
ಕನನð ಟಕ ರನಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗನರಕಕಗಳ  ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
ವಲಯ / ವಭನಗ / ಶನಖನ ಕಛಕಛರಗಳ ಸಸರ ಹನಗಗ ದಗರವನಣ ಸಸಖಕಜ

ಕಕ.
ಸಸ. ಹಕಸರರ ಹರದಕದ

ಇಸಟರರ
ಕನಮರ
ನಸ.

 ಕಛಕಛರಯ ಸಸರ
ದಗರವನಣ

ಸಸಖಕಜ

ದಗರವನಣ
ಸಸಖಕಜ

1 ಎಸರ.ಆರರ.  
ಶಕಛನವನಸರ

ಅಧಜಕಕರರ 201 23151559

2 ಉಪನಧಜಕಕರರ 206 23307311
3 ಎಚರ.ಪ.  ಪಕಕನಶರ

ಭನ.ಅ.ಸಕಛ
 ವಜವಸನಸಪಕ ನದಕಛð ಶಕರರ 204 23303037 8884415888

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

209 23149370

88844157445  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.  ವಜ (ವನಣಜಜ) 209 23506243
6  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.  ವಜ (  ಕಕಕಗನರಕನ ವಸನಹತರ) 275 23389742
7  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಪಕ.ವಜ. (ಸನ.  ಸಸ & 

ಸಮನಸಯ)

212 23500076

8 ಬ. ಜಗದಛಶರ   ಮರಖಜ ಅಭಯಸತರರರ (ಪಕ) 220 23404479 8884415817
9 ಬ.ಜಗದಛಶರ  ಅಧಛಕಕಕ ಅಭಯಸತರರರ --- ---”--- 8884415817
10   ಮಸಜರಳ ಎಚರ ಪ ಉ.ಪಕ.ವಜ.(ಹಣಕನಸರ) 284 23500076
11  ಸಕಗಛಮಶಕಛಖರರ .ಬ ಉ.ಪಕ.ವಜ.(ಸಬಬಸದ) ಪಕ 208 23154486 8884415744
12 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬನಬರ ಉ.ಪಕ.  ವಜ (ಕಕಕವ) ವಲಯ- 1 

ಪಕ, ಬಕಸಗಳಗರರ
213 23389070

888441577213 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬನಬರ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ವಕನಲಕ) 254 23407011
14 ಜ.  ರಮಛಶರ ಬನಬರ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ವನಲಕ) 239 23404225
15 ಎಸರ.ಎಸ.ದಕಗಡಡಮನ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (  ವನಣಜಜ & 

ಆಲಕಪ) ಪಕ
286
268 8884415866

16 ಎಸರ.ಎಸ.ದಕಗಡಡಮನ ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಭಗಸನಸಧಛನ) 
ಪಕಭನರ

281 --

17 ಎನರ.ಪ.ಧಛರನರ  ಕಸಪನ ಕನಯ ð ದಶð 277 23149371 9740722699
18 ಎಸರ.ಪ. 

ಸರಬಬರನಮಯಜ
ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಕಕಕವ) ಪಕ,

 ಬಕಸಗಳಗರರ ವಭನಗ
296
298

23148604
23149372

8884415863

19 ಎಸರ.ಪ. 
ಸರಬಬರನಮಯಜ

ಸ.ಪಕ.  ವಜ (ಉಗನಕಣ) ಪಕ, 
ಚನನಸಸದಕ

                25650891
Fax            25656733

8884415758

20 ವ.ಆರರ.ಹರಹರ ಕನಯ ð  ಪನಲಕ
ಅಭಯಸತರರರ

267 23506241 8884415838

21   ದನಕಛಶರ ಆರರ ಜವಳ   ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಪಕರರ
(ವಕನಲಕ)

255 23404225 8884415796

22 ಎಸ. ವಜಯಕರಮನರರ  ವಜವಸನಸಪಕರರ (ಸಬಬಸದ) ಪಕ 217            -- 8884415791
23 ಸರದಶ ð  ನರ ಬ.ವ  ವಜವಸನಸಪಕರರ (ವನಲಕ) ಪಕ 278 -- 8884415775
24 ಸ.ಆರರ.ಬಕನಕನಹಳಳ  ಕನನಗನರ ಅಧಕನರ 272 --
25 ಬ.ಎ.  ವಶಸನನಥರ ಪಛಣಜ

1   ನಕಛ ಮತರತ 2  ನಕಛ
ಹಸತ

 ಸಹನಯಕ ಕನಯ ð  ಪನಲಕ
ಅಭಯಸತರರರ

IInd Stage 28361900
Ist  Stage   28395304 8884415873

         

   ಕಕಛಸದಕ ಕಛಕಛರಯ ಫನಜಕರಕ ಸಸಖಕಜಗಳರ



website:www.kssidc.co.in

1.  ವಜವಸನಸಪಕ ನದಕಛð    ಶಕರವರ ಆಪತ ಶನಖಕ 23389526

2. ಪಕ.ವಜ. (ವನಣಜಜ)    ರವರ ಆಪತ ಶನಖಕ 23381946

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

4.   ಸಮನಸಯ ವಭನಗ 23143566

5.   ವನಣಜಜ ವಭನಗ  23308970

6.   ಚನನಸಸದಕ ಉಗನಕಣ  Tele Fax 25656733



ಕನನð         ಟಕ ರನಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗನರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭನಗ /      ಶನಖನ ಕಛಕಛರಗಳ ದಗರವನಣ ಸಸಖಕಜಗಳ ಮನಹತ

