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PÀæ.¸ÀA

«µÀAiÀÄ

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ - ಳಾಸ, zÀÆ.¸ÀA

ಸಹಾಯಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ
ಅಧಿಕಾರಿ - ಳಾಸ, zÀÆ.¸ÀA
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ಕಾ

ರ್ರೇಟ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳು -

ರ್ೕ ಜಯಕುಮಾರ್

ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ ಮತುತ್ ಉಪ

ಬಬ್ಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳ ಸಭೆಗಳು, ಕಂಪನಿ

ರ್ೕಮತಿ. ಸುಷಾಮ್ ಜಿ

ಮೇಲಮ್ನ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ C¢üPÁj ಳಾಸ, zÀÆ.¸ÀA .

ರ್ೕ ಆರ್ ಬಾಲಸುಬರ್ಮಣಿಯನ್

ಸಹಾಯPÀ ಕಂಪನಿ

ಕಂಪನಿ ಕಾಯರ್ದ ರ್

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

ಕಾಯರ್ದ ರ್

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

ಕಾನೂನು ಅಡಿಯ ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್

ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

ಸಭೆಗಳು ಮತುತ್ ಶಾಸನಬದಧ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ದಾಖಲೆಗಳು

ದೂರವಾಣಿ: 080 22250940

ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ದೂರವಾಣಿ: 080 22250940

ದೂರವಾಣಿ: 080 22250940
2

ಹಣಕಾಸು, ಹಣಕಾಸು ¸ÉÖmïªÉÄAmïì ಮತುತ್
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾ

¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzÀ£É

, ಆಂತರಿಕ

ರ್ೕ ಸುನಿಲ್

ಮುದಾರ್ಬೆಟುಟ್

ಡಿಜಿಎಂ (ಎಫ್)
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
5£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22205933

²æÃ gÁeÉÃ±ï J£ï
¯ÉPÁÌ¢üPÁj
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
5£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್
ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22205933

ರ್ೕ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದರ್

fJªÀiï(J¥sï&J)
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
5£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22208837
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ಅ ತ್ತವ್ದ ಲ್ರುವ, ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮತುತ್
ಉದೆದ್ೕ ತ
ತಾಂತಿರ್ಕ

ದುಯ್ತ್

ೕಜನೆಗಳ

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É;

ರ್ೕ ಬಿ ಸುದಶರ್ನ್
ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ («.)/

ಇಇ («) / DgïN

DgïN

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

ಕ ಲ್ದದ್ಲು ಸರಬರಾಜು ಮತುತ್ ಸಾಗಣೆ

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

ಒಪಪ್ಂದ, ಇತಾಯ್ದಿ.

3 ನೇ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

ವನಸಮುದರ್ಮ್ ¦JZï

A±Á

ಡಾಯ್ªÀiï ¦ºÉZï ಯೆಲಹಂಕಾ ಡಿಜಿ

ರ್ೕ. ಪರ್ಶಾಂತ್ ಬಿ ಹಂಪಣಣ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 22203716

¥ÀèöAmï / ಪರ್ಸಾತ್ಪಿತ ಅನಿಲ ಸಾಥ್ವರ,

3 ನೇ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್
ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ರ್ೕ ಪಿ. ಭಾಸಕ್ರ್
ತಾಂತಿರ್ಕ ನಿದೇರ್ಶಕ
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22254545

ದೂರವಾಣಿ: 22203716

ಬಿಡಾದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÉÆæeÉPïÖ
ಬಿಟಿಪಿಎಸ್ ಯುನಿಟ್ 3, ರಾಮಾರಸ್
ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್ ¥ÉÆæeÉPïÖ
ಸೌರ

ದುಯ್ತ್

ೕಜನೆ,

ೕಜನೆಗಳು,

ಎ¸ïr

PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ಇತಾಯ್ದಿ
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ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಮಾ ತಿ,
ನೇಮಕಾತಿ, §rÛ, ಸೇವೆ ¤AiÀÄªÀÄಗಳು,
ಕೇಡರ್ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು;
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾನೂನು
ಪರ್ಕರಣಗಳು, ಆಡ ತ ಇತಾಯ್ದಿ.

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್

ರ್ೕ ಎಸ್. ಕೆ. ನಾಗ¨sÀÆµÀt

rfJªÀiï(ºÉZïDgïr)

JfJªÀiï(ºÉZïDgïr)

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ

4£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

4£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ರಸೆತ್

ದೂರವಾಣಿ: 22267733

ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 22375813

ರ್ೕªÀÄw ²¯Áà Dgï
fJªÀiï (J&ºÉZïDgï)
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
4£ÉÃ ಮಹಡಿ, ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22204452
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ಎ) ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ

ೕಜನೆ-

ರ್ೕ ಎಚ್.

