
 

Section 4(1) (A) 

�బ�ం� ��ాగ 

2013-14 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత �ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ  
� ాంక 

51 క ా'టక )ావ'జ,క ఉ.ెూ�ౕగ (0ై.ా�2ా3-
క ా'టక ప�.ెౕశ5ె6  ెౕమ5ా8య9: ;ౕస!ా8) 

28-11-2013   

 

2016-17 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత �ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ స#రూప �!ెౕ  
� ాంక 

62 ,గమద9: �ా9 ఇరువ హు.ెCగళనుF  ెౕర  ెౕమ5ా8 
మూలక భ8' Iాడువ కుJతు 

04-02-2017   

ఆడLత 

1 ,గమద9: �ా9 ఇరువ పJMషN  Oా8/ పJMషN 
పంగడగళ 2ా�Q !ాR హు.ెCగళ �Sెౕష  ెౕమ5ా8 

09-12-2016   

 

2017-18 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత �ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ  
� ాంక 

1. MMVు  ెౕమ5ా8 కుJతుW(01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 04-04-2017   

2 �బ�ం�గళ కత'వ�  ,వ'హZె కుJతుW(01.04.2017 Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

04-04-2017   

3 �బ�ం�గళ Iా�క ఇ.[.ఎ] .ెౕ^Yె �ావ8 కుJతు 19-04-2017   

4 మంగళ_రు ఉ.ెూ�ౕగ �,మయ 5ెౕంద�5ె6 ,ౕడువ `ెaIా�క 
వర� (01.04.2017 Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

10.04.2017   

5 మb5ెౕJ ఉ.ెూ�ౕగ �,మయ 5ెౕంద�క5ె ,ౕడువ `ెaIా�క 
వర�(01.04.2017Jంద31.03.2018రవXెYె 

10.04.2017   



6 ప�cాన మం8�గళ 15 అంశ 5ాయ'క�మద బYెe `ెaIా�క 
వర� (01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

10.04.2017   

7 పJMషN Oా8 /పJMషN పంగడద �ా�8,ధ�ద బYెe `ెaIా�క 
వర� 

10.04.2017   

8 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe  
( M�ౕ.ర�Xాj kెంlెౕ5ాm) 
 

19.04.2017   

9 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ 
బYెe(M�ౕ..ెౕవXాj [.ఎn) 

22.04.2017   

10 ఇతXె �షయగళ కుJతు(01-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 24-04-2017   

11 అ�5ాJ /�బ�ం�గLYె రOె మంజూXా8 (01-04-2017Jంద 
31-03-2018 రవXెYె) 

24.04.2017   

12 అ�5ాJ /�బ�ం�గLYె oాp'క oెౕతన బbh మంజూXా8 

W(01-04-2017Jంద 31.03.2018రవXెYె 
25-04-2017   

13 ,వృతh  ౌకరJYె  ఇ[ఎ] ,ంద �గువ ,వృ8h )ౌలభ� 
బYెe(01.10.2017Jంద 31.12.2017రవXెYె) 

25.04.2017   

 ,గమద9: ఒందూ ప.ెూౕనF8 పlెయ.ెౕ ,రంతర ఒం.ెౕ 
హు.ెCయ9: 20/25 వష' )ెౕoె స9:�ద బYెe ఒంద ెౕ/2 ెౕ 
0ెచుsవJ oెౕతన బbh మంజూXా8 కుJతు 
 (01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

   

14 అ�5ాJ/ �బ�ం�గళ ,వృ8h బYెe 
(01.04.2017Jంద 31.03.2017రవXెYె) 

27.04.2017   

15 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe (M�ౕ.లVtణ 
సువణ') 

02-05-2017   

16 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe 
(M�ౕ.5ె.v.0ెౕమ చంద�) 

02-05-2017   

17 వ�వ) wాపక  ,.ెౕ'శకవర గL5ె రOె బYెe (01.01.201Jంద 
31.12.2017రవXెYె) 

02-05-2017   

18 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe 
(M�ౕ.ఆm.ప�5ాx) 

02.05.207   

19 Yా�yచు�z �ా9� న�ౕకరణ (01.09.2017Jంద 
31.082018రవXెYె) 

05.09.2017   

20 అ�5ాJ/�బ�ం� వYా'వZె (01.04.2017Jంద 04.05.2017   



31.03.2018రవXెYె) 
21  ా 2ా{ ప�Iాణ పత� (గంYాధర �.మbC5ెౕJ) 04-05-2017   

22 5ా;'కర భ�ష�,� సం)ె|య9: ముంగడ పlెయువ బYెe (01-
04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

08-05-2017   

23 �బ�ం� ప.ెూౕనF8Yా} అv' (01-04-2017 Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

12.05.2017   

24 వ�వ) |ాపక ,.ెౕ'శకరవర [ంచ^/ఉప.ాన (M�ౕ.�.5ె.SెzN) 19.05.2017   

25 క ా'టక Xాజ� �ా,ౕయ ,గమ5ె6 ,~ౕజ ెYెూండ 
�బ�ం�గళ  బYెe(01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

17.05.2017   

26 5ా;'కర భ�ష�,� సం)ె|య9: .ెూరకువ [ంచ^ )ౌలభ�ద 
బYెe(01.04.2017Jంద 31.03.2018) 

17.05.2017   

27 ,గమద 0ెూ ాFవర ఘటక5ె6 5ాయ',oా'హకర 
 ెౕమక(ప��ార) (01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

20.05.2017   

28 ,గమద 5ారoార ఘటక5ె6 స0ాయక IాXాట 
5ాయ',oా'హకర  ెౕమక (ప��ార)(01.04.2017Jంద 
31.12.2017రవXెYె) 

22.05.2017   

29 ,గమద9: అనుకంపద  ెౕమ5ా8 27.05.2017   

30 �నగూ9/,గ�త oెౕతన  ౌకరర )ెౕoెయనుF )ెౕoా 
ప�సhకద9: .ాఖ9సువ కుJతు(01.04.2017Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

29.5.2017   

31 �Sెౕష భ`ె� ,ౕడువ కుJతు 08-06-2017   

32 చు5ె6 గురు8న/గురు8ల:ద ప�SెFW(01-04-2017Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

