
ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಉಪ್ ರ್ಣಕಾಸು ನಿಯಂರ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 67550-1650-72500-1900-83900-2200-97100-2500-104600)

1
ಶ್ರ ೀ ಗಣೇಶಪ್ಪ  ಕೆ

ಉಪ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

2ಎ (ಕುಂಬಾರ) 06-06-1964 06-06-1994 30-12-2013 ಎುಂ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ರ್ಣಕಾಸು ನಿಯಂರ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100)

1
ಶ್ರ ೀ ಆತ್ರ ೀಯಾ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಸಾಮಾನಯ  (ಬಾರ ಹಮ ಣ) 02-02-1982 27-04-2005 04-12-2016 ಬಿ.ಎಸ್್ಸ .

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

2
ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ

ಸಹಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 01-07-1983 18-05-2010 18-06-2020

ಎುಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ,   

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್,

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

3
ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಸೀಮನಕಟಿ್ಟ

ಸಹಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಪಂ. (ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ) 20-07-1982 21-07-2010 19-06-2020
ಎುಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡ್,

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

4
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಕೆ

ಸಹಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ W/A 

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಗೊಲ್ಲ ) 22-07-1968 27-08-2009 09-06-2021 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ಕಾಯತನಿರ್ವತರ್ಕ್ ಅಭಿಯಂರ್ರರು (ಸಿವಿಲ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100)

1

ಶ್ರ ೀ ಲೀಹಿತ್ ಪ್ರ ಶುಂತ್ ಕಮಾರ್ ಟ್ಟ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರು (ಸ್ಸವಿಲ್)

ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ W/A 

ಆಸಿ್ಸ  ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 01-06-1988 10-07-2009 10-07-2017
ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ ಇನ್ 

ಸ್ಸವಿಲ್ 

ಇುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II,  ಪಿ.ಡ್ಲ್ಲ ಯ .ಡಿ 

ಹೈಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್ I & II

2

ಶ್ರ ೀ ಅವಿನಾಶ್ ಎ ಎುಂ

ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರು (ಸ್ಸವಿಲ್)

ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ಆಸಿ್ಸ  ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಉಪಾಪ ರ) 13-01-1990 15-11-2011 12-11-2021

ಐ.ಟ್ಟ.ಐ., ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ 

ಇನ್ ಸ್ಸವಿಲ್ 

ಇುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್,

ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II,  ಪಿ.ಡ್ಲ್ಲ ಯ .ಡಿ, 

ಹೈಯರ್ ಪಾಟ್ಸ್ 

I & II, ಅಕುಂಟ್್ಸ  

ಹೈಯರ್

ಕೆ.ಸ್ಸ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 

32 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಯ 

ಅನುಮೊೀದನೆಯ 

ಷರತಿಿಗೊಳಪ್ಟಿ್ಟ  

ಸವ ತಂತ್ರ  ಪ್ರ ಭಾರದಲ್ಲ ರಿಸ್ಸ 

ಸಥ ಳ 

ನಿಯುಕಿಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ದೆ.

ಕ್ಷಳದಿ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ನಯಕ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಷ ವಿಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶಿವ್ಮೊರ್ಗ  ರ್ವಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲರುವ್ ಬೀಧಕೇರ್ರ 

ನೌಕ್ರರ ಸೇರ್ವ ಜ್ಯ ೀಷಠ ತಾಪ್ಟಿ್ಟ  (ದಿನಾಂಕ್: 30-11-2021 ರಲಿ್ಲದೆ ಾಂತೆ)
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

 ಸಹಾಯಕ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100)

1
ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ ಆರ್

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 25-02-1970 25-06-1997 08-12-2014 ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ   W/A 

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಎ (ಕಲಾಲ್) 22-07-1964 07-11-1984 21-08-2015 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

3
ಶ್ರ ೀ ಹೇಮಂತ್ ಕಮಾರ್ ಎಸ್ ಸ್ಸ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 16-12-1970 26-12-1997 19-12-2017 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಸಹಾಯಕ್ ಕುಲಸಚಿವ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100)

1
ಶ್ರ ೀ ಮಣಿಕಂಠ

ಸಹಾಯಕ ಕಲ್ಸಚಿವರು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 01-06-1981 12-07-2010 16-06-2020

ಎುಂ.ಎ, 

ಎುಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಸ್ಸ, 

ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಸ್ಸ.ಎ. 

ಸಾನ ತ್ಕೀತಿ್ರ 

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ (ಕನನ ಡ 

ಪ್ತಿರ  ಕೀದಯ ಮ)

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೇತಿ

ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಸ್ಸೀನಿಯರ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್,

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರು (ಲೆಕ್ಕ ) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900)

1
ಕಮಾರಿ ರಾಧ ಇ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಲೆಕಕ )

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು W/A 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಉಪಾಪ ರ) 05-03-1985 31-05-2010 31-05-2018

ಎುಂ.ಕಾುಂ, ಎುಂ.ಎ. 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆಡಳಿತ್ 

ಸ್ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್, ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

2
ಶ್ರ ೀ ರವಿಚಂದರ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಲೆಕಕ )
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ ಒ.ಬಿ.ಸ್ಸ (ಬಂಟ್್ಸ ) 10-05-1965 12-11-1984 08-02-2019

ಬಿ.ಎ., ಸ್ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್ ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ & 

ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಕನನ ಡ

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

3
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಿ ಆರ್ ಜ್ಯ ೀತಿ ಲ್ಕಿಮ ಮ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಲೆಕಕ )

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ

2ಎ (ಬಿಲ್ಲ ವ) 02-02-1973 22-02-2012 27-05-2021

ಬಿ.ಕಾುಂ, ಜೂನಿಯರ್ 

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ ಟೈಪಿುಂಗ್. 

