
આઇટી / આઇટીઇએસન ેલગતા ઉપાયો, પ્રાયોજના, 
પેદાશ અને સેવાઓ મેળવવા માટેની નીતત તવષયક 
માગગદશગક સચૂનાઓ અન્વયે સચચવશ્રીઓની ખરીદ 
સતમતત (એસપીસી) (આઇટી) ની રચના. 

ગજુરાત સરકાર 

તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવભાગ, 
ઠરાવ ન.ંટીએસપી/ર૦૦૪/૮૦૮/ડીએસટી 

સચચવાલય, ગાધંીનગર. 
તા.ર૩/૦૨/ર૦૧૧. 

વચંાણમા ંલીધાાઃ 

(૧) તા.૪/પ/ર૦૦૧ નો સરકારી ઠરાવ ક્રમાકંાઃ આઇટીપી/ર૦૦૧/૪૦પ/આઇટીડી 

(ર) ટીએસપી/ર૦૦૪/૮૦૮/ડીએસટી, તા.૩૦/૭/ર૦૦૭.  

(૩) તા.ર૮/૧/ર૦૦૩ ના રોજનોસરકારી ઠરાવ, આઇએમડી ક્રમાકંાઃ એસપીઓ/ 
૧૦ર૦૦ર/યઓુઆર/ર૪/સીએચ, તા.ર૮/૦૧/ર૦૦૩. 

પ્રસ્ તાવના 

રાજ્ય સરકારશ્રીએ ઉપયુગક્ત સદંભગ ક્રમાકં (૧) મા ં જણાવેલ સરકારી ઠરાવ ક્રમાકંાઃ 

ટીએસપી/ ર૦૦૪/૮૦૮/ડીએસટી, તા.૩૦/૭/ર૦૦૪ અન્ વયે માિતતી પ્રૌદ્યોચગકીના ઉપાય, 

પેદાશ, સોફ્ટવેર અને સેવાઓ મેળવવા માટેની માગગદશગક સચૂનાઓ જાતરે કરી છે 

ર. આ તવભાગની તાલની દરખાસ્ તો દર યાન જાણવા મળયુછેં કે ઔદ્યોચગક તવભાગની 

સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત માિતતી પ્રૌદ્યોચગકીની સેવાઓ અને માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી / 

ઇલેક્રોતનક્સના ંપેદાશોને તાથ નિત લગાડે અને આથી જુદા જુદા તવભાગોની તેના અતધકારકે્ષત્રની 

માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી દરખાસ્ તોનો સ્ વીકાર નિત થઇ શકે. ઔદ્યોચગક તવભાગની સચચવશ્રીઓની ખરીદ 



સતમતત મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ તતં્રની સાથે સંં ધંકતાગ છે. જ્યારથી માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી ખરીદીઓ 

જીઆઇએલ દ્વારા ચાલ ુરાખવામા ંઆવે છે કે જે માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી ઉત્ પાદનો માટે મધ્ યસ્ થ ભડંાર 

ખરીદ તતં્ર તરીકે વચંાણમા ંલીધેલા ક્રમાકં-૧ અન   વયે તા.૪/પ/ર૦૦૧ના રોજના સરકારી ઠરાવ 

ક્રમાકંાઃ આઇટીપી/ર૦૦૧/૪૦પ/આઇટીડીઅન્ વયે જાતરે કરવામા ંઆવેલ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

તાિકિક રીતે તવચારણા કરવામા ં આવી છે કે ડીએસટીની માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી સતમતતને 

સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત (એસપીસી) ની જેમ આ પ્રકારની ખરીદી માટે તવચારણા કરવી. 

