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ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್, ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರ 

ಹುದ್ದೆಗೆ – ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ  

Detailed Notification 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು: ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರು 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ:  2 ವಷವ 

ಸಂಭಾವನೆ: Rs 9.10 Lakhs+ಪಿ.ಎಫ್ (Per annum) 

ವಿದ್ಾಾಹವತೆ: M.B.A 

ಸೋವೆಯ ಅನುಭವ: 5 ವಷವ 

ಅಗತಾ ಕೌಶಲಾಗಳು: ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಗುಂಪು ಸಂವಹನಾ 

ಕೌಶಲಾ, ಕನನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ (ಓದುವುದು ಮತುಿ ಬರೆಯುವುದು) 

ಅರ್ಜವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆ ನೆಯ ದಿನಾಂಕ:28.02.2019. ಅರ್ಜವಗಳನುನ ನಿಗದಿತ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ 

amd2.sakala@gmail.com ಗೆ email ಮ ಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು. 

ನೆೋರ ಸಂದಶವನ: ದಿನಾಂಕ : 06.03.2019 , 11:00AM 

ಸಥಳ: ಕೆ ಠಡಿ 110 , ಗೆೋಟ್-  1 , ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಗಳ ರು-560050 

ಹೆಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವಸಿ: ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ . ದ .ಸಂ: 080 2203 2857 

 

Job Description/ ನಿವವಹಿಸಬೋಕಾದ ಕಾಯವಗಳು 

1. ಕನಾವಟ್ಕ ಸಕಾಲ ಸೋವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2011 ಮತುಿ (ತ್ತದುೆಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ನಿವವಹಣೆಗಾಗಿ ಸೋವೆಗಳನುನ ವಿಳಂಬ/ವಿಫಲವಾಗದಂತೆ ನಿೋಡಲು ಸ ಕಿವಾದ ಕಾಯವತಂತರಗಳನುನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಿಷನ 

ನಿದ್ದೋವಶಕರಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು ಮತುಿ ಅವುಗಳನುನ ಕಾಯವರ ಪಕೆೆ ತರುವುದು. 

2. ಪರತ್ತಯಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪರತ್ತಯಂದು ಸೋವೆಯ ಕಾಯವಹರಿವಿನ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳು/ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನುನ 

ಅಭಾಸಿಸಿ ಅದರ ಸರಳಿೋಕರಣ/ಆಧುನಿೋಕರಣ ಹಾಗ  ಕ್ಷಿಪರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

3. ಇದರ ಜ ತೆಗೆ ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರು ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲ್ಲಸಿ 

ಪೋಪರ್ ಳು, ರೆ ೋಡ್ ಮಾಾಪ್್ಗಳು, ಕಾನೆೆಪ್ಟ ನೆ ೋಟ್  ರಿವಯಾ, ಉನನತ ಮಟ್ಟದ ಪರಸಂಟೋಷನ್ಗಳನುನ 

ಕಾಯವಗತಗೆ ಳಿಸಲು ಕಾಯವವಿಧಾನಗಳನುನ ತಯಾರಿಸುವುದು. 

4. ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ನ ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಅಪರ ಮಿಷನ ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರು ವಹಿಸುವ 

ಯಾವುದ್ದೋ ಸಕಾಲ ಸೋವೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳ ನಿವವಹಣೆ. 
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5. ನಿಗದಿತ ಕಾಯವಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ನಿದಿವಷಟ ಗುಂಪುಗಳ ಂದಿಗೆ ವಾವಹರಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಭಾಗಿದ್ಾರರನುನ 

ಸೋರಿಸಿ ಕಾಯಾವಗಾರಗಳನುನ ಸಂಘಟಿಸುವುದು. 

6. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋರ್ಜಸಲಪಡುವ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತರಜ್ಞಾನರನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ತಂಡ ಹಾಗ  ಇತರ 

ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕಿ ಮಾಗವದಶವನ ಹಾಗ  ನಿದ್ದೋವಶನಗಳನುನ ನಿೋಡುವುದು. 

7. ಉನನತಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಟಿಪಪಣಿ ಹಾಗ  ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕೆಗಳನುನ ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು. 

8. ತಮಮ ಸೋವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೋವಶನದಂತೆ ನಿವವಹಿಸಿರುವ ಕತವವಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ತಯ ದ್ಾಖಲಾತ್ತಗಳು / ಸಾಫಟ ಕಾಪಿ ದ್ಾಖಲಗಳನುನ ತಪಪದ್ದೋ ಮಿಷನ ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಅಪರ ಮಿಷನ 

ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ ರವರಿಗೆ ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು ಹಸಾಿಂತರಿಸತಕೆದುೆ. 

9. ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರು ನಿವವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ ಪರತ್ತ ತ್ತಂಗಳು 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಡೈರಿಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸತಕೆದುೆ. 

10. ಮಿಷನ ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಅಪರ ಮಿಷನ ನಿದ್ದೋವಶಕರು / ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದ ರವಾಣಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಇ-

ಮೋಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕವಸಿದ್ಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ ಕಿವಾಗಿ ಸಪಂದಿಸಿ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುವುದು. 

 

Conditions of Engagement/ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯ ಷರತುಿಗಳು 

1. ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯು ಕಾಯವಭಾರ ವಹಿಸಿಕೆ ಂಡ ದಿನದಿಂದ ಎರಡು 

ವಷವದ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದ್ದೋಶ ಹೆ ರಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು 

ಸಂಭವಿಸುವುದ್ದ ೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತರ ಇದುೆ, ಇದ್ದ ಂದು ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ನೆೋಮಕಾತ್ತ ಆಗಿರುತಿದ್ದ. 

2. ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರ ಸೋವೆಯು ಪರತ್ತನಿತಾ ಅವಶಾವಿರುವುದರಿಂದ, ಪರತ್ತದಿನವು ಕಛೋರಿ 

ವೆೋಳಯಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕೆದುೆ ಹಾಗ  ಹಾಜರಾತ್ತ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡತಕೆದುೆ. 

3. ಇವರ ಸೋವೆಯು ತೃಪಿಿಕರವಾಗಿರುವುದು ಇನುನ ಮುಂದ್ದಯ  ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೋವೆಯನುನ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. 

4. ಪರತ್ತನಿತಾ ಕಛೋರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷವಕ 15 ದಿನ ಸಾಂದರ್ಭವಕ ರಜ ಪಡಯಲು ಅಹವರಾಗಿರುತಾಿರೆ.  

5. ಈ ಒಪಪಂದದ ಷರತುಿಗಳನುನ ಉಲಿಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆ ರಗುತ್ತಿಗೆ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯು ತಾನಾಗಿಯೋ 

ಮುಕಾಿಯವಾಗುತಿದ್ದ.  
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6. ಅವರ ಕತವವಾ, ಕಾಯವ ಮತುಿ ಪರಕಾಯವಗಳನುನ ಶರದ್ದಧ, ಭರ್ಕಿ ಮತುಿ ಆಸರ್ಕಿಯಂದ ನೆರವೆೋರಿಸುವುದು 

ಅವರು ಕತವವಾವನುನ ಪಾಲ್ಲಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನೆರವೆೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಭಾವಾಗಬಹುದ್ಾದ ಅಧಿಕೃತ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಗೌಪಾವಾಗಿಟ್ುಟ ಕಟ್ುಟನಿಟ್ಾಟಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕು. 

7. ಸದರಿ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯ ಅವಧಿಯ ಸೋವೆಯನುನ ನಿವೃತ್ತಿ ವೆೋತನ ಹಾಗ  ಇತಾಾದಿ ಸೌಲಭಾಗಳಿಗೆ 

ಅಹವತಾದ್ಾಯಕ ಸೋವೆಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ/ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೆೋಮಕಾತ್ತಯನುನ ಯಾವುದ್ದೋ ಕಾರಣಕ ೆ ಖಾಯಂ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ. 

