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                                       પ�રિશષ્ટ-બ 

વન અને પયાર્વરણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં – વવછ/૧૦૯૮/૨૨૪૮/ગ તાર�ખ : ૧૪/૦૨/૨૦૦૭ 

�ુ ં�બડાણ 

ઉભા �કૃ્ષો�ુ ંટ�ન્ડર પધ્ધિતથી �હ�ર હરા�ની શરતો : 
 

નવસાર� િવભાગના ંિવિવધ ગ્રામવન / પટ્ટી વાવેતર �જુરાત રા�યના સામા�ક વનીકરણ વન 

િવભાગ નવસાર�મા ંઆવેલ ઉભા �કૃ્ષોની ટ�ન્ડર અને �હ�ર હરા�ના વેચાણ માટ�ની શરતો . 

             આ શરતોમા ંબી� ર�તે સ્પષ્ટ ર�તે દશાર્વવામા ંન આવે તો ”અિધિનયમ “ એટલે ક� 

ભારતીય વન અિધિનયમ ૧૯૨૭ સૌરાષ્ટ �કૃ્ષ છેદન અિધિનયમ ૧૯૫૧ તથા બોમ્બે લેન્ડ ર�વન્� ુકોડ 

૧૮૭૯ “િવભાગ“ એટલે સામા�ક વનીકરણ વન િવભાગ � સજં્ઞામા ંતેના  વહ�વટ કતાર્ઓ, 

અ�ગુામીઓ અને અિધ�ૃત પ્રિતિનિધઓનો સમાવેશ થાય છે.  

            “નાયબ વન સરંક્ષક” એટલે ક� સામા�ક વન િવભાગના વહ�વટ� અિધકાર� “માગંણીદાર “ 

એટલે ક� વ્ય�ક્ત, પેઢ�, સહકાર� મડંળ� અથવા બ્લોક � તે િવસ્તારમા ંહરા�ની શરતો અ�સુાર ઉભા 

ઝાડો માટ�ની બોલી બોલેલ છે. અને � સજં્ઞામા ં તેની વારસો અ�ગુામીઓ પ્રિતિનિધઓ અને 

અિધકાર�ઓનો સમાવેશ થાય છે.  

           “ખર�દદાર”એટલે ક� વ્ય�ક્ત, પેઢ�, સહકાર� મડંણી  અથવા કંપનીની �ની તરફ�ણમા ં� તે 

િવસ્તારમા ં ઉભા ઝાડો�ુ ં વેચાણ મ�ુંર કરવામા ં આવેલ છે. � સજં્ઞામા ં તેની વારસો, અ�ગુામીઓ, 

પ્રિતિનિધઓ, અને અિધકાર�ઓનો સમાવેશ થાય છે. 

“બ્લોક“એટલે ક� �હ�રનામા / નોટ�સમા ં� તે દશાર્વેલ ઉભા ઝાડોનો િવસ્તાર  

“બ્લોક” એટલે ક� અિધકાર� દ્વારા બ્લોક પર આપવામા ંઆવતી �ચુનાઓની  ન�ધપોથી. 

                                                                   -: શરતો :- 

 (અ) હરા�મા ંભાગ લેવા માટ�ની શરતો 

   ૧.    નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર� ધ્વારા અખબારોમા ં �હ�ર પ્રિસધ્ધીથી  

આમિંત્રત કરવામા ં આવેલ. સ્થળ ઉપરના ઉભા ઝાડોની હરા� માટ�ના ટ�ન્ડર ફોમર્ વેબસાઇટ 

(https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm)  ઉપરથી રસ ધરાવતા  વેપાર�ઓ મેળવી શકશે ટ�ન્ડર 

ફોમર્ ૨૫-૧૧-૨૦૧૯ થી વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી શકાશે ટ�ન્ડર ફ� ની રકમ �ા.૧૫૦/- (�ક� �િપયા 

એકસો પચાસ �રુા) ઇ�રદાર િવભાગીય કચેર�એ ટ�ન્ડર ફોમર્ જમા કરાવવા આવે ત્યાર� રોકડમા ં

આપવાની રહ�શે.  

   ૨. સ�ંણૂર્ િવગતો ભર�લા ટ�ન્ડરો સીલબધં કવરમા ં �બ� તા.૧૧/ ૧૨/ ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરના ૧૩:૦૦ 

કલાક      

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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         �ધુીમા ંનાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર�ની કચેર� મા રાખેલ ટ�ન્ડર પેટ�મા ં 

         નાખવાના રહ�શે. મળેલ ટ�ન્ડર ઇ�રદારની હાજર�મા ં તા.૧૧/ ૧૨/ ૨૦૧૯ ના રોજ બપોર� ૧૪.૦૦ 

કલાક�  

         નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની �બ�મા ંખોલવામા ંઆવશે. 

