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1 Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
¡µëœº ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá ¡µþºœ½§¶¿¨Í ±·§¶†¶§¶îక్œ¶, üÔ·£¿†·§½œ¶þ·þºä ¡Å§±Ë§†º§úÆ§ద఼కో¬µ§ ¡µë¤¶¿œ¶í
కర§ి †¶

¬µ§¬µá¨ þº§¿¶¿§œ¶ë›

2005 ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ Ôµ¸క్కు ú¶˜Û§ ¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä Ô¶¿§º§œ¶గహ œÆ¨»§¿¶¿úÈ¬µ¿à§†º.

Õ§œÈకహక్, కే§†¶ë ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ క్Ô½¿«µþý, §·«µÛë ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ క్Ô½¿«µþ¶ìþ¶¿ ±§·å˜¿ úÈ§¿¶¿™¶§ కో¬µ§ þº§£Ÿ¶þ¶¨þ¶¿ క్ూ™·
úÈ§¿¶¿™¶§ ü§ºగ§ి †º.

¡µëü¸³·íÔ¶¿ê§¨Í, ÕÔºþ½œºþº Õ§ºక్˜Û™·þºకర

¡µë¤¶¿œ·í¨¿, Ô·˜» ÕŸ»కహయు¨¿ ±·¨»œ¶¿¨క్క

üÔ·£¿†·§½œ¶þ¶§ Ô¶Ô»·§ú¶™¶§ ఆÔ¶ª¶êక్ÔÊ¿þ¶˜»Û ¡µë¤¶¿œ¶í ¡µþºœ½§¶¿ గు§º§úº ¡µëœº ±ö§¶¿™¶¿ œÆ¨¿¬µ¿కోÔ·¨». ±ö§¶¿¨§†¶§¶¿¸
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ Ôµ¸క్కు

క్¨»గి

Ô¶À§˜¸§¶¿. ¡µëœº ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá œ¶þ¶ §ºకహ§¶¿Ý¨þºä§˜»నీ ․క్ ¡µ†¶áœºగహ ü¸£»œ·þ¶¿

þº§¶íÔº·§úº, ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ Ôµ¸క్కు ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸þºä క్¨»గి§úÈ†ºగహ §¶¿¸±Ë§†º§ú¶™¶§ œ¶þ¶ క్§¶àÔ¶ê§.
1.2 ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá¨క్క Õ¡µåగి§úºþ¶ ÕŸ»కహ§·¨þ¶¿ 2005, ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ Ôµ¸క్కు ú¶˜Û§¨Îþº 4 (1) (£») Ôº¤¸గ§¨Í Ô¶¿§º§œ¶
¬µå«µÛ§ úÈ§¿¶¿™¶§ ü§ºగ§ి †º. œ¶†¶þ¶¿³·§¶§గహ, ±†Êþ· ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá ÕŸ»కహ§·¨¿, †·þº ÕŸ»కహ§¶¿¨, „†Íêగు¨ ÔºŸ¶¿¨¿,
þº§¶ß§¿¶¿ ¡µëకరë§¿¶¿¨Í Õþ¶¿¬µ§º§úÈ •కహ§¶êÔºŸ·þ·¨ ÔºÔ¶§·¨þ¶¿ 4 (1) (£») Ôº¤¸గ§ ¡µëü¨క్క ¨¤¶ê¡µ§¶¿¬µ¿àþ¶ä†º. ¡µë¤¶¿œ¶í
¬µ§¬µá¨ þº§¿¶¿Ô¶¿ þº£§Ÿ¶þ¶¨¿, þº§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜»¨¿, ÕÔº క్¨»గÔి ¶À§™È §ºకహ§¶¿Ý¨¿, ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá క్¨»గÔి ¶À§™È ™·క్కêÔÆ¿§˜ì
ªÈë›¾ ¡µ˜»Ûక్¨þ¶¿

క్ూ™·

¡µë¤¶¿œ¶í ¡µ§º±·¨þ¶

¡µëü¨¿ Ô¶¿§º§œ¶ £¸గహ œÆ¨¿¬µ¿క్కþÈ§†¶¿క్క ¨¤¶ê¡µ§¶Ö™¶Ô¶¿§¿¿§†º. ¡µëü¸ ¬µ§క్షేÔ¶¿§ •కో¬µ§

గు§º§úº

Ô¶¿§º§œ¶ ¬µå«µÛ§గహ

œÆ¨¿¬µ¿క్కþÈ§†¶¿

కో¬µ§

¡µëü¨క్క

Õœ¶êÔ¶¬µ§¶ÔÊ¿þ¶˜»Û ±§œÍ

¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä œÆ¨¿¬µ¿కో Ô¶ú¶¿Öþ¶¿.
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2 Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
¬µ§¬µá క్ §à¶Ô·ê¨¿ ÔºŸ¶¿¨¿
(4(1)(£»)(i) Ôº¤¸గ§)
2.1. ¬µ§¬µá •క్§¶àÔ·ê¨¿ ÔºŸ¶¿¨ గు§º§úºþ¶ ÔºÔ¶§·¨¿
©¶§¶¿¬µ
¬µ§ùê
1

¬µ§¬µá ¡Ç§¶¿

ú»§¶¿þ·Ô¶¿¸

క్

§¶àÔ·ê¨¿

ÔºŸ¶¿¨¿

±ö§¶¬µ§µ¢µ§·¨ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ కహ§Íå§È«µþý Ô¶§˜» §·«µÛë ¬µ§¬µá¨¿, ±§.±¬ø.¡¹. •కహ
ª·ù
క్Ô½¿«µþ¶§ý
§¶êక్¨¸±·¨ కరë§†¶ ±¢ý.¬¹.‣. Ô¶§˜» కే§†¶ë ¬µ§¬µá¨ †·í§· క్
కహ§·ê¨§¿¶¿§
þ½¬µ Ô¶¿†¶áœ¶¿ Ÿ¶§¶¨క్క Ÿ·þ¶ê§ ¬Çక్§¶›, ÔÆ¿¿క్ÑüËþ¶ä, üËþ¶ä, ¬µüØ,
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
¡µ¡µå¿†ºþ¶¿¬µ¿¨¿ Ô¶§˜» Ô¶¿¿œ¶క్Ÿ·þ·ê¨ ¬Çక్§¶›¡É ¡µë¤¶¿œ¶í
ÔºŸ·þ·þºä ÕÔ¶¿¨¿ ¡µ§¶ú¶™¶§. ±¢ý.¬¹.‣. ¬Å§˜ë¨ý ¡µÀ¸¨ý •కో¬µ§
Ôº¿¨¿ì ¨ÆÔ½ కరë§†¶ £»§¿¶¿¸êþºä ¬Çక్§º§ú¶™¶§. úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨
†·í§· ¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾ కో¬µ§ þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶క్క¨þ¶¿ కే
˜¸§¿¿§ú¶™¶§. †·§º†¶ëê §Èùక్క †ºగుÔ¶þ¶ • క్¨ •క్క˜§£¸¨
†½¡µ§ ¡µŸ¶క్§ •కో¬µ§ ±¨ý.¡¹.ü». • క్నెక్షþ¶ìþ¶¿ Ôº™¶¿†¶¨ úÈ¬µ¿¸à
¡µë¤¶¿œ¶í ÔºŸ·þ·þºä ÕÔ¶¿¨¿ úÈ§¿¶¿™¶§. þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨
Ÿ¶§¶¨þ¶¿ ¡µ§¶êÔÈక్ష§ి ú¶™¶§, £Ôº·§¶§గ Ô¶¿¸§ÆÑ˜¿¨Íþº Ÿ¶§¶¨þ¶¿
þº§¿¶¿§œºë§úÈ§†¶¿కో¬µ§ Ô¶¿¸§ÆÑ˜¿ üÎక్¶ê§ •కహ§¶êక్¨¸±·¨¿
úÈ¡µ˜Û™¶§. §·«µØë§¨Í Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨క్క þºœ·êÔ¶¬µ§¶
¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ ¬µ£»ð™½ §È˜¿ úË¡µå¿þ¶ ¬µ§¶¢µ§· úÈ§¿¶¿™¶§.
§·«µÛë • క్Ôº¿¸«µþý, ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ ²Í§¶§,
œ¶†ºœ¶§¶ Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µ§క్షేÔ¶¿ ¡µŸ¶కహ¨ †·í§· Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿
¡µ§º§¶¯¶› ú¶˜¸Ûþºä ÕÔ¶¿¨¿¡µ§¶ú¶™¶§, ±·êక్ úÈ¬¹þ¶ ¬µ§¶¿క్క¨
þº§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®», ±§.ఆ§ý.¡¹.¨þ¶¿ ÕÔ¶¿¨¿ ¡µ§¶ú¶™¶§, ¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾
Ô¶êÔ¶¬µá †·í§· ¬µ§¶¢µ§· úÈ¬¹þ¶ ¬µయుక్క¨క్క ¨¾గ¨ý ÔÆ¿˜¸ë¨ü¾ ª·ù
³·Û§¡¹§గ్ †·í§· కొ¨œ¶¨¿, œ¶¿¸þºక్¨¿ క్మెక్టకగహ Ô¶À§™È˜˜¿ì
ú¶¿¸™¶˜§.
¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§ „œ¶åœ¶¿à¨ þº£§Ÿ¶þ¶¨¿, œ¶†ºœ¶§¶
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨þ¶¿ ÕÔ¶¿¨¿¡µ§¶ú¶™¶§ తెలంగహణ §·«µÛë ±ö§¶
¬µ§¶¢µ§·¨ ¬µ§¬µá Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨þ¶¿ þº§¶íÔ»·§ú¶™¶§.
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3Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
ÕŸ»కహ§¶¿¨, „†Íêగు¨ ÕŸ»కహ§·¨¿, ÔºŸ¶¿¨¿
(4(1)(£»)(ii) Ô¶ Ôº¤¸గ§)
3.1. ¬µ§¬µá ÕŸ»కహ§¶¿¨, „†Íêగు¨ Ôµ¸Í†·œÍ ±·˜¿ Ô·§º ÕŸ»కహ§·¨¿, ÔºŸ¶¿¨ ÔºÔ¶§·¨¿ ƒ కరë§†º ÔºŸ¶§గహ
Ô¶Àþ·ä§¿¿
©¶§¶¿¬µ ÕŸ»కహ§º „†Íêగి Ôµ¸Í†·, •కే˜¸§¿¿§úºþ¶ ÔºŸ¶¿¨¿
ÕŸ»కహ§·¨¿
¬µ§ùê ¡Ç§¶¿
1
క్భూశనయు •
Ÿ·þ¶ê§, Ô¶¿¿œ¶క్ ఆÔµ¸§¶ Ÿ·þ·ê¨¿ ¡µ¡µå¿†ºþ¶¿¬µ¿¨¿ ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶ Ô·˜»
±§.±¬ø.¡¹. •కహ§¶êక్¨¸±·¨œÍ ¬µ§£§†¶Ô¶¿¿þ¶ä Ôº«µ§¿¶¿¸¨¿.
ú¶˜Û ¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº Ð
¬Çక్§¶›, ¨ÆÔ½ ¨Èþº ÔºŸ·þ¶§, þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨ ¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾,
¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾ Ô¶êÔ¶¬µá ¬µ§¶¿క్క¨ Ÿ¶§¶¨þ¶¿ þº§¶ß§¿¿§ú¶™¶§. Ô¶¿¸§ÆÑ˜¿
üÎక్ê§ úÈ¬µ¿కొþº •కొþ¶¿గో®¶¿ò úÈ§¿¶¿™¶§( þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨ Ÿ¶§¶¨¿
Ôº¡µ§½œ¶§గహ ¡Å§ºగి ±Í§¿¿þ¶¡µÀ™¶¿, ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá¨ †·í§· Ÿ¶§¶¨þ¶¿
þº§¿¶¿§œºë§ú¶™¶§, Õ†¶¿¡µÀ úÈ§¿¶¿™¶§,úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¿, ¡Å˜Îë¨¿/
™½ü»¨¿/±¨ý.¡¹.ü». ™½¨§ý«¹¡ø¨þ¶¿ ¬µÔ¶¿§¶áÔ¶§œ¶§గహ ¡µþºúÈ§¿¿§ú¶™¶§.
±Í¬¹Û§గ్ð,˜¸ëþýð¡µ§ýð, §Æ§™¶¿ þÆ¨¨క్క Ôº¿§úºþ¶ ¬Å¨Ô¶À¨¿,
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ª·ù •గెü»˜Æ™¶¿ ÕŸºకహ§¶¿¨ þº§¿¶¿œºకహ¨»క్ §¹±Í§¶¿Û¨¡É
¡µ§º±·¨þ· ¬µ§£§Ÿ¶ÔÊ¿þ¶Ôº
³·Ÿ·§¶› þº§¿¶¿§œ¶ë› క్¨»గి Ô¶À§™¶˜§. గెÆü»˜Æ™ý, þ·þý గెÆü»˜Æ™ý
„†Íêగు¨¡É •క్ëÔ¶¿శిక్ష› þº§¿¶¿§œ¶ë› క్¨»గ§ి ¿¶¿¿§™¶˜§.
þº§·íÔµ¸› ÕŸ»కహమి ¡µ§ºŸ»

ƒ§¿¶¿þ¶ ª·ù¸Ÿ»¡µœºగహ Ô¶À§˜¸§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶ ¡µë›¸®»కహ ¡µŸ¶కహþºä
Õþ¶¿¬µ§º§úº ¢Éþ·þºð§¿¶¿¨ý •కో™ý Ô·¨¿¸êÔý¿1 ¨Íþº 2Ô¶¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§¨Íþº
6Ô¶ •ఆ§ºÛక్¨ý ¡µë•కహ§¶§ ÕŸ»కహ§·¨þ¶¿ Ôºþº§¿Æ¿¸గి§ú¶¿•క్క§˜¸§¶¿.
ƒ§¿¶¿þ¶ §·«µÛë, కే§†¶ë ÕŸ»కహ§¶¿¨œÍ ¬µ§¡µë†º§úº, ¡µë›¸®»క్ ¡µŸ¶
కహ¨þ¶¿ §¶¿¸±Ë§†º§úÈ§†¶¿క్క ±§·å˜¿ì úÈ³·à§¶¿.
ª·ù ¡µëœº
కహ§¶ê•క్¨¸¡µÔ¶¿¿,Õ§ª¶§ గు§º§úºþ¶ ¡µ§ºü¸Úþ¶§ ƒ§¿¶¿þ¶క్క Ô¶À§™·¨».
ƒ§¿¶¿þ¶ ª·ù ¬µÔ¶¿§¶áÔ¶§œ¶§గహ ¡µþºúÈ§¿¶¿™·þºకర ¤¸Ÿ¶¿ê¨Ê Ô¶À§˜¸§¶¿.
Õ§†¶¿úÈœ¶ ఆ§¿¶¿þ¶ þº§¶ß§¿¶¿¸¨¿•ఆ§¿¶¿þ¶ ¬µ£¸§ºÝþÈ˜ì§†¶§º¡Éþ¶ క్
˜¿Û£™º Ô¶À§˜¸§¿¿. ª·ù ¨క్షయయ¨þ¶¿ ³·Ÿ»§úÈ§†¶¿కో¬µ§ ఆ§¿¶¿þ¶
¬µ£¸§ºÝþÈ˜¿ì ¬µÔ¶¿§¶áÔ¶§œ¶§గహ ¡µþºúÈ¬Ç˜˜¿ì Ô·§ºþº úÈ¬Ç§†¶¿క్కగహþ¶¿
Ô·§¶¿ ¬µíœ¶§œ¶ë þº§¶ß§¿¶¿¸¨¿ œ½¬µ¿క్కþÈ§†¶¿క్క •క్Ôº¿¸«µþ¶§ý Ô·§ºకర
ÕŸ»కహ§·¨þ¶¿ Õ¡µåగి³·à§¶¿.
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ƒ§¿¶¿þ¶, Ô¶ê§¿¶¿§, £™ÆØ˜ý Õ§ú¶þ·¨ ú¾¢ø క్§˜Îë¨§¶¿ Õ§¿¿þ¶§†¶¿þ¶,
ఆ§ºáక్ ¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
¡µë¤¶¿œ¶í§ þ¶¿§™º œ½¬µ¿క్కþ¶ä þºŸ¶¿¨þ¶¿ ª·ù ¬µక్ిÔ¶¿§గహ ¡µþº úÈ§¿¶¿™¶§
•కో¬µ§ ÔºÔºŸ¶ ù¸œ· ¡µ†¶¿â¨ కరë§†¶ ÔºÔºŸ¶ ¡µë§¿Æ¿¸üþ·¨•కో¬µ§ ఆ
§¿¶¿þ¶ þ»Ÿ¶¿¨þ¶¿ కే˜¸§¿¿³·à§¶¿.
ƒ§¿¶¿þ¶ ¬µ£¸§ºÝþÈ˜¿ì œ½¬µ¿క్కþ¶ä ±†Êþ· þº§¶ß§¿¶¿¸þºకర ƒ§¿¶¿þ¶ Õ¡¹¨È˜ý
Õధికహ§ºగహ Ô¶À§˜¸§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶ Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µ§¬µá¨¿, ü¸œ½§¿¶¿
‚œ¶§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
³·á§¿¿ ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶ ¬µ§¬µá¨œÍ ú¶§¶Ö¨¿ ü§¶¿¡µÀœ·§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶
Õ§œ¶§·Øœ½§¿¶¿ ¬µ§¬µá¨œÍ క్ూ™· ú¶§ºÖ§ú¶Ô¶ú¶¿Öþ¶¿.
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
ª·ù ÔºŸ·þ¶ þº§¶ß§¿¶¿¸¨¿ œ½¬µ¿కోÔ¶™¶§¨Í ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù
ü¸§¿¿§˜ý క్భూశనయు / క్Ôº¿¸«µþ¶§ýక్క ¬µÔµ¸§¿¶¿¡µ™¶˜§
™º¡µÀ¸ê˜¾ క్భూశనయు /
Õ¬¹¬ÅÛ§˜ý క్భూశనయు
ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
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¡µ§º±·¨þ¶ ¬µ§£§Ÿ¶ÔÊ¿þ¶Ôº
¡µëŸ·þ¶ §È«µþº§గ్ ÕŸ»కహ
§º, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨¿
ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº

§¿¶¿¿¸þº˜ý ÕŸ»కహ§º, ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ Ôº«µ§¿¶¿¸¨¿, ¡µëœÈêక్§గహ
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿, ¬¹క§ర †·ë£¸†¶¿ ü§˜þ¶గ§·¨ ‚þýú·§ýØ•గహ Ô¶À§˜¸§¶¿.
Ôº¿¨¿ì¨ ¨ÆÔ½, ±§.±¬ø.¡¹. కహ§¶êక్ ¨¸±·¨¿, þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨
ÕÔ¶¿¨¿, ¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾ Ô¶êÔ¶¬µá.

ü»¨¸ìలో¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨ కహ§·ê¨§¿¶¿¸¨¿, ±§.±¨ý.±¬ø.±·§¿¿§˜¿ì,
úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¡É œ¶þºù¾¨¿ þº§¶íÔ»·§úº ÕÔº ¬µÔ¶¿§¶áÔ¶§œ¶§గహ
¡µ§º±·¨þ· ¬µ§£§Ÿ¶ÔÊ¿þ¶Ôº
¡µþºúÈ¬Ç˜¿ì ú¶¿¸™¶˜§. ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ¬µ§¬µá þºœ·êÔ¶¬µ§¶¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿
œ¶§¶¨»§úº ¬µ§¶¢µ§· úÈ§¿¶¿™·¨¡É œ¶þºù¾¨¿ úÈ§¿¶¿™¶§. þ¶గ†¶¿ ¡µ§¶¡µœºþº
Ôºþº§¿Æ¿¸గి§ú¶¿కోÔ¶™¶§. ¬µ£»ð™½, £¸ê§క్క¨¨Í ¡Å˜¿Û£™¶¿¨¿ ¡Å˜Û™¶§,
¡µë¤¶¿œ¶í „œ¶à§¶¿Ô¶À¨ ¡µëకహ§¶§ ¬µ§¬µá¨క్క Õ¡µå¿¨¿ §¿¿Ô¶í™¶§,
§¿¿úºÖþ¶ §¶¿›¸¨þ¶¿ §·£˜Û™¶§ Ô¶§˜» ఆ§ºáక్ ¡µ§¶ÔÊ¿þ¶ ¨¸Ô·†ÈÔ½¨క్క
¬µ§£§Ÿ»§úº ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ¬µ§¬µá ¡µþºœ¾§¶¿þ¶¿ ¬µÔº¿¸క్షి§ú¶™¶§.
ƒ§¿¶¿þ¶ ü»¨¸ì¨Í ™·ë§¿¿§గ్ , ™º¬µç§ºð§గ్  ÕŸ»కహ§ºగహ Ô¶À§˜¸§¶¿.
ƒ§¿¶¿þ¶ Ô¶¿§™¶¨ కహ§·ê¨§¿¶¿¸¨§ కహ§¶¿Ý¨þ¶¿ œ¶þºù¾ úÈ³·à§¶¿.
ƒ§¿¶¿þ¶ ÕŸ»కహ§¶ ¡µ§ºŸ»¨Í క్¨ ƒ§¿¶¿þ¶ ¬¹£ç§†º Õ¨¸గే ¡µëü¨
‚£ç§†¶¿¨þ¶¿ ¡µ§º«µÑ§º§úÈ ÕŸ»కహ§ºగహ Ô¶À§˜¸§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨¿, ú¶˜¸Û¨þ¶¿ ÕÔ¶¿¨¿ ¡µ§¶ú¶™·þºకర
¬µ§£§Ÿ»§úº ¡µë¤¶¿œ¶í ª·ù¨œÍ Õþ¶¿¬µ§Ÿ·þ¶ ÕŸ»కహ§ºగహ
5

Ô¶êÔ¶Ôµ¸§º³·à§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶ ¬µ§£§Ÿ»œ¶ ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ •కహ§·ê¨§¿¶¿§œÍ
¬µœ¶ð§£§Ÿ·¨¿ క్¨»గి Ô¶À§˜¿¸ ÔÆ¿¿œ¶à§ ¡µ§¶êÔÈక్ష› þº§¶íÔ»·§ú¶™¶§
†·í§· ఆ§¿¶¿þ¶ ÕŸ»కహ§¶ ¡µ§ºŸ»¨Í క్ëÔ¶¿ªºక్ష›þ¶¿ ±Í«¹³·à§¶¿.
5

