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RESPONSES TO OBJECTIONS / SUGGESTIONS 

 

On 
 

ARR & Tariff Filings Proposals of Retail Supply Business for FY 2023-24 

and  

Power Purchase True-Ups for FY 2016-17 to FY 2022-23 
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Response to the Objections of Sri. Sarampalli MallaReddy 
S.No. Summary of Objections / Suggestions Response of the Licensee 

 

 

 

 

1. 

2023-24వార్షకీ సంవత్స రానికి డిసా్క oలు ఆదాయ వయ యాలను 

ప్రవేశపెటా్టయి. రానున్న  వార్షకీ సంవత్స రం లో రూ. 10 ,535 కోట్లు 

ఆదాయం చూపుతూ ప్రతిపాదన్లు రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ కు 

ఇచ్చా రు. ఈ లోట్ల భర్ష ీ చేయడానికి ఎలంటి ప్రతిపాదన్లు 

చేయలేదు. వారు ప్రతిపాదంచిన్ ఆదాయాలు ఈ విధంగా ఉన్నన యి. 

డిసా్క oకావాల్సస న్ ఆదాయం     ట్టరిఫ్ దాా రా వచాే  ఆదాయం      

లోట్ల  

ఎసీ్ప డీస్పఎల్  36,963                 33,521 .34                    3211  

ఎనిీ డిసిఎల్17,096           9737                           7324  

మొత్ంీ         53,059             43,259               10,535  

ఈ లోట్లను భర్ష ీ చేయడానికి ఎలంటి ప్రతిపాదన్లు లేన్ందున్ 

రానున్న కాలం లో "ప్ూఅప్" పేరు తో మోరడానికి డిసా్క o లు 

ప్రయత్న ం చేసీ్కయి. రాష్టష ాప్రభుతా్ ం ఇవాా ల్సస న్ సబ్సస డీ లు కూడా 

ఈ ప్రతిపాదన్ లో చూరలేదు. 

2022 -23 సంవత్స రoరూ. 6078 .73 కోట్లు ట్టరిఫ్ రేట్లు పెంచ్చరు. 

ప్రభుతా్  సబ్సస డీ ఉన్న రీ టికీ కొత్ ీలోట్ల చూపంచ్చరు. 

- 2022 -23సంవత్స రానికి లోట్ల రూ. 4097 .28  కోట్లు చూపారు. 

గౌరవకమీషనా్వ రుజారీచేసినఆర్ధకిసంవత్స రం 2022-23 

టార్ధఫ్ఆర డరరిలప్రకారం, ఆర్ధకిసంవత్స రం 2023-24 

సంవత్స రానికిధరలపంపుదలలేకండాఅంచన్వవేసినఆదాయంత్రు

వాత్ NPDCL లోటు రూ.7,324 కోటుుగాప్రభుతా్ సబ్సస డీకాకండా 2023- 

24 సంవత్స రానికిఅంచన్వవేయడమైనది. ఈ 

లోటునుడిసక ంఅంత్ర గత్సామర ియ ంమర్ధయుఅదనపుప్రభుతా్ సహా

యందాా రాభరీచీేసుకోవడంజరుగుతంది.ఈ 

విషయముపైగౌరవకమీషనా్వ రుఅంతిమంగానిర ణయంతీసుకంటారు.డి

సక ంలుఆర్ధకిసంవత్స రం 2018-19 

వరకప్రతిసంవత్స రంసమప్రఆదాయఆవశ్య కత్నివేదికలనుసమర్ధప ం

చడంజర్ధగినది. కానీఆర్ధకిసంవత్స రం 2019-20 

నుండిఆర్ధకిసంవత్స రం 2021-22 

సంవత్స రాలకసంబంధంచినసమప్రఆదాయఆవశ్య కత్మర్ధయుప్రతి

పాదిత్ధరలనివేదికలనుతెలంగాణఅసంబ్లుఎనిి కలు 2018 

నియమావళి, లోకసభఎనిి కలు 

2019 నియమావళి, నీటిపారుదల&amp; CAD 

శాఖదాా రాఎతిపీోత్లరథకాలకకావలసినడిమాండును,వినియోగానిి

అంచన్వవేయడంలోజారయ మువలన,వార్ధకిఖాతాలు (Annual Accounts) 

