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�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ (SFAC),  

�ૃિષ અને સહકાર�ૃિષ અને સહકાર�ૃિષ અને સહકાર�ૃિષ અને સહકાર    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ,  

ભારત સરકારભારત સરકારભારત સરકારભારત સરકાર  

NCUI ઓ�ડટો�રયમઓ�ડટો�રયમઓ�ડટો�રયમઓ�ડટો�રયમ �બ$ડ%ગ�બ$ડ%ગ�બ$ડ%ગ�બ$ડ%ગ,  

પાચંમોપાચંમોપાચંમોપાચંમો માળમાળમાળમાળ, 3 સીર+સીર+સીર+સીર+ ઇ��ટ+ટ-શુનલઇ��ટ+ટ-શુનલઇ��ટ+ટ-શુનલઇ��ટ+ટ-શુનલ એ�રયાએ�રયાએ�રયાએ�રયા 

ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�, , , , હૌઝ ખાસહૌઝ ખાસહૌઝ ખાસહૌઝ ખાસ, , , ,  

નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ ----    110016 

ફોન ન.ં – 011 26966017/37, 

www.sfacindia.com 

 

 

ચચચચણાણાણાણાનાનાનાના    વચેાણ માટ9 નાણાકં+ય �બ:ઝ મગંાવવા બાબત ે;ચૂનાવચેાણ માટ9 નાણાકં+ય �બ:ઝ મગંાવવા બાબત ે;ચૂનાવચેાણ માટ9 નાણાકં+ય �બ:ઝ મગંાવવા બાબત ે;ચૂનાવચેાણ માટ9 નાણાકં+ય �બ:ઝ મગંાવવા બાબત ે;ચૂના 

 

�ૃિષ અને સહકાર િવભાગ, �ૃિષ મ=ંાલય હ9ઠળ �મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ (SFAC) 

?ારા @જુરાત રાBયમા ંCવૂ�-Dમા�ણત ચણાનો જEથો વચેાણાથG Hકૂવામા ંઆવલે છે. વચેાણ માટ9 

DાKય ચણાનો LદાMજત જEથો નીચે Dમાણે છે: 

 

રાBયરાBયરાBયરાBય પાકપાકપાકપાક મહNમ DાKય જEથોમહNમ DાKય જEથોમહNમ DાKય જEથોમહNમ DાKય જEથો (MTમાંમાંમાંમા)ં 
 

@જુરાત ચણા 385 MT 

 

ચણાના જEથાની “યથા1�થિતયથા1�થિતયથા1�થિતયથા1�થિત”’ના ધોરણે ખર+દ+ માટ9 કાયદાક+ય મPૂંર+ તથા વપેાર માટ9ના 

જQર+ લાઇસ�સ ધરાવતા જEથાબધં ખર+દદારો / સ�ંથાક+ય ખર+દદારો પાસથેી સીલબધં 

નાણાકં+ય �બ:ઝ મગંાવવામા ં આવ ે છે. રસ ધરાવનારા ખર+દદારોએ તમેના દ�તાવજેોની 

કાયદ9સરતા Lગેની એ�ફડ9િવટ સાથ ે જQર+ દ�તાવજેોની ઝેરોRસ કોપી (T9�ડUગ લાઇસ�સ, વેટ 

રMજ�T9શન/ સ$ેસ રMજ�T9શન વગેર9) મોકલવા. 
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1. �બ:ઝ મગંાવવા બાબતઃ�બ:ઝ મગંાવવા બાબતઃ�બ:ઝ મગંાવવા બાબતઃ�બ:ઝ મગંાવવા બાબતઃ 
 

a) વચેાણકતા�વચેાણકતા�વચેાણકતા�વચેાણકતા�: SFAC (�મોલ ફામ�સ� એ�� �બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ�� �બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ�� �બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ�� �બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ) @જુરાત રાBયમા ં ચણાXુ ં

િન�દ�Yટ વચેાણકતા� છે. 
 

b) �બ�ડUગમા ંભાગ લેવા Lગે: ચણાની ખર+દ+મા ંરસ ધરાવતા ખર+દદારો, એટલે ક9 �બડસG 

તમેની �બડ સાઇન અને �ટ9Zપ કર9લા ટ9�ડર દ�તાવજેો સાથે આ સરનામ ે મોકલવાની 

રહ9શઃે �મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ, , , , C/o    સ[જતા સઘંસ[જતા સઘંસ[જતા સઘંસ[જતા સઘં,,,,માQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલા----1111, , , , 

