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చాప్టర్ 2 

సంసధ , అధకిారాలు, విధులు 
సెక్షన్ 4 (1) బి (i) 

 

2.1 స్ంస్ధ  వివరాలు, విధులు, ప్నులు  
కరమ 

స్ంఖ్య 
స్ంస్ధ పరేు చిరునామ విధులు ప్నులు 

1. పి.ఆర్. ప్రభుత్వ 
కళాశాల 
(స్వయంప్రతిప్తిి), 
కాకనిాడ. 

మెక్ లారనె్ హ  ైస్కూల్ 
ఎదురుగా,  
రాజ రామ్మోహన్ రోయ్ 
రోడ్ కాకినాడ, 
త్ూరుుగోదావరి జిలాా , 
అంధర ప్రదేశ్ – 533 001. 

కళాశాల విదాయ కమీషనర్ , 
అంధర ప్రదేశ్, హ దైరాబాద్, 
కళాశాల విదయ పరా ంతీయ 
స్ంచాలకులు, 
రాజమహ ందరవరం, 
స్ంబందతి్ 
విశ్వవిదాయలయాల 
నిరదేశాలను అనుస్రించి 
ప్నిచేయుట. 

1. విదాయరుధ లను చరేుుకొనుట.  
2. ప్రీక్షలు నిరవహ ంచుట.  
3. విదాయ స్ంబంధిత్ కారయకరమాలు 
చేప్టటు ట.  
4. అదనప్ు కారయకరమములు 
చేప్టటు ట. 
5. కళాశాల బో ధన, బో ధనతే్ర 
సిబబంద ిజీత్ము బిలుా లు 
రూప ందించుట. 
6. రాషు ర ప్రభుత్వం, యు.జి.సి. 
ఇచిుననిధులను స్ంబందతి్ ప్నుల 
కొరకు వినియోగించుట.  
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చాప్టర్ 3 

అధికారులు, ఉద్య ోగులు అధికారాలు, విధులు 
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (ii)) 

 

3.1 హో దాలు వారీగా అధకిారాలు, ఉదయ యగులు అధికారాలు, విధులు  
కరమ 

స్ంఖ్య 
అధకిార ి/ ఉదయ యగి పరేు  హో దా  చేప్టువలసని విధులు  అధకిారాలు  

1 

డా. సి. కృషణ  
యం.యస్.సి., టెక్., 
పి.జి.డి.సి.ఏ., నెట్., 
యంఐయస్ టిఇ., 
పిహ చ్.డి.  

పిరనిిపాల్  

కళాశాల విదాయ కమిషనర్, అంధర ప్రదశే్, హ ైదరాబాదు, 
కళాశాల విదాయ పరా ంతీయ స్ంయుకి స్ంచాలకులు, 
రాజమహ ందరవరం వారి స్కచనలను అనుస్రించి 
కళాశాలకు స్ంబంధించిన అనిి ప్రిపాలనా 
స్ంబందతి్ వయవహారాలు నిరవహ ంచుట. 

 

2. 
శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ 
లక్ష్మో  

సీనియర్ 
అససి్ుంటట  

అడిోనిసేు రటవి్ ప్నులు మరయిు టచిింగ్ ఎస్థబాిస్ోంట్.   
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చాప్టర్ 4 

నిరణయ సవీకరణ కరమంలో అనుసర ంచు విధానం  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (iii)) 

 

4.1 నిరణయ సీవకరణ కరమంలో అనుస్రించు విధానం  

కారయకరమం  వివరణ  నిరణయ సీవకరణ కరమం  అంతిమ నిరియదకిార ిహో దా  

లక్షయ నిరాధ రణ & ప్రణాళిక  ఎఫ్. ఆర్ వంటి నియమములనుస్రించి 
నిరణయ సీవకరణ   

అమలులో ఉని 
నియమనిబంధలను అనుస్రించి  

కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 
ఎడయయకదషన్  

బడజెటింగ్  ఎఫ్. ఆర్ వంటి నియమములనుస్రించి 
నిరణయ సీవకరణ   

అమలులో ఉని 
నియమనిబంధలను అనుస్రించి  

కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 
ఎడయయకదషన్  

పర ర గార ములు, సిూమ్ లు, 
పరా జెకుు ల రూప్కలున  

ఎఫ్. ఆర్ వంటి నియమములనుస్రించి 
నిరణయ సీవకరణ   

అమలులో ఉని 
నియమనిబంధలను అనుస్రించి  

కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 
ఎడయయకదషన్  

సిబబంద ినియామకం  ఎఫ్. ఆర్ వంటి నియమములనుస్రించి 
నిరణయ సీవకరణ   

అమలులో ఉని 
నియమనిబంధలను అనుస్రించి  

కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 
ఎడయయకదషన్  

నిధుల మంజూరు  నిల్ అమలులో ఉని 
నియమనిబంధలను అనుస్రించి  

కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 
ఎడయయకదషన్  

అమలు / స్రివస్ / 
నిధుల వినియోగం  

నిల్ 
అమలులో ఉని 

నియమనిబంధలను అనుస్రించి  
కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 

ఎడయయకదషన్  
మానిటరింగ్ & 
ఎవలుయవషేన్  

నిల్ 
అమలులో ఉని 

నియమనిబంధలను అనుస్రించి  
కమీషనర్ ఆఫ్ కాలేజీయటే్ 

ఎడయయకదషన్  
ప్రజల నుండి అభిపరా య 

సేకరణ  - - - - - - - - - 
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చాప్టర్ 5 

విధుల నిరీహణకు సంబంద్ించిన నియమాలు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (iv)) 

 

కరమ 
స్ంఖ్య 

విధులు / సేవలు  
ప్నితీరు ప్రమాణాలు / 

నిబంధనలు  
కాల వయవధ ి 

నియమములను స్కచించు స్కచి 
ప్త్రములును (సటిిజన్ి చారుర్, 

స్రివస్ చారుర్ మొ // వి) 

1 కళాశాల ప్రయవకే్షణ  
కళాశాల విదాయ, ప్రిపాలన 
వయవహారాలను ప్రయవేక్ష్ించుట  

నిరంత్రం  

చారుర్ (కళాశాల పరా ంగణంలోని 
నోటసి్ బో రుు  ప్ై నుముబడ ి
ఉనిది) 

2 త్రగత్ుల ప్రయవేక్షణ   నిరంత్రం  

3 
శాఖ్దిప్త్ులు / జిలాా  
అధకిారుల ఆదశేాల మేరకు 
విచారణ  

పిటషినుా  / రికారుు లను 
అనుస్రించు  

అధకిారుల 
నిరదేశ్ం మేరకు  

4 
భోదన, భోదనతే్ర సబిబంది 
నెలవారీ జిత్ప్ు బిలుా ల ప్ై 
క ంటర్ స్ైన్ చేయుట  

స్దరు నిబంధనలను 
అనుస్రించి  

30 రోజులు  

5 
భోదన, భోదనతే్ర సబిబంది 
ప్నషన్ ప్రపర జల్  

ప్నషన్ నిబందనలు, 1980 
అనుస్రించి  

30 రోజులు  

6 

ప్దవీ విరమణ చేసని భోధన, 
భోదనతే్ర సబిబందిక ిఎఫ్ బి 
ఎఫ్/జి ఐ ఎస్ మంజూరు 
చేయుట  

స్దరు నిబందనలు ప్రకారం  30 రోజులు  

7 
కరమశిక్షణ కదస్ులు (స్స్ునషన్ 
కు స్ంబందించని)  

