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Tender Notice 

 

Tender for empanelment of agencies interested in carrying out forestry related works 
Dahod district. 

દાહોદ જિલ્લામાાં વનીકરણની કામગીરી સચુિબધ્ધ કરવા અંગેનુાં ટેન્ડર 

Availability of the tender 

ટેન્ડર મળવાની સ્થળ 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 

અને સમય 

 

તારીખ. ૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ના બપોરના ૧૨.૦૦ કલાક 

સધુી. 
 

Date and time of opening  

ટેન્ડર ખોલવાનો સમય અને તારીખ 

તારીખ. ૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ના બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક 

સધુી. 
 

Tendering Agency and address 

 

Deputy Conservator of Forests 

Social Forestry  Division  
Against  I.T.I Campus, 

Jhalod Road, Dahod 

Pin code-389151 

ટેન્ડર બહાર પાડનાર એિન્સી અને સરનામ ુ નાયબ વન સાંરક્ષકની કિેરી 

સામાજીક  વનીકરણ  વવભાગ 

દાહોદ. 
 

 

  

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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Technical Bid 

Details (વવગત): 

 

Name (નામ) :______________________________ 

 

PAN Card (પાનકાર્ડ નબંર): _______________________ 

 

Mobile (મો.ન.ં) :_____________________________ 

 

Bank Account no (બેંક એકાઉન્ટ નબંર) :_____________________ 

 

IFSC code: __________________________ 

 

Bank Name (બેંકનુ ંનામ) :__________________________ 

 

Communication address: (સરનામુ)ં  
__________________________ 

 

__________________________ 

__________________________ 

Documents to be submitted: (જરૂરી દસ્તાવેજોનુ ંલીસ્ટ)  

a. Signed copy of terms and condition pages(સહી કરેલ નનયમો અને શરતોનુ ંપાનુ)ં  
b. BD/ DD of Rs 25,000/-  as EMD (એફ.ર્ી.આર.)  
c. Signed copy of PAN card (સહી કરેલ પાનકાર્ડની કોપી)   
d. Financial Bid sealed in separate cover(નાણાકંીય બીર્સીલ બધં કવરમા)ં  

 

I , _______________________________  hereby declare that I have read all the 

conditions carefully and having agreed to them fully and unconditionally have 

submitted the financial bid attached with this document. The details mentioned 

above are true to my knowledge and the documents as listed above are attached 

herewith. 

આથી હુ ં_____________________________જાહરે કરૂ છ ંકે, અમોએ બધી શરતો અને નનયમો 
કાળજીપવૂડક વાચંેલ છે અને તે માટે સપંણૂડપણે અને બબન શરતી સમંત થાઉ છ.ં ઉપર ઉલ્લેખ 
કરેલ તમામ નવગતો મારી જાણ પ્રમાણે સાચી છે અને ઉપર દશાડવેલ દસ્તાવેજો સાથે જોર્ેલ 
છે. 

 

Signature (સહી)  
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Financial bid (નાણાકીય બીડ- ૧ ) 
(To be submitted in a separate sealed cover clearly mentioning FINANCIAL-BID)  

(અલગ સ્પષ્ટ રીતે નાણાકંીય બીર્ લખેલ બધં કવરમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે) 

District :DAHOD 

Name Of Range 

રેંજનુ ંનામ  

નસડરીના કામો The percentage of SOR at which I am / we are 
willing to work 

જે ટકાવારી હુ ં/ અમે કામ કરવા માટે તૈયાર છ/ં છીએ 

સખં્યા  અંદજીત નાણાકીય 
જોગવાય         ( 
લાખમા ં) 

In Figures 

(અંકોમા)ં 
In words (શબ્દોમા)ં 

Ext. Dahod ૩ ૭.૬૬ 
  

Ext. Jhalod ૩ ૭.૬૬ 
  

Ext. Limkheda ૩ ૧૧.૭૫ 
  

Ext. Baria ૪ ૯.૨૮ 
  

Ext. Fatepura ૪ ૬.૮૫ 
  

Ext. Garbada ૫ ૬.૭૦ 
  

Ext. Dhanpur ૩ ૧૦.૫૦ 
  

Note:  

1. One agency / individual can only apply for one range. If any agency / individual applies for more then 

one range it will be disqualified.  

