ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ (ಇ. ) ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರ ಪಟಿಟ್
ಕರ್.ಸಂ

ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಖೆಯ್

ಇ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ್ರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪದನಾಮ ಪಟಿಟ್

ಇ-ಮೇಲ್ ಳಾಸ

1

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

9448999301

scyprim_edu@karnataka.gov.in

2

ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

9448999302

cpi.edu.sgkar@kar.nic.in

3

ಮಾನಯ್ ರಾಜಯ್
ಬೆಂಗಳೂರು.

9448999303

spdssakarnataka@gmail.com

4

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಸಾಕಷ್ರತೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್
ಇಲಾಖೆ, ಶಾ ಭವನ್, ನವದೆಹ -110001 (ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು)

1123382587

secy.sel@mic.in

5

ಸಹ ಕಾಯರ್ದ ೕರ್ಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಶಾ
110001 (ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು) f

ಭವನ್, ನವದೆಹ -

1123383226

6

ನಿದೇರ್ಶಕರು (SE&L) ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಶಾ
110001

ಭವನ್, ನವದೆಹ -

7

ಡಾ. ಗೊ ಂದಾ, NUEPA, 17 B,
ಆಹಾವ್ನಿತರು

ರ್ೕ. ಅರಬಿಂದೊ ಮಾಗರ್, ನವದೆಹ -110016-

8

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,

ೕಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

ೕಜನಾ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ನೃಪತುಂಗ ರಸೆತ್,

ಶೇಷ

23070859
1123382587

pramodkrtiwari@yahoo.co.in

1126515472

smiazaidi@nuepa.com,
nuepa@vsnl.com

94497477179

dirme.planning@gmail.com,
prfplg@karnataka.gov.in

ಕಾಸ ಸೌಧ,

26531252
9611910970

labour.commissioner42@gmail.c
om, secylabour@karnataka.gov.in,
JSECLABOOR@gmail.com

22252078
9886430967

fd@karnataka.gov.in,
nmaha18@gmail.com

9

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕಾಮಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು

10

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಆಥಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು

11

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ
ಸಕಾರ್ರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

22353991
22353780

secy wc@karnataka.gov.in

12

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,
ಬೆಂಗಳೂರು

22254822
22254820
22034608

secysocialwelfare@rediffmail.co
m

ಧಾನ ಸೌಧ,

ಕಾಸ ಸೌಧ,

13

ಆಯುಕತ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

22221286 ,
22223194 N.
Ekanathappa
9972509445

14

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಬಳಾಳ್ರಿ.

276881
08392277100,

dcbellary@gmail.com

15

ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಗುಲಬ್ಗರ್.

08472278666,
603

ceogulbaraga@gmail.com

16

ಆಥಿರ್ಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಶಾ
110001

17

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಭವನ್, ನವದೆಹ -

comm@bbmp.co.in

1123387934

22210117

prydirector.edu.sgkar@kar.nic.in

18

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

26422239,
9448999322

dsert.kar@nic.in

19

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.

23444870,
23565209

cmekar@gmail.com,
cmekar@yahoo.co.in

23217008

umamani@isec.ac.in

ಡಾ.ಎಮ್.ಡಿ.ಉಷಾದೇ
ರ್ೕಪೇಸರ್ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ್
20 ಆಥಿರ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಸೆಥ್, ಡಾ. .ಕೆ.ಆರ್. .ರಾವ್ ರಸೆತ್, ನಾಗರಭಾ , ಬೆಂಗಳೂರು –
560072.
21

ಡಾ. .ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂತಿರ್, ರ್ೕಫೇಸರ್ ರಿಜನಲ್ ಇನ್ ಟ್ಟೊಯ್ೕಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾನಸ
ಗಂಗೋತಿರ್, ಮೈಸೂರು-570006

9448959012

venk_murthy2003@yahoo.co.in

22

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಾಹಾರ
ಬಾಯ್ಂಕ್ ವೃತತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

9449817874

jdunderscoremms@yahoo.co.in

23

ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮ ಳಾ ಸಮಾಖಾಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ, ನಂ.367, 11ನೇ ಮುಖಯ್
ರಸೆತ್, 2ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, 4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-32 ಶೇಷ ಆಹಾವ್ನಿತರು.

24

ಡಾ. ಪದಮ್ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ, ಟಾಟಾ ಇನಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ ಸೋ ಯಲ್ ಸೈನಸ್ಸ್, ಪಿ.ಬಿ. ನಂ.
8313, ಡಿ ೕನಾರ್ ಯಾನ್, ಟಾರ್ಂಬೆ ರಸೆತ್, ಮುಂಬೈ-400088.

25

ಫಾ.ಥಾಮಸ್ ಫೆ ಕ್ಸ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸೆಚಿಟರ್ಲ್ ಇನಸ್ಟೀಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾಡೇರ್ಷನ್,
ಮುರಿಗಂತಲಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ತಿರುವನಂತಪುರಂ-695011.

26

ೕಜನೆ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ ಮುಂಬಾಗ, ಮೈಸೂರ್

ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಗಂಟಿ, ಸಮೂಹ, ದೇವದುಗರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.

080-23330745

mskarnataka@gmail.com

9446063/40

9448385451

ssghanti@rediff,com

27

ಡಾ. ರ್ೕಕಂಠಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್
ರ್ಫೆಸರ್, #108, ರ್ೕ.ಮಂಜು, 4ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್ ರಾಧಾಕೃಷಣ್
ಲೇಔಟ್, ಪದಮ್ನಾಭ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560070.

28

ಡಾ: ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕಾ ನಾಥ್, ಡೀನ್, ಕಷ್ಣ

29

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸೇವಾ ಇನ್ ಆಕಷ್ನ್, ನಂ. 36, 1 ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಬೆಡ್ ಲೇಔಟ್,
ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560034.

25520347

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, ರ್ೕ. ಮೀಥಾ ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್,
30 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣ, 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 4ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್, ಗಾಂಧಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-9.

22255362
9448074000

ಭಾಗ, ಕನಾರ್ಟಕ

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

9886811733

srikanta.swamy@christunivercity.i
n

08362442557,
08362772094,
9449973438

sevainaction@gmail.com

gurikar.basavaraj@gamil.com

31

ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧೀನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

32

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಿಲಾಲ್
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್, ರಾಯಚೂರು.

33

ಜಿಲಾಲ್
ೕಜನಾ ಉಪಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ. ಅ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.

9448999404

egovmysore@gmail.com

34

ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು, ಅಪರ ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾಂ- ಶೇಷ ಆಹಾವ್ನಿತರು.

9448999410

cpidharwad@gmail.com

35

ಅಪರ ಆಯುಕತ್ರು, ಅಪರ ಆಯಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್- ಶೇಷ ಆಹಾವ್ನಿತರು.

9448999419

cpigulbarga@gmail.com

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ. .ಅ,

22032223

2271124
08532226162,
9448999350

magi9211@yahoo.co.in
magi9211@gmail.com

ddpi.edu.karrch.nic.in

