
 

ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಾಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭಾ.ಕೃ.ಅನು.ಪ- ಭಾರತೀಯ ತೆ ೀಟಗಾರಿಕ್ೆ 
ಸಂಶೆ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ೆೆಯ ತಳಿಗಳು ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 

©ÃdUÀ¼ÀÄ/ ¥ÉÆÃµÀPÀ vÀ½UÀ¼ÀÄ 

¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ vÀ½/ À̧APÀgÀt vÀ½ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ±ÀÄ®Ì 

(gÁAiÀÄzsÀ£À gÀ»vÀ) 

vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ 

mÉÆªÉÄmÉÆ CPÁð ¸ÁªÀiÁæmï 4,00,000 

CPÁð gÀPÀëPï 4,00,000 

ºÉÊ©æqï 162 J¥sï 1 3,00,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ £ÀA. LLJZïDgï-2892 

(BCF1-26-9-6-33-4-4-3) J É̄ ¸ÀÄgÀÄ½ ªÉÊgÀ¸ï UÉ 

¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ¦PÉJªÀiï1 ¥ÀæPÁgÀzÀ ºÀtÄÚ 

3,00,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ £ÀA.LLJZïDgï-2611 

(TV-55) J É̄ ¸ÀÄgÀÄ½ ªÉÊgÀ¸ï UÉ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ 

ಚಪ್ಪಟೆತುದಿ ¥ÀæPÁgÀzÀ ºÀtÄÚ 

3,00,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ £ÀA. LLJZïDgï-2919 

(ToLCVR4-F3-206-2-1) J É̄ ¸ÀÄgÀÄ½ ªÉÊgÀ¸ï UÉ 

¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ಉದ್ದ ¥ÀæPÁgÀzÀ ºÀtÄÚ 

3,00,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ £ÀA. LLJZïDgï-2920 

(TOLCVR4-F3-38-1-1) J É̄ À̧ÄgÀÄ½ ªÉÊgÀ¸ï UÉ 

¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ಚಪ್ಪಟೆ ತುದಿ ¥ÀæPÁgÀzÀ ºÀtÄÚ 

3,00,000 

nJ¯ï©Egï 12-21-43-1 (J©J¯ï) 2,00,000 

nJ¯ï©Egï 38-7-4-2 (J©J¯ï) 2,00,000 

nJ¯ï©Egï-11-38-7 ªÀÄvÀÄÛ 12-21 2,00,000 

FgÀÄ½î CPÁð QÃwðªÀiÁ£ï 5,00,000 

CPÁð ¯Á°ªÀÄ 5,00,000 

CPÁð ©üÃªÀiï 5,00,000 

JªÀiïJ¸ï 48 4,00,000 

JªÀiïJ¸ï 65 4,00,000 

CPÁð ¸Áé¢üµÀ× (©½ FgÀÄ½î) 3,00,000 

CPÁð ¸ÉÆÃ£Á (ºÀ¼À¢ FgÀÄ½î) 3,00,000 

ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä CPÁð ºÀjvÁ 5,00,000 

CPÁð ªÉÄÃWÀ£Á 5,00,000 



CPÁð SÁåw 5,00,000 

CPÁð ±ÉéÃvÀ 5,00,000 

C¢üPÀ E¼ÀÄªÀj J¥sï 1 ºÉÊ©æÃqï ಎಂ.ಎಸ್.ಎಚ್-11 5,00,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ªÉÄÃ¯ï ¸ÉÖgÉÊ¯ï É̄Ê£ï «vï 

ªÉÄAmÉÊ£Àgï ಎಂ.ಎಸ್.-3 

3,50,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ªÉÄÃ¯ï ¸ÉÖgÉÊ¯ï É̄Ê£ï «vï 

ªÉÄAmÉÊ£Àgï ಎಂ.ಎಸ್.-1 

3,00,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ªÉÄÃ¯ï ¸ÉÖgÉÊ¯ï É̄Ê£ï «vï 

ªÉÄAmÉÊ£Àgï ಎಂ.ಎಸ್.-2 

3,00,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ªÉÄÃ¯ï ¸ÉÖgÉÊ¯ï É̄Ê£ï «vï 

ªÉÄAmÉÊ£Àgï  ಎಂ.ಎಸ್.-4 

3,00,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ¦JªÀiïDgï vÀ½ 1 1,00,000 

§Æ¢gÉÆÃUÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀPÀ«gÀÄªÀ ¦JªÀiïDgï vÀ½ 2 1,00,000 

§zÀ£ÉPÁ¬Ä CPÁð D£ÀAzï (BWBH-3) 3,00,000 

zÀÄAqÁtÄ Ȩ́ÆgÀUÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ºÀ¹gÀÄ 

GzÀÝV£À ºÁUÀÆ ªÀÄAeÁjUÉÆÃl ¥ÀæPÁgÀzÀ vÀ½ 

LLJZïDgï-3 

 

1,00,000 

zÀÄAqÁtÄ Ȩ́ÆgÀUÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ºÀ¹gÀÄ 

GzÀÝV£À ºÁUÀÆ ªÀÄAeÁjUÉÆÃl ¥ÀæPÁgÀzÀ vÀ½ 

LLJZïDgï-7 

1,00,000 

zÀÄAqÁtÄ Ȩ́ÆgÀUÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ºÀ¹gÀÄ 

GzÀÝV£À ºÁUÀÆ ªÀÄAeÁjUÉÆÃl ¥ÀæPÁgÀzÀ vÀ½ 2-BMG-1 

1,00,000 

zÀÄAqÁtÄ Ȩ́ÆgÀUÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ«gÀÄªÀ ºÀ¹gÀÄ 

