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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 ૯૬.૮૦  ૩૫૨૫ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  ટ્રુથફુલ ષવભાગીય સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૩૨૯ ૧૫૦.૦૦  ૩૫૨૫ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ ૪૫૧ સટીફાઈડ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ દાહોદ,  ફોિ િિંરઃ  ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯ ૪૭.૨૦ ૩૫૨૫ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ચણા જી.જે.જી. ૬ સટીફાઈડ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ દાહોદ, ફોિ િિંરઃ  ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯ ૨૨.૫૦ ૬૦૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ચણા જી.જે.જી. ૬ ટુથફુલ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ દાહોદ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯ ૧૪.૫૦ ૬૦૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ ૪૫૧ સટીફાઈડ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ દાહોદ,  ફોિ િિંરઃ  ૦૨૬૭૩-૨૪૫૬૫૯ ૪૭.૨૦ ૩૫૨૫ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં 
જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ 
(Revalidated) 

ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આકયૃ,ુ સણસોલી, ફોિ િિંરઃ ૯૫૭૪૯ ૧૧૭૭૪  ૧૧૮   ૩૫૨૫ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આકયૃ,ુ સણસોલી, ફોિ િિંરઃ ૯૫૭૪૯ ૧૧૭૭૪ ૩૬ ૩૫૨૫ ૦૧/૧૧/૨૦૨૨ થી  
તવેુર એજીટી ૨  બ્રીડર કઠોળ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ મોડલ ફામમ, વડોદરા, ફોિ િિંરઃ ૯૮૨૫૫ ૭૭૧૬૬  ૨.૩૦ ૨૦,૯૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 
મગ  જીએએમ ૫  બ્રીડર કઠોળ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ મોડલ ફામમ, વડોદરા, ફોિ િિંરઃ ૯૮૨૫૫ ૭૭૧૬૬  ૦.૩૦ ૨૨,૭૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 
મગ  જીએએમ ૫ ટ્રુથફુલ કઠોળ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ મોડલ ફામમ, વડોદરા, ફોિ િિંરઃ ૯૮૨૫૫ ૭૭૧૬૬  ૦.૬૪ ૧૫,૦૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 
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પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(ક્વવન્દ્ટલમાં) 

કકમત 
(રૂ. / કકવન્દ્ટલ) 

તારીખિી ક્થથષત 

મકાઇ મકાઇ (હાઇબ્રીડ) 
GAYMH-3 

ટ્રુથફુલ 
મખુ્ય મકાઇ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ગોધરા, ફોિ િિંરઃ ૯૫૧૨૪ ૩૪૧૭૭ ૩.૪૦ ૫૪૪૦૦ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 

ચણા ચણા GJG-3 ટ્રુથફુલ મખુ્ય મકાઇ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ ગોધરા, ફોિ િિંરઃ ૯૫૧૨૪ ૩૪૧૭૭ ૮.૫૦ ૫૧૦૦૦ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી. ડિલ્ય-ુ ૪૫૧ સટીફાઇડ કષૃિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, આ.ક,ૃય.ુ, દેવાતજ,  ફોિ િિંરઃ ૯૬૦૧૨ ૬૧૭૮૩  ૫૪.૫૦ 
૩૫૨૫ 

(૧૪૧૦/૪૦ કક.ગ્રા) 
૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ બ્રીડર કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૫૯.૨૦  ૭૦૫૦  ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી.ડિલ્ય.ુ -૪૯૬ ફાઉન્દ્ડેશિ  કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૩૪.૪૦  ૪૩૧૩ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં લોક ૧  બ્રીડર  કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૨૪.૪૦  ૭૦૫૦  ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ચણા જી જી ૨  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૫.૫૦  ૬૦૦૦  ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

મગ  જીએએમ ૮  ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર (ષપયત પાકો), આ.ક,ૃય.ુ, ઠાસરા, ફોિ િિંરઃ ૮૮૪૯૩ ૦૪૯૫૪    ૧૯.૦૦  ૧૫૦૦૦  ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

સવુા ગ.ુઆણદં સવુા ૧ ટ્રુથફૂલ િીજ-મસાલા સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, સાણદં, ફો.િ.ં ૦૭૯૨૯૬૦૦૪૫૩ ૩.૪૦ ૮૦૦૦ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  સટીફાઇડ એગ્રોિોમી ષવભાગ, િીએસીએ, આકયૃ,ુ આણદં/ ૯૪૦૮૬ ૩૪૦૯૬ ૩૫.૦૦ ૩૫૨૫ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 
ઘઉં જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧  ટ્રુથફુલ એગ્રોિોમી ષવભાગ, િીએસીએ, આકયૃ,ુ આણદં/ ૯૪૦૮૬ ૩૪૦૯૬ ૦૮.૪૦ ૩૫૨૫ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 
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પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ ષવભાગ/ ફોિ િિંર  ઉપલબ્ધ જથ્થો 
(ક્વવન્દ્ટલમાં) 

કકમત 
(રૂ. / કકવન્દ્ટલ) 