એક એજન્સી ફકત-૧ રેંજ માટે અરજી કરી શકશે. જો કોઇ એજન્સી એક રેંજથી વધારે રેંજ માટે અરજી કરશે, તો તે 
ગેરલાયક ઠરશે. 

2. The maximum and minimum percentage permissible are 120%  and 100%. The figures can have 

maximum one place of decimal.મહત્તમ અને લઘતુ્તમ સ્વીકાયડ ટકાવારી 120% અને 100 % છે. સખં્યામા ંવધમુા ં

વધ ુએક દશાશં અંક સ્વીકાયડ સ્વીકાર રહશેે. 

Having read all the mentioned terms and conditions carefully and having agreed to them fully and 

unconditionally my financial bid is submitted as above. 

મેં ઉલ્લેખ કરેલ નનયમો અને શરતો ધ્યાનથી વાચંી લીધેલ છે અને તેઓથી સપંણૂડપણે અને બબનશરતી સમંત થયા પછી 
જ મારા નાણાકંીય બીર્ સાદર કરૂ ંછ.ં 

Signature(સહી):  
Name(નામ):__________________________ 

PAN(પાનકાર્ડનબંર)  :___________________________ 
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Financial bid (નાણાકીય બીડ- ૨ ) 
(To be submitted in a separate sealed cover clearly mentioning FINANCIAL-BID)  

(અલગ સ્પષ્ટ રીતે નાણાકંીય બીર્ લખેલ બધં કવરમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે) 

District :DAHOD 

Name Of Range 

રેંજનુ ંનામ  

વનીકરણના  કામો The percentage of SOR at which I am / we are 
willing to work 

જે ટકાવારી હુ ં/ અમે કામ કરવા માટે તૈયાર છ/ં છીએ 

સખં્યા  અંદજીત નાણાકીય 
જોગવાય         ( 
લાખમા ં) 

In Figures 

(અંકોમા)ં 
In words (શબ્દોમા)ં 

Ext. Dahod ૨૬ ૬૩.૯૮ 
  

Ext. Jhalod ૨૧ ૫૧.૨૯ 
  

Ext. Limkheda ૨૯ ૧૧૭.૮૨ 
  

Ext. Baria ૨૬ ૯૨.૬૬ 
  

Ext. Fatepura ૨૭ ૬૫.૯૬ 
  

Ext. Garbada ૨૧ ૫૧.૨૯ 
  

Ext. Dhanpur ૪૧ ૧૨૦.૬૯ 
  

Note:  

1. One agency / individual can only apply for one range. If any agency / individual applies for 

more then one range it will be disqualified.  

એક એજન્સી ફકત-૧ રેંજ માટે અરજી કરી શકશે. જો કોઇ એજન્સી એક રેંજથી વધારે રેંજ માટે અરજી કરશે, તો તે 
ગેરલાયક ઠરશે. 

2. The maximum and minimum percentage permissible are 120%  and 100%. The figures can have 

maximum one place of decimal.મહત્તમ અને લઘતુ્તમ સ્વીકાયડ ટકાવારી 120% અને 100 % છે. સખં્યામા ંવધમુા ં

વધ ુએક દશાશં અંક સ્વીકાયડ સ્વીકાર રહશેે. 

Having read all the mentioned terms and conditions carefully and having agreed to them fully and 

unconditionally my financial bid is submitted as above. 

