ADMISSION FORM

Serial No:

School: ___________________________________, ____________________Mandal Admn No:
Class admitted:

Section:

Medium:

DOA:

1)

విద్యార్థి పూర్థి పేరు:

2)

లింగిం: బాలుడు

3)

విద్యార్థి ఆధార్ నిం:

4)

రేషన్ కార్్ నిం:

5)

తిండ్రి పేరు:

వృత్తి:

6)

తలి పేరు:

వృత్తి:

7)

ఫోన్ నింబర్:

మతము:

8)

ప్రస్తిత చిరునామా: ఇింట్ట నిం:

గ్రామము:

మిండలిం:

బాలక

పుట్టిన తేది:

D

-

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Latest Photo of
the student

-

కులము:

జిల్లి:

పిన్ కోడ్:

9) సింరక్షకుని పేరు:

ఇింట్ట నిం:

గ్రామము:

మిండలిం:

జిల్లి:

పిన్ కోడ్:

10) విద్యార్థి అింతకు పూరవము ఏదైన పాఠశాలలో చదివి ఉింటే వివరములు:
పాఠశాల పేరు:

యుడైస్ కోడ్:

గ్రామము:

మిండలిం:

జిల్లి:

చదివిన తరగత్త:

విద్యా సింవతసరిం:

11) ర్థకారు్ షీటు/బదిలీ ధృవపత్రము నింబర్:

తేది:

D D M M Y Y Y Y

12) పుటుి మచచలు 1)
2)
పై వివరములు సర్థ అయినవి అని ధృవ పరచుచునాాను.

తలి/తిండ్రి/సింరక్షకుని సింతకిం

విద్యార్థి పుట్టిన తేది మర్థయు కుల ధృవీకరణ
(ట్ట. సి. లేద్య ర్థకార్్ షీట్ లేనివార్థకి మాత్రమే)
మా కుమారుడు/కుమార్తి ______________________________యొకక పుట్టిన తేది. _______ అక్షరాల
_______________________________ మర్థయు కులము ___________ అని ధృవీకర్థించుచునాాను. దీనిని
ఎట్టి పరిస్థితిలోను మారుచటకు ప్రయతాిం చేయనని ధ్రువీకర్థించుచునాాను.

తేది: …………………….

తలి/తిండ్రి/సింరక్షకుని సింతకిం

పాఠశాల ఉపయోగారధిం
__________________ అను విద్యార్థధ/విద్యార్థిని ఈ పాఠశాలలో ____ వ తరగత్తలో చేరుచకొనుటకు అనుమత్తించడమైనది.

తేది. …………………….

అడ్మిషన్ నిం. …………………

ప్రధానోపాధాాయుని సింతకిం

ప్రవేశం పందిన విద్యారిి / విద్యారిిని నండి కావలస్థన సమాచారము
తల్లి విద్యారహత:

తల్లి ఆధార్ నంబర్:

తల్లి ఫోన్ నంబర్:

తల్లి బ్ాంక్ అకంట్ నంబర్:

బ్ాంక్ పేరు:

ఐ.ఎఫ్.ఎస్.స్థ. కోడ్:

తండ్రి విద్యారహత:

తండ్రి ఆధార్ నంబర్:

తండ్రి ఫోన్ నంబర్:

తండ్రి బ్ాంక్ అకంట్ నంబర్:

బ్ాంక్ పేరు:

ఐ.ఎఫ్.ఎస్.స్థ. కోడ్:

గతంలో అమ్మఒడి ప్రోత్సాహం పంది ఉంటే CFMS ID:
అమ్మఒడి ప్రోత్సాహం పడిన బ్ాంక్ అకంట్ నంబర్:
బ్ాంక్ పేరు:
విద్యారిి బూట్ి కొలత (అంగుళాలలో)
ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్: ఉంది/లేదు

బేస్థక్ ఫోన్: ఉంది/లేదు

విద్యారిి నివాసం నండి
పాఠశాలకు దూరం:
విద్యారిి కుటంబం యొక్క
గ్రామ్ వాలంటీర్ పేరు

టి.వి.: ఉంది/లేదు

వాట్ాప్ గల ఫోన్ నం:
గ్రామ్ వాలంటీర్ ఫోన్ నం:

పై సమాచారమ్ంత్స వాసతవమ్ని ధృవీక్రించుచున్నాన.
తండ్రి/తల్లి/సంరక్షకుని సంతక్ం

సూచన:- ఈ అప్లికేషన్ తో పాట క్రంది పత్రాల జిరాక్ా కాపీలు అడిమషన్ పందిన రోజున అందచేయవలెన.
1. రేషన్ కారుు.
2. విద్యారిి ఆధార్ కారుు.
3. విద్యారిి కుల ధృవీక్రణ పత్రం.
4. విద్యారిి జనన ధృవీక్రణ పత్రం.
5. తల్లి ఆధార్ కారుు.
6. తండ్రి ఆధార్ కారుు.
7. తల్లి బ్ాంక్ అకంట్ పాస్ బుక్ మొదటి పేజీ జిరాక్ా కాపీ.

