
 
 

 
                          

               આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષવષવધ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ અિે પ્લાન્દ્ટીંગ મટીરીયલ   

િોંધ: બિયારણની ખરીદી માટે ખેડતૂો મમત્રોને જણાવવામાાં આવે છે કે, નીચે દર્ાાવેલ ફોન નાંિરનો સાંપકા કરીને પછી જ કેન્દ્ર ખાતે આવવા માટે મવનાંતી. 

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  
ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(ક્વવન્દ્ટલમાં) 

કકમત 
(રૂ./ કકવન્દ્ટલ)/ 

(રૂ./ િગં) 

તારીખિી ક્થથષત 

મગ GAM 5 TF કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૧૪.૫૯ ૧૫૦૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

મગ GAM 8 Breeder કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૧.૩૯ ૨૨૭૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

મગ GAM 8 TF કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૧.૮૪ ૧૫૦૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

અડદ GAU 4 Breeder કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૭.૦૦ ૨૪૭૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

અડદ GAU 4 TF કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૩.૫૦ ૧૨૫૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

મગ GAM 5 TF કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૧૪.૫૯ ૧૫૦૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

મગ GAM 8 Breeder કષૃિ અિે િાગાયત સશંોધિ કેંર, ખભંોળજ,  ૮૯૮૦૦૫૧૧૦૫ ૧.૩૯ ૨૨૭૦૦ ૦૬/૦૧/૨૦૨૩  

થટીષવયા - - સેન્દ્ટર ફોર એડવાન્દ્થડ રીસર્ચ ઈિ પ્લાન્દ્ટ ટીથયકુલ્ર્ર, આણદં  
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨-૨૬૦૧૧૭ 

૧૩૦૦ ૧૦ (રૂ./ િગં) 
૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

સીડલેસ લીંબ ુ - - સેન્દ્ટર ફોર એડવાન્દ્થડ રીસર્ચ ઈિ પ્લાન્દ્ટ ટીથયકુલ્ર્ર, આણદં  
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨-૨૬૦૧૧૭ 

૧૭૦૦ ૪૫ (રૂ./ િગં) 
૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

ખારેક એડીપી ૧ - સેન્દ્ટર ફોર એડવાન્દ્થડ રીસર્ચ ઈિ પ્લાન્દ્ટ ટીથયકુલ્ર્ર, આણદં  
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨-૨૬૦૧૧૭ 

૧૦૦૦ ૩૦૦૦ (રૂ./ િગં) ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

ડાગંર જીએઆર ૧૪ સટીફાઈડ 

કષૃિ મહાષવદ્યાલય-વ-કષૃિ પોબલટેકષિક  
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, વસો 

ફોન નાંિર: ૦૨૬૯૨-૨૫૫૩૧૦૮  
૧૫.૦૦ ૩૨૨૦ ૦૨/૦૧/૨૦૨૩  



 
 

 

 

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  
ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(ક્વવન્દ્ટલમાં) 

કકમત 
(રૂ./ કકવન્દ્ટલ)/ 

(રૂ./ િગં) 

તારીખિી ક્થથષત 

ઘાસર્ારા િાજરી જીએફિી ૧ ટીએલ મખુ્ય ઘાસર્ારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં 
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૧૭૯ 

૧.૮૦ ૫૦૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

ઘાસર્ારા જુવાર જીએએફએસ ૧૧ ટીએલ મખુ્ય ઘાસર્ારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં 
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૧૭૯ 

૫.૯૦ ૫૦૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

ઘાસર્ારા ર્ોળા જીએફસી ૪ ટીએલ મખુ્ય ઘાસર્ારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં 
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૧૭૯ 

૧.૦૫ ૧૦૦૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

ઘાસર્ારા ર્ોળા ઈસી ૪૨૧૬ ટીએલ મખુ્ય ઘાસર્ારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં 
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૧૭૯ 

૩.૪૩ ૧૦૦૦૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

મગ જીએમ ૬ ટીએલ મખુ્ય ઘાસર્ારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં 
ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૧૭૯ 

