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                                       પ�રિશ�-બ 
વન અને પયાર્વરણ િવભાગના ઠરાવ �માકં – વવછ/૧૦૯૮/૨૨૪૮/ગ તારીખ : ૧૪/૦૨/૨૦૦૭ નુ ંિબડાણ 

ઉભા વકૃ્ષોનુ ંટને્ડર પધ્ધિતથી �હેર હરા�ની શરતો : 
 

નવસારી િવભાગનાં િવિવધ �ામવન / પટ્ટી વાવેતર ગુજરાત રાજ્યના સામા�ક વનીકરણ વન િવભાગ નવસારીમાં 
આવેલ ઉભા વૃક્ષોની ટેન્ડર અને �હેર હરા�ના વેચાણ માટેની શરતો . 
             આ શરતોમાં બી� રીતે સ્પ� રીતે દશાર્વવામાં ન આવે તો”અિધિનયમ “ એટલે કે ભારતીય વન અિધિનયમ ૧૯૨૭ 
સૌરા� વૃક્ષ છેદન અિધિનયમ ૧૯૫૧ તથા બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ ૧૮૭૯  
“િવભાગ “ એટલે સામા�ક વનીકરણ વન િવભાગ જે સંજ્ઞામાં તેના  વહીવટ કતાર્ઓ, અનુગામીઓ અને અિધકૃત 
�િતિનિધઓનો સમાવેશ થાય છે.  
            “નાયબ વન સંરક્ષક”એટલે કે સામા�ક વન િવભાગના વહીવટી અિધકારી “માંગણીદાર “ એટલે કે વ્યિક્ત, પેઢી, સહકારી 
મંડળી અથવા બ્લોક જે તે િવસ્તારમાં હરા�ની શરતો અનુસાર ઉભા ઝાડો માટેની બોલી બોલેલ છે. અને જે સંજ્ઞામાં તેની 
વારસો અનુગામીઓ �િતિનિધઓ અને અિધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.  
           “ખરીદદાર”એટલે કે વ્યિક્ત, પેઢી, સહકારી મંડણી  અથવા કંપનીની જેની તરફણેમાં જે તે િવસ્તારમાં ઉભા ઝાડોનંુ વચેાણ 
મંજુર કરવામાં આવેલ છે. જે સંજ્ઞામાં તેની વારસો, અનુગામીઓ, �િતિનિધઓ, અને અિધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. 
“બ્લોક“એટલે કે �હેરનામા / નોટીસમાં જે તે દશાર્વેલ ઉભા ઝાડોનો િવસ્તાર  
“બ્લોક” એટલે કે અિધકારી દ્વારા બ્લોક પર આપવામાં આવતી સુચનાઓની  ન�ધપોથી. 

                                                                   -: શરતો :- 
 (અ) હરા�મા ંભાગ લવેા માટનેી શરતો 
   ૧.    નાયબ વન સંરક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારી ધ્વારા અખબારોમાં �હેર �િસધ્ધીથી  આમંિ�ત કરવામાં આવેલ. 

સ્થળ ઉપરના ઉભા ઝાડોની હરા� માટનેા ટને્ડર ફોમર્ વેબસાઇટ (https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm)  
ઉપરથી  રસ ધરાવતા  વપેારીઓ મેળવી શકશે ટેન્ડર ફોમર્ ૮-૦૨-૨૦૧૮ થી વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી શકાશે ટેન્ડર ફી ની રકમ 
�ા.૧૫૦/- (અંકે �િપયા એકસો પચાસ પુરા) ઇ�રદાર િવભાગીય કચેરીએ ટેન્ડર ફોમર્ જમા કરાવવા આવે ત્યારે રોકડમાં 
આપવાની રહેશે.  

