાયણી શાથ ધયાળ.ે 
  લેયા વભાધાન મજના-૨૦૧૯ શઠે ૧૫ ભાિભ ૨૦૨૦ સ ધી પ્રથભ શપ્ત બમો છે તેઓને ત્રણ 
ભાવની મ દત લધાયી આલાભા ંઆલળે . આ મજનાથી આળયે ૨૬ શજાય લેાયીઓને રાબ ભળે . લેટ 
અને કેન્રીમ કામદાકીમ જગલાઇઓ શઠેની રકડાઉન દયમ્માન યૂી થતી ભમાભદાઓ અને ભનાઇ 
હ કભની મ દત રફંાલલાભા ંઆલળે. 

ગજુયાત ઔદ્યોચગક લવાશતોભા ંઉોદ્યોગોને આનથિક પ્રોત્વાશન અને લશીલટી વયતા 
(રૂ. ૪૫૮.૫૯ કયડ) 

  જીઆઇડીવીના ઉદ્યગકાયના ફાકી રેશણા ભાટે લન-ટાઇભ-વેટરભેન્ટ મજના અભરભા ં
મકૂલાભા ંઆલળે. આ મજના અંતગભત ,  ઉદ્યગકાયએ તેઓના તભાભ ત્તલરગંફત ચ કલણાના વ્માજની 
યકભ ૫૦% ભાપી અને દંડકીમ વ્માજની યકભ ૧૦૦% ભાપી ભેલલા ભાટે તભાભ ચ કલણા િક્કવ 
વભમભમાભદાભા ંબયાઈ કયલાના યશળેે. આ મજનાથી ઉદ્યગકાયને રૂત્તમા ૧૩૩ કયડની યાશત ભળે. 
  જીઆઇડીવીના નટીપાઇડ ત્તલસ્ટ્તાયના ઉદ્યગકાયએ તેઓના તભાભ ત્તલરગંફત ચ કલણાના 
વ્માજ ઉય ૫૦ ટકા વ્માજ ભાપી ભેલલા ભાટે તભાભ ચ કલણા િક્કવ વભમભમાભદાભા ંબયાઈ 
કયલાના યશળેે .આ મજના અંતગભત ૧૫૩૧૫ ઉદ્યગકાયને રૂ.૯૫ કયડની યાશત ભળ ે. 
  જી.આઇ.ડી.વી .દ્વાયા પ્રત્તત લભ ૨ ટકા રેખે લણલયાળી દંડ લસ ર રેલાભા ંઆલે છે  .િાલ  
લભ ૨૦૨૦-૨૧ ભાટે કઇ લણલયાળી યશરે પ્રટન દંડ લસ ર રેલાન યશળેે નશી  .વદય નીત્તતથી  
અંદાજે રૂ.૬૦ કયડની યાશત આલાભા ંઆલળ ે.જેન ૩૭૩૩ ઉદ્યગકાયને રાબ ભળ.ે 
  જીઆઇડીવીભા ંઆલેર ય ત્તનટ કે જે  ફે  લભ કયતા ંલધ  વભમ ભાટે ફધં યશરેા  શમ ત 
લણલયાળી દંડ પ્રત્તત લભ ૨૦ ટકાના સ્ટ્થાને પકત ૫ ટકા લસ ર કયલાભા ંઆલળે  . લધ ભા ંઆ પ્રકાયના 
રકસ્ટ્વાઓભા ંતફદીરી પી ઓછી કયી ૧૫ ટકાના સ્ટ્થાને ૧૦ ટકા લસ રલાભા ંઆલળે  .જે અન્લમે ૧૯૯૧ 
ઉદ્યગકાયને રૂ. ૪૦.૪૨ કયડન રાબ ભળ ે. 
  જીઆઈડીવીને પાલણીદાય દ્વાયા બયાઈ કયલાના થતા તા .૩૧-૦૩-૨૦૨૦ તથા તા .૩૦-
૦૬-૨૦૨૦ના શપ્તાની ચ કલણીન વભમગા છ ભરશના ભાટે રફંાલી આલાભા ંઆલળે . લધ ભા,ં ભાિભ 
થી જ નન વભમગા વોથી લધ  અવયગ્રસ્ટ્ત શઈ આ ત્તત્ર -ભાત્તવક વભમગાા ભાટે ત્તલરગંફત ચ કલણીના 
વ્માજ તથા દંડનીમ વ્માજની લસ રાત કયલાભા ંઆલળે નરશ .આ ત્તનણભમથી ઉદ્યગને રૂ. ૨૬.૮૦ કયડની 
યાશત ભળે  .જી.આઈ.ડી.વી  .દ્વાયા ફાકીના વભમગાા ભાટે ત્તલરગંફત ચ કલણીના વ્માજની લસ રાત 
૭%ના યાશત દયે કયલાભા ંઆલળે જેનાથી ઉદ્યગને રૂત્તમા ૧૪ .૩૦ કયડની યાશત ભળે  .જેનાથી 
૩૧૦૦ ઉદ્યગકાયને રાબ  થળ.ે 



