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అ���ారమ�

��ం. 17        ���ాక�ళ

�� క�షన�, పల�స-�ా�బ�గ�  ప�ర�ాలకసంఘమ�

పల�స- �ా�బ�గ�  

 ఇందు మ�లమ��ా అంద���� �ె�యజ�య�న�� ఏమన�ా

ఆంద�ప��ే� ప�ర�ాలక సంఘమ�ల చట�మ�ల�� 

మ��య� 330 (5) (ఎ) నుం�� 

�.ఓ.యం.య�.��ం.159, �ే��.17

ననుస��ం� తయ�ర� �ాబ��న  

తయ�ర� �ే�ి అందు��ౖ ప�జల� నుం�� అభ�ంతరమ�

��ట��ి��షను ��ం�న ����� �ీ�ల� �ే��

తయ�ర� �ేయడ���న��. తదనుగ�ణమ��ా ప�� సంవత�రమ�

��ంచవల�ియ�న���. మ��య� 

������న ఆ���క అవసరమ�లక� అనుగ�ణమ��ా దృ�ి�ల� ఉంచు��� ��

జ����న��. సదర� ��ట��  �.ిఆ�

ఆ���ం�య����ర�. �ావ�న ఈ ��� ���  ��ట��ి��ష� ప�కట�ం�న �ే�� నుం�� 

సదర� ��ట���ౖ ఎట�వంట� అభ�ంతరమ�ల� �ా�
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అ �ా �� ర ణ మ� 

అ���ారమ�వలన ప�చు��ంచబ��న�� 

���ాక�ళo 2021వ సంవత�రం మ���� ��ల, 20వ �ే��

�షయ సూ�క 

�ా�బ�గ�  ప�ర�ాలకసంఘమ�, పల�స �ా�� ప�కటనల�

@@@ 

�ా�బ�గ�  ప�ర�ాలక సంఘమ� �ా�� ప�కటన 

ఇందు మ�లమ��ా అంద���� �ె�యజ�య�న�� ఏమన�ా సవ��ంచబ��న 1965

ఆంద�ప��ే� ప�ర�ాలక సంఘమ�ల చట�మ�ల�� 139, 140, 141, 142, 143

నుం�� (�) వరక� ���ను�  ���ంద మ��య� 332 ���

17-05-2018 మ��య� �.ఓ.యం.య�.��ం.197

తయ�ర� �ాబ��న  పల�స-�ా�బ�గ� ప�ర�ాలకసంఘం �ట� సరఫ�ా ��� ���  బ�ౖల�ల� 

తయ�ర� �ే�ి అందు��ౖ ప�జల� నుం�� అభ�ంతరమ�ల�ను ��ర�త� ప�చురణ �ేయడ���న��

� �ీ�ల� �ే��.01-04-2021 నుం�� అమల�ల���� వచు� �ధమ��ా 

తదనుగ�ణమ��ా ప�� సంవత�రమ�నక� ఒక�ా�� ����� �ీ�ల� 

మ��య� ప�� సంవత�రమ� �ాత ల�ౖ��ను� �ీ�ల� వసూల� �ేయ�ట వలన 

������న ఆ���క అవసరమ�లక� అనుగ�ణమ��ా దృ�ి�ల� ఉంచు��� ����� �ీ�ల� ��ంచడమ� 

ఆ�.��ం.1543, �ే��.01.01.2021 నందు ���ష� ఆ�ీసర� �ార� 

�ావ�న ఈ ��� ���  ��ట��ి��ష� ప�కట�ం�న �ే�� నుం�� 15 

సదర� ��ట���ౖ ఎట�వంట� అభ�ంతరమ�ల� �ా�, సల�ల� �ా� ఇవ�దల�న�� ��ా త 

 

వ �ే��, శ��ారమ� 

పల�స �ా�� ప�కటనల� [ 1 – 22 ] 

 

1965వ సంవత�రప� 

143, 144, 145, 162 

���� ���ంద మ��య�   

197, �ే��.23-11-2020 

�ట� సరఫ�ా ��� ���  బ�ౖల�ల� 

ల�ను ��ర�త� ప�చురణ �ేయడ���న��. ఈ ��� ���  

నుం�� అమల�ల���� వచు� �ధమ��ా 

ఒక�ా�� ����� �ీ�ల� 

�ాత ల�ౖ��ను� �ీ�ల� వసూల� �ేయ�ట వలన 

��� �ీ�ల� ��ంచడమ� 

దు ���ష� ఆ�ీసర� �ార� 

15 ��నమ�ల� ల��ా 

సల�ల� �ా� ఇవ�దల�న�� ��ా త ప�ర�కమ��ా 
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క�షనర� �ా���� సమ���ంచవల�ిన���ా ��రడ���న��. �గ�� �వరమ�ల� �ా�ా�లయం ప��ేయ� 

��ళల యందు అ���� �ెల�సు��నవచు�ను. 

�దట� ��గమ� – �ట� సరఫ�ా మ�ల ప��ేశమ�ల ఉప �యమ�ల� 

 ఆంధ�ప��ే� ప�ర�ాలక సంఘమ�ల చట�మ�, 1965 �క� ���� 330 (5) (ఎ) అనుస��ం� 

�ట� సరఫ�ా ఉప �బంధనల�-ప�� �  �ెర�వ�ల�, బ�వ�ల�, జలమ�ర�మ�ల�, ప�� � �����ల� 

మ��య� ఇతర �ధమ�లగ� �ట� సరఫ�ా ప��ేశమ�ల� �క� ఉప�గమ� మ��య� ఉప 

�బంధనల�. 

1. ప�� � �ెర�వ�ల�, బ��, జలమ�ర�మ�ల� ల�క ఏ ఇతర���న �ట� సరఫ�ా ప��ేశమ� ల�క 

��� ��గమ� నుం�� �ా� �య�టక� ఈ మ���ి�ా�ట� �ా���ే ��ా ం�య �ల��  ���� 

��ట��ి��ష� ����ా �ర��ం�న ప��� తప� ���� పద��� ఎవ���ననూ అవళం�ంచక�డదు. 

2. ఉ�ే�శ� ప�ర�కమ��ా �ా�, ��ద���ర��తం�ా �ా� �ట�� ప�� � ����� నుం�� �ా�, ఊట 

�ట� ప��ాహమ� నుం� �ా�, జలమ�ర�మ�ల� నుం�� �ా� ఏ వ���� అ��� మనసూ�����ా 

ల�క �� ర�ాట��ా �ా� �ట�� వృ�� పరచ�ాదు. 

3. ఏ వ���� అ���: 

ఎ) 6 �ాలను� క� �ంచ� �ాత��� మ�త��� మం� �ట� ప�� � ����� నుం�� �ర� 

�సు��నవలయ�ను. ల�క  

�) క�ట�ంబ అవసరమ� ��త�మ� �న� ఎట��   ఇతర అవసరమ�లక� ప�� � ����� 

నుం�� �ర� �సు����� క�డదు. 

�ి) ప�� � ����� వద� �ా�, ��� స�పంల� �ా� �ా�నం �ేయ�ట, బట�ల� ఉత�క�ట, 

�ాత�ల�, �ాహనమ�ల�, ప�వ�ల�ను కడ�గ�ట �ా� ల�క ప�వ�ల�ను �సు��నుట �ా� 

�ేయ�ాదు. 

��)�ట�� �సు��నుటక� వర�స క�మమ�ల� �����ంచునప�డ� ఒక�ా�� మ�త��� �ట�� 

పట�� ��నవల�ను. 

4. ఏ వ���� అ�ననూ ప�వ�ల��� ప����ంచుట �ా�, ప�వ�ల� ����ా �ా� �ట�� సరఫ�ా 

�ేయ�ాదు. 

5. ఏ వ���� అ�ననూ �ా� ండ� �� సు� ను �ా� ల�క ప�� � ����� నుం�� �ా� ప�వ��ంచు �ట�� 

అ��కట�� ట �ా� ల�క మ�మ�ల��ా వచు� �ట� ��రను మ�ర��ట �ా� �ేయ�ాదు. 
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6. అంట� �ా�ధుల� మ��య� అసహ� కరమగ� చర� �ా�దుల��� బ�ధపడ�చున� ఏ వ���� 

అ�ననూ ప�� � �ెర�వ�, బ��, �ట� ఊట గల ��ా ంతమ�ల�క� �ా�ాదు. మ��య� ప�� � 

�����లను ఉప���ంచ�ాదు. 

7. అంట� �ా����� బ�ధ పడ�చున� జంత�వ�ల� �ా�, అసహ�కరమగ� చర��ా�ధుల� అంట� 

�ా��� �� ��నట�� �ా �ె��ిన ల�క అ�� �� క�టక� అనువ��ానూ ఉంచబ��న ల�క ����  ఆ�ీసర� 

�ా���ే అనుమ��ంచబ��నట��  ఏ����� వసు� వ�ల�ను ల�క �ాత�ల�ను �ట� సరఫ�ా ప��ేశమ� 

వద�క� �ా� ప��సర ��ా ంతమ�ల�క� �ా� ఎవర� �సు��� �ాక�డదు. 

8. ప�� � �ెర�వ�ల� ల�క బ�వ�ల� ల�క మం��ట� ఊటల� ల�క మం� �ట� సరఫ�ా 

��ా ంతమ�లక� �ా� ల�క ప��సర ��ా ంతమ� నందు �ా� ఏ వ���� �ా�, ప�వ�ల ����ా �ా� 

అప���భ�మ� �ేయ�ాదు. 

9. ప�� � ����� నుం�� వ�ే� �ట� సరఫ�ాను మ�ర�� �ేయ�టక� �ా�, ప�� � ������� 

����క ��ౖప� త���ంచుట �ా�, ఇతరమ�లక� �ా� అన�ా ��టలక�, �ొడ�� క� �ర� 

�సు��నుట, ఇంట�ల���� �ర� �ాడ���నుట మ��య� క���� బ�ర�ల�ను �ాడ� �ేయ�ట 

�ా� �ేయ�ాదు. 

