
ખયીદી (Purchasing) 

ભ્માવક્રભ :  

• ખયીદીન ર્થ, વ્માખ્મા ને ભશત્તત્તલ, ખયીદીના શતેઓુ, ખયીદીના સવદ્ધાતં, ખયીદીની 
પ્રક્રક્રમા, કેન્દ્રિત ને સલકેન્દ્રિત ખયીદી, ખયીદીની દ્ધસતઓ  

• ભ્માવ પ્રશ્ન  
1.  પ્રસ્તાલના  
2.  ખયીદીન ર્થ ને વ્માખ્મા  
3.  લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ંસવદ્ધાતં  
4.  લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ંઈદે્દળ  
5.  ખયીદીની સલસલધ દ્ધસતઓ  

6.  ખયીદીની અધસુનક પ્રક્રક્રમા (કામથલાશી કે સલસધ)  
7.  કેન્દ્રિત ખયીદી  
8.  સલકેન્દ્રિત ખયીદી  
9.  કેન્દ્રિત ને સલકેન્દ્રિત ખયીદી લચ્ચેન તપાલત  
10.  ખયીદવુ ંકે ફનાલવુ ંઅંગેન સનર્થમ  

11. ઈવશંાય  

12.  ભ્માવ પ્રશ્ન  
(1)  પ્રસ્તાલના :  
 ધધંાકીમ એકભની વપતાન અધાય તેના નપા ય યશરે છે, નપાન અધાય લેચાર્ ય 
યશરે છે, લેચાર્ન અધાય ઈત્તાદન ય યશરે છે, જમાયે ઈત્તાદનન અધાય ખયીદી ય યશરે 
છે. તેર્ી એભ કશી ળકામ કે ધધંાની વપતા ખયીદીના કેરિબફંદુભા ં યશરેી છે. દયેક ધધંાકીમ 
એકભભા ંજરૂયી ચીજલસ્તઓુ, વાધન લગેયેની ખયીદીના કામથ વાભારમ ધયરે્ કયલાભા ંઅલતુ ંશમ 
છે. દયેક ધધંાકીમ એકભ ભાટે ખયીદી એ ભશત્તત્તલનુ ંકામથ ગર્ામ છે. કાયર્ કે ધધંાના વચંારકએ " 

કાચ ભાર, તૈસ માય ભાર, તૈમાય ભાર, છૂટા ંબાગ, ઓજાય – શસર્માય, યચયૂર્ ભારવાભગ્રી, 
મતં્ર વાધન લગેયેની જરૂક્રયમાત પ્રભારે્ ખયીદી કયલી જ ડતી શમ છે. જ ઈત્તાદકીમ એકભ શમ 
ત કાચ ભાર સતમાય ભાત, છૂટા ંબાગ, ઓજાય લગેયેની ખયીદીનુ ંકામથ કયવુ ંડે છે. જ લેાયી 
એકભ શમ ત તૈમાય ચીજલસ્તઓુ કે વેલાની ખયીદી કયલી ડે છે. અભ, દયેક પ્રકાયના ધધંાકીમ 
એકભ ભાટે ખયીદી ભશત્તત્તલનુ ં કામથ ગર્ી ળકામ. જ ખયીદીનુ ં કામથ વયકાયક યીતે ને 
કામથક્ષભતાર્ી કયલાભા ં અલે ત સ્લાબાસલક યીતે જ ચીજલસ્તનુી ગરુ્લત્તા ને એભની 



નપાકાયકતાભા ંલધાય ર્ઇ ળકે ને તેર્ી જ વચંારકએ ખયીદીના કામથ ભાટે મગ્મ કાી  રેલી 
જરૂયી છે. અ ભાટે ભટાબાગના ં ધધંાકીમ એકભભા ં રગર્ી ખયીદ સલબાગની યચના કયલાભા ં
અલે છે ને અ ખયીદ સલબાગભા ં ખયીદ સધકાયીની સનભણકૂ કયલાભા ં અલે છે. અ ખયીદ 
સધકાયીને ધધંાની તભાભ પ્રકાયની ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયલા ભાટેની જલાફદાયી ને વત્તા 
અલાભા ંઅલે છે.  
 ખયીદીનુ ં કામથ એકભભા ંભશત્તત્તલનુ ં સ્ર્ાન ધયાલત ુ ં શલાર્ી કામથક્ષભ ખયીદી ર્લી જરૂયી છે. 
અ ભાટે મગ્મ વભમે, મગ્મ ગરુ્લત્તાલા ભાર, મગ્મ જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ ક્રકંભતે, મગ્મ સ્ર્ેર્ી 
પ્રાપ્ત ર્લ જરૂયી છે. કાયર્ કે ધધંાકીમ એકભના વગં્રશ, ઈત્તાદન, લેચાર્ જેલા ભશત્તત્તલના કામો 
ખયીદી છી જ ળરૂ ર્ામ છે. અભ, ખયીદી એ એકભનુ ંપ્રાર્સભક ને ામાનુ ંકામથ ર્ છે.  

2.  ખયીદીન ર્થ ને વ્માખ્મા :  
 વાભારમ ર્થભા ંકશીએ ત, “ધધંાકીમ એકભ ભાટે જઇતી લસ્તઓુ ને વેલાઓ નાર્ાના 
ફદરાભા ંભેલલી કે પ્રાપ્ત કયલી એટરે ખયીદી.”  
 અભ, “ખયીદી એ નાર્ાકીમ મલૂ્મના ફદરાભા ંધધંા ભાટે લસ્ત ુ કે વેલાની પ્રાપ્પ્તની ક્રક્રમા 
છે.”  
 શ્રી જેમ્વ લરુડીના ભત નવુાય, “ધધંાકીમ એકભભા ંમગ્મ વભમે, મગ્મ જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ 
ગરુ્લત્તાલા ભાર, મગ્મ ક્રકંભતે, મગ્મ સ્ર્ેર્ી ભેલલાભા ંઅલે ત ધ્માન યાખલાની જલાફદાયી 
ખયીદી સધકાયીની છે.”  
 શ્રી જ્શન શફુીનના જર્ાવ્મા નવુાય, “મખુ્મ લસ્તનુા ઈત્તાદન ભાટે જરૂયી ભારવાભાન, 

મતં્રવાભગ્રી, ઓજાય શસર્માય લગેયે મગ્મ વભમે, મગ્મ જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ ક્રકંભત ને મગ્મ 
ગરુ્લત્તાભા ંભેલલા એટરે ખયીદી.”  
 ટૂંકભા,ં “ખયીદી એટરે નાર્ાનંા ફદરાભા ંધધંાકીમ ઈત્તાદન ભાટે મગ્મ લસ્ત,ુ મગ્મ ક્રકંભતે, 

મગ્મ જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ ગરુ્લત્તાભા,ં મગ્મ વભમે, મગ્મ સ્ર્ેર્ી પ્રાપ્ત કયલાની ક્રક્રમા છે.”  
ખયીદીની ઈયક્ત વ્માખ્માઓ યર્ી નીચેના રક્ષર્ દળાથલી ળકામ  

(1)  ખયીદી એ ઈત્તાદન વચંારનનુ ંપ્રાર્સભક ને ામાનુ ંકામથ છે.  

(2)  ખયીદી એ ઈત્તાદન વચંારનની વતત ચારતી પ્રવસૃત્ત છે.  

(3)  ખયીદીનુ ંકામથ ખયીદ સધકાયીની જલાફદાયીર્ી ર્ામ છે.  

(4)  કામથક્ષભ ખયીદીર્ી ફગાડભા ંતર્ા લયાળભા ંઘટાડ કયી ળકામ છે.  

(5)  ખયીદીના કામથભા ં મગ્મ વભમે, મગ્મ ક્રકંભત, મગ્મ ગરુ્લત્તા, મગ્મ લસ્ત,ુ મગ્મ જથ્ર્ 
તર્ા મગ્મ સ્ર્ ખયીદીની કામથક્ષભતાભા ંલધાય કયે છે.  



(6)  ખયીદીનુ ંકામથ સનષ્ર્ાત ને નબુલી વ્મક્ક્તઓ દ્વાયા કયલાભા ંઅલતુ ંકામથ છે.  
(7) ખયીદીભા ં કાચ ભાર, ધથતૈમાય ભાર, તૈમાય ભાર, છૂટા ંઓજાય, છૂટા ં બાગ, યચયૂર્ 

ભારવાભગ્રી, મતં્ર  વાધન લગેયેની ખયીદીન વભાલેળ ર્ામ છે.  
•  લૈજ્ઞાસનક ખયીદી એટરે શુ?ં  

 “મગ્મ જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ ગરુ્લત્તાલા ભાર, મગ્મ ક્રકંભતે, મગ્મ વભમે, મગ્મ સ્ર્ેર્ી 
ખયીદલાભા ંઅલે તેને લૈજ્ઞાસનક ખયીદી તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે.  
 અભ, લૈજ્ઞાસનક ખયીદીભા ંમખુ્મત્તલે નીચેના ાચં Rન વભાલેળ કયલાભા ંઅલે છે.  
(1) Right Quantity (મગ્મ જથ્ર્ાભા ંખયીદી)  
(2)  Right Quality (મગ્મ ગરુ્લત્તાભા ંખયીદી)  
(3)  Right Price (મગ્મ ક્રકંભતે ખયીદી)  
(4)  RightTime (મગ્મ વભમે ખયીદી)  
(5)  RightSource (મગ્મ જગ્માએર્ી ખયીદી)  
 લૈજ્ઞાસનક ખયીદીભા ં મગ્મ જથ્ર્ ઈત્તાદન પ્રક્રક્રમાનુ ં વાતત્તમ જાલે છે. મગ્મ ગરુ્લત્તા 
ગ્રાશકને વતં અે છે મગ્મ ક્રકંભત લધાયાનુ ંમડૂીયકાર્ ટકાલે છે. મગ્મ વભમ ગ્રાશક તર્ા 
ફજાયની ભાગં રૂ્થ કયે છે ને બાગ્મ સ્ર્ ખયીદીના યુલઠના પ્રશ્ન શર કયે છે. ટૂંકભા,ં લૈજ્ઞાસનક 
ખયીદી, ખયીદીના કામથને લધ ુકામથક્ષભ ને વયકાયક ફનાલે છે.  
3. લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ંસવદ્ધાતં  
 વાભારમ યીતે ખયીદ સધકાયીએ ખયીદી કયતા ંકેટરાક પ્રશ્નની સલચાયર્ા કયલી જરૂયી ફને 
છે. જેભ કે,  

–  ખયીદી ભાટે જથ્ર્ કેટર નક્કી કયલ?  

–  ખયીદી ભાટે ભારની ગરુ્લત્તા કેલી શલી જઇએ?  

-  કઇ ક્રકંભતે ભાર ખયીદલ લાજફી ગર્ી ળકામ?  

–  કમા વભમે ખયીદી કયલી?  

–  કમા સ્ર્ેર્ી ખયીદી કયલી ?  