6
7

¬µÔµ¸§¿¶¿¬µ§¶¢µ§·ÕŸ»కహ§¶¿¨¿
ƒ§¿¶¿þ¶ úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¿, కర§Í¬¹þý ´·¡µÀ¨¿, ±¨ý.¡¹.ü».
ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
¡µ§¡¹›¾†·§¶¿ Ôºక్ë§¿¶¿ •కే§†·ë¨¿, ¡Å˜Îë¨¿, ™½ü»¨¿ £§క్క¨þºä§˜»þ½
œ¶þºù¾¨þ¶¿ þº§¶íÔ»·³·à§¶¿. •క్క˜¿§£కహ§¶¿Ý¨þ¶¿ ü¸§½ úÈ§¿¶¿™¶§, కీ
§ºü»«µÛ§¶¿þ¶¿ þº§¶íÔº·§ú¶™¶§, క్క˜¿§£ ¬µ§¶¢µ§· కహ§¶¿Ý Ôµ¸Í¨Ý§¶ìక్క
œË¨గి§¡µÀ Ÿ¶ÃÔ¶¡µœ·ë¨¿/¬µ§Æ§™¶§ý Ÿ¶ÃÔ¶¡µœ·ë¨þ¶¿ ü¸§½ úÈ§¿¶¿™¶§, £Îగ
¬ø •కహ§¶¿Ý¨þ¶¿ ±§ºÔÈ§¿¶¿™¶§, Õþ¶§¶ñ¥Êõþ¶ œÆ¨ì కహ §¶¿Ý¨þ¶¿ •గు¨¸£¾
¡µ§º±·¨þ¶ ¬µ§£§Ÿ¶ÔÊ¿þ¶Ôº కహ§¶¿Ý¨¿గహ Ô¶¿¸§¶¿å úÈ§¿¶¿™¶§, ™½¨§¶ìþ¶¿ œ¶þºù¾ úÈ¬¹ Ô·§º¡É కే¬µ¿¨¿
¡Å˜Û™¶§, ÕŸ»కహ§·þºä/¨Ê¬Åþ¶¿ðþ¶¿ §¶†¶¿â úÈ§¿¶¿™¶§, „¨ì§¢µ¿þ¶¨þ¶¿
•గు§ºà§ú»þ¶˜ÊìœÈ þº¨í¨þ¶¿ ³·íŸ¾þ¶¡µ§¶¿ÖకోÔ¶™¶§ úÆక§ర గ్ ‚þýð¡Åక్ట§¶ì,
±§కెíై §½ ‚þýð¡Åక్ట§¶ì ¡µþºþº ¬µÔ»¿¸క్షి§ú¶™¶§, ‚.¬¹.¨•కే˜¸§¿¿§¡µÀ
„œ¶à§¶¿Ô¶À¨þ¶¿ ü¸§½ úÈ§¿¶¿™¶§, úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨ ™½¨§¶ì †·í§·
•కహ§¶¿Ý Ôµ¸Í¨Ý§¶ìక్క þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ œ¶§¶¨»§úº ¡µ§¡¹›¾
úÈ§¿¶¿™·þºä ¡µ§¶êÔÈక్ష§ి ú¶™¶§.
ƒ§¿¶¿þ¶ þº§¿¶¿§œ¶ë› కరë§†¶ ¡µþºúÈ¬µ¿àþ¶ä ¬¹£ç§†ºకర ¬µ§£§Ÿ»§úº
ఆ§ºáక్ ¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
ƒ§¿¶¿þ¶ ™·ë§¿¿§గ్, ™º¬µç§ºð§గ్ ÕŸ»కహ§ºగహ Ô¶À§˜¸§¶¿
¬µహ§¿¶¿ Ÿ·þ¶ê§ కొþ¶¿గో¨¿ ƒ§¿¶¿þ¶ ÕŸ»కహ§¶ ¡µ§ºŸ»¨Íక్¨ Ôº¿¨¿ì¨ÆÔ½, ±§.±¬ø.¡¹.కహ§¶êక్¨¸±·¨¿,
ÕŸ»కహ§¶¿¨¿ ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº £»§¿¶¿ê¡µÀ Ôº¿¨¿ì¨ œ¶þºù¾¨క్క ‚þýú·§½Øగహ Ô¶À§˜¸§¶¿.
™º¡µÀ¸ê˜¾
œ¶Ôµ¸¬¹¨¸â§¶¿ì ƒ§¿¶¿þ¶ ÕŸ»కహ§¶ ¡µ§ºŸ»¨Í క్¨ Ôº¿¨¿ì ¨ÆÔ½, ±§.±¬ø.¡¹ •కహ§¶êక్
/Ÿ·þ¶ê§
కొþ¶¿గో¨¿ ¨¸±·¨¿, £»§¿¶¿ê¡µÀ Ôº¿¨¿ì¨ œ¶þºù¾¨క్క
‚þýú·§½Øగహ Ô¶À§˜¸§¶¿.
¬µÔµ¸§¿¶¿క్క™¶¿
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨þ¶¿ ÕÔ¶¿¨¿ úÈ³·à§¶¿. ƒ§¿¶¿þ¶ ÕŸ»కహ§¶ ¡µ§ºŸ»
ú¶˜Û¡µ§¶ÔÊ¿þ¶Ôº
కరë§†¶ క్¨ ¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾ Ô¶êÔ¶¬µá ‚þýú·§½Øగహ Ô¶À§˜¸§¶¿.
4Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§: þº§¶ß§¿¶¿§ úÈ¬Ç ¡µëకర ë§¿¶¿¨Í Õþ¶¿¬µ§º§úÈ కహ§¶ê ÔºŸ·þ¶§ -(4(1)(£»)(iii) Ô¶ Ôº¤¸గ§)
4.1 ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá þº§¶ß§¿¶¿§ œ½¬µ¿కోÔ¶™¶§¨Í Õþ¶¿¬µ§º§úÈ కహ§¶êÔºŸ·þ¶§
ÔºÔ¶§¶›
కహ§¶êక్¨¸¡µ§
þ»§¶ß¦¶õÏúÈ¬Ç ¡µëకరë§¿¶¿ œ¶¿†º þº§¶ß§¿¶¿§
úÈ¬Ç ÕŸ»కహ§º
Ôµ¸Í†·
¨క్షê§ ±§·å˜¿, ¡µë›¸®»క్ §¶ú¶þ¶ ¬Çక్§¶›,±§.±¬ø.¡¹.కహ§¶ê•క్¨¸±·¨¿, క్లెక్టయు ు,
ü¸§¿¿§˜ý ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ ¨»¢ýÛ క్లెక్టయు ు ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ª·ù క్Ô½¿«µþ¶§¶¿,
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£™ÆØ˜»§గు

úÈ§¿¶¿™¶§,œ¶þºù¾¨¿þº§¶íÔº·§ú¶™¶§, ÕŸ» కహ§¶¿¨œÍ ú¶§¶Ö¨¿ ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
ÕÔ¶గహÔµ¸þ¶ కహ§¶êëÔ¶¿¸¨ కరë§†¶ ü§¶¿¡µÀœ·§¶¿
¨క్షయê¨þ¶¿ þº§¶ß§¿¿§ú¶™¶§
ü»¨¸ì కహ§¸ê¨§¿¶¿¸¨ ÔºÔºŸ¶ ¡µ†¶¿â¨
ª½§½ïక్¨
కరë§†¶
£™ÆØ˜ýþ¶¿
కే˜¸§¿¿§ú¶™¶§

కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨¿,

¡µŸ¶కహ¨¿,
™º˜Î
™º˜Î
±·ëüÆక్టక¨þ¶¿ §¶¿¸±Ë§†º§ú¶™¶§, కహు¬µ¿-III, కహు¬µ¿-IV „†Íêగు¨¿
¬¹£ç§†ºþº §ºక్ిూ˜ý úÈ¬µ¿కోÔ¶™¶§,
కర§·§¿¿కర œ½¬µ¿కోÔ¶™¶§,
™º˜Î
™º˜Î
þºŸ¶¿¨ Ôº™¶¿†¶¨
ÕÔ¶¿¨¿/¬µ§½í¬µ¿
™Æ¨»Ô¶§¾ þ»Ÿ¶¿¨ Ôºþº§¿Æ¿¸గ§, ÔºÔºŸ¶ ¡µ†¶¿â¨క్క ü¸§¿¿§˜ý క్¨Æక్ట§¶¿ì, ü»¨¸ì ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
úÈ§¿¶¿™¶§/þºŸ¶¿¨¿Ôºþº§¿Æ¿¸గి§ú¶™¶§ §¿¶¿¿¸ü§ý ú·§½Ø¨
¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨œÍ ª·ù
క్Ô½¿«µþ¶§¶¿,
కే˜¸§¿¿§¡µÀ
ú¶§¶Ö¨¿ ü§¶¡µ™¶§
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
Ô½™º§¿Æ¿¸†·í§· ˜Æ¨»¬µ†¶¿±·§¿¶¿§œÍ
™º˜Î
™º˜Î
¡µ§¶êÔÈక్ష›, Ô¶¿†º§¡µÀ úÈ§¿¶¿™¶§
±·˜¿ ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ì, ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
ÕŸ»కహ§¶¿¨œÍ œ¶§¶ú¶¿గహ ú¶§¶Ö¨¿
ü§¶¡µ™¶§
™º˜Î
™º˜Î
నుౌయుల న఼ండి షభాఙాయభు
రజల న఼ండి త్రరక్ల న఼ండి
ళేక్మించడం

పమహయద఼లన఼ ళీక్మించడం

Õ¤»Ô¶Ã†ºá ¡µþ¶¿¨þ¶¿ úÈ¡µ˜Û™¶§

¡µëü¨,ª·ù¬¹£ç§†º‚£ç§†¶¿¨þ¶¿
¡µ§º«µÑ§º§ú¶™¶§.ª·ùþ¶¿ ఆŸ¶¿þ½క్
§º§ú¶™¶§ కో¬µ§ ¡µëœº±·†¶þ¶¨þ¶¿
¬µÔ¶¿§ºå§ú¶™¶§

™º˜Î

™º˜Î

4.2. ¡µ§¶êÔÈక్ష›, üÔ·£¿†·§½œ¶þ¶§ Ô¶¿¸§·Ó¨ ú·§¶¿Û¨¿, ¨క్షిœ¶ గూి¡µÀ¨¿ Õ§˜È ¨£»â†·§¶¿¨ Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨క్క Õ§†º§úÈ ¬ÇÔ¶¨¿
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ క్Ôº¿¸«µþ¶§È˜¿;
క్Ôº¿¸«µþ¶§¶¿ -> ü¸§¿¿§˜ý క్భూశనయు -> ™º¡µÀ¸ê˜¾ క్భూశనయు -> ÕకౌÑ§˜ì ÕŸ»కహ§º
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ü»¨¸ì ÕŸ»కహ§¶¿¨¿
(±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨¿)/Ô¶¿¿ùê §È«µþº§గ్ ÕŸ»కహ§º -> ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨¿ -> ¬µÔµ¸§¿¶¿ ¬µ§¶¢µ§·
ÕŸ»కహ §¶¿¨¿ -> షహమ Ÿ·þ¶ê§ కొþ¶¿గో¨¿ ÕŸ»కహ§º -> ™º¡µÀ¸ê˜¾ œ¶Ôµ¸¬¹¨¸â§¶¿.
ÔÈ¿¨Êþ¶ ¬ÇÔ¶¨§†ºÔ¶í™¶§ కో¬µ§ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ •క్Ô½¿«µþ¶§ý Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µ§¬µá¨¨Í, ³·Ô¶¿¸ü»క్
¬µ§¬µá¨¨Í ¡µëÔÈ¿§¿¶¿§ క్¨»గి Ô¶À§˜¸§¶¿.
క్లెక్టయు ు

4.3 þº§¶ß§¿¶¿§ úÈ§¿¶¿™¶§¨Í ¡µëü¨¿ ±·¨¿¡µ§ú¶¿క్కþÈ §¿¶¿§œ·ë§గ§
§Êœ¶¿ ¬µ§¬µá¨¿/క్ు £¿ç¨¿, ¡µëü¸¡µëœºþºŸ¶¿¨¿ £»§¿¶¿ê§ Ôº¿¨ì§¶ì ¬µ§¢µ¿¸¨¿, ±§.±¬ø.¡¹.•కహ§¶êక్¨¸±·¨¿,
¨ÆÔ½ ¬Çక్§¶›¨ కో¬µ§ ÔºŸ·þ·¨¿ úÈ§¿¶¿™¶§¨Í ±·¨¿ ¡µ§ú¶¿కొ§˜¸¦õ. §·«µÛå •ఆÔµ¸§¶ ¬µ¨Ôµ¸ •క్Ô»¿˜¾, ü»¨¸ì
•ఆÔµ¸§¶ ¬µ¨Ôµ¸ •క్Ôº¿˜¾¨ þ¶¿§™º ÔÆ¿¿†¶¨¿కొþº కరë§†º ³·á§¿¿ Õ§˜È úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›³·á§¿¿ Ô¶§¶క్క
¡µëü¨ ¡µëœºþºŸ¶¿¨¿ ±·§½Û ¡µëœºþºŸ¶¿¨ †·í§· ¡µëü¨¿ ±·¨¿ ¡µ§ú¶¿క్క§˜¸§¶¿.
5 Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
ÔºŸ¶¿¨ þº§·íÔµ¸› కో ¬µ§ ±§·å˜¿ úÈ¬¹þ¶ þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨¿
(4(1)(£»)(iv) Ô¶ Ôº¤¸గ§)
5.1 ÔºŸ¶¿¨ þº§¶íÔµ¸›, ¬µ§½í¬µ¿¨¿ Õ§†¶úÈ§¿¶¿™¶§ కో¬µ§ ¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§¶ Ô¶§¶Ó§ ±§·å˜¿ úÈ¬¹þ¶ þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨¿
¡µëÔ¶¿¸›¸¨ ÔºÔ¶§·¨¿
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù:
ఆహయ బదరతా కహ§¶¿Ý¨
1.

ü¸§½ •కో¬µ§ Õ§¶ñœ¶ ¡µëÔ¶¿¸›¸¨¿:

రహమిిక్ క్కట్ ంఫ ఆదామ మిభుత్ర యూ గహిభూణ నుహరంతాలలో 1.50 లక్షలక భమిము అంత క్ంట్ే
తక్కుఴ.

2.

యూ ట్ట ణ నుహరంతాలలో 2 లక్షలక అంత క్ంట్ే తక్కుఴ.

3.

బూ మిభుత్ర తడి బూభు కర 3.50 ఎక్మహలక భమిము దిగుఴ భమిము 7.5 ఎక్మహలక భమిము
నుొ డి బూభుకర దిగుఴ.

4.

బూభు న఼ండి ఴఙచే ఆదామం ైన షఽ చంచన ఆదామ మిభుత్ర క్ంట్ే తక్కుఴగహ ఉంట్ే .

2. úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›Ï þº¦¶õ¸¥¶õక్¡µÀ ÕŸºకహ§º:
Ô¶§¶¿¬µ ¬µ§ùê ü»¨¸ì
1
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
2
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿ Ôº¿þ¶Ôµ¸
‚œ¶§¶ ü»¨¸ì¨þ½ä

ÕŸ» కహ§º
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§»
§ÆÔºþ¶¿¸ê ™ºÔºüþ¶¨ý ÕŸ»కహ§º/ ¬µ£ýక్లెక్టయు ు
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3. úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì þº§¿¶¿¸Ô¶¿క్§:
Ô¶§¶¿¬µ
Ôº†·ê§¶ñœ¶¨¿
¬µ§ùê
1
úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶¿గహ þº§¿¶¿¸Ô¶¿క్§ •కో¬µ§ •క్
þ½¬µ Ôº†·ê§¶ñœ¶ 10Ô¶ œ¶§¶గœº ±·¬µ§¿¿ Ô¶À§™·¨»
2
¬µ†¶§¶¿ క్þ½¬µ Ôº†·ê§¶ñœ¶ క్¨ Õ¤¶ê§ºá ¨¤¶ê§గహ ¨Èþ¶¡µÀ™¶¿,
œ¶క్కÑÔ¶ Ôº†·ê§¶ñœ¶ క్¨ Õ¤¶ê§ºáþº (క్నీషం 7ఴ తయగత్ర
నుహషభ ఉండాలి) úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶¿గహ
þº§¿¶¿Ô»¿§ú¶Ô¶ú¶¿Öþ¶¿
4. úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨ ˜ÊÔº¿§గ్ð
Ô¶§¶¿¬µ
ü»¨¸ì
¬µ§ùê
1
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿

2

ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿ Ôº¿þ¶Ôµ¸ ü»¨¸ì¨þ½ä

˜ÊÔº¿§గ్ð

Ô¶§¿¶¿¬µ¿ð
క్þ½¬µ§గహ

•గ§º«µÛ§గహ
•క్þ½¬µ§గహ
•గ§º«µÛ§గహ

18 ¬µ§Ô¶œ¶ð§¶Ô¶¿¿¨¿
40 ¬µ§Ô¶œ¶ð§¶Ô¶¿¿¨¿
18 ¬µ§Ô¶œ¶ð§¶Ô¶¿¿¨¿
40 ¬µ§Ô¶œ¶ð§¶Ô¶¿¿¨¿

Ô·§¶§ ¬Å¨Ô¶À

„†¶§¿¶¿§
8.00•గ§˜¨þ¶¿§™º ª¶¿క్ëÔ·§¶§
Ô¶¿†·êÔµ¸ä§ 12.00 గ§˜¨
Ô¶§¶క్క ³·§¿¶¿§కహ¨§ 4.00
గ§˜¨þ¶¿§™º §·œºë 8.00 గ§˜¨
Ô¶యక్క
ª¶þºÔ·§¶§
„†¶§¿¶¿§7.00గ§˜¨þ¶¿§™º
Ô¶¿†·êÔµ¸ä§ 11.00 గ§˜¨ Ô¶§¶క్క
³·§¿¶¿§కహ¨§ 4.00•గ§˜¨þ¶¿§™º
§·œºë 8.00 గ§˜¨ Ô¶§¶క్క

5. úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¡É ¢»§·ê†¶¿¨¿:
þÆ¨¨Í ¬µ§¶¿క్క¨ þº¨í¨þ¶¿ •ఆ¨¬µê§గహ ¨»¢ýÛ úÈ§¿¶¿™¶§, þºœ·êÔ¶¬µ§¶ ¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ Õ¬µàÔ¶ê¬µá§గహ ¬µ§¶¢µ§·
úÈ§¿¶¿™¶§, úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸þºä ఆ¨¬µê§గహ œÆ§¶Ô¶™¶§, ¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ œ¶క్కÑÔ¶గ œ¶¿¸క్§ ÔÈ§¿¶¿™¶§
ÔÆ¿¿†¶¿¨Êþ¶ Ô·˜» గు§º§úº, úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¡É ¢»§·ê†¶¿¨¿ úÈ§¿¶¿™¶§
± ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿ þ¶గ§¶§

¬µÔµ¸§¿¶¿ ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, ü»¨¸ì¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ
§¶¿¨¿, ü¸§¿¿§˜ý  క్లెక్టర్ , Ô¶¿¿ùê §È«µþº§గ్
ÕŸ»కహ§º, ¨¾గ¨ý ÔÆ¿˜¸ë¨ü¾ ÕŸ»కహ§¶¿¨¿
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£» ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿ Ôº¿þ¶Ôµ¸ ü»¨¸ì¨þ½ä

6.

Ô¶¿§™¶¨ §ÆÔºþ¶¿¸ê ÕŸ»కహ §¶¿¨¿, §ÆÔºþ¶¿¸ê ™ºÔºüþ¶¨ý
ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, ¬µ£ý క్లెక్టయు ు, ü¸§¿¿§˜ý క్లెక్టయు ు.

§È«µþ¶¿ కహ§¶¿Ý¨¿

Ô¶§¶¿¬µ
¬µ§ùê

ÔºŸ» / ¬µ§½í¬µ¿

1

±·ë§œ½§¿¶¿ §È«µþº§గ్ కహ§·ê¨§¿¶¿¸þºకర 1.ÕÔ¶¬µ§¶ÔÊ¿þ¶ §¶¿ü¿Ô¶À¨œÍ §È«µþ¶¿ భుైృ
œÆ¨»§¿¶¿ ¡µ§¶Ö™¶§ †·í§· క్క˜¿§£ •కహ §¶¿Ý¨þ¶¿ ¬µÔ¶¿§ºå§úºþ¶˜ì§¿¿œÈ §Íü¿¨¿
2. úÈ§¶¿å¨ •కో¬µ§ ¤öœºక్ œ¶þºù¾
¬µ¤¶¿ê¨þ¶¿ úÈ§¶Ö™¶§ œË¨గి§ú¶™¶§
భుైృ
ÕÔ¶¬µ§¶ÔÊ¿þ¶˜ÊìœÈ
§Íü¿¨¿
భుైృ
Õ†È úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ› ÕŸ»కహ§¶
§Íü¿¨¿
¡µ§ºŸ»¨Í¡µ¨ úº§¶¿þ·Ô¶¿¸þ¶¿ Ô¶¿¸§¶¿å
úÈ§¿¶¿™¶§
భుైృ
•క్క˜¿§£§ ‚œ¶§¶ þ¶గ§·þºకర ¨È†·
§Íü¿¨¿
‚œ¶§¶œ¶ë
£†º¨¾
¬µ§†¶§¶ç§గహ
¬µ§Æ§™¶§ý †¶¿ëÔ¶¡µœ¶ë§ ü¸§½ úÈ§¿¶¿™¶§
భుైృ
úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›¸¨¨Í Ô¶¿¸§¶¿åœÍ
§Íü¿¨¿
¬µÔµ¸ úº§¶¿þ·Ô¶¿¸¨Í Ô¶¿¸§¶¿å úÈ§¿¶¿™¶§
Õ†È
§·«µÛë§¨Í¡µ¨
¬µ§Æ§™¶§ý
భుైృ
†¶¿ëÔ¶¡µœ¶ë§ ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶ Ô·˜»œÍ §È«µþý
§Íü¿¨¿
కహయుు¨¿ •క్క˜¿§£ కహ§¶¿Ý¨¿ ü¸§½
úÈ§¿¶¿™¶§
§·«µÛë§¨Í (ళేటట్స్) Ô¶¿¸§¶¿å Ô¶Àþ¶ä
భుైృ
§Íü¿¨¿
•కే¬µ¿¨¨Í •కొœ¶à §È«µþ¶¿ కహ§¶¿Ý ü¸§½
úÈ§¿¶¿™¶§
భుైృ
•కొœà¶ §È«µþ¶¿ కహ§¶¿Ý¨¿ ü¸§½ úÈ§¿¶¿™¶§
§Íü¿¨¿

2

3

4
5

6

7

þº§¶íÔµ¸› కో¬µ§ ±§·å˜¿ úÈ¬¹þ¶
þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨¿ ¡µëÔ¶¿¸›¸¨¿

6Ô¶

గ™¶¿Ô¶À

þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨þ¶¿
¬µ¿¸úº§úÈ þº§Èâªºœ¶
™·క్కêÔÆ¿§˜¿
¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý
¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý
¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý

¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý

¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý
¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý

¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý

¬¹˜»üþý ú·§¶Û§ý

ÕŸ·ê§¿¶¿§

ÔºŸ¶¿¨¿ þº§¶íÔº·§úÈ§†¶¿కో¬µ§ þº§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®», þº£§Ÿ¶þ·Ô¶®», †Èª·¨¿, þº§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜», §ºకహ§¶¿Ý¨¿
(4(1)(£»)(v) (vi)Ô¶ Ôº¤¸గ§)
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6.1 ¡µþ¶¿¨¿ þº§¶íÔº·§ú¶™¶§ కో¬µ§ ¡µë¤¶¿œ¶í ¬µ§¬µá ¨È†· †·þº þº§¿¶¿§œ¶ë› కరë§†¶ ¨È†· †·þº „†Íêగు¨
„¡µ§¿Æ¿¸గ§ కో¬µ§ Õ†º క్¨»గి Ô¶Àþ¶ä þº§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®» ü¸£»œ·, †·þº ³·§·§ª¶§, þº£§Ÿ¶þ·Ô¶®», ఆ†Èª·¨¿, þº§¿¶¿Ô¶¿
¬µ§¡µÀ˜», §ºకహ§¶¿Ý¨¿ ƒ కరë§†º þ¶Ô¶¿¿¸þ·¨Í Ô¶Àþ·ä§¿¿.
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ల Ô¶êÔ¶Ôµ¸§·¨ Ôº¤¸గ§
Ô¶§¶¿¬µ
¬µ§ùê

ÔºÔ¶§¶›

Ôº«µ§¿¶¿¸§ª·¨ ³·§·§ª¶§

Ÿ¶§¶
Ô¶Àþ¶ä˜ì§¿¿œÈ
Õ˜»Û ¡µëú¶¿§¶›
Ÿ¶§¶

þ»§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®», þº£§Ÿ¶þ·Ô¶®»
1
¬µÔ¶§º§చఫడిన
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ Ôµ¸క్కు¨¿, Ôºþº§¿Æ¿¸
¡µ§º§¶క్ష› ú¶˜Û§ 1986
గ†·§¶¿ ¡µ§º§¶క్ష› కౌþºð®¶¿ì, Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
ÔºÔ·†·¨ ¡µ§º´·Ñ§¶ ±üÆþ½ð¨¿, ÔºÔºŸ¶
Õ§ª·¨¿
2
1987 Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¡µ§º§¶క్ష› ¨È£§È˜§½¨క్క గు§ºà§¡µÀþ¶¿ ‚Ô¶í™¶§,కే§†¶ë
þº§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®» (కే§†¶ë ¡µë¤¶¿œ¶í§ ü¸§½ Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¡µ§º§¶క్ష› కౌþºð¨¿þ¶¿
úÈ¬¹þ¶Ôº)
±§·å˜¿ úÈ§¿¶¿™¶§, †·þº కహ§¶êÔºŸ·þ¶§,
ü¸œ½§¿¶¿ క్Ôº¿¸«µþý þº§¶íÔµ¸› ÔºŸ·þ¶§,
ü¸œ½§¿¶¿ క్Ôº¿¸«µþý ÕŸ¶ê¶¿ï™¶¿, ¬µ¤¶¿ê¨
¬µ§½í¬µ¿ þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨¿ «µ§¶œ¶¿¨¿
3
1987
•ఆ§Ÿ¶ë¡µë†Èªý
§·«µÛë §·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ ¡µ§º§¶క్ష›, కౌþºð¨ý
Ôºþº§¿Æ¿¸¶†·§¶¿ ¡µ§º§¶¶ï› þº§¿¶¿Ô¶¿¸Ô¶®» ±§·å˜¿, †·þº కహ§¶ê ÔºŸ·þ¶§, ü»¨¸ì ±Í§¶§
(•తెలంగహణ అన఼షయణ క్ిభం
ÕŸ¶êక్షు™¶¿, ¬µ¤¶¿ê¨ ü¾œ·¨¿,‚œ¶§¶
Telangana Adaptation Order),
þº§¿¶¿Ô¶¿¸¨¿, «µ§¶œ¶¿¨¿, ü»¨¸ì ±Í§¶§
2016.
Õþ¶¿¬µ§º§úÈ •కహ§¶êÔºŸ·þ¶§, §·«µÛë •క్
Ôº¿¸«µþý ¬µÔ¶¿¸ÔÈª¶§, Õ¡¼å®¶ì Ôºú·§¶›
4
తెలంగహణ రతయక్ష అభమకహల
భాయగ దయశకహలక ,2017

