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રયશળષ્ટ-ફ 

લન અને મયાલયણ શલબયગનય ઠયયલ ક્રભયાંક – લલછ/૧૦૯૮/૨૨૪૮/ગ તયયીખ : ૧૪/૦૨/૨૦૦૭ 
ન ાં બફડયણ 

ઉબય વકૃ્ષોન ાં ટેન્ડય ધ્ધશતથી જાશયે શયયજીની ળયતો : 
 

નલવયયી શલબયગનયાં શલશલધ ગ્રયભલન / ટ્ટી લયલેતય ગ જયયત યયજ્મનય વયભયજીક લનીકયણ લન 

શલબયગ નલવયયીભયાંઆલેર ઉબય વકૃ્ષોની ટેન્ડય અને જાશયે શયયજીનય લેચયણ ભયટેની ળયતો . 

આ ળયતોભયાં ફીજી યીતે સ્ષ્ટ યીતે દળયાલલયભયાં ન આલે તો”અશધશનમભ “ એટરે કે બયયતીમ લન 

અશધશનમભ ૧૯૨૭ વૌયયષ્ટ વકૃ્ષ છેદન અશધશનમભ ૧૯૫૧ તથય ફોમ્ફે રેન્ડ યેલન્ય  કોડ ૧૮૭૯ 

“શલબયગ“એટરે વયભયજીક લનીકયણ લન શલબયગ જે વાંજ્ઞયભયાં તેનય  લશીલટ કતયાઓ, અન ગયભીઓ અને 

અશધકૃત પ્રશતશનશધઓનો વભયલેળ થયમ છે.  

“નયમફ લન વાંયક્ષક ”એટરે કે વયભયજીક લન શલબયગનય લશીલટી અશધકયયી “ભયાંગણીદયય “ એટરે કે 

વ્મક્તત, ેઢી, વશકયયી ભાંડ ી અથલય બ્રોક જે તે શલસ્તયય ભયાં શયયજીની ળયતો અન વયય ઉબય ઝયડો 

ભયટેની ફોરી ફોરેર છે . અને જે વાંજ્ઞયભયાં તેની લયયવો અન ગયભીઓ પ્રશતશનશધઓ અને અશધકયયીઓનો 

વભયલેળ થયમ છે.  

“ખયીદદયય”એટરે કે વ્મક્તત , ેઢી, વશકયયી ભાંડણી  અથલય કાંનીની જેની તયપેણભયાં જે તે શલસ્તયયભયાં 

ઉબય ઝયડોન ાં લેચયણ ભાંજ ય કયલયભયાં આલેર છે . જે વાંજ્ઞયભયાં તેની લયયવો , અન ગયભીઓ, પ્રશતશનશધઓ, 

અને અશધકયયીઓનો વભયલેળ થયમ છે. 

“બ્રોક“એટરે કે જાશયેનયભય / નોટીવભયાં જે તે દળયાલેર ઉબય ઝયડોનો શલસ્તયય  

“બ્રોક” એટરે કે અશધકયયી દ્વયયય બ્રોક ય આલયભયાં આલતી સ ચનયઓની  નોંધોથી. 

  -: ળયતો :- 
 (અ) શયયજીભયાં બયગ રેલય ભયટેની ળયતો 
૧.    નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી , વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ , નલવયયી ધ્લયયય અખફયયોભયાં જાશયે પ્રશવધ્ધીથી 

આભાંશિત કયલયભયાં આલેર .સ્થ ઉયનય ઉબય ઝયડોની શયયજી ભયટેનય ટેન્ડય પોભા લેફવયઇટ 

(https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm) ઉયથીયવ ધયયલતય  લેયયીઓ ભેલી ળકળે ટેન્ડય 

પોભા ૨૫-૧૦-૨૦૧૯થી લેફવયઇટ ઉયથી ભેલી ળકયળે ટેન્ડય પી ની યકભ રય .૧૫૦/- (અંકે રશમય એકવો 

ચયવ  યય) ઇજાયદયય શલબયગીમ કચેયીએ ટેન્ડય પોભા જભય કયયલલય આલે ત્મયયે યોકડભયાં આલયનીયશળેે.  

૨. વાંણૂા શલગતો બયેરય ટેન્ડયો વીરફાંધ કલયભયાં રફર તય.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ નય યોજ ફોયનય ૧૩:૦૦ કરયક 

સ ધીભયાંનયમફ લનવાંયક્ષકશ્રી, વયભયજીક લનીકયણશલબયગ, નલવયયીની કચેયી ભય યયખેર ટેન્ડય ેટીભયાં  

નયખલયનય યશળેે. ભેર ટેન્ડય ઇજાયદયયની શયજયીભયાં તય.૧૩/ ૧૧/ ૨૦૧૯ નય યોજ ફોયે ૧૫.૦૦ કરયકે  

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીની રફરભયાં ખોરલયભયાં આલળે. 

