
 

કચરેીન ું નામ :- કૃષિ મહાષિધાલય,જ .કૃ.ય ., મોટા ભુંડારીયા (અમરલેી)  
 

-:ડડે સ્ટોક પત્રક:- 
 

ક્રમ 
બજટે 
સદર 

યોજનાન ું નામ 
ખરીદાયેલ સાધનન ું 

નામ 
ખરીદ તારીખ 

    સાધનની 
ક ુંમત રૂ/- 

ખરીદ  રાયેલ 
સાધનનો જથ્થો 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 

ટરે ક્ટર ઓપરેટેિ 
પાવિો 

૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૨૨,૫૦૦/- ૧-નંગ 

૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 
કોશવાળી દાંતી  ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૨૪,૮૫૦/- ૧-નંગ 

૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 
દંતાળ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૪૮,૫૦૦/- ૧-નંગ 

૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 
ટરે ક્ટર ઓપરેટેિ ચવિ ં  ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ૫૦,૫૦૦/- ૧-નંગ 

૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 
પાટલો ગેગ  ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ૪૯,૭૫૦/- ૧-નંગ 

૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબીલીશીગ ઓફ કોલેજ ઓફ 
એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી ડિસ્ટર ીકટ 

અમરેલી 

લાઈબે્રરી બેગ રેક  
 (૩૦-ખાના વાળ ં) 

૧૧-૦૨-૨૦૨૧ ૪૮,૭૯૯/- ૧-નંગ 

  



 

૭ 
૩૫૦૨૫ 
(ન્ય ) 

       “Strengthening 

and Development of 

Agricultural Universities” 

ઈલેક્ટર ીક વેઇટ 
બેલેન્સ 

૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ૨,૦૪,૦૦૦/- ૩-નંગ 

૮ 
૩૫૦૨૫ 
(ન્ય ) 

Strengthening and 

Development of 

Agricultural Universities” 

સ્ટીરીયો સ્કોપીક 
માઈક્રોસ્કોપ   

૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ૧,૫૨,૦૦૦/- ૧-નંગ 

૯ 
૩૫૦૨૫ 
(ન્ય ) 

Strengthening and 

Development of 

Agricultural Universities” 

ટરે  િર ાયર  ૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ૮૦,૦૦૦/- ૧-નંગ 

૧૦ 
૩૫૦૨૨ 
(ન્ય ) 

Strengthening and 

Development of 

Agricultural Universities” 

િીઝીટલ પોડિયમ  ૩૦-૦૩-૨૦૨૧ ૪,૯૯,૫૩૩/- ૩-નંગ 

૧૧ 
૩૫૦૨૨ 
(ન્ય ) 

Strengthening and 

Development of 

Agricultural Universities” 

ઈન્ટરેક્ટીવ બોિડ  ૩૦-૦૩-૨૦૨૧ ૪,૯૯,૮૦૦/- ૩-નંગ 

૧૨ 
૩૫૦૧૨ 
(ન્ય ) 

Strengthening and 

Development of 

Agricultural Universities” 

સોલાર રૂફટોપ  
(૩૦-કેવી)  

૩૧-૦૩-૨૦૨૧ ૧૦,૫૮,૪૨૭/- ૧-નંગ 

  
 
 

આચાયય અને ડીન 
     ૃષિ મહાષિદ્યાલય 
જ . ૃ.ય .,મોટાભુંડારીયા (અમરેલી) 
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કચરેીન ું નામ:- કષૃિ મહાષિદ્યાલય, જૂનાગઢ  કષૃિ  ય ષનિર્સિટી, મોટા ભુંડારીયા.  

-: પટેી સ્ટોર પત્રક :- 

ક્રમ 

નું. 

