
કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર ષિભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યષુનિષસિટી, જુનાગઢ 

પેટી સ્ટોર પત્રક  

ક્રમ બજેટ સદર યોજનાનુું નામ  ખરીદાયેલ 
સાધનનુું નામ  

ખરીદ 
તારીખ  

સાધની 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો જથ્ર્ો 

૧ ૧૮૦૫૫-૦૩ ગીર પ્રોજેક્ટ હાર્ડ ડર્સ્ક  ૭/૭/૧૮ ૩૯૯૬.૦૦ ૧ નગં 
૨ ૧૮૦૫૫-૦૩   ગીર પ્રોજેક્ટ પેન ઈવ ૭/૭/૧૮ ૨૫૫૦.૦૦ ૫ નગં 
૩  

૧૮૦૫૩ 
 

પા.ઉ.ખ  
પીવીસી કોમ્પટુર 
પ્લેટફોર્ડ/ટેબલ  

૩૧/૭/૧૮ ૨૪૮૦૬.૦૦ ૩ નગં 

૪ 
 

૧૨૧૨૬-૦૨ ર્ોર્ડનાઈઝશેન 
ઓફ ધ ર્ીપાટડર્ેન્ટ 
ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

કોલેજ   

વ્હાઈટ રાઈટીંગ 
બોર્ડ  

૨૦/૮/૧૮ ૭૮૦૦.૦૦ ૨ નગં 

૫ ૧૨૧૨૬-૦૨ ર્ોર્ડનાઈઝશેન 
ઓફ ધ ર્ીપાટડર્ેન્ટ 
ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

કોલેજ   

જીગ જેગ ટાઈપ 
એકે્રલલક બ્રોચર 

સ્ટેન્ર્  

૨૦/૮/૧૮ ૧૫૮૦૦.૦૦ ૨ નગં 

૬ ૧૨૧૨૬-૦૨ ર્ોર્ડનાઈઝશેન 
ઓફ ધ ર્ીપાટડર્ેન્ટ 
ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

કોલેજ   

ફોલ્ર્ીંગ સસસ્ટર્ 
સોફ્ટ બોર્ડ  

૨૦/૮/૧૮ ૧૩૫૦૦.૦૦ ૧ નગં  

૭ ૧૨૧૨૬-૦૨ ર્ોર્ડનાઈઝશેન 
ઓફ ધ ર્ીપાટડર્ેન્ટ 
ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

કોલેજ   

એલકોન રાઉન્ર્ 
ફાઈલ સસસ્ટર્  

૨૦/૮/૧૮ ૧૯૯૫૦.૦૦ ૧ નગં  

૮ ૧૨૧૨૬-૦૨ ર્ોર્ડનાઈઝશેન 
ઓફ ધ ર્ીપાટડર્ેન્ટ 
ઓફ એગ્રીકલ્ચર 

કોલેજ   

વ્હાઈટ રાઈટીંગ 
ર્ેગ્નેડટક બોર્ડ 

૨૦/૮/૧૮ ૧૬૮૦૦.૦૦ ૩ નગં  

                                              ક્રમ નું. ૪ ર્ી ૮ ૭૩૮૫0.૦૦  



૯ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ  

૨૦/૮/૧૮ ૨૩૨૦૦.૦૦ ૮ નગં  

૧૦ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ 

૨૦/૮/૧૮ ૪૯૩૦૦.૦૦ 17 નગં  

૧૧ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ 

૨૦/૮/૧૮ ૨૬૧૦૦.૦૦ ૯ નગં  

૧૨ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  જુદા-જુદા 
સવભાગની ડદશા 
સચૂવતુ ંબોર્ડ  

૨૭/૮/૧૮ ૨૬૬૦૦.૦૦ ૧ નગં  

૧૩ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એલ્યસુર્સનયર્ 
સેક્શન ર્ોર 

૧/૯/૧૮ ૩૫૦૭૩.૦૦ ૫ નગં  

૧૪ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  પીવીસી 
પ્લેટફોર્ડ ટેબલ  

૪/૯/૧૮ ૨૩૯૦૪.૦૦ ૧ નગં  

૧૫ 
 

૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  U ટાઈપ 
કોન્ફરન્સ ટેબલ  

૨૪/૯/૧૮ ૯૬૮૮૬.૦૦ ૧ નગં  

૧૬ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ ૨૪ x ૩૦ 

૩/૧૦/૧૮ ૩૪૮૦૦.૦૦ ૧૨ નગં  

17  
૧૮૦૫૩ 

 
પા.ઉ.ખ  

એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ (RTI)    
૬૦ x ૩૬ 

૩/૧૦/૧૮ ૯૯૦૦.૦૦ ૧ નગં  

૧૮ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  ભારત તથા 
સવશ્વના 

અથડશાસ્ત્રીની 
ર્ાડહતી  

૩/૧૦/૧૮ ૧૭૧૪૦.૦૦ ૧ નગં  

                                             ક્રમ નું. ૧૬ ર્ી ૧૮ ૬૧૮૪૦.૦૦  
૧૯ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  નીલકર્ળ 