   ૨. સંપૂણર્ િવગતો ભરેલા ટેન્ડરો સીલબંધ કવરમાં �બ� તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં નાયબ વન 
 સંરક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારીની કચેરી મા રાખેલ ટેન્ડર પટેીમાં નાખવાના રહશેે. મળેલ ટેન્ડર ઇ�રદારની 
 હાજરીમાં તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૧૫.૦૦ કલાક ેનાયબ વન સંરક્ષક�ીની �બ�માં ખોલવામાં આવશે. 
   ૩. માંગણીદારે તેમના માટ ેતથા તેમના વતી કામ કરવા માટે વેચાણમાં ભાગ લેનાર ઇસમને મુખત્યારનામું આપવુ ંફર�યાત છે આ 
 મુખત્યારનામાની ખરી નકલ ટેન્ડર સાથ ે સામેલ કરવાની રહેશે તેમજ ટને્ડર ભરનારની ઓળખ માટે પાન નબંર ફોટાવાળંુ 
 ઓળખપ�ની �માિણત નકલ (સરકાર�ીએ માન્ય કરેલ પરુાવાવાળંુ) ટેન્ડર સાથે જોડવાનુ ંરહેશે.   
   ૪.   ટેન્ડરમાં દશાર્વેલ ર�જ વાઇઝ, સ્થળ વાઇઝ ઉભા ઝાડોના ટેન્ડર અલગ અલગ આપવાના રહેશે  ટેન્ડર ફોમર્માં માગણીની રકમ 
 દશાર્વવાની રહેશે. જુદી જુદી ર�જની માંગણીને  માન્ય રાખવામાં આવશે. ઈ�રદારે જે તે સ્થળના પુરેપુરા  જથ્થા માટે માંગણીની 
 રકમ દશાર્વવાની રહેશે  
   ૫. માંગણીદારે તમામ સ્થળ વાઇઝ  ટને્ડર સાથે �ા.૨૫,૦૦૦/- (અંકે �િપયા પચ્ચીસ હ�ર પુરા) નો  ડીમાન્ડ �ાફટ કોઇપણ 
 રા�ીયકૃત/શીડયુલ બ�કનો નાયબ વન સરંક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારીના નામનો ટેન્ડર સાથ ેસામેલ રાખવાનો 
 રહેશે. ખરાપણાની રકમ ઉપર કોઇપણ વ્યાજ આપવામાં આવશે નહી. ખરાપણાની રકમ િસવાયના અથવા નકકી કરેલ રકમ કરતાં  
 ઓછી રકમના ડીમાન્ડ �ાફટ સાથનેા ટેન્ડરો માન્ય ગણાશે નહી. 
   ૬. વેચાણની તમામ શરતોની સપંૂણર્પણે િબનશરતી સ્વીકાયર્ કયાર્ની સાિબતી�પે ટેન્ડરની શરતો દશાર્વતા દરેક પાન ઉપર સહી કરવાની  

રહેશે, આ રીતે સહી કરનારે પોતે માંગણીદાર સંસ્થાના માિલકે અિધકૃત ભાગીદાર, �િતિનિધ, અિધકારી અથવા િનયામકની 
હેસીયતથી સહી કરી રહયા છે તે સ્પ�પણ ેદશાર્વવાનું રહેશે. પાછળથી શરતો બાબતનો કોઇ િવવાદ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી. 

   ૭. જે ઇ�રદાર નો GST નબંર હસ ેતજે ઇ�રદાર હરા�મા ંભાગ લઇ શકશ.ે ટને્ડર ભરનાર ેફોમર્મા ંસ્વચ્છ રીત ેમાલની ખરીદ ક�મત  
 આકંડામા ંદશાર્વવાની રહશે.ે GST નુ ં�માણપ� આપવાનુ ંફર�યાત રહશે.ે ધારાધોરણ મજુબ ઇન્કમ ટકે્ષ ભરપાઇ કરવાનો રહશે.ે  
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   ૮. માંગણીદારે ટેન્ડરો ભરવામાં ઘંૂટાઘૂટ અન ેછેક-છાક ટાળવાની રહેશે. અિનવાયર્ સજોગોમા જો કોઈ સધુારો કરેલ હશે તો તેમના 
દરેક સુધારા પર ન�ક ટૂંકી સહી કરવાની રહેશે. 

   ૯. આવેલ ટેન્ડરો પકૈી અધૂરા ભરેલા, સહી વગરના ક ેઅસ્પ� ટને્ડરો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�. 
  ૧૦. શરતી ટને્ડરો , તારથી ક ેફેક્ષથી મોકલેલા ટેન્ડરો, િવભાગ તરફથી નકકી કરેલ ફોમર્ િસવાયના ફોમર્માં ભરવામાં આવલેા ટને્ડરો, િનયત 

કરેલ તારીખ અન ેસમય પછી આવેલા ટેન્ડરો તથા આ �હેરનામાની શરતો �માણ ેના  હોય તેવા ટેન્ડરો ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે 
નહી. 

  ૧૧. માંગણીદારે ટેન્ડર ખોલવાના િનયત સમય સધુીમાં તેમન ેઆપેલ ટને્ડરો પાછા ખ�ચી શકશે પરંતુ આમ કરવા માટ ેતેમન ેલેિખતમાં 
અર� કરીન ેનાયબ વન સંરક્ષક�ી કે તેમના અિધકૃત �િતિનિધની પવૂર્ મંજૂરી લેવી પડશે.   

  ૧૨. કોટર્ ધ્વારા નૈિતક અધ:પતન કે અન્ય ગુન્હા સંબંિધત િશક્ષા ફરમાવવામાં આવેલ વ્ય�કત, આ �કારની િશક્ષા ભેાગવેલ વ્ય�કત, ૧૮ 
વષર્થી ઓછી ઉમરની વ્ય�કત, નાદાર �હેર થયેલ વ્ય�કત, સંસ્થા અથવા િવભાગ અથવા સરકાર ધ્વારા કાળી યાદીમાં મુકવામાં 
આવેલ કોઇપણ વ્ય�કત અગર તો પ� તરફથી રજુ કરવામાં આવલે ટેન્ડર રદબાતલ કરવામાં આવશે અને આવા ટને્ડર સાથનેી 
ખરાપણાની રકમ િવભાગ ધ્વારા  ખાલસા કરવામાં આવશે.  

