
ਉਦਮਗਏ ਨੀਤੀ 2020: ਇੱਏ ਆਤਭਗਨਯਬਯ ਜੁ਼ਯਾਤ ਰਈ ੁਜ਼ਯਾਤ ਦ ਉਦਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਅੱ ਵਧਾਉਣਾ 

7 ਅਤ 2020 

 

 ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2015 ਗਭਤੀ 31 ਦੰਫਯ 2019 ਨੰੂ ਖ਼ਤਭ ਸ ਗਈ ਸ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 
ਦ ਜਾਯੀ ਸਣ ਦੀ ਗਭਤੀ ਜਾਂ 31 ਦੰਫਯ 2020 ਤੱਕ ਜ ਵੀ ਗਸਰਾਂ ਆਵ ਤੱਕ ਅੱਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ੀ। 
 

 ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2015 ਦਾ ਅੰਤ ਸ ਗਗਆ ਸ ਅਤ ਇ ਨ ਯਾਜ ਬਯ ਗਵੱਚ ਭੱੁਚ 
ਉਦਮਗਗਕ ਗਵਕਾ ਦਾ ਭਯਥਨ ਕੀਤਾ ਸ।  
 

 ਨੀਤੀ ਦੀ ਫ਼ਰਤਾ ਦਾ ਸਠਾਂ ਗਦੱਤ ਗ ਭੱੁਖ ਗਫੰਦੂਆਂ ਯਾਸੀਂ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ:  
 

1. ਡੀੀਆਈਆਈਟੀ, ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਯਾਸੀਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਡਟ ਅਨੁਾਯ ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਪਾਈਰ ਕੀਤ 
ਗ ਆਈਈਭ (ਉਦਮਗਗਕ ਉੱਦਭਤਾ ਭਭਯੈਂਡਭ) ਦੀ ੰਗਖਆ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਅਤ 49 ਗਫਰੀਅਨ 
ਡਾਰਯ ਦ ਇੱਕ ਰਤਾਗਵਤ ਗਨਵਸ਼ ਨਾਰ ਭੱੁਰ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵੱਚ ਬਾਯਤ ਗਵੱਚ ਪਾਈਰ ਕੀਤ ਗ 
ਆਈਈਭ ਦ ~51% ਸ਼ਅਯ ਨਾਰ 2019 ਰਈ ਗਯਯਟ ਕੀਤ ਗ ਅਰ ਗਨਵਸ਼ ਗਵੱਚ ਗਸਰ 
ਥਾਨ 'ਤ ਸ। 

2. ਜਦੋਂ ਗਕ ਬਾਯਤ ਨੇ 2019 ਗਵੱਚ ਰਤਾਗਵਤ ਗਨਵਸ਼ਾਂ (ਆਈਈਭ) ਗਵੱਚ 48% ਦ ਇੱਕ ਵਾਧ ਨੰੂ 
ਦਗਖਆ ਸ, ੁਜ਼ਯਾਤ ਨੇ ਗਛਰ  ਾਰ ਗਵੱਚ 333% ਦ ਇੱਏ ਵਾਧ ਨੂੂੰ  ਗਯਏਾਯਡ ਏੀਤਾ ਸ। 
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ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਯਾਂ ਗਵੱਚ ਵੀ ਗਨਵਸ਼ ਕੀਤ ਗ ਸਨ ਗਜਨਹ ਾਂ ਗਵੱਚ ਸਯਾਂ ਭਤ ਟਕਟਾਈਰ, ਕਭੀਕਰ, 
ਆਟ ਅਤ ਆਟ ਦ ੁਯਜ, ਰਾਗਟੱਕ, ਊਯਜਾ ਅਤ ਾਵਯ, ਪੂਡ ਰਗੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। 

ਏਟਯ ਏੂੰ ਨੀਆਂ 
ਆਟ ਕੰਨੈਂ ਟ ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ   ੱਭ ਜਡਫ਼ ਕੰਨੈਂ ਟਜ਼ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ (ਗਭਕ ਇਗਸ਼ਕਾਵਾ ਇੰਕ. ਜਾਨ ਅਤ ਜਡਫ਼ 

ਪਰਾਇਡਗਯਚਸ਼ਫ਼ਨ ਜੀ, ਜਯਭਨੀ ਗਵਚਕਾਯ ਜਵੀ) 

 ਭਦਯੱਨ ੁਭੀ ਗਟਭਜ਼ ਗਰਭਗਟਡ 

ਇੰਜਕਸ਼ਨ ਭਰਗਡੰਗ ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ   ਗਕੁਈ ਡਰਜਭ ਭਰਗਡੰਗ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ (ਭਯਜ਼ ਗਕੁਈ ਕਭੀਕਰ ਗਰਭਗਟਡ 
ਜਾਨ ਅਤ ਭਯਜ਼ ਗਦਤੀ ਰਾਰ ਜੱਜ ਭਾਰ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ ਇੰਡੀਆ ਗਵਚਕਾਯ ਜਵੀ) 

ਤਾਯ ਅਤ ਕਫਰ ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ   ਰੀਕਫ ਇੰਡੀਆ ਗਰਭਗਟਡ 

ਗਵੰਡ ਟਯਫਾਈਨ ਫਰਡ ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ   ਨਗਵਅਨ ਗਵੰਡ ਟਕਨ ਰਜੀ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

ਇੂੰ ਜਨੀਅਗਯੂੰ   ਭਕਵੈੱਰ ਆਟ ਇੰਜਨੀਅਗਯੰਗ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

ਨਗਵਆਉਣਮ ਊਯਜਾ  ਫਰ ਨ ਕੰਨੀ ਜਨ ਗਰਭਗਟਡ 

ਏਭੀਏਰ  ਡੀਡੀ ਕਭੀਕਰਜ਼ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

 ਗਨੁਰਾ ਭਾਟਯਫਚਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

 ਗਪਗਰਜ਼ ਕਾਯਫਨ ਫਰਕ ਗਰਭਗਟਡ    

ਟਏਟਾਈਰ   ਵਨ ਭਡੀਕਟ ਰਰੀ. 
 ਕਰੀਗਟਵ ਗਾਯਭੈਂਟ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

 ਕਭਾਦਗਗਯੀ ਪਸ਼ਨ ਗਰਭਗਟਡ  

ਯ ਉਤਾਦ  ਰਟਯਾ ਗਰਾਗਪਕ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

ਧਾਤੂ ਉਦਮ  ਡਭਜ਼ ਇੰਡਟਰੀਜ਼ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ  

ਪਾਯਭਾਗਉਟੀਏਰ  ਗਕਉਰਾਈਫ਼ ਸਰਥਕਅਯ ਰਾਈਵਟ ਗਰਭਗਟਡ 

 

3. ਗਵੱਤ ਾਰ 2019-20 ਗਵੱਚ; ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਨੇ ਬਾਯਤ ਗਵੱਚ ਫ਼ਡੀਆਈ ਗਵੱਚ 14% ਦ ਇੱਕ ਵਾਧ ਦ 
ਉਰਟ ਗਛਰ ਾਰ ਨਾਰੋਂ ਫ਼ਡੀਆਈ ਇਨਪਰਅ ਗਵੱਚ 240% ਬ ਤੋਂ ਉੱਚਤਭ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਵਾਧ 
ਨੰੂ ਦਗਖਆ ਸ। 

4. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਾਂਗਖਅਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਯਾਸੀਂ ਗਦੱਤੀ ਗਈ ਯਵਖਣ ਦੀ ਗਯਯਟ 
ਅਨੁਾਯ ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਗਵੱਚ @3.4% ਦੀ ਦਯ 'ਤ ੂਯ ਦਸ਼ ਗਵੱਚ ਫਯਜ਼ਗਾਯੀ ਦੀ ਦਯ ਵੀ ਬ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਯਸੀ ਸ। 

ਯਾਜ/ ਮੂਟੀ % ਫਯਜ਼ਗਾਯੀ ਸ਼ਗਸਯੀ - 
ਗਵਅਕਤੀ  

ਗੁਜ਼ਯਾਤੀ 3.4 

ਕਯਨਾਟਕ 5.3 

ਭਸਾਯਾਸ਼ਟਯ 6.6 

ਤਾਗਭਰਨਾਡੂ 7.2 

ਆਂਧਯਾ ਰਦਸ਼ 7.8 

ਸਗਯਆਣਾ 9 

ਕਯਰਾ 11 

ਤਰੰਗਾਨਾ 11.5 

ਾਯਾ-ਬਾਯਤ 8 



5. ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਗਵੱਚ ਭਭਈਜ਼ ਦੀ ੰਗਖਆ ਗਵੱਚ 2014-2015 ਗਵੱਚ 60% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ 
ਸਇਆ ਸ ਅਤ ਇ ਵਰ , ਗੁਜ਼ਯਾਤ 3.5 ਗਭਰੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਭਈਜ਼ ਦਾ ਘਯ ਸ ਜ 
ਗਕ ਯਜ਼ਗਾਯ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱੁਖ ਯਤ ਸਨ ਅਤ ਵੱਡ ਉਦਮਗਗਕ ਵਾਤਾਵਯਣ ਰਣਾਰੀ ਗਵੱਚ ਇੱਕ 
ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਬਾਗ ਵੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਸ।  

 

 ਜ ਤੁੀਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅੰਕਗਿਆਂ ਵੱਰ ਦਖਦ ਸ,  
1. ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਆਊਟੱੁਟ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਗਵੱਚ ਬਾਯਤ ਦੀ ~17% ਆਊਟੱੁਟ ਦ ਨਾਰ ਗਸਰ  

ਨੰਫਯ 'ਤ ਆਉਂਦਾ ਸ 
 

2. ਡੀੀਆਈਆਈਟੀ, ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਯਾਸੀਂ ਇਸ ਯਾਜ ਟਟ ਟਾਯਟਅੱ ਯੈਂਗਕੰਗ 2018 ਗਵੱਚ 
ਫਸਤਯ ਕਾਯਗੁਜਾਯੀ ਵਾਰ  ਯਾਜ ਵਜੋਂ ਜਾਗਣਆ ਗਗਆ ਸ। 

 

3. ਾਰ 2019 ਗਵੱਚ ਵਣਜ ਭੰਤਯਾਰਾ, ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਯਾਸੀਂ ਰ ਗਜਗਟਕ ਰਪਾਯਭੈਂ ਇੰਡਕ 
ਅਤ ਰੀਡਜ਼ ਇੰਡਕ ਗਵੱਚ ਇਸ ਨੰਫਯ 1 'ਤ ਸ। 
 

 ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਨੇ ਗਛਰ  ਾਰ ਦ ਭੁਕਾਫਰ 2019-20 ਗਵੱਚ ਵਯਤਭਾਨ ਕੀਭਤਾਂ 'ਤ ਜੀਡੀੀ ਗਵੱਚ 13% 
ਵਾਧ ਨੰੂ ਦਗਖਆ ਸ। ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਰਗਾਤਾਯ ਵਾਧ ਦੀ ਦਯ ਨੰੂ ਦ ਅੰਕਾਂ ਗਵੱਚ ਰਾਤ ਕਯ ਗਯਸਾ ਸ। ਗਛਰ  
5 ਾਰਾਂ ਗਵੱਚ, ਯਾਜ ਨੇ ਥਾਈ ਭੱੁਰ 'ਤ 10.14% ਦੀ ਇੱਕ ਔਤ ਗਵਕਾ ਦਯ ਨੰੂ ਯਗਜਟਯ ਕੀਤਾ 
ਸ। 

 ਜ ਅੀਂ ਗਯਆਇਤ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਵੱਰ ਦਖਦ ਸਾਂ, ਇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫਯਦਤ ਵਾਧ ਨੰੂ ਗਦਖਾਉਂਦ ਸ ਗਛਰ 
ੰਜ ਾਰਾਂ ਗਵੱਚ ਰਗਬੱਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸ।  
 

 ਗਵਏਾ ਦ ਭਾਨ ਟਯਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਗਧਆਨ ਗਵੱਚ ਯੱਐਦ ਸ, ਇਸ ਆ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਗਏ ੁਜ਼ਯਾਤ 
ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਮਗਏ ਨੀਤੀ 2020 ਰਈ ਤਨ ਾਰਾਨਾ ਰਾਤ 8,000 ਏਯੜ ਯੁ ਤੱਏ ਸ 
ਜਾੀ। 

 

 ਇ ਗਤੀ ਨੰੂ ਸਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨ ਅਤ ਵਯਤਭਾਨ ਗਵਕਾ ਦਯ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਈ ਨਵੀਂ ਗੁਜਯਾਤ 
ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2020 ਗਤਆਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ। ਨ ਕਯੀਆਂ, ਕਟਯਾਂ ਗਵੱਚ ਭੱੁਰ ਗਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਤਭ 
ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਣਾਉਣ, ਉਦਮਗ 4.0 ਗਨਯਭਾਣ ਨਾਰ ਉਤਾਗਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖਜ ਅਤ 
ਗਵਕਾ 'ਤ ਪਕ ਕਯਨ ਨਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ੰਚਾਗਰਤ ਵਾਤਾਵਯਗਣਕ ਰਣਾਰੀ ਰਈ ਕੇਂਗਦਰਤ ਮਤਨ ਕੀਤ 
ਗ ਸਨ ਤਾਂ ਗਕ ਯਾਜ ਨੰੂ "ਆਤਭਗਨਯਬਯ ੁਜ਼ਯਾਤ" ਵੱਰ ਸਯ ਗਰਜਾਇਆ ਜਾ। ਇਸ ਆਧੂਗਨਏ 



ੁਜ਼ਯਾਤ ਨੂੂੰ  ਇੱਏ ਆਏਾਯ ਦਣ ਦ ਮ ਸਵਾ ਜ ਇੱਏ ਆਧੂਗਨਏ ਬਾਯਤ ਦ ਗਦਿਸ਼ਟੀਏਣ ਨੂੂੰ  
ਿਬਾਗਵਤ ਏਯਦਾ ਸ। 

 

 ਅੀਂ ਖਤਯਾਂ ਅਤ ਕਟਯਾਂ ਦ ੰਫੰਧ ਗਵੱਚ ਵਧਯ ੰਤੁਗਰਤ ਗਵਕਾ ਰਈ ਗਨਯੰਤਯ ਮਤਨ ਕੀਤ ਸਨ। 
 

 ਗੁਜਯਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਣ ਭਜ਼ਫੂਤ ਅਤ ਗਵਗਬੰਨ ਗਸੱਦਾਯਾਂ, ਬਾਵ ਉਦਮਗਾਂ, ਉਦਮਗਗਕ 
ੀਸ਼ਨਾਂ, ਚੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਅਕਾਗਦਗਭਆ ਦ ਨਾਰ ਇਦੀ ਗਨਯੰਤਯ ਗੱਰਫਾਤ ਗਵੱਚ ਸ।  

