
Section 4(1)(b)(i) 

క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమ �.మంగళ�రు ఇదర ఉ�ె�ౕ శ �ాయ� చటువ#�ెగళ$ 
%ాగూ కత�వ(గళ$ 

(Particulars of the Organisation , functions and Duties) 
క�ా�టకక�ా�టకక�ా�టకక�ా�టక �ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా అ�వృ���గమదఅ�వృ���గమదఅ�వృ���గమదఅ�వృ���గమద )�ె*+ె)�ె*+ె)�ె*+ె)�ె*+ె 

క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమవ, -ాజ( సర�ారద ఒందు ఉద(మ1ా2దు�, ఇదను*1970ర34 1956ర 

కంప�య �ా6�ెయం7ె 8 9ా:స+ా6తు. �గమవ, క;ెద 48 వష�గళ34 �ౕను
ారర మతు= �ౕను
ా��ా >ెౕత?ద 

అ�వృ��
ా2 హల1ారు �ాయ�క?మగళను* హ�B�ెూంCదు� అదర34  ఘ�ౕకృత �ౕను Eా-ాట�ాF2 Gౕతల సరపH 

8 9ాప�ె, IాంJ?కృత �ెూౕH �Eా�ణ Iాడ�,మంజుగMెN మతు= OెP7ా(
ార 8 9ాప�ె �ౕ�ెQెR మతు= �ౕను Eా-ాట  

వ(వ8ె9, ఆళ సముద? �ౕను
ా��ె, �ౕ�న రT= %ాగూ �ౕను ఉUా%ార గృహ 8 9ాప�ె 8ెౕ��ె. ప?సు=త �గమద 

అVకృత Uాలు బంMావళ రూ.20.00 �ెూౕ#గ;ా2దు�. సం�ాయ1ాద Uాలు బండ1ాళ  రూ.17.84 

�ెూౕ#గ;ా2రుత=�ె. 

�గమద�గమద�గమద�గమద దూరదృXYదూరదృXYదూరదృXYదూరదృXY 
          సమగ? గుణమటY �వ�హQెయ దృXYయ34 8ాEాZక కళక[\ం�
ె 7ా]ా �ౕను ఘ�ౕకృత �ౕను, 
Eౌల(వV�త �ౕ�న ఉత_న*గళ$ %ాగూ “Gౕతల సరపH”యను* సదృఢ
ెూ[సువ,దు. 
ఆa +ైa (Online)  మతు= సంcా� (Mobile)�ౕను %ాగూ �ౕను ఉUా%ార గృహగళను* నMెసువ,దు. 
 


ా?హక�
ె %ాగూ �ౕను Eా-ాట
ారర అనుకూల�ాF2 �ైమ�ల(యుత సుసZdత �ౕను EారుకeెYగళ �Eా�ణ. 
fబgం�గళ %ాగూ �ెౕంద? మతు= -ాజ(ద సంOెhౕధ�ా %ాగూ అ�వృ�� సం8ె9గళ 1ై] dా�క ] dానవను* బళf�ెూండు 
�రంతర అ�వృ�� పథ�ెMె
ె 8ాగువ,దు. 
 

�గమద kెPౕ య �ెూౕరQె 
• 8ావ�జ�క�
ె స8ారజనకయుక= �ౕను %ాగూ �ౕ�న ఉత_న*గళను* ఒద2సువ,దు. 
• ఎ+ 4ా చటువ#�ెగళ34 సమగృగుణమటY �వ�హQె �ౕJయను* అనుస�సువ,దు. 
• ప�సర 8ె*ౕ) 1ా7ావరణవను* సృXYసువ,దు %ాగూ 8ాEాZక కళక[ %ెూం�రువ,దు. 
• �రంతర ఆmnాFర %ాగూ అ�వృ�� పథ�ెMె
ె 8ాగువ,దు 
• 
ా?హక�
ె స_kా�త_క oె+ెయ34 8ెౕ1ె ఒద2సువ,దు. 

 

 

 

�గమద�గమద�గమద�గమద ఉ�ె�ౕ శగళ$ఉ�ె�ౕ శగళ$ఉ�ె�ౕ శగళ$ఉ�ె�ౕ శగళ$: 
• -ాజ(ద ప?ముఖ నగరగళ34 ఆధు�క సమగ? �ౕను Eా-ాట మ[
ెగళను* 7ె-ెదు అ34 8ావ�జ�క�
ె 

ఉత=మ �ైమ�ల(కర 1ా7ావరణద34 7ా]ా, ఘ�ౕకృత �ౕను �ౕ�న Eౌల(వq�త ఉత_న*గళ$, 



అలం�ా��ా �ౕను %ాగూ ఉత=మ గుణమటYద �ౕను ఉUా%ార గృహద 8ెౕ1ెయను* స_rా�తBక 
oె+ెయ34 ఒద2సువ,దు. 

• 
ా?హక�
ె 7ా]ా  మతు= ఘ�ౕకృత �ౕను మతు= �ౕ�న ఉత_న*గళను* ఉత=మ f9Jయ34 %ాగూ 
�ైమ�ల(కర 1ా7ావరణద34 ఒద2సoెౕ�ాద Gౕతల సరపH 8 9ా:f �వ�)సువ,దు. 

• 7ా]ా మతు= ఘ�ౕకృత �ౕను %ాగూ �ౕ�న ఉత_న*గళను* రT=  Eాడలు oెౕ�ాద సంసFరణ మతు= 
సంసFరణ పsవ� 8 9ావరగళ 8ౌలభ(గళను* ఒద2సువ,దు. 

• మంజుగMెN Cౕfu మతు= �ౕను
ా��ా సలకరQెగళను* �ౕను
ార�
ె కCv oె+ెయ34 పs-ై�ె 
Eాడువ,దు. 

