પ્રકરણ -૫

નીતિ ધડિર અથવા નીિીના અમલ સંબધ
ં માં જનિાના સભ્યો સાથસ સલા -પરામર્શ અથવા િસમનાપ્રતિતનતધત્વ માેન ની કો
વ્યવ્િા ોય િો િસની તવ.િ
૪ – મા ક્રો ્મોલ અનસ મીડમયમ ્ેરપ્રા ઝ - સલા કાર બોડશ

૧

(્મ્સ્મ

- તવકાસ ર્ાખા)

નીતિ ઘડિરઃ
અ નં

તવષય /મુદો

શું જનિા સ ભા.ીિા

જનિાની સ ભા.ીિા મસળવવા માેન ની

સુતનશ્ચીિ જરીરમ ?સ

વ્યવ્થા

( ા/ના)
૧

મા ક્રો ્મોલ અનસ મીડમયમ

ા

કુ લ ૩૦ સભ્યો પીકમ લજલા કષાનાના કુ લ-

સલા કાર બોડશ ્ેરપ્રા ઝ

૧૩ ્સોસી્ર્ન/ચસમ્બર ફ
સભ્ય

િરમકન

કોમસશનસ

પ્રતિતનતધત્વ પપવામાં

પવસલ ?સ



પનાથી ના.રરકનસ કયા પધારન નીતિ તવષયક બાબિોના ઘડિર અનસ અમલમાં જનિાની સ ભા.ીિા
નકકમ કરાય ?સ િસ સમજવામાં મદદ લસર્સ
બોડશ ની મીેીં.માં મા ક્રો ્મોલ અનસ મીડમયમ ્યોગો.ની નીતિ તવષયક બાબિસ ચચાશ કરવામાં પવસ ?સ



જરીરમ સલા સ ૂચનો મસળવી અમલીકરણ અથે સંબતં ધિ કચસરમનસ મોકલી પપવામાં પવસ ?સ

અ નં

ર

તવષય/મુદો

ગુજરાિ ્ેન ે મા ક્રો ્ડ ્મોલ

શું જનિા સ ભા.ીિા સુતનતિિ

જનિાની

કરવાનું જરીરમ ?સ ( ા/ના)

માેન ની વ્યવ્થા

ા

સ ભા.ીિા

મસળવવા

કુ લ પાંચ (પાંચ)સભ્યોની બનસલી

્ેરપ્રા ઝ નસીલીેન ર્ન

કા્સીલ ?સ અત્યાર સુધીમાં કુ લ

કા્સીલ

૪૧ મીેીં.ો થયસલ ?સ

્મઅસ્મ ડમ ્કે-ર૦૦૬

ન ળ કા્સીલની રચના કરવાની થાય ?સ િસ મુજબ ગુજરાિ સરકારના
ઠ

િા ૩૧-૭-૦૭ના નોેમ મકન ર્નથી કા્સીલની રચના કરન લ ?સ પ યોજનામાં ગુજરાિ રાજયના મા ક્રો અનસ ્મોલ

્યોગો.ો કન જેફ ઔધોગ.ક નોંધણી નંબર ધરાવસ ?સ િસફનસ પોિાનો માલ ખરમદકિાશ ્કમોનસ સપ્લાય કરન લ ોય અનસ
િસના નાણાં ખરમદકિાશ ્કમો ચુકવિા ન
્કમો્ િસફના લસેર

ોય િો િસફનસ પ કાયદા અવયસ રષાનણ પપવામાં પવસલ ?સ પવા

ન સાથસ તનયિ નમુનામાં જરીરમ દ્િાવસજો સાથસ અર ક કરવાની ર ન ?સ જેની ્કુ ેમની કરમ
ડ

કન સ રાજયકષાનાની ગુજરાિ ્ેન ે મા ક્રો ્ડ ્મોલ ્ેરપ્રા ઝ

નસીલીેન ર્ન કા્સીલ સમષાન રજુ કરવામાં પવસ

?સ જેમાં વસચનાર ્કમ િથા ખરમદનાર ્કમનસ બોલાવવામાં પવસ ?સ અનસ બંનસ પષાનો સાથસ ચચાશ કરમ કા્તસલ
પખરમ તનણશય લસ ?સ

