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ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದ್ೇಶದಲ್ಲಲ ಗ್ಕಾಮೇಣ ಪ್ಾದ್ೇಶಗಳಲ್ಲಲ ವಿದಯುತ ಸಮಸ್್ುಗಳನ್ಯು ಪ್ರಿಹರಿಸಯವ ಹಿನ್್ುಲ್ಯಲ್ಲಲ ಪ್ಾತಿ
ತಿಿಂಗಳಿನ್ 3 ನ್್ೇ ಶನಿವಕರ ಸಹಕಯಕ ರ್ಕಯಾಪಕಲಕ ಅಭಿಯಿಂತರರನ್ಯು ಒಳಗ್್ ಿಂಡಿಂತ್, ಮೇಲ್ಲನ್ ಹಿಂತದ ಎಲಕಲ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ತಕಲ ಲಕಿನ್ ರ್್ ನ್್ಯ ಹಳಿಿಗ್್ ಬ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿ ವಿದಯುತ ಅದಕಲತ ನ್ಡ್ಸಯವ ಮ ಲಕ ಸಥಳದಲ್ಲಲಯೇ ಗ್ಕಾಹಕರ
ಸಮಸ್್ುಗಳಿಗ್್

ಪ್ರಿಹಕರ

ನಿೇಡಲಯ

ಕಾಮ

ವಹಿಸಲಯ

ಸರ್ಕಾರವು

ಆದ್ೇಶಿಸಿರಯವ

ಪ್ಾಯಯಕತ,

ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ.,ಯಲ್ಲಲ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಯತಿತರಯವ ಈ ರ್್ಳರ್ಕಣಿಸಿದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ಯು ದಿನ್ಕಿಂಕ:18.06.2022 ರಿಂದಯ ಅವರ ಹ್ಸರಿನ್ ಮಯಿಂದ್
ನ್ಮ ದಿಸಿಲಕದ ಹಳಿಿಗಳಿಗ್್ ಕಿಂಪ್ನಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಯೇಜಿಸಲಕಗಿದ್.
ಕಾ ಸಿಂ.
1
2
3
4
5

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ

ಹಳಿಿ

ಭಕರತಿ ಡಿ
ವುವಸ್ಕಥಪ್ಕ ನಿದ್ೇಾಶಕರಯ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ರಮೇಶ ಎಲ್ ಬ್ಿಂಡಿಗ್್ೇರಿ,
ಮಯಖ್ು ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ವಲಯ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ನ್ಕಗರಕಜ್ ಜಿ ಪಿ,
ಮಯಖ್ು ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ವಲಯ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ರ್್ ಜಿ ಹಿರ್ೇಮಠ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ, ವೃತತ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಗಿರಿಧರ್ ಕಯಲಕಣಿಾ,
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ, ವೃತತ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಜಗದಿೇಶ್ ಎಲ್ ಬ್ಳಗಲ್ಲ,
6

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ

ಪ್ಾಧಕನ್ ವುವಸ್ಕಥಪ್ಕರಯ (ತಕಿಂತಿಾಕ), ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,

ಬ್ಿಂಟನ್ ರ
ತಬ್ಕದಹ್ ನಿುಹಳಿಿ
ಚಯಿಂಚನ್ ರ

7

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ವಲಯ ಕಚ್ೇರಿ,

ಮಯಧ್ ೇಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರಕಮದಯಗಾ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಕಿತತಲ್ಲ

ಬ್ದಕಮ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಿರ್ೇಕಯಿಂಬಿ

ಸವದತಿತ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಇಬಕಾಹಿಿಂಪ್ೂರ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಶರಣಮಮ ಜಿಂಗಿನ್,

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ

ಹಕಿಂವಣಗಿ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ನ್ವಲಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಕನ್ಗಲ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ PÀZÉÃj: PÀA¥À¤ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, £Àª£
À ÀUÀg,À ºÀÄ§â½î-580025, PÀ£ÁðlPÀ

Registered Office: Company Office, Navanagar, Hubballi-580025, Karnataka
Website: hescom.karnataka.gov.in
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ಕಾ ಸಿಂ.

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ರಕಯಪ್ಪ ಎಸ್ ವರ ರಯ,

8

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪಕಾಜ್ಕ್ಟಿ ಮತಯತ ಮಕನಿಟರಿಿಂಗ್

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಪ್ಾಧಕನಿ

ಸ್್ಲ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ವೃಷಬ್ೇಿಂದಾಪ್ಪ ಎಸ್,
9

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಐಟಿ ಸ್್ಲ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಚ್ೇರಿ,

ಹರನ್ಗಿರಿ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಎಸ್ ಆರ್ ಪಕಟಿೇಲ್,
10

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಟಿ & ಪಿ, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,

ಮಯಗಳಳಿಿ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

11
12
13

ದಿೇಪ್ಕ್ಟ ಬಕಬ್ಯ ರ್ಕಮತ,
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ, ವೃತತ, ಶಿರಸಿ

ವ್ಿಂಕಟ್ೇಶ ಹಕಲ್ಲಿ,ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ, ವೃತತ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಶಿಲಕಪ ಎಿಂ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಟಿಎ ಕ ುಸಿ
ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಹ್ಚ್ ಸಿಂತ್ ೇಷ್ ರ್ಡಿಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
14

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಪಕಾಜ್ಕ್ಟಿ-1 ಶಕಖ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,

ನ್ವಿಲಗ್್ ೇಣ
ಬ್ಡಕಿಹಕಳ
ತ್ ರವಿ

ಶಿರ್ ೇಳ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

15
16

ವಿ ಗಿರಿೇಶ್, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಎನ್ಜಿಾ
ಮಕುನ್್ೇಜ್ಮಿಂಟ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಅನಿಲ್ ಕಯಮಕರ್ ಡಿಸ್್ ೇಜಕ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಐಟಿ-1, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ನ್ಕಗರಕಜ ಡಿ ಯಲಕರ,
17

