ಜೈವಿಕ ಕ ೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ುು
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಬಾಳೆ ಸಸಿ, ಔಷಧಿ ಮತ್ುು ಅಲೇಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳು
ಪರಿಕರಗಳು / ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ದ್ರ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸೇಂಪರ್ಕವಸಬ ಕಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬೇಂದಿ

ರೊ.11/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ 100

ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳು

ಸೇಂಖ್ಯಯಯ

ವರೆಗಿನ

ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಿ:ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಸಹಾಯಕರು (ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ)– 9964941890
ಹೆಚ್ಚಿನ

ಸೇಂಖ್ಯಯಯ

ಸಸಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಮತ್ುು

ತಾೇಂತಿರಕ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:
ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಉಪ ನಿದ ವಶಕರು

(ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ)

9739391875
ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ) –
8792292095

ಔಷಧಿ ಸಸಿಗಳು:
ವಾಷಿವಕ ಬಳೆಗಳು
ಅಮೃತ್ಬ್ಳಿಿ, ಒೇಂದಲಗ, ಬಾರಹಿಿ, ವನಮುಗಳಿ, ಟೇಂಚರ್ ರೊ.5/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಸಸಿ, ಹಿಪಪಳಿ, ಇನುುಲ್ಲನ್, ರಣಪಾಲ, ಬ್ಸಳೆ, ತ್ುಳಸಿ,

ಸಹಾಯಕರು (ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ) 9964941890

ಮೇಂಗರ ವಳಿಿ, ದೊಡಡಪತರ, ಪುದಿ ನ ವಿಧಗಳು, ಮಾಕೇಂದಿ

ಸಕಾವರಿ ಯ ಜನಗಳಡಿ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಸಹಾಯಧನದ್

ಬ ರು, ಆಡುಸೊ ಗೆ, ಕಾಡು ಕೊತ್ುೇಂಬ್ರಿ, ಕರಿ ಲರ್ಕಿ, ಬಿಳಿ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ತಾೇಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು (ಜೇಂಟ ನಿದ ವಶಕರ

ಲರ್ಕಿ, ವಿಷಮದಾರಿ, ಕಪಪವರ ವಳಿಿ, ಚಕರಮುನಿ, ನೊ ನಿ,

ಕಛ ರಿ) 9880273019

ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಓರಿಗಾಯನೇಂ, ನಲಬ ವು, ವಿ ಳಯದಲೆ, ರಾಸಾಾ
ರೊ.10/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

ಏಕನಾಯಕ
ಮರ ಜಾತಿಯ ಔಷಧಿ ಸಸಿಗಳು:

ರೊ.15/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

ಸಿ ತಾಅಶೊ ಕ, ತಾರೆ, ಹೆೊೇಂಗೆ, ಬ ವು, ಇತಾಯದಿ
ಅಲೇಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳು:
ಅಕಾಯಲ್ಲಫಾ,

ಅಗೆೊಿ ನಿಮಾ,

ಅರೆ ಕಾಪಾಮ್,

ಕೊರ ಟಾನ್,

ಸಾಪತಫೈಲೇಂ, ಸಿೇಂಗೆೊ ನಿಯಮ್,
ಸಾಸರ್ ಮತ್ುು ಫನ್ವ.

ಫಿಲೆೊ ಢೇಂಡ್ಾರನ್,
ಹೆಲ್ಲಕೊ ನಿಯಾ,
ಜರೆ ನಿಯೇಂ,

ಕಪ್&
ರೊ.30/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ
ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಪಾಲ್ಲಬಾಯಗ್ (5x8)Pot

ಸಹಾಯಕರು (ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ) 9964941890

ಜೈವಿಕ ಗೆೊಬ್ಬರಗಳು ಹಾಗೊ ವಿಶಿ ಷಣಾ ವಿಭಾಗ
ಜೈವಿಕ ಗೆೊಬ್ಬರಗಳು:

ಜೈವಿಕ

ಗೆೊಬ್ಬರಕಾಿಗಿ:

