




























అంగన్వాడీ కార్యకర్త/మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్త/సహాయకురాలు పో సటు ల కొర్కు దర్ఖాసటత  

1. అభ్యర్థి పరేు    : 
2. భ్రత పరేు    : 
3. దరఖాస్తత  చసే్తత న్న పో స్తు  పేరు 

/గ్రామము పరేు / స ెంటర్ పేరు/  : 
 
 

4. కులము    : 
5. కేటగ్థర్థ (SC/ST/BC-A,B,C,D,E/ 

OC/VH/HH/OH/EWS) : 
6. పుటటున్ తదేి    : 

7. వయస్తు   : 
(01.07.2023వ తదేి నాటటక ి21 స్ెం.లు  
పూర్థత అయ్యయ 35 స్ెం.ల లోపు ఉెండవలెన్త) 

8. విదాయరహత    : 
(10వ తరగతి తపపనిస్ర్థగ్ర  
ఉత్తతరుు లెై యుెండవలెన్త) 

9. స్రి నిక నివరస్ము   :   

(నిర్ేేశిత అధకిరర్థ వరర్థచే జార్ ీ 
చేయబడిన్ స్ర్థుఫికటె్ పరకరరెం)    

10. చిరునామా (పో స్ుల్ అడరస్తు)      : 

 

 

11. మొబ లై్ న ెంబరు                :           
 

12.  ఆధార్ న ెంబరు               :             
 

13. ఓటర్ గుర్థతెంపు కరరుు  న ెంబరు     :                                    
 

14. EWS స్ర్థుఫకిటే్ కలిగ్థ ఉనానర్ర  : 

15. వితెంతువుగ్ర ఉనానర్ర   : 
16. వితెంతువ  ైమ నై్ర్ పలిలలు కలిగ్థవునానర్ర : 
17. వికలాెంగులా    : 
18. ఫరర స్కూల్ ట్ైనైిెంగ్, పరర స్కూల్ మేనజేిమ ెంటు  

మర్థయు ఇ.సి.ఇ కరరయకరతగ్ర పనిచసేియునానర్ర :  

19. అభ్యర్థి అనాధగ్ర వుెండి బాలస్దన్ములో గ్రని మర్థ 
ఏ ఇతర పరభ్ుతవ స్ెంసి్లలో ఆశ్ాయము ప ెంద ియునానర్ర : 

ప ైన్ తలెిపిన్ వివర్రలనినయు వరస్తవములని ధృవీకర్థెంచతచత స్ెంబెంధతి జిర్రక్సు పతరా లన్త జతపరచతచతనానన్త.  

పరదశే్ము: 

తేది:          అభ్యర్థి స్ెంతకము 

  

 
 

అభ్యర్థి పరస్ పో రుు  స ైజ్ 
పో టో 

అతికిెంచవలెయున్త 



Office of the Child Development Project Officer, ICDS Project, __________. 
 

Receipt for receiving application for the post of AWW/AWH/Mini AWW (Office Copy) 
 

Received application for the post of AWW/AWH/Mini AWW of … ……. …….. …… Village as per 

Notification Dt. ………………………., from Smt. … … … … … … … ….. … …… … … ….. … … … … ……. …… 

….. ….. on       /      /2023 With the following enclosures: 

1) Nativity/Residence Certificate. 

2) Aadhar  

3) Ration card 

4) Voter ID 

5) Educational Certificate 

6) Caste Certificate (in case of SC/ST/BC) 

7) EWS certificate 

8) Disability Certificate 

9)  

10)  

11)  

 
Signature of receiver with office seal 

 
 
 
 
 
 
 

Office of the Child Development Project Officer, ICDS Project, __________. 
 

Receipt for receiving application for the post of AWW/AWH/Mini AWW (Applicants copy)  
 

Received application for the post of AWW/AWH/Mini AWW of … ……. …….. …… Village as per 

Notification No. ……………………….…………………., Dt. ………………………., from Smt. … … … … … … … ….. … 

…… … … ….. … … … … ……. …… ….. ….. on       /      /2023 With the following enclosures: 

1) Nativity/Residence Certificate. 

2) Aadhar  

3) Ration card 

4) Voter ID 

5) Educational Certificate 

6) Caste Certificate (in case of SC/ST/BC) 

7) EWS certificate 

8) Disability Certificate 

9)  

10)  

11)  

 

Signature of receiver with office seal 


