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(ડો.આર.બી.થાનકી) 
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(૧) કોટન - ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર 

 

 

અન.ુ યોજના નુું નામ 

બજેટ સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ કકમત ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૧ કપાસ સશંોધન 

યોજના 
બ.સ. ૫૦૦૯ 

ટેબલ ૩૦/૦૩/૧૯૬૩ ૪૦૫ :૦૦ ૩-નગં 

૨ સ્ટીલ કબાટ ૨૬/૦૧/૧૯૭૧ ૭૩૦ :૦૦ ૨- નગં 

૩ લેબોરેટરી જીન કમ્પ્લીટ ૦૮/૦૧/૧૯૭૨ ૨૮૦૦ :૦૦ ૧- નગં 

૪ જીનીંગ મશીન ૧૬/૦૨/૨૦૦૨ સરુત થી ફાળવેલ 

છે/કકમત ઉપલબ્ધ નથી 
૧-નગં 

 

 

 

 

 

 



મદદનીશ સશંોધન વજૈ્ઞાનનક શ્રી ની કચરેી ,કપાસ સશંોધન યોજના, જુ.કૃ.ય.ુ ખાપટ ફામમ, પોરબદંર 

(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

                                                       (૨) એન્જજીન - ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર 

 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૧ કપાસ સશંોધન યોજના 

બ.સ. ૫૦૦૯ 

વરુણ પપં   ૧” x ૧” ૧૩/૧૦/૧૯૮૮ ૨૬૯=૦૦ ૧-નગં 

૨ પ્રોગે્રસીવ ડીઝલ એન્જજીન ૨૩/૧૨/૧૯૮૨ ૩૨૦૦=૦૦ ૧-નગં 

૩ ઓઈલ એન્જજીનની કે્રન્જક-સાફટ ૦૨/૦૪/૧૯૮૪ ૨૪૦=૦૦ ૧-નગં 

૪ (૧૨ x ૨ x ૫) સાઈઝ 

હવેીપલુી 
૨૫/૦૩/૧૯૮૫ ૬૦=૦૦ ૧-નગં 

૫ પલુી (૬ x ૨) સાઈઝ ૧૩/૧૦/૧૯૮૮ ૩૫=૦૦ ૧-નગં 

૬ નોઝલ ૦૫/૧૨/૧૯૯૧ ૧૨૦=૦૦ ૧-નગં 

૭ ્લજંર ૦૫/૧૨/૧૯૯૧ ૮૦=૦૦ ૧-નગં 

૮ ચેઈન કમ્પપો ૨૭/૦૩/૧૯૮૯ ૧૨૨૫=૦૦ ૧-નગં 

૯ જજન્જદાલ એલ્યનુમનનયમ 

પાઈપ ૩ x ૬ મીટર 

૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૧૭૭૦=૩૨ ૬૪+૧૨ 

=૭૬-નુંગ 

૧૦ મેઈન લાઈન  -ક્લર -૩” ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૫૭૨૦=૦૦ ૬૪-નગં 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૧૧ સ્પ્રીન્જ્લર -ક્લર -૩” ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૧૩૨૦=૦૦ ૧૨-નગં 

૧૨  સ્ુડ-ક્લર -૩” ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૮૫=૦૦ ૧-નગં 

૧૩ બેન્જડ-૯૦૦ ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૪૮૦=૦૦ ૩-નગં 

૧૪ સાઈડ -ટી ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૪૨૨=૦૦ ૨-નગં 

૧૫ એન્જડ ્લગ ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૧૬૫૦=૦૦ ૩-નગં 

૧૬ ્વીક રાઈઝર ક્લર નવથ 

ઓડીયર 

૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૯૭૨=૦૦ ૧૨-નગં 

૧૭ બેટનસ ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૩૬૬=૦૦ ૧૨-નગં 

૧૮ સ્પ્રીન્જ્લસમ-JAL-૨૦ ૩૦/૦૩/૧૯૮૭ ૨૩૪૦=૦૦ ૧૨-નગં 

૧૯ સબમસીબલ-મોનોબ્લોક-

લબુી ૭.૫ હોપા 
૧૯/૦૯/૨૦૦૦ ૧૩૦૦૫=૦૦ ૧-નગં 

૨૦ GI નીપલ ૧૬/૦૮/૨૦૦૦ ૨૫૦=૦૦ ૨-નગં 

૨૧ GI નીપલ ૯૦ મીમી ૧૬/૦૮/૨૦૦૦ ૧૪૦=૦૦ ૧-નગં 

૨૨ ફલાસં ૩” ૧૬/૦૮/૨૦૦૦ ૧૫૦=૦૦ ૧-સેટ 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૨૩ મોનોસેટ-લબુી-૭.૫ હોપા ૧૧/૦૨/૨૦૦૨ ૧૧૮૦૦=૦૦ ૧-નગં 