 ਅੀਂ 9 ਟਾਕ ਪਯ ਕਭਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ੀ ਗਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਯ ਦੀਆਂ ਗੰਬੀਯ ਅਤ ਰਾਬਕਾਯੀ 
ਫਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਗਜ ਨੇ ਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗੁਜਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2020 ਰਈ ਉਾਯੂ ੁਝਾਅ 
ਗਰਆਉਣ ਗਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸ। 

 ਵਸ਼ਗਵਕ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਗਨਯਭਾਣ ਯੁਝਾਨਾਂ ਅਤ ਕਟਯਾਂ ਨੰੂ ਗਧਆਨ ਗਵਚ ਯੱਖਦ ਸ ਉਦਮਗ ਦੁਆਯਾ 
ਦਯਾ ਗ ਗਜ਼ਆਦਾਤਯ ੁਝਾਅ ਨੀਤੀ ਗਵੱਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤ ਗ ਸਨ। 
 

ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਪਏ ਭੁੱ ਚ ਅਤ ੂੰ ਤੁਗਰਤ ਐਤਯੀ ਗਵਏਾ, ਯੁਜ਼ਾਯ ਦਾ ਏਯਨਾ, ਅਰੀ ੀੜਹੀ 
ਦ ਉਦਮ 4.0 ਦੀ ਅਵਾਈ ਵਾਰ  ਗਨਯਭਾਣ ਵੱਰ ਸ ਤਾਂ ਜ ਬਾਯਤ ਦ ਭਾਨਮ ਿਧਾਨ ਭੂੰ ਤਯੀ 
ਦੁਆਯਾ ਦਯਾ  ਅਨੁਾਯ "ਆਤਭਗਨਯਬਾਯ ਬਾਯਤ" ਦ ਗਦਿਸ਼ਟੀਏਣ ਗਵੱਚ ਭਸੱਤਵੂਯਣ 
ਮਦਾਨ ਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

 

 ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਅੰਕਿ ਖੁਦ ਗਫਆਨ ਕਯਦ ਸਨ, ਾਡ ਰਗੱਧ ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਫਸੁਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਗਵਕਾ ਸਇਆ ਸ 
ਅਤ ਇ ਰਈ ਗੁਜਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2015 ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਯੀ ਯੱਗਖਆ ਗਗਆ ਸ। 
ਸਾਰਾਂਗਕ, ਕੁਝ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਗਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗਜਨਹ ਾਂ ਗਵੱਚ ਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਠਾਂ ਗਦੱਤੀਆਂ ਸਨ: 
 

1. ਥਿਟ ਏਟਯ: 
ਗਨਵਸ਼ ਦ ਗਵਸ਼ਵਗਵਆੀ ਯੁਝਾਨ, ਕੀਗਕਰਤ ਭੱੁਰ ਦੀਆਂ ਰਿੀਆਂ, ਗਨਯਮਾਤ, ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਮਗ ਆਗਦ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਇੱਕ ਗਦਰਸ਼ਟੀਕਣ ਨਾਰ 15 ਥਿਟ 
ਏਟਯਾਂ ਦੀ ਧਾਯਨਾ ਫਣਾਈ ਈ ਸ। ਥਰਟ ਕਟਯਾਂ ਨੰੂ ਦ ਵੱਡ ਭੂਸਾਂ ਗਵੱਚ ਵੰਗਡਆ ਗਗਆ ਸ, 
ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਕਯ ਖਤਯ ਅਤ ੱਨਯਾਈਜ਼ ਖਤਯ। ਕਯ ਖਤਯ ਗਵਚ ਉਸ ਖਤਯ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ ਗਜਥ 
ਗੁਜਯਾਤ ਗਵਚ ਗਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਗਨਯਭਾਣ ਦਾ ਇਕ ਭਜ਼ਫੂਤ ਅਧਾਯ ਸ ਅਤ ਗਵਸ਼ਵਗਵਆੀ ੱਧਯ 
'ਤ ਸਯ ਤਜ਼ੀ ਸਣ ਦੀ ੰਬਾਵਨਾ ਸ। ਨਯਾਈਜ਼ ਖਤਯ ਅਗਜਸ ਖਤਯ ਸਨ ਗਜਨਹ ਾਂ ਗਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ 
ਗਵਕਾ ਰਈ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ੰਬਾਵਨਾ ਸ ਅਤ ਜ ਆਯਗਥਕ ਗਵਕਾ ਗਵਚ ਮਗਦਾਨ ਾ ਕਦ ਸਨ। 
ਨੀਤੀ ਦ ਗਸੱ ਵਜੋਂ ਜ਼ਯ ਦਣ ਵਾਰ  ਖਤਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧਾ ਰਤਾਸਨ ਗਦੱਤ ਜਾਣਗ। 
 



ਏਯ ਐਤਯ 1. ਇਰਕਟਰੀਕਰ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਉਕਯਣ 

2. ਇੰਡਟਰੀਅਰ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਉਕਯਣ 

3. ਆਟ ਅਤ ਆਟ ਦ ੁਯਜ 
4. ਗਯਾਗਭਕ 

5. ਟਕਨੀਕਰ ਟਕਟਾਈਰ 

6. ਗਯ ਅਤ ਪੂਡ ਰਗੰਗ 

7. ਪਾਯਭਾਗਉਟੀਕਰਜ਼ ਅਤ ਭਡੀਕਰ ਡੀਵਾਈ 

8. ਸੀਯ ਅਤ ਗਗਸਣ 
9. ਕਭੀਕਰ (ਗਨਯਧਾਗਯਤ ਖਤਯ ਗਵੱਚ) 

ੱਨਯਾਈਜ਼ 
ਐਤਯ 

1. ਇੰਡਟਯੀ 4.0 ਗਨਯਭਾਣ 

2. ਇਰਕਟਰੀਕਰ ਵਾਸਨ ਅਤ ਇ ਦ ੁਯਜ 
3. ਕਚਯਾ ਰਫੰਧਨ ਰਜਕਟ 

4. ਗਰੀਨ ਨਯਜੀ (ਰਯ ਅਤ ਸਵਾ ਉਕਯਣ) 

5. ਵਾਤਾਵਯਤਣ-ਰਭੀ ਕੰਟਮਗ ਭੱਗਯੀ (ਯਵਾਇਤੀ ਰਾਗਟਕਾਂ 
ਰਈ ਗਵਕਰ) 

6. ਖਤਯ ਦ ਫਾਵਜੂਦ, 100% ਗਨਯਮਾਤ ਭੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ 

 

2. ੂੂੰ ਜੀ ਫਗਡੀ:  
 

