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ગુજયાત યાજમ ખયીદ નીતત - ૨૦૧૬ 
 

ગુજયાત સયકાય 
ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગ 

ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ 
વવચલારમ, ગાાંધીનગય. 
તાયીખ:૦૩/૦૬/૨૦૧૬. 

 

લંચાણે રીધા: 
(૧)  ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૯૫/૨૬૩૬/(૯૭)/ચ, તા: ૨૩/૦૯/૧૯૯૭ 
(૨)  નાણા વલબાગના રયત્ર ક્રભાાંક:એવટીએ/૨૭૫૨/૧૧૭૩/ક, તા.૨/૫/૧૯૬૨ 

(૩)  નાણા વલબાગના રયત્ર ક્રભાાંક:જીએવટી/૧૦૭૦/૬૨૪૬/ઠ, તા.૩૦/૧/૧૯૭૧ 
(૪)  ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૦૨/મુઓઆય/૨૪/ચ,  તા:૨૮/૦૧/૨૦૦૩ 
(૫)  ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: એવીઓ/૧૦૨૦૦૨/મુઓઆય/૨૪/ચ, તા: ૨૧/૦૫/૨૦૦૩ 
(૬)  ઉધોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૭/ચ, તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ 
(૭)  ઉધોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ, તા.૮/૭/૨૦૧૧ 
(૮)  ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: એવીઓ/૧૦૨૦૦૨/મુઓઆય/૨૪/ચ, તા: ૨૭/૧૨/૨૦૧૧ 
 
પ્રસ્ તાલના: 
પ્રલતતભાન ખયીદ નીવત-૧૯૯૭ ઉય લાંચાણે રીધેર ક્રભ(૧) વાભેના તા.૨૩/૦૯/૧૯૯૭ના ઠયાલથી પ્રવવધ્ ધ 

કયલાભાાં આલેર. લતતભાન રયપે્રક્ષ્ મભાાં વદયશુાં ખયીદ નીવતના અભરીકયણભાાં અનુબલાતી ભુશ્કેરીઓ, 

વલવલધ વાંસ્થાઓ, ઉત્ાદક ભાંડીઓ, ભાંડો, ફોડત /વનગભો, ખયીદી કયતા અગ્રગણ્મ ખાતાઓ તથા 

વયકાયના અન્મ ખાતાઓ તયપથી થતી યજૂઆતો, બાયત વયકાય દ્વાયા અભરભાાં ભૂકામેર ‚MAKE IN 

INDIA‛ અવબમાન ઉયાાંત યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ભ), કુરટય તેભજ રઘુ ઔદ્યોવગક એકભો અને 

ફેયોજગાય વળવિતો તયપથી ળરૂ કયલાભાાં આલેર ઉદ્યોગોને તથા ખાદી ગ્રાભોદ્યોગ ફોડત  વાંરગ્ન વાંસ્થાઓને 

ફજાય વશામ આલાની કાભગીયી કયતા યાજ્મના વનગભો ભાયપત યાજ્મના રઘુ, કુરટય તેભજ નાના 

ઔદ્યોવગક એકભો વલગેયેને ૂયતી ફજાય વશામ ભી યશે ત ેવભગ્ર ફાફતો ધ્ માન ેરઇ ગુજયાત યાજમ ખયીદ 

નીવત-૨૦૧૬ પ્રવવધ્ ધ કયલાની ફાફત વયકાયશ્રીની વરક્રમ વલચાયણા શેઠ શતી. 
ઠયાલ: 

ુખ્ત વલચાયણાને અાંતે, અવત નાના (વુક્ષ્ભ), કુરટય તેભજ રઘુ ઔદ્યોવગક એકભોને પ્રોત્વાશનરૂ ખયીદ 

નીવત-૧૯૯૭, તા.૨૩/૦૯/૧૯૯૭નો ઠયાલ અને તેભાાં લખતો લખત ફશાય ાડલાભાાં આલેરા વુધાયા-

લધાયા અાંગેના તભાભ ઠયાલ/રયત્રો આથી યદ કયલાભાાં આલે છે અને યાજ્મભાાં આલેર અવત નાના 

(વુક્ષ્ ભ), કુરટય અને રઘુ ઉધોગો વરશતના ઔદ્યોવગક એકભો, વળવિત ફેયોજગાયો તયપથી ળરૂ કયલાભાાં 

આલેર ઉદ્યોગો અને ખાદી ગ્રાભોદ્યોગ ફોડત  વાંચાવરત વાંસ્થાઓ વલગેયેને પ્રોત્વાશનરૂ તથા ફજાય વશામની 
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કાભગીયી કયતા વનગભો ભાયપત ણ રઘ ુતેભજ કુરટય ઉદ્યોગો વલગેયે વયકાયી ખયીદીભાાં વીધો જ બાગ રઇ 

ળકે અને વાથોવાથ યાજ્મના વયકાયી વલબાગો, ખાતાઓ, કચેયીઓને વ્માજફી અને સ્ધાતત્ભક બાલે 

ગુણલત્તાલાી ચીજલસ્ તુઓ ભી યશે ત ે ભાટે નીચેની જોગલાઇઓને આધીન “ગુજયાત યાજમ ખયીદ 
નીવત-૨૦૧૬” પ્રવવધ્ ધ કયલાભાાં આલે છે.   
(૧) ભેક ઇન ઇન્ડીમા: 

(અ) બાયત વયકાયના ‚MAKE IN INDIA‛ અવબમાન અાંતગતત  આ ખયીદ નીવત શેઠ ખયીદ 

કયલાની ચીજલસ્તુઓ બાયતભાાં ઉત્ારદત થમેર શોલી જોઈએ. જરૂરયમાત ભુજફની 

લસ્તુ એલી ટેકવનકર સ્ેવીરપકેળનની શોમ કે જ ેબાયતભાાં ઉત્ારદત થતી ના શોમ અને 

વલદેળથી ખયીદ કયલી જરૂયી શોમ તો તેલા ખાવ રકસ્વાભાાં વાંફાંવધત વલબાગના 

વવચલશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર ભેલલાનુાં યશેળે.  

(ફ) આમાતી ચીજલસ્તુઓ ભાટે કલોરીટી કાઉન્વીર ઓપ ઈન્ડીમા (QCI) અથલા બાયતીમ 

ભાનક બ્મુયો (Bureau of Indian Standard) અથલા બાયત વયકાય દ્વાયા ભાન્મ 

વાંસ્થાનુાં ગુણલત્તા પ્રભાણત્ર (Quality Certificate) શોલુાં અવનલામત છે. 

(ક) આ ખયીદ નીવત શેઠ યાષ્ટ્ર ીમ ગુણલત્તા ભાનાાંક/ગુણલત્તા પ્રભાણત્ર/કલોરીટી 

કાઉન્વીર ઓપ ઇવન્ડમા (QCI), બાયતીમ ભાનક બ્મયુો (BIS) અથલા બાયત વયકાય દ્વાયા 

ભાન્મ વાંસ્થાના ભાદાંડ ભુજફની ગુણલત્તાલાી ચીજલસ્તુઓની ખયીદીને પ્રાધાન્મ 

આલાનુાં યશેળે અને આ અાંગેની ળયતનો ટેન્ડય ઈન્કલામયીભાાં સ્ષ્ટ્ ઉલે્લખ કયલાનો 

યશેળે. 

(ડ) વલદેળભાાં ઉત્ારદત ચીજલસ્તુઓ ૈકી કોઈ લસ્તુ ભાટે BIS અને બાયત  વયકાયની અન્મ 

વાંસ્થાઓ વટીરપકેટ આતી ન શોમ તેલા રકસ્વાભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભાન્મ વાંસ્થા ાવેથી 

અામેર વટીરપકેટ ભાન્મ ગણાળ.ે 

(૨)  પ્રાઈસ ટેન્ડય પોભમની કકંભત ચૂકલલાભાંથી તથા અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ (ઈ.એભ.ડી.) 

બયલાભાંથી ભુતતત અંગેની ળયતો:  

(અ) યાજમના અવત નાના (વુક્ષ્ભ), કુરટય તેભજ રઘુ ઔદ્યોવગક એકભો કે જ ેટેન્ડય પ્રરક્રમાભાાં 

વીધે વીધા જ બાગ રે અને ખયીદી શેઠની ચીજલસ્તુઓના ઉત્ાદન ભાટેનો નોંધણી 

નાંફય ધયાલતા શોમ ઉયાાંત વી.એવ.ી.ઓ. અથલા યાષ્ટ્ર ીમ રઘુ ઉદ્યોગ વનગભ અથલા 

ડામયેક્ટય જનયર ઓપ વપ્રાઈઝ એન્ડ ડીસ્ોઝલ્વનો નોંધણી નાંફય ધયાલતા શોમ તેલા 

એકભો. (વલકે્રતા, એજન્ટ, ડીસ્ટર ીબ્મુટય કે અન્મ ભધ્મસ્થી ભાયપત વયકાયી ખયીદીભાાં 

યોિ યીતે બાગ રે તો તેભને આ ભુવક્તનો રાબ ભલાાત્ર નથી). 
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(ફ) ખાદી ગ્રાભોદ્યોગ ફોડત  ભાન્મ વાંસ્થાઓ જ ે ચીજલસ્તુઓનુાં ઉત્ાદન કયતી શોમ, તનુેાં 

ખયીદી ગ્રાભોદ્યોગ ફોડત , ખાદી અને લીરેજ ઈન્ડસ્ટર ીઝ કવભળન (કે.લી.આઈ.વી.) અથલા 

કુટીય ઉદ્યોગનુાં નોંધણી પ્રભાણત્ર ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

(ક) યાજ્મનાાં ઉત્ાદન પ્રલૃવત્ત કયતા વનગભોને પક્ત ઉત્ાદન કયતી ોતાની જ ચીજલસ્તુઓ 

ભાટે જ ગુજયાત યાજ્મ શાથળા અને શસ્તકરા વલકાવ વનગભ વર., ગુજયાત યાજ્મ લન 

વલકાવ વનગભ વર., ગુજયાત યાજ્મ ઘેટાાં અને ઉન વલકાવ વનગભ વર. તથા ઉદ્યોગ અને 

ખાણ વલબાગ દ્વાયા આ શેતુ ભાટે ભાન્મ કયલાભાાં આલેર અને લખતો લખત ભાન્ મ 

કયલાભાાં આલે તેલા, આ પ્રકાયનાાં અન્મ વનગભો. 

(ડ) ોતાનુાં ઉત્ાદન ન કયતા યાંતુ યાજ્મના અવત નાના(વુક્ષ્ભ), કુરટય તેભજ રઘુ 

ઔદ્યોવગક એકભો અને ગ્રામ્મ ઉદ્યોગ વલગેયે ભાટે ફજાય વશામ ુયી ાડતા વયકાય દ્વાયા 

ભાન્મ કયલાભાાં આલતા વયકાયી વનગભો જલેા કે ગુજયાત ગ્રાભોદ્યોગ (ગ્રીભકો) વનગભ 

રી. વલગેયે. 