సకాలంలోపూరీ ీ

చేయకపోవడంవలన, మునిస రల్ఎనిి కలనియమావళివలన, 

కంప్దవిద్యయ త్మ ంప్తితా్ శాఖవార్ధధరలహేతబద్ధికరణచేయడానికి, 

కోవిద్-19 లాక్-డౌనా లనమర్ధయు GHMC 

ఎనిి కలనియమావళివలనసకాలంలోసమప్రఆదాయఆవశ్య కత్నివేదిక
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- ప్రభుతా్  సబ్సస డీ  రూ. 5651 .65  కోట్లు ఇచిన్న రీ టికీ లోట్ల 

చూపారు. 

2023 -24 సంవత్స రానికి ప్రతిపాదన్లో కూడా ప్రభుతా్  సబ్సస డీని 

,లోట్ల బడె్జట్ పూడా్చ కోవడానికి గౌరవ రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ 

డిసా్క oలకు సూచన్లు చేయాల్స. డిస్కా oలు ఏట్ట లోట్ల బడె్జటును 

చూపుతూ రుణప్రసీ్తలు అవుతున్నన రు. 2018   నుండి 2022 వరకు 

డిసా్క oలు ప్రతిపాదన్లే రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ కు ఇవా లేదు. పాత్ 

ట్టరిఫ్ రేటునే అమలు జరిపారు. ఆ విధంగా డిసా్క oలు పెదద ఎతీున్ 

లోట్లను చూపాయి. 

- రత్ 4  సంవత్స రాల బకాయిలు  

- 2018 -19  రూ. 10,232 .74  కోట్లు 

- 2019 -20  రూ. 7,317 .29  కోట్లు . 

- 2020 -21  రూ. 8666 .76  కోట్లు 

-2021 -22  రూ. 10,624 .84  కోట్లు 

- మొత్ంీ రూ. 36,841 .63 కోట్లు 

ఈ లోట్ల ను పూడ్ా డానికి 2022 -23  సంవత్స రం ప్రతిపాదన్లో 

ఎలంటి సూచన్లు లేవు. 

ఈ కాలం లో 1 . డ్జవలపెమ ంట్ చ్చర్షలెు . 2 .ఎసిడి( అడిషన్ల్ 

కన్ంెరనీ్ డిపాజిట్ ) పేర కోటు రూపాయలు డిసా్క oలు వసూలు 

చేశాయి. దీనికి  రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ అనుమతి లేదు.ఎలంటి 

లనుసమర్ధప ంచలేద్య.ఏదిఏమైనరప టికి 31.03.2021 

రోజునఆర్ధకిసంవత్స రం 2019-20 నుండిఆర్ధకిసంవత్స రం 2021- 

22 వరక 3 

సంవసరాలసమప్రఆదాయఆవశ్య కత్నివేదికలనుగౌరవకమీషనా్వ ర్ధకి

సమర్ధప ంచడంజర్ధగినది. 

కానీప్రతిపాదిత్ధరలనివేదికలనుసమర్ధప ంచనికారణంగానివేదికలను

గౌరవకమీషన్ 

వారుతిరసక ర్ధంచారు.తెలంగాణడిసక ంలురంపిణీవాయ పారంయొకక

ప్ూ-అప్1వ, 2వ&amp; 3వనియంప్త్ణకాలాలకగాను(FY 2006-07 to 

2018-19) మర్ధయువార్ధకిరనితీరుసమీక్ష(Annual Performance Review) 

ఆర్ధకిసంవత్స రం2019-20 మర్ధయు 2020-21 

సంవత్స రాలకగానుమర్ధయుర్ధటైలస రఫరావాయ పారంయొకక ప్ూ-

అప్ఆర్ధకిసంవత్స రం 2016-17 నుండిఆర్ధకిసంవత్స రం2022-

23(తాతాక లిక) 

సంవత్స రాలకగానుగౌరవకమీషనా్వ ర్ధకిసమర్ధప ంచడంజర్ధగినది.గౌర

వకమీషనా్వ రుజారీచేసినరెగుయ లేషని ం. 04 /2013 

ప్రకారండెవలపుమంటాా రీలీనువినియోరదారుతానుతీసుకని లో

డక ంటేఅదనపులోడువాడుకంటే, ఒకనెల Bill-cum-Notice 

ఇచాి నత్రాా త్నేఆఅదనపులోడుకిడెవలపుమంటాా రీలీనువసూలుచే

యడంజరుగుతని దిమర్ధయుగౌరవనీయమైనవిద్యయ తిి యంప్త్ణ

మండలి TSERC 

రెగుయ లేషనిె ం.6(2004) 

