
 

તા. ૨૨.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ વિભાગીય સશંોધન 
કેન્દ્ર ખાતે િેચાણ માટે ઉપલબ્ધ ‘અનભુિ બ્રાન્દ્ડ’ 

બિયારણ 

 

વિભાગીય સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં કૃવિ યવુનિસીટી, આણદં ખાતે ઘઊં (જી. ડિલ્ય.ુ ૪૯૬) 

અને ઘઊં (જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧)નુ ં ‘અનભુિ બ્રાન્દ્ડ’  બિયારણ િેચાણ માટે  િહલેા ં તે  પહલેાનંા 

ધોરણે ઉપલબ્ધ છે.       

ભાિ: ઘઊં (જી. ડિલ્ય.ુ ૪૯૬)/ ઘઊં (જી. ડિલ્ય.ુ ૪૫૧), ૪૦ કકગ્રા િેગના રૂ. ૧૪૧૦/-    
       

ફોન -  ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯ અને ૦૨૬૯૨-૨૬૪૨૩૪ 

સમય – કામકાજના કદિસોમા ંસિારે ૯ થી ૧૨ અને િપોરે ૨ થી ૫ 

 

 ‘Anubhav Seeds’ available for farmers at 
Regional Research Station (as on 22. 10. 2018)  

 
‘Anubhav brand’ seeds of Wheat (GW 496) and Wheat (GW 451)  

are available for sale at Regional Research Station, Anand Agricultural 

University, Anand on first come first serve basis.  

 

Rate: Wheat (GW 496)/ Wheat (GW 451), Rs. 1410/- for 40 kg bag 
                  

Phone: 02692-260329 and 02692-264234 

Timing: 9 to 12 Noon and 2 to 5 p.m. on all working days.  
 

 

For other Anubhav brand seeds contact following numbers... 
 



આણદં કૃવિ યવુનિવસિટીના '’અનભુિ સીડ’' અને સિંવંધત માકહતીના પ્રાપ્તતસ્થાનો 
કેન્દ્રના નામો પાકના નામો સપંકક નિંર 

અમદાિાદ 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર/ કવૃિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ ઘઉં, ચણા, કપાસ, જીરૂ ૦ર૭૧૪-ર૯૪ર૦૩, ૦ર૭૧૪-ર૯૪૪૪પ/  
૭પ૭૩૦ ૧૩પ૦૧/ ૯૬૦૧ર ૭૯ર૪૩ 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, ધધંકુા   ઘઉં, ચણા, કપાસ ૦ર૭૧૩-ર૯૩૦૧૩/ ૯૪ર૭૦ ૦૭૭૭૮ 

વિભાગીય કપાસ સશંોધન કેન્દ્ર, વિરમગામ   કપાસ, જીરૂ, ઘાસચારા જુિાર, સિુા ૦ર૭૧પ-ર૩૩૦૧૪/ ૯૮રપ૪ ૪૮ર૯ર 

કદિેલા અને િીજ મસાલા સશંોધન કેન્દ્ર, સાણદં કપાસ, જીરૂ, િકરયાળી, સિુા  ૦ર૭૧૭-ર૯૪૩રપ/ ૯૮રપ૪ ૪૮ર૯ર 

ખેડા 
મખુ્ય ચોખા સશંોધન કેન્દ્ર,  નિાગામ ઘઉં, ડાગંર ૦ર૬૯૪-ર૮૪ર૭૮/ ૯૯રપ૩ ૬૬૦૦૪ 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર (વપયત પાકો), ઠાસરા   ઘઉં, ડાગંર, મગ  ૦ર૬૯૯-રરર૧૦ર/ ૯૪ર૭૮ પ૮૬૭ર 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, સણસોલી   ઘઉં, ડાગંર, મકાઈ, મગ, મગફળી ૦ર૬૯૪-ર૯ર૦પ૧/ ૯૮રપપ ૭૭૧૬૬ 

કવૃિ કોલેજ-િ-પોલીટેકનીક, િસો  ઘઉં, ડાગંર, કદિેલા, ગિુાર (િીજ) ૦ર૬૮-રપપ૩૧૦૮/ ૯૪ર૭૮ પ૬ર૦૧ 

આણદં 

કવૃિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેિાતજ ઘઉં, ડાગંર ૦ર૬૯૭-ર૩૪૦ર૭/ ૯૪ર૯૩ પ૬૧૮૦ 

વિભાગીય સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં ઘઉં, ડાગંર, કદિેલા, મગ ૦ર૬૯ર-ર૬૦૩ર૯, ર૬૪ર૩૪/                
૯૪૨૯૨ ૫૨૪૫૭  