 ખયીદીને વયકાયક તર્ા લૈજ્ઞાસનક ફનાલલા અ ાચં પ્રકાયના પ્રશ્ન કે સવદ્ધાતં ભશત્તત્તલન 
બાગ બજલે છે. કાયર્ કે જ ખયીદી ભાટે મગ્મ જથ્ર્ નક્કી કયલાભા ંન અલે ત ળક્ય છે કે લધ ુ
ડત જથ્ર્ વગં્રશખચથ તર્ા મડૂીયકાર્ભા ં લધાય કયે છે ને જરૂય કયતા ં ઓછ જથ્ર્ 
ઈત્તાદનના વાતત્તમને ટકાલે છે. ખયીદેર ભારની ગરુ્લત્તા તૈમાય લસ્તનુી ગરુ્લત્તા ય વય 
કયે છે. ભારની મગ્મ ક્રકંભત લસ્તનુી ડતય ક્રકંભત ય વય કયે છે. મગ્મ વભમે ભાર 



ખયીદલાર્ી ઈત્તાદનન પ્રલાશ ચાલ ુ યાખી ળકામ છે ને તેજ યીતે મગ્મ પ્રાપ્પ્તસ્ર્ાનેર્ી ભાર 
ખયીદલાર્ી ખયીદીની ળયત તર્ા યુલઠાની વભસ્મા શલી ફનાલી ળકામ છે. અભ, લૈજ્ઞાસનક 
ખયીદીના અ ાચં સવદ્ધાતં ધ્માનભા ંયાખલા ખફ જરૂયી છે.  
 લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના અ ાચં ય (સવદ્ધાતં) ઈત્તાદન તર્ા લેચાર્ ભાટેની રગાભ છે. તેને 
અધાયે કંનીની વપતા ભેલી ળકામ છે ને પ્રસતષ્ઠાભા ં લધાય કયી ળકામ છે. લૈજ્ઞાસનક 
ખયીદીના ંસવદ્ધાતંને નીચેની અકૃસત દ્વાયા યજૂ કયી ળકામ.  
 

 

લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ંસવદ્ધાતં દળાથલતી અકૃસત 
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(1)  મગ્મ જથ્ર્ (Right Quantity)  

 ખયીદ સધકાયી ભાટે ખયીદી વભમે વોર્ી ગત્તમન પ્રશ્ન એ શમ છે કે કેટરા જથ્ર્ાભા ંખયીદી 
કયલી. ભટા ામા ય ખયીદી કયલી કે નાના જથ્ર્ાભા ંજરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદી કયલી. જ ભટા 
ામા ય ભટા જથ્ર્ાભા ં ખયીદી કયલાભા ં અલે ત અકથક લટાલ, ઓછ લશન ખચથ, એકધાયી 
ગરુ્લત્તાલા ભાર, વપ્રામય ાવેર્ી ઝડી વેલા લગેયે જેલા ઘર્ા ં રાબ પ્રાપ્ત ર્ામ છે. અ 
ઈયાતં ઈત્તાદન કામથ સલયતરે્ ચારે છે. યંત ુફીી  ફાજુ ભટા જથ્ર્ાભા ંખયીદી કયલાર્ી ખફૂ 

ભટા ામા ય મડૂીયકાર્ કયવુ ં ડ ે છે જેર્ી વ્માજન પ્રશ્ન ઉબ ર્ામ છે. ઈયાતં, ભારન લધ ુ
જથ્ર્ ભારભા ંફગાડ, ચયી, ઈચાત, વગં્રશ ખચથ લગેયેભા ંલધાય કયે છે.  
 શલે, જ નાના જથ્ર્ાભા ંખયીદી કયલાભા ંઅલે ત લાયંલાય ખયીદીના ંકામોભા ંઑડથય મકૂલાના 
ખચથભા ં તર્ા લશન ખચથભા ં લધાય ર્ામ છે તેભજ લધ ુ વભમન વ્મમ ર્ામ છે. એકધાયી 
ગરુ્લત્તાલા ભાર ભી ળક્ત નર્ી, યંત ુજરૂક્રયમાત મજુફ ભારની ખયીદી ર્લાર્ી વગં્રશ ખચથ 
ઘટે છે, લધ ુડત ુ ંમડૂીયકાર્ ર્ત ુ ંન શલાર્ી નાર્ાકીમ ફચત ર્ામ છે. લી, જરૂક્રયમાત મજુફન 
નાના જથ્ર્ાભા ંભાર ખયીદલાર્ી ફગાડન પ્રશ્ન યશતે નર્ી, યંત ુ કેટરીકલાય ઈત્તાદન વાતત્તમ 

જખભામ છે. ફજાયભા ંભારવાભાનની છત લતાથમ ત ઈત્તાદન ટકી ડલાનુ ંજખભ યશ ેછે.  
 અ ફધી ફાફતને ધ્માનભા ંરઇ ખયીદી ભાટેન એલ જથ્ર્ નક્કી કયલ કે જે અસર્િક યીતે 

કયકવયબમો ફને ને ઈત્તાદન ભાટે જરૂયી ભાર સનમસભત પ્રભારે્ ભી યશ.ે અ ભાટે ઈત્તાદન ભાટે 
લથ દયસભમાન ભારન કેટર લયાળ છે તે ધ્માનભા ંરઇ, દયેક ઑડથય ભાટેન ખચથ, લશન ખચથ, 
ભારની એકભદીઠ ડતય ક્રકંભત, વગં્રશ ખચથ, વ્માજ ખચથ, લીભા ખચથ લગેયે ફાફત ધ્માનભા ંરઇ 
અસર્િક યીતે ખચથ રયનૂતભ ફને એલ ખયીદીન ભશત્તભ જથ્ર્ નક્કી કયલાભા ં અલે છે જેને 

“અસર્િક લયદી જથ્ર્ા તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે. અભ, લૈજ્ઞાસનક ખયીદીભા ંઅસર્િક લયદી જથ્ર્ાને 

મગ્મ જથ્ર્ા તયીકે ગર્ાલી ળકામ. અ એલ મગ્મ જથ્ર્ શમ છે કે જે ખચથભા ંર્ ઘટાડ કયે છે 
ને ઈત્તાદન વાતત્તમ ર્ જાલે છે.  

(2)  મગ્મ ગરુ્લત્તા (Right Quality):  

 તૈમાય ભારની ગરુ્લત્તાન અધાય ખયીદેર કાચા ભારની ગરુ્લત્તા ય યશરે છે. સ્ધભા ં
ટકી યશલેા, શયીપાઇન વાભન કયલા તર્ા લેચાર્ લધાયલાભા ં ભારની ગરુ્લત્તા ગત્તમની છે. 

લૈજ્ઞાસનક ખયીદીભા ંફીજ વોર્ી ભટ ભશત્તલન સવદ્ધાત મગ્મ ગરુ્લત્તાલાા ભારની ખયીદીન છે. 

શલે, વોર્ી ભશત્તત્તલન પ્રશ્ન એ છે કે મગ્મ ગરુ્લત્તા એટરે ? મગ્મ ગરુ્લત્તા ભાટે એભ કશી ળકામ કે 
ગ્રાશકની જે તે લસ્ત અંગેની જરૂક્રયમાત વતંલા ભાટે જ ગરુ્ શલા જઇએ. તે ખયીદ સધકાયી 
દ્વાયા ભારવાભગ્રીની ખયીદી કયતા ંશરેા ંમગ્મ ગરુ્લત્તાના ધયર્ નક્કી કયલાભા ંઅલે છે. અ 



ભાટે ભારવાભગ્રી ભાટે મગ્મ અકાય, ગધં. સ્લાદ, ક્રડઝાઇન, લજન લગેયેના ધયર્ નક્કી કયલાભા ં
અલે છે ને તે ભજફના ભારની ખયીદી કયલા ભાટેના પ્રમત્તન શાર્ ધયલાભા ંઅલે છે. અ ભાટે 
જુદા જુદા વસ્તા રારક ! ભગંાલતા શરેા ંતેઓને ભારની મગ્મ ગરુ્લત્તાના ધયર્ જર્ાલલાભા ં
અલે છે.  

 મગ્મ ગરુ્લત્તાની ફાફતભા ંએ ફાફત ખાવ ધ્માનભા ં રેલી જઇએ કે લધ ુડતી ઊંચી 
ગરુ્લત્તા કે નીચી ગરુ્લત્તા તૈમાય લસ્તનેુ પ્રત્તમક્ષ યીતે વય કયે છે. તેર્ી નક્કી કયેરા ધયર્ 
મજુફ ભારવાભગ્રીની ખયીદી કયલી જરૂયી ફને છે. અ ભાટે ખયીદ સધકાયીએ કાી  યાખલી ડ ે
છે. મગ્મ જથ્ર્ાભા ંભારની ખયીદી કમાથ ફાદ અલેર ભારની તાવ ને ચકાવર્ી કયલાભા ંઅલે 
છે ને જ નક્કી કયેરા ધયર્ મજુફ ભારની ગરુ્લત્તા ન જર્ામ ત તેને યત કયલાભા ંઅલે 
છે.  
 ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી કયલા ખયીદ સધકાયી સનષ્ર્ાત તર્ા નબુલી શલ જરૂયી છે. તેની 
ાવે ભારની મગ્મ ગરુ્લત્તા નક્કી કયલા તર્ા ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી કયલા યૂત ુ ં જ્ઞાન ને 

અલડત શલા જરૂયી છે. ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી ભાટે કેટરાકં ઔદ્યબગક એકભભા ંગરુ્લત્તા ચકાવર્ી 
કેરિ યાખલાભા ં અલે છે. તેભા ં ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી ભાટે પ્રમગળાા શમ છે જેભા ં ભારની 
ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી કયલાભા ંઅલે છે.  

(3) મગ્મ ક્રકભંત (Right Price):  

 લસ્તનુી ઈત્તાદન ડતયભા ંભારવાભાનન ક્રશસ્વ 60 ટકા કે તેર્ી લધ ુર્ જલા ભે છે. 

તેર્ી ખયીદ સધકાયીએ ભારવાભગ્રીની ક્રકંભત અંગેન પ્રશ્ન સલચાયલ જરૂયી ફને છે. અ ભાટે 
ખયીદ સધકાયી દ્વાયા જુદા-જુદા ભાર યૂ ાડનાયાઓ (વપ્રામય) ાવેર્ી (ટેરડય) બાલત્રક 
ભગંાલે છે તર્ા ફધા બાલત્રકભા ંદળાથલેર ભારની ક્રકંભત તર્ા ગરુ્લત્તાની ચકાવર્ી કમાથ ફાદ 
મગ્મ વપ્રામયને ઓડથય અલાભા ંઅલે છે. મગ્મ ક્રકંભત એટરે ઓછી ક્રકંભત નશં, કાયર્ કે જ 
ઓછી ક્રકભંતલા ભાર શળે ત તેની ગરુ્લત્તા ર્ ઓછી શળે, તેર્ી લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના વદંબથભા ં
મગ્મ ક્રકંભત એટરે મગ્મ ગરુ્લત્તા વારે્ની લાજફી ક્રકંભત. ઊંચી ક્રકભંત ચકૂલલાર્ી ઊંચી 
ગરુ્લત્તાની ખાતયી ભતી નર્ી ને ડતય લધે છે.  

 મગ્મ ક્રકંભતે ભારવાભગ્રીની ખયીદી કયલાર્ી ધધંાની કામથળીર મડૂીભા ંર્તા ં યકાર્ ય 
લધ ુફજ ડત નર્ી. જરૂક્રયમાત પ્રભારે્ જ મડૂીયકાર્ ર્ામ છે. તેર્ી બફનજરૂયી લધાયાનુ ંયકાર્ 
ઘટે છે. અ ઈયાતં ળક્ય શમ ત ભાર ક્રકંભતભા ંલટાલ કે કવયન રાબ ભી ળકત શમ ત 
ભારની ડતય ઘટાડલાના પ્રમત્તન વારે્ લટાલ કે કવયન રાબ ભેલલાના પ્રમાવ ર્ કયલા 
જઇએ.  



