
 

પત્રક-૧ 

 વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ,જુનાગઢ કૃતિ યતુનવર્સીટી, જુનાગઢ.   

વિષ: ૨૦૧૬-૧૭ માાં નોન રીકરીંગ (ડડેસ્ટોક) ર્સદર ેખરીદાયલે ર્સાધનોની માતિિી 

અન.ુ 

નાં. 

યોજનાનુાં નામ અન ેબજેટ 

ર્સદર 

ખરીદાયેલ  ર્સાધનનુાં 

નામ 

ખરીદ િારીખ ર્સાધનની ખરીદ 

કકાંમિ 

ખરીદ કરાયલે 

ર્સાધનનો 

જથ્થો 

૧ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

સ્્લીટ એર કન્ડીશનર  ૦૩/૧૨/૨૦૧૬ ૩,૪૯,૨૦૦/- ૮ - નાંગ 

૨ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

ર્સીલીંગ ફેન ૧૭/૦૨/૨૦૧૭  ૮૬,૫૦૦/- ૫૦- નાંગ 

૩ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

ઓટોકલેવ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૫,૩૭,૮૯૪/- ૨- નાંગ 

૪ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

બીઓડી ઇન્કયુાંબેટર ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૨,૫૫,૬૨૩/- ૧- નાંગ 

૫ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

વોટરબાથ ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૨૬,૫૭૩/- ૧- નાંગ 

૬ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

કોલોની કાઉન્ટર ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૧૧,૦૦૯/- ૧- નાંગ 

૭ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

બીઓડી ઇન્કયુાંબેટર ૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ૨,૫૫,૬૨૩/- ૧- નાંગ 

૮ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

રેફ્રીજરેટર  ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ ૯૧,૦૦૦/- ૧- નાંગ 

૯ ૯૫૧૦-જે-૩૨ 

(રીવોલ્વીંગ ફાંડ) 

રેફ્રીજરેટર  ૦૯/૦૩/૨૦૧૭ ૯૬,૦૦૦/- ૧- નાંગ 

૧૦ ૧૮૦૧૪-૨૪ 

(બાયો ઇફેકટીવ ઓફ કકટાઝીન 

અગેન્સ્ટકોલાર રોટડીર્સીઝ ઓફ 

ગ્રાઉન્ડનટ એટ ્લાન્ટ પેથો.) 

ડેડસ્ટોક કોમ્પ્યુટર ૧૬/૦૩/૨૦૧૭ ૧,૭૦.૫૭૩/- ૫- નાંગ 

૧૧ ૧૮૦૧૪-૨૪ 

(બાયો ઇફેકટીવ ઓફ કકટાઝીન 

અગેન્સ્ટકોલાર રોટડીર્સીઝ ઓફ 

ગ્રાઉન્ડનટ એટ ્લાન્ટ પેથો.) 

મલ્ટીફાંકશન લરે્સર 

તિન્ટર   

૧૭/૦૩/૨૦૧૭ ૫૧,૩૨૯/- ૫ નાંગ 

 

   િાધ્યાપક અને વડા 

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ 

કૃ.મ.તવ., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ 

 

 

 



પત્રક-૨ 

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ,જુનાગઢ કતૃિ યતુનવર્સીટી, જુનાગઢ.   

વિષ: ૨૦૧૬-૧૭ માાં પટેીસ્ટોર (રીકરીંગ) ર્સદર ેખરીદાયલે ર્સાધનોની માતિિી 

અન.ુ 

નાં. 

યોજનાનુાં નામ અન ેબજેટ ર્સદર ખરીદાયેલ  ર્સાધનનુાં 

નામ 

ખરીદ િારીખ ર્સાધનની 

ખરીદ કકાંમિ 

ખરીદ 

કરાયેલ 

ર્સાધનનો 

જથ્થો 

૧ ૧૨૦૧૫ 

(એસ્ટાબ્લીસ્મેન્ટ ઓફ બાયોલોજીકલ 

ફટીલાઈઝર યુતનટ) 

ગેર્સ ર્સગડો ૪/૬/૨૦૧૬ ૭૪૭/- ૧ - નાંગ 

૨ ૧૨૦૧૫ 

(એસ્ટાબ્લીસ્મેન્ટ ઓફ બાયોલોજીકલ 

ફટીલાઈઝર યુતનટ) 

ફાયરરે્સફટી બોટલ  ૧૦/૧/૨૦૧૭  ૨૧,૩૩૩/- ૧૦-નાંગ 

૩ ૧૨૦૧૫ 

(એસ્ટાબ્લીસ્મેન્ટ ઓફ બાયોલોજીકલ 

ફટીલાઈઝર યુતનટ) 

ર્સોલાર સ્રીટ લાઈટ ૨૭/૧/૨૦૧૭  ૯૯,૮૦૦/- ૪- નાંગ 

૪ ૧૨૯૨૯-૧ 

(એસ્ટાબ્લીસ્મેન્ટ ઓફ 

માઇક્રોબાયોલોજીકલ ર્સેલ. એટ ડીપા. 

ઓફ ્લાન્ટ પેથોલોજી, જૂનાગઢ) 

ફીલી્ર્સ ઇન્ડકશન કુકર  ૧૭/૨/૨૦૧૭ ૧૨,૦૦૦/- ૪ -નાંગ 

૫ ૧૨૫૬૪ 

(સ્રનેગ્ધનીંગ ધ ફેર્સેલીટી ફોર 

ર્સેરીકલ્ચર, એપીકલ્ચર એન્ડ મશરૂમ 

કલ્ટીવેર્સન) 

કેલ્કયુલેટર ૨૮/૨/૨૦૧૭ ૭૮૦/- ૬ - નાંગ 

૬ ૧૮૦૧૪-૨૦ 

(બાયો ઇફેકટી ઓફ એમોતનયમ 

નાઈરો ફોસ્ફેટ ૨૦:૨૦:૦ એગને્સ્ટ 

કોલાર એન્ડ સ્ટેમ રોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ 

એટ ્લાન્ટ પેથો.) 

િેઝન્ટેશન પેન  ૧૦/૩/૨૦૧૭  ૮,૭૯૨/- ૮- નાંગ 

૭ ૧૮૦૧૪-૨૦ 

(બાયો ઇફેકટી ઓફ એમોતનયમ 

નાઈરો ફોસ્ફેટ ૨૦:૨૦:૦ એગને્સ્ટ 

કોલાર એન્ડ સ્ટેમ રોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ 

એટ ્લાન્ટ પેથો.) 

૧૬ જીબી મેમરીકાડષ 

વીથ  ઓટીજી કાડષરીડર 

૧૦/૩/૨૦૧૭  ૮,૨૮૦/- ૧૨-નાંગ 

૮ ૧૮૦૧૪-૨૦ 

(બાયો ઇફેકટી ઓફ એમોતનયમ 

નાઈરો ફોસ્ફેટ ૨૦:૨૦:૦ એગને્સ્ટ 

કોલાર એન્ડ સ્ટેમ રોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડનટ 

એટ ્લાન્ટ પેથો.) 

વાયરલેર્સ કી-બોડષ એન્ડ 

માઉર્સ કોમ્પબો  

૧૦/૩/૨૦૧૭ ૯,૮૭૦/- ૬- નાંગ 

 

    િાધ્યાપક અને વડા 

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર તવભાગ 

કૃ.મ.તવ., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ 


