પ્રકરણ-૪
વહીવટ શાખા
શાખાએ કરવા માટેના અધિધનયમો, ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમ સંગ્રહ અને દફતરો

શાખા ઉપયોગી દસ્તાવેજની માહહતી

1.

દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં

દસ્તાવેજનો પ્રકાર
નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો.
(ધનયમો,

ધવધનયમો,

દફતરો, અન્ય)

ૂ લખાણ
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક

- ધનયમોોઃ-

(૧) ગજરાત રાજય સેવા (વતતણક) ધનયમો -૧૯૭૧
(ર) ગજરાત રાજય સેવા (ધશસ્ત અને અપીલ) ધનયમો -૧૯૭૧
(૩) ગજરાત રાજય નાણાકીય સત્તા (સોપણી) ધનયમો-૧૯૯૮

સ ૂચનાઓ,

ધનયમસંગ્રહ,

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહી

સરનામ ં વહીવટ શાખા

રાખવામાં આવેલ છે .
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
ઉદ્યોગભવન, સેકટર-૧૧,ગાંિીનગર
ટેલીફોન નંબરોઃ- ર૩ર૫૨૬૮૧
ફેકસોઃ- ૨૩૨૫૨૫૧૬

પ્રકરણ -૪
(એમએસએમઇ શાખા)
સંસ્થા/કચકચેરીએ કાયો કરવા માટે ના અધિધનયમો, ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ અને દફતરો
૬. માઇક્રો સ્મોલ અને મીયીયમ એન્ટરપ્રાઇ
(એમએસએમઇ શાખા)

૧.

દસ્તાવેજ નામ/કચમથાળોઃ એમએસએમઇયી એકટ-

દસતાવેજનો પ્રકારોઃ નીધત ધવષયક બાબત

૨૦૦૬ એમએસએમઇ નીધત ધવષયક
ફાઇલ
દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

-

ભારત સરકારના એમએસએમઇ ને લગત ધવષયક ઠરાવો
જજલ્લા કષાએાએ

ૂરા પાયવા અને માગતદશતન

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ ધનયમસંગ્રહ

સરનામ ં

અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગભવન, ગાંિીનગર
એમએસએમઇ નીધત ભારત સરકારની વેબસાઇટ ઉપર
ઉપલબ્િ છે .
ટે લીફોન નં. ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો,સ ૂચનાઓ,

ફી ધનયત કરવામાં આવે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતર નકલ માટે લેવાની ફી (જો.
હોય તો)
ર

દસ્તાવેજન ંનામ/કચમથાળં ોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ ઠરાવ

લબ્રીકે ટીંગ પરવાનાની નીધત ધવષયક ફાઇલ ૧૯૮૭
વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ

સરનામોઃ

અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોકનં.૧/કચર, ચોથો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર.
ટે લીફોન નં.ર૩રપર૫૭૯,ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

સરકાર ઠરાવે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
( જો હોયતો)
૩

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળ
સ્ટે ટ લેવલ ઇન્યસ્રી

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ નોટીફીકે શન

ફેસીલીટે શન કાઉન્સીલ

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

માઇક્રો સ્મોલ અને મીયીયમ એકમો પાસેથી માલ ખરીદી
નાણાંન ં ચ ૂકવણ ં ન કરે તે સંજોગોમાં ચ ૂકવણ ં થાય તે માટે લધ

ઉદ્યોગને રષાએણ મળે તે માટે ભારત સરકારે ઇન્ટરે સ્ટ ઓન યીલે
પેમન્ે ટ ટ સ્મોલ ઇન્ય. એન્ય એન્સીલરી ડરયરટે કીંગ એકટ-૧૯૯૩
અમલમાં છે . જે અન્વયે ૧૯૯૮નાસિારા મજબ ગજરાત સરકારે
નોટીફીકે શનથી

રાજયકષાએાની

ઇન્યસ્રી

ફેસીલીટે શન

કાઉન્સીલની રચના કરી છે . જેમાં ખરીદનાર અને વેચનાર બંને
એકમોને બોલાવી તકરાર ડરગે ચચાત કરી કધમહટ દ્વારા ધનણતય
લેવામાં આવે છે .
વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ

સરનામ ં ોઃ

અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં,૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર
ટે લીફોન નં. ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

ફી નકકી કરવામાં આવે તે મજબ.