Ÿ¶§¶ þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

Ÿ¶§¶ þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

Ÿ¶§¶ þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

Ÿ¶§¶ þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§ „œ¶åœ¶¿à¨¿
1
1

2

2
1999, ¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§ „œ¶åœ¶¿à¨
(„œ¶åœà», þº¨í, ¬µ§¶¢µ§· þº§¶íÔµ¸›)
„œ¶à§¶¿Ô¶À

3
•కహ§¶›¸¨þ¶¿ §Æగుê¨È˜§½ „œ¶à§¶¿Ô¶À¨Í
¡Ç§ÍÑþ¶™¶Ô¶¿§¿¿§†º. ¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§„œ¶åœ¶¿à¨
„œ¶åœºà ¬µ§¶¢µ§·¨þ¶¿ క్ëÔ¶¿£†¶á§ úÈ§¿¶¿™¶§
1998, ÔÆ¿¸˜¸§¶¿ ¬¹å§º˜ý, ÔÊ·¬¼å™ý ±§.±¬ø/ÔÆ·úý.±¬ø.™º. „œ¶åœºà /¬µ§¶¢µ§·¨þ¶¿

4
Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿
Ÿ¶§¶
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3
4

5

6

7

8

9

™½ü»¨¿ (¬µ§¶¢µ§·¨¿, ¡µ§¡¹›¾¨
•క్ëÔ¶¿£†¶á§ úÈ§¿¶¿™¶§
క్ëÔ¶¿£†¶á§,
†¶¿«µåëÔ¶§¶àþ¶¨þ¶¿
þºÔ·§º§ú¶™¶§) „œ¶à§¶¿Ô¶À
2000,
±¨ý.¡¹.ü».(¬µ§¶¢µ§·¨¿, ±¨ý.¡¹.ü». ¬µ§¶¢µ§·¨¿ / ¡µ§¡¹›¾¨þ¶¿
¡µ§¡¹›¾¨ క్ëÔ¶¿£†¶á§) „œ¶à§¶¿Ô¶À
క్ëÔ¶¿£†¶á§ úÈ§¿¶¿™¶§
2001,±¨ý.¡¹.ü».(ÔÆ¿¸˜·§¶¿
Ô·Ôµ¸þ·¨¨Í †½þº Ôºþº§¿Æ¿¸గ§
క్ëÔ¶¿£†¶á§) „œ¶à§¶¿Ô¶À
1993, కర§Í¬¹þý (Ôºþº§¿Æ¿¸గ§ ¡É
ఆ§క్ష, •గ§º«µÛ Ÿ¶§¶ þº§¶ß§¿¶¿§)
„œ¶à§¶¿Ô¶À
1987, ¨¿¸£»ëకే ˜»§గ్ •ఆ§¿¿¨ýð
Õ§™ý •గీëü»¬ø (±Íë¬Å¬¹§గ్ ,
¬µ§¶¢µ§·, ¡µ§¡¹›¾, క్ëÔ¶¿£†¶â§)
„œ¶à§¶¿Ô¶À
2000, ³·¨Æí§˜ý, §¶¢»þÆ˜ý Õ§™ý
³Íì¡ø (¬Çక్§¶›, Ôºక్ë§¿¶¿§, þº¨í
úÈ§¿¶¿™¶§,
•ఆ˜ÎÔÆ¿¸£§¿¿¨ýð¨Í
Ôºþº§¿Æ¿¸గహþºä
þºÔ·§º§ú¶™¶§)
„œ¶à§¶¿Ô¶À
2000, þ·ఫ్హా (¬Çక్§¶›, Ôºక్ ë§¿¶¿§,
þº¨í úÈ§¿¶¿™¶§, ఆ˜ÎÔÆ¿¸£§¿¿¨ýð¨Í
†·þº Ôºþº§¿Æ¿¸గహþºä þºÔ·§º§ú¶™¶§)
„œ¶à§¶¿©¶À

ÔÆ¿¸˜¸§¶¿ Ô·Ô¶¶·þ·¨¨Í ±¨ý.¡¹.ü».Ôºþº§¿Æ¿¸గహ
þºä క్ëÔ¶¿£†¶á§ úÈ§¿¶¿™¶§

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿
Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

±¬ø.కే.ü».Ôºþº§¿Æ¿¸గ§, †·þº Ÿ¶§¶¨þ¶¿
•క్ëÔ¶¿£†¶â§úÈ§¿¶¿™¶§

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

¨Ê¬Åþ¶¿ð¨ †·í§· ¨¿¸£ý §¿¿¨ýð Õ§™ý
గీëüÆ¬ø ¬µ§¶¢µ§·þ¶¿ క్ëÔ¶¿£†¶â§ úÈ§¿¶¿™¶§

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

1974 పమేూస్ ఆభల్ (ధయలన఼

పమేూస్ నఽనె

భమిము షయపమహ కొయక్క ళిమీక్యణ

úÈ§¿¶¿™¶§

¨Ê¬Åþ¶¿ð¨ †·í§· ³·¨Æí§˜ýð ÔÆ¿¿†¶¨§¿¿þ¶
Ÿ¶§¶
Ô·˜» Ôºþº§¿Æ¿¸గహþºä Ô·˜»þº ఆ˜ÎÔÆ¿¸£Ê¨ýð¨Í þº§¶ß¦õÏú¶
Ôºþº§¿Æ¿¸గి§ú¶™·þºä ±·¨»§ú¶™·þºకర ¨Ê¬Åþºð§గ్ ¨È†¶¿
„œ¶à§¶¿Ô¶À¨Í కహుü¿¨þ¶¿ ¡Ç§ËÑþ¶™¶Ô¶¿§¿¿§†º.
¨Ê¬Åþ¶¿ð¨ †·í§· þ·±·à Ôºþº§¿Æ¿¸గహ þºä
±·¨»§ú¶™¶§, ఆ ˜ÎÔÆ¿¸£§¿¿¨ýð¨Í †·þº
Ôºþº§¿Æ¿¸గహþºä þºÔ·§º§ú¶™¶§
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1980, •తెలంగహణ ¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§
„œ¶åœ¶à¿¨ (¨Ê¬Åþºð§గ్ , ¬µ§¶¢µ§·¨
క్ëÔ¶¿£†¶â§) „œ¶à§¶¿Ô¶À
తెలంగహణ రబుతీ
¡¹.™º.§¿¶¿¬ø.
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨¿ 2016

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

క్ëÔ¶¿£†¶â§

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

¨Ê¬Åþºð§గ్ ÔºŸ·þ¶§ †·í§· ¬µ££Êþ¶
Ÿ¶§¶¨క్క ¡Å˜Îë¨»§¿¶¿§ „œ¶åœ¶¿à¨þ¶¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨క్క úÈక్ూ§¶Ö™¶§
¡µëü¸ ¡µ§¡¹›¾ ÔºŸ·þ·þºä క్ëÔ¶¿£†¶á§
úÈ§¿¶¿™¶§కో¬µ§

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

¬µ§¶¢µ§·þ¶¿

ఙచముట్క్క)ఉతా యుీ.
10

þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

Ÿ¶§¶
þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

12

ఆ†Èª·¨¿

1

2

3

Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ క్ు £¿ç¨
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ క్ు £¿ç¨ ±§·å˜¿, ¨క్షయê¨¿, ¬µ¤¶êœ¶í§
¡µþºœ½§¶¿¡É
Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îక్ ¬µÔ¶¿þ¶í§¿¶¿¡µ§¶úÈ ±üÆþ½ð¨¿, ÔÈ¿þÈü»§గ్ క్ Ôº¿˜», ¬µ¤¶¿ê¨
¬µ¿¸œ·ë¨¿
ÔºŸ¶¿¨¿, ˜¾ú¶§¶¿ •గెై™¶¿, ¬µÔ¶¿þ¶í§¿¶¿¡µ§¶úÈ ±üÆþ½ð, ఆ§ºáక్
Ô¶¿†¶âœ¶¿, þºŸ¶¿¨ Ôºþº§¿Æ¿¸గ§, Õకౌ§˜ì þº§¶íÔµ¸›, ª·ù
¬¹Ôº£»¨ ±·œ¶ë
ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨
™º.¬¹.‣.¬¹.þº ±§·å˜¿ úÈ§¿¶¿™¶§, ¨క్షయê¨¿ „†Èâª·ê¨¿,
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¸ë¨ Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îక్ ±·ë§œ¶§, ™º.¬¹.‣.¬¹. ‚þýú·§½Ø, ¬¹£ç§†º, ¡µþºగ§˜¨¿,
¬µ¿¸œ·ë¨¿
™º.¬¹.‣.¬¹. ÔºŸ¶¿¨¿, ¡µ§¶êÔÈక్షక్ ¬µ§ఘ§, †·þº ÔºŸ¶¿¨¿,
ఆ§ºáక్¬µÔµ¸§¿¶¿§,
þºŸ¶¿¨ Ôºþº§¿Æ¿¸గ§, Õకౌ§˜ì
þº§¶íÔµ¸›, ¬¹.Ôº.£».¨ ±·œ¶ë
¬Çక్ §¶›
Ô¶§º, Ô¶¿¿œ¶క్ Ÿ·þ·ê¨¿, ¡µ¡µå¿ Ÿ·þ·ê¨¿ ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶ Ô·˜»
±§.±¬ø.¡¹. þº§¶íÔµ¸›¨¡É Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îక్ ¬µ¿¸œ·ë¨¿, Ôº¿¨¿ì
¨ÆÔ½ కరë§†¶ £»§¿¶¿ê§ ¬Çక్§¶›

Ÿ¶§¶
þº§¶ß§¿¿§ú¶¨È†¶¿

Ÿ¶§¶
þº§¶ß§¿¿§ú¶¨È†¶¿

Ÿ¶§¶ þº§¶ß¦õÏú¶
¨È†¶¿

þ»§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜¸¨¿
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
þº§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜»

¡µëú¶¿§¶›¨¿
1.
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
œ¶§¶§గి›»
Ô¶¿¸¬µ
¡µœºëక్
2.Ô·™¶క్§†·§¶¿
þº§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜¨¿

Õþºä þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿Ô¶À¨¿, þº§¶íÔµ¸› †Èª·¨¿

þº§¿¶¿Ô¶¿¬µ§¡µÀ˜»þº
œ¶§¿¶¿¸§¶¿úÈ¬¹
Ô¶¿¿†¶ë›
కో¬µ§
¡µ§¡µ™¶Ô¶¿§¿¿§†º

¬µ§±·†¶క§ీ ¿¶¿§, Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ Ô¶êÔ¶Ôµ¸§·¨¡É ¡µë¬µ¿àœ¶ Õ§ª·¨¿, Ÿ¶§¶ þº§¶ß§¿¿§ú¶¨È†¶¿
œ½§¶¿å¨¿, ü»¨¸ì¨¨Í, ª·ù †·í§· úÈ¡µ˜»Ûþ¶ కహ§¶êక్¨¸±·¨¿
¤¾Ô¶¿¸•కేు§¿¿Ô¶¿¿¨¿,Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨¡µ§º§¶క్ష›,¬µá¨¸¨¿,±·ì˜ì•కొþ¶¿గో¨¿, Ÿ¶§¶ þº§¶ß§¿¿§ú¶¨È†¶¿
§Êœ¶¿ §¶క్ష›, ¬¹.¡¹. ú¶˜Û§, 1986, ³·Ô¶¿¸þ¶ê Ô¶¿¸þ¶Ô¶Àþºకర ¬¹.¡¹.
ú¶˜Û§, 1986; §¶Ô·›¸ §¶§గ§ కరë§†º ¬ÇÔ¶¨¿, Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨
§¶క్ష›, ©º†·ê ¬µÏ¬µâ¨¿, Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ ¡µ§º §¶క్ష›, úÆ¨»ì§¡µÀ ¬ÇÔ¶¨¿,
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ Ôµ¸క్కÑ¨¿, Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ ¬µ§§¶క్ష›క్క
„†Èâªº§úºþ¶•ఆ§ºâక్ ¬µ§¬µá¨¿, ÔÊ†¶ê ¡µ§¶ÔÊ¿þ¶ Õü¸గëœ¶à; Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
¬µ§§¶క్ష›

13

7Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§º þº§¿¶¿§œ¶ë›¨Í Ô¶Àþ¶ä ™·క్కêÔÆ¿§˜ì కహê˜గి§¾¨¿
(4(1)(£»)(v) (i)Ô¶ Ôº¤¸గ§)
7.1 ¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§º ¨È†· ఆ§¿¶¿þ¶ þº§¿¶¿§œ¶ë›¨Í Ô¶Àþ¶ä ÕŸ»కహ§ºక్ ™·క్కêÔÆ¿§˜¿ì
Ô¶§¶¿¬µ ™·క్కêÔÆ¿§˜¿ ™·క్కêÔÆ¿§˜¿ ¡Ç§¶¿
¬µ§ùê Ô¶§¶Ó§
1.£™ÆØ˜ý ™ºÔ¶¿¸§™ý
2.ú¶˜¸Û¨œÍ ±·˜¿ þº§¿¶¿Ô¶¿ ¬µ§¡µÀ˜» ³·§·§ª¶§

క్³ÍÛ™º§¿¶¿þý

Ôµ¸Í†·,
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸ (±Ô¶§ºÔ¶†¶â /
þº§¿¶¿§œ¶ë›¨Í Ô¶Àþ¶ä†º)
నుౌయషయపమహల
క్భూశనర్
(ª·ù¸Ÿº¡µœº)
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8Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
(4(1)(£»)(viii)Ô¶ Ôº¤¸గ§)
ÔºŸ·þ·¨ §¶¿¸¡µక్¨åþ¶, Ô·˜» ÕÔ¶¿¨¿క్క ¬µ§£§Ÿ»§úº ¡µëü¨œÍ ¬µ§¡µë†º§ú¶™¶§ కో¬µ§ ¨È†· Ô·§ºకర
±·ëœºþºŸ¶ê§ క్¨»å§ú¶™¶§ కో¬µ§ ±§·å˜¿ì
8.1 ÔºŸ·þ·¨ §¶¿¸¡µ క్¨åþ¶¨Íþ¶¿, ÕÔ¶¿¨¿ ¡µ§¶ú¶™¶§¨Íþ¶¿ ¡µëü¨¿ ¨È†· Ô·§º ¡µëœºþ ºŸ¶¿¨œÍ ¬µ§¡µë†º§¡µÀ¨¿
ü§º¡¹ ¤¸గ ³·íÔ¶¿¸êþºä •కో§¶™·þºకర ¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§º úÈ¬Ç ±§·å˜¿
Ô¶§¶¿¬µ ÔºŸ»/¬µ§½í¬µ¿
¬µ§ùê

1

మహశట ర విజిలెన్స్
క్భుట్ీ (జి.ఒ .మం
.మస్
నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,
dt.16.7.2015)

ÔºŸ·þ¶ §¶¿¸¡µ క్¨åþ¶క్క
¬µ§£§Ÿº§úº ¡µëü¨œÍ ÔºŸ·þ·þºä ÕÔ¶¿¨¿¡µ§¶ú¶™·þºకర
¬µ§£§Ÿ»§úº
¡µëü¨œÍ
¬µ§¡µë†º§ú¶™¶§ ¨È†· ±·ëœºþºŸ¶ê§ కో¬µ§ ±§·å˜¿ì
¬µ§¡µë†º§ú¶™¶§ కో¬µ§ ¨È†·
Ô·§ºకర ±·ëœºþºŸ¶ê§ క్¨»å§ú¶™¶§
కో¬µ§ •§·å˜¿ì
1. ±ö§¶ ¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù Ô¶¿§œºë - ûÊ§¶éþý
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక్క
2.±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù క్Ô½¿«µþ¶§¶¿, ¡µ†¶Ôº§»œ·ê కహ§¶ê†¶§ºî, ఙౌక్ ద఼కహణాలన఼
¬¹.±.•ఆÔ¶·§¶ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù - ÔÊ¬ø ûÊ§¶éþý
తనిఖీఙచముట్క్క అధికహయభు
¬µ¤¶¿ê¨¿
క్లద఼. తదాీమహ అక్ుడ జమిగే
3.Ô¶¿¿ùê
కహ§¶ê†¶§ºî,
Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý ¡µ§º±·¨þ¶,
లోట్ నుహట్ లన఼ రబుతీ
¡µ˜Û›¸¤»Ô¶Ã†ºáª·ù,తెలంగహణ ¬µúºÔ·¨§¿¶¿§,ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
దాలటకర తచఴచ఼ేన఼. తదాీమహ
4. Ô¶¿¿ùê కహ§¶ê†¶§ºî, ¡µ§ú·§¿¿œ½§·üý, గహëÔ½¿›¸¤»Ô¶Ã†ºá
రజా ంణి ఴయఴషి
ª·ù, తెలంగహణ ¬µúºÔ·¨§¿¶¿§, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
నితనభు బయుగుదలక్క
5. Ô¶¿¿ùê కహ§¶ê†¶§ºî,©¶ê©¶³·¦¶õ& ¥¶õ¸§ÆÑ˜»Ïగ్ ª·ù,
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
షఽచనలక ఙచమగలయు
6. Ô¶¿¿ùê కహ§¶ê†¶§ºî సహంఘిక్ షంక్షెభ ఱహఖ.
7.

Ô¶¿¿ùê కహ§¶ê†¶§ºî,

గిమిజన షంక్షేభ ఱహఖ.

నుర ర త్ఴించ గలయు .

Ô¶¿¿ùê కహ§¶ê†¶§ºî, భఴియా శివు షంక్షెభ, విక్లాంగ
భమిము ళనిమర్ ళట్ిజన్స ª·ù, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
9. ™Ê§Æక్ట§¶¿ üþ¶§¶¨¿, విజిలెన్స్ & ఎనఫౄర్్ బంట్స , •
8.

తెలంగహణ,

ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿.

10. క్§˜Îë¨§¶¿,

¨¾గ¨ý ÔÆ¿˜¸ë¨ü¾, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
11. క్Ô½¿«µþ¶§ý/,™Ê§Æక్ట§¶¿ ±·Ü¶ª·¨ÔºŸ·êª·ù, ,ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
12. క్Ôº¿¸«µþ¶§ý, ‣ & ఆ§ý, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
13. .™Ê§Æక్ట§¶¿,¤¸§¶œ¶ þ·›êœ· ¡µëÔ¶¿¸›¸¨ ¬µ§¬µá,
ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
15

14.

üþ¶§¶¨ý ÔÈ¿þÈü§¶¿, ±¢ý.¬¹.‣, .ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿.

Ôº¬¹ & ÔÈ¿þÈü»§గ్ ™Ê§Æక్ట§¶¿, తెలంగహణ §·«µÛë ±ö§¶
¬µ§¶¢µ§·¨ ¬µ§¬µá ¨»Ôº¿˜Æ™ý, ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿.
16. ÔÈ¿þÈü»§గ్
™Ê§Æక్ట§¶¿, తెలంగహణ కో ఆమేట్ివ్
15.

ఆభల్ ళడ్స్ గోిమర్్ పడమేశన్స లిభుట్ెడ్స

(ఆ§¿¿¨ý¢Å™ý), ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿
17. ళేటట్స లెరెల్ కో అమిునేట్ర్ ,ట్రరలిమం ఉతృతత
ా లక
18. గు§ºà§¡µÀ

±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ §·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్

¡µëœºþºŸ»
þº§¿¶¿Ôº¿§úºþ¶
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ ¬µíú¶Ö§†¶ ¬µ§¬µá¨ ¡µëœºþºŸ¶¿¨¿
20. ÕŸ¶ê¯¶¿™¶¿, తెలంగహణ మహశట ర úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహణాల
™½¨§¶ì షంఘం.
ü»¨¸ì
³·á§¿¿
1. క్¨Æక్ట§¶¿ - ఙెైర్ య్న్స
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ
ఙెైర్ య్న్స, ü»¨¸ì ¡µ§º«µœ¶¿à - కో ఙెైర్ య్న్స
(జి.ఒ .మం .మస్
2. ü¸§¿¿§˜ý క్¨Æక్ట§¶¿ - ÔÊ¬ø ఙెైర్ య్న్స
నెం.9CA,F&CS
¬µ¤¶¿ê¨¿:
3. ¬µÏముక్ా ¬µÏú·¨క్క¨¿, ©¶ê©¶³·¦¶õ ª·ù
(CSI–CCS)dept.,
19. రతీ జిలాు న఼ండి క్లెక్టయు దాీమహ
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dt.16.7.2015)

4. చీఫ్ ఎక్ూ్ూక్ూయట్ి వ్ ఆపషర్, జిలాు మిశత్
5. జిలాు సహిభ కో- ఆమిునేట్ర్

---do----

– ట్రరలిమం

ఉతృతత
ా లక.

6. ü»¨¸ì ¥ÈõþÈü§ý,తెలంగహణ §·«µÛë ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
¬µÏ¬µâ
7. జిలాు మిశత్/బేమర్/ క్భూశనర్
భుని్ల్ కహమపృమేశన్స/భుని్నుహలిట్ి
నాభునేట్స ఙచమఫడిన జిలాు మిశత్ ఇదీ యు
షబుయలక (క్యు భఴిళ)

8. ü»¨¸ì¨Îþº Õ§†¶§¶¿ ±§.±¨ý.±¨¿, ÕÏ†¶§¶¿
‡Ï.‡¨ý.¬¹¨¿ ¥¶õ§º¦¶õ¿ Õ§†¶§¶¿ ±§.¡¹.¨¿ ¬µ¤¶¿ê¨¿ - ళృశల్ ఇనెైీట్ి.
9. గు§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ §·üకీ§¿¶¿±·§½Û þ¶¿§™º
․క్ ¡µëœºþºŸ»
10. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ క్ భఴిళ
16

షబుయమహలక

11. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ ST షబుయడు
12. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
13. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు
షబుయడు

14. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶

నిమహవిముడు

& విక్లాంగ షబుయడు

15. అధయక్షుడు,úöక్Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§
16. జిలాుఅధయక్షుడు, కరమోళన్స ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§
17. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨¬µ§¬µá¨þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºþºŸ¶¿¨¿
(అంద఼లో క్యు భఴిళ)

18. జిలాు నుౌయ షయపమహల అధికహమి –క్నిీనర్

3

Ô¶¿§™¶¨ ³·á§¿¿ 
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ
(జి.ఒ .మం .మస్
నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,
dt.16.7.2015)

1.§ÆÔºþ¶¿¸ê

™ºÔºüþ¶¨¿ ÕŸకహ§º / ¬µ£ýక్¨Æక్ట§¶¿ -

ఙెైర్

య్న్స
2.Ô¶¿§™¶¨

¡µëü¸ ¡µ§º«µœ¶¿à ÕŸ¶êక్షు¨¿ - కో ఙెైర్ య్న్స
3.గు§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ §·üకీ§¿¶¿±·§½Û þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê¨¿
1. భండల అభిఴాదిు అధికహమి

---do----

2. Ô¶¿¿þº¬¹±·¨˜¾ ûÊ§ý ¡µ§¶ðþý (Ô¶¿§™¶¨¸þºకర
Ô¶¿¿þº¬¹±·¨»˜¾ Ô¶Àþ¶ä˜ì§¿¿œÈ)
3. Ô¶¿§™¶¨¸þºకర úÆ§†ºþ¶, üÆ™ý. ¡¹. ˜». ¬¹. ¬µ¤¶¿ê¨¿
4. Ô¶¿§™¶¨ ¡µëü¸ ¡µ§º«µœ¶¿à þ¶¿Ïú» 2
¬µ¤¶¿ê¨¿(అంద఼లో క్ భఴిళ)
5. అధయక్షుడు, úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì
¬µÏఘం þ¶¿Ï™º, ․క్ ¡µëœºþºŸ»,
6. జిలాు అధయక్షుడు, కర §Í¬¹þý §º˜Ê¨ý ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿Ï™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
7. క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Ç ఇదీ యు ¬¹.Ôº.․.¨
¡µëœºþº†¶¿¨¿(అంద఼లో క్ భఴిళ)
8. §ÆÔºþ¶¿¸ê ™ºÔºüþ¶¨¿ ÕŸ»కహ§º/¬µ£క్¨Æక్ట§¶¿
þ·¥ºõþÈ˜ý úÈ¬¹þ¶ ³·âþºక్ ©ºþº¦Æõ¸గ†·§¶¿¨
17

క్ు £¿ç¨

þ¶¿Ï™º క్ „±·Ÿ·ê¦¶õ గెై™ý
9. అధయక్షుడు, ¥¶õÏ™¶¨ IKP షభాఖయ
10. RDO/షబ్ క్ ¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన భఴిళ
․క్ ¡µëœºþºŸ»
14.ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ ST షబుయడు
15.ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
16. ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు
షబుయడు
17.ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿

þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు &

విక్లాంగ షబుయడు
18.

