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 નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી, નલવાયી  
નલવાયી કષૃ મષુનલર્સવટી, નલવાયીના ષલબાગ-એ પ્રોટ ન.ં૯-૧૦ ખાત ેતાલ 

ઉંડ ુકયલાની કાભગીયી ભાટને ુટને્ડય 
 

 

 
 

બયરે ટને્ડય પોભમ ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ :૨૫/૦૫/૨૦૨૨ 
 

--: ટેન્ડય વફધંી લધ ુષલગત ભાટે વંકમ :-- 
ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાષનક (વસ્મ) 

કોરેજ પાભમ, ન.ભ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ 
નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી  

નલવાયી-૩૯૬૪૫૦  
ભો. :- ૯૮૭૯૫ ૮૨૮૭૧, ૯૪૨૬૨૫૯૭૭૦ 

 

--:કચયેી:-- 
ભદદનીળ વંળોધન લૈજ્ઞાષનક (વસ્મ) 

કોરેજ પાભમ, ન.ભ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ 
નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી  

નલવાયી-૩૯૬૪૫૦  
(ટને્ડય નફંય:NAU/NMCA/CF/01/2022-23) 
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પ્રકયણ૦૧ : NAU/NMCA/CF/01/2022-23(Offline Tender)ટ ુંકી મ દ્દતની જાશયેાત. 

નલવાયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવાયી ખાતે ષમતની વગલડ ઉબી કયલા ભાટે ષલબાગ-એ 

પ્રોટ નું. ૯-૧૦ ભાું આલેર તાલને ઊંડ  કયાલલાની થતી કાભગીયી ભાટે 

એજન્વી/ાટી ફપક્વ કયલા ફાફત.. 

NAU/NMCA/CF/01/2022-23 

આથી વફંધંકર્તા વલેને જણતલલતન  ંકે, નલવતયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવતયીનત ષલબતગ-
એ.પ્રોટ ન.ં૯-૧૦ ખતર્ ેઆલરે ર્તલ ઊંડ  કયલતની કતભગીયી કયતલલત ભતટે એજન્વી/તટી 
તવે વીરફધં કલયભત ં બાલો ભગંતલલતભત ં આલ ે છે, ર્ો યવ ધયતલર્ી તટીઓએ ઉક્ર્ 

કતભગીયીનત તભાભ ટેક્ષ વફશતના બતલો અત્રેની કચેયીને નીચેની ષલગર્ે ભોકરી આલત 
જણતલલતભત ંઆલ ેછે. 
Period of Tender (Short Term Notice) : 19/05/2022 to 25/05/2022 18.00 Hrs. 

Last date for submission of Tender Fee, 

EMD and other mandatory documents by 

RPAD/ Courier/ Speed post 

: 25/05/2022 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 : Assistant Research Scientist(Agronomy) 

College farm, N.M. College of Agriculture 

N.A.U., Navsari –396 450 (Gujarat). 

E-mail:  jvpatel@nau.in 

Mobile No: 9879582871, 9426259770 

 લધ ભાું, વદય કાભગીયી ભાટે બાલો બયલા ભાટેઆ વાથે જણાલલાભાું આલેર 

કોઈણ ફાફતે મ ુંઝલણો જણામ તો રૂફરૂ અતે્રની કચેયીનો વુંકક  કયી આની મ ુંઝલણો 
અંગે ભાગકદળકન ભેલી ળકો છો. 

વદયહ  કાભગીયી વાભેર ષનમભો, ફોરીઓ અને ળયતો મ જફ કયલાની યશળેે. 
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પ્રકયણ૦૨: નલવાયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવાયીના ષલબાગ-એ. ભાસ્ટય 
પ્રાન ખાતે તાલ ઉંડ  કયલાની કાભગીયી તથા ટેન્ડય 
અંગેના ષનમભો, ફોરીઓ અને ળયતો. 

 

૦૧ કામકનો અલકાળ (Scope of Work). 