  રકડાઉનની રયસ્સ્ટ્થત્તતના કાયણે જીઆઇડીવી દ્વાયા કેટરાક ઉદ્યગકાય પાલેર પ્રટના 
આંત્તળક /ક ર યકભ બયાઇ કયી ળકમા નથી  .આ પાલેર પ્રટ ઉયની ત્તલરફંીત વ્માજ ભાપીની 
વભમભમાભદા ૩૦ જ ન  ,૨૦૨૦ સ ધી લધાયી આલાભા ંઆલળે  .જેનાથી ૫૧૮ પાલેર પ્રટના 
રાબાથીઓને રૂ.૩.૩૧ કયડની યાશતન રાબ ભળ ે. 
  લભ ૨૦૨૦ -૨૧ ભાટેની જીઆઇડીવી દ્વાયા પ્રટની પાલણીની રકિંભતની વભીક્ષા સ્ટ્થગગત 
યાખલાભા ંઆલળે . આ ત્તનણભમથી  ૭૨૭ નલા ઉદ્યગ વાશત્તવકને જભીન વસ્ટ્તા બાલે ઉરબ્ધ કયાલી 
ળકાળે જેનાથી અંદાજે રૂ. ૩૮.૯૮ કયડની યાશત ભળે.    લધ ભા,ં આ ત્તનણભમથી 
જીઆઇડીવીની લવાશતભા ંશમાત ઉદ્યગને પાલણીદય આધારયત ત્તલત્તલધ પી તથા િાજીવભા ંઅંદાજજત 
રૂ.૨૧.૪૫ કયડની યાશત ભળે. જેના થકી ૨૭૦૦ ઉદ્યગકાયને રાબ ભળ.ે 
  આ ઉયાતં જીઆઇડીવી દ્વાયા નલા ઉદ્યગ વાશત્તવકને પ્રત્વારશતના કયલાના ઉદેળથી નલા 
ઉદ્યગને જભીનની રકિંભતની ચ કલણીભા ંસ ત્તલધા ભી યશ ેતે ભાટે ત્તત્રભાત્તવક શપ્તાઓભા ંચ કલણ  
કયલાની સ ત્તલધા આલાભા ંઆલે છે  .અગ્રણી યાષ્રીમકૃત ફેંક દ્વાયા સ ક્ષ્ભ , રઘ  તથા ભધ્મભ કદના 
ઉદ્યગને કયલાભા ંઆલતા ત્તધયાણના વયેયાળ વ્માજ દયને ધ્માને રેતા ંત્તનગભ દ્વાયા શારના વ્માજ દયને 
૧૨ %થી ઘટાડીને ૧૦ %કયલાભા ંઆલળ ે.જેનાથી ૭૨૭ ઉદ્યગકાયને રાબ થળે .આ ઘટાડાથી રૂ.૧૬.૧૨ 
કયડની વ્માજની યાશત આલાભા ંઆલળ ે . 
  ઉદ્યગને ભાત્તવક ાણીના લયાળના ફીરના ચ કલણા ભાટે ૧૫ રદલવન વભમ આલાભા ં
આલે છે . કત્તલડ-૧૯ને કાયણે જીઆઇડીવીએ ાણીના ફીર યના વ્માજ તેભજ દંડનીમ વ્માજ ભાપ 
કયલાન ત્તનણભમ કમો  છે  .ભાિભ અને એત્તપ્રર  ૨૦૨૦ના  ાણીના ફીર યના વ્માજ તથા દંડનીમ 
વ્માજની યકભ રૂ.૧.૩૨ કયડ થામ છે .જે ૈકી નટીપાઇડ ત્તલસ્ટ્તાયભા ંવભાત્તલષ્ટ ઉદ્યગના ાણીના ફીર 
યના વ્માજ તેભજ દંડનીમ વ્માજ રૂ  .૦.૫૨ કયડ થામ છે , જેન રાબ ૧૯૨૬૭ ઉદ્યગને ભલાાત્ર 
થળે . 
  કત્તલડ-૧૯ને કાયણે ઉદબલેર રયસ્સ્ટ્થત્તતભા ંજીઆઇડીવી રાયા કાભિરાઉ ભફાઈર 
(સ્ટ્થાતંય થઈ ળકે તેલા )અથલા બત્તલષ્મભા ંદ ય કયી ળકામ તેલા ફાધંકાભને જે તે ઔદ્યગગક પ્રટ ય 
ભજ યને યશણેાકંની સ ત્તલધા ભાટે રકડાઉનની ભાગભદત્તળિકાને વતંલા  / ણભ કયલા રકડાઉન  રૂ થામ 
ત્મા ંસ ધી અથલા ભાિભ -૨૦૨૧ ફે ભાથંી જે લશલે   શમ ત્મા ંસ ધી ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે. 
  જીઆઇડીવી દ્ધાયા ઉદ્યગકાયને પ્રટની પાલણી કયલાભા ંઆલે છે , જેભા ંઉદ્યગકાયને 
પ્રટન લયાળ ળર  કયલા ૩ -૪ લભન વભમગા આલાભા ંઆલે છે  .જ આ ભયેટરયમભ ીયીમડ 
દયત્તભમાન કઇ કાયણવય ત્તભરકતન ઉમગ કયલાભા ંઆલેર ન શમ ત ઉદ્યગકાય ધ્લાયા ત્તભરકતના 
લયાળની વભમભમાભદા લધાયી આલા જીઆઇડીવીને યજૂઆત કયલાભા ંઆલે છે . 
  આ પ્રકાયના રકસ્ટ્વાઓભા ંજીઆઇડીવી ભયેટરયમભ ીયીમડ ૧ -૨ લભ લણલયાળી દંડની 
યકભ લસ ર રઇ લધાયી આે છે  .િાલ  નાણાકંીમ લભભા ં જીઆઇડીવીઆ પ્રકાયની તભાભ ત્તભરકતન 
લયાળ ળરૂ કયલા ભાટે  ભયેટરયમભ ીયીમડ ૧ લભ લધાયી આલાભા ંઆલળે.  જેના કાયણે ૩૫૨ 
ઉદ્યગકાયને ર . ૭.૮૯ કયડની યાશત ભળે.   