• పfౕ�a �ౕను Eా-ాట Eాడువ ముwాంతర �ౕను
ారర )Cద �ౕ�
ె ఉత=మ oె+ె �ౕడుm�ె. 
• �ౕను ఆ%ార మతు= �ౕ�ెQెR
ె oెౕ�ాద 8ౌలభ( ఒద2సువ,దు. 
• �ౕను
ా��ె ఇ+ాwెయ వసJ, �ౕను EారుకeెY మతు= ఇత-ె \ౕజ�ెగxఅణుR అనుn yాన�ెF తరువ,దు. 
• అలం�ా��ా �ౕను ఆ�ెzౕ�యం %ాగూ సలకరQెగళ Eా-ాట 

• mmధ మత({vౕళ మతు= ఇత-ె వసు= ప?దశ�నగళ34 |ాగవ)f �ౕను 8ెౕవ�ెయను*  
జన:?య
ెూ[సువ,దు. 
 

�గమద ఇJ=ౕ}న oెళవH
ెగళ$/చటువ#�ెగళ$ 
• �గమవ, ఆర.�ె.m.1ై.యC -ాజ(ద 18 స9ళగళ34 8 9ా:fద హ1ా�యంJ?త �ౕను Eా-ాట మ[
ె %ాగూ 

�ౕను ఉUా%ార గృహగళ$ జన:?య1ా2�ె. 
• -ాజ(ద ఆయ� నగర మతు= పటYణగళ34 ఆధు�క ‘సంcా� మత~�దG��’ మతు= ‘సం�ా� �ౕను Eా-ాట 

ఘటకగ[
ె cాల�ె �ౕడువ,దు. 
• క-ావ[య mmధ �ెౕంద?గళ34 ఆధు�క �ౕను సంసFరQా 8 9ావర , మంజుగMెN 8 9ావర %ాగూ Cౕfu బం� 

గళను* 8 9ా:సువ,దు. 
• �గమవ, తన* 5Cౕ8ెu బం� గళ ముwాంతరIాంJ?కృత  oెూౕటుగ[
ె Cౕ8ెu �-ైసుJ=�ె. 
• �గమవ, ఉత=ర కన*డ Z+ె4య మూరు �ెౕంద?గళ34 పfౕ�a �ౕను Eా-ాట �ై
ెూండు �ౕను
ార�
ె 

ఉత=మ kారQె �ౕడుJ=�ె. 
• �గమవ, క-ావ[య 6 �ెౕంద?గళ34 �న�ందర 220 v.టa 8ామథ(�ద మంజుగMెN ఉ7ా_�సువ 

8 9ావరగళను* 8 9ా:f �ౕను
ార�
ె �ా(\ౕ}త దరద34 పs-ైసుJ=�ె. 
• �గమవ, 7ా]ా మతు= ఘ�ౕకృత �ౕను %ాగూ �ౕ�న ఉత_న*గళను* రప,= Eాడలు oెౕ�ాద  సంసFరQా 

పsవ� 8 9ావరగళను* %ాగూ �ౕను ఆ%ార మతు= �ౕ�ెQెR �ాwా��ెగళ 8ౌలభ(వను* ఒద2సువ,దు. 
•  �గమవ, �ెౕంద? సర�ారద ఆర.�ె.m.1ై మతు= ఎన.ఎఫ.C.� %ాగూ -ాజ( సర�ారద సహ|ా2తz�ెూం�
ె 

26 సzచ� సుసZdత �ౕను EారుకeెYగళను* -ాజ(ద క-ావ[ %ాగూ ఒళ�ాడు ప?�ెౕశగళ34 ���f�ె. 
• �గమవ, క;ెద 15 వష�గ[ంద -ాజ( సర�ారద మ7ా~�శ?య \ౕజ�ెయ ‘�ెూౕMెu ఎ]ె�~’ Iా2 

�ాయ��వ�)సుJ=�ె. 



• �గమవ, 
ా?�ౕణ మ);ెయ�
ె అలం�ా�క �ౕ�న ఉ7ా_ద�ెయ34 తరoెౕJ �ౕC�ె. �గమవ, 
-ాజ(�ాద(ంత నMెయువ కృX vౕళ, మత~�vౕళ %ాగూ క-ావ[ ఉత~వ vౖసూరు దస-ా ఇ7ా(�గళ34 
|ాగవ)f�ె. 
�గమద ముం�న  \ౕజ�ెగళ$ 

• ఉత=ర క�ా�టకద ప?ముఖ నగరగళ34 హ1ా�యంJ?త �ౕను Eా-ాట మ[
ె �ౕను ఉప%ార 
గృహగళను* 8 9ా:సువ,దు. 

• -ాజ(ద mmధ నగర మతు= పటYణగళ34 �ైమ�ల(యుత, సుసZdత �ౕను EారుకeెYగళను* ఆర.�ె.m.1ై 
మతు= ఎన.ఎ� C.� %ాగూ -ాజ( సర�ారద సహ|ాగఇతz�ెూం�
ె ���సువ,దు. 