(ઈ) યાજ્મ વયકાય/કેન્ર વયકાય અથલા તો યાજ્મ વયકાય અને કેન્ર વયકાય દ્વાયા ભાન્મ 

વાંસ્થાઓ જલેી કે, અાંધજન ભાટેની વાંસ્થાઓ, ફશેયા-ભુાંગા ભાટેની વાંસ્થાઓ, અાંગો 

ભાટેની વાંસ્થાઓ, ભાનવવક િવતલાા ફાકો અને વ્મવક્તઓ ભાટેની વાંસ્થાઓ, 

વનમાભક, વજલ્લા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી અથલા અન્મ વિભ વત્તાઅવધકાયી દ્વાયા 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત ભરશરા સ્લવશામ જૂથ અને કુટીય ઉધોગ કવભળનય દ્વાયા ભાન્મતા પ્રાપ્ત 

ઉત્ાદક વભૂશો કે જભેણે વાંફાંવધત વજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રોભાાંથી જ ે તે ચીજલસ્તુના 

ઉત્ાદન ભાટે નોંધણી પ્રભાણત્ર ભેલેર શોમ અને જો વયકાયી ખયીદીભાાં વીધે વીધા 

બાગ રે અને ચીજલસ્તુઓનુાં ોતે જ ઉત્ાદન કયતા શોલા જોઇએ. 

ઉયોક્ત એકભો વવલામના ટેન્ડય પ્રરક્રમાભાાં બાગ રેનાય એકભો ભાટે ટેન્ડય પી તેભજ 

ઈ.એભ.ડી.ના દય નીચે ભુજફના યશેળ.ે  

ટેન્ડયની કુર અંદાજીત યકભ ટેન્ડય પી રા. ઈ.એભ.ડી. 

રૂ.૨૫ રાખ વુધી ૧,૫૦૦ 
ટેન્ડયની કુર અાંદાજીત 

રકાંભતના ત્રણ ટકા 

પ્રભાણે 

રૂ.૨૫ રાખથી લધુ યાંતુ ૫૦ રાખ વુધી ૨,૫૦૦ 

રૂ.૫૦ રાખથી લધુ યાંતુ એક કયોડ વુધી ૫,૦૦૦ 

રૂ.૧ કયોડથી ઉય ૧૫,૦૦૦ 
 

નોંધ : ઈ.એભ.ડી. ભાન્મતા પ્રાપ્ત ફને્કના  રડભાન્ડ ડર ાફ્ટ, ે ઓડત ય, ફેંક ગેયેન્ટી  ૈકી કોઈણ 
એક સ્લરૂે સ્લીકાયલાની યશેળે, ઈ.એભ.ડી. યોકડ સ્લરૂે સ્લીકાયલાની યશેળે નશીં. ઈ.એભ.ડી. 
અવપ યશેર ફીડયોને યત કયલાની થતી શોઈ, ફેંક ખાતાભાાં જભા કયાલલી નશીં.  
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(૩) સીતમોયીટી ડીોઝીટ: 

ટેન્ડય પ્રરક્રમાભાાં એર-૧ ફીડય (lowest bidder) ેઢી ાવેથી ભારવાભાનની ખયીદીની 

રકાંભતના ાાંચ ટકા રેખે વીક્મોયીટી ડીોઝીટ રેલાની યશે છે, યાં તુ યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ભ), 
કુરટય અને રઘુ ઔદ્યોવગક એકભો જ ેઉયોક્ત ેયા (૨)ભાાં દળાતલેર જોગલાઈઓનુાં ારન કયતા 

શોમ તો તેઓને રૂવમા ાાંચ રાખ વુધીની ખયીદીભાાં વીક્મોયીટી ડીોઝીટ બયલાભાાંથી ભુવક્ત 

યશેળે, યાં ત ુ રૂવમા ાાંચ રાખથી લધુની ખયીદી શોમ તેલા રકસ્વાભાાં વીક્મોયીટી ડીોઝીટ ાાંચ 

ટકાના સ્થાને ત્રણ ટકા રેખે બયલાની યશેળે. તે વવલામના અન્મ તભાભ એકભોએ ખયીદીની 

રકાંભતના ાાંચ ટકા વીક્મોયીટી ડીોઝીટ બયલાની યશેળે.  

એકભની કેટેગયી ર. ૫ રાખ 

સુધીની ખયીદી 

ર. ૫ રાખથી 

લધુની ખયીદી 

ખયીદ નીવત ભુજફ ટેન્ડય પી અને ઇ.એભ.ડી. બયલાભાાંથી 

ભુરકત ભેલતા શોમ તેલા એકભો અથલા વાંસ્થાને  

ભુરકત ૩% 

તે વવલામના અન્મ તભાભ એકભો ભાટે  ૫% ૫% 
 

(૪) (અ) અતત નાના (સુક્ષ્ભ), કુટીય અને રઘુ ઔધોતગક એકભોને બાલ સંદગી: 

1 યાજ્મના કુરટય, અવત નાના (વુક્ષ્ભ) અને રઘ ુ એકભોને (The Micro, Small & 

Medium Enterprises Development Act-2006) યાજ્મના ભધ્મભ તથા 

ભોટા એકભો વાભે તથા અન્મ યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ભ), કુરટય, રઘુ ભધ્મભ તથા 

ભોટા એકભો વાભે ૧૦ ટકા બાલ વાંદગીનો રાબ ભલાાત્ર થળે. 

2 યાજ્મના કુરટય, અવત નાના (વુક્ષ્ભ) અને રઘુ એકભ (The Micro, Small & 

Medium Enterprises Development Act-2006) ૈકીનુાં જો કોઇણ 

ઉત્ારદત એકભ ભરશરા ધાયક (ભરશરા પ્રોપ્રામટય) અથલા બાગીદાયી ેઢીના રકસ્વાભાાં 

તભાભ બાગીદાય ભરશરા શોમ અથલા કાંનીના રકસ્વાભાાં તભાભ ળેયધાયક ભરશરા શોમ 

તેલા એકભોને યાજ્મના ભધ્મભ તથા ભોટા એકભો વાભે તથા અન્મ યાજ્મના અવત નાના 

(વુક્ષ્ભ), કુરટય, રઘુ, ભધ્મભ તથા ભોટા એકભો વાભે ૧૧ ટકા બાલ વાંદગીનો રાબ 

ભલાાત્ર થળે. 

3 આ એકભોએ ટેન્ડય પ્રરક્રમાભાાં વીધે વીધો બાગ રીધેર શોમ અને ખયીદી શેઠની 

ચીજલસ્તુઓનુાં ઉત્ાદન કયતા શોમ અને વી.એવ.ી.ઓ. અથલા યાષ્ટ્ર ીમ રઘ ુઉદ્યોગ 

વનગભ અથલા ડામયેકટય જનયર ઓપ વપ્રાઈઝ એન્ડ ડીસ્ોઝલ્વનો નોંધણી નાંફય 

ભેલેર શોલો જરૂયી છે. 
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(ફ) ગુણલત્તા આધાકયત બાલ સંદગી: 

ગુજયાત યાજ્મના અવત વુક્ષ્ભ, નાના અને કુરટય ઔદ્યોવગક એકભ કે જણેે વી.એવ.ી.ઓ. 

અથલા યાષ્ટ્ર ીમ રઘુ ઉદ્યોગ વનગભ અથલા ડામયેકટય જનયર ઓપ વપ્રાઇઝ એન્ડ ડીસ્ોઝલ્વનો 

નોંધણી નાંફય ભેલેર તેલા એકભોના આઇ.એવ.આઇ./ફી.આઇ.એવ./એગભાકત  ધયાલતાાં 

ભારવાભાન ભાટે ૫% લધુ બાલ વાંદગી ભલાાત્ર યશેળે, યાં ત ુજ ેરકસ્વાઓભાાં જ ેત ેકામદા કે 

વનમભો અન્લમે આલો ભાકત  ભેલલાનુાં પયજીમાત શોમ તેલા રકસ્વાઓભાાં આ રાબ ભલાાત્ર થળે 

નશી. આ જ પ્રભાણે જ ે રકસ્વાઓભાાં આલા ભાકત  ધયાલતી ચીજલસ્તુઓ ભાટે બાલ ભાંગાલલાભાાં 

આલેર શોમ, તેલા રકસ્વાઓભાાં ણ આ કાયણવય લધાયાના ૫% બાલ વાંદગી ભલાાત્ર યશેળ ે

નશી. 

() ઉકત પકયા:(૪)ભાં દૃળાલેર બાલ સંદગીના અથમઘટન ભાટે નીચે ભુજફની સ્ષ્ટતા 

ધ્માને રેલાની યહેળે: 

બાલ-વાંદગીને ાત્ર યાજમના વૂક્ષ્ભ/રઘુ/કુરટય ઉધોગ એકભોએ તેભના બાલ, L-1 બાલ 

વભકિ રાલલાના યશેળ.ે એજ યીત ે ભરશરાઓ દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલતા એકભોને આલાની 

બાલ વાંદગી તથા ગુણલત્તા આધારયત બાલ-વાંદગીભાાં ણ આ ભુજફ કામતલાશી કયલાની 

યશેળે. એટરે કે, ગુણલત્તા આધારયત ાાંચ ટકા બાલ-વાંદગી ધ્માનભાાં રઇને કોઇણ રકસ્વાભાાં 

ાંદય ટકા કયતા લધાયે બાલ-વાંદગીનો રાબ ભલાાત્ર થળે નશી તેભજ બાલ વાંદગીની 

જોગલાઇ અન્લમે લધુ રકાંભત ચૂકલલી તેલુાં અથતઘટન કયલાનુાં યશેળે નશીં, યાં તુ અન્મ યાજમના 

તભાભ એકભો કે યાજમના ભધ્મભ અથલા ભોટા એકભ દ્વાયા ઓપય કયલાભાાં આલેર બાલ ૈકી 

રઘુત્તભ બાલ (L-1 બાલ)થી દળ ટકા, અવગમાય ટકા કે ાંદય ટકા (જ ે યીત ેરાગુ ડત ુશોમ ત ે

યીતે) વુધી લધુ બાલની ઓપય કયેર એકભોને પકત ઓડત ય આલાની પ્રરક્રમાભાાં વલચાયણાભાાં 

રેલાના યશેળે અને તેલા એકભો જો રઘુત્તભ બાલ (L-1 બાલ)થી ભાર-વાભાન ુયો ાડલા વાંભત 

થામ તો તેભને L-1 બાલથી ઓડત ય આલાનો યશેળ.ે 

(૬) બાલ ભેલણી (પ્રાઇસ ભેચીંગ): 

(અ) વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય L-1 એકભ અન્ મ યાજ્મનુાં શોમ તો યાજ્મના વૌથી ઓછા 

બાલ દળાતલનાય યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ભ), રઘુ, ભધ્મભ અથલા ભોટા ઔદ્યોવગક 

એકભોને બાલ વયખાભણી ભાટે લાટાઘાટો ભાટે ફોરાલલા, બાલ ભેલણી ભાટે નેટ પ્રાઇવ 

ગણતયીભાાં રેલાની યશેળે. આલા રકસ્વાઓભાાં વયખાભણી ભાટેના ત્રકો ઉય લાંચાણ ે

રીધેર ક્રભ (ય) અને (૩) વાભેના અનુક્રભે નાણાાં વલબાગના રયત્ર ક્રભાાંક:એવીએ/ 

૨૭૫૨/૧૧૭૩/ક, તા.૦૨/૦૫/૧૯૬૨ અને રયત્ર ક્રભાાંક: જીએવટી/૧૦૭૦/૬૨૪૬/ઠ, 

તા.૩૦/૦૧/૧૯૭૧ની વૂચનાઓ ભુજફ તૈમાય કયલાના યશેળે. (અનુક્રભે રયવળષ્ ટ-ઘ અને 

રયવળષ્ ટ-ચ)  



 
    MR SONI-US-IMD          Page 6 of 27 

 

(ફ) જો યાજ્મનુાં વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય પ્રથભ એકભ અન્ મ યાજ્મના વૌથી ઓછા બાલ 

દળાતલનાય એકભના બાલ વાથે ભેલણી કયલા તથા તે ભુજફની ળયતો અને ફોરીઓ 

ભાન્મ યાખલા વાંભત થામ તો કુર જથ્થાના ૫૦ ટકા ઓડત ય યાજ્મના પ્રથભ વૌથી ઓછા 

બાલ દળાતલનાય ઔધોવગક એકભને ભલાાત્ર થળે. 

