
ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
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ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 
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ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

182200-224100 
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ವಿಧಾನ
ಷರಾ

1
ಡಾ. ಬಿ ಹೇಮ್ಲಾ  ನಾಯಕ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು (ಹೆಚ್.ಎ.ಜಿ.)

ಪಾ ಭಾರ-ವಿಸ್ತ ರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 01-06-1965 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2003 21-06-1995 21-06-1995 21-06-2001 11-12-2003 - 07-06-2006 01-08-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

2
ಡಾ. ಸಿ ಜಿ ಕುಶಾಲಪಪ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು  (ಹೆಚ್.ಎ.ಜಿ.)
ಡಿೋನ್ (ಅರಣ್ಾ ), ಅ.ಮ.ವಿ., 
ಪೊನ್ನ ಂಪೇಟೆ

ಅರಣ್ಾ 19-05-1961 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 12-06-1997 01-03-1988 01-03-1993 - - 17-11-1998 17-11-2006 03-08-2020 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

3
ಡಾ. ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 23-07-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 28-08-2001 11-03-1993 11-03-1993 14-01-2000 11-03-2002 - 03-06-2006 -
ನೇರ 

ನೇಮಕಾತಿ

4
ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮ್ಲರ್ ಎಂ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಡಿೋನ್ (ಸಾನ ತಕೋತತ ರ), 
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 03-06-1962 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 1993 19-08-1987 11-01-1996 - - 17-03-1999 19-03-2007 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

5
ಡಾ. ಗ್ಣೇಶ್ ನಾಯ್್ಕ  ಆರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಸ್ಾ  ರೋಗ್ಶಾಸ್ತ ರ 18-07-1962 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 25-01-2002 10-03-1993 10-03-1993 14-01-2000 - 10-03-2002 10-03-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

6
ಡಾ. ಕೆ ಸಿ ಶಶಿಧರ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 13-07-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 20-12-2000 10-10-1994 10-10-1994 02-11-1999 10-10-2003 10-10-2006 24-03-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

7
ಡಾ. ಕೆ ಟಿ ಗುರುಮೂತಿೇ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಣ್ಣು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ತತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ತ ರ
08-03-1963 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 15-11-2006 22-02-1993 22-02-1993 14-01-2000 16-11-2006 22-02-2007 24-03-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

8

ಡಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಎಸ್ 

ಮ್ಲವಕೇರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಡಿೋನ್ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), 
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 05-06-1966 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 28-06-2006 30-01-1991 15-04-1997 14-01-2000 26-06-2006 05-03-2007 24-03-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

9
ಡಾ.  ಜಿ ಹೆಚ್ ರವಿಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿೋಜ ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನ್ 13-07-1961 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 25-02-2006 - - - 25-02-2006 01-04-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

10
ಡಾ. ಮ್ಲದಯಾ  ಡಿ 

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 20-02-1962 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 04-10-2000 20-12-1995 20-12-1995 14-01-2000 20-12-2004 20-12-2007 20-12-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

11
ಡಾ. ಬಿ ಎಂ ದುಶಾ ಂತ್ ಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಅನುವಂಶಿೋಯತೆ 

ಮತ್ತತ  ಸ್ಸ್ಾ  ತಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ
09-06-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 1993 20-12-1995 20-12-1995 14-01-2000 20-12-2004 20-12-2007 20-12-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

12
ಡಾ. ತಿಪ್ಪ ೋಶ ಡಿ 

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಪಾ ಭಾರ - ವಿಶವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ 

ಗ್ಾ ಂಥಪ್ರಲಕರು, 
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 20-06-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2004 20-12-1995 20-12-1995 20-12-2001 20-12-2004 20-12-2007 20-12-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

13
ಡಾ. ಎಸ್ ಯು ಪ್ರಟಿೋಲ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ವಿಸ್ತ ರಣಾ 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 01-10-1966 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 19-11-1993 21-12-1995 21-12-1995 14-01-2000 21-12-2004 21-12-2007 21-12-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

14
ಡಾ. ಶಿಾ ೋನಿವಾಸ್ ವಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 02-04-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 14-02-2003 21-12-1995 21-12-1995 14-01-2000 21-12-2004 21-12-2007 21-12-2010 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

15
ಡಾ. ಶಿವಣ್ು  ಬಿ ಕೆ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 29-06-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 19-03-2011 06-04-1993 06-04-1993 14-01-2000 06-04-2004 06-04-2007 20-03-2011 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

16
ಡಾ. ಲಕ್ಷಮ ಣ್
ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ,ಡಿ.ಆರ್., 
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , ಬ್ಾ ಹ್ಮಮ ವರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 21-07-1963 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-10-2005 21-12-1994 21-12-1994 21-12-2000 02-10-2005 02-10-2008 02-10-2011 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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17
ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಡಿ ಎಕಬೋಠೆ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಸ್ಸ್ಾ  ರೋಗ್ಶಾಸ್ತ ರ 18-06-1970 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 17-10-2003 01-07-1996 01-07-1996 - 01-07-2005 01-07-2008 01-01-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

