
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್  CSC  ತರಬ ೋತಿ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ 

ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಯೆ ದಿನ ಂಕ್ ಸಥಳ ದೂರವ ಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 2/12/2018

ಹೆ ಲೆಬಸಯ್ಯ ಹಿರೆೋಮಟ್ ,               

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,             ಮೋ||  

ಅನುಶ್ರೋ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್,                1ನೆೋ 

ಮಹಡಿ, ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಂಪ್್ಯಕ್ಸ್ , ಬಿ.ಇ.ಸಿ. ಕಾಲೆೋಜ್ 

ರಸೆ,ೆ ನವನಗರ್ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ-587103

9341070404

2
ಬೆಂಗಳೂರು 

(ಗ್ಾರಮಾಂತರ)
2/12/2018

ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಿ.ಜಿ,              ಮ||ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ 

ಟೆಕಾಾಲಜಿ,  #2ನೆೋ ಪ್ಂಕಜ್ ಪ್ಾ್ಜ,                  

2ನೆೋಮಹಡಿ, 2ನೆೋ ಹಂತ, 20ನೆೋ ಅಡ್ಡ ರಸೆ,ೆ 

ರಾಜಾಜಿನಗರ್-560010, ಬೆಂಗಳೂರು

9686474047

3
ಬೆಂಗಳೂರು 

(ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧ)ಿ
2/15/2018

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್,                                    ವೋಣಾ 

ಬಟ್್,                                   29/1 ರೆೋಸ್ 

ಕೆ ೋಸ್್ ರೆ ೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-1

22206649, 

9591999771

4 ಬೆಳಗ್ಾಂ 2/12/2018

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದ್ಯ್ ಶಟ್ಟ್,                        

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮೋ|| 

ಶಾರ್ಪ್ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್,                    ನೆೋಸರಿ 

ಕಾಂಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್,                               1ನೆೋ 

ಮಹಡಿ, ಸಿವಲ್  ಹಾಸೆೆಟಲ್ ರಸೆ,ೆ ಬೆಳಗ್ಾಂ-591010

9448340709

5 ಬೆಳ್ಾಾರಿ 2/12/2018

ವೆೈಶಾಲಿ ಗೋತ,                                

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,              ಮ|| 

ವೆೈಶಾಲಿ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್,           ನಂ.14/1, 

ವಾಡ್್ ನಂ. 25ಬಿ, ಎದ್ರು. ಒ.ಪಿ.ಡಿ ಬಸ್ ನಿಲಾಾಣ, 

ಕಂಟೆ ೋನೆಮಂಟ್, ಬೆಳ್ಾಾರಿ-583104

9880832995

6 ಬಿೋದ್ರ್ 2/14/2018

ಶ್ವಾಜಿ ರಾವ್ ಬೆ ೋಸೆ್ೋ,                        

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಶ್ರೋ ಸತಯಂ ಟೆಕೆ ಾೋ ಪ್ಾಕ್ಸ್,           ‘ಕೃಷ್ಣ’ ನಂ.8-

9-520, ಎದ್ರು ಗುರುದ್ಾಾರ್ ಗ್ೆೋಟ್, ಬಸ್ ನಿಲಾಾಣ 

ಹತ್ತೆರ, ದ್ೆೋವ ಕಾಲೆ ೋನಿ, ಬಿೋದ್ರ್ -585401

 9448340775, 

9449066775



7 ಬಿಜಾಪ್ುರ 2/14/2018

ಸಂತೆ ೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೆೋಮಟ್, ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  

ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,            ಮ|| ಟನಿ್ಂಗ್ 

ಪ್ಾಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್, ವಜಯ್ ಕಾಲೆೋಜ್ 

ಎದ್ುರು, ಸಲಪ್ುರ್ ರಸೆ,ೆ ಬಿಜಾಪ್ುರ-586101

9448114777

8 ಚಾಮರಾಜನಗರ 2/14/2018

ಹೆನ್.ಎಂ. ರಾಜೆೋಂದ್ರನ್,                       ಮ|| 

ಪ್ರಸನಾ ಎಂಟರ್ ಪ್ೆೈಸಸ್,            ಕೆನರಾ 

ಬಾಯಂಕ್ಸ ಕಟ್ಡ್,1ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಡ್ಬಲ್ ರಸೆ,ೆ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

9886775551

9 ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 2/14/2018

ರಮಯ ಮಂಜುನಾತ್,                     ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  

ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,                ಮ|| ಸಹರಾ, 

ರತಾಗರಿ ರಸೆ,ೆ ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೆೋಜ್ ಎದ್ುರು, 

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು-577101

9916833588

10 ಚಿತರದ್ುಗ್ 2/15/2018

ಕೆ. ಅನಂತ್, ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಯ್ುವ.ಕಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಮ|| 

