ఒపందు అగ్రీమంటు-1
వ్ాయించఽకున్నవ్రు (1 వ తృరటీ ) :గవరనర్ ఆింధ్ాప్ద
ా శ్
ే వ్రి ేరున్ ప్శుసింవరధ క శఖ ఆింధ్ాప్ద
ా శ్
ే ప్ాభుత్విం వ్రి త్రప్ున్ తృాతితుద్యిం వహిసు ఽన్న
ప్శువ్ైద్య సహాయ శసు ర చికిత్సకులు ____________________ వ్రికి మరియు
వ్ాయించి ఇచిిన్వ్రు(2 వ తృరటీ) :రైత్ు / భుమి యజమాతు
2వ తృరటీ అయన్ నేన్ఽ 1వ తృరటీకి వ్ాయించి ఇచిిన్ ఒప్ింద్ప్ు అగ్టీమింటు ఏమన్గ్, నా స్వరిిత్ింగ్
సింతృదింప్బడి, నా హకుు భుకు ములో ఉిండు షెడాయల్ దాఖలా భూమి యింద్ఽ ఆింధ్ా ప్ాదశ్
ే ప్ాభుత్వము, ప్శు
సింవరధ క శఖ దావర అమలు అవుత్ున్న “ఊరూర ప్శు గ్ీస క్షేత్ాాలు” ప్ధ్కము కిీింద్ షెడాయలులో
త్ెలుప్బడిన్ సరేవ న్ింబరు ________ ఎకరలు ________లో ప్శు గ్ీసము ెింప్కము కొరకు ఈ దన్ము
అన్గ్ ________త్ేదన్ మీకు ప్ాభుత్వము తురధరిించిన్ లీజు ధ్ర ఎకర ఒకుింటికి ఏడాదకి రూ_________లు
(అక్షరల ___________________________________________________ రూతృయలు) చొప్ున్
ఒప్ుకుతు త్ద్న్ఽగున్ముగ్ __________ఎకరలు నా హకుు భుకు ములో ఉన్న షెడాయలులో త్ెలియప్రిచిన్
నా భూమితు మీకు లీజు కిచిిన్ సింద్రభముగ్ స్వధీన్ప్ర చఽటకు నా సమమతితు త్ెలియచేయుచఽనానన్ఽ.
ెన్
ై త్ెలిన్ 1వ తృరటీ వ్రికి మున్ఽమింద్ఽ ఈ లీజు విషయమై నా వలన్ కతూ, నా వ్రసఽల వలల కతూ,
ఎలాింటి ఇబబింద్ఽలు కలిగ్ిన్ యెడల, 1వ తృరటీ వ్రికి కతూ, ఎవరికితున కతూ, ఏ విధ్మన్
ై త్కరరుల కలిగ్ిన్, నేన్ఽ
ఖఽద్ఽున్ ఉిండి, నా సవింత్ ఖరుిలత్ప ప్రిషురిించి సిరప్రిచి ఇవవగలన్ఽ. లేతు యెడల ఇింద్ఽకు గ్న్ఽ, నేన్ఽ మీ
వద్ు తీసఽకున్న అసలు ముత్ు ము మరియు స్ితుక బ్యింకు వడిి రేటుత్ప సహా తిరిగ్ి చెలిలించగలన్ఽ. ఇటల తు నా
రజీతు వ వ్ాయించి ఇచిిన్ ఒప్ుద్ల అగ్టీమింటు సహి.
షెడ్యూల్
జిలాల _______________ స డి ______________________గ్ీమము__________________ సరురు
ప్ుింజీ ___________ సరేవ నిం_________య.సె___________ గల భూమికి చెకుు బింద.
త్ూ___________ ప్ ____________ఉ _________________ద్ _____________ ఈ మధ్యన్ గలద.
సిం/(వ్ాయించఽకున్న వ్రు )
చిరునామా :స్క్షులు
1.
2.
*NOTE: Stamp duty exempted for Agreement -1,

