
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಕಡತದ ಸಂಖ್ೆೆ

1 ಸ ಂದರಬಾಯಿ  93 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ./003/ ಪಿ.ಇ.ಆರ್ /1981-82

2 ಎಸ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಮ  94 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ./004/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1981-82

3 ಕಯ.ವಿ.ರತ್ನ 95 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ./005/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1981-82

4 ಕಯ.ಸಿ. ಕ್ೃಷ್ಣವಯೇಣಿ 125 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ./003/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1982-83

5 ಎಚ್.ಕಯ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ 131 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/007/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1982-83

6 ಎನ್.ಕಯ. ರವಿಕ್ ಮಾರ್ 136 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ /011/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1982-83

7 ಟಿ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ 166 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ /018/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1982-83

8 ಪ್ುಷ್ಾಪವತಿ 143 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/021/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1982-83

9 ಜಯಶ್ರೇ ಬಿ ಬಿರದಾರ್ 170 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

10 ಮಾಧವ 173 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/003ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

11 ರಾಮಣ್ಣ 174 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/004ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

12 ಆರ್. ಚಂದರಕಾದಯೇವಿ 175 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/005/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

13 ಜಿ. ಶ್ರೇನಿವಾಸ 180 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/007/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

14 ಎನ್.ಎನ್. ನಂಜಪ್ಪ 181 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/008/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

15 ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಕಾಶ್ 188 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/012/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

16 ವಿದಾೆಸಾಗರ್ 194 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/017/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

17 ಬಿ.ಎಸ್. ರೂಪಾಕ್ಲಾ 195 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/018/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

18 ಡಿ.ಪ್ರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ 199 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/022/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1983-84

19 ಪಿ. ಶ್ಂತಾ 206 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/002/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

20 T.M. ಚಂದರಶಯೇಖರ 210 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/004/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

21 ಎಸ್.ಎ. ರ ದರಮೂತಿಿ 213 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/005/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

22 ವಿಜಯದಯೇವ 218 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/007/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

23 ಜಿ. ಮಂಜ ಳಾ 219 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/008/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

24 ಆರ್.ವಿ. ಮಂಜ ನಾಥ್ 225 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/010/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

25 ಕಯ.ಎಸ್. ಶ್ವಾನಂದ 228 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/012/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

ಸಿಬ್ಬಂದಿ್ದ ವಿಭಾಗ : ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕನಾಟಕ  ರಾಜ್ೆ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು



26 ಎನ್.ಆರ್. ಮಂಜ ನಾಥ್ 240 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/015/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

27 ವಯೈ. ಮೇಹನರಾಜ  246 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/016/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

28 ಬಿ. ನರಸಿಂಹಮೂತಿಿ 247 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/017/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

29 ನಂಜಮಾಮಾರಿ 259 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/021/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

30 ಉಮೇಶ್ ಕ್ ಮಾರ್ 260 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/022/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

31 ಬಿ.ಪಿ. ಜಗದೇಶ್ 264 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/024/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

32 ಬಿ.ಎನ್. ಗಯೂೇಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 266 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/025/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

33 ಗಜಾನನ ಕ್ಠಾರಯ 267 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/026/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

34 ಪಿ.ಸಿ. ಚೌಡಪ್ಪ 277 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/032/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

35 ಎನ್. ವಯಂಕ್ಟಚಲ 278 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/033/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1984-85

36 ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತಿಿ 251 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

37 ಶಯೈಲಾ ಎನ್ ನಾಯ್ಕ್ 258 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/002/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

38 ಯ .ಎ. ಮ ತ್ತಣ್ಾಣ  286 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/003/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

39 ಆರ್. ಲಯೂೇಕ್ಮಮ 291 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/004/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

40 ಗಯೂಲೇರಿಯಾ ನಿಮಿಲಾ 292 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/005/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

41 ಎಮ್. ಕಾಂತ್ರಾಜ  294 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/006/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

42 ಉದಯ್ಕ ವಿ ಶಾನ್ ಭಾಗ್ 295 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/007/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

43 ಆರ್.ಕಯ. ಶ್ವರಾಮ್  296 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/008/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

44 ಆರ್. ಉದಯಕ್ ಮಾರ್ 299 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/009/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

45 ಆನಂದ್ ಅಯೆಂಗಾರ್ 302 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/012/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

46 ಎಂ.ಎನ್. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣಮೂತಿಿ 305 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/013/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

47 ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ ಅವಾಟಿ 315 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/016/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

48 ಲಕ್ಷ್ಮ. ಎಸ್. ಶಯಟಟರ್ 317 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/017/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

49 ಎಸ್.ಎ. ಮ ಲಾಲ 318 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/018/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

50 ಐ.ಎಂ. ತಯೂೇಗಿಲ್  319 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/019/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

51 ಜಯಶ್ರೇ ಪಿ. ಕಾಗಲ್ರ್ 330 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/021/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

52 ಕ್ ಮಾರಸಾವಮಿ 345 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/025/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

53 ಬಯೇಬಿ ಹಯಮಾಲತಾ 347 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/026/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

54 ಎಚ್.ಎಲ್. ರಾಮಮೂತಿಿ 348 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/027/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

55 ಎಸ್ ರೂಪ್ಕಾಲಾ 350 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/029/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

56 ಕ್ಮಲಾ ಸಾಯಿಕ್ ಮಾರ್ 351 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/030/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86



57 ಎಂ.ವಯೈ. ಇಂದರಾಬಾಯಿ 353 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/031/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

58 ಕಯ.ಎಸ್. ಮಂಜ ನಾಥ್ ರಾವ್ 354 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/032/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

59 ಕಯ. ಚಂದರಪ್ಪ 355 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/033/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

60 ಎನ್. ನಿಮಿಲರಾಣಿ 360 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/036/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

61 ಶ್ವಕ್ ಮಾರ್ ಕಯ ಕ್ರಾಡ್ಲ್ 368 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/038/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

62 ಮ ನಿಗಂಗಯೆ 371 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/040/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

63 ಟಿ. ವಯಂಕ್ಟಯೇಶ್ಯೆ  373 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/041/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

64 ವರದರಾಜ  374 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/042/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

65 ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗರಯಡಿಿ 376 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/043/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

66 ಎಚ್. ಚಂದರಶಯೇಕ್ರ್ 377 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/044/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

67 ಜಿ.ಆರ್. ರಂಗಸಾವಮಿ 379 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/045/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

68 ಎ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧಾರ 380 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/046/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

69 ಎಚ್.ಎಸ್. ಗಿರಿಧರ್ 388 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/047/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1985-86

70 ಕಯ. ಕಾಂತ್ಮಮ 381 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

71 ಎಂ.ಎಂ. ಸ ಮಿಲಾ 385 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/004/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

72 ಶ್ವಕ್ ಮಾರ್ 390 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/006/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

73 ಎನ್.ಆರ್. ನಾಗಯೇಂದರ 395 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/010/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

74 ಎನ್.ವಿ. ದಯೇವರಾಜ  396 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/011/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

75 ಎ ಗಜಯೇಂದರ 398 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/012/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

76 ಕಯ.ಎಸ್. ರವಿಕ್ ಮಾರ್ 403 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/014/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

77 ನಂಜ ಂಡಪ್ಪ 404 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/015/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

78 ಆರ್.ವಯಂಕ್ಟಯೇಶ್ 406 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/016/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

79 ಸಿ.ಎನ್. ಮ ನಿರಾಜ  412 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/020/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

80 ಹಯಚ್. ಅಶಯ ೇಕ್ಕ್ ಮಾರ್ 413 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/021/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

81 ಸಿ.ಆರ್. ಮಂಜ ನಾಥ್ 414 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/022/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

82 ಎಂ. ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ 416 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/023/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

83 ಸ ಧಾಕ್ರ್ ಎನ್ ನಾಯ್ಕ್ 419 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/025/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

84 ಟಿ.ಎಸ್. ಹರಿಣ್ಾಕ್ಷ್ಮ 452 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/026/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

85 ಎಮ್. ಮಾರ ತಿ 421 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/027/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

86 ಎನ್. ಕ್ೃಷ್ಣ 424 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/029/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

87 ಟಿ. ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 443 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/032/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87



88 ರಾಮೇಗೌಡ 445 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/033/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

89 ಹಯಚ್. ಮಾರ ತಿ 449 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/036/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

90 ಸಿದದಗಂಗಪ್ಪ 450 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/037/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1986-87

91 ಎಂ.ಎಲ್. ಇಂದರಾ 437 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1992-93

92 ಎಮ್. ಸ ಶ್ೇಲಾ 438 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/002/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/1992-93

93 ಬಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹೂತಿಿ 453 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2003-04

94 ಬಿ. ಶ್ವರಾಮ  454 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2006-07

95 ವಿೇಣ್ಾ ಭಟ್  455 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2008-09

96 ಎಮ್. ಗಂಗಾಧಾರ 456 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2010-11

97 ಜಯ. ಶಯವೇತ್ 458 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/003/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2010-11

98 ಬಿ.ಆರ್. ರಕ್ಷ್ಮತ್ 459 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/001/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2015-16

99 ಎಂ. ವಿಜಯಕ್ ಮಾರ್ 460 ಇ.ಎಸ್. ಟಿ/002/ಪಿ.ಇ.ಆರ್/2015-16

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಕಡತ ಸಂಖ್ೆೆ

1
ಸಯೂಷ್ಲ್ ಜಸಿಟಸ್ ಮತ್ ತ ಎಮ್ ಪ್ವರ್ ಮಂಟ್, ಭಾರತ್ 

ಸಕಾಿರ 2013-14
ಟಿಆರ್.ಜಿ/326/ಎಸ್.ಜಯಇ/2015-16

2 ಎನ್ ಎಸ್ ಕಯ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ತ್ರಬಯೇತಿ ಟಿಆರ್.ಜಿ/327/ಎನ್.ಎಸ್.ಕಯ/2015-16

3 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -1 ಟಿಆರ್.ಜಿ/328ಎ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

4 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -2 ಟಿಆರ್.ಜಿ/328ಬಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

5 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -3 ಟಿಆರ್.ಜಿ/328ಸಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

6 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -1 ಟಿಆರ್.ಜಿ/329ಎ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

7 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -2 ಟಿಆರ್.ಜಿ/329ಬಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

8 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಸಮೂಹ -3 ಟಿಆರ್.ಜಿ/329ಸಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

9 ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಮ.ಚಿರಾಗ್ ಇನ್ ಫೇಟಯಕ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/330/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

10
ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಮ.ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಎಜ ಕಯೇಶ್ನ್ ಸಯಂಟರ್, 

ಗ ಂಡ ಲಪಯೇಟಯ.
ಟಿಆರ್.ಜಿ/331/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

11
ಡಿ ಎಮ್ ಎ 2015-16 ಮ. ಸಯೈಬರ್ ಟಯಕ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ, 

ಬಸವಕ್ಲಾೆಣ್
ಟಿಆರ್.ಜಿ/332/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

12 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ - ಕಯೂಪ್ಪಳ ಜಿಲಯಲ ಟಿಆರ್.ಜಿ/333/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

13 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ - ಗ ಲಬಗಿ ಜಿಲಯಲ ಟಿಆರ್.ಜಿ/334/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

ತರಬೆೇತಿ ವಿಭಾಗ - ಡೆೇ-ನಲ್ಮ್ ಯೇಜ್ನೆ



14 ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಅದಯೇಶ್ ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ 5 ಜಿಲಯಲ ಟಿಆರ್.ಜಿ/335/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

15 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ - ಶ್ವಮಗಗ , ಭದಾರವತಿ ಟಿಆರ್.ಜಿ/336/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

16 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ವಿಜಯಪ್ುರ ಹಯಚ ುವರಿ ಆದಯೇಶ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/337/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

17
ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯಾದಗಿರಿ ಮ.ಪಿರೇತ್ಮಂ ಮತ್ ತ 

ಮಲ್ಟಟಟಯಕ್  ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/338/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

18 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಬಳಾಾರಿ ಸಿರಗ ಪ್ಪ ಟಿಆರ್.ಜಿ/340/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

19 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಗಂಗಾವತಿ, ಕಯೂಪ್ಪಳ ಜಿಲಯಲ ಟಿಆರ್.ಜಿ/341/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

20 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್- ಗ ಲಬಗಿ ಶ್ಹಬಾದ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/342/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

21 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಹಾವಯೇರಿ, ರಾಣ್ಯೇಬಯನೂನರ ಟಿಆರ್.ಜಿ/343/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

22 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ರಾಮನಗರ ಟಿಆರ್.ಜಿ/344/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

23 ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಪ್ರಸಾಾವನಯ / ಪ್ತ್ರಗಳು ಟಿಆರ್.ಜಿ/345/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

24 ಮ.ಬಿಆರ್ ಇಟಿ ಸಯೂಲೂಷ್ನ್್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/346/ಹಯಚ್.ಈಟಿ/2015-16

25
ಮ.ಸಿಐಇಎಲ್ ಓನ್ ಲಯೈನ್ / ಓಫ್ ಲಯೈನ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಕಯೂೇಸ್ಿ 

ಗಳು (ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಐ)
ಟಿಆರ್.ಜಿ/347/ಹಯಚ್.ಈಟಿ/2015-16

26 ಮ.ಯಕ್್ ಕಯ ಎಲ್ ಎಸ್ ವಿ ಟಿಆರ್.ಜಿ/348/ಎಸ್.ಜಯಇ/2015-16

27 ಪಾಂಡ ಪ್ುರ, ಮಂಡೆ ಟಿಆರ್.ಜಿ/349/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

