
બલુ મધર ફામમ, જુ.ક.ૃય.ુ, અમરેલી 
ડેડસ્ટોક પત્રક  (વર્મ : ૨૦૨૦-૨૧) 

 

ક્રમ બજેટ સદર  યોજનાનુું નામ  ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ  ખરીદી તારીખ  સાધનની 

ખરીદી કકમુંત  

ખરીદ કરાયેલ 

સાધનનો 

જથ્થો  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ૧૨૩૦૩-

૧૫ 

એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ઓફ 

બલુ મધર ફામમ ઓફ 

ગીર કેટલ એન્ડ 

જાફરાબાદી બફેલો 

એટ અમરેલી  

લીક્વીડ નાઈટ્રોજન કન્ટેનર (BA-35) ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ ૩૫,૯૦૦/- ૦૧ નુંગ 

૨ લીક્વીડ નાઈટ્રોજન કન્ટેનર (TA-55) ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ ૬૮,૦૦૦/- ૦૨ નુંગ 

૩ SWINGING COW BRUSH 

(એનનમલ ગ્રમુર મશીન) 
૦૪/૦૩/૨૦૨૧ ૨,૦૦,૦૦૦/- ૦૧ નુંગ 

૪ સેન્ટ્રીફયઝુ મશીન 
Non Refrigerated Centrifuge for 
General purpose and research 
(I Gene Labserve) IG-24BL (With 6 x 
50 ml & 12 x 15ml) 

૧૫/૦૩/૨૦૨૧ ૧,૨૫,૦૦૦/- ૦૧ નુંગ 

 



બલુ મધર ફામમ, જુ.કૃ.ય.ુ, અમરેલી 
પેટીસ્ટોર પત્રક (વર્મ : ૨૦૨૦-૨૧) 

 

ક્રમ બજેટ સદર  યોજનાનુું નામ  ખરીદાયેલ સાધનનુું નામ  ખરીદી તારીખ  સાધનની 
ખરીદી કકમુંત  

ખરીદ કરાયેલ 
સાધનનો જથ્થો  

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 
૧  

 
૧૨૩૦૩-૧૫ 

 
 
 
 

એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ 
ઓફ બલુ મધર 
ફામમ ઓફ ગીર 

કેટલ એન્ડ 
જાફરાબાદી 
બફેલો એટ 
અમરેલી 

દાુંતરડા  ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ૨૨૦/- ૦૪ નુંગ  
૨ ૨” ચાપડો ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ ૩૫૦/- ૦૧ નુંગ 
૩ Bull Nose Ring SS ૨૧/૦૭/૨૦૨૦ ૧૪૯૨/- ૦૬ નુંગ  
૪ પાવડા  ૨૯/૦૭/૨૦૨૦ ૬૨૫/- ૦૫ નુંગ 
૫ સ્ટીલ તપેલી  ૧૧/૦૨/૨૦૨૧ ૧૮૦/- ૦૧ નુંગ  
૬ ગેલ્વેનાઇઝડ પોલ (એનનમલ ગમૃર મશીન માટેનુું સ્ટેન્ડ) ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૩૦૦/- ૧૦ ફૂટ  
૭ પશઓુને બાુંધવાની સાુંકળ (જાડી) ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૧૪૮૦/- ૦૮ નુંગ  
૮ પશઓુને બાુંધવાની સાુંકળ (જીણી) ૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ૭૨૦/- ૦૫ નુંગ  
૯ કલાસીફાઈડવકમસ 

બ.સ. : ૧૨૬૦૦ 
ઈમ્પ્લીમેન્ટ શેડ બનાવવાની કામગીરી : 
ગેલ્વેનાઇઝડ પાઇપના ઉભા સપોટમ  બીમ : 

 પાઈપની સાઈઝ : ૩”x૩” 
 ૧૫ ફૂટની લુંબાઈ વાળા ગેલ્વે. પાઇપના સપોટમ  

બીમ ઓઈલ પેઈન્ટ સાથે ફીટીંગની કામગીરી. 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ૪૧૬૦૦/- ૧૪ નુંગ  
(૩૨૦ કક.ગ્રા.) 

છત બનવવાની કામગીરી : 
 ૫ નુંગ પરલીન આડા (લુંબાઈ : ૨૦ મીટર, સાઈઝ 

: ૨.૫”x ૧.૫”) 
 ૭ નુંગ પાઈપ ઉભા (લુંબાઈ ૫ મી. સાઈઝ ૪” x 

૨”) ઓઈલ પેઈન્ટ સાથે ફીટીંગ સહીતની કામગીરી. 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ૫૩,૩૦૦/- ૪૧૦ કક.ગ્રા  

ગેલ્વેનાઇઝડ કોટેડ પતરા : સાઈઝ : ૧૬ X ૪ ફૂટ ઓઈલ 
પેઈન્ટ સાથે ફીટીંગ સહીતની કામગીરી. 

૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ૪૫૦૫૦/- ૧૭ નુંગ  

 


	ડેડસ્ટોક આઈટમ્સની માહિતી
	પેટીસ્ટોર આઈટમ્સની માહિતી