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો)
૪

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ એકટ

બોમ્બે મોલાસીસ કન્રોલ

સરનામ :-

એકટ ૧૯પપ-૧૪(ર)

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો,સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

મોલાસીસ કન્રોલ એકટ રે કટીફાઇય સ્પીરીટ લ્સ ૧૯પ૧ ને
નશાબંિી આબકારી જકાત પાસે-૧૯૬ર જાહેર પબ્લીકે શન છે .
જે સરકારી

સ્તકાલય

ટે લીફોન નં ોઃ પર૫૭૯,ર૩ર૫૨૫૯૫,
૨૩૨૫૨૫૮૭, ૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in
અન્યોઃ
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

સરકાર નકકી કરે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો )
૫

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ એકટ

(૧) બોમ્બે રે કટીફાઇય સ્પીરીટ લ્સ

સરનામોઃ

(ર) નશાબંિી અને આબકારી જકાત

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,

િારો ૧૯પ૧-૧ર(૧)

બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

મોલાસીસ કન્રોલ એકટ ૧૯પપ -૧૪ (ર) જાહેર પબ્લીકે શન છે

વ્યહકતને ધનયમ, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

જે સરકારી

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

ટે લીફોન નં.ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫

સ્તકાલય તેમજ અન્ય

ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો )

સરકાર નકકી કરે તે મજબ

સ્તકાલયોમાં ઉપલબ્િ છે .

પ્રકરણ-૪

ઈઓયીબી- આઇ.એફ.સી સેલ

શાખા ઉપયોગી દસ્તાવેજની માહહતી

૧
૨

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળ
બબ નેસ રીફોમત એક્શન પ્લાન-૨૦૧૭
(ઇ

દસ્તાવેજનો પ્રકાર
બબ નેસ રીફોમત એક્શન પ્લાન-૨૦૧૭

ઓફ ડૂઇંગ બબ નેસ)- બાય યીપાટત મેન્ટ ઓફ (ઇ

ઇન્યસ્રીયલ પોબલસી એન્ય પ્રમોશન

ઓફ ડૂઇંગ બબ નેસ)- બાય યીપાટત મેન્ટ

ઓફ ઇન્યસ્રીયલ પોબલસી એન્ય પ્રમોશન

પ્રકરણ - ૪

(એમએસએમઇ પ્રોત્સાહન શાખા)

સંસ્થા/કચકચેરીએ કાયો કરવા માટેના અધિધનયમો /કચધનયમો/કચધવધનયમો/કચસચનાઓ/કચધનયમ સંગ્રહ/કચદફતરો
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળ

દસ્તાવેજનો પ્રકાર નીધત ધવષયક બાબત૧) માઇક્રો, લધ અને મધ્યમ એકમોને રોકય સહાય
ર) માઇક્રો, લધ અને મધ્યમ એકમોને વ્યાજ સહાય યોજના
૩) વેન્ચર કેપીટલ સહાયની યોજના
૪) એનજી અને વોટર કન્ વશશન
પ) ટેકનોલોજી એકવી ેશન માટે સહાય
૬) પેટન્ટ રજજસ્રેશન માટે સહાય
૭) વીજળી અને પાણીના વપરાશની બચત માટેની સહાય
૮) CGTMSE ક્રેયીટ ગેરન્ટી ટ SME ની ફી માં સહાય

દસ્તાવેજનો પ્રકાર

ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

દસ્તાવેજ પરન ં ટંક લખાણ

આ દસ્તાવેજમાં ઔિોબગક ધનતી અન્વયે બહાર પાયવામાં આવેલ વ્યાજ
સહાય યોજનાના ઠરાવો, પરીપત્રો અને અરજીપત્રકના નમ ૂના વગેરેનો
સમાવેશ થાય છે .

વ્યહકતને ધનયમો / સંગ્રહની નકલ અહીથી

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ચોથો માળ, ઉિોગભવન, ગાંિીનગર.

મળશે.

