
 
 

 

 సమాచార హక్కు చట్టం 2005 

చాటర్ 2 లోతు సెక్షన్ 4 -1 రకరం 

ఉద్ాానశఖ, O/o.క్మిషనర్ వయి కయాలయము, ఎ.ప., గుంట్ూరు. 
 

సెక్షన్ 4 (1) (ఎ )  
క్రభ.సంఖ్య   అంశభు తీసఽక్ునన చయయ 
1 సభాచాయ హక్ుు చట్టం 2005 క్రంద తృౌయులక్ు 

సంఫంధ ంచిన సభాచాయం తృ ందఽట్క్ు రతి 
కమయలమభునక్ు సంఫంధ ంచిన 
సభాచామతున దధతి రకయం విబజంచి 
తృ ందఽయచవలెనఽ. అట్టట  సభాచామతున 
అందఽఫాట్ులో ఉండే విధభుగ 
తృ ందఽయచవలెనఽ. ఈ సభాచామతున క్ 
క్ంయయట్ర్ లో ఉంచి భమిము దాతుతు 
అంతమా లభులో ఉంచి అందమిక్ అందఽఫాట్ులో 
ఉంచవలెనఽ. 

ఉదాయన శఖ్ విఫాగభునక్ు 
సంఫంధ ంచిన సభాచామతున 
అంతమా లం horticulture.ap.nic.in 

లో తృ ందఽయచట్ం జమిగింద  
భమిము ఎట్టక్పడె వట్టతు 
సవమించట్ం జయుగుతేంద . 

 

  



సెక్షన్ 4(1)(త) - సమాచార హక్కు చట్టం 2005 

క్ర.సంఖా మానఽావల్ లో క్ర.సంఖా తీసఽక్కనన చరా 
1 సంసథ వివమలు, ఫాధయతలు ఉదాయన శఖ్ వమి వివమలు: సంసథ manual ేజీ న ం:17 

- 19 అంతమా లం horticulture.ap.nic.in నందఽ 
తృ ందఽయచడబ ైనద  .  

2 అధ కయులు, ఉదయయగుల ఫాధయతలు భమిము 
అధ కమలు 

రతి ఉదయ యగిక్ సంఫంద ంచిన వివమలు ఉదాయన శఖ్ వమి 
భానఽయవల్ ేజీ నం: 33-51 అంతమా లం 
horticulture.ap.nic.in నందఽ తృ ందఽయచట్బ ైనద .  

3 ఉదయయగసఽు ల యయవకే్షణ భమమిు 
జవఫుదామతీనం  భమిము తుయణమాలు 
తీసఽకొన ేవిధానం భమిము దదతి 

రసఽు తం ఉనన ఉదాయనశఖ్ వమి సంశూథ గత విధానాలు 
జత చేమట్ం జమిగింద  

4 ఫాధయతలు తుయవహ ంచఽట్ విధ  విధానాలు ఉదాయన శఖ్ వమి భానఽయవల్  సంఫంద త అంతమా లం 
horticulture.ap.nic.in. లో తృ ందఽయచట్బ ైనద  

5 ఉదయయగుల ఫాధయతలు విధానాలు తుమభ 
తుఫంధనలు, సాచనలు, భానఽయవల్  
భమిము సభాచాయం 

A, B & C వీట్టక్ సంఫంధ ంచిన వివమలు, సాచనలు, 
తుమభ తుఫంధనలు ఆంధర రదేశ్ రబుతవం వయు 
భమిము కైందర రబుతవం వయు కలానఽగుణంగ అవసయ 
తుమితుం ఎట్టక్పడె ఇవవఫడెనఽ 

6 సంసథ అధనీభులో క్ల వివిధ విఫాగల 
సభాచాయ త్రా లు 

చట్టరకయం తుయవహ ంచఫడెనఽ 

7 సభాచాయం అడగిని వమతి్ో సంరద ంప 
చేముట్క్ు సంసథలో ఏమట్ు చేమఫడిన 
అంశం 

ఆంధర రదేశ్ వమి తుమభ తుఫంధనలు అనఽసమించి 
చేమఫడెనఽ 

8 సంసథ యొక్ు సాచిక్లు. కౌతుసల్, క్మిట్లీు 
భమిము సంఫంధ ంచిన విఫాగలు (ఇదదయు 
కతూ అంతక్నాన ఎక్ుువ క్యౌగ ిఉనన) 

సలశృలు, సాచనలు ఇచఽుట్క్ు భమమిు 
వివమల సభాచాయం రజలక్ు 
అందఽఫాట్ులో ఉంచఽట్క్ు భమిము వయు 
సభాచాయం తృ ందఽట్క్ు 

ఇద  సంఫంధం లేదఽ 



క్ర.సంఖా మానఽావల్ లో క్ర.సంఖా తీసఽక్కనన చరా 
9 అధ కయులు భమిము ఉదయ యగుల 

వివమలు 
 

అంతమా లం horticulture.ap.nic.in లో 
తృ ందఽయచట్బ ైనద   

10 అధ కయులు భమిము ఉదయ యగుల 
న లవమీ జీతబత్ాయలు భమిము మిశృయ 
విధానాలు 
 

ఉదయ యగుల జీత బత్ాయలు వమిక్ సంఫంధ ంచిన సేులు 
రకయం RPS 2020 రకయం ఫాయంక్ు ఖ్ాత్ా దావమ 
చెయౌలంఫడెనఽ 

11 ఫడెాట్ లో తృ ందఽ యచిన 
కైట్ాభంపలు భమిము సాచించఫడిన 
ఖ్యుులు 

జలాల  శూథ భ అధ కయులక్ు, మ ైతేలక్ు కవలసన 
ధక్భులక్ు అనఽగుణంగ సంవతసమీక్ రణాయక్ 
తమాయుచేశూు యు.  రబుతవ ఆమోదం తయువత ఈ 
సంవతసమీక్ రణాయక్ జలాల లక్ు ంఫడెనఽ. 
 

12 లతధదాయుల వివమలు భమిము మభతీ 
తృ ందఽ విధానం, మభతీ వివమలు 
వట్టక్ సంఫంధ ంచి అభయయ ఖ్యుు 
తుమితుం 

 

అంతమా లం horticulture.ap.nic.in నందఽ తృ ందఽయచడ 
బ ైనద   

13 మభతీ వివమలు మిిట్ుల  భమిము 
అధ కమిక్ ఉతుయువలు, యసదఽలు 

లతధదాయుల వివమలు  సంఫంధ త ఉదాయన అధ కయులు 
భమిము జలాల  ఉదాయన అధ కయుల (DHO) దగగయ 
తుక్షిుం చేమఫడినద . వివిధ థకలు ఉదాయన శఖ్ 
వమి అంతమా లభు horticulture.ap.nic.in లో 
ఉంచట్బ ైనద  

14 అంతమా లభులో తృ ందఽమిచిన 
సభాచాయం వివమలు 

ధక్భుల భాయగదయశకలు, ఫడెాట్ వివయభులు 

15 రజల కొయక్ు అందఽఫాట్ులో గల 
సదఽతృమాలు అంట్ె సభాచాయం 
తృ ందఽట్క్ు, తు చేసే కలం, 

గరంధాలమాలు, చదఽవపకోవట్ాతుక్ 
కైట్ాభoచిన గదఽలు ముదలెైనవి 

తృౌయుడె ఉదమం 10.30 గంట్లక్ు శూమంతరం 5.30 

వయక్ు క్మీషనర్, ఉదాయన శఖ్ కమయలమం భమిము 
జలాల  ఉదాయన శఖ్ కమయలమభులు నఽండి సభాచాయం 
తృ ందవచఽు భమిము క్య త్రా లనఽ, పసుకలు సంసథ 
అంతమా లం నఽండి తృ ందవచఽు (ట్ోల్ పర 
నం.18004252960) 



క్ర.సంఖా మానఽావల్ లో క్ర.సంఖా తీసఽక్కనన చరా 
16 అధ కయుల  ేయుల   వమి  హో దా  

భమిము  ఇతయ  వివమలు  తృౌయ  
సభాచాయ  అధ కయులు సంఫంధ ంచిన 
సభాచామతున ఎట్టక్పడె  
సవమించి ఉంచవలెనఽ 

ఇట్టట  సభాచామతున 4 (1) (త) XVI నందఽ 
తృ ందఽయచడబ ైనద . 