ರಷ್ಮಮ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್, ಮುಖ್ಯ ರಸೆ,ೆ ಹೆ ಳಲ್ ಕೆರೆ-

577503, ಚಿತರದ್ುಗ್ ಜಿಲೆ್

9739294408

11 ದ್ಾವಣಗ್ೆರೆ 2/15/2018

ಯ್ು.ಡಿ. ಮಂಜುಳ,                       ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ 

 ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,                ಮ|| ಪ್ಪ್ೆ್ಕ್ಸ್ 

ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್,                 #644, 4ನೆೋ ಮುಖ್ಯ, 

4ನೆೋ ಕಾರಸ್, ಆಂಜನೆೋಯ್ ಲೆೋಔಟ್, ದ್ಾವಣಗ್ೆರೆ-

9844108243

12 ದ್ಾರವಾಡ್ 2/15/2018

ಶ್ರೋ. ವಶಾನಾಥ್ ಅಮರಶೆಟ್ಟ್,                 

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಸುವಣ್ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್,                   ಜನಮನೆ 

ಕಟ್ಡ್, ಯ್ಲಕಿಕ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಲೆ ೋನಿ ಬಸ್ ನಿಲಾಾಣ 

ಎದ್ುರು, ಪಿ.ಬಿ. ರಸೆ,ೆ  ದ್ಾರವಾಡ್-580001,

9341147710, 

9341147710                                                                                                                                                                 

13 ಗದ್ಗ 2/15/2018

ಶಶ್ದ್ರ್ ಎಲ್. ದ್ಧನ ಾರ್,                     

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಅಚಿೋವಸ್್ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್ ಸೆಂಟರ್, 1ನೆೋ ಮಹಡಿ, 

ಮುದ್ಗುಂದ್ಧ ಕಟ್ಡ್, ಕೆ.ಎಚ್ ಪ್ಾಟ್ಟಲ್ ಸೆ್ೋಡಿಯ್ಂ 

ಎದ್ುರು, ಪ್ಂಚಾಕ್ಷರಿ ರಸೆೆ,  ಗದ್ಗ-582101

9448150105

14 ಗುಲಬಗ್ 2/16/2018

ಶಂಕರ ಬಿಟ್ಲ್,                              

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಕವತ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್ & ಐ.ಟ್ಟ ಸವ್ಸ್್, ನಂ.2-

927/23ಸಿ, ಶ್ವಶ್ರೋ ಕಾಂಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್, ಬಸವೆೋಶಾರ 

ಹಾಸೆೆಟಲ್ ಹತ್ತೆರ, ಯ್ುನಿವ್ಸ್ ರಸೆ,ೆ ಗುಲಬಗ್-

585105

9902660248



15 ಹಾಸನ 2/16/2018

ರಮಯ ಮಂಜುನಾತ್,                     ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  

ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| ಸಹರಾ,      

                              #1024, 1ನೆೋ ಮಹಡಿ, 

7ನೆೋ ಕಾರಸ್, ಸಂಪಿಗ್ೆರಸೆ,ೆ ಕೆ,ಆರ್. ಪ್ುರಂ, ಹಾಸನ-

573201.

9449982670

16 ಹಾವೆೋರಿ 2/16/2018

ಸುರೆೋಶ್ ಮುರದ್ನಾವಾರ್,                     

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಶ್ರೋ. ಶ್ವಲಿಂಗ್ೆೋಶಾರ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್,  #73/ಎ, 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿ ನೆರಲು, ಗುರು ಭವನ್ ಹತ್ತೆರ, ಪ್ರರಡ್ 

ಶಾಲೆ ರಸೆೆ, ಹಾವೆೋರಿ-581110

9448341707

17 ಕೆ ೋಲಾರ 2/16/2018

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎಂ.                             

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಬಿರಲಿಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ಸೆಂಟರ್,    1ನೆೋ ಮಹಡಿ, 

ವಷ್ಮ್ಣಿ ಚೆೋಂಬಸ್್, ಕಾಟನ್ ಪ್ೆೋಟೆ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸೆೆ 

9980914576

18 ಕೆ ಪ್ೆಳ 2/17/2018

ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಲ್ಟ್ಟ್,                    

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಯ್ುವ.ಕಾಂ. ಸೆಂಟರ್,             ಮ|| 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಟೆಕಾಾಲಜಿಸ್, 1ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಕವಲ ರ್ 

