
મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદં ખાતે તા. ૧૮.૧૦.૨૦૨૨ના રોજ ઉપલબ્ધ અનભુવ બ્રાન્દ્ડ બિયારણ 

નોંધ: બિયારણની ખરીદી માટે ખેડતૂો મમત્રોને જણાવવામાાં આવે છે કે, નીચે દર્ાાવેલ ફોન નાંિરનો સાંપકા કરીને પછી જ કેન્દ્ર ખાતે આવવા માટે મવનાંતી. 
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૧  મરચી જીવીસી ૧૦૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૦૦૦  ૨૩.૯૦  

૧૮.૧૦.૨૦૨૨ 

૨  મરચી જીવીસી ૧૦૧  બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૧.૧૦  
૩  મરચી જીવીસી ૧૧૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૦૦૦  ૬.૯૦  
૪  મરચી જીવીસી ૧૧૧  બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૧.૧૦  
૫  મરચી જીએવીસી ૧૧૨   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૦૦૦  ૨.૯૦  
૬ મરચી જીએવીસી ૧૧૨   બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૦.૫૦  
૭  મરચી એવીએનપીસી ૧૩૧  બ્રીડર મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૦.૫૦ 
૮  મરચી જીએવીસીઅએચ ૧   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૧૨૦૦૦  ૦.૭૦ 
૯  રીંગણ જીએિી ૬ (આણાંદ ડોલી)   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૨૦૮.૦૦   
૧૦  રીંગણ જીએઓિી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦  ૧૮.૨૦ 
૧૧ રીંગણ જીએઓિી ૨  બ્રીડર મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૫૫૦૦  ૦.૧૦ 
૧૨ ટામેટાાં એટી ૩  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦૦ ૧.૦૦  
૧૩ ટામેટાાં જીટી ૨  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦૦ ૧.૭૦૦  
૧૪  ટામેટાાં જીએટી ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦૦ ૨૩.૦૦ 
૧૫  ટામેટાાં જીએટી ૫  બ્રીડર મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૬૦૦૦ ૦.૧૦ 
૧૬  ટામેટાાં જીએટી ૮ (આણાંદ રોમા)   ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦૦ ૦.૯૦ 
૧૭  ભીંડા જીએઓ ૫  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૫૫૦ ૧૪૩૨.૦૦ 
૧૮  ભીંડા જીએઓ ૫ બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૭૦૦  ૬૫.૦૦  
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૧૯  ભીંડા જીએઓ ૫ ફાઉન્દ્ડેર્ન   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૬૫૦ ૪૯૫.૦૦  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૮.૧૦.૨૦૨૨ 

૨૦  ભીંડા જીએઓ ૮(આણાંદ કોમલ)  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૫૫૦ ૬૧.૫૦  
૨૧ ચોળી આણાંદ ર્ાકભાજી ચોળી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦  ૪.૦૦૦  
૨૨ તવેુર આણાંદ ર્ાકભાજી તવેુર ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૪૪૦  ૩૫.૦૦૦  
૨૩ પાપડી ગજુરાત પાપડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦  ૧૭.૫૦૦ 
૨૪ કાકડી ગજુરાત કાકડી ૧  ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૨૨૦૦  ૭.૩૫૦  
૨૫ કાકડી ગજુરાત કાકડી ૧  બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૬૦૦  ૪.૫૦૦  
૨૬ કોળાં આણાંદ કોળાં ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૧૬૫૦  ૦.૪૦૦  
૨૭ કોળાં આણાંદ કોળાં ૧ બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૨૪૦૦  ૨.૨૫૦  
૨૮ તરુીયા ગજુરાત આણાંદ તરુીયા ૧ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૧૬૫૦ ૧૨.૧૦૦ 
૨૯ ર્ક્કરટેટી ગજુરાત ર્ક્કરટેટી ૩ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૨૨૦૦ ૫.૬૦૦ 
૩૦ ગવુાર જીવીજી ૧૧ (આણાંદ િહાર) ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૫૫૦ ૩૦.૦૦ 
૩૧ ગવુાર પસુા નવિહાર બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૯૦૦ ૨૩૦.૦૦ 
૩૨ ડુાંગળી ગજુ. આણાંદ સફેદ ડુાંગળી ૨ ટ્રુથફુલ્લી લેિલ્ડ   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૧૧૦૦ ૩૭.૬૦૦ 
૩૩ ડુાંગળી ગજુ. આણાંદ સફેદ ડુાંગળી ૨ બ્રીડર   મખુ્ય ર્ાકભાજી સાંર્ોધન કેન્દ્ર, આણાંદ/ ૮૯૮૦૦ ૪૮૦૩૧    ૩૩૦૦ ૫.૦૦ 


