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నమ#$% అ(ె*  చట-మ.(MTA) - $5పద8మ. 
 

2011 జ&'() ల+క-ల ప/0ారమ4 పట6ణ 8/ా ం:'లల; 110 ల<ల గృ?ల@ ఖBCDా 

ఉనGటHI  అంచ&'. MాNా6 O ల@/ 0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'లల; అమల@ల; ఉనG అUెW  XయమBల 

వలI  ఇళ]^ అUెWక@ ల_ంచక8` వడం ప/b'న 0ారణం. జ&'()ల; ఒక d()గం ప/:ేf0gంh 

వలసU'రjల@ :'మ4 పXkేlm ప/UేnాX0g సoపంల; తక@-వ అUెWల; ల_ంkే ఇంటpX 

0qరjక@ంట)రj. 2001  జ&'() ల+క-ల ప/0ారం 27.82 %  ఉనG పట6ణ జ&'() 2011 

ల+క-ల ప/0ారమ4 31.16 % 0g wxMyDyంUz. 2050 &'టp0g ఈ జ&'() 50 % కంట} ఎక@-వDా 

wxMyDQ అవ0ాశమ4ంUz. dదf, ఉ8ాbz, �ాf8ారమ4, ఆM�గf సంర<ణ �.II 0ారణ'ల వలI   

మMyయ4 పట6ణ 8/ా ం:'లక@ వలస Mావడం వలI  ఈ wxరjగ4దల కXwిసు� ంUz. పట6ణ'లల; 

క��' ఒక 8/ా ంతం నుం�� మM�క 8/ా ం:'X0g జ&'() వలస ��ళIడం జరjగ4త�ంUz. 

 2022 &'టp0g "అందMy0g ఇల@I " అ&� D�రవ ప/b'నమం�/ DాMy ఆశయBX0g 

అనుగ4ణంDా యజమBX మMyయ4 అUెWU'రjల ఇదWMy ప/�జ&'ల@ మMyయ4 

హక@-లను సమత�లfం kేlm ల<fం:� "నమ#$% అ(ె*  చట-మ."(MTA) తయBరj 

kేయబ��ంUz. అUేdధంDా క�మ�<ణ' మMyయ4 సమర�వంత���న పద��ల; 8/ా ంగణ'XG 

అUెWక@ ఇవ��'X0g జ�ాబ4U'M  మMyయ4 8ారదర¡క పMాfవరణ వfవస�ను ఏర£రచ�'X0g 

తయBరj kేయబ��ంUz. వలసU'రjల:� స? ddధ ఆU'యవMా¤ ల �ాMy0g , Xయత, 

అXయతరంగ 0ాMy¥క@ల@ , ddధ వృత�� లల; పXkేlm Xప¦ణ4ల@, dU'fరj� ల@ �.II  

�ాMy0g &'ణfత:� క���న అUెW  ఆ�ా§ాలను అందుబ)టHల;0g :ేవడం మMyయ4 అUెW  

ఆ�ా§ాల మBM¨-టpంగ4ను వృUz�  kేయడం జరjగ4త�ంUz . Uేశ�ాfప�ంDా అUెW  గృ?లక@ 

సంబంbzంh సమగ����న చట6బద�తక@ సహకMyసు� ంUz. ఇUz అUెW  గృహ XMా¥ణ రంగంల; 

wx/��టH ()గ§ా�మBfXG 8` / త©ª«ంచడం U'�Mా ()M  గృహXల�ను ఇసు� ంUz. 

             ddధ MాNా6 O ల@ / 0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'లల; అUెWల@ �ాMy ప/సు� త అUెW  చట)6 లkే 

Xర�ª«ంచబడ:'¬, ఇd ఎక@-వDా అUెWU'రjలక@ అనుక�లంDా ఉంట)¬. అUే 

సమయంల;, అUెW  గృ?ల &'ణfత మMyయ4 సంఖf క��' గMyష6  అUెW  పMy®� నుం�� 
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అUెW �త�ం తగ¤�'X0g U'My¯సు� ంUz. అUెW  గృహ సమ4U'యమ4 °క- &'ణfత 

మMyయ4 పMyమBణ'XG బటp6  అUెW  ధరను Xర±¬ంచడం జరjగ4త�ంUz. U²X 0ారణంDా 

గృహ యజమBనుల@ 8/ా ంగణ'XG అUెWక@ ఇవ��'X0g Xరj:'©హపడ:'రj. ఇUz అUెW  

గృ?లను ఆMy�కంDా ఆకర³ణ́యం kేయలµదు, ఫSతంDా అనbz0ాMyక ఉప-8/ా మBణ̧క అUెW  

మBM¨-¹ ల; 8/ా థ®క §»కMాfల@ ఉండవ¦. ఇం0ా, మ4ఖfంDా తక@-వ ఆU'య 

క@టHంబ)లక@ ఇంటpX §¼ ంతం kేసు0qవడం ఒక స�ాల@. అందువలI , ఈ అంతMాXG 

తDy¤ంచడంల; అUెW  గృ?లను 8` / త©ª«ంచడం అతfవసరం. ఈ చట6ం ఈ అంతMాXG 

ప½Myంచ�'X0g స?యపడ¾త�ంUz. 

 

MTA అUెW  ప/�జనం 0qసం ఖBC 8/ా ంగణ'XG ఉప�Dyంచు0qగలదు మMyయ4 

అUెW  మBM¨-¹ ను ఆకర³ణ́యంDా, lి�ర���న మMyయ4 సమగ� అUెW  మBM¨-¹ ను సృÂి6సు� ంUz. 

MTA అUెW  మBM¨-¹ వృUz�X 8` / త©ª«సు� ంUz, తU'�Mా wxటH6 బడ¾లను ఆకMy³సు� ంUz 

మMyయ4 అUెW  గృహ XMా¥ణ అవ0ాnాలను 8` / త©ª«సు� ంUz.  
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నమ#$% అ(ె*  చట-ంల<= మ.ఖ8 అం?ాలA. 

(i). MTA 8/ా రం_ంhన తరj�ాత, పరస£రం అంD కMyంhన Xబంధనలwxౖ 

�/ా తప½ర�కంDా ఒక ఒప£ందం U'�Mా తప£ 8/ా ంగణ'XG అUెWక@ ¯సు0qక�డదు. 

(ii). MTA X�ాస మMyయ4 �ాణ̧జf ఆ�ా§ాల అUెWలక@ వMy�సు� ంUz. 

(iii). MTA �త�ం Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'X0g వMy�సు� ంUz, అనDా పట6ణ మMyయ4 

D�ా oణ 8/ా ం:'ల@. 

(iv). యజమBX(Lessor) మMyయ4 అUెWU'రj (Lessee) మధf పరస£ర ఒప£ందం 

U'�Mా అUెW  Xర±¬ంచబడ¾త�ంUz. 

(v). MTA సం()వfంDా వMy�సు� ంUz మMyయ4 ప/సు� త అUెWల@ Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'ల 

సంబంbzత అUెW  చట)6 లkే Xర�ª«ంచబడ:'¬. 

(vi). d�ాU'ల ¯రj£ 0qసం ÍాÎ6 ట)/ Ï 0ా�lి-Ðf��ÂియÑ ��0ాXజంను  MTA 

సమక�రjసు� ంUz.  

(vii). ద/వf పMy®� లµX అXG ఆU'య వMా¤ ల అUెWU'రjలక@ MTA వMy�సు� ంUz. 

(viii). ఒప£ందం °క- Xబంధనల@ యజమBX °క- �ారసులwxౖ మMyయ4 అUెW  

ఒప£ందం °క- ®DySన 0ాలBX0g అUెWU'రjwxౖ ఆb'రప�� ఉంట)¬. 

(ix). యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf అనుబంధ ఒప£ంU'XG అమల@ kేయక@ం�' 

సÓ-ల+టp6ంÔ అనుమ�ంచబడదు. 

(x). 0�ల@U'రj °క- §ా� Xకత (అUెW  8 /ా ంగణం ఉనG k�ట) ఏUౖె&' య4ద�ం, &�రం లµU' 

భÖకంపం వంటp ఊª«ంచX సంఘటన (force majeure) ను ఎదుM�-ంటHనG 

సమయంల; మ4గ4సు� ంట}, యజమBX అUెWU'రjX 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవ�'X0g 

ఒక &�ల 8ాటH ప/సు� త అUెW  ఒప£ందం °క- Xబంధనలను అనుమ�ంk'S. 

(xi).  X�ాస 8/ా ంగణ'లక@ భద/:' ��8ాß¹ M¨ండ¾ &�లల అUెWక@ ®ంచక�డదు మMyయ4 

X�ాస రª«త 8/ా ంగణ'ల dషయంల;, ఇUz గMyష6ంDా ఆరj &�లల అUెWక@ ల;బ�� అUెW  

ఒప£ందం Xబంధనల ప/0ారం ఉం�'S. 8/ా ంగణంల; ఖBCDా ఉనG స�లBXG §ా�b²నం 

kేసుక@&� సమయంల;, తDyన తDy¤ంప¦ల@ ఏUౖె&' ఉంట}, మ4ందసు� Dా ర<ణ0¨à జమ 
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kేసుక@నG M�క-మ4 (security deposit) నుం�� తDy¤ంh ®DySన �త�మ4 

kెSIంచబడ¾త�ంUz. 

(xii). తDyన 0ారణ'ల:� భÖ§ా�® 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవడం. 

(xiii). ఒక భÖ§ా�®0g �దటp M¨ండ¾ &�లలక@ &�ల�ాM  అUెWను M¨టp6ంప¦ kేయ�'X0g 

అరåత ఉంటHంUz మMyయ4 ఆ తరj�ాత, అUెWU'రj ��ÍాÑ6 అ¬నటI¬:ే &�ల�ాM  అUెWక@ 

&'ల@గ4 M¨టHI  అUెWU'రj  నుం�� అUెWక@ ¯సుక@నG తMా�త 8/ా ంగణ'XG ఖBC kేయట)X0g 

అరjå ల@. 

           మ4§ా¬U' మBUzMy అUెW  చట6ం ఆb'రంDా Mాష6 O అUెW  చట)6 ల@ యజమBనులక@ 

మMyయ4 అUెWU'రjలక@ ప/�జనకరంDా ఉంట)యX ()dసు� &'Gరj, తU'�Mా ఇUz 

dజయవంత���న ( win-win) పMylి��X అంUzసు� ంUz. పరస£రం అంD కMyంhన 

Xబంధనలwxౖ 8ాM 6ల మధf అమల@ kేయబ��న అUెW  ఒప£ందం °క- ఆbzపతfంwxౖ 

MTA °క- Xబంధనల@, మMyయ4 ఏUౖె&' d�ాదం జMyDy:ే, ప/�8ాUzతంల; సూhంhన 

��గవంత���న d�ాద పMyNా-ర db'నం U'�Mా త�రDా పMyష-Myంచబడ¾త�ంUz. ఈ చట6ం 

d�ాU'ల అవ0ాnాXG తDy¤సు� ంUz.  

          ప/�8ాUzత చట6ం °క- దూరదృÂి6  0ారణంDా, ప/జé / �ాట)U'రjల@ 

మ4§ా¬U' నమÖ&' అUెW  చట6ంwxౖ తమ �ాfఖfలను / సల?లను 31 అ0q6 బê 2020 

&'టp0g పంపమX U²X U'�Mా అభfMy�ంk'రj.  
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నమ#$% అ(ె*  చట-ం 2020 
                  ____________ 

                                             =బంధనల ఒపIందం 
                                 ___________ 

అJ%8యమ. 1  

MNా థPక అం?ాలA 

Xబంధనల@ 

1. ఉప ëMy³క, పMybz మMyయ4 8/ా రంభం. 

2. Xర�చ&'ల@ 

3. ఈ చట6మ4 వMy�ంచX 8/ా ంగణ'ల@. 

 

 

అJ%8యమ. 2 

అ(ె*(%రS 

4. అUెWU'రj సమ¥� పత/మ4 

5. అUెW  0ాలం 

6. యజమBX మరణ̧ంhన ¬íడల �ారసు�� హక@-ల@ మMyయ4 బ)ధfతల@ 

7. సÓ-ల+టp6ంÔ îxౖ పMy®� 

 

అJ%8యమ. 3 

అ(ె*  

8. kెSIంk'S©న అUెW  

9. అUెW  సవరణ (Revision of Rent) 

10. d�ాU'ల సవMyంhన అUెWను Xర±¬ంkే అUెW  అbz0ాMy(Rent Authority). 

11. మ4ందసు�  ర<ణ0¨à జమ kేయబ��న M�క-మ4(lxక�fMyటò ��8ాß¹). 
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అJ%8యమ. 4 

యజమW= మXYయ. అ(ె*(%రSల హకA[లA మXYయ. బ\ధ8తలA 

12. అసల@ అUెW  ఒప£ందం యజమBX మMyయ4 అUెWU'రjల మధf జరDాS 

13. kెSIంk'S©న అUెW  మMyయ4 ఇతర ó'M ôల@ మMyయ4 U'X kెSIంప¦ 0qసం రëదు 

14. అUెW  అbz0ాMy0g అUెW  జమ  

15. ఆlి�  మరమ¥త��  మMyయ4 Xర�హణ 

16. 8/ా ంగణ'XG చూసు0qవట)X0g అUెWU'రj బ)ధfతల@ 

17. 8/ా ంగణంల;0g ప/��శమ4  

18. ఆlి�  XMా�హక@X0g(Property Manager) సంబంbzంhన సమBk'రం 

19. ఆlి�  XMా�హక@�� (Property Manager) dధుల@ మMyయ4 ఉలI ంఘన °క- 

పMyణ'మBల@ 

20. అవసర���న సరఫMా లµU' lmవలను XSwి��యడం 

 

5 వ అJ%8యమ. 

యజమW= ఆaిc  నుంef ఒకXY= బghష[XYంచడం మXYయ. యజమW=  kేత 

ఆకmPంచబడటం  

21. యజమBX 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవడం మMyయ4 ప¦నరjద�Myంచడం 

22. యజమBX మరణ̧ంhన సందర÷ంల; 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవడం మMyయ4 

ప¦నరjద�Myంచడం 

23. అUెWU'రj ఖBC kేయ�'X0g XMాకMyంhన సందర÷ంల; అUెW  wxంప¦. 