8. ಒಪಪಂದದ ಷರತುಿ, ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರುವ ಸೌಲಭಾಗಳ ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೋರಾವುದ್ದ ೋ ಸೌಲಭಾಕೆೆ 

ಅಂದರೆ, ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಮಗೆ ಳಿಸುವುದು, ವೆೋತನ ಬಡಿಿ, ಪದ್ದ ೋನನತ್ತ ಹಾಗ  ಪಿಂಚ್ಣಿ ಇತಾಾದಿ ಸೌಲಭಾಗಳಿಗೆ 

ಅನಹವರಾಗಿರುತಾಿರೆ. 

9. ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಮುಂಚ್ಚತವಾಗಿ ನೆ ೋಟಿೋಸ್ ನಿೋಡದ್ದ ಸಂಸಥಯ ಕೆಲಸವನುನ ಬಿಡತಕೆದೆಲಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ 

ನೆ ೋಟಿೋಸ್ ನಿೋಡದ್ದೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾಾಂಕ್ ಗಾಾರಂಟಿಯನುನ ಸಕಾವರದಿಂದ ಮುಟ್ುಟಗೆ ೋಲು 

ಹಾರ್ಕಕೆ ಳಳಲಾಗುವುದು. 

10. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸಕಾವರವು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಾದ ಯಾವುದ್ದೋ ಷರತುಿಗಳಿಗೆ ಬದೆರಾಗಿರತಕೆದುೆ. ಅವರ 

ದುನವಡತೆಯಂದ್ಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಲವಕ್ಷಾತೆ, ಉದ್ಾಸಿೋನತೆಯಂದ್ಾಗಲ್ಲೋ ಸಕಾವರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥವಕ ನಷಟ 

ಉಂಟ್ಾದರೆ ಅದನುನ ಅವರು ಸಕಾವರಕೆೆ ತುಂಬಿಕೆ ಡಲು ಹೆ ಣೆಯಾಗಿರುತಾಿರೆ. 

11. ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸದ ಮೋಲ ನವದ್ದಹಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನಾನವುದ್ದೋ ಸಥಳಕೆೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಬೋಕಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜಾ ಸಕಾವರದ 

ವೃಂದ-ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನವಯಸುವ ದಿನಭತೆಾ ಮತುಿ ಪರವಾಸ ಭತೆಾ ಪಡಯಲು ಅಹವರಾಗಿರುತಾಿರೆ.  

12. ಹೆಚ್ುುವರಿ ನಿವವಹಣಾ ಸಮಾಲ ೋಚ್ಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಸೋವಾವಧಿಯ ಭದರತೆಗಾಗಿ ರ . 20,000/-ಗಳ 

ಬಾಾಂಕ್ ಗಾಾರಂಟಿಯನುನ ನಿೋಡುವುದು. 

 

****ಮುಕಾಿಯ**** 
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Appointment for the post of Additional Management Consultant in Sakala 

Mission, Department of Administrative Reforms (e-Gov), Government of 

Karnataka 

 

Detailed Notification 

Name of Post: Additional Management Consultant 

Period of contract: 2 Years 

Renumeration: Rs. 9.10 Lakhs per Annum+ PF 

Qualification: MBA 

Experience: Minimum 5 Years work experience 

Age: Below 40 Years as on 1.1.2019 

Skill required: Aptitude in usage of IT and its implementation in e- gov projects, group 

communication skills, knowledge of kannada (writing and reading). 

Last date for applying in prescribed format is 28.02.2019. Candidates may send 

applications to amd2.sakala@karnataka.gov.in 

Walk in Interview: 06.03.2019 at 11:00AM 

Venue: Room 110, First Floor, Gate -1, MS Building, Bengaluru 560001. 

For information contact: Section Officer, Sakala Mission, Phone: 080 2203 2857 
 

 

Job description 

1. Developing suitable strategies for prevention of delay in government services 

provided to citizens and for effective implementation of the Karnataka Sakala Services 

Act, 2011 and (Amendment) Act 2014 for time-bound delivery of public services. 