కదస్ు తీవరత్ను బటిు   07 రోజులు  

8 
నాన్ డరా ల్ స్రిుఫకిదట్, నో 
అలిగదషన్ స్రిుఫకిదట్ ప్ై క ంటర్ 
స్ంత్కం 

లెకురర్ కదడర్ వరకు  03 రోజులు  
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చాప్టర్ 6 

రూల్స్, రెగుోలేషన్్, ఉత్తరుీలు, మానుోవల్స మర యు ర కార్స్  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (V)(VI)) 

విధ ినిరవహణలో ప్బాిక్ అధారటిి, ఉదయయగుల రూల్ి, రగెుయలేషన్ి, ఉతి్రువలు, మానుయవల్ మరియు రికార్ు్  
కరమ 

స్ంఖ్య 
వివరణ  విషయములు లిస్ు  ప్రచురణ ధర (రదటట ఉనిచో) 

నియమ, నిబంధనలు 

1 ఎఫ్.ఆర్. ప్నైానిషయల్ కోడ్  గెైడ్ లెైన్ి అనుస్రించి   

2 ఆందరప్రదశే్ రాషు ర స్బారిునటే్ స్రివస్ రూల్ి  గెైడ్ లెైన్ి అనుస్రించి   

ఉతి్రువలు 

1 ఎఫ్.ఆర్. ప్నైానిషయల్ కోడ్  గెైడ్ లెైన్ి అనుస్రించి   

2 ఆందరప్రదశే్ రాషు ర స్బారిునటే్ స్రివస్ రూల్ి  గెైడ్ లెైన్ి అనుస్రించి   

మానుయవల్ి  

1    

2    

రికార్ు్ 

1    

2    

ప్బాికదషన్ి  

1    

2    
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చాప్టర్ 7 

ప్బిిక్ అధార టి నియంత్రణలో ఉనన వివిధ రకముల ప్త్రములు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (V)(I)) 

ప్బిిక్ అధార టి నియంత్రణలో ఉనన వివిధ రకముల అధకిార క ప్త్రముల వివరములు  
కరమ 

స్ంఖ్య 
ప్త్రప్ు రకము  ప్త్రం వివరాలు  ప్త్రములు అధనీంలో ఉండయ అధకిార ి 

1 
డి.డి.ఓ. అనగా 
డిస్బరిింగ్ డరా యంగ్ 
ఆఫసీ్ర్   

ఉదయయగుస్ుి ల జీతాలు మరయిు మరద రకమెనై బిలుా లు 
అలాగద  ప్నషనరుికు స్ంబంధించిన టెరజర ీతో 
ముడపి్డిన బిలుా లు, బకాయలు చజలాించడం.   

శ్రర. పి. వెంకటశే్వర రావు, టెపైసి్ు .   

2 
టి.బి.ఆర్. అనగా 
టెరజరీ బిలుా  రజిిస్ుర్  

ఉదయయగుస్ుి ల జీతాలు మరయిు మరద రకమెనై బిలుా లు 
అలాగద  ప్నషనరుికు స్ంబంధించిన బిలుా లు 
త్యారుచేస ిటెరజరీలో అందించటం.  

శ్రర. పి. వెంకటశే్వర రావు, టెపైసి్ు , 
శ్రర పి.వి. రమణ మూరిి, రికారుు  అసిస్ుంట్    

3 జనరల్ కాయష్ బుక్  
గవరిమెంట్ నుండి వచుు నిధులు, ఖ్రుులు, 
మిగులు బడజెటట తిరగిి ప్ంపించడం. 

శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో,  
సీనియర్ అసిస్ుంట్. 

4 
డి.ఎఫ్.సి. అనగా 
డజైలీ ఫ ీకలెక్షన్  

రోజు వారి ఫీజులు కటిుంచుకొని వాటకిీ రిజిస్ుర్ లో 
వరా యడం.   

శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్,  
జూనియర్ అసిస్ుంట్  

5 టి.ఎఫ్.ఆర్. 
టయయషన్ ఫీజు కటిుంచుకొని వాటిక ీరజిిస్ుర్ లో 
వరా యడం.    

శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్,  
జూనియర్ అసిస్ుంట్  

6 అడిోషన్ న్ి  
కొర తి్గా పిలాలని జాయన్ చసే్ుకోవటం వాటనిి రజిిస్ుర్ 
లో వరా యడం. 

శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్,  
జూనియర్ అసిస్ుంట్  

7 ఎగాె మినషేన్  
స్మిస్ుర్ ఎగాె మ్ి, కాంపటిషేన్ ఎగాె మ్ి స్ంబంధించిన 
సీటింగ్, రూము పాా నింగ్ మొదలగునవి.  

శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్,  
జూనియర్ అసిస్ుంట్  

8 
యు.జి.సి. అనగా 
యునివరిిటి గార ంట్ి 
కమీషన్  

యు.జి.సి. నుండి వచుు నిధులు, ఖ్రుులు, మిగులు 
బడజెటట తిరగిి ప్ంపించడం. 

శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో,  
సీనియర్ అసిస్ు ంట్. 
డా. పి. హరి రామ్ ప్రసాద్,  
హ ందీ అధాయప్కులు. 

9 సాూలర్ షపి్ుు SC,ST, BC, EBC & Minorities మొదలగునవి.  

శ్రర. యస్.వి.యస్. నరసింహారావు, జూనియర్ 
అసిస్ు ంట్.  
పి. జానీ మణి కుమార్,  
రికారుు  అసిస్ు ంట్. 
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చాప్టర్ 8 

కీలక నిరణయాలు తిసుకోనుటలో ప్బిిక్ భాగోస్ాీములు వివరాలు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (VIII)) 

కరమ 
స్ంఖ్య 

విధులు / సేవలు  
నిరణయ సీవకరణలో ప్బాిక్ 

భాగయసావమయం కొరకు చయేబడిన 
ఏరాుటటా   

1 గవరిింగ్ బాడ ి ఇండసీు రయాలిస్ు, పర ర ఫసినిల్.    

2 అకాడమిక్ క నిిల్ 
ఎడయయకదషన్, మెడసిని్, 
ఇంజనీరింగ్, ఇండసీు ర.   

