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అంగన్ వాడి ఉదో్య గాల నియామకాలు – 20      - దరఖాస్తు 

(నోటిఫికేషన్ నం.                                      ) 

 శీ యుయుత జిలా్ల కలెకర్్, అనంతపురం వారికి  

దరఖాస్తు చేస్తకునన  ఉదో్య గం 

పేర్హ:.........................................................................                                                                       

&అంగన్ వాడి కేంప్దం పేర్హ:................................................................................... 

1 రెవెనో్య  డివిజన్ (Filled by office) :  

2 ఐ.సి.డి.యస్.ప్ాజెక్ు పేర్హ  :  

3 మండలం పేర్హ :  

4 సెక్ార్హ పేర్హ (Filled by office) :  

5 ప్గామ రంచాయిత్త పేర్హ  :  

6 అంగనా్వ డి కేంప్దము పేర్హ :  

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

8 అభో్ రి థ పూర్జ ు పేర్హ (రదవ తరగతి ప్రకారం) :  

9 భ్ర ు పేర్హ / తంప్డి పేర్హ  :  

10 ఆధార్ నంబర్హ :  

11 ఆధార్ నంబర్హ లేనివార్హ ఎప్నోలెమ ంట్ నం. :  

12 కులము (బి.సి అయితే ఉర కులముతో సహా) :  

13 విదోా ర ుతలు  :  

14 పుటిన్ తేద్ధ (DD/MM/YYYY) :  

15 వయస్త 01.07.2019  కు :  

16 మొబైల్ నంబర్  :  

17 రదవ తరగతిలో స్ధధించిన మార్హస లు :  

18 (ప్పి-స్టస ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్జమ డియటోబ ర్హు దాా ర్య ప్కేచి&ప్పి 

స్టస ల్ మేనేజ్ మెంట్ ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరస ర్  

:  

19 అభో్ రి థ వితంతువా? (అవును/కాదు) :  

19a) అవును అయితే, చినన  పిలలాు ఉన్వన ర్య? ఉంటే వారి 

వయస్తలు తెలురవలయును  

:  

20 అభో్ రి థ అన్వధ అయితే, ఏదేని ప్రభుతా  గురి ుంపు పంద్ధన 

సంసథలలో చద్ధవి ఉన్వన ర్య? ఉంటే దాని వివర్యలు 

జతరరచవలయును  

:  

21 అభో్ రి థ వికల్ల౦గతా ము కల్గి ఉన్వన ర్య? ఉంటే   ( ) 

పెటవ్లయును&ధృవరప్తం జతరరచవలయును 

: ఏ)VH- అంధులు (  ), బి) HH- 

బధిర్హలు (    ), సి)OH- శార్జరక 

వికల్లంగులు  (   ) 

22 సంబంధిత అనుభ్వం ఏదైన్వ ఉంటే .... :  

23 ోసల్్ చిర్హన్వమా  :  

 పై తెల్పిన వివరములు అనిన యు వాసువమని ధృవీకరించుచున్వన ను 

 

  

 సథలం: 

 

తేద్ధ:                              అభ్య రి ిసంత్కం  

 

 

జత్రరచవలసిన జాబితా (అవును/లేదు అన్వ రాయాలి) 

ప్క.సం. ధృవీకరణ 

జతరరిచార్య 

లేదా ? 

అభో్ రి థ 

1  స్ధథ నిక నివాసం   

2 రదవ తరగతి   

3  సడ్ీ సరిఫ్ిట్టాు&టి.సి.  

4 కులము  

5 వికల్లoగతా ము   

6 (ప్పి-స్టస ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్జమ డియట్ బోర్హు దాా ర్య ప్కేచి&ప్పి స్టస ల్ మేనేజ్ 

మెంట్ ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరస ర్ 

 

7 వితంతువు   

8 వితంతువు అయితే, చినన  పిలలాు ఉన్వన ర్య? ఉంటే వారి 

వయస్తలు  ధృవరప్తములు  

 

9 అభో్ రి థ అన్వధ అయితే, ఏదేని ప్రభుతా  గురి ుంపు పంద్ధన సంసథలలో చద్ధవి 

ఉన్వన ర్య? ఉంటే  

 

 

స్టచన :: (అభో్ రి థ దరఖాస్తు చేసిన సమయములో) 

అభో్ రి థ సంతకం 
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త్న్వఖీ జాబితా (సి.డి.పి.ఓ దరఖాస్తు రరిశీలన సమయములో) 

ప్క.సం. ధృవీకరణ 

జతరరిచార్య 

లేదా ? 

సి.డి.పి.ఓ 

1  స్ధథ నిక నివాసం   

2 రదవ తరగతి   

3  సడ్ీ సరిఫ్ిట్టాు&టి.సి.  

4 కులము  

5 వికల్లoగతా ము   

6 (ప్పి-స్టస ల్ ట్రైనింగ్/ఇంటర్జమ డియట్ బోర్హు దాా ర్య ప్కేచి&ప్పి స్టస ల్ మేనేజ్ 

మెంట్ ట్రైనింగ్/ఇ.సి.ఇ వరస ర్ 

 

7 వితంతువు   

8 వితంతువు అయితే, చినన  పిలలాు ఉన్వన ర్య? ఉంటే వారి 

వయస్తలు  ధృవరప్తములు  

 

9 అభో్ రి థ అన్వధ అయితే, ఏదేని ప్రభుతా  గురి ుంపు పంద్ధన సంసథలలో చద్ధవి 

ఉన్వన ర్య? ఉంటే  

 

 

 

ఇoటరూా ో కు అభో్ రి థ అర్హుల్ల? కాదా : రిమార్హస లు: 

 

 

 

సి.డి.పి.ఓ సంతకం, తేద్ధ 

మరియు సీల్ 

 


