
પ્રાધ્યાપક અને વડા, કીટકશાસ્ત્ર વવભાગ, જુકૃય,ુ જૂનાગઢ 

અન.ુ યોજના નુું નામ બજેટ સદર ખરીદાયેલ સાધન નુું નામ ખરીદ તારીખ 
સાધનની ખરીદ 

કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધન નો 

જથ્થો 

૧ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ નોટીસ કપ બોર્ય વીથ એકે્રલીક ર્ોર લોક એન્ર્ કી ફેસેલલટી ૩/૨/૦૪ ૨૯૫૦/- ૧ નગં 

૨ - અસ્પી બોલો  મોટોરાઈઝર્ નેપસેક મમસ્ટ બ્લોઅર કમ ર્સ્ટર - ૧૧૬૫/- ૧ નગં 

૩ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ કેમેરા લ્યમંસર્ા મીટર ટાઈપ ઇન્ન્ર્ર્ા - ૧૮૦/- ૧ નગં 

૪ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ કેમેરા લ્યમંસર્ા મિઝમ  ટાઈપ - ૮૭/- ૧ નગં 

૫ - કેમેરા લ્યમંસર્ા મિઝમ  ટાઈપ ઇન્ન્ર્ર્ા - ૭૫/- ૧ નગં 

૬ બ.સ. ૩૧૨૬-૧ મધપેટી (લાકર્ા ની સયપરચેમ્બર અને ફે્રમ સાથે) - ૧૫૦/- ૧ નગં 

૭ બ.સ. ૩૧૨૬-૧ મધ કાઢવાનય ંહાથ ર્તં્ર - ૭૫/- ૧ નગં 

૮ 
હહ.મન.શ્રી ના ંપત્ર ન ં૯૦૬૦ 

-૬૧ 

લોખરં્ નો દરવાજો ૯.x૫ ફુટ વજન ૧૯૫ કીલો તથા લોખરં્ ના ં
સળીર્ા ૧૦ એમ.એમ. જાર્ાર્ દરવાજા હફહટિંગ 

૫/૭/૦૭ ૫૨૫૫/- ૧ નગં 

૯ 
આચાર્યશ્રી 
કૃમમવ જયનાગઢ  

ઇન્સેકટ ડ્રોઈંગ ચેમ્બેર  - ૩૨૫/- ૧ નગં 

૧૦ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન ં૨૩૦૯૭ -૯૯ 

ઇન્સેકટ ડ્રોઈંગ ચેમ્બેર 

૫ x૫ x ૨.૫ x ૧.૫ લાકર્ાની બનાવટ બારણા સાથે ચારે બાજય 
પતરયં 

- ૧૦૫૦/- ૨ નગં 

૧૧ 
આચાર્યશ્રી 
કૃમમવ જયનાગઢ 

ઈ .બોક્ષ ૧૮ x૧૨ x૩ - ૭૧૫/- ૩૩ નગં 

૧૨ 
આચાર્યશ્રી 
કૃમમવ જયનાગઢ  

ઈ .બોક્ષ ૧૮ x૧૨ x૩ - ૪૮૦/- ૨૪ નગં 

૧૩ 
આચાર્યશ્રી 
કૃમમવ જયનાગઢ 

ઈ .બોક્ષ ૧૮ x૧૨ x૩ - ૯૬૨.૫૦/- ૩૫ નગં 

૧૪ 
આચાર્યશ્રી 
તરફ થી ફાળવેલ 

ઈ .બોક્ષ ૧૮ x૧૨ x૩ - ૮૫૧/- ૪૬ નગં 

૧૫ આચાર્યશ્રી ઈ.શોકેશ ૧૮x૧૨x૩ મવથ - ૮૫૦/- ૧૦ નગં 



તરફ થી ફાળવેલ ગ્લાસ ટોપ 

૧૬ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ - ૧૦૦/- ૪ નગં 

૧૭ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ ૨૪ x ૧૬ x૩.૫ - ૬૧૨.૫૦/- ૨૫  નગં 

૧૮ હક. શા. કૃમમવ  જયનાગઢ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ ૧૮x૧૨x૩ - ૧૩૦/- ૪ નગં 

૧૯ હક. શા. કૃમમવ  જયનાગઢ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ  ૧૮x૧૨x૩ - ૧૩૬/- ૪ નગં 

૨૦ હક. શા. કૃમમવ  જયનાગઢ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ  ૧૮x૧૨x૩ - ૧૨૬/- ૪ નગં 

૨૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ  ૧૮x૧૨x૩ - ૪૩/- ૨ નગં 

૨૨ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈ. શોકેટ મવથ ગ્લાસ ટોપ  ૧૮x૧૨x૩ - ૪૧૩/- ૧૨ નગં 

૨૩ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈ. શોકેઇસ ૧૨ x ૮ x ૧.૭૫  - ૬૨૫/- ૨૫ નગં 

૨૪ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ . સ્ટોરીંગ કેલબનટ - ૧૨૫૦/- ૧ નગં 

૨૫ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ. સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૨૪ બોક્ષીસ - ૩૮૫૮/- ૧ નગં 

૨૬ કે. મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૬૭૧૪ - ૧૫ હકટક બોક્ષ વીથ ગ્લાસ ટોપ ૧૮ x ૧૮ x ૩ - ૧૫૬૦/- ૧૨ નગં 

૨૭ હક. શા . કૃમમવ જયનાગઢ વયર્ન કેઈઝ બોક્ષ ૨૪x ૧૮ x ૧૮ -  ૬૬૦૦/- ૪ નગં 

૨૮ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ રીએરીંગ વયર્ન કેઈઝ ૨૪x ૧૮ x ૧૮ -  ૧૯૯૬૫/- ૧૧ નગં 

૨૯ હક. શા . કૃમમવ જયનાગઢ ક્રાઈસોપા રીએરીંગ કેઈઝ ૨૧ x ૧૩ x ૭ -  ૧૫૯૬/- ૨ નગં 

૩૦ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઇન્રે્ન ગેસ મસલીન્ર્ર -  ૪૬.૫૨/- ૨ નગં 

૩૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ની પેટી ૧૮ x ૧૬ x૧૫ -  ૧૬૦/- ૨ નગં 

૩૨ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ની પેટી ૩૪ x ૧૮ x૨૨ -  ૧૫૦૦/- ૨ નગં 

૩૩ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૨૦૦ મેશ -  ૧૦૦/- ૧ નગં 

૩૪ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૩૦૦ મેશ -  ૧૦૦/- ૧ નગં 

૩૫ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૧૦ મેશ -  ૧૦૦/- ૧ નગં 

૩૬ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૧૨ મેશ -  ૧૭૫/- ૧ નગં 

૩૭ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૨૦ મેશ -  ૧૭૫/- ૧ નગં 

૩૮ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૨૦ મેશ -  ૧૭૫/- ૧ નગં 

૩૯ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૫૦ મેશ -  ૧૬૦/- ૧ નગં 

૪૦ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સીવ્સ ૮ ર્ાર્ા ૧૦૦ મેશ -  ૧૬૦/- ૧ નગં 

૪૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લીર્ એન્ર્ રીસીવર -  ૧૭૫/- ૧ નગં 



૪૨ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈ. સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૧૨ બોક્ષીસ -  ૧૫૦૦/- ૧ નગં 

૪૩ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈ. સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૨૪ બોક્ષીસ -  ૨૭૦૦/- ૧ નગં 

૪૪ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ. સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૧૨ બોક્ષીસ - ૧૫૦૦/- ૧ નગં 

૪૫ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ઈ.સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૨૪ બોક્ષીસ - ૨૭૦૦/- ૧ નગં 

૪૬ કે. મન. શ્રીના ં પત્ર ન ં૯૩૨૦ - ૨૫ ઈ. સ્ટોરીંગ કેલબનટ ૨૪ બોક્ષીસ સા. ૧૦.૫ x ૫.૫ x ૫.૫ - ૪૫૫૦/- ૧ નગં 

૪૭ સ.ંમન.શ્રીના મજંયરી ન.ં ૧૧૦૫-૦૬ 

લોખરં્ના ંગર્ર ૪ x ૨ 

લોખરં્ની પટ્ટી ૩૫ x ૩૫ x ૨ 

ગેલવેનાઈઝર્ જાળી  
- ૯૯૭૮/- 

૭૭ હકલો 
૧૮ હકલો 
૨૫ હકલો 

૧૦ ચો. મી 
૪૮ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ દરવાજો ૫૪ x ૬૫ - ૯૯૦/- ૧ નગં 

૪૯ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ દરવાજો ૫૧ x ૬૦ - ૯૭૫/- ૧ નગં 

૫૦ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ વ્હાઈટ બોર્ય ૩ x ૪ નોન મેગ્નેહટક - ૧૭૦૦/- ૧ નગં 

૫૧ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ ગોદરેજ તાળા નાના નવતાલ ૭ લીવર - ૭૮૦/- ૧૩ નગં 

૫૨ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૬૮૨૪-૨૬ ગેલવેનાઈઝની કોઠીઓ ચોરસ ૧૦૦ કી. કેપે. - ૩૬૦/- ૪ નગં 

૫૩ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧ ૧૧૫૬૨-૬૪ ગેલવેનાઈઝની કોઠીઓ ચોરસ ૧૦૦ કી. કેપે. - ૮૮૪/- ૮ નગં 

૫૪ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ અનાજ સગં્રાહક કોઠી ૫ મણ - ૩૮૮.૫૦/- ૧ નગં 

૫૫ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ અનાજ સગં્રાહક કોઠી ૨.૫ મણ - ૨૫૧.૫૦/- ૧ નગં 

૫૬ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ કાટંો મેનાછાપ ૫૦ હક. કેપે. - ૧૪૦/- ૧ નગં 

૫૭ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ જમેલા જોર્ી એક (છાબર્ા) - ૫૨.૫૦/- ૨ નગં 

૫૮ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ વજન સેટ ૫૦ ગ્રા. થી ૨૦ કી. સયધી - ૯૫/- ૯ નગં 

૫૯ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સયપર્ા પતરાના - ૧૩/- ૨ નગં 

૬૦ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૮૪૯૬-૯૮ ગેલવેનાઈઝના ંપતરાના  ગોળ કેઈઝ - ૧૦૦૦/- ૪૦ નગં 

૬૧ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૨૯૭૨૨-૨૪ ગેલવેનાઈઝના ંપતરાના ં ગોળ કેઈઝ - ૫૦૦/- ૨૦ નગં 

૬૨ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૩૨૯૩-૯૫ ગેલવેનાઈઝના ંપતરાના ં ગોળ કેઈઝ - ૧૨૫૦/- ૫૦ નગં 

૬૩ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૫૬૫૯-૬૧ ગેલવેનાઈઝના ંપતરાના ં ગોળ કેઈઝ - ૭૯૫/- ૩૦ નગં 

૬૪ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ કોમ્બો ડ્રાઈવ - ૨૭૫૦/- ૧ નગં 

