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પરિશિષ્ટ - બ 

વન અને પર્યાવિણ શવભયગનય ઠિયવ ક્રમયાંક - વવછ/૧૦૯૮/િિ૪૮/ગ, તયિીખ-૧૪/૦િ/િ૦૦૭ન ાં 
બબડયણ ઉભય વકૃ્ષનય ટેન્ડિ પધ્ધશતથી જાહિે હિયજીની િિતો : 

 (અ)  હિયજીમયાં ભયગ લેવય મયટેની િિતો: 

૧. નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકિણ શવભયગ, મહસેયણય ધ્વયિય અખબયિોમયાં જાહિે પ્રશસધ્ધીથી  
આમાંશિત કિવયમયાં આવેલ, સ્થળ ઉપિનય ઉભય ઝયડોની હિયજી મયટેનય ટેન્ડિ ફોમા વેબસયઇટ 
(https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm) ઉપિથી િસ ધિયવતય વેપયિીઓ મેળવી િકિે 
ટેન્ડિ ફોમા તય.: ૨૭/૧૨/િ૦૧૯ થી વેબસયઇટ ઉપિથી મેળવી િકયિે. 

િ. સાંપણૂા શવગત ભિેલય ટેન્ડિો સીલબાંધ કવિમયાં રૂબરૂ તય.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ નય િોજ બપોિનય ૧૧.૦૦ 
કલયક સ ધીમયાં નયર્બ વન સાંિક્ષક, સય.વ.શવભયગ, મહસેયણય ની કચેિીએ મ કયનયિ ટેન્ડિ પેટીમયાં 
નયાંખવયનય િહિેે. મળેલ ટેન્ ડિ ઇજાિાયિની હયજિીમયાં તય.:૧૭/૦૧/૨૦૨૦નય િોજ બપોિે ૧૨.૦૦ 
કલયકે નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી અથવય તેમણે અશધકૃત કિેલ અશધકયિી રૂબરૂમયાં ખોલવયમયાં આવિે.  

૩. મયાંગણીાયિો તેમનય મયટે તથય તેમનય વતી કયમ કિવય મયટે વેચયણમયાં ભયગ લેનયિ ઈસમને 
મ ખ્ર્ત્ર્યિનયમ ાં આપવ  ફિજીર્યત છે. આ મ ખ્ર્ત્ર્યિનયમયની ખિી નકલ ટેન્ડિ સયથે સયમેલ કિવયની 
િહિેે તેમજ ટેન્ ડિ ભિનયિની ઓળખ મયટે પયન નાંબિ ફોટયવયું ાં ઓળખપિની પ્રમયબણત નકલ 
(સિકયિશ્રીએ મયન્ર્ કિેલ પ િયવય વયું ાં) ટેન્ ડિ સયથે જોડવયન ાં િહિેે.  

૪. ટેન્ ડિમયાં ાિયાવેલ લોટ વયઈઝ ઉભય ઝયડોનય ટેન્ ડિ અલગ અલગ આપવયનય િહિેે ટેન્ ડિ ફોમામયાં 
મયગણીની િકમ ાિયાવવયની િહિેે. ઈજાિાયિે જે તે સ્થળ્નય પ િેપ િય જથ્થય મયટે મયાંગણીની િકમ 
ાિયાવવયની િહિેે.  

૫. મયાંગણીાયિે ટેન્ડિ સયથે ખિયપણયની િકમ ટેન્ડિાીઠ રૂય.૨૫,૦૦૦/- લેખે કોઈપણ િયષ્રીર્કૃત બેન્કનય 
નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકિણ શવભયગ, મહસેયણય નય નયમે કોસ્ડ બેન્ક ડ્રયફટનય રૂપમયાં 
ટેન્ડિ સયથે જોડવયનો િહિેે. ખિયપણયની િકમ ઉપિ કોઈપણ વ્ર્યજ આપવયમયાં આવિે નહી, 
ખિયપણયની િકમ શસવયર્નય અથવય નકકી કિેલ ખિયપણયની િકમ કિતયાં ઓછી ખિયપણયની િકમનય 
ડી.ડી. સયથેનય ટેન્ડિો મયન્ર્ ગણયિે નહી. 