પ્લાસ્સ્ટક ચેર  
૧૭/૧૧/૧૮ ૪૫૫૦૦.૦૦ ૭૦ નગં  

૨૦ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  એજ્યકેુશનલ 
ચાટડ ૨૪ x ૩૦ 

૧૦/૧૨/૧૮ ૫૮૦૦.૦૦ ૨ નગં  

૨૧ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ  દીવાલ ઘડર્યાળ  ૮/૧/૧૯ ૧૪૦૦.૦૦ ૨ નગં  

 



ડેડ સ્ટોક પત્રક  

ક્રમ બજેટ સદર યોજનાનુું નામ  ખરીદાયેલ 
સાધનનુું નામ  

ખરીદ 
તારીખ  

સાધની 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો જથ્ર્ો 

૧ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ  

આર.ઓ.પ્લાન્ટ  

વોટર કુલર  

ર્ેમ્રેન  

૨૮/૫/૧૮ ૮૪૮૯૦.૦૦ ૧ નગં 

૨ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

હોન્ર્ા સાઈન  ૨૮/૫/૧૮ ૬૭૭૪૪.00 ૧ નગં 

૩ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ  

ફ્રીઝ ર્બલ ર્ોર ૧૨/૬/૧૮ ૩૬૪૫૦.૦૦ ૧ નગં 

૪ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

કોમ્પટુર 
લીનોવા 

૭/૭/૧૮ ૨૯૯૧૬૦.૦૦ ૬ નગં 

૫ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

વ્ય ુસોસનક DLP 
પ્રોજેક્ટર  

૮/૮/૧૮ ૪૬૫૫૦.0 ૧ નગં 

૬ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

વ્ય ુસોસનક DLP 
પ્રોજેક્ટર 

૧૮/૮/૧૮ ૪૬૫૫૦.૦૦ ૧ નગં 

૭ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

સપ્રન્ટર HP 
લેઝરજેટ 
MFP૨૨૭ 

૨૮/૮/૧૮ ૧૪૯૨૮૦.૦૦ ૬ નગં 

૮ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

ઓફીસ ટેબલ  

૬ x ૩II x ૨II 
૫/૯/૧૮ ૨૨૬૦૦.૦૦ ૧ નગં 

૯ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

ઓફીસ ટેબલ  

૫ x ૩ x ૨II 
૫/૯/૧૮ ૫૦૧૦૦.00 ૩ નગં 

૧૦ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ ર્સે્ક પોર્ીયર્ ૫/૯/૧૮ ૧૩૪૦૦.૦૦ ૨ નગં 



ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

                                   ક્રમ નુંબર ૮ ર્ી ૧૦  ૮૬૧૦૦.૦૦  
૧૧ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 

ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

સ્ટીલ ઓફીસ 
ચેર  

૧૦/૯/૧૮ ૬૮૬૦૦.૦૦ ૨૮ નગં 

૧૨ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ. કોમ્પટુર 
લીનોવા 

૧૪/૯/૧૮ ૧૪૯૫૮૦.૦૦ ૩ નગં 

૧૩ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

સેર્સગં લેઝર 
સપ્રન્ટર 

૧૯/૯/૧૮ ૨૧૨૪૩.૦૦ ૩ નગં 

૧૪ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

એર કંર્ીશનર 
વેસ્ટાર ૨ ટન 

૨૪/૯/૧૮ ૯૬૭૦૦.૦૦ ૨ નગં 

૧૫ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

એર કંર્ીશનર 
વેસ્ટાર ૧.૫ ટન 

૨૪/૯/૧૮ ૭૩૫૦૦.૦૦ ૨ નગં 

૧૬ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

એર કંર્ીશનર 
વેસ્ટાર ૧ ટન 

૨૪/૯/૧૮ ૨૮૦૦0.૦૦ ૧ નગં 

                                   ક્રમ નુંબર ૧૪ ર્ી ૧૬ ૧૯૮૨૦૦.૦૦  
૧૭ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ. સપ્રન્ટર બ્રધર  ૨૮/૯/૧૮ ૪૯૨૦૦.૦૦ ૩ નગં 

૧૮ ૧૮૦૫૩ પા.ઉ.ખ. કોયલ ગ્રીન 
જનરેટર  

૨૦/૧૧/૧૮ ૯૪૦૨૪૫.૦૦ ૧ નગં 

૧૯ ૧૨૫૬૨ એસ્ટાબ્લીશર્ેન્ટ 
ઓફ ર્બ્લ્ય ુટી 
ઓ સેલ 

ર્ીટીંગ ટેબલ  ૨૨/૧૨/૧૮ ૧૯૫૫૦૦.૦૦ ૩૪ નગં 

૨૦ ૧૨૫૬૨ WTO સ્ટીલ ઓફીસ 
ચેર (ગોળ 
પાઈપની સીટ ) 

૨૨/૧૨/૧૮ 

 
૧૯૮૪૫૦.૦૦ ૮૧ નગં 

 

 


