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INSTRUCTIONS

❏ అపి్లి కేషన్ దరఖాసుత్తి  కొరకు క్రాంది అర్హతలు సరచూసుకోగలరు
1. విదా్యర్హతలు
a) గరజన ప్ార ంతాలకు 10 వ తరగ
b) గా్రా మీణ ప్ార ంతాలకు ఇంటర్
c) పటక్ట్ణ ప్ార ంతాలకు డిగీ్రా
2. 30.06.2019 నాటక వయసు్స 18-35 సంవత్సరాలు ఉండాలి
3. దరఖాసుత్తి దారు అదే పంచాయక వాసి అ్య ఉండాలి
4. OC కావారు కుల ధృవీకరణ పత్ార న్ని అందించాలి



❏ మీ సిసక్ట్ం లో ఉనన్ని బ్ర సర్  ఓపన్ చేసి క్రాంద ఇచ్చిన యూ ర్ ఎల్ ను ఎంటర్ చెయ్యండి.
gramavolunteer.ap.gov.in



❏ అప్లి  చేయుట కొరకు “APPLY NOW" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .



❏ దయచేసి క్రాంది ఇమేజ్  లో చూపింన  డాకుమెంట్్స రజిసక్ట్ ్ట్రేషన్  సమయంలో సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
డిక్లిరేషన్ సలెక్క్ట్ చేసుకు "అంగీకరసుత్తి నాన్నిను" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి.



❏ సక్ట్ప్-1:  అర్హత ప్రమాణం
❏ ప్ార ంతం, విదా్యర్హత, పుటక్ట్న తేదీ సలెక్క్ట్ చేసుకు "Check" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి.మీరు ఎలిజబుల్ 

అనా ెడల సక్ట్ప్-2  ఆప్షన్ ప్రదర్శితం అవుతుంది 



❏ సక్ట్ప్-2:  వియోగదారు ప్ార మాణీకరణ
❏ ఆధార్ నంబర్ ను ఎంటర్ చేసి "SEND OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి . ఓటీపీ ఆధార్ కు లింక్ 

అన మొబౖల్ నంబర్ కు వళత్తి ంది. 
❏ మొబౖల్ నంబర్ కు వచ్చిన ఓటీపీ ను ఎంటర్ చేసి "VERIFY OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి 



❏ సక్ట్ప్-2:  వియోగదారు ప్ార మాణీకరణ
❏ ఒక వేళా ఆధార్ లే పక్షం లో మొబౖల్ నంబర్ తో రజిసక్ట్ర్ చేసుకొనుటకు “Aadhaar Not 

Available” బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .



❏ సక్ట్ప్-2:  వియోగదారు ప్ార మాణీకరణ
❏ మొబౖల్ నంబర్ ను ఎంటర్ చేసి "SEND OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి . ఓటీపీ ఆధార్ కు లింక్ 

అన మొబౖల్ నంబర్ కు వళత్తి ంది. 
❏ మొబౖల్ నంబర్ కు వచ్చిన ఓటీపీ ను ఎంటర్ చేసి "VERIFY OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి



❏ సక్ట్ప్-2(i):  వియోగదారు ప్ార మాణీకరణ
❏ మీ యొక్క పరు, తండి్ర పరు,లింగం ,పుటక్ట్న తేదీ సలెక్క్ట్ చేసుకు   “Verify Aadhaar” బటన్ పౖ క్లిక్ 

చెయ్యండి.మిగలిన అపి్లి కేషన్ ప్రవాహం ఒకే విధంగా ఉంటుంది.
❏

❏



❏ సక్ట్ప్-3:  వ్యకత్తిగత సమాచారం
❏ మీ యొక్క ప్ర ఫౖల్ ఫో టో మారుచ్చికొనుటకు "Choose file" బటన్ పౖ క్లిక్ చేసి ఫో టో ను సలెక్క్ట్ 

చేసుకు "Upload" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి  .



❏ సక్ట్ప్-3:  వ్యకత్తిగత సమాచారం
❏ మీ యొక్క ప్రసుత్తి త రునామా ను ఎంటర్ చేసి వాస రుజువును రకం(ఓటర్ కారు్డు  / రేషన్ కారు్డు  

/వాస ధృవీకరణ పత్రం) ను సలెక్క్ట్ చేసుకు వాస రుజువు పత్రం ను అపో్లి డ్ చెయ్యండి.



