
బ ైలా/ ఉ విధులు 

విశయ షూచిక  

బ లైా 
షంఖ్య 

అంవము జేి 

 ేరు, చిరునామా, రదరవన    

 తురఴచనం   

 ఆవయము   

 లక్ష్యము   

 షసకహర దాలు- అమహా లు   

 షసకహరషంఘ విఴరణ విలుఴలు, షూత్రా లు   

 షభ్యత్ఴం   

 కహరయకరమాలు   

 ళేఴలు   

 షభ్ుయల ఫాదయత్లు   

 షభ్యత్ఴ ఫాదయత్లు ూమతి చేయకతృో త్ే ఴ ండే మతణామాలు   

 చేయఴలళన ఎటుఴంటి చెయౌలం ల ైనా చయేకతృో త్ ేఴ ండే మతణామాలు    

 షభ్ుయల సకుులు   

 షభ్ుయల ఆమతాక ఫాదయత్   

 షభ్యత్ఴ ఫాదయత్లు ూమతి చేయకతృో త్ే మతణామాలు   

 బ ైలా షఴరణ   

 జి.బి షమారేవములు, అధికహరములు విధులు    

 ఇ.ళ షమారేవములు   

 ఇ.ళ విధులు, అధికహరములు   

 షఫయయత్రులత్ో షమాఖ్య ఴయఴహామహలు   

 ఓ.బి షభ్ుయలుగహ ఎతుీక అగుటకు, కొనసహగుటకు అరహత్లు,అనరహత్లు   

 ఓ.బి విధులు ఫాదయత్లు   

 ఱహషుి లు   

 షమాఖ్య ఋణములకు, అ ులకు ఓ.బి మమతయు ఇ.ళ షభ్ుయల ఆమతాక 
ఫాదయత్  

 

 తుధుల షమీకరణ, వితుయోగము  

 జిలాల  షమాఖ్య గమీశట  ఋణ మతమితి   



 జిలాల  షమాఖ్య గమీశట  అ ు మతమితి  

 అ ు ై ఴడడీ    

 తుకరమిగులు ంణి   

 లోటు తురఴసణ   

 ఆడిట్   

 మూళరతే్ రదుా    

 షమాఖ్య రహయతృహరం తురఴఴ ంచు ఫాశ   

 ఆమతాక షంఴత్సరం   

 మతజిసహట ా ర్ కు ంఴలళన త్రములు/మతటరుీలు ప ైలు చయేుట   

 షమాఖ్య తురఴఴ ంచఴలళన  షికములు, త్రములు, దసహి రేజులు   

 విరహదముల మతష్హురము   

 ళబబంది   

   

బ ైలా/ఉవిధులు 

1. ేరు చిరునామా, రదరవన: 

1.1 టటణ జిలాల  షమాఖ్య ేరు ఈ క్రంది విధముగహ ఉంటుంది: 

---------------రషుర షహాయక టటణ జిలాల  షమాఖ్య యౌమిటెడ్, చిత్తి రు 

జిలాల . 

1.2  ై చెున టటణ జిలాల  షమాఖ్య ఴయఴహార నామము షమాఖ్య అతుీ త్రా లు, 

 షికహలు,     

మతకహరుీ లు  ై ఈ క్రంది విధముగహ ఉంటుంది. 

1.3 ---------------జిలాల  టటణ షసకహర షమాఖ్య చిరునామా క్రంది విధముగహ 

ఉంటుంది  



 

ఉదా: ఈ – ళఴే మిదెా నై, బ మైహగతటెటడ, తిరుతి, న్ కోడ్  - 517501 

1.4 షంషథ  ఴయఴహార నామము, మతజిళేట శాన్ షంఖ్య, షంషథ  కహమహయలయము ముందు, ఉ 

కహరయలయములో అతుీ అధికహమతక త్రా లు,  షికహలలో, ల టర్ ఴడె్  ైన 

షుషటముగహ ఉంటుంది. 

1.5 రహయతృహర మతధి :-  ------------------జిలాల  అంత్యు టటణ తృహర ంత్ాలనందు  
 

2. తురఴచనం :- 

             జిలాల లోతు టటణ తృహర ంత్ాలలో తురుేదలత్ో ఏరుడిన షఴయం షహాయక 

షంఘాలు (చినీ షంఘాలు), రహటి రతితుధులత్ో ఎరుడని మతజిషటర్ అభన రహరుీ  

షంఘాలు, రహటిత్ో కూడని మతజిషటర్ అభన టటణ షమాఖ్యలత్ో జిలాల  సహథ భలో ఏమహుటు 

చేళన షంషథ  టటణ జిలాల  షమాఖ్య. 

