
પ્રકરણ-૯ 
 

સંકલન શાખા 
નનર્ણયલેવાનીપ્રનિયામાંઅનુસરવાનીકાયણપધ્ધનિ 

સંકલનશાખા:- 
કાર્યપધ્ધતિ : 

ઉઘોગકતિશનરશ્રીનીકચેરીિાાંઅપનાવવાિાાંઆવિીકાર્યપધ્ધતિપ્રિાણેકાિગીરીકરવાિાાં

આવેછે.તિલ્લાઉઘોગકેન્દ્રોનલેક્ષ્ાાંકિિુબસિર્િર્ાયદાિાાંકાિગીરીિાટેનાપતરપત્રોકરવા

િાાંઆવેલછે.િનેીસિર્ાાંિરસેિીક્ષાકરવાિાાંઆવેછે. 
 

   



પ્રકરર્-૯ 

મહેકમ શાખા 

તનણયર્ લેવાની પ્રતિર્ાિાાં અનુસરવાની કાર્ય પધધતિ 

 

૯.૧ િુદા િુદા િુદ્દાઓ અાંગે તનણયર્ લેવા િાટે કઇ કાર્યપદ્વતિ 

અનુસરવાિાાં આવે છે? (સતચવાલર્ તનર્િસાંગ્રહ અને 

કાિકાિના તનર્િોના તનર્િસાંગ્રહ, અનર્ તનર્િો/ તવતનર્િો 

વગેરનેો સાંદર્ય ટાાંકી શકાર્.) 

ગિુરાિ રાિર્ િુલ્કી સેવાના તનર્િો િિુબ 

કાર્યવાહી કરવાિાાં આવ ેછે.  

૯.૨ અગત્ર્ની બાબિો િાટે કોઇ ખાસ તનણયર્ લેવા િાટેની 

દસ્િાવજેી કાર્યપદ્વતિઓ / ઠરાવેલી કાર્યપદ્વતિઓ / તનર્િ 

િાપદાં ડો / તનર્િો કર્ા કર્ા છે ? તનણયર્ લેવા િાટે કર્ા કર્ા 

સ્િર ેતવચાર કરવાિાાં આવે છે ? 

૧. ઉદ્યોગ અતધકારી(િહેકિ) 

૨. સાંર્ુકિ ઉદ્યોગ કતિશનર(િહેકિ) 

૩. અતધક ઉદ્યોગ કતિશનર(સખ) 

૪. ઉદ્યોગ કતિશનર 

૯.૩ તનણયર્ને િનિા સુધી પહોાંચાડવાની કઇ વ્ર્વસ્થા છે ? ના, 

૯.૪ તનણયર્ લેવાની પ્રતિર્ાિાાં િનેાાં િાંિવ્ર્ો લેવાનાર છે િે 

અતધકારીઓ કર્ા છે ? 

 

૧. ઉદ્યોગ અતધકારી (િહેકિ) 

૨. સાંર્ુકિ  ઉદ્યોગ કતિશનર(િહેકિ) 

૩. અતધક ઉદ્યોગ કતિશનર(સખ) 

૪. ઉદ્યોગ કતિશનર 

૯.૫ તનણયર્ લેનાર અાંતિિ સત્તાતધકારી કોણ છે ? ઉદ્યોગ કતિશનર 

 

(૨) 

૯.૧ 

િુદા િુદા િુદાઓ અાંગે તનણયર્ લેવા િાટે કઇ કાર્યપદ્વતિ 

અનુસરવાિાાં આવ ે છે ? (સતચવાલર્ તનર્િ સાંગ્રહ અને 

કાિકાિના તનર્િોના તનર્િસાંગ્રહ, અનર્ તનર્િો/ તવતનર્િો 

તવગેરનેો સાંદર્ય ટાાંકી શકાર્.) 

ગિુરાિ રાિર્ િુલ્કી સેવાના તનર્િો િિુબ 

કાર્યવાહી કરવાિાાં આવ ેછે.  