ಅಜಟೊ ಬಾಯಕಟರ್

ರೊ.50/-ಪರತಿಕ.ಜಿ

ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿ

ರೊ.50/-ಪರತಿಕ.ಜಿ

(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)

ವಾಯಮ್

ರೊ.25/-ಪರತಿಕ.ಜಿ

9731392648

ಅಕಾವ ಮೈಕೊರ ಬಿಯಲ್ ಕನಾುಷಿವಯೇಂ

ರೊ.100/-ಪರತಿಕ.ಜಿ

ಎರೆಹುಳು ಗೆೊಬ್ಬರ

ರೊ.8/-ಪರತಿಕ.ಜಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಜೈವಿಕ ಮಿಶರಣ (Bio mix)

ರೊ.25/-ಪರತಿ ಕ.ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೊ.100/-ಪರತಿ 5ಕ.ಜಿ

(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)

ರೊ.190/-ಪರತಿ 10ಕ.ಜಿ

9632472428,
8073300768

ಜೈವಿಕ ನಿಯೇಂತ್ರಕಗಳು:
ಟರೈಕೊ ಡಮವ

ರೊ.120/-ಪರತಿ ಕ.ಜಿ

ಸುಡೊ ಮ ನಾಸ್

ರೊ.120/-ಪರತಿ ಕ.ಜಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ
ನಿದ ವಶಕರು(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)
9886628455

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶ ವಿಶಿ ಷಣೆ:

ಮಾದ್ರಿ

ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ರೆೈತ್ರು ಮತ್ುು ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳ ಮಾದ್ರಿಗಳು
ರಸಸಾರ (pH),
ಮಾದ್ರಿ

EC ಮತ್ುು

ಲಘು

ಸೊಕ್ಷ್ಿ

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಬೊ ರಾನ್

ಭಾರಿ
ಲೆೊ ಹಗಳು

ಸೇಂಪರ್ಕವಸಿ:

ಸಹಾಯಕರು:

8050502394

ಪರಧಾನ

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಣುು

45.00

25.00

30.00

50.00

50.00

(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)

ನಿ ರು

20.00

-

-

-

50.00

9632472428,

ಎಲೆ

45.00

25.00

30.00

50.00

50.00

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ರೆೈತ್ರೆ ತ್ರ ಮತ್ುು ವಿದಾಯರ್ಥವಯ ತ್ರ ಮಾದ್ರಿಗಳಿಗೆ
ಮಣುು

100.00

70.00

130.00

120.00

100.00

ನಿದ ವಶಕರು (ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)

ನಿ ರು

50.00

-

-

-

100.00

9886628455

ಎಲೆ

140.00

80.00

100.00

120.00

100.00

ಸಾವಯವ ಗೆೊಬ್ಬರ ವಿಶಿ ಷಣೆ:

ಮಾದ್ರಿ

ರಸಸಾರ (pH),
EC ಮತ್ುು

ಮಾದ್ರಿ

ಲಘು

ಸೊಕ್ಷ್ಿ

ಬೊ ರಾನ್

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಭಾರಿ
ಲೆೊ ಹಗಳು

ಪರಧಾನ

ಸಲ್ಲಿಸಲು

ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಸೇಂಪರ್ಕವಸಿ:

ಸಹಾಯಕರು:

7624942472
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶಗಳು

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಾವಯವ

350/-

ಪರಿಕರಗಳು

70/-

100/-

120/-

100/-

(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)
9632472428,

ಸೊಕ್ಷ್ಾಿಣು ಜಿ ವಿಗಳ ವಿಶಿ ಷಣೆ:
ಮಾದ್ರಿ

ದ್ರ

ಜೈವಿಕ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೊಕ್ಷ್ಾಿಣು ಜಿ ವಿಗಳ ಎಣಿಕ

350/-

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ
ನಿದ ವಶಕರು (ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)
9886628455

ರ್ಕ ಟ ನಾಶಕ ಉಳಿಕ ವಿಶಿ ಷಣೆ
ಮಾದ್ರಿ

LCMS/MS

ಮಾದ್ರಿ
GCMS/MS

LCMS/MS+
GCMS/MS

ಹಣುು,
ಮತ್ುು

ತೊ ಟಗಾರಿಕ

ಸೇಂಪರ್ಕವಸಿ:

ಸಹಾಯಕರು:

7624942472
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

ತ್ರಕಾರಿ
ಸಾೇಂಬಾರು

ಸಲ್ಲಿಸಲು

3,000/-

2,000/-

5,000/-

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)

ಬಳೆಗಳು

9901774377,
ಸಸಯ ನೈಮವಲ್ಲಯ ಕರಣ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ (ರಫಿುಗಾಗಿ)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ
ಮಾದ್ರಿ

ತೊ ಟಗಾರಿಕ
ಉತ್ಪನಾಗಳು

100 Kg ವರೆಗೆ

Rs. 10/-

100

ಪರತಿ ಪರಮಾಣ

ಸೇಂಖ್ಯಯಯ

ಪತ್ರಕಿ ಸ ವಾ

ವರೆಗೆ

ಶುಲಿ

Rs. 5/-

Rs. 20/-

ನಿದ ವಶಕರು (ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ)
9886628455

ಅಣಬ ವಿಭಾಗ
ಅಣಬ ಬಿ ಜ

ರೊ.15/- ಪರತಿ 250 ಗಾರೇಂ ಗೆ

ತಾೇಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ :

RTF ಬಾಯಗ್

ರೊ.20/- ಪರತಿ ಬಾಯಗ್ ಗೆ

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು, (ಅಣಬ) - 9449833153
ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಅಣಬ) 8073982421

ಹಣುು/ ತ್ರಕಾರಿ ನಸವರಿ ವಿಭಾಗ
ಹಣಿುನ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು
1.ಸಪಪ ಟ(6" *9" )

ರೊ.32/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

ಸಸಿಗಳಿಗೆ:

ತೊ ಟಗಾರಿಕ

2. ಸಪಪ ಟ (8" *12")

ರೊ.38/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

8105076807

3. ಮಾವು(ಬಾದಾಮಿ,ಸಿೇಂದ್ೊ, ದ್ಶ ರಿ) (6" *9" )

ರೊ.32/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

4. ಮಾವು(ರಸಪಪರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಇತ್ರೆ)(6" *9" )

ರೊ.30/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

5. ಮಾವು(ಬಾದಾಮಿ,ಸಿೇಂದ್ೊ, ದ್ಶ ರಿ)(8" *12" )

ರೊ.36/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

6. ಮಾವು(ರಸಪಪರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ,ಇತ್ರೆ)(8" *12" )

ರೊ.35/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

7. ಹಲಸು(6" *9")

ರೊ.45/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

8. ಜೇಂಬ್ು ನ ರಳೆ (6" *9")

ರೊ.30/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

9. ಬಟಟದ್ ನಲ್ಲಿ (6" *9")

ರೊ.25/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

10. ನುಗೆೆ

ರೊ.8/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

11. ನಿೇಂಬ

ರೊ.11/-ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

12. ಪಪಾಪಯ/ಕರಿಬ ವು/ಚಕಿ/ಚೆjæ

ರೊ.10/- ಪರತಿ ಕಸಿಗೆ

13. ತೇಂಗು

ರೊ.50/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

14. ಸಿ ಬ

ರೊ.35/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

15.ತ್ರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳು

ರೊ.1/- ಪರತಿ ಸಸಿಗೆ

ಸಹಾಯಕರು

(ಕ್ಷ ತ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು (ಕ್ಷ ತ್ರ &
ನಸವರಿ): 9483233885

ತ್ರಬ ತಿ ವಿಭಾಗ
ತ್ರಬ ತಿ

1. I. ಒೇಂದ್ು ದಿನದ್ ತ್ರಬ ತಿ (ಅಣಬ ಬ ಸಾಯ, ರೊ.300/-

ನೊ ೇಂದ್ಣಿ ಗಾಗಿ

ದ್ೊರವಾಣಿ ಸೇಂಖ್ಯಯ: 080-26582775

ತಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೈತೊ ಟ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಮನ BPL&ST,SC