તારીખિી 
ક્થથષત 

ચણા જી.જે.જી ૩ ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ મવુાબલયાફામમ, દાહોદ, (૦૨૬૭૩) ૨૨૦૪૨૩, મો.િ.ં: ૮૧૬૦૪ ૦૮૯૪૯ ૯.૦૦ ૬૦૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ચણા જી.જે.જી ૬ ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ મવુાબલયાફામમ, દાહોદ, (૦૨૬૭૩) ૨૨૦૪૨૩, મો.િ.ં: ૮૧૬૦૪ ૦૮૯૪૯ ૧૧.૫૦ ૬૦૦૦ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં જી. ડિલ્ય ુ૪૫૧ સટીફાઈડ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ મવુાબલયાફામમ, દાહોદ, (૦૨૬૭૩) ૨૨૦૪૨૩, મો.િ.ં: ૮૧૬૦૪ ૦૮૯૪૯ ૨૬.૦૦ ૩૫૨૫ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ઘઉં GADW-3 ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૫૫.૨૦   ૩૯૫૦- ૧૭/૧૦/૨૦૨૨  
ઘઉં GW-1 ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૨૪.૪૦  ૩૯૫૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨  
ઘઉં GW-451 ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૨૯.૬૦  ૩૫૨૫ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨  
ચણા  GG-2 ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૨૦.૦૦  ૬૦૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨  
સવુા  GAD-1 ટ્રુથફુલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર,  આ.ક,ૃય.ુ, અરણેજ,  ફોિ િિંરઃ ૭૨૦૧૯ ૦૮૬૩૧   ૩.૫૭ ૯૦૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨  
ચણા જી.જી. ૫ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી, ડેરોલ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮)    ૨૧.૦૦  ૬૦૦૦ ૧૮/૧૦/૨૦૨૨ 
ચણા જી.જે.જી. ૩ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી, ડેરોલ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮) ૪.૫૦ ૬૦૦૦ ૧૮/૧૦/૨૦૨૨ 
ચણા  જી.જે.જી. ૬ ટ્રુથફૂલ કષૃિ સશંોધિ કેન્દ્ર, આણદં કષૃિ યષુિવષસિટી, ડેરોલ, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૬(૨૩૫૫૨૮) ૫.૦૦ ૬૦૦૦ ૧૮/૧૦/૨૦૨૨ 
ઓટ  કેન્દ્ટ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૮.૪૬ ૬૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
રજકો  આણદં ૨ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૮.૩૪ ૪૫૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
રજકો આણદં રજકો ૩ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૩.૫૩ ૫૦૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
જુવાર  એસ ૧૦૪૯ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૧.૦૦ ૫૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
જુવાર  જીએએફએસ ૧૧ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૧.૩૧ ૫૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
જુવાર  જીએએફએસ ૧૨ ટ્રુથફુલ મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધિ કેન્દ્ર, આકયૃ,ુ આણદં, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૯૨ (૨૬૪૧૭૯) ૧.૧૨ ૫૦૦૦ ૧૯/૧૦/૨૦૨૨  
ચણા જે.જી.-૧૪ ટ્રુથફુલ આદીવાસી સશંોધિ-વ-તાલીમ કેંર, આ.કૃ.ય.ુ, દેવગઢ િારીયા, ફોિ િિંરઃ ૦૨૬૭૮(૨૨૦૨૬૧) ૩.૬૦ ૬૦૦૦ ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ 



 
 

 

ઔિષધય પાકો: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૪૮૨/ ૯૯૭૪૧ ૩૦૭૦૨ 
િોંધ: બિયારણિી ખરીદી માટે ખેડૂતો ષમત્રોિે જણાવવામા ંઆવે છે કે, િીચે દશામવેલ ફોિ િિંરિો સપંકમ કરીિે પછી જ કેન્દ્ર ખાતે આવવા માટે ષવિતંી. 

 

 

 

આ ઉપરાતં;   િાગાયતી પાકો (ફળ પાકો) માટે:  ૦૨૬૯૨ – ૨૬૨૩૭૫  

 િાગાયતી પાકો (ફૂલછોડ) માટે: ૦૨૬૯૨ – ૨૬૪૦૭૬  

 ટીથયકુલ્ચર રોપા માટે: ૦૨૬૯૨- ૨૬૦૧૧૭................................................. પર સપંકમ  કરી શકાશે.     

પાક જાત કક્ષા કેન્દ્ર/ષવભાગ/ ફોિ િિંર 
ઉપલબ્ધ જથ્થો 

(કક.ગ્રા) 
કકમત 

(રૂ. / કક.ગ્રા) 
તારીખિી 
ક્થથષત 

અસાબળયો  જી.એ.-૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૯૦ ૧૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

અશ્વગધંા જી.એ.એ. -૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૬૫ ૩૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

શખંપષુ્પી  ---- ---- ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૨ ૧૦૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

કાળીજીરી  ---- ---- ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૬ ૨૫૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

કરીયાત ુ એ.કે.-૧ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૪ ૨૦૦૦ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 

ઈસિગલુ જી.આઈ.-૨ ટ્રુથફુલ ઔિષધય અિે સગુષંધત વિથપષત સશંોધિ કેન્દ્ર, આ.ક.ૃય.ુ, આણદં, (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨ ૧૩૦ ૧૩૮ ૧૭/૧૦/૨૦૨૨ 