3 బో రుు  ఆఫ్ స్ుడమస్  ఇండసీు రయాలిస్ు 

4 ప్ైనాన్ి కమిట ీ ఫ్ైనాన్ి ఎకెిెర్ు  

5 సి.పి.డి.సి. స్కెరటర ీ 

6 ఎగాె మినషేన్ స్ల్ ప్బాిక్ తో స్ంబంధం ఉండదు 

7 సాు ఫ్ క నిిల్ ప్బాిక్ తో స్ంబంధం ఉండదు 

 

  



 

పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల (స్వయంప్రతిప్తిి), రాజ రామ్మోహన్ రోయ్ రోడ్, కాకినాడ – 533 001.   పేజి 8 

 

చాప్టర్ 9 

ప్బిిక్ అధార టి లో భాగంగా ఏరాాటు చేయబడని బో రుస లు, కౌని్ల్స లు, కమిటీలు, మర యు ఇత్ర బాడిలు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (V) (iii)) 

9.1 ప్బాిక్ అధారటిికి స్ంబంధించిన బో ర్ు్, క నిిల్ి, కమిటీలు  

బో ర్స్, కౌని్ల్స్, కమిటీ మొ 
// వాటి పేరు  

కూరుు  అధకిారాలు / విధులు  
వీటి మీటింగ్ లు ప్బాిక్ కు ప్రవేశ్ం ఉందా, 
మీటింగ్ లో తీస్ుకొనబడిన నిరణయములు 

ప్బాిక్ కు అందుబాటటలో ఉనాివా  

గవరిింగ్ బాడ ి 

చజైరదోన్, ఇండసీు రయాలిస్ు , 
పర ర ఫీస్నల్, టీచర్ి ఆఫ్ ది 
కాలేజ్, యుజిసి. నామినీ, 
సేుట్ గవరిమెంట్ నామినీ, 
యూనివరిి టీ నామినీ, 
పిరనిిపాల్ ఆఫ్ ది కాలేజ్.   

The Governing Body meets 
atleast twice in a year and take 
decisions regarding all the 
matters of the Autonomous 
College. The resolutions of the 
Academic council have to be 
finally approved in the G.B. 
Meeting. 

మీటింగ్ కు ప్రవేశ్ం లేదు కానీ 
మీటింగ్ లో తీస్ుకునే నిరణయాలు 
అందుబాటటలో ఉంటాయ.   

అకాడమిక్ క నిిల్ 
చజైర్ ప్రిన్, మెంబర్, 

యూనివరిి టీ నామినీ, 
అకాడమిక్ కో-ఆరిునేటర్  

The Academic Council meeting 
under the Principal, the expiry 
of term of University Nominees 
and Faculty Members. 

బో రుు  ఆఫ్ స్ుడమస్   
హ డ్ ఆఫ్ డిపార్ు 
మెంటట లెకురర్.  

A Board of studies has been 
constituted for each 
Department. 

ప్ైనాన్ి కమిట ీ
చజైర్ పర్ిన్, 

కనీవనర్, మెంబరి.  
--- 

సి.పి.డి.సి. 
ప్రసిడజంట్, సీనియర్ లెకురర్, 

జీసీటీఏ మెంబర్, పేరెంట్, పిలాన్ 
తరోపిస్ు , బిజినెస్ మేన్,    

--- 

ఎగాె మినషేన్ స్ల్ 
కంటరర ల్ ఆఫ్ 1, 2 

ఎగాె మినిషన్ి  
 ప్బాిక్ తో స్ంబంధం ఉండదు 

సాు ఫ్ క నిిల్ పిరనిిపాల్   ప్బాిక్ తో స్ంబంధం ఉండదు 

9.2 మీటింగ్ స్ంబందతి్ వివరములు ప్బాిక్ కు అందుబాటటలో ఉంచబడనిటాతే, ఏ అధకిార ిదావరా, ఏ స్మయంలో, ఎంత్ 
రుస్ుము చజలాించి ఈ వివరములు ప ందవచుును. 

 1 డా. సి. కృషణ పిరనిిపాల్ 0884 - 2379480 

2 శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో సీనియర్ అసిస్ుంటట 0884 - 2379480 

సూచన :- ప్రభుత్వము నిరణయంచిన రుస్ుము చజలాించి నిరదధశ్ము స్మయములో ప ందవచుును. 
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చాప్టర్ 10 

ఆఫవసర్్, ఉద్య ోగుల డ ైరెకటర   
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (IX)) 

కరమ 
స్ంఖ్య 

ఆఫీస్ు పేరు / 
విభాగం  

ఉదయయగి పేరు, హో దా మొబ ైల్ నెం. 

1 

పి.
 ఆ
ర్. 
ప్రభ

ుత్
ీ క

ళా
శాల

 (స
ీయ

ంప్
రతిప్

తి త)
, క
ాకిన

ాడ
. 

డా. సి. కృషణ , పిరనిిపాల్  9440093239 

2 శ్రర. టి.కె.వి. శ్రరనివాస్రావు, అంగా అధాయప్కులు 8019294146 

3 శ్రర. పి.వి. కృష్ాణ రావు, అంగా అధాయప్కులు 9948271991 

4 బి.యన్. ప్రత్ూయష , అంగా ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు    9700226863 

5 సి. హ చ్. వీర బాబు, అంగా గెస్ు  అధాయప్కులు 9701767111 

6 వి.ఏ.యస్. శారదా కుమారీ, తజలుగు ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు 9494008020 

7 డా. యన్. స్ుజాత్, తజలుగు ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు  9866010982 

8 పి. గంగా భవానీ, తజలుగు గెస్ు  అధాయప్కురాలు  9652655013 

9 డి. నాగదందర, తజలుగు గెస్ు  అధాయప్కులు 9849989365 

10 ఐ. లక్ష్మోనాగమణి, స్ంస్ూృత్ గెస్ు  అధాయప్కురాలు 9440839789 

11 డా. పి. హరద రామ్ ప్రసాద్, హ ంది అధాయప్కులు  9440340057 

12 శ్రర. వి. నరసింహ సావమి, హ స్ురీ అధాయప్కులు 9491191635 

13 యామ్. పారధ సారధి, హ స్ురీ గెస్ు  అధాయప్కులు  9849787017 

14 డా. యన్. శ్రరనివాస్, జువాలజీ అధాయప్కులు   9912760880 

15 శ్రర. బి.ఎ. అలీ బాబా, జువాలజీ అధాయప్కులు  9849320443 

16 శ్రర. పి. జాన్ కిరణ్, జువాలజీ అధాయప్కులు (ఎఫ్.డి.పి.) 7799161783 

17 డా. యం. నవీన్ బాబు, జువాలజీ అధాయప్కులు (ఎఫ్.డి.పి.) సాధ నంలో  9966612047 

18 టి. వెంకటేశ్వర రావు, జువాలజీ ఒప్ుంద అధాయప్కులు 8519929419 

19 యస్.కె. మదీనా సాహ బ్, జువాలజీ ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9949953232 

20 పి. విజయ చందిరక, జువాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  8688913732 

21 వైె. గ త్మి, జువాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు 9502445968 

22 యం. దేవి ప్రస్ని, ఎకావకలుర్ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  9666868893 

23 జి.యన్.వి. స్తీష్, బయోటెక్ గెస్ు  అధాయప్కులు 9704565919 

24 బి. రాజ రాజదశ్వరి, బో టనీ ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు  9573243410 

25 జి. వర లక్ష్మో, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  9951379366 

26 వి. అనీత్, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు 9000285122 

27 జి.వి.యస్.జె. శరా వణి, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  9849695744 

28 వైె. అనీత్, మైెకోర  బయాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  9959925626 
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కరమ 
స్ంఖ్య 

ఆఫీస్ు పేరు / 
విభాగం  

ఉదయయగి పేరు, హో దా మొబ ైల్ నెం. 

