
 

 

వై.యస్.ఆర్. వాహన మిత్ర 2020-21 సంవత్సరంకు వచి్చన లబ్దిదారుల దరఖాస్తుల 
పరిశీలనకు మారగదరశకాలు 

నేను విన్నాను... నేను చూశాను... నేను ఉన్నాను... అంటూ పాదయాత్ర దాారా గడపగడపలో 
కషా్టన్నా చూసి ప్రజల మోములో ఆనందం చూచుటయే లక్ష్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.యస్. 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు న్నరంత్రం కృషిచేస్తున్నారు.  

లక్ష్ల మంది ప్రయాణికులను న్నత్యం గమయస్థనా్నన్నకి చేరుస్తునా ఆటో, ట్యయక్సస మరియు మాకిస-కాబ్ 
డ్రైవరలకు సంవత్సరాన్నకి 10,000/- రూపాయలు భీమా, ఫిట్నెస్ సరిాఫికెట్, మరమోతులు మొదలైన వాటి 
ఖ్రుిల న్నమిత్ుం ఆరిిక సహాయం చేయుటకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.యస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
“వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర” పధకాన్నకి 4 అక్టబార్ 2019 న్నడు శ్రీకారం చుట్యారు. 2019-20 ఆరిాక 
సంవత్సరంలో, 2,36,334 లబ్దిదారులకు రెండు విడత్లలో ఒక్కొకొరికి రూ. 10,000/-  చొప్పున 
మంజూరు చేశారు. 

2020 – 21 ఆరికి సంవత్సరాన్నకి “వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర” పధకం అమలుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్ాం మారగదరశకాలను జారీచేయడమైనది. 2019-20 సంవత్సరంలో లబ్దిపందిన లబ్దిదారులు 
మరియు నూత్నంగా వచ్చని దరఖాస్తుదారులలో అరుులను “వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర” పధకం దాారా ఆరికి 
సహాయం చేయబడుతుంది. “వైఎస్ఆర్ వాహనమిత్ర” పధకం అమలుకు ఈ క్రంది కారాయచరణ ప్రణాళికను 
రూపందించడమైనది.   

 2019-20 సంవత్సరంలోన్న లబ్దిదారుల జాబ్దతా, బదిలీ చేయబడ్డన వాహన్నల జాబ్దతా మరియు 
క్రొత్ు  వాహన్నల జాబ్దతాను క్షేత్రస్థాయిలో అభ్యరినలు పరిశీలంచ్చ తుదిజాబ్దతాను రూపందించు 
న్నమిత్ుం గ్రామ/వారుి వాలంటీరుల & గ్రామ/వారుి సచ్చవాలయ శాఖ్కు APCFSS మరియు రవాణ 
శాఖ్ వారి దాారా ది. 18.05.2020 న్నటికి నవశకం పోరాల్ నందు ఉంచబడును.  

 గ్రామ/వారుి సంక్షేమ మరియు విదాయ సహాయకులు / సంక్షేమ మరియు అభివృదిి కారయదరిశ, 
2019-20 సంవత్సరంలోన్న లబ్దిదారుల జాబ్దతా, బదిలీ చేయబడ్డన వాహన్నల జాబ్దతా మరియు 
క్రొత్ు  వాహన్నల జాబ్దతాను గ్రామ/వారుి సచ్చవాలయ కారాయలయములలో న్మటీస్త బోరు ినందు 
18 మే 2020 నుండ్డ 26 మే 2020 వరకు స్థమాజిక త్న్నఖీ న్నమిత్ుం వంచబడును. 

 దరఖాస్తులను సంబంధిత్ గ్రామ/వారుి వాలంటీరలకు ఇచ్చి క్షేత్రస్థాయిలో ఈ క్రంద తెలపిన అరుత్ 
న్నబంధనలను అనుసరించ్చ పరిశీలంచవలసిందిగా తెలయచేయవలెను. 



