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કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનિર્સીટી  
ખાપટ-પોરબદંર 

 જમણવાર માટેની ટ ૂંકી જાહરેાત 

 
 

જાહરેાત ની વવગત:-   
કૃવિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાપટ –પોરબૂંદર ખાતે જુદી જુદી ખેડ ત તાલીમ /મીટીંગ તથા ઈનપટુ ડીલર માટે ચા, 
નાસ્તો(બટેટાપૌવા,ખમણ,ફરસાણ,ચટણી/સૂંભારો),બપોરનુૂં એક મીઠાઈ સહભોજન(એક મીઠાઈ, ફરસાણ, 
પરુી,રોટલી/રોટલો,શાક,પાપડ,સલાડ,ચટણી,કઢી/દાળ,ભાત, છાશ મખુવાસ,પીવા માટે વમનરલ વોટર 
સાથે જમણવાર માટેની સેવાપરુી કરવાની કામગીરી 
જાહરેાત બહાર પાડિાની તારીખ : તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૧         ર્સિારે ૧૧:૦૦ કલાક  
જાહરેાત  સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ : તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૧  
જાહરેાત  ખોલિાની તારીખ  : તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧         ર્સિારે ૧૦:૦૦ કલાક  
જાહરેાત ખોલિાનુ ંસ્થળ : ર્સીનીયર ર્સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હડેશ્રી, કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 

જુકૃય.ુ, આદદત્યાણા રોડ,રે્સન્દ્ટ જોશેફ સ્કુલ ર્સામે, ખાપટ 
ફામમ પોરબદંર, પીન- ૩૬૦૫૭૯     

પત્ર વ્યિહાર નુ ંર્સરનામુ ં : ર્સીનીયર ર્સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હડેશ્રી, કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, 
જુકૃય.ુ,આદદત્યાણા રોડ,રે્સન્દ્ટ જોશેફ સ્કુલ ર્સામે, ખાપટ 
ફામમ પોરબદંર, પીન- ૩૬૦૫૭૯     

ર્સપંકમ નબંર  : મો:૯૪૦૮૯૦૩૦૬૨ 
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જમણવાર માટે ભરવાનુૂં ભાિ પત્રક 

પ્રેિક: 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
તારીખ: ................................ 

પ્રષત,  
ર્સીનીયર ર્સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હડેશ્રી,  
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુકૃય.ુ, 
આદદત્યાણા રોડ, 
રે્સન્દ્ટ જોશેફ સ્કુલ ર્સામે, ખાપટ ફામમ  
પોરબદંર, પીન- ૩૬૦૫૭૯     

           વવિય: જમણવારના ભાવ રજુ કરવા અંગે. 
આ ર્સાથે આપશ્રી તરફથી આપેલ જાહરેાત અન્દ્િયે  જમણિાર માટે ર્સામેલ પત્રક તથા 

શરતો ર્સાથે રજુ કરંુ છ.ં 
મારી ષિગત નીચે મજુબ છે. 
૧ કામ કરનાર નુ ંપરુૂ નામ:  

૨ ર્સરનામુ:ં  

૩ ર્સપંકમ નબંર:  

૪ પાનકાડમ નબંર 
 

૫ આિી કામગીરી કેટલા િિમથી કરો છો  
(અનભુિ ની ષિગત) 

 

૬ જી.એર્સ.ટી નબંર (ધરાિતા હોય તો)  

હુ.ં..........................................................................જાહરે કરંુ છ ંકે,ઉપર જણાિેલ ષિગત મારી 
જાણ અને માદહતી પ્રમાણે ર્સત્ય છે. 

      ભાિ ર્સાથે ર્સામેલ તમામ શરતો મને માન્દ્ય છે અને ર્સાથે દશામિેલ ષિગત પ્રમાણ ે 
મજુબની તમામ કામગીરી માલ-મજુરી ર્સદહત કરિા આથી બાહંધેરી આપુ ંછ.ં ભરેલ ભાિ ની 
માન્દ્યતા મજુંર થયાની તારીખથી ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ સધુીની રહશેે. 
 

