
 

પ્રકરણ-૬ 

મહેકમ શાખા 

દસ્તાવજેોની કક્ષાઓ અંગને  ંપત્રક. 

 

૧. અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસે છે / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 

(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી,  

મહેકમ શાખા 

પેન્શન કચેરી 

કાર્યપદ્વતત 

ઉદ્યોગ કતમશનર, ૨ જો માળ, ઉદ્યોગ 

ભવન, ગાંધીનગર 

વગય-૧-૨-ઉદ્યોગ કતમશનર 

વગય-૩-૪-સરં્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ)   

(ર) ,, રહેમરાહે નોકરી 

(સરકારશ્રીની વખતો 

વખતની નીતતને ધ્ર્ાન ે

લઇને) 

,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૩) ,, જ થ વીમા ,, વગય-૧-૨- ઉદ્યોગ કતમશનર 

વગય-૩-૪-સરં્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ)   

(૪) ,, સ્વૈ. તનવતૃત  ,, વગય-૧-૨- ઉદ્યોગ કતમશનર 

વગય-૩-૪-સરં્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ)   



(પ)               ,, વતન પ્રવાસ ભથ્થા ,, સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર અને ઉપરના 

અતધકારીના કેસમાં - ઉદ્યોગ કતમશનર 

મદદનીશ ઉદ્યોગ કતમશનર /નાર્બ 

ઉદ્યોગ કતમશનરના કેસમા-ં અતધક 

ઉદ્યોગ કતમશનર (સ.ખ.) 

વગય-૩,૪ ના કેસમાં- સરં્ ક્ત ઉદ્યોગ 

કતમશનર (મહેકમ) 

વગય-

૧ 

 

અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસે છે / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 

(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી, મહેકમ 

શાખા 

રજાની ફાઇલ કચેરી 

કાર્યપદ્વતત 

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર /  જનરલ 

મેનજેર - ઉદ્યોગ કતમશનર 

મદદનીશ ઉદ્યોગ કતમશનર / નાર્બ 

ઉદ્યોગ કતમશનર- અતધક ઉદ્યોગ 

કતમશનર (સ.ખ.) 

(ર) ,, બઢતી બદલી ,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૩) ,, બેકલોગની ફાઇલ ,,       ,, 

(૪) ,, ખાનગી અહેવાલ 

વાતષયક કામગીરી 

મૂલ્ર્ાકંન અહેવાલ 

,,       ,, 

(પ) ,, પ્રવરતા ર્ાદી ,,       ,, 

(૬) ,, એન.ઓ.સી. અન ે

હવાલા ભથ્થા ં

,,        ,, 

(૭) ,, ઉચ્ચત્તર ,,        ,, 

(૮) ,, તિમિેટ, સ્ટેપીગં અપ ,,        ,, 

(૯) ,, સરકારશ્રીને દરખાસ્તો ,, ઉદ્યોગ કતમશનર અને  

અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર (સખ) 

(૧૦) ,, વાતષયક ઇજાફા વગય-૧ ,, સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર (મહેકમ) 



(૧૧) ,, પ્રાથતમક તપાસ ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૧૨) ,, ખાતાતકર્ તપાસ ,, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૧૩) ,, જી.પી.એફ ,, અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર (સખ) 

વગય-

ર 

 

અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસે છે / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 

(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી, મહેકમ 

શાખા 

રજાની ફાઇલ કચેરી 

કાર્યપદ્વતત 

સંર્ ક્ત  ઉદ્યોગ કતમશનર (મહેકમ) 

(ર) ,, બઢતી બદલી ,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૩) ,, પ૦-પપ રીવ્ર્ૂ  ,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૪) ,, ખાનગી અહેવાલ 

વાતષયક કામગીરી 

મૂલ્ર્ાકંન અહેવાલ 

,, ઉદ્યોગ કતમશનર  

(પ) ,, પ્રવરતા ર્ાદી ,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૬) ,, એન.ઓ.સી. અન ે

હવાલા ભથ્થા ં

,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૭) ,, એકશન પ્લાન ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૮) ,, તિમિેટ, સ્ટેપીગં અપ ,, સરકારશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૯) ,, સરકારશ્રીને દરખાસ્તો ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૧૦) ,, વાતષયક ઇજાફા ,, સંર્ ક્ત  ઉદ્યોગ કતમશનર (મહેકમ) 

(૧૧) ,, પ્રાથતમક તપાસ ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૧૨) ,, ખાતાતકર્ તપાસ ,, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

(૧૩) ,, જી.પી.એફ ,, અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર (સખ) 

 



વગય-

૩,૪ 

 

અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસે છે / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 

(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી, મહેકમ 

શાખા 

રજાની ફાઇલ કચેરી કાર્ય 

પધધતત 

ઉદ્યોગ અતધકારી (મહેકમ) 

(ર) ,, વાતષયક ઇજાફા ,, ઉદ્યોગ અતધકારી (મહેકમ) 

(૩) ,, પ૦-પપ રીવ્ર્   ,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર(સ.ખ.) 

