
પ્રકરણ - ૫                    

લાર્જસલે 

નીતિ ધડિર અથવા નીતિના અમલ સબંધમાં જનિાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા િેમના પ્રતિતનતધત્વ 

માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેની તવગિ.  

નીતિનો અમલ- 

અ.નં. તવષય/મુદો ર્ુ ંજનિાની સહભાગીિા સુતન

ﾍ તિ કરવાનુ ંજરૂરી છે  ?( હા / 

ના ) 

જનિાની સહભાગીિા મેળવવા માટેની 

વયવસથા 

૧ ઉધોગના તવકાસ માટેની તવતવધ 

સહાયકી યોજનાઓ 

હા નીતિઓ ધડિી વખિે ઔધોતગક 

એસોસીએર્નો/ મંડળો તવ. સાથ ે બેઠકો 

યોજી નીતિ તવષયક સુચનોની ચચાશ 

કરવામાં આવ ેછે. અને નીતિ ધડિર વખિે 

ર્કય િેટલા સુચનોનો સમાવરે્ નીતિમા ં

થાય િે જોવામા ંઆવે છે. 



પ્રકરણ - ૫                    

MSME- પ્રોત્સાહન શાખા.  

નીતિ ઘડિરઅથવા નીતિના અમલ સબંધમાં જનિાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા િેમના પ્રતિતનતધત્વ 

માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેની તવગિ.  

નીતિનોઅમલ- 

અ

.

નં

. 

તવષય/મદુ્દો  ર્ુજંનિાનીસ

હભાગીિાસુ

તનતિિ 

કરવાનુજંરૂ

રીછે ?( હા / 

ના ) 

જનિાનીસહભાગીિામેળવવામાટેનીવયવસથા 

૧ ઉદ્યોગ 

તવકાસમાટેનીતવ

તવધસહાયકીયો

જનાઓ 

હા નીતિઓઘડિીવખિેઔદ્યોતગકએસોસીએર્નો/મંડળોતવ.સાથેબેઠકોયોજીનીતિતવ

ષયકસુચનોનીચચાશકરવામાંઆવેછે.અનેનીતિઘડિરવખિેર્કયિેટલાસુચનોનોસમા

વેર્નીતિમાંથાયિેજોવામાંઆવેછે. 

  



પ્રકરણ-૫ 

નીતિ ધડિર અન ેનીતિના અમલ માટે સંબધંી ર્નિાના પ્રતિતનતધત્વ માટેની વ્યવસ્થા 

 (એમએસએમઈ-તવકાસ શાખા) 

નીિી ઘડિર 

અન  ંનં. તવષય/મ દો શ  ર્નિા સહભાગીિા 

સ તનતિિ ર્રૂરી છે? 

(હા/ના) 

ર્નિાની સહભાગીિા મેળવવા 

માટેની વ્યવસ્થા 

૧ માઈક્રો સમોલ અને મીડીયમ સલાહકાર 

બોડશ  એન્ટરપ્રાઈઝ  

હા કુલ ૩૦ સભયો પૈકી તજલ્લા 

કક્ષાના ૧૩ 

એસોસીએર્ન/ચેમ્બર ઓફ 

કોમસશને સભય િરીકે પ્રતિતનતધતવ 

આપવામાં આવેલ છે. 

 આનાથી નાગરીકને ક્યા આધાર ેનીિી તવષયક બાબિોના ઘડિર અને અમલમાં જનિાની સહભાગીિા નક્કી કરાય છે િે 

સમજવામાં મદદ લેર્.ે 

 બોડશની મીટીગંમાં માઈક્રો સમોલ અને મીડીયમ ઉદ્યોગની નીિી તવષયક બાબિે ચચાશ કરવામાં આવે છે. જરૂરી સલાહ 

ચુચનો મેળવી અમલીકરણ અથ ેસંબંધીિ કચેરીને મોકલી આપવામાં આવ ેછે. 
 

અન  ંનં. તવષય/મ દો શ  ર્નિા સહભાગીિા 

સ તનતિિ ર્રૂરી છે ? 

(હા/ના) 

ર્નિાની સહભાગીિા મેળવવા 

માટેની વ્યવસ્થા 

૨ ગજુરાિ સટેટ માઈક્રો એન્ડ સમોલ 

એન્ટરપ્રાઈઝ ફેસીલીટેર્ન કાઉતન્સલ  

હા કુલ પાંચ સભયોની બનેલી 

કાઉતન્સલ છે. અતયાર સુધીમાં કુલ 

૭૦ મીટીગંો થયેલ છે. 

 એમએસએમઈડી એક્ટ-૨૦૦૬ હેઠળ કાઉતન્સલની રચના કરવાની થાય છે િે મજુબ ગજુરાિ સરકારના િા.૩૧-૦૭-

૨૦૧૭ના નોટીતફકેર્ન કાઉતન્સલની રચના કરલે છે. આ યોજનામાં ગજુરાિ રાજ્યના માઈક્રો અને સમોલ ઉદ્યોગો કે જઓે 

ઔદ્યોગીક નોધંણી નંબર ધરાવે છે. િેઓને પોિાનો માલ ખરીદકિાશ એકમોને સપ્લાય કરલે હોય અને િેના નાણાં 

ખરીદકિાશ એકમો ચુકવિા ન હોય િો િેઓને આ કાયદા અન્વયે રક્ષણ આપવામાં આવેલ છે.આવા એકમોએ િેઓના 

લેટર હેડ સાથ ે તનયિ નમુંનામા જરૂરી દસિાવજેો સાથ ેઅરજી કરવાની રહે છે. જનેી સકુટીની કરી કેસ રાજ્યકક્ષાની 

ગજુરાિ સટેટ માઈક્રો એન્ડ સમોલ એન્ટપ્રાઈઝ ફેસીલીટેર્ન કાઉતન્સલ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે છે. જમેાં વેચનાર એકમ 

િથા ખરીદનાર એકમને બોલાવવામાં આવ ેછે. અને બંને પક્ષો સાથે ચચાશ કરી કાઉન્સીલ આખરી તનણશય લે છે. 

 

સંયુક્ત ઉદ્યોગ કતમર્નર(MSME-D) 

https://ic.gujarat.gov.in/documents/rti/Part-5-28072017.pdf

