








:: ડેડસ્ટોક આટીકલ " રાઈટ ઓફ "  ::- 

કચેરીન ું નામ:- એગ્રોનોમી વિભાગ(િહીિટ વિભાગ),  
  ચી. પ. કૃવિ મહાવિધાલય, સ.દાું.કૃ.ય  ., સરદારકૃવિનગર. 

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ પેડ સ્ટલ ફેન બજાજ ૨ નુંગ 

૨ પુંચીંગ મશીન ૧(એક) 
૩ લાકડાની પેપર ટે્ર ૪(ચાર) 
૪ લોખુંડની પેપર ટે્ર ૪(ચાર) 
૫ લોખુંડની પેપર ટે્ર ૩(ત્રણ) 
૬ શેતરુંજી(૯ * ૧૨) ૧(એક) 
૭ નોટીસ બોડડ લાકડાન ું (કાચન ું બારણ ું) ૨(બે) 
૮ દદિાલ ક્િા. ઘડીયાલ ૨(બે) 

 

એગ્રોનોમી વિભાગ(ફામડ વિભાગ),  
અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ કલ્ટીિેટર (બી. ટાઈપ) ૧ 

૨ પેરણી પાુંચ દાુંતાની ૧ 

૩ સીડ કમ ફટી લાઈઝર ૫ દાુંતી ૧ 

૪ હાથ લારી લાકડાની બે વ્હીલ ૧ 

૫ કેલ્ય લેટર ૧ 

૬ હને્ડ ઓપરેટ દીિેલા થે્રસર   ૫ 

૭ ૫ એચ.પી. દકલોસ્કર એન્જીન ઓઈલ (િોટર ક લર) 
પુંપ સાથે 

૧ 

૮ સાઈન બોડડ  ૨૦ 

૯ સાઈન બોડડ ( ૧૨ * ૮) ૨૦ 

૧૦ સાઈન બોડડ ( ૬" * ૩" )  ૧૦ 

૧૧ ફીલ્ડ બોડડ ( ૫" * ૭" ) ૪૦ 

૧૨ િોટર ક લર ૧ 

૧૩ ગોદરેજ તાળાું ૭ લેયર ૧ 

૧૪ લોખુંડની દુંતાળી ૬ 



૧૫ કોદાળી ૭ 

૧૬ તગારા ગેલ્િે. ૧૮ ઈંચ ૪ 

૧૭ તગારા ગેલ્િે. ૧૬ ઈંચ ૪ 

૧૮ એર હડે થે્રસર ૧ 

૧૯ સેલ્ફ પે્રપરેડ રેપર  ૧ 

 

એગ્રોનોમી વિભાગ(લેબોરેટરી વિભાગ),  
અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ સાયન્ટ્રોનીક જલદાલ ડાયઝેશન ય વનટ િીથ રેગ્ય લેટર ૧ 
૨ સાયન્ટ્રોનીક જલદાલ ડાયઝેશન ય વનટ ૧ 

૩ સાયન્ટ્રોનીક ઓટોમેટીક રોટરી મોશન શેકીંગ મશીન  ૧ 

૪ સાયન્ટ્રોનીક ય વનિવસિલ ઓિન ૧ 

૫ સાયન્ટ્રોનીક િીલી ઈન્ટમીડીએટ મીલ(દળિાની ઘુંટી) ૧ 

૬ સાયન્ટ્રોનીક િોટરબાથ રેકટેન્ગલ ૧ 

૭ સાયન્ટ્રોનીક પોટેબલ ગેસ જનરેટર ૧ 

૮ રીિોલ્ય શનરી હાઈ સ્પીડ રીસચડ સેન્ટરીફય ઝ ૧ 

૯ એંગલ હડે ફોર અબોિ કેટ ૧ 

૧૦ િેઈટ સેટ:- ૫ કી.,૨ કી.,૫૦૦ ગ્રા.,૨૦૦ ગ્રા.,૧૦૦ ગ્રા., -- 
૧૧ િેઈટ સેટ:- ૧૦ કી.,૫ કી.,૨ કી.,૧ કી. -- 
૧૨ િોટર મીટર ૧ 

