
બલુ મધર ફામમ,  
જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, અમરેલી 

ગીર અને જાફરાબાદી પશઓુના ટેન્ડરથી વેચાણ માટેની જાહરેાત (બીજો પ્રયત્ન) 

 આથી સરકારમાાં નોંધાયેલ રસ ધરાવતી ગૌશાળાઓન ેજાણ કરવામાાં આવ ેછે કે, 
બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, અમરેલી ખાતે ગીર ઓલાદનો એક ખસી 
વાછરડો તથા જાફરાબાદી ઓલાદની ચાર ભેંસના વેચાણ માટે સીલબાંધ કવરમાાં ટેન્ડર 
માંગાવવામાાં આવ ેછે. ટેન્ડર ફોમમ તથા ટેન્ડરની શરતો-બોલીઓ આ સાથે સામેલ છે. 

 ટેન્ડર ફોમમ નીચે જણાવલે સરનામે નીચે સહી કરનારની કચેરીમાાં તા. 
૦૮/૦૨/૨૦૨૩ સધુીમાાં મળી રહ ે તે રીતે રૂબરૂ બાંધ ટપાલથી આ કચેરીને પહોચતા 
કરવાના રહશે.ે ભાવ પત્રકોના કવર ઉપર મોકલનારનુાં નામ સરનામુાં અને “પશઓુના 
ટેન્ડરથી વેચાણ માટેના ભાવ” એમ સ્પષ્ટ લખવુાં.  

સરનામુાં : સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક, બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, ઠેબી ડેમ પાસે, 
પ્રતાપપરા, અમરેલી 

 
સાંશોધન વજૈ્ઞાષનક 

જા. નાં. : જૂ.કૃ.ય.ુ,/બ.ુમ.ફા./ડેરી/ ૪૯૯-૫૦૮ / ૨૦૨૩, અમરેલી  તા. ૨૪/૦૧/૨૦૨૩  

નકલ રવાના: જાહરેાતની બહોળી પ્રનસધ્ધધ અથે 
૧. માન. કલેકટરશ્રી, અમરેલી જીલ્લો, કલેકટરશ્રીની કચેરી, અમરેલી 
૨. ચીફ ઓફફસરશ્રી, નગરપાલલકા કચેરી, રાજકમલ ચોક, અમરેલી 
૩. નાયબ પશપુાલન ષનયામકશ્રી, પશપુાલન શાખા, જજલ્લા પાંચાયત, અમરેલી 
૪. આચાયમશ્રી, કૃષિ મહાષવદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય.ુ, મોટા ભાંડાફરયા, અમરેલી  
૫. સાંશોધન વજૈ્ઞાષનકશ્રી, કૃષિ સાંશોધન કેન્ર, કેરીયા રોડ, અમરેલી 
૬. પ્રોજેક્ટ કોડીનેટરશ્રી, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્ર, કેરીયા રોડ, અમરેલી 
૭. ષનયામકશ્રી, આઈ.ટી. સેલ., જૂ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ (વબેસાઇટ પર મકુવા ષવનાંતી સહ) 
૮-૧૦. સરપાંચશ્રી, પ્રતાપપરા/વરૂડી/ભષૂતયા, અમરેલી તરફ બહોળી પ્રષસદ્ધિ અથે 
૧૧. અત્રેની કચેરીના નોટીસ બોડમ પર બહોળી પ્રષસદ્ધિ અથે 

  



બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, અમરેલી  

ટેન્ડર ફોમમ : વિમ ૨૦૨૨-૨૩ 

ડીપોઝીટ પહોચ નાં. __________________ તા. __________________ 

વેચાણ માટેની ચાર જાફરાબાદી ભેંસની નવગત 
ક્ર
મ 

પશ ુ નામ, 
ઓળખ 
નાંબર  

જન્મ 
તારીખ 

માતાનુાં 
નામ, 
નાંબર 

ષપતાનુાં 
નામ 

છેલ્લે 
ષવયાણ 
તા. 

છેલ્લે 
વસકૂ્યા 

તા. 

કુલ 
ષવયાણ   

૩૦૦ ફિવસનુાં 
મહત્તમ દૂધ 
ઉત્પાિન 

છેલ્લે 
ફેળવ્યા 
તા. 