10. ��ౖన �వ��ం�న �బంధనల� �ాట�ంచ� ఏ వ���� అ��� ల��� ��ౖ �భంధనల�ను �ాట�ంచ�  

��డల ఈ ���ం�� �ధమ��ా ���ర�� లగ�దుర�. 

ఎ) ర�.500/- ల� వరక� జ��మ��� మ��య� సదర� ��రమ� ఆపక�ం�� జర�గ�చున� 

��డల �దట ��రం వరక� ���oపబ��న తర��ాత ��రం ఆపక�ం�� జర�గ�చున� ఒక 

����� ర�.100/- ల� ��ప��న జ��మ��� ���ంచబడ�ను. 

�) ఉప �ధుల� ఉల� ం��ంచవలద� మ���ిప� క�షన� వద� నుం�� ��ట�సు వ��న 

�దట క��� జర�గ� ప�� ��� ��రమ�నక� 1 �� ర�.100/-ల� ��ప��న జ��మ��� 

���ంపబడ�ను. 

��ండవ ��గం – �ట� సరఫ�ా ఉప �యమ�ల� 

ఆంధ�ప��ే� ప�ర�ాలక సంఘమ�ల చట�మ�, 1965 య�క��  (5) ���� 330(5) (�) 

సవ��ంపబ��న 1971 వ చట�మ�ల� �����ంచబ��న ప��ారమ� బ��రంగమ��ా �ా�నమ� �ేయ�ట, 

బట�ల� వ����ా ఉత�క�ట �దల�ౖన పనుల���ౖ తయ�ర� �ేయబ��న ఉప �బంధనల�. 

1) ��� గ�టక�, �ా�నం �ేయ�టక�, బట�ల� ఉత�క�టక�, ప�� � �ి��ం�, �ెర�వ� బ�వ�ల�ను, 

ప�� � �ాట� ��ర��ల�ను ����� �ార� ప��ే���ంచవచు�ను. మ��య� ప�ర�ష�ల�క�, 

�ీ� �లక� ��ర� ��ర��ా �ా���దుల� ఆచ��ంచుటక� ����� �ార� స�ల ����శమ�ల� 

�ేయవచు�ను. 
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2) ఎవర� క��� ఇతర�ల�క� ప��ే�కమ��ా �����ంచబ��న ��గమ�ల� ప����ంచ�ాదు. మ��య� 

ప��ే���ంచబ��న స�లమ�ను ఎవర� దు�����గమ� �ేయ�ాదు. 

3) అసహ�కరమగ� చర� �ా���, అంట� �ా��� �ీ��త�ల�వ�ర� ��ౖన �ె�ి�న ప��ేశమ�లల� 

�ా���దుల� ఆచ��ంచుటక� మ��య� బట�ల� ఉత�క�టక� ప����ంచ�ాదు.  

4) ఎవ���ననూ ��ౖన �ె�ి�న ఉప �బంధనల�ల� ఏ ఒక� ఉప �బంధన��ౖననూ ఉల� ం��o�న�� 

���ం�� ����ా ���ంపబడ�దుర�. 

ఎ) ర�.500/-ల� వరక� జ��మ��� మ��య� ��రమ� ఆపక�ం�� జర�గ�చున� ��డల 

�దట ��రమ�నక� ���ంపబ��న తర��ాత ��రమ� జర�గ�చున� ప����� 1 �� ర�.100/-

ల� ��ప��న జ��మ���ను ���ంచబడ�ను. 

�) ఉప �బంధనల� ఉల� ం��ంచవలద� మ���ిప� క�షన� �ా�� వద� నుం�� ��ట�సు 

వ��న �దట క��� జర�గ�చున� ప����� ��రమ�నక� ��� ఒ���ంట��� ర�.100/-ల� 

��ప��న జ��మ��� ���ంపబడ�ను. 

మ�డవ ���గం - �ట� సరఫ�ా ఉప �యమ�ల� 

 ఆంధ�ప��ే� ప�ర�ాలక సంఘమ�ల చట�మ� 1965 య�క��  (5) ���� 330(5) (�)ి 

సవ��ంచబ��న 1971 వ చట�మ�ల� �����ంచబ��న ప��ారమ� మం��ట� సరఫ�ాను �ర���ంచుటక� 

మ��య� అంట� �ా�ధుల� �� కక�ం�� �ర� కల��ితం �ాక�ం�� �ా�ాడ�టక� తయ�ర� �ేయబ��న ఉప 

�బంధనల�  

1) మ���ి�ా�ట� �ా���ే గృహమ�నక� స���� క���� ను �� ం��న ప�� యజమ�� ఆ స���� 

క���� ను సక�మ �ి��ల� నుండ�నట��  చూసు��నవలయ�ను. అవసర���న బ�వ�ల�ను, 

�ే� పంప�ల� స�ంత ఖర���� �ే�oచు ��నవలయ�ను. 

2) ఏ స���సు ��ౖప� క���� క��� ఇంట� ఆవరణల�పల భ��ల� ప�డ��ాదు. ��� ండ� ల���� 

క� ��ౖ�ానూ బ�� ��ంట� ల���� క� ��ౖ�ానూ ��యబ�� ప���లన �ేయ�టక� 

క��ించవల�ను. ���� �ల� �ా� ప���ి�త�ల�ల� ��ౖప� క���� ��� ండ� ల���ల�క� �ా�, బ�� 

��ంట� ల���� క� �ా� ��గ�వ�ా ��యబ��న�� అట��  ��ౖప� ల�ౖను �య�టక� �ల� బడ� నట��  

�ా� మ�తల� ల�క �ెక� మ�తల� కల ఓ��� �ాల�వల� గ�ం�� ప����ంచుటక� 

�ల�పడ�నట�� �ా ��యవల�ను. 

3) స���సు క���� ��ౖప�ల� �ా� ల�క �����ల� �ా� �క�ల� �ా� ఏ �ధ���న ల�పమ� 

క��ిం�న ��ంట�� మ���ిప� అ���ార�ల� దృ�ి��� �సు����ావల�ిన ��ద�త 

అంద����ౖయ�న���. 
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4) ఎప���ైననూ స���� ��ౖప� మ�ర�గ� �ట� �ాల�వ��ౖగ�ం�� �ా� ఏ ఇతర అప���భ�  

ప��ేశమ� నుం�� �ా� ��యవల�ి వ��నప�డ� మ��య� క�షనర� �ా�� దృ�ి�ల� �ర� 

కల��ితం అగ�న� ���ం�న ��డల, అట��  ��ౖప�ను మ���ిప� ఇంజ�ర� �ా���ే 

�ర��oచబ��న �ా�సమ�, �� డవ� మ��య� మందమ� క���న మ���క ��ౖప� గ�ం�� 

�� ���, �ర��o�న ఎత�� ల� ��యవల�ను. 

5) ఎవ���ననూ ��ౖన �ె�ి�న ఉప �బంధనల�ల� ఏ ఒక� ఉప �బంధన��ౖననూ ఉల� ం��ం�న�� 

���ం�� ����ా ���ంపబడ�దుర�. 

ఎ) ర�.200/-ల� వరక� జ��మ��� మ��య� ��రమ� ఆపక�ం�� జర�గ�చున� ��డల 

�దట ��రమ�నక� ���ంపబ��న తర��ాత ��రమ� జర�గ�చున� ప����� ఒ���ంట��� 

ర�.50/-ల� ��ప��న జ��మ���ను ���ంచబడ�ను. 

�) ఉప �బంధనల� ఉల� ం��ంచవలద� మ���ిప� క�షన� �ా�� వద� నుం�� ��ట�సు 

వ��న �దట క��� జర�గ�చున� ప����� ��రమ�నక� ��� ఒ���ంట��� ర�.50/-ల� 

��ప��న జ��మ��� ���ంపబడ�ను.   

��ల� వ ���గం - �ట� సరఫ�ా ఉప �యమ�ల� 

 1965 సంవత�రప� ఆంధ�ప��ే� మ���ి�ా�ట�ల చట�మ� (1965 సం. 6వ చట�మ�) ల�� 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 162 మ��య� 330(5), (��), (ఇ), (ఎ�), (�), (���) 

మ��య� (ఐ) ���ను�  ���ంద మ��య� సవ��ం�న 1971 చట�మ� ���ంద �ట� సరఫ�ా ఉప�బంధనల� 

1) ఆంధ�ప��ే� మ���ి�ా�ట�ల చట�మ�, 1965 య�క��  (6) ల�� 140, 141 ���� ల 

ప��ారమ� హౌ� స���� క���� ����ా �ట� సరఫ�ా ��ర� �ార� ��ా త ప�ర�కమ��ా ����� 

జతపరచబ��న నమ��� �ారం ����ా ర�.50/-ల� ర�సుమ� మ��య� ర�.10/-ల� 

�ిట�జ�� ��ర�� క� ����� �ె��ం� ధరఖ�సు�  ��ట�� ��నవల�ను. దరఖ�సు� �� �ాట� సదర� 

ఇంట�/ఖ�� స�లమ� పను� బ�ా� ల�క�ం�� �ె��ం�న ��జ� ర�ీదు �ా�ీ� జత 

�ేయవల�ను. ల�� ��డల ధరఖ�సు�  �రస���ంచబడ�ను. ప�� ధరఖ�సు�  ����ా 

మ���ిప� ఇంజ�ర�/క�షనర� �ార� ఏర����న �ే��న �ా� ల�క సదర� �ె��ల�ప� �ా� 

�ా���� �ేల�బ��న అంచ�� �త�మ�ను మ��య� ఎ�ి���� �����ల� ��త�మ� ర�.50/- 

ల� �� స�  ఇంట� యజమ�� �ా�  ల�క అ�ె�  ��ర� �ా�  మ���ిప� ట�� జ�� ల� ���ా�� 

�ేయ��ే �ట� సరఫ�ాక� సంబం��ం�న ప� ��ా రం�ంచబడదు.  

��ట�: - ఎ) సూప���జ� �����ల� ���oద మ���ి�ా�ట� తన �ిబ�ం�� ����ా �ే�oచు ప��� 

అగ� ఖ��దుల� నూట��� ర�.30/- ల� వంత�న ర�.20/-లక� తక��వ ల�క�ం�� అంచ�� 

�త�మ�ల� �ేర�బడ�ను. 
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�) ప�భ�త� భవనమ�నక� �ట� సరఫ�ా �షయమ�ల� సదర� ఎ�ి���� �ల�వ 

మ���ి�ా�ట� �ా���� మ�ందు�ా �ె��ంచనక�రల�దు. 