  શાર જીઆઇડીવીના ૧૬૩૫ ઔદ્યગગક પ્રટન ભયેટરયમભ ીયીમડ ણૂભ થઇ ગમ છે કે જે 
ખ લ્રા શમ અથલા ઉત્ાદન ળર  કયલાન  ફાકી છે તેલા ઉદ્યગકાય ઉત્ાદન તા .૩૧-૦૩-૨૦૨૨ સ ધીભા ં
ળરૂ કયે તે ભાટે ઉદ્યગકાયને પ્રત્વાશન આલા લણલયાળી દંડભા ંભાપીન રાબ ભેલી ળકે છે  . જ 
ઉદ્યગકાય તેભ કયલાભા ંત્તનષ્પ જામ છે ત તેલા વજંગભા ંતભાભ લણ  લયાળી વભમગાા ભાટે 
લણલયાળી દંડ લસ ર રેલાભા ંઆલળે . 
  સકૂ્ષ્ભ  , રઘ  અને ભધ્મભ ઉદ્યગ - MSME ને  પ્રત્વાશન ભે તે ભાટે  જીઆઇડીવી દ્વાયા 
૩૦૦૦ િ .ભી  .સ ધીના પ્રટ પાલણી ભાટેની ભતી ઓનરાઇન અયજીઓને વત્તભત્તત વભક્ષ મકૂમા 
લગય યજૂ કયામેર દસ્ટ્તાલેજી યૂાલા આધારયત પાલણીની ભજૂંયી આલાભા ંઆલળે  . આન રાબ  
૧૪૨૮ રાબાથીઓને ભળ.ે 
  જીઆઇડીવીભા ંઆલેરી અનવેચ્ય યેટેડ લવાશતભાં  રગત પ્રટ પાલણી ભાટે ભતી 
અયજીઓભા ંલવાશતની પ્રલતભભાન ત્તલતયણ રકિંભતના ૨૦ ટકા પ્રીત્તભમભ એકીવાથે લસરૂ રઇ પાલણી 
કયલાભા ંઆલે છે . 
  આ લવાશતભા ં કઇણ પ્રકાયન  ંલધાયાન  ંપ્રીત્તભમભ લસલૂ્મા ત્તવલામ શમાત ઉદ્યગકાયને 
તેભના ઉદ્યગના ત્તલસ્ટ્તયણ ભાટે રગત પ્રટની પાલણી લવાશતના પ્રલતભભાન ત્તલતયણ દય મ જફ 
કયલાભા ંઆલળ ે . 

