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આ ભાગને અલગ પ ૃષ્ઠ ક્રમ આપવામાં આવ્યા છે જેથી તે અલગ સંકલલત સ્વરૂપમાં રાખી િકાય.

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

_______________________________________________________________________

કાયદો અને ન્યાય મંત્રાલય
(વૈ ધાનનક નવભાગ)

નવી દદલ્હી, સપ્ટે મ્બર 27,2020, ૨૦૨૦/અનિન૫, ૧૯૪૨ (શક)
સંસદના નીચેના અનધનનયમને 24 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ રાષ્ટ્રપનિને ઉચ્ચારણ મળ્યો અને
િે સામાન્ય માદહિી માટે અહીં પ્રકાનશિ કરવામાં આવ્યો

કૃનિ ઊપજ વેપાર અને વાણણજ્ય

(સંવધધન અને સનુ વધા) અનધનનયમ, ૨૦૨૦,
૨૦૨૦ ની સંખ્યા ૨૧ ની

[24સપ્ટેમ્બર,2020 ]

આ અધધધનયમ પદરસ્સ્થધતની એવી વ્યવસ્થાન ં સર્જન કરવાની િોગવાઈ કરે છે કે
જેમાં કૃધિઓ અને વેપારીઓ પોતાની મરજી પ્રમાણે કૃધિ ઊપિના
ખરીિ-વેચાણના હરીફાઈયક્ત ધવકલ્પોમાંથી પસંિગી કરવાની સ્વતંત્રતાનો
ઉપયોગ કરે તેવીવ્યાપાદરક પ્રણાલીની સધવધા મેળવે; તે કૃધિ

ઊપિના

ધવધવધ રાજ્યોના બજારમાં કે માની લેવામાં આવેલી બજારના કાયિા
અનસાર અધધસ ૂલચત બજારના સ્થળે કૃધિ ઉત્પાિનો રાજ્યની અંિર તથા
રાજ્યની બહારના વેપાર તથા વાલણજ્ય માટે કાયયક્ષમ, પારિિયક અંને
અવરોધ રદહત વ ૃદ્ધિની િોગવાઈ કરે છે ; તે ઈલેક્રોધનક વ્યાપાર અને તેની
સાથે સંકળાયેલી આનિંલગક બાબતો સલભ બને તેની િોગવાઈ કરે છે .
ભારતના પ્રજાસત્તાકના સસત્તેરમા વર્ષમાાં સાંસદ દ્વારા તે ઘડવામાાં આવે
નીચે પ્રમાણે: પ્રકરણ ૧
પ્રારાંસભક
આ અસિસનયમને કૃસર્ ઊપજ વ્યાપાર અને ટાંકુ શીર્ષક
પ્રારાંભ
વાસણજ્ય(સાંવિષન અને સુસવિા)અસિસનયમ,૨૦૨૦, કહેવામાાં
૧.

(૧)

આવશે.
(૨) આ તાત્કાસિક અસરથી િાગુ પડશે.
૨.

આ અસિસનયમમાાં, જ્યાાં સુિી બીજો કોઈ સાંદભષ આપવામાાં વ્યાખ્યાઓ

ન આવે, ત્યાાં સુિી નીચેની બાબતો જરૂરી રહેશે(ક) 'કૃસર્ ઊપજ' એટિે, (i) ખાદ્યપદાથો કે જે માાં ઘઉં, ચોખા અને અન્ય સામાન્ય
અનાજ બીજ, દાળ, ખાદ્ય તેિીસબયાાં, તેિ, શાકભાજી, ફળો,
સકોમેવો, મસાિા, શેરડી અને પાળેિાાં મરઘાાં ઉછે ર, ડુક્કર ઉછે ર,
બકરાાં પાિન, માછીમારી અને ડેરી વગેરે કે જે માણસના આહાર
માટે તેના પ્રાકૃસતક કે પ્રક્રિયા કરેિા સ્વરૂપમાાં રાખવામાાં આવ્યા હોય.

અને

(ii) પશુઓ માટેનો ઘાસચારો કે જે માાં ખોળ કે અન્ય સમશ્રણ
જે વા પદાથો; અને
(iii) કાચો કપાસ, પીંજે િુાં કે ન પીંજે િુાં રૂ, કપાસસયા અને
કાચુાં શણ;
(ખ) "ઇિેક્રોસનક રેડીંગ એન્ડ રાન્ઝે ક્શન પ્િેટફોમષ " નો
અથષ છે એક એવુાં પ્િેટફોમષ કે જે ની અાંદર ઇિેક્રોસનક ઉપકરણો અને
ઈન્ટરનેટના ઉપયોગના નેટવકષ દ્વારા કૃસર્ ઊપજના વ્યાપાર અને
વાસણજ્યના સાંચાિન માટે પ્રત્યક્ષ અને ઓનિાઈન ખરીદ વેચાણને
સ્વાભાસવક અને સરળ બનાવવામાાં આવે છે જે ને િીિે કૃસર્ ઉપજના
આવી પ્રત્યેક િેવડદેવડનુાં ખરેખર સવતરણ થાય છે .
(ગ) "ખેડત" એટિે એવી વ્યસક્ત કે જે જાતે અથવા ભાડે
રાખેિા શ્રસમકો દ્વારા ઊપજનુાં અને ઉત્પાદનને િગતુાં કામકાજ કરે
છે અથવા તો તેમાાં કૃસર્ ઉત્પાદક સાંગઠનનો પણ સમાવેશ થાય છે ;
(ઘ) "કૃસર્ ઉત્પાદક સાંગઠન" એટિે કોઈપણ નામે
ઓળખાતી ખેડતોની માંડળી અથવા સમહ, (i) જે તે સમયે અમિમાાં હોય તેવા કોઈપણ કાયદા હેઠળ
જે ની નોંિણી થઇ હોય; અથવા
(ii) કેન્ર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રાયોસજત કાયષિમ
અથવા તે હેઠળ સાંવર્િષત કોઈપણ યોજના;
(ઙ) "આાંતર-રાજ્ય વ્યાપાર" એટિે કૃસર્ ઊપજની એવી
ખરીદી અથવા એવુાં વેચાણ કે જે માાં એક રાજ્યનો વેપારી બીજા
રાજ્યના ખેડત અથવા વેપારી પાસેથી કૃસર્ ઊપજ ખરીદે છે અને
જ્યાાંથી આવી કૃસર્ ઊપજની ખરીદી કરી
હોય અથવા જ્યાાં
આવી કૃસર્ ઊપજ ઉત્પન્ન થઈ હોય; ત્યાાંથી
મોકિવામાાં આવતી હોય;