24. యజమBXkే  మ4ందసు�  అUెW(Advance Rent) �ాపసు 

25. :øలDyంప¦ చరfల సమయంల; అUెW  kెSIంప¦ 

26. అదనప¦ XMా¥ణ'లను XMy¥ంచ�'X0g అనుమ� 

27. ఖBCDా ఉనG భÖ®0g సంబంbzంh ప/:ేfక Xబంధన 

28. యజమBX ఖBCDా ఉనG భÖ® §ా�b²నం 

29. అUెWU'రj §ా�b²నం kేసుక@&� &ùటòసుక@ సంబంbzంhన Xబంధనల@ 
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 అJ%8యమ. 6  

అ(ె*  అJopారSలA, rాXY అJopాXాలA మXYయ. sజtపuc లA 

30. అUెW  అbz0ాMy  

31. అUెW  అbz0ాMy °క- అbz0ారమ4 మMyయ4 db'నమ4  

32. dజúప¦� ల@ 

అJ%8యమ. 7 

అ(ె*  $%8యwాx $%లA(pyరS- లA) మXYయ. అ(ె*  ధXాzస$%లA (ట|Nబ.నళ~�  ) 

33. అUెW  &'fయ§ా� నం  

34. అUెW  ధMా¥సనమ4  

35. అUెW  &'fయ§ా� నం(0qరj6 ) మMyయ4 అUెW  ధMా¥సనమ4(టp/బ4fనÑ )ల;  

      అనుసMyంk'S©న db'నం 

36. అUెW  &'fయ§ా� నం(0qరj6 ) మMyయ4 అUెW  ధMా¥సనమ4(టp/బ4fనÑ ) °క-  

      అbz0ాMాల@ 

37.  అUెW  ధMా¥సనమ4నక@ îిMాfదు  

38. ఉత�రj�ల  అమల@ 

అJ%8యమ. 8 

ఇతరమ.లA 

39. అUెW  అbz0ాMy, అUెW  &'fయ§ా� నం మMyయ4 అUెW  ధMా¥సనమ4నక@ సంబంbzంhన  

      అbz0ారjల@ మMyయ4 ఇతర ఉUోfగ4ల 

40. 8»ర &'fయ§ా� &'ల అbz0ార పMybz XÂmbzంచబ��న 0üXG dషయBల@  

41. &'fయ§ా� న రjసుమ4  

42. సభ4fల@, �దల+ౖన�ారj, ప/భ4త� ఉUోfగ4ల+ౖ ఉం�'S 

43. XబదWత:� kేపటp6న చరfలక@ ర<ణ  

44. XయమBల@ kేlm అbz0ారమ4  
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45. లý0gక ()�ాల@గల XయమBల@ kేయడం  

46. ఇబþందులను :øలDyంkే శ0g� 

47. రదుW  మMyయ4 8¼ దుప¦ 

 

 

          �దటp ÂxడూfÑ           

          M¨ండవ Âxడూfల 
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నమ#$% అ(ె*  చట-ం 2020 

8/ా ంగణ'ల అUెWను క�మబU²�కMyంచ�'X0g మMyయ4 యజమBనుల@ మMyయ4 

అUెWU'రjల ప/�జ&'లను పMyరÿ�ంచ�'X0g అUెW  అbz0ాMాXG §ా� wించ�'X0g మMyయ4 

U'X:� అనుసంb'Xంచబ��న d�ాU'లను మMyయ4 dషయBలను పMyష-Myంచ�'X0g 

��గవంత���న ¯రj£ యం:'/ ంDాXG అంUzంkే చట6ం. 

ఈ చట6మ4 గణతంత/ ()రతUేశమ4 °క- �ెబ!ౖþ ఒకటవ సంవత©రంల; (Mాష6 O / 

0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'ల nాసనసభ) ఈ 0g�ంUz dధంDా అమల@ kేయబ��నUz.  

 

అJ%8యమ. 1  

MNా ధPక అం?ాలA 

1. (1) ఈ చట)6 XG (Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంతo wmరj) అUెW  చట6ం, 2020 అX   

     wిల@§ా� రj. 

(2) ఇUz �త�ం Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత 8/ా ం:'లక@ (Mాష6 O wmరj / 0Qంద/8ాSత 

8/ా ంతం) వMy�సు� ంUz. 

         (3) Mాష6 O ప/భ4త� / 0Qంద/ భÖ()గ పMy8ాలన, అbz0ాMyక సమBk'రప�/క  

              (Official Gazette) ల;X ప/కటన U'�Mా, ఈ చట6ం °క- ddధ  

              Xబంధనల 0qసం Xయ®ంచబడవచు& మMyయ4 ��MQ�రj :ేU²లను  

              ఖMారj kేయవచు&. 

     2. ఈ చరfల;, సందర÷ం అవసర���:ే తప£, _____ 

(ఎ) " యజమBX ", యజమBX అX wిల@వబ��&' లµU'  

     మMQUౖె&' wmరj:� ఉనG వf0g�, ఏUౖె&' 8/ా ంగణంల;X అUెW , తన ఖB:'ల;  

      జమkేయ�'X0g అంట}, lీ�కMyంhన లµU' lీ�కMyంచ�'X0g అరåత ఉనG వf0g�,  

              8/ా ంగణం అUెWU'రjక@ అనుమ�lm� , సదరj వf0g� ఈ 0g�ంUz �ాటpX కSDy    
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             ఉం�'S________. 

       (i) అతX ఆస0g�ల; ఉనG �ారసుడ¾; మMyయ4	
       (ii). ఏUౖె&' 8/ా ంగణ'X0g అUెW  lీ�కMyంkే ధర¥కర� లµU' సంర<క@డ¾ లµU' Mylీవê  

            లµU' ఒప£ందంల; ప/���ంచలµX వfవ?ర�గfతలµ® అ¬న (Minor) లµU'  

            అ8ార���న మనసు© గల వf0g� వంటp ఇతర వf0g� ఈ °క- ప/�జనం  

             అందు0qవ�'X0g అరjå ల@. 

   (b). “§ా� Xక అbz0ారం” : అంట} ఒక D�ా మ పంk'య¯ లµU' పంk'య¯ స®� లµU'  

         ßలBI  పMyష. లµU' మ4XlిపÑ 0ాM�£MQష/ లµU' మ4XlిపÑ 0�X©Ñ లµU' నగర  

        పంk'య¯ లµU' ప/ణ'0క లµU' అ_వృUz�  అbz0ారం, ఏ wmరj:�, లµU' కంట1&�¥ం¹  

        బ2 రj3 , లµU' ఒక��ళ, కంట1&�¥ం¹ యBÏ6, 2006 ల;X lx</ 47 0gంద    

        Xయ®ంచబ��న lిdÑ ఏMyయB క®టò లµU' ఏUౖె&' నగరం లµU' పట6ణంల;  

        §ా� Xక అbz0ారంDా పXkేయ�'X0g అరåత ఉనG ఇతర సంస�, ప/సు� :'X0g ఏUౖె&'  

        చట6ం ప/0ారం ఏర£డ¾త�ంUz. 

  (lి) “&ùటpîి0Qష/” అంట} Mాష6 O అbz0ాMyక సమBk'రప�/క లµU' 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత 

         భÖ()గం °క- అbz0ాMyక సమBk'రప�/క ల; ప/చుMyంచబ��న ప/కటన  

         మMyయ4 “U'X �ాfకరణ ��ౖdb'fల:� :ెSయజQయ4ట మMyయ4 జéú న 

          వf0 4�కరణల@ తదనుగ4ణంDా Xర±¬ంచబడ:'¬. 

  (��).  “ఆవరణల@” అంట} ఏUౖె&' భవనం లµU' భవనం °క- ()గం, లµU'  

           ఉUేW�ంhనUz, 8ాMyn�ా ®క ఉప�గం ®న? X�ాసం లµU' �ాణ̧జf లµU' 

           dU'f ఉప�గం 0qసం అUెWక@ ఇవ�బ��న ______      

      (i). ఉU'fనవనమ4, DాfMQ5 లµU' 0qI 53  8ాMy-ంÔ 8/ా ంతం, ఖBC స�లం, 

           ���U'&'ల@ మMyయ4 అవ¦¹-హౌlxÎ, ఏUౖె&' ఉంట}, అటHవంటp భవనం  

           లµU' భవనం °క- 0üంత ()గం మMyయ4 

              (ii). అటHవంటp భవ&'X0g లµU' భవనం °క- 0üంత ప/�జనకర���న   

                   ఆనందం 0qసం ఏUౖె&' సMy8` త�ంUz, 0ా7 హ 8టÑ, బస ఇల@I , ధర¥nాల  

                   లµU' సత/ం వంటp 8/ా ంగణ'లను కSDy ఉండదు. 
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    (ఈ) . “సూhంhన”  అంట} ఈ చట6ం ప/0ారం Mాష6 O ప/భ4త�ం/ 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత  

             పMy8ాలన kేlిన Xబంధనల ప/0ారం సూhంచబడ¾త�ంUz. 

    (ఎ9). " ఆlి�  XMా�హక@డ¾" అంట} ఒక వf0g� లµU' అUెW  ఏజ̈ం¹ :� స? ఏUౖె&'  

                చట6పర���న సంస� ,  అతను 8/ా ంగణ'XGXర�ª«ంచ�'X0g యజమBXkే  

                అbz0ారం 8¼ ంUz ఉంట)డ¾ మMyయ4  అUెWU'రj వfవ?Mాలల; 

                యజమBX0g 8/ా �Xధfం వª«§ా� డ¾. 

      (ß). “అUెW  గ4మB§ా� ” అంట} ఏUౖె&' 8/ా ంగణ'XG అUెWక@ ¯సుక@&� లB�ాUే:ల;  

             యజమBX లµU' అUెWU'రj తరప¦న చర&ల@ జరjప¦త�నG లµU'  

             పXkేlm వf0g� మMyయ4 అతX lmవలక@ 8ాMy:�Âికం లµU' îీÐల@ లµU'  

             ఇతర ó'M ôల@ అందుక@ంట)డ¾. 8/ా ంగణ'XG అUెWక@ ¯సు0qవట)X0g  

             చర&ల 0qసం ఏ మBధfమం, 0ాబ2 ¬ ; యజమBX మMyయ4 అUెWU'రjX  

             ఒకMy0üకరj పMyచయం kేసుక@ంట)రj మMyయ4 ఆlి�  �<లరjI , బ2 / కరjI  లµU'  

             మధfవరj� లను wిల@§ా� రj. 

      (ª =>). “అUెW  అbz0ాMy” అంట} lx</ 30 0gంద Xయ®ంచబ��న అbz0ాMy. 

      (ఐ).    “అUెW &'fయ§ా� నం” అంట} lx</ 33 0gంద ఏMా£టH kేlిన అUెW  0qరj6 . 

      (జ̈).    ఏUౖె&' 8/ా ంగణ'X0g సంబంbzంh “kెSIంచవలlిన అUెW” అంట} lx</ 8 ల;  

                wmM�-నG అUెW . 

      (0¨).   “అUెW  ధMా¥సనం” అంట} lx</ 34 0gంద ఏMా£టH kేlిన అUెW  టp/బ4fనÑ. 

      (ఎÑ). “ÂxడూfÑ” అంట} ఈ చరfల; అనుసంb'Xంచబ��న ÂxడూfÑ. 

      (ఎం ). "ఉప-అUెWU'రj" అంట}, అUెWU'రj తన వదW  ఉనG ఆవరణల; �త�ం లµU' 

                0üంత ()DాXG ఉపసంహMyంచుక@ంట)డ¾ లµU' అUెW  ఒప£ందం ప/0ారం లµU'  

                U'Xల;X ఏUౖె&' ()DాXG ఇప£టp0Q ఉనG అUెW  ఒప£ంU'X0g అనుబంధ   

                ఒప£ందంల;0g ప/���ంhన తరj�ాత బUz@ kేlిన లµU' అప£Dyంhన వf0g�. 

      (ఎ/). "అUెWU'రj" అంట} అUెWU'రj లµU' మMQ ఇతర wmరj:� wిల@వబ��&',  

                ఎవMykేత లµU' ఎవMy ఖB:'ల; లµU' ఎవMy తరప¦న, ఏUౖె&' 8/ా ంగణ'XG   

                ఉప-అUెWక@ ఇవ�డం అ&�Uz జMyDy:ే, ఆ �త�మ4 అUెW  ఒప£ందం ప/0ారం  
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               యజమBX0g kెSIంచబడ¾త�ంUz. ఈ చట6ం 8/ా రం()X0g మ4ందు లµU'  

               తరj�ాత తన అUెW  మ4Dylిన తMా�త §ా�b²నం kేసుక@నG ఏ వf0g� అ¬&',  

               0ా7 బª«ష-రణక@ ఆర3ê లµU' ��0 4� kేlిన ఏ వf0g�X kేర&క�డదు.  

3 . (1). ఈ చట6ంల; ఏUz, ఎవMy0g వMy�ంచదు_________ 

         (ఏ). 0Qంద/ ప/భ4త�ం లµU' Mాష6 O ప/భ4త�ం లµU' 0Qంద/8ాSత పMy8ాలన లµU'   

               §ా� Xక అbz0ారం లµU' ప/భ4త� సంస� లµU' చట6బద����న సంస� లµU'  

               కంట1&�¥ం¹ బ2 రj3  యBజమBనfంల;X 8` / త©ª«ంhన 8/ా ంగణం. 

         (A). lmవల ఒప£ందంల; ()గంDా ఒక సంస�, dశ�dU'fలయం లµU' సంస�   

               యBజమBనfంల;X ఆవరణల@ U'X ఉUో fగ4లక@ అUెWక@ ఇవ�బడ:'¬.    

         (lి). XMQW�ంhన dధంDా మత లµU' స�చBంద సంస�ల యBజమBనfంల;X  

               8/ా ంగణ'ల@ Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంతం ప/కటన   

              U'�Mా అమల@ల; ఉ&'G¬. 

         (��). వÏC చట6ం, 1995 0gంద నDదు kేయబ��న వÏC యBజమBనfంల;X  

              8/ా ంగణం లµU' ప/సు� :'X0g Mాష6 O / యÖXయ/ భÖ()గం °క- పAI Ï  

              ట/Î6  చట6ం 0g�ంద నDదు kేయబ��న ఏUౖె&' ట/Î6  U'�Mా అమల@ల;  

              ఉంటHంUz.  

        (ఇ). Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత పMy8ాలన ప/కటన U'�Mా ప/జé 

               ప/�జనం 0qసం ప/:ేfకంDా ®న?¬ంచబ��న ఇతర భవనం లµU'  

              భవ&'ల వర¤ం. 

