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    ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 
 గ్రా మ/వరర్డు  వరలంటీర్డు  & గ్రా మ/వరర్డు  సచివరలయాల శరఖ.    వివిధ్ 
సంకే్షమ ప్థకరలలో, 6 అంచెల ప్రిశీలన (6 STEP VALIDATION ) దవవరర  
అర్హత్ వ ండి అనర్డహ ల ైన లబి్దదవర్డల అరజీలను ప్రిగణ ంచుటకు,  
                          ప్రర మాణ క కరర్య విధవనం(SOP)  
 
ఉప్ో దవా త్ం  
            ప్రిప్రలనలో ప్రధవన అంశమ ైన నవర్త్వాలు దవవరర ప్రజల జీవన ప్రమాణవలను 
మ ర్డగుప్రిచే లక్ష్యంత్ో,  సంక్షేమ ప్థకరల ఫలాలను ప్రజలకు చేర్వేస ే వయవసథను 
ప్ నరిద్ధ రించడవనిక ై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంకల్పంచింది. అర్డహ ల ైన వయకుు లంద్రికీ, కుల, 
మత్,వర్గ,ప్రర ంత్,ల్ంగ,రరజకీయాలకు అతీత్ంగ్ర, ప్రభుత్వ ప్థకరల లబి్దని సంత్ృప్ు  స్రథ యిలో 
అంద్జేయడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యం. కరనీ, క ంద్ర్డ అర్డహ ల ైన వరర్డ కా్ంది కరర్ణవల 
వలన అనర్డహ లవ త్ున్వార్డ. 
 అ) భూములు,వరహన్వలకు సంబంధించిన యజమానుల పేర్ులో మారిపడ ి
చేసుకోలేకప్ో వడం  
 ఆ) రికరర్డు లలో త్ప్ ప నమోద్ులు 
    ఇ) అవగ్రహన్వరరహిత్యం 

 ఈ) గత్ంలో ఆదవయప్నుా కటటి  వ ండి,  ప్రసుథ త్ం ఆదవయప్నుా ప్రిధిలోక్ రరని వరర్డ 
 ఉ) బహుళ గృహాలకు ఉమమడి కర ంటు మీటర్డ కల్గి్ వ ండువరర్డ 
 ఊ) లబి్దదవర్డలను గురిుంచేటప్ పడు సర ైన ద్ృవ ప్త్వర లు అంద్ుబాటులో 
లేకప్ో యివ ండుట, లేదవ, 
లబి్దదవర్డలకు  త్ెలీయకుండవన్ే,  వరరి పేర్డన ఇత్ర్డలు  లబి్ద ప్ ంది వ ండవచుు. 
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ప ైన త్ెల్పిన సంద్రరాలలో అర్డహ ల ైన వయకుు లు త్మ త్పిపద్ం లేకునానూ, ప్రభుత్వ ప్థకరలను 
ప్ ంద్లేకప్ో యినంద్ున, అటటివరరి కోసం ప్రర మాణ క కరర్య విధవనంను అనుసరించి, నిరజీత్ కరల 
వయవధలిో, త్గు రజతిగ్ర విచవర్ణ చేసి చర్యలు తీసుక నవల ను. 
 
 

ప్రర మాణ క కరర్య విధవనం....... 
 

 క్రమ 

 
సంఖ్య 

                 
                 
       వివరములు 

చేయవలసిన 
పనులు 

బాధ్ుయల ైన అధికారులు 

1 న్ేర్డగ్ర అరజీల నమోద్ు / 
 సపంద్న / 1902 

అరజీలను 1 ప్ని 
దినంలోగ్ర, 
సంబంధిత్ గ్రా మ 
సంక్షేమ 
సహాయకుడు / 
వరర్డు  సంక్షేమ & 
అభివృదిధ  
కరర్యద్రిిక్ 
ప్ంప్వల ను 

డిజిటల్ సహాయకుడు / 
వరర్డు విదవయ & డేటా 
ప్రర స సింగు కరర్యద్రిి 

2 ప్రర థమిక క్షేత్ర స్రథ యి విచవర్ణ 3 ప్ని దిన్వలలో   
క్షేత్ర స్రథ యి  విచవర్ణ 

నివేదికను 
ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిిక్ /  
వరర్డు    

గ్రా మ సంక్షేమ & విదవయ 
సహాయకుడు / వరర్డు  
సంక్షేమ & అభివృదిధ  
కరర్యద్రిి 
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ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్రిిక్ 
ఇవవవల ను 