02-06-2017   

33 గL5ె రOె నగ�ౕకరణ �ా9� న�ౕకరణ (01-06-2017Jంద 
31.05.2018రవXెYె) 

08-06-2017   

34 ఆడLతద9: కనFడ అను� �ానద బYెe (01-04-2017 Jంద 
31.3.2018రవXెYె) 

12.06.2017   

35 0ెచుsవJ భ`ె� కుJతు (01-04-2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 19.06.2017   

36 ;ౕనుYాJ5ె ఇ!ా�ెయ ,~ౕvత అ�5ాJయ గL5ె రOె 
నగ�ౕకరణ(ఎ�.కుIాm)W(01-04-2017Jంద 
31.12.2017రవXెYె) 

19.06.2017   

37. ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె �ావ8గళ బYెe (M�ౕ ఎ.ఐ.మ0ా!ె) 21.06.2017   



38 ,గమద9: �ాయం హు.ెC ,ౕడువ కుJతు అv' స9:�రువ బYెe 
(01.04.2017 Jంద31.12.2017రవXెYె) 

23-06-2017   

39 ;ౕనుYాJ5ె ఇ!ా�ెయ ,~ౕvత అ�5ాJగళ గుపh 
వర�గళ�(M�ౕ.ఎ� కుIాm మతుh M�ౕ. v.ఎn.షడVJ) 

22.06.2017   

40 ,గమద మంగళ_రు ఘటకద �బ�ం� బYెe (�.5ె.2ాబు)W01-
04-2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

23-06-20170 

 
  

41 ఇ[ఎ] .ాఖ!ెగళ9: జన� � ాంక/ఇ,pయల వ�`ా�సoాద 
బYెe సJపbసువ కుJతు 

30.06.2017   

42 ,గమద 0ెూ ాFవర ఘటకద బYెe (మంజుగlె� IాXాటద 
�9:న9: వ�`ా�స కండు బంద బYెe) 

05-07-2017   

43 ;ౕనుYాJ5ె ఇ!ా�ెయ ,~ౕvత అ�5ాJయ గL5ె రOె  
నగ�ౕకరణ (v.ఎn.షడVJ) 

10.07.2017   

44 నూతన [ంచ^ ~ౕజ ెయ బYెe 12.07.2017   

45 ,వృతh  ౌకరర మన� హ�ెౕ  b.ఎ.కుJతు (2002 Jంద 2007 
రవXె}న) 

15.07.2017   

46 ,గమద భట6ళ ఘటకద బYెe (01.04.2017 Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

12.06.2017   

47 )ావ'జ,క ఉ�C� ఇ!ా�ెYె సంబం��ద �షయద బYెe (01-
04-2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

26.07.2017   

48 �బ�ం� �వరద కుJతు (01.04.2007 Jంద 31.12.2017) 03-08-2017   

49 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe 
(M�ౕమ8.;ౕXా  ఉ�ా��) 

09-08-2017   

50 ,~ౕజ ె �ౕ!ె   ెౕమ5ా8 బYెe (01-04-2017Jంద 
31.3.2018) 

22.09.2017   

51 పJMషN Oా8/పJMషN పంగడ5ె6 సంబంధ పటNం`ె (01-04-
2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

07-09-2017   

52 5ా;'కర భ�ష� ,� సం)ె|య �ారం-5ఎ బYెe (01-04-
2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

27.10.2017   

53 ,గమద �బ�ం�గLYె కంప��టm )ాVర`ె కుJతు (01-04-
2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

22.09.2017   

54 తుzN భ`ె�గళ పJష6�Zె బYెe (01.04.2017Jంద 31.03.2018) 10.10.2017   

55 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe (M�ౕ 10.10.2017   



హుచsయ�) 
56 సIాజ క!ా�ణ ఇ!ా�ెYె Iా�8 (01.04.2017Jంద 

31.03.2018 
13.10.2017   

57 వ�వ) |ాపక ,.ెౕ'శకరవర గL5ె రOె నగ�ౕకరణ 
(M�ౕ.ఎం.ఎ�..ెూడ�మ,) 01.04.2017Jంద 31.12.2017) 

03.11.2017   

58  ెౕర  ెౕమ5ా8 2ా�క !ాR హు.ెCగళ బYెe (01.04.2017Jంద 
31.12.2017) 

17.11.2017   

59 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ 
బYెe(M�ౕ.ఇ.Yెూౕ�ాల కృష�) 

16.11.2017   

60  ఇ!ా�ా  అ�5ాJ ,వృ8h బYెe �వర స9:సువ 
కుJతుW01.04.2017Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

18.11.2017   

61 Oాగృ8 అJవ� స� hాహ (22.11.2014Jంద 31.03.2017) 22.11.2017   

62 అల� సం�ా�తర �ా�8,ధ�ద బYెe 01.04.2017Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

05.12.2017   

63 ,గమద9:రువ హు.ెCగళ/)ెౕoా ,యమద బYెe 01.04.2017Jంద 
31.03.2018రవXెYె) 

21.12.2017   

64 ,గమద9: .ెూరకువ )ెౕoా )ౌలభ�ద కుJతు 16.01.2018   

65 ,వృ8hYెూండ  ౌకరJYె సల:తక6 �ావ8గళ బYెe 
(M�ౕ.0ె�.ఎn. ాయQ) 

23.01.2018   

66. ,గమద Iా�8, ,యమ 4(1) (ఎ) మతుh 4 (1) (�) 
(02.02.2018 Jంద 31.03.2018రవXెYె) 

02.02.2018   

ఆడLతఆడLతఆడLతఆడLత 

1. 0ై.ా�2ాద-క ా'టక ప�.ెౕశ5ె6 ;ౕస9J�ద  �  వృందద 
ఒందు హు.ెCయనుF  ెౕర  ెౕమ5ా8 మూలక భ8' Iాడువ 
కుJతు �న ప�85ెగళ9: Oా�ౕXాతు ,ౕbరువ కుJతు. 

