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  వ ై యస్ ఆర్  ింఛను క్రనుక – 10 రోజుల్లో   ింఛనో మింజూరు  ైప్రామాణిక క్రయిా విధానిం  

క.ి
సిం 

క్రరరాచరణ తీసుక్ోవల్స న చరా 
సింబింధిత అధిక్రరి / 
స బబింది / వాకతు ల్త 

1 దరఖాషు  క్రింది త్రాలత్ో కొత్ు  ింఛన కొరకు దరఖాషు న స్ీకమ ింఙరయౌ. 
1. ఆధరర్ కహరడు  
2. కుట ింబ ఆదరయ ధావీకరణ త్ిాం 
3. భూమి టటా  (ఏద ైనర ఉింట)ే 

4. ఈ క్ింది త్ యౌన ింఛనల కు షింబింధిత్ ధావీకరణ త్ిాం 

a. విత్ింత్ు  : భరు మరణ ధావీకరణ త్ిాం 

b. ఙేనేత్     : ఙేనేత్ & జౌయ ఱహఖ రహరడ జామీఙేస్న ధావీకరణ 
త్ిాం 

c. ఒింటమ  మహిళ: చటాబదీింగహ విడిపోభనట ల  ధావీకమ ించిన 
త్రాలు లేదర మెరెనఽూ ఱహఖ రహమ  ధావీకరణ త్ిాం 

d. కలుల  గీత్ కహమ ికులు : ఎకెసైజ్ డిపహమెామింట్ ధావీకరణ త్ిాం 
e. మత్ైయకహరడలు: మత్ైయ ఱహఖ ధావీకరణ త్ిాం 
f. వికలాింగులు  : షదరిం ధావీకరణ త్ిాం 

g. చరికహరడలు   : శూహింఘిక షింక్షేమ ధావీకరణ త్ిాం 

h. డపూ కయాకహరడలు: శూహింఘిక షింక్షేమ ఱహఖ ధావీకరణ త్ిాం 
i. టటాన్సై జెిండర్ : జిలాల  బెడికల్ బో ర్ు ధావీకరణ త్ిాం 

గహర మ / రహరడు  
రహలింటీరడ 

2  

దరఖాషు
న 
అప లోడ్ 
ఙేయుట 

దరఖాషు  విఴమహలన గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం పో రాల్ లో నమోద 
ఙేస్ షింబింధిత్ ధావీకరణ త్రాలన అప లోడ్ ఙేయాయౌ. రశీదతు 
జనమేట్ ఙేస్ రహలింటీరల దరీమహ దరఖాషు  దరరడతుక్ అిందఙేయాయౌ. 
ింఛన కోషిం ఈ క్రింది కేటగ మీల కాహరిం దరఖాషు దరరడడు త్కుుఴ 
ఴయషై కయౌగ  ఉింట ేఎిండరర్స బెింట్ జామీ ఙేయబడుత్ుింది.  

a. ఴాదరీ ూ ింఛన : 60 షింఴత్ైమహలు 
b. ఙేనేత్  : 50 షింఴత్ైమహలు 
c. మత్ైయకహరడలు : 50 షింఴత్ైమహలు 
d. డపూ కయాకహరడలు : 50 షింఴత్ైమహలు 
e. చరికహరడలు : 40 షింఴత్ైమహలు 
f. విత్ింత్ు : 18 షింఴత్ైమహలు 

డిజిటల్ అస్స్్ాింట్ 
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g. ఒింటమ  మహిళ : (అవిరహహిత్) గహర మీణ పహాింత్ింలో 30/ టాణ 
పహాింత్ింలో 35 షింఴత్ైమహలు 

h. ఒింటమ  మహిళ : (భరు నిండి విడిపోభనరహరడ)  
                    35 షింఴత్ైమహలు 

3 మ శీలన 

(రెబ్ 
డేటటత్ో) 

స్షామ్ దరీమహ వివిధ ఱహఖల డేటట ఈ క్ింది అింవములత్ో 
 మ శీయౌించబడున. 
కర.షిం ధావీకరణ ఙేయు 