૧૩ હાડડ બોડડ  ૨૦ 

૧૪ કૃવિ સેિા સ્પેશીફીક ગે્રિીટી સેપરેટર ૧ 

૧૫ બનડર ૬ 

૧૬ વ્હીલ પે્રસ  -- 
હિામાન વિભાગ 

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ ટેબલ ૧ 

૨ સ્ટીલ ઓફીસ ચેર  ૧ 

૩ સ્ટીલ ચેર િીથ હને્ડલ ૫ 

 



કૃવિ અથડશાસ્ત્ર વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ સ્ટીલ ટય બચેર ૫ 

૨ સ્ટીલ નેટીંગ ચેર ૫ 

૩ સ્ટીલ નેટીંગ ચેર ૪ 

૪ સ્ટીલ ટેબલ નાના ૨ 

૫ એર કુંન્ડીશનર ૧ 
કૃવિ આંકડાશાસ્ત્ર વિભાગ,. 

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ સાયન્ટીફીક કેલય લેટર ૧ 

૨ ઈએક્સ રીિોલ્િીંગ ચેર ૧ 

૩ ઓ એચ આમડ ચેર િીથ હને્ડલ ૪ 

૪ સી.એચ.આર.-૬ ચેર િીથ હાફ હને્ડલ ૫ 

૫ કી બોડડ (૧.૧/૨ * ૧') ૧ 
૬ નોટીશ બોડડ (૩'*૨') ૧ 
૭ ચોક કમ ડસ્ટર બોડડ  ૫ 
૮ ભીંત ઘડીયાળ ૧ 
૯ પાિર જનરેટર ૧ 
   

 

જનરલ સ્ટોર, 

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ લાકડાના ઘોડા ૩૦/૦૭/૧૯૮૨ ૮ 

૨ પેપર ટે્ર સાઈઝ ૧૨*૧*૪" (લાકડાની) ૨૨ 

૩ નેટિાળી ખરૂશી લાકડાના હાથાિાળી ૨૦ 

૪ એટ્લાસ ગોલ્ડ લાઈન સાયકલ ૫૫ બ્લેક જેટ ૧ 

૫ ટેબલ પુંખો ૧ 
૬ એટલાસ ગોલ્ડ સાયકલ ૨ 

 



જનરલ સ્ટોર,  

અ. 
નું. 

આઈટમની વિગત  જથ્થો 

૧ અતે્રની કચેરી હસ્તકના જનરલ સ્ટોરમાું બગડી ગયેલ 
/ઘસાઈ ગયેલ/ ત  ટી ગયેલ કન્ઝય મેબલ આઈટમ જેિી કે 
ત  ટેલા નળ, લોખુંડની પાઈપો, પ્લાસ્ટીકની પાઈપો, 
આર.ઓ. િોટર ક લરનો ભુંગાર સામાન તેમજ  ઈલેકટ્રીક 
આઈટમ ટય બ લાઈટ ચોક, બુંધ ટય બ લાઈટ રીપેરીંગ 
કરી ફરીથી કામમાું લઈ શકાય તેમ ન હોય તેિી 
િસ્ત  ઓ અતે્રની કચેરીના સ્ટોરમાું ભુંગાર રૂપે પડેલ છે.  

૨૫ કી.લો 

   
જનીન વિધા અને પાક સુંિધડન વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ લેબ. વ ડન સ્ટ લ રાઉન્ડ ૪૫ સેમી હાઈટ ૩  
૨ કપબોડડ ચુંદન સ્ટીલ કેબીનેટ ૧૨૭૦*૭૬૦*૪૩૦ 

એમએમ 

૧  

૩ કપબોડડ મેજર સ્ટીલ કેબીનેટ ૧૯૩૦*૯૧૫*૪૮૦ 
એમએમ 

૧  

૪ ચુંદન ટેબલ સાઈડ રેક ૧  
૫ સ્ટીલ લાઈબે્રરી કેબીનેટ ૭૬*૩૬*૨૫ ઈંચ ૧  
૬ સેમસુંગ ૨૧ ઈંચ કલર ટીિી િીથ રીમોટ ૧  
૭ રીિોલ્િીંગ સ્ટ લ ૧  

બાગાયત વનદશડન યોજના, બાગાયત વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ સીકેટર સાઈઝર ૨૦ નુંગ 

૨ હજે ટ્રીમર ૧ નુંગ 

 

 

 



એગ્રોફોરેસ્ટ્રી યોજના, બાગાયત વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ બાઈનો ય લર ૨ નુંગ  
૨ હને્ડ રીફેક્ટો મીટર ૩ નુંગ 

