ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విదయాలయాల సంసథ (రి) :: హైదరాబాదు

ప్రవేశ ప్రీక్షా ప్రకటన
Rc.No.56/D1/Acad/2016

Dt.23.03.2016

ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విదయాలయాల సంసథ , హైదరాబాదువారిచే ఇంగీీష్ మీడియం-స్టేట్
స్ిలబుస్ నందు నిరవహంచబడుతునన 35 సాధయరణ గిరిజన గురుకుల నుాఠశాలలలీ 5వ తరగతి ప్రవేశానికి
మరియు వీటిలలని 6 నుండి 9వ తరగతులలల మిగిలిన స్ీటీకు

2016-17 విదయా సంవతసరానికి గాను

ప్రవేశప్రీక్ష దయవరా విదయారుులను చేరుుకోవడయనికి రాషేవ
ర ాాప్త ంగా అనిన గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల నుాఠశాలలలీ
తేది. 17.04.2016 న ప్రవేశప్రీక్ష నిరవహంచబడును. ప్రవేశ ప్రీక్ష 5వ తరగతిలల ప్రవేశానికి 4వ తరగతి
సాథయిైన, మిగిలిన తరగతులకు వాని ముందు తరగతుల సాథయిైన తెలుగు/ఇంగీీష్ మీడియంలలల
ఉంట ంది.

ప్రవేశానికి అరహత
5వ తరగతి ప్రవేశానికి ఓ.స్ి, నృ.స్ి.

(O.C., B.C.) కులాలకు చెందిన విదయారుులు

మరియు 31.08.2007 మధ్ా జనిమంచి ఉండయలి. యస్.స్ి., యస్.టి.,

01.09.2005

(S.C.,S.T) కులాలకు చెందిన

విదయారుులు 01.09.2003 మరియు 31.08.2007 మధ్ా జనిమంచి ఉండయలి. సంబంధిత జిలాీలల ప్రభుతవ లేక
ప్రభుతవ గురితంప్ు ను ందిన నుాఠశాలలల 2015-16 విదయా సంవతసరంలల 4వ తరగతి చదివి ఉండయలి. తలిీ ,
తండురల/సంరక్షకుల ఆదయయం 2015-16 సంవతసరానికి రూ.65,000/- (గాామీణ నుారంతంలల) రూ.75,000/(ప్టే ణ నుారంతంలల) మించి ఉండరాదు.
క్ర.
సం

పాఠశాల వివరములు
(APTW) ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన

1

సంక్షేమ గురుకుల నుాఠశాలలు

ప్రవేశ

పాఠశాలల

త్రగతి

సంఖ్య

5వ

35

ఒక్కొక్ొ

దరఖ్ాసతులు

పాఠశాలలో

సమర్పంచతట్క్ు

గల సీట్ల సంఖ్య

చివర్ తేది

80 / 60

ప్రవేశ
ప్రీక్ష తేది

17-04-2016

(General ST)
07-04-2016

(APTW-PTG) ఆంధ్రప్రదేశ్
2

గిరిజన సంక్షేమ ి.టి.జి.

3వ

10

ప్రవేశ ప్ర్క్షా

80

లేదత

నుాఠశాలలు
ప్ూరితవివరాలతో కూడిన సమాచయర ప్తరం కొరకు మరియు దరఖాసుత
www.aptwgurukulam.ap.gov.in వెబ్ స్ైట్ చూడగలరు. సమాచయర

కొరకు
ప్తరంలల ఇవవబడిన అరహతలు

ప్రిశీలించుకొని సంతృిత చెందిన తరువాత దరఖాసుతను వెబ్ స్ైట్ నుండి గానీ లేదయ మీదగగ రలలని ఆంధ్రప్రదేశ్
గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల నుాఠశాలలలీ గానీ తేది. 23.03.2016 నుండి ఉచితంగా ను ందగలరు. ప్ూరితచేస్ిన
దరఖాసుతను తేద.ి 07.04.2016 సా// 5.00 గం.లలలగా మీ జిలాీలల దగగ రలలని ఏదెైనయ ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన
సంక్షేమ గురుకుల నుాఠశాలలలల సవయంగా సమరిపంచి వెంటనే హాల్ టికెట్ ను ందగలరు. ఆలసాంగా వచిున
దరఖాసుతలు స్ీవకరింప్ బడవు.
Sd/-

కారాదరిి,

Annexure-I
A.P.GURUKULAM
(ANDHRA PRADESH TRIBAL WELFARE RESIDENTIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS SOCIETY®)

CRITERIA FOR ADMISSIONS INTO APTWR SCHOOLS FOR THE YEAR 2016-17
Unit of Admission

: District

Admissions Committee

: Chairman : Project officer in ITDA Districts / Additional
Joint Collector in Non – ITDA Districts. If AJC post is not
available, JC-2 will be the Chairman
Convener : DD Tribal Welfare in ITDA Districts / DTWO
in Non – ITDA Districts.
Members : Principals of Residential Schools in the
District.