GzÀÝV£À ºÁUÀÆ ªÀÄAeÁjUÉÆÃl ¥ÀæPÁgÀzÀ vÀ½ Sel-2 

1,00,000 

wAUÀ¼À ºÀÄgÀ½ CPÁð CdÄð£ï 3,00,000 

CPÁð ±ÀgÀvï 2,00,000 

CPÁð C£ÀÆ¥ï 2,00,000 

ZÀ¥ÀàgÀzÀ CªÀgÉPÁ¬Ä CPÁð ¸ËªÀÄå 2,00,000 

CPÁð  ¸ÀA¨sÀæªÀiï 2,00,000 

CPÁð  CªÉÆÃWï 2,00,000 

CPÁð ¸ÁéUÀvï 2,00,000 

¨ÉAqÉÉ PÁ¬Ä ಅರ್ಕಾ ನಿಕಿತಕ (ಎಫ್-1) 4,00,000 

¨ÉAqÉ fJªÀiïJ¸ï-1 3,00,000 

¨ÉAqÉ fJªÀiïJ¸ï-2 3,00,000 

¨ÉAqÉ fJªÀiïJ¸ï-3 3,00,000 



¨ÉAqÉ fJªÀiïJ¸ï-4 3,00,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ LLJZïDgï -385-5-1 50,000 

¸ÀÄzsÁjvÀ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ vÀ½ LLJZïDgï-386-7-2 50,000 

§mÁtÂ CPÁð ¦æAiÀiÁ 2,00,000 

CPÁð ¥ÀæªÉÆÃzï 2,00,000 

CPÁð C¥ÀÆªÀð 2,00,000 

«ÄÃlgï C® À̧AzÉ CPÁð ªÀÄAUÀ¼À 2,00,000 

zÀAn£À Ȩ́Æ¥ÀÄà CPÁð ¸ÀAgÀPÀë 2,00,000 

CPÁð  ªÀtð 1,00,000 

PÉÆvÀÛA§j CPÁð EµÁ 1,00,000 

¥Á®Pï ¸ÉÆ¥ÀÄà CPÁð C£ÀÄ¥ÀªÀÄ 1,00,000 

zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¹¦JªÀiïDgï vÀ½ 1,00,000 

PÀj ªÉÄt¸ÀÄ CPÁð PÀÆUïð JPÉì¯ï 50,000 

PÀ§ÆðeÁ CPÁð ¹j 6,00,000 

PÀ®èAUÀr CPÁð DPÁ±ï 2,00,000 

CPÁð L±ÀéAiÀÄð 2,00,000 

ºÀtÂÚ£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ 

¹Ã¨É (¥ÉÃgÀ®) CPÁð QgÀuï 1,00,000 

CPÁð gÀ²ä 1,00,000 

CPÁð ¥ÀÆtð   75,000 

¥ÀgÀAV ºÀtÄÚ CPÁð ¥Àæ¨sÁvï 1,50,000 

ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ CPÁð ¸ÀÄ¥Àæ¨sÁvï 1,00,000 

ಔಷಧೀಯ ºÁUÀÆ C®APÁjPÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ   

PÀ£ÀPÁA§gÀ CPÁð CA§gÀ 40000 

 CPÁð ±ÁæªÀå 25000 

ZÉAqÀÄ ºÀÆ CPÁð CVß 25000 

 CPÁð §AUÁgÀ -1 25000 

 CPÁð §AUÁgÀ -2 25000 

UÀÄ¯Á© CPÁð ¸À« 50000 

ಜರ್ೆೆರ CPÁð C±Àé 50000 

 CPÁð £ÉÃ À̧gÀ 50000 

£À¸ÀÄUÀÄ¤ß CPÁð ±ÀÄ¨sÀæ 10000 

 CPÁð ±ÀÄPÀè 10000 

C±ÀéUÀAzsÀ CPÁð C±ÀéUÀAzsÀ 50000 

 

 

 



ಬೀಜ ಹಳಿಿ ಪರಿಕಲಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಉತಪದನಾ ಕ್ಾಯಯಕರಮ ಮತುು ಖರಿೀದಿ ದರಕ್ೆಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಕ್ಾರಿ 
ಬೆಳ  ೆತಳಿಗಳು / ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು 

PÀæªÀÄ 

¸ÀA. 

¨É¼É vÀ½/ À̧APÀgÀt vÀ½ RjÃ¢ zÀgÀ(gÀÆ/PÉ.f.) 

1 mÉÆªÀiÁåmÉÆ ºÉÊ©æqï CPÁð gÀPÀëPï (J¥sï 1) 8500 

2 mÉÆªÀiÁåmÉÆ ºÉÊ©æqï CPÁð ¸ÁªÀiÁæmï (J¥sï 1) 8000 

3 mÉÆªÀiÁåmÉÆ ºÉÊ©æqï CPÁð C¨sÉÃzï (J¥sï 1) 8000 

4 mÉÆªÀiÁåmÉÆ ºÉÊ©æqï CPÁð C¥ÉÃPÁë (J¥sï 1) 8000 

5 mÉÆªÀiÁåmÉÆ ºÉÊ©æqï CPÁð «±ÉÃµï (J¥sï 1) 8000 

6 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ºÉÊ©æqï CPÁð SÁåw (J¥sï 1) 6000 

7 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ºÉÊ©æqï CPÁð ªÉÄÃWÀ£Á (J¥sï 1) 5500 

8 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ºÉÊ©æqï CPÁð ºÀjvÀ (J¥sï 1) 5500 

9 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ºÉÊ©æqï CPÁð ±ÉéÃvÀ (J¥sï 1) 5500 

10 zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CPÁð ªÉÆÃ»¤ 7000 

11 zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CPÁð UËgÀªï 7000 

12 zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CPÁð §¸ÀAvï 7000 

13 zÉÆuÉÚ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä CPÁð CvÀÄ¯Áå (J¥sï 1) 16000 