18

ಡಾ. ಮೊೋಹನ್ ಕುಮ್ಲರ್ ಹೆಚ್ 

ಡಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಡಿ.ಆರ್., 
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಅನುವಂಶಿೋಯತೆ 

ಮತ್ತತ  ಸ್ಸ್ಾ  ತಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ
17-04-1960 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-08-1999 05-01-2012 - - - - 05-01-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

19
ಡಾ. ಸುಧಿೋಂದಾ  ಎಂ
ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 24-11-1961 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2003 27-02-1989 18-06-1999 13-06-2000 07-08-2003 07-08-2006 07-08-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

20
ಡಾ. ಜಿ ಕೆ ಗಿರಿಜೇಶ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಪಾ ಭಾರ - ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳು,  
ಕೆ.ಶಿ.ನಾ.ಕೃ.ತೋವಿ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 11-03-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 19-02-2010 05-10-1995 05-10-1995 05-10-2001 05-10-2006 05-10-2009 05-10-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

21
ಡಾ. ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 25-04-1965 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 06-07-2011 18-10-1995 18-10-1995 18-10-2001 18-10-2006 18-10-2009 18-10-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

22
ಡಾ. ಡಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಅನುವಂಶಿೋಯತೆ 

ಮತ್ತತ  ಸ್ಸ್ಾ  ತಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ
01-06-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 04-10-2008 19-10-1995 19-10-1995 19-10-2001 19-10-2006 19-10-2009 19-10-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

23
ಡಾ. ಶಿಾ ೋಧರ್ ಸಿ ಜೆ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 08-03-1965 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-06-2008 20-12-1995 20-12-1995 20-12-2001 20-12-2006 20-12-2009 20-12-2012 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

24
ಡಾ. ಶರಣ್ಪಪ  ಜನ್ಗಂಡಿ
ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಡಿ.ಆರ್. 
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , 
ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 20-07-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 04-07-2013 03-04-1991 13-01-1996 14-01-2000 14-01-2005 13-01-2010 05-07-2013 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

25
ಡಾ. ಎಸ್ ಪಾ ದಿೋಪ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಓ.ಎಫ್.ಆರ್.ಸಿ., 
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 03-07-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 05-10-2013 23-12-1995 23-12-1995 23-12-2001 23-12-2006 23-12-2009 08-10-2013 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

26
ಡಾ. ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿೋರಣ್ು  

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 20-07-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2001 17-11-1998 17-11-1998 17-11-2002 17-11-2007 17-11-2010 17-11-2013 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

27
ಡಾ. ಶಿಾ ೋಧರ್ ಎಸ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 20-05-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-04-1998 09-12-1998 09-12-1998 02-12-2002 02-12-2007 02-12-2010 02-12-2013 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

28
ಡಾ. ಜಿ ಎಂ ರ್ದವಗಿರಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನ್ನ ಂಪೇಟೆ ಅರಣ್ಾ  ನಿವೇಹಣೆ 20-11-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-05-1998 23-02-1999 23-02-1999 23-02-2003 23-02-2008 23-02-2011 23-02-2014 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

29
ಡಾ. ಶಿವಪಾ ಸಾದ್ ಎಂ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಡಿ.ಆರ್. ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. 
(ಸಾಂಬಾರು), 
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , 
ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 09-11-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2009 04-03-1997 04-03-1997 04-03-2003 04-03-2008 04-03-2011 04-03-2014 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

30
ಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ು  ಹೆಗ್ಡೆ
ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನ್ನ ಂಪೇಟೆ ಅರಣ್ಾ 25-04-1969 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 08-04-2003 13-03-1999 13-03-1999 13-03-2003 13-03-2008 13-03-2011 13-03-2014 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

31
ಡಾ. ಎಂ ಎಸ್ ನಾಗ್ರಾಜ್ 

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಣ್ಣು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ತತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ತ ರ
17-07-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 26-08-2002 26-08-2002 - - 24-03-2011 24-03-2014 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

32
ಡಾ. ಎಂ ರವಿಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಮುಖ್ಾ ಸ್ಥ ರು, ಕೃ.ತೋಸಂ.ಕಂದಾ , 
ತಿೋಥೇಹಳಿಿ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 02-02-1969 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 09-10-2009 12-12-1997 12-12-1997 12-12-2003 12-12-2008 12-12-2011 12-12-2014 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

33
ಡಾ. ತಿಪ್ಪ ೋಶಪಪ  ಜಿ ಎನ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಣ್ಣು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ತತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ತ ರ
05-07-1969 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 22-01-2009 20-11-1998 20-11-1998 20-11-2004 23-01-2009 20-01-2012 23-01-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