૬૫ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ના ંબોર્ય ૪ x ૩ - ૧૯૭.૬૦/- ૭૬ નગં 



૬૬ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ તગારા ૧૪" - ૨૬૫/- ૧૦ નગં 

૬૭ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૨૭૭૭-૭૮ લોખરં્ની કોષ - ૨૦૫૦/- ૧ નગં 

૬૮ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૨૭૭૭-૭૮ લોખરં્ની ખીલીઓ ૩ આની ૩" લાબંી - ૮૦૦/- ૫૦૦ નગં 

૬૯ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૨૭૭૭-૭૮ નાના પાનાનો સેટ - ૨૪/- ૧ નગં 

૭૦ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ મધપેટી વસાહત સાથે - ૧૦૦૦૦/- ૪ નગં 

૭૧ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ મધપેટી રાખવાની ઘર્ી - ૪૬૦૦/- ૧૦ નગં 

૭૨ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ મધપેટી સ્ટેન્ર્ - ૧૫૦૦૦/- ૧૦ નગં 

૭૩ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ મધ છુટયં પાર્વાનય ંમશીન - ૫૦૦૦/- ૫ નગં 

૭૪ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૫૯૩-૯૫ પેસ્ટો ફ્લેશ ખેતી માટેનય ંખયલય ંમો. ન.ં ૧૩૮૫ -  ૨૨૦૦/- ૧ નગં 

૭૫ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૫૮૦-૮૨ િકાશ મપિંજર (વટીકલ) - ૧૩૬૫.૩૦/- ૧ નગં 

૭૬ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ રીએરીંગ કેઈઝ સ્ટેન્ર્ - ૩૨૦૦/- ૨૦ નગં 

૭૭ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ફુટ સ્િેર્ર અસ્પી - ૧૮૫૦/- ૨ નગં 

૭૮ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૧૩૩૮૮-૯૦ ઓવર હરે્ િોજેકટર મવથ સ્ક્રીન સેટી - ૩૪૮૫/- ૧ નગં 

૭૯ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ એરમા પોકેટ રીફે્રકટોમીટર - ૧૫૧૨/- ૧ નગં 

૮૦ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૮૫૩૬-૧૮ િોજેક્શન સ્લાઈર્ કેલબનેટ - ૧૩૦૦/- ૧ નગં 

૮૧ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૮૩૧૬-૧૮ સ્પીકર સ્ટેન્ર્ ૨૮ x ૩૮ x ૪૫ - ૨૦૫૦/- ૧ નગં 

૮૨ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૮૩૧૬-૧૮ સ્લાઈર્ િોજેક્ટર સ્ટેન્ર્ - ૨૭૦૦/- ૧ નગં 

૮૩ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન-ં૧  ૮૩૧૬-૧૮ ઇન્કમ બસંી ચાટય બોર્ય - ૩૦૦/- ૧ નગં 

૮૪ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સેવાલ - ૯૦/- ૨ નગં 

૮૫ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ બલક ગે્રઇન િોબ સ્ટીલ ટયયબ ૧૫૦૦ એમ એમ - ૬૫૦/- ૧ નગં 

૮૬ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ બલક ગે્રઇન િોબ સ્ટીલ ટયયબ ૬૩" - ૩૩૦/- ૧ નગં 

૮૭ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ લાર્જ ટીર્ર ફોર સીર્ ર્બલ ટયયબ બ્રાસ ૧૫૦ સેમી - ૫૯૦/- ૧ નગં 

૮૮ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ લાર્જ ટીર્ર ફોર સીર્ ર્બલ ટયયબ બ્રાસ ૪૦ ઇંચ - ૩૫૦/- ૧ નગં 

૮૯ કે. મન. શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ પેર્ી સેમ્્લર ૩૦" - ૩૧૦/- ૧ નગં 

૯૦ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્ીપ બીન કપ - ૪૫૦/- ૧ નગં 

૯૧ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્ીપ બીન કપ - ૪૯૦/- ૧ નગં 

૯૨ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ મલટીપલ સીર્ ટાર્ર - ૨૮૦/- ૧ નગં 



૯૩ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ મલટીપલ સીર્ ટાર્ર - ૩૫૦/- ૧ નગં 

૯૪ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ પોટોક્ઝીન ટેબ્લેટ એ્લીકેટર - ૨૯૦/- ૧ નગં 

૯૫ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ હોલીરે્ લેમ્પ - ૫૫૦/- ૧ નગં 

૯૬ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ સ્લોટેર્ ટયયબ સેમ્્લર ૭ સ્લોટ - - - 
૯૭ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ સ્લોટેર્ ટયયબ સેમ્્લર ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૩૦૦/- ૧ નગં 

૯૮ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ૨૪" લોંગ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ર્ાર્ા. ૦.૫" - ૧૧૦/- ૧ નગં 

૯૯ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ૩૫" લોંગ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ર્ાર્ા. ૦.૫" - ૧૫૦/- ૧ નગં 

૧૦૦ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ૩૫" લોંગ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૧૮૦/- ૧ નગં 

૧૦૧ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ઓફીસીર્લ ગે્રઇન ટાર્ર ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૨૨૦/- ૧ નગં 

૧૦૨ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ૪૦" લોંગ વીથ ૭ સ્લોટ - ૨૬૫/- ૧ નગં 

૧૦૩ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૮" ર્ાર્ા. ૦.૫" - ૮૦/- ૧ નગં 

૧૦૪ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૮" ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૯૦/- ૧ નગં 

૧૦૫ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૮" ર્ાર્ા. ૦.૫" - ૭૫/- ૧ નગં 

૧૦૬ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૮" ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૮૫/- ૧ નગં 

૧૦૭ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૨" લોંગ ર્ાર્ા. ૦.૫" - ૭૦/- ૧ નગં 

૧૦૮ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ર્બલ બ્રાસ ટયયબ ટીર્ર ૧૮" ર્ાર્ા. ૦.૭૫" - ૮૦/- ૧ નગં 

૧૦૯ કે.મન.શ્રીના ં પત્ર ન ં૩૭૦૭ ગેસ માસ્ક રેસ્પીરેટર - ૧૭૨૯.૮૦/- ૨ નગં 

૧૧૦ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ હાવલારી સોલલટ વીલ - ૧૩૦૦/- ૧ નગં 

૧૧૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ સેન્ર્ી જ્્યસર મમક્ચર ગ્રાઈન્ર્ર - ૧૯૫૦/- ૧ નગં 

૧૧૨ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ સીંગલ હોટ ્લેટ બનયર સ્ટેનલેસ સ્ટીલ - ૬૦૦/- ૨ નગં 

૧૧૩ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ્યરોક્લીન એક્સ એલ ઈલે. વેક્યયમ ક્લીનર - ૫૦૬૫/- ૧ નગં 

૧૧૪ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ ઈલે. સ્િેર્ર - ૩૬૬૧/- ૧ નગં 

૧૧૫ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ મધ ઉછેરના સાધનો - ૩૫૫૮૪/- ૬૯ નગં 

૧૧૬ - ગેસ મસલીન્ર્ર - - ૨ નગં 

૧૧૭ - રેગ્્યલેટર - - ૧ નગં 

૧૧૮ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ રીએરીંગ વયર્ન ટે્ર ૩'x ૨' x ૩" - ૬૭૦૦/- ૨૦ નગં 

૧૧૯ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ રીએરીંગ સ્ટેન્ર્ વયર્ન ૭.૫'x ૨.૨૫' x ૪.૫" - ૫૮૦૦/- ૧ નગં 



૧૨૦ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ રીએરીંગ વયર્ન વીથ ૨૦ રીએરીંગ વયર્ન ટે્ર ૬'x ૨.૨૫' x ૧ - ૯૩૫૦/- ૧ સેટ 

૧૨૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લીફ ચેમ્બર - ૨૮૫૦/- ૧ નગં 

૧૨૨ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ પાવર્ા - ૧૬૨/- ૬ નગં 

૧૨૩ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ કોદાળી - ૧૭૬/- ૮ નગં 

૧૨૪ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ લીફ ચેમ્બર - ૨૪૫૦/- ૧ નગં 

૧૨૫ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ સ્ટેન્ર્ વયર્ન ૬'x ૨.૨૫' x ૧" - ૨૫૦૦/- ૧ નગં 

૧૨૬ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ રીએરીંગ સ્ટેન્ર્ વયર્ન ૭.'x ૨.૨૫' x ૭.૫" - ૬૮૯૫/- ૧ નગં 

૧૨૭ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ રીએરીંગ સ્ટેન્ર્ વયર્ન ૪.૫'x ૨.૨૫' x ૭.૫" - ૮૩૧૮/- ૧ નગં 

૧૨૮ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ રીએરીંગ ટે્ર વયર્ન ૪'x ૩' x ૩" - ૨૦૯૫/- ૫ નગં 

૧૨૯ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૬૨૮-૩૦ રીએરીંગ ટે્ર વયર્ન ૪'x ૨' x ૩" - ૧૯૯૫/- ૫ નગં 

૧૩૦ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ લોખરં્ના ંબોર્ય ૫.૭૫' x ૩.૭૫' - ૩૧૫૦/- ૨ નગં 

૧૩૧ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ વેરાઈટી લોખરં્ના ંબોર્ય ૧૨" x ૮' - ૧૩૦૦/- ૫૦ નગં 

૧૩૨ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ કલેક્ટીગ કેઈઝ ચાર્જ - ૫૭૫/- ૫ નગં 

૧૩૩ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૫૧૬૫-૧૬૬ ર્ીજીટલ બેરોમીટર - ૧૩૯૪૯/- ૧ નગં 

૧૩૪ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૫૮૨૮-૮૩૦ ઇન્સેટ હર્સ્્લે શો કેઈઝ - ૧૦૦૦૦/- ૧ નગં 

૧૩૫ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૫૮૪૧-૮૪૩ એલ્ય. ર્ીજીટલ બોર્ય - ૧૯૮૦૦/- ૧૨ નગં 

૧૩૬ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૨૩૦-૨૩૧ એટલાસ સાઈકલ - ૨૧૫૦/- ૧ નગં 

૧૩૭ હક. શા. કૃમમવ જયનાગઢ પતલંગ્ય ંમોર્થયલ - ૯૫૦/- ૧ નગં 

૧૩૮ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ંતા. ૨૧/૭/૦૮ ઇન્સેક્ટબોક્ષ - ૨૪૩૮૦/- ૪૬ નગં 

૧૩૯ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૫૮૨૮-૮૩૦ ઇન્સેક્ટ રીએરીંગ કેઈઝ - ૧૬૮૦૦/- ૧૨ નગં 

૧૪૦ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૩૧૮૨ ઈમ્િોટેર્ સ્કીન - ૧૦૭૧૦/- 
 

    ૧ નગં 

૧૪૧ હહ.મન.શ્રીના પત્ર ન ં૬૩૯-૪૦ લોખરં્નો દરવાજો - ૪૨૨૪/- ૧ નગં 

૧૪૨ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૩૪૪૨ ઇન્સેકટ હર્સ્્લે સો કેઈઝ - ૨૦૦૦૦/- ૨ નગં 

