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U]HZFT ZFHI JG lJSF; lGUD ,LPU]HZFT ZFHI JG lJSF; lGUD ,LPU]HZFT ZFHI JG lJSF; lGUD ,LPU]HZFT ZFHI JG lJSF; lGUD ,LP    

JGUJGUJGUJGU\\\\UF *(4 V,SF5]ZL4 J0MNZFv*UF *(4 V,SF5]ZL4 J0MNZFv*UF *(4 V,SF5]ZL4 J0MNZFv*UF *(4 V,SF5]ZL4 J0MNZFv*    
CIN: U02005GJ1976SGC002927 

                

                    ;G[ Z_Z_ DM;DGF 8LD~ V[SDMG];G[ Z_Z_ DM;DGF 8LD~ V[SDMG];G[ Z_Z_ DM;DGF 8LD~ V[SDMG];G[ Z_Z_ DM;DGF 8LD~ V[SDMG]\\\\    8[g0Z SD HFC[Z CZFHLYL 8[g0Z SD HFC[Z CZFHLYL 8[g0Z SD HFC[Z CZFHLYL 8[g0Z SD HFC[Z CZFHLYL 
J[RF6 SZJF DF8[GL HFC[Z lJ7l%TJ[RF6 SZJF DF8[GL HFC[Z lJ7l%TJ[RF6 SZJF DF8[GL HFC[Z lJ7l%TJ[RF6 SZJF DF8[GL HFC[Z lJ7l%T        

 

;G[ Z_Z_ DM;D DF8[GF ZFHIGF 8LD~5FG V[SDMG]\ 8[g0Z SD HFC[Z 
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8[g0Z OMD ~P5__qv ZMS0F EZ[YL lGUDGL J0MNZF T[DH UMWZF 

SR[ZLV[YL SFDSFHGF lNJ;MDF\ D/L XSX[P 8[g0Z OMD" VG[ 8LDZ]5FG 

V[SDMGL DFlCTL lGUDGL J[A;F.8 www.gsfdcltd.co.in  5Z p%,aW  

K[P  

 1 /BRC/2020                                                                                                                                        D[G[ÒD[G[ÒD[G[ÒD[G[Ò\\\\U  0FIZ[S8Z U  0FIZ[S8Z U  0FIZ[S8Z U  0FIZ[S8Z     
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 �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ 

      "વનગગંા" ૭૮,અલકા�રુ�,વડોદરા-૭ 
  CIN: U02005GJ1976SGC002927 

   

        ફોન ન.ં૨૩૫૫૨૯૨-૯૩-૯૪-૨૩૧૨૮૨૦-૨૩૪૪૮૫૨ 
 

 ���� ����	
  

������ �к� 2020  ��  
 

વેચાણ,ુ ં-થળ : �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ. 

"વનગગંા" ૭૮ અલકા�રુ� વડોદરા-૭ 
 

1માકં : ઓએમ/૧૨૭૬/ટ�.૬/૨૦૨૦/૨૭૩૫                                                               તાર�ખ :૨૧-૧-૨૦૨૦ 

 

7િત 

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

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

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

િવષય : સને ૨૦૨૦ ની મોસમ માટ�ના અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (શીડ>લુ) અને  �બન અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (નોન 

શીડ>લુ) ના ટ�મAપાન એકમો,ુ ંઉDચક ધોરણે વેચાણ. 