(4)  મગ્મ વભમ (Right Time):  

 લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના પ્રશ્નભા ંમગ્મ વભમે ભારની પ્રાપ્પ્ત ર્લી જરૂયી છે. જ મગ્મ વભમે 
ભારની પ્રાપ્પ્ત ન ર્ામ ત ઈત્તાદન કામથ ટકી ડે છે ને વભમ અધાક્રયત ફજાય ભાગં 
વતંલા એકભને સનષ્પતા ર્ કાનભા ં ની વુ ં ક્રયલતથન ર્ અલળે ત તૈમાય ર્મેર લસ્ત ુ
ફજાયભા ંમકૂતા ંશરેા ંજ પ્રચબરત ર્લાનુ ંજખભ છે. ક્રયર્ાભે ભારની ખયીદીર્ી રઇને તૈમાય 
ભાર સધુી કયેર યકાર્ સનયર્થક નીલડળે. અર્ી, લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના જખભ છે. ક્રયર્ાભે ભારની 
ખયીદીર્ી રઇને તૈમાય ભાર સધુી કયેર યકાર્ સનયર્થક નીલડળે. અર્ી, લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ંમગ્મ 
વભમના સવદ્ધાતંને ધ્માનભા ં રઆ ખયીદ સધકાયીએ મગ્મ વભમે ભારપ્રાપ્પ્તના પ્રમત્તન કયલા 
જઆએ.  
 જ વભમ કયતા ં લશરેી ખયીદીકયીએતલસ્તનુા વગં્રશ, ફગાડ, વગં્રશખચથ, મડૂીયકાર્, 

વ્માજખાધલગેયે પ્રશ્ન ઉબા ંર્ામ છે. નાળલતં લસ્તઓુ ફગડી જલાનાકે ગરુ્લત્તા ઘટલાના પ્રશ્ન 
ર્ામ છે, તેર્ી મગ્મ વભમે ખયીદી ર્લી અલશ્મક છે.  

 મગ્મ વભમ એટરે ઈત્તાદન સલબાગને જ્માયે જરૂય શમ ત્તમાયે વભમવય ને સનમસભત યીતે 
કાચ ભાર ભી યશ ે તે યીતે તેલા વભમે ભારની ખયીદી કયલી. ઈત્તાદન સધકાયીએ ભારની 
ખયીદી કયતા ંલાશનવ્મલશાયની વગલડ, લસ્તનુ પ્રકાય, લેાયીના સ્ર્ર્ી વગં્રશ સ્ર્ાન સધુીનુ ં
અંતય લગેયે જેલી ફાફત ધ્માનભા ંરેલી જરૂયી છે. ળક્ય શમ ત ખયીદ સધકાયીએ મગ્મ વભમે 

લેાયી ાવેર્ી ભાર ભી યશ ેતે ભાટે કયાય કયલ જરૂયી ફને છે, જેર્ી લેાયી મગ્મ વભમે ભાર યૂ 
ાડલા ફધંામેર યશ.ે  

 લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના પ્રશ્નભા ં મગ્મ વભમ સત ભશત્તત્તલનુ ં સ્ર્ાન ધયાલે છે. કાયર્ કે મગ્મ 

જથ્ર્ાભા,ં મગ્મ ગરુ્લત્તાલા ભાર મગ્મ ક્રકંભતે ખયીદલાભા ંઅવ્મ શળે, યંત ુજ મગ્મ વભમે 
ભારની પ્રાપ્પ્ત કયી ન ળકામ ત ઈયક્ત તભાભ ફાફત સનયર્થક નીલડે છે.  

(5)  મગ્મ સ્ર્ (Right source):  

 લૈજ્ઞાસનક ખયીદીના ં સવદ્ધાતંભા ંએ પ્રશ્ન ર્ ગત્તમન છે કે ભારની ખયીદી કમા સ્ર્ેર્ી 
કયલાની છે ને ભારન વગં્રશ કમા સ્ર્ે કયલાન છે. કાયર્ કે ભારપ્રાપ્પ્ત વભમે ફે સ્ર્ લચ્ચેનુ ં
અંતય ભશત્તત્તલન બાગ બજલે છે. અ ઈયાતં લેાયી FORની વગલડ યૂી ાડત શમ ત એ ફાફત 

ગત્તમની છે. ભારની ખયીદી ભાટેની સ્ર્ વદંગી લાશનવ્મલશાયના ખચથ ય વય કયે છે. લેાયી 
ભાર યૂ ાડતા ક્યા ં સધુી ને ક્યા પ્રકાયના ખચાથ બગલળે તે ભશત્તલનુ ં છે. ઈયક્ત સ્ર્ 
વદંગીના પ્રશ્નની તભાભ ફાફતની સલચાયર્ા વારે્ લેાયી ળાખ, બાસલ વફંધં, જરૂયી યુલઠ 
લગેયે પ્રશ્ન ર્ ભશત્તત્તલના ફની યશ ેછે.  



 અભ, જ ખયીદી ભાટે ઈયક્ત દળાથલેરા ાચેંમ સવદ્ધાતંન એક વારે્ ભર કયલાભા ંઅલે 

ત તેલી ખયીદીને લૈજ્ઞાસનક ખયીદી તયીકે ઓખાલી ળકામ. ાચેંમ સવદ્ધાતંભારં્ી એકની ર્ 
ગેયશાજયી ખયીદીના કામથને લૈજ્ઞાસનક ફનાલે છે. લૈજ્ઞાસનક ખયીદી કયલાર્ી તેની ાછ ખચેરા 
નાર્ાનં ુ ંરંુૂ ને ઇષ્ટ લતય ભલાની વબંાલના યશરેી છે. અર્ી, ઇષ્ટ લતય ભેલલા લૈજ્ઞાસનક 
યીતે ખયીદી કયલી જરૂયી છે.  

6. ખયીદીની અધસુનક પ્રક્રક્રમા કે કામથલાશી :  
 ઔદ્યબગક એકભભા ંવાભારમ યીતે ખયીદ કામથની જલાફદાયી ખયીદ સધકાયીની શમ છે. 

એકભભા ંભારની ક્રશમાત તર્ા ફજાયની ક્રયક્સ્ર્સતને ધ્માનભા ંયાખી ખયીદી ભાટેની મગ્મ દ્ધસત 
નાલલાભા ંઅલે છે. ઔદ્યબગક એકભભા ંખયીદીનુ ંકામથ વોર્ી ભશત્તત્તલનુ ંને પ્રાર્સભક કામથ છે. 
તેર્ી ખયીદીને વયકાયક ફનાલલા ખયીદી છે ગકવી સપ્રસ્ર્ા કે કામથલાશી નવુયલાભા ંઅલે છે. 
વાભારમ યીતે દયેક એકભની ક્રયક્સ્ર્સત નવુાય ખયીદીની પ્રક્રક્રમા રગ રગ શઇ ળકે છે. 

યંત ુવાભારમ યીતે ખયીદીની પ્રક્રક્રમા ભાટે નીચે જર્ાવ્મા પ્રભારે્ના ગરા ંરેલાભા ંઅલે છે. 
ખયીદીની પ્રક્રક્રમાના ંતફક્કા 

 (1) ખયીદ   (2) બાલત્રક   (3) બાલત્રકની   (4) જરૂયી  
    ભાગંર્ીત્ર       ભગંાલલા        ચકાવર્ી      કયાય કયલા  
 (7) અલેર ભારની  (6) માદી ત્ર  (5) ખયીદ ઓડથય,  

     ચકાવર્ી       ભકરલ       મકૂલ 
   (8) બયસતમાની  9) નાર્ા ં   
       ચકાવર્ી    ચકૂલલા 
(1)  ખયીદ ભાગંર્ીત્રઃ વાભારમ યીતે ભટા ઔદ્યબગક એકભભા ંજુદા ંજુદા ં સલબાગ શમ છે. અ 

દયેક સલબાગભા ંજમાયે કઇ ચીજલસ્ત ુખયીદલાની શમ ત્તમાયે જે તે સલબાગના સધકાયી દ્વાયા 
ખયીદ ભાગંર્ીત્ર બયલાભા ંઅલે છે જેભા ંખયીદનાય સલબાગનુ ંનાભ, ઑડથય નફંય, શારન 
સ્ટૉક, ખયીદીન જરૂયી જથ્ર્ તર્ા જે તે સધકાયીની વશી જેલી લગેયે સલગત બયલાભા ંઅલે 
છે ને અ બયેર ખયીદ ભાગંર્ીત્ર ખયીદ સલબાગને ભકરલાભા ં અલે છે. ખયીદ 
ભાગંર્ીત્ર ખયીદ સલબાગને વત્તા અત રેબખત દસ્તાલેજ છે જેર્ી અ ખયીદ ભાગંર્ીત્રને 
અધાયે ખયીદ સલબાગના સધકાયી જે તે સલબાગ તયપર્ી ચીજલસ્તનુી ખયીદી ભાટેન ઑડથય 
અી ળકે. વાભારમ યીતે ખયીદ ભાગંર્ીત્ર ફે સલબાગભા ંશમ છે, જેભા ંપ્રર્ભ સલબાગભા ંજે 

તે ખયીદીન ઑડથય મકૂતા સલબાગ દ્વાયા જરૂયી ભાક્રશતી બયલાભા ં અલે છે, જ્માયે ફીજા 

સલબાગભા ંખયીદ સધકાયી જરૂયી સલગતની નંધ કયલા કેટરીક ભાક્રશતી અલાભા ંઅલે છે. 



જેભા ંખયીદીન ઑડથય નફંય, ઑડથય મકૂલાની તાયીખ, જે લેાયીને ઓડથય અલાન છે તેનુ ં
નાભ ને ક્રડબરલયીની તાયીખ લગેયે સલગત ખયીદ સધકાયી દ્વાયા બયલાભા ંઅલે છે. ખયીદ 

ભાગંર્ીત્રન એક વાભારમ નમનૂ નીચે દળાથલેર છે.  

ખયીદ ભાગંર્ીત્ર 

ક્રભ ન.ં     

          તાયીખ  

    અર્ી નીચે દળાથલેર સલગત નવુાય   સલબાગ  

ભાર ભેલલાની   જરૂયી ચીજલસ્તઓુ ભેલી અલા અંગે  સ્ટક  
અંસતભ તાયીખ    ઑડથય અલાની ગઠલર્ી કયળી .  

ઑડથયની સલગત 

નફંય સલગત જથ્ર્/ નગં ક્રયભાકથવ 

 

 

 

   

 

વશી -  
સધકાયીનુ ંનાભ ને શદ્દ .  

