
ఆం���� ��తవ్ం
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అరహ్త�:అరహ్త�:

�.య�.ఆ�.�హన ��  
ఆ�, �య్�స్, మ�� �య్�స్- �య్� �వరల్� సంవతస్��� 

�. 10,000/- ��, ��న్� స�ట్���, మరమమ్�త్� 
�ద�న��� ఖ�చ్ల ��తత్ం �హన �� పధకం �వ్� 

ఆ�ధ్క స�యం

దర��త్��� �వ్య �జ�నయ్ం��  ఆ�, �య్�స్, మ�� �య్�స్- �య్� �వ� అ� ఉండవ��.

ఆ��కాష్ / �� ��� �హ��న్ నడప��� దర��త్�� ��ల్�� అ�య్ ��ం� ���స్ క�� ఉం��.

ఆ��కాష్/�య్�స్, మ�� �య్�స్- �య్� ����ష� స�ట్��� మ�� ఎ�ట్ �య్�స్ �షయం� ప�న్ వం� ��ల్�� అ�య్ 
���డ్� క�� ఉం��.

ఈ పధకం, �య్�ంజ�  ఆ��కాష్/�య్�స్, మ�� �య్�స్- �య్� యజ��ల� వ�త్�త్ం�.� �ల� / �� �ల� �� ��స్ 
�హ�ల యజ��� ఈ పధకం �ంద అ�హ్� ��.

�� దర��త్���� ఆ�� ��డ్ క�� ఉం��.

యజ�� తపప్�స�� �యయ్ం ��డ్ (��ఎ� / �� �ష� ��డ్/ అనన్�రణ్ ��డ్/ అం�య్దయ ��డ్ )క�� ఉం��.

��ంబం అం� భరత్, �రయ్ మ�� �న� �లల్�. ��ంబం� ఒక �హ���(ఆ��కాష్/�య్�స్, మ�� �య్�స్- �య్�) 
��� ఈ పధకం �ంద ��జనం �ంద��� అ�హ్�.

ఒ�  �యయ్ం/�� �ష� ��డ్� ��వ్� వయ్�త్ల� �జ�నయ్ం మ�� ���స్ అ�మ�ంచబ��ం�.. ఏ���, ఒ�  
�యయ్ం/�� �ష� ��డ్� భరత్, �రయ్  మ�� �న� �లల్ల� ��న ��ంబం� ఒక వయ్�త్ ��� ఆ�ధ్క స�యం �సం 
అ�హ్�.

ల�ధ్��� తం�/త�ల్/���త్/�ద�� మ�� ��ం� ���స్ �జ� ���� / ���త్  ��ట ఉం�, �హనం �కక్ 
��సట్�డ్ యజ�� అ�న తం�/త�ల్/���త్/ �ద�� ��జనం �ంద��� అ�హ్�, �� ��ల్ ��వ్� �యయ్ం ��డ్/�� 
�ష� ��డ్ల� ఉనన్పప్�ట్� అ�హ్�.  

ఇతర ���� �� ��న ��ం� ���స్ల�   క�� ఉనన్ ల�ధ్��� సంబం�త ఆ�.�.� ��య్లయం� ���� ��ప్ 
�సం దర��త్ �����.

దర��త్ సమయం�, �హనం యజ�� వదద్ ఉం��. 

�తత్ ల�ధ్��ల దర��త్ల� �మ / ��డ్ �లం��ల్ �క�ం� �� అరహ్తల� ధృ�క��త్�.

�య్ం� �� �హనం యజ�� ���ద ఉం��. ల�ధ్��� �య్ం� �� ��య్�డ్  ��జయ్ �య్ం�ల� ఏ�� ఒక� 
�వ�చ్ . �య్ం� �� �సత్కం �ద� ��  నక�� సమ�ప్ం��.

ఎ�స్/ఎ�ట్/�� / ����ల క�య్�� �షయం� �ల ధృ�కరణ ప�� ఉనన్� దర��త్�  జతపరచవ��. 

�హనం �రయ్ ��ట ( ��ం� ���స్ క�� ��) ఉం� భరత్ న���ం� ( భరత్� ��ం� ���స్ �నన్�) అ�ం� 
దర��త్��ల� �� అ�హ్�� ప�గ��త్�.

���� �� �� �� దర���  ���� ��న�:

అ�హ్�న దర��త్���� YSR (Your Service Request - � �వల 

అభయ్రధ్న) �ంబ�  ఇవవ్బ��ం�.

దర��త్ ��న ల�ధ్��ల� ��ద్�ం�న ��య� అ�న్ ��త్�� అరహ్త క��న 

���  సంవతస్��� ఒకక్�� �. 10,000/- మం�� �� �. య�. ఆ�. 

�హన�� పధకం �వ్� ల�ధ్ ��రచ్బ��ం�.

�తత్ ల�ధ్��� �మ / ��డ్  �లం��ల �ం� దర��త్ల� �ందవ�చ్� ��  

www.navasakam.ap.gov.in �� �� �ం� ��ల్� ���� దర��త్� �మ / ��డ్  

�లం�రల్  వదద్ �ఖ� �యవ�చ్�.

�. య�. ఆ�. 

�హన�� 


