ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2020: ಸ್ಹಾಲಂಬಿ ಗುಜಯಹತ್ ಗಹಗಿ ಗುಜಯಹತಿನ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳನುು
ರಚ ೀದಿಷುುದು
7 ಆಗಸ್ಟ್ 2020


31 ಡಿಷ ೆಂಬರ್ 2019 ರೆಂದು ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2015 ಕ ೊನ ಗ ೊೆಂಡಿದ . ಅದನುು ಸ ೊಷ
ನೀತಿ ಬಿಡುಗಡ ಯ ದಿನಹೆಂಕದಯ ಗ ಅಥಹ 31ನ ೀ ಡಿಷ ೆಂಬರ್ 2020 ರಯ ಗ ಮಹುದು ಮೊದಲು
ಬರುುದೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಗ ವಿಷತರಿಷಲಹಯಿತು.



ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2015 ಕ ೊನ ಗ ೊೆಂಡಿದುು ಯಹಜಯದಹದಯೆಂತ ಟ್ಹಾಯ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದಿಿಗ
ಷಸಕರಿಸಿದ .



ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಮುಖ ಅೆಂವಗಳೆಂದ ನೀತಿಯ ಯವಷಸನುು ಭೌಲಯಭಹನ ಭಹಡಬಸುದು:

1.

ಬಹರತ ಷಕಹಾರದ ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಐ.ಟಿ. ಬಿಡುಗಡ

ಭಹಡಿದ ಭಹಹಿತಿಯ ರಕಹರ, ಐ.ಇ.ಎೆಂ.ಗಳ

(ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಉದಯಮಶೀಲತ ಜ್ಞಹಕತರ) 2019ಕ ೆ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಮತುತ ರದಿಮಹದ ನ ೈಜ ಸೊಡಿಕ ಯು
ಷುಭಹರು 51% ವ ೀರ್ ಐ.ಇ.ಎೆಂ.ಗಳು ಬಹರತದಲ್ಲಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಭೌಲಯದ ರಕಹರ 49 ಬಿಲ್ಲಯನ್
ಯು.ಎಸ್.ಡಿ. ಡಹಲರ್ ಸೊಡಿಕ ಯೆಂದಿಗ ಗುಜಯಹತ್ 1 ನ ೀ ಷಹಾನದಲ್ಲಿದ .
2.

ಬಹರತು 2019 ರಲ್ಲಿ ರಷಹತವಿತ ಸೊಡಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ (ಐಇಎೆಂ) 48% ಸ ಚ್ಚಳ ಕೆಂಡಯ , ಗುಜಯಹತ್ ಹಂದಿನ
ಶಷಕ್ಕಂತ 333% ಫ ಳಣಿಗ ಯನುು ದಹಖಲಿಸಿದ .
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ಜಳ, ಯಹಷಹಯನಕಗಳು, ಆಟ್ ೊೀ ಮತುತ ಆಟ್ ೊೀ ಬಹಗಗಳು, ಹಿಸಿಾಕ್, ವಕ್ತತ ಮತುತ ರ್, ಆಸಹರ ಷೆಂಷೆರಣ
ಷ ೀರಿದೆಂತ  ೈವಿಧಯಮಯ ಕ್ ೀತರಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸೊಡಿಕ ಗಳು ಭಹಡಲಹಗಿದ
ಕ್ ೀತರ
ಆಟ ೀ ಬಹಗ ಉತ್ಹಾದನ

ಕಂನಗಳು


ಷ ೊೀಮಿಕ್ Zf ಕಹೆಂಪೊನ ೆಂಟ್ಸಸ  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್ (ಷ ೊೀಮಿಕ್ ಇಶಕಹಹ ಇೆಂಕ್, ಜಹನ್
ಮತುತ Zf ಪ ರಡಿರಕ್ವಹಪ ನ್ ಎಜಿ, ಜಮಾನ ನಡು ಜ .ವಿ.)

ಇಂಜ ಕ್ಷನ್ ಮೀಲಿಡಂಗ್ ಉತ್ಹಾದನ



ಮದರ್ ಷನ್ ಷುಮಿ ಸಿಷಾಮ್ಸಸ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.



ಷ ಕ್ತಷುಯಿ ಡಿಎಲ ಜಎೆಂ ಮೊೀಲ್ಲಡೆಂಗ್  ೈ.ಲ್ಲ.(ಮೆಷಸ್ ಷ ಕ್ತಷುಯಿ ಕ ಮಿಕಲ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್, ಜಹನ್
ಮತುತ ಮೆಷಸ್ ಡಿಪಿಾ ಲಹಲ್ ಜಡ್ಜ ಭಹಲ್  ೈ. ಲ್ಲ. ಇೆಂಡಿಮಹ ನಡು ಜ .ವಿ.)

 ೈರ್ ಮತುು ಕ ೀಬಲ್ ತಮಹರಿಕ



ಹಲ್ಲಕಹಬ್ ಇೆಂಡಿಮಹ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

ವಂಡ್ ಟಫ ೈಷನ್ ಫ ಲೀಡ್ ತಮಹರಿಕ



ಷ ನಿಯನ್ ವಿೆಂಡ್ ಟ್ ಕಹುಲಜಿ  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್



ಭಹಯಕ ಿಲ್ ಆಟ್ ೊೀ ಎೆಂಜಿನಯರಿೆಂಗ್  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

ನವೀಕರಿಷಬಸುದಹದ ವಕ್ು



ಅಫ ಲಿನ್ ಕ ೊೀ ಜನ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

ಯಹಸ್ಹಯನಕಗಳು



ಡಿೀಡಿ ಕ ಮಿಕಲ್ಸ  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.



ಗಹರಾನುಲಹ ಭಹಷಾರ್ ಇೆಂಡಿಯನ್  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.



ಫಿಲ್ಲಪ್ಸಸ ಕಹಬಾನ್ ಫಹಿಾಕ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.



ಷಹಿನ್ ಮೆಡಿಕ ೊೀಟ್ಸ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ.



ಕ್ತರಯೀಟಿವ್ ಗಹಮೆಾೆಂಟ್ಸಸ  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.

ಜಳಿ



ಕಹಮದಿಿರಿ ಪಹಯವನ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

ಕಹಗದದ ಉತಾನುಗಳು



ಲ ಟ್ಹರಗಹರಫಿಕ್ಸ  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.

ಲ ೀಸವಹಷರ ಉದಯಮ



ಡ ೊೀಮ್ಸಸ ಇೆಂಡಸಿರೀಸ್  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.

ಪಹಭಹಷಷುಯಟಿಕಲ್



ಅಕುಯಲ ೈಫ್ ಸ ಲ್ತಕ ೀರ್  ೈ. ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್.