 ઉપયુગક્ત તકીકતે સરકારશ્રીની તવચારણા તઠેળ તત ુ ં કે જેમ સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત 

(એસપીસી) ખરીદી કરે છે તેરીતે માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી / આઇટીઇએસની સતાયભતૂ પ્રાયોજનાઓ, 

ઉત્ પાદનો અને સેવા સંં ધંી ખરીદી ડીએસટીની માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી સતમતત પણ ખરીદી સમર 

ગજુરાત સરકારના એકમો માટે કરી શકે તે માટે નામાચભધાન કરવુ.ં 

ઠરાવ 

 આથી રાજ્ય સરકારશ્રીની સચચવશ્રીઓની ખરીદી સતમતત (માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી) નુ ંંધંારણ, 

માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી / આઇટીઇએસ સતાયભતૂ યોજનાઓ, ઉત્ પાદન અને સેવા સંં ધંી ખરીદી 

ઉદે્દશથી કરવાનુ ં ઠરાવે છે. આ સરકારી ઠરાવ સવે સરકારી ખાતાઓ, ખાતાના વડાઓ, ંોડો, 

કોપોરેશનો, રા ય / શતરેી / સ્ થાતનક સસં્ થાઓને સદંભગમા ંદશાગ યા પ્રમાણે ખાતાઓ તરીકે લાગ ુ

પડશે. 

૧. સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત (એસપીસી) (માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી) 



 સવે ખાતાઓએ ધારાધોરણ મજું નક્કી કરવામા ંઆવેલ પ્રિક્રયા મજું અનસુરવુ ંપડશે. 

જે સરકારશ્રીના પ્રકરણ – ૧ ફરા – ૪, પ્રકરણ – ર તશષગકાઃ ‘‘કટોકટી સમયે ખરીદી’’ નીચે ફકરા- 

૪, તશષગકાઃ ‘‘રેડમાકગવાળી વસ્ તઓુની ખરીદી’’ અને ફકરા-પ, તશષગકાઃ ‘‘એસપીસી દ્વારા ખરીદી’’. તે 

સાથે રવાના કરવામા ં આવેલા મેન્ યઅુલના સરકારી ઠરાવ ક્રમાકંાઃ 

એસપીઓ/૧૦ર૦૦૦/ર૪૯૧/સીએચ, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ – ‘‘માિતતી અને પ્રૌદ્યોચગકી 

સતાયભતૂ યોજનાઓ, ઉત્ પાદનો અને સંં તંધત સવેાઓ અને કોઇ પણ સલાતકાર સસં્ થા / તજજ્ઞ 

સેવાઓ / ઓએન્ ડએમ – માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી /ઇ-ગવનગન્ સનો સદંચભતત. એ પ્રમાણે સચચવશ્રીઓની 

ખરીદ સતમતત (માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી) ને સદંભગ કરવા માટે નીચે પ્રમાણે રચના કરવામા ંઆવે છે. 

- અતધક મખુ્ ય સચચવશ્રી, તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવભાગ અધ્ યક્ષશ્રી 

- અર સચચવશ્રી, ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ સભ્ યશ્રી 

- અર સચચવશ્રી(ખચગ) નાણા તવભાગ સભ્ યશ્રી 

- અતધક મખુ્ ય સચચવશ્રી / અર સચચવ / સચચવશ્રી, સંં તંધત તવભાગ સભ્ યશ્રી 

- અધ્ યક્ષશ્રી તેમજ સચંાલક તનયામકશ્રી, જીઆઇએલ સભ્ યશ્રી 

- નાયં સચચવશ્રી, (માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી) / ખાસ ફરજ પરના 

અતધકારી (માિતતી પ્રૌદ્યોચગકી) તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવભાગ 

સભ્ ય સચચવશ્રી 

૧.૧ વખતોવખત રવાના કરવામા ં આવેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના માગગદશગનો અને 

ડીએસટીના માગગદશગનો પ્રમાણે સંં ધંકતાગ સવે ખાતાઓ / ખાતાના વડાઓ / એજન્ સી / 

સરકારી એકમોએ ખરીદીની પ્રિક્રયા પણૂગ કરવી. 



