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નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી નવસારી
નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી નવસારીના બાગાયત ફામ ખાતનેાં લોકનં

ઈ ૧નુતંળાવ ડા કરવાની કામગીરી માટેનું ટે ડર

ભરલે ટે ડર ફોમ મોકલવાની છે લી તારીખ ૩૦ ૦૫ ૨૦૨૨
 

ટે ડર સબંધી વધુ િવગત માટે સપંક
ા યાપક અન ેવડા 

વન પિત રોગશા  િવભાગ 

ન. મ. કિૃષ મહાિવ ાલય 

નવસારી કૃિષ યિુનવ સટી  
નવસારી-૩૯૬૪૫૦  

મો ૯૮૭૯૫ ૮૨૮૭૧ ૯૪૨૬૨ ૧૩૭૫૬

કચેરી
ા યાપક અન ેવડા 

વન પિત રોગશા  િવભાગ 

ન. મ. કિૃષ મહાિવ ાલય
નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી
નવસારી ૩૯૬૪૫૦

(ટે ડર નબંર: NAU/NMCA/PTPP/01-2022-23) 
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કરણ ૦૧ NAU/NMCA/PP/01-2022-23 (Offline Tender) ટુકી મુ તની હરેાત. 

નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી, નવસારીના ંબાગાયત ફામ ખાત ેિપયતની સગવડ ઉભી કરવા 
માટ ેતળાવન ે ડા કરાવવાની થતી કામગીરી માટ ેએજ સી/પાટ  ફ  કરવા બાબત.. 

[NAU/NMCA/PP/01-2022-23] 

આથી સંબંધકતા સવને જણાવવાનંુ કે, નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી, નવસારીના 
બાગાયત ફામ ખાતઆેવેલ તળાવ ડા કરવાની કામગીરી કરાવવા માટ ેએજ સી/પાટ  

પાસ ે સીલબંધ કવરમાં ભાવો મંગાવવામાં આવ ે છે, તો રસ ધરાવતી પાટ ઓએ ઉ ત 

કામગીરીના તમામ ટે  સિહતના ભાવો અ ેની કચેરીન ેનીચેની િવગત ેમોકલી આપવા 
જણાવવામાં આવ ેછે. 
Period of Tender(Short Term 

Notice) 

: 21/05/2022 to 30/05/2022 

17.00 Hrs. 

Last date for submission of Tender 

Fee, EMD and other mandatory 

documents by RPAD/ Courier/ 

Speed post 

: 30/05/2022 up to 17:00 Hrs. 

Tender Fee : Rs. 1,500/- 

Earnest Money Deposit (EMD) : Rs. 15,000/- 

Security Deposit : Rs. 25,000/- 

Tendersubmission/Communication 

address 

: Department of Plant 

Pathology 

N.M.College of Agriculture, 

Navsari Agricultural 

University,  

Navsari –396 450 (Gujarat). 

E-mail:  pathonmca@nau.in 

Mobile No: 9879582871, 

94262 13756 

 વધુમા,ં સદર કામગીરી માટે ભાવો ભરવા માટ ેઆ સાથે જણાવવામા ંઆવેલ 

કોઈપણ બાબત ે મુઝંવણો જણાય તો બ  અ નેી કચરેીનો સપંક કરી આપની 
મુઝંવણો અગં ેમાગદશન મળેવી શકો છો. 

સદરહુ કામગીરી સામલે િનયમો, બોલીઓ અન ેશરતો મજુબ કરવાની રહશે.ે 
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કરણ ૦૨ નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી નવસારીના બાગાયત ફામ ખાતેનું
તળાવ ડા કરવાની કામગીરી તથા ટે ડર અગંેના
િનયમો બોલીઓઅને શરતો

 

૦૧ કાયનો અવકાશ (Scope of Work). 