સરકાર+ ટ-બૂવેલ પાસેસરકાર+ ટ-બૂવેલ પાસેસરકાર+ ટ-બૂવેલ પાસેસરકાર+ ટ-બૂવેલ પાસે, , , , બોપલબોપલબોપલબોપલ, , , , અમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9ર, , , , અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ ----    380054380054380054380054....    આ સાથે 

�બડમા ંજણાવલેી જQર+ મા�હતી અને બાનાની રકમ પણ સાથે જ મોકલવાની રહ9શે.  

c) �બડના એ�વેલપ (કવર) ઉપર ‘ચચચચણાણાણાણાના વેચાણ માટ9ની નાણાકં+ય �બડના વેચાણ માટ9ની નાણાકં+ય �બડના વેચાણ માટ9ની નાણાકં+ય �બડના વેચાણ માટ9ની નાણાકં+ય �બડ’ (“Financial bid 

for sale of  Chana”) લખdુ ંજQર+ છે. 
 

d) નાણાકં+ય �બડ 24 નવZેબર 2014ના રોજ બપોર9 એક વાfયા ;ધુી �વીકારવામા ંઆવશે.
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2.   �બ�ડUગન ેલગતી આવgયકતાઓ�બ�ડUગન ેલગતી આવgયકતાઓ�બ�ડUગન ેલગતી આવgયકતાઓ�બ�ડUગન ેલગતી આવgયકતાઓ 

�બડર એટલે કોઈ iય1Rત અથવા તો કાયદ9સરતા ધરાવતી પઢે+ ક9 સ�ંથા, k િન�દ�Yટ �ેડ અન ે

જEથા Dમાણે ચણાની ખર+દ+ કરવામા ં રસ ધરાવતી હોય. ઊપજની @ણુવNા, વરેહાઉસના ં

�થળો, �બ�ડUગની D�0યા અથવા તો આ Dકારની કોઈ પણ બાબતની mણકાર+ મળેવવા માટ9 

�બડસ� SFACની ઓ�ફસનો સપંક� સાધી શક9 છે. 

 

3. કરારની િવગતોકરારની િવગતોકરારની િવગતોકરારની િવગતો 

   @જુરાતમા ંચણાના કરારની િવગતો આ Dમાણે છે: 

 

મહNમ DાKય જEથો 

(MTમા)ં 
385 MT 

વપેાર એકમ 1 MT 

Dાઇઝ Rવોટ Dnયકે MT 

લoNુમ વપેાર જEથો 100MT 

બાનાની રકમ (�રફ�ડ9બલ) 

નાણાકં+ય �બડના સોદાના H$ૂયની પાચં ટકા રકમ �ડમા�ડ pાqટ 

�વQપ ે�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ, નવી �દ$હ+/ 

RTGSના નામ ે�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ, 

કોરપોર9શન બ�ેક,  નર9ના શાખા, નવી �દ$હ+-૨૮ 

A/c No.:084101601130015, IFSC Code: CORP0000841 

 

 
Dાઇસ Rવોટ VAT િવના એRસ-વરેહાઉસ 

�ુલ/ચોtખા વજનXુ ંધોરણ Dાઇસ Rવોટ એ �ુલ વજનના ધોરણે છે. 
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4.  @ણુવNાના માપદંડો@ણુવNાના માપદંડો@ણુવNાના માપદંડો@ણુવNાના માપદંડો 
 

ચણાની િનિuત @ણુવNાની િવગતો આ Dમાણે છે: 

                                                                                                                                (ટકાવાર+મા)ં  

માપદંડોમાપદંડોમાપદંડોમાપદંડો 
 

ભેજભેજભેજભેજ િવદ9શીિવદ9શીિવદ9શીિવદ9શી તnવોતnવોતnવોતnવો અ�યઅ�યઅ�યઅ�ય     

િમvિમvિમvિમvણણણણ 

 

અિવ1Rસત તઅિવ1Rસત તઅિવ1Rસત તઅિવ1Rસત તથાથાથાથા 

Xકુસાન��ત Xકુસાન��ત Xકુસાન��ત Xકુસાન��ત  

 

