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pEF J'1FMGL 8[g0Z 5wWlTYL HFC[Z CZFHLGL XZTM 
 

;FDFHLS JGLSZ6 lJEFU4 ;]ZTGF U|FDJG q5ÎL JFJ[TZ U]HZFT ZFHIGF ;FDFHLS JGLSZ6 JG lJEFU4 
;]ZTDF\ VFJ[, pEF J'1FMGL 8[g0Z 5wWTLYL CZFHLGF J[RF6 DF8[GL XZTM 

 
VF XZTMDF\ ALHL ZLT[ :5Q8 ZLT[ NXF"JJFDF\ G VFJ[ TM cc VlWlGID cc V[8,[ S[ EFZTLI JG VlWlGID !)Z* 
;F{ZFQ8 J'1F K[NG VlWlGID !)5! TYF AMdA[ ,[g0 Z[J[gI] SM0 !(*) 
cclJEFUcc V[8,[ ;FDFHLS JGLSZ64 JG lJEFU H[ ;\7FDF\ T[GF JCLJ8STF"VM4 VG]UFDLVM VG[ VlWS'T 
5|lTlGlWVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
cc GFIA JG ;\Z1FS cc V[8,[ S[ ;FDFHLS JG lJEFUGF JCLJ8L VlWSFZL cc DF\U6LNFZ cc V[8,[ S[ jIlST4 5[-L4 
;CSFZL D\0/L VYJF a,MS H[6[ H[ T[ lJ:TFZDF\ CZFHLGL XZTM VG];FZ pEF hF0M DF8[GL AM,L AM,[, K[P VG[ 
H[ ;\7FDF\ T[GL JFZ;M VG]UFDLVM 5|lTlGlWVM VG[ VlWSFZLVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
cc BZLNNFZ cc V[8,[ S[ jIlST 4 5[-L 4 ;CSFZL D\0/L VYJF S\5GLGL H[GL TZO[6DF\ H[ T[ lJ:TFZDF\ pEF hF0MG] 
J[RF6 D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ ;\7FDF\ T[GL JFZ;M 4VG]UFDLVM 4 5|lTGLWLVM VG[ VlWSFZLVMGM ;DFJ[X 
YFI K[P   
cca,MScc V[8,[ S[ HFC[ZGFDF\ qGM8L;DF\ H[ T[ NXF"J[, pEF hF0MGM lJ:TFZ 
cca,MScc V[8,[ S[ VlWSFZL £FZF a,MS 5Z VF5JFDF\ VFJTL ;]RGFVMGL GM\W5MYLP 

: XZTM : 

sVf  CZFHLDF\ EFU ,[JF DF8[GL XZTM 
 
s!f   GFIA JG ;\Z1FS4 ;FDFHLS JGLSZ6 lJEFU4 ;]ZT £FZF VBAFZMDF\ HFC[Z 5|l;lwW YL VF\Dl+T 

SZJFDF\ VFJ[, U|FDJGq5ÎL JFJ[TZGF a,MSGF pEF J'1FMGL CZFHL DF8[GF 8[g0ZM JG BFTFGL J[A;F.0 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 5ZYL VMG,F.G D[/JJFGF ZC[X[P  

sZf  ;\5]6" lJUT EZ[,F 8[g0ZM ZHL:8Z 5F[:8YL qS]ZLIZYL TFP Z5q_5q!* GF ZMH  ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૩૦ 
S,FS ;]WLDF\ GFIA JG ;\Z1FS ;FDFHLS JGLSZ6 lJEFU4;]ZTGF ;ZGFD[ 5CM\R[ T[ D]HA DMS,JFGF 
Z[C[X[ VF 8[g0ZM TFP   Z5q_5qZ_!*GF ZMH ૧૩:૦૦ S,FS[ BM,JFDF\ VFJX[P 

s#f  DF\U6LNFZ[ T[DGF DF8[ TYF T[DGF JTL SFD SZJF DF8[ J[RF6DF\ EFU ,[GFZ .;DG[ D]bItIFZGFD]\ VF5J]\ 
OZHLIFT K[P VF D]bItIFZGFDFGL BZL GS, 8[g0Z ;FY[ ;FD[, SZJFGL ZC[X[PJ[RF6 T[DGF GFD[ D\H]Z 
YI[YL D]BtIFZGFDFGL D]/ 5|T T[D6[ GFIA JG ;\Z1FS ;FDFHLS JGLSZ6 lJEFU ;]ZTGL SR[ZLDF\ 
HDF SZFJJFGL ZC[X[P 

s$f 8[g0Z OMD"DF\ NZ[S a,MS NL9 V,U V,U DF\U6LGL ZSD NXF"JJFGL ZC[X[P  
s5f DF\U6LNFZ[ ટ�ન્ડરમા ંદશાર્વેલ અ�.ુ નબંર �જુબ દર�ક વાવેતર માટ� ~FPZ5___qv લેખે BZF56FGL 