 ૧.૧ નવસારી કૃિષ યિુનવ સટી, નવસારીના બાગાયત બાગાયત ફામ હ તકના 

લોક નબંર: ઈ-૧ ખાતનંુે તળાવ ડુ ં કરી માટી કે પસ ખાતનેા મા ટર 

લાન િવભાગ-એ, લોટ નબંર-૧૧ અન ે ૧૨મા ં માટી પરુાણ િત ઘન 

મીટરના ભાવ મજુબ કરવાની રહશે.ે 

(તળાવ અન ેપરુાણની જ યા વ ચનેુ ંઅતંર આશર ે૨.0 કલોમીટર છે) 

૧.૨ સદર કામગીરી અંગેનું ટે ડર ભરવા પહલેા થળ/સાઈટ ચકાસણી કયા બાદ 

ટે ડર સાથ ેસામલે પ કમા ંજ ભાવો ભરવાના રહેશ.ે 

૧.૩ ખોદકામ કરી પરુાણ કરવાનોઅંદા ત જ થો ૪૦૦૦ ઘન મીટર 

૧.૪ પુરાણ વાળી જ યા સમતળ કરવાની નથી. 

૦૨ સિમિતના હકો. 

 ૨.૧ સદર કામગીરી માટ ેકોઈપણ એજ સી/પાટ નાં ભાવ/ભાવપ ક વીકારવા 

ક ેન વીકારવા એ અગંેના તમામ હકો સદર કામગીરીની ખરીદ યા માટ ે

ન કી કરવામા ંઆવેલ સિમિતના રહેશ.ે  

૨.૨ સદર કામગીરીની ખરીદ યા માટ ેન કી કરવામાં આવલે સિમિત જયાર ે

ઈ છે યાર ેખરીદ યા રદ હેર કરી થિગત કરી શક ેછે અથવા રદ કરી 

સમ  ખરીદ યા ફરીથી શ  કરી શક ેછે. 

૨.૩ સદર કામગીરીની ખરીદ યા માટ ે ન કી કરવામા ં આવલે સિમિત જે 

કોઈપણ િનણય કરશ ેએ આખરી ગણવામા ંઆવશ.ે 
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 ૨.૪ સદર કામગીરીની ખરીદ યામા ંતકનીકી દ તાવેજોની ચકાસણી કયા બાદ 

૩ ( ણ) કરતા ઓછી એજ સી/પાટ ઓ લાયક ( વોિલફાય) થવા પામશ ે

તોસદર કામગીરી માટે ન કી કરવામા ંઆવલે સિમિત ઈ છે તો ગેરલાયક 

(ડીસ- વોિલફાય) ઠરલે એજ સી/પાટ ઓના ભાવો ખોલવાનો િનણય લઇ 

શક ેછે. 

૨.૫ સદર કામગીરીના પધા મક ભાવો મેળવવા અન ેકામગીરી ઉ ચ ગુણવ ા 

માટ ેસદર કામગીરી માટે ન કી કરવામા ંઆવલે સિમિત જે િનણય કરશે એ 

મા ય ગણવામા ંઆવશ.ે 

૨.૬ સદર ટે ડર ાિ તની છે લી તારીખ પહેલા ં કોઈપણ સમયકેોઈપણ 

કારણોસર ટે ડર ડો યમુે ટમા ંસુધારા વધારા ક ેદ તાવેજમાં ફેરફાર કરવાની 

સ ા સદર કામગીરી ખરીદ યા માટ ેન કી કરવામા ંઆવેલ સિમિતની 

રહેશ.ે 

૨.૭ સબંધંકતા સવન ેવેબસાઈટ nau.in વારા સધુારાની ણ કરવામા ંઆવશ.ે 

તેથી તમામ એજ સી/પાટ ન ેnau.inવેબસાઈટ િનયિમતપણેજોવા િવનંતી 

કરવામા ંઆવ ેછે. 

૨.૮ સદર ટે ડરની ટે ડર યા દર યાન ક ે કામગીરી માટ ેએજ સી/પાટ ની 

પસદંગી બાદ અથવા તો કામગીરીના સમયગાળા દર યાન કોઈપણ કારના 

કાયદાકીય નો ઉપિ થત થવા પામશ ે તો ત ે બાબત ે યાયીક ે  

(Judicial Area) નવસારી રહેશ.ે 

 ૨.૯ સાધિનક માણ પ ો અન ે િવગતો વગરનુ ં ટે ડર ફોમ અધૂ ં ગણીને તેન ે

અમા ય ગણવામા ંઆવશ.ે જે બાબત ેપાછળથી પાટ નો કોઇ હકદાવો રહશે ે

નહી. 
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૦૩ દડં(Penalty), વસલુાત અન ેકરારનામુ.ં 