34
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಮುಖ್ಾ ಸ್ಥ ರು  ಮತ್ತತ  ಹಿರಿಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗ್ಳು, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬ್ಾ ಹ್ಮಮ ವರ
ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 01-10-1966 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 19-09-2008 24-03-1995 24-03-2000 24-03-2006 24-03-2009 24-03-2012 24-03-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

35
ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ನಾಯ್್ಕ  ಬಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಸ್ಾ  ರೋಗ್ಶಾಸ್ತ ರ 12-05-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-04-2009 29-01-1999 29-01-1999 29-01-2005 01-05-2009 01-05-2012 01-05-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

131400-217100 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  13ಎ

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

144200-218200 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  14

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

182200-224100 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  15

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

36

ಡಾ. ಬಿ ಎಂ ಆನಂದ ಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಪ್ರಾ ಂಶುಪ್ರಲರು, 
ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದಾ , ಕತತ ಲಗೆರೆ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 06-07-1965 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 13-10-2012 21-11-1998 21-11-1998 21-11-2004 21-11-2009 21-11-2012 21-11-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

37

ಡಾ. ಬ್ಸ್ವರಾಜ್ ಈಶವ ರ್ 

ಹಳಿಂಗ್ಲಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ ರ 05-09-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 23-03-2011 02-12-1998 02-12-1998 02-12-2004 02-12-2009 02-12-2012 02-12-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

38
ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಎಲ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 04-06-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 08-07-2006 10-10-2003 10-10-2003 10-10-2007 08-03-2011 08-03-2014 08-03-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

39
ಡಾ. ಓ ಕುಮ್ಲರ್

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ ರ 15-06-1972 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2006 21-02-2006 21-02-2006 21-02-2010 10-12-2011 10-12-2014 10-12-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

40
ಡಾ. ಬಿ ಸಿ ಹನುಮಂತಸಾವ ಮಿ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಮುಖ್ಾ ಸ್ಥ ರು  ಮತ್ತತ  ಹಿರಿಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗ್ಳು, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 20-05-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 11-07-2000 03-03-2006 03-03-2006 03-03-2010 22-12-2011 22-12-2014 22-12-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

41

ಡಾ. ಜಯಲಕ್ ಮ ೋ ನಾರಾಯಣ್ 

ಹೆಗೆೆ

ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ  & 

Adnl.Work ಸಂಪ್ರದಕ, 

ಯು.ಸಿ.ಸಿ., ಕಛೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ತ ರ 18-02-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 06-09-2010 21-10-2010 18-02-2011 - 03-02-2012 03-02-2015 03-02-2018 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

42
ಡಾ. ಭಾಗಿೋರಥಿ ಎಲ್

ಸ್ಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನ್ನ ಂಪೇಟೆ

ಆಹ್ಮರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ತತ  

ಪೌಷಿಿಕಾಂಶ
19-11-1963 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 27-09-2019 11-01-1996 11-01-1996 11-01-2002 11-01-2007 11-03-2010 18-12-2019 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

131400-217100 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  13ಎ

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

1
ಡಾ. ಕೆ ವಿ ಸುಧೀರ್ ಕಾಮತ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲರು, 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , 

ಬ್ಾ ಹ್ಮಾ ವರ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 19-05-1964 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 24-01-2015 09-03-1989 09-03-1993 14-01-2000 09-03-2004 09-03-2007 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

2
ಶ್ಾ ೀ ವಿನೀದ್ ವಿ ಆರ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , 

ಬ್ಾ ಹ್ಮಾ ವರ

ಕೃಷಿ 

ಇಾಂಜಿನಿಯರಾಂಗ್ 

(SWCE)

13-02-1964
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 22-04-1993 22-04-1993 14-01-2000 14-01-2005 22-04-2007 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

3
ಶ್ಾ ೀ ಬ್ಸವರಾಜ ನಾಯ್್ಕ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಹಿರಯ ಕೆಷ ೀತ್ಾ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು, 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , 

ಶ್ವಮೊಗ್ಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 20-12-1962
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 23-12-1995 23-12-1995 23-12-2001 23-12-2006 23-12-2009 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

4
ಶ್ಾ ೀ ನಾರಾಯಣ ಸಾಾ ಮಿ ಎಾಂ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೆಷ ೀತ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು, 

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , ಶಾಂಗೇರ

ಅನುವಂಶ್ೀಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
02-06-1962

ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಕೃಷಿ) - 08-03-1996 08-03-1996 08-03-2002 08-03-2007 07-03-2010 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

5
ಶ್ಾ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್್ಕ  ಆರ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗ್ಗ ಗ್ಣಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ 20-02-1970

ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಗ್ಣಕ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ)
- 24-11-1998 24-11-1998 24-11-2004 24-11-2009 24-11-2012 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

6
ಶ್ಾ ೀ ಕೆ ಎಸ್ ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ಾಂಪೇಟೆ ಗ್ಣಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ 26-06-1967

ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಗ್ಣಕ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ)
- 11-03-1999 11-03-1999 11-03-2005 11-03-2010 11-03-2013 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

