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DEPARTMENT FOR WOMEN, CHILDREN, DISABLED & SENIOR CITIZENS
(PUBLISHED IN TERMS OF SECTIONS 4(1)(b)
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Chapter-I
INTRODUCTION
The Right to Information Act ‘2005 is an Act to provide for setting out the
practical regime of right to information for citizens to secure access to information
under the control of public authorities, in order to promote transparency and
accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central
Information Commission and State Information Commissions and for matters connected
therewith or incidental thereto.
Subject to the provisions of the Act, all citizens shall have the right to
information and Sec.4(1)(b) of the Act casts an obligation on each public authority to
publish a manual on the functioning of each department.
This manual gives a comprehensive idea about the particulars, functions of the
Department for Women, Children, Disabled & Senior Citizens and also the powers and
duties of the employees including the channels of supervision and accountability.
This manual contains 15 chapters in all which gives information about the
functioning of the Department for Women, Children, Disabled & Senior Citizens in a
nut shell.
Chapter 2
(Organisation, Functions and Duties)
Section 4 (1)(b)(i)
Sl. No.
1

Name of the
Address
Functions
Duties
Organisation
Department for Telangana
The
matters
The
Department
for
Women,
Secretariat, relating
Women,
Children,
Children,
Telangana
to
Women,
Disabled & Senior Citizens
Disabled &
State,
Children, Disabled is one of the departments
Senior Citizens
Hyderabad & Senior Citizens in Telangana Secretariat.
are dealt in the
The subjects that are to
Department.
be
dealt
in
each
department of Secretariat
are specified by G.A.
(AR&T) Department from
time to time.
The
Department
for
Women,
Children,
Disabled & Senior Citizens
deals with all service
matters / Court Cases /
All
Financial
matters
including
Schemes
of

1

State and Central
Legislative matters.

/

The
organization
of
Women,
Children,
Disabled & Senior Citizens
Department is on the
same lines of other
Secretariat departments
as
prescribed
in
Secretariat Office Manual.

The hierarchical pattern of Officers of Department for Women, Children, Disabled & Senior
Citizens and subjects dealt by the Sections are as hereunder:
Principal Secretary to Government
Additional Secretary
Assistant Secretary
Section Officers
Assistant Section Officers
P.S./Sc.Steno./Jr.Steno.
Section Assistant/Driver/
Jamedar/Office Subordinates
OP Section:
All establishment and other matters to the staff of Secretariat Department including
Tappals. Maintenance of DDO Account, Registers under RTI Act and appointment of Appellate
Authority, PIOs/APIOs.
Establishment Section:
All service matters including all disciplinary cases of Gazetted Officers, Non-Gazetted
Officers and Ministerial staff under the administrative control of this Department and also
issues relating to State-Reorganisation Act., Preparation of budget of this Department
including C&AG reports and Audit Paras.
Schemes-I Section:
All the Central and State Government Schemes and Acts relating to Women and Child
Welfare. Non establishment matters pertaining to Women Finance Corporation, State Social
Welfare Board, Women Commission.
Schemes-II Section:
All the Central and State Government Schemes and Acts relating to Welfare of
Disabled & Senior Citizens; Transgender. Non establishment matters pertaining to Telangana
Vikalangula Cooperative Corporation.
Name of the
Sl. No. section
1
OP
2

Name of the Section
Names of the A.S.Os.,
Officer S/Sri/Smt.
S/Sri/Smt.
P.Jyothi, ASO
P.Srinivasulu

Establishment D.Sekhar

R.Rajender, ASO-I
B.Varalakkshmi, ASO-II

2

3

Schemes-I

D.Sekhar (FAC)

4

Schemes-II

G.Suresh Kumar

S.Durga Sowjanya, ASO-I
T.Venugopal, ASO-II
S.Sunitha, ASO

The following Head of Departments are functioning under the administrative control of
this Department:1. The Director, Women Development & Child Welfare
2. The Director, Juvenile Welfare, Correctional Services & Welfare of Street Children
3. The Director, Welfare of Disabled & Senior Citizens
Apart from the above (03) Heads of Departments, the following Corporations/ Boards/
Commissions are also functioning:1.
2.
3.
4.
5.

Telangana State Women Co-operative Development Corporation
Telangana Foods
Women’s Commission
State Social Welfare Board
Telangana Vikalangula Co-operative Development Corporation
Chapter-3
POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES
Section 4(1)(b)(ii)

3.1 Please provide details of the powers and duties of Officers and Employees of the
authority by designation as follows:Name of the
Sl. Officer/employee
Designation
Duties allotted
No.
S/Sri
1
2
3
4
1. Sri
Prl.
He deals with all the
M.Jagadeeshwar, Secretary to subject matters relating
IAS
Government to Women, Children,
Disabled
&
Senior
Citizens.

2

Smt V.Nirmala

3

Sri B.Saida

4

Powers

5
He is the official head of the
Department.
He
is
responsible
for
careful
observance of the Business
Rules
and
Secretariat
Instructions
in
the
transaction and business in
the Department
Addl.
She is in charge of all
The Addl. Secretary to
Secretary to the matters relating to
Govt. occupies a position
Government Department for Women, with subjects allotted to
her and exercise control
Children, Disabled &
over the sections placed in
Senior Citizens.
charge with regard to
dispatch of business and in
regard
to
maintaining
discipline in the sections
and work under the control
of the Prl. Secretary to
Government
Asst.
The Asst. Secretary to Govt.,
Secretary He is in charge of all the
exercise control over the
to Govt. matters relating to
Sections placed in charge
Department for Women,
with regard to dispatch of
Children, Disabled & Senior business and in regard to
maintaining discipline in the
Citizens.
sections.
Section
Officers

The Section Officer is Incharge of a Section in

3

5

Assistant
Section
Officers

6

PS/PA

7

Office

the Department. Two
Assistant
Section
Officers assist him. He is
responsible for all files
relating to the subjects
allotted to the Assistant
Section Officers under
him. He is directly
responsible
to
the
officers under whom he
works for the efficient
and expeditious dispatch
of business in all stages
in his Section. The
Training of the Assistant
Section Officers under
him is one of his
principal functions. He
himself under take to
deal with the more
difficult or important
papers.
He is not
expected to express his
views or to suggest what
orders should be passed
on a case when there is
clear precedent or the
case is of a routine
nature.
He
should
maintain a discipline in
his Sections.
The main duties of
Assistant Section Officer
in a Section are to
reference
the
communications
properly and to assist
the Section Officer in
dealing
with
cases
relating to his Section.
He is expected to do
work of a routine and
mechanical nature such
as
maintaining
the
prescribed
Registers
typing
drafts,
fair
copying, dispatching and
indexing.
The PS/PA working as
Private Secretaries to
Principal
Secretary/
Secretary
to
Government
do
shorthand
work
for
them.
The
Stenographers working
for
Additional
Secretary/Joint
Secretary/Deputy
Secretary
to
do
shorthand work to them
and such other items of
work as are entrusted to
them.
He/She will attend to
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Subordinates the work entrusted by
the Officers.
Drivers
Discharge
duties
as
Driver
in
the
department
Data Entry Working on outsourcing
Officers
basis and attend to the
computer work i.e. Date
Entry
and
render
assistance
to
the
Officers/ Sections as
entrusted to them by
the Officers.