[�w ુ[�w ુ[�w ુ[�wઓુઓઓઓથીથીથીથી 

Xકુસાન��તXકુસાન��તXકુસાન��તXકુસાન��ત  

 

 

 

ટકાટકાટકાટકા 

 

 

૧૨ 

  ઓરગેઓરગેઓરગેઓરગેિનિનિનિનકકકક ઇનઓગ�િનકઇનઓગ�િનકઇનઓગ�િનકઇનઓગ�િનક  

    ૦.૭૫      ૦.૨૫ ૩ 
  
૫ 

 

૨ 
 

6.   માલXુ ંસેZપ�લUગ અન ેતપાસ માલXુ ંસેZપ�લUગ અન ેતપાસ માલXુ ંસેZપ�લUગ અન ેતપાસ માલXુ ંસેZપ�લUગ અન ેતપાસ ((((ઇ�સપેRશનઇ�સપેRશનઇ�સપેRશનઇ�સપેRશન)))) 

માલન ેNCDEX ?ારા મા�ય વરેહાઉસમા ંરાખવામા ંઆવલે છે (સરનાHુ ંઉપર આપવામા ંઆવલે 

છે). માલની @ણુવNા Cવૂ� Dમા�ણત છે. જો ખર+દદારો/ �બડસ� �બડમા ં ભાગ લેતા ં પહ9લા ં

@ણુવNાની ખરાઈ કરવા માગંતા હોય, તો તઓે વરેહાઉસ મનેજેરની અગાઉથી એપોઇ�ટમ�ેટ 

લઈન ેતમેનો સપંક� સાધી શક9 છે. જોક9, સZેપલ આપવામા ંઆવશ ેનહ%. માલની તપાસ માટ9 

ખર+દદારો vી સકં9ત ધાલો�રયાનો 09033011822 પર અથવા તો sanket.dholaria@nspot.in  પર 

સપંક� સાધી શક9 છે.  

 

7. �બ:ઝ જમા કરાવવી�બ:ઝ જમા કરાવવી�બ:ઝ જમા કરાવવી�બ:ઝ જમા કરાવવી 

રસ ધરાવનારા �બડસ� www.sfac.in વબેસાઇટ પરથી ટ9�ડર ડો}મુ�ેટ ડાઉનલોડ કર+ શક9 છે. 

તમામ �બડસ� સગંઠન અન ેEMDની િવગતો એનRેસર-1મા ંઅન ેજEથા અXસુાર (લોટ વાઇઝ) 

ઓફર એનRેસર-2મા ંસામલે કર9 ત ેજQર+ છે અન ેતનેી સાથ ેદર9ક પાના પર �બડના સહ+-િસ~ા 

કર9લા દ�તાવજેો ;પુરત કરવાના રહ9શ.ે �બડસG એનRેસર-1ના સહાયક દ�તાવજેની નકલ (કોપી) 

પણ જમા કરાવવાની રહ9શ.ે �બડના એ�વલેપ (કવર) ઉપર ‘ચચચચણાણાણાણાના વચેાણ માટ9ની નાણાકં+ય ના વચેાણ માટ9ની નાણાકં+ય ના વચેાણ માટ9ની નાણાકં+ય ના વચેાણ માટ9ની નાણાકં+ય 

�બડ�બડ�બડ�બડ’    ((((“Financial bid for sale of Chana”) લખે�ુ ંહોdુ ંજQર+ છે. અને તનેા પરXુ ંસરનાHુ ંઆ 

Dમાણે હોdુ ંજોઈએઃ  
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�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનેસ ક�સો�ટ�યમ    C/o સ[જતા સઘંસ[જતા સઘંસ[જતા સઘંસ[જતા સઘં, , , , માQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલામાQિતનદંન િવલા----૧૧૧૧, , , , સરકાર+ સરકાર+ સરકાર+ સરકાર+ 

ટ-બૂવલે પાસેટ-બૂવલે પાસેટ-બૂવલે પાસેટ-બૂવલે પાસે, , , , બોપલબોપલબોપલબોપલ, , , , અમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9રઅમદાવાદ શહ9ર, , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ----380054380054380054380054. �થાિનક સપંક�  - vી �ુલદ+પ 

સોલકં+ - 09998287384. 

