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                                       પરિશિષ્ટ-બ 

વન અને પર્યાવિણ શવભયગનય ઠિયવ ક્રમયાંક – વવછ/૧૦૯૮/૨૨૪૮/ગ તયિીખ : ૧૪/૦૨/૨૦૦૭ 
ન ાં બબડયણ 

ઉભય વકૃ્ષોન ાં ટેન્ડિ પધ્ધશતથી જાહિે હિયજીની િિતો : 
 

નવસારી વવભાગનાાં વવવવધ ગ્રામવન / પટ્ટી વાવેતર ગજુરાત રાજ્યના સામાજીક વનીકરણ વન 

વવભાગ નવસારીમાાં આવેલ ઉભા વકૃ્ષોની ટેન્ડર અને જાહરે હરાજીના વેચાણ માટેની શરતો . 

             આ શરતોમાાં બીજી રીતે સ્પષ્ટ રીતે દશાાવવામાાં ન આવે તો ”અવધવનયમ “ એટલે કે 

ભારતીય વન અવધવનયમ ૧૯૨૭ સૌરાષ્ટ વકૃ્ષ છેદન અવધવનયમ ૧૯૫૧ તથા બોમ્બે લેન્ડ રેવન્ય ુકોડ 

૧૮૭૯ “વવભાગ“ એટલે સામાજીક વનીકરણ વન વવભાગ જે સાંજ્ઞામાાં તેના  વહીવટ કતાાઓ, અનગુામીઓ 

અને અવધકૃત પ્રવતવનવધઓનો સમાવેશ થાય છે.  

            “નાયબ વન સાંરક્ષક” એટલે કે સામાજીક વન વવભાગના વહીવટી અવધકારી “માાંગણીદાર “ 

એટલે કે વ્યક્તત, પેઢી, સહકારી માંડળી અથવા બ્લોક જે તે વવસ્તારમાાં હરાજીની શરતો અનસુાર ઉભા 

ઝાડો માટેની બોલી બોલેલ છે. અને જે સાંજ્ઞામાાં તેની વારસો અનગુામીઓ પ્રવતવનવધઓ અને 

અવધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.  

           “ખરીદદાર”એટલે કે વ્યક્તત, પેઢી, સહકારી માંડણી  અથવા કાંપનીની જેની તરફેણમાાં જે તે 

વવસ્તારમાાં ઉભા ઝાડોનુાં વેચાણ માંજુર કરવામાાં આવેલ છે. જે સાંજ્ઞામાાં તેની વારસો, અનગુામીઓ, 

પ્રવતવનવધઓ, અને અવધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

“બ્લોક“એટલે કે જાહરેનામા / નોટીસમાાં જે તે દશાાવેલ ઉભા ઝાડોનો વવસ્તાર  

“બ્લોક” એટલે કે અવધકારી દ્વારા બ્લોક પર આપવામાાં આવતી સચુનાઓની  નોંધપોથી. 

                                                                   -: શરતો :- 

 (અ) હિયજીમયાં ભયગ લેવય મયટેની િિતો 
   ૧.    નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, નવસારી ધ્વારા અખબારોમાાં જાહરે પ્રવસધ્ધીથી  

આમાંવિત કરવામાાં આવેલ. સ્થળ ઉપરના ઉભા ઝાડોની હરાજી માટેના ટેન્ડર ફોમા વેબસાઇટ 

(https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm)  ઉપરથી રસ ધરાવતા  વેપારીઓ મેળવી શકશે ટેન્ડર 

ફોમા ૦૭-૦૧-૨૦૨૦ થી વેબસાઇટ ઉપરથી મેળવી શકાશે ટેન્ડર ફી ની રકમ રા.૧૫૦/- (અંકે રવપયા 

એકસો પચાસ પરુા) ઇજારદાર વવભાગીય કચેરીએ ટેન્ડર ફોમા જમા કરાવવા આવે ત્યારે રોકડમાાં 

આપવાની રહશેે.  

   ૨. સાંપણૂા વવગતો ભરેલા ટેન્ડરો સીલબાંધ કવરમાાં રબર તા.૨૧/ ૦૧/ ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક      

         સધુીમાાં નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, નવસારીની કચેરી મા રાખેલ ટેન્ડર પેટીમાાં  

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


  
Page 2 

 
  

         નાખવાના રહશેે. મળેલ ટેન્ડર ઇજારદારની હાજરીમાાં તા.૨૧/ ૦૧/ ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૧૪.૦૦ કલાકે  

         નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની રબરમાાં ખોલવામાાં આવશે. 

