
પ્રોસેસસિંગ અને ફુડ ઇજનેરી સિભાગ, કૃ્રસિ ઇજનેરી અને ટેક્નોલોજી કોલેજ, જૂનાગઢ કૃ્રસિ યસુનિસસિટી, જૂનાગઢ 

ડેડસ્ટોક\પેટીસ્ટોર પત્રક 

 અનુું 
નું. 

યોજનાનુું નામ અને બજેટ સદર ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ ખરીદ તારીખ 
સાધનની 

ખરીદ કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો જથ્થો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ રીસચૅ ઓન પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ 

ટેકનોલોજી ઓફ ઇમ્પોટટૅ ન્ટ ક્રોપ 
ઓફ સૌરાષ્ટ્ર 

બજેટ સદર ૧રપ૭૬ 

બોરૅ્  બનાર્વર્વાના પતરા (૪ X ૫ 
ફૂટ)   

૧૩/૬/૧૬ ૮,૦૦૦/ નગં  ૧૦ 

ર રીસચૅ ઓન પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ 
ટેકનોલોજી ઓફ ઇમ્પોટટૅ ન્ટ ક્રોપ 
ઓફ સૌરાષ્ટ્ર 

બજેટ સદર ૧રપ૭૬ 

ફીલીંપ્સ ૧પ ર્વોલ્ટ લાઈટ 
(મીનીયા) 

ર૮/૬/૧૬ ૧૧,પ૦૮/ નગં  ૬ 

૩ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- 
એનએુલ મેન્ટેનન્સ, અપગ્રેર્શેન, 
રીપેર, રીપ્લેશ્મેન્ટ  ઓફ ફેસસલલટી: 
બજેટ સદર ૩૦૦૧૭   

ક્રોમટન ર્વોલ ફેન ૪૦૦ 
એમ.એમ. ર૩૦ ર્વોલ્ટ 

પ/૭/૧૬ ૧૯,૦૦૦/ નગં  ૧૦ 

૪ -- ટેલીફોન ઈન્સ્યમેુન્ટ રર/૯/૧૬  નગં  ૧ 

પ પી.જી. પ્રોગ્રામ ઇન સી.ઈ.એ.ટી.  

બજેટ સદર  ૧રપ૬૬   
કંમ્પ્રેસર રપ/૯/૧૬ ર,પપ૦/ નગં  ૧ 



૬ 

 

પી.જી. પ્રોગ્રામ ઇન સી.ઈ.એ.ટી.  

બજેટ સદર  ૧રપ૬૬   
ટેમ્પે્રચર કંન્રોલર રપ/૧૦/૧૬ ૧,૪૩૦/ નગં  ૧ 

૭ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- 
રીપેર, રીનોર્વેશન રીફ્રબીસીંગ 
ઓફ એકસીંટીંગ સ્રકચર:   

બજેટ સદર  ૩૧૦૦ર 

રોલીંગ શટર ર૦/૧૦/૧૬ ૬૮,૪૯૭/ નગં  ર 

૮ 

 
 

આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- 
રીપેર, રીનોર્વેશન રીફ્રબીસીંગ 
ઓફ એકસીંટીંગ સ્રકચર:   

બજેટ સદર  ૩૧૦૦ર 

કોમ્પ્યટુર સેલની અંદરના ભાગે  

ફોલ્સ સીલીંગ, પ્લેટફોમ ૅઅને કાપેટ 
ફલોરરિંગની કામગીરી 
 

૨૭/૦૩/૧૭ પ,૯૦,૩૪૮/- નગં - ૧ 

૯ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- 
રીપેર, રીનોર્વેશન રીફ્રબીસીંગ 
ઓફ એકસીંટીંગ સ્રકચર:   