તે બીજા રાજ્યમાાં

(ચ) "રાજ્યાાંતગષત-વ્યાપાર" એટિે કૃસર્ ઉપજની એવી
ખરીદી અથવા એવુાં વેચાણ કે જે માાં એક રાજ્યનો વેપારી એ જ
રાજ્યના ખેડત અથવા વેપારી પાસેથી કૃસર્ ઊપજ ખરીદે છે જે માાં
વ્યાપારી એવી કૃસર્ ઊપજ
ખરીદે છે અથવા જ્યાાં આવી કૃસર્
ઊપજ ઉત્પન્ન થઈ હોય;
(છ) "અસિસચના" એટિે કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય
સરકારો દ્વારા સરકારી રાજપત્રમાાં પ્રકાસશત કરેિી અસિસચના અને
"સનર્દષષ્ટ" તથા "સનર્દષષ્ટ કરેિી" શબ્દપ્રયોગોનો અથષ પણ તદનુસાર
તે પ્રમાણે કરવાનો રહેશે;
(જ) "વ્યસક્ત" શબ્દમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે (ક) સાંબાંસિત વ્યસક્ત;
(ખ) ભાગીદારી પેઢી;
(ગ) કાંપની;
(ઘ)મયાષક્રદત જવાબદારીવાળી ભાગીદારી;
(ઙ) સહકારી માંડળી
(ચ) સોસાયટી; અથવા
(છ) કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર
દ્વારા સાંચાસિત કાયષિમ
હેઠળ સાંસ્થાસપત અથવા માન્યતા
પ્રાપ્ત એવુાં કોઈપણ માંડળ અથવા વ્યસક્તઓનો એવો સમહ;

(ઝ) "સનયત" એટિે આ અસિસનયમ હેઠળ કેન્ર
સરકાર દ્વારા બનાવવામાાં આવેિા સનિાષક્રરત સનયમો;
(ઞ) "અનુસસચત કૃસર્ ઊપજ" એટિે સવસનયમન

માટે કોઈ રાજ્ય એપીએમસી અસિસનયમ હેઠળ સનર્દષષ્ટ કૃસર્ત
ઊપજ;
(ટ) "રાજ્ય" માાં કેન્રશાસસત સાંઘ પ્રદેશનો
સમાવેશ થાય છે ;
(ઠ) "રાજ્ય એપીએમસી અસિસનયમ" એટિે
કોઈપણ નામે ઓળખાતો, ભારતમાાં અમિમાાં હોય તેવો, રાજ્યનો
કાયદો અથવા કેન્રશાસસતપ્રદેશનો કાયદો, કે જે રાજ્યમાાં ખેતીની
ઊપજના બજારનુાં સવસનયમન કરતો હોય;
(ડ)

"વ્યાપાર ક્ષેત્ર" એટિે જે માાં નીચે દશાષવેિુાં

એવુાં કોઈપણ ક્ષેત્ર અથવા સ્થાન,

ઉત્પાદન,

સાંગ્રહ અને

એકત્રીકરણનુાં સ્થળનો સમાવેશ થતો હોય(ક)

પેઢીના દરવાજા;

(ખ) કારખાનાની જગ્યા;
(ગ)

વખારો (વેરહાઉસ);

(ઘ)

કોઠાર (સાઈિો);

(ઙ)

શીતાગાર (કોલ્ડસ્ટોરેજ);

(ચ)

અન્ય કોઈપણ સાંરચના અથવા સ્થાન,

જ્યાાંથી કૃસર્ ઉપજના વેપારને ભારતમાાં સાંચાસિત કરી શકાય તેમ
હોય

તો પણ તેમાાં નીચે દશાષવેિી જગ્યા,

વાડો અને

સાંરચનાઓનો સમાવેશ થશે નહીં(i) ભારતમાાં અમિમાાં હોય તેવા પ્રત્યેક રાજ્યના
એપીએમસી અસિસનયમ હેઠળ રચાયેિી બજાર સસમસતઓ દ્વારા

