
 

કચેરીન ું નામ : કૃષિ પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ કૃષિ ય ષનવષસિટી, સીદસર, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમિયાન અત્રેની કચેરી ખાતે ખરીદાયેલ ડેડ સ્ટોક સાધનોની મિગત 

-: ડેડ સ્ટોક પત્રક :- 

ક્રમ 

નું 

બજટે 

સદર 
યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ ખરીદ તારીખ 

સાધનની 

કીંમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો 

જથ્થો 

૧ ૧૨૨૨૮-

૦૩ 

એસ્ટાબ્લીશિેન્ટ 

ઓફ પોલીટેકનીક 

ઇન એગ્રીકલ્ચર 

સાયન્સ એટ 

સીદસર  

િાઈક્રોસ્કોપ ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ ૨૪૮૭૨૪/- ૧૪ નંગ 

૨ બેલેન્સ (કેપેસીટી ૧૦૦ કક.ગ્રા.) ૧૪/૧૨/૨૦૨૦ ૭૫૦૦/- ૧ નંગ 

૩ િનીયર કેલીપસસ ૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ૧૪૮૯૦/- ૧૦ નંગ 

૪ રીફ્રેક્ટોિીટર (સલાઇન) ૨૮/૧૨/૨૦૨૦ ૧૦૯૮૦/- ૫ નંગ 

૫ રીફ્રેક્ટોિીટર (બ્રીકસ) ૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ૧૭૯૪૪/- ૮ નંગ 

૬ એનાલીટીકલ બેલેન્સ  

(કેપેસીટી ૨૨૦ ગ્રાિ) 

૨૧/૧૨/૨૦૨૦ ૧૯૫૮૦/- ૧ નંગ 

૭ એનાલીટીકલ બેલેન્સ 

(કેપેસીટી ૫૦૦ ગ્રાિ) 

૨૧/૧૨/૨૦૨૦ ૨૪૯૦૦/- ૧ નંગ 

૮ બેલેન્સ (કેપેસીટી ૫ કક.ગ્રા) ૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ૨૯૩૫/- ૧ નંગ 

૯ ૨ સ્ટર ોક અને ૪ સ્ટર ોક પેટર ોલ-ડીઝલ 

એન્ીન કટ િોડેલ કીટ 

૦૨/૦૨/૨૦૨૧ ૨૦૫૦૦/- ૪ નંગ 

૧૦ સોલાર કુકર િોડેલ ૦૪/૦૩/૨૦૨૧ ૨૫૦૦/- ૧ નંગ 

૧૧ સોલાર િોટર હીટર િોડેલ ૧૨/૦૩/૨૦૨૧ ૧૬૫૦૦/- ૧ નંગ 

૧૨ સ્કુ્ર ટાઇપ સોઇલ ઓગર (૩૮ િી.િી.) ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૩૦૦૯/- ૧ નંગ 

૧૩ સ્કુ્ર ટાઇપ સોઇલ ઓગર (૨૫ િી.િી.) ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૨૬૫૫/- ૧ નંગ 

૧૪ સ્કુ્ર ટાઇપ સોઇલ ઓગર (૫૦ િી.િી.) ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૩૬૫૮/- ૧ નંગ 

૧૫ બ્લેડ ટાઇપ સોઇલ ઓગર  

(૩૮ િી.િી.) 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૬૦૧૮/- ૨ નંગ 

૧૬ બ્લેડ ટાઇપ સોઇલ ઓગર 

 (૭૫ િી.િી.) 

૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ૩૧૮૬/- ૧ નંગ 

૧૭ ફ્લોકટંગ ડર િ ટાઈપ બાયોગેસ પ્લાન્ટ 

િોડેલ 

૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૮૪૦૦/- ૧ નંગ 

૧૮ કફક્સ્ડ ડર િ ટાઈપ બાયોગેસ પ્લાન્ટ 

િોડેલ 

૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૮૭૧૫/- ૧ નંગ 

૧૯ સબિસીબલ પંપ િોડેલ ૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૨૦૦૦૦ /- ૧ નંગ 
 
 

 
 

 સહ પ્રાધ્યાપક 

કૃમિ પોલીટેકનીક 

જૂનાગઢ કૃમિ યુમનિમસસટી 

સીદસર, જૂનાગઢ 

 



 

કચેરીન ું નામ : કૃષિ પોલીટેકનીક, જૂનાગઢ કૃષિ ય ષનવષસિટી, સીદસર, જૂનાગઢ 

સને ૨૦૨૦-૨૧ દરમિયાન અત્રેની કચેરી ખાતે ખરીદાયેલ પેટીસ્ટોર સાધનોની મિગત 

-: પેટી સ્ટોર પત્રક :- 

ક્રમ 

નું 

બજટે સદર યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની 

કીંમત 

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો જથ્થો 

૧ ૧૨૨૨૮-૦૩ એસ્ટાબ્લીશિેન્ટ 

ઓફ પોલીટેકનીક 

ઇન એગ્રીકલ્ચર 

સાયન્સ એટ 

સીદસર  

િેબ કેિેરા ૧૫/૦૯/૨૦૨૦ ૭૪૮૫/- ૩ નંગ 

૨ ફાયર એક્ષ્ટીંગમિયર ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ૭૫૦૦/- ૫ નંગ 

૩ સોલાર લેન્ટનસ િોડેલ ૧૨/૦૧/૨૦૨૧ ૧૯૪૦/- ૧ નંગ 

૪ િાઉન્ટીગ બોડસ   

(ફ્લેશ કીટ) 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ૨૦૦૦૦/- ૧ નંગ 

૫ િાઉન્ટીગ બોડસ   

(ડીિ સીસ્ટિ)  

૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૧૦૦૦/- ૨ નંગ 

૬ િાઉન્ટીગ બોડસ  

(ફ્લેશ કીટ) 

૧૭/૦૩/૨૦૨૧ ૨૦૦૦૦/- ૧ નંગ 

૭ િાઉન્ટીગ બોડસ  

(એગ્ઝીબીશન સીસ્ટિ) 

૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૮૦૦૦/- ૧ નંગ 

૮ પીતળની દીિી ૦૪/૦૩/૨૦૨૧ ૧૮૯૦/- ૧ નંગ 

૯ સોલાર સ્ટર ીટ લાઈટ 

િોડેલ 

૦૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૯૬૯૦/- ૧  નંગ 

૧૦ ઇન્સેકટ સ્ટોરેજ બોક્ષ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૬૨૦૦૦/- ૪૦ નંગ 

૧૧ સ્પે્રડીંગ બોડસ  ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૧૮૦૦૦/- ૪૦ નંગ 

૧૨ ઇન્સેકટ કલેકકટંગ નેટ ૦૯/૦૩/૨૦૨૧ ૪૨૦૦૦/- ૭૦ નંગ 

૧૩ એલ્યુમિમનયિ ફોલ્ડેબલ 

સીડી 

૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧૯૬૪/- ૧ નંગ 

 
 

 
 

 સહ પ્રાધ્યાપક 

કૃમિ પોલીટેકનીક 

જૂનાગઢ કૃમિ યુમનિમસસટી 

સીદસર, જૂનાગઢ 
 
 
 
 
 