10.01.2018   

 

 

 

 

 

 



 

Section 4(1) (A) 

మ`ా�yశ�య ~ౕజ ె ��ాగమ`ా�yశ�య ~ౕజ ె ��ాగమ`ా�yశ�య ~ౕజ ె ��ాగమ`ా�yశ�య ~ౕజ ె ��ాగ 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత �ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

 2006-07    

1 2006-07Jంద 2010-11 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య 
~ౕజ ెయ పత� వ�వ0ార, ద.క వలయ, 5ారoార 
వలయ, Mవ�గe వలయ, 2ెంగళ_రు వలయ, 
�ౖసూరు వలయ, బ�ా�J వలయ మతుh 2ెళYా� 
వలయద కడత ,వ'హZె 

09.02.2007   

 2007-08    

1 మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ ��ధ 2ా�ంQ �ా`ె కడత 
,వ'హZె 

01.07.2007   

  2008-09    

1. ,గమద వ�వ) |ాపక ,.ెౕ'శకర ప��ాణ భ`ె�య 
కడత 

01.04.2008   

2. XాpNౕయ కృp �5ాస ~ౕజ ెయ కడత ,వ'హZె 16.10.2008   

3 ,గమద 2ెంగళ_Jన కబ�� �ాQ', జయనగర, 
�z Iా5ె'� కడత ,వ'హZె 

27.11.2008   

4 2006-07Jంద 2016-17 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య 
~ౕజ ెయ ప�గ8 వర�యనుF ;ౕనుYాJ5ా 
,.ెౕ'శకJYె కళ���5ెూడువ కడత 

05.01.2009   

5 ,గమద Oా�ౕXాతు ,వ'హZె కడత 

 

20.01.2009   

6 ,గమద అ�5ాJ/�బ�ం�గళ తర2ెౕ8 5ాయ'క�మ 
,వ'హZె కడత 

09.03.2009   

 2009-10    

1. ,గమద కబ�న �ాQ' మత�yదM',య ఇ� 08.12.2009   



శ��Xె�� ,వ'హZె కడత 

 2013-14    

1 2011-12 మతుh 2012-13 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య 
~ౕజ ెయ పత� వ�వ0ార, ద.క వలయ, 5ారoార 
వలయ, Mవ�గe వలయ, 2ెంగళ_రు వలయ, 
�ౖసూరు వలయ, బ�ా�J వలయ మతుh 2ెళYా� 
వలయద కడత ,వ'హZె 

19.10.2013   

 2014-15    

1. 2013-14 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ పత� 
వ�వ0ార, ద.క వలయ, 5ారoార వలయ, 
Mవ�గeవలయ, 2ెంగళ_రు వలయ,�ౖసూరు 
వలయ, బ�ా�J వలయ మతుh 2ెళYా� వలయద 
కడత ,వ'హZె 

05.07.2014   

2. 2014-15 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ పత� 
వ�వ0ార, ద.క వలయ,5ారoార వలయ, Mవ�గe 
వలయ, 2ెంగళ_రు వలయ, �ౖసూరు వలయ, 
బ�ా�J వలయ  మతుh 2ెళYా� వలయద కడత 
,వ'హZె 

16.09.2014   

   2016-17 
1. 2015-16 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ పత� 

వ�వ0ార ద.క వలయ, 5ారoార వలయ, Mవ�గe 
వలయ, 2ెంగళ_రు వలయ, �ౖసూరు వలయ, 
బ�ా�J వలయ మతుh 2ెళYా� వలయద కడత 
,వ'హZె 

17.06.2016   

2. 2016-17 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ పత� 
వ�వ0ార ద.క వలయ, 5ారoార వలయ Mవ�గe 
వలయ, 2ెంగళ_రు వలయ �ౖసూరు వలయ మతుh 
2ెళYా� వలయద కడత ,వ'హZె. 

14.07.20114.07.20196   

 2017-18 

1. 2017-18 ెౕ )ా9న మ`ా�yశ�య ~ౕజ ెయ పత� 03.05-2017   



వ�వ0ారద కడత ,వ'హZె 
 

Section 4(1) (A) 

ఇంv,యJంR Sా�ె 

క�మ 
సం�ె� 

కడతద సం�ె� �షయ కడత 
�ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

 2014-15 

1. క;ౕఅ,,/ఎ� ఎ] b�/ 
`ెక6�ెN/;ౕIా/2014-15 

ఎ� ఎ] b � 0ాగూ Xాజ� 
సర5ారద అను.ానదb 
,Iా'ణYెూండ `ెక6�ెN ;ౕను 
Iారుక�ెN 5ామYాJ కడత 

18.02.2014   

2 క;ౕ/అ,,/�Xాజ�ెౕ�ె/;ౕIా/ 

2014-15 

ఎ� ఎ] b � 0ాగూ Xాజ� 
సర5ారద అను.ానదb అను� �ాన 
Yెూళ��8hరువ �Xాజ�ెౕ�ె ;ౕను 
Iారుక�ెN 5ామYాJ కడత 

09.10.2014   

3. క;ౕఅ,,/ఎ� ఎ] b�/ఎ� ఆm 
ప�ర/;ౕIా/2014-15 

ఎ� ఎ] b�, ఆm ఐbఎ] 
(న2ాడ') 0ాగూ Xాజ� సర5ారద 
అను.ానదb 
అను� �ానYెూళ��8hరువ Mవ�గe 
v!ె:య )ాగర ;ౕను Iారుక�ెN 
5ామYాJ కడత 

03-11-2014   

4. క;ౕఅ,,/ఎ� ఎ] 
b�/)ాగర/;ౕను Iారుక�ెN/2014-15 

ఎ� ఎ] b � ఆm ఐ b ఎ] 
(న2ాడ') 0ాగూ Xాజ� సర5ారద 
అను.ానదb 
అను� �ానYెూళ��8hరువ Mవ�గe 
v!ె:య )ాగర ;ౕను Iారుక�ెN 
5ామYాJ కడత 

 

07.02.2015   



 

 2015201520152015----16161616 

1. క;ౕఅ,,/ఎ� ఎ] b�/)ాసhన 
;ౕ.Iా/2015-16 

ఎ� ఎ] b�, ఆm ఐb ఎ] 
(న2ాడ') 0ాగూ Xాజ� సర5ారద 
అను.ానదb 
అను� �ానYెూళ��8hరువ ఉడు[ 
v!ె:య )ాసhన ;ౕను Iారుక�ెN 
5ాIాYాJ కడత 

