
 
 
 
 
 
 

 
 

గ్రామ/వార్డ ్సెగ్రరటేరియట్ నందు 

రైస్  కార్్డ సేవల కొరకు 

దరఖాస్తు ఫారములు 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



గ్రకొత్ు రైస్  కార్్డ కొరకు దరఖాస్తు 

ధరఖాస్తుదారుని ఆధార్ నెంబర్  ధరఖాస్తుదారుని పేరు  

ధరఖాస్తుదార్డని వివరములు 

తల్ల/ి తెండ్రి పేరు 
 

పుట్టని తేది DD-MM-YYYY 
 ఇెంట్ట నెంబర్  

నివాసము  జిలి్ల  

మెండలము  డ్రామెం/ పట్ణిెం  

ల్లెంగము  మొబైల్ నెంబర్  

కుటెంబ ఆదాయెం  వృత్తు  

రైస్ కార్డ్ కావలసిన చిర్డనామా వివరములు  

జిలి్ల జిలి్ల  మెండలెం  

సెడ్రరటేరియట్ పేరు  వీధి / డ్రరెంతెం  

ఇెంట్ట నెంబర్  

కుటంబ సభ్యు ల వివరములు 

వ.సం. సభ్యు ల పేర్డు యజమానితో 

బంధుత్వ o 

పుటి్టన 

తేది 
ఆధార్డ కార్్డనంబర్డ 

     

     

     

     

 

ఈ దరఖాస్తులో పెందుపరిచిన వివరములు అనిి యు యధారధములని ధృవీరరిెంచుచుని్న ను. ఏమైన అసతయ ములని 

ధృవీరరిెంచబినచొ డ్రపభుతవ ము వారు తీస్తకొను అనిి  చరయ లకు బదుుడనై ఉెందునని తెల్లయపరుచుచుని్న ను. 

జత్పరచవలసినవి 

1.  అప్లకిేషను                                                                                                             అభ్య రి ధ సెంతరము 

2.సభుయ ల ఆధార్ కారుు  జిరాకుు లు  

                                           

• కుటెంబ సభుయ లలో పెదు వయస్త రల్లగిన  మహిళను ఇెంట్టయజమానిా నమోదు చెయయ వలెను 

• కారుు పెందుట్కు కుటెంబ నలసరి ఆదాయెం డ్రామెంలో 10,000 పట్ణిెంలో 12,000 మెంచరాదు 

 

 

 



రైస్  కార్్డ  విభజన కొరకు దరఖాస్తు 

 
గ్రపస్తుత్ రైస్  కార్్డ నంబర్డ : 

 

ధరఖాస్తుదారుని ఆధార్ నెంబర్  ధరఖాస్తుదారుని పేరు  

ధరఖాస్తుదార్డని వివరములు 

తల్ల/ి తెండ్రి పేరు  

పుట్టని తేది DD-MM-YYYY  ఇెంట్ట నెంబర్  

నివాసము  జిలి్ల  

మెండలము  డ్రామెం/ పట్ణిెం  

ల్లెంగము  మొబైల్ నెంబర్  

కుటెంబ ఆదాయెం  వృత్తు  

విభజన చేసిన కొత్ు రైస్ కార్డ్ కావలసిన చిర్డనామా  

 
జిలి్ల  మెండలెం  

సెడ్రరటేరియట్ పేరు  వీధి / డ్రరెంతెం  

ఇెంట్ట నెంబర్  

విభజన చేయవలసిన సభ్యు ల వివరములు 

వ.

సం. 
సభ్యు ల పేర్డు 

గ్రపస్తుత్ రైస్  

కార్్డ నంబర్డ 
యజమానితో

బంధుత్వ o 

పుటి్టన 

తేది 
ఆధార్డ కార్్డ నంబర్డ 

      

      

      

      

 

ఈ దరఖాస్తులో పెందుపరచిన వివరములు అనిి యు యధారధములని ధృవీరరిెంచుచుని్న ను. ఏమైన 

అసతయ ములని ధృవీరరిెంచబినచొ డ్రపభుతవ ము వారు తీస్తకొను అనిి  చరయ లకు బదుుడనై ఉెందునని 

తెల్లయపరుచుచుని్న ను. 

జత్పరచవలసినవి 

1.  అప్లకిేషను                                                                                                                     అ భ్య రి ు సెం త రెం  

2.  సభుయ ల ఆధార్ కారుు  జిరా కుు లు                        

3 .  వివాహ దృవపడ్రతెం, ఆహ్వవ న పడ్రత్తర మరియు వేడుర ఫోటో 

4.  రైస్ కారుు  జిరా కుు    

 



రైస్  కార్్డ నందు సభ్యు ల చేర్డు  కొరకు దరఖాస్తు 
 
రైస్  కార్్డ నoబర్డ : 

 

ధరఖాస్తుదారుని ఆధార్ నెంబర్  ధరఖాస్తుదారుని పేరు  

ధరఖాస్తుదార్డని వివరములు 

తల్ల/ి తెండ్రి పేరు 
 

పుట్టని తేది DD-MM-YYYY  ఇెంట్ట నెంబర్  

నివాసము  జిలి్ల  

మెండలము  డ్రామెం/ పట్ణిెం  

ల్లెంగము  మొబైల్ నెంబర్  

కుటెంబ ఆదాయెం  వృత్తు  

మార్డు  చేసిన కొత్ు రైస్ కార్డ్ కావలసిన చిర్డనామా  

 జిలి్ల జిలి్ల  మెండలెం  

సెడ్రరటేరియట్ పేరు  వీధి / డ్రరెంతెం  

ఇెంట్ట నెంబర్  

చేరుు  విధము              జననెం                    వివాహెం దావ రా 

కార్్డలో చేరచ వలసిన సభ్యు ల వివరములు 

వ.సం. సభ్యు ల పేర్డు యజమానితోబం

ధుత్వ o 
పుటి్టన తేది ఆధార్డ కార్్డ నంబర్డ 

     