બજેટ 

સદર 
યોજનાન  નામ ખરીદાયેલ િસ્ત ન ું નામ 

ખરીદ 

તારીખ 
િસ્ત ની કકમત 

ખરીદ કરાયલે 

જથ્થો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Handheld Digital Infrared Thermometer  ૦૩-૦૬-૨૦ ૫૩૯૯/- ૧ નુંગ 

૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પીંજરા ૦૪-૦૬-૨૦ - ૩૦ નુંગ 

૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પરાઈ (કોંસ) ૨૬-૦૮-૨૦ ૪૨૦/- ૬.૦૦ કકલો 

૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ઘણ ૨૬-૦૮-૨૦ ૨૫૦/- ૨.૫૦ કકલો 

૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
સારણો મગફળી ૨૬-૦૮-૨૦ ૮૧૪/- ૭.૪૦ કકલો 

૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ધામેલા ૨૬-૦૮-૨૦ ૫૮૫/- ૬.૫૦૦ કકલો 

૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
સારણો ચણાનો ૨૬-૦૮-૨૦ ૬૮૯/- ૭.૬૫૦ કકલો 

૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
બાિળ દાતરડા ૨૬-૦૮-૨૦ ૨૦૦/- ૨ નુંગ 

૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પાિડા નાના ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૬૭/- ૧.૮૬૦ કકલો 

૧૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ષત્રકમ નાનો ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૭૦/- ૧ નુંગ 

૧૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ષત્રકમ મોટો ૨૬-૦૮-૨૦ ૨૦૦/- ૧ નુંગ 

૧૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
સેંટટુંગ હથોડી ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૧૦/- ૧ નુંગ 

૧૩ ૧૨૧૧૮ એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ કૂિાડા ૨૬-૦૮-૨૦ ૨૨૦/- ૨ નુંગ 
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એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

૧૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
હાથા ષત્રકમના ૨૬-૦૮-૨૦ ૮૦/- ૨ નુંગ 

૧૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
નાની કિૂાડી  ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૦૦/- ૧ નુંગ 

૧૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
હથોડી મોટી ૨૬-૦૮-૨૦ ૬૦/- ૧ નુંગ 

૧૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
હથોડી મીકડયમ ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૨૦/- ૧ નુંગ 

૧૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
નટ બોલ્ટ ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૬૦/- ૧.૭૯૦ નુંગ 

૧૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પાલી ૨૬-૦૮-૨૦ ૫૦/- ૧ નુંગ 

૨૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પાિડી હાથા ૨૬-૦૮-૨૦ ૮૦/- ૨ નુંગ 

૨૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પાિડા-ષત્રકમ હાથા ૨૬-૦૮-૨૦ ૮૭૫/- ૨૫ નુંગ 

૨૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
દાતરડા મોટા ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૭૦/- ૫ નુંગ 

૨૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ખાટલી મોટી ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૦૦/- ૧ નુંગ 

૨૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
૩ જાળીિાળા સારણો ૨૬-૦૮-૨૦ ૫૦/- ૧ નુંગ 

૨૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
મગ - ત િેર સારણો ૨૬-૦૮-૨૦ ૧૦૫/- ૨ નુંગ 

૨૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
7*12 UPS Battery & UPS Service ૩૧-૦૮-૨૦ ૯૦૦/- ૧ નુંગ 

૨૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
િેકટર ટૂલ બોક્ષ ફીટીંગ સાથે મષહન્દ્રા િેકટર ૨૫-૦૯-૨૦ ૧૯૫૦/- ૧ નુંગ 

૨૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Exide Millage (Battery) ૧૪-૦૮-૨૦ ૫૯૯૦/- ૧ નુંગ 

૨૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
બોક્સ પાના સટે ૨૯-૦૯-૨૦ ૧૯૦૦/- ૧ સટે 
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૩૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

COLLEGE OF AGRICULTURE એક્રેષલકના સને્દ્ડિીચ અક્ષરો 

બનાિી આપિા ૧૨" 
૧૨-૧૦-૨૦ ૧૨૭૪૪/- ૧ નુંગ 

૩૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Godrej Lever Padlock(LP) Grade I 85 mm ૦૩-૧૦-૨૦ ૧૨૫૨૧/- ૧૯ નુંગ 

૩૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

Western Digital (KS) Windows 

Surveillance Hard Disk  
૦૩-૧૦-૨૦ ૫૪૪૯/- ૧ નુંગ 

૩૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Water Distillation Unit ૦૯-૧૦-૨૦ ૨૩૯૬૯/- ૧ નુંગ 