ಸಹಕಯಕ ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ವಿಭಕಗಿೇಯ

ಕಕ ಕರಯ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ದಕಿಂಡ್ೇಲ್ಲ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹ್ ನ್ಕುವರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಸದಲಗ್ಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ವಿಜಯಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ನ್ರಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಯಿಂಡರಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಇಟಗಯಳಿ

ಶಿರಸಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸತಿತ

ಅಥಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಎಿಂ ಪ್ಾವಿೇಣಕಯಮಕರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
18

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಪ್ಾೇಕ ುರಮಿಂಟ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,

ಬಿಜ ೂರ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

19
20

ಜಯಪ್ಾದಕ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),33 ರ್್ವಿಿ
ಎಸ್ & ಎಲ್ , ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ರಮೇಶ ಅವಿಂತಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ ವಿಭಕಗ, ಧಕರವಕಡ

ಮೊಹಮಮದ್ ಹನಿೇಫ್ ಎಿಂ ನ್ದಕಫ್,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
21

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಪಕಾಜ್ಕ್ಟಿ-2 ಶಕಖ್ ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,

ಮಯಷ್ಟಿಗ್್ೇರಿ
ರಕಮಕಪ್ುರ

ತ್ನಿುಹಳಿಿ

ಮಯದ್ದೇಬಿಹಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ದಕಮ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಧಕರವಕಡ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಇಿಂಡಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಚಿಂದಾಶ್ೇಖ್ರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
22

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಹ್ಚ್.ಆರ್. ಡಿ ಶಕಖ್, ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಛ್ೇರಿ,
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ದಿಿಂಡವಕರ

ಬ್ಸವನ್ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಪ್ು.ತಿ.ನ್್ ೇ . . .

3

ಕಾ ಸಿಂ.
23
24

25

26

27

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ರ್್. ಶಿವಕಯಮಕರ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಕಳಕಪ್ಪ ವಿ ಪಕಗಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಎಿಂಟಿ ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಎಸ್ ಜಗದಿೇಶ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಗಯಿಂಡಿನ್ರ್್ೇರಿ ಕೃಷಣಪ್ಪ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಎಸ್ ಆದಿಶ್ೇಷ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ ವಿಭಕಗ, ಧಕರವಕಡ

ವಿಜಯಕಯಮಕರ ಆರ್ ಹವಕಲಕದರ,
28

ಸಹಕಯಕ ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ವಿಭಕಗಿೇಯ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಗಳಗಿ
ಕಡವಕಡ
ರಕಮೇನ್ಹಳಿಿ
ಹಯಲ ಲರಯ
ರ್್ ಟಬಕಗಿ
ಹತತಳಿಿ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರ್ಕರವಕರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಯಿಂಡರಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಧಕರವಕಡ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಇಿಂಡಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಇಿಂಡಿ

29
30
31
32
33

34
35

36

37
38

ರಕಜ್ೇಶ ಕಲಕುಣಶ್ಟಿಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಗದಗ

ಕೃಷಣಪ್ಪ ಹ್ಿಂಡಗ್ಕರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಎ ಪಿ ಪ್ಣಿರಕಜ ಗಯಪಕತ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),33 ರ್್ವಿ ನ್್ ೇಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಹಕವ್ೇರಿ

ನ್ಕಗಪ್ಪ ಬ್ಳರ್್ೇರಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ರಕಣ್ಬ್ನ್ ುರಯ

ಪ್ುರಯಷ್ ೇತತಮ ಡಿ ಮಲು,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ದಕಿಂಡ್ೇಲ್ಲ

ವಿ ಸಯನಿೇಲಕಯಮಕರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಶಿರಸಿ

ರ್ ೇಶಿನಿ ರ್್. ಪ್ಡ್ುೇಕರ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ರ್ಕರವಕರ

ಸಿ ಬಿ ಯಿಂಕಿಂಚಿ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ಎಿಂಟಿ ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಮಿಂಜಪ್ಪ ಟಿ ಅಪ್ಪಣಣವರ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಎಿಂ ಎ ಮಕಹ ರಕರ್, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),33 ರ್್ವಿ ನ್್ ೇಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಪ್ಾವಿೇಣಕಯಮಕರ ಚಿರ್ಕಕಡ್, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
39

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ ವಿಭಕಗ,
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಕಯಿಂಟ್ ೇಜಿ
ಬ್ಸವನ್ಕಳ
ಮಿಂತ್ ಾೇಡಿ

ಗಜ್ೇಿಂದಾಗಡ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಶಿಗ್ಕಗಿಂವ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಸವಣ ರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ತಡಕನ್ಹಳಿಿ

ರಟಿಿಹಳಿಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ರ್ಕತ್ೇಲ್ಲ

ದಕಿಂಡ್ೇಲ್ಲ

(ಕಯಿಂಬಕರವಕಡ)

ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಬ್ದನ್ಗ್್ ೇಡ

ಶಿರಸಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಣರ್್ ೇಣ
ಅಿಂಬ್ೇವಕಡಿ
ಸಯಳ್ೇಭಕವಿ
ಮಿಂಗಸ ಳಿ

ಗಿಂದಿಗವಕಡ

ರ್ಕರವಕರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2
ಉಗ್ಕರ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಶಿಾೇಮತಿ ಸಯಮತಕಾ ವಿ ರ್್ ಡಬ್ಳಿ

40

ಸಹಕಯಕ ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ವಿಭಕಗಿೇಯ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ದ್ೇಶನ್ ರ

ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ.