ಕಕ.
ಸಸ ಸಸಳ À

ವಲಯ/  ವಭನಗ / ಶನಖನ
 ಮರಖಜಸಸರರ

  ಅಧಕನರಯ ಹಕಸರರ
ಕಕಗಛಡರ

ದಗರವನಣ
ಸಸಖಕಜ

 ಮಬಕಕಲರ ಸಸಖಕಜ

ವಲಯ-I  ಬಕಸಗಳಗರರ

I ವಲಯ-I  ಬಕಸಗಳಗರರ   ಉಪ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಪಕರರ   ಜ ರಮಛಶರ ಬನಬರ 080 23389070 8884415800

1   ಬಕಸಗಳಗರರ ವಭನಗ    ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ ಎಸರ.
ಪ.  ಸರಬಬರನಮಯಜ

080 231 43566
231 49372

8884415758

2   ಶನಖನ ಕಛಕಛರ ಪಛಣಜ, 
 ಬಕಸಗಳಗರರ

  ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಪಕರರ J¸ï.J£ï °AUÉÃUËqÀ 080 283 95304 8884415756

3  ಚನನಸಸದಕ ಉಗನಕಣ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ ಎಸರ.
ಪ.ಸರಬಬರನಮಯಜ

080 256 50891
256 56733

8884415758

4   ತರಮಕಗರರ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ ಎಸರ.
ಪ.ಸರಬಬರನಮಯಜ

0816 228 0263 8884415758

5    ಶನಖನ ಕಛಕಛರ ದನವಣಗಕರಕ   ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಕರರ ಎನರ.    ಕಕ ರನಮಕವಷಣ 08192 262 466 -

6    ಶನಖನ ಕಛಕಛರ ಹರಹರ    ಹರಯ ಸಹನಯಕರರ ಎಚರ.  ಎಸ ರಸಗಸನಸಮ 08192 242 563 8884415792

7  ಮಕಸಗರರ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ  ಟ ಸರಬಕಮಣ 0821 251 4694
251 5630

8884415788

8  ಶವಮಗಗ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ ಬ.ಯತಛಶಸರನರ 08182 250 607 8884415765

9    ಶನಖನ ಕಛಕಛರ ಮಸಗಳಗರರ  ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಕರರ ರನಜರ 0824 221 1997



ಕನನð         ಟಕ ರನಜಜ ಸಣಣ ಕಕಕಗನರಕಕಗಳ ಅಭವವದದ ನಗಮ ನಯಮತ
 ವಲಯ /  ವಭನಗ /      ಶನಖನ ಕಛಕಛರಗಳ ದಗರವನಣ ಸಸಖಕಜಗಳ ಮನಹತ

ಕಕ.
ಸಸ ಸಸಳ À

ವಲಯ/  ವಭನಗ /   ಶನಖನ ಮರಖಜಸಸರರ   ಅಧಕನರಯ ಹಕಸರರ
ಕಕಗಛಡರ

ದಗರವನಣ
 ಸಸಖಕಜ

  ಮಬಕಕಲರ ಸಸಖಕಜ

ವಲಯ-II  ಹರಬಬಳಳ
II ವಲಯ-II ಹರಬಬಳಳ    ಉಪ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಪಕರರ (ಪಕ)  ಜ ಮಲಲಪಪ 0836 233 1314

237 5301
8884415800

1   ಹರಬಬಳಳ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ  ಜ ಮಲಲಪಪ 0836 233 2006 8884415800

ಕನಯ ð   ಪನಲಕ ಅಭಯಸತರರರ 0836 233 2476

ಉಗನಕಣ - 0836 233 3888 -

2  ಬಕಳಗನವ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ  ಜ ಮಲಲಪಪ 0831 244 0853 8884415800

 ಸಹನಯಕ ಕನಯ ð  ಪನಲಕ
ಅಭಯಸತರರರ

ಸ.   ಪ ಸರಸದರರ ರನಜರ 244 1559

3   ಶನಖನ ಕಛಕಛರ
 ವಜಯಪಪರ

 ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಪಕರರ - 08352 253 170 -

4
  ಕಲಬರರಗ ವಭನಗ   ಸಹನಯಕ ಪಕಧನನ ವಜವಸನಸಕರರ   ಚಕಕರಸಗನನಥರ 08472 220 331/

235 638
8884415785

ಕನಯ ð  ಪನಲಕ ಅಭಯಸತರರರ ಎನರ
.ಆರರ.  ದಯನನಸದರ

242 174 8884415834

5   ಶನಖನ ಕಛಕಛರ
 ಬಳನಳರ

 ಸಹನಯಕ ವಜವಸನಸಪಕರರ ಕಕ.  ಎನರ ನನಗಲಕಕಕ 08392 250 031 8884415808


