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ఇంటిపన్ను విధంపు – గ్రామపంచాయతీ అధకారం
• ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ పెంచాయతీ రాజ్ చటీెం, 1994 – సెక్షన్: 60

(1)(ఎ) మరియు 61
• జి.ఓ.ఎెం.ఎస్. నెం. 282 (PR) తేదీ. 12.03.1965
• త్పపనిసరిగా విధెంచవలసినది – ప్రధానమైన ఆదాయ వనరు
• క్రొత్తగా నిరిమెంచబరడిన భవనాలపై ఇెంటిపన్ను మదిెంపు చేసి

విధెంచవలసినది “పెంచాయతీ కారయదరిియే”



• సెక్షన్: 71 మరియు G.O.No.97.dt.14.03.2002

• నీటి పన్ను - 20%
• లైబ్రరీ సెస్ - 8%
• లైటిెంగ్ టాక్స్ - 5 న్నెండి 10% (GP తీరామనెం మేరకు)
• డ్రైనేజి సెస్ - 10 న్నెండి 15% (GP తీరామనెం మేరకు)
• ఫై్ టాక్స్ - 1%
(Memo No. 15843/Pts.I/A1/2014 Dt. 3-12-2014 of PR&RD)
• స్పప్ీ్ ఫీ - 3%
(Memo No. 17129/Pts.I/A1/2014 Dt. 18-11-2014 of PR&RD)

ఇంటిపన్నుపై వినియోగ చారీలీ వ విధంపు



• మూలధనపు విలువ
• ఇెంటి వారిిక అద్దె విలువ
• ఇెంటి విస్తతరణెం (ప్లెంత్ ఏరియా)

ఇంటిపన్ను విధంపునకు ప్రాతిపదక



మూల వధన విలువపై ఇంటిపన్ను విధంపు 
• మూలధనపు విలువ = మొత్తెం సథలెం విలువ + భవన నిరామణ ఖరుు
• భవన నిరామణ వయయానిు లెక్కెంచేటపుపడు పరిగణనలోక్ తీసుకోవలసిన

అెంశాలు:
• కలవరీులు, అప్రోచ్ రోడుల
• ప్రహరీ గోడ
• బావులు
• గేట్లల
• భవన నిరామణ రీతి



కొనసాగంపు...
• సథలెం విలువ తెలుసుకునే విధానాలు:

• రిజిషీ్రుు దసాతవేజులు
• రిజిష్ట్రేష్న్ శాఖ నిరణయెంచిన మార్కకట్ విలువ ఆధారెంగా
• సాథనిక విచారణ దావరా

• భవనెం కాయప్టల్ విలువ నిరణయెంచడానిక్ ప్రాతిపదిక:
• యజమాని వ్రాత్పూరవక అఫిడవిట్
• పెంచాయతీ రాజ్ ఇెంజనీరిెంగ్ శాఖ రేట్లల
• రోడుల & భవనాల శాఖ రేట్లల



కొనసాగంపు...
• కమీష్న్ & ఇన్ెకీ్ జనరల్, రిజిషే్ట్రష్న్ & సీాెంపుల శాఖ ప్రొస్తడిెంగ్్ నెం. M.V

6/12658/2012 Dt:02.02.2013



కొనసాగంపు...
• త్రుగుదల:

• భవనెం వయసు ఆధారెంగా త్రుగుదల లెక్కెంచాి.
• 10 సెంవత్్రాల లోపు – త్రుగుదల లేదు
• 10 సెంవత్్రాల పైన – 1% న్నెండి 50%

• ఇెంటిపన్ను విధెంపుకు పరిమితులు:
• కనీస పరిమితి – నూటిక్ 1/8% లేదా 12 పైసలు
• గరిష్ీ పరిమితి – నూటిక్ 1% లేదా రూపాయ



దృష్టిలో ఉంచుకోవల వసిన అంశాలు:
• ఈ విధానెం లో పన్ను విధెంచటానిక్ కొలత్లు తీసుకునేటపుపడు:

• సథల వైశాల్యయనిు (పొడవు * వెడలుప) చదరపు గజాలలో లేదా
మీటరలలో తీసుకోవాి (మీటరలలో కొిస్తత గజాలలోక్ కనవ్ీ
చేసుకోవాి).

