
બલુ મધર ફામમ 
જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, પ્રતાપપરા, અમરેલી 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ટ ૂંકી મદુ્દતની જાહરેાત  (ત્રીજો પ્રયત્ન) 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી હસ્તકના બલુ મધર ફામમ અમરેલી ખાતે, નીચેની ષવગતે “સકુા પાશ્ચર 
ઘાસની ગાૂંસડીઓ વહન કરવાની કામગીરી” કરાવવાની જરૂરરયાત હોય, લાગતા વળગતા સબંષંધત 
વેપારીઓ/પઢેીઓ/રસ ધરાવતા ઇસમો તરફથી બૂંધ કવરમાૂં ભાવ પત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે.  

ભાવપત્રકો નીચે જણાવેલ સરનામે નીચે સહી કરનારની કચેરીમા ંતા.૨૫/૦૧/૨૦૨૧ સધુીમાૂં 
મળી રહ ેત ેરીતે પોસ્ટથી જ આ કચેરીને પહોંચતા કરવાના રહશે, ભાવ પત્રકોના કવર ઉપર મોકલનાર 
વેપારીનુૂં નામ સરનામુૂં અને “ગાૂંસડી વહનની કામગીરીના ભાવ” એમ અવશ્ય લખવુૂં. 

 

ક્રમ કામગીરીની ષવગત   જરૂરીયાત  નોંધ 

૧ પશ ુઉછેર કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ, જુનાગઢ થી બલુ 
મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી ખાતે સકુા 
પાશ્ચર ઘાસની ગાૂંસડી વહન કરવાની 
કામગીરી,  
 

૭ ફેરા  પ્રષત ૧ ફેરા દીઠ  કુલ ૩૦ નૂંગ 
(આશરે ૧૦૦ કકગ્રા/ ગાૂંસડી) 
ગાૂંસડીઓ લોડીંગ, અનલોકડિંગ 
કરી ગોડાઉનમાૂં ગોઠવણી કરવા 
સકહતના ભાવ આપવાના રહશેે.  

ભાવપત્રકો મોકલવાનુૂં સરનામુૂં :- સૂંશોધન વૈજ્ઞાષનક, બલુ મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય,ુ પ્રતાપપરા,  ઠેબી ડેમ        
                                   પાસે, અમરેલી-૩૬૫૬૦૧ 

શરતો :- 
૧. શરતી ભાવપત્રક માન્દ્ય રાખવામાૂં આવશે નહી. 
૨. ભાવ તમામ ટેક્ષ સાથેના તેમજ અતે્ર ફામમ ખાતે ગાૂંસડીઓનુૂં લોડીંગ/અનલોકડિંગ કરી ગોડાઉનમાૂં 

ગોઠવણી કરવા સહીતના આપવા સકહતના આપવાના રહશેે. 
૩. બીલનુૂં ચકુવણુૂં યષુનવષસિટીના નીષતષનયમો અનસુાર કરવામાૂં આવશે. કોઈપણ પ્રકારનુૂં એડવાન્દ્સ  

ચકુવણુૂં કરવામાૂં આવશે નકહ તથા કામગીરી પરુી થયે જે તે પાટીએ બીલ રજુ કરવાનુૂં રહશે. 
૪. બીલનુૂં ચકુવણુૂં જે પાટીના ભાવ મૂંજુર થયા હોય તે જ પાટીના નામન ુચેકથી પેમેન્દ્ટ થશે. 
૫. ભાવ મૂંજ ર થયેલ પાટી પાસેથી ચકુવવાપાત્ર રકમ માૂંથી સરકારશ્રીના ધારા-ધોરણ મજુબ ટેક્ષ કપાત 

કરવામાૂં આવશે અને જે-તે પાટીએ ભાવપત્રકની સાથે પાનકાડમની ઝેરોક્ષ નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 
૬. સદરહુૂં જાહરેાતના ભાવ માન્દ્ય રાખવા કે નહી તે અંગેની સૂંપ  ણમ સત્તા અતે્રની કચરેીની સૂંબૂંષધત 

કમીટી ની રહશેે. 

 
સૂંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

જાનૂં.: જ .કૃ.ય.ુ/બ.ુમ.ફા./જાહરેાત/  ૭૦૬-૧૬    /૨૦૨૧,અમરેલી                      તા. ૧૯/૦૧/૨૦૨૧ 
 

નકલ રવાના:      
   ૧. કલેકટરશ્રી,અમરેલી જીલ્લો,કોટમ  પાછળ,અમરેલી 
 
   ૨. ચીફ ઓકફસરશ્રી, નગર પાલલકા કચેરી, રાજકમલ ચોક, અમરેલી 
   ૩. મામલતદારશ્રી, રાજકમલ ચોક, અમરેલી 
   ૪. આચાયમશ્રી, કૃષિ મહાષવદ્યાલય, જુ.કૃ.ય.ુ, મોટા-ભૂંડારીયા, અમરેલી. 
   ૫. સૂંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, કૃષિ સૂંશોધન કેન્દ્ર, કેરીયા રોડ, અમરેલી. 
   ૬. વકરષ્ઠ વૈજ્ઞાષનક અને વડા શ્રી, કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, કેરીયા રોડ, અમરેલી. 
 ઉપરોકત કચેરીઓના નોટીસ બોડમ પર બહોળી પ્રષસદ્ધિ અથે મકુવા ષવનૂંષત સહ. 
   ૭. ષનયામકશ્રી, આઈ.ટી. સેલ જુ.કૃ.ય.ુ જુનાગઢ (વેબસાઈટ પર મકુવા ષવનૂંષત સહ.) 
૮-૧૦ સરપૂંચશ્રી, પ્રતાપપરા/વરૂડી/ભ  ષતયા, અમરેલી. બહોળી પ્રષસદ્ધિ અથે 
   ૧૧. અતે્રની કચેરીના નોટીસ બોડમ પર બહોળી પ્રષસદ્ધિ અથે. 
 
 


