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మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ జాతీయ సంసథ 

 (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం)  
 

2005 సమాచార్ హక్కక చట్టం 
 

 మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ సంసథ (వ్యవ్సాయ, రైతుల సంక్షేమ విషయాల 
మంత్రంగ్ శాఖ క్రంద పని చేస్తున్న సవయం ప్రతిపతిు గ్ల సంసథ).  
 వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ శాఖ, భార్త ప్రభుతవం, రాజంద్రన్గ్ర్, హైదరాబాద్ – 500 
030.  
 టెలిఫోన్ నం. 9140-2401 5374; 9140-2401 5346. 
 Email: niphm@nic.in; website: http://niphm.gov.in.  
 
సమాచార్ హక్కక చట్టం: 
 

 విషయం:  2005 సమాచార్ హక్కక చట్టంలోని 40 (బి) విభాగ్ం క్రంద జారీ చేయబడిన్ కంద్ర 
      సమాచార్ క్మీషన్ (సి.ఐ.సి) లోని ఆదేశిక్ విషయాలను పాటంచుట్ – సమాచార్ం 
      – అభ్యరిథంచడమైన్ది.   

*** 
 1. మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ సంసథ ఏరాాటు విధులు మరియు 
 క్ర్ువ్యయల పూరిు వివ్రాలు: 
1.1.  ప్రభుతవ అధికార్ సంసథ విషయాలపై సంక్షిపు చరిత్ర: 
 కీట్క్ శాస్త్రం, పాయతాలజీ (Pathology), ఎరువుల ర్సాయన్ శాస్త్రం, పనికిరాని మొక్కలపై  
 విజాాన్ం, వ్యవ్సాయ ఇంజనీరింగు, మరియు విసుర్ణ – క్మ్యయనికషన్ వ్ంట వివిధ ససయ ర్క్షణ 
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 పాఠ్యంశాలతో మాన్వ్ వ్న్రుల అభివ్ృదినిి పంపందించే ఉదేేశ్యంతో 1966 లో కంద్ర ససయ 
 ర్క్షణ శిక్షణ సంసథను నలకొలాడమైన్ది.  వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ శాఖలోని వ్యవ్సాయ 
 యంత్రంగ్ శాఖ క్రంద ఫరీదాబాద్ లోని కంద్ర ప్రభుతావనికి చందిన్ ససయ ర్క్షణ కావరంటైన్ 
 (Quarantine) మరియు స్టటరేజీ డైరక్టరేట లో ఈ సంసథ ఒక్ శిక్షణా విభాగ్ంగా పని 
 చేస్తున్నది. 1994లో ఈ సంసథను జాతీయ ససయర్క్షణ శిక్షణా సంసథగా పేరు మార్చడం జరిగంది.  
 చండీఘడ్లోని జాతీయ ఉతాాదక్ మండలి చేసిన్ అధయయన్ం ప్రకార్ం విలువ్ నిరాథర్ణ 
 సిఫార్స్తల ఆధార్ంగా సొసైటీల చట్టం క్రంద ఈ వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ శాఖను 
 సవయం ప్రతిపతిు గ్ల సంసథగా ఏరాాటు చేయడమైన్ది.  ఆ ప్రకార్ంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సొసైటీల 
 చట్టం  క్రంద 2008 అక్టటబర్ లో మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ జాతీయ సంసథగా రిజిసటర్ 
 చేయబడింది.  
1.2.  మిషన్: 
 బయో సెక్కయరిటీ మేనేజ మంట ఒక్ ముఖయమైన్ పాత్రను నిర్వహిస్తు కంద్ర మరియు రాష్ట్ర 
 ప్రభుతావలక్క  మరియు ఇతర్ స్టటక్ హోలడర్లక్క సహాయం అందిస్తుంది.  అంతేకాక్కండా బోధన్, 
 శిక్షణ, పరిశోధన్, సరిటఫికషన్, ఎక్రడేషన్ మరియు పాలసీ మదతిు విషయాల దావరా మొక్కల 
 ఆరోగ్య పరిర్క్షణపై పరాయవ్ర్ణ రీతిలో పటషఠ  పర్ి  అభివ్ృదిి చేయడానికి ఈ మిషన్ సహాయ 
 పడుతుంది.  
1.3. విజన్: 
 పరాయవ్ర్ణ ర్క్షణ రీతిలో మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ పదతిులను పటషట పర్చడంలో ప్రతికూల 
 మరియు రోజు రోజుక్క మారుతున్న వ్యవ్సాయ వ్యతావ్ణ పరిసిథతులను అభివ్ృదిి పర్చడానికి 
 అతుయతుమ రీతిలో అంతరాాతీయంగా గురిుంపు పందగ్ల కంద్రంగా అభివ్ృదిి పర్చడమే 
 కాక్కండా సానిట్రీ మరియు ఫైటో సానిట్రీ (Phytosanitary (SPS)) విషయాలపై శ్రది 
 వ్హింి  పాలసీ మదతిును క్లిాంచడం బయో-సెకూయరిటీ సవ్యళ్లను మరింతగా పటషఠ పర్చడం.  
1.4. ప్రభుతయ అధికారి విధులు: 
 రోజురోజుక్క మారుతున్న సముి త విధానాలు, శిక్షణా కార్యక్రమాలు మరియు పరిశోధన్ల 
 దావరా మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణలో స్టవ్లను  అందజస్ట పదతిులను మరుగు పర్చడానికి 
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 “మాసటర్ డ్రేనింగ్” పదవి ఏరాాటుక్క దోహదపడటానికై కంద్ర ప్రభుతావనికి మరియు రాష్ట్ర 
 ప్రభుతావలక్క సహాయం అందించట్మే ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క గురుతర్ బాధయత.  
1.5. ప్రభుతవ అధికారి యొక్క ప్రధాన్ కార్యక్లాపాలు/విధులు: 
 ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. బాధయతల న్నుసరింి  ఈ జాతీయ సంసథ శిక్షణ, పరిశోధన్, క్న్సల్టటనీస  
 మరియు మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ, విదయ వ్ంట అంశాలలో స్టవ్లను అందిస్తుంది.  
1.6. ప్రభుతవ అధికారి అందిస్తున్న స్టవ్ల జాబితా ఈ క్రంది విధంగా ఉన్నది. వ్యట గురింి  
 సంక్షిపుంగా తెలియజయడమైన్ది.  

 శిక్షణ 
 పరిశోధన్ 
 క్న్సల్టటనీస  
 మేనేజ మంట విదయ  
 సమాచార్ం మరియు డాక్కయమంటేషన్ 
 

 సంసథ యొక్క గురుతర్ బాధయతతో శిక్షణ అనేది ఒక్ అంతర్గత భాగ్ం. శిక్షణ కార్యక్లాపాలలో 
 భాగ్ంగా అతి  ముఖయమైన్ ప్రంతాలలో శిక్షణా కార్యక్రమాలను, వ్ర్క షాపులను, సెమినార్ లను 
 మరియు విజాాన్ సందర్శనాలను వ్రుసగా ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. నిర్వహిస్తుంది.  ఇందులో 
 మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ, విసుర్ణ విషయాలలో విషయ పరిజాాన్ం ఉన్న అధికారులు 
 పాల్గంటారు.  కంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుతావలు ప్రభుతవ – ప్రైవేట ర్ంగ్ంలోని సంసథలు క్టరిన్ 
 మేర్క్క విషయ పరిజాాన్ం గ్ల శిక్షణా కార్యక్రమాలను కూడా అందిస్తుంది. సరీవస్తలో ఉన్న 
 గ్రాడుయయేట్లక్క మరియు కొతుగా చేరిన్ వ్యవ్సాయ గ్రాడుయయేట్ల క్టసం మొక్కల ఆరోగ్య 
 నిర్వహణలో ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పోస్తట గ్రాడుయయేట డిపలమా క్టరుసలను ప్రవేశ్పటటంది.  
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1.7. రాష్ట్ర, డైరక్టరేట, ప్రంతీయ, జిలాల, బాలక్కలు మొదలైన్ వివిధ సాథయిలో వ్యవ్సాథ పర్మైన్ 
 నిర్వహణ పటటక్: 
  
జన్ర్ల్ కౌనిసల్                                                                             ఎగాకూయటవ్ కౌనిసల్   
 

డైరక్టర్ జన్ర్ల్ 

                              

     రిజిసారా్              జ.డి.                        పి.హెచ్.ఎం                                               పి.కూయ & క్టళ్ళ పరిశ్రమ                పి.ఎం.                    ఐ.పి.ట.  
                         పి.హెచ్.ఈ                      డైరక్టర్    డైరక్టర్                           డైరక్టర్                     డైరక్టర్ 
                                                               
                                                                  

      పి.ఎ.                                         జె.డి.          జె.డి.                  జె.డి.                   జె.డి.                      జె.డి.               జె.డి.                     సీనియర్                                                            
                           ఏ.డి.                ఎ & ఏ.ఎం.  పి.హెచ్.ఎం.         వి.పి.ఎం.         బి.ఎస్ & పి.కూయ.          ఎస్.పి.ఎస్.          పి.యం.                   సిసటమ్ 
        పి.హెచ్.ఈ                         అన్లిస్తట 
                                                                            ఏ.డి.            ఏ.డి.                    ఎ.డి.                    ఎస్.ఓ.                    ఎ.డి.  
                       ఎస్.ఓ – 3                                   పి.హెచ్.ఎం.     వి.పి.ఎం.                 పి.ఎస్.                 పి.ఆర్.ఏ. 
                                                                            ఏ.డి.  
                                                                           హెచ్.సి.                                   ఏ.డి.     ఏ.డి.                  ఏ.డి. 
                                                                            ఏ.డి.                                      పి.డి.                                                పి.ఆర్.ఏ.           క్ంపూయట్ర్ 
                                                                       బయో క్ంట్రోల్ 
      
  

2.0. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. అధికారుల మరియు  ఉదోయగుల అధికారాలు మరియు 
 విధులు: 
 ఈ సంసథక్క డైరక్టర్ జన్ర్ల్ ముఖయ అధిపతిగా ఉంటారు. ఈయన్ కంద్ర ప్రభుతవంచే 
 నియమించబడతాడు.  ఈయన్ ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.క్క ప్రధాన్ కార్య నిరావహక్ అధికారిగా పని 
 చేసాురు. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పరిపాలన్ వ్యవ్హారాల సక్రమ నిర్వహణక్క బాధయత వ్హిసాురు.  
 కార్య నిరావహక్ కౌనిసల్ (మండలి) నిరేేశ్, మార్గ దర్శక్తవం క్రంద ఈయన్ అధికారులను 
 నిర్వహిసాురు.  ఈ అధికారి ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. క్క సంబంధింి న్ వ్యరిిక్ నివేదిక్ను మరియు 
 వ్యరిిక్ అకౌంట లను కూడా తయారుచేసాురు.  
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- ఫాయనుల, గ్డియారాలు, కాల్ బెల్స, కాయలుక్కయలేటంగ్ మషినుల, ఇంట్ర్ కాం, ఎలకాానికి స్టటనిసల్ 
క్ట్టరుల, డికాటఫోన్స, టేపు రికార్డరుల, ఫోటో కాపియరుల, ఫ్రాన్ కిలంగు మేషినుల, అడ్రస్టగ్రాపులు, 
ఫైలింగ్ మరియు ఇన్ డెకిసంగ్ సిసటమ్స మొదలగున్వి.  

