
 
 

 
                          
 

                               આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષવષવધ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ  

િોં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) 

તારીખિી ક્થથષત 

ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  સટીફાઇડ ષવભાગીય સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૩૨૯ ૬૦.૮૦  ૩૫૨૫ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  ટ્રુથફુલ ષવભાગીય સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૩૨૯ ૬.૦૦   ૩૫૨૫ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 

મકાઇ મકાઇ (હાઇબ્રીડ) 
GAYMH-3 

ટ્રુથફુલ 
મખુ્ય મકાઇ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ગોધરા, ફોિ િિંરઃ ૯૫૧૨૪ ૩૪૧૭૭ ૨.૬૦  ૧૬૦૦૦ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 

ચણા ચણા જીજેજી ૩  ટ્રુથફુલ મખુ્ય મકાઇ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ગોધરા, ફોિ િિંરઃ ૯૫૧૨૪ ૩૪૧૭૭ ૭.૭૫  ૬૦૦૦ ૩/૧૧/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ બ્રીડર કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૩૯.૬૦   ૭૦૫૦  ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ ફાઉન્દ્ડેશિ  કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૨૫.૬૦   ૪૩૧૩ ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

ઘઉં લોક ૧  બ્રીડર  કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૨૧.૨૦  ૭૦૫૦  ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

ચણા જી જી ૨  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૫.૫૦  ૬૦૦૦  ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

મગ  જીએએમ ૮  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૧૯.૦૦  ૧૫૦૦૦  ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  સટીફાઇડ એગ્રોિોમી ષવભાગ, િીએસીએ, આકયૃ,ુ આણદં,  ફોિ િિંરઃ ૯૪૦૮૬ ૩૪૦૯૬ ૩૪.૦૦ ૩૫૨૫ ૧/૧૧/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  ટ્રુથફુલ એગ્રોિોમી ષવભાગ, િીએસીએ, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૯૪૦૮૬ ૩૪૦૯૬ ૦૮.૪૦ ૩૫૨૫ ૧/૧૧/૨૦૨૨ 



 
 

 
 
 
                         

                               આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષવષવધ કેન્દ્રો પર ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ  

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

 

આ ઉપરાતં;    
શાકભાજી પાકો માટે: ફોિ િિંર: ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧; િાગાયતી પાકો (ફળ પાકો) માટે:  ૦૨૬૯૨ – ૨૬૨૩૭૫; િાગાયતી પાકો (ફૂલછોડ) માટે: ૦૨૬૯૨ – 
૨૬૪૦૭૬ અિે  ટીથયકુલ્ચર રોપા માટે: ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૧૧૭ પર સપંકક  કરી શકાશે.     

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

કકમત 
(રૂ./ કકવન્દ્ટલ) 

તારીખિી ક્થથષત 

ઘઉં જી. ડિલ્ય ુ૪૫૧ ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૨૦.૪૦   ૩૫૨૫ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા  જી. જી. ૨  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૧૫.૫૦  ૬૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
સવુા  જીએડી ૧  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૦.૫૧  ૮૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા જીજેજી ૩  ટ્રુથફુલ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર,  આ.ક.ૃય.ુ, અરણેજ (મો.: ૯૫૧૨૦ ૪૨૧૫૮)  ૩૭.૨૫  ૬૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
ચણા જે.જી.-૧૪ ટ્રુથફુલ આદીવાસી સશંોધિ-વ-તાલીમ કેંર, આ.કૃ.ય.ુ, દેવગઢ િારીયા, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૮(૨૨૦૨૬૧) ૨.૬૦ ૬૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  ઉપલબ્ધ જથ્થો 

(કકગ્રામા)ં 
કકમત 

(રૂ. / કકગ્રા) 
તારીખિી ક્થથષત 

અસાબળયો  જી.એ.-૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૯૦ ૧૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 
અશ્વગધંા જી.એ.એ. -૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૬૫ ૩૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 

શખંપષુ્પી  ---- ---- ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૨ ૧૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 

કાળીજીરી  ---- ---- ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૬ ૨૫૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 

કરીયાત ુ એ.કે.-૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૪ ૨૦૦૦ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 

ઈસિગલુ જી.આઈ.-૨ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૧૩૦ ૧૩૮ ૨/૧૧/૨૦૨૨ 