વગય-૪-સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(૪) ,, એન.ઓ.સી. અન ે

હવાલા ભથ્થા ં

,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર 

(સ.ખ.) 

વગય-૪-સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(પ) ,,  સ્ટેપીગં અપ ,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર 

(સ.ખ.) 

વગય-૪-સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(૬) ,, સરકારશ્રીને દરખાસ્તો ,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર 

(સ.ખ.) 

વગય-૪- સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(૭) ,, અજમાર્શી સમર્ ,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર 

(સ.ખ.) 

વગય-૪- સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 



(૮) ,, ખાસ પગાર ,, વગય-૩ અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર 

(સ.ખ.) 

વગય-૪-સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(૧૨) ,, પ્રાથતમક તપાસ ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૧૩) ,, ખાતાતકર્ તપાસ ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

 

 (૧૪) ,, જી.પી.એફ. ,, વગય-૩, ૪સરં્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(ર) ,, ખાનગી અહેવાલ ,, વગય-૩ સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(મહેકમ) 

(૩) ,, પ્રવરતા ર્ાદી ,, સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર (મહેકમ) 

 

૨ અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસ ે છે/તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 

(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી, મહેકમ 

શાખા 

હંગામી જગ્ર્ાઓ ચાલ  

રાખવા 

કચેરી 

કાર્યપદ્વતત 

સરકારશ્રી 

(ર) ,, તાલીમ અંગ ે ,, અતધક ઉદ્યોગ કતમશનર (સખ)/ 

ઉદ્યોગ કતમશનર 

(૩) ,, શાખાઓની પ નઃરચના ,, ઉદ્યોગ કતમશનર 

૩ અ.ન.ં દસ્તાવજેની 

કક્ષા 

દસ્તાવજેન ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ 

દસ્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપદ્વતત 

નીચેની વ્ર્તકત પાસે છે / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે. 



(૧) ઉદ્યોગ 

કતમશનરની 

કચેરી, મહેકમ 

શાખા 

ઇનવિય  - આઉટવિય  

(રજીસ્ટર ી)ન ે લગતી 

કામગીરી  

કચેરી 

કાર્યપદ્વતત 

સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનરના તનર્ંત્રણ 

હેઠળ. 

  



પ્રકરણ-૬ (નિયમસંગ્રહ–પ) 

આઇ.એમ.શાખા 

જાહેરતંત્રઅથવાતેિાનિયતં્રણહેઠળિીવ્યનકતઓપાસેિાદસ્તાવજેોિીકક્ષાઓઅંગેિ ંપત્રક 

 

 

૬.૧    સરકારીદસ્તાવજેોતવશનેીમાતહતીઆપવાનીચેનાનમ નાનોઉપર્ોગકરશો.જર્ાંઆદસ્તાવજેો 

ઉપલબ્ધછેતેવીજગ્ર્ાઓજવેીકે,સતચવાલર્કક્ષા, તનર્ામકનીકચરેીકક્ષા, અન્ર્નોપણઉલલખે 

કરો.(અન્ર્ોલખવાનીજગ્ર્ાએકક્ષાનોઉલલેખકરો) 

 

ક્રમ દસ્તાવજેનીક

ક્ષા 

દસ્તાવજેન નંામઅનેતેનીએકલી

ટીમાંઓળખાણ 

દસ્તાવજેમેળવવાનીકાર્ય

પધધતત 

નીચેનીવ્ર્તકતપાસેછે/તેનાતનર્ં

ત્રણમાંછે. 