(ક) જો યાજમનુાં વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય પ્રથભ એકભ ઉય ેયા-૬(ફ) ભુજફ બાલ 

ભેલણી ભાટે તૈમાય થામ નશી તો આલા રકસ્વાઓભાાં કુર ભાાંગના ૫૦ ટકા જથ્થાનો 

ઓડત ય યાજ્મના વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય ફીજા એકભને અન્ મ યાજ્મના વૌથી ઓછા 

બાલ દળાતલનાય એકભના બાલત્રકની ળયતો અને ફોરીઓ ભુજફ ભલાાત્ર થળે. 

(ડ) ઉય ેયા-૬(ફ) અને ેયા-૬(ક)ભાાં દળાતવ્મા ભુજફ જો યાજ્મના એકભો કુર ભાાંગનો ૫૦ 

ટકા જથ્થો ુયો ાડી ળકે તેભ ન શોમ તેલા રકસ્વાઓભાાં આ ૫૦ ટકા જથ્થાનો ઓડત ય 

યાજ્મના વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય પ્રથભ, રદ્વવતમ અને તૃતીમ એકભોને વયખા બાગે 

અન્ મ યાજ્મના વૌથી ઓછા બાલ દળાતલનાય એકભની ળયતો અને ફોરીઓને આધીન 

ભલાાત્ર થળે.  

(ઈ) અવત નાના (વુક્ષ્ ભ), કુરટય અને રઘુ એકભોને બાલ ભેલણી કયલાભાાં અવગ્રભતા 

આલાની યશેળે. 

(૭) યાજ્મના અતત નાના (સુક્ષ્ ભ)  કુટીય અને રઘુ ઉદ્યોગો ભાટે આયક્ષણ: 
(અ) યાજમના અવત નાના (વુક્ષ્ ભ), કુરટય અને રઘુ ઉધોગો દ્વાયા ઉત્ ારદત ચીજલસ્ તુઓના 

આયિણની માદી આ ઠયાલ વાથેના રયવળષ્ટ્ ‘ક’,‘ખ’ અને ‘ગ’ ભુજફ યશેળે. 
(ફ)  બાયત વયકાયની ખયીદ નીવતભાાં અવત નાના અને રઘુ ઉદ્યોગો ભાટે ૩૫૮ ચીજલસ્તુઓ 

આયવિત કયેર છે, જનેો વભાલેળ આ ઠયાલ વાથેના રયવળષ્ટ્   ‘ક’, ‘ખ’ અને ‘ગ’ ભાાં 

કયલાભાાં આલેર છે. 
કયતળષ્ટ-ક: વભગ્ર દળેના અવત નાના (વુક્ષ્ભ) અને રઘુ ઔદ્યોવગક એકભ ભાટે આયવિત ૧૭૪ ચીજલસ્તુઓ  

કયતળષ્ટ-ખ:  યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ભ) અને રઘુ ઔદ્યોવગક એકભો ભાટે આયવિત ૧૮૮ ચીજલસ્તુઓ   

કયતળષ્ટ-ગ:  યાજ્મના કુટીય ઉદ્યોગ ભાટે આયવિત ૩૦ ચીજલસ્તુઓ 

(૮) તલના ટેન્ડયે ખયીદી: 

વલના ટેન્ડયે ખયીદી ભાટેનુાં લગીકયણ નીચે ભુજફ યશેળે. 

કક્ષા: (ક) સયકાયી સસં્થાઓ  

(૧)  જરે 

(૨)  ગુજયાત ગ્રાભોદ્યોગ ફજાય વનગભ વર.(ગ્રીભકો) 

(૩)  ગુજયાત યાજ્મ લન વલકાવ વર. (લનીર ઉદ્યોગ) 
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(૪)  ગુજયાત યાજ્મ શાથળા અને શસ્તકરા વલકાવ વનગભ વર.(ગુજતયી) 

(૫)  ગુજયાત યાજ્મ ઘેટા અને ઉન વલકાવ વનગભ વર.(ગુળીર) 

(૬)  ગુજયાત ખેત ઉદ્યોગ વનગભ વર.(વનગભ દ્વાયા ઉત્ારદત જાંતુનાળક દલાઓ તથા અનાજ 

       બયલાના ી ભાટે જ) 

નોંધ: આ સંસ્થાઓ દ્વાયા જે ચીજલસ્તુઓનંુ ઉત્ાદન કયલાભાં આલતું હોમ અથલા જ ેચીજલસ્ તુઓના 

લેચાણ ભાટે ભાન્ મતા ભેલેર હોમ તેલી જ ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયી ળકાળે. 

કક્ષા: (ખ)  સયકાય ભાન્મ સંસ્થાઓ 

(૧) ખાદી ગ્રાભોદ્યોગ ફોડત /ખાદી અને વલરેજ ઇન્ડસ્ટર ીજ કવભળન વર.(કેલીઆઇવી) દ્વાયા  ભાન્મ 

વાંસ્થાઓ. 

(૨)  અાંધજન ભાટેની વાંસ્થાઓ 

(૩)  અાંગો ભાટેની વાંસ્થાઓ 

(૪)  ભાનવવક િવતલાા ફાકો ભાટેની વાંસ્થાઓ 

(૫)  વનમાભક, વજલ્લા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી અથલા અન્મ વિભ વત્તા અવધકાયી દ્વાયા ભાન્મતા 

 પ્રાપ્ત ભરશરા સ્લવશામ જૂથ 
(૬)  યાજમના કુટીય ઉદ્યોગ કવભળનય દ્વાયા ભાન્મતા પ્રાપ્ત ઉત્ારદત વભૂશો 

નોંધ: આ વાંસ્થાઓ દ્વાયા જ ેચીજલસ્તુઓનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં આલતુાં શોમ અથલા જ ેચીજલસ્ તુઓના 
લેચાણ ભાટે ભાન્ મતા ભેલેર શોમ તેલી જ ચીજલસ્તુઓની ખયીદી કયી ળકાળે. 

 (૯) નાણાંકીમ ભમામદા: 

ઉય ેયા-૮ભાાં લગીકૃત કયામેર વાંસ્થાઓ/વનગભો ાવેથી નીચે દળાતલેર નાણાાંકીમ ભમાતદાભાાં જ 

વલના ટેન્ડયે ખયીદી કયી ળકાળે. 

(૧) કિા:ક શેઠ દળાતલેર વાંસ્થાઓ દ્વાયા જ ે ચીજલસ્તુઓનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં આલતુાં શોમ 

અથલા જ ે ચીજલસ્ તુઓના લેચાણ ભાટે ભાન્ મતા ભેલેર શોમ તેલી જ ચીજલસ્તુઓની 

ખયીદી  રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ની ભમાતદાભાાં બાલત્રક(ક્લોટેળન) ભેવ્મા વવલામ કયી ળકાળે. 

(૨) કિા-ખ શેઠ દળાતલેર વાંસ્થાઓ દ્વાયા જ ેચીજલસ્ તુઓનુાં ઉત્ ાદન કયલાભાાં આલતુાં શોમ 

અથલા જ ે ચીજલસ્ તુઓના લેચાણ ભાટે ભાન્ મતા ભેલેર શોમ તેલી જ ચીજલસ્ તુઓની 

ખયીદી રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ની ભમાતદાભાાં બાલત્રક (કલોટેળન) ભેવ્મા વવલામ કયી ળકાળે. 

રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ થી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ વુધીની ખયીદી ટચૂકડી જાશેય ખફય આી કિા-ખ શેઠ 

દળાતલેર વાંસ્ થાઓ ાવેથી ખુલ્લા ટેન્ડય ભેલીને ખયીદી કયી ળકાળે, યાં તુ આલા ટેન્ડય ત્રણ 

કયતા ઓછા શળે તો ત ેભાન્મ ગણાળ ેનશીં. 

(૩) કિા (ક) અને (ખ) શેઠ દળાતલેર વાંસ્ થાઓ/વનગભો દ્વાયા જ ે ચીજલસ્ તુઓનુાં ઉત્ ાદન 

કયલાભાાં આલતુાં શોમ અથલા જ ેચીજલસ્ તુઓના લેચાણ ભાટે ભાન્ મતા ભેલેર શોમ તેલી જ 

ચીજલસ્ તુઓની લાવતક રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/-થી લધુ યકભની ખયીદી લતતભાનત્રોભાાં વલગતલાય 
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જાશેયખફય આીને કયી ળકાળે અને આલી ખયીદી ભાટે લાંચાણે રીધેર ક્રભ(૬) અને ક્રભ(૭) 

વાભેના ઉધોગ અને ખાણ વલબાગના તા.૨૨/૧૧/૨૦૦૬ અને તા.૮/૭/૨૦૧૧ના ઠયાલો 

ભુજફ ઇ-ટેન્ડયીંગ દ્વવતનો પયજીમાતણે અભર કયલાનો યશેળે.  

ભાન્મ વાંસ્થાઓને ભાન્મતા આતા આદેળોભાાં જ ેઆઇટભોનો ઉલ્લેખ થમેર શોમ તે આઇટભ ુયતી 

ઉય દળાતલેર ભમાતદાભાાં લગય ટેન્ડયે ખયીદી થઇ ળકળે. જ ે વનગભ/વાંસ્થા ભાટે જ ે તે આઇટભ 

ૂયતો વલબાગ તયપથી ખાવ આદેળ આલાભાાં આલેર છે તે મથાલત યશેળ.ે 

આ ખયીદીઓ અાંદાજત્રની જોગલાઇને આધીન કયલાની યશેળે. 

(૧૦)  આયક્ષણભાંથી ભુતતત: 

યાજ્મના અવત નાના (વુક્ષ્ ભ), કુરટય અને રઘ ુઔધોવગક એકભો ભાટે આયવિત ચીજલસ્તુઓનો 

વભાલેળ રયવળષ્ટ્ ‘ક’, ‘ખ’, અને ‘ગ’ ભાાં કયલાભાાં આલેર છે. યાં ત ુઆ કાયણે વાયી ગુણલત્તા 

ધયાલતા ભારવાભાનની ખયીદી કયલાભાાં અથલા મોગ્મ શયીપાઈ ન થલાના કાયણે ભુશ્કેરી જણામ 

અથલા અન્મ કોઈ પ્રશ્ન ઉવસ્ થત થામ તેલા રકસ્વાઓભાાં ખયીદકતાત કચેયીએ આયિણભાાંથી ભુવક્ત 

ભાટે વવચલશ્રીઓની ખયીદ વવભવત(SPC)ની ૂલત ભાંજૂયી ભેલલાની યશેળે. 

