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કૃષર્ ષવજ્ઞાન કેન્ર 
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ક્રમ નાં. યોજનાન ાં નામ અને બજેટ 
સદર 

ખરીદયે સાધનન ાં નામ ખરીદ તારીખ સાધનની કકિંમત ખરીદી કરાયેા 
સાધનનો જથ્થો 

૧ ૨૦૭૬-૨૪(રીોલ્ીંગ ફડં) ટે્રક્ટર ઓપરેટેડ બ્લેડ સરેો )રાપ (૨૧૭૦× ૪૪૫ 
mm ષાઇઝ, ૭૦×૬૫ mm ક્રોષ ષેક્વન 

૧૪/૦૩/૨૦૧૮ ૧૫૧૨૦ /-  ૧  નગં 

૨ ૨૦૭૬-૨૪(રીોલ્ીંગ ફડં) કલ્ટીેટર ૯ દાતા ૨૧૭૦×૪૫૦ mm ષાઇઝ 
૭૦×૬૫ mm ક્રોષ ષેક્વન આર્યન એંગલ બોક્ષ 
ટાઈપ 

૧૪/૦૩/૨૦૧૮ ૨૪૦૮૦ /-  ૧  નગં 

૩ ૨૦૭૬-૨૪(રીોલ્ીંગ ફડં) ટે્રક્ટર ઓપરેટેડ પચંિય ુ૨૧૭૦×૪૫૦ mm ષાઇઝ 
૭૦×૬૫ mm ક્રોષ ષેક્વન આર્યન એંગલ બોક્ષ 
ટાઈપ 

૧૪/૦૩/૨૦૧૮ ૨૩૫૨૦ /-  ૧  નગં 
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તારીખ  : ૨૧ /૦૭/  ૨૦૧૮ 

 

સીનીયર સાયન્ટીસ્ટ અને હડે                       

                                                                                                                                                    કૃષર્ ષવજ્ઞાન કેન્ર 

                                                                                                                                                      મોરબી.  

ક્રમ નાં. યોજનાન ાં નામ અને બજેટ સદર ખરીદયે સાધનન ાં નામ ખરીદ તારીખ સાધનની કકિંમત ખરીદી કરાયેા સાધનનો જથ્થો 
૧ ૨૭૦૪ -૧૧  રીકરીંગ ષદરે ષેલો અલ્ટ્રામેટ પ્લાસ્ટીક િરે ૧૪ /૦૯/  ૨૦૧૭ ૩૨૦૦/- ૫ નગં 
૨ ૨૭૦૪ -૧૧  રીકરીંગ ષદરે ષેલો ઇંડીર્ાના  પ્લાસ્ટીક િરે ૧૪ /૦૯/  ૨૦૧૭ ૧૦૦૦૦/- ૨૫ નગં 
૩ ૨૭૦૪ -૧૧  રીકરીંગ ષદરે ષેનેટર પીીષી ડાઈનીંગ ટેબલ ૧૪ /૦૯/  ૨૦૧૭ ૨૫૦૦/- ૨ નગં 
૪ ૨૭૦૪ -૧૧  રીકરીંગ ષદરે ષેલો લ્યનુા સ્ટુલ ૧૪ /૦૯/  ૨૦૧૭ ૧૨૪૯/- ૫ નગં 
૫ ૧૨૭૧૨ -૫-  મષ ફામય  ષીમેન્ટ્ના પોલ ૯ ફુટ ના ૨પ /૧૦/  ૨૦૧૭ ૯૮૨૮૦/- ૨૪૦ નગં 
૬ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી કાટંાળાતાર ૦૬ /૧૧/  ૨૦૧૭ ૨૫૦૦૦/- ૨૫૦ કીલો 
૭ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી સ્રેર્ર ૦૫ /૦૩/  ૨૦૧૮ ૧૪૭૫/- ૧ નગં 

૮ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી દાતરડા ૦૯ /૦૩/  ૨૦૧૮ ૨૫૦/- ૫ નગં 

૯ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી પાડા ૦૯ /૦૩/  ૨૦૧૮ ૨૪૦/- ૨ નગં 

૧૦ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી કોદાળી ૦૯ /૦૩/  ૨૦૧૮ ૧૬૦/- ૨ નગં 

૧૧ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી પાણીના ઝારા ૦૯ /૦૩/  ૨૦૧૮ ૩૬૦/- ૨ નગં 

૧૨ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી ટુલ બોક્ષ )ટે્રક્ટર માટે(  ૧૭ /૦૪/  ૨૦૧૮ ૧૪૭૫/- ૧ નગં 
૧૩ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી નેમ પ્લેટ )િશર્ િન ણાતં(  ૨૯ /૦૧/  ૨૦૧૮ ૩૦૦/- ૨ નગં 
૧૪ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી નેમ પ્લેટ )રર્ોગવાળા માટે(  ૨૯ /૦૧/  ૨૦૧૮ ૪૦૦/- ૧ નગં 
૧૫ ૨૭૦૪ -૧૧  કેીકે મોરબી વેતરંજી ષાઇજ ૮” x ૧૨” ૧૭ /૦૪/  ૨૦૧૮ ૧૯૬૭/- ૧ નગં 