   (2). ఉప-d()గం(1) ల; ఏUౖె&' ఉనGప£టp0 4, 8/ా ంగణం °క- యజమBX   

          మMyయ4 అUెWU'రj Xబంధన(ఎ)ల; wmM�-నG ఉప-d()గం °క-   

          Xబంధన(ఇ) క@ సూhంhనటI¬:ే, అటHవంటp యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj  

          మధf క@UzMyన అUెW  ఒప£ందం అంD కMylm�  ఈ చట6ం °క- Xబంధనల ప/0ారం  

          Xయం�/ంచబడ¾త�ంUz, అటHవంటp యజమBX lx</ 4 0gంద అUెW  ఒప£ందం  

          °క- సమBk'రం అUే సమయంల; ఒప£ందం °క- అUెW  అbz0ాMy0g  
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:ెSయజQయవచు&.  

                            అJ%8యమ. 2 

యజమW=(Tenancy) 

4. (1). ప/సు� :'X0g ఈ చట6ంల; లµU' మMQ ఇతర చట6ంల; ఉనGప£టp0 4, ఈ చట6ం  

         8/ా రంభ���న తMా�త, ఏ వf0g� అ¬&', �/ా తప½ర�క ఒప£ందం U'�Mా తప£,  

         ఏUౖె&' 8/ా ంగణ'XG అUెWక@ ¯సుక@&'G, అUz అUెW  అbz0ాMy0g   

        :ెSయజQయబడ¾త�ంUz. 0�ల@U'రj ఒప£ందం :ేU² నుం�� M¨ండ¾ &�లల వfవbzల; 

        �దటp ÂxడూfÑ ల; wmM�-నG రEపంల;, యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj  

        సంయ4క�ంDా ఒప£ందం kేసు0q�ాS.  

    (2). ఉప-d()గం(1) ల; సూhంhన అUెW  ఒప£ందం °క- అమల@ను యజమBX  

           మMyయ4 అUెWU'రj సంయ4క�ంDా :ెSయజQయడంల; dఫల���:ే, అUెWU'రj  

           ఒప£ంU'XG అమల@ kేయ�'XG యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj,  

          ఉప-d()గం(1) ల; wmM�-నG వfవbz °క- గడ¾వ¦ ల; d��Dా అUెW  అbz0ాMy0g   

          :ెSయజQయBS.  

    (3). అUెW  అbz0ాMy, XయBమకం జMyDyన :ేU² నుం�� మÖడ¾ &�లల;I ప¦ ఉం�'S. ,  

         సూhంhన రEపంల; మMyయ4 పద��ల; పత/ం °క- సమర£ణలను  

         8/ా రం_ంచ�'X0g §ా� Xక ()షల; లµU' Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంతంల;X ()షల;  

         ��ßటÑ 8ాI ¹ Íారం ల; ఉంk'S.  

    (4). అUెW  అbz0ాMy, �దటp ÂxడూfÑ ల; wmM�-నG ప:'/ ల:� 8ాటH అUెW  ఒప£ంU'XG  

          అమల@ kేయడం గ4Myంh సమBk'రం అందుక@నG తరj�ాత, _____- 

           (ఎ). అUెW  8ాM 6లక@ ప/:ేfక���న గ4My�ంప¦ సంఖfను అంUzంచడం; మMyయ4 

           (A ). అUెW  ఒప£ందం °క- dవMాలను U'X ��Ó lxౖ¹ ల; §ా� Xక  

                  మBతృ()షల; లµU' Mాష6 O / 0Qంద/8ాSత ()షల; అF ల;G kేయవల+ను,  

                 అటHవంటp సమBk'రం అంUzన :ేU² నుం�� 7 పX Uz&'లల;ప¦, అటHవంటp  

                 ప:'/ ల:� 8ాటH, అUz సMy8` త�ందX ()dంచవచు&.  
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   (5). యజమBX తరప¦న అUెWU'రj:� వfవహMyంచ�'X0g ఏUౖె&' ఆlి�  XMా�హక@��0g  

         అbz0ారం ఇlm�  అటp6  సమBk'రం భÖ§ా�® మMyయ4 అUెWU'రj Xబంధనల@  

         ఒప£ందంల; అంD కMyంhనటHI  ఉం�'S. 

   (6). ఉప-d()గం (1) మMyయ4 ఉప-d()గం (2) 0gంద అంUzంhన సమBk'రం అUెWక@  

         సంబంbzంhన �ాస��ాలక@ మMyయ4 U'X:� అనుసంb'Xంచబ��న dషయBలక@ 

        Xశ&యBత¥క���న రjÐవ¦ అవ¦త�ంUz మMyయ4 సమBk'ర ప/కటన లµనప¦£డ¾,  

       ఈ చట6ం °క- Xబంధన ప/0ారం యజమBX మMyయ4 అUెWU'రjక@ ఎటHవంటp  

       ఉపశమనం ల_ంచదు. 

 

5.  (1). ఈ చట6ం 8/ా రంభ���న తMా�త ప/���ంhన ప/� అUెW  భÖ® యజమBX  

          మMyయ4 అUెWU'రj మధf అంD కMyంhన 0ాలBX0g మMyయ4 అUెW  ఒప£ందంల;  

          wmM�-నG dధంDా kెల@I త�ంUz. 

     (2). అUెWU'రj అUెW  ఒప£ందంల; అంD కMyంhన వfవbzల;, అUెW  ప¦నరjద�రణ లµU'  

           8¼ ��Dyంప¦ 0qసం యజమBX X అభfMy�ంచవచు& మMyయ4 యజమBX  

           అంD కMylm� , పరస£రం అంD కMyంhన Xబంధనల@ మMyయ4 షరత�లwx ౖ 

           యజమBX :� 0üత�  అUెW  ఒప£ంU'XG క@దురj&0qవచు&.  

    (3). ఒక lి�ర 0ాలBX0g అUెW  ఒప£ందం మ4Dylి మMyయ4 ప¦నరjద�MyంపబడX అUెW   

          ఒప£ందం లµU' అUెWU'రj అటHవంటp అUెW  ఒప£ందం hవMyల; 8/ా ంగణ'XG ఖBC  

          kేయనటI¬:ే, అటHవంటp అUెWU'రj lx</ 23 ల; ఇh&న dధంDా యజమBX0g  

          సవMyంhన అUెW  kెSIంk'S© ఉంటHంUz.  

ఈ d()గంల; ఏUౖె&' ఉనGప£టp0 4, అUెW  వfవbz గడ¾వ¦ మ4DylినటI¬:ే, 

8/ా ంగణం అUెWక@ ఇkే& స�లం ఉనG సమయంల; ఏUౖె&' య4ద�ం, &�రం లµU' 

భÖకంపం వంటp ఊª«ంచX (force majeure) ఏUౖె&' d&'శకర���న సంఘటన 

U'�Mా ప/()dతమవ¦త�ంUz, అప¦£డ¾, అUెWU'రj °క- అభfర�నక@ ల;బ��, 

అప£టp0Q అUెW  ఒప£ందం °క- అUే Xబంధనల@ మMyయ4 షరత�లwxౖ అటHవంటp  
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d&'శకర���న సంఘటనను XSwి��lిన :ేU² నుం�� ఒక &�ల వfవbz వరక@ 

0�ల@U'రj ఆ 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవ�'X0g యజమBX  అనుమ�ంk'S. 

 

sవరణ. ______ ఈ d()గం °క- ప/�జ&'లల;, “Í` ê© �HIê”  (Force 

majeure) అంట} య4ద�ం, వరద, కరjవ¦, అDyG, త�Íాను, భÖకంపం లµU' ప/కృ� 

��ౖపM :'fల వలI  కSDQ dపత��  ఏUౖె&', అUెW  8 /ా ంగణంల; అUెWU'రj °క- X�ా§ాలను 

ప/()dతం kేసు� ంUz. 

 

6. యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf అమల@ kేయబ��న ఒప£ందం °క- 

Xబంధనల@, యజమBX లµU' అUెWU'రj మరణ̧ంhన సందర÷ంల; �ాMy �ారసుల@, అUెW  

°క- ®DySన 0ాలBX0g అUెW  ఒప£ందంల; అంD కMyంhన హక@-ల@ మMyయ4 

బ)ధfతలక@ కటH6 బ�� ఉం�'S  

7. (1). ఈ చట6ం 8/ా రంభ���న తరj�ాత, ప/సు� త అUెW  ఒప£ంU'X0g అనుబంధ  

           ఒప£ంU'XG క@దురj&0qక@ం�' ఏ అUెWU'రjడ¾ ఉండక�డదు. 

          (ఎ). అతను అUెWU'రjDా ఉనG 8/ా ంగణంల; �త�ం లµU' 0üంత ()DాXG  

               sub-let ఇh&య4నGటJKI :ే ; 

         (A). అUెW  ఒప£ందంల; లµU' U'Xల;X ఏUౖె&' ()గంల; అతX హక@-లను బUz@  

                kేయబడ:'¬ లµU' 0Qట)¬ంచబడ:'¬  

    (2). ఉప- d()గం (1) ల; సూhంhనటHI Dా ఉనG అUెW  ఒప£ంU'X0g అనుబంధ 

           ఒప£ంU'XG క@దురj&క@నG తMా�త 8/ా ంగణం sub-let అ¬నప¦£డ¾,  

           యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj �దటp ÂxడూfÑ ల; wmM�-నG పత/ం (Form)ల;  

           అటHవంటp ఒప£ందం అమల@ kేlిన :ేU² నుం�� M¨ండ¾ &�లల వfవbzల;  

           sub-tenancy గ4Myంh అUెW  అbz0ాMy0g  సంయ4క�ంDా :ెSయజQయBS.  
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అJ%8యం 3 

అ(ె*  

 

8. 8/ా ంగణ'X0g సంబంbzంh kెSIంk'S©న అUెW , అUెWU'రj Xబంధనల ప/0ారం యజమBX   

   మMyయ4 అUెWU'రj మధf అంD కMyంhన అUెW . 

 

9. (1). యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf అUెW  సవరణ, అUెW  ఒప£ందం Xబంధనలక@  

          అనుగ4ణంDా ఉం�'S. 

  

    (2). యజమBX పX 8/ా రం_ంచ�'X0g మ4ందు అUెWU'రj:� �/ా తప½ర�కంDా ఒక  

          ఒప£ందం క@దురj&0üX మMyయ4  అUెW  ఒప£ందం 8/ా రంభ���న తరj�ాత  

         అUెWU'రj ఆక�®ంhన 8/ా ంగణంల; ��రjగ4దల, అదనంDా లµU' XMా¥ణ'త¥క  

         మBరj£లను Xర�ª«ంచ�'X0g ఖరj& wxటp6&', అటHవంటp  మరమ¥త�ల@  

         lx</-15 0gంద వMy�ంచవ¦. యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf,  

         అUెW  wxరjగ4దల అటHవంటp పX  ప½ర�¬న ఒక &�ల నుం��  

        అమల@ల;0g వసు� ంUz. యజమBX అంD కMyంhన �త�ంల; 8/ా ంగణ అUెWను  

         wxంచవచు&  

10. అUెW  సవరణక@ సంబంbzంh యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf ఏUౖె&' d�ాదం  

     ఉంట}, అUెW  అbz0ాMy0g, యజమBX లµU' అUెWU'రj kేlిన దరఖBసు� wx,ౖ అUెWU'రj  

     kెSIంk'S©న సవMyంhన అUెW  మMyయ4 ఇతర ó'M ôలను Xర±¬ంచవచు& మMyయ4  

    అలBంటp :ేU²X క��' Xర±¬ంh సవMyంhన అUెW  kెSIంచబడ¾త�ంUz. 

11. (1). అUెWU'రj మ4ందుDా&� kెSIంk'S©న security deposit (మ4ందసు�  ర<ణ0¨à  

           జమ kేయబ��న M�క-మ4), అUెWU'రj ఒప£ందంల; యజమBX మMyయ4  

           అUెWU'రj మధf అంD కMyంచబ��నటHI Dా ఉంటHంUz, ఇUz ____________ 

               (ఎ). X�ాస 8/ా ంగణంల; M¨ండ¾ &�లల అUెWక@ ®ంచక�డదు; మMyయ4 
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                 (A). &'/-M¨lి�ెX³యÑ 8/ా ంగణంల; ఆరj &�లల అUెWక@ ®ంచక�డదు. 

      (2). అUెWU'రj నుం�� 8/ా ంగణ'XG ఖBCDా §ా�b²నం kేసుక@నG :ేU²న, అUెWU'రj  

             బ)ధfత వª«ంచ వలlినటHవంటpd ఏ��ౖ&' kెSIంప¦ల@ ఉంట} తDyన తDy¤ంప¦  

              kేlిన తరj�ాత lxక�fMyటò ��8ాß¹ అUెWU'రjక@ �MyDy ఇవ�బడ¾త�ంUz. 

                 

 

అJ%8యం 4 

యజమW= (స�ంత(%రS) మXYయ. అ(ె*(%రS �క[  

                              హకA[లA మXYయ. బ\ధ8తలA 

 

12. అUెW  ఒప£ందం యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj ఇదWరE మBతృక అUెW  ఒప£ంద ప:'/ ల 

°క- న0g@ ప:'/ లwx ౖసంతకం kేయBS మMyయ4 సంతకం kేlిన మBతృక అUెW  ఒప£ంద 

ప/� ఒకటp యజమBX వదW, మM�కటp అUెWU'రj వదW ఉంచబడ¾త�ంUz 

 

13. (1). ప/� అUెWU'రj అUెW  ఒప£ందంల; అంD కMyంhన వfవbzల; kెSIంk'S©న అUెW   

           మMyయ4 ఇతర ó'M ôలను kెSIంk'S. 