ೕಹನ್

ರ್ೕ ಎಚ್.

ೕಹನ್

ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್, ಎಂ.ಜಿ.ºÉZï.ಇ,

¥Àæ¨sÁgÀ J¸ïಇ(ಇ)ªÀgÁ»,

¥Àæ¨sÁgÀ J¸ïಇ(ಇ)ªÀgÁ»,

ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್, J¯ïr¦JZï, ¨sÀzÁæ

J¸ïಇ (ಇ),

ವರಾ

ಪವರ್ ಹೌ¸ï.
ಬಿ) ವರಾ

ವಾಯ್

ವರಾ
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ -

.ಯು.¦

ºÉZï.E ಎಮ್.ಡಿ.ಪಿ.ºÉZï , ಚಕರ್
ಸಾವೆºÀPÀÄè.
ತಾಂತಿರ್ಕ

ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

ಹೊಸಂಗಡಿ -576 282,
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್.
ದೂರವಾಣಿ: 08259-288232

ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಹೊಸಂಗಡಿ -576 282,
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು,

ರ್ೕಮತಿ .ಜಿ ರvÀßªÀÄä

Er (ಹೈಡಲ್)
ವರಾ

ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್,
ಕೆಪಿ

ಮಿಟೆಡ್

ದೂರವಾಣಿ: 08259 - 288242

ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್.
ದೂರವಾಣಿ: 08259-288232

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É ,

ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ, ವಸಾಹತು
ವಯ್ವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತುತ್
ಕಟಟ್ಡಗಳು, ಭೂಮಿ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ
ಪುನವರ್ಸತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ, ಕಾನೂನು
ಸಂಬಂಧಿ ದ
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ಕಾ ವಾಯ್

ಷಯಗ ಗೆ

ಷಯಗಳು

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್- £ÁUÀgÀhÄj

ರ್ೕ ಟಿ ಪಿ ಓಂ ಪರ್ಕಾಶ್É

ಪಿ.ಎಚ್, ¸ÀÆ¥Á ಡಾಯ್ಮ್ ಪಿ.ಎಚ್,

J¸ïEE (ಎನ್)

ಕಾದಾರ್ ಪಿ.ºÉZï., ಕೊಡಸ½î ಪಿºÉZï.,

PÁ½£À¢ ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

ಕ¥Ààದಗಗುಡಡ್, WÀl¥Àæ¨sÀ

ಅಂಬಿಕಾನಗರ್ -581 363
ಎನ್ ಕೆ ಡಿ ಟ್ರ್ಕ್ಟ್.

ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಗುನಗಾ
ಇಇ («) /

ಇ (ಒ & ಎಂ)

ಕಾ

PÁ½£À¢ ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ರತನ್ಮಮ್

Er (ಹೈಡಲ್)
ವರಾ

ಹೈಡೊರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕ್

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್,
ಕೆಪಿ

ಮಿಟೆಡ್

ತಾಂತಿರ್ಕ

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É,

ದೂರವಾಣಿ: 08284-258626

ಅಂಬಿಕಾನಗರ-581 363, ಎನ್

ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ, ವಸಾಹತು

ಕೆ ಡಿ ಟ್ರ್ಕ್ಟ್.

ವಯ್ವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತುತ್

ದೂರವಾಣಿ: 08284-258778

ದೂರವಾಣಿ: 08259 – 288242

ಕಟಟ್ಡಗಳು, ಭೂ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ
ಪುನವರ್ಸತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ, ಕಾನೂನು
ಸಂಬಂಧಿ ದ
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ಷಯಗ ಗೆ

ಷಯಗಳು

ಬಳಾಳ್ರಿ ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್,

D®ªÀÄnÖ ಮತುತ್ ಮುನಿರಾಬಾದ್
ದುಯ್ತ್ ಕೇಂದರ್ಗಳು ತಾಂತಿರ್ಕ

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É,

ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ, ವಸಾಹತು
ವಯ್ವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತುತ್
ಕಟಟ್ಡಗಳು, ಭೂ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ಪುನವರ್ಸತಿ,
ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ,
ಕಾನೂನು
ಷಯಗಳು

ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ

ರ್ೕ

ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ರ್ೕ ಜಿ ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ

ಡಿಜಿಎಂ (ಎಚ್ಆgïr) ಬಿಟಿಪಿಎಸ್

ಇಇ (ಎಂ)

ಬಳಾಳ್ರಿ ಉಷಣ್

ಬಳಾಳ್ರಿ ಉಷಣ್

ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರ

ರ್ೕ. ಎಸ್. ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ

¥Àæ¨ÁgÀ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ
ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರ

ನಿದೇರ್ಶಕರು,

ಕುrw¤ -583 152

ಕುrw¤ -583 152

§¼Áîj ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.

