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ವಿಭಹಗ

ವಿಶಮ 

ನಿಳಹಾಸಕ್ಯು

ಕ್ಡತ 

ಷಂಖ್ಯೆ
ಶಾ ವಿಶಮ

1 SADH(STL) cw 1 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಮಹಸಿಕ್ ಬಹಕಿ ಕ್ಡತ

2 SADH(STL) cw 2 2018-19 ಶ್ರೇ.ಎಂ.ಜಮರಹಮ್, ತ ೇಟಗಹಯಯ ಯರಿಗೆ 25 ಶಾದ ಹೆಚ್ುುರಿ ವೇತನ ಫಡ್ತಿ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ

3 SADH(STL) cw 3 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ  ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ಕ್ಡತ

4 SADH(STL) cw 4 2018-19 ಇಱಹಖಹ ಷುತ ಿೇಲೆ ಕ್ಡತ

5 SADH(STL) cw 5 2018-19 ಷರ್ಹಾರಿ ಷುತ ಿೇಲೆ ಕ್ಡತ

6 SADH(STL) cw 6 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಶಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲಿಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

7 SADH(STL) cw 7 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ  ಸಿಫಬಂದಿ ಕ್ಡತ

8 SADH(STL) cw 8 2018-19 2018 ನೇ ಶಹಲಿನ ರಿಶುೃತ ವೇತನ ಕ್ರಭಗಳು ಷಹಗ  ಇತರೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಆದೇವಗಳ ಕ್ಡತ

9 SADH(STL) cw 9 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಷಹಜರಹತಿ ಕ್ಡತ

10 SADH(STL) cw 10 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮಲಿಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುತಿಿಯು  ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಗಾದಯ ಷಹಜರಹತಿ ಕ್ಡತ

11 SADH(STL) cw 11 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ  ಖರ್ಚಾನ ಯದಿ  ಕ್ಡತ

12 SADH(STL) cw 12 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ   ಆದಹಮದ ಯದಿ ಕ್ಡತ

13 SADH(STL) cw 13 2018-19 ಶ್ರೇ.ಎಸ್.ಎಂ.ಶ್ರಹಭಮೆ, ರದಷ ಯರಿಗೆ ರಭಹಯ ಬತೆ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ ಕ್ಡತ

14 SADH(STL) cw 14 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಯೇಜನೇತಯದಡ್ತಮ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೇರ್ಷಾಕೆಗಳಡ್ತಮಲಿಿ ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ಡತ

15 SADH(STL) cw 15 2018-19 ಶ್ರೇ.ರಷನನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಷತ ೇಅ ಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್ ಕ್ಡತ

16 SADH(STL) cw 16 2018-19 ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಮರಿಗೆ  ಯಜೆ  ಭಂಜ ರಹತಿ ಕ್ಡತ

17 SADH(STL) cw 17 2018-19 ಶ್ರೇ.ಜಗದಿೇವ  ಭುಳಗುಂದ,  ಷತ ಅ ಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್  ಕ್ಡತ

18 SADH(STL) cw 18 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಗಾದಯ ಕೆಲಷ ರ್ಹಮಾಗಳ ಕ್ಡತ

19 SADH(STL) cw 19 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಮರಿಗೆ ಳಹರ್ಷಾಕ್ ವೇತನ ಫಡ್ತಿ ಭಂಜ ರಹತಿ

20 SADH(STL) cw 20 2018-19 18-19 ನೇ ಶಹಲಿನಲಿಿ ಲೆಕ್ುಶ್ೇರ್ಷಾಕೆ 2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿಿ ಯೇಜನ 059 ಇತರೆ ಖಚ್ುಾಗಳ ಅಡ್ತಮಲಿಿ ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ಡತ

21 SADH(STL) cw 21 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಮಯ ಶಹಮಹನೆ ಬವಿಶೆ ನಿಧಿ ಭುಂಗಡದ ಕ್ಡತ

22 SADH(STL) cw 22 2018-19 ಶ್ರೇ. ರರ್ಹವ, ಅಟಂಡರ್ ಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್ ಕ್ಡತ

23 SADH(STL) cw 23 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಮಯ ವೈದೆಕಿೇಮ ವಚ್ುದ ಭಯುಪಹತಿ ಬಿಲಿಿನ ಕ್ಡತ

24 SADH(STL) cw 24 2018-19 ಕೆ ೇಭಲ , ರದಷ(ನಿೃತಿಿ) ಯರಿಗೆ ಕ್.ನಹ.ಸೇ.ನಿ. 2147 (ಅ) ರರ್ಹಯ 2 ಶಾಗಳ ಹೆಚ್ುುರಿ ಅಸಾತಹದಹಮಕ್ ಸೇವಮನುನ ಸೇಾಡೆಗೆ ಳಿಸಿಕೆ ಡು ಫಗೆೆ

