
જાહરેાત 
બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, અમરેલી 

ગીર પશઓુ અને જાફરાબાદી ભેંસના વેચાણ માટેની જાહરેાત – બીજો પ્રયત્ન 
          બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, અમરેલી ખાતે ગીર ઓલાદની 

ત્રણ ગાયો, બે વોડકીઓ અને ચાર ખસી વાછરડા તથા એક જાફરાબાદી ભેંસના 

વેચાણ માટે પશપુાલકો પાસેથી સીલબધં કવરમા ંટેન્ડર મગંાવવામા ંઆવે છે. 

(૧) ટેન્ડર ફોમમની કકિંમત રા. ૨૦૦/– પ્રષત ટેન્ડર ફોમમ,  

(ર) ટેન્ડર સાથે ડીપોઝીટ રા. ૨૦૦૦/– રોકડા જમા ંકરાવવાના રહશેે,  

(૩) ટેન્ડર વેચાણ તથા પશઓુ જોવાની તારીખઃ ૨૩/૦૯/૨૦ થી તા. ૦૩/૧૦/૨૦,  

(૪) ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તા. ૦૩/૧૦/૨૦૨૦ સાજંે ૬:૦૦ કલાક સધુી,  

(પ) ટેન્ડર  ખોલવાની  તારીખઃ ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે.  
ઓફીસ ફોન: ૯૪૨૬૪ ૭૧૨૧૦ 
તારીખ : ૨૩/૦૯/૨૦૨૦ 

 

સશંોધન વૈજ્ઞાનનક, બલુ મધર ફામમ,  
જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, ઠેબી ડેમ પાસે, પ્રતાપપરા, અમરેલી 

  



બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, અમરેલી  

ટેન્ડર ફોમમ : વિમ ૨૦૨૦-૨૧ (બીજો પ્રયત્ન) 

ડીપોઝીટ પહોચ ન.ં __________________ તા. __________________ 

વેચાણ માટેની ગીર ગાયો અને જાફરાબાદી ભેંસની નવગત 
ક્ર
મ 

પશ ુ નામ, 
ઓળખ 
નબંર  

જન્મ 
તારીખ 

માતાનુ ં
નામ, 
નબંર 

ષપતાનુ ં
નામ 

છેલ્લે 
ષવયાણ 
તા. 

છેલ્લે 
વસકૂ્યા 

તા. 

કુલ 
ષવયાણ   

૩૦૦ કદવસનુ ં
મહત્તમ દૂધ 
ઉત્પા. 

છેલ્લે 
ફેળવ્યા 
તા. 

હાલ 
સગભામ 
/ ખાલી 

ષનકાલના ંકારણો  માગંણીદારની માગંણી (ર|) 

અંકે શબ્દોમા ં
૧ ગાય 

અમી,  
૬૯-૧૦ 

૨૯/૦૯
/૨૦૧૦ 

આશા, 
૩૨-૦૩ 

સખુદેવ ૩૦/૧૨
/૨૦૧૯ 

૨૧/૦૫
/૨૦૨૦ 

૪ ૧૩૮૫.૧ લી. ૧૩/૦૩
/૨૦૨૦ 

ખાલી ઓછ ંદૂધ ઉત્પાદન, “બલુર 
કાઉ” ના લક્ષણો, વારંવાર 
ઉથલા મારવા તેમજ એક 
આંચળ બધં 

  

૨ ગાય 
જસ્વીતા, 
૦૩-૧૩ 

૧૫/૦૧
/૨૦૧૩ 

જગદંબા, 
૯૨-૦૭ 

રાજ ૦૫/૧૧
/૨૦૧૯ 

૩૧/૦૫
/૨૦૨૦ 

૨ ૭૫૮.૭ લી. ૦૬/૦૩
/૨૦૨૦ 

ખાલી ઓછ ંદૂધ ઉત્પાદન, વારંવાર 
ઉથલા મારવા 

  

૩ ગાય 
કરેણ,  
૬૧-૧૧ 

૨૯/૦૪
/૨૦૧૧ 

કેશર, 
૧૩-૦૦ 

દેવાનદં ૧૪/૦૮
/૨૦૧૯ 

૩૧/૦૫
/૨૦૨૦ 

૩ ૨૧૪૮.૩ લી. ૦૯/૦૧
/૨૦૨૦ 

ખાલી વારંવાર ઉથલા મારવા તથા 
વખતો વખત જનનાગંોનુ ં
પ્રોલેપ્સ  

  