મહાશય, 

પેસા PESA એકટ-૧૯૯૬ તેમજ એફઆરએ-૨૦૦૬ અને પેસા (PESA) િનયમો-૨૦૧૭ની જોગવાઇઓ અIવયે, 

Jામ પચંાયતો વતી ગૌણ વન પેદાશ એકLીકરણ, અને વેચાણ િનયમનની કામગીર� કરવા M તે Jામ 

સભાઓમા ં ઠરાવો મેળવી િનગમે આ કામગીર� માટ� અિધPૃત થયેલ છે તે Sજુબ  �જુરાત રાજય વન િવકાસ 

િનગમ �લ. તરફથી સીઝન ૨૦૨૦ માટ� અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (શીડ>લુ) અને �બનઅ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (નોન 

શીડ>લુ)ના ટ�મAપાન એકમો (સહકાર� મડંળ�ઓને રોટ�શન Sજુબ ફાળવવાના થતા Uનુીટો િસવાય)  ટ�Iડર કમ 

Vહ�ર હરાW 7થમ, બીજો અને LીV એમ Lણ તબXામા ંયોજવામા ંઆવેલ છે. M,ુ ંસમયપLક નીચે Sજુબ છે.  
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7થમ અ,:ુ�ૂચત અન ે �બન અ,:ુ�ૂચત Uનુીટો         

(સહકાર� મડંળ�ઓ માટ� રોટ�શન Sજુબ અનામત 

રાખલે ૪૪ Uનુીટો િસવાય) 

૪-૨-૨૦ 

મગંળવાર 

૧૩.૦૦ 

કલાક :ધુી 

૪-૨-૨૦ 

મગંળવાર 

૧૭.૦૦ 

કલાક 

બીજો -7થમ તબકકાના વચેાણ બાદ, બાક� રહ�તા 

Uનુીટો. 

- સહકાર� મડંળ�ઓને ફાળવણી બાદ, બાક� રહ�તા 

Uનુીટોની હરાWની 7Y1યા. 

૧૭-૨-૨૦ 

સોમવાર 

૧૩.૦૦ 

કલાક :ધુી 

૧૭-૨-૨૦ 

સોમવાર 

૧૭.૦૦ 

કલાક 

Lીજો 7થમ અન ેબીV તબકકામા ંવચેાણ બાદ બાક� 

રહ� ગયલે તમામ ટ�મAપાન Uનુીટોની હરાWની 

7Y1યા 

૨૫-૨-૨૦ 

મગંળવાર 

૧૩.૦૦ 

કલાક :ધુી 

૨૫-૨-૨૦ 

મગંળવાર 

૧૭.૦૦ 

કલાક 

F 
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• ઉપરોકત વેચાણ �જુરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ �લ.ની વડોદરા Sકુામે આવેલી S[ુય કચેર�એ 

રાખવામા ંઆવેલ છે. આ ટ�મAપાન એકમોમાથંી ટ�મAપાન એકL કરાવી ખર�દવા ઇDછતી \ય]^તઓ/ 

સ-ંથાઓ પાસેથી M તે તાર�ખના વેચાણ _ગેના ટ�Iડર સીલબધં કર� કવર ઉપર "ટ�મAપાન ખર�દ� 

માટ�, ુ ંટ�Iડર ૨૦૨૦ સીઝન" એમ લખી વેચાણના -થળે ૧૩.૦૦ કલાક :ધુીમા ં-વીકારવામા ંઆવશે.  
 

• અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર અને �બનઅ,:ુ�ૂચત િવ-તારના ટ�મAપાન એકમો (સહકાર� મડંળ�ઓ િસવાય)  

ટ�Iડર કમ વેચાણ _ગેની િવગતો નીચે Sુ̀ બ છે. 
 