14 §zÀ£ÉPÁ¬Ä ºÉÊ©æqï CPÁð D£ÀAzï (J¥sï 1) 2000 

15 §zÀ£ÉPÁ¬Ä  CPÁð ºÀ¶ðvÀ 400 

16 §zÀ£ÉPÁ¬Ä  CPÁð PÉÃ±Àªï 400 

17 §zÀ£ÉPÁ¬Ä  CPÁð ¤Ã®PÀAmï 400 

18 §zÀ£ÉPÁ¬Ä  CPÁð ¤¢ü 400 

19 PÀ®èAUÀr CPÁð ªÀÄÄvÀÄÛ 1000 

20 PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä CPÁð ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄÄT 450 

21 »ÃgÉÃPÁ¬Ä  CPÁð ¥Àæ¸À£Àß 700 

22 »ÃgÉÃPÁ¬Ä  CPÁð «PÀæªÀiï (J¥sï 1) 1200 

23 ¨ÉAqÉ PÁ¬Ä ಅನಾಮಿಕ 160 

24 ¨ÉAqÉ PÁ¬Ä ನಿಕಿತಾ (J¥sï 1) 400 

25 FgÀÄ½î  CPÁð PÀ¯Áåuï 800 

26 FgÀÄ½î  CPÁð ¤PÉÃvÀ£ï 800 

27 FgÀÄ½î  CPÁð ¯Á°ªÀÄ (J¥sï 1) 1300 

28 FgÀÄ½î  CPÁð QÃwðªÀiÁ£ï (J¥sï 1) 1300 

29 FgÀÄ½î  CPÁð ¥ÀæUÀw 800 

30 FgÀÄ½î  CPÁð Gdé¯ï 850 

31 FgÀÄ½î  CPÁð ©AzÀÄ 250 



32 FgÀÄ½î  CPÁð AiÉÆÃfvï  850 

33 FgÀÄ½î  CPÁð ©üÃªÀiï 800 

34 C®¸ÀAzÉ CPÁð ¸ÀÄªÀÄ£ï 250 

35 C®¸ÀAzÉ CPÁð UÀjªÀÄ 250 

36 C®¸ÀAzÉ CPÁð ¸ÀªÀÄÈ¢Þ 250 

37 «ÄÃlgï C® À̧AzÉ CPÁð ªÀÄAUÀ¼À 500 

38 §mÁtÂ CPÁð ¦æAiÀiÁ 150 

39 §mÁtÂ CPÁð D¥ÀÆªÀð 150 

40 §mÁtÂ CPÁð ¥ÀæªÉÆÃzï 150 

41 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð ¸ÀÄ«zsÀ 170 

42 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð PÉÆÃªÀÄ¯ï 170 

43 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð  C£ÀÆ¥ï 170 

44 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð CdÄð£ï 170 

45 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð ±ÀgÀvï 170 

46 wAUÀ¼À ºÀÄgÀÄ½  CPÁð ¸ÀÄPÉÆÃªÀÄ¯ï 700 

47 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð dAiÀiï 200 

48 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð CªÉÆÃWï 200 

49 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð ¸ÀA¨sÀæªÀiï 200 

50 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð ¸ËªÀÄå 200 

51 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð ¸ÁéUÀvï 400 

52 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð «¸ÁÛgï 400 

53 CªÀgÉPÁ¬Ä  CPÁð PÀÈµÀÚ 400 

51 zÀAn£À Ȩ́Æ¥ÀÅöà CPÁð ¸ÀÄUÀÄt 120 

52 ¥Á®Pï CPÁð C£ÀÄ¥ÀªÀÄ 150 

53 PÉÆvÀÛA§j CPÁð EµÁ 400 

 

ಅಲಂಕ್ಾರಿಕ ಮತುು ಔಷಧೀಯ ಬೆಳೆಗಳು 

ಕರ.ಸಂ. ಬೆಳ  ೆ ತಳಿಗಳು 
ಖರಿೀದಿ ದರ (ರ /ಕ್ೆ.ಜ್ 

ಅಥವಾ ರ /ಸಂ.) 

1 ZÉAqÀÄ ºÀÆ CPÁð CVß 1.50/ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 

2 ZÉAqÀÄ ºÀÆ CPÁð §AUÁgÀ 2 1.50/ಕಟ್ಟಿಂಗ್ 

3 
UÀÄ¯Á© 

CPÁð ¸À« 15/ಮೊಳರ್ೆಯೊಡೆದ ಸಸಯ 
4 UÀÄ¯Á© ಅರ್ಕಾ ಸವಿ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಕಾ ತಳಿಗಳು 11/ಮೊಳರ್ೆಯೊಡೆದ ಸಸಯ 

5 
¸ÀÄUÀAzsÀ gÁd ಅರ್ಕಾ ಪರಜ್ವಲ್ (ತಕಯಿ ಗೆಡೆೆ) 60/ ರ್ೆ.ಜಿ. 



6 
¸ÀÄUÀAzsÀgÁd ಅರ್ಕಾ ಪರಜ್ವಲ್ (ಮಧ್ಯಮ ಗಕತರ) 70/ ರ್ೆ.ಜಿ. 

7 
UÁèrAiÉÆÃ®¸ï ಎಲ್ಕಾ ತಳಿಗಳು (ದೆೊಡ್ೆ ಗಕತರದ ರ್ಕರ್ ಾಗಳು) 3/ರ್ಕರ್ಾ 

8 
UÁèrAiÉÆÃ®¸ï ಎಲ್ಕಾ ತಳಿಗಳು (ಮಧ್ಯಮ ಗಕತರದ ರ್ಕರ್ ಾಗಳು) 2.50/ರ್ಕರ್ಾ 

9 
UÁèrAiÉÆÃ®¸ï ಎಲ್ಕಾ ತಳಿಗಳು (ಸಣ್ಣ ಗಕತರದ ರ್ಕರ್ ಾಗಳು) 2/ರ್ಕರ್ಾ 

10 ಗಕಾಡಿಯೊೋಲಸ್ 

ಎಲ್ಕಾ ತಳಿಗಳು ದೆೊಡ್ೆದಕದ, ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಿಸಿದ, ಶೆರೋಣೋಕೃತ 
ರ್ಕರ್ಮಾಲ್ ಗಳು 500 / ರ್ೆ.ಜಿ. 