૧  ઉદ્યોગ 

કતમશનર 

ઔદ્યોતગક આંતરમાળખાતકર્ 

સ તવધાઓ માટે સહાર્  

ઉદ્યોગકતમશનરશ્રીની 

કચેરી બ્લોક નં ૧/૨, 

ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ 

ભવન, 

ગાંધીનગર,વેબસાઇટ  

અને જી.ઉ.કે.ની કચરેી 

સંર્ ક્તઉદ્યોગ કતમશનર 

(આઇ.એમ),  

 ત્રીજો માળ,  ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

૨  ઉદ્યોગ 

કતમશનર  

રાજર્ના ઔદ્યોગીક એકમોના 

પ નય:વસનનો તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

નો ઠરાવ   

ઉદ્યોગકતમશનરશ્રીની 

કચેરી બ્લોક નં ૧/૨, 

ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ 

ભવન, ગાંધીનગર, 

વેબસાઇટ અને  

જી.ઉ.કે.ની કચેરી 

ખાસ ફરજ પરના અતધકારી 

(આઇ.એમ.)/ સંર્ ક્તઉદ્યોગ 

કતમશનર (આઇ.એમ)  

ત્રીજો માળ,  ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

૩  ઉદ્યોગ 

કતમશનર 

સામાન્્ર્ હેત  માટે માંદા એકમ 

તરીકે નોધંણી માટેનો 

તા.૧૯/૧/૨૦૧૫ ઠરાવ  

રૂબરૂ/ટપાલ દ્વારા  

ઉદ્યોગકતમશનરશ્રીની 

કચેરી બ્લોક નં ૧/૨, 

ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ 

ભવન, ગાંધીનગર, 

વેબસાઇટ અને  

જી.ઉ.કે.ની કચેરી 

ઉદ્યોગઅતધકારી/ મદદનીશ 

ઉદ્યોગ કતમશનર/સંર્ ક્તઉદ્યોગ  

કતમશનર (આઇ.એમ)  

ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

૪ ઉદ્યોગ 

કતમશનર 

એસાઇિ ર્ોજનાની વષય 

૨૦૧૨ની ગાઇિલાઇન  

ઉદ્યોગકતમશનરશ્રીની 

કચેરી બ્લોક નં ૧/૨, 

ત્રીજો માળ, ઉદ્યોગ 

સંર્ ક્તઉદ્યોગ કતમશનર 

(આઇ.એમ),  

 ત્રીજો માળ,  ઉદ્યોગ ભવન, 



ભવન, 

ગાંધીનગર,વેબસાઇટ  

અને જી.ઉ.કે.ની કચરેી 

ગાંધીનગર 

  



પ્રકરણ-૬ 

જાહેરતંત્ર અથવા તેિા નિયત્રંણ હેઠળિી વ્યનિઓ પાસેિા દસ્તાવજેોિી કક્ષાઓ અંગેિ  ંપત્રક  

(એમએસએમઈ-નવકાસ શાખા) 

અ.િં. દસ્તાવજેિી કક્ષા દસ્તાવજેિ ં િામ અિે તેિી એક 

લીટીમાં ઓળખાણ 

દસ્તાવજે મેળવવાિી 

કાયય પદ્ધતી  

િીચેિી વ્યનિ પાસે છે/તેિા 

નિયંત્રણમાં છે. 

૧  િીસીએમએસએમઈ એમએસએમઈનીતી કે જ ેભારત સરકાર 

દ્વારા બહાર પાિવામાં આવ ેછે તે 

તજલલાના જનરલ મેનજેરશ્રીઓન ે

પહોચંાિવામાં આવે છે. 

- (૧) જ.ેસી.આઈ. એમએસએમઇ 
www.dc-msme@nic.in 
www.dcmsme@dcmsme.gov.in 

 (૨) એમએસએમઈની કચેરી 
www.SmallIndustry.India.com 

૨  લ બ્રીકેટીગં પરવાનાં  વેસ્ટ ઓઈલમાંથી લ બ્રીકેટીગં ઓઈલ, 

ગ્રીસ, ટેક્ષટાઈલ ઓઈલ 

રીફાઈનરીકરતા હોર્ તેવા એકમોન ે

પરવાના રીન્ર્ ં પાંચ વષે કરી આપવામાં 

આવે છે. 

વિી કચેરી, ગાંધીનગર 

તથા જ ેતે તજલલાના 

જી.ઉ.કે. ના જ.મે.શ્રી 

પાસેથી મળી શકશે. 

જનરલ મેનજેર, તજલલા ઉદ્યોગ કેન્ર 

સંબંતધત તજલલા 

૩  ગ જરાત સ્ટેટ માઈક્રો 

એન્િ સ્મોલ એન્ટરપ્રાઈઝ 

ફેસીલીટેશન કાઉતન્સલ  

નાના એકમોને ખરીદકતાય/મોટા 

એકમોને માલ સપ્લાર્ કર્ાય બાદ પેમને્ટ 

ન મળે ત્ર્ાર ેસ ક્ષ્મ અન ેલઘ  

એન્ટરપ્રાઈઝ કાર્દા અન્વર્ે અરજી કર ે

છે. 