7
ಶ್ಾ ೀ ರಮೇಶ್ ವೈ ಎಸ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗ್ಗ  W/A 

ಪಿ.ಎಾಂ.ಇ. ವಿಭಾಗ್, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ ರ 20-04-1963
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 27-05-1999 27-05-1999 01-01-2006 01-01-2011 01-01-2014 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

8
ಶ್ಾ ೀ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಎಾಂ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗ್ಗ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 13-07-1963
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 11-01-1991 06-12-2001 06-12-2007 06-12-2012 06-12-2015 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

9
ಡಾ. ಅಮರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಯೂರು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 20-04-1972 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2004 15-02-2006 15-02-2006 15-02-2010 15-02-2015 15-02-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

10
ಶ್ಾ ೀ ಎ ವಿ ಸಾಾ ಮಿ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆಷ ೀತ್ಾ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು, 

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , 

ಕಡೇಮಡ್್ಲ್

ಮಿೀನುಗಾರಕೆ 06-04-1968
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಮಿೀನಗಾರಕೆ) - 17-02-1995 28-04-2004 28-04-2009 28-04-2015 28-04-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

11
ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಥ ಎ ಟಿ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು  ಮತ್್ತ  ಹಿರಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗ್ಳು, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 06-03-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 03-09-2015 16-02-2006 16-02-2006 16-02-2011 16-02-2016 16-02-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

12
ಶ್ಾ ೀ ಬ್ಸವರಾಜ ಬೀರಣಣ ನವರ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗ್ಗ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 01-06-1969
ಎಾಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 15-02-2006 15-02-2006 15-02-2011 15-02-2016 18-02-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

PÉ¼À¢ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¸ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼À ¸ÉÃªÁ eÉåÃµÀ×vÁ ¥ÀnÖ 
                                                                                                                    (¢£ÁAPÀ: 30-11-2021 gÀ°èzÀÝAvÉ) 

ಸರ್ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕ್ರು
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

131400-217100 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  13ಎ

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

13
ಡಾ. ಬ ಸಿ ಧನಂಜಯ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಓ.ಎಫ್.ಆರ್.ಸಿ., 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ಾ , 

ಶ್ವಮೊಗ್ಗ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
04-12-1974 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 07-04-2004 19-02-2007 19-02-2007 19-02-2011 19-02-2016 20-02-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

14
ಡಾ. ಜಯಶ್ಾ ೀ ಎಸ್
ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗ್ಗ

ಆಹ್ಮರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  

ಪೌಷಿಿಕಾಾಂಶ
01-05-1974 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-05-2002 02-03-2007 02-03-2007 02-03-2011 02-03-2016 02-03-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

15
ಡಾ. ಪಿ ಉಮಾಮಹೇಶಾ ರಪಪ

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಯೂರು ತೀಟಗಾರಕೆ 14-07-1974 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2003 08-03-2007 08-03-2007 08-03-2011 08-03-2016 08-03-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

16
ಡಾ. ಪರಶುರಾಮ ಚಂದ್ಾ ವಂಶ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಯೂರು W/A 

ತೀ.ಮ,ವಿ., ಹಿರಯೂರು

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
02-07-1972 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-03-2011 16-03-2007 16-03-2007 16-03-2011 16-03-2016 16-03-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

17
ಡಾ. ಎಾಂ ಜಡೆಯೆಗೌಡ್

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ಾಂಪೇಟೆ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 01-01-1972 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 20-11-2015 23-03-2006 23-03-2006 23-03-2011 23-03-2016 23-03-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

18
ಶ್ಾ ೀ ಬಂಗಾರ ಚಲುವಯಾ

ಸಹ್ಮಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಗ್ಾ ಾಂಥಾಲಯ 

ಮತ್್ತ  ಮಾಹಿರ್ತ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ
04-03-1965

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎ
ಸ್.ಸಿ., 
ಎಾಂ.ಫಿಲ್.

- 16-07-1994 21-07-2006 21-07-2011 21-07-2016 22-07-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

Page 2 of 2



ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

1
ಡಾ. ರೇವಣ್ಣ  ರೇವಣ್ಣ ನವರ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 08-10-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 14-10-2010 27-02-2006 27-02-2006 15-10-2010 15-10-2015 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

2
ಶ್ಾ ೋ ಜಯಪಾ ಕಾಶ್ ಎಸ್ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
16-06-1968

ಎಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಕೃಷಿ) - 17-02-2007 17-02-2007 17-02-2012 17-02-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

3
ಡಾ. ಅಣ್ಣ ಪಪ  ವೈ ಹೂಗಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ತಂತ್ರಾ ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 24-05-1975 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 31-08-2015 20-02-2007 20-02-2007 20-02-2012 20-02-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

4
ಡಾ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ವೈ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್್ತ  