૬. વેચયણની તમયમ િિતોની સાંપ ણાપણે બબનિિતી સ્વીકયિ કર્યાની સયબબતી રૂપે ટેન્ડિ િિતો ાિયાવતય 
ાિેક પયન ઉપિ સહી કિીને સયમેલ કિવયની િહિેે. આ િીતે સહી કિનયિ પોતે, મયાંગણીાયિ સાંસ્થયનય 
મયલીક કે અશધકૃત ભયગીાયિ પ્રશતશનશધ, અશધકયિી, અથવય શનર્યમકની હશેસર્તથી સહી કિી િહર્ય છે 
તે સ્પષ્ટપણે ાિયાવવયન ાં િહિેે. પયછળથી િિતો બયબતનો કોઈ શવવયા ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવિે નહી.  

૭. ટેન્ડિ ભિનયિને ફોમામયાં સ્વચ્છ િીતે મયલની ખિી રકિંમત (ઈન્કમટેક્ષ તથય જી.એસ.ટી.) અન્ર્ 
ટેક્ષોશસવયર્ની આંકડયમયાં અને િબ્ાોમયાં ાિયાવવયની િહિેે. આવેલ ટેન્ડિો પૈકી અધ િય ભિેલય, સહી 
વગિનય કે અસ્પષ્ટ ટેન્ડિો ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવિે નહી. મયાંગણીાયિે ટેન્ડિ ભિવયમયાં ઘ ાંટય-ઘ ાંટ અને 
છેક-છયક ટયળવયની િહિેે. તેમનય ાિેક સ ધયિય નજીક ટ ાંકી સહી કિવયની િહિેે. 

   



E:\Table 6\Haraji\5_Haraji Sharato - Copy.docx  Page | 2 
 

૮. જે ઇજાિાયિનો  GST નાંબિ હિે તે જ ઈજાિાયિ હિયજીમયાં ભયગ લઈ િકિે. ટેન્ ડત ભિનયિે ફોમામયાં 
સ્વચ્છ િીતે મયલની ખિીા રકિંમત આંકડયમયાં ાિયાવવયની િહિેે. GST ન ાં પ્રમયણપિ આપવયન ાં 
ફિજીર્યત િહિેે. ધયિયધોિણ મ જબ ઈન્ કમ ટેક્ષ ભિપયઈ કિવયનો િહિેે.   

૯. રૂબરૂ મોકલેલય ટેન્ડિો, શવભયગ તિફથી નકકી કિેલ ફોમા શસવયર્ ફોમામયાં ભિવયમયાં આવેલ ટેન્ડિો 
શનર્ત કિેલ તયિીખ અને સમર્ પછી આવેલય ટેન્ડિો તથય આ જાહિેનયમયની િિતો પ્રમયણે નય હોર્ 
તેવય ટેન્ડિો ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવિે નહી. 

૧૦. મયાંગણીાયિો ટેન્ ડિ ખોલવયનય શનર્ત સમર્ સ ધીમયાં તેમણે આપેલ ટેન્ ડિો પયછય ખચચી િકિે. પિાંુ   
આમ કિવય મયટે તેમને લેબખત અિજી કિીને નય.વ.સાં.શ્રી કે તેમનય અશધકૃત પ્રશતશનશધની પવૂા માંજૂિી 
લેવી પડિે.  

૧૧. કોટા  ધ્વયિય નૈશતક અધપતન કે અન્ર્ ગ નય સાંબાંશધત શિક્ષય ફિમયવવયમયાં આવેલ વ્ર્રકતનો આ 
પ્રકયિની શિક્ષય ભોગવેલ વ્ર્રકત, ૧૮ વર્ાથી ઓછી ઉમિની વ્ર્રકત / નયાયિ જાહિે થરે્લ વ્ર્રકત / 
સાંસ્થય કે શવભયગ સિકયિ ધ્વયિય કયળી ર્યાીમયાં મ કવયમયાં આવેલ કોઈપણ વ્ર્રકત અગિ તો 
પક્ષતિફથી િજ  કિવયમયાં આવેલ ટેન્ડિ િા બયતલ ગણવયમયાં આવિે. અને આવય ટેન્ડિ સયથેની 
ખિયપણયની િકમ શવભયગ ધ્વયિય ખયલસય કિવયમયાં આવિે. 

૧૨. મયાંગણીાયિે ાિેક લોટ મયટે અલગ ટેન્ડિ આપવયન ાં િહિેે. એક જ લોટ મયટે કોઈ મયાંગણીાયિે બે કે 
તેથી વધ  ટેન્ડિ ભિેલય હિે તો તે પૈકી સૌથી ઉચય ભયવન ાં ટેન્ડિ ધ્ર્યનમયાં લેવયમયાં આવિે. 

