జిల్లా షెడ్యు ల్డ్ కులముల సేవా సహకార సంఘం
లిమిటెడ్, ప్రకాశం జిల్లా
Application for Self Employment Welfare Scheme to provide four-wheeler mini truck mobile
dispensing units for door de very of PDS

సవ యం ఉపాధి సంక్షేమరధకం కంద మినీ ప్రకుు ల రంపిణి
కొరకు దరఖాస్తు
1. Name of the applicant
దరఖాస్తుదారుని పేరు

:

2. Father/Husband Name
తండ్రి/భర ు పేరు

:

3. Date of Birth and Age
:
పుట్టన
ి సంవతస రము మరియు వయస్తస
4. Gender
:
లంగము
5. Ration Card No
:
రేషన్ కారుు నంబర్
6. Mobile No
:
మొబైల్ నంబర్
7. Aadhaar Card No.*
:
ఆధార్ కారుు నంబర్*
8. Educational qualification*
:
విదాా ర హతలు*
9. Integrated Caste Certificate No. *
:
కులడ్రువీకరణ పడ్రతము నంబర్*
10. Caste
:
కులము
11. Sub-Caste
:
ఉపకులము
12. Native place of the applicant
:
స్తు
స
దరఖా దారుని నివాస స్ ల
ల ము
13. LVM Driving Licence No and date
:
LVMడ్రైవింగ్ లైసెన్స నంబరమ రియు తేది
14. Bank Account No.
:
బ్ా ంకుఅకంటు నంబర్
15. Bank IFSC Code
:
బ్ా ంకుIFSC కోడ్
16. Monthly family Income from all sources :
నలసరి కుటుంబ ఆదాయం
17. Availability of Vehicle (4 Wheeler)
If yes Vehicle No.
:
4 చడ్రకముల బంిని కలగి ఉన్నా రా
ఒకవేళ ఉంటె నంబరు
18. Any Govt. Employee/ Govt. Pensioner
In the family (YES/NO)
:
కుటుంబంలో డ్రపభుతవ ం ఉద్యా గి కానీ
డ్రపభుతవ పెనన
ష ర్ కానీ (ఉన్నా రా/లేదా)

Rs.

House Address:
19. Door No.
:
ఇంట్ట నంబర్
20. Street
:
వీధి పేరు
21. Village/ Town Name
:
డ్రామం లేదా పట్ణ
ి ం పేరు
22. Habitation Name
:
నివాస స్సల
ల ం
23. Land Mark
:
గురి ుంపు స్సల
ల ం
24. Mandal Name
:
మండలం పేరు
25. Pin Code
:
పిన్ కోడ్
26. District Name
:
జిల్లా పేరు
(Proof of documents pertaining to * symbol would be mandatory and which copy of the proof must
be enclosed along with the application)
(పైన తెలరబడిన వివరములలో *గురుు వునన వి తరప నిసరిగా పూరింరవలెను
మరియునకలును జతచేయవలెను)
UNDERTAKING
I hereby declare that, all the details given are correct to the best of my knowledge. I also
certify that I am not benefitted under any transport sector scheme during last 5 years. In case any of
the above information found to be false I am liable for any civil and criminal actions initiated for the
scheme.
నేను, పైన తెలపబిన అనిా వివరములను న్న పూరి ు పరిజ్ఞానంతో పూరి ు చేసి
డ్రువీకరిస్తున్నా ను. తుపరి గిచిన 5 సం. లలో ఏ వాహన పథకాలలో లభి
పందియుండలేదని ఇంుములముా ధృవీకరిస్తున్నా ను. పైన తెలపిన వివరములలో ఏదైన్న
తపుు అని రుజువైనచోడ్రపభుతవ ం న్నపైన చేపరే ి సివిల్ మరియు డ్రిమినల్ చరా లకు
భాధ్యా డగుదని ఇంుమూలంా అంగీకరిస్తున్నా ను.

Signature of the applicant
దరఖాస్తుదారుని
సంతకం

Signature of the Grama/Ward
Welfare & Education Assistant
డ్రామ/వారుు విదా /సంక్షేమ
అధికారి సంతకం
Signature of the
Village/Ward Volunteer
డ్రామ/వారుు వాలంటీర్ సంతకం
I.D No
:
ఐ.ి.నంబర్
Mobile No.
:
మొబైల్ నంబర్

