
પ્રકરણ-૭ 

મહેકમ શાખા 

 

જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે 

રચાયેલ બોર્ડ  પરરષદો 

સરિરતઓ અને અન્ય 

સંસ્થાઓન  ંપત્રક 

િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનરની કચરેી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , 

પરરષદ, સરિરતઓ, અન્ય િંર્ળો) 

ખાતાકીય પસંદગી સરિરત 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટ ંકો પરરચય 

(સંસ્થાપના વષડ ઉદે્દશ્ય / િ ખ્ય 

પ્રવરૃિઓ) 

વગડ-૩ની બઢતી અને ઉચ્ચતર પગાર 

ધોરણ િાટે  

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા 

(સલાહકાર/સંચાલક/કાયડકારી/અન્ય) 

-- 

  િાળખ ં અને સભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 

(૧) અરધક ઉદ્યોગ કરિશનર (સખ) 

(ર) અરધક ઉદ્યોગ કરિશનર(રવસ્્તરણ) 

(૩) સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(િહેકિ) 

  સંસ્થાના વર્ા ઉદ્યોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના 

સરનાિા 

ઉદ્યોગ કરિશનરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા દર વષે ૧ અથવા ર 

  શ ં જનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ? ના 

  શ ં બેઠકોની કાયડ નોધં  તૈયાર કરવાિા ં

આવે છે ? 

હા 

  બેઠકોની કાયડ નોધં જનતાને ઉપલભ્ય છે. 

જો તેિ હોય તો તે િેળવવા િાટેની 

પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 



 (૨) 
 

િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , 

પરરષદ, સરિરતઓ, અન્ય િંર્ળો) 

ખાતાકીય પસંદગી સરિરત 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટંૂકો પરરચય 

(સંસ્થાપના વષડ, ઉદે્દશ્ય,/િ ખ્ય 

પ્રવરૃિઓ) 

(૧) વગડ-ર ની બઢતી િાટે   

(૨) પ૦-પપ વષે  રીવ્ય  િાટે  

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા 

(સલાહકાર /સચંાલક /કાયડકારી / અન્ય) 

 

-- 

  િાળખ  ંઅન ેસભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 

(૧) ઉદ્યોગ કરિશનર 

(ર) નાયબ/સયં ક્ત સરચવ, (ઉ.ખા.) 

(૩) સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(િહેકિ) 

  સંસ્થાના વર્ા ઉદ્યોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના 

સરનાિા 

ઉદ્યોગ કરિશનરની કચેરી, ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા દર વષે ૧ અથવા ર 

  શ ં જનતા બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે ? ના 

  શ ં બેઠકોની કાયડનોધં  તૈયાર કરવાિા ં

આવે છે ? 

હા 

  બેઠકોની કાયડનોધં જનતાને ઉપલભ્ય 

છે.જો તેિ હોય તો તે િેળવવા િાટેની 

પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 

  



પ્રકરણ -૭ (નિયમસંગ્રહ–૬) 

આઇ.એમ. શાખા 

તેિાભાગતરીકેરચાયેલીસંસ્થાઓિ પંત્રક 

  

બેઠકના રવષયન ં નાિ બેઠકના અધ્યક્ષ બેઠકિાં કરિશ્નરશ્રીનો 

હોદ્દો 

બેઠકનો સિયગાળો 

ઇન્ર્સ્ટર ીયલ   ઇન્રાસ્ટરકચર પ્રોજકેટને 

સહાય યોજના રાજ્યકક્ષાની સરિરત 

િાન.અગ્ર 

સરચવશ્રી/અરધક 

િ ખ્ય સરચવશ્રી 

(ઉદ્યોગ અને ખાણ) 

સભ્ય સિયગાળો નક્કી થયેલ  નથી 

રાજ્યના વાયેબલ િાદંા ઔદ્યોરગક 

એકિોને રરલીફ એન્ર્ કન્સશેન િજં રી 

િાટેની સરિરત (રાજ્યસરકારના 

બોર્ડ/કોપોરશેન/એજન્સીઓ ખાતેના 

કંપનીના બાકી લેણાંના આધાર ેવન 

ટાઇિ સટેલિેન્ટના રનણડય અથે સક્ષિ 

કરિટી સિક્ષ કેસ રજૂ કરવાિાં આવે 

છે)   

 

 િાન .

