
 
 

                             આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષવષવધ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ  

િોંધ: બિયારણિી ખરીદી માટે ખેડતૂો ષમત્રોિે જણાવવામા ંઆવે છે કે, િીચે દર્ાાવેલ ફોિ િિંરિો સપંકા  કરીિે પછી જ કેન્દ્ર ખાતે આવવા માટે ષવિતંી. 
ઘઉિી તમામ જાતોિા બિયારણનુ ંવેચાણ પણૂા થયેલ છે. (તા. ૧૨.૧૧.૨૦૨૨)   

આ ઉપરાંત;  
ર્ાકભાજી પાકો માટે: ફોિ િિંર: ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧; િાગાયતી પાકો (ફળ પાકો) માટે: ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૨૩૭૫; િાગાયતી પાકો (ફૂલછોડ) માટે: ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૦૭૬, 
ટીસ્યકુલ્ચર રોપા માટે: ફોિ િિંર:  ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૧૧૭ અિે ઔિષધય પાકો માટે: ફોિ િિંર: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૪૮૨ પર સપંકા કરી ર્કારે્.     

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

કકમત 
(રૂ./ કકવન્દ્ટલ) 

તારીખિી ક્સ્થષત 

ઓટ  કેન્દ્ટ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૪.૧૫ ૬૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
રજકો  આણદં ૨ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૫.૭૯ ૪૫૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
રજકો આણદં રજકો ૩ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૧.૨૧ ૫૦૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
જુવાર  એસ ૧૦૪૯ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૧.૦૦ ૫૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
જુવાર  જીએએફએસ ૧૧ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૧.૩૧ ૫૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
જુવાર  જીએએફએસ ૧૨ ટ્રુથફૂલ મખુ્ય ઘાસચારા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ  ૯૮૨૫૦ ૫૨૫૩૯ ૧.૧૨ ૫૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
સવુા ગ.ુ આણદં સવુા ૧ ટ્રુથફૂલ િીજ-મસાલા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, સાણદં, ફો.િ.ં ૭૯૨૯૬ ૦૦૪૫૩ ૦.૧૫ ૮૦૦૦ ૦૪/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર  જી. આર. ૭  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૩.૫૦ ૩૩૬૦  ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર મસરુી  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૭.૪૮  ૩૩૬૦ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર જી. આર. ૧૧  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૨.૯૯  ૩૪૮૦  ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર જયા ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૩.૪૨  ૩૨૨૦  ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર આઈ. આર. ૨૮  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૨.૫૦  ૩૨૨૦ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર જી આર. ૩  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૧.૪૦  ૩૩૬૦  ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ડાગંર જી. એ. આર. ૩  ટ્રુથફુલ મખુ્ય ચોખા સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ િવાગામ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૪- ૨૯૯૧૨૨  ૧.૪૦  ૩૩૬૦ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા જી.જી. ૫ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ડેરોલ,  ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮)    ૧૩.૦૦  ૬૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા જી.જે.જી. ૩ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ડેરોલ,  ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮)    ૪.૫૦ ૬૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા  જી.જે.જી. ૬ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સરં્ોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ડેરોલ,  ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮)    ૫.૦૦ ૬૦૦૦ ૧૧/૧૧/૨૦૨૨ 


