
નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, 

વન ભવન, પહેલો માળ, રાવપુરા પોલીસ સ્ટેશન પાછળ, વડોદરા  
ફોન નં.(૦૨૬૫) ૨૪૩૧૧૨૮ ફેકસ નંબર (૦૨૬૫) ૨૪૨૭૬૯૬ 

કાયયપાલક ઇજનેર, નમયદા યોજના નહેર વવભાગ-૧, વડોદરાની મુખ્ય નહેરના ઉભા વૃક્ષો-૩૫૧૮ના વેચાણ માટેનું ટેન્ડર  

કકંમત રા. ૧૫૦/-                                                  ટેન્ડર નંબર-   
૧. ઇજારદાર/કંપની/વ્યકતિન ં નામ : 
૨. પત્રવ્યવહારન ં સરનામ  ં : 
 
૩ સંપકકની તવગિ ફોન ન.ં (મોબાઇલ નં.) :  
૪. જીએસટી/પાન નબંર : 
૫. ઉભા વૃક્ષોની તકંમિ : 

અ.
ન.ં 

ગામ/ 
કી.મી. થી કી.મી. 

વૃક્ષોની 
સંખ્યા  

પં. 
ઇમારિી 
(ઘ.મી.) 

પં.જલાઉ 
(કવી.)  

નમકદા મ ખ્ય નહેરના પાળાના ઉભા વૃક્ષો-૩૫૧૮ ની ખરીદ કીંમિ રા. 

૧ ત્રીકમપ રા  
૭૧.૬૩૧ થી ૭૩.૪૫૦ 

૧૯૪ 
જ.બા. 

૪૨.૧૨ ૯૫.૮૫ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૨ વેડપ ર 
૭૧.૬૩૧ થી ૭૩.૪૫૦ 

૭૨૫ 
જ.બા. 

૧૫૨.૮૩ ૨૭૩.૯ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૩ વેડપ ર 
૭૧.૬૩૧ થી ૭૩.૪૫૦ 

૫૭૦ 
ડા.બા. 

૨૬૪.૦૬ ૪૮૫.૮ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૪ ચીપટ 

૭૩.૬૧૪ થી ૭૪.૦૦૦ 

૬૯૦ 

ડા.બા. 

૬૭.૧૭ ૧૦૪.૩૩ 

 

રા........................   

શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૫ ચીપટ 
૭૩.૬૧૪ થી ૭૪.૦૦૦ 

૨૨૨ 
જ.બા. 

૬૭.૧૭ ૧૦૪.૩૩ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૬ ગોરજ 
૭૪.૦૦૦ થી ૭૪.૪૧૪ 

૧૩૫ 
જ.બા. 

૨૮.૨૦ ૫૨.૨૦ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૭ નવગામા 
૯૧.૮૭૦ થી ૯૨.૨૧૫ 

૧૦ 
ડા.બા. 

૧.૬૨ ૩.૬ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૮ અડીરણ 
૯૧.૮૭૦ થી ૯૨.૨૧૫ 

૨૦ 
ડા.બા. 

૬.૫૬ ૯.૪ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૯ સરણેજ 
૯૫.૬૧૪ થી ૯૬.૭૧૪ 

૧૬૧ 
જ.બા. 

૮૭.૩૨ ૬૭.૨ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૧૦ સરણેજ 
૯૬.૫૮૪ થી ૯૬.૬૧૪ 

૧૭૫ 
ડા.બા. 

૮૬.૩૬ ૧૦૦.૭ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૧૧ સરણેજ 
૯૬.૫૮૪ થી ૯૭.૫૫૬ 

૧૧૦ 
જ.બા. 

૪૫.૦૫ ૬૧.૦૦ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૧૨ રાજ પ રા 
૯૬.૫૮૪ થી ૯૭.૫૫૬  

૨૭૫ 
ડા.બા. 

૭૬.૨૬ ૧૨૬.૯૦ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૧૩ રાજ પ રા 
૯૬.૫૮૪ થી ૯૭.૫૫૬ 

૨૩૧ 
જ.બા. 

૫૨.૩૩ ૬૩.૫૦ રા........................   
શબ્દોમાં અંકે રતપયા ........................................................ 

૬. ટેન્ડર સાથે બીડવામાં આવેલ ક્રોસ્ડ ડીમાન્ડ ડર ાફટની તવગિ  

અ.ન.ં બેંકન ં નામ-શાખાન ં નામ ડીમાન્ડ ડર ાફટ નં. અને િારીખ ડીમાન્ડ ડર ાફટની રકમ (રા.માં)  

 
 

   

ઉપરોકિ મ જબની ખરીદ કીંમિ, જ ેટેન્ડર ફોમકમાં દશાકવેલ છે િે અંગેની હરાજીની શરિો વાંચ્યા, સમજયા બાદ મારા િરફથી સાદર કરવામાં 
આવેલ છે જ ેમન/ેઅમોને બંધનકિાક છે.  
સ્થળ :    નામ : 
િારીખ :    સહી : 



પરિશિષ્ટ-બ 

વન અને પર્યાવરણ વવભયગનય ઠરયવ ક્રમયાંક : વવછ/૧૦૯૮-૨૨૪ 
નર્મદા યોજના નહેિ શિભાગ-૧ િડોદિાની ર્ુખ્ય નહેિના ઉભા િૃક્ષો-૩૫૧૮ ની ટેન્ડિ પધ્ધતીથી જાહેિ હિાજીની 

