
 

 

 

 

બલુ મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી 
ડેડસ્ટોક પત્રક-૧ (નોન-રીકરીંગ સદરે) 

ક્રમ યોજનાન ું નામ અને 
બજેટ સદર 

ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ  ખરીદ તારીખ  સાધનની 
ખરીદ કિમુંત   

ખરીદ િરાયેલ સાધનનો જથ્થો 

૧ “એસ્ટાબ્લીસમેંટ ઓફ 
બ લ મધર ફામમ  ફોર 
ગીર િેટલ એન્ડ 
જાફરાબાદી બફેલો 
એટ અમરેલી”  
બ.સ. :૧૨૩૦૩-૧૫ 

સેમસુંગ રેફ્રીજરેટર, મોડલ નું RT28K3022SE ૨૪/૦૬/૧૬ ૨૦,૫૦૦/- ૧ નુંગ  
૨ આર.ઓ.સીસ્ટમ  વિથ િોટર ક લર  

(આર.ઓ.સીસ્ટમ પેટીસ્ટોર રજી. માાં જમા લીધેલ છે)  
૨૨/૦૬/૧૬ ૧૯,૯૦૦/- ૧ નુંગ  

૩ કરિો ડીજીટલ િોપીયર, મોડલ નું 200L ૨૬/૧૦/૧૬ ૭૧,૨૭૪/- ૧ નુંગ  
૪ િોમ્ય ટર સીસ્ટમ (acer)  ૧/૧૨/૧૬ ૬૮,૨૨૯/- ૨ નુંગ 
૫ ક્રાયોિેન અને સુંલગ્ન આઈટમ્સ ૦૩/૦૩/૧૭  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૮/૦૩/૧૭ 

૧,૩૧,૮૩૮/-  
ક્રાયોિેન BA-35 ૨ નુંગ 
ક્રાયોિેન BA-55 ૧ નુંગ 
ક્રાયોિેન BA-35 માટે નેિ પ્લગ   ૨ નુંગ 
ક્રાયોિેન BA-55 માટે નેિ પ્લગ ૧ નુંગ 
સ્ટીલ ગરણી હને્ડલ સાથે  ૨ નુંગ  
ક્રાયોિેન BA-55 માટે ટ્રાન્સફર ડીિાઇઝ ૧ નુંગ  
ક્રાયોિેન BA-55 માટે ટીલટીંગ ટ્રોલી  ૧ નુંગ  



બલુ મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી 
પેટીસ્ટોર પત્રક-૨ (રીકરીંગ સદરે) 

 
ક્રમ યોજનાન ું નામ અને 

બજેટ સદર 

ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની ખરીદ 
કિમુંત 

ખરીદ િરાયેલ સાધનનો 
જથ્થો 

૧  
 
 
 
 
“એસ્ટાબ્લીસમેંટ ઓફ 
બ લ મધર ફામમ  ફોર 
ગીર િેટલ એન્ડ 
જાફરાબાદી બફેલો 
એટ અમરેલી”  
બ.સ. :૧૨૩૦૩-૧૫ 

૬ દાુંતાળી ખપાળી ૨૮/૦૪/૧૬ ૪૬૦/- ૨ નુંગ 
૨ PVC પાણીની ટાુંિી  (પાુંચ હજાર લીટર) ૦૩/૦૬/૧૬ ૨૫,૦૦૦/- ૧ નુંગ 
૩ એિસેટેબલ સ્ટેન્ડ  ૦૫/૦૭/૧૬ ૫૫૦/- ૧ નુંગ 
૪ એલ્ય મીનીયમ સેક્શન વિન્ડો વિથ રીફલેિટીિ ગ્લાસ ૦૭/૦૭/૧૬ ૬૨,૩૭૦/- ૨૯૭ ચોરસ ફૂટ 
૫ ગ્રેનાઈટ ૬૭” X ૪” ૦૮/૦૭/૧૬ ૫૩૬/- ૨.૯૦ ફૂટ 
૬ આર.સી.સી. પાન ું  ૧૫/૦૭/૧૬ ૩૦૦/- ૧ નુંગ 
૭ ચાફિટરના ઈલેક્ટ્રીિ મોટરન ું સ્ટેન્ડ ૨૬/૦૮/૧૬ ૧,૪૦૦/- ૧ નુંગ 
૮ ચાફિટરની બ્લેડ ૨૭/૦૯/૧૬ ૮૦૦/- ૨ નુંગ 
૯ RCC વસમેન્ટના થાુંભલા (૮ફૂટ) ૦૯/૧૧/૧૬ ૬૦,૦૦૦/- ૨૦૦ નુંગ 
૧૦ ચેઈનલીંિ જાળી (૩ફૂટ) ૦૭/૧૨/૧૬ ૭૩,૬૦૦/- ૮૦૦ મીટર 
૧૧ ચેઈનલીંિ જાળી (૬ ફૂટ) ૧૯/૧૨/૧૬ ૨,૦૦૦/- ૧૧ મીટર 
૧૨ િાુંટાળા તાર ૦૩/૧૨/૧૬ ૧૦,૦૦૦/- ૧૦૦ કિ.ગ્રા. 
૧૩ િાિણીયાુંના પાળા બાુંધિા માટેના પાટીયા ૧૩/૧૨/૧૬ ૮,૦૦૦/- ૧ નુંગ 
૧૪ HDPE ફુિારા પાઈપ ૧૯/૧૨/૧૬ ૩૪,૦૦૦/- ૧૦૦૦ ફૂટ 
૧૫ દાુંતરડા ૨૨/૦૨/૧૭ ૧૦૦/- ૨ નુંગ 
૧૬ વસમેન્ટ ભ ુંગળા (૧ ફૂટ વ્યાસ) ૧૦/૦૩/૧૭ ૨૮,૩૫૦/- ૫૪ મીટર 
૧૭ વસમેન્ટ ભ ુંગળા (૨ ફૂટ વ્યાસ) ૧૦/૦૩/૧૭ ૨૧,૦૦૦/- ૨૦ મીટર 
૧૮ એલ્ય મીનીયમ તપેલી છીબા સાથે  ૨૨/૦૩/૧૭ ૭૨૮/- ૧ નુંગ 
૧૯ સ્ટીલની ડોલ  ૨૨/૦૩/૧૭ ૨૭૪/- ૧ નુંગ 
૨૦ ગાયોને બાુંધિા માટેની સાુંિળ ૨૧/૦૩/૧૭ ૧,૪૯૦/- ૧૦ નુંગ 
૨૧ ફામમ ડિેલપમેન્ટ 

બ.સ. : ૧૨૭૧૨-૦૫ 
બી 

િાુંટાળા તાર  ૦૩/૧૨/૧૬ ૨૦,૦૦૦/- ૨૦૦ િી.ગ્રા. 

 