૩. ભયાંગણીદયયે તેભનય ભયટે તથય તેભનય લતી કયભ કયલય ભયટે લેચયણભયાં બયગ રેનયય ઇવભને મ ખત્મયયનયમ ાં 

 આવ ાં પયજીમયત છે આ મ ખત્મયયનયભયની ખયી નકર ટેન્ડય વયથે વયભેર કયલયની યશળેે તેભજ ટેન્ડય  

બયનયયની ઓખ ભયટે યન નાંફય પોટયલયળાં ઓખિની પ્રભયબણત નકર (વયકયયશ્રીએ ભયન્મ કયેર  

 યયલયલયળાં) ટેન્ડય વયથે જોડલયન ાં યશળેે.   

૪.   ટેન્ડયભયાં દળયાલેર યેંજ લયઇઝ, સ્થ લયઇઝ ઉબય ઝયડોનય ટેન્ડય અરગ અરગ આલયનય યશળેે ટેન્ડય  

પોભાભયાં ભયગણીની યકભ દળયાલલયની યશળેે. જ દી જ દી યેંજની ભયાંગણીને ભયન્મ યયખલયભયાં આલળે.  

ઈજાયદયયેજે તેસ્થનય  યે યય  જથ્થય ભયટે ભયાંગણીની યકભ દળયાલલયની યશળેે  

૫. ભયાંગણીદયયે તભયભ સ્થ લયઇઝ  ટેન્ડય વયથે રય.૨૫,૦૦૦/- ( અંકે રશમય ચ્ચીવ શજાય  યય ) નો 

 ડીભયન્ડ ડ્રયપટ કોઇણયયષ્રીમકૃત/ળીડય ર ફેંકનો નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી, વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ,  

નલવયયીનય નયભનો ટેન્ડય વયથે વયભેર યયખલયનો યશળેે. ખયયણયની યકભ ઉય કોઇણ વ્મયજ આલયભયાં  

આલળે નશી. ખયયણયની યકભ શવલયમનય અથલય નકકી કયેર યકભ કયતયાં ઓછી યકભનય ડીભયન્ડ ડ્રયપટ  

         વયથેનય ટેન્ડયો ભયન્મ ગણયળે નશી. 

૬. લેચયણની તભયભ ળયતોની વાંણૂાણે બફનળયતી સ્લીકયમા કમયાની વયબફતીરે ટેન્ડયની ળયતો દળયાલતય  
દયેક યન ઉય વશી કયલયની યશળેે, આ યીતે વશી કયનયયે ોતે ભયાંગણીદયય વાંસ્થયનય ભયબરકે અશધકૃત 

બયગીદયય,પ્રશતશનશધ, અશધકયયી અથલય શનમયભકની શવેીમતથી વશી કયી યશમય છે તે સ્ષ્ટણે  
દળયાલલયન ાંયશળેે. યછથી ળયતો ફયફતનો કોઇ શલલયદ ધ્મયનભયાં રેલયભયાં આલળે નશી. 
૭. જે ઇજાયદયય નો GST નાંફય શવે તેજ ઇજાયદયય શયયજીભયાં બયગ રઇ ળકળે. ટેન્ડય બયનયયે પોભાભયાં સ્લચ્છ  
યીતે ભયરની ખયીદ કીંભતઆંકડયભયાં દળયાલલયની યશળેે. GST ન ાં પ્રભયણિ આલયન ાં પયજીમયત યશળેે. 
ધયયયધોયણ મ જફ ઇન્કભ ટેક્ષ બયયઇ કયલયનો યશળેે.  
૮. ભયાંગણીદયયે ટેન્ડયો બયલયભયાં ઘ ૂાંટયઘટૂ અને છેક-છયક ટયલયની યશળેે. અશનલયમા વજોગોભય જો કોઈ સ ધયયો 

કયેર શળે તો તેભનય દયેક સ ધયયય ય નજીક ટૂાંકી વશી કયલયની યશળેે. 

૯. આલેર ટેન્ડયો ૈકી અધયૂય બયેરય , વશી લગયનય કે અસ્ષ્ટ ટેન્ડયો ધ્મયનભયાં રેલયભયાં આલળે નશીં. 

૧૦. ળયતી ટેન્ડયો , તયયથી કે પેક્ષથી ભોકરેરય ટેન્ડયો, શલબયગ તયપથી નકકી કયેર પોભા શવલયમનય પોભાભયાં 

બયલયભયાં આલેરય ટેન્ડયો, શનમત કયેર તયયીખ અને વભમ છી આલેરય ટેન્ડયો તથય આ જાશયેનયભયની 

ળયતો પ્રભયણે નય  શોમ તેલય ટેન્ડયો ધ્મયનભયાં રેલયભયાં આલળે નશી. 

૧૧. ભયાંગણીદયયે ટેન્ડય ખોરલયનય શનમત વભમ સ ધીભયાં તેભને આેર ટેન્ડયો યછય ખેંચી ળકળે યાંત   આભ 

કયલય ભયટે તેભને રેબખતભયાં અયજી કયીને નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી કે તેભનય અશધકૃત પ્રશતશનશધની લૂા 

ભાંજૂયી રેલી ડળે.   