ખયીદ સલબાગ ભાટે 

ઓડથય નફંય :        વપ્રામયનુ ંનાભ :  

ઓડથય મકૂ્યા તાયીખ :       ભાર ભેલલાની તાયીખ :   
 

        ખયીદ સધકાયીની વશી  
 અભ ઈયક્ત દળાથવ્મા મજુફ જે તે સલબાગ દ્વાયા ખયીદ ભાગંર્ીત્ર બયલાભા ંઅલે છે 
જેને અધાયે ખયીદ સધકાયી જે તે સલબાગ ાવેર્ી ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયલા અંગેન ઑડથય 
મકૂલાની વત્તા ભેલે છે.  
(2) બાલત્રક ભગંાલલાઃ ખયીદ ભાગંર્ીત્રને અધાયે ખયીદ સધકાયી જે તે સલબાગ ભાટે 

જરૂયી ચીજરમસ્તઓુના ઑડય મકુલાની વત્તા ભેલે છે. ખયીદ સધકાયી જે તે સલબાગના 
સધકાયી ાવેર્ી ખયીદ ભાગર્ીત્ર ભેવ્મા ફાદ તેની સલગત મગ્મ યીતે ચકાવે છે ને 
ખયીદ ભાગંર્ીત્રભા ંદળાથલેર ચીજલસ્તનુ કેટર સ્ટૉક વગં્રશ સલબાગભા ં છે તે તાલાભા ં
અલે છે. અ કામથલાશી યુી ર્મા ફાદ ભારવાભગ્રીન ઓડથય મકૂતા શરેા સલસલધ વપ્ટયન 
વંકથ વાધલાભા ંઅલે છે. જરૂયી છૂયછ કયલાભા ંઅલે છે. જરૂય જર્ામ ત્તમાયે જાશયે ખફય 



દ્વાયા બાલ૫ત્રક ભગંાલલાભા ંઅલે છે. બાલત્રક ભગંાલતા જે ચીજલસ્ત ુખયીદલાની છે 
તેન અંદાજજત જથ્ર્, તેની ગરુ્લત્તાનુ ં ધયર્, ભાર ભેલલાન વભમ ને સ્ર્, 

અંદાજજત ક્રકંભત, ચકુલર્ીની ળયત, ભાર ભેલલાની ળયત લગેયે ફાફત ર્ 
જર્ાલલાભા ં અલે છે. અભ, ખયીદ ભાગંર્ીત્રને અધાયે ખયીદ સધકાયી જુદા 
જુદા  લેાયીઓ ાવેર્ી બાલત્રક ભગંાલલાની કામથલાશી ભરભા ંમકેૂ છે.  

(3) બાલત્રકની ચકાવર્ી : જુદા જુદા લેાયીઓ ાવેર્ી જેભ–જેભ બાલત્રક ભતા જામ 
તેભ-તેભ અ  બાલત્રકની એક માદી તૈમાય કયલાભા ંઅલે છે. જેભા ંજે તે લેાયીનુ ંનાભ, 

વયનામુ,ં તેરે્ દળાથલેરી ક્રકંભત, ખયીદીની વાયત, ચકૂલર્ીની ળયત સલગેયેની નંધ કયલાભા ં
અલે છે. અ યીતે તૈમાય કયેર માદીને બાલનુ ં ક્રયસળષ્ટ કે પ્રાઇઝબરસ્ટ કશ ે છે. અ 
ક્રયસળષ્ટભા ં દળાથલેર જુદા જુદા લેાયીઓની સલગત યર્ી દયેકની એકફીજા વારે્ 

વયખાભર્ી કયલાભા ં અલે છે ને છેલટે એકભ ભાટે નકુૂ ફની ળકે તે યીતે ક્યા 
લેાયીને ઑડથય અલ  તે નક્કી કયલાભા ંઅલે છે.  

(4) જરૂયી કયાય કયલાઃ ખયીદ અંગેન ઑડથય મકૂતા શરેા બાલ૫ત્રકને અધાયે મગ્મ 
લેાયીની વદંગી કયલી, ખયીદી અંગેના જરૂયી કયાય ને ળયત નક્કી કયલાભા ંઅલે છે. 
અ કયાય ને ળયતભા ં ભારની ક્રકંભત. સનમસભત ઓક્રપન જથ્ર્. ઓડથય મકૂ્યા છી 
ક્રડબરલયીન વભમ, ભાર ભેલલા ભાટેનુ ં સ્ર્, ગરુ્લત્તાનુ ં ધયર્, ભાર ભકરલા ભાટેની 
દ્ધસત, ચકુલર્ીની ળયત, મગ્મ લટાલ કે લતય લગેયે ફાફત સ્ષ્ટ કયલાભા ંઅલે છે. 

ખાવ કયીને તે લેાયી ાવેર્ી જ સનમસભત યીતે ખયીદી કયલાની શમ ત અ યીતે કયાય 
ને ળયત નક્કી કયલાર્ી બસલષ્મભા ં કઇ પ્રશ્ન કે સલલાદ કે મશુ્કેરીઓ ઉબી ર્લાન 
લકાળ યશતે નર્ી. લેાયીને જર્ાલેર કયાય ને ળયતનુ ં ારન કયલા સ્ષ્ટ 
જર્ાલલાભા ંઅલે છે ને અ યીતે લેાયી ખયીદી ભાટેના કયાય ને ળયત ભજૂંય કયલા 
ફધંનકતાથ યશ ેત તે લેાયીને ખયીદી ભાટેના ંઑડથયની પ્રક્રક્રમા શાર્ ધયલાભા ંઅલે છે. 

(5) ખયીદ ઓડથય મકૂલઃ લેાયીએ જરૂયી  કયાય ભજૂંય કમાથ ફાદ લેાયીને ઓડથય અલાભા ં
અલે ચે. અ ઓડથયભા ંચીજલસ્તનુા પ્રકાય ઓડથય ભાટેન જથ્ર્ કયાયભા ંનક્કી કયેર ક્રકંભત 
તર્ા નક્કી કયેર ળયત ને જરૂયી સચૂન દળાથલલાભા ંઅલે છે. અ ઓડથય રેબખત સ્લરૂે 
શમ છે જેની ફે નકર તૈમાય કયલાભા ંઅલે છે. અ ૈકી એક  નકર લેાયીને ભકરલાભા ં
અલે છે. જમાયે રમ એક નકર ખયીદ સધકાયી ાવે યુાલા સ્લરૂે યાખી મકૂલાભા અલે છે. 

અલા ખયીદ ઑડથયન નમનૂ નચે મજુફ શઇ ળકે છે.  

 



ખયીદ ઑડથય 

એકભનુ ંનાભ ને વયનામુ ં
         તાયીખ :  

         ઑડથય ન.ં :.  

શ્રી ...................................................................................................................... 
 અ વારે્ નીચે જર્ાલેર ઓડથય મજુફ ઈયક્ત દળાથલેર વયનાભે અના બાલત્ર ન.ં. 

............ મજુફ તાયીખ .................. સધુીભા ંભકરી અલાની ભશયેફાની કયળી . 

 

ક્રભ સલગત વજં્ઞા જથ્ર્ બાલ ક્રયભાકથવ 

 

 

 

 

 

     

 

વશી ....................... 
 અભ, ઈયક્ત દળાથલેર ખયીદ ઓડથયના નવુધંાનભા ં ખયીદ સધકાયી લેાયીને ઓડથય 

ભકરી અે છે.  

(6) માદીત્ર ભકરલઃ ઑડથય મકૂ્યા ફાદ ઓડથયભા ંજર્ાલેર તાયીખે ભારની ક્રડબરલયી ભલી 
જરૂયી છે. ખયીદ સધકાયીએ મગ્મ વભમે ભાર ભી યશ ેતે ભાટેના પ્રમત્તન કયલા જઇએ. 
કાયર્ કે, વભમવય ભાર ભી યશ ેએ જરૂયી છે. ભાર વભમવય ભલાર્ી ઈત્તાદનનુ ંવાતત્તમ 

જાલી ળકામ છે. અ ભાટે ક્રડબરલયી તાયીખર્ી કેટરાક ક્રદલવ ગાઈ લેાયીને ક્રડબરલયીની 
ચક્કવ તાયીખે ભાર ભકરી અલાન છે તેવુ ં માદ અલાભા ં અલે છે. જેને માદીત્ર 
કશલેાભા ંઅલે છે. માદીત્ર ભકરલાર્ી લેાયી સનસિત કયેર તાયીખે ભાર ભકરલા વજાગ 
યશ ેછે. માદી ત્ર ભકરતા ંલેાયીના ંજલાફભા ંકઇ ળકંા કે વકંચ જર્ામ ત ચાલ ુઑડથય 
યદ કયી નલા ઑડથયની પ્રક્રક્રમા શાર્ ધયી ળકામ છે. ટૂંકભા,ં માદીત્ર દ્વાયા લેાયીને ઑડથયની 
નક્કી કયેર તાયીખ પ્રત્તમે વજાગ યશલેાનુ ંજર્ાલલાભા ંઅલે છે.  

(7) અલેર ભારની ચકાવર્ીઃ શલે, જ્માયે નક્કી કયેર વભમે ઑડથયભા ંજર્ાવ્મા મજુફન ભાર 

ભે ત્તમાયે અેર ભારની ચકાવર્ી કયલાભા ં અલે છે. લેાયી ભાર ભકરતાની વારે્ 
ક્રડબરલયી ચરર્ની એક નકર ર્ ભકરાલે છે જેભા ંભકરેર ભારની જરૂયી સલગત દળાથલેર 

શમ છે. ખયીદ સલબાગ દ્વાયા અલેર ભાર નક્કી કયેર ળયત મજુફન છે કે નક્રશ તે ચકાવલાભા ં



અલે છે તર્ા ક્રડબરલયી ચરર્ભા ં દળાથલેર સલગત નવુાય ભારને તાવલાભા ંઅલે છે. 

જેભા ં ભારન પ્રકાય. લજન, જથ્ર્ તર્ા ગરુ્લત્તાની ર્ ચકાવર્ી કયલાભા ં અલે છે. 

ચકાવર્ી કયતા ંભારભા ંકઇ ખાભી જર્ામ ત ભાર યત ર્ કયલાભા ંઅલે છે ને જ 
ળયત મજુફન ભાર શમ ત તેની ભાર અલકત્રકભા ંજરૂયી નધ કયી સ્ટવથ સલબાગભા ં
ભકરલાભા ંઅલે છે.  

(8)  બયસતમાની ચકાવર્ી લેાયી ભાર ભકલ્મા ફાદ બયસતયુ ં (બફર) ભકરી અે છે. ખયીદ 
સલબાગને અ બયસતયુ ં ભતા બયસતમાની ચકાવર્ી કયલાભા ંઅલે છે. જેભા ંનક્કી કયેર 

ળયત મજુફ બાલ, લટાલ, ભજૂયી ખચથ. ક્રશવાફના વયલાા, ફાદફાકી લગેયે કાી લૂથક 

ચકાવલાભા ંઅલે છે ને તેભા ંજ કઇ ભરૂ શમ ત વભમવય  લેાયીને જર્ાલલાભા ંઅલે 
છે. બયસતમાની ચકાવર્ી કમાથ ફાદ બયસતયુ ંએકાઈરટ સલબાગને ભકરી અલાભા ંઅલે છે 
જેર્ી લેાયીને મગ્મ વભમે નાર્ા ંચકૂલી પ્રસતષ્ઠા જાલી યાખી ળકામ.  

(9) નાર્ા ં ચકૂલલા:ં બયસતયુ ં એકાઈરટ સલબાગભા ં ભકલ્મા ફાદ એકાઈરટ સલબાગે નાર્ાની 
ચકુલર્ી ભાટે જરૂયી કામથલાશી કયે છે. નાર્ાનંી ચકુલર્ી લખતે ચકલર્ીની ળયત ધ્માનભા ં
યાખલાભા ંઅલે છે. જ સનસિત વભમ ભમદાભા ંનાર્ા ંચકૂલલાર્ી લટાલ કે લતયન રાબ 
ભી ળકત શમ ત તે વભમભમાથદાભા ંનાના લકુલર્ી કયા લટાલ કે લતય ભેલલાભા ં
અલે છે. અ ઈયાતં નાર્ા ં કમા વાધન દ્વાયા ચકૂલલાના છે તે ફાફત ર્ ધ્માનભા ં
રેલાભા ંઅલે છે. નાર્ા ંચકુલર્ી ભાટે ચેક, ફેરક ડ્રાફ્ટ, હુડંી, ભની ઓડથય લગેયે કી નક્કી 
કયેર ળયત નવુાય નાર્ા ંચકૂલલાભા ંઅલે છે.  

