
Guideline for Growth in production & Profit 

Sr 
No. 

Particulars 
 

What is to be submitted 

1. Copy of EM Part-II/ Udyog Aadhar Memorandum. એકમ ન ું EM Part-II/UAM ની  MSME તરીકેના 
Registrationની નકલ, ઉદ્યોગ આધાર ના 
કકસ્સામાું Memorandum અને 
Acknowledgement બુંને રજૂ કરવાના રહશેે 

2. Copy of Constitution of enterprise. ભાગીદારી દસ્તાવેજ – RoF ની નકલ સાથે 

પ્રા.લી. કું. માટે Memorandum of Article  

3. CA Certified Details of Annual Production Capacity, 
Investment, Production, Sale, Export-Profit & 
Employment of last three Years. 

તમામ વવગતો સ્પષ્ટ દશાાવેલ  CA Certificate 
અસલમાું  

4. A Copy of valid GPCB Consent or copy of circular if 
measures are not applicable. 

વેલીડ GPCB CCA ની પ્રામાણિત  નકલ 

5. Details of Adequate Safety Measures with 

photographs and supporting documents as 

proof. 

સેફ્ટી મેજસા એક પેજમાું દશાાવવાની સાથે સેફટી 
જાળવવા માટે માન્ય સુંસ્થાન  પ્રમાિ પત્ર રજૂ 
કરવ . 
ઉપરાુંત Photographs રજૂ કરવા 

6. Details of Energy/Water conversation Measures and 

its impact with photographs and supporting 

documents as proof.   

વીજળી અને પાિીના બચાવ માટે ધ્યાને લીધેલ 
પગલાની તમામ વવગતો ટ ુંકમાું એનજી ઓડીટ 
રીપોટાની નકલ, એનજી ઓડીટમાું સ ચવેલ 
મ દ્દાઓ અંગે કરેલ કાયાવાહીની નોંધ તેવીજ રીતે 
વોટર કુંજરવેશન માટે ફોટોગ્રાફ્સ અને સપોટીંગ 
ડોક્ય મેન્ટ  રજૂ કરવા.  

7. CA Certified Audited Annual Account financial 
statements (Balance Sheet & Profit & Loss Account) 
of last Three years.  

સ્વ પ્રમાણિત કરેલ ત્રિે વર્ાની Audited Balance 

sheet અસલ   
8. Details of State/National level Award received earlier. સ્ટેટ લેવલ અને નેશનલ લેવલે મેળવેલ 

એવોડાન  વર્ા, મળેલ એવોડાની વવગત તથા 
Photographs રજૂ કરવા. 

9. Details of important Achievement with 

photographs and supporting documents as 

proof. 

આ માટે લીધેલ પગલા વવગતવાર જિાવવા 
સાથે જર રી દ્સસ્તાવેજ અને Photographs રજૂ 
કરવા. 

10. Justification/Write up (for why the Unit Should be 
Awarded.) 

એવોડા મેળવવા માટે સ્વ મ લયાુંકન રજ  કરવ ું    

11. Details of Educational Qualification of Proprietor / All 
Partners/ All Directors. 

એકમના લેટરહડે પર યાદી અને શૈક્ષણિક 
લાયકાત ઉપરાુંત આ લાયકાત બાબતેના 
પ્રમાિપત્રોની નકલ 

12. Details of Employees welfare implemented in the 

Enterprise with photographs and supporting 

documents as proof. 

કામદાર ના  વેલફેર માટે નીચે પૈકીના પગલાું 
ણલધેલ હોય તો અને તેમાું કોઇ વધારો કરેલ હોય 
તો photographs અને વવગત રજ  કરવી.  