  ૧૩. માંગણીદારે દરેક ર�જના સ્થળ વાઇઝ અલગ ટને્ડર આપવાનુ ંરહેશે. એક જ ર�જના સ્થળ વાઇઝ માટે કોઇ માંગણીદારે એક કરતાં  
વધ ુટને્ડર ભરેલા હશે તો તે પૈકી સૌથી �ચા ભાવનુ ંટને્ડર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.  

  ૧૪. િવભાગ તરફથી આ �હેર હરા�નુ ં જે �હેરનામુ ં બહાર પાડેલંુ છે તેનો જથ્થો અંદા�ત છે અને તેમાં કોઇ ફેરફાર હોય તો 
ખરીદદારે માન્ય રાખવાનો રહેશે. માંગણીદારે ર�જના સ્થળ વાઇઝ ટેન્ડરમાં દશાર્વેલ બ્લોકનો બતાવેલ  જથ્થો અને તેની 
ગુણવ�ાની સ્થળ ઉપર ખાતરી કયાર્ બાદ જ આ ટને્ડરો  માં માગણી ભરેલ છે તેમ માનવામાં આવશે. માંગણીદારે ટને્ડર સાદર કયાર્ 
બાદ તેમાં કોઇપણ �તના ફેરફાર કરી શકાશે નહ� અને આ અંગ ેતેમની કોઇ ફરીયાદ માન્ય રાખવામાં આવશે નહી. 

  ૧૫. વેચાણમાં મુકવામાં આવેલ જલાઉ તથા પંચરાઉ ઇમારતી માલનો જથ્થો બ્લોકવાર દશાર્વવામાં આવેલ છે. તથા જ્યાં અન ેજેમ છે  
તેના ધોરણ ેમુકવામાં આવેલ છે. ખરીદનારને તેના કોઇપણ ભાગ માટે પસંદગીની કે નકારવાનો હકક રહેશે નહી. 

  ૧૬. ટેન્ડર ખોલવાના સમય સધુીમાં િવભાગના નાયબ વન સંરક્ષક�ી ઉપર જણાવ્યા પૈકીના કોઇપણ બતાવલે જથ્થો કે તેના કોઇ ભાગ 
રદ કરવાની કે તેમાં સુધારો વધારો કે ફેરફાર કરવાનો અબાિધત હકક ધરાવ ેછે. 

  ૧૭. િનયત સમય સુધીમાં આવેલ ટેન્ડરો નકકી કરેલ તારીખે અને સમયે હાજર રહેલ માંગણીદારો સમક્ષ નાયબ વન સંરક્ષક�ી ધ્વારા 
અથવા તેમન ે અિધકૃત કરેલ અિધકારી ધ્વારા ખોલવામાં આવશે તથા તેમાં દશાર્વેલ િવિવધ �ુક્ષોની માંગણીના  ભાવ વાંચી 
સંભળાવવામાં આવશે. 

  ૧૮. આવેલ બધા ટેન્ડરો અથવા તે પૈકી કોઇપણ ટેન્ડર કારણો આપ્યા વગર અસ્વીકાર કરવાનો કે અંશત: સ્વીકારવાનો અથવા હરા� 
રદ કરવાનો નાયબ વન સંરક્ષક�ીન ેઅબાિધત હકક રહેશે. 

  ૧૯. જો �ાપ્ત થયેલ ટને્ડરો નામંજુર થાય તો વેચાણના �દવસ ેવાટાઘાટોથી અથવા તો �હેર હરા�થી વચેાણ યોજવામાં આવશે. 
આવી �હેર હરા�માં ટેન્ડર ન ભરનાર વ્ય�કત કે પેઢી પણ આ હરા� થતાં પહેલા ખરાપણાની રકમ ભરીને ટેન્ડની શરતો તેમન ે
િબનશરતી સ્વીકાયર્છે તેમ જણાવી ભાગ લઇ શકશે. 

  ૨૦. �હેર હરા� થી કે વાટાઘાટો થી વેચાણ યો�યેથી પોતાની ઓફર રજુ કરનાર માંગણીદારે ઓફર સ્લીપ, વાટાઘાટો પ�ક અન ે
ટેન્ડરની શરતો ઉપર સહી કરવાની રહેશે. આવી માંગણી માંગણીદારોને બધંનકતાર્ રહેશે. 