11 ಕನಕಾಂಬರ ಅರ್ಕಾ ಚೆನ್ಕಾ, ಅರ್ಕಾ ಶಕರವ್ಯ 1.60/ಕಟ್ಟಿಂಗ್ (ರ್ೆೇರಿಲ್ಲದ್) 

12 ನಸುಗುನಿಿ ಅರ್ಕಾ ಧ್ನವ್ಿಂತ್ರರ 70/ ರ್ೆ.ಜಿ. 
 

ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಾಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 
ಕ್ೆ ಯ್ಿೀತುರ ಸಂಸಾರಣ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 
ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 

 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ ಪರವಾನಗಿ 
ಶುಲಾ 

1. ಕಿಣ್ವಗಳಿಿಂದ ಶುದ್ಧೋಕರಿಸಿದ ಹಲಸಿನ ಆರ ಟ್ಡಿ ಪಕನಿೋಯ (ಅರ್ಕಾ ಹಲಸು 
ರಸ್) 
ಯಕವ್ುದೆೋ ಹೆಚ್ುುವ್ರಿ ಬಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ ಅಥವಕ ಸಕರವ್ನುಾ ಹೆೊಿಂದ್ಲಾ 

50,000/-  

ತರಭೆೇತಿ ಶುಲ್ಕರೂ. 5,000/- 

2. ಹಲಸಿನ ಬೋಜ್ದ ಪುಡಿ ಆಧಕರಿತ ಚಕರ್ೆೊಲ್ೆೋಟ್ ಸುತುು (ಅರ್ಕಾ 
ಜಕರ್ೆೊೋಲ್ೆೋಟ್) 
ಅಣ್ಬೆ ಮತುು ಎಳಿಿನಿಿಂದ ಪುಷ್ಟೋಕರಿಸಿದ ಹಲಸಿನ ಬೋಜ್ದ ಪುಡಿಯ 
ಚೆಿಂಡಿನ ರ್ಮೋಲ್ೆ ಚಕರ್ೆೊಲ್ೆೋಟ್ ಅನುಾ ಲ್ೆೋಪನವಕಗಿ ಬಳಸಲ್ಕಗುತುದೆ. 

50,000/-  

ತರಭೆೇತಿ ಶುಲ್ಕರೂ. 5,000/- 

3. ಹಲಸಿನಬೋಜ್ದ ಪುಡಿ ಮತುು ಅಣ್ಬೆ ಆಧಕರಿತ ಬಸಕತುು   ಕುಕಿೋಸ್ 
(ಅರ್ಕಾ ಜಕಕಿೋಸ್) 
ಈ ಉತಪನಾವ್ು ನ್ಕರಿನಿಿಂದ ಸಮೃದಧವಕಗಿದೆ 

30,000/-  

ತರಭೆೇತಿ ಶುಲ್ಕರೂ. 5,000/- 

4. ಮಕವಿನ ಹಣಣನ ಬಲ್ೆಾ ಬಕರ 

ಇದು ಹೆಚ್ಚುನ ಪೌಷ್ಿರ್ಕಿಂಶವ್ನುಾ ಹೆೊಿಂದ್ರುವ್ ಸಕಿಂದ್ರೋಕೃತ ಮಕವಿನ 
ಹಣಣನ ಉತಪನಾವಕಗಿದೆ 

50,000/- 

5. ಕನಿಷ್ಿ ಸಿಂಸಕರಿಸಿದ ಎಲ್ೆರ್ೆೊೋಸು   ಕತುರಿಸಿದ ತಕಜಕ ರ್ಕಯರೆಟ್   ಸಿಪೆಪ 
ಸುಲಿದ ಬೆಳುಿಳಿಿ   ರ್ೆೊತುಿಂಬರಿ ಸೆೊಪುಪ   ಕತುರಿಸಿದ ತಕಜಕ ಸೌತೆರ್ಕಯಿ 
  ಕತುರಿಸಿದ ತಕಜಕ ದೆೊಣ್ೆಣ ರ್ಮಣ್ಸಿನರ್ಕಯಿ   ಕತುರಿಸಿದ ತಕಜಕ ಫೆರಿಂಚ್ 
ಬೋನ್ಸ್   ಕತುರಿಸಿದ ತಕಜಕ ಮೊಲಿಂಗಿಯ ಜಿೋವಿತಕವ್ಧಿ ವಿಸುರಣ್ೆ. 

5,000/-ಪ್ರತಿ ತರಕಾರಿಗೆ 



ತರರ್ಕರಿಗಳನುಾ ಅವ್ಲಿಂಬಸಿ ಶೆೈತ್ರಯೋಕರಿಸಿದ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳಲಿಾ 6-22 
ದ್ನಗಳವ್ರೆಗೆ ತಕಜಕ ಕತುರಿಸಿದ ತರರ್ಕರಿಗಳ ಜಿೋವಿತಕವ್ಧಿಯನುಾ 
ಹೆಚ್ಚುಸುತುದೆ. 

6. ಅರ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚುನ ಆದರಾತೆ ಶೆೋಖರಣ್ಕ ಪೆಟ್ಟಗೆ 
ಸುತುುವ್ರಿದ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳಲಿಾ ಹಸಿರು ಸೆೊಪುಪ ತರರ್ಕರಿಗಳ ತಕಜಕತನ 
ಮತುು ಜಿೋವಿತಕವ್ಧಿಯನುಾ 48 ಗಿಂಟೆಯವ್ರೆಗೆ ಉಳಿಸಿರ್ೆೊಳುಿವ್ುದು. 
ಶೆೈತ್ರಯೋಕರಣ್ ಅಥವಕ ವಿದುಯತ್ ಅಗತಯವಿಲಾ. 