ಕುrw¤ -583 152

ದೂರವಾಣಿ: 08392-288621

ದೂರವಾಣಿ: 08392-288616

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್.
ದೂರವಾಣಿ: 08392-288608
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ರಾಯಚೂರು ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ತಾಂತಿರ್ಕ

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É,

ವಶರಣ

ರ್ೕ ಚಂದರ್±ÉÃRರ್

ರ್ೕ

. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

Er (Dgïn¦J¸ï)

ಡಿಜಿಎಂ (ಎಚ್ಆðr) ಆಟಿರ್ಪಿಎಸ್

ಇಇ (ಇ)

ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ, ವಸಾಹತು

ರಾಯಚೂರು ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

¹E (N & JªÀiï)

ರಾಯಚೂರು ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್

ವಯ್ವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತುತ್

ಶQÛನಗರ -584 170

ರಾಯಚೂರು ಥಮರ್ಲ್ ಪವರ್

ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಕಟಟ್ಡಗಳು, ಭೂ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.

ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಶQÛನಗರ - 584 170,

ಪುನವರ್ಸತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ

ದೂರವಾಣಿ: 08532-246129

ಶQÛನಗರ -584 170

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.

ದೂರವಾಣಿ: 08532-246116

ಸಂಪನೂಮ್ಲ, ಕಾನೂನು
ಸಂಬಂಧಿ ದ
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ರ್ೕ f

ಷಯಗ ಗೆ

ಗೋಧಾನ್ ಟಿಪಿಎಸ್, ಛತಿತ್ೕಸಗ್ಢ
ತಾಂತಿರ್ಕ
ಅನು

ವರಗಳು,

ೕದನೆಗಳು, ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ,

ಭೂಮಿ ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಷಯಗಳು

ದೂರವಾಣಿ: 08532-246173

ಷಯಗಳು
ರ್ೕ ಕೆ ಚಂದರ್ಶೇಖರ್

JE (¹)

ಎಸ್ಇ ( )

UÉÆÃzÀß ಉಷಣ್ ದುಯ್ತ್ ಸಾಥ್ವರ,
eÁAfÎÃgï ಆಫೀಸ್,
ನಂ ºÉZïLf-II(J¸ïnr) 93 & 94,
ಹ ಡ್
ಡಿ

ೕ

ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಜಿ

ಹಾರ್ ಕಾಲೊನೀ,

ಕಚೇರಿ ಹತಿತ್ರ

eÁAfÎÃgï - 495 668,
ಚಂಪಾ ಜಿಲೆಲ್,

bÀwÛÃ¸ÀÎqsÀ ರಾಜಯ್
ದೂರವಾಣಿ: 07817-222015

ಗೋಧನಾ ಉಷಣ್

ದುಯ್ತ್

ಸಾಥ್ವರ,

eÁAfÎÃgï ಆಫೀಸ್,
ನಂ ºÉZïLf-II (J¸ïnr)
- 93 & 94,
ಹ ಡ್
ಡಿ

ೕ

ಹಾರ್ ಕಾಲೊನೀ,

ಕಚೇರಿ ಹತಿತ್ರ

eÁAfÎÃgï - 495 668,
ಚಂಪಾ ಜಿಲೆಲ್,

bÀwÛÃ¸ÀÎqsÀ ರಾಜಯ್
ದೂರವಾಣಿ: 07817-222015

ರ್ೕ ಪಿ. ಭಾಸಕ್ರ್
ತಾಂತಿರ್ಕ ನಿದೇರ್ಶಕgÀÄ
# 82, ಶಕಿತ್ ಭವನ
ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560001
ದೂರವಾಣಿ: 080 22254545
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PÉ ¦ ¹ C¤® «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄ
¤AiÀÄ«ÄvÀ :
ತಾಂತಿರ್ಕ