13.08.2015   

2. క;ౕఅ,,/,.5ెౕ/2ెంగళ_రు 
మత�yదM',/న�ౕకరణ/2015-16 

,గమద వ8�ంద ఆర.5ె.� 
oై~ౕజ ెయb 2ెంగళ_Jన 
కబ�� �ా{'న9:రువ మత�yదM', 
ఉ�ా0ారగృహద కటNడ న�ౕకరణ 

5ామYాJ కడత 

01-06-2015   

   2016-17 
1. సం�ె�/క;ౕఅ,,/ఆm 

5ె�oై/జనXెౕటర/హుబ�L�/బ�ా�J/;ౕ
ను/2016-17  

,గమద వ8�ంద ఆm 5ె�oై 
~ౕజ ెయb హుబ�L� 0ాగూ 
బ�ా�Jయ9: ఆరం�సలు 
ఉ.ెCౕM�రువ మత�yదM',Yె 
2ెౕ5ాద 20 5ె�ఎ )ామథ�'ద 
bౕ)ె� జనXెౕటm సరబXాజు 
0ాగూ అళవb5ెYె సంబం��ద 
5ామYాJయ కడత 

20.01.2017   

2. సం�ె�/క;ౕఅ,,/ఆm 
5ె�oై/Xె.�/హుబ�L�/బ�ా�J/;ౕమ/ 

2016-17 

,గమద వ8�ంద ఆm 5ె� oై 
~ౕజ ెయb హుబ�L� 0ాగూ 
బ�ా�Jయ9: ఆరం�సలు 
ఉ.ెCౕM�రువ మత�yదM',Yె 
2ెౕ5ాద Mౕత9ౕకరణ 
యం`ెూ�ౕపకరణగ�ాద bn �ె:ౕ, 
bౕ�  [�ౕఝm, �ె:ౕQ,ఐn 
�p�, 2ట� ¡ల:m 0ాగూ 1 

20.1.2017   



ట� ¡ల:m సరబXాజు 0ాగూ 
అళవb5ెYె సంబం��ద 
5ామYాJయ కడత 

3 క;ౕఅ,,/,.5ెౕ/బ�ా�J 
మత�yదM',/న�ౕకరణ/2016-17  

,గమద వ8�ంద ఆm 5ె� oై 
~ౕజ ెయb బ�ా�Jయ9: 
;ౕనుYాJ5ె ఉప,.ెౕ'శకరు, 
బ�ా�J ఇవర కkెౕJ 
ఆవరణద9:రువ తర2ెౕ8 5ెౕంద� 
కటNడవనుF మత�yదM', ;ౕను 
ఉ�ా0ారగృహవ ాF} 
న�ౕకJసువ 5ామYాJయ కడత 

23.3.2017   

 2017-18 

1 5ె ఎ] b�/తదb/�Xై� ఎQ� 
¢ౕ�' ఘటక/2017-18 

Xాజ� సర5ారద oా^జ� మతుh 
5ైYాJ5ె ఇ!ా�ె 0ాగూ 5ెౕంద� 
సర5ారద oా^జ� ఇ!ా�ెయ 
�ైn ~ౕజ ెయb తదb 
;ౕనుYాJ5ె బందJన9:రువ 
,గమద ;ౕను సంస6రZా 
) |ావరవనుF �Xై� ఎQ� 
¢ౕ�' యూ,� ఆ} 
న�ౕకJసువ 5ామYాJయ కడత 

22-09-
2017 

  

2. క;ౕఅ,,/క.2ెం.మత�yదM'న/ 5ె 
ఇ{#� �ం�/2017-18 

,గమద వ8�ంద ఆm 5ె�oై 
~ౕజ ెయb 2ెంగళ_Jన కబ�� 
�ాQ' న9:రువ మత�yదM',య 
ఆధు,ౕకరణ5ె6 సంబం��దం`ె 
అగత�oా}రువ అడుYె 
ఉపకరణగళ సరబXాజు 0ాగూ 
అళవb5ెYె సంబం��ద 
5ామYాJయ కడత 

22-11-2017   

 



 

,వ'హZా ��ాగ 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత 
�ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

1. 5ెౕంద� కkెౕJయ కటNడ `ెJYె �ావ8య బYెe 14-08-2010   

 2011-12 

1 మంగళ_రు బందJన ప�oెౕశ  బందJన ప�oెౕశ, oా�ెౕ'j 
!ా�ంbంR & బ8'ంగ, శుల6 వసూ!ా8 0ెూZెYాJ5ెయ 
గు8hYెయ బYెe 

26.4.2011   

2. గంYెూL� ఘటకద oా^జ� సం{ౕణ'ద 5ెూౕZె మతుh వస8 
గృహవనుF 2ాbYె ,ౕbద బYెe 

13.10.2011   

3 గంYెూL�య9:రువ �ాస} వస8గృహ 2ాbYె ,ౕbద బYెe 25.07.2011   

4 తదb bౕ�� బం{న ,వ'హZెయ బYెe 26.05.2011   

5 మ!ె� bౕ�� బం{న నగదురూపద9: ఖJౕ��రువ 2ెూౕ� 
IాలకJYె J�ా�8 దరద9: bౕ�� IాXాట Iాbద బYెe 
0ాగూ bౕ�� బం{న ,వ'హZె బYెe 

29.02.2012   

 2012-13 

1. మంగళ_రు మంజుగlె� ) |ావరద9:రువ oా^జ� సం{ౕణ'ద 
5ెూఠbగళనుF 2ాbYె ,ౕడువ బYెe 

22-03-2013   

   2 తూక మతుh అళ`ె )ాధనగళనుF స`ా�పన మతుh ము.ె� 
Iాbసువ బYెe 

18.04.2012   

3 ;ౕను IాXాట మLYెయ ,వ'హZె 0ాగూ యం`ెూ�ౕపకరణగళ 
దుర�h బYెe 

20.04.2012   

4 మ!ె� bౕ�� బం{న నగదురూపద9: ఖJౕ��రువ 2ెూౕ� 
IాలకJYె J�ా�8 దరద9: bౕ�� బం{న ,వ'హZెయ బYెe 