  ૨૧. જો માંગણીદારની ખરીદદાર તરીકે િનયુ�કત કરવામાં આવશે તો તેમના નામની યાદી નાયબ વન સરંક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ 
િવભાગ, નવસારીની કચેરીના નોટીસ બોડર્ ઉપર �દ�શર્ત કરવામાં આવશે તેમજ વ્ય�કતગત રીતે ટપાલથી વેચાણ હુકમ સ્વ�પ ે
તેમન ે�ણ કરવામાં આવશે. 

  ૨૨. અસ્વીકૃત ટેન્ડરો સાથ ેમળેલ ખરાપણાની રકમ ડીપોઝીટ તરીક ેજમા લઇ રીફંડ ઓફ ડીપોઝીટ સદરે શાખપ� મેળવી શકય તેટલી 
વહેલી પરત કરવામાં આવશે. 

  ૨૩. વેચાણ મંજુર થયેથી �દન-૫ માં ખરીદદારે જ�રી માિહતી જેવી કે પેઢીના માિલકનું નામ, સરનામુ,ં પેઢીના ભાગીદારોના 
નામ/સરનામા, કંપનીના િનયામકો, સંચાલકોના નામ સરનામા ભાગીદારીના કરારની �માણીત નકલ/મેમોરેન્ડમ એન્ડ આટ�કલ્સ 
ઓફ એસોસીએશન / GST નંબર જે લાગુ પડે તે િબનચૂક રજુ કરવાના રહેશે. આ બાબતે કોઇ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહી. 
ધારાધોરણ મજુબ ઇન્કમ ટેક્ષ ભરપાઇ કરવાનો રહેશે. 

  ૨૪. નાયબ વન સંરક્ષક�ીની લેિખત પરવાનગી િસવાય ખરીદદાર િવભાગ સાથનેો સોદો બી� પાટ�ને તબદીલ કે સ�પણી કરી શકશે 
નહી. આ મજુબની મજુંરી યોગ્ય જણાયેથી િવભાગના નાયબ વન સંરક્ષક�ી ધ્વારા મંજુર કરેલ માંગણીના ૧ (એક) ટકા રકમ 
�ાન્સફર ફી વસુલ કયાર્ બાદ આપી શકાશે. 
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  ૨૫. ટેન્ડરમાં સહી કરનાર વ્ય�કતન ેપોતે પઢેીના માિલક તરીક ેભાગીદાર પેઢીના અિધકૃત ભાગીદાર તરીક ેક ેકંપનીના અિધકૃત �િતિનિધ 
મેનજેર કે ડાયરેકટર તરીકે કે અન્ય કોઇ વેપારી સસં્થાના અિધકૃત �િતિનિધ તરીકે સહી કરે છે તે સ્પ� પણે સહીની નીચે નામ 
સિહત જે તે પઢેી, કંપની ક ેઅન્ય વેપારી સંસ્થાના રબર સ્ટેમ્પ ધ્વારા દશાર્વવાનુંરહેશે. 

  ૨૬. કોઇપણ એક ર�જના એકજ સ્થળના ઉભા ઝાડોના બ્લોક માટે ૧ કરતાં વધારે સંખ્યામાં સરખા ભાવના ટેન્ડર હશે અને તે માંગણી 
ભાવ િવભાગન ે સવીકાયર્ જણાશે તો તે વેચાણના સ્થળે હાજર રહેલા માંગણીદારોને તેમના માંગણી ભાવમાં વધારો કરવાની 
પરવાનગી આપવમાં આવશે અન ેઆ રીતે મળેલ વધ ુભાવની માંગણી સ્વીકારવી કે નહી તે નાયબ વન સંરક્ષક ધ્વારા નકકી  
કરવામાં આવશે.જો માંગણીદારો માંગણી ભાવમાં વધારો કરવાની ના પાડે તો કયંુ ટને્ડર સ્વીકારવુ ંતે િચઠઠી ખ�ચીને નકકી કરવામાં 
આવશે. 

  ૨૭.(અ) જયાં સુધી નાયબ વન સંરક્ષક�ી માંગણીદારની ખરીદદાર તરીકે િનમ�ંક ના કરે ત્યાં સધુી જે તે માંગણીદારોને આ ટેન્ડરની શરત 
બંધન કતાર્ રહેશે. જો આમાની કોઇ શરતનો ભંગ થશે તો માંગણીદારે શરત ન.ં૫ હેઠળ જમા કરાવેલ ખરાપણાની રકમ ખાલસા 
કરવામાં આવશે. વધમુાં િવભાગ આવા ટેન્ડરમાં આવરી  લેવાયેલા જથ્થાનુ ંપનુ: વેચાણ કરી શકશે જો િવભાગન ેઆ જથ્થાનો 
િનકાલ કરવામાં ફાયદો થશે તો તેનો હકદાર િવભાગ રહેશે તથા જો નકુશાન થશે તો આનું નુકશાન શરત ભંગ કરનાર માંગણીદારના 
િશરે રહેશે તથા તેમન ેિવભાગ તરફથી જણાવ્યાનુસાર સમ� કામગીરી પૂણર્ ન થાય ત્યાં સધુી સમ� બ્લોકની તમામ જવાબદારી 
ખરીદદારની રહેશે. 

