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రిచమభు
ఈ కోడ్ కాతాదాయుల హఔుులనఽ తెయౌమజఙేళ , సబయ ఫ్యాంఔులతూి వయకతిఖత కాతాదాయులతో వయవహమిాంఙేుపడె
అనఽసమిాంచవలళన ఔతూస ఫ్యాంకతాంగ్ రభాణాలనఽ ఖుమిాంచ్చ తెయౌమయుసఽిాంది. ఇది కాతాదాయులఔు బదరత ఔయౌపాంచ్చ
భూ దెైనాందిన కయయఔలాతృలోు భూతో ఫ్యాంఔులు ఎలా వయవహమిాంఙాలో వివమిసి ఽాంది . భూఔు బదరత ఔయౌపసఽిాంది.
ఈ కోడ్

మిజర్ా ఫ్యాంక్ ఆప్ ఇాండ్ిమా (ఆర్.త.ఐ)

రమి

యయరేక్షణసాంఫాందబైన (సామైాజమి) సాచనలఔు ఫదఽలుగ కతూ లేదా

ఔిభానఽశూయబైన

(మఖుయలేటమి) లేదా

అధిఔిభణ ఙేసి ా గతు ఙేమఫడలేదఽ .

కలానఽఖుణభుగ ఆర్.త.ఐ రయు జామీ ఙేళే అటిే సాచనలనఽ / ఆదేఱలనఽ బేభు తృటిశూి భు. కోడ్ లోతు
తుఫాంధనలు మఖుయలేటమీ సాచనలో తెయౌన దాతుఔనాి అధిఔ రభాణాలనఽ ఔయౌగి ఉాండవచఽినఽ. భూఔు ఇచ్చిన భా
రగేనభు రకయభు బేభు

సాచిాందభుగ అాంగీఔమిాంచ్చన ఉతి భ ఆచయణ దధ తేల నఽ ఖుమిాంచ్చ భాతరబే కోడ్

తెలుుతేాంది. ఔనఽఔ అటిే ఉనిత రభాణాలు అభలులో ఉాంట్భ.
ఉనితబైన ఫ్యాంకతాంగ్ రభాణాలతో కాతాదాయులఔు చఔుటి ళేవలనాందిాంచ్చ రమికత సాంతిి ఔయౌగ ాంచట్తుకత బేభు
ఔటలేఫడ్ి ఉాంట్భు.
కోడ్ లో 'భూయు' అ oటే వితుయోఖదాయు ఖుమిాంచ్చ

'బేభు' అ oటే వితుయోఖదాయు వయవశృమలు జమిే ఫ్యాంక్ అతు

అయధ భు.
1.1

తుమభావళి లక్ష్యయలు
ఈ తుమభావయ రయోజనాలు:
ఏ) భూతో వయవహమిాంఙేాందఽఔు ఔతూస రభాణాలు నలకొయౌప సమైన చఔుతు ఫ్య

oకతాంగ్ కమయచయణలు

తృర ర తసఴాంచటభు.
త) తృయదయశఔతనఽ ెాంచ్చ ళేవల దాామ ఎాంతవయఔు రయోజనభు తృ ాందవఙోి అని అవగహన ఔయౌపాంచటభు.
ళ) ఉనిత కయయ ఔలాతృల రభాణాల శూధనకోసభు తృర టీతు భాముట్ శఔుిలతో తృర ర తసఴాంచటభు.
డ్ి) భూఔు భూ ఫ్యoఔుఔు భధయ చఔుటి సఽహిదాావ సాంఫాంధాలనఽ తృర ర తసఴాంచటభు.
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ఇ) ఫ్యాంకతాంగ్ వయవసథ టు విఱాసభు ెాంచటభు
తుమభావయ రభాణాలనఽ ళెక్షన్ 2 లోతు కీలఔ తుఫదధ తలలో వివమిాంచటభు జమిగినది.
1.2

తుమభావళి అనఽవయత న
ఈ తుమభావయ కతిాంద ఉదహమిాంచ్చన అతుి థకలఔు భమిము ళేవలఔు

, అవి భా ఱకల దాామ

అాందిసి ఽనాి, లేఔ ఏజాంటల
ు - భా రతితుధిగ వయవహమిాంఙేరయు అాందిసి ఽనాి , కౌాంటర్ భుాందఽనఽాండ్ికతు , తౄర న్
దాామ కతు, తృర స్ే దాామకతు, ఎలకేాతుక్ భాధయభాల దాామకతు, ఇాంటమిట్ దాామకతు లేఔ ఇతయ భేవిధబైన
దధ తేల దాామ తృ ాందఽతేనాి రటతూిటికీ అనఽవమిిాంఫడెతేాంది. అభనపటికత

ఇఔుడ ేమకుని

అతుిథకలు భా దాామ అాందిాంచఫడవచఽి లేఔ అాందిాంచఫడలేఔ తృర వచఽి.
ఎ) ఔయాంట్ కాతాలు , ళేవిాంగ్స కాతాలు , టయమ్ డితృజిటల
ు / ..ఎఫ్ కాతాలు , ఇతయ
ు , మీఔమిాంగ్ డ్ితృజిటల
డితృజిట్ కాతాలు.
త) ాంఛనఽ , ఙెయౌుాంు ఆయీ యు ు , డ్ిభాాండె డ్ారఫ్ుిలు వాంటి జభలు

, తాంతి , ఫదియ్లు అనగ

ఆర్డ్.ట.జి.ఎస్,

ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట. భృ|| ఙెయౌుాంు ళేవలు.
ళ) రబుతయవ లారదేవీలఔు సాంఫాందిాంచ్చన ఫ్యాంకతాంగ్ ళేవలు.
డ్ి) డ్డభాట్

కాతాలు, ఈకతాటీ, రబుతా ఫ్ాండెలు.

ఇ) ఫ్యతీమ ఔమతూస నోటు /నాణెభుల భామిపడ్ి శూౌఔయయభు
ఎఫ్) ఙెఔుుల ళేఔయణ, బదరత, సాంయక్షణ ళేవలు, యక్ష్ిత డ్ితృజిట్, లాఔయు వసతి.
జి) ఋణాలు, ఒవర్ డ్ారఫ్టే లు భరిము గయయాంటీలు
ఴెచ్) విదేశీ భాయఔ ళేవలు భమిము దరవయ భామిపడ్ి
ఐ) భా ఱకలు అధీఔిత రతితుధి లేఔ ఏజాంట్ దాామ విఔిభాంఙే ెటే లఫడ్ి థకలు, భూడ్ో క్షాం భీభా.
జ) కయుస థకలు, - కకరడిట్ కయుసలు , డ్ెతట్ కయుీలు , ఏ.ట.ఎాం కయుీలు, శూమర్డ్ట కయుసలు భమిము ళేవలు
(భాఙే ఎదఖఫడీ భా అనఽఫాంధ సాంసథ లు, ఔాంతూలు అాందిoఙే కిడ్ిట్ కయుీలు)
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నలు యాంఖుతో ఉనన రధానమైన భాటలఔు అరధలు గోుజరీ లో తెలటమైనది.

2. కీలఔ తుఫదద తలు
2.1 మీకోసభు భా కీలఔ తుఫదద తలు
2.1.1 మీతో జరిే అతునలావదేవీలనఽ సఔరభభుగ సరకైన విధభుగ జయుుట
ఏ) నఖదఽ/ఙెఔుుల వసాళ్ు /ఙెయౌుాంులఔు భమిము ఇతయ ఫ్యాంకతాంగ్ అవసమలకొయఔు కౌాంటయు వదే

ఔతూస

ఫ్యoకతాంగ్ వసతేలనఽ ఔయౌపాంచఽట
త) భా థకల భమిము ళేవల రణాయఔలు భమిము కయయఔలాతృలలో ఇాందఽ తుమభుాంచ్చన రభాణాలనఽ
తృటిాంచఽట
ళ) బేభాందిాంఙే థకలు భమిము ళేవలు నాయమ సభమతబైనవిగ ఉాండెనటల
ు చాచ్చ అవి భూ అవసమలఔు
అనఽఖుణభుగ ఉాండెనటల
ు నడచఽకొనఽట
డ్ి) బేభు భూతో నడెు అతుియకల లారదేవీలు ఔిభశిక్షణతోఔడ్ి దే తి రకయభు తృయదయశఔబై ఉాండెట
ఇ) నభమఔబైన భమిము సఽళథయబైన ఫ్యoకతాంగ్ ఙెయౌుాంు విధానభు అభలు యచఽట
2.1.2 భా ఆరిధఔ థకలు భరిము సేవలు మీఔు ఉయోఖడతాయో తెలుుట
ఏ) ఴాంది, ఇాంగీుషే లేదా శూథతుఔ ఫ్ష ఏదో ఔదాతులో లేదా ఎఔుువ ఫ్షలలొ సభాఙామతుి తెలుుట.
త) భా రఔటనలు భమిము తృర ర తాసహఔ సభాఙాయభు తుపదామి టిేాంఙేవిగ ఉాండఔుాండ్ా సపషే భుగ ఉాండ్ేలా
చాడటభు.
ళ) భా థకలు భమిము ళేవల ఖుమిాంచ్చ , రటికత అనఽవమిిాంఙే షయతేలు/తుఫాంధనలు , వడ్డీ మైటు ల/ఇతయ ళేర
యుసఽభుల ఖుమిాంచ్చ కచ్చితబైన సభాఙామతుి అాందిాంచఽట.
డ్ి) భూఔు బేభు సభఔమిిన సదఽతృమాలనఽ భూఔు తెయౌప

, అవి భూయు ఎలా సదిాతుయోఖయచఽకోరలో

తెయౌమజైళ, ఔరేళ్ ఇాందఽతుభుతి భు భూకైదెైనా ఇఫబాందిఔయౌగ తే దాతుతు ఎలా

, ఎఔుడ మిషుమిాంచఽకోర లనే

సభాఙామనిాంతా విులభుగ వివమిాంచఽట.
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2.1.3 మీ కాతా లేఔ సేవనఽ ఉయోగిాంచఽకొనఽటలో మీఔు సశృమడుట
ఏ ) ఔిభాం తపఔుాండ్ా సభుచ్చతభుగ అేీ ట్ ఙేళన సభాఙామతుి భూఔు ఙేయరేమటభు
త) వడ్డీ మైటు , యుసఽభుల, తుమభ తుఫ oధనల లేదా షయతేలలో వఙేి భాయుపల ఖుమిాంచ్చ భూఔు ఎపటిఔుపడె
తెయౌమయచటభు
ళ) భూ సభాఙాయభు కొయఔు ఈ కతిాంది రటితు అతుి ఱకలలోనా అాందఽఫ్టలలో ఉాంచటభు
i)

బేభు అాందిాంఙే ళేవలు

ii) తృ దఽుకాతాలలో (ఔయాంట్ /ళేవిాంగ్స ఫ్యాంక్) ఉాంచవలళన ఔతూసభృతి ాం, ఔతూస ఫ్యలన్స
కొనశూగిాంచతుకాతాలఔు విధిాంఙే యుసఽభులు.
iii) ఔ రేళ్ భూకైదెైనా ఇఫబాందఽలు తలెతిి పమయదఽ ఙెమాయలాంటే భూయు సాంరదిాంచవలళన అధికమి
ేయు, వివమలు ఇచఽిట
iv) ఔరేళ్ భూ పమయదఽ ఱకా మిధిలో మిశుుయాం కనటతే
లు ెై శూథభ లో సాంరదిాంచట్తుకత వీలుగ తృరoతీమ/
భాండల/ రతుసల్ నోడల్ అధికయుల ేయు ు, చ్చయునాభాలు భూఔు తెలుపట
v) సాంఫాందిత ఱక మిధిలోతు ఫ్యoకాంగ్ ఒాంఫుడ్స్ భాన్

ేయు భమిము చ్చయునాభాలు తెలుపట

vi) ఈ సభాఙామనిాంతా ఔ చ్చని ుసి ఔయౄతృన అాందిాంచఽట.
డ్ి) భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ బేభు రదమిశాంచఽ భా విధి విధానాలు
i) డ్ితృజిటల
ు
ii) ఙెఔుుల వసాళ్ై
ు
iii) పమయదఽల – మిశుుయభు
iv) నషే మిశృయభు
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v) ఫకభల వసాళ్ై
ు , తనకా (ఆళి ) ునఃశూాధీనభు
2.1.4 ఏదెైనా తుజరిగితే వెాంటనే దమతో సవరిాంచఽట
ఎ) భా వలన ఏబైనా తుపలు జమిగి తృ యతృటలన భూ కాతాఔు ఏరైనా అనాభతే ఙామీీలనఽ రేళేి , రటితు సతాయబే
యదఽేఙేళ ఇాందఽవలు భూఔు తలెతిిన నశుేతుకతగనఽ భా నషే మిశృయ విధానభు ననఽసమిాంచ్చ భూఔు తఖు మిశృమతుి
ఔయౌపాంచటభు .
త) భూ పమయదఽనఽ సమైన మీతిలో ళ఼ాఔమిాంచ్చ సపాందిాంచటభు.
ళ) పమయదఽలెై తీసఽకొని చయయెై సాంతిి ఔలఖనుపడె దాతుి ెై అధికయుల భుాందఽఔు ఏవిధభుగ తీసఽఔు
రయీాలో తెయౌమజైమటభు.
డ్ి) శూాంకైతిఔ లోతృలవలు సభసయలు తలెతిినుడె సభుచ్చత రతాయభాిమాలనఽ సాచ్చాంచటభు.
2.1.5 మీ వయకత ఖత సభాచారభు – గోయభుగ రిఖణాంచఽట
ేయ 5 లో కతిాంద సాచ్చాంచ్చన అాంఱ లు భునశృ, భూ వయకతిఖత సభాఙామతుి అాంతయాంగిఔబైనదిగనఽ , గోయభుగనఽ
ఉాంచఽట జయుఖుతేాంది.
2.1.6 తుమభావళిఔ రచాయభు
ఏ) కాతా తెయచఽ సభమాన లేదా అబయయధ న బేయఔు కాతాదాయులఔు తుమభావయ రతితు అాందిాంచఽట
త) తుమభావయ రతేలనఽ రతి ఫ్రాంచ్ / రబ్ ళెైట్ లాందఽ అాందఽఫ్టలలో ఉాంచఽట
ళ) భా ఉదో యఖులఔు ఈ తుమభావయ ెై ూమిి అవగహన ఔయౌపాంచ్చ/ శిక్షణ ఇచ్చి తదాామ తుమభావయ లోతు
తుమభ తుఫాంధనలనఽ చఔుగ అభలు ఙేముట.
డ్ి) ఈ కోడ్ (తుమభావయ)

భమిము

అాందఽలోతు అాంఱలనఽ కాతాదాయులఔు ఎయఔ యచఽటఔు తగిన చయయ

తీసఽకొనఽట
2.1.7 ఆచయణలో తుసక్షతృత ధో యణతు అవలాంబాంచఽట
బేభు వమసఽస, తెఖ, యౌాంఖ, రైరఴఔ, భత, అాంఖ రైఔలయ హో దాల ఆధాయభుగ వివక్షతనఽ తృటిాంచభు.
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3. సభాచాయభు – తృయదయశఔత
వడ్డీ మైటు ల, శూధాయణ ప఼జులు ఇతయ యుసఽభుల ఖుమిాంచ్చ సభాఙామతుి భూయు వీటి దాామ తెలుసఽకోవచఽి.
ఏ) భా ఱకలలోతు రఔటనల దాామ
త) ఴెల్ప లెైనుఔు లేదా భా ఱకలఔు తౄర న్ ఙేముట దాామ
ళ) భా రఫైసటు లో చాచఽట దాామ
డ్ి) సాంఫాందిత ఉదో యఖులనఽ/సశృమ ళఫబాందితు అడెఖుట దాామ
ఇ)ట్మిఫ్ లెడాయలునఽ భా ఱకలలో/భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ చాచఽట దాామ
3.1 శూధాయణ సభాచాయభు
ఎ) బేభు అాందిాంఙే వివిధ

థకలనఽ, ళేవల సభాఙామతుి భూఔు తెయౌ  అాందఽలో భూ అవసమలఔు సమిడ్ే

రటితు ఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు.
త) భా అతూి ఱకలలోనా ఫేళక్ ళేవిాంగ్స ఫ్య

oఔు కాతాలు తెయచఽటఔు కవలళన డ్ాఔుయబాంటు వివమలనఽ

మాండె/భూడె ఫ్షలలో రరళ ఉాంచటభు జయుఖుతేాంది. అాంతేకఔ ‘చ్చని కాతాలు’ తెయచఽటఔు గనఽ సడయౌాంచ్చన
వివమలనఽ ఔడ్ా తెయౌమజైశూి భు.
ళ) భూఔు ఆసకతి ఉని థకల/ళేవల

ూమిి సభాఙామతుి రధాన వివమలనఽ

తెయౌమజైశూి భు. వడ్డీ మై టల
ు ,

యుసఽభు భమిము ఙామీీల వివమలనఽ తెలుపతాభు.
డ్ి) వివిధ భాధయభుకల దాామ భా వివిధ థకలు/ళేవలు ఎలా లబయభ్తాయో రటితు ఏవిధభుగ
వితుయోగిాంచఽకొనవఙోి తెలుపతాభు. ఉదా|| ఏ.టి.ఎo. ఇాంటమిట్ ఫ్యాంకతాంగ్, టయ్ తృర న్ భమిము ఱకలదాామ.
ఇ) నాయమయభుగ చటే యభుగ అాంతయగ త విధానాలఔు లోఫడ్ి భూ ఖుమిిాంు, చ్చయునాభాల ధివీఔయణ కొయఔు భాఔు
ఏభే సభాఙాయభు కరలో భూఔు వివమిశూి భు.
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ఎఫ్) భూ హఔుు లు భమిము ఫ్ధయతలఔు సాంఫాందిాంచ్చన సభాఙామతుి , రధానభుగ డ్ితృజిటు ఔు ,

ళేఫ్ ఔసే డ్డ

వసఽివులఔు భమిము ళేఫ్ డ్ితృజిట్ లాఔర్ కాతాలఔు వమిిాంజైళన నాభునేషన్ శూౌఔయయభుఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు.
3.2 ‘డు నాట్ కల్’ సేవ
ఔరేళ్ భూయు భా ఫ్య oఔులో “డెనాట్ కల్” మిజిసే యు (do not call register) నాందఽ నేయుగకతు లేదా సమీాస్
తృ ర రైడర్ దాామ గతు నేషనల్ డె నాట్ కల్ మిజిసే మీ నాందఽ కతూ భూ ేయునఽ మిజిసే ర్ ఙేళకొతునఙో భూఔు భా
థకల/ళేవల అమాచ్చత రణజయ సభాఙామతుి తౄర నఽల దాామ/ఎస్.ఎాం.ఎస్ దాామ /ఈబైల్ దాామ తెలుభు.
అభనపటికత భూ శూ ాంత కాతాలఔు సాంఫాందిాంచ్చన వివమలు , జాఖయౄఔత విషమాలు రసి ఽతభు భూయాందఽఔుాంటలని
థకల/ళేవల ెై సలశృలనఽ తెలుసఽకొనఽటఔు ఈ తుఫాంధన వమిిాంచదఽ.
3.3 వడడస రేటు ల
బేభు దిఖువ రటిభూద భూఔు సభాఙామతుి ఇశూిభు.
ఏ) భూ డ్ితృజిట్ భమిము ఋణాలఔు వమిిాంఙే వడ్డీ మైటు ల.
త) (Fixed rate of interest) తురీీత వడడస రేటుతో ఉనన ఋణాల వివరలు , వడ్డీ మీళెట్ కుజ్ వివమలు ఏబైనా ఋణ
పాందభు ఉని సాందయాభులో దాతు అభలు తేది విషమాలు .
ళ) వడ్డీ ఫ్రు టిాంగ్ మైటల తో ఉని ఋణాలు ఐతే భూ

(floating rte of interest) ఫ్లు టాంగ్ రేటలఔు మిపమన్స మైటలతో

అనఽసాంధిాంచఫడ్ిన వివమలు దాతువలన ెమిగిన/తగిగన వడ్డీ మైటల వివమలు రసి ఽతాతుకత ఙెయౌుాంచవలళన వడ్ిీ
వివమలు భృ|| విషమాలు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూయు భూ ‘లోనఽ’ కాతాఔు తుమీీత వడ్డీ మైటల నఽాండ్ి ఫ్రు టిాంగ్ వడ్డీ మైటలఔు , లేదా తౄర టిాంగ్ వడ్డీ మైటల నఽాండ్ి
తుమీీత వడ్డీ మైటలఔు భాయుికొనదయౌళేి, అాందఽఔు ఙేమవలళన నఽలు అాందఽఔు వమిిాంఙే చామీీల వివమలు.
ఇ) భూ డ్ితృజిటు ెై బేభు ఙెయౌుాంఙే వడ్డీ లేదా భూ ఋణాలెై వమిిాంఙే ఙామీీల తుమీీత కలమిభుతితు రఔటిాంచఽట.
ఎఫ్) భూ డ్ితృజిటు ెై/ ఋణాలెై విధిాంఙే వడ్డీ లెకతుాంు దధ తేలు తెయౌమఙేముట
3.3.1 వడడస రేటులో భాయులు
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ఋణాలభూద వడ్డీ / మిపమన్స మైటులో భాయుపలు భమిమూ మిపమన్స మైటలతో ఫ్రు టిాంగ్ మైటల ఎలా
అనఽసాంధిాంచఫడ్ినదో అని విషమాతుి , తుయీ మభు తీసఽకొని 15 మోజుల లోు ఈ కతిాంది శూధనభుల దాామ
తెలుుతాభు.
i)

ఉతి మలు

ii)

ఈ-బైల్

iii) ఎస్.ఎాం.ఎస్
3.4 సఽాంఔభు – షడాయల్
3.4.1ప఼జులు/ఛారీీలు
ఏ) బేభు విధిాంచఽ ప఼జులు / చామీీలనఽ భా ఫ్యాంక్ ఫో ర్ీ లేదా ఫో ర్ీ ఙే అనఽభతిాంచఫడ్ిన ఫ్ధయతఖల అధికమి
ఙేత తుయీ భాంచఽట జయుఖుతేాంది. ఇవి సభుచ్చతభుగ ఉాండ్ి ఏవిధబైన తాయతభయత లేఔుాండ్ా కై యకతుకత ఙెాందిన
కాతా దాయులాందమికీ కైలా వమిిశూి భ.
త) భా సఽాంఔభుల వివమలు , రబ్ ళెైట్ నాందఽ భమిము రతిఱకలోనఽ

తృ ాందఽయుశూిభు.

రతిఱకలోనఽ

సఽాంఔు టిే వివమలు ఉనాిమతు నోటిస్ ఫో ర్ీ దాామ ఖభతుాంచవచఽి.
ళ) భూయు ఎాంచఽఔుని థఔభుల, ళేవల, సఽాంఔు/ఙామీీల వివమలనఽ భూఔు వివమిాంచఖలభు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూయు ఎాంచఽఔుని థకల/ళేవల తుమభ తుఫాంధనలు ఉలు ాంఘాంచ్చనఙో బేభు రేమఫో వు ెనాయౌటీ
ఖుమిాంచ్చ ఔడ్ా సభాఙాయభు అాందిశూి భు.
3.4.2 ప఼జులు/ చారీీలల భాయులు
ఔరేళ్ బేభు యుసఽభు లు భమిము చామీీలలో భాయుప తెచ్చి ఏరైనా ెాంచ్చనా లేఔ కొితి యఔు చామీీలు రరేశెటే న
ి ా
దాతు వివమలనఽ కాతా ళేేటమాంట్ /ఈ-బైల్/ఎస్.ఎాం.ఎస్/ఱకలలోతు నోటీస్ ఫో యుీ ల దాామ భాయుప సాంబవిాంచఽటఔు
ఔ నల మోజుల భుాందే తెలుుట జయుఖుతేాంది. ఈ సభాఙామతుి భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ ఔడ్ా తృ ాందఽయుశూిభు.
3.5 తుమభ - తుఫాంధనలు
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ఏ) భూయు ఎాంచఽకొనఽటఔు అడ్ిగిన థకల/ళేవలఔు సాంఫాందిాంచ్చన షయతేలనఽ తుమభ తుఫాంధనలనఽ
తెయౌమయుశూిభు.
త)తుమభ తుఫాంధనలు సఔిభభుగ ఉాంట్భ. హఔుులఔు, ఫ్ధయతలఔు సాంఫాందిాంచ్చన కచ్చిత సభాఙాయభు
సపషే బైన ఫ్షలో తెయౌమయుశూిభు.
3.5.1 తుమభ తుఫాంధనల భాయులు
ఏ) తుమభ తుఫాంధనలలో భాయుపలనఽ అవి అభలభేయ ఔ నల మోజుల భుాందే ఈ కతిాంది రకిమ
త ల దాామ భూఔు
తెయౌమజైశూి భు.
i) ఉతి మలు
ii) కాతా ళేేటమాంటల
ు
iii) ఎస్.ఎాం.ఎస్ లు
iv) ఈబభ
ై ల్
ఈ సభాఙాయభు అతూి ఱకలలోతు నోటిస్ ఫో యుీలాందఽ భమిము భా రఫైసట్ నాందఽ లబయభఖునఽ.
త) శూధాయణభుగ, ఈ భాయుపలు, ఔ నల మోజుల భుాందఽ, భూఔు నోటీస్ దాామ తెయౌమఙేఱకై అభలు ఙేమటభు
జయుఖుతేాంది.
ళ) ఔరేళ్ బేభు ఏదెైనా భాయుపలు ఙేళ ,

రటితు భూఔు నోటీస్ ఫో యుీ దాామ తెయౌమ ఙేమఔుాండ్ా అభలుమిళేి

దాతుతు 30 మోజులలోు ధివీఔమిశూి భు. ఔరేళ్ అలాాంటి భాయుప వలు భూకైదెైనా నషే భు రటియౌుతే నోటీసఽ రలువడ్ిన
60 మోజులలో భూయు కాతానఽ భూళరేమవచఽి లేదా అయహతఔయౌగిన భమకఔ కాతాఔు దాతుి భయు ాంచవచఽి. ఇాందఽఔు
భూయు ఏ విధబైన యుసఽభుగతు చామీీలుకతు ఙెయౌుాంఙాయౌసన తులేదఽ.
డ్ి) బేభు ఙేళన తుమభ తుఫాంధనల భాయుపలనఽ ఎపటిఔుపడె రఫైసట్ నాందఽ తృ ాందఽయుశూిభు. భూ అబయయధ న
బేయఔు భాయుపలు ఙేళన కొితి క఼తు భూఔు ఔడ్ా అాందిశూి భు.

