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----- నగర=ాలక సంస?  

స@చA ఆంధD EషF 

GDమ�ఖ ఒపIంద పతDం కJ. సం.  369 /2015/  P. QRం. S.ి               U�ే' : 06 - 05- 2015.   

 

 

ఈ 
YZ అన[ా ____________ Uే�' __________ \]ల 2015వ సంవత_రమ�న  

�దట� �ా��	 :  J̀య�త క�షనర�, మ�bSపిc dా
eI
f.షF, ________ , ఇకhi ౖక�షనర�[ా hిలవబడmతn, 

�
ండవ �ా��	 : J̀/ J̀మG ________________________________  తంopD/ భరq hrర� ___________________________ 

sర�\�మ� __________________________________________________ ఇక hi ౖల�t��ర� అb  hలివబడmతn, 

మ
�య� 

మ�డవ �ా��	 : _____________________________ స��/ పట�ణ  స$%&ఖ�, ______________________ uార�v , 

మ�bSిపc dా
eI
f.షF. 
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        _______________ స�� /uార�v , _____________ మ�bSిపc dా
eI
fషF నందు వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణం d{రక� 

J̀య�త క�షనర�,  ల�t��ర�ల� మ
�య�  _____________________________ స��/ పట�ణ  స$%&ఖ� మధ�న 

ఒపIందమ� |సేుd{నడ$%&న�'. 

 

మ�ఖ� ఉ�ే�శ�మ�: 

}xరత పDభ�త@మ� �'. 2 అd~� బ� 2014 న స@చA }xర� �'శ[ా  స@చA }xర� Eషను� =Dా రం�ంచడ$%&న�'. స@చA  ఆంధD 
�'శ[ా ఆంధD 
ాష� �మ� స@చA  ఆంధD Eషను� 2015 జనవ
� నందు =Dా రం�ంచడ$%&న�'. వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణం d{రక� 
}xరత పDభ�త@మ� ర�.4,000/- ల� మ
�య� ఆంధD 
ాష� �మ� ర�.11,000/- ల� �తqం క�h ిర�.15,000/- ల� మం�ర� 
.|ేయడ$%&న�'. 
 

వ����గత ట�� ! " #క% అంచ() *వరమ�ల-: 
 

పDజ� అంచ\�ల� (hీప�c_ అంచ\�ల� ) పDdారమ� పDG వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� రమ�రE ర�.15,000/- ల� ఖర�A 

dాగలదు.  
 

�ా�./�0ష ను / ప5ర�ాలక సంఘం �ాత8 : 

క).  పDGల���ర� అరహత గ�
�qంs, అర�� ల�[ా దుD �క
�ంచడ౦.  

ఖ).  స�� నందు అర�� ల�[ా గ�
�qంsన ల���ర� లంద
�b సమ�u�శ పరs, వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� తయ�ర�   
        |Sేిన  పDజ� అంచ\�ల� (hీప�c_ అంచ\�ల� ) Pశ��క
�ంs |ెపIవల�ను.     

 గ).  గవ��$%ంy uాటx �తqమ� మం�ర� అQన $�రక� ఈ dwJంద Pవ
�ంsన Pధమ�[ా పb }xగమ�లక�, మ�డm  
        Pడతల�[ా uాQ��లల� Pడmదల |ేయబడmను. 
 

కJ.స౦.                             పb }xగమ�ల�                                                                                                  |ె��ంప�ల� ర�. లల�. 
అ).      ఒపIంద పతDమ�ల� జతప
�sన ల����ర�ల అంద
��క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణం d{రక�            5,000/- 

          గ�
�qంsన స?లమ�ల! మ�
��ం� ఇsAన తర�uాత, �బ�ౖc �� F ��@
ా �  టx[�ం� |Sేిన  

hిమzట - బయ�\�[ా. 
ఆ).    ఇsAన =ా� F పDdారమ� - ల����ర�ల �క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణంల� బ¡¢$%ంy వరక� ప£
�q      5,000/- 

           |ేS ి�బ�cౖ �� F ��@
ా �  టx[�ం� |ేSని hిమzట -  

ఇ).     ఇsAన =ా� F పDdారమ� - ల����ర�ల �క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణంల� hi ౖకప�I వరక� ప£
�q        5,000/- 

           |ేS ి�బ�cౖ �� F ��@
ా �  టx[�ం� |ేSని hిమzట –  

                                                --------------------- 

                                                �త�ం                                                                 15,000/- 

           --------------------- 
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గ).     వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణం d{రక� త[�న ¤ాంdfGక సల¥ మ
�య� స¥యమ� అం�'ంs, పDG �'శల� op=ా��$%ంy 

ఇంజ¦ర�U§ తb¨|Qేంచుట. 

 

 

ల9��)ర:; �ాత8: 

అ).  వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� సqలమ� bర�Qంs  సమ�ఖ� uా
�b, వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� /కట�o�bdw 
అనుమGం|��. వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ� d{రక� అవసర$%&న సహdారమ� అం�'ంచవల�ను. 

ఆ).     వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� సqలమ� bర�Qంs  సమ�ఖ� uా
�b వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ�నక� /కట�o�bdw 
అదనమ�[ా అQ©�  ఖర�A ల����ర�లª భ
�ంచవలS ియ�ండmను. కనుక తమ uాటx ధనమ� తగ� సమయమ�ల� 
Uె�య|ేSని u]ంట\� సమ�ఖ� �క� ఖ�U� నందు జమ |యేవలS ియ�ండmను. 
ఇ).     వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ� జ
�[�న తర�uాత ��b bర@హణ బxధ�త త\�  వ«¬ంచవల�ను. 