       (બ) ખરીદ કરેલ માલની જવાબદારી હરા� મંજુર થયાની તારીખથી ઇ�રદારની રહેશે. માલનુ ંવેચાણ થયા પછી તેના નાશ અથવા 
કુદરતી આફ્ત ક ે આગ લાગવા બદલ જંગલખાતુ તેના માટ ે જવાબદારા ગણાશે નહી અન ે તે માટ ે ખરીદ કરનાર પોતે જ 
જવાબદાર ગણાશે.  

  ૨૮. ખરીદદારે વેચાણ બાદ રાખેલ માલની જવાબદારી વેચાણ મંજૂર થયાની તારીખથી ખરીદદારની રહેશે. વેચાણ બાદ કુદરતી આફત, 
આગ, પૂર વગેરે,  કારણોસર માલને થતાં પુરા ક ેઅંશત નાશ કે નુકશાનીથી ઉભુ થનાર નાણાકીય નુકશાન ખરીદનારના િશરે રહેશે. 
આ બાબતે િવભાગની કોઇ જ જવાબદારી રહેશે નહી. 

  ૨૯. ખરીદદારે આ કરાર હેઠળની કરવાની થતી કામગીરી આ અગં ે રોકલે કારીગરો આ અંગ ે રોકેલ કારીગરો પૈકી કોઇ એક કે વધ ુ
 કારીગરન ે કોઇપણ �તનુ ં નુકશાન અન/ેઅથવા ઇ� થશે તો તેની જવાબદારી સપંૂણર્પણ ે ખરીદદારની રહેશે અને મજૂંર 
 કાયદાઓની જોગવાઇઓ હેઠળ કે અન્ય કોઇ નીયમોનુસાર જે કંઈ વળતર ચૂકવવાનું થશે તે ખરીદનારે ચૂકવવુ ંપડશે. વીભાગની આ 
 અંગ ે કોઇપણ જવાબદારી રહેશે નહ�. આમ છતાં પણ આ અગં ે કોઇપણ રકમ ચૂકવવાની િવભાગન ે ફરજ પડશે તો તે રકમ 
 ખરીદદાર પાસેથી વસૂલ કરવા માટે િવભાગ હકદાર રહેશે અન ેતેવા કીસ્સામાં આ �કારનીચૂકવણી િવભાગને કરવા માટે  ખરીદદાર  
 આ સાથે પરત ન ખ�ચી શકાય તેવી બાંયધરી આપવાની રહેશે. 
  ૩૦. ખરીદદારે લઘુ�મ વેતનધારો , કમર્ચારી પી.એફ. એકટ અને અન્ય મજૂર કાયદાઓની અને તેને સંલગ્ન િનયમોની જોગવાઇઓનુ ં

ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે અને તેના ભંગ બદલ કોઇપણ �તનો દંડ કે વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી સમ�પણે ખરીદદારે 
અદા કરવાની રહેશે. 

  ૩૧. ખરીદદારે કાપેલ માલ ઉપાડતી વખતે િનયત કરેલ ફી સ્થાિનક પરીક્ષ�ે વન અિધકારી/સ્થાિનક ફોરેસ્ટર પાસ ેભરપાઇ કરી વાહતુક 
પાસ મેળવ્યા બાદ જ માલ વાહતુક કરવાનો રહેશે. 

  ૩૨. હરા� મજૂંર થયા બાદ વકૃ્ષ કાપીને પાડવાનું શ� કયાર્ પછી કોઇપણ સમયે નાયબ વન સંરક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, 
નવસારી તરફથી સરકાર�ીના તા.૦૮/૧૧/૮૫ ના ઠરાવ �માણે છૂટ અપાઇ  હોય તેવા �ામજનો, મજૂરોન ેડાળીઓ, અંકુર, 
કાંટા તથા તેમને હક�પ લઇ જવા અથવા ખસેડવામાં દખલ કરવી નહી અથવા વન અિધકારીએ સૂચવેલ કામગીરી બ�વવા કોઇ 
વ્ય�કતએ દખલ કરવી નહી. 