જો  EMD RTGS ?ારા �ડપો�ઝટ કરાવવામા ંઆવલે હોય, તો �બડર9 , SFAC at 011-26966039 પર 

SFACમા ંક�ફમGશન અવgય કરાવdુ.ં 

8.    વરેહાઉસવરેહાઉસવરેહાઉસવરેહાઉસની ની ની ની િવગતિવગતિવગતિવગત: 

�થળ�થળ�થળ�થળ વરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામ તથાતથાતથાતથા સરનાHુંસરનાHુંસરનાHુંસરનાHુ ં  ચચચચણાણાણાણાજEથોજEથોજEથોજEથો (MT) 

કો�ડનાર vી રામ ઓઈલ િમલ, કો�ડનાર, Mજ$લો-સોમનાથ, 

@જુરાત 

        ૩૮૫ �ન 

 

9.   સફળ �બડરન ેmણ કરવીસફળ �બડરન ેmણ કરવીસફળ �બડરન ેmણ કરવીસફળ �બડરન ેmણ કરવી 

I. SFAC અમદાવાદ ઓ�ફસ અમદાવાદ ઓ�ફસ અમદાવાદ ઓ�ફસ અમદાવાદ ઓ�ફસ ખાત ેમોકલવામા ંઆવલેી �બ:ઝ 25 નવZેબર 2014ના રોજ 

બપોર9 બે વાગે ખોલવામા ં આવશ.ે પોતાના Dિતિનિધન ે અિધ�ૃત પ= (લેટર ઓફ 

ઓથોરાઇઝેશન) mર+ કર+ન ે �બડસ� હાજર+ આપી શક9 છે. SFAC �બ�ડUગના �થળે Dવશે 

પર Dિતબધં Hકૂ+ શકવા �વત=ં છે. 

II. જો બાનાની રકમ (સામાનના Rવોટ9ડ H$ૂયના 5%) ન મળ+ હોય, તો આગળના કોઈ પણ 

આધાર િવના �બડ �વીકારવામા ંઆવશ ેનહ%. 

III. SFAC સફળ �બડરન ે ઇમઇેલ આઇડ+ પર ઇ-મઇેલ કર+ન ે તથા ટ9�લફોન ?ારા તમે જ 

રMજ�ટડ� પો�ટ ?ારા આ Lગેની mણ તથા C�ુYટ કરશ.ે 

IV. સફળ �બડસ�ના �ક�સામા ંBયા ં;ધુી સCંણૂ� નાણાકં+ય iયવહાર સપં� ન થઈ mય, nયા ં

;ધુી EMDન ે“િસ�ો�રટ+ �ડપો�ઝટ” તર+ક9 રાખવામા ંઆવશ.ે 

V. િનYફળ �બડસ�ના �ક�સામા ં EMDની રકમ 7 (સાત) �દવસની Lદર પરત કરવામા ં

આવશ.ે 

VI. SFAC કોઈ પણ કારણ જણાiયા િવના ઓફરનો સCંણૂ�/�િશક ર+ત ે �વીકાર કરવાનો ક9 

અ�વીકાર કરવાનો અિધકાર ધરાવ ેછે. 
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10.  �ડલીવર+ના�ડલીવર+ના�ડલીવર+ના�ડલીવર+ના    કરારનીકરારનીકરારનીકરારની    પતાવટપતાવટપતાવટપતાવટ 

I. �ટોકXુ ંવચેાણ ગોડાઉન પર કરવામા ંઆવશ ેઅન ેત ેયથા1�થિતના ધોરણે કરવામા ં

આવશ,ે kની સામ ેવચેાણની 100 ટકા રકમ બાગGઇન/એવોડ� લેટરની તાર+ખના 5 (પાચં) 

કામના ચા� ુ�દવસોની Lદર બે�ક pાqટ/ પ ેઓડ�ર/ RTGS ?ારા �મોલ ફામ�સ� �મોલ ફામ�સ� �મોલ ફામ�સ� �મોલ ફામ�સ� 

એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમએ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમએ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમએ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમના નામ ેજમા કરાવવાનો રહ9શ,ે k નવી �દ$હ+નવી �દ$હ+નવી �દ$હ+નવી �દ$હ+ ખાત ેપએેબલ 

હોવો જોઈએ. સમય એ આ કરારXુ ંઅિનવાય� તnવ છે અન ેસામાનની �ડલીવર+ લેવા 

માટ9 િન�દ�Yટ સમયXુ ંપાલન થdુ ંજQર+ છે. 