 ૧૨. કોટા  ધ્લયયય નૈશતક અધ:તન કે અન્મ ગ ન્શય વાંફાંશધત શળક્ષય પયભયલલયભયાં આલેર વ્મરકત, આ પ્રકયયની 

શળક્ષય બેયગલેર વ્મરકત, ૧૮ લાથી ઓછી ઉભયની વ્મરકત , નયદયય જાશયે થમેર વ્મરકત , વાંસ્થય અથલય 

શલબયગ અથલય વયકયય ધ્લયયય કયી મયદીભયાંમ કલયભયાં આલેર કોઇણ વ્મરકત અગય તો ક્ષ્ર તયપથી યજ  
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કયલયભયાં આલેર ટેન્ડય યદફયતર કયલયભયાં આલળે અને આલય ટેન્ડય વયથેની ખયયણયની યકભ શલબયગ 

ધ્લયયય  ખયરવય કયલયભયાં આલળે.  

૧૩. ભયાંગણીદયયે દયેક યેંજનય સ્થ લયઇઝ અરગ ટેન્ડય આલયન ાં યશળેે. એક જ યેંજનય સ્થ લયઇઝ ભયટે કોઇ 

ભયાંગણીદયયે એક કયતયાં લધ  ટેન્ડય બયેરય શળે તો તે ૈકી વૌથી ઉંચય બયલન ાં ટેન્ડય ધ્મયનભયાં રેલયભયાં 

આલળે.  

 ૧૪. શલબયગ તયપથી આ જાશયે શયયજીન ાં જે જાશયેનયમ ાં ફશયય યડલે ાં છે તેનો જથ્થો અંદયજીત છે અને તેભયાં કોઇ 

પેયપયય શોમ તો ખયીદદયયે ભયન્મ યયખલયનો યશળેે. ભયાંગણીદયયે યેંજનય સ્થ લયઇઝ ટેન્ડયભયાં દળયાલેર 

બ્રોકનો ફતયલેર  જથ્થો અને તેની ગ ણલત્તયની સ્થ ઉય ખયતયી કમયા ફયદ જ આ ટેન્ડયો  ભયાં ભયગણી 

બયેર છે તેભ ભયનલયભયાં આલળે. ભયાંગણીદયયે ટેન્ડય વયદય કમયા ફયદ તેભયાં કોઇણ જાતનય પેયપયય કયી 

ળકયળે નશીં અને આ અંગે તેભની કોઇ પયીમયદ ભયન્મ યયખલયભયાં આલળે નશી. 

૧૫. લેચયણભયાં મ કલયભયાં આલેર જરયઉ તથય ાંચયયઉ ઇભયયતી ભયરનો જથ્થો બ્રોકલયય દળયાલલયભયાં આલેર 

છે. તથય જ્મયાં અને જેભ છે તેનય ધોયણે મ કલયભયાં આલેર છે. ખયીદનયયને તેનય કોઇણ બયગ ભયટે 

વાંદગીની કે નકયયલયનો શકક યશળેે નશી. 

૧૬. ટેન્ડય ખોરલયનય વભમ સ ધીભયાં શલબયગનય નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી ઉય જણયવ્મય ૈકીનય કોઇણ 

ફતયલેર જથ્થો કે તેનય કોઇ બયગ યદ કયલયની કે તેભયાં સ ધયયો લધયયો કે પેયપયય કયલયનો અફયશધત શકક 

ધયયલે છે. 

૧૭. શનમત વભમ સ ધીભયાં આલેર ટેન્ડયો નકકી કયેર તયયીખે અને વભમે શયજય યશરે ભયાંગણીદયયો વભક્ષ 

નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી ધ્લયયય અથલય તેભને અશધકૃત કયેર અશધકયયી ધ્લયયય ખોરલયભયાં આલળે તથય તેભયાં 

દળયાલેર શલશલધ વ્ર ક્ષોની ભયાંગણીનય  બયલ લયાંચી વાંબયલલયભયાં આલળે. 

 ૧૮. આલેર ફધય ટેન્ડયો અથલય તે ૈકી કોઇણ ટેન્ડય કયયણો આપ્મય લગય અસ્લીકયય કયલયનો કે અંળત: 

સ્લીકયયલયનો અથલય શયયજી યદ કયલયનો નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીને અફયશધત શકક યશળેે. 

 ૧૯. જો પ્રયપ્ત થમેર ટેન્ડયો નયભાંજ ય થયમ તો લેચયણનય રદલવે લયટયઘયટોથી અથલય તો જાશયે શયયજીથી 

લેચયણ મોજલયભયાં આલળે. આલી જાશયે શયયજીભયાં ટેન્ડય ન બયનયય વ્મરકત કે ેઢી ણ આ શયયજી થતયાં 

શરેય ખયયણયની યકભ બયીને ટેન્ડની ળયતો તેભને બફનળયતી સ્લીકયમાછે તેભ જણયલી બયગ રઇ ળકળે. 