28 ಕಾರವಾರ ವಯೈಹಯಚ್ ಡಬ ಲಹಯಚ್ ಉತ್ರರ ಕ್ನನಡ ಟಿಆರ್.ಜಿ/350/ಡಿಎಮ್.ಎ/2015-16

29 ಮೈಸೂರ  ಸಿಟಿ ಕಾರ್ೇಿರಯೇಶ್ನ್, ಗಯೂಲೇಬ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/339(1)/ಡಿಎಮ್ ಮೈಸೂರ /2015-16

30 ಮ. ಕ್ಂಪಿೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇ ಲನಿಿಂಗ್ ಪಯೈವಯಟ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/403/ಹಯಚ್.ಈಟಿ/2016-17

31 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್  ಹಯಚ ುವರಿ ಆದಯೇಶ್ ಬಿೇದರ ಟಿಆರ್.ಜಿ/413/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

32 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಹಯೂಸಪಯೇಟಯ ಮ.ಪಯೇಟ್ ಸನ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/507/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

33 ಹಯೈಎಂಡ್ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಟಿಆರ್.ಜಿ/515/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

34 ಹಯೈಎಂಡ್ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಟಿಆರ್.ಜಿ/515ಎ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

35
 ಹಯೈಎಂಡ್ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ, ಮೈಸೂರ  ಆದಯೇಶ್ 

ಕ್ಡತ್ 2016-17
ಟಿಆರ್.ಜಿ/516/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

36
ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಜನರಲ್ ಆದಯೇಶ್, 

ಸಮೂಹ -1
ಟಿಆರ್.ಜಿ/517ಎ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17



37
ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಜನರಲ್ 

ಆದಯೇಶ್ಸಮೂಹ -2
ಟಿಆರ್.ಜಿ/517ಬಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

38
ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಜನರಲ್ ಆದಯೇಶ್, 

ಸಮೂಹ -3
ಟಿಆರ್.ಜಿ/517ಸಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

39
ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಗಳು 2016-17 ಜನರಲ್ ಆದಯೇಶ್, 

ಸಮೂಹ -4
ಟಿಆರ್.ಜಿ/517ಡಿ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

40
ಕಿಯೇನಿಕ್್ ಟಯಸಿಟಂಗ್ ಸಯಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಸಾಪಂಸಡ್ಿ 

ತ್ರಬಯೇತಿ 2015-16 (26.06.2016ರ ನಂತ್ರ)
ಟಿಆರ್.ಜಿ/518/ಡಿಎಮ್.ಎ/2016-17

41
ಎಮ್.ಓ.ಯ  ವಿದ್ ಕಯೇಂಬಿರಡ್್ ಇಂಗಿಲೇಷ್ ತಯೂರೇ ಹಯೈಎಂಡ್  

ಫಾರಂಚಯೈಸಿ ಮ.ಮರಿಟಯೈನ್ ಎಜ ಕಯೇಶ್ನ್ ಸವಿಿಸ್್
ಟಿಆರ್.ಜಿ/519/ಹಯಚ್.ಈಟಿ/2016-17

42
ಮ.ಸಂಕಯೇತ್ ಇನ್ ಫೂ ಸಿಸ್ ಬಯಂಗಳೂರ  ಟಿಪಿ (ರ್ೇಸಟ 

ಟಯೈನಿಂಗ್ ಇವಯೇಲ ೆವಯೇಶ್ನ್ ಟ  ಒರಿಸಾ್ ರ್ೇಲ್ಟೇಸ್
ಟಿಆರ್.ಜಿ/520/ಎನ್.ಐಐಟಿ/2017-18

43
ಸಯೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್.ಓ.ಯ  ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2015-16 ಡಿ 

ಎಮ್ ಎ ಸಾಪಂಸಡ್ಿ ತ್ರಬಯೇತಿ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/521/ಡಿಎಮ್.ಎ/2017-18

44
ಸಯೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್.ಓ.ಯ  ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2016-17 ಡಿ 

ಎಮ್ ಎ ಸಾಪಂಸಡ್ಿ ತ್ರಬಯೇತಿ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/522/ಡಿಎಮ್.ಎ/2017-18

45 ಡಯೇ - ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ 2017-18 ಆದಯೇಶ್ಗಳು ಟಿಆರ್.ಜಿ/523/ಡಿಎಮ್.ಎ/2017-18

46 ಡಯೇ - ನಲ್ಮ ಸಿ್ೇಂ 2017-18 ಆದಯೇಶ್ಗಳು ಟಿಆರ್.ಜಿ/523ಎ/ಡಿಎಮ್.ಎ/2017-18

47 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -1 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/579/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

48 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -2 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/583/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

49 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -3 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/584/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

50 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -4 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/585/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

51 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -5 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/586/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

52 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -6 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2019-20 ಟಿಆರ್.ಜಿ/587/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20



53 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಅಸಯಸ್ ಮಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸಟಿಿ ಫಿಕಯೇಶ್ನ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/599/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

54 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಜನರಲ್ ಫಯೈಲ್ -6 ಫಾರ್ ಪಯೇಮಂಟ್ 2015-16 ಟಿಆರ್.ಜಿ/600/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

55 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ಅಗಿರೇಮಂಟ್ 2017-18 ಟಿಆರ್.ಜಿ/601/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

56 ಚಿೇಫ್ ಮಿನಿಸಟರ್ ಕೌಶ್ಲೆ ಯೇಜನಯ (CMKKY) ಟಿಆರ್.ಜಿ/606/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

57 2019-20 ಡಯೇ-ನಲ್ಮ ರ್ರರ್ೇಸಲ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/607/ಡಯೇ-ನಲ್ಮ/2019-20

58 ಇಂಪಿಲಮಂಟಯೇಶ್ನ್ ಆಫ್ ಯ ವಯ ಗ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಟಿಆರ್.ಜಿ-ಡಿಎಮ್-14/2017-18

59 ಚಿೇಫ್ ಮಿನಿಸಟರ್ ಕೌಶ್ಲೆ ಯೇಜನಯ (CMKKY) 2017-18 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಟಿಆರ್.ಜಿ-ಡಿಎಮ್-14/2017-18

60 ರಿ-ಸಟಿಿ ಫಿಕಯೇಶ್ನ್ ಆಫ್ ಐಎಸ್ಓ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಎಸ್ಓ-9001-2015/2019-20

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕಡತಗಳ ಹೆಸರು ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ೆೆ

1 ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ (ವಾಲೂೆಮ್ -01)

2 ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ (ವಾಲೂೆಮ್ -02) ಟಿಆರ್ ಜಿ./376/ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ/2015-2016

3 ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ (ವಾಲೂೆಮ್ -03) ಟಿಆರ್ ಜಿ/411/ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ/ 2016-17

4 ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ (ವಾಲೂೆಮ್ -04) ಟಿಆರ್ ಜಿ/411/ಸಿ ಎಲ್ ಟಿ/ 2016-17

5 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರೀಕ್ಷಾ ಕ ೀಂದ್ರದ್ ವೀಕ್ಷಣ ಟಿಆರ್ ಜಿ/377/ಟಿ ಸಿ ಐ/ 2015-16

6 ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯಯ ಮೇಲ್ಟವಚಾರಣ್ಯ ಟಿಆರ್ ಜಿ/378/ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್/ 2016-17

7 ನಗದ ಟಿಆರ್ ಜಿ/379/ಪಿ ಟಿಸಿ/ 2015-16

8 ರಿಟ್  ಅಜಿಿ  15325/2015 (ಸಾೆನ್ ಐಟಿ) ಟಿಆರ್ ಜಿ/380/ಡಬೂಲ ಪಿಟಿ/2015-16

9 ಟಾೆಲಯಂಟ್ ರಿಕ್ೂರಟ್ ಪಯೈವಯೇಟ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ/381/ಟಿ ಆರ್ ಪಿ/2015-16

10 ಮಣಿಪಾಲ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ (ವಾಲೂೆಮ್ -01) ಟಿಆರ್ ಜಿ/382/ಎಮ್ ಟಿ ಎಲ್/2015-16

11 ಮಣಿಪಾಲ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ (ವಾಲೂೆಮ್ -02) ಟಿಆರ್ ಜಿ/382/ಎಮ್ ಟಿ ಎಲ್/2015-16

12 ತ್ರಬಯೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಹಯೂರ ಗ ತಿತಗಯ ಟಿಆರ್ ಜಿ/383/ಹಯೂಗ /2016-17

13 ಆನ್ ಲಯೈನ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ ರಿೇರ್ೇಟ್ಿ ಟಿಆರ್ ಜಿ/384/ಒಇಆರ್/2016-17

14
ಆನ್ ಲಯೈನ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ ನಡಯಸ ವುದ  ಮತ್ ತ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ತ್ರಗಳನ ನ 

ವಿತ್ರಿಸ ವುದ 
ಟಿಆರ್ ಜಿ/385/ಐಒಸಿ/2015-16

15 ಸಿಫಿ ಟಯಕಾನಲಜಿ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಗಯ ಹಣ್ ಬಿಡ ಗಡಯ ಟಿಆರ್ ಜಿ/386/ಪಿಎಸ್ ಟಿ/2016-17

ತರಬೆೇತಿ ವಿಭಾಗ :  ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪರೇಕ್ಷೆ, ಇ ಆರ್ ಪಿ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪರೇಕ್ಷೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ಮ ಪರಮಾಣ ಪತರ ಮತುಿ 



16  ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ಕಯೇಂದರದ ಆಯ್ಕ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ/524/ಕ್ಸಾಪ್-ಕಯೇಆ/2016-17

17
ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ ್ ಕಾಯ್ಕದ 

(ಆರ್.ಟಿ.ಐ)
ಟಿಆರ್ ಜಿ/525/ಕ್ಸಾಪ್-ಮಾಹಕಾ/2015-16

18 ಎಲ್ಎ / ಎಲ್ ಸಿ / ಚ ಕಯ್ ಗ ರ ತಿಲಲದ ಪ್ರಶಾನವಳಿಗಳು ಟಿಆರ್ ಜಿ/526/ಎಲ್ ಎ /ಎಲ್ ಸಿ/ 2016-17

19 ವನ್ಾೂಸ ಅಭಿವೃದಿ್ದ ನಿವವಹಣ  ಮತ್ತು ಹ  ೀಸಿಟಂಗ್ ಆನ್ ಲ ೈನ್ 
ಪ್ರೀಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ

ಟಿಆರ್ ಜಿ/527/ಡಿ ಡಿ ಹಯೂೇಆಪ್ಪ್ರ/2017-18

20 ಅಂತ್ರಿಕ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಉದೆಮ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ಯೇಜನಯ ಟಿಆರ್ ಜಿ/528/ಅತ್ ಉಸಯೇ/2017-18

21
ಆನ್ ಲಯೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ತ್ರಗಳ ವೆವಸಯೆ ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಡಿಸಿ/577/2018-19

22

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯಯ ದತಾತಂಶ್ ಕ್ೂರಡಿಕ್ರಣ್ 

ಹಾಗೂ ವಗಾಿವಣ್ಯ/ಟಯಂಡರ್ (ವಾಲೂೆಮ್-01)
ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಕ್ಸಾಪ್/578/2019-20

23

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯಯ ದತಾತಂಶ್  ಕ್ೂರಡಿಕ್ರಣ್ 

ಹಾಗೂ ವಗಾಿವಣ್ಯ/ಟಯಂಡರ್ (ವಾಲೂೆಮ್-02)
ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಕ್ಸಾಪ್/578/2019-20

24
ಜಾಹಿರಾತ್  (ವಾಲೂೆಮ್-5) ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಜಾಹಿರಾತ್ /5/2018-19

25
ಜಾಹಿರಾತ್  (ವಾಲೂೆಮ್-6) ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಜಾಹಿರಾತ್ /6/2018-19

26
ಪ್ತ್ರಗಳು ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ 

ಐಟಿಇಡಿ/ಪ್ತ್ರಗಳು/605/2019-20

27 ಚಾಜಿ ಬಾೆಕ್ ವಿವರಗಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ ಟಿಆರ್ ಜಿ/ಚಾಬಾೆವಿ/631

28
ಮದಲ ಸಲ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ -2020-2021

ಟಿಆರ್ ಜಿ/635/ಮಸ-ಕ್ಸಾಪ್/2020-21

29
ಮರ  ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ -2020-2021

ಟಿಆರ್ ಜಿ/636/ಮಪ್ರ-ಕ್ಸಾಪ್/2020-21

30
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ತ್ರಗಳು ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ 

ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ -2020-2021
ಟಿಆರ್ ಜಿ/637/ಕ್ಸಾಪ್-ಡಿಸಮಾಪ್ರಪ್/2020-21

31
ಉದೆಮ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ಯೇಜನಯ (ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮಲ) ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ ಐಟಿಇಡಿ/ಉಸಯೇ-

ಸ/643/2020-21

32
ಉದೆಮ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ಯೇಜನಯ (ಇನ್ ಫ್ರರಾ) ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ ಐಟಿಇಡಿ/ಉಸಯೇ-ಇನ್ 

/644/2020-21



33 ಎಂ  ಎಂ ಆರ್ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

34
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಉದದಮಗಳ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗಯ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ 

ಸಾಕ್ಷ್ರತಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಯ
ಟಿಆರ್ ಜಿ /654/ಸಾಉಇ/ಕಸಾಪ್/2020-21

1 ಕ್ೃಷಿ ಮಾಕಯಿಟಿಂಗ್ ಇಲಾಖ್ಯ(ಎಪಿಎಂಸಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/01/2016-17

2
ಪ್ಶ್ ಸಂಗಯೂೇಪ್ನಯ ಮತ್ ತ ಪ್ಶ್ ವಯೈದೆ ಸಯೇವಯಗಳು(ಸಹಾಯ 

ಲಯೈನ್)ಇಲಾಖ್ಯ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/02/2016-17

3 ಮಸ್ ಕಾಂ(ಇ.ಆರ್.ಪಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/03/2016-17

4 ಆರ್ಥಿಕ್ ಮತ್ ತ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ(ಎಚ್ಆರ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/04/2016-17

5 ಡಾ.ಅಂಬಯೇಡ್ರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್(ಹಯಚ್.ಡಬೂಲೂ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/05/2016-17

6
ಸಫಯೈ ಕ್ಮಿಚರಿೇಸ್ (ಎಚ್.ಆರ್)ಗಾಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ 

ಆಯೇಗ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/06/2016-17

7
ಮಹಾರಾಷ್ರ ಐಟಿ ಕಾರ್ೇಿರಯೇಷ್ನ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್(ಎಸ್.ಡಬೂಲೂ.ಡಿ)

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/07/2016-17

8
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ ಸಹಕಾರ ಫಯಡರಯೇಶ್ನ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್. 

