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INSTRUCTIONS 
 

 
 

 

❏ అప్లి కేషన్ దరఖాసుు  కొరకు క్ంాద ిఅరహతలు సరిచూసుక గలరు. 
1. విదయారహతలు 
 a) గ్ిరిజన పరర ంతయలకు 10 వ తరగతి 
 b) గ్రా మీణ పరర ంతయలకు ఇంటర్ 
 c) పటట ణ పరర ంతయలకు డిగ్రా 
2. 30.06.2019 నయటిక్ వయసుు మధ్ు ఎడల 18-35 సంవతురరలు ఉండయలి. 
3. దరఖాసుు దయరు అదే పంచయయతీ /వార్్ నివరసల అయి ఉండయలి. 
4. OC కరనివరరు కుల ధృవీకరణ పతయర నిి అందించయలి. 

http://gramadarshini.ap.gov.in/
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❏ మీ సలసట ం లో ఉని బ్రర సర్ ని ఓప్ెన్ చసేల క్ంాద ఇచ్చిన యూ ర్ ఎల్ ను ఎంటర్ చెయాండ.ి 
gramavolunteer.ap.gov.in 
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❏ అప్ెలి  చేయుట కొరకు “APPLY NOW" బ్టన్ ప్ెై కి్క్ చెయాండ ి. 
 
 

 

http://gramadarshini.ap.gov.in/


❏ దయచసేల క్ంాది ఇమజే్  లో చూప్లంచ్చన  డయకుమ ంట్సు రిజిస్ట ేషన్  సమయంలో సలదధ ంగ్ర 
ఉంచుక ండ.ిడకిిరేషన్ సెలెక్ట చసేుకుని "అంగ్రకరిసుు నయిను" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చయెాండ.ి 
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❏ సెట ప్-1:  మీరు అరుహ లెైన ఎడల 

❏ మున్సిపాలిటీ, విదయారహత, పుటిట న తదే ీసెలెక్ట...(ఎంప్లక) చసేుకుని "Check" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ 
చెయాండ.ిమీరు మీరు అరుహ లెైన ఎడల సెట ప్-2  ఆపష న్ పరదరిితం అవుత ంద ి 
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❏ సెట ప్-2:  వినియోగదయరు పరమానీకీకరణ 
❏ ఆధయర్ నెంబ్ర్ ను ఎంటర్ చసేల "SEND OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి ఆదయర్ కు అనుసంధయనమ నై 

మొబ్ ైల్ నంబ్రు కు ఓటీప్ీ వళెుత ంద ి
❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ కు వచ్చిన ఓటీప్ ీను ఎంటర్ చసేల "VERIFY OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి 

 
 

 

http://gramadarshini.ap.gov.in/


❏ సెట ప్-2:  వినియోగదయరు పరర మాణీకరణ. 
❏  ఒక వేళా.ఆధయర్ లేని పక్షం లో మొబ్ లై్ నెంబ్ర్ తో రిజిసట ర్ చసేుకొనుటకు “Aadhaar Not 

Available” బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి.( మొబ ైల్ నెంబ్ర్ తో రజిిస్టర్ చసే్యకొన్నవారు 10 రోజులలో పు 
ఆధార్ న్య ప ొందయపరచాలి) 
 
 

 



❏ సెట ప్-2:  వినియోగదయరు పరమానీకీకరణ 

❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ ను ఎంటర్ చేసల "SEND OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. ఓటీప్ ీఆధయర్ కు లింక్ 
అయిన మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ కు వళెుు ంద.ి  

❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ కు వచ్చిన ఓటీప్ ీను ఎంటర్ చసేల "VERIFY OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి
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❏ సెట ప్-2(i):  వినియోగదయరు పరమానీకీకరణ 

❏ మీ యొకక ప్్రు, తండిర ప్్రు,లింగం ,పుటిట న తదే ీసెలెక్ట చసేుకుని   “Verify Aadhaar” బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ 
చెయాండ.ిమిగ్ిలిన అప్లి కేషన్ . పూరిి చేయొండ ి
 

 
 

 



❏ సెట ప్-3:  వాక్ుగత సమాచయరం 
❏ మీ యొకక పరర ఫెైల్ ఫో టో మారుికొనుటకు "Choose file" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చసేల ఫో టో ను సెలెక్ట 

చసేుకుని "Upload" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చయెాండ ి . 
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❏ సెట ప్-3:  వాక్ుగత సమాచయరం 
❏ మీ యొకక పరసుు త చ్చరునయమా ను ఎంటర్ చసేల నివరస రుజువును రకం(ఓటర్ కరరు్  / రేషన్ కరరు్  

/నివరస ధృవీకరణ పతరం/ బ్ుొంక్ స్టటటమ్ొంట్) ను సెలెక్ట చసేుకుని రుజువు పతరం ను అపిో డ్ చయెాండ.ి 
 

 



❏ సెట ప్-3:  వాక్ుగత సమాచయరం 
❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ ను ఎడిట్స చసేుకొనుటకు "edit" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. 

