
સાભાજીક લનીકયણ વલબાગ, નલસાયી 
ટુુંકી મદુ્દતની જાહયે વનવલદા 

 

                 આથી રાકડાનો ભાર ખયીદલાભાું યસ ધયાલતા લેાયીઓને જણાલલાનુું કે અતે્રના વલબાગની 
નીચે જણાલેર યેંજ/સ્થના યોડ સાઈડના ટ્ટી લાલેતયના ઉબા ઝાડો ભાટે ટેન્ડય ધ્ધવતથી તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ના 
યોજ અતે્રની કચેયીએ યાખલાભાું આલેર છે. હયાજી ભાટેના ટેન્ડયો અને ળયતો ઓનરાઈન 
http://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm લેફસાઈટ ઉય મકુલાભાું આલેર છે. જે લેફસાઈટ ઉયથી 
ભેલી ળકાળે. ટેન્ડયો તા.૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ફોયના ૧૩:૦૦ કરાક સધુી સ્લીકાયલાભાું આલળે. ટેન્ડય પી ની વનમત 
યકભ ટેન્ડય જભા કયાલતા સભમે આલાની યહળેે. ભેર ટેન્ડયો તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ ના યોજ ૧૫:૦૦ કરાકે 
ખોરલાભાું આલળે. ઉબા વકૃ્ષોની ટેન્ડય ધ્ધવતથી હયાજીભાું આેર ટેન્ડયો અસેટ કકિંભત કયતાું ઓછી યકભનાું હળે 
તો ખલુ્રી હયાજી તે જ કદલસે મોજલાભાું આલળે. હયાજીભાું મકેુર મદુ્દાભારની વલગત નીચે મજુફ છે. 
 

અ.
નું. 

યેંજ ગ્રાભલન/ટ્ટી 
લાલેતયનુું 

નાભ 

બ્રોક 
નુંફય 

વકૃ્ષની 
સુંખ્મા 

વકૃ્ષની જાત અં. 
ઈભાયતી
(ઘ.ભી.) 

 

અં. 
જરાઉ
(ક્વલ.) 

 

૧. 

ચીખરી  

ટાુંકરથી હયણગાભ 
(જ.ફા.)  

૧ ૧૫૦ 
યેઈનટ્રી, કામાજેરીમા, 
ફુંગારી ફાલ, ેલ્ટ્રો  

અન્મ 
૧૧૫ ૧૨૮૦ 

૨. 
હયણગાભ પરુથી 
કરીમાયી પરુ 
સધુી (જ.ફા.)  

૨ ૨૦૦ 
યેઈનટ્રી, કામાજેરીમા, 

ેલ્ટ્રો અન્મ 
૮૦.૯૫૮ ૧૨૯૪ 

૩. 
કરીમાયી પરુથી 
લડાડા પરુ સધુી 
(જ.ફા.)  

૩ ૯૪ 
કણજ, આંફો, યેઈનટ્રી, 
કામાજેરીમા, ેલ્ટ્રો  

અન્મ 
૪૯.૭૬૪ ૨૯૬ 

૪. 
ટાુંકરથી હયણગાભ 
(ડા.ફા.)  

૧ ૧૫૦ 
યેઈનટ્રી, કામાજેરીમા, 
ફુંગારી ફાલ, ેલ્ત્રો 

અન્મ 
૯૭.૦૭૫ ૧૫૩.૨૦ 

૫. 
હયણગાભ પરુથી 
કરીમાયી પરુ 
સધુી (ડા.ફા.)  

૨ ૨૦૦ 
યેઈનટ્રી, 

કામાજેરીમા,ેલ્ત્રો 
અન્મ 

૫૫.૭૩૦ ૨૬૩.૮૦ 

૬. 
કરીમાયી પરુથી 
લડાડા પરુ સધુી 
(ડા.ફા.)  

૩ ૬૯ 
યેઈનટ્રી, કામાજેરીમા, 

ેલ્ત્રો અન્મ 
૨૯.૫૪૬ ૮૭.૬૦ 

૭.  

આરીોય ડેયીથી 
ચીખરી કોરેજ 
યોડ ( ડા.ફા.)  

- ૧૭ 
રીભડો, ખાટી આંફરી 

અન્મ 
૩.૪૫૨ ૧૦૦ 

આરીોય ડેયીથી 
ચીખરી કોરેજ 
યોડ ( જ.ફા.) 

- ૪ રીભડો, ીો, ેલ્ટ્રો  ૦.૩૨૪ ૨૫ 

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


 

હયાજીભાું બાગ રેનાય દયેક ઈજાયદાયે ટેન્ડય દીઠ રૂ .! ૨૫૦૦૦/- નો એક એટરે હયાજીભાું મકેુર કુર – ૧ ટેન્ડયના 
રૂ! ૨૫૦૦૦/- રેખે ૧ કડભાન્ડ ડ્રાપટ યાષ્ટ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો નામફ લન સુંયક્ષકશ્રી , સાભાજીક લનીકયણ વલબાગ , 

નલસાયીના નાભના ટેન્ડય સાથે ફીડલાના યહળેે. કોઈ ઈજાયદાય/સો ભીરધાયક સાભે કોઈ ગનુ્હાકહત કાભગીયી 
તેભજ હયાજીભાું બ્રેકરીસ્ટ જાહયે હળે તો તેને હયાજીભાું બાગ રેલા દેલાભાું આલળે નહી. અને તેની ડીોઝીટની 
યકભ જપ્ત કયલાભાું આલળે. GST નુંફય ધયાલતા ઈજાયદાય હયાજીભાું બાગ રઈ ળકળે. 
 

કચેયીનુું નાભ: 

નામફ લન સુંયક્ષકશ્રીની કચેયી, સાભાજીક લનીકયણ વલબાગ, ફહભુાી ભકાન, સી-બ્રોક, બોંમતીમે,  

જુનાથાણા, નલસાયી(પોન નું- ૦૨૬૩૭/૨૫૮૧૯૩) 
 

સ્થ- નલસાયી         નામફ લન સુંયક્ષક 

તાયીખ-૧૩/૧૧/૨૦૧૯         સાભાજીક લનીકયણ વલબાગ  

     નલસાયી 