૧૪૩ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૪૫૩ સાઈન વેવ ઇન્વેટર - ૧૯૫૦૦/- ૧ નગં 

૧૪૪ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૯૬૦ પાણીના ટાકંાની જાળી ૪૦ x ૪૦ x ૬ એમ એમ લબંાઈ - ૧૪૦૯૮/- ૧ નગં 

૧૪૫ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૧૨૧૧ અસ્પી સ્િેર્ર ૧૬ લી. - ૩૫૦૦/- ૨ નગં 



૧૪૬ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૨ 

૧૨ બોક્ષ ફોર ગ્લાસ સ્પેસીમેન - 
૯૦૦૦/- 

 
 

૧૦ નગં 

 
 

૧૩ મેગનાસ્કોપ - 
 

૫૦૦૦/- 
 

૧ નગં 

૧૪ એન્ટોમોલોજીકલ પીન્સ ન-ં૫ - 

 
 

૪૪૨૫/- 
 
 

 
 

૧૫ નગં 

 
 

૧૫  એન્ટોમોલોજીકલ પીન્સ ન-ં૧૨ - ૨૯૫૦/- ૧૦ નગં 

૧૪૭ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૧૧૭ 

૮ ગારવેર ઓટીપ શી્સ - 
૩૦૫૦/- 

 
 

૫ નગં 

 
 

૯ લક્જર ઓએસપી માકયર પેન - 

 
 

૬૭૫/- 
 

 
 

૫ નગં 

 

૧૦ કેશીર્ો સાર્નટીફીક  
કેલક્યયલેટર 

- 

 
 

૨૮૫૦/- 
 
 

 

 
 

૨ નગં 

 
 

 
 

૧૧ સીટીજન કેલક્યયલેટર - 
 

૫૭૭૫/- 
 

૩ નગં 

૧૪૮ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ એમ એસ ઓફીસ-૨૦૦૭ - ૫૧૦૦/- ૧ નગં 

૧૪૯ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ ્યએસબી ૨.૦ પેનડ્રાઈવ - ૨૭૦૦/- ૬ નગં 

૧૫૦ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ ્યએસબી ૨.૦ પેનડ્રાઈવ ૪ જીબી - ૫૪૦૦/- ૬ નગં 

૧૫૧ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ રેમ ર્ીર્ી આર ૨ જીબી - ૨૭૭૪/- ૧ નગં 

૧૫૨ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ ્યમનવસયલ એરે્્ટર ફોર બેટરી - ૧૩૫૨/- ૧ નગં 

૧૫૩ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૬૮૦ સાઈનબો ૩' x ૨' ફુટ - ૨૪૩૨/- ૨ નગં 



૧૫૪ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૨૬૬ લોખરં્ના ંઘોર્ા ફોલર્ીંગ - ૨૦૮૦/- ૧ નગં 

૧૫૫ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૧૫ લોખરં્નો  ઘોર્ો ૨' x ૧' ની આઈઝ - ૩૫૭૫/- ૧ નગં 

૧૫૬ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૫૯૩ એસ. એસ. બાસ્કેટ - ૩૦૦૦/- ૧ નગં 

૧૫૭ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૫૯૩ બેલલટ ઇન ટ્રાન્સફર ર્ોર - ૨૫૦૦/- ૧ નગં 

૧૫૮ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૫૯૩ બયલીટ ્યવી ઈલયરયશન્ટ એલ્યલેમમનેશમ - ૨૪૦૦/- ૧ નગં 

૧૫૯ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૫૯૩ બોલટ ઇન મોનોમમટર - ૧૮૦૦/- ૧ નગં 

૧૬૦ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૫૯૩ બોલટ ફોર કોક વેક્યયમ - ૪૦૦/- ૧ નગં 

૧૬૧ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૦૬૭ ગેસ સ્ટવ - ૩૮૨૦/- ૨ નગં 
૧૬૨ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૦૭૫ ગેસ સ્ટવ - ૧૯૧૦/- ૧ નગં 
૧૬૩ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૦૬૭ ભારત ગેસ મસલીન્ર્ર - ૩૧૨૫/- ૨ નગં 
૧૬૪ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૦૬૭ ભારત ગેસ મસલીન્ર્ર - ૧૬૨૫/- ૧ નગં 
૧૬૫ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૩૨૦૫ િેસર કયકર - ૧૪૩૫/- ૧ નગં 
૧૬૬ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૩૨૦૫ િેસર કયકર ૧૫ લીટર - ૩૪૫૦/- ૧ નગં 
૧૬૭ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૩૨૦૫ સ્ટીલ હવેી - ૨૩૪૦/- ૩ નગં 
૧૬૮ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૮૪૨ કોન્ફરન્સ હોલ માટે લેબો. સાધનો - ૧૭૫૫૦/- ૧ નગં 
૧૬૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૦૫૬૪-૬૫ મધપેટી વસાહત સાથે - ૯૦૦૦/- ૩ નગં 
૧૭૦ આચાર્ય શ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૬૨૩ ગોદરેજ નવતાલ ૭ લીવર તાળા - ૮૬૨૦/- ૨૦ નગં 
૧૭૧ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૮૫૧ કેબલ ્યટીપી - ૧૫૦૦/- ૧૦૦ મી 
૧૭૨ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૮૫૧ ્યએસબી હાર્ય ર્ીસ્ક - ૭૬૦૦/- ૨ નગં 
૧૭૩ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૮૫૧ પેન ડ્રાઇવ ૮ જીબી - ૬૨૪૦/- ૪ નગં 
૧૭૪ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૮૫૧ નેટ વકીંગ સ્વીચ - ૮૫૦/- ૧ નગં 
૧૭૫ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૯૩૩૮ સ્ટેબીલાઇઝર મોર્લ ન ં૧૦૦૧ કેવીએ - ૧૨૭૫૦/- ૫ નગં 
૧૭૬ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૯૩૩૮ સ્ટેબીલાઇઝર મોર્લ ન ં૪૦૪ કેવીએ - ૩૧૬૨૫/- ૫ નગં 
૧૭૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ અસપી સ્િેર્ર તથા પાટયસ ૧ થી ૧૭ - ૬૫૭૦/- ૧ સેટ 
૧૭૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ અસપી સ્િેર્ર ફોગર - ૧૧૧૪૧/- ૧ નગં 
૧૭૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ અસપી નેપસેક સ્િેર્ર મોરે્લ ૭૭૯ - ૧૫૭૧૮/- ૧ નગં 
૧૮૦ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ અસપી એવેન્જર સ્િેર્ર - ૧૧૨૩૭/- ૧ નગં 



૧૮૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ સ્િે ગન - ૧૮૫૫/- ૧ નગં 
૧૮૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ સાઇર્ સ્િે બયમ - ૮૦૦/- ૧ નગં 
૧૮૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૯૧૦ શટ ઓફ મિસ્ટન મવથ સ્ટેનર - ૬૭૦/- ૧ નગં 
૧૮૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૯૬૧ ગોદરેજ નવતાલ ૭ લીવર - ૮૮૩૫/- ૧૯ નગં 
૧૮૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૯૬૧ ગોદરેજ નવતાલ ૮ લીવર - ૫૯૭૦/- ૬ નગં 
૧૮૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૯૭૬ ર્ીઝીટલ પી એચ મીટર - ૪૨૭૫/- ૧ નગં 
૧૮૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૯૭૬ ર્ીઝીટલ ઓક્ક્સજન મીટર તથા ટીર્ીએસ મીટર - ૧૧૮૧૦/- ૨ નગં 
૧૮૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૧૯૭૫ હવેલેન્સ વોલ ફેન - ૧૬૩૯૪/- ૯ નગં 
૧૮૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૭૨૪૭ અસ્પી મારયમત ફુટ સ્િેર્ર - ૧૦૦૦૦/- ૨ નગં 
૧૯૦ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૭૨૪૭ અસ્પી હાઇટેક સ્િેર્ર - ૪૧૦૦/- ૨ નગં 
૧૯૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૭૨૪૭ એલ્યમમમનર્ મ વયમલાન્સ - ૧૦૫૦/- ૧ નગં 
૧૯૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ એલ્યમમમનર્મ તપેલા મોટા ૨૦.૭૪૦ કી. ગ્રા. - ૫૨૮૮/- ૨ નગં 
૧૯૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ એલ્યમમમનર્મ મધ્ર્મ તપેલા મોટા ૪.૭૫૦ કી. ગ્રા - ૧૨૧૧/- ૨ નગં 
૧૯૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ એલ્યમમમનર્મ નાના તપેલા મોટા ૩.૬૪૦ કી. ગ્રા - ૯૨૮/- ૪ નગં 
૧૯૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ સ્ટવ ચલૂા મોટા - ૪૫૦૦/- ૨ નગં 
૧૯૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ ચમચા મોટા - ૭૦૦/- ૨ નગં 
૧૯૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ તાવેથા - ૨૩૫/- ૨ નગં 
૧૯૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવના ંપત્ર ન.ં ૮૪૮૫ સાણસી - ૧૫૦/- ૨ નગં 
૧૯૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ અસ્પી બોલો મીસ્ટ બ્લોઅર કમ ર્સ્ટર - ૨૧૯૦/- ૨ નગં 
૨૦૦ - ઇન્સેક્ટ સ્િેર્ીંગ બોક્ષ - ૧૨૦૦/- ૧૫૦ નગં 
૨૦૧ બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ સીર્ી રાઈટર - ૩૦૦/- ૧ નગં 
૨૦૨ બ. સ. ૧૮૦૧૪ જીપીએસ-૫૦૦W ઓફ લાઈન ૧૫-૦૩-૨૦૦૩ ૪૧૫૦/- ૨ નગં 
૨૦૩ - ટેલીફોન ઇનસ્ટયમેન્ટ ૩૦-૦૩-૨૦૦૭ ૧૩૨૩/- ૨ નગં 
૨૦૪ બ. સ. ૧૦૦૯૪  મસમેન્ટ પાઈપ ૪૫૦ એમ એમ ૨.૫ મી લબંાઈ ૨૪-૦૨-૨૦૧૧ ૩૩૭૫૦/- ૪૫ મી 