• oెంగళ��న34 జన:?య1ా2రువ ‘మత~�దG�� కబga Uా��” ను* నmౕక�f vౕల�]ె�
ెౕ�సువ,దు. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(i) 
 

క�ా�టకక�ా�టకక�ా�టకక�ా�టక �ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ�� �గమద�గమద�గమద�గమద వ(వ8ె9వ(వ8ె9వ(వ8ె9వ(వ8ె9 cా��cా��cా��cా�� ను*ను*ను*ను* ఈఈఈఈ �ెళ2నం7ె�ెళ2నం7ె�ెళ2నం7ె�ెళ2నం7ె �ౕడ+ా2�ె�ౕడ+ా2�ె�ౕడ+ా2�ె�ౕడ+ా2�ె. 
The organization Chart is given here under. 
1) ఆడ[తఆడ[తఆడ[తఆడ[త మతు=మతు=మతు=మతు= 7ాంJ?క7ాంJ?క7ాంJ?క7ాంJ?క m|ాగm|ాగm|ాగm|ాగ 

వ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పక ��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు 
 

                                                               ప?kాన వ(వ8 9ాపకరు 

 

కంప�ె �ాయ�దG�గళ$             +ెకF ప7ా?V�ా�                    )�య వ(వ8 9ాపకరు       �ాయ��1ా�హకరు     

                                    mషయ �1ా�హకరు                                                     mషయ �1ా�హకరు       



                                                               mషయ �1ా�హకరు 

 

 

2. ఇంZ�య�ం�ఇంZ�య�ం�ఇంZ�య�ం�ఇంZ�య�ం� 

                                                                                 వ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పకవ(వ8ా9పక ��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు��ెౕ�శకరు 

 

                                                                                   ప?kానప?kానప?kానప?kాన వ(వ8ా9పకరువ(వ8ా9పకరువ(వ8ా9పకరువ(వ8ా9పకరు 
 

                                                                                   స%ాయకస%ాయకస%ాయకస%ాయక ఇంZ�య�ఇంZ�య�ఇంZ�య�ఇంZ�య� 

 

                                                                                   mషయmషయmషయmషయ �1ా�హకరు�1ా�హకరు�1ా�హకరు�1ా�హకరు 

 

Section 4(1) (b)(ii) 
అV�ా�/ fబgం�గళ అV�ార మతు= కత�వ(గళ$ 

Powers and Duties of Officers and Employees 

క?సంక?సంక?సంక?సం అV�ా�అV�ా�అV�ా�అV�ా�/fబgంVగళfబgంVగళfబgంVగళfబgంVగళ %ెసరు%ెసరు%ెసరు%ెసరు మతు=మతు=మతు=మతు= 
పద�ామపద�ామపద�ామపద�ామ 

�ెలస�ెలస�ెలస�ెలస హంహంహంహం}�ె�ె�ె�ె 

1 G?ౕ.ఎం.ఎu .�ెూడN మ� 

వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు 
ఇవరు �గమద ముఖ(స9-ా2రు7 =ా-ె. �గమద ఆడ[త సుసూత?1ా2 �వ�హQె 
Eాడువ,దు %ాగూ అVౕనద34 కత�వ( �వ�)సువ అV�ా�గళ %ాగూ 
fబgంVగళ �ాయ��వ�హQె vౕ3zcారQె %ాగూ �యంత?ణ Eాడువ,దు. 
�గమద 8ెౕ1ా �యమద34 �ౕCరువ అV�ారదం7ె కత�వ( �వ�హQె 

2 G?ౕ.:.ఎం ముద�ణR 
 ప?kాన వ(వ8 9ాపకరు 

ఆడ[త �వ�హQెయ34 వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవ�
ె స%ాయ Eాడువ,దు ఆడ[త 
మండ[ స|ె
ె తIా� �నవ) నగదు %ాగూ  �ౕచ�� ప�Gౕల�ె, ఇదల4�ె 
వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు �ాల�ాల�ెF వ)సువ ఇత-ె �ెలస �ాయ�గళను* 
�వ�)సువ,దు. 

3 కంప� �ాయ�దG� ఆడ[త �వ�హQె, ఆడ[త మండ[ స|ె
ె �ాయ�సూ} తIా�సువ,దు, 1ాX�క 
వర� తIా�, ఆంత�క +ెకF పత? అV�ా� �ెౕమక ఆడ[త మండ[ ��ెౕ�శకర 
�ెౕమ�ాJ కడత �వ�హQె ఇదల4�ె వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు �ాల�ాల�ెF వ)సువ 



ఇత-ె �ెలస �ాయ�గళను* �వ�)సువ,దు. 
4 +ెకF ప7ా?V�ా� �గమద ఆయవ(యగళ ప�mౕ�Qె, �వ�హQె మతు= జ1ాo �ా�, �గమద ఎ+ 4ా 

Oాwెగళ +ెకF పత?గళను* ప�Gౕ3సువ,దు. ఆంత�క +ెకF పత? ప�Oెhౕధక�
ె 
1ాX�క, అధ�1ాX�క +ాభ, నషYద త:wె= జEా ఖచు� ప#Y తIా� , +ెకF పత? 
తIా� బ
ె� సహ�ార �ౕడువ,దు. oా(ం� వ(వ%ార �ెూౕC�ెూళ$�వ,దు ఇదల4�ె 
వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు �ాల�ాల�ెF వ)సువ ఇత-ె �ెలస �ాయ�గళను* 
�వ�)సువ,దు. 

5 స%ాయక ఇంZ�య� �గమవ, �ాయ�గత
ెూ[సువ \ౕజ�ెగ[
ె సంబంVfదం7ె స9ళ ప�Gౕల�ె 
అం�ాజు 1ెచ� తIా�, eెండ� �వ�హQె, �ామ
ా�గళ �వ�హQె ప�Gౕల�ె 
%ాగూ ఇద�ెF సంబంVfద �లు4గళ తIా� ఇ7ా(� �ాయ�గళను* 
�వ�)సువ,దు. 

