
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంసథ 
 

టండరు ప్రకటన 
No.O1/122(134)/2022-RM:KMM                              రీజినల్ మేనేజర్ వారి కారాా లయము 

ఖమ్మ ం తేదీ::21.10.2022. 

 

     టి.యస్.ఆర్.టి.సి. ఖమ్మ ం రీజియన్ లోని  డిపోలలో అవుట్ సోరిచ ంగ్ దా్వ రా ఈ ప్రంద 

తెలురబడిన రనులు నిరా హంచుటకు అనుభవము మ్రియు ఆసర ికలిగిన టండరుద్వరుల నుండి 

టండరుు ఆహా్ నించడమైనది.  

 

I. బస్సు  స్ట ర్ న్ టాయిలెట్ు  నిరా హ్ణ కాంట్రాక్ట:్ టి.యస్.ఆర్.టి.సి.వారు కాంప్టాక రరుకు నెలవారి 

ప్రతిఫలము చెలిుంచే విదంగా కేటాయించబడ్డను. ఈకాంప్టాకుర  రనులు చేరట్టరట కొరకు ఆసర ి

కలిగిన వా కిులనుండి  (Individual/ Firm/ Company/ SSO/ NGO/ VO/ NPMO etc.) నిరితి ఫారంలో 

విడివిడిగా సీల్ు టండరుు  కోరబడ్డచునన వి. 

ప్క.

సం. 
డిపో 

బస్సు  

స్ట ర్ న్ 

తరగ

తి 
చేయవలసినరని 

నియమం

చురనివా

రల 

సంఖా  

నెల వారి 

చెలిుంచు 

వేతనములు 

(PF, ESI 

మ్రియు 7% 

లాభము తో 

కలిపి) రూ. 

Incidental 

charges 

Rs. 

ధరావతి్త 

రూ. 

01 
కొతగిూ

డం 
కొతగిూడం బి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.2 34736/- 1500/- 25000/- 

02 
కొతగిూ

డం 
పాలా ంచ 

బి 

 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.2 33766/- 1500/- 25000/- 

03 
కొతగిూ

డం 
ఇలుందు 

 
బి 

 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16883/- 1500/- 25000/- 

04 
భప్ద్వచ
లం 

భప్ద్వచలం ఏ 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.3 51357/- 1500/- 50000/- 

05 మ్ధిర మ్ధిర సి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16883/- 1500/- 12500/- 

06 మ్ధిర వైరా బి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 
E.2 33766/- 1500/- 25000/- 

07 మ్ధిర 
తలాు డ 

 
సి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16641/- 1500/- 12500/- 

08 సతి్తరలిు సతి్తరలిు బి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.2 33766/- 1500/- 25000/- 

09 సతి్తరలిు సతి్తరలిు బి 
ULB టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 
E.1 16883/- 1500/- 25000/- 

10 సతి్తరలిు 
అశా్వ రావుపే

ట 
బి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16641/- 1500/- 25000/- 

11 సతి్తరలిు 
వి ఎం 
బంజర 

బి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16641/- 1500/- 25000/- 

12 సతి్తరలిు మ్ందలరలిు సి 

బస్సు  స్ట ర్ న్ 

టాయిలెట్ు  

నిరా హ్ణ 

E.1 16641/- 1500/- 12500/- 



 

 

II.బస్సు  స్ట న్్ ఊడ్చు ట మరియు శుట్రరపరుచు కాంట్రాక్్ట: టి.యస్.ఆర్.టి.సి.వారు 

కాంప్టాక రరుకు నెలవారి ప్రతిఫలము చెలిుంచే విదంగా కేటాయించబడ్డను. ఈకాంప్టాకుర  రనులు 

చేరట్టరట కొరకు ఆసర ికలిగిన వా కిులనుండి  (Individual/ Firm/ Company/ SSO/ NGO/ VO/ NPMO 

etc.) నిరితి ఫారంలో విడివిడిగా సీల్ు టండరుు  కోరబడ్డచునన వి. 