 
 



❏ సెట ప్-3:  వాక్ుగత సమాచయరం 
❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ ను ఎంటర్ చేసల "SEND OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. ఓటీప్ ీఆధయర్ కు లింక్ 

అయిన మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ కు వళెుు ంద.ి  
❏ మొబ్ ైల్ నెంబ్ర్ కు వచ్చిన ఓటీప్ ీను ఎంటర్ చసేల "VERIFY OTP" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ.ిమొబ్ ైల్ 

నెంబ్ర్ విజయవంతం గ్ర మారిబ్డుత ంద.ి 
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❏ సెట ప్-3:  వాక్ుగత సమాచయరం 
❏ మీ యొకక ఇమ యిల్ ను ఎంటర్ చసేల "Go and continue" బ్టన్ ప్ెై కి్క్ చెయాండ ి. 

 
 



❏ సెట ప్-4:  విదయారహత: 
❏ బ్ో రు్  / విశ్వవిదయాలయం,రిజిస్ట ేషన్ నంబ్ర్,ఉతీు రణత రకం,ఉతీు రణత అయిాన సంవతురం,% వచ్చిన మారుకలు, ఎడుాకేషన్ సరిటఫలకెట్స  

ను అపోి డ్ చసేల "Go and continue" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. 
గమనిక :  గ్రా మీణ పరర ంతయలకు :SSC & Intermediate, పటట ణ పరర ంతయలకు: SSC & Graduation, గి్రిజన పరర ంతయలకు:SSC Documents 
వివరములు నింపండ ి. 
 



❏ సెట ప్-5:  సరమాజిక వివరములు: 
❏ మీరు "OC" వరరా నిక్ చెందని వరరు అయిత ేరేడియో బ్టన్  "YES" సెలెక్ట చసేుక ండ.ి మీకు అంగ 

వెకైలాం లేని యిెడల రేడయిో బ్టన్  "NO" సెలెక్ట చసేుక ండ.ి 
❏  డకిిరేషన్ సెలెక్ట చేసుకుని "Apply" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చయెాండ.ి మీ రిజిస్ట ేషన్ విజయవంతం గ్ర నమోదు 

అవుత ంద ి. 
❏ Select declaration and click on “Apply” button. Your application successfully 

submitted. 
 



❏ సెట ప్-5:  సరమాజిక వివరములు: 
❏ మీరు "OC" వరరా నిక్ చంెదిన వరరు కరకపో త ే రేడయిో బ్టన్  "NO" సెలెక్ట చేసుక ండ.ి  
❏ మీ యొకక కుల ధుర వీకరణ పతరం ఐడ ిను ఎంటర్ చసేల "Verify  Details" బ్టన్ ప్ెై కి్క్ చెయాండ ి.మీ యొకక వివరములు 

పరదరిితం అవుతయయి .  
❏ "Choose file" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చసేల మీ యొకక సరఫిలకేట్స ను సలెెక్ట చేసుకుని "Upload" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. 

 



❏ సెట ప్-5:  సరమాజిక వివరములు: 
❏ మీరు అంగ వెకైలాం కలిగ్ి ఉంటె  రేడయిో బ్టన్  "YES" సెలెక్ట చసేుక ండ.ి 
❏ వెైకలాం రకం సెలెక్ట చసేుకుని, వెైకలాం సరిటఫలకేట్స ఐడ ిను ఎంటర్ చేసల "Choose file" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చేసల మీ యొకక సరఫిలకేట్స ను 

సలెెక్ట చేసుకుని "Upload" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. 
❏ అనిి వివరములు పూరిు చేసలన తరువరత "Apply" బ్టన్ ప్ె ైకి్క్ చెయాండ ి. మీ యొకక అప్లి కేషన్ విజయవంతంగ్ర సబ్మిట్స 

అవుత ంద ి. 
 



❏ మీ యొకక వివరరలను విజయవంతంగ్ర సబ్మిట్స చేసలన తరువరతమీ అప్లి కేషన్ ఐ డీ ఇవవబ్డుత ంది 
 

 



 

THANK YOU 
 
 

 
ధనావరదయలు 

 
 
 