�ి) ప�సు� తమ�న� స���� క���� క� మ�ర��ల� �యేవల�ి వ��నప�డ� �ా�, 

తర�ంచుటక� �ా�, ��ఖల� �ాబడ� ధరఖ�సు� ల� ర�.1000/- ల� ఎ�ి���� ర�సుమ� 

�ె��ం� పంపవలయ�ను. మరమ�త�� లక� �ా�, ������ాట� మ�ర��లక� �ా�, 

మ���ిప� ఉ�ో �గ�ల ����ా ల�క మ���ిప� ఇంజ�ర� జ�ాబ� ���� �ద ల�ౖ��ను� 

�� ం��న ప� ంబర� ����ా �ేయబడ�ను. ���కగ� ఖర��ల� యజమ�� ల�క అ�ె���ర� 

భ��ంచ వల�ను. 

��) ఇంట� మ�ందున� ��డ�� ల� �ాట� ���� ల�ౖను ల�� ��డల ����� ఇవ�బడదు. 

ఇ) ఎ�ి���� �క� నకల� ��రక� ��ట�� బ�� ధరఖ�సు� �� ర�.100/-ల� ర�సుమ� 

�ె��ంచవల�ను. 

ఏ�) గృహ� ప�గమ�నక� �ట� ����� క���� (జనర�) �ావల�ిన �ార� 

ర�.10,000/- ల� (అ�రమ�ల� ఆర� ��ల ర��ాయల�) ��ాళమ��ా 

�ె��ంచవల�యి�న���. 

�) ప�భ�త� ఉత�ర��ల� ��ం.303, ఎం.ఎ., �ే��.03-08-2004 ��రక� 

ఓ.��.ౖట�.పధకమ� ���ంద �ట� ����� �ావల�ిన �ార� ర�.10,500/- ల� �ె��ం�న 

�ా���� అత���క ��ా ��న�త ఇవ�బడ�ను.  

2) ప���� భవనమ� ల�క అ�ె�  ��గం�ా ఈ ���ం�� నుదహ��ంచబ��న సంస�ల�క� ఉప���ం�న 

��డల సదర� భవనమ�నక� �ట� సరఫ�ా �టర� పద����ౖ మ�త���  �ేయబడ�ను. 

ఎ) ��జన వస� గృహమ�  

�) అంగళ�� , �ా��ార సంస�ల�, ���ా� ��ంట�� , ��జన�ాల , �ి�మ� �ల�ల� మ��య� 

బ��రంగ ���ద స�లమ�ల�  

�ి) �ా����ా �క సంస�ల�  

��) ��ౖన న�దు ప���న ��ట������ �ాక ��ాసo �ా� భవనమ�లక� అన�ా సూ��� 

క�, క�బ��లక�, ��ౖద��ాలలక�, �����న���లక�, ప�� � ��ౖ ���ట� ఆ�ీసులక�, బ��ంక�లక�, 

వర�� �ాప�ల� కట�డమ�ల వ����ాలక�. 

ఇ) ఇ� �ాక మ���ిప� ����� ��ా��ం�ే ఇతర ��� �ొ���ి�� (క�ట�ంబ 

ఉప��ార�ం �ా�) సరఫ�ాలక�. 

స�-��ట�: క�ట�ంబ ఉప�గ���న భవనమ�ల��� ఒక బ�గం ��ాసమ�నక� 

మ����ంత బ�గమ� ఇతర ఉప�గమ�నక� (��ా��తరమ�నక�) అ�ె����� 
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య�ండ�నను స�ంతమ��ా �ాడ�త����ర�. సదర� బ�గమ�ల� �ట� సరఫ�ా 

నుం�� �ర� �ా��న��, సదర� ��ౖ �ె��ిన బ�ౖల�ల� వ���ంచవ�. 

3) ప�భ�త� ఉత�ర��ల� ��ం.197, మ���ిప� అ������� �షను & అర�� �ెవల���ం� (జ�1) 

���ార�� ��ంట�, �ే��.23-11-2020 ప��ారమ� �ట� సరఫ�ా �����ల�ను �ర��oచుటక� �ట� 

సరఫ�ా బ�ౖల�ల�క� సవరణల�: - 

  �ట� సరఫ�ా ���గ��ర�లను ��ల�గ� వ�ా� ల��ా వ���క��ంచబడ�త�ం��. 

i) ఇంట� ���గం (�ొ���ి�� ��ట����) 

ఎ) వ����గత ���గం (�ొ���ి�� హౌ� హ� ��) 

�) �ామ���క ���గం  (బల�� �ొ���ి�� అన�ా అ�ార�� ��ంట�� ) 

ii) �ా��ార (�ాణ�జ�) ���గం (కమ���య� ��ట����) 

iii) �ా����ా �క ���గమ� (ఇండ�ి� �య� ��ట����) 

4) �ే�య గృహ క���� వ����గత గృ�లక� ఉ�ే��ంచబ��ం�� మ��య� �ట� �����ల సుంకం 

��లక� ట��� క� ��ట��ా ఉంట�ం��. 

5) సమ�హ �ే�య క���� అ�ార�� ��ంట�ల ��సం ఉ�ే��ంచబ��ం��, ��గవంత���న 

పట�ణ�కరణ మ��య� అ�ార�� ��ంట��  మ��య� ��ట�� కమ���ట�ల ��ా�ణ��� దృ�ి�ల� 

ఉంచుక�� �ట� క���న�ను (ఒక ��ల� �టర�క� �ట� సుంకం ��ట���) అం��oచబడ�ను. 

6) హ� టళ��, �ాప�ల� మ��య� ఇతర ���-���ి�ె��య� సంస�లక� �ట� క���� ను �ాణ�జ� 

వర�ం�ా ప��గణ�ంచవచు� (�ట� క���� ప��మ�ణం 20 �� నుం�� 50 �� వరక� 

మ�రవచు� మ��య� �ట� సుంకం ఒక ��ల� �టర� ��ట� ఆ��రం�ా ఉంట�ం��). 

7) ఇండ�ి� �య� ��ట����  �ట� క���� ను బ�� ఇండ�ి� �య� �ట� క���� �ా  ప��గణ�ంచవచు� 

మ��య� �ట� క���� ప��మ�ణం 50 �� కంట� ఎక��వ�ా ఉండవచు�. �ట� సుంకం ఒక 

��ల� �టర� ��ట���ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

8) అ�� �ాణ�జ� మ��య� బ�� క���ను�  AMR �టర��� అం��ంచబడ��� (తర��ాత 

�ే��ల� AMR అనుక�లత ��సం �బంధన��), త����ా ��ంత �ాల����, అ�� �ట� క���న�  

�క� 100% �ట��ం� క� క�మం�ా మ��ా�. ఇ�� �ట� ఆ��ట�ం� క� స�యపడ�త�ం�� 

మ��య� వ�వస�ల�� �ట� న�ా� లను అంచ�� ��య����� మ��య� వ�వస� �క� �త�ం 

�ామ�ా� ��� ��ంచ����� స�యపడ�త�ం��. 
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9) స�యం సమృ���  � �ా��oచుటక� ప�� సంవత�రమ� �ట� �����ల ��ంప�దల : - 

ఎ) �ట� సరఫ�ా �ర�హణ ��సం ప�� సంవత�రం ��ర�గ�త�న� వ�యం దృ�ా� �, 

స�యం సమృ���� �ా��ంచుటక� ప�� సంవత�రం �ట� �����లను ఈ ���ం��  

�బంధనల�క� ల�బ�� 15% ��ంచ����� మ���ి�ా�ట�ల� అనుమ�ంచబడ���. 

i) స�యం సమృ���  ��ట�ను �ేర���వ����� �ట� సరఫ�ా ట���� ను ప�సు� త ��ట��� ౖ

15 �ాతమ�  ల��� అంతకంట� ఎక��వ ��ం����న అవసరం ఉన��� ��ంప�దలను 

ప�సు� తమ� ఉన� ��ట�క� 15 �ాతమ� �� మ�త��� ప���తం �ేయబడ�త�ం��. 

ii) స�యం సమృ���  ��ట�ను �ేర���వ����� 15% క��� తక��వ ��ర�గ�దల �ాతం 

అవసర���నప�డ� ��ంప�దల అ���� �ాస�వమ��ా ఉన� ల�ట� �ాతమ�నక� 

��ంచవల�ను. 

�) ప�సు� తమ� ఉన� ట����  స�యం సమృ���  ��ట� క��� సమ�నమ��ా �ా� ల��� 

ఎక��వ�ావ�న�ప��డ� ���� ఎట�వంట� త���ంప� �యేక�ం�� ఉన� ��ట���ౖ  ��మ 

మ�త�మ��ా 2 �ాతమ� మ�త��� ��ంచవల�ను. 

�ి) మ��ా��� ���నం ప��ారం ప���ా��ం�న ��ట� ప�సు� త ��ట� కంట� తక��వ�ా 

ఉంట� �ట� సరఫ�ా �క� ఏ వ�ా� ��� అ��� ప�సు� తమ� ఉన� ట���  ��ట�ను అల��� 

ఉంచవచు�. 

10) ��ిఎ� �ా� గృ�లక� �ాట� ట��� క���� మం�ర�: - 

��ిఎ� �ా� గృ�లక� �ాట� ట��� క���� �ాట� స����  బ�ౖల�ల�  ప��ారం 

�ె��ంచవల�ిన  క���� �����ల�, ��ౖ���� � �����ల�, ��� కట�ం� �����ల� మ��య� ఇతర 

�����లను ఎ���� సమ�న అర�-�ా���క �ా���లల� ఆ�ి�పను��� �ాట� వసూల� 

�ేయబడ�ను. దరఖ�సు� ��ర�డ� ��ౖన �����న� �����లను ఆ�ి�పను��� �ాట� ఎ���� 

సమ�న అర�-�ా���క �ా���లల� �ె��ంచ����� పల�స-�ా�బ�గ� మ���ి�ా�ట� �� 

ఒప�ందం క�దుర�����ా�. 