૨૦૫ બ. સ. ૧૦૯૨૬  લેમમનેસન ચાટય - ૯૮૦૦/- 
૧૪ નગં 

 
૨૦૬ બ. સ. ૧૦૧૨૬-૨ ્લાન્સ્ટક ખયરશી - ૧૧૫૫૦/- ૩૦ નગં 



 
૨૦૭ - પેન ડ્રાઈવ ૨ જીબી - - ૩ નગં 
૨૦૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ હાર્ય હર્સ્ક ૧૬૦ જીબી - ૨૦૦૦/- ૧ નગં 
૨૦૯ બ. સ. ૧૦૫૬૪  ્યટીપી કેબલ ૨૭-૦૯-૨૦૧૧ ૪૨૭૦/- ૩૦૫ મી 
૨૧૦ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ મસમેન્ટ પાઈપ ૪૫૦ એમ એમ  ૧૮-૦૧-૨૦૧૨  ૧૬૦૦૨/-  ૨૧ મી  
૨૧૧  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ કોમ્્્યટરની જયદી જયદી આઈટમો  - ૧૯૪૦૦/-  ૬ નગં  
૨૧૨  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ ર્ી. વોલ માઉન્ટ બોર્ય ૬૬" સા. ૫૪" x ૪૩"   ૨૫-૦૬-૨૦૧૨ ૭૬૫૦૦/-  ૧ નગં  
૨૧૩ બ. સ. ૧૦૫૬૪ ર્ી. વોલ માઉન્ટ બોર્ય ૬૬" સા. ૫૪" x ૪૩"   ૧૨-૦૭-૨૦૧૨ ૭૬૫૦૦/- ૧ નગં  
૨૧૪ બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૮  સેન્ર્ ફોર ઇન્ટે્રકટીવ બોર્ય ૨૪-૦૯-૨૦૧૨ ૧૭૦૦૦/- ૨ નગં  
૨૧૫  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૬ સીનટેક્ષ ડ્રમ   ૩૨૭૯૫/-  ૨૯ નગં  
૨૧૬ બ. સ. ૧૦૧૨૬-૨ ઇન્સેક્ટ બોક્ષ  ૧૮" x ૧૮" x ૩"   ૨૮-૦૧-૨૦૧૩ ૧૬૦૦૦/-  ૮ નગં  
૨૧૭  બ. સ. ૧૦૦૯૪  પકર્, સ્ુ ડ્રાઈવર તથા ટેસ્ટર ૧-૦૨-૨૦૧૩ ૫૧૦/-  ૭ નગં  
૨૧૮ - પી. વી. સી. કપ બોર્ય  -  -  ૪ નગં  
૨૧૯  બ. સ. ૧૦૦૯૪  વજન કાટંો તથા વજનીર્ા સેટ  ૧૫-૦૩-૨૦૧૩ ૨૩૦૦/-  ૧ નગં  
૨૨૦  બ. સ. ૧૦૦૯૪  કોમ્્્યટર પેરીફેરલ આઈટમો  ૧૯-૦૩-૨૦૧૩  ૧૪૯૧૦/-  ૧૨ નગં  

૨૨૧  બ. સ. ૧૨૦૯૪  દીવાલ ઘહર્ર્ાળ નાની તથા મોટી ૩-૦૭-૨૦૧૩ ૧૩૫૦/-  
૨ નગં 

૧ નગં   
૨૨૨ બ. સ. ૧૨૬૦૦  કૃમષ મેળા માટેના ંચાટય   ૧૭-૦૬-૨૦૧૩ ૧૭૮૫/-  ૧૦ નગં  
૨૨૩  - પીવીસી કબાટ તથા ટેબલ  ૧૨-૦૯-૨૦૧૩ -  ૩ નગં  

૨૨૪  બ. સ. ૨૮૦૦૧  ઇન્સેક્ટ બોક્ષ, સ્િેર્ીંગ બોક્ષ તથા ક્નેક્ટીંગ નેટ  ૧૯-૧૧-૨૦૧૩ ૯૯૫૦૦/-  
૧૦૦ નગં 

૧૦૦ નગં  
૯૮ નગં   

૨૨૫ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૬૮૫૧ સીગેટ ૫૦૦ જીબી હાર્ય ર્ીસ્ક ૨/૧૧/૨૦૧૩ ૩૮૦૦/- ૧ નગં 
૨૨૬  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૭૩૧૯ આઇકોન મશીન ઇન  - ૧૧૦૦/-  ૧ નગં  
૨૨૭  િા. અને વર્ા હકટકશાસ્ત્ર મવભાગ જયનાગઢ આઈ બોલ તરંગ એન્ગલ બોક્ષ -  ૨૬૬૬.૬૬/-  ૧ નગં  
૨૨૮ િા. અને વર્ા હકટકશાસ્ત્ર મવભાગ જયનાગઢ  ૬ એમ એમ ખીલાસરીમાથંી કળશ બનાવવાની કામગીરી -  ૬૦૦૦/-  ૫ નગં  

૨૨૯ સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૩૦૧૬-૧૮ બારીઓમા એલ્યમમમનર્મ સેકશનની બને્ન બાજય ખયલે તેવી ૨ રેક -  
 

૨૬૨૫૦/-  
 

૧૫૦ ચો. ફુટ  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

મવન્ર્ો બનાવવાના ં 
કોસેરા રેઅરીંગ ટે્ર બનાવવાની કામગીરી    

 
 
 

- 

 
 
 

૯૦૦૦/-  

 
 
 

૫ નગં  
૨૩૦ િા. અને વર્ા હકટકશાસ્ત્ર મવભાગ જયનાગઢ Unifi outdoor access point  and acc high speed outdoor access 

point   
- ૨૫૦૦૦/-  ૨ નગં  

૨૩૧ બ. સ. ૧૨૧૨૬-૨  સેલો કેલક્યયલેટર -  ૩૨૫/-  ૧ નગં  
૨૩૨ બ. સ. ૧૨૧૨૬-૨ પેર્સન ર્ોર ક્લોઝર  -  ૫૭૫/-  ૧ નગં  
૨૩૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ હને્ર્ કેમ કેમેરાની સોની બેટરી   -  ૨૯૯૧/-  ૧ નગં  

૨૩૪ 
કયલસલચવશ્રી કચેરીના કા. આ. ન.ં ૧૫૭૫-
૧૬૧૪  

Gpsenabled tablet pc ( samsung tab)  ૧૪-૧૦-૨૦૧૪  -  ૧ નગં 

૨૩૫ બ. સ. ૯૫૧૦  
બાર્ો વીસ લીફ પોટેબલ લીફ એહરર્ા એનાલીસીસ મસસ્ટમ ૯.૭ 
એન્ડ્રોઇર્ ટચ ન્સ્ક્રન બેઇઝ ટેબલેટ  

-  ૮૪૦૦૦/-  ૧ નગં  

૨૩૬ બ. સ. ૧૨૦૩૨  પેન ડ્રાઈવ તથા હાર્ય હર્સ્ક  -  ૨૮૪૩૪/-   ૫ નગં  
૨૩૭ બ. સ. ૨૯૦૩૦  બેટરી  -  ૯૪૭૭૫/-  ૮ નગં  



 
 
 
 
 
 

ઈન્સ્ટુમેન્સટ ડેડ ્ટોક 

 

અન.ુ યોજનાું નુું નામ બજેટ સદર ખરીદાયેલ સાધન નુું નામ ખરીદ તારીખ સાધન ની ખરીદ કીમત 
ખરીદ કરાયેલ 

સાધન નો જથ્થો 
૧  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ હર્સેકહટિંગ માઈક્રોસ્કોપ  ૫-૦૯-૧૯૬૦  ૭૩૦/-  ૧૦ નગં  
૨  બોટની મવભાગ જયનાગઢ  ટીમ ઇન્ન્ર્ર્ા પો્્યલર માઈક્રોસ્કોપ ૧૫-૦૯-૧૯૬૦ ૧૦૯૦/-  ૨ નગં  
૩  -  માઈક્રોસ્કોપ એજ્્યકેશન  ૧૬-૦૩-૧૯૬૫ ૧૯૩૮/-  ૪ નગં  
૪  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ સ્ટીરેર્ોસ્કોપી ક્બાર્નોક્યયલર   માઈક્રોસ્કોપ - ૯૦૦/-  ૨ નગં  
૫  -  માઈક્રોફોટોગ્રાહફક એટેચમેન્ટ ફોર સ્ટીરેર્ોસ્કોપીક 

બાર્નો. માઈક્રોસ્કોપ 

૧૦-૦૨-૧૯૭૧ ૩૪૦૦/-  ૧ નગં  

૬  -  જજસ ઝૂમ સ્ટીરેર્ોસ્કોપી માઈક્રોસ્કોપ  - ૧૨૫૪૦/-  ૧ નગં  
૭  હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ માઈક્રોટોમ નાઈફ  - ૨૨૫/-  ૧ નગં  
૮  આચાર્યશ્રીની મજંયરી ન.ં ૧૪૮૩૨  હ્યમીર્ી ફાર્ર મવથ એરેન્જમેન્ટ ટય કંટ્રોલ ઓટો.  ૫-૦૧-૧૯૯૯ ૧૫૪૦૦/-  ૧ નગં  
૯  હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ કેલ્લવનેટર રેફ્રીજરેટર ૨૧૦ લી. સયપરફૂલ  ૨૮-૦૧-૧૯૯૮  ૧૧૯૦૦/-  ૧ નગં  
૧૦  હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ પદમાવતી સ્ટેલબલાર્જર ૦.૫ કે. વી. એ.  -  ૮૫૦/-  ૧ નગં  
૧૧  આચાર્યશ્રીની મજંયરી ન.ં ૨૨૧૦  કેલ્લવનેટર રેફ્રીજરેટર ૪૧૫ લી.  ૨૪-૦૨-૨૦૦૫ ૩૧૦૩૦/-  ૧ નગં  
૧૨  આચાર્યશ્રીની મજંયરી ન.ં ૩૭૬૬-૦૭  હફલલ્સ ્લેર્ર રીમોટ સાથે  ૩૦-૦૩-૨૦૦૭ ૨૯૯૦/-  ૧ નગં  
૧૩  હહઅહહની મજંયરી ન.ં ૨૨૨૨-૨૩ એલ.સી.ર્ી. િોજેક્ટર  ૨૯-૦૩-૨૦૦૭ ૯૬૦૩૦/-  ૧ નગં  
૧૪  હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ િીઝમેટીક બાર્નોક્યયલર ૭ x ૫૦   ૧૭-૦૩-૨૦૧૫  ૩૫૧૦/-  ૧ નગં  
૧૫  કે.મન.શ્રીની મજંયરી ૬૮૯૦-૯૧  સાર્ન્ટીહફક સોકલેટ એકસ. એપરેટસય કેપે. ૨૫૦ 

મી.લી.  
- ૩૧૩૬.૩૫/-  ૧ નગં  

૧૬  હહઅહહની મજંયરી ન.ં ૪૧-૮૧  સાર્ન્ટીહફક ર્ીજીટલ પેશ્યરંાઈઝાર  ૨૬-૦૩-૨૦૦૭  ૪૯૯૫૩/-  ૧ નગં  
૧૭  હહઅહહની મજંયરી ન.ં ૩૮૫૩-૫૪  સાર્ન્ટીહફક ર્ીજીટલ ઇન્ક્યબેટર  ૨૩-૦૩-૨૦૦૭  ૪૯૯૯૦/-  ૧ નગં  