પ્રકરણ - ૫
્મ્સ્મ

પ્રોત્સા ન ર્ાખા

નીતિ ધડિર અથવા નીતિના અમલ સબંધમાં જનિાના સભ્યો સાથસ સલા -પરામર્શ અથવા િસમના
પ્રતિતનતધત્વ માેનની કો
અ નં

વ્યવ્થા ોય િો િસની તવ.િ

તવષય/મુદો

શુ ં જનિાની સ ભા.ીિા

જનિાની સ ભા.ીિા મસળવવા માેન ની

સુતન ﾍ તિ કરવાનુ ં જરીરમ ?સ

વ્યવ્થા

?
( ા / ના )
૧

્ધો.ના તવકાસ માેન ની તવતવધ

ા

નીતિફ

ધડિી

વખિસ

ઔધોગ.ક

્સોસી્ર્નો/ મંડળો તવ સાથસ બસઠકો

સ ાયકમ યોજનાફ

યો ક

નીતિ

તવષયક

કરવામાં પવસ ?સ

સુચનોની

ચચાશ

અનસ નીતિ ધડિર

વખિસ ર્કય િસેલા સુચનોનો સમાવસર્
નીતિમાં થાય િસ જોવામાં પવસ ?સ

નીતિનો અમલઅ નં

તવષય/મુદો

શુ ં જનિાની સ ભા.ીિા

જનિાની સ ભા.ીિા મસળવવા

સુતન ﾍ તિ કરવાનુ ં જરીરમ ?સ

માેન ની વ્યવ્થા

?
( ા / ના )

૧

્ધો.ના તવકાસ માેન ની સ ાયકમ
યોજનાફની મંજુરમ માેન ની રાજય
કષાનાની સતમતિ

ા

રાજય કષાનાની સ ાયકમ સતમતિમાં
ગુજરાિ ચસમ્બર ફ

કોમસશ ્ડ

ડ્રમના પ્રતિતનતધનસ સભ્ય િરમકન
રાખવામાં પવસલ ?સ

પ્રકરણ - ૫

લાર્જસસલ
નીતિ ધડિર અથવા નીતિના અમલ સબંધમાં જનિાના સભ્યો સાથસ સલા -પરામર્શ અથવા િસમના
પ્રતિતનતધત્વ માેનની કો

વ્યવ્થા ોય િો િસની તવ.િ

નીતિનો અમલઅ નં

તવષય/મુદો

શુ ં જનિાની સ ભા.ીિા સુતન

જનિાની સ ભા.ીિા મસળવવા માેન ની

ﾍ તિ કરવાનુ ં જરીરમ ?સ ?( ા

વ્યવ્થા

/ ના )
૧

્ધો.ના તવકાસ માેન ની તવતવધ
સ ાયકમ યોજનાફ

ા

નીતિફ

ધડિી

વખિસ

ઔધોગ.ક

્સોસી્ર્નો/ મંડળો તવ સાથસ બસઠકો
યો ક નીતિ તવષયક સુચનોની ચચાશ
કરવામાં પવસ ?સ

અનસ નીતિ ધડિર

વખિસ ર્કય િસેલા સુચનોનો સમાવસર્
નીતિમાં થાય િસ જોવામાં પવસ ?સ

પ્રકરણ- ૫

૯ આંકડા ર્ાખા

:

-.વનશસની કામ.ીરમ

: વાતષિક અંદાજ િીયાર કરવા
ુ શ કામ.ીરમ
: પયોજન તવષયક સંપણ
:

ડ્રમઝ

ન ગુજરાિનુ ં પ્રકાર્ન

: આંકડાકમય માર િી દર્ાશ વત ુ પ્રકાર્ન પ્રતસધ્ધ કરવાની કામ.ીરમ
: તવતવધ આંકડાકમય માર િી ્કઠમ કરવાની કામ.ીરમ