ZSમ�ુ ં SM.56 ZFQ8L=IS'T XL0I], A[\gSGF GFIA JG ;\Z1FS ;FDFHLS JGLSZ6 lJEFU ;]ZT GF GFD[ 
A[\S0=FO8 q 0LDFg0 0=FO8GF ~5DF\ 8[g0Z ;FY[ EZJFGL ZC[X[P BZF56FGL ZSD p5Z SM.56 jIFH 
VF5JFDF\ VFJX[ GlCP BZF56FGL ZSD l;JFIGF VYJF GÞL SZ[, BZF56FGL ZSD SZTF\ VMKL ZSD 
;FY[GF 8[g0ZM DFgI U6FX[ GlCP 

s&f 8[g0Z EZGFZ[ OMD"DF\ :JrK ZLT[ DF,GL BZLN lS\DT sJ[84 ;ZRFH"4 .gSD8[1F TYF VgI 8[1FM 
l;JFIGLf VF\S0FDF\ VG[ XaNMDF\ NXF"JJFGL ZC[X[P 

s*f DF\U6LNFZ[ 8[g0Z EZJFDF\ 3]8Fv3]8 VG[ K[SKFS 8F/JFGL ZC[X[P T[DGF NZ[S ;]WFZF GHLS 8]\SL ;CL 
SZJFGL ZC[X[P 

s(f  VFJ[, 8[g0ZM 5{SL VW]ZF EZ[,F ;CL JUZGF S[ V:5Q8 8[g0ZM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GlCP 
s)f DF\U6LNFZM 8[g0Z BM,JFGF lGIT ;DI ;]WLDF\ T[D6[ VF5[, 8[g0ZM 5FKF B[RL XSX[P 5Z\T] VFD 

SZJF DF8[ VZHL SZLG[ GFIA JG ;\Z1FS S[ T[DGF VlWS'T 5|lTlGlW 5}J" D\H]ZL ,[JL 50X[P 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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s!_f  SM8" £FZF G{lTS VWo5TG S[ VgI U]GF ;\AlT lX1FF OZDFJJFDF\ VFJ[, jIlST VF 5|SFZGL lX1FF 

EMUJ[, jIlST  !( JQF"YL VMKL pDZGL jIlST GFNFZ HFC[Z YI[, jIlST ;\:YF VYJF TM lJEFU 
;ZSFZ £FZF SF/LIFNLDF\ D]SJFDF\ VFJ[, S\M.56 jIlST VUZ TM 51F TZOYL ZH] SZJFDF\ VFJ[, 
8[g0Z ZN AFT, U6JFDF\ VFJX[PVG[ VFJF 8[g0Z ;FY[GL BZF56FGL ZSD lJEFU £FZF BF,;F 
SZJFDF VFJX[P  

s૧૧f િવભાગ તરફથી આ �હ�ર હરા��ુ ં� �હ�રના�ુ ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ છે તેનો જથ્થો અને 

�કમત �દા�ત છે. અને તેમા કોઈ ફ�રફાર હોય તો તે ખર�દદાર� માન્ય રાખવાનો રહ�શે, 

માગંણીદાર� બ્લોક / વાવેતરની હદ તેમજ તેમા ઉભા ઝાડો તેનો બતાવેલ જથ્થો સાદર કયાર્ 

બાદ તેમા કોઈ પણ �તનો  ફ�રફાર કર� શકશે નહ� અને આ �ગે તેમની કોઈ ફર�યાદ માન્ય 

રાખવામા ંઆવશે નહ�.  

s૧૨f વેચાણમા ં�કુવામા ંઆવેલ બ્લોક �દા�ત ઉત્પાદનનો જથ્થો  �યા છે, ત્યા અને �મ છે 

તેમના ધોરણે �કુવામા ંઆવેલ છે. અને ખર�દનારને તેના કોઈ પણ ભાગ માટ� પસદંગી ક� 

ના પસદંગીની નકારવાનો હક રહ�શે નહ�.  

