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ನಾಟ್ಕ 1. ಮಾನಸ್ ತಂಡ, ಸುರಾನ 

ಕಾಲೇಜು 

2. ಅಕ್ಷರ ತಂಡ, ಪ್ರ ಗತಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 

1. ಕಾತಿೆಕ್ ತಂಡ, ಮಹಾತ್ಮ  

ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ 

ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ 

2. ರೂಪೇಶ್ ತಂಡ., ಶ್ರ ೋ 

ಮಹಾವೋರ ಕಾಲೇಜು, 

ಮೂಡಬಿದ್ರರ  

1. ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂಡ, 

ಎಸ್.ಕೆ.ಎನ್.ಜಿ ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗವತಿ 

2. ರಾಘವಾಂದರ  ತಂಡ, ಎಸ್.ಜಿ. 

ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ ಳ 

1. ಕುಶಲ್ ತಂಡ, ರ್ಜ.ಎಸ್.ಎಸ್. 

ವಾಕ್ ಶರ ವಣ ಸಂಸೆ್ಥ , ಕೆಲಗೇರಿ, 

ಧಾರವಾಡ 

2. ಅಪಿರ ೋನ್ ತಂಡ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, 

ಹುಬ್ಬ ಳಿ್ಳ  

ಪ್ರ ಬಂಧ 

(ಪ್ದವಿ) 

1. ಮಧು ಎಾಂ., ಯೂನಿವೆಸಿಟಿ 

ವಜ್ಞಾ ನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

2. ಮಮತ್ ಜಿ., ಯೂನಿವೆಸಿಟಿ 

ವಜ್ಞಾ ನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

3. ಅಚ್ಚು ತ್ ಶ್ರ ೋಧರ್ ಹೆಗಿ್ಡ ., 

ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ 

4. ಕಲಪ ನಾ ಎಾಂ. ಆರ್., ಸಕಾೆರಿ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 

ಮಲ್ಲ ೋಶವ ರಂ 

5. ಶ್ರ ೋದೇವ, ಸುರಾನ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಾಂಗಳೂರು 

 

1. ವಜಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ ಎನ್., ಶ್ರ ೋ 

ರಾಮಕುಾಂಜೇಷ್ವ ರ ಪ್ದವ 

ಕಾಲೇಜು, ರಾಮಕುಾಂಜ 

2. ದಿನೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಬ ರ್, ಪೂಣೆ 

ಪ್ರ ಜಾ  ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ 

3. ರಷ್ಮ ೋ ಜಿ. ಎಸ್., ಶ್ರ ೋ 

ರಾಮಕುಾಂಜೇಷ್ವ ರ ಪ್ದವ 

ಕಾಲೇಜು, ರಾಮಕುಾಂಜ  

4. ವದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಕೆ. ವ, ಸಕಾೆರಿ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಟಂಪಾಡ್ಡ 

5. ಪ್ವತ್ರ  ಕ್ಷನಿ ಯು., 

ವವಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, 

ಪುತ್ತೂ ರು 

1. ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್., ಸಕಾೆರಿ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 

ಕೊಪ್ಪ ಳ 

2. ಸಂಗೋತ್ ಕೆ. ಹೆಚ್., ಎಸ್. ಜಿ. 

ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ ಳ 

3. ಅಭಿಶೇಕ್, ಎಸ್.ಬಿ. ವಜ್ಞಾ ನ 

ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗ 

4. ಮಲಲ ಮಮ , ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಾಂದನೂರು 

5. ಹಜಿೋಬ್ಬಬ್, ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು 

1. ಸಂಗೋತಾ ಶೆಟಿಿ , ಕಮಲಾ 

ಬ್ಬಳ್ಳಗ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ಕುಮುಟಾ 

2. ಸಿೋಮಾ ಹೆಗಡೆ, ಕಮಲಾ 

ಬ್ಬಳ್ಳಗ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ಕುಮುಟಾ 

3. ರೇಖಾ ಎಲ್. ಭರಮಗೌಡರ, 

ಬಿ.ಆರ್. ತಂಬ್ಕದ 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, 

ಹಿರೇಕೆರೂರ 

4. ಕಾಮಾಕ್್ಷ  ಮೇಟಿ, ಬ್ಸವಶವ ರ 

ಕಲಾ, ವಜ್ಞಾ ನ & ವಾಣಿಜಾ  

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ವದ್ಯಾ ಗರಿ, 

ಬ್ಬಗಲಕೊೋಟ 

5. ಕಾತಿೆಕ ಕುಮಾರ ಬ್ಬಗಲವೈದಾ , 

ಎಸ್. ಡ್ಡ. ಎಾಂ. ಕಾಲೇಜ, 

ಹೊನಾಾ ವರ 

ಗಣಿತ ರಸಪ್ರ ಶೆ್ನ  1. ಅನುಷಾ ಯು., ಮತುೂ  ಚರಿತಾ 

ಗಣೇಶ್, ಯೂನಿವೆಸಿಟಿ 

ವಜ್ಞಾ ನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

2. ಮನುಕುಮಾರ್ ಎಾಂ., ಮತುೂ  

ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಜಯಾ 

ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಸವನಗುಡ್ಡ, 

ಬಾಂಗಳೂರು 

1. ಎರೋಲ್ ಫೆನಾೆಾಂಡ್ಡಸ್ ಮತುೂ  

ವೈಷಾಕ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸಂತ್ 

ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಮಂಗಳೂರು 

2. ಗೌಥಮ್ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮತುೂ  

ಸುಮಂತ್ ಅಡ್ಡಗ., ಶ್ರ ೋ 

ಧಮೆಸೆ ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ ರ 

ಕಾಲೇಜು, ಉಜರೆ 

1. ಸುಧಾ ಆರ್. ಕುಲಕಣಿೆ ಮತುೂ  

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. 

ಮಲ್ಕೊಪ್ಪ , ಎಸ್.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, 

ಕೊಪ್ಪ ಳ 

2. ಶ್ರ ೋಧರ ಮತುೂ  ಮ. ತ್ಬ್ರಾಜ್, 

ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಸಿಾಂದನೂರು 

1. ಪೂಣಿೆಮಾ ಮೋರೆ ಮತುೂ  

ಶಶ್ಧರ ಬಂಗರಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಬಿ. 

ಕೆ. ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, 

ಚಿಕೊಕ ೋಡ್ಡ 

2. ಪ್ರ ಮೋದ ಹೆಗಡೆ ಮತುೂ  ಕೃಷಾಾ  

ಜಿ. ಗೌಡ, ಎಸ್. ಡ್ಡ. ಎಾಂ. 

ಕಾಲೇಜ, ಹೊನಾಾ ವರ 

3. ಭಾಗೆವ ಸಿ. ಹಕ್ಷಕ ಮನೆ ಮತುೂ  

ಪ್ರ ದಿೋಪ್ ಕೆ. ಗೌಡ, ಸರಕಾರಿ 



3. ನವಾ ಶ್ರ ೋ ರ್ಜ., ಇಾಂದುಶ್ರ ೋ, ಎಸ್. 

