
કચેરીન ું નામ : ફાર્મ ર્શીનરી અને ઈજનેરી વિભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ           વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ 

-: ડેડ સ્ટોક પત્રક :- 

ક્રમ 
નું. 

બજટે સદર યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ સાધનન ું નામ ખરીદ તારીખ સાધનની કકુંમત 

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો 

જથ્થો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ૧૨૧૧૫ સ્ટટરે ન્ધનીંગ ઓફ 

કોલેજ ઓફ એગ્રી 
એન્ી.એન્ડ 

ટેકનોલોી  

ટરે ક્ટર ર્ાઉન્ટેડ ૯-ટાઈન 

કલ્ટીિેટર 

૨૬/૦૮/૨૦ ૨૪,૫૦૦/- ૧ નંગ 

૨ કલ્ટીિેટર ૭- ટાઈન ૨૯/૦૮/૨૦ ૨૧,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૩ બેન્ચ ગ્રાઈન્ડર ૨૮/૧૦/૨૦ ૭,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૪ કારે્પન્ટરી િાઈસ ૨૮/૧૦/૨૦ ૧૫,૦૦૦/- ૨ નંગ 

૫ લેથ ર્શીન ૦૬/૦૧/૨૦ ૫,૧૯,૦૦૦/- ૨ નંગ 

૬ િુડ પ્લાનર ર્શીન ૨૦/૦૨/૨૧ ૫૫,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૭ ડીઝલ એન્ીન ૩.૭ વક.િો ૦૮/૦૩/૨૧ ૨૮,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૮ ડીઝલ એન્ીન ૪.૧ વક.િો ૦૮/૦૩/૨૧ ૨૭,૫૦૦/- ૧ નંગ 

૯ ડીઝલ એન્ીન ૬.૩ વક.િો ૦૮/૦૩/૨૧ ૨૯,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૧૦ ૧૨૧૧૫-S સ્ટટરે ન્ધનીંગ ઓફ 
કોલેજ ઓફ એગ્રી 

એન્ી.એન્ડ 
ટેકનોલોી  

વકસાનક્રાફ્ટ સેલ્ફ પ્રોરે્પલ્ડ 
િીડર 

૨૨/૧૨/૨૦ ૯૯,૮૬૬/- ૨ નંગ 

૧૧ ૯૫૧૦-જ-ે

૩૦ 

RKVY ડીગર કર્ શેકર મ્યુવઝયર્ 

ર્ોડેલ 

૧૬/૧૦/૨૦ ૧૪,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૧૨ ર્ીની ટરે ક્ટર ઓર્પરેટેડ 
ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર એલીિેટર 

કર્ હીર્પ ફોરર્ેટર 

૨૦/૧૦/૨૦ ૬૫,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૧૩ રીર્ોટ ઓર્પરેટેડ સ્ટપે્રયર ફોર 

ફફલ્ડ ક્રોર્પ 

૨૯/૧૨/૨૦ ૬૨,૯૯૮/- ૧ નંગ 

૧૪ સોલાર દ્વારા ચાલતંુ ર્પાિર 

િીડર  
૦૪/૦૧/૨૧ ૫૨,૦૦૦/- ૧ નંગ 

૧૫ ઇલેવક્ટરક સીડ કર્ ફટીલાઈઝર 

ડર ીલ ટેસ્ટટ રીગ સેટ અર્પ   

૧. હાઇડર ોલીક પ્લેટફોર્મ 

૨. ગીયર AC ર્ોટર 

૩. શાફ્ટ એસેમ્બલી 

૪. કંટર ોલ ર્પેનેલ  

૨૩/૦૩/૨૧ ૧,૯૪,૨૫૦/- ૧ નંગ 

 

 

પ્રાધ્યાપક અને વડા 
ફામષ મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ 

કૃવર્ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ 

જ નાગઢ કૃવર્ ય વનવસીટી, જ નાગઢ 

 



કચેરીન ું નામ : ફાર્મ ર્શીનરી અને ઈજનેરી વિભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ           વર્ષ: ૨૦૨૦-૨૧ 

-: પેટી સ્ટોર પત્રક :- 

ક્રમ 
નું. 

બજટે સદર યોજનાન ું નામ ખરીદાયેલ વસ્ત ન ું નામ ખરીદ તારીખ વસ્ત ની કકુંમત ખરીદ 
કરાયેલ 

જથ્થો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ૯૫૧૦-જ-ે

૩૦ 

RKVY ટૂલ બોક્સ ૧૬/૧૨/૨૦ ૧,૮૫૦/- ૧ નંગ 

૨ લોખંડનું બેરલ ૨૦૦ લીટર કેરે્પસીટી 

લોકીંગ સીસ્ટટર્ સાથે  

૦૪/૦૧/૨૧ ૧,૫૫૦/- ૧ નંગ 

૩ કેલીર્પર (ર્ીટોટોયો એલસીડી 

ફડસ્ટપ્લે ) 

૨૦/૦૧/૨૧ ૧૧,૯૩૫/- ૧ નંગ 

૪ ટેકોર્ીટર કોન્ટેક્ટ ટાઇર્પ ૧૬/૦૩/૨૧ ૧૫,૫૦૦/- ૧ નંગ 

૫ ૨૨૫૮ – ડી  એ.આઈ.સી.આર.ર્પી. 

ઓન એફ.આઈ.એર્. 

િેબકેર્ ૨૦/૦૭/૨૦ ૨,૯૧૪/- ૨ નંગ 

 

 

પ્રાધ્યાપક અને વડા 
ફામષ મશીનરી અને પાવર ઈજનેરી વવભાગ 

કૃવર્ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ 

જ નાગઢ કૃવર્ ય વનવસીટી, જ નાગઢ 

 

 