11) అన���ార �ట� ����� క���న�  క�మబ���కరణ: - 

అన���ార �ట� ����� క���న�  క�మబ���కరణ �షయ��� జ�గ�త��ా ప����ం�న �దట 

మ��య� ప�ర�ాలక సంఘ ప����ల� అంద����   �ట� సరఫ�ా అం��ం�ే క�మమ�ల� 

ప�భ�త�మ� �ా�� ఉత�ర��ల� 159, �ే��.17-05-2018 ను అనుస��ం� అన���ార �ట� 

����� క���న�    క�మబ���క��ంచ����� ఈ ���ం�� సూచనల� జ��� �ేయడ���న��. 
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ఎ) మ���ి�ా�ట��� వ���ం�ే �ా��రణ �ట� క���� �����ల�� �ాట� 50% �ట� క���� 

�����లక� (��ాళం) సమ�న���న ���� �� జ��మ����ా వసూల� �ేయడం ����ా 

మ��య�  

�) ��గ��ల���జ�ష� �ే���� 18 ��లల మ�ందు �ా��రణ �ట� �����లను ��క��ంచడం ����ా.  

12) �ట� సరఫ�ా �ేయబడ� ప�� భవనమ�నక� ���� నుం� స���� ��ౖప� క���� 

ఇవ�వలయ�ను.ప�ర�ాలక సంఘ క�షనర� తనక� య�క�మ� ���న �ధమ��ా 

�ట� ��రను క�మపరచునట��  తగ� �ధమ��ా ��� ట�ల� �ేయబ��న ఒక �ా� ప� �ాక�, 

సూ�� �ౌ�, ��ర��, �టర��� ఒక ప��ె�క స���� క���� ఏ�ా�ట� 

�ేయబడవల�ను. �టర� ట�ంప��ంగ� �ే�ినట��  మ���ిప� �ిబ�ం�� గ����ం�న 

ఎడల అట�� క���� ను ��ల��ంచబడ�ను. మ��య� క���� ����� �� ందుటక� ��త� 

�టర� ������� �ాట� జ��మ��� ర�.1000/- ల� ���ంచ బడ�ను. �ట�ర� 

పంప��� �ర� ��డ�నట��  గ����ం�న ఎడల మ���ిప� �ిబ�ం�� సదర� �ామందు 

ల��� అ�ె� ��ర� �క� �ట�ర� పంప� ��ట�� ను �ా���న పర�చు��నుచు ����� 

క���� ను ��ల��ంచ బడ�ను. ��ల��ం�న క���� ను ����� �� ందుటక� 

ర�.1000/- ల� జ��మ��� ���ంచబడ�ను. భవనమ� ల�క ఆవరణల� క���� 

నుం�� ఇర� ప�క�ల ఉన� ఏ గృహమ�నక� �ట� సరఫ�ా �ేయబడ�ాదు. ఇర� 

ప�క�లనున�ట� వంట� భవనమ�ల� నుం�� ఇవ�బ��న క���� బ�ౖల�ను 

ఉల� ం��ం�నట�� �ా ప��గణ�oపబ�� మ�డ� ���ల� గడ�వ� గల ��ట�సు జ��� �ే�ి 

సదర� క���� ప�ర�ాలక సంఘ క�షనర� �ా��� ే��ి��యబడ�ను. మ��య� ఈ 

సందర�మ�ల� ����� �ా�, క�షనర� �ా� ఎట�� చర�ల�క� ��ధు�ల� �ార�. 

13) ఒక ఆవరణల� ఎక��వ ఇండ��  వ���� ��డల అన�ా �� �� ల�ౖనుల�, ప�భ�త�మ� �ా��� ే

�ా� ఇతర�ల� ే �ా� ����ం�బ��న ఇండ�  బ�� క�ల� ట��ప� సంఖ� క��� ఇండ�  సంఖ� 

��చు� అ�న ��డల అదనప� ఇంట��� ర�.100/- ల� ��ప��న ��యబ��న �����లక� 

�ె��ంచవల�ిన ట��ప� ��ట� కంట� అదనమ��ా �ె��ంచవల�ను. 

14) మ�ీదుల�, ��ందూ �ే�ాలయ�ల�, ����స�వ చ���ల�, సత�మ�లక�, ఈ ���ం�� 

పద�త�లననుస��ం� ����� �ా�� ఆ�ే�ాను�ారం ��� గ�టక� మ�త�మ� �ట� సరఫ�ా 

�ేయబడ�ను. 

ఎ) ��ద�  �ే�ాలయ�ల�, మ�ీదుల�, చ���ల� �షయమ�ల� తగ� �ధమ��ా ప��ాహమ� 

��త�మ��ా క�మ పర�న ��ండ� �����ల�, ర�సుమ� ల�� పద��న ఇవ�బడ�ను. 

మ��య� �న� �ే�ాలయమ�ల�, మ�ీదుల�, చ��� ల �షయమ�ల� అ�ే�ధమ��ా ఒక 
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ట��ప�ను ఇవ� బడ�ను. సంస�ల� ఏ� ��ద��, ఏ� �న�� అను �షయమ�ల� ����� 

�ా�� �ర�యం �ా�ం�ెదర�. 

�) ఎక��వ ఉప�గమ� ల�� సంస�లక� ఈ అవ�ాశమ� ��ి ��య� హక�� ����� 

�ా���� ఉండ�ను. 

�ి) సదర� సంస�లఅ���ార�ల� సదర� ట��ప�ల� ��య�టక� �ట� �� షణక� �ాట�� ��ి 

��య�టక� అగ� ఖర��ల�ను భ��ంచవల�ను. సదర� ట��ప�ల� 1/2 అంగ�ళప� ���� 

��� � ���� ��� �ంగ� మ�������ౖ య�ండవల�ను. 

��) సరఫ�ా �ేయబడ� �ర� వృ�� �ేయబ��న ల�క దు�����గమ� �ేయబ��ననూ 

సదు�ాయమ� ��ి��యబడ�ను. 

ఇ) ఎప���ై�� సదర� పంప�ల� వృ���ా �ర� �ార�చున�ట��  కనబ��న �ాటంతట అ� 

ప��ేయ�టక��ల� ల�క�ం�� �ప�బ��న�� సదర� పంప�ల� ప�ర�ాలక సంఘ క�షనర� 

�ా���ే మ��ి��యబడ�ను. 

ఎ�)గృహ� ప�గకరమ��ా� �ట� ����� క���న� క� ఈ ���ం�� �ధమ��ా 

�ె��ంచవల�ియ�న���. ప�భ�త� ఉత�ర��ల� ��ం. 197 మ���ిప� అ������� �ష� & అర�� 

�ెవల� ��ంట� (జ�1) ���ార�� ��ంట� �ే. 23-11-2020�� ప��ారమ� ఈ ���ం�� ��ట��  �:ే 01-

04-2021�� నుం�� అమల�ల���� వచు�ను. 

వ. ��ం. �వరమ�ల� ��ంప�దల ప���ా��త ��ట��  

1 �ట� �����ల�  

1) �ొ���ి�� క���� ��లక�  

ర�. 200/-ల� మ��య� ర�. 1200/-లక�     

ర�. 10000/-లక� , ర�. 10500/-(ఒ ��ౖ ట�) 

2) ప�� అదనప� �����క�    

3) గృహ ��ా�ణమ� జర�గ�నప��డ� 1000 చ.అ. 

��ా�ణమ� అంద� ��గమ�నక� �ట� �����లక� 

��లక� ర�. 500/- ల� ��ప��న ��ా�ణమ� 

ప���� అగ� వరక� �ె��ంచవల�ను. తదుప�� ఇంట� 

పను� ���ంప� జ���� పను� �ె��ం�నప�ట� 

నుం�� అ�����ంట� ఒ���ంట��� మ�మ�ల� ��ట�ల� 

�ె��ంచవల�ను.  

4) ఇంట� �ాడ�కక� �టర� పద����ౖ ప�� 1000 

 
 
 

ర�. 115/- 

ర�. 115/- 

ర�. 115/- 

ర�. 500/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ర�.30/- 
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�టర�క�  

5) కమ���య�, ఇండ�ి� �య� �ార��  4(2) నందు 

�ె��ిన అ�� ��ా��తర క���న� క� �టర� 

పద����ౖ ప�� ఒక ��ల� �టర�క� అంద� 

��గమ�నక�. 
 

6) ఇండ�ి� �య� ఒక ��ల� �టర�క� 

 
 

ర�.60/- 

 
 
 
 

ర�.40/- 

2 1) �ట� ����� మం�ర�నక� వసూల� �ేయ� ��ాళం  

ఎ) ��ాస గృహమ�నక�(��ౖప� ��ౖ� ���� ల  

నుం�� దూరమ�ను బట��  ½ అంగ�ళం నుం�� ¾ 

అంగ�ళం వరక�  

�) గృహ ��ా�ణమ�నక� క���� మం�ర� 

 
 

ర�. 10000/- 

 
 
 

ర�. 12000/- 

 2) ��ాస గృహమ�లక� (ఓ.��.ౖట�)  

3) �ా��ార సంస�లక�, ��ి�ట�,ఆ�ీసుల�, బ��ంక�ల� 

వ����ాలక� �ార��  4(2) నందు �ె��ిన �ాట��ట��� 

�ట� పద�� ��ౖ క���� ఇవ�బడ�ను. 

��నమ�నక� అగ� ఖర�� �టర�ల�/��ాళమ�  

5000 �టర� వరక�  ��ౖప� ��ౖ� 1/2 ‘’ నుం�� 3/4 ‘’ 

5001 నుం�� 10000 వరక� ��ౖప� ��ౖ�  

 3/4 ‘’ నుం��  1’’ 

10001 నుం�� 20000 వరక� ��ౖప� ��ౖ�  

1 ‘’ నుం�� 1¼’’  

20001 నుం�� ��ౖన ��ౖప� ��ౖ� 1  ¼’’ నుం�� 1 ½’’ 

ర�. 10500/- 

 
 
 
 
 

జనర� 

ర�. 10000/- 

 

ర�. 15000/- 

 

ర�. 25000/- 

 

ర�. 35000/- 

 4) �ా����ా �క సంస�లక� కట�డమ�లక� �టర� పద����ౖ 

క���� ఇవ�బడ�ను. 