8
9

Chapter 4
Procedure Followed in Decision-making Process
[Section 4(1) (b) (iii)]
Activity

Description

Decision making
process

Designation of final decision
making authority

Procedure Followed in the Decision making Process, including channels of
Supervision and accountability:The procedure involved in decision making is by way of consulting the specialized
Department in that field like, Finance, General Administration and Law Departments,
circulate the file to the concerned Minister and Chief Minister, through Chief Secretary and
placing the matter before the State Council of Ministers and Legislature wherever
necessary. The decision will be implemented by the respective Secretaries of the
Department the business will be disposed by the concerned as per the delegation of
powers.
Chapter 5
Norms set for the Discharge of Functions
[Section 4(1)(b)(iv)]
Please provide the details of the norms/standards set by the public authority for the
discharge of its functions/delivery of services.
Sl.No. Function/service

1.

Norms/standards of
Performance set

Time
frame

Reference document
prescribing the norms
(Citizen’s Charter,
Service Charter etc)
Proposals received A paper after receipts
Routine
Not prescribed for Secretariat.
From HODs./
should be submitted to matters
HOD have prescribed for their
others shall be
officers within 3 days. (03) days subordinate officers.
processed and
Completion of process and other
finally a reply
reply should be given as matters
given.
early as possible
(10) days

Chapter-6
Rules, Regulations, Instructions, Manual and Records, for Discharging Functions
Discharging Functions
[Section 4(1)(b)(v)] & (vi)]
Sl.
No.

Description

Gist of
Price of the publication if
contents
priced
Rules & Regulations/Instructions/Manuals/Records
1
Besides the common rules for administrative
/ financial matters as prescribed by General
Administration/ Finance Departments, the
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following Acts and Rules are held for official
use.
1. Right of Persons with Disabilities Act,
2016
2. Maintenance and Welfare of Parents
and Senior Citizens Act, 2007
3. National Trust Act for Welfare of
Persons with Autism, Cerebral Palsy,
Mental Retardation and Multiple
Disabilities Act, 1999
4. Mental Health Act, 2017
5. Rehabilitation Council of India Act,
1992
6. Women Commission Act, 1998
7. Compulsory Marriage Registration Act,
2002
8. Protection of Women from Domestic
Violence Act, 2005
9. Sexual Harassment of Women at
Workplace (Prevention, Prohibition and
Redressal) Act, 2013
10. Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
11. Juvenile Justice (Care & Protection of
Child) Act, 2015
12. Commissions for Protection of Child
Rights Act, 2005
13. Protection of Children from Sexual
Offences (POCSO) Act, 2012
14. Hindu Adoption and Maintenance Act,
1956
15. Probation of Offenders Act, 1958
16. Prohibition of Child Marriage Act, 2006
17. Indecent representation of Women Act
18. Women & Children Licensing of
Institution Act
19. Infant Foods Act

Chapter 7
Categories of Documents held by the Public Authority under its Control
[Section 4(1)(b) vi]
Sl.No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Category of document

Title of the document

Designation and address of
the custodian (held by /
under the control of
whom)

Government Order (Miscellaneous)
Government Order (Routine)
Memo.
Letter
U.O. Note
Office Order (Miscellaneous)
Office Order (Routine)
Endorsement
D.O. Letter
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Chapter 8
Arrangement for Consultation with, or Representation by, the Members of the Public in
relation to the Formulation of Policy or implementation thereof
[Section 4(1)(b)(vii)
Sl.

Function/service

No.

Arrangements for
Arrangements for consultation
consultation with or
with or representation of public in
representation of public
relations with policy
in relations with policy
implementation.
formulation

The public who are aggrieved in the delay of issue of order at Government Level may
approach any Officer from and above the rank of Assistant Secretary to Government. The
Department’s staff are not allowed to entertain any visitors who come for their personal
work.
Chapter 9
Boards, Councils, Committees and other Bodies
Constituted as part of Public Authority
[Section 4(1)(b) viii]
Name of the
Board, Council,
Committee etc.

Composition

Powers & Functions Whether its Meetings open to
Public/Minutes of its meetings
accessible for Public

The constitution of boards and councils and committees that are relevant to the public
is un-common for the departments in Secretariat including Women, Children, Disabaled
& Senior Citizen Department, since the business carried out in Secretariat is not directly
meant for public. The policies will be decided are placed before legislature and after
they transfer into Acts, the Heads of Departments under the administrative control of
different departments in Secretariat give directions for the subordinate offices for
implementation, overseeing and monitoring.
The Secretariat is merely confined in policy making and overseeing of the
administration of the State through Heads of Departments and hence it is not directly
related to the public.
Chapter 10
Directory of Officers and Employees
[Section 4(1)(b)(ix)]
Name of office
/administrative
unit

Name, Designation & Address of Officer/Employee

Name
Sarvasri
M.Jagadeeshwar,

Department
Sri
for
Women, IAS
Children,
Disabled
&
Senior Citizens
Smt V.Nirmala
Telangana
Secretariat, Sri B.Saida
Hyderabad.
Sri D. Sekhar
Sri P. Srinivasulu
Sri G. Suresh Kumar
Smt B. Varalakshmi
Smt S. Sunitha
Sri R.Rajendhar
Sri T. Venugopal

Designation
Prl. Secretary to
Govt.

Addl. Secretary to
Government
Asst.Secy. to Govt.
Section Officer
Section Officer
Section Officer
Asst.Section Officer
Asst.Section Officer
Asst.Section Officer
Asst.Section Officer

Address/Cell
Nos
D- Block, 2nd,
Telangana
Secretariat
9849792093
9515109332

Office Tel:

040-23450034

040-23459034

7680096851
7680096852
7331130392
7680096853
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Smt S. Durga Sowjanya
Smt P. Jyothi
Sri Syed Yaqoob
Sri E. Janaki Ram
Sri B. S. Dasarath
Sri Md. Iqbal
Smt B. Asha Latha

Asst.Section Officer
Asst.Section Officer
Section Assistant
Driver
Cycle Orderly
Jamedar
Office Subordinate

Chapter 11
Directory of Officers and Employees[Section 4(1)(b)(x)

Sl.
No.