(૧૧) બાલ કયાય: 
(૧) ઉદ્યોગ કવભળનય અને ભધ્મસ્થ વયાંજાભ ખયીદી અવધકાયી (IC&CPO)ને લાવતક બાલ કયાય 

(Rate Contract)ની કાભગીયી કયલા ભાટે આથી અવધકૃત કયલાભાાં આલેર છે, આ 

વી.એવ.ી.ઓ.ના બાલ કયાય શેઠ વીધી ખયીદી કયલા ભાટે નીચે ભુજફની ભાંજૂયીને 

આધીન ખયીદી કયી ળકળે. વી.એવ.ી.ઓ.ના બાલ કયાય અાંગેની ટેન્ ડય પ્રરક્રમાભાાં 

સ્ ધાતત્ ભકતા થામ તેલા શેતુને ધ્ માને રેતાાં ઇ.એભ.ડી.ની ભશત્ તભ ભમાતદા રૂ.દળ રાખ અને 

વીકમોયીટી ડીોઝીટની ભશત્ તભ ભમાતદા રૂ.લીળ રાખ યાખલાની યશેળે. 
(અ) સયકાયી કચેયીઓ: 
અાંદાજત્રની જોગલાઇઓને આધીન બાલ કયાય શેઠ રૂવમા એક રાખ વુધીની વીધી 

ખયીદી કયી ળકાળે. 
(ફ) ખાતાના લડાની કચેયીઓ:  
અાંદાજત્રની જોગલાઇઓને આધીન એક રાખથી લધુ અને એક કયોડ વુધીની વીધી 

ખયીદી કયી ળકાળે. 
(ક) લહીલટી તલબાગો: 
અાંદાજત્રની જોગલાઇઓને આધીન એક કયોડથી લધુ અને ાાંચ કયોડ વુધીની વીધી 

ખયીદી વલબાગની ભાંજૂયીથી કયી ળકાળે. 
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  (ડ) રૂ.ાાંચ કયોડથી લધુ રકાંભતભાાં આલતી ચીજલસ્તુની ખયીદી ભાટે વેકે્રટયી યચેઝ કવભટી 

(SPC)ની ભાંજૂયી રેલાની યશેળે.  
(ય) બાયત વયકાયના DGS&D દ્વાયા ણ વલવલધ ચીજલસ્તુઓના બાલ કયાય કયલાભાાં આલે છે, 

DGS&Dના બાલ કયાય શેઠ રૂ.ાાંચ રાખની ભમાતદાભાાં વીધી ખયીદી કયી ળકાળે, યાં તુ 

રૂ.ાાંચ રાખથી લધુ યકભની ખયીદી ભાટે ેયા-૧૩ભાાં દૃળાલેર ખયીદ વવભવતઓની ભાંજૂયી 

ભેલલાની યશેળે. 

(૩) ગુજયાત ભેડીકર વવલતવીવ કોોયેળન રીભીટેડ (GMSCL), ગુજયાત ઈન્પોયભેટીક રીભીટેડ 

(GIL) દ્વાયા ણ કેટરીક ચીજલસ્ તુઓના બાલ કયાય કયલાભાાં આલે છે. ગુજયાત ભેડીકર 

વવલતવીવ કોોયેળન રીભીટેડ (GMSCL), ગુજયાત ઈન્પોયભેટીક રીભીટેડ(GIL)ના બાલ 

કયાય ભુજફ ખયીદી ફજટેની જોગલાઇ અને નાણાાંકીમ વત્તા વોંણીની ભમાતદાભાાં વલના 

ટેન્ડયે કયી ળકાળે. ગુજયાત ભેડીકર વવલતવીવ કોોયેળન રીભીટેડ (G.M.S.C.L), ગુજયાત 

ઈન્પોયભેટીક રીભીટેડ(GIL)ના બાલ કયાય અાંગેની નીવત જ ે તે લશીલટી વલબાગે પ્રસ્ તુત 

ખયીદ નીવતને વુવાંગત તૈમાય કયલાની યશેળે.   
 બાયત વયકાયના DGS&D તથા ગુજયાત વયકાયના CSPO, ગુજયાત ભેડીકર વવલતવીવ કોોયેળન 

વરભીટેડ (GMSCL), અને ગુજયાત ઈન્પોયભેટીક રીભીટેડ(GIL)ના બાલ કયાય વવલામ અન્ મ કોઇ 

બાલ કયાય શેઠ વલના ટેન્ ડયની ખયીદી થઇ ળકળે નશી. દા.ત. બાલ કયાય, યેટ કોન્ટર ાક્ટ કે અન્મ 

કોઇ નાભ શેઠના કોન્ટર ાક્ટ કે જ ે કેન્રીમ બાંડાય, નેળનર કન્ઝમુભય કો-ઓયેટીલ પાઉન્ડેળન 

(NCCF) કે અન્મ કોઇ વાંસ્થા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર શોમ તો તે ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ભાન્મ 

નથી અને તેઓ ાવેથી વલના ટેન્ડયે વીધી ખયીદી થઇ ળકળે નશી. 
(૧૨)  બ્રાન્ડેડ આઇટભની ખયીદી: 

વાભાન્મ યીતે કોઇ ચોક્કવ આઇટભ ભાટે એક જ ઉત્ાદક ફજાયભાાં ઉરબ્ધ શોમ અને વદય 

ચોક્કવ આઇટભની વલવળષ્ટ્ જરૂરયમાત શોમ તેલા રકસ્વાભાાં બ્રાન્ડેડ આઇટભની ખયીદી કયલી મોગ્મ 

યશે. અન્મથા વભાન સ્ેળીરપકેળન ધયાલતી બ્રાન્ડ લચ્ચે સ્ધાત થામ તેલુાં રીભીટેડ ટેન્ડય કયલુાં 

ઇચ્છનીમ છે તેભજ બ્રાન્ડેડ ચીજલસ્તુઓની ખયીદી ભાટે વાંફાંવધત ખાતા/વલબાગના વવચલશ્રીનુાં 

ટેકનીકર સ્ેળીરપકેળન અને બાલના વ્માજફીણાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશેળે. 
નોંધ:  બ્રાન્ડેડ ચીજલસ્તુઓની ખયીદી ભાટે નીચેની ળયતો રયૂણત થતી શોલી જોઇળે.  
(અ) બ્રાન્ડેડ ચીજલસ્તુઓની ખયીદલા ભાટે જ-ેતે વલબાગના વવચલશ્રી/અગ્રવવચલશ્રી/ 

અવધક ભુખ્મ વવચલશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર તથા ફજટે જોગલાઇ અને લશીલટી ભાંજૂયીની નકર. 
(ફ) બ્રાન્ડેડ ચીજલસ્તુઓ ખયીદી ભાટેની તાાંવત્રક મથાથતતા (ટેક્નીકર જસ્ટીપીકેળન યીોટત ) 

તથા ખાતાના લડાની સ્ષ્ટ્ બરાભણ. 
(ક) બ્રાન્ડેડ ચીજલસ્તુઓની ખયીદીની ળયતો અને વાંફાંવધત વારશત્મ અને બાલની મથાથતતા 

અાંગેની વલગત. 
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(ડ) ટેન્ડય પ્રવવધ્ધ કયલાભાાં આલેર શોમ તો ટેન્ડય ઇન્ક્લામયીની વલગત અને કેવની ગુણલત્તા 

અનુવાય અન્મ વાંફાંવધત ભારશતી. 
(૧૩) ખયીદ સતભતતઓ અને તેની સત્ તા ભમામદાઓ: 

(અ) ખયીદ નીતતના અભરીકયણ ભાટે નીચે ભુજફની ખયીદ સતભતતઓ યહેળે. 
(૧) ડીાટમ ભેન્ટર યચેજ કતભટી (DPC): 
૧ ખાતાના લડા અધ્મિ 
૨ નામફ વવચલથી ઉતયતી કિાના ન શોમ તેલા, લશીલટી વલબાગના પ્રવતવનવધ  વભ્મ 
૩ વવવનમય રશવાફી અવધકાયી વભ્મ 
૪ લગત-૧ થી ઉતયતી કિાના ન શોમ તેલા, ભધ્મસ્થ વયાંજાભ ખયીદતાંત્રના અવધકાયી વભ્મ 

૫ લગત-૧ થી ઉતયતી કિાના ન શોમ તેલા વવવનમય અવધકાયી  વભ્મ વવચલ 
૬ જરૂય શોમ તો તકવનકી વનષ્ણાત આભાંવત્રત 

(૨) વેકે્રટયીએટ ડીાટત ભેન્ટર યચેજ કવભટી (SDPC):  
૧ વાંફાંવધત વલબાગના વવચલશ્રી/અગ્ર વવચલશ્રી/અવધક ભુખ્મ વવચલશ્રી  અધ્મિ 

૨ વાંફાંવધત વલબાગના નાણારકમ વરાશકાય  વભ્મ 

૩ નામફ ઉદ્યોગ કવભશ્નય અથલા લગત-૧ થી ઉતયતી કિાના ન શોમ તેલા, ભધ્મસ્થ 

વયાંજાભ ખયીદતાંત્રના પ્રવતવનવધ 

વભ્મ 

૪ વાંમુક્ત વવચલશ્રી/નામફ વવચલશ્રી અથલા ખાતાના લડા  વભ્મ વવચલ 

૫ જરૂય શોમ તો તકવનકી વનષ્ણાત   આભાંવત્રત 

(૩)  સેકે્રટયી યચેજ કતભટી (SPC): 

૧ ભાાંગ માદી યજૂ કયનાય કચેયીના લશીલટી વલબાગના વવચલશ્રી/અગ્ર વવચલશ્રી/ 

અવધક ભુખ્મ વવચલશ્રી 
૨ ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના વવચલશ્રી/અગ્ર વવચલશ્રી/અવધક ભુખ્મ વવચલશ્રી 
૩ વયકાયના નાણા વલબાગના વવચલશ્રી/અગ્ર વવચલશ્રી/અવધક ભુખ્મ વવચલશ્રી 
૪ વાંફવધત વલબાગની વલબાગીમ ખયીદ વવભવતના લડા  
૫ અવધક ઉદ્યોગ કવભશ્નય (વ.ખ.), ઉદ્યોગ કવભળનયની કચેયી - વભ્મ વવચલ   

૬ જરૂય શોમ તો તકવનકી વનષ્ણાત (આભાંવત્રત 
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(ફ) ખયીદ સતભતતની ખયીદીની ભંજૂયી અંગેની નાણાકકમ ભમામદા નીચે ભુજફ યહેળે. 

(૧)  ડીાટત ભેન્ટર યચેજ કભીટી (DPC): 
 

 

 

 
 

(૨) વેકે્રટયીએટ ડીાટત ભેન્ટર યચેજ કવભરટ (SDPC): 

 

 

 

 
  
(૩) વેકે્રટયી યચેજ કવભટી (SPC):  

 

 

 

 
 

ઉય લાંચાણે રીધેર ક્રભ (૪), () અને (૮) વાભે દળાતલેર ઉધોગ અને ખાણ વલબાગના 

તા.૨૮/૧/૨૦૦૩, તા.૨૧/૫/૨૦૦૩ અને તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૧ના ઠયાલથી ખયીદ વવભવતઓની 

યચના અને આલી વવભવતઓને આલાભાાં આલેર નાણારકમ વત્ તાઓ અાંગેની જોગલાઇ કયલાભાાં 

આલેર છે, તેભાાં ઉય ભુજફ પેયપાય કયલાભાાં આલે છે, યાંતુ વદયશુ ઠયાલની અન્ મ ળયતો અને 

ત્ માયફાદ લખતોખલત ફશાય ાડલાભાાં આલેર વૂચનાઓ મથાલત યશેળે. 

