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ప్ర్రచయం 
1.1. ప్ూరవ అంగము: 
తెలంగాణ లోని డాll మర్రి చెన్ాారె్డడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథను గుర్రంచి సమాచారం అంద్ధంచడం, 
సమాచార్ానిాసేకర్రంచి పౌరులకు అందుబాటులో ఉంచడమే ఈ సంసథ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. 
1.2.  ఉద్దేశ్యము / ప్రయోజనం:  
i). సంసథ కారయకలాపాలను గుర్రంచి పారదరశకవిధానములో  సమాచార్ానిా అంద్ధంచడానికి 
వీలుకల్పంచడం. 
ii). పౌరులకు, అధధకారులకు, ప్రభుత్వ అధధకార వర్ాల లలోని ఉద్యో యగులకు, ప్రలలకు సంబంధధంచిన 
అంశాలలో ఆసకిివునా ఇత్రులందర్రకి అవసరమ ైన సమాచార్ానిా సమకూరచడం. 
1.3  ఈ సంసథ సేవలను వినియోగరంచుకోవాలని ఆశిసుి నటటి  అనిా స్ాథ యిలలోని ఉద్యో యగుల, ఇత్ర 
సమాచార అవసర్ాలను తీరచడానికి ఈ కరద్ీపికను ఉద్దేశించడమయింద్ధ. 
1.4.  ముఖ్యమ నై ప్ద్ాల విసతరణ: 
డాll ఎం.సి.ఆర్.హ చ్.ఆర్.డడ.ఐ.టట.యస్. అంటే తెలంగాణ లోని డాll మర్రి చెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల 
అభివృద్ధి  సంసథ  అని అరథం. 
* డడ.జి.   : డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
* ఎ.డడ.జి  : అడడషనల్స డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
* లె.డడ.జి.  : లాయింట్ డెైర్ెకిర్ లనరల్స  
* ఎ.ఒ.   : ప్ర్రపాలక అధధకార్ర 
* డడ.ఐ.అర్ (టట.సి.) : డెైర్ెకిర్ (శిక్షణ సమనవయం) 
* లె.డడ. (ఎ.టట.డబుీ ు) : లాయింట్ డెైర్ెకిర్ (అక ంట్్ శిక్షణ విభాగము) 
* డడ.డడ. (ఎడడ.టట.డబుీ ు) : డడప్యయటట డెైర్ెకిర్ (ఆడడట్ శిక్షణ విబాగము) 
* ఎసిసిటట.ఒ.  : అక ంట్్ ఆఫీసర్ 
* ఇ.ఓ.   : ఎసేిట్ ఆఫీసర్ 
* ఎ.ఎ.ఒ.  : అసిస్ింట్ అక ంట్్ ఆఫీసర్  
* ఎ.ఎ.ఒ.  : అసిస్ింట్ ఆడడట్ ఆఫీసర్  
* టట & అర్.ఎ.  : ట్ైనైింగ్ & ర్ీస్ర్చ అస్ో సియిేట్ 
* ఎస్.ఎఫ్.ఎం.  : సీనియర్ ఫ్ాయకలి్ మ ంబెర్ 
* ఎఫ్.ఎం.  : ఫ్ాయకలి్ మ ంబెర్ 
* లె.ఎఫ్.ఎం.  : జూనియర్ ఫ్ాయకలి్ మ ంబెర్ 
* టట.పి.సి.  : ట్ైనైింగ్ పోర గాిమ్ కో-ఆర్రిన్ేటర్ 
* టట.ఎ.   : ట్ైనైింగ్ అసిస్ింట్ 



3 | P a g e  
 

* లె.ఎ.   : జూనియర్ అసిస్ింట్ 

* ఎస్.ఎ.  : సీనియర్ అసిస్ింట్ 
* ఎ.వి.ఓ.  : ఆడడయో విజువల్స్ ఆప్ర్ేటర్ 

* సి.డడ.   : కోర్్ డెైరె్కిర్ 

* సి.జి.ఆర్.ఎ.  : స్ంటర్ ఫర్ లనరల్స అండ్ ర్ెగుయలెటర్ర అడడినిసేి షేన్ 

* సి.యు.డడ.ఎస్. : స్ంటర్ ఫర్ అరబన్ డెవలప్ మ ంట్ సిడీస్ 

* సి.సి.డడ.ఎమ్.  : స్ంటర్ ఫర్ కెలీమేట్ చదంజ్ అండ్ డడలసిర్ మేన్ేజ్ మ ంట్ 

* సి.ఓ.ఎం.ఎస్.పి. : స్ంటర్ ఫర్ ఆఫీస్ మేన్ేజ్ మ ంట్ అండ్ స్కటిేర్రయల్స పరా కటిస్స్  

* సి.ఐ.టట.  : స్ంటర్ ఫర్ ఇనఫరే్ిషన్ ట్కాాలజి 

* సి.టట.ఎస్   : స్ంటర్ ఫర్ తెలంగాణ సిడీస్  

* ఎస్.డడ.జి.  : సస్టినబుల్స  డెవలప్ింట్  గోల్స్   

* ఎం.డడ.సి.  : మేన్ేలెింట్ డెవలప్ింట్  స్ంటర్ 

* డడ.టట.ఎస్.  : డెైరె్కి్ట ట్ైనైర్ సిిల్స్    

* డడ.ఒ.టట.  : డడలెైన్ ఆఫ్ ట్ైనైింగ్ 

* టట.ఒ.టట.  : ట్ైనైింగ్ ఆఫ్ ట్ైనైర్్  

* డడ.వి.డడ.  : డడజిటల్స వ ర్ట్ైల్స డడస్ి 

* టట.యెిన్.ఎ.  : ట్ైనైింగ్ నీడ్్ అన్ాల్సిస్ 

* ఇ.ఓ..టట.  : శిక్షణ యొకి మూలాయoకనము  

* ఎస్.ఎ.టట.  : శిక్షణకు కమిబదిమ ైన దృకపధం 

* సి.డడ.టట.సి.  : కలెకిరు అండ్ జిలాీ  శిక్షణ కమీషనర్ 

* జి.యమ్.(ఐ.టట) : లనరల్స మేన్ేలర్ – ఇనఫరే్ిషన్ టక్ాాలజి 

* ఎమ్.ఐ.టట.  : మేన్ేలర్ – ఇనఫరే్ిషన్ ట్కాాలజి 

* సి.జి.ఎమ్.  : చీఫ్ లనరల్స మేన్ేలర్ 

* సి.సి.పి.యు.  : స్ంటర్ ఫర్ కేసు సిడీస్ అండ్ ప్బీ్లకేషన్్ యూనిట్ 
 

1.5.  సమాచార వయవసథ : 
అర్.టట.ఐ. చటింలోని 4(1)వ విభాగంలో కోర్రన విధంగా ఈ కరద్ీపికలోని సమాచార్ానిా 18 
అధాయయాలుగా నిరవహించి, 2 నుండడ 18 వరకు గల అధాయయాలలో వివర్రంచడమయినద్ధ. 
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1.6.  అదనప్ు సమాచార్ాన్నా ప ందడం : 
డబ్లుయ ుడబ్లుయ ుడబ్లుయ ు.హెచ్ఆర్రిఐఎపి.జిఒవి.ఇన్ అన్ే సంసథ  వ ్  స్ైట్ ద్ావర్ాను, ముదరణ ద్ావర్ాను,  
ఎప్పటటకప్ుపడు ప్రలలకు అంద్ధంచుటకు ఉంచిన బరర చరీ ద్ావర్ాను, అంతదకాక పిరంట్ అండ్ ఎలాకాిా నిక్ట 
మీడడయా ద్ావర్ాను కూడా అదనప్ు సమాచార్ానిా ప ందవచుచను. 
 
 

1.7. సీన్నయర్ అధధకారుల పేరుయ  చిరున్ామాలక : 
శ్రి బి.పి. ఆచారయ, ఐ.ఎ.ఎస్           డెైర్ెకిర్ లనరల్స ఇ.ఓ ప్రభుత్య ప్రతదయక ప్రధాన కారయదర్రశ  
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                     ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

    ఫ్ో న్ నం.23548294, నివాసము: 23220832,  
   స్ల్స నం.9849855255 

  
శ్రి బ్లుసాన్న వ ంక్ట్ేశ్వరర్ావు, ఐ.ఎ.ఎస్  అడడషనల్స డెైర్ెకిర్ లనరల్స  
        డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                     ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

    ఫ్ో న్ నం.23543596, నివాసము : 40190357,  
                 స్ల్స నం. 9866893185 

శ్రిమతి. అన్నతా బ్లాలక్ృష్ణ , ఐ.ఎ. & ఎ.ఎస్      లాయింట్ డెైర్ెకిర్ లనరల్స  
                డాll మర్ర ిచెన్ాారె్డడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                     ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

         ఫో్ న్ నం.23543462, స్ల్స నం.7702600332 

సంప్రద్ధంచదందుక్క ఇత్ర అధధకారుల, ముఖ్యమ ైన వయక్కత ల పరేుయ  చిరున్ామాలక: 
శ్రిమతి. ఎల్. రమాద్దవి     ప్ర్రపాలన అధధకార్ర  
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

          ఫో్ న్ నం.23558028, ఎక్ట్ ట్నషన్ : 196   
స్ల్స నం.8977784568 

శ్రిమతి. శ్రిద్దవి అయలూర్ర   జనరల్ మేనే్జర్, సమాచార ట్ెకాాలజీ  
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

          ఫో్ న్ నం. 23547334, ఎక్ట్ ట్నషన్: 189 
స్ల్స నం. 986624888 
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శ్రిమతి. యాసీీన్ సులాత న   జాయంట్ డెైర్ెక్టర్ (ఎ.ట్ి.డబ్లుయ ) 
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

          ఫో్ న్ నం. 23548487, ఎక్ట్ ట్నషన్: 131 
స్ల్స నం. 9248032090 

శ్రి బి.న్.న్. లక్ష్మీజిర్ావు   అక ంట్్ ఆఫీసర్ (ఎఫ్ఎసి )  
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

          ఫో్ న్ నం. 23548487, ఎక్ట్ ట్నషన్: 271 
స్ల్స నం. 8977000325 

డాII  గ త్మ్ పింగలయ      డీన్ ఆఫ్ సటడీస్ అండ్ హెడ్ – సి.ట్ి.ఎస్  
      డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 
                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 

          ఎక్ట్ ట్నషన్: 222,  ఫో్ న్ నం. 23548487. 
 

శ్రి  పి.జి.ఎస్. సాయ      జనరల్ మేన్ేజర్ (ఫెసిలిట్ీస్) 
డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ , 

                      ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, జూబీ్లహిల్స్, హ ైదర్ాబాద్-500 033. 
          ఎక్ట్ ట్నషన్: 127, ఫో్ న్ నం. 23548487. 

1. వ అధాయయం 
2.1 సంసథ , క్రతవాయలక, విధులక (విభాగం 4 (1) (బి)(ఐ)) 

వరుస 
సంఖ్య 

సంసథ  పేరు 
చిరున్ామా 

          క్రతవాయలక           విధులక 

1 డాllమర్ర ి
చెన్ాారె్డడి   
మానవవనరుల  
అభివృద్ధి  సంసథ ,    
ర్ోడ్ న్ ంబర్.25, 
జూబీ్లహిల్స్, 
హ ైదర్ాబాద్-
500 033. 

ర్ాష్టాి ే నిా  బంగారు తెలంగాణ అన్ే 
దృకపథం ద్ధశ్గా నడడపిసుి నాటటి  
బాధయత్యుత్మ ైన ప్రభుత్వ ( నిబదేత్, 
లవాబు ద్ార్ీత్నం, ప్రతి సపందనతో 
కూడడన లాతీయత్ యద్ారథత్) లక్ష్యయనిా  
చదరుకున్ేందుకు ర్ాషి ేప్రభుత్వ ఉద్యో యగుల  
కోసం వార్రషక పరా తి ప్ద్ధక పై్ శిక్షణను 
ఇచిచ/హ చ్ అర్ డడ ఉతాపదకాలను 
సమకూరచడానికి ఈ సంసథ బాధయత్ 
వహిసుి నాద్ధ.             

1. సమరథత్, ఉతాపదకత్ను 
మ రుగు ప్రచడానికి ఈ సంసథ 
మ రుగెైన శిక్షణను అంద్ధసుి ంద్ధ. 
2. కీయింటీ డడమాండీ ఆధారంగా 
వినూత్ా డడలెైనుీ  విధాన 
రూప్కలపనలు మౌల్క 
సదుపాయాలను కూడా ఈ సంసథ 
అభివృద్ధి  చదయవలసి ఉంద్ధ.    
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2వ  అధాయయం 
అధధకారులక, ఉద్య యగుల అధధకారులక, విధులక (4(1)(బి)(ii) విభాగం) 

3.1 ఈ కింిద్ధ విధంగా హో ద్ా వార్ీగా సంసథలోని అధధకారులు, ఉద్యో యగుల అధధకారులు, విధుల వివర్ాలను    
       దయచదసి తెల్యచదయండడ. 

వరుస 
సంఖ్య 

అధధకార్ర పేరు హో ద్ా కలట్ాయంచిన 
విధులక 

అధధకార్ాలక 

1. శ్రి బి.పి. ఆచారయ, 
ఐ.ఎ.ఎస్ 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స, 
ప్దవి ర్ీతాయ ప్రభుత్య 
ప్రతదయక ప్రధాన 
కారయదర్రశ 

సంసథలో చీఫ్ 
ఎగరికుయటటవ్ 

బర రుి  ఆఫ్ డెైరె్కిర్్ 
అప్పగరంచినటుీ గా 
ఎగరికూయటటవ్ ప్ర్రపాలన, ఆర్రిక 
అధధకార్ాలను 

సంకమింప్లేయడమయింద్ధ. 
2. శ్రి బ్లుసాన్న 

వ ంక్ట్ేశ్వరర్ావు, 
ఐ.ఎ.ఎస్ 

అడడషనల్స డెైర్ెకిర్ 
లనరల్స 

శిక్షణ అంశాలు, 
సిబబంద్ధ, భవన్ాలు, 
ఇత్ర మౌల్క 
సదుపాయాల 
ప్ర్రపాలనకు 
సంబధధంచిన 
విషయాలు 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
అప్పగరంచినటుీ గా శిక్షణ ఆర్రిక 
అధధకార్ాలను 
సంకమింప్లేయడమయింద్ధ. 