II. બાગGઇન/ લેટર ઓફ અવોડ�ની તાર+ખના (રિવવાર અન ેબે�કની રmન ેબાદ કરતા)ં પાચં 

�દવસોની Lદર બે�ક/ RTGS મારફત 100 ટકા �કૂવણી થઈ ગયા બાદ જ વજનકાટંા 

પર વજન કરવાના ધોરણે �ટોકની �ડલીવર+ કરવામા ંઆવશ.ે િનયત �દવસોની Lદર 

100 ટકા �કૂવણી કરવામા ંિનYફળ જતા ંખર+દ+ રદ ઠરાવવામા ંઆવશ ેઅન ે5 

�ડપો�ઝટની રકમ જKત કરવામા ંઆવશ.ે 

III. �બડસG VAT અથવા તો રાBયમા ંલા@ ુહોય ત ેDમાણેનો અ�ય કોઈ પણ કર �કૂવવાનો 

રહ9શ.ે 

IV. જો ખર+દદાર ઉપર જણાવલેા પાચં �દવસોની Lદર વચેાણની 100 ટકા રકમ �કૂવવામા ં

િનYફળ mય, તો તવેા �ક�સામા ંખર+દદાર ?ારા કરવામા ંઆવતી િવનતંીના આધાર9 12 

ટકા (Dિત વષ�)ના દંડાnમક iયાજ સાથ ેએક અઠવા�ડયાXુ ંએRસટ9�શન આપી શકાય છે. 

જો લબંાવાયલેા સમયગાળાની Lદર પણ ખર+દદાર �કૂવણી ન કર+ શક9, તો �ડપો�ઝટ 

જKત કરવામા ંઆવશ.ે 

V. સફળ �બડસ�ન ેમાલની �ડલીવર+ની પતાવટ NCDEX �પોટ એRસચે�જ �લ. મારફત 

કરવામા ંઆવશ,ે kની SFAC ?ારા ટ9કિનકલ એ�ડ લોMજ��ટક સપોટ�  એજ�સી (TLSA) 

તર+ક9 પસદંગી કરવામા ંઆવી છે. 

VI. �બડર9 બાગGઇન/એવોડ� લેટરની તાર+ખના (ચા� ુકામના) 10 �દવસોની Lદર માલ લઈ 

જવાનો રહ9 છે. ;�ૂચત �દવસોની Lદર માલ લઈ જવામા ંન આવ,ે તો �બડર પાસથેી 

�ટોર9જ ચા� વ;લૂવામા ંઆવશ,ે k Dિત કોથળાદ+ઠ 50 પૈસા Dિત �દન રહ9શ.ે જો 
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ખર+દદાર વચેાણ ન~+ થયાની તાર+ખ પછ+ના એક મ�હનાની Lદર તનેો સામાન ન 

લઈ mય, તો SFAC, �બડરન ેકોઈ પણ mતની નો�ટસ પાઠiયા િવના પોતાના જોખમે 

અન ેખર+દદારના ખચG માલનો િનકાલ કરવાનો અિધકાર ધરાવ ેછે અન ેEMD / 

િસ�ો�રટ+ �ડપો�ઝટની પતાવટ કયા� બાદ જો લેણાની રકમ નીકળતી હોય, તો ત ેખર+દદાર 

પાસથેી વ;લેૂ છે. 

11.  ચા�ચા�ચા�ચા� 

ખર+દદાર9 કોઈ Tા�ઝેRશન ફ+ ક9 ચા� �કૂવવાનો રહ9શ ે નહ%. જોક9, માલ લઈ જવાનો/ માલ 

ભરવાનો, વજન કરવાનો તથા અ�ય ખચ� (જો હોય તો) ખર+દદાર9 વરેહાઉસના �થળે �ડલીવર+ 

લેતી વખત ેજ �કૂવવાનો રહ9શ.ે  

 

12. �બડની Dમાણ�તૂતા�બડની Dમાણ�તૂતા�બડની Dમાણ�તૂતા�બડની Dમાણ�તૂતા 

�બડ �$ૂયાની તાર+ખથી લઈન ે15 �દવસ ;ધુી �બડ Dમાણ�તૂ રહ9વી જોઈએ. 