��నమ�నక� ఉప���ంచు �టర��  

ఖర�� �వ�ాల�  

10000 �టర� వరక� ½” 

10001 నుం�� 25000 వరక� ¾”  

25001 నుం�� 50000 వరక�  

50001 నుం�� 1 ల� వరక�  

 
 
 
 
 

జనర� 

ర�. 20,000/- 

ర�. 30,000/- 

ర�. 75,000/- 
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1 ల� నుం�� 5 ల�ల వరక�  

5 ల�ల నుం�� 10 ల�ల వరక� 

10 ల�ల నుం�� 25 ల�ల వరక� 

ర�. 1,30,000/- 

ర�. 1,70,000/- 

ర�. 2,00,000/- 

ర�. 2,35,000/- 

3 ����� ����ర�నక� ర�. 250/- 

4 ట�ంక� ����ా 5000 �టర��  ల�ప� �� ంత ట�ంక� ����ా 

�ట�� �సుక���ళ��టక� 
ర�. 500/- 

 ప�� ����� క���� క� �ె��ంచవల�ిన �ి���� ఎ�ి���� 

�����ల�  

ర�. 1000/- 

 

పల�స- �ా�బ�గ�  ప�ర�ాలక సంఘం ప���ా��ం�న ��ట�ల� 

వ 

సంఖ� 
����� రకం 

ప�సు� త ��ట� 

(ర�. లల�) 

ప���ా��ం�న పను� 

��ట�  (ర�. లల�) 

2021-2022 సం. నక� 

1 ఇంట� �����  100/- 115/- 

2 

బ�� �ొ���ి�� ��ట����(అ�ా�� ��ం� ) �ట� 

పద�� ��ౖ ఒక� ��ల� �ట� క�  
0/- 30/- 

3 కమ���య� ��ట����(�ా��ారం) ఒక ��ల� �ట�  0/- 60/- 

4 

ఇండ�ి� �య� ��ట���� (ప��శ�మల�) �ట� 

పద�� ��ౖ ఒక ��ల� �ట�  
0/- 40/- 

5 

��� త��ా ����� ���ంచుటక� �ొ��ష� 

��త�ం  
10,000/- 10,000/- 

6 

ఓ.��.ౖట�. ���ంద త�ణ�� ����� మం�ర�క� 

�ొ��ష� ��త�ం 
10,500/- 10,500/- 

2021-2022 సం,, నక� ��ౖన ప�� �ా��ం�న ��ట��  �.ఓ.యం.య�.��ం.197, �ే��:23-11-

2020 ను అనుస��ం� ప�� సంవత�రం అప�ట��� ఉ����ల� ఉన� ��ట���ౖ 15% వరక� 

��ంచబడ�ను. ��క����ట� ���ా�� ���ంద ఆర� మ��ాల� ����� �����ల� ఆ ����� ఉన� 

�ట� పను� ��ట� (��ా�ిత, ఓ.��.ౖట�. ���ంద) �ె��ంచవల�ను. సదర� సవ��ం�న ��ట�ల� 
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�ే��. 01-04-2021 నుం�� అమల� �ాబడ�ను. ���ల�� ���ా�� ��ంట� �ా�� �బందనల 

ప��ారం ����� �����ల� ఒప�దం ���ల�� ���ా�� ��ంట� �ా���� �ేసు��నబడ�ను. 

15) క�ట�ంబ అవసరం ��త�ం మ�త��� �ర� స���� �ెయ�� �����లక� ట��ప� 

��ట� పద�� ప��ారం �ట� ����� వసూల� �ేయబడ�ను. �ా� ఇంట� �ాడ�కక� 

�ా�� ౖ�� ందబ��న ������  ��� ���ి�ె��య� పనుల�క�  �ాడ�త�  �ట�� 

వృ�� �ేయ�ట �దలగ� పద�త�లల� �ట�� దు�����గం �ే�ినట��  �ారణ 

స��తమ��ా ���న ��డల సదర� ������� �ట� పద�� ఇంట� య�జమ�� 

ల�క బ�డ�గ ��ర� ఖర���� అమర�� �ధమ��ా  మ���ిప� క�షన� �ార� 

ఉత�ర�� జ��� �ేయవచు�ను. ఇందుక� వ������ం�న ��డలసదర� ఇంట� �ట� 

సరఫ�ా ఆప�దల �ేయ�టక��ా� ల�క మ���ిప� క�షన� �ార� ���� సదర� 

�ార�మ� ��ర��ర��టక� ఏ�ా�ట�  �ే���, అట��  ��ట� పద�� నుం�� �ట� 

పద���� మ�ర�� �ేయ�టల� అ�న ఖర��ల� అంచ�� ��రక� ఆ ఇంట� 

యజమ�� నుం�� �ా� ల�క బ�డ�గ��ర� నుం�� వసూల� �ేయవచు�ను. 

16)  

ఎ)ఈ ఉప �బంధనలక� ల�బ�� ���ను నుం�� క���� �సు��నబడ��� 

అచటనుం�� �ట� ఒ���� శ���� సరఫ�ా ఇవ�వల�ిన ఇంట� నుం�� ���� వరక� 

ఉం� ే దూరమ�, సరఫ�ా �టర� పద����ౖన, ల�క ట��ప�  ��ట� పద����ౖన 

అను �షయమ� మ���ిప� క�షన� ల�క మ���ిప� ఇంజ�� �ర��ం� 

ఈ బ�ౖల�లక� అనుగ�ణం�ా స���సు మ��య� క���� ��ౖప�ల �క� 

�ా�సమ�ను� �ాట�  �క� సంఖ� య�ను��ాట��� సరఫ�ాల� �ట� సరఫ�ా 

���� నుం�� ఇంట� ఆవరణ ��ా రంభమ�నక� గల దూరమ� 100 అడ�గ�ల� 

దూరమ� ల�పల ఉన� ��డల ½ అంగ�ళం,100 అడ�గ�ల�దూరం క��� ��ౖన 

ఉన� క���� మ��య� అంతక� ��ౖబ��న �ాట��� ¾ అంగ�ళం  ��ౖప�ను 

�ాడవల�ను. ప�� సరఫ�ాల�ను �ట� ���� ��ౖప��� ౖ���� రంధ�ం,స���� ��ౖప� 

రంధ�ం క��� 1/4 అంగ�ళం తక��వ��ా ఉండవల�ను. అ�� ే½ అంగ�ళమ� 

��ౖప� �షయమ�ల� �ట� ���� ��ౖప� రంధ�ం �క� �ా�సమ� 3/8 

అంగ�ళం ఉండవల�ను. ట�� ��ట� పద�� ఇవ�బ��న స���� క���న� క� క�సప� 

అవ�సర�ాలమ�ల� ట�� ఒక�ంట��� �మ��ామ�నక� ఒక �ా�లనక� �ంచక�ం�� 

ఉన� �ట�� సరఫ�ా �ేయ�నట��  ��ర�� � అమర�బడ�ను.��ాసగృహమ�లల� 

ఉన� అ�� ట�� ల� ఆ���ంచబ��న ��ణ�త గల సూ�� �ౌ� ట�ౖప� మ������� ౖ
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ఉండవల�ను. ఎట�� ప���ి�త�ల యందును క��� స���� క���� ను    �ట� 

పద���� ౖ���నను, �ాక�� �నను ఏ సందర����నను 1/2 అంగ�ళం క��� 

ఎక��వ�ా ఉండక�డదు. 

�) స���సు క���� �క� ��ట�మ�ల అమ��క మ�న�గ�న� మ���ిప� 

అ���ార�ల� సులభమ��ా త��� �ేయ�టక� �ల��ా అమర�బ�� ఉంచవల�ను. ప�� 

గృహ యజమ�� ల�క ��ా�ి మ���ిప� అ���ా�� �క� అట��  త���� �ావల�ిన 

సదు�ాయమ�లను క��ంచవల�ను. �ా���� త�� ఆటంకమ�ల� క���o� న�� 3 

��నమ�ల ��ట�సు�� �ట� సరఫ�ా ఆ�ి��యబడ�ను. 

�ి) ఏ స���సు క���� క� సంబo��o�న  ����� �ా�, �ట� ��ట�మ� �ా� సదర� 

����� నుం�� వ�� �ట�ల� �ా� ల�క దగ�రల� ఉన� మ�ర�గ� �ాల�వల��� �ా�, 

గ�ంతల���� �ా� ��ట��  ��యబ�� ల�క మ�ర�గ� �ట�ల� �ా� మ���� య�ండ� ����ా 

��యక�డదు. 

17)   

ఎ) �టర� గృహ యజమ���ే ఏ�ా�ట� �ేయబ�� ��ళం �ె� మ���ిప� అ���ార�ల 

అ��నంల� ఉంచబ��న �ీల� ��యబ�� ఉం�� �ర���ంచుట, ����ర�ల� మ��య� �ట� 

�ాడకమ� గణనమ� �ేయ�ట జరపబడ�ను. 

�) �టర� పద���� ౖ ట��ప� ��ట� ��ర� యజమ�� ర�. 100/- �ీ��� మ��య� 

����� �ాను ����� �ా���ే సదర� మ�ర��నక� అగ� ఖర��ల� మ���ిప� ట��జ��ల� 

కట�వల�ను. 

18) ఎ) ��ాస �గ����న మ��య� ��ా��తర���న �����లక� ఎట�వంట� ఉ�త 

అల��ను� ల�దు. 

19)  

ఎ) ��ాస భవనమ�ల� �ా��ాట���(��ాస �గ� భవనమ�ల� �ా�) స����  �ే�ి  ఉ�త 

అల��ను� ల�క�ం�� ��గ�వ ����ా �ె��ంచవల�ి య�ండ�ను. 