 ૧.૧ નલવતયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવતયીનત ષલબાગ–એ પ્રોટ નું.૯-૧૦ ખતર્ને  ં
ર્તલ ઊંડ  ં કયી ભતટી કેમ્વ ખતર્નેત ભાસ્ટય પ્રાન ષલબાગ-એ, પ્રોટ 

નુંફય-૧૧ભત ંભતટી  યતણ પ્રષર્ ઘન ભીટયનત બતલ મ જફ કયલતની યશળેે. 

(ર્તલ અન ે યતણની જગ્મત લચ્ચેન  ંઅંર્ય આળયે 0.૫ કકરોભીટય છે) 

૧.૨ વદય કતભગીયી અંગને  ં ટેન્ડય બયલત શરેત સ્થ/વતઈટ ચકતવણી કમતા 

ફતદ ટેન્ડય વતથે વતભરે ત્રકભત ંજ બતલો બયલતનત યશળેે. 

૧.૩ ખોદકતભ કયી  યતણ કયલતનો અંદતજીર્ જથ્થો ૪૦૦૦ ઘન ભીટય 
૧.૪  યતણ લતી જગ્મત વભર્ કયલતની નથી. 

૦૨ વષભષતના શકો. 

 ૨.૧ વદય કતભગીયી ભતટે કોઈણ એજન્વી/તટીનત ં બતલ/બતલત્રક 

સ્લીકતયલત કે ન સ્લીકતયલત એ અંગનેત ર્ભતભ શકો વદય કતભગીયીની 
ખયીદ પ્રકિમત ભતટે નક્કી કયલતભત ંઆલરે વષભષર્નત યશળે.ે  

૨.૨ વદય કતભગીયીની ખયીદ પ્રકિમત ભતટે નક્કી કયલતભત ં આલેર વષભષર્ 

જમતયે ઈચ્છે ત્મતયે ખયીદ પ્રકિમત યદ જાશયે કયી સ્થગગર્ કયી ળકે છે 
અથલત યદ કયી વભગ્ર ખયીદ પ્રકિમત પયીથી ળરૂ કયી ળકે છે. 

૨.૩ વદય કતભગીયીની ખયીદ પ્રકિમત ભતટે નક્કી કયલતભત ંઆલરે વષભષર્ જે 

કોઈણ ષનણામ કયળ ેએ આખયી ગણલતભત ંઆલળ.ે 

૨.૪ વદય કતભગીયીની ખયીદ પ્રકિમતભત ંર્કનીકી દસ્ર્તલેજોની ચકતવણી કમતા 
ફતદ ૩ (ત્રણ) કયર્ત ઓછી એજન્વી/તટીઓ રતમક (ક્લોગરપતમ) થલત 
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તભળે ર્ોવદય કતભગીયી ભતટે નક્કી કયલતભત ંઆલરે વષભષર્ ઈચ્છે ર્ો 

ગેયરતમક (ડીવ-ક્લોગરપતમ) ઠયેર એજન્વી/તટીઓનત બતલો ખોરલતનો 
ષનણામ રઇ ળકે છે. 

૨.૫ વદય કતભગીયીનત સ્ધતાત્ભક બતલો ભેલલત અને કતભગીયી ઉચ્ચ 
ગ ણલત્તત ભતટે વદય કતભગીયી ભતટે નક્કી કયલતભત ં આલરે વષભષર્ જે 
ષનણામ કયળે એ ભતન્મ ગણલતભત ંઆલળે. 

૨.૬ વદય ટેન્ડય પ્રતપ્પ્ર્ની છેલ્રી ર્તયીખ શરેત ં કોઈણ વભમકેોઈણ 

કતયણોવય ટેન્ડય ડોક્ય ભને્ટભત ં સ ધતયત લધતયત કે દસ્ર્તલજેભત ં પેયપતય 
કયલતની વત્તત વદય કતભગીયી ખયીદ પ્રકિમત ભતટે નક્કી કયલતભત ંઆલરે 

વષભષર્ની યશળેે. 

