ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదర్శ పాఠశాలల కార్ాాలయము
పాఠశాల కమీషనర్ కార్ాాలయము ఆవర్ణ,
ఇబ్రహంప్ట్నం,ఆంజనేయ ట్వర్్, బ్లాక్-బి,మొదట్ి అంతస్తు,
విజయవాడ,అమర్ావతి,ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఆదర్శ పాఠశాలలు (మోడల్ స్కూల్్) విద్యాపర్ముగా వెనకబడిన మండలములలో 2013 – 14

I

విద్యా

స్ంవత్్ర్ము న ండి ఆంధ్రపద్
ర ేశ్ రాష్ట్ మ
ర ులో పారర్ంభంచబడినవి. ఈ పాఠశాలలు చకూని

భవనములు మరియు

మౌళిక స్ద పాయములు కలిగి ఉననవి. 6 వ త్ర్గతి న ండి

ఇంటరమీడియట్ వర్కు చద వుటకు అవకాశము కలిగి ఉనన పాఠశాలలు ఇవి. ఈ ఆదర్శ
పాఠశాలలో విదానభాసంచ టకు ఎటువంటి ఫీజులు వస్కలు చేయబడవు. నెైపుణ్ాత్ కలిగిన
ఉపాధ్యాయులచే విద్యార్ధులకు ఉచిత్ విదాన అంద్ంచ చ ననవి.
ఈ ఆదర్శ పాఠశాలలో బో ధ్న ఇంగమీష్టు మాధ్ాములలో బో ధ్oచబడున . పరధ్మ భాష్ట తెలుగు
మరియు ద్ితీయ భాష్ట హంద్ీ. పరతి త్ర్గతిలో 80 సీటీ ు కలవు. 5 వ త్ర్గతి వర్కు తెలుగు మీడియంలో
చద్విన విద్యార్ధులకు ఒక నెల బ్రరడి కోర్ధ్ నిర్ిహంచబడున . విద్యార్ధులు వారి నివాస్ము న ండి
పాఠశాలలకు రావలయున .
ఈ పాఠశాలలలో చద వు విద్యార్ధులు మరియు విద్యారిున లు ఇంటి న ండి పాఠశాలకు మరియు
తిరిగి వెళ్ళుటకు త్లిీ దండురలే పలీ ల భాధ్ాత్ వహంచవలయున .
ఇటువంటి చకూటి మౌళిక స్ద పాయములు కలిగి, నయణ్ామైన విదాన

ఉచిత్ముగా, ఇంగమీష్టు

మాధ్ామములో అంద్ంచ చ నన ఆదర్శ పాఠశాలలలో “6 “ వ త్ర్గతిలో పరవేశమునకై 2019 –20 విద్యా
స్ం!! న ండి పరవేశ పరమక్ష నిర్ిహంచ టకై పరభుత్ిము వార్ధ నిర్ణయంచిరి.
II ఆంధ్రపద్
ర ేశ్ ఆదర్శ పాఠశాలలలో 2019 – 20 విద్యా స్ం. “6 “ వ త్ర్గతిలో పరవేశమునకై
నిర్ిహంచబడు పరవేశ పరమక్ష వారయుటకై త్గు స్మాచయర్ము.
1.

XXX
ఆంధ్రపద్
ర ేశ్ లో విద్యాపర్ముగా వెన కబడిన మండలములలో నెలకొలపబడిన 164 ఆదర్శ
పాఠశాలలలో “6“ వ త్ర్గతిలో పరవేశమునకై నిర్ిహంచబడుచ ననపరవేశ పరమక్షకు దర్ఖాస్ు లు
కోర్బడుచ ననవి.

2.

పరతి పాఠశాలలో “6 “ వ త్ర్గతికి 80 సీటీ ు కలవు. సీటీ ు రిజరవిష్టన్ ర్ూలు్

పరకార్ము

కవటాయంచబడున .
3.

పరవేశ

పరమక్ష రాష్ట్ ర వాాపు ముగా 31.03.2019

తేద్ీన ( ఆద్వార్ము ) ఉదయం 9 – 00 గం.

ల న ండి 11 – 00 గం. ల వర్కు నిర్ిహంచబడున .

ఏ మండలములో ఆదర్శ పాఠశాలలు పనిచేయుచ ననవో ఆ పాఠశాల పరమక్షా కవందరముగా పరవేశ

4.

పరమక్ష నిర్ిహంచబడున .
5.