41
42

ನಿಿಂಗನ್ಗ್ೌಡ ಮ ಡಲಗಿ, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಘಟಪ್ಾಭಕ

ವಿಜಯಕಯಮಕರ ರ್್ ೇಲ್, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಅಥಣಿ

ಜಗದಿೇಶ ಜಕದವ್, ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
43

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಬ್ಸವನ್

ದಿಂಡಕಪ್ುರ
ಬ್ಳವಕಡ

ಬಕುರ್್ ೇಡ

ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ

44
45
46

ಮಹಕಿಂತ್ೇಶ ಎಿಂ ಚನ್ಗ್್ ಿಂಡ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ಸಿದದಪ್ಪ ಬಿರಕದಕರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಇಿಂಡಿ

ನ್ಕರಕಯಣ ಕಳಿಿಮನಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಸಯನಿಲ ಎಸ್ ಯಲಸಿಂಗಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
47

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),33 ರ್್ವಿ ನ್್ ೇಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ,

ಸ್ಕರವಕಡ
ಉಮರಕಣಿ
ಅಡಗಲಲ

ಬ್ನ್ಕಟಿಿ

ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

48
49
50

51

52
53

54
55
56

ಸಿಂತ್ ೇಷ ಬಿ ಪಕಟಿೇಲ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಜಮಖ್ಿಂಡಿ

ಸಚಿನ್ ಬ್ ದಿ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ, ಮಯಧ್ ೇಳ

ತಿಪ್ಪಣಣ ಮಕದರ,ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ
ಇಿಂಜಿನಿಯರ್(ರ್ಕ),ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ವಲಯ ಕಚ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಪ್ಾಸ್ಕದ ಎಿಂ ಘಾಟಿಗರ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಟಿಎ ಕ ುಸಿ ಕಿಂಪ್ನಿ ಕಚ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಮಮತಕ ಗಯಡಿಮನಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಯಯಜಿರ್್ೇಬ್ಲ್ ಉಪ್ ವಿಬಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಮಿಂಜಯನ್ಕಥ ಎಿಂ ಅಿಂಗಡಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಟಿಎಕ ುಸಿ,
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ವಲಯ ಕಚ್ೇರಿ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಎಚ್ ವಿ ರ್ಕಡರರ್್ ಪ್ಪ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಹಕರ ಗ್್ೇರಿ

ಪಿಾೇತಿ ರ್್, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ನ್ಗರ ಉಪ್
ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಎಸ್ ಎಸ್ ತ್ೇಲ್ಲ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-1, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಆಲಗ ರ
ಅನ್ಗವಕಡಿ
ಸ ರಟ ರ
ಗಯಡಿಸ್ಕಗರ
ಗಯಡಗ್್ೇರಿ
ಬ್ಕಿನ್ಕಳ
ಇಟನ್ಕಳ
ಹನ್ಯಮರಹಳಿಿ
ಬಕಚಣಕಿ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಘಟಪ್ಾಭಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಐಗಳಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಸವನ್ ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಚಡಚಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ದಕಮ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್ವಿಬಕಗ
ಜಮಖ್ಿಂಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಿೇಳಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಗದಗ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ನ್ವಲಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಕಯಿಂದಗ್್ ೇಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಸಿಿಂದಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಕರ ಗ್್ೇರಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಶಿಗ್ಕಗಿಂವ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಯಿಂಡಗ್್ ೇಡ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಗ್್ ಟಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-2, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಅರಯಲರಕಜ್ ಟಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-3, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ವಿಶಿನ್ಕಥ ಶಿರಹಟಿಿಮಠ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ನ್ಗರ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-4, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಮಕರಯತಿ ವ್ೈ ಕದಮ್, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಮಡಿವಕಳಪ್ಪ ಎಸ್ ನ್್ೇಗಿನ್ಕಳ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಎಚ್ ಟಿ
ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ 1, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಮಿಂಜಯನ್ಕಥ ಎಸ್, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಎಚ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ 2, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೇ ತಕಳಿರ್್ ೇಟಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ), ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ
ಆರ್ ಗ್ಕಾಮಕಿಂತರ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ರವಿಕಯಮಕರ್ ತಗಡಿನ್ಮನಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ,
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಬಿ ಕಿರಣಕಯಮಕರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಹಯಬ್ಬಳಿಿ

ಚಿಂದಾಶ್ೇಖ್ರಪ್ಪ ಎ ಎಿಂ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ನ್ಗರ ಉಪ್ ವಿಭಕಗ, ಧಕರವಕಡ

ಮಿಂಜಯನ್ಕಥ ಟಿಿಂಗರಿಕರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ನ್ಗರ ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1, ಧಕರವಕಡ

ದ್ೇವರಕಜ್ ಆರ್ ಹ್ಗಡ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ನ್ಗರ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-2, ಧಕರವಕಡ

ಕಿರಣ ಮಕಸಿತ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಧಕರವಕಡ

ವ್ಿಂಕಟರ್ಡಿಿ ಜಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಧಕರವಕಡ

ಜಿ ರ್್ ಕಯಲಕಣಿಾ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಗದಗ
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ಕಮಲಕಕ್ಷ್ ತಿಮಕಮಪ್ುರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33ರ್್ವಿ ಸ್್ಿೇಷನ್

73

ಸಿ ಎಚ್ ಬಕಗಲರ್್ ೇಟಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ಗದಗ

74

ಮತಯತ ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಚ್ೇರಿ, ಗದಗ

ರಮೇಶ್ ಅಣಿಣಗ್್ೇರಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಗದಗ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಕ ಬಿಹಕಳ
ಶಿರಗಯಪಿಪ
ಬ್ಲವಿಂತರ
ಕಯರಡಿರ್್ೇರಿ
ದ್ೇಮಟಿಿ
ಸಯಳಿ
ಮನ್ಸ ರ
ಹ್ ನ್ಕುಪ್ುರ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಕಯಿಂದಗ್್ ೇಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಕಿತ ತರಯ
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಧಕರವಕಡ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಧಕರವಕಡ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಕದ್ ಾಳಿಿ