6 G?ౕ.Gవప_ ఎం.యు  
�ాయ��1ా�హకరు 

�గమ�ందmmధ Eా-ాట మ[
ెగ[
ె oెౕ�ాగువ హf�ౕను ఖ�ౕ�య 
vౕలుసు=1ా� వ)సువ,దు. :?�?8ెfం� %ాu న34 Export Inspection 

Authorityఇవర oెౕC�ెగనుగుణ1ా2 శు}తz %ాగూ �ైమ�ల( �ాUాడువ బ
ె�  
అహత( క?మ వ)సువ,దు.  Chilled Fish ExportసంబంVfద కడతగళ �వ�హQె 
mmధ Oాwెగ[
ె కళ$)స+ాగువ హf�ౕను 7ా]ా �ౕను Eా-ాటద mవర 
Eా-ాట మ[
ెగళ +ాభ నషYద mవరగళను* �ాల�ాల�ెF తIా�f 
Eా)Jయను*  vౕ+ాV�ా�గ[
ె పs-ైసువ,దు. ఇదల4�ె వ(వ8 9ాపక 
��ెౕ�శకరు �ాల�ాల�ెF వ)సువ ఇత-ె �ెలస �ాయ�గళను* �వ�)సువ,దు. 

7 G?ౕచంద?.%ెచ.ఎ� 

స%ాయక వసూ+ాJ 
�ాయ��1ా�హకరు(%ెచు�వ� 
ప?|ార) 

oెూౕ� Uా#� %ాగూ �ౕను 1ా(Uారస9�ంద �గమ�ెF బరతకF oా� వసూ+ాJ 
సంబంV కడతగళ �వ�హQె, oెూౕ� Uా#� %ాగూ �ౕను 1ా(Uారస9ర mరుద� 
హూCరువ 1ా(జ(గళ కు�తు �ెూౕ�� �ెౕ� 
ె %ాజ-ాగువ,దు. �గమద క-ావ[ 
|ాగద Eా-ాట మ[
ెగ[
ె oెౕ�ాగువ mmధ బ
ెయ అ�ెzౕ�యగళ ఖ�ౕ� 
అలం�ా�క �ౕనుగళ ఖ�ౕ� అ�ెzౕ�యం సలకరQె, �ౕ�న ఆ%ార ఖ�ౕ� %ాగు 
Eా-ాట ఇదల4�ె వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు�ాల�ాల�ెF వ)సువ ఇత-ె �ెలస 
�ాయ�గళను* �వ�)సువ,దు. 

8 G?ౕమJ -ా2H �ెౕm ఎం  
)�య oెరళచు�
ారరు 

fబgం� �ెౕమ�ాJ, ప�ెూౕన*J, వ
ా�వQె, ఇ:ఎ� �గమద ఎ+ 4ా �ౌకరర 
8ెౕ1ా ప,స=క �వ�హQె ఆడ[త (Administration)  %ాగూ fబgం� m|ాగద 
ఎ+ 4ా �ాగద పత?గళను* గణ�ౕక�సువ,దు. 

9 G?ౕసు-ెౕ� ]ె.ఎ� 

���య +ెకF పత? స%ాయక 

 oెూౕ� Uా#� %ాగు �ౕను 1ా(Uారస9�మ� �గమ�ెF బరతకF oా� వసూ+ాJ 
సంబంV కడతగళ �వ�హQె, oెూౕ� Uా#� %ాగు �ౕను 1ా(Uారస9ర mరుద� 
హూCరువ 1ా(జ(గళ కు�తు కడతగళ �వ�హQె ఎ+ 4ా ఘటకగళ fబgం�గళ 
ప?Iాణ భ7ె� �లు4 తIా�సువ,దు.  



10 G?ౕమJ కుము�ా�.�ె 
��య Eా-ాత స%ాయకరు 

�ెౕంద? కcెౕ�
ె బరువ �ాగద పత?గళ fzౕకృJ %ాగూ ర1ా�ె, �ెౕంద? కcెౕ�య 
eె3�ౕa �లు4 UావJసువ,దు. 

11 G?ౕమJ ఆOాల7ా, 

���య Eా-ాట స%ాయకరు 
�గమద �ెౕంద? కcెౕ�య 1ెౕతన �లు4 తIా�, �గమద ఎ+ 4ా ఘటకగళ 1ెౕతన 
�లు4/ప?Iాణ భ7ె� �లు4గళ ప�Gౕల�ె, సమూహ mv కడతగళను* 
�వ�)సువ,దు. 

12 G?ౕమJ కm7ాC, 

���య Eా-ాట స%ాయకరు 
�గమద �ెౕంద? కcెౕ� %ాగూ ఎ+ 4ా Eా-ాట మ[
ెగళ Online Software 

Maintenance. 

13 G?ౕ.�ాగ-ాజ 

1ాహన cాలక 

�గమద �ౕను Eా-ాట మ[
ెగ[
ె �ౕను 8ా
ాట 1ాహనద cాల�ె %ాగు 
�వ�హQె 

14 G?ౕ3ంగప_ �ా�F 
 1ాహన cాలక 

�గమద వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవర 1ాహన cాల�ె %ాగూ �వ�హQె 

15 G?ౕ m.m.మసF-ెహన�  
8 9ావర స%ాయక 

�ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3ౕకరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 

16 G?ౕ.-ాkాకృషR 
�జ1ాన 

�గమద కcెౕ�య34 వ)fద �ెలసవను* �వ�)సువ,దు 

17 G?ౕ.�ా-ాయణ, 

1ాహన శు}
ార 

�గమద 1ాహనద34 స%ాయక-ా2 కత�వ( �వ�)సువ,దు. 