૦.૮૦ ૧૫૦૦૦   ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

મગ GAM – 5 TF 
કૃષિ સશંોધિ કેન્દ્ર, જબગુામ 

ફોિ િિંર: ૦૨૬૬૪-૨૨૫૦૫૯   
૧૭.૪૬ 

૧૫૦૦૦ ૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

અડદ શ્યામલ બ્રીડર કૃષિ સશંોધિ કેન્દ્ર, જબગુામ 

ફોિ િિંર: ૦૨૬૬૪-૨૨૫૦૫૯   
૭.૦૦ 

૨૦૭૦૦  
૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

અડદ શ્યામલ TF કૃષિ સશંોધિ કેન્દ્ર, જબગુામ 

ફોિ િિંર: ૦૨૬૬૪-૨૨૫૦૫૯   
૧૪.૨૭ 

૧૨૫૦૦  
૦૨/૦૧/૨૦૨૩ 

મગ GAM 8 (હરા મોતી)  બ્રીડર એગ્રોિોમી ષવભાગ, આણદં,  ફોિ: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૭૨૩   ૬.૦૫  ૨૨૭૦૦ ૦૪/૦૧/૨૦૨૩  
મગ GAM 8 (હરા મોતી) ટીએલ એગ્રોિોમી ષવભાગ, આણદં,  ફોિ: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૭૨૩   ૪.૧૫  ૧૫૦૦૦ ૦૪/૦૧/૨૦૨૩  

મગ GAM 8 (હરા મોતી) ટીએલ 
કૃષિ સશંોધિ કેન્દ્ર, ઠાસરા  

ફોિ િિંર: ૮૮૪૯૩ ૦૫૯૫૪    
૧૯.૦૦  ૧૫૦૦૦  ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 



 
 

                         

શાકભાજી પાકોિા બિયારણ 

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ષવભાગ/ ફોિ િિંર કકિંમત 
(રૂ. /કકગ્રા)   

ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(કકગ્રા) 

તારીખિી ક્થથષત 

મરર્ી જીવીસી ૧૦૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૦૦૦  ૨૧.૭૦૦  

૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

મરર્ી જીવીસી ૧૦૧  બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૧.૦૦૦  
મરર્ી જીવીસી ૧૧૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૦૦૦  ૪.૭૦૦  
મરર્ી જીવીસી ૧૧૧  બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૧.૦૦૦  
મરર્ી જીએવીસી ૧૧૨   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૦૦૦  ૨.૯૦૦  
મરર્ી જીએવીસી ૧૧૨   બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૦.૫૦૦  
મરર્ી એવીએિપીસી ૧૩૧  બ્રીડર મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૦.૫૦૦ 
રીંગણ જીએિી ૬ (આણદં ડોલી)   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૧૯૧.૬૦૦   
રીંગણ જીએઓિી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૧૭.૨૦૦ 
રીંગણ જીએિી ૬ (આણદં રાજ)   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦  ૧૨.૫૦૦ 
ટામેટા એટી ૩  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૧.૦૦૦  
ટામેટા જીટી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૧.૭૦૦  
ટામેટા જીએટી ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૨૨.૦૦૦ ૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

ટામેટા જીએટી ૮ (આણદં રોમા)   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૦.૯૦૦ 
ભીંડા જીએઓ ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૫૫૦ ૧૩૮૯.૦૦૦ 
ભીંડા જીએઓ ૫ બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૭૦૦  ૫૯.૦૦૦  
ભીંડા જીએઓ ૫ ફાઉન્દ્ડેશિ મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૬૫૦ ૪૯૩.૦૦ 
ભીંડા જીએઓ ૮(આણદં કોમલ)  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૫૫૦ ૨૬.૫૦૦  
તવેુર આણદં શાકભાજી તવેુર ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦  ૩૩.૫૦૦  
પાપડી ગજુરાત પાપડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦  ૬૪.૫૦૦ 
કાકડી ગજુરાત કાકડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૨૨૦૦  ૨.૪૫૦  
કાકડી ગજુરાત કાકડી ૧  બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૬૦૦  ૪.૫૦૦  



 
 

 

આ ઉપરાતં;    
િાગાયતી પાકો (ફળ પાકો) માટે:  ૦૨૬૯૨ – ૨૬૨૩૭૫; િાગાયતી પાકો (ફૂલછોડ) માટે: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૦૭૬ અિે  ઔિષધય અિે 
સગુષંધત પાકો માટે: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૪૮૨ પર સપંકચ  કરી શકાશે.     
 

કોળં આણદં કોળં ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૬૫૦  ૦.૪૦૦  
કોળં આણદં કોળં ૧ બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૨૪૦૦  ૨.૨૫૦  

તરુીયા ગજુરાત આણદં તરુીયા ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૬૫૦ ૧૧.૭૦૦ 
શકકરટેટી ગજુરાત શક્કરટેટી ૩ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૨૨૦૦ ૪.૭૦૦ 
ગવુાર પસુાિવિહાર બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૯૦૦ ૨૧૪.૦૦ ૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

ડંુગળી ગજુ.આણદં સફેદડંુગળી ૨ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૧૦૦ ૩૭.૨૦૦ 
ડંુગળી ગજુ.આણદં સફેદડંુગળી ૨ બ્રીડર   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦ ૫.૦૦ 


