ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ ఆదర్శ పాఠశాలలలో 2019 – 20 విదయా సంవత్సర్ములో
6 వ త్ర్గతిలోనికి ప్రవేశము కొర్కు ప్రకటన
నోటిఫికేషన్

తేద:ి 05-01-2019

ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ లోని 164 మోడల్ సకూల్స (ఆదర్శ పాఠశాలల)లో 2019–20 విదయా సంవత్సర్మునకు
‘6 ‘ వ త్ర్గతి లో విదయార్థులను చేర్థుకొనుటకై తేద.ి 31.03.2019 ( ఆదివార్ము ) నయడు రాష్ ర వాాప్త ముగా
ప్రవేశ ప్రీక్షలు నిర్వహంచబడును. ఏ మండలములో ఆదర్శ పాఠశాలలు ప్నిచేయుచుననవో ఆ పాఠశాలల
యందే 31.03.2019 న ఉ. 9-00 గం. ల నుండి ఉ. 11-00 గం. ల వర్కు ప్రవేశ ప్రీక్ష నిర్వహంచబడును. ఈ
ప్రవేశ ప్రీక్షకు ఆన్ ల ైన్ దయవరా దర్ఖాసుతలు కోర్బడుచుననవి. ప్రవేశ ప్రీక్ష 5 వ త్ర్గతి స్ాుయిలో తెలుగు /
ఇంగీీషు మీడియములో నిర్వహంచబడును.

ఈ ఆదర్శ పాఠశాలలో బో ధ్నయమాధ్ామము ఆంగీ ములోనే

ఉండును. ఈ పాఠశాలలో విదానభ్ాసించుటకు ఎటువంటి ఫీజులు వసకలు చేయబడవు.
ప్రవేశ అర్హతలు : -

01-09-2007 మరియ 31–08-

1) వయసుస: ఒ.సి., బి.సి. (OC,BC) కులాలకు చెందిన విదయార్థులు

2009 మధ్ా ప్ుటి్ ఉండయలి. యస్.సి., యస్.టి. (SC,ST) కులాలకు చెందిన విదయార్థులు 01-092005 మరియు 31–08 –2009 మధ్ా ప్ుటి్ ఉండయలి.
2) సంబంధిత్ జిలాీలలో ప్రభ్ుత్వ లేక ప్రభ్ుత్వ గురితంప్ు ప ందిన పాఠశాలలలో నిర్వధికంగా

2017-

18మరియు 2018-19 విదయా సంవత్సర్ములు చదివి ఉండయలి. 2018-19 విదయా సంవత్సర్ములో 5
వ త్ర్గతి చదువుత్ూ ప్రమోషన్ అర్హత్ ప ంది ఉండయలి.
3) దర్ఖాసు
త

చేయడయనికి

ముందుగా

వివరాలతో

కూడిన

సమాచయర్

ప్త్రము

కొర్కు

www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in చకడగలర్థ.
దర్ఖాసుత చేయు విధయనము: అభ్ార్థులు పై అర్హత్ ప్రిశీలించి సంత్ృపిత చెందిన త్రావత్ తేద.ి 10-01-

2019 నుండి 11.02.2019 వర్కు net banking/credit/debit card లను ఉప్యోగించి gatway దయవర్ ప్రీక్ష
ర్థసుము చెలిీంచిన త్ర్థవాత్ వారికి ఒక జనర్ల్ నంబర్థ కేటాయించబడును. ఆ జనర్ల్ నంబర్థ
ఆధయర్ముగా ఏదేని ఇంటర్ నట్ కేందరములో www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in (Online లో ) దర్ఖాసుత
చేసుకొనవలయును.
4) ప్రీక్షా ర్థసుము : OC మరియు BC లకు : ర్ూ. 100/- (అక్షరాల 100/- ర్ూపాయలు మాత్రమే)

SC మరియు ST లకు : ర్ూ. 30/- (అక్షరాల 30/- ర్ూపాయలు మాత్రమే)
5) 6‘ వ త్ర్గతి ప్రవేశమునకు పై ప్రవేశ ప్రీక్షలో OC మరియు BC విదయార్థులు

40 మార్థూలు SC

మరియు ST విదయార్థులు కనీసం 35 మార్థూలు ప ందియుండవల ను.
6) ప్రవేశములు ప్రతిభ్ ఆధయర్ముగా (అనగా ప్రవేశ ప్రీక్షలో ప ందిన మార్థూల ఆధయర్ముగా) మరియు

రిజరేవషన్ ర్ూల్స ప్రకార్ము ఇవవబడును.
7) ప్రవేశ ప్రీక్షా ప్రశానప్త్రము Object Type లో వుండును.

ఇత్ర్ వివర్ములకు ఆదర్శ పాఠశాల పిరనిసపాల్ ను గాని లేక సంబంధిత్ జిలాీ విదయాశాఖాధికారిని/
మండల విదయాశాఖాధికారిని సంప్రదించగలర్థ.
Sd/- K.సంధయారాణి, I.Po.S.
పాఠశాల విదయా కమీషనర్థ మరియు ఎక్సస అఫిషియో పి.డి. ఆం.ప్ర.
ఆదర్శ పాఠశాలలు,

ఇబరహంప్టనం,అమరావతి.