૩ જીપ ટે્રઈલર જીજે.૮.ટી.૬૫૩૧ ૧ નુંગ 

૪ લ બી ૧ હો.પા. મોનોબ્લોક પુંપ સેટ ૧ નુંગ 

૫ મારૂતી ફ્રુટ સ્પે્રયર ૧ નુંગ 

માળી તાલીમ યોજના, બાગાયત વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ સીકર નેપસેક સ્પે્રયર ૧ 

૨ લોખુંડના પલુંગ  ૧૫ 

૩ ઈલે. મોનોબ્લોક લ બી ૧ એચ.પી મોટર ૧ 

બાગાયત લેબ, બાગાયત વિભાગ,  
અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ સીસ્ટ્રોનીક ફ્લેમ ફોટોમીટર ૧ 

૨ ઓિન ટે્ર ડ્રાયર ૧ 

૩ હોટ એર ઓિન ૧ 

૪ બેલેન્સ (સેલ્ફ ઈન્ડીકેટીંગ) ૧ 

૫ પેસ્ટીજ ક કર ૧૦ લી.  ૧ 

૬ માઈક્રોસ્ક્રોપ  ૧ 

૭ કેમીકલ બેલેન્સ ૨ 

૮ ય વનિડસલ ઓિન  ૧ 

૯ સ્ટીલ છીણી ૨ 

૧૦ સ્ટીલ ચીપીયા ૨ 

૧૧ સ્ટીલ તાિેતા ૨ 

૧૨ એલ્ય મીનીયમ કઢાઈ ૨ 

૧૩ લાકડાના સ્ટ લ સનમાઈકાિાળા ૩ 

૧૪ ઓટોક્લેિ ૧ 

૧૫ ટેબલ (સ્ટેલ ટેમ્ય લર ઓદફસ) ૪ 



૧૬ પેડલફેન ૪ 

૧૭ પાિડા ૭ 

૧૮ કોદાળી ૧૦ 

૧૯ ઓદફસ ટેબલ ૨ 

૨૦ લાકડાના હાથાિાળી ખ રશી ૮ 

૨૧ બનડર ૪ 

૨૨ સીડ જમીનેટર ૧ 

બાગાયત ઈન્સ્્કશનલ ફામડ, બાગાયત વિભાગ,  
અ.
નું. 

આઈટમની વિગત જથ્થો 

૧ સેલોટેડ મોટા ઘોડા (૨૪૦"*૯૦"*૩૮") ૧ નુંગ 

૨ ગેલ્િેનાઈજ ડોલ ૪ નુંગ 

૩ ટેબલ ૫૪*૨૭*૩૦ ૨ નુંગ 

૪ સ્ટ લ પી.ટી.સી. (ચોરસ) ૧ નુંગ 

૫ લીિલીંગ બ્લેડ (પાિડો) ૧ નુંગ 

૬ ડીસ્ક હરેો (૧૨ ડીસ) ૧ નુંગ 

૭ ટે્રક્ટર હરેો પ્લાઉ ૧ નુંગ 

૮ કુંપાણી ૧૦૦ દકલો પલ્લા ત્રાજિા ૧ નુંગ 

૯ ૫ દકલો િજન કાુંટો સાુંકળ ૧ નુંગ 

૧૦ બીલ હ કસ ૨ નુંગ 

૧૧ ખ રપી ૨ નુંગ 

૧૨ અસ્પી ગટોર પુંપ ૧ નુંગ 

૧૩ ૨.૫ ઈંચની મીટર કોલમ પાઈપ ૬૨ ફુટ 

૧૪ ગેલ્િે પાઈપ ૧.૫ ૧/૨ ૧૧૮.૫ મી. 
૧૫ પી.િી.સી. આસ્પી પુંપ હાઈટેક સ્પે્રયસડ  ૧ નુંગ 

૧૬ કોદાળી ૫ નુંગ 

૧૭ સ્ટીલ બેન્ચીસ ૪૭*૧૬*૩૦ ૨ નુંગ 

૧૮ ઈલેકટોનીક રીલે ય વનટ ૩૩૬૬  ૧ નુંગ 

૧૯ ફાઈલરેક્સ - ૩૩'*૧૪*૧.૨"*૭૨ ૨ નુંગ 

૨૦ સ્ટીલ ચેર લાકડાના હાથાિાળી ૬ નુંગ 



૨૧ લેબોરેટરી ટેબલ (કાળા સનમાઈકા િાળા) ૧ નુંગ 

૨૨ લોખુંડન ું બોડડ નાના ( ૧૦ * ૧૫ સેમી.) ૫૦ નુંગ 

બાગાયત વનદશડન યોજના, બાગાયત વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
૧ િાુંદરી પાન ું ૧૪" ૧ નુંગ 