(I) આવા ટ�Iડરો M તે તાર�ખના વેચાણના રોજ ૧૧.૩૦ કલાક :ધુીમા ં�જુરાત રાજય વન િવકાસ 

િનગમ �લ.ની વડ� કચેર� “વનગગંા” ૭૮, અલકા�રુ�, વડોદરા-૭ મા ં મળે તે ર�તે મોકલવા,ુ ં

રહ�શે. પો-ટમા ં મોકલવામા ં આવેલ ટ�Iડરો માL રW.પો-ટથી મોકલાવેલ હોય તેવાજ ટ�Iડરો 

-વીકારવામા ં આવશે. Pુર�યર ક� અIય એજIસીઓ aારા પો-ટથી મોકલવામા ં આવેલ ટ�Iડરો 

-વીકારવામા ં આવશે નહb. અને ૧૩.૧૫ કલાક� ટ�Iડર ખોલી ટcડરની સ[ંયા Vહ�ર કરવામા ં

આવશે. dયારબાદ માગંણીદારના 7-તાિવત ખર�દYકeમતના ૫% લેખે ખરાપણાની રકમની 

ચકાસણી કરવામા ં આવશે. M ટ�Iડરોમા ં 7-તાિવત ખર�દYકeમત ૫% લેખે ખરાપણાની રકમ 

ઓછ� માgમુ પડશે તો તેવા ટ�Iડરોને અમાIય ગણીને, તે,ુ ંવચંાણ કરવામા ંઆવશે નહb. M,ુ ં

પYરણામ ઉપરોકત જણાવેલ તાર�ખ અને સમયે Vહ�ર કરવામા ંઆવશે. 
 

(II) ટ�Iડર પhધિતમા ંબીન વેચાયેલ ટ�મAપાન એકમો,ુ ંijુલી હરાWથી અને dયારબાદ વાટાઘાટો 

aારા વેચાણ પણ તે જ Yદવસે lતુmજ યોજવામા ં આવશે. M તે એકમની સબિંધત ઉપલnધ 

િવગતો તથા નકશા િવગેર� સબિંધત ડ�વીઝનની કચેર�, વડોદરા Sકુામેની S[ુય કચેર� ખાતે 

કામકાજના Yદવસો દરoયાન મળ� શકશે. આ વેચાણ માટ� 
�.21-1-2020�" ટ�Iડર નોટ�શ 

તમામ શરતો તેના :ધુારા વધારા સYહતની લા� ુપડશે. 
 

(III) ટ�Iડર નોટ�શની શરતો, વેચાણ માટ� Sકુ�લ અિધ:�ૂચત બોરાની સ[ંયા દશાmવતી યાદ� વગેર� 

ટ�Iડર ફોમm સાથે િનગમની S[ુય કચેર�, વડોદરા તેમજ ગોધરા ખાતેથી  ટ�Iડર ફોમm ફ� ના 

A.૫૦૦/- રોકડ�થી pકુવવાથી મળ� શકશે. ટ�Iડર ફોમm િનગમની વેબ સાઇટ 

www.gsfdcltd.co.in ઉપરથી ઓનલાઇન પેમેIટ ભર�ને ડાઉનલોડ કર� મેળવી શકાશે. 

માગંણીદાર� ટ�Iડર ફોમm સાથે ૫% અનામતનો તેમજ ટ�Iડર મqૂંર થયેથી ૨૦% માલYકeમતની 

રકમ rાsટ અથવા પે ઓડmર -વAપે કરારનામા પર સહ� કરતા પહ�લા ભર� દ�વાની રહ�શે. 

કોઇપણ કારણ જણા\યા િસવાય કોઇપણ ટ�Iડર/ ટ�Iડરોનો -વીકાર ક� અ-વીકાર કરવાનો હX 

િનગમના મેનેજbગ ડાયર�કટરtીને અબાિધત રહ�શે. આ _ગેની િવગત �જુરાત રાજય વન 

િવકાસ િનગમ �લ. ની વેબસાઇટ www.gsfdcltd.co.in પરથી મળ� શકશે.  
 
 

ટ�Iડર મqુંર થયા બાદ સબંિંધત પાટu િનયત સમયમા ંકરાર કર� નહ� તો તેવા સજંોગોમા ંતેઓએ રાખેલ Uનુીટની 

હરાW નવેસરથી કરવામા ંઆવશે.  
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સહકાર� મડંળ�ઓને ફાળવવાના થતા Uનુીટો _ગેના ટ�Iડર કમ હરાWના Vહ�રનાS ુઅલગથી 7િસhધ કરવામા ં

આવશે Mની Vણ થવા િવનતંી.  
 