3. శ్రమితి. అన్నతా బ్లాలక్ృష్ణ , 
 ఐ.ఎ. & ఎ.ఎస్        

లాయింట్ డెైర్ెకిర్ 
లనరల్స 

శిక్షణ అంశాలు, 
ఫ్సిల్టీస్, అక ంట్్  
ప్ర్రపాలన 

సంసథ అప్పగరంచినటుీ గా శిక్షణ 
ఆర్రిక అధధకార్ాలను 

సంకమింప్లేయడమయింద్ధ.  
4. శ్రి  ఎం.పి. సేథీ  లాయింట్ డెైర్ెకిర్ 

లనరల్స (ఎమర్ేట్్) 
  శిక్షణ అంశాలు సంసథ అప్పగరంచినటుీ గా శిక్షణ  

సంకమింప్లేయడమయింద్ధ. 
5. శ్రమితి. ఎల్. రమాద్దవి,   

ఎం.ఎ., ఎల్.ఎల్.బి.  
ప్ర్రపాలన అధధకార్ర సిబబంద్ధ, భవన్ాలు, 

ఇత్ర మౌల్క 
సదుపాయాల 
సంబధధంచిన 
విషయాలు  

4వ అధాయయములో పేర్కినా 
విధులతో ఎప్పటటకప్ుపడు 
డడ.జి. అప్పగరంచిన 
అధధకార్ాలను అనుసర్రంచి. 

 

6. 
 

 

శ్రమితి. జి. సావితిర, 
ఎ.ఎ.ఓ./ఇ.ఓ   

అసిస్ింట్ 
అడడినిసేి టేటవ్ 
ఆఫీసర్/ఎసేిట్ 
ఆఫీసర్  

ఎస్ాి బీ్లషమ ంట్  
మేటర్్ 
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7. శ్రమితి. శ్రది్దవి అయలూర్ర లనరల్స మేన్ేలర్ 
(ఐ.టట.) 

సమాచార ట్కాాలజీ  

8 . శ్ర ి పి.జి.ఎస్. సాయ   లనరల్స మేన్ేలర్(ఎఫ్) ఫ్సిల్టీస్  
9. శ్రి  ఇ. గోవింద ర్ాజ్   ట్కిాకల్స  కన్లెి ంట్  

(ఫ్సిల్టీస్ )/ 
అసో్ సియిేట్    
ప ర ఫ్సర్. ఎం డడ.సి. 

ఫ్సిల్టీస్   

10. శ్రి బి.న్.న్. లక్ష్మీజిర్ావు  అక ంట్్ ఆఫీసర్ 
(ఎఫ్ ఎ సి) 

అక ంట్్ కు 
సంబధధంచిన అనిా 
విషయాలు 
మర్రయు ర్ టటంగ్ 
ఆఫీసర్ 

 

11. డాII ఎస్.ఎమ్. నబి  సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట, 
హ డ్- సి.జి.ఆర్.ఎ 

స్ంటర్ ఫర్ లనరల్స 
అండ్ ర్ేగుయలాటర్ర 
అడడినిసేి షేన, 
కోర్ె్స్ ప్ర్ రె్వినూయ 
అండ్ ల్టగల్స 
అడెైవసర్ర  ట్ైనైింగ్    

 

12. డాII ర్ావులపాట్ి 
మాధవి  

అసో్ సియిేట్ 
ప ర ఫ్సర్ అఫ్ లా, 
సి.జి.ఆర్.ఎ   

 

13. 
 

శ్రిమతి. యాసిీన్ 
సులాత న్ా  

లాయింట్ డెైర్ెకిర్  
అండ్ హ డ్ 
ఎ.సి.టట.డబుీ   

అక ంట్్ ట్ైనైింగ్ 
విభాగం   

 

14. శ్రి వి.ఎల్.ఎన్ గుప్త   అసిస్ింట్ లెకచరర్   

15. శ్రి ఎ. క్ృష్ణ  మోహన్ సీనియర్ లెకచరర్   

16. శ్రి ఎస్. ర్ాజు  జూనియర్ అక ంట్్ 
ఆఫీసర్  

 

17. డాII  గ త్మ్ పింగలయ   డీన్ అఫ్ సిడీస్ 
అండ్ హ డ్, 
సి.టట.ఎస్  స్ంటర్ ఫర్ 

తెలంగాణ సిడీస్ 

 

18. డాII ఎం.డడ. అబ్లాాస్  
అలీ 

సీనియర్ ప ర ఫ్సర్ 
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19. డాII అయూబ్ అలీ  ప ర ఫ్సర్  

    

20. శ్రి ఎం.డడ. రఫిఉద్ధేన్  ఫ్ాకలి్ట   

21. డాII బి. లక్ష్డీన్ార్ాయణ ట్ైనైింగ్ & రీ్స్ర్చ 
అసో్ సియిేట్  

స్ంటర్ ఫర్ కేస్  
సిడీస్ & ప్బీ్లకేషన్్ 
యూనిట్ 
(సి.పి.యు) 

 

22. శ్రిమతి. ఎన్. ర్ాజర్ాజలశ్వర్ర  ప ర ఫ్సర్ & హ డ్, 
ఎస్ డడ జి   

స్ంటర్ ఫర్ 
సస్టినబుల్స  
డెవలప్ింట్  గోల్స్   

 

23. శ్రిమతి కె. ద్ీపిత   టట.పి.సి   
24. శ్రి  పి. శ్రిన్నవాస్  ట్ైనైింగ్ & రీ్స్ర్చ 

అసో్ సియిేట్  స్ంటర్ ఫర్ 
తెలంగాణ సిడీస్ 

 

25. శ్రి డడ. మన్ోహర్  సీనియర్ మేన్ేలర్ 
(పోర గాిం కోఆర్రిన్ేషన్) 

 

26. శ్రి  పి. గణప్తి  మేన్ేలర్  ఐ.టట. (ఇన్ారా)  

27. శ్రి కె. జగన్ మోహన్ గ డ్  హ డ్ – 
సి.ఓ.ఎం.ఎస్.పి. 

స్ంటర్ ఫర్ ఆఫీస్ 
మేన్ేజ్ మ ంట్ అండ్ 

స్కటిేర్రయల్స 
పరా కటిస్స్ 

డడలెైన్, డెవలప్ అండ్ డెల్వర్ 
ద్ధ ట్ైనైింగ్ కోరె్్స్ అలాట్డ్  
టు దె్మ్ అండ్ హ ండడల్స 
స్షన్్ ఇన్ ద్ద ఇర్ కోర్ 
ఏర్రయాస్ అండ్ అదర్ 
ఆకిివిటీస్ అస్ైని్ ఫరమ్ టై్ం టు 
ట్ైం 

28. శ్రి శేష్ త్లప సాయ  సీనియర్ మేన్ేలర్ 
(పోర గాిం కోఆర్రిన్ేషన్) 

29. శ్రి వి. జగద్ీశ్వర్  సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట  

30. శ్రి యస్. వ ంక్ట్ేశ్వరర్ావు  జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట 
31. డాII జి. లక్ష్డీ     ఫ్ాకలి్ట 

32. శ్రి కె. సుర్లష్ క్కమార్  జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట 
33. శ్రి  ఇ. విన్ోద్ క్కమార్     ఫ్ాకలి్ట & హ డ్  

   సి.సి.డడ.యమ్ 
స్ంటర్ ఫర్ కెలీమేట్ 
చదంజ్ అండ్ డడస్ాసిర్ 
మేన్ేజ్ మ ంట్  & 
ఫ్ౌండదషనల్స  కోర్ె్స్ 
ఫర్ అర్.టట.ఐ ఆకి్ట   

 

34. శ్రిమతి. కె. సౌమాయర్ాణి జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట  
35. శ్రిమతి. జె. మీన్ా  జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట  

36. శ్రి ఇ. నరసింహన్  లాయింట్ డెైర్ెకిర్ & ఆడడట్ ట్ైనైింగ్  
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హ డ్, ఎ డడ టట డబుీ   విభాగము  

37. డా II వి. ద్ీపానయర్   ప ర ఫ్సర్ అండ్ హ డ్ 
సి.యు.డడ.ఎస్  

స్ంటర్ ఫర్ అరబన్ 
డెవలప్ మ ంట్ 
సిడీస్   

 

38. డాII న్ాగర్ాజా ర్ావు  ఎక్పరి్ –ర్ెవినూయ 
అండ్ ఫ్ైన్ాన్్  

 

39. శ్రి  డడ.వి. రమణ  జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట    డడసిి కిే్ట ట్ైనైింగ్        
     యూనిట్ 
    (డడటటయు) 

 

40. శ్రిమతి. డడ. 
బ్లాలకామేశ్వర్ర  

సీనియర్ అసిస్ింట్  

41. శ్రి ఓ. శ్రిధర్  డడప్యయటీ ఈ.ఈ 
(ఆర్&బ్ల) మేన్ేలర్ 
(కోఆర్రిన్ేషన్) 

ఇంలనీర్రంగ్ 
విభాగము 

 

42. శ్రి వి. జంబ్లుల్ రె్డడి   సీనియర్ ట్కిాకల్స 
కన్లెి ంట్  

 

43. శ్రి యమ్. ఉప్పలయయ 
ఉమా మహేష్  

ఎ.ఈ.ఈ / 
పోర గాిమర్  

 

44. శ్రి  కె. ర్ోహిత్ శ్రివాసతవ్  ఏ.ఈ.ఈ. / 
పోర గాిమర్  

 

45. శ్రి వి. శ్రిన్నవాస్   టట.పి.సి. ట్ైనైింగ్ మేన్ేజ్ 
మ ంట్ యూనిట్  
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3వ  అధాయయం 
 

ప్రక్యిలను పాటి్ంచద విధానం (4(1)(బి)(iii) విభాగం) 
 

 

4.1   ప్రభుత్వ అధధకారుల ద్ావర నిరణయ ప్రకియిలో పాటటంచద విధాన్ానిా తెల్యలేయండడ. 
కారయక్లాప్ం వివరణ వివరణ-త్యార్ీ ప్రక్యి త్ుద్ధ న్నరణయం    

తీసుకొనే్ 
అధధకార్ర హో ద్ా 

(1) (2) (3) (4) 
లక్షయం 
రూప ంద్ధంచడం  

వార్రషకంగా అక ంట్్, ఆడడటులలో 
ప్రభుత్వ ఉద్యో యగులకు శిక్షణ 
కారయకమిాలు  

ఈ ఫ్ాకలి్ట ఇన్-ఛారి్ శిక్షణ కారయకలాపాల 
లక్ష్యయలప్ై ఇత్ర ఫ్ాకలి్టల నుండడ 
సమాచార్ానిా సేకర్రంచి త్ుద్ధ ఆమోదం 
కోసం ఎ.డడ.జి. ద్ావర పరా స్స్ చదస్ాి రు. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స  

బడెిటటంగ్  సంసథ బడెిట్ అంచన్ాల త్యార్ీ అవసరమ ైన సందర్ాాలోీ  సంబంధధత్ 
విభాగాలు అధధప్త్ులతో సంప్రద్ధంచి 
అక ంట్్ అధధకార్ర బడెిట్ అంచన్ాలను 
త్యారుచదయడమవుత్ుంద్ధ ఆమోదం 
కోసం పరా స్స్ చదయడం అవుత్ుంద్ధ. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

కారయకమిాలు, 
ప్థకాలు 
పరా లెకుి లను 
రూప ంద్ధంచడం   

1. ప్రతి సంవత్్ర్ానికి  శిక్షణా 
కారయకమిాలు కాయలెండరు ను 
రూప ంద్ధంచడం. 
2. కరితి్ కారయకమిాలను 
రూప ంద్ధంచడం, అభివృద్ధి  చదయడం. 
3. న్ామన్ేషనుీ , ఇత్ర మౌల్క 
సదుపాయాల కోసం సకాలములో 
చరయ తీసుకోవడం. 
4. శాఖల అవసర్ాలప్ై అదనప్ు 
కోరు్లు ఉంటాయి.  

ఎ.డడ.జి. ద్ావర అవసరమ ైన 
సందర్ాబలలో కోర్్ డెైర్ెకిర్్, ఫ్ాకలి్టల 
కారయకమిాలను, ప్థకాలను 
రూప ంద్ధంచి త్యారు 
చదయడమవుత్ుంద్ధ.  

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

సిబబంద్ధ ర్రకూిట్ 
మ ంట్ 
నియామకం  

డడప్ుయటేషన్, అవుట్ స్ో ర్ర్ంగ్ ద్ావర 
సిబబంద్ధ నియామకాలను మద్ధంప్ు 
చదయడం ఈ సంసథలో నే్రుగా ర్రకూిట్ 
మ ంట్ చదసుకోవచుచను.    

ఖాళీల ప్ర్రసిథతి ఎ.ఓ. త్యారు చదయడ 
మవుత్ుంద్ధ. ఫ్ాకలి్ట విషయములో 
ఎ.డడ.జి. ని సంప్రద్ధంచి, డైెర్ెకిర్ లనరల్స 
కు సమర్రపంచడమవుత్ుంద్ధ. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
/ ర్ాషి ే
ప్రభుత్వం 

నిధుల విడుదల  సంస్ాథ ప్రమ ైన శిక్షణా 
కారయకమిాలను నిరవహించడానికి, 

సంబంధధత్ విషయాల స్క్షన్ అసిస్ింట్్ 
సంబంధధత్ ఏలెనీ్లకు చెలీ్ంచవలసిన 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
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ప్రయాణ ఖరుచలు, భదరత్, చీడ 
నివారణ  ఉద్యో యగుల జీత్ భతాయలు/ 
రుణాలు అడావను్, జిలాీ  శిక్షణ 
కేంద్రా లకు అవసరమ ైన నిధులను 
విడుదల చదయడమవుత్ుంద్ధ.   

వాసివ బ్లలుీ లను త్యారు చదయాల్ 
మర్రయు ఫ్ాకలి్టలు మేన్ేలర్/ 
ప్ర్రపాలన అధధకార్ర / అక ంట్్ అధధకార్ర 
ద్ావర కరనిా సందర్ాాలోీ  పరా స్స్ 
చదయాల్. 

