
            સામા�ક વનીકરણ િવભાગ,  નવસારી 
                                                    ટુંકી મ�ુતની �હરે િનિવદા 
 

          આથી લાકડાનો માલ ખરીદવામા ં રસ ધરાવતા વપેારીઓન ેજણાવવાનુ ં ક ેઅ�નેા િવભાગની નીચ ેજણાવલે ર�જ/સ્થળના રોડ 

સાઈટના રોડ સાઈટના પટ્ટી વાવતેર/�ામવન વાવતેરના ઉભા ઝાડો માટ ેટને્ડર પધ્ધિતથી તા. ૧૫/૨/૨૦૧૮ ના રોજ અ�નેી કચરેીએ 

રાખવામા ં આવલે છે. હરા� માટનેા ટને્ડરો અન ે શરતો ઓનલાઈન http://forest.gujarat.gov.in/tender-listing.htm  

વબેસાઈટ ઉપર મકુવામા ં આવલે છે. જે વબેસાઈટ ઉપરથી મળેવી શકાશ.ે ટને્ડરો તા. ૧૫/૨/૨૦૧૮ બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી 

સ્વીકારવામા ંઆવશ.ે ટને્ડર ફી ની િનયત રકમ ટને્ડર જમા કરાવતા સમય ેઆપવાની રહશે.ે મળલે ટને્ડરો તા.૧૫/૨/૨૦૧૮ ના રોજ 

૧૫:૦૦ કલાક ેખોલવામા ંઆવશ.ે ઉભા વકૃ્ષોની ટને્ડર પધ્ધિતથી હરા�મા ંઆપલે ટને્ડરો અપસટે �કમંત કરતા ંઓછી રકમના ંહશ ેતો 

ખલુ્લી હરા� ત ેજ �દવસ ેયોજવામા ંઆવશ.ે હરા�મા ંમકુલે મ�ુામાલની િવગત નીચ ેમજુબ છે. 
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               હરા�માં ભાગ લેનાર દરેક ઈ�રદારે ટેન્ડર દીઠ �.! ૨૫૦૦૦/- નો એક એટલે હરા�માં મકુેલ કુલ – ૫ ટેન્ડરના �! ૨૫૦૦૦/- 

લેખે અલગ-અલગ ૫ �ડમાન્ડ �ાફટ રા�ીયકૃત બ�કનો નાયબ વન સંરક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારીના નામના ટેન્ડર સાથ ે

બીડવાના રહેશે. કોઈ ઈ�રદાર/સો મીલધારક સામે કોઈ ગનુ્હાિહત કામગીરી તેમજ હરા�માં બ્લેકલીસ્ટ �હેર હશે તો તેને હરા�માં ભાગ 

લેવા દેવામાં આવશે નહી. અન ેતેની ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. GST નંબર ધરાવતા ઈ�રદાર હરા�માં ભાગ લઈ શકશે. 

કચરેીનુ ંનામ: 
નાયબ વન સરંક્ષક�ીની કચરેી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, બહુમાળી મકાન, સી-બ્લોક, ભ�યતળીય,ે  
જુનાથાણા, નવસારી    (ફોન ન-ં ૦૨૬૩૭/૨૫૮૧૯૩) 
 
સ્થળ- નવસારી                                              નાયબ વન સંરક્ષક 
તારીખ- ૧૫/૨/૨૦૧૮                                            સામા�ક વનીકરણ િવભાગ 

               નવસારી 

http://forest.gujarat.gov.in/tender-listing.htm