 ૨૦. જાશયે શયયજી થી કે લયટયઘયટો થી લેચયણ મોજામેથી ોતયની ઓપય યજ  કયનયય ભયાંગણીદયયે ઓપય સ્રી, 

લયટયઘયટો િક અને ટેન્ડયની ળયતો ઉય વશી કયલયની યશળેે. આલી ભયાંગણી ભયાંગણીદયયોને ફાંધનકતયા 

યશળેે. 

  ૨૧. જો ભયાંગણીદયયની ખયીદદયય તયીકે શનય રકત કયલયભયાં આલળે તો તેભનય નયભની મયદી નયમફ લન 

વાંયક્ષકશ્રી, વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ, નલવયયીની કચેયીનય નોટીવ ફોડા ઉય પ્રદશળિત કયલયભયાં આલળે 

તેભજ વ્મરકતગત યીતે ટયરથી લેચયણ હ કભ સ્લરે તેભને જાણ કયલયભયાં આલળે. 

૨૨. અસ્લીકૃત ટેન્ડયો વયથે ભેર ખયયણયની યકભ ડીોઝીટ તયીકે જભય રઇ યીપાંડ ઓપ ડીોઝીટ વદયે 

ળયખિ ભેલી ળકમ તેટરી લશરેી યત કયલયભયાં આલળે. 
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  ૨૩. લેચયણ ભાંજ ય થમેથી રદન-૫ ભયાં ખયીદદયયે જરયી ભયરશતી જેલી કે ેઢીનય ભયબરકન ાં નયભ , વયનયમ ાં, ેઢીનય 

બયગીદયયોનય નયભ/વયનયભય , કાંનીનય શનમયભકો , વાંચયરકોનય નયભ વયનયભય બયગીદયયીનય કયયયની 

પ્રભયણીત નકર/ભેભોયેન્ડભ એન્ડ આટીકલ્વ ઓપ એવોવીએળન / GST નાંફય જે રયગ  ડ ેતે બફનચકૂ યજ  

કયલયનય યશળેે. આ ફયફતે કોઇ છૂટછયટ આલયભયાં આલળે નશી. ધયયયધોયણ મ જફ ઇન્કભ ટેક્ષ બયયઇ 

કયલયનો યશળેે. 

  ૨૪. નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીની રેબખત યલયનગી શવલયમ ખયીદદયય શલબયગ વયથેનો વોદો ફીજી યટીને 

તફદીર કે વોંણી કયી ળકળે નશી. આ મ જફની ભાંજ યી મોગ્મ જણયમેથી શલબયગનય નયમફ લન 

વાંયક્ષકશ્રી ધ્લયયય ભાંજ ય કયેર ભયાંગણીનય ૧ (એક) ટકય યકભ રયન્વપય પી લસ ર કમયા ફયદ આી ળકયળે. 

  ૨૫. ટેન્ડયભયાં વશી કયનયય વ્મરકતને ોતે ેઢીનય ભયબરક તયીકે બયગીદયય ેઢીનય અશધકૃત બયગીદયય તયીકે કે 

કાંનીનય અશધકૃત પ્રશતશનશધ ભેનેજય કે ડયમયેકટય તયીકે કે અન્મ કોઇ લેયયી વાંસ્થયનય અશધકૃત પ્રશતશનશધ 

તયીકે વશી કયે છે તે સ્ષ્ટ ણે વશીની નીચે નયભ વરશત જે તે ેઢી , કાંની કે અન્મ લેયયી વાંસ્થયનય 

યફય સ્ટેમ્ ધ્લયયય દળયાલલયન ાંયશળેે. 

  ૨૬. કોઇણ એક યેંજનય એકજ સ્થનય ઉબય ઝયડોનય બ્રોક ભયટે ૧ કયતયાં લધયયે વાંખ્મયભયાં વયખય બયલનય 

ટેન્ડય શળે અને તે ભયાંગણી બયલ શલબયગને સ્લીકયમા જણયળે તો તે લેચયણનય સ્થે શયજય યશરેય 

ભયાંગણીદયયોને તેભનય ભયાંગણી બયલભયાં લધયયો કયલયની યલયનગી આલભયાં આલળે અને આ યીતે ભેર 

લધ  બયલની ભયાંગણી સ્લીકયયલી કે નશી તે નયમફ લન વાંયક્ષક ધ્લયયય નકકી  કયલયભયાં આલળે.જો 

ભયાંગણીદયયો ભયાંગણી બયલભયાં લધયયો કયલયની નય યડ ેતો કય ાં ટેન્ડય સ્લીકયયવ ાં તે બચઠઠી ખેંચીને નકકી 

કયલયભયાં આલળે. 