૨ તગારા ૬ નુંગ 

૩ ગટોર રોકીંગ સ્પે્રયર (આસ્પી) ૧ નુંગ 

૪ લોખુંડના પતરાના બોડડ ૧૨*૧૭ ૩૦ નુંગ 

૫ કોદાળી ૨ નુંગ 

૬ ડોલ ગેલ્િેનાઈઝ ૫ નુંગ 

૭ લોખુંડના  બોડડ ૧૬ ગેજના ૫૦ નુંગ 

૮ લોખુંડના પતરાના બોડડ ૫"*૪" ૨૫ નુંગ 

૯ પુંજો ૫ નુંગ 

મેગાસીડ યોજના, બાગાયત વિભાગ,  

અ.
નું. 

આઈટમની વિગત  જથ્થો 

૧ મોનોબ્લોક ૩" એચ.પી. ૨.૫*૨.૫" પુંપ ૧ નુંગ 

૨ ૩ ઈચ જી.આઈ.કોલમ પાઈપ (૩ મી. પીસ) ૧૨ મી. 
૩ એરોમા ૧.૫ એચ.પી. મોટર સીંગલ ફેઝ ૧ નુંગ 

માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગ,  

અ. 
નું. 

આઈટમની વિગત જથ્થો 

૧ સ્ટીલની તપેલી ૧ નુંગ 

૨ "નોિા" બી.ઓ.ડી. ઈન્ય બેટરન્ય બેટર મોડલ:- એનિી૮૯૦૧ ૧ નુંગ 

૩ "નોિા" ડીઝીટલ હોટએર ઓિન મોડલ:- એનિી૮૫૮ ૧ નુંગ 

૪ "નોિા" િટીકલ ઓટોક્લેિ ૧ નુંગ 

૫ સાયન્ટીફીક કેલ્ય લેટર  ૧ નુંગ 

૬ સાદ  કેલ્ય લેટર ૧ નુંગ 

૭ િસ્ટ એકશન શેકર  ૧ નુંગ 



૮ િડરપલૂ ફ્લેક્ષીગે્રટર ૩૧૦ લી. ૧ નુંગ 

૯ િડરપલૂ રેફ્રીઝરેટર ૧૬૫ લી. ૧ નુંગ 

૧૦ લેબોરેટરી પોટેબલ ઓટોક્લેિ  ૧ નુંગ 

૧૧ ૧.તગારા 
૨.દાતરડા 

૨ નુંગ 

૨ નુંગ 

૧૨ ૧.પક્કડ 

૨.હથોડી 
૧ નુંગ 

૧ નુંગ 

૧૩ ૧.પાિડો 
૨.કોદાળી 
૩.ક હાડી 

૧ નુંગ 

૧ નુંગ 

૧ નુંગ 

૧૪ બોડડ (૫'*૨.૫') ૧ નુંગ 

૧૫ પે્રશર ક કર પે્રસ્ટીઝ ૭.૫ લી.  ૧ નુંગ 

૧૬ "રેમી" માઈક્રોપ્રોસેસર ડીપ ફ્રીઝર મોડલ-૧૭૦૧ ૧૭૦ લી.  ૧ નુંગ 

૧૭ સાયકલ ૧ નુંગ 

િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ,  

અ.નું. આઈટમની વિગત  જથ્થો 
૧ સ્ટ ડન્ટ માઈક્રોસ્કોપ િીથ કેબીનેટ  ૧૫ 

૨ સ્ટ ડન્ટ માઈક્રોસ્કોપ િીથ કેબીનેટ ૧૦ 

૩ સ્ટીલ તપેલી  ૨ 

૪ સ્ટીલ છીણી ૧ 

૫ સ્ટીલ ઢાુંકણ ૧ 
૬ કાતર ૧ 
૭ સીંગલપાન બેલેન્સ (કેરોય) ૧ 
૮ ચેનામેટીક બેલેન્સ (કે રોય) ૧ 
૯ િેઈટબોક્ષ (મોડલ-એચ.ડ્બ્બ્લ્ય -૨) ૨ 
૧૦ આસ્પી સી ડી એ સ્પે્રયર (એસેસરી સાથે) ૧ 
૧૧ આસ્પી બોલોમોટરાઈઝડ મીસ્ટબ્લોઅર કમ ડસ્ટર  ૧ 
૧૨ આસ્પી નેપસેક સ્પે્રયર એસઆરપી ૫૦ ૧ 
૧૩ આસ્પી નેપસેક સ્પે્રયર એસઆરપી ૨૮ ૧ 