૧૮  હહઅહહની મજંયરી ન.ં ૩૫૦૭-૦૮  એચ. સી. એલ. કોમ્્્યટર ૨૪-૦૩-૨૦૦૭ ૩૦૫૩૨/-  ૧ નગં 

૧૯  કે.મન.શ્રીની મજંયરી ૩૮૮૪-૮૬  કલામા સબમસીબલ પપં સેટ ૫ હો. પા.  ૨૬-૦૩-૧૯૮૭ ૧૩૩૭૫/-  ૧ નગં  
૨૦  કે.મન.શ્રીની મજંયરી ૪૮૩૮-૪૩ સીર્ જમમિનેટર  ૩૦-૦૩-૧૯૮૪ ૨૭૭૦૨/-  ૧ નગં  
૨૧  બ. સ. ૯૦૯૪ હ્યમંીર્ીટી એન્ર્ ટેમ્પ. કંટ્રોલ કેલબનેટ  ૨/૦૨/૧૯૯૯ ૨૫૯૮૭.૫૦/- ૧ નગં  
૨૨  બ. સ. ૧૦૦૯૪  કોર્ાક ર્ીઝીટલ કેમેરો એલ એસ ૭૪૩ મવથ 

એસેસરીઝ તથા સ્માટય કાર્ય  
૨૬-૦૯-૨૦૦૫  ૧૯૯૯૫/-  ૧ નગં  

૨૩  બ. સ. ૧૮૦૧૧-૩ ન્્યટોમનક લેબ એર ઓવન એનઈસી- ૪૦૮ એસી    ૧-૦૧-૧૯૯૩ ૧૫૨૩૬/-  ૧ નગં  
૨૪  બ. સ. ૧૦૦૯૪  સ્વીટ ઈલે ર્ીજીટલ બેલેન્સ  ૫-૧૨-૨૦૦૭  ૧૧૦૦૦/- ૧ નગં  
૨૫  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ બ્્યસ્ટાર સ્્લીટ  ૧૫-૦૩-૨૦૦૮ ૫૯૦૦૦/-  ૨ નગં  
૨૬  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ બાઈબેક સ્ક્રીમ દીપ ફ્રીઝર ૨૦૦ લીટર  ૧૫-૦૩-૨૦૦૮ ૧૭૦૩૦/-  ૧ નગં  
૨૭  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ આર ઓ ્લાન્ટ ૨૫ લીટર  -  ૧૪૨૭૮/-  ૧ નગં 

૨૮  બ. સ. ૨૩૫૦૮ એસર કોર ર્યય મસસ્ટમ, એસર મોનીટર તથા 
મિન્ટર ૧૫૦૫ 

-  ૪૫૧૧૪/-  ૧ નગં  

૨૯  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના બ્લય સ્ટાર સ્્લીટ ૧.૫ ટન  ૨૪-૧૧-૨૦૦૮  ૧૫૭૫૦૦/-  ૫ નગં  
૩૦  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૧૪૫૧૮ સોની નો મવર્ીર્ો કેમેરો  ૨૪-૧૧-૨૦૦૮  ૫૪૯૭૦/-  ૧ નગં  
૩૧  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઈલેકટો લક્સ ૩૧૦ લીટર રેફ્રીજરેટર   ૨૪-૧૧-૨૦૦૮ ૮૬૩૭૦/-  ૩ નગં  
૩૨  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના હોટ એર ઓવન ૨૪ x ૨૪ x ૩૬  ૨૪-૧૧-૨૦૦૮  ૫૦૪૦૦/-  ૧ નગં  
૩૩  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ર્ીજીટલ િેશીજન ટ્રીપલ વોલ ઓવન ૨૪ x ૨૪ 

x ૩૬  
૨૪-૧૧-૨૦૦૮  ૬૩૯૦૦/-  ૧ નગં  

૩૪  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના લેબોરેટરી આઈટમો  ૨૬-૧૧-૨૦૦૮  ૬૪૭૬૨૦/-  ૭ નગં  
૩૫  બ. સ. ૧૦૧૨૬-૨ અક્ષીવા હફલટેસન એસેમ્બલી મો. ન.ં ૧૬૦૦૪૭  ૨૪-૧૧-૨૦૦૮  ૪૯૬૭૬/-  ૧ નગં  
૩૬  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઇન્સેક્ટ સોકેસ કેલબનેટ 

 

-   ૧૭૦૦૦/- 
 
 

૨ નગં 

  

૩૭  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઇન્સેક્ટ હર્સ્્લે સ્ટોરેજ સોકેસ કેટ  
 

-  ૮૭૫૦/- 
 

૧૦ નગં 

  
૩૮ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના બ્રીર્ીંગ નેસ્ટ ફોર ફાઈલસ કેટ  

 

-  ૧૩૫૦૦/-  
 

૫ નગં 

 

૩૯ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના બ્રીર્ીંગ નેસ્ટ ફોર ક્રાઈસોપા કેટ  -  ૪૫૦૦૦/- ૨૫ નગં   



 

૪૦ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા એગ સ્ટરીલાઈઝેશન ચેમ્બર કેટ   -  ૩૩૦૦૦/-  ૧ નગં  
૪૧ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા એગ ફહટિલાઈઝેશન ચેમ્બર કેટ   -  ૪૪૦૦૦/-  ૨ નગં  
૪૨ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા રીએરીંગ મસસ્ટમ કેટ   -  ૪૫૦૦૦/-  ૩ નગં  
૪૩  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા એગ લેમર્િંગ કેજ કેટ   -  ૪૨૫૦૦/-  ૫૦ નગં  
૪૪  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા કેજ કેટ   - ૭૫૦૦૦/-  ૧૦૦ નગં  
૪૫  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના કોરસાર્રા એગ ક્લીનીંગ ર્ીવાઈસ કેટ    -  ૫૦૦૦૦/-  ૨ નગં  
૪૬  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઇન્સેકટ સ્પેમસમેન ટયયબ કેલબનેટ કેટ  -  ૩૩૦૦૦/-  ૫ નગં  
૪૭  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના હફલલ્સ મમક્ચર  ૨૪-૧૨-૨૦૦૮  ૧૯૭૭૦/- 

 

૬ નગં  

૪૮  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના  ઓકસન વોટર હર્સ્પેન્સર મવથ આરઓ સીસ્ટમ  ૨૩-૧૨-૨૦૦૮  ૩૭૦૦૦/-  ૨ નગં  
૪૯  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના રૂમ હહટર એફ એચ ૨૨૧૩  ૨૭-૧૨-૨૦૦૮  ૪૧૫૮૦/-  ૧૪ નગં  
૫૦  સ.ંમન.શ્રીની મજંયરી ૨૧૦૨૯ એક્ઝોસ્ટ ફેન  ૨૪-૧૨-૨૦૦૮  ૩૬૩૩૦/-  ૧૪ નગં  
૫૧  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ટીસ્્ય હોમોનાઈઝ્રર  -  ૩૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
૫૨ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના રેગાવોલટ કન્ટ્રોલલિંગ સ્ટેન્ર્  -  ૫૫૦૦/-  ૧ નગં  

 ૫૩ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઇલેન્ક્ટ્રક બેલેન્સ -  ૩૧૨૫૦/-  ૧ નગં  
 ૫૪  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના ઇલેન્ક્ટ્રક બેલેન્સ -  ૨૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
 ૫૫  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ર્ોજના એચસીએલ ઇન્ફોનીટી પાવર બાઈટ કોમ્્્યટર 

નોટ બકૂ ઇન્ટેલ કોર   
-  ૫૨૫૦૦/-  ૧ નગં  

૫૬  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ એસસીએલ ઇન્ટેલ કોર ટય ર્ીર્ો કોમ્્્યટર મવથ 
૪૮.૩ ટીએફટીએસવીજીએ મોનીટર 

૨૦-૦૧-૨૦૦૯ ૩૧૫૩૭/-  ૧ નગં  

૫૭  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૪૪૫૨  એસસીએલ ઈનોસીસ્ટમ કોમ્્્યટર નવય ંએલસીર્ી 
૧૭"  

૧૮-૦૩-૨૦૦૮  ૬૪૦૦૦/-  ૧ નગં  

૫૮  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ બ્લયસ્ટાર સ્્લીટ એ. સી. ૧.૫ ટન  ૨૨-૦૧-૨૦૦૯  ૩૧૫૦૦૦/-  ૧૦ નગં  
૫૯  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ ઇલેક્ટ્રોલકસી રેફરીજરેટર ૩૧૦ લી.  ૨૨-૦૧-૨૦૦૯  ૫૭૫૮૦/-  ૨ નગં  
૬૦  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૧૪૭૮ એલસીર્ી ૪૪૫ માઈક્રોસ્કોપ મવથ એસેસરીઝ  ૨૨-૦૧-૨૦૦૯  ૨૪૮૦૬૨/-  ૧ નગં  
૬૧  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૧૪૭૫  નોવા ર્ીજીટલ હોટ ઓવન  ૨૧-૦૧-૨૦૦૯  ૧૦૦૮૦૦/-  ૨ નગં  
૬૨  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૧૪૭૫ નોવા ર્ીજીટલ હ્યમંીર્ીટી કન્ટ્રોલ ઓવન  ૨૧-૦૧-૨૦૦૯ ૧૬૦૬૫૦/-  ૨ નગં  



૬૩  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ ગ્રીન લીફ હોપર ઇન્સેક્ટ રીએરીંગ કેજ  ૨૯-૦૧-૨૦૦૯  ૭૦૦૦૦/-  ૨૦ નગં  
૬૪  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ કોરસાર્રા એગ સ્ટેરીલાઈ ઝેશન ચેમ્બર  ૨૯-૦૧-૨૦૦૯  ૩૩૦૦૦/-  ૧ નગં  
૬૫  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ કોરસાર્રા એગ સ્ટેરીલાઈ ઝેશન ચેમ્બર ૨૯-૦૧-૨૦૦૯  ૪૪૦૦૦/-  ૨ નગં  
૬૬  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ કોરસાર્રા એગ ક્લીનીંગ ર્ીવાઈસ કેજ કોર્ ન.ં 

આરઆઈ- ૮૬-૦૮  
૨૯-૦૧-૨૦૦૯  ૫૦૦૦૦/-  ૨ નગં  

૬૭  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ કોરસાર્રા એગ લેઈંગ કેજ કોર્ ન.ં આરઆઈ- 
૮૬-૦૬ 

૨૯-૦૧-૨૦૦૯  ૪૨૫૦૦/-  ૫૦ નગં  

૬૮  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ કોરસાર્રા રીએરીંગ સીસ્ટમ કોર્ ન.ં આરઆઈ- 
૮૬-૦૫  

૨૯-૦૧-૨૦૦૯ ૪૫૦૦૦/-  ૩ નગં  

૬૯  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ મેગાસ્કોપ કોર્ ન.ં આરઆઈ- ૮૮-૦૧ ૨૯-૦૧-૨૦૦૯ ૨૦૦૦૦/-  ૪ નગં  
૭૦  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ ર્ીજીટલ થમો હાઈગોમીટર   -  ૧૬૮૦૦/-  ૧૨ નગં  
૭૧  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૧  ઓલ ઇન વન મિન્ટર મો. એમ ૧૫૨૨ 