1
2
3
4
5

Name/Designation
S/Sri/Smt.
Sri M. Jagadeeshwar, IAS.,
Principal Secretary to Government
Smt V. Nirmala,
Additional Secretary to Government
Sri B. Saida, Assistant Secretary to
Government
Sri D. Sekhar, Section Officer
Sri P. Srinivasulu , Section Officer

Monthly
Remuneration
including its
composition
Rs.
Rs.2,87,368/Rs.1,29,973/Rs.87,005/Rs.74,523/Rs.78,478/Rs.74,433/Rs.93,633/-
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Sri G. Suresh Kumar, Section Officer
Smt B. Varalakshmi, Assistant Section
Officer,
Smt S. Sunitha, Assistant Section Officer
Sri R.Rajendhar, Assistant Section Officer
Sri T. Venugopal, Assistant Section
Officer
Smt S. Durga Sowjanya, Assistant Section
Officer
Smt P. Jyothi, Assistant Section Officer
Sri Syed Yaqoob, Section Assistant
Grade-I
Sri E. Janaki Ram, Driver

15
16
17

Sri B. S. Dasarath, Cycle Orderly
Sri Md. Iqbal, Jamedar
Smt B. Asha Latha, Office Subordinate

Rs.59,959/Rs.52,314/Rs.30,618/-

6
7
8
9
10
11
12
13

System of
compensation to
determine
Remuneration as given
in regulation

Rs.56,615/Rs.49,446/Rs.68,605/Rs.45,418/Rs.44,203/Rs.70,176/Rs.44,273/-

Chapter 12
Budget Allocated to Each Agency including Plans etc.
[Section 4(1)(b)xi]

Plan/Programme/Scheme/Project/
Agency

Activity/Purpose for which
budget is allocated

Proposed
expenditure

Report on
disbursements made
Expected or where such details
Outcomes are available (web
site, reports, notice
board etc.)

Non Plan :
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Plan/Programme/Scheme/Project/ Amount
Budget
Amount
released:
allocated Budget released
Agency
spent
current current year
Activity/Purpose for which
last year
year
budget is allocated
Last year

The information is available at Finance Portal

http://finance.telangana.gov.in

Chapter 13
Manner of Execution of Subsidy Programmes
[Section 4 (1)(b)xii]
Name of
programme/activity

Nature/scale of
subsidy

Eligibility criteria Designation of officer to
for grant of subsidy grant subsidy
-

Name of
programme/activity

Application
Procedure

Nil – -

Sanction Procedure Disbursement procedure
-

Nil – -

Chapter 14
Particulars of Recipients of Concessions, Permit or Authorization Granted by the Public
Authority
[Section 4 (1)(b)xiii]
Institutional Beneficiaries
Name of programme/scheme
Sl.No. Name & Address of recipient
institutions

Nature/quantum of
benefit granted

Name &
Designation of
Date of grant
granting
authority

-Nil Name ofprogramme/scheme
Sl.No. Name & Address of recipient
institutions

Nature/quantum of
benefit granted

Name &
Designation of
Date of grant
granting
authority

-Nil Individual Beneficiaries
Sl.No.

Name & Address of
recipient
beneficiaries

Nature/quantum of
benefit granted

Date of grant

Name &
Designation
of granting
authority

-Nil Name of programme/scheme
Sl.No.

Name & Address of
recipient
institutions

Nature/quantum of
benefit granted

Name &
Designation
Date of grant
of granting
authority

-Nil -
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Chapter 15
Information Available in Electronic Form
[Section 4(1)(b) xiv]
Electronic
format

Description (site
address/location where
available etc.)

Contents or title

On line facility is Available in the following
website:available

Designation and address
of the custodian of
Information (held by
whom?)
IT & C Dept.

www.goir.telangana.gov.in

CHAPTER 16
[Section 4(1)(b) xv]
DEPARTMENT FOR WOMEN, CHILDREN, DISABLED & SENIOR CITIZENS
TELANGANA SECRETARIAT, HYDERABAD
PIO AND APPELLATE AUTHORITY
Sl.
No.

Assistant Public Information
Officer (APIO)

1

Sri P. Srinivasulu, Section
Officer –OP

2

Sri D.Sekhar, Section Officer –
Establishment

3

Sri D.Sekhar, Section Officer –
Schemes-I (FAC)

4

Sri G.Suresh Kumar, Section
Officer –Schemes-II

Public Information
Officer

Sri B.Saida
Assistant Secretary to
Government

Appellate Authority

Smt V.Nirmala,
Additional Secretary to
Government

M. JAGADEESHWAR
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT
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సమాచార హక్కు చట్ట ం, 2005
ప్రభుత్వ అధికారుల బాధ్యత్లక
మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ క్ర దీపిక్
ఆర్. ట్ి. ఐ. చట్ట ంలోని 4 (1) (బి) విభాగాలనధ అనధసరించి ప్రచధరించడమైనది
మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ
తెలంగాణా సచివాలయం
హైద్రాబాద్
అధాయయం-1
ప్రిచయం
ప్రతి ప్రభుత్వ సంసథ , ప్నితీరులో పారద్రశక్త్, జవాబుద్రిత్నానిి మరుగుప్రచడానికి వీలకగా ప్రభుత్వ సంసథ ల
(అధికారుల) నియంత్రణలో సమాచారానిి ప ందంద్ధక్కగానధ కంద్ర సమాచార క్మీషన్, రాషటర సమాచార క్మిషన్
ఏరాాట్ు, అంద్ధక్క సంబంధించిన, అనధబంధ్ విషయాలలో పౌరుల క ంసం సమాచార హక్కు వాసత వ విధానానిి
ఏరాాట్ు చయడానికి వీలక క్ల్ాంచ చట్ట మే ఈ సమాచార హక్కు చట్ట ం, 2005.

చట్ట ంలోని నిబంధ్నలక్క లోబడి, పౌరులంద్రికీ సమాచారానిి ప ంద హక్కు ఉంట్ుంది. చట్ట ంలో 4 (1) (బి)

విభాగం, ప్రతి శాఖ ప్నితీరుపై క్రదీపిక్నధ ప్రచధరించడానికి ప్రతి ప్రభుత్వ సంసథ కి క్రత వాయనిి (ఉత్త రాదాయితావనిి)
విధిసత ధంది.

ఈ క్రదీపిక్, మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ వివరాలక, క్రత వాయల గురించి మరియు

ప్రయవేక్షణ, జవాబుద్రిత్నం విధానాలతోపాట్ు ఉదయ యగుల అధికారాలక, విధ్ధల గురించి క్ూడా ఒక్ సమగర అభిపారయానిి
క్ల్ాసధతంది.