- పూరిు అధికారాలు 
- వ్యకిుగ్త క్ంపూయట్రుల  

-  పూరిు అధికారాలు 
- విమాన్ ఖరుచలను మరియు నిర్లక్షయంగా వ్యవ్హరింి న్ందుక్క / నౌకాయానాల చారీాలను 

మంజూరు చేయుట్   
- పూరిు అధికారాలు  

- నాయయపర్మైన్ ఖరుచలను మంజూరు చేయుట్ 
- మోటారు వ్యహనాలు మరియు సైకిళ్ళను అద్దకే్క తీస్తకొనుట్, కొన్గోలు చేయుట్, 

నిర్వహించుట్, మరియు వ్యటని మర్మమతు చేయుట్ 
- పనునలు, రేట్ల, చలిలంపులను మంజూరు చేయుట్ 
- తపాల మరియు టెలిగ్రాపు చారీాల చలిలంపులను మంజూరు చేయుట్ 
- ముద్రణ మరియు బండింగు ఖరుచలను మంజూరు చేయుట్ 

- పూరిు అధికారాలు 
- వ్యర్ు పత్రిక్లు, వ్యర్ పత్రిక్లు, పుసుకాలు మొదలగు వ్యట కొనుగోలు ఖరుచలను మంజూరు 

చేయుట్.              - పూరిు అధికారాలు  
- ముద్రణ పుసుకాలు మరియు స్టటరుస, స్టటషన్రీ ఖరుచలను మంజూరు చేయుట్ 

- పూరిు అధికారాలు 
- సంసథల ప్రతేయక్ డ్రెస్తసలు, బాయడీాలు, ఇతర్ దుస్తులు మొదలగు వ్యట వ్యషింగ్ అలవెనుసలను 

మంజూరు చేయుట్          -  పూరిు అధికారాలు  
- కారాయలయ మరియు నివ్యస టెలిఫోను చారీాలు (వ్యటని ఏరాాటు చేస్ట ఖరుచలతో సహా) 

చలిలంపులను మంజూరు చేయుట్         - పూరిు అధికారాలు 
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- అతయవ్సర్ పరిసిథతులలో ముఖయమైన్ అవ్సరాలు ఉన్నపుాడు విమాన్యాన్ ఖరుచలను 
మంజూరు చేస్ట అధికార్ం         - పూరిు అధికారాలు  

- సందర్శక్కల గౌర్వ్ మరాయదల క్టసం అయేయ ఖరుచలను మంజూరు చేయుట్ 
- పూరిు అధికారాలు 

- కారాయలయ సౌక్ర్యంక్టసం భ్వ్నాలను అద్దకే్క తీస్తకొనుట్            -  పూరిు అధికారాలు   
- పథకాల అమలు, ప్రజెక్కట పనులక్టసం “ఖరుచలను” పనులు మంజూరు చేయుట్. అరుులైన్ 

కాంట్రాక్కటలక్క పనులు మంజూరు చేయుట్. పనులక్క అయేయ మొతుం ఖరుచలు  
- రూ. 50 లక్షలక్క మించరాదు  

 

3.0. పర్యవేక్షణ మరియు బాధయత వ్హించే ర్ంగాలతోపాటు అంతిమ నిర్ణయాలు 
 తీస్తక్టవ్డంలో అవ్లంభించవ్లసిన్ కార్య విధాన్ం: 

కార్యనిరావహక్ మండలి చట్టబదతి గ్ల ఒక్ వ్యవ్సథ.  ఈ మండలి పాలసీలను అమలు పరిి , 
సొసైటీని  నిర్వహిస్తుంది. కార్య నిరావహక్ మండలి అనిన అధికారాలను క్లిగ ఉండి విధులను 
మరియు బాధయతలను నిర్వరిుస్తుంది. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. విధులను ఈ మండలి పర్యవేక్షిస్తుంది. 
ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క డైరక్టరు జన్ర్ల్ కార్యనిరావహక్ మండలిలో సభ్యకార్యదరిశగా 
వుంటారు. సొసైటీ యొక్క మరియు దాని మేనేజ మంట యొక్క క్ర్ువ్యయలను నర్వేర్చడం డైరక్టర్ 
జన్ర్ల్ యొక్క బాధయతగా ఉంటుంది. కార్య నిరావహక్ మండలి నిరేేశ్క్తవం క్రంద 
ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పని చేస్తుంది.  డివిజన్ల్ లలోని డైరక్టర్ క్క ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పథకాలను 
అమలుపర్చుట్క అధికారాలను అపాగంచడమైన్ది. పరిపాలన్ నిర్వహణ అంతటకీ రిజిసాార్ 
అధిపతిగా ఉంటారు.  

4.0. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. విధులను నిర్వరిుంచడానికి ఆ సంసథ రూపందించుక్కన్న నియమ 
నిబంధన్లు: 

ఎ. మొక్కల కావరంటైన్ లలో ససయర్క్షణ మరియు సాంకతిక్ పరిజాాన్ంలో మాన్వ్ వ్న్రుల 
అభివ్ృదిి, ప్రభుతవ మరి యు ప్రైవేట ర్ంగాలలో పంట్ ఆధారిత ఏకీక్ృత కీట్క్నాశిని 
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నియంత్రణ విధానాలు మరియు మొక్కల బయో-సెకూయరిటీ బార్డర్లను సంర్క్షించడంపై ప్రతేయక్ 
శ్రది వ్హించడం. 

బి. రాషాాలలో/కంద్ర పాలిత ప్రంతాలలో పురుగు మందుల నాణయత విధానాలను 
పర్యవేక్షించేందుక్క, ఎరువుల తయారీలో మరియు పురుగు మందుల ఆన్వ్యళ్లను 
విశ్లలషించడంలో మాన్వ్ వ్న్రుల అభివ్ృది.ి  కార్యనిరావహక్ మండలి లోని ఆదేశాలను, 
నిరేేశాలక్క లోబడి, ఏదేని దావ్య, అప్పాలు, సమీక్ష, రివిజన్, రిట పిటషన్, ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.క్క 
లేదా అందులో పని చేస్ట ఉదోయగులక్క వ్యతిరేక్ంగా, ఇతర్ ప్రొసీడింగ్స లను (proceedings) 
తయారు చేయుట్, నిర్వహించుట్, జోక్యం చేస్తకొనుట్, వ్దిలి వేసిన్ వ్యటకి మదతిు తెలుపుట్ 
లేదా వీట్నినంటనీ క్లుపుకొని లేదా ఏదేని నాయయసాథన్ంలో మరియు/లేదా పాక్షిక్ నాయయసాథన్ 
అధికార్ వ్రాగలలో సంబంధింి న్ ఇతర్ విషయాలలో మధయవ్రిుతవం జర్పడానికి 
ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. చేత లేదా ఆ సంసథక్క వ్యతిరేక్ంగా ఏదేని కలయిమ్ లను రిఫర్ చేయుట్ 
మరియు అవ్యరుడలను గ్మనిస్తు వ్యటని నిర్వహించుట్ మరియు ఫిరాయదుదారుని (plaintiff) 
వ్రాత పూర్వక్ సాక్ష్యయలను సరి చూస్ట పూరిు అధికారాలను డైరక్టరు జన్ర్ల్ క్లిగ ఉంటారు. 
ఏదేని నాయయసాథన్ం లేదా పాక్షిక్ నాయయ సాథనాల అధికారుల సమక్షంలో దాఖలు చేయన్గు 
ఇతర్ పిటషనుల, దర్ఖాస్తులు, అఫిడవిటుల, ఆక్షేపణలు, అప్పాలు, మమొరాండంలను అమలు 
పరుచట్ లేదా జడ్ా మంట ను అమలు చేయటానికి మధయవ్రిు దావరా (Arbitrator) ఏదేని 
నాయయ సాథన్ం/పాక్షిక్ నాయయసాథన్ం అధికారుల ఏదేని డిక్రీని లేదా ఉతురువను అమలు పర్చుట్ 
లేదా వ్యటని సంతృపిు పర్చుట్ మరియు/లేదా అటట డిక్రీని లేదా ఉతురువ అమలు క్టసం ఏదేని 
నాయయసాథన్ం వ్యక్కులు లేదా అధికారుల నుండి పైకానిన వ్స్తలు చేయుట్ లేదా తీస్తకొనుట్ 
మరియు వ్ఖాలత్ నామాలపై సంతక్ం చేస్ట అధికారి కార్యనిరావహక్ మండలి చేత 
అపాగంచబడిన్ అనిన ఆరిథక్ అధికారులు; అంతేగాక్కండా ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. తర్పున్ డైరక్టర్ 
జన్ర్ల్ కాంట్రాక్కటలను, సాధార్ణ కొలాబరేషన్ అగ్రిమంట్లను/ప్రతేయక్ దసాువేజులను, సరీవస్త 
అగ్రిమంట్లను/ మధయవ్రిుతవం న్డిపే కాలజులను క్లిగవున్న అగ్రిమంట్లను, న్షటపరిహార్పు 
బాండలను అమలు పర్చడానికి కూడా అధికార్ం క్లిగ వుంటారు; మరియు స్టల్ డీడుల/లీజు 
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పత్రలు/లైసెన్స పత్రలు/మారిటగేజు/హైపతికషన్, పలడ్ా – అవి ఏ రూపంలో ఉన్నను వ్యటకి 
సంబంధింి  లేదా అందుక్క సంబంధింి న్టట దసాువేజులను అమలు పర్చడానికి లేదా 
నాయయపర్మైన్ సవభావ్ం గ్ల ఇతర్ డీడు (లేదా డీడుల) – అవి ఏ రీతిలో ఉన్నను అటట పత్రలను, 
పవ్ర్ ఆఫ్ అటారీన (అటారీనలను), గాయర్ంటీని (గాయర్ంటీలను) అమలు పర్చడానికి లేదా ఏదేని 
ఇతర్ నాయయపర్మైన్ హక్కకలను అమలుపర్చడానికి; నాయయపర్మైన్ ఖరుచలను భ్రించడానికి 
మరియు ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం., వ్యవ్హారాలక్క సంబంధింి  ఏ విధమైన్ సవభావ్ం గ్ల ఏదేని 
కార్యక్రమంక్టసం ఆ సంసథ తర్పున్ ఒక్ ఏజెంట గా వ్యవ్హరించడానికి అధికారాలు క్లిగ 
వుంటారు.  

 డైరక్టర్ జన్ర్ల్ దీర్ఘకాలిక్ సెలవులపై వెళ్ళళన్పుాడు, దేశ్ంలో/విదేశాలక్క డిపుయటేషన్ పై 
వెళ్ళలన్పుాడు లేదా కారాయలయానికి రాని సందరాాలలో ఆయన్ విధులను నిర్వరిుంచడానికి గ్ల 
ఏరాాట్లను ప్రభుతవ అనుమతి పందిన్ తరావత కార్యనిరావహక్ మండలి ఆవిధంగా 
చేయవ్చుచను.  

 డైరక్టర్ జన్ర్ల్ క్క కటాయింి న్ విధులను నిర్వహించడంలో – ఆయన్క్క డైరక్టరుల, డెపూయటీ 
డైరక్టరుల, అసిసెటంట డైరక్టరుల, రీసెరిచ అస్టసియేటుల, గ్రూపు బి, సి మరియు డి కాయట్గరీల లోని 
అధికారుల మదతిుతోను, పరిపాలక్ అధికారుల వ్ంట నాన్–అక్డమిక్ అధికారుల 
సహాయంతో విధులను నిర్వహిసాురు.  

