
હેરાત આ યા તા:.16/09/2021 વતમાનપ :. U]HZFT ;DFRFZ    (સરુત આવૃિ ) 

પશ ુસશંોધન કે , નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી, નવસારી 
::લીલા તમેજ સકુાચારા પરુા પાડવા માટે મગંાવલે ભાવપ કો માટે િનયમો, શરત અને પશેીફીકશેન:: 

અ.ન ં ચીજવ તનુુ ંનામ ખરીદીનો અદંા ત 

જ થો 
ખરીદીની અદંા ત 

રકમ ( ।.) 

અન ટ મની ડીપોઝીટની 
રકમ( ।.) 

ટે ડર ફી ( ।.) 

પશઓુન ેખવડાવવા માટ ેનીચ ેમજુબના ધાસચારા 
૧. લીલી શેરડી/ચીમરી   ૪.૦૦ લાખ ૧૨૦૦૦/- ૧૫૦૦/- (નોન 

રીફંડેબલ) ૨. મકાઇ સાઇલજે  ૪.૦૦ લાખ ૧૨૦૦૦/- 

૩. જુવાર સાઇલજે   ૪.૦૦ લાખ ૧૨૦૦૦/- 

૪. લધાસ ગાંસડી(સુકો ચારો)  ૫.૦૦ લાખ ૧૫૦૦૦/- 

૫ જુવાર બાટ ુ(સુકો ચારો)  ૫.૦૦ લાખ ૧૫૦૦૦/- 

૬. જુવાર કડબ (સુકો ચારો)  ૫.૦૦ લાખ ૧૫૦૦૦/- 

૭. સુંઢીયા જુવાર (સુકો ચારો)  ૫.૦૦ લાખ ૧૫૦૦૦/- 

૮. તુવેર ગોતર (સુકો ચારો)  ૩.૦૦ લાખ ૯૦૦૦/- 

૯. મગફળી ગોતર (સુકો ચારો)  ૩.૦૦ લાખ ૯૦૦૦/- 

લીલા તેમજ સકુાચારા ખરીદવા માટ ેિનયમો અન ેશરતો  
૧.   ઇ રદાર ઇસમ પુ ત વયનો હોવો જોઇએ અન ેઅિ થર મગજનો હોવો જોઇએ નહી. 
૨. આપના ભાવો તા.01/09/2022 સુધી મા ય રહે તે રીતે સધળા ટે  અને આ કચેરીના ગોડાઉનમાં ખાલી કરી 

યવિ થત ગોઠવણ કરી આપવા સિહતના ભરવાના રહેશ.ે 

૩. ટે ડર ભરવા માટે ટે ડરમા ંદશાવેલ તમામ ઘાસચારાના ભાવ ભરવા જ રી નથી. ટે ડર ફી એક ક ેતેથી વધુ ઘાસચારાના ભાવો માટ ેએક જ 

રહેશે યાર ેઇ.એમ.ડી.જેટલા ધાસચારાના ભાવો ભરો ત ેદરેક માટેઅલગ-અલગ ભરવાના રહેશ.ે આપના ભાવો આ સાથેના િનયત ટે ડર 
ફોમમા ંઆપન ે ફકત લાગ ુપડતા ઘાસચારા માટે ભરી તેમાં માં યા માણે સિહ િસ કા કરી તેન ેબંધ કવરમા ંમુકી તેની પર“લીલાતમેજ 

સુકાચારાનાભાવ”એમ લખાણ કરી તા.11/10/2021 સુધીમાંનીચે મુજબના સરનામ ેમળે ત ેરીત ેપો /કુરીયરથી મોકલી આપવાના રહેશે. 
િત 

સશંોધન વૈ ાિનક ી, 
પશુ સશંોધન કે , 

નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી, 
નવસારી- ૩૯૬૪૪૫ 

૪. ટે ડર સાથનેી ડપોઝીટની રકમ પેટ ેમા યતા ા ત બકના “RESEARCH SCIENTIST, LRS”નામના ડી.ડી./ઓનલાઇન ા સફરની 
રસીદ ટે ડર સાથે જોડવાના રહેશ.ે ડપોઝીટ/ટે ડર ફી ઓનલાઇન ા સફર RESEARCH SCIENTIST ના ટેટ બક ઓફ ઇ ડીયાના 
એકાઉ ટ ન.ં36971644285(IFSCકોડ SBIN003889)મા ંકરવી.અસફળ રહેલાબીડરોને ઇ.એમ.ડી. ડપોઝીટની રકમ વગર યાજે પરત 

કરી આપવામા ંઆવશ.ે પરંત ુટે ડર ફી પરત કરવામાં આવશ ેનહી.  
૫. સુકાચારા પુરા પા વા માગંતા હોય તેમાનું એક સે પલ ટે ડર ખોલવાના દવસ ેઆ કે  ખાત ેકિમટી સમ  રજુ કરવાનુ ંરહેશે. જેના આધારે 

કિમટી ખરીદી માટેનો િનણય કરશ.ે 

૬. ભાવપ ક ખોલનાર સિમિત જ ર જણાય ે યુનતમ ભાવવાળી પાટ ન ેવાટાધાટો માટ ેબોલાવી શકશ ેઅથવા ટેલીફોનીક  વાટાધાટો કરશ.ે 

