
 

5. కులము: (SC/ST/BC/Minority అయినచో దయచేసి కుల ధృవీకరణ పత్రము జత్పరచవలెను) 
 

(i) మతము:  ____________ (ii) కులము: __________ (iii) ఉప కులము:    

(ii) మండలము/మున్సిపాలిటీ/మున్సిపల్ కార్పొర్ేషన్:  

(iv) పంచాయితీ / వార్డు  న ం.:    

(vi) ఇంటిన్స గుర్డు పటటే  క ండ గుర్డు  :   _ 

(ix) గ్రామా పంచాయతీ సచివరలయం న ంబర్ : _______ 

 
  

  

6. పరస్తు త చిర్డనామా: 
(i) జిలాా :    

(iii) న్సయోజకవర్గ ము:    

(v) న్సవాస్ము:    

(vii) వీధి పేర్డ:  _ 

(viii) డో ర్ న ం.:___ 

 

 
 

ఆంధ్రపరదశే్ పరభుతవము  

ర్వాణా శాఖ 

వ ై ఎస్ ఆర్ వాహన మితర పథకం 2020-21 - ఆటో/టాక్సీ/మాాక్సీ క్రాబ్ డ్రవైర్ మరియు వరహన యజమాని  ఆరిిక సహాయ 

పథకమునకు దరఖాసుు  
గమనిక: వరహన యజమాని మాత్రమే దరఖాసుు  చేయవలెను 

            గ్రామా / వరర్్ సెకాటేరియట్ పేరు :                                                   గ్రామా / వరర్్ సెకాటేరియట్ క్ోడ్: 
            గ్రామా / వరర్్ వరలంటీర్ పేరు:  

1.  దర్ఖాస్తు దార్డన్స పేర్డ:: 
2. BPL/ తెలా ర్ేషన్ కార్డు  న ంబర్డ: 

(త్లల  రేషన్ క్రరు్  నకలు జత్పరచవలెను) 
3. కుట ంబ స్భుుల వివర్ాలు: (భారా మరియు మ ైనర్ పిలలల వివరరలు మాత్రమే) 

 

వరుస 

సంఖా 
దరఖాసుు దారుని పేరు ఆధార్ సంఖా 

దరఖాసుు దారునితో 
సంబంధము 

వయసు/ పుటటిన 
రోజు 

లంగము 

1)      

2)      

3)      

4)      

 

4.  ఆధార్ స్ంఖు: 4. మొబ ైల్ నంబర్డ: 
(ఆధార్ క్రరు్  నకలు జత్పరచవలెను) 

 

బ్ుంకు వివర్ములు: (బాాంకు పరస్ బుక్ మొదటట పేజీ నకలు జత్పరచవలెను) 
i)  బాాంకు ఖాతా నంబరు: 

ii)  ఖాతాదారుని పరేు: 
ii)  బాాంకు పేరు: 
iii)  శరఖ పరేు: 
iv) IFSC క్ోడ్: 

 8. వాహన వివర్ములు:(RC నకలు జతపర్చవలెనత) 
1. వరహనము న ం.: 
2. యజమాని పేరు:   
3. త్ండరర పేరు: 
4. FC చ్లుల బాటు  

తేదీ  : 

5. ఆటో/టాక్సీ/ 

మాాక్సీ క్రాబ్: 

 

 

9. డ్రైవింగ్ లెరసెన్ీ వివరరలు: (DL నకలు జతపర్చవలెనత) 

1. లెరసెన్ీ న ం.: 

2. లెరసెన్ీ లోని పేరు: 

3. త్ండరర పేరు: 
4. లెరసెన్ీ చ్లుల బాటు  
    తేదీ:  

5. ఎల్.ఎం.వి , ఆటో రిక్షా, 
      ఎమ్.టట .ఎల్.   : 

 

 



 

దర్ఖాస్తు దార్డన్స ర్శీదత 
ఆటో/టాక్సీ/క్రాబ్ డ్రవైర్ మరియు వరహన యజమాని ఆరిిక సహాయ పథకము క్ొరకు  
శా్రమతి/శా్ర   

సమరిపంచిన దరఖాసుు  న ం.________________________________________________పరిశ్రలంచి, వరరి 

వరహనము న ం.___________________________, ఆధార్ సంఖా ___________________________కు 

అనుసంధానం చయేబడరనది అని ననేు ధృవపరచుచునాాను. 

గ్రామ/వరరు్  సవయంసవేకుని 
సంత్కము 

తేద:ీ 

10. దర్ఖాస్తు తో పాట  దర్ఖాస్తు దార్డడు జతపర్చవలసిన నకలు పతరములు: 
 

1. దరఖాసుు దారుని త్లల  రేషన్ క్రరు్  

2. దరఖాసుు దారుని ఆధార్ క్రరు్  

3. SC/ST/BC/Minority అయినచో దయచేసి కుల ధృవీకరణ పత్రము జత్పరచవలెను  

4. దరఖాసుు దారుని వరహన వరహన రిజిసేి షేన్ సరిిఫిక్ెట్ 

5. భారా (దరఖాసుు దారు) పేరిట వరహనము రిజిసిర్ అయి ఉనాచ ,ో దరఖాసుు దారుని భరు డ్రవైింగ్ లరెసనె్ీ 
6. బాాంకు పరేు, శరఖ పరేు, ఖాతా న ం., IFSC క్ోడ్ సపషింగ్ర ఉనా బాాంకు పరస్ బుక్ మొదటట పజేీ 

 
నేను పెరన తల్పిన సమాచారము, నాకు తల్సనింత్వరకు సరెైనదనేని తల్యజేయుచునాాను. 