ఈ క్రదీపిక్ మొత్త ంగా 15 అధాయయాలనధ క్ల్గిఉంట్ుంది. మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక మరియు

వయోవృద్ధుల శాఖ ప్నితీరు గురించి సంక్షిప్తంగా సమాచారానిి ఇస్ాతయి.
అధాయయం-2
(సంసథ , క్రత వాయలక, విధ్ధలక)
4 (1) (బి) (i) వ విభాగం)
క్రమసంఖయ
1

సంసథ పేరు

చిరునామా

క్రత వాయలక

విధ్ధలక

మహిళా, శిశు,

తెలంగాణా

మహిళా, శిశు,

మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక

విక్లాంగులక

సచివాలయం,

విక్లాంగులక మరియు

మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ,

మరియు

తెలంగాణా రాషటరం,

వయోవృద్ధుల క్క

తెలంగాణా సచివాలయంలోని

వయోవృద్ధుల

హైద్రాబాద్ధ

సంబంధించిన

శాఖలలో ఒక్ట్ి. సచివాలయ

విషయాలతో ఈ శాఖ

ప్రతి శాఖ లో

వయవహరిసత ధంది

వయవహరించవలసిన

శాఖ

విషయాలనధ త్ద్నధస్ారంగా
జి. ఎ. (ఎ ఆర్ & ట్ి) శాఖ
ఎప్ాట్ిక్ప్పాడు
నిరిిషటప్రుసధతంది. మహిళా,
శిశు, విక్లాంగులక మరియు
వయోవృద్ధుల శాఖ, రాషటర, కంద్ర
ప్ధ్కాలక / శాసన

వయవహారాలతో పాట్ు అనిి
సరవవసధ విషయాలక / కోరుట
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కసధలక / అనిి ఆరిుక్
విషయాల గురించి
వయవహరిసత ధంది.
మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక
మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ
ఏరాాట్ు, సచివాలయ
కారాయలయ క్రదీపిక్లో
నిరిిషటప్రచినట్ు
ు గా ఇత్ర
సచివాలయ శాఖ లలోని
విధ్ంగానే ఉంట్ుంది.
ఈ శాఖలోని అధికారుల క్రమానిి ఈ కిరంద్ చూపిన విధ్ంగా ఉనిది:
ప్రభుత్వ ముఖయ కారయద్రిశ
ప్రభుత్వ అద్నప్ప కారయద్రిశ
ప్రభుత్వ సహాయ కారయద్రిశ
విభాగాదికారులక
వయకితగత్ కారయద్రిశ / యస్. సి. సట నో / జూనియర్ సట నో
విభాగ సహాయక్కడు / డెైవర్ / జమేదారు / అట్ండరు
కారాయలయాల వయవహారాల విభాగం
సచివాలయ కారాయలయంలో ప్నిచసధతని సిబబందికి సంబంధించిన అనిి వయవహారాలక, త్పాలా, డి డి ఓ
బాయంక్క అక ంట్ మరియు సమాచార హక్కు చట్ట ం రిజిషటరు నిరవహణ, పౌరసంబంధాల అధికారి మరియు సహాయ
పౌరసంబంధాల అధికారుల నియామక్ం.
సిబబంది వయవహారాల విభాగం
ఈ శాఖలో ప్నిచసధతని గజిట్డ్, నాన్ గజిట్డ్ మరియు నాలగ వ త్రగతి ఉదయ యగుల వయవహారాలక, శాఖాప్రమన
ై
చరయలక్క సంబంధించిన వయవహారాలక. ఆంధ్ర ప్రదశ్ ప్పనరివభజన చట్ట ం 2014 క్క సంబంధించిన అనిి వయవహారాలక
మరియు బడెెట్ క్క సంబంధించిన అనిి వయవహారాలక.
సకుమ్స్-I
మహిళలక మరియు పిలులక్క సంబంధించిన కంద్ర, రాషటర ప్రభుతావల సంక్షమ ప్థకాల వయవహారాలక, మరియు
వారికి సంబంధించిన చట్ాటల వయవహారాలక, అమలక, రాషటర మహిళా క్మీషన్, స్ాంఘిక్ సంక్షమ బో రుు, మహిళా ఆరిుక్
సహకార కారపారషన్ క్క సంబంధించిన వయవహారాలక (సిబబంది వయవహారాలక త్ప్ా)
సకుమ్స్-II
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విక్లాంగులక, వయోవృద్ధులక మరియు ట్ారన్్ జండర్ లక్క సంబంధించిన కంద్ర, రాషటర ప్రభుతావల సంక్షమ
ప్థకాల వయవహారాలక మరియు వాట్ికి సంబంధించిన చట్ాటల వయవహారాలక మరియు అమలక. విక్లాంగుల ఆరిథక్
సహకార కారపారషన్ క్క సంబంధించిన వయవహారాలక (సిబబంది వయవహారాలక త్ప్ా)
క్రమ

విభాగం పేరు

విభాగాదికారి పేరు

సహాయ విభాగాదికారి పేరు

సంఖయ
1

కారాయలయాల వయవహారాల

పి. శ్రరనివాసధలక

పి. జయయతి, ఎయస్ఓ

డి. శేఖర్

ఆర్. రాజంద్ర్, ఎయస్ఓ-1

విభాగం
2

సిబబంది వయవహారాల విభాగం

బి. వరలక్షిి, ఎయస్ఓ-2
3
4

సకుమ్స్-I
సకుమ్స్-II

డి. శేఖర్ (అద్నప్ప

యస్. ద్ధరాగ స్ౌజనాయ, ఎయస్ఓ-1

భాద్యత్లక)

ట్ి. వేణుగపపాల్, ఎయస్ఓ-2

జి. సధరశ్ క్కమార్

యస్. సధనిత్, ఎయస్ఓ

ఈ శాఖక్క సంబంధించిన ప్రిపాలన విభాగాలక ఈ కిరంద్ పేరకుననన
ై ది:-

1. సంచాలక్కలక, మహిళభివృదిు మరియు శిశు సంక్షమం

2. సంచాలక్కలక, బాలనేరసధథల సంక్షమం, సంసురించ సేవలక మరియ వీధి బాలల సంక్షమం
3. సంచాలక్కలక, విక్లాంగులక మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షమం
ఈ శాఖ యొక్ు ఇత్ర కారాయలయాలక ఈ కిరంద్ పరకుననైనది:-

1. తెలంగాణా మహిళా సహకార అభివృదిు కారపారషన్
2. తెలంగాణా ఆహార సంసథ
3. రాషటర మహిళా కారపారషన్

4. రాషటర స్ాంఘిక్ సంక్షమ బో రుు

5. రాషటర విక్లాంగుల సహకార అభివృదిు కారపారషన్
అధాయయం-3

(అధికారుల ఉదయ యగుల అధికారాలక, విధ్ధలక)
4 (1) (బి) (ii) వ విభాగం)
3.1 హో దా ప్రకారంగా సంసథ అధికారులక, ఉదయ యగుల అధికారాలక, విధ్ధల వివరాలనధ ద్యచసి సమక్ూరచండి : క్రమ

అధికారి / ఉదయ యగి పేరు

హో దా

కట్ాయించిన విధ్ధలక

అధికారాలక

2

3

4

5

శ్రర ఎం. జగ ధీశ్వర్, ఐఏఎస్

ప్రభుత్వ ముఖయ

సంఖయ
1
1.