s૧૩f ટ�ન્ડર ખોલવાના સમય �ધુીમા ંિવભાગના નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ઉપર જણાવ્યા �જુબ પૈક�ના 

કોઈ પણ બ્લોકનો બતાવેલ જથ્થો ક� તેનો કોઈ ભાગ રદ કરવાની ક� તેમા �ધુારો વધારો ક� 

ફ�રફાર કરવાનો અબાિધત હક ધરાવે છે.  

s૧૪f આવેલ બધા ટ�ન્ડરો અથવા તે પૈક��ુ ંકોઈ પણ ટ�ન્ડર કારણો આપ્યા વગર અસ્વીકાર કરવાનો 

ક� �શત: સ્વીકારવાનો , અથવા હરા� રદ કરવાનો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને અબાિધત હકક 

રહ�શે, 

s૧૫f જો પ્રાત્પ થયેલ ટ�ન્ડરો ના મ�ુંર થાય તો િવચાણના �દવસે વાટાધાટથી અથવા તો �હ�ર 

હરા�થી વેચાણ યોજવામા ંઆવશે, આવી �હ�ર હરા�મા ંટ�ન્ડર ન ભરાવનાર વ્ય�ક્ત ક� પેઢ� 

પણ આ હરા� થતા પહ�લા ખરાપણાની રકમ ભર�ને નોટ�શની શરતો તેમને �બનશરતી 

સ્વીકાયર્ છે. તેમ જણાવી ભાગ લઈ શકશે.  

s૧૬f �હ�ર હરા�થી વાટાઘાટથી વેચાણ યો�યેલી પોતાની ઓફર ર�ુ કરનાર માગંણીદાર� ઓફર 

સ્લીપ વાટાધાટો પત્રક અને ટ�ન્ડરની શરતો ઉપર સહ� કરવાની રહ�શે, આવી માગંણી 

માગંણીદારને બધંનકતાર્ રહ�શે. 

s૧૭f  જો માગંણીદારની ખર�દદાર તર�ક� િન�કુિત કરવામા ંઆવશે તો તેમના નામની યાદ� નાયબ 

વન સરંક્ષકશ્રી, �રુતની કચેર�ના નોટ�શ બોડર્ પર પ્રદિશ�ત કરવામા ંઆવશે. તેમજ વ્ય�ક્તગત 

ર�તે ટપાલથી વેચાણ �ુકમ સ્વ�પ તેમને �ણ કરવામા ંઆવશે.  

s૧૮f અસ્વી�ૃત ટ�ન્ડરો સાથે મળેલ ખરાપણાની રકમ �ડપોઝીટ તર�ક� જમા લઈ ર�ફંડ ઓફ �ડપોઝીટ 

સદર� શાખપત્ર મેળવી શ� તેટલી વહ�લી પરત કરવામા ંઆવશે. 

s૧૯f  વેચાણ મ�ુંર થયેથી �દન -૫ મા ંખર�દદાર� જ�ર� મા�હતી �વી ક� પેઢ�ના મા�લક�ુ ંનામ , 

સરના�ુ/ં પેઢ�ના ભાગીદારોના નામ/ સરનામા ંકંપનીના િનયામકો સચંાલકોના નામ સરનામા ં

/ભાગીદારના કરારની પ્રમા�ણત નકલ/ મેમોર�ડમ એન્ડ આટ�કલ્સ ઓફ એસોસીએશન /વેટ 
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ર�. નબંર વગેર� � લા� ુપડ� તે �બ�ન�કુ ર�ુ કરવાના રહ�શે. આ બાબતે કોઈ �ટછાટ 

આપવામા ંઆવશે નહ�P 

s૨૦f નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી લે�ખત પરવાનગી િસવાય ખર�દદાર, િવભાગ સાથેનો સોદો બી� 

પાટ�ને તબદ�લ ક� સોપણી કર� શકશે નહ� આ �જુબની મ�ુંર� યોગ્ય જણાયેથી િવભાગના 

નાયબ વન સરંક્ષક દ્રારા મ�ુંર કર�લ માગંણીના ૧ % રકમ ટ્રાન્સફર ફ� વ�લુ કયાર્ બાદ 

આપી શકશે,  

s૨૧f ટ�ન્ડરમા ંસહ� કરનાર વ્યકતીને પોતે પેઢ�ના મા�લક તર�ક� ભાગીદાર તર�ક� કંપનીના અિધ�ૃત 