ક્રભ ખયીદીનો પ્રકાય ખયીદીની ભાંજૂયી અાંગેની નાણાાંકીમ ભમાતદા 
૧ વાભાન્મ ખયીદી રૂ. ૭૫,૦૦,૦૦૦/- વુધી 
૨ વોરીટયી ઓપય રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- વુધી 
૩ રયીટ ઓડત ય રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- વુધી 
૪ તત્કાર(ઇભયજન્વી) ખયીદી રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- વુધી 

૫ બ્રાન્ડેડ ખયીદી વત્તા નથી 

ક્રભ ખયીદીનો પ્રકાય ખયીદીની ભાંજૂયી અાંગેની નાણાાંકીમ ભમાતદા 
૧ વાભાન્મ ખયીદી  રૂ.૭૫,૦૦,૦૦૦ થી લધુ અને રૂ.૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ વુધી 

૨ વોરીટયી ઓપય  રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ થી  લધુ અને રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦ વુધી 
૩ રયીટ ઓડત ય  રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ થી લધુ અને  રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦ વુધી  
૪ તત્કાર(ઇભયજન્વી) ખયીદી રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦થી લધુ અને રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦ વુધી 

૫  બ્રાન્ડેડ ખયીદી   રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ વુધી  

ક્રભ ખયીદીનો પ્રકાય ખયીદીની ભાંજૂયી અાંગેની નાણાાંકીમ ભમાતદા 
૧ વાભાન્મ ખયીદી  રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦,૦૦/- થી લધુ  
૨ વોરીટયી ઓપય  રૂ. ૫૦,૦૦,૦૦૦/- થી લધુ  
૩ રયીટ ઓડત ય  રૂ. ૫૦,૦૦,૦૦૦/- થી લધુ   
૪ તત્કાર(ઇભયજન્વી) ખયીદી રૂ, ૩૦,૦૦,૦૦૦/- થી લધુ  

૫ બ્રાન્ડેડ ખયીદી   રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- થી લધુ  
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નોંધ: 
(I) વોરીટયી ઓપય: વોરીટયી ઓપય એટરે કે એક જ ટેન્ ડય ભેર શોમ અને/અથલા તાાંવત્રક 

ચકાવણીભાાં ભાત્ર એક જ ટેન્ ડય સ્ લીકામત યશેતુાં શોમ તેલા રકસ્ વાભાાં ણ ફીડય ેઢીનુાં 

પામનાન્ વીમર ફીડ ઓન કયલાનુાં યશે છે. વોરીટયી ઓપય અથલા સ્ ધાત ભમાતરદત થમેર શોમ 

તેલા રકસ્ વાભાાં ખયીદી અાંગેના આખયી વનણતમ ભાટે બાલના લાજફીણાનો આધાય રેલાનો 

યશેળે. ફીડય ેઢીઓ દ્વાયા ઓપય કયલાભાાં આલેર બાલ વાભે ત ેજ ચીજલસ્ તુઓના ફજાયબાલ 

(ભાકેટવલે), ટેન્ ડય પ્રવવધ્ ધ કયનાય કચેયી-ઇન્ ડેન્ ટય કચેયીની છેલ્ રી ખયીદીની વલગતો, ફીડય 

ેઢી દ્વાયા આ ચીજલસ્ તુઓ કમા બાલે વપ્ રામ કયે છે તેની વલગત ભાટે વામન્ટીરપક ભાકેટવલે 

કયી બાલના લાજફીણાનો અવબપ્રામ વાથે ખયીદી અાંગેનો એજન  ડા જ ેતે વવભવત વભિ 

વનણતમ અથે યજૂ કયલાનો યશેળે.  

(II) રયવટ ઓડત ય: ટેન્ડય પ્રરક્રમા અનુવમાત વવલામ ભૂ ઓડત યની વાભે ફીડય ેઢી ાવેથી યીીટ 

ઓડત ય નીચેની ળયતોન ેઆધીન આી ળકાળ.ે 
(ક)  ભુ ઓડત યની તાયીખથી છ ભાવની અાંદય અથલા નાણાકીમ લત ુરુ થામ તે શેરાાં 

અને ભાત્ર એક જ લખત યીીટ ઓડત ય આી ળકાળે, યાં તુ આલા દયેક પ્રવાંગે 

વાથોવાથ જ નલા  ટેન્ડય પ્રવવધ્ ધ કયલાની કામતલાશી ળરૂ કયલાની યશેળે. 
(ખ)  ઓયીજીનર ટેન્ડય સ્લીકૃવત ત્રથી ખયીદી ભાટે આલાભાાં આલેર ઓડત યના ૫૦%   

અથલા તેથી ઓછા જથ્થાની ખયીદી કયી ળકાળે. 
(ગ) યીીટ ઓડત ય શેઠ ચીજલસ્ તુઓની ખયીદી કયનાય કચેયીએ ભૂ ઓડત ય શેઠ જ ે

ભારની ખયીદી કયેર છે તે ભારની પ્રલતતભાન ફજાય રકાંભતભાાં ઘટાડો થમેર નથી તથા 

ટેક્નોરોજી અગે્રડેળન થમેર નથી તે ફાફતનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશેળે. 
 (III)  તત્ કાર (ઇભયજન્ વી) ખયીદી: 

(ક) એકલીળ(૨૧) રદલવથી ઓછા રદલવ ભાટે ટેન્ડય પ્રવવધ્ધ થમેર શોમ તેલી ખયીદીને 

તત્કાર (ઇભયજન્વી) ખયીદી ગણલાની યશેળે. 
(ખ)  તત્ કાર ખયીદીના રકસ્ વાભાાં ટેન્ ડય પ્રવવવધ્ ધનો વભમગાો ઓછાભાાં ઓછો વાત 

રદલવનો શોલો જોઇળે. 
(ગ) તત્ કાર ખયીદીના રકસ્ વાભાાં વાંફાંવધત લશીલટી વલબાગના વવચલશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર 

ભેવ્ મા ફાદ તત્ કાર ખયીદીની કામતલાશી શાથ ધયલાની યશેળે. 
(ઘ) અવાધાયણ પ્રકાયની તત્ કાર ખયીદી જલેી કે યોગચાો, કુદયતી આવત્ ત, યભખાણો 

લગેયેના વાંજોગોભાાં ટેન્ ડય પ્રવવધ્ ધનો વભમગાો વાત રદલવથી ઓછો યાખલા ભાટે 

વાંફાંવધત લશીલટી વલબાગના વવચલશ્રી દ્વાયા તત્ કાર ખયીદીના પ્રભાણત્રભાાં ખાવ 

વાંજોગો અને ખયીદીની મથાથતતા દળાતલતા કાયણોની નોંધ કયલાની યશેળે.  
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(૧૪)  અભરીકયણ: 
(અ) આ નીવતનો અભર યાજ્મ વયકાયના વલબાગો, ખાતાના લડાઓ, કચેયીઓ, 

ઓથોયીટી, વયકાયભાાંથી ગ્રાન્ટ ભેલતા ફોડત /વનગભો વોવામટીઓ વલગેયેએ ચૂસ્તણે 
કયલાનો યશેળે. 

(ફ)  સ્થાવનક સ્લયાજની વાંસ્થાઓએ ોતાની ખયીદ નીવત, આ ખયીદ નીવતને વુવાંગત તૈમાય 

કયલાની યશેળે. 
(ક)  લાંચાણે રીધેર ક્રભ:૧ વાભેના તા.૨૩/૯/૧૯૯૭ના ઠયાલ યદ થલા છતાાં વદયશુ ઠયાલની 

જોગલાઇને આધીન વલબાગ દ્વાયા વલના ટેન્ડયે ખયીદી ભાટે વ્મવક્તગત રકસ્વાભાાં 

આલાભાાં આલેર ભાન્મતા અાંગેના શુકભો, તેલા શુકભોભાાં દૃળાલેર ળયતોને આધીન, 

તેલા શુકભભાાં દળાતલેર વભમ-ભમાતદા વુધી અભરભાાં યશેળે. 
(ડ)  આ નીવતના અભરીકયણભાાં થતાાં બાંગ અાંગે ઉધોગ કવભળનય તયપથી ચકાવણી કયી ત ે

અાંગેનો અશેલાર વયકાયશ્રીના જ ે ત ે લશીલટી વલબાગને ભોકરલાભાાં આલળે, અને 

વાંફાંવધત લશીલટી વલબાગે તેભના અવબપ્રામ વાથેનો અશેલાર ઉધોગ અને ખાણ 

વલબાગને ભોકરલાનો યશેળે અને આ ફાફતભાાં ઉધોગ અને ખાણ વલબાગનો વનણતમ 

અાંવતભ અને ફાંધનકતાત યશેળે. 
(ઇ)  આ નીવતના અભરીકયણભાાં કોઇ પ્રશ્ ન ઉવસ્ થત થામ તો તે અાંગે ઉધોગ અને ખાણ 

વલબાગનો યાભળત કયલાનો યશેળે અને ઉધોગ અને ખાણ વલબાગનુાં અથતઘટન અાંવતભ 

અને ફાંધનકતાત યશેળે.  
આ ઠયાલ વભાન ક્રભાાંકની પાઇર યની નાણા વલબાગની તા.૯/૧૦/૨૦૧૫, ૨૨/૨/૨૦૧૬, 

૨૬/૦૪/૨૦૧૬ અને તા.૧/૬/૨૦૧૬ની નોંધથી ભેર અનુભવત અન્ લમે ફશાય ાડલાભાાં આલે છે.   
 ગુજયાતના યાજમારશ્રીના શુકભથી અને તેભના નાભે, 

              
(ભહેન્ ર આય. સોની) 

ઉ વવચલ 
ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગ 

પ્રતત 
1. *ભાન.યાજ્મારશ્રીના વવચલશ્રી, યાજબલન, ગાાંધીનગય. 
2. ભાન.ભુખ્મભાંત્રીશ્રીના વવચલશ્રી, ગુજયાત વયકાય, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
3. તભાભ ભાન.ભાંત્રીશ્રીઓના અાંગત વવચલશ્રીઓ, ગુજયાત વયકાય, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
4. તભાભ ભાન.યા.ક.ભાંત્રીશ્રીઓના અાંગત વવચલશ્રીઓ, ગુજયાત વયકાય, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
5. તભાભ ભાન.વાંવદીમ વવચલશ્રીઓના અાંગત વવચલશ્રીઓ, ગુજયાત વયકાય, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
6. ભાન.અધ્મિશ્રી, કામતક્રભ અભરીકયણ વવભવતના અાંગત વવચલશ્રી, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
7. ભાન.વલયોધિના નેતાશ્રીના અાંગત વવચલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
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8. ભાન.ભુખ્ મ દાંડકશ્રીના અાંગત વવચલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
9. અવધક ભુખ્ મ વવચલશ્રી, ઉધોગ અને ખાણ વલબાગ, વવચલારમ ગાાંધીનગય 
10. અગ્ર વવચલશ્રી (પ્રલાવન), ઉધોગ અને ખાણ વલબાગ, વવચલારમ ગાાંધીનગય 
11. વવચલશ્રી (કુરટય અને ગ્રાભોધોગ), ઉધોગ અને ખાણ વલબાગ, વવચલારમ ગાાંધીનગય 
12. તભાભ ળાખાઓ/અવધકાયીશ્રીઓ, ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગ, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
13. નાણા વલબાગ, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
14. આયોગ્મ અને રયલાય કલ્ માણ વલબાગ, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
15. વલજ્ઞાન અને પ્રૌધોવગકી વલબાગ, વવચલારમ, ગાાંધીનગય 
16. ઉધોગ કવભળનયશ્રી, ગુજયાત યાજમ, ઉધોગ બલન, ગાાંધીનગય (૫૦૦ નકરો વાથે) 
17. અવધક ઉધોગ કવભળનયશ્રી(વ.ખ.), ઉધોગ કવભળનયશ્રીની કચેયી, ઉધોગ બલન, ગાાંધીનગય 
18. વવચલારમના તભાભ વલબાગો... તેભના તાફા શેઠના તભાભ ખાતાના લડા/તાફાની/કચેયીઓ/ફોડત/ 

કોોયેળન/વાંસ્ થાઓ/વોવામટીઓ/મુવનલવવતટી અને સ્ થાવનક સ્ લયાજમની વાંસ્ થાઓ વરશત વાંફાંવધત વલેને 
જાણ કયલાની વલનાંતી વશ.. 