3. ఆవయం :- 
           
      జిలాల లోల తు టటణ తృహర ంత్ాలలో తురు దేలందమతకీ ఆమతిక, సహమజిక, సహంషుృతిక 

అభిఴృదిి , మహజకయీ చెతై్నయం సహధించటాతుక్, తృొ దు ను  ం  చయేటాతుక్ ఏరుడని 

టటణ షమాఖ్యలు, త్మ షభ్ుయలకు అఴషరబ ైన ళేఴలకు షమరాఴంత్ముగహ అందించ ే

షుళథర షంషథలుగహ నడుచు చునటుల గహ చయేటబే టటణ జిలాల  షమాఖ్య ముఖ్య ఆవయం 

మమతయు ేద మఴ ళల కుటుంబ ఆమతిక అభిఴృదిిక్  దోసద మతచే రభ్ుత్ఴ 

కహరయకరమాలను కై్షత్ర సహథ భలో అమలుకు షసకమతంచుట. 
 

4. లక్ష్యము :-  



          ేదల ఆమతిక, సహమాజిక, సహంకైతిక వికహసహతుక్ ఏరుడిన టటణ షమాఖ్యల 

త్ర న, జిలాల  సహథ భలో రభ్ుత్ఴ, రభ్ుత్ఴేత్ర షంషథలత్ో అనుషంధానాతుీ 

ఏరురుచుకుతు, ేదల షంభ్ందిత్ విధానాలను రఫావిత్ం చయేటాతుక్ కృల చేషుి ంద.ి 
 

4.1 మతధ ి:- 

          --------------జిలాల లో టటణ ేదమతక తురమూలన షంషథ  ( బ తృహూ) రభ్త్వ షంషథ 

షసకహరంత్ో ేదమతక తురమూలన కహరయకరమాల అమలుకోషం గహను ఇుట ిఴరకు --------

---నగర తృహలక షంషథలు (ఆ నగర తృహలక షంషథల ేరుల  ) ---------- రతృహలక 

షంఘములలో (ఆ  రతృహలక షంఘాల రేుల ) ఏమహుటు కహబడిన ------------

టటణ/నగర మఴ యా షమాఖ్యల నుండి షభ్యత్ఴము  తీషుకొనడం జమతగతనది. త్దుమత 

మహబో ఴ  కహలంలో రభ్ుత్ఴము రహరు కొతి్గహ రకటించు  రతృహలక షంఘములనుండి 

కూడా షభ్యత్ఴం తీషుకొనబడును. రషుి త్ం షభ్యత్ఴం తొృ ందు షమాఖ్యల విఴమహలు క్రంది 

విధముగహ ఉనీవి. 
 

ఴ.షం టటణం రేు షభ్యత్ఴం తృొ ందు షమాఖ్య రేు 
   

   

   

   

 

 ై కనబమతచిన టటణములనుండి షమాఖ్యల రహమీగహ షభ్యత్ఴం తీషుకోనబడడం జమతగతనద.ి 
 

5. షసకహర దాలు – అమహా లు:- 



5.1 ఆవయం/ఉదేావయం : టటణ జిలాల  షమాఖ్య షభ్ుయల కోషం ఏమి సహధించ 

దలచినది, (ఎందుకోషం ఏరుడినది) అనేది షుషటముగహ చెుడాతుీ ఉదేావం 

అంటారు. 

5.2 లక్ష్యం: త్న ఉదేాఱహతుీ తుజము చయేడాతుక్ టటణ జిలాల  షమాఖ్య తుమీీత్ కల 

ఴయఴధిలో చేరుకోదలచిన సహథ భతు లక్ష్యము అంటారు. 