   ૩. માગંણીદાર� તેમના માટ� તથા તેમના વતી કામ કરવા માટ� વેચાણમા ંભાગ લેનાર ઇસમને �ખુત્યારના�ુ ં

         આપ�ુ ંફર�યાત છે આ �ખુત્યારનામાની ખર� નકલ ટ�ન્ડર સાથે સામેલ કરવાની રહ�શે તેમજ ટ�ન્ડર  

         ભરનારની ઓળખ માટ� પાન નબંર ફોટાવા�ં ઓળખપત્રની પ્રમા�ણત નકલ (સરકારશ્રીએ માન્ય કર�લ  

         �રુાવાવા�ં) ટ�ન્ડર સાથે જોડવા�ુ ંરહ�શે.   

   ૪.   ટ�ન્ડરમા ંદશાર્વેલ ર�જ વાઇઝ, સ્થળ વાઇઝ ઉભા ઝાડોના ટ�ન્ડર અલગ અલગ આપવાના રહ�શે ટ�ન્ડર  

         ફોમર્મા ંમાગણીની રકમ દશાર્વવાની રહ�શે. �ુદ� �ુદ� ર�જની માગંણીને માન્ય રાખવામા ંઆવશે.  

               ઈ�રદાર� � તે સ્થળના �રુ��રુા  જથ્થા માટ� માગંણીની રકમ દશાર્વવાની રહ�શે  

   ૫. માગંણીદાર� તમામ સ્થળ વાઇઝ  ટ�ન્ડર સાથે �ા.૨૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા પચ્ચીસ હ�ર �રુા) નો 

 ડ�માન્ડ ડ્રાફટ કોઇપણ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત/શીડ�લુ બ�કનો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ,  

        નવસાર�ના નામનો ટ�ન્ડર સાથે સામેલ રાખવાનો રહ�શે. ખરાપણાની રકમ ઉપર કોઇપણ વ્યાજ આપવામા ં 

        આવશે નહ�. ખરાપણાની રકમ િસવાયના અથવા નકક� કર�લ રકમ કરતા ંઓછ� રકમના ડ�માન્ડ ડ્રાફટ  

         સાથેના ટ�ન્ડરો માન્ય ગણાશે નહ�. 

   ૬. વેચાણની તમામ શરતોની સ�ંણૂર્પણે �બનશરતી સ્વીકાયર્ કયાર્ની સા�બતી�પે ટ�ન્ડરની શરતો દશાર્વતા  

         દર�ક પાન ઉપર સહ� કરવાની રહ�શે, આ ર�તે સહ� કરનાર� પોતે માગંણીદાર સસં્થાના મા�લક� અિધ�ૃત 

           ભાગીદાર, પ્રિતિનિધ, અિધકાર� અથવા િનયામકની હ�સીયતથી સહ� કર� રહયા છે તે સ્પષ્ટપણ ે 

               દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે. પાછળથી શરતો બાબતનો કોઇ િવવાદ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

   ૭. � ઇ�રદાર નો GST નબંર હસે તેજ ઇ�રદાર હરા�મા ંભાગ લઇ શકશે. ટ�ન્ડર ભરનાર� ફોમર્મા ંસ્વચ્છ  

         ર�તે માલની ખર�દ ક�મત �કડામા ંદશાર્વવાની રહ�શે. GST �ુ ંપ્રમાણપત્ર આપવા�ુ ંફર�યાત રહ�શે.  

         ધારાધોરણ �જુબ ઇન્કમ ટ�ક્ષ ભરપાઇ કરવાનો  રહ�શે.  

   ૮. માગંણીદાર� ટ�ન્ડરો ભરવામા ં� ૂટંા�ટૂ અને છેક-છાક ટાળવાની રહ�શે. અિનવાયર્ સજોગોમા જો કોઈ �ધુારો 

કર�લ હશે તો તેમના દર�ક �ધુારા પર ન�ક �ૂંક� સહ� કરવાની રહ�શે. 

   ૯. આવેલ ટ�ન્ડરો પૈક� અ�રૂા ભર�લા, સહ� વગરના ક� અસ્પષ્ટ ટ�ન્ડરો ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

  ૧૦. શરતી ટ�ન્ડરો , તારથી ક� ફ�ક્ષથી મોકલલેા ટ�ન્ડરો, િવભાગ તરફથી નકક� કર�લ ફોમર્ િસવાયના ફોમર્મા ં

ભરવામા ંઆવેલા ટ�ન્ડરો, િનયત કર�લ તાર�ખ અને સમય પછ� આવેલા ટ�ન્ડરો તથા આ �હ�રનામાની 

શરતો પ્રમાણ ેના  હોય તેવા ટ�ન્ડરો ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

  ૧૧. માગંણીદાર� ટ�ન્ડર ખોલવાના િનયત સમય �ધુીમા ંતેમને આપેલ ટ�ન્ડરો પાછા ખ�ચી શકશે પરં� ુઆમ 

કરવા માટ� તેમને લે�ખતમા ંઅર� કર�ને નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ક� તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધની �વૂર્ 

મ�ૂંર� લેવી પડશે.   
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  ૧૨. કોટર્ ધ્વારા નૈિતક અધ:પતન ક� અન્ય �નુ્હા સબંિંધત િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવેલ વ્ય�કત, આ પ્રકારની 