25 SADH(STL) cw 25 2018-19 18-19 ನೇ ಶಹಲಿನಲಿಿ  ಷಭಗರ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿಿ ಯೇಜನಮಡ್ತ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

26 SADH(STL) cw 26 2018-19 2018-19  ನೇ ಶಹಲಿನ  ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕ್ಡತ

27 SADH(STL) cw 27 2018-19 2018-19  ನೇ ಶಹಲಿನ ಆದಹಮತರಿಗೆ ವಿಯಣಹ ಕ್ಡತ

ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005 ಯ ಸಕ್ಷನ್ 4 (1)ಯ ರರ್ಹಯ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೇಾವಕ್ಯು  (ಬಿೇಜ ರಿೇಕ್ಷಹ ರಯೇಗಹಲೆ ), ಱಹಲ್ ಬಹಗ್,                                                              ಬಂಗಳ ಯು ಯಯ 

ಕ್ಛೇರಿಮ ಕ್ಡತಗಳ ಟಿಿ



28 SADH(STL) cw 28 2018-19 ಶ್ರೇ.ಎಂ.ಜಮರಹಮ್, ತ ೇಟಗಹಯಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್ ಕ್ಡತ

29 SADH(STL) cw 29 2018-19 ಶ್ರೇಭತಿ.ತ ೇಟಗಹತಿಾಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್ ಕ್ಡತ

30 SADH(STL) cw 30 2018-19 2019-20 ನೇ ಶಹಲಿನ ಆಮೆಮ-ರಹಜಷಾ ಭತುಿ ಫಂಡಳಹಳ ಜಮ ಅಂದಹಜುಗಳ ತಯಹರಿಕೆ

31 SADH(STL) cw 31 2018-19 2019-20 ನೇ ಶಹಲಿನ ಅನುಷ ರ್ಚ ಬಿ ವೇತನ ಅಂದಹಜುಗಳು ಭತುಿ ವಚ್ು ದ ಕ್ಡತ

32 SADH(STL) cw 32 2018-19 2019 ನೇ ಶಹಲಿನ ಅಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ಯಜೆಗಳನುನ ಅಧೆರ್ಪಾಸಿ ನಗಧಿೇಕ್ಯಣ ಶೌಲಬೆನುನ ಡೆಮು ಫಗೆೆ

33 SADH(STL) cw 33 2018-19 ಈ ಕ್ಛೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಗಾದರಿಗೆ ಸಫಬದ ಭುಂಗಡ ಭಂಜ ರಹತಿ ಕ್ಡತ

34 SADH(STL) cw 34 2018-19 2019 ನೇ ಶಹಲಿನ ಶಹಂದಭಿಾಕ್ ಯಜೆ ಕ್ಡತ

35 SADH(STL) cw 35 2018-19 ಶ್ರೇಭತಿ.ದಿೆ, ಹಿಷತ ೇನಿ ಯಯ ವೈಮುಕಿಿಕ್ ಕ್ಡತ

36 SADH(STL) cw 36 2018-19 2019 ಯ ಲೆ ೇಕ್ಷಭಹ ಚ್ುನಹಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

37 SADH(STL) cw 37 2018-19 2019 ನೇ ಶಹಲಿನ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಗಾದಯ ರಯಹಣ ಬತೆ ಕ್ಡತ

1 SADH(STL) AHO-1 1 2018-19 ಇತರೆ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ  ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

2 SADH(STL) AHO-1 2 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿಗೆ ತಯರ್ಹರಿ ಬಿೇಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತಯಣೆ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭನುನ ಅನುವಹಿನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ. 

3 SADH(STL) AHO-1 3 2018-19
2018-19 ನೇ ಶಹಲಿಗೆ ತಯರ್ಹರಿ ಬಿೇಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತಯಣೆ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭದಡ್ತ ರಹರ್ಷರೇಮ ಬಿೇಜ ನಿಗಭಯರಿಂದ ಭಂಡೆ ಜಿಲೆಿಗೆ ಷಯಫರಹಜಹಗಿಯು ಶೌತೇರ್ಹಯಿ ಬಿೇಜದ 

ಮೊಳಕೆ ರಮಹಣು ಕ್ಡ್ತಮ ಇಯು ಫಗೆೆ.