૨.૭ વફંધંકર્તા વલેને લેફવતઈટ nau.in દ્વતયત સ ધતયતની જાણ કયલતભત ંઆલળે. 
ર્ેથી ર્ભતભ એજન્વી/તટીને nau.in લેફવતઈટ ષનમષભર્ણ ે જોલત 

ષલનરં્ી કયલતભત ંઆલે છે. 

૨.૮ વદય ટેન્ડયની ટેન્ડય પ્રકિમત દયમ્મતન કે કતભગીયી ભતટે એજન્વી/તટીની 

વદંગી ફતદ અથલત ર્ો કતભગીયીનત વભમગતત દયમ્મતન કોઈણ 
પ્રકતયનત કતમદતકીમ પ્રશ્નો ઉસ્સ્થર્ થલત તભળ ેર્ો ર્ ેફતફર્ ે ન્મતમીક 

ક્ષેત્ર (Judicial Area) નલવતયી યશળેે. 

 ૨.૯ વતધષનક પ્રભતણ ત્રો અન ેષલગર્ો લગયન  ંટેન્ડય પોભા અધરૂ ં ગણીને ર્ને ે
અભતન્મ ગણલતભત ં આલળ.ે જે ફતફર્ ે તછથી તટીનો કોઇ શકદતલો 

યશળેે નશી. 

૦૩ દુંડ(Penalty), લસ રાત અને કયાયનામ ું. 

 ૩.૧ વદય કતભગીયી ભતટે વદંગી તભરે એજન્વી/તટી કોઈણ કતયણોવય 
જણતલેર ષનમભો,ફોરીઓ અને ળયર્ો મ જફ વષલિવ/કતભગીયી કયલતભત ં
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ષનષ્પ નીલડ ે ર્ો અત્રનેી ય ષનલષવિટીભત ં એ એજન્વી/તટીન ે ક ર ૫ 

(તચં) લા ભતટે બ્રકેગરસ્ટેડ કયલતભત ં આલળે ર્ેભજ એજન્વી/તટીન ે
અત્રથેી વદય કતભગીયી ભતટે જે ર્ે લકા ઓડાય ભતટે કોઈ યકભન  ંચ કલણ  ં

કયલતભત ં આલેર શળ ે ર્ો ચકૂલરેી યકભ ઉયતરં્ ૧૦ ટકત રખેે દંડ 
(ેનલ્ટી)ની યકભ વકશર્ યર્ કયલતની યશળેે ર્ભેજ વદય કતભગીયી ભતટે 
જભત રલેતભત ંઆલરે ઇ.એભ.ડી અને ષવક્યોકયટી કડોઝીટની યકભ પોયપીટ 
કયી અત્રનેી ય ષનલષવિટીભત ંજભત રેલતભત ંઆલળે. 

૩.૨ વદય કતભગીયી ભતટે ભગંતલલતભત ંઆલરે ર્ભતભ રતમકતર્ અન ેભતદંડ 
ભતટેનત આધતય  યતલત ભતથંી કોઈણ આધતય  યતલત ખોટત વતગફર્ થળ ે
ર્ો વદય કતભગીયી ભતટે નક્કી કયલતભત ંઆલેર વષભષર્ ઈચ્છે ર્ો અત્રનેી 

ય ષનલષવિટીભત ં ખોટત આધતય  યતલત યજ  કયનતય એજન્વી/તટીન ે
બ્રેકગરસ્ટેડ કયલત ર્ભેજ ઇ.એભ.ડી અને ષવક્યોકયટી કડોઝીટની યકભ 
જપ્ર્ કયલત સ ધીની કતમાલતશી કયી ળકળે. 

૩.૩ કતભગીયી દયમ્મતન ય ષનલષવિટીની ભતર-ષભરકર્ને કોઇણ ન કળતન થતમ 

ર્ો ર્ેની બયતઇ તટીએ કયલતની યશળેે ર્થત કતભગીયી દયમ્મતન કોઇ 
અક્સ્ભતર્ થતમ ર્ો ર્ેની વંણૂા જલતફદતયી તટીની યશળેે. 