િશક્ષા ભેાગવેલ વ્ય�કત, ૧૮ વષર્થી ઓછ� ઉમરની વ્ય�કત, નાદાર �હ�ર થયેલ વ્ય�કત, સસં્થા અથવા 

િવભાગ અથવા સરકાર ધ્વારા કાળ� યાદ�મા ં�કુવામા ંઆવેલ કોઇપણ વ્ય�કત અગર તો પ� તરફથી 

ર�ુ કરવામા ં આવેલ ટ�ન્ડર રદબાતલ કરવામા ં આવશે અને આવા ટ�ન્ડર સાથેની ખરાપણાની રકમ 

િવભાગ ધ્વારા  ખાલસા કરવામા ંઆવશે.  

  ૧૩. માગંણીદાર� દર�ક ર�જના સ્થળ વાઇઝ અલગ ટ�ન્ડર આપવા�ુ ંરહ�શે. એક જ ર�જના સ્થળ વાઇઝ માટ� કોઇ 

માગંણીદાર� એક કરતા ં વ� ુ ટ�ન્ડર ભર�લા હશે તો તે પૈક� સૌથી �ચા ભાવ�ુ ં ટ�ન્ડર ધ્યાનમા ંલેવામા ં

આવશે.  

  ૧૪. િવભાગ તરફથી આ �હ�ર હરા��ુ ં� �હ�રના�ુ ંબહાર પાડ��ુ ંછે તેનો જથ્થો �દા�ત છે અને તેમા ંકોઇ 

ફ�રફાર હોય તો ખર�દદાર� માન્ય રાખવાનો રહ�શે. માગંણીદાર� ર�જના સ્થળ વાઇઝ ટ�ન્ડરમા ં દશાર્વેલ 

બ્લોકનો બતાવેલ  જથ્થો અને તેની �ણુવ�ાની સ્થળ ઉપર ખાતર� કયાર્ બાદ જ આ ટ�ન્ડરો  મા ંમાગણી 

ભર�લ છે તેમ માનવામા ંઆવશે. માગંણીદાર� ટ�ન્ડર સાદર કયાર્ બાદ તેમા ંકોઇપણ �તના ફ�રફાર કર� 

શકાશે નહ� અને આ �ગે તેમની કોઇ ફર�યાદ માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

  ૧૫. વેચાણમા ં�કુવામા ંઆવેલ જલાઉ તથા પચંરાઉ ઇમારતી માલનો જથ્થો બ્લોકવાર દશાર્વવામા ંઆવેલ 

છે. તથા �યા ં અને �મ છે  તેના ધોરણ ે �કુવામા ંઆવેલ છે. ખર�દનારને તેના કોઇપણ ભાગ માટ� 

પસદંગીની ક� નકારવાનો હકક રહ�શે નહ�. 

  ૧૬. ટ�ન્ડર ખોલવાના સમય �ધુીમા ં િવભાગના નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ઉપર જણાવ્યા પૈક�ના કોઇપણ 

બતાવેલ જથ્થો ક� તેના કોઇ ભાગ રદ કરવાની ક� તેમા ં�ધુારો વધારો ક� ફ�રફાર કરવાનો અબાિધત હકક 

ધરાવે છે. 

  ૧૭. િનયત સમય �ધુીમા ંઆવેલ ટ�ન્ડરો નકક� કર�લ તાર�ખે અને સમયે હાજર રહ�લ માગંણીદારો સમક્ષ 

નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ધ્વારા અથવા તેમને અિધ�ૃત કર�લ અિધકાર� ધ્વારા ખોલવામા ંઆવશે તથા તેમા ં

દશાર્વેલ િવિવધ �કુ્ષોની માગંણીના  ભાવ વાચંી સભંળાવવામા ંઆવશે. 

  ૧૮. આવેલ બધા ટ�ન્ડરો અથવા તે પૈક� કોઇપણ ટ�ન્ડર કારણો આપ્યા વગર અસ્વીકાર કરવાનો ક� �શત: 

સ્વીકારવાનો અથવા હરા� રદ કરવાનો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને અબાિધત હકક રહ�શે. 

  ૧૯. જો પ્રાપ્ત થયેલ ટ�ન્ડરો નામ�ુંર થાય તો વેચાણના �દવસે વાટાઘાટોથી અથવા તો �હ�ર હરા�થી 

વેચાણ યોજવામા ંઆવશે. આવી �હ�ર હરા�મા ંટ�ન્ડર ન ભરનાર વ્ય�કત ક� પેઢ� પણ આ હરા� થતા ં

પહ�લા ખરાપણાની રકમ ભર�ને ટ�ન્ડની શરતો તેમને �બનશરતી સ્વીકાયર્ છે તેમ જણાવી ભાગ લઇ 

શકશે. 