18 G?ౕమJ కుసుమ, 

 మ);ా స%ాయ� 

�గమద కcెౕ�య34 వ)fద �ెలసవను* �వ�)సువ,దు 

19 G?ౕమJ 2ౕ7ా �ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3కరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 
20 G?ౕమJ\ౕ2�, 

మ);ా స%ాయ� 

�ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3కరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 

21 G?ౕమJ కమ+ా�� 
మ);ా స%ాయ� 

�ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3కరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 

22 కు.ప�ాBవJ 

మ);ా స%ాయ� 

�ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3కరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 

23 G?ౕ.అ+ెూ_ౕa~ C’8ెూౕజ, 

8 9ావర స%ాయక 

�ెౕంద? కcెౕ�య �ౕను Gౕత3కరణ ఘటకద34 కత�వ( �వ�హQె 

24 G?ౕశ�ౕa కుEా�, 

హ-ాజు
ార 

�గమద కcెౕ�య34 వ)fద �ెలసవను* �వ�)సువ,దు. 

 

Section 4(1)(b)(iii) 



Procedures followed in decision making Process 

క?క?క?క?.సంసంసంసం పద�ామపద�ామపద�ామపద�ామ అV�ా�అV�ా�అV�ా�అV�ా� మతు=మతు=మతు=మతు= కత�వ(గళ$కత�వ(గళ$కత�వ(గళ$కత�వ(గళ$ 
1. mషయ �1ా�హకరు పత?గళ$fzౕకృత1ాద కూడ+ెౕ పత?వను* ప�Gౕ3f %ెూస కడతవను* 

Uా?రం�f ఇల41ెౕ అf=తzద34రువ కడత�ెF సంబంVfద పత?గళ$ 
fzౕకృత1ాద-ె mషయవను* ప�Gౕ3f �గమద ముఖ(స9-ా2రువ 
వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�కరవర అను�ౕద�ె
ా2 ప?kాన వ(వ8 9ాపక�
ె 
కడతవను* మంCసువ,దు 

2. +ెకFప7ా?V�ా� mషయ �1ా�హక�ంద fzౕకృత1ాద కడతవను* ప�Gౕ3f ముం�న క?మద 
బ
ె� �గమద ముఖ(స9-ా2రువ వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవర 
అను�ౕద�ె
ా2 ప?kాన వ(వ8 9ాపక�
ె కడతవను* మంCసువ,దు. 

3 కంప� �ాయ�దG� fzౕకృత1ాద పత?గళను* ప�Gౕ3f ముం�న క?మద బ
ె� �గమద 
ముఖ(స9-ా2రువ వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవర అను�ౕద�ె
ా2 ప?kాన 
వ(వ8 9ాపక�
ె కడతవను* మంCసువ,దు. 

4 స%ాయక ఇంZ�య� fzౕకృత1ాద పత?గళను* ప�Gౕ3f ముం�న క?మద బ
ె� �గమద 
ముఖ(స9-ా2రువ వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవర అను�ౕద�ె
ా2 ప?kాన 
వ(వ8 9ాపక�
ె కడతవను* మంCసువ,దు. 

5 �ాయ��1ా�హకరు mశయ �1ా�హక�ంద fzౕకృత1ాద కడతవను* ప�Gౕ3f ముం�న క?మద 
బ
ె� �గమద ముఖ(స9-ా2రువ వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరవర 
అను�ౕద�ె
ా2  ప?kాన వ(వ8 9ాపక�
ె కడతవను* మంCసువ,దు. 

6 ప?kాన వ(వ8 9ాపకరు కంప� �ాయ�దG�/+ెకF ప7ా?V�ా�/ స%ాయక ఇంZ�య� / 
�ాయ��1ా�హకరు/mషయ �1ా�హక�ంద fzౕకృత1ాద కడతవను* 
ప�Gౕ3f ష-ా�ెూం�
ె �గమద ముఖ(స9-ా2రువ వ(వ8 9ాపక 
��ెౕ�శకరవర అను�ౕద�ె
ా2 మంCసువ,దు. 

7 వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు ఇవరు �గమద ముఖ(స9-ా2రువ,ద�ంద fzౕకృత1ాద పత?గళ బ
ె� 
ముం�న క?మ �ై
ెూళ$�వ,దు అగత(mద�34 అంJమ ఆ�ెౕశ�ాF2 ఆడ[త 
మండ[
ె/ ఆడ[త ఇ+ాwెIాద పశుసం
ెూౕప�ె మతు= �ౕను
ా��ె 
ఇ+ాwెయ �ాయ�దG�యవ�
ె �ౕను
ా��ె ��ెౕ�శకర ముwాంతర 
స34సువ,దు. 

 

Section 4(1) (b) (iv) 

Norms set for the discharge of function 

క?సంక?సంక?సంక?సం పద�ామపద�ామపద�ామపద�ామ  



1 వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు Uా(-ాUా(-ాUా(-ాUా(-ా 4 1(����) (iii)ర34  నమూ�fదం7ె ఆద(7ె vౕ+ె కూడ+ెౕ 
�ెలసవను* �వ�)సువ,దు 2 ప?kాన వ(వ8 9ాపకరు 

3 కంప� �ాయ�దG� 

4 +ె�ాF ప7ా?V�ా� 

5 స%ాయక ఇంZ�య� 

6 �ాయ��1ా�హకరు 
7 )�య oెరళచు�
ారరు �ౕCరువ �ెలసవను* �గ�త సమయ�ెూళ
ె �వ�)సువ,దు. 
8 ��య oెరళచు�
ారరు 
9 ��య Eా-ాట స%ాయకరు 
10 1ాహన cాలకరు 1ాహనవను* సుf9Jయ34టుY 1ాహన cాల�ా �ాయ��వ�)సువ,దు 
11 గూ� C కcెౕ�య34 అవ�
ె వ)fద �ెలసవను* ఆIా �న1ెౕ 

ము2సువ,దు 
 

Section 4(1) (b)(v) 

కత�వ( �వ�హQె
ె సంబంVfద �యమగళ$, �బంధ�ెగళ$ సూచ�ెగళ$ �ై:Cగళ$ %ాగూ �ాఖ+ెగళ$ 
(Rules, Regulations, Instructions, Manual and records for  Discharging functions) 