  (બ) ખરીદ કરેલ બ્લોકના નાણાં ભરપાઇ કરવાની શરતો 
૧. ખરીદદારે િવભાગન ે ભરપાઇ કરવાની થતી સઘળી રકમ કોઇપણ રા�ીયકૃત/શીડયુલ બ�કના નાયબ વન સંરક્ષક�ી, 

સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારીના નામે �ોસ્ડ બ�ક �ાફટના �પમાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે.  
૨. ખરીદદાર ેવચેાણમા ંરાખલે બ્લોકની મજૂંર રાખવામા ંઆવલે વચેાણ ક�મતની ૨૫ % રકમ તથા કલુ વચેાણ ક�મત પર 

થતા સલે્સ ટકે્ષ/વટે/સરચાજર્ અન ેઇન્કમ ટકે્ષ સિહતની રકમ વચેાણના �દવસ ેભરવાની રહશે.ે કુલ વેચાણ કીમતની ૧૦ 
% રકમ અનામત તરીક ેતથા બાકી રહેતી ૭૫ % રકમ �દન-૭ માં ભરપાઇ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ નાયબ વન સરંક્ષક�ી, 
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસારીના હુકમ મળ્યેથી બ્લોકમાં કપાણ વગરેેની કામગીરી ચાલુ કરી શકશે. ખરીદદારે 
બ્લોકની કામગીરી સંતોષકારક અને કરાર ખતની શરતો �માણે કરીને બ્લોકનો કબજો િવભાગન ેપરત સ�પે ત્યારબાદ આ 
અનામત રકમ પરત કરવાની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે. અનામત રકમ ઉપર કોઇ વ્યાજ આપવમાં આવશે નહ�. 
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    (ડ) બ્લોકન ેલગતી કામગીરીની શરતો : 
 
     ૧ ખરીદદારે કરારનામુ ંકયાર્ બાદ આ કામગીરીમાં વકૃ્ષો કાપવાની કામગીરી આડ કાપણી, છાલ કાઢવાની કામગીરી, ઠંુઠની કાંટ-છાંટની 

કામગીરી, લાકડાઓ ઓડ કરવાની કામગીરી, બ્લોકમાં લાકડા ગોઠવવાની કામગીરી, ગોઠવેલ લાકડા બ્લોક માંથી રવાના કરવાની 
કામગીરી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ૪૫ �દવસ સમય મયાર્દામાં જ બ્લોકની તમામ કામગીરી સંતોષ કારક રીતે પણૂર્ કરી બ્લોકનો 
કબજો િવભાગન ેસ�પવનો રહેશે. ખરીદદાર અિનવાયર્ સજંોગોમાં આ મુદત િવભાગના નાયબ વન સરંક્ષક�ીની કચેરીએથી મજૂંરી 
મેળવીને નીચે મજુબની શરતે વધારી શકશે. 
અ. િવભાગને બ્લોકદીઠ �િત�દન �ા.૫૦૦/- વધારાની ફી ચુકવીને મહ�મ ૧૫ (પંદર) �દવસ માટે આ  મુદત નાયબ વન 

સંરક્ષક�ી વધારી શકશે. 
બ. ત્યાર પછી વધારાની મુદત બ્લોક દીઠ �િત�દન �ા.૭૫૦/- વધારાની ફી ચૂકવીને ૧૫ (પંદર) �દવસ માટ ેઆ મદુત નાયબ 

વન સંરક્ષક�ી વધારી શકશે. 
ક. ત્યાર પછી કોઇપણ મુદત વધારો નાયબ વન સરંક્ષક�ીની મજુંરી િસવાય કરી આપવામાં આવશે નહી આવી મુદત 

વધારવાની ફી વન સંરક્ષક�ી ધ્વારા નકકી કરવામાં આવશે. જે ખરીદદારે માન્ય રાખવાની રહેશે. 
    ૨ કામગીરી સંપણૂર્ કરવાની મુદતમાં વધારાનો અંદાજ નાયબ વન સંરક્ષક�ી ધ્વારા નકકી કરવામાં આવશે જેની સમીક્ષા કરવાની સ�ા 

વન સંરક્ષક�ીની રહેશે. આવા સિમિક્ષત અંદાજ મજુબની ફી ભરપાઇ કયાર્ બાદ જ મુદતમાં વધારો કરી આપવામાં આવશે. ફી 
ભરપાઇ ન કરવાના સજંોગોમાં ખરીદનારને બ્લોકમાં ઉભેલા કે કાપલેા વૃક્ષો કાપવાની ક ેલઇ જવાની મંજુરી આપવામાં આવશે 
નહી. 

