
 

કામન ું નામ:- દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન સુંશોધન કને્દ્ર, નવસાિી કષૃિ ય ષનવર્સિટી, દાુંતી- ઉભિાટ કને્દ્રના 

ટ્રકે્ટિની જાહિે હિાજી બાબત... 

 

૧. હિાજીથી ષનકાલ કિવાના વાહનની ષવગત નીચ ેમ જબ છે.  

 
 

 

અ.નું. કચેિીન ું નામ વાહનની ષવગત  હાલમાું 

 વાહન રૂબરૂ જોવા માટને ું 

સ્થળ  

ટને્દ્ડિ ફી 

રૂષિયામાું 

બાનાની િકમ  

રૂષિયામાું  

૧. દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત 

જમીન સુંશોધન કેન્દ્ર, 

નવસાિી કૃષિ 

ય ષનવર્સિટી,  

દાુંતી- ઉભિાટ 

ફામિટ્રેક 50 ટ્રેક્ટિ 

જીજે-૧૫-જી-

૨૫૬ 

દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન 

સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસાિી કૃષિ 

ય ષનવર્સિટી,  

દાુંતી- ઉભિાટ 

મો.નું. ૯૯૯૮૨૧૩૧૫૪ 

૫૦૦.૦૦ ૧૦૦૦૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

નવસાિી કષૃિ ય ષનવર્સિટી, 

નવસાિી 

-::  વાહનો વચેવા માટને ું ભાવિત્રક  ::- 

    

 

૧. વાહનની ષવગત  :: ફામિ ટ્રકે 50 ટ્રેક્ટિ 

 જીજે ૧૫ જી ૨૫૬ 

મોડલે વિિ :- ૧૯૯૬ 

ચાલલે કલાક:-  ૨૮૯૧ 

હાલમાું વાહન રૂબરૂ જોવા માટેન ું સ્થળ :: દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસાિી કૃષિ 

ય ષનવર્સિટી, દાુંતી- ઉભિાટ                                                          

મો.નુંબિ ૯૯૯૮૨૧૩૧૫૪ 

૨. ટેન્દ્ડિ ફીની ષવગત  :: ડી.ડી. નું. ............................... 

બેંકન ું નામ:- ....................................... 

તાિીખ :- .................................... 

અનામત ભયાિની ષવગત :: ડી.ડી. નું. ............................... 

બેંકન ું નામ:- ....................................... 

તાિીખ :- .................................... 

૩. ખિીદી કિવા માટેની કિેલી ઓફિ રૂષિયા (આકડામાું) ::  A 

+ ૧% ટીસીએસની િકમ(આકડામાું) (ખિીદ કકુંમતના ૧%) ::  B 

ખિીદીની ક લ ઓફિ િકમ(આકડામાું) (ટીસીએસ સાથનેી) ::  C 

ખિીદી કિવા માટેની કિેલી ઓફિ રૂષિયા (શબ્દમાું)       A ::  

૧% ટીસીએસની િકમ  (શબ્દમાું)                                   B ::  

ખિીદીની ક લ િકમ (શબ્દમાું) (ટીસીએસ સાથેની)          C ::  

૪. લેનાિ િાટીન ું નામ તથા િૂિેિ રું સિનામ ું  ::  

 

 

 

 

૫. આધાિ કાડિ નુંબિ (સ્વપ્રમાષિત નકલ ષબડવી)  ::  

૬. િાન કાડિ નુંબિ (સ્વપ્રમાષિત નકલ ષબડવી) ::  

 આિની જાહેિાતની શિતો અને બોલીઓ હ ું/અમોએ વાુંચી છે/સમજી છે અન ેજે મ જબ આ વાહન હ ું/અમોએ ઉિિોક્ત સ્થળે રૂબરૂમાું જોઈ 

તિાસી તે મ જબ હ ું/અમોએ આ વાહનની રૂ/. ...........................(આકડામાું) અુંક ેરૂષિયા (શબ્દમાું) ................................................................. 

............................................................. ટેન્દ્ડિની શિતો અન ેબોલીઓ મ જબ ખિીદ કિવા માિી ઓફિ/બોલી આિ ું છ ું. આ સાથે આ ટેન્દ્ડિની શિતો 

અને બોલીઓ મ જબ હ ું/અમો ઉિિોક્ત ષવગતો મ જબ ટેન્દ્ડિ ફી અન ેબાનાની િકમ ડીડી સ્વરૂિમાું જમા કિાવ ું છ ું.  