17 ఇతయ సభాచాయభు ఇతయతర వివయభులు ఎట్టక్పడె భా ఈ 
కమయలమభునక్ు సంఫంధ ంచిన అంతమా లభు 
horticulture.ap.nic.in లో తృ ందఽయచఫడెనఽ. 

 

  



అధ్ాాయము – 1 

ఉదాయనశఖ్ క్మీషనయు వమి కమయలమభు, ట్ట.ట్ట..స. ఫంగల , ముదట్ట అంతసఽు , మితూ మ ైతే ఫజార్ దగగయ, 

చఽట్ుట గుంట్, గుంట్ృయు. 
1.1. యిచయం: 

 రబుతవం G.O. MS. No: 304 F & A (Agri-A) Dept, Dt:30.06.1981 రకయం ఉదాయన శఖ్ 

ఏమట్ు చేమఫడినద . దాతుక్  డెైమ క్టర్  ఉదాయన శఖ్ వయు రధాన  సంచాలక్ులుగ  తుమమించఽట్  

జమిగింద . అదే  GO లో వయవశూమ  శఖ్లో క్యౌగి ఉనన వివిధ  ఉదాయన థకలు భమిము ఫడెాట్ 

కైట్ాభంపలు, వట్టక్ సంఫంధ ంచిన ఉదయ యగులు ఉదాయన Nurseries అతునము  ఉదాయన శఖ్క్ు  

అగించఽట్ జమిగింద . ఇట్టట   కొతు   ఉదాయన శఖ్ 01.01.1982 నఽండి తుచేముట్  తృర యంభంఫడినద  

రసఽు తం  ఇదదయు అదనప  సంచాలక్ులు  త్ో  రధాన  కమయలమం  భమిము జలాల  కమయలమాలు  క్యౌగి 

ఉంద   వివిధ ఉదాయన థకలు అభలు  చేమఫడెతేనానభ.  

1.2. సమాచార హక్కు చట్టం యొక్ు ముఖా ఉద్దదశం (OBJECTIVE/PURPOSE OF THIS 

INFORMATION HAND BOOK) 

1.3. ఉదాయన మ ైతేలు /తృౌయులు / ఆచాయుయలు /ఎగుభతిదాయులు / మ ైతే  సభాఖ్యలు ఉదాయన యంగతుక్ 

సంఫంధ ంచిన అతున వివయభులు తృ ందఽట్. 

వివిధ మ ైతే  థకలు వివమలు అంట్ే మషట ర ఉదాయన Mission (MIDH)/RKVY/NMOOP/OFWM 

 రగతి  శీల  మ ైతేల  శిక్షణ  తయగతేలు  అంట్ే రతయక్షo గ తృ లాలలో  భమిము శిక్షణ తయగతేలు. 

 సమీక్ిత  ఎయువపల  మాజభానయభు  భమిము వివిధ  తృతరల  విశలలషణలు 

 ఉదాయన శఖ్ నయసమీస్  దావమ నాణయబ ైన  ండల   చెట్ల   ముక్ులు  ఉతతిు   చేస సయపమ  చేముట్ 

 సేందీరమ  వయవశూమ  దధతేలు  భమిము సమీక్ిత  తోృ షకల  తుయవహణ  భమిము సభగర ససయ 

యక్షణ తుయవహణ 

 వివిధ  శిక్షణ  తయగతేలు  భమిము వివిధ సందయశన  తయగతేలు  తుయవహ ంచఽట్ 

 మ ైతే  సబ ైఖ్యలు, ఉదాయన మ ైతేలు  భమిము ఉదాయన సహకయ  సంఘాలక్ు సశృమ సహకమలు  

అంద ంచఽట్ 



 యలు  భమిము క్యగమల  ఉతతిుక్   హమిత  గిశృలు /షేడ్ న ట్  హౌసెస్  తుయవహ ంచఽట్  

విలువ  ఆధామిత  ఉదాయన ఉతతేు లు 

 కోత  అనంతయం  మాజభానయ దధతేలు 

 ఉదాయన ఉతతేు లు  ఎగుభతేల  తుయవహణ ఉదాయన  ఉతతేు ల  కొయక్ు PSC certificate ఇచఽుట్ 

 కోత అనంతయం నశుట లనఽ తువమిచఽట్క్ు శీతల గిడడంగులు, తృయక్ంగ్ హౌస్ లు, తృో ర సెససంగ్ వసతేలు 

క్యౌంచఽట్. 

 ఉదాయన నయసమి చట్టం , AP OIlPALM act 1993 యయవేక్షించఽట్ తుయవహ ంచఽట్ 

 ఉదాయన మ ైతేక్ు  భామ ుట్ ఆధామిత  ంట్లు  వేసఽకొనఽట్క్ు  సశృమం   చేముట్ 

1.4. ముఖా తుబంధనలక-తురవచనం: 

క్మీషనర్ (CoH)    : ఉదాయనశఖ్ క్మిషనర్  
అదనప అధ కమి (Addl.D.H)               : అదనప ఉదాయన సంచాలక్ులు 
సంముక్ు సంచాలక్ులు (J.D.H.)               : సంముక్ు ఉదాయన సంచాలక్ులు  
ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు (D.D.H)   : ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు  
సశృమ సంచాలక్ులు (A.D.H.)                : సశృమ ఉదాయన సంచాలక్ులు  

ఉదాయన అధ కమి (H.O.)                 : ఉదాయన అధ కమి  

1.5 సంసథ  తుయాణ సమాచారం: 

 అధాయమభు – 2  

 అధాయమభు – 3  

 అధాయమభు – 4  

 అధాయమభు – 5  

 అధాయమభు – 6  

 అధాయమభు – 7  

 అధాయమభు – 8  

 అధాయమభు – 9  

 అధాయమభు – 10  



 అధాయమభు – 11  

 అధాయమభు – 12  

 అధాయమభు – 13  

 అధాయమభు – 14  

 అధాయమభు – 15  

 అధాయమభు – 16  

 అధాయమభు – 17  

 అధాయమభు – 18  

1.6 అదను  సమాచారం  తృ ందఽట్ 

 థక్ంలోలేతు  సభాచామతున  తృ ందఽట్క్ు అవసయబ ైన  దధతి,  సభాచాయభులు  భమిము 

చెయౌలంచవలసన  యుసఽభు  వివమలు వివమించవలెనఽ. 

 అదనప  సభాచాయం  కొయక్ు ఉదాయన శఖ్ వమి అంతమా లం horticulture.ap.nic.in  లో 

తృ ందవచఽు భమిము సంఫంధ త ఉదాయన శఖ్ క్మీషనర్  వమి కమయలమభులో  క్యౌగి ఉనన శూంకైతిక్  

అధ కయులు భమిము సంఫంధ త జలాల  శూథ భ లో గల ఉసంచాలక్ులు  లేదా  జలాల  ఉదాయన అధ కమి వమితు  

కతు, భండల  శూథ భలో  గల ఉదాయన అధ కమితు  గతు సంరద ంచవచఽునఽ. 

1.7  సంరద్ించవలసన  అతి  ముఖాభ ైన  అధ్ికరుల, పేరుు , వయి చిరునామాలక 

 సభాచాయం తృ ందఽట్క్ు సంరద ంచవలసన  అధ కయుల వివమలు ఇవవవలెనఽ 

 ఇట్టట   సభాచామతున  ఉదాయన శఖ్ వమి అంతమా లంలో horticulture.ap.nic.in ఉంచట్బ ైనద . 

 

 

 

 

 



అధ్ాాయము – 1  

సంసథ యొక్ు విధఽలు భమిము ఫాధయతలు [సెక్షన్ 4 (1) (b) (I)] 

1.1 సంసథ  యొక్ు విధఽలక మయియు బాధాతల వివయలక 

 క్రభ. 

సంఖ్య   
సంసథ యొక్ు ేయు
  

చియునాభా విధఽలు /ఫాధయతలు 

1 ఉదాయన శఖ్  
క్మిషనర్ వమి 
కమయలమం, 
గుంట్ృయు 

O/o ఉదాయనశఖ్ క్మీషనయు వమి 
కమయలమభు, ట్టట్టస తయౌడంగ్, 
ముదట్ట అంతసఽు , తృత భామ ుట్ 
మార్డ, చఽట్ుట గుంట్, గుంట్ృయు-
522 004  

ఉదాయన శఖ్ వమి విధ విధానాలు  
డితృమ టమంట్   వమి భానఽయవల్  
లోతు   ేజీ న ం. 17-19   నందఽ 
అంతమా లం 
horticulture.ap.nic.in లో 
ఉంచఫడినద .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



అధ్ాాయము – 2 

అధ కయులు భమిము ఉదయయగులు యొక్ు అధ కమలు భమిము విధఽలు [సెక్షన్ 4(1)(b)(ii)] 

2.1 : అధ్ికరులక మయియు ఉద్య ాగులక యొక్ు హో ద్ా, అధ్ికయలక మయియు విధఽలక వివయలక క్రంద్ి విధంగ 

వుననవి. 