3 ర ండవస్రరి క్షేత్ర స్రథ యి 
విచవర్ణ  

3 ప్ని దిన్వలలో 
ర ండవస్రర ి క్షేత్ర 
స్రథ యి విచవర్ణ   
నివేదికను ఎంపీడీవో 
/మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్ుకు 
సమరిపంచవల ను 

ప్ంచవయతీ కరర్యద్రిి / 
వరర్డు  ప్రిప్రలన్వ కరర్యద్రిి 

4 జాయింట్ కల కిర్ుకు 
(గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు&అభివృదిధ )  
సిఫరర్సు  

ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిి / వరర్డు  
ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్ర్డిలు 
సమరిపంచిన త్నిఖీ 
నివేదికలను 
ప్రిశీల్ంచి, 
ఎంపీడీవో 
/మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  త్మ 

 నివేదికలను 3 ప్ని 
దిన్వలలో    
సిఫరర్సుత్ో 
జాయింట్ కల కిర్ుకు 
(గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 

ఎంపీడీవో /మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  
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అభివృదిధ ) 
సమరిపంచవల ను 

5 అంతిమ అధికరర్ం ఎంపీడీవో 
/మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  
సమరిపంచిన 
నివేదికలను 
ఆధవర్ంగ్ర  
జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ ) 4 ప్ని 
దిన్వలలో   
ఉత్ుర్డవలు జారజ 
చేస్రు ర్డ.  

జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు&అభివృదిధ ) 

6 నివదేికలలో తే్డవలు 
1 మొద్టట సంద్ర్ాం  
    
సంక్షేమ సహాయకుడు / వరర్డు  
సంక్షేమ& అభివృదిధ  కరర్యద్రిి 
చేసిన ప్రిశీలన & ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిి / వరర్డు  ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్రిి చసేిన క్షేత్ర స్రథ యి 
త్నిఖీ సమానమ ైనప్ డు 
 

 
 

 
 
 
 
 
నివేదికలను 
ప్రిశీల్ంచి 
జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ )కు 
సిఫరర్సు 
చేయవల ను 

 
 
 
 
 
ఎంపీడీవో /మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  
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2 ర ండవ సంద్ర్ాం  
సంక్షేమ సహాయకుడు / వరర్డు  
సంక్షేమ& అభివృదిధ  కరర్యద్రిి 
చేసిన ప్రిశీలన & ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిి / వరర్డు  ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్రిి చసేిన క్షేత్ర స్రథ యి 
ప్రజశీలన 

సమానం కరనప్ పడు  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఇత్ర్ ప్త్వర లత్ో 
ప్రటు, నివేదకిలను 
ప్రిశీల్ంచవల్. 
 
వయక్ుగత్ంగ్రగ్రనీ, 
వేరే అధికరరిని 
ప్ంపిగ్రనీ,  విచవర్ణ 
చేయించి,సద్ర్డ 
నివేదికను 
జాయింట్  కల కిర్డు  
(గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ ) కు 
సమరిపంచవల ను 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఎంపీడీవో /మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  
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7 యాద్ృచిిక త్నిఖీ 

(రరయండమ్ వెరిఫికేషన్) 
1.గ్రా మ సంక్షేమ 
సహాయకుడు / 
వరర్డు  సంక్షేమ& 
అభివృదిధ  కరర్యద్రిి 
చేసిన  క్షేత్ర స్రథ యి 
విచవర్ణ & 
ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిి / వరర్డు  
ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్రిి,చేసిన 
క్షేత్ర స్రథ యి విచవర్ణ 
ఒకే విధ్ంగ్ర 
సమానమ ైనప్ డు, 
10% యాద్ృచిిక 
త్నిఖీ 

(రరయండమ్ 
వెరిఫికేషన్) 
చేయాల్ 

 
 
 
 
 
 
 
2.ఎంపీడీవో 
/మునిసిప్ల్ 

ఎంపీడీవో /మునిసిప్ల్ 
కమీషనర్డు  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
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కమీషనర్ు 
నివేదికలలో 
1% యాద్ృచిిక 
త్నిఖీ 

(రరయండమ్ 
వెరిఫికేషన్) 
చేయాల్ 

  
 

సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 డేటా బేస్ లో మార్డపలు ద్ర్ఖాసుు దవర్డడు 
అర్డహ డని 
త్ేల్నప్ పడు, 
జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ )      జారజ 
చేసిన ఉత్ుర్డవలు 
ఆధవర్ంగ్ర  
సంబంధిత్ శరఖ 
వరర్డ 3 ప్ని 
దిన్వలలో    త్మ 
డేటా బేస్ లో 
మార్డపలు చేయాల్ 

సంబంధిత్ శరఖాధిప్తి 

9 ద్ర్ఖాసుు దవర్డడిక్ 
త్ెల్యప్ర్డచుట 

జాయింట్ 
కల కిర్ు(గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 

డిజిటల్ సహాయకుడు / 
వరర్డు విదవయ&డేటా 
ప్రర స సింగు కరర్యద్రిి 



                                             File No.GWS01-COOROMISC/66/2020-GWS-GWS01 

అభివృదిధ ) 
నిరీ్యానిా 
సంబంధిత్ 
ద్ర్ఖాసుు దవర్డడిక్ 
త్ెల్యజయేాల్ 

 
 

10 అర్డహ ల ైన నూత్న వయకుు లు  
మళ్ళీ ద్ర్ఖాసుు  
చేసుక నవచుున్వ ? 

సంబంధిత్ శరఖ 
వరరి  డేటాబేస్ 

నంద్ు 
 నవీకర్ణ చసేిన 
త్రరవత్,అర్డహ ల ైన 
వయకుు లు మళ్ళీ 
ద్ర్ఖాసుు  చేసుక ని, 
లబి్ద ప్ ంద్వచుును 
  

సంక్షేమ&విదవయ 
సహాయకుడు / వరర్డు  
సంక్షేమ& అభివృదిధ  
కరర్యద్రిి 

11 త్వజాగ్ర ప ండింగులో ఉనా 
ద్ర్ఖాసుు లు 

ద్ర్ఖాసుు లను 
మొద్ట 
ప్రిశీల్ంచి,ప ైన 
పేరకొనా ప్రిశీలన్వ 
విధవనమును 
అనుసరించి, 
విచవర్ణ జరిపి,  
నిరీ్యం 
తీసుక నబడుత్ుంది 

సంక్షేమ&విదవయ 
సహాయకుడు / వరర్డు  
సంక్షేమ& అభివృదిధ  
కరర్యద్రిి& ప్ంచవయతీ 
కరర్యద్రిి/వరర్డు  ప్రిప్రలన్వ 
కరర్యద్రిి 



                                             File No.GWS01-COOROMISC/66/2020-GWS-GWS01 

12 ప్రిషొరించబడని అరజీలు ద్ర్ఖాసుు దవర్డలు 
మళ్ళీ ద్ర్ఖాసుు  
చేసుక ని,లబి్ద 
ప్ ంద్వచుును 

డిజిటల్ సహాయకుడు / 
వరర్డు విదవయ&డేటా 
ప్రర స సింగు కరర్యద్రిి 

13 డేటా బేస్ లో నవీకర్ణ ప  ై
నివేదిక 

సంబంధిత్ శరఖలు,  
గ్రా మ/వరర్డు  
వరలంటీర్డు & 
గ్రా మ/వరర్డు  
సచివరలయాల శరఖ 
యొకొ ముఖయ 
కరర్యద్రిి గ్రరక్ి ప్రతి 
వరర్ం  నివేదికలు 
మొద్టట 5న్ెలలు 
సమరిపంచవల్. 
త్ర్వరతి 6 వ న్ెల 
నుంచి, ప్రతి న్ెలా 5 
వ త్ేదనీ కరనీ, 5వ 
త్ేదీ లోప్ల 

గ్రనీ న్ెలవరరజ 
నివేదికలు 
సమరిపంచవల ను  
 

సంబంధిత్ శరఖాధిప్త్ులు 

14 న్ెలవరరజ ప్రగతి నివేదకిలు ప్రతి న్ెలా 5 వ త్దేీన 
కరనీ, 5వ త్ేద ీ
లోప్ల 

జాయింట్ 
కల కిర్డు (గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ ) 
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గ్రనీ జాయింట్ 
కల కిర్డు  
(గ్రా మ,వరర్డు  
సచివరలయాలు& 
అభివృదిధ ), 
గ్రా మ/వరర్డు  
వరలంటీర్డు & 
గ్రా మ/వరర్డు  
సచివరలయాల శరఖ 
యొకొ 

కమీషనర్ గ్రరిక్ 

న్ెలవరరజ నివదేికలు 
సమరిపంచవల ను  
 

 