   ૩. માાંગણીદારે તેમના માટે તથા તેમના વતી કામ કરવા માટે વેચાણમાાં ભાગ લેનાર ઇસમને મખુત્યારનામુાં 

         આપવુાં ફરજીયાત છે આ મખુત્યારનામાની ખરી નકલ ટેન્ડર સાથે સામેલ કરવાની રહશેે તેમજ ટેન્ડર  

         ભરનારની ઓળખ માટે પાન નાંબર ફોટાવાળાં ઓળખપિની પ્રમાણણત નકલ (સરકારશ્રીએ માન્ય કરેલ  

         પરુાવાવાળાં) ટેન્ડર સાથે જોડવાનુાં રહશેે.   

   ૪.   ટેન્ડરમાાં દશાાવેલ રેંજ વાઇઝ, સ્થળ વાઇઝ ઉભા ઝાડોના ટેન્ડર અલગ અલગ આપવાના રહશેે ટેન્ડર  

         ફોમામાાં માગણીની રકમ દશાાવવાની રહશેે. જુદી જુદી રેંજની માાંગણીને માન્ય રાખવામાાં આવશે.  

               ઈજારદારે જે તે સ્થળના પરેુપરુા  જથ્થા માટે માાંગણીની રકમ દશાાવવાની રહશેે  

   ૫. માાંગણીદારે તમામ સ્થળ વાઇઝ  ટેન્ડર સાથે રય.૨૫,૦૦૦/- (અંકે રવપયા પચ્ચીસ હજાર પરુા) નો 

 ડીમાન્ડ ડ્રાફટ કોઇપણ રાષ્રીયકૃત/શીડયલુ બેંકનો નયર્બ વન સાંિક્ષકશ્રી, સયમયજીક વનીકિણ શવભયગ,  

        નવસયિીના નામનો ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખવાનો રહશેે. ખરાપણાની રકમ ઉપર કોઇપણ વ્યાજ આપવામાાં  

        આવશે નહી. ખરાપણાની રકમ વસવાયના અથવા નકકી કરેલ રકમ કરતાાં ઓછી રકમના ડીમાન્ડ ડ્રાફટ  

         સાથેના ટેન્ડરો માન્ય ગણાશે નહી. 

   ૬. વેચાણની તમામ શરતોની સાંપણૂાપણે ણબનશરતી સ્વીકાયા કયાાની સાણબતીરપે ટેન્ડરની શરતો દશાાવતા  

         દરેક પાન ઉપર સહી કરવાની રહશેે, આ રીતે સહી કરનારે પોતે માાંગણીદાર સાંસ્થાના માણલકે અવધકૃત 

           ભાગીદાર, પ્રવતવનવધ, અવધકારી અથવા વનયામકની હસેીયતથી સહી કરી રહયા છે તે સ્પષ્ટપણ ે 

               દશાાવવાનુાં રહશેે. પાછળથી શરતો બાબતનો કોઇ વવવાદ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહી. 
   ૭. જે ઇજાિદયિ નો GST નાંબિ હસે તેજ ઇજાિદયિ હિયજીમયાં ભયગ લઇ િકિે. ટેન્ડિ ભિનયિે ફોમામયાં સ્વચ્છ  
         િીતે મયલની ખિીદ કીંમત આંકડયમયાં દિયાવવયની િહિેે. GST ન ાં પ્રમયણપત્ર આપવયન ાં ફિજીર્યત િહિેે.  
         ધયિયધોિણ મ જબ ઇન્કમ ટેક્ષ ભિપયઇ કિવયનો  િહિેે.  
   ૮. માાંગણીદારે ટેન્ડરો ભરવામાાં ઘ ૂાંટાઘટૂ અને છેક-છાક ટાળવાની રહશેે. અવનવાયા સજોગોમા જો કોઈ સધુારો 

કરેલ હશે તો તેમના દરેક સધુારા પર નજીક ટૂાંકી સહી કરવાની રહશેે. 

   ૯. આવેલ ટેન્ડરો પૈકી અધરૂા ભરેલા, સહી વગરના કે અસ્પષ્ટ ટેન્ડરો ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં. 

  ૧૦. શરતી ટેન્ડરો , તારથી કે ફેક્ષથી મોકલલેા ટેન્ડરો, વવભાગ તરફથી નકકી કરેલ ફોમા વસવાયના ફોમામાાં 

ભરવામાાં આવેલા ટેન્ડરો, વનયત કરેલ તારીખ અને સમય પછી આવેલા ટેન્ડરો તથા આ જાહરેનામાની 

શરતો પ્રમાણ ેના  હોય તેવા ટેન્ડરો ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહી. 

  ૧૧. માાંગણીદારે ટેન્ડર ખોલવાના વનયત સમય સધુીમાાં તેમને આપેલ ટેન્ડરો પાછા ખેંચી શકશે પરાંત ુઆમ 

કરવા માટે તેમને લેણખતમાાં અરજી કરીને નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી કે તેમના અવધકૃત પ્રવતવનવધની પવૂા 

માંજૂરી લેવી પડશે.   