સાંચાસિત મુખ્ય બજારની જગ્યાઓ, પેટા બજારની જગ્યાઓ અને
પેટા બજારની વાસ્તસવક હદ િરાવતી જગ્યાઓ;
(ii) ભારતમાાં અમિમાાં હોય તેવા પ્રત્યેક રાજ્યના
એપીએમસી અસિસનયમ હેઠળ બજાર અથવા માની િેવામાાં આવેિી
બજારના સ્વરૂપના અસિસસચત કોઈપણ વેરહાઉસ, સાઈિો,
શીતાગાર અથવા અન્ય સાંરચનાઓ અથવા િાઈસન્સ િારકો દ્વારા
ચિાવવામાાં આવતી અાંગત બજારો ખેડત-ગ્રાહક બજારની જગ્યાઓ,
અાંગત પેટા બજારોની જગ્યાઓ, પ્રત્યક્ષ વસિી કેન્ર અને અને
અાંગત ખેડત-ગ્રાહક બજારની જગ્યાઓ;
(ઢ) "વેપારી" એટિે એવી વ્યસક્ત કે જે જથાબાંિ વેપાર,
છટક વેપાર, આખરી ઉપયોગ કરનારાઓ, મલ્યવિષન, પ્રક્રિયા,
સનમાષણ, સનકાસ,
ઉપભોગ અથવા આવા અન્ય હેતુઓ માટે
એક અથવા એક કરતાાં વિારે વ્યસક્તઓ તરફથી અથવા પોતાને માટે
અથવા આાંતર-રાજ્ય અથવા રાજ્યાાંતગષત વેપાર અથવા તેમનાાં
સાંયોજન દ્વારા કૃસર્ ઊપજની ખરીદી કરતા હોય.
પ્રકરણ II
કૃસર્ ઊપજના વ્યાપાર અને વાણીજ્યનુાં સાંવિષન અને સરળીકરણ
વેપારી
ક્ષેત્રમાાં
૩. આ અસિસનયમની જોગવાઈઓને આિીન રહીને, કોઈપણ વેપાર
અને
ખેડત કે વેપારી અથવા ઇિેક્રોસનક વેપાર અને સોદાનાાં પ્િેટફોમષમાાં વાસણજ્યનુાં
િેવડદેવડની એવી સ્વતાંત્રતા મળશે કે જે થી તે વેપારી ક્ષેત્રમાાં કૃસર્ સાંચાિન કરવાની
ઊપજનુાં આાંતર-રાજ્ય અને રાજ્યાાંતગષત વેપાર અને વાસણજ્યનુ સ્વતાંત્રતા.
સાંચાિન કરી શકે.

અનુસસચત
કૃસર્
વેપાર
૪. (૧) કોઈપણ વેપારી વેપારી ક્ષેત્રમાાં કોઈ ખેડત અથવા બીજા ઊપજનો
અને વાસણજ્ય
વેપારીની સાથે અનુસસચત કૃસર્ ઊપજનો આાંતર-રાજ્ય અથવા
રાજ્યાાંતગષત વેપાર કરી શકે છે .

એ શરતે કે કૃસર્ ઉત્પાદક સાંગઠનો અથવા કૃસર્ સહકારી
સસમસત સસવાય કોઈપણ વેપારી ત્યાાં સુિી કોઈ એવી અનુસસચત
કૃસર્ ઊપજનો વેપાર નહીં કરે કે જ્યાાં સુિી તે વેપારીનીપાસે
આવકવેરા અસિસનયમ ૧૯૬૧ હેઠળ ફાળવેિી કાયમી ખાતા સાંખ્યા
૧૯૬૧ ની અથવા કેન્ર સરકાર દ્વારા અસિસસચત કરેિો દસ્તાવેજ ન હોય.
૪૩
(૨) કેન્ર સરકાર દ્વારા જો તેને જાહેર સહત માટે
એવુાં કાયષ કરવુાં આવશ્યક છે એમ િાગે તો તે વેપારી ક્ષેત્રમાાં
અનુસસચત કૃસર્ ઊપજના
વેપાર, વેપારી િેવડદેવડ સાંબાંસિત
સસદ્િાાંતો અને ચુકવણીની રીત માટે
ઇિેક્રોસનક નોંિણી કરવા
અાંગેની ઉસચત વ્યવસ્થા કરશે.
(૩) ખેડતો સાથે િેવડદેવડ કરવાવાળો પ્રત્યેક
વેપારી એ જ ક્રદવસે જે ના સોદા કરેિા હોય તેવી કૃસર્ ઊપજની
અથવા પ્રક્રિયા અનુસાર
અપેસક્ષત હોય તો તે મુજબ વિારેમાાં
વિારે કામકાજના ૩ ક્રદવસોની અાંદર ચુકવણી કરશે એ ચુકવણી
એવી શરતોને આિીન રહેશે કે ચુકવણીની રકમ સાથે તેને િગતી
સોંપણીની પહોંચ એ જ ક્રદવસે ખેડતને આપી દેવામાાં આવે:
એ શરતે કે કેન્ર સરકાર ખરીદનાર તરફથી ચુકવણીની
પહોંચ સાથે જોડાયેિી કૃસર્ સહકારી સસમસત અથવા કૃસર્ ઊપજ
સાંગઠન, કોઈપણ

નામે ઓળખાતી હોય, માટે ચુકવણીની કોઈ

અિગ પ્રક્રિયા સનયત કરે.