     (2). ప/� యజమBX లµU' అతX ఆlి�  XMా�హక@డ¾, అUెWU'రj నుం�� అUెW   

           ఒప£ందంల; ఉనGటHI Dా XM ±త వfవbzల; kెSIంk'S©న అUెW  మMyయ4 ఇతర  

          ó'M ôల 0qసం kెSIంప¦ అందుక@నGప¦£డ¾, అతను అందుక@నG �:'� X0g తDyన  

          సంతకం kేlిన రëదు అంUzంk'S. అUెWU'రj ఏ��ౖ&' ఇతర ó'M ôల kెSIంప¦ను  

         ఎల0ా6M XÏ DG U'�Mా యజమBX 0g kెSIlm� , U'X °క- బ)fంÏ రlీదు  

        అటHవంటp kెSIంప¦క@ Xశ&యBత¥క���న రjÐవ¦ అవ¦త�ంUz. 
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14. (1) kెSIంk'S©న అUెW  మMyయ4 ఇతర ó'M ôలను అంD కMyంచ�'X0g వరjసDా M¨ండ¾   

          &�లల@ యజమBX XMాకMyంh&' లµU' రëదు ఇవ��'X0g XMాకMyంh&'. ఆలB 

         kెSIంచవలlిన �:'� XG 8` స6Ñ మ7 ఆర3ê లµU' ఇతర పద�త�ల U'�Mా  

         భÖ§ా�®0g kెSIంచబడ:'¬. kెSIంచవలlిన వfవbzల; అUెW  మMyయ4 ఇతర  

        ó'M ôలను అంD కMyంచ�'X0g యజమBX XMాకMylm� , అప¦£డ¾ అUెWU'రj సూhంhన  

        dధంDా అUెW  XMా�హక@X0g జమ kేయవచు&. 

    (2). అUెW  ఒప£ందం వfవbzల; అUెW  ఎవMy0g kెSIంk'ల; అUెWU'రj Xర±¬ంచలµక8` :ే,  

           అUెWU'రj, అటHవంటp సందర÷ంల;, అUెW  XMా�హక@డ¾ సూhంhన dధంDా  

           జమ kేయవచు&. 

     (3). అUెW  ఉప-d()గం (1) లµU' ఉప-d()గం (2) 0gంద జమ అ¬నప¦£డ¾,  

           అUెW  అbz0ాMy ఎవMy0g kెSIంk'ల; 0Qసును dk'Myంk'S మMyయ4 0Qసు �ాస��ాల  

           ఆb'రంDా సMy8` త�ందX ()dంkే ఉత�రj�లను అమల@ kే§ా� డ¾ 

 

(4). ఉప-d()గం (1) లµU' ఉప-d()గం (2) 0gంద జమ kేయబ��న అUెW  మMyయ4  

      ఇతర ó'M ôల ఉపసంహరణ, యజమBX ఒప£ందం ప/0ారం అంD కMyంhన అUెW   

      �Hరక@ ఉపసంహMyంచుక@ంట}, యజమBX0g వf�MQకంDా లµU' అUెWU'రj kేlిన  

      ఇతర U'�ాక@ వf�MQకంDా ప/���ంచదు.  

 

15. (1). U²X0g dరjద�ంDా �/ా తప½ర�కంDా ఏ ఒప£ందం ఉనGప£టp0 4, యజమBX  

           మMyయ4 అUెWU'రj §ాb'రణ మరమ¥త�� ల@ ®న?, అUెW  8 /ా రంభంల;  

          ఉనGdధంDా 8/ా ంగణ'XG మంh lి��ల; ఉంచవల+ను.M¨ండవ ÂxడూfÑ ల;  

          wmM�-నG dధంDా లµU' అUెW  ఒప£ందంల; అంD కMyంhనటHI  �ాటpX మరమ¥త��   

         kేయ�'X0g మMyయ4 Xర�ª«ంచ�'X0g వరjసDా బ)ధfత వª«ంk'S  

         . 
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(2). అUెWU'రjల మధf లµU' యజమBX :� పంచుక@నG §ాb'రణ §»కMాfల 

dషయంల;, అUెWU'రj మMyయ4 యజమBX 0g ఆ §»కMాfలను మరమ¥త��  kేయ�'X0g 

మMyయ4 Xర�ª«ంచ�'X0g సంబంbzత బ)ధfతల@ అUెW  ఒప£ందంల; wmM�-నవల+ను. 

 

(3). ఉప-d()గం (1) లµU' ఉప-d()గం (2) ల; సూhంhన మరమ¥త� kేయ�'X0g 

అUెWU'రj dఫల���:ే లµU' XMాకMylm� , యజమBX మరమ¥త�� ల@ kేయగలడ¾ మMyయ4 

మరమ¥త�లక@ kేlిన �:'� XG భద/:' ��8ాß¹ మMyయ4 �త�ం నుం�� 

¯lి��యవచు&. 0ాబటp6  ¯lి��యబ��నUz అUెWU'రj ఆ dషయంల; యజమBX &ùటòసు 

జéM  kేlిన ఒక &�ల వfవbzల; kెSIంk'S: 

అటHవంటp మరమ¥త�ల ఖరj& భద/:' ��8ాß¹ క@ ®ంh ఉంట}, ఆ dషయంల; 

యజమBX &ùటòసు జéM  kేlిన ఒక &�ల వfవbzల; భÖ§ా�®0g ¯lి��యబ��న lxక�fMyటò 

��8ాß¹ :� స? అదనప¦ ఖరj&ను అUెWU'రj kెSIంk'S© ఉంటHంUz. 

 

(4). ఒక��ళ ఉప-d()గం (1) లµU' ఉప-d()గం (2) ల; సూhంhన మరమ¥త�� ల@ 

kేయట)X0g యజమBX XMాకMylm� , అUెWU'రj అటHవంటp మరమ¥త�లను kేపట6వచు& 

మMyయ4 kెSIంk'S©న అUెW  నుం�� kెSIంk'S©న ఖరj&ను తరj�ా� &�లలల; 

తDy¤ంచవచు&.  

       ఏ సందర÷ంల;&�ౖ&' ఏ &�లల;&�ౖ&' అUెW  నుం�� ®న?¬ంప¦, ఒక &�ల 

అంD కMyంhన అUెWల; యB(!ౖ nా:'X0g ®ంచక�డదు. 

(5). జ&'�ా§ాల@ లµX k�ట 8/ా ంగణం మరమ¥త�ల@ kేయక@ం�' మMyయ4 అవసర���న 

మరమ¥త�ల@ kేయట)X0g యజమBX XMాకMylm� , అUెWU'రj �/ా తప½ర�కంDా wిShన 

తరj�ాత, అUెWU'రj యజమBX 0g 15 M�Ðల &ùటòసును SNతప½ర�కంDా ఇh&న 

తరj�ాత ఆ స�లBXG వUzS��యవచు&.  

(6). ఏUౖె&' య4ద�ం, &�రం లµU' భÖకంపం వంటp ఊª«ంచX సంఘటన (force 

majeure) 0ారణంDా అUెWక@ ఇవ�బ��న 8/ా ంగణం అUెWU'రjక@ X�ాస�గfం 0ాX 

¬íడల లµU' అటHవంటp సంఘటన సంభdంhన 0ారణంDా అUెWU'రj Xవlించలµక 8` :ే, 
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ఆ 8/ా ంగణం ప¦నరjద�Myంచబ�ే వరక@ యజమBX  lx</ °క- Xబంధనలక@ ల;బ��, 

అUెWU'రj నుం�� అUెW  వసూల@ kేయరj.  

 

ఉప-d()గం (5) లµU' ఈ ఉప-d()గంల; wmM�-నG dధంDా అUెW  8 /ా ంగణం 

X�ాస�గfంDా లµX ¬íడల మMyయ4, అUెWU'రj °క- బ)ధfత ఏUౖె&' ఉంట} 

యజమBX X�ాస�గfంDా ఉండట)X0g అవసర���న మరమ¥త� kేయడంల; 

dఫల���:ే లµU' kెwి£న 8/ా ంగణ'XG X�ాస�గfంDా kేయలµనప¦£డ¾ భద/:' ��8ాß¹ 

మMyయ4 మ4ందసు�  అUెW  &ùటòసు వfవbz మ4Dylిన పUzª Oను M�Ðల వfవbzల; 

అUెWU'రjక@ �MyDy kెSIంచబడ¾త�ంUz.  

 

 dవరణ. _______ ఈ d()గం °క- ప/�జ&'ల 0qసం, “Í` ê© �HIê” అంట} 

య4ద�ం, వరద, కరjవ¦, అDyG, త�Íాను, భÖకంపం లµU' ప/కృ� వలI  కSDQ ఏUౖె&' 

dపత�� , అUెWక@ ఇవ�X 8/ా ంగణంల; అUెWU'రj °క- X�ా§ాలను ప/()dతం kేసు� ంUz. 

 

16. అUెW  °క- Pవ&'b'రంల;, అUెWU'రj ___________ 

        (ఎ). ఉUేWశప½ర�కంDా లµU' XరI<fంDా 8 /ా ంగణ'XG 8ాడ¾kేయక�డదు లµU'  

               అలBంటp నNా6 XG అనుమ�ంచక�డదు; 

        (A). ఏUౖె&' నష6ం గ4Myంh యజమBX 0g �/ా తప½ర�కంDా :ెSయజQయం��; 

        (lి). îిటp6 ంÔ మMyయ4 îిక&ê ల:� స? 8/ా ంగణం మMyయ4 U'X dషయBలను  

              సª Oత�కంDా చూసు0q�ాS  మMyయ4 అUెW  8 /ా రంభంల; U'X పMylి��   

              మMyయ4 §ాb'రణ Pవన పMylి�త�లక@ సంబంbzంh సª Oత�కంDా  

              X�ాస�గfంDా ఉంk'S.  

17. (1). ప/� యజమBX లµU' ఆlి�  XMా�హక@డ¾ &ùటòసు ఇh&న తరj�ాత, 

�/ా తప½ర�కంDా లµU' ఎల0ా6M XÏ DG U'�Mా అUెWU'రjX0g అUెWక@ ఇవ�వచు&, ఈ 0g�ంUz 

పMylి�త�లల; ప/���ంkే సమయBX0g క7సం ఇర��ౖ &'ల@గ4 గంటల మ4ందు 

అUెWU'రjX0g, అంట} ____________   



Page 21 of 43 

(ఎ). మరమ¥త�ల@ లµU'  ప¦నః§ా� పన kేయట)X0g లµU' 8/ా ంగణంల; పX kేయ�'X0g;  

(A). 8/ా ంగణం X�ాస�గf���న lి��ల; ఉంUో లµUో  Xర±¬ంkే ఉUేWశfం:� 8/ా ంగణ'XG  

      పMyëSంచ�'X0g; లµU' 

(lి). అUెW  ఒప£ందంల; wmM�-నG ప/��nాX0g ఏUౖె&' ఇతర సª Oత�క���న 0ారణం 0qసం. 

 

(2) ఉప-d()గం (1) ల; సూhంhన &ùటòసు,  ప/���ంhన M�Ð, సమయం మMyయ4 

0ారణ'XG :ెల@ప¦త�ంUz; 

 సూM�fదయBX0g మ4ందు మMyయ4 సూMాfస�మయం తరj�ాత ఎటHవంటp 

0ారణంkేత&�ౖ&' 8/ా ంగణంల;0g ప/���ంచక�డదు. 

య4ద�ం, వరద, అDyG, త�Íాను, భÖకంపం లµU' మMQUౖె&' ప/కృ� dపత��  

సంభdంhనప¦£డ¾, ఈ d()గంల; ఉనG ఏU² అUెWU'రjక@ మ4ందసు�  &ùటòసు లµక@ం�' 

అUెWక@ ఇవ�క@ం�' యజమBX 8/ా ంగణంల;0g ప/���ంచక@ం�' ప/()dతం kేయవచు&. 

18. ఒక��ళ యజమBX ఆlి�  XMా�హక@��X Xయ®lm� , యజమBX ఈ 0g�ంUz 

సమBk'MాXG అUెWU'రjక@ అంUzంk'S, అd; ______________ 

(ఎ). ఆlి�  XMా�హక@�� wmరj; 

(A). అటHవంటp ఆlి�  XMా�హక@డ¾ యజమBX kే అbz0ారం 8¼ ంU'డX రjÐవ¦; 

(lి). ఆlి�  XMా�హక@X0g యజమBX అbz0ారం ఇh&న XMyWష6  ప/�జ&'ల@ మMyయ4 

అటHవంటp అbz0ారం °క- 0ాలం మMyయ4 

(��). ఆlి�  XMా�హక@డ¾ ఒక చట6పర���న సంస� అ¬:ే, Entity wmరj మMyయ4 ఈ 

తరప¦న అbz0ారం 8¼ ంUzన వf0g� ఆ చట6పర���న సంస� అUెW  ఒప£ంU'X0g సంబంbzంh 

సంప/Uzంచవచు&. 

 

19. (1). ఆlి�  XMా�హక@X °క- dధుల;I  ఈ 0g�ంUzd ఉంట)¬, అd; _______ 

(ఎ) రëదుక@ అనుగ4ణంDా  అUెW  వసూల@ kేయడం; 

(A). యజమBX తరప¦న అవసర���న మరమ¥త�ల@ kేయ�'X0g; 

(lి). ఎప£టpకప¦£డ¾ 8/ా ంగణ'XG పMyëSంచ�'X0g; 



Page 22 of 43 

(��). ________ 0qసం అUెWU'రjక@ &ùటòసు ఇవ��'X0g 

(i) 8/ా ంగణం °క- సM¨àన Xర�హణ; 

(ii) అUెW  kెSIంప¦ల; ఆలసfం; 

(iii) అUెW  సవరణ  

(iv) 8/ా ంగణ lxలవ¦; 

(v) అUెW  ప¦నరjద�రణ; 

(ఇ) అUెWU'రjల మధf మMyయ4 యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf d�ాU'ల  

    పMyNా-MాX0g స?యం; 

(ఎ9) అUెWక@ సంబంbzంhన ఇతర dషయBల@ యజమBX  సూచనల �Hరక@ మBత/�H  

        పXkేయBS.. 

 

(2). ఆlి�  XMా�హక@డ¾ పXkేlm k�ట, ఉప- d()గం (1) °క- Xబంధనలక@ 

dరjద�ంDా అటHవంటp ఉలI ంఘన 0ారణంDా యజమBX లµU' అUెWU'రjడ¾ kేlిన నNా6 XG 

భM � kేయ�'X0g యజమBX సూచనలక@ dరjద�ంDా, అUెW  అbz0ాMy, ఆ తరప¦న 

యజమBX లµU' అUెWU'రj kేlిన దరఖBసు� wx,ౖ ఆlి�  XMా�హక@��X :øలDyంచవచు&.  

 

20. (1). ఏ యజమBX లµU' ఆlి�  XMా�హక@డ¾, స�యంDా లµU' మMQ వf0g� U'�Mా 

అ¬&', అUెWU'రj ఆక�®ంhన 8/ా ంగణంల; ఏUౖె&' అవసర���న సరఫMా లµU' lmవలను 

XSwి��యక�డదు. 