ಕಿತ ತರಯ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಗ್್ ರವನ್ರ್್ ಳಿ

ಸವದತಿತ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ದ್ೇವಲ್ಲಿಂಗಿರ್್ ಪ್ಪ

ಕಲಘಟಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ತಡರ್್ ೇಡ
ರ್ಕುಲರ್್ ಿಂಡ
ಶಿವಳಿಿ
ಹಿರ್ೇವಡಿಟಿಿ
ಹಕಳರ್್ೇರಿ
ವಕಸನ್
ಗ್್ ೇವನ್ಕಳ

ಧಕರವಕದ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಶಿಗ್ಕಗಿಂವ
ಧಕರವಕದ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಯಿಂಡರಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರ್ ೇಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ನ್ರಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ನ್ಕಗರಕಜ್ ಎಸ್ ಕಯರಿಯವರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಗದಗ

ಮೈಸ ರಯ ಟಿ ದ್ ಡಿಮನಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶಿರ

ಚ್ೇತನ್ಕಯಮಕರ ಹಕದಿಮನಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗ ಕಛ್ೇರಿ, ರ್ ೇಣ

ಸ್ೌಮು ಎಿಂ ಬಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ರ್ ೇಣ

ವಿೇರ್ೇಶ ಟಿ ರಕಜಯರ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಗಜ್ೇಿಂದಾಗಡ

ಪ್ಿಂಡಿತ ಆರಕಧು,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಬಿ ಡಿ ಎಿಂ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಬಿ ವ್ೈ ರಮೇಶ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಬ್ಸಯ ರ್ಕಖ್ಿಂಡಕಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್ವಿ ಸ್್ಿೇಷನ್ ಮತಯತ
ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಚ್ೇರಿ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಸ್್ ೇಮಶ್ೇಖ್ರ ಚನ್ುಬ್ಸಪ್ಪ ಶಿರಿಗ್್ೇರಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಚಿಂದಾಪ್ಪ ಹ್ ಸಮನಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಿಿಂಗ್ಕಡ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹಕನ್ಗಲ

ಗ್ೌಸ್ ಪಿೇರ್ ಎಿಂ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ

ಸಯಜಿತ ಕಯಮಕರ್ ಟಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್
ಮತಯತ ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ

ಪ್ಾಸ್ಕದ್ ಆರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1, ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ

ರಕಜಯ ಅರಳಿಕಟಿಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2, ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ

ವಕಗಿೇಶ್ ಕಡತಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹಿರ್ೇರ್್ರ ರಯ

ರಕಜಿೇವ ಎಿಂ ಪಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರಟಿಿಹಳಿಿ

ಹಕಲ್ೇಶ್ ಬಿ ಅಿಂತರವಳಿಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬಕುಡಗಿ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಯಲ್ಲಶಿರ ರ
ರಣತ ತರ
ನಿಡಗಯಿಂದಿ
ಕಣಕಿರ್್ ಪ್ಪ
ನ್್ಲ ಲರಯ
ಗ್್ಜಿೂಹಳಿಿ
ರ್ಕರಡಗಿ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಗದಗ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರ್ ೇಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ನ್ರಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಗಜ್ೇಿಂದಾಗಡ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಕನ್ಗಲ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಸವಣ ರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಿರ್ೇಮಲ ಲರಯ

ಶಿಗ್ಕಗಿಂವ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸಿಂಗ ರ

ಹಕವ್ೇರಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ನ್್ಗಳೂರ

ಹಕವ್ೇರಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸ್್ ೇಮಸ್ಕಗರ

ಹಕನ್ಗಲ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಮಕಸ ರಯ

ರಟಿಿೇಹಳಿಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸ್ಕತ್ೇನ್ಹಳಿಿ
ಗಯಡಗ ರಯ
ರಕಹಯತನ್ಕಟಿಿ
ತಕವರಗಿ

ಹಿರ್ೇರ್್ರ ರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2
ರಕಣ್ೇಬ್ನ್ ುರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2
ಹಿರ್ೇರ್್ರ ರಯ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಕಯಡಯಪ್ಲ್ಲ

ರಟಿಿಹಳಿಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸ ಡಿಂಬಿ

ಬಕುಡಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ವಿನ್ಯ್ ಎಿಂ ರಕಚ್ ೇಟಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್ವಿ
ಸ್್ಿೇಷನ್ಗಳು ಮತಯತ ಲ್ೈನ್ಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಶಿರಸಿ

ನ್ಕಗರಕಜ್ ಬಿ ಪಕಟಿೇಲ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಶಿರಸಿ

ವಿನ್ಕಯಕ್ಟ ಎಿಂ ಪ್ೇಟಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಮಯಿಂಡಗ್್ ೇಡ

ಶಿಾೇರ್ಕಿಂತ ಪ್ಟಗ್ಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ದಕಿಂಡ್ೇಲ್ಲ

ನ್ಕಯಕ್ಟ ದಿೇಪ್ಕ್ಟ ನಿೇಲಕಿಂಠ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ದಕಿಂಡ್ೇಲ್ಲ

ಆರ್ ಎ ಮಟಗಯಡಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹಳಿಯಕಳ

ಪ್ಾರ್ಕಶ್ ರಕಮಚಿಂದಾ ನ್ಕಯಕ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ
ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರ್ಕರವಕರ