(ಎಸ್.ಡಬೂಲೂ.ಡಿ.)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/08/2016-17

9 ಥಾಣ್ಯ ಮ ನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾರ್ಿರಯೇಷ್ನ್(ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಓ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/09/2016-17

10 ನಗರ ಮ ನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕೌನಿ್ಲ್-ಹನ ಸರ್(ಎಸ್.ಡೂೆ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/10/2016-17

11
ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಕ್ಲಾೆಣ್ ನಿದಯೇಿಶ್ನಾಲಯ(ಇ.ಬಿ,ಎಲ್.ಇ.ಡಿ)

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/11/2016-17

12 ಕಾಮಿಿಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ(ಕಾಮಿಿಕ್ ಇ-ರ್ೇಟಿಲ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/12/2016-17

13 ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಗರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿಭಾಗ(ಇ.ಬಿ,ಎಲ್.ಇ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/13/2016-17

14 ಕಯ.ಎಂ.ಎಫ್(ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/14/2016-17

15 ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್-ರಯೈಚೂರ (ರ್ೇಟಿಲ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/15/2016-17

16 ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್-ಬಿದರ್(ಆಸಿತ ನಿವಿಹಣ್ಯ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/16/2016-17

17 ಕಯ.ಬಿ.ಜಯ.ಎನ್.ಎಲ್. (ಪಾರಜಯಕ್ಟ ಮಾೆನಯೇಜಯಮಂಟ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/17/2016-17

18
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್(ಪಾರಜಯಕ್ಟ 

ಮಾೆನಯೇಜಯಮಂಟ್)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/18/2016-17

19 ಕಾೆಡಾ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/19/2016-17

20 ಕಾವಯೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/20/2016-17

21 ಕಯ.ಸ್.ಹಯಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್. (ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಅನ ಷ್ಾೆನ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/21/2016-17

22 ಹಯಚ್.ಜಿ.ಎಮ್.ಎಲ್. (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/22/2016-17



23 ಕಯ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್. (ಎಸ್.ಎ.ಡಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/23/2016-17

24
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾರ್ಪಿ(ಆಸಿತ ರಿಜಿಸಟರ್)

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/24/2016-17

25 ಬಯಸಾ್ಮ್ ಹಯಲಯಪಲೈನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/25/2016-17

26 ಬಯಸ್ ಕಾಂ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಟಾರಕಿಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/26/2016-17

27 ಬಯಸ್ ಕಾಂ,ಎಚ್,ಆರ್. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/27/2016-17

28 ಕಾನಿಿಕ್,ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/28/2016-17

29 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ, (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/29/2016-17

30
ಬಯಂಗಳೂರ  ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬಯೇಡ್ರ್ ಸೂ್ಲ್ ಆಫ್ 

ಎಕ್ನಾಮಿಕ್್, ಎಚ್.ಡಬೂಲೂ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/30/2016-17

31 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ,ಎಚ್.ಡಬೂಲೂ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/31/2016-17

32
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ನಗರ ನಿೇರ  ಸರಬರಾಜ  ಮಂಡಳಿ,ಮಾನವ 

ಸಂಪ್ನೂಮಲ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/32/2016-17

33
ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಕಾರ್ಿರಯೇಟ್ ಸಯೂೇಶ್ಯಲ್ ರಯಸಾಪನಿ್ಬಿಲ್ಟಟಿ 

(ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/33/2016-17

34 ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಐ.ಟಿ&ಬಿ.ಟಿ ಇವಯಂಟ್್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/34/2016-17

35 ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಕಯ-ಟಾಕ್್(ಇವಯಂಟ್್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/35/2016-17

36
ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಪ್ರತಿಸಪಂದನಾ(ಹಯಲಯಪಲೈನ್ ಸಯಂಟರ್-ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ)

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/36/2016-17

37
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಲಯೈವ್ ಸಾಟಕ್ ಡಯವಲಪಯಮಂಟ್ ಏಜಯನಿ್(ನಯಟ್ ಬ ಕ್್)

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/37/2016-17

38 ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಯಲ್(ನಯಟ್ ವಕಿಿಂಗ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/38/2016-17

39 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಸಾ್ೂನಿಂಗ್ & ಡಿಜಿಟಯೈಸಯೇಶ್ನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/39/2016-17

40 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.ಆಸಿತ ಸಮಿೇಕ್ಷಯ ವೆವಸಯಾ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/40/2016-17

41 ಕಯ.ಎಚ್.ಬಿ. (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/41/2016-17

42 ಇ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/42/2016-17

43 ಎ.ಎಮ್.ಸಿ. (ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಮತ್ ತ ಪಿರಂಟಸ್ಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/43/2016-17

44 ಕ್ಂಪ್ಯಟಸ್ಿ ಮತ್ ತ ಸಾಫ್ಟ ವಯೇರ್ ಗಳ ಪ್ಯರಯೈಕಯ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/44/2016-17

45 ಡಾಕ್ ೆಮಂಟ್ ಗಳ ಸಾ್ೂನಿಂಗ್ ಡಿ.ಸಿ. -ಆಫಿೇಸ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/45/2016-17

46 ಹಾರ್ಪ ಕಾಂಮ್್ ನ ಆಟಯೂೇಮೇಷ್ನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/46/2016-17

2015-16 ಮತುಿ 2016-17ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಉನನತ ತರಬೆೇತಿಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ



ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕಡತದ ಸಂಖ್ೆೆ

1
ಮಸಸ್ಿ ಎಸ್ ಜಯಎಂ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾೆಶ್ನ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ 

ಎಸಿ್ಎಸಿಪ ಸಂಪ್ುಟ 1
ಟಿಆರ್ ಜಿ / 372 / ಎಚ್ ಇಟಿ / 2016-17

2
ಮಸಸ್ಿ ಎಸ್ ಜಯಎಂ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾೆಶ್ನ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ 

ಎಸಿ್ಎಸಿಪ ಸಂಪ್ುಟ 2
ಟಿಆರ್ ಜಿ / 372 / ಎಚ್ ಇಟಿ / 2016-17

3 ಮಸನ್್ ಟಾರನ್್ ವಿಷ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ ವಯೇರ್ ಡಾಟಾ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್ ಪಯೈ. ಟಿಆರ್ ಜಿ / 367 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17 ಎ

4 ಮ. ರಯೂೇಮನ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್ ಪಯೈ. ಟಿಆರ್ ಜಿ / 365 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17 ಎ

5 ಮ. ಗಯೂಲೇಬಲ್ ಸಯೈಬರ್ ಸಯಕ್ ೆರಿಟಿ (1 & 2) ಟಿಆರ್ ಜಿ / 371 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17

6 ಮ. ವನಾಿಜ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್
ಟಿಆರ್ ಜಿ / 364 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17 

ಸಂಪ್ುಟ -1

7 ಮ. ವನಾಿಜ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್
ಟಿಆರ್ ಜಿ / 364 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17 

ಸಂಪ್ುಟ II

8 ಮ . ಅಹಾನಾ ಸಿಸಟಮ್್ ಅಂಡ್ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 370 / ಎಚ್ ಇಟಿ / 2016-17

9 ಮಸಸ್ಿ ಪಾಮಿಲೇಫ್ ಐಟಿಇಎಸ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ (ಆಥ್ಿ ವಿದಾೆ) ಟಿಆರ್ ಜಿ / 362 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2015-16

10 M / s ಉದಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 366 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2015-16

11 ಮ / ತಾವಸಾ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 368 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17

12 ಮ. ಸಂಕಯೇತ್ ಇನಯೂಫೇಸಿಸಟಮ್್ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 375 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2015-16

13 ಮ . ಕಾೆಡಾಾಕ್್ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 375 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2015-16

14 ಉನನತ್ ಮತ್ ತ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ (15-16) -II
ಟಿಆರ್ ಜಿ / 361 / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17 

ಐಐಎ

15 ESDM / Trg ಪಾವತಿ ಫಯೈಲ್ ಟಿಆರ್ ಜಿ / 352 / ಎಚ್ ಇಟಿ / 2015-16

16 ಉನನತ್ ಮತ್ ತ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ (16-17) ಟಿಆರ್ ಜಿ / ಎಸ್ ಡಬೂಲೂಡಿ / 2016-17

17 ಮ. ಎಸಿಸಿಪಿಎಲ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ವಿಭಾಗ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಎಸಿಸಿಪಿಎಲ್ / 527 / 2017-18

18 ಮ .ಅಹಾನಾ ಸಿಸಟಮ್್ ಅಂಡ್ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಅಹಾನಾ / 528 / 2017-18



19 ಮ.ಕಾೆಡಾಾಕ್್ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸ / ಕಾೆಡಾಾಕ್್ / 529 / 2017-18

20 ಮ. ಗಯೂಲೇಬ್ಲ ಸಯೈಬರ್ ಭದರತಯ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಗಯೂಲೇಬಲ್ / 530 / 2017-18

21 ಮ. ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್ ಆಫ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಎಚ್ ಎಂಎಸ್ ಐಟಿ / 531 / 2017-

18

22 ಕ್ವಿತಾ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಮತ್ ತ ಐಟಿ ಸಯೇವಯಗಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಕ್ವಿತಾ / 532 / 2017-18

23 ಮ. ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಯಂಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಎಲ್ ಸಿಸಿ / 533 / 2017-18

24 ಮಂಡಮಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಲಹಯಗಾರರ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಮಾೆಂಡಮಸ್ / 534 / 2017-18

25 ಮ. ಪ್ುರಯೂೇಹಿತ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಮತ್ ತ ಐಟಿ ಸಯೇವಯಗಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಪ್ುರಯೂೇಹಿಟ್ / 535 / 2017-18

26 ಮ  ರಶ್ಮ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ರಾಶ್ಮ / 536 / 2017-18

27 ಮ. ರೂಮನ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ರೂಮನ್ / 537 / 2017-18

28 ಮ. ಸಹಾರಾ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಸಹಾರಾ / 538 / 2017-18

29 ಮ. ಸಾೆನ್ ಐಟಿ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈವಯೇಟ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಸಾೆನ್ ಐಟಿ / 539 / 2017-18

30 ಮೇ.  ಸಾೆಂಕಯಟ್ Info Sys ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಸಾೆಂಕಯಟ್ / 540 / 2017-18

31 ಮ / ಎಸ್.ಎಚ್. ಸಿಸಟಮ್
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಎಸ್.ಎಚ್. ಸಿಸಟಮ್ / 541 / 

2017-18

32 ಶ್ರೇ ಶಾಂತ್ಲ್ಟಂಗಯೇಶ್ವರ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಕಯೇಂದರ
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಶಾಂತಾಲ್ಟಗಯೇಶ್ವರ / 542 / 

2017-18

33 ಮಸಸ್ಿ ಸ ವಣ್ಿ ಎಜ ಕಯೇಶ್ನ್್ ಟರಸ್ಟ ಎಸಯ್ಎಂಎಫಿಟ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಸ ವಣ್ಿ / 543 / 2017-18

34
ಮ ಟಾರನ್್ ವಿಷ್ನ್ & ಸಾಫ್ಟ ವಯೇರ್ ಡಾಟಾ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್ ಪಯೈ. 

ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಟಾರನ್್ ವಿಷ್ನ್ / 544 / 2017-18

35 ಮ. ಟನಿಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಟನಿಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ / 545 / 

2017-18

36 ಮ ಉದಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಉದಯ / 546 / 2017-18

37 ಮ.ವನಾಿಜ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ವನಾಿಜ್ / 547 / 2017-18

38 ಮ. ವಯೈಶಾಲ್ಟ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ವಯೈಶಾಲ್ಟ / 554 / 2017-18



39 ಮ. ವಿ ವಿ ಸಮಟಯ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ವಿವಯೇಕ್ ವಿಧಾನ / 555 / 2017-18

40 ಮ. ರಿಷಿ ಇನಯೂಫೇಟಯಕ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ರಿಷಿ / 556 / 2017-18

41 ಮ. ಎನ್ಐಟಿ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಗಿಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಎನ್ ಐಟಿ / 557 / 2017-18

42 ಮ. ವಿ ಜಯ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ವಿ ಜಯ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ / 558 / 

2017-18

43 ಜಿೇರಯೂೇ ಡಿಫಯಟ್ ಸಲಹಯಗಾರ 15-16 ಮತ್ ತ 16-17 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ /ಜಿಡಿಸಿ / 548 / 2017-18

44 ಶ್ರೇ ಎಸಯ್ಎಸಯ್ಟಿಐ 3 ನಯೇ ವೆಕಿತ ಫಯೈಲ್
ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ / ಟಿಎಸ್ ಪಿ / 3 ನಯೇ ವೆಕಿತ 

ತ್ಪಾಸಣ್ಯ ಫಯೈಲ್

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕಡತದ ಹೆಸರು
ಕಡತದ ಸಂಖ್ೆೆ

1 ಮ. ಎಸಿಸಿಪಿಎಲ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ವಿಭಾಗ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಎಸಿಸಿಪಿಎಲ್/01/2017-18

2
ಮ. ಅಹಾನಾ ಸಿಸಟಮ್್ ಅಂಡ್ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ ಅಹಾನಾ/02/2017-18

3 ಮ ಗಯೂಲೇಬ್ಲ ಸಯೈಬರ್ ಭದರತಯ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಗಯೂಲೇಬ್ಲ/03/2017-18

4 ಮ. ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್ ಆಫ್ ಟಯಕಾನಲಜಿ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಎಚ್ಎಂಎಸ್/04/2017-18

5 ಕ್ವಿತಾ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಮತ್ ತ ಐಟಿ ಸಯೇವಯಗಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಕ್ವಿತಾ/05/2017-18

6 ಮ . ಲಾಜಿಕ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಯಂಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಲಾಜಿಕ್/06/2017-18

7 ಮಾೆಂಡಮಸ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಮಾೆಂಡಮಸ್/07/2017-18

8 ಪ್ುರಯೂೇಹಿತ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಪ್ುರಯೂೇಹಿತ್/08/2017-18

9 ಮ  ರಶ್ಮ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ರಶ್ಮ /09/2017-18

10 ಮ . ಎಸ್.ಎಚ್. ಸಿಸಟಮ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಎಸ್.ಎಚ್/10/2017-18

11 ಮ. ಸಹಾರಾ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ ಸಹಾರಾ/11/2017-18

12 ಸಾೆನ್ ಐಟಿ ಪ್ರಿಹಾರಗಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಸಾೆನ್ ಐಟಿ/12/2017-18

13 ಸಾೆಂಕಯಟ್ ಇನಯೂಫೇಸಿಸ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಸಾೆಂಕಯಟ್/13/2017-18

14
ಶ್ರೇ ಶಾಂತ್ಲ್ಟಂಗಯೇಶ್ವರ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಕಯೇಂದರ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಶಾಂತ್ಲ್ಟಂಗಯೇಶ್ವರ/14/2017-18

15 ಮಸಸ್ಿ ಸ ವಣ್ಿ ಎಜ ಕಯೇಶ್ನ್್ ಟರಸ್ಟ ಎಸಯ್ಎಂಎಫಿಟ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಸ ವಣ್ಿ/15/2017-18

16
ಮಸನ್್ ಟಾರನ್್ ವಿಷ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ ವಯೇರ್ ಡಾಟಾ ಸಯೂಲೂೆಷ್ನ್ ಪಯೈ. ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಟಾರನ್್ ವಿಷ್ನ್/16/2017-18

ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಪಿ / ಟಿಎಸ್ಪಿ 2017-18  ಕಡತಗಳ ಪಟಿಿ



17
ಮ. ಟನಿಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ ಟನಿಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್/17/2017-18

18 ಮ ಉದಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಉದಯ/18/2017-18

19 ಮ. ವನಾಿಜ್ ಟಯಕಾನಲಜಿೇಸ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ವನಾಿಜ್/19/2017-18

20 ಮ. ಎನ್ಐಟಿ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಗಿಳು ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಎನ್ಐಟಿ/24/2017-18

21 ಮ. ರಿಷಿ ಇನಯೂಫೇಟಯಕ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ರಿಷಿ/25/2017-18

22 ಮ. ವಯೈಶಾಲ್ಟ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ವಯೈಶಾಲ್ಟ/26/2017-18

23 ಮ. ವಿ ಜಯ ಕ್ಂಪ್ಯೆಟಸ್ಿ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ವಿ ಜಯ/27/02/2017-18

24 ಮ. ವಿ ವಿ ಸಮಟಯ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ವಿ ವಿ ಸ/28/02/2017-18

25
ಕಯ-ದಯೂೇಷ್ ರ್ೇಟಿಲ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/K-Shiksha Portal/20/2017-18

26 ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ / ಟಿಎಸ್ ಪಿ ತ್ರಬಯೇತಿ 2017-18 ಸಂಪ್ುಟ -2 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ತ್ರಬಯೇತಿ/31/2017-18

27 ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ / ಟಿಎಸ್ ಪಿ 2017-18 ಮ ಖೆ ಫಯೈಲ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/SCSP-TSP/22/2017-18

28 ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ / ಟಿಎಸ್ ಪಿ 2018-19 ಮ ಖೆ ಫಯೈಲ್ IDEA-2-POC

29 ಎಸ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ / ಟಿಎಸ್ ಪಿ 2019-20 ಮ ಖೆ ಫಯೈಲ್ IDEA-2-POC

30 ಕಿಯೇನಿಕ್್ ಸಯೇವಾ ಸಿಂದ  ಸಿಎಸಿ್ 2017-18 KSS-CSC

31 ಸಿಎಸಿ್ 2017-18 ಸಂಪ್ುಟ -2,
ಲಾೆರ್ಪ ಟಾರ್ಪ ಗಳು ಮತ್ ತ ಮ ದರಕ್ಗಳ ಖರಿೇದ

32
ಕಿಯೇನಿಕ್್ ಸಯೇವಾ ಸಿಂದ  ಸಿಎಸಿ್ 2017-18

ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ / ಕಯಎಸ್ಎಸ್-

ಸಿಎಸ್ಎಸ್/36/2017-18

33 ಶ್ರೇ ಎಸಯ್ಎಸಯ್ಟಿಐ 3 ನಯೇ ವೆಕಿತ ಫಯೈಲ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/3 ನಯೇ ವೆಕಿತ /23/2017-18

ತರಬೆೇತಿ ವಿಭಾಗ  

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಡತ್ದ ಹಯಸರ ಕ್ಡತ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಮೈಸೂರ  ವಿಭಾಗ - ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/399/ಎಮ್ ವಯೈಎಸ್ ಎನ್ 

ಎಸ್/2014-2015

2 ಬಯಳಗಾಂ  ವಿಭಾಗ -  ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/396/ಬಿ ಎಲ್ ಜಿ ಎಸ್ಎಸ್/2014-

2015

3 ಬಯಂಗಳೂರ  ವಿಭಾಗ - ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ ಟಿಆರ್.ಜಿ/409/ಡಿಎಮ್.ಎ/2014-2015

4 ಬಯಂಗಳೂರ  ವಿಭಾಗ - ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ ಟಿಆರ್.ಜಿ/410/ಡಿಎಮ್.ಎ/2014-2015



5
ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ - ಡಿಎಮ್ಎ/ಎಸ್ ಜಯಎಸ್ಆರ್ ವಯೈ 

ಯೇಜನಯ

ಟಿಆರ್.ಜಿ/394/ಎಸ್ ಜಯಎಸ್ಆರ್ ವಯೈ/200-10 

ಸಮೂಹ -2

6 ಬಯಳಗಾಂ  ವಿಭಾಗ - ಡಬ ೆಡಿಸಿ ಕ್ಡತ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/400(6)/ಡಬ ೆಡಿಸಿ/ಬಿಡಿ

7 ಬಯಳಗಾಂ  ವಿಭಾಗ -  ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ ಟಿಆರ್.ಜಿ/395/ಬಿ ಎಲ್ ಜಿ ಎನ್ ಎಸ್/2014-15

8 ಮೈಸೂರ  ವಿಭಾಗ - ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/400/ಎಮ್ ವಯೈಎಸ್ ಎಸ್ 

ಎಸ್/2014-15 ಸಮೂಹ -2

9 ಗ ಲಬಗಿ  ವಿಭಾಗ -  ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/397/ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್/2014-15 

ಸಮೂಹ -2

10
ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಆದಯೇಶ್ ಸಿಸಿ, ಸಿಎಮ್ ಸಿ, ಟಿಎಮ್ ಸಿ, 

ಟಿಪಿ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/512/ಎಮ್ ವಯೈಎಸಿಟಿ/2015-16

11 ಡಬ ೆಡಿಸಿ - ಬಯಂಗಳೂರ  ಸಟಿಿಫಿಕಯೇಟ್ ಇನ್ ಡಯಂಟ್ ಕ್ಡತ್ ಟಿಆರ್.ಜಿ/400(5)/ಡಬ ೆಡಿಸಿ/2014-15

12 ಡಬ ೆಡಿಸಿ - ಮೈಸೂರ  ಸಟಿಿಫಿಕಯೇಟ್ ಇನ್ ಡಯಂಟ್ ಕ್ಡತ್
ಟಿಆರ್.ಜಿ/400(3)/ಡಬ ೆಡಿಸಿ ಎಮ್ ವಯೈ/2014-

15

13 ಗ ಲಬಗಿ ವಿಭಾಗ - ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/398/ಬಿ ಎಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್/2014-15 

 ಸಮೂಹ -2

14 ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ 2017-18 ಕಯಎಫ್ ಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಐಟಿಇಡಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ/560/2017-18

15 ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ 2017-18 ಕಯವಯೈಸಿ ಎಳಂದೂರ ಐಟಿಇಡಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ/562/2017-18

16 ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ 2017-18 ಮತ್ ತ 2018-19 ಕಯಎಫ್ ಸಿ ಕಯೂಳಯಾೇಗಾಲಐಟಿಇಡಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ/561/2017-18

17 ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ 2017-18 ಕಯಎಫ್ ಸಿ ಕಯೂಪ್ಪಳ ಐಟಿಇಡಿ/ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ/559/2017-18

18 ಡಬ ೆಡಿಸಿ - ತ್ರಬಯೇತಿ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/400(1)/ಡಬ ೆಡಿಸಿಎಮ್ ವಯೈ/2014-15 

ಸಮೂಹ -1

19 ಹಯಚ ುವರಿ ಕಾಯಾಿದಯೇಶ್ ಬಿಡ ಗಡಯ- 14-15 ಚಿಕ್್ಬಳಾಾಪ್ುರ ಟಿಆರ್.ಜಿ/400(1)/ಡಿಎಮ್ಎ/2014-15

20 ಇಎಸ್ ಡಿಎಮ್ ತ್ರಬಯೇತಿ ಕಾಯಿಕ್ರಮ
ಟಿಆರ್.ಜಿ/398(3)/ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್/2015-

16

21
ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಮೈಸೂರ  ಅಬ ದಲ್ ನಜಿೇರ್ ಸಾಬ್ 

ಸಯಟೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಟಟೂೆಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡಯವಯಲರ್ಪ ಮಂಟ್
ಟಿಆರ್.ಜಿ/509/ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿಮೈವಯೈ/2012-13



22 ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ - ಮೈಸೂರ 
ಟಿಆರ್.ಜಿ/509(1)/ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿಮೈವಯೈ/2012-

13

23 ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ - ಮೈಸೂರ 
ಟಿಆರ್.ಜಿ/509/(3)/ಎಸ್ ಐ ಆರ್ 

ಡಿಮೈವಯೈ/2012-13

24 ಡಬ ೆಡಿಸಿ - ತ್ರಬಯೇತಿ  ಸಮೂಹ -2 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಟಿಆರ್.ಜಿ/ಡಬ ೆಡಿಸಿ/2020-21

25 ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ ತ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ತ್ರಬಯೇತಿ ಬಯಳಗಾಂ  ವಿಭಾಗ
ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಟಿಆರ್.ಜಿ/ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ ತ ಎಸ್ 

ಸಿ ಎ ಪಿ/615/2019-20

26 ಎಸ್ ಟಿ ಯೇಜನಯ 2019-20 ಕಯವಯೈ ಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/647//2020-21

27 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್-1 ಡಿಎಮ್ ಎ 2014-15 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/648//2020-21

28 ಡಿಎಮ್ ಎ ಎಂಬಯೇಡಯಡ್ ಕಯೂೇಸ್ಿ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/649//2020-21

29 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್-1 ಡಿಎಮ್ ಎ 2014-15 ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/650//2020-21

30  ಡಿಎಮ್ ಎ 14-15 ಎನ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ -ಎಡಿಶ್ನಲ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/651//2020-21

31  ಡಿಎಮ್ ಎ 14-15 ಎಸ್ ಯ ಎಲ್ಎಮ್ ಯೇಜನಯ -ಎಡಿಶ್ನಲ್ ಕಯಎಸ್ ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಇಡಿ/651//2020-21

ವಿಭಾಗ : ಇ.ಡಿ.ಪಿ 

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕಡತದ ಹೆಸರು ಕಡತದ ಸಂಖ್ೆೆ

1 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-1) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/001

2 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-2) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/002

3 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-3) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/003

4 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-4) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/004

5 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-5) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/005

6 ಐ ಬಿ ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ (Vol-6) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/006

7 ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ ಆಕ್್ಸ್್ UPES ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂ/036

8 ಆಂಟಿ ವಯೈರಸ್ ತ್ಂತಾರಂಶ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/048

9 ಕಯ ಶ್ಕ್ಷ್ ರ್ೇಟಿಲ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ಕಯ ಶ್ಕ್ಷ್/055

10 ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಯಬ್ ಅಭಿವೃಧಿ್ಧ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಟಿಸ್2/23/ವಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ-

ವಯಬ್/2010-11



11 ಹಯೂೇಸಿಟಂಗ್ ಸಯೇವಯ - ಐ.ಬಿ.ಎಂ ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐಬಿಎಂಸಯೇವಯ/ವಯಬ್ ಮೈಲ್ 

2017-18

12 ಮೈನ್ ಫಯರೇಮ್ ಇಂಟರ್ ನಯಟ್ ಕ್ನಯಕಿಟವಿಟಿ - ಡಟಾ ಸಯಂಟರ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ಎಂ ಎಫ್/074/2018-19

13 ಈ-ಆಫಿೇಸ್
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ಈ- ಆಫಿೇಸ್ 

/075/2019-2020

14 ಆರ್.ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಫಯೈಲ್ ಟಾರಕಿಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ಆರ್. 