అమలు/సర్ీవ
సులు/ 
బటావడా/నిధు
ల వినియోగము  

ఏలెనీ్ లతో చదసుకునా అగీిమ ంట్ 
ద్ావర కాయటర్రంగ్ సర్ీవసులు, 
ప్రయాణ సరీ్వసులు, చీడల నివారణా 
సేిషనర్ీ సరఫర్ా, స్కూయర్రటీ సర్ీవసు, 
వివిధ ప్ర్రకర్ాలు అంటే టట.వి.లు, 
ఎల్స.సి.డడ.లు, ఎ.సి.లు, ల్ఫి్ట లు, 
ఆప్ర్ేటటంగ్, ట్ల్ఫో్ నుీ , కంప్యయటరుీ  
మొదలెైన వాటటని చదప్టిడ 
మయింద్ధ. హాల్స్ లు హాసిల్స 
రూములను 
కేటాయించడమవుత్ుంద్ధ.సంసథ 
అధధకారుల ద్ావర ప్ైన తెల్పిన 
సర్ీవసులను 
ప్రయవేక్ష్డంచడమవుత్ుంద్ధ. 

స్క్షన్ అసిస్ింట్్, ఫ్సిల్టీ మేన్ేలర్, 
ఎసేిట్ అధధకార్ర ప్ర్రపాలక అధధకార్రకి 
సహకర్రస్ాి రు. ఆయన త్న వంత్ుగా 
శిక్షణా కారయకమిాల సర్ీవసుల 
అమలులో ఎ.డడ.జి. కి 
సహాయప్డతారు. సర్ీవసుల 
అవసర్ాలకు సంబంధధంచి ఫ్ాకలి్ట, కోర్్ 
డెైర్ెకిర్్ ఇండెంటు ఇస్ాి రు. ఇండెంటు 
ను సమకూరచడమవుత్ుంద్ధ. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

ప్రయవేక్షణ 
మర్రయు 
మూలాయంకన
ము  

సంసథలో నిరవహించడమవుత్ుంద్ధ  ఫ్ాకలి్ట ల ద్ావర సంసథ లేద్ా సంసథ 
వ లుప్ల నిరవహిసుి నా కారయకమిాలను 
ఎ.డడ.జి. ప్రయవేక్ష్డంచి మద్ధంప్ు చదస్ాి రు. 
ఆ విషయాలను డెైరె్కిర్ లనరల్స కు 
సమర్రపస్ాి రు. స్క్షన్ అసిస్ింట్్, 
ఫ్సిల్టీ మేన్ేలర్ సహకారముతో 
కాయటర్రంగ్, రవాణా వసతి ఇత్ర మౌల్క 
సదుపాయాలను, స్ౌకర్ాయలను ఎ.ఓ. 
ప్రవవేక్ష్డస్ాి రు. ప్ైన తెల్యలేసిన అనిా 
కేటగరరీ్లలో అంద్ధంచిన సేవల 
విషయమ ై కోర్్ డెైర్ెకిర్్ రూప ంద్ధంచిన 
నమూన్ా ద్ావర్ా శిక్షణ లో పాలగల నా 
వార్ర నుండడ అభిపరా యలు సేకర్రంచడ 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
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మవుత్ుంద్ధ.  

 ప్రలల నుండడ 
అభిపరా యలు 
సేకరణ` 

సంస్ాథ గత్మ ైన శిక్షణ కారయకలాపాలు 
లేద్ా స్ ంత్ ఆర్రిక వయయంతో 
నిరవహించద కార్ాయకలా పాలలో 
పాలగల నా వారు సంసథ సర్ీవసులను 
ఉప్యోగరంచుకుంటారు. ఒక 
నమూన్ా ద్ావర్ా శిక్షణలో పాలగల ను 
వార్ర నుండడ అభిపరా యాలను 
తీసుకోవడ మవుత్ుంద్ధ. 

శిక్షణ కారయకిమము అనంత్రము 
ఫ్ాకలి్ట, కోర్్ డెైర్ెకిర్్  ఫీడ్ బాయక్ట ను 
ప ంద్ధ సంసథ అమలు ప్ర్రచన గేడీి వార్రగా 
వర్ీలకర్రంచి, ఎ.డడ.జి. ద్ావర్ా డడ.జి. 
సమక్షములో ఉంచడమవుత్ుంద్ధ. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

స్ౌకర్ాయలను 
మ రుగుప్రచడం  

హాసిల్స, విశాింతి గృహములలో 
కేటర్రంగు రవాణా, కంప్యయటర్ 
ఎ.సి.లు, తరా గునీరు, వసతి, చీడ 
నివారణ, భదరత్, ల్ఫి్ట వసతిని, 
ఫ్ాకలి్టద్ావర్ా  భోదనను 
చదప్టిడమవుత్ుంద్ధ.    

2వ కాలములో పేర్కినా సర్రవసు 
మ రుగుదలప్ై పాలోల నావార్రనుండడ 
ప ంద్ధన ఫీడ్ బాయక్ట ను ప్ర్రశీలనలోనికి 
తీసుకోవడమత్ుంద్ధ. డడ.జి. ఆమోదము 
ద్ావర్ా మ రుగుదలను చదప్టివలసింద్ధగా 
సంబంధధత్ అధధకారులకు తెల్యలేయడ 
మవుత్ుంద్ధ. 

డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

4.3 ప్రలలకు అంద్ధంచిన విధులు, సర్ీవసులకు సంబంధధంచి నిరణయము తీసుకరన్ే విషయములో ప్రలల భాగస్ావమయం 
గుర్రంచి యంతరా ంగాల వివరణ.  
 

1. లక్ష్యయనిా నిరణయించుకోవడం                       :       శాఖలు  
2. అమలు                                              :       శాఖలు / వయకిిగత్ ఉద్యో యగర  
3. ప్రయవేక్షణ మర్రయు మూలాయంకనము           :       పాలగల నావారు  
4. ఫీడ్ బాయక్ట                                           :       పాలగల నావారు 
5. మ రుగుదలలు                                     :       పాలగల నావారు 
6. గంిధాలయము                                     :       పాలగల నావారు 
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4వ  అధాయయం 

 

క్రతవాయల న్నరవహణ కోసం న్నయమాలక (4(1)(బి)(iv) విభాగం) 
వరుస 
సంఖ్య 

న్నరవహణ/సర్ీవసు  న్నరణయంచిన న్నర్ావహణల 
న్నయమాలక/ప్రమాణాలక  

కాలవయవధధ  న్నయమాలను న్నర్రేష్ట  ప్ర్రచద 
డాక్కయమ ంట్ు న్నర్లేశ్ం 
(సిట్ిజన్్ చారటర్్ సర్ీవసు 
చారటర్్ ) 

మొదలగునవి  
1. అనే్క్ కారయక్మిాలక్క శిక్షణ 

క్లిపంచడమే ఉద్దేశ్యము లేద్ా 
పరర త్్హించడం  

క్నీసం విద్ాయ 
సంవత్్ర్ాన్నక్ ఒకొుంట్ిక్ 
5 చొప్ుపన పెరుగుదల  

వార్రిక్ంగా  న్ాణయత్ విధానం (ఐ.ఎస్.ఓ) 

2. శిక్షక్కన్న సామర్ాథ ున్నా 
పెంచడాన్నక్  

ప్రతి సంవత్్రం 3 శాత్ం 
చొప్ుపన  

వార్రిక్ంగా డడట్ో  

3. చదంజ్ మేనే్జ్ మ ంట్ 
సంసురణల ప్రక్యిలక 
వాసతవంగా పాలగొ నడాన్నక్ లేద్ా 
ప్రభుత్వం చదంజ్ ఏజెంట్య  సంఖ్య 
ను పెంచడం ద్ావర్ా  

సంవత్్ర్ాన్నక్  3 శాత్ం 
చొప్ుపన 

వార్రిక్ంగా డడట్ో 
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5వ  అధాయయం 

క్రతవాయల న్నరవర్రతంచడం కోసం న్నయమాలక, న్నబ్లంధనలక, సూచనలక, 
మానుయవల్, ర్రకారుి లక   (4(1)(బి)(v) విభాగం) 

6.1 ఈ కింిద్ధ నమూన్ాలు ప్రభుత్వ అధధకార్రక సంసథ నిరవహిసుి నా లేద్ా ఆ సంసథ నియంత్రణ కింిద లేద్ా కరివాయల 
నిరవర్రించడం కోసం ఉద్యో యగులను వినియోగరంచద నియమాలు, నిబంధనలు, ఆద్దశాలు, మానుయవల్స, ర్రకారుి ల లాబ్లతా, 
స్ార్ాంశాలను దయచదసి సమకూరచండడ. 
సీ.న్ ం. వివరణ అంశాల సారంశ్ము 

న్నయమ న్నబ్లంధనలక  
1. ర్ాషి ేమర్రయు సబార్రిన్ేట్ సర్ీవసు నియామాలు  నియామకాలు, ప ర బేషన్, సీనియార్రటీ, ప్ద్యోనాతి మొదలెైన 

వాటటక ిసంబంధధంచి సర్ీవసు షరత్ు పాలన  
2. మనిసీిర్రయల్స సర్ీవసు నియామాలు మనిసీిర్రయల్స సర్ీవసులకు సంబంధధంచి 
3. చివర్ర గేడి్ సరీ్వసు నియామాలు ఎల్స.జి.ఎస్.అర్ కు సంబంధధంచి 
4. పరా థమక నియమాలు  ఎఫ్.అర్ కు సంబంధధంచి 
5. స్లవు నియమాలు ర్ాషి ప్రభుత్వ సల్వు నియమాలకు సంబంధధంచి 
6. ప్రతదయక వేత్నం, మానుయవల్స భతాయలు  ఎం.ఎస్.పి.ఎ కు సంబంధధంచి  
7. రుణాలు, అడావను్లు  రుణాలు, అడావను్లకు సంబంధధంచి 
8. ఆంధరప్రద్దశ్ ప్రభుత్వ జీవిత్ భీమా  ఎపి.జి.ఎల్స.ఐ కి సంబంధధంచి 
9. లనరల్స పరా విడెంట్ ఫండ్ (స్ాద్ారణ భవిషయ నిధధ) జి.పి.ఎఫ్ కు సంబంధధంచి 
10. ఫ్ైన్ాని్యల్స కోడ్   ఎ.పి.ఎఫ్.స ిక ిసంబంధధంచి 
11. అక ంట్్ కోడ్  ఎ.పి.ఎ.సి కి సంబంధధంచి  
12. ఎ.పి.టట.సి కి సంబంధధంచిన టేరలర్ర కోడ్   ఎ.పి.టట.స ికి సంబంధధంచి 
13. జిలాీ  కార్ాయలయ మానుయవల్స  డడ.ఓ.ఎం కు సంబంధధంచి 
14. ఐ.ఎస్.ఓ సిసింకు అధధకార్ాలు అప్పగరంత్  ఐ.ఎస్.ఓ కు సంబంధధంచి 
15. భవన నియమాలు / అద్ెేలు  బ్ల.ఆర్ / ఆర్ కు సంబంధధంచి 
16. హ చ్.ఆర్.డడ. సబార్రిన్ేట్ సర్ీవసు నియామాలు ఎ.పి.హ చ్.ఆర్.డడ. ఎస్ ఎస్ నియమాలు  
17. హ చ్.ఆర్.డడ. సర్ీవసు నియామాలు టట.ఎస్.హ చ్.ఆర్.డడ. ఎస్ ఆర్ కు సంబంధధంచి 
18. శిక్షణ భతాయలకు సంబంధధంచిన నియమాలు  టట.ఎ నియమాలకు సంబంధధంచి 

19. సరుిలర్  ప్ర్రపాలన, శిక్షణ కారయకలాపాల నిరవహణ కోసం 
ఎప్పటటకప్ుపడు సరుిలర్ ఆద్దశాలు  

20. ఆద్దశాలు - 
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21. అక ంట్్  ర్ాషి ేప్రభుత్వ అక ంటటంగ్ విధానం  
22. ర్రకారుి   ఎన్.ఎ (NA) 
23. ప్రచురణలు: పో ల్టసు వాచకము I   
24. పో ల్టసు వాచకము II  
25. ఇండయోర్ సబెికుి  (IV ఎ)  

 
6వ  అధాయయం 

ప్రభుత్వ  వరొం  ఆధనీములో  ఉండద  డాక్కయమ ంట్య  కలట్గరరీ్లక (4(1)(బి)(vi) విభాగం) 

7.1  ప్రభుత్వ అధధకార వరలం లేద్ా వార్ర నియంత్రణలో ఉండద అధధకార్రక డాకుయమ ంటీ ప్ై సమాచార్ానిా    
తెల్యలేయండడ.  
వరుస 
సంఖ్య  

డాకుయమ ంటు 
కేటగరర్ర  

డాకుయమ ంటు టై్టటల్స  కసిో్ డడయన్ హో ద్ా అత్ని నియంత్రయణ 
కింిద / చిరున్ామా ద్ావర్ా లర్రగరన  

1. సర్ీవసు విషయాలు  సిబబంద్ధకి సంబంధధంచిన ఫ్ైల్స్  1) శీమితి. జి. స్ావితిర, ఎ.ఎ.ఓ /ఇ.ఓ, ఎ1   
(గజెిటడ్్ మర్రయు న్ాన్ అధధకారుల నడుసుి నా 
ఫ్ైల్స్) 

2) శీమితి. డడ. బాలకామశే్వర్ర, డడ.టట.యు  
3) శీమితి. వ ై. ద్ీపాలక్ష్డి , ఎ2, (నడుసుి నా    
    ఫ్ైల్స్ ఎన్.జి.ఓ లు) 

4) శిీ  రహమత్ అల్ట, (ఇన్ వారి్ )  
5) శిీ  ఎస్. బాబుర్ావు, (ఔట్ వారి్ )    

2. ఆర్.టట.ఐ ఎ అండ్ సి , ఆర్.టట.ఐ, కావరిర్్ 
కేటాయింప్ు కి  సంబంధధంచిన ఫ్ైల్స్ 

శీ ికె. నందకిషో్ట ర్, ఎ3-స్క్షన్, (ఎ అండ్ సి , 
ఆర్.టట.ఐ, వాటర్ బ్లల్స్, ఎలకిిాకల్స బ్లల్స్, 
కావరిర్్ కేటాయింప్ులు)  

3. శిక్షణ శిక్షణ నిరవహణకు సంబంధధంచిన ఫ్ైల్స్ శీ ి వి. శీనిివాస్, టట.పి.సి   
4. వాహన్ాలు, 

ట్ల్ఫో్ న్, 
పోర కూయర్ేింట్/కరను
గోలు, పిరంటటంగ్ 
ర్రలేట్డ్  

కార్ాయలయ సిబబంద్ధకి సంబంధధంచిన, 
సేిషనర్ర, ఇత్రత్ర స్ామానుీ , 
వాహన్ాలు, ట్ల్ఫో్ న్ కు 
సంబంధధంచిన ఫ్ైల్స్ 

శీ ిఖాదర్ అల్ట ఖాన్, ప్రయవేక్షకులు 

(కార్ాయలయ సిబబంద్ధకి సిేషనర్ర, ఇత్రత్ర 
స్ామానుీ  ప్ంపిణీ, పిరంటటంగ్ ప్రయవేక్షణ, 
ఫయయయల్స, వాహన్ాలు, ట్ల్ఫో్ న్ బ్లల్స్, 
హో సిింగ్) 
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5. అక ంట్్  అక ంట్్ విషయాలు, డరా యింగ్, 

ప్ంపిణీలు, ఇత్ర చెలీ్ంప్ులకు 
సంబంధధంచిన ఫ్ైల్స్ 

1) శీ ిబ్ల.వి. మన్ోహర్, ప్రయవేక్షకులు, బ్ల3 
–స్క్షన్(జీత్భతాయలు) 

2) శీ ిఎన్. సూరయ ప్రకాష్, ప్రయవేక్షకులు,  
 బ్ల2-స్క్షన్, రనిాంగ్ ఫ్ైల్స్  
3) శీ ికె. ర్ాఘవేoదర స్ావమ, టై్పిసి్, , బ్ల3 
–స్క్షన్(పేమ ంట్్ అండ్ జీత్భతాయలు) 

ప్రలా ప్రయోలన్ాలకు సంబంధధంచిన ఏవేని ర్రకారుి లు, డాకుయమ ంటుీ  సంసథ  వదే ఉండవు. 
 