ਗਜ ਗਦਨ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰਾਗੂ ਸਇਆ ਸ, ਕੰਨੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਜ ਦ ਅੰਦਯ ਗਵਕਣ ਵਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤ 
“ਨ ੈੱਟ ਜੀਟੀ” ਅਨੁਾਯ ਭੁਆਵਜ਼ਾ ਗਦੱਤਾ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ। ਯਾਜ ਅੰਦਯ ਖਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਵਤੂਆਂ ਦ ਟਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ ਗਵਚ ਕਈ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ ਨ। 
ਇ ਰਈ, ੁਜਯਾਤ ਅਗਜਸਾ ਗਸਰਾ ਯਾਜ ਸ ਗਜਨੇ ਜੀਟੀ ਤੋਂ ਿਤਾਸਨ ਨੂੂੰ  ਡੀ-
ਗਰੂੰ ਏ ਏਯਨ ਦਾ ਦਰਯਾਨਾ ਪਰਾ ਗਰਆ ਸ। ਵੱਡ ਉਦਮਾਂ ਨੂੂੰ  ੂੂੰ ਜੀ ਫਗਡੀ ਦ ਯੂ ਗਵਚ 
ਯਾਜ ਗਵਚ ਗਨਯਭਾਣ ਏਾਯਜ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਗਥਯ ੂੂੰ ਜੀਤ ਗਨਵਸ਼ ਦਾ 12% ਤੱਏ 

ਗਸੱਾ ਗਦੱਤਾ ਜਾਵਾ। ਇ ਰਈ, ਰਤਾਸਨ ਦੀ ਯਕਭ ਸੁਣ ਵਧਯ ਅਨੁਭਾਨਤ ਅਤ ਾਯਦਯਸ਼ੀ 
ਸਵਗੀ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਤਜੀ ਨਾਰ ਪਰ ਰਣ ਗਵਚ ਸਾਇਤਾ ਗਭਰਗੀ। 
  

ਗਏ ਗਵਸ਼ਸ਼ ਇਏਾਈ ਨੂੂੰ  ਗਦੱਤ ਜਾਣ ਵਾਰ  ਿਤਾਸਨ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਫਾਯ ਏਈ ਵੀ ਉਯਰੀ 
ੀਭਾ ਨਸੀਂ ਸ। ਇਸ ਯਾਜ ਗਵਚ ਵੱਡ ਗਨਵਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਥਾਤ ਏਯਨ ਗਵਚ ਸਾਇਤਾ ਏਯੀ।  

 

 



ਤਾਰੁਏਾ ਸ਼ਯਣੀ ਧਾਯਨ ਐਤਯ ਥਿਟ ਏਟਯ (15) 

ਸ਼ਯਣੀ 1 • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 10%  • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 12% 

ਸ਼ਯਣੀ 2 • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 8% • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 10% 

ਸ਼ਯਣੀ 3 • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 4% • ਫ਼ੀਆਈ ਦਾ 6% 

 

• ਇਸ ਰਾਬ 40 ਕਯਿ ਯੁ ਦੀ ਰਾਨਾ ੀਭਾ ਦ ਅਧੀਨ 10 ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਭਆਦ ਗਵੱਚ ਗਦੱਤਾ ਜਾਵਗਾ। 
 

• ਜ ਮਗ ਨਕਦ ਫਗਡੀ 40 ਕਯਿ ਯੁ ਾਰਾਨਾ ਦੀ ਉੱਯਰੀ ੀਭਾ ਕਾਯਣ 10 ਾਰ ਦੀ ਗਭਆਦ 
ਦ ਅੰਦਯ ਅੰਦਯ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਕ, ਤਾਂ ਅਗਜਸੀ ਇਕਾਈ ਰਈ 10 ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਗ ਅਵਧੀ ਸਯ 10 ਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਗੀ ਇ ਸ਼ਯਤ ਨਾਰ ਗਕ ਾਰਾਨਾ ੀਭਾ 40 ਕਯਿ ਯੁ ਰਤੀ ਾਰ ਯਸਗੀ। 
 

• ਜ ਮਗ ਨਕਦੀ ਫਗਡੀ 40 ਕਯਿ ਯੁ ਾਰਾਨਾ ਦੀ ਉਯਰੀ ੀਭਾ ਕਾਯਣ 20 ਾਰ ਦੀ ਗਭਆਦ 
ਅੰਦਯ ਵੰਡਣ ਮਗ ਨਾ ਸਵ, ਤਾਂ ਗਫਨਾਂ ਗਕ ਉੱਯਰੀ ੀਭਾ ਤੋਂ 20 ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਯਾਫਯ ਦੀਆਂ 
ਗਕਸ਼ਤਾਂ ਗਵੱਚ ਨਕਦੀ ਫਗਡੀ ਦੀ ਕੱੁਰ ਾਤਯਤਾ ਨੰੂ ਵੰਗਡਆ ਜਾਗਾ। 
 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਉਦਮ 5 ਾਰਾਂ ਰਈ ਇਰਏਟਿੀਗਟੀ ਗਡਉਟੀ ਤੋਂ ਛਟ ਿਾਤ ਏਯਨਾ 
ਜਾਯੀ ਯੱਐਣ। 

 

ਇ ਦ ਨਾਰ, ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਦੂਜ ਯਾਜਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਗਵਸ਼ਸ਼ ਯੂ ਗਵੱਚ ਉੱਗਚਤ ਰਤਾਸਨ 
ਦਵਗਾ। 

 

3. ਭਭਈਜ਼: 
ਭਭਈ ਦੀ ਰੀਬਾਸ਼ਾ ਬਾਯਤ ਯਕਾਯ ਦੀ ਰੀਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਰਾਇਨਭੈਂਟ ਨਾਰ ਸਵਗੀ ਤਾਂ ਗਕ 
ਭਭਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਗਸਤ ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਗਦੱਤ ਗ ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬ 
ਰਾਤ ਕਯ ਕਣ। 
 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਘਯਰੂ ਭਭਈਜ਼ ਨੰੂ ਗਵਸ਼ਵ ੱਧਯ 'ਤ ਰਤੀਮਗੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ 
ਭਭਈ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਗਸਤ ਕਯਨ ਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸ। ਯਕਾਯ ਭਭਈਜ਼ ਨੰੂ ਟਕਨਾਰਜੀਆਂ 
ਦ ਅਗਰਡ ਕਯਨ, ਗਵਸ਼ਵ ੱਧਯ 'ਤ ਵੀਕਾਯ ਗ ਰਭਾਣ ੱਤਯਾਂ ਨੰੂ ਅਣਾਉਣ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ 
ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱਧਯ' ਤ ਭਾਯਕੀਗਟੰਗ ਕਯਨ ਗਵਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਗੀ। 
 



3.1 ੂੂੰ ਜੀ ਫਗਡੀ: ਭਭਈਜ਼ 35 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦ ਮਗ ਕਯਜ਼ ਦੀ 25% ਤੱਕ ਦੀ ੰੂਜੀ 
ਫਗਡੀ ਰਈ ਮਗ ਸਣਗ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜ ਮਗ ਗਪਕਡ ੰੂਜੀ ਗਨਵਸ਼ 10 ਕਯਿ ਯੁ ਤੋਂ 
ਉੱਯ ਸਵ, ਤਾਂ ਮੂਗਨਟ 10 ਰੱਐ ਯੁ ਤੱਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ੂੂੰ ਜੀ ਫਗਡੀ ਰਈ ਮਗ ਸਵਗੀ। 