  ૨૭.(અ) જમયાં સ ધી નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી ભયાંગણીદયયની ખયીદદયય તયીકે શનભણ ૂાંક નય કયે ત્મયાં સ ધી જે તે 

ભયાંગણીદયયોને આ ટેન્ડયની ળયત ફાંધન કતયા યશળેે. જો આભયની કોઇ ળયતનો બાંગ થળે તો ભયાંગણીદયયે 

ળયત નાં.૫ શઠે જભય કયયલેર ખયયણયની યકભ ખયરવય કયલયભયાં આલળે. લધ ભયાં શલબયગ આલય ટેન્ડયભયાં 

આલયી રેલયમેરય જથ્થયન ાં  ન: લેચયણ કયી ળકળે જો શલબયગને આ જથ્થયનો શનકયર કયલયભયાં પયમદો થળે 

તો તેનો શકદયય શલબયગ યશળેે તથય જો ન કળયન થળે તો આન ાં ન કળયન ળયત બાંગ કયનયય ભયાંગણીદયયનય 

શળયે યશળેે તથય તેભને શલબયગ તયપથી જણયવ્મયન વયય વભગ્ર કયભગીયી ણૂા ન થયમ ત્મયાં સ ધી વભગ્ર 

બ્રોકની તભયભ જલયફદયયી ખયીદદયયની યશળેે. 

       (ફ) ખયીદ કયેર ભયરની જલયફદયયી શયયજી ભાંજ ય થમયની તયયીખથી ઇજાયદયયની યશળેે. ભયરન ાં લેચયણ 

થમય છી તેનય નયળ અથલય ક દયતી આપ ત કે આગ રયગલય ફદર જ ાંગરખયત   તેનય ભયટે જલયફદયય 

ગણયળે નશી અને તે ભયટે ખયીદ કયનયય ોતે જ જલયફદયય ગણયળે.  

  ૨૮. ખયીદદયયે લેચયણ ફયદ યયખેર ભયરની જલયફદયયી લેચયણ ભાંજૂય થમયની તયયીખથી ખયીદદયયની યશળેે. 

લેચયણ ફયદ ક દયતી આપત , આગ, યૂ લગેયે કયયણોવય ભયરને થતયાં  યય કે અંળત નયળ કે ન કળયનીથી 

ઉભ  થનયય નયણયકીમ ન કળયન ખયીદનયયનય શળયે યશળેે. આ ફયફતે શલબયગની કોઇ જ જલયફદયયી યશળેે 

નશી. 
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૨૯. ખયીદદયયે આ કયયય શઠેની કયલયની થતી કયભગીયી અંગે યોકેર કયયીગયોૈકીકોઇ એક કે લધ  

કયયીગયને કોઇણ જાતન ાં ન કળયન અને/અથલય ઇજા થળે તો તેની જલયફદયયી વાંણૂાણેખયીદદયયની  

યશળેે અને ભાંજૂય કયમદયઓની જોગલયઇઓ શઠે કે અન્મ કોઇ નીમભોન વયય જે કાંઈ લતયચકૂલલયન ાં  

થળે તે ખયીદનયયે ચકૂલવ ાં ડળે. લીબયગની આઅંગે કોઇણ જલયફદયયી યશળેે નશીં. આભ છતયાંણ આ  

અંગે કોઇણ યકભ ચકૂલલયની શલબયગને પયજ ડળે તો તે યકભ ખયીદદયય યવેથી લસરૂ કયલય ભયટે 

શલબયગ શકદયય યશળેે અને તેલય કીસ્વયભયાં આ પ્રકયયનીચકૂલણી શલબયગને કયલય ભયટેખયીદદયય આ વયથે 

યત નખેંચી ળકયમ તેલી ફયાંમધયી આલયની યશળેે. 

૩૦. ખયીદદયયે રઘ ત્તભ લેતનધયયો , કભાચયયી ી.એપ. એકટ અને અન્મ ભજૂય કયમદયઓની અને તેને વાંરગ્ન 

શનમભોની જોગલયઇઓન ાં ચ સ્તણે યરન કયલયન ાં યશળેે અને તેનય બાંગ ફદર કોઇણ જાતનો દાંડ કે 

લતય ચકૂલલયની જલયફદયયી વભગ્રણે ખયીદદયયે અદય કયલયની યશળેે. 

૩૧. ખયીદદયયે કયેર ભયર ઉયડતી લખતે શનમત કયેર પી સ્થયશનક યીકે્ષિ લન અશધકયયી/સ્થયશનક પોયેસ્ટય 

યવે બયયઇ કયી લયશત  ક યવ ભેવ્મય ફયદ જ ભયર લયશત  ક કયલયનો યશળેે. 

 ૩૨. શયયજી ભાંજૂય થમય ફયદ વકૃ્ષ કયીને યડલયન ાં ળર કમયા છી કોઇણ વભમે નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી , 

વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ , નલવયયી તયપથી વયકયયશ્રીનય તય.૦૮/૧૧/૮૫ નય ઠયયલ પ્રભયણે છૂટ અયઇ  

શોમ તેલય ગ્રયભજનો , ભજૂયોને ડયીઓ , અંક ય , કયાંટય તથય તેભને શકર રઇ જલય અથલય ખવેડલયભયાં 

દખર કયલી નશી અથલય લન અશધકયયીએ સચૂલેર કયભગીયી ફજાલલય કોઇ વ્મરકતએ દખર કયલી નશી. 