3. 2019-20ನ ೀ ಸಣಕಹಸಿನ ಶಾದಲ್ಲಿ; ಬಹರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ.ಯಲ್ಲಿ 14% ರಶುಾ ಏರಿಕ ಯ ವಿರುದಿ ಗುಜಯಹತ್
ಹಿೆಂದಿನ ಶಾಕ್ತೆೆಂತ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ. ಳಸರಿವಿನಲ್ಲಿ 240% ರಶು್ ಅತಿ ಹ ಚ್ುು ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರಿಕ ಕಂಡಿದ .
4. ಬಹರತ ಷಕಹಾರದ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂವ ಕಚ ೀರಿ ಷಮಿೀಕ್ ಯ ರದಿಯ ರಕಹರ ಗುಜಯಹತ್ ಇಡಿೀ
ದ ೀವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನರುದ ೊಯೀಗ @ 3.4% ದರನುು ಸ ೊೆಂದಿದ .
ಯಹಜಯ/ಕ ೀಂದಹರಡಳಿತ ರದ ೀವ
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5. 2014-2015ರಿೆಂದ ಗುಜಯಹತ್ನಲ್ಲಿ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳ ಷೆಂಖ್ ಯ 60% ರಶುಾ ಸ ಚಹಚಗಿದ ಮತುತ ರಷುತತ,
ಗುಜಯಹತ್ 3.5 ದವಲಕ್ಷಕೊೆ ಸ ಚ್ಚಚನ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ ನ ಲ ಮಹಗಿದ , ಇದು ಉದ ೊಯೀಗದ ರಮುಖ
ಮೊಲಹಗಿದ ಮತುತ ದ ೊಡಡ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ರಿಷರ ಯಷ ಯ
ಾ ಲ್ಲಿ ರಮುಖ ಹತರ ಹಿಷುತತದ .
 ನೀು ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಅೆಂಕ್ತಅೆಂವಗಳನುು ನ ೊೀಡಿದಯ ,
1. ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಉತಹಾದನ ಯ ವಿಶಯದಲ್ಲಿ ಷುಭಹರು 17% ರಶುಾ ಬಹರತದ ಉತಹಾದನ ಯಲ್ಲಿ ಗುಜಯಹತ್
ಮೊದಲ ಷಹಾನದಲ್ಲಿದ
2. ಡಿಪಿಐಐಟಿ, ಬಹರತ ಷಕಹಾರದಿೆಂದ ಯಹಜಯ ಹರರೆಂಭಿಕ ವ ರೀಮಹೆಂಕ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅತುಯತತಮ ಷಹಧಕ
ಯಹಜಯ ೆಂದು ಗುರುತಿಷಲಹಗಿದ
3. 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಹರತ ಷಕಹಾರದ ಹಣಿಜಯ ಷಚ್ಚಹಲಯದಿೆಂದ ಲಹಜಿಸಿಾಕ್ಸ ಕಹಯಾಕ್ಷಮತ ಷೊಚ್ಯೆಂಕ ಮತುತ
ಲ್ಲೀಡ್ಸ ಷೊಚ್ಯೆಂಕದಲ್ಲಿ ನೆಂ. 1 ಷಹಾನದಲ್ಲಿದ


ನಹು ಷಬಿಸಡಿ ಮೊತತನುು ನ ೊೀಡಿದಯ , ಕಳ ದ ಐದು ಶಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಷುಭಹರು 3 ಟುಾ ಸ ಚಹಚಗಿದ ,
ಇದು ಘಾತಿೀಯ ಫ ಳಣಿಗ ಯನುು ತ ೊೀರಿಷುತತದ .



ಇದ ೀ ರಿೀತಿಯ ಫ ಳಣಿಗ ಯ ಭಹದರಿಗಳನುು ಗಮನಸಿದಯ , ಹ ಷ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ
2020ರ ಷಯಹಷರಿ ಹಷ್ಟ್ಷಕ ವನಯೀಗು ರ . 8,000 ಕ ೀಟಿಗಳಯ ಗ

ಇರುತುದ

ಎಂದು

ನರಿೀಕ್ಷಿಷಲಹಗಿದ


ಈ  ೀಗನುು ಮತತಶುಾ ಬಲಡಿಷಲು ಮತುತ ರಷುತತ ಫ ಳಣಿಗ ಯ ದರನುು ಸ ಚ್ಚಚಷಲು ಸ ೊಷ
ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2020 ಅನುು ರಚ್ಚಷಲಹಗಿದ . ಯಹಜಯನುು “ಷಹಿಲೆಂಬಿ
ಕಡ ಗ

ಗುಜಯಹತ್”

ರಚ ೊೀದಿಷಲು, ಉದ ೊಯೀಗಗಳನುು ಫ ೆಂಬಲ್ಲಷುುದು, ಕ್ ೀತರಗಳಹದಯೆಂತ ಭೌಲಯಧಾನ ,

ಅತಹಯಧುನಕ ತೆಂತರಜ್ಞಹನನುು ಅಳಡಿಸಿಕ ೊಳುುುದು, ಕ ೈಗಹರಿಕ

4.0 ಉತಹಾದನ ಯೆಂದಿಗ

ಉತಹಾದಕತ ಯನುು ಸ ಚ್ಚಚಷುುದು, ಷೆಂವ ೃೀಧನ ಮತುತ ಅಭಿೃದಿಿಯನುು ಕ ೀೆಂದಿರೀಕರಿಷು ಮೊಲಕ
ನಹವಿೀನಯತ ಚಹಲ್ಲತ ರಿಷರ ಯಷ ಾಗಳಗ ಕ ೀೆಂದಿರೀಕೃತ ರಯತುಗಳು ನಡ ದಿ . ಇದು ಆಧುನಕ
ಬಹರತದ ದೃಷ್ಟ್್ಗ ಮುಂಚ್ ಣಿಯಲಿಲರು ಆಧುನಕ ಗುಜಯಹತ್ನ ಆಕಹರನುು ವಕುಗ ಳಿಷುತುದ .


ರದ ೀವಗಳು ಮತುತ ಕ್ ೀತರಗಳಗ ಷೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸ ಚ್ುಚ ಷಮತ ೊೀಲ್ಲತ ಫ ಳಣಿಗ ಯನುು ಸ ೊೆಂದಲು
ನಹು ಷತತ ರಯತುಗಳನುು ಭಹಡಿದ ುೀ .



ಗುಜಯಹತ್ನ ಬಲು ಅದರ ಬಲಹದ ಮತುತ  ೈವಿಧಯಮಯ ಮಧಯಷಾಗಹರಯ ೊೆಂದಿಗ ನರೆಂತರ
ಷೆಂಹದದಲ್ಲಿದ , ಅೆಂದಯ ಕ ೈಗಹರಿಕ , ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಷೆಂಘಗಳು, ಮಸಹಮೆಂಡಳ ಮತುತ ಅಕಹಡ ಮಿಗಳು.



ನಹು 9 ಕಹಯಾಡ ಷಮಿತಿಗಳನುು ಸಲಹರು ಷುತಿತನ ಗೆಂಭಿೀರ ಮತುತ ಉತಹಾದಕ ಷಬ ಗಳನುು
ನಡ ಷಲು ರಚ್ಚಸಿದ 
ು ು, ಅದು ಸ ೊಷ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2020 ಗಹಗಿ ರಚ್ನಹತಮಕ
ಷಲಸ ಗಳನುು ಸ ೊರತರಲು ನಮಗ ಷಸಹಯ ಭಹಡಿತು.



ಜಹಗತಿಕ ಮತುತ ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತಹಾದನಹ ರೃತಿತಗಳು ಮತುತ ಕ್ ೀತರಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಾಕ ೊೆಂಡು
ಉದಯಮು ಷೊಚ್ಚಸಿರು ಸ ಚ್ಚಚನ ಷಲಸ ಗಳನುು ನೀತಿಯು ಳಗ ೊೆಂಡಿದ .
ನೀತಿಯ ರಮುಖ ಗಮನು ಅಂತಗಷತ ಮತುು ಷಮತ್ ೀಲಿತ ಹರದ ೀಶಿಕ ಅಭಿೃದಿಿ, ಉದ ಯೀಗ
ಉತ್ಹಾದನ , ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗ ಯ ಕ ೈಗಹರಿಕ 4.0 ನ ೀತೃತಾದ ಉತ್ಹಾದನ , ಇದರಿಂದಹಗಿ ಬಹರತದ
ಗೌರಹನಾತ ರಧಹನ ಮಂತಿರ ರ ಪಸಿರು “ಸ್ಹಾಲಂಬಿ ಬಹರತ” ದ ದೃಷ್ಟ್್ಗ ಮಸತಾದ ಕ ಡುಗ
ನೀಡಲಹಗುತುದ .



