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        �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ.    

ÔÕવનગગંા”-૭૮, અલકા�રુ�, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭ 
 

#માકં ઓએમ/૧૧૯૦/ટ).૬/૨૦૨૦/૨૭૧૨                                                                  તાર�ખઃ૨૦ -૧-૨૦૨૦ 
 

.િત, 

./ખુ0ી 

....................................... 

....................................... 

........................................ 

 

િવષય : સહકાર� મડંળ�ઓને ટ�મ7પાન એકમોના વેચાણ બાબત સને ૨૦૨૦ સીઝન 
 

મહાશય, 
 

પેસા PESA એકટ-૧૯૯૬ તેમજ એફાઆરએ-૨૦૦૬ અને પેસા (PESA) િનયમો-૨૦૧૭ની જોગવાઇઓ અCવયે, Dામ 

પચંાયતો વતી ગૌણ વન પેદાશ એકFીકરણ, અને વેચાણ િનયમનની કામગીર� કરવા G તે Dામ સભાઓમા ંઠરાવો 

મેળવી િનગમે આ કામગીર� માટ) અિધKૃત થયેલ છે. તે /જુબ  ટ�મ7પાન સીઝન-૨૦૨૦ અC વયે ટ�મ7પાન એકમો 

પૈક� ૪૦% અનામત ધોરણે- રોટ)શન /જુબના ૪૪ એકમો, સહકાર� મડંળ�ઓને સરકાર0ીના તા.૯-૧૨-૧૬ના ઠરાવની 

શરતો /જુબ ફાળવવાના થાય છે. અનામત /જુબ સહકાર� મડંળ� માટ) અનામત રાખેલ, ટ�મ7પાન એકમો-૪૪ ની 

યાદ� આ સાથે સામેલ છે. 
 

આ એકમો Rગે સહકાર� મડંળ�ઓ પાસેથી િનયત ફોમSમા ંઅરTઓ માગંવામા ંઆવે છે G અરT ફોમS 7.૧૦/- (Rક) 

7િપયા દશ �રુા)રોકડ)થU Vકુવી િનગમની /Wુ ય કચેર� વડોદરા /કુામેથી Xહ)રાત .િસY ધ થયેથી  મેળવી શકાશે, G 

અરT ફોમS સ�ંણૂSપણે ભર�, જ7ર� કાગળો સાથે િનગમની /Wુ ય કચેર� ખાતે તા.૭-૨-૨૦૨૦ના રોજ ૧૮.૦૦ કલાક 

[ધુી જમા કરાવવાના રહ)શે. �રુા સાધિનક કાગળો િસવાયની અરTઓ તેમજ અ\રૂ� િવગતવાળ� અરTઓ અને 

/દુત બહારની અરTઓ Y યાને લેવાશે નહU. 
 

સહકાર� મડંળ�ઓને ટ�મ7પાન એકFીકરણના એકમો (૪૪ અનામત એકમો) નીચેની શરતોને આધીન ફાળવી શકાશે. 
 

૧. આવી કામગીર� G મડંળ�ઓના ]થાપનાના હ)̂ ઓુમા ંવનવાસીઓના િવકાસ અન ેઉ`થાન માટ) કામ કરતી હોય તેવી 

મડંળ�ઓન ેજ  ફાળવવામા ંઆવશ.ે 

2.    � �� ��к	
� ������ ����	 к	�� ����	
 (� �	��к	/ ���	�	 
���
 ���� � � !�	") $��� ���%&	��	 

'к� �( " �	��)( к
�	�	 $�ш�.   

૩. સહકાર� મડંળ� તમેના સભાસદો મારફત ેજ aટમ7પાનbુ ંએકFીકરણ કરવાbુ ંરહ)શ.ે 

૪. સહકાર� મડંળ� cારા dુદ� dુદ� કામગીર� માટ) કરવામા ંઆવતા ખચSના ધોરણો િનગમ / સરકાર cારા �વૂS મdુંર�થી 

નe� કર� Vકુવવાના રહ)શ.ે 

૫.. મડંળ� cારા િનગમ / સરકાર [ચુવ ેતવેા દ]તાવેજોની Xળવણી કરવાની ફરTયાત રહ)શે 

૬. સહકાર� મડંળ�, અરT કરતી વખત ેએકમના િવ]તારમા ંઆવલે સબંિંધત તમામ Dામ પચંાયત/ પચંાયતો પાસથેી 

અજમાયશી aકgમત ેસહકાર� મડંળ�ન ેવષS ૨૦૨૦ ની સીઝનમા ં ટ�મ7પાનના એકમની ફાળવણી માટ) લ�ેખતમા ં ઠરાવ 

]વ7પમા ં�વૂS સહમિત મળેવી અરT સાથ ેરdુ કરવાનો રહ)શ.ે 

૭. ટ�મ7પાન એકF કરવાની કામગીર� સબિંધત સહકાર� મડંળ�ને ફાળવતા પહ)લા ંસદર મડંળ� ફડચામા ંનથી અને આવી 