�) మ���ిప� క�షన� �ా�� ఉత�ర��ల� ల���ే ఏ యజమ�� �ా�, బ�డ�గ��ర� 

�ా� గృహ అవసరమ�లక� (���ి�ె��య� పర��) �ాక మ��య� ఏ  ఇతర పనులక� 

�ర� ఉప���ంచక�డదు. ట��ప� ��ట� �ిస�ంల� �ర� దు�����గం అగ�ట �ా� ల�క 

వృ��యగ�చున�ట��  �ా� ���ం�న ఎడల మ���ిప� క�షన� సదర� ఇంట� 

యజమ�� �ా� బ�డ�గ��ర�� �ా� �ా�� స���సు క���� ను �టర� �ిస�ం ���ందక� 

మ�ర�� �ేసు��వల�ిన���ా ��రవచు�ను. ఈ సందర�మ�న �టర� �ిస��  బ�ౖల�ల� 

అ��య� క��� అన��ంచును. ��ౖ ఉదహ��ం�న అంశమ�లక� �న�మ� �ాక�ం�� 
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��ాస భవనమ�ల� �ా� �ాట��� ఇ��న �ట� సరఫ�ా �క� ��ల�ా��  �ె��ంచవల�ిన 

�����ల� బ�ౖల� (8) ఎ ���ంద �ె��ంచవల�ిన �టర� అ�ె�  �ాక ట��ప� ��ట� ���నమ�ల� 

�దట� ట��ప� ����� అన�ా ర�.150/-ల� తక��వ �ాక�ం�� �ె��ంచవల�ను. 

�ి) ట��ప� ��ట� �ద �ా� ల�క �టర� ��ట� �ద �ా� గృహ ఉప�గమ�లక� 

ఇ��నట�వంట� �ట� సరఫ�ా క���� క� ర�. 750/-ల� ���ా�� �ె��ంచవల�ను. ఆ 

డబ�� �ాట� �����ల� బ���ల ���ంద జమ కట�� ��నబడ�ను. 

20)  

ఎ) ట��ప� ��ట� పద�� ���ంద సరఫ�ా �ేయబ��న �ట���� వసూల� �ేయవల�ిన 

�త�మ�ల� ఈ ���ం�� నుదహ��ం�న ��ట�ల� ప��ారమ� ఉండ�ను. �దట� ట��ప� 

ర�.125/-ల� ఒక ��లక� �ాను అంద� ��గమ�నక� �ా�, ప�� అదనప� ������� 

ర�.100/-ల� ఒక ��లక� �ా� అంద� బ�గమ�నక��ా�,  ప�� స���సు క���� క� 

మ�డ� ���� �ల కంట� ఎక��వ య�ండ�ట అం��క��ంపబడదు. 

�) ప��ే�కప� ���ద �ా�నమ� (షవ� బ��) �దలగ� తత�ంబoధ���న ఏ�ా�ట��  

వ����ాల� స���సు క���� నుం�� ఏ�ా�ట� �ేయక�డదు. 

21)  

ఎ) ప�� ��ల �ె��ంచవల�ిన ట��ప� ��ట� ��ట�సు�� ��త�ం ల�క�ం�� ఆ ��ల 10వ �ే�� 

ల��ా మ���ిప� ట��జ��ల�, �- ��వ ��ంద�మ� నందుల��� �ా�� స��ాలయమ� నందు 

మ�ందు�ా �ె��ంచవల�ను. 

�) �టర� �సి�మ� ప��ారమ� �ె��ంచవల�ిన ����� ��మ�ండ� ��ట�సు అం��న 7 

���లల��ా మ���ిప� ట��జ��ల� ల��� �- ��వ ��ంద�మ� నందు ల��� �ా�� 

స��ాలయమ� నందు �ె��ంచవల�ను. �ట� �ాడ�క జ����న ��లక� సంబం��ం�న ����� 

��మ�ండ� సహజమ��ా �ల�ౖనంత వరక� 10వ ����క� ల��ా అందజ�యబడ�ను.  

�ి) ఇంట� య�జమ�� ల�క బ�డ�గ��ర�లక� ��మ�ండ� ఇ��న తర��ాత ఇ��న 

గడ�వ� ల��ా �� మ�� �ె��ంచ� ��డల అట��  స���సు క���� ను �ట� సరఫ�ా 

ఎప���ైనను ఆప� �ేయ�టక� మ���ిప� క�షనర� �ార� అ���ారమ� 

క���య����ర�. ఈ సందర�మ�న ����� �ా� క�షనర� �ా� ఎట��  నష� 

ప���రమ�న���నను ఏ �ధమ��ాను బ�ధు�ల� �ార�. 

��) ఈ బ�ౖల�ల� �� ందు పరచబ��న కట�� బడ�ల�, షరత�లక� ల�బ�� సరఫ�ా �ేయబ��న 

�ట� ��ల�క� �����ల� ����త �ారం ల�ప��ా �ె��ంచబడ��� సదర� �త�మ� 

వసూల�క� ఆ�ి�  పను� వసూల� పద��� అవలం�ంచబడ�ను. 
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ఇ) �ట� �ాడ�క �ల��  �త�మ� �ె��ంచ� �ారణమ��ా క���� ��ల��ంచుట ����� 

క���� ఇచు�టక� ర�.200/-ల� �ె��ంచవల�ను.  

ఎ�) మ�డ� మ�సమ�ల� ల�ప� �ాలమ�నక��ర� ఉప���ంచనందుల�క� 

ఉపసమనం ఇవ�బడదు. �ట� సరఫ�ా అక�రల�ద� ప���� 15 ���ల� మ�ందు�ా 

�ె�యజ��ి మ�ద�ా ����న�� ప���� ��లండర� మ�డ� మ�సమ�ల� �ాలమ�నక� 

����� �ార� ���షను ఇవ�వచు�ను. అట��  �ట� సరఫ�ా ��ి��యబ��నందుక� ����� 

ఇ�� నందుక� ప�� ప�ా�యం ర�.100/- ల� ��ప��న �ీ� వసూల� �ేయబడ�ను.  

22)  

ఎ) �టర� ల�పమ�ల� తప���ా ���ార��  �ేయబ��న, �టర� ����ంగ�ల� గ���� నష� 

�� �నట��  ���ం�న యజమ�� తత�ంబoధమగ� �ి�ా�దు ర�. 50/-ల� ధ�ావత��  

�ె��ం� ��ాదగ�స����న �టర� ����ంగ� ��ని ��ండ� �ారమ�లల�ప� పంప���నవల�ను. 

�) ��ౖన �ె�ి�న గడ�వ�ల�పల �ి�ా�దు �ేయబడనట�వంట� �ి�ా�దుల� 

�����ంచబడవ�. 

�ి) త�� �ే�ిన �ిమ�ట తప���ా ����ంగ� చూప�త� ఇతర ల�పమ�ల�న� ��డల 

ధ�ావత��  �� మ�� �ాపసు ఇవ�బడ�ను. అట��   �ాక �టర� స���ా ఉన� ��డల 

ధ�ావత��  �ాపసు ఇవ�బడదు. ఈ సందర�మ�ల� 5 �ాతమ� ల�పమ� ఇర�ప�మ�ల� 

ప��గణ�ంపబడదు. 

23)  �టర� తప�� ల�క� చూప�ట ల�క ��ల ���లక� ��ౖ�ా ����ర� �ేయక�ం�� 

ఉన� ��డల గ���న సంవత�రమ� అ� ే�ాలమ����న �ాడకమ�ను �ా� ల�క ఏ 

సమ���రమ� �ాధ�మ� �ా� ��డల ల�క ఆ�ద�గ�మ� �ానప��డ� 

మ���ిప� క�షన� �ార� స�����న���ా ��ం�న, అందుబ�ట�ల�నున� �ట� 

�ాడ�క పదు� ల �����ల� �ర��ంచుటక� ఆ���ాల� ఈ �ధమ��ా �ర��ం�న 

�ట� �ాడ�క �జం�ా �ాడ���న�ట�� �ా ���ంచవల�ను. ఈ �షయమ�ల� 

మ���ిప� క�షన� �ా��� ేత��� �ర�యం. అందుక� ఇంట� యజమ�� �ా� 

బ�డ�గ��ర� �ా� బ�దు�లగ�దుర�. 

24) స���సు ��ౖప�నక� ఏ రక���న �ే�పంప�/ �ట�� పంప� ����ా 

క�ం����(�ిస�ర�) కల�ప�టక� అనుమ�ంపబడదు. 

25) �ర� �ావల�ిన ప�� బ��లర�క�, ఉచ�ల �ొ�����, �ాయఖ��� �ొ����� 

మ�యబ��న �ట� ��ట���� మ���ిప� �ాటర� ��ౖప� నుం�� �ర� �ావల�ిన�� 

స�ాస�� �ాక ఒక ��ట�� నుం�� సరఫ�ా �ేయబడ�ను. �ా� స���సు ��ౖప� నుం�� 
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సరఫ�ా ఇవ�క�డదు. అట�� ��ట���� ఒక బ�� �ాల�� సూ�క ��ట�ం ల�క 

��చ���క �ేయ� ��ౖప�నూ�, త�� �ేయ�టక� అను��ౖన మ�ర�మ�ను ఏ�ా�ట� 

�ేయవల�ను. స���సు ��ౖప� నుం�� �ట�� �డ�చు ��గం ��ట�� అత���క ��గం 

�ల��ేయ� మట�మ�నక� అట�డ�గ�నక� తక��వ �ాక�ం�� ఎత�� నుండవల�ను. 

26) స���సు క���� �క� ������ ��ట�� ల�క క�ం�� నుం�� �ర� 

�ల��ేయ�టక�  ���ంచుట �ా�, కల�ప�ట �ా� �ేయ�ాదు. 

27) తన ఇంట� ������ �� ం��న ఇంట� యజమ�� సదర� ����� � (స���సు 

క����) స���ా ఉంచు���  తన స�ంత ఖర���� ���� ����ర��  

�ే�ంచు��నవల�ను 

షరత�ల�: మ���ిప� క�షన� �ార� ట��ప� ����ర� అవసరమ� ��ం� 

���కగ� ఎ�ి���� పంపబ��న�� సదర� ఎ�ి���� �త�మ�లను �ర��ంచబ��న 

�ాలం ల�ప��ా మ���ి�ా�ట��� �ె��ంచుట ����ా, ఇంట� యజమ�� ల�క బ�డ�గ 

ఉన� �ార� �ా�� స�ంత ఖర���� ప�� జ���ించవలయ�ను. ఆ �ధమ��ా 

డబ�� జమ�ేయ� ��డల స���సు క���� ��ల��ంచబడ�ను. 

