
 
 

 

બાયોટેક્નોલોજી વિભાગ 

જૂનાગઢ કૃવિ યવુનિર્સીટી 
જૂનાગઢ 

 

:ડેડસ્ટોક પત્રક:- 
ક્રમ 
ન ં

બજેટ ર્સદર યોજનાનુ ંનામ ખરીદાયેલ ર્સાધનનુ ંનામ ખરીદ તારીખ ર્સાધનની 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
ર્સાધનનો જથ્થો 

૧. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં ડીપ ફ્રીઝર  
મોડેલ: HCF-780 HTQ 

૨૪/૦૫/૨૦૧૮ ૪૫૩૫૦/- ૧ 

૨. ૧૨૧૨૬-૨ મોડડનાઈઝેશન ઓફ 
ધ ડીપાર્ડ મેન્ર્ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર કોલેજ 

હઅેર વીસી કુલર –  
HVCHVC – 1050 G G 

૨૫/૦૫/૨૦૧૮ ૯૯૦૦૦/- ૧ 

૩. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં હઅેર વીસી કુલર – HVC  
HVC – 710 G G 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ ૭૪૦૦૦/- ૧ 

૪. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં મીકેનીકલ ઓવરહડે સ્ર્રર 
(IKA) 

૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ૧૧૯૦૩૭/- ૨ 

૫. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં અલ્રા સોનનક ક્લીનર 
(ડીજીર્લ) 

૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ૩૫૮૭૨/- ૧ 

૬. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં સાયબર સ્કેન પી.એચ. 
ર્યરુ્ર મીર્ર (રરવેરા યરેુ્ક) 

૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ૨૮૪૨૩/- ૧ 

૭. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં લેમીનાર એર ફલો 
(હોરીજોન્ર્લ માઈલ્ડ સ્ર્ીલ) 

૦૨/૦૮/૨૦૧૮ ૯૫૨૮૫/- ૧ 

૮. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં ઈક્વીરોન ઇન્યબુેર્ર સ્રીમ 
સીરીસ 

૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ૯૬૭૯૦/- ૧ 

૯. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં ઈક્વીરોન ઓર્ોક્લેવ PAD ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ૯૨૪૦૨/- ૧ 

૧૦. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં ઈક્વીરોન સ્ર્રર વોર્ર બાથ ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ૪૦૩૨૯/- ૧ 

૧૧. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં સેમસગં ૩૨૧ લલ. ૩ સ્ર્ાર 
ફ્રોસ્ર્ ફ્રી ડબલ  ડોર 
રેફ્રીજરેર્ર 

૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ૪૬૮૯૯/- ૧ 

૧૨. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં વેયમુ ઓવન, ડબલ વોલ 
(૩૦x૩૦x૪૦ cm) 

૧૦/૦૯/૨૦૧૮ ૮૬૩૧૭/- ૧ 

૧૩. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં અલ્રા સોનનક ક્લીનર 
(ડીજીર્લ) ૨ લી. 

૧૦/૦૯/૨૦૧૮ ૨૫૭૮૩/- ૧ 

૧૪. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં માઇક્રોવેવ ઓવન (ઓલ 
ઇન વન) LG ૩૨ લી. 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ ૪૫૫૩૬/- ૨ 

૧૫. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં અલ્રાસોનનક નમલ્ક 
એનાલાઈઝર (ACZET 
બ્રાન્ડ) 

૧૧/૧૦/ 

૨૦૧૮ 
૬૪૯૨૪/- ૧ 

  



 
 

૧૬. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં રેક્રે્ન્્યલુર મફલ ફરનેસ ૨૨/૧૦/ 

૨૦૧૮ 
૪૧૪૧૮/- ૧ 

૧૭. ૯૫૧૦-જે-૪૨ રીવોલ્વીંગ ફડં UTUTC ફ્રીઝસડ / રેફ્રીજરેર્ર 
કમ ફ્રીઝર  

૨૫/૧૦/૨૦૧૮ ૯૯૭૧૦/- ૧ 

૧૮. ૧૨૧૨૬-૦૨ મોડડનાઈઝેશન ઓફ 
ધ ડીપાર્ડ મેન્ર્ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર કોલેજ 

"રીકો'' ડીજીર્લ 
પોલારીમીર્ર 

૩૦/૧૧/ 

૨૦૧૮ 
૪૦૫૬૮૮/- ૧ 

૧૯. ૧૨૧૨૬-૦૨ મોડડનાઈઝેશન ઓફ 
ધ ડીપાર્ડ મેન્ર્ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર કોલેજ 

ડીજીર્લ રીફે્રક્ર્ોમીર્ર 

(ACZET બ્રાન્ડ) 
૧૪/૧૨/૨૦૧૮ ૩૮૩૫૯૪/- ૧ 

૨૦. ૩૩૦૪૦ 

 
આઈ.સી.એ.આર. 
ડેવલપમેન્ર્ એન્ડ 
સ્રેન્ધનીંગ ઓફ 

એગ્રીલ. યનુનવસીર્ી 

એકઝીયરુ્ીવ ચેર (મોડેલ: 
ગોદરેજ ઇન્ન્ર્રરયો મારવેલ 
હાઈ બેક ચેર) 

૦૮/૦૨/૨૦૧૯ ૪૭૭૯૦/- ૩ 

૨૧. ૩૩૦૪૦ 

 
આઈ.સી.એ.આર. 
ડેવલપમેન્ર્ એન્ડ 
સ્રેન્ધનીંગ ઓફ 

એગ્રીલ. યનુનવસીર્ી 

એકઝીયરુ્ીવ ચેર (મોડેલ: 
ગોદરેજ ઇન્ન્ર્રરયો મારવેલ 
હાઈ બેક ચેર) 

૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૪૭૭૪૨/- ૩ 

૨૨. ૩૩૦૪૩ 

 
આઈ.સી.એ.આર. 
ડેવલપમેન્ર્ એન્ડ 
સ્રેન્ધનીંગ ઓફ 

એગ્રીલ. યનુનવસીર્ી 

મોનો લેસર મલ્ર્ીફકંશન 
નિન્ર્ર (HPHPએચ.પી.) 

MFPMFએમ.એફ.પી.-૧૧૩૬ 

૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૪૦૯૫૦/- ૩ 

૨૩. ૩૩૦૪૩ 

 
આઈ.સી.એ.આર. 
ડેવલપમેન્ર્ એન્ડ 
સ્રેન્ધનીંગ ઓફ 

એગ્રીલ. યનુનવસીર્ી 

ડેસ્કર્ોપ કોમ્પ્યરુ્ર 

ડેલ ઓ્ર્ી્લેક્ષ ૩૦૬૦ MT  
૨૦/૦૩/૨૦૧૯ ૪૨૮૦૦/- ૧ 

૨૪. ૩૩૦૪૦ આઈ.સી.એ.આર. 
ડેવલપમેન્ર્ એન્ડ 
સ્રેન્ધનીંગ ઓફ 

એગ્રીલ. યનુનવસીર્ી 

એનાલીર્ીકલ મીલ A11 
બેનસક (IKA) 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ૧૦૩૬૪૭/- ૧ 

 

-: પેટીસ્ટોર પત્રક:- 
ક્રમ 
ન ં

બજેટ ર્સદર યોજનાનુ ંનામ ખરીદાયેલ િસ્તનુ ુ ંનામ ખરીદ 
તારીખ 

િસ્તનુી 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
જથ્થો 

 નીલ 

 
 