૧.ર સતમતત આમતંત્રક તરીકે આમતં્રણ આપવા અને તાતંત્રક / તવષયના તજજ્ઞોને સલાત માટે 

સક્ષમ છે. 

૧.૩ અન્ ય શરતો અને ંોલીઓ સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતના સરકારી ઠરાવ, ઉદ્યોગ અન ે

ખાણ તવભાગ પ્રમાણે – ઉપર દશાગ યા પ્રમાણે રતશેે. 

૧.૪ નાણાકીય મયાગદા શક્ક્તની સત્તાઓમા ંસધુારો સદર સરકારી ઠરાવની જોગવાઇઓ મજું 

કરવાનો રતશેે. 

૨. આ તવભાગની તા.૧૮/૧ર/ર૦૧૦ ના રોજ સરખા ક્રમાકંની ફાઇલ પર મળેવેલી સમંતત 

અન્ વયે ંતાર પાડવામા ંઆવે છે. 

 ગજુરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

સતી/- 
(મકેુશ વેદ) 
નાયં સચચવ, 

તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવભાગ 

પ્રતત, 
માનનીય રાજ્યપાલશ્રીના સચચવશ્રી, રાજ ભવન, ગાધંીનગર. 
માન. મખુ્ ય મતં્રીશ્રીના અર સચચવશ્રી. 
સવે માન.મતં્રીશ્રીઓના અંગત સચચવશ્રીઓ. 
માનનીય તવરોધ પક્ષના નેતાશ્રીના અંગત સચચવશ્રી. ગજુરાત તવધાનસભા સચચવાલય, 
ગાધંીનગર. 
અધ્ યક્ષ અને સચંાલક તનયામકશ્રી, ગજુરાત ઇન્ ફમેિટકસ ચલ., ગાધંીનગર. 
નેશનલ ઇન્ ફમેિટક્સ સેન્ ટર, ્ લોક ન.ં૧૩, નવુ ંસચચવાલય, ગાધંીનગર. 
સવે સચચવાલયના તવભાગો. 
*સચચવશ્રી, ગજુરાત તકેદારી આયોગ, ગાધંીનગર. 



*સચચવશ્રી, ગજુરાત જાતરે સેવા આયોગ, અમદાવાદ. 
*સચચવશ્રી, ગજુરાત તવધાનસભા સચચવાલય, ગાધંીનગર. 
*રજીસ્ રાર, ગજુરાત તાઇકોટગ , અમદાવાદ. 
*સચચવશ્રી, ગજુરાત મલુ્ કી સેવા રી્ યનુલ, ગાધંીનગર. 
સવે ખાતાના વડાઓ 

સવે કચેરીના વડાઓ 
સવે કલેકટરશ્રીઓ 
સવે જજલ્ લા તવકાસ અતધકારીશ્રીઓ 
એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ (એ.અને ઇ.) ગજુરાત, પોસ્ ટ ંોક્ષ ન.ંરર૦, રાજકોટ. 
એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ (એ.અને ઇ.) ગજુરાત, અમદાવાદ શાખા, અમદાવાદ. 
િતસાં અને તતજોરી તનયામકશ્રી, ગાધંીનગર. 
સવે તતજોરી અતધકારીશ્રીઓ. 
સવે પગાર અને િતસાંી અતધકારીશ્રીઓ, અમદાવાદ/ગાધંીનગર. 
તનવાસી ઓડીટ અતધકારીશ્રી, અમદાવાદ / ગાધંીનગર. 
પસદંગી ફાઇલ. તવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોચગકી તવભાગ. 
 



ફક્ત સરકારી ઉપયોગ માટે 

 

 

 

 

 

 

સરકારી ખાતાઓ 
દ્વારા 

ભડંારની ખરીદી માટેની 
કચેરી કાયગપદ્ધતતની 
માિતતી પકુ્સ્તકા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(તા.ર૦/૦ર/ર૦૦૪ ના રોજના સરકારશ્રીના ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગના 
ઠરાવ ક્રમાકંાઃએસપીઓ/૧૦ર૦૦૦/ર૪૯૧/ચ નુ ંચંડાણ) 

 

 

ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગ 

 



ગજુરાત સરકાર 
ગાધંીનગર. 