(૧) પ્રોવીડુંડ ફુંડની  કપાતની વવગતો આપવી  
(૨) કામદાર માટે ઉતરાવેલ વીમો- નકલ ણબડવી  
(૩) સજેશન બોક્ષ – અને ઉત્તમ સજેશન માટે 
આપેલ રીવોડા ની માકહતી આપવી.  
(૪)ઇન હઉસ વસવાય અન્ય સુંસ્થામાું  આપેલ 
ટે્રઇનીંગ ની માકહતી આપવી.  
(૫)વાવર્િક વપકનીકન ું આયોજન કરતા હોવ તો 
તેની માકહતી આપવી.  
(૬) બોનસ ની વવગતો આપવી  
(૭) કામદારના બાળકો માટે વશષ્યવ્ર ત્તી આપતા 
હોવ તો વવગતો આપવી  
(૮) કામદારના  વનયમીત મેડીકલ ચેકપની 
વવગતો આપવી  
(૯) કેન્ટીમાું રાહત દરે ભોજનની વ્યવસ્થાની 
વવગત આપવી  
(૧૦) જીમ્નેશીયમ, સ્પોટટાસ ની વવગત આપવી     

13. Details of Steps taken for Modernization of Enterprise 

with photographs and supporting documents as 

proof.  

સાથે એકમના લટર હડે ઉપર સુંણક્ષપ્ત નોંધ  
રજ કરવી અને એકમ માું કરેલ આધ નીકરિના 
photographs અને વવગત રજ  કરવી 

14. Details of Use & Choice of Technology 
(Indigenous/Imported/Conventional). 

નવવન આધ નીક ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ કરતાું 
હોય તો કઇ સુંસ્થા પાસેથી મેળવી? કેવીરીતે 
મેળવી તેની વવગતો રજ  કરવી સાથે  
photographs કરવા  

15. Details if first Generation Entrepreneurs. (૧) અરજદારે એકમ પોતે શર  કર્ ા હોય તો કેવી 
રીતે અને ક્યારે શર  કર્ ા તેની વવગતો આપવી. 
(૨) એકમ શર  કર્ ા ત્યારે અરજદારના માતા-વપતા 
કઇ પ્રવ્ર વત સાથે સુંકળાયેલ હતા તે દશાાવવ ું   

16. Details of Services rendered to local and overseas 

with supporting documents as proof. 
ફીડબેકનો નમ નો મ કવો તેમજ બે એકમો જેને 
સવવિસ પ્રોવાઇડ કરીહોય અને તેમના તરફ થી 
મળેલ ફીડબેક ફોમા રજ  કરવા  

17. Details of quality marks. 
BIS/ISO etc. 
Obtaining ISO-
9000Series/14000/18000/22000/HACCP/GMP/Other 
Equivalent Certification? 
Standardization- obtained BIS Mark/ International 
Standard/ equivalent (DGQA, RDSO, GMP/BEE etc.)  

ગ િવત્તા માટે ણલધેલ પ્રમાિપત્ર વેણલડ સમય 
મયાાદા સાથેન ું એવોડાના સમય ગાળાન ું જ રજ  
કરવ ું   

18. Whether the Entrepreneur belongs to SC/ST, If 
Yes attach certificate of Competent Authority of 
All Partners/ All Directors. 

જાવતન  પ્રમાિપત્ર નકલ 

 



Guideline for Innovation in Technology 

Sr 

No. 

Particulars What is to be submitted 

1. Copy of EM Part-II/ Udyog Aadhar Memorandum એકમ ન ું EM Part-II/UAM ની  MSME તરીકેના 

Registrationની નકલ, ઉદ્યોગ આધાર ના કકસ્સામાું 

Memorandum અને Acknowledgement બુંને રજૂ 

કરવાના રહશેે 

2. Copy of Constitution of enterprise. ભાગીદારી દસ્તાવેજ – RoF ની નકલ સાથે 

પ્રા.લી. કું. માટે Memorandum of Article  

3. CA Certified Details of Annual Production Capacity, 
Investment, Production, Sale, Export-Profit & 
Employment of last three Years. 

તમામ વવગતો સ્પષ્ટ દશાાવેલ  CA Certificate 

અસલમાું  
4. A Copy of valid GPCB Consent or the copy of circular 

if measures are not applicable.  
વેલીડ GPCB CCA ની પ્રામાણિત  નકલ 

5. Details of Adequate Safety Measures with 
photographs and supporting documents as proof. 

સેફ્ટી મેજસા એક પેજમાું દશાાવવાની સાથે 

સેફટી જાળવવા માટે માન્ય સુંસ્થાન  પ્રમાિ 

પત્ર રજૂ કરવ . 

