
 
                                    తేద:ీ                                            అప్లి కేషన్ న ెం: 
                                           (అప్లి కేషన్ ఆన లిన్ చేసలన  తేదీ)                             (అప్లి కేషన్ ఆన లిన్ అయ్యాక వేసేది) 

                           కుల ధ్రు వీకరణ  పత్ుం  కొరకు  ధ్రాకాస్రు  ఫారం                                 . 
ఆధార్  న ెంబర్  : 
పే్రు (ఆధార్  ప్రకారెం, ఇెంగ్లిష్ లో) : 
తెండ్రర పే్రు / భరత పే్రు (ఆధార్  ప్రకారెం, ఇెంగ్లిష్ లో): 
లెంగెం : 
ఆధార్ కారుు   ప్రకారెం వయస్ర :(రోజు/న ల/సెంవతసరెం) : 
కులెం : 
మతెం: 
విద్ాఅరహత (ఎెంత వరుకు చద్ువుకునాారు) : 
వ ైవాహిక సలితి : (Divorced / Married / Unmarried / Widow): 

మొబ ైల్ న ెంబర్: 

పె్రమన ెంట్ అడ్రస్:- 

          డో్ర్ న ెం :                                                                   వీధి/ఏరియ్య: 

          జిలయి :                                                                       మెండ్లెం: 

        సచివాలయ్ెం:                                                               ప్లన్ కోడ్: 

 

ప్రసుత త అడ్రస్:- 

          డో్ర్ న ెం :                                                                   వీధి/ఏరియ్య: 

          జిలయి :                                                                       మెండ్లెం: 

        సచివాలయ్ెం:                                                               ప్లన్ కోడ్: 

 



తెండ్రర యొకక కులము ( ఉప్ కులము తో సహా) :______________________ 
తలి యొకక కులము ( ఉప్ కులము తో సహా) :_______________________ 
ధరాకాసుత దారుడ్ు ఏ మతానికి చ ెందిన వాడ్ు:_______________________ 
తెండ్రర యొకక మతెం:_______________________ 
తలి యొకక మతెం:________________________ 
ధరాకాసుత దారుడ్ు అతడ్ు/ఆమె తలిద్ెండ్ుర లకు సహజెం గ్ా జనిమెంచినారా? లేక ద్తతత కుమయరుు / ద్తతత కుమయరతత 
అయ్యా ఉనాారా?_________________ 
 
రేషన్ కారుు  న ెంబర్ / రతైస్ కారుు  న ెంబర్ :______________________ 
గతెంలో జారల చేసలన కుల ధృవీకరణ ప్తరెం ఉనాదా ? (ఉనాది/లేద్ు) :_____________ 
ఉప్ కులము : _____________ 
ధరాకాసుత దారుని  టీ.సల లో (Transfer Certificate) లో కులెం ప్ేరు ఉనాదా ? (ఉనాది/లేద్ు) :_________ 
కుల ధుర వీకరణ  ప్తరెం దేని నిమితతెం కోరుచునాారు : ________________ 

 
డికలరేషన్ 

ద్రకాసుత   లో నేను మరియ్ు  మయ దాారా నిక్షరప్త ెం చేయ్బడ్రన సమయచారెం అెంతయ్ు నిజాము మరియ్ు నిరాా రితము. కుల 
ధుర వీకరణ ప్తరెం కొరకు ధరకాసుత నకు జత చేయ్బడ్రన ఋజు పాతరములు అనిాయ్ు య్దారామైెనవి. అెంద్ల  
విషయ్ములు అనిాయ్ూ కూడ్ా య్దారాములు మరియ్ు వాసతవములు. పైె్న చ ప్పబడ్రన వాటిలో ఏవ ైనా తప్పని తేలనచో 1993 
సెంవతసరెం చటటెం 16 లోని నియ్మెం 10 ప్రకారెం చటట ప్రమైెన శిక్షకు బాధుాడ్ు అగుద్ునని త లయ్చేసుకొనుచునాాను. 
 
 
సిలెం :                                       తలి /తెండ్రర /సెంరక్షకుని సెంతకెం                    ధరకాసుత దారుని  సెంతకెం 
తేదీ : 

జత్పరచవలసినవి : 

1. అప్ిల కేషనర ఫారం* 
2. దరకాస్రు దారుని కుట ంబ స్భ్యులు / బంధ్రవులు కు  ఇంత్కు పూరవం ప ందని కుల దరు వీకరణ పత్ుం 

జిరాక్స్* 
3. 10 కాి స్ సరిటఫలకేట్  జిరాక్సస  / సకకల్ బద్లీ సరిటఫలకేట్ (Transfer Certificate) జిరాక్సస 
4. స్టడీ స్రటటఫికటే్ జిరాక్స్ / డటే్ అఫ్ బర్తు స్రటటఫికటే్ జిరాక్స్* 
5. ఆధ్ర్త జిరాక్స్/ఓటరు కారుు  జిరాక్స్ / రషేన్ కారుు  జిరాక్స్* 
6. షెడ్కాల్ 1 నుెండ్ర 4 వరకు - వెంశ వృక్షo ఫారెం (SC & ST లకు మాత్ుమే ఈ ఫారం జత్ చేయాలి) 