 ૩.૧ સદર કામગીરી માટ ે પસદંગી પામેલ એજ સી/પાટ  કોઈપણ કારણોસર 
જણાવેલ િનયમો,બોલીઓ અન ે શરતો મજુબ સ વસ/કામગીરી કરવામા ં
િન ફળ નીવડ ેતો અ નેી યુિનવ સટીમાં એ એજ સી/પાટ ન ેકલુ ૫ (પાંચ) 

વષ માટ ે લેકિલ ટેડ કરવામાં આવશ ેતમેજ એજ સી/પાટ ન ેઅ થેી સદર 
કામગીરી માટ ેજે ત ેવક ઓડર માટ ેકોઈ રકમનુ ંચુકવ ં કરવામા ંઆવેલ હશ ે

તો ચકૂવેલી રકમ ઉપરાતં ૧૦ ટકા લખેે દંડ (પેન ટી)ની રકમ સિહત પરત 

કરવાની રહેશ ેતેમજ સદર કામગીરી માટ ેજમા લેવામા ંઆવેલ ઇ.એમ.ડી 
અન ેિસ યો રટી ડપોઝીટની રકમ ફોરફીટ કરી અ ેની યુિનવ સટીમાં જમા 
લેવામાં આવશ.ે 

૩.૨ સદર કામગીરી માટે મગંાવવામાં આવલે તમામ લાયકાત અન ેમાપદંડ માટનેા 
આધાર પુરાવા માંથી કોઈપણ આધાર પુરાવા ખોટા સાિબત થશ ેતો સદર 
કામગીરી માટ ેન કી કરવામાં આવેલ સિમિત ઈ છે તો અ ેની યુિનવ સટીમા ં
ખોટા આધાર પુરાવા રજુ કરનાર એજ સી/પાટ ન ે લેકિલ ટેડ કરવા તેમજ  

ઇ.એમ.ડી અન ેિસ યો રટી ડપોઝીટની રકમ જ ત કરવા સધુીની કાયવાહી 
કરી શકશ.ે 

૩.૩ કામગીરી દર યાન યિુનવ સટીની માલ-િમલકતન ેકોઇપણ નુકશાન થાય તો 
તેની ભરપાઇ પાટ એ કરવાની રહેશ ેતથા કામગીરી દર યાન કોઇ અ માત 

થાય તો તેની સંપણૂ જવાબદારી પાટ ની રહેશ.ે 

 

 ૩.૪ સદર કામગીરી માટે પસદંગી પામેલ એજ સી/પાટ એ પોતાના 
વખચ ₹૩૦૦/- (અંકે િપયા ણસો પરુા)ના ટે પ પેપર 

ઉપર “Professor & Head, Department of Plant Pathology, 

N.M.C.A.,NAU,Navsari– 396450”સાથે (SLA) સિવસ લેવલ 

એ ીમે ટ ફરિજયાત કરવાનુ ંરહેશે. 

 

૦૪ એજ સી/ પાટ ની પસદંગી. 

 ૪.૧ સદર કામગીરી માટે એજ સી/પાટ ની પસદંગી માટે એવીજ એજ સી/ 
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પાટ ના ભાવ પ ક ખોલવામા ંઆવશ ેજેના તમામ ફરિજયાત મગંાવવામા ં

આવેલ તકનીકી દ તાવેજ પૂરતા અન ેસાચા હશ.ે 

૪.૨ સદર કામગીરી માટ ેએજ સી/પાટ ની પસદંગી ભાવોના કલુ સરવાળાના 

વા ષક યુનતમ ભાવ ઉપરથી કરવામા ંઆવશ.ે 

૪.૩ જે પાટ ના ભાવો મા ય રાખવામાં આવ ેઅન ેત ેપાટ  િનયત કરવામા ંઆવેલ 

તારીખે તળાવ ખોદવાની કામગીરી શ  કરવામા ં િન ફળ જશ ેતો કોઇપણ 

કારણ આ યા વગર ત ેપાટ નો કો ાકટ રદ કરી પછીના મ ેઆવતા ઇસમને 

કો ાકટ આપી દેવામા ંઆવશ ેઅન ેઅન ટ મની ડીપોઝ ટ (EMD)ની રકમ 

પુરપેુરી જ ત (forfeit) કરવામા ંઆવશ.ે 

૦૫ દ તાવે કરણ 

 ૫.૧ સદર કામગીરીના ભાવો તેમજ જ રી આધારો જમા કરાવવા માટ ેજુદાજુદા 
કુલ ૩ ( ણ) કવર બનાવવાના રહેશ.ે 