 

મેનેજbગ ડાયર�કટર 

 

નકલ સાદર રવાના : Wjલા િવકાસ અિધકાર�, સાબરકાઠંા(Yહeમતનગર), પચંમહાલ(ગોધરા), દાહોદ, વડોદરા, 

ભAચ, નમmદા(રાજપીપળા), :રુત, તાપી,નવસાર�, ડાગં(આહવા), વલસાડ, મYહસાગર, 

અરવjલી, છોટાઉદ��રુ 

નકલ રવાના : સીનીયર મેનેજર/ ડ�વીઝનલ મેનેજર (તમામ) તરફ Vણ તેમજ તેમના ડ�વીઝન િવ-તારની 

સબંિંધત અ,:ુ�ૂચત િવ-તારની Jામ પચંાયતોને સદરv ુVહ�ર િવwxyતની નકલ પહzચાડવાની 

કાયmવાહ� કરવા િવનતંી 

નકલ રવાના : વડોદરા ખાતેના તમામ િવભાગીય વડાઓ તરફ Vણ સાA. 

નકલ રવાના : પી એ {ુ એમ.ડ�. તરફ Vણ થવા સાA. 
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અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (િશડ>jુડ) અને �બન અ,:ુ�ૂચત િવ-તાર (નોન િશડ>jુડ) ના ટ�મAપાન એકમોની િવગત 

દશાmવl ુપLક સને ૨૦૨૦ મોસમ                                                             ��(�$ 
���х :  ૪-૨-૨૦૨૦                                

 

અ.ન.ં Wjલા પચંાયત / 

ડ�વીઝન,ુ ંનામ 

ટ�મAપાન એકમ,ુ ંનામ 

અન ેનબંર 

સભંિવત એ^Lીકરણ 

-ટા.બોરા 

ર�માકmસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
1 બનાસકાઠંા ૨-એ-દાતંા ૮૦૦ - 
2 સાબરકાઠંા  ૪-પોશીના ૩૬૪૦ - 