(ಡಿ.ಪಿ.ಸ್ಸ.ಎಸ್, 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸೈನ್್ )

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

4
ಡಾ ಜಾಾ ನೇಶ್ ಎ ಯು

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಲೆಕಕ )

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A ಡಿೀನ್ 

(ಸಾನ ತ್ಕೀತಿ್ರ) ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 18-01-1981 15-03-2012 27-05-2021 ಎುಂ.ಎಸ್್ಸ ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರು (ಆಡಳಿರ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಿ ವಿನುತ್

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ್)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು W/A ತೀ.ಮ.ವಿ., 

ಹಿರಿಯೂರು

ಪ್.ಜಾ (ಭೀವಿ) 16-03-1985 19-08-2010 28-10-2018
ಎುಂ.ಬಿ.ಎ.,  

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ ಇನ್ 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀ ರುದ್ರರ  ನಾಯಕ್

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ್)

ಕಲ್ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 05-06-1976 18-05-2010 17-06-2020
ಎುಂ.ಎ. ಸ್ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್ ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ಷ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

3
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಿ ಜಿ ಭಾಗಯ ವತಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ್)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A ಶ್ಕ್ಷಣ 

ನಿರ್ದ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 15-06-1969 01-03-2004 31-05-2021 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

4
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಣಣ  ಟ್ಟ ಕೆ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಆಡಳಿತ್)

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 

W/A ಬಿೀಜ ಘಟಕ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಪಂ. (ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ) 26-07-1974 21-10-2008 06-07-2021 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಆಪ್ು  ಕಾಯತದಶಿತರ್ಳು  (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 43100-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900)

1
ಶ್ರ ೀ ಅಬ್ದು ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ತ್ಗ್ಗ ನಮನಿ (ವಿ.ಚೇ.)

ಆಪಿ್ಕಾಯ್ದಶ್್ಗಳು

ಕಲ್ಪ್ತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 01-02-1979 02-01-2012 27-05-2021

ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್., ಕನನ ಡ 

ಪ್ರಿೀಕೆಮ  ಸ್ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್, ಕನನ ಡ 

ಮತಿ್ತ  ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್,  

ಸ್ಸೀನಿಯರ್ ಶಟ್ಸ್ 

ಹಾಯ ುಂಡ್ ಕನನ ಡ & 

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ (ಆಡಳಿರ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸ್ಸ ಬಿ ಲ್ಲ್ತ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ್)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
3ಎ (ಒಕಕ ಲ್ಗ) 08-04-1967 11-01-2012 11-01-2017

ಎುಂ.ಎ., 1 ವಷ್ದ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕೀಸ್್,  

ಟೈಪಿುಂಗ್ ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀಮತಿ ದ್ರಕಾಮ ಯಣಿ ಬಿ ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ್)
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ 2ಎ (ಕರುಹಿನ ಶೆಟಿ್ಟ ) 28-02-1972 10-02-2012 10-02-2017

ಎುಂ.ಕಾುಂ., ಕನನ ಡ 

ಪ್ರಿೀಕೆಮ

ಸ್ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

3
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಇ ಲ್ಲ್ತ್ಮಮ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ್)

ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

2ಎ (ವಿಶವ  ಕಮ್) 29-06-1965 18-02-2012 18-02-2017

ಎುಂ.ಎ., 1 ವಷ್ದ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಕೀಸ್್, 

ಸ್ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್ 

ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

4
ಶ್ರ ೀ ಡಿ ಗುರುಮೂತಿ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ್)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 01-03-1981 12-04-2005 06-12-2017 ಎುಂ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

5
ಶ್ರ ೀ ಜಿ ಬಾಸಕ ರ ಪ್ಯಜಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಆಡಳಿತ್)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಬಿಲ್ಲ ವ) 01-12-1964 10-12-1984 06-12-2017

ಬಿ.ಎ.
ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

6
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎನ್ ಜಿ ವಿೀಣಾ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಆಡಳಿತ್)

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 19-04-1983 09-11-2015 27-05-2021 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ (ಲೆಕ್ಕ ) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಲೆಕಕ )

ಸಂಶೀಧನಾ ನಿರ್ದ್ಶಕರ 

ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಎ (ಗೌಡ) 20-04-1979 09-01-2012 19-01-2017

ಬಿ.ಎ., ಸ್ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್ ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್, ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀ ಬಿ ಎಸ್ ಕಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಲೆಕಕ )
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಬಾವಿಕೆರೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 13-06-1963 28-11-1992 06-12-2017

ಎುಂ.ಎ., ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ತ್ರಬೇತಿ, ಸ್ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್ ಕನನ ಡ ಮತಿ್ತ  

ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ ಗಣಕ 

ಯಂತ್ರ  ತ್ರಬೇತಿ 

(ಆಫೀಸ್ 

ಆಟೀಮೇಷನ್)

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್,  

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

3
ಶ್ರ ೀ ಲಾಲ್ು ನ್ ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (ಲೆಕಕ )
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 18-08-1981 17-12-1999 06-12-2017 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀರ್ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀ ಎುಂ ಮಹಾರ್ದವ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಮಡಿಕರಿ

ಪ್.ಜಾ (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 10-01-1973 26-07-1995 09-12-2012 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

2
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ವಿ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
ಪ್.ಜಾ (ಭೀವಿ) 03-04-1969 19-08-2000 28-10-2013 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

3
ಶ್ರ ೀ ಅಣಣ ಪ್ಪ  ಟ್ಟ ಸ್ಸ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಈಡಿಗ) 07-08-1972 27-07-1991 24-02-2014 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

4
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿನೀದ ಶೇಷಾದಿರ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ ಸಾಮಾನಯ  (ಬಾರ ಹಮ ಣ) 01-06-1962 21-02-1994 14-08-2014 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

5
ಶ್ರ ೀ ಗಣೇಶ ಎಸ್ ಜಿ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 10-09-1970 19-02-1997 14-08-2014 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

6
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾನಂದ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಸರಟ್ಟ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಹಿುಂದೂ ಸಾದರು) 22-05-1962 10-09-2001 14-09-2014

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. 

ಹೆಚ್.ವಿ. ಡ್ರ ೈವರ್ 

ಲೈಸೆನ್್

-

7
ಶ್ರ ೀ ಗುರುದತಿ್  ಹೆಚ್ ಕೆ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A  

ಕಲ್ಸಚಿವರ ಕಾಯಾ್ಲ್ಯ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಸಾಮಾನಯ  (ಬಾರ ಹಮ ಣ) 24-11-1964 12-09-2001 14-09-2014

ಬಿ.ಎ, ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಪೊರ ೀಗಾರ ಮ್, 

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ 

ಆಟಮೊಬೈಲ್ 

ಸವಿ್ಸ್ಸುಂಗ್, ಡಿೀಸೆಲ್ 

ಮೆಷಿನ್, & 'ಒ' ಲೆವೆಲ್ 

ಪೊರ ೀಗಾರ ಮ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಲೀಯರ್,  

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

8
ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷ್ ಜೆ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ  ಉಲಾಲ ಳ ಪ್.ಪಂ. (ಕೀಟ್ಯಾರ್) 17-06-1979 27-05-1998 17-08-2016 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

9
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವೈ ಎಸ್ ಸೌಭಾಗಯ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
3ಎ (ಹಳಿಿಕಾರ) 20-06-1963 28-10-1999 19-04-2017 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

10
ಶ್ರ ೀ ಪ್ದಮ  ಶೇರಿಗಾರ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಶೇರಿಗಾರ್) 22-07-1963 24-04-1992 17-06-2020 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