હાલ 
સગભામ 
/ ખાલી 

ષનકાલનાાં કારણો  માાંગણીિારની માાંગણી (રૂ|) 

અંકે શબ્િોમાાં 

૧ 
મૌસમી, 
એ૮-૧૧ 

૦૫-૧૦-
૨૦૧૧ 

મીના, 
૧૨-૧૧ 

--- ૧૩-૧૧-
૨૦૧૯ 

૨૮-૦૨-
૨૦૨૧ 

૩ ૩૩૪૮.૮ 
૦૮-૧૧-
૨૦૨૧ 

ખાલી 
૧) છેલ્લા ૩ વિમથી સગભામ ન થતાાં ખાલી 

છે 
૨) Polycystic ovary છે 

  

૨ 
નૈના, 

૧૪-૧૫ 
૧૭-૦૩-
૨૦૧૫ 

નુાંની, 
એએમ 
૮-૧૧ 

ભોલનેાથ ૨૭-૧૧-
૨૦૨૧ 

૦૧-૦૭-
૨૦૨૨ ૨ ૧૭૨૦.૪ --- ખાલી 

૧) બ ેઆંચળ બાંધ છે 
૨) ઇચ્છનીય ઘણ સરેરાશ કરતાાં ઓછાં દૂધ 

ઉત્પાિન છે 
૩) ષવયાણના ૧ વિમ બાિ પણ ગરમીમાાં 

આવલે નથી 

  

૩ 
જમના, 
૩૩-૧૫ 

૧૫-૦૮-
૨૦૧૫ 

જલ્પા, 
એ૯-૧૧ 

મોતી ૨૮-૦૧-
૨૦૨૦ 

૨૪-૦૧-
૨૦૨૧ ૧ ૨૫૪૫.૭ ૨૬-૧૧-

૨૦૨૨ ખાલી 
૧) છેલ્લા ૨.૫ વિમથી સગભામ ન થતાાં 

ખાલી છે 
૨) Polycystic ovary છે 

  

૪ 
મણી, 

૩૫-૧૪ 
૧૧-૧૨-
૨૦૧૪ 

માણકી, 
૧૮-૧૧ 

લક્ષમણ  ૦૧-૧૦-
૨૦૨૨ --- ૪ ૨૨૧૩.૩ --- ખાલી 

૧) ષવયાણ પહલેાાં અન ેપછી અવાર નવાર 
પ્રજનન અંગોનુાં પ્રોલપે્સ થત ુાં હોવાથી 

૨) શધુ્ધ ઓલાિના લક્ષણોનો અભાવ 

  

 

વેચાણ માટેના ગીર બે ખસી વાછરડાઓની યાદી 

ક્રમ નામ, 
ઓળખ નાંબર જન્મ તારીખ ઉંમર માતાનુાં નામ, 

નાંબર ષપતાનુાં નામ શારીફરક 
ખોડખાપણ 

માાંગણીિારની માાંગણી (રૂ|) 

અંકે શબ્િોમાાં 

૧ ૧-૨૧ ૨૩-૦૩-૨૧ ૨૦ માસ પીકુાં, ૮૫-૧૪ મોહન નથી   
 

માાંગણીદારનુાં નામ : ........................................................................................ માાંગણીદારની સહી : ......................................... 
 

સરનામુાં : ............................................................................................................ ફોન નાંબર : .........................................................  



બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, અમરેલી 
પશ ુવેચાણના ટેન્ડરની શરતો  

૧) સરકારશ્રીના તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૧ના પત્ર અનસુાર આ જાહરેાત ફક્ત સરકારમાાં નોંધાયેલ ગૌશાળાઓન ે
લાગ ુપડ ેછે જેમાાં કોઇપણ વ્યક્ક્તગત પશપુાલક કે ખેડતૂ ભાગ લઇ શકશે નહી.  

૨) તા. ૨૩-૦૧-ર૦૨૩ થી તા. ૦૭-૦૨-ર૦૨૩ િરમ્યાન, ટેન્ડર ફોમમનાાં રૂા. ૨૦૦/- રોકડા ભરી અત્રેની 
કચેરીમાાંથી ૮-૦૦ થી ૧૨-૦૦ તથા ૩-૦૦ થી ૬-૦૦ િરમ્યાન જાહરે રજા ષસવાયના ફિવસોમાાં ટેન્ડર 
ફોમમ મેળવવાનાાં રહશેે. ટેન્ડર ફોમમનાાં રૂષપયા પરત મળવાપાત્ર નથી.  