ವರಗಳು, GvÁàzÀ£É,

ಸಥ್ ೕಯ ಆಡ ತ, ವಸಾಹತು
ವಯ್ವಹಾರಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತುತ್
ಕಟಟ್ಡಗಳು, ಭೂ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ
ಪುನವರ್ಸತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಮಾನವ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ, ಕಾನೂನು

²æÃ L J¸ï ºÁªÉÃj,
J¸ïE (JªÀiï),
AiÀÄ®ºÀAPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ DªÀðvÀ C¤®
DzsÁjvÀ AiÉÆÃd£É ,
J¸ï J£ï ºÀ½î CAZÉ,
AiÀÄ®ºÀAPÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-56004
zÀÆgÀªÁtÂ :080-28562944

²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±ï,
JEE(JªÀiï),
AiÀÄ®ºÀAPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ
DªÀðvÀ C¤® DzsÁjvÀ
AiÉÆÃd£É ,
J¸ï J£ï ºÀ½î CAZÉ,
AiÀÄ®ºÀAPÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-56004
zÀÆgÀªÁtÂ :08028562944

²æÃ r. ZÀAzÀæPÁAvÀ
¹E («),
AiÀÄ®ºÀAPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ DªÀðvÀ
C¤® DzsÁjvÀ AiÉÆÃd£É ,
J¸ï J£ï ºÀ½î CAZÉ,
AiÀÄ®ºÀAPÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-56004
zÀÆgÀªÁtÂ :080-28562944

ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಷಯಗಳು

PÀA¥À¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð

gÁAiÀÄಚೂರ್ ಪವರ್ ಕಾ

ೕರ್ರೇಷನ್ ಮಿಟೆಡ್

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ನಿಗಮದ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ (¢ : 20.01.2018 jAzÀ eÁjAiÀÄ°ègÀÄªÀAvÉ)
PÀæ.
¸ÀA

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ -

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ / ಸಥ್ಳ ಮತುತ್
ಳಾಸ

01 ಯಮರ್gÀಸ್ ಥಮರ್ಲ್

ಳಾಸ, zÀÆ.¸ÀA
ರ್ೕ

ೕಹನ್ ಜಿ.ಇ

ಸಹಾಯಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ

ಮೇಲಮ್ನ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ C¢üPÁj - ಳಾಸ,

ಅಧಿಕಾರಿ - ಳಾಸ, zÀÆ.¸ÀA

zÀÆ.¸ÀA .

ರ್ೕ ಸೂಯರ್ಕಾಂತ್ ಆರ್ ಕ¨Áಡೆ

ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ಟಿ. ಕ¨Áಡೆ

ಪವರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

¸ÀÆ¥ÀjAmÉAqÉAmï ಎಂಜಿನಿಯರ್ ( )

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಂ),

ಮುಖಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಇ)

ರಾಯಚೂರು ಪವರ್

Dgï¦¹J¯ï, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ -584170

Dgï¦¹J¯ï, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ -584170

Dgï¦¹J¯ï, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ -584170

ದೂರವಾಣಿ: 0853-286013

ದೂರವಾಣಿ: 08532 - 286001

ಕಾ

ರ್ರೇಶನ್ ಮಿಟೆಡ್ ದೂರವಾಣಿ: 08532 - 286160

±ÀQÛ£ÀUÀgÀ -584170
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್.
02 ರಾಯಚೂರು ಪವರ್

J¸ïE (JªÀiï)

ರ್ರೇಶನ್ ಮಿಟೆಡ್ ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾ
ಮಿಟೆಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560 001
ಕಾ

ರ್ರೇಶನ್

ನಂ. 116/2, ಟೆರ್ೕಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್
ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್
ಬೆಂಗಳೂರು -560 001
ದೂರವಾಣಿ:: 22372669

ರ್ೕ ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರ್,

ರ್ೕ

. ವೆಂಕಟPÀÈಷಣ್ನ್,

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (E.)

ಮುಖಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ,

ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾ

ರಾಯಚೂರು ಪವರ್ ಕಾ

ರ್ರೇಶನ್

ಮಿಟೆಡ್

ರ್ರೇಶನ್

ನಂ. 116/2, ಟೆರ್ೕಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್,

ನಂ. 116/2, ಟೆರ್ೕಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿ ಡ್ಂಗ್

ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್,

ರೇಸ್ ಕೋಸ್ರ್ ರಸೆತ್

ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

ಬೆಂಗಳೂರು -560 001

ದೂರವಾಣಿ: 080- 22372669

ದೂರವಾಣಿ:22372669

PÀA¥À¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð

ಮಿಟೆಡ್

