²æÃ f.©. UÉÆÃ¥Á®, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÃÉ j
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï, PÁPÀð¼À EªÀgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è (2017-18) ¤ªÀð»¹zÀ PÀqÀvÀ
PÀæ.¸À

«µÀAiÀÄ
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ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆನಂದ , ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಶ್ರೀ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ್, ಜೆೀನು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಿಕರು, ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮಮ ನಾವಿ, ಸಹಾಯಕ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಪ್ರಭುಸಾಾಮಿ, ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಅನುದಾನ ಕಡತ.
ಕನಾಿಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಜೆನಿ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿರುವ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ/ನಸಿರಿಗಳ ುುಸುುವಾರಿ ನವಿಹಣೆ
& ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಾಾನವನುು ಸ.ತ ೀ.ನ (ರಾವ) ರವರು ನವಿಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ವಾಷಿಿಕ ದಾಸಾುನು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಕಡತ.
ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಿದವರುಗಳ ವಾಷಿಿಕ ಕಾಯಿ ನವಿಹಣಾ ವರದಿ ಮತುು ಆಸಿು ದಾಯಿತಾದ ವರದಿ ಕಡತ.
ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಿದವರುಗಳ ದಿನಚರಿ: ಪ್ರವಾಸ ಭತಯಯ ಪ್ಟ್ಟಿ ಕಡತ.
ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮಮ ನಾವಿ, ಸಹಾಯಕ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
ವೈಧ್ಯಕ್ತೀಯ ವಚಚದ ಮರು ಪಾವತಿ ಕಡತ.
ಶ್ರೀ ರವಿವಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ, ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಸದಿಾನ ಯೀಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ತರ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಮಾಹಿತಿ ಹಕು್ ಕಡತ.
ನಂಗಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಕ್ತರಸ ರ ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
2017ನೀ ನಾಲ್ಲನ ಅವಧಿಗ್ಗ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನುು ಅಧ್ಯಪಿಿಸಿ ನಗಧಿೀಕರಣ ಸೌಲಭಯ ಪ್ಡೆಯುವ ಕಡತ.
ಸಿಬಬಂದಿ ಕಡತ
ಪ್ುರುಷ ೀತುಮ ಅಂಟಂಡರ್ ಇವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಾಿ ಕಛೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನುಡ ಬಾಷಯನುು ಕಡ್ಾೆಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕಾಯಿಭಾರದ ಕಡತ
2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕ್ತರಯಾ ಯೀಜ್ನ ಕಡತ.
ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕಡತ.
ಜೆೀನು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗವನುು ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುು ವಾಣಿಜ್ಯ ು ಲ್ಾಖೆಯ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಿಕಾರಿ: ಸಿಬಬಂದಿ ಹಾಗ
ಚರಾಸಿು ಮತುು ಸಿಿರಾಸಿುಗಳನುು ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಗ್ಗ ವಗಾಿಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಮಹಾಲೀಖಪಾಲಕರ ಲಕಾ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ (2010-11 ರಿಂದ 2015-16)
ತಾಲ ಿಕು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನಗಳ ಲಕ್ ಸಮನಾಯದ ಕಡತ.
ರವಿವಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ, ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಪ್ರಭುಸಾಾಮಿ, ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
ಟರಜ್ರಿ ಚೆಕ್: ಡಿಡಿ ಗಳನುು ನವಿೀಕರಿಸಿ ಕೆ ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾಪದಿಸುವ ಕಸಿ:ಸಸಿಗಳ ದರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಕಡತ
ಶ್ರೀ G.B ಗ್ಗ ೀಪಾಲ , ಅಧಿೀಕ್ಷ್ಕರು, ಇವರ ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ.
AC ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ
HRMS ಕಡತ
ಕಛೀರಿ ನಸಿರಿ ಕಡತ.
ನಂಗಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಕ್ತರಸ ರ ಸಹಾಯಕ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಅರ್ಜಿ ಕಡತ
ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳನುು ಮೀಲು ಸಹಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯ್ಕ್, ಜೆೀನು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಿಕರು, ಕಾಕಿಳ ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
ವಚಚದ ತಃಖೆು
ಆದಾಯ ತಃಖೆು.
2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ವಗಾಿವಣೆ ಆದೀರ್ಗಳ ಕಡತ.
ಇ-ಹಾಜ್ರಾತಿ ತಂತಾರಂರ್ವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಡತ.
ಕುಕು್ಂದ ರು ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರದ 2017ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ದಿನಾಂಕ:01/01/2017 ರಿಂದ 31/12/2017ರ ವರೆಗಿನ
ಅವಧಿಯ ತಂಗು ಫಸಲ್ಲನ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜ್ು ಯಾ ಟಂಡರು ಕಡತ.
ಕುಕು್ಂದ ರು ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರದ 2017ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ದಿನಾಂಕ:01/07/2017 ರಿಂದ 31/12/2017ರ ವರೆಗಿನ
ಅವಧಿಯ ಸಪ ೀಟ ಫಸಲ್ಲನ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜ್ು ಯಾ ಟಂಡರು ಕಡತ.
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ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ: ನಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ:ಸಸಿ ಗಿಡಗಳ ಕೆ ರತ: ವಯತಾಯಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.
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ಶ್ರೀನವಾಸ ರ್ಬ.ವಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನದೀಿರ್ಕರು, ರ್ಜ.ಪ್ಂ, ಕಾಕಿಳ ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.
ಬೀಬಾಕ್ತ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.
ಪಿಂಷಣಿ ಕಡತ.
ಟ ೀಕನ್ ರಿರ್ಜಸಿರ್ ಸರಬರಾಜ್ು ಕಡತ.
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯ ಕಡತ.

49

KSHDA ಅವಿತ ನಧಿಯಡಿ ಕುಕು್ಂದ ರು ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರದಲ್ಲಿ 85 ಮಿೀಟರ್ ಉದದದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ಗ ೀಡೆ
ನಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತು ರ . 10 ಲಕ್ಷ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಆಡಳಿತಾಮಕ ಮಂಜ್ ರಾತಿಯನುು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.
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ಚುಕೆ್ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನುಗ್ಗ ಉತುರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.
ಸಾಚಛತಾ ಕಾಯಿಕರಮದ ಕಡತ.
ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಿದವರುಗಳಿಗ್ಗ ತರಬೀತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಸುತ ುೀಲ ಕಡತ.
ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ U.C ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಕಛೀರಿ ಗಳ ವಾಷಿಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಕಡತ.
MGNREGA ಕಡತ.
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ದಿನಚರಿಯನುು (Monthly Dairy) ನಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

59

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಸಿ ಕಳಕಪ್ುರ, ಸಹಾಯಕ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೆೈತ ಸಂಪ್ಕಿ ಕೆೀಂದರ, ಅಜೆಕಾರು ರವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.

60

ಜ್ನಸಪಂದನ ಸಭೆಯ ಕಡತ.

61

ಜೆಷಾತಾ ಪ್ಟ್ಟಿ ಕಡತ.

62

ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲ್ಾರ್ಬ, ಸಂದಾರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಕಡತ.

63

ಮಹಾತಮರುಗಳ ಜ್ಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕಡತ.

64

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆನಂದ , ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಇವರ ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ.

65

ನ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ನೀಮಕಾತಿ ಕಡತ.

66

ರಾಷಿರೀಯ ಹಬಬಗಳ ಕಡತ.

67

ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರತಯಯು ಯೀಜ್ನ ಕಡತ. (Deligation Power)

68

ವಗಾಿವಣೆ ಆದೀರ್ಗಳ ಕಡತ.

69

2017-18ನೀ

70

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾವಿತಿರಕ ಚುನಾವಣೆ-2018 ಕಡತ.

71

ಆದಾಯ ತರಿಗ್ಗ ಕಡತ.

ಸಾಲ್ಲನ ಕುಕು್ಂದ ರು ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರದ ಸಸ ಯೀತಾಪದನ ಕಡತ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆ (2401-00-119-4-06)

1

2016-17ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಬಾಳೆ ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

2

2016-17ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಅನಾನಸು ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

3

2016-17ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಗ್ಗೀರು ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

4

2016-17ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆ ಕೆ ್ೀ ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

5

2015-16ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಗ್ಗೀರು ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

6

2015-16ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆ ಕೆ ್ೀ ತ ೀಟಗಳ ಪಾಲನ

7

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಶ್ನಚೀತನ ಕಾಯಿಕರಮ

8

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಗ್ಗೀರು ಪ್ುನಶ್ನಚೀತನ ಕಾಯಿಕರಮ

9

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಜೆೀನು ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಕಾಯಿಕರಮ

10 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ (ಅಂಗಾಂರ್ ಕೃಷಿ)
11 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ (ಕಂದು ಕೃಷಿ)
12 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ
13