(ફ) ખયીદ કયેર બ્રોકનયનયણયાં બયયઇ કયલયની ળયતો  

૧. ખયીદદયયે શલબયગને બયયઇ કયલયની થતી વઘી યકભ કોઇણ યયષ્રીમકૃત/ળીડય ર ફેંકનય 

નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી , વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ , નલવયયીનય નયભે ક્રોસ્ડ ફેંક ડ્રયપટનય રભયાં 

બયયઇ કયલયની યશળેે.  

૨. ખયીદદયયે લેચયણભયાં યયખેર બ્રોકની ભાંજૂય યયખલયભયાં આલેર લેચયણ કીંભતની ૨૫ % યકભ તથય 

ક ર લેચયણ કીંભત ય થતય જીએવટી અને ઇન્કભ ટેક્ષ વરશતની યકભ લેચયણનય રદલવે બયલયની 

યશળેે. ક ર લેચયણ કીભતની ૧૦ % યકભ અનયભત તયીકે તથય ફયકી યશતેી ૭૫ % યકભ રદન-૭ ભયાં 

બયયઇ કયલયની યશળેે. ત્મયયફયદ નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી, વયભયજીક લનીકયણ શલબયગ, નલવયયીનય 

હ કભ ભળ્મેથી બ્રોકભયાં કયણ લગેયેની કયભગીયી ચયલ  કયી ળકળે. ખયીદદયયે બ્રોકની કયભગીયી 

વાંતોકયયક અને કયયય ખતની ળયતો પ્રભયણે કયીને બ્રોકનો કફજો શલબયગને યત વોંે 

ત્મયયફયદ આ અનયભત યકભ યત કયલયની કયમાલયશી કયલયભયાં આલળે. અનયભત યકભ ઉય કોઇ 

વ્મયજ આલભયાં આલળે નશીં. 
 

 

 

 

 (ડ) બ્રોકને રગતી કયભગીયીની ળયતો : 
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૧ ખયીદદયયે કયયયનયમ ાં કમયા ફયદ આ કયભગીયીભયાં વકૃ્ષો કયલયની કયભગીયી આડ કયણી , છયર કયઢલયની 

કયભગીયી, ઠ ાંઠની કયાંટ-છયાંટની કયભગીયી , રયકડયઓ ઓડ કયલયની કયભગીયી , બ્રોકભયાં રયકડય ગોઠલલયની 

કયભગીયી, ગોઠલેર રયકડય બ્રોક ભયાંથી યલયનય કયલયની કયભગીયી લગેયેનો વભયલેળ થયમ છે. ૩૦ રદલવ 

વભમ ભમયાદયભયાં જ બ્રોકની તભયભ કયભગીયી વાંતોકયયક યીતે ણૂા કયી બ્રોકનો કફજો શલબયગને 

વોંલનો યશળેે. ખયીદદયય અશનલયમા વાંજોગોભયાં આ મ દત શલબયગનય નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીની કચેયીએથી 

ભાંજૂયી ભેલીને નીચે મ જફની ળયતે લધયયી ળકળે. 

અ. શલબયગને બ્રોકદીઠ પ્રશતરદન રય.૫૦૦/- લધયયયની પી ચ કલીને ભશત્તભ ૧૫ (ાંદય) રદલવ ભયટે આ  

મ દત નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી લધયયી ળકળે. 

ફ. ત્મયય છી લધયયયની મ દત બ્રોક દીઠ પ્રશતરદન રય.૭૫૦/- લધયયયની પી ચકૂલીને ૧૫ (ાંદય) 

રદલવ ભયટે આ મ દત નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી લધયયી ળકળે. 

ક. ત્મયય છી કોઇણ મ દત લધયયો લન વાંયક્ષકશ્રીની ભાંજ યી શવલયમ કયી આલયભયાં આલળે નશી 

આલી મ દત લધયયલયની પી લન વાંયક્ષકશ્રી ધ્લયયય નકકી કયલયભયાં આલળે. જે ખયીદદયયે ભયન્મ 

યયખલયની યશળેે. 

૨ કયભગીયી વાંણૂા કયલયની મ દતભયાં લધયયયનો અંદયજ નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી ધ્લયયય નકકી કયલયભયાં આલળે 

જેની વભીક્ષય કયલયની વત્તય લન વાંયક્ષકશ્રીની યશળેે. આલય વશભબક્ષત અંદયજ મ જફની પી બયયઇ કમયા 

ફયદ જ મ દતભયાં લધયયો કયી આલયભયાં આલળે. પી બયયઇ ન કયલયનય વાંજોગોભયાં ખયીદનયયને બ્રોકભયાં 

ઉબેરય કે કયેરય વકૃ્ષો કયલયની કે રઇ જલયની ભાંજ યી આલયભયાં આલળે નશી. 