મેં ઉલ્લેખ કરેલ નનયમો અને શરતો ધ્યાનથી વાચંી લીધેલ છે અને તેઓથી સપંણૂડપણે અને બબનશરતી સમંત થયા પછી 
જ મારા નાણાકંીય બીર્ સાદર કરૂ ંછ.ં 

Signature(સહી):  
Name(નામ):__________________________ 

PAN(પાનકાર્ડનબંર)  :___________________________ 
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Terms and condition 

1. Availability of the tender: The tender document can be downloaded freely from 

website of department at https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 

વનવવદા મળવાની િગ્યા :આ નનનવદા https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htmથી 
નવનામલુ્યે મેળવી શકાશે 

2. Method of application: Technical bid page along with mentioned attachments and 

properly sealed financial bid should be submitted in a bigger sealed envelope clearly 

stating “ Bid for empanelment of agency for forestry activities” and should reach the 

office personally or through registered post / courier. 

અરજી કરવાની પધ્ધવત : Technical Bid  ના કાગળો તેમા ં દશાડવેલ કાગળો સાથ ેઅન ેએક 
અલાયદાબધં કવરમા ં “Financial Bid “  સાથે એક બીજામોટા સીલ બધં કવરમા ંરાખીને કવર 
પર “વનીકરણની કામગીરીઓ માટે એજન્સી એમ્પેનલ કરવા અંગેની બોલી” તેવુ ં લખીને  
રૂબરૂ અથવા રજીસ્ટરપોસ્ટ / કુરરયરથી મોકલવાનુ ંરહશેે.  

3. Purpose of this tender: This tender is to invite bids for empanelment of  interested 

agencies willing to carry out forestry activities in the listed Ranges of Baria Forest 

Division, Dahod. ટેન્ડરનો હતે:ુઆ ટેન્ર્ર રસધરાવતી એજન્સીઓ પાસેથી કે જે બારીયા વન 
નવભાગની ટેન્ર્રમા ંદશાડવેલ રેંજોમા ંવનીકરણને સલંગ્ન પ્રવનૃત્તઓ હાથ ધરવા માટે સબુચબધ્ધ 
થવા ઈચ્છા ધરાવતી હોય તે આશયથી બીર્ આમનંિત કરવા માટે છે. 

4. Who can apply: Any citizen of India residing in Gujarat having valid PAN card 

number and valid account in any scheduled bank agreeing to the mentioned terms 

and conditions can apply. In case of agency i.e. a body of more than one person the 

PAN card of main executive person is needed. For the purpose of this tender agency 

could be an individual also. 

કોણ અરજી કરી શકે છે : ગજુરાતમા ંરહનેાર ભારતનો કોઈ પણ નાગરરક કે જે આ નનનવદામા ં
ઉલ્લેબખત નનયમો અને શરતોથી સમંત હોય અને કોઈ પણ અનસુબૂચત બેંકમા ંખાત ુ ંઅન ેPAN 

કાર્ડ નબંર ધરાવતો હોય તે સબુચબધ્ધ થવા અરજી કરી શકે છે. એજન્સીના રકસ્સામા,ં એટલ ેકે 
એક કરતા ંવધ ુવ્યક્તત માણસોની સસં્થાના રકસ્સામા ંમખુ્ય કાયડવાહક વ્યક્તતનુ ંPAN કાર્ડ જરૂરી 
છે. આ ટેન્ર્રના સદંભડમા ંએજન્સી તરીકે કોઇ એક વ્યરકત પણ હોઇ શકે છે. 

5. Method of selection of agency: 

a. For every range minimum  3 agencies are planned to be empaneled. 

દરેક રેંજોમા ંઓછામા ંઓછી ૩ એજન્સીઓ સબુચબધ્ધ (Empaneled) કરવામા ંઆવશે. 

b. The agencies will have to specify at what percentage of SOR (Standard 

Operating Rates) they are willing to carry out works. Ex if the agency is willing 

to work at 105% of the rates specified in the SOR then he has to write just 

105% in the column “The percentage of SOR at which I am / we are willing to 

work “of the financial bid.  