28)  ప���లన ��త�ం ఇంట�  స���సు క���� క�  ���ంపబ��య�న� ఏ 

��గమ���ౖననూ, ఎప���ైనను �య�టక� మ���ిప� క�షన� �ార� 

అ���ారమ� క���య����ర�. 

29)  ఏ ఇంట� యజమ�� ల�క ఇంట�ల� �వ�ించు�ార� �ా� స���సు క���� క� 

మం�ర� �ే�ిన ����� ల�క ����� ఉం�� మ���ి�ా�ట� �ా��� ే సరఫ�ా 

�ేయబడ� �ట�� హ� � ��ౖప� (రబ�ర� ��ట�మ�) ����ాను, కద�ంప� గల 

��ౖప� ����ాను ల�క మ�� �ధ���న ��ౖప� ����ాను �సు��న�ాదు. 

30)  ��ౖ ���ట� �ాయఖ���ల�, ఉచ�ల �ొడ��  ల�క �ట� క�ం��లక� మ���ిప� �ర� 

సరఫ�ా అగ�చున��ో అట�� �ా���� �ర� సరఫ�ా �ేయ�ట �ాక �ట� ��ట�� ల�క 

క�ం��� మ���ిప� క�షన� �ార� �ర��ం�న నమ���ల� ��లతల�� 

ఏ�ా�ట��  �ేయ�నట�� �ా, �ా��� ే �ర��ంచబ��న స�లమ�ల� నుండ�నట�� �ా  

�ేయవల�ను. 

31) అ��� ప�మ���ల�న�ప��డ� తప� మ��ట�� ప���ి�త�లల�నూ మ���ిప� 

క�షనర� �ా���ే ఖ��త���న అ���ారం �� ంద� �ా��వ�ర�నూ మ���ి�ా�ట� 

�ా�� �ట� సరఫ�ా ��ట�మ�ను �ా� మ�� ��ౖప�ను �ా� �ాల�� �ా� ల�క 
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మ���ిప� �ాట� స���� �� క��క��  �ేయబ��న ��ౖప� ప� ంబర��ా �య�టక� ల�క 

మ�� �ధమ��ా� వ�వహ��ంచక�డదు. 

32)  ట��ప� ��ట� ల�క �టర� పద�� �ద ���ి�ె��య� ల�క ��� -  

���ి�ె��య� ఉప��ామ�నక� �� ందబ��న స���సు క���� నుం�ైనను �ర� 

(బ���� ప�ర�కమ��ా) ల��మ��� �ా��ౖ దు�����గమ� ల�క దుబ��ా 

జర�గ�చున�ట�� �ా మ���ిప� క�షన� �ార� ���ం�న 24గంటలల� ��ట�సు 

ఇ�� సదర� క���� క� �ట� సరఫ�ా ఆప���య�టక� మ���ిప� క�షన� 

�ార� అ���ారమ� క���య����ర�. అందు �షయ��� మ���ిప� క�షన� 

�ార� ఎట��  నష�ప���రమ�నక� బ�దు�ల� �ార�. 

33)  ట��ప� ��ట� పద�� �ద�ా�, �టర� పద�� �ద �ా� ���ి�ె��య� ల�క 

��� – ���ి�ె��య� క� ఉప���ంచబడ� ఏ స���సు క���� ��ౖనను త��నంత 

�ర� లభ�త �ానప��డ� ఏ �ధ���న బ��� �ౌ� అ�నప��డ� �ా� ల�క ��� 

�ాట� వ��� ����ర��  ఉన�ప��డ� �ా� 24 గంటలల� ��ట�సు ఇ�� 

��ి��య�టక�(�ట� సరఫ�ా ఆప��ేయ�టక�) మ���ిప� క�షన� �ార� 

అ���ారం క���య����ర�. అట�� సందర�మ�న మ���ిప� క�షన� ఎట�� 

నష�ప���రమ�నుక� బ�దు�ల��ార�. 

34)  ��ాహమ�, పండ�గల� �దలగ� ఉత�వమ� సందర�మ�ల� మ���ిప� 

క�షన� �ార� ������కమ��ా స���సు క���� �ాo�� �ేయవచు�ను. 

అందుక� �ాను క���� ఒ���ంట���  ప�� ��నమ�నక� ల�క అంద� ��గమ�నక� 

�ా�  ర�. 100/-ల� ��ప��న ����� �ేయవచు�ను. మ���క� క���� 

��య�టక�, �య�టక� ర�.100/-ల� ����� �ేయవచు�ను. ఈ �ధమ�న 

ప�� క���� 10 అడ�గ�ల� గల ½ అంగ�ళమ� ��ౖ� క����వర ½ అంగ�ళం 

వృ���ేయ� ������  మ�త��� క���య�ండవల�ను. ఇట�� క���� క� 

�ావల�ిన అ�� �ామ�నుల� మ��య� ల�బ� �����ల� అ�����ర��ే 

సమక�ర����నవల�ను. 

35) ఎవ�ర�ను : 

ఎ) �ట� �ద �ీల� �ా�, ��ళమ�  �ా�, డయ� �ా� � �ా� పగ�ల���ట�� ట �ా�, 

నట�� ల�, బ� ల�� ల� ��ి��య�ట �ా�, �టర� �ెరచుట, �ట� �ద అం��ల� మ�ర�� 

�ేయ�ట �ా�, ల�క �ట� �ేయబడ� �ట�� ���ార��  �ేయక�ం�� ఉండ�నట��  �ా� 

�ేయక�డదు. ల�క 
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�) �ట� �ాడ�కను ��ల�చుటక� ఏ�ా�ట�  �ేయబ��న �టర� �ట� ��లతను ���ార��  

�ేయక మ�ం� ే�ట�� �సు��నక�డదు ల�క ఉప���ంచ క�డదు. 

�ి) �ట� �ొం���ంచటక�, ల�క �ొం���ంచబడ�నట� �ేయ�టక� ల�క �ే���� వ�నట��  

�ేయ�ట ����ా �ాడ�క�న��ర� స���ా�  ల�క�క� �ాక�ం�� �ేయ�ాదు. 

36) ట��ప� ��� ప��ారం క���� �� ం��నప��డ� భవన ��ా�ణమ�నక� �ాను 

������కం�ా �ట� పద����  మ�ర����� �ర� �ాడ���నద��న�� 7 ���ల� 

మ�ందు�ా క�షన� �ా���� �ె�యజ�యవల�ను. మ��య� సదర� ������కప� 

కన�ర�� క� ప� ప���� అ�న �ిదప మరల ��కన�ర�� క� �ాగల ఖర�� 

�త�ం మ���ిప� ట��జ��ల� �ా� ల��� �ా�� స��ాలయం ల� �ె��ంచవల�ను. 

37) ��ౖనుదహ��ం�న �యమమ�ల�న�ప�ట���, మ���ిప� ����� �ార� 

అవసరమ� ���నప�డ� ��మ� ���ంచు ��ట� ప��ారం, �ర��ంపబ��న �ట� 

�త�మ�లను ల���లల� ల�క �ీ�ాల�� (ట�ంక�) �ర� స���� �ేయ� అ���ారం 

క���య����ర�. 

38) ఈ ��ౖ ఉప�ధుల� ప�భ�త�మ� �ా�� స�ంత భవనమ�నక�, ప�భ�త�ప� 

యజమ�న�మ��ే నడ�పబడ� భవమ�లక� వ���ంచును. ఇందు �షయ��� 

ప�జ���గ� �ాఖ ఇంజ��-ఇ�-��(�ి.���), గ�ంట�ర� �ార�, �ాట� 

�గ�తను బట�� తగ� �ర�యం�సు��నవచు�ను. 

39)  

ఎ) ఈ ��ౖ ఉప �బంధనల�( బ�ౖల�ల�) అమల�ల��� వచు� ల�పల  మం�ర� �ాబ��న 

ఇంట� స���సుల��య� ఈ ఉప �బంధనల�  ప��ారం ఇవ�బ��న�ా��ా 

���ంచబడ�ను. మ��య� �ట� సరఫ�ా కగ� ఖర��ల� అ��య� మ��య� క���� ఈ 

ఉప �బంధనల� ( బ�ౖల�ల�) అనుగ�ణమ��ా �ేయ�టక� ఖర��ల� అ��య� ఆయ�  

ఆవరణమ�ల�క� సంబం��ం�న యజమ�నుల� ల�క బ�డ�గ��ర�ల�  �ా� 

భ��ంచవల�ను. 

�) ఈ ఉప �బంధనల� అమల�ల�� �ాక ప�ర�మ� మం����న క���ను�   అ��ంట�� 

�ా� ల�క ఏ క���� ల�� ��గమ���ౖన ఈ ఉప �బంధనల� ���ంద వచు�నట�� �ా 

మ���ిప� క�షన� ఉత�ర�� �ేయవల�ను. 

�ి) ఈ �బంధనల� అమల�ల���� వ��న �ే��  నుం�� అంత వరక� 

���గమ�ల�నున� ఉప �బంధనల� రద�గ�ను. 

40)  ��ౖ ఉప�ధుల� ఉల� ం��ం�న �ార� ఈ ���ం�� �ధమ��ా ���ంపబడ�దుర�. 
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ఎ ) స���సు క���� ను  ��ల��ంచుట 

�) ర�. 250/- ల వరక� జ��మ���, ��రమ� ఆపక�ం�� జర�గ�త�న� ప����� 1�� 

ర�. 50/-ల� ��ప��న జ��మ�న ల�క  

�ి) ఉప �భంధనల�   ఉల� ం��ంచవలద� మ���ిప� క�షన� �ా�� వద� నుం�� 

��ట�సు వ��న �దట క��� జర�గ�త�న� ��రమ�నక� ��� 1�� ర�. 100/-ల 

��ప��న జ��మ�న ���ంపబడ�ను. 