4 SADH(STL) AHO-1 4 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿಗೆ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬಳೆಗೆ ವಿಶೇಶ ಪಹೆಕೆೇಜ್ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭದ ಮಹಗಾಷ ರ್ಚ ಕ್ಡತ

5 SADH(STL) AHO-1 5 2018-19
ರ್ಚಕ್ುಫಲಹಾುಯ ಜಿಲೆಿ ರ್ಪ.ಆರ್.ಎಸ್. ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರದಲಿಿಯು ಏರೆ ೇಫ ೇನಿಸ್  ಘಟಕ್ದಲಿಿ ಉತಹಾದನಯಹದ G-0  and G-1 Seed Potato ಗಳನುನ ಫಳಸಿ 

ಷ ಕ್ಿ ರಮಹಣಿತ ರದೇವದಲಿಿ G-2, G-3  ಭತುಿ G-4 ಗಳನುನ ಉತಹಾದನ ಮಹಡು ಕ್ುರಿತು

6 SADH(STL) AHO-1 6 2018-19 Annual Report file  (ಳಹರ್ಷಾಕ್ ಯದಿಮ ಕ್ಡತ)

7 SADH(STL) AHO-1 7 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನಲಿಿ ವಿತರಿಸಿಯು ಾಹಲ ಗಡೆೆ  ಬಿತಿನ ಬಿೇಜದ ಫಗೆೆ

8 SADH(STL) AHO-1 8 2018-19
2017-18 ನೇ ಶಹಲಿನ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖ್ಯಮಲಿಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ತಮಲಿಿ ಷಷಹಮಧನ ಶೌಲಬೆಗಳನುನ ಡೆದಿಯು ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಟಿಿಮನುನ ಷಲಿಿಷು 

ಫಗೆೆ.

9 SADH(STL) AHO-1 9 2018-19 ಇಱಹಖ್ಯಯಿಂದ ಕ್ೃರ್ಷ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮಹತರ ಬಿೇಜ ಯಳಹನಗಿ ನಿೇಡು ಫಗೆೆ

10 SADH(STL) AHO-1 10 2018-19 ಕ್ನಹಾಟಕ್ ರಹಜೆ ಬಿೇಜ ಭತುಿ ಶಹಮ ರಮಹಣದ ಷಂಸೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

11 SADH(STL) AHO-1 11 2018-19 ಇತರೆ ಕ್ಡತ

12 SADH(STL) AHO-1 12 2018-19 Potato Seed Production Area Notification in Karnataka- reg

13 SADH(STL) AHO-1 13 2018-19 Grover Zampa Vineyards Doddaballapura Certificate of Seed/Planting Import Material  ಕ್ಡತ (Grape rootstocks)

14 SADH(STL) AHO-1 14 2018-19 2019-20  ನೇ ಶಹಲಿನ ದೃಢೇಕ್ೃತ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬಿತಿನ ಬಿೇಜ ಖರಿೇದಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭದ ಅನುವಹಿನ ಕ್ುರಿತು ತರ ೆಷಹಯ ಕ್ಡತ

15 SADH(STL) AHO-1 15 2018-19 9 ನೇ ರಹಜೆ ಬಿೇಜ ಉಷಮಿತಿಮ ಷಭಮ ಕ್ಡತ

16 SADH(STL) AHO-1 16 2018-19
2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಇಱಹಖಹ ರಯೇಗಹಲೆಗಳ ಅಭಿೃದಿಿ ಯೇಜನಮಡ್ತ ಏರೆ ೇಫ ೇನಿಸ್  ಕೆೇಂದರಿ ಅಭಿೃದಿಿಗೆ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭದ ಎಂರ್ಪಸ ಷಹಗ  ರಗತಿ ಯದಿಗಳ 

ಕ್ಡತ

17 SADH(STL) AHO-1 17 2018-19
2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಇಱಹಖಹ ರಯೇಗಹಲೆಗಳ ಅಭಿೃದಿಿ ಯೇಜನಮಡ್ತ ಏರೆ ೇಫ ೇನಿಸ್  ಕೆೇಂದರಿ ಅಭಿೃದಿಿಗೆ ರ್ಹಮಾಕ್ರಭದ ರಶಹಿನ ಷಹಗ  

ಮಹಗಾಷ ರ್ಚಗಳ ಕ್ಡತ

18 SADH(STL) AHO-1 18 2018-19 2018-19 ನೇ ಶಹಲಿನ ಇಱಹಖಹ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳನುನ ವಿವಿಧ ತಯಬೇತಿ ರ್ಹಮಾಗಹಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಷು ಕ್ುರಿತು.