સબંધંીત એજન્સીએ  SOR (સ્ટાન્ર્ર્ડ ઓપરેટીંગ દરો)મા ંજણાવેલ તમામ કામગીરીના 

કેટલા ટકાના દર મજુબ તેઓ કામો હાથ ધરવા માટે સમંત છે તે સ્પષ્ટ દશાડવવાનુ ં

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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રહશેે. દાખલા તરીકે જે એજન્સી SOR મા ંનનદીષ્ટ કરેલ દરોના 105 % મજુબ કામ કરવા 

માટે તૈયાર હોય તો તેણે નાણાકંીય બબર્ના “જે ટકાવારી દર હુ ં / અમે કામકરવા માટે 

તૈયાર છ/ં છીએ "  કોલમમા ં105 % દશાડવવાનુ ંરહશેે. 

c. To ensure that there is no excessive pressure on budget, there no 

exploitation of the labourers, the minimum wages is strictly followed and that 

at the same time there is no compromise with quality or quantity of the works, 

the maximum and minimum percentage permissible are 120%  and 100% 

respectively. The figures can have maximum one place of decimal. 

બજેટ પર અનતશય ભારણ ના થાય, સાથે કામગીરી પર આવતા મજૂરોનુ ં આનથિક 

શોષણ પણ ન થાય તેમજ લધતુ્તમ વેતનધારાનો અમલ થાય અને કામગીરીની 

ગણુવત્તા અને જથ્થામા ંકોઈ ક્ષનત ના રહ ેસનુનનિત કરવા માટે મહત્તમ અને લઘતુ્તમ 

સ્વીકાયડ ટકાવારી ક્રમશ: 120% અન ે 100% છે. સખં્યામા ંવધમુા ંવધ ુએક દશાશં અંક 

સ્વીકાયડ રહશેે.  

d. The presently applicable SOR is attached with this tender document. There 

are many items in SOR and it is possible that the agency may be willing to 

work at different percentage for different items but for this empanelment 

purpose quoting item-wise percentage is not permissible. The agency is 

requested to assess the work composition and indicate only one percentage 

figure which will be applied to all the items listed in the SOR list. 

વનીકરણની જુદી જુદી કામગીરી માટેના પ્રવતડમાન SOR ટેન્ર્ર સાથે સામલે છે. જેમા ં

એકથી વધારે આઇટમો દશાડવેલ હોઇ, અને એ શક્ય છે કે સબંનધત એજન્સી જુદી જુદી 

આઇટમ માટે જુદા જુદા દરથી કામ કરવા માગંતી હોય, પરંત ુ આ નનનવદામા ં

આઇટમવાર દર શકય નથી. એજન્સીઓને નવનતંી કે, કામોનો અભ્યાસ કરી અને ફતત 

સકંબલત ટકાવારી દર કે જે દરેક આઈટમ માટે સમાન રીત ે લાગ ૂ ગણાશે, તે જ 

દશાડવવાનો રહશેે. 

e. The party quoting least percentage will be declared as L1 and will be 

empaneled provided it fulfils all other conditions. 

જે પાટી સૌથી ઓછી ટકાવારીમા ં કામ કરવા તૈયાર હોય અને ટેન્ર્રની અન્ય શરતો 

પરરપણૂડ કરે તેન ે L1 તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવશે. 

f. If L2 party is willing to work at the L1 rates will also be empaneled. If it is not 

willing to work at L1 rates then it will be passed over and chance will be given 

to next lowest bidder. The process will be repeated till three agencies are 

selected. 

જો L2 પાટી L1 પાટીના દરે કામ કરવા માટે તૈયાર હશે તો તેને પણ સબુચબધ્ધ 

(Empaneled) કરવામા ંઆવશે. પરંત ુજો L2 પાટી L1 ના દરથી કામ કરવા ન માગંતી 



Tender document for empanelment for forestry activities                                                            7 of 11 

હોય તેવી પાટીને બાદ કરીન ે તેના પછી સૌથી નીચા દરવાળી પાટીન ે તે જ રીત ે

સબુચબધ્ધ કરવા માટે તક આપવામા ંઆવશે. આ પધ્ધનત રેંજમા ંિણ પાટી નક્કી થશે 

તયા ં સધુી ચાલશ ે અને આખરે દરેક રેંજ માટે િણ પાટીઓને સબુચબધ્ધ કરવામા ં

આવશે. 