ટેલીફોન નંબર- ૨૩૨-૫૨૫૯૩ ફેકસ- ૨૩૨ - ૫૨૫૯૩,
ઈમેઈલ- icinc @ gujarar.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સચનાઓ,

ફી ધનયત કરવામાં આવે તે મજબ

ધનયમ સંગ્રહ અને દફતર નકલ માટે
લેવાની ફી (જો હોય તો)
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળ

એન્વાયરોમેન્ટ પ્રોટેકશન મે સત યોજના

દસ્તાવેજનો પ્રકાર

ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

દસ્તાવેજ પરન ં ટંક લખાણ

આ દસ્તાવેજમાં ઔિોબગક ધનતી અન્વયે બહાર પાયવામાં આવેલ પયાતવરણ
જાળવણી માટેની ધવધવિ સહાયકી યોજના જેમકે વેસ્ટ મીનીમાઈ ેશન ટેકનીક,
વોટર ઓયીટ ઉજાત બચત વગેરે માટે લેવામાં આવતા પગલા અન્વયે થયેલ
ખચત પર આપવામાં આવતી સહાયના

ઠરાવો, પરીપત્રો અને અરજીપત્રકના

નમ ૂના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
વ્યહકતને ધનયમો / સંગ્રહની નકલ અહીથી

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ચોથો માળ, ઉિોગભવન, ગાંિીનગર.

મળશે.

ટેલીફોન નંબર- ૨૩૨-૫૨૫૯૩ ફેકસ- ૨૩૨ - ૫૨૫૯૩, ઈમેઈલ- icinc @
gujarar.gov.in

દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં

કોમન એન્વાયરમેન્ટ ઇન્રાસ્રકચર પ્રોજેકટસને સહાય યોજના

ૂ લખાણ
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક

પયાતવરણ સબંધિત કોમન એન્વાયરમેન્ટ રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટેના પ્રોજેકટને
સહાય યોજના

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી

ગાંિીનગર. ફેકસ – ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ ઈમેઈલ- icinc @ gujarar.gov.in

મળશે.
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં

એમ.એસ.ઇ.એકમોને પ્લોટ અને શેય માટે ભાયામાં સહાય યોજના

ફાઇલ

-

ૂ લખાણ
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક

ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી

ગાંિીનગર.ફેકસ- ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ , ઈમેઈલ- icinc @ gujarar.gov.in

મળશે.

પ્રકરણ-૪
મહેકમ શાખા
શાખા ઉપયોગી દસ્તાવેજની માહહતી

૧.

દસ્તાવેજન ં નામ/મથાળં

દસ્તાવેજનો પ્રકાર
નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો.
(ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમ સંગ્રહ,
દફતરો, અન્ય)

ૂ લખાણ- ધનયમો:દસ્તાવેજ પરન ં ટંક
(૧) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) ધનયમો-ર૦૦ર
(ર) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (પગાર) ધનયમો-ર૦૦ર
(૩) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (રજા) ધનયમો-ર૦૦ર
(૪) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (જોઇનીંગ ટાઇમ) ધનયમો-ર૦૦ર
(પ) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (મસાફરી ભથથાં) ધનયમો -ર૦૦ર
(૬) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (પગાર આિાહરત ભથથાં) ધનયમો-ર૦૦ર
(૭) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (સરકારી રહેણાંકના મકાનોમાં વસવાટ) ધનયમો-ર૦૦ર
(૮) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (નાણાંહકય) ધનયમો-ર૦૦ર
(૯) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (જી.પી.એફ.) ધનયમો-ર૦૦ર
(૧૦) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (પેન્શન) ધનયમો-ર૦૦ર
(૧૧) ગજરાત રાજય મલ્કી સેવા (જથ ધવમા) ધનયમો-ર૦૦ર

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહી
રાખવામાં આવેલ છે .

સરનામ:ં મહેકમ શાખા
ઉદ્યોગ કધમશનરની કચેરી,
ઉદ્યોગભવન, સેકટર-૧૧, ગાંિીનગર
ટેલીફોન નંબર:-ર૩રપર૫૪૭

પ્રકરણ - ૪ ( ધનયમ સંગ્રહ - ૩ )
આઇ.એમ. શાખા
કાયો કરવા માટેના ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ ધનયમસંગ્રહ અને દફતરો

૪.૧

જાહેર તંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કમતચારીઓએ ઉપયોગ
કરવાના ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી નીચેના
નમ ૂના મજબ આપો. આ નમ ૂનો દરે ક પ્રકારના દસ્તાવેજ માટે ભરવાનો છે .

દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં

દસ્તાવેજનો પ્રકાર
ઔદ્યોબગક પરવાના મેળવવા માટેની ઔદ્યોબગક નીધત
નો ઠરાવ નં-૪૭૭(ઈ) તા.રપ-૭-૧૯૯૧
નીચે આપેલા પ્રકારોમાંથી એક પસંદ કરો.
( ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ, દફતરો,
અન્ય )

ૂ લખાણ
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક

દસ્તાવેજનો પ્રકાર-ધનયમો ભારત સરકાર તરફથી
થયેલ ઠરાવમાં કયા

ઉદ્યોગોને લાયસન્સ લેવાની

જ રીયાત રહે છે . તેની ધવગતો તથા કયા ઉદ્યોગો,
પબ્લીક સેકટર માટે રી વતય છે અને કયા ઉદ્યોગો માટે
લાયસન્સ ફરજીયાત છે . તેના પહરધશષ્ટોનો સમાવેશ
થાય છે અને તે માટે અનસરવાની કાયત પધ્િધતનો
ઉલ્લેખ કરે લ છે અને તે માટેના જ રી નકકી કરે લ ફોમત
ઠરાવ સાથે જાહેર કરે લ છે .

વ્યહકતને

ધનયમો,

ધવધનયમો,

સ ૂચનાઓ,

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી
મળશે.

સરનામ ં :
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
આઇ.એમ. શાખા બ્લોક નં.૧/કચર, ૩ જો માળ,
ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર
ટેલીફોન નંબર : ૨૩૨પ૨૬૮૨/કચ
૨૩૨૫૨૬૮૯/કચ ૨૩૨૫૨૬૧૯
ફેકસ : ૨૩૨૫૨૬૮૩
ઇમેઇલ : icim@gujarat.gov.in
અન્ય :

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

આ યોજના અન્વયે સહાયની અરજી કરવા માટે કોઇ ફી

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની

રાખવામાં આવેલ નથી.

ફી ( જો હોય તો )

દસ્તાવેજન ંનામ/કચમથાળં

આસીસ્ટન્ટ ફોર ઇન્યસ્રીયલ ઇન્રાસ્રકચર

ૂ લખાણ
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક

ઔિોબગક વસાહતોની આંતરમાળખાહકય સધવિાઓ
ઉભી કરવી કે અપગ્રેય કરવી

વ્યહકતને

ધનયમો,

ધવધનયમો,

સ ૂચનાઓ,

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી
મળશે.

સરનામ ં :
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
આઇ.એમ. શાખા બ્લોક નં.૧/કચર, ૩ જો માળ,

ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર

ટેલીફોન નંબર : ૨૩૨પ૨૬૮૨
૨૩૨૫૨૬૮૯ /કચ ૨૩૨૫૨૬૧૯
ફેકસ : ૨૩૨૫૨૬૮૩
ઇમેઇલ : icim@gujarat.gov.in
અન્ય :

પ્રકરણ -૪
(એમએસએમઇ -ધવકાસ શાખા)

સંસ્થા/કચકચેરીએ કાયો કરવા માટે ના અધિધનયમો, ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ અને દફતરો
૬. માઇક્રો સ્મોલ અને મીયીયમ એન્ટરપ્રાઇ
૧.

દસ્તાવેજ નામ/કચમથાળોઃ એમએસએમઇયી એકટ-

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ નીધત ધવષયક બાબત

૨૦૦૬ એમએસએમઇ નીધત ધવષયક
ફાઇલ
દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

-

ભારત સરકારના એમએસએમઇ ને લગત ધવષયક ઠરાવો
જજલ્લા કષાએાએ

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ ધનયમસંગ્રહ
અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

ૂરા પાયવા અને માગતદશતન

સરનામ ં
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગભવન, ગાંિીનગર
એમએસએમઇ નીધત ભારત સરકારની વેબસાઇટ ઉપર
ઉપલબ્િ છે .
ટે લીફોન નં. ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો,સ ૂચનાઓ,

ફી ધનયત કરવામાં આવે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતર નકલ માટે લેવાની ફી (જો.
હોય તો)
ર

દસ્તાવેજન ંનામ/કચમથાળં ોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ ઠરાવ

લબ્રીકે ટીંગ પરવાનાની નીધત ધવષયક ફાઇલ ૧૯૮૭
વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ
અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

સરનામોઃ
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોકનં.૧/કચર, ચોથો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર.