• భవన వైశాల్యయనిు చదరపు అడుగులలో తీసుకోవాి
• ఒక యజమానిక్ సెంబరెంధెంచిన ఒక సథలెంలో వేరేవరు

నిరామణాలు ఉెంటే ప్రతి నిరామణానిు విడి విడిగా కొలవాి, ఒక
అసెసెమెంట్ నెంబరరు ఇవావి.

• తూరుప & పశిుమ గోదావరి జిల్యలలు – ప్రిస్ యాప్





లెక్కంపు విధానం:



వారిిక అద్దె విలువపై ఇంటిపన్ను విధంపు:
• ర్కెంట్ కెంట్రోల్ చటీెం
• సెంవత్్రెంలో ఒక ఇెంటిక్ ప్రతి నల్య వాసతవెంగా లభెంచే

అద్దెన్న ఆ ఇెంటి వారిిక అద్దెగా భావిెంచాి.
• భవన అదె్ద నిరణయెంచడెంలో పరిశీిెంచవలసిన అెంశాలు:

• భవనెం ఉను ప్రదేశెం
• భవనెం యొకక భౌతిక సిథతి, వసతి, సౌకరాయలు
• భవనానిు వాడుతును తీరు మొదలైనవి.



కొనసాగంపు...
• త్రుగుదల: 10% - మరమమతుతలు
• ఇెంటిపన్ను విధెంపుకు పరిమితులు:

• కనీస పరిమితి – నూటిక్ 2%
• గరిష్ీ పరిమితి – నూటిక్ 20%

• అద్దెకు ఇవవని భవనాల వారిిక అద్దె విలువన్న అెంచనా
వేయటెం సాధయెం కానపుపడు, ఆ భవనాల కప్టల్ విలువలో
6% మొత్తతనిు వారిిక అద్దె విలువగా భావిెంచాి.



దృష్టిలో ఉంచుకోవల వసిన అంశాలు:
• ఈ విధానెం లో పన్ను విధెంచటానిక్ కొలత్లు తీసుకుెంటేయపుపడు:

• భవనానిు అనేక వాటాలుగా అద్దెక్చిునపుపడు, ఒకోక భాగానిక్
వచేు అద్దె ఆధారెంగానే లెక్కెంచి, చివరగా అనిుెంటినీ కిప్,
పన్ను లెక్కెంచాి.

• భవన యజమాని ఇెంటిలో నివాసెం ఉనుపపటికీ ఈ పదెతిలోనే
లెక్కెంచాి.

• సథలెం యజమాని, భవనెం యజమాని వేరేవరు అయనపుపడు సథల
యజమాని పేరిట విధెంచాి.



లెక్కంపు విధానం:



ప్లంత్ ఏరియాపై పన్ను విధంపు విధానం:
• భవనెం కొలత్ల ఆధారెంగా పన్ను విధెంచాి.
• పన్ను విధెంపుకు మూల ధన విలువ లేదా వారిిక అద్దె విలువ

పదధతులలో ఏదో ఒక దానిని అన్నసరిెంచాి.
• ఒకవేళ అల్య అన్నసరిెంచనపుపడు దిగువ తెిపన రేటలన్న

అన్నసరిెంచాి.



ప్లంత్ ఏరియాపై పన్ను విధంపు విధానం - రేట్లల



ప్రభుతవ ఆస్తులు – పన్ను విధంపు
• మెండల & జిల్యల పరిష్త్ ఆసుతలు:

• త్పపనిసరిగా పన్ను విధెంచాి.
• భవనాల వివరాలు ఎకి్క్యయటివ్ ఇెంజనీ్ న్నెండి పొెందాి.
• సత్రాల నిరవహణ – ధరమ కారాయలు – పన్ను విధెంచరాదు.

• రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆసుతలు:
• త్పపనిసరిగా పన్ను విధెంచాి.
• భవనాలు మరియు సథలెం విలువ వివరాలన్న సెంబరెంధత్ శాఖల

న్నెండి పొెందాి.



ప్రభుతవ ఆస్తులు – పన్ను విధంపు
• కెంద్ర ప్రభుత్వ ఆసుతలు: డి. 01.04.1937కు

• మెందు నిరిమెంచిన భవనాలకు మాత్రమే పన్ను చె లిసుతెంది.
• త్రావత్ పాత్ భవనాలన్న నిరూమిెంచి వాటి సాథనే నిరిమెంచిన క్రొత్త

భవనాలపై ఎట్లవెంటి పన్ను చె లిెంచదు. అయతే సరీవసు చారీిలన్న
చె లిసుతెంది.