4. రఔటనలు, భారకెటాంగ్ భరిము అభమకలు
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ఏ) బేభు తమాయుఙేళే రఔటనలు భమిము రయతృమభివిదిధకత సాంఫాంధిాంచ్చ ఙేళే ఏ సభాఙాయభూ భుభుమలనఽ
తుపదో వ టిేచఔుాండ్ా నాయమాతమఔభుగ ఉాంట్మతు భనవి ఙేసి ఽనాిభు.
త) ఏ భాధయభభులోనైనా రఔటనలు ఇచ్చినుడె , తృర ర తాసహఔ శూభగిిలో ఫ్య oకతాంగ్ ళేవలు లేదా థకలనఽ
ేమకునిుడె రటిలో వడ్డీ మైటల రశూి వన ఉాంటలాంది. అాంతేకఔుాండ్ా ఇతయ యుసఽభులు

, ఙామీీలనఽ తెలుపత

అనఽవమిిాంఙే తుమభ తుఫాంధనల ూమిి వివమలనఽ భూ అబయయధ న బేయఔు తెలుుతాభు.
ళ) ఔ రేళ్ బేభు సశృమ ళేవల కొయఔు

భూడ్ో క్షభు రమి ళేవలనఽ ఉయోగిాంచఽకొాంటే రమికత భూ వయకతిఖత

సభాఙాయభు అాందిాంఙాయౌస ఉాంటలాంది. (ఔరేళ్ భూ సభాఙామతుి రయౄ అాందఽకొని క్షభులో) భాలాగై రయౄ
ఔడ్ా అదే శూథభలో ఆ సభాఙామతుి గోయభుగ బదరభుగ ఉాంచఽతాయు.
డ్ి) భూయు ఎాంచఽకొని థకల వివమలనఽ ఎపటిఔుపడె ఈ-బైల్/ఎస్.ఎాం.ఎస్/టయౌతౄర ను దాామ
తెయౌమయుశూిభు. ఔరేళ్ ఇతయ థకల / ళేవల/ భమిాంత అమాచ్చత సభాఙామతుి తెలుసఽకోరలాంటే భూయు
భావదే డెనాట్ కల్ మిజిసే యునాందఽ (do not call register) భూ ేయునఽ నమోదఽ ఙేసఽకొనఔుాండ్ా ఉాండ్ాయౌ.
ఇ) బేభు భా రతయక్ష అభమఔు రతితుధి సాంసథ ల కొయఔు రతేయఔ రవయి న -తుమభావయ యౄతృ ాందిాంఙాభు. వితుయోఖ
దాయులఔు భా థకలనఽ /ళేవలనఽ భాముటిాంగ్ ఙేముట బేభు భా
వితుయోగిాంచఽకొాంట్భు. అటిే సాంసథ లు రతయక్షభుగ కతూ తౄర నఽ దాామ కతూ

రతితుధి సభసథ

ల ళేవలనఽ

భుభుమలనఽ సాంరదళ
ి ేి భూయు రమి

ఖుమిిాంునఽ ధివీఔమిాంచఽకోరయౌ. భా థకలనఽ అభుమటకొయఔు ఏయపడీ ఈ భూడవ క్ష రతితుధఽలు లేఔ ఏజాంట్
లు రవయి నా తుమభావయకత ఔటలేఫడ్ే తుఙేశూి యతు భనవి.
ఎఫ్) భా రతితుధి /కొమిమర్ లేదా రతయక్ష అభమఔు ఏజతూసలు భూతో అభమయదగ రవమిిాంచ్చనా లేదా తుమభావయతు
ఉలు ాంఘoచ్చనా సదయు పమయదఽనఽ మిశీయౌాంచ్చ సభుచ్చత చయయలు తీసఽకొతు భూఔు జమిగిన నశుేతుకత ఫ్యాంఔు

నషే

మిశృయ తృయౌళ఼ రకయభు తఖు మిశృయభు ఙెయౌుశూి భు.
జి) అలాాంటి భా భూడవ క్షు /రతితుధఽలు/రతితుధి సాంసథ లు భూకైదెైనా థఔభు నఽ/ళేవనఽ విఔిభళేి సదయు
అభమఔభువలన రయు తృ ాందే యుసఽభు లేఔ ఔభూషన్ ఖుమిాంచ్చ కచ్చితభుగ తెలుుతాయతు భనవి.

5. గోయత భరిము యహసయభు
ఏ) బేభు భూ వయకతిఖత సభాఙామతుి యహసయభుగ గోయభుగ ఉాంచఽతాభు. (భూయు రసి ఽతభు భా కాతాదాయులు
కనపటికతతూ) భమిము ఈ కతిాంది సాతారలనఽ – తుమైేఱలనఽ తృటిశూి భు.
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త) ఈ కతిాంది భునశృభాంచ్చన సాందయాభులలో తప బేభు భూ

దాామ లేఔ ఇతయతార తృ ాందిన భూ

కాతా డ్ాట్

భమిము వివమలనఽ ఏ వయకతికతగతు/ఇతయ ఔాంెతూలఔుగతు /సభుదామ సాంసథ లఔు గతు తెలుభు.
i) ఔ రేళ్ చటే యభుగ ఫ్యoకతాంగ్ మఖుయలేషనఽఔు అవసయబైనుడె
ii) రజలఔు సభాఙాయభు తెలువలళన ఫ్ధయత తలెతిినుడె
iii) భా ఆసఔుిల బేయఔు సభాఙామతుి తెలువలళవళేి తప. (ఉ. మోశూతుి తుమోధిాంఙేాందఽఔు) . అభతే దీతుి
బేభు ఆసమగ తీసఽఔుతు భూ కాతా సభాఙామతుిగతు భూ ేయు చ్చయునాభాలనఽ

ఇతయ వయఔుిలఔుగతు లేదా భా

ఖూ
ి ప్ లోతు ఇతయ ఔాంెతూలఔు గతు భాముటిాంగ్ తుభుతి భు ఇవాటభు జయుఖదఽ.
iv) ఔరేళ్ భూయు భూ సభాఙామతుి ఇవాభతు ధివీఔమిళేి తప
v) భూ రరతూయాఔబైన అబయయధ న బేయఔు బేభు భూెై ఫ్యాంఔర్ మిపమన్స ఇవావలళ వళేి తప
ళ.) రతేయకతాంచ్చ భూయు అధికమిఔభుగ అనఽభ తిళేి తప భూ వయకతిఖత సభాఙామతుి భాఔుగతు భమిభే ఇతయులఔు
గతు సాంఫాందిాంచ్చన భాముటిాంగ్ వయవశృమల కొయఔు బేభు ఉయోగిాంచభు.
5.1 యతి తురేదశిత సాంసా లు ( స.ఐ.స.)
ఎుపడ్ెైనా భూయు ఋణ శూౌఔయయభుకొయఔు ధయకాసఽి ెటే లకొాంటే
ఏ ) సదయు యతి తుమైేశిత సాంసథ ల తృతరలనఽ /తుతనాతుి భూఔు తెయౌమజైశూి భు. భమిము ఆ సాంసథ లు ఇచ్చిన
సభాఙాయభు/వివమలు భూ యతి అవసమలఔు /శూభమధాతుకత సమితృర తాయో లేదో చాశూిభు.
త) బేభు యతి తుమైేశిత సాంసథ లనఽాండ్ి తృ ాందిన యతి సభాఙామతుి భూయు సాంఫాందిత చామిీ /యుసఽభు ఙెయౌుాంచ్చ
దాతుతు భా నఽాండ్ి తృ ాందఽటఔు అబయమిధాంచవచఽి.
ళ) భానఽాండ్ి భూయు తీసఽకొని ఫ్కీల ఖుమిాంచ్చ యతి తుమైేశిత సాంసథ లఔు ఎపటిఔుపడె తెయౌమజైశూి భు.
డ్ి) యతి తుమైేశిత సాంసథ లఔు భూ వయకతిఖత/రభాణ ూయాఔ ఫ్కీల ఖుమిాంచ్చ ఎుపడె తెయౌమయుశూిభాంటే :
i)

భూయు భూ ఫ్కీ ఙెయౌుాంులో రనఽఔడ్ి ఉనిుడె

ii) భూ రభాణూయాఔ/యతి లారదేవీలు విరదాసపదబైనుడె
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ఇ) భూయు తీసఽకొని ఋణభు అసఔిభబై తదఽమి సఔిభభుకఫడ్ి గడ్ిలో డ్ినటతే
లు ఆ సభాఙామతుి యతి
తుమైేశిత సాంసథ లఔు తదఽమి తురేదిఔలో తృ ాందఽయుశూిభు.
ఎఫ్) భూ అబయయధ న బేయఔు బేభు భూ యతి/అుప వివమలనఽ యతి తుమైేశిత సాంసథ లఔు ాంాంచ్చన వివమలనఽ
భూఔు తెలుపతాభు.

6. ఫ్కీల వసాళ్లు
ఏ) బేభు భూఔు అుపలు ఇచ్చినుడె రటి ఙెయౌుాంు విధానభు , ఙెయౌుాంు వయవధి తెలుఫడెతేాంది. ఉదా ||
విలువ, కలభు భమిము ఙెయౌుాంు ఔిభభు. ఔరేళ్ భూయు ెై ఙెయౌుాంు తుఫాంధనలు తృటిాంచతుమడల “లాస్ ఆఫ్ ది
లాాండ్” (laws of the land ) మిభుతికత లోఫడ్ి భూ ెై ఫకభ వసాలు కొయఔు చయయ తీసఽకొాంట్భు.
త) ఫకభల వసాలు కొయఔు భా ఫో యుీ అనఽభతిాంచ్చన తుఫాంధనలు /ళెఔయమిటి మైతృ జిషన్ (ఆళి

ునః

శూాధీనభు) భమిము మిఔవమీ ఏజాంటు తుమాభఔభు వమిిాంచఽనఽ.
ళ) ఋణ వసాలుకొయఔు భా రతితుధితు తుమభుాంఙే భుాందఽ అతుి విధాలా తుమభ తుఫాంధనలనఽ తృటిాంచ్చ
మిజిషే ర్ /లెైళెన్స నఽ భాంజూయుఙేశూి భు.
డ్ి) భా వసాలు రతితుధఽలు చఔుటి అనఽబవభు ఔయౌగి ఫ్ధయతతో సఽతుితభుగ భూతో వయవహమిశూి యు. రయు
అవసమతుకత భుాంచ్చ ఎఔుువగ భూతో వయవహమిాంచయు.
ఇ) భా ఫ్కీ వసాలు రకిమ
త
భమయదతోనా భుాందఽచాుతోనా ఉాంటలాంది . భాఔు భా కాతాదాయుల నభమఔభు,
రమితో సతసాంఫాంధభు ఙాలా భుకయభు.
ఎఫ్) బేభు భూయు ఙెయౌుాంచవలళన ఫ్కీ వివమలనఽ తృ ాందఽయుశూిభు. భుాందసఽి నోటీసఽ జామీ ఙేశూి భు .
జి) భా తపదనభు వలు భూయు ఫ్ధఔు ఖుమికఔుాండ్ా ఉాండట్తుకత , అఔిభ ఋణ కాతాల జాతతానఽ భా వసాలు
సాంసథ ఔు అపగిాంఙే భుాందఽ , జాతతాలో భూ ేయు ఉాండటభు సభాంజసబైనదేనతు క్షుణీ

oగ భమకఔభాయు

మిశీయౌాంచ్చ తుమధమిశూి భు.
ఴెచ్) బేభు ఫకభ/ఋణ వసాలు కొయఔు ఙేటేే చయయలనఽ భూఔు భుాందఽగ తెలుుతాభు.

భూకై

తుమభుాంచఫడ్ిన భా రతితుధి వసాలు సాంసథ ేయు / చ్చయునాభా /రతితుధి ేయు/ తౄర నఽ నాంఫయు భృ || వివమలనఽ
భూఔు తెలుపతాభు.
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ఐ) బేభు, ఋణ వసాలు రతితుధి సాంసథ ల/ ఔాంెతూల వివమలనఽ భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ తృ ాందఽయుశూిభు.
జ) భూ అబయయధ న బేయఔు సదయు వసాలు రతితుధి /సాంసథ ల వివమలనఽ భా అతూి ఱకలనఽాండ్ి ఔడ్ా తృ ాందవచఽి.
క) భా అధికయులు లేదా భా రతితుధఽలు

(అతడె/ఆబ) భూ వదే ఔు ఋణ వసాలు/ఆళి

ునః శూాధీనభు

కొయఔు వచ్చినుడె భూ అబయయధ న బేయఔు రయు రమి ఖుమిిాంు కయుీనఽ భూఔు చాాంచఖలయు భమిము భాఙే జామీ
అభన ధివీఔయణనఽ ఇతయ ఆధామలనఽ ఔడ్ా చాాంచఖలయు.
ఎల్) ఋణ వసాలు/ఆళి ునఃశూాధీనభు కొయఔు తుమభుాంచఫడ్ిన భా ఉదో యఖుల /భమిము రతితుధఽల ఆళి
జుిఔు తృ ాందఽయచ్చన రవయి న తుమభావయ:
i) భూయు తుమైేశిాంచ్చన రదేశభులో భుభుమలనఽ ఔలసఽకొనఽట , ఔరేళ్ భూయు అచిట లేతుఙో భూ ఇాంటివదే
ఔలుసఽకొనఽట, అచిటఔడ్ా లేతుఙో భూ వితిి /ఉదో యఖరదేశభులో ఔలుసఽకొనఽట
ii) ఖుమిిాంు భమిము ధివీఔయణ భూఔు చాాంచఽట
iii) భూ యహసయతనఽ గౌయవిాంచఽట
iv) భూతో సాంరదిాంులు భనోయాంజఔభుగ జయుుట
v) భూ వితిి యబైన ఇఫబాందఽలవలు రతేయఔ సభమాతుి కోమితే తప భాభూలుగ భా రతితుధఽలు
భుభుమలనఽ ఔలళకొనఽటఔు ఉ 7 ఖాం

నఽాండ్ి మ 7 ఖాం లోు వచఽిదఽయు.

vi) శూధయబైన వయఔు భూ అబయయధ న బేయఔు తులదే రదేఱలు/తులదధ సభమాలు ఏబైనా ఉాంటే అఔుడఔు
/అుపడె భా రతితుధఽలు ఫ్కీ వసాలు తుభుతి భు మయు.
vii) భుభుమలనఽ ఔలుసఽకొని సభమభు , ఔలుసఽకొని మయమాల సాంకయ భమిము భూతో భాట్ుడ్ిన
విషమాలు భృతి భు మికయుీ కఫడెతేాంది.
viii) విరదాల మిశుుయభు కోసభు ఉబమ క్ష ఆమోదబైన దే తేలలో ఫ్కీ వసాలు కమయచయణ ఉాంటలాంది .
ఇాందఽఔు తగిన సశృమభు లభిసఽిాంది.
ix) ఫ్కీ వసాలు కొయఔు భుభుమలనఽ ఔలుసఽకొనిుడె వినమ విధేమతలనఽ భమయదనఽ తృటిశూి యు. భా
అధికయులు/రతితుధఽలు భూ వదే ఔు ఫ్కీ వసాలు తుభుతి భు వచ్చినుడె రయు భూఔు యువు తృర భే ఏ
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తూ ఙేమయు. భుభుమలనఽ ఏవిధభుగనఽ ఫ్ధిాంచయు. భూ ెై నోయుతృమైసఽకోవటభు/ఙేభఙేసఽకోవటభు
జయుఖదఽ. భుభుమలనఽ అనాభతే తౄర న్ కల్స దాామ ఫ్ది oచటభు, భూ ళేిఴేతేలఔు/ఫాంధఽవులఔు భూ
ెై దఽష్-రఙాయభు ఙేమటభు జయుఖదఽ. భుభుమలనఽ అనాభతే తౄర న్ కలుసలతో ఇఫబాందిెటేటభు
జయుఖదఽ. అభనపటికత భూయు భామిన భూ తౄర నఽ నాంఫయు / చ్చయునాభా ఇతయ వివమలనఽ ఎపటిఔుపడె
భాఔు తెలుపత ఉాండ్ాయౌ. ఔరేళ్ భూమిచ్చిన చ్చయునాభా/తౄర న్ నాందఽ భూ ఉతుకత లబయభూకతు ఎడల
ఫ్యాంఔు భూ ళేిఴతేలనఽ /ఫాంధఽవులనఽ భూకొయకై సాంరదoి చఽట జయుఖుతేాంది.
x) భూయు ఔుటలాంఫ ాండెఖలు , ెయుళ్ు ై భమిము ఇతయ వుఫ్ -వుబ కయయఔిభాలలో తుభగిబై ఉనిుడె
భుభుమలనఽ ఔలసఽకొతు /తౄర నఽ ఙేళ రేధిాంచఽట జయుఖదఽ.
xi) భూ వదే నఽాండ్ి భా రతితుధి నడవడ్ిఔెై ఏదెైనా పమయదఽ వళేి బేభు తక్షణబే సపాందిాంచ్చ విఙామిశూి భు.
6.1 ఫ్కీ వసాలు/ తనకా ునఃశూాధీన విధానభు
బేభు ఫకభ వసాలు కొయఔు చటే ఫదే బైన శృభూ/తనకా(ఆళి )

ునః శూాధీన విధానాతుి తృటిశూి భు. భా

విధివిధానాలనఽ రబ్ ళెైట్ నాందఽ తృ ాందఽయుశూిభు. భమిము క఼లనఽ భా అతూి ఱకలలోనా అాందఽఫ్టలలో
ఉాంచఽతాభు.

7. పరయదఽలు; ఇఫబాందఽలు భరిము ునఃచయణభు
7.1 అాంతయగ త విధానాలు
ఏ) ఔరేళ్ భూయు పమయదఽ ఙేమదయౌళేి అది ఎలా ఙేమాలో బేభు ఙెఫుతాభు.
i) ఎలా ఙెమాయయౌ
ii) పమయదఽ ఎఔుడ ఙేమాయౌ
iii) పమయదఽ ఎవమికత ఙేమాయౌ
iv)భూ పమయదఽఔు సపాందన/జరఫు ఎుపడె వసఽిాంది
v)ఉశభనభు కొయఔు ఎవమితు ఔలరయౌ
vi)భా సపాందన/జరఫు వలు తిి డఔతృర తే భూయు ఏాం ఙేమాయౌ
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త) భూయు అడ్ిగై రశిలఔు భా ఉదో యఖులు సభాధానభు ఇచ్చి భూఔు సశృమడఖలయు.
ళ) భూ పమయదఽల విషమభులో ఎలా వయవహమిాంఙాయ్ తామితఖతితు శూపగ ఎలా మిషుమిాంఙాయ్ అనిది భూఔు
ఙెఫుతాభు.
డ్ి) భూ సభసయనఽ మిషుమిాంచఽకొనఽటఔు ఱకలోతు పలానా అధికమితు ఔలరలతు భూఔు సాచ్చశూిభు. ఔరేళ్ భూ
పమయదఽనఔు ఱకా మిధిలో మిశుుయభు లభిాంచతు ఎడల భూయు భా తృరాంతీమ/భాండల /తుసతృల్ నోడల్
అధికమితు ఔలువవచఽి. రమి చ్చయునాభాలు ఱకలలో లభిశూిభ.
ఇ) ఔరేళ్ భూ పమయదఽ యౌఖిత ూయాఔభుగ ఉాంటే భూఔు తగిన యశీదఽ/రతిసపాందన ఔ రయభుమోజులలోుగ
ాంశూి భు. ఔరేళ్ భూ పమయదఽ తౄర న్ దాామ ఴెల్ప డ్ెస్ు ఔు తెయౌనటతే
లు ఆ పమయదఽఔు తుమైేశిఔ సాంకయనఽ
కైట్భాంచ్చ సభుచ్చత కలవయవధిలో కైసఽ రఖతితు ఖుమిాంచ్చన సభాఙామతుి అాందిశూి భు.
ఎఫ్) భూ సభసయనఽ మిశీయౌాంచ్చన తయురత భా తేది రతిసపాందననఽ భూఔు వివమిసి ా ఇాంక ఎఔుువ సభమాం
అవసయబైతే అది ఎాందఽకో భూఔు 30 మోజులలో తెలుపతాభు. భమిమూ భూయు సాంతిి ఙెాందతు మడల ఆ తయురత
ఏభుఙేమాలోఔడ్ా వివమిశూి భు.
జి) ఔరేళ్ భూయు పమయదఽ ఙేళన 30 మోజులవయఔు భూఔు భానఽాండ్ి ఏవిధబైన తిి ఔయబైన సభాధానభు మఔతృర తే
భూయు ఇతయ రకిమ
త లనఽ ఖుమిాంచ్చ ఆలోచ్చాంచవచఽి. ఫ్య oకతాంగ్ ఒభుబడ్స భాన్
ఫ్యoఔు రమిఙే తుమభుాంఫడ్ిన
భాన్

ళ఼ుమ్ కతిాంద ఫ్యత మిజర్ా

ఒoఫుడ్స భాన్ నఽ సాంరదిాంచవచఽి. ఱకా మిధిలోతు ఫ్యాంకతాంగ్ ఒభుబడ్స

రమి చ్చయునాభానఽ రతిఱకలోనా తృ ాందవచఽి.

7.2 ఫ్యాంకాంగ్ ఒoఫుడ్స్ భాన్ స఼ెమ్
బేభు భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ ఫ్యకతాంగ్

ఒ oఫుడ్స భాన్ ళ఼ుమ్ ఖుమిాంచ్చ తృ ాందఽయుశూిభు. కొదిేతృటి యుసఽభుతో

భూఔు కరలాంటే ఔ క఼తు ఔడ్ా ఇశూిభు. ఏ ఫ్రాంచ్చ ఏ
అతుిఫ్రాంచ్చల నోటిస్ ఫో యుీలోు తెలుపతాభు.

ఒoఫుడ్స భాన్ మిధికిాంత దికత వసఽిాందో అనిదాతుతు

ఒoఫుడ్స భాన్ చ్చయునాభా తౄర నఽ నాంఫయుు భృ

|| వివమ లనఽ

వివమిశూి భు.
7.3 కాతాదాయుల సభావేశభులు
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ఔిభభు తపఔుాండ్ా అుపడుపడె కాతాదాయుల సభారేశభు తుయాఴాంచ్చ రమిఙేి చఔుటి
సలశృలనఽ/ఆలోచనలనఽ ఇచ్చి ుచఽికొనఽటఔు ఔటలేఫడ్ిఉనాిభు.

7.4 శకారిధి కాతాదాయుల సేవ ఔమిటీ సభావేశలు
రతి నల కొఔశూమి జమిగై ఫ్రాంచ్ కాతాదాయు ళేవ ఔభుటీ భూటిాంఖులఔు భుభుమలనఽ శూదయభుగ ఆశృాతుాంచట్తుకత
ఔటలేఫడ్ి ఉనాిభు. భా ఆశృానాతుి ఱకలాందఽ రఔటనల దాామ తెయౌమజైశూి భు.