 

તાિીખ :- .................................   વાહન ખિીદ માટ ેઓફિ કિનાિની સહી 

સ્થળ:- ....................................   તથા િિૂિે રું નામ અને સિનામ ું     

     

 





 

 

 

 

                       vooટેન્દ્ડિ નોટીસoov 
 

 આથી િસ ધિાવતા તમામ ઈસમોને જિાવવાન ું કે, દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન સુંશોધન કેન્દ્ર, નવસાિી કૃષિ ય ષનવર્સિટી, દાુંતી- ઉભિાટ ખાતેનાું 

ષબન વિિાશી ફામિટ્રેક ટ્રેક્ટિ નું.GJ-15-G-256 (મોડલ Farmtrac 50: ૧૯૯૬)નો ટેન્દ્ડિ િધ્ધષતથી ષનકાલ કિવાનો હોય, િસ ધિાવતા ઈસમોએ 

ષવગતવાિ જાહેિાત અન ેકોિી ટેન્દ્ડિ કોિી www.nau.in વેબ સાઈટ ઉિિથી ડાઉનલોડ કિી, આ ટેન્દ્ડિની બોલીઓ અન ેશિતો મ જબની માષહતી ભિી તેના 

ટેન્દ્ડિ ફી, બાનાની િકમનો ડી.ડી "Asstt. Res. Sci., S.W.M.R.U., N.A,U., Navsari" નાું નામનો બનાવી િોતાનો ભાવ ટેન્દ્ડિ ફોમિમાું ભિી સીલબુંધ 

કવિમાું તા.૧૭/૦૫/િ૦િ૨ સાુંજના ૧૭:૦૦ કલાક સ ધીમાું જળ અને જમીન વ્યવસ્થાિન સુંશોધન એકમ, નવસાિી કૃષિ ય ષનવર્સિટી, નવસાિી ની કચેિીને 

રૂબરૂ / ક િીયિ/ િોસ્ટ/ સ્િીડ િોસ્ટ/ િજી.િોસ્ટ.એ.ડી.થી ભાવો મોકલી આિવાના િહેશે. છેલ્લી તાિીખ િછી આવેલ કોઈિિ ટેન્દ્ડિને ખોલવામાું આવશ ે

નહીં, ટેન્દ્ડિ ફી અન ેબાનાની િકમ વગિની ઓફિો માન્દ્ય િાખવામાું આવશ ેનહીં જેની નોંધ લેશો. 
સ્થળ: દાુંતી- ઉભિાટ 

તા.૨૬/૦૪/િ૦િ૨                                                                                                                                                સહી/-સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



કામન ું નામ: દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન સુંશોધન કેન્દ્ર, નકયૃ , દાુંતી-ઉભિાટનાું ટ્રેક્ટિનો ટેન્દ્ડિ િધ્ધષતથી ષનકાલ કિવા બાબત... 

વાહન હિાજીની શિતો 

૧. વાહન અત્યાિે જે હાલતમાું અન ેજે સ્થળે જે િરિષસ્થષતમાું છે તે િીતે ટેક્ષ તથા ષવમાની કોઈિિ જવાબદાિી ષસવાય વેચાિ કિવાન ું છે. 

૨. ફામિટ્રેક ટ્રેક્ટિ નું. જીજે ૧૫ જી ૨૫૬ જાહેિાતમાું દશાિવેલ સ્થળે જાહેિ િજાના રદવસો ષસવાય સવાિે ૧૦.૩૦ થી ૧૬.૦૦ કલાક સ ધીમાું જોવા મળશે. 
જેથી જે વ્યષક્ત/ ઇસમન ેઆ વાહન ખિીદવામાું િસ હોય તેમિ ેભાવ ભિતા િહલેા જિાવલે સ્થળે આ વાહનન ું ષનિીક્ષિ અન ેજરૂિી માષહતી મેળવી 

લવેા જિાવવામાું આવ ેછે. 