શાઉનવિંગ વેક્ટય (રૂ. ૧,૦૦૦ કયોડ) 
  શાઉત્તવિંગ કે્ષત્ર યાજ્મની અથભવ્મલસ્ટ્થાની કયડયજ્જ  વભાન છે  .આ કે્ષત્રભા થતા કાભથી રકને ઘયન  ં
ઘય ત ભે જ છે વાથે વાથે કરડમા કાભ , સ થાયીકાભ, યંગકાભ, ટાઇલ્વન  ંકાભ, પત્તનિિય એલા અનેકત્તલધ 
કાભ દ્વાયા રાખ રકને યજગાયી ણ ભે છે.  
  તદ યાતં ત્તવભેન્ટ , સ્ટ્ટીર અને અન્મ ય -ભરટરયમરના ઉત્ાદન અને લયાળથી અથભવ્મલસ્ટ્થા 
ભજબતૂ થામ છે . 
 આથી , ફાધંકાભ પ્રવતૃ્તિને લેગ આલા એપડેફર શાઉત્તવિંગ કે્ષત્રભા ંએક રાખ વાઇઠ શજાય ભકાન 
ભાટે રૂત્તમા ૧૦૦૦ કયડની વફત્તવડી આીને આ કે્ષત્રને િેતનલતં   ફનાલલાભા ંઆલળે.  

કૃન, શુારન અને ભત્થમોધ્મોગ (રૂ. ૧,૧૯૦ કયોડ) 
  યાજ્મના ૨૪ રાખ ખેડતૂને ૩૯ શજાય કયડ ર ત્તમાન  ંટ ંકી મ દતન  ંાક ત્તધયાણ શ ન્મ ટકા 
વ્માજ દયે વશકાયી ફેન્ક , યાષ્રીમકૃત ફેન્ક લગેયે ભાયપતે આલાભા ંઆલે છે . તેન  ંવંણૂભ ૭% વ્માજ  
વયકાય (૪% ગ જયાત વયકાય અને ૩% બાયત વયકાય) ચ કલે છે. રકડાઉનના કાયણે આ ત્તધયાણના 
યીેભેન્ટની મ દત વયકાય દ્વાયા ાિં ભરશના લધાયી આલાભા ંઆલી છે .જે ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા રૂ .
૪૧૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળ.ે 
  દેળી ગામ આધારયત ક દયતી ખેતી ભાટે ખેડ તને દય ભરશને રૂ.૯૦૦ રેખે લાત્તિક રૂ.૧૦,૮૦૦ની 
આત્તથિક વશામ આલારૂ.૬૬.૫૦ કયડઆલાભા ંઆલળે. જે અંતગભત ૬૧ ,૫૭૪ ખેડ તને વશામ કયલાભા ં
આલળે.   



