ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449597428
ಇಮೇಲ್: seraichur@gmail.com
ಲಗತ್ತುಗಳು:

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ ಜೆಸ್ಕಾಂ
ರಾಯಚೂರು ರವರ ಕಚೇರಿ

ಪ.ಸಂ:ಅಅ/ಕಾ.ನಿ.ಅ/ಸ.ಕಾ.ನಿ/ಕಾ&ಪಾ/ವೃತ್ತ/ಜೆಸ್ಕಾಂ/ರಾಯಚೂರು/20-21/ 4055-65

ದಿನಾಂಕ: 28.12.2021

ರಾಯಚೂರು ವೃತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಿದ
ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

:

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇಸಾಯಿ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿ), ಪ್ರಭಾರಿ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.

ದಿನಾಂಕ

:

28.12.21 / 11:00 AM

ಸ್ಥಳ

:

ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ, ನೌಕರರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರಾಯಚೂರು.

~~~~~~~
ಮೊದಲಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 06 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಹವಾಲುಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುವುದು.
ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

01 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

HTR 151

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಯಚೂರು

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ಉಪವಿಭಾಗ 2 ರಾಯಚೂರು / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಅಹವಾಲು

ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ
ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ
ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಯಮನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ
ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

02 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

HTR88

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಮೆಸರ್ಸ್ ಶಾಂತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಯಚೂರು (9880033660)

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -2 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಅಹವಾಲು

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು
ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಹವಾಲು
ನೀಡಿದರು.

ಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರಾಯಚೂರು
ರವರಿಗೆ, ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು
ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

03 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ID No 8385451070

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಎಸ್. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ರಾಯಚೂರು

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -2 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಅಹವಾಲು

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವರೆಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ
ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವೃತ್ತ ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು
ಅವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶ

ಕ್ರಮ

ಹೊರಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

04 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ID No : 1169089679

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಯಚೂರು ನಗರ

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -2 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಅಹವಾಲು

ನಮ್ಮ

ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ

SRTPV

ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು,

ದಿನಾಲು

ವಿದ್ಯುತ್

ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ

ಅಡಚಣೆ

ಆಗುತ್ತಿರವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಹವಾಲು ನೀಡಿದರು.
2

ಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

05 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

HTR74

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಎಮ್.ಎಸ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಾಯಚೂರು

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -2 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ

ಅಹವಾಲು

ನಮ್ಮ

ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ

SRTPV

ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು,

ದಿನಾಲು

ವಿದ್ಯುತ್

ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ

ಅಡಚಣೆ

ಆಗುತ್ತಿರವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಹವಾಲು ನೀಡಿದರು

ಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

06 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ID No : 9384923066

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಆಡಳಿತ ಭವನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ -1 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ
ನಮ್ಮ

ಅಹವಾಲು

ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ

ದಿನಾಲು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಏರಿಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ

ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರಾಯಚೂರು

ಕ್ರಮ

ರವರಿಗೆ, ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.

ಅಹವಾಲು ಸಂಖ್ಯೆ:

07 / 28.12.2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು:

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಟನ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ರಾಯಚೂರು.

ಉಪವಿಭಾಗ / ವಿಭಾಗ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ 2 / ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ
3

1.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಆದರೂ
ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

2. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಏರಿಳಿತ ಆಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ /
ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು.
3. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಬರದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು.
4. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಬಹಳ ಇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಂಬಗಳು
ಬಾಗಿದ್ದು, ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ
ಅಹವಾಲು

ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು.
5. ದಿನಾಂಕ 15 ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೀಡದೆ ಇರುವುದು.
6. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪವರ್ ಮನ್ ರವರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು.
7.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ / ಓವರ್ ಸೀಯರ್ ಬದಲು ಅರ್ಹ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರನ್ನು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸುವುದು.

8. ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಾಖೆ ತೆಗೆದು, ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಮಾಡುವುದು.
ಕಾರ್ಯ

ಮತ್ತು

ಪಾಲನೆ

ನಗರ

ವಿಭಾಗ

ಜೆಸ್ಕಾಂ

ರಾಯಚೂರಿನ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30.12.21 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಜಂಗಲ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ಕಂಬಗಳ
ನಡುವೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಬಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ರಾಯಚೂರು
ರವರಿಗೆ, ಸಬ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಯಿತು.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು
ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ ರಾಯಚೂರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:
1.
2.
3.
4.
5.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ
ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು

ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲಬುರ್ಗಿ.
ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಲಬುರ್ಗಿ.
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಲಯ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಬಳ್ಳಾರಿ.
ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವರ್ಕ್ಸ್ & ಮೆಂಟೈನೆನ್ಸ್ ವೃತ್ತ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಮುನಿರಾಬಾದ್.
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ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರಿಗೆ ತಾವು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು, ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿಂಧನೂರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿ ಎಲ್ & ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಭಾಗ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 220 ಕೆ.ವಿ ರಿಸಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ರಾಯಚೂರು.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಕಚೇರಿ ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರು:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ಶ್ರೀ ಗೋನಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 220 ಕೆವಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, TL & SS ವಿಭಾಗ, ಕವಿಪ್ರನಿನಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು.
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮಾ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಸಿಂಧನೂರು.
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾ.ನಿ. ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಚೇರಿ) ಪ್ರಭಾರಿ, ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಗಣೇಶ್, ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್.ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ಬನ್ನೆಪ್ಪ ಕರಿಬಂಟನಾಳ, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಸಿರಿವಾರ.
ಶ್ರೀ ಪಂಪನಗೌಡ, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಮಾನ್ವಿ.
ಶ್ರೀ ಹನುಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ (ಗ್ರಾ), ಜೆಸ್ಕಾಂ, ರಾಯಚೂರು.
ಶ್ರೀ ಕಳಕಪ್ಪ, ಸ.ಕಾ.ನಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ದೇವದುರ್ಗ.
ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗ ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು.

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ
ಜೆಸ್ಕಾಂ ರಾಯಚೂರು
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ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
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