૨૪ GI પાઈપ ૩” ૧૧/૦૨/૨૦૦૨ ૧૪૦=૦૦ ૨-ફૂટ 

૨૫ ફલાજં ૩” ૧૧/૦૨/૨૦૦૨ ૧૨૦=૦૦ ૨-નગં 

૨૬ થ્રેસર કમ સેલર ૦૩/૧૧/૨૦૦૬ ૭૯૯૮૦=૦૦ ૧-નગં 

૨૭ પરમાર થ્રેસર મશીન ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧૬૪૫૩=૦૦ ૧-નગં 

૨૮ ઘઉંનુ ંથ્રસેર(ટ્રોલી સાથ)ે ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૨૯ મગફળીનુ ંકટસમ સાફટીંગ 

બેરીંગ સાથ ે

૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૦  મગફળી સેલ નુ ંબો્સ ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૧ મગફળીસેલની કટસમ 
સાફટીંગ બરેીંગ સાથ ે

૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૨ મગફળીની પટ્ટીની જાળી ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૩ મગફળીની કટસમ ની રીંગ ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૨-નગં 

૩૪ મગફળીની ચારણાની જાળી ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૩૫ મગફળી ઓરનુ ં હોપર ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૬ મગફળી ફોલ ના ચારણાની 
જાળી 

૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૭ મગફળી ઓર માટેનુ ંલાકડાનુ ં
સપૂડુ ં

૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૮ મગફળીની જાળી પાછળ 

લગાડવાનુ ંપાટીયુ ં
૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૩૯ બળદ જોડવાનો ઉંટડો ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૪૦ ટ્રોલી ના જેક ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૪-નગં 

૪૧ ટાયર (૫૧૯) ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૨-નગં 

૪૨ ધરો ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૧-નગં 

૪૩ મગફળી ફોલના ંસાઈડ કવર ૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૨-નગં 

૪૪ પલુી જુદી જુદી સાઈઝ  નીચે 

મજુબ 

૨૩/૦૩/૧૯૮૭ ૮-નુંગ 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
 (૧)  ૨૪ x ૨        ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૨)  ૧૪ x ૨        ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૩)  ૧૦ x ૨         ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૪)  ૧૦ x ૧ii       ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૫)  ૩ x ૨            ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૬)  ૫ x ૧ ii         ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૭)  ૪ x ૧ ii          ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  

 (૮)  ૬ x ૧ ii x ૪    ૨૩/૦૩/૧૯૮૭  
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

(૩) ફામમ ઇકવીપમેન્જટ- ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની 
ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ 

કરાયેલ 

સાધનનો 
જથ્થો 

૧ કપાસ સશંોધન યોજના 
બ.સ. ૫૦૦૯ 

લોખડં ના ંહળ દેશી ૧૩/૦૩/૧૯૭૩ ૩૦૦=૦૦ ૨-નગં 

૨ રેકડો ૨૬/૦૩/૧૯૮૭ ૬૦૦૦=૦૦ ૧- નગં 

૩ પાઈપ ફે્રમ વાળા સાતંી ૨૮/૦૬/૧૯૭૧ ૬૫૦=૦૦ ૨- નગં 

૪ લોખડં નુ ંસાતંી ૧૧/૦૩/૧૯૯૯ ૪૩૦૦=૦૦ ૧-નગં 

૫ લોખડં ના વાવેતર ના દાતા ૧૧/૦૩/૧૯૯૯  ૩-નગં 

૬ લોખડં ના રાસા-ખાતર-દાતા ૧૧/૦૩/૧૯૯૯  ૩-નગં 

૭ લોખડં ના બેલાના દાઢા ૧૧/૦૩/૧૯૯૯  ૪-નગં 

૮ લોખડં ના કળીયા ના દાઢા ૧૧/૦૩/૧૯૯૯  ૨-નગં 

૯ લોખડં ના વાવેતર ના દાતા ૧૧/૦૩/૧૯૯૯ ૩૪૦=૦૦ ૨-નગં 

૧૦ લોખડં નુ ંસાપણીયુ ં ૧૧/૦૩/૧૯૯૯ ૧૫૦=૦૦ ૧-નગં 
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મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ 

સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદતારીખ સાધનની 
ખરીદ 

કકમત 

ખરીદ 

કરાયેલ 

સાધનનો 
જથ્થો 

૧૧ લોખડં નુ ંસાતંી ૦૬/૧૧/૨૦૦૦ ૪૯૭૫=૦૦ ૧-નગં 

૧૨ લોખડં ના વાવેતર માટેના દાતા ૦૬/૧૧/૨૦૦૦ ૪૩૫૦=૦૦ ૩-નગં 

૧૩ લોખડં ના રાસા.ખાતર વાવેતર ના 
દાતા 

૦૬/૧૧/૨૦૦૦  ૩-નગં 

૧૪ લોખડં ના બેલાના દાઢા ૦૬/૧૧/૨૦૦૦  ૪-નગં 

૧૫ લોખડં ના કળીયા ના દાઢા ૦૬/૧૧/૨૦૦૦  ૨-નગં 

૧૬ છાપણીયુ ં ૦૬/૧૧/૨૦૦૦ ૧૫૦=૦૦ ૧-નગં 

૧૭ લોખડં નો ઢોલક નો લોઢીયો ૦૬/૧૧/૨૦૦૦ ૪૭૫=૦૦ ૧-નગં 

૧૮ લોખડં ના પાઈપ નો દરવાજો ૦૪/૦૩/૧૯૯૪ ૩૦૦૦=૦૦ ૧-નગં 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

(૪) ઓફીસ ફર્નિચર - ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર 

અન.ુ યોજના નુું નામ 

બજેટ સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું 
નામ 

ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ કકમત ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૧ કપાસ સશંોધન 

યોજના 
બ.સ. ૫૦૦૯ 

ટેબલ ૦૧/૦૮/૧૯૭૬ 

૨૦/૧૨/૧૯૮૨ 

૨૭૪૧=૦૦ ૫-નગં 

૨ ખરુશી ૨૭/૦૪/૧૯૮૪ 

૩૦/૧૨/૧૯૯૧ 

૬૩૪૦=૦૦ ૧૧- નગં 

૩ કબાટ (લાકડાના) ૦૧/૦૭/૧૯૭૩ 

૦૯/૧૨/૧૯૫૯ 

૬૨૬=૪૦ ૩- નગં 

૪ બાકંડો  ૧૫=૦૦ ૧-નગં 

૫ લાકડાના ઘોડા   ૨-નગં 

૬ સ્ટુલ  ૫=૦૦ ૧-નગં 

૭ લાકડા ની પેટી   ૨-નગં 

૮ લાકડા ની ટે્ર  ૪=૦૦ ૧-નગં 

૯ કેશબોકસ   ૧-નગં 
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(ડો.આર.બી.થાનકી) 

મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક. ક.સ.ંયો. જુ.કૃ. ય.ુ 
ખાપટફામમ,પોરબદંર 

અન.ુ યોજના નુું નામ 

બજેટ સદર 

ખરીદાયેલ સાધનનુું 
નામ 

ખરીદતારીખ સાધનની ખરીદ કકમત ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 
૧૦ સ્ટીલ કબાટ ૧૪/૧૦/૧૯૭૪ 

૧૭/૦૩/૧૯૮૬ 

૩૦/૦૩/૧૯૯૧ 

૭૦૦૦=૦૦ ૬-નગં 

૧૧ રાઈટીંગ ટેબલ ૧૪/૧૦/૧૯૭૪ ૧૬૫૦=૦૦ ૩-નગં 

૧૨ પસમનલ કોમ્પ્યટુર સટે ૨૬/૦૩/૨૦૦૭ 

૨૬/૧૨/૨૦૦૬ 

૫૧૯૨૩=૦૦ ૨-સેટ 

૧૩ લેજર નપ્રન્જટર ૧૮/૦૪/૧૯૧૧ 

૦૭/૦૬/૧૯૧૦ 

૧૦૨૬૮=૦૦ ૨-નગં 

                                             

 

 

 