પ્રિતિનિધ મેનેજર ક� ડાયર�કટર તર�ક� ક� અન્ય કોઈ વેપાર� સસં્થાના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તર�ક� 

સહ� કર� છે. તે સ્પષ્ટ પણે સહ�ની નીચે નામસ�હત � તે પેઢ� કંપની ક� અન્ય વેપાર� સસં્થાના 

રબર સ્ટ�મ્પ દ્રારા દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે.  

s૨૨f કોઈપણ એક જથ્થો ક� બ્લોક માટ� એક કરતા વધાર� સખં્યામા ંસરખા ભાવના ટ�ન્ડર હશે અને 

તે માગંણી ભાવિવભાગને સ્વીકાયર્ જણાશે તો વેચાણના સ્થળે હાજર રહ�લા માગંણીદારોને 

તેમના માગંણી ભાવમા ંવધારો કરવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવશે અને આ ર�તે મળેલ 

વ� ુભાવની માગંણી સ્વીકારવી ક� નહ� તે નાયબ વન સરંક્ષક દ્રારા ન�� કરવામા ંઆવશે. 

જો માગંણીદારો માગંણીભાવમા ંવધારો કરવાની ના પાડ� તો ક� ુટ�ન્ડર સ્વીકાર�ુ ં તે ચીઢ્ઢી 

ખેચીને ન�� કરવામા ંઆવશે.  

s૨૩f  (અ) �યા �ધુી નાયબ વન સરંક્ષક માગંણીદારની ખર�દદાર તર�ક� િનમ�ુકં ન કર� ત્યા �ધુી 

� તે માગંણીદારોને આ ટ�ન્ડરની શરત બધંન કતાર્ રહ�શે જો આમાની કોઈ શરતનો ભગં થશે 

તો માગંણીદાર� શરત નબંર-૫ હ�ઠળ જમા કરાવેલ ખરાપણાની રકમ ખાલસા કરવામા ંઆવશે, 

વ�મુા ંિવભાગ આવા ટ�ન્ડરમા ંઆવર� લેવાયેલા જથ્થા�ુ ં�નુ: વેચાણ કર� શકશે જો િવભાગને 

આ જથ્થાનો િનકાલ કરવામા ંફાયદો થશે તો તે�ુ ંહ�દાર િવભાગ રહ�શે. તથા જો �કુશાન 

થશે આ�ુ ં�કુશાન શરત ભગં કરનાર માગંણીદારના શીર� રહ�શે તથા તેમણે િવભાગ તરફથી 

આ �કુશાન ભરપાઈ કરવાની માગંણીની નોટ�શ મળ્યેથી �દન -૫ મા ંઆ �કુશાન િવભાગને 

ભરપાઈ કર�ુ ંપડશે. �કુશાનની રકમ ન�� કરવા માટ� નીચે �જુબ�ુ ં�તુ્ર અપનાવવામા ં

આવશે. �કુશાનની રકમ (�િપયામા ં) માગંણીદાર� ઈ ટ�ન્ડર દ્રારા અન્યથા આપેલ માગંણીની 

રકમ ( - ) �નુ: વેચાણમા ંમળેલ ખર�દ �ક�મત . 

(બ) �નુ: વેચાણમા ંપણ જો આ જથ્થાનો િનકાલ થશે નહ� તો માગંણીદાર પાસેથી વ�લુ 

કરવાના થતા �કુશાનની રકમ ગણતર� નીચે થશે. �કુશાનની રકમ ( �િપયામા ં ) = 

માગંણીદાર� ઈ ટ�ન્ડર દ્રારા ક� અન્યથા આપેલ માગંણીની રકમ  

(ક) પરં� ુઆવા જથ્થાના �નુ : વેચાણ દ્રારા માગંણીદાર પાસેથી વ�લુ કરવા પાત્ર થતી 

રકમ કરતા વ� ુરકમ ઉપજશે તો આ વધારાની રકમ ઉપર માગંણીદારનો કોઈ હ� ક� દાવો 

રહ�શે નહ�. 
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(૨૪)  ખર�દદાર� વેચાણ બાદ રાખેલ માલની જવાબદાર� વેચાણ મ�ુંર થયાની તાર�ખથી 

ખર�દદારની રહ�શે, વેચાણબાદ �ુદરતી આફત , આગ ,�રુ વગેર� કારણોસર માલને થતા �રુા 

ક� �શ : નાશ ક� �કુશાનીથી ઉ� ુથનાર નાણાકં�ય �કુશાન ખર�દદારના શીર� રહ�શે, આ 

બાબતે િવભાગની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. 

