
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము                                                                         
క్రమ సంఖ్య: 

ఇంటి నివేశన సథలం కొరక్ు దరఖ్ాసతు  ( గ్రర మీణ పరర ంత్ం)  

గ్రా మ వరలంటరీ్ యొక్క సమాచారం: 

గ్రా మ సచివరలయం పేరు:    కోడ్ న ంబరు: 
వరలంటరీ్ పేరు:      గుర్తంపు న ంబరు:        సెల్ ఫో న్ న ంబరు: 
ఆధార్ న ంబరు:  
లబి్ధదారుని వివరములు:  
లబి్ధదారుని పరేు:   తండ్రి / భరత /భారయ పేరు:                      వయసు (సం) : 

లంగము (స్త ీ / పురుషుడు):  మతము:    
 

క్ులము: ఉపక్ులము:  వృత్తత :         ఆధార్ న ంబరు:  

  

లబి్ధదారుని చిరునామా: 
ఇంటి న ంబరు:     వీధి:    గ్రా మము:     పంచాయతీ:   

మండలము:    జిలాా :      పిన్ కోడ్:  
ఇంటి నివేశన సథలం కొరక్ు అరహత్ వివరములు: 

1. లబి్ధదారు తెలుపు రేషన్ కరరుు  క్లగ్ ్ఉనాారర?  

2. అవును అయితే రేషన్ కరరుు  న ంబరు:     

3. లబి్ధదారు ఆంధ్పిిదేశ్ రరష్రము లో ఇలుా  క్లగ్్ ఉనాారర?   
4. లబి్ధదారు ఆంధ్పిిదేశ్ రరష్రము లో ఇంట ిసథలం క్లగ్్ ఉనాారర?   
5. లబి్ధదారు ఇంతక్ు పూరవము పభిుతవము దావరర మంజూరు చయేబడ్రన ఇలుా  క్లగ్్  

ఉనాారర? 

6. లబి్ధదారు ఇంతక్ు పూరవము పభిుతవము దావరర మంజూరు చయేబడ్రన ఇంట ిసథలము క్లగ్్ 
ఉనాారర?      

7. లబి్ధదారు 2 . 5 ఎక్రరలు మాగ్రణ ిభూమి కరనీ లేదా 5 . 0  ఎక్రరలు మటెట్  భూమి క్లగ్ ్
ఉనాారర?   

ధ్ృవీక్రణ: పెైన తెలపని వివరములు అనిాయు యదారథములు. అందులో ఏదనేి సమాచారం అసతయం అని 
పిభుతవం గుర్తంచిన యిెడల పిభుతవం తీసుకొనబో యిే ఎటటవంట ి చరయలక ైనా నేను భాదుయడను / 
భాదుయరరలను అగుదును. ఇద ినా ఇష్ పూరవక్ంగ్ర ఇచిిన ధ్ృవీక్రణ. 

 
  

లబి్ధదారుని సంతక్ము 
 

    వరలంటరీ్ సంతక్ము 
    తేది: 
 
 
 
 

          

            

(2019-2020) 

 అవును        కరదు 

    అవును     కరదు 

 అవును        కరదు 

  అవును      కరదు 

   అవును      కరదు 

  అవును     కరదు 



ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము                                                                         
 
 

(అవును అయితే క్ామ సంఖ్య 1 “అవును” అని, క్మా సంఖ్య 3 నుండ్ర 7 వరక్ు “కరదు” అని 
సమాధానం వచిి ఉండవలెను.) 
లబి్ధదారుడు నివశేన సథలం కొరక్ు అరుు డ్ెైవునాారర  - (అవును / కరదు)   
విచారణాధికరర ్సంతక్ము:  
లబి్ధదారుడు నివశేన సథలం కొరక్ు అరుు డ్ెైవునాారర  - (అవును / కరదు)   
పరయవేక్షణాధికరర ్సంతక్ము:   
లబి్ధదారుడు నివశేన సథలం కొరక్ు అరుు డ్ెైవునాారర  - (అవును / కరదు)   
నిరణయాధికరర్  సంతక్ము: 
 

తేదీ :                                   సథలము: 
 

గమనిక్: 

1. క్ుటటంబం లోని లబి్ధదారు మహిళ అయి ఉండవలెను. సదరు క్ుటటంబంలో మహిళ  
లేనియిడెల పురుషుని పేరు లబి్ధదారునిగ్ర పరగ్ణించబడును.    

2. విచారణాధికరర ్/  గ్రా మ ర వినయయ అధికరర ్కరని, పంచాయతీ కరరయదర్ి  కరని వర్క 
ఇన పెక్్ర్ కరని అయిఉండవచుిను . 

3. పరయవేక్షణాధికరర్ / మండల ర వినయయ ఇన పెక్్ర్ లేదా సమానమెనై హో దా. 
4. నిరణయాధికరర్ /  తహస్లాి ర్ అయి ఉండవలెను 

 