 
7వ  అధాయయం 

విధాన రూప్క్లపన లేద్ా అమలకక్క సంబ్లంధధంచి ప్రజా సభుయలక లేద్ా ప్రతిన్నధుల 

సంప్రద్ధంప్ుల కోసం ఏర్ాపట్ు  (4(1)(బి)(vii) విభాగం) 
8.1 విధాన్ాల రూప్కలపన, అమలక కోసం ప్రజలక లేద్ా వార్ర ప్రతిన్నధుల సంప్రద్ధంప్ులక / పాలగొ నడాన్నక్ 
అభయర్రతంచడాన్నక్ ప్రభుత్య వర్ాొ ల ద్ావర్ా ఏర్ాపట్ుయ  వివర్రంచండడ. 
వరుస 
సంఖ్య  

క్రతవయం / సర్ీవసు  విధాన రూప్క్లపనక్క సంబ్లంధధంచి 
ప్రజా ప్రతిన్నధులతో సంప్రద్ధంప్ుల 
కోసం ఏర్ాపట్ుయ    

విధాన అమలకక్క సంబ్లంధధంచి ప్రజల 
ప్రతిన్నధులతో సంప్రద్ధంప్ుల కోసం 
ఏర్ాపట్ుయ   

1. సమాచార్ానిా 
సమకూరచడం 

శీమితి. ఎల్స. రమాద్దవి, పి.ఐ.ఓ 
మర్రయు ప్ర్రపాలన అధధకార్ర 

8977794568 

2. సమాచార్ానిా 
సమకూరచడం 

శీమితి. కె. స్ౌమయర్ాణి,  ఎ.పి.ఐ.ఓ 
మర్రయు జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట 

9248032089 

ఈ కింిద్ధ ఏలెనీ్ల నుండడ సమాచార్ానిా సేకర్రంచబడుత్ుంద్ధ.   
1.    ర్ాషి ేప్రభుత్యం  
2.   బర రుి  ఆఫ్ గవరార్్ , బర రుి  ఆఫ్ గవరార్్ ల స్ -కమటీ రూప ంద్ధంచి, ఆమోద్ధంచిన పాలసీలు  
3.   బర రుి  ఆఫ్ గవరార్్ 
4.   నిర్ాిణ కమటీ 
5.   పాలగల నా వార్ర అభిపరా యాలు 
6.   ఐ.ఎస్.ఓ – బహిరలత్, ప్రయవేక్షణా ఆడడటు   
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8వ అధాయయం 
ప్రభుత్వ అధధకార వరొంలో భాగంగా ఏర్ాపటైె్న బ్లో రుి లక, క న్న్లయ , క్మిటీ్లక, 

ఇత్ర సంసథలక    (4(1) (బి) (viii) విభాగం) 
9.1 ఈ కింిద్ధ నమూన్ాలో ప్రభుత్వ అధధకార వర్ాల నికి సంబంధధంచిన బర రుి లు, క ని్లీ, కమటీలు, 
ఇత్ర సంసథల ప్ై దయచదస ిసమాచార్ానిా ప ందప్రచండడ. 
 

వరుస 
సంఖ్య  

బో్ల రుి , క న్న్ల్, క్మిట్ీల పేరు  క్ూరుప  అధధకార్ాలక, విధులక  వీట్ి సమావేశాలక్క ప్రజలక్క 
అనుమతి ఉనాద్ా, ప్రజలక్క 
సమావేశ్ప్ు మినుట్ుయ  
అందుబ్లాట్ులో ఉన్ాాయా  

1. బర రుి  ఆఫ్ గవరార్్,  
గ రవ ముఖయమంతిర  

ఛెైరిన్ బర రుి  సమావేశాలోీ  

అధయక్షత్ వహించి 
ప ర సీడడంగ్్ ను నిరవహిస్ాి రు  

లేదు  

2. గ రవ ఆర్రికశాఖ మంతిర  సభుయడు    
3. గ రవ హోంశాఖ మంతిర  సభుయడు   
4. గ రవ ప్ర్రశ్ిమల శాఖ మంతిర  సభుయడు   
5. గ రవ ర్ోడుీ , భవన్ాల శాఖ మంతిర  సభుయడు   
6. గ రవ పాhRiశాల విధాయశాఖ మంతిర  సభుయడు   
7. మీడడయా సలహా సభుయడు  సభుయడు   
8. ప్రధాన కారయదర్రశ  సభుయడు   
9. కారయ నిర్ావహక వ ైస్ చైెర్ ప్ర్న్  సభుయడు   
10. ఆర్రికశాఖ ముఖయ కారయదర్రశ సభుయడు   
11. భారత్ ప్ర్రపాలక స్ాి ఫ్ కాలేజి 

పిరని్పాల్స  
సభుయడు   

12. న్ేషనల్స పో ల్టసు అకాడమీ, డెైర్ెకిర్  సభుయడు   
13. ఇండడయన్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ ప్బీ్లక్ట 

అడడినిసేి షేన్, డైెర్ెకిర్ 
సభుయడు   

14. లాల్స బహదూర్ శాసీరీ న్ేషనల్స 
అకాడమీ ఆఫ్ అడడి నిసేి షేన్, డైెర్ెకిర్ 

సభుయడు   

15. మానుయ ఫ్ాయకచర్రంగ్ ట్కాాలజీ 
డెవలప్ మ ంట్ ఇనిటిటయయట్, డెైర్ెకిర్    

సభుయడు   

16. ఇండడయన్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ 
ఇనఫర్ేిషన్ ట్కాాలజీ, డైెర్ెకిర్   

సభుయడు    
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17. న్ేషనల్స అకాడమీ ఆఫ్ కన్ సికే్షన్, 
డెైర్ెకిర్   

సభుయడు   

18. న్ాలెడి్ పార్ి, డెైర్ెకిర్ సభుయడు   
19. శిీ అనిల్స కుమార్ మ కనిీ  సభుయడు   
20. ప్రప్ంచ బాయంకు బృందం ప్రతినిధధ  సభుయడు   
21. యు.ఎన్.డడ.పి  సభుయడు   
22. ప్రభుత్వం ద్ావర్ా న్ామన్ేట్ చదసిన 

శిక్షణ, మనవ అభివృద్ధి  కే్ష్త్రములో 
నిప్ుణుడు  

సభుయడు   

23. డాII ప్రహీాద్ సభుయడు   
24. డాII ముతి్యయ , ఎక్ట్ డెైర్ెకిర్ -

న్ేషనల్స ఇన్్ టయయట్ ఆఫ్ రూరల్స 
డెవలప్ మ ంట్  

సభుయడు   

25. శిీ కె.ఎ. చందర శేఖరన్, శిక్షణ 
కన్లెి ంట్, యు.ఎన్.డడ.పి (ర్రట్ైరి్) 

సభుయడు   

26. శిీ శాయముల్స్ పాల్స, ప్యరవ డైెర్ెకిర్, 
ఐఐఎం  

సభుయడు   

27. శిీ పీరత్ం సింగ్, డెైర్ెకిర్ , మేన్ేజ్ 
మ ంట్ డెవలప్ మ ంట్ ఇన్్ టయయట్ 

సభుయడు   

28. డెర్ెకిర్ లనరల్స , డా II ఎం.సి.అర్. 
హ చ్.అర్.డడ. ఐ   

కనీవనర్ 
సభుయడు 

  

కాయబిన్ేట్ సబ్ క్మిట్ ీ 
1. గ రవ పాhRiశాల విధాయశాఖ మంతిర           చెైర్ ప్ర్న్  
2. గ రవ పౌరశాఖ మంతిర సభుయడు 
3. గ రవ భార్ీప్ర్రశ్ిమల శాఖ మంతిర సభుయడు 
4. గ రవ ర్ోడుీ , భవన్ాల శాఖ మంతిర సభుయడు 
5. ఆర్రిక శాఖ ముఖయ కారయదర్రశ  సభుయడు 
6. రవాణా, ర్ోడుీ , భవన్ాలు, (ఆర్ & బ్ల) కారయదర్రశ  సభుయడు 
7. ఐటట శాఖ, ప్రభుత్య కారయదర్రశ   సభుయడు 
8. ముఖయ ఇంలనీర్ (ఆర్ & బ్ల) (ఆర్ & బ్ల) 
9. డెైర్ెకిర్ లనరల్స, డాll ఎం.సి.ఆర్.హ చ్.ఆర్.డడ.ఐ.టట.యస్ సభుయడు / కనీవనర్ 
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9వ అధాయయం 

అధధకారుల, ఉద్య యగుల డెరెై్క్టరీ్  (4(1)(బి)(ix) విభాగం) 

10.1 ఈ కింిద్ధ నమూన్ాలో వివిధ స్ాథ యిలలో కార్ాయలయాలు లేద్ా వివిధ యూనిటీలో ప్ని చదసుి నా 
అధధకారులు, ఉద్యో యగులకు సంబంధధంచిన సమాచార్ానిా వార్ర చిరున్ామాలను దయచదసి ప ందుప్రచండడ. 
(సమసయల నివారణ, నిఘా, ఆడడట్ ఇన్ ఛార్ీి అధధకారులతో పాటుగా)  
 

వరుస 
సంఖ్య  

కార్ాయలయం ప్ర్రపాలక్ 
విభాగప్ు పేరు  

పేరు, హో ద్ా, ఆఫీసురు / 
అధధకార్ర చిరున్ామా  

ట్ెలీఫర న్, ఫాక్స్, 
కార్ాయలయ ట్ెలి: 
ర్ెసిడెను్ ట్ెలి: 
సెల్ న్ o: 

ఈ - మ యల్ 

1. డాII ఎంసఅిర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ర్ోడ్ నం.25, జూబ్లల్ట హిల్స్, 
హ ైదర్ాబాద్ – 500 033.   

శీ ిబ్ల.పి. ఆచారయ, ఐ.ఎ.ఎస్, 
డెైర్ెకిర్ లనరల్స, ఇ.ఓ ప్రభుత్వ 
ప్రతదయక ప్రధాన కారయదర్రశ 

23548294 
® 23543144 

Fax: 23557584 
M:9849855255 

dg@mcrhrdi.gov.in 

2. డాII ఎంసఅిర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ర్ోడ్ నం.25, జూబ్లల్ట హిల్స్, 
హ ైదర్ాబాద్ – 500 033.   

శీ ిబుస్ాని వ ంకటేశ్వరర్ావు, 
ఐ.ఎ.ఎస్, 
అడడషనల్స డెైర్ెకిర్ లనరల్స  

23543596 
Fax:25543462 

M: 9866893185 

 
bvenkateswararao 
@mcrhrdi. gov.in 

3. డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ర్ోడ్ నం.25, జూబ్లల్ట హిల్స్, 
హ ైదర్ాబాద్ – 500 033.   

శీమితి. అనితా బాలకృషణ , 
ఐ.ఎ. & ఎ.ఎస్,  
లాయింట్ డెైర్ెకిర్ లనరల్స 

 
23543462 

M: 7702600332 

anithbalakrishna 

@mcrhrdi.gov.in 

4. డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ర్ోడ్ నం.25, జూబ్లల్ట హిల్స్, 
హ ైదర్ాబాద్ – 500 033.   