కారయద్రిశ

మహిళా, శిశు,

ఈ శాఖ అధికారిక్ అధిప్తిగా

విక్లాంగులక మరియు

ఉంట్ాడు. శాఖలోని నిరవహణ,

వయోవృద్ధుల శాఖక్క

వయవహారాలలో వయవహార

సంబంధించిన అనిి

నియమావళి, సచివాలయ

విషయాలతో

ఆదశాలనధ క్షుణణ ంగా

వయవహరిస్త ాడు.

ప్రవక్షించంద్ధక్క బాధ్యత్
వహిస్త ాడు
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2.

శ్రరమతి వి. నిరిల

ప్రభుత్వ

ఈ శాఖ లో

ఆమక్క కట్ాయించిన

అద్నప్ప

వయవహరించ అనిి

విషయాలనధ ప్రభుత్వ అద్నప్ప

కారయద్రిశ

విషయాలక్క ఆధినత్

కారయద్రిశ నిరవరితస్త ారు.

వహిస్త ారు

వయవహారాలనధ
ప్ూరితచయడానికి సంబంధించి
అధికారం క్ల్ాంచిన విభాగాలక,
విభాగాలలో క్రమశిక్షణనధ
ఉండలా చూడడానికి
సంబంధించి నియంత్రణ క్ల్గి
ఉంట్ారు. ప్రభుత్వ ముఖయ
కారయద్రిశ నియంత్రణలో
ప్నిచస్ాతరు.

3.

శ్రర బి. సైదా

ప్రభుత్వ

ఈ శాఖ లో

వయవహారాల ప్రిష్ాురం

సహాయక్

వయవహరించ అనిి

విభాగాలలో క్రమశిక్షణ క్ల్గి

కారయద్రిశ

విషయాలక్క ఆధినత్

ఉండలా చూడడానికి

వహిస్త ారు

సంబంధించి అత్నికి
అప్ాగించిన విభాగాలపై
ప్రభుత్వ సహాయక్ కారయద్రిశ
నియంత్రణ క్ల్గివపంట్ాడు.

విభాగా
ధిక్రులక

విభాగాధికారి శాఖ
లోని విభాగానికి
ఇంచార్ె గా ఉంట్ాడు.
ఇద్ి రు సహాయ
విభాగాధికారులక
అత్నికి / ఆమక్క
సహాయమందిస్త ారు.
అత్ని / ఆమ కిరంద్గల
సహాయక్
విభాగాదికారులక్క
కట్ాయించిన
విషయాలక్క
సంబంధించిన
ఫైళళనిింట్ిపై అత్డు /
ఆమ బాద్యత్
వహిస్త ారు. అత్ని /
ఆమ విభాగంలోని
అనిి ద్శ్లలో
వయవహారాల
సమరివంత్ంగ, శ్రఘ్ర
ప్రిష్ాురానికి అత్డు /
ఆమ ప్నిచసే
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అధికారులక్క నేరుగా
బాధ్యత్ వహిస్త ారు.
అత్ని / ఆమ కిరంది
సహాయక్
విభాగాదిక్రుల శిక్షణ
అనేది అత్ని / ఆమ
ప్రధాన క్రత వాయలోు
ఒక్ట్ి. అధిక్,

క్షటత్రమైన లేదా
ముఖయమైన పేప్రు తో
వయవహరించ ప్నిని
త్నంత్ తానధగా
చప్డతాడు. సాషటమైన
ద్ృష్ాటంత్ం ఉండి లేదా
సహజ సవభావం
క్ల్గిఉనిట్ిట కసధలో
ఎట్ువంట్ి ఉత్త రువలక
జారవ చయాలనే
విషయం పై త్న
అభిపారయాలనధ
తెల్యచయడం లేదా
సూచించడానికి
అరహత్క్ల్గ ఉండడు
అత్ని విభాగాలలో
క్రమశిక్షణ ఉండంద్ధక్క
చరయలక తీసధక్కంట్ాడు.
సహాయక్
విభాగాధికారి

విభాగానికి
సంబంధించిన కసధలతో
వయవహరించడంలో
విభాగాదికారికి
సక్రమంగా
క్ముయనికషను నధ
నిరి శించడం, అత్నికి
సహకారామందించడం
అనేవి విభాగంలోని
సహాయ విభాగాధికారి
ప్రధాన విధ్ధలలో
ఉనాియి. నిరిిషట
రిజిసట రునధ
నిరవహించడం, డారఫ్పటల
ట్ైపింగ్, ఫయిర్

15

కాపియింగ్,
ప్రిషురించడం సూచిక్
ఏరాాట్ు చయడం
వంట్ి స్ాధారణ
యాంతిరక్ సవభావం గల
ప్ని చస్ాతరు.
పిఎస్/ పిఎ

ప్రభుత్వ ముఖయ
కారయద్రిశ /

కారయద్రుశలక్క
అంత్రంగిక్
కారయద్రుశలగా
ప్నిచసధతనిట్ిట పిఎస్/
పిఎ, ష్ార్ట హాయండ్
ప్నిని చస్ాతరు.