િિતો 

૧. નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકરણ વવભયગ, વડોદરય ધ્વયરય અખબયરોમયાં જાહેર પ્રવસધ્ધીથી આમાંવિત કરવયમયાં આવેલ 
નર્મદા યોજના નહેિ શિભાગ-૧ િડોદિાના ઉભા િૃક્ષો-૩૫૧૮ ની હરયજી મયટેનય ટેન્ડર ઓનલાઇન િેબસાઇટ 

http:/forest.guj.gov.in/tender-listing.htm/www. statetenders. com િેબસાઇટ પિથી ર્ેળિિાના 

િહેિે.  
૨. સાંપૂણા વવગત ભરેલય ટેન્ડરો સીલબાંધ કવરમયાં રૂબરૂ તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના િોજ બપોિના ૧૨.૦૦ કલાક સુધીમયાં નયર્બ વન 

સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકરણ વવભયગ, વડોદરયનય સરનયમે રયખેલ ટેન્ડર પેટીમયાં નયખવયનય રહેશે. મળેલ ટેન્ડર ઇજારદયરની 
હયજરીમયાં તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૯ ના િોજ બપોિે ૧૩.૦૦ કલાકે નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રીની રૂબરૂમયાં તેઓનય કક્ષમયાં ખોલવયમયાં 

આવશે. 
૩. મયાંગણીદયરે તેમનય મયટે તથય તેમનય વતી કયમ કરવય મયટે વેચયણમયાં ભયગ લેનયર ઇસમને મુખત્ર્યરનયમુાં આપવુાં ફરજીર્યત છે આ 

મુખત્ર્યરનયમયની ખરી નકલ ટેન્ડર સયથે સયમેલ કરવયની રહેશે તેમજ ટેન્ડર ભરનયરની ઓળખ મયટે પયન નાંબર ફોટયવયળુાં 

ઓળખપિની પ્રમયવણત નકલ (સરકયરશ્રીએ મયન્ર્ કરેલ પુરયવયવયળુાં) ટેન્ડર સયથે જોડવયનુાં રહેશ.ે   
૪. દિેક બ્લોકિાઇઝ ટેન્ડિ ફોર્મર્ાાં ઇર્ાિતી અને જલાઉની અલગ-અલગ કીંર્ત દિામિી બ્લોકની કુલ ર્ાાંગણીની િકર્ 

દિામિિાની િહેિે તે શસિાયની ર્ાાંગણી ને ર્ાન્ય િાખિાર્ાાં આિિે નહી.  

૫ મયાંગણીદયરે ટેન્ડર સયથે રા.૨૫,૦૦૦/- (અાંકે રશપયા પચ્ચીસ હજાિ પુિા) નો ડીર્ાન્ડ ડર ાફટ કોઇપણ 

િાષ્ટરીયકૃત/િીડયુલ બેંકનો કાયમપાલક ઇજનેિ, નર્મદા યોજના નહેિ શિભાગ-૧, િડોદિા નય નયમનો ટેન્ડર સયથે સયમેલ 

રયખવયનો રહેશ.ે ખરયપણયની રકમ ઉપર કોઇપણ વ્ર્યજ આપવયમયાં આવશે નહી. ખરયપણયની રકમ વસવયર્નય અથવય નકકી 
કરેલ રકમ કરતયાં ઓછી રકમનય ડીમયન્ડ ડર યફટ સયથેનય ટેન્ડરો મયન્ર્ ગણયશે નહી. 

૬. વેચયણની તર્ાર્ િિતોની સાંપૂણમપણે શબનિિતી સ્િીકાયમ કયામની સાશબતીરપે ટેન્ડિની િિતો દિામિતા દિેક પાન 

ઉપિ સહી કિિાની િહેિે, આ રીતે સહી કરનયરે પોતે મયાંગણીદયર સાંસ્થયનય મયવલકે અવધકૃત ભયગીદયર, પ્રવતવનવધ, અવધકયરી 

અથવય વનર્યમકની હેશીર્તથી સહી કરી રહર્ય છે તે સ્પષ્ટપણે દશયાવવયનુાં રહેશે. પયછળથી શરતો બયબતનો કોઇ વવવયદ 
ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવશે નહી. 

૭. ટેન્ડર ભરનયરે ફોમામયાં સ્વચ્છ રીતે મયલની ખરીદ કીંમત (જીએસટી/સરચયજા/ઇન્કમ ટેક્ષ તથય અન્ર્ ટેક્ષો વસવયર્ની) આાંકડયમયાં 
અને શબ્દોમયાં દશયાવવયની રહેશે. 

૮. મયાંગણીદયરે ટેન્ડરો ભરવયમયાં ઘૂાંટયઘૂટ અને છેક-છયક ટયળવયની રહેશે. તેમનય દરેક સુધયરય પર નજીક ટૂાં કી સહી કરવયની રહેશે. 

૯. આવેલ ટેન્ડરો પૈકી અધૂરય ભરેલય, સહી વગરનય કે અસ્પષ્ટ ટેન્ડરો ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવશે નહીં. 

૧૦. શરતી ટેન્ડરો કે તયરથી કે ફેક્ષથી મોકલેલય ટેન્ડરો, વવભયગ તરફથી નકકી કરેલ ફોમા વસવયર્નય ફોમામયાં ભરવયમયાં આવેલય ટેન્ડરો, 
વનર્ત કરેલ તયરીખ અને સમર્ પછી આવેલય ટેન્ડરો તથય આ જાહેરનયમયની શરતો પ્રમયણે નય  હોર્ તેવય ટેન્ડરો ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં 
આવશે નહી. 