૩૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Inseect Storage Box ૦૮-૧૦-૨૦ ૭૭૫૦૦/- ૫૦ નુંગ 

૩૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Insect Streching Board ૦૮-૧૦-૨૦ ૨૨૫૦૦/- ૫૦ નુંગ 

૩૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Insect Collecting Net With Aluminium Handle ૦૮-૧૦-૨૦ ૩૦૦૦૦/- ૫૦ નુંગ 

૩૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
ચીષપયા હાથા િાળા ૧૫-૧૦-૨૦ ૧૩૦૦/- ૨ નુંગ 

૩૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

કોલેજના સુંલગ્ન ફામિમાું ૨*૧ ૨એમએમ જાડાઈ િાળી ગલે્િનેાઈઝ 

પાઇપના દરિાજા ૧૨ ફુટ લુંબાઈ અન ે૮ ફુટ ઊંચાઈ ડબલ ડોર દરિાજા 

બનાિી સ્થળ ઉપર ફીટીંગ કરી આપેલ 

૦૪-૧૧-૨૦ ૩૨૪૯૦/- ૩ નુંગ 

૩૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

કોલેજના સુંલગ્ન ફામિમાું ૧*૧ ૨એમએમ જાડાઈ િાળી ગલે્િનેાઈઝ 

પાઇપના દરિાજા ૧૨ ફુટ લુંબાઈ અન ે૮ ફુટ ઊંચાઈ ડબલ ડોર દરિાજા 

બનાિી સ્થળ ઉપર ફીટીંગ કરી આપેલ 

૦૪-૧૧-૨૦ ૧૭૪૩૦/- ૨ નુંગ 

૪૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

Getway 50 millimeter Leaded Tin 

Bronze Straight Type Globe Valve 
૦૮-૧૦-૨૦ ૫૮૫૦/- ૩ નુંગ 

૪૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Intek Valve Screwed Ends Carbon Steel Ball Valve ૦૮-૧૦-૨૦ ૧૭૦૦/- ૪ નુંગ 

૪૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
AMOLEE Screwed Ends Carbon Steel Ball Valve ૦૮-૧૦-૨૦ ૨૬૦૦/- ૪ નુંગ 

૪૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

hp (10.8 in Volt) Laptop Battery Pack (Rechargeable 

Battery)  
૧૦-૧૧-૨૦ ૪૩૦૦/- ૧ નુંગ 
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૪૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

NETGEAR 16 Ports UnManaged PoE+ Layer 2 Access 

Switch  
૧૩-૧૧-૨૦ ૧૬૫૦૦ ૧ નુંગ 

૪૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

safety first stored pressure powder based BSEN 

standard based portable Fire Extinguisher  
૨૩-૧૨-૨૦ ૫૭૬૦૦/- ૪૮ નુંગ 

૪૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
HIKVISION 4MP BULLET CAMERA  ૨૪-૧૨-૨૦ ૧૪૮૦૦/- ૨ નુંગ 

૪૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
electrodes for pH meter ૨૨-૦૧-૨૧ ૩૩૮૦/- ૨ નુંગ 

૪૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Conductivity cell ૨૨-૦૧-૨૧ ૩૩૮૦/- ૨ નુંગ 

૪૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Power Adapter (for multiparameter) ૨૨-૦૧-૨૧ ૧૬૭૫/- ૧ નુંગ 

૫૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Stand for multiparameter ૨૨-૦૧-૨૧ ૨૫૦૦/- ૧ નુંગ 

૫૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
િેકટર વ્હીલ પ્લેટ ૦૧-૦૨-૨૧ ૧૧૦૦/- ૧ નુંગ 

૫૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
વ્હીલ પ્લેટ હબ ૦૧-૦૨-૨૧ ૮૫૦/- ૧ નુંગ 

૫૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
લ બી ૨/૯ હાઇપ્રેશર પમ્પ સીલ ૦૧-૦૨-૨૧ ૧૦૩૦/- ૧ નુંગ 

૫૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Yamaha Analog 48V Pa Mixer ૦૫-૦૨-૨૧ ૧૭૯૬૦/- ૧ નુંગ 