 

13. ક;રૂક;રૂક;રૂક;રૂ/�કૂ iયવ�થાપન�કૂ iયવ�થાપન�કૂ iયવ�થાપન�કૂ iયવ�થાપન: 

I. જો સફળ �બડર ઓફર �વીકાયા� બાદ િન�દ�Yટ સમયની Lદર �કૂવણી કરવામા ંક9 �ટોક 

લઈ જવામા ંિનYફળ mય, તો EMD જKત કરવામા ંઆવશ.ે 

II. EMDની Dારં�ભક �ડપો�ઝટXુ ં કોઈ iયાજ �કૂવવામા ંઆવwુ ં નથી અન ે િનYફળ �બડસ�ન ે

�ડપો�ઝટની iયાજ વગરની રકમ �કૂવવામા ંઆવશ.ે  

 

14. અિનવાય� સજંોગોઅિનવાય� સજંોગોઅિનવાય� સજંોગોઅિનવાય� સજંોગો 
 

�ુદરતી હોનારત, આગ, ભારત સરકારની નીિત, Dિતબધં, કામદારો ?ારા હડતાળ ક9 

તાળાબધંી, ��ુ, કોઈ પણ Dકારની િમલીટર+ની કાય�વાહ+, વચેાણકતા�/ખર+દદારન ે તમેનો 

કરાર આગળ ધપાવવા માટ9 સCંણૂ�પણે ક9 �િશક ર+ત ેઆડ9 આવતા અવરોધો સ�હતના કોઈ 

પણ Dકારના અિનવાય� સજંોગોની 1�થિતમા ંકરાર હ9ઠળની કામગીર+ સપં� કરવા માટ9 િન�દ�Yટ 

કરવામા ંઆવલેો સમયગાળો Bયા ં;ધુી 1�થિત Cવૂ�વw ્ન થઈ mય nયા ં;ધુી લબંાવવામા ં

આવશ.ે અન ેજો આપિNની 1�થિત =ણ મ�હના કરતા ંવ� ુસમય ;ધુી ચા� ુરહ9, તો બનં ેપ�ો 

કોઈ પણ DકારXુ ંXકુસાન �કૂiયા િવના તમેના કરારનો અમલ કરવાનો ઇ�કાર કર+ શક9 છે. 
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કરાર ચા� ુરાખવા માટ9 સ�મ ન હોય તેવા પ�ે Hgુક9લીQપ સજંોગોની શQઆત અન ેLત 

કરારન ેઆગળ ધપાવવા આડ9 અવરોધQપ હોવા Lગેની mણ કરારબ� હોય તવેા અ�ય 

પ�ન ે તાnકા�લક ધોરણે કરવાની રહ9શ.ે સબંિંધત ચેZબર ઓફ કોમસ� ?ારા mર+ કરવામા ં

આવ�ેુ ં સ�ટ��ફક9ટ આવી Hgુક9લીQપ પ�ર1�થિતના અ1�તnવ અન ે સમયગાળા Lગેનો Cરૂતો 

Cરુાવો ગણાશ.ે 

 

15. તકરારતકરારતકરારતકરાર    િનવારણિનવારણિનવારણિનવારણ 

 

કરારન ેલગતી કોઈ પણ બાબતના સદંભ�મા ં કોઈ તકરાર ક9 મતભેદ સm�ય, અન ેજો આ 

તકરાર ક9 મતભેદ શાિંતCણૂ� ર+ત ેન ઉક9લાય, તો તXે ુ ં િનવારણ નવી �દ$હ+ ખાત ેધ Q$સ ધ Q$સ ધ Q$સ ધ Q$સ 

ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ ઇ��ડયન કાઉ1�સલ ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ ઇ��ડયન કાઉ1�સલ ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ ઇ��ડયન કાઉ1�સલ ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ આ�બ�T9શન ઓફ ઇ��ડયન કાઉ1�સલ ઓફ આ�બ�T9શન (the Rules of Arbitration of 

Indian Council of Arbitration), નવી �દ$હ+ન ે;સુગંત રહ+ન ેકરવામા ંઆવશ.ે અન ેત ેHજુબ 

k પણ િનણ�ય લેવામા ંઆવ ેત ેઆખર+ ગણાશ ેઅન ેબનં ેપ�ોએ તે �કુાદો મા�ય રાખવાનો 

રહ9શ.ે ભારતીય કાયદો પણ લા@ ુપડશ.ે 

 

SFAC સૌથી �ચી �બડ સ�હતની કોઈ પણ અથવા તો તમામ �બડને �િશક ક9 Cણૂ�પણે 

�વીકારવાનો ક9 રદ નકારવાનો અિધકાર ધરાવ ેછે. આ ઉપરાતં ત ેકોઈ પણ કારણ જણાiયા 

િવના જEથો વધારવાનો ક9 ઘટાડવાનો િનણ�ય લેવા માટ9 �વત=ં છે અન ે�બડર આ Lગે કોઈ 

િવવાદ કર+ શકશ ેનહ%. 