* అధ్ికయలక మయియు విధఽలక డితృయటటమంట్ల్ మానాావల్ పేజి. న ం. 9 నఽండ ి68 మయియు 92 నఽండి 114 

లలో పేయకునడం జయిగoిద్ి. ఇద్ి horticulture.ap.nic.in website లో తృ ందఽరచడం క్ూడా జయిగింద్ి.             

I) అధ కయులు భమిము ఉదయ యగసఽు ల వివమలు 

II) అధ కయులు భమిము ఉదయ యగసఽు ల న లవమీ జీతబత్ాయలు భమిము వమిక్ చెయౌలంప విధానం ఇవవఫడినద  

క్రమ. 

సంఖా   
ఉద్య ాగి యొక్ు పేరు 
(శ్రర /శ్రరమతి) 

హో ద్ా విధఽలక  మూల 
వేతనం    

వేతన 
సేులక   

తోౄ న్ న ంబర్  

 సంకైతిక్       

1 క .ఫాలాజ నామక్  అదనప ఉదాయన 
సంచాలక్ులు 
(రణాయక్ విఫాగం) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్ 
మితృలన, 
ఇతయబ ైనవి   

170580 94500-

170580 
7330735555 

2 ఎం. వ ంక్ట్ేశవయుల  అదనప ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (సేటట్ తృల న్ ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి   

162780 94500-

170580 
7993915008 

3 . హనఽభంత మవప సంముక్ు ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (RKVY, 

NMOOP) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి   

158880 80910-
166680 

6309329888 

4 క . శీరతువసఽలు  ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు 
(SDP) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి   

154980 76730-

162780 
7330745555 



క్రమ. 

సంఖా   
ఉద్య ాగి యొక్ు పేరు 
(శ్రర /శ్రరమతి) 

హో ద్ా విధఽలక  మూల 
వేతనం    

వేతన 
సేులక   

తోౄ న్ న ంబర్  

5 వి.ఎస్. ధయిజ   ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు  
(ఎం.ఐ.డి.హెచ్ )  

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి   

158880 76730-
162780 

7330752222 

6 ఆర్. హ భ తందఽ  ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు 
(మితృలన విఫాగం ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

158880 70850-

158880 

7337536666 

7 .వి.యభణ  సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (SDP) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

154980 70850-

158880 
7995087084 

8 జ. అండాళ్ సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (RKVY& 

NMOOP) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

154980 65360-

154980 

7330732222 

9 ఆర్.మభ మోహన్ సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (హెచ్ .డి.ఏ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

145980 70850-

158880 
7995087062 

10 ఎస్.వి.యత్ానచాయుయలు సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (రణాయక్ 
విఫాగభు) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

144150 65360-

154980 
7330715555 

11 ము.సఽధ  సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (మం. ఐ.డి. 
హెచ్) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

140540 65360-

154980 

7330782222 

12 క . శీరకంత్ మ డిడ   సశృమ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు (మం. ఐ.డి. 
హెచ్) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

115500 61960-

151370 

7331152222 



13 త.రవీణ  ఉదాయన అధ కమి 
(ఐ.ట్ట.డి.మం & తల సట్ట) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

89720 61960-

151370  

7995087027 

14 ఎన్. సఽతూత  ఉదాయన అధ కమి (SDP) చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

70850 57100-

147760 

7995087030 

15  శీరలక్షిి  ఉదాయన అధ కమి (మం. 

ఐ.డి. హెచ్) 
చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

67190 57100-

147760 

7995087031 

16 ఆర్.జీవన్ 

 

 

 

ఉదాయన అధ కమి (రణాయక్ 
విఫాగం) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

67190 57100-

147760 

7995009653 

17 సఽవయణ  ఉదాయన అధ కమి (ఆర్. క . 
వి. వ ై ఆభల్ తృమ్) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

67190 57100-

147760 

7995082078 

యితృలన విబాగము 
క్రమ. 

సంఖా   
ఉద్య ాగి యొక్ు పేరు 
(శ్రర /శ్రరమతి) 

హో ద్ా విధఽలక  మూల 
వేతనం    

వేతన 
సేులక   

తోౄ న్ న ంబర్  

18 త.ఎన్.వ ంక్ట్ేశవమి  మితృలనా అధ కమి  చట్టఫదధబ ైన  
మితృలన, 
ఇతయబ ైనవి   

78820 45830-

130580 

7995009665 

19 కై. సఽధాక్య మ డిడ  మితృలనా అధ కమి  చట్టఫదధబ ైన  
మితృలన, 
ఇతయబ ైనవి   

74770 

 

45830-

130580 

7995009669 



 గణాంక విబాగము       

20 క . వి. ఎస్. దాివతి  
 

గణాంక్ అధ కమి  చట్టఫదధబ ైన  
ఆమిధక్, 
ఇతయబ ైనవి 

109910  61960-

151370 

7995087061 

ఎ.ప. భ ైకరర  ఇయిగైషన్ 

21 స.త.హమినాథ మ డిడ  
  

తృర జ క్ుట  ఆపసర్  చట్టఫదధబ ైన 
మితృలన, 
ఆమిధక్ 
ఇతయబ ైనవి 

115500 94500-
170580 

7330651111 

22 వ ై.వి.ఎస్.రశూద్  సంముక్ు ఉదాయన 
సంచాలక్ులు / ఒ.ఎస్.డి 
(ఎ. .మం.ఐ. ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

158880 80910-
166680 

7337536666 

23 ట్ట.సయసవతి  సంముక్ు ఉదాయన 
సంచాలక్ులు / ఒ.ఎస్.డి 
(ఎ. .మం.ఐ. ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

162780 80910-
166680 

7337492222 

24 త. దాివతభి  ఉ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు/ ఒ.ఎస్.డి 
(ఎ. .మం.ఐ. ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

154980  70850-

158880  

7337486666  

25 డి. యబేష్ ఉ ఉదాయన సంచాలక్ులు 
/ఒ.ఎస్.డి (ఎ. 

.మం.ఐ. ) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

 

154980 70850-
158880 

7337475555 

26 వ ై. వ ంక్ట్ేశవయుల  సశృమ సంచాలక్ులు/ 
ఒ.ఎస్.డి (ఎ. .మం.ఐ. 
) 

చట్టఫదధబ ైన 
శూంకైతిక్, 
ఇతయబ ైనవి 

147760 76730-
162780 

7337512222 

 
  



అధ్ాాయము – 3  

 

తుయణమాలు తీసఽక్ునే విధ విధానాలు [సెక్షన్ 4(1)(b)(iii)] 

 

3.1. తురణయాలక తీసఽక్కనే  విధ్ివిధ్ానాలక, దధతులక 
 

కరాక్లాతృలక విధ్ానం తురణయాలక 
తీసఽక్కనే  దదతి 

తురణయం  తీసఽక్కనే  
అధ్ికయి 

లక్షయయలు  
తుయణభంచట్ం  
భమిము రణాయక్ 

సంవతసయ  రణాయక్ తమాయు  చేస 
దాతుతు క్మీషనర్ ఉదాయన శఖ్ వమి 
అనఽభతిత్ో  జలాల  అధ కయులు, 
ఉ  సంచాలక్ులు  భమిము జలాల  
ఉదాయన అధ కయులు దావమ 
అభలుచేమఫడెనఽ 

రణాయక్ 
అనఽభతేలు,   
సాచనలు 
తృట్టంచఽచఽ   
సంవతసయ  రణాయక్ 
జలాల  శూథ భలో  ఉ  
సంచాలక్ుల (జలాల  
ఉదాయన అధ కయులు 
దావమ అభలు  
చేమఫడెనఽ) 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు  

ఫడెాట్ 
కైట్ాభంపలు 

కైట్ాభంపలుజలాల  అధ కయులక్ు 
ఫౌతిక్, ఆమిధక్ లక్షయయలు తుయణభంచి 
వమిషక్ రణాయక్ ఇవవఫడెనఽ 