૭. યુનતમ ભાવવાળી પાટ એ ખરીદ ઓડરના ૫ % રકમ સી યુરીટી ડપોઝીટ તરીકે જમા કરા યા બાદ જ ખરીદી માટેનો ઓડર આપવામાં 
આવશ.ે જેને આપેલ ઓડર પુરો કયા બાદ વગર યાજે પરત કરવામાં આવશ.ે યાર ેઇ.એમ.ડી. ન ેિસ યુરીટી ડીપોઝીટ જમા કયા બાદ વગર 
યાજે  પરત કરવામાં આવશ.ે 

૮. ભાવ મંજુર થયા બાદ મોકલતી વખત ેતેની  ગુણવ ા બાબત ેનીચેની શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે.  
 ૮.૧ . લીલા ઘાસચારામા ંભેજનું માણ ૬૫ થી ૮૦ ટકા વ ચે હોવુ જોઇએ. 
 ૮.૨ . સૂકાઘાસચારામાં ભેજનું માણ વધુમા ંવધુ ૧૫ ટકા વીકરવામાંઆવશે. 



 
    
 

 ૮.૩ જો કોઈ પાટ  વારા ઘાસચારા સલાયમા ગેરરીતી ક ેછેતરપ ડી કરવામાં આવશ ેતો સદર પાટ ની ભિવ યમા ંઘાસચારા સ લાય 

માટે " લેક લી ટ " કરવામાં આવશ ે 
 ૮.૪ ઘાસચારામા ંભેજનું માણ જ ર જણાય ેઅ ેની યુનીવસ ટી વારા પૃ થકરણ કર ેનકી કરવામાં આવશ ેઅન ેત ેજ દરેકને સવ 

વીકાય રહેશે.  
 ૮.૫ નહી વીકારેલો અન ેપરત કરેલો માલ પાટ એ ખચ ભરી જવાનો રહેશે.  
 ૮.૬ ઉપરો ત શરત મુજબનો માલ પૂરો પાડેલ ન હોય તેવા ક સામા ંકે ના વડાનો િનણય આખરી ગણાશે.  
૯ આપ ેમાલ હેર ર  િસવાય કચેરી ચાલ ુહોય તેવા દવસો અને કચેરીના કામકાજ સમય દર યાન જ (સવર ે૮;૦૦ થી સાંજે ૫;૦૦) મોકલવાનો રહેશે 

અને માલનો વજન આપની ક ાએથી સરકાર મા ય વે ીજ પર કરાવી લેવાનો રહેશે.  
જ ર જણાય ેવજનની ખાતરી યુિનવ સટી ફામ ખાતનેા વ ે ીજ પર અ નેા કે ના ટોર કમચારી/ અિધકારી વારા આપના િતિનિધ/ ાયવરની 
હાજરીમાં કરવામા ંઆવશ.ે આવા કેસમાં કાંટા ચી ઠી પરનો વજન અને યુિનવ સટીના વે ીજ પર કરવામાં આવેલ વજન પૈકી જે વજન ઓછો હશે ત ે

મા ય રહેશે.  
 

૧૦ જે વાહનમાં માલ સ લાય કરવામા ંઆવે છે ત ેવાહન આર.સી.બૂકની ઝેરો  નકલ કે જેમાં વાહનનુ ખાલી વજન દશાવેલ હોય ત ેઅ ેથી જ ર જણાય તો 
આપવાની રહેશે.  

૧૧ આપના બીલનુ ચુકવ ં કરતી વખત ે વતમાઅન િનયમ મુજબ ટી.ડી.એસ./GST કપાતને આધીન રહેશ.ે ટે ડર સાથ ેપાન કાડની નકલ સામેલ કરવાની 
રહેશે. 

૧૨ અ નેી કચેરી ખાત ેઆપના ભાવ મળશે ત ેવખત ેઆપ ેસઘળી શારતો વાંચી છે અને ત ેતમામ આપન ે વીકાય છે તેવુ માનવામા ંઆવશ ેજેથી આપ ેભાવ 

ભરતા પહેલા આ સઘળી શરતો વાંચી ન ેજ ભાવ ભરવાના રહેશે. આપનુ ભાવ પ ક વીકારવું અથવા ભાવપ કના અમકુજ ભાવો વીકારવા ક ે
સંજોગોવસાત આખુ ભાવ પ ક રદ કરવાના અિધકાર કે ના વડાનો િનણય આખરી રહેશે. તમેજ કાનનુી બાબતોમા ંનવસારી કાનુની સ ા મંડળ રહેશે. 

૧૩ નોવેલ કોરોના વાયરસ (કોવીડ-૧૯)ની મહામારીના કારણે સરકાર ીની ગાઇડલાઇન મજુબ બ મા ંટે ડર ફોમ ભરતી વખત ેઅને હરા ના સમયે 

ઇ રદાર પોત ેઅથવા વધમુા ંવધ ુએક ય તી એ આવવાનુ રહેશે.  

૧૪ નોવેલ કોરોના વાયરસ (કોવીડ – ૧૯)ની મહામારીના કારણે ઇ રદારે માલ સ લાય કરવાના સમય ેસરકાર ીની ગાઇડ લાઇનનો ચુ ત પણે અમલ 

કરવાનો રહેશે.  

૧૫ શરતી ભાવો મા ય રાખવામા ંઆવશ ેનહી.  
            ઉપરો ત શરતો મન ેકબુલ મંજુર છે.  

 

 પાટ ની સહી- િસ કા  

 મોબાઇલ નબંર  
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