પ્રકરણ – ૧ 

પરરચય, વ્ યાખ્ યાઓ અ ેનસ કષ્િપ્ત ત પ્રકરણ  

ભાગ-૧:  પરરચય 

તતેાુઃ ‘‘માલની ખરીદી માટે વરદી આપનાર પ્રત્ યે સેવા’’ 

૪. કષિપચવશ્રીઓ અની ખરીદ કમિમતિઃ 

 સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત ખરીદીઓ માટે તનણગય લેનાર ઉચ્ ચતમ સત્તા છે. 

સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતનુ ંંધંારણ નીચે પ્રમાણે છે. 

(૧) સરકારશ્રીના સચચવશ્રી / સરકારશ્રીના અર સચચવશ્રીએ વતીવટી તવભાગોનો માલ 

મગંાવનાર અતધકારી. 

(ર) ઉદ્યોગ અને ખાણ તવભાગમા ંસરકારશ્રીના સચચવશ્રી / સરકારશ્રીના અર સચચવશ્રી. 

(૩) નાણા તવભાગમા ંસરકારશ્રીના સચચવશ્રી / સરકારશ્રીના અર સચચવશ્રી. 

(૪) સંં ધંકતાગ તવભાગની ડીપીસીના  વડા. 

(પ) અતધક ઉદ્યોગ આયકુ્તશ્રી (એસપી), ઉદ્યોગ આયકુ્તની કચેરી, સભ્ ય સચચવશ્રી. 

 સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત ંધા (પ્રકારની) ખરીદી (તવષે) નક્કી કરે છે કે જે ઉદ્યોગ 

આયકુ્તશ્રી અને અન્ ય ખાતાકીય ખરીદ સતમતતની ખરીદ શક્ક્તથી વધારે છે. વુમુા ંંધા કેસોમા ં

વધઘટ અંગે ટેન્ ડરની તપાસ / ટી/ઇ ના નમનુાઓની ંોલીઓ અને શરતોથી પરવાનગી 



આપવાની તોય છે. રેડમાકગવાળી વસ્ તઓુની ખરીદી અને ટેન્ ડર ભરવાવાળાઓ સાથે વાટાઘાટો 

માટે સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતની મજૂંરીલેવી જરૂરી છે. પ્રથમ સૌથી નીચા ભાવે સ્ વીકારી 

શકાય તેવી માગંણીને ંીજી ઉચ્ ચતર વસ્ ત ુપરૂી પાડનારની માગંણી માટે (ખરીદી માટે) વરદી 

આપવાની તોય તો સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતની મજૂંરી જરૂરી છે. આવા ંધા કેસોમા ં એક 

તવગતવાર નોંધ  અગત્ યની તવગતો, સરકારશ્રીની જરૂરી મજૂંરી, ખરીદી માટેનુ ંતાતંત્રક કાયગકે્ષત્ર, 

િકિંમત, શરતો અને ંોલીઓ, સંં ધંકતાગ સાિતત્ ય, િકિંમતની ભલામણની યો્ યતા અંગે અચભપ્રાય 

વગેરે અતધક ઉદ્યોગ આયકુ્તશ્રી (એસપી) ને મોકલી આપવુ ંજોઇએ કે જે કેસનો અભ્ યાસ કરશ ે

અને સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતને મજૂંરી માટે રજૂ કરશે. 