ರ್ಜ. ಆರ್. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಾಂಗಳೂರು 

3. ಅಖಿಲ್ ಮತುೂ  ಶೆಟಿಿ  ಉತ್ಪ ಲ್ 

ಉದಯ್., ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು, 

ಮಂಗಳೂರು 

3. ಸೌಮಾ  ಮತುೂ  ಪೂಜ ಎಸ್., 

ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 

ಅಾಂಕೊೋಲ 

ಗಣಿತ 

ಮಾಡಲ್ 

1. ಸಾಗರ್ ಎಾಂ., ವಜಯಾ 

ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಸವನಗುಡ್ಡ, 

ಬಾಂಗಳೂರು 

2. ಶೆರ ೋಯಸ್ ವೈ. ಟಿ. ಮತುೂ  ಕ್ಷರಣ್, 

ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ 

3. ಶುಷಾಮ  ಬಿ. ಆರ್. ಮತುೂ  

ಐಶವ ಯಾೆ ಎಸ್. ಎ., ಪ್ರ ಗತಿ , 

ಪ್ರ ಗತಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು 

1. ಶಶಾಂಕ್ ಎಸ್., ಸಂತ್ 

ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಮಂಗಳೂರು 

2. ಶ್ಷ್ರಾ ಶೆಟಿಿ ., ಪೂಣೆ ಪ್ರ ಜಾ  

ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ 

3. ಮೈತಿರ ., ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂದಿರ  

1. ರಮೇಶ್ ಮತುೂ  ಶ್ವಪ್ರ ಸಾದ್,  

ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಸಿಾಂದನೂರು 

2. ಭಿೋಮಶಂಕರ್ ಮತುೂ  

ವಶವ ನಾಥ್ ಕೆ., ಎಸ್.ಬಿ. 

ವಜ್ಞಾ ನ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಬುರಗ 

3. ಪ್ವನ್ ಮತುೂ  ವಶವ ನಾಥ್., 

ಎಸ್.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ ಳ 

1. ಮಸಕ ನ್ ಜಿ. ಅವಟಿ ಮತುೂ  

ಸಂದ್ಯಾ  ಧಾನವಾಡೆ, 

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಬಿ.ಕೆ. 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ಚಿಕೊಕ ೋಡ್ಡ 

2. ಸುಧಾಕರ ಮಾಾ ಗಡೆ ಮತುೂ  

ವನೋದ ಮಾನಶೆಟಿ , ರ್ಜ. ಟಿ. 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ಮುಾಂಡರಗ 

3. ಪೂಜ್ಞ ಸಾವಂತ್ ಮತುೂ  ಪೃಥ್ವವ  

ಎಾಂ., ಸರಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ 

ಪೇಂಟೇಂಗ್/ 

ಡ್ರರ ಯೇಂಗ್ 

1. ಮೋಹಿತ್ ಎಾಂ. ವಸಿಷಾಾ , 

ವಜಯಾ ಕಾಲೇಜು, 

ಬ್ಸವನಗುಡ್ಡ, ಬಾಂಗಳೂರು 

2. ಕಾವಾ  ಶ್ರೂರ್ ಕೆ., 

ಶೇಷಾದಿರ ಪುರಂ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ 

ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ 

3. ಚಿನಮ ಯಿ ಎಾಂ., ಯೂನಿವೆಸಿಟಿ 

ವಜ್ಞಾ ನ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

1. ಹರಿ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬೋಕರ್., 

ಎಾಂ.ಜಿ. ಎಾಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ 

2. ಶ್ರ ೋರಕ್ಾ , ಶ್ರ ೋ ಧಮೆಸೆ ಳ 

ಮಂಜುನಾಥೇಶವ ರ ಕಾಲೇಜು, 

ಉಜರೆ 

3. ಶಶಾಂಕ್., ಭಂಡಾಕೆರ್ 

ಕಾಲೇಜು, ಕುಾಂದ್ಯಪುರ 

1. ಚರಂತ್ಯಾ  ಎಸ್. ಎ., ಸಕಾೆರಿ 

ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, 

ಕೊಪ್ಪ ಳ 

2. ನಂದಿತಾ, ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು 

3. ರುಕಾಾ ರ್, ಸಕಾೆರಿ ಪ್ರ ಥಮ 

ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಾಂದನೂರು 

1. ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರಿ, ಕಮಲಾ 

ಬ್ಬಳ್ಳಗ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, ಕುಮುಟಾ 

2. ಶಶಾಂಕ ಗಜಕೊೋಶ, 

ಕಾಡಸಿದ್ರದ ೋಶವ ರ 

ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ 

3. ಮಂಜುಳಾ ಕೆಾಂಪ್ಣಾ ವರ, 

ಬ್ಸವಶವ ರ ಕಲಾ, ವಜ್ಞಾ ನ & 

ವಾಣಿಜಾ  ಮಹಾವದ್ಯಾ ಲಯ, 

ವದ್ಯಾ ಗರಿ, ಬ್ಬಗಲಕೊೋಟ 

 


