
ఆఆంధధ్రపధ్రదదేశ్ పధ్రభభుతత్వమభు   -   వవవ  .  యస  .  ఆర్ రరరైతతు భరరోసస
లబబ దదారరుని దరఖఖాససస  వివరమభులల

1. రరరైతతు పపేరరు (ఇఇంటటి పపేరరుతతో సహ) :

2. లఇంగమము (సససస / పపురరుషతుడడ) : 

3. తఇండడడ/ భరస పపేరరు :

4. పపూరరస చిరరుననామమ :

5. కకులమము (యస.సస./యస.టటి./బ.సస./ఓ.సస.)       :  

6. రరరైతతు వివరమములకు (సనన్నకకారరు/ చినన్నకకారరు) :

7. పటటట్టాదనారరు పకాససుపపుససకమము ననఇంబరరు :

8. సరరర్వే ననఇంబరరు :

9. విసససరర్ణమము (ఎకరకాలలల) :                         ఎకరకాలకు               ససఇంటటట
10. యజమమని భభూమి వివరమములకు : పటటట్టా భభూమి / అసససైనన్డ్ భభూమి / ROFR భభూమి
11.  భభూమి / పపొ లఇం రకఇం : మమెటట్టా / తడడ
12. ఆధనార్ ననఇంబరరు :

13. మొబబసైల్ ననఇంబరరు :

14. భభూమి ఉనన్న పకాడఇంతమము :

ఎ) పకాడఇంతమము/ ఆవకాసమము :

బ) గకాగ మపఇంచనాయిత :

సస) మఇండలమము :

15. భభూమి పడససుసతమము సకాగము ససస్థితిలల ఉనన్నదనా? లలేదనా? :

16. దరఖమససుసదనారరుని భభూమికకి చసుటటట్టా పకక్కల బబో రరు లలేక
బటవి ఏదదసైననా ఉఇందనా? ఉఇంటటే ఎఇంత దదూరఇంలల ఉఇందద? :

17. జతపరచబడడనవి (ధధృవీకరరఇంచబడడన నకళళళ్ళు టటిక్ మమరరుక్క చచేయవలలెనసు)

కకుల ధధృవీకరణ పతడమము ఆధనార్ కకారరున్డ్ పటటట్టాదనారరు పకాససుపపుససకమము 1 బ/ అడఇంగల్

పససై అనిన్న వివరమములనిన్నయము ననా/మమ సమమ్మతిన దరఖమససుసదనారరు/ దరఖమససుసదనారరులకు అయిన ననేనసు/మమేమము 
తదలకుపపుచసుననాన్నమము.

దరఖఖాససస దదారరుని సఆంతకమభు
...............................................................................................................................................................

గసగ మ సచివసలయ అవసరసరరఆం

గసగ మ సచివసలయ గసగ మ రరవిననన్యూ అధధికసరరి   గసగ మ పఆంచదాయిత
డడిజిటల్ అససిసససఆంట                                                                               కసరన్యూదరరిర



సనచనలల   :-
1. దరఖమససుసదనారరులకు 5 ఎకరకాలలల లలపపు ఉనన్న వకారరు మమతడమమే అరరుర్హులకు.

2. దరఖమససుసదనారరుని పపూరరస పపేరరు, చిరరుననామమ సస్పషట్టాఇంగకా ఉఇండనాల.

3. దరఖమససుసదనారరుడడ మఇండల రరవినదూన్యూ అధదకకారరచచే జజారరీ చచేయబడడన కకులధధృవీకరణ పతడమమునసు
జతపరచనాల. 

4. దరఖమససుసదనారరుని పటటట్టాదనారరు పకాససుపపుససకమము/ ఆధనార్ ననఇంబరరు/ 1 బ ఫకారఇం / కకుల ధధృవీకరణ పతనాడలనసు
ఒరరజినల్ పతనాడలతతో సరరపపో లకుల్చుకకునన్న తరరువకాతచే డడజిటల్ అససససట్టాఇంట్ వివరమములనసు నిఇంపకాల.

5. దరఖమససుసదనారరుడడ చనిపపో యిన యియెడల వకారర పపొ లఇంనసు వకారర కకుటటఇంబ సభమున్యూల పససై బదలమయిఇంచిన
తరరువకాత మమతడమమే కకుటటఇంబ సభమున్యూలకు అరరుర్హులకు.

6. దరఖమససుసదనారరులకు ఒకరర కఇంటటే ఎకకుక్కవ ఉనన్నపపుస్పడడ (అనగకా 2.5 ఎకరకాల కఇంటటే తకకుక్కవ ఉనన్నపపుస్పడడ)
వకారర వివరకాలనసు ఒకర అపసటకరషనటపససై పసటటిట్టా వకారరని ఒకర బబో ర్ వనల్ లబబ్ధిదనారరునిగకా గమురరసఇంచనాల. 

7. దరఖమససుసదనారరులకు ఒకరర కఇంటటే ఎకకుక్కవ ఉనన్నపపుస్పడడ (అనగకా 2.5 ఎకరకాల కఇంటటే తకకుక్కవ ఉనన్నపపుస్పడడ)
వకారర పపొ లమలకు ఒకర దగగ్గర ఉనన్నదద లలేనిదద గకాగ మ రరవినదూన్యూ అధదకకారర వకారరు నిరకాస్థిరరఇంచవలసస ఉఇందద.

8. దరఖమససుస దనారరుని భభూమి /  పపొ లఇం ఉనన్న గకాగ మఇం అధదకఇంగకా నీటటిని వినియోగరఇంచిన గకాగ మమముల
జజాబతనాలల ఉఇండరకాదసు.  అటటిట్టా గకాగ మమములల వన్యూవసకాయ బబో రరుబటవపులకు మఇంజూరరు చచేయబడవపు.

(GO.Ms.No.548, పఇంచనాయత రకాజ్ మరరయము గకాగ మీణనాభివధృదదద్ది శకాఖ)

9. బబో ర్ వనల్ కకి బబో ర్ వనల్ కకి మధన్యూ కనీస దదూరఇం G.O.Ms.No.227 లల ఉఇండచే విధమముగకా గకాగ మ రరవినదూన్యూ
అధదకకారర వకారరు నిరకాస్థిరరఇంచవలసస ఉఇందద. 

10. దరఖమససుసదనారరుని పపొ లఇం ఏ మఇండలఇం/  గకాగ మఇంలల ఉనన్నదదో  అకక్కడడ గకాగ మసచివకాలయమములల మమతడమమే
దరఖమససుసలకు సమరరస్పఇంచనాల.

11.  దరఖమససుసదనారరు సమరరస్పఇంచిన వివరకాలకు ఖచిల్చుతతర్వేఇం లలేనిచచో వకారర దరఖమససుస తిరసక్కరరఇంచబడడతతుఇందద.
12.  అనసుమతిఇంచబడడన దరఖమససుసదనారరులకకు సఇంబఇంధదఇంచి పడభముతర్వే నియమమవళి పడకకారమము,  నిరరద్దిశఇంచిన

పడమమణనాలకు, జియమలజిససుట్టా రరపపో రరుట్టా పడకకారమము ననేరరుగకా పడభముతర్వేమము నియమిఇంచిన బబో రరు డడడలటర్ తతో డడడల్
వనేయబడడనసు. దదీనిలల దరఖమససుసదనారరునికకి ఎటటవఇంటటి పడమమేయమము లలేదసు.

*****