૫૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

ahuja Unidirectional with volume control and press to 

talk switch Microphone 
૦૫-૦૨-૨૧ ૬૮૩૮/- ૨ નુંગ 

૫૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
EPSON 2.5 Scanners with Windows Technology  ૦૪-૦૨-૨૧ ૪૯૦૦/- ૧ નુંગ 

૫૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

MITRAS 10 liter GALVANIZED MILD STEEL FIRE 

BUCKET  
૦૩-૦૩-૨૧ ૨૪૮૪૦/- ૧૦૮ નુંગ 

૫૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Unbranded Out Door Use 1000 L Water storage Tank ૦૪-૦૨-૨૧ ૬૨૦૦/- ૧ નુંગ 
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૫૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Unbranded In Door Use 200 L Water storage Tank ૦૪-૦૨-૨૧ ૨૧૭૫/- ૧ નુંગ 

૬૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
64 GB Sandisk SD card 150 MB/Sec. Speed ૧૦-૦૨-૨૧ ૧૯૦૦/- ૧ નુંગ 

૬૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
લોખુંડની સાપટીંગ ૧૨-૦૨-૨૧ ૧૯૮૦/- ૪૪ કકલો 

૬૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
RODE Wired Cardioid Microphone ૦૯-૦૨-૨૧ ૨૪૭૮૯/- ૧ નુંગ 

૬૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
KBD Combo WL Rapco *1900 (કી-બોડિ & માઉસ) ૧૮-૦૨-૨૧ ૧૯૦૦/- ૧ નુંગ 

૬૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

METAL KEY MANAGER/KEY ORGANISER/KEY BOX 

30 KEYS 
૧૮-૦૨-૨૧ ૨૩૦૦/- ૧ નુંગ 

૬૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

ARE Hexagon Nipple Right and Left Hand Thread N8 

R-L 
૧૫-૦૨-૨૧ ૨૭૩૦/- ૩૦ નુંગ 

૬૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
One Electrode for pH Analyzer LI 612 (Elico) ૦૯-૦૨-૨૧ ૧૬૫૦/- ૧ નુંગ 

૬૭ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
One Stand for pH Analyzer LI 612 (Elico) ૦૯-૦૨-૨૧ ૨૬૦૦/- ૧ નુંગ 

૬૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

Eutech (ECFC7252101B) general purpose plastic body 

Single junction Gel- Filled pH combination Electrode, 12 

x90 mm, BNC connector, 1m Cable length for pH tutor-

S 

૦૯-૦૨-૨૧ ૫૪૦૦/- ૧ નુંગ 

૬૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Indian Elecrode stand Antech (AN-ST-770) ૦૯-૦૨-૨૧ ૧૮૦૦/- ૧ નુંગ 

૭૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

Unbranded 25 millimeter Brass Solid Wedge Gate 

Valve 
૨૪-૦૨-૨૧ ૧૧૯૪૦/- ૧૨ નુંગ 

૭૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Unbranded Screwed Ends brass material Ball Valve ૨૫-૦૨-૨૧ ૧૦૭૮૮/- ૧૨ નુંગ 

૭૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Exide Millage (Battery) ૧૧-૧૨-૨૧ ૫૯૯૦/- ૧ નુંગ 
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૭૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
SEAGATE 2 TB Wired Portable Hard Disk ૨૨-૦૨-૨૧ ૫૨૯૨/- ૧ નુંગ 

૭૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
બોસ બ્લેન્દ્ડર નિ ું ૦૫-૦૩-૨૧ ૧૪૦૦/- ૧ નુંગ 

૭૫ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

WELCARE Hand Held Digital Infrared medical 

thermometer for measuring body temperature Non 

Contact Infrared Thermometer true  

૦૫-૦૩-૨૧ ૧૦૮૦૦/- ૨ નુંગ 

૭૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

ROMSONS FINGER TIP Adult and Pediatric and 

Neonatal Pulse Oximeter 
૦૮-૦૩-૨૧ ૮૯૯૦/- ૨ નુંગ 

૭૭ ૧૨૬૦૦ ક્લાસીફાઇડ િકિ Pipe ૦૯-૦૩-૨૧ ૮૬૦૦/- ૧૦ નુંગ 

૭૮ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Square Pipe ૦૯-૦૩-૨૧ ૨૪૫૭૦/- ૧૮ નુંગ 