૯.૨ અગત્ર્ની બાબિો િાટે કોઇ ખાસ તનણયર્ લેવા િાટેની 

દસ્િાવજેી કાર્ય પધધતિઓ/ઠરાવેલી કાર્યપદ્વતિઓ / તનર્િ 

િાપદાં ડો / તનર્િો કર્ા કર્ા છે ? તનણયર્ લેવા િાટે કર્ા કર્ા 

સ્િર ેતવચાર કરવાિાાં આવે છે ? 

૧. ઉદ્યોગ અતધકારી (િહેકિ) 

૨. સાંર્ુકિ ઉદ્યોગ કતિશનર (િહેકિ) 

૩. અતધક ઉદ્યોગ કતિશનર (સખ) 

૪. ઉદ્યોગ કતિશનર 

૯.૩ તનણયર્ને િનિા સુધી પહોાંચાડવાની કઇ વ્ર્વસ્થા છે ? ના, 



૯.૪ તનણયર્ લેવાની પ્રતિર્ાિાાં િનેાાં િાંિવ્ર્ો લેવાનાર છે િે 

અતધકારીઓ કર્ા છે ? 

 

૧. ઉદ્યોગ અતધકારી (િહેકિ) 

૨. સર્ુકિ ઉદ્યોગ કતિશનર (િહેકિ) 

૩. અતધક ઉદ્યોગ કતિશનર (સખ) 

૪. ઉદ્યોગ કતિશનર 

૯.૫ તનણયર્ લેનાર અાંતિિ સત્તાતધકારી કોણ છે ?  ઉદ્યોગ કતિશનર 

૯.૬ િ ે અગત્ર્ની બાબિો પર જાહેર સત્તાતધકારી દ્વારા તનણયર્ 

લેવાિાાં આવ ે છે િેની િાતહિી અલગ રીિે નીચેના નિૂનાિાાં 

આપો. 

 શૂનર્  

  



આઇ.એિ.શાખા 

પ્રકરણ –૯ 

તનણયર્ લવેાની પ્રતિર્ાિાાં અનસુરવાની કાર્ય પધ્ધતિ 

૯ .૧  િુદા િુદા િદુ્દાઓ અાંગે તનણયર્ લેવા િાટે કઇ 

કાર્યપધધતિ અનુસરવાિા આવે છે  ?સતચવાલર્ 

તનર્િ સાંગ્રહ અને કાિકાિના તનર્િોના તનર્િ 

સાંગ્રહ, અનર્ તનર્િો/  તવતનર્િો)  

સરકારશ્રીના ઠરાવ અને પતરપત્રો િિુબ કાિગીરી 

કરવાિા આવે છે. 

૯ .૨  અગત્્ર્ની બાબિો િાટે કોઇ ખાસ તનણયર્ લેવા 

િાટેની દસ્્િાવજેી કાર્યપધધતિઓ /  ઠરાવેલી

કાર્યપધધતિઓ / તનર્િ િાપદાં ડો /તનર્િો કર્ા 

કર્ા છે ? તનણયર્ લેવા િાટે કર્ા કર્ા સ્ત્ર ેતવચાર 

કરવાિાાં આવે છે ?  

સરકારશ્રીના ઠરાવ અને પતરપત્રો િેિિ વખિો 

વખિની સચુના િિુબ તવચારણા કરી તનણયર્ લેવાિાાં 

આવે છે. 

૯ .૩  તનણયર્ની િનિા સુધી પહોાંચાડવાની કઇ 

વ્્ર્વસ્્થા છે  ? 

આઇ .એિ . શાખાિાાં કાિગીરી િાટે તનિાર્ેલ 

કિયચારી, િુતનર્ર ઉદ્યોગ તનરીક્ષક િેિિ અતધકારી 

દ્વારા એકિની અરજી પ્રોસેસ કરી, લેવાિાાં આવેલ 

તનણયર્ ની એકિને લેતખિિાાં જાણ કરવાિાાં આવે છે.  