  કૃત્ત અથભતતં્રને લેગ આલાના શતે   સ  બા ારેકય પ્રાકૃત્તતક કૃત્ત ધ્ધત્તત દ્વાયા જજલામતૃ 
ફનાલલા વાર  રાબાથીઓને ત્તનદળભન રકટભા ં૭૫ ટકા વશામ આલા રૂ.૧૩.૫૦ કયડ પાલલાભા ં
આલળે. જેનાથી એક રાખ ખેડ તને રાબ થળે.  
  ત્તલત્તલધ ક દયતી રયફથી ાક ઉત્ાદન ફાદન  ંન  કવાન અટકાલી કૃત્ત અથભવ્મલસ્ટ્થાને લધ  
ભજબ ત ફનાલલા મ ખ્મ ભતં્રી ાક વગં્રશ મજના અંતગભત ખેડતૂને ખેતયભાનંાના ગડાઉન (ઓન પાભભ 
સ્ટ્ટયેજ સ્ટ્રકિય) ફનાલલા ભાટે એકભ દીઠ રૂ .૩૦,૦૦૦ વશામ આલા રૂત્તમા ૩૫૦ કયડ પાલલાભા ં
આલળે. 
  ખેડતૂને શલા બાયલાશક લાશનની ખયીદી ભાટે રૂ .૫૦ શજાયથી ૭૫ શજાય સ ધીની વશામ 
આલા ભાટે રૂ.૫૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે. 
  ક દયતી આપત વભમે ખેતેદાળનેા યક્ષણ ભાટે ફજાય વત્તભત્તતઓને ૫૦૦૦ ભેરરક ટન 
સ ધીની ક્ષભતા ધયાલતા ગડાઉન ફનાલલા વશામ આલા ભાટે રૂ. ૧૦૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે. 
  તાજેતયભા ંબાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે કયલાભા ંઆલેર મજનાને અન રૂ ભત્સ્ટ્મ ઉદ્યગ ભાટે 
જર યી રપળીંગનેટ, રપળીંગફટ, ભત્સ્ટ્મફીજ લગેયે ૪૦ ઇનટૂ વાધન ખયીદલા ભાટે રૂ.૨૦૦કયડની વશામ 
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આલાભા ંઆલળે.  
  આભ, ેકેજને પ્રધાનભતં્રી ભત્સ્ટ્મ વંદા મજના વાથે વાકંીને આ કે્ષતે્ર યાજ્મભા ં
યજગાયીની ત્તલ ર તક ઊબી કયલાભા ંઆલળે.  

થલયોજગાય (રૂ. ૫૨૫ કયોડ) 
  આત્ભત્તનબભય ગ જયાત વશામ મજના-ય શઠે નાના લેાયીઓ , ભધ્મભ લગભની વ્મસ્ક્તઓ , 
કાયીગય તથા શ્રત્તભકને રૂત્તમા ૧ રાખથી લધ  અને ભશિભ રૂત્તમા ૨.૫૦ રાખની ભમાભદાભા ંવશકાયી 
ફેંક તથા કે્રરડટ ક-ઓયેટીલ વવામટી ભાયપત ત્તધયાણ પ્રાપ્ત થળે. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા લાત્તિક ૪ ટકા 
વ્માજ વશામ આલાભા ંઆલળ,ે જ્માયે ફાકીના ૪ ટકા વ્માજ રાબાથીએ ચકૂલલાન  ંયશળેે.  
  આ ત્તધયાણ રાબાથીઓને ત્રણ લભની મ દત ભાટે આલાભા ંઆલળે , જે ૈકી પ્રથભ છ ભાવ 
ન વભમગા ભયેટયીમભ ત્તરયમડ ગણાળે. આથી રાબાથીને ૬ ભાવ દયત્તભમાન કઈ શપ્ત બયલાન 
યશળેે નશીં. ત્માયફાદ રાબાથી દ્વાયા ત્તધયાણની યકભ ૪ ટકાના વ્માજ વરશત ૩૦  વયખા ભાત્તવક શપ્તાભા ં
યત ચકૂલલાની યશળેે. આ ભાટે ર ા. ૩૦૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે.  
  ભરશરાઓને સ્ટ્લયજગાયી ભાટે પ્રત્વાશન આલા ભરશરા ઉત્કભ જૂથને ઝીય ટકા દયે રન 
ભી યશ ેતે ભાટે વ્માજ વશામ આલા રૂ.૨૦૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે. 
  ૩૨ શજાયથી લધ  રાબાથીઓને સ્ટ્લયજગાય ભે તે શતે  થી ભાનલ ગરયભા મજનાની કીટન  ં
ત્તલતયણ કયલાભા ંઆલળે જેન અંદાજજત ખિભ રૂા.૨૫ કયડ થળ.ે  