• సరీవసు ఛారీిలు: (ప్రైవేట్ల వయకుతలు చెిలెంచు చారీిలు/ ఆసితపన్నులో )
• కొలత్ వేయుటకు వీలైన ఛారీిలు అమలులో ఉెంటే– 100%
• అకకడకకడా నిరిమెంచబరడి పెంచాయతీ స్తవలు పొెందుతునుట్లలతే -75%
• సవయెంపోష్కాలుగా ఉను కాలనీలు – 33%



• దేవాలయాల వెలుపల నిరిమెంచబరడి అద్దె లేకుెండా కటాయెంచబరడిన
పూజారుల గృహాలు/ కావరీరుల (ప్రభుత్వ మమో. నెం.
504/హెచ్/59-1 ఎల్.ఎ తేదీ: 12.06.1959)

• అద్దె వసూలు చేయు సత్రాలు, షాపులు
• ప్రవేట్ల విదాయలయాలు, హాసీల్్, హాసిపటల్్
• కెంద్ర ప్రభుత్వ కెంపెనీల ఆసుతలు (రాష్ట్రీయ ఇసాపట్ నిగమ్

ిమిట్డ్ Vs. ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వెం)

తపపనిసరిగా పన్ను విధంచవల వసిన ఇండ్లల 



• వయవసాయ భూమలలో వేసిన ఎలక్ేకల్ మోటా్ షెడ్్ (మమో
నెంబరరు 1126/వాలుయయేష్న్ /63 తేదీ:20-6-63)

• రోడ్ ప్రకకన వేసిన సులభెంగా కదపలేని దుకాణాలు (G O
No:2397 LA తేది :28-11-49)

• పాలన్న లేకుెండా లేక పాలన్న ప్రకారెం నిరిమెంచని గృహాలకు క్యడా
ఆక్రమణ జరిగిన వెెంటనే పన్ను వేయాి. ఆ త్రువాత్ నిబరెంధనల
ప్రకారెం చరయలు తీసుకోవాి (GO No: 381 LA తేది :2.3.48)

కొనసాగంపు...



పన్ను మదంపు తర్వవత చేయవల వసిన పన్నలు:
• గ్రామ పెంచాయతీ అన్నసరిెంచే పన్ను విధెంపు విధానెం దావరా ఒక

కొత్త ఇెంటిక్ పన్ను లెక్కెంపు చేసాక, ఆ ఇెంటి యజమానిక్
పెంచాయతీ కారయదరిి పన్ను మదిెంపు వివరాలన్న తెియ చేసూత,
అభయెంత్రాలు ఏమైనా ఉెంటే 30 రోజుల లోపల పెంచాయతీక్
వ్రాత్పూరవకెంగా తెియ చేసుకోమని ప్రతేయక నోటీసు జారీ చేయాి.

• నోటీస్ అెందుకును యజమాని అభయెంత్రాలు ఏమైనా ఉెంటే నిరీణత్
గడువులోగా పెంచాయతీక్ వ్రాత్పూరవకెంగా తెియచేయాి.

• భవన యజమాన్నలు లేవనతితన అభయెంత్రాలన్న గ్రామ పెంచాయతీ
సమావేశపు అజెండాలో చేరిు, చరిుెంచాి.



పన్ను మదంపు తర్వవత చేయవల వసిన పన్నలు :
• పన్ను తగగంపు – గ్రామ పంచాయతీ అధకారం:

• భవన యజమాన్నలు దాఖలు చేసిన దరఖాసుతలన్న పరిశీిెంచి గ్రామ
పెంచాయతీ పన్నున్న సహేతుకెంగా తీరామనెం దావరా త్గిగెంచవచుున్న.

• గ్రామ పెంచాయతీ ఆమోదిెంచిన మొత్తతనిు త్గిగెంచి, పన్ను విధెంచి, వినియోగ
చారిీలన్న క్యడా కిప్ డిమాెండ్ త్యారు చేసి వసూలు చెయాయి.