పరవేశ పరమక్ష 5 వ త్ర్గతి స్ాాయలో తెలుగు/ ఇంగమీష్టు మాధ్ామాలలో నిర్ిహంచబడున .

6.

పరశానపత్రము Objective type లో ఉండున .

7.

పరశానపత్రములన 4 భాగములుగా విభజంచడమైనద్.
1) తెలుగు ( 25 మార్ధూలు ) 2) గణ్ిత్ము ( 25 మార్ధూలు )

3) పరిస్రాల విజఞానము I, II, (25 మార్ధూలు )
4) ఇంగమీష్టు (25 మార్ధూలు )

మొత్ు ము : 100 మార్ధూలు.

8. పరమక్షా కాలపరిమితి: 2 గంటలు.

III.

పవేశ పరమక్షకు అర్హత్లు : -

వయస్ ్ :

1) OC/BC కులమునకు చెంద్న విద్యారిు/విద్యారిున లు 01–09 –2007మరియు
31-08-2009 మధ్ా జనిీంచి ఉండవలెన . 10 న ండి 12 స్ం !! లు మించి వయస్ ్
ఉండరాద .
2)SC/ST కులమునకు చెంద్న విద్యారిు/విద్యారిున లు 01–09–2005 మరియు
31-08-2009 మధ్ా జనిీంచి ఉండవలెన . 10 న ండి 14 స్ం!! లు మించి వయస్ ్
ఉండరాద .
3) పరభుత్ి లేక పరభుత్ి గురిుంపు ప ంద్న పాఠశాలలో నిర్వధ్కంగా 2017 – 18మరియు
2018–19 విద్యా స్ంవత్్ర్ము చద్వి ఉండవలెయున .
4) 2018 – 19 విద్యా స్ంవత్్ర్ములో 5 వ త్ర్గతి చద వుచక పై త్ర్గతి కి పరమోష్టన్ కు
అర్హత్ కలిగి ఉండయలి.

IV.

పరమక్ష ర్ధస్ ము:
SC/ST విద్యార్ధులకు

:

ర్ూ. 30/-

ఇత్ర్ధలకు

:

ర్ూ. 100/-

ప్రతి పాఠశాలలో 6 వ తర్గతి యందత 80 సీట్ా ల కలవు.
ఆదర్శ పాఠశాలలలో బ్ో ధ్నా మాధ్ామము ఇంగ్లాషు
V. దర్ఖాస్తు చేయు విధానము :

అభారిా పై స్కచించిన అర్హత్లు పరిశీలించి త్న అర్ధహడనని స్ంత్ృపు చెంద్న త్ద పరి net
banking/credit/debit కార్డ్ ఉపయోగించి గవటవి ద్యిరా పారధ్మిక వివర్ములతో పరమక్ష ర్ధస్ ము
చెలిీంచిన త్ర్ధవాత్ వారికి / అత్నికి జనర్ల్ నెంబర్ధ కవటాయంచబడున .
జనర్ల్ నెంబర్ధ ప ంద్నంత్ మాత్రమున దర్ఖాస్ు చేస్ కొననటు
ీ పరిగణ్ించబడద . అద్
కవవలము పరమక్ష ర్ధస్ ము చెలిీంచినటు
ీ తెలియజవయు నంబర్ధ మాత్రమే.
జనర్ల్ నంబర్ధ ఆధ్యర్ముగా ఏద్ేని ఇంటర్డ నెట్
కవందరములలో

లేద్య AP Online/Mee Seva

www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in

(Online

లో)

దర్ఖాస్ు

చేస్ కొనవలయున .
ఆన్ లెైన్ లో దర్ఖాస్ు చేసన పదప దర్ఖాస్ు పరంట్ కాపీని ఏ ఆదర్శ పాఠశాలలో సీటున
కోర్ధచ నయనరో ఆ ఆదర్శ పాఠశాల పరధ్యనయచయర్ధాల వారికి స్మరిపంచవలెన .
నమూనయ దర్ఖాస్ు ఫార్ము మరియు రాష్ట్ మ
ర ులోని ఆదర్శ పాఠశాలల వివర్ములన
(పాఠశాలల లిస్్ ) www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in వెబ్ సైట్ నంద చకడగలర్ధ.
దర్ఖాస్ు న ఇంటరనట్ ద్యిరా నింపుటకు ముంద నమూనయ దర్ఖాస్ు న నింపుకొని ఒక
పాస్ప పర్ధ్ సైజు ఫప టో (3.5cm X 4.5 cm) న కూడయ ఇంటరనట్ కవంద్యరనికి తీస్ కొని వెళ్ళులి.
దర్ఖాస్ు లు ఆన్ లెైన్ లోనే పంపాలి. అలాకాక నేర్ధగా స్ంస్ా కు కాని, ఆదర్శ పాఠశాలకు
గాని పంపన దర్ఖాస్ు లు పరిశీలించబడవు. అటి్ అభార్ధులు పరమక్షకు అన మతించబడర్ధ.
VI. హాల్ టికటు
ీ :1) హాల్ టికటు
ీ పరవేశ పరమక్ష నిర్ిహంచ తేద్కి 5 రోజులు ముంద గా వారికి కవటాయంచిన రిఫరన్్