4

గహëÔ¶¿

ంఙామత్ 1.

³·á§¿¿

విజిలెన్స్

œ¶Ôµ¸¬¹¨¸â§¶¿ ¬µ§¶å§úý -

క్þ½íþ¶§¶¿
ఙెర్
ై య్న్స

షబుయలక :

±§.¡¹.˜».¬¹. ¬µ¤¶¿ê™¶¿(ఆగహిభానికర షంఫందించన)

క్భుట్ీ (జి.ఒ .మం

2.

.మస్

3.రహయుు షబుయలక –ఇదీ యు(క్యు భఴిళ )-షబుయడు.

నెం.9CA,F&CS

4. అధయక్షుడు, IKP గహిభ షంషి

(CSI–CCS)dept.,

5.షయృంచ్ þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన భఴిళ ¡µëœºþºŸ»

dt.16.7.2015)

6.షయృంచ్

---do----

þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ ST షబుయడు
7.షయృంచ్ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
8.షయృంచ్ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు షబుయడు
9. షయృంచ్ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు &
విక్లాంగ షబుయడు
10.G.P కహయయదమిశ
11.గహిభ మెవినఽయ అధికహమి

5

Ô¶¿¿þ»¬¹¡µ¨ý
§Íå§È«µþý

-

క్þ½íþ¶§¶¿

•కహ 1.షంముక్ా క్లెక్టయు – జిలాులోని కహమోృమేశన్స - ఙెైర్

³·á§¿¿

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ
(ఴైదారఫాద్
భునహ)
(జి.ఒ.మం .మస్
నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,

య్న్స.
2. కహ§Íå§È«µþý ÔÈ¿§¿¶¿§¶¿ - కో - ఙెైర్ య్న్స.
షబుయలక :

---do----

±·ë§œ·¨ కరë§†¶క్క Ô¶úÈÖ þº§¿Æ¿¸üక్
Ô¶§·Ó¨ Õ§†¶§¶¿ ±§.¡¹.¨¿ Õ§†¶§¶¿ ±§.±¨ý.±.¨¿ ¬µ¤¶¿ê¨¿
3. కహ §Íå§È«µþ¶¿

4. షంఫందిత మహజకీమ నుహమీటల న఼ండి నాభునేట్స ఙచళన
కొుక్ు రత్రనిధి
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dt.16.7.2015)

¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ ›§
™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»- ¬µ¤¶¿ê™¶¿
6. ¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ కర§Í¬¹þý §º˜Ê¨¿ ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
7.û·§£§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ü»¨¸ì û·§£§ý ఆ¢ý
కహÔ¶¿§ýð, ‚§™¶¬¼Ûë þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» -¬µ¤¶¿ê™¶¿
8. ¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ కర§Í¬¹þý §º˜Ê¨¿ ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
9. û·§£§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ü»¨¸ì û·§£§ý ఆ¢ý
కహÔ¶¿§ýð, ‚§™¶¬¼Ûë þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» -¬µ¤¶¿ê™¶¿
10. ¬¹Ôº․ ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿ - ¬µ¤¶¿ê¨¿
11. ¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
¬µí§¿¶¿§ ¬µÔµ¸§¿¶¿క్
గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º Ô¶¿¿గుగ§¶¿
¡µëœºనిŸ¶¿¨¿ -¬µ¤¶¿ê¨¿
12.షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన భఴిళ
¡µëœºþºŸ»
13. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన ST షబుయడు
14. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
15. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు
5.

షబుయడు
16.షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿

úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు

షబుయడు.
17.కహ§Íå§È«µþýక్క

6

¬µ§ºÑ¨ý

úÆ§†ºþ¶ §·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿
¬µ§§¶క్ష› Ô¶¿§™¶¨» ÕŸ»కహ §Èœ¶§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿-¡µëœÈêక్
ఆÔµ¸íþºœ¶¿¨¿
18. ¬µ§£§Ÿ»œ¶ ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§º క్þ½íþ¶§¶¿
³·á§¿¿ 1.ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§º ûÊ§¶éþ¶¿

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ

(జి.ఒ.మం .మస్
నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,
dt.16.7.2015)

షబుయలక:
2.¬µ§£§Ÿ»œ¶

¬µ§ºÑ¨ý ±§.±¨ý.±.¨¿& ±§.±¨ý.ళ .¨¿

¬µ¤¶¿ê¨¿
3.¬µ§¢µ¿¸¨¿ ¡µëœº±·†º§úºþ¶ ․కొÑక్Ñ úöక్ Ÿ¶§¶¨ ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§/కర§Í¬¹þý §»˜Ê¨ý ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸº

---do----
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4.గు§ºà§¡µÀ

±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ §·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º
¬µ§£§Ÿ»œ¶ §·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û¨¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ․క్
¡µëœºþºŸ»- ¬µ¤¶¿ê¨¿
5.¬¹Ôº․ ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿- క్ భఴిళ
¬µ¤¶¿ê¨¿
6.¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
IKP (అయన్స) •గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºని Ÿ¶¿¨¿¬µ¤¶¿ê¨¿
7.¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
షీమం షహమక్ గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºని
Ÿ¶¿¨¿- ¬µ¤¶¿ê¨¿
8.షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన భఴిళ
¡µëœºþºŸ»
9. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన ST షబుయడు
10. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
11. షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు
షబుయడు
12.షంముక్ా క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿

úÈ¬Çþ¶

నిమహవిముడు/విక్లాంగుడు షబుయడు.
13.కహ§Íå§È«µþýక్క

7

భునిళల్

úÆ§†ºþ¶ §·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿
¬µ§§¶క్ష› Ô¶¿§™¶¨» ÕŸ»కహ §Èœ¶§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿-¡µëœÈêక్
ఆÔµ¸íþºœ¶¿¨¿
14.తసళలీ ాయు క్þ½íþ¶§¶¿
³·á§¿¿ 1. §ÆÔºþ¶¿¸ê ™ºÔºüþ¶¨ý ÕŸ»కహ§º/ ¬µ£ý•క్¨Æక్ట§ý -

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ

ఙెైర్ య్న్స.

(జి.ఒ.మం .మస్

2. భునిళల్ ఙెైర్ య్న్స – కో ఙెైర్ య్న్స.

నెం.9CA,F&CS

షబుయలక:

(CSI–CCS)dept.,

3.

dt.16.7.2015)

---do----

Ô¶¿¿þ»¬¹±·¨»˜¾ ¡µ§ºŸ»¨Íþº ±§.±¨ý.±/ఎం ఎల్ ళ లక
4. . ¬¹Ôº․ ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿- క్ భఴిళ
¬µ¤¶¿ê¨¿
5.¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
షీమం షహమక్ గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º భుగుగయు ¡µëœºని
Ÿ¶¿¨¿- ¬µ¤¶¿ê¨¿
6. . ¬µ§¢µ¿¸¨¿

¡µëœº±·†º§úºþ¶ ․కొÑక్Ñ úöక్ Ÿ¶§¶¨ ™½¨§¶ì
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¬µ§¢µ¿§/కర§Í¬¹þý §»˜Ê¨ý ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸº
7. గు §ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ §·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º
¬µ§£§Ÿ»œ¶ §·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û¨¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ․క్
¡µëœºþºŸ»- ¬µ¤¶¿ê¨¿
8. . ¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
షీమం షహమక్ గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºని
Ÿ¶¿¨¿- ¬µ¤¶¿ê¨¿
9. RDO/షబ్ క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన భఴిళ

¡µëœºþºŸ»
9. RDO/షబ్ క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ ఙచళన ST షబుయడు
10. RDO/షబ్ క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿

úÈ¬Çþ¶ SC షబుయడు
11. RDO/షబ్ క్లెక్టయు þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶ నిమహవిముడు
షబుయడు

þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Çþ¶
13.తసళలీ ాయు 12. RDO/షబ్

క్ిభ

సహిభ

క్þ½íþ¶§¶¿
పరకెీనీ్

షంఖయ
1

మహశట ర

రతీ 3ఴ భంగళరహయం( జనఴమి,
ఏరల్, జులెై భమిము అకోటఫర్)
భమిము ఎపృడు అఴషయబైనా.

2

జిలాు

ఫై – భంతీు (4th సర భరహయం)

3

భండలం

ఫై – భంతీు (2nd సర భరహయం)

4

గహిభ ంఙామత్ర

భంతీు ( 1 ఴ సర భరహయం)

5

భునిళల్ కహమోృమేశన్స

భంతీు ( 3 ఴ సర భరహయం)

6

షమిుల్

భంతీు (2 ఴ సర భరహయం)

7

భునిళనుహలిట్ీ

భంతీు ( 2 ఴ సర భరహయం)
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Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ Ô¶êÔ¶Ôµ¸§·¨¿
1 §·«µÛ Ôºþº§¿Æ¿¸గ
¡µ§º§¶క్ష› Ô¶¿§™¶¨»

†·§¶¿¨ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù Ô¶¿§œºë -

ü».․.±§.±¬ø.þÆ§.15,¬¹±,±¢ý ûÊ§¶éþ¶¿
¡µ†¶Ôº§ºœ·ê కహ§¶ê†¶§ºî - ÔÊ¬ø
& ¬¹§¿¶¿¬ø(ళ.మస్.I-RC) ûÊ§¶éన్స
ª·ù,œÈ†º.12.11.2014
ÕŸ»కహ§Èœ¶§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿
ÕŸ»కహ§ºక్ ¬µ¤¶¿ê¨¿
§·«µÛë ¡µë¤¶¿œ¶í ¡µëœºþºŸ¶¿¨¿
§·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గహ¨¿,
¡µë¤¶¿œ¶í§¶§గ§
జాభంట్స
క్భూశనర్
- ¬µ¤¶ê డు
క్þ½íþ¶§¶¿
2 ü»¨¸ì
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨
¡µ§º§¶క్ష› Ô¶¿§™¶¨»
ü».․.±§.±¬ø.þÆ§.6,¬¹±,±¢ý&
¬¹§¿¶¿¬ø(CS–I–RC)
ª·ù
œÈ†º.02.09.2014 భమిము
ü».․.±§.±¬ø.þÆ§.1 ¬¹±, ±¢ý
&¬¹§¿¶¿¬ø(CS–I–
RC)ª·ù,œÈ†º.03.1.2015

ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿- ûÊ§¶éþ¶¿
ü¸§¿¿§˜¿ క్¨Æక్ట§¶¿ - ÔÊ¬ø
ûÊ§¶éþý
ÕŸ»కహ§ºక్ ¬µ¤¶¿ê¨¿
10 Ô¶¿§†º Õధి కహ§Èœ¶§¶
¬µ¤¶¿ê¨¿
™º. ళ ±¬ø.․. - ¬µ¤¶ê క్þ¾íþ¶§¶¿,
kanvinaర్

3 Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
క్ు £¿ç¨క్క ÕŸ¶êక్షు ™¶¿
ÔÈ¿þÈü»§గు క్Ôº¿˜»
„±·Ÿ¶êక్షు ™¶¿
కహ§¶ê†¶§ºî
కోª·Ÿ»కహ§º
Ô¶¿§Í Õ§¿¿†¶¿గు§¶¿ ¬µ¤¶¿ê¨¿

1986, ¬¹.¡¹.ú¶˜Û§¨Íþº 6Ô¶
Ôº¤¸గ§(±) þ¶¿§™º (±¢ý) Ô¶§¶క్క
క్¨ ù§™·¨¨Í Ô¶Àþ¶ä Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨ Ôµ¸క్కÑ¨þ¶¿ Õ¤»Ô¶Ã†ºá úÈ¬¹
¡µ§º§¶క్ష§ి ú¶™¶§,
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨þ¶¿
¡µ§º§¶క్షి§úÈ§†¶¿క్క
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
Ôº«µ§¿¶¿¸¨¡É
ú¶§ºÖ§ú¶™¶§, ¬µ§º§¿Ê¿þ¶ œ¶¿¸కహ¨¿,
కొ¨œ¶¨¨Í ¬µ§¶¿క్క¨ ™Æ¨»Ô¶§½,
ఆÔµ¸§¶ Ÿ·þ·ê¨ þ·›êœ¶, ª·ù¨¿
¬µÔ¶¿క్ూ§ºÖþ¶ ¬ÇÔ¶¨¿, ¡µëü¨
‚£ç§†¶¿¨þ¶¿
þºÔ·§º§úÈ¨¸
ú¶¿¸™¶˜§
1986, ¬¹.¡¹.ú¶˜Û§¨Íþº 6Ô¶
Ôº¤¸గ §(±) þ¶¿§™º (±¢ý) Ô¶§¶క్క
క్¨ ù§™·¨¨Í Ô¶Àþ¶ä Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨ Ôµ¸క్కÑ¨þ¶¿ Õ¤»Ô¶Ã†ºá úÈ¬¹
¡µ§º§¶క్ష§ి ú¶™¶§,
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨þ¶¿
¡µ§º§¶క్ష§ి úÈ§†¶¿క్క
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
Ôº«µ§¿¶¿¸¨¡É
ú¶§ºÖ§ú¶™¶§, ¬µ§º§¿Ê¿þ¶ œ¶¿¸ కహ
¨¿, •కొ¨œ¶¨¨Í ¬µ§¶¿క్క ¨
™Æ¨»Ô¶§½,
ఆÔµ¸§¶ Ÿ·þ·ê¨ þ·›êœ¶, ª·ù¨¿
¬µÔ¶¿•క్ూ §ºÖþ¶ ¬ÇÔ¶¨¿, ¡µëü¨
‚£ç§†¶¿¨þ¶¿
þºÔ·§º§úÈ¨¸
ú¶¿¸™¶˜§
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ క్ు £¿ç
ÔºŸ¶¿¨þ¶¿ þº§¶íÔº·§ú¶™¶§
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(¤ÍŸ¶þ· ¬¹£ç§†º þ¶¿§™º
Õ§†¶§¶¿)
4 ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ ü»¨¸ì క్¨Æక్ట§¶¿ ¨È†· ü¸§¿¿§˜¿
¬µÔ¶¿¸ú·§¶
కే§†·ëþºకర క్¨Æక్ట§¶¿ - ûÊ§ý ¡µ§¶îþý
ü»¨¸ì ¡µ§º«µœ¶¿à ¬¹‚․ ¨È†·
¡µ§¶êÔÈక్షక్ క్భుట్ీ
•ఆ§¿¶¿þ¶ þ·Ôº¿þº - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
¬¹Ôº․ ¡µëœºþºŸ» - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
™º.¬¹.ఆ§ý.․ - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
™».ళ ±¬ø.․. -¬µ¤¶ê క్þ½íþ¶§¶¿

™º.¬¹.‣.¬¹. Ô·§ºïక్
కహ§¶ê
క్¨¸±·¨þ¶¿
¡µ§ºª½¨»§úº
ù§·§¶¿úÈ§¿¶¿˜§,
þÆ¨Ô·§½
కహ§¶êక్¨¸±·¨þ¶¿ఆÔÆ¿¸†º§ú¶™¶§,
™º¬¹‣¬¹ కో¬µ§ £™ÆØ˜¿þ¶¿ ¡µ§ºª½
¨»§úº ù§·§¶¿ úÈ§¿¶¿™¶§

9 Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§¶ Ô¶§¶Ó§¨Í ¤¸గ§గహ £Î§¶¿Ý¨¿, కౌþºð®¶¿ì, క్Ôº¿˜¾¨¿, ‚œ¶§¶ ¬µ§¬µá¨ •§·å˜¿
(4(1)(£»)v (iii)Ô¶ Ôº¤¸గ§)
9.1 ¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§¶ Ô¶§·Óþºకర ¬µ§£§Ÿ»§úº £Î§¶¿Ý¨¿, కౌþºð®¶¿ì, •క్Ôº¿˜¾¨¿, ‚œ¶§¶ ¬µ§¬µá¨ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§
œ¶Ô¶¿
£Î§¶¿Ý •కౌþºð¨¿ క్ •కహ§±Íü»«µþý
ÕŸ»కహ§·¨¿, ÔºŸ¶¿¨¿
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨þ¶¿
Ôº¿˜¾, ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶ Ô·˜»
¡µëü¨క్క
¡Ç§¶¿
£Ôº·§¶§గ
¡µ§¶Ö™¶§
ƒ
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨
Õ§ª·¨þ¶¿
¡µëü¨క్క
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
Ô¶À§ú¶™¶§ ü§ºగి
§†·!
1.మహశట ర సహిభ విజిలెన్స్ గౌ§¶Ô¶ ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక్క ఙౌక్
లేద఼. అభతచ
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨ Õ§ª·¨þ¶¿
Ô¶¿§œºë - ûÊ§¶éþ¶¿
క్భుట్ీ
ద఼కహణాలన఼ తనిఖీఙచముట్క్క
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ª·ù•క్Ôº¿¸«µþ¶§¶¿ అధికహయభు క్లద఼. తదాీమహ అక్ుడ విజిలెన్స్
(జి.ఒ.మం.మస్
¡µ†¶Ôº§ºœ·ê
¡µë¤¶¿œ¶í జమిగే లోట్ నుహట్ లన఼ రబుతీ దాలటకర షబుయలక్క
నెం.9CA,F&CS
ండం
•కహ§¶ê†¶§ºî, ¬¹±, ±¢ý Õ§™ý
(CSI–CCS)dept.,
తచఴచ఼ేన఼. తదాీమహ రజా ంణి
¬¹±¬ø ª·ù - ÔÊ¬ø ûÊ§¶éþý
జయుగుతతంది
dt.16.7.2015)
ఴయఴషి నితనభు బయుగుదలక్క
¬µ¤¶¿ê¨¿:
గు§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక షఽచనలక
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్ ఙచమగలయు నుర ర త్ఴించ గలయు .
¡µëœºþºŸ»- ¬µ¤¶¿ê¨¿
ü»¨¸ì క్¨Æ•క్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Ç
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¬µí§¿¶¿§
¬µÔµ¸§¿¶¿క్
గూë¡µÀ¨þ¶¿§™º
Ô¶¿¿గుగ§¶¿
¡µëœºþºŸ¶¿¨¿ - ¬µ¤¶¿ê¨¿
అధయక్షుడు, తెలంగహణ
కర§Í¬¹þ¶¿

™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§.

రని్నుహల్ ళక్ిట్మీ, PR &RD
Dept.
రని్నుహల్ ళక్ిట్మీ, MA&UD
Dept.
క్భూశనర్, క్భమిిమల్ ట్ాక్్
రని్నుహల్ ళక్ిట్మీ, అగిిక్లేర్
భామెుట్ింగ్ & కోఆమేశన్స
డెైమెక్టర్ జనయల్ ,విజిలెన్స్
ఱహఖ
రని్నుహల్ ళక్ిట్మీ, భఴియా
శివు షంక్షెభ, disabled &
senior citizen Dept
రని్నుహల్ ళక్ిట్మీ, ట్ెై ఫల్
రెలేౄర్ Dept
క్ంట్రరలర్, లీగల్ బట్ారలజీ
ఱహఖ
క్భూశనర్ & డెైమెక్టర్, షఽుల్
ఎడుయకేశన్స
క్భూశనర్, I &PR
డెైమెక్టర్, ఫూయమో ఆఫ్
ఇండిమన్స సహటండర్ు ్
జనయల్ బేనేజర్, FCI
రెైస్ ఙెైయమన్స&MD, తెలంగహణ
ళవిల్ షు య్స్ కహమోృమేశన్స,
బేనేజింగ్ డెైమెక్టర్, తెలంగహణ
co –op ఆభల్ ళడ్స్ గోిఴర్్
పడమేశన్స (OILFED),
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ఴైదామహఫాద్
మహశట ర సహిభ షభనీమక్యా ,
ట్రరలిమం నుొ ర డక్ట్

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿
¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క
±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»

2.జిలాు సహిభ

షబుయలక: భృతా ం జిలాు

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ

MLAs,MLCs,భయము

(జి.ఒ .మం .మస్

MPs.

నెం.9CA,F&CS

జాభంట్స డెైమెక్టర్, అగిిక్లేర్

(CSI–CCS)dept.,

జిలాు బేనేజర్, TSళవిల్

dt.16.7.2015)

షు య్స్ కహమోృమేశన్స.

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక

జిలాు కోఆమిునేట్ర్ ట్రరలిమం
ఉతృతతలక.

§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸ»గు

జిలాు చీఫ్ ఎక్ూ్ూట్ివ్ అధికహమి
క్లెక్టర్ దాీమహ నాభునేట్స
కహఫడిన ST కహట్గిమి రత్రనిధి.
క్లెక్టర్ నాభునేట్స కహఫడిన SC
కహట్గిమి రత్రనిధి.
అధయక్షుడు, తెలంగహణ

మేశన్స

™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§.
జిలాు అధయక్షుడు, కర
మిట్ెైల్ ™½¨§¶ì

§Í¬¹న్స

¬µ§¢µ¿§.

క్లెక్టర్ నాభునేట్స కహఫడిన
క్నఽ్ూభర్ ఆయగ నెైజేశన్స్
ఇదీ యు రత్రనిధ఼లలో క్యు
భఴియా రత్రనిధి.
క్నీీనర్ గహ జిలాు నుౌయషయపమహ
ల అధికహమి.
3.భండల సహిభ

1.మెవినఽయూ డివిజనల్ అధికహమి

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿

NO.
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Ôº¿þ¶˜ýðþ¶¿

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ (జి.ఒ
.మం .మస్
నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,
dt.16.7.2015)

¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క విజిలెన్స్ క్భుట్ీ
±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»
2.ఙెైర్ య్న్స -భండల రజా
¬µ¤¶¿ê¨క్క
¡µ§¡µ™¶§
మిశత్ –కో ఙెైర్ య్న్స
ü§¶¿గుœ¶¿Ï†º.
3.గు§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê¨¿:
/ షబ్ క్లెక్టర్ –ఙెైర్ య్న్స

4.భండల అభిఴాదిు అధికహమి
5. ఙెైర్ య్న్స-భుని్ల్
షంఫందిత.
6.ZPTC షబుయలక
7.Ô¶¿§™¶¨

þ¶¿Ïú»

2

¡µëü¸ ¡µ§º«µœ¶¿à
¬µ¤¶¿ê¨¿(అంద఼లో

క్ భఴిళ)
8.¬µ§¢µ¿§

¡µëœº±·†º§úºþ¶ úöక్
Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì ¬µÏఘం
þ¶¿Ï™º, ․క్ ¡µëœºþºŸ»,
9.కర§Í¬¹þý
§º˜Ê¨ý ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿Ï™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
10.క్¨Æక్ట§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬Ç
ఇదీ యు
¬¹.Ôº.․.¨
¡µëœºþº†¶¿¨¿(అంద఼లో క్
భఴిళ)
11.§ÆÔºþ¶¿¸ê

™ºÔºüþ¶¨¿
ÕŸ»కహ§º/¬µ£క్¨Æక్ట§¶¿ þ·¥ºõþÈ˜ý
úÈ¬¹þ¶ ³·âþºక్ ©ºþº¦Æõ¸గ†·§¶¿¨
క్ు £¿ç¨ þ¶¿Ï™º 1 „±·Ÿ·ê¦¶õ
గెై™ý ¨¿
12.అధయక్షుడు, ¥¶õÏ™¶¨ IKP
షభాఖయ
13.RDO/షబ్ క్లెక్టర్
నాభునేట్స కహఫడిన భఴియా
రత్రనిధి
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14.RDO/షబ్ క్లెక్టర్
నాభునేట్స కహఫడిన ST
కహట్గిమి రత్రనిధి.
15.RDO/షబ్ క్లెక్టర్ భునేట్స
కహఫడిన SC కహట్గిమి రత్రనిధి
16. RDO/షబ్ క్లెక్టర్
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిరాశ్రయ కేటగిరీ పరతినిధి
17.RDO/షబ్ క్లెక్టర్
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిమహవిముడు & విక్లాంగ
షబుయడు కేటగిరీ పరతినిధి
18.తాఴిళలీ ార్ – క్నిీనర్

2. గహిభంఙామత్ర
³·á§¿¿ • విజిలెన్స్

షయృంచ –ఙెైయమన్స

క్భుట్ీ

గహిభానికర షంఫందించన

(ü».․.±§.±¬ø.þÆ§.9
¬¹±, ±¢ý & ¬¹§¿¶¿¬ø.I)
ª·ù,
œÈ†º.16.7.15
Ô¶¿§º§¿¶¿¿

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿ Ôº¿þ¶˜ýðþ¶¿ విజిలెన్స్
¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క క్భుట్ీ షబుయల క్క
¡µ§¡µ™¶§ ü§¶¿గు
±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»
•œ¶¿Ï†º.
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక

షబుయలక:
–

MPTC షబుయడు
ఇదీ యు రహయుు షబుయలక (క్యు
భఴియా షబుయమహలకగహ
ఉండాలి )
అధయక్షుడు

–గహిభానికర

ఙెందిన IKP షబుయడు.
షయృంచ దాీమహ నాభునేట్ెడ్స
కహఫడిన భఴియా షబుయమహలక.
షయృంచ నాభునేట్స కహఫడిన
ST కహట్గిమి రత్రనిధి
షయృంచ నాభునేట్స కహఫడిన
SC కహట్గిమి రత్రనిధి
GP కహయయదమిశ
గహిభ మెరెనఽయ అధికహమిక్నిీనర్.