ಮೊಹಮದ್ ಆಶಿಫುಲಕಲ ಖಕನ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ರ್ಕರವಕರ

ವಿೇರಣಣ ಎಸ್ ಶ್ೇಬ್ಣಣವರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರ್ಕರವಕರ

ಪ್ಾವಿೇಣ ನ್ಕಯಕ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಅಿಂರ್್ ೇಲಕ

ರಕಮಕೃಷಣ ಭಟ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಹ್ ನ್ಕುವರ

ರಕಜ್ೇಶ್ ಸಯಬ್ಯಬ ಮಡಿವಕಳರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಕಯಮಟಕ

ರ್್ ಜಿ ಮಿಂಜಯನ್ಕಥ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಭಟಕಳ

ಎಸ್ ವಕಣಿಶಿಾೇ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಸ್.ಐ.ಸಿ., ಬ್ಳಗ್ಕವಿ
ವಲಯ ಕಛ್ೇರಿ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಎನ್ ಎಸ್ ರ್ಕತಕಾಳ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ವಲಯ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಬಿ ಎ ದಿಂಡ್ಪ್ಪನ್ವರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಟಿ.ಎ.& ಕ ು.ಸಿ.,
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ವಲಯ ಕಛ್ೇರಿ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಸಿಂಗಮತಾ ಎಸ್ ಹನ್ಯಮಕನ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಿಂ. ಟಿ.
ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಮಕವಿನ್ಮನ್್
ಬ್ೇಡಕಣಿ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಯಲಕಲಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಸಿದಕದಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಭ್ೈರಯಿಂಬ್

ಶಿರಸಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ದ್ೇಹಳಿಿ

ಯಲಕಲಪ್ುರ

ಮಯಕಾವಕಡ
ಭಕಗವತಿ
ಅಗಸ ರಯ
ದ್ೇವಳಮಕಿಕ

ಹಳಿಯಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಳಿಯಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಅಿಂರ್್ ೇಲಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರ್ಕರವಕರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಬ್ಳರ್್

ಭಟಕಳ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ದ್ೇವಗಿರಿ

ಕಯಮಟಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಮಿಂಕಿ-

ಹ್ ನ್ಕುವರ

ಬಿ(ಅನ್ಿಂತವಕಡಿ)

ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಿರ್ೇಗಯತಿತ
ಶಿರಕಲ್ಲ
ನಿಲಜಿ
ರ್್ೇದನ್ ರ
ದ.ಸ್ಕಲಕಪ್ೂರ
ದ್ೇವಲತಿತ

ಗ್್ ೇಕಣಾ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಭಟಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1
ರಕಮದಯಗಾ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ಸಯಧಿೇರ್ ಎ ಗಯನ್ಗಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಚ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2 , ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ದಿೇಪ್ಕ್ಟ ಡಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಚ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಮಯಖಕತರ ಎನ್ ಮೊಮನ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಬಿ.ಡಿ.ಎಿಂ. ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ವಿೇರಪ್ಪ ವಿ ಬ್ಿಂಗ್ಕರಶ್ಟಿರ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಪ್ಾಮೊೇದ್ ಎಸ್ ಮರಡಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಮಹಕನ್ಿಂದ ಹಲಕಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್ವಿ ಸ್್ಿೇಷನ್ಗಳು
ಮತಯತ ಲ್ೈನ್ಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಐ.ಎ. ತಹಶಿೇಲಕದರ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಯಯ ಜಿ ರ್್ೇಬ್ಲ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಅರವಿಿಂದ ಎಸ್ ಗದಕರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ನ್ಗರ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-1, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ವಿ ವಿ ಕರ ರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ ಉಪ್ವಿಭಕಗ-2, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಎಸ್ ಜಿ ಹಮಮಣಣವರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-3, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ವಿ ಎ ದಿವಟಗಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಪ್ಾಶಕಿಂತ ಉದಯ ಕಯಮಕರ್ ತ್ ೇಪ್ಗಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ
(ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-1, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ವ್ೈಶಕಲ್ಲ ಸಿ ತಯಡಯವ್ೇಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-2, ಬ್ಳಗ್ಕವಿ

ಕಲಪನ್ಕ ಡಿ ತಿವ್ೇಾರಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಖಕನ್ಕಪ್ುರ

ಎನ್ ಎಿಂ ತ್ ರ್ಕಡ್ೇನ್ಹಳಿಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ
ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಘಟಪ್ಾಭಕ

ಡಿ ಎ ಮಕಲ್ಲ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್ ಮತಯತ
ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಘಟಪ್ಾಭಕ

ಎಿಂ ಎಸ್ ಬ್ಗ್ಕದಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಘಟಪ್ಾಭಕ

ಎಸ್ ಪಿ ವಕರಲ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಗ್್ ೇರ್ಕಕ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ

ರ್್ ಗನ್್ ಳಿ

ನಿಪಕಪಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ನ್ವಲ್ಲಹಕಳ

ಉಗ್ಕರ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಸವದಿ

ಅಥಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಿರ್ೇರ್್ ಪ್ಪ ರ್್.ಎಸ್

ರಕಮದಯಗಾ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹ ಲ್ಲ

ಸವದತಿತ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ತಯರಮಯರಿ

ಕಿತ ತರಯ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಬಕಿಂವಿಹಕಳ
ಪಕರಿಶಕಿಡ
ಕರಿಂಬ್ಳ
ಕಿಣಯೇ
ನ್ಿಂದಿಕಯರಳಿ
ಯಳೂಿರ
ಅಮಟ್
ಘ ೇಟಗ್ಕಳಿ
ರಿಂಗ್ಕಪ್ುರ
ಬ್ಳಿಿಗ್್ೇರಿ
ಅರಳಿಮಟಿಿ
ಕಯಲಗ್್ ೇಡ

ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1
ರಕಯಬಕಗ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಳಗ್ಕವಿ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ-1
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಖಕನ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮ ಡಲಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಅಥಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಘಟಪ್ಾಭಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮ ಡಲಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಪ್ು.ತಿ.ನ್್ ೇ . . .