ప్రకారంప్రతివినియోరదారుడురత్సంవత్స రంలోవినియోగించినరెం

డునెలలసరటువిద్యయ తిా నియోరయూనిట్ుకసమానమైనసక్యయ ర్ధటీడి

పాజిట్

నివిద్యయ త్స ంసథవదదనిలా ఉంచుకోవాలి.ఒకసంవత్స రంలోవిద్యయ తాి ని
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బహిరంర విచ్చరణ జరర లేదు. యోరదారుడువార్ధసరాీ స్పప వాసవీంగాఉండవలసినసక్యయ ర్ధటీడిపాజి

టుి  2 

నెలలసరటువినియోరయూనిట్ుఆధారంగాలెకిక ంచిదానినుంచిఅంత్

కముందేవార్ధనూత్నసరాీ స్తసీుకని పుప డుచెలిుంచినడిపాజిటుి మర్ధ

యుఅదనపులోడెప ంచినపుప డుతీసుకని సక్యయ ర్ధటీడిపాజిటుి మిన

హాయంచినికరమొతీానిి  

అదనపుసక్యయ ర్ధటీడిపాజిటాగ  (ACD) లెకిక సీారు. ఇటిడిిపాజిట్

పైర్ధజరాా ్ య ంక్ఆఫ్ఇండియానిబంధనలప్రకారంప్రతిసంవత్స రంవడీడ

నిలెకిక ంచిమేనెలబ్సలుులలోసరుదబాటుచెయయ డంజరుగుతంది. 

2 రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ ప్రకటన్ : 

జన్వరి 2023  నెలలో రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ చేసిన్ ప్రకటన్ 

వినియోరదారులపై భారానిన  మోపుతున్న ద. " ఫ్యయ యల్ సరాా ర్జ ె 

బాకీలను" డిసా o లు ప్రతి రెండ్చ మాస్కలకొకస్కరి ఎలంటి విచ్చరణ 

లేకుండా వినియోరదారుల నుండి వాస్తలు చేస్తకోవచా ని 

ప్రకటించ్చరు . ఇరీ టికే సరైన్ రణంకాలు అనుసరించని డిసా్క o 

లు వినియోరదారులపై "ఫ్యయ యల్ సరాా ర్జ ె పేరుతో" అదన్పు 

భారాలు మోపే అవకాశం వుంద. 

 

 

 

 

 

 

ఈ 

మధయ కాలంలోకంప్దప్రభుతా్ విద్యయ త్మ ంప్తితా్ శాఖవారుజారీచేసినఎల

క్ట్కిపి్క్యల్స  2021 

ప్రకారంవిద్యయ త్కక నుగోళ్ ుకసంబదించినవయ యమలోనివయ తాయ సాలను 

30 రోజలలోపువినియోరదారుత్ద్యరర్ధబ్సలుులోకలపాలనిచెపిప న్వరు. ఆ 

ఆదేశాలప్రకారండిసాక ములుగౌరవకమీషనా్వ ర్ధనివినియోరదారునిబ్స

ల్లలుులోసరుదబాటు (FSA/FCA) 

చేయడానికిఒకఫారుమ లాపంద్యరరా మనికోరడంజర్ధగినది. 

త్ద్యరర్ధకమీషన్వా రుఇంధనసరుదబాటువయ యానికిసంబంధంచిప్డాక్ట్రి

గుయ లేషనుి జారీచేసిన్వరుమర్ధయువాటాదారుల&amp; 

 

 

 

 

 

మిగులు విదుయ త్ అమమ కం: 

     2023 -24  వారికీ సంవత్స రానికి 83,113 మిల్సయన్ యూనిట్లు 

అవసరమని డిసా్క oలు నిర ణయించ్చయి. అంత్కు మించి విదుయ త్ 

ఉత్ీ తి ీ అవుతున్న ద. 13,441  మిల్సయన్ యూనిట్లు అదన్పు 

ఉత్ీ తినీి డిసా్క oలు వినియోగేత్రులకు అమామ ల్స . అదన్పు 
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3 
విదుయ త్ ను అమమ డానికి గౌరవ కమీషన్ యూనిట్ కు రూ. 3.20 లు 