(2). ఉప- d()గం (1) °క- Xబంధనలక@ dరjద�ంDా మMyయ4 ఈ dషయం îxౖ  

అUెWU'రj kేlిన దరఖBసు� wxౖ dk'రణ wxం��ంÔ ల;  ఉంటJ  ఆ dషయBXG పMyëSంhన 

తరj�ాత అUెW  అbz0ాMy,  ��ంట&� అవసర���న lmవల సరఫMాను ప¦నరjద�Myంk'లX 

XMQW�సూ�  ఉప-lx</ (3) ల; సూhంhన dధంDా  భÖ§ా�® లµU' ఆlి�  XMా�హక@�� 

మధfంతర ఉత�రj�ను జéM  kేయవచు&.  
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(3). అUెW  అbz0ాMy ఉప- d()గం (2) 0gంద అUెWU'రj kేlిన దరఖBసు� క@ సంబంbzంh 

dk'రణ జMywి, అటHవంటp దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేlిన ఒక &�లల;ప¦ dk'రణను ప½My� 

kేయBS. 

(4). అUెW  అbz0ాMy, dన�'X0g సª Oత�క���న అవ0ాnాXG ఇh&న తరj�ాత, 

అవసర���న సరఫMాను XSwి��lmందుక@ బ)ధfత వª«ంkే వf0g� kెSIంk'S©న M¨ండ¾ 

&�లల అUెWక@ ®ంచX పMy?MాXG ప/U'నం kేయవచు&, తU'�Mా జMyDyన నNా6 XG భM � 

kేయవచు&. 

(5). దరఖBసు�  అప/b'న���న లµU' సంకట���నదX గ4My�ంhనటI¬:,ే అUెW  అbz0ాMy 

అUెWU'రjX0g &�ల�ాM  అUెWక@ ®ంచX �:'� X0g జMyమB&' dbzంచవచు&. 

 

dవరణ: _____ ఈ d()గం °క- ప/�జ&'ల 0qసం, అవసర���న lmవల;I  

7రj, dదుf., wxౖప¦ల U'�Mా వంట DాfÎ సరఫMా, SS6  లల; మMyయ4 ��టI  oద ల+ౖటHI , 

కనôMQ�7©, 8ాMy-ంÔ, కమÖfX0Qష/ Sంక@ల@ మMyయ4 nాXటM  lmవల@ ఉండవల+ను 

 

అJ%8యం 5. 

యజమW= ఆaిc  నుంef ఒకXY= బghష[XYంచడం మXYయ. యజమW=  kేత 

ఆకmPంచబడటం  

21. (1). ఉప- d()గం (2) ల;X Xబంధనలక@ అనుగ4ణంDా లµU' lx</ 22 ల;X  

          Xబంధనలక@ అనుగ4ణంDా తప£, యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj  

          �/ా తప½ర�కంDా అంD కMyంచక8` :ే అUెWU'రj అUెW  ఒప£ందం 0üన§ాDyంప¦  

          సమయంల; :øలDyంచబడరj. 

      (2). అUెW  &'fయ§ా� &'ల@ సూhంhన dధంDా యజమBX0g kేlిన ఏUౖె&'  

            దరఖBసు� wx,ౖ ఈ 0g�ంUz ఒకటp లµU' అంతకంట} ఎక@-వ 8/ా �పUzకన 8/ా ంగణ'XG 

            §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g ఒక ఉత�రj� లµU' :øలDyంప¦ మMyయ4 MyకవM   

            kేయవచు&:  
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 (ఎ). lx</ 8 0gంద kెSIంk'S©న అUెW  kెSIంచ�'X0g అUెWU'రj అంD కMyంచడ¾; 

 (A). lx</ 13 ల;X ఉప-lx</ (1) ల; wmM�-నGటHI  వరjసDా M¨ండ¾ &�లల@ అUెW   

               ఆలసfంDా kెSIంhనటJKI :ే  వ�<3:� స?, అUెW  ఒప£ందంల; wmM�-నG ��మBంG  

               &ùటòసు °క- lmవ :ేU² నుం�� &�ల వfవbzల;  ఆlి�  బUz@ చట6ం, 1882 

               ల;X lx</ 106 ల;X ఉప-lx</ (4) ల; అంUzంhన పద��ల; అUెWక@  

               kెSIంk'S©న ఇతర బ0ా¬లను  మMyయ4 యజమBX0g kెSIంk'S©న ఇతర  

               ó'M ôల kెSIంచవలlి ఉంటHంUz. 

       (lి). అUెWU'రj, ఈ చట6ం 8/ా రంభ���న తరj�ాత, యజమBX °క- �/ా తప½ర�క  

             అనుమ� 8¼ ందక@ం�'&� �త�ం లµU' 8/ా ంగణంల;X 0üంత ()DాXG §ా�b²నం   

              kేసుక@నG ¬íడల:______ 

 

       (��). యజమBX నుం�� &ùటòసు అంUzన తరj�ాత క��' అUెWU'రj 8/ా ంగణ'XG  

             దుMy�X�గం kేసూ� &� ఉనG¬íడల  అటHవంటp దుMy�X�గం నుం��  

             తప¦£0qవట)X0g 

 

dవరణ: ------ ఈ Xబంధన °క- ప/�జనం 0qసం, 

“8/ా ంగణ'XG దుMy�X�గం kేయడం” అంట} అUెWU'రj అదనప¦ స�లBXG 

ఆక�®ంచు0qవడం లµU' 8/ా ంగణ'XG ఉప�Dyంచడం వలI  ఇUz ప/జé 

ఆస0g�0g ?Xకరం, లµU' ఆlి�0g నష6ం కSDyసు� ంUz లµU' యజమBX లµU' 

అ&�ౖ�క లµU' చట6పర���న ప/�జ&'లక@ dసుగ4ను కSDyసు� ంUz  

 

    (ఇ). 8/ా ంగణ'X0g లµU' U'Xల;X ఏUౖె&' ()DాX0g సంబంbzంh ఏUౖె&' మరమ¥త��   

           లµU' XMా¥ణం లµU' ప¦నMyGMా¥ణం లµU' అదనంDా లµU' మBరj£ లµU'  

            క�S&��త భÖ§ా�®0g అవసర���న k�ట, 8/ా ంగణం ఖBC kేయక@ం�'  

            kేపట6డం §ాధfం 0ాదు; 
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  అటHవంటp మరమ¥త�� , XMా¥ణం, ప¦నMyGMా¥ణం, అదనంDా లµU' మBరj£ 

kేlిన తరj�ాత, అUెWU'రj భÖ® యజమBX మMyయ4 అUెWU'రj మధf పరస£రం 

అంD కMyంచబ��నప¦£డ¾ మBత/�H మMyయ4 అUెW  అbz0ారం:� 0üత�  అUెW  ఒప£ందం 

సమMy£ంhన తరj�ాత  అUెW  8 /ా ంగణ'XG �MyDy ఆక�®ంచట)X0g అనుమ�ంచబడవచు& 

        8/ా ంగణ'XG �MyDy §ా�b²నం kేసు0qవ�'X0g అUెWU'రjX అనుమ�ంచMాదX 

kెప£బ��ంUz _____ 

 

(i). అUెW  అT'Myటò:� ఇటHవంటp పరస£ర అUెW  ఒప£ంU'XG సమMy£ంచనప¦£డ¾; మMyయ4 

(ii). అUెW  0qరj6  ఆUేnాల �Hరక@ అUెWU'రjX :øలDyంhన సందMా÷లల;; 

 

(ఎ9). 8/ా ంగణం లµU' U'Xల;X ఏUౖె&' ()గం యజమB0g అవసరమవ¦త�ంUz లµU' 

ఏUౖె&' సమర� అbz0ారం మరమ¥త�ల@, XMా¥ణం, ప¦నMyGMా¥ణం, kేరj£ల@, మBరj£ల@ 

లµU' క�S&��తల@, సమర�వంత���న అbz0ారం U'�Mా భÖ dX�గం kేయ�'X0g 

పరfవ§ానంDా U'X ఉప�గం మBర&�'X0g. 

 

dవరణ: - ఈ Xబంధన °క- ప/�జ&'ల 0qసం, “సమర� అbz0ారం” అంట} 

మ4XlిపÑ 0ాM�£MQష/ లµU' మ4Xlి8ాSటò లµU' �ెవలF ��ం¹ అT'Myటò లµU' మMQUౖె&' 

అbz0ారం, అంట} మరమ¥త��  లµU' ప¦నMా_వృUz�0g సంబంbzంhన dషయBలwxౖ అనుమ� 

ఇసు� ంUz లµU' భవనం క�S&��త లµU' భÖ dX�గంల; మBరj£క@ అనుమ�. 

 

(ß) అUెWక@ ఇవ�బ��న 8/ా ంగణ'XG ఖBC kేయమX అUెWU'రj �/ా తప½ర�క &ùటòసు 

ఇh&నప¦డ¾ మMyయ4 ఆ &ùటòసు పరfవ§ానంDా యజమBX  ఆ 8/ా ంగణ'XG 

dక�¬ంచ�'X0g ఒప£ందం క@దురj&క@నGప¦£డ¾  లµU' మMQUౖె&' చరf 

¯సుక@నGప¦£డ¾ , U'X ఫSతంDా అతను ఆ 8 /ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0q లµక8` :ే 

అతX ప/�జ&'ల@ ¯వ/ంDా నష68` :'¬. 

(h). అUెWU'రj ఏUౖె&' XMా¥ణ'త¥క మBరj£ను kేlి&' లµU' యజమBX °క-  
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        �/ా తప½ర�క అనుమ� లµక@ం�' అUెWక@ ఇkే& 8/ా ంగణంల; ఏUౖె&' nాశ�త  

        XMా¥ణ'XG kేపటp6&';  

 

(3). ఉప-lx</ (2) ల;X 0ాI 5 (A) ల; wmM�-నG అUెW  kెSIంచడంల; dఫల���న  

      0ారణంDా అUెWU'రjX :øలDyంచట)X0g ఎటHవంటp ఆర3ê ఇవ�బడదు, అUెWU'రj  

      యజమB0g kెSIంప¦ kేlm�  లµU' 0qరj6 ల; అUెW  బ0ా¬ల@ మMyయ4 kెSIంచవలlిన  

       ఇతర ó'M ôల@, ఏUౖె&' ఉంట}, అతXwxౖ kెwి£న ��మBంG &ùటòసు °క- lmవ kేlిన  

       :ేU² నుం�� ఒక &�లల;ప¦ వ�<3:� స? kెSIంచవల+ను.  

 

(4). ఏ సంవత©రంల;&�ౖ&' ఉప- d()గం (3) ల; wmM�-నG ఉపశమనం మంIరj kేlిన 

తరj�ాత అUెWU'రj వరjసDా M¨ండ¾ &�లల@ అUెW  kెSIంచడంల; dఫల���:ే, అప¦£డ¾ 

అUెWU'రjక@ అలBంటp ఉపశమనం ల_ంచదు. 

 

(5). ఉప- d()గం (2) °క- Xబంధన (ఇ) 0gంద :øలDyంప¦ 0qసం ఏUౖె&' చరfలల;, 

అUెWU'రj ఆ స�లంల; 0üంత ()DాXG మBత/�H యజమBX అంD కMylm�  :øలDyంచట)X0g 

అనుమ�ంచవచు&,. 

 

22. (1). ప/సు� :'X0g ఈ చట6ం లµU' మMQUౖె&' చట6ంల; ఏUౖె&' ఉనGప£టp0 4. అUెW  

వfవbzల; యజమBX °క- చట6పర���న �ారసులkే అUెWక@ ఇవ�బ��న 8/ా ంగణం 

°క- dశ�స7య���న అవసరం ఉనGటI¬:ే, అటHవంటp చట6పర���న �ారసుల@ ఈ 

తరప¦న :øలDyంప¦ మMyయ4 §ా�b²నం 0qసం ఒక దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేయవచు&.  

 

(2). అUెW  0qరj6 , ఉప- d()గం (1) 0gంద kేlిన దరఖBసు� wxౖ. మరణ̧ంhన యజమBX 

°క- చట6బద����న �ారసుల@ అUెWక@ ఇవ��'X0g 8/ా ంగణం °క- dశ�స7య���న 

అవసరం ఉందX సంతృwి�  kెంUz:ే, మరణ̧ంhన యజమBX °క- చట6పర���న 
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�ారసులక@ ఆ 8/ా ంగణ'XG ఖBCDా §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g అUెWU'రjwxౖ అవసర���న 

ఉత�రj�ల@ జéM  kేయవచు&.  

23. ఈ చట6ం °క- Xబంధనల ప/0ారం ఒక ఆర3ê లµU' &ùటòసు U'�Mా అUెW  0ాలం 

మ4Dyయడం లµU' 0�ల@U'రjX రదుW  kేయడంwxౖ అUెW  ఒప£ందం ప/0ారం అUెWక@ 

ఇవ�బ��న అUెWU'రj 8/ా ంగణ'XG ఖBC kేయడంల; dఫల���:ే, అటHవంటp అUెWU'రj 

బ)ధfత వª«ంh యజమBX 0g kెSIంk'S _________ 

 

(ఎ). �దటp M¨ండ¾ &�లలక@ &�ల�ాM  అUెWక@ M¨ండ¾ M¨టHI , మMyయ4 

(A), అUెWU'రj kెwి£న 8/ా ంగణ'XG ఆక�®ంkే వరక@ &�ల�ాM  అUెWక@ &'ల@గ4 M¨టHI . 

 

24. (1). lx</ 21 ల;X ఉప- d()గం (2) 0gంద లµU' lx</ 22 0gంద ఒక భÖ§ా�® 

§ా�b²నం kేసుక@&� హక@-ను dX�Dyంచుక@ంట} మMyయ4 అతను అUెWU'రj నుం�� 

ఏUౖె&' అUెW  లµU' ఇతర kెSIంప¦లను మ4ందుDా&� అందుక@&'Gడ¾, అతను §ా�b²నం 

kేసుక@&� మ4ందు, అతను kెSIంk'S©న అUెW  మMyయ4 ఇతర ó'M ôలను ¯lి��lిన 

తరj�ాత అUెWU'రj అటHవంటp �త�ం �MyDy kెSIంk'S.  

 

(2). యజమBX ఏUౖె&' �ాపసు ఇవ�డంల; dఫల���:ే, అUెWU'రjక@ అతను 

వదుల@క@నG లµU' �MyDy kెSIంచడంల; dఫల���న �:'� X0g ఎప£టpకప¦£డ¾ 

సూhంచబ�ే MQటHక@ అUెWU'రjX0g §ాb'రణ వ�<3X kెSIంk'S©న బ)ధfత ఉంటHంUz. 