అద్నప్ప కారయద్రిశ /
సంయుక్త కారయద్రిశ
ఉప్ కారయద్రుశలక్క
ప్నిచసధతనిట్ిట
సేత నోగరఫర్ లక వారికోసం
ష్ార్ట హాయండ్ ప్నిని
మరియు వారికి
అప్ాగించిన అట్ిట ఇత్ర
ప్నధలనధ చస్ాతరు
ఆఫకసధ-

ఆట్నధ అధికారులక

సబారిునేట్

అప్ాగించిన ప్నిని
నిరవరితస్త ారు

డెైవర్

విభాగం లో డెైవింగ్
విధ్ధలనధ నిరవరితస్త ారు

డట్ా ఎంట్రర

వీరు ప రుగు సేవల

ఆప్రట్ర్

దావర నియమించబడి
అప్ాగించిన
క్ంప్ూయట్ర్ ప్ని (డట్ా
ఎంట్రర) నిరవరితస్త ారు
మరియు అధికారులక్క
విభాగాలక్క ప్నిలో
సహాయ ప్డతారు

అధాయయం-4
విధానం అనధసరించి నిరణ యం తీసధక్కనే ప్రకిరయ
4 (1) (బి) (iii) వ విభాగం)

కారాయచరణ

వివరణ

నిరణ యం తీసధక్కనే ప్రకిరయ

త్ుది నిరణ యం తీసధక్కనే అధికారి
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హో దా
విధానం అనధసరించి నిరణ యం తీసధక్కనే ప్రకిరయ, ప్రయవేక్షణ మరియు జవాబుద్రిత్నం చానల్్ తో సహా: నిరణ యం తీసధక్కనే ప్రకిరయలో, ఫైనాన్్, జనరల్ అడిినిసేటష
ర న్ మరియు నాయయ విభాగాలక వంట్ి విభాగాలలోని
ప్రతయక్ విభాగానిి సంప్రదించడం దావరా సంబంధిత్ మంతిర మరియు ముఖయమంతిరకి చీఫ్ సక్రట్రవ దావర ఫైలకనధ ప్ంప్డం
మరియు ఈ విషయానిి మంతిర మండల్ మరియు శాసన సభ ముంద్ధ అవసరమైనప్పాడు ఉంచడం. మంతిరవరగ ం
తీసధక్కని నిరణ యాలనధ సంబందిత్ కారయద్రిశ సచివాలయ బిసినస్ మరియు

డెల్గషన్ అఫ్ ప్వర్్ ప్రకారం

శాఖాధిప్త్ుల దావర అమలక ప్రచడానికి చరయలక తీసధక్కంట్ారు.
అధాయయం-5
విధ్ధలక విడుద్ల కోసం సట్ నిబంధ్నలక
4 (1) (బి) (iv) వ విభాగం)
ద్యచసి ప్రభుత్వ అధికారం దావర నిరణ యించ ప్నధలనధ విడుద్ల చయడానికి / సేవలనధ ప్ంపిణి చయడానికి
నిబంధ్నలనధ, ప్రమాణాలనధ అందించండి.
క్రమ
సంఖయ

కిరయ/సేవలక

హచ్ ఓ డి / ఇత్రుల
నధండి సకవక్రించిన
1.

ప్రతిపాద్నలనధ పారసస్
చసి త్ుదిగా
సమాధానం
ఇవవడమవపత్ుంది

ప్రమాణ ప్త్రం (సిట్ిజన్

క్ల ప్రిమితి

నిబంధ్నలక / ప్నితీరు

చారటర్ సరవవసస్ చారటర్

సమితి ప్రమాణాలక

మొద్ల ైనవి)
సచివాలయమునక్క
సూచించ బడలేద్ధ. హచ్ ఓ

౩ రపజులోు రసకద్ధలక త్రావత్

స్ాధారణ

ఒక్ కాగిత్ం అధికారులక్క

విషయాలలో 3

సమరిాంచాల్.

రపజులక మిగితా

స్ాధ్యమన
ై ంత్ త్వరగా

విషయాలలో 10

ప్రకిరయక్క జవాబు ఇవావల్.

రపజులక.

డి వారి సూచించబడిన
సబరిినేట్ ఆఫకసర్్.
ఈ విభాగం పౌరసత్వ చారటర్,
సరవవస్ చారటర్ మొద్ల ైన
వాట్ికీ జారి చయలేద్ధ

అధాయయం-6
నియమాలక, నిబంధ్నలక, సూచనలక, మానధయవల్ మరియు రికారుులక డిస్ాచర్ె విధ్ధల కోసం
4 (1) (బి) (v) వ విభాగం)
క్రమ
సంఖయ

వివరణ

విషయాల
జాబితా

ధ్ర ప్రచధరణ ధ్ర

నియమాలక, నిబంధ్నలక, సూచనలక, మానధయవల్ మరియు రికారుులక
ప్రధాన ప్రిపాలన శాఖ / ఆరిుక్ శాఖ సూచించిన స్ాధారణ
నియమలతోపాట్ు, కిరంద్ చరయలూ మరియు నియమాలక
అధికారిక్ ఉప్యోగం కోసం నిరవహించబడతాయి.

1

1. Right of Persons with Disabilities Act, 2016
2. Maintenance and Welfare of Parents and Senior
Citizens Act, 2007
3. National Trust Act for Welfare of Persons with
Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and
Multiple Disabilities Act, 1999
4. Mental Health Act, 2017
5. Rehabilitation Council of India Act, 1992
6. Women Commission Act, 1998
7. Compulsory Marriage Registration Act, 2002
8. Protection of Women from Domestic Violence
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Act, 2005
9. Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act,
2013
10. Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
11. Juvenile Justice (Care & Protection of Child)
Act, 2015
12. Commissions for Protection of Child Rights Act,
2005
13. Protection of Children from Sexual Offences
(POCSO) Act, 2012
14. Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956
15. Probation of Offenders Act, 1958
16. Prohibition of Child Marriage Act, 2006
17. Indecent representation of Women Act
18. Women & Children Licensing of Institution Act
19. Infant Foods Act
అధాయయం-7
ప్రభుత్వ సంసథ నియంత్రణ కిరంద్ ఉని డాక్కయమంట్ు కట్గిరవలక
4 (1) (బి) (vi) వ విభాగం)

క్రమ

డాక్కయమంట్ు కట్గిరి

సంఖయ
1

ప్రభుత్వ ఉత్త రువప (ఇత్రతార)

2

ప్రభుత్వ ఉత్త రువప (స్ాధారణ)

3

మమో

4

లేఖ

5

యు. ఓ. నోట్ు

6

కారాయలయ ఉత్త రువప (ఇత్రతార)

7

కారాయలయ ఉత్త రువప (స్ాధారణ)

8

ఎండార్మంట్ు

9

డి.ఓ. లేఖ

డాక్కయమంట్ు

సంరక్షణ అధికారి హో దా / చిరునామా (ఎవరి

శ్రరిిక్

వద్ి / నియంత్రణ కిరంద్)

అధాయయం-8
విధాన రూప్క్లానక్క లేదా అమలకచయడానికి సంబంధించి ప్రజల సభుయలతో సంప్రదించి లేదా పారతినిధ్యం కోసం
ఏరాాట్ు
4 (1) (బి) (vii) వ విభాగం)
క్రమ
సంఖయ

కిరయ/ సేవలక

విధాన సధతిరక్రణతో సంబంధాలపై

పాలసక అమలకతో సంబంధాలపై

ప్రజల సంప్రదింప్ప లేదా పారతినిధ్యం

ప్రజల సంప్రదింప్ప లేదా పారతినిధ్యం

కోసం ఏరాాట్ు
ు

కోసం ఏరాాట్ు
ు

ప్రభుత్వ స్ాథయిలో ఉత్త రువలక జారవ అలసయంతో బాధ్ప్డుత్ుని వయక్కతలక ప్రభుత్వ సహాయ కారయద్రిశ హో దా నధండి
మరియు ఏ అధికారిని అయిన సంప్రదించవచధచ.

