
వ ై యస్ ఆర్ ప ింఛను కానుక - దరఖాస్ుు  ఫారిం   
జిల్ాా  గ్ాా మీణభివృధ్ది  స్ింస్ధ- వ ై యస్ ఆర్ కాాింతి పధిం  - పరకాశిం జిల్ాా  

 
 మండలం/ మున్సిపాలిట ీ            గ్ాా మ/ వార్్డ  సెకా్టేరయిటే్ పేరు  

 గ్ాా మ/ వార్్డ  సకాె్టేరయిేట్  ఐ డి                     గ్ాా మ/ వార్్డ   వాలంటీర్డ పరేు                                          

గ్ాా మ/ వార్్డ  వాలంటీర్డ ఐ డి న ంబర్డ                                     గ్ాా మ/ వార్్డ  వాలంటరీ్డ మొబ లై్ న ంబర్డ 

1. ప ంఛను రక్ం               :                          

       A. వృద్ధా ప్య            B. వితంతు             C. విక్ల ంగులు.           D. ఒంటరి మహళిల          E. క్లుు గ్తీ కారిి క్ులు. 

       F. చేనతే కారిిక్ులు           G. మతియ కారులు.             H. డప్పు క్ళాకారులు.          I. చరికారులు. 

       J. టరాన్సి జ ండర్డ.    

2. అరిి ద్ధరున్స  పేరు           :  

3. తండి ా/భరత పేరు   : 

4. లింగము                     :  

5. క్ులము                     : 

6. ఉప్ క్ులము                : 

7. అరిి ద్ధరున్స  చిరునధమ    : 

8. ఆధధర్డ న ంబర్డ  :     

 

9. తెలు రషేన్స కారు్   

మరియ ర సై్ కారు్  న ంబర్డ : 
  

10. మొబ లై్ న ంబర్డ                 : 

నమోదు చేయవలసిన అింశాల్ు 
1. వయస్ుి                                                 

ఆధార్  ఆధధరంగ్ా  
వయకతు గత స్రిిఫ క ట్  ఆధధరంగ్ా               పెలిు న్సరాా రణ స్రిిఫ క ట్ ఆద్ధరంగ్ా        వార ిప లు  స్రిిఫ క ట్ ఆద్ధరంగ్ా           
పెలిు జరిగ్ని స్ంవతిరం ఆద్ధరంగ్ా           మడెిక్ల్ బో రు్  స్రిిఫ క ట్ ఆద్ధరంగ్ా          స్ాత న్సక్ంగ్ా విచధరించడం  

 

2. మీ క్ుట ంబ భూమి మొతతము                  
భూమి రక్ం ఆద్ధరంగ్ా వివరాలు ద్గిువ నమోదు చేయిండ ి
a. మ గ్ాణి                     b. మెటి                     c. భూమి లేదు    
 

 (క్ుట ంబరన్సకి 3 ఎక్రాల మ గ్ాణి ,10 ఎక్రాల మటిె లేద్ధ మెటి మరయిు మ గ్ాణి క్లిప  10 ఎక్రాలక్ు) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 4 చకాా ల వాహనము                                 
A. ఉననద్ ి 
B. లేదు  

        వాహనం ఉననచ  ోవాహన రక్ం ద్గిువ నమోదు చేయిండ ి
i. స్ ంత వాహనం               ii. టరకసి          iii. టరాకి్ర్డ            iv. ఆటో.  
 

 

4. గత 6 న లలుగ్ా మీ ఇంటి విదుయతుత  స్రాస్రి మొతతము(యున్సటులో)     
                 మీటర్ ల్ేదు                              కామన్  మీటర్ 

5. క్ుట ంబం స్బుయలు ఎవర నైధ ప్భాుతవ/పెైవైటే్ ఉద్యయగస్ుత ల ?     
A. వున్ాారు                                                       B. ల్ేరు  

ఉద్యయగస్ుత లు వపంటే వివరాలు – డిపారుి మెంట /స్ంస్థ    మరయిు న ల జీతం  

6. ప్టిణ పాాంతధలోు  మీక్ు వపనన న్సవాస్ భవన వివరాలు  (ఛదరప్ప అడుగులలో)   

7. క్ుట ంబ ఆద్ధయం గ్ాా మీణ పాాంతధలలో న లక్ు రూ. 10,000/- లొప్ప, ప్టిణ పాాంతధలలో రూ. 12,000/- లొప్ప. 
A. అవును 
B. కాదు 

న లక్ు క్ుట ంబ ఆద్ధయం     
8. క్ుట ంబ స్భుయలు ఎవర నైధ ఆద్ధయప్ప ప్నున చలెిుస్ుత నధనరా?    