ಸಿರೋಟ್, ಕಿತ ೆರು ಚೆನಾಮಮ ಸಕ್ಲ್, ಉಲ್ಟ್ಟ್ ಕಟ್ಡ್, 

9986269442

19 ಮಂಡ್ಯ 2/12/2018

ದ್ಧಲಿೋರ್ಪ ಬಿ,ಆರ್,                          

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,                ಮ|| 

ಆರ್-ಸೆ ಕೋಯ್ರ್ ಇನೆ ೆೋಟೆಕ್ಸ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ 

ಟೆೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಟ್ಟ.ಬಿ. ಸಕ್ಲ್, 

ದ್ಂದ್ಶೆಟ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್ ಪ್ೆೋಟ್-571426, 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲೆ್

9742185043

20 ಮೈಸ ರು 2/17/2018

ಉಮೋಶ್.ಎಸ್,                                 

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,   ಮ|| ಉದ್ಯ್ 

ಟೆಕಾಾಲಜಿಸ್,  #15/4, ನಾಗಸಿಕ ವೆೋದ್ಧಸ್, 

ವಶಾಮನವೆ, ಡ್ಬಲ್ ರಸೆ,ೆ ಕುವೆಂಪ್ು ನಗರ್-

570023, ಮೈಸ ರು ಜಿಲೆ್

9900252605

21 ರಾಯ್ಚ ರ್ 2/17/2018

ಸಿದ್ುಾ ಅಂಗಡಿ,                                  

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,            ಮ|| 

ಎಸ್.ಎಚ್ ಸಿಸ್ಂ,                           ಅಮೋರ್ 

ಕಾಂಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್, ಪಿ.ಡ್ಬ ್ಯ.ಡಿ ಆಪಿೋಸ್ ಎದ್ುರು, 

ರಾಯ್ಚ ರು-584101.

9886142541

22 ರಾಮನಗರ 2/17/2018

ಆರ್.ಎಸ್ ಪ್ರಸನಾಕುಮಾರ್,             ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ 

ಯ್ುವ.ಕಾಂ ಸೆಂಟರ್,              ಮ|| ಎಂ.ಎಂ 

ಇನೆ ೆೋಟೆಕ್ಸ,                  ನಂ.768, 4ನೆೋ 

ಕಾರಸ್, ಬಾಲೆಪ್ೆೋಟೆ ಸಿ್್ರೋಟ್, ರಾಮನಗರ-562159

9844368198



23 ಶ್ಮೊಗಗ 2/15/2018

ಗರಿೋಶ್,                                         

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಚಿರಾಗ್ ಇನೆ ೆೋಟೆಕ್ಸ, 2ನೆೋ ಮಹಡಿ, 2ನೆೋ ಕಾರಸ್, 

ಪ್ಾಕ್ಸ್ ಎಕ್್ನ್, ದ್ುಗ್ಗುಡಿ,           ಶ್ಮೊಗಗ-

577201

9480318885

24 ತುಮಕ ರು 2/15/2018

ಟ್ಟ.ಎಸ್ ಯೋಗ್ೆೋಶ್,                            

ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  ಪ್ರಂಚೆಯೈಸಿ ಸೆಂಟರ್,               ಮ|| 

ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಯಡ್ ಸೆಂಟರ್,                   5ನೆೋ 

ಕಾರಸ್, ಅಶೆ ೋಕ್ಸ ನಗರ್, ತುಮಕ ರು 

ಯ್ುನಿವ್ಸಿಟ್ಟ ಎದ್ುರು, ತುಮಕ ರು-572102

9448323638

25 ಉತೆರ ಕನಾಡ್ 2/15/2018

ಶ್ರೋ. ಅಗಸೆ್ೈನ್ ನರೆ ೋನಹ,             ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್  

ಯ್ುವ. ಕಾಂ ಸೆಂಟರ್,            ಮ|| 

ವೆೈ.ಎಚ್.ಡ್ಬ ್ಯ.ಎಚ್ ಇನೆ ೆೋಟೆಕ್ಸ, 2ನೆೋ ಮಹಡಿ, 

ದ್ತಾೆತರಯ್ ಕಾಂಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್, ಸಾಯ ಮಂದ್ಧರ್ ರಸೆೆ, 

ಕಾರವಾರ-581301,             ಉತೆರ ಕನಾಡ್ ಜಿಲೆ್

9980083577

26 ಯಾದ್ಗರಿ 2/15/2018

ಫಾರುಕ್ಸ ಅಹಮದ್, ಕಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಯ್ುವ.ಕಾಂ 

ಸೆಂಟರ್, ಮ|| ಮಲಿ್ ಟೆಕ್ಸ ಕಂಪ್ಯಯಟಸ್್, 

ಕೆ.ಆರ್.ಎನ್. ಕಾಮಪ್ಾ್ಯಕ್ಸ್, ಲಿನೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಂಡ್,  

ವೋರಶೆೈವ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟಪ್ ಹತ್ತೆರ, ಮುಖ್ಯ ರಸೆ,ೆ 

ಯಾದ್ಗರಿ-585201

9916759685


