
 

કચેરીન ું નામ : પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વવભાગ, જ નાગઢ કવૃિ ય વનવવસિટી, જ નાગઢ 

સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ડેડસ્ટોક તથા પેટીસ્ટોર સદરે (નોન રીકરીંગ સદરે) ખરીદાયેલ સાધનોની માહિતી. 
-:: ડેડસ્ટોક પત્રક ::-  

(મેગાસીડ) 
ક્રમ 
નું. 

બજેટ સદર યોજનાન ું નામ  ખરીદાયેલ સાધનોન ું 
નામ 

ખરીદ 
તારીખ 

સાધનની 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનોનો જથ્થો 

૧ ૩૨૦૩૧-૦૨ આઇ.સી.એ.આર. ડેવ્લોપમને્ટ એન્ડ 
સ્રેંધનીંગ ઓફ એગ્રી. યનુનવનસિટી યોજના  

મલ્ ટીમીડીયા 
પ્રોજેકશન નસસ્ ટમ 

૨૫/૮/૧૮ ૮૯૮૮૧/- ૧ 

૨ ૧૨૧૨૬-૨ મોડડનાઈઝશેન ઓફ ધી ડીપાટડમેન્ ટ ઓફ 
એગ્રી.કોલજે 

ડેસ્ કટોપ કોમ્ ્ યટૂસડ ૧૦/૧૦/૧૮ ૮૯૬૦૪/- ૨ 

૩ ૧૨૪૦૩ એસ્ટાબ્લીશમને્ટ ઓફ ડીપાટડમને્ટ ઓફ 
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી  

એ.સી.મશીન વસે્ ટાર 
૧.૫ ટન 

૧૦/૧૨/૧૮ ૭૩૧૨૧/- ૨ 

૪ ૧૮૧૨૭ સીડ પ્રોડકશન ઈન એગ્રી. ક્રો્ સ એન્ ડ 
ફીશરીઝ 

સ્ ટીલ કટાટ સ્ ટોરવેલ 
૭૮''c2૩૬''2૧૮'' 

૮/૧/૧૯ ૧૬૦૦૦/- ૨ 

૫ ૧૮૧૨૭ સીડ પ્રોડકશન ઈન એગ્રી. ક્રો્ સ એન્ ડ 
ફીશરીઝ 

િયમુીડીફાયર વીથ 
િયમુીડીટી કન્ રોલર 

૧૬/૧/૧૯ ૩૮૯૯૯/- ૧ 

૬ ૧૮૧૨૭ સીડ પ્રોડકશન ઈન એગ્રી. ક્રો્ સ એન્ ડ 
ફીશરીઝ 

સ્ ટીલ કટાટ સ્ ટોરવેલ 
૭૮''c2૩૬''2૧૮'' 

૨૧/૧/૧૯ ૪૮૦૦૦/- ૬ 

 

-:: પેટી સ્ટોર પત્રક ::-  
(મેગાસીડ) 

ક્રમ 
નું. 

બજેટ સદર યોજનાન ું નામ  ખરીદાયેલ વસ્ત  ન ું 
નામ 

ખરીદ તારીખ વસ્ત  ની 
કકિંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
જથ્થો 

૧ - - PBX ફોન જોડાણ ન.ં 
૫ર0 ટી.ટેલ. કં૫ની 
મોડલ ઈન્ સ્ ુ મેન્ ટ 
નસરીયલ ન.ં ૪૩૯૮૫૩ 

૧૯/૧૧/૧૮ નીલ ૧ 

૨ ૧૨૪૦૩ એસ્ટાબ્લીશમને્ટ ઓફ ડીપાટડમેન્ટ ઓફ 
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી   

અગ્નનશામક ટોટલ ૬ 
હકલો ISI માકડ  

૧૩/૧૧/૧૮ ૭૯૮૦/- ૩ 

૩ ૩૨૦૩૧-૦૨  આઇ.સી.એ.આર. ડેવ્લોપમને્ટ એન્ડ 
સ્રેંધનીંગ ઓફ એગ્રી. યનુનવનસિટી યોજના  

માઈક્રોસોફટ-ર0૧૩ 
લાયસન્ સ 

૧૭/૧૧/૧૮ ૧૧૯૯૮/- ૨ 

૪ ૧૮૧૩૨-૦૧ ન્ ય ુ સ્ કીમ ઓફ ક્રીએશન ઓફ સીડ િબ્ સ 
ફોર એન્ િને્ સીંગ કવોલીટી સીડસ 
અવલેટેીલીટી ઓફ મજેર ઓઈલ સીડ 
ક્રો્સ ગ્રાઉન્ ડનટ અન્ ડર NFSM ઓઈલ 
સીડ મીશન અન્ ડર રીવોલ્ વીંગ ફંડ રધર 
એજન્ સી 