શ્રનભક કલ્માણ (રૂ. ૪૬૬ કયોડ) 
  આરદલાવી ખેતભજૂય કે આરદલાવી ફાધંકાભ શ્રત્તભક તાના લતનભાથંી અન્મ જીલ્રાભા ં
યજગાયી ભેલલા ભાટે જામ છે. જે આરદલાવી શ્રત્તભકને તાન  ંઆલાવ નથી તેલા શ્રત્તભકને લતનભા ં



ાક  ઘય ફનાલલા ભાટે રાબાથીદીઠ રૂ. ૩૫૦૦૦ વફવીડી આલાભા ંઆલળે. ૧ રાખ રાબાથીઓ ભાટે  
રૂ. ૩૫૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે.  
  રાયીલાાનાના વ્મલવામકાયને ગયભી , ઠંડી અને લયવાદથી યક્ષણ આલા ભાટે તથા 
તેભની રાયીઓભા ંયાખલાભા ંઆલતા ંપપાદી , ળાકબાજી ફગડી ન જામ તે ભાટે ભટી વાઇઝની 
છત્રીઓ આલા ભાટે રૂ.૧૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે.  
  અભદાલાદ, સ યત, લડદયા અને યાજકટના અંદાજે ૧ ,૨૦,૦૦૦ ફાધંકાભ શ્રત્તભકને શ્રત્તભકને 
કરડમા નાકા તેભજ કાભના સ્ટ્થે ત્તવટી ફવ ભાયપતે આલલા-જલા ભાટે મ વાપયી ખિભભા ંવશામ આલા 
રૂ.૫૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે. 