ಎಫ್.ಐ.ಡಿ\68\2017-18

15 ಕಿಯೇನಿಕ್್ ಕ್ಛಯೇರಿ ನಯಟ್ ವಕಿಿಂಗ್ ಶಾಂತಿನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ಕಯೇಂದರ ಕ್ಛಯೇರಿ ನಯಟ್ 

ವಕಿಿಂಗ್/135/2012-13

16 ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಸಿಸಟಮ್್ ಕಯೇಂದರ ಕ್ಛಯೇರಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ನಯಟ್ ವಕಿಿಂಗ್/77/19-

20

17 ಕಿಯೇನಿಕ್್ ಕ್ಛಯೇರಿ ಇಂಟರ್ ನಯಟ್ ಕ್ನಯಕಿಟವಿಟಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ಇಂಟರ್ ನಯಟ್ 

ಕ್ನಯನಟಿವಟಿ /121

18 ಸಕಾಿರದ ಪ್ತ್ರಗಳು
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಇಡಿಪಿ/ ಸಕಾಿರದ ಪ್ತ್ರಗಳು 

/141/20-21

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕ್ಡತ್ದ ಹಯಸರ  ಕ್ಡತ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ರಿಲಯನ್್  ಕಾರ್ಿರಯೇಟ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಜಿ/2018-19

2 ಮೈಂಡ್್ ಸಯೂೇಲ್ಟವಟ್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ., ಡಿ1 ಐಟಿಪಿಜಿ/03/ಟಿಇನ್/2015-16

3 ಎಕಯ್ಂಟಿರಕ್  ಟೂೆಟಯಲಯೇಜ್ ಐಟಿಪಿಜಿ/06/ಟಿಇನ್/2015-16

4 ಇನಯೂಫೇರ್ಥಂಕ್ ಟಯಕಯೂನೇಲಜಿ ಐಟಿಪಿಜಿ/08/ಟಿಇನ್/2015-16

5 ಮೈಂಡ್್ ಸಯೂೇಲ್ಟವಟ್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ., ಬಿ1 ಐಟಿಪಿಜಿ/05/ಟಿಇನ್/2015-16

6 ನಂದನಿ ಮಿಲ್್ ಪ್ಲೌಿರ್ ಐಟಿಪಿಜಿ/18/ಎನ್ಎಂಪಿ/2015-16

7 ಲ್ಟನಸಾ್ಟ್ಿ ಐಟಿ ಸಲ ೆಷ್ನ್್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಲ್ಟನ ಸ್/2020-21

8 ವಿನಿ್ಟಯರ್ರ ಐಟಿಪಿಜಿ/04/ಟಿಇನ್/2015-16

9 19 ಸಿಂಬಲ್ ಐಟಿಪಿಜಿ/12/ಟಿಇನ್/2015-16

10 ವಯಲ್ ಸಿರಂಗ್ ಕಯರಿಯರ್ ಸೂ್ಲ್ ಐಟಿಪಿಜಿ/01/ಟಿಇನ್/2015-16

 ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಐಟಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗ್



11 ಕಯಒಚ್  ಐಟಿ ಸಲ ೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ., ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಜಿ-1/2018-19

12 ಬಿಎಎಸ್ಅರ್ ಕ್ನ್ಲಯಟನಿ್ ಸವಿಿಸಸ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/001/2018-19

13 ಟಯಕ್ ಕ್ಷಯೇತ್ರ ಇನಯೂಫೇ ಸಲ ೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ., ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಟಿಎಸ್/2018-19

14 ಮ|| ಎ ಎಂ ಜಯ ಸಲ ೆಷ್ನ್್
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಎ ಎಂ ಜಯ/2018-19

15
ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿಯಲ್ಟಲ ಸಾಳಕಯ್ ಅವಶ್ೆಕ್ತಯ ಅಜಿಿ ನಮೂನಯ 

ಫಯೈಲ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಎಎಫ್/2019-20

16 M/s ಮಫಯಿರಿ ಟಯಕಯೂನೇಲಜಿಸ್ ಐಟಿಪಿಜಿ/09/ಟಿಇನ್/2015-16

17
ಶ್ರೇ ಶ್ರಣ್ಬಸಪ್ಪ ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿ-ಕಯಎಲ್ 

ಬಿ/ಇನಯೂಫೇರ್ಥಂಕ್/ರಿರ್ೇಟ್ಿ/2019-20

18 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ದ ರಸಿತ ಮತ್ ತ ನಿವಿಹಣ್ಯ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/2020-21

19 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಸಣ್ಣ ನಗದ  ವಯಚು ಐಟಿಪಿಜಿ/10/ಪಿ/2015-16

20
ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಹೌಸ್ ಕಿೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ ತ ಭದರತಾ 

ಸಯೇವಯಗಳು

ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಹೌಸ್ 

ಕಿೇಪಿಂಗ್/2020-21

21 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೇರ  ಶ್ ದದಕ್ರಣ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿ-ಕಯ/ಎಸ್ ಟಿಪಿ/2020-21

22 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಸೂಚನ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಿದ ಕ್ಡತ್
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಅರ್ ಎಲ್/2018-19

23 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಲ್ಟಫ್ಟ ದ ರಸಿತ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/001/2017-18

24 ಎಸಿ ದ ರಸಿತ ಮತ್ ತ ಸವಿಿಸ್ 2 ಸಂ.
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಎಸಿ- ರಯಪಯೈರ್/ 

/2017-18

25 ಐಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಕ್ಲ ಬಗಿಿ ಇನೂ್ರಯನ್್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ(ಜಿ)-12 ಸಿ/2015-16

26
500 ಕಯವಿಎ ಡಿೇಸಯಲ್ ಜನರಯೇಟರ್ ಮತ್ ತ ನಿವಿಹಣ್ಯ ಎಎಂಫ್ 

ಪಾೆನಯಲ್
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಡಿಜಿ-ಎಎಂಸಿ/17-18

27 ಐಟಿಪಿ ಗ ಲಬಗಿ ಎಲಯಕಿರಸಿಟಿ ಚಾಜ್್ಿ
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/16ಎ/ಇಎಲ್ಇ 

/2017-18

28 ಐಟಿಪಿ ಗ ಲಬಗಿ ಎಲಯಕಿರಕ್ಲ್ ರಯಪಯೈರ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಜಿ/002/2017-18

29 ಐಟಿಪಿ ಗ ಲಬಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿಜಿ/ಸಿಸಿಟಿವಿ/2016-17

ಕರಮ ಸಂಖ್ೆೆ ಕ್ಡತ್ದ ಹಯಸರ  ಕ್ಡತ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ತಯೇನಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ಟ ಪಾಕ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗಗ



1 ಏಮ್ ಇನಯೂಫೇ ಟಯಕ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/2018-19

2
ಗಲಲಗಹಯರ್ ಸವಿಿಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅವರಿಗಯ ನಯಲಮಹಡಿಯಲ್ಟಲ 

ಹಂಚಿಕಯ ಮಾಡಿದ ಬಗಯಗ

ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ಗಲಲಗಹಯರ್/2019-

20

3 ಇಷ್ಾಟರ್ಿ ಸಾಫಯಟವೇರ್ ಸಲ ೆಷ್ನ್್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ.,
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ವಿವೊನ್ 

ಸಾಫಯಟವೇರ್/2018-19

4 ಎಜಯಎಸ್ ಟಯಕಯೂನೇ ಸಾಫ್ಟ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಎಜಯಎಸ್/04/2014-16

5 ರ್ೇಲಾರಿಸ್ ಸಾಫಯಟವೇರ್ ಸಲ ೆಷ್ನ್್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/ಪಿಎಸ್ಎಸ್/2020-21

6 ಕಾರಸ್ ಡಯೂಮೈನ್ ಸಲ ೆಷ್ನ್್

7 ಮಾಸಟರ್ ಅಬಲಯೂೇನ್ ಸಲ ೆಷ್ನ್್
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/ಮಾಸಟರ್ 

ಅಬಲಯೂೇನ್/2018-19

8 ಆರ್ಪ ಕ್ ಟ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/2018-19

9 ಕಾೆಂಪ್ಸ್ ಟಯಕ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-(ಎಸ್)/44/18-19

10 ಮಿತ್ರ ಸಾಫಯಟವೇರ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಎಂಎಸ್/14/2013-16

11 ಸಕ್್ಸ್ ಸಯ್ರೈಬ್ ಸಾಫಯಟವೇರ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಅಸಯಟ್್/02/15-16

12 ಅಕ್ಲ್ಟ ಟಯಕಯೂನೇಲಜಿಸ್ ಪಯೈ. ಲ್ಟ., ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಒಟಿಪಿಎಲ್/07/2016-17

13 ಸಿೇಡ್ ಸಾಟಟ್ಿ ಅರ್ಪ  ಹೌಸ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಎಸ್ಎಸ್ ಹಯಚ್/16/2013-16

14 ನಂದನಿ ಫುಡ್ ಸವಿಿಸ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಎನ್ಎಫ್ ಡಿ/02ಎ/17-18

15 ಗಲಲಗಹಯರ್ ಸವಿಿಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಎರಡನಯೇ ಮಹಡಿ
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/2/ಗಲಲಗಹಯರ್/201

9-20

16 ರಾಘವಯೇಂದರ  ಅಸಯೂೇಸಿಯ್ಕೇಟ್್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಅರ್ ಎ/16/2013-16

17
ಗಲಲಗಹಯರ್ ಸವಿಿಸಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಮದಲನಯೇ ಮಹಡಿ

ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/1/ಗಲಲಗಹಯರ್/201

9-20

18
ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೇರ  ಶ್ ದದಕ್ರಣ್ ಭಾಗ- 

2
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ಎಸ್ ಟಿಪಿ/2019-20

19 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ನಿೇರ  ಸರಬರಾಜ  ವಯಚು ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ಡಬೂಲೂಸಿ/2016-17

20 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಇನೂ್ರಯನ್್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಸಿ/2018-19

21 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಇತ್ರಯೇ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಒಎಫ್/01ಎ/17-18

22 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಲ್ಟಫ್ಟ ಗಳ ಎ ಎಂ ಸಿ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/026/2014-15



23 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಸಣ್ಣ ನಗದ  ವಯಚು ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/026/2014-15

24 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಡಿೇಸಯಲ್ ಜನರಯೇಟರ್ ಮತ್ ತ ನಿವಿಹಣ್ಯ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿ-ಎಸ್/20/2013-14

25 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೇರ  ಶ್ ದದಕ್ರಣ್ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ಎಸ್ ಟಿಪಿ/2018-19

26
ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೇರ  ಶ್ ದದಕ್ರಣ್ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಮತ್ ತ ದ ರಸಿತ
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಐಟಿಪಿಎಸ್/033/2018-19

27
ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ವಿದ ೆತ್ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಟಕ್ ತ್ಪಾಸಣ್ಯ

ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಪಿಐ/034/2015-16

28 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿೇರ  ಶ್ ದದಕ್ರಣ್ ದ ರಸಿತ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಕಯ-ಸಿ/016/2017-18

29 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಪ್ುಲಮ್ ಬಿಂಗ್ ಮತ್ ತ ಇತ್ರಯೇ ದ ರಸಿತ ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/2019-20

30
ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಬಯೂೇರ್ ವಯಲ್ ಮತ್ ತ ಸಿರೇಟ್ ಲಯೈಟ್ 

ದ ರಸಿತ
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಎಸ್ಎಲ್ಟಬಡಬೂಲೂ/032/2015-16

31 ಐ. ಟಿ ಪಾಕ್ಿ ಶ್ವಮಗಗ ಪ್ರಿರ್ೇಷ್ಣ್ಾ ಕಯೇಂದರ
ಕಯಎಸ್ಇಡಿಸಿಎಲ್/ಅಸಯಟ್್/ಐಟಿಪಿಎಸ್/ಇನ್ 

ಕ್ೂೆಬಯೇಷ್ನ್

ವಾಣಿಜ್ೆ ವಿಭಾಗ -3

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಡತ್ದ ಹಯಸರ ಕ್ಡತ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಕ್ೃಷಿ ಮಾಕಯಿಟಿಂಗ್ ಇಲಾಖ್ಯ(ಎಪಿಎಂಸಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/01/2016-17

2
ಪ್ಶ್ ಸಂಗಯೂೇಪ್ನಯ ಮತ್ ತ ಪ್ಶ್ ವಯೈದೆ ಸಯೇವಯಗಳು(ಸಹಾಯ 

ಲಯೈನ್)ಇಲಾಖ್ಯ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/02/2016-17

3 ಮಸ್ ಕಾಂ(ಇ.ಆರ್.ಪಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/03/2016-17

4 ಆರ್ಥಿಕ್ ಮತ್ ತ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ(ಎಚ್ಆರ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/04/2016-17

5 ಡಾ.ಅಂಬಯೇಡ್ರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್(ಹಯಚ್.ಡಬೂಲೂ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/05/2016-17

6
ಸಫಯೈ ಕ್ಮಿ ಚರಿೇಸ್(ಎಚ್.ಆರ್)ಗಾಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ 

ಆಯೇಗ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/06/2016-17

7 ಮಹಾರಾಷ್ರ ಐಟಿ ಕಾರ್ೇಿರಯೇಷ್ನ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್(ಎಸ್.ಡಬೂಲೂ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/07/2016-17



8
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ ಸಹಕಾರ ಫಯಡರಯೇಶ್ನ್ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್. 