એગ્રોનોમી વિભાગ, આણદં  ઘઉં, મકાઈ, કદિેલા, મગ  ૦ર૬૯ર- ર૬૧૭ર૩/ ૯૭૩૭૦ ૭૧૮૪૮ 

ઔિવધય અને સગુંવધત પાક સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં ઔિવધય અને સગુંવધત પાકોના  િીજ/ 
રોપા/ કલમો 

૦ર૬૯ર- ર૬૧૪૮ર/ ૯૮૭૯પ ર૧૦૧૮ 

મખુ્ય ઘાસચારા સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં ઘાસચારાના પાકોના િીજ અને  
જડીયા/ ચીપા 

૦ર૬૯ર- ર૬૪૧૭૯/ ૯૯૭૪૧ ૭પ૭૯૬ 

મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં શાકભાજી પાકોના િીજ અને ધરૂ ૦ર૬૯ર-ર૬૧૮૧૭, ર૯૦રપ૧/                
૯૯૭૯ર ૩૦૭પ૧ 

િાગાયત વિભાગ, આણદં ફળપાકો અને ફુલછોડના રોપા/ કલમો 
  

૦ર૬૯ર-ર૯૦રપ૦,  ૦ર૬૯ર-ર૬ર૩૭પ/   
૮૯૯૮ર ૮રર૪૬ 

િીડી તમાકુ સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં  તમાકુ િીજ/ ધરૂ  ૦ર૬૯ર-ર૯૦પપ૭/ ૯૮રપ૬ ૯ર૯૯૯ 

ટીસ્યકુલ્ચર વિભાગ, આણદં ટીસ્યકુલ્ચર રોપા  ૦ર૬૯ર-ર૬૦૧૧૭/ ૯૮ર૪ર પ૯૩૯૩ 

િડોદરા 
કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, ડભોઈ   ઘઉં, ડાગંર, મગ  ૦ર૬૬૩-ર૯૦ર૩૩/ ૯૯૭૪૭ ૦૭૭૮ર 

નમકદા વપયત સશંોધન યોજના, ખાધંા  ઘઉં, ડાગંર, રજકો, તિેુર (િીજ) ૦ર૬૬૬-રર૦ર૭૪/ ૯૮૭૯પ પર૧૧૪ 

કઠોળ સશંોધન કેન્દ્ર, િડોદરા  મગ, તિેુર (િીજ)   ૦ર૬પ- ર૩૪૩૯૮૪, રર૮૦૪ર૬/  
૯૪ર૮૩ ૦પ૦૦૭ 

છોટાઉદેપરુ 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, જબગુામ   ઘઉં, ડાગંર, મકાઈ, કદિેલા, મગ, તલ ૦ર૬૬૪-રરપ૦પ૯/ ૯૭ર૪૩ ૧૯૪પપ 

દાહોદ 

હલકા ધાન્દ્ય સશંોધન કેન્દ્ર/  કવૃિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર/                       
કવૃિ ઈજનેરી પોલીટેકનીક, દાહોદ 

ઘઉં, મકાઈ, ચણા, મગ, તિેુર (િીજ), 
સોયાિીન, શણ  

૦ર૬૭૩-રર૦૪ર૩, ૦ર૬૭૩-ર૪પ૬પ૯, 

૦ર૬૭૩-ર૯૧૬૮૩/ ૯૪ર૮૪ ૭૯ર૭ર, 

૯૪ર૬પ ૩૧૯૮૭, ૯૪ર૮૪ ૩૮૬ર૯ 

આદીિાસી  સશંોધન-િ-તાલીમ કેન્દ્ર, દેિગઢ િારીયા ઘઉં, ચણા, મગ, સોયાિીન, ઓટ ૦ર૬૭૮-રર૦ર૬૧/ ૯૮રપ૯ ૩૦૦૩૯ 

પચંમહાલ 

મખુ્ય મકાઈ સશંોધન કેન્દ્ર, ગોધરા   મકાઈ, મગ, કદિેલા ૦ર૬૭ર-ર૬પ૮પર/ ૯૬૦૧પ ૩૪૧૭૭ 

કવૃિ સશંોધન કેન્દ્ર, ડેરોલ  ડાગંર, મકાઈ, ચણા, મગ, કદિેલા, 
સોયાિીન, કપાસ, ગિુાર (િીજ), તિેુર 
(િીજ), રજકો, શણ 

૦ર૬૭૬-ર૩પપર૮/ ૯૪ર૭૦ ૧૯૧૩ર 

 