29.02.2012   

 2013-14 

1 5ాప��న9:రువ 40�z�Q ట� మంజుగlె� ) |ావరవనుF 
,;'సువ బYెe 

29.06.2013   



 

 2014-15 

1. ,గమద 10 ట� )ామథ�'ద �ె:ౕQ ఐn � :ాం� కటNడవనుF 
�ం�న �|8యం`ె సJపb�5ెూడువ బYెe 

01-08-2014   

2 మ!ె�య9:రువ oా^జ� సం{ౕణ'ద 5ెూఠbయనుF 2ాbYె ,ౕడువ 
బYెe 

15-04-2014   

3 oాహనగళ టయm J)ెూౕ� Iాbసువ బYెe 26-08-2014   

4 oాహనగLYె bౕ�� ఖJౕ�సువ బYెe 09-04-2014   

5 తదb ;ౕనుYాJ5ె బందJన9:రువ ,గమద ;ౕను సంస6రZా 
) |ావరవనుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe 

07-03-2015   

 2015-16 

1 ,గమద �|Xా�h/జడ సరకుగళ �ౕ!ె గురు8న ¡0ెFగళనుF 
నమూ�సువ బYెe 

06-07-2015   

2 మ!ె� మంజుగlె� SెౕఖరZా 5ెూఠbయనుF 2ాbYె పlెయువ బYెe 28-07-2015   

3 5ాప� ¥ౕ9ంR Sె¦ 10 వష'గళ అవ�Yె !ై)ె�� ,ౕడువ బYెe 18.06.2015   

4 5ారoార బందJన9:రువ ,గమద Oాగద9: ;ౕనుYారర 
మ��ెయJYె �Sా�ం8 గృహ ,Iా'ణ Iాడువ బYెe 

21-05-2015   

5 5ారoారద9: ,;'�ద 10x2 �z�Q ట� )ామథ�'ద 
మంజుగlె� ) |ావరవనుF ఐదు వష'గళ అవ�Yె !ై)ె�� �ౕXెYె 
�ాస}యవJYె ,ౕడువ కుJతు 

10.08.2015   

6 5ారoార ఘటకద bౕ�� బం{న ,వ'హZె బYెe 22.07.2015   

7 ,గమద 5ెౕంద� కkెౕJయ9:రువ ఆధు,క ;ౕను సంస6రZా 
) |ావరవనుF 10 వష'గళ !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe 

06-03-2015   

8 Mవ�గe ;ౕను IాXాట మLYె-2 య ,వ'హZెయ కడత 04-01-2016   

9 మంజుగlె� ) |ావరద ,ౕJన �ా�ంకm దుర�h మతుh ,వ'హZెయ 
కడత 

19.03.2016   

10 ,గమద అధ�Vర oాహనవనుF ఖJౕ�సువ బYెe 06-10-2015   

11 ,గమద �2ై� ఉ�ా0ార గృహ oాహనవనుF ఖJౕ�సువ బYెe 08-12-2015   

 2016-17 
1 మంగళ_రు bౕ�� నం{న నగదు రూపద9: ఖJౕ��రువ 25-04-2016   



2ెూౕ� IాలకJYె J�ా�8 దరద9: bౕ�� IాXాట 
Iాbద బYెe 0ాగూ bౕ�� బం{న ,వ'హZెయ బYెe 

2 ;ౕను .ా) hాను 5ెూఠbయ దుర�hయ బYెe 07-11-2016   

3 గంYెూL�య9:రువ bౕ�� బంQ ,వ'హZెయ బYెe 04-05-2016   

4 గంYెూL� మంజుగlె� ) |ావరద ,వ'హZెయ బYెe 04-04-2016   

5 5ారoార మంజుగlెC ) |ావర ,oెౕశనద బYెe 02-01-2017   

6 మ!ె� మంజుగlె� ) |ావరవనుF5 వష'గళ అవ�Yె !ై)ె�� �ౕ!ె 
,ౕడువ బYెe 

15-06-2016   

7 5ాప� పడుYా�మద9:రువ సుIారు 900 చదర ;ౕటm �ా9 
,oెౕశనవనుF �ాస}యవJYె !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe 

05-11-2016   

8 మంజుగlె� ) |ావర5ె6 2ెౕ5ాద ఐn 5ా�� గళ ఖJౕ� బYెe 30-05-2016   

9 ,గమద oాహనగళ �క�యద బYెe 05-01-2017   

10 ,గమద9:రువ ;ౕను IాXాట మLYెగLYె ;ౕను సరబXాజు 
Iాడువ oాహనవనుF ఖJౕ�సువ బYెe 

06-01-2017   

11 ,గమ మతుhఐ.ఓ.�.ఎ� కం�ె,య ఒప�ంద బYెe 26.05.2016   

12 0ె�.[.�.ఎ�.J�ెౕ� ఔ� !ె� నుF ,గమద ము�ాంతర 
నlెసువ బYెe 

29-07-2016   

13 Mవ�గe ;ౕను IాXాట మLYె-1 య ,వ'హZెయ బYెe 21-11-2016   

 2017201720172017----18181818 

1 మంగళ_రు మంజుగlె� ) |ావరద ,వ'హZెయ బYెe  
(1-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

04-04-2017   

2 oాహన నంబ�: KA-19-Z-94405ె6 �b�ాగగళనుF ఖJౕ�� దుర�h 
Iాbద బYెe( 1-4-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె 

01-04-2017   

3 3 ట� )ామథ�'ద �ా�ా 407 IాదJయ oాహనవనుF 
ఖJౕ��ద బYెe (1-4-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

28-04-2017   

4 oాహన ��, ర)ెh `ెJYె, ఎక� ¢:ౕ�ª !ై)ె��, పరoా,Yె, 
5ా�92ె�ౕశ� న�ౕకరణద బYెe (1-04-2017 Jంద 31-03-
2018రవXెYె) 

12-04-2017   

5 �ా�ంకm oాహనగళ దుర�hయ బYెe (01-4-2017Jంద 31-03- 01-04-2017   



2018రవXెYె) 
6 గంYెూL�య9:రువ b-6 వస8 గృహవనుF 2ాbYె ,ౕbద బYెe (1-

04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 
15-05-2017   

7 గంYెూL�య9:రువ  �-7 వస8 గృహవనుF 2ాbYె ,ౕbద బYెe 
 (01-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