(૧) તકનીકી દ તાવજેનુ ંકવર. 
જેમા ંસદર હેરાતથી માગંવામા ંઆવેલ તમામ આધારો જેવા ક,ે ટે ડર 
ફીની રસીદ અન ેઇ.એમ.ડી.નો ાફટ or RTGS/DBTના આધાર પુરાવા, 
પાનકાડની ઝેરો  નકલ, અનુભવના માણપ ની ઝેરો  નકલ અને અ ય 

સાધિનક પુરાવા સામલે રાખવા. 

(૨) ભાવ પ ક (સીલબધં). 

જેમા ં ફ ત સદર કામગીરી માટેના તમામ કરવેરા સિહતના ભાવો દશાવતુ ં
ભાવ પ ક સામલે રાખવંુ. આ કવર સીલબંધ ન હશ ે તો ભાવો મા ય 

રાખવામા ંઆવશ ેનહ . 

 

(૩) મુ ય કવર (સીલબધં). 

જેમા ં ઉપરો ત બ નવે (૧) તકનીકી દ તાવેજનું કવર અન ે (૨) ભાવ 

પ કનુ ંસીલબંધ કવર સામેલ રાખવા. 
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* મુ ય સીલબધં કવર “ ા યાપક અને વડા,વન પિત રોગશા   

િવભાગ,ન.મ.કિૃષ મહાિવ ાલય, નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી,નવસારી – 

૩૯૬૪૫૦”ના સરનામ ેમોડામા ંમોડુ ંતા.૩૦/૦૫/૨૦૨૨ સધુીમાં કચેરી 
સમય દર યાન મળી રહે ત ેરીત ેપો ટ/કુરીયરથી મોકલવાનુ ંરહેશ.ે કવર ઉપર 
“તળાવ ડા કરવાનંુ ટે ડર ફોમ” એમ અવ ય લખવાનુ ંરહેશ.ે આપના ભાવો 
અ ેની કચેરીન ે િનધા રત તારીખ સધુીમાં મળે ત ેમુજબ મોકલી આપવાના 
રહેશ ેઅ યથા આપના ભાવો ા  રાખવામાં આવશ ે નહી. (ટે ડર ફોમ 

બ મા ંિ વકારવામા ંઆવશ ેનહી) 

૦૬ એજ સી/ પાટ ની પસદંગી, િબ લગં િવગતો, ચકુવણીની શરતો, કર અન ેઅ ય શુ ક. 

 ૬.૧ સદર કામગીરી માટ ેતમામ કારના કરવેરા સિહતના ભાવો રજૂ કરવાના 

રહેશ.ે 

૬.૨ સદર કામગીરી માટ ે મંજૂર થયેલ ભાવો ઉપરાતં કોઈપણ કારનુ ં

ખાનગી/છુપા (િહડન) ચાજ, મસુાફરી ભ થુ,ં લો જંગ/બો ડગં જેવા 

કોઈપણ કારના વધારાના ભ થા/ચાજ ચૂકવવામા ંઆવશ ેનહ . 

૬.૩ મંજુર થયલે ભાવો ઓડર આ યાની તારીખથી ૧૨ મિહના સધુી મા ય 

રહેશ.ે 

૬.૪ કામગીરી દર યાન જો વરસાદ ચાલ ુથાય અને કામગીરી શ ય ન બન ેતો 

જેટલી કામગીરી થઇ હશ ેફ ત તેના જ નાણાનુ ંચુકવ ં કરવામા ંઆવશ.ે 

૬.૫ સદર કામગીરીના બીલના ચકૂવણામાંથી સરકાર ીના િનિત-

િનયમો મજુબ કરવરેાની કપાત કરવામા ંઆવશ.ે 

૬.૬ સદર કામગીરી માટે કોઈપણ કારનંુ અગાઉથી (એડવા સ) ચુકવ ં 

કરવામા ંઆવશ ેનહ . 