శీ ిఎం.పి. సేథధ  
అడడషనల్స డెైర్ెకిర్ లనరల్స 
(ఎమర్ేట్్) 

 23548487,  
    Extn: 174 

mpsethy@mcrhrdi.gov.in 

5. డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ప్ర్రపాలన విభాగము  

శీమితి. ఎల్స. రమాద్దవి,   
ఎంఎ ఎల్సఎల్బ,  
ప్ర్రపాలన అధధకార్ర 

23558028 
Extn:196 

M:8977784568 

 

lramadevi@mcrhrdi. 
gov.in 

6. డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
ప్ర్రపాలన విభాగము 
ఎస్ాి బీ్లష్ింట్ (గేజిటేిడ్ & 
న్ాన్ గేజిటేిడ్) 

శీమితి. జి . స్ావితిర , 
అసిస్ింట్ అడడినిసేి టేటవ్ 
ఆఫీసర్/ఇ ఓ   

   23548487, 
  Extn:141 

M:9248032108 
savithri@mcrhrdi.gov.in 

7. డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఐటట, 
అక ంట్్ విభాగము  

శీ ిబ్ల.యెిన్.యిెన్. లక్ష్యిజీ 
ర్ావు , అక ంట్్ ఆఫీసర్ 
(ఎఫ్ఎసి ) 

   Extn:344 

M:9248032083 

 

lakshmajirao@mcrhrdi. 
gov.in 

mailto:dg@mcrhrdi.gov.in
mailto:tirupataiah@mcrhrdi.gov.in
mailto:tirupataiah@mcrhrdi.gov.in
mailto:anithbalakrishna@mcrhrdi.gov.
mailto:anithbalakrishna@mcrhrdi.gov.
mailto:savithri@mcrhrdi.gov.in
mailto:lakshmajirao@mcrhrdi.gov.in
mailto:lakshmajirao@mcrhrdi.gov.in
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8. ఫ్సిల్టీస్ విభాగము (ఎఫ్)  శీ ిపి.జి.ఎస్. స్ాయి, జి.యమ్ Extn:127 
M: 9505053497 pgssai@ mcrhrdi.gov.in 

9. అక ంట్్ శిక్షణా విభాగము శీమితి. యాసీిన్ సులాి న్ా, 
లాయింట్ డెైర్ెకిర్ 

23548487, 
Extn:131 

M:9248032090 

yasmeensultana@ 
mcrhrd.gov.in 

10. -డడటో - శీ ివి.ఎల్స.ఎన్. గుపాి  
అసిస్ింట్. లెకచరర్ 

23548487 
Extn:118,  

M:9248032093 

 

guptavln@mcrhrdi.gov.i
n 

11. ఆడడట్ ట్ైనైింగ్ విభాగము శీ ిఇ. నరసింహన్, లాయింట్ 
డెైర్ెకిర్ 

23548487 
Extn: 167 

M: 8885526716 

 

narasimhan@mcrhrdi. 
gov.in 

12. సస్టినబుల్స  డెవలప్ింట్  
గోల్స్  శిక్షణా విభాగము  

శీిమతి. ఎన్. 
ర్ాలర్ాలేశ్వర్ర, ప ర ఫ్సర్ & 
హ డ్, ఎస్ డడ జి   

- - 

13. -డడటో - శీిమతి కె. ద్ీపిి , టట.పి.సి - - 

14. అరబన్ డెవలప్ింట్ సిడీస్ 
స్ంటర్ 

డాకిర్ ద్ీపా నయర్, ప ర ఫ్సర్ 
సి.యు.డడ.ఎస్ 

23548487 
Extn:217 

M:9391049802 

deepanair@mcrhrdi. 
gov.in 

15. ఇనఫరే్ిషన్ ట్కాాలజీ శీమితి. శీది్దవి అయలూర్ర, 
లనరల్స మేన్ేలర్  

23548487, 
Extn:189 

M:9866248887 
srideviayaluri@mcrhrdi.           

gov.in 

16. స్ంటర్ ఫర్ తెలంగాణ సిడీస్ డాకిర్ గ త్మ్ పింగేీ ,  డీన్ 
ఆఫ్ సిడీస్&హ డ్, సి.టట.ఎస్ 

 
23548487, 
Extn:222 

 

gautampingle@mcrhrdi. 
gov.in 

17. -డడటో - డాకిర్ ఎం.డడ. అబాబస్ ఆల్ట, 

సీనియర్ ప ర ఫ్సర్  
23548487, 
Extn:123 

M:7093377801 
abbas@mcrhrdi.gov.in 

18. స్ంటర్ ఫర్  కేస్  సిడీస్ అండ్ 
ప్బీ్లకేషన్్ యూనిట్ 
(సిపయిు) 

డాకిర్ బ్ల. లక్ష్ీిన్ార్ాయణ, 
ట్ైనైింగ్ & ర్ీస్ర్చ అస్ో సియిేట్ 

23548487, 
Extn:431 
M:9248032109 

 
laxminarayanab@ 

mcrhrdi.gov.in 

19. మేన్ేలర్ ఐ టట శీ ి పి. గణప్తి, 
మేన్ేలర్ ఐటట (ఇన్ారా) 

23548487, 
Extn:151,  

M:9248004275 

 
punnaganapathy@ 

mcrhrdi.gov.in 

20. శిక్షణ విభాగము డాకిర్ ఎస్. ఎం. నబ్ల, 

సీనియర్ ఫ్ాయకలి్ట & హ డ్ -  
సి జి ఆర్ ఎ 

23548487, 
Extn:270 
M:9030005574 

nabi@mcrhrdi.gov.in 

21. శిక్షణ విభాగము శీ ికె లగన్ మోహన్ గ డ్, 

హ డ్ - సి ఓ ఎమ్ ఎస్ పి 
Extn:175 
M:9248032081 

 

jaganmohangoudk@ 
mcrhrdi.gov.in 

mailto:guptavln@mcrhrdi.gov.in
mailto:guptavln@mcrhrdi.gov.in
mailto:narasimhan@mcrhrdi.gov.in
mailto:narasimhan@mcrhrdi.gov.in
mailto:gautampingle@mcrhrdi.gov.in
mailto:gautampingle@mcrhrdi.gov.in
mailto:punnaganapathy@mcrhrdi.gov.in
mailto:punnaganapathy@mcrhrdi.gov.in
mailto:nabi@mcrhrdi.gov.in
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22. శిక్షణ విభాగము శీ ివి. లగద్ీశ్వర్, సీనియర్ 
ఫ్ాయకలి్ట 

23548487, 
Extn:266 
M:9949696465 

 
vjagadiswer@mcrhrdi. 

gov.in 

23. 
 

శిక్షణ విభాగము శీ ి స్ాకా  వ ంకటేశ్వర ర్ావు, 

జూ. ఫ్ాయకలి్ట 
23548487, 
Extn:377, 
M:9248005303 

 
venkateswararao@mcrhr

di. gov.in 

24. శిక్షణ విభాగము డాకిర్ జి. లక్ష్ీి,  జూ. ఫ్ాయకలి్ట 
23548487, 
Extn:   - 
M:9618302151 

lakshmig@mcrhrdi. 
gov.in 

25. శిక్షణ విభాగము కె. సుర్ేష్ కుమార్, జూనియర్ 
ఫ్ాకలి్ట  

   23548487, 
   Extn: 484 
  M:8977000326 

sureshkumark@ 
mcrhrdi.gov.in 

26. శిక్షణ విభాగము డాకిర్ ర్ావులపాటట  మాధవి,  
అసో్ సియిేట్ ప ర ఫ్సర్ అఫ్ లా  

23548487, 
Extn:482 

M:9959614546 

madahavir@mcrhrdi. 
gov.in 

27. శిక్షణ విభాగము శీ ిఇ. విన్ోద్ కుమార్,  ఫ్ాయకలి్ట 
& ఇన్ ఛారి్ హ డ్ - సిసిడడఎం 

Extn:131 
M:9490481219 

vinode@ mcrhrdi.gov.in 

28. శిక్షణ విభాగము శీమితి.  లె . మీన్ా, 
జూనియర్ ఫ్ాయకలి్ట 

23548487, 
Extn:376 

M:7093048908 

meena@mcrhrdi.gov.in 

29. శిక్షణ విభాగము శీమితి. కే. స్ౌమయ ర్ాణి, 
జూనియర్ ఫ్ాయకలి్ట 

23547334 
Extn:138 
M:9248032079 

soumyarani@mcrhrdi. 
gov.in 

30. శిక్షణ విభాగము శీ ిడడ.వి. రమణ,        
జూనియర్ ఫ్ాయకలి్ట 

23544694, 
Extn:179 
M:9248032106 

dvramana@hrdiap.gov.in 

31. జిలాీ  శిక్షణా విభాగం (డడ టట 
యు) 

శీమితి. జి ఝానీ్ ర్ాణి, 
ఫ్ాయకలి్ట  

23548487, 
Extn:124 
M:8008885064 

 
jhansirani@mcrhrdi.gov.in 

32. జిలాీ  శిక్షణా విభాగం          
(డడ టట యు) 

శీమితి. డడ బాలకామేశ్వర్ర, 
సీనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:334 
M:9030002373 

 
balakameswari@mcrhrdi. 

gov.in 

33. శిక్షణ నిరవహణ యూనిట్         
(టట యమ్ యు) శీ ివి. శీనిివాస్,  టట పి సి 

23548487, 
Extn:129 
M:9849716516 

srinivasv@mcrhrdi.gov.in 

34. సూప్ర్రంట్ండెంట్ (అక ంట్్)  శీ ిబ్ల.వి. మన్ోహర్, 

సూప్ర్రంట్ండెంట్ 
23548487, 
Extn:125 
M:9848774222 

 
- 

35. అడడిన్ ఎ3 శీ ికె. నందకిశోర్,        
జూనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:160 
M:9848525008 

 
nandakishorek@mcrhrdi. 

gov.in 

36. సీనియర్ అసిస్ింట్ శీమితి. ఆర్. రె్జీన్ా,    
సీనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:147 
 

 
regina@mcrhrdi.gov.in 

mailto:soumyarani@mcrhrdi.gov.in
mailto:soumyarani@mcrhrdi.gov.in
mailto:dvramana@hrdiap.gov.in
mailto:jhansirani@mcrhrdi.gov.in
mailto:nandakishorek@mcrhrdi.gov.in
mailto:nandakishorek@mcrhrdi.gov.in
mailto:regina@mcrhrdi.gov.in
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37. సీనియర్ స్ిన్ోగాిఫర్ శీ ిదుర్ాల  ప్రస్ాద్ ర్ెడడి ,    
సీనియర్ స్ిన్ోగాిఫర్ 

23548487, 
Extn:304 

durgaprasadreddy@mcrhr
di.gov.in 

38. అక ంట్్ (న్ాన్ స్ాలర్ీ బ్లలీ్స్) శీ ిఎన్. సూరయ ప్రకాష్,, 
సూప్ర్రంట్ండెంట్ 

23548487, 
Extn:283 

M:92480320
92 

 
suryaprakashn@mcrhrdi. 

gov.in 

39. సూప్ర్రంట్ండెంట్ (ఫ్సిల్టీస్ 

విభాగము) శీ.ి టట. రమేష్ 
23548487, 
Extn:148 
M:9000463857 

ramesht@mcrhrdi.gov.in 

40. అసిస్ింట్. ఎగరికూయటటవ్. 
ఇంలనీర్ /పోర గాిమర్ 

శీ ిఎం. ఉప్పలయయ ఉమా 
మహ ష్ 

23548487, 
Extn: 
M:- 

 
umamahesh@mcrhrdi. 

gov.in 

41. అసిస్ింట్. ఎగరికూయటటవ్. 
ఇంలనీర్/పోర గాిమర్  

శీ ిర్ోహిత్ శీివాసివ్ 
23548487, 
Extn: 
M:- 

rohithsrivastav@mcrhrdi. 
gov.in 

42. డడప్యయటీ ఈ ఈ 
(అర్&బ్ల)/మేన్ేలర్ 
(కోఆర్రిన్ేషన్) 

శీ ిఓ. శీధిర్ 
23548487, 
Extn: 
M:- 

- 

43. సీనియర్ ట్కిాకల్స కన్లెి ంట్  
శీ ివి. లంబుల్స ర్ెడడి  

23548487, 
Extn: 
M: 

jambulreddy@mcrhrdi.    
gov.in 

44. ఎస్1. సిో్ ర్్  శీ ిఖాదర్ అల్ట ఖాన్, 
సూప్ర్రంట్ండెంట్ 

23548487, 
Extn:133, 
M:9248032073 

 

 khaderalikhan 
@mcrhrdi.gov.in 

45. అవుట్ వారి్  శీ ిఎస్ బాబు ర్ావు,   
జూనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:117 

- 

46. ఇన్ వారి్  శీ ిరహిత్ అల్ట, 

జూనియర్ అసిస్ింట్ 
23548487, 
Extn:194 

- 

47. ఎ -2, ఎస్ాి బీ్లష్ింట్ న్ాన్ 
గెజిట్డ్ 

శీమితి. వ ై దీ్పా లక్ష్డి,  
సీనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:180, 
M:9248032091 

 

deepalakshmi@mcrhrdi. 
gov.in 

48. పి.ఎ టు ఎ.డడ.జి  శీమితి. బ్ల. నిరిలా ద్దవి,     
సీనియర్ స్ిన్ోగాిఫర్ 

23548487, 
Extn:174 
M:9618398141 

nirmala@mcrhrdi.gov.in 

49. అక ంట్్  శీ ికె. ర్ాఘవేందర స్ావమ,   
జూనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:125 
 

raghavendraswamy@ 
mcrhrdi.gov.in 

50. పి.ఎ టు లె.డడ.జి పి. వనలా,              
జూనియర్ అసిస్ింట్ 

23548487, 
Extn:483 

9032106343 

 
vanaja @mcrhrdi.gov.in 

mailto:suryaprakashn@mcrhrdi.gov.in
mailto:suryaprakashn@mcrhrdi.gov.in
mailto:cravinder@mcrhrdi.gov.in
mailto:cravinder@mcrhrdi.gov.in
mailto:deepaLakshmi@mcrhrdi.gov.in
mailto:deepaLakshmi@mcrhrdi.gov.in
mailto:nirmala@mcrhrdi.gov.in
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51. ఫ్సిల్టీస్ (స్ౌకర్ాయలు)-యఫ్-1 శీ ిజి. శ్ంకర్, 
జూనియర్ అసిస్ింట్ 

Extn:148 
 

 
shanker@mcrhrdi.gov.in 

52. ఆఫీస్ సబార్రిన్ేట్ శీ ిమొహమిద్ మొయిన్ - - 

53. 
 

ఆఫీస్ సబార్రిన్ేట్ 
శీమితి. లె. సులాత్ - - 

54.  వాచ్ మ న్ కమ్  సీవప్ర్ శీమితి. యమ్.  లక్షిమి - - 

55. పి.ఎ టు డడ.జి శీమితి. టట.వి.యస్. 
ర్ామలక్ష్డి, 

23548487, 
Ext:171 , 395, 
M:9490233538 

 
ramalakshmitvs@mcrhrdi. 

gov.in 

56.  ర్రస్ప్షనిసి్ మస్. భాగయశాల్ Ext: 111  - 

 

 

10వ అధాయయం 

అధధకారులక, ఉద్య యగులక ప ందుత్ునా న్ లవార్ర జీత్భతాయలక 

(విభాగము (4 (1)(బి)(x)) 
11.1 ఈ కింిద్ధ నమూన్ాలో అధధకారుల, ఉద్యో యగుల కోసం జీత్భత్యల విధానం ప్ై సమాచార్ానిా 

ప ందుప్రచడం 
వరుస 
సంఖ్య 

పేరు మర్రయు హో ద్ా మంతీీ 
ర్ెమూయనర్ేషన్ 
ఇంకూీ డడంగ్ ఇట్్ 
కంపో సిషన్ 

సిసిం  ఆఫ్  కంప్నషషన్ టో 
డదట్ర్ీిన్ే ర్ెమూయనర్ేషన్ ఆస్  
గరవ న్  ఇన్  ర్ేగులేషన్ 

 శీ ి/ శీమితి    
1. బ్ల. ప.ి ఆచారయ, ఐ. ఏ.ఎస్, మహా నిర్ేేశ్కులు - కాయడర్ పో సి్ 
2. బుస్ాని  వ ంకటేశ్వర ర్ావు,  ఐ.ఏ.ఎస్,  

అదనప్ు మహా నిర్ేేశ్కులు 
- కాయడర్ పో సి్ 

3. అనిత్  బాలకృషణ , ఐఏ & ఏఎస్,  లె.డడ.జి  190792 కాయడర్ పో సి్ 
4. ఎల్స. రమా ద్దవి, అడడిన్. ఆఫీసర్ 95169 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

5. జి. స్ావితిర, అసిస్ింట్.అడడిన్.ఆఫీసర్ 82252 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

6. డా. ఆర్. మాధవి, అస్ో సియిేట్ ప ర ఫ్సర్ 
అఫ్ లా 

137335 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

7. ఇ. విన్ోద్  కుమార్, ఫ్ాకలి్ట 113187 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

8. వి. లగద్ీశ్వర్, సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట 148558 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

mailto:shanker@mcrhrdi.gov.in
mailto:ramalakshmitvs@mcrhrdi.gov.in
mailto:ramalakshmitvs@mcrhrdi.gov.in
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9. డా. జి. లక్ష్డి, ఫ్ాకలి్ట - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

10. కె. స్ౌమయ ర్ాణి, జూనియర్  ఫ్ాకలి్ట 60016 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

11. డడ.వి. రమణ, జూనియర్  ఫ్ాకలి్ట 60563 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

12. వి. ఎల్స. ఎన్. గుపి్, అసిస్ింట్  లెకచరర్ 112750 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

13. యసీిన్ సులాి న్ా, లాయింట్  డెైర్ెకిర్ 151775 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

14. ఇ. నర్ర్ంహన్, లాయింట్  డెైర్ెకిర్ 148592 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

15. ఎ. కృషణ   మోహన్, సీనియర్ లెకచరర్ - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

16. ఎస్.  ర్ాజు, జూనియర్  అక ంట్్  ఆఫీసర్ - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

17. బ్ల. ఎన్. ఎన్.  లక్ష్యిజీ  ర్ావు, అక ంట్్  
ఆఫీసర్  (ఎఫ్.ఏ.సి.) 