29 
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డా. సిహ చ్. లలిత్, ఫలిాసపిి అధాయప్కురాలు  9866594053 

30 డా. వి. అనంత్ లక్ష్మో , గణతి్ అధాయప్కురాలు   9963786386 

31 యన్. స్ునీత్, గణిత్ గసె్ు  అధాయప్కురాలు  8074970390 

32 వి. హరి పిరయ, గణిత్ గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9949664194 

33 జి. శుభ, గణతి్ గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9490432130 

34 టి. వరాష  శ్రర , గణతి్ గెస్ు అధాయప్కురాలు  9248765693 

35 కె. స్ురదఖ్, సేుటసీ్ సిుక్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9959162538 

36 యస్. రాజా కుమార్, సేుటీస్ సిుక్ి గసె్ు  అధాయప్కులు 9505548777 

37 బి. చినిమాంబా, సేుటసీ్ సిుక్ి గెస్ు అధాయప్కులు 9492247701 

38 శ్రర. వి. చిటిు  బాబు, ఎకనామిక్ి అధాయప్కులు 9490352086 

39 శ్రర బి. శ్రరనివాస్ రావు, ఎకనామిక్ి అధాయప్కులు (విధి నిరవహణలో లేరు)    9866334502 

40 డా. కె. స్ుబషిని, ఎకనామిక్ి అధాయప్కురాలు  9963778269 

41 డా. వి. వెంకట రావు, ఎకనామిక్ి గసె్ు అధాయప్కులు 9440321018 

42 శ్రర.. పి.వి.వి. స్త్యనారాయణ, రాజనీతి శాసి్రం అధాయప్కులు 9493095488 

43 జి. నాగదశ్వరరావు, రాజనీతి శాసి్రం గసె్ు  అధాయప్కులు 9491258257 

44 శ్రర.. కె. అమోని చౌదరి, వాయయమ అధాయప్కులు 9849666994 

45 డా. జె. పాండయరంగారావు, కామర్ి అధాయప్కులు 9441069978 

46 సి.హ చ్. బాలాజీ, కామర్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9885465866 

47 శ్రరమతి. కె.యన్.బి. కూమారి, కామర్ి ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు  8179641781 

48 ఏ. అనిప్ూరణ, కామర్ి గసె్ు అధాయప్కురాలు  8179635675 

49 చిహ చ్. ఉమాదవేి, కామర్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9494197113 

50 వి.ఆర్.ఏ. లక్ష్మో, కామర్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  8790752498 

51 డి. అను ప్రభాతి, కామర్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9948193236 

52 డా. డి. వెంకటేశ్వరరావు, కామర్ి గసె్ు అధాయప్కులు 9848176395 

53 డా. విజయ కుమార్, కామర్ి గెస్ు అధాయప్కులు 9866361714 

54 డా. కె.జయయతి, ఫజిిక్ి అధాయప్కురాలు   9440301264 

55 శ్రర. యు.వి.బి.బి. కృషణ  ప్రసాద్, ఫిజిక్ి అధాయప్కులు 9848735725 

56 శ్రర. కె. జయ దేవ్, ఫజిిక్ి అధాయప్కులు   9705558292 

57 బి. శ్రరకాంత్, ఫజిిక్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9866959440 

58 యస్.బి. రాజా, ఫిజిక్ి గెస్ు అధాయప్కులు 9441239081 
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బి. జానీ, ఎలకాుా నిక్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9502346470 

60 పి. దివయ, ఎలకాుా నిక్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు    

61 శ్రర. టి. వర ప్రసాద్, కదమిసీి ర అధాయప్కులు మరియు వెసై్ పిరనిిపాల్  9885339292 

62 శ్రర. డి. రామారావు, కదమిసీి ర అధాయప్కులు 9949308203 

63 శ్రర. వి. మలాికారుె న శ్రో, కదమిసీి ర అధాయప్కులు 8341546804 

64 డి.యస్.వి.యన్.యమ్.రామ మూరిి, కదమిసీి ర ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9866478992 

65 కె. బాబూరావు, కదమిసీి ర ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9000260742 

66 ఏ.యస్.యస్. శిరషీ, కదమిసీి ర గెస్ు అధాయప్కురాలు  9492947533 

67 రాజా రత్ిం, కదమిసీి ర గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9573412652 

68 పి. దేవి స్ునంద, కదమిసీి ర గసె్ు  అధాయప్కురాలు  9553085901 

69 బి. ప్రస్నిత్, కదమిసీి ర గసె్ు  అధాయప్కురాలు  7396767965 

70 యస్. స్త్యనారాయణ మూరిి, పట్రర  కదమిసీి ర గసె్ు  అధాయప్కులు 9885831931 

71 కె.జి.వి.వి. లక్ష్మో, బయో కదమిసీి ర గెస్ు అధాయప్కురాలు  8309230007 

72 పి. స్ంధాయ , ఫుడ్ స్ైన్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  8466093901 

73 డా. కె.వి. శోభారాణి, కంప్ూయటర్ అపిా కదషన్ అధాయప్కురాలు  8500856417 

74 ఆర్.యన్. రఘురాం, కంప్ూయటర్ స్నై్ి ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు  9440327543 

75 డి. సీతారాములు, కంప్ూయటర్ స్ైన్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 9494212191 

76 పి. చకరధరరావు, కంప్ూయటర్ అపిా కదషన్ గసె్ు అధాయప్కులు 9948794535 

77 జి. అనిత్, కంప్ూయటర్ స్నై్ి గసె్ు  అధాయప్కులు 9010852867 

78 జి. స్ునీత్, కంప్ూయటర్ స్ైన్ి గెస్ు అధాయప్కులు 9010852867 

79 జి.వి.యన్, కిష్ర ర్, కంప్ూయటర్ స్నై్ి గసె్ు  అధాయప్కులు 9493958915 

80 శ్రర చిహ చ్.వి.వి. స్త్యనారాయణ రెడిు , గసె్ు  లెైబరరరియన్   9346765078 

81 శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో, సనీియర్ అససి్ుంటట 8106828333 

82 శ్రర. యం.జె. వినోద్ ఖ్నాి, సీనియర్ అసిస్ుంటట   

83 శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్, జూనియర్ అససి్ుంట్  9154214002 

84 శ్రర. యస్.వి.యస్. నరసింహారావు, జూనియర్ అససి్ుంట్  9177059023 

85 శ్రర. పి. వెంకటశే్వర రావు, టెపైసి్ు    8519955779 

86 శ్రర. కె. ఫలిోమన్, సరు ర్ కపీ్ర్  8985775199 

87 శ్రరమతి. వి. రంజని జయష్, సరు ర్ కీప్ర్ 9491573911 

88 శ్రర. పి. శాయంప్రసాద్, ముయజియం కీప్ర్ (విధ ినిరవహణలో లేరు)     
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శ్రర. పటీర్ జాన్, హీరదబరియం కపీ్ర్  7799410496 

90 శ్రర. కె.వి.వి.యస్. మూరిి, మకెానిక్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 9959353640 

91 శ్రర. పి. గంగరాజు, రకిారుు  అససి్ుంట్   9618668370 

92 శ్రర. యు. స్త్యనారాయణ, రికారుు  అసిస్ుంట్ 9949318656 

93 శ్రర. కె.వి. గంగాధర్, రకిారుు  అససి్ుంట్   9989571926 

94 శ్రర. డి.వి. రమణ, రికారుు  అససి్ుంట్ 8978665166 

95 శ్రర. యస్.వి.వి.యస్. మూరిి, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 8121694952 