(૨૫)  ખર�દદાર� આ કરાર હ�ઠળ કરવાની થતી કામગીર� આ �ગે રોક�લ કાર�ગરો પૈક� કોઈ એક ક� 

વ� ુ કાર�ગરને કોઈપણ �ત�ુ ં �કુશાન અને / અથવા ઈ� થશે તો તેની જવાબદાર� 

સ�ંણુર્પણે ખર�દદારની રહ�શે, અને તેને મ�ુર કાયદાઓની જોગવાઈ ઓ હ�ઠળ ક� અન્ય કોઈ 

િનયમ અ�સુાર � કોઈ વળતર �કુવવા�ુ ંથશે તે ખર�દદાર� �કુવ�ુ ંપડશે. િવભાગની આ 

�ગે કોઈ પણ �તની જવાબદાર� રહ�શે નહ�. આમ છતા પણ આ �ગે કોઈપણ રકમ 

�કુવવાની િવભાગને ફરજ પડશે તો તે રકમ ખર�દદાર પાસેથી વ�લુ કરવા માટ� િવભાગ 

હ�દાર રહ�શે અને તેવા �કસ્સામા ંઆ પ્રકારની �કુવણી િવભાગને કરવા માટ� ખર�દદાર આ 

સાથે પરત ખેચી ન શકાય તેવી બાહ�ધર� આપે છે.  

(૨૬)  ખર�દદાર� લ�તુમ વેતનધારો કમર્ચાર� પ્રોિવડન્ડ ફંડ એકટ અને અન્ય મ�ુર કાયદાઓની 

અને તેને સલંગ્ન િનયમોની જોગવાઈઓ�ુ ં�સુ્તપણે પાલન કરવા�ુ ંરહ�શે અને તેના ભગં 

બદલ કોઈપણ �તનો દંડ ક� વળતર �કુવવાની જવાબદાર� સમગ્ર પણે ખર�દદાર� અદા 

કરવાની રહ�શે  

(૨૭)  ખર�દદાર� કાપેલ માલ ઉપાડતી વખતે િનયત કર�લ ફ� સ્થાિનક પર�કે્ષત્ર વન અિધકાર� / 

સ્થાિનક ફોર�સ્ટર પાસે ભરપાઈ કર� વાહ�કુ પાસ મેળવ્યા બાદ માલ વાહ�કુ કરવાનો રહ�શે,  

(૨૮)  હરા� મ�ુંર થયા બાદ �કૃ્ષ કાપીને પાડવા�ુ ંશ� કયાર્ પછ� કોઈ પણ સમયે નાયબ વન 

સરંક્ષક સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, �રુત તરફથી સરકારશ્રીના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૫ ના ઠરાવ 

પ્રમાણે �ટ અપાઈ હોય તેવા ગ્રામજનો મ�ુરોને ડાળ�ઓ ��ુર કાટંા તથા તેમને હ��પ લઈ 

જવાની કોઈ પણ વસ્� ુ લઈ જવા અથવા ખસેડવામા દખલ કરવી નહ� અથવા વન 

અિધકાર�એ �ચુવેલ કામગીર� બ�વવા કોઈ વ્ય�ક્તએ દખલ કરવી નહ� .  

(બ)  ખર�દ કર�લ બ્લોક્ના નાણા ભરપાઈ કરવાની શરતો.:  

s૧f ખર�દદાર� િવભાગને ભરપાઈ કરવાની થતી સધળ� રકમ કોઈપણ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત /શીડ�લુ  

બ�કના નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, �રુતના નામે કોસ્ડ બ�ક ડ્રાફટના 

�પમા ંભરપાઈ કરવાની રહ�શે.  