ઉ.ક.શ્રી/

કરિશનર)

એિએસએિઇ (  

 િાન . અગ્ર

સરચવશ્રી / 

િાન. અરધક

સરચવશ્રી ) ઉદ્યોગ

ખાણ અને (  

 િાન . િ ખ્ય

સરચવશ્રી 

 િાન . િ ખ્ય

િંત્રીશ્રી 

- સિયગાળો નક્કી થયેલ નથી. 



  પ્રકરણ-૭ 

શાખાિી લાર્જસેલ યોર્િાઓ અન્વયે અમલીકરણ સનમનતઓ  
શાખાની લાજડસેલ યોજનાઓ અન્્વયે િળેલ દરખાસ્્તોની િજં રી િાટે જ ેતે યોજનાના ઠરાવ િ જબ નીચે િ જબની 
સરિરતઓની રચના કરવાિાં આવેલ છે.   

 

અ.
નં 

 

શાખા બેઠકના રવષય ન ં નાિ બેઠકના 
અધ્યક્ષ 

કરિશ્નરશ્રીનો 
હોદો 

બેઠકનો 
સિયગાળો 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧. લાજડસેલ ઇન્સેટીવ ટ  ઇન્ર્સ્ટર ીઝ  વેટ( ૨૦૨૧ - ૨૦૧૬) જનરલ(
યોજના રીએમ્બસડિેન્ટ(  

 
પ્લાસ્ટીક ઇન્ર્સ્ટર ીઝને સહાય યોજના )વ્ ્વેટ તથા સહાય યાજ(  
એરોસ્પેશ એન્ર્ ર્ીફેન્સ પોલીસીની કાિગીરી 
 

ઉધોગ 
કરિશનરશ્રી  

િ ખ્ય 
સરચવશ્રી, 
અરધક િ ખ્ય 
સરચવશ્રી,  
અધ્્યક્ષ  

સિયગાળો 
નકકી થયેલ 
નથી 

ર. લાજડસેલ િેન્ય ફેકચરીગં પોલીસી – ૨૦૧૩ અંતગડત વ્યાજ સહાય યોજના ઉદ્યોગ 
કરિશનરશ્રી  

અધ્યક્ષ સિયગાળો 
નકકી થયેલ 
નથી 

૩. લાજડસેલ એરોસ્પેશ એન્ર્ ર્ીફેન્સ પોલીસીની કાિગીરી ઉદ્યોગ 
કરિશનરશ્રી  

અધ્યક્ષ સિયગાળો 
નકકી થયેલ 
નથી 

૪. લાજડસેલ િેગા/ઇનોવેટીવ પ્રોજકેટન ેસહાય યોજના  િાન.િ ખ્્ય  
સરચવશ્રી, 
 

અધ્યક્ષ સિયગાળો 
નકકી થયેલ 
નથી 

પ. લાજડસેલ પ્્લાસ્્ટીક ઉદ્યોગોન ેસહાય યોજના  િાન.િંત્રીશ્રી,   અરધક િ ખ્ય 
સરચવશ્રી,  

 

સિયગાળો 
નકકી થયેલ 
નથી. 

  



  પ્રકરણ-૭ 

MSME- પ્રોત્સાહિશાખાિી યોર્િાઓ અન્વયે અમલીકરણ સનમનતઓ  

MSME- પ્રોત્સાહિશાખાની યોજનાઓ અન્્વયે િળેલ દરખાસ્્તોની િજં રીિાટે જ ેતે યોજનાના ઠરાવ િ જબ નીચ ે
િ જબની સરિરતઓની રચના કરવાિાં આવેલ છે.   