એનએફએચપી  
૨૪-૦૨-૨૦૦૯  ૨૪૫૦૦/-  ૧ નગં  

૭૨  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ મોરે્લ ક્સ્વલ-૧૦૧ કેપેમસટી ૧૦૦ ગ્રામ બેલેન્સ 
એક્યયહરટી-૦.૦૦૧ ગ્રામ  

-  ૨૭૦૦૦/-  ૧ નગં  

૭૩  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ મોરે્લ ક્સ્વલ-૧૦૧૫ કેપેમસટી ૧૦ હકલોગ્રામ 
બેલેન્સ એક્યયહરટી-૦.૫ ગ્રામ સા. ૩૦૦ x ૨૫૦  

-  ૧૮૦૦૦/-  ૨ નગં  

૭૪  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ મોરે્લ ક્સ્વલ-૦૩૩૧ કેપેમસટી ૩ હકલોગ્રામ 
બેલેન્સ એક્યયહરટી-૦.૧ ગ્રામ સા. ૨૪૦ x ૧૯૦ 

૨૮-૦૨-૨૦૦૯  ૯૫૦૦/-  ૧ નગં  

૭૫  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ નોવા ઓવન ૭૦ x ૫૦ x ૫૦  ૨૮-૦૨-૨૦૦૯  ૮૬૬૮૪/-  ૧ નગં  
૭૬  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ બ્લેસ્ટાર ફ્ત્રીજર એર્વાન્સ મોર્લ ૨૦૦ લી.   ૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૨૦૨૮૦/-  ૧ નગં  
૭૭  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ લાઇકા માઈક્રોસ્કોપ  ૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૩૭૫૧૫૨/-  ૧ નગં  
૭૮  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ બાર્ોલોજીકલ લેબ સાધનો ઓટોકલેવટીકલ ૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૭૦૯૨૦/-  ૧ નગં  
૭૯  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ રીસચય સેન્ટ્રીફ્યઝં  ૧૩-૦૩-૨૦૦૯ ૯૯૬૦૦/-  ૧ નગં  
૮૦ બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ લેમમનાર એર ફ્લો બેંચ ૬ x ૨ x ૨  ૩-૦૩-૨૦૦૯  ૧૭૯૧૦૦/-  ૧ નગં  
૮૧  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ થમોહાઈગ્રોગ્રાફ  ૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૧૫૫૦૦૦/-  ૪ નગં  
૮૨  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ વેક્યયમ ક્લીનર  ૧૩-૦૩-૨૦૦૯ ૨૦૦૦૦/-  ૨ નગં  



૮૩  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ ઈલે. બેલેન્સ મો સીએ-૧૨૩ ૧૩-૦૩-૨૦૦૯ ૩૧૨૫૦/-  ૧ નગં  
૮૪  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ ઈલે. બેલેન્સ મો સીબી -૬૦૦૧ ૧૩-૦૩-૨૦૦૯ ૨૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
૮૫  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ વેક્યયમ પેહકિંગ મશીન મો. મવટીએમ-૪૦૦ ચેમ્બર 

કેપેસીટી ૫૦૦ x ૨.૪૦૦ x ૧૫૦   
૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૧૮૬૯૦૦/-  ૧ નગં  

૮૬  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ લેબોરેટરી સાધનો લેબોરેટરી વટીકલ ઓટો કલેવ 
૬૦૦ x ૪૫૦  

૧૩-૦૩-૨૦૦૯  ૪૨૧૨૫/-  ૧ નગં  

૮૭  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ હ્યમંમર્ીફાર્ર  -  ૧૧૭૦૦/-  ૧ નગં  
૮૮  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ લેમમનાર ફ્લોવ બેંચ  -  ૫૨૦૦૦/-  ૧ નગં  
૮૯  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ ગ્રાઈન્ર્ર ઘર ઘટંી  ૧૯-૦૩-૨૦૦૯  ૧૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
૯૦  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ એલએક્સ ૧૧૭૦ ર્ીએમપી મિન્ટર  ૨૧-૦૩-૨૦૦૯  ૮૮૫૫/-  ૧ નગં  
૯૧  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ એચપી સ્કેન જેટ જી ૨૪૧૦ સ્કેનર  ૩૧-૦૩-૨૦૦૯ ૨૭૨૪/-  ૧ નગં  
૯૨  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ એચપી લેસર જેટ મિન્ટર પી ૧૦૦૭  ૨૧-૦૩-૨૦૦૯  ૧૦૯૫૦/-  ૨ નગં  
૯૩ બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩  એચપી લેસર જેટ સ્કેનર જી ૨૪૧૦ સ્કેનર ૨૧-૦૩-૨૦૦૯ ૨૭૨૪/-  ૧ નગં  
૯૪  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ એસર રે્ક્સ સ્ટોપ કોમ્્્યટર એ એમ ર્ી એથેલોન 

મવથ ર્ીવીર્ી રાઈટર   
-  ૬૧૯૩૬/-  ૨ નગં  

૯૫  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ હહટકચી િોજેક્ટર મો. ન.ં સીપી-એક્ષ ૪-૪૧૭  ૨૩-૦૩-૨૦૦૯  ૧૧૨૧૬૭/-  ૧ નગં  
૯૬  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ મોટોરાઈઝ ન્સ્ક્રન  ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૨૮૨૮૧/-  ૧ નગં  
૯૭  બ. સ. ૨૩૪૬-૧ મસલલિંગ માઉન્ટ કીટ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૪૭૧૪/-  ૧ નગં  
૯૮   બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આર કેવીવાર્ સોની એલસીર્ી િોજેક્ટર  ૨૩-૦૩-૨૦૦૯  ૧૩૬૩૬૩/-  ૧ નગં  
૯૯  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૧૧૭ ઓવરહરે્ િોજેક્ટર મો. ન.ં ૭૪૦૦ ઓએચપી  -  ૨૮૮૯૦/-  ૧ નગં  
૧૦૦  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ મવસ્્યલાઈઝર એ. વી. મેક  ૨૩-૦૩-૨૦૦૯  ૭૪૯૪૩/-  ૧ નગં  
૧૦૧  બ. સ. ૧૮૧૨૬-૦૩ બોલેરો જીપ મહહન્રા ૭-૦૩-૨૦૦૯  ૫૬૭૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૦૨  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ફમેન્ટર સીસ્ટમ મવથ કેપેમસટી ૧૦ લીટર સાથે 

સ્ટીલ જનરેટર લચલર એર કમ્િેસર મવથ સોની 
લેપટોપ  

૨૫-૦૩-૨૦૧૦  ૧૨૬૧૫૦૦/-  ૧ ્યમનટ  

૧૦૩  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ પાઉચ પેહકિંગ મશીન  ૨૪-૦૩-૨૦૧૦   ૪૮૩૫૪૪/-  ૧ નગં  
૧૦૪  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ એ-૪ કલર લેસર મિન્ટર મોરે્લ સેમસગંમસએલપી ૩૦-૦૯-૨૦૧૦  ૩૧૫૦૦/-  ૧ નગં  



૬૨૦ એનર્ીએક્ષઆરટી  
૧૦૫  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ હોન્ર્ા જનરેટર મો. ઈવી ૬૫  ૩૦-૦૯-૨૦૧૦  ૨૦૭૧૮૫/-  ૧ નગં  
૧૦૬  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ અગર હફલર સ્ુ કન્વીનર મમક્સર તથા બોટલ 

મશીન મવથ એર કમ્િેસર  
૩૦-૦૯-૨૦૧૦  ૨૮૫૫૦૦/-  ૧ નગં  

૧૦૭  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ કોરાટ મમક્સર મશીન કેપેમસટી ૫૦ હકલો  ૩૦-૦૯-૨૦૧૦ ૧૦૭૫૦૦/-  ૧ નગં  
૧૦૮  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ કોરાટ લીક્વીર્ એલીંગ મશીન  ૩૦-૦૯-૨૦૧૦ ૯૦૭૫૦/-  ૧ નગં  
૧૦૯  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ સેન્ટ્રીફ્યજ સા્લેક્સ એસ એ-૨૬  ૨૯-૦૩-૨૦૧૧  ૭૬૭૨૩૨/- ૧ નગં  
૧૧૦  બ. સ. ૧૮૦૦૮-૧૮ એકટીવા આઈએએસઆઈ સબમશીબલ મોટર 

૧.૫ એચ. પી., પેનલ બોક્ષ, પાઈપ, સ્ટીલ 
નીપલ, સ્ટીલ નીપલ બોલટ, ટેબલ,બોરકેપ,પાઈપ 
ચાપર્ો 

-  ૧૪૪૬૦/-  ૧ નગં  

૧૧૧  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ રોટર હરે્ ફોર સેન્ટ્રીફ્યઝ આ ટીસી ૧૮૦૫-૧૨ x 
૫૦ રોટર હરે્ ર સી ૮૧૦૩-૬ x ૨૦૦, ટીસી 
૪૧૧૧-૨૪ x ૨.૧૫ રોટર હરે્,    

-  ૩૯૬૦૦/-  ૩ નગં  

૧૧૨  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૦૩૩૬-૩૩૭  સાગર મસલલિંગ મશીન  -  ૩૮૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૧૩  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ઓરબીટલ સેકર ઇન્ક્યયબેટર  ૫-૦૩-૨૦૧૨  ૯૨૬૧૦/-  ૧ નગં  
૧૧૪  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ હરકો ઝેરોક્ષ મશીન કોપીર્ર  -  ૧૬૦૮૭૬/-   ૧ નગં 

૧૧૫  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ફાઉનટેન-૧ તમામ એસેસરીઝ સાથે  ૨૮-૦૩-૨૦૧૨  ૬૨૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૧૬  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ફાઉનટેન-૨ તમામ એસેસરીઝ સાથે ૨૮-૦૩-૨૦૧૨ ૬૮૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૧૭  બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ફાઉનટેન-૩ તમામ એસેસરીઝ સાથે ૨૮-૦૩-૨૦૧૨ ૬૮૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૧૮  બ. સ. ૧૦૯૨૬  કોમ્્્યટર મવથ આઉટ મોનીટર મવથ સ્પીકર    -  ૨૪૩૪૦/-  ૧ નગં  
૧૧૯  

  
બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ લાર્ફ્યલાઈઝર મવથ એસેસરીઝ 

હ્યમંીર્ીફાર્ર મવથ એસેસરીઝ 

હ્યમંીર્ીફાર્ર     

 
 
 
 

૨૨-૦૨-૨૦૧૨ 

  
 

 
 
 
 

૬૪૦૦૯૫/-  

 
 
 
 

૭ નગં  

૧૨૦  સ.ંમન.શ્રીના પત્ર ન ં૨૩૯૧૯-૨૦  પસયનલ કોમ્્્યટર  -  ૨૧૦૨૫/-  ૧ નગં 



૧૨૧  હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ એર કમ્િેસર કમ્્લીટ મો. એલ. ઈ-૧ -  ૧૮૬૫/-  ૧ નગં  
૧૨૨  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ સ્િેકટોનીક -૨૦ કમ્્લીટ  -  ૧૨૯૮૫/-  ૧ નગં  
૧૨૩  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ સ્ટીરીર્ોસ્કોમપક બાર્નોક્યયલર માઈક્રોસ્કોપ મો. 