ಉದ್ಯಾ ನವಿನಾಾ ಸ 01-06-1974 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 03-02-2017 21-02-2007 21-02-2007 21-02-2012 21-02-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

5
ಡಾ. ಸಣ್ಣ ತ್ರಮಾ ಪಪ  ಹೆಚ್ ಜಿ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಹಿರಿಯ ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, 

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಕತ್್ಲಗೆರೆ
ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 01-06-1974 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 06-10-2016 09-03-2007 09-03-2007 09-03-2012 09-03-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

6
ಡಾ. ಎ ಎಂ ಮಾರುತೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಅಧಿಕ ಪಾ ಭಾರ - ವಿಸ್ರಣಾ 

ಮಂದ್ಯಳು, 

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಕತ್್ಲಗೆರೆ

ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  

ಪೌಷಿಿಕಾಂಶ
23-06-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 12-09-2014 10-03-2007 10-03-2007 10-03-2012 10-03-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

7
ಶ್ಾ ೋಮತ್ರ ಜ್ಾ ೋತ್ರ ಎಂ ರಾಥೋಡ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ

ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  

ಪೌಷಿಿಕಾಂಶ
22-11-1970 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 13-12-2018 12-03-2007 12-03-2007 12-03-2012 12-03-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

8
ಡಾ. ಸಹನ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 17-05-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 26-10-2013 12-04-2007 12-04-2007 12-04-2012 12-04-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

9
ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪಶು ವಿಜ್ಞಾ ನ 18-02-1975 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2018 18-05-2007 18-05-2007 18-05-2012 18-05-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

10
ಡಾ. ಸವೇಜ್ಞ ಬಿ ಸಾಲಿಮಠ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A ಡಿೋನ್ 

(ಸಾಾ ತ್ಕೋತ್್ರ) ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
22-07-1965 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 01-09-2008 01-09-2008 01-09-2012 01-09-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

11
ಡಾ. ಟಿ ಎಂ ಸೌಮಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್. ಪಿ. (ತಂಬಾಕು), 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 25-05-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-09-2007 05-12-2008 05-12-2008 05-12-2012 05-12-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

PÉ¼À¢ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ À̧ºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀUÀ¼À eÉÃµÀ×vÁ¥ÀnÖ 
                                                                                                      (¢£ÁAPÀ: 30-11-2021 gÀ°èzÀÝAvÉ) 

ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪಕ್ರು
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

12
ಡಾ. ಸತ್ರೋಶ್ ಕೆ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  ಮತ್್ತ

ಅಧಿಕ ಪಾ ಭಾರ - ತಂತ್ರಾ ಕ 

ಸಹಾಯಕರು, ಕುಲಸಚಿವರ 

ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 28-04-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-09-2010 24-12-2008 24-12-2008 24-12-2012 24-12-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

13
ಡಾ. ಹರಿೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್. ಪಿ. (ಶೇಂಗಾ), 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ ., 

ಹಿರಿಯೂರು

ಅನುವಂಶ್ೋಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
15-03-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 11-10-2012 30-03-2009 30-03-2009 30-03-2013 30-03-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

14
ಡಾ. ಕಲ್ಲ ೋಶವ ರ ಸಾವ ಮಿ ಸಿ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 15-07-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 27-12-2006 15-07-2009 15-07-2009 15-07-2013 15-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

15
ಡಾ. ಎಸ್ ಓಂಕಾರಪಪ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಮಖಾ ಸಥ ರು  ಮತ್್ತ  ಹಿರಿಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., 

ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 24-01-1967 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 17-07-2009 17-07-2009 17-07-2013 17-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

16
ಡಾ. ನಾಗರಾಜಪಪ  ಅಡಿವೆಪಪ ರ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ತಂತ್ರಾ ಕ ಸಹಾಯಕರು, 

ಕುಲಪತ್ರಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 01-06-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 14-07-2006 17-07-2009 17-07-2009 17-07-2013 17-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

17
ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟಿಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ ., ಉಳ್ಳಾ ಲ

ನೆಡುತೋಪು, 
ಸಾಂಬಾರು, 
ಔಷ್ಧಿ ಮತ್್ತ  

ಸುಗಂಧದ್ಾ ವಾ  

ಬೆಳೆಗಳು

25-07-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2006 24-07-2009 24-07-2009 24-07-2013 24-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

18
ಡಾ. ಆರ್. ಎನ್ ಕೆಂಚರೆಡಿಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 03-04-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2007 29-07-2009 29-07-2009 29-07-2013 29-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

19
ಡಾ. ಶರಣ್ಬ್ಸಪಪ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 30-10-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 18-12-2007 30-07-2009 30-07-2009 30-07-2013 30-07-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

20
ಡಾ. ಗಣ್ಪತ್ರ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಇರುವಕಿ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
12-11-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 22-06-2017 17-10-2008 17-10-2008 17-10-2013 17-11-2018 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