 

 

o ఆదార్ కారు ి/తెలల రేషన్ కారుి. 
o వాహనం యొకొ రిజిస్ట్రేషన్ సరిాఫికెట్ / డ్రైవింగ్ లైసెన్స  
o బ్యంక్ అకంట్ పాస్ బుక్ మొదటి పేజీ వివరాలు 
o ఎస్సస / ఎస్సా / బ్దసి / మైన్నరిటీ కమ్యయన్నటీ విషయంలో కుల ధృవీకరణ పత్రము 
o వాహనం యజమాన్న పేరు మీద బ్యంకు ఖాతా కలగి ఉండాల. 
o లబ్దిదారుడ్డ బ్యంక్ ఖాతా షెడ్యయల్ చేసిన వాణిజయ బ్యంకులలో ఏదైన్న ఒకటి కావచిు. 
o వాహనం భారయ పేరిట (డ్రైవింగ్ లైసెన్స కలగి లేదు) మరియు భ్రు నడుప్పతుంటే (భ్రుకు 

డ్రైవింగ్ లైసెన్స వనాచో), అలంటి దరఖాస్తుదారులను కూడా అరుులుగా పరిగణిస్థురు. 
o వాహన యజమాన్న పేరు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స కలగిన కుటంబ సభుయల పేరుల ఒకే వైట్ రేషన్ 

కారుిలో వన్నా, వేరేారు రేషన్ కారుిలలో వన్నా కూడా అలంటి దరఖాస్తుదారులను 
అరుులుగా పరిగణిస్థురు. 

o ఒకే వైట్ రేషన్ కారుిలో భ్రు, భారయ మరియు మైనర్ పిలలలతో కూడ్డన కుటంబంలో ఒక 
వయకిు మాత్రమే ఆరిాక సహాయం క్టసం అరుులు. 

 దరఖాస్తులు అందిన త్రువాత్, గ్రామ / వార్ ివాలంటీరుల బ్దపిఎల్ / వైట్ రేషన్ కారుి, ఆధార్ 
కార్ి, రిజిస్ట్రషేన్ సరిాఫికేట్, డ్రైవింగ్ లైసెనుస, బ్యంక్ ఖాతా మరియు సదరు వాహనం 
దరఖాస్తుదారున్న (యజమాన్న) ఆధీనములో ఉనాదా లేదా పరిశీలంచ్చ దరఖాస్తుదారున్న అరుత్ 
ధృవీకరించాల.  

 వాలంటీరుల లబ్దదిారున్న ఎంపికను ఎలంటి ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా న్నజాయితీగా, వాసువ 
పరిసిాతులకు అనుగుణంగా మారగదరశకాలను అనుసరించ్చ చేయవలెను.  

 క్షేత్ర సందరశన పూరుయిన పిమోట అరుత్ కలగిన ఆటో, ట్యయక్సస మరియు మాకిస-కాబ్ డ్రైవరల 
జాబ్దతాను సచ్చవాలయంలో సంక్షేమ మరియు అభివృదిి కారయదరిశకి అపుగించవలెను. 

 గ్రామ/వారు ి సంక్షేమ మరియు అభివృదిి కారయదరిశ, గ్రామ/వారు ి వాలంటీర్ పరిశీలంచ్చ 
ధ్రువీకరించ్చన అరుత్ కలగిన దరఖాస్తులను మాత్రమే ఆనెలలన్మల అపోలడ్ చేయవలెను.  

 గ్రామ/వారు ిసచ్చవాలయాల వది దరఖాస్తు స్సాకరణ, ధృవీకరణ మరియు దరఖాస్తుల అప్లోడ్, 
(మారుులు చేరుులు మరియు తొలగింప్పలతో సహా ఏదైన్న ఉంటే) వాటిన్న అన్నాంటినీ 18-05-
2020 నుండ్డ 28-05-2020 వరకు పూరిు చేసి తుదిజాబ్దతాను ఆనెలలన్మల అపోలడ్ చేయవలెను. 



 

 

 తుది జాబ్దతాను మండలలలో MPDO మరియు మున్నసిపాలటిలలో మున్నసిపల్ కమీషనర్ లు 
30.05.2020 లోప్ప ఆమోదం లేదా తిరషొరణ చేయవలెను. 

 జూన్ 1వ తేదీ న్నటికి అరుత్గల లబ్దిదారులకు జిలల కలెకార్ నుండ్డ మంజూరు ఉత్ురుాలు 
ఇవాబడును. 

 ఇపుటికే ఉనా లబ్దిదారుల విషయంలో, పథకం యొకొ మారగదరశకాల ప్రకారం అరుత్ 
వనాచో, ఆన్లైన్ / ఆఫ్లైన్ (మానుయవల్గా) దరఖాస్తులను దాఖ్లు చేయకుండానే,  మంజూరు 
ఉత్ురుాలు జారీ చేయబడును. 

 
 