15,000/- 

7. ಸೆರೋ ಒಣ್ಗಿದ ಆವ್ರ್ಕಡೆೊ ಪುಡಿಯನುಾ ಉತಕಪದ್ಸುವ್ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ 50,000/-  

ತರಭೆೇತಿ ಶುಲ್ಕ   ರೂ.  5,000/- 

8. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ (ಎಲ್ಕಾ 7 ವಿಧ್ಗಳು)** 25,000/-  

9. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ನ್ೆಲಗಡ್ಲ್ೆ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/-  

10. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ತೆಿಂಗಿನರ್ಕಯಿ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

11. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಮೊರಿಿಂಗಕ ಎಲ್ೆ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

12. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಬಕರಹ್ಮಿ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

13. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಬಳಿ ಎಳುಿ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

14. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಕಪುಪ ಎಳುಿ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

15. ಅರ್ಕಾ ಅಣ್ಬೆಯ ಅಗಸೆ ಬೋಜ್ ಚ್ಟ್ಾಪುಡಿ 4,000/- 

2. ಸಸಯ ಮತುು ಮಣಿಿನ ಆರೆ ೀಗಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 

ಎ. ಸ ಕ್ಷ್ಮಜ್ೀವಿಯ ಉತಪನನಗಳು- ಜೆೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು 
 ಇದು ರಕಸಕಯನಿಕ ಕಿೋಟನ್ಕಶಕಗಳಿಗೆ ಪಯಕಾಯವಕಗಿದೆ. 
 ಹಣ್ುಣ ಮತುು ತರರ್ಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಕವ್ಯವ್ ಉತಕಪದನ್ೆಯಲಿಾ ಬಳಸಬಹುದು. 
ಕರ.ಸಂ. ಜೆೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ 

ಹೆಸರು 
ತಾತಾಾಲ್ಲಕ 
ನೆ ೀಂದಣಿ 9 (3 

ಬ) ಗಾಗಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ 

ಮತುು ಡೆೀಟಾ 

ಐಸಿಎಆರ್- 

ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.-ನಿಂದ 

ಈಗಾಗಲೆೀ 9 (3 ಬ) 

ಡೆೀಟಾವನುನ 
ತೆಗೆದುಕ್ೆ ಂಡವರಿಗೆ 
ಶಾಶವತ ನೆ ೀಂದಣಿ 9 

(3) ಗಾಗಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ 

ಮತುು ಡೆೀಟಾ 

ಶಾಶವತ 

ನೆ ೀಂದಣಿಗಾಗಿ 
ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು 
ಡೆೀಟಾ 

  ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ 



1. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.-

ಟೆೈರ್ೆೊಡ್ಮಕಾ 
ಹಕಜಿಾಯಕನರ್ -1% 
ಡ್ಬೊಾೂ.ಪಿ. 

2,50,000 2,75,000 4,00,000 

2. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.-

ಟೆೈರ್ೆೊಡ್ಮಕಾ ವಿರಿಡೆ -1.5% 
ಡ್ಬೊಾೂ.ಪಿ. 

2,50,000 2,75,000 4,00,000 

3. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.-

ಸೊಯಡೆೊೋಮೊನ್ಕಸ್ 
ಫ್ಾೋರೆೊಸೆನ್ಸ್ -1% 
ಡ್ಬೊಾೂ.ಪಿ. 

2,50,000 2,75,000 4,00,000 

4. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.-

ಪೊಚೆೊೋನಿಯಕ 
ಕಾರ್ಮೈಡೆೊೋಸೆೊಪರಿಯಕ -1% 
ಡ್ಬೊಾೂ.ಪಿ.(ವ್ಟ್ಾಸಿಲಿಯರ್ 
ಕಾರ್ಮೈಡೆೊೋಸೆೊಪರಿಯರ್) 

2,50,000 2,75,000 4,00,000 

5. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.- ಟೆೈರ್ೆೊಡ್ಮಕಾ ಹಕಜಿಾಯಕನರ್ ಮತುು 
ಸೊಯಡೆೊೋಮೊನ್ಕಸ್ ಫ್ಾೋರೆೊಸೆನ್ಸ್ (ಅರ್ಕಾ ಸಸಯ ಇಳುವ್ರಿ ಬೊಸಟರ) 
ಸಿಂಯೊೋಜ್ನ್ೆಯ ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ದ ಪೆೋಟೆಿಂಟ್ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ 

5,00,000 

6. ಐ.ಐ.ಎಚ್.ಆರ್.- ಸೊಯಡೆೊೋಮೊನ್ಕಸ್ ಫ್ಾೋರೆೊಸೆನ್ಸ್ ಸಕವ್ಯವ್ 
ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ದ ಪೆೋಟೆಿಂಟ್ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ (ಅರ್ಕಾ ಸಸಯ ಬೆಳವ್ಣಗೆ ಪರವ್ತಾಕ) 

2,50,000 

 

ಬ. ಸ ಕ್ಷ್ಮಜ್ೀವಿಯ ಉತಪನನಗಳು-ಜೆೈವಿಕ ಗೆ ಬ್ಬರಗಳು 
ಬೆಳೆಗಳ ರೆೈಜೆೊೋಸಿಪಯರ ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳ ಸಮೃದಧ ವಕತಕವ್ರಣ್ವ್ನುಾ ಸೃಷ್ಟಸುತುದೆ. 
ಹಣ್ುಣ ಮತುು ತರರ್ಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಕವ್ಯವ್ ಉತಕಪದನ್ೆಯಲಿಾ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 
 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ ಪರವಾನಗಿ 
ಶುಲಾ 

1. ಅರ್ಕಾ ರ್ಮೈರ್ೆೊರೋಬಯಲ್ ಕನ್ೆೊ್ೋಷ್ಾಯಿಂ (ಘನ)  

4,00,000 

2. ಅರ್ಕಾ ರ್ಮೈರ್ೆೊರೋಬಯಲ್ ಕನ್ೆೊ್ೋಷ್ಾಯಿಂ (ದರವ್)  

