ఉన్న అమెరికా పౌరసత్వాన్నన వదులుకోవడం ఎలా?
అమెరికా పౌరసత్ాం పందిన్ వివిధ దేశస్తులు ప్రతి సంవత్సరం ఏవో కొన్నన కారణాల వలల
త్వము పందిన్ అమెరికా దేశపు పౌరసత్వాన్నన వదులుకంటారు. ముఖ్యంగా 2010లో
అమెరికా ప్రభుత్ాం చేసిన్ ఫారిన్ అకంట్ టాక్సస కంప్లలయన్స యాక్స్ చట్్ం వలల ఈ సంఖ్య
విపరీత్ంగా పెరుగుతూ వచ్చంది. ఉదాహరణక 1998 లో కేవలం 398 మంది మాత్రమే
త్వము పందిన్ అమెరికా పౌరసత్వాన్నన వదులుకోగా 2017 నాటికి 6,800 మంది అమెరికా
పౌరసత్వాన్నన వదులుకనానరు.
అమెరికా పౌరసత్వాన్నన వదులుకోవడం దాారా అమెరికా దేశపు పౌరుడుగా ఈ క్రంద పందే
ప్రయోజనాలను కోలోోత్వరన్న గమన్నంచాలి. అందువలల ఆలోచ్ంచ్ త్గిన్ న్నరణయం
తీస్తకోవాలి.
 అమెరికా దేశపు పౌరున్నగా అమెరికాలో జరిగే చట్్సభ ఎన్ననకలోల ఓటు చేయవచ్చచ,
అలాగే అమెరికా దేశ అధయక్ష, ఉపాధయక్ష పదవులక త్పో దేన్నకైనా ఓటు చేయవచ్చచ.
ఈ రండు పదవులక పోటి చేయాలంటే అమెరికా దేశంలో పుటి్న్ పౌరులై ఉండాలి.

 అమెరికా కేంద్ర ప్రభుత్ా సంబంధిత్ సంసథలోల ఏ ఉద్యయగం చేయడాన్నకైనా అరుులు.

 అమెరికా పౌరసత్ాం కలిగి ఉండి ప్రపంచంలో ఎకకడ సిథర న్నవాసం ఏరోరచ్చకన్న
అమెరికా దేశం నుండి త్మక రావలసిన్ పెన్షన్ మరియు సోషల్ సెక్యయరిటీ
ప్రయోజనాలను పందవచ్చచ. ఎకకడ ఉనాన ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయపు పనున విధిగా
చెలిలంచవలసి ఉంటుంది.

 ఏ విదాయ సంసథలోల చదువుతునాన, ఆ విదాయ సంబంధిత్ ఖ్రుచలకై కేంద్ర ప్రభుత్ాం
నుండి ధన్ సహాయం పందే ప్రక్రయలో ప్రాధాన్యత్ పందవచ్చచ.

కొన్నన పరిమితులు:
భారతీయ మూలాల కలిగి ఉండి అమెరికా పౌరసత్ాం పందిన్ వారు భారత్దేశంలో –
 భారత్దేశపు ప్రజాస్వామయ ఎన్ననకలోల పాల్గొన్డం కాన్న, ఏ పదవి పోటి చేయడాన్నకి
కాన్న అరుులు కారు.

 భారత్ ప్రభుత్ా సంబంధిత్ ఉద్యయగాలు చేపోట్క్యడదు. కాన్న ప్రత్యయక పరిసిథతులోల
కొంత్ న్నరీణత్ సమయాన్నకి సలహాదారుగా పన్న చేయవచ్చచ. అయిత్య జీత్భత్వయలు,
వన్గూరే ప్రయోజనాలు మొదలైన్ వాటిన్న పారదరశకంగా పేర్కకనాలి. పెన్షన్ లేదా
ఇత్ర ప్రయోజనాలు తీస్తకోవడాన్నకి అరుులు కారు.
 నాయయస్వథనాలోల ఎటువంటి పదవులు చేపట్్డాన్నకి అరుులు కారు.
 వయవస్వయ భూములు కొన్డాన్నకి అరుత్ లేదు.

 భారత్దేశంలో ఏ అంశాల మీద పరిశోధన్ పథకాలను చేయరాదు.

 భారత్దేశంలో న్నవసిస్తున్నపుోడు త్వము అమెరికా పౌరసత్ాం కలిగి
ఉన్నవారమన్న ఏ పోలీస్త శాఖ్క గాన్న, ఇత్ర విదేశి సంసథలక గాన్న
తెలియజేయవలసిన్ అవసరం లేదు.