11
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಪ್.ಜಾ. (ಕರಚ) 14-11-1981 13-08-2003 29-06-2020

ಬಿ.ಎ ಕನನ ಡ 

ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಪಿುಂಗ್, 

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ ಇನ್ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ 

ಅಪಿಲ ಕಷನ್ & 

ಡ್ಸ್ಕ  ಟಾಪ್ 

ಪ್ಬಿಲ ಕಷನ್

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಹಿರಿಯ ಕೆ್ಷೀರ್ರ  ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀ ಮಲೆಲ ೀಶ್ ಎಸ್ ಎಮ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಮೂಡಿಗೆರೆ 2ಎ (ಕರುಬ್) 20-05-1963 01-01-1990 28-10-2013 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

2
ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು

ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ W/A

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಎ (ಗೌಡ) 08-06-1964 01-02-1992 28-10-2013 ಬಿ.ಎ -

3
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಭಾವಸಾರ ಕ್ಷತಿರ ಯ) 26-06-1965 20-08-1993 28-10-2013

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ, 

ಸ್ಸೀನಿಯರ್ ಕನನ ಡ 

ಮತಿ್ತ  ಇುಂಗ್ಲ ೀಷ್ 

ಟೈಪಿುಂಗ್

-

4
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಂಜುಳ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 05-06-1977 03-02-2012 03-02-2015 ಬಿ.ಎ -

5
ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ  ಹೆಚ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 

ತಿ/ಚಿ ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 13-02-1969 01-07-1994 19-04-2015 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

6
ಶ್ರ ೀ ಹಾಲ್ಸಾವ ಮಿ ಇ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 18-12-1966 01-07-1994 20-04-2017 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

7
ಶ್ರ ೀ ಬಿ ಉದಯ ಕಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಲ್ಡರು) 02-02-1963 01-07-1994 21-04-2017 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

8
ಶ್ರ ೀ ಚಿಕಕ ಣಣ  ಪಿ ಸ್ಸ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 2ಎ (ಕರುಬ್) 13-06-1969 01-07-1998 26-04-2017 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

9
ಶ್ರ ೀ ಜಿ ಹನುಮಂತ್ ನಾಯ್ಕಕ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಎ.ಐ.ಸ್ಸ.ಆರ್.ಪಿ. (ಶೇುಂಗಾ), 

ಹಿರಿಯೂರು

ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 07-10-1969 16-09-2013 16-09-2018 ಎುಂ.ಎಸ್್ಸ . (ಕೃಷಿ) -

10
ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . ಉಲಾಲ ಳ 2ಎ (ಪ್ಯಜಾರಿ) 05-09-1976 06-03-1998 08-02-2019 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಹಿರಿಯ ಟೆಕ್ನ ೀಷಿಯನ್ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀ ಲಂಬಾಣಿ ಲ್ಕಯ ನಾಯ್ಕಕ

ಹಿರಿಯ ಟ್ಕಿನ ೀಷಿಯನ್

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A ಆಸಿ್ಸ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 15-07-1976 19-07-2010 08-02-2019
ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಇಡಿ. ಐ.ಟ್ಟ.ಐ, 

ಡಿ.ಸ್ಸ.ಎ, ಟಾಯ ಲ್, 7.2

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀ ಸೀಮನಗೌಡ ಎನ್ ಪಾಟ್ಟೀಲ್

ಹಿರಿಯ ಟ್ಕಿನ ೀಷಿಯನ್
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 08-03-1972 26-12-2011 08-02-2019

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. & 

ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ  

ಇನ್ ಟ್ಟ.ಇ-301, 

ಎಲೆಕಿಿ ಿಕಲ್ ವೈರಿುಂಗ್ & 

ಸವಿ್ಸ್ಸುಂಗ್

-

ಹಿರಿಯ ವೈರ್ ಮಾಯ ನ್ (ವಿದ್ಯಯ ತ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ -37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀ ಕಿರಣ್ ಕಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಜೆ

ಹಿರಿಯ ವೈ ರ್ ಮಾಯ ನ್ (ವಿದ್ಯಯ ತ್)
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಎ (ಗೌಡ) 22-07-1971 04-09-2006 24-08-2020

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. 

ಎನ್.ಟ್ಟ.ಸ್ಸ. ಟ್ರ ೈನಿುಂಗ್
-

ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಜ್ಯ ೀತಿ

ಸಹಾಯಕರು

ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 11-06-1994 09-02-2017 09-02-2017 ಬಿ.ಎ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಕಮಾರಿ ಶೃತಿ ಸ್ಸ

ಸಹಾಯಕರು

ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ (ಟ್ಟ), 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ ,  

ಹಿರಿಯೂರು

ಪ್.ಪಂ. (ನಾಯಕ) 30-04-1994 05-08-2019 05-08-2019 ಬಿ.ಇ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

3
ಕಮಾರಿ ಪುಷಪ  ಎಸ್ ಎಲ್

ಸಹಾಯಕರು

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್
ಪ್.ಪಂ. (ನಾಯಕ) 12-09-1994 21-05-2020 21-05-2020 ಬಿ.ಇ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

ಪ್ರ ಯೀರ್ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀ ದಿನಕರ ಪ್ಯಜಾರಿ

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಬಿಲ್ಲ ವ) 01-06-1964 24-04-1992 30-10-2014 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

2
ಶ್ರ ೀ ರಾಜಪ್ಪ  ಕೆ 

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ (ಟ್ಟ), 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . 

ಶ್ವಮೊಗಗ

2ಎ (ರ್ದವಾುಂಗ) 28-06-1974 20-11-2000 20-08-2016 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

3
ಶ್ರ ೀ ಜಗದಿೀಶ್ ಬಿ ಹೆಚ್

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಎ (ಗೌಡ) 20-03-1981 23-06-2001 22-08-2016 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

4
ಶ್ರ ೀ ಎನ್ ಗೊೀಪಾಲ್

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಎ (ಗೌಡ) 22-04-1967 16-08-2012 02-03-2019

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ, 

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

5
ಶ್ರ ೀ ಅಕರ ಮ್

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ 2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 03-03-1978 16-08-2012 05-03-2019

ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ., ಕೃಷಿ 

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ 

(ದೂರಶ್ಕ್ಷಣ),  ಭಾರಿ 

ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

6
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ್

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ಎ.ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಪಿ (ಟ್ಟ), 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A ಕೃ.ಮ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 28-01-1970 26-06-1992 18-06-2020 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

7
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಣಣ

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 20-04-1967 01-07-1994 27-05-2021 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ ವಯ ವಸಾಯ ಶ್ಕ್ಷಣ