5 Ô¶¿¿þ»¬¹¡µ¨ý •కహ
§Íå§È«µþý
³·á§¿¿

1.షంముక్ా క్లెక్టయు ు
కహమోృమేశన్స కొయక్క - జిలాుల

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿ Ôº¿þ¶˜ýðþ¶¿ విజిలెన్స్
¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క క్భుట్ీ షబుయల క్క
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక
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•విజిలెన్స్ క్భుట్ీ

లో- ఙెైర్ య్న్స.

(ఴైదారఫాద్

2.బేమర్ – కో ఙెైర్ య్న్స.

భునహభంచ)

షబుయలక:

(జి.ఒ .మం .మస్

3.కహ§Íå§È«µþ¶¿

నెం.9CA,F&CS
(CSI–CCS)dept.,
dt.16.7.2015)

±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»

¡µ§¡µ™¶§ ü§¶¿గు
œ¶¿Ï†º.

±·ë§œ·¨
కరë§†¶క్క Ô¶úÈÖ þº§¿Æ¿¸üక్
Ô¶§·Ó¨ Õ§†¶§¶¿ ±§.¡¹.¨¿
Õ§†¶§¶¿ ±§.±¨ý.±.¨¿
భమిము ఎం.ఎల్.ళ ¬µ¤¶¿ê¨¿
4.¬µ§£§Ÿ»œ¶ §·üకీ §¿¶¿
±·§½Û¨¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ •గు
§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸ» ¬µ¤¶¿ê¨¿
5.¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê™¶¿
6.¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ కర
§Í¬¹þý §º˜Ê¨¿ ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§
þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» ¬µ¤¶¿ê™¶¿
7.û·§£§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
ü»¨¸ì û·§£§ý •ఆ¢ý కహÔ¶¿§ýð,
‚§™¶¬¼Ûë þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê™¶¿
8. ¬¹Ôº․ ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు
Ô¶¿§†º ¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿ ¬µ¤¶¿ê¨¿
9..¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్
Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
¬µí§¿¶¿§ ¬µÔµ¸§¿¶¿క్ •గూë¡µÀ¨
þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºనిద఼ ¨¿
¬µ¤¶¿ê¨¿
10.స్ంయుకత కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
మహిళా పరతినిధి.
11. స్ంయుకత కలెకటరు
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నామినేట్ చేయబడిన ఒక ST
కేటగిరీ పరతినిధి
12. స్ంయుకత కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక SC
కేటగిరీ పరతినిధి.
13. స్ంయుకత కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిరాశ్రయ కేటగిరీ పరతినిధి
14.స్ంయుకత కలెకటరు నామినే
ట్ చేయబడిన ఒక నిమహవిము
డు & విక్లాంగ షబుయడు
కేటగిరీ పరతినిధి
15. కారపొరేషన్ కు చందిన
ఇద్ద రు రాషటర వినియోగదారుల
ప్రర టేక్షన్ సెల్ నాన్ ఆఫీస్ర్స్
స్భుులు – సెొషల్ ఇన్ వైటిస్
16. జిలలా స్రఫరా అధికారి –
కనిినర్స

6. ¬µ§ºÑ¨ý ³·á§¿¿ •
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ (జి.ఒ

1. ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ §º ûÊ§¶éþ¶¿

నెం.9CA,F&CS

షబుయలక:
2.¬µ§£§Ÿ»œ¶¬µ§ºÑ¨ý
±§.±¨ý.
±.¨¿,±§.±¨ý.ళ .¨¿ ¬µ¤¶¿ê¨¿

(CSI–CCS)dept.,

3.

dt.16.7.2015)

úöక్ Ÿ¶§¶¨ ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§, కర§Í¬¹þý

.మం .మస్

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿ Ôº¿þ¶˜ýðþ¶¿ విజిలెన్స్
¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క క్భుట్ీ షబుయల క్క
¡µ§¡µ™¶§ ü§¶¿గు
±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»
œ¶¿Ï†º.
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక

¬µ§¢µ¿¸¨¿ ¡µëœº±·†º§úºþ¶ ․కొÑక్Ñ

§»˜Ê¨ý ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸº - ¬µ¤¶¿ê™¶¿
4. గు§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొ Ñక్Ñ
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ¬µ§£§Ÿ»œ¶
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û¨¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ․క్
¡µëœºþºŸ»- ¬µ¤¶¿ê¨¿

5. ¬¹Ôº․ ¨ ఇదీ యు þ¶¿§™º

¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿

-¬µ¤¶¿ê¨¿

6. ¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్

Ôº¿¸«µþ¶§ý
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þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ ¬µí§¿¶¿§ ¬µÔµ¸§¿¶¿క్
•గూë¡µÀ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºþºŸ¶¿¨¿
-¬µ¤¶¿ê¨¿

7షంముక్ా క్లెక్టయు ఙచ
నాభునేట్స కహఫడిన

సహినిక్

సహంఘిక్ గూ
ి పల న఼ండి
ఇదీ యు రత్రనిధ఼లక –వీమి లో
క్యు భఴిళ
8.షంముక్ా క్లెక్టయు ఙచ
నాభునేట్స కహఫడిన

భఴియా

రత్రనిధి.
9.షంముక్ా క్లెక్టయు ఙచ
నాభునేట్స కహఫడిన ఒక SC
కేటగిరీ పరతినిధి.
10.షంముక్ా క్లెక్టయు ఙచ
నాభునేట్స కహఫడిన ఒక ST
కేటగిరీ పరతినిధి
11.స్ంయుకత కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిరాశ్రయ కేటగిరీ పరతినిధి
12..స్ంయుకత కలెకటరు నామినే
ట్ చేయబడిన ఒక నిమహవిము
డు & విక్లాంగ షబుయడు
కేటగిరీ పరతినిధి
13.కహమపృమేశన్స క్క షంఫందిం
చన తసళలీ ాయు – క్నిీనర్

7.భునిళనుహలిట్ి ³·á§¿¿

1. RDO/ స్బ్ కలెకటరు - ఙెైర్

విజిలెన్స్ క్భుట్ీ

య్న్స.

(జి.ఒ .మం .మస్

2.భునిళల్ ఙెైర్ య్న్స –

నెం.9CA,F&CS

కో ఙెైర్ య్న్స.

(CSI–CCS)dept.,

షబుయలక:

dt.16.7.2015)

3.కహ§Íå§È«µþ¶¿
కరë§†¶క్క

¬µ¨Ôµ¸¨þ¶¿ Ôº¿þ¶˜ýðþ¶¿ విజిలెన్స్
¬µ¿¸úº§úº ¡µÀþ¶§¶¿†¶á§º§úºþ¶ ¡¹™º±¬ø¨క్క క్భుట్ీ షబుయలక క్క
¡µ§¡µ™¶§ ü§¶¿గు
±Íëœ·ðÔµ¸þºäÔ·í¨»
œ¶¿Ï†º.
విజిలెన్స్ క్భుట్ీ షబుయలక

±·ë§œ·¨
Ô¶úÈÖ þº§¿Æ¿¸üక్
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Ô¶§·Ó¨ Õ§†¶§¶¿ ±§.¡¹.¨¿
Õ§†¶§¶¿ ±§.±¨ý.±.¨¿
భమిము ఎం.ఎల్.ళ ¬µ¤¶¿ê¨¿
4.¬µ§£§Ÿ»œ¶ §·üకీ §¿¶¿
±·§½Û¨¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ గు
§ºà§¡µÀ ±Ë§†ºþ¶ ․కొÑక్Ñ
§·üకీ§¿¶¿ ±·§½Û þ¶¿§™º ․క్
¡µëœºþºŸ» ¬µ¤¶¿ê¨¿
5.¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
úöక్ Ÿ¶§¶¨ †¶¿కహ›§ ™½¨§¶ì
¬µ§¢µ¿§ þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê™¶¿
6.¬µ§¢µ¿§ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶ కర
§Í¬¹þý §º˜Ê¨¿ ™½¨§¶ì ¬µ§¢µ¿§
þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ» ¬µ¤¶¿ê™¶¿
7.û·§£§¶¿ þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
ü»¨¸ì û·§£§ý •ఆ¢ý కహÔ¶¿§ýð,
‚§™¶¬¼Ûë þ¶¿§™º ․క్ ¡µëœºþºŸ»
¬µ¤¶¿ê™¶¿
8. ¬¹Ôº․ ¨ þ¶¿§™º ఇదీ యు
Ô¶¿§†º ¡µëœºþ»Ÿ¶¿¨¿ ¬µ¤¶¿ê
¨¿(క్ భఴియా రత్రని ధి)
9..¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þº¬¹¡µ¨ý క్
Ôº¿¸«µþ¶§ý þ·Ôº¿þÈ˜¿ úÈ¬¹þ¶
¬µí§¿¶¿§ ¬µÔµ¸§¿¶¿క్ •గూë¡µÀ¨
þ¶¿§™º ఇదీ యు ¡µëœºనిద఼ ¨¿
¬µ¤¶¿ê¨¿
10. RDO/ స్బ్ కలెకటరు చే
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
మహిళా పరతినిధి.
11. RDO/ స్బ్ కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక ST
కేటగిరీ పరతినిధి
11. RDO/ స్బ్ కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక SC
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కేటగిరీ పరతినిధి.
12. RDO/ స్బ్ కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిరాశ్రయ కేటగిరీ పరతినిధి
13.RDO/ స్బ్ కలెకటరు
నామినేట్ చేయబడిన ఒక
నిమహవిముడు & విక్లాంగ
షబుయడు కేటగిరీ పరతినిధి
14.తహసిలద లర్స – కనిినర్స

Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨¿ Ôº¤¸గ§
£Î§¶¿Ý •కౌþºð¨ý •క్Ôº¿˜» క్§±Íü»«µþý
ÔÆ¿¿†¶¨గు Ô·˜» ¡Ç§¶¿

§·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿గ†·§¶¿¨
¡µ§º§¶¯¶› Ô¶¿§™¶¨»
ü».․.§¿¶¿§.§¿¶¿¬ø.þÆ§.15
¬¹.±.±¢ý & §¿¶¿¬ø (
¬¹.§¿¶¿¬ø-1) ª·ù, œÈ†º
12.11.2014.

±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù
Ô¶¿§œºë - úÊ§¶éþý,
¡µ†¶Ô½§½œ·ê కహ§¶ê†¶§ºî
- ÔÊ¬ø úÊ§¶éþý,
Õþ¶Ÿ»కహ§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿,
ÕŸ»కహ§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿,
§·«µÛë
¡µë¤¶¿œ¶í§
¡µëœºþºŸ¶¿¨¿, §·«µÛë
¡µë§¿Æ¿¸üþ·¨¿
¡µë¤¶¿œ¶í §¶§గ§ ™º¬¹§¿¶¿¬ø
¬µ¤¶ê
•క్þ½íþ¶§ý

ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ ü»¨¸ì • క్లెక్టయు ు ¡µ§º§¶¯¶› Ô¶¿§™¶¨»
úÊ§¶éþý,

ÕŸ»కహ§·¨¿
•క్§¶àÔ·ê¨¿

Ô¶¿§º§¿¶¿¿ ¡µëü¨క్క
œ¶Ô¶¿
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨þ¶¿
ÔÆ¨ì™º§ú¶™¶§, ¡µëü¨
•కో¬µ§
œ¶Ô¶¿
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨¿
Ôº¿þº˜ý¨þ¶¿
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
Ô¶À§ú¶™¶§
1986 ¬¹¡¹ ú¶˜Û§¨Íþº 6Ô¶ ¡µëü¨క్క
œ¶Ô¶¿
Ôº¤¸గ§ ± þ¶¿§™º ±¢ý ¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨ Ôº¿þº˜ý¨þ¶¿
ù§™·¨¨Í
¡Ç§ËÑþ¶ä Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨Ôµ¸క్కÑ¨þ¶¿ Ô¶À§ú¶™¶§
ÔÆ¿§¶¿గు
¡µ§¶Ö™¶§,
¡µ§º§¶ ¯»§ú¶™¶§,
¡µ§º§¶ ¯»§úÈ§†¶¿క్క
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨
Ôº«µ§¿¶¿¸¨¡É ú¶§¶Ö క్
úºÖœ¶ÔÊ¿þ¶ œ¶¿¸þºక్¨¿, కొ
¨œ¶¨œÍ
¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿
Õ§†¶úÈ¬Ç˜˜¿ì ú¶¿¸™¶™¶§,
ఆÔµ¸Ù§¶ Ÿ·þ·ê¨¿, þ·›êœ¶,
ª·ù¨¿ ¬µÔ¶¿క్ూ§ºÖþ¶ ¬ÇÔ¶¨¿
¡µëü¨ ‚£ç§†¶¿¨ þºÔ·§¶›
1986 ¬¹¡¹ ú¶˜Û§¨Íþº 6Ô¶ ¡µëü¨క్క
œ¶Ô¶¿
Ôº¤¸గ§ ± þ¶¿§™º ±¢ý ¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨ Ôº¿þº˜ý¨þ¶¿
ù§™·¨¨Í
¡Ç§ËÑþ¶ä Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
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ü».․.§¿¶¿§.§¿¶¿¬ø.þÆ§.6 ü¸§¿¿§˜ý క్లెక్టయు ు ¬¹.±.±¢ý & §¿¶¿¬ø ( ÔÊ¬ø úÊ§¶éþý, ÕŸ»కహ§¶
¬¹.§¿¶¿¬ø-1) ª·ù, œÈ†º
¬µ¤¶¿ê¨¿ 10 Ô¶¿§†º,
2.9.2014
Õþ¶Ÿ»కహ§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿,
ü».․.§¿¶¿§.§¿¶¿¬ø.þÆ§.1, ±þýü»․¨¿ - ¡µëœÈêక్
¬¹.±.±¢ý & §¿¶¿¬ø ( •ఆ
Ôµ¸íþºœ¶¿¨¿,
¬¹.§¿¶¿¬ø-1) ª·ù, œÈ†º ™º§¿¶¿¬ø․ - ¬µ¤¶ê
3.1.2015 తెలంగహణ క్þ½íþ¶§ý
రబుతీభు

Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨
క్ు
£¿ç¨క్క ÔÈ¿þÈü»§గ్ •క్
Ôº¿˜¾

ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·యుల
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¶ë§ కో
¬µ§ ¡µ§¶êÔÈ¯¶క్ క్Ôº¿˜¾

Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ Ôµ¸క్కÑ¨¿ Ô¶À§ú¶™¶§
Õ¤»Ô¶Ã†ºâ
¡µ§¶Ö™¶§,
¡µ§º§¶ ¯»§ú¶™¶§,
Ô·§º
¡µ§º§¶ ¯¶þ¶క్క
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨
Ôº«µ§¿¶¿¸¨¡É
ú¶§ºÖ§ú¶™¶§,
ఖúºÖœ¶
œ¶¿¸కహ¨¿ •కొ¨œ¶¨œÍ
¬µ§¶¿క్క¨þ¶¿ Õ§†¶úÈ¬Ç˜˜¿ì
ú¶¿¸™¶˜§
ఆÔµ¸Ù§¶ Ÿ·þ·ê¨¿, þ·›êœ¶,
ª·ù¨¿ ¬µÔ¶¿క్ూ§ºÖþ¶ ¬ÇÔ¶¨¿
¡µëü¨ ‚£ç§†¶¿¨ þºÔ·§¶›
¡Åë¬¹™Æ§˜ý,
ÔÊ¬ø Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ క్ు £¿ç ¡µëü¨ •కో¬µ§ œ¶Ô¶¿
¡Åë¬¹™Æ§˜ý, ¬Åక్ë˜§½ ÔºŸ¶¿¨þ¶¿ þº§¶í§ºà§ú¶™¶§
¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨, Ôº¿þº˜ìþ¶¿
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
˜Æëü§¶§¶¿, ‣†¶¿గు§¶¿
Ô¶À§ú¶™¶§
‚œ¶§¶ ¬µ¤¶¿ê¨¿ (£ÎŸ¶þ¶
¬¹£ç§†º
þ¶¿§™º
Õ§†¶§ºþº)
ü»¨¸ì క్¨Æ•క్ట §ý ¨È†· ™º¬¹‣¬¹
కహ§¶êక్¨¸±·¨ ¡µëü¨ •కో¬µ§ œ¶Ô¶¿
ü·§¿¿§˜ý క్¨Æక్ట§ý - úÊ§ý Ô·§ºïక్ •కహ¨Æ§™¶§¶¿ œ¶þºù¾ ¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨ Ôº¿þº˜ìþ¶¿
¡µ§¶ðþý, üÆ™ý¡¹ ¬¹‚․ úÈ¬¹ ù§·§¶¿ úÈ§¿¶¿™¶§, Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
¨È†· ఆ§¿¶¿þ¶ þ·Ôº¿þº కహ§·êక్ ¨¸±·¨ þÆ¨ Ô·§º Ô¶À§ú¶™¶§
- ¬µ¤¶¿ê™¶¿, ¬¹Ôº‥ కహ¨Æ§™¶§ýþ¶¿
¡µëœºþºŸ» ¬µ¤¶¿ê™¶¿, ఆÔÆ¿¸†º§ú¶™¶§, ™º¬¹‣¬¹కర
™º¡¹ఆ§ý‥
£™ÆØ˜¿ œ¶þºù¾ úÈ¬¹ ù§·§¶¿
- ¬µ¤¶¿ê™¶¿, ™º§¿¶¿¬ø‥ úÈ§¿¶¿™¶§
- ¬µ¤¶¿ê™¶¿ క్þ½íþ¶§ý

9.2 ¡µëü¨క్క ¬µÔ¶¿¸ÔÈª·¨¿, Ôº¿þº˜ìþ¶¿ Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í Ô¶À§úºþ¶˜ì§¿¿œÈ, Ôº¿þº˜ìþ¶¿ • ÔºŸ¶§గహ Ô¶¿†º§¡µÀ
úÈ³·§Í, Ô¶¿†º§¡µÀ úÈ¬¹þ¶ గ§˜¨¿, Ô¶¿†º§¡µÀ úÈ§¿¶¿™·þºకర §¶¿¬µ¿Ô¶¿¿ ¬µí§¶¿¸¡µ§ / ¬µ§¡µë†º§ú¶Ô¶¨¬¹þ¶ ÕŸ»కహ§»
Ô½˜»కర ¬µ§£§Ÿ»§úºþ¶ కహ§¶ê ÔºŸ·þ·þºä ÔºÔ¶§º§ú¶™¶§.
10Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
(ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, „†Íêగు¨¿ ™Êమెక్ Û§½ (4(1) (£») (ix) Ôº¤¸గహ¨¿)
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þ¶Ô¶¿¿¸þ·¨Í ÔºÔºŸ¶ §¿¶¿¿¸þº˜ì¨Íþ¶¿ ÔºÔºŸ¶ ³·á§¿¿¨¨Íþº కహ§·ê¨§¿¶¿¸¨¨Í ¡µþºúÈ¬µ¿àþ¶ä
ÕŸ»కహ§¶¿¨¿ „†Íêగు¨ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§, Ô·§ºþº ¬µ§¡µë†º§ú¶Ô¶¨¬¹þ¶ úºþ¶¿þ·Ô¶¿¸¨¿ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ (‚£ç§†¶¿¨¿
þºÔ·§¶›, þº¢µ¿¸, ఆ™º˜ý ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶˜¿Ô¶§˜» Ô·˜»కర ¬µ§£§Ÿ»§úºþ¶ ‚þýú·§ºØÕŸ»కహ§¶¿¨œÍ ¬µÔµ¸)
Ô¶§¶¿¬µ ¡µ§º±·¨þ¶
¡Ç§¶¿, Ôµ¸Í†· ÕŸ»కహ§º/ ˜Æ¨»±Íþý & ±·êక్ð •కహ ƒÔÆ¿§¿¿¨¿
¬µ§ùê §¿¶¿¿¸þº˜ý / „†Íêగి úºþ¶¿þ·Ô¶¿¸
§·ê¨§¿¶¿§ ˜Æ¨»±Íþý,
కహ§·ê¨§¿¶¿§
þºÔ·¬µ§ ˜Æ¨»±Íþý &
¡Ç§¶¿
±·êక్ð
1
040-23310617, commr_cs@Telangana.go
డా|| అక్కన్స షఫమహీల్,
040-23310462
‣. .±¬ø, •క్Ô½¿«µþ¶§¶¿ (F) 23318456 v.in
2
Jtdir_admin_cs@Telangan
040-23325430
ª½ëభత్ర ఏ ఉషహమహణి
8008301380
a.gov.in
షంముక్ా
క్Ô½¿«µþ¶§¶¿
(¡µ§º±·¨þ¶& .)
3
Jtdir_proc_cs_ts@telanga
ª½ëభత్రఱహయదారమదమిశని 8008301382
na.gov.in
„¡µ క్Ô½¿«µþ¶§¶¿
(ళేక్యణ, ‣.˜»-II)
4
Dydir_pdsª½ëభత్రఱహయదారమదయశని 8008301384
it1_cs@telangana.gov.in
„¡µక్Ô½¿«µþ¶§¶¿
(మన్స.మఫ్.మస్.ఏ)
5
Dydir_ca_mc_cs@gmail.c
ª½ë ఎ.వి.మస్.వి. రసహద్ 8008781592
om
„¡µ క్Ô½¿«µþ¶§¶¿
(§¿¶¿§&ళ)& (వి.ఴయ )
6
aao_cs@telangana.gov.in
8008301392
ª½ëభత్ర సహవిత్రర దచవి
షహమ
Õకౌ§˜ýð
ÕŸ»కహ§º,
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ క్Ô½¿«µþ¶§¶¿

కహ§·ê¨§¿¶¿§,

ÔÊ·†¶§·£¸†¶¿

ఈ కర ë§†º

ü»¨¸ì¨¿:Ô¶§¶¿¬µ కహ§·ê¨§¿¶¿§/¡µ§º±·¨ ¡Ç§¶¿, Ôµ¸Í†· ÕŸ»కహ§º/ „†Íêగి ˜Æ¨»±Íþý&±·êక్ð•కహ§·ê¨§¿¶¿§ ƒÔÆ¿§¿¿¨¿
¬µ§ùê þ¶ §¿¶¿¿¸þº˜ý ¡Ç§¶¿
úºþ¶¿þ·Ô¶¿¸
˜Æ¨»±Íþý, þºÔ·¬µ§ ˜Æ¨»±Íþý
¬µ§¶íª½ë/ª½ë¥¶õœº
& ±·ê•ýð
1
cro_cs@.gov
, 8008301399
ú½¢ý §È«µþ»§గ్ • ª½ëభత్ర ఫాల భామా దచవి
.in
‣.•.¦¶õ¬ø.,
Õ¢¾¬µ§¶¿•
ú½¢ý §È«µþ»§గ్ Õ¢¾¬µ§¶¿
కహ§·ê¨§¿¶¿§,
ÔÊ·†¶§·£¸†ý
2
8008301400
జిలాు నుౌయ షయపమహల
శ్రి ళ దమ,
Dcso_hyd_cs@.g
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అధికహమి,

3

4
5
6
7

ov.in

ÔÊ·†¶§·£¸†ý ™º.ళ.±¬ø.․., ¬¹˜¾

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§· ª½ë¥¶õœº లక్షమమ బరహని ±ళ ±¬ø․, 8008301410
అధికహమి- CRO
¬¹ఆ§ý․,కహ§·ê¨§¿¶¿§,
ÔÊ·†¶§·£¸†ý
8008301401
శ్రి ëభత్ర జి.తనఽజ (I/c)
±ళ ±¬ø․, భలక్ ట్స ¬µ§ºÑ¨ý
8008301402
ª½ëభత్ర జి.తనఽజ
±ళ ±¬ø․, మాక్కత్ పయ ¬µ§ºÑ¨ý
8008301403
ª½ë ఇమహౄన్స అసమద్ ఖాన్స
±ళ ±¬ø․, ఙామిమనార్ ¬µ§ºÑ¨ý
ª½ë మం.భలిు కహయుున్స ±ళ ±¬ø․, 8008301404
నాంలిు ¬µ§ºÑ¨ý

8

ª½ë మం.భలిు కహయుున్స(I/c)
±ళ

9

11
12

8008301405

±¬ø․, బసదిట్ూం ¬µ§ºÑ¨ý-

ª½ë వి. ఫాల మహజు
±ళ ±¬ø․,అంఫర్ ేట్ ¬µ§ºÑ¨ý
ª½ë కే.శ్రినిరహస్,
±ళ ±¬ø․, ఖెైయతాఫాద్ ¬µ§ºÑ¨ý
ª½ë వి.భాధవి, ±ళ ±¬ø․
ఫేగంేట్ ¬µ§ºÑ¨ý

10

¨È†¶¿

ª½ë కే.శ్రినాద్

8008301406
8008301407
8008301408
8008301409

±ళ ±¬ø․, ళకరందారఫాద్ ¬µ§ºÑ¨ý
13

ఎళ మస్ ఒ, O /o

శ్రి . అనిల్ క్కభార్,

యంగహమెడిు జిలాు

±ళ ±¬ø․,ఫాలానగర్ ¬µ§ºÑ¨ý
శ్రి ఏ ేరమ్ క్కభార్, ±ళ ±¬ø․,
ఉృల్ ¬µ§ºÑ¨ý
శ్రిభత్ర జి ఫాలషమోజ ±ళ ±¬ø․,
షయూర్ నగర్ ¬µ§ºÑ¨ý
ª½ë ఆర్ ష఼దయశనమ్ , (I/c)
™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥
ª½ë,
•. ళ ¦¶õ¬ø.‥.