કામગીર� કરવા આિથhક ર�ત ેસiધર છે તવેા .માણપF સબિંધત Tjલા રT]kાર સહકાર� મડંળ�ઓ પાસથેી મળેવીને 

અરT સાથ ેરdુ કરવાનો રહ)શ.ે 
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૮. એકજ એકમ માટ) જો એકથી વ\ ુસહકાર� મડંળ�ઓની માગંણી આવશ ેતો અCય શરતો �ણૂS કરતા હોય તવેા સજંોગોમા ં

વ\ ુસભાસદ ધરાવતી મડંળ� અન ે]થાિનક મડંળ�ન ે.ાથિમકતા આપવામા ંઆવશ.ે મડંળ� cારા માગંણી કર)લ એકમમા ં

પાછળથી કોઇ ફ)રફાર Dાl રાખવામા ંઆવશ ેનહ�. 

૯ .સહકાર� મડંળ� cારા એકF કરવામા ંઆવલે ટ�મ7પાનની હરાT �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમના માગSદશSન / 

[પુરિવઝન હ)ઠળ કરવાની રહ)શ.ે સહકાર� મડંળ�ઓન ેઉકત શરતોન ેઆિધન, ટ�મ7પાન એકમો ફાળવણી કરતા ંપહ)લા, 

સૌ .થમ G ત ેિવ]તારના સહભાગી વન mયવ]થા મડંળ�, જગંલ કામદાર મડંળ�, સખી મડંળ- ]વસહાય dુથ, અન ેત ે

પછ� ત ેિવ]તારના અCય સહકાર� મડંળ�ન ે- ઉતરતા #મની .ાથિમકતા /જુબ, એકમ ફાળવણી કરવામા ંઆવશ.ે 

 

સહકાર� મડંળ�ઓ પાસેથી િનયત ફોમSમા,ં અરTઓ મળેથી .a#યા નીચેના સમયમયાSદામા ં હાથ ધરવામા ં

આવશે. 
 

૧ સહકાર� મડંળ�ઓ પાસેથી  િનયત ફોમSમા ંતમામ િવગતો/ આધાર �રુાવા સaહત 

અરT ફોમS ] વીકારવાની તાર�ખ 

તા.૭-૨-૨૦૨૦ 

૧૮.૦૦ કલાક [ધુી 

૨ સહકાર� મડંળ�ના ./ખુ/મFંી-.િતિનિધઓની  7બ7મા ંઅરT ખોલવાની તાર�ખ. તા.૧૦-૨-૨૦૨૦ 

૧૨.૦૦ કલાક) 

૩ અરTઓની ચકાસણી બાદ પાFતા ધરાવતી સહકાર� મડંળ�ઓbુ-ં લી] ટ તૈયાર 

કરવા/ .િસY ધ કરવાની /દુત 

તા.૧૧-૨-૨૦૨૦ 

૪ પાFતા ધરાવતી સહકાર� મડંળ�ઓને ઈએમડ� ભરવા Rગેની /દુત તા.૧૩-૨-૨૦૨૦ 

૫ સહકાર� મડંળ�ઓને ફાળવણી બાદ રહ� જતા ટ�મ7પાન oનુીટોની હરાTની 

.a#યા 

તા.૧૭-૨-૨૦૨૦ 

 

િવશેષમા ંજણાવવાbુ ંક), મડંળ� Y વારા એકF કરાયેલ ટ�મ7પાન Xહ)ર હરાTથી દp િનક વતSમાનપFમા ંXહ)રાત 

આપી તેમજ બહોળ� .િસિY ધ કર� વેચાણ કરવાbુ ં રહ)શે. આ Rગેની િવગત �જુરાત રાજય વન િવકાસ 

િનગમની વેબસાઈટ www.gsfdcltd.co.in પરથી  મળ� શકશે.  
  

જો કોઈ મડંળ� તેમને ફાળવેqુ ંટ�મ7પાન એકમ બારોબાર િનકાલ કર� દ)શે તો આમ કરનાર મડંળ�ને ટ�મ7પાન 

એકમની ફાળવણી રદ કર� ભરવામા ંઆવેલ રકમ ખાલસા  કરવાની કાયSવાહ� કરવામા ંઆવશે.  
 
 

આપનો િવr વા[,ુ 

 
મેનેજUગ ડાયર)કટર 
 

નકલ રવાના :    જોઈC ટ મેનેજUગ ડાયર)કટર0ી/સીની. મેનેજર (માક).)/કંપની સ�ચવ0ી તરફ Xણ સા7. 

 નકલ રવાના સીની.મેનેજર/ડ�વી.મેનેજર (તમામ) તરફ ઉપરોકત પaરપFની Xણ તેમના .ોGકટ િવ] તારની 

સબિંધત સહકાર� સ]ં થાને કરવા િવનતંી અને તા.૭-૨-૨૦૨૦ [ધુીમા ં તેઓની અરT િનયત 

ફોમSમા ંઅFેને ઓફ�સ સમય દરs યાન મળે તે .માણેની કાયSવાહ� કરવા િવનતંી. 

