
પ્રાધ્યાક અને વડા બાયોટેક્નોોજી વવભાગ જુ.કૃ.ય,ુ. જૂનાગઢ 

 

ક્રમ ન ં યોજનાનુ ંનામ અને  
બજેટ સદર 

ખરીદાયે સાધનનુ ં
નામ  

ખરીદ તારીખ સાધનની 
કકિંમત 

ખરીદ 
કરાયે 
સાધનનો 
જથ્થો 

ડેડસ્ટોક સાધનની વવગત 

!P આઈ.સી.એ.આર. ડેવમેન્ટ એન્ડ 
સ્ટ્રેન્ધનીંગ ઓપ એગ્રી. યનુનવસીટી 
ફજેટ સદર: ૩૧૦૦૯-૦૨ 

ેફોરેટરી ચેર 

ઇકો ૧૦૦૪ 

માકો ૧૦૧૧ 

૩૦/૦૬/૨૦૧
૭ 

૯૯૭૪૬/- 
 

 

૭ 

૪ 

ZP રીવોલ્વીંગ પડં 

ફજેટ સદર: ૯૫૧૦-જે-૪૨ 

રેફ્રીજરેટર વેસ્ટ્ટનન 
વીસી કુર 

૦૮/૦૮/૨૦૧
૭ 

૯૫૦૦૦/- ૧ 

#P મોડનનાઈઝેશન ઓપ ધ ડીાટન મેન્ટ 
ઓપ અગ્રીકલ્ચર કોેજ 

ફજેટ સદર: ૧૨૧૨૬-૨ 

ઈ-જે 
ઇેક્ટ્રોપોરેસીસ (ઈ-
જે સેપ ઇમેજર) 

૧૩/૦૩/૨૦૧
૮ 

૧૫૦૦૦૦/- ૧ 

$P મોેક્યુર મેનિંગ ઓપ ઈમ્ોટનન્ટ 
રેઈટસ એન્ડ ધેર રાન્સપર થ્ર ુમાકનર 
આસીસ્ટ્ટેડ સીેક્ટ્શન (એમ.એ.એસ.) 
ઇન ગ્રાઉન્ડનટ એન્ડ કોટન  
ફજેટ સદર: ૧૨૦૨૯ 

ફેંચ ટો ઓર્ફિટ 
શેકકિંગ ઇન્કયફુેટર 
નવથ એસેસરી 

૧૫/૦૩/૨૦૧
૮ 

૧૮૪૯૫૩/- ૧ 

૫. મોેક્યુર મેનિંગ ઓપ ઈમ્ોટનન્ટ 
રેઈટસ એન્ડ ધેર રાન્સપર થ્ર ુમાકનર 
આસીસ્ટ્ટેડ સીેક્ટ્શન (એમ.એ.એસ.) 
ઇન ગ્રાઉન્ડનટ એન્ડ કોટન  
ફજેટ સદર: ૧૨૦૨૯ 

મેકેનીક ઓવરહડે 
સ્ટ્ટરર (આઈ.કે.એ.) 

૧૯/૦૩/૨૦૧
૮ 

૫૯૫૧૯/- ૧ 

૬. મોેક્યુર મેનિંગ ઓપ ઈમ્ોટનન્ટ 
રેઈટસ એન્ડ ધેર રાન્સપર થ્ર ુમાકનર 
આસીસ્ટ્ટેડ સીેક્ટ્શન (એમ.એ.એસ.) 
ઇન ગ્રાઉન્ડનટ એન્ડ કોટન  
ફજેટ સદર: ૧૨૦૨૯ 

ફે્રગમેન્ટ 
અનાાઈઝર 

૨૧/૦૩/૨૦૧
૮ 

૧૯૬૨૦૦૦/- ૧ 

૭. એસ્ટ્ટાબ્ીશમેન્ટ ઓપ ડીાટન મેન્ટ 
ઓપ ફાયોટેકનોોજી એટ કોેજ 
ઓપ એગ્રીકલ્ચર 
ફજેટ સદર: ૧૨૪૦૧ 

નેનો એ.સી. 
ટેન્ડમ ક્યટુોપ 
સીસ્ટ્ટમ પોર 
પ્રોટીઓમીક્ટ્સ & 

૨૬/૦૩/૨૦૧
૮ 

૩૯૯૦૫૦૦૦/
- 

૧ 



મેટાફોોમીક્ટ્સ  

એપ્ીકેશન 

૮. ઈમ્રવુમેન્ટ ઓપ એગ્રીકલ્ચર 
પ્રોડક્ટ્શન થ્ર ુનેનોટેક્ટ્નોોજીક 
ઇન્વેન્શન 

ફજેટ સદર: ૧૨૪૦૨ 

એચ.ી.એ.સી. 
સીસ્ટ્ટમ નવથ 
ી.સી.એ. & 
એપ.એ.એ. 
ડીટેકટર ઇન્ક્ટ્લડુીંગ 
કોબ્રા સે. 

૨૯/૦૩/૨૦૧
૮ 

૨૯૭૬૦૦૦/- ૧ 

૯. પ્રોડક્ટ્ટ ટેસ્ટ્ટીંગ પોર ેસ્ટ્ટીસાઇડ 
રેસીડયુ ંટુ પ્રમોટ ઓગેનનક પાનમિંગ 
એન્ડ એકસોટન ઓપ એગ્રીકલ્ચર 
પ્રોડયસુ 

ફજેટ સદર: ૧૮૨૪૭-૩૫ 

વી.આર.એપ. ેફ 
કુીંગ સીસ્ટ્ટમ 

૨૯/૦૩/૨૦૧
૮ 

૨૮૪૮૯૬૨/- ૧ 

ેટીસ્ટોર સાધનની વવગત 

!P મોેક્યુર મેનિંગ ઓપ ઈમ્ોટનન્ટ 
રેઈટસ એન્ડ ધેર રાન્સપર થ્ર ુમાકનર 
આસીસ્ટ્ટેડ સીેક્ટ્શન (એમ.એ.એસ.) 
ઇન ગ્રાઉન્ડનટ એન્ડ કોટન  
ફજેટ સદર: ૧૨૦૨૯ 

સીન્ટેક્ષ ટી.એ. 
ડફલ્ય.ુ વ્હાઈટ 
પ્રીમીયમ રેંજ વોટર 
સ્ટ્ટોરેજ ટેંક  

૧૦૦૦ ી. 
કેેસીટી 

૦૩/૦૭/૨૦૧
૭ 

૧૯૭૬૦/- ૨ 

 
 
 
 

પ્રાધ્યાક અને વડા 
બાયોટેક્નોોજી વવભાગ 

જુ.કૃ.ય,ુ. જૂનાગઢ 

 
 

 
 