14
15
16

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
కహ§·ê¨§¿¶¿§,
Õ†º¨¸£¸†¶¿

17

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·

కహ శ్రి ఏ .సహీభు క్కభార్(I/c)

8008301521

8008301519
8008301520
8008301411
800831221

dso_adbd_cs
@telangana.
gov.in

8008317991

dcsoasifabad
@gmail.com
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18

19

20

™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥

భీమ్

శ్రి ఏ .సహీభు క్కభార్, ±ళ

8008314213

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· •
కహ§·ê¨§¿¶¿§,

ª½ëకే.శ్రినాథ్ , డిళ మస్ ఒ
ª½ëభత్ర ఴషంతలక్షిమ
•.ళ .¦¶õ¬ø.‥.

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,దీ లిు

కహ శ్రి ట్ి.రెంక్ట్ేష్, (I/c)
, డి.ళ.మస్.ఒ
శ్రి

22

23

24

శ్రి కే. శ్రినాథ్ , డిళ మస్ ఒ

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§, జగితాయల

శ్రి చందన క్కభార్, (I/c)

కహ

dcsonirmal@
gmail.com

8008301450

dso_krmr_cs@tel
angana.gov.in

8008320492
8008301457

dcsopeddapalli@gmail.co
m

8008325850

dcsorajannsircilla@gmail.
com

8008327587
శ్రి జితచందర్ మెడిు , ఎళమాస్ ఒ
8008301451

Dcso.jgtl@gmail.com

డి ళ మస్ ఒ
శ్రి చందన క్కభార్, ఎళ మస్ ఒ

8008323726

ª½ëభత్ర .నృ.షంధాయ మహణి

8008301458
8008301462

dso_kmm_cs@tel
angana.gov.in

శ్రి నృ.చందర రకహష్,

8008301459

dcsobhadradri@gmail.co
m

డిళ మస్ ఒ

8008336725

డిళ మస్ ఒ

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,కొతా గూడెం

8008315707
8008317664

8008324093

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§, ళమిళలు

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§, ùÔ¶¿é§

,

8008315010

dcsomancher
ial@gmail,co
m

ఎళ మస్ ఒ

, •.¦¶õ¬ø.‥.

ª½ë
25

±¬ø․

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ శ్రి వి.రెంక్ట్ేషీయుు, (I/c)
§·ê¨§¿¶¿§,భంచమహయ ™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥
ల
శ్రి
±ళ ±¬ø․
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ శ్రి ట్ి.కరయణ్ క్కభార్ (I/c )
§·ê¨§¿¶¿§,నియమల్
శ్రి ట్ి.కరయణ్ క్కభార్, ±ళ ±¬ø․

క్§½§þ¶గ§ý

21

8008320464

§·ê¨§¿¶¿§,కొభయం

శ్రి నృ.మహజేందర్, ఏ ళ మస్ ఒ .

26

27

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,
Ô¶¿Ôµ¸£¿¸£ýþ¶గ§ý
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,ఴనమిా

కహ

ª½ëభత్ర ఴనజాత , ™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥. 8008301480
8008337057
ª½ë
,•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

కహ శ్రిభత్ర మేఴత్ర, డి ళ మస్ ఒ

8008301482

dso_mbnr_cs@tel
angana.gov.in
Dcso.wanaparthy@gmail.
com

8008338510
శ్రి

, ఎళమస్ ఒ

36

28

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,నాగర్

8008301484
8008337204

dcsongkl@gmail.com

8008338903

dcsojogulamba123@gmail
.com

8008340415

dcso_gdwl_cs@telangana
.gov.in

ª½ë జి.శ్రినిరహస్ , (I/c)
™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
ª½ë జి.శ్రినిరహస్ , •.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

8008301488

dso_mdk_cs@tel
angana.gov.in
dso_mdk_cs_ts@
nic.in

శ్రిమం. శ్రికహంత్ మెడిు,

8008301487

కహ శ్రి వి.మోసన్స ఫాఫు,
డి ళ మస్ ఒ ,

క్యూూల్

శ్రి షమయద్ షహ పైషల్ , ఎళమస్
ఒ

29

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,గదాీల

కహ

శ్రి ఆర్ . చందర ఱేఖర్ మెడిు ,డిళ
మస్ ఒ
శ్రి

30

31

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§, ÔÆ¿†¶క్

కహ

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,షం గహమెడిు

ఎళమస్ ఒ

8008348959

Dcso_srd_cs@telangana.
gov.in

డి ళ మస్ ఒ
శ్రి ళఴచ్. శిఴ రసహద్ మెడిు, ఎళ

8008342557

మస్ ఒ
32

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§, ళదీ ి ేట్

శ్రి మం.శ్రినిరహష మెడిు, డి ళ మస్
ఒ

8008351651

dcsosiddipet@gmail.com

8008404696

శ్రి కే. ష఼మేష్ మెడిు, ఎళ మస్ ఒ

33

34

35

, 8008301492

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ ª½ë.యుకరమణి దచవి,
§·ê¨§¿¶¿§, þ¶¨ËÓ§™¶ ™ºళ.¦¶õ¬ø.‥.
ª½ë నితాయనందం
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,షఽమహయేట్

శ్రిభత్ర మన్స.విజమ లక్షిమ,

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,మాదాదిర

శ్రిభత్ర షందాయమహణి,

8008301495
8008301493

డి.ళ.మస్ ఒ
శ్రి వి.పలు మయ, ఎళమస్ ఒ
,

డి.ళ.మస్ ఒ
శ్రి Ch. ఫరహమమహఴప, ఎళమస్ ఒ

36

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,
þºü¸Ô¶¿¸£¸†¶¿

కహ

ª½ë. నృ.మన్స.వి.వి.కే రసహద్
™º. ళ¦¶õ¬ø.‥.
శ్రి ళ.రెంక్ట్ేవీయమహఴప, ఎళ మస్

dso_nlg_cs@tela
ngana.gov.in
dsonalgonda@gm
ail.com
dcsosrpt@gmail.c
om

8008426138
8008534196
8008534793
8008301506

dso_nzbd_cs@tel
angana.gov.in

8008301511

ఒ
37

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·

కహ శ్రి కే. కొండల మహఴప, డి.ళ.మస్. ఒ
శ్రి మస్ .మహజఱేఖర్, ఎళ మస్ ఒ

8008301507
8008301508

dcsokamareddy@gmail.co
m

37

38

39

§·ê¨§¿¶¿§, కహభామెడిు
ü»¨¸ì
¬µ§¶¢µ§· ª½ë మం .కే .మహథో డ్స,
8008301517
కహ§·ê¨§¿¶¿§, §¶§గహ ™º ళ ¦¶õ¬ø.‥.
8008301251
§Æ™ºÝ
ª½ëకేరెై మల్ నయళంహమహఴప , •.ళ
¦¶õ¬ø.‥.
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,భలాుజ్
గిమి

40

42

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,

8008301523

శ్రిభత్ర దదా, ఎళమస్ ఒ

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,జమ

కహ శ్రి గౌమీ వంక్ర్ డి ళమస్ ఒ

ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ
§·ê¨§¿¶¿§,భసఫూ
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§·
§·ê¨§¿¶¿§,

dso_wgl_cs@tela
ngana.gov.in
Dcso.warangalrural@gmai
l.com

8008301547
8008301551

dcsojayashankar@gmail.c
om

శ్రిరహజిద్ఆలీ

8008537697

జి.నయళంగమహఴప డి ళమస్ ఒ

8008537939

Dcso_mbd_cs@telangana
.gov.in

8008545402

dcsojangaon@gmail.com

,ఎళమస్ ఒ

కహ శ్రిభత్ర మోజామహణి, (I/c)

జనగహం

dcsovkb@gmail.c
om

8008301524

8008301544
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ ª½ëలేక్ నళయుదదీన్స , (I/c)
§·ê¨§¿¶¿§, Ô¶§¶§గ¨ý ™º.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
8008611763
అయన్స
ª½ë లేక్ నళయుదదీన్స,•. ళ¦¶õ¬ø.‥.
ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· కహ శ్రి గౌమీ వంక్ర్ డి ళమస్ ఒ(I/c) 8008301545
§·ê¨§¿¶¿§,Ô¶§¶§గ¨ý

ఫాఫాద్
45

8008301522

శ్రి డి. మహజేవీర్ , ఎళమస్ ఒ

వంక్ర్ బూనుహలలిు
44

శ్రి నృ.మస్ షయషీత్ర, ఎళమస్ ఒ

కహ శ్రిభత్ర ళ.దమజ, డి ళమస్ ఒ

యూయల్
43

8008301518

.

వికహమహఫాద్
41

శ్రిఏ. యబేష్ , డి ళ మస్ ఒ

dso_rr_cs@telang
ana.gov.in

డిళ మస్ ఒ ,
శ్రిభత్ర మోజామహణి, ఎళ మస్ ఒ

8008560762

11Ô¶ ÕŸ·ê§¿¶¿§
§Æగుê¨È«µþ¶ì¨Í ¡Ç§ËÑþ¶ä ÔºŸ¶§గహ þ¶«µÛ¡µ§ºÔµ¸§¶§ ÔºŸ·þ¶§œÍ ¬µÔµ¸Ù ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, „†Íêగు¨క్క þÆ¨కొþ¶ä
þÆ¨Ô·§½ ±·§ºœÍ«¹క్§ 4(1) (£») (X) Ôº¤¸గ§

38

11.1 ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, „†Íêగు¨ •కో¬µ§ ±·§ºœÍ«¹క్§, þ¶«µÛ¡µ§ºÔµ¸§¶§ ¬µí§¶¿¸¡µ§¡É ƒ కరë§†º þ¶Ô¶¿¿¸þ·¨Í
¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä ¬µÔ¶¿క్ూ§¶Ö™¶Ô¶¿§¿¿§†º.
Ô¶§¶¿¬µ
Ôµ¸Í†·
10.06.2019 þ·˜»కర
ÔÆ§¶ªº కహ§±Íü»«µþýœÍ §Æగుê¨È«µþ¶¿¨Í
¬µ§ùê
±·˜¿
þÆ¨Ô·§½ ‚úºÖþ¶˜¿ìగహ
తెలంగహణ,
±·§ºœÍ«¹క్§
ÔÊ·†¶§·£¸†ý
¨Íþº
þ¶«µÛ¡µ§ºÔµ¸Ù§¶
•క్¥½õ«µþ¶§¶¿
±·§ºœÍ«¹క్
ÔºŸ·þ·þºä
కహ§·ê¨¦¶õ¥¶õ¿¨Í
þº§·á§º§ú¶™¶§
¡µþºúÈ¬µ¿àþ¶ä „†Íêగు¨
¬µ§ùê
1.
1
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
క్Ô½¿«µþ¶§ý
2.
1
52590-103290
ü¸§¿¿§˜ý క్Ô½¿«µþ¶§ý 147343
3.
2
35120-87130
Õ¬¹¬ÅÛÏ˜ý క్Ô½¿«µþ¶§ý 134824
4.
1
35120-87130
Õ¬¹¬ÅÛ§˜¿ ÕకౌÑ§˜ýð 84297
ÕŸ»కహ§º
5.
3
28940-78910
ü¿¸þº§¿¶¿§ý ÕకౌÑ§˜¿ð 169512
ÕŸ»కహ§¶¿ì
6.
5
CSDT
224617
28940-78910
7.
1
28940-78910
™º¡µÀ¸ê˜»
గ›¸§క్ 88741
ÕŸ»కహ§º
8.
6
¬¼þº§¿¶¿§ý Õ¬¹¬ÅÛ§˜ýð + 244900
22460-66330
¬¼þº§¿¶¿§ý Õకౌ§˜Æ˜¿ì
9.
4
ü¿·þº§¿¶¿§ý Õ¬¹¬ÅÛ§˜ýð 184424
16400-49870
10. 1
49146
15030-46060
§ºకహ§¶¿Ý Õ¬¹¬ÅÛ§˜¿ì
11. 1
§Íþº§¿Æ¿¸ Õ¡µ§È˜§¶¿ 73918
15030-46060
12. 1
üÔÈ¿†·§ý
68345
14600-44870
13. 2
†¶¢Ç†·§ý
102234
13390-41380
14. 10
Õ˜Æ§™¶§¶¿ì
574625
13000-40270
15. 1
Ô·úýÔÆ¿þý
64814
13000-40270
16. 1
¬¼í¡µ§ý
57839
13000-40270
ÕŸ·ê§¿¶¿§-12
¡µë›¸®»క్¨¿ ÔÆ¿¿†¶¨Êþ¶ Ô·˜»œÍ ¬µÔµ¸Ù ․కొ Ñక్ Ñ ±ü»þ½ðకర కే˜¸§¿¿§úºþ¶ £™ÆØ˜¿
(Ôº¤¸గ§ 4(1) (£») xi)
12.1 ․కొÑక్Ñ •üþ½ð కో¬µ§ ÕŸ»కహ§¶ Ô¶§¶Ó§ úÈ¡µ˜»Ûþ¶ ¡µë›¸®»క్¨¿,కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨¿, ¡µథకహ¨ ÔºÔ¶§·¨క్క
గు§º§úºþ¶ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§.
39

•üþ½ð

¡µë›¸®»క్కహ§¶êక్ëÔ¶¿§/¡µథక్ం/ ¡µëœº±·†º§úºþ¶
Ô¶ê§¿¶¿§
±·ëüÆక్టక కహ§¶êక్లానుహల
కో¬µ§ కే˜¸§¿¿§úºþ¶ £™ÆØ˜¿

•ఆªº§úºþ¶
¢µ¨»œ·¨¿

తెలంగహణ

¡¹™º§¿¶¿¬ø

మహశట ంర లో8800545

నృమయం

¡µë¤¶¿œ¶í§

§¶¿¸.2744.433
కో ˜¿ì

క్కట్ ంఫాలక్క

úÈ¬¹þ¶ ¡µ§¡¹›¾ ¡É þºÔÈ†ºక్
¨È†· Õ˜»Û ÔºÔ¶§·¨¿ ఎక్ుడ
¨¤¶ê§గహ
„þ·ä§¿¿.
(ÔÆ£ý¬É˜ý,
§º±Í§¶¿Û ¨¿,
þÍ˜¾¬µ¿£Î§¶¿Ý) ¥¶õ¿þ¶äగుþ¶Ôº
epds.telangana.gov.in
/foodsecurityact/

నృమయం ంణి
ఙచమఫడుతతంది.
(PHHకహర్ు ్ :
8242733
AAY:551645
AAP:6167) 6 Kg
నృమయం కొుక్ు
లనృీ దాయునికర @
యూ 1/- ఙపపృన.
35 కరలోల నృమయం
AFSC
కహయుుదాయులికర క్
నెలక్క యూ 1/ఙపపృన భమిము
10 కరలోల నృమయం
AAP కహయుు
దాయులక్క క్
నెలక్క పర గహ ంణి
ఙచమఫడుతతంది.
1.గహిభూణ

“దదం ధక్ం” కరింద

నుహరంతాలలోని

§¶¿¸.05 కో˜¿ì

“దదం ధక్ం” కరింద

లనృీ దాయుల తయపన

గహëÔ½¿›, ¡µ˜Û› ±·ë§œ·¨¨Íþº £»¡¹±¨ý

భమో 3 లక్షల

ళక్ూయమిట్ీ డినుహజిట్స ఙెలిుంప

గహëÔ¶¿

Ô¶¿Ôº·®¶¨ •కో¬µ§ ±¨ý¡¹ü» క్ þÆ¯¶þ¶¿ì

¡µ§ú·§¿¿œ½¨¿

¬µÔ¶¿క్ూ§¶Ö™¶§

±¨ý¡¹ü»
క్þÆ¯¶þ¶¿ì కోషం ¡¹±¬ø§¿¶¿¿ ఆ§¿¿¨ý
¬µÔ¶¿క్ూ§¶Ö™¶§
•క్§¡Çþ½¨¿ Õ§˜È ÔÅ¸úý¡¹¬¹,
‣․¬¹, £»¡¹¬¹¨క్క • ంణి

2.ట్ట ణ
నుహరంతాలోుని

ఙెమడబైనది.

40

భుని్
నుహలిట్ిలక

(లక్షలలో యూనుహమలక )
క్ి.షంఖయ థక్ం ేయు

1

2

క్ంనుర నేంట్స

సహిన/

ఫడెుట్స

అదనప

భృతా ం

థక్ం

అంచనా

ఫడెుట్స

2018-19
403.66

0

403.66

ఴడ్స కహీయటర్్

సహలమీ

ఎసహటనృు ష్

కహమహయలమం

నాన్స సహలమీ

బంట్స

66.43

0

66.43

జిలాు

సహలమీ

ఎసహటనృు ష్

5094.21

0

5094.21

బంట్స

80.72

0

80.72

కహమహయలమాలక నాన్స సహలమీ

12.2 ÔºÔºŸ¶ •కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨¿/¡µథకహ¨¿/±·ëüÆక్టక¨¿ Ô¶¿¿þ¶äగుÔ·˜»కëర §†¶ ÔºÔºŸ¶ కహ§¶êక్¨¸±·¨
కే˜¸§¿¿§úºþ¶ £™ÆØ˜ý¡É ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ƒ కరë§†º þ¶Ô¶¿¿¸þ·¨Í ‚Ô¶í™¶Ô¶¿§¿¿§†º.

కొ§¶క్క

థకహలక /నుహరజెక్టకల ఏమహృట్ క్క కేట్ాభంచన ఫడెుట్స విఴమహలక
(లక్షలలో యూనుహమలక )
క్ి.

థక్ం ేయు

క్ంనుర నేంట్స

షంఖయ

సహిన/

ఫడెుట్స

అదనప

భృతా ం

థక్ం

అంచనా

ఫడెుట్స

2018-19
171897.33

0

171897.33

1

నృమయంై షనృ్డమ

నాన్స సహలమీ

థక్ం

2

(general )
నృమయంై

నాన్స సహలమీ

థక్ం

78030.00

0

78030.00

షనృ్డమ(SCs)
3

నృమయంై షనృ్డమ

నాన్స సహలమీ

థక్ం

24516.00

0

24516 .00

4

(STs )
ఴడ్స కహీయటర్్

నాన్స సహలమీ

థక్ం

6306.50

0

6306.50

నాన్స సహలమీ

థక్ం

72.03

0

72. 03

నాన్స సహలమీ

థక్ం

5000.000

0

5000

కహమహయలమం
5

జిలాు
కహమహయలమాలక

6

దదం థక్ం
దాీమహ LPG

41

గహయస్ క్నెక్షను న఼
గహిభూణ నుహరంతాలక
/ట్ట ణ లోని
భఴిళలక్క
7

దదం థక్ం

నాన్స సహలమీ

థక్ం

69.51

0

69.51

నాన్స సహలమీ

థక్ం

40.86

0

40.86

నాన్స సహలమీ

థక్ం

80.00

0

80.00

నాన్స సహలమీ

థక్ం

5.00

0

5.00

దాీమహ LPG
గహయస్ క్నెక్షను న఼
గహిభూణ నుహరంతాలక
/ట్ట ణ లోని
భుని్నుహలిట్ిస్
లోని SC
భఴిళ లక్క
8

దదం థక్ం
దాీమహ LPG
గహయస్ క్నెక్షను న఼
గహిభూణ నుహరంతాలక
/ట్ట ణ లోని
భుని్నుహలిట్ిస్
లోని ST భఴిళ
లక్క

9

వినియోగదాయుల
అఴగహసన

10

మహశట ర
వినియోగదాయుల
షంక్షేభ నిధి

భృతా ం

286017.23

286017.23

ÕŸ·ê§¿¶¿§-13
¬µ£»ð™½ కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨ ÕÔ¶¿¨¿ ÔºŸ·þ¶§
(4(1) (£») xii Ôº¤¸గ§)
42

13.1 ¡µë¤¶¿œ¶í ÕŸ»కహ§º ÕÔ¶¿¨¿ úÈ¬µ¿àþ¶ä కహ§¶êక్¨¸±·¨¿/•కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨¿/¡µథకహలక .
1.

2.

¡¹™º±¬øÐ §·«µÛë§¨Íþº

¨¯¶¨ £»¡¹±¨ý •క్క˜¿§£¸¨క్క ¡µëœºþÆ¨ NFSA/PDS ¡µథక్§
కరింద 176746.476 ¨¯¶¨ ÔÆ¿˜»ëక్ ˜þ¶¿ä¨ £»§¿¶¿¸êþºä కే˜¸§¿¿§ú¶™¶Ô¶¿Ô¶Àœ¶¿þ¶ä†º.
కహయుుల నుహరధానయత: రతీ నెల ․కోÑ ¬µ¤¶¿êþºకర 6 కర ¨Íల నృమయం కరలో యూ 1/úË¡µå¿þ¶
86.30

మిభుత్ర లేక్కండా క్కట్ ంఫంలోని షబుయలక అందమికర.
3.

AFS కహయుులక : రతీ నెల కోు కహయుుకర 35 కేజీలక భమిము యూ 1/- úË¡µå¿న

4.

AAP కహయుులక : రతీ నెల కోు కహయుుకర 10 కేజీలక ఉచతంగహ.

5.