ಷೆಂಖ್ ಯಗಳು ತಹಹಗಿಯೀ ಸ ೀಳುೆಂತ , ನಮಮ ಯ ೊೀಭಹೆಂಚ್ಕ ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಅತಯೆಂತ  ೀಗಹಗಿ
ಫ ಳಣಿಗ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿದ ಮತುತ ಆದುರಿೆಂದ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2015 ರ ಸಲು
 ೈಶಶಾಾಗಳನುು

ಮುೆಂದುರಿಷಲಹಗಿದ .

ಆದಹಗೊಯ, ಭಹಹಾಡು

ಭಹಡಿದ

ಕ ಲು

ರಮುಖ

 ೈಶಶಾಾಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನೆಂತಿ :
1. ಟರಸ್ಟ್ ಕ್ ೀತರಗಳು:
ಜಹಗತಿಕ ಸೊಡಿಕ ರೃತಿತಗಳು, ಷಮಗರ ಭೌಲಯ ಷರಳಗಳು, ರಫ್ತತಗಳು, ಬಹರತ ಷಕಹಾರದ
ನೀತಿಗಳು, ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಐ. ಆಯೀಗ ಇತಹಯದಿಗಳನುು ಬಲಡಿಷು ಅಗತಯತ ಯೆಂದಿಗ 15 ಟರಸ್ಟ್
ಕ್ ೀತರಗಳ

ರಿಕಲಾನ

ಭಹಡಲಹಗಿದ .

ಟರಸ್ಾ

ಕ್ ೀತರಗಳನುು

ಎರಡು

ರಮುಖ

ಗುೆಂುಗಳಲ್ಲಿ

ಗಿೀಾಕರಿಷಲಹಗಿದ ; ಕ ೊೀರ್ ಕ್ ೀತರಗಳು ಮತುತ ಷೊಯೀಾದಯ ಕ್ ೀತರಗಳು. ಕ ೊೀರ್ ಕ್ ೀತರಗಳಲ್ಲಿ
ಗುಜಯಹತ್ ಈಗಹಗಲ ೀ ಬಲಹದ ಉತಹಾದನಹ ನ ಲ ಯನುು ಸ ೊೆಂದಿದ ಮತುತ ಜಹಗತಿಕ ಮಟಾದಲ್ಲಿ
ಮತತಶುಾ  ೀಗನುು ಡ ಯು ಷಹಮಥಯಾನುು ಸ ೊೆಂದಿದ . ಷೊಯೀಾದಯ ಕ್ ೀತರಗಳು ತಹೆಂತಿರಕ
ರಗತಿಗ ಗಮನಹಸಾ ಷಹಮಥಯಾನುು ಸ ೊೆಂದಿರು ಕ್ ೀತರಗಳು ಮತುತ ಷುಸಿಾರ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿೃದಿಿಗ
ಷಸಕಹರಿಮಹಗುತತ .
ನೀಡಲಹಗುುದು.

ನೀತಿಯ

ಬಹಗಹಗಿ

ಟರಸ್ಾ

ಕ್ ೀತರಗಳಗ

ಸ ಚ್ುಚ

ಪೊರೀತಹಸಸ

ಸಣ

ಕ ೀರ್ ಕ್ ೀತರಗಳು

1. ವಿದುಯತ್ ಯೆಂತ ೊರೀಕರಣ ಮತುತ ಉಕರಣಗಳು
2. ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಯೆಂತ ೊರೀಕರಣ ಮತುತ ಉಕರಣಗಳು
3. ಆಟ್ ೊೀ ಮತುತ ಆಟ್ ೊೀ ಬಹಗಗಳು
4. ಷ ಯಹಮಿಕ್ಸ
5. ತಹೆಂತಿರಕ ಜಳ
6. ಕೃಷ್ಟ್ ಮತುತ ಆಸಹರ ಷೆಂಷೆರಣ
7. ಔಶಧಗಳು ಮತುತ  ೈದಯಕ್ತೀಯ ಷಹಧನಗಳು
8. ರತುಗಳು ಮತುತ ಆರರಣಗಳು
9. ಯಹಷಹಯನಕಗಳು (ಗ ೊತುತಡಿಸಿದ ರದ ೀವದಲ್ಲಿ)

ಷ ಯೀಷದಯ

1.

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ 4.0 ಉತಹಾದನ

ಕ್ ೀತರಗಳು

2.

ವಿದುಯತ್ ಹಸನ ಮತುತ ಅದರ ಘಟಕಗಳು

3.

ತಹಯಜಯ ನಾಸಣಹ ಯೀಜನ ಗಳು

4.

ಸಸಿರು ವಕ್ತತ (ಷೌರ ಮತುತ ಗಹಳ ಉಕರಣ)

5.

ರಿಷರ

ಷ ುೀಹಿ

ಮಿವರಗ ೊಬಬರ

ಷುತ

(ಷಹೆಂರದಹಯಿಕ

ಹಿಸಿಾಕ್ಗ

ಬದಲ್ಲಮಹಗಿ)
6.

ಕ್ ೀತರ ಲ ಕ್ತೆಷದ 100% ರಫ್ತತ ಆಧಹರಿತ ಘಟಕಗಳು

2. ಕಹಯಪಟಲ್ ಷಬಿಿಡಿ:
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜಹರಿಗ ಬೆಂದಹಗಿನೆಂದ, ಕೆಂನಗಳಗ ಯಹಜಯದ ೊಳಗ ಭಹಯಹಟಹಗು ಷರಕುಗಳ ಮೆೀಲ “ನ ಟ್ಸ
ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ” ರಕಹರ ರಿಸಹರ ನೀಡಲಹಗುತಿತದ . ಯಹಜಯದ ೊಳಗ ಬಳಷು ಷರಕುಗಳ ತ ರಿಗ ಯನುು
ಲ ಕೆಸಹಕುಲ್ಲಿ ಸಲಹರು ಷೆಂಕ್ತೀಣಾತ ಗಳ .
ಆದದರಿಂದ, ಎಸ್ಟ.ಜಿ.ಎಸ್ಟ.ಟಿ.ಯಂದ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸ ಸಣನುು ಡಿ-ಲಿಂಕ್ ಭಹಡು ದಿಟ್ ನಧಹಷರನುು ಕ ೈಗ ಂಡ
ಮದಲ ಯಹಜಯ ಗುಜಯಹತ್. ಕಹಯಪಟಲ್ ಷಬಿಿಡಿ ರ ದಲಿಲ ಯಹಜಯದಲಿಲ ಉತ್ಹಾದನಹ ಕಹಮಹಷಚ್ರಣ ಗಳನುು
ಸ್ಹಾಪಷಲು ದ ಡಡ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಿಗ ಸಿಾರ ಬಂಡಹಳದ ಸ ಡಿಕ ಯ 12% ಯ ಗ ನೀಡಲಹಗುುದು. ಆದುರಿೆಂದ,
ಪೊರೀತಹಸಸಕ ಮೊತತನುು ಈಗ ಊಹಿಷಬಸುದು ಮತುತ ಸ ಚ್ುಚ ಹರದವಾಕಹಗಿರುತತದ ಮತುತ ಇದರಿೆಂದಹಗಿ
ಉದಯಮು ತಿರಿತ ನಧಹಾರಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳುಲು ಷಸಹಯ ಭಹಡುತತದ .
ಮಹುದ ೀ ನದಿಷಶ್ ಘಟಕಕ ಕ ನೀಡಫ ೀಕಹದ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸದ ಮತುದ ಗರಿಶ್ ರಿಮಿತಿಯಲಲ. ಇದು ಯಹಜಯದ
ರಮುಖ ಸ ಡಿಕ ಗಳನುು ರ ಪಷಲು ಷಹಹಯ ಭಹಡುತುದ .