9
ಕಾ ಸಿಂ.
128
129

130

131
132
133
134

135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ಎಿಂ ಎಸ್ ನ್ಕಗಣಣವರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಮ ಡಲಗಿ

ಎಸ್ ವಿ ರ್್ ೇಟಗಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ

ಎಸ್ ಜಿ ಬ್ಡಿಗ್್ೇರ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್ವಿ ಸ್್ಿೇಷನ್ಗಳು
ಮತಯತ ಲ್ೈನ್ಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ್

ಅಣಣಪ್ಪ ಲಮಕಣಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ

ಮಹ್ೇಶಿರ ರ್್ ಹಿರ್ೇಮಠ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಕಿತ ತರಯ

ಸಯರ್ೇಶ ಶಿಂಕರ ಮಯರಗ್್ ೇಡ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಸವದತಿತ

ನ್ಟರಕಜ ಸಯಲಕಖ್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರಕಮದಯಗಾ

ಶಿವಪ್ಾರ್ಕಶ ಕರಡಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ರಕಮದಯಗಾ

ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲಯಕಸ್ (ಮಹ್ೇಶ್) ದಯಗ್ಕಗನಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ
(ವಿ),ಬಿ.ಡಿ.ಎಿಂ. ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಎಿಂ ಎ ಮಯಲಕಲ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಸಿಂಜಯ್ ಆರ್ ಮಕನ್್,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್
ಮತಯತ ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಉಳಿವ್ಪ್ಪ ಎಿಂ. ಮಕಳಗಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಸಿಂಜಿೇವಕಯಮಕರ ರಕಮಯ ರ್್ ೇರವ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಸದಲಗ್ಕ

ಸಿ ಗಯರಯಸ್ಕಿಮ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಅಥಣಿ

ಎ ಎಸ್ ಮರ್ಕನಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್ವಿ ಸ್್ಿೇಷನ್ಗಳು
ಮತಯತ ಲ್ೈನ್ಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಅಥಣಿ

ಆರ್ ಎಸ್ ವಕರ್್ಪೇಟ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವಿಭಕಗಿೇಯ ಕಛ್ೇರಿ, ರಕಯಬಕಗ.

ಆನ್ಿಂದ ಆರ್ ನ್ಕಯಕ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಕಯಡಚಿ

ಆರ್ ಎಚ್ ಹ್ ಸ ರಯ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಚ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಮಮದಕಪ್ೂರ
ಅಮಟ ರ
ರ್್ ೇಳಿಗಯಡಿ
ದ್ೇವಲಕಪ್ೂರ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ಗ್್ ೇರ್ಕಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಕರ ಗ್್ೇರಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ೈಲಹ್ ಿಂಗಲ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ತಯರಕರಶಿೇಗಿಹಳಿಿ

ಕಿತ ತರಯ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಮರಕಯಿಂಬಿ

ಸವದತಿತ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಹಯಬ್ಬರವಕಡಿ
ಇಡಗಲಲ

ರಕಯಬಕಗ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ರಕಮದಯಗಾ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ರ್ಕರದಗ್ಕ

ಸದಲಗ್ಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಯಮಗಣಿಾ

ನಿಪಕಪಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಜನ್ವಕಡ

ಸದಲಗ್ಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಪ್ಟಿಣಕಯಡಿ

ನಿಪಕಪಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ನ್ನ್ದಿ

ಸದಲಗ್ಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಮದಭಕವಿ

ಅಥಣಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ಅರಟಕಳ

ಐಗಳಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ದ್ೇವನ್ಕಟಿಿ
ಗಯಿಂಡವಕಡ
ನಿಡ್ ೇಣಿ

ರಕಯಬಕಗ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ಕಯಡಚಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹ್ಸರಯ ಮತಯತ ಪ್ದನ್ಕಮ
ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ಸಯಜಕತಕ ಸ್ಕತ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಬಿ.ಡಿ.ಎಿಂ. ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ರವಿೇಿಂದಾ ಈರಣಣ ಪ್ತಕತರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ
ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ಗಿೇತಕ ಜಿ ಕಡಲಕಸಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್
ಮತಯತ ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ದಿೇಪ್ಕ ಜಿ ಕಟಕವಕರ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಜಕಗೃತದಳ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ರಕಜಶ್ೇಖ್ರ್ ಹಿಂಡಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-1, ವಿಜಯಪ್ುರ

ಭಕರತಿ ಜಿ ಪ್ೂಜಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ
ಉಪ್-ವಿಭಕಗ-2, ವಿಜಯಪ್ುರ

ಅಶ್ ೇಕ್ಟ ಎಸ್ ದ್ ಡಿಮನಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ದ್ೇಶಮಯಖ್ ಜಿ ಎಸ್,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ತಿರ್್ ೇಟಕ

ಎಿಂ ರ್್ ಜಿೇರ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ

ಪ್ರಶಯರಕಮ ಸ್ಕಗನ್ ರಯ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಇಿಂಡಿ

ಎಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ಗ್ಕರ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಇಿಂಡಿ

ಆರ್ ಜಿ ಕಯಿಂಸಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಚಡಚಣ

ವಿಶಕಲ ಧರ್ಪ್ಪಗ್್ ೇಳ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಸಿಿಂದಗಿ

ಗಿರಿಮಲಲಪ್ಪ ಅವಟಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ದ್ೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ

ಪಿ ವಿ ಚವಕಣ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಸವನ್ ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ

ವಿಜಯಕಯಮಕರ್ ಹ್ಚ್ ಬಿರಕದಕರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬ್ಸವನ್ ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ

ರಕಜಶ್ೇಖ್ರ್ ಎನ್ ಹಕದಿಮನಿ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ
ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಮಯದ್ದೇಬಿಹಕಳ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಬ್ ೇಳಚಿಕಕಲಕಿ
ಕಿಂಬಕಗಿ
ಕನ್ಮಡಿ
ರ್ಕರಜ್ ೇಳ
ಜಯಮನ್ಕಳ
ಕಯಮಠ್
ಜ್ೈನ್ಕಪ್ುರ
ರ್್ ೇಟಕುಳ
ಉಪ್ಪಲದಿನಿು

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ವಿಜಯಪ್ುರ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಬಕಗ
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ತಿರ್್ ೇಟಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ವಿಜಯಪ್ುರ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ವಿಜಯಪ್ುರ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ತಿರ್್ ೇಟಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಬ್ಲ್ೇಶಿರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ದ್ೇವರನ್ಕವದಗಿ

ಸಿಿಂದಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ಲಚಕುಣ

ಇಿಂಡಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ಹ್ ತಿಾ

ಚಡಚಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ಹರನ್ಕಳ

ಸಿಿಂದಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ.