నిర ణయించింద. అదే కమీషన్ విదుయ త్ కొనుగోలుకు , డిసా్క o ల కు 

సరట్లన్ రూ. 4 .49  యూనిట్ కు నిర ణయించింద. అన్గా మిగులు 

విదుయ త్ అమమ కం లో ప్రతి యూనిట్ కు రూ. 1.29  లు 

న్షపాోతున్నన రు. ఈ అమమ కానిన  కొనుగోలు చేసిన్ ధరకు అమమ డ్ం 

దాా రా వినియోరదారులపై భారానిన  త్గ్ గంచవచ్చా . 

స్కంప్రదాయ  విదుయ త్ వినియోరం: రరాయ వరణ రరిరక్షణ పేరుతో 

థరమ ల్ విదుయ త్ ను త్గ్ గంచి సంప్రదాయ  విదుయ త్ ను 

వినియోగ్ంచ్చలని కేంప్దం చేసిన్ సూచన్లకు 

అనుగుణంగా1.సోలర్జ,2.గాల్స,3.హైడ్ల్ విదుయ త్ ను 

వినియోగ్ంచ్చలని నిర ణయిసీ్తన్నన రు. 

 2023 -24 లో 11,966  మిల్సయన్ యూనిట్లు అదన్పు లభయ త్ 

ఉంట్లందని డిసా్క oలు సూచించ్చయి. హైడ్ల్ 5,415  మిల్సయన్ 

యూనిటు లభయ త్ ఉంట్లంద. విదుయ త్ ఉత్ీ తి ీ చేసే (రవర్జ రరాే స్ 

అప్గ్మంట్ ) దాా రా సోలర్జ ఉత్ీ తి ీ కి అదన్పు ధర నిర ణయించి 

భారాలు వేసీ్తన్నన రు. థరమ ల్ విదుయ త్ ను ఉరసంహరించడ్ం వలు 

వినియోరదారులపై భారాలు పెరుగుతాయి. ఇరీ టికే థరమ ల్ విదుయ త్ 

కేంప్దాలను అదన్ంగా సా్కపంచ్చం. అవి విదుయ త్ ను సరఫరా 

చేసీ్తన్నన యి. 

అదన్పు విదుయ త్ ఉతీ్ తి ీ: 

1 .యాదాప్ద2x800   మొదటి దశ (01 .12 .2023 ) రెండ్వ దశ 01 .02 

.2024  కు పూరి ీఅవుతుందని అంచన్న వేశారు.  

రబ్సుకస లహాలు/సూచనలురర్ధరణలోకితీసుకనితదిరెగుయ లేషనుి  18 -

01 -2023 న్వడుజారీచేసిన్వరు. ఆరెగుయ లేషని ం. 01/2023 

(&#39;3&#39; వసవరణచేయబడినరెగుయ లేషని ం.04 

/2005).ఈరెగుయ లేషనుి  01 -04 -2023 

నుండిఅమలుచేయట్ంజరుగుతంది. 
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2 .తెలంగాణ  ఎస్పపాీపీ 2x680  (01 .01 .2023 ) మొదటి దశ, 01 .07 .2023  

రెండ్వ దశ పూరి ీఅవుతాయి.  

3 .ఎస్పపాీస్ప లో రావాల్సస న్ 396  మగా వాట్లు అకాోబర్జ 22  నుండి 

వసీ్తంద. 

4 .ఎస్పపాీస్ప735  మగా వాట్లు 01 .04 .2023  కు పూరి ీఅవుతుంద. 

5 .మరో1000  మగా వాట్లు 01 .04 .2023  కే పూరి ీఅవుతాయి. 

6.ఈ విధం గా జరిగ్న్ ఉతీ్ తి ీని త్గ్ గంచడ్ం వలు వినియోరదారులపై 

భారాలు రడ్డ్మేగాక విదుయ త్ ఉతీ్ తికీి పెటినా్ పెటా్లబడి వృధా 

అవుతుంద. 