રેવો પોટેટલ નસલાઈ 
મશીન 

૧૫/૧૨/૧૮ ૧૯૯૯૦/- ૨ 

૫ ૧૮૧૨૭ સીડ પ્રોડકશન ઈન એગ્રી. ક્રો્ સ એન્ ડ 
ફીશરીઝ 

નપ્રન્ ટર HP LJ M-1136 ૧/૧/૧૯ ૨૮૯૯૮/- ૨ 

૬ ૧૮૧૨૭ સીડ પ્રોડકશન ઈન એગ્રી. ક્રો્ સ એન્ ડ 
ફીશરીઝ 

એલીમને્ ટ ૂમમ િીટર ૧/૨/૧૯ ૧૩૦૦/- ૧ 

 
 



કચેરીન ું નામ : પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વવભાગ, જ નાગઢ કવૃિ ય વનવવસિટી, જ નાગઢ 

સને ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ડેડસ્ટોક તથા પેટીસ્ટોર સદરે (નોન રીકરીંગ સદરે) ખરીદાયેલ સાધનોની માહિતી. 
-:: ડેડસ્ટોક પત્રક ::-  
(સાગડીવીડી ફામમ) 

ક્રમ 
નું. 

બજેટ 
સદર 

યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની 
કકમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો જથ્થો 

૧ ૨૩૫૩ Experiential 
Learning Unit-
Setting Up Of 
Facilities For 

Entrepreneurship 

રોટાવેટર ૦૪/૦૨/૨૦૧૯ ૯૯,૫૧૦/- ૧ નગં 
૨ ૨૩૫૩ કલ્ટીવેટર (નાઇન ટાઇન) ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ ૪૨,૪૦૦/- ૨ નગં 
૩ ૨૩૫૩ કલ્ટીવેટર (ફાઇવ ટાઇન) ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ ૨૧,૨૦૦/- ૧ નગં 
૪ ૨૩૫૩ મેસી ફરનયશુન રેક્ટર 

5245 DI (50 H.P.) 

૧૭/૦૧/૨૦૧૯ ૬,૨૫,૩૯૬/- ૧ નગં 

૫ ૨૩૫૩ મલ્ટીક્રોપ પાવર થે્રશર 
(યવુરાજ-૩૯) 

૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ૧,૧૭,૬૦૦/- ૧ નગં 

૬ ૨૩૫૩ પાવર થે્રશર (કે-૩ 
ભમુીપતુ્ર) 

૧૩/૦૩/૨૦૧૯ ૨,૦૬,૦૮૦/- ૧ નગં 

 
 
 

-: પેટીસ્ટોરપત્રક :- 
(સાગડીવીડી ફામમ) 

ક્રમ 
નું. 

બજેટ 
સદર 

યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ વસ્ત  ન  ું 
નામ 

ખરીદ તારીખ વસ્ત ની 
કકમત 

ખરીદ કરાયેલ જથ્થો 

૧ ૨૩૫૩ Experiential 
Learning Unit-
Setting Up Of 
Facilities For 

Entrepreneurship 

રેક્ટર હુડ ૧૫/૦૩/૧૯ ૪,૦૦૦/- ૧ નગં 
૨ ૨૩૫૩ રેક્ટર હકૂ ૧૫/૦૩/૧૯ ૪,૪૮૪/- ૧ નગં 
૩ ૨૩૫૩ મીની ગ્સ્પ્રિંકલર અને 

HDPE પાઇપ 
૧૬/૦૧/૧૯ ૧,૮૬,૫૦૮/- ગ્સ્પ્રિંકલર ૧૫૩ નગં, 

HDPE પાઇપ ૧૦૦૦ મી. 
૪ ૨૩૫૩ PVC પાઇપ 110 

MM, 6 KG (કે્ટન) 
૨૦/૦૨/૧૯ ૯૬,૭૩૬/- ૪૯૮ મી. 

૫ ૨૩૫૩ ઇલેક્રોનીક વેઇટ 
મશીન (વેન્સર PFB-
100) 

૨૧/૦૧/૧૯ ૪૯,૦૦૦/- ૨ નગં 

 

 
પ્રાધ્યાપક અને વડા 

સીડ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી નવભાગ 

જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢ  