ઉપરાુંત Photographs રજૂ કરવા 
6. Details of Energy/Water conversation Measures & 

its impact with photographs and supporting 
documents as proof.  

વીજળી અને પાિીના બચાવ માટે ધ્યાને 

લીધેલ પગલાની તમામ વવગતો ટ ુંકમાું એનજી 

ઓડીટ રીપોટાની નકલ, એનજી ઓડીટમાું 

સ ચવેલ મ દ્દાઓ અંગે કરેલ કાયાવાહીની નોંધ 

તેવીજ રીતે વોટર કુંજરવેશન માટે ફોટોગ્રાફ્સ 

અને સપોટીંગ ડોક્ય મેન્ટ  રજૂ કરવા.  

7. CA Certified Audited Annual Account financial 
statements (Balance Sheet & Profit & Loss Account) 
of last Three years. 

સ્વ પ્રમાણિત કરેલ ત્રિે વર્ાની Audited 

Balance sheet અસલ   
8. Details of State/National level Awards recd earlier. 

 
સ્ટેટ લેવલ અને નેશનલ લેવલે મેળવેલ 
એવોડાન   વર્ા, મળેલ એવોડાની વવગત તથા 
Photographs રજૂ કરવા. 

9. Details of important Achievement with 

photographs and supporting documents as 

proof. 

આ માટે લીધેલ પગલા વવગતવાર જિાવવા 

સાથે જર રી દ્સસ્તાવેજ અને Photographs રજૂ 

કરવા. 



10. Justification/Write up (for why the Unit Should be 
Awarded.) 

એવોડા મેળવવા માટે સ્વ મ લયાુંકન રજ  કરવ ું    

11. Details of Educational Qualification of Proprietor / 
All Partners/ All Directors. 

એકમના લેટરહડે પર યાદી અને શૈક્ષણિક 

લાયકાત ઉપરાુંત આ લાયકાત બાબતેના 

પ્રમાિપત્રોની નકલ 

12. Details of Employees welfare implemented in the 

Enterprise with photographs and supporting 
documents as proof. 

કામદાર ના  વેલફેર માટે નીચે પૈકીના પગલાું 

ણલધેલ હોય તો અને તેમાું કોઇ વધારો કરેલ 

હોય તો photographs અને વવગત રજ  કરવી.  

(૧) પ્રોવીડુંડ ફુંડની  કપાતની વવગતો આપવી  

(૨) કામદાર માટે ઉતરાવેલ વીમો- નકલ 

ણબડવી  

(૩) સજેશન બોક્ષ – અને ઉત્તમ સજેશન માટે 

આપેલ રીવોડા ની માકહતી આપવી.  

(૪)ઇન હઉસ વસવાય અન્ય સુંસ્થામાું  આપેલ 

ટે્રઇનીંગ ની માકહતી આપવી.  

(૫)વાવર્િક વપકનીકન ું આયોજન કરતા હોવ તો 

તેની માકહતી આપવી.  

(૬) બોનસ ની વવગતો આપવી  

(૭) કામદારના બાળકો માટે વશષ્યવ્ર ત્તી 

આપતા હોવ તો વવગતો આપવી  

(૮) કામદારના  વનયમીત મેડીકલ ચેકપની 

વવગતો આપવી  

(૯) કેન્ટીમાું રાહત દરે ભોજનની વ્યવસ્થાની 

વવગત આપવી  

(૧૦) જીમ્નેશીયમ, સ્પોટટાસ ની વવગત આપવી     

13. Cast Certified of Entrepreneur if SC/ST Of All 
Partners/ All Directors. 

જાવતન  પ્રમાિપત્ર નકલ 



14. Details of Innovative Technology Adopted. તકનીકી સ ધારા માટે કોઇ બાહરની ટેકનોલોજી 
અપનાવેલ હોય તો તેની વવગત અને 

photographs રજ  કરવા 
15. CA Certified details of Investment in additional P&M 

/ Equipment for Adopting Innovation Technology 
for R & D purpose of last three Years. 