૧૩. શવભયગ તિફથી આ જાહિે હિયજીન ાં જે જાહિેનયમ ાં બહયિ પયડવયમયાં આવેલ છે તેનો જથ્થો અંાયજીત 
છે. અને તેમયાં કોઈ ફેિફયિ થયર્ તો તે ખિીાાયિે મયન્ર્ િયખવયનો િહિેે. મયાંગણીાયિે બ્લોકની હા 
તેમજ તેમયાં ઉગેલય ઝયડો તેનો બતયવેલ જથ્થો અને તેની ગ ણવતયની સ્થળ ઉપિ જઈ ખયતિી કર્યા 
બયા જ આ ટેન્ડિમયાં મયાંગણી ભિેલ છે તેમ મયનવયમયાં આવે છે. મયાંગણીાયિ ટેન્ડિ સયાિ કર્યા બયા 
તેમયાં કોઈ પણ જાતનો ફેિફયિ કિી િકિે નહી અને આ અંગે તેમની કોઈ ફિીર્યા મયન્ર્ િયખવયમયાં 
આવિે નહી. 

૧૪. વેચયણમયાં મ કવયમયાં આવેલ બ્લોક અંાયજીત ઉત્પયાનનો જથ્થો યર્ય છે ત્ર્યાં અને જેમ છે તેમ નય 
ધોિણે મ કવયમયાં આવેલ છે. અને ખિીાનયિને તેનય કોઈપણ ભયગ મયટે પસાંાગી કે નય પસાંાગીનો કે 
નકયિવય નો હકક િહિેે નહી. 

૧૫. ટેન્ડિ ખોલવયનય સમર્ સ ધીમયાં શવભયગનય નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી ઉપિ જણયવ્ર્ય પૈકીનો કોઈ પણ 
બ્લોકનો બતયવેલ જથ્થો કે તેનો કોઈ ભયગ િા કિવયની કે તેમયાં સ ધયિો વધયિો કે ફેિફયિ કિવયનો 
હકક અબયશધત િીતે ધિયવે છે. 

૧૬. શનર્ત સમર્ સ ધીમયાં આવેલ ટેન્ડિો નકકી કિેલ તયિીખે અને સમરે્ હયજિ િહલે મયાંગણીાયિો સમક્ષ 
નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી ધ્વયિય અથવય તેમણે અશધકૃત કિેલ અશધકયિી ધ્વયિય ખોલવયમયાં આવિે તથય 
તેમયાં ાિયાવેલ શવશવધ બ્લોકની મયાંગણી ભયવ વયાંચી સાંભળયવવયમયાં આવિે. 

૧૭. આવેલ બધય ટેન્ડિો અથવય તે પૈકીન ાં કોઈપણ એક ટેન્ડિ કયિણો આપ્ર્ય વગિ અસ્વીકયિ કિવય કે 
અંિત: સ્વીકયિવયનો, અગિ તો હિયજી િા કિવયનો નય.વ.સાં.ને અબયશધત હકક િહિેે. 
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૧૮. જો પ્રયપ્ત થરે્લ ટેન્ડિો નયમાંજ િ કિવયમયાં આવે તો વેચયણનય રાવસે જાહિે હિયજીથી અને ત્ર્યિબયા 
જરૂિી જણયિેતો વયટયઘયટોથી વેચયણ ર્ોજવયમયાં આવિે. આવી જાહિે હિયજી કે વયટયઘયટોનય ટેન્ડિ ન 
ભિનયિ વ્ર્રકત કે પેઢી પણ આ હિયજી થતયાં પહલેય ખિયપણયની િકમ ભિીને નોટીસની િિતો તેમને 
બબનિિતી સ્વીકયર્ા છે. તેમ જણયવી ભયગ લઈ િકયિે. 

૧૯. જાહિે હિયજી કે વયટયઘયટોથી વેચયણ ર્ોજારે્લી પોતયની ઓફિ િજ  કિનયિ મયાંગણીાયિો ઓફિ સ્લીપ 
વયટયઘયટો પિક અને ટેન્ડિની િિતો ઉપિ સહી કિવયની િહિેે આવી મયાંગણી મયાંગણીાયિોને 
બાંધનકતયાિહિેે. 