s૨f ખર�દદાર� વેચાણમા ંરાખેલ બ્લોકની મ�ુંર રાખવામા ંઆવેલ વેચાણ �ક�મતની ૨૫% રકમ 

તથા �ુલ વેચાણ�ક�મત ઉપર થતા વેટ સરચા� અને ઈન્કટ�ક્ષ સ�હતની રકમ વેચાણના �દવસે 

ભરપાઈ કરવાની રહ�શે બાક� રહ�તી ૭૫% રકમ �દન -૭મા ંભરપાઈ ચલણથી કરવાની રહ�શે, 

ત્યાર બાદ નાયબ વન સરંક્ષકના �ુકમ મળ્યેથી બ્લોકમા ંકપાણ વગેર�ની કામગીર� ચા� ુકર� 

શકશે. ખર�દદાર� બ્લોકની કામગીર� સતંોષકારક અને કરારખતની શરતો પ્રમાણે કર�ને 

બ્લોકનો કબજો િવભાગને પરત સોપે ત્યાર બાદ આ અનામત રકમ પરત કરવાની કાયર્વાહ� 

કરવામા ંઆવશે. અનામત રકમ પર કોઈ વ્યાજ આપવામા ંઆવશે નહ�.  
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(ક)  કરારના�ુ ંઅને બ્લોક્નો કબજો સભંાળવાની શરતો :  

s૧f  ખર�દદાર� હરા�ની નાણાનંી ભરપાઈ કરવાની શરતો (બે) (૧) તથા (૨) �જુબ નાણા ંભરપાઈ 

કર� િવભાગ તરફથી િનયત કરવામા ંઆવેલ ન�નુામા ંકરારના�ુ ંકર� આપવા�ુ ંરહ�શે, જો 

ખર�દદાર આમ કરવામા ં�કુશે તો તેમની િન�કુિત રદ કરવા પાત્ર થશે અને િન�કુિત રદ 

થયેથી ખરાપણાની રકમ તથા ભર�લ તમામ રકમ જપ્ત કરવામા ંઆવશે.  

s૨f ખર�દદાર તરફથી ઉપરોકત શરતો પ્રમાણેની સ�ંણુર્ રકમ (કરવેરા સ�હત ) ભરપાઈ કયાર્ 

બાદ અને કરારના�ુ ંકયાર્ બાદ સબંિધત નાયબ વન સરંક્ષક ક� તેઓએ અિધ�ૃત કર�લ અિધકાર� 

પાસેથી તેઓએ બ્લોકનો કબજો સભંાલવાનો રહ�શે અને શરત ન.ં ડ.(૧) મા ં જણાવ્યા 

અ�સુારની સમગ્ર કામગીર� �ણુર્ ન થાય ત્યા �ધુી સમગ્ર બ્લોક્ની તમામ જવાબદાર� 

ખર�દદારની રહ�શે.  

(ડ)  બ્લોકને લગતી કામગીર� શરતો :  

s૧f ખર�દદાર� કરારના� ુકયાર્ બાદ આ કામગીર�મા ં�કૃ્ષો કાપવાની કામગીર� આડ કાપણી, છાલ 

કાઢવાની કામગીર�, �ુઠની કાટં –છાટંની કામગીર�, લાકડા ઓડ કરવાની કામગીર�, બ્લોકમા ં

લાકડા ગોઠવવાની કામગીર�, ગોઠવેલ લાકડા બ્લોકમાથંી રવાના કરવાની કામગીર� િવગેર�નો 

સમાવેશ થાય છે. ૩૦ �દવસની સમય મયાર્દામા ંતમામ કામગીર� સતંોષકારક તર�ક� �ણુર્ 

કર� બ્લોકનો કબજો િવભાગને સોપવાનો રહ�શે, tIFZAFN a,F[SGF[ SAHF[ વન િવભાગG[ 
;F[\5JFDF\ VFJX[P VG[ T[DF SF[. G]SXFG YX[ TF[ T[GL ;\5}6" HJFANFZL BZLNGFZGL ZC[X[P 
ખર�દદાર અિનવાયર્ સજંોગોમા ંઆ �દુત િવભાગના ંનાયબ વન સરંક્ષકશ્રી કચેર�એથી મ�ુંર� 

મેળવીને નીચે �જુબની શરતો વધાર� શકાશે.  

અ. િવભાગને બ્લોકદ�ઠ પ્રિત�દન �. ૫૦૦/- વધારાની ફ� �કુવીને મહ�મ ૧૫ (પદંર) �દવસ 

માટ� આ �દુ્દત નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી વધાર� શકશે. 

બ. ત્યાર પછ� વધારાની �દુ્દત બ્લોકદ�ઠ પ્રિત�દન �. ૭૫૦/- વધારાની ફ� �કુવીને ૧૫ (પદંર) 

�દવસ �ધુી વન સરંક્ષકશ્રી �દુ્દત વધાર� શકાશે. 