૫. (૧) આવકવેરા અસિસનયમ, ૧૯૬૧ હેઠળ ફાળવવામાાં આવેિી
કાયમી ખાતા સાંખ્યા અથવા કેન્ર સરકાર દ્વારા અસિસસચત એવો
કોઈ અન્ય દસ્તાવેજ િરાવતી કોઈપણ વ્યસક્ત (સાંબાંસિત વ્યસક્ત
સસવાયની), કોઈ કૃસર્ ઉત્પાદક ઉત્પાદક સાંગઠન અથવા કૃસર્
સહકારી સસમસત વેપારી ક્ષેત્રમાાં અનુસસચત કૃસર્ ઊપજને આાંતર- ઇિેક્રોસનક વેપાર
િેવડદેવડ
રાજ્ય અથવા રાજ્યાાંતગષત વેપાર અને વાસણજ્યને સરળ બનાવવા અને
પ્િેટફોમષ
માટે એક ઇિેક્રોસનક વેપાર અને િેવડદેવડ
પ્િેટફોમષની

સ્થાપના કરીને તેનુાં સાંચાિન કરી શકે:
એ શરતે કે ઇિેક્રોસનક વેપાર અને િેવડદેવડ
પ્િેટફોમષ સ્થાપવા અને સાંચાસિત કરવાવાળી વ્યસક્ત અન્ય પ્િેટફોમષ
સસહત આાંતર-સાંચાિન ક્ષમતા, તેને િગતી સામગ્રીની વ્યવસ્થા,
ગુણવત્તા મલ્યાાંકન, સમયસરની ચુકવણી, પ્િેટફોમષના સાંચાિન
સ્થળની સ્થાસનક ભાર્ામાાં માગષદશષક સચનોનો પ્રસાર અને એવી

૧૯૬૧ ની
અન્ય બાબતો સસહત વેપારની પદ્િસત, ફી,
પાક્રરભાસર્ક
૪૩
પક્રરમાણો જે વી ઉસચત વેપારી પ્રણાિી માટે માગષદશષક સચનો
તૈયાર કરી તેને અમિમાાં મકે.

(૨) જો કેન્ર સરકારનો અસભપ્રાય એવો હોય કે
જાહેર સહત માટે એમ કરવુાં સહતાવહ છે તો તે ઇિેક્રોસનક વેપારી
પ્િેટફોમષ માટે નીચે દશાષવેિા સનયમો તૈયાર કરી શકે છે (ક) નોંિણીની પ્રક્રિયા, માનદાંડ, રીતનો સનદેશ
કરવો; અને
(ખ) તેના િોજીસ્ટીક્સની વ્યવસ્થા, અનુસસચત
કૃસર્ ઉપજની ગુણવત્તા મલ્યાાંકન અને ચુકવણીની રીત સસહત વેપારી
િેવડદેવડ સાંબાંસિત સસદ્િાાંતો અને અન્ય પ્િેટફોમષની સાથે આાંતરસાંચાિન

સસહત આચાર-સાંસહતા અને પાક્રરભાસર્ક માપદાંડોનો

સનદેશ કરવો,
વેપારી ક્ષેત્રમાાં અનુસસચત કૃસર્ ઊપજને આાંતર-રાજ્ય અને
રાજ્યાાંતગષત

વેપારને સરળ બનાવવા માટે.

વેપારી
ક્ષેત્રમાાં
૬. રાજ્ય એપીએમસી અસિસનયમ હેઠળ કોઈપણ નામ સાથે રાજ્ય એપીએમસી
સાંબસિત કોઈપણ બજાર ફી અથવા ઉપકરની (સેસ) વેપારી ક્ષેત્રમાાં અસિસનયમ હેઠળ
બજાર ફી
કૃસર્ ઊપજના વેપાર અને વાસણજ્ય માટે કોઈપણ ખેડત અથવા
વેપારી અથવા ઇિેક્રોસનક વેપાર અને િેવડદેવડ પ્િેટફોમષ પરથી

વસિાત નહીં કરવામાાં આવે:

૭. (૧) કેન્ર સરકાર આને િગતી સચનાના પ્રસાર કાયષ વ્યવસ્થા કકાંમતની
અને
અને કૃસર્ ઊપજની કકાંમત અાંગેની માસહતી અને બજાર માસહતી
પ્રણાિી
પ્રણાિીને કેન્ર સરકારના કોઈ સાંગઠન દ્વારા સવકસસત કરી શકે છે .

(૨) આ બાબતમાાં કેન્ર સરકારને એવી કોઈ વ્યસક્તની જરૂર
પડશે જે સનયત િેવડદેવડની બાબતમાાં ઇિેક્રોસનક વેપાર અને
સોદાના પ્િેટફોમષની માસિકી િરાવતી હોય અને તેનુાં સાંચાિન કરતી
હોય.
સ્પષ્ટીકરણ - આ સવભાગના હેતુઓ માટે, "કેન્ર સરકાર સાંગઠન"
શબ્દપ્રયોગમાાં કોઈપણ ગૌણ અથવા સિગ્ન કાયાષિય, સરકારી
માસિકીની અથવા તેના દ્વારા શરુ કરવામાાં આવેિી કાંપની અથવા
સસમસતનો સમાવેશ થશે.
પ્રકરણ III
તકરારનુાં સનવારણ
૮. (૧) જો આ અસિસનયમની કિમ ૪ મુજબ કોઈ ખેડત
અને વેપારી વચ્ચે િેવડદેવડ દરસમયાન કોઈ તકરાર ઊભી
થાય
તો, બાંને પક્ષકારો ઉપ-સવભાગીય મેજીસ્રેટને અરજી કરીને પરસ્પર
સમજીને સ્વીકાયષ સુખદ સમાિાન શોિી શકે છે કે જે ઓ તકરારના
અસનવાયષ સમાિાનને સરળ બનાવવા માટે ઉપ-સવભાગીય મેજીસ્રેટ
દ્વારા સનયુક્ત કરવામાાં આવે તે સમાિાન બોડષને આવી તકરાર
મોકિી આપશે.
(૨) પેટા કિમ (૧) હેઠળ ઉપ-સવભાગીય મેજીસ્રેટ દ્વારા
સનયુક્ત દરેક સમાિાન બોડષમાાં ઉપ-સવભાગીય મેસજસ્રેટ દ્વારા એક
અધ્યક્ષ અને ઓછામાાં ઓછા બે અને વિારેમાાં વિારે ચાર સભ્યોનો,
જે તેમને ઉસચત જણાય, તેમનો સમાવેશ થશે.