૩) ટેન્ડર સાથે રૂા. ર૦૦૦/- (રૂષપયા બે હજાર પરુા) ડીપોઝીટ તરીકે અતે્રની કચેરીએ ભરવાનાાં રહશેે. ટેન્ડરમાાં 
ડીપોઝીટ ભયામનો પહોંચ નાંબર અચકૂ લખવાનો રહશેે. વેચાણની કામગીરી પણૂમ થયે, ડીપોઝીટના નાણાાં, 
અસલ પહોંચ સામે પરત કરવામાાં આવશે. 

૪) ટેન્ડર ફોમમ સાથે ગૌશાળાની સરકારશ્રીમાાં નોંધણી થયાનો આધાર જોડવાનો રહશેે અન્યથા ટેન્ડર અમાન્ય 
ગણાશે. 

૫)  ટેન્ડર ફોમમમાાં િરેક પશઓુની જરૂરી ષવગત િશામવેલ છે, ગૌશાળા જે પશ ુ/ પશઓુ ખરીિ કરવા ઇચ્છે, 

તેને સાંપણૂમ રીતે જોઈ-ચકાસી, પોતાની સમજ, સઝૂ હોષશયારી તથા જવાબિારીથી તેની સામે ફકિંમત 
લખવાની રહશેે. 

૬) ટેન્ડર ફોમમમાાં ચેક-ચાક વગર અંક તેમજ શબ્િોમાાં ફકિંમત લખવી, ફકિંમતમાાં ચેક-ચાક થયેલ હોય તો તેની 
સામે ટુાંકી સહી કરવી. 

૭)  વેચાણમાાં રાખેલ પશઓુને તા. ૨૩-૦૧-ર૦૨૩  થી તા. ૦૭-૦૨-ર૦૨૩ િરમ્યાન ઓફીસ સમયે અત્રેના 
ફામમમાાં જોઈ શકશે. 

૮)  ભરેલા ટેન્ડર ફોમમ બાંધ કવરમાાં તા. ૦૮-૦૨-ર૦૨૩ સધુીમાાં અતે્રની કચેરીમાાં મળી જાય તે રીતે રૂબરૂ 
હાથો-હાથ પહોંચતા કરવાનાાં રહશેે / કચેરીમાાં રૂબરૂ જમાાં કરવાના રહશેે. 

૯)  ભરેલા ટેન્ડર તા. ૧૦-૦૨-ર૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે નનયત કમીટી ધવારા અતે્રની કચેરીમાાં 
ખોલવામાાં આવશે.   

૧૦)  માાંગણીિાર ગૌશાળાની ડીપોઝીટ પેટે ભરેલ રકમની અસલ પહોંચ કચેરીમાાં રજુ કરી, ડીપોઝીટ પરત 
મેળવી લેવાની જવાબિારી માાંગણીિાર ગૌશાળાની પોતાની રહશેે અને તા. ૨૩-૦૨-ર૦૨૩ સધુીમાાં 
ડીપોઝીટ પરત નફહ લઈ જાય તો તેમની ડીપોઝીટ જપ્ત થશે. 

૧૧) જે પશનુી ભરેલ ફકિંમત સૌથી વધ ુહશે તે પશનેુ જે-તે ટેન્ડર ભરનાર ગૌશાળાન ેવેચાણ કરવામાાં આવશે. 
સિર પશનુી પણૂમ રકમ ફિવસ ત્રણમાાં (તા. ૧૦-૦૨-ર૦૨૩ થી તા. ૧૨-૦૨-ર૦૨૩ સધુીમાાં) ભરી અતે્રના 
ફામમમાાંથી પશ ુલઈ જવાનાાં રહશેે. ઉપરોકત સમય િરમ્યાન પશપુાલક પશ ુન લઈ જાયતો, તા. ૧૩-
૦૨-ર૦૨૩ પછી વધારાનાાં િરેક ફિવસ માટે પશ ુિીઠ િૈષનક રૂા. ર૦૦/- ખાધા-ખોરાકી પેટે વસલૂ કરવામાાં 
આવશે. 

