
 
 

  

કિૃષ મહાિવ ાલય, જૂનાગઢ કૃિષ યુિનવ સટી, મોટા ભડંારીયા, તા. . અમરેલી. 

છાિણયુ ંખાતર ભરી અન ેિનયત કરેલ થળ પર પોહચાડી તને ેખાલી કરી આપવા સહીતની 

કામગીરીની શરતો અન ેબોલીઓ. 

૧ સદરહું કામગીરી માટે જે ઈ રદારના ભાવ મજુંર થશ ેતેમણે સરકાર ી/યુિનવ સટીના ટે ડર િનયમાનસુાર 
ા.પ,૦૦૦/- (અંકે પાંચ હ ર પુરા/-) િસકયોરીટી ડીપોઝીટ પેટે આ કચેરીમાં જમાં કરવાના રહેશે. સદરહંુ 
ડપોઝીટ યુિનવ સટીના િનયમ માણે પરત કરવામાં આવશે 

૨ એક ડ ફરમાં છાિણયું ખાતર ભરી અને િનયત કરેલ થળ પર પોહચાડી ખાલી કરી આપવાના ભાવ 
આપવાના રહેશ.ે  

૩ .પ૦૦/-  (અંક િપયા  પાંચસો પુરા/-) નો ડીડી નોન- રફ ડેબલ જૂનાગઢ કિુષ યિુનવ સટી ફ ડ 
એકાઉ ટના નામનો કાઢાવી ભાવ પ ક સાથે જોડી મોકલવાનો રહેશે. 

૪ જે નામથી ભાવ આપેલ હોય તે જ નામના પાનકાડની  ઝેરો  નકલ સાથે સામેલ રાખવાની રહેશે. 

૫ ભાવ પ કના કવર ઉપર ''છાિણયા ખાતરના ભાવો'' એમ પ  મોટા અ ાર ેલખવું. 

૬ ટે ડરની શરતનો ભંગ થય ેિસકયોરીટી ડપોઝીટ જ ત કરવામા ંઆવશે તથા પેઢીને લેક લી ટમાં મુકવામા ં
આવશ.ે 

૭ શરતી ભાવો વીકારવામા ં આવશે નહી. તેમજ કોઈપણ ટે ડર મા ય ક ે અમા ય ગણવાની સપૂંણ સ ા 
અ ેની કચેરીની સંબંિધત કમીટીની રહેશ.ે 

૮ બીલનું પેમે ટ યુિનવ સટીના િનતી િનયમોનુસાર કરવામાં આવશ.ે  

૯ ભાવ મંજૂર થયેલ પાટ ને ચુકવવા પા  રકમમાંથી સરકાર ીના ધારા ધોરણ મજુબ ટે  કપાત કરવામા ં
આવશ.ે 

૧૦ રસ ધરાવતા ઈ રેદારોએ ભરેલા ભાવ પ ક તા.૦૯/૦૬/ર૦ર૦ સુધીમાં અ ેની કચેરીએ ભારતીય પો ટથી 
જ મોકલવાના રહેશે. 

૧૧ ટે ડર ભરનાર પેઢી ભરાય માટે જે સાધન ઉપયોગ માટે લાવે તેના ાઈવરોના લાયસ સ હોવા જોઈએ 
તેમજ સાધનની  આર.સી.બુક તથા વીમો ભરેલો હોવો  જોઈએ. 

૧૨ કોઈ કાયદાકીય િવવાદ ઉપિસથત થાય તો તનંુે િનરાકરણ જૂનાગઢ િજ લા યાયાલયના કાય ો મા ંરહેશે. 

૧૩ કૃિષ મહાિવધાલય, જૂ.ક.ૃય.ુ, મોટાભંડારીયા, તા. . અમરલેી ખાતે  ભાવ ભરનારે ભાવ પ કમાં દશા યા 
મુજબ એક ડ ફરમાં છાિણયું ખાતર ભરી અને િનયત કરલે થળ પર પોહચાડી તેન ેખાલી કરી આપવાના 
ભાવ ભરવાના રહેશ.ે 

૧૫ દવસ દર યાન સં થાની અનુકુળતા મજુબ કામગીરી કરવાની રહશ.ે 

૧૫ છાણીયુ ખાતર સંપૂણ કોહવાયેલુ તથા માટી કચરા વગરનુ આપવાનું રહેશ.ે 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

                                                                       ઈ રદારનું નામ :- 
                                                         સરનામુ :- 
                                                         ફોન ન.ં :- 
                                                         પાન કાડ ન.ં :- 
                                                         .એસ.ટી. નં. :- 
                                                         તારીખ :- 
 

છાિણયુ ંખાતર ભરી અન ેિનયત કરેલ થળ પર પોહચાડી તને ેખાલી કરી આપવા સહીતની 

કામગીરીનુ ંભાવ પ ક 

િત, 

આચાય અન ેડીન, 

કૃિષ મહાિવ ાલય, 

જૂ.ક.ૃય.ુ, મોટા ભંડારીયા 
 

૧) આપની હેરાત અન ેભાવ પ ક અનુસંધંાને હુ ં હેર ક  છંુ ક,ે આપે મંગાવેલ એક ડ ફરમા ં
છાિણયુ ંખાતર ભરી અને િનયત કરલે થળ પર પોહચાડી તેન ેખાલી કરી આપવાના ભાવ સહીતની 
કામગીરી અંગેની તમામ શરતો અન ે બોલીઓ મ નંબર (૧)  થી  (૧પ) અમોએ વાંચી છે. જે 
અમોને બરાબર જણાયલે છે. ત ે તમામ અમોને કબુલ/મંજુર છે તેમજ અમો તે શરતો અન ે
બોલીઓનું પાલન કરવા બધંાઈએ છીએ. 
 

મ િવગત ભાવ 

૧ એક ડ ફરમા ં છાિણયુ ં ખાતર ભરી અને િનયત કરલે 
થળ પર પોહચાડી તેન ેખાલી કરી આપવાના ભાવ 

 

 

 
થળ :- 

તારીખ :- 
 

                                                                       
                                               ભાવ પ ક ભરનારની સિહ. .................................. 