19. ઉધોગ અને ખાણ વલબાગ શેઠના તભાભ ખાતાના લડા/ફોડત/કોોયેળન/વાંસ્ થાઓ/વોવામટી/ 
મુવનલવવતટી તયપ..તાફા શેઠની કચેયીઓને જાણ કયલાની વલનાંતી વશ, જાણ અને જરૂયી કામતલાશી વારૂ. 

20. વલે ખાતાના લડા/ફોડત/કોોયેળન/વાંસ્ થાઓ/વોવામટીઓ/મુવનલવવતટીઓ.  
21. એકાઉન્ટન્ટ જનયર, અભદાલાદ/યાજકોટ 
22. *વવચલશ્રી, ગુજયાત તકેદાયી આમોગ, ગાાંધીનગય 
23. *વવચલશ્રી, ગુજયાત વલધાનવબા વવચલારમ, ગાાંધીનગય  
24. *યજીસ્ ટર ાયશ્રી, ગુજયાત શાઈકોટત , વોરા-અભદાલાદ 
25. *યજીસ્ટર ાયશ્રી, ગુજયાત રોકામુક્ત કચેયી, ગાાંધીનગય  
26. કવભળનયશ્રી, વયદાય ટેર ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓપ બ્રીક એડભીનીસ્ટર ેળન (સ્ીા),અભદાલાદ. 
27. તભાભ કરેકટયશ્રીઓ 
28. તભાભ વજલ્લા વલકાવ અવધકાયીશ્રીઓ 
29. વનમાભકશ્રી, રશવાફ અને વતજોયી, ડો.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય 
30. રશવાફ અને વતજોયી અવધકાયીશ્રીઓ 
31. તભાભ ેટા વતજોયી અવધકાયીશ્રીઓ 
32. તભાભ ભદદનીળ વનયીિકશ્રીઓ (સ્થાવનક વનવધ રશવાફ) 
33. ગાય અને રશવાફી અવધકાયીશ્રી, અભદાલાદ, ગાાંધીનગય, નભતદા-ગાાંધીનગય અને લડોદયા 
34. સ્થાવનક ઓરડટ અવધકાયી, અભદાલાદ-ગાાંધીનગય 
35. તભાભ સ્ થાવનક સ્ લયાજમની વાંસ્ થાઓ 
36. ભારશતી વનમાભકશ્રી, ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય.... જરૂયી પ્રેવ નોંધ પ્રવવધ્ ધ કયલા વારૂ. 
37. કોમ્ પ્મુટય વેર, ઉધોગ અને ખાણ વલબાગ, વવચલારમ, ગાાંધીનગય..વલબાગની લેફ-વાઇટ ઉય ભૂકલાની 

વલનાંતી વશ. 
38. ળાખા વાંદગી પાઈર. 
39. નામફ વેકળન અવધકાયી વાંદગી પાઈર. 
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬નુાં 
કયતળષ્ટ–ક 

સભગ્ર દેળના અતત નાના (સૂક્ષ્ભ) અને રઘુ ઔધોતગક એકભો ભાટે આયતક્ષત ૧૭૪ ચીજલસ્તુઓ 

Sr.No 

No. 
Mentione
d in List of 
Govt. of 
India List 

(358) 

Description of Item 

1 8. Augur (Carpenters) 

2 9. Automobile Head lights Assembly 

3 15 Bath tubs 

4 16 Battery Charger 

5 17 Battery Eliminator 

6 19 Belt leather & straps 
7 20 Bench Vices 

8 29 Boxes Leather 

9 33 Brass Wire 

10 38 Button of all types (except plastic) 
11 39 Candle Wax Carriage 

12 40 Cane Valves/stock valves (for water fittings only) 

13 41 Cans metallic (for milk & measuring) 

14 42 Canvas Products: 
(a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70 
(b) Bonnet Covers & Radiators Muff. to spec. 

Drg.Lv7/NSN/IA/ 130295 

15 43 Caps Cotton & Woollen 

16 44 Caps Waterproof 
17 47 Centrifugal steel plate blowers 

18 48 Centrifugal Pumps suction & delivery 150 mm. x 150 mm 

19 49 Chaff Cutter Blade 

20 50 Chains lashing 

21 52 Chamois Leather 

22 53 Chokes for light fitting 

23 54 Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo & Cow) 

24 55 Circlips 
25 56 Claw Bars and Wires 

26 60 Cloth Jaconet 

27 61 Cloth Sponge 

28 62 Coir fibre and Coir yarn 
29 63 Coir mattress cushions and matting 

30 64 Coir Rope hawserlaid 

file:///C:/Users/ic/Desktop/Policy%20Presantation_Before%20CM/Central%20Reservation(2015).docx
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31 65 Community Radio Receivers 
32 66 Conduit pipes 

33 67 Copper nail 

34 68 Copper Napthenate 
35 69 Copper sulphate 

36 70 Cord Twine Maker 

37 71 Cordage Others 

38 88 (a) Crucibles up to No. 200 
(b) Crucibles Graphite up to No. 500 
(c) Other Crucibles up to 30 kgs. 

39 90 Curtains mosquito 

40 91 Cutters 
41 92 Dibutyl phthalate 

42 94 Dimethyl Phthalate 

43 97 Domestic Electric appliances as per BIS Specifications: 
Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, 
Grinders Room heaters & convectors and ovens 

44 102 Dust Shield leather 

45 105 Electric Call bells/buzzers/door bells 

46 106 Electric Soldering Iron 

47 107 Electric Transmission Line Hardware items like steel cross 
bars, cross, arms clamps arching horn, brackets, etc 

48 108 Electronic door bell 

49 111 Equipment camouflage Bamboo support 

50 112 Exhaust Muffler 

51 113 Expanded Metal 
52 114 Eyelets 

53 115 Film Polythene - including wide width film 

54 116 Film spools & cans 

55 117 Fire Extinguisher (wall type) 
56 118 Foot Powder 

57 119 French polish 

58 120 Funnels 
59 121 Fuse Cut outs 

60 122 Fuse Unit 

61 124 Gas mantels 

62 131 Grease Nipples & Grease guns 
63 132 Gun cases 

64 133 Gun Metal Bushes 

65 134 Gumtape 

66 136 Hand gloves of all types 

67 137 Hand Lamps Railways 

68 138 Hand numbering machine 

69 139 Hand pounded Rice (polished and unpolished) 
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70 140 Hand presses 
71 144 Harness Leather 

72 145 Hasps & Staples 

73 146 Haver Sacks 
74 147 Helmet Non-Metallic 

75 148 Hide and country leather of all types 

76 149 Hinges 

77 150 Hob nails 
78 151 Holdall 

79 153 Horse and Mule Shoes 

80 156 Invalid wheeled chairs. 

81 157 Invertor domestic type upto 5 kvA 
82 159 Key board wooden 

83 161 Kodali 

84 162 Lace leather 

85 163 Lamp holders 
86 164 Lamp signal 

87 165 Lanterns Posts & bodies 

88 166 Lanyard 

89 167 Latex foam sponge 

90 168 Lathies 

91 169 Letter Boxes 

92 170 Lighting Arresters - upto 22 kv 

93 171 Link Clip 
94 172 Linseed Oil 

95 173 Lint Plain 

96 175 Lubricators 

97 176 L.T. Porcelain KITKAT & Fuse Grips 
98 177 Machine Screws 

99 178 Magnesium Sulphate 

100 179 Mallet Wooden 

101 181 Measuring Tapes and Sticks 
102 182 Metal clad switches (upto 30 Amps) 

103 184 Metallic containers and drums other than N.E.C. (Not 
elsewhere classified) 

104 185 Metric weights 

105 186 Microscope for normal medical use 
106 187 Miniature bulbs (for torches only) 

107 188 M.S. Tie Bars 

108 192 Nickel Sulphate 

109 193 Nylon Stocking 

110 194 Nylon Tapes and Laces 

111 197 Pad locks of all types 
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112 199 Palma Rosa Oil 
113 200 Palm gur 

114 201 Pans Lavatory Flush 

115 206 Piles fabric 
116 207 Pillows 

117 211 Playing Cards 

118 215 Post Picket (Wooden) 

119 216 Postal Lead seals 
120 217 Potassium Nitrate 

121 219 Pressure Die Casting upto 0.75 kg 

122 220 Privy Pans 

123 221 Pulley Wire 
124 227 Railway Carriage light fittings 

125 228 Rakes Ballast 

126 232 Rivets of all types 

127 236 Rubber Cord 
128 239 Rubberized Garments Cap and Caps etc 

129 240 Rust/Scale Removing composition 

130 241 Safe meat & milk 

131 242 Safety matches 

132 243 Safety Pins(and other similar products like paper pins, 
staples pins etc) 

133 244 Sanitary Plumbing fittings 

134 245 Sanitary Towels 

135 247 Scissors cutting (ordinary) 

136 249 Sheep skin all types 
137 250 Shellac 

138 252 Shovels 

139 254 Silk ribbon 

140 255 Silk Webbing 
141 256 Skiboots & shoes 

142 258 Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones) 

143 260 Soap Curd 
144 264 Soap Yellow 

145 265 Socket/pipes 

146 266 Sodium Nitrate 

147 268 Sole leather 
148 270 Spiked boot 

149 271 Sports shoes made out of leather (for all Sports games) 

150 273 Stapling machine 

151 283 Stockinet 

152 284 Stone and stone quarry rollers 

153 288 Student Microscope 
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154 292 Tack Metallic 
155 295 Teak fabricated round blocks 

156 296 Tent Poles 

157 297 Tentage Civil/Military & Salitah Jute for Tentage 
158 301 Tin can unprinted up to 4 gallons capacity (other than can O.T.S.) 