૧૧. મયાંગણીદયરે ટેન્ડર ખોલવયનય વનર્ત સમર્ સુધીમયાં તેમને આપેલ ટેન્ડરો પયછય ખેંચી શકશે પરાં તુ આમ કરવય મયટે તેમને લેવખતમયાં 
અરજી કરીને નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી કે તેમનય અવધકૃત પ્રવતવનવધની પૂવા માંજૂરી લેવી પડશે.   

૧૨. કોટા  ધ્વયરય નૈવતક અધ:પતન કે અન્ર્ ગુન્હય સાંબાંવધત વશક્ષય ફરમયવવયમયાં આવેલ વ્ર્કકત, આ પ્રકયરની વશક્ષય ભેયગવેલ વ્ર્કકત, 

૧૮ વર્ાથી ઓછી ઉમરની વ્ર્કકત, નયદયર જાહેર થરે્લ વ્ર્કકત, સાંસ્થય અથવય વવભયગ અથવય સરકયર ધ્વયરય કયળી ર્યદીમયાં 

મુકવયમયાં આવેલ કોઇપણ વ્ર્કકત અગર તો પક્ષ તરફથી રજુ કરવયમયાં આવેલ ટેન્ડર રદબયતલ કરવયમયાં આવશે અને આવય ટેન્ડર 
સયથેની ખરયપણયની રકમ વવભયગ ધ્વયરય  ખયલસય કરવયમયાં આવશે.  

૧૩. મયાંગણીદયરે તમયમ બ્લોક મયટે એક જ ટેન્ડર આપવયનુાં રહેશે. તમયમ બ્લોક મયટે કોઇ મયાંગણીદયરે એક કરતયાં વધુ ટેન્ડર ભરેલય હશે 
તો તે પૈકી સૌથી ઉંચય ભયવનુાં ટેન્ડર ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવશે.  

૧૪. વવભયગ તરફથી આ જાહેર હરયજીનુાં જ ેજાહેરનયમુાં બહયર પયડેલુાં છે તેનો જથ્થો અાંદયજીત છે અને તેમયાં કોઇ ફેરફયર હોર્ તો ખરીદદયરે 

મયન્ર્ રયખવયનો રહેશ.ે મયાંગણીદયરે વયવેતરની હદ તેમજ તેમયાં ઉભય ઝયડો, તેનો બતયવેલ જથ્થો અને તેની ગુણવત્તયની સ્થળ ઉપર 
ખયતરી કર્યા બયદ જ આ ટેન્ડરોમયાં મયાંગણી ભરેલ છે તેમ મયનવયમયાં આવશે. મયાંગણીદયરે ટેન્ડર સયદર કર્યા બયદ તેમયાં કોઇપણ 
જાતનય ફેરફયર કરી શકયશે નહીં અને આ અાંગે તેમની કોઇ ફરીર્યદ મયન્ર્ રયખવયમયાં આવશે નહી. 



૧૫. વેચયણમયાં મુકવયમયાં આવેલ વયવતેર અાંદયજીત ઉત્પયદનનો જથ્થો છે ત્ર્યાં અને જમે છે તેમનય ધોરણે મુકવયમયાં આવેલ છે અને 
ખરીદનયરને તેનય કોઇપણ ભયગ મયટે પસાંદગી કે નકયરવયનો હકક રહેશે નહી. 

૧૬. ટેન્ડર ખોલવયનય સમર્ સુધીમયાં વવભયગનય નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી ઉપર જણયવ્ર્ય પૈકીનય કોઇપણ બતયવેલ જથ્થો કે તેનય કોઇ ભયગ 
રદ કરવયની કે તેમયાં સુધયરો વધયરો કે ફેરફયર કરવયનો અબયવધત હકક ધરયવે છે. 

૧૭. વનર્ત સમર્ સુધીમયાં આવેલ ટેન્ડરો નકકી કરેલ તયરીખે અને સમરે્ હયજર રહેલ મયાંગણીદયરો સમક્ષ નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી 

ધ્વયરય અથવય તેમને અવધકૃત કરેલ અવધકયરી ધ્વયરય ખોલવયમયાં આવશે તથય તેમયાં દશયાવેલ વવવવધ વયવેતરની મયાંગણી ભયવ વયાંચી 

સાંભળયવવયમયાં આવશે. 

૧૮. આવેલ બધય ટેન્ડરો અથવય તે પૈકી કોઇપણ ટેન્ડર કયરણો આપ્ર્ય વગર અસ્વીકયર કરવયનો કે અાંશત: સ્વીકયરવયનો અથવય 

હરયજી રદ કરવયનો નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રીને અબયવધત હકક રહેશે.  

૧૯. જો પ્રયપ્ત થરે્લ ટેન્ડરો નયમાંજુર થયર્/અપસેટ કીંમત કરતયાં ઓછી રકમનય હોર્ તો વેચયણનય કદવસે વયટયઘયટોથી અથવય તો 
જાહેર હરયજીથી વેચયણ ર્ોજવયમયાં આવશે. આવી જાહેર હરયજીમયાં ટેન્ડર ન ભરનયર વ્ર્કકત કે પેઢી પણ આ હરયજી થતયાં 
પહેલયાં ખરયપણયની રકમ ભરીને ટેન્ડની શરતો તેમને વબનશરતી સ્વીકયર્ા છે તેમ જણયવી ભયગ લઇ શકશે. 

૨૦. જાહેર હરયજીથી કે વયટયઘયટોથી વચેયણ ર્ોજારે્થી પોતયની ઓફર રજુ કરનયર મયાંગણીદયરે ઓફર સ્લીપ વયટયઘયટો પિક અને 
ટેન્ડરની શરતો ઉપર સહી કરવયની રહેશે. આવી મયાંગણી મયાંગણીદયરોને બાંધનકતયા રહેશે. 