૨૦. જો મયાંગણીાયિની ખિીાાયિ તિીકે શનય રકત કિવયમયાં આવિે તો તેમનય નયમની ર્યાી નયર્બ વન 
સાંિક્ષકશ્રી, મહસેયણય ની કચેિીનયાં નોટીસ બોડા ઉપિ પ્રાશિિત કિવયમયાં આવિે તેમજ વ્ર્રકતગત િીતે 
ટપયલથી વેચયણ હ કમ સ્વરૂપ તેમને જાણ કિવયમયાં આવિે. 

િ૧. અસ્વીકૃત ટેન્ડિો સયથે મળેલ ખિયપણયની િકમ રડપોઝીટ તિીકે જમય લઈ િીફાંડ ઓફ ડીપોઝીટ સાિે 
િયખપિ મેળવી િક્ય તેટલી વહલેી પિત કિવયમયાં આવિે.  

િ૨. વેચયણ માંજ િ થરે્થી રાન-પ મયાં ખિીાાયિે જરૂિી મયરહતી જેવી કે, પેઢીનય મયલીકન ાં નયમ, સિનયમ  / 
પેઢીનય ભયગીાયિોનય નયમ સિનયમય / કાંપનીનય શનર્યમકો સાંચયલકોનય નયમ સિનયમય / ભયગીાયિનય 
કિયિની પ્રમયબણત નકલ / મેમોિેન્ડમ એન્ડ આટીકલ્સ ઓફ ઓસોસીએિન / ઈન્કમટેક્ષ / જી.એસ.ટી. 
િજી.નાંબિ શવગેિે જે લયગ  પડ ે તે બબન ચ ક િજ  કિવયનય િહિેે. શવભયગ છુટછયટ આપવય બાંધયરે્લ 
નથી. 

િ૩. નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રીની લેબખત પિવયનગી શસવયર્ ખિીાાયિ શવભયગ સયથેનય સોાયને બીજી પયટીને 
તબાીલ કે સોંપણી કિી િકિે નહી. આ મ જબની માંજ િી ર્ોગ્ર્ જણયરે્થી શવભયગનય નયર્બ વન 
સાંિક્ષક ધ્વયિય માંજ િ કિેલ મયાંગણીનય ૧ ટકય િકમ રયન્સફિ ફી વસ લ કર્યા બયા આપી િકિે. 

િ૪. ટેન્ડિમયાં સહી કિનયિ વ્ર્રકતને પોતે પેઢીનય મયબલક તિીકે ભયગીાયિ પેઢીનય અશધકૃત ભયગીાયિ 
તિીકે કે કાંપનીનય અશધકૃત પ્રશતશનશધ, મેનેજિ કે ડયર્િેકટિ તિીકે અન્ર્ કે અન્ર્ કોઈ વેપયિી 
સાંસ્થયનય અશધકૃત પ્રશતશનશધ તિીકે સહી કિે છે. તે સ્પષ્ટપણે સહીની નીચે નયમ સરહત જે તે પેઢી, 
કાંપની કે અન્ર્ વેપયિી સાંસ્થયનય િબિ સ્ટેમ્પ ધ્વયિય ાિયાવવયન ાં િહિેે. 

િ૫. કોઈ પણ એક જથ્થો કે બ્લોક મયટે એક કિતયાં વધયિે સાંખ્ર્ય સિખય ભયવનય ટેન્ડિ હિે અને તે 
મયાંગણી ભયવ શવભયગને સ્વીકયર્ા જણયિે તો વેચયણનય સ્થળે હયજિ િહલેય મયાંગણીાયિો ને તેમનય 
મયાંગણી ભયવમયાં વધયિો કિવયની પિવયનગી આપવયમયાં આવિે અને આ િીતે મળેલ વધ  ભયવની 
મયાંગણી સ્વીકયિી કે નહી તે નયર્બ વન સાંિક્ષક ધ્વયિય નકકી કિવયમયાં આવિે. જો મયાંગણીાયિ 
મયાંગણી ભયવમયાં વધયિો કિવયની નય પયડ ેતો કય ાં ટેન્ડિ સ્વીકયિવ ાં તે ચીઠ્ઠીખચચીને નકકી કિવયમયાં 
આવિે. 

