
ಕರರರಟಕ ರರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗರರಕಕಗಳ  ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭರಗ /      ಶರಖರ ಕಛಕಛರಗಳ ಸಸರ ಹರಗಗ ದಗರವರಣ ಸಸಖಕಜ

ಕಕ.
ಸಸ. ಹಕಸರರ ಹರದಕದ

ಇಸಟರರ
ಕರಮರ
ನಸ.

 ಕಛಕಛರಯ ಸಸರ
ದಗರವರಣ
ಸಸಖಕಜ

ದಗರವರಣ
ಸಸಖಕಜ

1 ಎಸರ.ಆರರ.  ಶಕಛನವರಸರ ಅಧಜಕಕರರ 201 23151559
2 ಉಪರಧಜಕಕರರ 206 23307311
3 ಎಚರ.ಪ.  ಪಕಕರಶರ

ಭರ.ಅ.ಸಕಛ
 ವಜವಸರಸಪಕ ನದಕಛð ಶಕರರ 204 23303037 8884415888

4  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.  ವಜ (  ಆಡಳತ / 
ಭಗಸರಸಧಛನ)

209 23149370

88844157445  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.  ವಜ (ವರಣಜಜ) 209 23506243
6  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.  ವಜ (  ಕಕಕಗರರಕರ

ವಸರಹತರ)
275 23389742

7  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.ವಜ. (ಸರ.  ಸಸ & 
ಸಮನಸಯ)

212 23500076

8 ಬ. ಜಗದಛಶರ   ಮರಖಜ ಅಭಯಸತರರರ (ಪಕ) 220 23404479 8884415817
9 ಬ.ಜಗದಛಶರ  ಅಧಛಕಕಕ ಅಭಯಸತರರರ --- ---”--- 8884415817
10  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಉ.ಪಕ.ವಜ.(ಹಣಕರಸರ) 284 23500076

888441574411  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಉ.ಪಕ.ವಜ.(ಸಬಬಸದ) ಪಕ 208 23154486
12 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬರಬರ ಉ.ಪಕ.  ವಜ (ಕಕಕವ) ವಲಯ- 1

ಪಕ, ಬಕಸಗಳಗರರ
213 23389070

888441577213 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬರಬರ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ವಕರಲಕ) 254 23407011
14 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬರಬರ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ವರಲಕ) 239 23404225
15 ಎಸರ.ಎಸ.ದಕಗಡಡಮನ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (  ವರಣಜಜ & 

ಆಲಕಪ) ಪಕ
286
268 8884415866

16 ಎಸರ.ಎಸ.ದಕಗಡಡಮನ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಭಗಸರಸಧಛನ) 
ಪಕಭರರ

281 --

17 ಎರರ.ಪ.ಧಛರರರ  ಕಸಪನ ಕರಯ ðದಶð 277 23149371 9740722699
18 ಎಸರ.ಪ. ಸರಬಬರರಮಯಜ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಕಕಕವ) ಪಕ,

 ಬಕಸಗಳಗರರ ವಭರಗ
296
298

23148604
23149372

8884415863

19 ಎಸರ.ಪ. ಸರಬಬರರಮಯಜ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಉಗರಕಣ) ಪಕ, 
ಚನನಸಸದಕ

                25650891
Fax            25656733

8884415758

20 ವ.ಆರರ.ಹರಹರ ಕರಯ ð  ಪರಲಕ
ಅಭಯಸತರರರ

267 23506241 8884415838

21   ದರಕಛಶರ ಆರರ ಜವಳ   ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರರ
(ವಕರಲಕ)

255 23404225 8884415796

22 ಎಸ. ವಜಯಕರಮರರರ  ವಜವಸರಸಪಕರರ (ಸಬಬಸದ) ಪಕ 217            -- 8884415791
23 ಸರದಶ ð  ರರ ಬ.ವ  ವಜವಸರಸಪಕರರ (ವರಲಕ) ಪಕ 278 -- 8884415775
24 ಸ.ಆರರ.ಬಕನಕನಹಳಳ  ಕರನಗನರ ಅಧಕರರ 272 --
25 ಬ.ಎ.   ವಶಸರರಥರ ಪಛಣಜ

1   ರಕಛ ಮತರತ 2  ರಕಛ ಹಸತ
 ಸಹರಯಕ ಕರಯ ð  ಪರಲಕ

ಅಭಯಸತರರರ
IInd Stage 28361900
Ist  Stage   28395304 8884415873

         

   ಕಕಛಸದಕ ಕಛಕಛರಯ ಫರಜಕರಕ ಸಸಖಕಜಗಳರ



website:www.kssidc.co.in

1.  ವಜವಸರಸಪಕ ನದಕಛð    ಶಕರವರ ಆಪತ ಶರಖಕ 23389526

2. ಪಕ.ವಜ. (ವರಣಜಜ)    ರವರ ಆಪತ ಶರಖಕ 23381946

3. ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ವರಲಕ)   ರವರ ಕಕಗಠಡ 23404225