૨૧. જો મયાંગણીદયરની ખરીદદયર તરીકે વનરુ્કકત કરવયમયાં આવશે તો તેમનય નયમની ર્યદી નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક 

વનીકરણ વવભયગ, વડોદરયની કચરેીનય નોટીસ બોડા  ઉપર પ્રદવશાત કરવયમયાં આવશે તેમજ વ્ર્કકતગત રીતે ટપયલથી વેચયણ 
હુકમ સ્વરૂપ તેમને જાણ કરવયમયાં આવશે. 

૨૨. અસ્વીકૃત ટેન્ડરો સયથે મળેલ ખરયપણયની રકમ ડીપોઝીટ તરીકે જમય લઇ રીફાં ડ ઓફ ડીપોઝીટ સદરે શયખપિ મેળવી 
શકર્ તેટલી વહેલી પરત કરવયમયાં આવશે. 

૨૩. વેચયણ માંજુર થરે્થી કદન-૫ મયાં ખરીદદયરે જરૂરી મયકહતી જવેી કે પેઢીનય મયવલકનુાં નયમ, સરનયમુાં, પેઢીનય ભયગીદયરોનય 

નયમ/સરનયમય, કાંપનીનય વનર્યમકો, સાંચયલકોનય નયમ સરનયમય ભયગીદયરીનય કરયરની પ્રમયણીત નકલ/મેમોરેન્ડમ એન્ડ 
આટીકલ્સ ઓફ એસોસીએશન/સેલ્સ ટેક્ષ/વેટ રજીસ્ટર નાંબર/જીએસટી નાંબર જ ે લયગુ પડે તે વબનચૂક રજુ કરવયનય 
રહેશ.ે આ બયબતે કોઇ છૂટછયટ આપવયમયાં આવશે નહી. 

૨૪. નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રીની લેવખત પરવયનગી વસવયર્ ખરીદદયર વવભયગ સયથેનો સોદો બીજી પયટીને તબદીલ કે સોંપણી કરી 
શકશે નહી. આ મુજબની માંજુરી ર્ોગ્ર્ જણયરે્થી વવભયગનય નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વયરય માંજુર કરેલ મયાંગણીનય ૧ (એક) 
ટકય રકમ ટર યન્સફર ફી વસુલ કર્યા બયદ આપી શકયશે. 

૨૫. ટેન્ડરમયાં સહી કરનયર વ્ર્કકતને પોતે પેઢીનય મયવલક તરીકે ભયગીદયર પેઢીનય અવધકૃત ભયગીદયર તરીકે કે કાંપનીનય અવધકૃત 
પ્રવતવનવધ મેનેજર કે ડયર્રેકટર તરીકે કે અન્ર્ કોઇ વેપયરી સાંસ્થયનય અવધકૃત પ્રવતવનવધ તરીકે સહી કરે છે તે સ્પષ્ટપણે 

સહીની નીચે નયમ સકહત જ ેતે પેઢી, કાંપની કે અન્ર્ વેપયરી સાંસ્થયનય રબર સટેમ્પ ધ્વયરય દશયાવવયનુાં રહેશે. 
૨૬. કોઇપણ એક જથ્થો કે વયવેતર મયટે ૧ કરતયાં વધયરે સાંખ્ર્યમયાં સરખય ભયવનય ટેન્ડર હશે અને તે મયાંગણી ભયવ વવભયગને 

સ્વીકયર્ા જણયશે તો તે વેચયણનય સ્થળે હયજર રહેલય મયાંગણીદયરોને તેમનય મયાંગણી ભયવમયાં વધયરો કરવયની પરવયનગી 
આપવયમયાં આવશે અને આ રીતે મળેલ વધુ ભયવની મયાંગણી સ્વીકયરવી કે નહી તે નયર્બ વન સાંરક્ષક ધ્વયરય નકકી  કરવયમયાં 
આવશે.જો મયાંગણીદયરો મયાંગણી ભયવમયાં વધયરો કરવયની નય પયડે તો કરુ્ાં ટેન્ડર સ્વીકયરવુાં તે વચઠઠી ખેંચીને નકકી કરવયમયાં 
આવશે. 

૨૭.(અ)  જર્યાં સુધી નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી મયાંગણીદયરની ખરીદદયર તરીકે વનમણૂાંક નય કરે ત્ર્યાં સુધી જ ે તે મયાંગણીદયરોને આ 

ટેન્ડરની શરતો બાંધનકતયા રહેશ.ે જો આમયની કોઇ શરતનો ભાંગ થશે તો મયાંગણીદયરે શરત નાં.૫ હેઠળ જમય કરયવેલ 
ખરયપણયની રકમ ખયલસય કરવયમયાં આવશે. વધુમયાં વવભયગ આવય ટેન્ડરમયાં આવરી લેવયરે્લય જથ્થયનુાં પુન: વેચયણ કરી 
શકશે જો વવભયગને આ જથ્થયનો વનકયલ કરવયમયાં ફયર્દો થશે તો તેનો હકદયર વવભયગ રહેશે તથય જો નુકશયન થશે તો આનુાં 
નુકશયન શરત ભાંગ કરનયર મયાંગણીદયરનય વશરે રહેશે તથય તેમને વવભયગ તરફથી જણયવ્ર્યનુસયર સમગ્ર કયમગીરી પૂણા ન 
થયર્ ત્ર્યાં સુધી સમગ્ર બ્લોકની તમયમ જવયબદયરી ખરીદદયરની રહેશે. 

