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{ç³-Mæü-r¯@þ çÜ…QÅ ఇ-/3/2020              ™óþ¨ 08&01&2020 

 

Ð@þ$à™éÃ gZÅ†-»ê- çœNÌôý ™ðþË…V>×ý Ððþ¯@þ$ -Mæü-º-yìþ¯@þ ™èþÆæÿ-Væü-™èþ$Ë çÜ…„óüÐ@þ$ Væü$Ææÿ$-Mæü$Ë  

Ñ§éÅ-Ë-Ä¶ý*ÌZÏ 6, 7, 8Ð@þ ™èþÆæÿ-Væü-†ÌZ 2020&21 Ñ§éÅ çÜ…Ð@þ -™èþÞ-Æ>-°Mìü ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల కు  
{ç³ÐóþÔ¶ý {ç³Mæü-r¯@þ 

 

1. Ð@þ$à™éÃ gZÅ† -»ê- çœNÌôý ™ðþË…V>×ý Ððþ¯@þ$-Mæü-º-yìþ¯@þ ™èþÆæÿ -Væü-™èþ$Ë çÜ…„óüÐ@þ$ Væü$Ææÿ$-Mæü$Ë Ñ§éÅ-Ë-Ä¶ý*Ë 
çÜ…çÜ¦, Oòßý-§æþ-Æ>-»ê§Šþ B«§æþÓ -ÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓ - íßý…^èþ -º-yæþ$-™èþ$¯@þ² ¼íÜ »êË, »êÍ-MæüË ´ëuæÿ-Ô>-ËÌZÏ 

2020&21 Ñ§éÅ çÜ…Ð@þ -™èþÞ -Æ>-°-Mìü-V>¯@þ$ 6Ð@þ, 7Ð@þ, 8Ð@þ ™èþÆæÿ -Væü† (C…XÏçÙ$ Ò$yìþ -Ä¶ý$…)ÌZ ఖాళీగా 
ఉన్న సీట్ల ÌZ {ç³ÐóþÔ¶ý… MöÆæÿMæü$ ¼íÜ, G‹ÜíÜ, G‹Üsìý Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ C¼íÜ ËMæü$ ^ðþ…¨¯@þ ™ðþË…V> -×ýÌZ° 

33 hÌêÏË Ñ§éÅ-Ç¦± Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë ¯@þ$…yìþ §æþÆæÿ -Rê-çÜ$¢Ë$ BàÓ-°çÜ$¢¯é²-Ð@þ¬.  ™óþ¨ 15&03&2020 
¯éyæþ$ fÇVóü {ç³ÐóþÔ¶ý ç³È-„æüÌZ Mæü¯@þ -º-Ææÿ-_¯@þ {ç³†¿¶ý Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ Çf-ÆóÿÓ- çÙ¯Œþ B«§é -Ææÿ…V> Ñ§éÅ -Ææÿ$¦-Ë$ 
G…í³Mæü ^óþÄ¶ý$-º-yæþ-™é -Ææÿ$. 

2. పాఠశాలల వారీగా , తరగతుల వారీగా , కేటగిరిల వారీగా  ఖాళీల విఴరాలను 
అనుబంధం-3 లో చూడగలరు. 

3. పాత జిలాా ల పాాతిదికన   ఏ కేటగిరీలో ఖాళీలు ఉననాయో , ఆ కేటగిరీకి 
సంబంధించిన వారే దరఖాసుు  చేసుకోగలరు. వేరే కేటగిరీల వారు దరఖాసుు  
చేయరాదు. ఓక వేళ దరఖాసుు  చేసినచ ,ో సీటు కేటాయంచబడదు.  సంసథకు 
ఎటుఴంటి బాధయత  లేదు. అటిి దరఖాసుు లు రిగణలోకి తీసుకోబడఴు. 

 

4. ప్రవేశమునకు అర్హత : 

a) 6వ తరగతి లో ప్రవేశము కోరు Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë$ çÜ…º…«¨™èþ hÌêÏÌZ° {ç³¿¶ý$™èþÓ ÌôýMæü {ç³¿¶ý$™èþÓ  

Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯@þ ´ëuæÿ -Ô>-ËÌZ 2019&20 çÜ….ÌZ 5 వ తరగతి  చదువుతూ E…yé-Í. 

b) 7 వ తరగతి లో ప్రవేశము కోరు Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë$ çÜ…º…«¨™èþ hÌêÏÌZ° {ç³¿¶ý$™èþÓ ÌôýMæü {ç³¿¶ý$™èþÓ 

Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯@þ ´ëuæÿ -Ô>-ËÌZ 2019&20 çÜ….ÌZ 6వ  తరగతి  చదువుతూ E…yé-Í. 

c) 8 వ తరగతి లో ప్రవేశము కోరు Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë$ çÜ…º…«¨™èþ hÌêÏÌZ° {ç³¿¶ý$™èþÓ ÌôýMæü {ç³¿¶ý$™èþÓ 

Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯@þ ´ëuæÿ -Ô>-ËÌZ 2019&20 çÜ….ÌZ 7వ  తరగతి  చదువుతూ E…yé-Í. 



d) విద్యా రుులు ప్రభుతవ   లేక ప్రభుతవ   గుర్ తింపు పిందిన ´ëuæÿ-Ô>-ËÌZ 2018 &19  

మర్యు  2019&20 విదా్య  సింవతస రములలో  నిరవధికింగా అదే జిలా్లలో 

విదా్ ను  అభ్ా సించి ఉిండవలెను. 
ఴయసుు: 

 6ఴ తరగతిక:ి 31---/08/-2020 ననటికి 12 సంఴతురాలకు మంచకూడదు.  
ఎసిు/ఎసిిలకు 2 సంఴతురాల మనహాయంు కలదు. 