  ૧૨. કોટા ધ્વારા નૈવતક અધ:પતન કે અન્ય ગનુ્હા સાંબાંવધત વશક્ષા ફરમાવવામાાં આવેલ વ્યકકત, આ પ્રકારની 

વશક્ષા ભેાગવેલ વ્યકકત, ૧૮ વર્ાથી ઓછી ઉમરની વ્યકકત, નાદાર જાહરે થયેલ વ્યકકત, સાંસ્થા અથવા 

વવભાગ અથવા સરકાર ધ્વારા કાળી યાદીમાાં મકુવામાાં આવેલ કોઇપણ વ્યકકત અગર તો પક્ષ્ર તરફથી 



  
Page 3 

 
  

રજુ કરવામાાં આવેલ ટેન્ડર રદબાતલ કરવામાાં આવશે અને આવા ટેન્ડર સાથેની ખરાપણાની રકમ 

વવભાગ ધ્વારા  ખાલસા કરવામાાં આવશે.  

  ૧૩. માાંગણીદારે દરેક રેંજના સ્થળ વાઇઝ અલગ ટેન્ડર આપવાનુાં રહશેે. એક જ રેંજના સ્થળ વાઇઝ માટે કોઇ 

માાંગણીદારે એક કરતાાં વધ ુ ટેન્ડર ભરેલા હશે તો તે પૈકી સૌથી ઉંચા ભાવનુાં ટેન્ડર ધ્યાનમાાં લેવામાાં 

આવશે.  

  ૧૪. વવભાગ તરફથી આ જાહરે હરાજીનુાં જે જાહરેનામુાં બહાર પાડલેુાં છે તેનો જથ્થો અંદાજીત છે અને તેમાાં કોઇ 

ફેરફાર હોય તો ખરીદદારે માન્ય રાખવાનો રહશેે. માાંગણીદારે રેંજના સ્થળ વાઇઝ ટેન્ડરમાાં દશાાવેલ 

બ્લોકનો બતાવેલ  જથ્થો અને તેની ગણુવત્તાની સ્થળ ઉપર ખાતરી કયાા બાદ જ આ ટેન્ડરો  માાં માગણી 

ભરેલ છે તેમ માનવામાાં આવશે. માાંગણીદારે ટેન્ડર સાદર કયાા બાદ તેમાાં કોઇપણ જાતના ફેરફાર કરી 

શકાશે નહીં અને આ અંગે તેમની કોઇ ફરીયાદ માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

  ૧૫. વેચાણમાાં મકુવામાાં આવેલ જલાઉ તથા પાંચરાઉ ઇમારતી માલનો જથ્થો બ્લોકવાર દશાાવવામાાં આવેલ 

છે. તથા જ્યાાં અને જેમ છે  તેના ધોરણ ે મકુવામાાં આવેલ છે. ખરીદનારને તેના કોઇપણ ભાગ માટે 

પસાંદગીની કે નકારવાનો હકક રહશેે નહી. 

  ૧૬. ટેન્ડર ખોલવાના સમય સધુીમાાં વવભાગના નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી ઉપર જણાવ્યા પૈકીના કોઇપણ 

બતાવેલ જથ્થો કે તેના કોઇ ભાગ રદ કરવાની કે તેમાાં સધુારો વધારો કે ફેરફાર કરવાનો અબાવધત હકક 

ધરાવે છે. 

  ૧૭. વનયત સમય સધુીમાાં આવેલ ટેન્ડરો નકકી કરેલ તારીખે અને સમયે હાજર રહલે માાંગણીદારો સમક્ષ 

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા અથવા તેમને અવધકૃત કરેલ અવધકારી ધ્વારા ખોલવામાાં આવશે તથા તેમાાં 

દશાાવેલ વવવવધ વ્રકુ્ષોની માાંગણીના  ભાવ વાાંચી સાંભળાવવામાાં આવશે. 

  ૧૮. આવેલ બધા ટેન્ડરો અથવા તે પૈકી કોઇપણ ટેન્ડર કારણો આપ્યા વગર અસ્વીકાર કરવાનો કે અંશત: 

સ્વીકારવાનો અથવા હરાજી રદ કરવાનો નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીને અબાવધત હકક રહશેે. 

  ૧૯. જો પ્રાપ્ત થયેલ ટેન્ડરો નામાંજુર થાય તો વેચાણના કદવસે વાટાઘાટોથી અથવા તો જાહરે હરાજીથી 

વેચાણ યોજવામાાં આવશે. આવી જાહરે હરાજીમાાં ટેન્ડર ન ભરનાર વ્યકકત કે પેઢી પણ આ હરાજી થતાાં 

પહલેા ખરાપણાની રકમ ભરીને ટેન્ડની શરતો તેમને ણબનશરતી સ્વીકાયા છે તેમ જણાવી ભાગ લઇ 

શકશે. 

  ૨૦. જાહરે હરાજી થી કે વાટાઘાટો થી વેચાણ યોજાયેથી પોતાની ઓફર રજુ કરનાર માાંગણીદારે ઓફર સ્લીપ, 

વાટાઘાટો પિક અને ટેન્ડરની શરતો ઉપર સહી કરવાની રહશેે. આવી માાંગણી માાંગણીદારોને બાંધનકતાા 

રહશેે. 