૨૮ ખરીદ કરેલ મયલની જવયબદયરી હરયજી માંજુર થર્યની તયરીખથી ઇજારદયરની રહેશે. મયલનુાં વેચયણ થર્ય પછી તેનય નયશ 
અથવય કુદરતી આફત કે આગ લયગવય બદલ જ ાંગલખયતુાં તેનય મયટે જવયબદયર ગણયશે નહી અને તે મયટે ખરીદ કરનયર પોતે જ 
જવયબદયર ગણયશે. 



 (અ) અિેનય વવભયગમયાં અગયઉ ર્ોજારે્લ હરયજીમયાં પૂરેપુરી રકમ ભરપયઇ ન થરે્લ હોર્ તેવય ઇજારદયરોએ આ હરયજીનય 
ટેન્ડર ખોલવયનય બે કદવસ અગયઉ પૂરેપુરી રકમ ભરપયઇ કર્યા બયદ જ આ હરયજીમયાં ભયગ લઇ શકશે જનેી ખયસ નોંધ લેવય 
વવનાંતી છે.  

(ડ) બ્લોકને લગતી કાર્ગીિીની િિતો : 

૧ ખરીદદયરે કરયરનયમુાં કર્યા બયદ આ કયમગીરીમયાં વૃક્ષો કયપવયની કયમગીરી આડ કયપણી, છયલ કયઢવયની કયમગીરી, ઠુાં ઠની કયાંટ-

છયાંટની કયમગીરી, લયકડયઓ ઓડ કરવયની કયમગીરી, બ્લોકમયાં લયકડય ગોઠવવયની કયમગીરી, ગોઠવેલ લયકડય બ્લોકમયાંથી 
રવયનય કરવયની કયમગીરી વગેરેનો સમયવેશ થયર્ છે. ૩૦ રદિસની સર્ય ર્યામદાર્ાાં જ બ્લોકની તર્ાર્ કાર્ગીિી 
સાંતોષકાિક િીતે પૂણમ કિી બ્લોકનો કબજો શિભાગને સોંપિાનો િહેિે. સમર્ મર્યાદયમયાં ખરીદેલય વૃક્ષોની 

કયપણી/વયહતુકની કયમગીરી પુણા ન થયર્ અને તેનય લીધે નહેરની કયમગીરી કરનયર રુ્ઝર એજન્સી આ નડતરરૂપ વૃક્ષોને દુર 
કરશે તો તેની જવયબદયરી ખરીદનયરની રહેશે અિેનય વવભયગની કોઇ જવયબદયરી રહેશે નહી તેની ખયસ નોંધ લેવી. ખરીદદયર 
અવનવયર્ા સાંજોગોમયાં આ મુદત વવભયગનય નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરીએથી માંજૂરી મેળવીને નીચે મુજબની શરતે વધયરી 
શકશે. 

અ. વવભયગને બ્લોકદીઠ પ્રવતકદન રૂય.૫૦૦/- વધયરયની ફી ચુકવીને મહત્તમ ૧૫ (પાંદર) કદવસ મયટે આ  મુદત નયર્બ વન 
સાંરક્ષકશ્રી વધયરી શકશે. 

બ. ત્ર્યર પછી વધયરયની મુદત બ્લોક દીઠ પ્રવતકદન રૂય.૭૫૦/- વધયરયની ફી ચૂકવીને ૧૫ (પાંદર) કદવસ મયટે આ મુદત નયર્બ વન 
સાંરક્ષકશ્રી વધયરી શકશે. 

ક. ત્ર્યર પછી કોઇપણ મુદત વધયરો નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રીની માંજુરી વસવયર્ કરી આપવયમયાં આવશે નહી આવી મુદત 
વધયરવયની ફી વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વયરય નકકી કરવયમયાં આવશે. જ ેખરીદદયરે મયન્ર્ રયખવયની રહેશે. 

૨. કયમગીરી સાંપૂણા કરવયની મુદતમયાં વધયરયનો અાંદયજ નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વયરય નકકી કરવયમયાં આવશે જનેી સમીક્ષય 
કરવયની સત્તય વન સાંરક્ષકશ્રીની રહેશે. આવય સવમક્ષત અાંદયજ મુજબની ફી ભરપયઇ કર્યા બયદ જ મુદતમયાં વધયરો કરી 
આપવયમયાં આવશે. ફી ભરપયઇ ન કરવયનય સાંજોગોમયાં ખરીદનયરને બ્લોકમયાં ઉભેલય કે કયપેલય વૃક્ષો કયપવયની કે લઇ જવયની 
માંજુરી આપવયમયાં આવશે નહી. 

૩. ખરીદદયરે બ્લોકની સમગ્ર કયમગીરી એટલે કે કયપણી, આડ કયપણી, છયલ ઉતયરવી, લયકડય ખેંચવય, ગોઠવવય કે વયહતુક 