3.2 ਗਵਆਜ਼ ਫਗਡੀ: ਭਭਈਜ਼ 7 ਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਧੀ ਰਈ 35 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦ 
ਗਭਆਦੀ ਰਨ 'ਤ ਫਣਦ ਗਵਆਜ਼ ਦੀ 7% ਦੀ ਗਵਆਜ਼ ਦੀ ਫਗਡੀ ਰਈ ਮਗ ਸਣਗੀਆਂ। 
ੀ/ ਟੀ ਉੱਦਭੀ/ ਗਵਕਰਾਂਗ ਉੱਦਭੀ/ ਭਗਸਰਾ ਉੱਦਭੀ/ ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ ਖਤਯ ਗਵੱਚ 
ਟਾਯਟ ਅੱ ਗਵੱਚ 1% ਦੀ ਗਵਆਜ਼ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫਗਡੀ ਸ। 
 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਰਨ ਭਨਜੂਯ ਕਯਨ ਦੀ ਗਭਤੀ 'ਤ 35 ਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦ ਜਵਾਨ ਉੱਦਭੀ ਨੰੂ 
ਗਵਆਜ਼ 'ਤ 1% ਦੀ ਵਾਧੂ ਫਗਡੀ ਸ। 

 

3.3 ਵਾ ਐਤਯ ਭਭਈਜ਼: ਵਾ ਐਤਯ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜੀਡੀੀ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ਰਭੱੁਖ ਮਗਦਾਨ 
ਾਉਣਾ ਵਾਰਾ ਦਾਨੀ ਸ। ਦੂਜ ਰਾਇਭਯੀ ਅਤ ਕੰਡਯੀ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ੁਗਵਧਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ 
ਫਸੁਤ ਾਯੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਰਭੱੁਖ ਇਨੱੁਟ ਸਨ। ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾ ਐਤਯ ਭਭਈਜ਼ 
ਰਈ 7 ਾਰਾਂ ਤੱਏ ਦੀ ਇੱਏ ਅਵਧੀ ਰਈ 35 ਰੱਐ ਾਰਾਨਾ ਤੱਏ ਰਈ 7% ਤੱਏ ਦੀ ਗਵਆਜ਼ 
ਫਗਡੀ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਨਵੀਂ ੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਏ ਨੀਤੀ 2020 ਗਵੱਚ ਏੀਤੀ ਜਾੀ ਉਨਹ ਾਂ 
ਭਤ ਜ ਗਵੱਤੀ ਵਾਵਾਂ, ਗਸਤ ਵਾਵਾਂ, ਆਡੀ ਗਵਜੂਅਰ ਵਾਵਾਂ, ਉਾਯੀ ੂੰ ਫੂੰ ਧੀ 
ਇੂੰ ਜਨੀਅਗਯੂੰ  ਵਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਯਣਏ ਵਾਵਾਂ ਆਗਦ ਗਵੱਚ ਗਵਅਤ ਸਨ।  

 

ਭਾਨ ਭੇਂ 'ਤ, ਯਾਜ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਈ ਇੱਕ ਵਾ ਖਤਯ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤ ਕੰਭ ਕਯ ਗਯਸਾ ਸ।  
 

3.4 ਭਭਈਜ਼ ਯਾਸੀਂ ਗਵਦਸ਼ੀ ਤਏਨੀਏਾਂ ਦੀ ਿਾਤੀ: ਯਕਾਯ ਗਸਰੀ ਵਾਯੀ, ਗਵਦਸ਼ੀ 
ਟੈਂਟਡ ਤਏਨੀਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ 65% ਿਦਾਨ ਏਯੀ। (50 ਰੱਐ ਯੁ ਦੀ 
ਅਗਧਏਤਭ ਸਾਇਤਾ)। ਇਸ ਾਡੀਆਂ ਭਭਈਜ਼ ਨੰੂ ਗਵਸ਼ਵ ੱਧਯ 'ਤ ਰਤੀਮਗਤਾਗਭਕ 
ਫਣਾ ਕ ਗਨਯਭਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਗਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਗਾ।  
 

3.5 ਭਭਈਜ਼ ਰਈ ਭਾਯਏੀਟ ਫਜਾਯ ਸਾਇਤਾ: ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੰਤਯ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੱਧਯ 'ਤ 
ਭਭਈਜ਼ ਦੀ ਆਣ ਉਤਾਦਾਂ ਨੰੂ ਵਚਣ ਗਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਕਯਨ ਰਈ, ਨਵੀਂ ਉਦਮਗਗਕ 
ਨੀਤੀ ਭਭਈਜ਼ ਨੂੂੰ  ਬਾਯਤ ਗਵੱਚ ਿਦਯਸ਼ਨੀਆਂ ਰਈ @75% 'ਤ 2 ਰੱਐ ਯੁ ਤੱਏ ਦ 
ਟਾਰ ਗਏਯਾ ਅਤ ਬਾਯਤ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਿਦਯਸ਼ਨੀਆਂ ਰਈ @60% 'ਤ 5 ਰੱਐ ਯੁ ਤੱਏ ਦ 
ਟਾਰ ਗਏਯਾ ਦੀ ਗਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਏਯੀ। 

 



3.6 ਰਯ ਾਵਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨ ਰਈ ਭਭਈਜ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਸਤ ਏਯਨਾ: 
ਭਭਈਜ਼ ਗਵੱਚ ਯੂਫ਼ਟ ਰਯ ਾਵਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਦੀ ਰਗਕਗਯਆ ਨੰੂ ਸਯ ੁਖਾਰਾ 
ਫਣਾਉਣ ਦ ਉਦਸ਼ ਨਾਰ, ਮੂਗਨਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤ ਦੀ ਕਰਕੂਰਸ਼ਨ ਰਈ ਾਵਯ ਾਈਕਰ ਨੰੂ 15 ਗਭੰਟ 
ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ ਵਯ 7 ਵਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਭ 6 ਵਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ, 
ਭਭਈਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਯ ਾਵਯ ਖਯੀਦਣ ਰਈ, ਭੱੁਰ ਨੰੂ 1.75 ਯੁ/ ਮੂਗਨਟ ਤੋਂ 2.25 
ਯੁ/ ਮੂਗਨਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ। 

 

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਵਯਤਭਾਨ ਉਦਮ ਗਜਸੜ ਰਯ ਾਵਯ ਨੂੂੰ  ਅਣਾਉਂਦ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਈ 
ਗਭਆਦੀ ਰਨ 'ਤ ਗਵਆਜ਼ ਫਗਡੀ ਿਦਾਨ ਏੀਤੀ ਜਾੀ 
 

3.7 ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਜਡਈਡੀ ਰਭਾਗਣਕਤਾ, ਟੈਂਟ ਪਾਈਗਰੰਗ, ਵਾ ਰਾਈਨ ਅਤ ਾਵਯ ਕਨ ਕਸ਼ਨ 
ਖਯਗਚਆਂ, ਗਕਯਾ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਆਗਦ ਭਤ ਟਂਯਰਾਈਜ਼ ਗਯਯ ਰਾਗਨੰਗ (ਈਆਯੀ), ੂਚਨਾ ਅਤ 
ੰਚਾਯ ਤਕਨੀਕ ਦ ਰਾਗੂਕਯਨ ਅਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਭਾਣੱਤਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਭਭਈਜ਼ ਨੰੂ 
ਰਤਾਸਨ ਗਦੱਤਾ ਜਾਗਾ।  

4. ਰੂੰ ਭੀ ਅਵਧੀ ਦ ੱਟ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਗਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਯਏਾਯੀ ਜ਼ਭੀਨ:  
 

ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ੰਤੁਗਰਤ ਖਤਯੀ ਗਵਕਾ ਨੰੂ ਸਯ ਉਤਸ਼ਾਗਸਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਯਕਾਯ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ 
@6% ਦੀ ਫਜਾਯੀ ਦਯ 'ਤ ਉਦਮਗਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਈ 50 ਾਰ (ਰਚਗਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਾਯ 
ਅੱਗ ਵਧਾਉਣ ਮਗ) ਤੱਕ ਦੀ ਰੰਭੀ ਗਭਆਦ ਰਈ ੱਟ 'ਤ "ਯਕਾਯੀ ਜ਼ਭੀਨ" ਰਣ ਦੀ ੁਗਵਧਾ 
ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। ਉਦਮਗ ਜ਼ਭੀਨ ਨੰੂ ਗਗਯਵੀ ਯੱਖਣ ਦ ਮਗ ਸਣਗ। 
 

5. ੂੰ ਤੁਗਰਤ ਐਤਯੀ ਗਵਏਾ:  
 

ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਇੱਕ ੰਤੁਗਰਤ ਖਤਯੀ ਗਵਕਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਗਸਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਭਭਈਜ਼ 
ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਵੱਡ ਉਦਮਗਾਂ ਰਈ ਰਤਾਸਨ ਨੰੂ ੰਫੰਗਧਤ ਤਾਰੁਕਾ ਗਵੱਚ ਉਦਮਗਗਕ ਗਵਕਾ ਦ 
ਆਧਾਯ 'ਤ ਸ਼ਯਣੀਫੱਧ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ। ਘੱਟ ਗਵਕਗਤ ਤਾਰੁਕਾਂ ਗਵੱਚ ਅਯਸ਼ਨ ਥਾਗਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਰਤਾਸਨ ਰਾਬ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣਗ। 

 

6. ਟਾਯਟਅੱ ਰਈ ਸਾਇਤਾ:  
 

6.1 ਫੀਜ਼ ਸਾਇਤਾ ਨੰੂ 20 ਰੱਖ ਯੁ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕ 30 ਰੱਖ ਯੁ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ।  



6.2 ਜੀਗਵਏਾ ਬੱਤਾ ਨੰੂ ਰਤੀ ਟਾਯਟਅੱ ਰਈ ਇੱਕ ਾਰ  ਵਾਤ 10,000 ਯੁ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਤੋਂ 
ਵਧਾ ਕ 20,000 ਯੁ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਟਾਯਟ-ਅੱ ਰਈ ਗਜਨਹ ਾਂ 
ਗਵੱਚ ਘੱਟ-ਘੱਟ 1 ਔਯਤ ਗਸ-ਪਾਂਊਡਯ ਸਵ ਇੱਕ ਾਰ ਰਈ ਰਤੀ ਟਾਯਟਅੱ 25,000 ਰਤੀ 
ਭਸੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਗਆ ਸ। 

6.3 ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਦਯਗਭਆਨੇ-ੱਧਯ ਦੀ ਰੀ-ੀਯੀਜ਼ ਰਈ ਟਾਯਟਅੱ ਦੀ ਪੰਗਡੰਗ ਰਈ, 
ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਵੈਂਚਯ ਪਾਇਨਾਂ ਗਰਭਗਟਡ (ਜੀਵੀਫ਼ਰ) ਤਗਸਤ ਇੱਕ ਵੱਖਯਾ ਪੰਡ ਗਤਆਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾਗਾ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਟਾਯਟਅੱ 1% ਬਾਵ ਗਭਆਦੀ ਰਨਾਂ 'ਤ 9% ਤੱਕ ਦੀ ਗਵਆਜ਼ 
ਫਗਡੀ ਰਾਤ ਕਯਨਗ। 

6.4 ਭਾਜ਼ 'ਤ ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਰਬਾਵ ਵਾਰ  ਟਾਯਟਅੱ ਰਈ 10 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਯਾਂਟ। 
6.5 ਯਾਸ਼ਟਯੀ/ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਰਭਾਗਣਤ ਵਾਧ ਵਾਰ  ਰਗਯਾਭਾਂ ਗਵੱਚ ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਰਈ ਰਤੀ 

ਟਾਯਟਅੱ 3 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 
6.6 ਫ਼ਟ ਸੁਨਯ ਸਾਇਤਾ: ਭੁਿ ਰਾਤੀ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ "ਰਫੰਧਕੀ ਟਯਗਨੰਗ, ਫ਼ਟ ਸੁਨਯ, 

ਭਾਯਕੀਗਟੰਗ ਸੁਨਯ, ਧੰਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਗਵੱਤ" ਰਈ ਗਵਸ਼ਸ਼ ਟਰਗਨੰਗਾਂ ਰਈ ਰਤੀ ਟਾਯਟਅੱ 1 ਰੱਖ 
ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਗਡੰਗ। 

6.7 ਰਭਾਗਣਤ ਨੋਡਰ ੰਥਾਵਾਂ ਰਈ ਰਤੀ ਟਾਯਟਅੱ 1 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ ੁਝਾਵ ਸਾਇਤਾ (ਰਤੀ 
ੰਥਾ ਅਗਧਕਤਭ 15 ਰੱਖ ਯੁ ਾਰਾਨਾ) 
 

7. ੁਨਯ ਥਾਨ ਰਈ ਿਤਾਸਨ:  
ਕਗਵਡ-19 ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਗਵੱਚ, ਫਸੁਤ ਾਯ ਉਦਮਗ ਆਣ ਅਯਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਭੁਿ ਥਾਗਤ ਕਯਨ 
ਅਤ/ਜਾਂ ਰਾਈ ਚਨਾਂ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਮਜ਼ਨਾ ਫਣਾ ਯਸ ਸਨ। ੁਜ਼ਯਾਤ ਅਗਜਸੀਆਂ ਏੂੰ ਨੀਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਦੂਜ ਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ੁਨਯ ਥਾਗਤ ਏਯਨ ਰਈ ਮਜ਼ਨਾ ਗਵੱਚ ਗਵਸ਼ਸ਼ ਿਤਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ 
ਏਯਾ। 

 

8. ਐਜ਼ ਅਤ ਨਵਾਚਾਯ 

8.1 ਇੱਕ ਭਜ਼ਫੂਤ ਉਦਮਗਗਕ ਵਾਤਾਵਯਣਕ ਰਣਾਰੀ ਦ ਗਵਕਾ ਗਵੱਚ ਖਜ਼ ਅਤ ਨਵਾਚਾਯ ਇੱਕ 
ਭਸੱਤਵੂਯਣ ਬੂਗਭਕਾ ਗਨਬਾਉਂਦਾ ਸ। ਇ ਰਈ, ਅੀਂ ਖਜ਼ ਅਤ ਗਵਕਾ ਦ ਨਵੇਂ ੰਗਠਨਾ ਦ 
ਗਵਕਗਤ ਕਯਨ 'ਤ ੁਚਤ ਯੂ ਗਵੱਚ ਕੇਂਦਗਯਤ ਸਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਜ਼ ਅਤ ਗਵਕਾ ਅਤ ਉਤਾਦ 
ਗਵਕਾ ਕੇਂਦਯ ਥਾਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਗਨੈੱਜੀ ਕੰਨੀਆਂ/ ੰਥਾਵਾਂ ਰਈ 5 ਕਯਿ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ 
ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ 