g. In cases tie like situation arises where there is no way to choose between the 

competing agencies then the number of empaneled agencies would be 

increased to accommodate all of such tied agencies.  

i. Example 1: If at L1 there is tie of 5 agencies, all of them will be 

empaneled and no offer would be made to L2 or L3 agencies. 

ii. Example 2: If there is a no tie at L1 rates but there is tie of 4 agencies 

at L2 rates and all of them are willing to work at L1 rates, then L1 and 

all 4 agencies at L2 rates would be empaneled and offer would be made 

to L3 agency. 

જો એકથી વધારે પાટીઓના રેટ સરખા હોય અને સ્પધડક એજન્સીઓમાથંી પસદં કરવા 

માટે અન્ય કોઈ પધ્ધનત ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેવી પરરક્સ્થનતમા ં િણથી વધારે 

એજન્સીઓને સબુચબધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

ઉદાહરણ 1: જો L1 માટે 5 એજન્સીઓના ભાવ સરખા હોય તો તેવી તમામે તમામ 

એજન્સીઓને સબુચબધ્ધ કરવામા ંઆવશે અન ે L2 અથવા L3 ને કોઈ ઓફર કરવામા ં

આવશે નરહ. 

ઉદાહરણ 2: જો L1 દરે કોઈ ટાઇ નથી, પરંત ુL2 દરે 4 એજન્સીઓના સમાન દર હોય તો 

તેવી અનનબણિત પરરક્સ્થનતમા ંતમામ L2  એજન્સીઓને સબુચબધ્ધ કરવામા ંઆવશે અને 

L3 ને કોઈ ઓફર આપવમા ંઆવશે નરહ. 

h. It may be noted that though minimum 3 agencies are to be empaneled but the 

rates will be same i.e. the L1 rates. Ex if the SOR of any item is Rs 10 and the 

L1 percentage is 105% then the rate for payment for that item for all the 

agencies empaneled in that range will be Rs 10.50 per unit. 

દરેક રેંજો માટે સબુચબધ્ધ કરેલ િણેય પાટીઓ માટે L1 પાટી દ્વારા દશાડવેલ ટકાવારી જ 

માન્ય ગણાશે જેની ખાસનોંધ લેવી.  
ઉદાહરણ- જો કોઈ પણ વસ્તનુા SOR 10 રૂનપયા છે અન ેL-1 ટકાવારી દર 105 % છે તો 

તે પછી જે તે રેજમા ં સબુચબધ્ધ થયેલ બધી એજન્સીઓના દર 10.50 રૂનપયા પ્રનત 

યનુનટ રહશેે. 

i. These empanelled agencies will be at par with each other and the RFO will 

be in its full right to get work done by any one of them but preference may be 

given to the person who himself is working as one of the labour. Normally 

only one agency would be given work at one spot at one time but RFO can 
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give work to more than one empanelled agencies at the same spot at same 

time with permission of Deputy Conservator of Forests.  

સબુચબધ્ધ િણેય એજન્સીઓએ એક સમાન ભાવે જે તે રેંજમા ંકામગીરી કરવાની રહશેે. 

પરરક્ષેિ વન અનધકારીને આ એજન્સીઓ પૈકી કોઇપણ એજન્સી પાસથેી કામગીરી 

કરાવવાનો અનધકાર રહશેે પણ જે વ્યક્તત પોત ેપણ એક મજૂર તરીકે કામ કરશ ેતેન ે

અગ્રતા આપી શકાશે. સામાન્ય રીતે એક સ્થળે એક સમયપર એક જ એજન્સીને કામ 

આપવામા ં આવશે, પરંત ુ પરરક્ષેિ વન અનધકારી, નાયબ સરંક્ષકશ્રીની પરવાનગીથી 

એક સ્થળે એક જ સમય ે એકથી વધારે સબુચબધ્ધ થયેલ એજન્સીઓન ે કામ આપી 

શકશે. 
j. One agency can apply for only one range If any agency applies for more than 

one range it will be disqualified. 