3 સાબરકાઠંા  ૫-એ-ખડે|}ા  ૪૦૯૮ - 

4 સાબરકાઠંા  ૬-ધોલવાણી ૪૫૬૫ - 

5 સાબરકાઠંા  ૭-િવજયનગર ૧૯૩૫ - 

6 સાબરકાઠંા  ૭-એ-�ચઠોડા ૨૨૮૫ - 

7 અરવjલી ૮-ટોરડા ૩૩૪૦ - 

8 સાબરકાઠંા ૧૦-રાયગઢ ૩૯૨૫ - 

9 અરવjલી ૧૦-એ-રાMI�નગર ૨૨૩૪ રાMI�નગર ફડ િસવાય 
10 અરવjલી ૧૧-દ�ગામડા ૨૫૫૫ - 

11 સાબરકાઠંા ૧૨-એ-મોતી�રુા ૧૫૫૫ - 

12 અરવjલી ૧૩-મઘેરજ ૧૪૩૦ - 

13 સાબરકાઠંા ૧૪-મોડાસા ૯૭૫ - 

14 પચંમહાલ  ૧૭-નરોડા ૧૫૩૦ - 

15 પચંમહાલ  ૧૮-બાકોર ૧૮૩૬ - 

16 પચંમહાલ  ૧૯-મોરખાખરા ૧૫૦૫ - 

17 મહ�સાગર  ૨૨-ઘાસવાડા ૩૩૦૦ - 

18 મહ�સાગર  ૨૩-અમથાણી ૨૦૨૫ - 

19 પચંમહાલ  ૨૬-કોઠંબા ૧૧૦૦ - 

20 પચંમહાલ ૨૭-મોર ૧૦૩૨ - 

21 પચંમહાલ  ૨૭-એ-Mથર�બોર ૧૬૦ - 

22 મહ�સાગર ૩૧-રામભમે ૨૫૦૦ - 

23 મહ�સાગર ૩૨-�જનવા ૧૫૦૦ - 

24 મહ�સાગર ૩૪-સતં ૧૪૦૦ - 

25 મહ�સાગર ૩૫-રામ�રુ ૧૫૦ - 

26 મહ�સાગર ૩૬-એ-સીમલીયા ૨૦૦૦ - 

27 પચંમહાલ ૫૬-સીમલીયા ૩૦૦ - 

28 પચંમહાલ ૫૭-એ-ઢ�કવા ૩૭૫ - 

29 દાહોદ ૩૬-ફત�ેરુા ૧૦૩૫ - 

30 દાહોદ ૩૭-ઝાલોદ ૧૧૨૦ - 

31 દાહોદ ૪૦-વાસંીયા�ુંગર� ૩૩૦૦ - 

32 દાહોદ ૪૨-રણધીક�રુ ૧૧૨૫ - 

33 દાહોદ ૪૩-સbગા�રુ ૧૩૧૫ - 
34 દાહોદ ૪૭-બાર�યા ૫૩૧ નાની ખqુર� ફડ િસવાય 
35 દાહોદ ૪૮-રામ�રુ ૨૨૫૦ - 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
36 દાહોદ ૪૯-ધાન�રુ ૧૭૦૦ - 
37 દાહોદ ૫૩-બારા ૭૫૦ - 
38 પચંમહાલ  ૫૮-એ-ભમર�યા ૪૦૦ - 
39 છોટાઉદ��રુ ૫૯-એ-રાજપર� ૧૦૦ - 
40 છોટાઉદ��રુ ૬૧-કદવાલ ૪૦૦ - 
41 છોટાઉદ��રુ ૬૪-તજેગઢ ૪૦૦ - 
42 છોટાઉદ��રુ ૬૫-ઝોઝ ૯૦૦ - 
43 છોટાઉદ��રુ ૬૬-મીઠ�બોર ૮૦૦ - 
44 છોટાઉદ��રુ ૬૯-રંગ�રુ ૨૧૦૦ - 
45 છોટાઉદ��રુ ૭૦-છોટાઉદ��રુ ૧૦૦૦ - 
46 છોટાઉદ��રુ ૭૧-સજવા ૬૪૦ કાવરા ફડ િસવાય 
47 છોટાઉદ��રુ ૭૫-નસવાડ� ૨૦૦ - 
48 નમmદા ૭૫-એ-અગર ૫૦૦ - 
49 નમmદા ૮૦-સાગબારા ૪૦૦ - 
50 નમmદા ૮૧-ડ�ડ�યાપાડા ૮૦૦ - 
51 નમmદા ૮૨-રાજપીપળા ૬૫૦ - 
52 ભAચ ૮૫-અમલઝરે ૧૦૦૦ - 
53 ભAચ ૮૬-એ-મોવી ૫૦૦ - 
54 :રુત ૮૭-વાકંલ ૭૦૦ - 
55 :રુત ૯૦-પીપલવાડા ૬૦૦ - 
56 :રુત ૯૧-ખોડંબા ૩૦૦ - 
57 :રુત ૯૨-અનાવલ ૨૦૦ - 
58 તાપી ૯૫-ઉકાઇ ૪૦૦ - 
59 તાપી ૯૬-સાદડવલે ૪૦૦ - 
60 તાપી ૯૭-વાજ�રુ ૫૦૦ - 
61 ડાગં ૯૯-પીપલાઇદ�વી ૫૦૦ - 
62 ડાગં ૧૦૦-કાલીબલે ૩૫૦ - 
63 ડાગં ૧૦૧-વઘઇ ૧૦૦૦ - 
64 નવસાર� ૧૦૪-�કલાછ ૭૦૦ - 
65 નવસાર� ૧૦૫-એ-ચીખલી ૧૦૦ - 

66 વલસાડ ૧૦૫-ધરમ�રુ ૧૦૦ - 

  *+, 83816  

 

-થળ : વડોદરા       સીનીયર મેનેજર-એમએફપી 

તાર�ખ :૨૧-૧-૨૦૨૦ 