 

 

25. lx</ 21 ల;X ఉప-lx</ (2) ల;X ఏUౖె&' Xబంధన (ఎ) లµU' 0ాI 5 (A) ల; 

సూhంhన ®న? మMQUౖె&' భÖ®X §ా�b²నం kేసుక@&� చరfలల;, అUెWU'రj 

:øలDyంప¦ U'�ా:� 8` టò పడ¾త�ంట}, యజమBX lx</ 8 ప/0ారం, అUెWక@ kెSIంk'S©న 

అUెW  kెSIంచమX అUెWU'రjX ఆUే�ంచమX చరf °క- ఏ దశల;&�ౖ&' అUెW  0qరj6 క@ 

వMy�ంపజQయవచు& మMyయ4 అUెW  0qరj6  అUెWU'రj నుం�� అటHవంటp kెSIంప¦ మMyయ4 
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జMyమB&' ó'M ôల@, ఏUౖె&' ఉంట}, lx</ 14 ల;X ఉప-d()గం (1) °క- Xబంధనలక@ 

అనుగ4ణంDా, kెSIంప¦ ఆలసfం 0ారణంDా అUెWU'రj నుం�� kెSIంk'S©న అXG ఇతర 

ó'M ôలను kెSIంచమX ఆUే�ంచవచు&.  

 

26. (1). అUెWU'రj యజమBX °క- �/ా తప½ర�క అనుమ� లµక@ం�' అUెWక@ ఇవ�X 

8/ా ంగణంల; ఎటHవంటp XMా¥ణ'త¥క మBరj£లను లµU' nాశ�త XMా¥ణ'XG 

XMy¥ంచక�డదు. 

 

(2). అUెWU'రjక@ వUzS��యబ��న ఏUౖె&' 8/ా ంగణంల; ఏUౖె&' అదనప¦ XMా¥ణ'XG 

kేయ�'X0g లµU' XMy¥ంచట)X0g భÖ§ా�® ప/�8ాUzంhన k�ట మMyయ4 అUెWU'రj 

అటHవంటp ��రjగ4దల kేయ�'X0g లµU' అటHవంటp అదనప¦ XMా¥ణ'XG XMy¥ంచ�'X0g 

యజమBX అనుమ�ంచట)X0g XMాకMylm� , ఈ తరప¦న అUెW  0qరj6 క@. 

 యజమBX ఒక దరఖBసు�  kేయవచు&  

 

(3). ఉప-lx</ (2) 0gంద భÖ§ా�® kేlిన ఒక దరఖBసు� wx,ౖ భÖ§ా�® lిద�ంDా 

ఉ&'GరX మMyయ4 అవసర���న పXX 8/ా రం_ంచ�'X0g lిద�ంDా ఉ&'GరX ఇUz 

సMy8` త�ందX ()dంkే ఇతర క�మంల; అUెW  0qరj6  సంతృwి�  kెంUz:ే,అUెW  0qరj6  యజమBX0g 

అలBంటp పX kేయ�'X0g అనుమ� ఇవ�వచు& మMyయ4 kేయవచు&.  

 అటHవంటp ��రjగ4దల లµU' అదనప¦ XMా¥ణం అUెWU'రjX0g అనవసర���న 

కNా6 లను కSDyంkే 8/ా ంగణంల; వస� లµU' గృహ lmవలను తDy¤ంచడం లµU' 

ÿ<ణ̧ంచక�డదు. 

 

27. (1). lx</ 21 లµU' lx</ 22 ల; ఏUౖె&' ఉనGప£టp0 4, ఏUౖె&' 8/ా ంగణం అUెWక@ 

ఇkే& స�లం ఖBC స�లBXG కSDy ఉంటHంUz, U²Xwxౖ మ4XlిపÑ ఉప-చట)6 ల ప/0ారం 

అనుమ�ంచబడ¾త�ంUz, ప/సు� :'X0g X�ాసం 0qసం లµU' మMQ ఇతర ప/�జనం 0qసం 

అ¬&' ఏUౖె&' భవ&'XG XMy¥ంచట)X0g ఇUz అమల@ల; ఉంUz. , మMyయ4 అటHవంటp 
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భవ&'XG XMy¥ంk'లనుక@&� భÖ§ా�® అUెW  ఒప£ందం ఆb'రంDా అUెWU'రj నుం�� 

U'XX §ా�b²నం kేసు0qలµరj, భÖ§ా�® లµU', భÖ§ా�® మరణ̧ంhనటI¬:ే, అతX 

చట6పర���న �ారసుల@, ఈ తరప¦న, అUెW  0qరj6  0qసం సూhంhన రEపంల; మMyయ4 

పద��ల; ఒక దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేయవచు&. 

 

(2). అUెW  0qరj6 , ఉప-lx</ (1) ల; సూhంhన దరఖBసు� ను lీ�కMyంhన తరj�ాత, 

భÖ§ా�® అX సంతృwి�  kెంUz:ే లµU', ఒక��ళ, అతX చట6పర���న �ారసుల@ lిద�ంDా 

ఉ&'Gరj మMyయ4 పXX 8/ా రం_ంచ�'X0g lిద�ంDా ఉం�� మMyయ4 ®DySన 8/ా ంగణ'ల 

నుం�� ఖBCDా ఉనG భÖ®X dడU²యడం అUెWU'రjక@ అనవసర���న కNా6 లను 

కSDyంచదు, ______ 

 (ఎ). తDyనటHI Dా ()dంkే dk'రణ తMా�త అటHవంటp U'XX dడU²య�'XG  

              XMQW�ంచవచు& 

        (A). ఖBC స�లBXG §ా�b²నం kేసుక@X భÖ§ా�® ఉంచవచు&; 

        (lి). ®DySన 8/ా ంగణ'లక@ సంబంbzంh అUెWU'రj kెSIంk'S©న అUెWను  

               Xర±¬ంచవల+ను; మMyయ4 

        (��). 0Qసు °క- పMylి�త�లక@ తDyనటHI Dా ()dంkే ఇతర ఆUేnాల@ ఇవ�వచు&. 

 

28. ప/సు� :'X0g మMQ ఇతర చట6ంల;&�ౖ&', ఏ 8/ా ంగణంల;&�ౖ&', ఒక భÖ§ా�® °క- 

ఆస0g� లµU', భÖ§ా�® మరణ̧ంhన సందర÷ంల;, ఏ 8/ా ంగణంల;&�ౖ&' అతX చట6పర���న 

�ారసుల °క- ఆస0g� ఏ 0ారణం kేత&�ౖ&' Xర±¬ంచబడ¾త�ంUz మMyయ4 ఏ ఆర3ê 

అ¬&' అటHవంటp 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g ఈ చట6ం 0g�ంద అUెW  0qరj6  

U'�Mా, అటHవంటp ఉత�రj� 21 °క- ఉప-d()గం (3) °క- Xబంధనలక@ ల;బ�� 

ఉంటHంUz. ఆవరణల; మMyయ4 ఖBCDా ఉనG ఆక�మణల; ఉనG అXG యజమBనులwxౖ 

కటH6 బ�� ఉండవల+ను, అటHవంటp యజమBనులందరE భÖ§ా�®0g లµU' భÖ§ా�® 

°క- చట6పర���న �ారసులక@ ఇవ�బడ:'రj. 
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29. ఈ చట6ంల; లµU' మMQ ఇతర చట6ంల;&�ౖ&' ప/సు� :'X0g, అUెWU'రj ఒప£ందం ప/0ారం 

అవసరమ¬ ;f �/ా తప½ర�క &ùటòసు ఇవ�డంwxౖ 8 /ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవచు& 

మMyయ4 అలBంటp Xబంధనల@ లµనప¦£డ¾ &ùటòసు, అUెWU'రj 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం 

kేసు0qవ�'X0g ఒక &�ల మ4ందు క7సం భÖ§ా�®0g &ùటòసు ఇ�ా�S. 

 

 

అJ%8యం 6 
అ(ె*  అJopారSలA - rాXY అJopాXాలA మXYయ. sజtపuc లA 

 

30. ßలBI  కల+క6ê లµU' ßలBI  �Hßlm6 O¹, Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత పMy8ాలన 

°క- మ4నుపటp అనుమ�:�, ��ప½fటò కల+క6ê MాfంÏ కంట} తక@-వ 0ాక@ం�', తన 

అbz0ార పMybzల;X అUెW  అbz0ాMyX  Xయ®ంk'S. 

 

31. lx</ 4,9,10,14,19 లµU' lx</ 20 0gంద 8/ా రం_ంhన ఏ��ౖ&' చరfలక@ 

సంబంbzంh మMyయ4 lx</ 35 మMyయ4 36 అటHవంటp చరfల@ వMy�§ా� ¬. 

 

32. (1) అUెW  అbz0ాMy ఆUేశం:� బ)ధపడ¾త�నG ఏ వf0g� అ¬&' 8/ా Uే�క అbz0ార  

          పMybzX కSDy ఉనG అUెW  0qరj6 క@ అwీ£Ñ kేయట)X0g ఇష6పడవచు&. 

      (2) సÓ-lx</ (1) 0gంద అwీ£Ñ అUెW  అT'Myటò °క- ఆర3ê :ేU² నుం�� మ4wxౖ£  

          M�Ðల వfవbzల; 8/ా b'నfత ఇవ�బడ¾త�ంUz. 
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అJ%8యం 7 

అ(ె*  $%8యwాx $%లA మXYయ. అ(ె*  ధXాzస$%లA 

33. ßలBI  కల+క6ê లµU' ßలBI  �Hßlm6 O¹, Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత పMy8ాలన °క- 

మ4నుపటp అనుమ�:�, అదనప¦ కల+క6ê లµU' అదనప¦ ßలBI  �Hßlm6 O¹ లµU' 

సమBన���న MాfంÏ ఉనG అbz0ాMyX ఈ చట6ం °క- ప/�జ&'ల 0qసం అUెW  0qరj6 Dా 

Xయ®ంk'S. అతX అbz0ార పMybz. 

 

34. Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత పMy8ాలన, అbz0ార పMybzల;X ª =U0qరj6 :� 

సంప/Uzంh, &ùటpîి0Qష/ U'�Mా, ప/� ßలBI ల; ßలBI  &'fయమÖMy�X లµU' అదనప¦ ßలBI  

&'fయమÖMy�X అUెW  టp/బ4fనÑ Dా Xయ®ంచవచు&. 

 

35. (1). ఈ d()గంల; అంUzంhనటHI Dా 8¼ ందుపరచవల+ను , lిdÑ 8¼ / lీజê 0qG 1908 

ల; ఏU² లµదు, అUెW  0qరj6 ల@ మMyయ4 అUెW  టp/బ4fనళIక@ వMy�ంచదు, ఇd సహజ &'fయం 

సూ:'/ ల U'�Mా మBర¤XMQWశం kేయబడ:'¬ మMyయ4 ఈ 0g�ంUz పద��ల; �ాMy స�ంత 

db'&'XG Xయం�/ంkే అbz0ారం కSDy ఉంట)¬ , అd.___________ 

 

(ఎ) భÖ§ా�® లµU' అUెWU'రj అUెW  0qరj6  మ4ందు ఒక దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ U'ఖల@ 

kేయవచు& లµU' ఒక��ళ, అUెW  టp/బ4fనÑ అîిడd¹ మMyయ4 ప:'/ ల:� ఏUౖె&' ఉంట}; 

 

(A) అUెW  0qరj6  లµU', 0Qసు టp/బ4fనÑ అప¦£డ¾ వf�MQక 8ాM 60g దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ, 

అîిడd¹ మMyయ4 ప:'/ ల 0ాwీల:� 8ాటH; &ùటòసు జéM  kేసు� ంUz, 

(lి) దరఖBసు� U'రjX0g అUే 0ాwీX అంUzంhన తరj�ాత, వf�MQక ప<ం అîిడd¹ 

మMyయ4 ప:'/ ల:� క���న జ�ాబ4ను U'ఖల@ kేయBS; 

(��) దరఖBసు� U'రjడ¾ వf�MQక 8ాM 60g 0ాwీX అంUzంhన తరj�ాత, ఏUౖె&' ఉంట}, �MyDy 

పంపవచు&; 
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(ఇ) అUెW  0qరj6  లµU', 0Qసు అUెW  టp/బ4fనÑ dX0g�� :ేU²X Xర±¬సు� ంUz మMyయ4 

అవసరమX ()dంhనందున అటHవంటp §ాMాంశ dk'రణను Xర�ª«ంచవచు&. 

 

(2) అUెW  0qరj6  లµU', 0Qసు ఉనGటHI Dా, అUెW  టp/బ4fనÑ 0Qసును :ల+ౖనంత త�రDా 

పMyష-Myంచ�'X0g ప/య�Gసు� ంUz, దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ వh&న :ేU² నుం�� అర��ౖ 

M�Ðల వfవbzX ®ంచక�డదు: 

 

 అర��ౖ M�Ðల వfవbzల; అటHవంటp దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ kేసు0q�'X0g §ాధfం 

0ానటI¬:ే, అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ U'X 0ారణ'లను SNతప½ర�కంDా నDదు 

kేయBS. 

 

(3) ప/� దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ ల;, అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ మ4ందు, §ాÿ� 

°క- §ా<fం అîిడd¹ U'�Mా ఇవ�బడ¾త�ంUz: 

అUెW  0qరj6  లµU', 0Qసు టp/బ4fనÑ, ఒక��ళ పM < లµU' 0�ా Î ఎDాô ®&�ష/ 0qసం §ాÿ�X 

wిలవడం &'fయం °క- ఆస0g� 0qసం అవసరమX కXwింkే k�ట, పM < లµU' 0�ా Î 

ఎDాô ®&�ష/ 0qసం అటHవంటp §ాÿ� ?జరj 0ా�ాలX ఆUే�సు� ంUz.  

(4) సమ/© lmవక@ సంబంbzంh lిdÑ 8¼ / lీజê, 1908 ల;X Xబంధనల@ అUెW  0qరj6  

లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ &ùటòసు lmవక@ వMy�§ా� ¬.  

(5) ప/� దరఖBసు�  లµU' అwీ£Ñ సూhంhన రEపంల; ఉం�'S. 