డైరక్టరు జన్ర్లుక్క అధికారుల అపాగంత 
 

క్రమ 
సంఖయ 

అధికార్ సవభావ్ం ఎంత మేర్క్క అధికారాల 
అపాగంత 

1. కంద్ర ప్రభుతవ నిబంధన్ల ప్రకార్ం మరియు వ్యరి హక్కకల 
మేర్క్క సిబబందికి జీతాలు ఇతర్ భ్తాయలు చలిలంచుట్ 

పూరిు అధికారాలు  

2. కంద్ర ప్రభుతవ నిర్ణయాల మేర్క్క ఈ సంసథ ఉదోయగులక్క క్రువు 
భ్తాయనిన మంజూరు చేయుట్ 

పూరిు అధికారాలు 
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3. దేశ్ంలోపల, విదేశాలనుండి ఆహావనించబడే సంసథ తర్పున్ పని 
చేయుచున్న వ్యక్కులక్క గౌర్వ్ వేతన్ం చలిలంచడం, వ్యరి వ్యరి 
హోదాక్క తగ్గటుటగా ర్వ్యణాక్టసం, భోజన్ సదుపాయాలు, 
నివ్యసంక్టసం అయేయ ఖరుచలను భ్రించుట్ 

పూరిు అధికారాలు  

4. ప్రధాన్ కారాయలయానికి, అధికారిక్ పనులమీద మరియు 
అధికారిక్ హోదాలో బయట ప్రంతాలక్క వెళ్ళలన్ సంసథ 
ఉదోయగులక్క అయిన్ ఖరుచలను వ్యరికి తిరిగ చలిలంచుట్ 

పూరిు అధికారాలు 

5. విదుయతుు, గాయస్త మరియు నీట చారీాల చలిలంపులను మంజూరు 
చేయుట్ 

పూరిు అధికారాలు  

6. కారాయలయ పరిక్రాలను, పిక్చరుల, ఫరీనచరు, వ్యట్ర్ కూలరుల, 
ఎయిర్ క్ండిషన్రుల, టైపు రైట్రుల మొదలగు అద్దకే్క తీస్తకొనుట్, 
కొనుగోలు చేయుట్ మరియు వ్యటకి మర్మమతులు చేయుట్  

పూరిు అధికారాలు  

   

 టెలి.నం.: 040–2401 5043 
టెలి ఫాయక్స: 040–2401 5346 
ఈమయిల్: <registrarniphm@nic.in> 

నియమ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు 
మరియు రికారుడలు ఏమైనా ఉంటే వ్యట న్క్ళ్ల క్టసం 
శాఖ వ్స్తలు చేయదగు ప్పజు 

 

పేరు/డాక్కయమంట టైటల్ అనుబంధ నియమావ్ళ్ళ 
డాక్కయమంటు ర్క్ం ఈ క్రంద తెలిపిన్ ర్కాల 
డాక్కయమంట్లలో ఒక్ దానిని ఎనునక్టవ్యలి 
(నియమావ్ళ్ళ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, రికారుడలు ఏమైనా ఉంటే)  

నిబంధన్లు  

డాక్కయమంటు పై సంక్షిపు వివ్ర్ణ వ్రాయుట్ ఆయా సమయాలలో ప్రభుతవం జారీ చేసిన్ 
నిబంధన్లు  
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ఏ చోట్ నుండి నియమాలు, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు (manuals) మరియు రికారుడల 
న్క్ళ్లను పందాలి  

మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాద్ – 500030. 
టెలి. నం. : 040–2401 5043 
టెలి ఫాయక్స: 040–2401 5346 
ఈ–మయిల్: <registrarniphm@nic.in> 

నియమ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు 
మరియు రికారుడలు వ్యట న్క్ళ్ల క్టసం శాఖ వ్స్తలు 
చేయదగు ఫీజు  

ప్రభుతవ నియమాల ప్రకార్ం 

పేరు/డాక్కయమంటు టైటల్  సరీవస్త నిబంధనావ్ళ్ళ 
డాక్కయమంటు ర్క్ం ఈ క్రంద తెలిపిన్ ర్కాల 
డాక్కయమంట్లలో ఒక్ దానిని ఎనునక్టవ్యలి 
(నియమాలు, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, రికారుడలు ఏమైనా ఉంటే) 

అస్టసియేషన్ మమొరాండంలో పందు 
పరిి న్టట సంసథ సిబబందికి చందిన్ సరీవస్త 
నియమావ్ళ్ళ  

డాక్కయమంట పై సంక్షిపు వివ్ర్ణ వ్రాయుట్  ఆ సంసథలోని వివిధ సిబబందికి చందిన్ 
సాధార్ణ సరీవస్త షర్తులు.  

ఏ చోట్ నుండి నియమాలు, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు మరియు రికారుడల న్క్ళ్ల కాప్పలను 
పందాలి 

మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాద్ – 500030. 
టెలి. నం.: 040–2401 5043 
టెలి ఫాయక్స: 040–2401 5346 
ఈమయిల్: <registrarniphm@nic.in> 

నియమ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు 
మరియు రికారుడలు ఏమైనా ఉంటే వ్యట న్క్ళ్ల క్టసం 
శాఖ వ్స్తలు చేయు ఫీజు.  

కారాయలయ వెబ సైట దావరా డాక్కయమంట లను 
డౌన్ లోడు చేస్తకొని పందవ్చుచ.  
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పేరు/డాక్కయమంటు టైటల్ నియమాలు, నిబంధనావ్ళ్ళ మరియు 
అస్టసియేషన్ మమొరాండం.  

డాక్కయమంట ర్క్ం, ఈ క్రంద తెలిపిన్ ర్కాల 
డాక్కయమంట్లలో ఒక్ దానిని ఎనునక్టవ్యలి 
(నియమావ్ళ్ళ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, రికారుడలు ఏమైనా ఉంటే) 

అస్టసియేషన్ యొక్క నియమాలు, 
నిబంధన్లు మరియు మమొరాండం.  

డాక్కయమంటు పై సంక్షిపు వివ్ర్ణ వ్రాయుట్ సంసథ ఏరాాటు విధాన్ం, విధులు మరియు 
వివిధ పరిపాలక్ సంసథల లోని అధికారులు  

   

సి.  ససయర్క్షణ,  సాంకతిక్  పరిజాాన్ంలోని  ర్ంగ్ంలో  విశ్లషమైన్  మన్నన్లను  పందిన్  రాష్ట్ర, 
 ప్రంతీయ, జాతీయ మరియు అంతరాతాీయ సంసథల మధయ ఒక్ క్రమ పదితిలో అనుసంధాన్ 
 ప్రక్రయను (లింకజి) అభివ్ృదిి పరుచుట్.  
డి.  ససయర్క్షణ, సాంకతిక్ పరిజాాన్ంపై, ఆధునిక్ సమాచార్ంపై విషయాలను పర్సార్ం 
 తెలుస్తక్టవ్డానికి నోడల్ ఏజెనీసగా/ఫోర్ంగా పనిచేయుట్. 
ఈ. రాష్ట్ర విసుర్ణ కార్యక్లాపాలలో మరియు రైతులక్క ససయర్క్షణ పరిజాానానిన తెలియ చపేాందుక్క 
 ఆ విషయాలను స్టక్రింి , ఒక్ చోట్ చేరుచట్.  
ఎఫ్. పంట్లలో సమసయలను నివ్యరించే దిశ్లో ఆధునిక్ మేనేజ మంట పరిక్రాలను, టెకినక్ లను 
 గురిుంి  వ్యటని ప్రోతసహింి , మరింతగా అభివ్ృదిిపరుచుట్. అంతే కాక్కండా, 
 పర్సన్ల్ మేనేజ మంట, రిస్టర్స మేనేజ మంట మరియు ఇన్ పుట మేనేజ మంట్లను
 వినియోగంచుట్.  
జి. ససయర్క్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం క్టసం సీనియర్ సిబబందికి మధయ సాథయి సిబబందికి 
 శిక్షణను పుణః శిక్షణ క్టసం అవ్సర్మని భావింి న్ క్షేత్ర కార్యక్రమాలను అభివ్ృదిిపరుచుట్.  
ఈ.  కార్యక్రమాలను గ్రిషట సాథయిలో రైతులక్క అందచేస్టలా చూడటానికి, శిక్షణ ఇచేచవ్యరికి శిక్షణా 
 పదతిులను ఉపయోగంచుట్.  
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హెచ్. శిక్షణా కార్యక్రమాలను తిరిగ చపాడానికి ససయర్క్షణ, సమీక్ృత పురుగుమందుల, ఉపయోగ్ం, 
 పంట్ కీట్క్నాశిని ఉపయోగ్ం, పాలంట కావరంటైన్ పురుగు మందుల వ్యడక్ం పదతిులు, వ్యట 
 అవ్శ్లషాల ర్ంగ్ంలో కార్యక్రమ నిర్వహణ ఆధారిత పరిశోధన్ను నిర్వహించుట్.  
ఐ. ససయర్క్షణ, నిర్వహణ విషయానికి సంబంధింి  జాతీయ, ప్రంతీయ మరియు అంతరాతాీయ 
 సాథయిలలో వ్యట భావ్యలను స్టక్రించుకొని, క్మ్యయనికషను పదితులను అభివ్ృదిి పర్చుకొని 
 డాక్కయమంటేషన్ రూపంలో స్టవ్లను అందించుట్. 
జె. సంసాథగ్త మరియు ఉపాధి క్లాన్ క్న్సల్ టెంట్ల సహాయ సహకారాలతో జాతీయ/అంతరాాతీయ 
 సంసథలతో అనుసంధాన్ం ఏర్ార్చుకొని, పరిజాానానిన క్లిసి పంచుక్కనే నట వ్ర్క వ్యవ్సథను 
 ఏరాాటు చేస్తకొనుట్.  
కె. ఐ.పి.ఎం., క్రమి సంహార్క్ మందుల నిర్వహణ, పాలంట కావరంటైన్, బయో–సెకూయరిటీ, 
 ఎన్.పి.ఎస్. మారకటు అందుబాటులో మొదలగున్టువ్ంట విషయాలతో పాటుగా వివిధ 
 ససయర్క్షణ ర్ంగాలలో కంద్ర ప్రభుతవ పాలసీ సపోరుటగా పనిచేయాలి.  
5. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. ఆధీన్ంలో లేదా ఆ సంసథ నియంత్రణ క్రంద లేదా 

ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. విధులను నిర్వహించడానికి ఆ ఉదోయగుల నిమితుం నియమాలు, 
నిబంధన్లు, స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు మరియు రికారుడలను పాటంచుట్.  

 1)  ప్రథమిక్ నియమావ్ళ్ళ.  
 2)  అనుబంధ నియమావ్ళ్ళ. 
 3)  సరీవస్త, ఉప నిబంధనావ్ళ్ళ 
 4)  నియమాలు మరియు నిబంధనావ్ళ్ళ, అస్టసియేషన్ మమొరాండం.  
 5)  ఆరిథక్ ఉప నిబంధనావ్ళ్ళ  
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6. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. వ్ద ే లేదా ఆ సంసథ నియంత్రణ క్రంద ఉన్న డాక్కయమంట్ల 
కట్గరిల వివ్ర్ణ: 

పేరు/డాక్కయమంట్ల టైటల్ ప్రథమిక్ నియమావ్ళ్ళ 
డాక్కయమంటు ర్క్ం ఈ క్రంద తెలిపిన్ ర్కాల 
డాక్కయమంట్లలో ఒక్ దానిని ఎనునక్టవ్యలి.  
(నియమావ్ళ్ళ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, రికార్డ లు ఏమైనా ఉంటే) 

నిబంధన్లు  

డాక్కయమంట్లపై సంక్షిపు వివ్ర్ణ వ్రాయుట్ ఆయా సమయాలలో ప్రభుతవం జారీ చేసిన్ 
నిబంధన్లు  

ఏ చోట్ నుండి నియమాలు, నిబంధన్లు, 
స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు మరియు రికారుడల 
న్క్ళ్లను పందాలి  

మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాద్ – 500 030.  
 