8. థకలు భరిము సేవలు
8.1 డితృజిట్ కాతాలు
ఏ) భూయు వివిధ యకల కాతాలనఽ భా వదే తెయవవచఽి. ళేవిాంగ్స ఫ్యాంక్

, టయమ్ డ్ితృజిట్ , ఔమాంట్ కాతా

భృదలఖునవి. ెైకాతాలనఽ భూయు ఇలా ఔయౌగి ఉాండవచఽి.
i)

ఔవయకతి యబైనది

ii) సాంముఔి భు
iii) సాంముఔి భు (ఇదే యు లేఔ జీవిాంచ్చఉనిరయు)
iv) సాంముఔి భు (భృదటిరయు లేఔ జీవిాంచ్చఉనిరయు)
v) సాంముఔి భు (తమాతిరయు లేఔ జీవిాంచ్చఉనిరయు)
లేదా
vi) ఇాంకై ఇతయ మీతిలోనైనా
త) బేభు భా కాతాదాయుల శూౌఔమయయధ భు ఔతూస ఫ్యలన్స లేతు ఫేళక్ ళేవిాంగ్స ఫ్య

oక్ డ్ితృజిట్ కాతానఽ

అాందిసి ఽనాిభు. ఏ యుసఽభూ వసాలు ఙేమఔుాండ్ానే ఔతూస/శూభానయ ఫ్యoకతాంగ్ వసతేలనఽ ఔయౌపశూిభు. దీతుకత
సాంఫాందిాంచ్చన రధాన వివమలతూి భూయు కాతా తెమిఙేభుాందఽ తృయదయశఔభుగ తెయౌమయుశూిభు.
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ళ) అనఽభతిాంచఫడీ ెై కాతాలఔు అవసయబైనఙోట నాభునేషన్ శూౌఔయయభు లభిసఽిాంది . కాతా తెమిఙే
దయకాసఽినాందఽ నాభునేషన్ కొయఔు భమిము నాభుతు ేయునఽ తృస్ ఫుక్ నాందఽ/ఎకౌాంట్ ళేేటమాంటల నాందఽ/ఎఫ్డ్ిఆర్
నాందఽ తృ ాందఽయచఽటఔు అవకశభు ఔలదఽ . మఫో భే కాతాల యయవసనాలు / వివమలు నాభునేషన్ శూౌఔయయభు
భృ||. అతూి అాంఱలనఽ భూఔు కాతా తెమిఙే సభమాన తెలుఖలభు.
డ్ి) భూ నాభునేషన్ ఔు సమిమఖు యశీదఽ ఇచ్చి , నాభునేషన్ వివమలు తృస్ ఫుక్ / అకౌుాంట్ ళేేటమాంట్/ఎఫ్.డ్ి.ఆర్
లoదఽ తృ ాందఽయుశూిభు. భూ అబయయధ న బేయఔు నాభుతు ేయునఽ ఔడ్ా అనఽభతిాంచ్చన ఙోట రరమటభు
జయుఖుతేాంది.
ఇ) భూయు కాతా తెమిఙే సభమాన యౌకతాడ్ డ్ితృజిట్ శూౌఔయయభు , ళ఼ాప్ కాతా, భమిభ బేభాందిoఙే ఆ తయశృ ఇతయ
థకల తుమభాలు/రకిమ
త
భృదలఖు రటి ఖుమిాంచ్చ ఔడ్ా తెలుపట జయుఖుతేాంది.
8.1.1 కాతా తెయచఽట భరిము డితృజిట్ కాతాల లావదేవీలు
భూయు ఏ డ్ితృజిట్ కాతానైనా తృరయాంభిాంఙేభుాందఽ బేభు
ఏ) ‘కాతాదాయుతు తెలుసఽకొనఽట’ క.రై ళ. (Know your customer) రకిమ
త
వివమలనఽ చఔుగ వివమిశూి భు .
త) ఇాందఽ కొయఔు భాఔు కవలళన సాంఫాందిత డ్ాఔుయబాంట్ లు లేఔ శూక్షయ తారలనఽ అడ్ిగి తీసఽకొాంట్భు
ళ)క. రై.ళ. /అఔిభాయీ న తుమోధభు లేదా ఇతయ ఱసనయబైన అవసమల తుభుతిo కరయౌసన సభాఙాయభు భాతరబే
కోయుతాభు. ఔరేళ్ అదను సభాఙాయభు అవసయబైతే దాతుతు విధిగ కోయుతాభు. దాతుకత సాంఫాందిాంచ్చన లక్ష్యయతుి
వివమిశూి భు. నాయమ శూథనాలు/ ఫ్యాంకతాంగ్ మఖుయలేటర్ లఔు తప భూ వివమలనఽ / సభాఙాయభునఽ గోయభుగ
ఉాంచఽతాభు.
డ్ి) కాతా తెయచఽటఔు కవలళన అ

తుి తౄయాంలనఽ ఇతయ

వివమలనఽ

భూఔాందిశూి భు. కవలళన రధాన

సభాఙామతుి తెలుుతాభు. భూయు ఇవావలళన ఇతయ తారలు భృ || వివమిశూి భు. భూయాందిాంచ్చన తారలు క.రై.ళ.
ధివీఔయణఔు అనఽఖుణభుగ ఉనాియో లేరో అతు సమిచాసఽఔుాంట్భు.
ఇ ) కై.రై.ళ఼. కత అనఽఖుణబైన తారలనఽ అవసయబైనుడలాు భూయు అాందిసి ా సహఔమిాంఙాయౌ.
ఎఫ్) భూకైబైనా సాందేశృలుని మడల రటితు తువితిి యచ్చ భూఔు కవలళన కాతానఽ తెయవఖలభు.
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జి) భూ డ్ితృజిట్ కాతా తెయచఽటఔు సాంఫాందిాంచ్చన అతిభుకయ బైన తుమభ-తుఫాందనలనఽ ఇతయ రకిమ
త నఽ
వివమిశూి భు.
ఴెచ్) కాతా తెయుసఽినిుడె భీభాఔు సాంఫాందిాంచ్చన వివమలనఽ , భీభా థకలు రటి కల మిభుతి , షయతేలు/
మిభుతేలఔు లోఫడ్ి నషే మిశృమతుి డ్ితృజిట్ ఇనాసయన్స అాండ్ కిడ్ిట్ గయయాంటీ కమకపమైషన్ ఆప్ ఇాండ్ిమా
సాంసథ ఏవిధభుగ అాందిసి ఽాందో వివమిశూి భు.
8.1.2 కాతా భారిడి
ఏ) ఔరేళ్ భూయు ఎాంచఽకొని ళేవిాంగ్స/ఔమాంట్ కాతాల వలన భూయు సాంతోలాంచఔుాండ్ా ఉాంటే కాతా తెయచ్చన 14
మోజులఔు లోఫడ్ి భూయు ఙేళన భృదటి జభ ెైకతుి భమకఔ కాతాఔు భయు ాంచవచఽి. అలా కఔుాండ్ా భూడఫుబ భూఔు
రసఽ కరలాంటే దాతుతు భమిము ఆ కలాతుకత వచ్చిన వడ్డీ తు జోడ్ిాంచ్చ భూఔు తిమిగి రసఽ ఇవాఫడెతేాంది .
దీతుకొయఔు ఏవిధబైన నోటీస్ సభమభు కతూ లేదా అదను చామీీలు ఉాండవు.
త) ఔరేళ్ భూ ఔమాంట్ /ళేవిాంగ్స కాతాలనఽ భూళరేమదయౌళేి భూ

ఆదేఱనఽశూయభు, అతుి లాాంచనాలనఽ

ూమిిఙేళన ధఽరవతారలనఽ భూనఽాండ్ి తీసఽకొతున భూడె మోజులఔలాు (three working days) భూళరేశూి భు.
ళ) ఔరేళ్ భూ కాతానఽ భా ఇతయ ఱకఔు ఫదియ్ ఙేమాలాంటే ఙేశూి భు. భూ అబయయధ న ళ఼ాఔమిాంచ్చ భూ కొితి చ్చయునాభా
కొయఔు ధివీఔయణాతుి కోయఔుాండ్ానే, కైవలభు భూ యౌఖితూయాఔ శృభూెై రసి ఽతు చ్చయునాభాతో, 3 తు మోజులఔలాు
భూ కాతానఽ ఫదియ్ ఙేశూి భు. భూయు 6 నలలలోు భూ కొితి చ్చయునాభా ధివీఔయణనఽ భూ కాతా ఫదియ్ కఫడీ ఱకఔు
సభమిపాంఙాయౌ. కాతా తు తృరయాంబభభన రాంటనే బేభు భూఔు తెలుపతాభు. రసి ఽతు భూ కాతాఔు వమిిాంఙే
శూథభీ సాచనలనఽ/రతయక్ష ఙెయౌుాంు వివమలనఽ బేభు కాతా ఫదయ్ అభన కొితి ఱకఔు వివమిశూి భు.
8.1.3 సేవిాంగ్్/ఔరకాంట్ కాతాలు
భూయు భదఽు కాతానఽ తృరయాంభిాంఙేభుాందఽ బేభు
ఏ ) భూయు జయుుకొనే లారదేవీల సాంకయ, నఖదఽ విత్ డ్ార లు , భృ|| భమిము అనఽభతిచ్చన సభమభులోల
ఉచ్చతభుగ అనఽభతిాంచఫడ్ేవి లేదా ఔరేళ్ చామీీలు వమిిళేి రటి వివమలు తెయౌమఙేశూి భు.
త) మిభుత కలవయవధిలో వివిధ చామీీల సభాఙాయభు

, మిభుతి దాటిన తయురత వమిిాంఙే చామీీల వివమలు

తెయౌమజైశూి భు. ట్మిఫ్ టిేఔలో చామీీల వివమలు ఉాంట్భ.
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ళ) ళేవిాంగ్స కాతాలో ఙెయౌుాంఙే వడ్డీ మైటలనఽ దాతుి ఎాంతకలాతుకత ఎలా లెఔు ఔడతామో వివమిశూి భు.
8.1.3.1 ఔతూస ఫ్యలన్్
ఏ ) ళేవిాంగ్స ఫ్య oక్ కాతాలో ఉాండవలళన ఔతూస భృతాితుి

(minimum balance) ఖుమిాంచ్చ భా ఱకల దాామ

తెలుుతాభు.
త) ళేవిాంగ్స ఫ్య oఔు, ఔమాంట్ అకౌుాంట్ భమిము ఇతయ డ్ితృజిట్ కాతాలఔు సాంఫాంధి

oచ్చ కతిాంది విషమాలు

తెలుుతాభు.
i)

ఉాండవలళన ఔతూస ఫ్యలన్స, లారదేవీలఔు సాంఫాందిాంచ్చన ఇతయ తుమభ తుఫాంధనలు, వివమలు.

ii) ఔరేళ్ ఔతూస ఫ్యలన్స తుమభాతుి ఉలు ాంఘ oచ్చనటతే
లు ెనాయ్ే చామీీలు వమిిశూి భ. ఈ ెనాయ్ే చామీీల
వివమలు ట్మిఫ్ టిేఔమాందఽ ఉాంట్భ.
iii) ఔతూస ఫ్యలన్స లో ఏరైనా భాయుపలు ఉాంటే రటి ఖుమిాంచ్చ 30 మోజులఔు భుాందఽగ తెయౌమ ఙేశూి భు. ఈ
నోటీసఽ కలభులో బేభు తుయీ భాంచ్చన అధిఔ ఔతూస ఫ్యలన్స కొనశూగిాంచనాందఽఔు భూ నఽాండ్ి ఏవిధబైన
అదను యుసఽభునఽ వసాలు ఙేమభు.
8.1.3.2 ఛారీీలు
ఙెఔుుుసి కల జామీ , అదనభుగ కాతా ళేేటమాంటల
ు / నఔలు

తృస్ ఫుఔుులు/ ఙెయౌుాంు జమిన ఙెఔుుల రతేలు ,

తౄర యౌయో చామీీలు , డ్ెతట్ కయుీలు , ఏ.టి.ఎాం. కయుీలు , సాంతఔ ధివీఔయణలు , తగినాంతభృతి భు లేఔతృర వడభు
భూలభుగ ఙెఔుుల రసఽఔు అభేయ కయుి , కాతామీతితు ఫటిే అవసయభభేయ భాయుపలు భృ || రటికత వమిిాంఙే
తుమిేషే చామీీలనఽ ట్మిఫ్ టిేఔలో తృ ాందఽమిఙాభు.(కిడ్ిట్ కయుీలఔు జీవితకలు నవీఔయణ ఙామీీలఔు ఱశాతభుగ
భునశృభాంు) మభతీలు లేదా సాంక్ష్ైభాలనఽ ఇచ్చినటతే
లు రటితు అసలు ఙెలు ుఫ్టల కలభులో రనఔుు
తీసఽకోవటభు జయుఖదఽ.
8.1.3.3 తృస్ ఫుక్స/ సేటటెమాంట్్
ఏ) ఔరేళ్ భూఔు తృస్ ఫుక్ లేతు మడల భూ కాతా లారదేవీలనఽ సమి చాచఽకొనఽటఔు రతినలా ళేేటమాంటల/ఈబైల్
- (భూ అనఽభతితో) ాండభు జయుఖుతేాంది.
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త) అాంతేకఔ భమితుి భాయుు భూ కాతా ళేేటమాంట్ కరలనఽకొాంటే అదను యుసఽభుతో తృ ాందవచఽి. యుసఽభు
వివమలు ట్మిఫ్ టిేఔలో ఔలవు.
ళ) తృస్ ఫుక్ నాందఽ భమిము కాతా ళేేటమాంట్ నాందఽ ఎాం.ఐ.ళ.ఆర్./ఐ.ఎఫ్.ఎస్ కోడ్ నాంఫయుు ఉాంట్భ.
డ్ి) కాతాదాయు సాంయక్షఔ సాంకయ, సాంరదిాంచవలళన రమి తౄర నఽ నాంఫయు భృ|| వివమలు తృస్ ఫుక్ నాందఽ భమిము
అకౌుాంట్ ళేేటమాంట్ నాందఽ తృ ాందఽ యుశూిభు.
ఇ) భూ తృస్ ఫుక్/అకౌుాంట్ ళేేటమాంట్ నాందయౌ చ్చట్ేలు/దఽేలు సాంక్ష్ిిభుగ విషమ జతుతభుగ తేటతెలుభుగ
ఉాంట్మతు భనవి ఙేసి ఽనాిభు.
8.1.3.4 డితృజిట్ కాతాలఔు విశేషత ఔల్ాంచఽట
ఔరేళ్ భూ కాతా ఓనితయ తుఫాంధనలఔు సమిడ్ి ఉాంటే భూ కాతానఽ ఉనిత శూథభీ కాతాగ మిఖణశూిభు. దీతుకత
భూ అనఽభతితు రరత ూయాఔభుగ లేదా అనఽభతిాంచ్చన ఎలకేాతుక్ దధ తి దాామ తెయౌమజైమాయౌ.
8.1.4 మైనర్డ్ కాతాలు
ఏ) బైనయు డ్ితృజిట్ కాతాలనఽ ఎలా తెయరయౌ భమిము ఎలా రటి లారదేవీలనఽ ఙేమాయౌ అనివిషమాతుి బేభు
భూఔు భూ అబయయధ న బేయఔు తెలుపతాభు.
త) బైనయు బేజయు కగనే ఆమోజు బేభు భూఔు తెయౌమయుశూిభు.
8.1.5 వడుఔలో లేతు /తుదారణమైన కాతాలు
బేభు :
ఏ) భూయు కాతా తెయచఽ సభమభులో ఏ మిళథ తి
 లో భూ కాతా తుదారణ/తుయుయోఖభు ఓతేాందో ఙెఫుతాభు.
ఔరేళ్ భూ కాతా తుదారణ వయవసథ ఔు/తుయుయోగతుకత ఙేయుకోఫో తేనిదతు తెయౌళేి

, ఆ విషమాతుి భూఔు భూడె

నలలభుాందే తెయౌప, దాతు మిణాభాలనఽ వివమిశూి భు.
త) భూ కాతా తుదారణభు/తుయుయోఖభు కగనే భూఔు ఎస్.ఎాం.ఎస్/ఈ-బైల్ దాామ ఔడ్ా తెలుుతాభు.
ళ) భూ సాంముఔి కాతాదాయునఔు ఔడ్ా కాతా తుదారణభు /తుయుయోగతుకత ఙేమై భుాందఽ తెయౌమజైశూి భు.
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డ్ి) భూ తుదారణ కాతానఽ తిమిగి ఉయోఖభులోతుకత తేరలాంటే అనఽసమిాంచవలళన రకిమ
త నఽ తెయౌమజైశూి భు.
ఇ) భూ కాతా తుదారణభు /తుయుయోఖభు ఐతే ఏవిధబైన చామీీలు/సఽాంకలు విధిాంచభు.
ఎఫ్) తుదారణభు/తుయుయోఖభు ఙెాందిన కాతాలనఽ తిమిగి ఉయోఖభులోతుకత తెఙేిాందఽఔు ఔడ్ా
ఏవిధబైనటలవాంటి యుసఽభు ఙెయౌుాంచవలళన తులేదఽ.

8.1.6 కాతాల భూసవేత
శూధాయణభుగ భూకాతానఽ బేభు భూళరేముట జయుఖదఽ. అశూధాయణ మిళథ త
 ేలోు భూళరేమవలళ వళేి 30
మోజుల భుాందఽగ తెయౌమఫయుశూిభు. భమిము భూళరేమట్తుకత ఖల కయణాలనఽ వివమిశూి భు. అటిేసాందయాభులో
భూయు కొితి గ ఙెఔుులనఽ భూ కాతాెై జామీ ఙేమమదఽ. ఔరేళ్ అపటికై ఏదెైనా ఙెఔుులు జామీఙేళఉాంటే
రతాయభాిమ ఏమపటల
ు ఙేసఽకొనాయౌ.
8.2 కు మరిాంగ్ రకరమ / ఔలెక్షన్ సేవలు
ఏ) భూఔు డ్ారప్ ఫ్క్స శూౌఔయయభు ఔయౌపశూిభు. భూ ఙెఔుుల ఔలెక్షన్ కొయఔు భూయు అాందఽలో రటితు డ్ితృజిట్
ఙేసఽకొనవచఽి. భూయు జభఙేళన డ్ారప్ ఫ్క్స ఙెఔుుల సాంయక్షణఔు చయయలు తీసఽకొాంట్భు. అదికఔుాండ్ా భూయు
భూ ఙెఔుునఽ కౌాంటర్ నాందఽ ఔడ్ా జభ ఙేమవచఽి. భమిము దాతుకత యళ఼దఽనా తృ ాందవచఽి.
త) భూ ఙెఔుులనఽ లోఔల్ కతుమమిాంగ్/ఫమట ఊళ్ాఔు ాంాంఙే విధానాం తెయౌమజైశూి ాం. అదే మోజు భూ ఙెఔుు
శూథతుఔాంగ ాం భూ డఫుబనఽ తృ ాందాలాంటే ఏభే సభ మాలలోు ఙెఔుునఽ జభ ఙేమాలో తెలుపతాభు. భా ఙెక్
ఔలెక్షన్ తృలళ రకయాం ఆలసయభుగ ఔలెక్షన్ కఫడీ ఙెఔుులఔు వడ్డీ ఔడ్ా ఇశూిభు.
ళ) భూ నఽాంచ్చ ఏయఔబైన వతిి డ్ి మఔుాండ్ానే ఆలసయభుగ ఔలెక్షన్ అభన భూ ఙెఔుులఔు మిశృమతుి ఙెయౌుశూి భు.
ఇది భా ఙెఔుు ళేఔయణ / నషే మిశృయ విధానాం రకయాం ఉాంటలాంది.
డ్ి) ఔరేళ్ భూయు ఔలెక్షన్ కొయఔు జభ ఙేళన ఙెఔుు రనఽఔఔు తిరప ాంఫడ్ితే ఆ విషమాతుి భూఔు ఎస్.ఎాం.ఎస్.
/ ఈ-బైల్ దాామ రాంటనే తెలుపతాభు.
ఇ) భూ ఙెయౌుాంఫడతు /గౌయవిాంచఫడతు ఙెఔుులనఽ 24 ఖాంటల లోు భూఔు ాంాంచటాం జయుఖుతేాంది. సదయు ఙెఔుుతో
ఫ్టల ఎాందఽఔు ాంసి ఽనాిమో వివమిసి ా ఔ సాంజాభల఼ తరాం ఔడ్ా జతయుశూిభు.
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ఎఫ్) ఔరేళ్ ఫమటి తృరాంతు ఙెఔుులఔు రాంటనే డఫుబ తృ ాందాలాంటే ఏాం ఙేమాలో వివమిశూి భు. తతసాంఫాంధిత
తుమభ తుఫాంధనలు వివమిశూి భు. తిి ఔయాంగ తుయాఴాంఙే భూ కాతాఔు ఫమటి ఙెఔుులెై ఎాంతవయఔు రాంటనే డఫుబ
ఙెయౌుశూి మో (దరవయ మిభుతి) భృదలఖు వివమలనఽ తెలుపతాభు.
జి) ఔరేళ్ భూయు ఔలెక్షన్ కొయఔు జభఙేళన ఙెఔుులు తతృలా భాయగ భదయాం లో తృర భనటతే
లు నకతయ్ ఙెఔుులు
తృ ాందఽటఔు భూఔు సహఔమిశూి భు. భూఔు అతుివిధాల నషే మిశృమతుి ఙెయౌుశూి భు. ఇదిఔడ్ా భా ఙెఔుు ళేఔయణ
భమిము నషే మిశృయ తుఫాంధనల బేయకై వమిిశూి భ.
ఴెచ్) ెై విషమాలతూి భూఔు కాతా తృరయాంభిాంఙే సభమాంలో తెలుపతాభు. ఔరేళ్ భా ఙెక్ ళేఔయణ ళేవల
తుఫాంధనలలో ఏరైనా భాయుపలు ఉనిఙో రటితు భా రఫైసట్ నాందఽ తృ ాందఽయుశూిభు భమిము అతూి ఱకలలోనా
ఉాంచఽతాభు.
8.3 నఖదఽ లావదేవీలు
ఏ). రతేయకతాంచ్చ చామీీలు అవసయాం లేతు / ఏ ఇఫబాంది లేతుదిగ ఉని భూ కాతాఔు సాంఫాందిాంచ్చ ఏ కోర్ ఫ్యాంకతాంగ్
ఫ్రాంచ్ నఽాండ్ి అభనా భూయు డఫుబనఽ తీళకొన వచఽి భమిము జభ ఙేమవచఽి.
త) తృతఫడ్ిన/చ్చతుగితృర భన భూ నఖదఽ కగితాలనఽ / చ్చలు యనఽ తీళకొతు భూఔు కొితి ఫ్య oఔు నఖదఽనఽ /చ్చలు యనఽ
ఇశూిభు. ఈ శూౌఔయయభు అతూి ఱకలలోనా ఉాంటలాంది.

తుఫాంధనలఔు లోఫడ్ి ఈ శూౌఔమయతుి రక్-ఇన్ ఔసే భయు ఔు

ఔడ్ా ఔలుఖ ఙేశూి భు.
ళ) అనఽభతిాంచ్చన నఖదఽఔు ెైఫడ్ి జమిే లారదేవీలఔు తృన్ సాంకయనఽ తెలుపట అవసయభు.
8.4 రతయక్ష చెల్ుాంులు / శూాయీ సాచనలు
బేభు
ఏ) భూయు కాతా తెమిఙే సభమాన రతయక్ష ఙెయౌుాంులు / శూథభీ సాచనలు ఎలా ఇరాలనే దాతుతు భూఔు ఙెఫుతాభు.
రటితు ఎలా మికయుీ ఙేమాలో భమిము ఎలా ఉసాంహమిాంఙాలో ఔడ్ా ఙెఫుతాభు. ఇాందఽఔుగనఽ ట్మిఫ్ టిే
రకయాం యుసఽభు ఙెయౌుాంఙాయౌ.
త) భూ రతయక్ష ఙెయౌుాంులఔు భూయు తుమైేశిాంచ్చన ఆదేఱలనఽ తృటిశూి భు ఉదా|| ఎలకేాతుక్ కతుమమిాంగ్ సమిాస్ భమిము
ఇతయ శూథభీ సాచన లనఽ ఉయోగిాంచఽఔు oట్భు. ఔరేళ్ భూ అభిభతాం అభలు ఙేమడాంలో ఆలసయభు
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అభనా లేఔ విపలబైనా , అాందఽవలు భూకైదెైనా నషే భు రటియౌుతే , ఆ నశుేతుి ఫ్య oఔు నషే మిశృయ తృలళ఼
రకయభు ఙెయౌుశూి భు. అదేవిధభుగ శూథభీ సాచన బేయఔు కాతాలో ఫ్యలనఽస లేతుకయణాన భూయు జామీ ఙేళన
ఙెఔుులు ఙెయౌుాంచఫడఔ తృర తే అాందఽఔు భూలయాంగ భా ట్మిఫ్ టీేతు అనఽసమిాంచ్చ ెనాయ్ే చామీీలు రేశూి భు.
ళ) ఔరేళ్ భూ కాతాఔు ధివీఔమిాంచలేతు ఏదెైనా డ్ెతట్ తృ యతృటలన జమిగితే దాతుతు ఔనఽగకని రాంటనే సమిఙేళ
భూశూ భుమనఽ వడ్ిీ తో సహ ఙెయౌుశూి భు. ఇదిఔడ్ా ఫ్యoక్ నషే మిశృయ తృలళ఼ రకయబే ఉాంటలాంది.

8.5 చెల్ుాంుల తులుుదల శూౌఔయయభు
బేభు
ఏ) భూయు జామీ ఙేళన ఙెఔుుల తుయౌరేత కొయఔు భూమిఙేి ఆదేఱలనఽ తృటిశూి భు. భూ ఆదేఱలఔు యశీదఽ ఉాంటలాంది.
భూయు జామీఙేళన ఙెఔుులు అపటికై ఙెయౌుాంచఫడతు ఎడల తయురత వఙేి ఙెఔుుల చయౌు ాంులనఽ తుయౌ రేశూి భు. భూ
ఆదేఱనఽశూయభు నడచఽకొాంట్భు.
త) ఏదెైన చామీీలు వమిిళేి రటితు భా ట్మిఫ్ టీేలో ఉనివిధాంగ అభలుఙేశూి భు.
ళ). తృ యతృటలన భూ శూథభీ సాచనలనఽ/ఆదేఱలనఽ అభలుయచఔ, భూఙే జామీ ఐన ఙెఔుులనఽ ఙెయౌుళేి అాందఽఔు
తఖు మిశృమతుి ఇశూిభు. ఇది ఔడ్ా ఫ్యాంక్ నషే మిశృయ యౄలు రకయబే జయుఖుతేాంది.
8.6 చెఔుెలు / ఫ్కీ సాచనలు జారీ చేముట
ఏ) భూ కాతాల ఙెయౌుాంుఔు సాంఫాందిాంచ్చన అసలు ఙెఔుులనఽ / ఙెయౌుాంు

ఆదేఱలనఽ లేదా రటి రతేలనఽ లేదా

చ్చతారలనఽ (ఇబేజ్) ఇతయ ఫ్యాంఔుల నఽాండ్ి ఔలెక్షన్ కఫడీ ఙెఔుులనఽ (ళ.టి.ఎస్)చటే రకయాం ఎాంత సభమాం దాక
ఉాంచఽకోరలో అాంతదాక భావదే ఉాంచఽకొాంట్భు.
త) భాదఖగ య అవి మికయుీలో ఉనిాంత కలభు శూక్ష్యయలుగ తుఙేశూి భ. ఙెయౌుాంు జమిగిన ఙెఔుుఖుమిాంచ్చ /ఙెయౌుాంు
సాచన ఖుమిాంచ్చ విరదాం తలెతిినుపడె ఏడ్ాది లోున తెయౌనఙో ఎటలవాంటి చామీీలు వమిిాంచవు. ఏడ్ాది దాట్ఔ
ట్మిఫ్ చామీీలు వమిిశూి భ.
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ళ) ఙెయౌుాంు జయతు , కలభుఙెయౌున (out dated) ఙెఔుుల ఖుమిాంచ్చ ఎలా వయవహమిాంఙాలో తెయౌమజైశూి భు. కాతాలో
శూ భుమ (balance ) లేనాందఽవలు ఙెయౌుాంు జయతు/ తిరప ాంన ఙెఔుులఔు చామీీలు వమిిశూి భ. కలఔిబే఼ ట్మిఫ్
టీేలోతు చామీీలు వమిిశూి భ.
8.7 టయమ్ డితృజిట్్
ఏ) భూయు టయమ్ డ్ితృజిట్ తెమిఙేటుపడె అది బచాయమిటీ అమాయఔ ఎలా ఙెయౌుాంఙాలో భూనఽాండ్ి అాంగీకయాం
తృ ాందఽతాభు.
త) ఔరేళ్ భూనఽాండ్ి ఏవిధబైన సాచనలేతుమడల డ్ితృజిట్ బచాయమిటీ అభేయభుాందఽ భూఔు ఉతి యభు/ఈబైలు /ఎస్.ఎాం.ఎస్. ల దాామ తెయౌమజైశూి భు.
ళ) ఆ తయురత ఔడ్ా భూ నఽాండ్ి ఏవిధబైన సాచన భాఔు లేఔుాంటే
సభమాతుకత ఇుపడె అభలులో ఉని వడ్డీ మైటలతో తిమిగి నవీఔమిశూి 

, భూ డ్ితృజిట్ నఽ భునఽు ఉని అదే
భు. ట్క్స డ్ితృజిట్ ఔు ఈతుఫాంధన

వమిిాంచదఽ.
డ్ి) బచాయమిటి కఔభునఽే భూఔు డఫుబ కరలాంటే ఎలా తృ ాందాలనే రకిమ
త నఽ వివమిశూి భు. ఆ వివమలనఽ కాతా
తృరయాంబ దయకాసఽినాందఽ భమిము ఎాం.ఐ.టి.ళ నాందఽ భమిము తరభు రనఽఔ ఔడ్ా రచఽమిశూి భు .
ఇ) బేభు భూఔు ఼రబచాయమిటీ డ్ితృజిట్ లఔు డ్ే వడ్డీ మైటు ల భమిము చామీీలనఽ వివమిశూి భు.
ఎఫ్) ఼ర బచఽమిటీ డ్ితృజిట్ విత్ డ్ారల్స కొయఔు భదఽుదాయులాందమినఽాండ్ి ఏ విధబైన రతేయఔ సాచనలు లేతు భెడల,
“భృదటి భదఽుదాయుడె లేఔ జీవిాంచ్చఉని భదఽుదాయుడె /ఏదేతు జీవిాంచ్చ ఉని భడెుదాయుడె అనే
ళదే ాాంతభు రకయభు ఙెయౌుశూి భు. ఇలాాంటి భూ సాచనల కొయఔు కాతా తెమిఙే దయకాసఽినాందఽ శూథనభు ఔలదఽ .
జి) భూయు డ్ితృజిట్ కాతా తెమిఙే సభమాన భూఔు అతుి వివమలనఽ తెయౌమజైశూి భు. బచాయమిటీ అమాయఔ భయలా
నవీఔమిాంచ్చన ఙో లబయభభేయ వడ్డీ వివమలు ఔడ్ా ఙెఫుతాభు. ఈ విషమాలతూి కాతా తృరయాంబు దయకాసఽి నాందఽ
/ఎాం.ఐ.టి.ళ. నాందఽ భమిము తరభు రనఽఔరైు ఔడ్ా తృ ాందఽయుశూిభు.
ఴెచ్) భూ డ్ితృజిట్ ెై లబయభభేయ వడ్డీ భూద డ్ే ఆదాము నఽి వివమలనఽ భూఔు తెయౌమయుశూిభు.
ఆదాము నఽి రమి తుమభ తుఫాంధనలనఽ తెయౌప భూయు ఏవిధబైన మభతీలు ఎలా తృ ాందఖలమో ఔడ్ా
వివమిశూి భు.
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ఐ) ఔరేళ్ భదిాంుెై వఙేి వడ్డీ భూద భూయు ఆదాము నఽి ఙెయౌుాంు మిధిలోకత మఔతృర తే భూనఽాండ్ి

15జి/

15ఴెచ్ తౄయభులనఽ తీసఽకొాంట్భు. సదయు తౄయభులనఽ భూయు ఔిభభు రకయభు భాఔు అాందజైమాయౌ.
భూమిచ్చిన తౄయభులఔు భూఔు యశీదఽ ఇశూిభు.
జ) ఔరేళ్ భూ డ్ితృజిట్ భూది వడ్డీ ెై ఆదాము నఽి

తీళరేళనఙో దాతుకత సాంఫాందిాంచ్చన సమిేపకటలేనఽ భూఔు

ఇశూిభు.
క) ఔరేళ్ భూ భదఽు భూది వడ్డీ ళేవిాంగ్స ఫ్యాంక్ / ఔమాంట్ కాతాలలో జభ కఫడెతేనిఙో
భమిము అాందఽలో ఆదాము నఽి విధిాంుఔు సాంఫాంధి

, ఆ విషమాతుి

oచ్చన వివమలనఽ భూ తృస్ ఫుక్ నాందఽ భమిము

అకౌుాంట్ ళేేట్ బాంట్ నాందఽఔడ్ా తెలుపతాభు.