ટે લીફોન નં.ર૩રપર૫૭૯,ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

સરકાર ઠરાવે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
( જો હોયતો)
૩

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળ
સ્ટે ટ લેવલ ઇન્યસ્રી

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ નોટીફીકે શન

ફેસીલીટે શન કાઉન્સીલ

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

માઇક્રો સ્મોલ અને મીયીયમ એકમો પાસેથી માલ ખરીદી
નાણાંન ં ચ ૂકવણ ં ન કરે તે સંજોગોમાં ચ ૂકવણ ં થાય તે માટે લધ
ઉદ્યોગને રષાએણ મળે તે માટે ભારત સરકારે ઇન્ટરે સ્ટ ઓન યીલે
પેમન્ે ટ ટ સ્મોલ ઇન્ય. એન્ય એન્સીલરી ડરયરટે કીંગ એકટ-૧૯૯૩
અમલમાં છે . જે અન્વયે ૧૯૯૮નાસિારા મજબ ગજરાત સરકારે
નોટીફીકે શનથી

રાજયકષાએાની

ઇન્યસ્રી

ફેસીલીટે શન

કાઉન્સીલની રચના કરી છે . જેમાં ખરીદનાર અને વેચનાર બંને
એકમોને બોલાવી તકરાર ડરગે ચચાત કરી કધમહટ દ્વારા ધનણતય
લેવામાં આવે છે .

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ, ધનયમસંગ્રહ
અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

સરનામ ં ોઃ
ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં,૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર
ટે લીફોન નં. ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫, ૨૩૨૫૨૫૮૭,
૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

ફી નકકી કરવામાં આવે તે મજબ.

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો)
૪

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ એકટ

બોમ્બે મોલાસીસ કન્રોલ

સરનામ :-

એકટ ૧૯પપ-૧૪(ર)

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર
મોલાસીસ કન્રોલ એકટ રે કટીફાઇય સ્પીરીટ લ્સ ૧૯પ૧ ને

વ્યહકતને ધનયમો, ધવધનયમો,સ ૂચનાઓ,

નશાબંિી આબકારી જકાત પાસે-૧૯૬ર જાહેર પબ્લીકે શન છે .

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

જે સરકારી

સ્તકાલય

ટે લીફોન નં ોઃ પર૫૭૯,ર૩ર૫૨૫૯૫,
૨૩૨૫૨૫૮૭, ૨૩૨૫૨૬૩૧
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

અન્યોઃ

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

સરકાર નકકી કરે તે મજબ

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો )

૫

દસ્તાવેજન ં નામ/કચમથાળોઃ

દસ્તાવેજનો પ્રકારોઃ એકટ

(૧) બોમ્બે રે કટીફાઇય સ્પીરીટ લ્સ

સરનામોઃ

(ર) નશાબંિી અને આબકારી જકાત
િારો ૧૯પ૧-૧ર(૧)

ઉદ્યોગ કધમશનરશ્રીની કચેરી,
બ્લોક નં.૧/કચર, ૪થો માળ, ઉદ્યોગ ભવન, ગાંિીનગર

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

મોલાસીસ કન્રોલ એકટ ૧૯પપ -૧૪ (ર) જાહેર પબ્લીકે શન છે

વ્યહકતને ધનયમ, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,

જે સરકારી

ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે.

સ્તકાલય તેમજ અન્ય

ટે લીફોન નં.ર૩રપર૫૭૯, ર૩ર૫૨૫૯૫
ઇ.મેઇલોઃ ic.msme@gujarat.gov.in

ધવભાગ દ્વારા ધનયમો, ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી
(જો હોય તો )

સ્તકાલયોમાં ઉપલબ્િ છે .

સરકાર નકકી કરે તે મજબ

લા લ
પ્રકરણ-૪ લાર્જસે
ર્જ
સે
લ

સંસ્થા/કચકચેરીએ કાયો કરવા માટે ના અધિધનયમો /કચધનયમો/કચધવધનયમો/કચસચનાઓ/કચધનયમ
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળ

સંગ્રહ/કચદફતરો

દસ્તાવેજનો પ્રકાર નીધત ધવષયક બાબત૧) મેન્યફેકચરીંગ પોલીસી – ૨૦૧૩ ડરતગતત વ્યાજ સહાય
યોજના
ર) સીએસ.આર.ઓથોરીટીની કામગીરી.
૩) ગોલ્યન ગજરાત ગ્રોથ ફંય (૩-જી)ની કામગીરી
૪) ઇન્સેટીવ ટ ઇન્યસ્રી
વેટ ) ૨૦૨૧ -૨૦૧૬ જનરલ) )
(રીએમ્બસતમેન્ટ યોજના
પ) પ્લાસ્ટીક ઇન્યસ્રી ને સહાય યોજના (વ્યાજ સહાય તથા વેટ)
૬) એરોસ્પેશ એન્ય યીફેન્સ પોલીસીની કામગીરી
૭) મેગા અને ઇનોવેટીવ પ્રોજેકટ માટે સહાય યોજના