 

 

 
దర్ఖాస్తు దార్డన్స స్ంతకము 

 

 

 

 

 

 
 



 

ధ్ృవీకర్ణ క ర్కు (న్సమితు ము) 
(ఈ క్్ాంద ిభాగము అధకి్రరులు మాత్రమే నింపవలెను. దరఖాసుు దారుడు నింపరరదు) 

(i) దరఖాసుు దారుని పేరు:  __   

(ii) త్ండరర పేరు :  _   

 

1 దరఖాసుు దారుని పేరు  త్లల  రేషన్ క్రరు్ లో నమోదు చేయబడరనదా?  

అవును క్రదు 
2 SC/ST/BC /Minority అయినచ ,ో దరఖాసుు దారుని పేరు కుల ధుర వీకరణ 

పత్రములోని పేరుతొ సరిపో లనదా? 
 

అవును క్రదు 

3 దరఖాసుు దారుని పేరు, వరహన నమోదు పత్రములోని పేరుతొ సరిపో లనదా? అవును క్రదు 

4 డ్రవైింగ్ లెరసెన్ీ పేరు దరఖాసుు దారుడర పేరుతో సరిపో త్ ందా? అవును క్రదు 

5  
డ్రవైింగ్ లెరసెన్ీ హో ల్ర్ పేరు వరహన యజమాని పేరుతో భినాంగ్ర ఉందా 

అవును క్రదు 

6 డ్రవైింగ్ లెరసెన్ీ కలగ్ిన కుటుంబ సభుాల పేరు దరఖాసుు దారుని త్లల  రేషన్ క్రరు్ లో 
నమోద్ర ఉనాదా లేక వేర ేత్లల  రేషన్ క్రరు్ లో నమోద్ర ఉనాదా? 

అవును క్రదు 

7 డ్రవైింగ్ లెరసెన్ీ కలగ్ి ఉనా వాక్్ు తో దరఖాసుు  దారుని బంధుత్వం    

 

భరు / త్ండరర / కుమారుడు 
8 దరఖాసుు దారుని పేరుతో బాాంకు ఖాతా ఉనాదా? 

 
అవును క్రదు 

9 దరఖాసుు దారుని పేరు, ఆధార్ క్రరు్  లోని పేరుతొ సరిపో లనదా? అవును క్రదు 
10 ధరఖాసుు లో నమోదు చేసిన వరహనము ధరఖాసుు దారుని స్రవధీనంలో ఉనాదా? అవును క్రదు 

అధికార్డల చేత దర్ఖాస్తు  సఫిార్డి/తిర్స్కర్ణ, కార్ణములు: 
 

I అధికార్ి పేర్డ : గ్రామ/వరరు్  సవయంసేవకుడు 
 ఆటో/టాక్సీ/క్రాబ్ చోదక యజమానుల ఆరిిక సహాయ 

పథకమునకు దరఖాసుు దారుని, పెరన పేరకొనా పత్రములు 
పరిశ్రలంచి, మంజూరు చేయుటకు నేను సిఫరరుీ/తిరసొరణ 
చేయుచునాాను 

 సిఫరరుీ చేయబడరనది  
 

తిరసొరించబడరనది     

 దరఖాసుు  తిరసొరించినచ ,ో ఈ క్్ాంది క్రరణాలను త్లపండర 
 దరఖాసుు దారునిక్్ త్లల  రేషన్ క్రరు్  లేదు. 
 దరఖాసుు దారుని పేరటి వరహనము నమోదు క్రబడలేదు.  
దరఖాసుు దారుడు/ తల్ల  రషేన్ క్రరు్ లోని కుటుంబ సభుాల పరేిట డ్రవైింగ్ లరెసనె్ీ లేదు. 
దరఖాసుు దారునిక్్ ఆధార్ క్రరు్  లేదు. 
G.O.Ms.No. 34 Tr. R&B dept. తేదీ: 09.09.2019, G.O. Ms.No. 38 Tr. R&B dept. తేదీ: 18.09.2019, 

G.O.Ms.No. 44 Tr. R&B dept. తేదీ:  18.10.2019 పరక్రరము నిరవచించిన దరఖాసుు దారుని కుటుంబం, ఇపపటటక్ే వేరకక 

వరహనము న ం. ___________________________________  క్ొరకు దరఖాసుు  చేసియునాారు. 

దరఖాసుు దారుని (అత్ను/ఆమ ) పరేటి  బాాంకు ఖాతా లేదు. 
 

 గ్రామ/వరరు్  సవయంసేవకుని సంత్కము 
 

పంచాయతీ క్రరాదరిి, బిల్ కలెకిరు సంత్కము 
 

MPDO/ మునిీపల్ కమీషనర్ సంత్కము 