8
ಶ್ರ ೀ ಹನುಮನಾಯ್ಕಕ  ಎುಂ ಟ್ಟ

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 

W/A ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬಾವಿಕೆರೆ

ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 08-05-1989 17-06-2010 01-06-2021 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

9
ಶ್ರ ೀ ಕಿರಣ್ ಕಮಾರ್

ಪ್ರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ 2ಎ (ಬಿಳಿಮಗಗ ) 01-12-1980 18-05-2009 03-06-2021 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

 ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ್ (ಭಾರಿ ರ್ವರ್ನ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀ ಟ್ಟ ಸ್ಸ ನಂಜೇಶ್

ಹಿರಿಯ ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಈಡಿಗ) 31-08-1965 15-02-1985 30-03-2013 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

2
ಶ್ರ ೀ ವಿ ಸ್ಸೀತಾರಾಮ

ಹಿರಿಯ ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ಆಸಿ್ಸ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ.,  

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 27-07-1967 03-11-1999 04-09-2014 9ನೇ ತ್ರಗತಿ -

3
ಶ್ರ ೀ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್

ಹಿರಿಯ ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಬಿ (ಮರಾಠಿ) 28-04-1969 29-10-1999 04-09-2014 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

4
ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ

ಹಿರಿಯ ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 08-07-1963 28-09-2001 08-09-2014 9ನೇ ತ್ರಗತಿ -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಕ್ರಿಯ ತಾಾಂತ್ತರ ಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000)

1
ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇಶ್ 

ಕಿರಿಯ ತಾುಂತಿರ ಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಎ (ಗೌಡ) 02-02-1966 26-06-1992 17-11-1995 7ನೇ ತ್ರಗತಿ

ಚಾಲಕ್ (ಭಾರಿ ರ್ವರ್ನ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀ ಮೆಹಬೂಬ್ಖಾನ್ ಆರ್

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 05-04-1966 03-09-2001 26-04-2012

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್
-

2
ಶ್ರ ೀ ರವಿ

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಸಾಮಾನಯ  (ಕುಂಬಾರ 

ಶೆಟಿ್ಟ )
01-06-1975 21-01-2012 24-03-2015

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ., 

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

3
ಶ್ರ ೀ ಸ್ಸದು ಯಯ  ಎನ್ ಟ್ಟ

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ಒ.ಎಫ್.ಆರ್.ಸ್ಸ. ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 14-01-1973 13-02-2012 19-03-2015
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ., 

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

4
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕಮಾರ್ ರಾಜು ಅರಸ್

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ 2ಎ (ರಾಜು ಕ್ಷತಿರ ೀಯ) 31-01-1972 02-03-2012 07-09-2016

ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ., ಕೃಷಿ 

ಡಿಪೊಲ ೀಮಾ 

(ದೂರಶ್ಕ್ಷಣ) ಭಾರಿ 

ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

5
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ರ ಸಾದ ಬಿ

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A  

ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 27-10-1971 28-03-2012 27-12-2018

8ನೇ ತ್ರಗತಿ, ಭಾರಿ 

ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

6
ಶ್ರ ೀ ಕೆ ವಿ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ  

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿದ್ರರ ವಿಡ) 05-05-1973 16-08-2012 16-06-2020

7ನೇ ತ್ರಗತಿ, ಭಾರಿ 

ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

7
ಶ್ರ ೀ ಸುಧಿ ಕಮಾರ್ ಎನ್ ಕೆ

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಎ (ನಾಯರ್) 16-04-1976 16-08-2012 16-06-2020

9ನೇ ತ್ರಗತಿ, ಭಾರಿ 

ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

8
ಶ್ರ ೀ ರಿಯಾಜ ಅಹಮ ದ ನಬಿಸಾಹೆಬ್ ನದ್ರಪ್

ಚಾಲ್ಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A  

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ತಿೀಥ್ಹಳಿಿ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಮುಸಲಾಮ ನ, 

ಪಿುಂಜಾರ)
22-07-1968 05-09-2012 19-06-2020

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ., 

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ 

ಪ್ರವಾನಗ್

-

ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ್ ರ ಚಾಲಕ್ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650)

1
ಶ್ರ ೀ ಮಾದಯಯ  ಎನ್

ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ್ ಚಾಲ್ಕ
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 27-06-1972 18-10-2008 18-10-2008 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ -

2
ಶ್ರ ೀ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮೊೀಹನ್

ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ್ ಚಾಲ್ಕ
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ 2ಎ (ಕರುಬ್) 02-05-1964 20-10-2008 20-10-2008 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಪ್ರಿಚಾರಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000)

1
ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿ ಎುಂ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . 

ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 03-07-1970 11-06-1997 15-08-2009 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

2
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕಮಲ್ಮಮ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 2ಎ (ಹಿುಂದೂ ವಿಶವ ಕಮ್) 18-06-1968 31-03-2000 01-07-2010 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

3
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಮ್ ಸಾವಿತಿರ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
2ಎ (ಹಿುಂದೂ ವಿಶವ ಕಮ್) 07-06-1964 30-04-1992 09-12-2011 - -

4
ಶ್ರ ೀ ಬಿ ಕೆ ಸದ್ರನಂದ ರೆಡಿಿ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಎ (ರೆಡಿಿ ) 01-06-1965 01-02-1992 31-10-2012 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

5
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಿೀನಾಕಿಮ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
3ಎ (ಗೌಡ) 21-07-1970 05-07-2006 10-04-2013 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

6
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಕೆ ಎುಂ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 05-04-1982 18-05-2006 20-04-2013 -

7
ಶ್ರ ೀ ಡಿ ಕಮಾರ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 03-06-1966 08-05-1992 28-10-2013 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

8
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುವಣ್ಮಮ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ, 

W/A  ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 18-02-1962 01-07-1999 28-10-2013 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

9
ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ 

W/A ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 01-09-1963 01-07-1999 28-10-2013

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. 