િ૬. (અ) જર્યાં સ ધી નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી મયાંગણીાયિની ખિીાાયિ તિીકે શનમણ ાંક ન કિે ત્ર્ય સ ધી જે તે 
મયાંગણીાયિોને આ ટેન્ડિની િિતો બાંધન કતયા િહિેે જો આમયાંની કોઈ િિતનો ભાંગ થિે તો 
મયાંગણીાયિે િિત નાં.-૪ હઠેળ જમય કિયવેલ ખિયપણયની િકમ ખયલસય કિવયમયાં આવિે. વધ મયાં 
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શવભયગ આવય ટેન્ડિમયાં આવિી લેવયરે્લય જથ્થયન ાં પ ન:વેચયણ કિી િકિે જો શવભયગને આ જથ્થયનો 
શનકયલ કિવયમયાં ફયર્ાો થિે તો તેન ાં હકકાયિ શવભયગ િહિેે તથય જો ન કસયન થિે તો આ ન કિયન 
િિતભાંગ કિનયિ મયાંગણીાયિનય શિિે િહિેે તથય તેમણે શવભયગ તિફથી આ ન કિયન ભિપયઈ 
કિવયની મયાંગણીની નોટીસ મળરે્થી રાન-પમયાં આ ન કિયન શવભયગને ભિપયઈ કિવ  પડિે 
ન કસયનની િકમ નકકી કિવય મયટે નીચે મ જબન ાં સ િ અપનયવવયમયાં આવિે. 

ન કિયનની િકમ (રૂશપર્યમયાં) = મયાંગણીાયિે ટેન્ડિ ધ્વયિય કે અન્ર્થય આપેલ મયાંગણીની િકમ(-) પ ન: 
વેચયણમયાં મળેલ ખિીા રકમાંત. 

 (બ) પ ન: વેચયણમયાં પણ જો આ જથ્થયનો શનકયલ થિે નહી તો મયાંગણીાયિ પયસેથી વસ લ 
કિવયનય થતય ન કિયનની િકમ ગણતિી નીચે થિે. 

  ન કિયનની િકમ (રૂશપર્યમયાં) - મયાંગણીાયિે ટેન્ડિ ધ્વયિય કે અન્ર્થય આપેલ મયાંગણીની િકમ 

 (ક)  પિાંુ   આવય જથ્થયનય પ ન:વેચયણ ધ્વયિય મયાંગણીાયિ પયસેથી વસ લ કિવયપયિ થતી િકમ 
કિતયાં વધ  િકમ ઉપજિે તો આ વધયિયની િકમ ઉપિ મયાંગણીાયિનો કોઈ હકક કે ાયવો િહિેે નહી. 

િ૭. ખિીાાયિે વેચયણ બયા િયખેલ મયલની જવયબાયિી વેચયણ માંજ િ થર્યની તયિીખથી ખિીાાયિની 
િહિેે. વેચયણબયા ક ાિતી આફત, આગ, પ િ વગેિે કયિણોસિ મયલને થતયાં પ િય કે અંિ:નયિ કે 
ન કિયનીથી ઉભ  થનયિ નયણયાંકીર્ ન કિયન ખિીાાયિનય શિિે િહિેે. આ બયબતે શવભયગની કોઈ જ 
જવયબાયિી િહિેે નહી. 

િ૮. ખિીાાયિે આ કિયિ હઠેળ કિવયની થતી કયમગીિી પૈકી કોઈ એક કે વધ  કયિીગિને કોઈ પણ જાતન ાં  
ન કિયન અને / અથવય ઈજા થિે તો તેની જવયબાયિી સાંપ ણાપણે ખિીાાયિની િહિેે અને તેને માંજ િ 
કયર્ાયઓની જોગવયઈઓ હઠેળ કે અન્ર્ કોઈ શનર્મ અન સયિ જે કોઈ વળતિ ચ કવવયન ાં થિે તે 
ખિીાાયિે ચ કવવ ાં પડિે શવભયગની આ અંગે કોઈ પણ જાતની જવયબાયિી િહિેે નહી. આમ છતયાં 
પણ આ અંગે કોઈ પણ િકમ ચ કવવયની શવભયગને ફિજ પડિેતો તે િકમ ખિીાાયિ પયસેથી વસ લ 
કિવય મયટે શવભયગ હકકાયિ િહિેે અને તેવય રકસ્સયમયાં આ પ્રકયિની ચ કવણી શવભયગને કિવય મયટે 
ખિીાાયિ આ સયથે પિત ખચચી ન િકયર્ તેવી બયહધેિી આપે છે. 