అమెరికా పౌరసత్ాం వదులుకోవడంలో ఉన్న విధివిధానాలు:
అమెరికాలో జన్నమంచ్న్ ప్లలలలక – అప్రయత్నంగా అమెరికా పౌరసత్ాం లభంచే అవకాశo
ఉన్నపోటికీ, త్లిలదండ్రులు ఆ ప్లలలలక అమెరికా పౌరసత్వాన్నకి బదులుగా భారత్ పౌరసత్ాం
ఎంచ్చకొనే అవకాశంఉంటుంది. ఉదాహరణక - దంపతులోల, ఇరువురికీ కానీ లేదా వారి
లో ఒకకరికి కాన్న భారతీయ పౌరసత్ాం ఉండి, వారికి అమెరికాలో ప్లలలలు జన్నమస్తు ...
 జన్నమంచ్న్ శిశువు ఒక సంవత్సరం లోపు వయస్తస కలిగి ఉండి,
ఏ దేశాన్నకీ సంబంధించ్న్ పాస్ పోర్ట్ లేకంటే ఆ శిశువు
భారత్ పౌరసత్ాం పందడాన్నకి అరుత్ ఉంటుంది.

 (పుటి్న్ శిశువుక ఒక సంవత్సరం వయస్తస దాటిత్య, ఆ

శిశువుక భారత్ పౌరసత్ాం పందటాన్నకై భారత్ ప్రభుత్ాం
నుండి ప్రత్యయక అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేస్తకోవచ్చచ.)

అమెరికాలో పుటి్న్ ప్లలలలక భారత్ పౌరసత్ాం పందటాన్నకై ఈ క్రంది వివరాలతో క్యడిన్
దరఖాస్తును అమెరికాలో ఉన్న భారత్ కానుసలేట్ జన్రల్ ఆఫ్ ఇండియా కారాయలయాన్నకి
దరఖాస్తు చేస్తకోవలసి ఉంటుంది.

i.

“Registration of Birth Application” తో పాటు Miscellaneous
application form క్యడా కొన్నన సందరాాలోల అమెరికాలో ఉన్న భారత్ కానుసలేట్
కారాయలయాన్నకి పంపవలసి ఉంటుంది.

ii.

ఈ దరఖాస్తులతో పాటు క్రంద పేర్కకన్న వాటిన్న క్యడా పంపవలసి ఉంటుంది:
 త్లిలదండ్రుల పాస్ పోరు్లు అసలు మరియు జిరాక్సస కాపీలు
 త్లిలదండ్రులకన్న వీస్వ లేదా గ్రీన్ కారుు జిరాక్సస కాపీలు

 జన్నమంచ్న్ శిశువుక ఏ దేశాన్నకీ సంబందించ్న్ పాస్ పోరు్ లేదన్న, ఆ శిశువు
18 సంవత్సరాల వయస్తస వచేచ వరక భారత్ పాస్ పోరు్ త్పో ఏ ఇత్ర దేశపు
పాస్ పోరు్ కలిగి ఉండదన్న హామీ ఇస్తు త్లిలదండ్రులు నోట్రైజ్ చేసిన్ పత్రం

 అమెరికా ప్రభుత్ా అధికారులు జారీ చేసిన్ జన్న్ ధృవీకరణ పత్రం

 27 డాలరల విలువైన్ మనీ ఆరుర్ట లేదా కాషియర్ట చెక్స ను భారత్ కానుసలేట్
కారాయలయాన్నకి పంపవలసి ఉంటుంది.
 భారత్ కానుసలేట్ అధికారుల నుండి తిరుగు ట్పాలో శిశువు యొకక భారత్
పాస్ పోర్ట్ పందటాన్నకై 20 డాలరల మనీ ఆరుర్ట కానీ కాయషియర్ట చెక్స కాన్న
పంపవలసి ఉంటుంది.
అమెరికా దేశంలో పుటి్న్ ప్లలలలక అమెరికా పౌరసత్ాం ఉంటే ఆ ప్లలలలు 14 సంవత్సరాల
వయస్తస దాటేవరక అమెరికా పౌరసత్వాన్నన వదులుకోవడాన్నకి వీలులేదు.
అమెరికా పౌరసత్ాం ఉన్న వారవరైనా 14 సంవత్సరాల వయస్తస దాటిన్ త్రువాత్ అమెరికా
పౌరసత్ాం వదులుకోవాలంటే -- ముందుగా భారత్ పాస్ పోరు్ క దరఖాస్తు చేస్తకొన్న, ఆ
భారత్ పాస్ పోరు్ పంది ఉండాలి.