(...ર...પાછળ) 

(...ર...) 



૧૨) તા. ૨૩-૦૨-ર૦૨૩ પછી પણ પશપુાલક પશઓુ ન લઈ જાય તો તેમની ડીપોઝીટ જપ્ત થશે અને ત્યાર 
પછી તેમને પશ ુવેચાણ આપવામાાં આવશે નહી. 

૧૩)  કોઈપણ સાંજોગોમાાં તા. ૧૧-૦૨-ર૦૨૩ પહલેા પશઓુ આપવામાાં આવશે નહીં.                                                                               

૧૪)  ટેન્ડર પાસ થય ુકે નાપાસ તે અતે્રની કચેરીએથી જાણવાની જવાબિારી ગૌશાળાની પોતાની રહશેે. આ 
સાંિભમમાાં અત્રેની ઓફફસ ધ્વારા કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર કરવામાાં આવશે નહી તથા તે અંગે કોઈ 
જવાબિારી અંતે્રની કચેરીની રહશેે નહી. 

૧૫) ટેન્ડર પાસ થયા પછી તા. ૨૩-૦૨-ર૦૨૩ સધુીમાાં પશઓુ ન લઈ જાય અને તે િરમ્યાન પશનેુ કોઈ 
ઈજા થાય અથવા તો મતૃ્ય ુથાય તો આ કેન્રની જવાબિારી રહશેે નહી અને ભરેલ રકમ પરત આપવામાાં 
આવશે નહી. 

૧૬)  પશ ુલઈ જતી વખતે ગૌશાળાએ પોતાના િોરડા, િોરી, જરૂરી માણસો સાથે લાવવાના રહશેે. અત્રેની 
કચેરીએથી કોઈ પણ પ્રકારના સાધનો અથવા માણસો આપવામાાં આવશે નફહ. પશ ુલઈ જવાનો સમય 
૦૮-૦૦ થી ૧ર-૦૦ તથા ૦૩-૦૦ થી ૦૬-૦૦ રહશેે. 

૧૭)  કોઈપણ વાિ-ષવવાિમાાં વચેાણ-કમીટીનો ષનણમય આખરી રહશેે તેમજ સૌન ેબાંધનકતામ રહશેે. 

૧૮)  િરેક ગૌશાળાએ ટેન્ડર ફોમમ સાથે જોડલે શરતો વાાંચી સમજી-ષવચારીને ફકિંમત ભરવાની રહશેે. 

૧૯)  અતે્રથી વેચાણ પામેલ જાનવરો પૈકી એકપણ જાનવર કસાઈવાડ ેન જાય તેની સાંપણૂમ જવાબિારી પશ ુ
ખરીિનાર ગૌશાળાની રહશેે. આ અંગેની કોઈ પણ જવાબિારી આ કચેરીની રહશેે નહીં. 

૨૦) ટેન્ડર વેચાણથી ભાવપત્રકો ખોલવા સધુીની પ્રફક્રયા િરમ્યાન કોઈ પશ ુમરણ પામે તો તે પશનુી  
માાંગણી આપોઆપ રિ ગણવામાાં આવશે.  

ર૧)  િરેક પશપુાલકે સાંપણુમ રીતે જોઈ, ચકાસી ટેન્ડર ભરવાના રહશેે. ટેન્ડર પાસ થયા પછી કોઈ પણ પશમુાાં 
ખામી કે તકલીફ ગૌશાળાના ધ્યાન પર આવે તો તે અંગેની જવાબિારી આ કચેરીની રહશેે નહીં. 

ર૨)  વેચાણ થયેલ પશ ુકોઈપણ સાંજોગોમાાં કચેરી સમય બાિ અતે્રથી લઈ જવા િેવામાાં આવશે નહી અને 
તેનો ગેઈટ પાસ કાઢી આપવામાાં આવશ ેનહી. 

સ્થળ    :  બ.ુમ.ફા., જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી  

તારીખ :    ૨૩-૦૧-ર૦૨૩          સાંશોધન વજૈ્ઞાષનક  
            બલુ મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી 
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