కేందర రబుతీం జాతీమ ఆహయ బదరతా చట్ట ం కరంద నెలక్క 108004.230 బట్ిక్
ర ట్న఼ూల
నృమాయనిూ అంతయయదమ అనూ యోజన భమిము నుహరధానయత గాహల కేట్గిమీ లక్క 191.696
లక్షల భందికర ంణి ఙచమడానికర నుహరధానయత గాహల భమిము అంతయయదమ అనూయోజన
కేట్గిమీల కరంద ఴయకరాకర 5 కరలోల ఙపపృన భమిము 35 కరలోల ఙపపృన కేట్ాభసరా ంది.
జాతీమ ఆహయ బదరత చట్ట ం కరంద ఴఙచే ఴయక్కాలక్క మహశరట రబుతీంనేలక్క 6 కరలోల నృమయం (1
కరలో అదనంగహ 5 కరలోల క్ంట్ే ఎక్కుఴ జాతీమ ఆహయ బదరత చట్ట ం కరంద కేందర రఫుతీం
కేట్ాభంచంది)యూ .1 కరలోకర కేందర రబుతీం మేట్ కరలో యూ 3/- జాతీమ ఆహయ బదరత చట్ట ం
మిధిలోకర మహని రహమికర కహని మహశట ర రబుతీం క్ూడా 6 కరలోల రతీ ఴయకరాకర కరలోక్క యూ.1.00
ఙపపృన ఇఴీఫడుతయంది.
రషా ఼తం మహశట ర రబుతీం 2.82 కోట్ు భందికర (జా. ఆ. బ.చట్ట ం షహ 191.696 లక్షల)6 కరలోల,
35 కరలోల ఙపపృన కరలోక్క యూ.1.00 ఙపపృన ఇఴీఫడుతయంది భమిము 10 కరలోల ఙపపృన
అనూూయణ కహయుుదాయులక్క ఉచతంగహ ఇఴీఫడుతయంది.

13.2 ÔºÔºŸ¶ కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨¿/థకహ¨ కరë§†¶ ¬µ£»ð™¾ ¬µí£¸Ô¶§, ¬µ£»ð™½þº ±Ë§†¶™·þºకర Õ§¶ñœ¶ þº§¶ß§¿¶¿
¡µëÔ¶¿¸›§, ¬µ£»ð™½þº Ô¶¿§ü¿¸§¶¿úÈ§¿¶¿™·þºకర ¬µÔ¶¿§¶áœ¶క్¨ ÕŸ»కహ§º Ôµ¸Í†· ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§.
•üþ½ð

£™ÈØ˜ýþ¶¿
కే˜¸§¿¿§úºþ¶ ¡µëœº±·†ºœ¶ Ô¶ê§¿¶¿§
¡µë›¸®»క్/కహ§¶êక్ëÔ¶¿§/¡µథక్§/
±·ëüక్ట/ కహ §¶êక్¨¸¡µ§/„†Èâª¶§
తెలంగహణ¡µë¤¶¿œ¶í§ నృమయం భూద షనృ్డమ
§¶¿¸.2744.333
కో˜¿ì

ఆ

ªº§úºþ¶ ¢µ¨»œ·¨¿

§·«µÛ§¨Íþº 86.30 ¨¯¶¨
£»¡¹±¨ýక్క˜¿§£¸¨క్క
(5.51 AAY క్కట్ ంఫాల
తయక్లి)£»§¿¶¿ê§

¡µ§¡¹›¾

13.3 ¬µ£»ð™½ కహ§¶êక్ëÔ¶¿¸¨ ÕÔ¶¿¨¿ Ô»Ÿ·þ¶§
కహ

§¶êక్ëÔ¶¿§ /

Ÿ¶§·ù¸¬µ¿à కహ §¶ê ÔºŸ·þ¶§ Ô¶¿§ü¿¸§¶¿

అభయయ

¡µ§¡¹›¾ ÔºŸ·þ¶§
43

ÔºŸ·þ¶§
§¶êక్ ¨¸¡µ§ ¡Ç§¶¿
¡¹™º±¬øÐ £»¡¹±¨ý £»§¿¶¿ê§ •తెలంగహణ ¡µë¤¶¿œ¶í§ þÆ¨Ô·§ºగహ
þº§¶ß§¿¿§úºþ¶ Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îకహ
¨þ¶¿ ±·˜»¬µ¿¸à ü»లు ా నుౌయ
కహ

కే˜¸§¿¿§¡µÀ

e PoS

¬¹¬µÛ§

షయపమహ అధికహయులక

Õþ¶ä¡µÀ¸§¶ß ¡µథక్§

¨£»â†·§¶¿¨ ±§¡¹క్þ¶¿
úÈª·§¶¿
తెలంగహణ¡µë¤¶¿œ¶í§
þÆ¨Ô·§ºగహ కే˜¸§¿¿§¡µÀ
þº§¶ß§¿¿§úºþ¶ Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îకహ
¨þ¶¿ ±·˜»¬µ¿¸à ü»లు ా నుౌయ

• e PoS ¬¹¬µÛ§

షయపమహ అధికహయులక

¨£»â†·§¶¿¨
úÈª·§¶¿

±§¡¹క్þ¶¿

ÕŸ·ê§¿¶¿§-14
¡µë¤¶¿œ¶í Õధికహ§º Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ úÈ¬¹þ¶ §·§¿¿œ½¨¿, Õþ¶¿Ô¶¿œ¶¿¨¿ ¨È†· ఆథ§ÊüÈ«µþý ±Ë§†ºþ¶ గëÔº·œ¶¨ ÔºÔ¶§·¨¿
(4(1) (£») xiii Ôº¤¸గ§)
14.1 కరë§†º þ¶Ô¶¿¿¸þ·¨Í Ôºడిగహ ¡µëœºకహ§¶êక్ëÔ¶¿§ / ¡µథక్§ కరë§†¶ ¡µë§¿Æ¿¸üþ·¨ •గëÔ¾·œ¶¨ ¡Ç§¶¿ì,
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸¨¿
¬µ§³·áగœ¶ ¨£»â†·§¶¿¨¿
కహ§¶êక్ëÔ¶¿§ / ¡µథక్§ ¡Ç§¶¿
Ô¶§¶¿¬µ
úÈ¬¹þ¶ Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ œÈ†º Ô¶¿§ü¿·§¶¿ ÕŸ»కహ
గëÔ¾·œ¶ ¬µ§¬µá¨ ¡Ç§¶¿ì, Ô¶¿§ü¿¸§¶¿
¬µ§ùê
¡µë§¿Æ¿¸üþ¶§/¬µí¤¸Ô¶§
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
§º ¡Ç§¶¿, úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
/ ¡µ§ºÔ¶¿¸›§
ఎన్సఎఫ్ఎస్ఏ/ §·«µÛë§¨Íþº8073019
¡µëœº þÆ¨ ․కోÑ 01.10.2015
¡¹™º±¬øÐ
£»¡¹§¿¶¿¨ý•క్క˜¿§£¸¨క్క ¬µ¤¶¿êþºకర 6 కర ¨Íలక
FSC
£»§¿¶¿ê§ ¡µ§¡¹›¾
కరలో యూ 1/(£»¡¹±¨)
úË¡µå¿þ¶ మిభుత్ర
ఫాయత
£»§¿¶¿ê§
లేక్కండా క్కట్ ంఫ
రబుతీభు/మహశట ర

షబుయలక అందమికర •

Õ§œÍê†¶§¿¶¿
Õþ¶ä§¿Æ¿¸üþ¶µ
థక్§

10 ü»¨¸ì¨¨Í 551452 కర¨Í
§¶¿¸.1/-¨
úË¡µå¿þ¶
¡µëœº
AAY క్క˜¿§£¸¨¿
క్క˜¿§£¸þºకర þÆ¨క్క

25.12.2000

రబుతీభు
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Õþ¶ä¡µÀ¸§¶ß
¡µథక్§
†½¡µ§ ¡µµథక్§

కహ§¶êక్ëÔ¶¿§

35 కర ¨Í¨ úË¡µå¿þ¶
10 ü»¨¸ì¨ þ¶¿§úº6196 „úºœ¶§గహ þÆ¨క్క 24.04.2000 ఫాయత
Ô¶¿§†ºకర Õþ·థ Ô¶Ã†·â¡µê 10 కర¨Í¨ úË¡µå¿þ¶
రబుతీభు
¡¹§ú¶þ¶¿ì
¡µథక్§
కరë§†¶ 6,32,929
2014
జూన్స ü»¨¸ì క్లెక్టయు ు
¡µë¦Æõ¸üþ¶Ï
þ¶¿§™º
±ËÏ†¶˜¸þºకర £»¡¹±¨ý
Ô¶¿Ôº·®¶¨§†¶§¶¿·
Õ§¶ñ¿¨¿.‚¡µå˜»Ô¶§¶క్క
6,32,929 క్þÆ¯¶þ¶ìþ¶¿
¨£»â†·§¶¿¨క్క Ôº™¶¿†¶¨
úÆ§¿¶¿™¶Ô¶¿§¿¿§†º

/ ¡µథక్§ ¡Ç§¶¿ : Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ క్ు £ý¨¿ Ð

Ô¶§¶¿¬µ
¬µ§ùê

¬µ§¬µá¨ ¡Ç§¶¿ì, Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ úÈ¬¹þ¶ Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ œÈ†º
¡µë§¿Æ¿¸üþ¶§
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
¬µí¤¸Ô¶§/¡µ§ºÔ¶¿¸›§
§·«µÛë§¨Íని ¡µë¤¶¿œ¶í §¶¿¸.97,96,౦౦౦
2004 న఼ండి ±·Ü¶ª·¨లక భమిము
08 ఴయక్క
గëÔ¾·œ¶

1

కహలేజీలలో

1354

Ô¶¿§ü¿·§¶¿ ÕŸ»కహ
§º ¡Ç§¶¿, úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù
క్Ô½¿«µþ¶§ý,

Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ క్ు £ý¨¿
ఉనాూభ
కహ§¶êక్ëÔ¶¿§

/

థక్§

¡Ç§¶¿ ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¶ë§
Ô¶§¶¿¬µ
úÈ¬¹þ¶ Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ œÈ†º
గëÔ¾·œ¶ ¬µ§¬µá¨ ¡Ç§¶¿ì, Ô¶¿§ü¿¸§¶¿
¬µ§ùê
¡µë§¿Æ¿¸üþ¶§
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
¬µí¤¸Ô¶§/¡µ§ºÔ¶¿¸›§
1
§·«µÛë§¨Íþº 13 ü»¨¸ì §¶¿¸.29,00,000 2004 þ¶¿Ï™º
2008 ©¶§¶క్క
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¶ë§
Ô¶êకరాగœ¶ ¨£»â†·§¶¿¨¿ / †½¡µ§ ¡µథక్§
Ô¶§¶¿¬µ
úÈ¬¹þ¶ Ô¶¿§ü¿¸§¶¿ œÈ†º
గëÔ¾·œ¶ ¬µ§¬µá¨ ¡Ç§¶¿ì, Ô¶¿§ü¿¸§¶¿
¬µ§ùê
¡µë§¿Æ¿¸üþ¶§¬µí¤¸Ô¶§
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
/ ¡µ§ºÔ¶¿¸›§
1999
ü¿¨Ê
గహëÔ½¿›±·ë§œ·¨¨Íþº ¨£»â†·§¶¿¨క్క
Ô¶êకరాగœ¶ ¨£»â†·§¶¿¨¿ ఫద఼లకగహ ఆభల్ þ¶¿§™º

Ô¶¿§ü¿·§¶¿ ÕŸ»కహ
§º ¡Ç§¶¿, úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù
క్Ô½¿«µþ¶§ý

Ô¶¿§ü¿·§¶¿ ÕŸ»కహ
§º ¡Ç§¶¿, úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
ü»¨¸ì క్¶¨క్ట§¶¿ì /
Ô¶¿¿þºðల్
45

ü¸£»œ·¨¿, ÔºÔ¶§·¨¿ క్ంనీ లక్క
¬µ§£§Ÿ»œ¶™ºఆ
ళక్ూయమిట్ీ డినుహజిట్స
§ý™º±., ¡¹™º¨ Ô¶†¶â ఙచమడం
Ô¶Àþ·ä§¿¿.
¡µ˜Û›
±·ë§œ·¨క్క
¬µ§£§Ÿ»§úº
¬µ§£§Ÿ»œ¶ Ô¶¿¿þºð¡µ¨ý
క్Ô½¿«µþ¶§¶ì
Ô¶†¶â
Ô¶Àþ·ä§¿¿.
Ô¶êకరాగœ¶ ¨£»â†·§¶¿¨¿ / Ô¶¿Ÿ·êÔ¶·ä ¤Íüþ¶ ¡µథక్§
¡µë¤¶¿œ¶í ±·Ü¶ª·¨¨Íþº 57328.90 Mts
భ
ై మీ/UP/NCLP
23,87751

Ô¶¿§†º

£¸¨/£¸¨»క్¨¿
¡µథక్§
కరë§†¶
Ô¶§ºà§¡µÀ Õ§¿¶¿¸ê§¶¿

భృదట్ి మెండఴ
భూడఴ భమిము
నాలకగఴ కహీయటర్
లలో ధానాయనిూ

క్Ô½¿«µþ¶§¶¿ì

29.03.2018

ఫాయత

21.06.2018

రబుతీభు/మహశట ర
రబుతీభు

27.09.2018

షయపమహ ఙచఱహయు

ÕŸ·ê§¿¶¿§-15
±¨కహటëþºక్ §¶¿¸¡µ§¨Í ¨¤¶ê§గహ Ô¶Àþ¶ä ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§
(4(1) (£») iv Ôº¤¸గ§)
15.1 ±¨కహటëþºక్ ±·§·é˜ý¨¨Í ±·ì¡¼, ¬¹™º, Ôº¬¹™º, ÔÆ£ý¬É˜ý, ‚§˜§ýþÆ˜ý ÔÆ¿¿†¶¨గు ¨¤¶ê§గహ „þ¶ä˜»Û
ª·ùక్క úÆ§†ºþ¶ ÔºÔºŸ¶ థకహ¨క్క ¬µ§£Ÿ»§ú»þ¶ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ ÔºÔ¶§·¨¿.
±Ô¶§¶¿
¨È†· ª½§ºïక్ ¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä
క్లిగి§¿¶¿¿þ¶ä Ô·§º Ôµ¸Í†·,
నూహమహమట్స
úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
ÔÆ£ý¬É˜ý
ÔÆ·úý˜»˜»¡¹Ð//™¶£¿ìê™¶£¿ìê™¶£¿ìê. ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ³·Ÿ·§¶› ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨•క్Ô½¿«µþ¶§ý.
తెలంగహణ ¬¹Ôº¨ý¬µ¡Éì¬ø.ü‥Ôº.‚þý
¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ †·þº Õధికహ§¶ ±Ô¶§Êþ·
‚§˜§ýþÆ˜ý
¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä
•క్ëÔ¶¿§,ÔºŸ¶¿¨¿,¡µథకహ¨¿, †·í§·
ÔÆ·úý˜»˜»¡¹Ð//±¡¹þý¨Êþý.
œ½¬µ¿కోÔ¶ú¶¿Öþ¶¿
కే˜¸§¿¿§¡µÀ/Ôºþº§¿Æ¿¸గ§
ü‥Ôº.‚þý
ÔºÔ¶§·¨¿, þº§¿¶¿§œ¶ë›
„œ¶à§¶¿í¨¿ ÔÆ£ý¬É˜ý¨Í
Ô¶Àþ¶äÔº
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨ Ôº¤¸గ§
ÔºÔ¶§¶› Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í Ô¶Àþ¶ä˜»Û విశ§¿¶¿¸§ª·¨¿ ¨È†· ª½§ºïక్ ¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä
±Ô¶§¶¿
ఎలకహటానిక్
¬É˜ý Õ™¶ë¬ø / ¡µë†Èª¶§
క్¨»గ§
ి ¿¶¿¿þ¶ä Ô·§º Ôµ¸Í†·,
నూహమహమట్స
ఎలకహటానిక్

ÔºÔ¶§¶› Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í Ô¶Àþ¶ä˜»Û
¬É˜ý Õ™¶ë¬ø / ¡µë†Èª¶§

విశ§¿¶¿¸§ª·¨¿

46

²·ì¢¾ / ¬¹™º

క్¶¥½õ«µþ¶§ý

±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
§·ê¨¦¶õÏ, ÔÉ¸†¶§·£¸†ý

²·ì¢¾ / ¬¹™º

²·ì¢¾ / ¬¹™º

²·ì¢¾ / ¬¹™º
²·ì¢¾ / ¬¹™º
²·ì¢¾ / ¬¹™º
²·ì¢¾ / ¬¹™º

²·ì¢¾ / ¬¹™º
²·ì¢¾ / ¬¹™º

²·ì¢¾ / ¬¹™º

²·ì¢¾ / ¬¹™º

క్¥½õ«µþ¶§ý

±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
కహ§·ê¨¦¶õÏ, ÔÉ¸†¶§·£¸†ý

కహ

Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ క్ు £ý¨
¡µþº œ½§¶¿ Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îకహ ¨¿
ü»¨¸ì Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿
¬µÔ¶¿¸ú·§¶
•కే§†·ë¨
¡µþºœ½§¶¿¡É Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îకహ ¨¿
తెలంగహణ§·«µÛë§¨Íþº
¬µíú¶§†¶ Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
¬µ§¬µá¨ ™Êమెక్ట§½
1986 Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
¡µ§º§¶¯¶క్ ú¶˜Û§
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿¨ Ôµ¸క్క
Ñ¨¿ £¸Ÿ¶êœ¶¨¿
తెలంగహణ§·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿ ¬µ§¯ÈÔ¶¿ þºŸ»
Ôºþº§¿Æ¿¸గ¶†·§¶¿
Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨
¬µ§£§Ÿ¶
Õ§ª·¨¡É 9 §¿¶¿¿¸ü§ý
Ô¶¿¸þ¶¿êÔ¶¨ýð
•క్¨¾à¡É ¡µÀ¬µàక్§
¬µ§Ô¶œ¶ð§·నికరÔºþº§¿Æ¿¸గ¶†·§¶¿
Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨ Ô·§ºïక్ þºÔÈŸక్
Ôºþº§¿Æ¿¸గ¶†·§¶¿¨ క్ు £ý¨
˜¾ú¶§ý గెై™ýð¨ కో¬µ§
œ¶§¿¶¿¸§¶¿úÈ¬þ¶ §½™º§గ్
ÔÆ¿˜¾§º§¿¶¿¨ý
ÔºŸ·ê§¶¿á¨కహ§¶êక్¨¸±·¨¿/
Ôºþº§¿Æ¿¸గ¶†·§¶¿¨ క్ు £ý¨
కో¬µ§
œ¶§¿¶¿¸§¶¿úÈళþ ¶
ÔÆ¿˜¾§º§¿¶¿¨ý

úº§¶¿þ·Ô¶¿¸
™º¡µÀ¸ê˜¾
క్భూశనర్
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾ క్భూశనర్ ý
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾
(¬¹±)

క్భూశనర్

™º¡µÀ¸ê˜¾
క్భూశనర్
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾
క్భూశనర్
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾
క్భూశనర్
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾ ™Êమె క్ట§ý (¬¹±)

™º¡µÀ¸ê˜¾
(¬¹±)
™º¡µÀ¸ê˜¾
(¬¹±)

క్భూశనర్

™º¡µÀ¸ê˜¾
(¬¹±)

క్భూశనర్

™º¡µÀ¸ê˜¾
(¬¹±)

క్భూశనర్

క్భూశనర్
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15.2 ª·ù ¨È†· §ºకహ§¶¿Ý¨ / Ÿ¶³·àÔÈü¿¨¿ ¡µëü¨క్క Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í „§úº ¡µëü¸Ôºþº§¿Æ¿¸గ§ కో ¬µ§
þº§¶íÔº·¬µ¿àþ¶ä గë§థా¨§¿¶¿§ ¨È†· ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¶ë§ ¨È†· §¾™º§గ్ §¶¿¸§ ¡µþº ÔÈ®¶¨œÍ ±·˜¿గహ , ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§
±Ë§†¶˜¸þºకర ±ö§¶¿¨క్క క్ ¨ ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸¨ ÔºÔ¶§·¨¿ Ð
¬µ†¶¿±·§¿¶¿§
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే§†¶ë§

¡µëú¶¿§¶›¨¿

ÔÆ£ý¬É˜¿ì

ÔºÔ¶§¶› ¬µ†¶¿±·§¿¶¿ ¡µëÔÈª¶§/ ¡Ç§¶¿
ÔÆ¿¿†¶¨గుþ¶Ôº
§·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే
§†¶ë§ Ô¶†¶â, ü»¨¸ì¨¨Í ü»¨¸ì
Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µÔ¶¿¸ú¶§¶ •కే§†¶ë§
Ô¶†¶â ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కౌ§˜§¶¿ì
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í Ô¶À§˜¸§¿¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
œ¶§¶§గి›» తెÔై ¶¿¸¬µ
¡µœºëక్
™º¬¹‣¬¹¨
Ô¶†¶â
§¿¶¿¿¸ü§ý
Ô¶¿·þ¶¿êÔ¶¨ýð
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í
Ô¶À§˜¸§¿¿.

Õ§˜¿£¸˜¿¨Í
„§úºþ¶
¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ÔºÔ¶§·¨¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
†·§¶¿¨క్క
¬µ§£§Ÿ»§úº ü»¨¸ì ³·á§¿¿¨¨Í
Õþºä ª·ù¨ þ¶¿§™º ±Ë§†ºþ¶
¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ¡µëú·§¶§ •కో ¬µ§
¨¤¶ê§గహ Ô¶À§†º.

¬µ§±·†¶క§ీ ¿¶¿§: Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨¡É ¡µë¬µ¿àœ¶ Õ§ª·¨¿,
œ½§¶¿å¨¿, ª·ù ü»¨¸ì¨¨Í úÈ¡µ˜»Ûþ¶
కహ§¶êక్ ¨¸±·¨¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨క్క
¬µ§£§Ÿ»§úºþ¶ Õ§ª·¨¿
ÔÆ·úý˜»˜»¡¹Ð//™¶£¿ìê™¶£¿ìê™¶£¿ìê.
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù ³·Ÿ·§¶›
తెలంగహణ ¬¹Ôº¨ý¬µ¡µì§¿¿¬ø.ü»‥Ôº.‚þý ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§, ÔºŸ¶¿¨¿, ¡µథకహ¨¿ కే
˜¸§¿¿§¡µÀ/Ôºþº§¿Æ¿¸గ§ ÔºÔ¶§·¨¿,
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿í¨¿ ÔÆ¿¿†¶¨గు
þ¶Ôº

‚œ¶§¶ ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸¨¿
( ¡Ç§¶¿)
¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ±Ë§†¶˜¸þºకర ±ö§¶¿¨క్క
16.1 ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ±Ë§†¶™·þºకర
§¿¶¿§œ·ë§గహ¨ ÔºÔ¶§·¨¿
¬µ†¶¿±·§¿¶¿§
¬µÔ¶¿¸ú·§¶ •కే§†¶ë§

ÕŸ·ê§¿¶¿§-16
Õ§†¶¿£¸˜¿¨ÍÔ¶Àþ¶ä ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸¨ ÔºÔ¶§·¨¿
(4(1) (£») xv Ôº¤¸గ§)
¡µëü¨క్క Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í „þ¶ä ¡µë†Èª¶§ / ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸¨¨Í ¡µëú·§¶

ÔºÔ¶§¶› ¬µ†¶¿±·§¿¶¿ ¡µëÔÈª¶§/ ¡Ç§¶¿
ÔÆ¿¿†¶¨గుþ¶Ôº
§·«µÛë Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే
§†¶ë§ Ô¶†¶â, ü»¨¸ì¨þºä§˜»¨Í ü»¨¸ì

ÕÏ†¶¿£¸˜¿¨Í
„§úºþ¶
¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ÔºÔ¶§·¨¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿¨క్క ¬µ§£§Ÿ»§úº
ü»¨¸ì ³·á§¿¿¨¨Í Õþºä ª·ù¨
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Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కే
§†·ë¨ Ô¶†¶â ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ కౌ§˜§¶¿ì
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í Ô¶À§˜¸§¿¿
Ôºþº§¿Æ¿¸గ
œ¶§¶§గి›» తెÔై ¶¿¸¬µ
¡µœºëక్

¡µëú¶¿§¶›¨¿

þ¶¿§™º ±Ë§†ºþ¶ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§
¡µëú·§¶§ •కో ¬µ§ ¨¤¶ê§గహ
Ô¶À§†º.