  ૨૦. �હ�ર હરા� થી ક� વાટાઘાટો થી વેચાણ યો�યેથી પોતાની ઓફર ર�ુ કરનાર માગંણીદાર� ઓફર સ્લીપ, 

વાટાઘાટો પત્રક અને ટ�ન્ડરની શરતો ઉપર સહ� કરવાની રહ�શે. આવી માગંણી માગંણીદારોને બધંનકતાર્ 

રહ�શે. 
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  ૨૧. જો માગંણીદારની ખર�દદાર તર�ક� િન��ુકત કરવામા ં આવશે તો તેમના નામની યાદ� નાયબ વન 

સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર�ની કચેર�ના નોટ�સ બોડર્ ઉપર પ્રદિશ�ત કરવામા ંઆવશે 

તેમજ વ્ય�કતગત ર�તે ટપાલથી વેચાણ �કુમ સ્વ�પે તેમને �ણ કરવામા ંઆવશે. 

  ૨૨. અસ્વી�ૃત ટ�ન્ડરો સાથે મળેલ ખરાપણાની રકમ ડ�પોઝીટ તર�ક� જમા લઇ ર�ફડં ઓફ ડ�પોઝીટ સદર� 

શાખપત્ર મેળવી શકય તેટલી વહ�લી પરત કરવામા ંઆવશે. 

  ૨૩. વેચાણ મ�ુંર થયેથી �દન-૫ મા ંખર�દદાર� જ�ર� મા�હતી �વી ક� પેઢ�ના મા�લક�ુ ંનામ, સરના�ુ,ં પેઢ�ના 

ભાગીદારોના નામ/સરનામા, કંપનીના િનયામકો, સચંાલકોના નામ સરનામા ભાગીદાર�ના કરારની 

પ્રમાણીત નકલ/મેમોર�ન્ડમ એન્ડ આટ�કલ્સ ઓફ એસોસીએશન / GST નબંર � લા� ુપડ� તે �બન�કૂ 

ર�ુ કરવાના રહ�શે. આ બાબતે કોઇ �ટછાટ આપવામા ં આવશે નહ�. ધારાધોરણ �જુબ ઇન્કમ ટ�ક્ષ 

ભરપાઇ કરવાનો રહ�શે. 

  ૨૪. નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની લે�ખત પરવાનગી િસવાય ખર�દદાર િવભાગ સાથેનો સોદો બી� પાટ�ને 

તબદ�લ ક� સ�પણી કર� શકશે નહ�. આ �જુબની મ�ુંર� યોગ્ય જણાયેથી િવભાગના નાયબ વન 

સરંક્ષકશ્રી ધ્વારા મ�ુંર કર�લ માગંણીના ૧ (એક) ટકા રકમ ટ્રાન્સફર ફ� વ�લુ કયાર્ બાદ આપી શકાશે. 

  ૨૫. ટ�ન્ડરમા ંસહ� કરનાર વ્ય�કતને પોતે પેઢ�ના મા�લક તર�ક� ભાગીદાર પેઢ�ના અિધ�ૃત ભાગીદાર તર�ક� ક� 

કંપનીના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ મેનેજર ક� ડાયર�કટર તર�ક� ક� અન્ય કોઇ વેપાર� સસં્થાના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ 

તર�ક� સહ� કર� છે તે સ્પષ્ટ પણ ેસહ�ની નીચે નામ સ�હત � તે પેઢ�, કંપની ક� અન્ય વેપાર� સસં્થાના 

રબર સ્ટ�મ્પ ધ્વારા દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે. 

  ૨૬. કોઇપણ એક ર�જના એકજ સ્થળના ઉભા ઝાડોના બ્લોક માટ� ૧ કરતા ંવધાર� સખં્યામા ંસરખા ભાવના 

ટ�ન્ડર હશે અને તે માગંણી ભાવ િવભાગને સ્વીકાયર્ જણાશે તો તે વેચાણના સ્થળે હાજર રહ�લા 

માગંણીદારોને તેમના માગંણી ભાવમા ંવધારો કરવાની પરવાનગી આપવમા ંઆવશે અને આ ર�તે મળેલ 

વ� ુ ભાવની માગંણી સ્વીકારવી ક� નહ� તે નાયબ વન સરંક્ષક ધ્વારા નકક�  કરવામા ં આવશે. જો 

માગંણીદારો માગંણી ભાવમા ંવધારો કરવાની ના પાડ� તો ક�ુ ંટ�ન્ડર સ્વીકાર�ુ ં તે �ચઠઠ� ખ�ચીને નકક� 

કરવામા ંઆવશે. 

