ೕರಿಯ
.
ಲ್
ನಂಬರ್
ನಂಬರ್

1

ಫೈಲ್ ನಂಬರ್.

ಸಬೆಜ್ಕ್ಟ್

ವಾಲೂಯ್ಮ್

ಪಾಟ್ರ್
ಫೈಲ್

ಫೈಲ್ ಕಿರ್ಯೇಟೆಡ್
ಡೇಟ್

ಬಿಎಂಆರ್
15012
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/001/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ೕಸಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಕೂಲ್
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಹೈ ಮಸ್ತ್
ಜಾಯಿಂಟ್ ಜುಂಕಷ್ನ್ ಜಯನಗರ ಇನ್ ಆಡರ್ರ್
ಟು ಡೈವಟ್ರ್ ದಿ ಹೆ ವೆ ಕಲ್ ಟು ಅಲಟ್ನ್ಟ್
ರೋಡ್ ಇನ್ ರೀಚ್ 5 ಫಾಸ್ II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

02.01.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/002/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಪಮಿರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಒಫ್ ಸ ರ್ಸ್ ರೋಡ್
ಅಂಡ್ ಯುಟಿ ಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಫಾರ್ ಲಾಯಿಂಗ್
ಒಫ್ ಅಂಡಗೌರ್ರ್ಂಡ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್
ಆನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಂಗ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈವೇ ನೋ .
ಎನ್ ಹೆಚ್ 7 ಫರ್ಮ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಚೈನಾಜೆ ಫರ್ಮ್
18.350 ಕಿ ಮೀ ಟು 20.050 ಕಿ ಮೀ ಒಫ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸೂರ್ ಸೆಕಷ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ೕಟ್
ಒಫ್ ಕನಾರ್ಟಕ

1

0

03.01.2018

ಇಂಟೆರ್ ಡಿಪಾಟೆಮ್ರ್ಂಟ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಟಸ್ರ್

1

0

03.01.2018

ರೂಫ್ ಟಾಪ್
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಫ್ ಹೆಚ್
ಕವರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಟೊರ್ರ್ೕ ಸೆಟ್ಟ್ೕಷನ್
ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್

1

0

05.01.2018

ಟಾರ್ಕಷ್ನ್ ಎಂಡ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಫೇಲೂಯ್ರ್
ಅನಾ ಸ್

1

0

06.01.2018

ಐ ಪಿ ಏ ಫಾರ್ ಈ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮೆಟಲ್ ಟೆಕ್ ಈ
ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಎಸ್

1

0

08.01.2018

ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಥೋರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆಕ್ಟ್

1

0

09.01.2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ /ಯುಜಿ /ಈ ಎಸ್ ‐ ಎಫ್ ಡಿ
ಇಂಪಿಲ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಯು ಜಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಫೇಸ್ II
ಪಾಟ್ರ್ ‐II

1

0

11.01.2018

ಫೇಸ್ ‐II ‐ಇಂಟಫೇರ್ಸ್ ಇಶೂಯ್ಸ್

1

0

11.01.2018

ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್‐೨ ಬಿ ವಕ್ಸ್ರ್ ಓಪೆನ್ಡ್ ಆನ್
12.1.2018

1

0

12.01.2018

1

0

16.01.2018

1

0

16.01.2018

2

15013

3

15032

4

15069

5

15085

6

15089

7

15110

8

15139

9

15140

10

15143

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/003/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/004/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/005/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/006/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/007/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/008/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/009/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/010/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

11

15165

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/011/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರಿಲೋಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಟೂ ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಎಲ್ ಟಿ
ಎಫ್ ಪಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥ್ ಎಲ್ ಟಿ ಯು ಜಿ ಕೇಬಲ್
ಇನಫ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಿಯರ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್
ಎಂಟಿರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಮು ಲ್ಂ ಅಸೋ ಯೇಷನ್
ಲಾಯ್ಂಡ್ ಅಟ್ ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಯು
ಜಿ ‐1 ಫೇಸ್ ‐I of ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್

12

ಬಿಎಂಆರ್
15166
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/012/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸಪೆಲ್ೖ
ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ 24 ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ಡೆ
ಮೇಕ್ 12v 60 Ah ಟುಯ್ಬುಯ್ಲಾರ್ ಬಾಯ್ಟರೀಸ್ ಥ್
2 ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಯ್ ಬಾಯ್ಕ್
ಒಫ್ ಓಲ್ಡ್ 24 ನಂಬಸ್ರ್ 12 V 40Ah ಬಾಯ್ಟರೀಸ್

13

15167

14

15168

15

15180

16

15181

17

15213

18

15214

19

15215

20

15216

21

15217

22

15218

23

15339

24

15346

25

15348

26

15397

27

15414

28

15561

29

15562

30

15580

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/013/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/014/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/015/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/016/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/017/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/018/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/019/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/020/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/021/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್
1/2018
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/022/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/023/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/024/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/026/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/027/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/028/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/029/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/030/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/031/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿ ಸವೇರ್ ಬೈ
ಐ ಎಸ್ ಈ

1

0

16.01.2018

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್
ಎಸ್ ಸ್

ರ್ಕೂಯ್ರೇಮೆಂಟ್ ಒಫ್

1

0

16.01.2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯುಜಿ ಟಿ

ಎಸ್ ಐಪಿ ಎ ನಂಬರ್ : 26

1

0

17.01.2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯುಜಿ ಟಿ

ಎಸ್ ಐಪಿ ಎ ನಂಬರ್:01 ಬಿ

1

0

17.01.2018

1

0

22.01.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ಹೆಬಾಬ್ಗುಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್

1

0

22.01.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ಕೊತತ್ನೂರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್

1

0

22.01.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್

1

0

22.01.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ನಾಗವಾರ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್

1

0

22.01.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಥ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್

1

0

22.01.2018

ಸೈಟ್ ಇನೆಸ್ಪ್ಕಷ್ನ್

1

0

05.02.2018

1

0

06.02.2018

1

0

06.02.2018

1

0

09.2.2018

1

0

14.02.2018

1

0

20.02.2018

1

0

20.02.2018

1

0

21.02.2018

ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್
ಬೆಸಾಕ್ಂ ಫಾರ್ ಲ್ಕ್ ಬೋಡ್ರ್

ಥ್

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿ‐ಡಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್
ಎಪಾಕಿಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಶಾಫ್ಟ್
ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸೇಜ್ ಅಟ್ ಅಂಡಗೌರ್ರ್ಂಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್ (ಯು ಜಿ 1 ಯು ಜಿ 2 ಅಂಡ್ ಎಂ ಎ ಜೆ )
ಒಫ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ,
ಫೇಸ್ ‐1 [ಐ ಪಿ ಎ ‐01]
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ /ಫೇಸ್ ‐1/ಯು ಜಿ /ಟಿ
ಎ ಟಿ ಎಸ್ ಇಂಟಫೇರ್ಸ್