¬µ§±·†¶కీ§¿¶¿§: Ôºþº§¿Æ¿¸గ†·§¶¿
Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨¡É ¡µë¬µ¿àœ¶ Õ§ª·¨¿,
œ½§¶¿å¨¿, ª·ù ü»¨¸ì¨¨Í úÈ¡µ˜»Ûþ¶
•కహ§¶êక్ ¨¸±·¨¿
Ô¶†¶â
§¿¶¿¿¸ü§ý Ôºþº§¿Æ¿¸గ †·§¶¿ Ô¶êÔ¶Ôµ¸Ù§·¨క్క
Õ§†¶¿£¸˜¿¨Í ¬µ§£§Ÿ»§úºþ¶ Õ§ª·¨¿

™º¬¹‣¬¹¨
Ô¶¿·þ¶¿êÔ¶¨ýð
Ô¶À§˜¸§¿¿.
ÔÆ·úý˜»˜»¡¹Ð//™¶£¿ìê™¶£¿ìê™¶£¿ìê.
±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ ª·ù
తెలంగహణ ¬¹Ôº¨ý¬µ¡µì§¿¿¬ø.ü»‥Ôº.‚þý ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§, ÔºŸ¶¿¨¿,
కే˜¸§¿¿§¡µÀ/Ôºþº§¿Æ¿¸గ§
þº§¿¶¿§œ¶ë› „œ¶à§¶¿í¨¿
þ¶Ôº

ÔÆ£ý¬É˜¿ì

³·Ÿ·§¶›
¡µథకహ¨¿
ÔºÔ¶§·¨¿,
ÔÆ¿¿†¶¨గు

‚œ¶§¶ ¬µ†¶¿±·§¿¶¿¸¨¿ ¡Ç§¶¿
ÕŸ·ê§¿¶¿§-17
(±ö§¶ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶ ÕŸ»కహ§¶¿¨ ¡Ç§¶¿ì, Ôµ¸Í†·¨¿ ‚œ¶§¶ ÔºÔ¶§·¨¿ :
(4(1) (£») xvi Ôº¤¸గ§))
17.1 ÔºÔºŸ¶ కహ§·ê¨§¿¶¿¸¨క్క/ ¡µ§º±·¨క్ §¿¶¿¿¸þº˜ìక్క ¡µë¤¶¿œ¶í Õథా§º˜» కో¬µ§ /అ¢¾¨È˜ý Õథా§¶˜¾
ÕŸ»కహ§¶¿¨క్క ±ö§¶¬µÔ¶¿¸ú·§¶ ÕŸ»కహ§¶¿¨¿, ¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ ±ö§¶ ÕŸ»కహ§¶¿¨¿గహ þº§¿¶¿Ôº¿§చ™¶Ô¶¿§¿¿§†º.
±ö§¶¬µÔ¶¿¸ú·§¶ ÕŸ»»కహ§¶¿¨¿
Ô¶§¶¿¬µ కహ§·ê¨§¿¶¿§/
¬µ§ùê ¡µ§º±·¨þ¶
§¿¶¿¿¸þº˜ý ¡Ç§¶¿
1

నుౌయషయపమహల
క్భూశనర్ కహమహయలమం

±ö§¶¬µÔ¶¿¸ú·§¶
కహ§·ê¨¦¶õ
ÕŸ»»కహ§º ¡Ç§¶¿ / ˜Æ¨»²Íþý,
Ôµ¸Î†·
˜Æ¨»²Íþý, ±·êక్ð

‚ÔÆ¿§¿¿¨ý

dydir_ca_mc_cs@telangana.gov.in

శ్రిభత్ర ఏ ఉషహమహణి,
రజా షభాఙాయ
అధికహమి/ జాభంట్స
క్భూశనర్

2

చీఫ్ మేశనింగ్ ఆపషయు
కహమహయలమం,ఴైదారఫాద్
షహమ షయపమహ

శ్రి.ళ.దమ ,

8008301400

dso_cs_hyd@telangana.gov.in

జిలాు నుౌయ
షయపమహల అధికహమి
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అధికహయుల
కహమహయలమాలక

3

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి - భలక్ ేట్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301401

జి.తనఽజ
ఏ ళ ఎస్ ఒ

4

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి-మాక్కత్

5

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301402

జి.తనఽజ

పమహ

ఏ ళ ఎస్ ఒ

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿
¬µ§¶¢µ§·
ÕŸ»»కహ§»- ఙామిమనార్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301403
¨È†¶¿

ఇమహౄన్స అసభమద్
ఖాన్స,(CSDT)(FAC)
ఏ ళ ఎస్ ఒ

6

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿
¬µ§¶¢µ§·
ÕŸ»»కహ§»- నాంలిు

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301404

భలిు కహయుున్స ఫాఫు
ఏ ళ ఎస్ ఒ

7

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿
¬µ§¶¢µ§·
ÕŸ»»కహమి-బసది
ట్ూం

8

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301405

భలిు కహయుున్స ఫాఫు
ఏ ళ ఎస్ ఒ

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి -అంఫర్ ేట్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301406

జి.వి.ఙాభుండచవీమి
(CSDT)
ఏ ళ ఎస్ ఒ

9

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి - ఖెైయతాఫాద్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301407

K. శ్రినిరహస్
ఏ ళ ఎస్ ఒ

10

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి - ఫేగంేట్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301408

వి.భాధవి
ఏ ళ ఎస్ ఒ

11

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

¬µ§¶¢µ§·

అధికహమి -ళకరందారఫాద్

శ్రి/శ్రిభత్ర

8008301409

k .శ్రినాథ్
ఏ ళ ఎస్ ఒ
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12

ఫాలానగర్ షమిుల్ ,

P. అనిల్ క్కభార్

బేడేల్ భలాుజ్ గిమి

ఎళ ఎస్ ఒ

8008301521

జిలాు

13

ఉృల్ షమిుల్,

A.ేరం క్కభార్

బేడేల్ భలాుజ్ గిమి

ఎళ ఎస్ ఒ

8008301519

జిలాు

14

షయూర్ నగర్ షమిుల్,

G. ఫాల షమోజ,

యంగహమెడిు జిలాు

ఎళ ఎస్ ఒ

8008301520

03 ü»¨¸ì¨¨Íþº ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»»కహ§¶¿¨ కహ§·ê¨¦¶õ¸¨¿
1
8008301411
డిళఎస్ఒ, ఆ†º¨¸£¸†ý శ్రి R ష఼దయశనం
2
8008314213
డిళఎస్ఒ, భంచమహయల శ్రి V.రెంక్ట్ేవీయుు
3
8008315707
డిళఎస్ఒ, నియమల్
శ్రి Tకరయణ్ క్కభార్

dcso_adbd_cs@telangana.gov.in
dcso_mncl_cs@telangana.gov.in
dcsonirmal@gmail.com

మెడిు (I/c)

4

డిళఎస్ఒ, అళనూహఫాద్

శ్రి A సహీభుక్కభార్

8008317991

(I/c)

5
6
7

8008301450
8008301457
8008301451

dcso_krmr_cs@telangana.gov.in

శ్రి K శ్రినాథ్

8008325850

dcsorajannasiricilla@gmail.com

శ్రిభత్ర PB షంధాయ

8008301458

dcso_kmm_cs@telangana.gov.in

శ్రి నృ.చందర రకహష్

8008301459

dcso.bhadradri@gmail.com

శ్రిభత్ర ఴనజాత

8008301480

dcso_mbnr_cs@telangana.gov.in

శ్రిభత్ర G. మేఴత్ర

8008301482
8008301484
8008338903
8008301488
8008301487

dcso.wanaparthy@gmail.com

డిళఎస్ఒ,క్§¾§þ¶గ§ý

శ్రి K శ్రినాథ్ (I/c)

డిళఎస్ఒ , దీ లిు

శ్రిT.రెంక్ట్ేష్ (I/c)

డి.ఎస్.ఒ,జగితాయల

శ్రి K. చందన

dcso_pdpl_cs@telangana.gov.in
dcso.jgtl@gmil.com

క్కభార్ (I/c)

8

డి.ఎస్.ఒ,మహజనూ
ళమిళలు

9

డిళఎస్ఒ,

ùÔ¶¿é§

మహణి

10

డిళఎస్ఒ,బదారదిక
ర ొతా
గూడెం

11

డిళఎస్ఒ,

Ô¶¿Ôµ¸£¿¸£ýþ¶గ§ý
12
13
14
15
16

డిళఎస్ఒ,ఴనమిా

డిళఎస్ఒ,నాగర్క్యూూల్ శ్రి V.మోసన్స ఫాఫు
డిళఎస్ఒ,గదాీల్
డిళఎస్ఒ,

ÔÆ¿†¶క్

డిళఎస్ఒ,షంగహమెడిు

శ్రిR.చందర ఱేఖర్ మెడిు
శ్రి G శ్రినిరహస్
శ్రి M. శ్రికహంత్ మెడిు

dcso_mdk_cs@telangana.gov.in
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17
18
19

డిళఎస్ఒ,ళదు 
ి ేట్

శ్రి M శ్రినిరహష మెడిు

డిళఎస్ఒ,

శ్రి యుకరమణిదచవి

þ¶¨ËÓ§™¶

డిళఎస్ఒ ,షఽమహయ ేట్

శ్రిభత్ర N.విజమ

8008351651
8008301492
8008301493

dcso_sdpt_cs@telangana.gov.in
dcso_nlg_cs@telangana.gov.in

లక్షిమ

20

డిళఎస్ఒ,మాదాదిర

శ్రిభత్ర P. షంధాయ

8008534196

మహణి

21

™º±¬ø‥,

డిళఎస్ఒ

శ్రిBNVVకరిశణ రసహద్

8008301506

dcso_nzbd_cs@telangana.gov.in

శ్రి K. కొండల్ మహఴప

8008301507
8008301517
8008301518
8008301523
8008301544

dcsokamareddy@gmail.com

þºü¸Ô¶¿¸£¸†ý
22
23
24
25
26
27
28

డిళఎస్ఒ,కహభామెడిు
డిళఎస్ఒ,

§¶§గహ§Æ™»Ý

శ్రి M.K.మహథో డ్స

డిళఎస్ఒ,భలాుజ్ గిమి

శ్రిభత్ర A. యబేష్

డిళఎస్ఒ ,వికహమహఫాద్

శ్రిభత్ర C.దమజ

డిళఎస్ఒ,

Ô¶§¶§గ¨ý

శ్రిలేక్ నళయుదదీన్స

అయన్స

(I/c)

డిళఎస్ఒ,ఴయంగల్(R)

శ్రి గౌమీ వంక్ర్

డిళఎస్ఒ

శ్రి G.నయళంగ మహఴప

dcso_rr_cs@telangana.gov.in

dcsovkb@gmail.com
dcso_wgl_cs@telangana.gov.in

8008301545
8008301551

,భసఫూఫాఫాద్

29
30

డిళఎస్ఒ జమవంక్ర్

శ్రి గౌమీ వంక్ర్

బూనుహల లిు

(I/c)

డిళఎస్ఒ, జనగహం

శ్రిభత్ర మోజా మహణి

8008537939
8008545402

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ ±ö§¶ ¬µ¥¶õ¸ú·§¶ Õధికహ§º(¨¿)
Ô¶§¶¿¬µ
¬µ§ùê

కహ§·ê¨§¿¶¿§/¡µ§º±·¨þ¶

•.¡¼.‣.․. ¡Ç§¶¿/ కహ§·ê¨¦¶õ
‚ÔÆ¿§¿¿¨ý
Ôµ¸Î†·
˜Æ¨»²Íþý, þº©·¬µÏ
˜Æ¨»²Íþý, ±·êక్ð

1

±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨
క్Ô¾¿«µþ¶§ý కహ§·ê¨§¿¶¿§

శ్రిAVSV రసహద్,

§¿¶¿¿¸þº˜ý ¡Ç§¶¿

„¡µక్భూశనర్
(§¿¶¿§&¬¹)

2

ళ.ఆర్.ఒ కహయయలామం
ఴైదారఫాద్
షహమ నుౌయ షయపమహ

శ్రిభత్ర లక్షమమ

8008301410

¨È†¶¿

బరహని
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అధికహయుల

షహమ నుౌయ

కహమహయలమాలక

షయపమహ అధికహమి

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿

నుౌయ

8008301401

¬µ§¶¢µ§· G. తనఽజ

Õధికహ§»,భలక్ ేట్
¬µ§ºÑ¨ý

(I/c)
¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·

¨È†¶¿

ÕŸºకహమి

8008301402

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ §», G తనఽజ
మాఖత్ పమహ ¬µ§ºÑ¨ý

¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·
Õధికహమి

8008301403

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§», ఇమహౄన్స
ఙామిమనార్ ¬µ§ºÑ¨ý

అసభమద్ ఖాన్స
CSDT(FAC)

¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·
Õధికహ§º
¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§», M. భలిు కహయుున్స
నాంలిు ¬µ§ºÑ¨ý

ఫాఫు

8008301404

¬µÔµ¸Ù¦¶õ

నుౌయ ¬µ§¶¢µ§· Õధి
కహ§º
¬µÔµ¸Ù§¿¶¿నుౌయ¬µ§¶¢µ§·ÕŸ»కహమి

M. భలిు కహయుున్స

,భసది ట్ూం ¬µ§ºÑ¨ý

ఫాఫు,

¬µÔµ¸Ù¦¶õ

నుౌయ

¬µ§¶¢µ§·

8008301405

ÕŸºకహ§º
¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§», V. ఫాల మహజు
అంఫర్ ేట్ ¬µ§ºÑల్

8008301406

¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·
Õధికహ§º

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ

¬µ§¶¢µ§· K. శ్రినిరహస్

ÕŸ»కహ§»,ఖెైయతాఫాద్
¬µ§ºÑ¨ý-7
¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ

8008301407

¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·
Õధిºకహ§º

¬µ§¶¢µ§· Õధి V.భాధవి

కహ§», ఫేగంేట్ ¬µ§ºÑ¨ý

8008301408

¬µÔµ¸Ù¦¶õ నుౌయ ¬µ§¶¢µ§·
ÕŸºకహ§º

¬µÔµ¸Ù§¿¶¿ నుౌయ

¬µ§¶¢µ§· K. శ్రినాథ్, ¬µÔµ¸Ù¦¶õ

8008301409
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ÕŸ»కహ§»,ళకరందారఫాద్
¬µ§ºÑ¨ý

నుౌయ

¬µ§¶¢µ§·

ÕŸºకహ§º

ü»¨¸ì¨¨Íþº ü»¨¸ì ¬µ§¶¢µ§· ÕŸ»కహ§¶¿¨ కహ§·ê¨§¿¶¿¸¨¿
1
డి ళ ±¬ø‥ Õ†º¨¸£¸†ý
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
2
డి ళ ±¬ø‥ కొభయం భీమ్ సహీభు
ఆళనూహఫాద్
క్కభార్ •.ళ
¦¶õ¬ø.‥.
3
డి ళ ±¬ø‥ నియమల్
కరయణ్ క్కభార్
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
4
డి ళ ±¬ø‥ భంచమహయల
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
5
డి ళ ±¬ø‥ క్§¾§þ¶గ§ý
P.ఴషంత లక్షిమ

8008313221
8008320464
¨È†¶¿
8008317664
8008315010
8008320492

,•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
6

డి ళ ±¬ø‥ జగితాయల

K .చందన్స

8008323726

7క్కభార్ •.ళ
మస్.‥.

7
8
9
10
11
12

డి ళ ±¬ø‥ దీ లిు

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥ మహజనూ

జితచందర్ మెడిు

ళమిళలు

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥

ùÔ¶¿é§

డి ళ ±¬ø‥ కొతా గూడెం

మహజేందర్

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డిళ±
 ¬ø‥

Ô¶¿Ôµ¸£¿¸£ýþ¶గర్
డి ళ ±¬ø‥ నాగర్

షమయద్ షహ

క్యూూల్

పైషల్

8008327587
8008301462
8008336725
8008337057

సుళే్నీ

13
14

డి ళ ±¬ø‥ ఴనమిా
డి ళ ±¬ø‥ జోగులాంఫ

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥. 8008338510
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥. 8008340415

గదాీల

15

డి ళ ±¬ø‥

ÔÆ¿†¶క్

G .శ్రినిరహస్

8008348959

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
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16

డి ళ ±¬ø‥ ళదు 
ి ేట్

K. ష఼మేష్ మెడిు

8008404696

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
17

డి ళ ±¬ø‥ షంగహమెడిు

Ch శిఴ రసహద్

8008342557

•.ళ
¦¶õ¬ø.‥.
మెడిు

18

డి ళ ±¬ø‥

þ¶¨ËÓ§™¶

P.నితాయనందం

8008301495

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
19

డి ళ ±¬ø‥ షఽమహయ ేట్

V .పలు మయ

8008426138

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
20
21

డి ళ ±¬ø‥ మాదాదిర

Ch ఫరహమమహఴప

బుఴనగిమి

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥

þºü¸Ô¶¿¸£¸†ý

C. రెంక్ట్ేవీయ

8008534793
8008301511

మహఴప •.ళ

¦¶õ¬ø.‥.
22

డి ళ ±¬ø‥ కహభామెడిు

S. మహజఱేఖర్

8008301508

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
23

24
25

డి ళ ±¬ø‥

§¶§గహ §Æ™»Ý

KYL నయళంహ

8008301251

•.ళ
¦¶õ¬ø.‥.
మహఴప

డి ళ ±¬ø‥ బేడేల్

BN షయషీత్ర

భలాుజ్ గిమి

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥ వికహమహఫాద్

D. మహజేవీర్

8008301522
8008301524

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
26
27
28
29

డి ళ ±¬ø‥

Ô¶§¶§గ¨ý (U)

లేక్ నళయుదదీన్స

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥ ఴయంగల్ (R

D. దద ా

)

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥ జమవంక్ర్

రహజిద్ ఆలీ

బూనుహల లిు

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.
•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

డి ళ ±¬ø‥ భసఫూఫా

8008611763
8008301547
8008537697
8008538798

ఫాద్

30

డి ళ ±¬ø‥ జనగహం

M. మోజామహణి

8008560762

•.ళ ¦¶õ¬ø.‥.

55

Õ¡¹å¨Èì˜ý ÕŸºకహ§¶¿¨¿ :

Ô¶§¶¿¬µ కహ§·ê¨§¿¶¿§/¡µ§º±·¨þ¶
¬µ§ùê §¿¶¿¿¸þº˜ý ¡Ç§¶¿
01 నుౌయషయపమహల క్భూశనయు
రహమి కహమహయలమభు,

Õ¡¹å¨Èì˜ý ÕŸºకహ§º ¡Ç§¶¿ / Ôµ¸Î†·

²Íþý þÆÏ.

, ‣..¦¶õ¬ø.

040-23310462

షందాయమహణి - షంముక్ా క్లెక్టయు

08732-226557
_
_
_
040-23201575

శ్రి అక్కన్స షఫమహీల్
•క్¥½õ«µþ¶§¶¿,

ఴైదామహఫాద్

ü»¨¸ì ±ö§¶¬µ§¶¢µ§·¨ •కహ§·ê¨¦¶õ¥¶õ¿¨¿,
01
02
03
04
05

ఆదిలాఫాద఼
కొభయం భీమ్

P. మహంఫాఫు - షంముక్ా క్లెక్టయు

భంచ మహయల

Y ష఼మేందర్ - షంముక్ా క్లెక్టయు

నియమల్

ÔÉ¸†¶§·£¸†ý

A ఫాషుర్ మహఴప -షంముక్ా క్లెక్టయు
B. ఫాల భామా దచవి
రధాన మేశనింగ్ అధికహమి

06
07
08
09
10

క్మీంనగర్

GV ఱహయం రసహద్ లాల్ -షంముక్ా

జగితాయల

A నాగేందర - షంముక్ా క్లెక్టయు

0878-2240749

క్లెక్టయు

దీ లిు

M . ఴనజా దచవి -షంముక్ా క్లెక్టయు

ళమిళలు

Shaik.మాళమన్స ఫాషహ –

ఖభమం

భషరత్ ఖనూం ఆభయషహ –

08724-222205
_
_

షంముక్ా క్లెక్టయు

08742-224174

షంముక్ా క్లెక్టయు

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

బదారదిర కొతా గూడెం

K .రెంక్ట్ేవీయుు - షంముక్ా క్లెక్టయు

భసఫూబ్ నగర్

S. రెంక్ట్ మహఴప –షంముక్ా క్లెక్టయు

నాగర్ క్యూూల్

P. శ్రినిరహస్ మెడిు - షంముక్ా క్లెక్టయు

ఴనమిా

D. రేణుగోనుహల్ - షంముక్ా క్లెక్టయు

జోగులాంఫ

¥Æõ†¶క్

J .నియంజన్స - షంముక్ా క్లెక్టయు
G .నగేష్ - షంముక్ా క్లెక్టయు

షంగహమెడిు

Dr. K.నిఖిల - షంముక్ా క్లెక్టయు

ళదీ 
ి ేట్

S .దామక్ర్ -షంముక్ా క్లెక్టయు

నల్గండ

C నామహమణ మెడిు –షంముక్ా క్లెక్టయు

షఽయయేట్

D .షంజీఴ మెడిు - షంముక్ా క్లెక్టయు

08732-226203
08542-242459
08540-230222
_
08452-223222
08455-276426
_
08682-244509
_
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

మాదాదిర బుఴనగిమి

þºü·¥¶õ¸£¸†ý

G .యబేష్ - షంముక్ా క్లెక్టయు
M. రెంక్ట్ేవీయుు - షంముక్ా క్లెక్టయు

కహభామెడిు

D .మాదిమెడిు - షంముక్ా క్లెక్టయు

§¶Ïగహ§Æ™ºÝ

S. సమీష్ - షంముక్ా క్లెక్టయు

భలాుజ్ గిమి

Y.ష఼మేందర్ -షంముక్ా క్లెక్టయు

వికహమహఫాద్

K.అయుణ క్కభామి –షంముక్ా క్లెక్టయు

ఴయంగల్ (U )

S .దమానంద్ - షంముక్ా క్లెక్టయు

ఴయంగల్ ( R )

R భఴందర్ మెడిు -షంముక్ా క్లెక్టయు

జమవంక్ర్ బూనుహల లిు
భసఫూఫాఫాద్
జనగహం

K షీయణ లత – షంముక్ా క్లెక్టయు
M.డచవిడ్స - షంముక్ా క్లెక్టయు
O.J భధ఼ - షంముక్ా క్లెక్టయు

_
08462-232051
_
040-23237417
040-29700822
_
0870-277215
0870-2510888
_
_
_

ÕŸ·ê§¿¶¿§-18
(4(1) (£») xvii Ôº¤¸గ§)
18.1 ±ö§¶¿¨క్క „¡µ§¿Æ¿¸గిœ¶ ¨È†· ¬µ§£§Ÿ¶§ Ô¶Àþ¶ä˜»Û ±†Èþº ‚œ¶§¶ ¬µÔ¶¿¸ú·§¶§ ¨È†· ¡µëú¶¿§¶›¨ ÔºÔ¶§·¨¿.
భామెుట్స రబేమ నియీసణ:
రబుతీభు రహయు భామెుట్ ధయలన఼ ఎృట్ి క్పృడు షభూక్షిషా ఽ నృమయభు,పృలక,
చంతండు, ఉలిు గడు లక భమిము భుమిే లాంట్ి నితాయఴషయ షయుక్కల ధయలక విమీతభు గహ
యుగుతతనూ పృడు నుౌయషయపమహల షంషి , గిమిజన షసకహయ షంషి తెలంగహణ రబుతీ భార్ు పడ్స లాంట్ి
రబుతీ షంషి ల దాీమహ మెైతతల న఼ండి గహనీ లేక్ ఫఴియంగ భామెుట్ న఼ండి గహని ళేక్మించ /కొన఼గోలక
ఙచళ వినియోగ దాయులక్క అంద఼ఫాట్ లో ధయలో రజా ంణీ విధానభు దాీమహ ంణీ ఙచముట్క్క
భామెుట్ రబేమ నియీసణ కరింద అఴషయబైన అనిూ చయయలక గెైకొన఼ట్క్క తగిన ఆదచఱహలక జామీ
ఙచషా ఼ంది.

18.2 భూ ª¸ù þ¶¿§™º ¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä కో§¶¿కొ§˜¿þ¶ä ¡µëü¸þ¾కహþºకర Ô¶¿¸§¶Ó†¶§¶îక్§గహ, ú¶˜Û§¨Íþº 8(1) Ôº¤¸గ§
కరë§†¶ Ô¶¿§º§¿¶¿¿ / ¨È†· §·«µÛë ¡µë¤¶¿œ¶í þº§¿¶¿¸Ô¶¿¸Ô¶®» కరë§†¶ úÈ§¶Öþº Ôº¿¸ ª·ù ¬µÔ¶¿¸ú·§·þºä Ôº¿¸§¶¿ ‚క్Ñ™¶
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