એક એજન્સી ફકત એક જ રેંજ માટે અરજી/ભાવ ભરી શકશે. એક કરતા ંવધારે રેંજોમા ં

સબુચબધ્ધ થવા માટે અરજી કરશ ેતો તે ગેરલાયક ઠરશ.ે 

k. Revision of SOR : Standard operating rates are decided by senior officers of 

the department. The list and the rates are revised periodically as and when 

needed. The revised SOR, as and when revised, will get applicable 

automatically from the date it is communicated by the concerned Deputy 

Conservator of forests. 

SOR માાં સધુારા બાબત :વનીકરણ માટેની કામગીરી માટેના દર (SOR) વનખાતાના 

વરીષ્ઠ અનધકારીઓ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવે છે, જેમા ંપ્રવતડમાન દૈનનક વેતનદરને 

ધ્યાને લઇન ેસમયાતંરે સધુારા કરવામા ંઆવે છે. જ્યારે જ્યારે SOR ની સબૂચ અથવા 

દર સધુારવામા ં આવે તયારે તે જે તારીખથી નાયબ  વન સરંક્ષકશ્રી જાણ કરે તે 

તારીખથી લાગ ુપર્શ.ે 

6. Tender fee: There is no tender fee and the tender document can be downloaded 

freely from website of department at https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm . 

The tender document will not be made available from the office.  

ટેન્ર્રફી: આ નનનવદાની કોઈ ટેન્ર્ર ફી નથી અન ે ટેન્ર્ર દસ્તાવેજ 
https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm પર વન નવભાગની વેબસાઇટ પરથી નવના 
મલૂ્યે ર્ાઉનલોર્ કરી શકાશે. ટેન્ર્ર દસ્તાવેજ ઓરફસમાથંી ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે નહીં. 

7. 7. EMD: Refundable Earnest Money Deposit of Rs 25,000/- will have to be 

deposited along with the application in form of Demand draft in the name of Deputy 

Conservator of Forests, Baria issued by a scheduled bank. For the Empanelled 

agencies, the EMD will be retained as security deposit. The Security Deposit will be 

retained till the agency remains empaneled. 

EMD :રૂા.10,000/- રરફંર્પાિ અનેસ્ટેમની રર્પોઝીટ એફ.ર્ી.આર. સ્વરૂપે રાષ્રીયકૃત બેંક દ્વારા 
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી,બારીઆના નામનો સાથ ે જમા કરાવવાનો રહશેે. સબુચબઘ્ઘ કરેલ 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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એજન્સીઓ માટે EMD  સીકયરુીટી ર્ીપોઝીટ તરીકે જમા રહશે. એજન્સી સબુચબધ્ધ રહ ે તયા ં
સધુી કુલ રૂા.10,000/- અનામત તરીકે જાળવી રાખવામા ંઆવશે 

 

8. Duration of empanelment: Initial empanelment will be up to 31/3/2019 but can be 

extended up to 30/6/2019 if both the parties ie the agency and the concerned 

division are willing. 

પ્રથમ તબક્કામા ં સબુચબધ્ધ કરેલ પાટીઓ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધુી અનધકૃત રહશેે. પરંત ુ
સબંનંધત નવભાગ અને સબુચબધ્ધ પાટી બનં્નેની સમંનત હશ,ે તો તેને તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સધુી 
લબંાવી શકાશ.ે 

9. Execution of work:  

a. This tender is just for empanelment of the agencies and not a work contract 

hence mere empanelment does not guarantee any work. The actual quantity, 

type and place in the concerned ranges will be informed by the concerned 

RFO from time to time. 