    ૩ ખરીદદારે બ્લોકની સમ� કામગીરી એટલે કે કાપણી, આડ કાપણી, છાલ ઉતારવી, લાકડા ખ�ચવા, ગોઠવવા કે વાહતુક કરવા, 
ભરવા વગેરે એવી રીતે કરવું કે જેથી અિધિનયમની કોઇ જોગવાઇનો ભગં ન થાય. ખરીદદાર અિધિનયમની કલમોની જોગવાઇ 
અનુસાર ન કરવા જણાવેલ દરેક કતૃ્યથી દૂર રહેશે અન ેઅિધિનયમની કોઇપણ કલમનો ભંગ થયેલ છે એમ નાયબ વન સંરક્ષક�ીન ે
લાગશે તો તેઓ તરફથી હુકમ થયેથી �ા.૨૦૦૦/- થી વધુ નહી તેટલી દંડની રકમ અને ખરેખર અંદાજેલ વળતરની રકમ તેઓ 
મારફતે િવભાગને ચૂકવી આપવા બંધાશે અન ે તેમની પાસેથી આવા દરેક એવા કૃત્યો ના ભાગ�પ ે૧૦૦૦/- થી વધ ુનહ� તેટલી 
દંડની રકમ અન ેખરેખર અંદાજેલ વળતરની ઉકત રકમ અિધિનયમની કલમ-૮૫ અનસુાર અનામત રાખેલ છે (વેચાણ ક�મતની 
૧૦ ટકા રકમ) માંથી વસૂલ કરવા પા� થશે. આવા દંડની રકમ કે વળતરની રકમ વધારે હશે તો ખરીદદારે અનામતની રકમ ઉપરાંત 
પણ અંદાજવામાં આવેલ રકમ ભરપાઇ કરવાની રહેશે. ખરીદદારે બ્લોકને લગતી તમામ કામગીરી એવી રીતે કરવાની રહેશે કે જેથી 
અિધિનયમની કોઇપણ જોગવાઇનો ભગં ન થાય તથા આગામી પાકન ેકોઇ વીપરીત અસર ન પહ�ચે જેથી િવભાગ િબનજ�રી 
ખચર્ િનવારી પાક મેળવી શક.ે ખરીદદાર ધ્વારા કોઇ નુકશાન પહ�ચાડવામાં આવશે તો નાયબ વન સંરક્ષક ધ્વારા અંદાજવામાં 
આવેલ વળતર અન ેદંડ ચૂકવવાનો રહેશે. આવા વળતર અન ેદંડની રકમના  હુકમ સામ ેખરીદદાર વન સંરક્ષક�ીને અપીલ કરી 
શકશે. તેઓનો ચૂકાદો અન ેહુકમ આખરી રહેશે. 

   ૪ ખરીદદારે કાપેલા વૃક્ષોના થડીયાની કાંટ-છાંટ એવી રીતે કરવી જેથી કાપેલા વકૃ્ષોનું થડીયંુ જમીન લેવલથી થડીયાના ઉપરનો ભાગ 
લીસ્સો અને ઢાળવાળા શંકુ આકારનો બને જેથી વરસાદી પાણી થડીયામાં ઉતરી સડો પેદા કરી શકે નહી .કાંટ છાટ એવી રીતે કરવી 
કે જેથી થડીયાની છાલ એકધારી અન ેલીસ્સી કપાય. ખરીદદાર ધ્વારા ઉાપર જણાવ્યા મુજબ કાંટ છાંટ કરવામાં આવશે નહ� તો 
કાંટ છાંટ યોગ્ય રીતે ન કરેલ �િત ખૂટ દીઠ �ા. ૨ લેખે વસુલ કરવામાં આવશે. જેમાં વધારો/ઘટાડો કરવાની સ�ા પરીક્ષે� વન 
અિધકારીની ભલામણ અનસુાર વધારો/ઘટાડો નાયબ વન સંરક્ષક�ી કરી શકશે. ખરીદદારે કાપેલા વૃક્ષોના થડીયાની કાંટ છાંટ કયાર્ 
બાદનું �માણપ� સંબંિધત પરીક્ષે� વન અિધકારી પાસેથી મેળવીન ેનાયબ વન સંરક્ષક�ીને રજુ કરવાનું રહેશે. 

   ૫ ખરીદદાર તેમન ેવેચાણમાં રાખેલ બ્લોક/વાવેતરમાં નીલગીરી ક ેઅન્ય વૃક્ષોના લાકડાની છાલ પ્લોટમાં જ કાઢી શકાશે. 
  (ચ) અન્ય શરતો 
 
   ૧ ખરીદદાર ઉપર જણાવેલ શરતો પકૈી એક ક ેતેથી વધ ુશરતોનું પાલન કરવામાં િનષ્ફળ ગયેથી તેમન ેકરવામાં આવેલ વેચાણ રદ કરી 

તેમણે ભરેલ ખરાપણાની રકમ તથા અન્ય તમામ રકમ જપ્ત કરીએ આવા સ્થળ પર કાપેલ જથ્થાનું ફેર વેચાણ ખરીદદારના ખચ� 
અને જોખમે યોજવામાં આવશે. જો આવા ફેર વેચાણમાં િવભાગન ેનુકશાન જશે તો ફેર વેચાણ ખચર્ સિહત નુકશાનીની તમામ 
રકમ ૧૨ ટકા સાદા વ્યાજ સિહત મૂળ ખરીદદાર પાસથેી વસૂલ કરવામાં આવશે. આ નુકશાન ભરપાઇ કરવાની માંગણીની નોટીસ 
મળ્યેથી �દન-૫ માં આ નુકશાન િવભાગન ેભરપાઇ કરવુ ંપડશે. નકુશાનની રકમ નકકી કરવા નીચે મજુબન ુસુ� અપનાવવામાં 
આવશે. 
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(અ) નુકશાનીની રકમ (�િપયામાં) = માંગણીદારે ટેન્ડર ધ્વારા આપેલ માંગણીની રકમ(-)પુન: વેચાણમાં મળેલ ખરીદ ક�મત 
(બ) પુન: વેચાણમાં પણ જો આ જથ્થાનો નીકાલ થશે નહ� તો માંગણીદાર પાસથેી વસૂલ કરવાની થતી  નુકશાનીની રકમ 