  ૨૭. (અ) જયા ં�ધુી નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી માગંણીદારની ખર�દદાર તર�ક� િનમ� ૂકં ના કર� ત્યા ં�ધુી � તે 

માગંણીદારોને આ ટ�ન્ડરની શરત બધંન કતાર્ રહ�શે. જો આમાની કોઇ શરતનો ભગં થશે તો માગંણીદાર� 

શરત ન.ં ૫ હ�ઠળ જમા કરાવેલ ખરાપણાની રકમ ખાલસા કરવામા ં આવશે. વ�મુા ં િવભાગ આવા 

ટ�ન્ડરમા ંઆવર� લેવાયેલા જથ્થા�ુ ં�નુ: વેચાણ કર� શકશે જો િવભાગને આ જથ્થાનો િનકાલ કરવામા ં

ફાયદો થશે તો તેનો હકદાર િવભાગ રહ�શે તથા જો �કુશાન થશે તો આ�ુ ં�કુશાન શરત ભગં કરનાર 

માગંણીદારના િશર� રહ�શે તથા તેમને િવભાગ તરફથી જણાવ્યા�સુાર સમગ્ર કામગીર� �ણૂર્ ન થાય ત્યા ં

�ધુી સમગ્ર બ્લોકની તમામ જવાબદાર� ખર�દદારની રહ�શે. 
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       (બ) ખર�દ કર�લ માલની જવાબદાર� હરા� મ�ુંર થયાની તાર�ખથી ઇ�રદારની રહ�શે. માલ�ુ ં વેચાણ 

થયા પછ� તેના નાશ અથવા �ુદરતી આફત ક� આગ લાગવા બદલ જગંલખા� ુ તેના માટ� જવાબદાર 

ગણાશે નહ� અને તે માટ� ખર�દ કરનાર પોતે જ જવાબદાર ગણાશે.  

  ૨૮. ખર�દદાર� વેચાણ બાદ રાખેલ માલની જવાબદાર� વેચાણ મ�ૂંર થયાની તાર�ખથી ખર�દદારની રહ�શે. 

વેચાણ બાદ �ુદરતી આફત, આગ, �રૂ વગેર� કારણોસર માલને થતા ં�રુા ક� �શત નાશ ક� �કુશાનીથી 

ઉ� ુથનાર નાણાક�ય �કુશાન ખર�દનારના િશર� રહ�શે. આ બાબતે િવભાગની કોઇ જ જવાબદાર� રહ�શે 

નહ�. 

૨૯. ખર�દદાર� આ કરાર હ�ઠળની કરવાની થતી કામગીર� �ગે રોક�લ કાર�ગરો પૈક� કોઇ એક ક� વ� ુ 

           કાર�ગરને કોઇપણ �ત�ુ ં�કુશાન અને/અથવા ઇ� થશે તો તેની જવાબદાર� સ�ંણૂર્પણ ેખર�દદારની   

        રહ�શે અને મ�ૂંર કાયદાઓની જોગવાઇઓ હ�ઠળ ક� અન્ય કોઇ નીયમો�સુાર � કંઈ વળતર �કૂવવા�ુ ં  

        થશે તે ખર�દનાર� �કૂવ�ુ ંપડશે. વીભાગની આ �ગ ેકોઇપણ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. આમ છતા ંપણ આ   

        �ગ ેકોઇપણ રકમ �કૂવવાની િવભાગને ફરજ પડશે તો તે રકમ ખર�દદાર પાસેથી વ�લૂ કરવા માટ�   

        િવભાગ હકદાર રહ�શે અને તેવા ક�સ્સામા ંઆ પ્રકારની �કૂવણી િવભાગને કરવા માટ� ખર�દદાર આ સાથે   

        પરત ન ખ�ચી શકાય તેવી બાયંધર� આપવાની રહ�શે. 

  ૩૦. ખર�દદાર� લ��ુમ વેતનધારો , કમર્ચાર� પી.એફ. એકટ અને અન્ય મ�ૂર કાયદાઓની અને તેને સલંગ્ન 

િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ં�સુ્તપણે પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે અને તેના ભગં બદલ કોઇપણ �તનો દંડ ક� 

વળતર �કૂવવાની જવાબદાર� સમગ્રપણે ખર�દદાર� અદા કરવાની રહ�શે. 

  ૩૧. ખર�દદાર� કાપેલ માલ ઉપાડતી વખતે િનયત કર�લ ફ� સ્થાિનક પર�ક્ષેત્ર વન અિધકાર�/સ્થાિનક ફોર�સ્ટર 

પાસે ભરપાઇ કર� વાહ�કુ પાસ મેળવ્યા બાદ જ માલ વાહ�કુ કરવાનો રહ�શે. 

  ૩૨. હરા� મ�ૂંર થયા બાદ �કૃ્ષ કાપીને પાડવા�ુ ં શ� કયાર્ પછ� કોઇપણ સમયે નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, 

સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર� તરફથી સરકારશ્રીના તા.૦૮/૧૧/૮૫ ના ઠરાવ પ્રમાણે �ટ 

અપાઇ  હોય તેવા ગ્રામજનો, મ�ૂરોને ડાળ�ઓ, ��ુર, કાટંા તથા તેમને હક�પ લઇ જવા અથવા 

ખસેડવામા ંદખલ કરવી નહ� અથવા વન અિધકાર�એ �ચૂવેલ કામગીર� બ�વવા કોઇ વ્ય�કતએ દખલ 

કરવી નહ�. 

