
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము - వ ై.యస్.ఆర్ జల కళ 

లబి్థదారుని / గ్రూ ప్  దరఖాస్తు  వివరములు 
1. ర ైతు పరేు (ఇంటి పేరుతో సహా)    : 

2. లంగము (స్త్ర  ీ/ పురుషుడు)    :  

3. తండ్ర/ి భరర పేరు     : 

4. పూరతర చిరునామా     : 

5. కేటగతరత (యస్.స్తి./యస్.టి./బి.స్తి./మ ైనారతటీ/ఓ.స్తి.)    :   
6. దరఖాసతర దారుడు సరతిస్ లో వున్న పభిుతి ఉదయ ోగత/    : 

రతట ర్ై్డ  ఉదయ ోగత (అవునా /కాదా )                              

7. ర ైతు వివరములు (సన్నకారు/ చిన్నకారు/ఇతరులు) :  

8. పటటా దారు పాసతపుసరకము న ంబరు   : 

9. బో ర్డ వ ల్  కావలస్తిన్ సరేి న ంబరు     : 

10. విస్త్రరణము (ఎకరాలలో)    :                         ఎకరాలు               స్త ంటలు  

11. యజమాని భూమి వివరములు   : పటటా  భూమి / అస్త న్ై్డ భూమి / ROFR భూమి 

12.  భూమి / పొ లం రకం     :  మ టా / తడ్ర 
13. ఆధార్డ న ంబరు     : 

14. మొబ లై్ న ంబరు     : 

15. భూమి ఉన్న పాింతము    : 
ఎ) పాింతము/ ఆవాసము    : 
బి) గాా మపంచాయితీ    : 
స్తి) మండలము     : 

16. భూమి పసితర తము సాగు స్తిితిలో ఉన్నదా? లేదా? : 

17. దరఖాసతర దారునికి  సంబంధతి  గాా మములో             : 
     ఉపయోగములో వున్న బో ర్డ వ ల్ (ఉన్నదా /లేదా ) 
18. దరఖాసతర దారుని భూమికి చతటటా  పకకల బో రు లేక 

బటవి ఏద ైనా ఉందా? ఉంటే ఎంత దూరంలో ఉంది? :       

19. జతపరచబడ్రన్వి (ధృవీకరతంచబడ్రన్ న్కళ్ళు టకి్ మారుక చయేవలెన్త) 
ఆధార్డ కారు్  పటటా దారు పాసతపుసరకము ఫో టో  

   
 

ప ై అనిన వివరములనినయు నా/మా సమమతిన్ దరఖాసతర దారు/ దరఖాసతర దారులు అయిన్ నేన్త/మేము 
త లుపుచతనానము. 

           

దరఖాస్తు దారుని స్ంత్కము 
............................................................................................................................................................... 

గ్రూ మ స్చివరలయ అవస్రరరధం 

 

గ్రూ మ స్చివరలయ  డిజిటల్ అససి్టంట్      గ్రూ మ రెవిన్యూ అధికరర ి  
      

  

దరఖాసతర దారుని 

పాసతపో రుా  స్త ైజు ఫో ట  ో



 

స్యచన్లు :- 
 

1. దరఖాసతర దారుని పూరతర పేరు, చిరునామా సపషాంగా ఉండ్ాల. 
2. దరఖాసతర దారుని పటటా దారు పాసతపుసరకము/ ఆధార్డ న ంబరు/ ఫో టో పతాిలన్త ఒరతజిన్ల్ పతాిలతో 

సరతపో లుుకున్న తరువాతే డ్రజిటల్ అస్తిస్త ాంట్ వివరములన్త నింపాల. 
3. దరఖాసతర దారుడు చనిపో యిన్ యిెడల వారత పొ లంన్త వారత కుటలంబ సభుోల ప ై బదలాయించిన్ 

తరువాత మాతమేి కుటలంబ సభుోలు అరుు లు. 
4. కుటలంబటనికి ఒక బో ర్డ వ ల్ మాతమేి ఇవిబడున్త. దరఖాసతర దారుడు సరతిస్ లో వున్న పభిుతి ఉదయ ోగత/ 

రతట ర్ై్డ  ఉదయ ోగత అయిత ేఅన్రుు డు. సంబంధిత  గాా మములో పసితర తము ఉపయోగములో వున్న బో ర్డ వ ల్ ఉoట ే
అన్రుు డు. (G.O MS NO 641 & 689) 

5. వోకిరగత దరఖాసతర దారునికి మినిమం 2.5 ఎకరాల విస్త్ర రణము కలగత ఉoడ్ాల. లేని ఎడల గూాప్ గా 
ఏరపడ్ాల.   

6. దరఖాసతర దారులు ఒకరత కంటే ఎకుకవ ఉన్నపుపడు వారత వివరాలన్త ఒకే అపిు కేషన్ుప ై ప టిా  వారతని ఒకే 
బో ర్డ వ ల్ లబిిదారునిగా గురతరంచబడున్త.  

7. దరఖాసతర దారులు ఒకరత కంటే ఎకుకవ (గూాప్) ఉన్నపుపడు (అన్గా ఒక దరఖాసతర  దారునికి  2.5 
ఎకరాల కంటే తకుకవ ఉన్నపుపడు) వారత పొ లాలు ఒకే దగగర ఉన్నది లేనిది గాామ ర విన్ూో అధికారత 
వారు నిరాి రతంచవలస్తి ఉంటలంది. 

8. దరఖాసతర  దారుని భూమి / పొ లం ఉన్న గాామం అధికంగా నీటిని వినియోగతంచిన్ గాామముల 
జాబితాలో ఉండరాదత. అటిా  గాామములో వోవసాయ బో రుబటవులు మంజూరు చేయబడవు. (ఆ 
గాామములు GO.Ms.No.548, పంచాయతీ రాజ్ మరతయు గాామీణాభివృదిి  శాఖ దాిరా 
వ లుడ్రంచబడ్రనాయి) 

9. బో ర్డ వ ల్ కి బో ర్డ వ ల్ కి మధో కనీస దూరం G.O.Ms.No.227 లో ఉండ్ే విధముగా జియాలజిసా్  
నిరాి రతంచవలస్తి ఉంటలంది.  

10. దరఖాసతర దారుని పొ లం ఏ మండలం/ గాామంలో ఉన్నదయ  అకకడ్ర గాామసచివాలయములో మాతమేి 
దరఖాసతర లు సమరతపంచాల. 

11.  దరఖాసతర దారు సమరతపంచిన్ వివరాలు ఖచిుతతిం లేనిచ  ోవారత దరఖాసతర  తిరసకరతంచబడుతుంద.ి 
12.  అన్తమతించబడ్రన్ దరఖాసతర దారులకు సంబంధించి పభిుతి నియామవళి పకిారము, నిరేిశంచిన్ 

పమిాణాలు, జియాలజిసతా  రతపో రుా  పకిారము నేరుగా పభిుతిము నియమించిన్ బో రు డ్రలిు ర్డ తో డ్రలి్ 
వేయబడున్త. దీనిలో దరఖాసతర దారునికి ఎటలవంటి పిమేయము లేదత. 
 
 

***** 

 