15-05-2017   

8 భట6ళ మంజుగlె� ) |ావరద ,వ'హZెయ బYెe (1-04-2017 Jంద 
31-03-2018రవXెYె) 

06-04-2017   

9 భట6ళ క«ెౕJయ దుర�h 0ాగూ ,వ'హZెయ బYెe (01-04-
2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

04-07-2017   

10 0ెూ ాFవరద9:రువ మంజుగlె� ) |ావరవనుF ఐదు వష'గళ 
అవ�Yె !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe(01-04-2017Jంద31-03-
2018రవXెYె) 

27-06-2017   

11 భట6ళ మంజుగlె� ) |ావరవనుF ఐదు వష'గళ  అవ�Yె !ై)ె�� 
�ౕ!ె ,ౕడువ బYెe  (1-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

27-06-2017   

12 గణక యంత��b�ాగగళ� 0ాగూ దుర�hయ బYెe (1-04-2017Jంద 
31-03-2018రవXెYె) 

01-04-2017   

13 5ారoార 2ైత�ెూౕల ;ౕనుYాJ5ా బందJన9:రువ సoె' 
నంబ�:61ఎన9:రువ ,గమద సుIారు ఒందు ఎ5ె� స|ళవనుF 
;ౕను సంస6రZా ఘటక ,Iా'ణద బYెe య¬ా�|8య9: 10 
వష'గళ అవ�Yె !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe 

08-11-2017   

14 5ారoారద9: ¥x ;� న �ందుగlె ఇరువ �ా9 OాగవనుF 
2ెూౕzన 5ెలస Iాడలు 9ౕn �ౕ!ె ,ౕడువ బYెe (01-04-
2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

27-10-2017   

15 ,గమద ;ౕను సంస6రZా ) |ావరద9:రువ సుIారు 500 చదర 
;ౕటm 0ెచుsవJ OాగవనుF మంజుగlె� ) |ావరద ,Iా'ణ5ా6} 
30 వష'గళ అవ�Yె �ాస}యవJYె !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕడువ 
బYెe(1-4-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

13-7-2017   

16 ,గమద ;ౕను సంస6రZా ) |ావరద9:రువ యం`ెూ�ౕపకరణగళ� 
�దు� �ా� ె� గళ� 0ాగూ ఇతXెౕ )ాIా}�గళనుF �!ెౕoాJ 
బYెe (1-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

07-08-2017   



17 ,గమద అ�5ాJ/�బ�ం�గళ సంkాJ దూరoా^య �లు:గళ 
�ావ8య బYెe(1-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

18-08-2017   

18 ,గమద ఘటకగLYె అగత��రువ ప�సhకగళనుF ము���ద బYెe (1-
04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

01-04-2017   

19 క«ెౕJ�ంద 5ెూJయర Iాbద బYెe(1-04-2017Jంద 31-03-
2018రవXెYె) 

01-04-2017   

20 ఆధు,క ;ౕను సంస6రZా ) |ావరద ఉ�C� పరoా,Yె 
న�ౕకరణద బYెe (1-04-2017Jంద 31-03-2018రవXెYె) 

01-04-2017   

 

 

Section 4(1) (A) 

Iా5ెౕ'zంR ��ాగ  

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత 
�ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

 2009-10    

1. ;ౕను IాXాట మLYెగLYె )ా]| oెౕm అళవbసువ 0ాగూ 
�ావ8సువ బYెe 

23.12.2010   

 2011-12    

1. ;ౕను IాXాట మLYెగళ తూక మతుh అళ`ె యంత�వనుF 
)ాNyం[ంగ 0ాగూ ఉ�C� పరoా,YెయనుF న�ౕకJసువ బYెe 

18.02.2012   

 2012-13    

1. ;ౕను ఖJౕ�సలు oెండm అ}��ం� 23.02.2013   

 2013-14    

1. ,గమ5ె6 Sాఖ ,రూధక 2ాQ� ఖJౕ�సువ బYెe 14.08.2013   

2 ,గమద మత�yదM', 5ెూౕ!ారవనుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕbద 
కుJతు 

27.01.2014   

 2014-15    

1. ,గమద చటువz5ెగళ )ాVy¡త� త�ాJ�ద కుJతు 11.08.2018   



2 ,గమద oె® )ై� న9: చటువz5ెగళ కుJతు 01-10-2014   

3 ,గమద 2ా�నm Iాbసువ బYెe 11.112014   

4 ,గమద ఎOె,� ఆcారద9: ;ౕ,న  IాXాట Iాడువ బYెe 16.02.2015   

5 ,గమద సుళ� ;ౕను IాXాట మLYెయనుF !ై)ె�� �ౕ!ె 
,ౕbద కుJతు 

07-03-2015   

 2015201520152015----16161616       

1 ,గమద మత�yదM', యలహంకవనుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕbద 
కుJతు 

14.05.2015   

2 క ా'టకద ��ధ స|ళద9: ,గమద మత�yదM',యు 
మత�y�ౕళగళ9: �ాగవ��ద కడత 

19.05.2015   

3 ,గమద మత�yదM', Yెూౕకులం నుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕbద 
కుJతు 

30.6.2015   

4 ,గమద అధ�Vర కడత 20.07.2015   

5 అధ�Vర oాహన దుర�| 0ాగూ స�'సF కడత 20.07.2015   

6 మంగళ_రు నగర �ాగద9: ఒ� !ైన ;ౕను IాXాట Iాడువ 
బYెe 

28.08.2015   

7 ,గమద �2ైల 5ా�ంzన �ా�రం�సువ బYెe 22.09.2015   

8 ,గమద IాXాట మLYెగLYె 2ెౕ5ాద ;ౕను ఖJౕ�Yె ఒ� 
!ైన )ా]N oెౕm 

06-10-2015   

9 ,గమద కబ�� �ాQ' ఘటకద కడతగళ �వర 14.12.2015   

10 ,గమద 5ా�!ెండm Iాbసువ బYెe 04.01.2016   

11 ,గమద ప�తూhరు ;ౕను IాXాట మLYెయనుF !ై)ె�� �ౕ!ె 
,ౕbద కుJతు 

1.02.2016   

12 ,గమద Mవ�గe  ;ౕను IాXాట మLYెYె ఉపకరణగళనుF 
ఖJౕ��ద బYెe 
 

24-02-2016   

 2016-17    

1. ;ౕను IాXాట మLYెగLYె యం`ెూ�ౕపకరణగళనుF ఖJౕ�సువ 
బYెe 

10.05.2016   

2 ,గమద మత�yదM', .ావణYెXెయనుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕbద 12.07.2016   