  ૨૧. જો માાંગણીદારની ખરીદદાર તરીકે વનયકુકત કરવામાાં આવશે તો તેમના નામની યાદી નાયબ વન 

સાંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, નવસારીની કચેરીના નોટીસ બોડા ઉપર પ્રદવશિત કરવામાાં આવશે 

તેમજ વ્યકકતગત રીતે ટપાલથી વેચાણ હકુમ સ્વરપે તેમને જાણ કરવામાાં આવશે. 
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  ૨૨. અસ્વીકૃત ટેન્ડરો સાથે મળેલ ખરાપણાની રકમ ડીપોઝીટ તરીકે જમા લઇ રીફાંડ ઓફ ડીપોઝીટ સદરે 

શાખપિ મેળવી શકય તેટલી વહલેી પરત કરવામાાં આવશે. 

  ૨૩. વેચાણ માંજુર થયેથી કદન-૫ માાં ખરીદદારે જરરી માકહતી જેવી કે પેઢીના માણલકનુાં નામ, સરનામુાં, 

પેઢીના ભાગીદારોના નામ/સરનામા, કાંપનીના વનયામકો, સાંચાલકોના નામ સરનામા ભાગીદારીના 

કરારની પ્રમાણીત નકલ/મેમોરેન્ડમ એન્ડ આટીકલ્સ ઓફ એસોસીએશન / GST નાંબર જે લાગ ુપડ ેતે 

ણબનચકૂ રજુ કરવાના રહશેે. આ બાબતે કોઇ છૂટછાટ આપવામાાં આવશે નહી. ધારાધોરણ મજુબ ઇન્કમ 

ટેક્ષ ભરપાઇ કરવાનો રહશેે. 

  ૨૪. નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની લેણખત પરવાનગી વસવાય ખરીદદાર વવભાગ સાથેનો સોદો બીજી પાટીને 

તબદીલ કે સોંપણી કરી શકશે નહી. આ મજુબની માંજુરી યોગ્ય જણાયેથી વવભાગના નાયબ વન 

સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા માંજુર કરેલ માાંગણીના ૧ (એક) ટકા રકમ રાન્સફર ફી વસલુ કયાા બાદ આપી શકાશે. 

  ૨૫. ટેન્ડરમાાં સહી કરનાર વ્યકકતને પોતે પેઢીના માણલક તરીકે ભાગીદાર પેઢીના અવધકૃત ભાગીદાર તરીકે કે 

કાંપનીના અવધકૃત પ્રવતવનવધ મેનેજર કે ડાયરેકટર તરીકે કે અન્ય કોઇ વેપારી સાંસ્થાના અવધકૃત પ્રવતવનવધ 

તરીકે સહી કરે છે તે સ્પષ્ટ પણ ેસહીની નીચે નામ સકહત જે તે પેઢી, કાંપની કે અન્ય વેપારી સાંસ્થાના 

રબર સ્ટેમ્પ ધ્વારા દશાાવવાનુાં રહશેે. 

  ૨૬. કોઇપણ એક રેંજના એકજ સ્થળના ઉભા ઝાડોના બ્લોક માટે ૧ કરતાાં વધારે સાંખ્યામાાં સરખા ભાવના 

ટેન્ડર હશે અને તે માાંગણી ભાવ વવભાગને સ્વીકાયા જણાશે તો તે વેચાણના સ્થળે હાજર રહલેા 

માાંગણીદારોને તેમના માાંગણી ભાવમાાં વધારો કરવાની પરવાનગી આપવમાાં આવશે અને આ રીતે મળેલ 

વધ ુ ભાવની માાંગણી સ્વીકારવી કે નહી તે નાયબ વન સાંરક્ષક ધ્વારા નકકી  કરવામાાં આવશે. જો 

માાંગણીદારો માાંગણી ભાવમાાં વધારો કરવાની ના પાડ ેતો કયુાં ટેન્ડર સ્વીકારવુાં તે ણચઠઠી ખેંચીને નકકી 

કરવામાાં આવશે. 

  ૨૭. (અ) જયાાં સધુી નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી માાંગણીદારની ખરીદદાર તરીકે વનમણ ૂાંક ના કરે ત્યાાં સધુી જે તે 

માાંગણીદારોને આ ટેન્ડરની શરત બાંધન કતાા રહશેે. જો આમાની કોઇ શરતનો ભાંગ થશે તો માાંગણીદારે 

શરત નાં. ૫ હઠેળ જમા કરાવેલ ખરાપણાની રકમ ખાલસા કરવામાાં આવશે. વધમુાાં વવભાગ આવા 

ટેન્ડરમાાં આવરી લેવાયેલા જથ્થાનુાં પનુ: વેચાણ કરી શકશે જો વવભાગને આ જથ્થાનો વનકાલ કરવામાાં 

ફાયદો થશે તો તેનો હકદાર વવભાગ રહશેે તથા જો નકુશાન થશે તો આનુાં નકુશાન શરત ભાંગ કરનાર 

માાંગણીદારના વશરે રહશેે તથા તેમને વવભાગ તરફથી જણાવ્યાનસુાર સમગ્ર કામગીરી પણૂા ન થાય ત્યાાં 

સધુી સમગ્ર બ્લોકની તમામ જવાબદારી ખરીદદારની રહશેે. 

