
મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાનનક (લ.-ડ ં.) 
કૃનિ સશંોધન કેન્દ્ર 

જ નાગઢ કૃનિ ય નનવનસિટી, તળાજા (ભાવનગર) 
સને-૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન  ખરીદાયેલ  ડેડ સ્ટોક તથા પેટી સ્ટોર સાધનોની નવગત 

oo 0[0 :8MS 5+S oov 

ક્ર્મ 
ન ં  

બજેટ સદર  યોજનાન  ંનામ  ખરીદાયેલ સાધનન  ંનામ  ખરીદ તારીખ  સાધન ની કીમત  ખરીદ કરાયેલ 
સાધન નો જથ્થો  

૧  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja  ડસે્કટોપ કોમ્પ્ય ટર -૧૩૬૫૭ સેટ 
વિથ અસેસરી   

૦૬/૦૯/૨૦૧૮  ૩૪,૫૦૦/- ૧  

૨  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja િી-૬ સબમર્શીબલ પપં            
હો.પો. – ૭.૫ થ્રી ફેઈસ  

૦૧/૧૦/૨૦૧૮  ૨૭,૦૦૦/- ૧  

૩  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ગ્રાઇન્ડર  મર્શીન  ૦૨/૦૨/૨૦૧૮  ૧૬૫૦/-  ૧  
૪  ૨૨૫૯  Testing fee for Hybrid bajara seeds at TCD farm 

J.A.U TALAJA    
માઈક્રોટેક ૬૫૦ િોલ્ટ (UPS) ૧૬/૦૨/૨૦૧૯   ૨૩૪૪/- ૪  

૫  ૨૨૫૯  Testing fee for Hybrid bajara seeds at TCD farm  
J.A.U TALAJA     

ડીજીટલ બલેેન્સ િેનસર       
(૦.૧ગ્રામ – ૬૦૦ગ્રામ)      

૧૩/૦૩/૨૦૧૯  ૨૯૩૯/- ૧  
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ક્ર્મ 
ન ં  

બજેટ સદર  યોજનાન  ંનામ  ખરીદાયેલ સાધનન  ંનામ  ખરીદ તારીખ  સાધન ની કીમત  ખરીદ કરાયેલ 
સાધન નો જથ્થો  

૧  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ગાડડન કાતર   ૨૭/૦૬/૨૦૧૮  ૬૫૦/-  ૧  
૨  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja રીઝકટર  ૨૭/૦૬/૨૦૧૮  ૨૫૦/- ૧  
૩  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja મેજર ટેપ મીટર – ૩  ૦૧/૦૮/૨૦૧૮  ૫૦/- ૧  
૪  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja મેજર ટેપ મીટર – ૩૦  ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ૨૫૦/-  ૧  
૫  ૫૦૧૧  Sugarcane research scheme for Talaja center at 

J.A.U. Talaja  
સેવિકા એચપી  ટોચડ  ૦૯/૧૦/૨૦૧૮  ૭૦૦/- ૧  

૬  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ડીકી (રેલ્  ્ )ં ૧૩/૧૨/૨૦૧૮  ૫૮૦/- ૧  
૭  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ૮- ફૂટ લોખડં ની ઇનગલ   ૦૪/૦૮/૨૦૧૮  ૪૦૦/-  ૮ ફૂટ  
૮  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja મોટર સ્ટાતર (૭.૫ હો.પો ) ૦૧/૧૦/૨૦૧૮  ૧૬૦૦/- ૧  
૯  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja સબમર્શીબલ પપં ઓટો સ્િીચ  ૦૧/૧૦/૨૦૧૮  ૪૦૦/-  ૧  
૧૦  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ફોલ્સ સીલીંગ અને િોલ પને્લીંગ 

ઇન H.O.D. ચેમ્પબર  
૧૧/૦૧/૨૦૧૯  ૧,૮૯,૪૪૪/- ૧  

૧૧  ૧૨૦૧૮  Establishment of research center onion at Talaja ફોલ્સ સીલીંગ અને િોલ પને્લીંગ 
ઇન A.D.M. ચેમ્પબર 

૧૧/૦૧/૨૦૧૯  ૨,૭૮,૪૫૧/- ૧  

 

 

                                                                                                                                      
        