క్మిషనయు ఉదాయన 
శఖ్ వమి 
ఆమోదంత్ో వమిషక్ 
రణాయక్ 
ఇవవఫడెనఽ 
భమిము 
సంఫంధ త విధఽలు 
భంజూయు 
చేమఫడెనఽ 
 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 



కరాక్లాతృలక విధ్ానం తురణయాలక 
తీసఽక్కనే  దదతి 

తురణయం  తీసఽక్కనే  
అధ్ికయి 

వివిధ యకల 
థకలు, తృర జ క్ుట లు 
తమాయు చేముట్ 

MIDH/RKVY/NMOOP/OFWM 

థకలలో క్యగమలు, ండల  
త్ోట్లు సఽగంధదరవయలు, యల 
త్ోట్లు, ఆభల్ తృమ్, సాక్షి తూట్ట 
తృయుదల వయవసథ , కోత అనంతయ 
మాజభానయ దధతేలు, కొఫబమి 
అభవిద ధ  థకలు, శిక్షణ 
తయగతేలు క్షైతర సందయశన 
తుయవహ ంచఫడెనఽ 

మషట ర భమిము కైందర 
రబుత్ావలు 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 

ఉదయ యగుల 
తుమాభకలు/విధ  
విధానాలు 

ఉదాయన అధ కమి/ఆపసఽ 
సఫామిడనేట్స/జూతుమర్ అససెటంట్ 
భమిము ఇతయ సఫామిడనేట్ు 
భమిము చివమి గైరడ్ సమీవసెస్ 

రతయక్ష తుమాభక్ం 
దావమ 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 

సశృమ ఉదాయన సంచాలక్ులు ఉదాయన అధ కయుల 
నఽండి దయననతి 
దావమ భమిము 
ఫద యౌ దావమ 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 

అదనప (Addl.DH), సంముక్ు 
(JDH), ఉ (DDH) సంచాలక్ులు 
ఉదాయనశఖ్ 

ఉదాయన అధ కయుల 
నఽండి దయననతి 
దావమ భమిము 
ఫద యౌ దావమ 

ఆంధర రదేశ్ 
రబుతవం 



కరాక్లాతృలక విధ్ానం తురణయాలక 
తీసఽక్కనే  దదతి 

తురణయం  తీసఽక్కనే  
అధ్ికయి 

తుధఽలు విడెదల అనఽభతి తృ ంద న వమిషక్ రణాయక్ 
రకయం కైట్ాభంచిన తుధఽలు 
విడెదల చేమఫడెనఽ 

క్మిషనయుచే 
ఆమోదం తృ ంద న 
వివిధ థకలు 
విఫాగల వమీగ 
విడెదల 
చేమఫడెనఽ 

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 

వివిధ యకల 
సమీవసఽలు అభలు 
చేముట్ భమిము 
తుధఽలు 
ఉయోగించఽకొనఽట్ 

ఉ సంచాలక్ులు/సంముక్ు 

సంచాలక్ులు ఉదాయనశఖ్ వయు, 
ITDA, DRDA, SC Corporation, 

DWMA etc., దావమ 

అభలుయుశూు యు  

ఆంధరరదేశ్ మషట ర 
రబుతవం భమిము 
కైందర రబుతవం 
విడెదల చేసన 
తుధఽలు  

క్మిషనయు  ఉదాయన 
శఖ్ ఆంధర రదేశ్, 
గుంట్ృయు 

యయవేక్షణ, విశలలషణ అతున థకలు వివిధ సమీక్షయ 
సభావేశలు 
భమిము క్షైతర 
మిశీలన దావమ 

క్మిషనయు 
ఉదాయనశఖ్, 

ఆంధరరదేశ్, 

గుంట్ృయు భమిము 
ఇతయ రధాన 
కమయలమంలో 
ఉనన అధ కయులు 

 

 

 

 

 

 



3.2. సంసథ  యొక్ు అధ్ికర శరరణి (కప జతచదయదభ ైనద్ి) 
3.3.     

 జలాల  శూథ భ అధ కయులు అభలు చేసన ధకలు మ ైతేలక్ు అందఽఫాట్ులో ఉంచఽట్.  

 మ ైతేలక్ు అవసయబ ైన శూంకైతిక్ సలశృలు, సాచనలు శిక్షణ తయగతేల దావమ తె్యౌమజైమడం. 

 సంవతసమిక్ కమయచయణ రణాయక్ తమాయు చేమునపడె, మ ైతేల నఽండి మ ైతే శూధ కయ సంసథ ల 
నఽండి రత్ేయక్ ధకలు, రత్ేయక్ సంసథల యొక్ు శూథ తుక్ మిసథతేలనఽ మిగణలోక్ తీసఽకొనఫడెనఽ.   
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తృౌయుల కొయక్ు విధఽలు తుయవహ ంచఽట్క్ు సాచించిన విధ  విధానాలు సాచనలు 

కల యిమితి – SLA Period 

విబాగం తృర ధమిక్ సయైవ 
మయియు యితృలన 
అనఽమతి ఇచఽుట్ 

యటైతుల క్షైత్ార లలో అమలక చదసన 
తరువత అధ్ికరులచద క్షతైర యిశ్రలన 
మయియు యమతి  డబుులక యటైతు 
ఖాత్ాలో జమ చదయడం 

ముతతం 

తృర జటక్కట  ఆధ్ాయిత కతు ధకలక 
ంట్ విసు యణ థక్ం 14 మోజులు  17 మోజులు 61 మోజులు 
తృత త్ోట్ల 
పనయుదధయణ 
భమిము చెట్ుట  ఆకయ 
భమిము కొభిల 
మాజభానయం 

14 మోజులు  17 మోజులు 61 మోజులు 

సమీక్ిత 
పయుగుభందఽల 
మాజభానయం 
భమిము సమీక్ిత 
ఆశృయ మాజభానయం 

14 మోజులు  17 మోజులు 46 మోజులు 

4) తూట్ట వయవసథ 
అభవిద ధ  చేసఽకోవడం 

a)  వయక్ుగత తూట్ట 
త్ొట్ెటలు 

14 మోజులు  24 మోజులు 128 మోజులు 

b) శూభాజక్ తూట్ట 
త్ొట్ెటలు 

14 మోజులు  24 మోజులు 218 మోజులు 

5) హమిత గిశృలు 
a) షేడెనేట్ గిశృలు 

14 మోజులు  24 మోజులు 158 మోజులు 



విబాగం తృర ధమిక్ సయైవ 
మయియు యితృలన 
అనఽమతి ఇచఽుట్ 

యటైతుల క్షైత్ార లలో అమలక చదసన 
తరువత అధ్ికరులచద క్షతైర యిశ్రలనా 
మయియు యమతీ డబుులక యటైతు 
ఖాత్ాలో జమ చదయడం 

ముతతం 

b) తృల సటక్ గిశృలు 14 మోజులు  24 మోజులు 218 మోజులు 
6) శశవత ంద యులు 14 మోజులు  24 మోజులు 98 మోజులు 
ఉదాయన ంట్ల 
మాంతీరక్యణ 

14 మోజులు  21 మోజులు 65 మోజులు 

సాక్షి తూట్ట తృయుదల 37 మోజులు 33 మోజులు 115 మోజులు 
తృర జ క్ట ఆధామిత 
థకలు 

**49 మోజులు ***50 మోజులు 369 మోజులు 
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విధఽలు తుయవమిుంచఽట్క్ు తుమభాలు, మిధఽలు, సాచనలు, భానఽయవల్ భమిము మికర్డ్ [సెక్షన్ 4(1)(b) 

(V) & (VI)]. 

5.1. ఉద్య ాగుల విధఽలక తురవయితంచఽట్క్క తుయమాలక, యిధఽలక, సాచనలక, మాానఽవల్్ మయియు యికర్స్. ఈ 
క్రంద్ి తౄయాట్ు లో తృ ందఽ రచడభ ైనద్ి. 
క్ర.సంఖ్య  వివమలు  శూమంశభు రచఽమించఽట్క్ు 

అభయయ ఖ్యుు 

తుమభాలు 
& విధఽలు  

   

1 ఎ..హెచ్ .ఎస్. తుమభాలు,  
ఎ..ఎం.ఎస్ . తుమభాలు, 
ఎ.. మషట ర భమిము సఫామిడనేట్ 
సమీవస్  యౄల్స,  

ఎ..ఎల్.జ.ఎస్,  

ఎ..(స స & ఎ) యౄల్స , 
సెషల్ యౄల్స.  