5.3 చటటము : ఆంధర రదేశ్ రషుర షసకహర షంఘాలు చటటం 1995 

5.4 ఇ.ళ : షభ్య టటణ షమాఖ్యల అధయక్షుమహళళత్ో కూడిన కమిట.ి 

5.5 జనరల్ బాడడ (జి.బి) : షభ్య టటణ షమాఖ్యల ఓ.బి షభ్ుయలత్ో (అధయక్షుమహలు/ 

ఉతృహధయక్షుమహలు.కహరయదమతవ,షంయుకి కహరయదమతవ,కోఱహధికహమత) కూడిన షరఴ షభ్య 

మండయౌ  

5.6 షభ్ుయలు : టటణ జిలాల  షమాఖ్యలో షభ్యత్ఴము కయౌగతన టటణ షమాఖ్యలు. 

5.7 మతజిసహట ా రు : ఆంధర రదేశ్ రషుర షసకహర షంఘాల చటటము, 1995 మతజిసహట ా రుగహ 

తురఴచించబడిన షసకహర అధికహమత. 

5.8 టటణ జిలాల  షమాఖ్య : అనగహ ------------రషుర షసకహర టటణ జిలాల  

షమాఖ్య యౌమిటెడ్, -----------------జిలాల . 

5.9 రహయతృహర, మతతృహలనా తుయమాఴళి : టటణ జిలాల  షమాఖ్య రహయతృహర, మతతృహలన 

తురఴసణకు షంభ్ందించిన వివిధ అంఱహల ై అనుషమతంచుటకు ఇ.ళ 

త్యారుచళే, జి.బి ఆమోదము తొృ ందిన విధి విధానాలు. 

5.10 యౌమిటడె్/మతమిత్ : షమాఖ్య మూళరయేున ుడు షంషథ ఋణాల 

చెయౌలం నకు బ ైలా తుమైాశంచిన విధముగహ షంషథ  తుధులు త్మఴంత్ు  టుట బడ ి

దామాష్హలో షభ్ుయలు తీషుకునే ఆమతిక ఫాదయత్. 

5.11 లోటు : ఆదాయాతుక్ మించి జమతగతన తుకర ఴయయము/ఖ్రుు  



5.12 మిగులు : ఴయయము తృో గహ మిగతయౌన తుకర ఆదాయము  

5.13 ఆమతిక షంఴత్సరము : షమాఖ్య యొకు ఆమతిక ఴయఴహామహల ఴయఴధి ఏరల్ 1 ఴ 

త్ామీఖ్ు నుండి మామతు 31 ఴ త్ామీఖ్ు ఴరకు ఉంటుంది. 

5.14 అనుమోదము (మహటపికశైన్) : షందమహబతుీబటిట  ఓ.బి/ఇ.ళ అదనముగహ చేళన 

తురీయములకు చేటిటన చరయలకు ఇ.ళ జి.బి షమారేఱహలలో విఴమతంచి జమతగతన 

దాతుక్ అనుమతితు తృొ ందడాతుీ అనుమోదము అంటారు. ఇటిట  అనుమోదము 

తృొ ందకతోృ త్ ే జి.బి తుమైాశంచిన విధముగహ ఓ.బి, ఇ.ళ షభ్ుయలు ూమతి ఫాదయత్ 

ఴఴ ంచఴలళ ఉంటుంది. ఱహషుి లు అనుభ్వించఴలళ ఉంటుంది. 

5.15 బ లైా/ఉ విధులు : షంషథ  ఉదేావ సహధనకు, షంషథ  తురఴసణకు, చటటం ళ క్ష్న్ 9 

షబ్ ళ క్ష్న్ 2 లో చెున అంఱహల ై షభ్ుయలందరమ కలళ జి.బి లో 

ఆమోదించుకొనీ కటుట బాటుల . 

5.16 ముదట ిసకుు : షభ్య టటణ షమాఖ్య/జామీనుదారు/డితృహజిట్ దారు ేమతటగల 

అతుీ ఆషుి ల  ై షమాఖ్యకు ముదటి యాజమానయ అధికహమహతుీ ఇచుుట. 

ముండి బఖ్ాభలు ఏరుడిన ుడు టటణ జిలాల  షమాఖ్య ఈ సకుును 

వితుయోగతంచుకుంటారు. 

5.17 హాజరు : షభ్య టటణ షమాఖ్య నుండి మహఴలళన రతితుధ ిఴచుుటను హాజరు 

అంటారు. 

5.18 కోరం : ఏ షమారేవం అభనా తృహర రంబించుటకు ఉండఴలళన కతూష షభ్ుయల 

షంఖ్య. 

       














