కుJతు 
3 ,గమ�ంద ప8�క ప�కట ె ,ౕడువ బYెe 18.07.2016   

4 Mవ�గe �z క:® కటNడద9: మత�yదM', ఉ�ా0ార గృహ 
`ెXెయువ బYెe 

29.07.2016   

5 �2ై� 5ా�ంz� ,ంద ¢�ౕత�హ ధన ,ౕడువ కడత 01-08-2016   

6 ,గమద ;ౕను సంస6రZా ప�వ' ఘటకద రప�h )ౌలభ�ద 
కడతగళ� 

10.08.2016   

7 ,గమద ;ౕను సంస6రZా ప�వ' ఘటక5ె6 ఉపకరణగళ� 
ఖJౕ�సువ  కుJతు 

16.08.2016   

8 హుబ�L� నగరద9: ,గమద వ8�ంద మత�yదM', ఉ�ా0ార 
గృహ `ెXెయువ బYెe 

02.11.2016   

9 ఆm.5ె.�.oై ప�గ8 వర� 08.11.2016   

10 క ా'టకద ��ధ స|ళద9: ,గమద మత�yదM',యు 
మత�y�ౕళగళ9: �ాగవ��ద కడత 

28.01.2017   

11 ,గమద ఇం�Xా నగరవనుF !ై)ె�� ,ౕbదC బYెe 16.02.2017   

 2017-18    

1 ;ౕను IాXాట మLYెగLYె ;ౕను ఖJౕ��ద �ావ8 కుJతు 01-04-2017   

2 ;ౕను IాXాట మLYెగLYె రoా,�ద ;ౕ,న9: `ా�జ� 
;ౕ,న కడత 

01-04-2017   

3 ;ౕను IాXాట మLYెయ 2ాbYె �ావ8 కుJతు 01-04-2017   

4 ,గమద మత�yదM', �దC9ంగప�రవనుF !ై)ె�� �ౕ!ె ,ౕbద 
కుJతు 

19.04.2017   

5 ;ౕను IాXాట మLYెగLYె �ాస} oాహనద9: ;ౕను 
రoా,సువ కుJతు 

25.04.2017   

6 ,గమద 8ౕథ'హL� ;ౕను IాXాట మLYెయనుF !ై)ె�� �ౕ!ె 
,ౕbద కుJతు. 

06-07-2017   

 

 

 



 

 

Section 4(1) (A) 

!ెక6 పత� ��ాగ  

2017-18 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత 
�ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

1. 
 

 ౌకరర ¯ెౕవ^ Oెూౕడ ె ఆcాJత �Iా ~ౕజ ె కడత  06-06-2017   

2 సమూహ �� కడత 08-05-2017   

3 ,గమద9: ,~ౕజ ెయ �ౕXెYె కత'వ� ,వ'�సు8hరువ ఇ!ా�ెయ 
అ�5ాJగళ వం8Yెయ కడత 

17.06.2017   

4 !ెక6 పత�గళ ప�8' కరణ కడత 30.09.2017   

5 ,.ెౕ'శకరుగళ ప��ాణ భ`ె�య కడత 10.08.2017   

6 స5ా'రద )ాలద 2ెౕb5ె వసూ9 Mలు6గళ కడత 21.04.2017   

7 2ా�ంQ )ాల మతుh )ెూ)ైz )ాలద కడత 20.04.2017   

8 5ాం[:�ంటJ ;ౕను మతుh ఊటద కడత 19.11.2017   

9 `ైIా�క �ెౕరు బండoాళ స9:5ెగళ కడత  25.05.2017   

10 ట�య� 2ా�!ె�� 1.04.2017   

11 క ా'టక Xాజ� �ా,ౕయ ,గమద కడత 14.06.2017   

12 ,వృ8h )ౌలభ� �ావ8 కుJతు 04-05-2017   

13 ఆ.ాయ `ెJYె 08-12-2017   

14 నూతన [ంచ^ ~ౕజ ె 20-07-2017   

15 ఘటకగLYె ముంగడ 13.04.2017   

16 �.ఎ.v.oా^జ� వర�Yె ఇ!ా�ా zప�^ 31.07.2017   

17  ా 2ా{ ప�Iాణ పత� 19.5.2017   

18 ,వృ8h 0ెూం�ద మతుh స#య± ,వృ8h 0ెూం�ద  ౌకరర Yా�చు��z 18.11.2017   



మతుh గL5ెరOె నగ�ౕకరణ వ�`ా�సద �వర 

19 హబ�ద ముంగడ 19.08.2017   

20 ఘటకగLYె ¢�ౕ`ా�హ ధన 21.09.2017   

21 సర5ారద )ాల 09-08-2017   

22 దూXాoా^ �9:న 0ెచుsవJ �తhద వసూ9 కడత 27.05.2017   

23 �బ�ం�గళ ముంగడ వసూ!ా8 కడత 21.08.2017   

 

 