 

૪ ભેંસ 
દામ,ુ  
૦૨-૧૩ 

૦૮/૦૧
/૨૦૧૩ 

ઢીંગલ, 
૧૪-૧૧ 

રાજા ૨૧/૦૯
/૨૦૧૬ 

૧૮/૦૪
/૨૦૧૮ 

૧ ૨૩૨૫.૯ લી. ૧૩/૦૩
/૨૦૨૦ 

ખાલી પ્રજનન અંગોની ખામીને 
લીધે સગભામ ન થવાને 
કારણે 

  

માગંણીદારનુ ંનામ : ........................................................................................ માગંણીદારની સહી : ......................................... 

સરનામુ ં:  ........................................................... 

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

ફોન નબંર :   ...........................................................        (...ર...પાછળ)  



(...ર...) 

બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃનિ યનુનવનસિટી, અમરેલી  
ડીપોઝીટ પહોચ ન.ં __________________ તા. __________________ 

વેચાણ માટેની ગીર વોડકીઓની યાદી 
ક્રમ નામ, 

ઓળખ 
નબંર  

જન્મ 
તારીખ 

માતાનુ ં
નામ, 
નબંર 

ષપતાનુ ં
નામ 

માતાનુ ં ૩૦૦ 
કદવસનુ ં
મહત્તમ દૂધ 
ઉત્પા. 

છેલ્લે 
ફેળવ્યા 
તા. 

હાલ 
સગભામ 
/ ખાલી 

ષનકાલના ંકારણો  માગંણીદારની માગંણી (ર|) 

અંકે શબ્દોમા ં

૧ વોડકી,  
૬૦-૧૬ 

૧૨/૦૫ 
/૨૦૧૬ 

બલુબલુ, 
૦૯-૦૮ 

હાષતમ ૨૮૨.૫ લી. ૨૨/૦૧/ 
૨૦૨૦ 

ખાલી પાછળના જમણા પગે ફે્રકચર તથા 
શારીકરક ષવકાસ/વદૃ્ધિ સતંોિકારક 
નથી 

  

૨ વોડકી, 
૦૬-૧૮ 

૦૩/૧૨ 
/૨૦૧૮ 

નતુન, 
૦૨-૧૧ 

મોહન ૧૭૬.૨ લી. --- ખાલી માતા(નતુન, ૦૨-૧૧)ની જેમ ઉગ્ર 
સ્વભાવ તથા માતાનુ ંનહીવત દૂધ 
ઉત્પાદન 

  

 

 

વેચાણ માટેની ગીર ખસી વાછરડાઓની યાદી 

ક્રમ નામ, 
ઓળખ નબંર 

જન્મ 
તારીખ 

ઉંમર  માતાનુ ંનામ, 
નબંર 

ષપતાનુ ં
નામ 

શારીકરક 
ખોડખાપણ 

માગંણીદારની માગંણી (ર|) 
અંકે શબ્દોમા ં

૧ ૫-૧૮ ૨૦-૧૦-૧૮ ૨૩ માસ હપેી, ૪૨-૧૧ સારંગ નથી   
૨ ૨-૧૯ ૧૪-૦૮-૧૯ ૧૩ માસ કરેણ, ૬૧-૧૧ પરેશ નથી   
૩ ૪-૧૯ ૨૨-૧૦-૧૯ ૧૦ માસ આલીયા, ૭૭-૧૩ પરેશ નથી   
૪ ૫-૧૯ ૦૫-૧૧-૧૯ ૧૦ માસ જસ્વીતા, ૦૩-૧૩ સરુજ નથી   

માગંણીદારનુ ંનામ : ..........................................................................................  માગંણીદારની સહી : ......................................... 

સરનામુ ં:  ........................................................... 

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

ફોન નબંર :   ........................................................... 



બલુ મધર ફામમ, જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, અમરેલી 
પશ ુવેચાણના ટેન્ડરની શરતો  

૧)  પશઓુ ખરીદવા માટે ખેડતૂ/પશપુાલકોએ તા. ૨૩-૦૯-ર૦૨૦ થી તા. ૦૩-૧૦-ર૦૨૦ દરમ્યાન, ટેન્ડર 
ફોમમના ંરા. ૨૦૦/- રોકડા ભરી અત્રેની કચેરીમાથંી ૮-૦૦ થી ૧૨-૦૦ તથા ૩-૦૦ થી ૬-૦૦ દરમ્યાન 
મેળવવાના ંરહશેે. ટેન્ડર ફોમમના ંરષપયા પરત મળવાપાત્ર નથી.  