సమీవసఽ తుమభాలు భమిము 
రవయున తుమభావయ (Code of 

conduct) 

 

సాచనలు     

1 జ.ఒ /బ మోస్/జాబ్ చార్ట /ఆపసఽ 
ఆయడర్/గ ైడ్ లెైన్స  

భాయగదయశకలు, అధ కమలు, 
విధఽలు 

 

భనఽయ వల్స     

 ఉదాయన శఖ్ కమయచయణ భమిము 
ఉదాయన భానఽయవల్/జలాల  
కమయలమ భానఽయవల్.  

ఆంధర రదేశ్ ఆభల్ తృమ్ 
తుమంతరణ చట్టం 1993. 

ఆంధర రదేశ్ సహకయ సంఘాల 
చట్టం 1994. 

ఉదాయన శఖ్ వమి తుమభాలు,  
తుఫంధనల కమయచయణ 

 

మికయుడ లు     

1 తృత పెైళ్ైల  భూసవేసన పెైళ్ైల   

రచఽయణలు     

1 ఉదాయన శఖ్ ంట్లు వివిధ ఉదాయన ంట్లక్ు భమిము 
వివిధ థకలక్ు సంఫంధ ంచి 
ఫరర చయుల , సభాచాయ పసుకలు, క్య 
త్రా లు 

ఉచితం 
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అధ కయుల ఆధీనం లో గల వివిధ త్రా లు భమిము వట్ట వమీగక్యణ [సెక్షన్ 4(1)(b)(V)(i)] 

6.1. అధ్ికర వయా ల దగార క్లిగి వునన అధ్ికయిక్ త్ార లక  

క్ర.సంఖా తృతరల విబాగం తృతరల వివిరణ 

ఇట్టట  త్ార లక ఎవయి ఆధ్ీనంలో 
ఉండునో వయి చిరునామా 

మయియు, హో ద్ా 
1 దయఖ్ాసఽు లు/లతధదాయుల 

జాతత్ా భంజూయు 
త్రా లు/యసదఽలు etc. 

థక్ం/థక్ంలోతు 
విఫాగం 

ఉ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు/సశృమ 
సంచాలక్ులు (జలాల  
కమయలమాలు) 
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సంరద ంపల దావమ తుయణమాలు / సబుయల తృర తితుదయంత్ో తుయణభంచి అభలు చేముట్ [విఫాగం 
4(1)(b)(VII)] 

7.1. రజారతితుధఽల ద్ావయ తురణయాలక తీసఽకొతు అమలక చదసే విధ్ానాలక 

క్రభ  
సంఖ్య  

విధఽలు/సేవలు  సంరద ంపల దావమ 
తుయణమాలు /రజలక్ు 
సంఫంధ ంచిన విధానాలు 
భమిము తృర తితుదయం 
వహ ంచఽట్  

సంరద ంపల దావమ 
తుయణమాలు /రజలక్ు 
సంఫంధ ంచిన విధాన 
తుయణమాలు అభలు 
జయుపట్ 

1 విధ  విధానాలు 
భమిము 
భాయగదయశకలెై 
అనఽభతి/ఉదయ యగుల 
MIDH/PMKSY 

మషట ర శూథ భ కయయతుమవహక్ 
క్మిట్ీ మషట ర ఉదాయన మిషన్ 
(మం.ఐ.డి.హెచ్ ) భమిము 
మషట ర శూథ భ ఆమోద క్మిట్ీ 
(PMKSY)  

సంఫంధ త జలాల  శూథ భ 
అధ కయులు,  ఉ ఉదాయన 
సంచాలక్ులు/ సశృమ 
ఉదాయన అధ కమి (HO 
)/VHAs భమిము జలాల  
శూథ భ క్మిట్ీలు  & గర భ 
సబలు  
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ఫర యుడ లు, సబ ైక్య క్మిట్ీలు భమిము ఇతయ విఫాగలు చట్ట రకయం రజల అధ కయం త్ో ఏమట్ు 

చేమడబ ైనద  [విఫాగం 4(1)(b)(VIII)]  

8.1. ఇట్టట  సమాచారం బో రుస లపెై, సమాఖాలలో, క్మిట్ీలలో మయియు ఇతర విబాగలలో ఈ క్రంద పేయకుతున 

తౄయాట్ రకరం వుంచబడునఽ.  

 
బో రుస  పేరు, 
కౌతు్ల్, 
క్మిట్ీ 

ముదల ైనవి 

క్oతోృ జిషన్ విధఽలక, అధ్ికయలక 

మీట్టంగ్ 
వివయలక 
రజలక్క 

అందఽబాట్ులో 
ఉంచఽట్. 

ఎస్ఎల్ఎసస   చీఫ్ సెక్రట్మీ ఛెైయిన్, క్మీషనర్ 
ఆఫ్ అగిరక్లుర్ & అనఽఫంధ 
విఫాగల సబుయలు భమిము 
రణాయక్ సంఘం రతితుధ , మషట ర 
వయవశూమ విశవవిదాయలమం 
వయవశూమ & సహకయం, 
ఫాయత రబుతవ సంసథలు 
విఫాగంల  యొక్ు  
రతితుధఽలు. 

1. రణాయక్ 
 యొక్ు ఆమోదం 
2.  
రధాన భంతిర క్ిష 
సంచాభ యోజన 
థక్ం (PMKSY ) 

 అభలునఽ 
యయవేక్షించడం 
భమిము 
సమీక్షించడం. 

-- 

ఎస్ఎల్ఈస  APC & Prl. రబుతవ 
కయయదమిశ, ఛెైయిన్, శృమిటక్లుర్ 
క్మిషనర్, సబుయలు భమిము 
క్తూవనర్, ఎం.ఐ.డి.హెచ్, ఫాయత 
రబుతవ సంసథలు భమిము 
క్మిషనర్ ంచాభతీ మజ్ 
భమిము గర మీణ శఖ్ రతితుధ  

1. రణాయక్ 
 యొక్ు ఆమోదం 
2. ఎం.ఐ.డ.ిహెచ్ 

అభలునఽ 
యయవేక్షించడం 
భమిము 
సమీక్షించడం 

-- 

8.2. మీట్టంగ్ వివయలక రజలక్క అందఽబాట్ులో ఉంచఽట్, సంరద్ించవలసన అధ్ికయి, ఫజు వివయలక.  

https://telugu.krishijagran.com/government-schemes/55-discount-on-drippers-and-sprinklers-under-the-prime-minister-s-krishi-sanchai-yojana-pmksy/
https://telugu.krishijagran.com/government-schemes/55-discount-on-drippers-and-sprinklers-under-the-prime-minister-s-krishi-sanchai-yojana-pmksy/
https://telugu.krishijagran.com/government-schemes/55-discount-on-drippers-and-sprinklers-under-the-prime-minister-s-krishi-sanchai-yojana-pmksy/
https://telugu.krishijagran.com/government-schemes/55-discount-on-drippers-and-sprinklers-under-the-prime-minister-s-krishi-sanchai-yojana-pmksy/
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ఉదాయన శఖ్ అధ కయులు భమిము ఉదయ యగుల వివమలు [విఫాగం 4(1)(b)(IX)] 

ఉదాయన శఖ్ లో తు చేముచఽనన వివిధ శూథ భ క్ సంఫంధ ంచిన అధ కయులు భమిము ఉదయ యగులు జలాల ల 
లోతు అతున కమయలమాలక్ు సంఫంధ ంచిన వివమలు ఈ క్రంద ేమకుతున తౄమిట్ లో ఉంచడం జమిగింద . 
 

క్రమ 

సం
ఖా 

కయాలయము 
పేరు/ యితృలన 

విబాగం 

తృౌర సమాచార అధ్ికయి పేరు (శ్రర / 
శ్రరమతి) డి. హెచ్. ఒ / ప. ఐ. ఒ  

కయాలయు 
తోౄ న్ న ం. 