96 శ్రర. టి.వి.వి. రమణ, రకిారుు  అసిస్ుంట్  9502808925 

97 శ్రర. వెంకట రాజు, రికారుు  అససి్ుంట్ 9440895485 

98 శ్రరమతి. వెై. బాలామణి, రికారుు  అససి్ుంట్ 9492670834 

99 శ్రరమతి. టి. స్త్యవతి, రికారుు  అససి్ుంట్ 8790705212 

100 శ్రర. యం.వి.బి.జి. తిలక్, రకిారుు  అససి్ుంట్ 9701298340 

101 శ్రరమతి. ఐ. మంగాదవేి, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటషేన్ గా GC (A), Rjy లో ప్నిచేయుచునాిరు) 9848498812 

102 శ్రరమతి. జి.బి.పి. స్ునిల, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటషేన్ గా GC (A), Rjy లో ప్నిచయేుచునాిరు) 9391273878 

103 శ్రర. కె.యస్. రామ చజతై్నయ, రకిారుు  అసిస్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా GC (A), Rjy లో ప్నిచేయుచునాిరు) 8309518975 

104 శ్రర. పి.వి. రమణ మూరిి, రికారుు  అసిస్ుంట్ 9492509330 

105 శ్రరమతి. ఎ. పారవతి, రకిారుు  అసిస్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 8374429147 

106 శ్రర. పి. జానీ మణి కుమార్, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 9052557555 

107 శ్రర. పి. శ్రరనివాస్ రావు, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 9000836968 

108 శ్రర. కె. ప్రసాద్ రావు, రికారుు  అసిస్ుంట్ (మూగ, చజవి) (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు)  

109 శ్రర. జి.సిహ చ్. అపాురావు, అఫసీ్ స్బారిునటే్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 7893350418 

110 శ్రర. కె. అపాురావు, అఫీస్ స్బారిునటే్ (డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు) 9849746813 

111 శ్రరమతి. పి. మంగా, గారునరే్  

112 శ్రరమతి. వి. సింహాచలం, స్ూవమెేర్   

113 శ్రర శివ మాణికయం, లాబ్ అటేండర్    9550762663 

114 యస్. కోదండ హరనిాధ్, తాతాూలిక డే వాచ్ మేన్  9666019482 

115 యస్. అమీర్ సాహ బ్, తాతాూలిక గారెునర్  8374187871 

116 యన్. హనుమంత్ు, తాతాూలిక నెైట్ వాచ్ మనే్ 9032600980 

117 సిహ చ్. అప్ులనరస్మో ,  తాతాూలిక సాూవెంజర్   
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. యం.టి.యస్. దవేి, కంప్ూయటర్ ఆప్రదటర్   

119 జె. వీర వణేి, సీవప్ర్   

120 కనకరత్ిం, జె.కె.సి. అఫీస్ స్బారిునటే్ 8096993836 

121 శ్రరను, గదమ్ి బాయ్  9848639704 
122 శ్రర పి. రాజదందర్, కంప్ూయటర్ మెైంటనెెన్ి  8008033383 
123 శ్రర స్ుబరమణయం, కంప్ూయటర్ లాబ్ అససి్ుంట్  9502881349 
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చాప్టర్ 11 

అధికారుల, ఉద్య ోగుల నెలసర  జిత్భాత్ోములు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (X)) 

కరమ 
స్ంఖ్య 

ఉదయయగ ిపరేు, హో దా 
కంప్ంనేషణ్ తో కలుప్ుకొని 

నెలస్రి జీత్ం  

రెగుయలేషన్ లో ఇవవబడిన 
విధంగా జీత్మును నిరణయంచు 

కంప్ంషణ్ విధానం    

1 డా. సి. కృషణ , పిరనిిపాల్  1,60,571/-  

2 శ్రర. టి.కె.వి. శ్రరనివాస్రావు, అంగా అధాయప్కులు 81,124/-  

3 శ్రర. పి.వి. కృష్ాణ రావు, అంగా అధాయప్కులు 81,269/-  

4 బి.యన్. ప్రత్ూయష , అంగా ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు    20,700/-  

5 సి.హ చ్. వీరబాబు, ఆంగా గెస్ు  అధాయప్కులు   గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున   

6 వి.ఏ.యస్. శారదా కుమారీ, తజలుగు ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

7 డా. యన్. స్ుజాత్, తజలుగు ఒప్ుంద అధాయప్కులు  20,700/-  

8 పి. గంగా భవానీ, తజలుగు గెస్ు  అధాయప్కులు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున   

9 డి. నాగదందర, తజలుగు గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

10 ఐ. లక్ష్మో నాగమణి, స్ంస్ూృత్ గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

11 డా. పి. హరద రామ్ ప్రసాద్, హ ంది అధాయప్కులు 64,242/-  

12 శ్రర. వి. నరసింహ సావమి, హ స్ురీ అధాయప్కులు 77,315/-  

13 యామ్. సారధి, హ స్ురీ గెస్ు  అధాయప్కులు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

14 డా. యన్. శ్రరనివాస్, జువాలజీ అధాయప్కులు   71,910/-  

15 శ్రర. బి.ఎ. అలీ బాబా, జువాలజీ అధాయప్కులు  66,270/-  

16 శ్రర. పి. జాన్ కిరణ్, జువాలజీ అధాయప్కులు (ఎఫ్.డి.పి.) 64,320/-  

17 డా. యం. నవీన్ బాబు, జువాలజీ అధాయప్కులు (ఎఫ్.డి.పి.) సాధ నంలో   

18 టి. వెంకటేశ్వర రావు, జువాలజీ ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

19 యస్.కె. మదీనా సాహ బ్, జువాలజీ ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

20 పి.వి. జయ చందిరక, జువాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

21 వైె. గ త్మి, జువాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

22 యం. దేవి ప్రస్ని, ఎకావకలుర్ గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

23 జి.యన్.వి. స్తీష్, బయోటెక్ గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

24 బి. రాజ రాజదశ్వరి, బో టనీ ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

25 జి. వర లక్ష్మో, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

26 వి. అనీత్, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

27 జి.వి.యస్.జె. శరా వణి, బో టనీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

28 వైె. అనీత్, మైెకోర  బయాలజీ గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  
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కరమ 
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విధంగా జీత్మును నిరణయంచు 

కంప్ంషణ్ విధానం    

29 డా. సిహ చ్. లలిత్, ఫిలాసిపి అధాయప్కురాలు  1,30,284/-  

30 డా. వి. అనంత్ లక్ష్మో, లెకూలు అధాయప్కురాలు   1,30,284/-  

31 యన్. స్ునీత్, లెకూలు గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

32 వి. హరి పిరయ, లెకూలు గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

33 జి. శుభ, లెకూలు గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

34 టి. వరాష  శ్రర , లెకూలు గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

35 కె. స్ురదఖ్, సేు టీస్ సిుక్ి గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

36 యస్. రాజా కుమార్, సేు టీస్ సిుక్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

37 బి. చినిమాంబా, సేు టీస్ సిుక్ి గెస్ు  అధాయప్కురాలు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