       (બ) ખરીદ કરેલ માલની જવાબદારી હરાજી માંજુર થયાની તારીખથી ઇજારદારની રહશેે. માલનુાં વેચાણ 

થયા પછી તેના નાશ અથવા કુદરતી આફત કે આગ લાગવા બદલ જ ાંગલખાત ુ તેના માટે જવાબદાર 

ગણાશે નહી અને તે માટે ખરીદ કરનાર પોતે જ જવાબદાર ગણાશે.  

  ૨૮. ખરીદદારે વેચાણ બાદ રાખેલ માલની જવાબદારી વેચાણ માંજૂર થયાની તારીખથી ખરીદદારની રહશેે. 

વેચાણ બાદ કુદરતી આફત, આગ, પરૂ વગેરે કારણોસર માલને થતાાં પરુા કે અંશત નાશ કે નકુશાનીથી 
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ઉભ ુથનાર નાણાકીય નકુશાન ખરીદનારના વશરે રહશેે. આ બાબતે વવભાગની કોઇ જ જવાબદારી રહશેે 

નહી. 

૨૯. ખરીદદારે આ કરાર હઠેળની કરવાની થતી કામગીરી અંગે રોકેલ કારીગરો પૈકી કોઇ એક કે વધ ુ 

           કારીગરને કોઇપણ જાતનુાં નકુશાન અને/અથવા ઇજા થશે તો તેની જવાબદારી સાંપણૂાપણ ેખરીદદારની   

        રહશેે અને માંજૂર કાયદાઓની જોગવાઇઓ હઠેળ કે અન્ય કોઇ નીયમોનસુાર જે કાંઈ વળતર ચકૂવવાનુાં   

        થશે તે ખરીદનારે ચકૂવવુાં પડશે. વીભાગની આ અંગ ેકોઇપણ જવાબદારી રહશેે નહીં. આમ છતાાં પણ આ   

        અંગ ેકોઇપણ રકમ ચકૂવવાની વવભાગને ફરજ પડશે તો તે રકમ ખરીદદાર પાસેથી વસલૂ કરવા માટે   

        વવભાગ હકદાર રહશેે અને તેવા કીસ્સામાાં આ પ્રકારની ચકૂવણી વવભાગને કરવા માટે ખરીદદાર આ સાથે   

        પરત ન ખેંચી શકાય તેવી બાાંયધરી આપવાની રહશેે. 

  ૩૦. ખરીદદારે લઘતુ્તમ વેતનધારો , કમાચારી પી.એફ. એકટ અને અન્ય મજૂર કાયદાઓની અને તેને સાંલગ્ન 

વનયમોની જોગવાઇઓનુાં ચસુ્તપણે પાલન કરવાનુાં રહશેે અને તેના ભાંગ બદલ કોઇપણ જાતનો દાંડ કે 

વળતર ચકૂવવાની જવાબદારી સમગ્રપણે ખરીદદારે અદા કરવાની રહશેે. 

  ૩૧. ખરીદદારે કાપેલ માલ ઉપાડતી વખતે વનયત કરેલ ફી સ્થાવનક પરીક્ષેિ વન અવધકારી/સ્થાવનક ફોરેસ્ટર 

પાસે ભરપાઇ કરી વાહતકુ પાસ મેળવ્યા બાદ જ માલ વાહતકુ કરવાનો રહશેે. 

  ૩૨. હરાજી માંજૂર થયા બાદ વકૃ્ષ કાપીને પાડવાનુાં શર કયાા પછી કોઇપણ સમયે નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, નવસારી તરફથી સરકારશ્રીના તા.૦૮/૧૧/૮૫ ના ઠરાવ પ્રમાણ ેછૂટ અપાઇ  

હોય તેવા ગ્રામજનો, મજૂરોને ડાળીઓ, અંકુર, કાાંટા તથા તેમને હકરપ લઇ જવા અથવા ખસેડવામાાં 

દખલ કરવી નહી અથવા વન અવધકારીએ સચૂવેલ કામગીરી બજાવવા કોઇ વ્યકકતએ દખલ કરવી નહી. 

  (બ) ખરીદ કરેલ બ્લોકના નાણાાં ભરપાઇ કરવાની શરતો 

૧. ખરીદદારે વવભાગને ભરપાઇ કરવાની થતી સઘળી રકમ કોઇપણ રાષ્રીયકૃત/શીડયલુ બેંકના 

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, નવસારીના નામે ક્રોસ્ડ બેંક ડ્રાફટના રપમાાં 

ભરપાઇ કરવાની રહશેે.  