૯ .૪  તનણયર્ લવેાની પ્રતિર્ાિાાં િનેા િાંિવ્્ર્ો લેવાનાર 

છે િે અતધકારીઓ કર્ા છે ? 

સાંર્ુક્ત ઉદ્યોગ  કતિશનર )એિ.આઇ )  

૯ .૫  તનણયર્ લનેાર અાંતિિ સત્તાતધકારી કોણ છે  ? અતધક ઉદ્યોગકતિશનરશ્રી )સ.ખ) 

૯ .૬  િ ેઅગત્્ર્ની બાબિો પર જાહેર સત્તા અતધકારી 

દ્વારા તનણયર્ લેવાિાાં આવે છે ની િાતહિી 

ઉદ્યોગ કતિશનરશ્રી 



પ્રકરર્-૯ 

લાર્ણસેલ 

નનર્ણય લેવાની પ્રનકયામાં અનુસરવાની કાયણપધધનિ       

  

િિ. તનકાસનુાં સ્િર કાર્યવાહી 

૧ ઇનવડય  કલાકય  અરજી ઇનવડય  કરી સાંબતધિ ડીલી ાંગ હેનડને સુપ્રિ કર ેછે. 

૨ િુતનર્ર/સીની.કલાકય/િુ.કલાકય  અરજી સાથ ે િળેલ પુરાવાઓની પ્રાથતિક ચકાસણી કરી કેસ 
ઉધોગ તનરીક્ષકને રિૂ કર ેછે. 

૩ સીનીર્ર / િુનીર્ર ઉધોગ તનરીક્ષક કેસની તવગિવાર ચકાસણી કરી આનુસાાંતગક રકેડય  સાથ ે કેસ 
ઉધોગ અતધકારી)લાિયસેલ)ને રિૂ કર ેછે. 

૪ ઉધોગ અતધકારી )લાિયસેલ) અરજીના તનણયર્ અાંગે અતર્પ્રાર્/િાંિવ્ર્ દશાયવી નાર્બ ઉધોગ 
કતિશનર)લાિયસેલ)ને રિૂ કર ેછે. 

પ નાર્બ ઉદ્યોગ કતિશનર )લાિયસેલ)  અરજીના તનણયર્ અાંગે અતર્પ્રાર્/િાંિવ્ર્ દશાયવી સાંર્ુકિ ઉધોગ 
કતિશનર)લાિયસેલ)ને રિૂ કર ેછે. 

૬ સાંર્ુકિ ઉધોગ કતિશનરશ્રી )લાિયસેલ ) પોિાના િાંિવ્ર્ સતહિ કેસના તનણયર્ િાટે ર્લાિણ સતહિ કેસ  
અતધક ઉધોગ કતિશનરશ્રી )સ.ખ)ને રિૂ કર ેછે. 

૭ અતધક ઉદ્યોગ કતિશનરશ્રી )સ.ખ)  પોિાના િાંિવ્ર્ સતહિ કેસના તનણયર્ િાટે ર્લાિણ સતહિ કેસ  
ઉધોગ કતિશનરશ્રીને રિૂ કર ેછે. 

૮ ઉધોગ કતિશનરશ્રી તનિી તવષર્ક બાબિિાાં િરૂરી તનણયર્ આપે છે. 

૯ સહાર્કી સતિતિ રિૂ થર્ેલ એિનડા િિુબના કેસ પર આખરી તનણયર્ આપે છે. 



પ્રકરર્-૯ 

MSME-પ્રોત્સાહન શાખા  

નનર્ણયલેવાનીપ્રનકયામાંઅનુસરવાનીકાયણપધધનિ       

 

 

  

િિ. તનકાસનુાંસ્િર કાર્યવાહી 

૧ ઇનવડયકલાકય  અરજીઇનવડયકરીસાંબતધિડીલી ાંગહેનડનેસુપ્રિકરછેે. 

૨ િુતનર્ર/સીની.કલાકય  અરજીસાથેિળેલપુરાવાઓનીપ્રાથતિકચકાસણીકરીકેસઉદ્યોગતનરીક્ષકનેરિૂકરછેે. 