 

અ.
નં 

 

શાખા બેઠકનારવષયન ંનાિ બેઠકનાઅધ્ય

ક્ષ 
બેઠકિાંકરિશ્ન

રશ્રીનોહોદો 
બેઠકનોસિ

યગાળો 

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 

૧. MSME- 
પ્રોત્સાહન 

ઔદ્યોરગક નીરત ૨૦૦૯-૨૦૧૫ અંતગડત પેટન્ટ સહાય 

યોજના 

એિ.એિસ.
એિ.ઇ.  
કરિશનરશ્રી  

અધ્્યક્ષ  સિયગાળો 
નકકીથયેલન

થી 

ર. MSME- 

પ્રોત્સાહન 
ઔદ્યોરગક નીરત ૨૦૦૯-૨૦૧૫ અંતગડત એિ.એસ.એિ.ઇ. 

એકસચેંજ યોજના  

એિ.એિસ.
એિ.ઇ.  

કરિશનરશ્રી 

અધ્યક્ષ સિયગાળો 
નકકીથયેલન

થી 

૩. MSME- 

પ્રોત્સાહન 
વેન્ચર કેપીટલ    સિયગાળો 

નકકીથયેલન

થી 

૪. MSME- 

પ્રોત્સાહન 
ઇલેકટર ોનીક અને આઇ.ટી પોલીસી િાગડદશડન    સિયગાળો 

નકકીથયેલન

થી 

પ. MSME- 

પ્રોત્સાહન 
ટેકનોલોજી એકવીઝેશન સહાય યોજના  એિ.એિસ.

એિ.ઇ.  
કરિશનરશ્રી  

અધ્યક્ષ સિયગાળો 
નકકીથયેલન

થી 

૬. MSME- 

પ્રોત્સાહન 
એનજી એન્ર્ વોટર કન્ઝવેશન સહાય યોજના એિ.એિસ.

એિ.ઇ.  
કરિશનરશ્રી 

અધ્યક્ષ 
 
સિયગાળો

નકકીથયેલન

થી. 

  



પ્રકરણ-૭ 

એમએસએમઈ ઉદ્યોગોિા નવકાસ માટેિા સલાહકાર બોર્જિી સનમનત 

 (એમએસએમઈ-નવકાસ શાખા) 

ઉપરોક્ત બાબતે બોર્ડના સભ્ય એસોસીએશનો, ચેમ્બર ઓફ કોિસડ તથા ફેર્રશેનો પાસેથી એિએસએિઈને િ ંઝવતા પ્રશ્નો 

એગંે સલાહ સ ચનો િેળવવાિાં આવે છે. જ ેઅન્વયે સરકારશ્રી દ્વારા ૨૯ સભ્યોની સલાહકાર બોર્ડની રચના કરવાિાં આવેલ છે. 

જનેી બેઠક વષે એકવાર િળે છે. તેિાં એિએસએિઈ ઉદ્યોગોના પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાિાં આવ ે છે. જ ેસ ચનો આવે છેતે 

સલાહકાર બોર્ડની િીટીગંિા ંિ કવાિાં આવ ેછે. અને ચચાડના અંતે રનણડય લેવાિાં આવ ેછે. તે અન સાર જ ેતે રવભાગ, ચેમ્બર, 

ફેર્રશેન અથવા એસોસીએશનને પત્ર લખી િારહતી આપવાિાં આવે છે. 
 

૧ અગત્યિી બાબતો માટે કોઈ ખાસ નિણજય લેવા માટેિી દસ્તાવજેી કાયજપદ્ધતીઓ/ઠરાવેલી 

કાયજપદ્ધતીઓ/નિયત માપદંર્ોનિયમો ક્યા ક્યા છે?નિણજય લવેા માટે ક્યા ક્યા સ્તર ેનવચાર કરવામાં આવે છે. 
 

