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                           ಅಂಗಂಶ ಕೃಷಿ ರಯೋಗ ಱ 

                    : 

 

 ತ ೋಟಗರಿಕೆಮ ಬವಿಷಯವು  ಉತ್ತಭ ಕೃಷಿ ದ್ದತಿಗಳಲ್ಲದೋ ಹ ಸ ತಂತಿರಕತಮ ಅಳವಡಿಕೆಮ ಆಧಯದ್ ಮೋಱ 

ಸಹ ಅವಲ್ಂಭಿಸಿಯುತ್ತದ. ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಲಗಳ ಉತಾದ್ನೆ ಭತ್ುತ ಗುಣಭಟಟವನುು ಹಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಲ 

ಸಹಕರಿಯಗಿದ. ಅಂಗಂಶ ಕೃಷಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಲಗಳ ಸಶಯಭಿವೃದ್ದದಮಲ್ಲಲ ಷಗ  ಡಿ.ಎನ್.ಎ. ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ 

ತ್ಳಿ ಗುಯುತಿಸುವಿಕೆ ಷಗ  ರ ೋಗತತ ಹಚ್ುಿವಲ್ಲಲ ಮಶಸಿಯಗಿಳ. ಷಗೆಯೋ, ಜೈವಿಕಗೆ ಫಬಯ ಷಗ  ಜೈವಿಕ 

ನಿಮಂತ್ರಣಗಳು ಭಣ್ಣಿನ ಪ ೋಷಕಂಶವನುು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕೋಟ/ ರ ೋಗಬಧೆಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟುಟವಲ್ಲಲ ಸಹಕರಿಯಗಿದ. ಈ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನವನುು ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದದಮಲ್ಲಲ ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ರಷಿರೋಮ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಮಡಿ ತ ೋಟಗರಿಕೆಮಲ್ಲಲ ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನದ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಘಟಕದ್ಡಿ ಅನೆೋಕ ಕಮಯಕರಭಗಳನುು ಯ ಪಿಸಱಗಿದ 

ಷಗ  ಅವುಗಳನುು ಅನುವಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಮಗಯಸ ಚ್ಚಗಳನುುಈ ರಿೋತಿ ನಿೋಡಱಗಿದ. 

 ಈ ಘಟಕದ್ ಅನುದನವನುು ಸಕಯಯ/ ಸಕಯರೋತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ಖಸಗಿಮವರಿಗೆ ಅಂಗಂಶ ಕೃಷಿ ರಯೋಗ 

ಱಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಯುವ ಭ ಲ್ಶೌಕಮಯವನುು ನಿಮಿಯಸಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಉಯೋಗಿಸಫಹುದ್ು.  ಶವಯಜನಿಕ ವಲ್ಮದ್ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ೋ. 100 ಯಷುಟ ಅಂದ್ರ, ಯ  250.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ಸಷಮಧನ ನಿೋಡಱಗುತಿತದ ಷಗ  ಖಸಗಿ 

ವಲ್ಮದ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ೋ. 40 ಯಷುಟ ಅಂದ್ರ, ಯ  100.00 ಲ್ಕ್ಷಗಳ ಸಷಮಧನ ನಿೋಡಱಗುತ್ತದ. 

                                      Department of Bio-technology         

             ನಿಮಿಯಸ          .   

                       ಘ   ನಿಮಯಣಕೆೆ RBI         online banking (IFSC code, RTGS, 

NEFT    )                   ಬಯಂಕನಿಂದ್ ಶಲ್ ಡೆಮುವುದ್ು ಕಡ್ಾಮಳಗಿಯುತ್ತದ. ಶಲ್ ಡೆದ್ದಯುವ 

ಕುರಿತ್ು, ಭಂಜ ರತಿ ತ್ರ ಷಗ  appraisal letter ನಿೋಡುವುದ್ು.                "credit Linked back 

ended subsidy" ಆ                 (Term Loan)             .                   

       200                  .3               ,            ಈ                

                   . 

 ಅಂಗಂಶ ಕೃಷಿ ರಯೋಗ ಱ ನಿಮಿಯಸಲ್ು ಉದದೋಶಿಸುವ ಪಱನುಬವಿಮ ಹಸರಿನಲ್ಲಲಜಮಿೋನು ಹ ಂದ್ದಯಬೆೋಕು. 

ರಯೋಗಲ್ಮ ನಿಮಯಣಕೆೆ ಸಕ್ಷಭ ಪ್ರಧಿಕಯದ್ದಂದ್ ಅನುಭತಿ ಡೆದ್ುಕೆ ಳುಳವುದ್ು. 

 ರಯೋಗಲ್ದ್ ನಿಮಯಣಕೆೆ ಅಗಿರಇನರಾಸರಕಿರ್ ಪಂಡ್ ನೆ ಂದಯಿತ್ ರಷಿರೋಕೃತ್ ಬಯಂಕನಿಂದ್ ಶಲ್ 

ಡೆಮಬೆೋಕಗಿದ್ುದ ಶಲ್ ಭಂಜ ರತಿ ತ್ರ ಷಗ  appraisal letter ನಿೋಡುವುದ್ು. 

