ಆಡ ತ ಮಂಡ ಸಮಿತಿ (ಜಿ. ) ಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರ ಪಟಿಟ್
ಕರ್.ಸಂ ಆಡ ತ ಮಂಡ

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ್ರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಪದನಾಮ ಪಟಿಟ್

1

ಸನಾಮ್ನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,

ಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

2

ಸನಾಮ್ನಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಆಪತ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,

3

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ
ಭವನ, ಹೊಸದೆಹ -110001.

4

ಮಾನಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,

5

ಮಾನಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.

6

ಮಾನಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ೕಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಆಯುಕತ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ, ಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

7

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, (ಇಇ-1), ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ಸಾಕಷ್ರತಾ
ಭಾಗ, ಶಾ ಭವನ, ಹೊಸದೆಹ -110001.

8

ರ್ೕ. ಡಿ.ಕೆ. ಗೌತಮ್, ಮಾನಯ್ ಉಪ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್
ಸಾಕಷ್ರತಾ ಭಾಗ, ಶಾ ಭವನ, ಹೊಸದೆಹ -110001.

9

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕಾಮಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,

ಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಭಾಗ, ಶಾ

ಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

10

ಮಾನಯ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಆಥಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,

11

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

12

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ,

13

ಮಾನಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ,

14

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

15

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಲೋಕ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

16

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

17

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ಂತ ಭಾಷೆಗಳು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ನೃಪತುಂಗ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

18

ನಿದೇರ್ಶಕರು. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., 100 ಅಡಿ ವತುರ್ಲ ರಸೆತ್, ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬನಶಂಕರಿ 3 ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

19

ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತ್ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧೀನ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,
ಬೆಂಗಳೂರು.

20

ಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ (

ೕಜನೆ), ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ್ಡ,

ರ್ೕಮತಿ ರೂಮಾ ಬಾಯ್ನಜಿರ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸೇವಾ ಇನ್ ಆಕಷ್ನ್, ನಂ. 36, ಎಸ್.ಟಿ., ಬೆಡ್ ಲೇಔಟ್ ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-34.

21

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ಮೈರಾಡ, ನಂ.2, ಸ ೕರ್ಸ್ ರಸೆತ್, ದೊಮಮ್ಲೂರು ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-71.

22

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಜೀಂ ಪೆರ್ೕಂಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, 134, ದೊಡಡ್ಕನನ್ ಳ್,

23

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು, ಡಾನ್ ಬಾಸೊಕ್, 91, ಬಿ.

24

ರ್.ಎಂ.ಡಿ. ಉಷಾದೇ , ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು,
ನಾಗರಬಾ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-72.

25

ಡಾ. ವಾಸ , ೕನಿಯರ್ ಫೆಲೊ, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾವ್ನ್ಸ್ಟ್ ಸಟ್ಡೀಸ್, ಭಾರತೀಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-12.

26

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ರಾಜಯ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್, ಅಂಚೆಪಟಿಟ್ಗೆ ಸಂ.301, ಹಳೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು- 570 008.

27

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್

28

ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರ ಗುರಿಕಾರ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,
ಶಾಲೆ ಆವರಣ, 5 ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 4 ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-9.

29

ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಕಷ್ರ ಪೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

30
31

ರ್ೕ. ಪರ್

ರ್ೕ ಕಾ

ೕರೇಟ್ ಕಛೇರಿಯ ಹತಿತ್ರ, ಸಜಾರ್ಪುರ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-35.

ಟ್ರ್ೕಟ್, 6 ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-9.
ಕಷ್ಣ

ಾನ ಪರಿಷತ್, ಭಾರತೀಯ

ಭಾಗ, ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಛೇಂಜ್,
ಾನ ಮಂದಿರ ಆವರಣ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ,

ಾನ ಮಂದಿರ ಆವರಣ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು-12.
ರ್ ಮಿಥಾಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ

ೕದ್ ಕುಲಕಣಿರ್, ಪೆರ್ೕರಣಾ ಸಂಸÐಥೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು (ಆಡ ತ), ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಿಲಾಲ್
ರಾಯಚೂರು.

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್,

32

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು (ಆಡ ತ), ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಜಿಲಾಲ್
ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

33

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಉಡುಪಿ

34

ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳು,

35

ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಕಾರವಾರ

36

ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-9.

37

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಂಗ ಕಲರ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಖೆ,

38

ಮಾನಯ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಎನ್. .ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಡಾ. ಅರಬಿಂದೋ ಮಾಗರ್, ನವದೆಹ -16.

39

ವೈಸ್ ಛಾನೆಸ್ಲರ್, ಎನ್.ಯು.ಇ.ಪಿ.ಎ., ಡಾ. ಅರಬಿಂದೋ ಮಾಗರ್, ನವದೆಹ -16.

40

ಡಾ. ಸುದಶರ್ನ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು,

41

ಕುಮಾರಿ,

42

ವ

ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್.

ವ

ರ್ೕ

ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್.

ಗಗ್

ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಟವರ್, ಡಾ. ಆಂಬೇಡಕ್ರ್

ೕಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸೆಥ್, ಬಿ ಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್.

ರ್ೕಜಾ, ಪರ್ಜಾಯತನ್, ನಂ.62/ಘ, 6 ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, 5 ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-11.

ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಮಮ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸುಮಂಗ

ಸೇವಾಶರ್ಮ, ಜೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್, ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

