
వ ై యస్ ఆర్ ింఛను కనుక క్షేత్ర స్ా యి పరిశీలన పత్రము 

జిల్లా     మండల్ం/ మున్సిపలిట ీ    గ్ా మ ంచాయితీ 

ఆవసం/వరడు               గ్ా మ సచివల్యం  ఐ డి                               గ్ా మ సచివల్యం ేరడ   

వల్ంటీర్ ఐ డి     వల్ంటీర్  ేరడ                                     వల్ంటీర్ ముబ ైల్ న ంబర్  

1. గుర్తంు సంఖ్య   : 

2. దరఖ్లసతత  దారడన్స ేరడ : 

3. తండి ి/భరత ేరడ   : 

4. లింగము   :             5. ఆధార్ న ంబర్  : 

6. ుటటిన తేది                  :                                         7. వయసతి                : 

8. కుల్ము                     :                                         9. ఉ కుల్ము             : 

10. చిరడనామల                  :  

11. ముబ ైల్ న ంబర్             :                                          

12. ంచనత రకము            : 

13. తెలా్ రేషన్ కరడు              : 

పరిశీలించఴలసన అింశలు 
 

1. న లకు కుట ింబ ఆదాయిం                   రూ. 
 

2. వయసతి                                                 
i. ఆధార్ ఆధారింగ 

ii. ఴయకతిగత్ సరిిపకెట్స్ ఆధారింగ                                     iii.   వరి లలల సరిిపకెట్స్ ఆధారింగ 
                    iv.  ెళ్లల నిరా రణ సరిిపకెట్స్ ఆధారింగ                                 v.    ెళ్లల జరిగిన సింఴత్్రిం ఆధారింగ 
                    Vi.  స్ా నికింగ విచారిించడిం                                               Vii.  మెడికల్ బో రడు  సరిిపకేట్స ఆధారింగ 
 
 

3. మీ కుట ంబ భూమి ముతతము (ఎకరల్ల్ో)    

    మాగణి                             మెటి                                       భూమి లేదు  

 

4. 4 చకా ల్ వహనము          ఴ ింద ి                          లేదు 
ఉననచ  ోవహన రకము                 కమరిియల్ వహనము                           ెైైవేట  వహనము 

5. కుట ంబం ల్ో భిుతవ/్ైవైేట్ ఉదయయగసతత ల్ు?     వునాారడ                       ల్ేరడ 
 

వివరల్ు, డిపరడి మ ంట / సంసథ , న ల్ జీతం 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. గత 6 న ల్ల్ుగ్ మీ ఇంటట విదతయతతత  సరసర ్ముతతము(యున్సటాల్ో)  
మీటరడ ల్ేదత                                కమన్ మీటరడ                        మీటరడ ఉనాచ  ోయూన్సట ా                        
 

 

7. టిణ పింతాల్ోా  మీకు వునా న్సవస భవన వివరల్ు  (చ. అడుగుల్ల్ో)  
 

 

 

8. కుట ంబ సభుయల్ు ఎవర ైనా ఆదాయు నతా చెలాిసతత నాార?(అవునత / కదత) 
   అవునత అయితే వివరల్ు       
 

 

9. ఇతర ంఛనతా  ప ందతతతనాార? (మిల్టర,ీ స్వతంతయి సమరయోధతల్ు, ఈ .యఫ్)    
మిల్టర ీ                     స్వతంతయి సమరయోధతల్ు                    ఈ .యఫ్                   ఇతరముల్ు 
ల్ేదత 
 

10. ంఛనత రకము మలరచవల్స ఉనాదా?  ఉంటే ంఛనత రకము             

11. ంఛనతదారడన్స ేరడ మలరచవల్స ఉనాదా? 

(ేరడ మలరడుకి సంబదించి దతివికరణ తమిు జతచేయవల్ెనత) 
ించను మింజూరడ చేయుటకు జత్చేయఴలసన పత్రములు (ప ిందుపరచిన పత్రముల దగగర √ చేయుము) 
ఴయసు్ దృవీకరణ పత్రము 
ఆధార్ కరడు  
తెలల  రేషన్ కరడు  
ఆదాయ దుర వికరణ పత్రము  
భరి మరణ దృవీకరణ పత్రము (విత్ింత్ు ించను ) 
సదరిం సరిిపకేట్స (వికలాింగుల ించను ) 
చేనేత్ కరిికుల దృవీకరణ పత్రము (చేనేత్ కరిికుల ించను) 
కలుల  గీత్ కరిికుల దృవీకరణ పత్రము (కలుల  గీత్ కరిికుల ించను) 
టరర న్్ జెిండర్ దృవీకరణ పత్రము (టరర న్్ జెిండర్ ించను) 
ఒింటరి మహిళ దృవీకరణ పత్రము (ఒింటరి మహిళ ించను) 
మత్్యకర దృవీకరణ పత్రము (మత్్యకర ించను) 
చరికరడల దృవీకరణ పత్రము (చరికరడల ించను) 
డప ు కళాకరడల దృవీకరణ పత్రము (డప ు కళాకరడల ించను) 

 

్ైన తెలిన వివరముల్ు సర్యి ైనవన్స న్సరా ర్ంచడమ ైనది.                             దరఖాసుి దారడ సింత్కము/వేలముదర                                                                                                  

్ైన తెలిన వివరముల్ు ంఛనత పిమలణిక కిిాయ కిరం ర్శీలించి, నమోదతచేయబడినవి. 

సదరడ దరఖాసుి దారడ ింఛనకు  అరడు లు / అనరడు లు  ______________________ గ దుర వీకరిించడమెైనది.   

 

పరిశీలించిన వరి ేరడ / సింత్కము                                           మిండల పరిషత్ అభిఴృదిా  అధికరి / ముని్పల్ కమీషనర్                                                 

గుర్తంు సంఖ్య (ఐ డి న ంబర్ ) 


