
ఆంధ�ప��ే� ఆదర� �ాఠ�ాలలల� 2020 – 21 ���� సంవత�రమ�ల� 

6 వ తరగ�ల���� ప���శమ� ��రక� ప�కటన 

     ��ట��ి��ష�          �ే��: 05-01-2020 
 

 ఆంధ�ప��ే� ల�� 164 �డ� సూ���  (ఆదర� �ాఠ�ాలల)ల� 2020–2021 ���� 

సంవత�రమ�నక� ‘6 ‘ వ తరగ� ల� ����ర�� లను �ేర����నుట��� �ే��. 05.04.2020 (ఆ���ారమ�) ��డ� 

�ాష� � �ా�ప�మ��ా ప���శ ప���ల� �ర���ంచబడ�ను. ఏ మండలమ�ల� ఆదర� �ాఠ�ాలల� 

ప��ేయ�చున��� ఆ �ాఠ�ాలల యం� ే05.04.2020 న ఉ. 10-00 గం. ల నుం�� ఉ. 12-00 గం. ల 

వరక� ప���శ ప��� �ర���ంచబడ�ను. ఈ ప���శ ప���క� ఆ� ల�ౖ� ����ా దరఖ�సు� ల� ��రబడ�చున��. 

ప���శ ప��� 5 వ తరగ� �ా� �ల� �ెల�గ� / ఇం���ష� ���యమ�ల� �ర���ంచబడ�ను.  ఈ ఆదర� 

�ాఠ�ాలల� బ� ధ��మ�ధ�మమ� ఆంగ�మ�ల��� ఉండ�ను. ఈ �ాఠ�ాలల� �ద�నభ��ించుటక� ఎట�వంట� 

�ీ�ల� వసూల� �ేయబడవ�. 
 

ప���శ అర�తల� : -  

1) వయసు�: ఒ.�ి., �.�ి. (OC,BC) క�ల�లక� �ెం��న ����ర�� ల� 01-09-2008 మ��య  31–

08-2010 మధ� ప�ట��  ఉం���. య�.�ి., య�.ట�. (SC,ST) క�ల�లక� �ెం��న ����ర�� ల� 01-

09-2006 మ��య� 31–08 –2010 మధ� ప�ట��  ఉం���. 

2) సంబం��త �ల�� లల� ప�భ�త� ల�క ప�భ�త� గ����ంప� �� ం��న �ాఠ�ాలలల� �రవ��కం�ా 2018-19 

మ��య� 2019-20 ���� సంవత�రమ�ల� చ��� ఉం���. 2019-20 ���� సంవత�రమ�ల� 5 

వ తరగ� చదువ�త� ప��ష� అర�త �� ం�� ఉం���. 

3) దరఖ�సు�  �ేయ����� మ�ందు�ా �వ�ాల�� క���న సమ���ర పత�మ� ��రక� 

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

               దరఖ�సు�  �ేయ� ���నమ�: అభ�ర�� ల� ��ౖ అర�త ప����ం� సంతృ�ి�  �ెం��న త�ా�త �ే��. 08-01-

2020 నుం�� 07.02.2020 వరక� net banking/credit/debit card  లను ఉప���ం� gatway ���ర 

ప��� ర�సుమ� �ె��ం�న తర��ాత �ా���� ఒక జనర� ��ంబర� ��ట��ంచబడ�ను. ఆ జనర� ��ంబర� 

ఆ��రమ��ా ఏ�ే� ఇంట� ���  ��ంద�మ�ల� www.cse.ap.gov.in/apms.ap.gov.in  (Online ల� ) 

దరఖ�సు�  �ేసు��నవలయ�ను. 

4) ప���� ర�సుమ� :  OC మ��య� BC లక� : ర�. 100/- (అ��ాల 100/- ర��ాయల� మ�త���)  

                       SC మ��య� ST లక� : ర�. 50/-   (అ��ాల 50/- ర��ాయల� మ�త���) 

5) 6‘ వ తరగ� ప���శమ�నక� ��ౖ ప���శ ప���ల�  OC మ��య� BC ����ర�� ల� 35  మ�ర��ల�  SC 

మ��య� ST  ����ర�� ల� క�సం 30  మ�ర��ల� �� ం��య�ండవల�ను. 

6) ప���శమ�ల� ప��భ ఆ��రమ��ా (అన�ా ప���శ ప���ల� �� ం��న మ�ర��ల ఆ��రమ��ా) మ��య� 

��జ���ష� ర��� ప��ారమ� ఇవ�బడ�ను. 

7) ప���శ ప���� ప��ా�పత�మ� Object Type ల� వ�ండ�ను. 

               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�. 

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


 
 
 
 