ఏ చోట్ నుండి నియమాలు, నిబంధన్లు, 
స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు మరియు రికారుడల 
న్క్ళ్లను (copies) పందాలి  

మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాద్ – 500030. 
టెలి.నం.: 040–2401 5043 
టెలి ఫాయక్స: 040–2401 5346 
ఈమయిల్: <registrarniphm@nic.in> 

పేరు/డాక్కయమంట్ల టైటల్ ఆరిథక్ ఉప నిబంధనావ్ళ్ళ 
డాక్కయమంటు ర్క్ం ఈ క్రంద తెలిపిన్ ర్కాల 
డాక్కయమంట్లలో ఒక్ దానిని ఎనునక్టవ్యలి.  
(నియమావ్ళ్ళ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, రికార్డ లు ఏమైనా ఉంటే) 

అస్టసియేషన్ యొక్క మమొరాండమ్.  
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డాక్కయమంట పై సంక్షిపు వివ్ర్ణ వ్రాయుట్ వ్యవ్సాథపర్మైన్ ఆరిథక్ వ్యవ్సథ, నిధులను 
పర్యవేక్షింి , నియంత్రించుట్; ఆరిథక్ విషయాల 
అధికారులు మరియు ప్రభుతవ అధికారి విధులు  
ి రునామా:  
మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాదా – 500 030.  

ఏ చోట్ నుండి నియమాలు, నిబంధన్లు, 
స్తచన్లు, మానుయవ్ల్ లు మరియు రికారుడల 
న్క్ళ్లను (copies) పందాలి  

మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల జాతీయ 
సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), రాజంద్రన్గ్ర్, 
హైదరాబాద్ – 500030. 
టెలి.నం.: 040–2401 5043 
టెలి ఫాయక్స: 040–2401 5346 
ఈమయిల్: <registrarniphm@nic.in> 

నియమ, నిబంధన్లు, స్తచన్లు, 
మానుయవ్ల్ లు, ఏమైనా రికారుడలు ఉంటే వ్యట 
న్క్ళ్ల క్టసం శాఖ వ్స్తలు చేయదగు రుస్తము  

అధికారి వెబ సైట దావరా డాక్కయమంటుల పంద 
వ్చుచను.  

 
7. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పాలసీ లేదా ఆ పాలసీ అమలు రూపక్లాన్క్క సంబంధింి  
 సర్వజనుల  యొక్క సభ్యలతో లేదా వ్యరి తర్పున్ ప్రతినిధులతో సంప్రదించడానికి 
 అవ్సర్మైన్ ఉన్న ఏదేని ఒపాందపు పత్రంలోని వివ్రాలు 

వ్రిుంచదు 
8. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.లో భాగ్ంగా లేదా ఆ సంసథ సలహా క్టసం ఏరాాటుచేసిన్ 

బోరుడలు, కౌనిసలుల, క్మిటీలు మరియు ఒక్రు లేదా ఇదరేుతో కూడిన్ ఇతర్ 
సంసథలలోని వివ్ర్ణ పత్రము మరియు అటట బోరుడలు, కౌనిసలుల, క్మిటీలు మరియు 
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ఇతర్ సంసథలు సర్వజనుల క్టసం ఏరాాటు చేయబడాడయా? లేదా అట 
సమావేశాలలోని మిన్టుల (Minutes – చరిచంి న్ విషయాలు) సర్వజనులక్క 
అందుబాటులో ఉనానయా? 

 ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. విధులు ఈ క్రంద తెలిపిన్ విధానాల దావరా నిర్వహించబడతాయి: 
8.1. సాధార్ణ మండలి (జన్ర్ల్ కౌనిసల్): 

I. మండలి ఏరాాటు మరియు సమావేశాలు: 
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. క్క సాధార్ణ మండలి ఏరాాటై ఉండాలి. ఆ మండలిలో అటట సంసథక్క 

సంబంధింి న్ సభుయలందరూ చేరి ఉంటారు.  
ii) సాధార్ణ మండలి యొక్క వ్యరిిక్ సాధార్ణ సమావేశాలు సంవ్తసర్ంలో ఒక్ సారి జర్గాలి. 
iii) ఈ సాధార్ణ మండలి ప్రతి సంవ్తసర్ం క్నీసం రండు పరాయయాలు సమావేశ్ం కావ్యలి.  
iv) ి ట్టి వ్ర్న్ ఉప నియమంలో పేర్కకన్న కార్యక్రమం నిమితుం ఏప్రిల్ నల మొదట రోజున్ 

ప్రర్ంభ్ం కావ్యలి. ఆ తరువ్యత వ్చేచ కాయల్టండర్ నలలోని మారిచ నల 31వ్ తేదీన్ ముగయాలి. 
v) సాధార్ణ మండలి సమావేశ్ం కావ్టానికి పిలిచే నోటీస్తలో సమావేశ్ం తేదీని, సమయానిన అటట 

సమావేశ్ం ఏ చోట్ జరిగేది అందులో పేర్కకనాలి. సాధార్ణ సమావేశ్ం క్టసం నియమించబడడ 
తేదీకి ముందు 15 రోజుల క్ంటే తక్కకవ్ కాక్కండా ఆ మండలి లోని ప్రతి సభుయడికి నోటీస్తను 
అందజయాలి.  

vi) ఎవ్రైనా సభుయనికి లేదా వ్యకిుకి నోటీస్త అనుక్టని పరిసిథతులలో అందజయన్పుడు లేదా ఆ 
నోటీస్త ఇవ్వన్పుాడు ఆ సమావేశ్ంలోని ప్రొసీడింగులను ర్దుే చేయరాదు.  

vii) మండలి అధయక్షుడు తాను ఉి తమని భావింి న్చో సాధార్ణ మండలి యొక్క ప్రతేయక్ 
సమావేశాలను నిర్వహించవ్చుచ. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.లోని 1/3 వ్ వ్ంతు సభుయలక్క తక్కకవ్ 
కాక్కండా వ్రాత పూర్వక్ సమాచార్ం అందజసి అధయక్షుడు అటట ప్రతేయక్ సమావేశానిన ఏరాాటు 
చేయవ్చుచ. అయితే, అటట ప్రతేయక్ సమావేశ్ం క్టసం ప్రతి సభుయనికి సాషటంగా ఏడు రోజులక్క 
తక్కకవ్ కాక్కండా నోటీస్తను అందజయాలి.  
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viii) అధయక్షులు గైరు హాజరు అయిన్ సందర్ాంలో ఉపాధయక్షులలో ఒక్రు అధయక్షులచేత నామినేట 
చేయబడిన్ వ్యకిు అటట ప్రతేయక్ సమావేశాలను నిర్వహించాలి.  

ix) ఏడు మంది సభుయలు క్టర్ంగా (quoram) ఏరాాటు కావ్యలి. సమావేశ్ం ముగయడానికి ఏ 
విధమైన్ తదుపరి వ్రాత పూర్వక్మైన్ నోటీస్త లేక్కండా సమావేశ్ం నిరీణత సమయం తరావత 
రండు గ్ంట్లక్క తక్కకవ్ కాక్కండా అటట సమావేశ్ం నిర్ణయింి న్ ప్రదేశ్ంలో సమావేశ్ం 
కావ్చుచను.  

x) సాధార్ణ మండలి సమావేశాలలో వివ్యదాసాదమైన్ అనిన ప్రశ్నలు ఓటు పదితి దావరా 
నిరాిరించబడాలి; 

xi) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని ప్రతి సభుయడు ఒక్ ఓటు క్లిగ ఉండాలి.  
xii) ఓట్ల ల్టకికంపు విషయంలో సమావేశానికి అధయక్షత వ్హింి న్ వ్యకిు కూడ ఓటు వేస్ట హక్కకను 

క్లిగ ఉండాలి.  
xiii) సాధార్ణ మండలి సమావేశానికి హాజరు అయేయందుక్క సభుయడు కాక్కండా ఉన్న ఎవ్రైనా ఇతర్ 

వ్యకిుని అధయక్షుడు ఆహావనించవ్చుచ. అయితే, సభుయలు కాక్కండా ఉన్న అటట సభుయలు అటట 
సమావేశ్ంలో ఓటు వేయడానికి అరుులు కారు.  

xiv) మండలిలో ఏదేనా ఖాళీ పదవి మరియు నియామక్ంలో ఏదేనా లోపం ఉన్నపాటకి సాధార్ణ 
మండలి తపానిసరిగా పని చేయాలి.  మండలిలో ఏదేనా ఖాళీ ఏర్ాడి ఉన్నదనే సవలా కార్ణంతో 
లేదా ఎవ్రైనా సభుయడు (Member) నియామక్ము, నామినేషన్ లేదా ఎనినక్లో లోపము 
ఉన్నదని సవలా కార్ణం చేత మండలి కార్య క్లాపాలు లేదా కార్యక్రమాలు పనికి రాక్కండా ర్దు ే
పర్ి న్టులగా భావించరాదు.  

xv) సాధార్ణ మండలికి అవ్సర్మని భావింి న్ కార్యక్లాపాలను నిర్వహించటానికి సమావేశాల 
ఏరాాటు ఏదేనా కార్ణాల వ్లల సాధయం కాని సందరాాలలో కార్యనిరావహక్ మండలి 
సిఫార్స్తలను పందిన్ మీదట్ అటట కార్యక్లాపాలను కొన్సాగంచ వ్చుచను. అయితే ఆ 
తరువ్యతి సమావేశ్ంలో ఆ మండలి ముందుగానే అనుమతిని పందాలి.  
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II. సాధార్ణ మండలి యొక్క విధులు మరియు అధికారాలు: 
 సాధార్ణ మండలి ఈ క్రంద తెలిపిన్ అధికారాలను మరియు విధులను క్లిగ ఉంటుంది: 
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. కార్యక్లాపాలతో సంబంధం ఉండి అస్టసియేషన్ మమొరాండం 

నిబంధన్లను మరియు ఆ శాఖలో కంద్ర ప్రభుతవం ఆయా సమయాలలో జారీ చేసిన్ 
నియమాలను, స్తచన్లను పాటంచాలి.  

ii) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. పరిపాలన్ వ్యవ్హారాలను సమరి్వ్ంతంగా నిర్వహించాలి, పరిపాలన్ 
కొన్సాగంచడంక్టసం సాధార్ణ పాలనా నియంత్రణను క్లిగ వుండి, ఆయా సమయాలలో జారీ 
చేయన్గు ఆదేశాలను పాటంచాలి. 

iii) నియమానుసార్ంగా కార్యనిరావహక్ మండలిలోని సభుయలను నామినేట చేయవ్చుచను.  
iv) కార్యనిరావహక్ మండలి తయారుచేసిన్ ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క వ్యరిిక్ బడెాట ను 

ఆమోదింి  ప్రభుతవ గ్రాంట్ల మంజూరుక్టసం అటట ఆమోదిత బడెటా ను కంద్ర ప్రభుతావనికి 
సమరిాంచాలి; 

v) కార్య నిరావహక్ మండలి ఆమోదింి న్ వ్యరిిక్ నివేదిక్ను ఆమోదించాలి. 
vi) సంవ్తసరాంతంలో ఆదాయ–వ్యయాల పటటక్ను మరియు ఆడిట అకౌంట్లను ఆమోదించాలి.  
vii) వ్యకిుగ్తంగా హాజరు అయిన్ కార్య నిరావహక్ మండలిలోని న్లుగురు సభుయలను క్టర్ం 

ఉన్నటులగా భావించాలి. 
viii) కార్య నిరావహక్ మండలి ఏరాాటు అయేయ ప్రతి సమావేశానికి అందులోని ప్రతి సభుయనికి పూరిు 

పదిహేను రోజులక్క తక్కకవ్ కాక్కండా నోటీస్త ఇవ్యవలి.  అయితే, ప్రతేయక్ పరిసిథతులలో మాత్రమే 
చైర్మన్ క్క సమావేశ్ంక్టసం అతయంత సవలా సమయానికి నోటీస్త ఇవ్యవలి.  