     

 

ఈ దరఖాస్తులో పెందుపరచిన వివరములు అనిి యుయధారధములని ధృవీరరిెంచుచుని్న ను. ఏమైన అసతయ ములని 

ధృవీరరిెంచబినచొ డ్రపభుతవ ము వారు తీస్తకొను అనిి  చరయ లకు బదుుడనై ఉెందునని తెల్లయపరుచుచుని్న ను. 

 

జత్పరచవలసినవి 

1.  అప్లకిేషను                                                                                                                          అభ్య రి ధ సెంతరము 

2.  సభుయ ల ఆధార్ కారుు  జిరా కుు లు                        

3.  జ న న  ధృ వీ ర ర ణ  ప డ్రతెం  /  వి వాహ డ్రదు వీ ర ర ణ ప డ్రతెం  ( ఉెంటే )  

4. వి వాహెం  దావ రా  చేరుు  కొర కు  త ల్లిదెం డ్రడు ల  రైస్  కా ర్ ు నెంబర్ ( లేని చో )  త ల్లిదెం డ్రడు ల  ఆ ధా ర్  నెంబరిు  

4. రై స్  కా రుు  జి రా క్సు  కా ప్ల                       

 



 

రైస్  కార్్డ నండి సభ్యు లన తొలగంచుట కొరకు దరఖాస్తు    

రైస్  కార్్డ నoబర్డ : 

 

ధరఖాస్తుదారుని ఆధార్ నెంబర్  ధరఖాస్తుదారుని పేరు  

ధరఖాస్తుదార్డని వివరములు 

తల్ల/ి తెండ్రి పేరు 
 

పుట్టని తేది DD-MM-YYYY  ఇెంట్ట నెంబర్  

నివాసము  జిలి్ల  

మెండలము  డ్రామెం/ పట్ణిెం  

ల్లెంగము  మొబైల్ నెంబర్  

కుటెంబ ఆదాయెం  వృత్తు  

మార్డు  చేసిన కొత్ు రైస్ కార్డ్ కావలసిన చిర్డనామా  

 జిలి్ల  మెండలెం  

సెడ్రరటేరియట్ పేరు  వీధి / డ్రరెంతెం  

ఇెంట్ట నెంబర్  

కార్్డనండి తొలగoచవలసిన సభ్యు ల వివరములు 

వ.సం. సభ్యు ల పేర్డు యజమానితో 

బంధుత్వ o 

మరణంచిన 

తేది 
ఆధార్డ కార్్డ నంబర్డ 

     

     

 

ఈ దరఖాస్తులో పెందుపరిచిన వివరములు అనిి యు యధారధములని ధృవీరరిెంచుచుని్న ను. ఏమైన అసతయ ములని 

ధృవీరరిెంచబిన డ్రపభుతవ ము వారు తీస్తకొను అనిి  చరయ లకు బదుుడనై ఉెందునని తెల్లయపరుచుచుని్న ను. 

 

 

జత్పరచవలసినవి 

1.  అప్లకిేషను                                                                                                                 అభ్య రి ధ సెంతరము 

2.  సభుయ ల ఆధార్ కారుు  జిరా కుు లు                          

3.  మ ర ణ  ధృ వీ ర ర ణ  ప డ్రతెం ( ఉెంటే )  

4. రై స్   కా రుు  జి రా క్సు  కాపీ  



రైస్  కార్్డ అపు గంచిన టు ధృవ పగ్రత్ం కొరకు దరఖాస్తు 

రైస్  కార్్డ నoబర్డ : 

ధరఖాస్తుదారుని ఆధార్ నెంబర్  ధరఖాస్తుదారుని పేరు  

ధరఖాస్తుదార్డని వివరములు 

తల్ల/ి తెండ్రి పేరు 
 

పుట్టని తేది DD-MM-YYYY  ఇెంట్ట నెంబర్  

నివాసము  జిలి్ల  

మెండలము  డ్రామెం/ పట్ణిెం  

ల్లెంగము  మొబైల్ నెంబర్  

కుటెంబ ఆదాయెం  వృత్తు  

కారుు అపు గిెంచిన ధృవపడ్రతెం కావలసిన చిరున్నమా 

జిలి్ల  మెండలెం  

సెడ్రరటేరియట్ పేరు  వీధి / డ్రరెంతెం  

ఇెంట్ట నెంబర్  

 

ఈ దరఖాస్తులో పెందుపరిచిన వివరములు అనిి యు యధారధములని ధృవీరరిెంచుచుని్న ను. ఏమైన అసతయ ములని 

ధృవీరరిెంచబిన డ్రపభుతవ ము వారు తీస్తకొను అనిి  చరయ లకు బదుుడనై ఉెందునని తెల్లయపరుచుచుని్న ను. 

 

 

జత్పరచవలసినవి 

1.  అప్లకిేషను                                                                                                                         అభ్య రి ధ సెంతరము 

2.  రై స్  కా రుు                 

  

 