• ఒకవేళ పెంచాయతీ కారయదరిి ఇచిున నోటీసుపై భవన యజమాని
సపెందిెంచనపుపడు, వారు అెంగీకరిెంచినట్లీగా భావిెంచి మదిెంపు చేసిన మొత్తతనిు
పన్నుగా విధసూత, వినియోగ చారిీలన్న క్యడా కిప్ డిమాెండు త్యారు చేసి,
వసూలు చెయాయి.

• సథలెం యజమాని పేరుననే ఇెంటిపన్ను విధెంచాి.



స్పపషల్ నోటిస్త
• ర్క.క.నెం. గ్రామపెంచాయతి కారాయలయమ

____________గ్రామపెంచాయతి

తేది:

యజమాని_______ఇెంటి నెం. ______ తేది ______ గారిక్ ఈ క్ెంద తెిప్న వివరమల ప్రకారెం
_______ గ్రామపెంచాయతి చే ఇెంటిపన్ను విధెంచబరడినది. ఈ విష్యమై మీకు ఎట్లవెంటి అభయెంత్రమలు ఉనున్న
గ్రామపెంచాయాతిక్ అప్పపలు చేసుకోన్నగలరు. లేని పక్షమన సదరు మోత్మన్న డిమాెండ్ గా నిరణయెంచ బరడున్న అని
తెియచేయడమైనది.

______గ్రామా పెంచాయతి

తేది: పెంచాయతి కారయదరిి

క్రమ సంఖ్య అసే్స స్సమ ంట్

నం. 
సంవత్ే రం

పన్ను

వివరము

మొత్తము

రూ. 
రిమార్కు లు



ఇంటి పన్ను వసూలు విధానం
• పతి సెంవత్్రమ ఇెండల పన్ను డిమాెండ్ సరిీఫై చేసి డిమాెండ్ నోటిసులు 15

రోజుల గడువుతో జారి చేయవలెన్న.

• నోటిసులో ఇెంటి నెంబరరు, పన్ను చెిలెంచవలసిన కాలమ, చెిలెంచనిచో తీసుకొన్న
చరయ వివరిెంచవలెన్న.

• ఆరిధక సెంవత్్రెం మగిసిన 30 రోజుల త్రావత్ న్నెండి మే 1 న్నెండి ఆ
సెంవత్్రపు పన్ను బరకాయగా పరిగణిెంచబరడున్న.

• సకాలమలో చెిలెంచని బరకాయదారు చరాసుతలు మాత్రమే జపుత చేయవలెన్న.

• జపుత చేయబరడిన వసుతవుల విలువ ఈ దిగువ వివరిెంచిన అెంశమలకు సరిపడా
ఉెండవలెన్న.



ఇంటి పన్ను వసూలు విధానం
1. పన్ను మొత్తెం 2. వారెంట్ల మొత్తెం 3. జపుత చేయుటకు అయన ఖరుు 4.
ఇత్ర ఖరుులు ఏమైనా అయనచో.

• ఇెంటి యజమాని 15 రోజులలోగా చెిలెంచనిచో 12 నలల త్రావత్ ఆ
ఇెంటిలో అద్దెకునువారి న్నెండి రాబరటవీచుున్న. వారు క్యడా
సకాలెంలో చెిలెంచనిచో ఇెంటి పన్ను రాబరటీ్లటకు ఇెంటి యజమాని
ఆసితని జపుత చేయవచుున్న.

• ఆసిత జపుత చేయుటకు లేక త్గినెంత్ వరకు జపుత చేయుటకు సాధయమ
కాని ఎడల బరకాయదారుని కోరుీదావరా ప్రాసెక్యయష్న్ చేయవచుున్న.



ఇంటి పన్ను వసూలు విధానం
• ఆరిధక సెంవత్్రమ మగిసిన వెెంటనే ఇెంటి పన్ను చెిలెంచని

బరకాయదారుల జాబిత్త (ఎరియ్ డిమాెండ్ రిజిసీరు) త్యారు
చేయవలెన్న.

• ఇెంటిపన్ను బిలుల బుకుకలన్న (5% రాెండమ్ వెరిఫికష్న్)
ఎపపటికపుపడు పరిశీిెంచి వసూలైన మొత్తమ జమ ఐనది, లేనిదీ
చూడవలెన్న.

• బరకాయలు 3 సెంవత్్రమలు దాటకుెండా వసూలు చేయవలెన్న.
లేనిచో కాలదోష్మ పటీ్లన్న. (సెక్షన్ 135 ప్ . ఆ్. యాక్సీ).