8.2 ਰਭਾਗਣਤ ਆਯਡਂੀ ੰਥਾ/ ਆਈੀਟੀਈ ਯਾਸੀਂ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਟਕਨੀਕਰ ਕਾਰਜਾਂ ਰਈ ਗਕ 
ਵੀ ਉਦਮਗਗਕ ਇਕਾਈ/ ਉਦਮਗਗਕ ੀਸ਼ਨ ਵਰੋਂ ਇਕਯਾਯਨਾਭ/ ਰਾਮਗਜਤ ਖਜ਼ ਕੰਭ ਰਈ 
ਸਾਇਤਾ ਨੰੂ ਜ਼ਭੀਨ ਅਤ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਰਾਗਤ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਅਗਧਕਤਭ 50 ਰੱਖ ਯੁ ਦ ਆਧਾਯ 
'ਤ, ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ 50% 'ਤ ਗਵਚਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ। 

 

9. ਉਦਮਗਏ ਢਾਂਚ ਦਾ ਗਵਏਾ:  
9.1 ਇਸ ਾਗਰੀ 30 ਕਯਿ ਯੁ ਤੱਕ ਦ ਗਪਕਡ ੰੂਜੀ ਗਨਵਸ਼ ਦ @25% 'ਤ ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਗਨੈੱਜੀ 

ਉਦਮਗਗਕ ਾਯਕ ਥਾਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਗਨੈੱਜੀ ਗਡਵਰਯਾਂ ਰਈ ਰਤਾਸਨ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। 
ਵਨਫੰਧੂ ਤਾਰੁਕਾ ਦੀ ਗਥਤੀ ਗਵੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ 30 ਕਯਿ ਯੁ ਤੱਕ ਦ ਗਪਕਡ ੰੂਜੀ ਗਨਵਸ਼ ਦ 
@50% 'ਤ ਉਦਮਗਗਕ ਾਯਕ ਥਾਗਤ ਕਯਨ ਗਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। ਇਸ 
ਉਦਮਗਗਕ ਢਾਂਚ ਦ ਗਨਯਭਾਣ ਅਤ ਅੰਗਤਭ-ਭੀਰ ਦੀ ਕਨ ਕਟੀਗਵਟੀ ਗਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ 
ਕਯਗੀ। ਗਡਵਰਯਾਂ (100% ਅਸ਼ਟਾਭ ਗਡਉਟੀ) ਅਤ ਗਵਅਕਤੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ (50% ਅਸ਼ਟਾਭ 
ਗਡਉਟੀ) ਨੰੂ ਅਸ਼ਟਾਭ ਗਡਉਟੀ ਦਾ ਭੁਿ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ। 

9.2 ਕਰੱਟਯਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਗਸਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਰਾਜਕਟ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ 80% ਤੱਕ ਦੀ 25 ਕਯਿ ਯੁ 
ਤੱਕ ਦੀ ਗਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਉਦਮਗਗਕ ਢਾਂਚਾ ਥਾਗਤ ਕਯਨ ਰਈ ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਿਕਾਂ, 
ਵਅਯਸਾਊਗੰਗ ੁਗਵਧਾਵਾਂ, ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਡਯਗਰਾਂਊਂਡ ਉਮਗਤਾਵਾਂ, ਆਗਦ ਰਈ ਗਦੱਤੀ 
ਜਾਗੀ। 

9.3 ਉਦਮਗਗਕ ਕਰੱਟਯਾਂ ਗਵੱਚ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਰਈ ਯਗਸਣ ਰਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰਤਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ 
ਗਨਯਭਾਣ ਏਰੱਟਯਾਂ ਗਵੱਚ ਇਸ ਡਯਗਭਟਯੀ ਸਾਊਗੂੰ  ਰਈ ਗਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਦ 80% ਤੱਏ 
ਦੀ 25 ਏਯੜ ਯੁ ਤੱਏ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਿਦਾਨ ਏਯੀ। 

 

10. ਥਾਈ ਗਨਯਭਾਣ: 

10.1ਤਯਰ ਦ ਜੀਯ ਗਡਚਾਯਜ ਵਾਰ  ਰਾਂਟਾਂ ਰਈ 75 ਰੱਐ ਯੁ ਤੱਏ: 75 ਰੱਖ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ 
ੰੂਜੀ ਫਗਡੀ ਦਾ 50% ਉਨਹ ਾਂ ਉਦਮਗਾਂ ਨੰੂ ਗਦੱਤਾ ਜਾਗਾ ਜ ਜੀੀੀਫੀ ਯਾਸੀਂ ਰਭਾਗਣਤ ਕੀਤ 
ਅਨੁਾਯ ਜੀਯ ਗਰਕਗਵਡ ਗਡਚਾਯਜ਼ ਯਾਸੀਂ ਘੱਟ ਘੱਟ 50% ਕਚਯਾ ਗਯਕਵਯੀ 'ਤ ਅਗਬਆ 
ਕਯਨਗ। 

10.2 ਏਰੀਨਯ ਉਤਾਦਨ ਦ ਉਾਵਾਂ ਰਈ ਸਾਇਤਾ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਯਤਭਾਨ ਰਗਕਗਯਆ ਗਜਵੇਂ ਗਕ 
ਕੱਚ ਭਾਰ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਅਤ ਅਨੁਕੂਰ ਫਣਾਉਣ, ਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਤ ਜਾਂ ਊਯਜਾ ਦੀ ਖ਼ਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਜਾਂ ਕਚਯਾ ਉਤਾਦਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਗਵੱਚ ਕਰੀਨਯ ਰਡਕਸ਼ਨ ਟਕਨ ਰਜੀ ਦ ਰਾਗੂਕਯਨ ਰਈ 
ਰਾਂਟ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ 35% 'ਤ ਭਭਈਜ਼ ਰਈ ਇਨੈਂਗਟਵ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ 



ਅਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰਾਂਟ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ 10% 'ਤ (ਅਗਧਕਤਭ: 35 ਰੱਖ 
ਯੁ) ਇਨੈਂਗਟਵ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। 
 

11. ਆਭ ਵਾਤਾਵਯਣਏ ਢਾਂਚਾ:  
11.1ਆਭ ਵਾਤਾਵਤਯਏ ਢਾਂਚ ਰਈ ੁਗਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਨੂੂੰ  ਿਾਜਏਟ ਦੀ ਰਾਤ ਦ ਵਯਤਭਾਨ 

25% ਤੋਂ 40% ਤੱਏ 50 ਏਯੜ ਯੁ ਤੱਏ ਏੀਤਾ ਗਆ ਸ   
11.2 

11.3 ਯੀਨ ਅਟਟਾਂ ਦਾ ਗਵਏਾ: ਵਯਤਭਾਨ ਰਦੂਗਸ਼ਤ ਉਦਮਗਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਯ ਉਦਮਗਗਕ 
ਅਟਟਾਂ ਗਵੱਚ ਥਾਗਤ ਕਯਨ/ ੁਨਯ ਥਾਗਤ ਕਯਨ/ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਨ ਰਈ ਰਾਜਕਟ 
ਦੀ ਰਾਗਤ ਦ 25% ਤੱਕ 25 ਕਯਿ ਯੁ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਇਤਾ। 