૧૪ ગણેશ ન્ય મેટીક સ્પે્રયર ૩ 
૧૫ આસ્પી ઝય બીલી હને્ડ રોટરી ડસ્ટર  ૧ 
૧૬ પેડસ્ટન ફેન(બજાજ બ્રાન્ડ) ૧ 
૧૭ ચારણા (ક માર બ્રાન્ડ) ૭ 
૧૮ લોખુંડની હથોડી ૧ 
૧૯ પક્કડ ૧ 
૨૦ પેટ્રીડીસ બોક્સ (એલ્ય મીનીયમ) ૧૦૦*૧૭ એમએમ ૪ 
૨૧ પીપેટ બોક્સ (એલ્ય મીનીયમ) ૭૫*૧૭ એમએમ  ૨ 
૨૨ હય મીડી ફાયર ૧ 
૨૩ સ્ટીલનો ડોયો ૧ 
૨૪ સ્ટીલન ું બ ઝારૂ ૧ 
૨૫ કેલ્ટ્રોન સ્લાઈડ પ્રોજેકટર િીથ રીમોટ કુંટ્રોલ એસેસરી  ૧ 
૨૬ બજાજ ટેબલ લેમ્પ ૧ 
૨૭ ગે્રિીટી ઘડીયાળ ૧ 
૨૮ વ ડન લાકડાની ટે્ર (૧.૫"*૧"*૪") ૩ 
૨૯ વ ડન લાકડાની ટે્ર (૧.૫"*૧"*૪") ૨ 
૩૦ વ ડન લાકડાની ટે્ર (૧.૫"*૧"*૪") ૫ 
૩૧ બાયનોય લર સ્ટીરીયોસ્કોપ માઈક્રોસ્કોપ એસેસરી સાથે  ૬ 
૩૨ પ્રીકોલ પાિર લાઈન કુંડશેનર  ૧ 
૩૩ સ્ટીલની તપેલી  ૧ 
૩૪ મલ્ટીપરપઝ લોક ૨૦ 
૩૫ ઓિરહડે પ્રોજેકટર ૧ 
૩૬ સ્ટીલ ચેર લાકડાના હાથાિાળી (નેટિાળી) ૧૮ 
૩૭ સ્ટીલ ચેર લાકડાના હાથાિાળી (નેટિાળી) ૫ 
૩૮ પ્રોજેકટર સ્ક્રીન િીથ ટ્રીપોડ સ્ટેન્ડ એસેસરી ૧ 
૩૯ ગટોર રેકીંગ સ્પે્રયર ૧ 
૪૦ િી.આઈ.પી. બેગ ૧ 
૪૧ પાિડો ૧ 
૪૨ તગારૂ ૧ 
૪૧ કોદાળી ૧ 



૪૨ ક હાડી ૧ 
૪૩ ઈન્ટેક ઝેફર એરક લર ૨ 
૪૪ મેકર બનડર ૨ 

વિધાથી મુંડળ વિભાગ 

અ.નું. આઈટમની વિગત જથ્થો 
1 2 3 

૧ બેડ વમન્ટન પોલ - 
૨ િોલીબોલ પોલ ૨ સેટ 

૩ લોખુંડનો હમેર ૧ 

૪ લોખુંડનો હમેર ૧ 

૫ લોખુંડનો હમેર ૧ 

૬ લોખુંડનો હમેર ૧ 

૭ રોલર (૧૦૦ દકલો) ૧ 

૮ હથોડી મોટી ૧ 

૯ પેરેલલ બાર (જીમ્નાસ્સ્ટક) ૧ 

૧૦ એમપ્લીફાયર ૧ 

૧૧ માઈક્રોફોન સ્ટેન્ડ ૧ 

૧૨ બ્ય ગલ ૧ 

૧૩ ટ્રાય એન્ગલ ૧ 

૧૪ મ્ય ઝીક ઓગડન ૧ 

૧૫ ટીપોઈ ૧ 

૧૬ બેન્ચ (પાટલી) ૭ 

વિસ્તરણ વશક્ષણ વિભાગ,. 