8.7.1 టయమ్ డితృజిటు ై ఋణభు
టయమ్ డ్ితృజిటు ెై లబయభభేయ ఋణ శూౌఔయయభు / ఒవర్ డ్ారఫ్టే వసతేలనఽ బేభు భూఔు తెయౌమయుశూిభు.
8.8 భితిచెాందినవరి కాతాలు/సటలెమాంట్ లు
ఏ) భితి ఙెాందిన రమి కాతా కు భ
ల ుల మిశుుమతుకత సఽలబ దధ తేలు బేభు అవలాంతశూిభు.
త) చతుతృర భనరమి కాతాల కు భ
ల ు తౄయభుల కొయఔు భభుమలనఽ స oరదo
ి చఽ రమికత బేభు అాందజైశూి భు. ఈ
కు భమ్ తౄయభులనఽ భా రఫైసట్ నఽాండ్ి ఔడ్ా తీళకొనవచఽి.
8.8.1 నామితు/వయసతా తుఫాంధనతో ఉనన కాతాలు
ఏ) కాతాదాయు నాభునేషన్ శూౌఔయయాం వితుయోగిాంచఽకొని కాతాలలో భమిము సాంముఔి కాతాలలో
జీవిాంచ్చఉనిరమికత ఙెయౌుాంఙే తుమభభు. (ఇదే యు లేదా జీవిాంచ్చఉనిరయు

, ఏ ఔుమైనా లేదా జీవిాంచ్చ ఉనిరయు ,

భృదటిరయు లేదా జీవిాంచ్చఉని రయు లేదా తమాతిరయు లేదా జీవిాంచ్చఉని రయు) కాతాదాయు భితి జమిగినుడె
డ్ితృజిట్ కాతాలో ఉాండ్ే భృతాితుి జీవిాంచ్చ ఉనిరమికత / నాభుతూలఔు ఙెయౌుశూి యు, అది ఎలాఖాంటే
i)

ఙెయౌుాంు భుాందఽ కాతాదాయు భితి ఙెాందాడనే అాంఱతుి జీవిాంచ్చ ఉనిరమి నఽాంచ్చ

ధివీఔయణల దాామ

తుమధమిాంచఽఔుాంట్యు.
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ii) నాయమశూథనభు నఽాండ్ి ఎటలవాంటి తుయౌరేత ఉతి యుాలు లేనుపడె భాతరబే ఙెయౌుాంులు జయుఖుతాభ .
అలాాంటి సభమాంలో జీవిాంచ్చ ఉనిరమికత / నాభుతూలకత రయసతాు ధివీఔయణ తరభు , మితృలన తరభు లేదా
తృ ర ఫేటల తరభు / ఎటలవాంటి సామాం ూచీఔతే
ి

, ఫ్ాండె లేదా శృభూలు లేఔుాండ్ానే ఙెయౌుాంు ఙేమటభు

జయుఖుతేాంది. భితిఙెాందిన రమి కాతాలో ఎాంత భృతి భు జభ అభ ఉనాి సమై ఇలాగై ఙేమటభు జయుఖుతేాంది .
త) జీవిాంచ్చఉనిరయు

/ నాభుతూ ,

చతుతృర భనరమికత నభమఔబైన రయసఽలుగ ఖుమిిాంఫడ్ి చతుతృర భన రమి

కాతాలో ఉాండ్ే జభ భృతాితుి తృ ాందఖలయు. ఈరకిమ
త లో జీవిాంచ్చఉనిరమికత / నాభుతూల హఔుులనఽ ఖుమిాంచ్చ
ఎవయౄ సరలు ఙేమలేయు’
ళ) జీవిాంచ్చఉనిరమికత / నాభుతూలఔు ఙెయౌుాంఙే రకిమ
త
భాయుతేని తుఫాంధనల బేయకై ఙెాందఽతేాంది. ఈ
విషమభులో ఫ్ాంక్ ఔు ఎవమినఽాండ్డ ఏవిధబైన ఆతృదఽలు అాంటవు.
డ్ి) ఔరేళ్ టర్మ డ్ితృజిట్ ఇదే మిలో ఎవమైనా లేదా భృదటిరయు లేఔ జీవిాంచ్చఉనిరయు

అతు ఉాండ్ి

, కనొఔ

డ్ితృజిట్ దాయు భయణాంచ్చ ఉాంటే ఼రబచాయమిటీ కొయఔు భుగియౌన సాంముఔి డ్ితృజిట్ దాయు(లు) అాందయౄ ఔలళ
అాంగీకయాం తెలతృయౌ.
8.8.2 నామినేషన్ /వయసతాు వివరలు లేతు కాతాలు
భితి ఙెాందినరమి కాతాఔు ఎటలవాంటి నాభునేషన్ లేతు సాందయాాంలో (ఇదే యు లేదా జీవిాంచ్చ ఉనిరమి) కాతా
కనుపడె (కైవయకతి యబైనవి లేదా సాంముఔి ాంగ తుయాఴాంఙే కాతాలు ) ఙెయౌుాంుఔు సఽలబబైన విధానాలు
వమిిాంజైశూి భు. చటే యబైన రయసఽలఔు ఙెయౌుాంు జయుుతాభు. శూధాయణ తృౌయులఔు ఎటలవాంటి అడీ ాంఔులు

,

అశూౌఔయయభు ఔలుఖఔుాండ్ా చాశూిభు. భా మాజభానయ విధానాలోు ఉాండ్ే కతుషేతనఽ దిలేలో ఉాంచఽకొతు భితిఙెాందిన
డ్ితృజిటయు కాతాలో భృతాితుకత ఔతూస మిభుతి విధిశూి భు. వీటికత సామాంూచీఔతే
ి తరభు కఔుాండ్ా ఇతయ తారలనఽ
సభమిపాంచభతు కోయభు.
8.8.3 కకు భ
ల ుల రిశుెరతుక కలరిమితి
భితి ఙెాందిన డ్ితృజిటయు విషమాంలో కు భ
ల ుల మిశుుమతుకత నాభుతూలఔు /జీవిాంచ్చఉనిరమికత డ్ితృజిటర్
భితేయధివీఔయణ తరభు వాంటి శూక్షయభు అాందిన నాటి నఽాండ్ి 15 మోజుల కల వయవధి లోల (ఫ్యాం ఔునఽ సాంతిి
మిఙే కు భభు ఖుమిిాంు జమిన తయురత ) ఙెయౌుాంులు జయుుతాయు.
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8.8.4 డితృజిట్ కాతాల ఼ర-మచారిటీ / ఉ సాంహయణ
టర్మ డ్ితృజిటు విషమాంలో ఆకాతానఽ తెయచ్చనుడ్ే దయకాసఽిలలో డ్ితృజిటర్ భితిఖుమిాంచ్చ కలవయవధి
భుగిమఔుాండ్ా టర్మ డ్ితృజిటు భూళరేత ఖుమిాంచ్చ ఉని తుబాంధన తెయౌమజైశూి భు. దీతుకత లోఫడ్ే డ్ితృజిట్
భూళరేశూి ాం. అటలవాంటుపడె ఎటలవాంటి అమధ యుసఽభు వసాలు ఙేమభు.
8.8.5 భితి చెాందినవరి డితృజిట్ ల తుయాహణ
చతుతృర భన డ్ితృజిట్ కాతాదాయుతు నాభుతు /రయసఽలఔు
కాతాదాయుతు కాతాలో జభ

ఇఫబాందఽలు ఔలఖఔుాండ్ా ఉాండ్ేాందఽఔు

అభన భృతాిల తుయాహణ కోసభు

నాభుతు/రయసఽల

చతుతృర భన

నఽాండ్ి సభుచ్చత

ధివీఔయణ/పాందభు ళ఼ాఔమిశూి భు. ఈ సాందయాభుగ కతిాంద సాచ్చాంచ్చన మాండె విధానాలలో ఏదో ఔ విధభుగ
వయవహమిశూి భు.
i)

శీి................ ఎళేేటల ేమిట కాతానఽ భితి ఙెాందిన రమి నాభుతూలుగ/ రయసఽలుగ బేభు అధీఔితభు
ఙేసి ఽనాిభు. శూ భుమనఽ విత్ డ్ార ఙేళకొనఽటఔు వీలులేఔుాండ్ా భితి ఙెాందినరమి ేమిట వఙేి భృతాిలనఽ
ఈ కాతాలో జభ ఙేమవచఽి.
లేదా

ii) రయసఽలు /నాభుతూలు ఈ విధభుగ

అధీఔిత భు ఙేమవచఽి. కాతాదాయు

భితి ఙెాందిన కయణాన

భితేడ్ి కాతాలో జభఙేళన రమికత శూ భుమనఽ తిమిగి ఇసా
ి “కాతాదాయు భితిఙెాందిమునాిడతు
తెయౌమఙేసి ా ఆ విషమాతుి రయసఽలు/నాభుతూకత వివమిాంచఽట. తదఽమి నాభుతు/రయసఽలు
/నాయమసభమతబైన రయసఽలు శూ భుమ జభఙేళేరమితు ఔయౌళ శూ భుమనఽ

ఫదలాభాంచదగిన తరభు

(నగోలమఫుల్ ఇనఽ్ర
ర బాంట్-ఎన్.ఐ) దాామ కతూ, ఎలకేాతుక్ కతుమమన్స ళేవల దాామ సభుచ్చత ఫదయ్ఔయి ఔు
ఫదయ్ ఙేమభతు కొయవచఽి.
8.9 సేఫ్ డితృజిట్ లాఔయుు
ఔరేళ్ భూఔు లాఔర్ ెై ఆసకతి ఉని మడల బేభు భూఔు ళేఫ్ డ్ితృజిట్ లాఔయు కాతా భమిము అాందఽలో ెటే లఔునే
విలురైన వసఽివుల ఖుమిాంచ్చ రటికత అనఽవమిిాంఙే తుమభాలు విధానాల ఖుమిాంచ్చ ూమిిగ తెయౌమజైశూి భు. భూ
వదే నఽాండ్ి ఎలాాంటి డ్ితృజిట్ ళేఔయణకొయఔు వతిి డ్ి తేఔుాండ్ానే భూఔు భా లాఔర్ ళేవలనాందిశూి భు. అభనపటికత
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రతినలా ఔిభాం తపఔుాండ్ా అదెే ఔటలేటకొయఔు భూడె సాంవతసయభుల లాఔయు అదెే (ఔరేళ్ అనఽకోతు
సాందయాభులో లాఔయునఽ ఖులకొటే వలళ వళేి ఆ కయుిలతో ఔయౌ ) పకసడ్ డ్ితృజిట్ యౄాంలో తీసఽకొాంట్భు.
8.10

విదేశీ భాయఔ దరవయ సేవలు

ఏ) విదేశభాయఔభు కొనాి లేదా అభుమనా / ళేవల ఖుమిాంచ్చ సభాఙామతుి తెయౌమజైశూి భు. విదేశీ భాయకతుకత
వమిిాంఙే వితుభమ మైటల, ఇతయ చామీీలు భృదలఖు రటి ఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు. ఔరేళ్ వీలు కతూ మడల ఇవి ఎలా
లెకతుాంఫడతాయో తృ ాందాలో వివమి శూిభు.
త) విదేఱలఔు శూ భుమ ఫదియ్ ఙేమాలనఽకొoటే దాతుతు ఎలా ఙేమాలో తెలుుతాభు.
i) ళేవల వివమలనఽ, రటితు ఎలా ఉయోగిాంచఽకోరలో తెలుపతాభు.
ii) భూయు విదేఱలఔు ాంన శూ భుమ అాందిాందా లేదా ఎుపడె అాందిాంది ఔరేళ్ ఆలసయభుగ అాందితే ఎాందఽఔు
ఆలసయభు అభాందో భృ|| వివమలనఽ అాందిశూి భు.
iii) విదేశీ దరవయభు భామిపడ్ికత వమిిాంఙే వితుభమ మైటల (లారదేవీ జమిేటుపడె ఈ మైటల తెయౌమఔతృర తే దీతుి
తయురత ) తెయౌమజైశూి భు.
iv) భూయు ఙెయౌుాంచవలళన ఔభూషనఽ
ు లేదా ఙామీీల వివమలు, శూ భుమ తృ ాందఽతేని వయకతి విదేశ ఫ్యాంఔుఔు
(అచిట) ఙెయౌుాంచవలళన ఙామీీల ఴెచిమిఔలనఽ అాందజైశూి భు.
ళ) విదేఱలోు భూయు ఙేమవలళన ఙెయౌుాంుఔు భూమిచ్చిన సభాఙాయభు సమితృర తేాందా లేదా అని విషమభు
తెయౌమజైశూి భు. ఔరేళ్ భూమిచ్చిన డ్ాఔుయబాంటేషన్ లో ఏదెైనా తేడ్ాలు లేదా అసాంూమిితారలు ఉనిుపడె
రాంటనే సమిఙేమభతు/ూమిిగ అాందివాభతు కోయుతాభు.
డ్ి) ఔరేళ్ విదేఱల నఽాంచ్చ భూ కాతాఔు శూ భుమ ఫదియ్ అభతే (జభ అభతే ) భూ కాతాలో ఎాంత భృతి భు
అసలుగ ఙేమినది ఎాంత చామీీలుగ భూ నఽాంచ్చ వసాలు ఙేళనది తెలుుతాభు. భూ కాతాఔు శూ భుమ ఙెయౌుాంు
ఙేళనుడె విదేఱలనఽాంచ్చ ాంేరయు చామీీలు ఙెయౌుాంచ్చ ఉాంటే , భూ నఽాంచ్చ అదనభుగ ఎటలవాంటి చామీీలు వసాలు
ఙేమభు.
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ఇ) భూ అబయయధ న బేయఔు బేభు భాఙే అాందిాంచఫడ్ే

విదేశీ భాయఔ ళేవలఔు వమిిాంఙే

తుమాంతరణ అవసమలనఽ ,

తుమభ తుఫాంధనలనఽ ఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు.
ఎఫ్) భూ కాతాఔు శూ భుమ జభ ఙేమడ్ాతుకత తుయీ భాంచ్చన కల వయవధి భుాంచ్చనటలలెైతే భూఔు ఫ్యాంక్ నషే మిశృయ
తృలళ఼ రకయభు మిశృయభు అాందఽతేాంది. (ఎ) ఖడెవుఔు భుాంచ్చన కలాతుకత జమిగిన వడ్డీ నశుేతుకత (త) తౄమక్స
మైటల రతిఔల చలనాతుకత.
జి) తుమభావయ / చటే భులో ఙేళన సాచనలబేయఔు జామీ ఙేళే ధఽరవతారలనఽ ఉచ్చతభుగ అాందజైశూి భు.
8.11 దేశాంలోతు ఇతయ తృరాంతాలఔు నఖదఽ ఫదళ్ల్
ఔరేళ్ భూయు దేశాంలో ఎఔుడ్ికైనా భూ డఫుబనఽ ాంాంఙాలాంటే ఏాం ఙేమాలో భూఔు వివమిశూి భు.
ఏ) భావదే లబయభభేయ ళేవల వివమలు రటితు ఎలా రడెకోరలో వివమిశూి భు.
త) భూ డఫుబనఽ ాంాంచఽటఔు అనఽరైన దధ తితు భూఔు సాచ్చశూిభు
ళ) భా ట్మిఫ్ టిే రకయాం భూఔు వమిిాంచఽ ఔభుషన్ భమిము ఇతయ చామీీల వివమలు ఙెఫుతాభు.
డ్ి) భూయు భృఫైల్ ఫ్యాంకతాంగ్ /నఫ్టే /ఆర్ .టి.జి.ఎస్ ల దాామ ాంాంచ్చన భూ నఖదఽ వివమలనఽ (అది ఙేమిాందా లేఔ
ఎుపడెఙేయుతేాంది భృ|| వివమలు) భూఔు ఎస్.ఎాం.ఎస్ /ఈ-బైల్ దాామ తెలుపతాభు.
ఈ) ఎన్.ఈ.ఎఫ్.టి/ఆర్.టి.జి.ఎస్ లఔు సాంఫాంధిoచ్చన పమయదఽల కొయఔు భా ఔసే భర్ పెళయౌటేషన్ ళెాంటయు విలాశూలు
భూయు సాంరదిాంవలళన రమిేయు ు భృ|| భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ ఉాంచఽతాభు.
ఎఫ్) ఔరేళ్ కలాతీతభు వలు

భూకైదెైనా నషే భు రటియౌునా లేదా అదను చామీీలు భూెై డ్ినా దాతుకత నషే

మిశృయభు ఙెయౌుశూి భు.
జి)భావదే కాతా లేతు తటసథ కాతాదాయులఔు ళెైతభు ఎాంచఽకొని మిభుతిలోు ఈ శూౌఔమయతుి ఔయౌపశూిభు.
8.12 అచఽుట (లెాండిాంగ్)
ఏ) ఋణ /ఫమానా లఔు సాంఫాంధిాంచ్చ భా ఫో యుీ అనఽభతిాంచ్చన విధానాలు అభలు ఙేమఫడతాభ.
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త) బేభు భూ ఆమిధఔ అవసమలనఽ నభమఔాంతో జాఖితిగ మిశీయౌాంచ్చ భూ తిమిగిఙెయౌుాంఙే ఆమిధఔ ళథతిఖతేలఔు

భమిము

శూరథ భతఔు అనఽఖుణాంగ భూఔు ఋణసశృమాం ఙేశూి భు.
ళ) ఋణాతుి

ఇఙేి విషమభులో

ళ఼ి ీ , ుయుష, ఔుల భ త తాయతభాయలనఽ తృటిాంచభు . అభనపటికత

సభాజాంలోతు కొతుి రతేయఔ తయఖతి రమి రఖతి కొయఔు ఏయపడీ థకల నఽ అభలుయఙే విషమాంలో బేభు తృలు
ాంచఽకొాంట్భు.
8.12.1 ఋణభులు (లోనఽలు)
8.12.1.1 శూధాయణ సభాచాయభు
బేభు :
ఏ) భూ లోనఽ /ఋణ శూౌఔమయలకొయఔు భూఔు భా

అతి భుకయబైన

తుమభ తుఫాంధనలతుిాంటితు విులాంగ

వివమిశూి భు.
త) భా కిడ్ిట్ కర్ీ /లోనఽలఔు సాంఫాందిాంచ్చన భుకయబైన సభాఙామతుి వివమిశూి భు. లోన్/కిడ్ిట్ కర్ీ థకల
వివమలు భమిము దాతుఔభేయ చామీీల వివమలనఽ లోన్ / కిడ్ిట్ కర్ీ భాంజూయు అభనుపడె భూఔు అాందిశూి భు.
ళ) భూయు దయకాసఽి ఙేసఽకొరలాంటే భూయు సభమిపాంచవలళన ధఽరవతారలు ఇతయ సభాఙామతుి అాందిశూి భు.
చటే ఫదే భుగ సభమిపాంచవలళన ధఽరవతారలు (తృన్ వివమలు) , నాయమ తుమాంతరణ శూపలయాం కొయఔు ఉని ఇతయ
కగితాలు ఖుమిిాంు కయుీ, వితిి , చ్చయునాభా భృ||.
డ్ి) భూయు దయకాసఽి తౄయాంలో సభమిపాంచ్చన వివమలనఽ మిశీయౌాంఙేాందఽఔు

అవసయభు అనఽకొాంటే

బేభుగతు

భారతితుధఽలు గతు భుభుమలనఽ తౄర నఽదాామగతు/నేయుగగతు భూ ఇాంటివదే గతు లేదా భూ
ఆప఼సఽ/రయతృయసథ యౌలోగతు సాంరదిశూి యు.
ఇ) ఔరేళ్ బేభు భూఔు ఒవర్ -డ్ారఫ్టే సదఽతృమాం ఔయౌగ ళేి , లేఔ భూ ఒవమీాఫ్టే మిభుతితు ెాంచ్చతే భూయు అతయవసయాంగ
డఫుబనఽ ఙెయౌుాంఙాయౌసన సభమాతుి భూఔు వివమిశూి భు. సదయు ఒవర్

-డ్ారఫ్టే ఔు సాంఫాంధి

oచ్చన లెఔులనఽ

వడ్డీ లెఔులనఽ ఎలా రేశూి మో వివమిశూి భు.
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ఎఫ్) ఔరేళ్ భూఔు ఋణ శూౌఔయయాం ఔయౌగ శూి భతు తౄర న్ దాామ తెయౌపతే భూ అనఽభతి దయకాసఽి రరతూయాఔభుగ లేదా
అనఽభతిాంచ్చన ఎలకేాతుక్ మోడ్ దాామ అాందఽకొనాికై ెైకతుి కాతాలో జభఙేశూి భు.
జి) ఏవిధబైన అమాచ్చత భుాందసఽి తీమమనభు ఋణ శూౌఔయయభునఔు గతు లేదా ఋణాతుి ెాంచఽత కిడ్ిట్
కయుీల జామీకత కతూ / వయకతిఖత ఋణాల భాంజూమీకత గతు ఉాండదఽ .
8.12.1.2 ఋణ దయకాసఽతలు రిశీలన
ఏ) ఋణ థఔభు భూఔు తెయౌమయచఽ సభమభున
వివమలు, శూయ్నా వడ్డీ వివయభులు ,

బేభు ఋణ దయకాసఽి తౄయాం

ఫ్రు టిాంగ్ మైటల లేదా తుమీీత మైటల

, భమిము

నఽ భమిము వడ్డీ మైటు

తృ ర ళెళాంగ్ కోసాం ఙెయౌుాంచదఖు

ప఼జులు/చామీీల వివమలు ఔరేళ్ ‘లోనఽ’ భాంజూయు కతుమడల భూఔు తిమిగి ఇఙేి ఙామీీల వివమలు ఼ర-ేబాంట్
ఆష న్స భమిము చామీీలు ఏబైనా ఉాంటే అవి తిమిగి ఙెయౌుాంచడభులో జమిగై జాయతుకత అమధ వడ్డీ మైటల

, తుమీీత మైటు

నఽాంచ్చ ఫ్రు టిాంగ్ మైటుఔు భూ ఋణాం భాయుికొనిాందఽఔు లేదా రనఽఔఔు భాయుికొనిాందఽఔు చామీీలు ఏదేతు , వడ్డీ మీళెట్
కుజ్ అభలు , ఋణ ఖిఴీత రయోజనాతుకత బాంఖాంఔయౌగిాంఙే ఇతయవిషమాల ఖుమిాంచ్చ బేభు తెయౌమజైశూి భు.
అాందఽవలు

భూయురటితు ఇతయ ఫ్యాంఔుల రటితో అయధ వాంతబైన తృర యౌఔ జమి భూయు

ఔ చఔుటి తుయీ మాం

తీసఽకోఖలయు.
త) బేభు భూఔు లోనఽ ధయకాసఽి తౄయాం తో ఫ్టల ఔ ఙెక్ యౌసఽేనఽ ఇశూిభు. అాందఽలో భూయు సభమిపాంచవలళన
తౄమల ేయు ు ఉాంట్భ. (నాయమ యబైన/తుమాంతరణయబైన) భూఔు అవసయాం అనఽకొాంటే దయకాసఽి నఽ
తుాంుటఔునా సహఔమిశూి భు.
ళ) భూయు సభమిపాంచ్చన దయకాసఽి ఔు తగిన యశీదఽ ఇశూిభు. దయకాసఽి నేయుగ లేదా ఆనన్
లు దాామ