ರೊ.400 ಇತ್ರೆ (ಊಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ

ಮದಿಿಗಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಸಿಗಳ ಬ್ಳಕ)

ಸೇಂಪರ್ಕವಸಬ ಕಾದ್

ಕಾಫಿ/ಟ ಒಳಗೆೊೇಂಡು)

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಸೇಂಪರ್ಕವಸಬ ಕಾದ್

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:
1.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು
(ಸಮನವಯಾಧಿಕಾರಿ): 9964245303
1. ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಉಪ ನಿದ ವಶಕರು (ಅೇಂಗಾೇಂಶ

II. ಒೇಂದ್ು ವಾರದ್ ಕೌಶಲ್ಾಯಭಿವೃದಿಿ ತ್ರಬ ತಿ
1. ಅೇಂಗಾೇಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸಿ ಉತಾಪದ್ನ ತ್ೇಂತ್ರಜ್ಞಾನ,

2.ಜೈವಿಕ ಗೆೊಬ್ಬರ ಮತ್ುು ನಿಯೇಂತ್ರಕಗಳ ಉತಾಪದ್ನ, ವಸತಿ
3.ಮಣುು/

ನಿ ರು/

ಎಲೆ

ಪಪ ಷಕಾೇಂಶ

ಪದ್ವಿ/ಸಾಾತ್ಕೊ ತ್ುರ

ಕಲ್ಲಯಿತಿುರುವ ರೊ.1,000/-

ಪದ್ವಿ

ವಿದಾಯರರ್ಥವಗಳಿಗೆ

(ಒೇಂದ್ು

ಮತ್ುು

4. ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು (ಅಣಬ):
9611521806

ವಾರದ್

ಪಾರಜಕ್ಟಟ/ಕೌಶಲ್ಾಯಭಿವೃದಿಿ)
ಆರ್ಥವಕ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು
(ಸಸಯಪಪ ಷಕಾೇಂಶ): 9886628455

6. ನಸವರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ



(ಸಮನವಯಾಧಿಕಾರಿ):9964245303
3.

5. ಅಣಬ ಬ ಸಾಯ

ಕಾಲೆ ಜಿನ

ವಯವಸೆ 2. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು

ವಿಶಿ ಷಣೆ, ಇರುವುದಿಲಿ)

4.ರ್ಕ ಟನಾಶಕ ಉಳಿಕ ವಿಶಿ ಷಣೆ,



ಕೃಷಿ): 973939187

ಒೇಂದ್ು ವಾರಕಿ (ಊಟ,

5. ಸಹಾಯಕ ತೊ ಟಗಾರಿಕ ನಿದ ವಶಕರು (ಕ್ಷ ತ್ರ &

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ

ಹಿೇಂದ್ುಳಿದ್ ರೊ.1,500/-

ನಸವರಿ): 9449833153

ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ .



ಮ ಲ್ಾಿಣಿಸಿದ್ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳನುಾ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ರೊ.2,500/ಉಳಿದಲ್ಾಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ



ಫೌರಡಶಾಲೆ/ಪದ್ವಿಪಪವವ/ಪದ್ವಿ

ಕಲ್ಲಯುತಿುರುವ

ರೊ.150/-

ವಿದಾಯರ್ಥವಗಳಿಗೆ(1 ದಿನ ಪಾರಜಕ್ಟಟ )
ಜೈವಿಕ

ಕ ೇಂದ್ರದ್

ಅಭಿವೃದಿಿ/

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/

ನಿವವಹಣೆ

ಕುರಿತ್ು

ಸಲಹೆಗಳನುಾ ನಿ ಡಬ್ಯಸುವುದಾದ್ಲ್ಲಿ

ಸ ವೆಗಳು

ಹಾಗೊ

ಮಾಗವದ್ಶವನ/

ತೊ ಟಗಾರಿಕ ಜೇಂಟ ನಿದ ವಶಕರು (ಬ್ಯ ಟಕಾಾಲಜಿ): 9448999205