૨. ખિીદદયિે વેચયણમયાં િયખેલ બ્લોકની માંજૂિ િયખવયમયાં આવેલ વેચયણ કીંમતની ૨૫ % િકમ તથય 

ક લ વેચયણ કીંમત પિ થતય જીએસટી અને ઇન્કમ ટેક્ષ સરહતની િકમ વેચયણનય રદવસે ભિવયની 

િહિેે. કુલ વેચાણ કીમતની ૧૦ % રકમ અનામત તરીકે તથા બાકી રહતેી ૭૫ % રકમ કદન-૭ 

માાં ભરપાઇ કરવાની રહશેે. ત્યારબાદ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, સામાજીક વનીકરણ વવભાગ, 

નવસારીના હકુમ મળ્યેથી બ્લોકમાાં કપાણ વગેરેની કામગીરી ચાલ ુકરી શકશે. ખરીદદારે બ્લોકની 

કામગીરી સાંતોર્કારક અને કરાર ખતની શરતો પ્રમાણે કરીને બ્લોકનો કબજો વવભાગને પરત 

સોંપે ત્યારબાદ આ અનામત રકમ પરત કરવાની કાયાવાહી કરવામાાં આવશે. અનામત રકમ ઉપર 

કોઇ વ્યાજ આપવમાાં આવશે નહીં. 
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    (ડ) બ્લોકને લગતી કયમગીિીની િિતો : 
 

     ૧ ખરીદદારે કરારનામુાં કયાા બાદ આ કામગીરીમાાં વકૃ્ષો કાપવાની કામગીરી આડ કાપણી, છાલ કાઢવાની 

કામગીરી, ઠુાંઠની કાાંટ-છાાંટની કામગીરી, લાકડાઓ ઓડ કરવાની કામગીરી, બ્લોકમાાં લાકડા ગોઠવવાની 

કામગીરી, ગોઠવેલ લાકડા બ્લોક માાંથી રવાના કરવાની કામગીરી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ૩૦ કદવસ 

સમય મયાાદામાાં જ બ્લોકની તમામ કામગીરી સાંતોર્કારક રીતે પણૂા કરી બ્લોકનો કબજો વવભાગને 

સોંપવનો રહશેે. ખરીદદાર અવનવાયા સાંજોગોમાાં આ મદુત વવભાગના નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરીએથી 

માંજૂરી મેળવીને નીચે મજુબની શરતે વધારી શકશે. 

અ. વવભાગને બ્લોકદીઠ પ્રવતકદન રા.૫૦૦/- વધારાની ફી ચકુવીને મહત્તમ ૧૫ (પાંદર) કદવસ માટે 

આ  મદુત નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી વધારી શકશે. 

બ. ત્યાર પછી વધારાની મદુત બ્લોક દીઠ પ્રવતકદન રા.૭૫૦/- વધારાની ફી ચકૂવીને ૧૫ (પાંદર) 

કદવસ માટે આ મદુત નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી વધારી શકશે. 

ક. ત્યાર પછી કોઇપણ મદુત વધારો વન સાંરક્ષકશ્રીની માંજુરી વસવાય કરી આપવામાાં આવશે નહી 

આવી મદુત વધારવાની ફી વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા નકકી કરવામાાં આવશે. જે ખરીદદારે માન્ય 

રાખવાની રહશેે. 

    ૨ કામગીરી સાંપણૂા કરવાની મદુતમાાં વધારાનો અંદાજ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા નકકી કરવામાાં આવશે 

જેની સમીક્ષા કરવાની સત્તા વન સાંરક્ષકશ્રીની રહશેે. આવા સવમણક્ષત અંદાજ મજુબની ફી ભરપાઇ કયાા 

બાદ જ મદુતમાાં વધારો કરી આપવામાાં આવશે. ફી ભરપાઇ ન કરવાના સાંજોગોમાાં ખરીદનારને બ્લોકમાાં 

ઉભેલા કે કાપેલા વકૃ્ષો કાપવાની કે લઇ જવાની માંજુરી આપવામાાં આવશે નહી. 