આ ટેન્ર્ર માિ સબંનધત એજન્સીઓને સબુચબધ્ધ કરવા માટે છે અન ેતેનાથી કામગીરી 
કરવા અંગેની કોઇ બાહધેરી મળતી નથી. કામગીરીનો ખરેખર જથ્થો, કામગીરીનો પ્રકાર 
અને સ્થળની નવગત બાબત ે રેંજોના પરરક્ષેિ વન અનધકારી દ્વારા સમયાતંરે જાણ 
કરવામા ંઆવશે. 

b. The agency will be asked to execute the work directly by the RFO. The 

agency will have to execute the work within the specified time and produce 

the bill within 7 days of completion of work clearly specifying the items 

sanctioned SOR , agreed percentage, quantity etc to the concerned RFO. 

RFO may also instruct to get the signatures of concerned Forester or Guard if 

they have been allotted the work of the supervision. 

સબંનધત રેન્જના પરીક્ષેિ વન અનધકારી દ્વારા સબુચબધ્ધ એજન્સીને કામગીરી માટે 
હુકમ આપવામા ંઆવશે. એજન્સીએ કામના નક્કી કરેલ ધારા-ધોરણ અને નનયત કરેલ 
સમયે કામગીરી પણુડ કરી, કામગીરી પણુડ થયાના ૭ રદવસમા ંચકુવણી માટેના બીલ 
રજુ કરવાના રહશેે. મજુંર થયેલ SOR એજન્સી દ્વારા સ્વીકૃત ટકાવારી દર, કામનો જથ્થો 
વગેરે નવગતો સાથેના બીલ હદના બીટગાર્ડ/ ફોરેસ્ટરોની પ્રનત સહી મેળવી પરરક્ષેિ વન 
અનધકારીશ્રીની કચેરીમા ંરજુ કરવાના રહશેે.   

10. Payment method: The payment will be released as soon as possible but since it is 

dependent on availability of grant from higher offices no firm commitment can be 

given for the same. 

ચકુવણા ંમાટે રજુ થયેલ બીલ/વાઉચર, ચકુવણા ં ફંર્ની ઉપલબ્ધતાને આધીન શક્ય તવરાએ 
કરવામા ં આવશે. ચકુવણુ ં ફંર્ની ઉપલબ્ધતા પર આધારરત હોવાથી આ માટે કોઇ ચોકકસ 
ખાતરી આપવામા ંઆવતી નથી. 

11. Penal clauses and other conditions: 
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a. If the agency fails to execute the work timely or qualitatively it can be de-

empaneled and any other agency willing to work at that rates can be 

empaneled. Time and quality in execution of the works is very important in 

forestry works and no compromise under any circumstance will be tolerated. 

The decision of the concerned Range Forest Officer regarding quality will be 

final provided it is confirmed by the concerned Deputy Conservator of 

Forests. 

સબંનધત એજન્સી તેન ે સોપેલ કામગીરી નનયત ગણુવત્તાસભર અને સમયમયાડદામા ં
કરવામા ં નનષ્ફળ જશે તો, તેન ે તાતકાબલક અસર કામગીરી પરથી દુર કરીને 
નનયમાનસુાર અસબુચબધ્ધ કરવામા ં આવશે, અને તયાર પછી જે એજન્સી આ દરથી 
કામગીરી કરવા સમંત હશ ેતો તેન ેસબુચબધ્ધ કરી કામગીરી સોપવામા ંઆવશ.ે સમય 
અને ગણુવત્તાનો અમલ વનીકરણના કામો માટે ખબુજ મહતવપણુડ હોઇ,  તેમા ંકોઇપણ 
સજંોગોમા ંબાધંછોર્ ચલાવી લેવામા ંઆવશે નહી. ગણુવત્તા અંગેનો આખરી નનણડય જે 
તે સબંનધત પરરક્ષેિ વન અનધકારી દ્વારા સબંનધત નાયબ વન સરંક્ષતશ્રી દ્વારા પષુ્ષ્ટ 
મળ્યેથી કરી શકશે. 

b. The agency may be asked to maintain the measurement books, line-wari 

register etc which must be maintained properly by the agency and also get 

the signatures of the concerned officers as per instructions. 