2. To study rules / procedures regarding functioning of services of each department of 

Government of Karnataka and to facilitate simplification / modernization and 

computerisation of those services. 

3. Additional Management Consultant will prepare guidelines and procedures for 

implementation of Policy Papers, Road Maps, Concept Notes, high-level presentations 

etc.  

4. Managing office work schedule as advised by the Mission Director / Additional 

Mission Director of the Saka Mission. 

5. Dealing with citizen groups/organisations for scheduled activities and incorporate 

participants to organize workshops. 

mailto:amd2.sakala@karnataka.gov.in
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6. Provide guidance and direction to the team and other personnel involved in the 

information technology developed at later stages. 

7. Prepare notes and PPT presentations for high level meetings chaired by senior 

officers of Government of Karnataka. 

8. Submitting relevant documents / soft copy of documents related to completion of 

targets set by Mission Director/Additional Mission Director every month. 

9. Additional Management Consultant should submit a monthly diary of activities 

undertaken to Additional Mission Director. 

10. Mission Director / Additional Mission Director are to be immediately responded to 

when contacted by telephone, mobile, e-mail etc. 

 

Conditions of Engagement 

1. The appointment of Additional Management Consultant purely a temporary 

engagement for a period of two years. Further extension is purely based on the 

discretion of Sakala Mission and subject to satisfactory performance. 

2. He is required to be present in office on all working days and sign the attendance 

register. 

3. He is eligible for Casual Leave of 15 days every calendar year. 

5. The contractual appointment expires automatically if the person violates any terms of 

this Notification. 

6. Perform duty, work and actions with due diligence and devotion and maintain 

confidentiality regarding any information that may be available to him/her during the 

course of employment. 

7. The period of this contractual engagement shall not be counted as qualifying service 

for the purpose of retirement or such entitlements.  

8. No other entitlements/allowances apart from those mentioned in this Notification are 

applicable.  

9. Additional Management Consultant shall not quit the job without one month's notice. 

Bank Guarantee will be forfeited by the Government of Karnataka if he quits the job 

without prior notice. 

10. Additional Management Consultant shall comply with any other conditions 

prescribed by Government of Karnataka. In case Government of Karnataka suffers any 

financial loss due to misconduct or negligence of part of Additional Management 

Consultant he/she is responsible for compensating the same. 
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11. In case of outstation visits necessitated during the course of engagement Additional 

Management Consultant is eligible for Travelling Allowance and Daily Allowance at the 

rate applicable to Group A officers of Govt. of Karnataka.   

12. Selected candidates are required to furnish a Bank Guarantee for Rs.20,000/ - in the 

name of Mission Director, Sakala, Government of Karnataka.  

 

******END****** 



FORMAT FOR CURRICULUM VITAE 

Name: 

Date of Birth: 

Father’s Name: 

Address: 

Phone number: 

Email ID: 

Aadhar Number: 

 
 
 
 

ACADEMIC QUALIFICATIONS 

S. 

N 
Degree 

Bachelor 

/Master 
Specialisation 

Year of 

 

Passing 

Grade 
Name of Institution/ 

University 

1  
 

   
 

2  
 

   
 

3  
 

   
 

4  
 

   
 

5  
 

   
 

6  
 

   
 

7  
 

   
 

* Additional certification courses/educational qualifications completed may also be indicated 

in the above table 

 

 

 

 

Please Paste Passport Size 

Photograph Here 



EMPLOYMENT HISTORY  

S. 

N 

Date of work 

(From) 

DD/MM/YYY 

Format 

Date of work 

(To) 

DD/MM/YYY 

Format 

Name of 

Organisation 

and Location 

Position 

Held 
Remarks 

1      

2      

3      

4      

5      

 

NOTE: Please carry original Documents along with One set Photocopy relating to 

Educational Qualifications, Work experience at the time of walk in Interview. Please carry 

Original Aadhar card and PAN card along with one photocopy. 

Declaration: I hereby declare that the information furnished above is true to the best of my 

knowledge. I also declare that I have not been convicted for any crime/misconduct in court 

of law.  

 

Date:          Signature 

Place:         
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