(ಎಸ್.ಡಬೂಲೂ.ಡಿ.)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/08/2016-17

9 ಥಾಣ್ಯ ಮ ನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾರ್ಿರಯೇಷ್ನ್(ಇ.ಎಸ್.ಸಿ.ಓ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/09/2016-17

10 ನಗರ ಮ ನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕೌನಿ್ಲ್-ಹನ ಸರ್(ಎಸ್.ಡೂೆ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/10/2016-17

11 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಕ್ಲಾೆಣ್ ನಿದಯೇಿಶ್ನಾಲಯ(ಇ.ಬಿ,ಎಲ್.ಇ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/11/2016-17

12 ಕಾಮಿಿಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ(ಕಾಮಿಿಕ್ ಇ-ರ್ೇಟಿಲ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/12/2016-17

13 ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಗರಂಥಾಲಯಗಳ ವಿಭಾಗ(ಇ.ಬಿ,ಎಲ್.ಇ.ಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/13/2016-17

14 ಕಯ.ಎಂ.ಎಫ್(ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/14/2016-17

15 ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್-ರಯೈಚೂರ (ರ್ೇಟಿಲ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/15/2016-17

16 ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್-ಬಿದರ್(ಆಸಿತ ನಿವಿಹಣ್ಯ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/16/2016-17

17 ಕಯ.ಬಿ.ಜಯ.ಎನ್.ಎಲ್. (ಪಾರಜಯಕ್ಟ ಮಾೆನಯೇಜಯಮಂಟ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/17/2016-17

18
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್(ಪಾರಜಯಕ್ಟ 

ಮಾೆನಯೇಜಯಮಂಟ್)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/18/2016-17

19 ಕಾೆಡಾ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/19/2016-17

20 ಕಾವಯೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/20/2016-17

21 ಕಯ.ಸ್.ಹಯಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್. (ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಅನ ಷ್ಾೆನ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/21/2016-17

22 ಹಯಚ್.ಜಿ.ಎಮ್.ಎಲ್. (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/22/2016-17

23 ಕಯ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್. (ಎಸ್.ಎ.ಡಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/23/2016-17

24 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾರ್ಪಿ(ಆಸಿತ ರಿಜಿಸಟರ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/24/2016-17

25 ಬಯಸಾ್ಮ್ ಹಯಲಯಪಲೈನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/25/2016-17

26 ಬಯಸ್ ಕಾಂ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಟಾರಕಿಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/26/2016-17

27 ಬಯಸ್ ಕಾಂ,ಎಚ್,ಆರ್. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/27/2016-17

28 ಕಾನಿಿಕ್,ಎಂ.ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/28/2016-17

29 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ, (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/29/2016-17

30
ಬಯಂಗಳೂರ  ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬಯೇಡ್ರ್ ಸೂ್ಲ್ ಆಫ್ 

ಎಕ್ನಾಮಿಕ್್,ಎಚ್.ಡಬೂಲೂ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/30/2016-17

31 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ,ಎಚ್.ಡಬೂಲೂ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/31/2016-17

32
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ನಗರ ನಿೇರ  ಸರಬರಾಜ  ಮಂಡಳಿ,ಮಾನವ 

ಸಂಪ್ನೂಮಲ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/32/2016-17



33
ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಕಾರ್ಿರಯೇಟ್ ಸಯೂೇಶ್ಯಲ್ 

ರಯಸಾಪನಿ್ಬಿಲ್ಟಟಿ(ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/33/2016-17

34 ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಐ.ಟಿ&ಬಿ.ಟಿ ಇವಯಂಟ್್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/34/2016-17

35 ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಕಯ-ಟಾಕ್್(ಇವಯಂಟ್್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/35/2016-17

36 ಕಿಯಾನಿಕ್್,ಪ್ರತಿಸಪಂದನಾ(ಹಯಲಯಪಲೈನ್ ಸಯಂಟರ್-ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/36/2016-17

37 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಲಯೈವ್ ಸಾಟಕ್ ಡಯವಲಪಯಮಂಟ್ ಏಜಯನಿ್(ನಯಟ್ ಬ ಕ್್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/37/2016-17

38 ಭೂಮಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಯಲ್(ನಯಟ್ ವಕಿಿಂಗ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/38/2016-17

39 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಸಾ್ೂನಿಂಗ್&ಡಿಜಿಟಯೈಸಯೇಶ್ನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/39/2016-17

40 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಜಿ.ಐ.ಎಸ್.ಆಸಿತ ಸಮಿೇಕ್ಷಯ ವೆವಸಯಾ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/40/2016-17

41 ಕಯ.ಎಚ್.ಬಿ. (ಇ.ಆರ್.ಪಿ.) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/41/2016-17

42 ಇ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/42/2016-17

43 ಎ.ಎಮ್.ಸಿ. (ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಮತ್ ತ ಪಿರಂಟಸ್ಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/43/2016-17

44 ಕ್ಂಪ್ಯರಸ್ಿ ಮತ್ ತ ಸಾಫ್ಟ ವಯೇರ್ ಗಳ ಪ್ಯರಯೈಕಯ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/44/2016-17

45 ಡಾಕ್ ೆಮಂಟ್ ಗಳ ಸಾ್ೂನಿಂಗ್ ಡಿ.ಸಿ. -ಆಫಿೇಸ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/45/2016-17

46 ಹಾರ್ಪ ಕಾಂಮ್್ ನ ಆಟಯೂೇಮೇಷ್ನ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಐ.ಟಿ.ಎಸ್-3/46/2016-17

ಮಾನವ ಸಂಪನಮೂಲ್ ವಿಭಾಗ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಡತ್ದ ಹಯಸರ ಕ್ಡತ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1
ಧಾರವಾಡ ಮಾನಸಿಕ್ ಆರಯೂೇಗೆ ಮತ್ ತ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸಯಾ. 

ಬಯಳಗಾವಿ ರಸಯತ. ಧಾರವಾಡ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ 

ಡಿಐಎಂಹಯಚ್ ಎನ್-ಡಿ/67ಎ

2 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  ಕಯೂಪ್ಪಳ (ಯ ಎಡಿ) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ ಡಿಸಿ-ಕಯ/117

3 ಆಯ ಷ್  -ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಡಿ-ಬಿ/118

4 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಗಡಿ ಪ್ರದಯೇಶ್ ಅಭಿವರದದ ಪಾರಧ್ಧಕಾರ, ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಬಿಎಡಿಎ/119

5 ಸಯಂಟರ್  ಫಾರ್  ಇ-ಗವನಿನ್್  ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಇಸಿಜಿ/120

6 ಬಯಂಗಳೂರ  ಗಾರಮಾಂತ್ರ ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿ-ಬಿ/121

7 ವಿತಿತೇಯ ಕಾಯ ಿನಿೇತಿ ಸಂಸಯಾ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ ಪಿ/122

8 ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳು-ಬಯಂಗಳೂರ . ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ ಡಿ/123



9
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಗಾೆಸಯಟಿಯರ್  ಮ ಖೆ ಸಂಪಾದಕ್ರ ಕ್ಛಯೇರಿ, 

ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಡಿ/124

10 ಕ್ನಾಿಟಕ್  ಜಯೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ ತ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಬಿಐಟಿಎಸ್/126

11
BBC ಕ್ನಾಿಟಕ್   ಜಯೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ ತ ಮಾಹಿತಿ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಯೇವಯಗಳು - ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಬಿಬಿಸಿ/127

12 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಿದ ೆಚಛಕಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಇಆರ್ ಸಿ/128

13 ಕಯಪಿಟಿಸಿಎಲ್  ಬಯಂಗಳೂರ  (ಆನಂದರಾವ್  ಸಕ್ಿಲ್) ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಪಿಟಿಸಿಲ್/130

14 ಕ್ನಾಿಟಕ್  ರಾಜೆ ಮಾಲ್ಟನೆ ಮಂಡಳಿ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಸ್ ಪಿಸಿ/131

15 ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್  (ಹ ಬಬಳಿಾ) ಲ್ಟ.
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎನ್ ಜಿಇಎಫ್ -

ಹಯಚ್/134

16 ರಾಷಿರೇಯ ಹಯದಾದರಿ ವಿಭಾಗ. ಹ ನಗ ಂದ. ಬಿಜಾಪ್ಯರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಎನ್ ಹಯಚ್ ಹಯಚ್ ವಿಜಿ/135

17 ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸ್ ಡಬ ಲಡಿ/137

18 ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳು-ಶ್ವಮಗಗ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ ಎಸ್/140

19 ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್  - ಕಾರವಾರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಝಡ್ ಪಿ-ಕಯ/141

20 ಮಸ್ಂ ಮಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಮ್/142

21 ಹಿಂದ ಳಿದ ವಗಿಗಳ  ಕ್ಲಾೆಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಬಿ/144

22 ಕಯಪಿಟಿಸಿಎಲ್  ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಪಿಟಿಸಿಎಲ್ -

ಬಿ/147

23 ಕಯಪಿಟಿಸಿಎಲ್  ಬಯಂಗಳೂರ  (ಕಯ.ಜಿ. ರಸಯತ.)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಪಿಟಿಸಿಎಲ್ -

ಸಿಬಿ/148

24 ಅಕ್ಷ್ರ ದಾಸಯೂೇಹ. ಕಾರವಾರ. ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಡಿ-ಕಯ/149

25 ಸಿಬಬಂಧ್ಧ ಮತ್ ತ ಆಡಳಿತ್ ಸ ಧಾರಣ್ಯ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಪಿಎಆರ್/154



26 ರಿಯಲ್  ಎಸಯಟೇಟ್  ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪಾರಧ್ಧಕಾರ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆರ್ ಇಆರ್ ಎ/159

27 ಪೌರಾಡಳಿತ್ ನಿದಯೇಿಶ್ನಾಲಯ  ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಎಂಎ/160

28 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  - ಕ್ಲಬ ಗಿಿ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-ಕಯ/161

29 ತಯೂೇಟಗಾರಿಕಯ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಲ್ ಹಯಚ್ - 

ಬಿ/162

30
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ ನಗರ ಮೂಲ  ಸೌಕ್ಯಿ  ಅಭಿವೃದಿ ಮತ್ ತ 

ಹಣ್ಕಾಸ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್. ಬಯಂಗಳುರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಕಯಯ ಐಡಿಫ್ ಸಿಎಲ್ /163

31 ಕ್ಂದಾಯ ಗಾರಮಗಳ ರಚನಾಕಯೂೇಶ್. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆರ್ ವಿ-ಬಿ/165

32 ಜಿಲಾಲ ತ್ರಬಯೇತಿ ಸಂಸಯಾ. ಚಿಕ್್ಮಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಟಿಐ-ಬಿ/167

33 ಸಯಂಟರ್  ಫಾರ್  ಇ-ಗವನಿನ್್  ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಇಜಿ-ಬಿ/169

34 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  ರಾಮನಗರ (AJSK)
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-

ಆರ್/170

35 ಡಿ ಸಿ ಕ್ಛಯೇರಿ. ಮಂಡೆ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ - 

ಎಂ/171

36 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯರಿ. ಕಯೂಪ್ಪಳ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-ಕಯ/172

37 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯರಿ. ಚಿತ್ರದ ಗಿ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-ಸಿ/173

38 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ .  ಬಿೇದರ್ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-ಬಿ/174

39 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ .  ಬಿೇದರ್  ಹಾವಯೇರಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-

ಹಯಚ್/175

40 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ . ಕಯೂೇಲಾರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಯ ಐಡಿ-

ಕಯೂೇಲಾರ್/177

41
ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ಮತ್ ತ ಗಾರಹಕ್ರ ವೆವಹಾರಗಳು 

ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ ಸಿಎಸ್-

ಬಿ/187



42
ರಾಜಿೇವ್  ಗಾಂಧ್ಧ ಗಾರಮಿೇಣ್ ವಸತಿ ಕಾರ್ಿರಯೇಷ್ನ್  ಲ್ಟಮಿಟಯಡ್ . 