અ. 
નું. 

આઈટમની વિગત જથ્થો 

૧ માઈક્રોફોન સ્ટેન્ડ  ૧ 

૨ માઈક્રોફોન સ્ટેન્ડ ૪ 

૩ માઈક્રોફોન સ્ટેન્ડ નાના ૨ 

૪ પે્રસ્ટોસાઈન/પેસ્ટોગ્રાફ બોડડ ૨૪'*૧૬" ૨ 

૫ પે્રસ્ટોસાઈન/પેસ્ટોગ્રાફ બોડડ ૨૪'*૨૪" ૧ 



હોસ્ટેલ, ચી. પ. કૃવિ મહાવિધાલય, 
 આર્ટીકલન ું નામ  જથ્થો/નું

ગ 

૧ ૨ ૩ 

૧ સ્ર્ટીલ કમુંડળ ૩ નુંગ 

૨ સ્ર્ટીલ કમુંડળ (અખુંડ) ૫ નુંગ 

૩ સ્ર્ટીલ જગ ૩ નુંગ 

૪ સ્ર્ટીલ છીણી ૧ નુંગ 

૫ સ્ર્ટીલ વાર્ટકી ૧૯૫ નુંગ 

૬ સ્ર્ટીલ વાર્ટકી ૨૨૬ નુંગ 

૭ સ્ર્ટીલ ચમચી ૧૫૦ નુંગ 

૮ સ્ર્ટીલ ચમચી ૧૫૦ નુંગ 

૯ સ્ર્ટીલ ના તપેલા ૫ નુંગ 

૧૦ સ્ર્ટીલ થાળી ૮૦ નુંગ 

૧૧ સ્ર્ટીલ થાળી ૭૦ નુંગ 

૧૨ સ્ર્ટીલ ગ્લાસ ૬૦ નુંગ 

૧૩ સ્ર્ટીલ ગ્લાસ ૧૫૦ નુંગ 

૧૪ લોખુંડના તવા ૨ નુંગ 

૧૫ લોખુંડના પલુંગ ૯ નુંગ 

૧૬ લોખુંડના પલુંગ ૨૫ નુંગ 

૧૭ લોખુંડના પલુંગ ૩૪ નુંગ 

૧૮ લોખુંડના પલુંગ ૩૨ નુંગ 

૧૯ ખ રશી લાકડાના હાથાવાળી ૩ નુંગ 

૨૦ ડાયનીંગ રે્ટબલ ૧૩ નુંગ 

૨૧ પ્રફોરેરે્ટડ બેન્ચીસ ૪૦ નુંગ 

૨૨ ગોદરેજ નવતાલ તાળા (નાના) ૯૦ નુંગ 

૨૩ સાયકાલ ૨ નુંગ 

૨૪ સ્ર્ટીલ હોસ્રે્ટલ રે્ટબલ ૫૦ નુંગ 

૨૫ સ્ર્ટીલ ચેર વીથાઉર્ટ આમમ બેક ૫૦ નુંગ 



૨૬ ૧૦ * ૧૨*૩ની લોખુંડની કોલમ ૧૨ નુંગ 

૨૭ સીલીંગ ફેન ક્રોમ્ર્ટન ગ્વીસ ૪ નુંગ 

૨૮ સીલીંગ ફેન ક્રોમ્ર્ટન ગ્વીસ ૧૦૦ નુંગ 

૨૯ સીલીંગ ફેન ક્રોમ્ર્ટન ગ્વીસ ૨૪ નુંગ 

૩૦ સીલીંગ ફેન ક્રોમ્ર્ટન ગ્વીસ ૨૮ નુંગ 

૩૧ સીલીંગ ફેન ક્રોમ્ર્ટન ગ્વીસ ૨૪ નુંગ 

૩૨ એલ્ય મીનીયમ ડોલ ૩ નુંગ 

૩૩ એલ.જી. કલર ર્ટીવી ૧ નુંગ 

૩૪ ર્ટી કેન્ર્ટીન ૧ નુંગ 

૩૫ સાયકલ ૨ નુંગ 

પી. જી. હોસ્ટેલ, 
 આર્ટીકલન ું નામ  જથ્થો 
૧ ગોદરેજ લોક ૬ લીવર (મોર્ટા) ૨૦ નુંગ 

૨ બ્લલ્ય  સ્ર્ટાર વોર્ટર ૧ નુંગ 

દકટકશાસ્ ત્ર વિભાગ 

અ.નું ડેડસ્ટોક સાધનન ું નામ વિગત જથ્થો 

૧. ડીસેક્ર્ટીંગ માઇક્રોસ્કોપ [ઓલમ્પસ] ૩૦ 

૨. વેસ્ક ડીસ ૨૫ 

૩. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ હાડડમબોડમ ર્ટૉપ એન્ડ બોર્ટડમ સા, ૧૮x૧૨x૩ ઇચ ૧૨ 