ધન્લન્તયી આયગ્મ યથ મજના અંતગતભ ફાધંકાભ શ્રત્તભકને આયગ્મ ત્તલમક સ ત્તલધાઓ ભાટે લધ  
૨૦ આયગ્મ યથની સ ત્તલધા  યી ાડલા રૂ.૨૫ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે.  
  ફાધંકાભ શ્રત્તભકના ત્ની તેભજ ભરશરા ફાધંકાભ શ્રત્તભકને ફે ફાક સ ધી પ્રસતૃ્તત વશામ 
ેટે ક ર રૂ.૨૭,૫૦૦ આલા ભાટે રૂ.૬ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે. 
  યાજ્મભા ંભટાપ્રભાણભા ંઅન્મ યાજ્મભાથંી શ્રત્તભક યજગાયી અથે આલે છે. ફે ભાવના 
રકડાઉનના કાયણે આ પ્રલાવી શ્રત્તભકને તેભના લતનભા ંયત ભકરલા ભાટે રૂ. ૨૫ કયડ પાલલાભા ં
આવ્મા છે.  
અન્મ યાશતો (રૂ. ૫,૦૪૪.૬૭ કયોડ) 
  કયના લાઇયવની અવાભાન્મ યીસ્સ્ટ્થત્તતભા ંયાજ્મ વયકાય દ્વાયા પ્રજા રશતને પ્રાધ્માન્મ 
આીને તફક્કાલાય યાશતના વખં્માફધં ગરાઓ જાશયે કયલાભા ં આવ્મા છે. તે અંતગભત ગયીફ 
ક ટ ંફને ભપત અનાજ, ગયીફ ક ટ ંફના ફેંક ખાતાભા ંડી.ફી.ટી.થી રૂત્તમા ૧૦૦૦ ન  ંચ કલણ ,ં વધૃ્ધ વશામ 
ેન્ળન, રદવ્માગં ેન્ળન , ત્તલધલા વશામ ેન્ળનન  ં આગતર ં ચ કલણ  લગેયે અનેકત્તલધ યાશતન 
વભાલેળ થામ છે. આ યાશત ભાટે રૂ.૪૩૭૪.૬૭ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલી છે.  
  પ્રટીનય કત આશાય ભી યશ ેતે ભાટે જાશયે ત્તલતયણ વ્મલસ્ટ્થા શઠે રાબાથીદીઠ લાત્તિક ૧૨ 
રકરગ્રાભ ત  લેયદાન  ંયાશત દયે ત્તલતયણ કયલા ભાટે રૂ.૩૦૦ કયડની પાલણી કયલાભા ંઆલળે. 
  કત્તલડ-૧૯ રયસ્સ્ટ્થત્તતન વાભન કયલા ભાટે મ ખ્મ ભતં્રી યાશત ત્તનધીભાથંી આયગ્મ ત્તલબાગને 
ર ા. ૧૦૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે.  
 તેભજ અભદાલાદ, સ યત, લડદયા, યાજકટ, ભશાનગય ારીકાઓને અન ક્રભે ર ા. ૫૦ કયડ , ર ા. ૧૫ 
કયડ ર ા. ૧૦ કયડ અને ર ા. ૧૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે. જ્માયે બાલનગય , જાભનગય અને 
ગાધંીનગય ભશાનગય ાગરકાને પ્રત્મેકને ર ા. ૫ કયડ પાલલાભા ંઆલળે.  
  કત્તલડ-૧૯ રયસ્સ્ટ્થત્તતને કાયણે યાજ્મની જાશયે રયલશન વેલાને ણ ગબંીય આત્તથિક અવય 
થઇ છે. રકડાઉનના ત્તનમતં્રણ છી વળીમર રડસ્ટ્ટન્વીંગના ત્તનમભન  ારન કયી જાશયે વેલા 
આલાની થામ છે જેના કાયણે એવ.ટી.ને વશામ સ્ટ્લર ે રૂ.૧૨૦ કયડ પાલલાભા આલળે. 



  ભયફી અને સ યેન્રનગય જજલ્રાના ત્તવયાત્તભક ટાઇલ્વ ઉદ્યગભા ંમ ખ્મત્લે પ્રાકૃત્તતક ગેવન 
ઉમગ થામ છે. ગેવના દયભા ંજૂન ભાવ ભાટે યાશત આલાભા ંઆલળે. જેથી શજાયની વખં્માભા ં
યજગાયી આતા આ એકભ ધભધભતા ફનળે. આ ભાટે રૂ. ૩૦ કયડ પાલલાભા ંઆલળે. 
  અરગં ળી મડભભા ંલાત્તિક રીઝ યકભભા ંિાલ  લભ ભાટે ૩૦ ટકાની ભાપી આલાભા ં
આલળે. જેનાથી રૂ. ૨૦ કયડન રાબ ભળે.  

  આભ, મ ખ્મભતં્રીશ્રીએ જાશયે કયેલ  ંઆ ેકેજ કયના લામયવ કત્તલડ-૧૯ ભશાભાયીથી 
ઉદ્દબલેરી પ્રત્તતકૂ સ્સ્ટ્થતીભાથંી વભાજજીલનને ફશાય રાલી આત્તથિક રયસ્સ્ટ્થતીભા ંસ ધાય વાથે યાજ્મના 
જનજીલનને અને અથભતતં્રને નૂ: લેગલતં   ફનાલળે.  
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