દસ્તાવેજનો પ્રકાર
ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)
દસ્તાવેજ પરન ં ટંક લખાણ આ દસ્તાવેજમાં ઔિોબગક ધનતી અન્વયે બહાર પાયવામાં આવેલ
વ્યાજ સહાય યોજનાના ઠરાવો, પરીપત્રો અને અરજીપત્રકના
નમ ૂના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
વ્યહકતને ધનયમો /
ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ચોથો માળ, ઉિોગભવન,
સંગ્રહની નકલ અહીથી
ગાંિીનગર. ટેલીફોન નંબર- ૨૩૨-૫૨૫૯૩ ફેકસ- ૨૩૨ મળશે.
૫૨૫૯૩,
ધવભાગ દ્વારા ધનયમો,
ધવધનયમો, સચનાઓ,
ધનયમ સંગ્રહ અને દફતર
નકલ માટે લેવાની ફી (જો
હોય તો)
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળ
દસ્તાવેજનો પ્રકાર

ઈમેઈલ- icinc @ gujarar.gov.in

ફી ધનયત કરવામાં આવે તે મજબ

મેન્યફેકચરીંગ પોલીસી – ૨૦૧૩ ડરતગતત વ્યાજ સહાય યોજના
ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

દસ્તાવેજ પરન ં ટંક લખાણ આ દસ્તાવેજમાં ઔિોબગક ધનતી અન્વયે બહાર પાયવામાં આવેલ
પયાતવરણ જાળવણી માટે ની ધવધવિ સહાયકી યોજના જેમકે વેસ્ટ
મીનીમાઈ ેશન ટેકનીક, વોટર ઓયીટ ઉજાત બચત વગેરે માટે
લેવામાં આવતા પગલા અન્વયે થયેલ ખચત પર આપવામાં
આવતી સહાયના ઠરાવો, પરીપત્રો અને અરજીપત્રકના નમ ૂના
વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
વ્યહકતને ધનયમો /
ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ચોથો માળ, ઉિોગભવન,
સંગ્રહની નકલ અહીથી
ગાંિીનગર. ટેલીફોન નંબર- ૨૩૨-૫૨૫૯૩ ફેકસ- ૨૩૨ -

મળશે.

૫૨૫૯૩, ઈમેઈલ- icinc @ gujarar.gov.in

વ્યહકતને ધનયમો,
ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની
નકલ અહીંથી મળશે.
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન
ગાંિીનગર. ફેકસ – ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ ઈમેઈલ- icinc @
gujarar.gov.in

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં
દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

વ્યહકતને ધનયમો,
ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની
નકલ અહીંથી મળશે.
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળં
ફાઇલ

દસ્તાવેજ પરન ં ટૂંક લખાણ

વ્યહકતને ધનયમો,
ધવધનયમો, સ ૂચનાઓ,
ધનયમસંગ્રહ અને દફતરોની
નકલ અહીંથી મળશે.
દસ્તાવેજન ં નામ / મથાળ

એરોસ્પેશ એન્ય યીફેન્સ પોલીસીની કામગીરી

મેગા/કચઇનોવેટીવ પ્રોજેકટને સહાય યોજના
ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન
ગાંિીનગર.ફેકસ- ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ , ઈમેઈલ- icinc @
gujarar.gov.in
ઇન્સેટીવ ટ ઇન્યસ્રી વેટ ) ૨૦૨૧ -૨૦૧૬ જનરલ) )
રીએમ્બસતમેન્ટ યોજન
-

ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)

ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન
ગાંિીનગર.ફેકસ- ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ , ઈમેઈલ- icinc @
gujarar.gov.in
પ્લાસ્ટીક ઇન્યસ્રી ને સહાય યોજના (વ્યાજ સહાય તથા વેટ)

દસ્તાવેજ પરન ં ટંક લખાણ ધનયમ / પહરપત્ર સંગ્રહ (નીધત ધવષયક ફાઇલ)
વ્યહકતને ધનયમો /
ઉિોગ કધમશ્નરશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં.૧, ત્રીજો માળ, ઉિોગભવન
સંગ્રહની નકલ અહીથી
ગાંિીનગર.ફેકસ- ૨૩૨ ૫૨૫૯૩ , ઈમેઈલ- icinc @
મળશે.
gujarar.gov.in