(ಬಿರ ಡ್್  ಕೀಸ್್)
-

10
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾಲ್ಕಿಮ ಮ  ಜಿ ಮಡಿವಾಳ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಒಬಿಸ್ಸ (ಮಡಿವಾಳ) 08-06-1966 10-04-2007 28-10-2013 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

11
ಶ್ರ ೀ ರಕಿಮ ತ್ ಆರ್

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A ಆಸಿ್ಸ  ವಿಭಾಗ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

3ಎ (ಗೌಡ) 04-08-1992 06-12-2010 01-02-2017 ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. -

12
ಶ್ರ ೀ ಸುನಿಲ್ ಕಮಾರ್ ಎುಂ.ಎನ್

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A ಇ.ಇ.ಯು., 

ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ

3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 30-06-1993 03-01-1900 11-07-2017 ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

13
ಕಮಾರಿ ಮೇಘಶ್ರ ೀ ಎನ್ ಆರ್

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A  ಕೃ.ಮ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಸಾಮಾನಯ  (ಬಾರ ಹಮ ಣ) 04-04-1993 24-01-2013 24-01-2018 ಬಿ.ಎಸ್ಖಸ್ಸ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

14
ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಟ್ಟ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ಕಲ್ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 04-05-1993 06-11-2013 17-06-2020 ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. -

15
ಶ್ರ ೀ ಹೇಮಾಜಿ ನಾಯ್ಕಕ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 09-06-1966 01-07-1994 19-06-2020 8ನೇ ತ್ರಗತಿ -

16
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲ್ಕಿಮ ಮ ೀ

ಪ್ರಿಚಾರಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A ತೀ.ಮ.ವಿ., 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಗೊಲ್ಲ ) 06-06-1979 20-08-2015 08-06-2021 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

ಚಾಲಕ್ (ಲಘುರ್ವರ್ನ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000)

1
ಶ್ರ ೀ ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್

ಚಾಲ್ಕ (ಲ್ಘುವಾಹನ)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 30-05-1995 14-11-2018 14-11-2018 ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. -

ಕುಕ್ ಕ್ಮ್ ಕೇರ ಟೇಕ್ರ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ -  21400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-42000)

1
ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಣಣ  ಹೆಚ್ ಡಿ

ಕಕ್ ಕಮ್ ಕರ್ಖ ಟೇಕರ್
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 04-05-1965 28-11-1991 08-12-2011 9ನೇ ತ್ರಗತಿ -

2
ಶ್ರ ೀ ರಾಜ ಕೆ

ಕಕ್ ಕಮ್ ಕರ್ಖ ಟೇಕರ್
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಎ (ಒಕಕ ಲ್ಗ) 05-05-1979 16-05-2019 16-05-2019 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

ಸಹಾಯಕ್ ಕುಕ್ ಕ್ಮ್ ಕೇರ ಟೇಕ್ರ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600)

1
ಶ್ರ ೀ ರಜಾಕ್ ಹಜಾರತ್ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಲ್ಕಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಕ್ ಕಮ್ ಕರ್ ಟೇಕರ್
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ 2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 01-06-1980 23-10-2008 23-10-2008 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

2
ಶ್ರ ೀ ಟ್ಟ ಚಿಕಕ ಯಯ

ಸಹಾಯಕ ಕಕ್ ಕಮ್ ಕರ್ ಟೇಕರ್
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ 2ಎ (ಅಗಸ) 12-01-1966 22-11-2008 22-11-2008 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಸ. -

ಡ್ತ' ಗ್ರರ ಪ್ ಹಿರಿಯ ಕೆ್ಷೀರ್ರ  ಕಾರ್ಮತಕ್ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600)

1
ಶ್ರ ೀ ರ್ದವಪ್ಪ  ಎಸ್ ಪ್ಯಜಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ 2ಎ (ಪ್ಯಜಾರಿ) 10-05-1963 16-11-1983 14-11-1994 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

2
ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಾಧ 

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ

ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಬಿಲ್ಮಗಗ ದ 

ಶೆಟಿ್ಟ )
14-07-1962 02-02-1987 12-01-2007 6ನೇ ತ್ರಗತಿ -

3
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರ ಮಮ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
3ಎ (ಒಕಕ ಲ್ಗ) 02-05-1962 02-02-1987 16-01-2007 - -

4
ಶ್ರ ೀ ಜೆ ಮಂಜ 

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 2ಎ (ಕರುಬ್) 27-02-1964 09-03-1988 26-06-1992 - -

5
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಯಶೀಧ

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
3ಎ (ಗೌಡ) 05-07-1964 01-02-1992 12-01-2007 - -

6
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಡಿ ಜಯಮಮ     

ಹಿರಿಯ ಕೆಮ ೀತ್ರ  ಕಾಮಿ್ಕ

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 12-09-1962 01-07-1992 13-01-2007 - -

ಸಂದೇಶ್ರ್ವರ್ಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಶ್ಮ  ಸ್ಸ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು

ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ W/A 

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಕಡೇಮಡಕ ಲ್

3ಎ (ಗೌಡ) 09-05-1994 25-02-2017 25-02-2017 ಬಿ.ಕಾುಂ.

ಅಕುಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸ್ I 

& II

2
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ ಸ್ಸ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ ಪ್.ಜಾ 16-09-1986 06-03-2017 06-03-2017 ಪಿ.ಯು.ಸ್ಸ. -

3
ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷ ನಾಯಕ್ ಕೆ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 01-01-1992 19-02-2019 19-02-2019 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

4
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹರಿಣಿ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು
ಅ.ಮ.ವಿ., ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್ 3ಎ (ಕಡಗರು) 15-07-1977 29-05-2019 29-05-2019 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -

5
ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು

ಹಣಕಾಸು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 02-06-1982 18-08-2020 18-08-2020 8ನೇ ತ್ರಗತಿ -

6
ಶ್ರ ೀ ಭರತ್ ಬಿ

ಸಂರ್ದಶವಾಹಕರು

ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ  W/A 

ಸಂಶೀಧನಾ ನಿರ್ದ್ಶಕರ 

ಕಾಯ್ಲ್ಯ, 

ಕೆ.ಶ್.ನಾ.ಕೃ.ತೀ.ವಿ.ವಿ., 

ಶ್ವಮೊಗಗ

ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 11-12-2002 24-01-2021 24-01-2021 7ನೇ ತ್ರಗತಿ

ವ್ಸತ್ತ ಗೃರ್ ಚೊಕ್ಕ ಟಗಾರ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-29600-750-32600)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಯಶೀಧಬಾಯಿ

ವಸತಿ ಗೃಹ ಚೊಕಕ ಟಗಾರ

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ . 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 03-06-1971 29-10-2004 29-10-2004 7ನೇ ತ್ರಗತಿ -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮತಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ -17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕೆ ಗೌರಮಮ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 

W/A ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬಾವಿಕೆರೆ

2ಎ (ವಿಶವ ಕಮ್) 04-07-1962 01-01-1990 01-01-1990 - -

2
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾಕಾಳಮಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಎ (ವಿಶವ ಕಮ್) 01-07-1966 01-12-1990 01-12-1990 - -

3
ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಡಿ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 01-08-1966 01-12-1990 01-12-1990 - -

4
ಶ್ರ ೀ ಸ್ಸದು ನಾಗಪ್ಪ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪ್.ಪಂ. (ನಾಯಕ) 26-05-1969 20-08-1993 20-08-1993 - -

5
ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜು ಎುಂ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಪೊನನ ುಂಪೇಟ್
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 20-02-1968 26-08-1992 23-08-1993 - -

6
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶರತ್ಖಕಮಾರಿ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ ಪ್.ಜಾ. (ಮುುಂಡಾಳ) 06-11-1963 26-08-1993 26-08-1993 - -

7
ಶ್ರ ೀ ಜಾರುಪ್ಯಜಾರಿ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
2ಎ (ಬಿಲ್ಲ ವ) 15-06-1964 24-04-1992 12-05-1994 - -

8
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾಗಯ ಲ್ಕಿಮ ಮ       

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಉಲಾಲ ಳ ಪ್.ಜಾ. (ಪಾಲ್ನ್) 15-06-1964 01-07-1994 01-07-1994 - -

9
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವನಜಾ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ ,. 

ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ
ಪ್ರ ವಗ್-1 (ಮೊಗವಿೀರ) 02-05-1966 01-07-1994 01-07-1994 - -

10
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶರದಮಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
2ಎ (ಅಗಸ) 23-06-1967 25-05-1995 25-05-1995 - -

11
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬ್ಸಮಮ  ಸ್ಸ ಎನ್

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 07-09-1963 01-07-1995 01-07-1995 - -

12
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಯಮಮ  ಎಚ್    

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 05-08-1966 02-06-1995 08-01-1996 - -

13
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅನಸೂಯಮಮ     

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 12-09-1963 01-07-1996 01-07-1996 - -

14
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಟ್ಟ ಸರೀಜ   

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಸಾಮಾನಯ  (ಬಾರ ಹಮ ಣ) 10-03-1964 01-07-1996 01-07-1996 - -

15
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲ್ಕಿಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಎ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 20-07-1964 01-07-1996 01-07-1996 - -

16
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ುಂ) 20-07-1962 01-07-1997 01-07-1997 - -

17
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹನುಮಕಕ  ಬಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿ ದ್ರರ ವಿೀಡ) 03-05-1963 01-07-1997 01-07-1997 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

18
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವನಜಾಕಿಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
3ಎ (ಗೌಡ) 07-08-1966 01-07-1997 01-07-1997 - -

19
ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಎ (ಮಡಿವಾಳ) 01-06-1970 01-07-1997 01-07-1997 - -

20
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸಾಕಿೀಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 20-07-1963 21-10-1997 21-10-1997 - -

21
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಾವ್ತಿ ಮಹರ್ದವ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 25-12-1966 01-07-1995 01-12-1997 - -

22
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶರಣಮಮ     

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ ಪ್.ಜಾ. (ವಾಲ್ಮ ೀಕಿ) 10-07-1964 03-12-1997 03-12-1997 - -

23
ಶ್ರ ೀ ಗೊೀವಿುಂದ ಡಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 3ಎ (ಗೌಡ) 14-04-1965 03-12-1997 03-12-1997 - -

24
ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಯಯ  ಬಿ ವಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 18-07-1965 03-12-1997 03-12-1997 - -

25
ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಎುಂ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 04-06-1963 01-07-1998 01-07-1998 - -

26
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸ್ಸೀತ್ಮಮ     

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 09-11-1968 01-07-1997 27-02-1999 - -

27
ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಿೀಲ್ಮಮ      

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 25-01-1968 05-11-1999 05-11-1999 - -

28
ಶ್ರ ೀ ಲೀಕಶಪ್ಪ  ಎಸ್

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಎ (ಪ್ದಮ ಸಾಲ್) 05-10-1970 05-11-1999 05-11-1999 - -

29
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಗ್ೀತಾ     

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 02-11-1968 01-07-2000 01-07-2000 - -

30
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಈರಮಮ     

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 10-08-1966 01-07-1998 25-08-2000 - -

31
ಶ್ರ ೀ ಮಲೆಲ ೀಶಪ್ಪ  ಎನ್

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 2ಎ (ಕರುಬ್) 02-04-1975 01-07-2002 01-07-2002 - -

32
ಶ್ರ ೀ ಗದಿಗಪ್ಪ         

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ ಪ್.ಜಾ. (ಛಲ್ವಾದಿ) 20-07-1966 10-03-2003 10-03-2003 - -

33
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಯಮಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಎ (ರೆಡಿಿ ) 01-01-1972 20-09-2004 20-09-2004 - -

34
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಡಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 02-05-1971 23-05-2005 23-05-2005 - -

35
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅನನ ಪ್ಯಣ್ ಎ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 01-03-1976 20-06-2006 20-06-2006 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

36
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ವಗಾಮಿ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಎ (ನಾಯುು ) 16-09-1965 01-07-1997 25-08-2006 - -

37
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಗಂಗಮಮ  ಜೆ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 31-10-1964 01-07-1998 25-08-2006 - -

38
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಗೌರಮಮ  ಜೆ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 29-06-1972 01-07-2000 25-08-2006 - -

39
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸರೀಜಮಮ   

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 15-12-1962 01-07-2001 25-08-2006 - -

40
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶರದಮಮ  ಹೆಚ್ 

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 22-03-1963 01-07-2001 25-08-2006 - -

41
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಿೀರೂರು ಗೌರಮಮ   

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 16-07-1964 01-07-2001 25-08-2006 - -

42
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶರದಮಮ   ಪಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 27-08-1967 01-07-2001 25-08-2006 - -

43
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸಾಕಮಮ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 07-04-1965 01-07-2002 25-08-2006 - -

44
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬ್ಸಮಮ  

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು  (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 23-11-1966 01-07-2002 25-08-2006 - -

45
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶುಂತ್ಮಮ  ಜಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 07-08-1970 25-08-2006 25-08-2006 - -

46
ಶ್ರ ೀ ರವಿ ಎಸ್

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ ಪ್.ಜಾ. (ಆದಿಕನಾ್ಟಕ) 29-05-1972 25-08-2006 25-08-2006 - -

47
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ   

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 20-03-1968 01-07-1999 25-09-2006 - -

48
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪುಷಾಪ ವತಿ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ 3ಬಿ (ಲ್ುಂಗಾಯಿತ್) 07-07-1969 13-08-2007 13-08-2007 - -

49
ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಸ್ಸ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಕತಿ್ಲ್ಗೆರೆ 3ಬಿ (ಮೆದ್ರರ್) 24-08-1975 14-08-2007 14-08-2007 - -

50
ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪ್ಪ              

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ್.ಜಾ. (ಭೀವಿ) 01-07-1962 27-02-2009 27-02-2009 - -