િ૯. ખિીાાયિે લઘ તમ વેતનધયિો કમાચયિી પ્રોશવડન્ડ ફાંડ એકટ અને અન્ર્ મજ િ કયર્ાયઓની અને તેને 
સાંલગ્ન શનર્મોની જોગવયઈઓન ાં ચ સ્તપણે પયલન કિવયન ાં િહિેે અને તેનો ભાંગ બાલ કોઈપણ 
જાતનો ાાંડ કે વળતિ ચ કવવયની જવયબાયિી સમગ્રપણે ખિીાાયિે અાય કિવયની િહિેે. 

૩૦. ખિીાાયિે કયપેલ મયલ ઉપયડતી વખતે અશધકૃત કિેલ અશધકયિીની પિવયનગી મેળવ્ર્ય બયા જ મયલ 
વયહુ  ક કિવયનો િહિેે. 

૩૧. હિયજી માંજ િ થર્ય બયા વકૃ્ષ કયપીને પયડવયન ાં િરૂ કર્યા પછી કોઈ પણ સમરે્ નયર્બ વન સાંિક્ષક 
સયમયજીક વનીકિણ શવભયગ મહસેયણય તિફથી સિકયિશ્રીનય તય.૮/૧૧/૮પ નય ઠિયવ પ્રમયણે છુટ 
અપયઈ હોર્ તેવય ગ્રયમજનો, મજ િો ને ડયળીઓ અંક િ, કયાંટય તથય તેમને હકકરૂપ લઈ જવયની કોઈપણ 
વસ્ુ   લઈ જવય અથવય ખસેડવયમયાં ાખલ કિવી નહી અથવય વન અશધકયિીએ સ ચવેલ કયમગીિી 
બજાવવય કોઈ વ્ર્રકતએ ાખલ કિવી નહી. 
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(બ) ખિીા કિેલ બ્લોકનય નયણય ભિપયઈ કિવયની િિતો: 

૧. ખિીાાયિે શવભયગને ભિપયઈ કિવયની થતી સઘળી િકમ કોઈપણ િયષ્રીર્કૃત બેન્કનય ''નયર્બ વન 
સાંિક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકિણ શવભયગ, મહસેયણય'' નય નયમે કોસ્ડ બેન્ક ડ્રયફટ નય રૂપમયાં  ભિપયઈ 
કિવયની િહિેે. 

િ. સિકયિશ્રીનય પ્રવાતમયન શનર્મો મ જબ ખિીાાયિે વેચયણમયાં િયખેલ બ્લોકની ટેન્ડિ ખોલતી વખતે 
ક લ વેચયણ રકિંમતની ૧/૪ િકમ (૨૫% િકમ) તથય ક લ વેચયણ રકિંમત પિ થતય GST અને ઈન્કમટેક્ષ 
સરહતની િકમ ટેન્ડિ ખોલવયની તયિીખે જ ભિવયની િહિેે. ક લ વેચયણ રકિંમતની ૧૦% િકમ 
અનયમત તિીકે તથય બયકી િહતેી ૭પ ટકય િકમ રાન-૩૦ મયાં ભિપયઈ કિવયની િહિેે. ત્ર્યિ બયા 
નય.વ.સાં.શ્રીનો હ કમ મળેથી બ્લોકમયાં કપયણ વગેિેની કયમગીિી ચયલ  કિી િકિે. ખિીાાયિ બ્લોકની 
કયમગીિી સાંતોર્કયિક અને કિયિખતની િિતો પ્રમયણે કિીને બ્લોકનો કબજો શવભયગને પિત સોપે 
ત્ર્યિ બયા આ અનયમત િકમ પિત કિવયની કયર્ાવયહી જે તે કચેિી દ્વયિય કિવયમયાં આવિે. અનયમત 
િકમ ઉપિ કોઈ વ્ર્યજ આપવયમયાં આવિે નહી. 

(ક)  કિયિનયમ  અને બ્લોકનો કબ્જો સાંભયળવયની િિતો: 

૧. ખિીાાયિે હિયજીની નયણયાંની ભિપયઈ કિવયની િિત (બ) (૧) તથય (િ) મ જબ નયણયાં ભિપયઈ કિી 
શવભયગ તિફથી શનર્ત કિવયમયાં આવેલ આ સયથે સયમેલ નમ નયમયાં કિયિનયમ  કિી આપવયન ાં િહિેે 
જો ખિીાાયિ આમ કિવયમયાં ચ કિે તો તેમની શનય ક્તત િા કિવય પયિ થિે અને શનય ક્તત િા થરે્થી 
ખિયપણયની િકમ તથય ભિેલ તમયમ િકમ જપ્ત કિવયમયાં આવિે. 