માસહતી
માસહતી

(૩) અધ્યક્ષ ઉપ-સવભાગીય મેસજસ્રેટ હેઠળ સેવારત
દેખરેખ અને સનયાંત્રણ અસિકારી હશે અને બીજા સભ્યો સરખી
સાંખ્યામાાં સનયુક્ત એવી વ્યસક્તઓ હશે જે તકરાર વખતે બાંને પક્ષોનુાં
પ્રસતસનસિત્વ કરશે તથા કોઈ એક પક્ષનુાં પ્રસતસનસિત્વ કરવા માટે
સનયુક્ત કોઈ વ્યસક્તને તે પક્ષની ભિામણ પર સનયુક્ત કરવામાાં
આવશે.
એ શરતે કે જો કોઈ પક્ષ સાત ક્રદવસની અાંદર એવી
ભિામણ કરવામાાં સનષ્ફળ રહેશે તો ઉપ-સવભાગીય મેસજસ્રેટ તે
પક્ષનુાં પ્રસતસનસિત્વ કરવા માટે એવી વ્યસક્તઓને સનયુક્ત કરશે કે જે ને
તેમને યોગ્ય િાગે.
(૪) જયારે કોઈ તકરાર વખતે સમાિાનની કાયષવાહી
દરસમયાન કોઈ સનણષય પર આવી જવાય તો તે સમાિાનને અનુરૂપ
એક સનવેદન તૈયાર કરવાનુાં રહેશે અને એવી તકરાર અાંગે બાંને પક્ષોએ
તેના પર સહી કરશે જે નો અમિ કરવો બાંને પક્ષો માટે બાંિનકતાષ
રહેશે.
(૫) જો બાંને પક્ષો પેટા કિમ (૧) મુજબ સનિાષક્રરત રીતે
૩૦ ક્રદવસની અાંદર તકરારનુાં સમાિાન કરવામાાં સનષ્ફળ રહેશે તો
તેઓ ફરી સાંબાંસિત ઉપ-સવભાગીય મેજીસ્રેટનો સાંપકષ સાિશે જે
એવી તકરાર સમાિાન માટે ઉપ-સવભાગીય સત્તાસિકારી હોય.
(૬) ઉપ-સવભાગીય સત્તાસિકારી પોતાની જાતે જ અથવા
કોઈની અરજી પર અથવા સરકારી સાંસ્થાના સાંદભષ પર કિમ ૪ ની
જોગવાઈઓનુાં અથવા તેના આિાર પર બનાવેિા સનયમોનુાં ઉલ્િાંઘન
થયાનુાં ધ્યાન પર આવે તો પેટા-કિમ (૭) હેઠળ દાવો દાખિ કરશે.
(૭) ઉપ-પ્રભાગીય સત્તાિારી બાબતને દાખિ કયાષની
તારીખથી ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર બાંને પક્ષોને સાાંભળવાની તક આપ્યા
પછી આ સવભાગ હેઠળ તકરાર અથવા સાંબાંસિત ઉલ્િાંઘન અાંગે
સનણષય િઈને -

(ક) તે તકરાર સાથે સાંકળાયેિી રકમની વસિાત કરવાનો
હુ કમ આપશે.
(ખ) તે કિમ ૧૧ ની પેટા-કિમ (૧) માાં સનિાષક્રરત આર્થષક
દાંડ કરશે; અથવા
(ગ) તે યથોસચત મુદત સુિી આ અસિસનયમ હેઠળ સાંબાંસિત
તકરારમાાં વેપારીને અનુસસચત કૃસર્ ઊપજનો કોઈપણ પ્રકારનો
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ વેપાર અને વાસણજ્ય હાથ િરતા રોકવા માટેનો
હુ કમ કરશે.
(૮) ઉપ-સવભાગીય સત્તાસિકારીના હુ કમથી નારાજ
કોઈપણ પક્ષ એવો હુ કમ થયાના ત્રીસ ક્રદવસની અાંદર અપીિ
અસિકારીને (સમાહતાષ અથવા સમાહતાષ દ્વારા નામસનર્દષષ્ટ અસિક
સમાહતાષને) અપીિ કરી શકે છે . જે એવી અપીિ દાખિ કરવામાાં
આવ્યાની તારીખથી ત્રીસ ક્રદવસ સુિીમાાં તેનો સનકાિ કરશે.
(૯) આ સવભાગ હેઠળ ઉપ-સવભાગીય સત્તાસિકારી અથવા
અપીિ અસિકારીનો પ્રત્યેક હુ કમ દીવાની અદાિત દ્વારા ફરમાવેિુાં
હુ કમનામુાં બની રહેશે અને તેનો અમિ હુ કાનામાની જે મ જ થશે
તથા હુ કમમાાં જણાવેિી રકમને જમીન મહેસિની બાકી રકમની
જે મ જ વસિ કરવામાાં આવશે.
(૧૦) ઉપ-સવભાગીય સત્તાસિકારી અને અપીિ અસિકારી
સમક્ષ આવેિી અરજ અથવા અરજી માટે એ જ પ્રક્રિયા અને રીત
અપનાવામાાં આવશે જે સનયમોમાાં સનયત કરવામાાં આવી છે .
૯. (૧) કૃસર્ વ્યાપાર સિાહકાર, વ્યાપાર અને તપાસણી
સનયામકની કચેરી, ભારત સરકાર અથવા રાજ્ય સરકારના એવા
અસિકારી કે જે ને સાંબાંસિત રાજ્ય સરકારની સિાહ પર કેન્ર સરકાર
દ્વારા એવી સત્તા સોંપવામાાં આવી છે કે જે પોતાના જ પ્રસ્તાવ
પરઅથવા કોઈની અરજ પર અથવા કોઈપણ સરકારી એજન્સીના