(ક) બોર્ડની બેઠક બોલાવતાં પહેલા સભ્યશ્રીઓ પાસેથી સલાહ સ ચનો િેળવવાિાં આવ ે છે. જ ેજ ે તે રવભાગને િોકલી 

તેિના રીિાકડ  િેળવવાિાં આવ ે છે. સલાહ સ ચનો તેના રીિાકસડ સાથ ેસલાહકાર બોર્ડિાં િ કવાિાં આવ ે છેઅને જ ે

િ જબ રનણડય લેવાય તે િ જબ સંબરધત કચેરીને અિલીકરણ અથે િોકલી આપવાિાં આવ ેછે. 
 

(ખ) રનણડયને જનતા સ ધી પહોચાર્વાની કંઈ વ્યવસ્થા છે. પરંત  જ ે તે એસોસીએશન, ફેર્રશેન તથા ચેમ્બર પોતાના 

જીલ્લાના ઓદ્યોગીક એકિોને જાણ કરતા હોય છે અને તેઓ પાસેથી સલાહ સ ચનો પણ િેળવતા હોય છે. 
 

(ગ) રનણડય લેવાની પ્રરિયાિાં જનેા ં િંતવ્યો લેવાનાર છે તે અરધકારીઓ કયા છે?કરિશનરશ્રી એિએસએિઈ,ઉદ્યોગ 

કરિશનરશ્રી, અરધક ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી(રવસ્તરણ), સંય ક્ત ઉદ્યોગ કરિશનર(એિએસએિઈ-રવ) 
 

(ઘ) રનણડય લેનાર અંરતિ સતારધકારી કોણ છે?િાનનીય િંત્રીશ્રી (ખાણ-ખરનજ, ક ટીર ઉદ્યોગ, િીઠા ઉદ્યોગ) આ 

સલાહકાર બોર્ડના અધ્યક્ષ છે. 
 

૨ ર્ દા ર્ દા મ દાઓ અંગે નિણજય લેવા માટે કાયજપદ્ધતી અિ સરવામાં આવ ે છે. (સનચવાલય નિયમ સંગ્રહ અિે 

કામકાર્િા નિયમોિા નિયમસંગ્રહ, અનય નિયમો/નવગેરિેો સંદભજ ટાંકી શકાય) એમએસએમઈ ઉદ્યોગ િીતી 

નવષયક માગજદશજિ બાબત. 
 

(ક) ઉપરોક્ત બાબતે જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રના જનરલ િેનજેરશ્રી અથવા તો અરજદારને અથવા તો અરજદારને િાઈિો, સ્િોલ 

અને િીર્ીયિ ઉદ્યોગ અંગે કોઈ િારહતી અથવા તો િાગડદશડન િેળવવ ં હોય તો પોતાના લેટરહેર્ ઉપર અરજી કર ેછે. જ ે

ઉદ્યોગ કરિશનરની કચેરીિાં ઈન્વર્ડ  થઈ શાખાિાં આવતા રનરીક્ષક િારફત સંબરધત અરધકારીને તેઓના અરભપ્રાય 

સાથ ેિ કવાિાં આવ ેછે. જ ેઅંગેનો રનણડય અરધક ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી અથવા તો ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી િારફત લેવાિાં 

આવ ેછે. અને આ રનણડયની જાણ અરજદારને અથવા તો જ ેતે જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રના જનરલ િેનજેરશ્રીને કરવાિાં આવ ે

છે. 
 

(ખ) અગત્યની બાબત િાટે કોઈ ખાસ રનણડય લેવા િાટેની દસ્તાવજેી કાયડપદ્ધતી/ ઠરાવેલી કાયડપદ્ધતીઓ/રનયત િાપદંર્ો 

રનયિો ક્યા ક્યા છે? રનણડય લેવા િાટે ક્યા ક્યા સ્તર ેરવચાર કરવાિાં આવ ેછે. શાખા દ્વારા અરજી રનરીક્ષકને િ કવાિા ં

આવ ે છે. રનરીક્ષક દ્વારા સ્ક ટીની કરી રનણડય અથ,ે અરધકારી, શાખારધકારી અને ઉચ્ચ અરધકારીને રજ  કરી રનણડય 

લેવાિાં આવ ેછે. 
 