બજેટ સદર  ૩૧૦૦ર 

પીએફઈ સર્વભાગની લેબોરેટરીમા ં 
પીર્વીસી પેનલીગનુ ં કામ કરેલ 

૪/ર/૧૭ ૪,૦૭,૯ર૯/- નગં - ૧ 

૧૦ 

 
એન્ઝામેયટીક પ્રી-રીટમેન્ટસ ઈન 
ઘ પ્રોસેસસિંગ ઓફ પીજીઅન પી 
(તરેુ્વર) 

બજેટ સદર  ૧૮ર૪૬-૯૪ 

પલ્સ મીલ પ્લાન્ટ  ૧૦/પ/૧૬ ર૦,૦૦,૦૦૦/
- 

નગં - ૧ 

૧૧ એન્ઝામેયટીક પ્રી-રીટમેન્ટસ ઈન 
ઘ પ્રોસેસસિંગ ઓફ પીજીઅન 
પી(તરેુ્વર) 

બજેટ સદર  ૧૮ર૪૬-૯૪ 

ઈન્કયબુેટર કમ મીક્ષાર ૧/૩/૧૭ ર,૬૩,૦૦૦/- નગં - ૧ 



 

૧૨ રીર્વોલર્વીંગ ફરં્  

(૯પ૧૦-જે-૪૭) 
મગફળીનુ ંથે્રસર (પાર્વર 
મીની રેકટર ઓપરેટેર્) 

ર૭/૧૦/૧૬ 

 
૯૯,પ૦૦/- 

 

નગં-૧ 

 

૧૩ એઆઈસીઆરપી ઓન પોસ્ટ 
હારે્વસ્ટ એન્જીની. અને 
ટેકનોલોજી 

બજેટ સદર ૨૨૫૮ 

ટર્વીન સ્ુ એકસ્ુર્ર 
(કેપેસીટી-૪ કીલો/કલાક) 

૧૭/૦૩/૧૭ 

 

૧૭,૧પ,૪૬૩/- 

 

નગં-૧ 

 

૧૪ એઆઈસીઆરપી ઓન પોસ્ટ 
હારે્વસ્ટ એન્જીની. અને 
ટેકનોલોજી 

બજેટ સદર ૨૨૫૮ 

ર્ીઝીટલ ર્ીસપ્લે 
ટેમ્પરેચર એન્ર્ હ્યમુીર્ીટી 
ર્ટેાલોગર 

રર/૦૩/૧૭ 

 

૭૦,૮૭પ/- 

 

નગં-પ 

 

૧૫ એઆઈસીઆરપી ઓન પોસ્ટ 
હારે્વસ્ટ એન્જીનીયરીંગ અને 
ટેકનોલોજી:  

 બજેટ સદર ૨૨૫૮ 

ગ્રાઈન્ર્ર ર૦/૦૩/૧૭ ૧,૮૭પ/- નગં-૧ 

૧૬ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- ન્ય ુ
/રરપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઇક્યપુ્મેન્ટ 
ફોર ઈમપરૃ્વીંગ ઓફ એજ્યકેુશન 

બજેટ સદર ૩૧૦૧૦ 

સ્પ્લીટ એસી (બ્લ ુસ્ટાર) 
૫ સ્ટાર, ૨ ટન આઉટર્ોર 
યસુનટ સાથે 

૧૭/૦૩/૧૭ ૫૪,૫૯૮/- નગં-૧ 

૧૭ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- 
ફેકલ્ટી એમીનીટીસ એન્ર્ 
પસૅનાલલટી ર્રે્વલપમેન્ટ 

બજેટ સદર  ૩૧૦૫૨ 

ર્સે્કટોપ પી.સી. – એસર 
ર્વેરીટોન સર્વથ એસર 
૧૮.૫” ટી.એફ.ટી. 
મોનીટર  

૨૧/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૦૨,૩૪૪/- નગં-૩ 



 

