
 

�જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ, વડોદરા 
    

અ��ુ�ૂચત તથા �બન અ��ુ�ૂચત વન િવ�તારના સને ૨૦૨૧ સીઝનના &થમ હરા( બા)્ બાક+ રહ+ ગયેલ 

ટ+મ,પાન એકમો તથા સહકાર+ મડંળ+ઓને ફાળવણી કયા4 બાદના બાક+ રહ+ ગયેલ ટ+મ,પાન એકમો�ુ ંટ�5ડર કમ 

6હ�ર હરા(થી વેચાણની િવગત દશા4વ8 ુપ9રણામ પ:ક. 
    

    હરા( અને પ9રણામની તા.૨૦-૧-૨૦૨૧    
    �થળ : ગોધરા ડ+વીઝન કચેર+, પચંમહાલ ડ�ર+ સામે, 

?.ુકોલીયાર+ પો.ગોિવ@દ+ તા.ગોધરા (.પચંમહાલ            
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૧    ૨૬    ૧૩-મેઘરજ ૧૪૩૦ ૩૩,૯૩,૯૪૫/-    પટ�લ નર�શભાઇ જશભાઇ, આણદં    

૨    ૧૦    ૩૫-રામKરુ ૧૫૦ ૨,૫૧,૭૮૬/-    રોશન એ5ટર&ાઇઝ, સરગાલ    

૩    ૨૫    ૭૫-નસવાડ+ ૧૫૦ ૩૬,૦૦૦/-    પટ�લ નર�શભાઇ જશભાઇ, આણદં    

૪    ૨૪    ૭૫-એ-અગર ૪૫૦ ૧,૦૮,૯૪૫/-    પટ�લ નર�શભાઇ જશભાઇ, આણદં    

૫    ૨૧    ૯૫-ઉકાઇ ૪૦૦ ૬,૭૮,૭૮૬/-    Oી ગણેશ  એ5ટર&ાઇઝ, ઇ5દોર    

૬    ૧૬    ૯૬-સાદડવેલ ૪૦૦ ૫,૭૦,૯૮૬/-    હબીબા એ5ટર&ાઇઝ, રતનKરુ, 

વે�ટબે5ગાલ    
        "#  2980 50,40,448/-        

 
 

Pમાકં: ઓએમ/૧૨૭૮(૩)/ટ�.૬/૨૦૨૧/                                               તાર+ખ : ૬-૨-૨૦૨૧ 

 
 

સીનીયર મેનેજર-એમએફપી 
 

નકલ સિવનય રવાના:  (Tલા િવકાસ અિધકાર+Oી, સાબરકાઠંા(9હ@મતનગર)/ બનાસકાઠંા(પાલનKરુ)/ અરવTલી 

(મોડાસા)/ પચંમહાલ (ગોધરા) / સતંરામKરુ/ મ9હસાગર (Vણુાવાડા) / દાહોદ/ 

છોટાઉદ�Kરુ/ નમ4દા(રાજપીપળા) / ભ,ચ/ �રુત/ તાપી(Xયારા) / ડાગં(આહવા)/ 

નવસાર+/ વલસાડ/ તરફ 6ણ સા,.  

નકલ રવાના : સીનીયર મેનેજર/ ડ+વીઝનલ મેનેજર(તમામ)  તરફ 6ણ તેમજ તેમના ડ+વીઝન િવ�તારની 

સબંિંધત અ��ુ�ૂચત િવ�તારની Yામ પચંાયતોને સદરZ ુ નકલ પહ[ચાડવાની કાય4વાહ+ કરવા 

િવનતંી.  

નકલ રવાના : વડોદરા ખાતેના તમામ િવભાગીય વડાઓ તરફ 6ણ સા,. 

નકલ રવાના: પી એ \ુ  એમડ+ તરફ 6ણ સા,. 