 ૩.૪ વદય કતભગીયી ભતટે વદંગી તભેર એજન્વી/તટીએ ોર્તનત સ્લખચ ે
₹૩૦૦/- (અંકે રૂષમા ત્રણવો  યા)નત સ્ટેમ્ ેય ઉય Assistant 

Research Scientist(Agro),College farm,NAU,Navsariવતથે (SLA) 

વષલિવ રલેર એગ્રીભેન્ટ પયજજમતર્ કયલતન  ંયશળેે. 

૦૪ એજન્વી/ ાટીની વુંદગી. 

 
૪.૧ વદય કતભગીયી ભતટે એજન્વી/તટીની વદંગી ભતટે એલીજ એજન્વી/ 

તટીનત બતલ ત્રક ખોરલતભત ં આલળ ે જેનત ર્ભતભ પયજજમતર્ 
ભગંતલલતભત ંઆલેર ર્કનીકી દસ્ર્તલજે યૂર્ત અને વતચત શળે. 
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૪.૨ વદય કતભગીયી ભતટે એજન્વી/તટીની વદંગી બતલોનત ક ર વયલતતનત 

લતષિક ન્ય નર્ભ બતલ ઉયથી કયલતભત ંઆલળે. 

૪.૩ જે તટીનત બતલો ભતન્મ યતખલતભત ંઆલ ેઅને ર્ ે તટી ષનમર્ કયલતભત ં

આલરે ર્તયીખે ર્તલ ખોદલતની કતભગીયી ળરૂ કયલતભત ં ષનષ્પ જળે ર્ો 
કોઇણ કતયણ આપ્મત લગય ર્ ે તટીનો કોન્રતકટ યદ કયી છીનત િભ ે
આલર્ત ઇવભન ે કોન્રતકટ આી દેલતભત ં આલળે અન ે અનેસ્ટ ભની 

ડીોઝીટ (EMD)ની યકભ  યે યી જપ્ર્ (forfeit) કયલતભત ંઆલળે. 

૦૫ દસ્તાલેજીકયણ 

 ૫.૧ વદય કતભગીયીનત બતલો ર્ેભજ જરૂયી આધતયો જભત કયતલલત ભતટે જ દત 
જ દત ક ર ૩ (ત્રણ) કલય ફનતલલતનત યશળેે. 

(૧) તકનીકી દસ્તાલેજન ું કલય. 

જેભત ંવદય જાશયેતર્થી ભતગંલતભત ંઆલેર ર્ભતભ આધતયો જેલત કે, ટેન્ડય 
પીની યવીદ અને ઇ.એભ.ડી.નો ડ્રતપટ or RTGS/DBTનત આધતય  યતલત, 

તનકતડાની ઝેયોક્ષ નકર, અન બલનત પ્રભતણત્રની ઝેયોક્ષ નકર અન ે

અન્મ વતધષનક  યતલત વતભરે યતખલત. 

(૨) બાલ ત્રક (વીરફુંધ). 

જેભત ંપક્ર્ વદય કતભગીયી ભતટેનત ર્ભતભ કયલેયત વકશર્નત બતલો દળતાલત   ં
બતલ ત્રક વતભરે યતખવ .ં આ કલય વીરફધં ન શળે ર્ો બતલો ભતન્મ 
યતખલતભત ંઆલળે નશીં. 

(૩) મ ખ્મ કલય (વીરફુંધ). 
જેભત ં ઉયોક્ર્ ફન્નલે (૧) ર્કનીકી દસ્ર્તલેજન  ં કલય અને (૨) બતલ 
ત્રકન  ંવીરફધં કલય વતભરે યતખલત. 
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* મ ખ્મ વીરફધં કલય “ભદદનીળ વુંળોધન લૈજ્ઞાનીક (વસ્મ), કોરેજપાભક, 