4,00,000 



3. ಅರ್ಕಾ ಸೊಕ್ಷ್ಮಜಿೋವಿಯ ಒಕೊಕಟ  (ಘನ + ದರವ್) 5,00,000 

4. ಅರ್ಕಾ ಆಕಿಟನ್ೆೊ ಪಾಸ್ 3,00,000 

5. ಅರ್ಕಾ ಹುದುಗಿಸಿದ ರ್ೆೊರ್ೆೊಪಿೋಟ್-ನಸಾರಿ ಮೊಳರ್ೆ 
ಉತಕಪದನ್ೆ 

3,00,000 

6. ಅರ್ಕಾ ವಿಭಜ್ನರ್ಕರಿ (ಡಿಕಿಂಪೊೋಸರ) 1,00,000 

 

ಸಿ. ಫೆರೆ ೀಮೀನ್ ಮತುು ಬೆಳಕನ ಬ್ಲೆಗಳು 
ಮಕವ್ು, ಪೆೋರಲ, ಅನ್ೆೊೋನ್ಕ, ಸಿಟರಸ್, ಆವ್ರ್ಕಡೆೊ ಮತುು ಕುಕುಬಾಟ್ ಇತಕಯದ್ಗಳಲಿಾ ಸಿಂಯೊೋಜಿತ ಕಿೋಟ 
ನಿವ್ಾಹಣ್ೆಯ ಭಕಗವಕಗಿ ಹೆಣ್ುಣ ಹಣಣನ ನ್ೆೊಣ್ಗಳ ರ್ಮೋಲಿವಚಕರಣ್ೆ ಮತುು ನಿವ್ಾಹಣ್ೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸೆಾೋಹ್ಮ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ 

ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 
 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ 
ಪರವಾನಗಿ ಶುಲಾ 

1. ಮಕವಿನ ಪಕಯರಕಫೆರೆೊೋಮೊೋನ್ಸ ಬಲ್ೆ 1,50,000 

2. ಅರ್ಕಾ ಡಕಸೆೊಾಲೊರ ಎಫ್ ಮಿಶರಣ್ 8,00,000 

3. ಅರ್ಕಾ ಬಕಯರ್ೆೊರೋ + ಮಿಶರಣ್ 2,00,000 

4. ಈಶಕನಯ ಪರದೆೋಶರ್ೆಕ ಕುಕುಬಾಟ್ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾ ಹಣ್ುಣ ನ್ೆೊಣ್ ಬಲ್ೆಗೆ 
ಬೋಳುವ್ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ 

40,000 

5. ಈಶಕನಯ ಪರದೆೋಶರ್ೆಕ ಹಣಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾ ಹಣ್ುಣ ನ್ೆೊಣ್ ಬಲ್ೆಗೆ 
ಬೋಳುವ್ ತಿಂತರಜ್ಞಕನ  

40,000 

6. ಬೆಳಕಿನ ಜೆೊತೆ ಹ್ಮೋರುವ್ ಬಲ್ೆ 
ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ೆ, ಪಕಲಿಹೌಸ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳಲಿಾ ಟೆೊರ್ಮಟೆೊದಲಿಾ 
ಟುಟಕ ಅಬ್ಲೊಯಟ (ಲ್ೆಪಿಡೆೊೋಪೆಟರಕ: ಗೆಲ್ೆಚ್ಚಡೆ) ಯ ಸಮಗರ 
ನಿವ್ಾಹಣ್ೆಯ ಪರಿಣ್ಕಮರ್ಕರಿ ಅಿಂಶ 

55,000 (ತರಬೆೋತ್ರ 

ಶುಲಕವಿಲಾ) 

 

ಡಿ. ಸಸಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಪಟಿ ಮಿಶರಣಗಳು  
 ಸಂಶೆಲೇಷಿತ ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರ್ಾೆಯ  

  
ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 

 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ 
ಪರವಾನಗಿ ಶುಲಾ 

1. ಬೆೋವಿನ ಸೆೊೋಪ್ 1,50,000 

2. ಹೆೊಿಂಗೆ ಸೆೊೋಪ್ 1,50,000 



3. ಅರ್ಕಾ ಬೆೊೋರರ ನಿಯಿಂತರಣ್ (ಮಕವಿನ ರ್ಕಿಂಡ್ ರ್ೆೊರೆಯುವ್ 
ಹುಳುಗಳ ನಿಯಿಂತರಣ್ರ್ಕಕಗಿ ಸಿೋಲರ ಕರ್ ಹ್ಮೋಲರ ನ 
ಸುಧಕರಿತ ಆವ್ೃತ್ರು) 

4,00,000 

 
ಇ. ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಪೀಷಕ್ಾಂಶಗಳ ಸ ತರೀಕರಣಗಳು 
ಸತು, ಕಬಿಣ್, ಬೆೊೋರಕನ್ಸ, ತಕಮರ, ಮಕಯಿಂಗನಿೋಸ್ ಮತುು ಮಕಲಿಬೆನರ್ ಮತುು ದ್ವತ್ರೋಯಕ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳಕದ 
ರ್ಮಗಿಾೋಸಿಯರ್ ಮತುು ಗಿಂಧ್ಕವ್ನುಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ ಪರಮಕಣ್ದಲಿಾ ಪೂರೆೈಸಲು ಶಕುಗೆೊಳಿಸುವ್ುದು. 
ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 

 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ 
ಪರವಾನಗಿ ಶುಲಾ 

1. ಬಕಳ  ೆಸೊಕ್ಷ್ಮ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳ ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ 4,00,000 

2. ತರರ್ಕರಿಯ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳ ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ 4,00,000 

3. ಮಕವಿನ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳ ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ 3,00,000 

4. ಸಿಟರಸ್ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಪೊೋಷ್ರ್ಕಿಂಶಗಳ ಸೊತ್ರರೋಕರಣ್ 2,00,000 