(6) అUెW  అT'Myటò లµU' అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ, ఒక 8ాM 6 అభfర�న �Hరక@ 

మÖడ¾ కంట} ఎక@-వ �ా¬U' ¯రj£లను అనుమ�ంచక�డదు మMyయ4 అలB 

kేయట)X0g సª Oత�క���న మMyయ4 తDyన 0ారణం ఉంట}, అUz My0ాê3 kేసు� ంUz 

�/ా తప½ర�కంDా U²X0g 0ారణ'ల@ మMyయ4 సª Oత�క���న ఖరj&ను kెSIంచమX 8ాM 6X 

�ా¬U' ��యమX ఆUే�ంచవచు&  



Page 33 of 43 

(7) lx</ 21 ల;X lx</ (2) ల;X lx</ (2) ల;X lx</ (ఎ), (A), (ఇ), (ఎ9) 

మMyయ4 (ß) 0gంద ప/� అwిI 0Qష/ :ేU² నుం�� :øం(!ౖ M�Ðలల;ప¦ Xర±¬ంచబడ¾త�ంUz. 

అటHవంటp దరఖBసు� ను అUెW  0qరj6 ల; U'ఖల@ kేయవచు&  

(8) అటHవంటp దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేlిన :ేU² నుం�� మ4wxౖ£ M�Ðలల;ప¦ lx</ 21 

ల;X సÓ lx</ (2) ల;X 0ాI 5 (lి) మMyయ4 (��) 0gంద U'ఖల@ kేlిన ప/� 

దరఖBసు� ను అUెW  0qరj6  Xర±¬సు� ంUz. 

36. (1) అUెW  టp/బ4fనÑ °క- అUెW  0qరj6 , ఈ చట6ం ప/0ారం �ాMy dధులను 

Xర�My�ంచట)X0g, 1908 ల; lిdÑ 8¼ / lీజê 0qG 0gంద lిdÑ 0qరj6 ల; ఉనG అbz0ాMాలను 

కSDy ఉంటHంUz, - 

 (ఎ) ఏUౖె&' వf0g� ?జరjను wిలవడం మMyయ4 అమల@ kేయడం మMyయ4 

అతXX పMyëSంచడం , ప/మBణlీ�0ారం; 

(A) ప:'/ ల ఆdష-రణ మMyయ4 ఉత£��  అవసరం; 

(lి) §ాVల@ లµU' ప:'/ ల పMyëలన 0qసం కoషనుI  జéM  kేయడం; 

(��) §ా� Xక దMాfప¦�  0qసం క®ష/ జéM  kేయడం; 

(ఇ) అîిడdటI wxౖ ఆb'Mాల@ lీ�కMyంచడం; 

(ఎ9) ��ÍాÑ6  0qసం ఒక దరఖBసు� ను లµU' dజúwి�X 0üటp6��యడం లµU' మBP 8ాM 6X 

Xర±¬ంచడం; 

(ß) ఏUౖె&' అwిI 0Qష/ °క- :øలDyంప¦ ఆర3ê ను ��ÍాÑ6  లµU' ఏUౖె&' 0qసం అwీ£Ñ 

kేయడం మBP 8ాM 6 ఆDUzంhన ఇతర ఉత�రj�; 

(h) ఈ చట6ం ప/0ారం U'X ఆUేnాల@ మMyయ4 Xర±యBలను ఏ lిdÑ గ4Myంh 

ప/§ా� dంచక@ం�' అమల@ kేయడం, 0qరj6 ; 

(i) U'X ఆUేnాల@ మMyయ4 Xర±యBలను సoÿ�ంచడం; 

(j) అUెW  అT'Myటò మMyయ4 అUెW  0qరj6  °క- ప¦నMy�మర¡ లµU' ఆUేnాల@ మMyయ4 

Xర±యBల@ మMyయ4; 

(2) అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ మ4ందు ఏUౖె&' చరfల@ lx</ 193 మMyయ4 228 

°క- అర�ంల; మMyయ4 ()రత �ÿWస¥ృ�ల;X lx</ 196 °క- ప/�జనం 0qసం 
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Ðf��ÂియÑ 8¼ / lీ��ంÔ Dా పMyగణ̧ంచబడ:'¬; మMyయ4 అUెW  0qరj6  మMyయ4 అUెW  

టp/బ4fనÑ lx</ 195 మMyయ4 0g�®నÑ 8¼ / lీజê 0qG, 1973 °క- XXVI అb'fయం 

°క- ప/�జ&'ల 0qసం lిdÑ 0qరj6 Dా పMyగణ̧ంచబడ:'¬. 

(3) ఈ చట6ం ప/0ారం ఏUౖె&' dk'రణ లµU' ఏUౖె&' dbzX Xర�My�ంkే ప/�జ&'ల 0qసం, 

అUెW  0qరj6 , --- 

 (ఎ) ఇర��ౖ &'ల@గ4 గంటలక@ తక@-వ 0ాక@ం�' &ùటòసును �/ా తప½ర�కంDా 

ఇh&న తరj�ాత, U'X0g ల;బ��, ఏUౖె&' 8/ా ంగణంల; ప/���ంచ�'X0g మMyయ4 

పMyëSంచ�'X0g సూM�fదయం మMyయ4 సూMాfస�మయం మధf సమయం; ఏUౖె&' 

అbz0ాMy ప/���ంh పMyëSంచ�'X0g అbz0ారం ఇవ�వల+ను . 

(A) �/ా తప½ర�క ఉత�రj� U'�Mా, ఏ వf0g� అ¬&' U'X పMyëలన 0qసం dk'రణక@ 

సంబంbzంhన ప¦స�0ాల@ లµU' ప:'/ లను ఉత£��  kేయవలlి ఉంటHంUz.  

(4). అUెW  &'fయ§ా� నం, అUz సMy8` త�ందX ()dlm� , పMyëలనల; ఉనG dషయంwxౖ ప/:ేfక 

పMyజéú నం ఉనG ఒకటp లµU' అంతకంట} ఎక@-వ మంUzX ఒక మUzంప¦U'రjDా లµU' 

dల@వలక@ మ4ందు Xయ®ంచవచు&. 

(5). అUెW  0qరj6  జéM  kేlిన ఏUౖె&' ఉత�రj�లల; ఏUౖె&' కIMyకÑ లµU' అంకగణ̧త 8¼ ర8ాటH 

లµU' ఏUౖె&' ప/మBదవnాత��  తwి£8` ¬నప¦£డ¾ తల+:ే�  ఏUౖె&' ల;పం, ఏ 

సమయంల;&�ౖ&', ఏ 8ాM 6ల నుం�� లµU' ఈ తరప¦న lీ�కMyంhన దరఖBసు� wxౖ అUెW  0qరj6  

kేత సMykేయబడ¾త�ంUz. లµక8` :ే. 

(6). 0qG ఆ9 0g�®నÑ 8¼ / lీజê, 1973 ల;X Xబంధనల ప/0ారం జMyమB&' MyకవM  0qసం 

అUెW  0qరj6  �దటp తరగ� Ðf��ÂియÑ �Hßlm6 O¹ °క- అbz0ాMాలను 

ఉప�Dyంచు0qవచు& మMyయ4 అటHవంటp MyకవM  అUెW  0qరj6  ప/�జ&'ల 0qసం kెwి£న 

0qG 0g�ంద �Hßlm6 Oట)¤  పMyగణ̧ంచబడ¾త�ంUz.. 

(7). అUెW  0qరj6  kేlిన ఉత�రj� లµU' అwీ£Ñ లµU' ప¦నMy�మర¡ల; జéM  kేlిన ఉత�రj�, 

లµU' ఈ అb'fయం 0gంద సoÿ�ంచడం lిdÑ 0qరj6  °క- ��0 4�Dా అUెW  0qరj6  అమల@ 

kేయగలదు మMyయ4 ఈ ప/�జనం 0qసం, అUెW  0qరj6 క@ lిdÑ 0qరj6  °క- అbz0ాMాల@ 

ఉంట)¬. 
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(8). బ)bzత 8ాM 6 ఒక దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేlి, &ùటòసు సMyDా అంUzంచబడలµదX లµU' 

0Qసు dk'రణక@ ¯సుక@నGప¦£డ¾ ?జరj0ాక@ం�' తDyన 0ారణ'ల వలI  అతXG 

XM�bzంk'రX అUెW  0qరj6  ex-parte జéM  kేlిన ఉత�రj�లను పక-న wxట6వచు&.. 

(9). ఈ చట6ంల; స£ష6ంDా అంUzంhనటHI Dా lmZ kేయం��, అUెW  0qరj6  kేlిన ప/� ఉత�రj�, 

అwీ£Ñ ల; Xర±యBX0g ల;బ��, అం�మంDా ఉంటHంUz మMyయ4 ఏUౖె&' అసల@ U'�ా, 

దరఖBసు�  లµU' అమల@ చరfలల; ప/�Gంచబడదు. 

 

37. (1). అUెW  0qరj6  జéM  kేlిన ఉత�రj�ల:� బ)ధపడ¾త�నG ఏ వf0g� అ¬&', అటHవంటp 

ఉత�రj� °క- ధృ:కMyంచబ��న 0ాwీ:� 8ాటH, 8/ా ంగణం ఉనG §ా� Xక పMy®త�ల;I , 

అbz0ార పMybzల;X :ేU² నుం�� మ4wxౖ£ M�Ðల వfవbzల; అUెW  టp/బ4fనÑ క@ అwీ£Ñ ను 

ఇవ�వచు& . 

(2). అUెW  టp/బ4fనÑ, ఉప-lx</ (1) 0gంద అwీ£Ñ U'ఖల@ kేlిన తరj�ాత, ప/��ాUz0g 

అwీ£Ñ 0ాwీ:� 8ాటH &ùటòసును అంUzంk'S మMyయ4 ప/��ాUzwxౖ అwీ£Ñ &ùటòసు °క- 

lmవ kేlిన :ేU² నుం�� మ4wxౖ£ M�Ðల తరj�ాత 0ాదు. అటHవంటp lm�ా :ేU² నుం�� అర��ౖ 

M�Ðల వfవbzల; అwీ£Ñ పMyష-Myంచబడ¾త�ంUz. 

(3). సM¨àన Xర±యBX0g Mా�ాల&� ఆస0g�:� అUెW  టp/బ4fనÑ అవసరమX ()dంhన k�ట, 

అwీ£Ñ ల; dk'రణ °క- ఏ దశల;&�ౖ&' ప:'/ లను అనుమ�ంచవచు&: 

 dX0g�� సమయంల; అటHవంటp పత/ం ఒకటp కంట} ఎక@-వ§ారjI  

అనుమ�ంచబడదు. 

 

(4) అUెW  టp/బ4fనÑ, తన అ[Nా6 ను§ారం, అwీ£Ñ °క- wxం��ంÔ సమయంల; 

అటHవంటp ఇంటê ల;క@fటM  ఆర3ê ను ఆDUzంచవచు&, ఎందుకంట} ఇUz సMy8` త�ందX 

()dంచవచు&. 

 (5) అwీ£Ñ ను Xర±¬ంkేటప¦£డ¾, అUెW  టp/బ4fనÑ, 0ారణ'లను నDదు kేlిన 

తరj�ాత, అUెW  0qరj6  ఇh&న ఉత�రj�లను అనుగ4ణంDా, పక-న wxట6వచు& లµU' 

సవMyంచవచు&. 
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38, (1), అUెW  0qరj6 , ఏUౖె&' 8ాM 6 U'ఖల@ kేlిన దరఖBసు� wx,ౖ అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  

టp/బ4fనÑ °క- ఉత�రj�లను లµU' ఈ చట6ం ప/0ారం kేlిన ఇతర ఉత�రj�లను, 

XMQW�ంhన dధంDా, 

(ఎ) Xర±యం ¯సుక@నG వf0g�0g 8 /ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవడం; లµU' 

(A) అటHవంటp క�మంల; wmM�-నG �:'� XG �MyDy 8¼ ందడం 0qసం వf�MQక 8ాM 6 °క- 

ఒకటp లµU' అంతకంట} ఎక@-వ బ)fంక@ ఖB:'లను జతkేయడం; లµU' 

(2). త�Uz ఉత�రj�ల అమల@ 0qసం అUెW  0qరj6  §ా� Xక ప/భ4త�ం లµU' §ా� Xక సంస� లµU' 

§ా� Xక 8` @సుల స?యం ¯సు0qవచు&: 

 అUెW  0qరj6  Xర±¬ంkే ఖరj&ల@ kెSIంచక8` :ే ఏ దరఖBసు� U'రjడ¾ 8` @సు 

స?యం 8¼ ందలµడ¾. 

(3). అUెW  0qరj6  U'X ఉత�రj�లక@ లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ °క- ఉత�రj�క@ లµU' ఈ చట6ం 

0g�ంద ఆDUzంhన ఏUౖె&' ఇతర ఉత�రj�లక@ సంబంbzంh, §ాMాంశ పద��ల; మMyయ4 

మ4wxౖ£ M�Ðల వfవbzల; వf�MQక 8ాM 6ల; &ùటòసు °క- lmవ :ేU² నుం�� ఈ d()గం 

0gంద అమల@ 0qసం దరఖBసు� ను ��యBS.. 

 

అJ%8యం 8 

ఇతరమ.లA 

39. Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత పMy8ాలన, అUెW  అT'Myటò లµU' అUెW  0qరj6  లµU' 

అUెW  టp/బ4fనÑ :� సంప/Uzంh, అbz0ారjల@ మMyయ4 ఇతర ఉUోfగ4ల స�()వం మMyయ4 

వMా¤ లను Xర±¬సు� ంUz, ఇUz అవసరమX ()dంh, అటHవంటp అbz0ారjల@ మMyయ4 

ఇతర ఉUోfగ4లను �ాMy dధులను సమర�వంతంDా Xర�My�ంచ�'X0g ఈ చట6ం 0g�ంద 

Xయ®ంచవచు&.. 
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40. (1). ఈ చట6ంల; అంUzంhన dధంDా lmZ kేయం��, ఈ చట6ం °క- Xబంధనలక@ 

సంబంbzంhనంతవరక@ ఏ lిdÑ 0qరj6  ఎటHవంటp U'�ా ��యక�డదు లµU' మ4ందుక@ 

§ాగదు. 

(2). అUెW  0qరj6  °క- అbz0ార పMybz �దటp ÂxడూfÑ ల; wmM�-నG dధంDా U'X0g 

సమMy£ంhన అUెW  ఒప£ంU'X0g పMy®తం kేయబడ¾త�ంUz మMyయ4 8/ా ంగణం °క- 

ëMy³క లµU' యBజమBనfం °క- ప/శGక@ dస�Myంచక�డదు. 