19 SADH(STL) AHO-1 19 2018-19 ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಆಲೂಗಡ್  ೆಸೇಂಶ  ೀಧನಾ ಸೇಂಸ್  ೆಶಿಮ್ಾಾ ರವರ ವತಿಯೇಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ ಾಯಲ್ಲಾ ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಆಲೂಗಡ್  ೆಸೇಂಶ  ೀಧನಾ ಕ ೀೇಂದರ ಸ್ಾೆಪಿಸುವ ಬಗ್ .ೆ

20 SADH(STL) AHO-1 20 2018-19 ಷರ್ಹಲ ಯೇಜನಮಡ್ತ ಶಹಾಜನಿಕ್ ಸೇವಗಳನುನ ಸೇರಿಷು ಫಗೆೆ



21 SADH(STL) AHO-1 21 2018-19 FF Bioworks (India) Pvt Ltd, 4th Cross, Indiranagar, Bangalore.

22 SADH(STL) AHO-1 22 2018-19 Vayu Blooms Pvt Ltd, Jeevan Gruha Colony, Bangalore

23 SADH(STL) AHO-1 23 2018-19 Indo American Hybrid Seeds (India) Pvt Ltrd. Banashankari Link Road, Chennasandra Village, Bangalore-98

24 SADH(STL) AHO-1 24 2018-19 2017 ಯ ಭುಂಗಹರಿನಲಿಿ ದೃಢೇಕ್ೃತ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬಿತಿನ ಬಿೇಜ ನಶಿಕೆು ರಿಷಹಯ ಕೆ ೇರಿ (ಗಿಡೆೆಗೌಡ, ಸಂನಸಳಿಾ, ದುದಿ ಹೆ ೇಫಳಿ, ಷಹಷನ ತಹಲ ಿಕ್ು

25 SADH(STL) AHO-1 25 2018-19 ಇಱಹಖ್ಯಯಿಂದ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿೇಜ ರಿವಿೇಕ್ಷಕ್ಯನಹನಗಿ ನೇಮಿಸಿಯು ಷಹಗ  ಯದಿಮನುನ ನಿೇಡು ಫಗೆ .ೆ

26 SADH(STL) AHO-1 26 2018-19 ISTA (International Seed Testing Association) Symposium and Congress  June-2019

27 SADH(STL) AHO-1 27 2018-19 Virgin Petals, Nagananna Palya, Sira gate, Tumkur, Karnataka

28 SADH(STL) AHO-1 28 2018-19 ವಿಧಹನಷಭಮ ಚ್ುಕೆು ಗುಯುತಿಲಿದ  ರ.ಷಂ. 2350 ಕೆು ಉತಿಯ ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ

29 SADH(STL) AHO-1 29 2018-19 ಕ್ನಹಾಟಕ್ ರಹಜೆ ರೆೈತ ಷಂಘ ಷಹಗ  ಸಸಿಯು ಭನಮಯ ಒತಹಿಮ ತರಕೆು ಉತಿಯ ಷಲಿಿಷು ಕ್ುರಿತು

30 SADH(STL) AHO-1 30 2018-19 2019-20 ನೇ ಶಹಲಿಗೆ ಭುಂಗಹಯು ಸಂಗಹಮಿನಲಿಿ ದೃಢೇಕ್ೃತ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬಿತಿನ ಬಿೇಜ ಷಯಫರಹಜು ಮಹಡ್ತಕೆ ಳುಾ ಫಗೆೆ

31 SADH(STL) AHO-1 31 2018-19 2019-20 ನೇ ಶಹಲಿನ ಷಭಗಯ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿಿ ಯೇಜನಮ ಭುಂದುರೆದ ಕ್ಡತ



ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005 ಯ ಸಕ್ಷನ್ 4 (1)ಯ ರರ್ಹಯ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೇಾವಕ್ಯು  (ಬಿೇಜ ರಿೇಕ್ಷಹ ರಯೇಗಹಲೆ ), ಱಹಲ್ ಬಹಗ್,                                                              ಬಂಗಳ ಯು ಯಯ 

ಕ್ಛೇರಿಮ ಕ್ಡತಗಳ ಟಿಿ