7. రెన్యయ వబుల్ విదుయ త్ కి ప్రభుతా్  ప్రచ్చరం చేసీ్తన్న దే త్రీ  

ఇరీ టికి అందుబాట్లలోకి త్గ్న్ంత్ విదుయ త్ రాలేదు. 

4 సిఎండి ప్రకటన్ :రాష్టష ా విదుయ త్ సిఎండి  ఈ మధయ  ప్రకటిసీూ " 

విదుయ త్ సంసలాు న్షా్టలోు  ఉన్నన యి. అవి త్మ అంత్రంగీక 

స్కమరాయ య నిన  పెంచ్చకోవాల్స " అంూ ప్రకటించ్చరు. రత్ నుండి అనేక 

బహిరంర విచ్చరణలలో డిసా్క oలు అంత్రంగీక 

స్కమరాయ య నిన పెంచ్చకోవాలంూ వినియోదారులు ఎనిన  స్కరుు 

చెపీున్నన  అందుకు త్గ్న్ విధంగా సీ ందంచడ్ం లేదు. 

ప్ట్టన్స ఫారమ రుు - సబ్ సేషాన్ లు- కండ్కరా్జ - కనెక్షనుు సరిగా లేక 

అదన్పు విదుయ త్ వినియోరం అవుతున్న ద. అవసరానికి మించి 

న్షా్టలు పెరుతున్నన యి. డిసా్క oలు చెపీ న్ న్షా్టలకు మించి 

SPDCLలోఅధకనషి్టలుకలిగిన 11kv ఫీడర్

లనుత్రుచుగాత్నిఖీలునిరా హంచబడుతని్వ య, 

విద్యయ తా్చ రయ ముకసులబుకింగ్, పాత్మకానికల్మమ ట్ర ుమార్ధప డి, ఓవరోుడ్ 

11KV ఫీడర్

లనువేరుచేయడంమొదలైనవిమర్ధయుఅనధకారవినియోరదారులక

సరీా సునుప్కమబద్ధదకర్ధంచికోమనితెలియచేసీుని్వ ం. 

అంతేకాకండాడిసాక మి షి్టలనుత్గి గంచుకోవడానికిఅనిి రకాలచరయ

లుచేరటిని్వము. 



 
 

7 
 

న్షా్టలు జరిగ్న్రీ టికీ ఆ న్షా్టలను వయ వస్కయ విదుయ త్ వినియోరం 

పైకి తోసేసి త్పుీ కుంట్లన్నన యి. 

5 ప్పీ పేడ్ మీటరుు : కేంప్ద ప్రభుతా్ ం ఒతిడీితో ప్పీ పేడ్ మీటర ును 

(మందు డ్బుు లు చె ల్సుంచే విధాన్ం) పెటా్టలని ప్రయతాన లు 

జరుగుతున్నన యి. ఇపుీ డ్చన్న  పోస్ ాపేడ్ మీటర ు వలు జరిగ్న్ న్షా్టలు 

ఏమిటి ? ష్టపైవేట్ వినియోరదారులు సప్కమంగా బ్సలుును 

చెల్సుసీ్తన్నన రు. ప్రభుతా్  సంసలాు , పెదద ప్రరిప్శమాధిరతులు కోటులో 

బ్సలుులు చెల్సుంచకపోవడ్ం జరుగుతున్న ద. ఇందుకు ప్రభుత్ా ం 

భాదయ త్ వహించి వంట వంట చెల్సుంపులు చేసే విధంగా బడె్జట్ లో 

కేట్టయింపులు పందు రరాా ల్స. 

 ప్రతి మీటరు డిసా్క oలు రూ. 300  లు చెల్సుంచడ్ం దాా రా ప్పీ పేడ్ 

మీటరుు వసీ్కయి . ఇరీ టికే రాష్టషంా లో 1 .65  కోటు కనెక్షనుు ఉన్న ట్లు 

అంచన్న . ఇందులో 27  లక్షల కనెక్షనుు వయ వస్కయ రంరంవి 

తొల్సగ్ంచిన్రీ టికీ డిసా్క oల పై భారం రడ్చతుంద. ఆ భారానిన  మరో 

రూరంలో వినియోరదారులపై వేసీ్కరు. అందువలు ష్టపీాసీ్తత్ం ఉన్న  

పోస్ ాపేడ్ మీటర ునే వినియోగ్ంచ్చల్స. 