૩. ટેન્દ્ડિ ફોમિ તથા ટેન્દ્ડિની શિતો અને બોલીઓ ય ષનવર્સિટીની વેબ સાઇટ www.nau.in િિથી ડાઉનલોડ કિી તા. ૧૭/૦૫/૨૦૨૨ સ ધીમાું જળ અને 

જમીન વ્યવસ્થાિન સુંશોધન એકમ,નકૃય , નવસાિીની કચેિીને ક રિયિ/િોસ્ટ/સ્િીડ િોસ્ટ/ િજી.િોસ્ટ.એ.ડી. થી િહોંચતા કિવાના િહેશે.કવિમાું ટને્દ્ડિ 
ફોમિ, શિતો અને બોલીઓની સહીવાળી કોિી તથા ટને્દ્ડિ ફી (રૂ. ૫૦૦/-) અને બાનાની િકમનો ડીમાુંડ ડ્રાફ્ટ (રૂ. ૧૦,૦૦૦/-)  મોકલવાનો િહશે.ે ટને્દ્ડિ 
ફી તથા બાનાની િકમનો ડીડી "Asstt. Res. Sci., S.W.M.R.U., N.A,U., Navsari"ના નામનો કાઢવાનો િહશે.ે ટને્દ્ડિ ફી અને બાનાની િકમનો ડીમાુંડ 
ડ્રાફ્ટ િાષ્ટ્રીયકતૃ બેંક/સીડ્ય લ બને્દ્કનો હોવો જોઈએ.  

૪. ટેન્દ્ડિ ફોમિ સાથે આવેલ ટેન્દ્ડિ ફી નોન રિફુંડેબલ છે જેથી તે િિત મળવા િાત્ર નથી, તથા બાનાની િકમનો ડી ડી િાછળથી ટેન્દ્ડિની કાયિવાહી િૂિિ થયા 
બાદ ય ષનવર્સિટીના ષનયમો અન સાિ વગિ વ્યાજે િિત કિવામાું આવશ.ે બાનાની િકમ અન ેટેન્દ્ડિ ફી વગિનાું ટેન્દ્ડિ ફોમિ ગ્રાહ્ય િાખવામાું આવશ ેનષહ.  

૫. વાહન ખિીદ કિવાના ભાવો ય નીવસીટીની વેબ સાઈટ િિ પ્રષસધ્ધ થયેલ જાહેિાત માિફતનાું જ ટેન્દ્ડિ ફોમિમાું ભિવાના િહેશે. ટ્રેક્ટિની ખિીદ કકુંમતમાું 

1% ટીસીએસ ઉમેિી ક લ ખિીદીની િકમ ભિવી. ટીસીએસ વગિના ભાવો માન્દ્ય િહેશે નહીં. 

૬. ટેન્દ્ડિ ખોલવાની તાિીખ અન ેસમયની જાિ ટિાલ દ્વાિા કિવામાું આવશે. ઈજાિદાિો અથવા તેમના પ્રષતષનષધએ દરિયાકાુંઠા ક્ષાિગ્રસ્ત જમીન સુંશોધન 

કેન્દ્ર, નકૃય , દાુંતી-ઉભિાટ ખાત ેટેન્દ્ડિ ખોલવાનાું રદવસે સમયસિ હાજિ િહેવાન ું િહેશે. ટેન્દ્ડિ દસ્તાવેજો ષનયત તાિીખ અન ેસમયે ફક્ત ય ષનવર્સિટી એ 

ષનય ક્ત કિેલ સષમષતની સમક્ષ ખોલી ટેન્દ્ડિની શિતો મ જબની કાયિવાહી હાથ ધિી ટ્રેક્ટિ માટે આવેલ સૌથી વધાિે કકુંમતને ગ્રાહ્ય િાખવા માટે વાહન હિાજી 

સષમષતના સભ્યો યોગ્ય ષનિિય કિશે. જેમન ું ટેન્દ્ડિ મુંજૂિ થશે તેમિે ઇજાિની િકમ નીચેની ષવગતે ભિવાની િહેશે. 