సిం/(వ్ాయించి ఇచిిన్ వ్రు )
చిరునామా :-

ఒపందు అగ్రీమంటు-2
వ్ాయించి ఇచిిన్వ్రు(1 వ తృరటీ) :ప్శుగ్ీస ఉత్తిు దారుడు
వ్ాయించఽకొన్నవ్రు (2 వ తృరటీ ) :వి. ఎ. యస్, ప్శుసింవరధ క శఖ
1వ తృరటీ అయన్ నేన్ఽ 2వ తృరటీ వ్రికి వ్ాయించి ఇచిిన్ ఒప్ింద్ప్ు అగ్టమ
ా శ్
ే
ీ ింటు ఏమన్గ్, ఆింధ్ాప్ద
ప్ాభుత్వము, ప్శుసింవరధ క శఖ ప్ావ్ేశ ెటీ న్
ి “ఊరూర ప్శు గ్ీస క్షేత్ాాలు” ప్ధ్కము కిీింద్ _____________
జిలాల ____________________మిండలిం ________________గ్ీమములో ఈ దగువ షెడాయలు లో
త్ెలిన్ సరేవ సింఖయ _________విస఼ు రణము __________ఎకరలలో 2వ తృరటీ వ్రు మహాత్ామ గ్ింధీ జాతీయ
గ్ీమీణ ఉతృధ హామీ ప్ధ్కములో అింద్ఽబ్టులోకి త్ెచిిన్ తుధ్ఽలత్ప కతూ, లేదా మరి ఏ ఇత్ర ప్ధ్కలలో
సమకూరిిన్ తుధ్ఽలత్ప కతూ, ప్శు గ్ీస్తున స్గు చేస, అటిీ ప్శు గ్ీస్తున, ప్చిి మేత్ కిలో ఒకిుింటికి 1
రూతృయకి లేదా సెల
ై ేజి కిలో ఒకిుింటికి 2 రూతృయలకు గ్ీమములో ముింద్ఽగ్ ఒప్ింద్ము చేసఽకొన్న
వితుయోగదారులకు, ఆ గ్ీమ రచి బిండ వద్ు కతూ, లేదా మరి ఏ ఇత్ర అన్ఽకూలమైన్ కూడలి వద్ు కతూ
సరఫర చేయుటకు ఒప్ింద్ము ఖరరు చేసఽకొన్డమైన్ద.
2వ తృరటీ వ్రి సాచన్ల మేరకు 1వ తృరటీ వ్రు స్గు చేసన్
 ప్శుగ్ీసములో కొింత్ మేరకు 2వ తృరటీ వ్రి
ప్ూరిు ఖరుి ెై సెల
ై ేజి గ్ మారిి 1వ తృరటీ వ్రి భ్ధ్యత్ెై తులవ ఉించఽటకు ఒప్ింద్ము చేసఽకొన్డమన్
ై ద.
అటుల తులవ చేసన్
 సెల
ై ేజితు వితుయోగదారుల కోరికెై 2వ తృరటీ వ్రి అన్ఽమతిత్ప కిలో
ఒకిుింటికి 2 రూతృయలకు వితుయోగదారులకు సరఫర చేస, ఆ విధ్ముగ్ రబటిీన్ ముత్ు ములో సగము 2వ
తృరటీ వ్రికి చెలిలించఽటకు ఒప్ింద్ము ఖరరు చేయడమైన్ద. ఇటల తు నా రజీతు ఒ వ్ాయించి ఇచిిన్
ఒప్ింద్ప్ు అగ్టీమింటు సహి.
షెడ్యూల్
జిలాల _____________ స డి __________________గ్ీమము_________________ సరురు
ప్ుింజీ ___________ సరేవ నిం_________య.సె___________ గల భూమికి చెకుు బింద.
త్ూ ___________ ప్ ____________ఉ ______________ద్ _____________ ఈ మధ్యన్ గలద.
సిం/(వ్ాయించఽకున్న వ్రు )
చిరునామా :-

సిం/(వ్ాయించి ఇచిిన్ వ్రు )
చిరునామా :-

స్క్షులు
1.
2.
*NOTE: Rs100/- Non judicial stamped paper is required for Agreement-2

ఒపందు అగ్రీమంటు-3
వ్ాయించి ఇచిిన్వ్రు(1వ తృరటీ) :రైత్ులు / ప్శుగ్ీస వితుయోగదారులు :వ్ాయించఽకొన్నవ్రు (2వ తృరటీ ) :ప్శుగ్ీస ఉత్తిు దారుడు
త్ేద:__________________1వ తృరటీ అయన్ కిీింద్ వివరములు జత్ప్రచిన్ మేము (వరుస
సింఖయ 1 న్ఽిండి ___________ వరకు) , 2వ తృరటీ వ్రికి వ్ాయించి ఇచిిన్ ఒప్ింద్ప్ు అగ్టీమింటు ఏమన్గ్,
ఆింధ్ాప్ద
ా శ్
ే ప్ాభుత్వము, ప్శు సింవరధక శఖ దావర ప్ావ్శ
ే ెటీ న్
ి “ఊరూర ప్శు గ్ీస క్షేత్ాాలు” ప్ధ్కము కిీింద్
2వ తృరటీ వ్రు స్గు చేసన్
 ప్శుగ్ీసము వ్రతుకి రిండు ప్రయయములుగ్ ప్చిి మేత్ అయత్ే, కిలో ఒకిుింటికి
1 రూతృయ చొప్ున్, సెైలేజి అయత్ే కిలో ఒకిుింటికి 2 రూతృయలు చొప్ున్ మా సవింత్ అవసరము మేరకు
రిండవ తృరటీ వ్రి న్ఽిండి విధగ్ తీసఽకొన్ఽటకు ఒప్ింద్ము ఖరరు చేయడమన్
ై ద.
ఒప్ింద్ము ప్ాకరము చ్చి మేత లేదా సెైలేజి 2వ తృరటీ వ్రి న్ఽిండి 1వ తృరటీ వ్రు తీసఽకొన్క
తృో యన్టల యత్ే ఒప్ింద్ములో త్ెలిన్ మోత్ాద్ఽ తీసఽకొన్తు ప్ాతి విడత్కు మేత్ విలువన్ఽ నేన్ఽ 2వ తృరటీ వ్రికి
న్గద్ఽ రూప్ములో చెలిలించగలవ్రము.
అటల నే 2వ తృరటీ వ్రు 1వ తృరటీ వ్రికి ఒప్ింద్ము ప్ాకరము సరఫర చేయవలసన్ చ్చిమేత లేదా
సెైలేజి మోత్ాద్ఽన్ఽ విడత్ల వ్రటగ్ సరఫర చేయలేతు ప్క్షములో, ఇరు తృరటీల వ్రు జిలాల కమిటీ తురణ యిం
మేరకు బద్ఽధల ై ఉిండుటకు ఒప్ింద్ము ఖరరు.
ఇటల తు నా రజీతు ఒ వ్ాయించి ఇచిిన్ ఒప్ింద్ప్ు అగ్టీమింటు సహి.
సిం/-