ఇంటి పన్నుడిమండ్ల తయారీ- జాగ్రతులు
• డిమాెండ్ రిజిసీ్ లో 5% పెెంచి పన్ను నిరాెరిెంచాి (GO M S No:98

(PR&RD) పెం-3తేదీ:14.3.2002)

• భవన నిరామణ అన్నమతుల రిజిష్ీరు ప్రకారెం ఇెంటి నిరామణెం పూరతయన కొత్త
ఇళలకు పన్ను మదిెంపు చేయాి.

• పడిపోయన లేదా క్యలగొటినీ ఇెండలన్న గురితెంచి వాటి పన్నున్న డిమాెండు
న్నెండి త్గిగెంచాి.



మినహాయంపు, రెమిషన్, రైటాఫ్



పన్ను విధంపు న్నండి మినహాయంచబడిన భవనాలు
• కోళళ ఫారాలు (Memo no 10870 /panchayats

111/a1-90-20 dt 14.9.94, GOMs No: 748 (PR)

dt 4.7.78 & 332(PR)3.7.85, సెక్షన్ -125
• దేవాలయాలు (Memo No 504/H1 59-1 LA Dt:1.2.62)

• అద్దె వసూలు చేయని సత్రాలు/ వసూలు చేసిన అద్దెన్న ధారిమక
ప్రయోజనాల కొరకు వినియోగిెంచే సత్రాలు

• ప్రభుత్వ పాఠశాలలు,
• ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు/డిసెపన్రీలు/ రైలేవ ఆసుపత్రులు



కొనసాగంపు...
• పబిలక్స లైబ్రరీలు, పెంచాయతీక్ చెెందిన భవనాలు
• దేవాలయెంలో అెంత్రాాగమైన దేవసాథనెం కారాయలయెం (ప్రభుత్వ

మమో. నెం. 504/హెచ్/59-1 ఎల్.ఎ తేదీ: 12.06.1959)
• అనాధ, వృదధ శరణాలయాలు, లైట్ హౌసులు
• నాన్ గెజిట్డ్ అధకారుల, ఉపాధాయయుల హోమ్్
• మాజీ సైనికుల, మాజీ సైనికుల భారయల, సరీవసులో ఉను సైనికుల

ఇెండుల (వారు లేదా వారి కుట్లెంబర సభుయలు నివశిసుతను ఒక ఇలుల)
(G.O.M.S. No:371 పెంచాయతీలు –III తేదీ: 20.8.2003)



రెమిషన్
• ఇలుల ఖాళీగా ఉెండడెం (వరుసగా 120 రోజులు)
• ఇెంటిని నిరూమిెంచడెం/ నిరూమిెంచిన ఇెంటిని పునరిురిమెంచడెం
• దారిద్రయెం – కారణెంగా ఒక ఇెంటిపై విధెంచిన పన్నున్న పూరితగా గానీ,

పాక్షికెంగా గానీ ర్కమిష్న్ ఇవవవచుున్న.
• ఒక సెంవత్్రానిక్ ఇెంటిపై విధెంచిన పన్నులో 50% మిెంచిన

ర్కమిష్న్ ఇవవరాదు.
• ఇెంటి యజమాని ర్కమిష్న్ కోరుతూ దరఖాసుత చేయకుెండా ర్కమిష్న్

మెంజూరు చేయరాదు.



రైటాఫ్ (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం. 448 తేదీ. 01.11.1996)
• వసూలు చేయుటకు వీలుకాని పదెుల రదెు (సెక్షన్ – 73)

• రూ. 150/-లు మిెంచని ప్రతి పదుె – గ్రామ పెంచాయతీ తీరామనెం
• రూ. 150/-లు మిెంచిన ప్రతి పదుె – జిల్యల పెంచాయతీ అధకారి
• రూ. 1000/-లు మిెంచినపుడు – జిల్యల కలెకీ్ పూరావన్నమతి
• అప్పపలు – కమీష్న్, పెంచాయతీ రాజ్

• వసూలు చేయుటకు వీలుకాని పరిసిథతుల వివరణ – రిమారుకలు
• చటీపరమైనట్లవెంటి ఏ చరయలు చేపటీకుెండా పన్ను రదుె చేయరాదు
• కాల దోష్ెం పటీిన పన్నులన్న అవసరమైన సెందరాాలలో పై అధకారుల

అన్నమతితో రదుె చేయవచుున్న.