21
ಡಾ. ನಂದ್ಧೋಶ್ ಎಂ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ
ಕೃಷಿ 

ಸೂಕ್ಷಾ ಜಿೋವಶಾಸ್ ರ 30-04-1981 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2009 23-09-2009 23-09-2009 23-09-2013 08-01-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

22
ಡಾ. ಬಿ ಎನ್ ಸತ್ರೋಶ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ
ಅರಣ್ಾ  ಉತ್ಪ ನಾ  

ಬ್ಳಕೆ 12-07-1979 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 16-08-2010 16-08-2010 16-08-2014 16-08-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

23
ಡಾ. ಡಿ ಎ ಸುಮನಾ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃಷಿ 

ಸೂಕ್ಷಾ ಜಿೋವಶಾಸ್ ರ 04-02-1968 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 16-04-1999 04-12-2008 04-12-2008 21-12-2014 31-12-2019 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

24
ಡಾ. ರಾಘವಂದ್ಾ  ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ತ್ರೋರ್ೇಹಳಿಾ  

W/A ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ

ಜಿೋವ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ 24-01-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 14-03-2011 14-03-2011 14-03-2015 14-03-2020 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

25
ಶ್ಾ ೋ ಯುವರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ದೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 23-06-1975 ಎಂ.ಪಿಹೆಡ್. - 14-03-2007 14-03-2007 14-03-2013 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

26
ಡಾ. ಎಲ್ ಬಿ ಅಶೋಕ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
21-06-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 24-06-1905 11-02-2011 11-02-2011 11-02-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

27
ಡಾ. ಬ್ಸವಲಿಂಗಯಾ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಮಡಿಕರಿ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 08-06-1979 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 02-07-1905 03-03-2011 03-03-2011 03-03-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

28
ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರಪಪ  ಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್. ಪಿ. (ತಂಬಾಕು), 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 20-06-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 02-07-1905 09-03-2011 09-03-2011 09-03-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

29
ಡಾ. ಭೂಮಿಕ ಹೆಚ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 09-10-1981 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 23-03-2015 03-03-2011 03-03-2011 24-03-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

30
ಡಾ. ಗಣ್ಪತ್ರ ಎಂ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೆಳಿ ಶರಿೋರ ಶಾಸ್ ರ 01-06-1975 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2006 02-04-2011 02-04-2011 02-04-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

31
ಶ್ಾ ೋ ಎಂ ಕೆ ಸುಬ್ಾ ಮಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ

ಗಾ ಂಥಾಲಯ 

ಮತ್್ತ  ಮಾಹಿತ್ರ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ
24-03-1974

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎ
ಸ್.ಸಿ. - 22-10-2003 05-06-2009 05-06-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

32
ಶ್ಾ ೋ ಈಶವ ರ್ ವೈ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ

ಗಾ ಂಥಾಲಯ 

ಮತ್್ತ  ಮಾಹಿತ್ರ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ
01-01-1979

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎ
ಸ್.ಸಿ. - 03-10-2003 13-07-2009 13-07-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

33
ಶ್ಾ ೋ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಸಗೂರು

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಇ.ಇ.ಯು., ಕತ್್ಲಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 15-06-1967 ಎಂ.ಎಸಿಿ . - 08-02-1995 30-07-2010 30-07-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

34
ಡಾ. ಹರಿೋಶ್ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಾ 12-11-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 14-10-2019 17-08-2010 17-08-2010 17-08-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

35
ಡಾ. ಬ್ಲಿರಾಮ್ ಜಿ ನಾಯಿ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ
ಅರಣ್ಾ  

ನೆಡುತೋಪು 01-01-1972 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 28-10-2019 26-08-2010 26-08-2010 26-08-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

36
ಡಾ. ಮಹೇಶವ ರಪಪ  ವಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ ಅರಣ್ಾ  ಕೃಷಿ 24-01-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-03-2019 06-09-2010 06-09-2010 06-09-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

37
ಡಾ, ಶಂಕರ್ ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು. 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 19-01-1979 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-07-2015 18-12-2010 03-10-2011 03-10-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

38
ಡಾ. ಸಿ ಸುನಿಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, 

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಬಾವಿಕೆರೆ
ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 20-04-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 28-10-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

39
ಡಾ. ರವಿೋಶ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ W/A 

ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು
ಕೃಷಿ ಅರ್ೇಶಾಸ್ ರ 16-04-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 09-11-2011 08-11-2011 08-11-2011 08-11-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

40
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 27-06-1975 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 18-07-2018 24-02-2011 24-02-2011 24-02-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

41
ಡಾ. ರ್ದವರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ತ್ರಕಾರಿಬೆಳೆಶಾಸ್ ರ 13-09-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 26-06-2020 05-04-2011 05-04-2011 05-04-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

42
ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಎಸ್ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್್ತ  

ಉದ್ಯಾ ನವಿನಾಾ ಸ 18-12-1979 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 26-06-2020 05-04-2011 05-04-2011 05-04-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

43
ಶ್ಾ ೋ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು
ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮತ್್ತ  