వసూ!ా8 ��ాగ 

2017-2018 

కడతద 
సం�ె� 

�షయ కడత 
�ా�రం��ద 
� ాంక 

�!ెౕ 
స#రూప 

�!ెౕ 
� ాంక 

 2013-14    

1. 2ెూౕ�  ఓం )ాNm  ఇదర 2ా{యనుF సం.ాయ పbసువ 
కుJతు 

07-10-2013   

 2014-15    

1. 2ెూౕ�  మ�ష మ²',  ఇదర 2ా{ సం.ాయ పbసువ 
కుJతు 

08-01-2014   

2 M�ౕ.�ౕహ� Oె.అం5ెూౕ� కm తదb ఇవJంద ,గమ5ె6 
బరతక6 2ా{యనుF వసూ9కJసువ కుJతు 

20-03-2014   

3 M�ౕ.Xామ.ాసSెౕష }J`ాంlెౕల M�ౕమంజు ాథ  ప�)ా3 
2ెూౕ� Iాలకరు ఇవర oా�జ�ద కుJతు 

23-04-2014   

4 M�ౕ {రణ  ా³6 ఇవJంద బరతక6 2ా{యనుF 
వసూ9కJసువ కుJతు 

27-11-2014   

 2015-16    

1 M�ౕ.ఈశ#ర గణప8 అం�గ Iాలకరు 2ెూౕటు 
గంYాజట5ెౕశ#ర ఇవJంద ,గమ5ె6 బరతక6 2ా{యనుF 

07-08-2015   



వసూ9 కుJతు 
2 M�ౕ.ఈశ#ర Iా�h హJకంత� భట6ళ ఇవJంద ,గమ5ె6 

బరతక6 2ా{ వసూ9 కుJతు 
01-10-2015   

3 M�ౕ.చంద� Sెౕఖర.ఎ�.�ా�' ఇవJంద బరతక6 2ా{య 
వసూ9య కుJతు 

07-11-2015   

 2016-17    

1. 2ెూౕ�  అ�-అహమ��  2ా{ వసూ9య కుJతు 16.03.2016   

2 oా��ారస|Xాద M�ౕ.యూసు] అబుC� )ా® ఇవర 2ా{య 
వసూ9య కుJతు 

28-06-2016   

3 oా��ారస|Xాద M�ౕ.శ��ౕm ఇ)ా��� )ా® ఇవర 2ా{ 
వసూ9య కుJతు 

14-10-2016   

4 2ెూౕ�  అమ�  ఇదర 2ా{ వసూ9 కుJతు 03-11-2016   

5 M�ౕ.ఆSె�ౕక ఎ�.�ా�' oా��ారస|రు ఇవJంద ,గమ5ె6  
2ా{ వసూ9య కుJతు 

27-12-2016   

 2017-2018    

1. మంగళ_రు హ�;ౕను IాXాటద ప�గ8 త�ెh oా��ారస|రు 
0ాగూ2ెూౕటు �ాz' 

01-04-2017   

2 మ!ె� హ�;ౕను IాXాటద ప�గ8 త�ెh oా��ారస|రు 
0ాగూ 2ెూౕటు �ాz' 

01-04-2017   

3 5ారoార హ�;ౕను IాXాటద ప�గ8 త�ెh oా��ారస|రు 
0ాగూ 2ెూౕటు �ాz' 

01-04-2017   

4 భట6ళ హ�;ౕను IాXాటద ప�గ8 త�ెh oా��ారస|రు 
0ాగూ 2ెూౕటు �ాz' 

01-04-2017   

5 గంYెూL� bౕ�� బంQ న9:  )ాలద రూపద9:bౕ�� 
IాXాటద 2ాబుh 2ా{ వసూ9 బYెe 

18-04-2017   

6 5ారoార bౕ�� బంQ ,ంద )ాలద రూపద9: bౕ�� 
IాXాట Iాbద 2ా{యనుF వసూ9కJసువ కుJతు. 

18-05-2017   

7 గంYెూL� ��ాగద9: oా��ారస|రు/2ెూౕటు �ాz'యవJYె 
మంజుగlె� IాXాట Iాbద 2ా{యనుF వసూ9కJసువ 

18-05-2017   



కుJతు. 
8 తదb ఘటకద oా��ారస|రు 0ాగూ 2ెూౕటు 

�ాz'యవJంద బరతక6 2ా{ వసూ9 కుJతు  
23-05-2017   

9 0ెూ ాFవర oా��ారస|Jంద 0ాగూ 2ెూౕటు �ాz'యవJంద  
బరతక6 2ా{యనుF వసూ9కJసువ కుJతు 

27-05-2017   

10 0ెూ ాFవర మంజుగlె� IాXాట Iాbద హ�  ె 2ా{యనుF 
వసూ9కJసువ కుJతు 

27-05-2017   

11 2017-18 ెౕ )ా9న oా��ారస|ర 0ాగూ 2ెూౕటు 
�ాz'యవJంద కXారు పత� Iాb�5ెూళ��వ బYెe 

03-06-2017   

12 ,గమద మంగళ_రు bౕ�� బంQ ,ంద )ాలద రూపద9: 
bౕ�� ఖJౕ��ద 2ెూౕటు �ాz'యవJంద 2ా{యనుF 
వసూ9కJసువ కుJతు. 

05-06-2017   

13 2017-18 ెౕ )ా9Yా} 0ెూస 2ెూౕటుగLYె ముంగడ హణ 
,ౕడువ కుJతు 

16-06-2017   

14 భట6ళ మంజుగlె� ) |ావరద9: )ాలద రూపద9: 
oా��ారస|రు 0ాగూ 2ెూౕటు �ాz'యవJYె మంజుగlె� 
IాXాట Iాbద 2ా{యనుF వసూ9కJసువ కుJతు 

22-06-2017   

15 భట6ళ ఘటకద oా��ారస|ర 0ాగూ 2ెూౕటు 
�ాz'యవJంద బరతక6 2ా{యనుF వసూ9కJసువ కుJతు 

22-06-2017   

16 భట6ళ ఘటకద  ప�ౕ'న 2ెూౕటుగLYె ,వ'హZా )ాల 
,ౕడువ కుJతు 

23-06-2017   

17 ,గమద మ!ె� ��ాగద9: )ాలద రూపద9: bౕ�� 
ఖJౕ��ద 2ెూౕటు �ాz'యవJంద 2ా{యనుF 
వసూ9కJసువ కుJతు 

28-06-2017   

18 2ెూౕ�  vౕసn స� ఆ] Yా¦  ఇదర 2ా{ హణ 18-07-2017   

19 భట6ళ ఘటకద ము�ాంతర ;ౕను IాXాట వ�వ)ె| 
Iాb5ెూండు 2ా{ ఇzNరువ  మత�yక ె�  ప�ౕ'� 2ెూౕzన 
వసూ9య బYెe 

15-11-2017   

 