કરવય, ભરવય વગેરે એવી રીતે કરવુાં કે જથેી અવધવનર્મની કોઇ જોગવયઇનો ભાંગ ન થયર્. ખરીદદયર અવધવનર્મની કલમોની 
જોગવયઇ અનુસયર ન કરવય જણયવેલ દરેક કૃત્ર્થી દૂર રહેશે અને અવધવનર્મની કોઇપણ કલમનો ભાંગ થરે્લ છે એમ નયર્બ 
વન સાંરક્ષકશ્રીને લયગશે તો તેઓ તરફથી હુકમ થરે્થી રૂય.૨૦૦૦/- થી વધુ નહી તેટલી દાંડની રકમ અને ખરેખર અાંદયજલે 
વળતરની રકમ તેઓ મયરફતે વવભયગને ચૂકવી આપવય બાંધયશે અને  તેમની પયસેથી આવય દરેક એવય કૃત્ર્યનય ભયગરૂપે 
૧૦૦૦/- થી વધુ નહીં તેટલી દાંડની રકમ અને ખરેખર અાંદયજલે વળતરની ઉકત રકમ અવધવનર્મની કલમ-૮૫ અનુસયર 
અનયમત રયખેલ છે (વેચયણ કીંમતની ૧૦ ટકય રકમ) મયાંથી વસૂલ કરવય પયિ થશે આવય દાંડની રકમ કે વળતરની રકમ 
વધયરે હશે તો ખરીદદયરે અનયમતની રકમ ઉપરયાંત પણ અાંદયજવયમયાં આવેલ રકમ ભરપયઇ કરવયની રહેશે. ખરીદદયરે બ્લોકને 
લગતી તમયમ કયમગીરી એવી રીતે કરવયની રહેશે કે જથેી અવધવનર્મની કોઇપણ જોગવયઇનો ભાંગ ન થયર્ તથય આગયમી 
પયકને કોઇ વીપરીત અસર ન પહોંચે જથેી વવભયગ વબનજરૂરી ખચા વનવયરી પયક મેળવી શકે ખરીદદયર ધ્વયરય કોઇ નુકશયન 
પહોંચયડવયમયાં આવશે તો નયર્બ વન સાંરક્ષક ધ્વયરય અાંદયજવયમયાં આવેલ વળતર અને દાંડ ચૂકવવયનો રહેશે. આવય વળતર 
અને દાંડની રકમનય હુકમ સયમે ખરીદદયર વન સાંરક્ષકશ્રીને અપીલ કરી શકશે. તેઓનો ચૂકયદો અને હુકમ આખરી રહેશે. 

૪. ખરીદદયરે કયપેલય વૃક્ષોનય થડીર્યની કયાંટ-છયાંટ એવી રીતે કરવી જથેી કયપેલય વૃક્ષોનુાં થડીરુ્ાં જમીન લેવલથી થડીર્યનય 
ઉપરનો ભયગ લીસ્સો અને ઢયળવયળય શાંકુ આકયરનો બને જથેી વરસયદી પયણી થડીર્યમયાં .ઉતરી સડો પેદય કરી શકે નહી કયાંટ 
છયાંટ એવી રીતે કરવી જથેી થડીર્યની છયલ એકધયરી અને લીસ્સી કપયર્. ખરીદદયર ધ્વયરય ઉયપર જણયવ્ર્ય મુજબ કયાંટ છયાંટ 
કરવયમયાં આવશે નહીં તો કયાંટ છયાંટ ર્ોગ્ર્ રીતે ન કરેલ પ્રવત ખૂટ દીઠ રૂય. ૨ લેખે વસુલ કરવયમયાં આવશે જમેયાં વધયરો/ઘટયડો 
કરવયની સત્તય પરીક્ષેિ વન અવધકયરીની ભલયમણ અનુસયર વધયરો/ઘટયડો નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી કરી શકશે. ખરીદદયરે 
કયપેલય વૃક્ષોનય થળીર્યની કયાંટ છયાંટ કર્યા બયદનુાં પ્રમયણપિ સાંબાંવધત પરીક્ષેિ વન અવધકયરી પયસેથી મેળવીને નયર્બ વન 
સાંરક્ષકશ્રીને રજુ કરવયનુાં રહેશે. 

૫ ખરીદદયર તેમને વેચયણમયાં રયખેલ બ્લોક/વયવેતરમયાં નીલગીરી કે અન્ર્ વૃક્ષોનય લયકડયની છયલ પ્લોટમયાં જ કયઢી શકયશે. 
(ચ) અન્ય િિતો 

૧. ખરીદદયર ઉપર જણયવેલ શરતો પૈકી એક કે તેથી વધુ શરતોનુાં પયલન કરવયમયાં વનષ્ફળ ગરે્થી તેમને કરવયમયાં આવેલ વેચયણ 
રદ કરી તેમને ભરેલ ખરયપણયની રકમ તથય અન્ર્ તમયમ રકમ જપ્ત કરીએ આવય સ્થળ પર કયપેલ જથ્થયનુાં ફેર વેચયણ 
ખરીદદયરનય ખચે અને જોખમે ર્ોજવયમયાં આવશે. જો આવય ફેર વચેયણમયાં વવભયગને નુકશયન જશ ેતો ફેર વેચયણ ખચા સકહત 



નુકશયનીની તમયમ રકમ ૧૨ ટકય સયદય વ્ર્યજ સકહત મૂળ ખરીદદયર પયસેથી વસૂલ કરવયમયાં આ નુકશયન ભરપયઇ કરવયની 
મયાંગણીની નોટીસ મળ્યેથી કદન-૫ મયાં આ નુકશયન વવભયગને ભરપયઇ કરવુાં પડશે. નુકશયનની રકમ નકકી કરવય નીચ ે

મુજબનુ; સુિ અપનયવવયમયાં આવશે. 