 

41, (1). 0qê6 îీÐ చట6ం, 1870 ల;X Xబంధనల@ అUెW  అT'Myటò లµU' అUెW  0qరj6  లµU' 

అUెW  టp/బ4fనÑ మ4ందు సమMy£ంk'S©న దరఖBసు� ల@ లµU' అwీ£ళIక@ సంబంbzంh 

వMy�§ా� ¬. 

(2). 0qరj6  îీÐల గణన °క- ప/�జ&'ల 0qసం, అUెW  0qరj6 క@ §ా�b²నం kేసుక@నG 

MyకవM  0qసం దరఖBసు�  మMyయ4 అUెW  టp/బ4fనÑ మ4ందు సమMy£ంhన అwీ£ళI 

��DMాండం, భÖ§ా�® మMyయ4 అUెWU'రj మధf U'�ాDా పMyగణ̧ంచబడ¾త�ంUz. 

(3). అUెW  అT'Myటò మ4ందు U'ఖల@ kేlిన దరఖBసు� క@ 0qరj6  రjసుమ4 lిdÑ 0qరj6 ల; 

సమMy£ంhన ఇంటê ల;కటM  దరఖBసు� :� సమBనంDా ఉంటHంUz. 

 

42. ఈ చట6ం 0g�ంద Xయ®ంచబ��న అUెW  అT'Myటò, అUెW  0qరj6  మMyయ4 అUెW  టp/బ4fనÑ 

°క- ప/� సభ4fడ¾ ()రత �ÿWస¥ృ�ల;X lx</ 21 °క- అర�ంల; ప/భ4త� 

lmవక@��Dా పMyగణ̧ంచబడ:'రj. 

43. ఈ చట6ం ప/0ారం మంh dnా�సం లµU' kేయట)X0g ఉUేW�ంhన ఏUౖె&' dషయంల; 

ఏ వf0g�, అUెW  అbz0ారం, అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ wxౖ ఎటHవంటp U'�ా, 8/ా lిక�fష/ 

లµU' ఇతర చట6పర���న చరfల@ ఉండవ¦. 

44.(1). మ4నుపటp ప/చురణ °క- షరత�క@ ల;బ�� Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/ భÖ()గం 

పMy8ాలన ఈ చట6ం °క- Xబంధనలను అమల@ kేయ�'X0g XయమBలను 

రE8¼ ంUzంచవచు&. 
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(2). wxౖన wmM�-నG శ0g� °క- §ాb'రణతక@ ప/:ేf0gంh మMyయ4 ప<8ాతం లµక@ం�', 

ఇటHవంటp XయమBల@ ఈ 0g�ంUz అXG dషయBలక@ లµU' ఏUౖె&' �ాటp0g అంUzంచవచు&, 

అd: - 

(ఎ) lx</ 4 ల;X ఉప-lx</ (3) 0gంద ప:'/ ల సమర£ణలను 8/ా రం_ంచ�'X0g 

§ా� Xక ()షల; లµU' Mాష6 O / యÖXయ/ భÖ()గం °క- ()షల; అUెW  అT'Myటò 

ఏMా£టH kేయవలlిన ��ßటÑ 8ాI ¹ Íాం °క- రEపం మMyయ4 db'నం; 

A) 8` స6Ñ మ7 ఆర3ê లµU' ఇతర పద�త�ల U'�Mా అUెWU'రj అUెWU'రj మMyయ4 

ఇతర ó'M ôలను అUెWU'రj kెSIంkే db'నం మMyయ4 అUెW  మMyయ4 ఇతర ó'M ôలను అUెW  

అT'Myటò:� జమ kేlm db'నం, భÖ§ా�® XMాకMyంచడం:� ఉప చట6ం 0gంద 

అంD కMyంచ�'X0g -lx</ (1) మMyయ4 lx</ 14 ల;X సÓ-lx</ (2) 0gంద అUెW  

అT'Myటò:� అUెW  జమ kేlm db'నం; 

(lి) lx</ 21 ల;X ఉప-lx</ (2) 0gంద 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g 

దరఖBసు�  kేlm db'నం 

(d). lx</ 22 ల;X ఉప-lx</ (1) 0gంద 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g 

దరఖBసు�  kేlm db'నం మMyయ4 db'నం; 

(e ). lx</ 24 ల;X ఉప-lx</ (2) 0gంద �MyDy kెSIంచడంల; భÖ§ా�® 

dఫల���న అUెWU'రjక@ kెSIంచవలlిన వ�<3  MQటH; 

(f). lx</ 27 ల;X ఉప-lx</ (1) 0gంద భవ&'XG XMy¥ంచట)X0g అUెWక@ 

ఇవ�X 8/ా ంగణ'XG §ా�b²నం kేసు0qవట)X0g అUెWU'రj మ4ందు అUెWU'రj మ4ందు 

భÖ§ా�® దరఖBసు� ను U'ఖల@ kేlm db'నం.  

(g). lx</ 35 ల;X సÓ lx</ (5) 0gంద అUెW  0qరj6  మ4ందు దరఖBసు�  U'ఖల@ 

మMyయ4 అUెW  టp/బ4fనÑ మ4ందు అwీ£Ñ kేlm రEపం; 

(h). lx</ 36 ల;X ఉప-lx</ (1) °క- Xబంధన (0¨) 0gంద అంUzంk'S©న 

ఏUౖె&' ఇతర dషయం; 

(i) lx</ 38 ల;X సÓ lx</ (1) 0gంద అUెW  0qరj6  లµU' అUెW  టp/బ4fనÑ లµU' ఈ 

చట6ం ప/0ారం kేlిన ఇతర ఉత�రj�ల అమల@ db'నం; 
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(j) ఈ చట6ం °క- Xబంధనల ప/0ారం సూhంk'S©న లµU' అవసరమ¬ ;f 

ఏUౖె&' ఇతర dషయం. 

 

45. ఈ చట6ం ప/0ారం Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/ భÖ()గ పMy8ాలన kేlిన ప/� 

Xయమం, అUz తయBM¨àన ��ంట&�, Mాష6 O nాసనసభ / 0Qంద/ భÖ()గ nాసనసభ మ4ందు 

M¨ండ¾ ఇళIను కSDy ఉనG k�ట లµU' అటHవంటp nాసనసభ ఒకటp ఉనG k�ట 

��యబడ¾త�ంUz. ఇల@I , ఆ ఇంటp మ4ందు. 

46.(1). ఈ చట6ం °క- Xబంధనలను అమల@ kేయడంల; ఏ���&' 

ఇబþందుల@ తల+�� :ే, Mాష6 O ప/భ4త�ం / 0Qంద/8ాSత 8/ా ంత పMy8ాలన, అbz0ాMyక D¨ß¹ ల; 

ప/చుMyంhన ఉత�రj� U'�Mా, ఈ చట6ం °క- Xబంధనలక@ dరjద�ంDా ఉండక8` వచు&, 

ఇబþందులను :øలDyంచవచు&: 

 ఈ చట6ం 8/ా రంభ���నప£టp నుం�� M¨ం�ేళI  వfవbz మ4Dylిన తMా�త 

అటHవంటp ఉత�రj� ఇవ�Mాదు. 

 

(2). ఈ d()గం 0gంద kేlిన ప/� ఉత�రj�, ప/� Mాష6 O nాసనసభ / 0Qంద/ భÖ()గ 

nాసనసభ మ4ందు ఉంచబ��న ��ంట&�. 

 

47.(1). ఈ చట6ం 8/ా రం()X0g మ4ందు అమల@ల; ఉనG Mాష6 O / 0Qంద/ భÖ()గ అUెW  

Xయంత/ణ చట6ం U²X U'�Mా రదుW  kేయబడ¾త�ంUz. 

(2). అటHవంటp U'XX రదుW  kేlినప£టp0 4, ఈ చట6ం 8/ా రంభంల; wxం��ంÔ ల; ఉనG Mాష6 O 

/ యÖXయ/ భÖ()గ అUెW  Xయంత/ణ చట6ం 0g�ంద ఉనG అXG 0Qసుల@ మMyయ4 ఇతర 

చరfల@, wmM�-నG Mాష6 O / 0Qంద/ భÖ()గ అUెW  Xయంత/ణ చట6ం °క- Xబంధనలక@ 

అనుగ4ణంDా 0üన§ాDyంచబడ:'¬ మMyయ4 :øలDyంచబడ:'¬. ఆ చట6ం అమల@ల; 

0üన§ాగ4త�నGటHI Dా మMyయ4 ఈ చట6ం అమల@ kేయబడలµదు.  
 
 



Page 40 of 43 

�దట| ��డూ8� 
 ((lx</ 4 (1) చూడం��)) 

అ(ె*  సమWk%Xా=p� సంబం(oం�న పతNమ. 

 
క@ 

అUెW  అT'Myటò 

_________________________ 
___________________________( hరj&'మB) 

 
1. భÖ§ా�® wmరj మMyయ4 hరj&'మB: 

2. 8/ా పM 6 � H&�జê wmరj మMyయ4 hరj&'మB (ఏUై&' ఉంట}): 

3. ఇ��¬Ñ మMyయ4 సంప/Uzంప¦ dవMాల:� స? అUెWU'రj  

wmరj (ల@) మMyయ4 hరj&'మB: 

4. మ4నుపటp అUెW  °క- dవరణ, ఏUె&ౖ' ఉంట}: 

5. 8/ా ంగణం °క- dవరణ అUెWU'రjక@ అనుమ�ంచబ��న భÖ® ఏUై&' ఉంట} : 

6. అUెWU'రjX0g §ా�b²నం kసేుక@నG :ేU²: 

7. lx</ 8 ల; kెSIంk'S©న అUెW : 

8. అUెWU'రjక@ అంUzంచబ��న ఫMyGచê మMyయ4 ఇతర పMyకMాల@: 

9. kెSIంచవలlని ఇతర ó'M ôల@: 

dదుf. ó'M ôల@: 

               7టp ó'M ôల@: 

               అదనప¦ ఫMyGÂింÔ, అమMyకల@ మMyయ4 మBf> ల@: 

               ఇతర lmవల@ 

10. అUెW  లµU' @Ð లµU' అUెW  ఒప£ంU'XG 8¼ ందుపరచవల+ను  

11. అUెW  వfవbz (:ల@ కS£ంkే 0ాలం): 

12. యజమBX  °క- nాశ�త ఖB:' సంఖf (PAN): 

13. యజమBX  °క- ఆb'ê సంఖf: 

14. యజమBX  °క- �బ !Ñౖ సంఖf & Email ID: 

15. అUెWU'రj °క- nాశ�త ఖB:' సంఖf (PAN) 

16. అUెWU'రj °క- ఆb'ê సంఖf 

17. అUెWU'రj °క-  �బ !Ñౖ సంఖf & Email ID: 
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18. ఆlి�  XMా�హక@X nాశ�త ఖB:' సంఖf (PAN) 

19. ఆlి�  XMా�హక@X ఆb'ê సంఖf 

20. ఆlి�  XMా�హక@X �బ !ౖÑ సంఖf & Email ID: 

 
 
 
యజమBX wmరj మMyయ4 సంతకం                                        అUెWU'రj wmరj మMyయ4 సంతకం                                                  

 
                                       
 

 
 
 
 
పMy��Âి6త: 

1. అUెW  ఒప£ందం. 

2. యజమBX °క- 8ా/ మMyయ4 ఆb'ê °క- l ీ�య-ధృ:కMyంచబ��న 0ాw ీల@. 

3. అUెWU'రj °క- 8ా/ మMyయ4 ఆb'ê °క- l�ీయ-ధృ:కMyంచబ��న 0ాw ీల@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               యజమBX  

        °క- ó'యBhత/ం 

                 
 
 
                    అUెWU'రj   

              °క- ó'యBhత/ం 
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X�ండవ ��డూ8� 
((a��� 15 (1) చూడంef)) 

యజమBX మXYయ. అ(ె*(%రSల మధ8 =ర�హణ బ\ధ8త �క[ sభజన 

 
అUెW  ఒప£ందంల; అంD కMyంచబ��నటHI Dా, Mా�- A 0gంద వkే& dషయBలక@ సంబంbzంhన 

మరమ¥త�లక@ యజమBX బ)ధfత వª«ంk'S మMyయ4 Mా�- B 0gంద వkే& dషయBలక@ అUెWU'రj 

బ)ధfత వª«ంk'S 

 
 
 
Mా�- A 

 
యజమBX °క- బ)ధfతల@ 

1. అUెWU'రj వలI  నష6ం కSDyన తప£XసMy మరమ¥త�� ల@  

2. D�డల ��ౖ¹ �ాÂింÔ మMyయ4 తల@ప¦ల@ మMyయ4 0gటp0 4ల wx¬ంటpంÔ. 

3. అవసర���నప¦£డ¾ wxౖప¦లను మBర&డం మMyయ4 పIంAంÔ kయేడం. 

4. అవసర���నప¦£డ¾ అంతర¤త మMyయ4 బ)హf dదుf. ��MౖyంÔ మMyయ4 సంబంbzత Xర�హణ 

 
 
Mా�- B 

అUెWU'రj kతే kేయవలlని ఆవర�న మరమ¥త�ల@ 

1. ట)fF, దుసు� లను ఉ�0Q యం:'/ ల@ మMyయ4 క@\]¬ల మBరj£ 

2. �ె/¬/ 0 4IXంÔ 

3. 7టp గUz మరమ¥త�ల@ 

4. బ ^lి/ మరమ¥త�ల@  

5. బ). టÓ మరమ¥త�ల@ 

6. D జê మరమ¥త�ల@ 

7. సరE-_¹ బ ^/కê మరమ¥త�ల@ 

8. lి�> ల@ మMyయ4 §ా0¨¹ మరమ¥త�ల@ 

9. ప/b'న అంతర¤త మMyయ4 బ)హf ��ౖMyంÔ మBరj£ల@ ®న? dదుf. పMyకMాల మరమ¥త�ల@  

       మMyయ4 భM � 

10. 0gkె/ îిక&ê© మరమ¥త�ల@ 
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11. తల@ప¦ల@ అలమBMాల@, 0gటp0 4ల@ �దల+నౖ గ4బþల@ మMyయ4 :'\]ల భM �. 

12. ` xKI  &�¹© భM � 

13. 0gటp0 4ల@, తల@ప¦ల@ �దల+నౖ �ాటpల; DాÐ ఫల0ాలను మBర&డం. 

14. అUెWU'రj kే �ాడబ��న మMyయ4 ఉప�Dyంచబ��ంUz :�టల@ మMyయ4 బª«రంగ ప/Unేాల  

     Xర�హణ .  

 
 
*************************************************************************** 