એમએસટી. ૧૩૧  
-  ૪૦૦૦/-  ૧ નગં  

૧૨૪  કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૧૯૨૦૮-૧૦ સ્્ય બી. ઓ. ર્ી. ઈન્ક્યયબેટર ૮૭૦ x ૫૭૦ x ૪૦૦ 
એમ. એમ.   

-  ૧૧૭૬૬.૭૦/-  ૧ નગં  

૧૨૫ કે. મન. શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૫૦૩૭-૩૯ બી. ઓ. ર્ી. ઈન્ક્યયબેટર ૭૦ x ૫૦ x ૫૦૦ 
ન્્યટોનીક ૧૬૫ લી.   

-  ૪૧૬૦૦/-  ૧ નગં  

૧૨૬ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૮૦૪૫-૪૭ સ્ટયર્ન્ટ માઈક્રોસ્કોપ -  ૩૨૪૦/-  ૬ નગં  
૧૨૭ કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૮૦૪૫-૪૭ ર્ીસેકહટિંગ માઈક્રોસ્કોપ -  ૩૨૯૦.૪૦/-  ૧૮ નગં  
૧૨૮  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ંપત્ર ન.ં ૨૦૯૭૩-

૭૯ 

હ્યમંીર્ીટી કન્ટ્રોલ ઓવન મો. ન.ં ૨૧૬ આર/૧૦ -  ૨૮૪૫૮/-  ૧ નગં  

૧૨૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ં પત્ર ન.ં ૨૦૩૫-
૮૫ 

ઓટોમેટ બી. ઓ. ર્ી. ઇન્ક્યયબેટર ૯૦૦ x ૬૫૦ x 
૫૮૦   

-  ૨૨૮૩૭.૫૦/-  ૧ નગં  

૧૩૦  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ં પત્ર ન.ં ૩૩૮૧-
૮૯  

મેટઝર બાર્નોક્યલર માઈક્રોસ્કોપ મો. ન.ં ૭૭૮  -  ૨૮૭૫૦/-  ૧ નગં  

૧૩૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ં પત્ર ન.ં ૩૩૮૨-
૮૯ 

સ્કેલએનાલીટીકલ ટોપપાન વેઈટીંગ બેલેન્સ  -  ૩૧૯૭૫/-  ૧ નગં  

૧૩૨  હહ.ની.શ્ર.ની મજંયરી ન.ં ૧૯૭૯-૮૦ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ મવન્ર્ો એસી ૧.૫ ટી.  - ૧૮૯૬૪/-  ૧ નગં  
૧૩૩ હહ.ની.શ્ર.ની મજંયરી ન.ં ૧૯૭૯-૮૦ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ એસ. એસી ૧.૫ ટન  -  ૨૯૭૮૫/-  ૧ નગં  
૧૩૪  બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ એચ. પી. સ્કેનર  ૨૪-૦૨-૨૦૦૩ ૩૨૭૫/-  ૧ નગં  
૧૩૫  બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ ર્ોટ મેહટ્રક મિન્ટર  ૧૧-૦૩-૨૦૦૩ ૧૨૩૦૦/-  ૧ નગં  
૧૩૬  કે.મન.શ્રીના ંપત્ર ન.ં ૨૧૯૧-૯૨ કોમ્્્યટર  ૧૧-૦૩-૨૦૦૩  ૨૯૫૦૦/-  ૧ નગં  
૧૩૭  બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ એચ. પી. લેસર મિન્ટર  ૧૫-૦૩-૨૦૦૩ ૧૪૬૯૦/-  ૧ નગં  
૧૩૮  બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ મિન્ટર ટ્રોલી  ૨૯-૦૩-૨૦૦૩ ૨૭૦૦/-  ૨ નગં  
૧૩૯  બ. સ. ૧૦૦૯૪ એચ. પી. લેસર મિન્ટર -  ૧૬૯૫૨/-  ૧ નગં  
૧૪૦   બ. સ. ૧૮૦૧૧-૩ સ્ટયર્ન્ટ માઈક્રોસ્કોપ ૩-૦૩-૧૯૯૩ ૨૧૯૨.૪૦/-  ૧ નગં  



૧૪૧  હહઅહહની ખરીદ શાખા ૧૬૦૬૨-૬૪ મસિંગલ પાન કૂહકિંગ ટેબલ  
આર્નય મસલક રેલીંગ મશીન  
મસલક રીલ પમેસન ચેમ્બર  
હરે્ ઓપરેટર  
ર્ીનર સ્કેલ  
સ્કીનીંગ મશીન  

-  ૧૩૩૯૮૮/-  ૧ ્યમનટ  

૧૪૨  બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૮ વોટર કયલર  ૧૯-૦૯-૨૦૧૩ ૩૯૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૩  આચાર્યશ્રીના ંપત્ર ન.ં ૭૨૬ સવો સ્ટેબીલાઈઝર  -  ૬૪૮૩૫/-  ૧ નગં  
૧૪૪  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ંપત્ર ન.ં ૨૧૭ આર. ઓ. ્લાન્ટ  -  ૮૫૫૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૫  આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ંપત્ર ન.ં ૨૧૮ ફાલકન લોન કટર  -  ૪૩૬૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ંપત્ર ન.ં ૧૯૮૫ એસી હહટર હ્યમંીર્ીટી કન્ટ્રોલર સીસ્ટમ   -  ૩૦૫૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢના ંપત્ર ન.ં ૧૯૫૮ એસી હ્યમંીર્ીટી કન્ટ્રોલર સીસ્ટમ   -  ૧૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૮  િા. અને વર્ા હકટકશાસ્ત્ર મવભાગ જયનાગઢ કોમ્પેક્ટ િેસેહરર્ો મસક્યય. ૬૦ બેટરી  -  ૪૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૪૯ બ. સ. ૨૯૦૩૦ લોન મયવર એસ. પી. એક્સ ૧૮ ઇંચ શાપેક્સ   -  ૩૧૫૧૪.૯૨/-  ૧ નગં  
૧૫૦  બ. સ. ૨૯૦૩૦ હરે્જ ટ્રીમર શાપેક્સ -  ૧૯૨૩૮/-  ૧ નગં  
૧૫૧ બ. સ. ૧૨૦૩૨  કલર મિન્ટર  -  ૨૧૫૨૫/-  ૧ નગં  
૧૫૨  બ. સ. ૧૨૦૩૨ કોમ્્્યટર તથા સ્પેર પાટટયસ  -  ૯૪૩૧૩/-  ૨ નગં  
૧૫૩  બ. સ. ૧૨૦૩૨  ર્ાર્હકન સ્્લીટ એર કન્ર્ીશનર  -  ૮૦૮૬૯.૫૬/-  ૨ નગં  
૧૫૪  બ. સ. ૧૨૦૩૨  કેનોન એમ એફ મિન્ટર  -  ૫૩૫૦૦/-  ૩ નગં  
૧૫૫ બ. સ. ૧૨૦૩૨ કેમેરો  -  ૮૪૯૯૫/-  ૧ નગં  
૧૫૬  બ. સ. ૧૨૦૩૨ િોજેક્ટર  -  ૯૯૨૫૦/-  ૧ નગં  
૧૫૭  બ. સ. ૧૨૦૩૨ ક્ન્વેક્સ્ન માઈક્રોવેવ ઓવન  -  ૪૬૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૫૮  બ. સ. ૧૨૦૩૨ ઈલેક્ટ્રોનીક બેલેન્સ  -  ૫૮૭૫૫/-  ૧ નગં  
૧૫૯  બ. સ. ૧૨૦૩૨ સહકિંગ વોટર બાથ  -  ૨૯૫૦૦૦/-  ૧ નગં  
૧૬૦ બ. સ. ૧૨૦૩૨ ર્ીપ ફ્રીઝર  -  ૪૭૮૬૫૦/-  ૧ નગં  
૧૬૧  બ. સ. ૧૨૦૩૨ લાર્કા ઈર્ર એજ્્યકેસનલ ર્ીસેક્સન માઈક્રોસ્કોપ   -  ૩૦૯૮૧૫/-  ૫ નગં  
૧૬૨  બ. સ. ૧૨૦૩૨ લાર્કા ટ્રાઈક્યયલર માઈક્રોસ્કોપ   -  ૪૪૦૧૧૬/-  ૧ નગં  



 
 

 
 
 
 
 

 
ફનીચર ડેડ્ટોક 

 

અન.ુ યોજનાું નુું નામ બજેટ સદર ખરીદાયેલ સાધન નુું નામ ખરીદ તારીખ 
સાધન ની ખરીદ 

કીમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધન નો જથ્થો 

૧ આમસસ્ટન ઓઈલ સાર્ન્ટીસ જયનાગઢ પેન્ટી ટેબલ - - ૧ નગં 

૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૬   - ૨૬૭.૫૦/- ૧ નગં 

૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   ૨૪-૦૪-૧૯૬૮ ૩૨૩/- ૧ નગં 

૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ    ૧૮-૦૩-૧૯૬૧ ૨૫૦/- ૧ નગં 

૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   ૧૮-૦૩-૧૯૬૧ ૧૨૫/- ૧ નગં 

૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   ૨૬-૦૫-૧૯૬૦ ૨૨૫/- ૧ નગં 

૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૧૫૦/- ૨ નગં 

૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૧૪૩/- ૧ નગં 

૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૧૩૫/- ૧ નગં 

૧૦ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ વયર્ન પોર્ીર્મ ટેબલ - ૩૨૬૭૦/- ૨ નગં 



૧૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   ૧૮-૦૩-૧૯૬૧ ૧૫૦/- ૨ નગં 

૧૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   ૨૦-૦૩-૧૯૬૩ ૪૫૦/- ૬ નગં 

૧૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૧૨૦/- ૪ નગં 

૧૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૮૬૨/- ૨ નગં 

૧૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૬૯૦/- ૨ નગં 

૧૬ હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૭૦૦/- ૪ નગં 

૧૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૬૫૦/- ૨ નગં 

૧૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   . - ૬૪૫/- ૨ નગં 

૧૯ કે. મન.. આદેશ ન.ં ૧/૫૩૭   - ૨૩૬૦/- ૪ નગં 

૨૦ કે. મન.. આદેશ ન.ં ૧/૫૩૭   - ૪૦૮૦/- ૮ નગં 

૨૧ કે. મન.. આદેશ ન.ં ૧/૫૩૭   - ૧૫૩૦/- ૩ નગં 

૨૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૩૦-૦૩-૧૯૭૮ ૬૨૪/- ૧ નગં 

૨૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ  ૩૦-૦૩-૧૯૭૮ ૫૮૨.૪૦/- ૧ નગં 

