
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಉಗ್ರಾ ಣ ನಿಗಮ  

ಪ್ಾ ಸ್ತು ತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು  
ಕಾ . 

ಸಂ 
ನಿರ್ದಾಶಕರ ಹೆಸರು ಫ್ಯಯ ಕ್್ಸ  ಸಂಖ್ಯಯ  

ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ   
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ 

1 ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಬಳೆಗಾರ್, 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಉಗಾರ ಣ 

ನಿಗಮ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 560025. 
  

Off:23415675 9448053721 
 

2 ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಪುಟೆ್ಟ ಗೌಡ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ರ್ಕರ್ಾದಶ್ಾ, 

ಸಹರ್ಕರ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟೆ ಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. 

Off:22310593922

53Fax:22353951                   
- 

deputycooperation@gmail

.com 

(State Nominee ) 

3 ಶ್ರ ೀ ಅನುಜ್ ಕುಮಾರ್, 

ನಿರ್ದಾಶಕರು(ಹಣರ್ಕಸು) 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

4/1, ಸಿರಿ ಇನುಸೆಿ ಸನಲ್ ನಗರ,  

ಕೆಲ್ಗಾವ್ ಮಾರ್ಗಾ,  ನವದೆಹಲಿ -110016. 

Off: 011-

66110420000  

Fax: 011-

26850575                  

 

dirfin@cewacor.nic.in 

(Central warehouse 

nominee ) 

4 ಶ್ರ ೀ ವಿಷ್ಣು  ವಧ್ಾನ್, 

ಪ್ರರ ರ್ದಶ್ಕ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕರು, 

ಕೆಂದರ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, ಮತ್ತು  ನಿರ್ದಾಶಕರು,  

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 560096. 

Off: 

0802359886

2/ 64/ 65/ 66 

Fax: 080-

22216885 

9423056072 

rmblr@cewacor.nic.inshiv

anand.rai@gmail.com 

(Central warehouse 

nominee ) 

5 ಶ್ರ ೀಬ್ರರ ಜ್ ಮೀಹನ್ ಪರ ಸ್ಥದ್, 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಾಶಕರು, 

ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್, 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ಥವಾಜ್ನಿಕ ವಿತರಣೆ, 

ನವದೆಹಲಿ-110001. ಮತ್ತು  ನಿರ್ದಾಶಕರು, 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

Off: 011-

23073478 
9968555596 

rvk.singh@gov.in 

(Central warehouse 

nominee ) 

6 ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇಶ ಗುಪು  

ಉಪ ಪರ ಧಾನ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕರು 

(ಎಬ್ರಯು&ಜಿಎಸ್ಎಸ್), 

ಎಸ್.ಬ್ರ.ಐ. ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ, 

ನಂ:65, ಸೆಟ್ ಮಾಕರ ಸ ರಸೆು  

ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 560001. 

Off: 080-

25943035 

Fax:222266102 

259431812 

 

 

8865977725 

dgmrbu.lhoban@sbi.co.in 

(Central warehouse 

nominee ) 

7 ಶ್ರ ೀ ಜಿ.ರವಿ, 

ನಿರ್ದಾಶಕರು,  

ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 570026. 

Off:   

Fax: 
9513551656 

ravigururajirao@gmail.co

m 
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8 ಶ್ರ ೀ ಮಹಮಮ ದ್ಇಕರ ಮ್ಉಲಾಾ  ಶರಿೀಫ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್, 

ಉಪ ರ್ಕರ್ಾದಶ್ಾ-3 

ವಿಶೇಷ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಬಜೆಟ್, 

ಹಣರ್ಕಸು ಇಲಾಖೆ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,  

ವಿಧಾನಸೌಧ್,  

ಬೆಂಗಳೂರು-560001 

 

080-22033362 

 

8628874079 
ds3-fd@karnataka.gov.in 

(State nominee) 

9 ಶ್ರ ೀಎ.ಎೆಂ.ಯೀಗೀಶ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ 

ನಿರ್ದಾಶಕರು, 

ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಇಲಾಖೆ, 

ನಂ:10, ರಾಜ್ಭವನರಸೆು , 

ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 

080-22867192 

 
7760504651 

mdksamb@gmail.com 

(State nominee) 

10 ಶ್ರ ೀ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, 

ಉಪ ರ್ಕರ್ಾದಶ್ಾ, 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,  

ವಿಧಾನಸೌಧ್,  

ಬೆಂಗಳೂರು-560001 

080-22353960 

080-22034189 

9880095046 

 

Fooddeputysecretary@gma

il.com 

(State nominee) 

11 ಶ್ರ ೀ. ಉಪೆಂದರ  ಪರ ತಾಪ್ ಸಿೆಂರ್ಗ ಭಾ.ಅ.ಸೇ 

ವಯ ವಸ್ಥಾ ಪಕರ ನಿರ್ದಾಶಕರು, 

ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯ ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ, 

ಬೆಂಗಳೂರು- 560024. 

Off:23415675 

Fax:080-

23415672 

7760966901 

md@karnatakawarehousin

g.in 
 

mdkswc2018@gmail.com 

 

  

mailto:md@karnatakawarehousing.in
mailto:md@karnatakawarehousing.in