ಎಸ್ ಸಾಕ್ಯ್ಡ‐

ಕೇಬಲ್ ಸ ೕಟ್ರ್ ಫೆರ್ೕಮ್ ಅಂಡ್ ಟಿರ್ಮಿಮ್ಂಗ್
ಅಟ್ ರೀಚ್‐4 ಅಂಡ್ 4 ಎ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್
ಡಿಸಾ ನಿಟ್ಲ್ಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೇಯೆನ್ಸ್ಟ್ೕಟಮೆಂಟ್
ಲ್
ವಕ್ಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಫೂಯ್ಚರ್ ಎಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋಸ್ರ್ ಇನ್
ಫೇಸ್ ‐1 ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಕಾನೆಸ್ಟ್ರ್ಟಿಂಗ್ ಒಫ್ ಟಾಯೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೂಲ್ಯ್ಮಿಬ್ಂಗ್
ವಕ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ 3 ಆರ್ ಡಿ
ಲ್ೕರ್ ಡೇಪಾಂಜ
ನಗರ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಫಾರ್ 3 ಆರ್ ಡಿ
ದೀಪಾಂಜ ನಗರ್ ಆಫೀಸ್
ರೆಕಾನಿಸ್ಲಲ್ಶನ್ ಒಫ್ ಇಪಿ 1‐

ಲ್ೕರ್

ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್

31

32

33

34

35

15589

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/032/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/033/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15600
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/034/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15666
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/035/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/036/ವಾ
15697
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
15591

36

15721

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/037/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

37

15794

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/040/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

38

15797

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/041/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

39

40

41

42

43

44

45

46

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/042/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15847
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/043/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15851
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/044/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15859
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/045/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
15800

ಬಿಎಂಆರ್
15871
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/046/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/047/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15936
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/048/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
15951
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/049/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
15887

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಯುಟಿಲೈಟ್ಸ್
ಚ್ ಆರ್ ಇನಫ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟು
ರ್ೕ ೕಸ್ಡ್
ಅಲೈನೆಮ್ಂಟ್ ಒಫ್ 18 ಕೆಮೀ ನೂಯ್ ಲೈನ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್
ಲೊಕ್ಬ್ೕಡ್ರ್ ಜುಂಕಷ್ನ್ ಟು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಆನ್
ಬೋಥ್ ಸೈಡ್ ಒಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ 2
ಎ ಫಾರ್ ಕನಸ್ಟ್ರ್ಕಷ್ನ್ ಒಫ್ ಎ ವೇಟೆಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ಚಚ್ಸ್ರ್

1

0

22.02.2018

ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ : ಬಿ ಎಂ ಆರ್ /ಯು ಜಿ /ಈ
ಎಸ್

1

0

22.02.2018

1

0

23.02.2018

1

0

26.02.2018

1

0

28.02.2018

1

0

01.03.2018

1

0

08.03.2018

1

0

09.03.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಪಾಂಜ ನಗರ್
ಥಡ್ರ್‐ ಲ್ೕರ್ ಆಫೀಸ್

1

0

09.03.2018

ಬಜೆಟ್ ‐ ಫೇಸ್ ‐2 ವಕ್ಸ್ರ್

1

0

13.03.2018

ಲೈಟ್ ರಾಪಿಡ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಟ್

1

0

13.03.2018

ರ್ಕೂಯ್ರೇಮೆಂಟ್ ಪೆಲ್ೕನ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ‐2 ಎಎಫ್
ಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್

1

0

14.03.2018

1

0

15.03.2018

1

0

16.03.2018

ಫೈರ್ ಕಿವ್ೕರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಫ್
ಫಾಸ್ ‐2

1

0

24.03.2018

ಈ ಎಂಡ್ ಎಂ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ‐1 ( ಈ ಅಂಡ್
ಎಂ ‐1/ಫಾಸ್ ‐II)

1

0

24.03.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಸಬ್ ವೆ ಅಟ್
ನಾಡಪರ್ಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಒಫ್
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಫೇಸ್ ‐I
ರ್ಕೂಯ್ರೇಮೆಂಟ್ ಒಫ್ ಚೈಸ್ರ್ ಫಾರ್
ದೀಪಾಂಜ ನಗರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಆಫೀಸ್
ಡಿಡಿ
[ಟಾರ್ಕಷ್ನ್ ] ಫಾರ್ ಫಾಸ್ ‐II ಎ (ಓ ಆರ್
ಆರ್ ಲೈನ್ ) ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ ‐II ಬಿ (ಏ ೕರ್ಟ್ರ್
ಲೈನ್)
ಇನಿಕ್ರ್ೕ ಂಗ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 220 ಕೆ
ಹೂಡಿ ‐ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಡಿ ಕೆ ಲೈನ್ ನಿಯರ್ ಇಪಿ
ಐ ಪಿ s/s ಟು ಫಾಯ್ ಟೇಟ್ ಕನಸ್ಟ್ರ್ಕಷ್ನ್ ಒಫ್
ೕಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಇನ್ ರೀಚ್ 1
ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಅಂಡ್ ವೈಟ್
ವ ೖಟ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಫೀಲ್ ಸೆ
ಸ ಟ್ೕೕಷನ್
ಷನ್
ಸಪೆಲ್ೖ ಎಂಡ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಒಫ್ ಲೈಟ್
ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆರ್ೕಸ್ ಅಟ್ ಟಿ ರೈಲೆವ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಸಬೆವ್ೕ
ಅರೆ ನಿಜಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟಾವಡ್ಸ್ರ್
ರ್ಕೂಯ್ಮೆರ್ಂಟ್ ಒಫ್ ಎ ಎ ಎ
ಮೂಸ್
ಕಂಡಕಟ್ರ್ ಫರ್ಮ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಈ ಹಚ್
ಲೈನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ವಕ್ಸ್ರ್

ಇನೆವ್ ಟ್ಗೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಗರದಶನ್ ಅಂಡ್
ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾ ಸ್ ಆನ್ 750
ಡಿ
ಇನುಸ್ಲಾಟೋಸ್ರ್ ಅಂಡ್ ಇನುಸ್ಲೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್
ಬೈ ಐ ಐ ಎಸ್
ಸೋಲಾರ್ ಟಾರ್ಫಿಕ್ ಗನ್ಲ್ ಬಿ ಂಕ್ರ್ಸ್
ಸುವೇರ್ಯಾಲ್ಲ್ಯ್ಂಚೆ ಕಾಯ್ಮೆರಾ ಅಂಡ್ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್
ೕಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ‐5 of ಫಾಸ್ ‐II

47

48

15971

15986

49

16047

50

16058

51

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/050/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ ಕೇಬಲ್ ಇನ್
ಆರ್ ‐6 ಅಂಡಗೌರ್ರ್ಂಡ್ ಫಾಸ್ ‐2 ಫಾರ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಕಾರಿಡಾರ್

1

0

27.03.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/051/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಯುಟಿ ಟೀಸ್
ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಟು ಎ ವೇಟೆಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಕಾರಿಡಾರ್
ಅಲೈನೆಮ್ಂಟ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಬೆಳಳ್ಂದೂರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಅಂಡ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಲೌರಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಅಲೋಂಗ್ ಓ ಆರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಒಫ್ S7
and E4 ಸಬ್‐ಡಿ ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಫೇಸ್ ‐
II ಎ

1

0

02.04.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/052/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ಯುಟಿ ಟೀಸ್ ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ದಿ
ವಕ್ರ್ ಒಫ್
ರ್ೕ ೕಸ್ಡ್ ಅ ಲ್ಗೆನ್ಮ್ಂಟ್ ಒಫ್ 18 ಕಿ
ಮೀ ನೂಯ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಲ್ಕ್
ಬೋಡ್ರ್ ಜುಂಕಷ್ನ್ ಟು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಆನ್
ಬೊತ್ ಸೈಡ್ ಒಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ 2 ಎ
ಫಾರ್ ಕಾಂಷಟ್ರ್ಕಷ್ನ್ ಒಫ್ ಎ ವೇಟೆಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ರ್ಟ್ರ್ಸ್

