
આચાર્ય અને અધ્ર્ક્ષ, પીજીઆઈએબીએમ, જૂનાગઢ કષૃિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ 

ડેડ સ્ટોક પત્રક 

વિય : ૨૦૧૬-૧૭ 

અન.ુ ર્ોજનાનુું નામ 
બજેટ સદર 

ખરીદારે્લ સાધનનુું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની 
ખરીદ કીંમત 

ખરીદ કરારે્લ 
સાધનનો જથ્થો 

૧ ICAR-18003 પેડસ્ટલ ફેન-૪૦૦ એમ.એમ. , મોડલ : ટે્રન્ડી હવેલ્સ   ૨૯/૦૯/૨૦૧૬ ૨૪૦૦/- ૨ નગં 
૨ ICAR-31049 રાઇટીંગ ચેર (એટેચમેન્ટ : સીટ વડુન પીઠ બેન્ડ તેમા ંબનેં બાજુ ૪ એમ.એમ. પ્લાયવડુ 

મારી સાગની ફે્રમ કરીને ટોપ ઉપર પાટીયા ચોડી, ડાબી બાજુ હને્ડલ ૩”2૧” ના માપનુ,ં 
જમણી બાજુ રાઇટીંગ એટેચમેન્ટ લબંાઇ ૨૦”2૯” પહોળાઇના માપની રાઇટીંગ એટેચમેન્ટ 
ઉપર સનમાઇકા ચોડી પાલીશ કરી આપવાના)  

૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૨૮૦૦/- ૩૫ નગં 

૩ ICAR-31049 વડુન બાકંડો ૪’2૧’2૧.૫’ , વડુન ટોપ સાગનો  ૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૧૬૦૦/- ૧ નગં 
૪ ICAR-31055 રાઇટીંગ ચેર (એટેચમેન્ટ : સીટ વડુન પીઠ બેન્ડ તેમા ંબનેં બાજુ ૪ એમ.એમ. પ્લાયવડુ 

મારી સાગની ફે્રમ કરીને ટોપ ઉપર પાટીયા ચોડી, ડાબી બાજુ હને્ડલ ૩” 2૧” ના માપનુ,ં 
જમણી બાજુ રાઇટીંગ એટેચમેન્ટ લબંાઇ ૨૦”2૯” પહોળાઇના માપની રાઇટીંગ એટેચમેન્ટ 
ઉપર સનમાઇકા ચોડી પાલીશ કરી આપવાના) 

૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૨૮૦૦/- ૧૫ નગં 

૫ --- || --- વડુન બાકંડો ૪’2૧’2૧.૫’ , વડુન ટોપ સાગનો ૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૧૬૦૦/- ૨ નગં 
૬ --- || --- સ્ટીલ કબાટ, સ્ટોરવેલ ૭૮” 2૩૬” 2૧૮” માપનો, ચાર પડદા, ૨૦ ગેઇઝ  ૦૩/૦૩/૨૦૧૭ ૭૮૦૦/- ૭ નગં 
૭ ICAR-31013 વવડીયો કોન્ફરન્સીંગ વસસ્ટમ HF-1080P60 વીથ સોફ્ટવેર લાઇસન્સ  ૧૪/૦૩/૨૦૧૭ ૩,૩૩,૯૧૬/- ૧-સેટ  
  

 

  



પેટી સ્ટોર પત્રક 

વિય : ૨૦૧૬-૧૭ 

અન.ુ ર્ોજનાનુું નામ 
બજેટ સદર 

ખરીદારે્લ સાધનનુું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની 
ખરીદ કીંમત 

ખરીદ કરારે્લ 
સાધનનો જથ્થો 

૧ પ્લાન -૧૨૪૦૦ અસ્પી સ્રેયર પપં -૧૬ લીટર  ૧૦/૦૮/૨૦૧૬ ૧૮૪૦/- ૧ નગં 
૨ ICAR-18003 “અટારી ટેબલ ટોપ ડીજીટલ વેઇટ બેલેન્સ – ૨૦ કક.ગ્રા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૪૪૫૦/- ૧ નગં 
૩ પ્લાન -૧૨૪૦૦ એક્સટનનલ ય.ુએસ.બી. હાડન ડીસ્ક – ૧ TB  ૨૩/૧૧/૨૦૧૬ ૪૭૨૪/- ૨ નગં 
૪ --- || --- ફાયર એક્સટીંગ્યસુર – ૨ KG  ૦૬/૦૧/૨૦૧૭ ૧૭૨૯.૬૬ ૬ નગં 
૫ --- || --- સોલીડ પી.વી.સી. કપબોડન , સાઇઝ : ૦.૬૩ મી.* ૦.૯૧ મી.  ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ ૬૪૭૯/- ૨ નગં 
૬ --- || --- જરમન લોટી  ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ ૬૦૦/- ૩ નગં 
૭ --- || --- તાબંાની પ્લેટ (લોટી કવર)  ૩૦/૦૧/૨૦૧૭ ૭૦/- ૩ નગં 
૮ ICAR-31005 સોલીડ પી.વી.સી. પ્લેટ ફોમન, સટર વીથ ફે્રમ – ૧*૭.૪૫*૦.૮૦ મી.  ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ ૭૮૮૩/- ૫.૯૬ સ્કે. મીટર  
૯ --- || --- ૪૦ એમ.એમ. નુ ંસોલીડ પી.વી.સી. પાટીશન  ૦૧/૦૨/૨૦૧૭ ૪૦૩૧/- ૩.૫૨ સ્કે.મીટર  
 

 

આચાર્ય અને અધ્ર્ક્ષ  

પીજીઆઈએબીએમ 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી 
જૂનાગઢ 