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಕೆ ಕೆ ್ೀ ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ

14 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಗ್ಗೀರು ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ
15 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಅನಾನಸು ಪ್ರದೀರ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮ
16

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಸಮಗರ ಪಿೀಡೆ ನವಿಹಣೆ & ಸಮಗರ ಪ ೀಷಕಾಂರ್ ನವಿಹಣೆ

2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಸಸಯ ಸಾಮಾಗಿರಗಳಿಗ್ಗ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಾಯಿಕರಮ
19 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಹಸಿರುಮನ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಾಯಿಕರಮ
19 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಾಯಿಕರಮ
18

20 2017-18ನೀ ಸಾಲ್ಲನ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೀಕರಣ ಕಾಯಿಕರಮ
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಯೀಜನೆ
1

2435-00-101-0-62 ಡಿ-08 ರೆೈತರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು

2

2435-00-101-0-64 ಡಿ-10 ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ತರಬೀತಿ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು

2225-00-101-0-64 ಡಿ-11 ವಿಶ್ನೀಷ ಘಟ ಯೀಜ್ನ (ರಾಜ್ಯ) ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು
ರ್ಬಲುಿಗಳು
4 2225-00-101-0-64 ಡಿ-12 ಗಿರಿಜ್ನ ುುಪ್ಯೀಜ್ನ (ರಾಜ್ಯ) ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು
ರ್ಬಲುಿಗಳು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೀಜನೆ
3

1

2435-00-101-0-26 ರ್ಜಲ್ಾಿ ಪ್ಮಚಾಯತ್ ಯೀಜ್ನೀತರ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.

2

2435-00-101-0-26 (ಕಛೀರಿ ವಚಚ) ಯೀಜ್ನೀತರ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.

3

2851-00-107-0-33 ಜೆೀನು ಕೃಷಿ ಯೀಜ್ನೀತರ (ವೀತನ) ಯೀಜ್ನೀತರ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.

2851-00-107-0-33 ಜೆೀನು ಕೃಷಿ ಯೀಜ್ನೀತರ (ವೀತನೀತರ) ಯೀಜ್ನೀತರ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ
ಕಡತ.
5 2435-00-101-0-35 ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಗಳ ನವಿಹಣೆ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.
6 2435-00-101-0-36 ರ್ಬೀಜ್ದ ತಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂಗರಹಣೆ & ನಸಿರಿ ನವಿಹಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮತುು ಸಾಹಿತಯ
ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.
7 2435-00-101-0-38 ಡಿ-05 ಪ್ರಚಾರ ಮತುು ಸಾಹಿತಯ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.
8 2851-00-107-0-33 (ಯೀಜ್ನ) ಡಿ-07 ಜೆೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು
ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೀಜನೆ
4

1

2401-00-108-2-30 ಹನ ನೀರಾವರಿ

2

2401-00-111-0-08 ಎಸ್-08 ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನಯ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ

3
4
5
6
7

2401-00-111-0-08 ಎಸ್-08 ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನಯ NHM Maching
Grants ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ
2401-00-111-0-08 ಎಸ್-08 ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನಯ RKVY Maching
Grants ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ
2401-00-111-0-08 ಎಸ್-08 ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನಯ ಸವಿತ ೀಮುಖ ಅರ್ಭವೃದಿಿ
ಕಾಯಿಕರಮ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ
2851-00-200-0-01 ಮಧ್ುವನ ಮತುು ಜೆೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಭವೃದಿಿ ಯೀಜ್ನಯ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ
ಕಡತ.
2401-00-800-1-57 RKVY ತ ೀಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೀಕರಣ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು
ರ್ಬಲುಿಗಳು.

8

2401-00-800-1-57 RKVY ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಖರ ಬೀಸಾಯ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು.

10 2401-00-108-2-51 ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಿ ಯೀಜ್ನಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೀರ್ಜತಾ ಬೀಸಾಯ
ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು.

11

2401-00-108-2-51 CDB ಕ್ತೀಟ ರೆ ೀಗಗಳ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು.

12 2401-00-119-5-02 ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರೆ ೀಗ ಮತುು ಕ್ತೀಟಗಳ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಕಾಯಿಕರಮದ
ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿ ಕಡತ.

13

2401-00-001-2-10 ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ ಯೀಜ್ನ ಮತುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪ್ಯೀಜ್ನ
ಕಾಯಿಕರಮದ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ರ್ಬಲುಿಗಳು.