అింవములు  
షింబింధిత్ ఱహఖ 

1 లబీదరరడతు ఴయష గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం 

2 కుట ింబ షభుూల 
విఴమహలు 

గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం 

3 కుట ింబిం యొకు 
భూమి విఴరములు 

రెబ్ లాూిండ్ 

4 నరలుగు చకహర ల 
రహసనిం 

ఆర్.టి.ఏ 

5 భాుత్ీ ఉదయ ూగ  స్.యఫ్.ఏిం.ఎస 

6 విదూత్ వితుయోగిం టటాన్ైో విదూత్ ఱహఖ 

7 ముతుైల్ 
పహాింత్ింలోతు ఆస్ు  

పరపహలక ఆస్ు  ను 
విఫటగిం. 

8 ఆదరయ ను ఆర్.టి.జి.యస 

9 షదరిం స్్ర్ూ 
 

వివిధ ఱహఖల 
షమాఙరర 
అనషింధరనిం 
దరీమహ 

4 క్షేత్ ాశూహా భ 
మ శీలనర 
ఫహరిం 
ముదణా 

దరఖాషు  విఴమహలు, ్ైన ధావీకరణత్ో పహట  అప లోడ్ ఙేస్న త్రాలు, 
క్షేత్ ాశూహా భ ధావీకరణ కోషిం ాింట్ అఴపట్ తీషకోఴడరతుక్ షింక్షేమ 
మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభి ఴాదిి  కహరూదమ ిక్ 
అిందబటట లో ఉించబడత్రభ. 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
స్్కరటమీ 

5 క్షేత్ ాశూహా భ 
త్తుఖీ 

షింక్షేమ మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభిఴాదిి  
కహరూదమ ి దరఖాషు దరరడడి ఇింటితు షిందమ ిించి, దరఖాషు లో ేమకును 
అతుు అింవములు, అనబింధింలో  ేమకును విధింగహ ధకహతుక్ 
షింబింధిించి వివిధ ఱహఖల అరహత్ మాాణరలత్ో కూడిన మ మారడులన 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
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మ శీయౌింఙరయౌ మమ యు క్షేత్ ాశూహా భ మ శీలనలో గుమ ుించిన 
మ మారడులన మ కహరడు  ఙేయాయౌ. 

స్్కరటమీ 

6 క్షేత్ ాశూహా భ 
త్తుఖీ 
తురేదికన 
అేుట్ 
ఙేయుట 

షింక్షేమ మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభిఴాదిి  
కహరూదమ ి లాగ న్స లో తాి అింవమునకు క్షేత్ ామ శీలనలన నమోద 
ఙేస్,అటిా  విఴరములన త్ూనషమ  త్రాలత్ో అపోల డ్ ఙేస్  
ఎిం..డీ.ఓ.లు / ముతుస్ల్ కమిశనరలకు షమమ ూింఙరయౌ. 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
స్్కరటమీ 

7 దరఖాషు ల 
మ శీలన 

ధకిం మారగదరికహలు మమ యు అనబింధింలో చఽన అరహత్ 
మాాణరలకు షింబింధిించి దరఖాషు  విఴమహలు, జత్ఙేయబడిన త్రాలు, 
షింబింధిత్ ఱహఖల ధావీకరణ మమ యు WEA / WWDS యొకు క్షేత్ ా
మ శీలనలన ధావీకమ ించి షదరడ దరఖాషు న అింగీకమ ించడిం లేదర 
తిరషుమ ించడిం జరడగుత్ుింది.పన మ శీలన అఴషరబైెన 
దరఖాషు లన WEA / WWDS కు తిూ ింబడుత్ుింది. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

8 శూహమాజిక 
త్తుఖి 

అింగీకమ ించిన మమ యు తిరషుమ ించబడిన ముశూహభదర దరఖాషు లన 
శూహమాజిక త్తుఖి కోషిం ింఙరయతి కహమహూలయము న్టీష బో రడు లో 
ఉించబడత్రభ. ఏరెైనర విజఞపు లు ఉింటే  స్ీకమ ింఙరయౌ. 