ಉದ್ಯಾ ನವಿನಾಾ ಸ 02-04-1982
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 

(ತೋಟಗಾರಿಕೆ) - 05-04-2011 05-04-2011 05-04-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

44
ಡಾ. ಉಷಾ ಟಿ ಎನ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 17-06-1981 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 06-10-2009 19-04-2012 19-04-2012 19-04-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

45
ಶ್ಾ ೋ ಸದ್ಯಶ್ವ ನಡುಕರಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ನೆಡುತೋಪು, 
ಸಾಂಬಾರು, 
ಔಷ್ಧಿ ಮತ್್ತ  

ಸುಗಂಧದ್ಾ ವಾ  

ಬೆಳೆಗಳು

01-03-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 30-01-2021 11-05-2011 11-05-2011 11-05-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

46
ಡಾ. ಶಶ್ಕಲಾ ಎಸ್ ಕೋಲಿ ರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್. ಪಿ. (ತಂಬಾಕು), 

ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಅನುವಂಶ್ೋಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
05-08-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 06-07-2019 11-05-2011 11-05-2011 11-05-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

47
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಎ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು
ಬೆಳೆ ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 08-07-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 20-11-2019 25-05-2011 25-05-2011 25-05-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

48

ಡಾ. ಯಲ್ಲ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ 

ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಣ್ಣಣ ಬೆಳೆಶಾಸ್ ರ 15-10-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 16-10-2020 04-07-2011 04-07-2011 04-07-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

49
ಶ್ಾ ೋ ಸತ್ರೋಶ್ ನಾಯಿ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

(PHT)

05-11-1975

ಎಂ.ಟೆಕ್. 
(ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಗ್)

- 29-09-2011 29-09-2011 29-09-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

50
ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ನಾಯಿ್ಕ  ಎ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್. ಪಿ. (ಶೇಂಗಾ), 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಹಿರಿಯೂರು

ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 16-03-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. - 01-10-2012 01-10-2012 01-10-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

51
ಶ್ಾ ೋಮತ್ರ ಶಶ್ಕಲಾ ಬಾಯಿ ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

(PHT)
04-06-1980

ಎಂ.ಟೆಕ್. 
(ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಗ್)

- 25-10-2010 26-10-2011 26-10-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

52
ಡಾ. ಪಾ ಕಾಶ್ ಕೆರೂರೆ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ 26-01-1986 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 10-04-2018 10-11-2011 10-11-2011 10-11-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

53
ಶ್ಾ ೋ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡಿ ಬಾಕೇರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ W/A 

ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 01-01-1969 ಎಂ.ಟೆಕ್. - 16-11-2011 16-11-2011 16-11-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

54
ಡಾ. ರವಿ ಸಿ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

ನೆಡುತೋಪು, 
ಸಾಂಬಾರು, 
ಔಷ್ಧಿ ಮತ್್ತ  

ಸುಗಂಧದ್ಾ ವಾ  

ಬೆಳೆಗಳು

21-09-1979 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 12-11-2019 21-12-2011 21-12-2011 21-12-2016 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

55
ಡಾ. ಮಲಿಲ ಕಾಜುೇನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಕೃಷಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ ರ 10-04-1984 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 11-11-2019 19-01-2012 19-01-2012 19-01-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

56
ಶ್ಾ ೋ ವಾಸುರ್ದವ ಲಮಾಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಾ 20-07-1975
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಅರಣ್ಾ ) - 21-01-2012 21-01-2012 21-01-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

57
ಶ್ಾ ೋ ಶ್ಾ ೋಧರ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಹಣ್ಣಣ ಬೆಳೆಶಾಸ್ ರ 14-07-1984
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 

(ತೋಟಗಾರಿಕೆ) - 27-01-2012 27-01-2012 27-01-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

58
ಶ್ಾ ೋಮತ್ರ ಧನಲಕಷ ಾ ೋ ಟಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು

ಅನುವಂಶ್ೋಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
21-06-1985

ಎಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಕೃಷಿ) - 16-02-2012 16-02-2012 16-02-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

59
ಡಾ, ಕಾಂತ್ರಾಜ್ ವೈ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಕೋಯ್ಲ ೋತ್್ರ 

ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 21-02-1986 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 17-11-2017 24-02-2012 24-02-2012 24-02-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

60
ಡಾ. ಸುಚಿತ್ಾ  ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 17-10-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 29-06-2018 03-04-2012 03-04-2012 03-04-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

61
ಡಾ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
25-06-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 23-07-2020 27-07-2012 27-07-2012 27-07-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

62
ಡಾ. ಶೋಭಾ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಇ.ಇ.ಯು., ಮಡಿಕರಿ W/A 

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 27-11-1984 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 08-03-2019 23-01-2013 23-01-2013 14-08-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

63
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಕತ್್ಲಗೆರೆ

ಅನುವಂಶ್ೋಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
10-07-1980 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 28-11-2019 24-09-2012 24-09-2012 24-09-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