પ્રકરણ – ર 

િધ્ યસ્ થ ભા્ાર ખરીદ ત્્ર 
વ્ યવસ્ થા, વ્ યાપ ેનસ કાયો 

કટ કટી  ખરીદીિઃ 

કટોકટી ખરીદીની પ્રિક્રયા તા.પ/૬/૧૯૬૪ ના રોજના સરકારશ્રીના ઠરાવ અન્ વયે 

અતધકૃતપણે નક્કી કરવામા ંઆવી છે. ‘‘કટોકટી ખરીદ પ્રમાણપત્ર’’ પોતાના વતીવટી તવભાગના 

સચચવશ્રીનુ ં (મેળવવુ)ં અતનવાયગ છે. રૂ.૧૦.૦૦ લાખ સધુીની ખરીદીને મજૂંરી આપવા આઇસી 

અનેસીપીઓ અને એસડીપીસી સક્ષમ છે અને રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી વુ ુ િકિંમતની ખરીદીના કાયગને 

સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતએ મજૂંર કરવાનુ ંછે. 

૪. ટે્રાિાકકવાળી વસ્ તઓુ અની ખરીદીિઃ 

(૧) જ્યારે પસદંગીપાત્ર ‘‘રેડમાકગ ’’ વાળી વસ્ તઓુ જરૂરી તોય ત્ યારે મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ તતં્રને 

પછૂાણ કયાગ તસવાય ખાતાએ જાતે જ મયાગિદત રેડમાકગવાળી વસ્ તઓુ માટેના ટેન્ ડર આ 

ંાંતમા ંસરકારશ્રીના હકુમો મેળ યા પછી મગંાવી શકાય. આવી ંાંત સચચવશ્રીઓની 

ખરીદ સતમતતની સમક્ષ રજૂ કરવી જોઇએ. 

િધ્ યસ્ થ ભા્ાર ખરીદત્્રના ુખુ્ ય કાયો નીચસ પ્રિાણસ ેઃસિઃ 

(અ) જુદા જુદા માલ મગંાવનાર વતીથીભડંારની ખરીદીની ંધીજ ંાંતમા ંખરીદનાર અને 

તપાસનાર પ્રતતતનતધ તરીકે સલાતકારની તતેસયતથી કામ કરવુ.ં 



(ં) માલ મગંાવનારા સાથે મદદ માટે ઊભા રતવે ુ ં કે જે આ તતં્ર મારફત  ખરીદીઓને અસર 

કરે, માગંણીઓમાનંા ભડંારના જુદા જુદા વગગના નમનુાઓ, અને જ્યા ં્ યરુો ઓફ ઇન્ ડીયન 

સ્ ટાન્ ડડગ તરફથી નમનુાઓ મેળવવામા ંઆ યા ન તોય. 

(ક) ઉત્ પાદન કરતા એકમોની તેમજ આ ઉપરાતં વેપાર કરતા એકમોની મજૂંર થયેલા 

કોન્ રાકટર તરીકે નોંધણી કરવી. 

(ડ) ભડંારોનુ ંઅને ખરીદ પ્રવતૃત્તઓનુ ં તવભાગીકરણ થઇ જાય તો પણ મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ 

તતં્ર મારફતે ખાતાકીય ખરીદ સતમતત દ્વારા સરકારી ખરીદીઓની ંાંતમા ંઅનસુરવામા ં

આવતી નક્કી કરેલી નીતતઓ અને સધુારો સચુવતી ંાંતમા ં વળગી રતવેા ખાતરી 

આપવા ંાંતે મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ તતેં્ર સમર જવાંદારીઓ ચાલ ુરાખવી. મધ્ યસ્ થ 

ભડંાર ખરીદી તતં્ર દ્વારા વખતોવખત સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતત અને સરકારશ્રી સાથ ે

સલાત સચૂનો મજું માગગદશગનો ઘડવામા ં આ યા તોય તે સવે ખરીદ અતધકારીઓન ે

ંધંનકતાગ રતશેે. 