సభమిపాంచ్చనా

యశీదఽ ఉాంటలాంది. దెైనాందిన తుదినాలలో మిశీయౌాంచటాం జయుఖుతేాంది.
డ్ి) భూ లోనఽ సభాఙాయాం ఖుమిాంచ్చ భాతుయీ మాతుి యౄ 20 లక్షలోు విలువ వుాంటే దయకాసఽి సభమిపాంచ్చన 30
మోజుల తుదినాలలో తెయౌమజైశూి భు. ఐతే సదయు దయకాసఽిఔు బేభు ఇచ్చిన ఙెకు స్
త ే రకయాం అతుి డ్ాఔుయబాంటలలు
జత అభయ ఉాండ్ాయౌ. యౄ 20 లక్షలఔు ెైఫడ్ిన లోనఽ దయకాసఽి తుయీ మాతుి సభుచ్చత సభమాంలోు
తెయౌమజైశూి భు.
ఇ) శూధయణాంగ లోనఽ మిశీలనాయధ ాం అతుి ధఽరవతారలు దయకాసఽి తోతృటే ఉాండ్ాయౌ. ఔరేళ్ అవి సమితృర తుమడల
భమిఏబైన ఇతయ ధఽరవతారలనఽ సభమిపాంచవలళనదిగ తదఽమి భనవి ఙేశూి భు.
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ఎఫ్) ఔరేళ్ భూ లోనఽ దయకాసఽి తియసుమిాంచ్చనఙో అాందఽఔుఖల కయణాలనఽ తెయౌమజైశూి భు.
జి) లోనఽ భాంజూయు ఐతే దాతు వివమలు, లోనఽ విలువ , భమిము ఇతయ తుమభ తుఫాంధనలనఽ ఉతి యభు దాామ
తెలుపతాభు.
ఴెచ్) బేభు భూఔు లోనఽ భమిము వడ్డీ తోసహ ఎతుిమోజులలో తీమిలో వివమిశూి భు. ఇది ఔ కలతుఫాంధన టిే.
ఐ) భూ నలసమి కతళలనఽ
఼ి
(ఔoతేలనఽ) సభభుగ ఔటలేటఔు లేదా వడ్డీ మైటల భామినుడె తదనఽఖుణాంగ నలరమీ
కతళలు
఼ి (ఔoతేలు) ఔటలేటఔు భూఔు అవకశభు ఇశూిభు.
జ) భూ అబయయధ న బేయఔు భూ లోనఽ దయకాసఽి తో తృటల ఇచ్చిన ధివీఔయణ తారలనఽ భా శూ ాంత కయుితో భూఔు ఔ
క఼తు ఇశూిభు.
క) భూ వదే నఽాండ్ి తీసఽకొని అదను ఔుదవ/తనకా ఆళి తారలఔు యశీదఽ ఇశూిభు.
ఎల్) ఔరేళ్ భూ లోనఽ కాతా తుయయధ ఔ ఆళి (ఎన్..ఏ ) అవట్తుకత దామితీళేి ఆవిషమాతుి ఉతి యభు/ఎస్ఎాంఎస్ ల
దాామ తెలుపతాభు.
ఎo) ఔరేళ్ భూయు లోనఽ ఙెయౌుాంఙే రకిమ
త లో లోభు జమిగినా లేదా తుమభ తుఫాంధనలఔు వియుదధ ాంగ భూ కాతా
వయవశృయభు జమిగినా బేభు లోనఽనఽ రనకతు తీసఽఔుాంట్భు. లేదా అదను ూచీఔతే
ి / ఆళి తనకా కొయఔు
కోయుతాభు. ఈవిషమాతుి వీలెైనాంత భుాందఽగనే తెలుపతాభు.
ఎన్) భూ డ్ిభాాండె /టయమ్ లోనఽలఔు సాంఫాందిాంచ్చన అకౌుాంట్ ళేేటమాంట్ నఽ రతి సాంవతసయభు ాంశూి భు.
ఒ) ఔరేళ్ భూ లోనఽ కాతా అకౌుాంట్ ళేేటమాంట్ భూఔు తయచా కరలాంటే ట్మిఫ్ టిే సాచ్చాంచ్చన యుసఽభునఽ ఙెయౌుాంచ్చ
తృ ాందవచఽి.
) భూలోనఽ కాతానఽ భూయు తీమిిరేళన తయురత భూయు సభమిపాంచ్చన డ్ాఔుయబాంటలలు /తనకా తారలు /ఇతయ
ళెఔయమిటి/అదను ళెఔయమిటి తారలు భృ || భూఔు 15 మోజులలోు తిమిగి ఇఙేిశూిభు. ఔరేళ్ ఇతయ లోనఽఔు
సాంఫాందిాంచ్చ మైట్ ఆఫ్ కు భ
ల ు ఉాంటే ఆవిషమాతుి భూఔు నోటిసఽ దాామ తెయౌమజైళ సదయు లోనఽ ూమిిగ తీమితృర భే
వయఔు భూతారలనఽ తిమిగి ఇవాభు.
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ఔయ) ఔరేళ్ ఏకయణభు ఙేతనై నా భూ లోనఽ/ అుప తీమితృర మాఔ ఔడ్ా భూ తారలనఽ తిమిగి ఇవాటభులో జాఖు
జమిగితే భూఔు తఖు నషే మిశృయభు ఙెయౌుశూి భు.
ఆర్) ఔరేళ్ భూమిచ్చిన లోనఽ డ్ాఔుయబాంటలలు ఇతయ ధివీఔయణ తారలు భావదే తృర భవుాంటే దాతుకత భూఔు తఖు
నషే మిశృయభు ఙెయౌుశూి భు. అాందఽ తుభుతి భు ఔ

సమిేపకట్ భూకతచ్చి నకతయ్ తారలనఽ భూయు తృ ాందఽటఔు

సహఔమిశూి భు.
ఎస్) భూనఽాండ్ి గతు లేదా ఇతయ ఫ్యాంక్ నఽాండ్ిగతు లేదా భమిభేభతయ ఆమిధఔ సాంసథ నఽాండ్ి గతు భూ లోనఽ కాతానఽ
భమకఔ ఙోటికత భామిలతు అబయయధ న వళేి 2 రమలోుు దాతుతు మిశీయౌాంచ్చ భా తుయీ మాం రలువమిశూి భు.
టి) ఫ్రు టిాంగ్ వడ్డీ మైటలతో ఉని భూ ఇాంటి అుపకాతాలఔు భుాందఽగనే కొాంత అుప ఙెయౌుాంచ్చనా లేదా ూమిిగ
అుపనఽఙెయౌుాంచ్చనా ఎటలవాంటి అదను ఙామీీలనఽ/ సఽాంకలనఽ విధిాంచభు .
8.13 గయయాంటీ
ఏ) భూ అుపతుభుతి భు / గయయాంటీ తుభుతి భు భూయు భూడవ వయకతితు తుమభుాంచఽటఔు భా అనఽభతి కోమితే
బేభు భూఅనఽభతితో సదయు వయఔుిలఔు/అతతు నాయమ సలశృదాయునఔు నభమఔ బైన

,

భూ ఆమిధఔ సభాఙామతుి

అాందిశూి భు.
బ) అాంతే కఔ మేభు
i) భూ గయయాంట్యుఔు భూ అుపతుభుతి బై వమిిాంఙే షయతేలు తుమభతుబాందనలు రమి జరఫుదామీతనభు భృ
వివమలనఽ తెయౌప అవసయబైనఙోట రమి సాంతకలనఽ తీసఽకొాంట్భు. ఇాందఽతుభుతి భు రయు

||

రమి నాయమ

సలశృదాయుతు సలశృఔడ తీసఽకొనవచఽినఽ.
ii) అలాగై రయు

/రమి ఆళి గయయాంటీ కతాంద ఉనిాందఽన రధాన అుపనఔు రయు/ రమి ఆళి ఔడ్ా ఫ్ధయత

వఴాంఙాయౌస ఉాంటలాందని విషమాతుి ఔడ్ా వివమిశూి భు.
iii) రమి ఫ్ధయతలు అుపలు భృ|| రమికత వివమిశూి భు.
iv) భూయు తీళకొని అుప తాలఔు వివమలు, లోనఽ యొఔు తుమభ తుఫాంధనలనఽ వివమిశూి భు. అతుివివమలు
(లోన్ అగిిబాంట్) ఔయౌగ న కగితాలనఽ/ డ్ాఔుయబాంట్ క఼తు ఉచ్చతభుగ గయయాంట్యుఔు ఇశూిభు.
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స) ఔవేళ్ మీయు ఔ లోనఽ తుమితత భు గయయాంట్యుగ తులవలాంటే మేభు మీఔు ఇలా చెఫుతాభు :
i)

భూయు అుపఔు గయయాంట్యు

ii) ఫ్యoఔు అుపభృతాితుకత భూమై జరఫుదామీ
iii) అవసయబైనుడె అుపతీయిభతు భుభుమలనఽ తీయిభతు
iv) భూయు గయయాంటీ గ ఉని అుప తీయఔతృర తే ఫ్యాంక్ లో భూ ఇతయ కాతాలోు జబైఉని డఫుబ భూద భాఔుని
అధికయభు
v) గయయాంటర్ గ భూ ఫ్ధయత అనఽఔుని, మిభుత భృతాితుకత వమిిాంచ్చనా లేఔ అమిభుత భృతాితుకత వమిిాంచ్చనా
సమై.
vi) ఏభే సభమభు/మిళథ త
 ేలలో భూయు గయయాంటర్ ఫ్ధయత నఽాండ్ి విభుకతి ఙెాందఽతామో తెయౌే విధానభు.
vii) భూయు గయయాంటర్ ఉని కాతా దాయుతు భాంచ్చ ఙెడె ఆమిధఔ మిళథ త
 ేల భాయుపలు.
డ్ి) పాందభు రకయభు అుప తీమితృర గనే భూయు ఇచ్చిన డ్ాఔుయబాంటలలు

తనకాగ ెటే న
ి ఆళి తారలు

(టైటిల్ డ్డడ్స ) భృ|| భూఔు 15 మోజులలోగ తిమిగి ఇఙేిశూిభు.
ఇ) ఔరేళ్ అుపతీమితృర భన 15 మోజుల లోు భూ కగితాలనఽ /దశూరలనఽ బేభు తిమిగి

ఇవాలేఔతృర తే భూఔు

నషే మిశృమతుి ఙెయౌుశూి భు.
ఎఫ్) ఔరేళ్ భూయు గయయాంటీ కతిాంద ఇచ్చిన తారలు భా వదే నఽాండ్ి తృర తే భూఔు నషే మిశృయభు భమిము
సమిేపకటలే ఇచ్చి నకతయ్ తారలనఽ తృ ాందట్తుకత భూఔు సహఔమిశూి భు.`
8.14 సాంటర ల్ రిజిస఼టీ
భూయు ఔరేళ్ భూ ఋణ తుభుతి భు ఇభూమవఫుల్ (ఔదలతు) తృరమీే తు (ఆళి తు) రధాన లేఔ అదను ళెఔయమిటి
కతిాంద తనకా ెడ్ితే భూఔు భా ళెాంటరల్ మిజిళ఼ే ీ తుతనభు ఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు. అటల
ు తనకా ెటే న
ి ఆసఽిల
మికయుీలనఽ ఋణదాత భమిము /లేఔ ఆళి వయవశృమలతో సాంఫాంధo ఔయౌగి ఉనిఎవమైనా తతుఖీ ఙేమవచఽి.
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8.15 ఫ్కీల సటలెమాంట్
ఏ) ఔరేళ్ భూయు భూ ఙెయౌుాంులనఽ సకలాంలో ఙెయౌుాంచలేతు ఎడల భాఔు ఆవిషమాతుి తెలాపయౌ.
త) భా తుమభ తుఫాంధనలఔు ఇతయ మితృలన తుమభాలఔు ఔటలేఫడ్ి ఔరేళ్ భూకైదెైనా తుజబైన ఆమిధఔ
ఇఫబాందఽలు ఉాండ్ినఙో రటితు అయధ ాం ఙేళకొతు భూెై దమతో వయవహమిశూి భు.
ళ) భూ ఆమిధఔ ఇఫబాందఽలనఽ అధిఔభుాంచట్తుకత భూఔు భాశకతికొలది సహఔమిశూి భు.
డ్ి) ఔరేళ్ కైశూమి మిశుుయాం (

ఒ.టి.ఎస్.) కతిాంద భూ ఙెయౌుాంునఔు

రతితృదన తెయౌపతే దాతు వివమలు

తెయౌమజైశూి భు.
ఇ) ఈ ఒ.టి.ఎస్. థఔభు భూఔు వమిిాంజైళనఙో దాతు అభలుకొయఔు అనఽసమిాంచవలళన తుమభ తుఫాంధనలనఽ
వివయభుగ రరతూయాఔభుగ తెలుపతాభు.
ఎఫ్) ఔరేళ్ ఒ.టి.ఎస్. దాామ భూ ఙెయౌుాంు కాతా మిశుుయబైతే దాతు యయవసనాలనఽ భూఔు వివమిాంచ్చ భూ ఆమిధఔ
ళథతిఖతేలనఽ/ఋణ చమితన
ర ఽ ళ.ఐ.ళ. రమికత తురేదిశూి భు.
8.16 లోనఽల సఔలయరిటెైజేషన్
ఏ). బేభు ఔరేళ్ భూ అుపనఽ / కయుీ భూది ఫ్కీ తు ళెఔయమిటైజైషన్

(రేమై సాంసథ ఔు అభమఔభు) ఙేళేి ఆ

సాంసథ ేయునఽ భూయు ఙెయౌుాంఙాయౌసన భృతి ాం వివమలు భూ అుపలనఽ కొని సాంసథ చ్చయునాభా భృ || వివమలనఽ
భూఔు తెయౌమజైశూి భు. శూధాయణభుగ నాళయఔాం కాతాలనఽ భాతరబే ఎళెైనమాంటు దాామ ఆళి ునర్ తుమమణ
ఔాంెతూలఔు ఇవాటాం జయుఖుతేాంది. కoరబైజ్ దాామ అుప మిశుుయబైన కాతాల విషమాంలో ఏ .ఆర్.ళ లఔు
అళెైసన్ ఙేమటభు జయుఖదఽ.
త) అలాగై ఇతయ సాంసథ లఔు ఫదియ్ అభన భూ అుపలనఽ భమిము కయుీభూది ఫ్కీలనఽ బవిషయతే
ి లో భూమై
నేయుగ ఆసాంసథ ఔు ఙెయౌుాంఙాయౌస ఉాంటలాంది.
ళ) భూ అుపలనఽ ఫదియ్ ఙేసఽకొని కొతి సాంసథ భూ ఋణవివమలనఽ ళ.ఐ.ళ. కత తెయౌమఙేసి ఽాంది.
డ్ి) ఔరేళ్ భూఔు

భూ అుపనఽ ఫదియ్ ఙేళన

కొితి సాంసథ తో ఏదెైనా

ఇఫబాందఽలు ఎదఽమైతే

దాతుతు

మిషుమిాంఙేాందఽఔు బేభు సహఔమిాంచఖలభు.
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8.17 ఎలకాట తుక్స ఫ్యoకాంగ్
8.17.1 న్్ (.ఐ.ఎన్) /తృసార్డ్స లు
ఏ) బేభు భూ 

.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ లఔు రడ్ే సాంకయలనఽ / దే తేలనఽ అాంతమీతీమ రభాణాలతో

ఉయోగిశూి భు. రటి విడెదల భమిము మియక్షణఔు /గోయభునఔు చయయలు తీళకొతు భూనభమకతుకత రతీఔగ
తులుశూిభు.
త) బేభు భూ ఖుమిిాంు వివమలనఽ అాందఽకొనగనే భూ .ఐ.ఎన్ నఽ భా ఱకఔుగతు లేదా భావదే
నమోదెైఉని భూ చ్చయునాభాఔు గతు ాంశూి భు. ఆ తయురత భూ శూౌలబయభు రకయభు భూయు దాతుతు
భాయుికొనవచఽి.
ళ) భూ కాతాల మియక్షణాయే భు .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ విషమభులో ఈ కతిాంద ఇచ్చిన దే తేలనఽ తృటిాంచమదఽ.
i)

ుటిేనతేది / నల /సాంవతసయభు

ii) ఔిభసాంకయలు (అనగ 3456)
iii) సఽలబభుగ ఔతుెటేఫడ్ే నాంఫయు కాంతనేషన్ (1111)
iv) టయౌతౄర న్ నాంఫర్ ఫ్గలు
v) వయుస ఔిభభులో ఫ్గలుగ ఙేళన భూ కయుీ భూది సాంకయల వితుయోఖభు
vi) అవయ్లగ ఔతుె టే ఫడ్ే భూ వయకతిఖత వివమలు (ఉదా

|| డ్ెవి
ైీ ాంగ్ లెైళెన్స , సఽలబభుగ ఔతుెటేఫడ్ే ఇ తయ

సాంకయలు )
vii) ఔుటలాంఫ సబుయల ేయు ు /భుదఽే ేయు ు, వీధి ేయు ు భృ||
డ్ి.) భూయు భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ నఽ అతి జాఖితిగ కతృడెకోరయౌ.
ఇవి చేమఔలడదఽ:
i)

ఇతయులఔు భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ / యక్షణ వివమలనఽ అాందిాంచఽట.
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ii) ఎఔుడ్ెైనా భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ / యక్షణ విషమాలనఽ మళెటే లట
iii) భూ భృఫైల్ నాందఽ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ వివమలనఽ శూరే ర్ ఙేముట
iv) ఫ్యాంక్ రతితుధఽలుగ ఙెుపఔునిరమికత /ఇతయులఔు .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ తెలుపట
v) ఫ్యoఔు కాతా వివమల కొయఔు అడ్ిగినరమికత శూనఽఔలభుగ సపాందిాంచఽట.
vi) ఉతి మల దాామ / ఈ -బైల్ /ఎస్.ఎాం.ఎస్ భూఔు

వఙేి సాందేఱలు “లాటమీ తగియౌాందతు /విదేశీ నఖదఽ

ఙౌఔఫ్యు ధనాతుి ఇశూిభతు భబయెటే భేసాందేఱలనైనా లక్షయయచటభు / విదేశీ సాంసథ ల రతితుధఽలుగ
ఙెుపకొనిరయు ాంాంఙే సాందేఱలఔు సపాందిాంచటభు భృ||
ఎలు ుడా
i)

భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ నఽ జాాఔాం ఉాంచఽకోాండ్ి . భూఔు వచ్చిన .ఐ.ఎన్ రరతూయాఔ సభాఙాయ తారతుి
చ్చాంచ్చరేమాండ్ి.

ii) ఔరేళ్ భూ .ఐ.ఎన్ నఽ భామిలనఽకొాంటే భాంచ్చ సాంకయనఽ జాఖితిగ ఎాంచఽకోాండ్ి.
iii) ఔఠినబైన తృసార్ీ ెటే లకొతు తయచా దాతుతు భాయుసా
ి ఉాండాండ్ి
iv) భూ కయుీనఽ .ఐ.ఎన్ /తృసార్ీ భమిము ఇతయ యక్షణ వివమలు బదరభుగ

/గోయభుగ భూ

సామాం

సాంయక్షణలో ఉాంచఽకొనాండ్ి.
v) భూయు ఏ.టి.ఎాం/.ఒ..ల వదే భూ ఏ.టి.ఎాం/డ్ెతట్ కయుీలనఽ ఉయోగిాంఙే సభమభులో భూ
.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ లనఽ ఎవాయౄ ఖభతుాంచఔుాండ్ా జాఖితి వఴాంచాండ్ి.
vi) ఔరేళ్ భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ లనఽ ఎవమైనా ఖభతుాం

చ్చనా లేఔ ఖభతుాంఙాయతు

రాంటనే భాఔు తెలపాండ్ి. అాంతేకఔ అలాాంటి అనఽభానభు ఔయౌగిన రాంటనే భూ

సాందేహభు

ఔయౌగినా

.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ లనఽ

భామిిరేసఽకోాండ్ి.
vii) యఔయకల కయుీలఔు యఔయకల .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ లనఽ ెటే లకొనాండ్ి.
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viii) భూ భృఫైళ్ాఔు వయకతిఖత ఔాంూయటయు ఔు తృసార్ీ ెటే లఔుాంటే ఎవ

యౄ భూ అనఽభతి లేఔుాండ్ా రటితు

ఉయోగిాంచలేయు.
ఇ) ఔరేళ్ భూ .ఐ.ఎన్/ఇతయ ళెఔయమిటి సభాఙాయ వివమలనఽ ఎవమికైనా తెయౌళనఙో అది భాఔు రాంటనే తెలపాండ్ి .
దాతుతు ఇతయులు ఙెడెభామగలలో రడఔుాండ్ా తుమోధిాంచట్తుకత బేభు చయయలు తీసఽకొాంట్భు.
8.17.2 ఇాంటరకనట్ ఫ్యాంకాంగ్
ఏ) భూయు భూ లారదేవీలనఽ ఇాంటమిట్ ఫ్య

oకతాంగ్ దాామ చఔుగ జయుుకొనఽటఔు బేభు తఖువిధబైన యక్షణ

చయయలు ఙేటిేనాభు.
త) ఇాందఽతుభుతి భు భా ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ వయవసథ నఽ టిషేభుగ బదరయుసా
ి ఉాంట్భు. అవసయబైన యక్షణ
చయయలనఽ తీసఽఔుాంటృ ఉాంట్భు.
ళ) బేభు భూఔు ళెఔయమిటి అవగహన ెాంఙేతుభుతి భు ఈ-బైల్ /ఏ.టి.ఎాం ళ఼ీన్, భా రఫైసటు దాామ సాందేఱలనఽ
ాంసి ఽాంట్భు .
డ్ి) బేభు భుభుమలనఽ నేయుగ కతూ లేఔ రరతూయాఔభుగ కతు

లేఔ ఈ-బైల్ దాామ కతూ

భూ

.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ /ఇతయ ళెఔయమిటి విషమాలనఽ గతు ఙెపభతు ఎుపడా కోయభు.
ఇ)

బేభు భూఔు భా

ఇాంటమిట్ ఫ్య

oకతాంగ్

సదఽతృమాతుి ఔయౌగిాంచ్చన రాంటనే దాతుతు

ఎలా

సదిాతుయోఖయచఽకోరయౌ భమిము ఎలాాంటి జాఖితిలనఽ ఙేట్ేయౌ అని విషమాలు , భమిము ఇతయ యక్షఔ సాంఫాంధ
వివమలు ఎఔుడ లబయభు కఖలరో వివమిశూి భు. ళెైఫర్ నేమలనఽ ఖుమిాంచ్చ ఔడ్ా భూయు తెలుసఽకొనఖలయు. దీతువలన
ఔాంూయటర్ నేమలు /శూుభులు తుమధమిాంచఽటఔు వీలుకతు లారదేవీలనఽ తుమోధిాంచవచఽి. ఎపటిఔుపడె ఈ
సభాఙామతుి భూఔు అాందిసి ా ఉాంట్భు.
ఎఫ్) ఔరేళ్ భూ ఇాంటమిట్

ఫ్యాంకతాంగ్ కాతాలో ఏదెైనా తృ యతృటల
ు జమిగినా లేఔ లెఔులలో తృ యతృటల
ు జమిగినా

భమిము ఏదెైనా అసాంఫాందిత సభాఙాయభు ఙోటలఙేసఽఔునాి (తుమేమిాంచఽటఔు వీలుడతు లారదేవీ , భృదలఖు
వివమలనఽ) ఔనఽగకని రాంటనే భూయు ఎవమిక,త ఎలా తెయౌమజైమాలో ఙెఫుతాభు.
జి) ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ ళేవలఔు వమిిాంఙే తుమభ తుఫాంధలనఽ తెలుపతాభు. భమిము ఇవి భా రబ్ ళెైట్ నాందఽ
ఔడ్ా ఉాంట్భ.
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ఴెచ్) ఇాంటమిట్ ళేవలఔు సాంఫాందిాంచ్చన ఙామీీల వివమలు /భమిమూ తతసాంఫాందిత ఇతయ ళేవల యుసఽభులు భృ ||
భా ఆనన్
లు ఫ్యాంకతాంగ్ ళ఼ీన్ నాందఽ భమిము భా ట్మిఫ్ టిే నాందఽ ఔడ్ా ఉాంట్భ.
ఐ) బేభు సభమానఽఔలభుగ మఖుయలేటర్ రతితృదిాంఙే ఆమిధఔ లారదేవీలకొయఔు వమిిాంఙే 2వ రకిమ
త
దాామ
అదను తుమధయణ విధానాతుి ఙేడతాభు.
జ) అనఽకొనిదాతుకత భుాంచ్చన ఆమిధఔలా రదేవీలు జమితే దాతుతు భూఔు భూయు నమోదఽ ఙేసఽఔుని భృఫైల్ తౄర నఽఔు
ఎస్.ఎాం.ఎస్ సాందేఱల దాామ తెయౌమ జైశూి భు.
క) భూయు నట్ ఫ్య oకతాంగ్ దాామ జమిన వయవశృమలనఽ /ఙెయౌుాంులనఽ /తలు ర్ మిజిళేేష
ీ న్ లనఽ

భూఔు ఈ-బైల్

/ఎస్.ఎాం.ఎస్ ల దాామ తెయౌమయుశూిభు.
ఎల్) బేభు భూఔు విలువ తుమాంతరణ శూౌఔయయాం లారదేవీల దధ తి భమిము లతధ దాయు వివమలు ఎలకేాతుక్ దే తిలో
తెలుుతాభు. ఔరేళ్ భూయు ఎాంచఽఔుని దాతుతు భామిలనఽకొాంటే భూ నఽాండ్ి అదను

తుమధయణ అవసయభు.