ડ+. �યુન 

�ડર9Rટર - DોkR�સ 

�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ�મોલ ફામ�સ� એ���બઝનસે ક�સો�ટ�યમ 

NCUI ઓ�ડટો�રયમ �બ$ડ%ગઓ�ડટો�રયમ �બ$ડ%ગઓ�ડટો�રયમ �બ$ડ%ગઓ�ડટો�રયમ �બ$ડ%ગ, , , , પાચંમો માળપાચંમો માળપાચંમો માળપાચંમો માળ, , , , 3 3 3 3 સીર+ ઇ��ટ+ટ-શુનલ સીર+ ઇ��ટ+ટ-શુનલ સીર+ ઇ��ટ+ટ-શુનલ સીર+ ઇ��ટ+ટ-શુનલ એ�રયાએ�રયાએ�રયાએ�રયા 

ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�ઓગ�ટ 0ા1�ત માગ�, , , , હૌઝખાસહૌઝખાસહૌઝખાસહૌઝખાસ, , , , નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ નવી �દ$હ+ ----    111111110016001600160016.... 

ફોન ન.ં – 011 26966017/37, 
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એનRેસર-1 

 

�બડરની િવગતો�બડરની િવગતો�બડરની િવગતો�બડરની િવગતો: 

(�બડરના લેટરહ9ડ પર િD�ટ9ડ) 

1 સગંઠનXુ ંનામ 

 

 

2 સરનાHુ ં
 

 

 

3 # રMજ�T9શન ન.ં 
 

 

4 # સલે ટ9Rસ રMજ�T9શન ન.ં 
 

 

5 # પાન કાડ� ન.ં 
 

 

6 સપંક� માટ9 iય1RતXુ ંનામ  

 

 

7 સપંક� માટ9X ુ ંસરનાHુ ં
 

 

 

8 લે�ડલાઇન ન.ં 
 

 

9 મોબાઇલ ન.ં 
 

 

10 ઇમઇેલ આઇડ+ 
 

 

11 EMD િવગતો 
 

 

12 બ�ેકXુ ંનામ   

13 બ�ેક ખાતા ન.ં  

14 IFSC કૉડ ન.ં  
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તાર+ખ: 

અિધ�ૃત િસfનટેર+ની સહ+: 

સગંઠનXુ ંસીલ (િસ~ો): 
 

(ન�ધ: # ઝેરોRસ કોપીન ેસહાયક દ�તાવજેો એનRેસર-1 સાથ ેજમા કરાવવા.) 

 

 

 

 

નાણાકં+ય �બડનાણાકં+ય �બડનાણાકં+ય �બડનાણાકં+ય �બડ 

 

એનRેસર-2 

 

0મ0મ0મ0મ �થળ�થળ�થળ�થળ વરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામવરેહાઉસXુ ંનામ વરેહાઉસXુ ંસરનાHુંવરેહાઉસXુ ંસરનાHુંવરેહાઉસXુ ંસરનાHુંવરેહાઉસXુ ંસરનાHુ ં LદાMજત LદાMજત LદાMજત LદાMજત MT 
Rવોટ9ડ જEથો Rવોટ9ડ જEથો Rવોટ9ડ જEથો Rવોટ9ડ જEથો 

((((1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ)))) 

�બડ Dાઇસ �બડ Dાઇસ �બડ Dાઇસ �બડ Dાઇસ 

((((1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ1Rવ�ટલ)))) 

1   કો�ડનાર   vીરામ ઓઈલ િમલ, 

  કો�ડનાર, Mજ$લો- સોમનાથ, 

  @જુરાત 

                   

385 MT. 
  

 

 

તાર+ખ: 

અિધ�ૃત િસfનટેર+ની સહ+: 

સગંઠનXુ ંસીલ (િસ~ો): 
 