 ಖಸಗಿ ವಲ್ಮದ್ಲ್ಲಲ ರಯೋಗ ಱಮನುು ಶೆಪಿಸಲ್ು ಆಸಕತ ಉಳಳವಯು ಈ ವಿಭಗದ್ಲ್ಲಲ ರಿಣತಿ 

ಹ ಂದ್ದಯಬೆೋಕು ಆಥಳ ರಿಣತಿ ಹ ಂದ್ದಯುವ ಸಿಫಬಂದ್ದಮನುು ನೆೋಭಕ ಮಡಿಕೆ ಳುಳವುದ್ು. 

ನೆೋಭಕಮಡಿಕೆ ಳುಳವ ಸಿಫಬಂದ್ದಮ ವಿದಯಹಯತ ಷಗ  ಅನುಬವದ್ ವಿವಯ ನಿೋಡುವುದ್ು. 

 ರಯೋಗಲ್ಮದ್ ಕಟಟಡದ್ ಅಂದಜುಳಚ್ಿ ಷಗ  ನಕ್ಷೆಮನುು ನೆ ೋಂದಯಿತ್ ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಅಥಳ Architect 

ಅಥಳ ಸಕಯಯದ್ ಯವುದೋ ಇಱಖೆಮ ಇಂಜಿನಿಮರ್ ಯವರಿಂದ್ ದ್ೃಢೋಕರಿಸುವುದ್ು ಕಡ್ಾಮ. 

 ರಯೋಗಲ್ಮವನುು ಸದ್ರಿ ಜಗದ್ಲ್ಲಲ ನಿಮಿಯಸುತಿತಯುವುದ್ದರಿಂದ್ ಆಗುವ ಶಮಜಿಕ ರಯೋಜನಗಳು ಷಗ  

ಸುತ್ತಲ್ಲನ ರದೋಶಗಳಿಗೆ ಯವ ರಿೋತಿ ಅನುಕ ಲ್ಳಗುತ್ತದ ಎಂಫ ವಿವಯ. 

 ರಯೋಗ ಱಮು ರತಿ ವಷಯ ಕನಿಷಾ 25 ಲ್ಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ದದ ಡಿಸುವ ಶಭಥಯಯ ಷಗ  ತಂತಿರಕ 

ರಿಣತಿ ಹ ಂದ್ದಯಬೆೋಕು. 

 ರಯೋಗಲ್ಮದ್ಲ್ಲಲ ಉತಾದ್ದಸುವ ರತಿ ಗಿಡದ್ ಉತಾದ್ನೆಗೆ ತ್ಗಲ್ುವ ಳಚ್ಿ ಷಗ  ರೈತ್ರಿಗೆ ಯವ  ದ್ಯದ್ಲ್ಲಲ 

ಸದ್ರಿ ಗಿಡ ದ ರಮುತ್ತಳ ಎಂಫ ವಿವಯ. 
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 ಸದ್ರಿ ರಯೋಗಲ್ಮದ್ ಆರ್ಥಯಕ ಸುಸಿೆಯತ/ ಆದಮವನುು ಕಪ್ಡಿಕೆ ಳಳಲ್ು ನಿಗಧಿಡಿಸಿ ಕೆ ಂಡಿಯುವ 

ಮನದ್ಂಡಗಳು. 

 ಸದ್ರಿ ರಯೋಗಲ್ಮದ್ ವಿವಿಧ ಕಟಟಡದ್ ಕಭಗರಿ ಷಗ  ಉಕಯಣಗಳ ಖರಿೋದ್ದಮ ಅನುವಟನ ಳೋಲಟ್ಟಟ 

 ಸದ್ರಿ ರಯೋಗಲ್ಮಕೆೆ ಕೆೋಂದ್ರ/ರಜಯ ಸಕಯಯದ್ ಇತ್ರೋ ಯವುದೋ ಕಮಯಕರಭದ್ಡಿ ಸಷಮಧನ 

ಡೆದ್ುಕೆ ಂಡಿಯುವುದ್ದಲ್ಲ ಎಂಫುದ್ನುು ಯ  .100 ಛಪ್ಕಗದ್ದ್ಲ್ಲಲ ಫರದ್ುಕೆ ಟಟ ಭುಚ್ಿಳಿಕೆ ತ್ರ.  

 ಳಮು ಮಲ್ಲನಯ ನಿಮಂತ್ರಣ ಭಂಡಳಿಯಿಂದ್ NOC ಡೆದ್ುಕೆ ಳಳಬೆೋಕು. 

 ರಯೋಗಲ್ಮದ್ ರಶತವನೆಮಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸುವ ಉಕಯಣಗಳ ಬಿಲ್ುಲ / ಕೆ ೋಟೆಷನುುಗಳನುು ನಿೋಡುವುದ್ು. 