ಬಯಂಗಳೂರ . ಕಯೂಪ್ಪಳ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆರ್ ಜಿಹಯ-ಬಿ/188

43 ಚ ನಾವಣ್ಾ ಆಯೇಗ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಇಸಿ-ಬಿ/189

44
ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ಮತ್ ತ ಗಾರಹಕ್ರ ವೆವಹಾರಗಳು 

ಇಲಾಖ್ಯ. ಧಾರವಾಡ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ ಸಿಎಸ್-

ಡಿ/190

45 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ . ತ್ ಮಕ್ೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿ-ಟಿ/191

46 ಉಪ್ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಚಿಕ್್ಬಳಾಾಪ್ುರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸ್ ಎಸ್ಎ-

ಸಿ/192

47 ಆಹಾರ ಮತ್ ತ ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ನಿಗಮ. ಕಯೂಪ್ಪಳ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್&ಸಿ-

ಕಯೂಪ್ಪಳ/193

48
ಕಿದಯವೈ ಮಮೇರಿಯಲ್  ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್  ಆಫ್  ಅಂಕಾಲಜಿ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯ-ಬಿ/194

49 ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರಣ್ೆ ಇಲಾಖ್ಯ. ರಾಮನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸ್ ಎಫ್-

ಆರ್/195ಎ

50 ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯ. ಧಾರವಾಡ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಫ್ -ಡಿ/197

51
ಕ್ನಾಿಟಕ್  ಜಯೈವಿಕ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ ತ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ 

ಸಯೇವಯಗಳು - ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಬಿಟ್್ ಡಿಐಟಿ-

ಬಿ/199

52 ನಗರಸಭಾ ಕಾಯಾಿಲಯ (CMC) ಕ್ನಕ್ಪ್ುರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಎಂಸಿ-ಕಯ/200

53 ಅಕ್ಷ್ರ ದಾಸಯೂೇಹ ಯೇಜನಯ. ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್.  ಕಯೂಪ್ಪಳ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಡಿ-ಝಡ್ ಪಿ-

ಕಯ/202

54
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯೇರಿ. ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ. 

ರಾಮನಗರ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿಎಂ-

ಆರ್/204

55 ನಗರಸಭಾ ಕಾಯಾಿಲಯ (CMC) ರಾಮನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಎಂಸಿಆರ್ -

ಆರ್/205

56 ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಳಗಾವಿ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಫಾರಯಸ್ಟ -ಬಿ/206

57 ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರಣ್ೆ ಇಲಾಖ್ಯ. ಮಂಡೆ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಸಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಂ/207

58
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯರಿ. ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ. 

ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಮೈನಾರಿಟಿ-

ಆರ್/208



59 ಯ ವ ಸಬಲ್ಟೇಕ್ರಣ್ ಮತ್ ತ ಕಿರೇಡಾ ಇಲಾಖ್ಯ. ರಾಮನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ವಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ-ಆರ್/209

60
ಕ್ನಾಿಟಕ್  ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ. ಮಲಯಲೇಶ್ವರಂ. 

ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಬಿ/ಬಿ/210

61 ರಾಮನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಪಾರಧ್ಧಕಾರ. ರಾಮನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಅಬಿನ್ ಡಿ-

ಆರ್/212

62 ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸಮಿತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್.  ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎನ್ ಆರ್ ಆಯ್ಕ -

ಬಿ/214

63
ಎಸ್  ಡಿ ಎಸ್  ಕ್ಷ್ಯರಯೂೇಗ ಸಂಶಯ ೇಧನಾ ಕಯೇಂದರ ಮತ್ ತ 

ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧ್ಧ ಎದಯ ರಯೂೇಗಗಳ ಇನಿ್ಿಟೂೆಟ್ .ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆರ್ ಜಿಐಸಿಡಿ-

ಬಿ/220

64
ಜಿಲಾಲ ಆರಯೂೇಗೆ ಮತ್ ತ ಕ್ ಟ ಂಬ ಕ್ಲಾಲಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಚಯೇರಿ-

ರಾಮನಗರ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಎಚ್ ಒ-

ಆರ್/221

65 ಡಿ.ದಯೇವರಾಜ ಅರಸ್  ಟರಕ್  ಟಮಿಿನಲ್್  ಲ್ಟ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಯ -ಬಿ/222

66
ಕಯೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬಯೇತಿ ಮತ್ ತ ಉದಯೂೆೇಗ ಕೌಶ್ಲೆ ಮಿಷ್ನ್  

ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಐಟಿಇಕಯಎಂ-

ಬಿ/223

67 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯರಿ. ರಾಮನಗರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿ-ಆರ್ /224

68
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಆಯ ವಯೇಿದ  ಮತ್ ತ ಯ ನಾನಿ ವಯೈದೆ ಮಂಡಳಿ 

ಬಿರಗಯಡ್  ಪಾಲಜಾ. ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಯ ಪಿಬಿ-

ಬಿ/225

69
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಯವರ ಕಾಯಾಿಲಯ (ಜಿಲಾಲ ನಗರಾಭಿವೃದಿ 

ಕಯೂೇಶ್). ರಾಮನಗರ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಯ ಡಿಸಿ-

ಆರ್ /226

70 ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಭಾಗೆ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಬಿಜಯಎನ್ ಎಲ್ -

ಬಿ/231

71
ಕೌಶ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿ ಉದೆಮಶ್ೇಲತಯ ಮತ್ ತ ಜಿೇವನಯೂೇಪಾಯ 

ಇಲಾಖ್ಯ. ಕಯೂೇಲಾರ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸ್ ಡಿಇ&ಎಲ್ -

ಕಯ/235

72 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆ ರಸಯತ ಸಾರಿಗಯ ನಿಗಮ ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ-

ಬಿ/237

73 ಹ ಬಬಳಿಾ-ಧಾರವಾಡ ಬಿಆರ್ ಟಿಎಸ್   ಕ್ಂಪ್ನಿ ಲ್ಟ.
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಬಿಆರ್ ಟಿಎಸ್-

ಹಯಚ್-ಡಿ/239



74 ಕ್ನಾಿಟಕ್  ರಾಜೆ ಅರಣ್ೆ ಕಯೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮ. ಧಾರವಾಡ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಕಯಎಸ್ ಎಫ್ ಐಸಿಎಲ್ -ಡಿ/242

75 ಬಯಂಗಳೂರ  ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದಯೇಶಾಭಿವೃದಿ ಪಾರಧ್ಧಕಾರ.
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ-

ಬಿ/243

76
ಜಿಲಾಲ ಮಕ್್ಳ ರಕ್ಷ್ಣ್ಾ ಘಟಕ್. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ ತ ಮಕ್್ಳ ಅಭಿವೃದಿ 

ಇಲಾಖ್ಯ. ರಾಮನಗರ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಪಿಆರ್ -

ಆರ್ /247

77 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ.  ಕಯೂೇಲಾರ ಜಿಲಯಲ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿಒ-ಕಯ/248

78 ಉತ್ತರ ಕ್ನನಡ ಜಿಲಾಲ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ಕಾಯಾಿಲಯ. ಕಾರವಾರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಝಡ್ ಪಿ-ಕಯ-

ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ/253

79 ಕ್ ಮಾರ ಕ್ೃಪ್ ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಕಯ-ಬಿ/255

80 ವಾತಾಿ  ಮತ್ ತ ಸಾವಿಜನಿಕ್  ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಇಲಾಖ್ಯ . ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಐಪಿ-ಎನ್ -

ಬಿ/256

81 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜೆಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆರ್ ಬಿ-ಬಿ/258

82 ವಾತಾಿ  ಮತ್ ತ ಸಾವಿಜನಿಕ್  ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಇಲಾಖ್ಯ . ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಐಪಿಆರ್ -

ಬಿ/287

83
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಆಯಿವಯೈಶ್ೆ  ಸಮ ದಾಯ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ. 

ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಸಿಡಿಸಿ-ಬಿ/291

84 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ.  ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ ಜಿಲಯಲ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿ-ಬಿ/292

85 ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಡಿ-ಬಿ/293

86 ಹಟಿಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ ಕ್ಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಹಯಚ್ ಜಿಎಂಸಿಎಲ್ -ಬಿ/295

87 ಆರಯೂೇಗೆ ಮತ್ ತ ಕ್ ಟ ಂಬ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಸಯೇವಯಗಳು. ಬಯಳಗಾವಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಹಯಚ್ ಎಫ್ ಬ ಲ-

ಬಿ/296

88
ರಯೂೇರಿಕ್  ಮತ್ ತ ದಯೇವಿಕಾರಾಣಿ ರಯೂೇರಿಕ್  ಎಸಯಟಟ್  ಮಂಡಳಿ. 

ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಟಿಆರ್ ಡಿಆರ್ ಇಆರ್ -ಬಿ/304

89
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ಕಾಯಾಿಲಯ  (ಜಿಲಾಲ ಆಡಳಿತ್ 

ಭವನ). ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ ಜಿಲಯಲ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ 

ಪ್ಂಚಾಯತ್ -ಬಿ/306



90
ಹಯಚ ುವರಿ ರ್ಲ್ಟೇಸ್ ಮಹಾ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರವರ ಕ್ಛಯೇರಿ ರ್ಲ್ಟೇಸ್  

ಗಣ್ಕ್ ವಿಭಾಗ. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಡಿಜಿಪಿ-ಬಿ/308

91 ಬೃಹತ್  ಬಯಂಗಳೂರ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಟಕಯ. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಬೃಹತ್  

ಬಯಂಗಳೂರ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಟಕಯ-ಬಿ/311

92 ಪ್ಶ್ ಸಂಗಯೂೇಪ್ನಯ ಮತ್ ತ ಮಿೇನ ಗಾರಿಕಯ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಪ್ಶ್ ಸಂಗಯೂೇಪ್ನಯ 

ಮತ್ ತ ಮಿೇನ ಗಾರಿಕಯ ಇಲಾಖ್ಯ/315

93
ಕ್ಲಾೆಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್  ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮಲ. ಕ್ೃಷಿ ಹಾಗೂ 

ಸಾಂಸೃತಿಕ್ ಸಂಘ ಕ್ಲಬ ರಗಿ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕ್ಲಾೆಣ್ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್  ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮಲ. ಕ್ೃಷಿ ಹಾಗೂ 

ಸಾಂಸೃತಿಕ್ ಸಂಘ-ಕ್ಲಬ ರಗಿ/323

94 ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ. ಉಪ್ವಿಭಾಗಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳು. ರಾಮನಗರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕ್ಂದಾಯ 

ಇಲಾಖ್ಯ-ರಾ/324

95
ರಯೇಷ್ಯಮ ಸಹಾಯಕ್ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕ್ಛಯರಿ ಹಾವಯೇರಿ ವಿಭಾಗ. 

ಹಾವಯೇರಿ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ರಯೇಷ್ಯಮ ಸಹಾಯಕ್ 

ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕ್ಛಯರಿ ಹಾವಯೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಹಾ/325

96
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ . ಜಿಲಾಲ ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಕಯೂೇಶ್. 

ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ ಜಿಲಯಲ.

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಕಯೂೇಶ್- ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ/326

97 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶ್ಲಪಗ ರ ಕ್ ಲಗಳ ಕಯೇಂದರ. ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ 

ಶ್ಲಪಗ ರ ಕ್ ಲಗಳ ಕಯೇಂದರ. ಬಯಂಗಳೂರ /327

98
ಆಹಾರ. ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ಮತ್ ತ ಗಾರಹಕ್ರ ವೆವಹಾರಗಳ 

ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಆಹಾರ. 

ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ಮತ್ ತ ಗಾರಹಕ್ರ 

ವೆವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ. ಬಯಂಗಳೂರ /338

99 ಜಿಲಾಲ ಕೌಶ್ಲಾೆಭಿವೃದಿ ಕ್ಛಯೇರಿ, ಬಳಾಾರಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ 

ಕೌಶ್ಲಾೆಭಿವೃದಿ ಕ್ಛಯೇರಿ, ಬಳಾಾರಿ /339

100
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಯವರ ಕಾಯಾಿಲಯ   , ಜಿಲಾಲ ನಗಾಭಿವೃದಿ 

ಕಯೂೇಶ್, ತ್ ಮಕ್ೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಯವರ ಕಾಯಾಿಲಯ   , ಜಿಲಾಲ 

ನಗಾಭಿವೃದಿ ಕಯೂೇಶ್, ತ್ ಮಕ್ೂರ /340

101 ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಯಂಗಳೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾೆಣ್ 

ಇಲಾಖ್ಯ - ಬಯಂಗಳೂರ /341



102 ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮಲ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮಲ 

ಇಲಾಖ್ಯ- ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ/343

103 ಜಿಲಾಲ ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕಾಯಾಿಲಯ , ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ 

ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕಾಯಾಿಲಯ - ಬಾಗಲಕಯೂೇಟಯ/344

104
ಉಪ್ ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅರಣ್ೆ 

ವಿಭಾಗ, ಚಿತ್ರದ ಗಿ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಾಮಾಜಿಕ್ 

ಅರಣ್ೆ ವಿಭಾಗ-ಚಿತ್ರದ ಗಿ/350

105
ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ ಚ ನಾವಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ 

ಕಾಯಾಿಲಯ , ಕ್ನಾಿಟಕ್

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-

2/ಚ ನಾವಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ - 

ಕ್ನಾಿಟಕ್/351

106 ಜಿಲಾಲ ತ್ರಬಯೇತಿ ಸಂಸಯಾ. ವಿಜಯಪ್ುರ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ ತ್ರಬಯೇತಿ 

ಸಂಸಯಾ-ವಿಜಯಪ್ುರ/352

107
ಜಿಲಾಲ ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಕಯೂೇಶ್, ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ , 

ಮೈಸೂರ  ಜಿಲಯಲ.