ન.ક.ૃય . એરૂ ચાય યસ્તા, નલવાયી – ૩૯૬૪૫૦”નત વયનતભ ેભોડતભત ંભોડ  ં

ર્ત.૨૫/૦૫/૨૦૨૨ સ ધીભત ં કચેયી વભમ દયમ્મતન ભી યશ ે ર્ે યીર્ ે
ોસ્ટ/ક યીમયથી ભોકરલતન  ં યશળેે. કલય ઉય “તાલ ઊંડા કયલાન ું 
ટેન્ડય પોભક” એભ અલશ્મ રખલતન  ંયશળે.ે આનત બતલો અત્રનેી કચેયીન ે

ષનધતાકયર્ ર્તયીખ સ ધીભત ંભે ર્ ેમ જફ ભોકરી આલતનત યશળેે અન્મથત 
આનત બતલો ગ્રતહ્ય યતખલતભત ં આલળે નશી. (ટેન્ડય પોભા રૂફરૂભત ં

સ્સ્લકતયલતભત ંઆલળે નશી) 

૦૬ એજન્વી/ ાટીની વુંદગી, બફબરિંગ ષલગતો, ચ કલણીની ળયતો, કય અને અન્મ શ લ્ક 

 ૬.૧ વદય કતભગીયી ભતટે ર્ભતભ પ્રકતયનત કયલેયત વકશર્નત બતલો યજૂ કયલતનત 
યશળેે. 

૬.૨ વદય કતભગીયી ભતટે ભજૂંય થમરે બતલો ઉયતરં્ કોઈણ પ્રકતયન  ં

ખતનગી/છુત (કશડન) ચતર્જ, મ વતપયી બથ્થ ,ં રોજજિંગ/ફોકડિંગ જેલત 

કોઈણ પ્રકતયનત લધતયતનત બથ્થત/ચતર્જ ચકૂલલતભત ંઆલળે નશીં. 

૬.૩ ભજં ય થમરે બતલો ઓડાય આપ્મતની ર્તયીખથી ૧૨ ભકશનત સ ધી ભતન્મ 
યશળેે. 

૬.૪ કતભગીયી દયમ્મતન જો લયવતદ ચતલ  થતમ અન ેકતભગીયી ળક્ય ન ફને ર્ો 
જેટરી કતભગીયી થઇ શળે પક્ર્ ર્ેનત જ નતણતન  ંચ કલણ  ંકયલતભત ંઆલળ.ે 

૬.૫ વદય કતભગીયીનત ફીરનત ચકૂલણતભતથંી વયકતયશ્રીનત ષનષર્-ષનમભો મ જફ 

કયલેયતની કતર્ કયલતભત ંઆલળે. 

૬.૬ વદય કતભગીયી ભતટે કોઈણ પ્રકતયન  ં અગતઉથી (એડલતન્વ) ચ કલણ  ં

કયલતભત ંઆલળે નશી. 
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૬.૭ વદય કતભગીયી ભતટે વદંગી તભરે એજન્વી/તટી અન્મ કોઈ એજન્વી/ 

તટીને વફ કોન્રતક્ટથી કતભગીયી કયતલી ળકળ ે નશીં, જેની ખતવ નોંધ 
રેલી. 

૬.૮ ય નીલષવિટીને “ભદદનીળ વુંળોધન લૈજ્ઞાનીક (વસ્મ), કોરેજ પાભક, 
ન.ક.ૃય .,નલવાયી”નત નતભન  ં તક ં ફીર આલતન  ં યશળેે. ફીરનત ભેેન્ટ 

ફતફર્ે કોઇણ કતમદતકીમ પ્રક્ષ્નો ઉસ્સ્થર્ થતમ ત્મતયે વં  ણા જલતફદતયી 

તટીની યશળે.ે જરૂયીમતર્ ઉબી થતમ ત્મતયે ફીરની ક ર યકભભતથંી 

ષનમભતન વતય TDS/GST કતી ફીરન  ંચ કલણ  ંકયલતભત ંઆલળ.ે 

 ૬.૯ ભતનનીમ વયકતયશ્રીનત પ્રલર્ાભતન ષનમભતન વતય જે કોઇ ટેક્ષીવ બયલત ભતટે 

કયલતની થર્ી જરૂયી કતમાલતશી તટીએ કયેર/કયલી જરૂયી છે. અન ેર્નેત 
આધતય ટેન્ડય પોભા વતથે યજ  કયલતનત યશળે.ે   

 ૬.૧૦ બતલો સ લતચ્મ અક્ષયે અન ે છેકછતક લગય બયલતનત યશળે ે ર્થત તટીનત 

વશી ષવક્કત મોગ્મ જગ્મતએ અન ેમોગ્મ યીર્ ેથમેર શોલત જોઇએ નકશર્ય 
આવ  ંટેન્ડય પોભા અભતન્મ ગણલતભત ંઆલળે.    