సదయు భాయుపనఔు భూయు కోమితే ఎస్.ఎాం.ఎస్ దాామ తీసఽకొనవలళన జాఖితిలనఽ తెయౌమయశూిభు.
ఎాం) భూయు భూ ఇాంటమిట్ ళేవలనఽ ఎుపడ్ెైనా వియభుాంచఽకొనవచఽి. ఈ విషమాతుి భూయు రరతూయాఔభుగ అతూి
లాాంఛనాల ూమిిఙేళ సభమిపాంచ వలళన ధఽరవతారలతో తెలువలమనఽ.
ఎన్) ఇాంటమిట్ శూౌఔయయభు తీళకొనఔభుాందఽ /రడఔభుాందఽ ఆ తయశృలో జమిగిన ఆమిధఔ లారదేవీల తృ యతృటు ఔు
నశుేలఔు భూయు ఫ్దఽయలు కయు.
ఒ) భూ తృసార్ీ /.ఐ.ఎన్/ఇతయ ళెఔయమిటి సభాఙామతుి అాందఽకొనడభు ఖుమిాంచ్చన ఏరైనా అబయాంతమలు జమిగితే
బేభు భూఔు తతృలా దాామ ాంాంచ్చన తృసార్ీ /.ఐ.ఎన్ లనఽ

శూక్షయభుగ నభమభు. ఔరేళ్ సదయు

సభాఙాయభు తతృలా దాామ తుజభుగ భూఔు ఙేమినా లేఔ అది భూమై తీసఽకొని యశీదఽ ఉనాిఔడ్ా దాతుతు
శూక్షయభుగ మిఖణలోతుకత తీళకొనభు.
) ఔరేళ్ భూఔు ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ శూౌఔయయభు కొయఔు కవలళన సదఽతృమాలనఽ అాందిాంచ్చ న తయురత భూ
కాతాలో ఏదెైనా తుమధమిాంచలేతు లారదేవీ జమిగితే భూ ఫ్దయత ఈ కతిాంది రటిలో ఏది తఔుురో అది వమిిసి ఽాంది.
i)

తుజబైన నషే భునఽ భూయు భాఔు నోటిపకైషన్ ఙేసి ఽని సభమాన
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ii) కాతాలో వితాీీ ఙేళకొనఽటఔు తగినాంత ఫ్యలన్స ఉాంటే
iii) కొాంత భృతాితుి భూయు ఆ పలానా లారదేవికొయఔు ఉాంచ్చనా
iv) తఔుువలో i) నఽాండ్ి iii) లేఔ అధిఔభు యౄ 10,000/- (యౄతృమలు దిరేలు భాతరభు)
ఔయ ) భూయు దఽయుదేేశయూయాఔభుగ లేఔ అజాఖితిగ ఙెడె /దఽమలోచనలతో వయవహమిాంఔ , నభమఔభుతో భా
వదే ఔు వచ్చి భూ తృసార్ీ /ళెఔయమిటి సభాఙాయభు /ఇాంటమిట్ ఫ్య

oకతాంగ్ వయవశృయభు భమిము కాతా ఇతయ

వివమలు భమకఔమికత తెయౌళతృర భాందతు భాఔు పమయదఽ ఙేళఉాంటే , భూ పమయదఽ ఙేళన తయురత జమిగిన కాతా ఆమిధఔ
నశుేతుకత భూయు ఫ్ధఽయలు కయు.
ఆర్) ఔరేళ్ భా ళెఔయమిటి లోతృలవలు

/ అజాఖితి వలు

భూ ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ ఔు ఏదెైనా నషే భు రటియౌుతే

అాందఽఔు బేభు ఫ్ధయత వఴాంచ్చ భూ నశుేతుి సమిఙేశూి భు.
ఎస్) ఆనన్
లు ఫ్యoకతాంగ్ ఙాలా శూౌఔయయభు భమిము క్ష్ైభఔయభు. ఐతే ఈకతిాంది రటితు ఆచమిళేి భమీ భాంచ్చది.
i)

భా యక్ష్ిత ఇాంటమిట్ ఫ్యoక్ ళెైట్ నఽ నేయుగ చాడాండ్ి. ఇతయ ళెైట్ యౌాంఔుల నఽాండ్ి ఈబైల్స నఽాండ్ి భా ళెైట్
నఽ చాడఔాండ్ి. భా ళెైట్ లో భా ేయు ఇతయ వివమలనఽ ఖుమిిాంచాండ్ి.

మోసూమితబైన రబ్ ళెైట్స ఔు

దాయభుగ ఉాండాండ్ి.
ii) భూ ఈ-బైల్ /.ఐ.ఎన్ భమిము తృసార్ీ ఖుమిాంచ్చ ఎవమైనా అడ్ిగితే రాంటనే భాఔు తెలపాండ్ి. బేభు
విఙామిశూి భు. తృర య్ళెైనా , బేబైనా ఔడ్ా ఎనిడా అవి అడఖభు. భూ తృసార్ీ / .ఐ.ఎన్ సభాఙాయభు
ఎవామికీ ఇవామదఽ.
iii) భూ నట్ ఫ్య oకతాంగ్ వయవశృయాం భుగిమగనే ఔాంూయటర్ నఽ లాగ్ ఆఫ్ ఙేమాండ్ి. నేయుగ విాండ్ో నఽ
భూళరేమఔ “లాగ్ ఓట్ ఫటన్” శూమభుతోనే ఔాంూయటర్ నఽ భూళ ఙేమాండ్ి.
iv) ఇాంటమిట్ ఫ్యాంకతాంగ్ లారదేవీలు జయుుటఔు ళెైఫర్ కైఫ్/ లేర్ .ళ లనఽ రడఔాండ్ి.
v) మాాంటీ రైయస్ శూఫ్టే రేర్ భమిము ళెైప రేర్ శూఫ్టే రేర్ ల తో భూ ఔాంూయటర్ నఽ రైయస్ నఽాండ్ి తుయాంతయభు
కతృడెకొనాండ్ి.
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vi) యక్ష్ిత తృర ర గిమ్స నఽ తృ ాందఽయచఽకొతు

తుపడె నఽలు , రైయస్ ఇతయ అరాంఛతూమభులనఽాండ్ి భూ

ఔాంూయటర్ నఽ యక్ష్ిాంచఽ కొనoడ్ి.
vii) ఇతయుల నఽాండ్ి యక్ష్ిాంచఽకొనట్తుకత భూ ఔాంూయటర్ కత తగిన యక్షణ ఔవఙాతుి అభయుికొనాండ్ి.
viii) పెైల్ అాండ్ రాంటిాంగ్ లేమిాంగ్ భృ|| రటితు భూ ఔాంూయటర్ నఽాండ్ి తొలగిాంచాండ్ి.
ix) .ళ. రడనుడె లాగ్ ఆఫ్ ఙేమాండ్ి.
x) భూ ఐ.డ్ి /.ఐ.ఎన్ నఽ ఇాంటమిట్ ఫరరసమోు ెటేఔాండ్ి.
xi) తయచా భూ కాతానఽ లారదేవీలనఽ మిశీయౌసా
ి ఉాండాండ్ి.
xii) యక్ష్ిత ఆనన్
లు ఫ్య oకతాంగ్ లారదేవీలనఽ జయుుటఔు భా సలశృలనఽ తృటిాంచాండ్ి భమిము భమితుి
జాఖితిలనఽ తెయౌళకొనఽటకొయఔు భా రబ్ ళెైట్ నఽ తిలకతాంచాండ్ి.
8.17.3 ముఫైల్ ఫ్యoకాంగ్
ఏ) బేభు భాఔు వఙేి భృఫైల్ దయకాసఽిల

సాంయక్షణఔు తఖు చయయలు ఙేటిే ఇాంక ఙేటే వలళన యక్షఔ

చయయలనఽ ఖుమిాంచ్చ సదా మిశీయౌసా
ి ఉాంట్భు.
త) ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ సదఽతృమాతుి భూయు ఫ్ధయతతో వితుయోగిాంచఽఔుాంటలనిపటికత ఔరేళ్

భృఫైల్

ఫ్యoకతాంగ్ భమిము ఇతయ శూభాజిఔ భాధయభుల దాామ ఫ్య oకతాంగ్ లారదేవీలు జయుుకోరలాంటే , భూయు భూ
మిఔమతుకత ఈ కతిాంది అదను యక్షణ చయయలు తీళకొనాయౌ.
i)

భృఫైల్ ఫ్యoకతాంగ్ రడఔభు కొయఔు లాగ్- ఇన్ ఙేళ ఉని భృఫైల్ మిఔమతుి అలాగై వదయౌ రళ్ు ఔడదఽ.

ii) భూ మిఔయాం దాామ ఖుయుితెయౌమతు వయఔుిలు ఏవిధబైన లారదేవీలు జయఔుాండ్ా ఉాండ్ేాందఽఔు భూయు భూ
భృఫైల్ మిఔమతుి లాక్ ఙేసఽకోరయౌ.
iii) ఔరేళ్ భూ భృఫైల్ మిఔయభు తృర భనా లేదా ఎవమైనా ద ాంగియౌాంచ్చనా అది భాఔు రాంటనే తెయౌమజైమాయౌ.
ళ) భూయు భృఫైల్ ఫ్య oకతాంగ్ ళేవలకొయఔు దయకాసఽి ఙేసఽకొాంటే మిజిళేేష
ీ న్ సభమభులో భూఔు

బేభు ఇలా

వివమిశూి భు:
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i)

వితుయోఖదాయుతు తుమధయణ తుభుతి భు ఙేటిేన యక్షణ చయయలు

ii) ఙెయౌుాంు తుయౌరేత ఆదేఱలఔు ఙేమవలళన అనఽరైన విధానాం భమిము అాంగీకయభు కొయకై అనాభాంచఽ
తుమభ తుఫాంధనలు.
8.17.4 ఏ.ట.ఎాం/డెబట్/కకరడిట్ కయుసలు
ఏ ) శూధాయణభుగ భూయు తెయచ్చన కాతానఽఫటిే భూఔు ఏ.టి.ఎాం/డ్ెతట్ కర్ీ జామీఙేశూి భు. ఔరేళ్ భూఔు
అవసయభు లేదనఽకొాంటే భూయు రటితు తియసుమిాంచవచఽి.
త) భూ ఖుమిిాంు , ఇతయ వివమలఔు సాంతిి ఙెాందిన తయురతే కయుీల నఽ భూఔు సామభుగ జామీఙేమటభు
జయుఖుతేాంది.
ళ) బేభు భూఔు అవసయబైన స మీాస్ గైడ్ /బాంఫర్ ఫుకు ట్ లనఽ ఇశూిభు. వీటిలో తుమభ తుఫాంధనలు
ఔరేళ్ కయుీ తృర గకటలేఔునాి

,

లేఔ ఎవమైనా అహమిాంచ్చనా , దాతువలన భూఔు వఙేి నశుేలఖుమిాంచ్చ ఉాంట్భ.

అలాగై భూ కయుీనఽ భృదటి కయుీతో సహ రడటభు వలన ఔయౌగై నశుేలనఽ ఖుమిాంచ్చ ఔడ ఉాంట్భ.
డ్ి) భూయు ఏభే కాతాలకొయఔు ఈ కయుీలనఽ రడవఙోి వివమిశూి భు. ఔరేళ్ భూ కయుీ కై ళేవఔు మిభుతభు
కఔుాండ్ా ఫహృళ్ రయోజనాలు ఔయౌగి ఉాంటే రటి ఇతయ ళేవలనతుిాంటితు వివయభుగ భూఔు తెలుపతాభు.
ఇ) వయి భాన లారదేవీల మిభుతి ఖుమిాంచ్చ వివమిశూి భు. ఏ.టి.ఎాం. / .ఒ.ఎస్ కౌాంటయు లో తౄర మక్స
లారదేవీలనఽ ఎాంతవయఔు రడవఙోి వివమిశూి భు.
ఎఫ్) భూ కయుీఔు ఙెయౌుాంచవలళన చామీీలు/యుసఽభులు వివమిశూి భు.
జి) నఖదఽ విలువతో సాంఫాందాం లేఔుాం డ్ా అతూి కయుీల లారదేవీలఔు సాంఫాందిాంచ్చ

‘ఆనన్
లు అలెర్ే్ ’ శూౌఔయయభు

ఔలుఖజైశూి భు. భూయు ఔశూమి కయుీనఽ ఉయోగిాంచగనే నమోదఽఙేసఽకొని భూ భృఫైల్ ఔు ఆ సభాఙాయాం
రాంటనే వసఽిాంది. ఔరేళ్ భూయు కఔుాండ్ా ఇతయులెవమైనా లారదేవీ జమితే /లేఔ భూ కర్ీ తుయయధ ఔభుగ
రడఫడ్ినా, ఆవిషమాతుి భూ భృఫైల్ తౄర న్ సాందేశభు దాాయ భూయు తెలుసఽకొతు

బేభు ఇచ్చిన టయౌతౄర న్

నాంఫయునఽ సాంరదిాంచ్చ రాంటనే భూ కయుీనఽ భూయు డ్ిమాకతిరేట్ ఙేమవచఽి.
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ఴెచ్) ఔ మోజుఔు 3 శూయుు

అదేతుగ తుపడె లాగిన్ జమిగితే ఆవిషమాతుి భూఔు ఎస్.ఎాం.ఎస్ దాామ

తెలపఖలభు.
ఐ) భూయు భా నఽాండ్ి అలెర్ే్ బళేజ్ కచ్చితభుగ తృ ాందాలాంటే భూ రసి ఽతు భృఫైల్ నాంఫయు /ఈ-బైల్
ఇతయ భాయుతేని వివమలనఽ భాఔు ఎపటిఔుపడె సభమిపాంఙాయౌ.

ఐడ్ి

భూ సభాఙాయవివమలనఽ భాఔు

ఎపటిఔుపడె సభమిపాంచలేతు మడల ఔరేళ్ భూ కయుీనఽ దఽమిాతుయోఖ యచ్చనాందఽవలు ఔయౌగై నశుేలఔు భూమై
ఫ్ధయత వఴాంఙాయౌ.
జ) భూఔు కయుీనఽ జామీఙేళే సభమాన భూయు

కయుీ బదరతకోసభు

ఙేటే వలళన జాఖితిలనఽ వివమిశూి భు.

ఉదా|| భూయు
i)

భూ కయుీలనఽ భూయు ఉయోగిాంచతు సాంచ్చ లేఔ ర్స లాందఽ / రడఔభులోలేతు రహనాలోు /భూయు తయచా
సాంచమిాంచతు రదేఱలలోు ఉాంచమదఽ. ఎాందఽఔాంటే తృ యతృటలన రటితు తృయరేళే అవకశాం ఉనిది.

ii) కయుీనఽ తీళకొని రాంటనే దాతుెై సాంతఔభు ఙేమాండ్ి
iii) భూయు కయుీనఽ ఎవామికీతు ఇవామదఽ. భూయు కయుీనఽ ఉయోగిాంచ్చన రాంటనే రనకతు తీసఽకోరయౌ.
iv) ఔరేళ్ భూ చ్చయునాభా భామితే భాఔు రాంటనే తెలపాండ్ి. ఫదఽలుగ భమకఔ కయుీనఽ

భూ ఔయక్ే అడ్ెస్
ర ఔు

ాంుతాభు.
v) ఔరేళ్ భూ కయుీనఽ తృర గకటలేఔునాి, లేఔ అది ద ాంగియౌాంచఫడ్ాీ, ఆ విషమాతుి తెయౌళన రనఽరాంటనే భాఔు
తెలపఖలయు.
8.17.4.1 నషటభు ; ద ాంఖతనభు లేఔ వివదఖరసత లావదేవిల ఖురిాంచి తెలుట
ఏ) భూ కయుీనఽ తృర గకటలేఔునాి/ద ాంగియౌాంచఫడ్ాీ/లేఔ ఇతయులెవమైనా రడ్ినా, భూయు భాఔు ఏవిధభుగ పమయదఽ
ఙేమాలో వివమిశూి భు.
త) తుమభ-తుఫాంధనలోు కయుీనఽ తృర గకటలేకొనఽట/ద ాంగియౌాంచఫడెట/.ఐ.ఎన్ భమిము తృసార్ీ లనఽ
ఇతయులఔు తెయౌనాందఽన భూఔు ఔయౌగై నశుేలఔు భూయు ఎాంతవయఔు ఫ్ధఽయలో వివమిశూి భు.
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ళ) భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ /కయుీలు ద ాంగియౌాంచఫడ్ినఙో లేఔ ద ాంఖతనభుగ రడఫడ్ినఙో భూయు ఎవమికత ఆ
విషమాతుి పమయదఽ ఙేమాలో రమి టయౌతౄర న్ నాంఫర్ భమిము ఈ-బైల్ నాంఫర్ ఇశూిభు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూ కయుీ తృర భనా /ద ాంగియౌాంచఫడ్ినా లేఔ ఇతయులు భూ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ నఽ ఎవమైనా ఖభతుాంచ్చనా
రాంటనే భూయు భాఔు తెయౌమజైమాయౌ. ఆ తయురత కరలాంటే .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ భాయుికొనవచఽి.
ఇ) ఔరేళ్ భూ ఏ.టి.ఎాం./డ్ెతట్/కిడ్ిట్ కర్ీ తృర భాందతు భూవదే నఽాండ్ి పమయదఽ మగనే అవి భమకఔమిఙేత
అఔిభభుగ రడఫడఔుాండ్ా బేభు రాంటనే చయయలు ఙేడతాభు.
ఎఫ్) భాఔు పమయదఽ ఙేళేలోగ ఔరేళ్ భూ కయుీలు ద ాంగియౌాంచఫడ్ి భూకైదెైనా నషే భు జమిగితే దాతుకత భూమై
ఫ్ధఽయలు.
జి) భూ కయుీ తృర భాందతు భూయు భాఔు సభాఙాయభు ఇవాగనే దాతుతు బేభు తులుుదల (ఫ్ుక్) ఙేశూి భు.
సదయు సభాఙాయభునఽ భూయు 24 ఖాంటల తుఙేళే భా టోల్ ఼ర నాంఫయుఔు తౄర న్ ఙేళ ఆ తయురత
రరతూయాభుగ ఇరాయౌ. దీతుకొయకై బేభు భూకతచ్చిన భా ఈ-బైల్ ఔు ఔడ్ా భూయు సభాఙామతుి
ఇవావచఽి. భూ పమయదఽఔు బేభు యశీదఽ ఇశూిభు.
ఴెచ్) దఽయుదేేశూయాఔభుగ లేఔ ఫ్దయతా యఴతభుగ వయవహమిాంఔ , నభమఔాంతో వయవహమిాంచ్చ భూ కయుీ
ద ాంగియౌాంచఫడ్ినది/తృర భనది/లేఔ .ఐ.ఎన్/తృసార్ీ భమకఔమికత తె యౌళతృర భనదని విషమాతుి భూయు

భాఔు

సకలభులో పమయదఽ ఙేళ,ేి ఆ తయురత ఇాందఽభూలభుగ జమిగై వయవశృమలఔు/నషే భులఔు భూయు ఫ్ధఽయలు
కయు.
ఐ) విరదాసపద లారదేవీల విషమభులో భూ ఔు కవలళన భమితుి వివమలనఽ అాందిశూి భు.

ఏదెైనా భూ

లారదేవిెై విరదాం జమిగి దాతుకత భూయుఙెేప కయణాలు/ఙెతృపయాంటలని విషమభులో బేభు అాంగీఔమిాంచతుఙో
సదయు లారదేవీ సఔిభభుగనే జమిగినదతు తఖు శూక్షయభుతో ధివీఔమిాంఙే ఫ్ధయత భాది .
జ) ఔరేళ్ భూయు భాఔు ఏదెైనా తుపడె సభాఙాయభు కతూ లేఔ అనాభతే/ధివీఔమిాంచలేతు లారదేవీ ఖుమిాంచ్చ
గతు తెయౌపతే బేభు దాతుతు విఙామి శూిభు. ఔరేళ్ ఆ లారదేవీ తపతు , విలువలేతుదతు లేఔ తుమధమిాంచలేతుదెైతే
బేభు సదయు లారదేవితు ఙార్ీ ఫ్క్ దే తి దాామ తిరపరేశూి భు.
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క) భూయు భాఔు భూ రసి ఽతు చ్చయునాభానఽ సభమిపాంచ్చముాండ్ి భూయు భావదే నఽాండ్ి కర్ీ /.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ
తీసఽఔునే భుాందఽ జమిగిన నశుేలఔు భూయు ఫ్ధఽయలుకయు.

.ఐ.ఎన్./తృసార్ీ లనఽ భూఔు నేయుగ

అాందజైమఔుాండ్ా తతృలా/కొమిమర్ దాామగతు భూ ఔయక్ే అడ్ెస్
ర కై ాంఉాండ్ి , తయురత ఇాందఽతుభుతి బై ఏదెైనా
ేచీలు తలెతిిన మడల తతృలా యళ఼దఽనఽ శూక్షయభుగ అాంగీఔమిాంచభు.

తతృలదాామ భూఔు ాంన

.ఐ.ఎన్/తృసార్ీ వలన భూకైదెైనా నషే భు రటియౌు దాతువలన తలెతేి ేచీలలో తతృలా యళ఼దఽనఽ శూక్ష్డమ
మిఖణలోతుకత తీసఽకోలేభు.
ఎల్) ఈ కతిాంది మిళథ త
 ేలలో నశుేతుకత భూయు ఫ్ధఽయలు కయు
i)

భా ఉదో యఖసఽిల /ఏజాంటు /భాఔు సాంఫాంధిాంచ్చన ఇతయుల వలు , రమి మోసభుఙేతగతు /అజాఖితి వలు గతూ
ఎలకేాతుక్ ఫ్యాంకతాంగ్ వయవశృమలోు భూఔు నషే భు రటియౌుతే

ii) తుపలు, భుషనఽలు ఙెడ్ితృర భనాందఽవలు కర్ీ ్ ళసేమ్ లోతృలు ఉాంటే రటితూ భూఔు ఙెపఔుాండ్ా ఉాంటే లేఔ
నోటిస్ ఫో యుీలోు ెటేఔతృర తే/ లేఔ సదయు సాందేఱతుి భూఔు ాంాంచఔుాంటే
iii) ధివీఔమిాంచలేతు లారదేవీలు అవిఔడ్ా భూయు కర్ీ ్ / .ఐ.ఎన్ లేఔ తృసార్ీ తీసఽకొనఔభుాందఽ జమిగి ఉాంటే.
iv) ఏదెైనా ఇతయతార లారదేవీలు రసఽపటభుగ అది భూ తుపవలు కదతు తేయౌనుడె
ఎo) భూయు భాఔు పమయదఽ ఙేమఔభుాందఽ జమిగిన నశుేలఔుగనఽ యౄ 10 ,000/- ఔు భుాంచఔుాండ్ా భాతరబే
ఙెయౌుాంచవలళ ఉాంటలాంది. అభనపటికత ఆ మిభుతి /తుమభభు ఈ కతిాంది విషమాలలో వమిిాంచదఽ. ఔరేళ్
i)

భూయు దఽమలోచనతో లేదా అజాఖితిగ వయవహమిాంచ్చనఙో లేఔ

ii) భూయు భూ కయుీనఽ తుమధమిాంచలేతు నఽలఔు రడ్ినుడె
ఎన్) ెైన ఉదహమిాంచ్చన

తుమభభు భూఔు అనాభాంచ ఫడ్ినఙో భూ ూమిి ఫ్దయత ఈ కతిాంది రటిలో ఏది

తఔుురో అది వమిిాంజైమఫడెతేాంది.
i)

నషే భు నోటిపకైషన్ ఙేసి ఽని సభమాన

ii) భూ కయుీ ద ాంగియౌాంచఫడ్ిన/తపతృర భన సభమభు నఽాండ్ి భూయు పమయదఽ ఙేము సభమభు భధయలో
భూయు అధిఔభృతి భు నఖదఽనఽ విత్ డ్ార తృ ాందే అవకశాం ఉనిుడె
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ఒ) ఔ లారదేవీ తృ యతృటలఔు సాంఫాందిాంచ్చన తగదా మిశుుయభు కొయఔు ఙాలా తఔుువ సభమభు ఉాంటలాంది . ఆ
సభమ వివమలనఽ భూఔు బేభు తుమభ తుఫాంధనలోు తెయౌమజైశూి భు. కఫటిే భూయుఖనఔ ఉని ఆ కొదిే
సభమభు లోల తుమధమిాంచఽటఔు వీలుడతు తుపలు జమిగిన ఏదెైనా భూ లారదేవి ఖుమిాంచ్చ భాఔు రాంటనే
తెలుతుఙో, బేభు భూఔు సశృమభు ఙేమలేతు మిళథ తి
 ఔలుఖుతేాంది. తుపజమిగిన భూ ఎాంటీర తు మివర్స ఙేమలేతు
కయణాన భూ నశుేతుి భూమై బమిాంఙాయౌ. కిడ్ిట్ కర్ీ సాంసథ ల యౄల్స రకయాం కొుఔుశూమి తఔుువ సభమభు లోలనే
తుపలుడీ కిడ్ిట్ కయుీ లారదేవితు తిమిగి భయు ాంచటభు జయుఖుతేాంది . ఉదా

|| భూయు కొని వసఽివు యొఔు

నాణయతా రభాణాల లేదా ళేవల ఖుమిాంచ్చ భూఔు , అాంఖడ్ి రమికత ఏదెైనా తఖవులు వచ్చినా లేదా నాణయతా రభాణాల
విషమభులో భూయు భూ అభితృరమాతుి భాయుికొనాి లేదా భూయుగతూ లేఔ అాంఖడ్ిరయుగతూ డ్ెతట్ కర్ీ నఽ
ఉయోగిాంఙేటుపడె ఏదెైనా తృ యతృటల
ు ఙేళఉనాి.
఼) భూయు పమయదఽ ఙేముటకొయఔు లేదా ఏదెైనా సశృమాతుి తృ ాందఽటకొయఔు ఴెల్ప డ్ెస్ు యొఔు టయౌతౄర న్ నాంఫర్ నఽ
/ సాంఫాందిత ఏ.టి.ఎo ఫ్యాంక్ వయఔుిల ేయు ు ఏ.టి.ఎo. ళెాంటయు లో లబయ యుశూిభు.
ఔయ ) అాంతేకఔ భూయు పమయదఽ ఙేమవలళన అధికయుల ేయునఽ ఔడ్ా వివయభుగ తెలుుతాభు.
ఆర్) తుమభుాంచ్చన సభమభులోల తుపగ డ్ెతట్ ఐన భూ ఏ.టి.ఎాం. ట్రనాసక్షన్ నఽ తిమిగి కిడ్ిట్ ఙేశూి భు.
సదయు తుమభుాంచ్చన సభమభు లోల భూఔు జమిగిన తుపనఽ సమిదిదేలేతుమడల భూ నశుేతుకత తఖు భమిశృయభు
ఙెయౌుశూి భు. భూ పమయదఽ ఖుమిాంచ్చ సాంఫాందిత ఏ.టి.ఎాం. ఫ్య oఔునఔు ట్రనాసక్షన్ తుపజమిగిన 30 మోజుల లోు భూయు
పమయదఽ ఙేమాయౌ.
ఎస్) భూ ఏ.టి.ఎాం. లారదేవీ విషమభులోతు తుపలు మిశుుయభభేయ వయఔు ఏ.టి. ఎాం. లోతు కబమ ుటే జీ
(ఖుయుిలనఽ) బదరయుశూిభు. తుయీ భాంచ్చన సభమభు లోుగ ఫేదాలు తలెతిితేనే ుటే జీ మికయుీలు అాందఽఫ్టలలో
ఉాంట్భ.
8.17.5 కకరడిట్ కర్డ్స
ఏ) కిడ్ిట్ కర్డ్స కొయఔు భూయు ధయకాసఽి ఙేసఽకొనిుడె బేభు భూఔు దాతుకత సాంఫాందిాంచ్చన చామీీలు, వడ్డీ మైటల, తయౌు ాంగ్
ఙెయౌుాంు విధానభు, ఫ్కీల ఙెయౌుాంు రకిమ
త
, ఆమిధఔ యబైన అాంఱలు ‘భుతుభమ్ అభ్ాంట్ డాయ ’, కయుీ నవీఔయణ ,
కాతా తులుుఙేళే విధానభు ఇాంక ఇతయ సభాఙామలతూి తెలుుతాభు.
త) దయకాసఽి ఙేసఽకొనే సభమాన అతిభుకయ తుమభ తుఫాంధనలు ఔల కగితు క఼తు భూఔు అాందిశూి భు.
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ళ) కయుీ తృ ాందఽటఔు తుయీ భాంచ్చన ఖడెవు కలాతుి వివమిశూి భు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూయు సభమిపాంచ్చన దయకాసఽి వివమలతూి సాంతిి ఔయభుగ/ హమిషాంతగినవిగ ఉాంటే భుాందఽగ భూఔు
డ్డమాకతేరట
ే డ్ (రాంటనే వితుయోగిాంచఽకొనఽటఔు వీలుకతు) కర్ీ నఽ ఇశూిభు. ఆ తయురత భూ అాంగీకయభుతో ఆ
కర్ీ మాకతేరేట్ ఓతేాంది . ఇాందఽఔు సాంఫాందిాంచ్చన తుమభ తుఫాందనలతూి తృటిాంఙాయౌ.
ఇ) ఔ రేళ్ భూ అాంగీకయాం లేఔుాండ్ానే బేభు భూ కయుీనఽ మాకతేరేట్