એજન્સીએ માપપોથી (Measurement book), લાઇનવારી રજીસ્ટર વગેરે નનભાવવાના 
રહશેે. તેમા ંસબંનંધત અનધકારીઓની સહીઓ પણ મેળવાની રહશેે. 

c. Even after payment if any deficiency is found in quality or quantity in the 

works then also the agency will be penalised and may even be de-

empaneled. 

થયેલ કામગીરીની ચકુવણી થયા પછી પણ તેની ગણુવત્તા અથવા જથ્થામા ંકોઈ ક્ષનત 
જોવા મળશે તો,  એજન્સીને દંર્ કરવામા ં આવશ ે અને જરૂર જણાય તો તેન ે
અસબુચબધ્ધ કરવામા ંઆવશ.ે 

d. The rates sanctioned will be inclusive of all the tax etc but the TDS may be 

deducted if needed as per the relevant rules. 

મજૂંર કરેલ દરો તમામ કર સરહતના રહશેે. પરંત ુપ્રવતડમાન નનયમો મજુબ જરૂરી હશે 
તો ટીર્ીએસની કપાત કરી શકાશ.ે  

e. Deputy conservator of forests will have full rights to issue any clarification 

regarding the interpretation of any of the terms or condition in the interest of 

better execution of work and the same will binding on the agency. 

કામગીરી વધ ુસારી રીત ે થઇ શકે તે માટે શરતો અને નનયમોના અથડઘટન અંગેનો 
અબાનધત હક્ક નાયબ સરંક્ષકશ્રીનો રહશેે. તેમજ જે તે એજન્સીને તે બધંનકતાડ રહશેે. 

f. The empaneled agency will be solely responsible legally and financially to 

ensure compliance of any act like minimum wages, ID act , insurance, 

transportation, medical, workman compensation, safety etc. The agency will  
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have to provide all the necessary medical and safety devices on the work 

spot. 

સબૂચબદ્ધ થયેલ અજન્સી દ્વારા કામગીરી પર રોકવામા ંઆવેલ મજુરોને લગત તમામ 
કાયદાકીય બાબતો, જેવી કે મજુરનવમો, મજુરકાયદાનો અમલ, ન્યનુતમ દૈનનક 
વેતનદર, સરુક્ષા વગેરે કાયદાઓન ુ પાલન અને તેમાથંી ઉપક્સ્થત થતી તમામ 
કાયદાકીય અને નાણાકંીય જવાબદારીનુ ં વહન કરવાનુ ં રહશેે. કામ પર આવતા 
મજુરોની સરુક્ષા સબંનંધત જરૂરી દવાઓ તમામ સાધન-સામગ્રી એજન્સીએ સ્થળ પર 
પરૂી પાર્વાની રહશેે.  

g.The successful agencies will be required to furnish an affidavit duly notarised 

in the format provided by the Deputy conservator of forests. 

કામગીરી માટે સબુચબધ્ધ થયેલ એજન્સીઓએ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરીમા ં
નનયત કરેલ નમનુામા ં કરાર અંગેનુ ં એફીર્ેવીટ કરી તેને નોટરી પાસથેી પ્રમાબણત 
કરાવી રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

h.The Deputy conservator of forests will have full rights to suspend or even 

terminate this empanelment process at any stage through a speaking order. 

નાયબ સરંક્ષકશ્રીને સબૂચબદ્ધ કરવાની પ્રરક્રયા કોઈપણ તબકે્ક સ્થબગત અથવા સમાપ્ત 
કરવા માટે સપંણૂડ અનધકારો છે. 

i. If there is any question of interpretation between the English version or 

Gujarati version of the provisions the English version would prevail 

અથડઘટનનો કોઈ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય તો આ સબંનંધત જોગવાઇઓ અને શરતોના 
ગજુરાતી અને અંગે્રજી આવનૃત પૈકી અંગ્રેજી આવનૃત્તને સાચી અને આખરી ગણવામા ં
આવશે. 

 