  (બ) ખર�દ કર�લ બ્લોકના નાણા ંભરપાઇ કરવાની શરતો 

૧. ખર�દદાર� િવભાગને ભરપાઇ કરવાની થતી સઘળ� રકમ કોઇપણ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત/શીડ�લુ બ�કના 

નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર�ના નામે ક્રોસ્ડ બ�ક ડ્રાફટના �પમા ં

ભરપાઇ કરવાની રહ�શે.  

૨. ખર�દદાર� વેચાણમા ંરાખેલ બ્લોકની મ�ૂંર રાખવામા ંઆવેલ વેચાણ ક�મતની ૨૫ % રકમ તથા 

�ુલ વેચાણ ક�મત પર થતા �એસટ� અને ઇન્કમ ટ�ક્ષ સ�હતની રકમ વેચાણના �દવસે ભરવાની 

રહ�શે. �ુલ વેચાણ ક�મતની ૧૦ % રકમ અનામત તર�ક� તથા બાક� રહ�તી ૭૫ % રકમ �દન-૭ મા ં

ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. ત્યારબાદ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, નવસાર�ના 
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�કુમ મળ્યેથી બ્લોકમા ંકપાણ વગેર�ની કામગીર� ચા� ુકર� શકશે. ખર�દદાર� બ્લોકની કામગીર� 

સતંોષકારક અને કરાર ખતની શરતો પ્રમાણે કર�ને બ્લોકનો કબજો િવભાગને પરત સ�પે 

ત્યારબાદ આ અનામત રકમ પરત કરવાની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે. અનામત રકમ ઉપર કોઇ 

વ્યાજ આપવમા ંઆવશે નહ�. 

 
 
 
 

    (ડ) બ્લોકને લગતી કામગીર�ની શરતો : 

 

     ૧ ખર�દદાર� કરારના�ુ ંકયાર્ બાદ આ કામગીર�મા ં�કૃ્ષો કાપવાની કામગીર� આડ કાપણી, છાલ કાઢવાની 

કામગીર�, �ંુઠની કાટં-છાટંની કામગીર�, લાકડાઓ ઓડ કરવાની કામગીર�, બ્લોકમા ંલાકડા ગોઠવવાની 

કામગીર�, ગોઠવેલ લાકડા બ્લોક માથંી રવાના કરવાની કામગીર� વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. ૩૦ �દવસ 

સમય મયાર્દામા ં જ બ્લોકની તમામ કામગીર� સતંોષકારક ર�તે �ણૂર્ કર� બ્લોકનો કબજો િવભાગને 

સ�પવનો રહ�શે. ખર�દદાર અિનવાયર્ સજંોગોમા ંઆ �દુત િવભાગના નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેર�એથી 

મ�ૂંર� મેળવીને નીચે �જુબની શરતે વધાર� શકશે. 

અ. િવભાગને બ્લોકદ�ઠ પ્રિત�દન �ા.૫૦૦/- વધારાની ફ� �કુવીને મહ�મ ૧૫ (પદંર) �દવસ માટ� 

આ  �દુત નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી વધાર� શકશે. 

બ. ત્યાર પછ� વધારાની �દુત બ્લોક દ�ઠ પ્રિત�દન �ા.૭૫૦/- વધારાની ફ� �કૂવીને ૧૫ (પદંર) 

�દવસ માટ� આ �દુત નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી વધાર� શકશે. 

ક. ત્યાર પછ� કોઇપણ �દુત વધારો વન સરંક્ષકશ્રીની મ�ુંર� િસવાય કર� આપવામા ંઆવશે નહ� 

આવી �દુત વધારવાની ફ� વન સરંક્ષકશ્રી ધ્વારા નકક� કરવામા ંઆવશે. � ખર�દદાર� માન્ય 

રાખવાની રહ�શે. 

    ૨ કામગીર� સ�ંણૂર્ કરવાની �દુતમા ંવધારાનો �દાજ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી ધ્વારા નકક� કરવામા ંઆવશે 

�ની સમીક્ષા કરવાની સ�ા વન સરંક્ષકશ્રીની રહ�શે. આવા સિમ�ક્ષત �દાજ �જુબની ફ� ભરપાઇ કયાર્ 

બાદ જ �દુતમા ંવધારો કર� આપવામા ંઆવશે. ફ� ભરપાઇ ન કરવાના સજંોગોમા ંખર�દનારને બ્લોકમા ં

ઉભેલા ક� કાપેલા �કૃ્ષો કાપવાની ક� લઇ જવાની મ�ુંર� આપવામા ંઆવશે નહ�. 