1

0

06.04.2018

1

0

09.04.2018

1

0

09.04.2018

1

1

10.04.2018
10.04.2018

1

0

12.04.2018

1

0

12.04.2018

1

0

12.04.2018

ಬಿ ಓ ಡಿ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್ ಒಫ್ ಆಲ್ ಮೆಟೊರ್ೕಸ್

1

0

12.04.2018

ರೈಲೆವ್ ಕಾರ್ ಂಗ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 66 ಕೆ
ಐ ಬಿ .ನಾರಾಯಣಪುರ ಲೈನ್

1

0

13.04.2018

ಟಿಪಿಕಲ್ ಇಂಪೆಡಾನಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಕಿಸ್ಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್
ಅಂಡ್ ಪಿಲ್ೕನ್ಥ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ರೆಕೆಸ್ನ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಏರಿಯಾ

1

0

17.04.2018

ರಿಪಲ್ವೇಮೆಂಟ್ ಒಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಷನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಥ್
ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ 1 ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

17.04.2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಗನ್ಲ್
ೕಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಟಿ
ಕಾಯ್ಮೆರಾಸ್ ಬೆಲಂಗಿಂಗ್ ಟು ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್
ಟಾರ್ಫಿಕ್
ೕಸ್ ಕೊಇಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೂಟ್
ಒಫ್ ಆರ್ 6 ಫೇಸ್ II ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್

1

0

21.04.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/053/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16059
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/054/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

16071

53

ಬಿಎಂಆರ್
16095
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/058/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

54

16097

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/059/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

55

16100

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/060/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

57

58

59

60

ಬಿ ಎಂಆರ್ ಎಲ್ ಫೇಸ್ II ಐ
ಎಲೆವೇಟರ್ ‐ಡಿಎಂ

ಬಿ ನಂಬರ್ .3

ರಿಟನ್ರ್ ಒಫ್ ಪಫಾರ್ಮೆರ್ನ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಾಯ್ರಂಟಿ
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/055/ವಾ
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/055/ವಾ
ಅಂಡ್ ರೇಟೆಂಷನ್
ರ ೕಟ ಂಷನ್ ಬಾ
ಬಾಯ್ಂಕ್
ಯ್ಂಕ್ ಗಾ
ಗಾಯ್ರಂಟಿ
ಯ್ರಂಟಿ ಫಾರ್
ಲೂಯ್ಮ್-1/ಪಾಟ್ರ್-1 /2018 ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯುಜಿ ಟಿ ಎಸ್

52

56

ರ್ಕೂಯ್ರೇಮೆಂಟ್ ಪಾಲ್ನ್ ಫಾರ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಪಿ ಸ್

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/061/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16133
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/062/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16146
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/063/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16158
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/064/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
16119

ಬಿಎಂಆರ್
16192
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/065/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಸಬಮ್ ರ್ಬಲ್ ಪಂಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್
ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಂಟಿರ್ ಒಫ್ ಕೆ ಆರ್ ಮಾಕೆರ್ಟ್
ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಸಬಮ್ ರ್ಬಲ್ ಪಂಪೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್
ಕಾರ್ಫ್ಟ್ ಅಂಡ್
ಎಂಟಿರ್ ಒಫ್ ಕೆ ಆರ್
ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಸಬಮ್ ರ್ಬಲ್ ಪಂಪೆಸ್ಟ್ at A B
C Entry and cable Gallary of Chickpet ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಐ ಟಿ

ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 220/66 ಕೆ
ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟಾರ್ನಿಸ್ಮ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಚ್‐6
ಫೇಸ್‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

61

16211

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/066/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

62

16218

ಬಿಎಂಆರ್
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ /ಫಾಸ್‐II/ ಐ
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/054/ವಾ
ಎ ವೇಟರ್ ‐ಡಿ ಎಂ
ಲೂಯ್ಮ್-1/ ಪಾಟ್ರ್-1/2018

63

16226

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/067/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

64

65

66

67

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/068/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16235
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/069/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16238
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/070/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16271
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/054/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/Part-2/2018
16234

68

16329

69

16331

70

16335

71

16348

72

16369

73

16370

74

75

76

16371

ಬೆಸಾಕ್ಂ ಯುಟಿ ಟಿ ಫಿಟ್ಂಗ್ ವಕ್ರ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿ ಪಿ ‐
97 ಬಿ ಪಿ 509 ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಲೌರಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಟು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ೕಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜೆಮ್ಂಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಂಗ್

ಸಟ್ಮ್

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ವಟಿರ್ಕಲ್ ಬಿ ಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಥಡ್ರ್
ಲ್ೕರ್ ದೀಪಾಂಜ ನಗರ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫೀಸ್

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/072/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/073/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0153/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0154/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0155/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0156/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

0

25.04.2018

1

0

25.04.2018

1

0

27.04.2018

1

0

27.04.2018

1

0

28.04.2018

ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ‐ಓ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಏ

ೕರ್ಟ್ರ್ ಲೈನ್

1

0

28.04.2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ / ಫೇಸ್ ‐II/ ಐ
.3 ಎಲೆವೇಟರ್ ‐ಡಿ ಎಂ

ಬಿ ನಂಬರ್

1

0

02.05.2018

1

2

12.04.2018

1

0

20.04.2018

1

0

08.05.2018

1

0

09.05.2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಒಫ್ ಡಿ
ಕೇಬಲ್
ಎಂಟಿರ್ ೕ ಂಗ್ ಅಟ್ ಯು ಜಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್

1

0

11.05.2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಒಫ್ ಕೊಲ್ೕ ಂಗ್
ಕೇಬಲ್ ಎಂಟಿರ್ ಒಪೆನಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಯು ಜಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್

1

0

11.05.2018

ಐಡೆಂಟಿಫಿಯ್ಂಗ್ ದಿ ರೌಟ್ ಒಫ್ 66 ಕೆ
ಅಂಡಗೌರ್ರ್ಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಒಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್‐I ಯೂ ಂಗ್
ಗೌರ್ಂಡ್ ಪೆನೇಟೆರ್ೕಟಿಂಗ್ ರೇಡಾರ್ (ಜಿ ಪಿ ಆರ್)
ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಒಫ್ ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಮಾಯ್ಪ್ಸ್
ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಷನ್ ಥ್ ಹಂಡೇಲ್ಡ್ ಡೆ ಸ್ಸ್

1

0

11.05.2018

ಇಂಟನರ್ಲ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಮಾಯ್ಟಸ್ರ್

1

0

11.05.2018

ಫೈರ್ ಏನ್ ಓ

1

0

11.05.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫುಟ್ ಓವರ್
ಬಿಎಂಆರ್
ಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಕನೆಕಿಟ್ಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ
ಟು
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/071/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/ಪಾಟ್ರ್-2
ಮ್ 1/ ಟ್ 2/2018
/2018 ಮೆ
ಮೆಜೆೆ ಟ್ಕ್ ಮೆ
ಮೆಟೊರ್
ೆ ೕ ಸೆಟ್ೆ ೕಷನ್
ಷ

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0157ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16374
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0158/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
16372

ಬಿ ನಂಬರ್ .3

1

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ಕವಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್
ೕಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್
ನೂಯ್
ರ್ೕ ೕಸ್ಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಅಲೈನೆಮ್ಂಟ್ ಫರ್ಮ್
ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಲ್ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಜುಂಕಷ್ನ್ ಟು ಕೆ ಆರ್
ಪುರಂ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್
ಪರ್ ೕಸಲ್ ಒಫ್ ಮೈಂಟೆನನ್ಸ್ ಫಾಯ್
ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐I ಅಂಡ್ ಫೇಸ್‐ II