38 శ్రర. వి. చిటిు  బాబు, ఎకనామిక్ి అధాయప్కులు 1,26,477/-  

39 శ్రర. బి. శ్రరనివాస్రావు, ఎకనామిక్ి అధాయప్కులు   విధి నిరవహణలో లేరు   

40 డా. కె. స్ుబషిని, ఎకనామిక్ి అధాయప్కురాలు  67,751/-  

41 డా. వి. వెంకట రావు, ఎకనామిక్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

42 శ్రర.. పి.వి.వి. స్త్యనారాయణ, రాజనీతి శాసి్రం అధాయప్కులు 62,440/-  

43 జి. నాగదశ్వరరావు, రాజనీతి శాసి్రం గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

44 శ్రర.. కె. అమోని చౌదరి, వాయయమ అధాయప్కులు 1,09,167/-  

45 డా. జె. పాండయరంగారావు, కామర్ి అధాయప్కులు 65,777/-  

46 సి.హ చ్. బాలాజీ, కామర్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

47 శ్రరమతి. కె.యన్.బి. కూమారి, కామర్ి ఒప్ుంద అధాయప్కురాలు 20,700/-  

48 ఏ. అనిప్ూరణ, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

49 చిహ చ్. ఉమాదేవి, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

50 వి.ఆర్.ఏ. లక్ష్మో, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

51 డి. అను ప్రభాతి, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

52 డా. డి. వెంకటేశ్వరరావు, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

53 డా. విజయ కుమార్, కామర్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

54 డా. కె.జయయతి, ఫిజిక్ి అధాయప్కురాలు  1,22,788/-  

55 శ్రర. యు.వి.బి.బి. కృషణ  ప్రసాద్, ఫిజిక్ి అధాయప్కులు 60,654/-  

56 శ్రర. కె. జయ దేవ్, ఫిజిక్ి అధాయప్కులు   60,607/-  

57 బి. శ్రరకాంత్, ఫిజిక్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

58 యస్.బి. రాజా, ఫిజిక్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

59 బి. జానీ, ఫజిిక్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

60 పి. దివయ, ఫిజిక్ి గసె్ు  అధాయప్కురాలు   గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  
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కంప్ంషణ్ విధానం    

61 శ్రర. టి. వర ప్రసాద్, కదమిసిీర అధాయప్కులు మరియు వైెస్ పిరనిిపాల్  1,16,263/-  

62 శ్రర. డి. రామారావు, కదమిసిీర అధాయప్కులు 83,352/-  

63 శ్రర. వి. మలాికారుె న శ్రో, కదమిసిీర అధాయప్కులు 64,320/-  

64 డి.యస్.వి.యన్.యమ్.రామ మూరిి, కదమిసిీర ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

65 కె. బాబూరావు, కదమిసిీర ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

66 ఏ.యస్.యస్. శిరీష, కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

67 రాజా రత్ిం, కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

68 పి. దేవి స్ునంద, కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

69 బి. ప్రస్నిత్, కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

70 యస్. స్త్యనారాయణ మూరిి, ప్టరర  కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

71 కె.జి.వి.వి. లక్ష్మో, బయో కదమిసిీర గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

72 పి. స్ంధాయ , ఫుడ్ సై్న్ి గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

73 డా. కె.వి. శోభారాణి, కంప్ూయటర్ అపాికదషన్ అధాయప్కురాలు  65,777/-  

74 ఆర్.యన్. రఘురాం, కంప్ూయటర్ సై్న్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

75 డి. సీతారాములు, కంప్ూయటర్ సై్న్ి ఒప్ుంద అధాయప్కులు 20,700/-  

76 పి. చకరధరరావు, కంప్ూయటర్ అపాికదషన్ గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

77 జి. అనిత్, కంప్ూయటర్ సై్న్ి గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

78 జి. స్ునీత్, కంప్ూయటర్ సై్న్ి గెస్ు  అధాయప్కురాలు  గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

79 జి.వి.యన్, కిష్ర ర్, కంప్ూయటర్ సై్న్ి గెస్ు  అధాయప్కులు గంటకు రూ. 100/- చొప్ుున  

80 శ్రర చిహ చ్.వి.వి. స్త్యనారాయణ రెడిు , గెస్ు  లెైబరరీయన్    7,200/-  

81 శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో, సీనియర్ అసిస్ుంటట 38,488/-  

82 శ్రర. యం.జె. వినోద్ ఖ్నాి, సీనియర్ అసిస్ుంటట  40,913/-  

83 శ్రర. ఆర్. శివ కుమార్, జూనియర్ అసిస్ుంట్  28,037/-  

84 శ్రర. యస్.వి.యస్. నరసింహారావు, జూనియర్ అసిస్ుంట్  50,249/-  

85 శ్రర. పి. వెంకటేశ్వర రావు, టైెపిస్ు   39,201/-  

86 శ్రర. కె. ఫిలోమన్, సరు ర్ కీప్ర్  62,573/-  

87 శ్రరమతి. వి. రంజని జయష్, సరు ర్ కీప్ర్ 50,249/-  

88 శ్రర. పి. శాయంప్రసాద్, ముయజియం కీప్ర్    విధి నిరవహణలో లేరు   

89 శ్రర. పటీర్ జాన్, హీరదబరియం కపీ్ర్  27,034/-  

90 శ్రర. కె.వి.వి.యస్. మూరిి, మకెానిక్  డిప్ూయటేషన్ గా ప్నిచేయుచునాిరు  

91 శ్రర. పి. గంగరాజు, రకిారుు  అససి్ుంట్   48,991/-  

92 శ్రర. యు. స్త్యనారాయణ, రికారుు  అసిస్ుంట్ 54,689/-  
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కరమ 
స్ంఖ్య 

ఉదయయగ ిపరేు, హో దా 
కంప్ంనేషణ్ తో 

కలుప్ుకొని 
నెలస్రి జీత్ం  

రెగుయలేషన్ లో 
ఇవవబడిన విధంగా 

జీత్మును నిరణయంచు 
కంప్ంషణ్ విధానం    

93 శ్రర. కె.వి. గంగాధర్, రకిారుు  అససి్ుంట్   31,371/-  

94 శ్రర. డి.వి. రమణ, రికారుు  అససి్ుంట్ 42,654/-  

95 శ్రర. యస్.వి.వి.యస్. మూరిి, రికారుు  అససి్ుంట్ 29,670/-  

96 శ్రర. టి.వి.వి. రమణ, రకిారుు  అసిస్ుంట్ 31,371/-  

97 శ్రర. టి. వెంకట రాజు, రికారుు  అసిస్ుంట్ 28,853/-  

98 శ్రరమతి. వెై. బాలామణి, రికారుు  అససి్ుంట్ 42,679/-  

99 శ్రరమతి. టి. స్త్యవతి, రికారుు  అససి్ుంట్ 37,098/-  

100 శ్రర. యం.వి.బి.జి. తిలక్, రకిారుు  అససి్ుంట్ 36,047/-  

101 శ్రరమతి. ఐ. మంగాదవేి, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా GC (A) Rjy లో ప్నిచేయుచునాిరు) 40,336/-  

102 శ్రరమతి. జి.బి.పి. స్ునిల, రికారుు  అససి్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా GC (A) Rjy లో ప్నిచేయుచునాిరు) 45,089/-  

103 శ్రర. కె.యస్. రామ చజతై్నయ, రకిారుు  అసిస్ుంట్ (డిప్ూయటేషన్ గా GC (A) Rjy లో ప్నిచేయుచునాిరు) 28,853/-  