ઈિેક્રોસનક વેપાર
અને
િેવડદેવડ
પ્િેટફોમષને
ચિાવવાના
અસિકારોને સ્થસગત
કરવા અથવા રદ્દ
કરવા

સાંદભષ પર, નોંિણીની કાયષપદ્િસત, િારાિોરણો, રીત અને
આચારસાંસહતાના ઉલ્િાંઘન અથવા ઇિેક્રોસનક વેપાર અને
િેવડદેવડપ્િેટફોમષ દ્વારા વાજબી વેપારી પ્રણાિી માટેની કોઈપણ
માગષદશષક સચનાનુાં કિમ ૫ હેઠળ સનર્દષષ્ટ અથવા કિમ ૭ ની
જોગવાઈઓનુાં ઉલ્િાંઘન થયાનુાં ધ્યાનમાાં િઈને, હુ કમ કરીને અરજી
મળ્યાના સાઠક્રદવસની અાંદર અને તેના કારણોની નોંિ િઈને, તે (ક) ખેડતો અથવા વેપારીઓને ચુકવવાપાત્ર રકમ વસિવા
માટેનો હુ કમ કરી શકે;
અથવા

(ખ) કિમ ૧૧ ની પેટા-કિમ (૨) માાં સનયત દાંડ કરી શકે;

(ગ) તેને ઉસચત િાગે તેટિા સમય સુિી ઇિેક્રોસનક
વેપારની સમયાવસિને સ્થસગત કરી શકે અથવા પ્િેટફોમષ ચિાવવાની
માંજરી રદ્દ કરી શકે.
એ શરતે કે કોઈ રકમ વસિ કરવાનો, અને ઇિેક્રોસનક વેપાર
અને િેવડદેવડ પ્િેટફોમષના સાંચાિકને તેની વાતની સુનાવણી
કરવાની તક આપ્યા વગર દાંડ કરવાનો અથવા તેના સાંચાિન કરવાના
અસિકારને સ્થસગત કરવાનો અથવા તેને રદ્દ કરવાનો કોઈ હુ કમ
કરવામાાં નહીં આવે.
(૨) પેટા-કિમ (૧) હેઠળ કરવામાાં આવેિો કોઈપણ હુ કમ
દીવાની અદાિતના હુ કમનામાની જે મ જ અમિમાાં મકવામાાં આવશે
અને હુ કમનામાની રકમની જમીન મહેસિની ચઢત બાકી રકમની
જે મ જ વસિ કરવામાાં આવશે.

સાંચાિન કરવાના
૧૦. (૧) કિમ ૯ હેઠળ કરવામાાં આવેિા હુ કમ સામે કોઈ વ્યસક્ત અસિકારને રદ્દ કરવા
નારાજ હોય તો તે આ હેતુ માટે આવા હુ કમની તારીખથી સાઠ સવરુદ્િ અપીિ.
ક્રદવસમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા નામસનર્દષષ્ટ અને જે ભારત સરકારના
સાંયુક્ત સસચવ કરતા નીચેની શ્રેણીના ન હોય તેવા અસિકારીને
અપીિ કરી શકે છે .

એ શરતે કે કે સાઠ ક્રદવસનો ઉપયુષક્ત સમયગાળો પરો થયા
પછી પણ અપીિનો સ્વીકાર કરી શકાય, પરાંતુ કુિ સમયગાળો નેવુાં
ક્રદવસથી વિારે ન થતો હોય તો. એ શરતે કે અપીિ કરનાર કેન્ર
સરકારને સાંતોર્ થાય તેવી રીતે એ દશાષવી શકે કે તેની પાસે ઉપયુષક્ત
સમયગાળામાાં અપીિ ન કરવા માટે પયાષપ્ત કારણ હતુાં .
(૨) આ કિમ હેઠળ પ્રત્યેક અપીિ એવા સ્વરૂપમાાં અને
એવી રીતે બનાવવામાાં આવશે અને તે એ હુ કમની નકિની સાથે રજ
કરવામાાં આવશે કે જે ની સવરુદ્િમાાં અપીિ કરવામાાં આવી છે અને
તેની સાથે સનયત ફી પણ િેવામાાં આવશે.
(૩) અપીિનો સનકાિ કરવાની પ્રક્રિયા એ જ રહેશે જે
સનયત કરવામાાં આવી હોય.
(૪) આ કિમ હેઠળ દાખિ કરવામાાં આવેિી અપીિની
સુનાવણી અને સનકાિ તેના દાખિ કાયષની તારીખથી નેવુાં ક્રદવસમાાં
કરવામાાં આવશે.
એ શરતે કે એવી અપીિનો સનકાિ કરતાાં પહેિાાં અપીિ
કરનારને સાાંભળવાની તક આપવામાાં આવે.
પ્રકરણ IV
દાંડ
અસિસનયમ અને
૧૧. (૧) જે કોઈ કિમ ૪ ની જોગવાઈઓ અથવા તેની હેઠળ સનયમોના ઉલ્િાંઘન
સનર્દષષ્ટ સનયમોનુાં ઉલ્િાંઘન કરશે તે એવો દાંડ ભરવા માટે જવાબદાર માટે ભરવો પડતો
રહેશે જે પચીસ હાજર રૂસપયાથી ઓછો ન હોય અને તે રકમને પાાંચ દાંડ.
િાખ રૂસપયા સુિી વિારી શકાશે, અને તે ઉપરાાંત જ્યાાં ક્યાાંય આવુાં

ઉલ્િાંઘન સતત ચાિુ રહેતુાં હોય, ત્યાાં પહેિા ક્રદવસ પછીના પ્રત્યેક
ક્રદવસ માટે જે ટિા ક્રદવસ સુિી ઉલ્િાંઘન ચાિુ રહે તેટિા ક્રદવસ
સુિી પાાંચ હજાર રૂસપયાનો વિારાનો દાંડ કરવામાાં આવશે.