ಟೀಸ್

77

16383

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0159/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸ ಯೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೂಕ್ಯ್ಸ್ಸ್ಡ್ ಆನ್
ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಿರ್ಝಷನ್ ಇಂಡಿಗೆನಿ ಟ್ವ್ನ್ ಒಫ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ರೈಲ್ ಕಾಂ ನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಐಟೆಮಸ್
ಅಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾನೆವ್ೕಣೆಡ್ ಬೈ ಮ್ ಮ್ ಆರ್
ಎಂ ಓ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಯುಏ ಜಿ ಓ ಐ ಆನ್ 12 05
2018 ಎಂ ಎಂ ಆರ್
ಆಫೀಸ್ ಮುಂಬೈ

78

16437

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0160/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಲಾಯ್ಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಕ್ಸ್ನ್ರ್ಡ್ ಫಾರ್
ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ‐6

1

0

21.05.2018

79

ಬಿಎಂಆರ್
16457
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0161/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಇನೆಚ್ರ್ಅ ನ್ಗ್ ಹೇಯ್ಗ್ತ್ ಒಫ್ ಟುಯ್ಬುಯ್ಲಾರ್
ೕಲ್
ಫರ್ಮ್ 5.5 ಮೀ ಟು 7 ಮೀ ಅಂಡ್ ಸಪಿಪ್ಲ್ನ್ಗ್
ಅಂಡ್ ಫಿಕಿಸ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಟ್
ಫೈರ್ ಡೆ ವ್ ಅಟ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಫೇಸ್‐I

1

0

24.05.2018

80

ಬಿಎಂಆರ್
16458
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0162/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

1

0

24.05.2018

81

16493

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0163/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

1

0

28.05.2018

82

16499

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/036/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/Part-1/2018

1

0

29.05.2018

83

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ಸ್
ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ವ್ಚ್ಸ್ ಯು ಜಿ ಕೇಬಲ್ ರೆಲೆಯ ಂಗ್
ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ ಟುಯ್ಬುಯ್ಲಾರ್
ಲ್ಸ್
ಬಿಎಂಆರ್
ಟ್ರ್ೕಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್
16518
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0164/ವಾ
ಫರ್ಮ್ ಬೆನಗಣ ಹ ಳ್ ರೈಲೆವ್ ಬಿರ್ಜ್ ಟು
ಲೂಯ್ಮ್-1/ಪಾಟ್ರ್-1 /2018
ಕಾಡುಗೋಡಿ
ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಇನ್ ರೀಚ್‐1
ಒಫ್ ಫೇಸ್‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿ
ಸಬಿಮ್ಶನ್ ಒಫ್ ಎ ಟ್ಮೇಟ್

1

1

31.05.2018

84

16528

1

0

01.06.2018

85

16540

1

0

02.06.2018

86

16568

ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸೆಟ್ರ್ೕಷನ್ ಕೊಲ್ೕಸರ್ ಒಫ್ ಅಂಡರ್
ಲ್ೕರ್ ೕಲ್ ಲೇಥ್

1

0

06.06.2018

87

16603

ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್
ಸುಭೆಮ್ರಿ ಬಿಲ್ ಪಂಪ್ ಅಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್
ಪುಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್ ಅಂಡ್ ಟಿರ್ನಿಟಿ

1

0

07.06.2018

88

16672

ಮೆಗೆಲ್ೕವ್ ರೈಲ್

1

0

13.06.2018

89

16702

ಇಂಟಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಆಡಿರ್ನೇಷನ್ ಒಫ್
ಡಿ
ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐ II ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

19.06.2018

90

ಬಿಎಂಆರ್
16708
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0173/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ 3 ಫೇಸ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ 2x2
ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಟು ಏ ಎಫ್
ರಿಪೇರ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

19.06.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0165/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0166/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0167/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0168/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0171/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0172/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಡಿಸೈನ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಈ & ಎಂ ವಕ್ಸ್ರ್ ಫಾರ್
ಟೆಫಿಎಲ್ಡ್ ಡಿ
ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಫೇಸ್‐II ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 3 X400 ಸ್ಕ್ ಮೀ ಮೀ
ಹೆಚ್ ಟಿ ಯು ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಇನಫ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈ
ಪಿ ‐311 ಕನಕಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಒಫ್ ರೀಚ್ 4 ಬಿ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಫೇಸ್‐II
ಡಿಡಿ
[ಟಾರ್ರ್ಕಷ್ನ್ ] ಫಾರ್ ಫೇಸ್ ‐II ಎ (ಓ ಆರ್
ಆರ್ ಲೈನ್ ) ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ‐II ಬಿ (ಏ ೕರ್ಟ್ರ್
ಲೈನ್ )

ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎ ಎಲ್ ಆಕಿಸ್ಡೆಂಟ್ ಆನ್ 30.06.2018
ಇನ್ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ರೀಚ್‐6 ಫೇಸ್‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಲ್
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಇಲೂಲ್ಯ್ಮಿನಾಶನ್ ಟು ಫುಟ್ ಓವರ್
ಬಿರ್ಜ್ ಕನೆಕಿಟ್ಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಕೆ ಎಸ ಆರ್ ಟಿ
ಟು ಬಿ
ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್

ಸಟ್ಮ್ಸ್

1

0

15.05.2018

91

92

93

94

95

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0174/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16748
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0175/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16763
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0176/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16767
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0177/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರಿ ೕ ಂಗ್ ಸಬ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐2

1

0

22.06.2018

ಪೆರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್

1

0

25.06.2018

1

0

27.06.2018

ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಈ ಎಸ್
ಅಂಡ್
ಎಫ್ ಡಿ ಅನಾ ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ
ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಒಫ್ ರೀಚ್‐06 ಫೇಸ್‐II

1

0

27.06.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0178/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಡಿಸೈನ್ ಮಾಯ್ನುಫಾಯ್ಫಾಕುಟ್ರೆ ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್
ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಅಂಡರ್
ಲ್ೕರ್ ೕಲ್ ಲೇಥ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಟರಿ ಒಪೆರಾಟೆಡ್
ಆರ್ ಆರ್
ಫಾರ್ ಟಿಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ
ಕೊಥಾನೂರ್ ಅಂಡ್ ಚೆಲಲ್ಘಟಟ್ ಡಿ ಟ್ಸ್ ಒಫ್ ಬಿ
ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಫೇಸ್ ‐II

1

0

29.06.2018

ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಬಥ್ರ್
ಕಾರ್ ಂಗ್ ಒಫ್ 11 ಕೆ
ಏನ್ ಹೆಚ್ ಎ ಐ ಮೇನ್ ಕಾಯ್ರಿಯೇಜೆ ವೆ ಫರ್ಮ್
ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಟು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಥೂರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ
ಡಿ ಫರ್ಮ್ ಹೊಸರೋಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್
ಲೇಔಟ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್
ಹೊಸೂರ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ರೀಚ್‐5
ಒಫ್ ಫೇಸ್ ‐II

1

0

29.06.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋರ್ ಇನ್
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಅಟ್ ಎಫ್ ಓ ಬಿ