 

ప్క.

సం. 
డిపో 

బస్సు  

స్ట ర్ న్ 

తరగ

తి 
చేయవలసినరని 

నియమం

చురనివా

రల 

సంఖా (U
n-skilled) 

నెల వారి 

చెలిుంచు 

వేతనములు 

(PF, ESI 

మ్రియు 7% 

లాభము తో 

కలిపి) రూ. 

ధరావతి్త 

రూ. 

01 మ్ధిర మ్ధిర సి 

బస్సు ేర్ న్ 

ఊడ్డచ ట మ్రియు 

శుప్భరరుచుట 
E.1 12923/- 12500/- 

02 మ్ధిర 
తలాు డ 

 
సి 

బస్సు ేర్ న్ 

ఊడ్డచ ట మ్రియు 

శుప్భరరుచుట 

E.1 12923/- 12500/- 

03 సతి్తరలిు మ్ందలరలిు సి  
బస్సు ేర్ న్ 

ఊడ్డచ ట మ్రియు 

శుప్భరరుచుట 
E.1 12923/- 12500/- 

 

నియమ నిరాందనలు : 
 

1. పై కాంప్టాకుర  రనులకు, ఒరప ంద తేదీ నుండి 2 (రండ్డ) సంవతు తరములు ఇవా బడ్డను. 

కాంప్టాకుర  రనితీరును బటిర తదురరి  ఒక సంవతు తరము పొడిగించబడ్డను. 

 
2. నిరీతి టండరు ఫారం లను టి.యస్.ఆర్.టి.సి. వెబ్ సైట్ http://tsrtc.telangana.gov.in (tenders) 
నుండి పొంద వచుచ ను. డౌన్ లోడ్ చేస్స కొనన  టండర్  ఫారం రిజిష్టేర్ న్ ఫీజు నిమతమిు 
“అకాంట్సు  ఆఫీసర్, టి.యస్.ఆర్.టి.సి. ఖమమ ాం“ పేరున తీసిన డి.డి. ని టండర్ ఫారం తో 
జత చేయవలెను. టండర్ ఫారం రుస్సము వివరములు:- 1. “మేజర్” తరగతి  బస్సు  స్ట ర్ న్ కు  
రు.1,770/- (18% జి.యస్.టి తో కలిపి) లు, 2. “ఏ” తరగతి బస్సు  స్ట ర్ న్ కు రు.1,180/- (18% జి.యస్.టి 
తో కలిపి) లు  3. “బి” తరగతి బస్సు  స్ట ర్ న్ కు రు.885/-  (18% జి.యస్.టి తో కలిపి) లు  4.  “సి” తరగతి 
బస్సు  స్ట ర్ న్ కు  రు. 295/- (18% జి.యస్.టి తో కలిపి) లు  చెలిుంచి పొందవచుచ ను.  

3. పి.ఎఫ్. /  ఇ.యస్.ఐ. ( వరింిచు చోట ) ర   సంబందించిన రిజిష్టేర్ న్ రప్తములు ఉనన వారు 

టండర్ ఫారం తో జతరరచ  వలెను. లేనిచో రిజిష్టేర్ న్ రప్తములు సమ్రిప ంచుటకు తగిన 

సమ్యము ఇవా బడ్డను. 

 

4. తేదీ 01.04.2016  నాండి31.03.2019 వరక్ట EPFO నాందు నమోదుకబడిన పనివారిని 

కాంట్రాకర్ు TSRTC కాంట్రాక్్ట నాందు నియమాంచినచో  అట్ి పనివారాలక్ట కాంట్రాకర్ు కాంట్రద 

ట్రపభుత్వ  PMRPY స్కీ ము ద్వవ రా మాట్రత్మే పనివారికి సాంబాంధాంచి 12% contribution 

పాందవలెన. అట్ి మొత్తము Corporation చే reimburse చేయబడదు.  