4.   ಸಮನಸಯ ವಭರಗ 23143566

5.   ವರಣಜಜ ವಭರಗ  23308970

6.   ಚನನಸಸದಕ ಉಗರಕಣ  Tele Fax 25656733



ಕರರರಟಕ         ರರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗರರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭರಗ /      ಶರಖರ ಕಛಕಛರಗಳ ದಗರವರಣ ಸಸಖಕಜಗಳ ಮರಹತ

ಕಕ.
ಸಸ ಸಸಳÀ

ವಲಯ/  ವಭರಗ / ಶರಖರ
 ಮರಖಜಸಸರರ

  ಅಧಕರರಯ ಹಕಸರರ
ಕಕಗಛಡರ

ದಗರವರಣ
ಸಸಖಕಜ

 ಮಬಕಕಲರ ಸಸಖಕಜ

ವಲಯ-I  ಬಕಸಗಳಗರರ

I ವಲಯ-I  ಬಕಸಗಳಗರರ   ಉಪ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರರ   ಜ ರಮಛಶರ ಬರಬರ 080 23389070 8884415800

1   ಬಕಸಗಳಗರರ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ ಎಸರ.
ಪ.  ಸರಬಬರರಮಯಜ

080 231 43566
231 49372

8884415758

2   ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ಪಛಣಜ,  ಬಕಸಗಳಗರರ   ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರರ ಎಸರ.ಎ  ರರ ಲಸಗಕಛಗಗಡ 080 283 95304 8884415756

3  ಚನನಸಸದಕ ಉಗರಕಣ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ ಎಸರ.
ಪ.ಸರಬಬರರಮಯಜ

080 256 50891
256 56733

8884415758

4   ತರಮಕಗರರ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ  ಟ ಸರಬಕಮಣ 0816 228 0263 8884415788

5    ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ದರವಣಗಕರಕ   ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಕರರ ಎರರ.    ಕಕ ರರಮಕವಷಣ 08192 262 466 -

6    ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ಹರಹರ    ಹರಯ ಸಹರಯಕರರ ಎಚರ.  ಎಸ ರಸಗಸರಸಮ 08192 242 563 8884415792

7  ಮಕಸಗರರ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ ಆರರ. ರಸಗಸರಸಮ 0821 251 4694
251 5630

8884415793

8  ಶವಮಗಗ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ ಬ.ಯತಛಶಸರರರ 08182 250 607 8884415765

9    ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ಮಸಗಳಗರರ  ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಕರರ ರರಜರ 0824 221 1997



ಕರರರಟಕ         ರರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗರರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭರಗ /      ಶರಖರ ಕಛಕಛರಗಳ ದಗರವರಣ ಸಸಖಕಜಗಳ ಮರಹತ

ಕಕ.
ಸಸ ಸಸಳÀ

ವಲಯ/  ವಭರಗ /   ಶರಖರ ಮರಖಜಸಸರರ   ಅಧಕರರಯ ಹಕಸರರ
ಕಕಗಛಡರ

ದಗರವರಣ
 ಸಸಖಕಜ

  ಮಬಕಕಲರ ಸಸಖಕಜ

ವಲಯ-II  ಹರಬಬಳಳ
II ವಲಯ-II  ಹರಬಬಳಳ    ಉಪ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಪಕರರ (ಪಕ)  ಜ ಮಲಲಪಪ 0836 233 1314

237 5301
8884415800

1   ಹರಬಬಳಳ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ  ಜ ಮಲಲಪಪ 0836 233 2006 8884415800

ಕರಯð   ಪರಲಕ ಅಭಯಸತರರರ 0836 233 2476

ಉಗರಕಣ - 0836 233 3888 -

2  ಬಕಳಗರವ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ  ಜ ಮಲಲಪಪ 0831 244 0853 8884415800

 ಸಹರಯಕ ಕರಯð  ಪರಲಕ ಅಭಯಸತರರರ ಸ.   ಪ ಸರಸದರರ ರರಜರ 244 1559

3   ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ವಜಯಪಪರ  ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರರ - 08352 253 170 -

4
  ಕಲಬರರಗ ವಭರಗ   ಸಹರಯಕ ಪಕಧರನ ವಜವಸರಸಕರರ   ಚಕಕರಸಗರರಥರ 08472 220 331/

235 638
8884415785

ಕರಯ ð  ಪರಲಕ ಅಭಯಸತರರರ ಎರರ
.ಆರರ.  ದಯರನಸದರ

242 174 8884415834

5    ಶರಖರ ಕಛಕಛರ ಬಳರಳರ  ಸಹರಯಕ ವಜವಸರಸಪಕರರ ಕಕ.  ಎರರ ರರಗಲಕಕಕ 08392 250 031 8884415808

ಕರರರಟಕ         ರರಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗರರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭರಗ /      ಶರಖರ ಕಛಕಛರಗಳ ದಗರವರಣ ಸಸಖಕಜಗಳ ಮರಹತ