તમામ વર્ા વાર સ્પષ્ટ દશાાવેલ વવગતો CA 

Certificate અસલમાું 
16. Details of Product develop in house for which 

Innovation Technology for new Prod. & Process 
Development.  

ઉત્પાકદત આઇટમન ું ડેવલોપમેન્ટ એકમમાું 
કરેલ હોય અને ર્ નીક હોય તો તેની વવગતો 
રજ  કરવી. 

17. No. of persons engaged in R & D {(i) Full Time (ii) Part 
time (iii) Outside (Consultant)} & Qualification of the 
R &D Personnel associated with achievements 

made by him/her with supporting documents as 
proof. 

એકમના લેટર હડે પર યાદી અને શૈક્ષણિક 
લાયકાત ઉપરાુંત આ લાયકાત બાબતેના 
પ્રમાિપત્રોની નકલ 

તેમજ હાજરીપત્રકની નકલ 
18. Details of patents/ design/copyrights/ Trademarks 

obtained or applied for {(i) Obtained (ii) Applied 
for}. 

 

19. 
A. Technology: Indigenous/Imported.  

B. Raw material: Indigenous/Imported.  
C. Machinery: Indigenous/Imported.  

20. Whether Innovation in technology Products is 
Import Substitution?  If yes, give  supporting 
documents as proof . 

 

21. Impact of Innovation in technology (Product/ 
process) through Innovation in technology in 
conservation of energy. 

 

22. Measures of environmental protection measures 

adopted in the unit with supporting documents 
as proof. 

 

23. Impact of Innovation in technology 
(product/process) in environmental protection. 

 

24. Price Competitiveness/ price reduction due to 
innovation. 

 

25.  Innovation. Prototype Stage or Successfully 
Development Stage. 

 

26.  If Innovation commercials successful & Details of 
Sales of new by Innovation in technology 
development product/ service in India & Exports of 
new product of Innovation in technology 
development product/ service. 

 

27. Future development Plan for new Product/Process.  

. 

 

 



 

 

Guideline for Quality and Environment 

Sr 

No. 

Particulars What is to be submitted 

1. Copy of EM Part-II/ Udyog Aadhar Memorandum. એકમ ન ું EM Part-II/UAM ની  MSME તરીકેના 

Registrationની નકલ, ઉદ્યોગ આધાર ના કકસ્સામાું 

Memorandum અને Acknowledgement બુંને રજૂ 

કરવાના રહશેે 

2. Copy of Constitution of enterprise. ભાગીદારી દસ્તાવેજ – RoF ની નકલ સાથે 

પ્રા.લી. કું. માટે Memorandum of Article  

3. CA Certified Details of Annual Production Capacity, 
Investment, Production, Sale, Export-Profit & 
Employment of three Years.  

તમામ વવગતો સ્પષ્ટ દશાાવેલ  CA Certificate 

અસલમાું  
4. A Copy of valid GPCB Consent or copy of circular if 

measures are not applicable. 
વેલીડ GPCB CCA ની પ્રામાણિત  નકલ 

5. Details of Adequate Safety Measures with 
photographs and supporting documents as proof. 

સેફ્ટી મેજસા એક પેજમાું દશાાવવાની સાથે સેફટી 

જાળવવા માટે માન્ય સુંસ્થાન  પ્રમાિ પત્ર રજૂ 

કરવ . 

ઉપરાુંત Photographs રજૂ કરવા 
6. Details of Energy/Water conversation Measures 

and its impact with photographs and supporting 
documents as proof . 

વીજળી અને પાિીના બચાવ માટે ધ્યાને લીધેલ 

પગલાની તમામ વવગતો ટ ુંકમાું એનજી ઓડીટ 

રીપોટાની નકલ, એનજી ઓડીટમાું સ ચવેલ મ દ્દાઓ 

અંગે કરેલ કાયાવાહીની નોંધ તેવીજ રીતે વોટર 

કુંજરવેશન માટે ફોટોગ્રાફ્સ અને સપોટીંગ 

ડોક્ય મેન્ટ  રજૂ કરવા.  

7. CA Certified Audited Annual Account financial 
statements (Balance Sheet & Profit & Loss 
Account) of last Three years.  