ix) కార్యనిరావహక్ మండలి యొక్క సమావేశ్ం ప్రతి సంవ్తసర్ంలో క్నీసం రండు పరాయయాలు 
సమావేశ్ం జర్గాలి.  
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x) ఆఖరి ఉప–నియమం ప్రయోజన్ం నిమితుం, ప్రతి సంవ్తసర్ం ఏప్రిల్ మొదట రోజును ప్రర్ంభ్ 
రోజుగా భావింి  అదే కాయల్టండర్ సంవ్తసర్ం లోని తదుపరి మారిచ నల 31వ్ తేదీని ఆఖరి 
రోజుగా పరిగ్ణంచాలి.  

xi) కార్య నిరావహక్ మండలిని ఏ సమయంలోనైన్ సమావేశ్ పర్చడానికి కార్యనిరావహక్ మండలి 
చైర్మన్ ను సవయంగా గాని లేక్ తాను సవయంగా సంతక్ం చేసిన్ నోటీస్త పత్రం దావరా గాని 
డైరక్టర్ జన్ర్ల్ ను అటట సమావేశానికి అభ్యరిథంచ వ్చుచను.  

xii) చైర్మన్ తో పాటు కార్య నిరావహక్ మండలిలోని ప్రతి సభుయడు ఓటు హక్కక క్లిగ ఉండాలి. కార్య 
నిరావహక్ మండలి నిర్ణయించదగన్ ఏదేని వివ్యదం పై ఓట్ల సమాన్తవం క్లిగ ఉన్న 
సందర్ాంలో ఆ మండలి చైర్మన్ లేదా అతను గైరుహాజరు అయిన్ సమయంలో అటట 
సమావేశానికి అధయక్షత వ్హింి న్ వ్యకిుకి అదన్ంగా ఓటు హక్కక క్లిగ ఉండాలి. అయితే, కంద్ర 
ప్రభుతవ మంత్రంగ్ శాఖ/అందులోని డిపార్ట మంట క్క సంక్రమింి న్ అధికారాలక్క వెలుపల 
(మింి ) ఆరిథక్ విషయాలపై ఆరిథక్ మంత్రంగ్ శాఖ ప్రతినిధి (అన్గా కంద్ర ప్రభుతవ వ్యవ్సాయ 
మరియు సహకార్ శాఖ ఆరిథక్ సలహాదారు) మరియు ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని కార్య 
నిరావహక్ మండలి చైర్మన్ క్క మధయ ఆరిథక్ విషయాలపై సమన్వయం క్కదర్ని సందర్ాంలో తుది 
నిర్ణయం క్టసం వ్యవ్సాయ శాఖ మంత్రి గారికి మరియు ఆరిథక్ మంత్రులక్క అటట వివ్యదాసాద 
విషయానిన తెలియపర్చాలి.  

xiii) కార్య నిరావహక్ మండలి సమావేశానికి హాజరు కావ్టానికి సభుయడు కాన్టట ఎవ్రేని ఇతర్ వ్యకిుని 
అటట మండలి చైర్మన్ ఆహావనించ వ్చుచను. అయితే, ఆ సమావేశ్ంలో అటట ఆహావనిత వ్యకిు ఓటు 
వేయటానికి అర్ుత క్లిగ ఉండడు.  

xiv) కార్య నిరావహక్ మండలి క్టసం అవ్సర్మగు ఏవేని కార్యక్లాపాలను సభుయలందరికి 
సరుకయలేషన్ చేసి నిర్వహించ వ్చుచను. ఆ విధంగా సరుకయలేట చేసిన్ తీరామన్ంపై సంతక్ం చేసిన్ 
సభుయల మజారిటీ చేత ఆమోదించబడాలి.  కార్య నిరావహక్ మండలి సమావేశ్ంలో తీరామన్ం 
ఆమోదింి న్టుల గానే అటట ఆమోదిత తీరామన్ం సమర్థవ్ంతంగా, అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా 
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ఉండాలి.  అయితే, అటట ఆమోదిత తీరామన్ంపై క్నీసం ఆరు (6) మంది సభుయల అభిప్రయాలను 
న్మోదు చేయాలి.  

 

కార్య నిరావహక్ మండలి విధులు, అధికారాలు: 
i) మండలి యొక్క సాధార్ణ నియంత్రణ మరియు ఆదేశాలక్క లోబడి, ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. 

ఉదేశేాలను మరింత ముందుక్క కొన్సాగంచే ప్రక్రయ క్రంద, ఈ నియమావ్ళ్ళ మరియు నియమ 
నిబంధన్లను అనుసరింి  ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క కార్యక్లాపాల నిర్వహణ మరియు 
పరిపాలన్క్క బాధయత వ్హించాలి. సంసథ ఉదేశేాలను అమలు పర్చడం క్టసం అవ్సర్మగు 
అధికారాలను క్లిగ వుండి వ్యటని అందుక్టసం వేగర్ పర్చాలి.  

ii) చైర్మన్ ను కార్యనిరావహక్ మండలికి అధయక్ష వ్హించాలి.  అధయక్షత హోదాలో అతను ఓటును 
వేయవ్చుచ.  సొసైటీలోని అనిన శాఖలను/ ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.ను కూడా పర్యవేక్షించవ్చుచను.  

iii) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. కార్యక్లాపాలతో సంబంధం వున్న కంద్ర ప్రభుతవ మంత్రంగ్ శాఖ లేదా 
మంత్రంగ్ శాఖలోని ససయర్క్షణ కార్యక్లాపాల ఇన్ ఛారాిగా వున్న అదన్పు కార్యదరిశ వైస్–
చైర్మన్ గా ఉంటారు. చైర్మన్ విధుల నిర్వహణలో అతను సహాయపడతారు. చైర్మన్ గైరుహాజరు 
అయిన్ సందర్ాంలో వైస్–చైర్మన్ తన్క్క అపాగంి న్ విధులను నిర్వహిసాురు.  

iv) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. డైరక్టర్ జన్ర్ల్ ఆ సంసథక్క ప్రధాన్ కార్య నిరావహక్ అధికారిగా ఉండాలి. 
ఆ సంసథక్క సంబంధింి న్ అనిన రికారుడలక్క క్స్టటడియన్ (బాధుయలు)గా ఉంటారు.  అటట సంసథ 
తర్పున్ క్రసాాండెంట గా ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని రండు సంసథలను సమావేశ్పరాచలి. 
జన్ర్ల్ కౌనిసల్ ఆమోదం క్టసం, బడెాట తయారీలో మరియు ఖరుచల వివ్ర్ణ పత్రనిన తయారు 
చేయుట్లో అతను ట్రెజర్ర్ క్క (Treasurer) సహాయ సహకారాలు అందిసాురు.  

v)  
vi)  
vii) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క నియమాలను కంద్ర ప్రభుతవ పూర్వ అనుమతితో వ్యటకి అదన్పు 

నిబంధన్లను చేర్చవ్చుచను మరియు వ్యటని సవ్రించ వ్చుచను.  
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viii) ఈ నిబంధన్లక్క అనుకూలంగా నిబంధనావ్ళ్ళని రూపందించాలి. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. 
 ఉదేశేాలను కొన్సాగంచడానికి ఆ సంసథ మేనేజ మంట పరిపాలన్ మరియు కార్యక్రమాలను 
 క్రమబదీిక్రించడానికి అస్టషియేషన్ మమొరాండంను తయారు చేయాలి.  
ix) ఎవ్రైన్ ఇతరులను నియమించుక్టవ్టానికి (క్ట–ఆప్టట) అన్గా (1) సెల్టక్షన్ క్మిటీని (2) (6 

బి) (1) మరియు 6 (బి) (2) నియమాలలో తెలిపిన్ రీతిగా) అక్డమిక్ క్మిటీని 
నియమించటానికి అధికారాలతోగాని, అధికారాలు లేక్కండా గాని రండు సాథయి సంఘాలను 
(సాటండింగు క్మిటీలను) ఏరాాటు చేయాలి.  

x) ఈ నియమావ్ళ్ళ క్రంద తన్క్క కటాయింి న్ ఇతర్ విధులను నిర్వహించాలి. 
xi) సాధార్ణ మండలి తమ ప్రెసిడెంట ను, కొనిన షర్తులక్క లోబడి తాము ఉి తమని భావించన్గు 

కార్యక్రమాలను నిర్వహించడంక్టసం తన్ అధికారాలక్క తీరామన్ం తయారు చేస్తకొని ఏదేని 
సాటండింగు క్మిటీకి లేదా డైరక్టర్ జన్ర్ల్ వ్దకే్క లేదా ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని ఇతర్ 
అధికారుల వ్దకే్క పంపవ్చుచను.  తదుపరి సమావేశ్మయేయ సాధార్ణ కౌనిసల్ లో అంతిమ 
నిరాిర్ణక్క (క్న్ఫర్ మేషన్) లోబడి సవంత ప్రెసిడెంట, సాథయి సంఘం లేదా డైరక్టర్ జన్ర్ల్ లేదా 
ఆయన్క్క అపాగంి న్ అధికారాల క్రంద ఇతర్ అధికారులు చర్య తీస్తక్కనానర్నే షర్తు 
అవ్సర్మైన్దని భావింి న్చో అటట ఇతర్ అధికారుల వ్దకే్క పంపవ్చుచను.  

 

8.2. కార్య నిరావహక్ మండలి: 
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని కార్యనిరావహక్ మండలి ఈ క్రంద తెలిపిన్ 12 మంది సభుయలతో 

ఏరాాటు కావ్యలి: 
ఎ) కార్యదరిశ (ఎ మరియు సి) ఈ జాతీయ సంసథలోని ఉపాధయక్షులుగాను, కార్యనిరావహక్ మండలికి 

చైర్మన్ గాను ఉండాలి;  
బి) జాతీయ సంసథతో సంబంధం ఉన్న కంద్ర ప్రభుతవ మంత్రంగ్ శాఖ/ప్రధాన్ శాఖలోని 

ససయర్క్షణ విభాగ్పు ఇన్ ఛారాి గా ఉన్న అదన్పు కార్యదరిశ నిరావహక్ మండలికి ఉపాధయక్షులుగా 
ఉండాలి; 
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సి) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. డైరక్టర్ జన్ర్ల్  
డి) ఈ జాతీయ సంసథ కార్యక్లాపాలను నిర్వహిస్తున్న ససయర్క్షణ ఇన్ ఛారాి సంయుక్ు కార్యదరిశ 

మరియు కంద్ర ప్రభుతవ మంత్రంగ్ శాఖ/శాఖాపర్మైన్ ఆరిథక్ సలహాదారు; 
ఇ) ససయర్క్షణ/తత్ సంబంధమైన్ విషయాలలో విశ్లషమై క్ృషిచేసి, సాధార్ణ మండలిలోని 

సభుయలలోనుండి కంద్ర ప్రభుతవం నామినేట చేయదగు ఇదేరు ప్రముఖ వ్యక్కులు.  
ఎఫ్) అయితే, పైన్ తెలిపిన్ (ఇ) మరియు (ఎఫ్) ఉప–ఖండాలలో పేర్కకన్న కార్యనిరావహక్ 

మండలిలోని సభుయలు మొట్ట మొదటసారి కంద్ర ప్రభుతవంచేత నామినేట చేయబడాలి. ఈ 
సభుయలు మ్యడు సంవ్తసరాల వ్ర్క్క పదవిలో పని చేసాురు.  

