
1 రెవెన్యూ  డివిజన్ (Filled by office) :

2 ఐ.సి.డి.ఎస్. ప్రాజెక్టు  పేరు :

3 మండలం పేరు :

4 సెక్టుర్ పేరు (Filled by office) :

5 ప్రామ పంచాయతీ పేరు :

6 అంగనా్వ డీ కంప్రరము పేరు :

7 AWC Code (7 Digit) (Filled by office) :

8
అభ్ూ ర్థ ిపూర్థ ిపేరు (పరవ తరగతి 

ప్రపక్టరం)
:

9 భ్ర ిపేరు/తంప్రడి పేరు :

10 ఆధార్ నంబర్ :

11
ఆధార్ నంబర్ లేనివారు 

ఎప్రోల్ల్మ ంట్ నం.
:

12
క్టలము (బి.సి. అయితే ఉప 

క్టలముతో సహా)
:

13 విద్యూ ర హతలు :

14 పుట్టున తేది (DD/MM/YYYY) :

15 వయసు 01.07.2021 క్ట :

16 మొబైల్ నంబర్ :

17 పరవ తరగతి లో సాదించిన మారుు లు :

18

(ప్రీ-స్కు ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్మమ డియట్ 

బోరుు ద్యా ర ప్రెచి & ప్రీ స్కు ల్ 

మనేజెమంట్ ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరు ర్

:

19 అభ్ూ ర్థ ివితంతువా? (అవును/క్టదు) :

19.a)
 అవును అయితే, చినన  పిలల్ు 

ఉన్వన రా? ఉంటే వార్థ వయసులు 

తెలపవలయును

:

20

అభ్ూ ర్థ ిఅన్వధ అయితే, ఏదేని 

ప్రపభుతా  గుర్థంిపు పందిన సంసిలలో 

చదివి ఉన్వన రా? ఉంటే ద్యని 

వివరాలు జతపరచవలయును.

:

21

అభ్ూ ర్థ ివికలంగతా ము 

కలిగిఉన్వన రా? ఉంటే () 

పెటువలయును & ప్రదువపప్రతం 

జతపరచవలయును

:

22
సంబందిత అనుభ్వం ఏదైన్వ ఉంటే...

:

23 పోసుల్ చిరున్వమా :

తేదీ:

అంగనా్వ డీ  ఉద్యూ ాల నియమక్టలు- 2021 - రరఖాసిు-చితి్తరు 

జిల్ (ోట్టఫికషన్ నం.4/A3/2021 Dt: 24 .08.2021)

Affix Recent 

Photograph with 

Gazetted Officer 

Attestation

ప్రీయుత జిల్ కల్లక ుర్, చితి్తరు వార్థకి

రరఖాసిు చేసుక్టనన  ఉద్యూ గం పేరు: __________________________

& అంగనా్వ డి కంప్రరం పేరు:_______________________________

పై తెలిపిన వివరములు అనిన యు వాసవిమని రృవీకర్థంచుచున్వన ను

సిలం:

అ భ్ూ  ర్థ ి    సం త కం 

ఏ)VH-అంధులు[     ],బి)HH-బధిరులు [    ], 

సి)OH-శార్మరక వికలంగులు[    ]
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స్కచన::(అభ్ూ ర్థ ిరరఖాసిు చేసే సమయములో)

1

2
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4
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8

9

ఇంటరా్వ్ ూ  క్ట అభ్ూ ర్థ ిఅరుహల? క్టద్య: ర్థమారుు లు:

వికలంగతా ము-సరరం మడికల్ సర్థుఫికట్

(ప్రీ-స్కు ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్మమ డియట్ 

బోరుు ద్యా ర ప్రెచి & ప్రీ స్కు ల్ 

మనేజెమంట్ ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరు ర్

వితంతువు-భ్ర ిమరణ రృవీకరణ పప్రతం

అభ్ూ ర్థ ిఅన్వధ అయితే, ఏదేని ప్రపభుతా  

గుర్థంిపు పందిన సంసిలలో చదివి ఉన్వన రా? 

ఉంటే

వితంతువు అయితే చినన  పిలల్ు ఉన్వన రా? 

ఉంటే వార్థ వయసులు రృవపప్రతములు.

సి.డి.పి.ఓ. సంతకం, తేది మర్థయు సీల్

అ భ్ూ  ర్థ ి    సం త కం 

సి.డి.పి.ఓ

సిానిక నివాసం-తహసిలార్ తో

పరవ తరగతి -మారుు ల మమో

సుడీ సర్థుఫిెట్్ల & ట్ట.సి.(APOS అయితే)

తనిఖీ జాబితా (సిడిపిఓ రరఖాసిు పర్థీలన సమయములో)
ప్రక.

సం

క్టలము- తహసిలార్ తో

రృవీకరణ పప్రతం పేరు
జతపర్థచారా లేద్య?

::2::

అభ్ూ ర్థ ిఅన్వధ అయితే, ఏదేని ప్రపభుతా  

గుర్థంిపు పందిన సంసిలలో చదివి ఉన్వన రా? 

ఉంటే

జతపర్థచారా లేద్య?

వికలంగతా ము-సరరం మడికల్ సర్థుఫికట్

(ప్రీ-స్కు ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్మమ డియట్ బోరుు 

ద్యా ర ప్రెచి & ప్రీ స్కు ల్ మనేజెమంట్ 

ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరు ర్

వితంతువు-భ్ర ిమరణ రృవీకరణ పప్రతం

వితంతువు అయితే చినన  పిలల్ు ఉన్వన రా? 

ఉంటే వార్థ వయసులు రృవపప్రతములు.

జతపరచవలసిన జాబితా (అవును/లేదు అని రాయాలి)

సిానిక నివాసం-తహసిలార్ తో

పరవ తరగతి -మారుు ల మమో

క్టలము- తహసిలార్ తో

ప్రక.

సం
రృవీకరణ పప్రతం పేరు

అ భ్ూ  ర్థి

సుడీ సర్థుఫిెట్్ల & ట్ట.సి.(APOS అయితే)