૩ સીનીર્ર / િુનીર્ર 
ઉદ્યોગતનરીક્ષક 

કેસનીતવગિવારચકાસણીકરીઆનુસાાંતગકરકેડયસાથેકેસઉધોગઅતધકારી)MSME-
પ્રોત્સાહન)નેરિૂકરછેે. 

૪ ઉદ્યોગઅતધકારી)MSME-
પ્રોત્સાહન) 

અરજીનાતનણયર્અાંગેઅતર્પ્રાર્/િાંિવ્ર્દશાયવીનાર્બ ઉદ્યોગ કતિશનર) MSME-
પ્રોત્સાહન)નેરિૂકરછેે. 

પ નાર્બ ઉદ્યોગ કતિશનર 

)MSMEપ્રોત્સાહન)  
પોિાનાિાંિવ્ર્સતહિકેસનાતનણયર્િાટેર્લાિણસતહિકેસ MSMEકતિશ્નરશ્રી 
નેરિૂકરછેે. 

૬  MSMEકતિશ્નરશ્રી  તનિીતવષર્કબાબિિાાંિરૂરીતનણયર્આપેછે. 

૯ સહાર્કીસતિતિ રિૂથર્ેલએિનડાિિુબનાકેસપરઆખરીતનણયર્આપેછે. 



પ્રકરર્-૯ 

વહીવટ શાખા 

તનણયર્ લવેાની પ્રતિર્ાિાાં અનસુરવાની કાર્ય પધધતિ 

 

)૧) 

૯.૧ 

િુદા િુદા િુદાઓ અાંગે તનણયર્ લેવા િાટે કઇ કાર્યપધધતિ 

અનુસરવાિાાં આવે છે ? (સતચવાલર્ તનર્િ સાંગ્રહ અન ે

કાિકાિના તનર્િોના તનર્િસાંગ્રહ, અનર્ તનર્િો/ 

તવતનર્િો તવગેરનેો સાંદર્ય ટાાંકી શકાર્.) 

 

ગિુરાિ રાિર્ સેવા (વિણુાંક) તનર્િો-૧૯૭૧ 

િિુબ િથા િે પરત્્વ ે થર્ેલ સુધારા- વધારા 

અનુસાર કાર્યવાહી કરવાિાાં આવે છે.  

૯.૨ અગત્ર્ની બાબિો િાટે કોઇ ખાસ તનણયર્ લવેા િાટેની 

દસ્િાવજેી કાર્યપધધતિઓ / ઠરાવેલી કાર્યપધધતિઓ / 

તનર્િ િાપદાં ડો / તનર્િો કર્ા કર્ા છે ? તનણયર્ લેવા િાટે 

કર્ા કર્ા સ્િર ેતવચાર કરવાિાાં આવે છે ? 

 

 

ઉઘોગ અતધકારી (વહીવટ), િદદનીશ ઉદ્યોગ 

કતિશ્નર)વતહવટ) 

સાંર્ુકિ ઉઘોગ કતિશનર (વહીવટ) 

અતધક ઉઘોગ કતિશનર (સખ) 

ઉઘોગ કતિશનરશ્રી 

૯.૩ તનણયર્ને િનિા સુધી પહોાંચાડવાની કઇ વ્ર્વસ્થા છે ? 

 

 

ના, 

૯.૪ તનણયર્ લેવાની પ્રતિર્ાિાાં િનેાાં િાંિવ્ર્ો લેવાનાર છે િે 

અતધકારીઓ કર્ા છે ? 

 

ઉઘોગ અતધકારી (વહીવટ), િદદનીશ ઉદ્યોગ 

કતિશ્નર)વતહવટ) 

સાંર્ુકિ ઉઘોગ કતિશનર (વહીવટ) 

અતધક ઉઘોગ કતિશનર (સખ) 

ઉઘોગ કતિશનરશ્રી 

 

  



 