సిం/-

(వ్ాయించఽకున్న వ్రు )

(వ్ాయించి ఇచిిన్ వ్రు )

ప్శుగ్ీస ఉత్తిు దారుడు

రత్
ై ులు / ప్శుగ్ీస వితుయోగదారులు

చిరునామా :-

చిరునామా :-

స్క్షులు
1.
2.
వరుస సింఖయ

ేరు మరియు
చిరునామా

1

2

అవసరమైన్ మోత్ాద్ఽ
చ్చిమేత (కేజీలలో)
3

సింత్కిం

సెైలేజి (కేజీలలో)
4

*NOTE: Rs50/- Non judicial stamped paper is required for Agreement-3

5

పెైకము ముటటి న రశీదు
శ్రీ/శ్రీ మతి _______________________________ త్ిండి/
ా భరు ___________________________
ఇింటి నింబర్ _____________ సవయిం సహాయక సింఘము (ేరు)________________________________
లోతు సభుయరలన్ఽ అయన్ నేన్ఽ గ్ీమము _____________________ మిండలము ____________________
డివిజన్ _____________________ జిలాల ________________________ వ్సతు అయన్ నేన్ఽ శు సంవరధ క

శాఖ వారి న్ఽoడి ఊరూరా శు-గ్ాీస క్షేత్ాాలు ప్ధ్కిం న్ింద్ఽ ప్శు గ్ీస ెింప్కము తుమిత్ు ము నా తృొ లమున్ఽ
ఎకరo ఒకిుoటికి సింవత్సరoన్కు రూ________________________ చొప్ున్ ________________________
గ్ీమము లోతు సరవ నింబర్ ___________________ లో _____________ విస఼ు రణ ింలో ఉన్న నా ప్ింట భూమితు
ఒక సింవత్సరo తుమిత్ు ిం ప్శు సింవరధక శఖ కు కౌలు కు ఇచిిన్oద్ఽన్ ఒక సింవత్సర కౌలు విలువ
రూ__________________(రూతృయలు ___________________________________________________)
గ్న్, ముద్టి విడత్గ్ రూ_________________ (రూతృయలు __________________________________.
_________________________________) న్ఽ ధకసంచాలకులు, డి.ఆర్.డి.ఎ __________________జిలాల
వ్రి న్ఽిండి ఈ దగువ త్ెలిన్ నా బ్యింకు ఖాత్ాలోకి జమ చేస ఉనానరు. కవున్ నాకు సద్రు ెక
ై ము
ముటిీన్టు
ల గ్ రశ్రద్ఽ ఇవవడిం అయన్ద.

వివరములు:
1)భూమి యజమాతు ేరు

6) బ్యింకు ఖాత్ా సింఖయ

2)ఆధార్ సింఖయ

7) బ్యింకు ేరు

3)ప్ట్ీదార్ ప్ుసు కిం సింఖయ

8) బ్ాించ్ ేరు

4) తౄో న్ నింబర్(చరవ్ణి)

9) బ్యింకు ifsc కోడ్

5) అగ్ిీమింట్ అయన్ త్ేద
గ్ాీమము:

Rs 5/-

త్ేదీ:

రెవినయూ
సాింప్ మరియు
సంతకము

కముూనిటట కోరిినేటర్

// డివిజనల్ ప్ాాజెకిు మేనేజరు

// శువైదూ సహాయ శస్ ర చ్చకితసకుడ్ు

// ధకసంచాలకులు, డి.ఆర్.డి.ఎ