104 శ్రర. పి.వి. రమణ మూరిి, రికారుు  అసిస్ుంట్  36,047/-  

105 శ్రరమతి. ఎ. పారవతి, రకిారుు  అసిస్ుంట్ డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

106 శ్రర. పి. జానీ మణి కుమార్, రికారుు  అససి్ుంట్ డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

107 శ్రర. పి. శ్రరనివాస్ రావు, రికారుు  అససి్ుంట్ డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

108 శ్రర. కె. ప్రసాద్ రావు, రికారుు  అసిస్ుంట్ (మూగ, చజవి) డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

109 శ్రర. జి.సిహ చ్. అపాురావు, అఫసీ్ స్బారిునటే్  డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

110 శ్రర. కె. అపాురావు, అఫీస్ స్బారిునటే్ డిప్ూయటేషన్ గా ఈ కళాశాలలో 
ప్నిచయేుచునాిరు  

111 శ్రరమతి. పి. మంగా, గారునరే్ 40,336/-  

112 శ్రరమతి. వి. సింహాచలం, స్ూవమెేర్  28,037/-  

113 శ్రర శివ మాణికయం, లాబ్ అటేండర్    4,000/-  

114 యస్. కోదండ హరనిాధ్, తాతాూలిక డే వాచ్ మేన్  4,000/-  

115 యస్. అమీర్ సాహ బ్, తాతాూలిక గారెునర్  5,000/-  

116 యన్. హనుమంత్ు, తాతాూలిక నెైట్ వాచ్ మనే్ 4,000/-  

117 సిహ చ్. అప్ులనరస్మో ,  తాతాూలిక సాూవెంజర్  3,500/-  

118 యం.టి.యస్. దవేి, కంప్ూయటర్ ఆప్రదటర్  6,000/-  

119 జె. వీర వణేి, సీవప్ర్  4,000/-  

120 కనకరత్ిం, జె.కె.సి. అఫీస్ స్బారిునటే్ 4,000/-  
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కరమ 
స్ంఖ్య 

ఉదయయగ ిపరేు, హో దా 
కంప్ంనేషణ్ తో 

కలుప్ుకొని 
నెలస్రి జీత్ం  

రెగుయలేషన్ లో 
ఇవవబడిన విధంగా 

జీత్మును నిరణయంచు 
కంప్ంషణ్ విధానం    

121 శ్రర యు. శ్రరను, గదమ్ి బాయ్  6,000/-  

122 శ్రర పి. రాయుజదందర్, కంప్ూయటర్ మెైంటనెెన్ి  8,000/-  

123 శ్రర స్ుబరమణయం, కంప్ూయటర్ లాబ్ అససి్ుంట్  6,000/-  

 

చాప్టర్ 12 
ప్రణాళిక మొ // వాటతిో సహా ప్రతి ఎజనేి్కి  

(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XI)) 

12.1  

ఏజెనిి 

ప్రణాళిక / పర ర గార ం / సీూం / పరా జెకుు  
/ కారయకరమం / దనేి కొరకు బడజెట్ 

మంజూరు చయేబడజను 

ఖ్రుు అంచనా ఫలిత్ అంచనా 
నిధుల వినియోగం 

స్ంబందించి వివరాలు, ఆ 
వివరాలు లభయమగు ప్రదశే్ం 

యు.జి.సి. 
సిూమ్ి  

అటానమస్   20,00,000/- 20,00,000/- 

డా. పి. హరద రామ్ ప్రసాద్,  
హ ంది అధాయప్కులు మరియు 
శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో, 
సీనియర్ అసిస్ుంటట 

సేుట్ బడజెట్  జీతాలు మరయిు ఇత్ర బడజెట్ లు  7,88,64,523/- 7,88,64,523/- 
శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో, 
సీనియర్ అసిస్ుంటట 

రుసా బడజెట్ కళాశాల అభివృదిధ   50,00,000/- 50,00,000/- 

డా. పి. హరద రామ్ ప్రసాద్,  
హ ంది అధాయప్కులు మరియు 
శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ లక్ష్మో, 
సీనియర్ అసిస్ుంటట 

 

12.2  

ఏజెనిి 

ప్రణాళిక / పర ర గార ం / సీూం / పరా జెకుు  / 
కారయకరమం / దనేి కొరకు బడజెట్ 

మంజూరు చయేబడజను 

గత్ స్ంవత్ిరం 
విడయదల చేయబడిన 

నిధులు 

ఈ స్ంవత్ిరం 
మంజూరు 

చేయబడిన నిధులు 
యు.జి.సి. సిూమ్ి  అటానమస్   20,00,000/- 20,00,000/- 

సేుట్ బడజెట్  జీతాలు మరయిు ఇత్ర బడజెట్ లు  7,88,64,523/- 7,88,64,523/- 

రుసా బడజెట్ కళాశాల అభివృదిధ   50,00,000/- 50,00,000/- 

సాూలర్ షపి్  SC, ST, BC, EBC, Minorities 56,40,385/- 56,40,385/- 
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చాప్టర్ 13 

సబి్డీ కారోకరమములు నిరీహ ంచు విధానం  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XII)) 

13.1 ప్బిిక్ అధార టి చేత్ అమలుప్రచబడు సబి్డీ ఇవీబడు ప్నులు / కారోకరమములు / సవీములు / సబి్డీ సీభావం, 
సబి్డీ ప ందుటకు అరహత్ నియమాలు, వివిధ కారోకరములకు సబి్డీ ఇచేే   

13.2 అధికారంగల అధికార  హో ద్ా  
 

ప్ని / 
కారయకరమం పరేు 

స్బిిడమ స్వభావం / 
సీూములు 

స్బిిడమ ప ందుటకు 
అరహత్ నియమాలు 

స్బిిడమ మంజూరు చేయు అధకిార ిహో దా 

బస్ పాస్  ప్రయాణం  స్కు డజంట్ి  ఏ.పీ.యస్.ఆర్.టీ.సి., డిపర  మనేేజర్  
సాూలర్ షపి్  ఆర్.టి.ఎఫ్., యం.టి.ఎఫ్. స్కు డజంట్ి  జాయంట్ డజైరకెుర్, డి.యస్.డబూా ూ.ఓ. కాకనిాడ. (యస్.సి) 

డిసిు రక్ు టెైరబల్ వలెేేర్ ఆఫసీ్ర్, డి.టి. డబూా ూ.ఓ. 
రంప్చోడవరం. (యస్.టి) 
డిసిు రక్ు బి.సి. వలెేేర్ ఆఫీస్ర్, కాకినాడ. (బి.సి., ఇ.బి.సి.) 
డిజబిల్ు  వలెేేర్ ఆఫసీ్ర్, కాకనిాడ. (డజిబిల్ు) 
ఏ.పి. సేుట్ మెనైారటిీ కారోురదషన్. (మెనైారటిీ)   

 
 

13.3 సబి్డీ కారోకరమముల అమలుచేయు విధానం 

ప్ని / కారయకరమం పేరు అపిా కదషన్ విధానం  స్ంక్షన్ విధానం  విడయదల విధానం  
బస్ పాస్  ఏ.పీ.యస్.ఆర్.టీ.సి., వారి 

నమూనా  
ఏ.పీ.యస్.ఆర్.టీ.సి.  ఏ.పీ.యస్.ఆర్.టీ.సి. 