    ૩ ખરીદદારે બ્લોકની સમગ્ર કામગીરી એટલે કે કાપણી, આડ કાપણી, છાલ ઉતારવી, લાકડા ખેંચવા, 

ગોઠવવા કે વાહતકુ કરવા, ભરવા વગેરે એવી રીતે કરવુાં કે જેથી અવધવનયમની કોઇ જોગવાઇનો ભાંગ ન 

થાય. ખરીદદાર અવધવનયમની કલમોની જોગવાઇ અનસુાર ન કરવા જણાવેલ દરેક કૃત્યથી દૂર રહશેે 

અને અવધવનયમની કોઇપણ કલમનો ભાંગ થયેલ છે એમ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીને લાગશે તો તેઓ 

તરફથી હકુમ થયેથી રા.૨૦૦૦/- થી વધ ુનહી તેટલી દાંડની રકમ અને ખરેખર અંદાજેલ વળતરની રકમ 

તેઓ મારફતે વવભાગને ચકૂવી આપવા બાંધાશે અને  તેમની પાસેથી આવા દરેક એવા કૃત્યો ના ભાગરુપે 

૧૦૦૦/- થી વધ ુનહીં તેટલી દાંડની રકમ અને ખરેખર અંદાજેલ વળતરની ઉકત રકમ અવધવનયમની 

કલમ-૮૫ અનસુાર અનામત રાખેલ છે (વેચાણ કીંમતની ૧૦ ટકા રકમ) માાંથી વસલૂ કરવા પાિ થશે. 

આવા દાંડની રકમ કે વળતરની રકમ વધારે હશે તો ખરીદદારે અનામતની રકમ ઉપરાાંત પણ 

અંદાજવામાાં આવેલ રકમ ભરપાઇ કરવાની રહશેે. ખરીદદારે બ્લોકને લગતી તમામ કામગીરી એવી રીતે 

કરવાની રહશેે કે જેથી અવધવનયમની કોઇપણ જોગવાઇનો ભાંગ ન થાય તથા આગામી પાકને કોઇ 

વીપરીત અસર ન પહોંચ ેજેથી વવભાગ ણબનજરરી ખચા વનવારી પાક મેળવી શકે. ખરીદદાર ધ્વારા કોઇ 

નકુશાન પહોંચાડવામાાં આવશે તો નાયબ વન સાંરક્ષક ધ્વારા અંદાજવામાાં આવેલ વળતર અને દાંડ 
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ચકૂવવાનો રહશેે. આવા વળતર અને દાંડની રકમના  હકુમ સામે ખરીદદાર વન સાંરક્ષકશ્રીને અપીલ કરી 

શકશે. તેઓનો ચકૂાદો અને હકુમ આખરી રહશેે. 

   ૪ ખરીદદારે કાપેલા વકૃ્ષોના થડીયાની કાાંટ-છાાંટ એવી રીતે કરવી જેથી કાપેલા વકૃ્ષોનુાં થડીયુાં જમીન 

લેવલથી થડીયાના ઉપરનો ભાગ લીસ્સો અને ઢાળવાળા શાંકુ આકારનો બને જેથી વરસાદી પાણી 

થડીયામાાં ઉતરી સડો પેદા કરી શકે નહી. કાાંટ છાટ એવી રીતે કરવી કે જેથી થડીયાની છાલ એકધારી 

અને લીસ્સી કપાય. ખરીદદાર ધ્વારા ઉાપર જણાવ્યા મજુબ કાાંટ છાાંટ કરવામાાં આવશે નહીં તો કાાંટ છાાંટ 

યોગ્ય રીતે ન કરેલ પ્રવત ખટૂ દીઠ રા. ૨ લેખે વસલુ કરવામાાં આવશે. જેમાાં વધારો/ઘટાડો કરવાની સત્તા 

પરીક્ષેિ વન અવધકારીની ભલામણ અનસુાર વધારો/ઘટાડો નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી કરી શકશે. ખરીદદારે 

કાપેલા વકૃ્ષોના થડીયાની કાાંટ છાાંટ કયાા બાદનુાં પ્રમાણપિ સાંબાંવધત પરીક્ષેિ વન અવધકારી પાસેથી 

મેળવીને નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીને રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

   ૫ ખરીદદાર તેમને વેચાણમાાં રાખેલ બ્લોક/વાવેતરમાાં નીલગીરી કે અન્ય વકૃ્ષોના લાકડાની છાલ પ્લોટમાાં 

જ કાઢી શકાશે. 
  (ચ) અન્ર્ િિતો 
 

   ૧ ખરીદદાર ઉપર જણાવેલ શરતો પૈકી એક કે તેથી વધ ુશરતોનુાં પાલન કરવામાાં વનષ્ફળ ગયેથી તેમને 

કરવામાાં આવેલ વેચાણ રદ કરી તેમણે ભરેલ ખરાપણાની રકમ તથા અન્ય તમામ રકમ જપ્ત કરીએ 

આવા સ્થળ પર કાપેલ જથ્થાનુાં ફેર વેચાણ ખરીદદારના ખચે અને જોખમે યોજવામાાં આવશે. જો આવા 

ફેર વેચાણમાાં વવભાગને નકુશાન જશે તો ફેર વેચાણ ખચા સકહત નકુશાનીની તમામ રકમ ૧૨ ટકા સાદા 

વ્યાજ સકહત મળૂ ખરીદદાર પાસેથી વસલૂ કરવામાાં આવશે. આ નકુશાન ભરપાઇ કરવાની માાંગણીની 

નોટીસ મળ્યેથી કદન-૫ માાં આ નકુશાન વવભાગને ભરપાઇ કરવુાં પડશે. નકુશાનની રકમ નકકી કરવા 

નીચે મજુબન ુસિુ અપનાવવામાાં આવશે. 