    ૩ ખર�દદાર� બ્લોકની સમગ્ર કામગીર� એટલે ક� કાપણી, આડ કાપણી, છાલ ઉતારવી, લાકડા ખ�ચવા, 

ગોઠવવા ક� વાહ�કુ કરવા, ભરવા વગેર� એવી ર�તે કર�ુ ંક� �થી અિધિનયમની કોઇ જોગવાઇનો ભગં ન 

થાય. ખર�દદાર અિધિનયમની કલમોની જોગવાઇ અ�સુાર ન કરવા જણાવેલ દર�ક �ૃત્યથી �ૂર રહ�શે 

અને અિધિનયમની કોઇપણ કલમનો ભગં થયેલ છે એમ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને લાગશે તો તેઓ 

તરફથી �કુમ થયેથી �ા.૨૦૦૦/- થી વ� ુનહ� તેટલી દંડની રકમ અને ખર�ખર �દા�લ વળતરની રકમ 

તેઓ મારફતે િવભાગને �કૂવી આપવા બધંાશે અને  તેમની પાસેથી આવા દર�ક એવા �ૃત્યો ના ભાગ�ુપે 

૧૦૦૦/- થી વ� ુનહ� તેટલી દંડની રકમ અને ખર�ખર �દા�લ વળતરની ઉકત રકમ અિધિનયમની 
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કલમ-૮૫ અ�સુાર અનામત રાખેલ છે (વેચાણ ક�મતની ૧૦ ટકા રકમ) માથંી વ�લૂ કરવા પાત્ર થશે. 

આવા દંડની રકમ ક� વળતરની રકમ વધાર� હશે તો ખર�દદાર� અનામતની રકમ ઉપરાતં પણ 

�દાજવામા ંઆવેલ રકમ ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. ખર�દદાર� બ્લોકને લગતી તમામ કામગીર� એવી ર�તે 

કરવાની રહ�શે ક� �થી અિધિનયમની કોઇપણ જોગવાઇનો ભગં ન થાય તથા આગામી પાકને કોઇ 

વીપર�ત અસર ન પહ�ચ ે�થી િવભાગ �બનજ�ર� ખચર્ િનવાર� પાક મેળવી શક�. ખર�દદાર ધ્વારા કોઇ 

�કુશાન પહ�ચાડવામા ં આવશે તો નાયબ વન સરંક્ષક ધ્વારા �દાજવામા ં આવેલ વળતર અને દંડ 

�કૂવવાનો રહ�શે. આવા વળતર અને દંડની રકમના  �કુમ સામે ખર�દદાર વન સરંક્ષકશ્રીને અપીલ કર� 

શકશે. તેઓનો �કૂાદો અને �કુમ આખર� રહ�શે. 

   ૪ ખર�દદાર� કાપેલા �કૃ્ષોના થડ�યાની કાટં-છાટં એવી ર�તે કરવી �થી કાપેલા �કૃ્ષો�ુ ં થડ��ુ ં જમીન 

લેવલથી થડ�યાના ઉપરનો ભાગ લીસ્સો અને ઢાળવાળા શ�ું આકારનો બને �થી વરસાદ� પાણી 

થડ�યામા ંઉતર� સડો પેદા કર� શક� નહ�. કાટં છાટ એવી ર�તે કરવી ક� �થી થડ�યાની છાલ એકધાર� 

અને લીસ્સી કપાય. ખર�દદાર ધ્વારા ઉાપર જણાવ્યા �જુબ કાટં છાટં કરવામા ંઆવશે નહ� તો કાટં છાટં 

યોગ્ય ર�તે ન કર�લ પ્રિત �ટૂ દ�ઠ �ા. ૨ લેખે વ�લુ કરવામા ંઆવશે. �મા ંવધારો/ઘટાડો કરવાની સ�ા 

પર�ક્ષેત્ર વન અિધકાર�ની ભલામણ અ�સુાર વધારો/ઘટાડો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી કર� શકશે. ખર�દદાર� 

કાપેલા �કૃ્ષોના થડ�યાની કાટં છાટં કયાર્ બાદ�ુ ં પ્રમાણપત્ર સબંિંધત પર�ક્ષેત્ર વન અિધકાર� પાસેથી 

મેળવીને નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

   ૫ ખર�દદાર તેમને વેચાણમા ંરાખેલ બ્લોક/વાવેતરમા ંનીલગીર� ક� અન્ય �કૃ્ષોના લાકડાની છાલ પ્લોટમા ં

જ કાઢ� શકાશે. 

  (ચ) અન્ય શરતો 

 

   ૧ ખર�દદાર ઉપર જણાવેલ શરતો પૈક� એક ક� તેથી વ� ુશરતો�ુ ંપાલન કરવામા ં િનષ્ફળ ગયેથી તેમને 

કરવામા ંઆવેલ વેચાણ રદ કર� તેમણે ભર�લ ખરાપણાની રકમ તથા અન્ય તમામ રકમ જપ્ત કર�એ 

આવા સ્થળ પર કાપેલ જથ્થા�ુ ંફ�ર વેચાણ ખર�દદારના ખચ� અને જોખમે યોજવામા ંઆવશે. જો આવા 

ફ�ર વેચાણમા ંિવભાગને �કુશાન જશે તો ફ�ર વેચાણ ખચર્ સ�હત �કુશાનીની તમામ રકમ ૧૨ ટકા સાદા 

વ્યાજ સ�હત �ળૂ ખર�દદાર પાસેથી વ�લૂ કરવામા ંઆવશે. આ �કુશાન ભરપાઇ કરવાની માગંણીની 

નોટ�સ મળ્યેથી �દન-૫ મા ંઆ �કુશાન િવભાગને ભરપાઇ કર�ુ ંપડશે. �કુશાનની રકમ નકક� કરવા 

નીચે �જુબ� ુ�તુ્ર અપનાવવામા ંઆવશે. 