మీఅభిప్పాయానిి రర్ధరణలోకితీసుకంటుని్వ ము. 

6. కేంప్ద ప్రభుతా్  జోకయ ం: రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ుకు నియమించే వారిని 

విదుయ త్ శాఖ నుండి రిటైర్జ ్ అయిన్ వారిని నియమించ్చలని ఈ 

మధయ  కేంప్ద ప్రభుతా్ ం ప్రకటన్ చేసింద. అంతేగాక ప్పీ పేడ్ 

మీటర ును పెటా్టలని కేంప్దం రాష్టషా్టల పై ఒతిడీి తెసీ్తన్న ద. రాష్టషా్టల 

అనుమతి లేకుండానే పార ుమంట్ లో కేంప్ద ప్రభుతా్ ం 2003 

విదుయ త్ సవరణ బ్సలుును ప్రవేశ పెటింాద. ప్రసీ్తత్ం అద సెలెక్ట ా

కమిటీ కి వళ్ళ ంద. రైతు న్నయకులతో సంప్రదంచ్చకనే బ్సలుును 

కంప్దప్రభుతా్ ం 2003 

విద్యయ త్స వరణబ్సలుుకసంబంధంచిసలహాలు/సూచనలనుబ్సలుుకవయ

తిరేకంగాడిసాక ములురాక్ట్షపి్రభుతా్ ందాా రాకంప్దప్రభుతాా నికిరంర

డంజర్ధగినది. 

కంప్దప్రభుతా్ ంజోకయ మునకసంబందించినకొనిి విషయాలులైసనీస

రర్ధధలోలేనిఅంశాలు. 
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ప్రవేశ పెడ్తాన్ని ప్రధాని ప్రకటించిన్రీ టికీ అందుకు భిన్న ంగా 

పార ుమంట్ లో బ్సలుును ప్రవేశ పెటడా్ం జరిగ్ంద.  

రాష్టష ా ప్రభుతాా లు ఎలంటి సబ్సస డీలు విదుయ త్ 

వినియోదాదారులకు ఇవా కూడ్దని కేంప్ద ప్రభుతా్ ం చెపీున్న ద. 

అంతేగాక "కాస్ ా ూ ప్పడ్క్షన్" ప్రకారం ప్రతి వినియోరదారుడ్చ 

చెల్సుంచ్చలని, ప్కాస్ సబ్సస డీని తొలగ్ంచ్చలని ఆదేశిసీ్తన్న ద. 

ప్రసీ్తత్ం రాష్టషoా లో అదన్పు విదుయ త్ ఉన్న రటికీ థరమ ల్ విదుయ త్ 

ను త్గ్ గంచ్చలని కోరడ్ంతో తెలంగాణ రాష్టషమా లో వినియోరదారులు 

విరర్షత్ంగా న్షపాోతారు. 

రాజ్య ంరం ర్షతాయ  విదుయ త్ రాష్టష ా జ్బ్సతా లో ఉంద. కానీ, కేంప్దం 

కార్పీ రేట్ సంసలాకు లబ్సద కల్సగ్ంచడానికి పై విధాన్నలతోపాట్ల "ప్పీ 

పేడ్ మీటర ు విధాన్ననిన " తీస్తకొసీ్తన్న ద. దీనివలన్ లక్షల మంద 

వినియోరదారులు విదుయ త్ వినియోరం నుండి దూరం అవుతారు.  

రాష్టషా్టల విదుయ త్ రెగ్యయ లేటర్ష కమీషన్ు నియామకం కూడా కేంప్దం 

కనుసన్న లోు  జరగాలని ఆదేశించడ్ం జరుగుతున్న ద. అందుకు 

త్గ్న్ ప్రకటన్లు చేశారు. కేంప్దం త్న్ జోకాయ నిన  

ఉరసంహరించ్చకునే విధంగా రెగ్యయ లేటర్ష  కమీషన్ రికమండేషనుు 

చేయాల్స. పై అంశాలను రమన్ంలోకి తీస్తకోడ్ంతోపాట్ల బహిరంర 

విచ్చరణలో పాల్గగ ని మరినిన  అంశాలను మీ దృష్టకాి తేవడానికి 

అవకాశానిన  ఇవాా లని కోరుతున్నన ను. 

 

 

 