నెంబర్డ ద్యిరా ఏద్ేని ఇంటరనట్ సంటర్డ ద్యిరా ప ందవచ ున .
2) హాల్ టికటు
ీ పప స్్ ద్యిరా పంపబడవు.

VII. ఎంపక విద్యనము:1) పరవేశ పరమక్షలో ప ంద్న మార్ధూల ఆధ్యర్ముగా మరియు రిజరవిష్టన్ ర్ూల్్ పరకార్ము

విద్యార్ధుల ఎంపక జర్ధగున .
2) పరతి పాఠశాలలో 6 వ త్ర్గతి లో గల 80 సీటీ ు G.O.Ms.No.17 (S.E.Prog.I),,

Dt.11.02.2013 పరకార్ము కింర ద్ తెలిపన విధ్ముగా సీటీ ు కవటాయంచబడున .
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BC E 3) పరతి ఆదర్శ పాఠశాల ఒక యూనిట్
1)
2)
3)
4)

OC
SC
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BC

-

7%
10%
1%
7%
4%
గా పరిగణ్ించబడున .

4) ఏ ఇదద రికైనయ మరిట్ మార్ధూలు స్మానముగా వచిునపుపడు త్లిీ దండురల ఆద్యయము

పరిగణ్లోనికి తీస్ కోని త్కుూవ ఆద్యయము గల వారి పలీ లకు పారధ్యనాత్నిచిు ఎంపక
జర్ధగున .
5) ఆన్ లెైన్ లో త్పుపడు స్మాచయర్ము ఇచిున వారి పరవేశము ఎటువంటి ముందస్ు

స్మాచయర్ము లేకుండయ ర్దద చేయబడున .
6) కులము మరియు పుటి్న తేద్ీ ధ్ృవీకర్ణ్ పత్రములు అడిీష్టన్ స్మయమున స్ంబంధ్త్

ఆదర్శ పాఠశాల పరధ్యనయచయర్ధాల వారికి త్పపక స్మరిపంచవలయున .
7) SC/ST

విద్యార్ధాలు

పరవేశ

పరమక్షలో

త్పపక

35 లేక

అంత్కు

మించి

మార్ధూలు

లేక అంత్కు

మించి

మార్ధూలు

ప ంద్యుండవలెన .
8)

OC/BC విద్యార్ధాలు

పరవేశ పరమక్షలో

త్పపక 40

ప ంద్యుండవలెన . మరిట్ మరియు రిజరవిష్టన్ ర్ూల్్ పరకార్ము సీటీ ు కవటాయంచబడున .
దర్ఖాస్తు నంప్ుట్లో విదాార్థులకు ముఖా స్ూచనలు :1) దర్ఖాస్ు ఆన్ లెైన్ లో పంపుటకు ముంద నమూనయ దర్ఖాస్ు న నింపుకొనవలయున .
2) పాస్ పప ర్ధ్ సైజు ఫప టోన సదద ముగా ఉంచ కోవాలి .
3) దర్ఖాస్ు నింపునపుపడు అభారిా వివర్ములు అతి జఞగరత్ుగా నమోద చేస్ కోవాలి.
4) దర్ఖాస్ు నింపునపుడు జర్ధగు ప ర్పాటీ కు అభారిాయే పూరిు బాధ్ాత్ వహంచవలయున . త్ద పరి
ఏ విధ్మైన మార్ధపలు చేయబడవు.
5) పరవేశ పరమక్షకు హాజరైనంత్ మాత్రమున పరవేశమునకు అర్ధహలు కార్ధ.

Sd/- K.స్ంధ్యారాణ్ి, I.Po.S.
Po.S.

K.

పాఠశాల విద్యా కమీష్టనర్ధ మరియు
ఎక్స్ అఫషయో ప.డి. ఆం.పర. ఆదర్శ పాఠశాలలు,
ఇబరహంపటనం,అమరావతి.