64
ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಪಾ ಸಾಧ ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 04-05-1975 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2010 30-09-2013 30-09-2013 30-09-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

65
ಶ್ಾ ೋ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚೈತ್ನಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 17-11-1975
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 

(ಕೃಷಿ) - 01-10-2012 01-10-2012 01-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

66
ಡಾ. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 31-12-1986 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 11-04-2018 01-10-2012 01-10-2012 01-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

67
ಡಾ. ನವಿೋನ್ ಎನ್ ಇ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 17-03-1982 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 03-11-2009 01-10-2013 01-10-2013 01-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

68
ಶ್ಾ ೋ  ಬ್ಸವರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಭೋಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಕೃಷಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 01-06-1972 ಎಂ.ಟೆಕ್. - 03-10-2012 03-10-2012 03-10-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

69
ಡಾ, ಹೊಸಗೌಡರ್ ಜಿ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್. 

ಪಿ. (ಅಕಿ ), ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ

ಸಸಾ  ರೋಗಶಾಸ್ ರ 13-07-1981 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 21-09-2012 08-10-2013 08-10-2013 08-10-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

70
ಡಾ. ಶ್ಾ ೋರ್ದವಿ ಎ ಜಕಿೆೋರಲ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ (ಅಕಿ ), 

ವ.ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , 

ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ

ಅನುವಂಶ್ೋಯತೆ 

ಮತ್್ತ  ಸಸಾ  ತ್ಳಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
01-06-1981 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2012 09-10-2013 09-10-2013 09-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

71
ಡಾ. ರುದ್ಾ ಗೌಡ ಎಫ್ ಚನಾ ಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಎ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. 

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಕತ್್ಲಗೆರೆ
ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ ರ 01-06-1978 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 2012 17-10-2013 17-10-2013 17-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

72
ಡಾ. ಎನ್ ಸುಧ್ಯರಾಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಪೊೋಷ್ಣೆ 17-12-1987 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 01-07-2019 19-10-2012 19-10-2012 19-10-2017 ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

73
ಡಾ. ಗಿರಿೋಶ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಕೋಟಶಾಸ್ ರ 06-08-1982 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 08-03-2013 28-10-2013 28-10-2013 28-10-2017 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

74
ಡಾ. ಜಯಪಾ ಕಾಶ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ

ಮಣ್ಣಣ  ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸಾಯನಶಾಸ್ ರ
31-12-1983 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 16-02-2017 03-10-2012 03-10-2012 24-08-2018 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

75

ಶ್ಾ ೋ ಶ್ಾ ೋನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್ 

ಹುಲಕೋಟಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಬ್ಾ ಹಾಾ ವರ ಮಿೋನು ವಿಜ್ಞಾ ನ 27-01-1977

ಎಂ.ಎಫ್.ಎಸ್.
ಸಿ. - 23-11-2013 23-11-2013 23-11-2018 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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ಕ್ರ .ಸಂ. ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಹೆಸರು ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ 

ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ
ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ದಿನಾಂಕ್
ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

57700-182400 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  10

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

68900-205500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  11

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

79800-211500 

ಶೈಕ್ಷಣಿ ಮಟಿ್  12

ಆಯೆ್ಕ  

ವಿಧಾನ
ಷರಾ

76
ಡಾ. ಸತ್ರೋಶ ಎನ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್್ತ  

ಪೌಷಿಿಕಾಂಶ
15-07-1976 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 29-12-2008 27-09-2013 27-09-2013 19-03-2019 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

77
ಶ್ಾ ೋ ಅಶೋಕ ಬಿ ದ್ಧವಟರ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನಾ ಂಪೇಟೆ
ಅರಣ್ಾ  

ನೆಡುತೋಪು 21-11-1967
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 
(ಅರಣ್ಾ ) - 26-08-2010 26-08-2010 21-03-2019 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

78
ಶ್ಾ ೋ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು ತೋ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು
ಒಣ್ ಬೇಸಾಯ 

ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 06-09-1981
ಎಂ.ಎಸಿಿ . 

(ತೋಟಗಾರಿಕೆ) - 20-04-2011 20-04-2011 28-03-2019 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

79
ಡಾ. ಗಜಂದ್ಾ  ಟಿ ಹೆಚ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು
ಕೆಷ ೋತ್ಾ  ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, 

ಕೃ.ತೋ.ಸಂ.ಕಂದ್ಾ , ಹೊನಾ ವಿಲ್
ಕೃಷಿ ವಿಸ್ರಣೆ 22-11-1986 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 29-03-2017 06-12-2013 06-12-2013 08-11-2019 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.

80
ಡಾ. ಬಿ ವಿ ಚಂಪ್ರ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ 

ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 02-05-1970 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 12-11-2012 06-04-2011 06-04-2011 06-04-2015 - ಸಿ.ಎ.ಎಸ್.
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