ఇ-భ మల్ ఐడ ి

1 శీరకక్ుళ్ం  ఆర్. వి. వి. రశూద్,   7995086758 dhosrikakulam@gmail.com 

2 విజమ నగయం  ఎ . వి. ఎస్. వి. జభదగిన  7995086762 ddhvzm@yahoo.com 

3 తృయవతీపయం 
భణయం  

క . సతయ నామమణ మ డిడ   7995086761 dhopvpmanyam@gmail.com 

4 విశఖ్ట్నం  క . భనిధ మవప  7995086763 vsp_aphorticulture@yahoo.com 

5 అనకయౌల  రఫాక్య మవప  7995086764 dhoakp22@gmail.com 

6 అలల మి సత్ామభ 

మజు  

ఎ. యబేష్ క్ుభార్ మవప  7995086759 dho.asr2022@gmail.com 

7 కక్నాడ  త. వి. యభణ  7995086765 dhokakinada@gmail.com 

8 కోనసభ  ఎన్. భయౌలకయుా న మవప   7995086766 dhokonaseemadistrict@gmail.com 

9 తయు గోదావమి  వి. మధా క్ిషణ   7995086768 dhorjvm@gmail.com 

10 శిుభ గోదావమి  ఎ. దఽమైగష్  7995086770 Wgdho.nhm@ gmail.com 

11 ఏలయు  త. తృండెయంగ  7995086771 ddhelrwg2021@gmail.com 

12 ఎన్ ట్ట ఆర్  . ఫాలాజీ క్ుభార్  7995086772 adh_vijayawada@yahoo.co.in 

13 క్ిషణ   జ . జయయతి  7995086773 dhokrishna@gmail.com 

14 గుంట్ృయు   ఎన్. సఽజాత  7995086776 dhoguntur@gmail.com 

15 లానడె  త. జ . ఫెతూన  7995086775 dhopalnadu@gmail.com 

16 ఫాట్ల   . జ న భి  7995086774 dhobapatla@gmail.com  

mailto:dhokonaseemadistrict@gmail.com
mailto:adhortiongole@gmail.com
mailto:dhokonaseemadistrict@gmail.com
mailto:dhoprakasam@gmail.com


క్రమ 

సం
ఖా 

కయాలయము 
పేరు/ యితృలన 

విబాగం 

తృౌర సమాచార అధ్ికయి పేరు (శ్రర / 
శ్రరమతి) డి. హెచ్. ఒ / ప. ఐ. ఒ  

కయాలయు 
తోౄ న్ న ం. 

ఇ-భ మల్ ఐడ ి

17 రకశం  వ ై ఎమ్. ఎన్. వి. ఎస్ గో చంద్   7995086779 dhoprakasam@gmail.com 

18 న లల యు  ఎమ్ . వి . సఽఫాబ మ డిడ   7995086780 dhonellore@gmail.com 

19 తియుతి  త. దశయథ మమి మ డిడ   7995086783 shmcell_ctr@yahoo.co.in 

20 చితు యు  డి. భధఽసాదన మ డిడ   7995086784 dhochittoor@gmail.com 

21 అననభమయ  . యవి చందర ఫాఫు  7995086787 dhoannamaiah@gmail.com 

22 వ ై ఎస్స ఆర్  ఐ. జ .  బ ైకైల్ మజీవ్  7995086788 dhoysrdistrict@gmail.com 

23 అనంతపయభు  త. యఘునాథ మ డిడ   7995086792 dhoantp@gmail.com 

24 శీర సతయ శూభ  జ. చందర శలఖ్ర్  7995086791 dho.sssd2022@gmail.com 

25 క్యౄనలు   . మభాంజనేములు  7995086793 knl_horticulture_ap@yahoo.co.in 

26 నందాయల  ము. నాగ మజు  7995086794 dhonandyaldistrict@gmail.com 

 

ఆంధరరద్దశ్ సాక్షా సేదా తూట్ట తృరుదల ధక్ం (PMKSY): 

క్రమ 

సం
ఖా 

కయాలయము 
పేరు/ యితృలన 

విబాగం 

తృౌర సమాచార అధ్ికయి పేరు (శ్రర / 
శ్రరమతి) డి. ఎం . ఐ . ఒ / ప. ఐ. ఒ  

కయాలయు 
తోౄ న్ న ం. 

ఇ-భ మల్ ఐడ ి

1 శీరకక్ుళ్ం  ఆర్ . శీరతువస మవప 7995087035  
apmipsklm@gmail.com 

2 విజమ నగయం  . న్ . వి లక్షమి నామమణ  7995087037 
apmippds@yahoo.com 

3 తృయవతీపయం 
భణయం  

ఎల్. శీరతువస మవప  7995087038 

apmippvpmanyam@gmail.com 

4 విశఖ్ట్నం  ఎం. ఎ. యహీమ్  7995087039 apmipvspk@gmail.com 

5 అనకయౌల  జ. వి. లక్షమి  7995087040 apmipakp@gmail.com 

6 అలల మి సత్ామభ 

మజు  

జ. వి. వి. వి. రశూద మవప  7995087036 dmioapmipasrdt@gmail.com 

mailto:apmippds@yahoo.com


క్రమ 

సం
ఖా 

కయాలయము 
పేరు/ యితృలన 

విబాగం 

తృౌర సమాచార అధ్ికయి పేరు (శ్రర / 
శ్రరమతి) డి. ఎం . ఐ . ఒ / ప. ఐ. ఒ  

కయాలయు 
తోౄ న్ న ం. 

ఇ-భ మల్ ఐడ ి

7 కక్నాడ  క . శూవతి  7995087042 dmiokakinada@gmail.com 

8 కోనసభ  వ ై. సతయ నామమణ   7995087052 konaseemadmio@gmail.com 

9 తయు గోదావమి  డా. ఎస్ మభ మోహన్   7995087041 egapmip@gmail.com 

10 శిుభ గోదావమి  . వీయ బదర మవప  7995087043 dmiobhimavaram@gmail.com 

11 ఏలయు  . వి. ఎస్. యవి క్ుభార్  7995087044 elurudmio@gmail.com 

12 ఎన్ ట్ట ఆర్  . ఎం. సఽఫాతు  7995087045 ntrdmio@gmail.com 

13 క్ిషణ   జ. విజమ లక్షమి  7995087046 apmipkrishna@yahoo.co.in 

14 గుంట్ృర్  ఎల్. వజర శీర  7995087047 Apmip_gnt@yahoo.co.in 

15 లానడె  సహెచ్. ఆంజనేములు   7995087048 palnadudmio@gmail.com 

16 ఫాట్ల   త. వి. యభణ  9440245468 dmioapmipbapatla@gmail.com 

17 రకశం  త. యవీందర ఫాఫు  8008589621 apmipprakasam@gmail.com 

18 న లల యు  త. శీరతువసఽలు  7995087051 apmipnlr@yahoo.co.in 

19 తియుతి  జ. సతీష్  7995072129 apmiptpt@gmail.com 

20 చితు యు  డి. భధఽసాదన్ మ డిడ  7995087053 apmipctr@gmail.com 

21 అననభమయ  ఎం. వేంక్ట్ేశవయ మ డిడ   7995083547 apmipannamayya@gmail.com 

22 వ ై ఎస్స ఆర్  ఎం. యవీందర నాథ్ మ డిడ   7995087055 Kdpapmip2019@gmail.com 

23 అనంతపయభు  . పమోజ్ ఖ్ాన్  7995087058 apmipatp@yahoo.co.in 

24 శీర సతయ శూభ  త. సఽదయశన్  7995086990 apmipsss@gmail.com 

25 క్యౄనల్  డి. ఉభా దేవి  7995087059 knlapmip@gmail.com 

26 నందాయల  సహెచ్. సతయ నామమణ  7995087089  apmipndl@gmail.com 

 

 

  

mailto:egapmip@gmail.com
mailto:dmiobhimavaram@gmail.com
mailto:elurudmio@gmail.com
mailto:ntrdmio@gmail.com
mailto:apmipkrishna@yahoo.co.in
mailto:Apmip_gnt@yahoo.co.in
mailto:palnadudmio@gmail.com
mailto:apmipprakasam@gmail.com
mailto:apmipnlr@yahoo.co.in
mailto:apmiptpt@gmail.com
mailto:apmipctr@gmail.com
mailto:apmipannamayya@gmail.com
mailto:Kdpapmip2019@gmail.com
mailto:apmipatp@yahoo.co.in
mailto:apmipsss@gmail.com
mailto:knlapmip@gmail.com
mailto:apmipndl@gmail.com
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తుఫంధనలు తృ ందఽమిచిన విధంగ [విఫాగం 4(1)(b)(x)] అధ కయులు భమిము ఉదయ యగులు 
తీసఽక్ుంట్ునన న లసమి జీతభు భమిము మిశృయం  సశృ వివయభులు. 
10.1. అధ్ికరులక మయియు ఉద్య ాగులక తీసఽక్కంట్ునన న లసయి జీతము మయియు యిహారం సహా 
వివరములక తుబంధనలక తృ ందఽయిచిన విధంగ క్రంద్ి తౄయాట్ లో చాపంచడం జయిగంిద్ి. 
క్రమ. 