ર) દરેક પશપુાલકોએ ટેન્ડર ફોમમ સાથે ખેડતૂ/પશપુાલક હોવા અંગેનો ગ્રામ પચંાયતનો દાખલો જોડવાનો 
રહશેે અથવા ૭/૧ર નો દાખલો જોડવાનો રહશેે. અન્યથા ટેન્ડર અમાન્ય ગણાશે. 

૩) દરેક પશપુાલકોએ ટેન્ડર સાથે રા. ર૦૦૦/- (રષપયા બે હજાર પરુા) ડીપોઝીટ તરીકે અતે્રની કચેરીએ 
ભરવાના ંરહશેે. ટેન્ડરમા ંડીપોઝીટ ભયામનો પહોંચ નબંર અચકૂ લખવાનો રહશેે તથા પહોંચની ઝેરોક્ષા 
નકલ જોડવાની રહશેે. વેચાણની કામગીરી પણૂમ થયે, ડીપોઝીટના નાણા,ં અસલ પહોંચ સામ ેપરત કરવામા ં
આવશે. 

૪)  ટેન્ડર ફોમમમા ંદરેક પશઓુની જરરી ષવગત દશામવેલ છે, પશપુાલકે જે પશ ુ/ પશઓુ ખરીદ કરવા ઇચ્છે, 

તેને સપંણૂમ રીતે જોઈ-ચકાસી, પોતાની સમજ, સઝૂ હોષશયારી તથા જવાબદારીથી તેની સામ ે કકિંમત 
લખવાની રહશેે. 

પ) ટેન્ડર ભરનાર પશ ુપાલકે ટેન્ડર ફોમમમા ંજણાવેલ પશ ુસામે ચેક-ચાક વગર અંક તેમજ શબ્દોમા ંકકિંમત 
લખવી, કકિંમતમા ંચેક-ચાક થયેલ હોય તો તનેી સામે પોતાની ટંુકી સહી કરવી. 

૬)  પશપુાલકો વેચાણમા ં રાખલે પશઓુને તા. ૨૩-૦૯-ર૦૨૦ થી તા. ૦૩-૧૦-ર૦૨૦ દરમ્યાન ઓફીસ 
સમયે અત્રેના ફામમમા ંજોઈ શકશે. 

૭)  ભરેલા ટેન્ડર ફોમમ બધં કવરમા ંતા. ૦૩-૧૦-ર૦૨૦ સાજંે ૬.૦૦ સધુીમા ંઅતે્રની કચેરીમા ંમળી જાય તે 
રીતે રૂબરૂ હાથો-હાથ પહોંચતા કરવાના ંરહશેે / કચેરીમા ંરૂબરૂ જમા ંકરવાના રહશેે. 

૮)  ભરેલા ટેન્ડર તા. ૦૬-૧૦-ર૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ (અગીયાર) કલાકે નનયત કમીટી ધ્વારા અતે્રની 
કચેરીમા ંખોલવામા ંઆવશે.   

૯)  માગંણીદાર પશપુાલકની ડીપોઝીટ પેટે ભરેલ રકમની અસલ પહોંચ કચેરીમા ંરજુ કરી, ડીપોઝીટ પરત 
મેળવી લવેાની જવાબદારી માગંણીદારની પોતાની રહશેે અને માગંણીદાર તા. ૧૫-૧૦-ર૦૨૦ સધુીમા ં
ડીપોઝીટ પરત નકહ લઈ જાય તો તેમની ડીપોઝીટ જપ્ત થશે. 

૧૦) જે પશપુાલકની ટેન્ડરમા ંજે-તે પશનુી ભરેલ કકિંમત સૌથી વધ ુહશે તેમને જે-તે પશ ુવેચાણ કરવામા ં
આવશે. સદર પશપુાલકોએ પશ ુ/ પશઓુની પણૂમ રકમ કદવસ ત્રણમા ં(તા. ૦૭-૧૦-ર૦૨૦ થી તા. ૦૯-
૧૦-ર૦૨૦ સધુીમા)ં ભરી અતે્રના ફામમમાથંી લઈ જવાના ંરહશેે. ઉપરોકત સમય દરમ્યાન પશપુાલક પશ ુ
ન લઈ જાયતો, તા. ૦૯-૧૦-ર૦૨૦ પછી વધારાના ંદરેક કદવસ માટે પશ ુદીઠ દૈષનક રા. ર૦૦/- ખાધા-
ખોરાકી પેટે વસલૂ કરવામા ંઆવશે. 