WEA / WWDS 

9 విజఞపు ల 
మ శుహురిం 

 

విజఞపు ల న ఎిండిఓలు / ముతుస్ల్ కమిశనరడల  తిమ గ  మ శీయౌించి 

థకిం మారగదరికహల కాహరిం మ శుమ శూహు రడ. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

10 మింజూరడ 
ఉత్ురీలు 

శూహమాజిక త్తుఖి అభూింత్మహల ఆధరరింగహ, అభూింత్మహలన మ శుమ ించి  
మింజూరడ ఉత్ురడీలు మమ యు తిరషుమ ించబడిన దరఖాషు దరరడలకు 
త్ుది ఉత్ురడీలు  MPDO / MC లాగ న్ల  జామీ ఙేయబడత్రభ. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

11 మింజూరడ 
ఉత్ురడీలు,
ింఛన 
కహరడు & 
గౌ.ముఖూ
మింతిా 
ఴరడూల 
లేఖ 

అింగీకమ ించిన దరఖాషు లకు మింజూరడ ఉత్ురడీలన ాింట్ తీషకొతు 
్నషన్స పహస బుక్, కహరడు  మమ యు HCM లేఖత్ో పహట  లబిధరరడనకు 
రహలింటీర్ దరీమహ అిందజేశూహు రడ. తిరషుమ ించబడిన దరఖాషు ల కోషిం 
త్ుది చరూలత్ో పహట  ఉత్ురడీలు అిందజేయబడత్రభ. 

WEA / WWDS 
మమ యు గహర మ / 
రహరడు  రహలింటీరడల  
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12 ింఛనల  
ింణీ 

తాి నెల 20ఴ త్రమీఖ ఴరకు దరఖాషు లు మింజూరడ ఙేయబడున 
మమ యు ింఛనల  ింణీ కోషిం ఆ మరడషటి నెలలో ింఛన ముత్ుిం 
విడుదల ఙేయబడున. 

స్్ర్ూ 

   
క్రల్వావధి :                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

గమతుక: సేవర స్రా య ఒపిందిం ాక్రరిం దరఖాసుు  సవీకరిించిన తేదీ నుిండి 10 తు దినాల్ల్లు మొతుిం 

ాక్రయిను ూరిు చేయాలి.  

1 వ రోజు వరల్ింటీరోచే తపతుసర ితాా ల్తో ప్రటు దరఖాసుు ను సవీకరిించిండ ి. 
2 & 3 వ రోజు WEA / WWDS దరఖాసుు దారు వివరరల్ తురరీ రణ క్ోసిం భౌతిక 

ధృవీకరణను చేటటా లి మరియు ధృవీకరిించబడిన డేటటను అేేట్ 
చేస  GSWS పో్ రాల ల్ల తపతుసరి తాా ల్ను అప ల్లడ్ చేయాలి. 

4 & 5 వ రోజు ఎిం డిఓ / ముతుిల కమిషనర్ ల్త దరఖాసుు ల్ను రిశీలిస్రు రు. 
మరల్ా ధృవీకరణ అవసరమ ైతే WEA / WWDS కత 
ింబడుత ింది. 

6 & 7 వ రోజు అింగీకరిించిన మరియు తిరసకరిించబడిన ముస్రయద 
దరఖాసుు ల్ను స్రమాజిక తతుఖీ క్ోసిం GSWS నోటీసు బో రుే ల్ల 
ఉించబడుత ింది. మరియు దరఖాసుు దారుల్ నుిండి అభ్ాింతరరల్ను 
కూడా సవీకరిసుు ింది. 

8 & 9 వ రోజు ఎిం డిఓ / ముతుిల కమిషనర్ జాగితుగర రిశీలిించి ధృవీకరిించిన 
తరువరత అభ్ాింతరరల్త రిషకరిించబడును. 