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಜಿಲಾಲ 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಕಯೂೇಶ್-ಮೈಸೂರ  ಜಿಲಯಲ/353

108 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಯವರ ಕ್ಛಯೇರಿ ರಾಯಚೂರ . ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿ-ಆರ್/010

109 ಸಹಾಯಕ್ ಆಯ ಕ್ತರ ಕ್ಛಯೇರಿ ಲ್ಟಂಗಸ ಗೂರ .
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸಿ ಒ-

ಎಲ್ /004

110 ಸಹಾಯಕ್ ಆಯ ಕ್ತರ ಕ್ಛಯೇರಿ ರಾಯಚೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸಿ ಒ-

ಆರ್ /006

111 ಪೌರಾಯ ಕ್ತರ  ನಗರ ಸಭಯ ರಾಯಚೂರ .
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಸಿಎಂಸಿ-

ಆರ್ /019

112
ಅಟಲ್ ಜಿ ಜನಸಯನೇಹಿ ಕಯೇಂದರ ಮತ್ ತ ಆಧಾರ್  ಮಬಯೈಲ್  

ರಾಯಚೂರ 

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಜಯಎಸ್ ಕಯ-

ಆರ್ /252

113 ಹಯೈ.ಕ್.ಪ್ರ.ಹ.ಮಂ ರಾಯಚೂರ .
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಹಯಚ್ ಕಯಆರ್ ಡಿಬಿ-

ಆರ್ /302

114
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಣಿ ಮತ್ ತ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ಯ 

ರಾಯಚೂರ .

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಂಜಿಆರ್ -

ಆರ್ /007

115 ಜಿಲಾಲ ತ್ರಬಯೇತಿ ಸಂಸಯಾ ರಾಯಚೂರ . ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಕಯಎಫ್ ಸಿ-ಎಸ್ /15



116 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಯವರ ಕ್ಛಯೇರಿ ರಾಯಚೂರ .
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿಎಸ್ -

ಆರ್/003

117
ಜಿಲಾಲ ಕೌಶ್ಲಾೆಭಿವೃದಿ ಉದೆಮಶ್ೇಲತಯ ಮತ್ ತ 

ಜಿೇವನಯೂೇಪಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ ರಾಯಚೂರ .

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಸಿಎಸ್ -

ಆರ್ /20

118 ಜಿಲಾಲ ಖಜಾನಯ ಇಲಾಖ್ಯ ರಾಯಚೂರ . ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಡಿಟಿಒ-ಆರ್ /011

119
ವಿಶಯೇಷ್ ಭೂಸಾವಧ್ಧೇನಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  

ಮ ನಿರಾಬಾದ್  ಸಿಂಧನೂರ.

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್-2/ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ-

ಎಸ್ /262

120 ಕಾೆಷ್ ಟಯಕ್  ನಿಮಿಿತಿ  ಕಯೇಂದರ, ರಾಯಚೂರ .
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಸಿಎನ್ ಕಯ-ಆರ್ /19-

20/299

121
ಪ್ಶ್ ಪಾಲನಾ ಮತ್ ತ ಪ್ಶ್ ವಯೈದೆಕಿೇಯ ಸಯೇವಾ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಯಲ.

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಎಹಯಚ್ -

ಯಾದಗಿರಿ/19-20/305

122 ಜಿಲಾಲ ನಗರಾಭಿವೃದಿಕಯೂೇಶ್, ರಾಯಚೂರ 
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಡಿಯ ಡಿಸಿ-

ರಾಯಚೂರ /20-21/310

123 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛಯೇರಿ, ಕ್ಲಬ ರಗಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಡಿಸಿ-

ಕ್ಲಬ ರಗಿ/20-21/313

124
ಕ್ಷಯೇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಯೇತ್ರ ಸಮನವಯ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳ 

ಕಾಯಾಿಲಯ , ಆಳಂದ, ಕ್ಲಬ ರಗಿ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಬಿಇಒ& ಬಿಆರ್ ಸಿ-

ಆಳಂದ/20-21/321

125
ಪ್ಟಟಣ್ ಪ್ಂಚಾಯತ್  ಕಾಯಾಿಲಯ  ಕ್ವಿತಾಳ, ರಾಯಚೂರ  

ಜಿಲಯಲ.

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಪಿಪಿಕಯ- 

ರಾಯಚೂರ /20-21/312

126
ಆಪ್ರ ಆಯ ಕ್ತರ ಕ್ಛಯೇರಿ, ಸಾವಿಜನಿಕ್  ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಕ್ಲಬ ರಗಿ

ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್ /ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ- 

ಕ್ಲಬ ರಗಿ/20-21/322

127 ಜಿಲಾಲ ಖಜಾನಯ ಕಾಯಾಿಲಯ ಯಾದಗಿರಿ
ಕಯ.ಎಸ್.ಇ.ಡಿ.ಸಿ/ಹಯಚ್ .ಆರ್/ಟಯರಝರಿ-

ಯಾದಗಿರಿ/20-21/349

128
ಉಪ್ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕ್ಛಯೇರಿ ಆಹಾರ,ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜ  ಮತ್ ತ 

ಗಾರಹಕ್ರ ವೆವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕಯೂಪ್ಪಳ
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಫುಡ್ -ಕಯೂಪ್ಪಳ/55

129 ಪೌರಾಯ ಕ್ತರ , ನಗರಸಭಯ ಗಂಗಾವತಿ
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಸಿಎಮ್ ಸಿ -

ಗಂಗಾವತಿ/319

130 ಪ್ರವಾಸಯೂೇದೆಮ ಇಲಾಖ್ಯ ಕ್ಮಲಾಪ್ುರ ಹಯೂಸಪಯೇಟಯ
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್-2/ಟೂರಿಸಂ 

ಕ್ಮಲಾಪ್ುರ/69



131 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  ಕಯೂಪ್ಪಳ ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಡಿಸಿ-ಕಯೂಪ್ಪಳ/57

132
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿಲಾಲಡಳಿತ್ ಭವನ 

ಕಯೂಪ್ಪಳ(ಆರ್ ಎಸ್ ಕಯ)

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಜಯಡಿಎ-ಆರ್ ಎಸ್ ಕಯ-

ಕಯೂಪ್ಪಳ/59

133 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ  ಕಯೂಪ್ಪಳ ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಡಿಸಿ-ಕಯೂಪ್ಪಳ /058

134 ಪ್ರವಾಸಯೂೇದೆಮ ಇಲಾಖ್ಯ ಕಯೂಪ್ಪಳ ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಟೂರಿಸಂ-ಕಯೂಪ್ಪಳ/70

135
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿಲಾಲಡಳಿತ್ ಭವನ 

ಕಯೂಪ್ಪಳ, ಕಯೂಪ್ಪಳ(ಎಸ್ ಹಯಚ್ ಸಿ)
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಎಸ್ ಹಯಚ್ ಸಿ-ಕಯೂಪ್ಪಳ/61

136 ಜಿಲಾಲ ಖಜಾನಾಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ, ಕಯೂಪ್ಪಳ ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಡಿಟಿಒ-ಕಯೂಪ್ಪಳ/63

137
ಜಿಲಾಲ ಆರಯೂೇಗೆ ಮತ್ ತ ಕ್ ಟ ಂಬ ಕ್ಲಾೆಣ್ ಅಧ್ಧಕಾರಿಗಳ 

ಕಾಯಾಿಲಯ ಕಯೂಪ್ಪಳ
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಡಿಹಯಚ್ ಒ-ಕಯೂಪ್ಪಳ/

138
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ  (ಆಡಳಿತ್) ಜಿಲಾಲಡಳಿತ್ 

ಭವನ ಗದಗ

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಜಯಡಿಎ(ಆಡಳಿತ್)-

ಗದಗ/320

139
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ  (ಆರ್ ಎಸ್ ಕಯ) 

ಜಿಲಾಲಡಳಿತ್ ಭವನ ಗದಗ

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಜಯಡಿಎ(ಆರ್ ಎಸ್ ಕಯ)-

ಗದಗ/318

140
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ  (ಎಸ್ ಟಿಎಲ್) 

ಜಿಲಾಲಡಳಿತ್ ಭವನ ಗದಗ

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಜಯಡಿಎ(ಎಸ್ ಟಿಎಲ್)-

ಗದಗ/317

141
ಸಹಾಯಕ್ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ , ಯ ವ ಸಬಲ್ಟೇಕ್ರಣ್ ಮತ್ ತ ಕಿರೇಡಾ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಕಯೂಪ್ಪಳ

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ವಾಯ್ಕ ಇ/ಎಸ್ ಡಿ-

ಕಯೂಪ್ಪಳ/342

142
ಸಹಾಯಕ್ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ  ಪ್ರವಾಸಯೂೇದೆಮ ಇಲಾಖ್ಯ,  ಚಿತ್ರದ ಗಿ 

ಜಿಲಯಲ.
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಟೂರಿಸಂ-ಸಿ.ದ ಗಾಿ/346

143
ಜಂಟಿ ಕ್ೃಷಿ ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕಾಯಾಿಲಯ(ಕ್ೃಷಿ ಸಂಜಿೇವಿನಿ) 

ಗದಗ ಜಲಯಲ.
ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್/ಜಯಡಿಎ ಕಯಎಸ್ -ಗದಗ/354

144 ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಾೆಪಾರ ಉತಯತೇಜನಾ ಸಂಸಯಾ ಬಯಂಗಳೂರ ಹಯಚ್ ಆರ್/ಕಯಟಿಪಿಒ/2015-16/054/VOL-2

145
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕ್ಯ ಿ  ಅಭಿವೃದಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಕಾಸ  

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ ಬಯಂಗಳೂರ 
ಹಯಚ್ ಆರ್/ಕಯಯ ಐಡಿಎಫ್ ಸಿ/2015-16/VOL-3

146 ಕ್ದರ ಮಂಜ ನಾರ್ ದಯೇವಸಾಾನ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/10/ಕ್ಮಂದಯೇ/2017-18

147 ಕ್ಟಿೇಲ  ದ ಗಾಿಪ್ರಮೇಶ್ವರಿ ದಯೇವಸಾಾನ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/11/ಕ್ದ ದಯೇ/2017-18

148 ಆಹಾರ ಮತ್ ತ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸರಬರಾಜ , ಮಂಗಳೂರ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/12/ಆನಾಸಮ/2016-17

149 ಹಿಂದೂ ದಯೇವಾಲಯಗಳು, ಮ ಜರಾಯಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/13/ಕ್ಮಂದಯೇ/2017-18

150 ಕ್ ಕಯ್ ಸ ಬರಮಣ್ೆ ದಯೇವಸಾಾನ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/15/ಕ್ ಕಯ್ಸ /2018-19



151 ಜಿಲಾಲ ತ್ರಬಯೇತಿ ಸಂಸಯಾ, ಮಂಗಳೂರ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/56/ಜಿತ್ಸಚಿಮಂ/2020-21

152 ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, ಕಾರವಾರ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/58/ಅಅನಿನಿಕಾ/2020-21

153 ಪ್ರವಾಸಯೂೇದೆಮ ಇಲಾಖ್ಯ ಮಂಗಳೂರ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/59/ಪ್ರಇಮಂ/2020-21

154 ಜಿಲಾಲಧ್ಧಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾಿಲಯ ,ಬಯಳಗಾವಿ, ಜನಗಣ್ತಿ ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/68/ಮನಪಾವಿ/20-21

155
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, 

ಮಂಗಳೂರ 
ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/69/ಕ್ಅಸಅನಿಮ/20-21

156 ಆಹಾರ ಮತ್ ತ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸರಬರಾಜ , ಶ್ವಮಗಗ. ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/70/ಕ್ಅಸಅನಿಶ್/20-21

157
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್, 

ಉಡ ಪಿ
ಹಯಚ್ ಆರ್ -3/72/ಕ್ಅಅನಿಉ/20-21

158
ಬಯಂಗಳೂರ  ವಿದ ೆತ್  ಸರಬರಾಜ  ಕ್ಂಪ್ನಿ ನಿಯಮಿತ್ 

ಚಿತ್ರದ ಗ ಿ  ಕ್ಛಯೇರಿ
ಹಯಚ್  ಆರ್ /ಬಯಸ್ ಕಾಂ-ಸಿಹಯಚ್ /2020-21

159
ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ, ನಿದಯೇಿಶ್ಕ್ರ ಕಾಯಾಿಲಯ,ಅಟಲ್ ಜ 

ಜನಸಯನೇಹಿ ನಿದಯೇಿಶ್ನಾಲಯ, ಬಯಂಗಳೂರ 

ಕಯಎಸ್ ಡಿಸಿ/ಹಯಚ್ ಆರ್ /ಎಜಯಎಸ್ ಕಯ-

ಬಯಂಗಳೂರ /355


