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ಹ ಸರತ ಮತ್ತು ವಿಳನಸ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಕನ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಕಂದಕರ್ ಇಲಕಖೆ(ವಿಪ್ತ್ುು ನಿರ್ಾಹಣೆ),
ಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ರ ಂ.ನ೦. ೬೨೭., ೧ನೇ ಗೇಟ್, ೬ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ
ಕಟಟಡ, ಬಂಗಳ ರು - ೫೬೦೦೦೧

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಕನ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಮಕಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಕನ, ಜೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಕನ ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಕನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಕನ
ಇಲಕಖೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೬ನೇ ಮಹಡಿ, ೫ನೇ ಹಂತ್. ಬಹುಮಹಡಿ
ಕಟಟಡ, ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೦೧
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಜಲ ಸಂಪ್ನ ೂಲ ಇಲಕಖೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೩ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿರ್ಕಸ
ಸೌಧ್, ಬಂಗಳ ರು-೧ (ಅಥವಕ ಅರ್ರಂದ ರ್ಕಮನಿರ್ೇಾಶನಗ ಂಡ
ಉಪ್ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾ ರ್ ಂದಕಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲಲದ ಅಧಿರ್ಕರ).
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕರ್ಾನಿವಕಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು,
ಇ-ಆಡಳಿತ್, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ, ಬಂಗಳ ರು೫೬೦೦೦೧
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಹಣರ್ಕಸು ಇಲಕಖೆ (ಬಜಟ್ & ಸಂಪ್ನ ೂಲ), ಕರ್ಕಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ೨ನೇ
ಮಹಡಿ, ವಿಧಕನ ಸೌಧ್ ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೦೧.
ನಿರ್ೇಾಶಕರು, ಭಕರತಿೇರ್ ಹವಕಮಕನ ಇಲಕಖೆ,
ಅರಮನ ರಸ್ತು, ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೦೧ (ಮಹಕನಿರ್ೇಾಶಕರ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಭಕರತಿೇರ್ ಹವಕಮಕನ ಇಲಕಖೆ, ನರ್ರ್ಹಲಿ).
ಉಪ್ಕುಲಪ್ತಿಗಳು ಅಥವಕ ಅರ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಧಿಗಳು,
ಕ ಷಿ ವಿಶವವಿದಕಯನಿಲರ್, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆರ್ರಣ, ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೬೫
ನಿರ್ೇಾಶಕರು, ಕ ಷಿ ಇಲಕಖೆ,
ಶೇಷಕದ್ರರ ರಸ್ತು, ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೦೧
ಹ ಸರತ ಮತ್ತು ವಿಳನಸ
ನಿರ್ೇಾಶಕರು, ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ುು ಸಕಂಖಿಕ ನಿರ್ೇಾಶರ್ಕಲರ್,
೭ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ, ಬಂಗಳ ರು-೫೬೦೦೦೧
ರ್ಕರ್ಾನಿವಕಾಹಕ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಕಜಯ ವಿಜ್ಞಕನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಕನ ಮಂಡಳಿ, ಭಕರತಿೇರ್
ವಿಜ್ಞಕನ ಸಂಸ್ತೆ, ಬಂಗಳ ರು - ೫೬೦೦೧೨
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ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕರ್ಾದರ್ಶಾಗಳು,
ಕಂದಕರ್ ಇಲಕಖೆ(ವಿಪ್ತ್ುು ನಿರ್ಾಹಣೆ),
೫ನೇ ಮಹಡಿ, , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ,
ಬಂಗಳ ರು - ೫೬೦೦೦೧
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ನಿರ್ೇಾಶಕರು, ಸಕಮಕಜಿಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಬದಲಕರ್ಣೆ ಸಂಸ್ತೆ,
ವಿಕೆಆವಿಾರಕವ್ ರಸ್ತು,
ರ್ಕಗರಭಕವಿ, ಬಂಗಳ ರು- ೫೬೦೦೭೨
ಪಕರರ್ೇರ್ಶಕ ನಿರ್ೇಾಶಕರು, ಕೆೇಂದ್ರರೇರ್ ಅಂತ್ಜಾಲ ಮಂಡಳಿ,
ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ುು ಪ್ರ್ಶಿಮ ಪ್ರರ್ೇಶ, ಭುಜಲ ಭರ್ನ, ೨೯ / ಎ, ೨೭ನೇ ಮೆೇನ್,
೭ನೇ ರ್ಕರಸ್, ರ್ಲರ್ ೧, ಎಚ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಲೇಯೌಟ್, ಬಂಗಳ ರು ೫೬೦೦೧೨
ರ್ಶರೇ ಸಿ.ರ್ಶರ್ಕುಮಕರ, ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಹಕಗ ಭ ಕಂಪ್ ಶಕಸರ ವಿಭಕಗದ
ಮುಖ್ಯಸೆರು,
ರಕಷಿರೇರ್ ರ್ಶಲಕ ಯಕಂತಿರಕ ಸಂಸ್ತೆ. ಈಶವರ ನಗರ, ಹ ರ ರ್ತ್ುಾಲ
ರಸ್ತು, ಬನಶಂಕರ ೨ನೇ ಹಂತ್, ಬಂಗಳ ರು - ೫೬೦೦೭೦
ರ್ಶರೇ ತ್ಂಗವೇಲು, ಹಿರರ್ ಪ್ರಧಕನ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು, ರ್ಕಲಕನೇ ಮಕದರ
ಸಂಸ್ತೆ (CSIR -4PI), ಎನ್. ಎ. ಎಲ್ ಬೇಲ ರ ರ್ಕಯಂಪ್ಸ್,
ವಿಂಗ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತು, ಬಂಗಳ ರು – ೫೬೦೦೩೭.
ನಿರ್ೇಾಶಕರು,
ಕ. ರಕ. ನೈ. ವಿ. ಉ. ಕೆೇಂದರ.
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