94382 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

18. లె.  మీన్ా,  జూనియర్  ఫ్ాకలి్ట 76373 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

19. ఎన్. ర్ాలర్ాలేశ్వర్ీ, ప ర ఫ్సర్ - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

20. కె. ద్ీపిి , టీ. పీ. సి. - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

21. డా. లక్ష్డి న్ార్ాయణ, టట.ఆర్.ఏ. 51885 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

22. కె. ర్ోహిత్  శీ ివాత్్వ్, ఏఈఈ 61899 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

23. ఉప్పలయయ  ఉమా  మహ ష్, 
ఏఈఈ/పోర గాిమర్ 

64942 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

24. ఓ. శీధిర్, డడవ ై. ఈఈ  (ఆర్ & బ్ల ) / 
మేన్ేలర్  (కోఆర్రిన్ేటర్ ) 

- 
ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

25. ఎస్. వ ంకటేశ్వరర్ావు,  జూనియర్ ఫ్ాకలి్ట   61656 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

26. మహమిద్. రఫీయుద్ీేన్, ఫ్ాకలి్ట - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

27. ఎస్. దుర్ాల ప్రస్ాద్  రె్డడి ,   స్పషల్స కేటగరరీ్ 
స్ిన్ో. 

95289 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

28. బ్ల. వి. మన్ోహర్, సూప్ర్రంట్ండెంట్ 76995 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

29. ఎన్. సూరయ  ప్రకాష్, సూప్ర్రంట్ండెంట్ - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

30. కె. ర్ాఘవేందర  స్ావమ 42643 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

31. ఖాదర్ అల్ట  ఖాన్, సూప్ర్రంట్ండెంట్ - ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

32. బ్ల. నిరిల  ద్దవి, సీనియర్  స్ిన్ో 70125 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

33. ఆర్. ర్ెజిన్ా, సీనియర్  అసిస్ింట్ 56474 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

34. డడ. బాలకామేశ్వర్ర, సీనియర్ అసిస్ింట్ 80883 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

35. టీ. రమేష్, సూప్ర్రంట్ండెంట్         79622 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 
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36. వ ై. ద్ీప్  లక్ష్డి, సీనియర్ అసిస్ింట్ 39150 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

37. ఎస్. బాబు  ర్ావు, జూనియర్ అసిస్ింట్ 48656 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

38. రహమత్  అల్ట, జూనియర్ అసిస్ింట్ 41186 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

39. జి. శ్ంకర్,  జూనియర్ అసిస్ింట్ 26381 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

40. మహమిద్ మొయిన్, ఆఫీస్ సబార్రిన్ేట్  57262 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

41. ఎం. లక్షిమి, ఆఫీస్ సబార్రిన్ేట్ 57262 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

42. లె. సులాత్, ఆఫీస్ సబార్రిన్ేట్ 43530 ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

 

ర్ెమూయనర్లష్న్  ప్ర్రటక్ూయలర్్  ఆఫ్ జి.ఎం.ఎఫ్ /ఫాయక్లీటస్  /కోర్్  డెైరె్క్టర్్ 

వర్రుంగ్  ఆన్  కాంట్ార క్కట   బ్లేసిస్ 
 

వరుస 
సంఖ్య 

పేరు మర్రయు హో ద్ా మంతీీ 
ర్ెమూయనర్ేషన్ 
ఇంకూీ డడంగ్ 
ఇట్్ కంపో సిషన్ 

సిసిం  ఆఫ్  కంప్నషషన్ 
టో డదట్ర్ీిన్ే 
ర్ెమూయనర్ేషన్ ఆస్  
గరవ న్  ఇన్  ర్ేగులేషన్ 

 సరవ శ్ర/ి శ్రమితి   
1 ఎం. పి. సేథధ, లెడడజి (ఇ   - ఆన్ కాంటరా కుి  
2 డా. ద్ీప్  నయర్,  

ప ర ఫ్సర్ 
82000 ఆన్ కాంటరా కుి  

3 డా. ఎస్. మహమిద్  నబ్ల,  
 సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట 

67500 ఆన్ కాంటరా కుి  

4 డా. మహమిద్  అబాబస్  అల్ట,        
సీనియర్  ప ర ఫ్సర్ 

77000 ఆన్ కాంటరా కుి  

5 డా. పి. శేష్టాద్ధర,  
సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట 

60000 ఆన్ కాంటరా కుి  

6 కె. లగన్  మోహన్  గ డ్,   
సీనియర్ ఫ్ాకలి్ట 

77500 ఆన్ కాంటరా కుి  

7 శీది్దవి  అయలూర్ర ,  జి.ఎం.(ఐ.టట) 100000 ఆన్ కాంటరా కుి  
8 డా. గ త్మ్  పింగేీ, డీన్  ఆఫ్  సిడీస్  &   

హ డ్, సి.టట.ఎస్  
 

150000 

ఆన్ కాంటరా కుి  

9 పి. గణప్తి , మేన్ేలర్( ఐ.టట) (ఇన్ారా ) 
               45000 

ఆన్ కాంటరా కుి  
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10 డా. సయయద్  అయూ్   అల్ట, ప ర ఫసర్ 
(సి.టట.ఎస్) 

60000 ఆన్ కాంటరా కుి  

11 శేష  త్లప  స్ాయి, సీనియర్  మేన్ేలర్  
(పోర గాిం  కోఆర్రిన్ేషన్) 

45000 ఆన్ కాంటరా కుి  

12 డడ. మన్ోహర్ ,  సీనియర్  మేన్ేలర్,     
(పోర గాిం కోఆర్రిన్ేషన్ ) 

           45000 ఆన్ కాంటరా కుి  

13 వి. లంబుల్స  ర్ెడడి , సీనియర్  ట్కిాకల్స  
కన్లెి ంట్  ఇన్  ఇంలనీర్రంగ్ వింగ్ 

         50000 ఆన్ కాంటరా కుి  

14 ఝానీ్  ర్ాణి,   ఫ్ాకలి్ట 45625 ఆన్ కాంటరా కుి  
15 ఎస్. ర్ాధధకా, ఫ్ాకలి్ట               30500 ఆన్ కాంటరా కుి  
16 ఏ.హ చ్. బాలశీి, ఫ్ాకలి్ట 30500 ఆన్ కాంటరా కుి  
17 కె. సుర్ేష్  కుమార్, జూనియర్  ఫ్ాకలి్ట 35000 ఆన్ కాంటరా కుి  
18 డా. సి. న్ాగర్ాజు, ఎక్పరి్ -ఫ్ైన్ాన్్  & 

ర్ెవినూయ 
        50000 ఆన్ కాంటరా కుి  

19 ర్ామ్  బాబు  చాకల్ , సీనియర్  పరా లెకి్ట  
అసో్ సియిేట్ - కెపాసిటీ  బ్లలి్ంగ్ 

        45000 ఆన్ కాంటరా కుి  

20 సుషిిత్   ర్ామోజీ, పరా లెకి్ట  అసో్ సియిేట్ - 
కెపాసిటీ  బ్లలి్ంగ్ 

      45000 ఆన్ కాంటరా కుి  

21 అలయ్ కుమార్  షిండద, ఫ్సిల్టీస్  
ఎగరికూయటటవ్ 

     25000 ఆన్ కాంటరా కుి  

22 కె. మహ ష్, ఫ్సిల్టీస్  ఎగరికూయటటవ్  
   25000 

ఆన్ కాంటరా కుి  

23 వి. శీనిివాస్, టట పి సి    26000 ఆన్ కాంటరా కుి  
24 ఇ. గోవింద ర్ాజ్, ట్కిాకల్స కన్లెి ంట్  

(ఫ్సిల్టీస్ ) అసో్ సియిేట్  ప ర ఫ్సర్ (ఎండడస)ి 
- ఆన్ కాంటరా కుి  

25 డా. ఆర్. బాలసుబరహిణయం,               
మ డడకల్స  కన్లెి ంట్ 

  25000 ఆన్ కాంటరా కుి  

26 శీనిివాస్  బాశెటటి, అసిస్ింట్  లెైబేరర్రయన్.    
గేడి్ – II 

 23000 ఆన్ కాంటరా కుి  

27 ఎం. వ ంకటేశ్ం, మేన్ేలర్ -హార్రికలచర్ 38800 ఆన్ కాంటరా కుి  
28 డా. ప్దేబర యిన  శీనిివాస్,  

టటఆర్ఎ, సిటటఎస్        35000 
ఆన్ కాంటరా కుి  
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11వ అధాయయం 

ప్రణాళిక్, ప్రణాళికలత్రo  క్ంద బ్లడెెట్ కలట్ాయంప్ు  
 (విభాగము (4 (1)(బి)(xI)) 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం 

డాll మర్ర ిచెన్ాార్ెడడి  మానవవనరుల అభివృద్ధి  సంసథ  
బ్లడెెట్  –  2016 – 17 

                                                                                                                                   (లక్షల లో) 
వరుస 
సంఖ్య 

పాయ న్  లేద్ా   
న్ాన్ -పాయ న్ 

హెడ్  ఆఫ్  అక ంట్ బ్లడెెట్  

ఎసిటమేట్్  

2015-16 

బ్లడెెట్  ఎసిటమేట్్  

2016-17 

ఇప్పట్విరక్క అయన 
ఖ్రుు  

01/2017  
(సుమారుగా) 

1  

న్ాన్ - పాయ  న్ 
ఎంహెచ్- 2070 - ఇత్ర 
ప్ర్రపాలన్ా సేవలక 
003 – శిక్షణ 
05 - డా. ఎంసిఆర్  
హెచ్ఆర్రి ఐట్ి  

 
1943.00 

 
13,01,93 

 
11,25,87 

2 07 - అక ంట్్ అండ్  
       ఆడడట్ోయ  శిక్షణ 

142.00 - - 

3  
పాయ  న్ 

ఎంహెచ్- 2070 - ఇత్ర 
ప్ర్రపాలన్ా సేవలక 
003 – శిక్షణ 
11 - సాధారణ ర్ాష్ట రం   
        ప్రణాళిక్ 
05 - డా. ఎంసిఆర్ హెచ్     
      ఆర్రి ఐట్ి  

 

 
 

205.00 

 
 

- 

 
 

- 

4   4070 - స ిఓ ఎల్స 167.00 4,15,39 18,58 

  మొతి్ం 2457.00 17,17,32 11,44,45 
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12వ అధాయయం 

సబి్డీ యొక్ు అమలక విధానం కారయక్ిమాలక  
 (విభాగము (4 (1)(బి)( xII)) 

13.1 కారయకలాపాలను వివర్రంచండడ/ కారయకిమాలు/ సబ్ల్డీ అంద్ధంచిన ప్రభుత్వ అధధకారం 
అమలుచదసుి నా ప్థకాలు  
    -శూనయం- 
 
13.2 వివిధ కారయకిమాలు / ప్థకాల కింద ర్ాయితీని మంజూరు చదయడానికి సబ్ల్డీ, సబ్ల్డీని పరా పిి  
చదయడానికి అరహత్ను మర్రయు అధధకార్రక హో ద్ా కోసం సబ్ల్డీ సవభావంప్ై సమాచారం అంద్ధంచండడ. 