૩ ખયીદદયયે બ્રોકની વભગ્ર કયભગીયી એટરે કે કયણી , આડ કયણી , છયર ઉતયયલી , રયકડય ખેંચલય , 

ગોઠલલય કે લયશત  ક કયલય , બયલય લગેયે એલી યીતે કયવ ાં કે જેથી અશધશનમભની કોઇ જોગલયઇનો બાંગ ન 

થયમ. ખયીદદયય અશધશનમભની કરભોની જોગલયઇ અન વયય ન કયલય જણયલેર દયેક કૃત્મથી દૂય યશળેે 

અને અશધશનમભની કોઇણ કરભનો બાંગ થમેર છે એભ નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીને રયગળે તો તેઓ 

તયપથી હ કભ થમેથી રય.૨૦૦૦/- થી લધ  નશી તેટરી દાંડની યકભ અને ખયેખય અંદયજેર લતયની યકભ 

તેઓ ભયયપતે શલબયગને ચકૂલી આલય ફાંધયળે અને  તેભની યવેથી આલય દયેક એલય કૃત્મો નય બયગર ે 

૧૦૦૦/- થી લધ  નશીં તેટરી દાંડની યકભ અને ખયેખય અંદયજેર લતયની ઉકત યકભ અશધશનમભની 

કરભ-૮૫ અન વયય અનયભત યયખેર છે (લેચયણ કીંભતની ૧૦ ટકય યકભ) ભયાંથી લસરૂ કયલય યિ થળે. 

આલય દાંડની યકભ કે લતયની યકભ લધયયે શળે તો ખયીદદયયે અનયભતની યકભ ઉયયાંત ણ 

અંદયજલયભયાં આલેર યકભ બયયઇ કયલયની યશળેે. ખયીદદયયે બ્રોકને રગતી તભયભ કયભગીયી એલી યીતે 

કયલયની યશળેે કે જેથી અશધશનમભની કોઇણ જોગલયઇનો બાંગ ન થયમ તથય આગયભી યકને કોઇ 

લીયીત અવય ન શોંચે જેથી શલબયગ બફનજરયી ખચા શનલયયી યક ભેલી ળકે. ખયીદદયય ધ્લયયય કોઇ 

ન કળયન શોંચયડલયભયાં આલળે તો નયમફ લન વાંયક્ષક ધ્લયયય અંદયજલયભયાં આલેર લતય અને દાંડ 

ચકૂલલયનો યશળેે. આલય લતય અને દાંડની યકભનય  હ કભ વયભે ખયીદદયય લન વાંયક્ષકશ્રીને અીર કયી 

ળકળે. તેઓનો ચકૂયદો અને હ કભ આખયી યશળેે. 
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 ૪ ખયીદદયયે કયેરય વકૃ્ષોનય થડીમયની કયાંટ-છયાંટ એલી યીતે કયલી જેથી કયેરય વકૃ્ષોન ાં થડીય ાં જભીન 

રેલરથી થડીમયનય ઉયનો બયગ રીસ્વો અને ઢયલયય ળાંક  આકયયનો ફને જેથી લયવયદી યણી 

થડીમયભયાં ઉતયી વડો ેદય કયી ળકે નશી.કયાંટ છયટ એલી યીતે કયલી કે જેથી થડીમયની છયર એકધયયી અને 

રીસ્વી કયમ. ખયીદદયય ધ્લયયય ઉયય જણયવ્મય મ જફ કયાંટ છયાંટ કયલયભયાં આલળે નશીં તો કયાંટ છયાંટ મોગ્મ 

યીતે ન કયેર પ્રશત ખટૂ દીઠ રય. ૨ રેખે લસ ર કયલયભયાં આલળે. જેભયાં લધયયો/ઘટયડો કયલયની વત્તય 

યીકે્ષિ લન અશધકયયીની બરયભણ અન વયય લધયયો/ઘટયડો નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી કયી ળકળે. ખયીદદયયે 

કયેરય વકૃ્ષોનય થડીમયની કયાંટ છયાંટ કમયા ફયદન ાં પ્રભયણિ વાંફાંશધત યીકે્ષિ લન અશધકયયી યવેથી 

ભેલીને નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રીને યજ  કયલયન ાં યશળેે. 

૫ ખયીદદયય તેભને લેચયણભયાં યયખેર બ્રોક/લયલેતયભયાં નીરગીયી કે અન્મ વકૃ્ષોનય રયકડયની છયર પ્રોટભયાં 

જ કયઢી ળકયળે. 

(ચ) અન્મ ળયતો  

 

 ૧ ખયીદદયય ઉય જણયલેર ળયતો ૈકી એક કે તેથી લધ  ળયતોન ાં યરન કયલયભયાં શનષ્પ ગમેથી તેભને 

કયલયભયાં આલેર લેચયણ યદ કયી તેભણે બયેર ખયયણયની યકભ તથય અન્મ તભયભ યકભ જપ્ત કયીએ 

આલય સ્થ ય કયેર જથ્થયન ાં પેય લેચયણ ખયીદદયયનય ખચે અને જોખભે મોજલયભયાં આલળે. જો આલય 

પેય લેચયણભયાં શલબયગને ન કળયન જળે તો પેય લેચયણ ખચા વરશત ન કળયનીની તભયભ યકભ ૧૨ ટકય વયદય 

વ્મયજ વરશત મૂ ખયીદદયય યવેથી લસરૂ કયલયભયાં આલળે. આ ન કળયન બયયઇ કયલયની ભયાંગણીની 

નોટીવ ભળ્મેથી રદન-૫ ભયાં આ ન કળયન શલબયગને બયયઇ કયવ ાં ડળે. ન કળયનની યકભ નકકી કયલય 

નીચે મ જફન  સ િ અનયલલયભયાં આલળે. 