51
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಆರ್ ಲ್ಕಿಮ ಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , ಹೊನನ ವಿಲೆ

ಸಾಮಾನಯ  

(ಮೊದಲ್ಯಾರ್)
20-06-1974 24-06-2010 24-06-2010 - -

52
ಶ್ರ ೀ ಆರ್ ಆನಂದನಾಯಕ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 09-02-1975 15-12-2011 15-12-2011 - -

53
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮ ಮಮ

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು (ಸೂಪ್ರ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು 2ಎ (ಕರುಬ್) 07-12-1972 01-12-2016 01-12-2016 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

54
ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶನಾಯಕ  ಎಸ್

ಕೃಷಿ ಕಾಮಿ್ಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕುಂದರ , 

ಹಿರಿಯೂರು
ಪ್.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 08-02-1980 13-02-2017 13-02-2017 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ. ನೌಕ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಹುದೆ್ದ
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  ನಿವ್ತಹಿಸುತ್ತು ರುವ್ 

ಸಥ ಳ
ವ್ರ್ತ / ಜಾತ್ತ ಜನ್ಮ  ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ಪ್ರ ಸುು ರ್ ಹುದೆ್ದ ಗೆ 

ಮಾಂಬಡ್ತು  ನಿೀಡ್ತದ / 

ಹಾಜರಾದ ದಿನಾಂಕ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ
ಪಾಸು ಮಾಡ್ತರುವ್ 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಷರ್ಳು
ಷರಾ

ಸಹಾಯಕ್ ರ್ಣಕಾಸು ನಿಯಂರ್ರ ಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 52650-1250-53900-1450-62600-1650-72500-1900-83900-2200-97100)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಿ ಆರ್ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತರ ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಪ.ಜಾ (ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ) 01-01-1988 16-08-2010 17-06-2020

ಎಾಂ.ಎ. ಸೀನಿಯರ್ 

ಟೈಪಿಾಂಗ್ ಇಾಂಗಿ್ಲಷ್

ಅಕಾಂಟ್್ಸ  ಹೈಯರ್, 

ಜನರಲ್ ಲಾ ಪಾಟ್ಸಾ I  

& II, ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.

ಹಿರಿಯ ಪ್ರ ಯೀರ್ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-62600-1650-70850)

1
ಶ್ರ ೀ ಗೀಪಾಲ್ ಎನ್ ಕಟಿ್ಟ ಮನಿ

ಹಿರಿಯ ಪರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ರ , 

ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಪ.ಜಾ. (ಬಂಜಾರ) 01-06-1975 06-02-2012 06-02-2015 ಪಿ.ಯು.ಸ (ವಿಜಾಾ ನ) -

ಪ್ರ ಯೀರ್ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀ ಆದ್ಪಪ  ಗೌಡ ಎಾಂ ಪಾಟ್ಟಲ್

ಪರ ಯೀಗ ಶಲಾ ಸಹಾಯಕರು
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ರ , ತಿೀರ್ಾಹಳಿ್ಳ 3ಎ ಹಿಾಂದು (ರೆಡಿಿ ) 20-07-1976 25-01-2012 25-01-2012 ಬಿ.ಎಸ್ಸಸ. (ಕೃಷಿ) -

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ್ (ಭಾರಿ ವಾರ್ನ್) (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 30350-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-58250)

1
ಶ್ರ ೀ ಪಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು

ಹಿರಿಯ ಚಾಲಕ (ಭಾರಿ ವಾಹನ)

ಇ.ಇ.ಯು., ಪೊನನ ಾಂಪೇಟೆ,

W/A ಕೃ.ಮ.ವಿ., ಶ್ವಮೊಗಗ
ಪ.ಪಂ. (ರ್ನಯಕ) 01-06-1964 27-09-2001 20-03-2015 9ನೇ ತರಗತಿ -

ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ಟ ರ್ ಚಾಲಕ್ (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 27650-650-29600-750-32600-850-36000-950-39800-1100-46400-1250-52650)

1
ಶ್ರ ೀ ಮಹೆಬೂಬ ಪಟೇಲ

ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಿ ರ್ ಚಾಲಕ
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು 2ಬಿ (ಮುಸಿಾಂ) 01-07-1976 23-10-2008 23-10-2008 ಪಿ.ಯು.ಸ, -

2
ಶ್ರ ೀ ವಿೀರೇಶ್

ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಿ ರ್ ಚಾಲಕ
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬರ ಹಾಾ ವರ 2ಎ (ಕುರುಬ) 01-06-1983 23-11-2008 23-11-2008 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ.

ಸಂದೇಶವಾರ್ಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ರ್ನಗಮಾ

ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು ಪರ ವಗಾ-1 (ಉಪಾಪ ರ) 20-06-1973 24-11-2016 24-11-2016 - -

ಕ್ಷಳದಿ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ನಯಕ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಷ ವಿಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶಿವ್ಮೊರ್ಗ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲರುವ್ ಬೀಧಕೇರ್ರ ನೌಕ್ರರ ಸೇವಾ 

ಜ್ಯ ೀಷಠ ತಾಪ್ಟ್ಟಟ   (ಕ್ಲಾಯ ಣ ಕ್ನತಟಕ್-ಸಥ ಳೀಯ) (ದಿನಾಂಕ್: 30-11-2021 ರಲಿ್ಲದೆ ಾಂತೆ)
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ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮತಕ್ರು (ವೇರ್ನ್ ಶ್ರ ೀಣಿ - 17000-400-18600-450-20400-500-22400-550-24600-600-27000-650-28950)

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸದ್ದ ಲಾಂಗಮಾ  ಕೆ

ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಾಕರು (ಸೂಪ್ರ್ ನ್ಯಯ ಮರರಿ)
ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಾಂದ್ರ , ಕತತ ಲಗೆರೆ 3ಬಿ (ಲಾಂಗಾಯಿತ) 01-07-1963 01-07-1998 01-07-1998 - -
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ಕ್ರ .ಸಂ ನೌಕ್ರನ ಹೆಸರು
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  

ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ ಜಾತ್ತ / ಪ್ರ ವ್ರ್ತ ಹುಟಿ್ಟ ದ ದಿನಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪ್ಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

35400-112400

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

44900-142400
ಷರಾ

1
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ವತಿ ಕೆ ಬಿ

ಕೆಷ ೀತ್ರ  ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪಕರು
ತೀ.ಮ.ವಿ., ಹಿರಿಯೂರು ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್್ತ ರ