కారాయలయాల సిబబంది వారి వయకితగత్ ప్నికోసం వచిచన ఏ

సంద్రశక్కలక్క వినోద్ అనధమతి లేద్ధ.
అంద్ధవలు ,

ప్రజా పారతినిధాయలతో సంప్రదింప్పలక స్ాధారణంగా సచివాలయ విభాగాలక్క మరియు ఈ శాఖ క్క

సంబంధిచినవి కావప.
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అధాయయం-9
ప్బిు క్ అధికారంలో భాగంగా బో రుులక, బృందాలక, క్మిట్రలక మరియు ఇత్ర సంసథ లక ఉనాియి
4 (1) (బి) (viii) వ విభాగం)
బో రుు పేరు, క ని్ల్ క్మిట్ి

సంవిధానం

మొద్ల ైనవి

ప్రజలక్క అంద్ధబాట్ులో సమావేశాలక

విధ్ధలక మరియు

ఉనాియా? / ప్రజలక్క సమావేశాల

అధికారాలక

మినిట్ు
ు అంద్ధబాట్ులో ఉనాియా?

సచివాలయంలో చప్ట్ిట న కారయక్లాపాలక ప్రత్యక్షంగా ప్రజలక్క ఉది శించబడనంద్ధన, మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక
మరియు వయోవృద్ధుల విభాగం సహా ప్రభుత్వ కారాయలయాలక్క సంబంధించిన ప్బిు క్ బో రుులక్క, సమాఖయలక్క మరియు
క్మిట్రలక్క నియామక్ం అసంప్ూరితగా ఉంట్ుంది. పాలసకలక శాసనసభ దావర నిరణ యించబడతాయి. త్ద్ధప్రి చరయలక్క
బదిలీ అయిన త్రావత్ సచివాలయంలో వేరవరు విభాగాల యొక్ు నిరావహక్ నియంత్రణలో ఉని విభాగాల యొక్ు
అమలక, ప్రయవేక్షణ మరియు ప్రయవేక్షణ కోసం ఆధీన కారాయలయాలక్క ఆదశాలక ఇవావల్.
సచివాలయంలో కవలం పాలనా యంతారంగం యొక్ు పాలసక మేకింగ్ మరియు ప్రయవేక్షణలో మాత్రమే ప్రిమిత్మై ఉంది.
మరియు అంద్ధచ ఇది నేరుగా ప్రజలక్క సంబంధించినది కాద్ధ.
అధాయయం-10
అధికారుల/ఉదయ యగుల డెైరక్టరవ
4 (1) (బి) (ix) వ విభాగం)
అధికారి / ఉదయ యగి పేరు, హో దా & అడర సధ

కారాయలయ ప్రిపాలక్
విభాగం

పేరు

హో దా

సరవశ్రర / శ్రరమతి
మహిళా, శిశు,

యం. జగదీశ్వర్,

విక్లాంగులక మరియు ఐ.ఏ.ఎస్.

ఆఫకసధ ట్ల్ఫో నధ

అడర సధ / సల్
నంబర్

ప్రభుత్వ ముఖయ

1వ అంత్సధత, డి-

కారయద్రిశ

బాుక్, తెలంగాణా

వయోవృద్ధులశాఖ,

సచివాలయం

తెలంగాణా

9849792093

సచివాలయం

వి. నిరిల

హైద్రాబాద్ధ

ప్రభుత్వ అద్నప్ప

9515109332

040-23450034

040-23459034

కారయద్రిశ
బి. సైదా

ప్రభుత్వ సహాయ

7680096851

కారయద్రిశ
డి శేఖర్

విభాగాధికారి

7680096852

పి. శ్రరనివాసధలక

విభాగాధికారి

7331130392

జి. సధరష్ క్కమార్

విభాగాధికారి

7680096853

బి. వరలక్షిి

సహాయ
విభాగాధికారి

ఎస్. సధనిత్

సహాయ
విభాగాధికారి

ఆర్. రాజంద్ర్

సహాయ
విభాగాధికారి

ట్ి. వేణుగపపాల్

సహాయ
విభాగాధికారి

ఎస్. ద్ధరగ స్ౌజనయ

సహాయ
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విభాగాధికారి
పి. జయయతి

సహాయ
విభాగాధికారి

సయయద్ యాక్ూబ్

విభాగ
సహాయక్కడు

ఇ. జానకిరామ్స

డెైవరు

బి. యస్. ద్శ్రథ్

సైకిల్ ఆరు రు వ

యం. డి. ఇకాబల్

జమేదారు

బి. ఆశాలత్

ఆఫకస్ సబ్-ఆరిునేట్

అధాయయం-11
అధికారుల/ఉదయ యగుల డెైరక్టరవ
4 (1) (బి) (x) వ విభాగం)
రగుయలేషన్ లో పేరకుని
క్రమ

పేరు, హో దా

సరవ శ్రర / శ్రరమతి

సంఖయ

క్ూరుాతో ప్ట్ు నలవారవ
పారితోషక్ం (రూ. లలో)