 
 

F  



�જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ, વડોદરા    
    

સને ૨૦૨૧ની સીઝન માટ�ના અ]યાર^ય િવ�તારમા ં સમાિવ_ટ ટ+મ,પાન એકમોમાથંી ખાતાક+ય ધોરણે એક: 

કરવામા ંઆવનાર લીલા ટ+મ,પાન�ુ ંઆગોત`ુ ટ�5ડર કમ 6હ�ર હરા(થી વેચાણની િવગત દશા4વ8 ુપ9રણામ 

પ:ક.    
    હરા( અન ેપ9રણામની તા.૨૦-૧-૨૦૨૧     
    �થળ : ગોધરા ડ+વીઝન કચરે+, પચંમહાલ ડ�ર+ સામ,ે 

?.ુકોલીયાર+ પો.ગોિવ@દ+ તા.ગોધરા (.પચંમહાલ          
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૧    ૪૨    ૨-દાતંા    ૬૯૫    ૪૭૯૯/-    ૩૩,૩૫,૩૦૫/-    લાલા a�ડસ4, ગોધરા    

૨    ૪૩    ૩-bબા(    ૫૯૫    ૪૭૯૯/-    ૨૮,૫૫,૪૦૫/-    લાલા a�ડસ4, ગોધરા    

૩    ૪૪    ૫૦-કંcટા    ૯૨૫    ૪૭૯૯/-    ૪૪,૩૯,૦૭૫/-    લાલા a�ડસ4, ગોધરા    

૪    ૪    ૫૭-બી-

શીવરાજKરુ    

૫૦૦    ૩૮૯૬/-    ૧૯,૪૮,૦૦૦/-    હબીબા એ5ટર&ાઇઝ, રતનKરુ, 

વ�ેટબ5ેગાલ     

૫    ૩    ૫૮-ભમર+યા    ૪૫૦    ૩૮૯૬/-    ૧૭,૫૩,૨૦૦/- હબીબા એ5ટર&ાઇઝ, રતનKરુ, 

વ�ેટબ5ેગાલ    

૬    ૨    ૫૯-ગા(Kરુા    ૪૫૦    ૩૮૯૬/-    ૧૭,૫૩,૨૦૦/-    હબીબા એ5ટર&ાઇઝ, રતનKરુ, 

વ�ેટબ5ેગાલ    

૭    ૧    ૬૦-6ંdઘુોડા    ૫૦૦    ૩૮૯૬/-    ૧૯,૪૮,૦૦૦/-    હબીબા એ5ટર&ાઇઝ, રતનKરુ, 

વ�ેટબ5ેગાલ    

૮    ૬    ૭૯-એ-મોરજડ+    ૩૦૦    ૩૧૦૯/-    ૯,૩૨,૭૦૦/-    એમ ( એ5ટર&ાઇઝ, ઇ5દોર    

૯    ૧૧    ૮૧-એ-eલસર    ૪૦૦    ૩૩૬૬/-    ૧૩,૪૬,૪૦૦/-    Oી 9P_ણા એ5ટર&ાઇઝ, ઇ5દોર    

૧૦    ૧૦    ૯૮-એ-મહાલ    ૫૦૦    ૩૦૧૮/-    ૧૫,૦૯,૦૦૦/-    Oી 9P_ણા એ5ટર&ાઇઝ, ઇ5દોર    

૧૧    fTુલી 

હરા( 

૧-પાલનKરુ     ૫૦    ૨૧૦૦/-    ૧,૦૫,૦૦૦/-    લાલા a�ડસ4, ગોધરા    

૧૨    fTુલી 

હરા( 

૭૬-એ-ઝરવાણી    ૨૦૦    ૩૭૦૦/-    ૭,૪૦,૦૦૦/-    લખેા એ5ટર&ાઇઝ, ગોધરા     
    

૧૩    fTુલી 

હરા( 

૮૨-એ-gુનવદ    ૧૦૦    ૩૫૦૦/-    ૩,૫૦,૦૦૦/-    Oી સાઇં એ5ટર&ાઇઝ, વડોદરા    

  hુલ    5665  2,30,15,285/-  

    

    

Pમાકં: ઓએમ/૧૨૭૮(૩)/ટ�.૬/૨૦૨૧/                                              તાર+ખ : ૬-૨-૨૦૨૧ 

 
 

સીનીયર મનેેજર-એમએફપી 

 

નકલ રવાના : સીનીયર મનેજેર/ ડ+વીઝનલ મેનજેર(તમામ)  તરફ 6ણ સા,. 

નકલ રવાના : વડોદરા ખાતનેા તમામ િવભાગીય વડાઓ તરફ 6ણ સા,. 

નકલ રવાના: પી એ \ુ  એમડ+ તરફ 6ણ સા,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

F  