ಕಲರ್್ೇರಿ
ಬ್ಸರರ್್ ೇಡ
ಅರಷಣಗಿ
ಢವಳಗಿ

ದ್ೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ.
ಮಯದ್ದೇಬಿಹಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬ್ಸವನ್ ಬಕಗ್್ೇವಕಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಯದ್ದೇಬಿಹಕಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ತಯರ್ಕರಕಿಂ ಬಿ ರಕಠ್ ೇಡ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ತಕಳಿರ್್ ೇಟಿ

ಆರ್ ಐ ಉಪ್ಪಲದಿನಿು,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಬಿಡಿಎಿಂ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ವಿ ಎಚ್ ಸಜೂನ್ರ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಚ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಎನ್ ಆರ್ ದಕಸಪ್ಪನ್ವರ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ
ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಜಿ ಬಿ ನ್ಕಯಕ್ಟ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್ ಮತಯತ
ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಕಛ್ೇರಿ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಅರವಿಿಂದಕಯಮಕರ್ ಎಲ್ ನ್ಕಯಕ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ
ಮತಯತ ಪಕ ನ್ಗರ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಬಿ ಪಿ ಹಲಗತಿತ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

ಚಿಂದಾರ್ಕಿಂತ ಡಿ ನ್ಕಯಕ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಇಳಕಲ

ಬಕಜಕಜಿಸಿಿಂಗ್ ಎಿಂ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಹಯನ್ಗಯಿಂದ

ಪಿ ಎನ್ ಪ್ೇಚಗಯಿಂಡಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಗಯಳ್ೇದಗಯಡಿ

ಜಿ ವಿ ಹಿಿಂದಿಹ್ ಳಿ, ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್
ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಜಮಖ್ಿಂಡಿ

ಸಯಕಲಕಲ್ ರ್್ ಚವಕಿಣ,ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),33 ರ್್.ವಿ. ಸ್್ಿೇಷನ್
ಮತಯತ ಮಕಗಾಗಳು, ನ್್ ೇಡಲ್ ಆಫಿಸ್, ಜಮಖ್ಿಂಡಿ

ಅಲಬಲ್ ಸಿಂಜಯ ಗಯರಯರಕಜ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಜಮಖ್ಿಂಡಿ

ಎಿಂ ಎಸ್ ಧಡಯತಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ರಬ್ಕವಿ

ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ರಕಠ್ ೇಡ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ಎಲ್ ಟಿ ಎಿಂ ಆರ್ ಉಪ್ವಿಭಕಗ, ಮಯಧ್ ೇಳ

ವಿ ಎನ್ ಮರಿಕಟಿಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಮಯಧ್ ೇಳ

ಯಲಲಪ್ಪ ಶಿಪಕರಮಟಿಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಲ್ ೇರ್ಕಪ್ುರ

ಮಿಂಜಯನ್ಕಥ ಪಿ ಬ್ ೇಕಿ,
ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ವಿ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ಉಪ್-ವಿಭಕಗ, ಬಿೇಳಗಿ

ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ
ಹಳಿಿ
ಆಲ ರ
ಬಕಡಗಿಂಡಿ
ಗಿಂಜಿಹಕಳ
ಕನ್ಕುಳ
ಬ್ಳಗಲಲ
ಸಿೇಮರ್್ೇರಿ
ಯಡಹಳಿಿ
ಅಮರಕವತಿ
ಮ ಗನ್ ರ
ರ್್ ೇಟ್ಕಲಲ
ಕಡಪ್ಟಿಿ
ಚಿಮಮಡ
ರ್್ ಣ ಣರ

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ
ತಕಳಿರ್್ ೇಟಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಿೇಳಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯನ್ಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಐಗಳಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯನ್ಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯನ್ಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಹಯನ್ಗಯಿಂದ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಗಯಳ್ೇದಗಯಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಜಮಖ್ಿಂಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಮಹಕಲ್ಲಿಂಗಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಜಮಖ್ಿಂಡಿ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಆಸಿಂಗಿ

ರಬ್ಕವಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಜಕನ್ಮಟಿಿ

ಬಿೇಳಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಉತಯತರ
ಚಿಿಂಚಕಿಂಡಿ ರ್್.ಡಿ
ಸ್್ ನ್ು

ಮಯಧ್ ೇಳ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಲ್ ೇರ್ಕಪ್ುರ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಿೇಳಗಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ
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ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ

ಶಿಾೇಯಯತರಯ
ಅಜಯಾನ್ ಆರ್ ಹ್ಚ್,

181

ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ರ್ಕ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವೃತತ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಕವ್ೇರಿ

ಹಳಿಿ
ಹಕಿಂವನ್ ರ

ಹಕವ್ೇರಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಭ್ ೇಜ

ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಭಿೇಮಪ್ಪ ವ್ೈ ಹ್ ಳ್ಗ್ಕರ,

182

ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ರ್ಕ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವೃತತ ಕಛ್ೇರಿ, ಚಿರ್್ ಕೇಡಿ

ಜಿ ಟಿ ಬ್ಡಿಗ್್ೇರ,

183

ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ರ್ಕ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವೃತತ ಕಛ್ೇರಿ, ವಿಜಯಪ್ುರ

ಅನಿಲ್ ಆರ್ ವಕಲ್ಲಕರ,

184

ಸರ್ಕನಿಇಿಂ (ರ್ಕ),ರ್ಕ ಮತಯತ ಪಕ ವೃತತ ಕಛ್ೇರಿ, ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್

1.