కారయకమిం / 
కార్ాయచరణ పేరు 

 

 

ప్రక్ృతి / సబి్డీ సాథ య 

 

అరహత్ ప్రమాణాలక 
ర్ాయతీ మంజూరు కోసం 

 

సబి్డీ మంజూరు 
చదయడాన్నక్ అధధకార్రన్న 

న్నయమించడం 

ప్ధకాలక లేవు    

 

-   వర్రించదు   - 
 

13.3 సబ్ల్డీ కారయకమిాల అమలు ప్దితిని వివర్రసుి ంద్ధ 
 

కారయకమిం / 
కార్ాయచరణ పేరు 

 

అపిీ కేషన్ విధానము 
      

    మంజూరు ప్రకియి 

 

 

ప్ంపిణీ విధానం 

శూనయం 
 

   

 

-   వర్రించదు   - 
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13వ అధాయయం 

ర్ాయతీలక, అనుమత్ులక లేద్ా ఆథర్ెైజలష్న్ గిహీత్ల వివర్ాలక     
ప్బియ క్స అథార్రటీ్ ద్ావర్ా మంజూరు చదయబ్లడాి య 

 (విభాగము (4 (1)(బి)( xIII)) 
14.1 ప్రతి కారయకమింలో ప్రయోలన్ాల గహిీత్ల పేరుీ  మర్రయు చిరున్ామాలను అంద్ధస్ాి యి/  

కింద్ధ ఫ్ార్ాిటోీ  విడడగా ప్థకం: 
ఇనిటిటయయషనల్స లబే్లద్ారులు 
కారయకమిం / ప్థకం పేరు 
 

కమి సంఖయ 
పేరు & 

చిరున్ామా 
గహిీత్ సంసథలు 

ప్రకృతి/ బెనిఫిట్ యొకి 
కావంటం మంజూరు 
చదయబడడంద్ధ 

మంజూరు 
తదద్ీ 

పేరు & అధధకారం 

మంజూరు యొకి 

హో ద్ా 
  

 

  

-శూనయం- 
కారయకమిం / ప్థకం పేరు 
కమి సంఖయ పేరు & 

చిరున్ామా 
గహిీత్ సంసథలు 

ప్రకృతి/ బెనిఫిట్ యొకి 
కావంటం మంజూరు 
చదయబడడంద్ధ 

మంజూరు 
తదద్ీ 

పేరు & అధధకారం 

మంజూరు యొకి 

హో ద్ా 
     

-శూనయం- 
వయకిిగత్ లబే్లద్ారులు 
కారయకమిం / ప్థకం పేరు 
కమి సంఖయ పేరు & 

చిరున్ామా 
గహిీత్ సంసథలు 

ప్రకృతి/ బెనిఫిట్ యొకి 
కావంటం మంజూరు 
చదయబడడంద్ధ 

మంజూరు 
తదద్ీ 

పేరు & అధధకారం 

మంజూరు యొకి 

హో ద్ా 
     

-శూనయం- 
కారయకమిం / ప్థకం పేరు 
కమి సంఖయ పేరు & చిరున్ామా 

గహిీత్ సంసథలు 
ప్రకృతి/ బెనిఫిట్ యొకి 
కావంటం మంజూరు 
చదయబడడంద్ధ 

మంజూరు 
తదద్ీ 

పేరు & అధధకారం 

మంజూరు యొకి 

హో ద్ా 
     

-శూనయం- 
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14వ అధాయయం 

ఎలకాటా న్నక్స విధానములో అందుబ్లాట్ులో ఉనా సమాచారము  
 (విభాగము (4 (1)(బి)( xIV)) 

15.1 ఎలకాిా నిక్ట ఫ్ార్ాిటీలో లభించద డడపార్ెిమంట్ యొకి వివిధ ప్థకాలకు సంబంధధంచిన వివర్ాలను 
దయచదసి ఇవవండడ (ఫ్ాీ పీ, సిడడ, విసిడడ, వ ్  సై్ట్, ఇంటర్ెాట్ మొదలెైనవి) 

ఎలకాిా నిక్ట 
ఫ్ార్ాిట్ 

 

వరణన (స్ైట్ అడరస్ / స్ాథ నం 

ఎకిడ లభిసుి ంద్యో  త్ద్ధత్ర) 

విషయ సూచిక లేద్ా 
శీర్రషక 

 

సమాచారం యొకి సంరక్షకుడు 
మర్రయు చిరున్ామా (వీర్రచద 
నిరవహించబడడంద్ధ?) 

వ బెై్టు డబుీ డబుీ డబుీ . ఎంసఆిర్ 
హ చ్ఆర్రిఐ.జిఓవి.ఇన్   

కారయకలాపాలు మర్రయు 
వివిధ కారయకిమాలు / 
ఇనిటిటయయట్ వర్ి ష్టాప్్ 

ర్ాషి ేప్రభుత్వం 

 

15.2 ఒక లెైబరర్ీ లేద్ా ఇనఫర్ేిషన్ స్ంటర్ లేద్ా ప్రభుతోవద్యో యగులకు సంబంధధంచిన సమాచార్ానిా 
చదవడం, లేద్ా డడపార్ెిమంట్ లేద్ా ర్రకారుి లకు సంబంధధంచిన ప్తరా లు / డాకుయమ ంటీకు సంబంధధంచిన 
సమాచార్ానిా చదవటానికి అందుబాటులో ఉనా స్ౌకర్ాయల వివర్ాలను ప్రలలకు అందుబాటులో 
ఉంచండడ. 
ఇనఫరే్ిషన్ హాయండ్ బుక్ట యొకి ఒక కాపీని ఇనిటిటయయట్ లెైబరర్ీలో అందుబాటులో ఉంద్ధ మర్రయు ఈ 
ట్ైమంగ్్ మధయ యాకె్స్ చదయవచుచ 10.30AM to 5.00PM. 

ఒక కాపీని కూడా ప్బీ్లక్ట ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసర్ & అసిస్ింట్ ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసర్ తో అందుబాటులో ఉంద్ధ. 
ప్బీ్లక్ట ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసర్ ర్ోజు మొతి్ం ఇంటర్ెాట్ ద్ావర్ా సమాచార్ానిా పరా పిి  చదయవచుచ. 

జెన్ సిస్: 

ద్ధ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ అడడినిసేి షేన్ ఇన్ ద్ధ ఇయర్ ఇన్ 1976 G.O.Rt.No ను చూడండడ. 915, G.A. Spl. 
A శాఖ, తదద్ీ: 17.03.1976. శీ ి ఎం. గోపాల్స కృషణన్ సమర్రపంచిన పరా లెకుి  నివేద్ధక ఆధారంగా ప్రభుత్వ 

కారయదరుశల సేవల స్  కమటీ సిఫ్ారు్లప్ై .1988 లో ఇనిటిటయయట్ కరతి్ పరా ంగణంలోకి మారచబడడంద్ధ. 
ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ అడడినిసేి షేన్ 1998 లో డాకిర్ మర్ర ి చన్ాారె్డడి  హయయమన్ ర్రసో్ ర్్ డెవలప్ింట్ 

ఇనిటిటయయట్ గా మారచబడడంద్ధ. ట్రషర్ీస్ అండ్ అక ంట్్ డడపార్ెిమంట్ మర్రయు సేిట్ ఆడడట్ డడపార్ెిమంట్ కింద 

ప్నిచదసుి నా శిక్షణా సంసథలు విల్టనం చదయబడాి యి. ఈ సంసథతో G.O.Ms.No.40, ఫ్ైన్ాన్్ అండ్ పాీ నింగ్ 

డడపార్ెిమంట్, తదద్ీ:25.1.1989. 

కోర్ లక్ష్మయలక: 
1. నిరంత్ర పరా తిప్ద్ధకన శిక్షణ అవసర్ాలకు పరా ప్యత్. 
2. వివిధ శాఖలకు నియమంచిన వయకుి ల కోసం ఇండక్షన్ శిక్షణ కారయకమిాలను నిరవహించడం. 
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3. ర్ాషి ే శిక్షణా కారయకమిాలు సులభత్రం మర్రయు సమనవయ శిక్షణ అవసర్ాలకు గుర్రింప్ు కోసం 
న్ోడల్స ఇనిటిటయయట్ గా సేవలు అంద్ధస్ాి యి. 
4. నిరంత్రంగా రూప్కలపన మర్రయు శిక్షణ కారయకమిాలు మాడూయల్స్ మర్రయు ప్ర్రపాలన 
మారుత్ునా ప్ర్ాయవరణం సిథరంగా నే్రుచకోవడం ప్ద్ార్ాథ లు అంద్ధంచడానికి. 
5. వికేంద్ీరకృత్ రూప్కలపన మర్రయు శిక్షణా కారయకమిాల అభివృద్ధిలో వివిధ విభాగాలకు వీలు 
కల్పంచడం, శిక్షణ మర్రయు అభివృద్ధి  యొకి త్మ లక్ష్యయలను చదరుకోవడానికి. 

(i)   న్రేుచకోవడం ప్రకిియల ప్రభావానిా మూలాయంకనం చదయడంలో వివిధ వాటాద్ారులతో కల్స ి

సమనవయం చదయటం న్ేరుచకోవడం ఉత్పత్ుి లు మర్రయు సవేలను కిమంగా ప్ునరుదిర్రంచడం.   
(ii) పరా ంతీయ స్ాథ యిలో మర్రయు జిలాీ  స్ాథ యి శిక్షణా సదుపాయాలను త్కుివ మర్రయు మధయ 
స్ాథ యి కారయకరిలకు శిక్షణ ఇవవడం.                    
(iii) శిక్షణ కారయకిమం కోసం శిక్షణను నిరవహిసుి ంద్ధ. 
(iv) ప్రభుత్వంలో నిరవహణకు సంబంధధంచిన పరా ంతాలలో కన్లెి నీ్ని చదప్టేిందుకు. 

6. ప్ర్రపాలక్ సభ: ప్రభుత్వం. IOA vide G.O.Ms.No.433, GAD, Dt.13.8.1981 కోసం గవరారీ 
బర రుి ను ఏర్ాపటు చదశారు. 
ప్రసుి త్ ప్ర్రపాలక సభ G.O.Ms.No.207, GAD (AR & T.III) విభాగానిా ప్ునఃస్ాథ పిసుి ంద్ధ, డడటట. 
31.7.2004. 
7. అపెక్స్ Trg. శ్ర్ీరం: 
ఇనిటిటయయట్ శిక్షణ కోసం ఒక న్ోడల్స ఏలెనీ్గా ప్రకటటంచబడడంద్ధ కింిద్ధ ప్రయోలన్ాల కోసం: 
i) అన్ేక విభాగ శిక్షణ సంసథల శిక్షణా కారయకలాపాల సమనవయం. 
ii) ర్ాషింేలో ఇత్ర విభాగాల శిక్షణా సంసథలతో అనుసంధానము. 
iii) డెైర్ెకి్ట ర్రకూిటర్్ కోసం ఫ్ౌండదషన్ కోరు్లు నడుప్ుత్ున్ాారు 
iv) ట్ైనైింగ్ ఇనిటిటయయషన్్ మర్రయు డాకిర్ MCRHRD మధయ సంబంధాలను ఏరపరచటానికి 
      విద్ాయప్రణాళిక మర్రయు శిక్షణ కారయకిమాల విషయంలో ఇనిటిటయయట్. 
      (i) ఆర్ టట ఐ (ii) లాతీయ గాిమీణ ఉపాధధ కలపన 

8. సథలం మర్రయు సదుపాయాలను న్నర్రీంచడం:        

   డాకిర్II ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రి  ఇనిటిటయయట్ బ్లలి్ంగ్ కాంప్ీ క్ట్ ర్ోడ్ న్ ం. 25, జూబీ్ల హిల్స్ లో ఉంద్ధ. 
9. క్ృష్ణ  హాసటల్: కృషణ  హాసిల్స ఉన్ాాయి: గ ిండ్ ఫీో్ ర్ + 2 

    ఏ) A.C మర్రయు లత్ మరుగుద్ొడుీ  తో డబుల్స బెడ్ గదులు (33) 
     బ్ల) స్ాధారణ మరుగుద్ొడుీ  తో డబుల్స బెడ్ గదులు (5) న్ాన్ A.C 

     సి) టాయిలెట్ తో A.C తో న్ాలుగు బెడ్ సూటుీ  (3) 
     డడ) కామన్ టాయిలెట్ తో న్ాలుగు బెడ్ A.C (13) 
     ఇ) వసతిగృహము 15 ప్డకలు స్ాధారణ మరుగుద్ొడుీ  (2) – 180 
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10. మంజీర్ా హాసటల్ / గెస్ట  హౌస్: 
     మంజీర్ా హాసిల్స లో గ ిండ్ ఫీో్ ర్ లో 15 సూటుీ  ఉన్ాాయి +2 అంత్సుి లు.  
     ప్రతి ద్ావా T.V, కంప్యయటర్, A.C; ఇంటరిమ్ ట్ల్ఫ్ో న్, డబుల్స బెడదడ్ కాట్్, కప్ుప బర రుి లు  
     మొదలెైనవి.  కాఫీ త్యార్ీ యంత్రం మర్రయు గేలర్. 
11) త్ుంగభదర హాసటల్ - 56: 1 + 2 అంత్సుి లు. 
      -1 వ అంత్సుి  CIO LAB మర్రయు A.C, T.V. మర్రయు లత్ మరుగుద్ొడుీ  (14) తో డబుల్స బెడ్   
      గదులు. 
      -2 వ అంత్సుి  బాడడింటన్ కోరి్ మర్రయు డీక్ట బెడ్ గదులు ఏ.సి, టట.వి. మర్రయు లత్ మరుగుద్ొడుీ    
       (14).  
       -3 వ అంత్సుి  కానఫర్ెన్్ హాల్స ఆడడటోర్రయం (స్ామరథుం 150 సీటుీ ): 
       -గ ిండ్ ఫీో్ ర్ లో కేంద్ీరయ ఎయిర్-కాంటటన్ేషన్ోతీ  కాంటీన్ ఏర్ాపటు అయింద్ధ.. 
12) గోద్ావర్ర హాసటల్:371 డబుల్స బెడదడ్ స్ంటరలెైజి్ ఎ.సి.రూములు హాసిల్స తో ఉంద్ధ.(స్లాీ ర్&జిఎఫ్+4)  
13) వివేకానంద లాన్ / సెంట్ర్: 1 + 1 ఫీో్ ర్ోి  మంజీర్ా గెసి్ హౌస్ ముందు నిర్రించబడడంద్ధ. పార్రిసిప్ంట్్ 

ఈ ప్రద్దశ్ంలో యోగా చదయగలరు. ర్ెండు త్రగతి గదులు 30 స్ామరథుం గలవి మర్రయు 10 స్ామరథుం 
గల చినాకానఫర్ెన్్ హాల్స ఉనాద్ధ. 
14) క్ంప్ూయట్ర్ లాయబ్: మొతి్ం 150 పిసి ల సంఖయతో 6 బాగా అమర్రచన కంప్యయటర్ లాయబుీ  ఉన్ాాయి. 
 అడడినిసేి టేటవ్ బాీ క్ట మర్రయు త్ుంగభదర హాసిల్స లో 1 వ అంత్సుి లో మర్రయు ఐటీ అకాడమీలో 
అందుబాటులో ఉన్ాాయి.  అభయరథనప్ై వేర్ేవరు విభాగాల యొకి శిక్షణ అవసర్ాలకు అనుగుణంగా ఒక 
కంప్యయటర్ లా్  ఉంద్ధ.  స్కటిేర్రయటుి కంప్యయటర్ శిక్షణను అంద్ధంచడానికి 20 స్కెటిర్ీలో కంప్యయటరుీ  
 ఉద్యో యగులు 
15) (i) శిక్షణా కారయకమిాలోీ  పాలగల న్ేవార్రకి స్ౌకర్ాయలు కల్పంచబడతాయి. ఈ ఇనిటిటయయటోీ  

       (ii) గృహ కావరిర్ స్ౌకర్ాయలు అందుబాటులో ఉంటాయి:  

           ప ర ఫస్ర్ కావరిర్్: 12  

           ఫ్ాయకలి్ట కావరిర్్: 12  

            సహాయక  సబిబంద్ధ కావరిర్్: 12 

16) ల ైబ్లరర్ీ: ద్ధ లెైబరర్ీ ఆఫ్ ద్ధ ఇనిటిటయయట్ వివిధ రంగాలప్ై 16,000 ప్ుసికాలను కల్గర ఉంద్ధ. ఈ 
ఇనిటిటయయట్ 56 మాయగలెైన్్ / లరాల్స్ లో స్  స్రైై్  గా ఉనాద్ధ. ఈ లెైబరర్ీ 10.30AM నుండడ 
5.00PM మధయలో పాలగల న్ేవారు లేద్ా ఇత్రుల సూచన కోసం తెర్రచి ఉంచబడడంద్ధ. 
17) (ఎ) వాహన్ాలక ఇన్నటిట్యయట్ సవంత్ం. 

