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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
భాగం – 1     నామినేషన్ దరఖాసతు         దరఖాసతు  సంఖూ: 

(శ్రజీ మహిళా మిల్క్ ప్రొ డ్యూస్ర్డ కంపెనీ లిమిటెడ్ యొక్ ప్లలకమండ్లి లో  
ఖాళీలన్థ భరతీ చేయుటకు నామినేష్న్ దరఖాస్థీ  ఫలరం) 

 
శ్రజీ మహిళా మిల్క్ ప్రొ డ్యూస్ర్డ కంపెనీ లిమిటెడ్ యొక్ ప్లలక మండ్లి లో తరగతి – ఎ మరియు తరగతి – 
బి కి చ ందిన్ ఖాళీలన్థ భరతీ చేయుటకు మరియు నామినేష్న్  ఫలరం లన్థ నామినేట ంగ్ కమిటీ ముందథ 
పరిశ్రలన్కు ఉంచ్థటకు తేదీ 11/07/2019 న్ విడ్ుదల చేసిన్ నామినేష్న్ నోటీస్థ న్థ అన్థస్రించి మేము 
ఈ కింీద ిఅభూరిుని పతొిప్లదిస్థీ నాాము.  
 
అభూరిు పేరు:  
తండ్ర ొ/ తలాి / భరీ పేరు: 
స్భుూరలలి స్ంఖూ: 
చిరునామా:  
 
అభూరిు శ్రమీతి _____________________________గలరు __/__/_____తేది న్థంచి శ్రజీ మహిళా 
మిల్క్ ప్రొ డ్యూస్ర్డ కంపెనీ లిమిటెడ్ లో స్భుూరలలిగల ఉనాారు మరియు గత _____స్ంవత్రలలుగల తరగతి 
- (ఎ / బి) స్భుూరలలిగల కొన్సలగి ఉనాారు. నామినేష్న్ పకొటన్ మరియు కంపెనీ నియమావళిలోని 
నియమాల పకొలరం కంపెనీ ప్లలకమండ్లి తరగతి - (ఎ / బి) డ్ ైరెకటరు గల ఎనిాక అగుటకు కలవలసిన్ అనిా 
అరహతలన్థ కలిగి ఉనాారు.  
 
మేము కంపెనీ యొక్ వలరిిక స్రవ స్భూ స్మావేశములో ఓటు హకు్ కలిగివునాాము అని 
త లియజేస్థీ నాాము. అదే విధంగల మా యొక్ పేరాన్థ, స్భుూరలలి స్ంఖూలన్థ మా యొక్ స్ంతకముల తో 
స్హా ప్ర ందథపరిచినాము.  
 
 



కమీ 
స్ంఖూ 

ఫో లియో 
స్ంఖూ 

స్భుూరలలి పేరు 
స్భుూరలలి 
తరగతి 

స్భుూరలలి స్ంఖూ 
ఓటు హకు్  

స్ంతకం 
(ఉంది / లేదథ ) 
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స్ంఖూ 
ఫో లియో 
స్ంఖూ 

స్భుూరలలి పేరు 
స్భుూరలలి 
తరగతి 

స్భుూరలలి స్ంఖూ 
ఓటు హకు్  

స్ంతకం 
(ఉంది / లేదథ ) 
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(కనీస్ం 25 మంది స్భుూలు పతొిప్లదించ్వలెన్థ ) 



దరఖాస్థీ  దారు సీవయ ధథొవీకరణ 
 
నేన్థ _________________________తండ్రొ / భరీ పేరు __________________, భాగం - 1 లో 
స్భుూలచ ేపతొిప్లదించ్బడ్రన్ నామినేష్న్ కి స్మమతిస్యీ  ఈ కింీద ివిష్యాలన్థ ధృవీకరిస్థీ నాాన్థ. 
 
i. నా పేరు మరియు తండ్ర ొ / తలాి / భరీ పేరు పెైన్ త లిపిన్ విధంగల తపుులు లేకుండ్ా త లుగు లో 
పేరక్న్బడ్రన్వి. 
ii . నా యొక్ స్భుూరలలి స్ంఖూ __________________మరియు నేన్థ _____________తేది న్థంచి 
కంపెనీ లో స్భుూరలలిగల ఉనాాన్థ. అదేవిధంగల గత ______ స్ంవత్రలలుగల తరగతి - (ఎ / బి) 
స్భుూరలలిగల కొన్సలగి ఉనాాన్థ. 
iii . నా వయస్థ్ ______ స్ంవత్రలలు (వయస్థ్ కి స్ంబంధించిన్ ధథొవ పతంొ జత చేయడ్ం జరిగిన్ద)ి 
iv . నేన్థ ______తరగతి / __________ డ్రగతీ ఉతీరుు రలలు అయినాన్థ. (విదాూరహత ధథొవ పతమొులన్థ 
జత చేయడ్ం జరిగిన్ది.) 
v . మేము మా కుటుంబం దావరల శ్రజీ మహిళా మిల్క్ ప్రొ డ్యూస్ర్డ కంపెనీ లిమిటెడ్ కి మాతమేొ ప్లలన్థ 
స్రఫరల చేస్థీ నాాము మరియు ఏ ఇతర డ్ ైరత  కి గలని / పో్ టీదారులకు గలని / స్ంస్ులకు గలని ప్లలన్థ 
స్రఫరల చేయలేదథ.  
vi . నేన్థ గత ఆరిుక స్ంవత్రము లో ______________లీటరా ప్లలన్థ ____________రోజులలో 
స్రఫరల చేసినాన్థ. మరియు శ్రజీ మహిళా మిల్క్ ప్రొ డ్యూస్ర్డ కంపెనీ లిమిటెడ్ లో _____ వలటాలన్థ కలిగి 
ఉనాాన్థ.  
తదథపర ినా యొక్ న్మమకం పకొలరం నామినేష్న్ నోటీస్థ లో త లిపిన్ పకొలరం ప్లలక మండ్లి లో ఏరుడ్ు 
ఖాళీలన్థ భరతీ చేయుటకు అవస్రమగు అనిా అరహతలన్థ కలిగి ఉనాాన్థ మరియు నాకు స్ంస్ు  తో వలూప్లర 
వూవహారలలు నిరవహిస్థీ న్ా ఏ ఇతర వూకుీ ల తో అన్గల ప్లలమితొ, రవలణాదారులు , గుతేీదారులు, ఉదయ ూగుల 
తో స్ంబంధము కలిగి లేన్థ. మరియు కంపెనీల చ్టటం మరియు కంపెనీ యొక్ నియమావళి లో అన్రహత 
నియమాలకు గురి కలలేదథ. 
ఒకవేళ పెైన్ పేరక్న్ా వివరలలు ఏవ ైనా స్రెైన్వి కలవని / మోస్పూరితంగల పేరక్న్ావని త లిసిన్ యిెడ్ల నా 
యొక్ అభూరిుతవమున్థ రదథు చేయగలరని త లిసియునాాన్థ.  
 
తేదీ:            స్ంతకం  

 