૭. ટેન્દ્ડિ ફોમિમાું ભિેલ ભાવની ક લ િકમ ટેન્દ્ડિ મુંજૂિ થયેથી / હિાજી બાદ અત્રેથી જાિ થય ેજે તે િાટીએ આિેલ સમય મયાિદામાું ચેક/ડીમાુંડ ડ્રાફ્ટથી 
(કચેિીના ઉિાડ અન ેચૂકવિા અષધકાિીના નામનો “Asstt. Res. Sci., S.W.M.R.U., N.A,U., Navsari”) ભિિાઈ કિવાના િહેશે. ત્યાિ બાદ 

આિ.ટી.ઓ. િેિસિ તૈયાિ કિીને જે તે કચેિીએ િજ  કિી વાહનને જે તે કચેિીએથી લઇ જવાન ું િહેશ ેઅન ેતેમાું ષનષ્ફળ જનાિઈજાિદાિને તેમની બાનાની 
િકમ કોઈિિ કાિિ જિાવ્યા ષસવાય જપ્ત કિવામાું આવશ.ે તેમજ ભષવષ્યમાું તેમને ય ષનવર્સિટીની કોઈ િિ હિાજી માટે બ્લેક ષલસ્ટ કિવામાું આવશ.ે  

૮. ટેન્દ્ડિના કવિ ઉિિ " ટ્રકે્ટિ હિાજીન ું ટને્દ્ડિ ફોમિ તેમજ ટ્રકે્ટિ નુંબિ " અવશ્ય લખવાન ું િહેશે. િાટીન ું નામ, સિનામ ું અન ેમોબાઈલ નુંબિ મોટા અક્ષિે 
લખવ ું.  

૯.(અ) ટેન્દ્ડિ દ્વાિા આવેલ ભાવો કષમટીને ઓફસેટ વેલ્યૂ કિતાું નીચા જિાય તો તે સ્થળે કષમટીના અષભપ્રાય મ જબ ટેન્દ્ડિ ભિનાિ િાટીઓ વચ્ચે જાહેિ 

હિાજીથી ષનકાલ કિવામાું આવશ.ે જાહેિ હિાજીમાું િિ ભાવો કષમટીને ઓફસેટ વેલ્યૂ કિતાું ઓછાું જિાય તો હિાજી િદ કિવામાું આવશ.ે જાહેિ હિાજી 

વાદ-ષવવાદને કાિિે છોડી કે કેન્દ્સલ કિનાિ ઇજાિદાિને બ્લેક લીસ્ટમાું મ કવામાું આવશ.ે કચેિીની કોઇ િિ હિાજીમાું ભષવષ્યમાું ભાગ લેવા દેવામાું આવશ ે

નહી. 

૯.(બ) ટેન્દ્ડિ ભિનાિ ઇસમોન ેકોઈિિ સુંજોગોમાું ટેન્દ્ડિ ફીની િકમ િિત કિવામાું આવશ ેનહીં જેની નોંધ લેવી.  

૧૦. ઈજાિો મેળવનાિ ઇસમ/િેઢી ઉિિની મ દ્દતમાું િકમ જમા નહીં કિાવેતો ઇજાિો િદ કિવામાું આવશ.ે અન ેબાનાની િકમ જપ્ત કિવામાું આવશ,ે કોઈ િિ 

સુંજોગોમાું ઇજાિાની િકમ ભિવાની મ દ્દત વધાિી આિવામાું આવશ ેનહીં જેની નોંધ લેશો. 

૧૧. વાહન વેચાિ થયા બાદ તેના આિ.ટી.ઓ. િેિસિ (વીમો, િજીસ્ટ્રેશન, ટૅક્સ વગેિે) તેમજ વાહન ટ્રાન્દ્સફિ કિવાની સઘળી જવાબદાિી જે તે ટેન્દ્ડિ 

ભિનાિ/વાહન ખિીદનાિની િહેશે. અત્રેની કચેિીએથી જરૂિી દસ્તાવેજ િેિિમાું સહી કિી આિવામાું આવશ.ે આિ.ટી.ઓ. િેિસિની કાયિવાહી સુંિૂિિિિે 
િૂિી થયા બાદ બાનાની િકમ ય ષનવર્સિટીના નીષત ષનયમો અન સાિ િિત કિવામાું આવશ.ે તેમજ વાહનનો કબ્જો મેળવ્યાથી તમામ જવાબદાિી ખિીદ 

કિનાિની િહેશે.  