 7ఴ తరగతిక:ి 31---/08/-2020 ననటికి 13 సంఴతురాలకు మంచకూడదు.  
ఎసిు/ఎసిిలకు 2 సంఴతురాల మనహాయంు కలదు. 

 8ఴ తరగతిక:ి 31---/08/-2020 ననటికి 14 సంఴతురాలకు మంచకూడదు.  
ఎసిు/ఎసిిలకు 2 సంఴతురాల మనహాయంు కలదు. 
 

5. Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë ™èþÍÏ -§æþ…{yæþ$Ë/çÜ…Ææÿ -„æü-Mæü$Ë çÜ…Ð@þ -™èþÞÆæÿ B§éÄ¶ý$… “V>మీణ {´ë…త విదా్య రుులకు 

Ææÿ*.1,50,000/& రట్టణ  {´ë…త  విదా్య రుులకు Ææÿ*.2,00,000/& Mæü$ Ñ$…^èþ -Æ>-§æþ$.  
§æþÆæÿ-RêçÜ$¢ ^óþÄ¶ý$-yé-°Mìü Ð@þ¬…§æþ$V> ç³NÇ¢ ÑÐ@þ -Æ>-Ë™ø Mæü*yìþ¯@þ çÜÐ@þ*-^éÆæÿ ç³{™èþ… MöÆæÿMæü$ 

mjptbcwreis.cgg.gov.in  Ððþ»ŒýO-òÜsŒý¯@þ$ ^èþ*yæþ-Væü-Ë-Ææÿ$. 

6. §æþÆæÿ-RêçÜ$¢ ^óþÄ¶ý¬ Ñ«§é @̄þ…] A¿¶ýÅ-Ææÿ$¦Ë$ Oò³ AÆæÿá-™èþ-Ë¯@þ$ ç³Ç-Ö-Í…^èþ$-Mæü$° çÜ…™èþ–í³¢ ^ðþ…¨¯@þ ™èþÆæÿ$ -Ðé™èþ 
H§óþ° PAYMENT GATEWAY §éÓÆ> M>±, B¯ŒþO-Ìñý Œ̄þ §éÓÆ> M>±  Ææÿ*. 100/& ^ðþÍÏ…_, 
mjptbcwreis.cgg.gov.in  Ððþ»ŒýO-òÜsŒý §éÓÆ> B¯ŒþO -Ìñý-¯ŒþÌZ ™óþ¨ - 01 &02&-2020 ¯@þ$…yìþ        
29&02&2020  ÌZV> §æþÆæÿ-RêçÜ$¢ ^óþçÜ$-Mø-Ðé-Í. 

7. àÌŒý-sìý-Mð r$Ï yú¯Œþ-ÌZyŠþ ™óþ¨: 07&03&-2020    
 

ç³NÇ¢ ÑÐ@þ-Æ>Ë MöÆæÿMæü$ HO§ðþ¯é Ð@þ$à™éÃ gZÅ† -»ê- çœNÌôý Ððþ¯@þ$-Mæü-º-yìþ¯@þ ™èþÆæÿ -Væü-™èþ$Ë çÜ…„óüÐ@þ$ Væü$Ææÿ$ -
Mæü$Ë Ñ§éÅ-Ë-Ä¶ý$… ¯@þ…§æþ$ M>± Oòßý-§æþ-Æ>-»ê-§Šþ,- రిం. నిం. 206, 2వ అింతస్తత, డి. ఎస్. ఎస్. భ్వన్, 

మాసాబ్ ట్ా ింక్, హైద్రాబాద్ ÌZ  VæüË çÜ…çÜ¦ M>Æ>Å-Ë-Ä¶ý$…ÌZ, M>Æ>ÅËÄ¶ý$ ç³° Ðóþâ¶ýÌZÏ çÜÓÄ¶ý$…V> 
M>± Ìôý§é D “Mìü…¨ ¸ù¯Œþ ¯ðþ…º -Ææÿ$ÌZ çÜ…{ç³ -¨… è̂þ-Væü-ËÆæÿ$. 040&23328266.  
 

 

 
 

సం/- మల్లయ్య బట్టు ,  

M>ÆæÿÅ-§æþ-ÇØ, 

Ð@þ$à™éÃ gZÅ† -»ê- çœNÌôý ™ðþË…V>×ý Ððþ¯@þ$-Mæü-º-yìþ¯@þ ™èþÆæÿ -Væü-™èþ$Ë 
çÜ…„óüÐ@þ$ Væü$Ææÿ$ -Mæü$Ë Ñ§éÅ-Ë-Ä¶ý*Ë çÜ…çÜ¦, హ ైదరాబాద్ 

 