૬.૭ સદર કામગીરી માટ ેપસદંગી પામલે એજ સી/પાટ  અ ય કોઈ એજ સી/ 

પાટ ન ેસબ કો ા ટથી કામગીરી કરાવી શકશ ેનહ , જેની ખાસ ન ધ લેવી. 
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૬.૮ યુનીવ સટીન ે“ ા યાપક અન ેવડા, વન પિત રોગશા   િવભાગ, ન.મ.કિૃષ 

મહાિવ ાલય, નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી, નવસારી – ૩૯૬૪૫૦”ના નામનુ ં
પાકુ ંબીલ આપવાનુ ંરહેશ.ે બીલના પમેે ટ બાબત ેકોઇપણ કાયદાકીય નો 
ઉપિ થત થાય યાર ેસપુંણ જવાબદારી પાટ ની રહેશ.ે જ રીયાત ઉભી થાય 

યાર ેબીલની કલુ રકમમાંથી િનયમાનસુાર TDS/GST કાપી બીલનંુ ચુકવ ં 
કરવામા ંઆવશ.ે 

 ૬.૯ માનનીય સરકાર ીના વતમાન િનયમાનસુાર જે કોઇ ટે ીસ ભરવા માટ ે

કરવાની થતી જ રી કાયવાહી પાટ એ કરલે/કરવી જ રી છે. અન ે તેના 
આધાર ટે ડર ફોમ સાથ ેરજુ કરવાના રહેશ.ે   

 ૬.૧૦ ભાવો સુવા ય અ ર ેઅન ે છેકછાક વગર ભરવાના રહેશે તથા 
પાટ ના સહી િસ ા યો ય જ યાએ અન ેયો ય રીતે થયેલ હોવા 
જોઇએ નિહતર આવુ ંટે ડર ફોમ અમા ય ગણવામા ંઆવશ.ે    

૦૭ ટે ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અને િસ યો રટી ડપોઝીટની રકમ. 

 ૭.૧ સદર કામગીરી માટે ટે ડર યામા ંભાગ લેવા માટે ₹ ૧,૫૦૦/- (અકં ે

િપયા એક હ ર પાચંસો પરુા)ટે ડર ફી (નોન- રફંડબેલ) ભરવું ફરિજયાત 

છે. 

 ૭.૨ સદર કામગીરી માટ ેટે ડર યામા ંભાગ લવેા માટ ે₹ ૧૫,૦૦૦/- (અકં ે

િપયા પદંર હ ર પરુા) અન ટ મની ડીપોઝીટ (ઇ.એમ.ડી) ( રફંડેબલ) 

ભરવું ફરિજયાત છે. સદર કામગીરી માટ ેએજ સી/પાટ ની પસદંગી થતા 

અન ે પસદંગી પામલે એજ સી/પાટ  વારા વક ઓડર વીકાય બાદ 

ઇ.એમ.ડી ની રકમ િનિત િનયમો મજુબ છુટી કરવામા ંઆવશ.ે જો કોઈપણ 

કારણો સર પસદંગી પામલે એજ સી/પાટ  વારા સમય મયાદામાં વક 

ઓડર વીકારવામા ંન આવ,ે ૫ (પાંચ) ટકા િસ યો રટી ડપોઝીટ જમા ન 

કરવામા ંઆવ ેતેમજ ટે ડરની બોલીઓ અન ેશરતો મજુબ કામ કરવા તૈયાર 

ન થાય તો ઇ.એમ.ડી ની રકમ પરત ન કરતા જ ત કરવામા ંઆવશ.ે 
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૭.૩ સદર કામગીરીનો વક ઓડર મ યેથી કામગીરીની શ આત કરતા પહેલા 

િસ યો રટી ડપોઝીટ ( રફંડેબલ)ની ₹ ૨૫,૦૦૦/- (અકં ે િપયા પચીસ 

હ ર પરુા) રકમ જમા કરાવવાની રહેશે. સદર કામગીરી સંતોષકારક પૂણ થતા 

િસ યો રટી ડપોઝીટની રકમ િનિત િનયમો મુજબ છુટી કરવામા ંઆવશ.ે 

૭.૪ ટે ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અન ે િસ યો રટી ડપોઝીટની રકમનો ડમા ડ 

ા ટ“Assistant Administrative Officer (Revolving) ”ના નામથી 

જમા કરાવવાનો રહેશે. 