૪. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ હાડમ બોડમ ર્ટોપ -૧૦x૮x૨.૫’’ ૨ 

૫. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષવીથ હાડડમબોડમ ર્ટોપ બોર્ટમ -૧૦x૮x૨.૫’’ ૧૦ 

૬. ઇંનસેક્ર્ટ બોક્ષ-૧૮x૧૨x૩’’ ૧૬ 

૭. ઇન્સેકર્ટ બોક્ષ વીથ હાડમબોડમ ર્ટોપ એંડ બોર્ટમ -૧૮x૧૨x૩’’ ૮ 

૮. ઇંન્સેક્ર્ટ સ્ર્ટોરેજ બોક્ષ-૪૫x૩૦x૭.૫ સે.મી ૫૯ 



૯. ઇંન્સેકર્ટ સેર્ટીંગ બોક્ષ -૧૮’’૧૨’’૩’’ ૫૦ 

૧૦. બોક્ષ [ફૉર ગ્લાસ સ્પેશીમેન ર્ટય બ મારે્ટ] ૪ 

૧૧. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ ગ્લાસ -૧૦’’૮’’૨.૫’’ ૧૨ 

૧૨. ઇંન્સેક્ર્ટ ડીસપ્લે બોક્ષ-૧૮’’૧૨’’૩’’ ૧૦ 

૧૩. ઇંન્સક્ર્ટ બૉક્ષ વીથ ગ્લાસ -૧૮’’ -૧૨’’-૩’’ ૯ 

૧૪. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ ગ્લાસ ર્ટોપ -૧૮’’૧૨’’૩’’ ૩ 

૧૫. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ ગ્લાસ ર્ટોપ -૧૮’’-૧૨’’-૩’’ ૧૦ 

૧૬. ઇંન્સેક્ર્ટ બોક્ષ વીથ ગ્લાસ ર્ટૉપ -૧૮’’-૧૨’’-૩’’ ૩૮ 

૧૭. ઇંન્સેક્ર્ટ સેર્ટીંગ બોડમ - ફ્લેક્ક્સબલ ૬૦ 

૧૮. ઇન્સેક્ર્ટ સેર્ટીંગ બોડમ ૫૦ 

૧૯. લોખુંડની ડોલ ૨ 

૨૦. સ્ર્ટીલ રે્ટબલ -૪૮-૨૪-૩૦ ૧ 

૨૧. ચુંદન ઓફફસ સ્ર્ટીલ ્ચેર વીથ હેંન્ડલ ૨ 

૨૨. લેબોરેર્ટરી રે્ટબલ [વ ડન] ૯૦ સે.મી. ૧૨ 

૨૩. વ ડન રે્ટબલ-૫’૨.૫’૩’’[ફુર્ટ] ૨૦ 
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૧૪૮. ઇલેક્ર્ટીક સ્પ્રેયર વીથ બેર્ટરી ૧ 

૧૪૯. અંબર ચરખો [૮ત્રાુંક] ૧ 
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૧૫૨. ફદવાલ ઘડીયાળ [અજ ુંર્ટા ] ૧ 
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૧ પે્રસર ગ આઝ ૦૨ 

૨ ડ્રોઈગું બોડડ  ૧૦ 

૩ રેન્ઝીંગ રોડ ૧૫ 

૪ સ્ટોપ િોચ ૦૪ 

૫ સ્ટોપ િોચ ૦૨ 

૬ થ્ર  કમ્પાસ  ૦૮ 

૭ લેિેલીંગ સ્ટાફ (વ ડન) ૦૮ 

૮ સિેઈંગ ચૈન  ૦૮ 

૯ ઓપ્ટીકલ સ્કિેર ૦૨ 
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૧૪ પે્રસર ગ આઝ ૦૨ 