❏ సక్ట్ప్-3:  వ్యకత్తిగత సమాచారం
❏ మొబౖల్ నంబర్ ను ఎడిట్ చేసుకొనుటకు "edit" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .



❏ సక్ట్ప్-3:  వ్యకత్తిగత సమాచారం
❏ మొబౖల్ నంబర్ ను ఎంటర్ చేసి "SEND OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి . ఓటీపీ ఆధార్ కు లింక్ 

అన మొబౖల్ నంబర్ కు వళత్తి ంది. 
❏ మొబౖల్ నంబర్ కు వచ్చిన ఓటీపీ ను ఎంటర్ చేసి "VERIFY OTP" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి.మొబౖల్ 

నంబర్ విజయవంతం గా మారచ్చిబడతుంది.



❏ సక్ట్ప్-3:  వ్యకత్తిగత సమాచారం
❏ మీ యొక్క ఇమెల్ ను ఎంటర్ చేసి "Go and continue" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .



❏ సక్ట్ప్-4:  విదా్యర్హత:
❏ బో రు్డు  / విశ్వవిదా్యలయం,రజిసక్ట్ ్ట్రేషన్ నంబర్,ఉత్తిర్ణత రకం,ఉత్తిర్ణత అ్యన సంవత్సరం,% వచ్చిన మారు్కలు, ఎడ్యకేషన్ సరక్ట్ఫికెట్  

ను అపో్లి డ్ చేసి "Go and continue" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .
గమక :  గా్రా మీణ ప్ార ంతాలకు :SSC & Intermediate, పటక్ట్ణ ప్ార ంతాలకు: SSC & Graduation, గరజన ప్ార ంతాలకు:SSC Documents 
వివరములు ంపండి .



❏ సక్ట్ప్-5:  సామాజిక వివరములు:
❏ మీరు "OC" వరా్గా క చెందిన వారు అతే రేడియో బటన్  "YES" సలెక్క్ట్ చేసుకోండి. మీకు అంగ 

వౖకల్యం లే ెడల రేడియో బటన్  "NO" సలెక్క్ట్ చేసుకోండి.
❏  డిక్లిరేషన్ సలెక్క్ట్ చేసుకు "Apply" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి. మీ రజిసక్ట్ ్ట్రేషన్ విజయవంతం గా 

నమోదు అవుతుంది .
❏ Select declaration and click on “Apply” button. Your application successfully 

submitted.



❏ సక్ట్ప్-5:  సామాజిక వివరములు:
❏ మీరు "OC" వరా్గా క చెందిన వారు కాకపో తే  రేడియో బటన్  "NO" సలెక్క్ట్ చేసుకోండి. 
❏ మీ యొక్క కుల ధు్ర వీకరణ పత్రం ఐడి ను ఎంటర్ చేసి "Verify  Details" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .మీ యొక్క వివరములు 

ప్రదర్శితం అవుతా . 
❏ "Choose file" బటన్ పౖ క్లిక్ చేసి మీ యొక్క సరఫికేట్ ను సలెక్క్ట్ చేసుకు "Upload" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .



❏ సక్ట్ప్-5:  సామాజిక వివరములు:
❏ మీరు అంగ వౖకల్యం కలిగ ఉంటె  రేడియో బటన్  "YES" సలెక్క్ట్ చేసుకోండి.
❏ వౖకల్యం రకం సలెక్క్ట్ చేసుకు, వౖకల్యం సరక్ట్ఫికేట్ ఐడి ను ఎంటర్ చేసి "Choose file" బటన్ పౖ క్లిక్ చేసి మీ యొక్క సరఫికేట్ ను 

సలెక్క్ట్ చేసుకు "Upload" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి .
❏ అన్ని వివరములు పూరత్తి చేసిన తరువాత "Apply" బటన్ పౖ క్లిక్ చెయ్యండి . మీ యొక్క అపి్లి కేషన్ విజయవంతంగా సబ్మిట్ 

అవుతుంది .



❏ మీ యొక్క వివరములు విజయవంతంగా సబ్మిట్ అ్య అపి్లి కేషన్ ఐడి ఉత్పత్తి  అవుతుంది .
❏



THANK YOUధన్యవాదాలు