(અ) �કુશાનીની રકમ (�િપયામા)ં = માગંણીદાર� ટ�ન્ડર ધ્વારા આપેલ માગંણીની રકમ(-)�નુ: 

વેચાણમા ંમળેલ ખર�દ ક�મત 

(બ) �નુ: વેચાણમા ંપણ જો આ જથ્થાનો નીકાલ થશે નહ� તો માગંણીદાર પાસેથી વ�લૂ કરવાની 

થતી �કુશાનીની રકમ ગણતર� નીચે �જુબ થશે. 

 �કુશાનીની રકમ (�િપયામા)ં = માગંણીદાર� ટ�ન્ડર ધ્વારા આપેલ માગંણીની રકમ 
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(ક) પરં� ુઆવા જથ્થાના �નુ: વેચાણ ધ્વારા માગંણીદાર પાસેથી વ�લૂ કરવાપાત્ર થતી રકમ વ� ુ

રકમ ઉપજશે તો આ વધારાની રકમ ઉપર માગંણીદારનો કોઇ હકક ક� દાવો રહ�શે નહ�. 

(ક)       કરારના�ુ ંઅને બ્લોકનો કબજો સભંાળવાની શરતો 

 ૧ ખર�દદાર� હરા�ની નાણાનંી ભરપાઇ કરવાની શરતો (બ) (૧) તથા (ર) �જુબના નાણા ંભરપાઇ 

કર� િવભાગ તરફથી િનયત કરવામા ં આવેલ ન�નૂામા ં કરારના� ુ કર� આપવા�ુ ં રહ�શે. જો 

ખર�દદાર આમ કરવામા ં �કૂશે તો તેમની િન��ુકત રદ કરવા પાત્ર થશે અને િન��ુકત રદ 

થયેથી ખરાપણાની રકમ તથા ભર�લ તમામ રકમ જપ્ત કરવામા ંઆવશે.  

 ૨ ખર�દદાર તરફથી ઉપરોકત શરતો પ્રમાણનેી સ�ંણૂર્ રકમ (કરવેરા સ�હત) ભરપાઇ કયાર્ બાદ 

અને કરારના�ુ ં કયાર્ બાદ સબંિંધત નાયબ વન સરંક્ષક ક� તેઓએ અિધ�ૃત કર�લ અિધકાર� 

પાસેથી તેઓએ બ્લોકનો કબજો સભંાળવાનો રહ�શે અને શરત ન.ં (૧) �જુબ  ફ�ર વેચાણમા ં

િવભાગને જો ફાયદો થશે તો તે રકમ ઉપર �ળૂ ખર�દનારને કોઇ અિધકાર રહ�શે નહ�. (ર) 

ખર�દદાર �ુદરતી કારણોસર અથવા અન્ય પ�રબળોને લીધે માલને થયેલ અસર માટ� વાધંો 

ઉઠાવવા હકદાર રહ�શે નહ�. 

 ૩ ખર�દદારને િનયમ પ્રમાણે �એસટ�ની રકમ �ગે બ્લોકની કામગીર� �ણૂર્ થયેથી ઇમારતી અને 

જલાઉ માલના જથ્થા બાબતે નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી તરફથી જ�ર� પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવશે. 

ખર�દદાર� વેચાણ રાખેલ માલ ઉપર ભરવાના થતા �એસટ� ની િવગતો બારોબાર સેલ્સ ટ�ક્ષ 

િવભાગ પાસેથી મેળવવાનો રહ�શે.  

 ૪ વેચાણની તાર�ખમા ંસજંોગોવશાત ફ�રફાર થશે તો વેચાણની નવી િનધાર્ર�ત તાર�ખને આ શરતો 

લા� ુપડશે. 

 ૫ શરતોના અથર્ અને અમલ �ગે કોઇ વાદ િવવાદ ઉપ�સ્થત થાય તો તે �ગ ેવન સરંક્ષકશ્રી, 

સામા�ક વનીકરણ વ�ુર્ળ, ભ�ચનો િનણર્ય છેવટનો ગણાશે. 

 ૬ આ વેચાણ હ�ઠળ ઉપ�સ્થત થનાર તમામ દાવાઓ નવસાર� ન્યાયાલયની હ�ુમતમા ંરહ�શે. 

 ઉપરોકત તમામ શરતો મને/અમોને �બનશરતી માન્ય છે � બદલ સહ� ક� �/ંકર�એ છ�એ. 
 

સ્થળ : નવસાર� 

તાર�ખ : ૧૧/૧૨/૨૦૧૯                                                 ------------------------------------- 

                                                                                                                                           માગંણીદારની સહ� 

 

ન�ધ : શરતના દર�ક પાન ઉપર માગંણીદાર� સહ� કરવાની રહ�શે.   