નકલ રવાના : મેનેજર(વહ�વટ) તરફ સહકાર� મડંળ�ઓ તરફથી મળેલ અરTફોમS િનયત સમયમા ં મેળવી 

અFેના િવભાગને મોકલી આપવાના રહ)શે. 
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અb[ુ�ૂચત િવ]તાર (શીડtjુડ) અને �બન અb[ુ�ૂચત િવ]તાર (નોન શીડtjુડ)ના ટ�મ7પાન એકમો સહકાર� 

મડંળ�ઓને ફાળવવા માટ)ની યાદ� સને ૨૦૨૦ સીઝન  

    
અ.�. ���	 &-	�� / 

���(.�/� �	� 

���%&	� 'к�/� �	� અ�� 

�0
 

�1��� '23(к
) 

��	.0 
	 


��	к��  

1 2 3 4 5 
1 પચંમહાલ ૨૪-મોટાખાન�રુ ૭૫૦ - 

2 પચંમહાલ  ૨૫-સીuનલી ૧૩૪૦ - 

3 પચંમહાલ  ૨૮-શહ)રા ૫૦ - 

4 પચંમહાલ ૨૯-ખાડં�યા ૫૦ - 
5 પચંમહાલ ૩૨-એ-નવાગામ ૩૪૩ - 

6 મહ�સાગર ૩૩-કડાણા  ૧૦૦૦ - 

7 પચંમહાલ ૫૪-કાvું ૧૦૫૪ - 

8 પચંમહાલ ૫૫-રUછવાણી ૧૦૦ - 

9 દાહોદ ૩૮-દાહોદ ૮૫0 - 

10 દાહોદ ૩૯-ગરબાડા ૩૧૦ - 

11 દાહોદ ૪૪-લીમખડેા ૭૫૦ - 

12 દાહોદ ૪૬-મોટ�ઝર� ૧૪૦૦ - 

13 દાહોદ ૫૧-ટોકરવા  ૮૯૮ ટોકરવા ફડ િસવાય 
14 દાહોદ ૫૨-સાગટાળા ૧૭૦૦ - 

15 છોટાઉદ)�રુ ૬૨-Gત�રુ ૨૦૦ - 

16 છોટાઉદ)�રુ ૬૩-કલારાણી ૪૦૦ - 

17 છોટાઉદ)�રુ ૬૭-ડોલર�યા ૧૪૫૦ -- 

18 છોટાઉદ)�રુ ૬૮-Rબાલા ૬૨૫ - 

19 છોટાઉદ)�રુ ૭૨-પાનવડ ૭૦૦ - 

20 છોટાઉદ)�રુ ૭૩-મોગરા ૫૦૦ - 

21 નમSદા ૭૬-ગોરા ૨૦૦ - 

22 નમSદા ૭૯-ગગંા�રુ ૪૦૦ - 

23 નમSદા ૮૩-આમલથેા ૮૦૦ - 

24 ભ7ચ ૮૪-અસનાવી ૭૦૦ - 

25 [રુત ૮૮-ઉમરપાડા ૭૦૦ - 

26 [રુત ૮૯-માડંવી ૩૦૦ - 

27 તાપી ૯૩-ડોલવણ ૪૦૦ - 

28 તાપી ૯૪-ચાપંાવાડ� ૩૦૦ - 

29 તાપી ૯૭-એ-ઉxyલ ૬૦૦ - 

30 ડાગં ૯૮-[બુીર ૩૦૦ - 

31 ડાગં ૧૦૨-સામગહન ૬૫૦ - 

32 નવસાર� ૧૦૩-વાસંદા ૫૦૦ - 

33 વલસાડ ૧૦૬-પગંારબાર� ૭૫૦ - 
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34 વલસાડ ૧૦૭-નાનાપzઢા ૫૦ - 

35 સાબરકાઠંા  ૬-એ-પરોસડા ૫૧૯૦ - 

36 સાબરકાઠંા  ૬-બી-|તર[બુા ૫૦૨૦ - 

37 અરવjલી ૯-મઉ ૩૫૦૦ - 

38 સાબરકાઠંા ૯-એ-ઇડર ૧૨૮૫ - 

39 અરવjલી ૧૧-એ-શામળાT ૩૯૨૫ - 

40 અરવjલી ૧૨-ઇસર� ૧૯૫૫ - 

41 સાબરકાઠંા ૧૫-માલ�રુ ૧૭૩૫ - 

42 પચંમહાલ  ૧૬-િવર�રુ ૨૦૦૦ - 

43 મહ�સાગર  ૨૦-ડ�ટવાસ ૩૦૦૦ - 

44 મહ�સાગર  ૨૧-ગોધર ૩૮૦૦ - 

  9��  52530  

    
    

]થળ : વડોદરા 

તાર�ખ :૨૦-૧-૨૦૨૦      સીની. મેનેજર-એમએફપી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