ఙేళనా లేఔ తల్ రేళనా ,

భూఔుడ్ిన

ఙామీీలనఽ రనఔుు తీళకొనటబే కఔ ఆ రేళన ఙామీీలఔు మటిేాంుగ భూఔు ెనాయౌటీతు ఙెయౌుశూి భు.
ఎఫ్) రరత ూయాఔబైన భూ అబయయధ న బేయకై బేభు భూఔు ఋణశూౌఔమయతుి ఔయౌపాంచటభు భమిము భూ కయుీ యౌభుట్
నఽ ెాంచఽట జయుఖుతేాంది. భూయు ఎo.ఐ.టి.ళ వివమలనఽ అధయమనభు ఙేళ రతేయఔభుగ ట్రనాసక్షన్ నఽ రయౌడ్ేట్
ఙేళన డ్ిజిటల్ మికయుీ లోతు (వివమలనఽ రాంట్ ఙేళకోఖయౌగిన) ఎలకేాతుక్ భాయగ భు దాామ ఔడ్ా ాంాంచవచఽి.
జి) భూకై కఔ భూయు తుమభుాంచ్చన వయకతి కత (వయఔుిలఔు) ఔడ్ా ఆడ్-ఆన్ కర్ీ (కయుీలనఽ) ఇశూిభు. భూ అబయయధ న
బేయఔు, భూఔు అనఽభతిాంచ్చన ఋణ భృతాితుకత లోఫడ్ి ఋణ శూౌఔమయతుి ఈ ఆడ్-ఆన్ కయుీలఔు వమిిాంజైశూి భు. ఈ
అదను కర్ీ ల ఉయోఖభుతో ఙేళన లారదేవీలఔు భూమై ఫ్ధయత వఴాంఙాయౌ.
ఴెచ్ ) ఔరేళ్ భూ ఋణశూౌఔయయభునఔు ఉాండ్ే మిభుతితు తగిగాంచ్చనఙో ఎాందఽఔు తగిగాంఙాభనే వివమలనఽ , అాందఽఔు
కయణాలనఽ ఎస్.ఎాం.ఎస్/ఈ-బైల్ భమిము రరతూయాఔభుగ తెయౌమజైశూి భు.
ఐ) భూయొఔు ఋణభు/ఫ్కీ తీమైిళ భూయు భూ కిడ్ిట్ కయుీనఽ కతుసల్

/కోుస్

ఙేళకొనవచఽి. ఈ విషమాతుి

రరతూయాఔభుగ లేదా మిజిసే యు కఫడ్ిన ఈ-బైల్ దాామ ఔడ్ా తెలపవచఽి. సదయు అబయయధ న అాందఽకొని 7 తు
దినభుల లోల భూ కిడ్ిట్ కయుీనఽ కోుజ్/కతుసల్ ఙేశూి భు.
8.17.5.1 కకరడిట్ కర్డ్స సేటట్ మాంట్ లు
ఏ) భూ కిడ్ిట్ కర్ీ లారదేవీలనఽ చాసఽకొనఽటకై (కొనఽగోళ్ైా /నఖదఽ విత్ డ్ార భృ|| ) బేభు భూఔు రతి నలా
ఉచ్చతభుగ కిడ్ిట్ కర్ీ ళేేటమాంట్ నఽ ాంశూి భు. ఈ ళేేటమాంటల
ు నలకొఔశూమి అనఽకొని తేదీ లోల తృర స్ే /కొమిమర్
దాామ ాంశూి భు. ఈ శూౌఔయయభు ఈ-బైల్ భమిము ఇాంటర్ నట్ ఫ్యoకతాంగ్ దాామ ఔడ్ా తృ ాందవచఽినఽ.
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త) ఔరేళ్ భూఔు ఎుపడ్ెైనా ఈ

ళేేట్ బాంట్

ఙేయతుభెడల భూయు భాఔు తెయౌపతే బేభు భూఔు భమకఔ క఼తు

ాంశూి భు. ఇది భూఔు సమైన సభమభుఔలాు భూ ఫ్కీతు ఙెయౌుాంచట్తుకత/ఔరేళ్ ఏదెైనా భునశృభాంు ఉాంటే వయఔి
యచఽటఔు ఉయోఖడెతేాంది.
ళ) భూఔు విధిాంచ్చన ఙామీీల/ప఼
తృ ాందఽయుశూిభు.

జుల/తుమభ తుఫాంధనల భాయుపలేబైనా జమిగితే భూఔు రాంటనే తెలుపతాభు.

భాయుపలు జమిగితే (వడ్డీ మైటు ల కఔ) శూధాయణభుగ ఔ నల భుాందే భూఔు నోటిస్ ఇశూిభు .ఈ

భాయుప వివమలనఽ భూ కిడ్ిట్ కర్ీ ళేేటమాంట్ తో సశృ ాంశూి భు.
డ్ి) కిడ్ిట్ కర్ీ

ఎఖరేతఔు సాంఫాందిాంచ్చన వివమలతు ళ.ఐ.ళ. కత తెలేపభుాందఽ భా ఫో ర్ీ అాంగీఔమిాంచ్చన అతూి

లాాంచనాలనఽ ూమిి ఙేళ కయుీదాయునఔు ఔనల మోజుల భుాందే ఆ విషమాతుి తెయౌమజైశూి భు.
8.18 భూడవ క్షు థకలు
బేభు అనఽభతి తృ ాందిన తయురతే భూడవ క్ష్యతుకత (థర్ీ తృమీేకత ) ఙెాందిన థకలనఽ భూఔు అభుమతాభు. అవి
భూచాల్ పాండ్ ఇనా
ష మన్స భృ ||. ఈ థర్ీ తృమీే ఆమిధఔ థకలనఽ అభుమటకొయఔు భాఔు భా ఫో ర్ీ అాంగీఔమిాంచ్చన
తృలళ఼ ఔలదఽ.
ఏ) బేభు ఏదెైనా

ఇనాస్ే బాంట్ /అళెట్ బేనేజ్ బాంట్ ఔాంెతూకత ఏజాంటలగ వయవహమిాంచ్చ భూయచఽవల్ పాండె

భమిము భీభా థకలనఽ అభమదయౌళేి ఆ విషమాతుి భూఔు తెయౌమయుశూిభు.
త) బేభు భూఔు అబేమ ఇనా
ష మన్స తృలళ఼లు భూయచఽవల్ పాండు రయతృమతుకత సాంఫాందిాంచ్చ అతూి యౄల్స మఖుయలేషన్
లనఽ మిఖణలోతుకత తీసఽకొాంట్భు.
ళ) ఔరేళ్ భూయు భావదే ఏదెైనా ఫ్య oకతాంగ్ థఔభు / ళేవ తృ ాందితే భూఔు ఈ థర్ీ తృమీే తృ ర డక్ే్

/ థకలనఽ

తీళకొనఽటకై /కొనఽటకై ఏవిధబైన వతిి డ్ి భూ భూదఔు తీసఽఔుమభు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూయు భూ ఋణభునకై భావదే ఏదెైనా ళెఔయమిటి తు ఉాంచ్చనుడె ఆ ళెఔయమిటి కొయఔు పలానా భీభా
ఔాంెతూ నఽాండ్ి పలానా థకతుి తీసఽకొనాలతు భూఔు సాచ్చాంచభు. బేభు భూఔు ఉచ్చతాంగనే భా సలశృ ఇశూిభు.
భూఔు నచ్చిన ఙోట భూయు భీభా శూౌఔమయతుి తృ ాందవచఽి.
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ఇ) భూఔు ఫ్రాంచ్ దాామ అభుమన థకల వివమలనఽ బేభు భూఔు అుపడుపడె రఔటనలదాామ /నోటిస్ ఫో యుీ
దాామ /రఫైసట్ దాామ ఔయతారల దాామ భూ లాబభు కొయకై తెలుపతాభు. ఔరేళ్ భూఔు ఈ సభాఙాయభు వదే ాంటే ,
ాంాంచభు.
ఎఫ్) భూఔు ఫ్రాంచ్ దాామ అభుమన అతుియకల భీభా థకల ఖుమిాంచ్చ అతుివివమలనఽ ఉదో యఖులు ఙేేపటటల
ు చయయ
తీసఽకొాంట్భు.
జి) బేభు భా కాతాదాయులఔు తృ దఽు థకలనఽ /భీభా థకలనఽ అబేమ భుాందఽ అతయాంత శిదధ వఴశూిభు.
ఴెచ్) ఔరేళ్ భూఔు సమిడ్ే థకలు/ళేవలు ఉాంటే రటితు భూఔు తపఔ ఙెఫుతాభు.
ఐ) భూయు పలానా తృ దఽు/భీభా థఔభు/ళేవనఽ తీసఽకోదలచ్చనుడె భాతరబే భాఔు కవలళన ధివీఔయణ
తారలనఽ ాంతృయౌస ఉాంటలాంది. అనఽభతిాంచ్చన ఎలకేాతుక్ భాధయభు దాామ/రరతూయాఔభుగ ధయకాసఽినఽ
ాంతృయౌ.
జ) బేభు భూఔు అబేమ థకలఔు వమిిాంఙే అతుి తుమభ తుఫాంధనలనఽ భూఔు ఙెఫుతాభు.
క) భూ థకలఔు/ళేవలఔు ఔు వమిిాంఙే అతూి ఙామీీలనఽ భూఔు వివమిశూి భు.
ఎల్) రైదయమీక్షలు భుగిళ , అతుిలాాంచనాలు ూమిి

ఐన 30 మోజుల లోగ భూఔు భూ

ళేేట్ బాంట్

/ తృలళ఼

డ్ాఔుయబాంటలనఽ ాంశూి భు.
ఎాం) భా ఱమశఔుిలా భూఔు విఔిమానాంతయ ళేవలనఽ అాందిశూి భు. ఉదా || ఎస్.ఐ.. లేటస్ే ఎన్ .ఏ.వి. బచామిటీ
తేద,ీ ఼రభుమాం ఙెయౌుాంఙాయౌసన డాయడ్ేట్ భృ||.
ఎన్) భూయు తీసఽకొని థకల తుతీయునఽ ఖూమిి భూఔు అుపడుపడె తెలుుత ఉాంట్భు.
ఒ) బేభు ఇతయ భూయచఽవల్ పాండ్ /భీభా /ఇతయ ఆమిధఔ సాంసథ లనఽాండ్ి తృ ాందఽచఽని ఔభుషన్ /ప఼జ్/ వివమలనఽ
ఫఴయగ తభు ఙేశూి భు.
8.19 కకరడిట్ కౌనె్ల్ాంగ్ శూౌఔయయభు
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బేభు కిడ్ిట్ కౌనసయౌాంగ్ శూౌఔమయతుి సభఔయుశూిభు. భూయు భూఔు తఖు ళేవలనఽ వితుయోగిాంచఽకొనఽటకై ఇవి
ఎఔుడ ెటే న
ి ా భూఔు తెలుపతాభు. ఫ్రాంచీల రమీగ, వీటి చ్చయునాభా, సభమభు, ఏ ఫ్యoఔు దాామ ఎఔుడ ెటే ాంి ది
అనే విషమాలతూి డ్ిళేలే ఙేళ తెలుపతాభు.
8.20 రికయుసనఽ తృ ాందఽట
బేభు భూ అబయయధ నబేయఔు యుసఽభుతో భూ లారదేవీలఔు సాంఫాందిాంచ్చన మికయుీలనఽ భూఔు అాందిశూి భు.
అభనపటికత అనఽభతిాంచ్చన మికయుీ మిటనష న్ ఼మిమడ్ లోనే ఇది శూధయభ్తేాంది.

9 ఫ్రాంచి భూసవేత /శూానాాంతయణo
ఏ) ఔరేళ్ బేభు భా ఱకనఽ భూళరేళనఙో లేదా భ

మకఔఙోటికత భామిినఙో లేఔ భూఔు

ఫ్యాంకతాంగ్ ళేవలనఽ

అాందిాంచలేఔునిఙో భూఔు:
i) ఆ కైాందరభులో భమి ఏ భతయ ఫ్యాంక్ లేనుడె 2 నలల భుాందే తెయౌమయుశూిభు.
ii) ఇతయ తృరాంతభులఔు 1 నల మోజులభుాందఽ తెయౌమజైశూి భు.
త) ఔరేళ్ ఱకనఽ భమకఔ తృరాంతాతుకత భామిినఙో కొితి రదేశు ఱక చ్చయునాభా భూఔు తెయౌమజైశూి భు.
ళ) ఫ్రాంచ్చ తుఙేము సభమభుల భామిపడ్ితు భూఔు తెయౌమయుశూిభు.

ు జన్
10 పైనాతుి మల్ ఇాంఔల
ఏ) ఫ్యతీమ మిజర్ా ఫ్యాంక్ రమి ఆదేఱలెైన నో మువర్ ఔసే భర్ /

మాాంటి –భతూ-లాాండమిాంగ్ (anti money

laundering) లఔు అనఽఖుణాంగ వమిిాంచ్చన కాతా దాయుల కొయఔు బేభు ఫేళక్ ళేవిాంగ్స ఫ్య oక్ కాతానఽ తెయచఽటఔు
ఔటలేఫడ్ి ఉనాిభు. ఈ కాతాలఔు ఔతూస ఫ్యలన్స నఽ ఉాంచవలళన అవసయభు లేదఽ. ఈ కాతాఔు సాంఫాం

ధిoచ్చ

ఉచ్చతభుగ ఏ.టి.ఎాం./ఏ.టి.ఎాం ఔమ్ డ్ెతట్ కర్ీ నఽ జామీఙేశూి భు. కాతా తెమిఙే సభమాన దీతు వివమలనఽ
తుసపక్షతృతభుగ తెలుుతాభు.

56

కాతాదాయుల కొయఔు ఫ్యాంఔుల తుమభ తుఫదధ త – జనవమి 2014

త) ెై కాతాలనఽ తెయుచఽ సభమాన , సఽలబతయబైన కై.రై.ళ఼ (KYC) వివమలనఽ తెలుపతాభు. అభనపటికత
ఈ తయశృ కాతాలనఽ చ్చని కాతాలుగనే మిఖణాంచ్చ రటికత ఉని మిభుతేలనఽ

, ఇతయ వివమలనఽ

భూఔు ,

తృరాంతీమ ఫ్షలో వివమిశూి భు.
ళ) భా చ్చని తయశృ కాతాల ఔు సాంఫాంధి oచ్చ సఽలబతయబైన క.రై.ళ. వివమలు భమిము
అకౌoట్ తెయచఽటఔు కవలళన ధఽరవతారల వి

వమలు భా అతుి

ఫేళక్ ళేవిాంగ్స ఫ్య oక్

ఱకలోు మాండె /భూడె ఫ్షలోు నోటీసఽ

ఫో యుీనాందఽ ఉాంచఽతాభు.
డ్ి) భా ఱకలలోతు ఉదో యఖసఽి లాందమికత భుకయభుగ భుాందఽవయసలో ఉాండ్ే ఉదో యఖసఽిలఔు ఈ

కాతా (లు) తెయచఽ

విధానభు భమిము తఖు తమీీదఽ ఇచ్చి, రయు భూఔు అతుివిధాలా సశృమ డెటఔు చయయలు తీసఽకొాంట్భు.
ఇ) ఈ చ్చని కాతాల లారదేవీలు ఉచ్చతభుగ జయుుకొనఽటఔు భమిము ఔ నలమోజులలో ఎతుి విత్ డ్ార లు
ఙెమయవఙోి ఇాంఔనా జనయల్ కిడ్ిట్ కర్ీ సశృమభుతో మషే ీ

, కైాందర రబుతాాలు భూఔు ఇఙేి మభతీలనఽ/

లాఫ్లనఽ ఎలా వితుయోగిాంచఽకోరలో వివయభుగ ఎలకేాతుక్ దే తేలలో తెలుపతాభు.
ఎఫ్) ఇవిగఔ భూయు ఆేక్ష్ిాంచఽ అదను ళేవలనఽ ఉచ్చతభుగ లేదా సాలప యుసఽభుతో భూఔయధ భభేయలాగ

భూ

ఫ్షలో వివమిశూి భు.
జి) ఔరే ళ్ ళేవలఔు/లారదేవీలఔు

ఙామీీలఔు సఫాందిాంచ్చ ఏదెైనా

భాయుపలు జమిగితే ఆ విషమాతుి అవి

అభలుఙేమఫడెటఔు ఔ నల మోజుల భుాందఽగనే భూఔు తెలుపతాభు.
ఴెచ్) ెై విషమాలనఽ బేభు భూఔు అనఽరైన మీతిలో

నోటీసఽదాామ ,

ఉతి మలదాామ, తజినస్ ఔయశూపాండ్ెాంటు

దాామ తెలుపతాభు.
ఐ) ఫ్యతీమ మిజర్ా ఫ్య oక్ రమి ఆదేఱలనఽ అనఽసమిాంచ్చ ఫ్య

oకతాంగ్ శూౌఔయయభు శూౌలబయభుకతు రదేఱలలో

తజినస్స ఔమశూపాండ్ెాంటల
ు /తజినస్స పెళయౌటేటయుు తుమభుాంఫడతాయు. రమివదే భూయు మిభుతేలఔు లోఫడ్ి భూ
డఫుబనఽ జభఙేమటభు / డఫుబనఽ తీళకొనటభు /ఫ్యలన్స ఎాంకైామీ /డఫుబనఽ ఔఙోటలనఽాండ్ి

రేమకఔ

తృరాంతాతుకత ఫదియ్ ఙేసఽకొనవచఽినఽ.
జ) భూఔు బేభు భృఫైల్ ఫ్యoకతాంగ్ శూౌఔయయభుఔడ్ా ఔయౌగిశూి భు.
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క) అలాగై భూయు జభ ఙేముట కొయఔు భృఫైల్ తౄర న్ లు, ఇ.ళ.ఎస్., ఎన్.ఇ.ఎఫ్.టి. భృదలఖు ఎలకేాతుక్ తృుట్ తౄయాం

ల శూౌఔమయలనఽ ఔడ్ా ఔయౌపశూిభు.
ఎల్) తజినస్స ఔయశూపాండ్ెాంటల
ు /తజినస్స పెళయౌటేటయుు ఙేళే తుపలఔు /తృ యతృటు ఔు బేబే ూమిి ఫ్ధయత వఴశూిభు.
రమి తపదనభు ెైన భూమైదెైనా పమయదఽ ఙేళేి రాంటనే విఙాయణ ఙేశూి భు.
ఎo) భూకైదెైనా ఆమిధఔ సశృమభు అవసయబైతే తుమభ తుఫాంధనలననఽసమిాంచ్చ తఔుువ కయుితో భూఔు ఆమిధఔ
సశృమభు అాందిశూి భు. భూయు ఋణభుకొయఔు దయకాసఽి ఙేసఽకొనే సభమాన వివమలతూి తెలుపతాభు.
ఎన్) భావదే లబయభభేయ ఋణ శూౌఔమయలనఽ భూఔు తెలుపతాభు. తేయౌఔతృటి సభాఙాయభుతోనే భూ దయకాసఽినఽ
మిశీయౌశూిభు. భుకయబైన తుమభ తుఫాంధనలనఽ వివమిాంచ్చ భూయు ూ

చీగ సభమిపాంచవలళన (ఆళి /ఇతయ)

వివమలనఽ తెయౌప వడ్డీ మైటలనఽ భమిము అుప ూమిిగ ఙెయౌుాంఙాయౌసన సభమాతుి(కల తుయీ మ టిే) వివమిశూి భు.
ఒ) ఔ లక్ష యౄతృమలవయఔు ఉని ఋణభుల కొయకై అదను ూచీఔతే
ి అడఖభు. (ఎాం.ఎస్.ఈ. కాతాదాయులఔు
ఈ అదను ూచీఔతే
ి మిభుతి 10 లక్షలు).
) ఔరేళ్ ఋణ కాతాఔు

భూకైదెైనా ఆమిధఔ ఇఫబాందఽలు వళేి భూ విషమభులో దమతో

అనఽరైన మీతిలో

వయవహమిశూి భు.
ఔయ) సదయు ఆమిధఔ ఇఫబాందఽలనఽ భూయు భా దిలేకత తెళేి భూకైవిధబైన సశృమాతుి అాందిాంఙాలో తెలుసఽకొతు
ఆవిధభుగ భుభుమలనఽ ఆదఽకొనఽటఔు రమతిిశూిభు.
ఆర్) భూయు భూ ఇఫబాందఽల నఽాండ్ి విభుకతి తృ ాందఽటఔు

అవసయబై త,ే ఇయు క్ష్యతుకత సభమతబైన నాతన ఆమిధఔ

తృయకైజీ ఔడ్ా వమిిాంజైళ శూమడెటఔు రమతిిశూిభు.
ఎస్) భూఔు ఇనీమైమషన్ అాండ్ ఔభూయతుకైషన్ టకిలజి దాామ శూధాయణ ఫ్రాంచ్చ /ఇతయ ఙానళ్ా దాామ లారదేవీలు
జయుుకొనఽటఔు కవలళన సలశృలు భమిము తమీపదఽనఽ ఇశూిభు.
టి) ఆమిధఔ విజాానాతుి భా కాతాదాయులఔు ెాంతృ ాందిoచఽట కొయఔు కయయఔిభాలు తుయాఴశూిభు.
ము) పెైనాతుసమల్ ఇన్ ఔ
ు షన్ ఖుమిాంచ్చ భమిాంత అవగహన ెాంతృ ాందిాంచఽట కొయఔు

తుమైేశిాంచ్చన వయఔుిలఔు

సభుదామభునఔు కయoులు /అాంఖడెలు /టౌన్ శృల్ సభారేఱలు భృ|| లెుటృళ్ాలో తుయాఴశూిభు.
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వి) దేశభు భృతి భు భూద విఱేలాంచ్చ భా ఫ్యాంక్ నాందఽ అభలౌతేని ఈ పెైనాతుష మల్ ఇన్ ఔ
ు షన్ రకిమ
త
తీయుతెనఽిలనఽ ఖుమిాంచ్చ భా ఉదో ఖసఽిలఔు తగిన అవగహన ఔయౌపశూిభు.
డఫు
ు ా) ఫ్య oకతాంగ్ శూౌఔయయభు లేతు రదేఱలఔు భా అధికయుయౌి సదా ాంసి ా ఫ్య

oఔుల పెైనాతుష మల్ ఇాంఔ
ు జన్

ధఔ అభలు తీయు తెనఽిలనఽ భమిము తుతీయునఽ సభూక్ష్ిశూి భు.
ఎక్స) భూయు ఙేళన ఏ పమయదఽనన
ై ా ళ఼ాఔమిాంచ్చ రాంటనే విఙాయణ ఙేళ భూఔు శూమడతాభు.
రై) ఫ్యoఔు గతు /తళ/తఎఫ్ లెై గతు ఏదెైనా విఫేదాలు ఉనిఙో భూయు పమయదఽ ఎలాఙేమాలో వివమిశూి భు. ఔరేళ్
ఫ్యoక్ విఙాయణెై సాంతిి ఙెాందఔతృర తే

ఫ్యాంకతాంగ్ ాంఫుడ్్స్ భాన్ ఔు పమయదఽ ఙేళకొనవచఽినఽ .

జడ్) పెైనాతుష మల్ ఇాంఔ
ు జన్ తో రలుగకాందే వివిధ ధకలు /ళేవలనఽ అాందయౄ తెలుసఽకొనఽట కొయఔు బేభు విసి ిత
రఙాయభు ఙేఫడతాభు.

11. స఼తుమర్డ్ సటజన్ /డిపరకతుిమల్లు ఏఫుల్స య్న్్
ఏ) ఫ్య oఔు లారదేవీలు జయుుకొనఽట కొయఔు

భా విఱేష కాతాదాయులెైన వయోవిదఽధలు భమిము రతేయఔభుగ

ఙేవఖయౌగ న రయు ( senior citizens and differentially abled persons)

భమిము తుయక్షమసఽయల కొయఔు

సశృమడట్తుకత రమతిిశూిభు. ఈ కాతాదాయుల కొయఔు అనఽరైన ధకలు/ళేవలు అభలు యుశూిభు.
త) వీమికొయకై అనఽరైన /రతేయఔబైన ళసేమ్ / తృ ర ళ఼జయునఽ అభలు యుశూిభు.
ళ) ఈ రతేయఔ కాతాదాయులఔు ఫరతిఔభుగ అాందఽఫ్టలతోసశృ ళేర వితుయోఖభుకొయఔు భా ఱకలు/ఏ.టి.ఎాం. లు
ళదధభుగ ఉనాిభ.
డ్ి) రతేయఔ కాతాదాయులతో సఽతుితభుగ వయవహమిాంఙే దధ తేలనఽ భా ఉదో యఖసఽిలఔు వివమిశూి భు.
ఇ) ఇవికఔ ఈ కోడ్ దాామ కతిాంది రటికత ఔటలేఫడ్ి ఉనాిభు.
i) భూఔు అతయాంత విలువతుశూిభు. భూ కొయఔు రతేయఔబైన ఫ్య

oకతాంగ్ ళేవలాందిాంచ్చ భూ

ఇఫబాంది/ సభసయలనఽ

మిషుమిాంచట్తుకత రమతిిశూిభు.
ii) భూఔు ఔమకినఽటఔు భా ఱకలాందఽ చఔుటి ఆసనాలనఽ సభఔయుశూిభు.
iii) ఏఔఖరక్ష విధానభు దాామ భూఔు కవలళన అతుి యకల ఫ్యoకతాంగ్ ళేవలనఽ అాందిశూి భు.
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iv) భూయు తుమధమిాంచ్చన వయఔుిలదాామ భూయు సాచ్చాంచ్చన మిభుతేలఔు లోఫడ్ి

భూ ధివీఔయణతర భు/తృస్ ఫుక్

సశృమభుతో భూయు భూ డఫుబనఽ తృ ాందఽటఔు అనఽభతిశూిభు.
v) తపతుసమి మిళథ త
 ేలలో ఔరే

ళ్ భూయు అనామోఖయభు వలు ఫ్రాంచ్చ వయఔు మలేతు మడల భూయు

జభఙేమదలచఽకొని డఫుబనఽ తీళకొనఽటఔు/ఙెఔుులనఽ తీళకొనఽటఔు /భూమిచ్చిన ఙెక్ సశృమభుతో డ్ిడ్ి తు
భూఔు ఇఙేిాందఽఔు /భూ అబయయధ న తారతుి తీళకొనఽటఔు భా ఉదో యఖసఽిలు భూ వదే ఔు మఖలయు. ఇది భా డ్ో ర్ ళెేప్
ఫ్యoకతాంగ్ శూౌఔయయభు.
vi) భూ ాంఛనఽ కాతా జభ కగనే వివమలతో ాంఛనఽ కగితాతుి భూఔు జామీ ఙేశూి భు.
vii) తపతు మిళథ త
 ేలలో భూ ాంఛనఽ నఖదఽనఽ భూ వదే కై వచ్చి ఇవాఖలభు.
viii) భూ జీవన ధివీఔయణ తారతుి (లెైఫ్ సమిే పఔట్) భూయు ఇుపడె ఏఱకలోనైనా సభమిపాంచవచఽి.
ix) అాంఖరైఔలయ కాతాదాయు తయౌదాండెరలఔు/ఫాం ధఽవులఔు య్ఖల్ గమిీమనఽి ఎలా తుమభుాంచఽకోరలో నేషనల్
టరస్ే ఆక్ే 1999 రకయభు వివమిశూి భు. భతిబరభణాం

, ళేమిఫల్
ర తృలళ఼ ఔయౌగిన కాతాదాయులఔు ఇది ఙాలా

ఉయోఖభు.
x) అాంధ , విఔలాాంఖ కాతాదాయులఔు సఴతభు అతూి ఫ్య oకతాంగ్ వసతేలు ఔయౌపశూిభు. అవి ఙెఔుు ఫుక్ , ఏట్ిఎాం
కయుీ, నట్ ఫ్యాంకతాంగ్, లాఔర్, మీటైల్ లోనఽ, కిడ్ిట్ కయుీ భృ||.
xi) భాశకతి కొలది అాంధ/ అాంఖ రైఔలయ కాతాదాయులఔు ఫ్యoకతాంగ్ శూౌఔయయభు ఔయౌపశూిభు.
xii) ఈ రతేయఔ కాతాదాయులతో తయచా సభారేశభు తుయాఴసా
ి రమి ఇఫబాందఽలనఽ అడ్ిగి తెలుసఽఔుతు రటితు
మిషుమిాంచ్చ రమి శూభూఴఔ అనఽబవభుతో అతుివిధాలా లాబభు ఙేఔమైలా చాశూిభు.