Bank Details for RTGS/DBT: 

“Assistant Administrative Officer (Revolving)” 

State Bank of India, (NAU Campus Branch)  

Saving A/C No. – 35350713387 

IFSC Code No. – SBIN0003889 

ટે ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અન ે િસ યો રટી ડપોઝીટની રકમ RTGS/DBTથી 

ા સફર કરવામા ંઆવે તો એ અંગેની ણ pathonmca@nau.in ઉપર 

કરવાની રહેશેતથા ટે ડર સાથ ેDD/RTGS/DBTના આધાર પુરાવા તકનીકી 

દ તાવેજનું કવરમા ંસામેલ રાખવાના રહેશે. 

 ૭.૫ અસફળ રહેલ પાટ ન ેતેમની અન ટ મનીડીપોઝીટ (EMD)ની રકમ ટે ડર ગ 

કાયવાહી પુણ થય ેપરત કરવામા ંઆવશ.ે યારે સફળ રહેલ પાટ  િસ યોરીટી 

ડીપોઝીટ (SD) તરીકેની રકમ જમા કરાવે પછી પરત કરવામા ંઆવશ.ે 

કરણ ૦૨ ના તમામ િનયમો, બોલીઓ અન ેશરતોઅમને મા ય છે. 

 

એજ સી/ પાટ ના માિલકની સહી અન ેિસ કો 
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કરણ ૦૩:એજ સી/ પાટ ની માિહતી 

 

01. Name of Agency/ Party :  

02. Agency/ Party 

Registration No. 

:  

03. Complete postal address :  

 

 

04. Telephone/Mobile 

Number 

:  

05. FAX Number (if any) :  

06. E-mail address :  

07. GST No. :  

08. PAN No. :  

09. Any other details :  

 

 

એજ સી/ પાટ ના માિલકની સહી અન ેિસ કો 
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કરણ ૦૪:ફરિજયાત જમા કરાવવાના આધાર પરુાવા, લાયકાત અન ેમાપદડં 

 

૦૧ સરકારી/સહકારી/યુિનવ સટીમાં તળાવ ખોદવાની કામગીરી અંગે ઓછામાં 

ઓછા ૨ વષના અનુભવ અંગેનું માણપ  અથવા આધાર રજુ કરવાના રહેશે. 

૦૨ છે લા ૨ વષના ઇ કમટે  રીટનની િવગત રજુ કરવાની રહેશે. 

(Assessment Year: 2021-22 & 2022-23) 

૦૩ પાટ ના તમામ આધાર પુરાવા જેવા કે, પાન કાડ, GSTની િવગત, Address 

Proof તથા અ ય ટે ડરના કરણ-૨ અન ે કરણ-૩મા ં જણાવેલ આધાર 

પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે. 

ઉ ત તમામ લાયકાત અન ેમાપદડં માટનેા આધાર પરુાવા અમારા વારા સાચા 

અન ેયો ય ખરાઈ કરી રજુ કરવામાં આવેલ છે અન ેજો કોઈપણ આધાર પરુાવા ખોટા 

સાિબત થશ ેતો સદર કામગીરી માટ ેન કી કરવામા ંઆવેલ સિમિત જે િનણય કરશ ેએ 

અમન ેમા ય રહેશ.ે 

 

 

એજ સી/ પાટ ના માિલકની સહી અન ેિસ કો 
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કરણ ૦૫:ભાવ પ ક (અલગથી સીલ બધં કવરમા ંજમા કરવુ)ં 

 

 

 

અ. ન.ં કામગીરીની િવગત ભાવો ( l.) 

(તમામ ટે  સિહતના) 

૧. નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી, નવસારીના બાગાયત 

ફમના લોક નબંર: ઈ-૧ ખાતેનંુ તળાવ ડુ ંકરી માટી 

કે પસ ખાતેના મા ટર લાન િવભાગ-એ, લોટ 

નંબર-૧૧ અન ે૧૨મા ંમાટી પરુાણ કરવાના િત ઘન 

મીટરના ભાવ 

(તળાવ અન ે પરુાણની જ યા વ ચનેુ ં અતંર આશર ે

૨.૦ કલોમીટર છે) 

 

 

 

થળ :  એજ સી/ પાટ ના માિલકની સહી અન ેિસ કો 

તારીખ :   

નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી, નવસારીના બાગાયત ફામ ખાતનેુ ં

તળાવ ડા કરવાની કામગીરી અગંેનંુ ભાવપ ક 
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