
వై. యస్. ఆర్ పెన్ష న్ కానుక దరఖాస్తు  ఫారం  

గా్రమ – వార్డు  సచివాలయం – ఆంధ్ర ప్ర దేశ్  

కార్యాలయ వినియోగం కోసం మాత్ర మే  

వాలంటీర్ పేరు :    వాలంటీర్ కోడ్ :    క్ల స్ట ర్ నం : 

పెన్ష న్ రక్ం :    గీ్రవెన్స్  నంబర్ :    పెన్ష న్ ఐడి : 

 

దరఖాస్తు దారుని పేరు : ____________________ తండిి / భరత  పేరు : ___________________ 

ఆధార్ నం : _______________________ పెన్ష న్ రక్ం : _______   

స్దరం ఐ డి (విక్లంగుల పెన్ష న్ కు మాతర మే) : _______________________ మొబైలు నం : _________  

చిరునామా : _______________________________________________________ 

కులం : _____   ఉప కులం : ___________  ఆదాయ దృవీక్రణ పతర ం నం:__________________ 

గతం లో ఆధార్ అపేేట్ చేసినారా : అవును/కాదు , అవును అయితే ఏం  మారుులు చేశారు  

పేరు / మొబైలు నంబర్ / e -మెయిల్ / లంగం / పుట్టట న్ తేదీ / చిరునామా / బయో మెట్టర క్    

ఆధార్ అపేేట్ ఎనిి సారుల  చేసినారు : ____ ఆధార్ అపేేట్ చేసిన్ తేదీ : __________ ఆధార్ లో పుట్టట న్ తేదీ : 

రైస్ కారేు నంబర్ : ____________  నలకు కుటంబ ఆదాయం : __________ 

భూమి వివరాలు : మాగాణి (3 ఎక్రాలకు మించరాదు) ______ మెట్ట  (7 ఎక్రాలకు మించరాదు) : _______ 

గత 6 నలలుగా మీ ఇంట్ట విదుుత్ వినియోగం స్రాస్రి మొతు ం (300 యూనిట్ల కు మించరాదు) : _________ 

పట్ట ణ పి్ంతాలలో ఉన్ి నివాస్ భవన్ వివారాలు (క్టట బడి పి్ంతం 1000 చ. అ  మించరాదు) : _________ 

4 చకీాల వాహన్ం ఉన్ిదా (అవును /లేదు) : ______  పిభుతవ ఉద్యుగులు ఉనాిరా : ____________ 

క్టంబ స్భుులలో ఎవరైనా ఆదాయపనుి చెలల స్తు నాిరా (అవును / కాదు) __________ 

ఇతర పెన్ష న్ ఏమైెనా పందుతునాిరా (మిలట్రీ/సావతంతర  స్మరయోధులు/క్ళాకారులు/ఇ. పి. యఫ్ ) : ______  

జత చేయవలసిన్ పతార లు : 1. ఆధార్ 2. రైస్ కారేు 3. ఆదాయ దృవీక్రణ పతర ం 4. అవస్రమైెన్ ఇతర పతార లు 

                    ఇటల , 

                      తమ విధేయుడు / విధేయరాలు 

 వాలంటీర్ సంత్కం 

 

సమర్పిత్ము : సిస్ట మ్ వాలడేషన్ అంశాల ఆధారంగా మరియు క్షష తర  సాాయి పరిశీలన్లో పరిశీలంచిన్  ఆధారాలను బట్టట  దరఖాస్తు  

దారుడు పెన్ష న్ కి అరుు డిగా భావిస్తు  తదుపరి చరులకై యం.పి.డి.ఒ గారికి దరఖాస్తు ను పంపడమైెన్ది.    

                  

సంక్షష మ & విద్యా సహాయకుని సంత్కం 