૦૭ ટેન્ડય પી, ઇ.એભ.ડી અને ષવક્યોફયટી ફડોઝીટની યકભ 

 ૭.૧ વદય કતભગીયી ભતટે ટેન્ડય પ્રકિમતભત ંબતગ રલેત ભતટે ₹ ૧,૫૦૦/- (અંકે 
રૂષમા એક શજાય ાુંચવો  યા) ટેન્ડય પી (નોન-કયપંડફેર) બયવ  ં

પયજજમતર્ છે. 
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 ૭.૨ વદય કતભગીયી ભતટે ટેન્ડય પ્રકિમતભત ંબતગ રેલત ભતટે ₹ ૧૫,૦૦૦/- (અંકે 

રૂષમા ુંદય શજાય  યા) અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી) (કયપંડફેર) 

બયવ  ંપયજજમતર્ છે. વદય કતભગીયી ભતટે એજન્વી/તટીની વદંગી થર્ત 

અન ે વદંગી તભેર એજન્વી/તટી દ્વતયત લકા ઓડાય સ્લીકતમા ફતદ 
ઇ.એભ.ડી ની યકભ ષનષર્ ષનમભો મ જફ છુટી કયલતભત ં આલળે. જો 
કોઈણ કતયણો વય વદંગી તભેર એજન્વી/તટી દ્વતયત વભમ ભમતાદતભત ં
લકા ઓડાય સ્લીકતયલતભત ં ન આલે, ૫ (તચં) ટકત ષવક્યોકયટી કડોઝીટ 

જભત ન કયલતભત ંઆલે ર્ેભજ ટેન્ડયની ફોરીઓ અને ળયર્ો મ જફ કતભ 
કયલત ર્મૈતય ન થતમ ર્ો ઇ.એભ.ડી ની યકભ યર્ ન કયર્ત જપ્ર્ 
કયલતભત ંઆલળે. 

૭.૩ વદય કતભગીયીનો લકા ઓડાય ભળ્મથેી કતભગીયીની ળરૂઆર્ કયર્ત શરેત 
ષવક્યોકયટી કડોઝીટ (કયપંડફેર)ની ₹ ૨૫,૦૦૦/- (અંકે રૂષમા ચીવ 
શજાય  યા) યકભ જભત કયતલલતની યશળેે. વદય કતભગીયી વરં્ોકતયક ણૂા 

થર્ત ષવક્યોકયટી કડોઝીટની યકભ ષનષર્ષનમભો મ જફ છુટી કયલતભત ં

આલળ.ે 

૭.૪ ટેન્ડય પી, ઇ.એભ.ડી અન ે ષવક્યોકયટી કડોઝીટની યકભનો ફડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 
“Assistant Research Scientist(Agro), College farm, NAU, 

Navsari”નત નતભથી જભત કયતલલતનો યશળે.ે 
 

Bank Details for RTGS/DBT: 

“ASSISTANT RESEARCH SCIENTIST(AGRONOMY)” 

State Bank of India, (NAU Campus Branch)  

Saving A/C No. –35300927581 

IFSC Code No. – SBIN0003889 
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ટેન્ડય પી, ઇ.એભ.ડી અન ે ષવક્યોકયટી કડોઝીટની યકભ RTGS/DBTથી 

રતન્વપય કયલતભત ં આલ ે ર્ો એ અંગેની જાણ jvpatel@nau.in ઉય 
કયલતની યશળેેર્થત ટેન્ડય વતથે DD/RTGS/DBTનત આધતય  યતલત 

ર્કનીકી દસ્ર્તલેજન  ંકલયભત ંવતભરે યતખલતનત યશળેે. 