1. ఎ ప ి09 BS 0698 ఆలోి  కర్ోలీ  

 2. ఎ ప ి09 BK5253 హోండా సిట ీ 

 3. ఎ ప ి09 EB 4496 చదర్ోవలట ే
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 4. ఎ ప ి09 BU 5777 మారుతి SX4  

 5. ఎ ప ి09 BP7146 మారుతి SX4  

 6. ఎ ప ి09 BS0350 టాటా ఇండడకా  
 7. ఎ ప ి09 BS 0352 టాటా ఇండడకా   
 8. ఎ ప ి09 Y 9944 సవర్ాజ్ మాలాి - మనీ బస్  

 9. ఎ ప ి09 BP 7147 మారుతి ఓమా  

 10. ఎ ప ి09 TA 5218 టాటా ఏస్  

 11. టట ఎస్ 09 EB 4494 హీర్ో పాషన్ పో ర  బెైక్ట  

 12. టట ఎస్ 09 EB 4495 హీర్ో పాషన్ పో ర  బెకై్ట  

 13. గోల్సఫ కారి్్ (2)  

 14. టట ఎస్ 09 EQ 8182 ఇన్ోావా కిిసి  

 15. టట ఎస్ 09 EP 8800 కామీీ  
(బి) ఇనిటిటయయట్ ఎప్పటటకప్ుపడు అవసరమ ైనప్ుపడు (10) వాహన్ాల వరకు అద్ెేకు తీసుకుంటుంద్ధ. 
18) సెక్ూయర్రట్ీ సర్ీవస్: హ ైదర్ాబాద్ లోని M/s. భారత్ స్కూయర్రటీ ఫో్ ర్్, తో భదరతా స్కూయర్రటీ సర్రవసుల 
ఒప్పంద్ానిా కల్గర ఉంద్ధ. 
19) హౌస్ కీపింగ్: M/s. గోలెి న్ స్ాి ర్, హ ైదర్ాబాద్ హౌస్ కటపింగ్ సేవలు మర్రయు ఆవరణలోని  భవనం 
మర్రయు హాసిల్స, వాయయామశాల, యోగా కేందరం మర్రయు రహద్ారుల నిరవహణ కోసం ఇనిటిటయయట్ 
ద్ావర్ా ఒప్పంద్ానిా కల్గర ఉంద్ధ. 
20) అటవీ ప్ంప్కం: సంసథ  ఒక ర్ాళ్ళతో కూడడన పరా ంత్ంలో కావున హుడా సహాయంతో ఇనిటిటయయట్ 
బాగా ప్రకృతి దృశ్యం గా, ఒక లాయండ్ సేిప్ ఫ్ౌంట్న్ మర్రయు బాగా వేయబడడన కాల్నడక మార్ాల లని 
చకిగా వేయడమయినద్ధ. 
21) కటటక నియంత్రణ: M/s. గీని్ ఎకర్్ ప్సి్ కంటోర ల్స సేవలను అంద్ధసుి ంద్ధ. 

డాII ఎంసిఅర్ హ చ్ఆర్రిఐ తెలంగాణ లో అందుబాటులో  ఉనా కుర్ీచల సంఖయను తెల్పే వివరణ 
కమి 

సంఖయ. 
 

గద్ధ 
న్ ంబర్  

 

గద్ధ సవభావము 
అందుబాటులో 
కుర్ీచలు సంఖయ 

వసతి 
సమకూరచవలసిన 
అభయరుథ ల సంఖయ 

కింిద్ధ అంత్సుథ  
     1 21  

ఎగరికూయటటవ్ లాంజ్ 
  

2 22 త్రగతి గద్ధ 40 50 

3 23 త్రగతి గద్ధ 40 50 

4 24 మనీ కానఫర్ెన్్ హాల్స 28 40 

5 25 త్రగతి గద్ధ 30 50 
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     6 28 పి.వి.అర్.కె. ప్రస్ాద్ హాల్స 100 109 

     7 32 

చెకి పాయన్ ల్స, ధవని ప్యూ ఫ్ వయవసథ  
ఎల్స సి డడ  ప ర లెకిర్ వయవసథ  మర్రయు 
ఆడడయో విజువల్స సిసిమ్, ర్ెడ్ కార్ెపట్  
చకిగా అలంకర్రంచబడడనద్ధ. 

232 250 

మొదటట అంత్సుథ  
     8 104 కంప్యయటర్ త్రగతి గద్ధ 30  

9 111 కంప్యయటర్ త్రగతి గద్ధ 30  

10 112 మనీ కానఫర్ెన్్ హాల్స 20 40 

11 116 కంప్యయటర్ రూమ్ 46  

12 117 త్రగతి గద్ధ 30 50 

13 118 మనీ కానఫర్ెన్్ హాల్స 30 40 

14 119 త్రగతి గద్ధ 40 50 

15 120 త్రగతి గద్ధ 40 50 

16 123 అకినా కానఫర్ెన్్ హాల్స 80 80 

ర్ెండవ అంత్సుథ  

17 202 క టటలాయ హాల్స 54 54 

18 215 వీడడయో కానఫర్ెన్్ రూమ్ 80 80 

19 216 త్రగతి గద్ధ 40 50 

20 217 మనీ కానఫర్ెన్్ హాల్స 31 40 

21 218 మనీ కానఫర్ెన్్ హాల్స 24 40 

22 219 త్రగతి గద్ధ 0 50 

23 222 మాదనా  కానఫర్ెన్్  హాల్స 105 100 

24  ఎగరికూయటటవ్ లాంజ్   

25 

 చెకి పాయన్ ల్స, ధవని ప్యూ ఫ్ వయవసథ  
మర్రయు ఎల్స సి డడ  ప ర లెకిర్ వయవసథ  
మర్రయు ఆడడయో-విజువల్స సిసిమ్ 

అదుాత్మ ైన ఆడడటోర్రయం 

అందుబాటులో ఉన్ాాయి. త్ుంగభదర 
హాస్ిలోీ ని శాివణ్ కుమార్ కానఫర్ెన్్ హాల్స  
కటమి్ కలర్ కార్ెపట్ తో చకిగా 
అలంకర్రంచబడడనద్ధ. 

150 150 
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26  వి విఐపీ  లాంజ్   

27  వి విఐపీ  లాంజ్    

28  అరుి న్  ఆర్ేిడ్   

29  లాంజ్ సేపస్  ఇన్  గోద్ావర్ర    

 
 3 కానఫర్ెన్్  రూమ్్  ఇన్ గోద్ావర్ర    

  మొత్తం 1300 1423 

15వ అధాయయం 

సౌక్ర్ాయలక ప ందుట్క్క పౌరులక్క అందుబ్లాట్ులో ఉనా సదుపాయ వివర్ాలక  
 (విభాగము (4 (1)(బి)( xV)) 

16.1 సమాచార్ానిా యాకె్స్ చదయడానికి ప్రలలకు అందుబాటులో ఉనా సథలాలలో / స్ౌకర్ాయలలో 
సమాచార వాయపిి యంతరా ంగం యొకి వివర్ాలను వివర్రంచండడ: 
 

స్ౌకరయం వివరణ (స్ౌకరయం / పేరు 
మొదలెైనవాటట యొకి స్ాథ నం) 

సమాచార వివర్ాలు మేడ్ 
అయాయయి 

న్ోటీసు బర రుి  స్లాీ ర్  ఆరిర్్, ట్ండరీ మొదలెైనవి. 
నూయస్ పేప్ర్్ ర్రపో రి్్ 

 
తెలుగు, ఇంగీీష్, ఉరూే  వారిలు 
ప్తరా లు  

అనిా ద్ధనప్తిరకలు. 

 

ప్బీ్లక్ట ప్రకటనలు 
రవాణా, ఎలకటిాషియనుీ , హౌస్ 
కటపింగ్ మొదలెైనవి. 

కాల్స డెైవైరుీ , ఎలకటిాషియనుీ , 

పీ్ంబరుీ , హౌస్ కటపింగ్ 

ఇనఫరే్ిషన్ క ంటర్ దగలర ర్రస్ప్షనుీ  వసతి, కోరు్లు 
ప్బీ్లకేషన్్ 

 
శాఖ. మానుయవల్స్ / ఫంక్షనల్స 
మానుయవల్స్ ప్రచురణలు 
ముద్ధరంచబడాి యి 

లెైబరర్ీలో ఉంచబడడంద్ధ 
 

ఆఫీస్ లెైబరర్ీ స్లాీ ర్ అనిా విషయం ప్ుసికాలు 
వ ్  స్ైటుీ  www.mcrhrdi.gov.in ఇనిటిటయయట్ సమాచారం 
ఇత్ర స్ౌకర్ాయలు (పేరు)  

 
 

కాయటర్రంగ్ త్ుంగభదర హాసిల్స కింిద్ధ అంత్సుథ  లో కాంటీన్ 
హౌస్కటపింగ్ గోలెి న్ స్ాి ర్, హ ైదర్ాబాద్ కటీనింగ్, సీవపింగ్ మొదలెైనవి 

స్కూయర్రటీ ఇండడయన్  స్కూయర్రటీ  ఫో్ ర్్, 
హ ైదర్ాబాద్ 

స్కూయర్రటీ  ఆఫ్  ద్ధ  
ఇనిటిటయయట్ 

 

http://www.mcrhrdi.gov.in/
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16వ అధాయయం 

పౌర సమాచార అధధకారుల పేరుయ , హో ద్ా మర్రయు ఇత్ర వివర్ాలక  
 (విభాగము (4 (1)(బి)( xVI)) 

17.1   దయచదసి ప్బీ్లక్ట ఇనఫర్ేిషన్ ఆఫీసరుీ  మర్రయు అసిస్ింట్ ప్బీ్లక్ట ఇనఫర్ేిషన్ ఆఫీసరుీ  వివిధ 
ఆఫీస్ / అడడినిసేి టేటవ్ యూనిట్్ మర్రయు అపీపలేట్ అథార్రటీ / ఆఫీసర్ (లు) కోసం నియమంచబడడన 
ప్బీ్లక్ట ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసరీ గుర్రంచి సంప్రద్ధంప్ు సమాచార్ానిా అంద్ధంచండడ. 
 

ప్బీ్లక్ట ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసర్ (లు): 

కిమ 
సంఖయ 

కార్ాయలయం / అడడి నిసేి టేటవ్ 
యూనిట్ యొకి పేరు 

PIO యొకి పరేు 
మర్రయు హో ద్ా  

ఆఫసీ్ టల్్స; నివాస 

ట్ల్ఫ్ో న్: ఫ్ాయక్ట్: 

ఇ-మ యిల్స 

1. డాకిర్. మర్రి చెన్ాా ర్ెడడి   హయయమన్ 

ర్రస్ో ర్్ డెవలప్ింట్ ఇనిటటియయట్ 

ఆఫ్ తెలంగాణ, రహద్ార్ర సంఖయ 25. 

జూబీ్ల హిల్స్. హ ైదర్ాబాద్-500 033  

శిీమతి. ఎల్స. ర్ామాద్దవి, 

అడడినిసేి టేటవ్ ఆఫసీర్ 

 

23558028 
Extn: 196 

Cell:897778456
8 

 
 
 

lramadevi@mcrhrdi.
gov.in 

అసిస్ింట్ ప్బీ్లక్ట ఇనఫరే్ిషన్ ఆఫీసర్ (లు) 
కిమ 

సంఖయ 
కార్ాయలయం / అడడినిసేి టేటవ్ 

యూనిట్ యొకి పేరు 

పేరు మర్రయు APIO 

యొకి హో ద్ా 
ఆఫసీ్ ట్ల్స; నివాస 

ట్ల్ఫ్ో న్: ఫ్ాయక్ట్: 

ఇ-మ యిల్స 

1. డాకిర్. మర్రి చెన్ాా ర్ెడడి   హయయమన్ 

ర్రస్ో ర్్ డెవలప్ింట్ ఇనిటటియయట్ 

ఆఫ్ తెలంగాణ, రహద్ార్ర సంఖయ 25. 

జూబీ్ల హిల్స్. హ ైదర్ాబాద్ --500 
033 

శిీమతి. K. స్ౌమాయ  
ర్ాణ,ి          జూనియర్ 
ఫ్ాయకలి్ట 

 

   23548487 
Extn.138           

  Cell:92480320789  
soumyarani 

@mcrhrdi.gov.in 

అపీపలేట్ అథార్రటీ : 
కిమ 

సంఖయ 
పేరు, హో ద్ా మర్రయు చిరున్ామా 
అపపీలేట్ అథార్రట ీ

 

అపపీలేట్ ఆఫసీర్ 

యొకి అధధకార ప్ర్రధధ 
(కార్ాయలయాలు / 
ప్ర్రపాలన్ా అధధకారం 

యొకి యూనిటుీ ) 

ఆఫసీ్ టల్్స; నివాస 

ట్ల్ఫ్ో న్: ఫ్ాయక్ట్: 

 
 

      ఇ-మ యిల్స 

1. శిీమతి. అనిత్ బాలకృషణ , IA & AS, 

లాయింట్ డెైర్కిెర్ లనరల్స, 

డాకిర్ MCR హయయమన్ ర్రస్ో ర్్ 
డెవలప్ింట్ ఇనిటిటయయట్ అఫ్ 
తెలంగాణ, ర్ోడ్ న్ ం .25, 

జూబీ్ల హిల్స్, హ ైదర్ాబాద్ -500033 

డాకిర్ MCR HRD 

ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ 
తెలంగాణ 

 

 
 23543462 
Extn.322 

Cell: 7702600332 

 

 
anithabalakrishna 
@mcrhrdi.gov.in 

mailto:dharmachandrareddy@mcrhrdi.gov.in
mailto:dharmachandrareddy@mcrhrdi.gov.in
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