 

ఐదవ ���గం - �ట� సరఫ�ా - ల��ౖ�ను� �� ం��న ప� ంబ� - ఉప �యమ�ల� 

ఆంధ�ప��ే� మ���ి�ా�ట� చట�మ� 1971 ���� 330/9 ���ంద ఏర�ర�న �బంధ��వ� ప� ంబ� 

ల�ౖ���� ను  ఇచు�టక� మ��య� అట��  ల�ౖ���� �� ం��న ప� ంబ� క�  ప� ��ట��ంచుటక� సంబం��ం�. 

1) ����� �ార� ల�ౖ���� ఇ��న ప� ంబ� తప� మ����  ఇతర వ���� �ట� సరఫ�ాక� 

సంబం��ం� పనులక� ��ౖ���ట� ఆవరణల� �ేయ�ట �ా�, మ�ర��ల� �ేర��ల� 

మరమ�త�� ల� మ�న�గ�న� �ేయ�టక� �ా� �ల�ల�దు. 

2) ఆంధ�ప��ే� �ాం���క �ద� బ� ర��  �ా���ే మం�ర� �ేయబ��న ప� ం�ం� స����ి��� 

క���న �ా����  �ా� సదర� ప� ం�ం� ప�ల� ఆర�త క���ఉన�ట� స����ి��� ఉన��ా���� �ా� 

ర�.2000/- ల�  �ె��ం�న �ిదప ����� �ార� ప� ంబ� ల�ౖ���� మం�ర� �ేయవచు�ను. 

3) ల�ౖ���� ��ర� ప�� ప� ంబ� సదర� ల�ౖ���� �� ందుటక� మ�నుప� ��ను ప� ంబర��ా  తన 

���� సక�మ��ా �ర���ంచుటక� ధ�ావత��   ���ంద ర�. 5000/-లను మ���ి�ా�ట�ల� 

�ె��ంచవల�ను. 

4) ల�ౖ���� �� ం��న ప� ంబ� పట��క మ���ిప� ఆ�ీ� ల� ఉంచవల�ను. ఒక ��� త�  ఇంట��� 

స���� క���� అవసరమ�నప��డ� సదర� ప��� మ���ిప� క�షన� �ా�� అనుమ� 

�� ందుటక� �ాను, సదర� ఏ�ా�ట�క� అ��� ఖర�� అంచ��ను సూ�ం� మ�డ� ప�త�ల��  

స� ఈ  �బంధ��వ��� జత �ే���న ����త �ారంల� సదర� గృహ యజమ�� ల�క అంద� 

�వ�ిం� ే �ా���ే  సంతకం �ేయబ��న దరఖ�సు�  ��ర���ే ��ట�� ��నబ��న దరఖ�సు� ను  

మ���ిప� ఆ�ీ� ల� ��ఖల� �ేయవల�ను. 

5) ఎ�ి���� ల� ఉండవల�ిన�. 

ఎ) సదర� ప��� అవసరమ�న సమస�  �ాధన �ామ��� ఖర��. 

�) క���� ��ట�ం ��య�టక� మట��  ప� ఇతర క�� ఖర�� మ��య� ల�ౖ���� �� ం��న 

ప� ంబర��ే �టి��ం� �ేయ�టక� అగ� ఖర��ల�. 
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�ి) మ���ి�ా�ట� �ా���ే ��యబడ� ��డ��  త�వ�కప� ప� మ��య� ��� ప�న����ా� 

ణమ�నక� అగ� ఖర��ను మ��య�  �ట� ���� ��ట�మ�నక� రంధ�మ� �ేయ�టక� 

అగ� ఖర��ను. 

��) క���� ప���� అగ� వరక� ���ీ ప��� స� సమస�����న ఇతర పనులకగ� ఖర��. 

ఇ) అంచ�� తయ�ర��ేయ�టక� �బంధనల� �ర��ంచబ��న ర�సుమ�. 

ఎ�) మ���ి�ా�ట�క� �ె��ంచదగ� మ���ిప� ఉ�ో �గ�ల�ే �ేయబడ� పర����ణ 

ర�సుమ� ర�.1500/. 

6) ఆ���ంచబ��న అంచ�� పత�మ� �� ం��న �దట దరఖ�సు� ��ర�డ� 6వ �బంధనల� 

ఎ� పదు�  ���ంద ర�. 1500/- ల� నగదు మ���ి�ా�ట���  �ె��ంచవల�ి య�న���. �ట� 

సరఫ�ా �షయమ�ల� ప�భ�త� భవనమ�ల�ౖన�� ఆయ� పనులకగ� ఖర�� మ���ిప� 

����� �ా���� మ�ందు�ా �ె��ంచనక�రల�దు. 

7) ప� ంబ� �బంధన  5(ఎ) ల� సూ�ం�న �ాధన �ామ���� ���ా�� �ేయవల�ను. సదర� 

���ా�� �ేయబ��నద� �ె��ిన, 24 గంటల ల�పల మ���ిప�  ఇంజ�� ల�క �ా�� 

అనుమ� �� ం��న మ���కర�  ఆ �ామ��� త�� �ేయ�దుర�. �ామ���� స�����న�� అ� 

�ె��ిన �ిమ�ట, క���� ప���� �ే�ం�, ప����ంచు ��త�మ� ప��సరమ�ల భద�త -

�ా���ద�� భద�త క���ంచుటక�నుఏ�ా�ట� �ేయవల�ియ�న���. 

8) క���ను� �స� ృత  పరచుటక� �ా�, మ�ర�� �ేయ�టక� �ా�, మరమత��  �ేయ�టక� 

�ా� ��నౖ �వ��ం�న పద���� అంచ��ల� ��ఖల� పర�చుటక�, ర�సుమ� జమ కట�� ట 

మ��య� ప�� అమల� పరచుట �ేయవల�ినయ�న���. ��ౖన �వ��ం�న ఒప�ంద 

���నమ� ప���� అ�న �ిమ�ట  ఏ ��త�  పనులక�, �ేర��ల� ల�క  మరమ�త��  �ేయ�ాదు. 

9) ప� ంబ��  అందర� మ���ి�ా�ట� �ా�� ఆ�దం �� ందుటక� �ాను ల�� ప�స�కమ� 

��ట�వల�ను. ��ౖ ���ట� స���� ��ట�మ� �షయమ�ల� ��లక� ఏ ప� ఎం�ెంత  జ����నదన�  

�వరమ�లను అందుల� �����నవల�ను. ఆ ప�స�కమ�ల� మ���ి�ా�ట� �ా���� త�� . �ాట�� 

తదుప�� ��ల 15వ ����ఖున మ���ిప� ఆ�ీసునక� పం�ించవల�ను. 

10) ఉప���ం�న ల�క ఉప���ంచదల�న అ�� �ామ����  జ����న ప�య� 

మ���ి�ా�ట� �ార� అనుమ�ంపబ��న తగ� ఉ�ో �గ�ల�ే పర����ణల� అవసరమ�న�� 

�రస���ంచుటక� ల�బ��య�న���. ఇతరమ�ల�ౖన మ���ిప�  ఉ�ో �గ�ల�ే ��లవబడ�టక� 

ల�క ��లత �ేయ�బడ�టక� ల�బ��య�న���. ప� ప���� �ా�ా�� ప���న �ల��  -1 ప��ే�క���న 

ఎర� రంగ� ����త �ారంల� తయ�ర�  �ేయబ��న మ���ిప� ఆ�ీసుల� ���ార��  �ేయబడ�ను. 
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11) ఎప��డ�న ప� ంబ� �ర� ఇచు� మ�ర�మ� మ��ి ��యద��నను ల�క ఏ 

ఆవరణమ�ల�న�నను  వదలదల�నను క�షన� �ా���� దరఖ�సు�  ��ట�� ��వల�ను. ఏ 

ప� ంబ� క��� ��� �����ల� �ా�, క�ాటమ�ల�ల� �ా� ��ౖప� �� గ�� ల�ల� �ా�  జ�క�మ� 

��ట�� ��న�ాదు. 

12) ఏ ప� ంబ� అ�నను �బంధన �ే� ��ౖననూ ఉల� ం��ం�న �ో�ి�ా �ెల�సు��నబ��ననూ 

ల�క మ���ి�ా�ట� �ా�� అనుమ� �� ం��న త��న ఉ�ో ��� ఇ��న ���య సమ�త మగ� 

ఆజ�ను ప���ాట�ంచ ల�క �� �ననూ, ల�క ����� �ా�� ఉ�ే�శ�మ�ల� ప�� అసంతృ�ి� �ా 

�ేయ�నట��  ���ంచబ��నను ����� �ార� ఏ �ణమ�న��� ల�ౖ���� �� ం��న ఆ ప� ంబర� 

��ౖ జ��మ���ను ���ంపగలర� ల��� ల�ౖ���� రదు�  �ేయవచు�ను. ల��� అతడ� కట��న 

��క����ట� ���ా�� ను నష�ప��� అత� ల�ౖ���� రదు�  �ేయగలర�. 

13) ఏ ప� ంబ� అ�నను తన ల�ౖ���� స���ం� �ేయబ��న ల��� రదు�  �ేయబ��ననూ అట��  

ప� జ����న 24 గంటల��ా సదర� ల�ౖ����  క�షన� �ా���� ����� ఇ����యవల�ను. 

��ట�:- �య�ం�న ల�ౖ��ను�డ� ప� ంబ� ల�నప��డ� పనుల� మ���ిప� �ిబ�ం���� 

�ే��దర�. అందు��ౖ పల�స- �ా�బ�గ� మ���ా�ట�ల�  ��నౖ  �ె��ిన మం� �ట�  

సరఫ�ా బ�ౖల�ల� �ే��.01-04-2021 నుం�� అమల� �ేయ�టక� ���� ��ట��ి��షను� 

�డ�దల �ేయడ���న��. 

 
 

 

ప��ేశమ�: పల�స-�ా�బ�గ�  

�ే��: 20.03.2021. 

క�షన�, 

పల�స-�ా�బ�గ�  ప�ర�ాలకసంఘం 

* * * * * 