 
ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ೆಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಮಿೀನಿನಲ್ಲ ಿಉಪಯ್ೀಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತುು ಯಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು 
 

ಕರ.ಸಂ. ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು 
 

ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಲದಿೆ 
ಪರವಾನಗಿ ಶುಲಾ 

 ತರಕ್ಾರಿ ನಸಯರಿ ಯಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು  

1. ಗೆೊಬಿರ ಜ್ರಡಿ ಹ್ಮಡಿದು ಚ್ಚೋಲರ್ೆಕ ತುಿಂಬುವ್ ಯಿಂತರ 5,000 

2. ಗೆೊಬಿರ ಮಿಶರಣ್ ಮಕಡಿ ಚ್ಚೋಲರ್ೆಕ ತುಿಂಬುವ್ ಯಿಂತರ 5,000 

3. ನಸೆರಿ ತಟೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಗುಳಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬೇಜ ಬತುುವ ಯಂತರ 5,000 

4. ಗೆೊಬಿರವ್ನುಾ ಎತುುವ್, ಜ್ರಡಿ ಹ್ಮಡಿಯುವ್, ಮಿಶರಣ್ ಮಕಡಿ ಚ್ಚೋಲರ್ೆಕ 
ತುಿಂಬುವ್ ಯಿಂತರ-ಹೆಚ್ಚುನ ಸಕಮಥಯಾದ ಏಕ ಘಟಕ 

20,000 

5. ತರರ್ಕರಿ ನಸಾರಿಗಳಲಿಾ ಗುಳಿ ಮಕಡಿ ಬೋಜ್ ಬತುುವ್ ಸವಯಿಂಚಕಲಿತ 
ಯಿಂತರ 

50,000 

 ಸಸಿ ನ್ಕಟ್ ಮಕಡ್ುವ್ ಮತುು ಕಳ  ೆತೆಗೆಯುವ್ ಯಿಂತರಗಳು  

6. ಟಕರೂಕಟರ ಚಕಲಿತ ಏರು ಮಡಿ ಮಕಡ್ುವ್ ಮತುು ಸಸಿ ನ್ಕಟ್ ಮಕಡ್ುವ್ 
ಉಪಕರಣ್ 

5,000 

7. ಟಕರೂಕಟರ ಚಕಲಿತ ಏರು ಮಡಿ ಮಕಡಿ ಕಳ  ೆತೆಗೆಯುವ್ ಯಿಂತರ 5,000 



 ಈರುಳಿಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬ್ಳಸುವ ಯಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು  

8. ವಿದುಯತ್ ಚಕಲಿತ ಈರುಳಿಿ ಬೋಜ್ ಬಡಿಸುವ್ ಸಕಧ್ನ 
10,000 

9. ಹಸುಚಕಲಿತವಕಗಿ ಎಳೆಯುವ್ ಈರುಳಿಿ ಬೋಜ್ ಬತುುವ್ ಯಿಂತರ 2,000 

10. ಎತುುಗಳಿಿಂದ ಎಳೆಯುವ್ ಈರುಳಿಿ ಬೋಜ್ ಬತುುವ್ ಯಿಂತರ  2,000 

11. ಟಕರೂಕಟರ ಚಕಲಿತ ವಿಶಕಲ ಮಡಿ ಮಕಡಿ ಈರುಳಿಿ ಬೋಜ್ ಬತುುವ್ 
ಉಪಕರಣ್ 

2,000 

12. ಟಕರೂಕಟರ ಚಕಲಿತ ಈರುಳಿಿ ಡಿಗಗರ ಕರ್ ವಿಿಂಡೆೊರೋವ್ರ 
10,000 

13. ವಿದುಯತ್ ಚಕಲಿತ ಈರುಳಿಿ ಸುಲಿಯುವ್ ಸಕಧ್ನ 
30,000 

14. ವಿದುಯತ್ ಚಕಲಿತ ಈರುಳಿಿ ಗಕತರ ವಿಿಂಗಡಿಸುವ್ ಯಿಂತರ 20,000 

 ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸ್ಾಧನಗಳು  

15. ಮಕವ್ು 2,000 

16. ಸಪೊೋಟಕ   ದಕಳಿಿಂಬೆ   ಪೆೋರಲ 
2,000 

17. ನಿಂರ್ೆ 2,000 

18. ಟಕರೂಕಟರ ಚಕಲಿತ ರ್ೆೊಯುಾ, ಸಿಿಂಪಡಿಸುವಿರ್ೆ ಮತುು ಸಮರುವಿರ್ೆಯನುಾ 
ಮಕಡ್ಲು ಬಳಸುವ್ ಸಕಧ್ನ 

10,000 

 ಅಣಬೆ ಬೀಜ ಮತುು ಉತಾಪದನಾ ಯಂತರಗಳು  

19. ಧಕನಯ ಶುದ್ಧ ಮಕಡ್ುವ್ ಯಿಂತರ 2,000 

20. ಧಕನಯ ಬೆೋಯಿಸುವ್ ಯಿಂತರ 10,000 

21. ಬೆೋಯಿಸಿದ ಧಕನಯ ಮತುು ಚಕಕ್ ಪೌಡ್ರ ಮಿಶರಣ್ ಮಕಡಿ ಚ್ಚೋಲರ್ೆಕ 
ತುಿಂಬುವ್ ಯಿಂತರ 

10,000 

22. ಸಕಪನ್ಸ ಇನ್ಕಕುಯಲ್ೆೋಟಗಾಳು 2,000 

23. ಸೌರ ಶಕಿು ಆಧಕರಿತ ಭತುದ ಒಣ್ಹುಲಿಾನ ಪಕಶುರಿೋಕರಣ್ 
10,000 

24. ಸೌರ ಶಕಿು ಆಧಕರಿತ ಅಣ್ಬೆ ಬೋಜ್ ಮತುು ಭತುದ ಒಣ್ಹುಲಿಾನ 
ಶುದ್ಧೋಕರಣ್ರ್ಕಕಗಿ ಬಳಸುವ್ ಯಿಂತರ 