 અભ, વાભારમ યીતે ઔદ્યબગક એકભભા ં ખયીદીની પ્રક્રક્રમા ભાટે ઈય દળાથલેર તફક્કા 
નાલલાભા ં અલે છે. જકે ઈયક્ત દળાથલેર ખયીદીના ં તફક્કા વાભારમ ધયરે્ ભરભા ં
મકુલાભા ંઅલતા તફક્કા છે. દયેક ઔદ્યબગક એકભભાનંી ક્રયક્સ્ર્સત રગ-રગ શમ છે. અર્ી, 
કેટરીકલાય ઔદ્યબગક એકભ તાની ક્રયક્સ્ર્સત કે જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદી ભાટેના ં તફક્કા 
ભરભા ંમકેૂ છે.  

7. કેન્દ્રિત ખયીદી :  
 દયેક ધધંાકીમ એકભ ભાટે ખયીદી એક ભશત્તત્તલનુ ંકામથ ગર્ામ છે. અર્ી ખયીદી ભાટે ઘર્ી 
ફાફતની સલચાયર્ા કયલાભા ંઅલે છે. અર્ી ઔદ્યબગક એકભભા ંખયીદીનુ ંકામથ વયકાયક ફને 
તર્ા તેના ંઈય મગ્મ અંકુળ યાખી ળકામ તે ભાટે એકભભા ંસલસલધ સલબાગની ખયીદીના ંકામથની 
વત્તા ને જલાફદાયી કઇ એક જ સલબાગને વંલાભા ંઅલે છે. એટરે કે વભગ્ર ધધંાની ખયીદી 



કઇ એક જ ખાતા કે કેરિ દ્વાયા કયલાભા ંઅલતી શમ છે, જેને કેન્દ્રિત ખયીદી તયીકે ઓખલાભા ં
અલે છે.  
 કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંખયીદીના ંકામથ ભાટે એક રગર્ી ખયીદ સલબાગની યચના કયલાભા ંઅલે 
છે. અ ખયીદ સલબાગભા ંસનષ્ર્ાત ખયીદ સધકાયીની સનભણકૂ કયલાભા ંઅલે છે. અ સધકાયી દ્વાયા 
એકભના ંજુદા ંજદા ંસલબાગની  જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદીનુ ંકામથ કયલાભા ંઅલે છે.  

 કેન્દ્રિત ખયીદીન સ્ષ્ટ ખ્માર નીચેની અકૃસત દ્વાયા ભેલી ળકામ 

 

 

એકભના ંસલસલધ 

સલબાગ 

 ખયીદી ભાટે જરૂક્રયમાત  ખયીદકામથ 
કયનાય 

     

ઈત્તાદન 

સલબાગ 

 કાચ ભાર, છૂટા ંઓજાય, 
મતં્ર-વાધન લગેયે 

 

  

ખયીદી સલબાગ
 

    

ઓક્રપવ 

સલબાગ 

 સ્ટેળનયી, કમ્પ્યટૂય, 
રમ યચયૂર્ વાભગ્રી 

 

    

લેચાર્ 

સલબાગ 

 શયેપેયના વાધન, ેક્રકંગ 

ભારવાભગ્રી, જાશયેાત વાભગ્રી લગેયે 
 

'કેન્દ્રિત ખયીદીન ખ્માર દળાથલતી અકૃસત 

 અભ, ઈયક્ત દળાથલેર અકૃસત દ્વાયા સ્ષ્ટ ખ્માર અલી ળકે કે એકભના ંસલસલધ સલબાગ 
જેભ કે, ઈત્તાદન સલબાગ, ઑક્રપવ સલબાગ, લેચાર્ સલબાગ લગેયે ભાટે જરૂયી કાચ ભાર, છૂટા ં
ઓજાય, મતં્ર-વાધન, સ્ટેળનયી, કમ્યટુય, શયેપેયના ંવાધન, ેક્રકગંવાભગ્રી, જાશયેાત વાભગ્રી લગેયે 
જેલી ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કઇ એક કેન્દ્રિત સલબાગ  લેટરે કે ખયીદ સલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલે 
છે જેને કેન્દ્રિત ખયીદી તયીકે ઓખાલી ળકામ.  
 

કેન્દ્રિત ખયીદીના ંપામદા :  
 કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં વભગ્ર એકભના સલસલધ સલબાગની ખયીદી કઇ એક જ સલબાગ દ્વાયા 
કયલાભા ંઅલતી શલાર્ી ખયીદનુ ં કામથ વયકાયક ફને છે તેભજ વચંારક ખયીદીના કામથ ય 
વયતાર્ી અંકુળ યાખી ળકે છે. અ ઈયાતં ખયીદ સલબાગભા ં સનષ્ર્ાત સધકાયીની સનભણકૂ 



કયલાભા ંઅલતી શલાર્ી ખયીદીના કામથભા ં સનષ્ર્ાત વ્મક્ક્તની વેલાન રાબ ર્ ભે છે. અ 

ઈયાતં કેન્દ્રિત ખયીદીના ંઘર્ા ંરાબ છે જે નીચે મજુફ દળાથલેર છે.  

 (1) વયકાયક ખયીદી, (2) કયકવય, (3) ભટા ામા ય ખયીદીના રાબ, (4) વયકાયક 

અંકુળ, (5) વભમ ને ળક્ક્તન ફચાલ, (6) વભાન ગરુ્લત્તા, () ખયીદીનુ ંકામથ વય, (8) યશસ્મની 
જાલર્ી  
(1)  વયકાયક ખયીદીઃ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં વભગ્ર એકભના ં સલસલધ સલબાગની ખયીદી એક જ 

સલબાગ દ્વાયા કયલાભા ં અલતી શલાર્ી ખયીદ સલબાગના સધકાયી એ પક્ત ખયીદીના કામથ 
ય જ ધ્માન કેન્દ્રિત કયલાનુ ં શમ છે. લી,  ખયીદીના કામથ ભાટે ચક્કવ પ્રક્રક્રમા શઠે 
ખયીદી કયલાભા ંઅલે છે જેર્ી ખયીદીનુ ંકામથ વયકાયક ફને છે.  

(2)  કયકવયઃ જુદા ં જુદા ં સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદ સલબાગને ખયીદ 
ભાગંર્ીત્રને અધાયે ઑડથય  મકૂલા જર્ાલે છે. ત્તમાયફાદ ખયીદ સધકાયી વગં્રશ સલબાગભા ં
સ્ટક છે કે નશં તેની તાવ કયે છે ને જરૂય મજુફ ભારની ખયીદી ભાટેની પ્રક્રક્રમા શાર્ 
ધયે છે. જેર્ી ભારવાભગ્રીના ખયીદીભા ં બફનજરૂયી યકાર્ ટકે છે  ને કામથળીર મડૂીન 
કયકવયયકુ્ત ઈમગ ળક્ય ફને છે.  

(3)  ભટા ામા ય ખયીદીના ંરાબ: કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના સલસલધ સલબાગની ખયીદી કઇ 
એક જ સલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલતી શલાર્ી ખયીદી ભાટેના જથ્ર્ાનુ ંપ્રભાર્ લધ ુયશ ેછે, 

જેર્ી ભટા ામા યની ખયીદીના ંતભાભ રાબ જેભ કે અકથક લટાલ, લતય, લશન 
ખચથભા ંઘટાડ, નીચી ક્રકંભત, એકધાયી ગરુ્લત્તાલા ભાર  લગેયે જેલા રાબ ભે છે.  

(4)  વયકાયક અંકુળઃ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદી સલબાગના સધકાયી દ્વાયા તભાભ સલબાગની 
જરૂયી ચીજલસ્તઓુની  ખયીદીની પ્રક્રક્રમા કયલાભા ંઅલે છે. સલસલધ સલબાગ તયપર્ી ખયીદ 
ભાગંર્ીત્ર ભે ત્તમાયે ખયીદ સધકાયી સ્ટવથ સલબાગભા ંતેન કેટર સ્ટૉક છે તે ચકાવે છે 
ને જરૂય જર્ામ ત્તમાયે જે તે ચીજલસ્તનુી ખયીદી કયે છે. અ યીતે  ખયીદીના કામથ ય 
અંકુળ યાખી વયકાયક અંકુળ વ્મલસ્ર્ા ભરભા ંમકૂી ળકામ છે.  

(5)  વભમ ને ળક્ક્તન ફચાલઃ જમાયે એકભના ં જુદા ં જુદા ં સલબાગ દ્વાયા વ્મક્ક્તગત ખયીદી 
કયલાભા ંઅલતી શમ  ત્તમાયે દયેક સલબાગ દ્વાયા રગ રગ ખયીદીની પ્રક્રક્રમા કયલી ડે 
છે જેર્ી અ યીતે વભમ ને ળક્ક્તન ફગાડ ર્ામ છે. જ્માયે કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએક જ 
સલબાગ તભાભ ખયીદીની પ્રક્રક્રમા કયત શલાર્ી વભમ ને ળક્ક્તન  ફચાલ ર્ામ છે.  

(6)  વભાન ગરુ્લત્તા: કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના ંતભાભ સલબાગની ખયીદી એક જ સલબાગ દ્વાયા 
કયલાભા ં અલે  છે જેર્ી ભટા જથ્ર્ાભા ં ભારની ખયીદી કયલી ડ ે છે ને અ તભાભ 



સલબાગ ભાટે ખયીદામેરા ભારની ગરુ્લત્તા ર્ એક વભાન શમ છે, એટરે કે કેન્દ્રિત 
ખયીદી દ્વાયા વભાન ગરુ્લત્તાલા ભાર ખયીદી ળકામ છે.  

(7) ખયીદીનુ ં કામથ વયઃ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં કઇ એક ચક્કવ સલબાગ જ ખયીદીના કામથને 
નવુયે છે. જમાયે એકભના ંકઇ ર્ સલબાગ ભાટે કઇ ભારની ખયીદી કયલાની શમ ત્તમાયે 
ખયીદ સલબાગ દ્વાયા જ ખયીદી કયલાભા ંઅલતી શમ છે. જેભ ખયીદીની ચક્કવ પ્રક્રક્રમા 
નવુયી ળકામ છે ને ખયીદીનુ ંકામથ વય ફને છે.  

(8) યશસ્મની જાલર્ી : વાભારમ યીતે એકભના સલસલધ એકભ તતાની યીતે ખયીદી કયતા ં
શમ ત્તમાયે ખયીદી  અંગે યશસ્મ જાલલાભા ંમશુ્કેરી ઉબી ર્ામ છે. જ્માયે કેન્દ્રિત ખયીદી 
દ્વાયા અ યશસ્મ જાલી ળકામ છે.  