ii) కార్య నిరావహక్ మండలిలోని నామినేట చేయబడిన్ సభుయల కాలపరిమితి మ్యడు 
 సంవ్తసరాలు. అయితే, వ్యరు తిరిగ నియమించబడటానికి అరుులు. కార్యనిరావహక్ 
 మండలిలోని ఎవ్రైనా సభుయడు ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని సభుయడిగా తొలగంచబడిన్చో 
 కార్యనిరావహక్ మండలిలో కూడా సభుయడిగా తన్ంతతానుగా తొలగంచబడిన్టులగా 
 భావించబడాలి.  
iii) మండలిలో ఏదేని ఖాళీ పదవి ఉన్నపాటకీ మరియు సభుయల నియామక్ంలో, నామినేషనులో 
 లేదా ఎవ్రేని సభుయని ఎనినక్లో ఏవేని తపిాదాలు ఉన్నపాటకీ కార్యనిరావహక్ మండలి 
 పనిచేయాలి. అటట మండలిలో ఏదేని ఖాళీ పదవి ఉన్నదనే సవలా కార్ణం చేత లేదా 
 నియామక్ంలో, నామినేషనులో లేదా సభుయని ఎనినక్ విధాన్ంలో ఏవేని తపిాదాలు ఉనానయనే 
 సవలా కార్ణంచేత కార్యనిరావహక్ మండలిలోని ఏ చర్య/ప్రొసీడింగులు చలలక్కండా చేయరాదు 
 లేదా ర్దుే పర్చరాదు.  
iv) కార్యనిరావహక్ మండలిలోని ఎనునక్టబడిన్ సభుయడు, ప్రెసిడెంట యొక్క ముందుగా అనుమతి 
 పందక్కండా వ్రుసగా మండలి మ్యడు సమావేశాలక్క హాజరు కాన్ట్లయితే సభుయడిగా 
 కొన్సాగంచరాదు.  
v) సభుయని మర్ణంవ్లల లేదా రాజీనామా చేసిన్ందువ్లల మండలిలోని నామినేటెడ్ సభుయలలో 
 సాధార్ణంగా ఖాళీ ఏర్ాడిన్చో, ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. అధయక్షుల వ్యరిచేత నామినేషను పదితి చేత 
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 ఆ ఖాళీని భ్రీు చేయవ్చుచను. ఆ విధంగా నామినేట అయిన్ సభుయలు ఖాళీ ఏర్ాడిన్ సభుయని 
 పదవీ కాలం మిగలిపోయిన్ కాలానికి మాత్రమే పదవిలో కొన్సాగుతారు.  
vi) కార్య నిరావహక్ మండలి ప్రతి సమావేశానికి చైర్మన్ అధయక్షత వ్హించాలి. ఆయన్ గైరు హాజరు 
 అయిన్ సందర్ాంలో వైస్–చైర్మన్ అధయక్షత వ్హించాలి; 
 

8.3. సాథయి సంఘం (సాటండింగ్ క్మిటీ): 
ఎ) ఈ సంఘం రండు ర్కాలుగా ఉండాలి, అవి ఏమన్గా: 
 i)     ఎంపిక్ సంఘం (సెల్టక్షన్ క్మిటీ) 
 ii)    అక్డమిక్ సంఘం.  
బి) సంఘాల ఏరాాటు విధాన్ం. 
8.3.1. ఎంపిక్ సంఘం: 
 ఎంపిక్ సంఘంలో ఈ క్రంద తెలిపిన్ సభుయలు ఉండాలి: 
i)      ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని డైరక్టర్ జన్ర్ల్ – చైర్మన్. 
ii)     ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. కార్యక్లాపాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యవ్సాయ మంత్రితవశాఖలోని         
 కంద్ర ప్రభుతవ సంయుక్ు కార్యదరిశ లేదా డెపూయటీ కార్యదరిశ హోదాక్క తక్కకవ్ కాక్కండా ఉన్న 
 అతని తర్పున్ నామినీ సభుయడు.  
iii) కార్య నిరావహక్ మండలి నిర్ణయించన్గు కాల పరిమిత వ్ర్క్క లేదా మ్యడు సంవ్తసరాలక్క 
 మించక్కండా అటట మండలి నామినేట చేయదగు సభుయలలో నుండి ఇదరేు సభుయలను ఎంపిక్ 
 చేయాలి.  
iv) ప్రతి ఎంపిక్ విధాన్ం క్టసం డైరక్టర్ జన్ర్ల్ క్ట–ఆప్టట చేయన్గు సభుయడు సంబంధిత ర్ంగ్ంలో 
 క్నీసం సాంకతిక్ పరిజాాన్ం క్లిగవున్న సభుయడిని నియమించాలి.  
v) చైర్మన్ తో పాటు ఎంపిక్ సంఘంలోని ముగుగరు సభుయలు ఫోర్ంగా ఏర్ాడాలి.  
vi) ఎంపిక్ సంఘం యొక్క ప్రతి సమావేశానికి డైరక్టర్ జన్ర్ల్ అధయక్షత వ్హించాలి లేదా ఆయన్ 
 గైరు హాజరు అయిన్ సందర్బంలో ఏదైనా ప్రతేయక్ ఎంపిక్ క్మిటీకి అధయక్షత వ్హించట్ం క్టసం 



  

23 
 

 డైరక్టర్ జన్ర్ల్ నామినేట చేయన్గు అటట ఎంపిక్ సంఘంలోని ఎవ్రేని ఒక్ సభుయడు అధయక్షత 
 వ్హించాలి.  
8.3.2. అక్డమిక్ క్మిటీ: 
 ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. యొక్క డైరక్టర్ జన్ర్ల్ ఈ అక్డమిక్ క్మిటీకి చైర్మన్ గా ఉండాలి. ఈ 
 క్మిటీలో క్రంద తెలిపిన్ సభుయలు చేరి ఉంటారు.  
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.తో సంబంధం ఉన్న కంద్ర ప్రభుతవ వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ సంయుక్ు 
 కార్యదరిశ లేదా డెపూయటీ సెక్రట్రీ హోదాక్క తక్కకవ్కాని రాయంక్కలో వున్న అతని నామిని సభుయడు.  
ii) కార్యనిరావహక్ మండలి నామినేట చేయన్గు సభుయలలో నుండి ఇదరేు వ్యక్కులను 
 నియమించాలి. వీరి కాల పరిమితి అటట మండలి నిర్ణయించన్గు కాలం వ్ర్క్క ఉండాలి. కాని 
 అటట కాలం 3 సంవ్తసరాలక్క మించరాదు.  
iii) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని అందరూ డైరక్టరుల.  
iv) కంద్ర ప్రభుతవ (పరిశోధన్ కార్యక్రమ క్మిటీ మరియు ప్రోగ్రాం ఎవ్యలుయయేషన్ ఆర్గనైజషన్) 

ప్రణాళ్ళక్ సంఘంలోని ఇదరేు నామినీలను నియమించాలి.  కార్య నిరావహక్ మండలి 
నిర్ణయించన్గు కాలం వ్ర్క్క గాని 3 సంవ్తసరాలక్క మించక్కండా గాని పదవిలో కొన్సాగాలి. 
అయితే, వ్యరు తిరిగ నామినేషనుక్క అరుులవుతారు – సభుయలుగా ఉంటారు.  

v) దేశ్ంలోని 4 రాష్ట్ర వ్యవ్సాయ విశ్వవిదాయలయాల నుండి ఒకొకక్కరు చోపుాన్ న్లుగురు 
నామినీలు, కార్యనిరావహక్ మండలి నిర్ణయించన్గున్టట కాలం వ్ర్క్క గాని 3 సంవ్తసరాలక్క 
మించక్కండా గాని ఎనునక్టవ్యలి. అయితే, తిరిగ నామినేషనుక్క వ్యరు అరుులు అవుతారు. 4 
మేనేజ మంట్ల/పరిశోధన్ సంసథల అధిపతుల నుండి రోటేషను (వ్ంతులవ్యరీగా) పదితి దావరా 
చైర్మన్ క్ట–ఆప్టట చేస్తక్టవ్యలి (ఎవ్రినైనా ఒక్రిని).  వీరి పదవీ కాలం చైర్మన్ నిర్ణయించన్గు 
కాలం వ్ర్క్క గాని 2 సంవ్తసరాలక్క మించక్కండా గాని ఉండాలి. 

vi) ప్రముఖ విదాయవేతులనుండి, విదాయ సంసథలు మరియు అధయయన్ సంసథలు మొదలగు వ్యటనుండి 
చైర్మన్ తాను అవ్సర్మని భావింి న్ రీతిగా ఇతర్ సభుయలను క్ట–ఆప్టట చేస్తక్టవ్టానికి 
అధికార్ం క్లిగవుంటారు.  
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vii) అక్డమిక్ క్మిటీ నిర్వహించే ప్రతి సమావేశానికి చైర్మన్ అధయక్షత వ్హించాలి.  అతను లేని 
సందర్ాంలో అటట ప్రతేయక్ సమావేశానికి అక్డమిక్ క్మిటీ చైర్మన్ ను ఎనునక్టవ్యలి.  

viii) వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ ప్రతినిధులతో క్లుపుకొని అక్డమిక్ క్మిటీలో ఐదు మంది 
సభుయలు ఉండాలి. వీర్ంతా క్లిసి క్టర్ంగా ఏర్ాడాలి.  

 

క్మిటీల అధికారాలు మరియు విధులు 
 

1. ఎంపిక్ సంఘాల అధికారాలు మరియు విధులు: 
i) కార్యనిరావహక్ మండలికి పంపిన్ ‘ఎ’ గ్రూపు పోస్తటలను మరియు ఏవేని ఇతర్ పోస్తటలను 

(ఉదోయగాలను) సక్రమ రీతిలో ఎంపిక్చేస్ట క్రమంలో ఎంపిక్ సంఘానికి కార్యనిరావహక్ 
మండలి/సంబంధిత నియామక్ అధికారి సహాయపడాలి.  

ii) ఈ సంఘం దేశ్ంలో ఏ ప్రదేశ్ంలోనైనా సమావేశ్ం కావ్చుచ. పోస్తటల క్టసం వ్చేచ అభ్యరుథల 
తులనాతమక్ యోగ్యతలను నిరాిరించటానికి ఆ సంఘం యోగ్యమని భావింి న్ పదతిులను 
అవ్లంభించాలి.  కార్యనిరావహక్ మండలికి/సంబంధిత నియామక్ అధికారికి సిఫార్స్తలు 
చేయవ్చుచను.  

2. అక్డమిక్ క్మిటీకి గ్ల అధికారాలు మరియు విధులు: 
i) అక్డమిక్ క్మిటీ పరిశోధన్ మరియు శిక్షణక్క సంబంధింి న్ విషయాలను నిర్వహిస్తుంది. 

విలువ్ నిరాథర్ణపై క్మిటీగా ఇ.డి. బాధయతలను నిర్వహిస్తుంది. క్మిటీ సమక్షంలోనికి వ్ి చన్ ఈ 
క్రంది విషయాలతో లేదా ఈ క్మిటీ చేపటటన్ చర్యలు లేదా ఇతర్ విషయాలతో సంబంధింి న్ 
వ్స్తువులతో, ప్రతిపాదన్లతో లేదా పథకాలతో ఈ అక్డమిక్ క్మిటీ పరిషకరిస్తుంది.  