1

0

05.07.2018

1

0

05.07.2018

1

0

11.07.2018

ಏನ್ ಓ
ಫಾರ್ ಸೆಟಿಟ್ಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ
ಅಂಡ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫುಯ್ಯೆಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಆನ್
ನಂಬರ್ 451 ಎ ಅಂಡ್ 451 ಬಿ ಐಟಿ ಐ ಹೆಚ್ ಬಿ
ಎಸ್
ಲೇಔಟ್ ನಾಯಂಡನಹ ಳ್ ರಾಜ್
ರಾಜೇಶವ್ರಿ ನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

1

0

13.07.2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ 66 ಕೆ
ಸಾಯಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

13.07.2018

1

0

13.07.2018

1

0

14.07.2018

16738

16785

96

16791

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0179/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

97

16815

ಎಂಆರ್
ಬಿಎಂಆರ್
ಬಿ
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0180/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

98

16818

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0181/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

99

16856

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0182/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

100

ಬಿಎಂಆರ್
16876
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0183/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

101

102

103

104

105

ಇಂಟಫೇರ್ಸ್
ಆರ್‐6

ಥ್

ಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್‐5 ಅಂಡ್

ಟಿ ರೈಲೆವ್

ರ್ಕೂಯ್ಮೆರ್ಂಟ್ ಒಫ್ 6 ಕಾಸ್ರ್ ನೊಛ್ರ್ೕನಿಜ್ಡ್ ಪಿಟ್
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇವಾಂಪಿಂಗ್ ಒಫ್
ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 3 ಕಾರ್ ಪಿಟ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್
3 ಕಾರ್
ಬೈಲ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 6
ಕಾರ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಅಟ್ ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಅಂಡ್
ಪೀಣಯ್ ಡಿ
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ನಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಟು
ಏರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಿಲೆಲ್ರ್ ಪಾಲ್ಂಟ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0184/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16882
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0185/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16884
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0186/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16908
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0187/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರಿಹಾಯ್ಬಿ ಟೇಷನ್ ಒಫ್ ಕಿಲ್ೕನ್ ಅಥ್ರ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್
ಟಾರ್ಕಷ್ನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ &ಟಿ ಸಟ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆರ್
ರೋಡ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ (ಫೇಸ್ ‐1)
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋಸ್ರ್
ಡಾರ್ಇಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಯ್ದೇ ಹಾ ಪ್ಟಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಇನ್ ರೀಚ್ 1 ಎಸೆಟ್ನಶ್ನ್
ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್

1

0

17.07.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0188/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಹೋಲ್ಡ್ ‐ಅಪ್ ರೆಕೆಸ್ನ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್
ಒಫ್ ಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋಸ್ರ್ ಅಟ್ ಚೀಕೆಪ್ೕಟೆ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ‐ ಏನ್ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎಂಟಿರ್

1

0

19.7.2018

16877

16917

ಕೇಬಲ್ ನಿಯರ್ ಸತಯ್

106

107

108

109

110

111

112

16929

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0189/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0190/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16942
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0191/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16946
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0192/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
16940

ಬಿಎಂಆರ್
16949
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0193/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0194/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16964
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0195/ವಾ
ಲೂ ಮ್-1/2018
ಲೂಯ್ಮ್
-1/2018
16962

113

16968

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0196/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

114

16973

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0197/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

115

16993

116

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0198/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
16995
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0199/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

117

17009

118

17019

119

17022

120

17023

121

17026

122

17029

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0200/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0201/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0202/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0203/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0204/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0205/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ವಾರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್
ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಹೈಯರ್
ಸೈಜ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟನಲ್ ಬೂಸಟ್ರ್ ಫಾಯ್ನ್ಸ್
ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಏನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಆರ್ ಮಾಕೆರ್ಟ್
ಅಂಡ್ ಕಬಬ್ನ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಫಾರ್
ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ : ಬಿ ಎಂ ಆರ್ /ಯು ಜಿ /ಟಿ
ಎಸ್

1

0

21.07.2018

ಈ ಅಂಡ್ ಎಂ ವಕ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ ನಾತ್ರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟಿರ್
ಅಂಡ್ ಎಕಿಸ್ಟ್ ಒಫ್ ಚೀಕೆಪ್ೕಟೆ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

23.07.2018

ಎಂ ಓ ಯು ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್

1

0

23.07.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮಿಬ್ಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್
ರೂಮ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

23.07.2018

ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಟು ಅದೆವ್ಟಿರ್ಸೆಮೆಂಟ್
ಬೋಡಸ್ರ್ ಆನ್ ಪಿಸ್ರ್ ಅಂಡ್
ಟರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್
ರೀಚ್ 2 ಫರ್ಮ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಟು ಮೈಸೂರ್
ರೋಡ್ ಒಫ್ ಫೇಸ್ 1 ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್

1

0

23.07.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ೕ ಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಎಫ್
ಲಾಯ್ಬ್ ಅಟ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

25.07.2018

1

0

25.07.2018

1

0

25.07.2018

1

0

25.07.2018

ಫೇಸ್‐2 ಡಿ

1

0

27.07.2018

ಆಬಿರ್ಟೆರ್ೕಷನ್

1

0

27.07.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗಿರ್ಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನಫ್ರೆನ್ಸ್
ಹಾಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಔಟ್ ಡೋರ್
ಯೂನಿಟ್ ಅಟ್ ಕೆ ಜಿ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

28.07.2018

ಐ ಪಿ ಎ 27 ಫಾರ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯು ಜಿ ಟಿ

1

0

31.07.2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಯುಟಿ ಟೀಸ್ ಇನ್
ಆರ್ ‐3

1

0

31.07.2018

ಪೆಂಡಿಂಗ್
ಲ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಆಫೆಫ್ಕಿಟ್ನ್ಗ್ ಯುಟಿ ಟಿ
ಫಿಟ್ಂಗ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ಆರ್ 1 ಎ
ಎಸಾಟ್ಯ್ಂಶನ್ ಫೇಸ್ ‐2

1

0

31.07.2018

ಲ್ ವಕ್ರ್ ಎಫೆಫ್ಕಿಟ್ನ್ಗ್ ಯುಟಿ ಟಿ
ವಕ್ರ್ ರೀಚ್ ‐5 ಫೇಸ್ ‐II

1

0

01.08.2018

1

0

01.08.2018

ಮಿಲರ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಅಲೂಯ್ಮಿನಿಯಂ ಪಾಟಿರ್ಶನ್ ಫಾರ್
ಎ ಎಫ್
ಲಾಯ್ಬ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ರೂಮ್ ಅಟ್
ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ಸ
ಮೆಜ
ಸೆಟ್ೕೕಷನ್
ಷನ್
ಪೆಂಡಿಂಗ್
ಲ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ ಯು ಜಿ 2 ಅಂಡ್
ಯು ಜಿ 1 ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರ್ ಮಾನೂಸ್ನ್
ಇನೆಸ್ಪ್ಕಷ್ನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೆಲ್ಷನ್ ಬೈ ಓ ಅಂಡ್ ಎಂ
ಎಸ್ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಫೇಸ್ 1
ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್
ಟಿ ಇನ್ 33 ಕೆ
ಫೀಡರ್
(ಬೈ ರಿಪೆಲ್ೕಸನ್ಗ್ 22/1 ಕೆಪಾಯ್ ಟಿ
ಟಿ ಟು 66/1
ಕೆಪಾಯ್ ಟಿ
ಟಿ )

ಜೆ ಐ

ಎ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್

ಫಿಟ್ಂಗ್

ಎಸ್

123

124

17038

17039

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0206/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಕಾನೆಸ್ಪುಚ್ ಳ್ ಕೇಬಲ್ ಟೆರ್ಂಚ್ ಲೇಯೌಟ್ಸ್ ಒಫ್
ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ ಡಿ