િ.     ખિીાાયિ તિફથી ઉપિોકત િિતો પ્રમયણે ની સાંપ ણા િકમ (કિવેિય સરહત) ભિપયઈ કર્યા બયા અને 
કિયિનયમ ાં કર્યા બયા સાંબશધત નયર્બ વન સાંિક્ષક કે તેઓએ અશધકૃત કિેલ અશધકયિી પયસેથી તેઓએ 
બ્લોકનો કબ્જો સાંભયળવયનો િહિેે અને િિત નાં. ડ (૧) મયાં જણયવ્ર્યન સયિની સમગ્ર કયમગીિી પ ણા ન 
થયર્ ત્ર્યાં સ ધી સમગ્ર બ્લોક ની તમયમ જવયબાયિી ખિીાનયિની િહિેે. 

(ડ)  બ્લોકને લગતી કયમગીિી િિતો: 

૧. ખિીાાયિે કિયિનયમ  કર્યા બયા આ કયમગીિીમયાં વકૃ્ષો કયપવયની કયમગીિી આડકયપણી, છયલ કયઢવયની 
કયમગીિી,  ઠ ાંઠની કયાંટ-છયાંટની કયમગીિી, લયકડય ઓડ કિવયની કયમગીિી, બ્લોકમયાં લયકડય ગોઠવવયની 
કયમગીિી, ગોઠવેલ લયકડય બ્લોકમયાંથી િવયનયાં કિવયની કયમગીિી શવગેિેનો સમયવેિ થયર્ છે. ૪૫ 
રાવસ સમર્ મર્યાાયમયાં જ બ્લોકની તમયમ કયમગીિી સાંતોર્કયિક િીતે પ ણા કિી બ્લોકનો કબ્જો 
શવભયગને સોંપવયનો િહિેે. ખિીાાયિ અશનવયર્ા સાંજોગોમયાં આ મ ાત શવભયગનય નયર્બ વન 
સાંિક્ષકશ્રીની કચેિીએથી માંજ િી મેળવીને નીચે મ જબની િિતો વધયિી િકિે. 

 (અ) શવભયગને બ્લોકાીઠ પ્રશતરાન રૂય.પ૦૦/- વધયિયની ફી ચ કવીને મહતમ ૧પ (પાંાિ) રાવસ 
મયટે આ મ ાત નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી વધયિી િકિે. 

 (બ) ત્ર્યિ પછી વધયિયની મ ાત બ્લોકરાઠ પ્રશતરાન રૂય.૭પ૦/- વધયિયની ફી ચ કવીને ૧પ (પાંાિ) 
રાવસ સ ધી વન સાંિક્ષકશ્રી, મ ાત વધયિી િકિે. 
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 (ક)  ત્ર્યિ પછી કોઈપણ મ ાત વધયિો વન સાંિક્ષકશ્રીની માંજ િી શસવયર્ કિી આપવયમયાં આવિે 
નહી આવી મ ાત વધયિયની ફી વન સાંિક્ષકશ્રી ધ્વયિય નકકી કિવયમયાં આવિે જે ખિીાાયિે મયન્ર્ 
િયખવયની િહિેે. 

િ. કયમગીિી સાંપ ણા કિવયની મ ાતમયાં વધયિયનો અંાયજ નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી ધ્વયિય નકકી કિવયમયાં 
આવિે જેની સમીક્ષય કિવયની સતય વન સાંિક્ષકશ્રીની િહિેે. આવય સમીક્ષીત અંાયજ મ જબની ફી 
ભિપયઈ કર્યાબયા જ મ ાતમયાં વધયિો કિી આપવયમયાં આવિે ફી ભિપયઈ ન કિવયનય સાંજોગોમયાં 
ખિીાાયિને બ્લોકમયાં ઉભેલય કે કયપેલય વકૃ્ષો કયપવયની કે લઈ જવયની માંજ િી આપવયમયાં આવિે નહી. 