કેન્દ્રિત ખયીદીની ભમાથદાઓ :  
 કેન્દ્રિત ખયીદીના ંઈયક્ત જર્ાલેરા પામદાઓ ઈયાતં તેની કેટરીક ભમાથદાઓ ર્ છે જે 
નીચે મજુફ છે :  

 (1) ખચાથ, (2) સનષ્ર્ાતની જરૂય, (3) દયેક એકભ ભાટે ળક્ય નર્ી, (4) જલાફદાયીભા ં
લધાય, (5) દયેક સલબાગને સ્લતતં્રતા નક્રશ, (6) રગ ખયીદ સલબાગ.  
(1) ખચાથ : વાભારમ યીતે કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક સલબાગના ંભારની ખયીદી લખતે ચક્કવ 

પ્રક્રક્રમા શાર્ ધયલાભા ંઅલે છે જેભા ંવોપ્રર્ભ જે તે સલબાગ ભાર ખયીદલાન જરૂયી શમ તે 
સલબાગ દ્વાયા ખયીદ ભાગંર્ીત્ર યજૂ કયલાભા ંઅલે છે ને તેને અધાયે ખયીદ સલબાગના 
સધકાયી ખયીદીની પ્રક્રક્રમા ળરૂ કયે છે. અ ઈયાતં કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંખયીદ કામથ ભાટે એક 
રગ સલબાગ તૈમાય કયલાભા ં અલે છે. જેભા ં સધકાયી તર્ા કભથચાયીઓની સનભણકૂ 
ર્  કયલાભા ંઅલે છે, જેર્ી કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત એકભ ભાટે એકંદયે ખચાથ દ્ધસત 
ફને છે.  

(2)  સનષ્ર્ાતની જરૂય કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના દયેક સલબાગ ભાટેના ભારની ખયીદી એક જ 
સલબાગ દ્વાયા કયલાભા ં અલે છે. વાભારમ યીતે જુદા જુદા સલબાગ ભાટે ભારવાભગ્રી, મતં્ર, 
વાધન લગેયેન પ્રકાય જુદ જુદ શમ છે જે દયેક પ્રકાયના ભારની ગરુ્લત્તા, ક્રકંભતની 
જાર્કાયી ભાટે સનષ્ર્ાત વ્મક્ક્તની જરૂક્રયમાત યશ ે છે તેભ જ એકભ  ાવે અલી સનષ્ર્ાત 
વ્મક્ક્ત ન શમ ત ખયીદીનુ ંકામથ બફનવયકાયક નીલડે છે.  

3)  દયેક એકભ ભાટે ળક્ય નર્ીઃ જુદા જુદા એકભભા ં ક્રયક્સ્ર્સત ને જરૂક્રયમાતનુ ં પ્રભાર્ 
રગ રગ શમ છે. જેભ કે નાના એકભભા ંખયીદીનુ ંપ્રભાર્ ઓછુ ંશલાર્ી રગ ખયીદ 
સલબાગની યચના કયી કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત તેના ભાટે ખચાથ ફને છે, તેર્ી નાના 



એકભભા ં અ દ્ધસત ઈમગી ફનતી નર્ી. અ ઈયાતં ભટા ઔદ્યબગક એકભ જ્મા ં
ઈત્તાદન વ્મલસ્ર્ા વભગ્ર દેળભા ં પેરામેરી શમ તર્ા દયેક કાયખાના ભાટે રગ રગ 

પ્રકાયની ચીજલસ્તનુ ુ ંઈત્તાદન ર્ત ુ ંશમ ત્તમા ંર્ કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત ભરભા ંમકૂી 
ળકાતી નર્ી. અભ, કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત દયેક એકભ ભાટે ળક્ય ફનતી નર્ી.  

(4) જલાફદાયીભા ંલધાયઃ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંખયીદ સધકાયીએ વભગ્ર એકભના સલસલધ સલબાગ 
ભાટેની ખયીદીની પ્રક્રક્રમા કયલાની શલાર્ી તેની જલાફદાયીભા ં લધાય ર્ામ છે. જ્માયે 
વચંારક ભાટે રગ ખયીદ સલબાગ ભાટે ર્ રગ અંકુળ વ્મલસ્ર્ા ભર મકૂલાની 
વ્મલસ્ર્ા કયલી ડે છે, જેર્ી વચંારકની જલાફદાયીભા ંર્ લધાય  ર્ામ છે.  

(5) દયેક સલબાગને સ્લતતં્રતા નક્રશ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંવભગ્ર એકભના ં સલસલધ સલબાગ ભાટેની 
ખયીદી કયલાની વત્તા ને જલાફદાયી પક્ત ખયીદ સલબાગના સધકાયીને જ શમ છે, તેર્ી 
એકભના રમ સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવાય જાતે સ્લતતં્ર યીતે ફજાયભારં્ી 
ભારવાભાન ખયીદી ળકતા નર્ી, કાયર્ કે તેઓની ખયીદી ભાટે સ્લતતં્રતા અલતી નર્ી. 
અર્ી, કેન્દ્રિત ખયીદાભા ંદયેક સલબાગએ ખયીદી ભાટે ખયીદ સલબાગ ય જ સનબથય  યશવે ુ ં
ડે છે.  

(6) રગ ખયીદ સલબાગ: કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદી ભાટેનુ ં એક કેરિ શવુ ં જરૂયી શલાર્ી 
રગર્ી ખયીદ સલબાગના યચના કયલાભા ં અલે છે જેના સધકાયીને વભગ્ર એકભની 
ખયીદી ભાટેની વત્તા ને જલાફદાયી વંલાભા ં અલે  છે. દયેક એકભ ભાટે રગર્ી 
ખયીદ સલબાગ તૈમાય કયલ ળક્ય શત ુ ંનર્ી.  

8. સલકેન્દ્રિત ખયીદી :-  
 વાભારમ યીતે દયેક ઔદ્યબગક એકભની જરૂક્રયમાત ને વજંગ જુદા ં જુદા ં શમ છે, તેર્ી 
દયેક એકભ તાના જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદીની મગ્મ દ્ધસત નાલતા શમ છે. કેટરાક 

એકભભા ં જુદા જુદા સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયતા ંશમ છે. 

ખાવ કયીને જ્માયે એલા ંઔદ્યબગક એકભ જ્મા ંકાયખાના જુદા ંજુદા ંદૂયના સ્ર્ે અલેરા શમ તર્ા 
જુદી જુદી પ્રકાયની લસ્તઓુનુ ં ઈત્તાદન કયલાભા ંઅલતુ ં શમ ત્તમાયે દયેક કાયખાનાભા ંતાની 
જરૂક્રયમાત નવુાય ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયલાભા ં અલે છે. એટરે કે, એકભના જુદા જુદા 
સલબાગના સધકાયીઓ જ ખયીદીનુ ં કામથ કયતા ંશમ છે. અ પ્રકાયની ખયીદીને સલકેન્દ્રિત ખયીદી 
તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે.  

 સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંખયીદી કામથ ભાટે કઇ ખાવ સલબાગની વ્મલસ્ર્ા કયલાભા ંઅલતી નર્ી, 
યંત ુદયેક સલબાગના લડાને તેભના સલબાગની જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદીનુ ંકામથ કયલાની વત્તા 



ને જલાફદાયી વંલાભા ંઅલે છે. અ દ્ધસતર્ી ખયીદીના કામથની દયેક સલબાગ લચ્ચે લશચંર્ી 
ર્ઇ જામ છે. એટરે કે શં ખયીદના કામથની વત્તા ને જલાફદાયીનુ ં સલકેરિીકયર્ ર્ામ છે. દયેક 
સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદી કયલા ભાટે સ્લતતં્રતા ધયાલત શમ છે.  

 સલકેન્દ્રિત ખયીદીન સ્ષ્ટ ખ્માર નીચે દળાથલેર અકૃસત દ્વાયા ભેલી ળકામ.  

એકભના ં
સલસલધ સલબાગ 

 ખયીદી ભાટે 

જરૂક્રયમાત 

 ખયીદકામથ 
કયનાય 

     

ઈત્તાદન  
સલબાગ 

 કાચ ભાવર, 
છૂટા ંઓજાય, મતં્ર-વાધન લગેયે 

 ઈત્તાદન 

સલબાગ જાતે 

     
ઓક્રપવ 

સલબાગ 

 સ્ટેળનયી, કમ્પ્યટુય, 
ેક્રકંગ-વાભગ્રી, રમ રૂચયર્ વાભગ્રી 

 ઓક્રપવ 

સલબાગ જાતે 
     

લેચાર્ 

સલબાગ 

 શયેપેયના વાધન, 
જાશયેાત વાભગ્રી લગેયે 

 લેચાર્ 

સલબાગ જાતે 
સલકેન્દ્રિત ખયીદીન ખ્માર દળાથલતી અકૃસત 

 અભ, ઈયક્ત દળાથલેર સલકેન્દ્રિત ખયીદીની અકૃસત દ્વાયા સ્ષ્ટ વભી  ળકામ કે એકભના 
સલસલધ સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય જાતે ખયીદીનુ ંકામથ કયે છે. જેભકે, ઈત્તાદન સલબાગને 
જરૂયી એલ કાચ ભાર, છૂટા ંઓજાય. સત્ર-વાધન લગેયેની ખયીદી ઈત્તાદન સલબાગ જાતે જ કયે છે. 
ઓક્રપવ સલબાગને જરૂયી એલી સ્ટેળનયી, કપ્યટુય, રમ યચયૂર્ ભારવાભગ્રીની ખયીદી ઑક્રપવ 
સલબાગ જાતે જ કયે છે. જ્માયે લેચાર્ સલબાગને જરૂયી વાભગ્રીની ખયીદી  લેચાર્ સલબાગ જાતે જ 
કયે છે. અભ, સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં એકભના સલસલધ સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય 

ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયલાની સ્લતતં્રતા ધયાલે છે.  

સલકેન્દ્રિત ખયીદીના ંપામદા :  
 સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં વભગ્ર એકભના ં સલસલધ એકભ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય તાના 
મગ્મ વભમે જરૂયી ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયે છે. તેર્ી ખયીદી ભાટે રગ સલબાગની વ્મલસ્ર્ા 
કયલાભા ંઅલતી નર્ી તર્ા ખયીદીના ંકામથની જલાફદાયી દયેક સલબાગ લચ્ચે લશચંાઇ જામ છે. 

તેર્ી એભ કશી ળકામ કે, જલાફદાયીભા ં ઘટાડ ર્ામ છે. અ ઈયાતં સલકેન્દ્રિત ખયીદીના રમ 
રાબ નીચે મજુફ છે.  



 (1) જરૂક્રયમાત મજુફ ખયીદી, (2) જલાફદાયીભા ંઘટાડ, (3) દયેક સલબાગને સ્લતતં્રતા, (4) 

લશન ખચથભા ંઘટાડ, (5) ક્રયલતથનળીર, (6) મગ્મ વભમે ખયીદી, (7) સનષ્ર્ાતની જરૂય નક્રશ, (8) 

નાના એકભ ભાટે નકુૂ.  
(1) જરૂક્રયમાત મજુફ ખયીદીઃ સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના સલસલધ સલબાગ તાની જાતે જે 

પ્રભારે્ જરૂક્રયમાત  ઈદ્દબલે તે પ્રભારે્ ખયીદી કયતા ંશમ છે, એટરે કે જે ચીજલસ્તનુી જરૂય 

જર્ામ ત્તમાયે ખયીદી ર્ામ છે. બફનજરૂયી ખયીદી ર્તા ંટકે છે. ટૂંકભા,ં સલકેન્દ્રિત ખયીદીની 
દ્ધસત દ્વાયા એકભભા ંદયેક એકભભા ંજરૂક્રયમાત પ્રભારે્ ખયીદી  ર્ામ છે.  