૧૫ પાસ્કલ અપારેટસ ૦૧ 

૧૬ લો લીફ્ટ હને્ડ પુંપ  ૦૧ 

૧૭ એરકમ્પે્રસર પુંમ્પ ૦૧ 

૧૮ સ્િીંગ બાસ્કેટ  ૦૧ 

૧૯ કાઉન્ટર પોઈસ લીફ્ટ  ૦૧ 

૨૧ આચીમીડીયન સ્ુ ૦૧ 

૨૧ પેડલ વ્હીલ ૦૧ 

૨૨ રોપ અને બકેટ લીફ્ટ  ૦૧ 

૨૩ બે બકેટ લીફ્ટ  ૦૧ 

૨૪ પરસીયન વ્હીલ ૦૧ 

૨૫ ચૈન પુંમ્પ ૦૧ 

૨૬ બ લોક ડ્રો પુંમ્પ ૦૧ 

૨૭ સેન્ટ્રીફુગલ પુંમ્પ સેટ  ૦૧ 
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૨૯ ડીપ િેલ ટરબાઈન પુંમ્પ ૦૧ 

૩૦ પાઈપ ફ્રીકશન અપારટ્સ ૦૧ 
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૩૨ િેન્ચરીમીટર અને ઓરીફાઈસ મીટર   ૦૧ 

૩૩ કેલ્ય લેટર  ૦૧ 

૩૪ ફાઈલીંગ કેબીનેટ  ૦૧ 

૩૫ ફાઈલીંગ કેબીનેટ ૦૨ 

૩૬ બોલ બેંરીંગ જ દા જ દા પ્રકારની  ૦૧ 

૩૭ રીિેટેડ જોઇન  ૦૧ 

૩૮ ફ્લેક્ષીબલ કપલીંગ  ૦૧ 

૩૯ િકીંગ મોડલ ઓફ ટે્રકટર  ૦૧ 

૪૦ રોપ બે્રક ડાયનોમીટર  ૦૧ 

૪૧ રેકીપ્રોકેશન એન્જીન મશીન  ૦૧ 

૪૨ ઓપન ટ્રક બેરીંગ  ૦૧ 

૪૩ સીમ્પલ બેરીંગ ૦૧ 



૪૪ બ શ બેરીંગ ૦૧ 

૪૫ ટ્રસ્ટ બેરીંગ ૦૧ 

૪૬ પ્લમ્બર બ્લોક અને પેડસ બેરીંગ ૦૧ 

૪૭ ફૂટ સ્ટેપ બેરીંગ ૦૧ 

૪૮ થ્રોટલ િાલ્િ ૦૧ 

૪૯ સ્ટફીંગ બોક્ષ ૦૧ 

૫૦ િોટર પુંમ્પ ૦૧ 

૫૧ બોક્ષ અને મફ કપલીંગ  ૦૧ 

૫૨ ઓલ્ડ બોમ્બસ કપલીંગ  ૦૧ 

૫૩ કોનીકલ ફ્રીકશન ક્લચ ૦૧ 

૫૪ વ ડન રીિોલ્િીંગ ચેર  ૦૧ 

૫૫ વ ડન ટે્ર ૦૧ 

૫૬ પેડલ સ્ટેન્ડ પુંખો ૦૩ 

૫૭ પેડલ સ્ટેન્ડ પુંખો ૦૧ 

૫૮ ફૂટ િાલ્િ ૦૧ 

૫૯ સાયકલ  ૦૧ 

૬૦ સ્ટીલ ચેર નેટિાળી ૧૯ 

૬૧ સિે કમ્પાસ  ૦૧ 

૬૨ વ ડન પોલ ૧૦ 
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૬૪ ચોક કમ ડસ્ટર બોક્ષ ૦૩ 

૬૫ લેબ ટેબલ  ૧૪ 

૬૬ બ્રાસ પ્લમ્બીંગ ફોકડ ૦૨ 

૬૭ પ્લમ્બ બોબ બ્રાસ ૦૧ 

૬૮ પે્રસ્મેટીક કમ્પાસ  ૦૧ 

૬૯ સિે કમ્પાસ  ૦૧ 

૭૦ હાયડ્રોલીક બે્રક ય નીટ  ૦૧ 
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