૨૪ કે. મન..શ્રી વહટ-૪ મજંયરી ૮૧/૬૭૧૨-૧૩   ૩૦-૦૩-૧૯૮૧ ૭૨૦૦/- ૧૨ નગં 

૨૫ કે. મન..શ્રી વહટ-૪ મજંયરી ૮૧/૬૭૧૪-૧૫   ૩૦-૦૩-૧૯૮૧ ૭૨૦૦/- ૧૨ નગં 

૨૬ બ. સ. ૨૩૪૬-૦૧ ૭-૦૩-૨૦૦૯ ૫૮૬૫૦/- ૧૭ નગં 

૨૭ બ.. સ.. ૧૮૦૧૪-૮ ૧૯-૦૩-૨૦૦૩ ૧૧૪૦૦/- ૪ નગં 

૨૮ બ.. સ.. ૩૧૨૬-૧  - ૧૬૦૦૦/- ૮ નગં 

૨૯ કે. મન../ટેક-૨ મજંયરી ૮૫/૯૩૧૬-૧૮   ૨૧-૦૧-૧૯૮૬ ૩૫૦૦/- ૧ નગં 

૩૦ આરકેવીવાર્ ૧૮૨૪૭-૦૧ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૧૩૬૦૮૦/- ૨૪ નગં 

૩૧ આરકેવીવાર્ ૧૮૨૪૭-૦૧ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૧૫૭૯૫/- ૨ નગં 

૩૨ આમસસ્ટન ઓઈલસીર્  સ્પેસીર્ાલીસ્ટ - - ૧ નગં 



૩૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૨૯-૧૧-૧૯૬૨ ૭૪૨.૫૦/- ૩ નગં 

૩૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૯-૦૧-૧૯૬૪ ૨૩૫/- ૧ નગં 

૩૫ આરકેવીવાર્ ૧૮૨૪૭-૦૧ ૨૪-૦૩-૨૦૦૯ ૧૨૨૦૦/- ૨ નગં 

૩૬ બ.. સ.. ૧૦૫૬૪ ૮-૧૨-૨૦૦૯ ૪૯૦૦/- ૧ નગં 

૩૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૯૦૮/- ૪ નગં 

૩૮ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૪૬૬/- ૨ નગં 

૩૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૪૨૫/- ૧ નગં 

૪૦ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૨૯૦/- ૧ નગં 

૪૧ હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૦૫૦/- ૨ નગં 

૪૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૪૧/- ૧ નગં 

૪૩ કે. મન../ટેક-૧ મજંયરી/૯૬૬૭-૬૯/૭૭ - ૧૫૫૭.૭૦/- ૨ નગં 

૪૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૩૦-૦૮-૧૯૭૮ ૫૯૮/- ૧ નગં 

૪૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવ અ-૫/મજંયરી/૪૧૨૩ ૨૮-૦૩-૨૦૦૬ ૧૧૪૦૦/- ૩ નગં 

૪૬ બ.. સ.. ૯૦૯૪   ૮-૦૨-૨૦૦૨ ૫૮૩૦/- ૨ નગં 

૪૭ હક. શા. મજંયરી નોંધ ન.ં ૩   ૧૮-૧૧-૨૦૦૩ ૧૮૦૦૦/- ૫ નગં 

૪૮ બ. સ. ૧૦૦૯૪   ૨૦-૧૧-૨૦૦૩ ૧૯૭૫/- ૧ નગં 

૪૯ આચાર્યશ્રી તરફથી ફાળવેલ   ૩૧-૦૩-૧૯૮૦ ૨૯૨૫/- ૨ નગં 

૫૦ આચાર્ય શ્રી તરફથી ફાળવેલ   - ૯૯૦/- ૧ નગં 

૫૧ આચાર્યશ્રી લાર્બ્રેરી તરફથી ફાળવેલ - - ૪ નગં 

૫૨ બ. સ. ૫૦૨૬   ૩-૧૧-૧૯૯૫ ૨૭૨૫/- ૧ નગં 

૫૩ બ. સ. ૫૦૨૬   - ૨૨૫૦/- ૧ નગં 

૫૪ આચાર્યશ્રી લાર્બ્રેરી તરફથી ફાળવેલ   ૨૧-૦૨-૧૯૯૦ ૨૭૦૦/- ૨ નગં 

૫૫ કેમન/વહટ-૨/મજંયરી/૮૨/૯૬૭૫-૭૭   ૨૬-૦૩-૧૯૮૨ ૨૦૨૦/- ૨ નગં 

૫૬ કેમન/વહટ-૨/મજંયરી/૮૨/૯૬૭૫-૭૭   ૨૬-૦૩-૧૯૮૨ ૨૧૦૦/- ૩ નગં 

૫૭ કેમન/ટેક-૨/મજંયરી/૮૬/૨૯૩૭-૪૮ - ૩૩૭૫/- ૧ નગં 

૫૮ બ. સ. ૧૮૦૧૧-૩   ૨૨-૦૩-૧૯૯૬ ૨૮૫૦/- ૧ નગં 



૫૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - - ૨ નગં 

૬૦ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - - ૨ નગં 

૬૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - - ૨ નગં 

૬૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - - ૧ નગં 

૬૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૪૫/- ૧ નગં 

૬૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૨૬૦/- ૪ નગં 

૬૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૩૦-૦૩-૧૯૬૨ ૩૨૧/- ૪ નગં 

૬૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૯/- ૧ નગં 

૬૭ કેમનશ્રી જૂનાગઢ   ૨૩-૦૩-૧૯૬૩ ૧૦૦૦/- ૮ નગં 

૬૮ કેમનશ્રી જૂનાગઢ   - ૧૧૧૨.૬૪/- ૪ નગં 

૬૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ તરફથી આવેલ   ૩૧-૦૩-૧૯૮૦ ૩૨૦/- ૨ નગં 

૭૦ કેમન/વહટ-૨/મજંયરી ૬૭૨૦-૨૧   ૨૦-૦૬-૧૯૮૧ ૧૨૬૦/- ૪ નગં 

૭૧ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ ૨૬-૦૩-૨૦૦૯ ૩૧૫૦૦/- ૧૫ નગં 

૭૨ કેમન/વહટ-૨/મજંયરી/૮૨/૯૬૭૫-૭૭   ૩૧-૦૩-૧૯૮૨ ૧૩૬૦/- ૪ નગં 

૭૩ કેમન/વહટ-૨/મજંયરી/૮૨/૯૬૭૫-૭૭   - ૬૮૦/- ૪ નગં 

૭૪ લાર્બ્રેરીમાથંી આવતા   - - ૩ નગં 

૭૫ કેમન/વહટ-૨ ફમનિચર. ટ્રા ૨૯૫૨-૫૪ ૧-૦૨-૧૯૮૨ ૭૭૦/- ૩ નગં 

૭૬ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૭૫/- ૧૦ નગં 

૭૭ બ. સ. ૧૮૦૧૪-૮ ૨૯-૦૩-૨૦૦૩ ૧૪૪૦૦/- ૮ નગં 

૭૮ કેમન/ટેક-૨/મજંયરી/૧૨૦-૨૧ ૩૦-૦૧-૧૯૮૫ ૩૨૦૦/- ૮ નગં 

૭૯ કેમન/ટેક-૨/મજંયરી/૧૨૦-૨૧ ૩૦-૦૧-૧૯૮૫ ૧૮૦૦/- ૧ નગં 

૮૦ ગયકૃ્ય/કાઈ/ઈ-૨/૨૮૧૭-૧૮ ૧૭-૦૫-૧૯૮૫ ૭૫૦૦/- ૩૦ નગં 

૮૧ બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ ૧૭-૦૩-૨૦૦૮ ૮૫૦૦/- ૧ નગં 

૮૨ બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ ૧૭-૦૩-૨૦૦૮ ૧૯૮૦૦/- ૬ નગં 

૮૩ બ. સ. ૧૮૦૦૯-૧૩ ૧૭-૦૩-૨૦૦૮ ૧૭૨૦૦/- ૮ નગં 

૮૪ બ. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ ૨૪-૧૨-૨૦૦૮ ૩૦૦૦૦/- ૧૦ નગં 

૮૫ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૪-૧૨-૨૦૦૮ ૧૭૨૦૦/- ૮ નગં 



૮૬ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૪-૧૨-૨૦૦૮ ૨૬૪૦૦/- ૮ નગં 

૮૭ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૪-૧૨-૨૦૦૮ ૮૫૦૦/- ૧ નગં 

૮૮ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ - ૨૩૮૫૦/- ૧ નગં 

૮૯ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ - ૧૧૦૮૦૦/- ૮ નગં 

૯૦ બ. સ. ૨૩૪૬-૧ ૭-૦૩-૨૦૦૯ ૫૫૨૫૦/- ૩૪ નગં 

૯૧ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૩૦૩૮૪૦/- ૪૦ નગં 

૯૨ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૩૧૫૯૦/- ૬ નગં 

૯૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૨૩૦/- ૨૦ નગં 

૯૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ ૨૪-૦૩-૧૯૭૦ ૩૦૦/- ૧૫ નગં 

૯૫ હક. શા. કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૪૦૦/- ૨૦ નગં 

૯૬ બ.. સ..  ૫૦૨૬   ૩૦-૦૩-૧૯૮૯ ૨૦૯૦/- ૧૧ નગં 

૯૭ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૨૪.૮૦/- ૪ નગં 

૯૮ બ.. સ. ૧૮૨૪૭-૦૧ આરકેવીવાર્ ૨૩-૦૩-૨૦૦૯ ૧૫૭૫૦૦/- ૫૦ નગં 

૯૯ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૨૯.૨૫/- ૧ નગં 

૧૦૦ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ   - ૧૭૬/- ૪ નગં 

૧૦૧ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૩૪૫૦/- ૫ નગં 

૧૦૨ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૬૯૦/- ૧ નગં 

૧૦૩ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૨૫૦/- ૫ નગં 

૧૦૪ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૧૬૨૦/- ૩ નગં 

૧૦૫ આચાર્યશ્રી કૃમમવ જૂનાગઢ - ૯૯૦/- ૩ નગં 

૧૦૬ કેમનશ્રીના ં પત્ર ન/ંટેક-
૨/મજંયરી/હકટક/૮૯/૩૦૦૩-૪

૩૦-૦૩-૧૯૮૯ ૧૭૭૦૦/- ૬ નગં 

૧૦૭ બ. સ. ૧૨૦૩૨ કોન્ફરન્સ હોલ માટે ખયરશી - ૯૩૯૩૬/- ૩૮ નગં 

૧૦૮ બ. સ. ૧૨૦૩૨ ર્ીસેક્સન સ્ટયલ - ૯૮૮૦૦/- ૧૯ નગં 
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