ક. ત્યાર પછ� કોઇપણ �દુ્દત વધારો વન સરંક્ષકશ્રીની મ�ૂંર� િસવાય કર� આપવામા ંઆવશે 

નહ� આવી �દુ્દત વધારાની ફ� વન સરંક્ષકશ્રી દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશે. � ખર�દદાર� માન્ય 

રાખવાની રહશે.  

(૨)   કામગીર� સ�ંણુર્ કરવાની �દુ્દતમા ંવધારાનો �દાજ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી દ્વારા ન�� કરવામા ં

આવશે �ની સમીક્ષા કરવાની સ�ા વન સરંક્ષકશ્રીની રહ�શે આવા સમીક્ષીત �દાજ �જુબની 

ફ� ભરપાય કયાર્ બાદ જ �દુતમા ંવધારો કર� આપવામા ંઆવશે ફ� ભરપાય ન કરવાના 

સજંોગોમા ંખર�દદારને ઉભેલા ક� કાપેલા �કુ્ષો કાપવાની ક� લઇ  જવાની  મ�ૂંર� આપવામા ં

આવશે નહ�  

(૩)  ખર�દદાર� બ્લોક્ની સમગ્ર કામગીર� એટલે ક� કાપણી, આડ કાપણી છાલ ઉતારવી લાકડા 

ખેચવા ગોઠવવા વાહ�કુ કરવા ભરવા વગેર� એવી ર�તે કર� ુક� �થી અિધિનયમની કોઇ 
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જોગવાયઓનો ભગંના થાય . ખર�દદાર અિધિનયમની કલમોની જોગવાઇ અ�સુાર ના કરવા 

જણાવેલ દર�ક �ત્યથી �ૂર રહ�શે અને અિધિનયમની કોઇ પણ કલમ નો ભગં થયેલ છે એમ 

નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ને લાગશે તો તેઓ તરફથી �ુકમ થયે �.૨૦૦૦/- વ� ુનહ� તેટલી 

દંડની રકમ અને ખર� ખર �દા� વળતરની રકમ તેઓ મારફતે િવભાગને �કુવી આપવા 

બધંાશે અને તેમની પાસેથી આવા દર�ક �ત્યના ભાગ �પે �. ૧૦૦૦ /- થી વ� ુનહ� તેટલી 

દંડની રકમ અને ખર�ખર �દા�લ વળતરની ઉક્ત રકમ અધીિનયમની કલમ - ૮૫ અ�સુાર 

અનામત રાખેલ ( વેચાણ �ક�મત ની ૧૦ % રકમ ) રકમ માથંી વ�લુ કરવા પાત્ર થશે આવા 

દંડ્ની રકમ ક� વળતરની રકમ વધાર� હશે તો ખર�દદાર� અનામત રકમ ઉપરાતં પણ 

�દાજવામા ંઆવેલ રકમ ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. ખર�દદાર� બ્લોક્ને લગતી તમામ કામગીર� 

એવી ર�તે કરવાની રહ�શે ક� �થી અિધિનયમની કોઇ જોગવાઇ ઓનો ભગંના થાય  તથા 

આગામી પાકને કોઇ િવપર�ત અસર ન પહોચે �થી િવભાગને બીન જ�ર� ખચર્ નીવાર� પાક 

મેળવી શક�. ખર�દદાર દ્રારા કોઇ �કુશાન પહોચાડ્વામા ંઆવશે તો નાયબ વન સરંક્ષક દ્વારા 

�દાજવામા ંઆવેલ વળતર અને દંડ �કુવવાનો રહ�શે આવા વળતર અને દંડ્ની રકમના 

�ુકમ સામે ખર�દદાર વન રક્ષકને અપીલ કર� શકશે. તેઓનો �કુદો અને �ુકમ આખર� રહ�શે. 

(૪)   ખર�દદાર� કાપેલા �કુ્ષોના થડ�યાની કાટંછાટ એવી ર�તે કરવી ક� �થી કાપેલા �કુ્ષ� ુથડ�� ુ