విధ్ంగా పారితోషకానిి
నిరణ యించడానికి నషట
ప్రిహార వయవసథ

1

యం. జగదీశ్వర్, ఐ.ఏ.ఎస్., ప్రభుత్వ ముఖయ

రూ. 2,87,368/-

కారయద్రిశ
2

వి. నిరిల, ప్రభుత్వ అద్నప్ప కారయద్రిశ,

రూ. 1,29,973/-

3

బి. సైదా, ప్రభుత్వ సహాయ కారయద్రిశ

రూ. 87,005/-

4

డి శేఖర్, విభాగాధికారి

రూ. 74,523/-

5

పి. శ్రరనివాసధలక, విభాగాధికారి

రూ. 78,478/-

6

జి. సధరష్ క్కమార్, విభాగాధికారి

రూ. 74,433/-

7

బి. వరలక్షిి, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 93,633/-

8

ఎస్. సధనిత్, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 56,615/-

9

ఆర్. రాజంద్ర్, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 49,446/-

10

ట్ి. వేణుగపపాల్, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 68,605/-

11

ఎస్. ద్ధరగ స్ౌజనయ, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 45,418/-

12

పి. జయయతి, సహాయ విభాగాధికారి

రూ. 44,203/-

13

సయయద్ యాక్ూబ్,

రూ. 70,176/-

విభాగ సహాయక్కడు GR-I
14

ఇ. జానకిరామ్స, డెైవరు

రూ. 44,273/-

15

బి. యస్. ద్శ్రథ్, సైకల్
ి ఆరు రు వ

రూ. 59,959/-

16

యం. డి. ఇకాబల్, జమేదారు

రూ. 52,314/-

17

బి. ఆశాలత్, ఆఫకసధ సబ్-ఆరిునేట్

రూ. 30,618/-
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అధాయయం-12
ప్రణాళిక్లక మొద్లగు వాట్ితో సహా ప్రతి ఏజన్స్ బడెెట్ నధ కట్ాయించడమన
ై ది
4 (1) (బి) (xi) వ విభాగం)
ఏజన్స్

ప్రణాళిక్ / కారయక్రమం /

వయవం ప్రతిపాద్న

అంచనా ఫల్తాలక

చసిన ప్ంపిణీలక,

ప్థక్ం / పారజక్కట /

లభయంగా ఉని అట్ిట

కారయక్లాప్ం / ఎంద్ధ

వివరాలపై నివేదిక్

నిమిత్త ం బడెెట్ నధ
కట్ాయించడమయింది
ప్రణాళికత్ర:

ఏజన్స్

ప్రణాళిక్ / కారయక్రమం / ప్థక్ం /

మొత్త ం

గత్

ప్రసత ధత్

ప్రసత ధత్

పారజక్కట / కారయక్లాప్ం / ఎంద్ధ

విడుద్ల:

సంవత్్రం

సంవత్్రానికి

సంవత్్రానికి

నిమిత్త ం బడెెట్ నధ

గత్

మొత్త ం ఖరుచ

కట్ాయించిన

విడుద్ల చసిన

కట్ాయించడమయింది

సంవత్్రం

బడెెట్

బడెెట్

ఆరిథక్ శాఖ పో రటల్ లో సమాచారం అంద్ధబాట్ులో ఉంది. http://finance.telangana.gov.in
అధాయయం-13
సబి్డీ కారయక్రమాల నిరవహణ విధానం
4 (1) (బి) (xii) వ విభాగం)
కారయక్రమం / కారయక్లాప్ం

సబి్డీ సవభావం / సేులక

పేరు

సబి్డీ గారంట్ు కోసం అరహత్

సబి్డీ మంజూరు చసే

ప్రమాణాలక

అధికార హో దా

మంజూరు విధానం

ప్ంపిణీ విధానం

ఏమిలేద్ధ
కారయక్రమం / కారయక్లాప్ం

ద్రఖాసధత విధానం

పేరు
ఏమిలేద్ధ
అధాయయం-14
ప్బిు క్ అథారిట్ర మంజూరు చసిన రాయితీలక, ప్రిిట్ లేదా అత్రైజషన్ గరహీత్ల వివరాలక
4 (1) (బి) (xiii) వ విభాగం)
సంస్ాథగత్ లబిి దారులక
కారయక్రమం / ప్థక్ం పేరు
వరుస సంఖయ

గరహీత్ సంసథ ల పేరు,

మంజురన
ై లబిి

చిరునామా

సవభావం / ప్రిణామం

మంజూరు తది

మంజూరు అధికారి
పేరు, హో దా

ఏమిలేద్ధ
కారయక్రమం / ప్థక్ం పేరు
వరుస సంఖయ

గరహీత్ సంసథ ల పేరు,

మంజురన
ై లబిి

చిరునామా

సవభావం / ప్రిణామం

మంజూరు తది

మంజూరు అధికారి
పేరు, హో దా

ఏమిలేద్ధ
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వయకితగత్ లబిి దారులక
కారయక్రమం / ప్థక్ం పేరు
వరుస సంఖయ

గరహీత్ సంసథ ల పేరు,

మంజురన
ై లబిి

మంజూరు తది

చిరునామా

సవభావం / ప్రిణామం

మంజూరు అధికారి
పేరు, హో దా

ఏమిలేద్ధ
కారయక్రమం / ప్థక్ం పేరు
వరుస సంఖయ

గరహీత్ సంసథ ల పేరు,

మంజురన
ై లబిి

మంజూరు తది

చిరునామా

సవభావం / ప్రిణామం

మంజూరు అధికారి
పేరు, హో దా

ఏమిలేద్ధ
అధాయయం-15
ఎలకాాట నిక్ నమూనాలో లభయంగావపని సమాచారం
4 (1) (బి) (xiv) వ విభాగం)

ఎలకాాట నిక్ నమూనా

వివరణ (సైట్ అడర స్ / లభయంగావపని

అంశాలక లేదా శ్రరిిక్

సమాచార సంరక్షక్కని హో దా,

లొకషన్ మొద్ల న
ై వి

చిరునామా (ఎవరి వద్ి
ఉనిది?)

ఆన్ ల ైన్ స్ౌక్రయం

ఈ కిరంది వబ్ సైట్ లో సమాచారం

సమాచార స్ాంకతిక్ మరియు

అంద్ధబాట్ులో ఉంది

లభయంగా ఉంది:

క్మూయనికషన్ శాఖ

www.goir.telangana.gov.in
అధాయయం-16
4 (1) (బి) (xv) వ విభాగం)
మహిళా, శిశు, విక్లాంగులక మరియు వయోవృద్ధుల శాఖ, తెలంగాణా సచివాలయం, హైద్రాబాద్ధ
పిఐఓ మరియు అపిాల ట్ అథారిట్ర
క్రమ

సహాయక్ ప్రజా సమాచార అధికారి

ప్రజా సమాచార అధికారి

అపిాల ట్ అథారిట్ర

సంఖయ

(పిఐఓ)

1

పి. శ్రరనివాసధలక, విభాగాధికారి (ఓ పి)

బి. సైదా,

వి. నిరిల,

2

డి. శేఖర్, విభాగాధికారి (ఎస్ాటబిు షింట్)

ప్రభుత్వ సహాయ కారయద్రిశ

ప్రభుత్వ అద్నప్ప కారయద్రిశ

3

డి. శేఖర్, విభాగాధికారి (సకుమ్స్ - I) (FAC)

4

జి. సధరశ్ క్కమార్, విభాగాధికారి (సకుమ్స్-II)

యం. జగదీశ్వర్
ప్రభుత్వ ముఖయ కారయద్రిశ
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