
 
 

                           

                                  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષવષવધ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ  

 

 

આ ઉપરાતં ઘાસચારા પાકોિા જડડયા મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (૦૨૬૯૨- ૨૬૪૧૭૯) પરથી વહલેા તે પહલેાિા ધોરણે મળી શકશે. 

  

ક્રમ 
િ.ં 

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  ઉપલબ્ધ 
જથ્થો 

(ક્વવન્દ્ટલમા)ં 

ડકમત 
(રૂ. / ડકવન્દ્ટલ) 

તારીખિી ક્થથષત 

૧  મકાઈ  જીએમ ૬   બ્રીડર કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨ ૪.૨૦ ૭૬૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૨  મકાઈ િમમદા મોતી   બ્રીડર કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨   ૧૦.૨૦ ૭૬૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૩  કોદરા જીએકે ૩  ટી.એલ.   કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨   ૧.૩૦ ૪૦૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૪  કોદરા  ડીકે ૪  ટી.એલ.   કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨   ૦.૮0  ૪૦૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૫  મગ  જીએએમ ૫ બ્રીડર કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨   ૩.૯૦ ૨૨૭૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૬  મગ  જીએએમ ૮  બ્રીડર કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દાહોદ/૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૨૩/ ૯૪૨૭૦ ૧૯૧૩૨   ૨.૫૦ ૨૨૭૦૦ ૨૩.૬.૨૦૨૨  
૭  ડાગંર  જીઆર ૭ ટી.એલ.   કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેિાતજ/ ૦૨૬૯૭-૨૩૪૦૨૭/ ૯૭૨૬૮ ૬૬૫૦૧    ૨૨.૭૫  ૩૩૬૦  ૨૮.૬.૨૦૨૨  
૮  તિેુર એજીટી ૨  ટી.એલ.   બીજ મસાલા સશંોધન કેન્દ્ર, સાણદં/ ૯૮૨૫૪ ૪૮૨૯૨ ૫.૬૫  ૧૦૫૦૦  ૨૮.૬.૨૦૨૨ 
૯ તિેુર એજીટી ૨  ટી.એલ.   કૃષિ સશંોધન કેન્દ્ર, ડેરોલ/ ૦૨૬૭૬-૨૩૫૫૨૮/ ૯૬૦૧૫ ૩૪૧૭૭  ૩.૬૫  ૧૦૫૦૦  ૨૮.૬.૨૦૨૨ 
૧૦  દેશી કપાસ  જીએડીસી ૩   બ્રીડર  ષિભાગીય કપાસ સશંોધન કેન્દ્ ર, આકૃય,ુ ષિરમગામ ૦.૫૧  ૨૫૮૫૦  ૧૬.૬.૨૦૨૨  
૧૧  દેશી કપાસ  જીએડીસી ૨   ટી.એલ.   ષિભાગીય કપાસ સશંોધન કેન્દ્ ર, આકૃય,ુ ષિરમગામ ૨.૪૦  ૧૦૦૦૦  ૧૬.૬.૨૦૨૨ 
૧૨   દેશી કપાસ  એડીસી ૧   ટી.એલ.   ષિભાગીય કપાસ સશંોધન કેન્દ્ ર, આકૃય,ુ ષિરમગામ ૦.૨૪   ૧૦૦૦૦  ૧૬.૬.૨૦૨૨ 
૧૩   તિેુર જીટી ૧૦૬   ટી.એલ.   ષિભાગીય કપાસ સશંોધન કેન્દ્ ર, આકૃય,ુ ષિરમગામ ૧.૦૦  ૧૦૫૦૦  ૨૮.૬.૨૦૨૨ 
૧૪   સોયાબીન  એનઆરસી ૩૭  ફાઉન્દ્ડેશન  કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દાહોદ/ ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯/ ૯૭૨૭૭ ૨૬૭૮૧   ૩.૦૦  ૯૫૦૦  ૨૯.૬.૨૦૨૨  



 
 

મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં ખાતે ઉપલબ્ધ શાકભાજી પાકોિા બિયારણ 

  

 

ક્રમ 
િ.ં 

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ષવભાગ/ ફોિ િિંર ડકિંમત 
(રૂ. /ડકગ્રા)   

ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(ડકગ્રા) 

તારીખિી ક્થથષત 

૧ મરચી જીિીસી ૧૦૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩0૦૦ ૨૯.૪૦૦  ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ 
૨ મરચી જીિીસી ૧૧૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩0૦૦ ૨૮.૭૫૦  
૩ મરચી જીએિીસીએચ ૧ (સકંર)   ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૨૦૦૦ ૧૩.૬૦૦   

૪ મરચી એિીએનપીસી ૧૩૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩0૦૦ ૨.૯૦૦ 

૫ રીંગણ જીએબી ૬ (આણદં ડોલી)   ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦ ૨૫૧.૮૦૦   

૬ રીંગણ જીઓબી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦ ૦.૬૫૦ 

૭ રીંગણ જીએઓબી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦ ૨૩.૯૦૦   
૮ રીંગણ જીઆરબી ૮(આણદં રાજ)   ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦૦ ૧૮.૦૦૦   
૯ ટામેટા ં જીએટી ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૩૬.૬૦૦  

૧૦ ટામેટા ં એટી ૩  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૧.૦૦૦  

૧૧ ટામેટા ં જીટી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦૦ ૧.૭૦૦  

૧૨ ભીંડા જીએઓ ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૫૫૦ ૧૪૭૮.૦૦૦  
૧૩ ભીંડા જીએઓ ૮(આણદં કોમલ) ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ    મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૫૫૦ ૧૨.૫૦૦  
૧૪ તિેુર આણદં શાકભાજી તિેુર ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૪૪૦  ૫૦.૦૦૦  
૧૫ પાપડી ગજુરાત પાપડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૩૩૦  ૩૯.૫૦૦  
૧૬ કાકડી ગજુરાત કાકડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૨૨૦૦  ૧.૦૫૦  
૧૭ કોળં આણદં કોળં ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૬૫૦  ૦.૪૦૦  
૧૮ તરુીયા ગજુરાત આણદં તરુીયા ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૧૬૫૦ ૧૪.૦૦૦ 
૧૯ શક્કરટેટી ગજુરાત શક્કરટેટી ૩ ટ્રુથફુલ્લી લેબલ્ડ   મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧ ૨૨૦૦  ૭.૦૦૦  