10 వ రోజు అింగీకరిించిన దరఖాసుు ల్కత మింజూరు ఉతురుీల్ను  నషన్ ప్రస్ 
బుక్, క్రరుే  మరియు HCM ల్ేఖతో ప్రటు ల్బి్దధారునకత వరల్ింటీర్ 
దాీరర అిందజేస్రు రు. తిరసకరిించబడిన దరఖాసుు ల్ క్ోసిం త ది 
చరాల్తో ప్రటు ఉతురుీల్త అిందజేయబడతాయ. 
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అనుబింధిం 
ధావీకమ ించడరతుక్ అరహత్ మాాణరలు 
క.ిసిం అరహత ామాణాల్త ధృవీకరిించవల్స న తాా ల్త 

1 ముత్ుిం కుట ింబ ఆదరయిం 
గహర మీణ పహాింత్రలలో నెలకు 
రూ.10,000 మమ యు టాణ 
పహాింత్రలలో అభత్ే రూ.12,000 
కింటే త్కుుఴ  ఉిండరయౌ. 

1. మెరెనఽూ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ఆదరయ ధావీకరణ త్ిాం 

 

2 ఴయషై ింఛనదరరడల ఴయషై మమ యు ఒక కుట ింబటతుు 
ధావీకమ ించడరతుక్ ఈ క్రింది దీత్ులన పహటిించఴలెన. 

1) ఆధరర్ గుమ ుింప 
2) ఆధరర్ విఴరములు , బయూిం కహరడు  విఴరములత్ో 

షమ పో ఴలెన. 
3) కుట ింబ యూతుట్ గుమ ుించడరతుక్ జాా  శూహధికహర 

షమేీన ఉయోగ ించకోఴలెన. 
4) క్షేత్ ాశూహీ భ మ శీలనః – 

ఎ) ఴూక్ుగత్ ధావీకరణ త్రాలన మ శీలన  
ఙేయడిం (జనన ధాఴ త్మాు , విత్ింత్ుఴప 
ింఛన కొరకు భరు యొకు మరణ ధావీకరణ 
త్మాు, ఙేనేత్ మమ యు కలుల గీత్ కహమ ికులు 
ధావీకరణ త్మాులు) 
బ) లలల ధావీకరణ త్రాలన మ శీలన ఙేయడిం 
(షాడీ షమ ాపకెట ల ) 

స్) విరహసిం జమ గే నరటిక్ ఴయషైన లెక్ుించడిం 
దరీమహ (మగరహమ క్ 21, ఆడరహమ క్ 18 షింఴత్ైమహలు 
(మెిండు షింఴత్ైరములు అట  ఇట గహ)) 
డి) విరహస త్ేది దరీమహ (మాూమేజ్ షమ ాపకెట్) 

ఇ) శూహీ తుకింగహ విఙరరణ ఙేయడిం  
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5) బెడికల్ బో రడు ఙే జామీ ఙేయబడిన  ధృవీకరణ 

 

3 ముత్ుిం కుట ింబటతుక్ – 3 ఎకమహల 
మాగహణి భూమి లేదర 10.00 

ఎకహమహల బెటా లేదర మాగహణి 
మమ యు బెటా భూములు మెిండు 
కయౌ 10.00 ఎకమహలు 
మిించమహద. 

1. మెరెనఽూ ఱహఖ నిండి షమ ాపకేట్ 

2. టటా దరరడ పహషపషుకిం 
3. అభూమ ీ శూహీధీనింలో ఉను భూమి యొకు తుమహి రణ 

4. భూ బదియ్ 

 

4 కుట ింబిం ముత్రు తుక్ నరలుగు 
చకహర ల రహసనము ఴపిండమహద. 
(అభత్,ే టటూకసై, టటాకార్ై, 
ఆటోలు ఴపను రహరడ 
మినశృభింప) 

1. మ జిషార్ ఙేయబడిన రహసనిం ఎఴమ  ేరడ ఉింద.ి 
2. షాు త్ిం రహసనిం రహమ  ఴదినే ఉిందర 
3. రహసనిం రహడుకలో లేద. 