సంఖా  
హో ద్ా  యిహారం  సహా న లసయి జీతము తుబంధనలక రకరం వావసథ  

యొక్ు యిహారం  నఽ 
అనఽసయించి జీతం తుయద రణ 

1  ఉదాయన శఖ్ ఉదయ యగులు, 
O/o.క్మిషనర్ వమి 
కమయలమభు, ఎ., 
గుంట్ృయు  

ఆర్..ఎస్.2022 నఽ అనఽసమించి 
అనఽభతించిన సేులు నఽ ఫట్టట  
అధ కయులక్ు జీత్ాలు ఫాయంక్ 
ఖ్ాత్ాల దావమ చెయౌలంచఫడెనఽ. 

- 
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రణాయక్ త్ో సశృ రతి ఏజ తూస క్ ఫడెాట్ కైట్ాభంచఽట్ [విఫాగం 4(1)(b)(xi)]  

11.1. రభుతవ అధ్ికరుల సమాచారం, రణాళిక్ మయియు కరాక్రమాలక: 
ఏజ తూస  రణాయక్/తోృర గర ం/ధ

క్ం 
/కమయక్లతృలు/ర
యోజనాతున ఫట్టట  
ఫడెాట్ కైట్ాభంప 

రతితృద త 
వయమం 
(లక్షలలో) 

అంచనా పయౌతం  చెయౌలంఫడిన వట్ట  
వివమలు క్యౌగి వపనన 
అంతమా లం భమిము 
తువేద క్లు  

ఉదాయన 
శఖ్  

( మషట ర రణాయక్) 

మషట ర ఉదాయన మిషన్ 
(మం.ఐ.డి.హెచ్ ) 
రధాన భంతిర క్ిష 
సంచాభ యోజన  
ఆభల్ తృమ్  
మషట రమ క్ిష వికస్ 
యోజన 

 

 

ఆమోద ంఫడిన 
వమిషక్ రణాయక్ 
2020-21 – 

యౄతృమలు 
 16074.82 
లక్షలలో  
భమిము 2021-

22 - 

యౄతృమలు 
12533.39 
లక్షలలో     

సంయయణ ఉదాయన 
ంట్ల, ఉదాయన 
యంగం అభవిద ధ , 
ఉతతిు  ెంచఽట్, 
ఉత్ాదక్ 
శూభయధయం ెంచఽట్, 
విలువ ఆధామిత 
ఉతతిు  ెంచఽట్, 
కోత అనంతయం 
ఉతతిు  
మజభానయం 
భమిము భౌయౌక్ 
వసతేల అభవిద ధ  
భమిము భామ ుట్ 
అభవిద ధ  

అభవిద ధ  రణాయక్లు 
భమిము తువేద క్లు 
ఉదాయన శఖ్ రధాన 
కమయలమభులో 
భమిము ఉదాయన శఖ్ 
జలాల  కమయలమాలలో 
లభంచఽనఽ. ఇట్టట  
సభాచాయం ఉదాయన శఖ్ 
వమి అంతమా లం 

horticulture.ap.nic.in 

నఽండి క్డా  
తృ ందవచఽునఽ.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

11.2  

వివిధ  ధకల కయయక్రభాలక్ు/ తృర జ క్ుట  లక్ు సంఫంధ ంచిన సభాచామతున క్రంద తౄమిట్ లో ఇవవఫడెనఽ: 
 

ఏజతుస రణాయక్/తోృర గర ం/ధక్ం 
/కమయక్లతృలు/రయోజ
నాతున ఫట్టట  ఫడెాట్ 
కైట్ాభంప 

2019-20 
సంవతసయం క్రంద 
విడెదల చేసన 
ముతుం   
(లక్షలలో) 

2019-20 
సంవతసయం క్రంద 
ఖ్యుు చేసన 
వివమలు    
(లక్షలలో) 

2020-21  
సంవతసయం 
క్రంద ఫడెాట్ 
కైట్ాభంప 
(లక్షలలో) 

2021-22  
సంవతసయం 
క్రంద 
విడెదల 
చేసన ఫడెాట్ 
(లక్షలలో) 

ఉదాయన 
శఖ్  

ఉదాయన కయయక్లాతృలు 
ెంప ( మషట ర రణాయక్) 

5904.00 4649.00 2000.00 0.00 

మషట ర ఉదాయన మిషన్ 
(మం.ఐ.డి.హెచ్ ) 

13230.00 13230.00 20000.00 4166.67  

8333.33 

రధాన భంతిర క్ిష 
సంచాభ యోజన 

62000.00 51473.00 132310.23 0.00 

ఆభల్ తృమ్ (NMOOP) 2105.00 2879.00 6342.86 0.00 

మషట రమ క్ిష వికస్ 
యోజన 

2150.00 2879.00 5000.00 0.00 

 

  



అధ్ాాయము – 12 

మభతి ధకలు అభలు చేసే దదతి [సెక్షన్ 4(1)(త)xii] 

12.1. యమతి ఇవవబడిన కరాక్రమాలక/ ధకలక/ కరాక్రమాలక అమలక చదయబడుతునన వట్ట వివయలక 
12.2. మభతి వివమలు, అయహతలు సంఫంధ ంచిన వివమలు, సభాచాయం, ఈ మభతి ధకలనఽ అభలు 
చేముచఽనన అధ కమి హో దా 
   

ధక్ం/కమయక్లాతృల 
ేయు  

మభతి విలువ 
భమిము వివమలు 

మభతి  తృ ందట్ాతుక్  
అయుహ త  

మభతి  భంజూయు 
చేసే  అధ కమి హో దా 

ఉదాయన కమయక్లాతృలు 
(మషట ర రణాయక్) 

తృర జ క్ుట  ఆధామిత 
ధకలు (35%)  

భమిము తృర జ క్ుట  
ఆధామిత కతు ధకలు 
(40%) 

2020-21 సంవతసమతు 
క్ గనఽ 
ఆమోద ంచఫడిన 
భాయగదయశకలు (వివిధ 
ధకలు) 

తృర జ క్ుట  కతు 
ధకలు జలాల  శూథ భ 
లోతు  
జలాల  ఉదాయన అధ కమి 
భమిము తృర జ క్ుట  
ధకల క్మీషనర్, 
ఉదాయన శఖ్ (మషట ర 
శూథ భ) 

మషట ర ఉదాయన మిషన్ 
(మం.ఐ.డి.హెచ్ ) 

రదాన భంతిర క్ిష 
సంచాభ యోజన 

మ ైతే వమి వమీగక్యణ నఽ 
ఫట్టట  50 – 100%  

ఆభల్ తృమ్ (NMOOP) 40% 

మషట రమ క్ిష వికస్ 
యోజన 

తృర జ క్ుట  ఆధామిత 
ధకలు (35%)  

భమిము తృర జ క్ుట  
ఆధామిత కతు ధకలు 
(40%) 

 

గభతుక్: ధకల వమీగ సభగర సభాచాయం ఉదాయన శఖ్ వమి అంతమా లం horticulture.ap.gov.in 

లో తృ ందఽయచడబ ైనద .  



అధ్ాాయము – 13  

రబుతవ అధ కయులు ఇచఽు యసదఽలు, మభతీలు, అనఽభతేలు, అధ కమిక్ అనఽభతేలు, వివమలు 
[సెక్షన్ 4(1)(త)xiii] 

13.1. వివిధ ధకల లతధద్ారుల వివయలక ఈ క్రంద్ి తౄయాట్ లో ఇవవగలరు.  
సంసథ గత  లతధద్ారులక:  
ధక్ం ేయు : ఉదాయన ధకలు  
క్రభ సంఖ్య సంసథ యొక్ు ేయు  

భమిము 
చియునాభా 

లతధ  తృ ంద న 
వివమలు 
భమిము మభతి 
విలువ  

భంజూయు చేసన 
త్ేద   

భంజూయు చేసే 
అధ కయుల ేయుల  
భమిము హో దా  

లతధదాయుల వివమలు జలాల  ఉదాయన అధ కమి వమి కమయలమభులో లభంచఽనఽ భమిము ఉదాయన శఖ్ 
వమి అంతమా లం horticulture.ap.nic.in లో లభంచఽనఽ. 
 