159 302 Tin Mess 

160 303 Tip Boots 

161 305 Toilet Rolls 
162 306 Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 

(upto 600 amps) 
163 307 Transistor Radio up to 3 band 

164 308 Transistorised Insulation - Testers 

165 322 Water Proof paper 

166 323 Water tanks up to 15,000 litres capacity 
167 324 Wax sealing 

168 325 Waxed paper 

169 327 Welded Wiremash 

170 328 Wheel barrows 
171 329 Whistle 

172 331 Wind Shield Wipers (Arms & Blades only) 

173 334 Wire nails and Horse shoe nails 

174 336 Wood Wool 
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬નુાં 

કયતળષ્ટ–ખ 

યાજ્મના અતત નાના (સૂક્ષ્ભ) અને રઘુ ઔધોતગક એકભો ભાટે આયતક્ષત ૧૮૮ ચીજલસ્તુઓ 

Sr. 
No 

No. 
Mentione
d in List of 
Govt. of 
India List 

(358) 

Description of Item 

1 1 AAC(all aluminum conductor) and/or ACSR(aluminum 
conductor steel reinforced) Conductor up to 19 strands 

2 2 Agricultural Implements,  Bullock cart Axles 
(a) Hand Operated tools, (b) Animal driven implements 

3 3 Air/Room Coolers 

4 4 Aluminum  hardware 
5  Aluminum utensils 

6  Aluminum Milk cans  & measures 

7 5 Ambulance stretcher 

8 6 Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magneticupto 
Class I accuracy) 

9 7 Anklets Web Khaki 

10 10 Badges cloth embroidered and metals 

11 12 Bandage cloth 

12 13 Barbed Wire 
13 14 Basket cane (Procurement can also be made from State 

Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation) 
14 18 Beam Scales (up to 1.5 tons) 

15 21 Bituminous Paints 

16 22 Blotting Paper 

17 23 Bolts & Nuts 
18 24 Bolts Sliding 

19 25 Bone Meal 

20 26 Boot Polish 

21 27 Boots & Shoes of all types including canvas shoes 
22 28 Bowls 

23 30 Boxes made of metals 

24 31 Braces 

25 32 Brackets other than those used in Railways 
26 34 Brief Cases (other than moulded luggage) 

27 35 Brooms 

28 36 Brushes of all types 

29 37 Water Buckets 
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30 45 Castor Oil 
31 46 Ceiling roses upto 15 amps 

32 51 Chappals and sandals 

33 57 Cleaning Powder 
34 58 Clinical Thermometers 

35 72 Corrugated Paper Board & Boxes 

36 73 Cotton Absorbent 

37 74 Cotton Belts 
38 75 Cotton Carriers 

39 76 Cotton Cases 

40 77 Cotton Cord Twine 

41 78 Cotton Hosiery 
42 79 Cotton Packs 

43 80 Cotton Pouches 

44 81 Cotton Ropes 

45 82 Cotton Singlets 
46 83 Cotton Sling 

47 84 Cotton Straps, Cotton string (waxed/Non waxed, Sewing- 
thread 

48 85 Cotton tapes and laces 

49 86 Cotton Wool (Non absorbent) 

50 87 Crates Wooden & plastic 
51 89 Cumblies & blankets 

52  Chain pulley block 

53 257 Sluice valve 

54  Clip Board 
55  Conduit Pipes  metallic 

56  Cotton Garments, Clothes, Apparels & madeups 

57  Cardboard boxes 

58 93 Diesel engines up to 15 H.P 
59 95 Disinfectant Fluids 

60 96 Distribution Board up to 15 amps 

61 99 Drawing & Mathematical Instruments 
62 100 Drums & Barrels (For liquid storage) 

63 101 Dust Bins(up to 10 ltr) 

64 104 Dyes: (a) Azo Dyes (Direct & Acid), (b) Basic Dyes 

65 109 Emergency Light (Rechargeable type) 
66 110 Enamel Wares & Enamel Utensils 

67  Electric motors up to  10 HP. 

68 123 Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories) 

69 125 Gauze cloth 

70 126 Gauze surgical all types 

71 127 Ghamellas (Tasllas) 
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72 128 Glass Ampules 
73 129 Glass & Pressed Wares 

74 130 Glue 

75  Glue tapes all types 
76 135 Hand drawn carts of all type 

77 141 Hand Pump& its parts 

78 142 Hand Tools of all types 

79 143 Handles wooden and bamboo (Procurement can also be 
made from Gujarat State Forest Development Corporation 
and Gujarat Handloom and Handicrafts Development 
Corporation) 

80 152 Honey 

81 154 Hydraulic Jacks below 30 ton capacity 

82 155 Dust(Powder) and liquid  Sprayers for insecticides (Manual 
only) 

83 158 Iron (dhobi) 
84 160 Tool kit box made from Sheet metal (empty) 

85 174 Lockers 

86  LT Porceline insulator & fuse grips 

87 180 Manhole covers 

88  Metal Polish 

89 189 Nail Cutters 

90 190 Naphthalene Balls 

91 191 Newar (plastic box strappings) 
92 195 Oil Bound Distemper 

93 196 Oil Stove & Wick Stove only 

94 198 Paint remover 

95 203 Paper Tapes (Gummed) 
96  Paper weight 

97 204 Papads 

98 205 Pickles & Chutney 

99 208 Plaster of Paris 
100 209 Plastic Containers up to 20 liter excluding Poly Ethylene 

Terphthalate (PET) Containers 

101 210 Plastic cane 

102  Plastic Pen 

103  Plastic Button 
104 212 Plugs & Sockets electric up to 15 Amp 

105 213 Polythene bags 

106 214 Polythene Pipes 

107 218 Pouches 

108 222 PVC foot wears 

109 223 PVC pipes up to 110 mm 

110 224 PVC Insulated Aluminum Cables (up to 120 sq. mm) (ISS:694) 
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111 98 Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) 
Conforming to the prescribed BIS Specifications and up to 
10.00 mm sq. nominal cross section 

112  Polythene film, geometry compass, geometrical compass 
113  Pencil 

114 226 Rags 

115 229 Razors 

116 230 RCC Pipes up to 1200 mm. dia 
117 231 RCC Poles Prestressed 

118 233 Rolling Shutters 

119 234 Roof light Fittings 

120 235 Rubber Balloons 
121 237 Rubber Hoses (Unbranded) 

122 238 Rubber Tubing (Excluding braided tubing) 

123 246 Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items) 

124 248 Screws of all types including High Tensile 
125 253 Sign Boards painted 

126 259 Soap Carbolic 

127 261 Soap Liquid 

128 262 Soap Soft 

129 263 Soap washing or laundary soap 

130 267 Sodium Silicate 

131  Spade Big Pedal 

132 269 Spectacle frames 
133 272 Squirrel Cage Induction Motors up to and including 100 

KW440 volts 3 phase 
134 274 Steel Almirah 

135 275 Steel beds stead 

136 276 Steel Chair 

137 277 Steel desks 
138 278 Steel racks/shelf 

139 279 Steel stools 

140 280 Steel trunks 
141 281 Steel wool 

142 282 Steel & aluminum windows and ventilators 

143 286 Stranded Wire 

144 287 Street light fittings 
145  Stone ware Pipes 

146 285 Stone ware Jars 

147 289 Studs (excluding high tensile) 

148 290 Surgical Gloves (Except Plastic) 

149 291 Table knives (Excluding Cutlery) 

150 293 Taps 

151 294 Tarpaulins 



 
    MR SONI-US-IMD          Page 24 of 27 

 

152 298 Other Textiles products manufactured, N.E.C. (not elsewhere 
classified) 

153 299 Tiles, (Cement & Ceramic tiles) 

154 300 Tin Boxes for postage stamp 

155 304 Toggle Switches 

156 309 Trays, including metal tray 

157 310 Trays for postal use 

158 311 Un-motorized Trolley up to 50 Kg capacity 

159 312 Trollies - drinking water 

160 313 Tubular Poles 
161 314 Tyres & Tubes (Cycles) 

162 315 Umbrellas 

163 316 Utensils all types 

164 317 Valves Metallic 
165 318 Varnish Black Japan 

166 319 Voltage Stablisers including C.V.T's 

167 320 Washers all types 

168 321 Water Proof Covers 
169 326 Weighing Scale 

170 330 Wicks cotton 

171 332 Wire brushes and Fiber Brushes, Wire adjusting screw 

172 333 Wire Fencing & Fittings 
173 335 Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size 

174 337 Wooden ammunition boxes 

175 338 Wooden Boards 

176 339 Wooden Box for Stamps 
177 340 Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified) 

178 341 Wooden Chairs 

179  Wooden crates 

180 342 Wooden Flush Door Shutters 
181 343 Wooden packing cases all sizes 

182 344 Wooden pins 

183 345 Wooden plugs 
184 346 Wooden shelves 

185 347 Wooden veneers 

186 348 Woollen hosiery 

187 349 Zinc Sulphate 
188 350 Zip Fasteners 
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬નુાં 

કયતળષ્ટ–ગ 

યાજ્મના કુટીય ઉધોગ ભાટે આયતક્ષત ૩૦ ચીજલસ્તુઓ 

Sr. 
No 

No. 
mentioned 

in List of 
Govt. of 
India List 

(358) 

Item Description 

1. 11 
Bags of all types i.e. made of leather, canvas & jute etc. 
including kit bags, mail bags, sleeping bags & water-proof bag 

2. 59 Cloth Cover  

3. 103 Cotton duster 
4. 202 Paper conversion products, paper bags, envelopes, Ice-cream cup 

5. 225 Cotton quilts, Razais 

6. 251 Shoes laces 
7. 351 Cane furniture  

8. 352 Bamboo file tray, Baskets, Pencil stand, side racks etc. 

9. 353 Artistic Wooden Furniture 

10. 354 Wooden paper weight, racks etc. 
11. 355 Glass covers made of wood and grass jute 

12. 356 Jute furniture 

13. 357 Jute bags, file cover 

14. 358 Woolen & silk carpets 
15.  Cotton cloth for packing  

16.  Handloom Curtain Cloth 

17.  Sofa durrie, Car seat durrie, Doormat 

18.  Cotton cases 
19.  Sponge of Cloth 

20.  Purses, small bag of cotton cloth 

21.  Cotton ropes 

22.  Cotton twisted strings 

23.  Coir Doormat, Bags, Purses 

24.  Sankheda Furniture 

25.  Cotton File Cover 

26.  Broom 
27.  Brush  

28.  Candle 

29.  Wooden vendor lorry (શાથરાયી) 

30.  Wooden boards 
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬નુાં 

કયતળષ્ટ–ઘ 

Supply of material to be purchased 
By Government Departments/Offices- 
Consideration of Quotation for- 

 
 

GOVERNMENT OF GUJARAT 
Finance Department 

Circular No.STA-2752/1173-K, 
Sachivalaya, Ahmedabad, 
Dated the 2nd May, 1962 

 
CIRCULAR 

 
A question regarding consideration of quotations from suppliers liable to pay tax, under the 
Sales Tax laws for supply of materials to be purchased by Government Department or Offices 
was under consideration of Government for Some time past. Government is now pleased to 
direct that in considering quotations from suppliers liable to pay sale tax/General Sales Tax to 
the Government of this State, the amount of tax so payable should be left out of accounts; 
while in the case of suppliers who have to pay Sales Tax under the local State Sales Tax law or 
the Central Sales Tax Act, 1956 to the Government of any other State, the amount of Such 
taxes should be considered. The comparative quotations computed on the above basis 
should then be considered on merits. 
 
