
ఆంధ�ప���ే ఆదర� �ాఠ�ాలల �ా�ా�లయమ� 

�ాఠ�ాల క�షన� �ా�ా�లయమ� ఆవరణ, 

ఇబ���ంపట�ం,ఆంజ��య టవ��, బ�� �-�,�దట� అంతసు� , 

�జయ�ాడ,అమ�ావ�,ఆంధ�ప���ే. 

 

I ఆదర� �ాఠ�ాలల� (�డ� సూ���) ����పరమ��ా ��నకబ��న మండలమ�లల� 2013 – 14   

����  సంవత�రమ� నుం�� ఆంధ�ప��ే� �ాష� �మ�ల� ��ా రం�ంచబ��న�. ఈ �ాఠ�ాలల� చక�� 

భవనమ�ల� మ��య�  మ��క సదు�ాయమ�ల� క��� ఉన��. 6 వ తరగ� నుం�� ఇంట�����య� వరక� 

చదువ�టక� అవ�ాశమ� క��� ఉన� �ాఠ�ాలల� ఇ�. ఈ ఆదర� �ాఠ�ాలల� �ద�నభ��ించుటక� ఎట�వంట� 

�ీ�ల� వసూల� �ేయబడవ�. ��ౖప�ణ�త క���న   ఉ�ా���య�ల� ే  ����ర�� లక� ఉ�త �ద�ను 

అం��ంచుచున��. 

  

ఈ ఆదర� �ాఠ�ాలల� బ� ధన ఇం���ష� మ�ధ�మ�లల� బ� ��oచబడ�ను. ప�ధమ ��ష �ెల�గ� మ��య� 

����య ��ష ��ం��. ప�� తరగ�ల� 80 �ీట��  కలవ�. 5 వ తరగ� వరక� �ెల�గ� ���యంల� చ���న ����ర�� లక� 

ఒక ��ల �����  ��ర�� �ర���ంచబడ�ను. ����ర�� ల� �ా�� ��ాసమ� నుం��  �ాఠ�ాలలక� �ావలయ�ను. 

 ఈ �ాఠ�ాలలల� చదువ� ����ర�� ల� మ��య� �������నుల� ఇంట� నుం�� �ాఠ�ాలక� మ��య� ����� 

��ళ��టక� త��దండ�� ల� �ిల�ల ��ధ�త వ��ంచవలయ�ను. 

 ఇట�వంట� చక�ట� మ��క సదు�ాయమ�ల� క���, ��ణ����న �ద�ను ఉ�తమ��ా, ఇం���ష�     

మ�ధ�మమ�ల� అం��ంచుచున� ఆదర� �ాఠ�ాలలల� “6 “ వ తరగ�ల� ప���శమ�న��� 2020 –21 ����  సం!! నుం�� 

ప���శ ప��� �ర���ంచుట��� ప�భ�త�మ� �ార� �ర��ం���. 

II.  ఆంధ�ప��ే� ఆదర� �ాఠ�ాలలల� 2020-2021 ���� సం. “6 “ వ తరగ�ల� ప���శమ�న���  �ర���ంచబడ� 

ప���శ ప��� ��ా య�ట��� తగ� సమ���రమ�. 

                                                                                XXX 

1. ఆంధ�ప���ే ల� ����పరమ��ా ��నుకబ��న మండలమ�లల� ��ల��ల�బ��న 164 ఆదర�  �ాఠ�ాలలల� “6“ 

వ తరగ�ల� ప���శమ�న��� �ర���ంచబడ�చున�ప���శ ప���క� దరఖ�సు� ల�  ��రబడ�చున��. 

2. ప�� �ాఠ�ాలల� “6“వ తరగ��� 80 �ీట��  కలవ�. �ీట��  ��జ���ష� ర�ల��  ప��ారమ� 

 ��ట��ంచబడ�ను. 

3. ప���శ ప��� �ాష� � �ా�ప�మ��ా 05.04.2020  �ే��న ( ఆ���ారమ� ) ఉదయం 10 – 00 గం. ల  నుం��  

12 – 00  గం. ల వరక� �ర���ంచబడ�ను. 

4. ఏ మండలమ�ల� ఆదర� �ాఠ�ాలల� ప��ేయ�చున��� ఆ �ాఠ�ాల ప���� ��ంద�మ��ా ప���శ ప��� 

 �ర���ంచబడ�ను. 

5. ప���శ ప��� 5 వ తరగ� �ా� �ల� �లె�గ�/ ఇం���ష� మ�ధ�మ�లల� �ర���ంచబడ�ను. 

6. ప��ా�పత�మ�  Objective type ల� ఉండ�ను. 