వాక్తగత లతధద్ారులక:  
క్రభ సంఖ్య లతధదాయుల ేయుల  

భమిము 
చియునాభా 

మభతి విలువ 
భమిము 
వివమలు 

మభతి  
తృ ందట్ాతుక్  
అయుహ త  

మభతి  
భంజూయు చేసే  
అధ కమి హో దా 

లతధ  దాయుల వివమలు జలాల  సశృమ సంచాలక్ులు వమి కమయలమభులో లభంచఽనఽ భమిము 
ఉదాయన శఖ్ వమి అంతమా లం horticulture.ap.nic.in లో లభంచఽనఽ. 
 

  



అధ్ాాయము – 14 

ఎలకటా తుక్ తౄమ్ లో క్యౌగిఉనన సభాచాయం [సెక్షన్ 4(1)(త)xiv]  

14.1. ఎలకటా తుక్ తౄర్ా లో క్లిగిఉనన సమాచార వివయలక (ఫ్ు ప, స.డి, వి.స.డి, వ బ్ సెైట్, అంతయా లం) 

ఎలకటా తుక్ తౄమిట్  వివమలు/సెైట్ 
చియునాభా /లొకైషన్ 

ట్ెైట్టల్/క్ంట్ెంట్ 
వివమలు 

ఇట్టట  సభాచాయం 
క్యౌగిఉనన అధ కమి 
హో దా భమిము 
చియునాభా వివమలు  

వ బ్ సెైట్ horticulture.ap.nic.in  

& 

horticulturedept.gov.in 

మషట ర రణాయక్/ మషట ర 
ఉదాయన మిషన్/ రదాన 
భంతిర క్ిష సంచాభ 
యోజన/ ఆభల్ 
తృమ్/ మషట రమ క్ిష 
వికస్ యోజన 

క్మిషనర్, ఉదాయన 
శఖ్, గుంట్ృయు 

 

 

 

 

 

 

 

  



అధ్ాాయము – 15 

సభాచాయం తృ ందడాతుక్ తృౌయులక్ు అందఽఫాట్ులో ఉనన శూౌక్మయలు [సెక్షన్ 4(1)(త)xv] 

15.1. తృౌరులక్క అందఽబాట్ులో ఉనన సౌక్యాలక వట్ట వివయలక:  
శూౌక్మయలు వివయణ (అందఽఫాట్ులో గల 

వసతేలు/ేయుల ) 
అందఽఫాట్ులో వపనన 
సభాచాయం వివమలు  

సభాచాయం/వసువిక్ 
సభాచాయభు భమిము  
ఎలకటా తుక్ తౄమ్   

O/o ఉదాయనశఖ్ క్మీషనయు వమి 
కమయలమభు, ట్టట్టస తయౌడంగ్, 
ముదట్ట అంతసఽు , తృత భామ ుట్ 
మార్డ, చఽట్ుట గుంట్, గుంట్ృయు-
522 004   

రసఽు తం అభలులో వపనన 
ధకల వివమలు, తృౌయ సేవ 
కలమిమితి, సశృమ సభాచాయ 
అధ కమి ేయు భమిము భుఖ్య 
సభాచాయ అధ కమి ేయు 
భమిము అలేల ట్ అధ కయులు, 
సఫబంధ  వివమలు  

ద నతిరక్ల తువేద క్లు   వివిధ యకల వయు 
సభాచాయభులు 

రచఽయణ వివమలు   ఫరర చయుల , క్యత్రా లు, పసుకలు, 
గోడ రతేలు 

వ బ్ సెైట్ horticulture.ap.nic.in & 
horticulturedept.gov.in 

 

ఇతయ శూౌక్మయలు ఇ-బ భల్ అడెరస్: 

horticulturedept@yahoo.co.in 

 

 

  



అధ్ాాయము – 16  

తృౌయసభాచాయ అధ కయులు, ేయుల , హో దా భమిము ఇతయ వివయభులు  [సెక్షన్ 4(1)(త)xvi] 

16.1. తృౌయసభాచాయ అధ కమి భమిము సశృమ తృౌయ సభాచాయ అధ కమి హో దా, ట్ెయ్తోౄ న్ న ంఫర్ భమిము 
మితృలన అధ కమి కమయలమభు భమిము అలేల ట్ అధ కమి కమయలమభు వివమలు ఈ క్రంద  ట్టటక్లో 
ఇవవఫడినవి.  

 

తృౌరసమాచార అధ్ికయి (PIO) వయి వివయలక: 
క్రభ 
సంఖ్య  

మితృలన 
కమయలమభు  ేయు 

తృౌయ సభాచాయ 
అధ కమి ేయు 
భమిము హో దా 
(PIO)  

కమయలమప 
తోౄ న్ న ంఫర్ 
భమిము తౄక్స 
న ంఫర్  

ఇ-బ భల్ 

1  ఉదాయన క్మిషనర్ వమి 
కమయలమం, 
గుంట్ృయు 

శీర క . ఫాలాజ 
నామక్, అదనప 
అధ కమి      

7330735555 ,  

0863-

2216476/0863-

2216477 (తౄక్స) 

horticulturedept@ 

yahoo.co.in 

 

సహాయ తృౌర సమాచార అధ్ికయి వయి వివయలక : 
క్రభ సంఖ్య  కమయలమభు 

/మితృలన 
విఫాగం ేయుల  

సశృమ తృౌయ సభాచాయ 
అధ కమి ేయు భమిము 
హో దా  

కమయలమప 
తోౄ న్ న ంఫర్ 
భమిము తౄక్స 
న ంఫర్  

ఇ-బ భల్ 

1 ఉదాయన 
క్మిషనర్ వమి 
కమయలమం, 
గుంట్ృయు 

శీర.మస్.వి.యత్ానచాయుయలు, 
ఉదాయన సశృమ 
సంచాలక్ులు 

7330715555, 

0863-

2216476/0863-

2216477 (తౄక్స) 

horticulturedept@ 

yahoo.co.in 

 

 

 

 

 

 

 

 



అపలలు ట్ అధ్ికయ:ి 

క్రమ 
సంఖా 

కయాలయము 
/యితృలన విబాగం 

పేరుు  

అలేట్ అధ కమి 
పేరు మయియు హో ద్ా 

కయాలయు తోౄ న్ 
న ంబర్ మయియు 
తౄక్్ న ంబర్ 

ఇ-భ మల్ 

1 ఉదాయన క్మిషనర్ వమి 
కమయలమం, 
గుంట్ృయు 

డా.ఎస్.ఎస్.శీరధర్, 

ఉదాయన శఖ్ 
క్మిషనర్, ఎ.., 
గుంట్ృయు 

0863-216476/ 

0863-2216477 
(Fax) 

horticulturedept

@ 

yahoo.co.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



అధ్ాాయము – 17  

ఇతయ సభాచాయం [సెక్షన్ 4(10)(త)xvii] 

17.1. రజా సభాచాయ తుమితుం అందఽఫాట్ులో గల సభాచాయం గతు, రచఽయణ వివమలు: 
 1. ఉచితంగ ఇవవఫడే ఉదాయన ంట్ల యొక్ు ఫరర చయుల /పసుకలు/క్యత్రా లు. 
 2. ఉదాయన శఖ్క్ు సంఫంధ ంచి ంట్ల వివమలు భమిము ఉదాయన శఖ్ క్ు సంఫంధ ంచిన ధకల  

వివమల కొయక్ు ఉదాయన శఖ్  అంతమా లం horticulture.ap.nic.in, horticulturedept.gov.in &      

 hortnet.gov.in లో చాడగలయు. 
17.2. ఉదాయన శఖ్క్ు సంఫంధ ంచిన సభాచాయభు సెక్షన్ 8 (1) చట్టం నఽండి మినశృభంచాయౌ/మషట ర రబుతవ  
తుమభాలు, భాయగదయశకలు. 
సభాచాయ హక్ుు చట్టం లోతు వయక్ుగత/భూడవ తృమీట సభాచాయం. 
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త్దద్ీ:                                                                       ఎ.ప., గుంట్ూరు 
 

 