•

ತ್ಹಲ ಲಕು ಗಷ

ಸ್ಹಭಹನಯ ಕ್ ೀತರ

ಟರಸ್ಟ್ ಕ್ ೀತರಗಳು (15)

ಗಾ 1

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 10%

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 12%

ಗಾ 2

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 8%

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 10%

ಗಾ 3

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 4%

•

ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. ನ 6%

ರೊ. 40 ಕ ೊೀಟಿ ಹಷ್ಟ್ಾಕ ಗರಿಶಾ ರಿಮಿತಿ ಳಟುಾ 10 ಶಾಗಳ ಅಧಿಗ ಈ ರಯೀಜನನುು
ನೀಡಲಹಗುುದು.

•

ಹಷ್ಟ್ಾಕ ಗರಿಶಾ ರಿಮಿತಿ ರೊ. 40 ಕ ೊೀಟಿಹದರಿೆಂದ ಅಸಾ ನಗದು ಷಬಿಸಡಿಯನುು 10 ಶಾಗಳ
ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಷಲು ಷಹಧಯಹಗದಿದುಯ , ಅೆಂತಸ ಘಟಕಕ ೆ ಹಷ್ಟ್ಾಕ ಗರಿಶಾ ರಿಮಿತಿ ರೊ. 40
ಕ ೊೀಟಿ ಉಳಯುತತದ ಎೆಂಬ ಶರತಿತನ ೊೆಂದಿಗ 10 ಶಾಗಳ ಅಸಾ ಅಧಿಯನುು ಸ ಚ್ುಚರಿ 10
ಶಾಗಳಯ ಗ ವಿಷತರಿಷಲಹಗುುದು.

•

ಹಷ್ಟ್ಾಕ ಗರಿಶಾ ರಿಮಿತಿ ರೊ. 40 ಕ ೊೀಟಿಹದರಿೆಂದ ಅಸಾ ನಗದು ಷಬಿಸಡಿಯನುು 20 ಶಾಗಳ
ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಷಲಹಗದಿದುಯ , ನಗದು ಷಬಿಸಡಿಯ ಟುಾ ಅಸಾತ ಯನುು 20 ಶಾಗಳ ಷಭಹನ
ಕೆಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ೀ ಗರಿಶಾ ರಿಮಿತಿಯಿಲಿದ ವಿತರಿಷಲಹಗುತತದ

ಇದಲಲದ , ಹ ಷ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳು 5 ಶಷಗಳ ಕಹಲ ವದುಯತ್ ತ್ ರಿಗ ಯಂದ ವನಹಯತಿ ಡ ಯುುದು
ಮುಂದುಯ ಯುತುದ .
ಇದಯ ೊೆಂದಿಗ ಇತರ ಯಹಜಯಗಳಗ ಸ ೊೀಲ್ಲಸಿದಯ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ಸ ಚ್ಚಚನ ಪೊರೀತಹಸಸ ಸಣ
ಕ ೊಡುತತದ .
3. ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.:
ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ. ಹಯಖ್ಹಯನು ಬಹರತ ಷಕಹಾರದ ಹಯಖ್ಹಯನದ ೊೆಂದಿಗ

ಸ ೊೆಂದಹಣಿಕ ಮಹಗುುದರಿೆಂದ

ಸ ಚ್ಚಚನ ಷೆಂಖ್ ಯಯ ಘಟಕಗಳು ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ. ನೀತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಬೆಂಧನ ಗಳ ಅನುಕೊಲಗಳನುು
ಡ ದುಕ ೊಳುಬಸುದು.
ಈ ನೀತಿಯು ದ ೀಶೀಯ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳನುು ಜಹಗತಿಕಹಗಿ ಷಾಧಹಾತಮಕಹಗಿಷು ಉದ ುೀವದಿೆಂದ
ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ ಪೊರೀತಹಸಸ ನೀಡುುದರ ಮೆೀಲ ಕ ೀೆಂದಿರೀಕರಿಷುತತದ . ತೆಂತರಜ್ಞಹನಗಳ ಉನುತಿೀಕರಣ,
ಜಹಗತಿಕಹಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಷಲಾಟಾ ರಭಹಣಿೀಕರಣಗಳನುು ಅಳಡಿಸಿಕ ೊಳುುಲ್ಲಿ ಮತುತ ಅೆಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಟಾದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುಲ್ಲಿ ಷಕಹಾರ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳನುು ಫ ೆಂಬಲ್ಲಷುತತದ .

3.1

ಕಹಯಪಟಲ್ ಷಬಿಿಡಿ: ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳು ರ . 35 ಲಕ್ಷದಯ ಗಿನ ಅಸಷ ಸ್ಹಲ ಮತುದ 25% ಯ ಗ
ಕಹಯಪಟಲ್ ಷಬಿಿಡಿಗ ಅಸಾಯಹಗಿರುತಹತಯ . ಸ ಚ್ುಚರಿಮಹಗಿ, ಅಸಾ ಸಿಾರ ಬೆಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕ ರೊ. 10
ಕ ೊೀಟಿಗಿೆಂತ ಸ ಚ್ಚಚದುಯ , ಆ ಘಟಕು ರ . 10 ಲಕ್ಷಗಳಯ ಗ ಹ ಚ್ುುರಿ ಕಹಯಪಟಲ್ ಷಬಿಿಡಿಗ
ಅಸಾಹಗಿರುತತದ .

3.2

ಬಡಿಡ ಷಬಿಿಡಿ: ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳು 7 ಶಾಗಳ ಯ ಗಿನ ಅಧಿಗ ಹಷ್ಟ್ಾಕ ರೊ. 35 ಲಕ್ಷಯ ಗ
ಟಮ್ಸಾ ಷಹಲದ ಮೆೀಲ ವಿಧಿಷು 7% ಬಡಿಡಗ ಬಡಿಡ ಷಬಿಸಡಿ ಡ ಯಲು ಅಸಾ.
ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಉದಯಮಿ / ದ ೈಹಿಕಹಗಿ ಷಹಲ್ಲನ ಉದಯಮಿ / ಮಹಿಳಹ ಉದಯಮಿ / ಉತಹಾದನಹ
ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿ ಷಹಾಟ್ಸಾ ಅಪ್ಸಗ 1% ಸ ಚ್ುಚರಿ ಬಡಿಡ ಷಬಿಸಡಿ.
ಇದಲಿದ , ಷಹಲ ಮೆಂಜೊಯಹತಿ ದಿನಹೆಂಕದೆಂದು 35 ಶಾಕ್ತೆೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಸಿಸನ ಯು
ಉದಯಮಿಗಳಗ 1% ಸ ಚ್ುಚರಿ ಬಡಿಡ ಷಬಿಸಡಿ

3.3

ಸ್ ೀಹ

ಕ್ ೀತರ

ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.ಗಳು:

ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ

ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಗ

ಷ ೀಹ

ಕ್ ೀತರು

ರಮುಖ

ಕ ೊಡುಗ ಮಹಗಿದ . ಇತರ ಹರಥಮಿಕ ಮತುತ ದಿಿತಿೀಯ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ಅನುಕೊಲಹಗುೆಂತ ಅನ ೀಕ
ಷ ೀ ಗಳು ರಮುಖ ಳಸರಿುಗಳಹಗಿ . ಹ ಷ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2020 ಸಣಕಹಷು
ಸ್ ೀ ಗಳು, ಆಯ ೀಗಯ ಸ್ ೀ ಗಳು, ಆಡಿಯೀ ವಶುಯಲ್ ಸ್ ೀ ಗಳು, ನಭಹಷಣ ಷಂಬಂಧಿತ
ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಸ್ ೀ ಗಳು, ರಿಷರ ಸ್ ೀ ಗಳು ಇತ್ಹಯದಿಗಳಲಿಲ ತ್ ಡಗಿರುರು ಸ್ ೀರಿದಂತ್ ಯಹಜಯದ
ಈ ಸ್ ೀಹ ಲಯದ ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗ 7 ಶಷಗಳಯ ಗ ರ .35 ಲಕ್ಷದಯ ಗ ಶಷಕ ಕ 7% ಯ ಗ
ಬಡಿಡ ಷಹಹಯಧನನುು ನೀಡುತುದ .
ಅದ ೀ ಷಮಯದಲಿಲ, ಯಹಜಯು ದ ಡಡ ಉದಯಮಗಳಿಗ ಸ್ ೀಹ ಲಯದ ನೀತಿಯನುು ರ ಪಷುತಿುದ .
3.4

ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಂದ ವದ ೀಶಿ ತಂತರಜ್ಞಹನಗಳ ಗಳಿಕ : ವದ ೀಶಿ  ೀಟ ಂಟ್ ಡ ದ ತಂತರಜ್ಞಹನಗಳನುು
ಗಳಿಸಿಕ ಳುು  ಚ್ುದ 65% ಯ ಗ ಷಕಹಾರು ಮೊದಲ ಫಹರಿಗ ಫ ೆಂಬಲನುು ನೀಡುತತದ . (ರೊ. 50
ಲಕ್ಷದಯ ಗ

ಗರಿಶಠ ಫ ೆಂಬಲ). ಇದು ನಮಮ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳ ಉತಹಾದನಹ ರಕ್ತರಯಯ

ಷಹಮಥಯಾನುು ಜಹಗತಿಕಹಗಿ ಷಾಧಹಾತಮಕಹಗಿಷಲು ಷಸಹಯ ಭಹಡುತತದ .
3.5

ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗ ಭಹರುಕಟ ್ ಅಭಿೃದಿಿ ನ ರು: ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳು ತಮಮ ಉತಾನುಗಳನುು
ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತುತ ಅೆಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲು ಪೊರೀತಹಸಹಿಷು ಷಲುಹಗಿ,
ಸ ೊಷ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿಯು ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ ಸಣಕಹಸಿನ ನ ರು ನೀಡುತತದ , ಬಹರತದಲಿಲ
ರದವಷನಗಳಿಗ @ 75% ಸ್ಹ್ಲ್ ಫಹಡಿಗ ರ . 2 ಲಕ್ಷದಯ ಗ ಮತುು ಬಹರತದ ಹ ರಗಿನ
ರದವಷನಗಳಿಗಹಗಿ @ 60% ಸ್ಹ್ಲ್ ಫಹಡಿಗ ರ . 5 ಲಕ್ಷಯ ಗ .

3.6

ಸ್ೌರವಕ್ುಯನುು ಬಳಷಲು ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಎಂ.ಇ.ಗಳನುು ಪ್ರೀತ್ಹಿಹಷುುದು: ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಲ್ಲಿ
ಮೆೀಲ್

ಛಹಣಿಯ

ಷೌರವಕ್ತತಯನುು

ಬಳಷು

ರಕ್ತರಯಯನುು

ಇನುಶುಾ

ಷುಲರಗ ೊಳಷು

ಉದ ುೀವದಿೆಂದ, ಯೊನಟ್ಸ ಬಳಕ ಯನುು ಲ ಕಹೆಚಹರ ಭಹಡು ವಿದುಯತ್ ಚ್ಕರನುು 15 ನಮಿಶದಿೆಂದ
ಫ ಳಗ ಿ 7 ರಿೆಂದ ಷೆಂಜ 6 ರಯ ಗ ಸ ಚ್ಚಚಷಲಹಗಿದ . ಅಲಿದ , ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳೆಂದ ಸ ಚ್ುಚರಿ ಷೌರವಕ್ತತ
ಖರಿೀದಿಷಲು, ಫ ಲ ಯನುು ರೊ. 1.75 / ಯುನಟ್ಸನೆಂದ ರೊ. 2.25 / ಯೊನಟ್ಸಗ ಸ ಚ್ಚಚಷಲಹಗಿದ .
ಹ ಚ್ುುರಿಮಹಗಿ, ಅಸಿುತಾದಲಿಲರು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳು ಸ್ೌರವಕ್ುಗ ಬದಲಹದಯ , ಅಧಿ ಸ್ಹಲದ ಮೀಲ ಬಡಿಡ
ಷಬಿಿಡಿ ದಗಿಷಲಹಗುತುದ .
3.7

ಇುಗಳಲಿದ , ಎೆಂಟರ್ ೈಸ್ ರಿಷ ೊೀಸ್ಾ ಹಿನೆಂಗ್ (ಇ.ಆರ್.ಪಿ), ಭಹಹಿತಿ ಮತುತ ಷೆಂಸನ ತೆಂತರಜ್ಞಹನ
ಅನುಶಹಠನ, ಜ ಡ್ ರಭಹಣಿೀಕರಣ ಷ ೀರಿದೆಂತ ಗುಣಮಟಾದ ರಭಹಣಿೀಕರಣಗಳನುು ಡ ಯಲು,  ೀಟ್ ೆಂಟ್ಸ
ಪ ೈಲ್ಲೆಂಗ್,

ಷ ೀಹ

ಭಹಗಾ

ಮತುತ

ವಿದುಯತ್

ಷೆಂಕಾ

ವುಲೆಗಳು,

ಫಹಡಿಗ

ಷಸಹಯ

ಇತಹಯದಿ

ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ ಪೊರೀತಹಸಸ ಧನ ನೀಡಲಹಗುುದು.

4. ಷಕಹಷರಿ ಭ ಮಿಯನುು ದಿೀರ್ಘಷಧಿಯ ಗುತಿುಗ ಆಧಹರದ ಮೀಲ ನೀಡಲಹಗುುದು:
ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಷಮತ ೊೀಲ್ಲತ ಹರದ ೀಶಕ ಅಭಿೃದಿಿಗ ಸ ಚ್ಚಚನ ತುತ ನೀಡು ಷಲುಹಗಿ, ಕ ೈಗಹರಿಕಹ
ಉದಯಮಗಳಗ 50 ಶಾಗಳಯ ಗ ಭಹರುಕಟ್ ಾ ದರದ @ 6% ನಶುಾ ದಿೀಘಾಕಹಲದ ಗುತಿತಗ
(ಚಹಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರು ನೀತಿಯ ರಕಹರ ಮತತಶುಾ ವಿಷತರಿಷಬಸುದು) "ಷಕಹಾರಿ ರೊಮಿ" ಡ ಯಲು
ಷಕಹಾರು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ಅನುಕೊಲಹಗಲ್ಲದ . ಉದಯಮಿಗಳು ರೊಮಿಯನುು ಅಡಭಹನ ಇಡಲು
ಷಹಧಯಹಗುತತದ .
5.