ગણતરી નીચે મજુબ થશે. 
 નુકશાનીની રકમ (�િપયામાં) = માંગણીદારે ટેન્ડર ધ્વારા આપેલ માંગણીની રકમ 
(ક) પરંતુ આવા જથ્થાના પનુ: વેચાણ ધ્વારા માંગણીદાર પાસેથી વસૂલ કરવાપા� થતી રકમ વધુ રકમ ઉપજશે તો આ 

વધારાની રકમ ઉપર માંગણીદારનો કોઇ હકક ક ેદાવો રહેશે નહી. 
(ક)       કરારનામુ ંઅન ેબ્લોકનો કબજો સભંાળવાની શરતો 

 ૧ ખરીદદારે હરા�ની નાણાંની ભરપાઇ કરવાની શરતો (બ) (૧) તથા (ર) મુજબના નાણાં ભરપાઇ કરી િવભાગ તરફથી 
િનયત કરવામાં આવેલ નમનૂામાં કરારનામ ુકરી આપવાનુ ંરહેશે. જો ખરીદદાર આમ કરવામાં ચૂકશે તો તેમની િનયુ�કત 
રદ કરવા પા� થશે અને િનયુ�કત રદ થયેથી ખરાપણાની રકમ તથા ભરેલ તમામ રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.  

 ૨ ખરીદદાર તરફથી ઉપરોકત શરતો �માણેની સંપણૂર્ રકમ (કરવેરા સિહત) ભરપાઇ કયાર્ બાદ અને કરારનામુ ંકયાર્ બાદ 
સંબંિધત નાયબ વન સંરક્ષક ક ેતેઓએ અિધકતૃ કરેલ અિધકારી પાસેથી તેઓએ બ્લોકનો કબજો સભંાળવાનો રહેશે અન ે
શરત ન.ં (૧) મજુબ  ફેર વેચાણમાં િવભાગન ેજો ફાયદો થશે તો તે રકમ ઉપર મૂળ ખરીદનારન ેકોઇ અિધકાર રહેશે 
નહી. (ર) ખરીદદાર કદુરતી કારણોસર અથવા અન્ય પ�રબળોને લીધે માલન ેથયેલ અસર માટે વાંધો ઉઠાવવા હકદાર 
રહેશે નહી. 

 ૩ ખરીદદારન ે િનયમ �માણે સેલ ટકે્ષ/વટે ની રકમ અંગ ે બ્લોકની કામગીરી પૂણર્ થયેથી ઇમારતી અન ેજલાઉ માલના 
જથ્થા બાબતે નાયબ વન સંરક્ષક�ી તરફથી જ�રી �માણપ� આપવામાં આવશે. ખરીદદારે વેચાણ રાખેલ માલ ઉપર 
ભરવાના થતા સેલ્સ ટકે્ષ ની િવગતો બારોબાર સેલ્સ ટેક્ષ િવભાગ પાસેથી મેળવવાનો રહેશે.  

 ૪ વેચાણની તારીખમાં સંજોગોવશાત ફેરફાર થશે તો વેચાણની નવી િનધાર્રીત તારીખને આ શરતો લાગુ પડશે. 
 ૫ શરતોના અથર્ અન ેઅમલ અંગ ેકોઇ વાદ િવવાદ ઉપિસ્થત થાય તો તે અગંે વન સંરક્ષક�ી, સામા�ક વનીકરણ વતુર્ળ, 

ભ�ચનો િનણર્ય છેવટનો ગણાશે. 
 ૬ આ વેચાણ હેઠળ ઉપિસ્થત થનાર તમામ દાવાઓ નવસારી ન્યાયાલયની હકમુતમાં રહેશે. 
 ઉપરોકત તમામ શરતો મન/ેઅમોને િબનશરતી માન્ય છે જે બદલ સહી ક� છંુ/કરીએ છીએ. 
 

સ્થળ : નવસારી 
તારીખ : ૧૫/૦૨/૨૦૧૮                                                                      ------------------------------------- 

                                                                                                                                           માગંણીદારની સહી 

 

ન�ધ : શરતના દરકે પાન ઉપર માગંણીદાર ેસહી કરવાની રહશે.ે   