(2)  જલાફદાયીભા ંઘટાડઃ સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના સલસલધ સલબાગ લચ્ચે ખયીદીનુ ં કામથ 
લશચંાઇ જામ છે. ખયીદીનુ ં સલબાજન ર્ામ છે. વભગ્ર એકભની ખયીદીની વત્તા ને 

જલાફદાયી સલસલધ સલબાગભા ં સલકેન્દ્રિત ર્ામ  છે, તેર્ી ખયીદીની ભટી જલાફદાયી નાના 
નાના ટુકડાઓભા ંલશચંાઇ જામ છે, તેર્ી જલાફદાયીભા ંઘટાડ ર્ામ છે.  

(3)  દયેક સલબાગને સ્લતતં્રતા સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભભા ં દયેક સલબાગ તાની યીતે જરૂયી 
ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયે છે. લસ્તનુી ખયીદી કયલા ભાટે કઇ રમ સલબાગની ભદદ કે 
અદેળ ભેલલાની જરૂય યશતેી નર્ી એટરે કે સલકેન્દ્રિત ખયીદી દ્વાયા દયેક સલબાગ ખયીદીના ં
કામથભા ંસ્લતતં્રતા ભેલે છે.  

(4)  લશન ખચથભા ં ઘટાડઃ સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદેર ચીજલસ્ત ુ એકભના ં મખુ્મ વગં્રશ 
સલબાગભા ંજલાને ફદરે વીધ  જ જે તે સલબાગભા ંજરૂયી શમ ત્તમા ં જ ભેલલાભા ંને 
વગં્રશ કયલાભા ંઅલે છે, જેર્ી ભારની શયેપેયનુ ંકામથ  ફેલડાત ુ ંનર્ી, ક્રયર્ાભે લશન ખચથભા ં
ઘટાડ ર્ામ છે.  

(5)  ક્રયલતથનળીરઃ સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંફજાયની ક્રયક્સ્ર્સત, કંનીની જરૂક્રયમાત તર્ા વજંગ 
ફદરાતા ખયીદીની  પ્રક્રક્રમાભા ં તેને નરુૂ જરૂયી પેયપાય કયી ળકામ છે. કાયર્ કે 
સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના દયેક સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત કે નકુૂતા મજુફ તાની 
ચીજલસ્તઓુ ખયીદતા શમ છે, એટરે કે અ દ્ધસત વભમ ને વજંગ નવુાય પેયપાયને 

ાત્ર છે ને ક્રયલતથનળીર છે.  
(6) મગ્મ વભમે ખયીદીઃ અ દ્ધસત ખાવ કયીને જ્માયે પ્રાદેસળક ફજાયભારં્ી જરૂયી 

ચીજલસ્તઓુની ખયીદી કયલાની શમ ને લાયંલાય કે સનમસભત યીતે ચીજલસ્તઓુની 
જરૂક્રયમાત યશતેી શમ ત્તમાયે લધ ુનકુ નીલડે છે. લી,  અ દ્ધસતભા ંદયેક સલબાગીમ 
સધકાયીઓને તાની જરૂક્રયમાત નવુાય ખયીદી ભાટેની સ્લતતં્રતા શમ છે. તેર્ી જે તે 
સલબાગના સધકાયી જમાયે જરૂય જર્ામ ત્તમાયે મગ્મ વભમે ખયીદી કયી ળકે છે.  



(7) સનષ્ર્ાતંની જરૂય નક્રશ-ં અ દ્ધસતભા ંએકભના દયેક સલબાગ તાની યીતે ભાર ખયીદલાની 
વત્તા ધયાલે છે. વાભારમ યીતે જે તે સલબાગ તાની જરૂયી ભારવાભાનની ક્રકભત, ગરુ્લત્તા 
લગેયે અંગે વંરૂ્થ જાર્કાય શમ છે, તેર્ી મગ્મ ગરુ્લત્તા ને ક્રકભંતે ભાર ખયીદી ળકે છે 
તે ભાટે કઇ સનષ્ર્ાત વ્મક્ક્તની જરૂય ડતી નર્ી.  

(8)  નાના એકભ ભાટે નકુૂ: નાના એકભ સલસલધ સલબાગના જરૂયી ભારવાભાનની ખયીદી 
ભાટે રગ સલબાગની  યચના કયલા તર્ા તેની ાછ ખચથ કયલા વક્ષભ શતા નર્ી. તેર્ી 
નાના એકભભા ં સલસલધ સલબાગ તેની જરૂક્રયમાત ભજફ ખયીદી કયતા શમ છે. અભ, નાના 
એકભ ભાટે કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત કયતા ંસલકેન્દ્રિત ખયીદી લધ ુનકુૂ શમ છે.  

સલકેન્દ્રિત ખયીદીની ભમાથદાઓ : 
 સલકેન્દ્રિત ખયીદીના ંઈયક્ત દળાથલેર પામદાઓ ઈયાતં તેની કેટરીક ભમાથદાઓ ર્ છે 
જે નીચે મજુફ છે.  
 (1) લશીલટી ખચથભા ંલધાય, (2) ખયીદીનુ ંકામથ ફેલડામ, (૩) ભટા ામા યની ખયીદીના ં
રાબ નશં, (4) વયકાયક અંકુળ નશં, (5) ગરુ્લત્તાભા ંપેયપાય, (6) યશસ્મની જાલર્ી નશં.  
(1) લશીલટી ખચથભા ંલધાયઃ સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએકભના દયેક સલબાગ તાની યીતે ખયીદીનુ ં

કામથ કયે છે. દયેક સલબાગ ખયીદીના કામથ અંગે રગર્ી ખયીદ પ્રક્રક્રમા કયતા શમ છે. 
ક્રયર્ાભે લશીલટી ફજભા ં લધાય ર્ામ છે.  લધ ુ કભથચાયીઓની જરૂક્રયમાત ઈદ્ભલે છે જે 
લશીલટી ખચથભા ંલધાય કયે છે.  

(2)  ખયીદીનુ ં કામથ ફેલડામઃ વાભારમ યીતે અ દ્ધસતભા ં એકભના દયેક સલબાગ ખયીદ કામથ 
કયતા ંશમ છે. ખયીદ  કામથ ભાટે જ કઇ એક જ સલબાગ યાખલાભા ંઅવ્મ શમ ત એક જ 
ખયીદીભા ંસલસલધ સલબાગની જરૂક્રયમાત રૂ્થ ર્ઇ ળકે. જ્માયે અ દ્ધસતભા ંસલસલધ સલબાગ 
ખયીદી ભાટે રગ વ્મલસ્ર્ા કયતા ંશલાર્ી ખયીદીનુ ંકામથ  ફેલડામ છે.  

(૩)  ભટા ામા યની ખયીદીના ં રાબ નશં - અ દ્ધસત ખાવ કયીને જમા ં નાના જથ્ર્ાભા ં
ખયીદી કયલાની શમ ત્તમા ંલધ ુનકુૂ છે, તેર્ી દયેક સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત પ્રભારે્ 
લસ્ત ુ ખયીદે તે સલકેન્દ્રિત ખયીદી છે. તેર્ી સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ભટા ામા ય ખયીદી 
ર્લાન લકાળ યશતે નર્ી જેર્ી ભટા ામા યની ખયીદીના રાબ  જેલા ં કે, અકથક 
લતય, લટાલ, વય ળયત લગેયે ભતા નર્ી.  

(4)  વયકાયક અંકુળ નશં- દયેક સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત નવુાય ભારની ખયીદી કયે છે 
ને તાના સલબાગભા ં વગં્રશ વ્મલસ્ર્ા નાલે છે, તેર્ી દયેક સલબાગભા ં ભારન 
રગર્ી વગં્રશ ર્ત જલા ભે છે. અ યીતે જુદી જુદી જગ્માએ વગં્રશ વ્મલસ્ર્ા ભરભા ં



શમ ત્તમાયે દયેક પ્રકાયના વગં્રશસ્ર્ાને ભારવાભાનના ં ફગાડ, ચયી, ઈચાત  લગેયે ય 
દેખયેખ યાખલાન પ્રશ્ન ઈક્સ્ર્ત ર્ામ છે ને અંકુળ વ્મલસ્ર્ા બફનવયકાયક નીલડે છે.  

(5)  ગરુ્લત્તાભા ં પેયપાય : વાભારમ યીતે દયેક સલબાગ ખયીદ કામથ ભાટે એકવયખી કામથક્ષભતા 
ધયાલત શત નર્ી.  તેર્ી ળક્ય છે કે સલસલધ સલબાગ દ્વાયા એકવયખા પ્રકાયે ખયીદલાભા ં
અલેર ભારની ક્રકંભતભા ં પેયપાય જર્ામ. ઈયાતં ગરુ્લત્તાભા ં પેયપાય જર્ામ. અ દ્ધસત 
દ્વાયા સલસલધ સલબાગ તયપર્ી ખયીદલાભા ંઅલેર ભારની ગરુ્લત્તા  જુદી જુદી શઇ ળકે તે 
ળક્ય છે, જેર્ી વભાન ગરુ્લત્તાનુ ંધયર્ જાલી ળકાત ુ ંનર્ી.  

(6)  યશસ્મની જાલર્ી નશં- સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંસલસલધ સલબાગ તાની ખયીદી વ્મલસ્ર્ા કયે 
છે. તેર્ી ખયીદીના કામથન ુ ંવચંારન સલસલધ શાર્ભા ંલશચંામ છે. જેર્ી ળક્ય છે કે ખયીદીના ં
કામથ અંગેની યશસ્મની જાલર્ી કયલી મશુ્કેર ફની જામ.  

 અભ, કેન્દ્રિત ખયીદી ને સલકેન્દ્રિત ખયીદીના તતાના રાબારાબ છે. તેર્ી એકભે 
તાની જરૂક્રયમાત ને જાગ નવુાય ખયીદી ભાટેની મગ્મ દ્ધસત નાલલી જઇએ. અ 
ઈયાતં જરૂય જર્ામ ત્તમાયે ખયીદીની દ્ધસતભા ંમગ્મ પેયપાય નાલલા જઇએ.  

 જ્માયે ભટા ામા યની ખયીદીના રાબ ભેલલા શમ, ભારની વભાન ગરુ્લત્તા 
જાલલી શમ, ખયીદીના કામથ ય ને વગં્રશ વ્મલસ્ર્ા ય મગ્મ અંકળ યાખલ શમ વભમ ને 
શ્રભન ફચાલ કયલ શમ ત્તમાયે કેન્દ્રિત ખડી નાલલી લધ ુ ક્રશતાલશ ગર્ામ. તેજ યીતે જ્માયે 
ખયીદી ભાટે રગ સલબાગ રગ સલબાગ તૈમાય કયલ ળક્ય ન શમ, દયેક, સલબાગની જરૂક્રયમાત 
રગ શમ. મગ્મ વભમે ખયીદી કયલી શમ, નાના જથ્ર્ાભા ંખયીદી કયલાના શમ ત્તમાયે સલકેન્દ્રિત 

ખયીદીની દ્ધસત નાલલી જઇએ.  