 

5. సా చచ ంద ేవ సంసథలు అయినచో ఆంప్ధ ప్రదేశ్ ( తెలంగాణ ఏరియా) రబిుక్ రిజిష్టేర్ న్ యాక్ ర 

2001 / ఆంప్ధ ప్రదేశ్  సో సైటీ   యాక్ ర 1860 దా్వ రా రిజిష్టేర్ న్ కలిగి ఉండవలెను. 

 

6. ధరావత్తత(EMD)/ డౌ్ లోడ్ టాండరు ఫారాం రుస్సము లకు   సంబందించి  డి.డి / బ్ా ంకర్ు  చెక్ 

“అకాంట్సు  ఆఫీసర్, టి.యస్.ఆర్.టి.సి.  ఖమమ ాం” పేరున తీసి టండర్ ఫారం తో జత రరచ  

వలెను. 

 

7. టండర్ ఫారం ఎవరి పేరు మీద కొంటారో వారు మాప్తమే టండర్ ద్వఖలు చేయవలెను. ప్రతి 

కాంప్టాకుర/ డిపో కు సంబంధించి  రనులకు విడి విడి గా టండరు ద్వఖలు చేయ వలెను.  

 

http://tsrtc.telangana.gov.in/


8. పూరి ిచేయబడిన  టండర్ ఫారం తో పాట్ట సంతకము చేసిన నియమ్ నిబంధనలు, డి డి లు 

మ్రియు సంబంధిత రప్తములు సీల్ు కవర్ నందు ఉంచి,  జూబ్ల ీపుర ఖమమ ాం నాందు గల 
రీజినల్ మేనేజర్ కరాా లయము నందు ఏరాప ట్ట చేయబడిన టండర్ బ్క్ు  లో ది. 07.11.2022 

తేదీన  గాం. 10.30 నాండి గాం.14.00  ల లోపు   వేయవలెను.  అదే రోజు టండరు  ద్వరులు లేద్వ వారి  

అధీకృత ప్రతినిధుల సమ్క్షంలో మ్ధా్య  హ్న ము గాం.15.00 లకు టండరుు తెరవబడ్డను. 

 

9.  టండర్ ద్వరు,  టండరు ఫారం లోని నియమ్ నిబంధనలకు లోబడి టండరు ద్వఖలు 

చేయవలెను. 

 

10. Item No.I & II కు సంబంధించి పనివారల సాంఖా  ట్రపకరము కనీస వేత్నాం ట్రాతిపదికన 

కాంట్రాకర్్ క్ట చెలీ్ాంచ బడ్చన. ఒకటి కన్నన  ఎకుు వ టండర్ లు ఒకే కనీస వేతనం తో వచిచ నచో, 

అరుులయిన టండరు ద్వరుల లో ఒకరిర   లాటరీ దా్వ రా కేటాయించబడ్డను. తకుు వ కనీస వేతనం 

తో టండరు వేచిన అటిర టండరుు తిరసు రించబడ్డను.     

 

11.Item No.I కు సంబంధించి టండరు ద్వరునిర సఫారీ కరమ చారీ కనీస వేతనం తో పాట్ట ప్రకటన లో 

తెలిపిన విధముగా ఇనిు డంటల్ చారసె్ చెలిుంచబడ్డను.  

 

12. ఏ కారణము లేకుండానే ఏ టండరు అయిన్న ఆమోదించుటకు లేద్వ తిరసు రించుటకు  లేద్వ 

పూరి ి టండరు రదుు చేయుటకు టండరు కమటీ /  కార్పప రే్న్ కు పూరి ిఅధికారము కలదు. 

 

 

                                                                                                     రీజినల్ మేనేజర్ 
             టి.యస్.ఆర్.టి.సి.  ఖమమ ాం 

రీజియ్ 

 

సూచిక:- టాండర్ ట్రపకటన తో ాటు టాండర్ ఫారాం మరియు నియమ నిబాంధనలు 
జత్చేయబడినవి. 

 