ఇంటి పన్ను డిమండ్ల - పేరు మరుప విధానం
• ఇెంటిపన్ను డిమాెండు రిజిష్ీరులో ఒక ఆసామి పేరున ఉను ఇెంటిని రిజిష్ీరుు

దసాతవేజుల ఆధారెంగా మరో ఆసామి పేరునకు మారుప చేయడానిు మూయటేష్న్
అెంటారు.

• డిమాెండు రిజిష్ీరులో పేరు మారేుటపుపడు క్రొత్త అసెసెమెంట్ మరియు డో్
నెంబరరు ఇవవరాదు.

• రిజిష్ీరుు దసాతవేజుల ప్రకారెం ఇెంటి పన్నున్న విడదీసి పాత్ అసెసెమెంట్ క్రెంద అదే
అసెసెమెంట్ నెంబరరుకు (A) లేదా (1) ని జత్ చేసి వ్రాయాి.

• క్రొత్త డిమాెండు రిజిష్ీరు వ్రాస్తటపుపడు మాత్రమే వాటిక్ క్రొత్త అసెసెమెంట్
నెంబరరు, సెన్స్ జరిగినపుపడు మాత్రమే క్రొత్త ఇెంటి నెంబరరు కటాయెంచాి.



• ఇెంటి యాజమానయ హకుక బరదిల్టక్ సెంభెందిెంచిన వివాదెం విష్యెంలో కారయ
నిరావహణాధకారి నిరణయెం మేరకు ఆ ఇలుల ఎవరిక్ బరదిల్ట చేయబరడినదో ఆ
వయక్తక్ ఆ ఇలులపై ఎట్లవెంటి చటీబరదెమైన హకుకన్న కిపెంచదు. SEC 268
(9(3) )

• అధకార పరిధ గల జిల్యల పెంచాయతిఅధకారి, డివిజినల్ పెంచాయతి
అధకారి, పెంచాయతీల విసతరణ అధకారి క్యడా పన్నుల వసూలుకు
సెంబరెంధెంనెంత్మేర కారయనిరావహక ప్రాధకారి అధకారాలన్న
చెల్యయెంచాి. SEC 268 (35)

APPR ACT SECTION: 268 



• ఇెంటి పన్ను చెిలసుతను లేదా మినహాయెంపు ఉను ఇెండలకు పెంచాయతీ కారయదరిి ఆసిత
విలువ ధృవపత్రానిు జారీ చేయవచుు.

• ఆసిత విలువ ధృవ పత్రానిు, ఇెంటి పన్ను డిమాెండు రిజిష్రీులో ఉను ఇెంటి విలువ
మేరకు మాత్రమే జారీ చేయాి.

• మార్కకట్ విలువ ప్రకారెం అని ఆసిత విలువ ధృవ పత్రానిు జారీ చేయరాదు.

• సెంవత్్రెంలో ఒక ఇెంటిక్ ఒకసారి మాత్రమే ఆసిత విలువ ధృవపత్రెం జారీ చేయాి.

• ఆసిత విలువ ధృపత్రాలన్న కోరుీ కసులు, పోల్టసు సీ్తష్నలలో జామీన్న నిమిత్తెం
సమరిపసూత ఉెంటారు కన్నక వీటి విష్యెంలో జాగ్రత్తగా ఉెండాి.

ఇంటి పన్ను – ఆసిు విలువ ధృవ పత్రం/ సాలెవ్సీ
(PROPERTY VALUATION CERTIFICATE)



ఈ అెంశెం విష్యమై సెందేహాలకు దిగువ తెిపన ఫాయకలీ్టని సెంప్రదిెంచగలరు

• జి. సత్యవాణి, 9505504256 (శ్రీకాకుళెం, విజయనగరెం, విశాఖపటుెం,
తూరుప మరియు పశిుమ గోదావరి జిల్యలలు)

• కె. ప్రసాద రావు, 9440371538 (కృష్ణ, గుెంటూరు, ప్రకాశెం, నల్లలరు
జిల్యలలు)

• డి.ఆ్. మెంజుల, 9490145601 (కరూులు, చితూతరు, అనెంత్పురమ,
కడప జిల్యలలు)



ధనయవాదాలు