ಷಮತ್ ೀಲಿತ ಹರದ ೀಶಿಕ ಅಭಿೃದಿಿ:
ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ

ಷಮತ ೊೀಲ್ಲತ

ಹರದ ೀಶಕ

ಅಭಿೃದಿಿಯನುು

ಉತ ತೀಜಿಷು

ಷಲುಹಗಿ

ಎಲಹಿ

ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ ಮತುತ ದ ೊಡಡ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ಪೊರೀತಹಸಸಕ ಧನ ಆಮಹ ತಹಲೊಕ್ತನಲ್ಲಿ
ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದಿಿಯ ಆಧಹರದ ಮೆೀಲ ಗಿೀಾಕರಿಷಲಹಗಿದ . ಕ ೈಗಹರಿಕಹಹಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿೃದಿಿ
ಸ ೊೆಂದಿದ ತಹಲೊಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಮಹಾಚ್ರಣ ಆರೆಂಭಿಷು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ಹ ಚ್ುು ರಯೀಜನಗಳನುು
ನೀಡಲಹಗುುದು.
6.

ಹರರಂಭಿಕಗಳಿಗ ಫ ಂಬಲ:

ಎ.

ಹರರಂಭಿಕ ಫ ಂಬಲನುು ರೊ. 20 ಲಕ್ಷದಿೆಂದ ರೊ. 30 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಸ ಚ್ಚಚಷಲಹಗಿದ .

ಬಿ.

ಜಿೀನಹಧಹರ ಭತಯ ಕನಶಠ 1 ಮಹಿಳಹ ಷಸ-ಷೆಂಷಹಾಕರನುು ಸ ೊೆಂದಿರು ಷಹಾಟ್ಸಾ ಅಪ್ಸಗಳಗ ರತಿ
ತಿೆಂಗಳಗ ರೊ. 25,000 ೆಂದು ಶಾದಯ ಗ ಮತುತ ೆಂದು ಶಾಕ ೆ ರೊ. 10,000 ರತಿ ತಿೆಂಗಳೆಂದ
ೆಂದು ಶಾಕ ೆ ರೊ. 20,000 ರತಿ ತಿೆಂಗಳಗ ಸ ಚ್ಚಚಷಲಹಗಿದ .

ಸಿ.

ಸ ಚ್ುಚರಿಮಹಗಿ, ಮಧಯಮ ಸೆಂತದ ೂಾ-ಷರಣಿ ಆರೆಂಭಿಕರಿಗಹಗಿ, ಗುಜಯಹತ್  ೆಂಚ್ರ್ ಪ ೈನಹನ್ಸ
ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್

(ಜಿ.ವಿ.ಎಫ್.ಎಲ್)

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರತ ಯೀಕ

ನಧಿಯನುು

ರಚ್ಚಷಲಹಗುುದು.

ಇದಲಿದ ,

ಆರೆಂಭಿಕರಿಗ ಸ ಚ್ುಚರಿ 1% ಬಡಿಡ ಷಬಿಸಡಿ ಸಿಗುತತದ (ಅೆಂದಯ ಟಮ್ಸಾ ಷಹಲಗಳಲ್ಲಿ 9% ಯ ಗ ).
ಡಿ.

ಷಭಹಜದ ಮೀಲ ಗಮನಹಸಷ ರಿಣಹಮ ಬಿೀರು ಸ್ಹ್ಟ್ಷ ಅಪಗಳಿಗ ರ . 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಸ ಚ್ುಚರಿ
ಅನುದಹನ.

ಇ.

ಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ / ಅೆಂತರಯಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಹನಯತ ಡ ದ  ೀಗಧಾಕ ಕಹಯಾಕರಮಗಳಗ ಷ ೀಾಡ ಗ ೊಳುಲು
ರತಿ ಹರರೆಂರಕ ೆ ರೊ. 3 ಲಕ್ಷಗಳಯ ಗ ಸ ಚ್ುಚರಿ ಸಣಕಹಸಿನ ಫ ೆಂಬಲನುು ದಗಿಷಲಹಗುುದು.

ಎಫ್.

ಸ್ಹಫ್್ ಸಿಕಲ್ ನ ರು: ಮರುಹತಿ ಆಧಹರದ ಮೀಲ “ಯಸ್ಹಾಕ ತರಫ ೀತಿ, ಸ್ಹಫ್್ ಸಿಕಲ್ಿ,
ಭಹಕ ಷಟಿಂಗ್ ಕೌವಲಯಗಳು, ನಧಿಷಂಗರಸಣ , ಸಣಕಹಷು” ಗ ನದಿಷಶ್ಹದ ತರಫ ೀತಿಗಹಗಿ ರತಿ ಸ್ಹ್ಟ್ಷ
ಅಪಗ ರ . 1 ಲಕ್ಷ.

ಜಿ.

ಭಹನಯತ್ ಡ ದ ನ ೀಡಲ್ ಷಂಸ್ ಾಗಳಿಗ ಹರರಂಭಕ ಕ ರ . 1 ಲಕ್ಷಗಳ ಭಹಗಷದವಷನ ಷಹಹಯನುು
ನೀಡಲಹಗುುದು (ರತಿ ಷಂಸ್ ಗಾ ಶಷಕ ಕ ಗರಿಶಠ ರ .15 ಲಕ್ಷ)

7.

ಷಾಳಹಂತರ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸ ಧನ :
CoVID-19 ರ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ,

ಸಲಹರು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳು ತಮಮ ಕಹಮಹಾಚ್ರಣ ಯನುು ಷಾಳಹೆಂತರಿಷಲು

ಮತುತ / ಅಥಹ ೂಯ ೈಕ ಷರಳಗಳನುು  ೈವಿಧಯಗ ೊಳಷಲು ಯೀಜಿಷುತಿತ . ಫ ೀಯ ದ ೀವಗಳಿಂದ
ಷಾಳಹಂತರಗ ಳುಲು ಯೀಜಿಷುತಿುರು ಅಂತಸ ಕಂನಗಳಿಗ ಗುಜಯಹತ್ ವವ ೀಶ ಪ್ರೀತ್ಹಿಸ ಧನ
ನೀಡಲಿದ .
8.

ಷಂವ ೀಧನ ಮತುು ಹ ಷ ಕಲಾನ

8.1

ದೃಢಹದ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ರಿಷರ ಯಷ ಾಯ ಅಭಿೃದಿಿಯಲ್ಲಿ ಷೆಂವ ೃೀಧನ ಮತುತ ಸ ೊಷ ಕಲಾನ ರಮುಖ
ಹತರ ಹಿಷುತತದ . ಆದುರಿೆಂದ, ನಹು ಸ ೊಷ ಆರ್ & ಡಿ ಷೆಂಷ ಾಗಳ ಅಭಿೃದಿಿಗ ಜಹಗೃತದಿೆಂದ ಗಮನ
ಸರಿಸಿದ ುೀ . ಖ್ಹಷಗಿ ಕೆಂನಗಳು / ಷೆಂಷ ಾಗಳಗ ಈ ನೀತಿಯು ರೊ. 5 ಕ ೊೀಟಿ ಆರ್ & ಡಿ ಮತುತ
ಉತಾನು ಅಭಿೃದಿಿ ಕ ೀೆಂದರಗಳನುು ಷಹಾಪಿಷಲು ನೀಡುತತದ .

8.2

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಅನುಮೊೀದಿಸಿದ ಭಹನಯತ ಡ ದ ಆರ್ & ಡಿ ಷೆಂಷ ಾ / ತಹೆಂತಿರಕ ಕ ೊಲಹಜಗಳಗ
ಮಹುದ ೀ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಉದಯಮ / ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಷೆಂಘದಿೆಂದ ಗುತಿತಗ / ಹರಯೀಜಿತ ಷೆಂವ ೃೀಧನಹ

ಕಹಯಾಗಳಗ ಷಸಹಯನುು ಯೀಜನಹ  ಚ್ಚದ @ 50% ಎೆಂದು ರಿಗಣಿಷಲಹಗುತತದ , ರೊಮಿ ಮತುತ
ಕಟಾಡದ  ಚ್ಚನುು ಸ ೊರತುಡಿಸಿ, ಗರಿಶಠ ರೊ. 50 ಲಕ್ಷಕ ೆ ಳಟಿಾದ
9.