 

స! </ పట	ణ  సమ>ఖ� బ�ధ�త:  

 

అ). స��/ పట�ణమ�ల�b  వ�dwqగత టxQR� y లªb పDజలంద
�¦ అవ[ాహన సభల ��@
ా, ఇంటంట పD|�రమ� ��@
ా ఉUేqజపరs 

అవ[ాహన         hiం=̄ ం°'ంs  అంద
�¦ సమ�యతqం |Sే ివ�dwqగత టxQR� ట±�  b
�zంచుd{b, ఉప [�ంచుక�\� Pధమ�[ా 
పD|�రమ� |ేయవల�ను. 
ఆ). మం�ర� అQన గవ��$%ంy uాటx �తqమ� hiౖన Pవ
�ంsన Pధమ�[ా పb }xగమ�ల� b
ాzణమ� జ
�[�న తర�uాత 

మ�డm Pడతల�[ా uాQ��లల� =̄ ందవల�ను.  

 

�ాలప�ABC మ�Aయ� ప8ణ)Eక: 

 

ల²���ర�డm/స��/ పట�ణ  సమ�ఖ� ఒపIంద పతDం సంతకం |ేSని U�ే�నుంop వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణమ� =Dా రం�ంs - 


YZలల� ఈ dwJంద Pవ
�ంsన Pధమ�[ా dాల ప
�EGల� పb }xగమ�లను ప£
�q |ేయవల�ను.  
 

కJ.స౦.                             పb }xగమ�ల�                                                                                          ప£
�q |యేవలSిన 
YZల�. 
అ).      ఒపIంద పతDమ�ల� జతప
�sన ల����ర�ల అంద
��క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణం d{రక�                 -
YZల� 
          గ�
�qంsన స?లమ�ల� �బ�cౖ �� F ��@
ా �  టx[�ం� |ేQంచుట. 

ఆ).    ఇsAన =ా� F పDdారమ� - ల����ర�ల �క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణంల� బ¡¢$%ంy వరక� ప£
�q          - 
YZల� 
           |ేS ి�బ�cౖ �� F ��@
ా �  టx[�ం� |ేQంచుట -    

ఇ).     ఇsAన =ా� F పDdారమ� - ల����ర�ల �క� వ�dwqగత టxQR� y b
ాzణంల� hi ౖకప�I వరక� ప£
�q           -
YZల�  
           |ేS ి�బ�cౖ �� F ��@
ా �  టx[�ం� |ేQంచుట -  
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;యమ ;బంధనల-: 

 

అ).      స��/ పట�ణ  సమ�ఖ�క� |ె��ంచవలSని అb� |�ె�ంప�ల� hiౖన U�ెhని b
ాzణమ�ల�b కJమ }xగమ�ల� ప£
�q అQన 

తర�uాత,  �బ�ౖc �� F ��@
ా �  టx[�ం� అQన తర�uాత, స��/ పట�ణ  సమ�ఖ� �క� బx�ం³ ఖ�U� ల�bdw 
కEషన
ా´ 
� ��@
ా ఈ-టxD న_µ� ��@
ా \�ర�[ా జమ |ేయబడmను.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            సమ�ఖ�                                                                                                           క�షనర�  
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�మ�ఖ ఒప�ంద పత�ం క�. సం.  369 /2015/   . !"ం. #.ి %'ే( : 06 - 05- 2015 

అనుబంథం –I 

 
1. _______________ స/0 /1ార�3 , _____________ మ�4#ిప5 6ా78�79ష: నందు వ�6<=గత ట@!"/ A 

47ాBణం 6DరకE F�య�త క�షనర�,  లIJ'Kర�లE మ7Lయ�  _____________________________ స/0/ 

పటMణ  సమ�ఖ� మధ�న ఒప�ందమ� Oేసు6DనడQRSన'(.  

2. QTమ�  ఈ �మ�ఖ ఒప�ంద పత�ం క�. సం.  369 /2015/   . !"ం. #.ి %ే'( : 06 - 05- 20154 పV7L= Wా 

చథువY 6DZK[మ�.  మ7Lయ�  _____________________________ స/0/ పటMణ  సమ�ఖ� 'K\7ా వ�6<= 

గత ట@!ల]A 47ాBనమ� O!ేంచు 6D^K46< మ7Lయ�  _____________________________ స/0/ 

పటMణ  సమ�ఖ�కE ఈ ఒప�ంథమ�ల_  వ7Lం`న  ధమ�Wా ప4 a@గమ�లకE, మbడc  డతలEWా 

1ా!'Kలలd నగదు  డcదల Oేయ^K46<,  QTమ� సమBసు= ZK[మ� . 

3. వ�6<=గత ట@!"/ A 47ాBణమ�నకE స=లమ� 4ర[!ం`,  సమ�ఖ� 1ా7L4 వ�6<=గత ట@!"/ A 47ాBణమ�నకE 

అదనమ�Wా అ!f�  ఖర�g QTQT భ7Lంచవల# ియ�ండcను. కనుక మ�1ాట@ ధనమ� తగ� సమయమ�లd 

%ెjయOే#ని 1kంటZl సమ�ఖ� mకn ఖ�%K నందు జమ Oయే^K46<,  QTమ� సమBసు= ZK[మ� . 

4. ఈ ఒప�ంథమ�ల_ a@గమ�Wా 6<�ంద సంత6ాలE Oెసు= ZK[మ�. 

 

క�. సం.    pqర� మ7Lయ� `ర�ZKమ�   : rబs5ౖ సం.  మ7Lయ�  సంతకమ�. 

1.  

 

:  

2. 

 

 :  

3. 

 

 :  

 

 

 :  

 

 

 :  

 

 

 :  

 

 

 :  

  

 

  

  

 

  

    

    

 