(ઇ) એક કરતા ંવુ ુખાતાઓને કોઇ વસ્ તનુી મોટાપાયે જરૂર તોય તો મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ તતં્ર 

દ્વારા રેટ કોન્ રાકટ / રનકોગ કોન્ રાકટ નક્કી કરવા મધ્ યસ્ થ ભડંાર ખરીદ તતં્ર એક કરતા ં

વુ ુપક્ષો સાથે રેટ કોન્ રાકટ નક્કી કરે તેથી જો પક્ષ માલ પરૂા પાડવામા ંસફળ ન થાય તો 

ખાત ુકોઇ પણ પક્ષને તેમના પરુવઠા માટે ંોલાવી શકે. 

પ. કષિપચવશ્રીઓ અની ખરીદ કમિમત દ્વારા ખરીદીઓ અ 



 નીચે દશાગ યા પ્રમાણેની ભડંારની ખરીદીઓ માટે સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતની મજૂંરી 

જરૂરી છે. 

(૧) ખરીદ કરવામા ંઆવનાર ભડંારની િકિંમત રૂ. ૧.૦૦ લાખની  મયાગદાથી વધી જાય તો. 

(ર) ખરીદ કરવામા ંઆવનાર ભડંારની િકિંમત ંીજીવારની વરદી વખતે રૂ.૧પ લાખથી વધે 

અથવા તેની અસલ એ/ટી િકિંમત વધે. 

(૩) ખરીદ કરવામા ંઆવનાર ભડંારની િકિંમત કટોકટી ધોરણે રૂ.૧૦ લાખથી વધે. 

(૪) ખરીદ કરવામા ંઆવનાર ભડંારની િકિંમત એકાકી માગંણીની ંાંતમા ંરૂ.૧૦ લાખથી વધે. 

(પ) ભડંારની ખરીદી નીચેના ક્વોટેશન કરતા ંવુ ુઊંચા ભાવે મળે તો. 

(૬) રેડમાકગ અથવા ઇજારાવાળી વસ્ તનુી ખરીદી. 

(૭) ટેન્ ડર ભરનારાઓ સાથ ેવાટાઘાટોની જરૂર તોય તેવા ંધા જ કેસોમા ંસચચવશ્રીઓની ખરીદ 

સતમતતની અચરમ મજૂંરી તવના ટેન   ૯ર ભરનારાઓ સાથે વાટાઘાટો કરવાની સત્તા 

ડીપીસીઓ / અને એસડીપીસીઓ સિતત ખાતાઓને નથી. 

(૮) કોઇ ંીજા કેસોમા ં જ્યા ં ંોલીઓ અને શરતોમા ંઅને ટી.ઇ.ના નમનુાઓમા ં તવષયાન્ તરો 

તોય ત્ યા ંમજૂંરી આપવી જરૂરી તોય. 

 આવા સવે કેસોમા ંતા.ર૦/૪/૮ર અને તા.૧ર/૯/૮પ ના રોજના ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઉજાગ 

તવભાગના સરકારી ઠરાવ ક્રમાકંાઃ એસપીઓ/૧૧૭૯/૧૧૮૮/ચ અન્ વયે સલાત આ્ યા પ્રમાણે એક 



તવગતવાર નોંધ તૈયાર કરવી જોઇએ જેમા ંઆવશ્ યક સરકારી મજૂંરી, તલુના દશાગવત ુ ટેન્ ડરોનુ ં

મલૂ્ યાકંન, કોઇ ખાસ રેડમાકગના સ્ વીકાર ંાંતે તાતંત્રક સમથગન, િકિંમત, ંોલીઓ અને શરતો, 

ભાવોની ભલામણ અંગેના વાજંીપણા તવષેનો અચભપ્રાય વગેરેનો સમાવેશ કરીને એઆઇસી 

(એસ.પી.) ને મોકલવી જોઇએ કે જેને પિરપતત્રત કરી સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતના 

સભ્ યશ્રીઓને કાયગસચૂચ પિરપતત્રત કરી સચચવશ્રીઓની ખરીદ સતમતતને મજૂંરી માટે મોકલી આપશે. 

 