(ગ) રનણડયને જનતા સ ધી પહોચાર્વાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 

અરજદારને લેરખતિાં જાણ કરવાિાં આવ ેછે. 
 

(ઘ) રનણડયને લેવાની પ્રિીયાિાં જનેાં િંતવ્યો લેવાનાર છે તે અરધકારીઓ કયા છે. 

સંય ક્ત ઉદ્યોગ કરિશનર(એિએસએિઈ-રવ), અરધક ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી, ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી અને કરિશનરશ્રી 

એિએસએિઈ. 
 



(ચ) રનણડય લેનાર અંરતિ સતારધકારી કોણ છે? 

સંય ક્ત ઉદ્યોગ કરિશનર(એિએસએિઈ-રવ), અરધક ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી, ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રી અને કરિશનરશ્રી 

એિએસએિઈ. 
 

(છ) રનણડયને જનતા સ ધી પહોચાર્વાની કઈ વ્યવસ્થા છે? 

રનણડયની જાણ જનતાને નહી ંજ ેતે દરખાસ્ત કરનાર સંસ્થાને કરવાિાં આવ ેછે. 

 
 
 

સંય ક્ત ઉદ્યોગ કરિશનર(MSME-D) 
  



પ્રકરણ-૭  

વહીવટ શાખા 

       જાહેર તંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ , પરરષદો, સરિરતઓ અને અન્્ય સંસ્્થાઓન ં પત્રક  

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનર કચેરી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, સરિરતઓ, 

અન્ય િંર્ળો) 

ફરજ િોક ફીના કેસોની સિીક્ષા કરવાની  

સરિરત 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટ ંકો પરરચય (સંસ્થાપના વષડ, 

ઉદે્દશ્ય,/ િ ખ્ય પ્રવરૃિઓ ) 

વગડ-૩-૪ના કિડચારીઓને ફરજ િોક ફી 

પરથી પ નઃ સ્થાપન કરવાની કાિગીરી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા (સલાહકાર / સંચાલક / 

કાયડકારી / અન્ય) 

-- 

  િાળખ  ંઅને સભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 

(૧) સંય કત સરચવશ્રી (ઉ.ખા.) 

(૨) સંય કત ઉઘોગ કરિશનર (વહીવટ) 

  સંસ્થાના વર્ા ઉઘોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રીની કચેરી, 

ઉદ્યોગભવન, ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા દર વષે ૧ અથવા ર 

  શ ં જનતા  બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે? ના 

  શ ં બેઠકોની કાયડનોધં  તૈયાર કરવાિાં આવે છે.? હા 

  બેઠકોની કાયડનોધં જનતાને ઉપલભ્ય છે.  જો તેિ હોય તો  

તે િેળવવા િાટેની પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 

 
 
 
 
 
 

 (૨) િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનર કચેરી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, 

સરિરતઓ, અન્ય િંર્ળો) 

આધ નીકરણની સરિરત 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટ ંકો પરરચય (સંસ્થાના વષડ, 

ઉદે્દશ્ય,/ િ ખ્ય પ્રવરૃિઓ) 

વર્ી કચેરી તથા તિાિ રજલ્લા ઉધોગ કેન્રની   

કચેરીઓન ં     આધ નીકરણની કાિગીરી.   

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા (સલાહકાર / સંચાલક 

/ કાયડકારી / અન્ય) 

-- 

  િાળખ  ંઅન ેસભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 



(૧)  અરધક ઉદ્યોગ કરિશનર (સખ) 

(ર)  અરધક ઉદ્યોગ કરિશનર(રવકાસ)(રવસ્્તરણ)  

(૩)  સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(વરહવટ)  

(૪)  સંય કત રનયાિક(રહસાબ) 