A. అవును                                                          B. కాదు 
అవును    అయతే వివరాల్ు నమోదు చయేిండి  

9. ఇతర ప ంఛనుు  ప ందుతునధనరా? (మిలటర,ీ స్ావతంతయా స్మరయోధులు, ఈ ప .యఫ్, బహాిణ, ఆరిిసి్  ) 
మిలటర ీ           స్ావతంతయా స్మరయోధులు                ఈ ప .యఫ్               బహాిణ                ఆరిిసి్ 

ల్ేదు    
 

 



10. ప ంఛను  మంజూరు చేయటరన్సకి జత చయేవలస న ప్తమాులు (ప ందు ప్రిచిన ప్తమాు దగగర √ మ ర్డ్ చయేండి) – 

వయస్ుి దుావిక్రణ ప్తంా 

            ఆధార్ కారుు    
            తెలా్ రేషన్  కారుు   
             ర ైస్ కారుు    
            ఆదాయ ధుర వీకరణ  పతరిం   

భరత మరణ ధుావీక్రణ పతరము  (వితింతు ప ంఛను కొరక్ు ) 
స్దరం స్రిిఫ క ట్  (విక్ల ంగుల ప ంఛను కొరక్ు) 
చేనతే కారిిక్ుల ధుావీక్రణ పతరము (చనేతే కారిిక్ుల ప ంఛను కొరక్ు) 
క్లుు  గ్ీత కారిిక్ుల ధుావీక్రణ పతరము (క్లుు  గ్తీ కారిిక్ుల ప ంఛను కొరక్ు) 
టరాన్సి జ ండర్డ ధుావీక్రణ పతరము (టరాన్సి జ ండర్డ ప ంఛను కొరక్ు) 
ఒంటరి మహళి ధుావీక్రణ పతరము (ఒంటర ిమహళి ప ంఛను కొరక్ు) 
మతియ కారుల ధుావీక్రణ పతరము (మతియ కారుల ప ంఛను కొరక్ు) 
చరి కారుల ధుావీక్రణ పతరము (చరి కారుల ప ంఛను కొరక్ు) 
డప్పు క్ళాకారుల   ధుావీక్రణ పతరము (డప్పు క్ళాకారుల ప ంఛను కొరక్ు) 
            

11. ఇతరములు.     
 

 

 

పెైన తలెిప న వివరములు స్రయి ైనవన్స న్సరాా రించడమెైనద్ి.                            అరిి ద్ధరున్స  స్ింతకము/వేలిముదర 

పెైన తలెిప న వివరములు ప ంఛను పాామ ణిక్ ప్కాిాయ ప్కాారం ప్రశిీలించి నమోదుచయేబడినవి. 

 

గ్ాా మ/ వార్్డ   వాలంటీర్డ పరేు                                     స్ంతక్ము                                 గురితంప్ప స్ంఖ్య (ఐ డి న ంబర్డ ) 

 

దరఖ్ స్ుత  ఫారం GSWS site ఎంటీ ాచేస నవారి పేరు      స్ంతక్ము                             గురితంప్ప స్ంఖ్య (ఐ డి న ంబర్డ ) 

Grievance/Application ID ---  

(దరఖ్ స్ుత  ఎంటీ ాచేస నతరువాత జనరేట్ అయన ID ) 

 

 ప్రిశీలించిన వార ిపరేు (WEA/WWDS)                        స్ంతక్ము                                                  గురితంప్ప స్ంఖ్య (ఐ డి న ంబర్డ ) 

 

 