12. మీ కాతాల సాంయక్షణ
12.1 నభమఔమైన యక్ష్ిత ఫ్యాంకాంగ్ చెల్ుాంు విధానభు
ఏ) భూయు నభమదగిన తులఔడఖల చఔుతు ఙెయౌుాంు ఫ్యoకతాంగ్ విధానాతుి చవి చాచఽటఔు రమతిిశూిభు.
త) భూ యక్షణ కొయఔు అవకశభుని ఙోటు ళళటివి కబమలనఽ అభయుశూిభు.
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12.2 మీ తాజా వివరలనఽ ఇసా
త ఉాండాండి.
ఏ) భూఔు బేభు అవసయబైన జాఖయౄఔత వివమలనఽ ాంేాందఽఔు అనఽవుగ భూయు భూ తాజా వివమలనఽ ( భామిన
చ్చయునాభానఽ/ తౄర నఽ నాంఫర్ నఽ /ఈబైల్ ఐడ్ిీ఼ భృ
||) ఎపటిఔుపడె సభమిపాంచఖలయు.
త) ఔరేళ్ ఏరైనా ెైరటిలో భాయుప జమిగితే రాంటనే భాఔు ాంాంచ్చ భూ అుేడ్ేట్ వివమలనఽ మిజిసే యు
ఙేభాంచఽకోరయౌ.
12.3 కాతాలనఽ సరిచాసఽకొనఽట
ఏ) భూయు భూ కాతాలనఽ / అకౌాంట్ ళేేట్ బాంట్ లనఽ

జాఖితిగ ఎపటిఔుపడె మిశీయౌాంచఽ కోరయౌ. ఔరేళ్ ఏదెైనా

తుపడె సభాఙాయభు /ఎాంటీర ఉాంటే రాంటనే భాఔు తెలపాండ్ి. బేభు దాతుతు దమయుి ఙేశూి భు. ఇలాాంటి మఖుయలర్
మిశీలన వలన భూ రతయక్ష ఙెయౌుాంులు / శూథభీ సాచనల అభలు సమిగ ఉాండ్ి, అవి తుజభుగ ఙెాందవలళనరమికై
ఙెాందఽతేనాిభ అని విషమభు భూఔు తెలుసఽిాంది.
త) ఔరేళ్ ఏదెైనా భూకాతాలోతు లారదేవితు బేభు గతు ఇతయ దమయుి సాంసథ లుగతు లేఔ తృర య్సఽ ఱక గతు దమయుి
తుభుతి భు తుమభుాంఫడ్ి దమయుి ఙేఫడ్ిత,ే భూయు రమితో సహఔమిాంఙాయౌ.
12.4 తీసఽకోవలసన జాఖరతతలు
భూ ఙెఔుుల విషమభులో తృస్ ఫుక్ విషమభులో భూయు జాఖయౄఔతగ ఉాంటే అతుివిధాలా ద ాంఖతనాలు/ తౄరడ్స
లనఽ అమిఔటే వచఽి. అుపడె భూ కాతా చఔుగ సాంయక్ష్ిాంఫడెతేాంది.
ఏ) చేమఔలడతువి

i) ఙెక్ ఫుక్ /కయుీలు కైఙ ోట ఉాంచటభు
ii) ఫ్ుాంక్ ఙెఔుులభూద సాంతఔభునఽ ఙేళ ెటే లకొనటభు
iii) భూ కాతా వివమలనఽ తృసార్ీ /.ఐ.ఎన్ భమిము ఇతయ కాతా సాంయక్షణ వివమలనఽ ఎవమికైనా ఇవాటభు
త) దఽమిాతుయోఖభు కఫడఔుాండ్ా ఉాండెటకై భూ ఙెక్ ఫుఔుు / కయుీల సాంయక్షణ కొయఔు భూఔు తగిన సలశృలనఽ
ఇశూిభు.
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ళ) ఔరేళ్ భూ తృస్ ఫుక్ / ఏ.టి.ఏాం. కర్ీ /డ్ెతట్ కర్ీ తృర భనఙో లేదా ద ాంగియౌాంచఫడ్ినఙో లేదా ఎవమైనా భూ
.ఐ.ఎన్ నాంఫయు ఖభతుాంఙాయతు అనఽభానభు ఉనిఙో రాంటనే భాఔు తెలపాండ్ి. బేభు రాంటనే అవి
దఽమిాతుయోఖభు నఔు ఖుమి కఔుాండ్ా ఙేశూి భు. ఔరే ళ్ భూ  .ఐ.ఎన్ నఽ ఎవమైనా ఖభతుళేి భూయు దాతుతు రాంటనే
భామిిరేసఽకోఖలయు.
డ్ి) ఔరేళ్ భూ ఙెక్ ఫుక్ /తృస్ ఫుక్ /కర్ీ తృర భనా/ ద ాంగియౌాంచఫడ్ినా లేదా ఎవమిెైనైనా అనఽభానభు ఉనాి
లేఔ ఎవమైనా భూ కాతా సాంయక్షఔ సభాఙామతుి గతు లేఔ భూ న్ /తృస్ వర్ీ నఽ చాఱయతు అనఽభానభు ఉనాి
భూయు భాఔు రాంటనే తెయౌమజైమాండ్ి.
ఇ) భూ ెై న వివమిాంచ్చన నశుేల కొయఔు భాఔు భా 24 ఖాంటల టోల్ ప఼ర నాంఫయుఔు తెలుఖలయు. ఆ తయురత రాంటనే
రరత ూయాఔబైన పమయదఽనఽ ఔడ్ా

సభమిపాంచఖలయు.

అoతేకఔ ఈ విషమాతుి భూయు భావదే నమోదఽ

ఙేసఽకొని భూ ఈ-బైల్ దాామ ఔడ్ా ాంవచఽి.
ఎఫ్) భూయు భాఔు తెలేపలోే జమిగితృర భన ఏరైనా తృ యతృటలలు /నశుేలఔు భూమై ఫ్ధఽయలు.
12.5 చెల్ుాంుల యదఽద
ఏ ) భూయు జామీ ఙేళన ఙెఔుులనఽ ఙెయౌుాంచఔుాండ్ా తుయౌరేముటఔు, భూ శూథభీ సాచనలనఽ తులుుదల ఙేముటఔు,
భూ రతయక్ష ఙెయౌుాంులు తులుుదల ఙేముటఔు భూయు రరత ూయాఔబైన అబయయధ న సభమిపాంఙాయౌ.
త) భూ యొఔు ఆదేఱతుకత లోఫడ్ి భూయు ఆరేమభని ఏ ఙెయౌుాంునైనా రాంటనే ఆరేశూి భు. ఙెఔుు లతే దాయుతు
/ రడ్ే

సాంసథ ల అాంగీకయభుతో తు లేదఽ. అలాగై ఇాందఽకొయఔు భానఽాంచ్చ ఎటలవాంటి భుాందసఽి భాంజూమి

అవసయభులేదఽ.
ళ) భూయు ఏ విధబైన ఆదేశభు ఇవాతు మడల బేభు భూయు జామీఙేళన ఙెఔుుల ఙెయౌుాంులు తుయౌరేమలేభు.
డ్ి) కిడ్ిట్ కయుీ ఙెయౌుాంులనఽ తులుుదల ఙేముటఔు ఇతయ తుమభ తుఫాంధనలు వమిిశూి భ.
12.6 నశుటలఔు రిశృయభు
ఔరేళ్ భూమైదెైనా మోసూమిత ఉదేేశయభుతో వయవహమిళేి నశుేలఔు భూమై ఫ్ధయత వఴాంఙాయౌ. భమిము

భూయు

అజాఖితిగ వయవహమిాంచ్చనా దాతుకత భూమై ఫ్ధఽయలు.
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చేయులు దకోశాం (అనెక్స్ గోుజరీ)
ఈ కతిాంది వివమలు కోడ్ లోతు దాలఔు తుమభాలఔు అయధ భులు తెలుుతాభ. ఇవి సాలప, నాయమయబైన లేఔ
శూాంకైతిఔ యబైన వివమలు కవు.

ఏ.ట.ఎo.
ఆటోభాటడ్ టలు ర్ భుషన్ . దీతు సశృమభుతో భమిము కర్ీ, .ఐ.ఎన్ సశృమభుతో నఖదఽనఽ/ఇతయ ళేవలనఽ
సభాఙామతుి తృ ాందవచఽి.

ఫ్యoకాంగ్ ఒoఫుడ్స్ భాన్
సాతాంతర, విరదాలనఽ మిషుమిాంఙే అధికయ మాంతారాంఖభు.ఇది వయఔుిల ఔు చ్చని రయతృయులఔు ఫ్య oఔులఔు భధయ
వఙేి తగదాలనఽ మిషుమిసి ఽాంది.

కర్డ్స
ఇది ఔ తృుళేక్ కర్ీ . దీతు తు

కాతాదాయు కొనఽగోళ్ైా ఙేళన వసఽివుల ఙెయౌుాంులఔు /ళేవలు వితుయోగిాంచఽకొనఽటఔు

భమిము డఫుబ డ్ార ఙే సఽకొనఽట కొయఔ రడవచఽి. ఈ కోడ్ నాందఽ డ్ెతట్ /కిడ్ిట్ / శూమర్ే

భమిము ఏ.టి.ఏాం.

కయుీలు ఉనివి.

కకడ
ర ిట్ కర్డ్స
ఋణ శూౌఔయయభుకొయఔు రడ్ే తృుళేక్ కర్ీ . దీతుతో ఔడ్ా కొనఽగోళ్ు ఙెయౌుాంులు/ ళేవలు తృ ాందవచఽి భమిము డఫుబ
డ్ార ఙేళకొనవచఽి.

చెక్స ఔలెక్షన్ తృలస఼
కాతాలో జభఙేముటఔు కాతాదాయులు డ్ితృజిట్ ఙేళే తృరాంతీమ/ ఫమటిఊళ్ాఔు సాంఫాందిాంచ్చన ఙెఔుులనఽ ఏ
విధభుగ ఔలెక్షన్ ఙేశూి మో వివమిసి ఽాంది. ఈతృ లళ఼ కతిాందిరటికత వమిిసి ఽాంది.
- ఙెఔుు కొనఽగోళ్ు అబయయధ నలు
- ఙెఔుులనఽ కిడ్ిట్ ఙేమట్తుకత టేే సభమభు
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- ఙెఔుు ఔలెక్షన్ ఆలసయభు ఐతే ఙెయౌుాంఙాయౌసన వడ్డీ వివమలు .
-

సతాయబే కిడ్ిట్ కఫడ్ే తృరాంతీమ/ఫమటి ఊళ్ా ఙెఔుులు

-

ఙెఔుులు /ఇనఽ్ర
ర బాంటల
ు తతృలా భాయగ భధయభులో తపతృర భనవి. భమిము రటి ఔలెక్షన్ ఙామీీల
వివమలు.

కాతాదాయు
ఫ్యాంక్ కాతానఽ ఔయౌగి ఉాండ్ి ఫ్యాంక్ థకలనఽ /ళేవలనఽ తృ ాందఽచఽని ఔ వయకతి (భమకఔమితో సాంముఔి కాతా
ఔయౌగిన వయకతి లేదా ఔ కాతాఔు ఎగిీఔయటర్ గ తుమభుాంఫడ్ిన వయకతి ; టరళే ఼ గ లేఔ ఴెచ్.మూ.ఎఫ్ ఔయి గ ఉని
వయకతి - ఐతే శూ ాంత రయతృయులు / తృ ర ెట
ైీ మీలప్ లు /ఫ్ఖశూాభయ సాంసథ లు /ఔాంెతూలు

/ఔు ఫుబలు / శూ ళెైటీలు

భృదలఖునవి కఔుాండ్ా).

ఔయాంట్ అకౌాంట్
కాతాలో ఫ్యలన్స ఉనివయఔు లేదా పాందభు రకయభు అనఽభతిాంచ్చన డఫుబనఽ ఎతుిశూము లనా అనఽభతిాంచఫడ్ే
డ్ిభాాండె డ్ితృజిట్ కాతా.

డడజీజ్డస కాతా (deceased accounts)
ఔయు లేఔ ఇదే యు లేఔ ఙాలాభాందితో ఏయపడీ కాతా ఔయౌగి భయణాంచ్చన కాతాదాయుకత

సాంఫాంధిాంచ్చన కాతాలు.

డడభాట్ అకౌెాంట్
శూేక్ ఇనాసే ర్స ఔు సాంఫాంధిాంచ్చ (డ్ాట్ బటీమిమలెైజ్ీ

కాతాలు) ఎలకేాతుక్ తౄయాంలో ఉాండ్ే కాతాలు.

డితృజిట్ కాతాలు


“ళేవిాంగ్స డ్ితృజిట్” అనగ అనఽఔుని సభమభు లోల విత్ డ్ారవల్స సాంకయ ెై భమిము విత్ డ్ారవల్స
నఖదఽ భృతాిల ెై మిభుతి విధిసి ా అనఽభతిాంఙే డ్ిభాాండ్ డ్ితృజిట్ కాతాలు.



“టయమ్ డ్ితృజిట్” అనగ మిభుత కలాతుకత కాతాదాయులనఽాండ్ి ఫ్యాంక్ ళేఔమిాంఙే డ్ితృజిట్. బ చాయమిటీ
అమాయఔ భాతరబే విత్ డ్ారవల్ అనఽభతిాంచఫడెతేాంది. ఇవి మిఔమిాంగ్ డ్ితృజిట్/డఫల్ ఫతుపట్
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డ్ితృజిట్స/శుర్ే డ్ితృజిట్స / పకసడ్ డ్ితృజిట్స / భాంతీు ఇనుమ్ సమిేపకట్/ కాయేము ి ఇనుమ్ సమిేపకట్
భృదలఖునవి.


“నోటీస్ డ్ితృజిట్” అనగ మిభుత కలవయవధికత ఙెాందిన డ్ితృజిట్. అభతే విత్ డ్ారవల్ ఙేముటకొయఔు
ఔతూసభు ఔమోజు నోటీస్ ఇరాయౌస ఉాంటలాంది.

ఈకాటీ
సాంసథ యొఔు భూలధనభులో కొాంత రట్నఽ ఔయౌగి ఉాండటభు. ఈ ఈకతాటీ తు

డ్డభాట్ లేఔ నాన్ డ్డభాట్ లేర్

యౄతృన ఉాంచఽకొనవచఽి.

ఎలకాట తుక్స కు మరిాంగ్ సరీాసఽ
కతుమమిాంగ్ హౌస్ దాామ ఎలకేాతుక్ పాండ్స ట్రనసఫర్ విధానభు. అనగ ఔ ఫ్యoక్ కాతానఽాండ్ి భమకఔ ఫ్యoక్ కాతాఔు
నఖదఽనఽ ాంాంచవచఽి.

పకక్డ్స రేట్ ఆఫ్ ఇాంటరకస్ట
అనగ అుప ఙెయౌుాంఙే వయఔు కైవిధబైన వడ్ిీ తు ఔయౌగి ఉాండటభు లేఔ తుఫాంధనల రకయభు కొతుి సాంవతసయభుల
తయురత భామిన వడ్ిీ మైటలనఽ కొనశూగిాంచటభు.

ఫ్లు టాంగ్ రేట్ ఆప్ ఇాంటరకస్ట
అనగ అుపెై వడ్డీ మైటల తులఔడగ ఉాండదఽ. ఇది మిపమన్స మైట్ ఔు యౌాంఔు ఙేమఫడ్ి తయచా భాయుత ఉాంటలాంది.

గయయాంటీ
ఔవయకతి ఇచ్చిన రభాణభు / శూక్షయభు

ఖవయనమాంటల ఫ్oడ్స
తు క్ లోనఽ కొయఔు రబుతాభు ఫ్ాండె తారలనఽ ఖవయిబాంట్ తమాయుఙేళ జామీ ఙేళేది .

ఇనారేటవ్ /డారకమాంట్ అకౌెాంట్
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2

సాంవతసయభులఔు ెైఫడ్ి ఏవిధబైన లారదేవీలు జయుఫడతు ళేవిాంగ్స ఫ్యాంక్ /ఔమాంట్ ఎకౌాంట్స.

మైల్
కగితభు లేఔ ఎలకేాతుక్ తౄయభులో ఉాండ్ే ఉతి మలు.

ఎన్.ఇ.ఎఫ్.ట
నేషనల్ ఎలకేాతుక్ పాండ్స ట్రనసఫర్ ళసేమ్. దేశీమ నఖదఽ ఫదయ్ మాంతారాంఖభు. దేశభులోతు ఔ ఫ్య

oక్ నఽాండ్ి

భమకఔ ఫ్యoక్ ఫ్రాంచ్ ఔు నఖదఽ ఫ్దయ్ ఙేసఽకొనే శూౌఔయయభు.

నామినేషన్ శూౌఔయయభు
నాభునేషన్ ఇచఽిటవలన కాతాదాయుడె భయణాంఙాఔ అతతుఙే తుమభుాంచఫడ్ిన రమికత కాతాలోతు శూ భుమనఽ
ఙెయౌుసి ఽాంది ఫ్యoఔు. అలాగై ళేఫ్ ఔసే డ్డ , ళేఫ్ లాఔయు కాతాలఔు ఔడ్ా ఈ నాభునేషన్ ఇళేి కాతాదాయు భయణాంఙాఔ
నాభుతూకత ఆ వసఽివులనఽ ఫ్యాంక్ అనఽభతిసఽిాంది.

ఓట్ ఆఫ్ డేట్ / సేటల్ చెఔుె
ఙెఔుు జామి అభన నాటినఽాండ్ి 3 నలలు దాటిన తయురత ఔలెక్షన్ కొయఔు ాంాంఙే ఙెఔుు.

తృన్
ఇది 10 సాంకయలు , ఆాంఖు దాలు ఔయౌగిన తృన్ కయుీ. ఐటిీె డ్ితృయుేబాంట్ ఫ్యత రబుతాభు రమిఙే ఇది జామీ
ఙేమఫడెతేాంది. లాభునేటడ్ కర్ీ . చ్చయునాభా భామినా, ఎళెసళాంగ్ అధికమి భామినా ఈ నాంఫర్ భాయదఽ.

తృసార్డ్స
కాతాదాయు ఖుమిిాంుకొయఔు తౄర నఽ భమిము ఇాంటమిట్ ఫ్య oకతాంగ్ లఔు రడ్ే అక్షమలు

లేఔ

అాంకలు లేఔ అక్షయ

సాంకయలు.

.ఐ.ఎన్
యహసయబైన అాంక కయుీతోసశృ దీతుతు రడటభువలన కాతాదాయుతుకత వసఽివులు/ళేవలు డఫుబ రడెకొనే వీలు
ఔలుఖుతేాంది. ఇతయ ఎలకేాతుక్ ళేవలనఽ ఔడ్ా ఇది అాందిసి ఽాంది.
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ఆర్డ్.ట.జి.ఎస్
మిమల్ టైమ్ గిస్ ళెటే ల
ి ెమాంటల : ఫ్య

oకతాంగ్ ఙానళ్ా దాామ అతిరేఖవాంతభుగ నఖదఽనఽ ఫదియ్ ఙేముటఔు

ఉయోఖడెతేాంది. అపటిఔుపడ్ే డఫుబనఽ ఔ ఫ్య oఔు ఫ్రాంచ్చ కాతా నఽాండ్ి భమకఔ ఫ్య oక్ ఫ్రాంచ్చ కాతాఔు
ఫదియ్ఙేమవచఽి.

రిపరకన్్ రేట్
ఫ్యoఔు యొఔు ఫాంచ్చ భార్ు వడ్డీ మైటల. దీతుకత ‘లోన్ ’ కాతాల ఫ్రు టిాంగ్ వడ్డీ మైటుతో సాంఫాం ధభు ఉాంటలాంది. ఈ
మిపమన్స మైటలనఽ ఆమా ఫ్యoఔులు రమి తృలళ఼ రకయభు భాయుికొనవచఽి.

స఼తుమర్డ్ సటజన్
60 సాంవతసయభులఔు ెైఫడ్ి వమసఽసఖల తృౌయులు.
శూమర్డ్ట కర్డ్స
ఇది కిడ్ిట్ కర్ీ వాంటి ఔ తృుళేక్ కర్ీ . బైకిో చ్చప్ తో ఉాండ్ే దీతుతు డ్ాట్ తృ ర ళెళ oగ్ కొయఔు రడెతాయు. ఇది ఖుమిిాంు
తుమధయణ మియక్షణఔు యక్షణఔవచభుగ ఉయోఖడెతేాంది. ఇది టయ్ తౄర న్ లో భాట్ుడట్తుకత ఎలకేాతుక్ కష్
ేబాంట్ ఇతయతార ఉయోఖడెతేాంది.

ట్రిఫ్ షడాయల్
ఫ్యoక్ థకలఔు/ళేవలఔు రేళే ఙామీీల వివమలు తెయౌే టిేఔ.

అన్ ైడ్స చెక్స
ఙెఔుు ఙెయౌుాంచఫడఔుాండ్ా ఫ్యoఔు నఽాండ్ి రనఽఔఔు తిమిగిమవటభు ( ఫరతుసాంగ్ )
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ఈ కోడ్స నఽ ఫ్య oకాంగ్ కోడ్స్ అాండ్స శూటాండర్డ్స ఫో ర్డ్స ఆఫ్ ఇాండిమా (బ.స.ఎస్.బ.ఐ) వయు ఆర్డ్.బ.ఐ , ఇాండిమన్ ఫ్యoక్స
అశూర ళభేషన్ భమిము సబయ ఫ్య oఔులతో ఔయౌళ విడెదల ఙేఱయు. ఈ కోడ్ యొఔు భుకయ ఉదేేశయభు ఏాంటాంటే
చఔుటి నాయమయబైన ఫ్యాంకతాంగ్ విధి విధానాలనఽ అవలాంతాంచటభు
తృటిాంచటభు,

, ఔతూస ఫ్యాంకతాంగ్ రభాణాలనఽ

తృయదయశఔతనఽ ెాంచటభు , ఇాంక చఔుటి రభాణశూథభతు ెాంచఽఔుాంటృ తృర వటభు భమిము

కాతాదాయు ఫ్యoఔయు సకయతనఽ ెాంతృ ాందిాంచ్చ ఫ్యాంకతాంగ్ వయవసథ ెై శూభానఽయతుక భాంచి నభమకతున ఔలుఖజేమటభు.
బ.స.ఎస్.బ.ఐ 2 సటల
ు ఖల కోడ్స్ గ అవతరిాంచిాంది.
i)

కాతాదాయులఔు ఇచిునభాటనఽ తులఫటలటకొనఽటఔు

ii) సాక్షమ, చినన వయతృయసఽతలఔు సహఔరిాంచఽటఔు
ఈ కోడు నఽ సబయ ఫ్య

oఔులతూన భరిము షేడాయల్ ఔభరిిమల్ ఫ్య

oఔులు, అయబన్ కో- ఆరేటవ్

ఫ్యoఔులు,

ఆర్డ్.ఆర్డ్.బ లు ఔలడా రిఖణలోతుక తీసఽకొనానయ.
త.ళ.ఎస్.త.ఐ యౄతృ ాందిాంచ్చన ఈ కోడ్స కైవలభు కచ్చితభు కోసబేగతు

, ఇది ఔ సభసయనఽ మిషుమిాంఙే

మాంతారాంఖభు కదఽ. ళసేమ్స/విధాన దధ తేలలో తుపలు జమిగి , అవి అభలుయచటభులో తేడ్ాలు వళేి రటితు
ఖుమిిాంచ్చ తుపలనఽ సమిదిదేoదఽఔు ూనఽఔుాంటలాంది.
ఇాంక భమితుి వివమలకోసభు త

.ళ.ఎస్.త.ఐ రమి రఫైసట్

నఽ లాగ్-ఆన్

www.bcsbi.org.in

ఙేళ

చాసఽకొనవచఽి.
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ఫ్యాంకాంగ్ కోడ్స్ అాండ్స శూటాండర్డ్స ్ ఫో ర్డ్స ఆఫ్ ఇాండిమా
స-7, 4వ అాంతసఽత , రిజర్డ్ా ఫ్యాంక్స ఆఫ్ ఇాండిమా బల్స ాంగ్, ఫ్ాందార - ఔురు కాంు క్స్ భుాంఫ్య -400 051
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