క?సం �యమగళ$, �బంధ�ెగళ$, సూచ�ెగళ$ �ై:Cగళ$ %ాగూ �ాఖ+ెగళ$ 
1. �గమద �బంధ�ె మతు= కంప� +ెౕఖన 

(Memorandum & Article of Association of the Karnataka Fisheries 

Development Corporation) 

2 �గమద 8ెౕ1ా �యమగళ$ 
3. �గమద ప�ష�త వృంద మతు= 8ెౕ1ా �యEావ[ 

4 �గమద ఆడ[త మండ[ స|ెయ�ణ�యగళ$ 
 

Section 4(1) (b)(vi) 

(Categories of Documents held by the public authority under its Control) 

(8ావ�జ�క Uా?V�ార %ెూం�రువ �ాఖ+ెగళ mధగళ$) 

క?క?క?క?.సంసంసంసం �ాఖ+ెగళ�ాఖ+ెగళ�ాఖ+ెగళ�ాఖ+ెగళ mధగళ$mధగళ$mధగళ$mధగళ$ 
1. �గ�త \ౕజ�ెగ[
ె సంబంVfద కడతగళ$ 

(File pertaining to specific schemes) 



2 �గమద �ాయ� చటువ#�ెగ[
ె సంబంధపటY 1ాX�క వర� 

(Annual  Reports regarding activities of the Karnataka Fisheries Development Corporation) 

3 �గమద �బంధ�ె మతు= కంప� +ెౕఖన 

(Memorandum & Article of Association of the Karnataka Fisheries Development 

Corporation) 

4 �గమద �న�త( చటువ#�ెగ[
ె సంబంధపటY కడతగళ$ 
(Files pertaining to day to day business of the Corporation) 

5 �గమద చటువ#�ెగళ బ
ె� Eా)J �ౕడువ oెూ?ౕచ�� గళ$ 
(Broachers pertaining to business of the Corporation) 

6 �గమద f9-ాf= %ాగూ చ-ాf= బ
ె� �ాఖ+ె వ)గళ$, నగదు ప,స=క, oా(ంకు ప,స=క, వగ� ప,స=క, 
హf�ౕను మతు= ఘ�ౕకృత �ౕను ఖ�ౕ� %ాగూ Eా-ాట వ)గళ$, అలం�ా�క �ౕను ఖ�ౕ� %ాగూ 
Eా-ాట వ)గళ$ �గమద 1ాహనగళ మతు= జన-ెౕట� +ా� ప,స=కగళ$, +ెౕఖన 8ాEా2? %ాగూ 
సలకరH ఖ�ౕ� వ)గళ$ మతు= ఆడ[త మండ[ �ణ�యద వ) %ాగూ ఇ7ా(� �గమద �ాఖ+ెగళ$  

 

Section 4(1) (b)(vii) 

�యEావ[గళను* రూ:సువ సందభ�ద34 అథ1ా అనుn yాన
ెూ[సు1ాగ 8ావ�జ�క ముఖండర సల%ెగ[
ె 

EాCరువ వ(వ8ె9గళ$ 
 

(Arrangement for Consultation With or Representation by the Members of  the public 

in relation to the Formulation of Policy or Implementation thereof) 

 

 

_NIL_ 

 

Section 4(1) (b)(viii) 

Boards, Councils, Committees and other Bodies constituted as part of Public Authority 

క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమ �., ఇదర v�ౕ-ాండ� అం� ఆ#�కu~ ఆ� అ8ెూౕf�ౕషa న 

�యEావ[గళ �యమ 23(1) ర vౕ-ె
ె ప?సు=త స�ా�ర�ంద అను�ౕ�సల_టY ఒటుY 15 సదస(రుగళను* 

%ెూం�రువ ఆడ[త మండ[ (Board) అf=తzద34దు� అవ,గళ34 స�ా�ర�ంద �ామ ��ెౕ�Gత  4 అV�ా� 

సదస(రుగళ$, ఒబgరు వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు %ాగూ 10 మం� స�ా�ర�ంద �ామ ��ెౕ�Gత అV�ా-ెౕతర 



సదస(రుగళను* ఒళ
ెూంCరుత=�ె. ఆడ[త మండ[యు  వష�ద34 క�షy 3 Jంగ[
ెూvB స|ెగళను* నMెf �గమద 

�ాయ�చటువ#�ెగ[
ె సంబంVfద అగత( �ణ�యగళను* �ై
ెూండు �గమద అ�వృ��
ె Eాగ�దశ�న �ౕడుJ=�ె. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(ix) 

Directory of Officers and Employees 

క?.సం అV�ా�/fబgంVగళ %ెసరు�G?ౕ/G?ౕమJ పద�ామ దూర1ాH సంwె( 
1 ఎం.ఎu �ెూఢ�మ� వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు 0824-24214312 

2 :.ఎం ముద�ణR ప?�ాన వ(వ8 9ాపకరు 0824-2421281 

3 Gవప_ ఎం యు �ాయ��1ా�హకరు 0824-2421281 

4 -ా2H �ెౕm ఎం )�య oెరళచు�
ాJ� 0824-2421281 

5 సు-ెౕ�.]ె.ఎ� ��య +ెకF పత? స%ాయక 0824-2421281 

6 కుము�ా�P �ె ��య Eా-ాట స%ాయ� 0824-2421281 

7 ఆOాల7ా ��య Eా-ాట స%ాయ� 0824-2421281 

8 కm7ా ��య Eా-ాట స%ాయ� 0824-2421281 

9 �ాగ-ాజ 1ాహన cాలక 0824-2421281 

10 3ంగప� �ాయF 1ాహన cాలక 0824-2421281 

11 mm మసF-ెహన� గూ?� C 0824-2421281 

12 అ+ెూౕa~ � 8ెూౕజ గూ?� C 0824-2421281 

13 కుసుమ గూ?� C 0824-2421281 

14 2ౕ7ా గూ?� C 0824-2421281 

15 \ౕ2� గూ?� C 0824-2421281 



16 కమ+ా�P గూ?� C 0824-2421281 

17 పదBవJ గూ?� C 0824-2421281 

18 శ�ౕa కుEా� గూ?� C 0824-2421281 

19 f.�ా-ాయణ గూ?� C 0824-2421281 

20 -ా�ాకృషR గూ?� C 0824-2421281 

 