(અ) નુકશયનીની રકમ (રૂવપર્યમયાં) = મયાંગણીદયરે ટેન્ડર ધ્વયરય આપેલ મયાંગણીની રકમ(-)પુન: વેચયણમયાં મળેલ ખરીદ કીંમત 
(બ) પુન: વેચયણમયાં પણ જો આ જથ્થયનો નીકયલ થશે નહીં તો મયાંગણીદયર પયસેથી વસૂલ કરવયની થતી  નુકશયનીની રકમ 

ગણતરી નીચે મુજબ થશે. 
 નુકશયનીની રકમ (રૂવપર્યમયાં) = મયાંગણીદયરે ટેન્ડર ધ્વયરય આપેલ મયાંગણીની રકમ 
(ક) પરાં તુ આવય જથ્થયનય પુન: વેચયણ ધ્વયરય મયાંગણીદયર પયસેથી વસૂલ કરવયપયિ થતી રકમ વધુ રકમ ઉપજશે તો આ 

વધયરયની રકમ ઉપર મયાંગણીદયરનો કોઇ હકક કે દયવો રહેશે નહી. 
૨૮. ખરીદદયરે વેચયણ બયદ રયખેલ મયલની જવયબદયરી વેચયણ માંજૂર થર્યની તયરીખથી ખરીદદયરની રહેશે. વેચયણ બયદ કુદરતી 

આફત, આગ, પૂર વગેરે,  કયરણોસર મયલને થતયાં પુરય કે અાંશત નયશ કે નુકશયનીથી ઉભુ થનયર નયણયાંકીર્ નુકશયન 
ખરીદનયરનય વશરે રહેશ.ે આ બયબતે વવભયગની કોઇ જ જવયબદયરી રહેશે નહી. 

૨૯. ખરીદદયરે આ કરયર હેઠળની કરવયની થતી કયમગીરી આ અાંગે રોકેલ કયરીગરો આ અાંગે રોકેલ કયરીગરો પૈકી કોઇ એક કે વધુ 
કયરીગરને કોઇપણ જાતનુાં નુકશયન અને/અથવય ઇજા થશે તો તેની જવયબદયરી સાંપૂણાપણે ખરીદદયરની રહેશે અને માંજૂર 
કયર્દયઓની જોગવયઇઓ હેઠળ કે અન્ર્ કોઇ નીર્મોનુસયર જ ે કયાંઇ વળતર ચૂકવવયનુાં થશે તે ખરીદનયરે ચૂકવવુાં પડશે. 
વીભયગની આ અાંગ ેકોઇપણ જવયબદયરી રહેશે નહીં. આમ છતયાં પણ આ અાંગે કોઇપણ રકમ ચૂકવવયની વવભયગને ફરજ પડશ ે
તો તે રકમ ખરીદદયર પયસેથી વસૂલ કરવય મયટે વવભયગ હકદયર રહેશે અને તેવય કીસ્સયમયાં આ પ્રકયરનીચૂકવણી વવભયગને 
કરવય મયટે ખરીદદયર આ સયથે પરત ન ખેંચી શકયર્ તેવી બયાંહેધરી આપવયની રહેશે. 

૩૦. ખરીદદયરે લઘુત્તમ વેતનધયરો કમાચયરી પી.એફ. એકટ અને અન્ર્ મજૂર કયર્દયઓની અને તેને સાંલગ્ન વનર્મોની જોગવયઇઓનુાં 
ચુસ્તપણો પયલન કરવયનુાં રહેશે અને તેનય ભાંગ બદલ કોઇપણ જાતનો દાંડ કે વળતર ચૂકવવયની જવયબદયરી સમગ્રપણે 
ખરીદદયરે અદય કરવયની રહેશે. 

૩૧. ખરીદદયરે કયપેલ મયલ ઉપયડતી વખતે વનર્ત કરેલ ફી સથયવનક પરીક્ષેિ વન અવધકયરી/સ્થયવનક ફોરેસ્ટર પયસે ભરપયઇ 

કરી વયહતુક પયસ મેળવ્ર્ય બયદ જ મયલ વયહતુક કરવયનો રહેશે. 

૩૨. હરયજી માંજૂર થર્ય બયદ વૃક્ષ કયપીને પયડવયનુાં શરૂ કર્યા પછી કોઇપણ સમરે્ નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકરણ 

વવભયગ, વડોદરય તરફથી સરકયરશ્રીનય તય.૦૮/૧૧/૮૫ નય ઠરયવ પ્રમયણે છૂટ અપયઇ  હોર્ તેવય ગ્રયમજનો, મજૂરોને ડયળીઓ, 

અાંકુર, કયાંટય તથય તેમને હકરૂપ લઇ જવય અથવય ખસેડવયમયાં દખલ કરવી નહી અથવય વન અવધકયરીએ સૂચવેલ કયમગીરી 

બનયવવય કોઇ વ્ર્કકતએ દખલ કરવી નહી. 

 (બ) ખરીદ કરેલ બ્લોકનયનયણયાં ભરપયઇ કરવયની શરતો 

૧. ખરીદદયરે વવભયગને ભરપયઇ કરવયની થતી સઘળી રકમ કોઇપણ રયષ્ટરીર્કૃત/શીડરુ્લ બેંકનય નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી, 

સયમયજીક વનીકરણ વવભયગ, વડોદરયનય નયમે ક્રોસ્ડ બેંક ડર યફટનય રૂપમયાં ભરપયઇ કરવયની રહેશે.  