 ಶವಯಜನಿಕ ವಲ್ಮದ್ ರಶತವನೆಯಗಿದ್ದಲ್ಲಲ ಅಂಗಂಶ ಕೃಷಿ ರಯೋಗ ಱ ರತಿ ವಷಯ ಅಂಗಂಶಕೃಷಿ ಗಿಡಗಳ 

ಉತಾದ್ನೆಗೆ ಅವಶಯಕವಿಯುವ Recurring Cost ಗಲದ್ ರಶಮನಿಕ ವಸುತಗಳ ಖರಿೋದ್ದಗೆ, ವಿದ್ುಯತ್  ಶೌಲ್ಬಯಕೆೆ, 

ಸಿಫಬಂದ್ದಗಳ ಳೋತ್ನ ಷಗ  ಇತ್ರೋ ಳಚ್ಿಕೆೆ ತ್ಗಲ್ುವ ಳಚ್ಿವನುು ಬರಿಸಲ್ು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ್ ಸಂ ೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಮು 

MOU ನಿೋಡುವುದ್ು. 

     ಘ                             . .                         . 

   

           : 

                                                       (Logo)       

                                                                     

          . 

 

ಆ               (Delegation of power): 

 ಈ                                           ಆ          ಆ               

                     .  

              ,                                 ಆ                (   , 

              )                                                KSHMA      

         ಉ           (                   )               . 2021-22         

                                            KSHMA                 . 
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Tissue culture Laboratory Equipments 

                                                                                                     (Rs. in lakhs) 

Sl.No Indicative Cost Amount 

I civil works -Details  

1  Land development & construction of laboratory building, 

Other civil works.                                                                      
85.00 

2 Controlled condition structures for  primary hardening 

includes Poly house and secondary hardening                                                                                  

35.00 

 

 Sub total 120.00 

II Plant and machinery Equipments   

A Major Equipments  

 Autoclave machine (vertical) Autoclave  machine 

(Horizontal), Growth Racks with electrical fittings, Bottle with 

caps Decontamination autoclave, Laminar Air Flows, Steam 

boiler, Air conditioners, Air cartons, Blade sterilizers, Positive 

Pressure Module 92.00 

B Small Equipments  

 Digital ph meter, Electronic Balance, Precision Balance, 

Forceps & Blade Holders, Induction Stove, Ph Meter, Coarse 

weigh balance, Sealing machine, Hot  Air Oven, Magnetic  

Stirrer, Motorized stirrer, Refrigerator, TDS Meter, Bottle 

washer, Vaccum Cleaner, Fogger (for fumigation), 11.00 

C Minor & Miscellaneous Equipments (Consumables)  

  Pass box, Plastic and other glass wares, Plastic crates, RO 

Unit, Glass and utensils, Lab dresses, Trays & Trolleys, Lab 

interior glass partition, Computer & Accessories, Generator & 

others 27.00 

Sub total (A+B+C) 130.00 

Grand Total 250.00 
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Check list 

1 Name of the Project 

2 Type of Activity 

3 Objectives  

4 Location of the project with address 

General Area 

5 Constitution 

6 Management 

7 Brief background of promoters 

8 Cost of Project 

a. Main processing building  

b. Plant and Machinery 

c. Miscellaneous fixed assets 

d. Working capital margin 

e. Pre-operative expenses    

9 Means of Finance 

a. Promoter Share 

b. Bank loan 

c. Subsidy 

10 Name of the sponsoring bank along with the details of Techno-economical appraisal 

reports, copy of sanction letter and Detailed project Report (DPR) as Submitted to bank. 

11 Details of cost of plant & Machinery/equipments supported by quotations 

12 Capacity of the project 

13 Meeting of Technical standards in case of cold chain projects supported by certificate 

charted engineer 

14 Details of the building construction and the cost duly certified 

15 Area of operation with special reference to NHM Districts to be covered 

16 Availability of  raw material, name of the cluster and district along with the major crops 

17 Backward linkages with farmers with reference no either providing services or purchase of 

raw material. 
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18 Forward linkage with farmers with reference to either providing services or purchase of 

raw material. 

19 No. of farmers/orchardists to be benefited 

20 SWOT Analysis 

21 Financial Analysis-IRR,NPW, Cost benefit Ratio, Break-even point, DER, DSER, 

Projected balance sheet etc. 

22 Insurance of the fixed assets 

23 Certificate from pollution control department 

24 Details of Techno-economical appraisal reports, copy of sanction letter and detailed 

project report (DPR) as submitted to bank 

25 Certificate regarding Non-availing of subsidy from any other Central/State Govt. 

Departments. 

26 Social benefits with special reference to employment generation. 

27 Details of sustainability of the project with special reference to its capacity to generate 

income since only one time grant is admissible. 

28 Implementation schedule 

29 Recommendation of DDH and copy of Inspection report 

30 Amount of subsidy sought. 

 

 