(૨) જો ઇિેક્રોસનક વેપાર અને િેવડદેવડ પ્િેટફોમષ
િરાવતી, સનયાંસત્રત કરતી અથવા સાંચાસિત કરતી હોય તેવી કોઈ
વ્યસક્ત કિમ ૫ અને કિમ ૭ ની જોગવાઈઓનુાં અથવા તેની હેઠળ
સનર્દષષ્ટ સનયમોનુાં ઉલ્િાંઘન કરે તો તે એવો દાંડ ભરવા માટે જવાબદાર
રહેશે કે જે પચાસ હાજર રૂસપયાથી ઓછો ન હોય પણ તેની રકમને
વિારીને દસ િાખ રૂસપયા જે ટિી કરી શકાશે અને જ્યાાં સુિી
ઉલ્િાંઘન થવાનુાં સતત ચાિુ રહે ત્યાાં પહેિાાં ક્રદવસ પછીના પ્રત્યેક
ક્રદવસ માટે દસ હાજર રૂસપયાથી વિારે નહીં તેવો વિારાનો દાંડ
કરવામાાં આવશે.
પ્રકરણ V
પ્રકીણષ
સચનાઓ, સનદેશ,
૧૨. કેન્ર સરકાર આ અસિસનયમની જોગવાઈઓકરવા માટે જ્યાાં હુ કમો
અથવા
જરૂરી જણાય ત્યાાં કોઈપણ સત્તાસિકારી અથવા કેન્ર
સરકારના માગષદશષક સચના
તાબાનાઅસિકારી, કોઈપણ રાજ્ય સરકાર અથવા તેના કોઈ બહાર પાડવાની
કેન્ર
સરકારની
સત્તાસિકારી અથવા રાજ્ય સરકારના તાબાના અસિકારી, ઇિેક્રોસનક
સત્તા
વેપાર અને િેવડદેવડ પ્િેટફોમષ અથવા ઈિેક્રોસનક વેપાર અને
િેવડદેવડ પ્િેટફોમષ િરાવતી અથવા સાંચાસિત કરનારી કોઈ વ્યસક્ત
અથવા વસક્તઓ અથવા વેપારી વગષને એવી સચનાઓ, સનદેશ,
હુ કમો આપી શકે છે અથવા માગષદશષક સચના બહાર પાડી શકે છે .

સદભાવથી કરેિી
૧૩. કેન્ર સરકાર અથવા રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્ર સરકારના કોઈ કાયષવાહી પર રક્ષણ
અસિકારીએ અથવા રાજ્ય સરકાર અથવા કોઈ એવી કોઈ અન્ય
વ્યસક્તએ કે જે ણે આ અસિસનયમ અથવા તેની હેઠળ બનાવેિા
સનયમો અને હુ કમોનો અમિ કરીને સદભાવથી તેનુાં પાિન કયુું હોય
અથવા તેનુાં પાિન કરવાનો આશય િરાવતી હોય તેની સામે કોઈપણ
દાવો, ફક્રરયાદ કરવી કે અન્ય કોઈ કાનની કાયષવાહી કરવામાાં નહીં
આવે.
૧૪. આ અસિસનયમની જોગવાઈઓ, કોઈપણ રાજ્યના
એપીએમસી અસિસનયમમાાં અથવા જે તે સમયે અમિમાાં હોય તેવા
અન્ય કોઈ કાયદામાાં અથવા જે તે સમયે
અમિમાાં હોય તેવા
કોઈપણ કાયદાની અસર િરાવતા દસ્તાવેજમાાં ગમે તેટિી અસાંગસત

ઉપરવટ બાબતો
પર
આ
અસિસનયમની
અસર

હોય તો પણ, અસરકારક રહેશે
૧૫. કોઈ દીવાની અદાિતની પાસે આવી કોઈપણ
બાબતના મુકાદ્દમા અથવા કાયષવાહીનો ક્ષેત્રાસિકાર નસહ રહે કે જે ની દીવાની અદાિતના
જાણકારી મેળવી શકાય અને જે નો આ અસિસનયમ અથવા તેની અસિકાર ક્ષેત્ર પર
હેઠળ બનાવેિા સનયમો કોઈ સત્તાસિકારી
દ્વારા
કોઈ પ્રસતબાંિ
અસિકારીને આપીને તેનો સનકાિ કરી શકાય.
૧૬. આ અસિસનયમમાાં એવુાં કાાંઇ નથી કે જે જામીનગીરી કેટિીક
એવી
કરાર (સવનીયમન) અસિસનયમ,૧૯૫૬ હેઠળ માન્યતા પ્રાપ્ત િેવડદેવડ કે જે ને
અસિસનયમ
શેરબજાર અને ક્િીયરીંગ કોપોરેશનની અાંદર કરેિી િેવડદેવડને િાગુ આ
પડતુાં હોય.
૧૯૫૬ ની
૪૨