7. ప��ా�పత�మ�లను  4 ��గమ�ల��ా  �భ�ంచడ���న��. 

 

1) �ెల�గ� (25 మ�ర��ల� )   2) గణ�తమ� ( 25 మ�ర��ల� )  

3)  ప��స�ాల �జ�� నమ� I, II, (25 మ�ర��ల� )    

4)  ఇం���ష� (25 మ�ర��ల� )    �త�మ� : 100 మ�ర��ల�. 

 



8. ప���� �ాలప����: 2 గంటల�. 

III.    ప���శ ప���క�  అర�తల� : -  

 

వయసు�: 1) OC/BC క�లమ�నక� �ెం��న �������/�������నుల� 01–09 –2008మ��య�  

                                31-08-2010 మధ� జ��ం� ఉండవల�ను. 10 నుం�� 12 సం !! ల� మధ� వయసు� 

    ఉండవల�ను. 

                               2)SC/ST క�లమ�నక� �ెం��న �������/�������నుల� 01–09–2006 మ��య�     

        31-08-2010 మధ� జ��ం� ఉండవల�ను. 10 నుం�� 14 సం!! ల� మధ� వయసు�            

                                ఉండవల�ను. 

           3) ప�భ�త� ల�క ప�భ�త� గ����ంప� �� ం��న �ాఠ�ాలల� �రవ��కం�ా 2018 – 19మ��య�   

                    2019–20 ���� సంవత�రమ� చ��� ఉండవల�య�ను.  

     4) 2019 – 20 ���� సంవత�రమ�ల� 5 వ తరగ� చదువ�చూ ��ౖ తరగ� ��  ప��ష� క�  

      అర�త క��� ఉం���. 

 

IV.  ప��� ర�సుమ�: 

  SC/ST ����ర�� లక�  : ర�. 50/- 

  ఇతర�లక�   :  ర�. 100/- 

ప�� �ాఠ�ాలల� 6 వ తరగ� యందు 80 �ీట��  కలవ�. 

ఆదర� �ాఠ�ాలలల� బ� ధ�� మ�ధ�మమ� ఇం���ష�  

 

V. దరఖ�సు�  �ేయ� ���నమ� : 

అభ���� ��ౖన సూ�ం�న అర�తల� ప����ం� తను అర�� డన� సంతృ�ి�  �ెం��న తదుప�� net 

banking/credit/debit �ా�� ఉప���ం� ��ట�� ����ా ��ా ధ�క �వరమ�ల�� ప��� ర�సుమ� �ె��ం�న తర��ాత 

�ా���� /  అత��� జనర� ��ంబర� ��ట��ంచబడ�ను. 

జనర� ��ంబర� �� ం��నంత మ�త�మ�న దరఖ�సు�  �ేసు��న�ట��  ప��గణ�ంచబడదు. అ�� ��వలమ� ప��� 

ర�సుమ� �ె��ం�నట��  �ె�యజ�య� నంబర� మ�త���. 

జనర� నంబర� ఆ��రమ��ా ఏ�ే� ఇంట� ���  ల��� AP Online/Mee Seva ��ంద�మ�లల� 

www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in (Online ల�) దరఖ�సు�  �సేు��నవలయ�ను. 

  ఆ� ల�ౖ� ల� దరఖ�సు�  �ే�ిన �ిదప దరఖ�సు�  �ి�ం� �ా�ీ� ఏ ఆదర� �ాఠ�ాలల� �ీట�ను ��ర�చు����� ఆ 

ఆదర� �ాఠ�ాల ప�������ర��ల �ా���� సమ���ంచవల�ను. 

నమ��� దరఖ�సు�  �ారమ� మ��య� �ాష� �మ�ల�� ఆదర� �ాఠ�ాలల �వరమ�లను (�ాఠ�ాలల �సు� ) 

www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in ��� ���ౖ నందు చూడగలర�. 

దరఖ�సు� ను ఇంట���� ����ా �ంప�టక� మ�ందు నమ��� దరఖ�సు� ను �ంప���� ఒక �ా�� �ర��  ��ౖ� 

�� ట� (3.5cm X 4.5 cm) ను క��� ఇంట���� ��ం��� ��� �సు��� ������. 

దరఖ�సు� ల� ఆ� ల�ౖ� ల��� పం�ా�. అల��ాక ��ర��ా సంస�క� �ా�, ఆదర� �ాఠ�ాలక� �ా� పం�ని 

దరఖ�సు� ల� ప����ంచబడవ�.  అట��  అభ�ర�� ల� ప���క� అనుమ�ంచబడర�. 