Parental Income

: Parental income should not exceed Rs. 65,000/- in rural
areas and 75,000 in urban areas.

Eligibility
Sl.
No

Class

:
Eligibility

Intake
For
SC
&
STs
For
BC
&
OCs

Candidates completed a 4th class in Govt.,
Schools /GAHS/ Recognized Schools should be
born between 01.09.2003 and 31.08.2007.

1

5th

2

6th

Backlog vacancies if any

3

7th

Backlog vacancies if any

4

8th

Backlog vacancies if any in

Candidates completed the 7th class
in Govt., Schools/GAHS/ Recognized Schools

5

9th

Backlog vacancies if any

Candidates completed 8th class
in
Govt., Schools /GAHS/ Recognized Schools

80

Candidates completed a 4th class in Govt.,
Schools /GAHS/ Recognized Schools should be
born between 01.09.2005 and 31.08.2007.
Candidates completed 5th class
in Govt., Schools/GAHS/ Recognized Schools
Candidates completed the 6th class
in Govt.Schools/GAHS/ Recognized Schools

Medium of instruction: English
Reservation Policy:

1. 78% of seats reserved for ST community ,including PTGs in
General Residential Schools and the remaining seats reserved
for OC (2%), BC(5%),SC (12%), and AEQ(3%)
2. For PTG Schools 95% of seats are reserved for PTGs
only. The remaining seats are reserved for OC (1%),
BC (1%), SC (2%), and AEQ (1%).
3. All the backlog vacancies shall be filled with STs only in
General Residential Schools and with PTGs in PTG Schools.

Admission Test:

1. Test will be conducted at District level for 5th Class & back log
vacancies in other classes if any under the control of POs of
ITDAs in ITDA Districts, AJCs in non-ITDA Districts on
17.04.2016.
2.There is no entrance test for 3rd Class In PTG Schools at Malli,
Srikakulam Dist, Bhadragiri,
Vizianagaram Dist, Araku,
Visakhapatnam Dist, Maredumilli and
Chintoor, East
Godavari Dist, Nagarjunasagar, Guntur Dist, Yerragondapalem
Prakasam Dist, Mahanandi Kurnool Dist,
Somasilla and
Chittedu Nellore Dist., the admission of PTG students on a
first come first serve basis.
Sd/SECRETARY

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గురుకులం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల నుాఠశాల (ఇంగీీషు మీడియం) లల
2016-17 విదయా సం.నకు 3/5 వ తరగతి లల చేరుటకు

ప్రవేశ ప్రీక్ష దరఖాసుత
H.T.No:

1

విదయారిు ప్ూరిత టరు

2

బాలుడు/బాలిక

:

3

తండిర టరు

:

4

తలిీ టరు

:

5

ప్ుటిే న తేది

:

6

కులము మరియు ఉప్కులము

:

7

వికలాంగులా?

:

8

తండిర / సంరక్షకుని వృతిత

:

9

వారిిక ఆదయయము

:

:

Date

Month

Year

అవును/కాదు

10 బాంక్ ఎక ంట నంబరు(కలిగి ఉంటె )
11 ఆధయర్ నంబరు (నకలు జత చేయవలెను)

:

12 రేషన్ కారుు నంబరు (నకలు జత చేయవలెను)

:

13

ప్రసత ుతము చదువుచునన తరగతి,

:

నుాఠశాల టరు మరియు గాామము

14 ప్రవేశము కోరుచునన తరగతి

:

15 చేరదలచుకొనన నుాఠశాల

:

16 ప్ూరిత చిరునయమా

:

17 గాామము

:

18 నుో సుే

:

19 మండలము

:

20 జిలాీ

:

21 ిన్ కోడ్

:

22 నూో న్ నంబరు (తప్పని సరిగా వారయాలి)

:

తండిర/సంరక్షకుని సంతకము

9

1

విదయారిు సంతకము

APTWREI SOCIETY (GURUKULAM)
ENTRANCE TEST FOR ADMISSIONS INTO APTW RESIDENTIAL SCHOOLS
FOR THE ACADEMIC YEAR 2016-17
***
అభ్యరధులకు సూచనలు:
 అతుి గిమిజన సంక్షేమ గురధకుల తృాఠశాలలలోనూ ఇంగలోషు మీడియములల మాత్రబే
బో ధన జరధగును.
 జిలాోల వామలగా గల గిమిజన సంక్షేమ గురధకుల తృాఠశాలల జాతతా మమియు ఏ
తృాఠశాలలల ఏవరగ ము వామికి ఎతుి సీట్ో ల కలవు అనే వివరములు ANNEXURE-II
నందు తృ ందు రచబడినవి.
 కతూీనర్ రరతుితృాల్సి వివరములు వామి తౄో న్ నంబరో తో సహా ANNEXURE-IV నందు
తృ ందు రచబడినవి.
 రభ్ుత్ీ తృాఠశాలలు, రభ్ుత్ీ గుమితంు తృ ందిన తృాఠశాలలలో 2015-16 విదాయ
సంవత్ిరములల ూమిత విదాయ సంవత్ిరము చదివిన వారధ మాత్రబే ై త్రగతిలల
చేరధట్కు దరఖాసుత చేసరకొనుట్కు అరధులు.
 త్ల్లో దండ్రరల సంవత్ిర ఆదాయము రూ.65,000/- గాామాలులల, రూ.75,000/ట్ట ణాలలో ఉనివారధ మాత్రబేదరఖాసుత చేయుట్కు అరధులు.
 దరఖాసుత తౄారములకు దగగ రలల గల గురధకుల తృాఠశాల యందు గాతు లేదా
www.aptwgurukulam.gov.in వెబ్ సైట్ నుండి డౌన్ లలడ్ చేసరకొనవచుును.
 ూమిత చేసరన దరఖాసుత తౄారములను మీకు సమీములల గల గిమిజన సంక్షేమ
గురధకుల తృాఠశాల యందు సమమిపంచవలెను. దరఖాసుతలు సీయముగా సమమిపంచి
వెంట్నే హాల్స ట్ికెట్ తీసరకొనవలెను.
 రవేశ మలక్ష దాీమా ఎంరకెైన విదాయరధులు కులము, ఆదాయము, ఆధార్ కార్్ , మేషన్
కార్్ , ట్ి.సర., సట డీ సమిటపరకేట్, ఆమోగయ ధృవీకరణ త్రము మొ.గు వాట్ితు (ఒమిజినల్సి)
చేరబో భే తృాఠశాలలల సమమిపంచవలెను. లేతుచో రవేశమునకు అరధులు కాదు.
రవేశ మలక్ష రశి త్రము వివరములు:
 5 వ త్రగతి: 100 మారధులకు ఆబజెకిటవ్ దు తిలల ఉండ్రను. తెలుగు 25
మారధులు, ఇంగలోషు 25 మారధులు, గణిత్ము 25 మారధులు మమియు ఎతుీమాన్
బంట్ల్స సైన్ి -25 మారధులకు ఉండ్రను. (4 వ త్రగతి సరలబస్ ై)
 6 వ త్రగతి: 100 మారధులకు ఆబజెకిటవ్ దు తిలల ఉండ్రను. తెలుగు 25
మారధులు, ఇంగలోషు 25 మారధులు, గణిత్ము 25 మారధులు మమియు ఎతుీమాన్
బంట్ల్స సైన్ి -25 మారధులకు ఉండ్రను. (5 వ త్రగతి సరలబస్ ై)
 7 వ త్రగతి: 100 మారధులకు ఆబజెకిటవ్ దు తిలల ఉండ్రను.ఇంగలోషు 25
మారధులు, గణిత్ము 25 మారధులు, సైన్ి -25 మారధులకు, సో షల్స సట డీస్ 25
మారధులకు ఉండ్రను. (6 వ త్రగతి సరలబస్ ై)

 8 వ త్రగతి: 100 మారధులకు ఆబజెకిటవ్ దు తిలల ఉండ్రను. ఇంగలోషు 25
మారధులు, గణిత్ము 25 మారధులు, సైన్ి -25 మారధులకు, సో షల్స సట డీస్ 25
మారధులకు ఉండ్రను. (7 వ త్రగతి సరలబస్ ై)
 9 వ త్రగతి: 100 మారధులకు ఆబజెకిటవ్ దు తిలల ఉండ్రను. ఇంగలోషు 25
మారధులు, గణిత్ము 25 మారధులు, సైన్ి -25 మారధులకు (ఫౌతిక శాసత రము15 మారధులకు, జీవశాసత రము-10 మారధులకు), సో షల్స సట డీస్ 25 మారధులకు
ఉండ్రను. (8 వ త్రగతి సరలబస్ ై)
 ఇత్ర వివరములకు దగగ రలలగల ఏదేతు గిమిజన సంక్షేమ గురధకుల తృాఠశాల
రరతుితృాల్స గామితు సంరదించవచుును.
Sd/కారయదమిి