1. భారత్ పాస్ పోరు్ పందటాన్నకి అరుత్లు:
ప్లఐఓ (పరసన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్) కారుు కలిొన్ వారైత్య –

 వారు గత్ ఏడు సంవత్సరాలుగా భారత్దేశంలో న్నవసించ్ ఉండాలి.
 ఈ ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో దరఖాస్తుదారుడు దరఖాస్తుచేస్తకొనే నాటికి కనీసం
ఒక సంవత్సరం పాటు న్నరాట్ంకంగా భారత్దేశంలో న్నవసించ్ ఉండాలి
ఓసిఐ (ఓవర్ట సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా) కలిగిన్ వారైత్య –
 భారత్ పాస్ పోరు్ దరఖాస్తు చేస్తకొనే నాటికి ఓసిఐ కారుు పంది 5 సంవత్సరాల
కాలం గడిచ్ ఉండాలి.
 దరఖాస్తుదారులు దరఖాస్తుచేస్తకొనే నాటికి కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు
న్నరాట్ంకంగా భారత్దేశంలో న్నవసించ్ ఉండాలి
2. అమెరికా పౌరసత్ాం వదులుకనే ప్రక్రయలో దరఖాస్తు చేస్తకోవడాన్నకి ఈ క్రంది
సమాచారంతో సిదధంగా ఉండాలి—

 భారత్దేశంలోన్న ప్రస్తుత్ చ్రునామా, ఫోన్, ఈమెయిల్ అడ్రస్
 అమెరికా పాస్ పోరు్లో ఉన్న విధంగా పూరిు పేరు
 గత్ంలో ఏవైనా ఇత్ర పేరుల వాడి ఉంటే, ఆ పేరుల

 పూరిు చేసిన్ DS-4080 దరఖాస్తు (సంత్కం పెట్్కండా)
 పూరిు చేసిన్ DS-4081 దరఖాస్తు (సంత్కం పెట్్కండా)
 అమెరికా పౌరసత్ాం పందిన్ విధాన్ం
 పుటి్న్ త్యది మరియు వివరాలు
 అమెరికా పాస్ పోరు్ న్ంబర్ట
 సోషల్ సెక్యయరిటీ న్ంబర్ట

 అమెరికాలో గత్ంలో ఉన్న చ్రునామ
 ఇత్ర జాతీయత్

 ఆ జాతీయత్క సంబంధించ్న్ పాస్ పోరు్
 ఆ జాతీయత్ పందిన్ త్యది

 ఆ జాతీయత్ పందిన్ విధాన్ం

 అమెరికాలో గత్ంలో న్నవసించ్న్ త్యదీలు, కాల పరిమితులు
3. పూరిు చేయవలసిన్ దరఖాస్తులు
 DS-4079
 DS-4080 (సంత్కం చేయకండా)
 DS-4081 (సంత్కం చేయకండా)
4. ఈ దరఖాస్తులతో పాటు 2,350 డాలరల రుస్తమును డిమాండ్ డ్రాఫ్్ దాారా
అమెరికన్ కానుసలేట్ కారాయలయాన్నకి చెలిలంచవలసి ఉంటుంది.
5. భారత్దేశంలో ఉన్న సంబంధిత్ అమెరికన్ కానుసలేట్ కారాయలయంలో అపాయింట్
మెంట్ తీస్తకోవడాన్నకి ఈమెయిలు చేయాలి –
 న్యయ ఢిలీల – acsnd@state.gov
 చెన్నన - chennaics@state.gov

 హైదరాబాద్ - hydacs@state.gov
 ముంబై – mumbaiacs@state.gov
 కోల్ కత్వు - kolkataacs@state.gov

6. న్నరీణత్ సమయాన్నకి హాజరయి అమెరికన్ కానుసలేట్ అధికారుల ఎదురుగా అమెరికా
పౌరసత్వాన్నన వదులుకంటున్నటు్ గా ప్రకటించవలసి ఉంటుంది.
7. ఈ ప్రక్రయలో చ్వరి ఘట్్ం - అమెరికాలో ఉన్న ఆదాయపు పనున (ఐఆర్టఎస్) శాఖ్క
Form - 8854 న్నంప్ల పంపాలి.
పూరిు వివరాలక www.prasadthotakura.com ను చూడండి

(ఈ వాయస రచయిత్ డాక్ర్ట. ప్రస్వద్ తోట్క్యర గత్ మూడు దశాబాాలుగా అమెరికాలో సిథరపడి
పలు స్వమాజిక స్తవా కారయక్రమాలోల చ్చరుకగా పాల్గొంటున్న ప్రముఖ్ ప్రవాస భారతీయ
నాయకడు)