1

0

02.08.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0207/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಯುಟಿ ಟೀಸ್
ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಎ ವೇಟೆಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಕಾರಿಡಾರ್
ಅಲೈನೆಮ್ಂಟ್ ಫರ್ಮ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್
ಪಾಸ್ ಟು ಒ ಪ್ೕ ಟ್ ಒಫ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ನೆಸ್
ಸೂಕ್ಲ್ ಇನೂಕ್ಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಲಲ್ಘಟಟ್ ಡಿ
ಏರಿಯಾ
ಇನ್ ರೀಚ್ ‐2 ಎಸಟ್ನ್ಶ್ನ್ ಫೇಸ್ ‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ
ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

02.08.2018

1

0

02.08.2018

1

0

08.08.2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಐ
ಎಫ್ ಬಿ ಪೆರ್ೕಮಿಸೆಸ್ ಗಾರ್ಯ್ಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಮೆಟೊರ್ೕ
ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಈ ‐4 ಸಬ್‐ಡಿ ಷನ್
ಮಹದೇವಪುರ
ಮಹ ೆ ವಪ ರ ಬೆಂಗಳೂರು
ೆ ಗಳ ರ ಇನ್
ನ್ ರೀ
ರಿ ಚ್ ‐1
ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಫೇಸ್‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

09.08.2018

ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐1 ಟಾರ್ಕಷ್ನ್
ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಕ್ಸ್ರ್

1

0

10.08.2018

ರಿ ೕ ಂಗ್ ಸಬ್‐ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐2

1

0

14.08.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೆಯಿಂಗ್ ಒಫ್ ಕೇಬಲ್
ಟರ್ಫ್ ಇನ್ ರೀಚ್‐4 ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಅಂಡ್
ಅಂಜನಾಪುರ ಡಿ
ಎಂಟಿರ್ ಒಫ್ ಫೇಸ್‐

1

0

16.08.2018

ವಾಟರ್ ಪೂರ್ಫಿಂಗ್ ಇನ್ ಯು ಜಿ ಸೆಕಷ್ನ್ ಒಫ್
ಫೇಸ್‐1

1

0

16.08.2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ 52 ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ಡ್
ಮೇಕ್ 12 /60 Ah ಟುಯ್ಬುಯ್ಲಾರ್ ಬಾಯ್ಟರೀಸ್
ಥ್ 2 ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಸಾಟ್ಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಯ್
ಬಾಯ್ಕ್ ಓಡ್ ಓಲ್ಡ್ 32 ನಂಬಸ್ರ್ 12
60 Ah
ಅಂಡ್ 20 ನಂಬಸ್ರ್ 12 ‐40 AH ಬಾಯ್ಟರೀಸ್
ಒಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಸೆಕಷ್ನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್
ಸೆಕಷ್ನ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ 3
ಲ್ೕರ್
ಶಾಂತಿನಗರ ಆಫೀಸ್

1

0

18.08.2018

ಆರ್ 4 ಎಸೆಟ್ಂಷನ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ
ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಮಿರ್ನಲ್ ಬೇ

1

0

25.08.2018

ಲಾಯ್ಂಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ರಿಚ್‐2
ಅಂಡ್ ರಿಚ್‐4

1

0

25.08.2018

ಫೇಸ್‐II ಡಿ

1

0

29.08.2018

125

17041

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0208/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟು
ರ್ೕ ೕಸ್ಡ್
ಸ ರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲೋಂಗ್ ಹೊಸೂರ್ ಮೇನ್
ರೋಡ್ ಫರ್ಮ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಲ್ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಸಕರ್ಲ್
ಟು ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಒಫ್ ದಿ
ರೋಡ್ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಜೋನ್
ಕೋಣಪಪ್ನಅಗರ್ಹಾರ ಹೆಬಬ್ಗೋಡಿ ಅಂಡ್
ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ರೀಚ್‐5 of ಫೇಸ್‐
II

126

17086

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0209/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯು ಜಿ ಟಿ

127

17104

128

17110

129

130

131

132

133

134

135

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0210/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಮ್ 1/2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0211/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17144
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0174/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17147
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0213/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17152
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0214/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

17156

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0215/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0217/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17230
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0218/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17281
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0219/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
17229

ಎಸ್ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್

ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್

ಎಲ್

136

ಬಿಎಂಆರ್
17307
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0220/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

137

17516

ರೇಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಒಫ್ ಅಥ್ರ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್
ರೇಔರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕಟ್ಸ್ರ್ ಒಬೆಸ್ಟ್ರ್ಟಿಂಗ್
ಲ್
ಕನಸ್ಟ್ರ್ಕಷ್ನ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಒಫ್ ರೀಚ್ 5 ಅಟ್ ಆರ್
ರೋಡ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್
ಡಿಸೈನ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ ಲೌವೇಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಕೂ ಂಗ್
ಟವರ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್ ಒಫ್
ಫೇಸ್‐ 1

1

0

30.08.2018

1

0

04.09.2018

ಸೆಟ್ೕಟಸ್ ಒಫ್ ಡೆ ನ್ ಇನ್ ರೀಚ್ 6 ಪಾಯ್ಕೇಜ್ 3
ಫರ್ಮ್ ಜಿ ಪಿ 198 ಟು ಜಿ ಪಿ 250

1

0

10.09.2018

ಈ ಆರ್ ಟಿ ಟಾರ್ಕಷ್ನ್

1

0

11.09.2018

140

ಬಿಎಂಆರ್
17930
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0226/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ 20 ಮೀ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್
ೕಸ್ಟ್
ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್
ಇನ್ ರೀಚ್ 5 ಫೇಸ್‐ 2 ಅಲೋಂಗ್ ಹೊಸೂರ್
ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

15.09.2018

141

ಬಿಎಂಆರ್
17958
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0227/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ ಯುಟಿ ಟೀಸ್
ಫರ್ಮ್ ನಾಯಂಡನಹ ಳ್ ಟು ಕೆಂಗೇರಿ ಇನ್ ರೀಚ್‐
2 ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಫೇಸ್‐2 ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

17.09.2018

142

18030

ಈ ಪಿ 1‐

1

0

18.09.2018

1

0

19.09.2018

1

0

19.09.2018

1

0

20.09.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ ಅತಿರ್ನ್ಗ್
ಅರೇಂಜೆಮ್ಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋಸ್ರ್ ಅಟ್
ಏನ್ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎಂಟೆರ್ನ್ಸ್ ಒಫ್ ಚಿಕಕ್ಪೇಟ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

24.09.2018

ಫಿಕಿಸ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಲೈಟ್ ಫಿಕುಸ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ ನಾತ್ರ್
ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ನ್ಸ್ ಒಫ್ ಚಿಕೆಪ್ೕಟೆ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

24.09.2018

ಮೈಂಟೆನನ್ಸ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈ & ಎಂ
ಡಾರ್ಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ

1

0

26.09.2018

1

0

27.09.2018

1

0

27.09.2018

1

0

01.10.2018

138

139

143

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0222/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0223/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
17741
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0224/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
17643

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0228/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆ
ಬಿಎ
ಆರ್
ರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0229/ವಾ
18089
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

144

18117

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0230/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

145

18155

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0231/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

146

18243

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0232/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