 

 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(x) 

అV�ా�/fబ�ం�గళ$ ప�ెయువ Eాfక 1ెౕతన %ాగూ ఇతర  భ7ె�గళ$ 

Monthly Remuneration received by officers and Employees including the system 

of Compensation as provided in Regulations 

క?.సం అV�ా�/fబgం�గళ %ెసరు� G?ౕ/G?ౕమJ పద�ామ 1ెౕతన %ాగూ ఇత-ె 
భ7ె=గళ$ 

1 ఎం.ఎu �ెూఢ�మ� వ(వ8 9ాపక ��ెౕ�శకరు 86,294.00 

2 :.ఎం ముద�ణR ప?kాన వ(వ8 9ాపకరు 85,813.00 

3 Gవప_ ఎం యు �ాయ��1ా�హకరు 45,108.00 

4 -ా2H �ెౕm ఎం )�య oెరళచు�
ాJ� 33,800.00 

5 సు-ెౕ�.]ె.ఎ� ��య +ెకF పత? స%ాయక 31,748.00 

6 కుము�ా�P �ె ��య Eా-ాట స%ాయ� 21,419.00 

7 ఆOాల7ా ��య Eా-ాట స%ాయ� 21,419.00 

8 కm7ా ��య Eా-ాట స%ాయ� 21,419.00 

9 �ాగ-ాజ 1ాహన cాలక 21,854.00 

10 3ంగప� �ాయF 1ాహన cాలక 21,854.00 

11 mm మసF-ెహన� గూ?� C 31,748.00 



12 అ+ెూౕa~ � 8ెూౕజ గూ?� C 31,004.00 

13 కుసుమ గూ?� C 26,129.00 

14 2ౕ7ా గూ?� C 26,129.00 

15 \ౕ2� గూ?� C 26,129.00 

16 కమ+ా�P గూ?� C 26,129.00 

17 పదBవJ గూ?� C 26,129.00 

18 శ�ౕa కుEా� గూ?� C 24,972.00 

19 f.�ా-ాయణ గూ?� C 32,491.00 

20 -ాkాకృషR గూ?� C 26,129.00 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(xi) 

Budget Allocated to Each Agency Including Plans etc. 

క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమ�ెF 2017-18ర 8ా3
ె స�ా�ర�ంద మంజూ-ాద అను�ానద mవర 

 

                                                                                                             (�త= రూ.గళ34) 

క?సం \ౕజ�ెయ %ెసరు       మంజూ-ాద అను�ాన    ఒటుY 
�ెౕంద? -ాజ( 

1. �ౕను EారుకeెY �Eా�ణ 
-ాXYౕయ �ౕను
ా��ె అ�వృ�� 
మండ[(ఎa.ఎ.�.�.�) 
-ాXYౕయ కృX మతు= 
ా?�ౕణ 
అ�వృ�� oా(ం� (నoా �)న  

ా?�ౕణ మూలభూత 8ౌకయ� 
అ�వృ�� �V (ఆ�.ఐ.�.ఎ�) 
మతు= �ౕను
ా��ె ఇ+ాwె 
 

1,02,16,000 67,58,000 1,69,74,000 

2 ఆధు�క �ౕను సంసFరణ 2,00,00,000 - 2,00,00,000 



8 9ావర �Eా�ణ (�ెౕంద? %ాగూ 
-ాజ( స�ా�రగళ సహ 
|ా2తzద34) 

3 సzచ� |ార¢ అ�Iాన 
-ాX9ౕయ �ౕను
ా��ె అ�వృ�� 
మండ[(ఎa.ఎ�.C.�) 

10,00,000 - 10,00,000 

4 మ7ా~శ?య \ౕజ�ె - - 2017-18�ెౕ 8ా3న34 
అను�ాన 
మంజూ-ా2రువ,�ల4 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(xii) 

Manner of Execution of Subsidy Programmes 

The details of the beneficiary oriented schemes are given below: 

2017-18�ెౕ�ెౕ�ెౕ�ెౕ 8ా3న8ా3న8ా3న8ా3న క�ా�టకక�ా�టకక�ా�టకక�ా�టక �ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా�ౕను
ా��ా అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ�� �గమద�గమద�గమద�గమద \ౕజ�ెగళ\ౕజ�ెగళ\ౕజ�ెగళ\ౕజ�ెగళ mవరmవరmవరmవర 

1.�ౕను�ౕను�ౕను�ౕను EారుకeెYEారుకeెYEారుకeెYEారుకeెY �Eా�ణ�ెF�Eా�ణ�ెF�Eా�ణ�ెF�Eా�ణ�ెF స%ాయస%ాయస%ాయస%ాయ: 

-ాXYౕయ �ౕను
ా��ె అ�వృ�� మండ[ %ై�ా?oా£(ఎa.ఎ�.�.�)-ాXYౕయ కృX మతు= 
ా?�ౕణ oా(ం� (న 

oా��)న 
ా?�ౕణ మూల భూత 8ౌకయ� అ�వృ�� �V (ఆ�.ఐ.C.ఎ�) %ాగూ �ౕను
ా��ె ఇ+ాwె ఇవర ఆq�క 

�ెరm�ెూం�
ె ���స+ాగుJ=రువ ఆధు�క �ౕను EారుకeెY �Eా�ణ�ెF ఒటుY రూ.1,69,74,000/- అను�ాన 

మంజూ-ా2దు�, ఇదర34 రూ.91,26,765/-ను* �ౕను EారుకeెYగళ �Eా�ణ�ెF ఖచు� Eాడ+ా2�ె. 