శిక్షణ: 
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లో వ్యరిిక్ శిక్షణ కార్యక్రమం.  
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ii) ఈ కంద్రంలో శిక్షణ కార్యక్లాపాలక్క అంటే శిక్షణ పరిధి యొక్క వ్రిుంపు, క్టరుసలో 
ఉండవ్లసిన్ విషయాలు, సిలబస్, శిక్షణ కాల పరిమితి వ్ంట విషయాలక్క సంబంధింి న్ 
ఏవేని ఇతర్ విషయాలు; 

పరిశోధన్: 
i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లో వ్యరిిక్ పరిశోధన్ కార్యక్రమాలు.  
ii) వ్యరిిక్ కార్యక్రమంలో చేర్చక్కండా ఉండి ఈ సంవ్తసర్ంలో చేపట్టన్గు పరిశోధన్ 

అధయయనాలను సంబంధింి న్ ప్రతిపాదన్లు.  
iii) వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ, కంద్ర ప్రభుతవ శాఖలు, రాష్ట్ర ప్రభుతావలు మరియు దేశ్ంలోని 

లేదా విదేశాలలోని లేదా ఇతర్ అంతరాాతీయ ఏజనీసలు సాాన్సర్చే క్న్సల్ టెనీస పరిశోధన్ 
అధయయనాలు.  

iv) అటట అధయయనాలలో సాహితయము, క్ళ్లలో పర్సార్ం సహక్రించుక్కనే విషయాలను 
పరిశీలించడానికై వ్యవ్సాయ విశ్వవిదాయలయాలతో, ఇతర్ అక్డమిక్ సంసథలతో దేశ్ంలోని లేదా 
విదేశాలలోని లేదా అంతరాాతీయ సంసథలతో రాష్ట్ర ప్రభుతావలతో మరియు ఇతర్ ఏజెనీసల 
పర్సార్ం సహకార్ం అందించుకొని సాహితయం, క్ళ్లలో పరిశోధనా అధయయనాలను చేపటుటట్.  

v) జాతీయ సంసథలోని పరిశోధన్ మరియు శిక్షణ కార్యక్లాపాలక్క సంబంధింి న్ ఏవేని ఇతర్ 
విషయాలను పరిశీలించుట్; 

vi) కార్య నిరావహక్ మండలి అపాగంి న్ అధికారాలక్క సంబంధింి న్ విషయాలక్క సంబంధింి  
ఈ క్మిటీ అంతిమ విషయాలను పరిషకరించుట్. ఇతర్ అనిన విషయాలలో అయితే, 
కార్యనిరావహక్ మండలికి ఈ క్మిటీ తన్ సలహాలను/సిఫార్స్తలను అందజయాలి.  

 

క్మిటీ నిరామణ శైలి మరియు సభుయల నియామక్ విధాన్ం 
 

హైదరాబాద్ లోని ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని కార్యనిరావహక్ మండలి సభుయలు: 
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ఎ) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. లోని జన్ర్ల్ కౌనిసల్ క్క వైస్–
చైర్మన్ గా ఉండి ఆ సంసథతో సంబంధం ఉన్న కంద్ర 
ప్రభుతవ వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ డి.ఎ.సి. లో 
ససయర్క్షణ చర్యలక్క ఇన్ చారాిగా ఉన్న కంద్ర ప్రభుతవ 
అదన్పు కార్యదరిశ (ససయర్క్షణ) 

చైర్మన్ 
 

 

బి) కంద్ర ప్రభుతవంలోని సంయుక్ు కార్యదరిశ వైస్–చైర్మన్ 
సి) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.లోని డైరక్టర్ జన్ర్ల్  సభ్య–కార్యదరిశ 
డి) (i) ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. కార్యక్లాపాలతో సంబంధం 

ఉన్న కంద్ర ప్రభుతవ వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ 
శాఖలో ససయర్క్షణక్క ఇన్ ఛారాిగా ఉన్న డైరక్టర్  
(ii) కంద్ర ప్రభుతవ డి.ఎ.సి. లోని ఆరిథక్ శాఖ డైరక్టర్   

ఇదరేు సభుయలు 

ఇ) ససయర్క్షణ ర్ంగ్ంలో/తత్ సంబంధమైన్ ర్ంగాలలో 
విశ్లష స్టవ్లు అందింి న్ ఇదరేు ప్రముఖ వ్యక్కులు; 
సాధార్ణ మండలి సభుయలలో నుండి కంద్ర ప్రభుతవ 
క్న్సల్ టెంట (consultant)  నామినేట చేయదగు 
అటట ఇదరేు వ్యక్కులు  

1) 
2) V. ర్ఘునాథన్, రిటైర్డ పి.పి.ఎ; 
మరియు సీనియర్ ఎఫ్.ఎ.ఓ; 
క్న్సల్ టెంట.  

ఎఫ్) పి.పి.క్కయ మరియు ఎస్ లో డైరక్టరేటులోని కంద్ర 
ప్రభుతవ ససయర్క్షణశాఖ సలహాదారు 

సభుయడు 

జి) అసిసెటంట డైరక్టర్ జన్ర్ల్ (పి.పి.) ఐ.సి.ఎ.ఆర్  సభుయడు 
*సమావేశ్ంలో హాజరు అయిన్ కార్యనిరావహక్ మండలిలోని న్లుగురు సభుయలు క్టర్ంగా 
(quorum) ఏర్ాడాలి.  
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సాధార్ణ మండలిలోని సభుయలు, ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం., హైదరాబాద్ 
 

1) చైర్మన్  కంద్ర ప్రభుతవ, వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖలోని 
వ్యవ్సాయ & సహకార్ శాఖక్క చందిన్ కార్యదరిశ.  

2) ఇదరేు వైస్–చైర్మనుల  i) కంద్ర ప్రభుతవ, వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ, 
వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ శాఖ అదన్పు 
కార్యదరిశ 

ii) వ్యవ్సాయ మంత్రితవ శాఖలోని వ్యవ్సాయ 
మరియు సహకార్ డైరక్టర్; కంద్ర ప్రభుతవ ఆహార్ 
మరియు వ్యవ్సాయ శాఖ అదన్పు కార్యదరిశ 

3) ససయర్క్షణ మరియు సంబంధిత ర్ంగాలలో 
పనిచేస్తున్న దేశ్ంలోని అధికారేతర్ సంసథల నుండి 
ఇదరేు సభుయలు   

i) 
ii) 

శ్రీ క్పిల్ షా 
ఇతర్ పోస్తట ఖాళీగా ఉన్నది.  

4) ససయర్క్షణ మరియు సంబంధిత 
విషయాలలో అతయంత విశ్లష స్టవ్లు 
అందింి న్ ఐదు మంది ప్రముఖ సభుయలు  

i) డా॥ జి.కె. వీరేష్;  
రిటైర్డ వైస్–చాన్స లర్ 
యు.ఎ.ఎస్., బెంగ్ళూరు.  

ii) డా॥ అనుపం వ్ర్మ 
రిటైర్డ డీన్, ఐ.ఎ.ఆర్.ఐ 
కొతు ఢిలీల. 

iii) డా॥ వి. ర్ఘునాథన్ 
రిటైర్డ కంద్ర ప్రభుతవ పి.పి.ఏ. & 
సీనియర్ ఎఫ్.ఎ.ఓ, క్న్సల్ టెంట  

5) ఎక్స–ఆఫిషియో (పదవిరీతాయ)  సభుయడు కంద్ర ప్రభుతవ, వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ. 
వ్యవ్సాయ మరియు సహకార్ శాఖ డైరక్టర్ 
కారాయలయంలోని వ్యవ్సాయ శాఖ క్మిషన్ర్ 
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6) ఎక్స–అఫిషియో సభుయడు కంద్ర ప్రభుతవ, వ్యవ్సాయ మంత్రంగ్ శాఖ, 
డి.ఎ.సి. లోని సంయుక్ు కార్యదరిశ 
(ససయర్క్షణ) 

7) ఎక్స–అఫిషియో సభుయడు కంద్ర ప్రభుతవ ససయర్క్షణ విభాగ్ సలహాదారు 
డి.పి.పి.క్కయ & ఎస్. 

8) ఎక్స–అఫిషియో (ex-officio) సభుయడు అసిసెటంట డైరక్టర్ జన్ర్ల్ (పి.పి.), 
ఐ.సి.ఎ.ఆర్., కొతు ఢిలీల.  

9) ఎక్స–అఫిషియో సభుయడు పాలనింగ్ క్మిషన్ కార్యదరిశ లేదా కంద్ర 
ప్రభుతవ సంయుక్ు కార్యదరిశ హోదాక్క 
తక్కకవ్కాని హోదాలో ఉన్న నామిని.  

10) ఎక్స–అఫిషియో సభుయడు(లు) i) వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రభుతవ కార్యదరిశ, 
మధయప్రదేశ్ ప్రభుతవం.  

ii) వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రభుతవ కార్యదరిశ, 
రాజసాథన్ ప్రభుతవం.  

iii) వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రభుతవ కార్యదరిశ, 
తమిళ్నాడు ప్రభుతవం.  

iv) వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రభుతవ కార్యదరిశ, 
ఉతురాఖాండ్  ప్రభుతవం.  

v) వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రభుతవ కార్యదరిశ, 
పశిచమ బెంగాల్ ప్రభుతవం.  

 

11) ఎక్స–అఫిషియో సభుయడు(లు) i) వ్యవ్సాయశాఖ క్మీషన్ర్/ డైరక్టర్, 
ఆంధ్రప్రదేశ్/తెలంగాణ ప్రభుతవం. 

ii) వ్యవ్సాయశాఖ క్మీషన్ర్/ డైరక్టర్, 
బీహార్ ప్రభుతవం. 

iii) వ్యవ్సాయశాఖ క్మీషన్ర్/ డైరక్టర్, 
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పంజాబ  ప్రభుతవం. 
iv) వ్యవ్సాయశాఖ క్మీషన్ర్/ డైరక్టర్, 

మహారాష్ట్ర ప్రభుతవం. 
12) ఎక్స–అఫిషియో సభుయలు మరియు సభ్య 

కార్యదరిశ 
డైరక్టర్ జన్ర్ల్ – ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. 

13) ఎక్స–అఫిషియో సభుయలు సాధార్ణ విశ్వ విదాయలయాల నుండి           
ఒక్ వైస్–ఛాన్సలర్ లేదా ఐ.ఐ.టీల/ 
ఐ.ఐ.యం.ఎస్.ల ముఖయ అధిపతి లేదా డైరక్టర్ 
హోదాక్క తక్కకవ్కాని హోదాలో వున్న వ్యరి 
తర్ఫున్ నామినీ 

*సమావేశ్ంలో హాజరు అయిన్ సాధార్ణ మండలిలోని ఏడుగురు సభుయలు క్టర్ంగా ఏర్ాడాలి. పైన్ తెలిపిన్ కౌనిసలుల మరియు క్మిటీల 
సమావేశాలు సాధార్ణ ప్రజానీకానికి అనుమతించబడవు.  అయితే వ్యటలో తీస్తక్కన్న నిర్ణయాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి.  

 

9.  అధికారుల మరియు ఉదోయగుల డైరక్టరీ: 
 

క్రమ 
సంఖయ 

పేరు హోదా ఈ–మయిల్ ఆడ్రస్ 

1) శ్రీమతి వి. ఉషారాణ, ఐ.ఏ.ఎస్. డైరక్టర్ జన్ర్ల్ 
ఐ/సి 

<dgniphm@nic.in> 

2) డా॥ అభ్య్ క్కమార్ ఎక్బోట డైరక్టర్ (పి.ఎం.) <dirpmniphm-ap @nic.in> 

3) డా॥ ఎన్. సతయనారాయణ డైరక్టర్ (పి.బి.డి.) <dirpqpniphm-ap@nic.in> 

4) ఇ.ఆర్.జి. శ్ంక్ర్  జాయింట డైరక్టర్ 
(పి.హెచ్.ఇ) & 
రిజిషాార్ ఐ/సి 

<registrarniphm-ap@nic.in> 
and 

<jdenggniphm-ap@nic.in> 

5) డా॥ ఓం ప్రకాశ్ శ్ర్మ జాయింట డైరక్టర్ 
(ఎ & ఏ.ఎం.) 