(અ) નકુશાનીની રકમ (રવપયામાાં) = માાંગણીદારે ટેન્ડર ધ્વારા આપેલ માાંગણીની રકમ(-)પનુ: 

વેચાણમાાં મળેલ ખરીદ કીંમત 

(બ) પનુ: વેચાણમાાં પણ જો આ જથ્થાનો નીકાલ થશે નહીં તો માાંગણીદાર પાસેથી વસલૂ કરવાની 

થતી નકુશાનીની રકમ ગણતરી નીચે મજુબ થશે. 

 નકુશાનીની રકમ (રવપયામાાં) = માાંગણીદારે ટેન્ડર ધ્વારા આપેલ માાંગણીની રકમ 

(ક) પરાંત ુઆવા જથ્થાના પનુ: વેચાણ ધ્વારા માાંગણીદાર પાસેથી વસલૂ કરવાપાિ થતી રકમ વધ ુ

રકમ ઉપજશે તો આ વધારાની રકમ ઉપર માાંગણીદારનો કોઇ હકક કે દાવો રહશેે નહી. 
(ક)       કિયિનયમ ાં અને બ્લોકનો કબજો સાંભયળવયની િિતો 

 ૧ ખરીદદારે હરાજીની નાણાાંની ભરપાઇ કરવાની શરતો (બ) (૧) તથા (ર) મજુબના નાણાાં ભરપાઇ 

કરી વવભાગ તરફથી વનયત કરવામાાં આવેલ નમનૂામાાં કરારનામ ુ કરી આપવાનુાં રહશેે. જો 

ખરીદદાર આમ કરવામાાં ચકૂશે તો તેમની વનયકુકત રદ કરવા પાિ થશે અને વનયકુકત રદ 

થયેથી ખરાપણાની રકમ તથા ભરેલ તમામ રકમ જપ્ત કરવામાાં આવશે.  
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 ૨ ખરીદદાર તરફથી ઉપરોકત શરતો પ્રમાણનેી સાંપણૂા રકમ (કરવેરા સકહત) ભરપાઇ કયાા બાદ 

અને કરારનામુાં કયાા બાદ સાંબાંવધત નાયબ વન સાંરક્ષક કે તેઓએ અવધકૃત કરેલ અવધકારી 

પાસેથી તેઓએ બ્લોકનો કબજો સાંભાળવાનો રહશેે અને શરત નાં. (૧) મજુબ  ફેર વેચાણમાાં 

વવભાગને જો ફાયદો થશે તો તે રકમ ઉપર મળૂ ખરીદનારને કોઇ અવધકાર રહશેે નહી. (ર) 

ખરીદદાર કુદરતી કારણોસર અથવા અન્ય પકરબળોને લીધે માલને થયેલ અસર માટે વાાંધો 

ઉઠાવવા હકદાર રહશેે નહી. 

 ૩ ખરીદદારને વનયમ પ્રમાણે જીએસટીની રકમ અંગે બ્લોકની કામગીરી પણૂા થયેથી ઇમારતી અને 

જલાઉ માલના જથ્થા બાબતે નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી તરફથી જરરી પ્રમાણપિ આપવામાાં આવશે. 

ખરીદદારે વેચાણ રાખેલ માલ ઉપર ભરવાના થતા જીએસટી ની વવગતો બારોબાર સેલ્સ ટેક્ષ 

વવભાગ પાસેથી મેળવવાનો રહશેે.  

 ૪ વેચાણની તારીખમાાં સાંજોગોવશાત ફેરફાર થશે તો વેચાણની નવી વનધાારીત તારીખને આ શરતો 

લાગ ુપડશે. 

 ૫ શરતોના અથા અને અમલ અંગે કોઇ વાદ વવવાદ ઉપક્સ્થત થાય તો તે અંગ ેવન સાંરક્ષકશ્રી, 

સામાજીક વનીકરણ વતુાળ, ભરચનો વનણાય છેવટનો ગણાશે. 

 ૬ આ વેચાણ હઠેળ ઉપક્સ્થત થનાર તમામ દાવાઓ નવસારી ન્યાયાલયની હકુમતમાાં રહશેે. 

 ઉપરોકત તમામ શરતો મને/અમોને ણબનશરતી માન્ય છે જે બદલ સહી કર છાં/કરીએ છીએ. 
 

સ્થળ : નવસારી 
તારીખ : ૨૧/૦૧/૨૦૨૦                                                 ------------------------------------- 

                                                                                                                                           મયાંગણીદયિની સહી 

 

નોંધ : િિતનય દિેક પયન ઉપિ મયાંગણીદયિે સહી કિવયની િહિેે.   