૧૨. વાહન જે તે ઇજાિદાિ ેજાતે જ હાજિ િહી િજાના રદવસો ષસવાય કચેિી સમય દિમ્યાન લઈ જવાન ું િહશેે. તેમની ગેિહાજિીમાું કોઈ િિ ઇસમને લઈ 

જવા દેવામાું આવશ ેનહીં. તેમજ હિાજી સમયે જેિે ઇજાિો િાખ્યો હશે તે બીજા ઇસમને ઇજાિો આિી શકશે નહીં.  

૧૩. હિાજી બાબતે કોઈ િિ જાતની તકિાિ મ શ્કેલી કે મ દ્દો ઊભો થાય તો નવસાિી કૃષિ ય ષનવર્સિટી, નવસાિીનો ષનિિય આખિી ગિાશે. જે ખિીદનાિને 

બુંધન કતાિ િહેશે અન ેકાયદાકીય જ્ય રિસરડક્શન નવસાિી િહેશે.  

૧૪. સુંજોગોવસાત ઉિિોક્ત શિતોમાું કોઈ િિ ફેિફાિ ય ષનવર્સિટીના સત્તાધીશો તિફથી કિવામાું આવ ેતો તે માન્દ્ય િાખવા િડશે અન ેતે અુંગ ેકોઈ તકિાિ 

સ્વીકાિવામાું આવશ ેનષહ. તેમજ ય ષનવર્સિટી દ્વાિા િચેલ કષમટીનો ષનિિય આખિી ગિાશે. જે ખિીદ કિનાિને બુંધનકતાિ િહેશે.  

૧૫. કોઈિિ ટેન્દ્ડિોને સ્વીકાિવ ું અથવા આવેલ તમામ ટેન્દ્ડિોને કોઈિિ કાિિો દશાિવ્યા ષસવાય િદ કિવાના તથા ઇજાિો મુંજૂિ િાખવો કે નહીં તેની સત્તા 

ય ષનવર્સિટી દ્વાિા િચેલ કષમટીની િહશેે. 

૧૬. વાહનન ું િજીસ્ટ્રેશન રિન્દ્ય  કિાવવાની જવાબદાિી મુંજ િ થયેલ ઇજાિદાિ કે િાટીની િહેશે.  

૧૭. સદિ વાહનની આિ.ટી.ઓ ટેક્ષ, વીમો, સિકાિી ટેક્ષ તથા અન્દ્ય તમામ પ્રકાિના ભિિાની જવાબદાિી વાહન લેનાિની િહેશે. 

૧૮. ભાવ ભિનાિ વ્યષક્ત /ઈસમ ભાિતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, તેમજ તે કોઈ ગ નાષહત પ્રવૃષત્તમાું સુંડોવાયેલ ન હોવો જોઈએ. ઇજાિદાિ ઇસમ િ ખ્ત 

વયનો હોવો જોઇએ અન ેઅષસ્થિ મગજનો હોવો જોઇએ નહી. 

૧૯. ભાવ ભિનાિ વ્યષક્ત /ઈસમ ેઆધાિ કાડિ તથા િાન કાડિ ધિાવતો હોવો જોઈએ. (સ્વપ્રમાષિત નકલ ષબડવી)આધાિ કાડિ તથા િાન કાડિ વગિની ઓફિ 

ગ્રાહ્ય િાખવામાું નષહ આવ.ે જેની ખાસ નોંધ લેવી. 

૨૦. આ હિાજીમાું ટ્રેક્ટિની ષવગત અન ેફોટાઓની માષહતી આિી છે. આ હિાજીમાું ભાગ લેનાિ કોઈ િિ વ્યષક્ત / ઇસમે ટ્રેક્ટિની હિાજીના ભાવો ભિવાના 

હોય તેમિે ફોમિ ડાઉનલોડ કિી તેમની સાથે તેમની ભિવાની થતી ટેન્દ્ડિ ફી તથા બાનાની િકમ ષબન ચૂક ભિવાની િહેશે. 
 

ઉિિની તમામ શિતો મને માન્દ્ય, કબ લ અનેબુંધન કતાિ છે.  
 
તાિીખ:                                      ટને્દ્ડિ ભિનાિન ું નામ:-  
સ્થળ:-                                                        સિનામ ું:-   
     
              ટેન્દ્ડિ ભિનાિની સહી : -  
         (સુંિકિ નુંબિ:-                                        ) 

http://www.nau.in/