સ્વ પ્રમાણિત કરેલ ત્રિે વર્ાની Audited Balance 

sheet અસલ   
8. Details of National/State level Award recd earlier. સ્ટેટ લેવલ અને નેશનલ લેવલે મેળવેલ એવોડાન  

વર્ા, મળેલ એવોડાની વવગત તથા Photographs 

રજૂ કરવા. 
9. Important Achievement with photographs and 

supporting documents as proof. 
આ માટે લીધેલ પગલા વવગતવાર જિાવવા સાથે 

જર રી દ્સસ્તાવેજ અને Photographs રજૂ કરવા. 



10. Justification/Write up (for why the Unit Should be 
Awarded.) 

એવોડા મેળવવા માટે સ્વ મ લયાુંકન રજ  કરવ ું    

11. Educational Qualification of Proprietor / All 
Partners/ All Directors. 

એકમના લેટરહડે પર યાદી અને શૈક્ષણિક લાયકાત 

ઉપરાુંત આ લાયકાત બાબતેના પ્રમાિપત્રોની 

નકલ 

12. Quality Marks (ISO/ISI/IS etc.). સમય મયાાદા દશાાવતા પ્રમાિપત્રોની નકલ 

13. Details of Environment improvement Measures 
undertaken. 

 

14. CA Certified Investment in additional P & M / 
Equipment Adopted for Quality improvement 
Measures & Environment Improvement Measure. 

તમામ વવગતો સ્પષ્ટ દશાાવેલ  CA Certificate 
અસલમાું 

15. Opportunities Provided for the up gradation of skills 
& knowledge of Workers/ Staff.   

 

16. Standard of packaging.  

17. Testing/Quality of Raw material / components/Sub 

Assemblies.   

 

18. Testing Equipment/Instruments for Online 
Inspection of Product installed by unit. 

 

19. Improvement upon the Mfg. & Quantity Assurance 
Techniques.  

 

20. Consumers Services Providing Literature/ 
Instruction/ Manual for guidance to use the 
Product. 

 

21. Whether employee’s welfare measures have been 
implemented in the enterprise? If yes give details 
Like Employ Reward Schemes   

કામદાર ના  વેલફેર માટે નીચે પૈકીના પગલાું 

ણલધેલ હોય તો અને તેમાું કોઇ વધારો કરેલ 

હોય તો photographs અને વવગત રજ  કરવી.  

(૧) પ્રોવીડુંડ ફુંડની  કપાતની વવગતો આપવી  

(૨) કામદાર માટે ઉતરાવેલ વીમો- નકલ 

ણબડવી  

(૩) સજેશન બોક્ષ – અને ઉત્તમ સજેશન માટે 

આપેલ રીવોડા ની માકહતી આપવી.  

(૪)ઇન હઉસ વસવાય અન્ય સુંસ્થામાું  આપેલ 

ટે્રઇનીંગ ની માકહતી આપવી.  

(૫)વાવર્િક વપકનીકન ું આયોજન કરતા હોવ તો 

તેની માકહતી આપવી.  



(૬) બોનસ ની વવગતો આપવી  

(૭) કામદારના બાળકો માટે વશષ્યવ્ર ત્તી 

આપતા હોવ તો વવગતો આપવી  

(૮) કામદારના  વનયમીત મેડીકલ ચેકપની 

વવગતો આપવી  

(૯) કેન્ટીમાું રાહત દરે ભોજનની વ્યવસ્થાની 

વવગત આપવી  

(૧૦) જીમ્નેશીયમ, સ્પોટટાસ ની વવગત આપવી     

22. Whether the Entrepreneur belongs to SC/ST If Yes 
attach certificate of Competent  Authority of all 
directors/ partners 

જાવતન  પ્રમાિપત્ર નકલ 

 

નોંધ – ૧. ઉક્ત મ જબની તમામ વવગતો એકમ દ્વારા સ્વપ્રમાણિત કરેલ રજૂ કરવાની રહશેે. 

૨. ઉપરાુંત આ રજૂ કરેલ વવગતોના મલૂયાુંકનના આધારે લગત એકમને એવોડા , પ્રમાિપત્ર,    

    ટ્રોફી એનાયત કરવામાું આવશે. 

 