૭૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
પકડ ૧૨-૦૩-૨૧ ૨૫૦/- ૧ નુંગ 

૮૦ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
કટોિણી  ૧૨-૦૩-૨૧ ૫૭૦/- ૨ નુંગ 

૮૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
રમત ગમતના મેદાનમાું પાણી છુંટકાિની રનેગન ૧૨-૦૩-૨૧ ૪૯૮૦૦/- ૨ નુંગ 

૮૨ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

EXIDE Buy Back 12 Volt Stationary Value Regulated 

Lead Acid Batteries 100 Ah battery 
૧૨-૦૩-૨૧ ૭૫૦૦/- ૧ નુંગ 

૮૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

EXIDE 12 V/88 Ah/430x185x215x240 Voltage/Capacity 

Buy Back - Lead Acid Storage Batteries For Motor 

Vehicle 

૧૨-૦૩-૨૧ ૬૬૦૦/- ૧ નુંગ 

૮૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
આર.સી.સી. બાકડા ૧૫-૦૩-૨૧ ૪૮૦૦૦/- ૩૦ નુંગ 

૮૫ ૧૨૮૬૫ અપગ્રડેીંગ ધ સ્ટ ડન્દ્ટ ફેસીષલટી  થમિસ પમમ્પુંગિાળા ૩ લીટર ૧૬-૦૩-૨૧ ૩૪૨૫/- ૧ નુંગ 

૮૬ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
KTR Badminton Court Mat Not Applicable ૧૭-૦૩-૨૧ ૩૯૦૦૦૦/- ૧ સટે 

૮૭ ૧૨૧૧૮ એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ SPRINKLER IRRIGATION ૧૯-૦૩-૨૧ ૨૪૫૦૦/- ૨૫ નુંગ 
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એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

૮૮ 
૩૫૦૨૫ 

(ન્દ્ય ) 

Strengthening and Development 

of Agri. Uni. 

Unbranded Single Phase Air Cooled IP55 Servo 

Stabilizer 
૨૦-૦૩-૨૧ ૨૪૪૦૦/- ૧ નુંગ 

૮૯ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   

Unbranded Stainless Steel Rectangular/ Square Tube, 

6 meter 
૨૦-૦૩-૨૧ ૨૦૨૨૦/- ૧૨ નુંગ 

૯૦ 
૩૫૦૨૫ 

(ન્દ્ય ) 

Strengthening and Development 

of Agri. Uni. 

RESCHOLAR Electronic Weighing Scale brand with 

load capacity of 5 kg 
૧૯-૦૩-૨૧ ૮૫૦૦/- ૧ નુંગ 

૯૧ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
એલઇડી ફલ્ડ લાઇટ ૧૦૦ િૉલ્ટ ૨૪-૦૩-૨૧ ૨૪૩૦૦/- ૬ નુંગ 

૯૨ 
૩૫૦૨૫ 

(ન્દ્ય ) 

Strengthening and Development 

of Agri. Uni. 
prestige Double Burner Gas Stove  ૨૪-૦૩-૨૧ ૪૦૪૯/- ૧ નુંગ 

૯૩ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી  
SYSKA Led Flood Light, Power 200 Watt ૧૧-૦૩-૨૧ ૨૩૦૧૮ ૪ નુંગ 

૯૪ ૧૨૧૧૮ 
એસ્ટાબ્લીશમેંટ ઓફ કોલેજ ઓફ 

એગ્રીકલ્ચર ઇન અમરેલી કડષસ્િક્ટ અમરેલી   
Moveble badminton pole with net ૧૭-૦૩-૨૧ ૨૭૫૮૦/- ૨ નુંગ 

 

 

આચાયિ અન ેડીન, 

કૃષિ મહાષિદ્યાલય, 

                                                                                                             જૂ.ક.ૃય . મોટા ભુંડારીયા 

 


	store 2019-20  DR ni Mahiti
	પેટી સ્ટોર પત્રક ૨૦૨૦-૨૧