(...ર...પાછળ) 

  



(...ર...) 

૧૧)  તા. ૧૫-૧૦-ર૦૨૦ પછી પણ પશપુાલક પશઓુ ન લઈ જાય તો તેમની ડીપોઝીટ જપ્ત થશે અને 
ત્યાર પછી તેમને પશ ુવેચાણ આપવામા ંઆવશે નહી. 

૧ર)  કોઈપણ સજંોગોમા ંતા. ૦૭-૧૦-ર૦૨૦ પહલેા પશઓુ આપવામા ંઆવશે નહીં.                                                                               

૧૩)  માગંણીદાર/પશપુાલકનુ ં ટેન્ડર પાસ થય ુ કે નાપાસ તે અતે્રની કચેરીએથી જાણવાની જવાબદારી 
પશપુાલકની પોતાની રહશેે. આ સદંભમમા ંઅતે્રની ઓકફસ ધ્વારા કોઈપણ પત્ર વ્યવહાર કરવામા ંઆવશ ે
નહી તથા તે અંગ ેકોઈ જવાબદારી અંતે્રની કચેરીની રહશેે નહી. 

૧૪) ટેન્ડર પાસ થયા પછી તા. ૧૫-૧૦-ર૦૨૦ સધુીમા ંપશઓુ ન લઈ જાય અને તે દરમ્યાન પશનેુ કોઈ 
ઈજા થાય અથવા તો મતૃ્ય ુથાય તો આ કેન્રની જવાબદારી રહશેે નહી અને ભરેલ રકમ પરત આપવામા ં
આવશે નહી. 

૧પ)  પશ ુલઈ જતી વખતે પશપુાલકે પોતાના દોરડા, દોરી, જરરી માણસો સાથે લાવવાના રહશેે. અત્રેની 
કચેરીએથી કોઈ પણ પ્રકારના સાધનો અથવા માણસો આપવામા ંઆવશે નકહ. પશ ુલઈ જવાનો સમય 
૦૮-૦૦ થી ૧ર-૦૦ તથા ૦૩-૦૦ થી ૦૬-૦૦ રહશેે. 

૧૬)  કોઈપણ વાદ-ષવવાદમા ંવચેાણ-કમીટીનો ષનણમય આખરી રહશેે તેમજ સૌન ેબધંનકતામ રહશેે. 

૧૭)  દરેક પશપુાલકે ટેન્ડર ફોમમ સાથે જોડલે શરતો વાચંી સમજી-ષવચારીને કકિંમત ભરવાની રહશેે. 

૧૮)  અતે્રથી વેચાણ પામેલ જાનવરો પૈકી એકપણ જાનવર કસાઈવાડ ેન જાય તેની સપંણૂમ જવાબદારી પશ ુ
ખરીદનાર પશપુાલકની રહશેે. આ અંગેની કોઈ પણ જવાબદારી આ કચેરીની રહશેે નહીં. 

૧૯) ટેન્ડર વેચાણથી ભાવપત્રકો ખોલવા સધુીની પ્રકક્રયા દરમ્યાન કોઈ પશ ુમરણ પામે તો તે પશનુી  
માગંણી આપોઆપ રદ ગણવામા ંઆવશ ે. 

ર૦)  દરેક પશપુાલકે સપંણુમ રીતે જોઈ, ચકાસી ટેન્ડર ભરવાના રહશેે જેથી ટેન્ડર પાસ થયા પછી કોઈ પણ 
પશમુા ંખામી/તકલીફ પશપુાલકના ધ્યાન પર આવે તો તે અંગેની જવાબદારી આ કચેરીની રહશેે નહીં. 

ર૧)  વેચાણ થયેલ પશ ુકોઈપણ સજંોગોમા ંસાજંે ૦૬:૦૦ વાગ્યા પછી અતે્રથી લઈ જવા દેવામા ંઆવશે 
નહી અને તેનો ગેઈટ પાસ કાઢી આપવામા ંઆવશ ેનહી. 

સ્થળ    :  અમરેલી  

તારીખ :  ૨૩-૦૯-ર૦૨૦         સશંોધન વજૈ્ઞાષનક 

             બલુ મધર ફામમ, 
         જુનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી,  
માગંણીદારની સહી : ……….........................................                     અમરેલી 


