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હર જનતા, અરજકતા અને ઉ ોગકારોને ણવાજોગ 
જુરાત ઔ ોગક િવકાસ િનગમ રા યમા ંઆયો ત ઔ ોગક િવકાસના માળખા મારફતે ઔ ોગક 

ગિતિવિધઓને ો સાહન આપ ુ ંરા ય સરકાર ુ ંઉપ મ છે. વષ 1962 થી શ  થયેલ િનગમની કામગીર  

હઠળ આજ ધુી 220 ઉપરાતં વસાહતો થપાયેલ છે.  
િનગમ ારા તેની અ ણૂ િવકસીત વસાહતોમા ંઉ લ ધ ઔ ોગક િમ કતો માટ સમયાતંર ઓનલાઈન 

અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ અર ઓમા ંઅરજદારની ઉ ોગ કરવાની નાણાકં ય મતા, ઔ ોગક 
અ ભુવ,  ો ટ ર પોટ, રોજગાર ુ ંસ ન, નવી તકનીક, ઘન/ વાહ  કચરાના િનકાલ  વા િનયત માપદંડોને 
યાને લઈ કિનગ સિમિત ારા તેની ચકાસણી કયાબાદ ફાળવણી ગેનો િનણય લેવામા ંઆવે છે.  

િનગમ ારા કરવામા ંઆવતી મોટાભાગની યા ઓનલાઈન છે. મા અર , ફ  કૂવણી, દ તાવેજો 
અપલોડ કરવા,  ટૂતા દ તાવેજો મગંાવવા, અરજદારને સિમિત સમ  હાજર રહવા ણ કરવી અને તે 
થયેલ િનણયની ણ કરવી વગેર ચરણોનો સમાવેશ થાય છે.    

િનગમની ઉપરો ત યામા ંઅરજદારોને મદદ કરવા િનગમની વડ  કચેર  તેમજ તમામ ેિ ય 
કચેર ઓ ખાતે હ પડ ક ઉપલ ધ છે. આ ઉપરાતં કાયરત દવસોમા ંકચેર  સમય દરિમયાન  હ પલાઈન નબંર 
: 09879110007, 09879110463, 09879110478, 09879110482 થી જ ર  માહ િત, માગદશન આપવામા ંઆવે છે. 

િનગમ ારા કોઈ પણ એજ ટ, એજ સી,  પુ / ૂથ ને કોઈ પણ કારની કામગીર  સ પવામા ંઆવેલ 
નથી. આવા કારના લેભા ,ુ  છેતરામણા, ખોટા વચનો આપતા ંત વોથી ૂર રહવા,  તેમની સાથે કોઈ પણ 
કારનો નાણાકં ય ક દ તાવે  યવહાર ન કરવા તમામ અરજકતાઓને ણ કરવામા ંઆવે છે.  

સં ણૂ પારદશકતા, ઉ ોગ હ તકાર  અને સમયબ  કામગીર  એ િનગમને લા ણકતા છે,   તમામ 
ઉ ોગકાર અને અરજકતાઓએ યાનમા ંલેવા િવનતંી છે તથા િનગમની ફાળવણી િવષયક ક અ ય કોઈ પણ 
કારની કામગીર  અથ અરજદાર / ફાળવણીદાર પોતે સલં ન ેિ ય કચેર ના હ પડ કનો સપંક કર  શક છે.  

 

તાર ખ: 25-03-2021                                                     સહ /- 
થળ  : ગાધંીનગર                                                    એમ.થે ારસન  

                                                                 ઉપા ય  અને વહ વટ  સચંાલક,  
                                                                   .ુઔ.િવ.િન. – ગાધંીનગર.  


