
 
 

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ 

ವಿಭಾಗಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು  

ಶ್ರ ೀ & ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಹುದೆ್ದ  ಸಂಪರ್ಕ 

ಸಂಖೆ್ಯ  

ಇ-ಮೇಲ್  ವಿಳಾಸ 

 
ಶೈಕ್ಷಣಿರ್ ನಾಯರ್ತ್ವ , 

ನಿವಕಹಣೆ ಮಯೀಜನೆ 

ವಿಭಾಗ 

ದಾಕ್ಷಾ ಯಿಣಮ್ಮ  ಎಂ.ಎನ್ ಉಪ ಪ್ರ ಂಶುಪ್ಲರು 9945334154 dakshayinisadpi@gmail.com 

ಮ್ಹಾದೇವಿ ಅಪ್ಾ ಜಿ ನಾಯಿಕ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9731810911 usharavikumar@gmail.com 

ಸರೋಜಾ. ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9964071484 sarojammamdf@gmail.com 

 

ಮಾನವಿರ್ ವಿಭಾಗ 

ರವಿಕುಮಾರ ವೈ.ಸಿ. ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9481700906 ycravikumar9@gmail.com 

ರಾಜೇಶ್ವ ರಿ .ಟಿ .ಎನ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9972492572 rajeshwaritn6@gmail.com 

ಆಸ್ಮಮ  ಬೇಗಂ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9663853456 abasmafayaz0@gmail.com 

ಶಿವಕುಮಾರ ಕೆ. ಆರ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9448689621 Shiv1857@gmail.com 

ಸಥ ಳೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿರ್   

ಅಗತೆ್ ಗಳ ವಿಭಾಗ 

ಅನುಪಮಾ.ವಿ.ಎ ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9449015495 vaanupamma@gmail.com 

ರಮೇಶ್ ಎಂ.ವಿ. ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9480232970 1968rameshmv@gmail.com 

ಪುಷ್ಾ ಲತ . ಎಸ್ ಉಪನಾಾ  ಸಕರು 9731759130 Pushpahrishi27@gmail.com 

 
     ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ 

ಗಂಗಾಧರ.ಎನ್ ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9480740450 Gangadharh3@gmail.com 

ಶಿವಮ್ಮ              ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9900475699 shiva28567@gmail.com 

ನಸಿೋಮಾ ಬಾನು ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9845851865 
naseemabanu999@gmail.com 

ಸಿದ್ಧ ರಾಜು.ಜಿ.ಎಸ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9980872854 
siddarajugs1963@gmail.com 

ಶ್ಕ್ಷರ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ವಿಭಾಗ(ಶೈಕ್ಷಣಿರ್ 

ತ್ತ್ವ ಶಾಸತ ರ , 

ಮನೀವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ಸಮಾಜಶಾಸತ ರ  

ಬಸವರಾಜು ಪಿ.ಬಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9964387381  

ಶಿೋಲಾರಾಣಿ.ಎಂ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9964267682 sheelaranim72@gmail.com 

ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ಕೆ.ಎಲ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9620395935 klchandrakalahm99@gmail.com 

ಶ್ಶಿಧರ. ಜಿ,ಹೆಚ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9886324667 ghshashidhar62@gmail.com 

 
ಗಣಿತ್, ಭೌತಿರ್ ಮತ್ತತ  

ಜೈವಿರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ವಿಭಾಗ 

 

ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಹಿರಿಯ ಉಪನಾಾ ಸಕರು   

ಸುಮ್ ಎಸ್.ಕೆ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 9611666873 sksuma23@gmail.com 

ಕೋಮ್ಲ ಎಲ್.ಆರ್ ಉಪನಾಾ ಸಕರು 
      8970456084 

komalalrhm@gmail.com 
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ಭೀದಕೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿವಗಕದವರ ವಿವರ 
 

ರ್ರ .ಸಂ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಯ ಹೆಸರು ಹುದೆ್ದ  ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ  

01 ಶಿರ ೋ ಎಂ. ಒ. ಲಕ್ಷಾ ಮ ೋನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಷಾ ಧೋಕ್ಷಕರು 9964349745 

02 ಶಿರ ೋ ಮಂಜಪಾ   ಎಂ ಜಿ ಅಧೋಕ್ಷಕರು 9964109142 

03 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ತಂತರ ಜ್ಞರು  

04 ಶಿರ ೋ ಮುರಳಿ ಆರ್.ಎನ್ ಪರ .ದ್.ಸ 8746064316 

05 ಶಿರ ೋಮ್ರ್ತ ಅನಿತ ಶಿೋಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು 8904373778 

06 ಶಿರ ೋಮ್ರ್ತ ಶಿವಗಂಗಾ ಕೆ.ಬಿ ಪರ .ದ್.ಸ 7975897179 

07 ಶಿರ ೋ ಅಜಿತ್ ಬಿ.ಸಿ ಪರ .ದ್.ಸ 7406522650 

08 ಕು ಚೈತರ  ಪಟೇಲ್ ಜಿ. ಆರ್ ಪರ .ದ್.ಸ 9353613943 

09 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ವಾಹನ ಚಾಲಕರು  

10 ಶಿರ ೋಮ್ರ್ತ ಮ್ಧು ಬಿ ದ್ವವ .ದ್.ಸ 953890034 

11 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಅಟಂಡರ್  

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಗ್ರ ಂಥಪ್ಲಕರು  

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಸ್ಮಂಖ್ಯಾ ಕ ಅಧಕ್ಷರಿ  

14 ಶಿರ ೋ ಸಯಾ ದ್ ಅನಸ ರ್ ಗ್ರರ ಪ್ ಡಿ 8892682124 

15 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಗ್ರರ ಪ್ ಡಿ  

16 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ಗ್ರರ ಪ್ ಡಿ  

17 ಖಾಲಿ ಹುದೆ್ದ  ವೃರಿ್ತ  ಶಿಕ್ಷಕರು  

 

 

 

 