ಸ್ಥಮಾನ್ಾ  

(ಲಿಂಗಾಯಿತ್)
22-05-1977 ಎಿಂ.ಎಸಿ್ಸ . (ಕೃಷಿ) - 04-11-2008 04-11-2008 15-11-2013

2
ಶ್ರ ೀ ಟಿ ರುದ್ರ ಮುನಿ

ತಿಂತಿರ ಕ ಸ್ತಹಾಯಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್್ತ ರ 3ಎ (ಕಿಂಚಿಟಿಗ) 10-06-1972 ಎಿಂ.ಎಸಿ್ಸ . (ಕೃಷಿ) - 21-10-2010 21-10-2010 22-10-2015

3
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಆರ್

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಲ್ಯಾ ಬ್)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಕೃಷಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್್ತ ರ

2ಎ (ದೈವಜ್ಞ 

ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ)
20-07-1971 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 02-12-2017 23-10-2010 23-10-2010 24-10-2015

4
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಗೀತ ಕಮಾರಿ ಬಿ ಎನ್

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಲ್ಯಾ ಬ್)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು

ಮಣ್ಣು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸ್ಥಯನ್ಶಾಸ್್ತ ರ

2ಎ (ಪದ್ಮ ಸ್ಥಲ) 20-07-1979 ಎಿಂ.ಎಸಿ್ಸ . (ಕೃಷಿ) - 04-11-2010 04-11-2010 05-11-2015

5
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಫಾತಿೀಮಾ ಜಹ್ರ

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಗಣಕ)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ - 2ಬಿ (ಮುಸ್ಸಲ ಿಂ) 07-08-1971 ಬಿ.ಕಾಿಂ., ಪಿ.ಜ.ಡಿ.ಸ್ಸ.ಎ. - 21-01-2011 21-01-2011 22-01-2016

6
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗೀತ

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಗಣಕ)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಶ್ವಮೊಗಗ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 3ಬಿ (ಲಿಂಗಾಯತ್) 01-01-1978

ಎಿಂ.ಕಾಿಂ., 

ಡಿ.ಪಿ.ಸ್ಸ.ಎಸ್., 

ಪಿ.ಜ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್.
- 22-01-2011 22-01-2011 23-01-2016

7
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೈಲಜ್ಞ

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಗಣಕ)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ - 2ಬಿ 23-06-1971 ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ. - 24-01-2011 24-01-2011 25-01-2016

8
ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್ ಎಿಂ 

ಕೆಷ ೀತ್ರ  ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಬ್ರ ಹಾಮ ವರ -

ಪ.ಜ್ಞ. (ಆದಿ 

ಕನಾಯಟಕ)
16-01-1981

ಎಿಂ.ಟೆಕ್. (ಕೃಷಿ 

ಇಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್)
- 09-07-2011 09-07-2011 10-07-2016

9
ಶ್ರ ೀ ನಿರಂಜನ್ ಕೆ ಎಸ್

ತಿಂತಿರ ಕ ಸ್ತಹಾಯಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಶ್ವಮೊಗಗ

ಮಣ್ಣು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್್ತ  ಕೃಷಿ 

ರಸ್ಥಯನ್ಶಾಸ್್ತ ರ

ಸ್ಥಮಾನ್ಾ  (ಬ್ರರ ಹ್ಮ ಣ) 08-06-1973
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. (ಪರಿಸ್ತರ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್)
29-07-2020 17-11-2011 17-11-2011 18-11-2016

10
ಡಾ. ಚಂದ್ರರ  ಪಾಟಿೀಲ್

ತಿಂತಿರ ಕ ಸ್ತಹಾಯಕರು

ಎ.ಐ.ಸ್ಸ.ಆರ್.ಪಿ. (ಶಿಂಗಾ), 

ವ.ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಿಂದ್ರ , 

ಹಿರಿಯೂರು

ಪರಿಸ್ತರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಪ.ಪಂ. (ನಾಯಕ) 01-07-1977 ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 21-06-2019 27-02-2012 27-02-2012 27-02-2017

ಕೆಳದಿ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ನಯಕ್ ಕೃಷಿ ಮತಿ್ತ  ತೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನರ್ಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶಿವ್ಮೊರ್ಗ  ವ್ಯಯ ಪಿಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ತಾಂತ್ತರ ಕ್ ನೌಕ್ರರ 

ಸೇವ್ಯ ಜ್ಯ ೇಷಠ ತಪ್ಟಿ್ಟ  (ದಿನಾಂಕ್: 30-11-2021 ರಲಿ್ಲದದ ಾಂತೆ)
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ಕ್ರ .ಸಂ ನೌಕ್ರನ ಹೆಸರು
ಕ್ರ್ತವ್ಯ  

ನಿವ್ತಹಿಸುತಿ್ತರುವ್ ಸಥ ಳ
ವಿಷಯ ಪ್ರರ ವಿಣ್ಯ ತೆ ಜಾತ್ತ / ಪ್ರ ವ್ರ್ತ ಹುಟಿ್ಟ ದ ದಿನಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ತತೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಪ್ಡೆದ ದಿನಾಂಕ್

ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ದಿನಾಂಕ್

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

35400-112400

ವೇರ್ನ ಶ್ರ ೇಣಿ 

44900-142400
ಷರಾ

11
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕವಿತ ಪಿ ನಾಯಕ್

ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ್ತಹಾಯಕರು (ಗಣಕ)
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಹಿರಿಯೂರು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 2ಎ (ನಾಮದ್ಯರಿ) 29-04-1982

ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ . (ಗಣಕ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್)
- 30-11-2013 30-11-2013 30-11-2018

12
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೃತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್

ಕೆಷ ೀತ್ರ  ವಾ ವಸ್ಥಾ ಪಕರು
ಕೆ.ವಿ.ಕೆ., ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕೃಷಿ ಅರ್ಯಶಾಸ್್ತ ರ 2ಎ (ಕರುಬ್) 25-12-1984 ಎಿಂ.ಎಸಿ್ಸ . (ಕೃಷಿ) - 06-12-2013 06-12-2013 06-12-2018

13
ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ಧನ್ರೆಡಿಿ

ತಿಂತಿರ ಕ ಸ್ತಹಾಯಕರು

ಎ.ಐ.ಸ್ಸ.ಆರ್.ಪಿ. 

(ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.), 

ಕೃ.ತೀ.ಸಂ.ಕಿಂದ್ರ , 

ಕತ್್ಲಗೆರೆ

ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್್ತ ರ ಸ್ಥಮಾನ್ಾ  (ರೆಡಿಿ ) 10-05-1983 ಎಿಂ.ಎಸಿ್ಸ . (ಕೃಷಿ) - 12-12-2013 12-12-2013 -
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