10,000 

 ಕಚ್ಾಾ ಮಾವಿನ ಸಂಸಾರಣಾ ಯಂತೆ ರೀಪಕರಣಗಳು  

25. ಗಕತರ ವಿಿಂಗಡಿಸುವ್ ಸಕಧ್ನ 
2,000 

26. ಕಚಕು ಮಕವಿನ ಸಿಪೆಪ ಸುಲಿಯುವ್ ಸಕಧ್ನ 
10,000 

27. ಕಚಕು ಮಕವ್ು ಹೆೊೋಳು ಮಕಡ್ುವ್ ಯಿಂತರ 10,000 

28. ಕಚಕು ಮಕವಿನರ್ಕಯಿಯನುಾ ಚ್ಚಕಕದಕಗಿ ಕತುರಿಸುವ್ ಸಕಧ್ನ 
10,000 



29. ಸವಯಿಂಚಕಲಿತ ಬಸಿನಿೋರಿನ ಸಿಂಸಕರಣ್ಕ ಘಟಕ 50,000 

30. ಬೆಳುಿಳಿಿ ಯಿಂತೆೊರೋಪಕರಣ್ಗಳು- ಬೆಳುಿಳಿಿ ಗಡೆೆ ಕತುರಿಸುವ್ ಮತುು 
ಸುಲಿಯುವ್ ಯಿಂತರ 

10,000 

31. ವಿದುಯತ್ ಚಕಲಿತ ಕಲಾಿಂಗಡಿ ಬೋಜ್ ಹೆೊರತೆಗೆಯುವ್ ಸಕಧ್ನ 
10,000 

32. ರ್ೆೈಯಿಿಂದ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹ್ಮಸುವ್ ದಕಳಿಿಂಬೆ ಹಣಣನ ಬೋಜ್ 
ಬೆೋಪಾಡಿಸುವ್ ಸಕಧ್ನ 

2,000 

33. ಹಣ್ುಣ ಮತುು ತರರ್ಕರಿ ವಿತರಣ್ಕ ವಕಹನ (ವಕಯನ್ಸ) 50,000 

34. ಅರ್ಕಾ ನಿೋಲ್ಕಚ್ಲ್ ಯಕಿಂತ್ರರಕೃತ ಕಚಕು ಹಲಸಿನ ಸಿಪೆಪ ತೆಗೆಯುವ್ 
ಯಿಂತರ 

10,000 (ಯಿಂತರವ್ನುಾ 
ಎಳೆಯಲು ಮಕತರ) 

35. ಅರ್ಕಾ ನಿೋಲ್ಕಚ್ಲ್ ಫೆಟ್ರೋಾ ಡಿರಲ್ 
30,000 

*ರ್ಮೋಲಿನ ಎಲ್ಕಾ ತಿಂತರಜ್ಞಕನಗಳಿಗೆ ರ್ಮೋಲ್ೆ ತ್ರಳಿಸಲ್ಕದ ಪರವಕನಗಿ ಶುಲಕದ ಜೆೊತೆಗೆ,  18% ಜಿಎಸಿಟ 
ಅನವಯವಕಗುತುದೆ. 

4. ಜೆೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಉತಪನನಗಳು 

 ಭೊರಣೋಯ ರ್ೆೊೋಶಗಳಿಿಂದ ಬಕಳೆಹಣ್ುಣ ತಳಿ ಎಲಕಿಕ ಬಕಳೆಯನುಾ ಅಧಿಕ ಸಿಂಖ್ೆಯಯಲಿಾ ಉತಕಪದ್ಸುವ್  
   ವಿಧಕನ.  

 ಈ ತಿಂತರಜ್ಞಕನವ್ು 6 ತ್ರಿಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಿಾ ಭೊರಣೋಯ ರ್ೆೊೋಶಗಳ ತೊಗು ಗುಣಸಿದಕಗ ದೆೊಡ್ೆ    
   ಪರಮಕಣ್ದ ಉತಕಪದನ್ೆಗೆ ಸಹಕಯ ಮಕಡ್ುತುದೆ.ಒಿಂದು ಭೊರಣೋಯ ರ್ಕಯಲಿಾ ಸುಮಕರು ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ್  
   ಸಸಯಗಳನುಾ ಉತಕಪದ್ಸುತುದೆ. 

 ತಿಂತರಜ್ಞಕನದ ವೆಚ್ು 50,000 - + 18% ಜಿಎಸಿಟ 
 

__________________________________________________________________________ 

ಸಂಕಲನಕ್ಾರರು 
ರಕಧಕ, ಟ್.ರ್ೆ., ಲ್ೆೊೋರ್ೆೋಶ, ಎ.ಎನ್ಸ. ಮತುು ಚ್ಚಿಂತನ, ರ್ೆ.ಎಲ್. 
 

ಹೆಚ್ಚಾನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕಯಸಿ 

ಇನಿ್ಿಟೊಯಟ್ ಟೆರ್ಕಾಲಜಿ ಮಕಯನ್ೆೋಜೆಿಿಂಟ್ ಯುನಿಟ್ (ಐಟ್ಎಿಂಯು) 
ಭಕ.ಕೃ.ಅನು.ಪ- ಭಕರತ್ರೋಯ ತೆೊೋಟಗಕರಿರ್ೆ ಸಿಂಶೆ ೋಧ್ನ್ಕ ಸಿಂಸೆಿ, 
ಹೆಸರಘಟಟ ರ್ೆರೆ ಅಿಂಚೆ,ಬೆಿಂಗಳೂರು - 560 089 

ದೊರವಕಣ: 080-23086100   431 ಇ ರ್ಮೋಲ್: itmu@iihr.res.in 

ವೆಬ ಸೆೈಟ್: http: //www.iihr.res.in 