ಉಪ್ವಿಭಕಗದ ಹ್ಸರಯ

ಅರರ್್ೇರಿ
ಕಲಕದಗಿ

ವಿಜಯಪ್ುರ ಗ್ಕಾಮೇಣ
ಉಪ್ವಿಭಕಗ
ಬಕಗಲರ್್ ೇಟ್
ಗ್ಕಾಮೇಣ ಉಪ್ವಿಭಕಗ

ಮೇಲ್ಲನ್ಿಂತ್ ನಿಯೇಜನ್್ಗ್್ ಿಂಡ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸದರಿ ಹಳಿಿಗಳಿಗ್್ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿ ವಿದಯುತ ಅದಕಲತ ನ್ಡ್ಸಯವ
ಮ ಲಕ ಸಥಳದಲ್ಲಲಯೇ ಗ್ಕಾಹಕರ ಸಮಸ್್ುಗಳಿಗ್್ ಪ್ರಿಹಕರ ನಿೇಡಯವ ಕಯರಿತಯ ಕಾಮ ಜರಯಗಿಸಯವಿಂತ್ ಈ
ಮ ಲಕ ಸ ಚಿಸಲಯ ನಿದ್ೇಾಶಿತನ್ಕಗಿದ್ದೇನ್್.

2. ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ಹಳಿಿಯ ಶಕಖಕಧಿರ್ಕರಿಯಯ ಸದರಿ ದಿನ್ದಿಂದಯ ಹಳಿಿಗ್್ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಯವ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಿಂದಿಗ್್
ಕ್ಷ್ೇತಾದಲ್ಲಲ ಹಕಜರಿರಲಯ ಸ ಚಿಸಿದ್.
3. ಪ್ಾತಿ ತಿಿಂಗಳು ಅಭಿಯಕನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ಯು ಕಿಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯಕಾಲಯದ ಆರ್ ಎ ಶಕಖ್ಗ್್ ಮ ರನ್್ೇಯ
ಸ್್ ೇಮವಕರದ್ ಳಗ್್ ಸಲ್ಲಲಸಲಯ ಸ ಚಿಸಿದ್.
4. ಆರ್ ಎ ಶಕಖ್ ಯವರಯ ಸದರಿ ವರದಿಗಳನ್ಯು ಪ್ರಕಮಶಿಾಸಿ, ಮಕನ್ು ವುವಸ್ಕಥಪ್ಕ ನಿದ್ೇಾಶಕರಯ,
ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ರವರಿಗ್್ ವರದಿಯನ್ಯು ಸಲ್ಲಲಸಯವುದಯ.
5. ನಿಯೇಜಿಸಲಕದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನ್್ೈಜ ಭತ್ುಗಳನ್ಯು ಪ್ಡ್ಯಲಯ ಅನ್ಯಮೊೇದಿಸಲಕಗಿದ್.
ಸಹಿ ಇದ್

“ಮ ನು ವುವಸ್ ಾಪಕ ನಿದೆೀಾಶಕರಯ, ಹಯವಿಸಕಂನಿ.,
ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ಇವರಿಂದ್ ಅನಯಮೀದಿಸಲಪಟ್ಟಿದೆ.”

ಪಾಧ ನ ವುವಸ್ ಪ
ಾ ಕರಯ
[ಆಡಳಿತ ಮತಯು ಮ .ಸಂ.ಅ.]

ಪಾತಿಗಳು:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು, ಇಿಂಧನ್ ಇಲಕಖ್, ಬ್ಿಂಗಳೂರಯ.
ಮಯಖ್ು ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ವಲಯ ಕಛ್ೇರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ / ಬ್ಳಗ್ಕವಿ
ಆರ್ಥಾಕ ಸಲಹೆಗ್ ರರಯ[ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೆ ೀಧನೆ], ಕಂಪನಿ ರ್ ರ್ ಾಲಯ, ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ.
ಪ್ಾಧಕನ್ ವುವಸ್ಕಥಪ್ಕರಯ (ತಕಿಂ), ಕಂಪನಿ ರ್ ರ್ ಾಲಯ, ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ.
ಪೊಲ್ಲೀಸ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಯ ಜ ಗೃತದ್ಳ ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ.
ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಇಂರ್ಜನಿಯರ್(ವಿ), ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ/ಟ್ಟ&ಪಿ/ಎಂ.ಟ್ಟ, ಕಂಪನಿ ರ್ ರ್ ಾಲಯ, ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ.
ಎಲಕಲ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಇಂರ್ಜನಿೀಯರ್(ವಿ) ರ್ಕಯಾ ಮತಯತ ಪಕಲನ್್ ವೃತತ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., _______
ಎಲಕಲ ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., _______
ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ಆರ್ ಎ ಶಕಖ್ ಕಿಂಪ್ನಿ ರ್ಕಯಕಾಲಯ, ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಿಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ.
ವುವಸ್ ಾಪಕ ನಿದೆೀಾಶಕರಯ/ ನಿದೆೀಾಶಕರಯ [ತ ಂ.], ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ರವರ ಹಿರಿಯ ಆಪು ರ್ ಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳಿಗ್ೆ.
ಮಯಖು ಆರ್ಥಾಕ ಅಧಿರ್ ರಿ ಹ ಗೂ ನಿದೆೀಾಶಕರಯ(ಹಣರ್ ಸಯ), ಹಯ.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹಯಬ್ಬಳಿಿ ರವರ ಆಪು ರ್ ಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳಿಗ್ೆ.
ಎಲಕಲ ಸಹಕಯಕ ರ್ಕಯಾನಿವಕಾಹಕ ಇಿಂಜಿನಿೇಯರ್(ವಿ), ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., _______
ಎಲಕಲ ಶಕಖಕಧಿರ್ಕರಿ, ಹಯವಿಸಕಿಂನಿ., _______
ಕಛ್ೇರಿ ಪ್ಾತಿ.
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