“ગીર” ફાઉન્ડે શન, ગાાંધીનગર દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવતા રીસર્ચ રીપોર્ચ ના
છાપકામ માર્ે ની શરતો તથા જોગવાઇઓ, સને-૨૦૧૭-૧૮
૧) છાપકામ માટે સારી ગુણવત્તાવાળુું અને અત્રેથી સૂચિત કરવામાું આવે તે રૂએ નીિે મુજબની માહિતી પ્રમાણે કરવાનુું
રિે શે.
Title
Carbon storage –Coral Reefs
Ecology of Coral Reefs
GHG Emissions
Regional Climate variability

Size
8X11.5
11X8.5
9X13
9X13

No. of pages
124+4
236+4
216+4
124+4

No. of copies
250
250
250
250

૨) ઇનર પેજ - ૧૦૦ જીએસએમ આટટ પેપર અને કવર પેજ – ૧૭૦ જીએસએમ આટટ પેપર(કાગળ)લેચમનેશન સાથે
િાર્ટ બાઈન્ર્ીગ ચસલાઈ સાથે કરી અત્રેની કિેરી ખાતે પિોંિાર્વા સાથેના ભાવ આપવાના રિે શે.
૩) અત્રેથી લેચખતમાું ચવગતે ઓર્ટ ર આપ્યેથી હિન-૧૦ માું કામગીરી પૂણટ કરી કિેરી ખાતે નકલો પિોંિતી કરવાની
રિે શે.
૪) ઉપર જણાવ્યા મુજબ િાર રીપોટટ નુું એક-એક સેમ્પલ બનાવી તૈયાર કયાટ બાિ આ કિેરીના અચિકારીશ્રીને બતાવીને
ફાઇનલ માટે મુંજુરી મેળવવાની રિે શે.
૫) તમામ માલસામાન, ચપ્રુંન્ટીંગ, બાઈન્ર્ીંગ, મુંજુરી સહિતનાું ભાવો “ગીર” ફાઉન્ર્ે શન, ગાુંિીનગરની કિેરી ખાતેના
તમામ વેરા-સેવાઓ સહિતના ભાવ ભરવાના રિે શે.
૬) અત્રેથી આપેલ ર્ીઝાઈન મુજબ માપ, સાઇઝ પ્રમાણે સુંતોષકારક અને સમયમયાટિામાું કામગીરી પૂણટ કરી
આપવાની રિે શે.
૭) કામગીરીનાું ખિટનાું િૂકવણામાું જો ટીર્ીએસની કપાત િશે તો તે ચનયમસર કપાત કરવામાું આવશે.
૮) અનેસ્ટ મની રૂ.૧૦,૦૦૦/-(શબ્િોમાું રૂચપયા િસ િજાર પુરા) ભયાટ ચસવાયનુું ટે ન્ર્ર સ્વીકાયટ ગણાશે નિીં.
અનેસ્ટ મનીનો ર્ીમાન્ર્ ર્ર ાફટ “નનયામકશ્રી, “ગીર” ફાઉન્ડે શન, ગાાંધીનગર” ના નામનો ટે ન્ર્રની સાથે સામેલ
કરવાનો રિે શે.
૯) ટે ન્ર્રની મુિત િરમ્યાન શરતો મુજબ સુંતોષકારક રીતે કામગીરી પુરી પાર્ે લ િશે તો, મુિત પૂણટ થયેથી અનેસ્ટ મની
ર્ીપોઝીટ પેટે ભરે લ રકમ પાછી આપવામાું આવશે, અથાટત્ સુંતોષકારક નિી જણાયે અમલવારી રિ કરી, અનેસ્ટ
મની ર્ીપોઝીટ જપ્ત કરવામાું આવશે.
૧૦) ટે ન્ર્ર અુંગે ઉભા થતા કોઇપણ કાયિાકીય ગુુંિ કે તકરારનો ચનણટય સબબ અપીલ સત્તાચિકાર ચનયામકશ્રી “ગીર”
ફાઉન્ર્ે શન, ગાુંિીનગરને રિે શે. ત્યારબાિ ગાુંિીનગર કોટટ ની િુકુમતમાું રિે શે.(સબજેક્ટ ટુ ગાુંિીનગર
જ્યુરીર્ીક્શન)
૧૧) કામગીરી પૂણટ કરી ચબલ બનાવીને કિેરીને રજુ કરવાનુું રિે શે. સુંજોગોવસાત મુદ્દત બિાર ચબલ મળવા પામશે તો
િૂકવણા અુંગે ચવલુંબ કે વાિ-ચવવાિની કોઇપણ તકરાર િાલશે નહિ.
૧૨) પાનકાર્ટ / ટીન નુંબર/ સચવટસ ટે ક્ષ નુંબર તથા અન્ય સરકારી મુંજુરીઓની ઝેરોક્ષ નકલો ટે ન્ર્ર સાથે બીર્વી જરૂરી
છે .

૧૩) ભૂતકાળમાું સરકારશ્રીમાું ઓછામાાં ઓછા ૧૦ લાખનાં કામ હાથ ધરાયાં હોય તો તેના આિેશની ઝેરોક્ષ નકલો ટે ન્ર્ર
સાથે બીર્વી જરૂરી છે .
૧૪) વખતો વખત અન્ય કોઇ શરત કે સૂિના અત્રેથી મૂકવામાું આવે તો તે ઇજારદાર/ઇસમ/પેઢીને બુંિનકતાટ રિે શે.
૧૫) ટે ન્ર્ર કોઇપણ કારણ જણાવ્યા ચસવાય મુંજુર/નામુંજુર કરવાની કે જરૂર જણાયે અિવચ્િે િુકમ રિ કરવાની સત્તા
નાયબ ચનયામકશ્રી, સુંશોિન અને ચવકાસ, “ગીર” ફાઉન્ર્ે શન, ગાુંિીનગરની રિે શે.
૧૬)ગુણવત્તા, ભૂતકાળમાું ગીર ફાઉન્ર્ે શન સરકારશ્રીમાું કામનો અનુભવ, છે લ્લા વષટમાું ઓછામાું અને ભરે લ ભાવોના
આિારે મૂલયાુંકન કરી પાટી નક્કી કરવાની આખરી સત્તા ચનયામકશ્રી, “ગીર” ફાઉન્ર્ે શન, ગાુંિીનગરની રિે શે.
૧૭) ટે ન્ર્ર કોપીમાું સૂચિત કરે લ બાબતો/શરતો/જોગવાઈઓ અનુસાર બુંિ કવરમાું ભાવો ભરી, સૂચિત કરે લ તારીખ
સુિીમાું કવર ઉપર “સીસીપી-રીસર્ચ રીપોર્ચ અાંગેના છાપકામના ભાવો“ લખી આર.પી.એર્ી./ સ્પીર્પોસ્ટથી અત્રે
મોકલી આપવાના રિે શે.