(અ) ન કળયનીની યકભ (રશમયભયાં) = ભયાંગણીદયયે ટેન્ડય ધ્લયયય આેર ભયાંગણીની યકભ(-) ન: 

લેચયણભયાં ભેર ખયીદ કીંભત 

(ફ)  ન: લેચયણભયાં ણ જો આ જથ્થયનો નીકયર થળે નશીં તો ભયાંગણીદયય યવેથી લસરૂ કયલયની 

થતી ન કળયનીની યકભ ગણતયી નીચે મ જફ થળે. 

 ન કળયનીની યકભ (રશમયભયાં) = ભયાંગણીદયયે ટેન્ડય ધ્લયયય આેર ભયાંગણીની યકભ 

(ક) યાંત   આલય જથ્થયનય  ન: લેચયણ ધ્લયયય ભયાંગણીદયય યવેથી લસરૂ કયલયયિ થતી યકભ લધ  

યકભ ઉજળે તો આ લધયયયની યકભ ઉય ભયાંગણીદયયનો કોઇ શકક કે દયલો યશળેે નશી. 

(ક)       કયયયનયમ ાં અને બ્રોકનો કફજો વાંબયલયની ળયતો 

 ૧ ખયીદદયયે શયયજીની નયણયાંની બયયઇ કયલયની ળયતો (ફ) (૧) તથય (ય) મ જફનય નયણયાં બયયઇ 

કયી શલબયગ તયપથી શનમત કયલયભયાં આલેર નમનૂયભયાં કયયયનયમ  કયી આલયન ાં યશળેે. જો 

ખયીદદયય આભ કયલયભયાં ચકૂળે તો તેભની શનય રકત યદ કયલય યિ થળે અને શનય રકત યદ 

થમેથી ખયયણયની યકભ તથય બયેર તભયભ યકભ જપ્ત કયલયભયાં આલળે.  

૨ ખયીદદયય તયપથી ઉયોકત ળયતો પ્રભયણેની વાંણૂા યકભ (કયલેયય વરશત) બયયઇ કમયા ફયદ 

અને કયયયનયમ ાં કમયા ફયદ વાંફાંશધત નયમફ લન વાંયક્ષક કે તેઓએ અશધકૃત કયેર અશધકયયી 
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યવેથી તેઓએ બ્રોકનો કફજો વાંબયલયનો યશળેે અને ળયત નાં. (૧) મ જફ  પેય લેચયણભયાં 

શલબયગને જો પયમદો થળે તો તે યકભ ઉય મૂ ખયીદનયયને કોઇ અશધકયય યશળેે નશી. (ય) 

ખયીદદયય ક દયતી કયયણોવય અથલય અન્મ રયફોને રીધે ભયરને થમેર અવય ભયટે લયાંધો 

ઉઠયલલય શકદયય યશળેે નશી. 

 ૩ ખયીદદયયને શનમભ પ્રભયણે જીએવટીની યકભ અંગે બ્રોકની કયભગીયી ણૂા થમેથી ઇભયયતી અને 

જરયઉ ભયરનય જથ્થય ફયફતે નયમફ લન વાંયક્ષકશ્રી તયપથી જરયી પ્રભયણિ આલયભયાં આલળે. 

ખયીદદયયે લેચયણ યયખેર ભયર ઉય બયલયનય થતય જીએવટી ની શલગતો ફયયોફયય વેલ્વ ટેક્ષ 

શલબયગ યવેથી ભેલલયનો યશળેે.  

 ૪ લેચયણની તયયીખભયાં વાંજોગોલળયત પેયપયય થળે તો લેચયણની નલી શનધયાયીત તયયીખને આ ળયતો 

રયગ  ડળે. 

૫ ળયતોનય અથા અને અભર અંગે કોઇ લયદ શલલયદ ઉક્સ્થત થયમ તો તે અંગે લન વાંયક્ષકશ્રી , 

વયભયજીક લનીકયણ લત ા, બરચનો શનણામ છેલટનો ગણયળે. 

 ૬ આ લેચયણ શઠે ઉક્સ્થત થનયય તભયભ દયલયઓ નલવયયી ન્મયમયરમની શક ભતભયાં યશળેે. 

 ઉયોકત તભયભ ળયતો ભને/અભોને બફનળયતી ભયન્મ છે જે ફદર વશી કર છાં/કયીએ છીએ.  

 

સ્થ : નલવયયી    ભયાંગણીદયયની વશી  

તયયીખ : ૧૩ /૧૧/૨૦૧૯         ------------------------------------- 

 

નોંધ : ળયતનય દયેક યન ઉય ભયાંગણીદયયે વશી કયલયની યશળેે.  