11.4ਘੱਟ ਘੱਟ 10 ਭਭਈਜ਼ ਯਾਸੀਂ ਫਣਾਈ ਗਈ ੀਵੀ ਯਾਸੀਂ ਾਂਝ ਫਇਰਯ ਰਜਕਟ ਨੰੂ 
ਥਾਈ ਇੰਟਾਰਸ਼ਨ ਰਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ 2 ਕਯਿ ਯੁ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨੈਂਗਟਵ ਗਭਰਗਾ। 
 

12. ਸੁਨਯ ਅਤ ਗਐਰਾਈ ਸਾਇਤਾ:  
ਯਾਜ ਅੰਦਯ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਟਯਾਂ ਗਵੱਚ ਉਦਮਗਾਂ ਅਤ ਉਰਫਧ ਵਯਕਯਾਂ ਦ ਸੁਨਯ ਦੀ ਰਿ ਗਵੱਚ 
ਯਾਜ ਅੰਤਯ ਦਾ ਗਵਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕਯਗਾ। ਇਸ ੰਫੰਗਧਤ ਸੁਨਯਾਂ ਗਵੱਚ ਥਾਗਨਕ ਰਕਾਂ ਰਈ ਟਯਗਨੰਗ 
ਵਾਤ ਖਾਕਾ ਗਤਆਯ ਕਯਨ ਅਤ ਇ ਰਕਾਯ ਪਾਰ ਨੰੂ ੂਯਾ ਕਯਨ ਗਵੱਚ ਭਦਦ ਕਯਗਾ। 
ਯਾਜ ਸੁਨਯ ਗਵਕਾ ਕਂਯ ੰਥਾਵਾਂ, ਗਵਸ਼ਸ਼ ਸੁਨਯ ਗਵਕਾ ੈਂਟਯ, ਸੁਨਯ ਅਗਰਡਸ਼ਨ ੈਂਟਯ 
ਆਗਦ ਥਾਗਤ ਕਯਨ ਗਵੱਚ ਵੀ ਗਵੱਤੀ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਗਾ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਤੀ ਗਵਅਕਤੀ ਰਤੀ ਟਰਗਨੰਗ 15000 ਯੁ ਤੱਕ ਦ ਸੁਨਯ ਗਵਕਾ 
ਰਈ ਇਨੈਂਗਟਵ ਰਦਾਨ ਕਯਗੀ। 
  

13. ਯਾਜ ਅੰਦਯ ਵਤੂਆਂ ਦੀ ੁਖਾਰੀ ਭੂਵਭੈਂਟ ਨੰੂ ੁਗਨਸ਼ਗਚਤ ਕਯਨ ਅਤ ਗਨਯਮਾਤ ਵਧਾਉਣ ਰਈ 
ੂਫਾ ਯਕਾਯ ਵਰੋਂ ਇੱਕ ਭਯਗਤ ੰਥਾ "ਗਾਯੁਡ" ਫਣਾਈ ਗਈ ਸ। ਇ ਅਥਾਗਯਟੀ ਤਗਸਤ 
ਫਣਾਇਆ ਗਗਆ ਢਾਂਚਾ ਉਤਾਦਨ ਦੀਆਂ ਰਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਈ ਉਦਮਗਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਗਾ 
ਅਤ ਇ ਰਈ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਕਾਸ਼ੀਰ ਅਯਥਚਾਗਯਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਤੀਮਗਾਤਗਭਕ ਭੁਕਾਫਰਾ ਸਵਗਾ।  
  

14. ਯਕਾਯ ਨਾਰ ੰਫੰਗਧਤ ਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਵੀਗਕਰਤੀਆਂ ਰਈ ੰਯਕਾਂ ਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਫੰਦੂ ਵਜੋਂ 
ਗਨਵਸ਼ਕਾਂ ਰਈ ਇੰਡਟਰੀਅਰ ਕਟੈਂਸ਼ਨ ਗਫਉਯ (iNDEXTb) ਯਾਸੀਂ ਭਯਗਤ 
"ਗਯਰਸ਼ਨਗਸ਼ੱ ਭਨੇਜ਼ਯ" ਨਾਭਜ਼ਦ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।  

 



15. ਗਨਵਸ਼ਕ ਸੂਰਤ ਯਟਰ (ਆਈਫ਼ੀ) – ਭਗਾ ਔਨਰਾਈਨ ਵੀਗਕਰਤੀ: ਯਾਜ ਦੀ ਗੰਗਰ ਗਵੰਡ: 
ਗਨਵਸ਼ਕ ਸੂਰਤ ਯਟਰ (ਆਈਫ਼ੀ) ਤੋਂ ਰਗਬੱਗ 5 ਰੱਖ ਅਯਜੀਆਂ 'ਤ ਰਗਕਗਯਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸ। ਯਾਜ ਗਵੱਚ ਕਾਯਫਾਯ ਦ ਵਾਤਾਵਯਣ ਨੰੂ ਆਾਨ ਫਣਾਉਣ ਨੰੂ ਸਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਕਯਨ ਰਈ "ਭਾ 
ਿਗਭਸ਼ਨ" ਰਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਗਤਆਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਯਸਾ ਸ, ਗਜ ਗਵੱਚ ਗਨਵਸ਼ਕ ਨੰੂ ਯਾਜ ਨਾਰ 
ਫੰਧਤ 26 ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਰਈ ਅਤ ਾਰਣਾ ਰਈ ਇੱਕ ਤਜ਼ੀ ਵਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਰ ਕਾਯਵਾਈ 
ਕਯਨ ਰਈ ਗਯਪ ਇੱਕ ਅਯਜ਼ੀ ਪਾਯਭ ਜਭਹਾ ਕਯਨ ਦੀ ਰਿ ਸੰੁਦੀ ਸ। 

 

16. ਏੇਂਦਯੀ ਜਾਂਚ ਿਣਾਰੀ: ਸਯ ਾਯਦਯਸ਼ਕਤਾ ਗਰਆਉਣ ਅਤ ਕਾਯਫਾਯ ਕਯਨ ਨੰੂ ਆਾਨ ਫਣਾਉਣ 
ਰਈ ੁਗਵਧਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਵਾਤ ਕੇਂਦਯੀ ਜਾਂਚ ਰਣਾਰੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਯਾਜ ਨੇ ਵੀ 
ਰਗਕਗਯਆ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਸ।  

 

17. ਾਈਰਾਈਨ ਉਦਮਗ: ਨਵੇਂ ਰਾਜਕਟ ਗਜਸਿ ਗਸਰਾਂ ਸੀ ਰਾਗੂਕਯਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਜਾਂ 'ਤ 
ਸਨ, ਉਸ ਗਛਰੀ ਨੀਤੀ (ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2015) ਤਗਸਤ ਮਗ ਸਣਗ। ਅਗਜਸ 
ਭਨੂਪਕਚਗਯੰਗ ਰਾਜਕਟਾਂ ਨੰੂ 1 ਾਰ ਅੰਦਯ ਕਗਭਸ਼ਨ ਰਣ ਦੀ ਰਿ ਸਵਗੀ ਅਤ ਆਭ ਢਾਂਚਾ 
ਰਾਜਕਟਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਗੁਜ਼ਯਾਤ ਉਦਮਗਗਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦ ਜਾਯੀ ਸਣ ਦੀ ਗਭਤੀ ਤੋਂ 2 ਾਰ ਅੰਦਯ 
ਕਗਭਸ਼ਨ ਰਣ ਦੀ ਰਿ ਸਵਗੀ। 