જમીન લેવલથી થડ�યાના ઉપરનો ભાગ લીસ્સો અને ઢાળ વાળા શ�ું આકારનો બને �થી 

વરસાદ� પાણી થડ�યામા ંઉતર� સડો પેદા કર� શક� નહ� છાટં્કાટ એવી ર�તે કરવી ક� �થી 

થ�ડયાની છાલ એકધાર�  અને લીસ્સી કપાય ખર�દદાર દ્વારા ઉપર જણાવ્યા �જુબ કાટં્છાટં 

કરવામા ંઆવશે નહ� તો કાટંછાટ યોગ્ય ર�તે ના કર�લા પ્રિત�ટુ દ�ઠ �.૨/- લેખે વ�લુ 

કરવામા ંઆવશે �મા ંવધારો / ઘટડો કરવાની સ�ા પર�કે્ષત્ર વન અિધકાર�ની ભલામણ 

અ�ુસંાર વધારો / ઘટાડો નાયબ વન સરંક્ષક કર� શકશે . ખર�દદાર�  કાપેલા �કુ્ષોના થડ�યાની 

કાટંછા�્ં કયાર્ બાદ� ુપ્રમાણપત્ર સબંધીત પર�કે્ષત્ર વન અધીકાર� પાસેથી મેળવીને નાયબ 

વન સરંક્ષકશ્રીને ર�ૂ કરવા� ુરહ�શે  

(૫)   ખર�દદાર� તેમણે વેચાણમા ંરાખેલ બ્લોક/ વાવેતર મા ંનીલગીર�નો ક� અન્ય �કુ્ષોના લાકડાની 

છાલ પ્લોટ્માજં કાપી શકાશે  

(ચ)  અન્યશરતો: 

(૧)   ખર�દદાર ઉપર જણાવેલ શરતો પૈક� એક ક� તેથી વ� ૂશરતો� ુપાલન કરવામા ં િનષ્ફળ 

ગયેથી તેમને કરવામા ંઆવેલ વેચાણ રદ કર� તેમણે ભર�લ ખરાપણાની રકમ તથા અન્ય 

તમામ રકમ જપ્ત કર�ને આવા સ્થળ ઉપર કાપેલ જથ્થા� ુફ�ર વેચાણ ખર�દદારના  ખચ� 

અને જોખમે યોજવામા ંઆવશે જો આવા ફ�રવેચાણમા ંિવભાગને �કુશાન જશેતો ફ�રવેચાણ 

ખચર્ સ�હત �કુશાનની તમામ રકમ ૧૨ ટકા સાદા વ્યાજ સ�હત �ળુ ખર�દદાર પાસેથી વ�લુ 

કરવામા ંઆવશે ફ�ર વેચાણમા ંિવભાગને જો ફાયદો થશે તો તે રકમ ઉપર �ળુ ખર�દદારને 

કોઇ અિધકાર રહ�શે ન�હ. 
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(૨)   ખર�દદાર �ુદરતી કરણોસર અથવા અન્ય પ�રબળોને લીધે માલને થયેલ અસર માટ� વાધંો 

ઉઠાવવા હકદાર રહ�શે ન�હ . 

(૩)   ખર�દદાર� િનયમ પ્રમાણે સેલટ�ક્ષ / વેટની  રકમ �ગે બ્લોકની કામગીર� �ણુર્ થયેથી ઇમારતી 

અને જલાઉ માલના જથ્થા બાબતે નાયબ વન સરંક્ષક તરફથી જ�ર� પ્રમાણપત્ર આપવામા ં

આવશે ખર�દદાર� બારોબાર સેલટ�ક્ષ િવભાગ પાસેથી મેળવવાનો રહ�શે  

(૪)   વેચાણની તાર�ખમા ંસજંોગવસાત ફ�રફાર થશે તો વેચાણનો નવી િનધાર્ર�ત તાર�ખને આ 

શરતો લા� ુપડ્શે. 

(૫)  શરતોના અથર્ અને અમલ �ગે કોઇવાર િવવાદ ઉપ�સ્થત થાય તો તે �ગે વન સરંક્ષકશ્રી 

સામા�ક વનીકરણ વ�ુર્ળ ભ�ચનો િનણર્ય છેવટનો ગણાશે. 

(૬)   આ વેચાણ હ�ઠળ ઉપ�સ્થત થનાર તમામ દાવાઓ �રુત ન્યાયાલયની હ�ુમતમા ંરહ�શે. 

 

  ઉપરોકત તમામ શરતો મને / અમોને �બનશરતી માન્ય છે � બદલ સહ�  ક�ંુ �ં / કર�એ છ�એ. 

 

 

તાર�ખ :                                                                   ------------------------ 

સ્થળ  :                                                                     ( માગંણીદારની સહ� ) 

ન�ધ : શરતના દર�ક પાના ઉપર માગંણીદાર� સહ� કરવાની રહ�શે. 
 