જ ેતે એકમોએ લેટર હેિ 

પર એમએસ નંબરની 

નકલ સાથ ેતનર્ત 

નમ નામા-ં આધારો સહ 

અરજી કરવાની હોર્ છે. 

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(એમએસએમઈ-તવ) 

૪   મોલાસીસ રૂલસ ૧૯૫૫ ખાંિ ઉત્પાદક સહકારી મંિળીઓ દ્વારા 

ઉત્પન્ન થતા ંમોલાસીસની ફાળવણી 

કરવા માટે ભલામણ. 

ઉ.ક.શ્રીની કચેરી, 

ગાંધીનગર 

ખાતેથી/વેબસાઈટ પરથી 

અરજી ફોમય મળી શકે છે. 

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(એમએસએમઈ-તવ) 

૫   આલકોહોલ ૧૯૫૧ ઉત્પાદન કાર્યક્રમ મજં ર કરાવી 

આલકોહોલની ફાળવણી કરવામાં આવે 

છે. 

ઉ.ક.શ્રીની કચેરી 

ગાંધીનગર 

ખાતેથી/વેબસાઈટ પરથી 

અરજી ફોમય મળી શકે છે.  

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(એમએસએમઈ-તવ) 

૬  બેસ્ટ એમએસએમઈ 

એવોિય  

અરજીઓ મેળવી રતેન્કંગ કરી એવોિય  

આપવાન ં નક્કી કરવામાં આવે છે. 

તજલલા ઉદ્યોગ કેન્રો 

મારફત 

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(એમએસએમઈ-તવ) 

૭  પ્લાસ્ટ ઈતન્િર્ા ૨૦૧૫ અરજીઓ મેળવી ઠરાવની 

જોગવાઈઓને આતધન મજં ર/ના મજં ર 

કરવાની કામગીરી.  

- સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર 

(એમએસએમઈ-તવ) 

 

સંર્ ક્ત ઉદ્યોગ કતમશનર(MSME-D) 

પ્રકરણ-૬  

વહીવટ  શાખા 

જાહેર તંત્ર અથવા તેના તનર્ંત્રણ હેઠળની વ્્ર્તકતઓ પાસેના દસ્્તાવજેોની કક્ષાઓ અંગને  ંપત્રક  

 

1. અ.ન.ં દસ્્તાવજેની કક્ષા  દસ્્તાવજેન  ં નામ અન ે

તેની એક લીટીમા ં

ઓળખાણ  

દસ્્તાવજે 

મેળવવાની 

કાર્યપધ્ધતત  

નીચેની વ્્ર્તકત પાસે છે. / તેના 

તનર્ંત્રણમાં છે.  

(૧) ઉદ્યોગ કતમશનરની 

કચેરી, વહીવટ  

શાખા  

ઉદ્યોગ ભવન સંક લમા ં

જગ્્ર્ા ફાળવવા 

બાબત. 

કચેરી 

કાર્યપધ્ધતત  

ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રી 

(૨) " સરકારી મકાન 

ફાળવવા અંગે.  
" 

સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર 

http://www.dc-msme@nic.in
http://www.dcmsme@dcmsme.gov.in
http://www.smallindustry.india.com/


(૩) 
" 

વાતષયક બજટેની 

માતહતી.  
" 

અતધક ઉદ્યોગ કતમશનરશ્રી (સ.ખ.)  

(૪) 

" 

કચેરીના ઇલેકટર ીક 

સાધનોની જાળવણી / 

મરામત 

" 

સંર્ કત ઉદ્યોગ કતમશનર  

(પ) 

" 

કચેરીની ઝેરોક્ષ, ફેકસ, 

ક લરની તવ.ની 

જાળવણી, મરામત. 

" 

ઉપર મ જબ 

 (૬) 

" 

સ્્ટેશનરીની ખરીદી 

તથા અન્્ર્ પરચ રણ 

ખરીદી  

" 

 

 (૭) 
" 

કચેરીમાં સફાઇ / 

સીકર્ોરીટી જાળવણી.  
"  

 (૮) 

" 

ઇનવિય-આઉટવિય  

(રજીસ્્ટર ી)ન ે લગતી 

કામગીરી  

" " 

 
 