૧૮ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ-  

ર્રે્વલોપમેન્ટ ઓફ ફેસીલીટી ફોર 
ય.ુજી. પે્રક્ટીકલ કોમ્પ્યટુર લેબ 
બજેટ સદર ૩૧૦૩૯ 

૧) ર્સે્કટોપ પી.સી. – 
એસર ર્વેરીટોન સર્વથ 
એસર ૧૮.૫” ટી.એફ.ટી. 
મોનીટર 

૨૧/૦૩/૨૦૧૭ ૪૬૦૩૨/- નગં-૧ 

૨) એ-૪ સાઈજ ઇન્ક્ેટ 
સપ્રન્ટર 

૨૧/૦૩/૨૦૧૭ નગં-૧ 

૧૯ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- ન્ય ુ
ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર ઈમપરૃ્વીંગ 
ક્ર્વાલીટી ઓફ એજ્યકેુશન ફોર 
ય.ુજી./પી.જી.  

રરપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર 
સી.આઈ.એલ./ઈ-રરસોસૅ/ 
આઈ.ટી.   

બજેટ સદર ૩૧૦૧૦ 

સર્વર્ીયો કોન્ફરન્સીંગ 
સીસ્ટમ – હાઈ એન્ર્ 
એચ.એફ.૧૦૮૦ પી.૬૦ 

એરર્શનલ સોફ્ટર્વેર 
લાઈસન્સ ફોર મેરકિંગ 
મલ્ટી પોઇન્ટ સર્વ.સી. સર્વથ 
૧+૩ લોકેશન  

૨૨/૦૩/૨૦૧૭ ૫,૨૯,૨૫૮/- નગં-૧ 

૨૦ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- ન્ય ુ
ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર ઈમપરૃ્વીંગ 
ક્ર્વાલીટી ઓફ એજ્યકેુશન ફોર 
ય.ુજી./પી.જી.  

રરપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર 
સી.આઈ.એલ./ઈ-રરસોસૅ/ 
આઈ.ટી.   

બજેટ સદર ૩૧૦૧૦ 

ઇન્ટીગ્રેટેર્ કોમ્યનુીટી 
કોમ્પ્યટુર કે-યાન પ્રો સર્વથ 
૩ યસૅ ર્વોરેંટી 

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૧૬,૨૮૮/- નગં-૧ 



 

 

૨૧ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ-  

ર્રે્વલોપમેન્ટ ઓફ ફેસીલીટી ફોર 
ય.ુજી. પે્રક્ટીકલ કોમ્પ્યટુર લેબ 
બજેટ સદર ૩૧૦૩૯ 

મલ્ટી ફકંશન લેસર 
સપ્રન્ટર કેનન 
એમ.ફ.૩૦૧૦  

૨૮/૦૩/૨૦૧૭ ૧૦,૨૬૬/- નગં-૧ 

૨૨ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ-  

ર્રે્વલોપમેન્ટ એન્ર્ સ્રેન્થનીંગ 
ઓફ ફેસીલીટી ફેકલ્ટી સ્પેસસરફક 
રીક્ર્વાયરમેન્ટ ફોર ઈમપરૃ્વીંગ 
હાયર એગ્રી. એજ્યકેુશન 

બજેટ સદર ૩૧૦૬૨ 

સી.સી.ટી.ર્વી. કેમેરા 
સીસ્ટમ  

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ૮,૧૬,૯૩૯/- નગં-૧ 

૨૩ આઈસીએઆર ર્રે્વલોપમેન્ટ- ન્ય ુ
ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર ઈમપરૃ્વીંગ 
ક્ર્વાલીટી ઓફ એજ્યકેુશન ફોર 
ય.ુજી./પી.જી.  

રરપ્લેસમેન્ટ ઓફ ઇક્યપુ્મેન્ટ ફોર 
સી.આઈ.એલ./ઈ-રરસોસૅ/ 
આઈ.ટી.   

બજેટ સદર ૩૧૦૧૦ 

સર્વન્ર્ો એ.સી. બાય બેક 
કરી નર્વા સ્પ્લીટ એ.સી. – 
૨ ટન  

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ ૮૧,૯૦૦/- નગં-૨ 