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಷಗಳ ಅಭಿೃದಿಿ:

9.1

ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಖ್ಹಷಗಿ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಉದಹಯನನಗಳನುು ಷಹಾಪಿಷಲು ಖ್ಹಷಗಿ ಡ ಲರ್ಗಳಗ ಸಿಾರ
ಬೆಂಡಹಳ ಸೊಡಿಕ ಯ ರೊ.30 ಕ ೊೀಟಿ ಯ ಗ @25%, ನೀತಿಯು ಪೊರೀತಹಸಸ ಧನ ನೀಡುತತದ .
ನಬೆಂಧು ತಹಲುಕಹಗಳ ವಿಶಯದಲ್ಲಿ, ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಉದಹಯನನಗಳನುು ಷಹಾಪಿಷಲು ಸಿಾರ ಬೆಂಡಹಳ
ಸೊಡಿಕ ಯ

ರೊ. 30 ಕ ೊೀಟಿ ಯ ಗ

50%, ನೀತಿಯು ಫ ೆಂಬಲ್ಲಷುತತದ . ಇದು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ

ಮೊಲಷೌಕಯಾ ಷೃಷ್ಟ್ಾಗ ಮತುತ ಕ ೊನ ಯ ಮೆೈಲ್ಲ ಷೆಂಕಾನುು ಅಭಿೃದಿಿಡಿಷಲು ಷಸಹಯ
ಭಹಡುತತದ . ಡ ಲಗಾಳಗ (ಷಹಾೆಂಪ್ಸ ಡೊಯಟಿಯ 100%) ಮತುತ  ೈಯಕ್ತತಕ ಘಟಕಗಳಗ (ಷಹಾೆಂಪ್ಸ
ಡೊಯಟಿಯ 50%) ಷಹಾೆಂಪ್ಸ ಡೊಯಟಿ ಮರುಹತಿ ನೀಡಲಹಗುುದು.
9.2

ಷಮೊಸಗಳಗ ಉತ ತೀಜಿಷು ಷಲುಹಗಿ, ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಮೊಲಷೌಕಯಾಗಳಹದ ರಷ ತಗಳ ನಭಹಾಣ
ಮತುತ ನವಿೀಕರಣ, ಉಗಹರಣ ಷೌಲರಯಗಳು, ಅಗಿುವಹಮಕ ಕ ೀೆಂದರಗಳು, ರೊಗತ ಷೌಲರಯಗಳು
ಇತಹಯದಿಗಳಗ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಮೊಲಷೌಕಯಾಗಳನುು ಷಹಾಪಿಷಲು ರೊ.25 ಕ ೊೀಟಿಯ ಗ ಯೀಜನಹ
 ಚ್ಚದ 80% ಯ ಗಿನ ಸಣಕಹಸಿನ ನ ರು ನೀಡಲಹಗುುದು.

9.3

ಈ ನೀತಿಯು ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಷಮೊಸದಲ್ಲಿನ ಕಹಮಿಾಕರಿಗ ಉತತಮ ಜಿೀನ ರಿಸಿಾತಿಗಳನುು ದಗಿಷು
ಷಲುಹಗಿ ಉತಹಾದನಹ ಷಮೊಸದಲ್ಲಿ ಡಹಮಿಾಟರಿ ಸೌಸಿೆಂಗ ಿ ರೊ.25 ಕ ೊೀಟಿಯ ಗ 80% ಆರ್ಥಾಕ
ಷಸಹಯನುು ದಗಿಷುತತದ .

10. ಷುಸಿಾರ ಉತ್ಹಾದನ :
10.1

ವ ನಯ ದರ ವಷಜಷನ ಸ್ಹಾರಗಳಿಗ ರ .75 ಲಕ್ಷಯ ಗ : ಜಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಭಹಣಿೀಕರಿಸಿದೆಂತ ವೃನಯ ದರ
ವಿಷಜಾನ ಮೊಲಕ ಕನಶಠ 50% ತಹಯಜಯನುು ಹಿೆಂಡ ಯು ಅಬಹಯಷ ಭಹಡು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳಗ ರೊ.
75 ಲಕ್ಷದಯ ಗ 50% ಕಹಯಪಿಟಲ್ ಷಬಿಸಡಿ ನೀಡಲಹಗುುದು.

10.2

ಷಾಚ್ಛ ಉತ್ಹಾದನಹ ಕರಮಗಳಿಗ ನ ರು: ಈ ನೀತಿಯು ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ.ಗಳಗ

ಷಹಾರ ಮತುತ

ಯೆಂತ ೊರೀಕರಣಗಳ  ಚ್ಚದ 35% ಮತುತ ದ ೊಡಡ ಘಟಕಗಳಗ ಷಹಾರ ಮತುತ ಯೆಂತ ೊರೀಕರಣಗಳ
 ಚ್ಚದ 10% (ಗರಿಶಠ: ರೊ. 35 ಲಕ್ಷ) ಷಾಳದಲ್ಲಿ ಅಸಿತತಿದಲ್ಲಿರು ಕಚಹಚ ಷುತಗಳ ಮಹಾಯ ಮತುತ
ಆಪಿಾಮೆೈಷ ೀವನ್, ನೀರಿನ ಬಳಕ ಅಥಹ ಇೆಂಧನ ಬಳಕ ಅಥಹ ತಹಯಜಯ ಉತಹಾದನ ಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ರಕ್ತರಯಯ ಬದಲ್ಲಗ ಷಿಚ್ಛ ಉತಹಾದನಹ ತೆಂತರಜ್ಞಹನನುು ಜಹರಿಗ ತರಲು ಪೊರೀತಹಸಸ ಧನ ನೀಡುತತದ

11.

ಸ್ಹಭಹನಯ ರಿಷರ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಷ:

11.1

ಸ್ಹಭಹನಯ ರಿಷರ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಷ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗ

ಫ ಂಬಲು ಅಸಿುತಾದಲಿಲರು 25% ರಿಂದ

ಯೀಜನ ಯ  ಚ್ುದ 40% ಗ ರ . 50 ಕ ೀಟಿಯ ಗ ಹ ಚ್ಚುಷಲಹಗಿದ
11.2

ಸಸಿರು ಎಸ್ ್ೀಟ್ ಅಭಿೃದಿಿ: ಅಸಿತತಿದಲ್ಲಿರು ಭಹಲ್ಲನಯಕಹರಕ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಘಟಕಗಳನುು ಸಸಿರು
ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಎಷ ಾೀಟ್ಸ ಆಗಿ ಷಹಾಪಿಷಲು / ಷಾಳಹೆಂತರಿಷಲು / ಮರುಸ ೊೆಂದಿಷಲು ರೊ.25 ಕ ೊೀಟಿಯ ಗ
ಯೀಜನಹ  ಚ್ಚದ 25% ಯ ಗ ನ ರು.

11.3

ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ.ಯಿೆಂದ

ಷಹಭಹನಯ

ಫಹಯಿರ್

ಯೀಜನ ಯು

ಕನಶಾ

10

ಎೆಂಎಸ್ಎೆಂಇಗಳೆಂದ

ರೊುಗ ೊೆಂಡಿದುು, ಸಿಾರ ಅನುಷಹಾನಹ  ಚ್ಚದ 50% ರೊ.2 ಕ ೊೀಟಿಯ ಗ ಪೊರೀತಹಸಸ ಧನ ಡ ಯುತತದ .
12.