૨. ખિીદદાિે િેચાણર્ાાં િાખેલ બ્લોકની ર્ાંજૂિ િાખિાર્ાાં આિેલ િેચાણ કીંર્તની ૨૫ % િકર્ તથા કુલ િેચાણ કીંર્ત 

પિ થતા જીએસટી/સિચાજમ અને ઇન્કર્ ટેક્ષ સરહતની િકર્ િેચાણના રદિસે ફિજીયાત ભિિાની િહેિે કુલ 

િેચાણ કીંર્તની ૧૦ % િકર્ અનાર્ત તિીકે તથા બાકીની ૭૫ % િકર્ હિાજી ર્ાંજુિ થયથેી દિ (૧૦) રદિસર્ાાં 

ભિપાઇ કિિાની િહેિે સર્ય-ર્યામદા બાદ જટેલા રદિસ ર્ોડા નાણાાં ભિપાઇ કિિાર્ાાં આિિે તેના ઉપિ ૧૯ % 

ચક્રિૃધ્ધી વ્યાજ િસુલ લેિાર્ાાં આિિે, િધુર્ાાં બાકી િકર્ ભિિાર્ાાં ચૂક થિે તો તેઓએ ભિેલ િકર્ સિકાિ 

હસ્તક લઇ િાખેલ હિાજી િદ કિિાની કાયમિાહી હાથ ધિિાર્ાાં આિિે. જનેી ફેિ હિાજી કિિાર્ાાં આિિે અને 

એર્ાાં જ ેકાાંઇ નુકિાન સિકાિશ્રીને થિે તે તેઓ પાસેથી િેિન્યુ િાહે િસુલ કિિાર્ાાં આિિે. ત્ર્યરબયદ નયર્બ વન 

સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકરણ વવભયગ, વડોદરયનય હુકમ મળે્યથી બ્લોકમયાં કપયણ વગેરેની કયમગીરી ચયલુ કરી શકશે. 

ખરીદદયરે બ્લોકની કયમગીરી સાંતોર્કયરક અને કરયરખતની શરતો પ્રમયણે કરીને બ્લોકનો કબજો વવભયગને પરત સોંપે 

ત્ર્યરબયદ આ અનયમત રકમ પરત કરવયની કયર્ાવયહી કરવયમયાં આવશે. અનાર્ત િકર્ ઉપિ કોઇ વ્યાજ આપિાર્ાાં 

આિિે નહીં. 

 



(ક)  કિાિનાર્ુાં અને બ્લોકનો કબજો સાંભાળિાની િિતો 

૧. ખરીદદયરે હરયજીની નયણયાંની ભરપયઇ કરવયની શરતો (બ) (૧) તથય (ર) મુજબનય નયણયાં ભરપયઇ કરી વવભયગ તરફથી 

વનર્ત કરવયમયાં આવેલ નમૂનયમયાં કરયરનયમુ કરી આપવયનુાં રહેશે. હિાજીિાળા િૃક્ષો કાપિાના અતે્રની કચેિીના પત્રની 

તાિીખ થી ૩૦ (ત્રીસ) સુધીર્ાાં િૃક્ષો કાપિાની કાર્ગીિી પૂણમ કિિાની િહેિે. જો ખરીદદયર આમ કરવયમયાં ચૂકશે તો 

તેમની માંજુરી રદ કરવય પયિ થશે અને માંજુરી રદ થરે્થી ખરયપણયની રકમ તથય ભરેલ તમયમ રકમ જપ્ત કરવયમયાં આવશે.  

૨ ખરીદદયર તરફથી ઉપરોકત શરતો પ્રમયણેની સાંપૂણા રકમ (કરવેરય સકહત) ભરપયઇ કર્યા બયદ અને કરયરનયમુાં કર્યા બયદ 

સાંબાંવધત નયર્બ વન સાંરક્ષક કે તેઓએ અવધકૃત કરેલ અવધકયરી પયસેથી તેઓએ બ્લોકનો કબજો સાંભયળવયનો રહેશ ેઅને 

શરત નાં. ડ (૧) મયાં આવશે. ફેર વેચયણમયાં વવભયગને જો ફયર્દો થશે તો તે રકમ ઉપર મૂળ ખરીદનયરને કોઇ અવધકયર રહેશ ે

નહી. (ર) ખરીદદયર કુદરતી કયરણોસર અથવય અનર્ પકરબળોને લીધે મયલને થરે્લ અસર મયટે વયાંધો ઉઠયવવય હકદયર 

રહેશે નહી. 

૩. ખરીદદયરને વનર્મ પ્રમયણે સેલ ટેક્ષ/વેટ ની રકમ અાંગે બ્લોકની કયમગીરી પૂણા થરે્થી ઇમયરતી અને જલયઉ મયલનય જથ્થય 

બયબતે નયર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી તરફથી જરૂરી પ્રમયણપિ આપવયમયાં આવશે. ખરીદદયરે બયરોબયર સેલ્સ ટેક્ષ વવભયગ પયસેથી 

મેળવવયનો રહેશ.ે  

૪. વેચયણની તયરીખમયાં સાંજોગોવશયત ફેરફયર થશે તો વેચયણની નવી વનધયારીત તયરીખને આ શરતો લયગુ પડશે. 

૫. શરતોનય અથા અને અમલ અાંગે કોઇ વયદ વવવયદ ઉપવસ્થત થયર્ તો તે અાંગે વન સાંરક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકરણ વતુાળ, 

ભરૂચનો વનણાર્ છેવટનો ગણયશે. 

૬. આ વેચયણ હેઠળ ઉપવસ્થત થનયર તમયમ દયવયઓ વડોદરય ન્ર્યર્યલર્ની હકુમતમયાં રહેશે. 

 ઉપરોકત તમયમ શરતો મને/અમોને વબનશરતી મયન્ર્ છે જ ેબદલ સહી કરૂ છુાં/કરીએ છીએ. 

સ્થળ : વડોદરય 

તયરીખ : 

         ર્ાાંગણીદાિની સહી 

નોંધ : િિતના દિેક પાન ઉપિ ર્ાાંગણીદાિે સહી કિિાની િહેિે. 