<jdagroniphm-ap@nic.in> 

  



  

30 
 

6) డా॥ ఎన్.వి. క్కల్ క్రిణ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పస్ట సరేవ) 

<adpsniphm-ap@nic.in> 

7) డా॥ గరీశ్ ఏ.జి.  అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.డి.) 

<adpdniphm-ap@nic.in> 

8) శ్రీ సి.వి.రావ్ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.ఎఫ్.ఏ) 

<adchemniphm-ap@nic.in> 

9) డా॥ నిర్మలో సైకాయ అసిసెటంట డైరక్టర్  
(పి.ఎం & ఆర్.ఎ) 

<adpraniphm-ap@nic.in> 

10) డా॥ సతీష్ క్కమార్ స్టన్ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(హెచ్ & ఎఫ్) 

<adhfniphm-ap@nic.in> 

11) డా॥ ధన్ రాజ బొయినా అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.హెచ్.ఎం.) 

<adphmniphm-ap@nic.in> 

12) శ్రీ. వి.వి.ఎస్.జి.కె. రావ్ సీనియర్ ఆరిటస్తట  <saniphm-ap@nic.in> 

13) ఆర్.ఎం. ఉదయ భాను  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్  
(పి.హెచ్.ఇ.) 

<sopheniphm2-ap@nic.in> 

14) డా॥ కె. స్తశీల  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(పి.ఆర్.ఎ.) 

<sopraniphm1-ap@nic.in> 

15) డా॥ మైసనమ్ జయాదేవీ  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(ఆర్ &ఎన్.ఎం.ఏ) 

<sornmaniphm-ap@nic.in> 

16) శ్రీమతి ఎన్. లావ్ణయ సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(బి.పి. & బి.సి.) 

<sobphcniphm-ap@nic.in> 

17) శ్రీమతి ఎస్. లత సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(పి.ఆర్.ఎ.) 

<sopraniphm2-ap@nic.in> 

18) శ్రీ తోట్ రామారావు  లైబ్రరీ & పబిలకషన్ 
ఆఫీసర్  

<lponiphm-ap@nic.in> 
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19) శ్రీ కౌశ్ల్ కిషోర్ అసిసెటంట ఫైనాన్స 
& 

అకౌంటస ఆఫీసర్ 

<afaoniphm-ap@nic.in> 

20) శ్రీ ఏ. నాగ్రాజు  డాటాబేస్ 
అడిమనిస్టాట్ర్  

<dbaniphm-ap@nic.in> 

21) శ్రీ న్లల వెంక్ట్ రడిడ  అడిమనిస్టటావ్ 
ఆఫీసర్ 

<aoniphm-ap@nic.in> 

22) శ్రీ విజయ్ క్కమార్ షా హిందీ ఆఫీసర్ <honiphm-ap@nic.in> 
    

10. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. రగ్యయలేషన్లలో పందుపరిి న్ రీతిగా న్షట పరిహార్ం చలిలంచే పదితితో 
 పాటుగా ఆ సంసథ అధికారులు మరియు ఉదోయగులు పందిన్ నలసరి రమ్యయన్రేషన్ వివ్రాలు: 
 

1) డా॥ అభ్య్ క్కమార్ ఎక్ బోట డైరక్టర్ (పి.ఎం.) 43,220 8,900 52,120 
2) డా॥ ఎన్. సతయనారాయణ డైరక్టర్ (పి.బి.డి.) 43,220 8,900 52,120 
3) ఇ.ఆర్.జి. శ్ంక్ర్  జాయింట డైరక్టర్ 

(పి.హెచ్.ఇ) & 
రిజిషాార్ ఐ/సి 

41,690 8,700 50,390 

4) డా॥ ఓం ప్రకాశ్ శ్ర్మ జాయింట డైరక్టర్ 
(ఎ & ఏ.ఎం.) 

25,620 7,600 33,220 

5) డా॥ ఎన్.వి. క్కల్ క్రిణ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పస్ట సరేవ) 

21,790 5,400 27,190 

6) డా॥ గరీశ్ ఏ.జి.  అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.డి.) 

18,240 5,400 23,640 

7) శ్రీ సి.వి.రావ్ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.ఎఫ్.ఏ) 

24,960 5,400 30,360 

8) డా॥ నిర్మలో సైకాయ అసిసెటంట డైరక్టర్  
(పి.ఎం & ఆర్.ఎ) 

18,240 5,400 30,360 

9) డా॥ సతీష్ క్కమార్ స్టన్ అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(హెచ్ & ఎఫ్) 

18,240 5,400 23,640 

10) డా॥ ధన్ రాజ బొయినా అసిసెటంట డైరక్టర్ 
(పి.హెచ్.ఎం.) 

16,880 5,400 23,640 
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11) శ్రీ. వి.వి.ఎస్.జి.కె. రావ్ సీనియర్ ఆరిటస్తట  21,710 4,800 26,510 
12) ఆర్.ఎం. ఉదయ భాను  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్  

(పి.హెచ్.ఇ.) 
14,710 4,600 19,310 

13) డా॥ కె. స్తశీల  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(పి.ఆర్.ఎ.) 

14,710 4,600 19,310 

14) డా॥ మైసనమ్ జయాదేవీ  సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(ఆర్ 

&ఎన్.ఎం.ఏ) 

14,710 4,600 19,310 

15) శ్రీమతి ఎన్. లావ్ణయ సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(బి.పి. & బి.సి.) 

14,710 4,600 19,310 

16) శ్రీమతి ఎస్. లత సైంటఫిక్ ఆఫీసర్ 
(పి.ఆర్.ఎ.) 

18,890 4,600 23,490 

17) శ్రీ తోట్ రామారావు  లైబ్రరీ & పబిలకషన్ 
ఆఫీసర్  

14,140 4,600 18,740 

18) శ్రీ కౌశ్ల్ కిషోర్ అసిసెటంట ఫైనాన్స 
& 

అకౌంటస ఆఫీసర్ 

13,590 
 

4,600 18,190 

19) శ్రీ ఏ. నాగ్రాజు  డాటాబేస్ 
అడిమనిస్టాట్ర్  

13,590 
 

4,600 18,190 

20) శ్రీ న్లల వెంక్ట్ రడిడ  అడిమనిస్టాటవ్ 
ఆఫీసర్ 

14,710 4,600 19,310 

21) శ్రీ విజయ్ క్కమార్ షా హిందీ ఆఫీసర్ 13,060 4,600 17,660 
 

11. అనిన పాలనుల, ప్రతిపాదిత ఖరుచలు మరియు చేసిన్ పంపిణీలపై నివేదిక్ల వివ్రాలను 
తెలియచేస్తు అటట ఒకొకక్క ఏజెనీసకి కటాయింి న్ బడెాట: 

 

 

 
 

బడెటా 

సంవ్తసర్ం మంజూరైన్వి 
(రూ.) 

వ్యయం 
(రూ.) 

2014-15 
(01.04.2014 నుండి 

31.03.2015) 

18.42 క్టటుల 12.99 క్టటుల 

 



  

33 
 

12. కటాయింి న్ మొతాులతో క్లుపుకొని సబిసడీ కార్యక్రమాల అమలు తీరుతెనునలు మరియు అటట 
కార్యక్రమాల మ్యలంగా ప్రయోజన్ం పందిన్ వ్యరి వివ్రాలు: 

ఈ విషయం వ్రిుంచదు 
13. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. మంజూరు చేసిన్ రాయితీలు, పరిమటుల లేదా ఆథరైజషనుల పందిన్ వ్యరి 

వివ్రాలు: 
ఈ విషయం వ్రిుంచదు. 

14. ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.క్క లభ్యమైన్ లేదా ఆ సంసథ వ్దే ఉన్న సమాచారానికి సంబంధింి న్ 
వివ్రాలు, క్ంపూయట్రు రూపంలో పందు పరిి న్ వివ్రాలు: 

 ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం. వెబ సైట లో శిక్షణా సమాచార్ం అందుబాటులో ఉన్నది.  
15. గ్రంథాలయం లేదా రీడింగు రూం (పఠనాలయం) (ప్రజలక్టసం నిర్వహించబడుచున్నచో) పని 

చేయు గ్ంట్లతో పాటు పౌరులు సమాచార్ం పందట్ం క్టసం సదుపాయాల వివ్రాలు: 
 గ్రంథాలయ సదుపాయం: 
 ససయర్క్షణ చర్యలలోను, మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాలలోను ప్రస్తుత ఆధునిక్ 

విధానాలను తెలుస్తక్కనేందుక్క శిక్షణ పందేవ్యరికి మరియు సిబబందికి ఈ సంసథ గ్రంథాలయ 
సదుపాయానిన క్లిాస్తుంది. ససయర్క్షణ విషయాలలో ప్రస్తుత ఆధునిక్ విధానాలను 
తెలుస్తక్కనేందుక్క ఈ సంసథ శిక్షణ పందేవ్యరికి గ్రంథాలయ సదుపాయానిన ఉి తంగా 
అందుబాటులో ఉంి ంది.  ఈ సంసథ వ్దే దాదాపు 8 వేలక్క పైగా సాంకతిక్ పరిజాాన్ం గ్ల 
పుసుక్ భాండాగారానిన క్లిగ ఉన్నది. అంతే కాక్కండా పేరు గాంి న్ 50 జర్నలుల, 7 
అంతరాాతీయ జర్నలుల (Journals) ఈ గ్రంథాలయం చందా ఇి చ తెపిాస్తున్నది.  

16. ప్రభుతవ సమాచార్ అధికారుల పేరుల, వ్యరి హోదా మరియు ఇతర్ వివ్రాలు: 
 ప్రభుతవ సమాచార్ అధికారి: 
1. పేరు మరియు హోదా ఇ.ఆర్.జి. శ్ంక్ర్ 

రిజిసాార్ ఐ/సి 
2. పూరిు ి రునామా: 
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కారాయలయం: జాతీయ మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల 
జాతీయ సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), 
రాజంద్రన్గ్ర్, హైదరాబాద్ – 500 030 

ి రునామా: 305, కామధేను ట్వ్ర్స 
ఫాలట నం. 191, మోతీన్గ్ర్ 
ఎర్రగ్డడ, హైదరాబాద్ – 500 018 

3. టెలిఫోన్ నంబర్ కారాయలయం: 040 – 2401 3346 
4. టెలిఫాక్స నంబర్  040 – 2401 5346 
5. ఈ–మయిల్ ి రునామా <registrarniphm-ap@nic.in> 

 

అపాల్టట (Appellate) అధికారి: 
 

1. పేరు మరియు హోదా శ్రీమతి వి. ఉషారాణ, ఐ.ఎ.ఎస్ 
డైరక్టర్ జన్ర్ల్ 

2. పూరిు ి రునామా: 
కారాయలయం: జాతీయ మొక్కల ఆరోగ్య నిర్వహణ విషయాల 

జాతీయ సంసథ (ఎన్.ఐ.పి.హెచ్.ఎం.), 
రాజంద్రన్గ్ర్, హైదరాబాద్ – 500 030 

3. టెలిఫోన్ నంబర్ 040 – 2401 1633 
4. టెలిఫాక్స నంబర్  040 – 2401 5346 
5. ఈ–మయిల్ ి రునామా <dgniphm-ap@nic.in> 

   

17. ఆయా సమయాలలో నిరేేశించన్గు అటట ఇతర్ సమాచార్ం మరియు ఆ తరువ్యత ప్రతి 
సంవ్తసర్ం ఈ ప్రచుర్ణ పుసుకాలను ఎపాటక్పుాడు న్వీక్రించుట్.  

 అవ్సర్మని భావింి , నిరేశేింి న్పుడు ఈ పుసుకాలను తిరిగ మళీల తెపిాస్తున్నది.  
*** 