2. ఆదు�కఆదు�కఆదు�కఆదు�క �ౕను�ౕను�ౕను�ౕను సంసFరణసంసFరణసంసFరణసంసFరణ 8ా9వర8ా9వర8ా9వర8ా9వర �Eా�ణ�Eా�ణ�Eా�ణ�Eా�ణ: 

  �ెౕంద? స�ా�రద  1ాHజ(  ఇ+ాwెయ eె?ౕ� ఇa Uా?స¤చ�� ¥� ఎ�~ �ౕ�� fFౕ�  (TIES)  న ఆq�క 

�ెరm�ెూం�
ె �ెౕంద?  %ాగూ -ాజ( స�ా�రద �ై
ా��ా మతు= 1ాHజ( ఇ+ాwెయ సహ|ా2తzద34 రూ.13.34 �ెూౕ# 

1ెచ�ద34 తద�య34 ఆధు�క �ౕను సంసFరణ 8 9ావరవను* ���స+ాగుJ=దు� ఇద�ెF స�ా�ర�ంద రూ 2,00,000/- 

అను�ానద మంజూ-ా2రుత=�ె. 

3. -ాXYౕయ-ాXYౕయ-ాXYౕయ-ాXYౕయ �ౕను
ా��ె�ౕను
ా��ె�ౕను
ా��ె�ౕను
ా��ె అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ��అ�వృ�� మంమంమంమండడడడ[[[[, %ై�ా?oా£%ై�ా?oా£%ై�ా?oా£%ై�ా?oా£ 



-ాXYౕయ �ౕను
ా��ె అ�వృ�� మండ[ %ై�ా?oా£ఇదర \ౕజ�ెయC సzచ� |ార¢ అ�Iాన�ాF2 

రూ.10,00,000/- అను�ాన మంజూ-ా2రుత=�ె.  

4.మ7ా(�మ7ా(�మ7ా(�మ7ా(�శ?యశ?యశ?యశ?య \ౕజ�ె\ౕజ�ె\ౕజ�ె\ౕజ�ె 

క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమవ, వసJ ర)త �ౕను
ార�
ె వసJ 8ౌలభ(వను* క3_సువ \ౕజ�ెయ 

�ెూౕడu ఏ]ె�~Iా2 �ాయ��వ�)సుJ=దు� 2017-18�ెౕ 8ా3న34 3672 ఫ+ానుభmగ[
ె  17,50,90,000/-వను* 

�డుగMె Eాడ+ా2�ె. 

Section 4(1) (b)(xiii) 

Particulars of Recipients of Concessions, Permits or Authorization granted by 

Public Authority 

 

-NIL- 

 

 
Section 4(1) (b)(xiv) 

Information available in Electronic Form 

Information relates to the Various schemes of the Corporation are available in 

website www.kfdcfish.com   

�గమద mmధ \ౕజ�ెగ[
ె సంబంVfద Eా)Jగళను* �గమద 1ె§ 8ై� www.kfdcfish.comన34 

�ెూ-ెయుత=�ె 
 

Section 4(1) (b)(xv) 

8ావ�జ�కరు Eా)Jయను* పMెయలు లభ(mరువ అనుకూల7ెగళ mవర 

(Particulars of Facilities available to Citizens for obtaining Information) 

8ావ�జ�కరు క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృ�� �గమద \ౕజ�ెగ[
ె సంబంVfద Eా)Jగళను* వ(వ8 9ాపక 
��ెౕ�శకరు క�ా�టక �ౕను
ా��ా అ�వృV¨ �గమ �., మంగళ�రు ఇవ�ంద పMెయ బహుదు. 

%ాగు �గమద 1ె§ 8ై� www.kfdcfish.comన34  కూMా పMెయబహుదు. 

Citizens  can obtain the information related to various schemes of the Corporation from 

Managing Director, Karnataka Fisheries Development Corporation Ltd., Mangalore. Also 

they can access the information through above said website. 



 

 

 

 

 

Section 4(1) (b)(xvi) 

8ావ�జ�క Eా)J అV�ా�గళ %ెసరు పద�ామ %ాగూ ఇతర mవరగళ$ 

(Names Designation and other Particulars of Public Information Officers) 

8ావ�జ�క Eా)J అV�ా� 

క?సం అV�ా�గళ %ెసరు పద�ామ దూర1ాH సంwె( 
1. G?ౕ.చంద? %ె©.ఎ� �ాయ��1ా�హకరు 0824-2421281 

 

vౕలBనm Uా?V�ార: 

క?సం అV�ా�గళ %ెసరు పద�ామ దూర1ాH సంwె( 
1. G?ౕ.:.ఎం.ముద�ణ ప?kాన 

వ(వ8 Pాపకరు(ప?|ార) 
0824-2421281 

 

8ావ�జ�కUా?V�ార: 

క?సం అV�ా�గళ %ెసరు పద�ామ దూర1ాH సంwె( 
1. G?ౕ.ఎం.ఎu �ెూడNమ� వ(వ8 Pాపక ��ెౕ�శకరు 0824-2424312 

 

Section 4(1) (b)(xvii) 

ఇతర ఉపయుక= Eా)Jగళ$ 

                                                                       (Other useful Information) 

 

_NIL_ 



 

 