િાગુ નહીં થાય.
કેન્ર
સરકારની
કાયદો બનાવવાની

૧૭. (૧) કેન્ર સરકાર, આ અસિસનયમની જોગવાઈઓનો અમિ સત્તા.
કરવા માટે, જાહેરનામા દ્વારા, સનયમો બનાવી શકે છે .
(૨) ખાસ કરીને અને પવષગ્રહ વગર સામાન્ય રીતે આગળ
જણાવેિી સત્તા હેઠળ બનાવેિા સનયમો બિી અથવા નીચે દશાષવિ
ે ી
બાબતોમાાંથી કોઈપણ બાબતની વ્યવસ્થા કરે છે , એટિે કે -

(ક) કિમ ૪ ની પેટા કિમ (૨) હેઠળ સનયત કૃસર્ ઊપજની
વેપારી િેવડદેવડ તથા સાંબસાં િત વેપારી અને વેપારના પ્રકારની
ઇિેક્રોસનક નોંિણીની પ્રણાિી;
(ખ) કિમ ૪ ની પેટા કિમ (૩) હેઠળની શરતો હેઠળ
ચુકવણીની પ્રક્રિયા;
(ગ) કિમ ૮ ની પેટા-કિમ (૧૦) હેઠળ ઉપ-સવભાગીય
સત્તાસિકારી અને અપીિ અસિકારી સમક્ષ અરજ અથવા અરજી
દાખિ કરવાની રીત અને પ્રક્રિયા;
(ઘ) કિમ ૯ ની પેટા કિમ (૨) હેઠળ િેવડદેવડ અાંગન
ે ી
માસહતી;
(ઙ) કિમ ૧૦ ની પેટા કિમ (૩) હેઠળ અપીિ કરવા
માટેનુાં ફોમષ અને રીત તથા ચુકવવાપાત્ર ફી;
(ચ) કિમ ૧૦ ની પેટા કિમ (૩) હેઠળ અપીિનો સનકાિ
કરવાની પ્રક્રિયા;
(છ) અન્ય કોઈપણ એવી બાબત કે જે સનયત કરવાની હોય
કે સનયત કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય.
૧૮. આ અસિસનયમ હેઠળ કેન્ર સરકાર દ્વારા બનાવેિો
પ્રત્યેક સનયમ, તે બની જાય ત્યારબાદ તાત્કાસિક તેને પ્રત્યેક સાંસદ
ભવનમાાં જયારે તેનુાં સત્ર ચાિી રહ્ુાં હોય ત્યારે કુિ ૩૦ ક્રદવસની
અાંદર રજ કરવામાાં આવશે જે માાં એક સત્ર અથવા બે અથવા બેથી
વિારે િસમક સત્રનો સમાવેશ થશે અને જો ઉપયુક્ષ ત િસમક સત્ર
અથવા સત્રો પછી તરત જ સત્ર સમાપ્ત થાય તે પહેિાાં બાંને ભવન
સનયમોમાાં સુિારાવિારા કરવા માટે સહમત થતા હોય અથવા બાંને
ભવન એ વાત સાથે સહમત થતા હોય કે આ સનયમો ન બનાવવા
જોઈએ અને એ કે તદુપરાાંત આ સનયમો ફક્ત એવા સુિારાવિારા

સનયમોની પ્રસ્તુસત

કરેિા સ્વરૂપમાાં જ અમિમાાં આવશે અથવા અમિમાાં નહીં આવે ,
જે પણ બાબત હોય, તો પણ આ અાંગે કોઈપણ સુિારા અથવા િોપ
એ સનયમની પવે આપવામાાં આવેિી કોઈપણ માન્યતા અાંગે કોઈ
મુશ્કેિીઓ
કરવાની સત્તા

પવષગ્રહ વગર કરવામાાં આવશે.

દર

૧૯. (૧) જો આ અસિસનયમની જોગવાઈઓનો અમિ
કરવામાાં કોઈ મુશ્કેિીનો સામનો કરવો પડતો હોય તો કેન્ર સરકાર
સરકારી રાજપત્રમાાં પ્રકાસશત હુ કમ દ્વારા એવી જોગવાઈઓ કરી
શકે છે જે અસિસનયમની જોગવાઈઓ સાથે અસાંગત ન હોય અને
જે મુશ્કેિી દર કરવા માટે જરૂરી જણાતી હોય:
(૨) આ ખાંડમાાં બનાવવામાાં આવેિી દરેક કિમ,
તેનાબનાવ્યા પછી તરત જ પ્રત્યેક સાંસદ ભવનમાાં રજ કરવામાાં
આવશે.
૨0. (૧) કૃસર્ ઊપજ વ્યાપાર અને વાસણજ્ય (સાંવિષન અને
સુસવિા)વટહુ કમ,૨૦૨૦, આ દ્વારા રદ કરવામાાં આવે છે
(૨) આવા રદબાતિ સ્થાયી સાથે નહીંકૃસર્ ઊપજ વ્યાપાર અને

વાસણજ્ય (સાંવિષન અને સુસવિા)વટહુ કમ,૨૦૨૦કાાંઇ પણ કયુું સનરસન અને બચત
અથવા કોઈ પગિાાં િીિાાંઆ અસિસનયમની ગેરવાજબી જોગવાઈઓ
હેઠળ કરવામાાં આવેિ અથવા િેવામાાં આવેિ હોવાનુાં માનવામાાં
આવશે

ડૉ. જી. નારાયણ રાજુ ,
સસચવ, ભારત સરકાર.

_____