సాూలర్ షపి్  ఈపాస్ / జాినభూమి ఆన్ లెైన్  ఆన్ లెైన్  
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చాప్టర్ 14 

ప్బిిక్ అధార టి చేత్ మంజూరు చేయబడు రాయితీలు, ప్ర ిటుి , అధరైెజేషన్ వివరాలు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XIII)) 

14.1 లబిి ప ందు సంసధలు  
 పరర గార ం / సవీం పేరు  

కరమ 
స్ంఖ్య 

లబేి ప ందు స్ంస్ధ  పేరు చిరునామా  
మంజూరు 

చేయబడిన లబేి 
స్వభావం  

మంజూరు తదేి  
మంజూరు చయేు 

అధకిార ిపరేు హో దా  

1 P.R. Government College 
(Autonomous), Kakinada. SC Schemes 22-11-2016 District SC Welfare 

Officer, KKD. 
2 P.R. Government College 

(Autonomous), Kakinada. ST Schemes 10-02-2017 Tribal Welfare Officer, 
Rampachodavaram. 

3 P.R. Government College 
(Autonomous), Kakinada. BC Schemes 16-01-2017 District BC & EBC 

Welfare Officer, KKD. 

4 P.R. Government College 
(Autonomous), Kakinada. EBC Schemes 09-12-2016 District BC & EBC 

Welfare Officer, KKD. 

5 P.R. Government College 
(Autonomous), Kakinada. 

Minorities 
Schemes 02-08-2016 Minority Welfare 

Officer, KKD. 
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చాప్టర్ 15 

ఎలకాటా నిక్ ఫాం లో అందుబాటులో ఉనన సమాచారం  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (X) (IV)) 

 

పాి పవ, సడిి, డవిిడి, వెబ్ై్టు వంటి ఎలకాటా నిక్ ఫారాిట్ డిపారుట మ ంట్ అంద్ిసుత నన  
15.1 సిీముల సమాచారం  
ఎలకాటా నిక్ ఫారెిట్  వివరణ (సెైట్ అడ రరస్ / 

లొకేషన్) 
కంట ంట్  సమాచార అధికార  పేరు & 

హో ద్ా  
వెబ్ సెైట్  www.prgc.ac.in  పిరని్పాల్స  
ఇ-మ యిల్స  kakinada.jkc@gmail.com  పిరని్పాల్స 

 

డిపారుట మ ంట్ లకు సంబంధించిన సమాచారం, ర కారుస లు, ప్త్రములు ప్బిిక్ కు అందుబాటులో ఉంచుటకు ఏరాాటు 

చేయబడని గరంధాలయం, సమాచార కేందరం లేద్ా రీడింగ్ రూము వంటి వివరాలు, వాటి ప్ని వేళల సమాచారం  

 

15.2  
కరమ 

స్ంఖ్య 
విభాగం టెైమింగ్ి 

1 లెైబరరీ  09.30 AM to 5.00 PM 

2 ఆఫసీ్  10.30 AM to 5.00 PM  

3 కాలేజ్  10.00 AM to 5.00 PM 
4  జె.కె.సి. 09.00 AM to 5.30 PM 
5  ఎగాె మ్ సల్్   10.00 AM to 5.30 PM 

 
  

http://www.prgc.ac.in/
mailto:kakinada.jkc@gmail.com
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చాప్టర్ 16 

పౌరులకు సమాచారం అంద్ించుటకు చేయబడిన ఏరాాటులు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XV)) 

 

16.1 ప్బిిక్ కు సమాచారం అందచయేు  వివిధ మాధోమాలు  
మాధోమాలు వివరణ అందుబాటులో ఉముేబడు సమాచారం 

నోటసి్ బో రుు   ప్ర పాలన విభాగ బాి క్ లో  సూట డ ంట్ చారటర్, ఉద్య ోగుల సమాచారం  
   
నకయస్ పపే్ర్ రిపర ర్ు లు    
   
చాటింప్ులు    
   
స్మాచార కదందరం  కళాశాల ఆవరణలో డా. సి. కృషణ , 

పిరనిిపాల్, అధనింలో ఒక స్మాచార 
కదందరం అందుబాటటలో ఉంచబడేను    

కలశాలకు స్ంబంధించిన వివిధ 
వివరముల ఈ కదందరం దావరా 
ప ందవచుును   

   
ప్రచురణలు    
   
కారాయలయ గరంధాలయం    
   
వెబ్ సెైట్  www.prgc.ac.in  
   
ఇత్ర మారగములు    
   

http://www.prgc.ac.in/
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చాప్టర్ 17 

ప్రజా సమాచార అధికారుల పేరు, హో ద్ా, ఇత్ర వివరములు  
(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XVI)) 

 

ప్రజా సమాచార అధికారులు 

కరమ 
స్ంఖ్య 

కారాయలయ / ప్రిపాలన విభాగ 
పేరు  

పి.ఐ .ఓ. పరేు, హో దా  
కారయలయ ఫర న్ 

నెం.  
ఇ-మ యిల్స 

1  
పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల 
(స్వయంప్రతిప్తిి), కాకనిాడ   

డా. సి. కృషణ , పిరనిిపాల్  0884 – 2379480 kakinada.jkc@gmail.com 

 

అసిసెటంట్ ప్రజా సమాచార అధకిార   

కరమ 
స్ంఖ్య 

కారాయలయ / ప్రిపాలన విభాగ 
పేరు  

పి.ఐ .ఓ. పరేు, హో దా  
కారయలయ ఫర న్ 

నెం.  
ఇ-మ యిల్స 

1  
పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల 
(స్వయంప్రతిప్తిి), కాకనిాడ   

శ్రరమతి. ఏ.వి. అనంత్ 
లక్ష్మో , సీనియర్ అససి్ుంట్ 0884 – 2379480 kakinada.jkc@gmail.com 

 

అపవాలు అధకిార   

కరమ 
స్ంఖ్య 

అపుీలు అధకిారి పేరు, హో దా  అపుీలు అధకిారి, అధకిార ిప్రధిి  
కారయలయ ఫర న్ 

నెం. 
ఇ-మ యిల్స 

1 డా. కె ప్రమీల, ఆర్.జె.డి. 
పరా ంతీయ స్ంయుకి స్ంచాలకులు, 
రాజమహ ందరవరం 

0883 - 2448811 rjdcerjy@gmail.com 
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చాప్టర్ 18 
ఇత్ర సమాచారం  

(సెక్షన్ 4 (1) (బి) (XVII)) 
18.1 ప్బిిక్ కు ఉప్యోగప్డే ఇత్ర సమాచారం / సమాచారము అంద్ించు ప్రచురణలు  
 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
 

18.2 సమాచార హకుీ చటటప్ు 8 (1) సెక్షన్ ప్రకారం లేద్ా రాషట ర ప్రభుత్ీ నియమముల ప్రకారం ప్రజలకు 
అందుబాటులో ఉంచుటకు వీలులేని సమాచారం (ఏమ ైనా) 
 
 
 

సధలం : 
తేద్ి : 
 
 

పి.ఆర్. ప్రభుత్వ కళాశాల (స్వయంప్రతిప్తిి), 
కాకనిాడ 

 