ಕೌವಲಯ ಮತುು ತರಫ ೀತಿ ಫ ಂಬಲ:
ಯಹಜಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ ೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳು ಮತುತ ಲರಯವಿರು ಕಹಮಿಾಕರ ಕೌವಲಯ ಅಗತಯತ ಯ
ಅೆಂತರ ವಿವ ಿೀಶಣ ಯನುು ಯಹಜಯು ಕ ೈಗ ೊಳುಲ್ಲದ . ಷೆಂಬೆಂಧಿತ ಕೌವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಷಾಳೀಯ ಜನಷೆಂಖ್ ಯಗ
ತರಫ ೀತಿ ನೀಡಲು ಭಹಗಾಷೊಚ್ಚಯನುು ರಚ್ಚಷಲು ಇದು ಷಸಹಯ ಭಹಡುತತದ ಮತುತ ಇದರಿೆಂದಹಗಿ
ಅೆಂತರನುು ಕಡಿಮೆ ಭಹಡುತತದ .
ಕೌವಲಯ ಅಭಿೃದಿಿ ಆೆಂಕರ್ ಷೆಂಷ ಾಗಳು, ವಿವ ೀಶ ಕೌವಲಯ ಅಭಿೃದಿಿ ಕ ೀೆಂದರಗಳು, ಕೌವಲಯ ನವಿೀಕರಣ
ಕ ೀೆಂದರಗಳು ಇತಹಯದಿಗಳನುು ಷಹಾಪಿಷುಲ್ಲಿ ಯಹಜಯು ಸಣಕಹಸಿನ ನ ರು ನೀಡುತತದ . ಇದಲಿದ , ಈ
ನೀತಿಯು ರತಿ ತರಫ ೀತಿಗ

ಬಬ ಯಕ್ತತಗ

15000 ರೊಹಯಿಗಳಯ ಗ

ಕೌವಲಯ ಧಾನ ಗ

ಪೊರೀತಹಸಸನುು ನೀಡುತತದ .
13.

ಷರಕುಗಳನುು

ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ

ಮತುತ

ಅೆಂತರ

ಯಹಜಯಗಳ

ನಡು

ಷುಲರ

ಚ್ಲನ ಯನುು

ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ ೊಳುಲು ಮತುತ ರಫ್ತತ ಸ ಚ್ಚಚಷಲು ಯಹಜಯ ಷಕಹಾರು “ಗರುಡ್” ಎೆಂಬ ಮಿೀಷಲಹದ
ಷೆಂಷ ಾಯನುು ರಚ್ಚಷಲಹಗಿದ . ಈ ಹರಧಿಕಹರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಷಲಹದ ಮೊಲಷೌಕಯಾು ಕಡಿಮೆ
ಉತಹಾದನಹ  ಚ್ಚನುು ಸ ೊೆಂದಲು ಕ ೈಗಹರಿಕ ಗಳನುು ಫ ೆಂಬಲ್ಲಷುತತದ , ಆದುರಿೆಂದ ಇತರ ಅಭಿೃದಿಿಶೀಲ
ಆರ್ಥಾಕತ ಗಳ ವಿರುದಿ ಷಾಧಹಾತಮಕ ಅೆಂಚ್ನುು ಸ ೊೆಂದಿರುತತದ .
14.

ಮಿೀಷಲಹದ

“ರಿಲ ೀಶನಿಪ್ಸ

ಭಹಯನ ೀಜರ್”

ಅನುು

ಕ ೈಗಹರಿಕಹ

ವಿಷತರಣಹ

ಬೊಯಯ ೊೀ

(ಐ.ಎನ್.ಡಿ.ಇ.ಎಕ್ಸ.ಟಿ.ಬಿ) (iNDEXTb) ಸೊಡಿಕ ದಹರರಿಗ ಷಕಹಾರಿ ಷೆಂಬೆಂಧಿತ ಎಲಹಿ ರವ ುಗಳು ಮತುತ
ಅನುಮೊೀದನ ಗಳಗಹಗಿ ಷೆಂಕಾಗಳ ಏಕ ೈಕ ಷೆಂಕಾಹಗಿ ನಹಮನದ ೀಾವನ ಭಹಡುತತದ .
15.

ಸ ಡಿಕ ದಹರರ ಸ್ೌಲಭಯ ಪ್ೀಟಷಲ್ (ಐ.ಎಫ್.ಪ) - ಮಗಹ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಅನುಮತಿ: ಯಹಜಯ ಏಕ
ವಿೆಂಡ ೊೀದಿೆಂದ: ಸೊಡಿಕ ದಹರರ ಷೌಲರಯ ಪೊೀಟಾಲ್ (ಐಎಫ್ಪಿ) ಷುಭಹರು 5 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳನುು
ರಕ್ತರಯಗ ೊಳಷಲಹಗಿದ . ಯಹಜಯದಲ್ಲಿ ಯಸಹರದ ರಿಷರನುು ಇನುಶುಾ ಬಲಡಿಷಲು, “ಮೆಗಹ
ಮಿಾಶನ್” ಗಹಗಿ ೆಂದು ಚೌಕಟಾನುು ಸಿದಿಡಿಷಲಹಗುತಿತದ , ಇದಕ ೆ 26 ವಿವಿಧ ಯಹಜಯ ಷೆಂಬೆಂಧಿತ

ಅನುಮೊೀದನ ಗಳು ಮತುತ ಅನುಷರಣ ಗಳಗ ತಿರಿತಹಗಿ ರಕ್ತರಯಗ ೊಳಷಲು ಸೊಡಿಕ ದಹರರು ಂದ ೀ
ಅಜಿಷ ನಮ ನ ಯನುು ಷಲ್ಲಿಷಫ ೀಕಹಗುತತದ .
16.

ಕ ೀಂದಿರೀಕೃತ ತಹಷಣ ಯಸ್ ಾ: ಹಯಹರದಲ್ಲಿ ಮತತಶುಾ ಹರದವಾಕತ ಯನುು ತರಲು ಮತುತ ಹಯಹರ
ಭಹಡಲು ಷುಲರಹಗುೆಂತ ಕ ೀೆಂದರ ತಹಷಣ ಯಷ ಾಯನುು ಷುಗಮಗ ೊಳಷು ರಕ್ತರಯಯನುು
ಯಹಜಯು ಹರರೆಂಭಿಸಿದ .

17.

 ೈಪ್ಸಲ ೈನ್ ಉದಯಮಗಳು: ಈಗಹಗಲ ೀ ಅನುಶಹಠನದ ವಿವಿಧ ಸೆಂತಗಳಲ್ಲಿರು ಸ ೊಷ ಯೀಜನ ಗಳು
ಹಿೆಂದಿನ ನೀತಿಯ (ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2015) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾತ ಡ ಯುತತ . ಅೆಂತಸ
ಉತಹಾದನಹ ಯೀಜನ ಗಳು 1 ಶಾದ ೊಳಗ ಕಹಮಹಾರೆಂರ ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ ಮತುತ ಷಹಭಹನಯ
ಮೊಲಷೌಕಯಾ ಯೀಜನ ಗಳು ಸ ೊಷ ಗುಜಯಹತ್ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ನೀತಿ 2020 ಬಿಡುಗಡ ಮಹದ
ದಿನಹೆಂಕದಿೆಂದ 2 ಶಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಮಹಾರೆಂರ ಭಹಡಫ ೀಕಹಗುತತದ .