(પ)  ઉપ સરચવશ્રી,િાગડ અને િકાન રવભાગ 

(૬)  જનરલ િેનજેર, રજઉકે ગાંધીનગર અન ે

      નર્ીયાદ 

  સંસ્થાના વર્ા ઉદ્યોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રીની કચેરી, ઉઘોગભવન, 

ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા જરૂરીયાત િ જબ 

  શ ં જનતા  બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે? ના 

  શ ં બેઠકોની કાયડનોધં  તૈયાર કરવાિાં આવે છે.? હા 

  બેઠકોની કાયડનોધં જનતાને ઉપલભ્ય છે.  જો તેિ હોય 

તો  તે િેળવવા િાટેની પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 

  
 
 
 
 
 
 

(૩) 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનર કચેરી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, સરિરતઓ, 

અન્ય િંર્ળો) 
 

દફતર વગીકરણ 
 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટ ંકો પરરચય (સંસ્થાપના વષડ, 

ઉદે્દશ્ય,/ િ ખ્ય પ્રવરૃિઓ) 

કચેરીના રકેર્ડન ેલગતી કાિગીરી. 
 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા (સલાહકાર / સંચાલક / 

કાયડકારી / અન્ય) 
 

-- 

  િાળખ  ંઅને સભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 

(૧) સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(પોત્સાહન) 

(૨) નાયબ ઉદ્યોગ કરિશનર(ઇન્રા) 

(૨) જનરલ િનેજેર રજઉકે,વલસાર્. 

  સંસ્થાના વર્ા ઉઘોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રીની કચેરી, ઉઘોગભવન, બ્લોક 

ન-ં૧ અને ૨, ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા જરૂરીયાત િ જબ 

  શ ં જનતા  બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે? ના 
 

  શ ં બેઠકોની કાયડનોધં  તૈયાર કરવાિાં આવે છે.? હા 
 



  બેઠકોની કાયડનોધં જનતાને ઉપલભ્ય છે.  જો તેિ હોય તો  

તે િેળવવા િાટેની પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(૪) 
 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાન ં  નાિ અને સરનાિ  ં ઉદ્યોગ કરિશનર કચેરી 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો પ્રકાર (બોર્ડ , પરરષદ, સરિરતઓ, 

અન્ય િંર્ળો) 

એવોર્ડસરિરત 
 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનો ટ ંકો પરરચય (સંસ્થાપના વષડ, 

ઉદે્દશ્ય,/ િ ખ્ય પ્રવરૃિઓ) 

કચેરીના કિડચારી / અરધકારીઓને શે્રષ્ઠ કાિગીરી 

િાટેનો એવોર્ આપવા અંગ.ે 

  િાન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાની ભૂરિકા (સલાહકાર / સંચાલક / 

કાયડકારી / અન્ય) 

-- 

  િાળખ  ંઅને સભ્ય બંધારણ કરિરટના સભ્યો 

(૧)  અરધક ઉદ્યોગ કરિશનર (સખ) 

(૨)  સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(પોત્સાહન) 

(૩)  સંય કત ઉદ્યોગ કરિશનર(િ/વ) 

(૪) જનરલ િેનજેર રજઉકે,આણંદ અન ે

     સ રને્રનગર તથા 

(૫) જ નીયર ઉધોગ રનરીક્ષક, રજઉકે, આણદં 

 

  સંસ્થાના વર્ા ઉદ્યોગ કરિશનર 

  િ ખ્ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનાિા ઉદ્યોગ કરિશનરશ્રીની કચેરી, ઉઘોગભવન, 

ગાંધીનગર 

  બેઠકોની સખં્યા જરૂરીયાત િ જબ 

  શ ં જનતા  બેઠકોિાં ભાગ લઇ શકે છે? ના 
 

  શ ં બેઠકોની કાયડનોધં  તૈયાર કરવાિાં આવે છે.? હા 
 

  બેઠકોની કાયડનોધં જનતાને ઉપલભ્ય છે.  જો તેિ હોય તો  

તે િેળવવા િાટેની પધ્ધરતની  િારહતી આપો. 

ના 
 

 