 ૭.૫ અવપ યશરે તટીને ર્ભેની અનસે્ટ ભનીડીોઝીટ (EMD)ની યકભ 
ટેન્ડયીંગ કતમાલતશી  ણા થમ ે યર્ કયલતભત ંઆલળે. જ્મતયે વપ યશરે 

તટી ષવક્યોયીટી ડીોઝીટ (SD) ર્યીકેની યકભ જભત કયતલે છી યર્ 

કયલતભત ંઆલળે. 

પ્રકયણ ૦૨ ના તભાભ ષનમભો, ફોરીઓ અને ળયતો અભને ભાન્મ છે. 

 
 

એજન્વી/ાટીના ભાબરકની વશી અને ષવક્કો 
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પ્રકયણ ૦૩: એજન્વી/ ાટીની ભાફશતી 
 

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 :  

 

 

 

 

એજન્વી/ાટીના ભાબરકની વશી અને ષવક્કો 
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પ્રકયણ ૦૪: પયજજમાત જભા કયાલલાના આધાય  યાલા, 
રામકાત અને ભાદુંડ 

 

૦૧ વયકતયી/વશકતયી/ય ષનલષવિટીભત ં ર્તલ ખોદલતની કતભગીયી અંગે ઓછતભત ં

ઓછત ૨ લાનત અન બલ અંગેન  ંપ્રભતણત્ર અથલત આધતય યજ  કયલતનત યશળે.ે 

૦૨ છેલ્રત ૨ લાનત ઇન્કભટેક્ષ યીટનાની ષલગર્ યજ  કયલતની યશળે.ે 

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

૦૩ તટીનત ર્ભતભ આધતય  યતલત જેલત કે, તન કતડા, GSTની ષલગર્, Address 

Proof ર્થત અન્મ ટેન્ડયનત પ્રકયણ-૨ અને પ્રકયણ-૩ભત ંજણતલરે આધતય  યતલત 

યજ  કયલતનત યશળે.ે 

ઉક્તતભાભ રામકાત અને ભાદુંડ ભાટેના આધાય  યાલા અભાયા દ્વાયા વાચા 

અને મોગ્મ ખયાઈ કયી યજ  કયલાભાું આલેર છે અને જો કોઈણ આધાય  યાલા ખોટા 

વાબફત થળે તો વદય કાભગીયી ભાટે નક્કી કયલાભાું આલેર વષભષત જે ષનણકમ કયળે એ 

અભને ભાન્મ યશળેે. 

 

 

એજન્વી/ ાટીના ભાબરકની વશી અને ષવક્કો 
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પ્રકયણ ૦૫: બાલત્રક (અરગથી વીર ફુંધ કલયભાું જભા કયવ ું) 

 

 

 
 

અ. નું. કાભગીયીની ષલગત બાલો (રૂl.) 
(તભાભ ટેક્ષ વફશતના) 

૧. નલવાયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવાયીના ષલબાગ-
એ પ્રોટ નું.૯-૧૦ ખાતેન ું તાલ ઊંડ ું કયી ભાટી 
કેમ્વ ખાતેના ભાસ્ટય પ્રાન ષલબાગ-એ, પ્રોટ 
નુંફય-૧૧ભાું ભાટી  યાણ કયલાના પ્રષત ઘન 
ભીટયના બાલ 
(તાલ અને  યાણની જગ્મા લચ્ચેન ું અંતય 
આળયે ૦.૫ ફકરોભીટય છે) 

 

 

 

સ્થ :  એજન્વી/ ાટીના ભાબરકની વશી અને 

ષવક્કો તાયીખ :   
 
 

 

નલવાયી કૃષ ય ષનલષવિટી, નલવાયીના ષલબાગ-એ પ્રોટ નું.૯-૧૦ ખાતે 
તાલ ઉંડા કયલાની કાભગીયી અંગેન ું બાલત્રક 