5 కుట ింబింలో ఏ ఒకురడ భాుత్ీ 
ఉదయ ూగ  లేదర ింఛనదరరడడ ై 
ఉిండమహద. 

1. ఉదయ ూగ   /ింఛనదరరడ విఴమహలు 
2.  భాుత్ీ / ్ైరైేట లో తుఙేషు నరుమహ 
3. దరఖాషు దరరడతుక్, రహమ క్ ఉనుషింబింధిం 
4. కొడుకు / కుమామెు ఴాతిు  కయౌగ  ఉనరురడ 
5. భాుత్ీ / ్ైరైేట   
6. నెలకు షమారడగహ జీత్ిం 
7. దవీ విరమణ/ మహజీనరమా ఙేస్యునరుమహ? 

6 నెలకు ఒక కుట ింబటతుక్ ఙ ిందిన 
విదూత్ వితుయోగిం (శూ ింత్ిం లేదర 
అద ి  ఇలుల ) 300 యూతుట ల  లోప 
ఉిండరయౌ. 

గత్ 6 నెలల విదూత్ బలుల లు మ శియౌింఙరయౌ మమ యు బలుల  
షగట న నెలకు 300 యూతుటల  కింటే త్కుుఴగహ ఉిండరయౌ. 
1. కహమన్స మీటర్? 

అఴపన అభత్ే, ఎతుు కుట ింబటలు? నెలకు ఎతుు 
యూతుట ల  
2. ఇలుల  మమ యు చిను రహూపహరిం కయౌస్ ఉనువి 

3. రహూపహరిం కోషిం మాత్బేా 

7 టాణ పహాింత్ింలో తుమహిణప 
షీలము 1000 చదరప 
అడుగులు కింటే త్కుుఴ 
ఉిండరయౌ. 

1. తుమ ిించిన పహాింత్ిం 
2. మ జిషార్ ఙేస్న ఆస్ు  ఎఴమ  ేరడ మీద ఉింద.ి 
3. కుట ింబ షభుూల ేరడల ? 

4. ఙ యౌలించిన ఆస్ును ముత్ుిం. 
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8 కుట ింబింలో ఏ ఒకురడ 
ఆదరయప ను ఙ యౌలింఙే 
మ ధిలో ఴపిండమహద. 

ఆదరయప ను ఱహఖ నిండి తీషకొనబడిన RTGS 

డేటటత్ో ధావీకమ ింఙరయౌ. 
1. దరఖాషు దరరడ ఆదరయప ను ఙ యౌలషు నరుడు. 
2. కుమారడడు / కుమామెు ఆదరయప ఙ యౌలషు నరురడ. 

9 విత్ింత్ు ింఛన 1. ింఙరయతీ / ముతుస్ల్ కహమహూలయిం నిండి జామీ ఙేస్న 
భరు మరణ ధావీకరణ త్ిాం. 
2. పనమ ీరహసిం ఙేషకునరుమహ? 

3. అలా అభత్ే, భరు విఴమహలు. 
10 ఙేనేత్ కహమ ికులు ఙేనేత్ మమ యు జౌయ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

11 కలుల  గీత్ కహమ ికులు ఎకెసైజ్ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

12 టటాన్సై జెిండర్  జిలాల  బెడికల్ బో ర్ు జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

13 మత్ైయకహరడలు మత్ైయ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

14 ఒింటమ  మహిళ 1. మెరెనఽూ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

/ చటారబైెన విభజన త్రాలు  

2. ఴయషై  ధావీకరణ 

3. విరహహిత్ులు & విడిపోభన మహిళలు 

   ఏ. ఎపూడు విరహసిం జమ గ ింది 

   బ. ఎపూడు విడిపోభనరరడ 

4. తిమ గ  విరహసిం ఙేషకునరుమహ? 

 