147

148

149

150

151

ಕಾನಿಸ್ ಯೇಷನ್ ಎಂ/ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಬಿ

ರ್ವ
ವೆೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರ್ೕೕಟ್
ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫುಟ್ ಓವರ್
ಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಕನೆಕಿಟ್ಂಗ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ
ಟು ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಎಲ್
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಯುಟಿ ಟೀಸ್
ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲೈನೆಮ್ಂಟ್
ಫರ್ಮ್ ಂಗಸಂದರ್ ಮಿಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಲ್ಕ್
ಬೋಡ್ರ್ ಜುಂಕಷ್ನ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆನ್
ಹೊಸೂರ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ರೀಚ್‐5 ಒಫ್
ಫೇಸ್‐ II
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಫಿಲಲ್ಸ್ರ್ ಬಾಕೆಸ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್
ಓ ಎಫ್
ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಲಂಗಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್
ಎಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೌಟ್ ಒಫ್ ರೀಚ್ 6
ಫೇಸ್‐II ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0223/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18452
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0234/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18557
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0235/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18558
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0236/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಚೆಕಕ್ಡ್ರ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಫಾಲ್ಟ್‐ಫಾರಂ ಇನ್
ಕೇಬಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ‐ಕೆ ಆರ್ ಎಂ ಟಿ ಅಂಡ್ ಚಿಕಕ್ಪೇಟ್
ಸೆಟ್ೕಷನ್ಸ್
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫಾಲ್ಟ್‐ಫಾರಂ ಫಾರ್
ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಟ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್
ಸೆಟ್ೕಷನ್

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0237/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ವಾಯ್ಲೂಯ್ಯೇಷನ್ ಒಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಬಿ ಬಿ
ಎಂ ಪಿ ಪಾರ್ಪಟಿರ್ ನಿಯರ್ ಂಗಸಂದರ್ ಹೊಸೂರ್
ರೋಡ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

18252

18736

152

153

154

155

ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್ ನಂಬರ್
: ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ /ಓ &ಎಂ /ಈ ಎಸ್ /ಎ ಎಂ
/ಫೇಸ್ ‐I

1

0

03.10.2018

ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಟ್ಮ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ ಏನ್ ‐
ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎಂಟರ್ನ್ಸ್ ಒಫ್ ಚಿಕೆಪ್ೕಟೆ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

03.10.2018

ಟೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ .ಈ & ಎಂ ‐1/ಫೇಸ್ ‐II ಕೂಯ್ರೀಸ್

1

0

06.10.2018

ಪೇಪರ್ ಕಿಲ್ಪಿಪ್ಂಗ್ಸ್

1

0

06.10.2018

ಅಬಸ್ವೇರ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್
ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ 3.10.2018 ಥ್ ಎಂ ಡಿ, ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಎಲ್ ಡ್ ನೋಟ್ ನಂಬಸ್ರ್ .ಬಿ ಎಂ ಆರ್
ಎಲ್ / ಈ (ಪಿ &ಡಿ )/ಫೇಸ್ ‐II/ಎಂ ಓ ಎಂ
/2018/5727 ಡೇಟೆಡ್ 4.10.2018 ಫರ್ಮ್
ಈ (ಪಿ
&ಡಿ )

1

0

10.10.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಒಫ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್
ೕ ಂಗ್ ಒಫ್ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಚ್ ‐6

1

0

11.10.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0244/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಒಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ಸ್
ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಪೈರ್ ನಂಬರ್ ಈ ಪಿ ‐137 ಅಂಡ್ ಈ ಪಿ
‐138 ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಪೈರ್ ನಂಬರ್ ಈ ಪಿ ‐127 ಅಂಡ್
ಈ ಪಿ ‐128 ಅಂಡ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಪೈರ್ ನಂಬರ್ ಈ ಪಿ
‐117 ಅಂಡ್ ಈ ಪಿ ‐118 ಒಫ್
ಫ್ ರೀಚ್ ‐4 ಎ ಆನ್
ಕನಕಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್

1

0

11.10.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0245/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 220/66 ಕೆ
ಲೈನ್ ಟವರ್ ಥ್ ಸೂಟಬಲ್ 220/66 ಕೆ
ನರೋ ಬೇಸ್ಡ್ / ನರೋ ಲೌಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್
ಅಡೆಕಾವ್ಟೆ ಕಿಲ್ಯರೆನ್ಸ್ ಬಿಟಿವ್ನ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲೆವ್
ಟಾರ್ಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ 220/66 ಕೆ
ಲೈನರ್ ಇನ್ ಓ
ಆರ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ‐2 ಎ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

15.10.2018

ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್

1

0

16.10.2018

ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆನ್ಸ್

1

0

16.10.2018

ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಫ್ ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕಟ್ಸ್ರ್ ಒಫ್
ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲ್ ಕಾ ರ್ರೇಷನ್ಸ್

1

0

08.03.2018

ಟೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ : 5 ಎಸಾಕ್ಯ್ಲ್ ಡಿ ಎಂ ಡಿಸೈನ್
ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ 29 ಏಸಾಕ್ಯ್ಲಾಟೋಸ್ರ್ ಇನ್ ಬಿ
ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ‐1 ಪೇಮೆಂಟ್
ಫೈಲ್ ‐I

1

0

27.10.2018

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0238/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18828
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0239/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18846
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0240/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18847
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0241/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
18821

156

18870

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0242/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

157

18892

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0243/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

158

159

160

161

162

18894

18928

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0246/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18940
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0247/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
18961
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0248/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
18935

ರೆ

ಥ್

ಲ್

163

ಬಿಎಂಆರ್
19002
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0249/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

164

19005

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0250/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಒಫ್ ಟ್ರ್ೕಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್
ರೆ ೕ ಂಗ್ ಒಫ್ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಚ್ 6
ಫೇಸ್‐II ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

1

0

29.10.2018

165

19017

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0251/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಮಾಯ್ನುಫಾಯ್ಕಚ್ರಿಂಗ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ ಲಯಿಂಗ್ ಒಫ್
ಕೇಬಲ್ ಟರ್ಫ್ ಫಾರ್ ರೀಚ್‐2 ಎಕಸ್ಟೆನಶ್ನ್ ಅಂಡ್
ಚಲಲ್ಘಟಟ್ ಡಿ
ಎಂಟಿರ್
ೕಟಿರ್ವ್ನ್ ಒಫ್ ಫೇಸ್ ‐2

1

0

30.10.2018

166

19043

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0252/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಫೈರ್ ರೇಟೆಡ್ ಆಕೆಸ್ಸ್ ಡೋಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಓ ಟಿ ಈ
ಡೂಯ್ಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಕೆ ಜಿ ಡಬೂಲ್ಯ್ ಎ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ನಾತ್ರ್
ಸೌತ್ ಪಾಲ್ಟಾಫ್ಮ್ರ್

1

0

03.11.2018

167

168

169

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0253/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19076
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0254/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19097
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0255/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
19075

170

19112

171

19173

172

19175

173

19197

174

19199

175

19217

176

19252

177

19258

178

19291

179

19298

180

19311

181

19336

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0256/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0257/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0258/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0259/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0260/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0262/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0263/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0264/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0265/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0266/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0267/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0268/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0269/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

182

19341

183

ಬಿಎಂಆರ್
19347
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0270/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸೈನಾಜ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐2

1

0

09.11.2018

1

0

09.11.2018

ರ್ ೕಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಫ್ ದಿ ರಿವೂಯ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈ
ಚೀಫ್ ಸೆಕೆರ್ಟರಿ ಜಿ ಓ ಕೆ

1

0

13.11.2018

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಏನ್ ಎಲ್ ಯುಟಿ ಟೀಸ್
ಚ್ ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಕ್ರ್ ಒಫ್
ರ್ೕ ೕಸ್ಡ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್
ಲ್ಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಲೌರಿ
ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಇನ್ ಓ ಆರ್ ಆರ್ ಫೇಸ್
2 ಎ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು

1

0

14.11.2018

ಪಾ

1

0

20.11.2018

1

0

20.11.2018

ಇಂಟಫೇರ್ಸ್ ಇಶೂಯ್ಸ್

1

0

22.11.2018

ೖ
ಎ ಡಿ ಬಿ ಫ
ಫೈಲ್

1

0

22.11.2018

ಫಾಯ್ಬಿರ್ಕೇಷನ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಅಂಡ್ ಎರೆಕಷ್ನ್ ಒಫ್
ಮಿಸೆಲೇನಿಯಸ್ ವಕ್ರ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

23.11.2018

ಡಿಸೈನ್ ಒಫ್ ಈ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ ಫೇಸ್‐
2 ಡೆ ಟ್ಸ್

1

0

01.12.2018

ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಫಿಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಸೈನಾಜ್ ಅಟ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ
ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್

1

0

01.12.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ ಫಾರ್ ಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಎಸಕಲಾಟೋಸ್ರ್ ಅಟ್ ಟಿ ರೈಲೆವ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

04.12.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಸಾಪ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್
ಕಾಸಸೌಧ ಎಂಟಿರ್ ಒಫ್ ಧಾನಸೌಧ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

05.12.2018

ಟಾರ್ಕಷ್ನ್ & ಪವರ್ ಸಪೆಲ್ೖ (ಐ ಪಿ

1

0

05.12.2018

ಅಂಗುಯ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಫ್ 6 ಸಟ್ಬ ಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್
ಪೀಣಯ್ ಡಿ

1

0

08.12.2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಇನಾಸ್ಟ್ಲೇಷನ್ ಟೆ ಟ್ಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಒಫ್ 36 ನಂಬಸ್ರ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ಡ್
ಮೇಕ್ 12
60 AH ಟೂಯ್ಬಲರ್ ಬಾಯ್ಟರೀಸ್
ಫಾರ್ 20 ಕೆ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇನಾಸ್ಟ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್
ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಕಾ ರ್ರೇಟ್
ಆಫೀಸ್

1

0

08.12.2018

ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಸಾಪ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಧಾನಸೌಧ
ಎಂಟಿರ್ ಧಾನಸೌಧ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಅಂಡ್
ರ್ವೈಡಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಗಾಜೆ
ಸಾಕ್ಯ್ನರ್ ಅಟ್ ಮೆಜೆ ಟ್ಕ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

10.12.2018

ಬಿ ಎಂ ಆರ್

ಎಲ್ ಫೇಸ್‐II ಡಿ

ಫಾಯ್

ಟೀಸ್

ಮಾಯ್ಟಸ್ರ್

ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್ 3
ಎ ಬಾಲ್ಕ್ ಬಿ ಎಂ ಟಿ

ಲ್ೕರ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿ ಟಿ ಎಂ
ಬಾಲ್ಕ್

‐45)

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0271/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19385
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0272/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

19362

ಬಿಎಂಆರ್
19386
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0273/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0274/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19402
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0275/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19406
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0276/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19417
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0277/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
19388

ಬಿಎಂಆರ್
19423
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0278/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0279/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0281/ವಾ
19463
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
ಬಿಎಂಆರ್
19491
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0282/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018
19432

19494

ಬಿಎಂಆರ್
ಎಲ್/ಇಎಲ್ಇ/0283/ವಾ
ಲೂಯ್ಮ್-1/2018

ಸಟ್ಡಿ ಆನ್ ಸೆಟ್ರ್ೕ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್

ಸಟ್ಮ್

1

0

11.12.2018

ಸಪೆಲ್ೖ ಒಫ್ ಎಲ್ ಈ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಚಿಕೆಪ್ೕಟೆ
ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

12.12.2018

ಎ ಟ್ಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಂಕ್
ಬೊಸ್ಸ್ ಕನೆಕೆಟ್ಡ್ ಶೆಥ್ ಕೇಬಲ್ ಅಟ್ ರೀಚ್‐1
ಹೂಡಿ ಫೀಡರ್ ಜೆ ಬಿ 1 ಜೆ ಬಿ 2 ಅಂಡ್ ಜೆ ಬಿ 7
ಲೊಕೇಷನ್ಸ್

1

0

12.12.2018

ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ

1

0

13.12.2018

ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ರ್ೖನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್
ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಒಫ್ ಪಿರ್ ನಂಬರ್: 155 ನಿಯರ್
ಟಿರ್ನಿಟಿ ಸೆಟ್ೕಷನ್

1

0

14.12.2018

ಕಂಪಿಲ್ಯನ್ಸ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಎನಕ್ ರಿಸ್

1

0

15.12.2018

1

0

18.12.2018

1

0

19.12.2018

1

0

19.12.2018

1

0

1

0

28.12.2018

1

0

29.12.2018

ಐ ಪಿ ಎ ‐28 ಫಾರ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯು ಜಿ ಟಿ

ಎಸ್

ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಬೆಸಾಕ್ಂ ಎಲ್ ಟಿ ಯು ಜಿ ಕೇಬಲ್
ಇನಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ರೆಸೊಟ್ರೇಷನ್ ವಕ್ಸ್ರ್ ಅಟ್ ನಾತ್ರ್
ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟಿರ್ ಎಕಿಸ್ಟ್ ಒಫ್ ಚಿಕೆಪ್ೕಟೆ ಮೆಟೊರ್ೕ
ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಒಫ್ ಫೇಸ್‐1
ವಾರಿಯೇಷನ್ ಒಫ್ ಟನಲ್ ಬೂಸಟ್
ಬೂಸ ರ್ ಫಾ
ಫಾಯ್ನ್
ಯ್ನ್ಸ್
ಕೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟಾರ್ಕ್ಟ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಯು ಜಿ
ಟಿ ಎಸ್
ಫಿಟ್ಂಗ್ ಒಫ್ ಆರ್ ಪಿ 460 ಪಿಲ್ ಗೂರ್ಪ್ ಡೂಯ್ ಟು
66 ಕೆ ಎ ಲೈವ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಫೌ ಂಗ್ ಅಟ್ ಪಿಲ್
ಅಂಡ್ ಪಿಲ್ ಕಾಯ್ಪ್ ಲೊಕೇಶನ್
ಟಸ್ರ್ ಸೋಫಾ ಅಂಡ್ ಚೈಸ್ರ್
ಸಪೆಲ್ೖ ಒಫ್
ಫಾರ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಈ ಕಾಯ್ಬಿನ್ ಅಟ್ 3
ಲ್ೕರ್
ಎ ಏನ್ ಏನ್ ಈ ಎಕಷ್‐II
ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಫ್ ಎಕಿಸ್ ಟ್ಂಗ್ 220 66 ಕೆ
ಲೈನ್ ಟವರ್ ಥ್ ಸೂಟಬಲ್ 220 66 ಕೆ
ನರೋ ಬೆಸುಡ್ ನರೋ ಲೌಸ್ರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್
ಅಡಿಕೆವ್ೕಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಯರೆನ್ಸ್ ಬಿಟಿವ್ೕನ್ ಮೆಟೊರ್ೕ ರೈಲೆವ್
ಟಾರ್ಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ 220 66 ಕೆ
ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಓ ಆರ್
ಆರ್ ಫೇಸ್ 2 ಎ ಒಫ್ ಬಿ ಎಂ ಆರ್ ಎಲ್
ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್