  



VI.   �� ట���ట�� :- 

1) �� ట���ట��  ప���శ ప��� �ర���ంచు �ే���� 7 ���ల� మ�ందు�ా �ా���� ��ట��ం�న ��ఫ���� ��ంబ�      

����ా ఏ�ే� ఇంట���� ��ంట� ����ా �� ందవచు�ను. 

2) �� ట���ట��  �� సు�  ����ా పంపబడవ�. 

 

VII.   ఎం�ిక ���నం :-  

1) ప���శ ప���ల� �� ం��న మ�ర��ల ఆ��రమ��ా మ��య� ��జ���ష� ర��� ప��ారమ� ����ర�� ల ఎం�ిక  

               జర�గ�ను. 

2) ప�� �ాఠ�ాలల� 6 వ తరగ� ల� గల 80 �ీట��  G.O.Ms.No.17 (S.E.Prog.I), Dt.11.02.2013  

ప��ారమ� ���ం�� ��ె�ిన �ధమ��ా �ీట��  ��ట��ంచబడ�ను. 

 
1)  OC  -  50% 
2)  SC  -  15% 
3)  ST  -  6% 
4)  BC  -     
a)  BC A  -          7% 
b)  BC B  -          10% 
c)  BC C  -          1% 
d)  BC D  -          7% 
e)  BC E  -          4% 
 

3) ప�� ఆదర� �ాఠ�ాల ఒక య��� �ా ప��గణ�ంచబడ�ను. 

4) ఏ ఇద�������� ����� మ�ర��ల� సమ�నమ��ా వ��నప��డ� �ా�� ప�ట��న �ే���� ��ా ��న�త ఇవ�బడ�ను,   

               మ�ర��ల� మ��య� ప�ట��న �ే�� ఒకట� అ�న బ��కలక� ��ా ��న�త ఇవ�బడ�ను. 

5) ఆ� ల�ౖ� ల� తప��డ� సమ���రమ� ఇ��న �ా�� ప���శమ� ఎట�వంట� మ�ందసు�  సమ���రమ�  

              ల�క�ం�� రదు�  �ేయబడ�ను. 

6) క�లమ� మ��య� ప�ట��న �ే�� ధృ�కరణ పత�మ�ల� అ���ష� సమయమ�న సంబం��త ఆదర�   

                �ాఠ�ాల ప�������ర��ల �ా���� తప�క సమ���ంచవలయ�ను. 

7) SC/ST ����ర�� ల� ప���శ ప���ల� తప�క 30 ల�క అంతక� �ం� మ�ర��ల�                    

               �� ం��య�ండవల�ను. 

8)  OC/BC ����ర�� ల� ప���శ ప���ల� తప�క 35 ల�క అంతక� �ం� మ�ర��ల�                     

                �� ం��య�ండవల�ను. ����� మ��య� ��జ���ష� ర��� ప��ారమ� �ీట��  ��ట��ంచబడ�ను. 

 

దరఖ�సు�  �ంప�టల� ����ర�� లక� మ�ఖ� సూచనల� :- 

1) దరఖ�సు�  ఆ� ల�ౖ� ల� పంప�టక� మ�ందు నమ��� దరఖ�సు� ను �ంప���నవలయ�ను . 

2) �ా� �� ర��  ���ౖ �� ట�ను �ిద�మ��ా ఉంచు���ా� . 

3) దరఖ�సు�  �ంప�నప��డ� అభ���� �వరమ�ల� అ�  జ�గ�త� �ా న�దు �ేసు���ా�. 

4)  దరఖ�సు�  �ంప�నప�డ� జర�గ� �� ర�ాట� క� అభ������ ప���� బ�ధ�త వ��ంచవలయ�ను. తదుప�� ఏ   

               �ధ���న మ�ర��ల� �ేయబడవ�. 

5) ప���శ ప���క� �జ���నంత మ�త�మ�న ప���శమ�నక� అర�� ల� �ార�. 

 

                      
                                                                                                                                          

                                                           Sd/-  �న�రభదు� డ� 

                                                                                                              �ాఠ�ాల ���� క�షనర� మ��య� 

                                                                                                    ఎ�� అ�ి�ి� �ి.��. ఆం.ప�. ఆదర� �ాఠ�ాలల�,   



                                                                                         ఇబ���ంపట�ం,అమ�ావ�. 

               ఇతర �వరమ�లక� ఆదర� �ాఠ�ాల �ి����ా� ను �ా� ల�క సంబం��త �ల��  �����ాఖ����ా��� /

మండల �����ాఖ����ా��� సంప���ంచగలర�. 

         
 
 

�ాఠ�ాల ���� క�షనర� మ��య� ఎ�� అ�ి�ి� �.ి�� .ఆం.ప� .    

ఆదర� �ాఠ�ాలల�   ,   ఇబ���ంపట�ం,అమ�ావ�. 

 