 

સ્થળ :                          ભાિ ભરનાર પાટીની ર્સહી અને ષર્સક્કો  
તારીખ:   
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           કામની વવગત:- જમણવારની કામગીરી માલ-મજુરી સહહત 

 

 
 

કામગીરીની શરતો 
 
૧ જમણવારની કામગીરીના ભાવ સીનીયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હડે, કૃવિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ- ફામમ, 

પોરબૂંદર ના નામે ભરવુૂં. તે સાથે ટેન્દ્ડર ફી પેટે રૂવપયા ૫૦૦/- નો (નોન-રીફૂંડેબલ) ડીમાન્દ્ડ 
ડ્રાફ્ટ “KVK REVOLVING FUND ACCOUNT KHAPAT ”  નામનો પોરબૂંદર ખાતે ચ  કવવા પાત્રનો 
જોડવાનો રહશે.   
કવર ઉપર " જમણવારના ભાવો" ખાસ લખવુૂં. 

૨ જમણવારની તમામ આઈટમો બનાવવાની  કામગીરી અતે્રના ભોજનાલયમાૂંજ આવીને  
કરવાની રહશે. સચુના મજુબની આઈટમ તથા તાલીમાથીઓ સૂંખ્યા પ્રમાણે  જમણવારની  
કામગીરી કરવાની રહશેે તથા જરૂર જણાયે પીરસવાનુૂં પણ રહશે. 

૩ જમણવાર માટે નો કાચો માલ (કરીયાણુૂં, તાજુ ૂં શાકભાજી) સારી ગણુવત્તાના હોવો જોઈએ 
તથા તમામ માલ સામાન પહરવહન વગેરેની જવાબદારી કામ રાખનાર પાટીના શીરે રહશેે. 

૪ જમણવારની સેવાપરુી પાડવાની કામગીરીના ભાવો તમામ પ્રકારની માલ-મજુરી સહહત  
તમામ પ્રકારના ટેક્ષ/ખચમ સહહતના આપવાના રહશેે. 

૫ જમણવારનુૂં બીલ જમણવાર કરેલ તાલીમાથીઓની સૂંખ્યા પ્રવત ડીશ પ્રમાણે  ચ  કવવામાૂં 
આવશે.  

૬ આવેલ  ભાવો મૂંજુર કે નામૂંજ ર રાખવાની સત્તા કચેરીના વડાશ્રીને અબાવિત રહશેે. 
૭ ભોજન બનતી વખતે અને ત્યારબાદ અતે્રના કેન્દ્રના સક્ષમ અવિકારી દ્વારા ગણુવત્તા ચકાસણી  

કરવામાૂં આવશે અને ગણુવત્તા નબળી માલમુ પડે ત્યારે મૂંજુર થયેલ ભાવો કોઈપણ સમયે 
ના મૂંજુર કરવાની સત્તા કચેરીના વડાશ્રીને અબાવિત છે તેમજ મૂંજુર થયેલ ભાવો ચાલ ુ
નાણાૂંકીય વિમ અટેલે કે તારીખ:૩૧/૦૩/૨૦૨૨ સિુી અમલમાૂં રહશેે. 

૮ ભાવ ભયામ હોય તેવા અને હાજર રહવેા ઇચ્છતા પાટીઓ અથવા તેના પ્રવતવનવિઓની 
હાજરીમાૂં ભાવ ખોલવામાૂં આવશે. 

૯ ભાવ પત્રકમાૂં માૂંગ્યા મજુબની વવગતે સૂંપ  ણમ ભરીને આપવાના રહશેે. અધરુી વવગતના ભાવ 
પત્રક સ્વીકારવામાૂં આવશે નહી 

૧૦ ભાવ પત્રક ફક્ત રજીસ્ટર એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટ મારફત સ્વીકારવામાૂં આવશે. વનયત સમય 
મયામદા પછી આવેલ ભાવ રદબાતલ ગણાશે. 

૧૧ જમણવારની સેવાપરુી કરવાની કામગીરીની તમામ જવાબદારી કામ રાખનાર પાટીની રહશેે. 
કામકાજ દરવમયાન સલામતી અને અકસ્માતની તમામ જવાબદારી તેની પોતાની રહશેે અને 
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આ અંગે કેન્દ્ર કે કોઈ વ્યક્ક્ત /અવિકારીની જવાબદારી રહશેે નહી. આવી બાબત કોઈ પણ 
રીતે કેન્દ્ર કે કોઈ વ્યક્ક્ત/અવિકારીને બૂંિન કરતા રહશેે નહી. 