By order and in the name of the Government of Gujarat, 
 

Sd/- 
K.J.GHODA 

Under Secretary to the Govt. of Gujarat 
Finance Department 

 
To, 
All Secretariat Departments 
All Heads of Departments/Offices 
The Accountant General, Gujarat State, Ahmedabad. 
The Accountant General, Rajkot. 
The Pay and Account Officer, Ahmedabad. 
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ઉદ્યોગ અને ખાણ વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક:એવીઓ/૧૦૨૦૧૫/૬૯૧૦૯૩/ચ. તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬નુાં 
કયતળષ્ટ–ચ 

Supply of material to be purchased 
By Government Departments/Offices- 
Consideration of Quotation for- 

                                                 
GOVERNMENT OF GUJARAT 

FINANCE DEPARTMENT 
Circular No.GST 1070/6246-TH, 

Sachivalaya, Gandhinagar 
Dated the 30th January, 1971 

 
Read:  Government Circular, Finance Department No.STA-2752/1173-K, 

Dated the 2nd May, 1962 (Reproduced Below) 
 
   

CIRCULAR 
 

Read: Government Circular, Finance Department No. Circular No.STA-2752/1173-K, Dated 
the 2nd May, 1962, Government has directed that While considering the quotations from 
suppliers who are liable to sales Tax/General  Sales Tax, the  amount of tax so payable should 
be left out of account; whereas in the case of suppliers who have to pay Sales Tax under the 
local Sales Tex low or the Central Sales Tax Act,1956 to the Government of any other State, 
the amount of Such taxes should be added to the gross price inclusive of tax considered. The 
comparative quotations computed on the above basis should then be considered on merits. 
It has come to the notice of Government that in spite of these instructions, some of the 
Government Departments/Offices do not follow the said instructions. It is therefore directed 
that the instructions and the procedures prescribed in the aforesaid circular in regard to 
consideration of quotations for supply of materials to be purchased by Government 
Departments/Offices should be observed scrupulously. 
  
By order and in the name of the Government of Gujarat, 

 
Sd/- 

T.K.JAYARAMAN 
Deputy Secretary to the Govt. of Gujarat. 

Finance Department. 
 
To, 
1. All Secretariat Departments. 
2. All Heads of Departments and Heads Office Under the Secretariat Departments/Offices. 
3. All Finance Advisers 
4. The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad. 
5. The Pay and Accountant Officer, Ahmedabad/Gandhinagar 
6. All Branches in Finance Department 
7.  The Commissioner of Sales Tax, Ahmedabad (With 100 copies) (Distribution “A” Class) 
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e ~q µ~cllt )-)~l!t ("lt~·~·~) ltt?1-'21_1lt-~ ~"t!}'>blc 'QQl?1Jm lPlcq lcl'!3 llolte 

lClh 'QQ l}'>h~ /'QQ 1}0~)1/'QQ lfl21R 'QC/'QQ llet[C/lDT6 tit'-~ I 5)!Q hlltµ lb llQ llDl2.Slo le 

J1o lt8> '(tQl]~Si l}'>l~Si lSJf.)lµ 11-)-)~ ~)Q 'QQ1J~Si l}'>l$b l)Dlµl}{l Jlolte llClli>eJ 

lfblJb 1lDclS3cR 1'2.Slolc ·@ e1lQ 1lt1bcSJ 'QQ1J1f m 11eJeJ c1RfolQ µ1l21JE.S1o lJ-'>lte 1cl'!3 

"QQl}'>h~ /'QQ1}n~1t/'QQ1fl21R 'QC/'QQ 1let[C/lD16ti_h~ /~)!Q ltlltµ llDc lqc R 1'2.Slo le 

•@ 1-)el)Q 1ltlb~lh cl~~ 'QQllD~'f.c 

1fEJo lbcq lµl21~Rl'QA>l2n lt1ltµ 1fE.Slo ~1lt 1Jlb!'21q lJ-'>lD16~~c llDlte Johe lbcq 



€ 

·'@~c no1bcli 1ei~ ~ ·15 <J.D~ ·R~·13·15 µ~cltt 1c1lVeJ 1C11lil. ~lQ 1cw~ E1R ~ 

l'2lli 11'9Hh~ ·ch!) H?ltt ("l-t't~:~·~·~) Rt)L21_llt-~ ?~}«>blc 1!1C~bJlol]C 1PllQ (c) 

"'@1Si16 l.f Si c<J.D~ 31)1) 1l?;)W~ 

l.f~)'t l.fSi ~c ~ltR ~(!)Si })bf\~ ~~ch ~ '@1R lP1CeJ no~ ~1'> 'ti">Hh~ 

ch l-)~'(tt ("lt~·~·13) Rt)L21_1lt-S1 ?l:!}«>b1c ~ 1!1C~bJlo1)C 1):>~ ltlinUC Cb) 

-:e_)ITTh 121Si no1bcRfolQ ~1lt1Jl.f lil 

no1!1C~bJlo1)C 1?~ 1'2~ 1'> 'ti">l-)h~ ch~ l-)~'(tt ("lt~"S1"13) Rt)L21_1lt-S1 ?l:!}«>b1c 

"l?l'> ~S1~ 1):>li µ~1l'2lt 1~h~ "OU-) 11'>11Q i:>~h ''@Si16 l.f l:!~ 1Pc16 "tcDlQ Jlolt~ 

1'>16~~Wb-~ l-)Sinoli~ 1µ,1µ1,!t l.f ~Si 1µSi31.f lil 1lt~1)Q c9'>~ ·'@~c no1bb1163 Si'h lQ 

1Pcl6 tt1ltµ 'l?e l'211C1Jlo 'l.fEJlo '@ll~ 1µ¢th~ ~ )1)~ 1ttJloen~3 $1)Qlc9'0~ ~ll'>bl)Q 

1ltlbcli c1l'2~ lc1-, lcllVeJ 1µSi3l.flil ~llt lbblSi21Q Jlolt~ 1bc1b~ ~'@1beJ ll'>~b 

cl1'>3l.f lil. Jlolt~ c11'>~e ~)Q ~n. l'21fb1$>b Jlolt~ l'2't113l'2W µeJlVrc 1lt1!.c~rc ~ 

~Si l?l_Fl(l l.f lliclt ~l-tl'21ll-t 11'>1-)?'(tt ("lt~"S1"13) ltt)l.21_11-t-~ ?~}«>blc ~~b 1!1Clf ~Si 

'1!.cllVeJ 1µq3l.f lil ll'>clqcR l'2Jlolc '1!1Cl~rc "tcDllt c1qcR Jlolt~ lf lqcR 1?~1?~ 

'~3lhJ~ 11'>l'2Jlolc ~l-) ~11'21 1!1C~lblc~ ~eJeJ noe.Jno3lf lil l'>llt}>bn noc1qcR l'2Jlolc 

C1ltl!.cl!o~ lbl2 1'2~ lfEJlo ~1J1>lc9D~)-:Joe1~'3 ~1)Qlc9D~ 

·'@~c no1bcli c31'C noRb~ O'b Rb 1ltRb '3llQ ll'2li 2~1'>Jlo 

cw·~·c11Q·w> e.J~~ nol?l.f lil no1!1C~bJlo1JC fubq~ fol-)l)Q foclell-)LR 1ri11c~rc 

ll'>lbcSi 1Jlf lil ~ltl'21ll-t ll'>l-)~'(tt c·11~·S1"l3) Rt)L21_llt-~ ?l:!}«>blc ~1f W13)1Q 

lfblJb le1l.ft /1~b 11'>noh~/1}1>~)1/1fl'21R~/l~)'C/1'>16ti_h~/~1!" 1µq'3lflil µ13))1>1't 

-:fcib~fi l'2't111a1lo 

·'@~c l}Dlbcq ~lo lPcl6 

llPlQllQ 11111µ "tcDlQ lliµ lD1'~~~1J6b-~ lcl'tl lf(!)q 1?11Q ·'@~c no1bhllQ ~lf ~Si 

·1!1C·1Jt·R~·w lliµ ~lcllVeJ lClllil ~lQ le'@~ '~lcllVeJ µ13)'!1>1't l1'>1!1C~ l-)Silo 

no~ ~lQ '@~c no1bbll'>lQ lf{!]Si Silf µ11Q lf>lµ'(tt ~lf>h~/1}1>~)1/1fl'21R~ 

/l~)'C/1'>16tit'-~/~1!" 1µSi3l.f lil e-& ~l}t lbcSi ~)o 1'>16~~lJ6b-~ 11'>~ 

~11-t 1)c'3)'Ch lf>~l:>Jlo1)C 1Pli 1f>lb'3l.f lil lcl-, (l/\la9) aJe1d:ia:>pe1A1-a :iuawuJaJ\09 

uc'3~h '\}D~b.Po~ no1l:>'31f lil ~ 



~l~al?L:-

Government e-Marketplace (GeM) l-1.l~~ct ~c-0. \J.l~£l Ullutct Gll~ct ~au~ !sl~clalGt 

ctl-l~ Cl~c:til Ullutctlaj a?.ll~el?l \J.l~E.!sctl !s~~ ~ Wert <?it ct WCJl ~&it. ~\C1.LGI.~ 

~l~l Cl~lQl tiv{lUct Ullutctl;Cl~lQl 1.ltflafi ~c:tlW/51.~il;cti~il lCl5l~oj 1.llC-1.ot at ~LG!. 

ct.cu ti°l?l.J'il.l-li <3lliJL Qt~ \J.llQL lCltitLJLoti 1.l~ll-l~ll-li, ~\C1.l~~ G"4.~ W.~ ct !sl~c:tl~ 

Ullutct (;LQt~ !s~it. Qll Ullutctotl Ql~h.tGall-li GlliJL Qt~ \J.llQl lCltitLJLaU (;t.Qt~ Qll'U{~ 

~&it. 

"Y.trjct o~Lc:t lCltitLJLafi ~~\J.ll ~l-li!sa!l ~LBC-1. <31.l~ alLQLL lCltitLJLafi 

ctl.C\.¥ /l/~OC\.'9afi atltt&\. l-lcrtC1. l-is~ Qla<:l~ Ulc?l~ lllSC:Ul-ll QlLCl ~. 

-y,lct, 

~ 
(~lotc tol~C·U) 

all~ Ul ~~Cl 

GlliJL Qt~ \J.llQl lCl<H.LJL 

(C\.) l-llot.~l~Gl."4.LC-1.~otl ~~Cl~, ~l~<H.Clal, JLiUlotJl~ (1.l?l&\.) 

(~) l-llal.lj~l-i?(l.J3(lall QtJJ. ~~Cl~, l-llal.lj'lk'.ll-i?(l.J3(loj !sl~k1.~. 

(3) l-llal.all~Ul lj~l-i?(\..13(lall ~Jlct ~~c:t.l3{l. 

(¥) l-lLal.?sufi~e iL?(l.J3(lw < ctl-lLl-l) all ~Jlct ~~Cl.l3(lw. 

(\l) l-llal.~l.!s.iL?(l.J3(lw (ctl-lll-l) all ~Jlct ~~c:t.l3{lw. 

(~) lj~ ~~Cl~all ~Jlct ~~q.l3(l, 

('9) ~RlClLC1.Glall ~er fcl<H.tJ'il. (~CJlfilct tcl<H.LJL ~oCJlall uU.s;Bl.'4Th~Lal/tiWl/ 

lli~l~il1iisuU18\lafi~ ~~L s~c:tLafi rctalrll tle.) 

(c) ctl-lLl-l £sC1.£sa~J3(lw 

(~) ctl-lll-l ~C-C1.l rct!sL~ Qt(U!sl~J3(lw. 

(<lO) 1.ltit.JU ~LBC1.. 
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