૩. ખિીાાયિે બ્લોકની સમગ્ર કયમગીિી એટલે કે કયપણી, આડ કયપણી છયલ ઉતયિવી, લયકડય ખચચવય 
ગોઠવવય વયહુ  ક કિવય, ભિવય વગેિે એવી િીતે કિવ  કે જેથી અશધશનર્મની કોઈ જોગવયઈઓનો 
ભાંગ ન થયર્. ખિીાાયિ અશધશનર્મની કલમોની જોગવયઈ અન સયિ ન કિવય જણયવેલ ાિેક કૃત્ર્થી 
દ િ િહિેે અને વનઅશધશનર્મની કોઈપણ કલમનો ભાંગ થરે્લ છે તેવ  નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રીને 
લયગિે તો તેઓ તિફથી હ કમ થરે્ રૂય.િ૦૦૦/- થી વધ  નહી તેટલી ાાંડની િકમ અને ખિેખિ 
અંાયજેલ વળતિની િકમ તેઓ મયિફતે શવભયગને ચ કવી આપવય બાંધયિે અને તેમની પયસેથી આવય 
ાિેક એવય કૃત્ર્નય ભયગ રૂપે રૂય.૧૦૦૦/- થી વધ  નહી તેટલી ાાંડની િકમ અને ખિેખિ અંાયજેલ 
વળતિની ઉકત િકમ અશધશનર્મની કલમ-૮પ અન સયિ િયખેલ (વેચયણ રકિંમતની ૧૦ ટકય િકમ) 
િકમમયાંથી વસ લ કિવયપયિ થિે આવય ાાંડની િકમ કે વળતિની િકમ વધયિે હિે તો ખિીાાયિે 
અનયમત િકમ ઉપિયાંત પણ અંાયજવયમયાં આવેલ િકમ ભિપયઈ કિવયની િહિેે. ખિીાાયિે બ્લોકને 
લગતી તમયમ કયમગીિી એવી િીતે કિવયની  િહિેે કે જેથી અશધશનર્મની કોઈ જોગવયઈઓનો ભાંગ 
ન થયર્ તથય આગયમી પયકને કોઈ શવપિીત અસિ ન પહોંચે જેથી શવભયગ જરૂિી ખચા શનવયિી પયક 
મેળવી િકે. ખિીાાયિ ધ્વયિય કોઈ ન કિયન પહોંચયડવયમયાં આવિે તો નયર્બ વન સાંિક્ષક ધ્વયિય 
અંાયજવયમયાં આવેલ વળતિ અને ાાંડ ચ કવવયનો િહિેે આવય વળતિ અને ાાંડની િકમનય હ કમ સયમે 
ખિીાાયિ વન સાંિક્ષકને અપીલ કિી િકિે. તેઓનો ચ કયાો અને હ કમ આખિી િહિેે. 

૪. ખિીાાયિે કયપેલય વકૃ્ષોનય થડીર્યની કયાંટછયટ એવી િીતે કિવી જેથી કયપેલય વકૃ્ષન ાં થડીય  જમીન 
લેવલથી થડીર્યનય ઉપિનો ભયગ લીસ્સો અને ઢયળવયળય િાંક  આકયિનો બને જેથી વિસયાી પયણી 
થડીર્યમયાં ઉતિી સડો પેાય કિી િકે નહી. છયાંટકયાંટ એવી િીતે કિવી જેથી થડીર્યની છયલ એકધયિી 
અને લીસ્સી કપયર્ ખિીાાયિ ધ્વયિય ઉપિ જણયવ્ર્ય મ જબ કયાંટછયાંટ કિવયમયાં આવિે નહી તો કયાંટછયાંટ 
ર્ોગ્ર્ િીતે ન કિેલય પ્રશત ખટૂ ાીઠ રૂય. િ/- લેખે વસ લ કિવયમયાં આવિે જેમયાં વધયિો /ઘટયડો કિવયની 
સતય પરિકે્ષિ વન અશધકયિીની ભલયમણ અન સયિ વધયિો / ઘટયડો નયર્બ વન સાંિક્ષક કિી િકિે 
ખિીાાયિે કયપેલય વકૃ્ષોનય થડીર્યની કયાંટછયાંટ કર્યા બયાન ાં પ્રમયણપિ સાંબાંશધત પરિકે્ષિ વન અશધકયિી 
પયસેથી મેળવીને નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રીને િજ  કિવયન ાં િહિેે. 

પ.      ખિીાાયિ તેમણે વેચયણમયાં િયખેલ બ્લોકમયાં નીલગીિીનો કે અન્ર્ વકૃ્ષોનય લયકડયની છયલ પ્લોટમયાં જ 
કયઢી િકિે. 

(ચ)   અન્ર્ િિતો: 
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