૧૨ સરકારશ્રીના વનયમો અનસુાર દરેક પ્રકારના ટેક્ષ/ઇન્દ્કમટેક્ષ  કામ રાખનારે ભરપાઈ કરવાના 
રહશેે. જે બબલ માૂંથી કપાત કરવામાૂં આવશે અને બીલ પાસીંગની પ્રહિયા બાદ સક્ષમ 
અવિકારી દ્વારા પાસ થયે પેમેન્દ્ટ કરવામાૂં આવશે. 

૧૩ ઉપરોક્ત શરતો ઉપરાૂંત અન્દ્ય શરતો અતે્રથી મકુવામાૂં કે રૂબરૂ વખતો-વખત જણાવવામાૂં 
આવે તે તમામ બૂંિન કરતા રહશેે. 

૧૪ કચેરીની જરૂરીયાત પ્રમાણે જે તે સમયે સૂંખ્યા અને ઓછામાૂં ઓછા દસ વ્યક્ક્તની 
જમણવારની  વ્યવસ્થા કરવાની રહશે,  જાણ ફોન દ્વારા કરવામાૂં આવશે અને તે પ્રમાણે સેવા 
પરુી પાડવાની રહશેે. બહારથી તૈયાર કરી અતે્ર લાવેલ ભોજન સામગ્રી ચલાવવામાૂં આવશે 
નહી. 

૧૫ ઉપરોક્ત િમ (૧) થી (૧૪) સિુીની શરતોનુૂં પાલન નકરનાર અથવા અતે્રના કેન્દ્ર હસ્તકના 
સાિન સામગ્રીને નકુશાન કરનાર તથા અન્દ્ય રીતે કસરુવાર ઠરાવવામાૂં આવે ત્યારે પાટી 
સામે સક્ષમ અવિકારી વશક્ષા અથવા દૂંડ નક્કી કરવા ઘટતી કાયમવાહી હાથ િરી શકશે અને તે 
તમામને બૂંિન કરતા રહશેે. 

           
 
 
          આ ભાવ સ્વીકારવામાૂં આવશે તો ઉપરોક્ત તમામ શરતોનુૂં પાલન કરવા અને તે પ  ણમ 
કરવા હુૂં/અમો બૂંિાઈએ છીએ અને તેમ કરવામાૂં કસરુવાર થાશે તો તે અંગેનુૂં ન ુૂં નકુશાન કચેરીમાૂં 
ભરપાઈ કરવા હુૂં/અમે સૂંમત છીએ. ભાવ પત્રકની શરતો મેં/અમે વાૂંચી છે અને તે તમામ શરતો 
અમોને સ્વીકાયમ છે. હુૂં/અમે આ ઉપરોકત કામ કરવા સહમત છીએ. 
      
 
 
સ્થળ :                                  ભાિ ભરનાર પાટીની ર્સહી અને ષર્સક્કો 
તારીખ:   
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                    :જમણવારની કામગીરી માલ-મજુરી સહહતનુૂં ભાવ પત્રક: 
 

 
િમ કામની વવગત ભાવ પ્રવત ડીશ/વ્યક્ક્ત(રૂ.) 
૧ ચા (ર્સિારે/બપોરબાદ બ ેટાઇમ) ના ભાિ   
૨ ર્સિારનો નાસ્તો (બટેટાપૌવા,ખમણ ફરર્સાણ, 

ચટણી/ર્સભંારો િગેરે) 
 

૩ બપોરનુૂં એક મીઠાઈ સહભોજન 
(એક મીઠાઈ,ફરસાણ,પરુી,રોટલી/રોટલો,શાક,પાપડ,સલાડ, 
ચટણી,કઢી/દાળ,ભાત, છાશ મખુવાસ,પીવા માટે વમનરલ 
વોટર સહહત  ) 

 

 
 

 
સ્થળ :                        ભાિ ભરનાર પાટીની ર્સહી અને ષર્સક્કો   
તારીખ:   
 