 અભ છતા ં કેટરાકં એકભભા ં કેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસત ને સલકેન્દ્રિત ખયીદીની દ્ધસતના 
વભરલમ દ્વાયા સભશ્ર ખયાદાની દ્ધસત ર્ નાલલાભા ંઅલે છે. એટરે કે, જ્માયે જરૂય જર્ામ ત્તમાયે 
કેન્દ્રિત ખયીદીના દ્ધસત ને જરૂય જર્ામ ત્તમાયે સલકેન્દ્રિત દ્ધસત દ્વાયા ખયીદીની પ્રક્રક્રમા શાર્ ધયલાભા ં
અલે છે. ખાવ કયીને જરાય ક્રકભતી ને ગરુ્લત્તાલાા ભારની ખયીદી કયલાની શમ ને અ 
ખયીદી ભટા જથ્ર્ાભા ંકયલાની શમ ત્તમાયે કેન્દ્રિત દ્ધસત દ્વાયા ખયીદી કયલાભા ંઅલે છે ને સલસલધ 

યચયૂર્ ભારવાભગ્રીની ખયીદી ભાટે સલકેન્દ્રિત ખયીદી નાલલાભા ંઅલે છે.  

 ટૂંકભા,ં ફનેં દ્ધસતઓના પામદા ને ભમાથદાઓ ધ્માનભા ં યાખી જરૂક્રયમાત નવુાય મગ્મ 
દ્ધસત દ્વાયા ખયીદી કયલાર્ી વયકાયક ખયીદી કયી ળકામ છે.  
9. કેન્દ્રિત ખયીદી ને સલકેન્દ્રિત ખયીદી લચ્ચે તપાલત :  



 કેન્દ્રિત ખયીદી ને સલકેન્દ્રિત ખયીદી લચ્ચે ઘર્ તપાલત યશરે છે. તેર્ી સલસલધ એકભ 
તેની જરૂક્રયમાત ને વજંગ નવુાય ખયીદી ભાટે મગ્મ દ્ધસત નાલતા શમ છે. કેન્દ્રિત ખયીદી 
ને સલકેન્દ્રિત ખયીદી લચ્ચેના તપાલતના મખુ્મ મદુ્દા નીચે મજુફ છે.  

તપાલતના મદુ્દા કેન્દ્રિત ખયીદી સલકેન્દ્રિત ખયીદી 
1. ર્થ એકભભા ં સલસલધ સલબાગની ખયીદી કઆ 

એક જ ખાતા કે કેરિ દ્વાયા કયલાભા ં
અલતી શમ તેને કેન્દ્રિત ખયીદી તયીકે 
ઓખલાભા ંઅલે છે. 

એકકભભા ંસલસલધ સલબાગ તાની 
જરૂક્રયમાત નવુાય મગ્મ વભમે 
જતા જ ખયીદી કયતા શમ તને 
સલકેન્દ્રિત ખયીદી તયીકે 
ઓખલાભા ંઅલે છે. 

2. ખયીદ સલબાગ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં એકભના લસલધ 
સલબાગની ખયીદી કઆ એક ખાતા કે 
સલબાગ દ્વાયા કયલાભા ંઅલતી શલાર્ી 
રગ ખયીદ સલબાગન યચના કયલાભા ં
અલે છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં એકભના દયેક 
સલબાગ તાની જરૂક્રયમાત મજુફ 
ખયીદી કયતા ંશલાર્ી રગ ખયીદ 
સલબાગની  યચના કયલાની જરૂય 
યશતેી નર્ી. 

3. લશન ખચથ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં સલસલધ સલબાગના 
ભારની ખયીદી એક વારે્ ભટા જત્તર્ાભા ં
કયલાભા ં અલતી  શમ છે, જેર્ી 
લાયંલાય લશન ખચથ ર્ત નર્ી. ક્રયર્ાભે 
લશન ખચથ ઓછ ર્ામ છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક સલબાગ 
તાની જરૂક્રયમાત નવુાય રગ 
રગ ખયીદી કયે છે, તેર્ી દયેક 
ખયીદી લખતે રગ લશન ખચથ 
ર્ામ છે. ક્રયર્ાભે લશન ખચથ લધે 
છે. 

4. સ્લતતં્રતા કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં વભગ્ર એકભના દયેક 
સલબાગની ખયીદી કયલાની વત્તા પક્ત 
એક જ સલબાગને શમ છે, જેર્ી રમ 
સલબાગને ખયીદી કયલાની કઆ 
સ્લતતં્રતા શતી નર્ી. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક સલબાગ 
તાની ખયીદી જાતે જ કયત શમ 
છે, જેર્ી દયેક સલબાગ ખયીદી 
કયાલની સ્લતતં્રતા ધયાલત શમ 
છે. 

5. જલાફદયી કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદ કામથની 
જલાફદાયી ખયીદ સલબાગની શમ છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદ કામથની 
જલાદાયી જે તે સલબાગની શમ છે. 

6. કના ભાટે 
નકુૂ 

કેન્દ્રિત ખયીદી ખાવ કયીને ભટા 
ઔદ્યબગક એકભ જેભા ં તેના સલસલધ 

સલકેન્દ્રિત ખયીદી નાના એકભ જેભા ં
એક  જ સ્ર્ે સલસલધ સલબાગ શમ 



કાયખાના જુદા જુદા સ્ર્ે પેરામેરા શમ 
તર્ા ભટા જથ્ર્ાભા ં ખયીદી કયલાની 
શમ ત્તમા ંલધ ુનકુૂ છે. 

ને નાના જથ્ર્ાભા ં ખયીદી 
કયલાની શમ ત્તમા ંલધ ુનકુૂ છે. 

7. સનષ્ર્ાતંની 
જરૂક્રયમાત 

કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં કઆ  એક જ ખાતા 
દ્વાયા સલસલધ સલબાગની ખયીદી કયલાની 
શલાર્ી ખયીદ સલબાગભા ં સનષ્ર્ાતં 
વ્મક્ક્તની જરૂયીમાત યશ ેછે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક સલબાગ 
તાની ખયીદી જાતે કયતા ં શમ 
છે, જેર્ી સનષ્ર્ાતં વ્મક્ક્તની 
જરૂક્રયમાત યશતેી નર્ી. 

8. લશીલટી ફજ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં  એકભના ફધા જ 
સલબાગની ખયીદીની વ્મલસ્ર્ા એક જ 
ખાતા દ્વાયા ર્તી શલાર્ી લશીલટી 
ફજભા ંઘટાડ ર્ામ છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક  સલબાગ 
ખયીદી ભાટે રગ વ્મલસ્ર્ા કયત 
શલાર્ી લશીલટી ફજ લધે છે. 

9. કભથચાયીઓ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં એક જ સલબાગ દ્વાયા 
ખયીદીનુ ં કામથ ર્ત ુ ં શલાર્ી ઓછા ં
કભથચાયીઓ જરૂય યશ ેછે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ંદયેક સલબાગની 
ખયીદી રગ ર્તી શલાર્ી લધ ુ
કભથચાયીઓની જરૂય ડે છે. 

10. અંકુળ કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં  એક જ સલબાગ ફદી 
જ ખયીદી કયે છે ને તેની વગં્રશ 
વ્મલસ્ર્ા ભટે એક જ સ્ર્ શમ છે, તેર્ી 
ભાર વગં્રશ તર્ા ખયીદી ય વયકાયક 
અંકુળ ળક્ય ફને છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં  ખયીદકામથ 
કયનાય તર્ા વગં્રશ સ્ર્ાન રગ 
શમ છે,  જેર્ી ખયીદી ને વગં્રશ 
ય વયકાયક અંકુળ ળક્ય ફનત 
નર્ી. 

11. યશસ્મની 
જાલર્ી  

કેન્દ્રિત ખયીદીભા ં ખયીદ કામથ અંગે 
યહ્વમ જાલી ળકામ છે. 

સલકેન્દ્રિત કયીદીભા ંખયીદકામથ અંગે 
યશસ્મ જાલી ળકાતા નર્ી. 

12. કયકવય કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંચક્કવ પ્રક્રક્રમા કે સલસધ 
શઠે એક જ  એક જ સલબાગ દ્વાયા 
ખયીદકામથ કયલાભા ં અલે છે, જેર્ી 
વયકાયક ખયીદ વ્મલસ્ર્ા શઠેર 
કયકવયયકુ્ત ખયીદી કયી ળકામ છે. 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા જુદા જુદા 
સલબાગ તાની યીતે ખયીદી 
કયતા ંશલાર્ી કયકવય યીતે ખયીદી 
કયી ળકાતી નર્ી. 

13. 
ક્રયલતથનળીરતા 

કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંચક્કવ પ્રક્રક્રમા કે સલસધ 
શઠેર ખયીદી કયલાભા ં અ છે. વભમ 
ને વજંગ નવુાય તભા ં પેયપાયને 

સલકેન્દ્રિત ખયીદીભા ં જરૂક્રયમાત 
નવુાય ખયીદી ર્ામ છે ને 
વભમ તર્ા વજંગ નવુાય જરૂયી 



લકાળ શત નર્ી. તેર્ી અ દ્ધસત 
ઓછી ક્રયલતથનળીર શમ છે. 

પેયપાય ર્ કયી ળકામ છે, તેર્ી 
અ દ્ધસત ક્રયલતથનળીર ચે. 

14. ગરુ્લત્તાનુ ં
ધયર્ 

કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંભટા ામા ય ખયીદી 
દ્વાયા એક વભાન ગરુ્લત્તાલા ભાર 
ખયીદી ળકામ છે, તેર્ી વભગ્ર એકભ 
ભાટે વભાન ગર્લત્તાનુ ં ધયર્ જાલી 
ળકામ છે. 

સલકન્દ્રિત ખયીદીભા ં દયેક સલબાગ 
તાની યીતે નાના જથ્ર્ાભા ં
ખયીદી કયત શલાર્ી વભાન 
ગરુ્લત્તાની જાલર્ી ર્આ ળકતી 
નર્ી, એટરે કે વભાન ગરુ્લત્તાનુ ં
ધયર્ જાલી ળકાત ુ ંનર્ી. 

15. ઈત્તાદન 
વાતત્તમ 

અ દ્ધસત ભાટે ખયીદીના કામથભા 
ચક્કવ સલસધ નવુયલાભા ંઅલે છે ને 
ભાર મખુ્મ વગં્રશારમભા ં  અવ્મા ફાદ 
જે તે સલબાગને ભકરલાભા ંઅ છે, જેર્ી 
ળક્ય છે કે મગ્મ વભમે ભાર ન ભતા 
ઈત્તાદકનુ ંવાતત્તમ જખભાઆ  ળકે. 

અ દ્ધસતભા ં દયેકસલબાગ તેની 
જરૂક્રયમાત નવુાય મમ વભમે 
ખયીદી કયે છે ને વીધ જ મગ્મ 
સ્ર્ે ભાર ભેલે છે, જેર્ી 
ઈત્તાદન વાતત્તમ જાલી વકામ છે.  

16. વગં્રશ 
વ્મલસ્ર્ા 

કેન્દ્રિત ખયીદીભા ંએક જ મખુ્મ સલબાગ 
દ્વાયા ભારની ખીયદી કયી મખુ્મ 
વગં્રશારમભા ંભાર વગં્રશ કયલાભા ંઅલે 
છે. 

સલકેન્દ્રિત ખીદીભા ં દયેક સલબાગ 
ભારની ખયીદી કયી તના 
સલબાગભા ં જ ભારના વગં્રશની 
વ્મલસ્ર્ા કયાલભા ંઅલે છે. 

 


