ఆంధ్రప్రదేశ్ గురుకుల విదయాలయాల సంసథ , హైదరాబాద్,
గగన్ విహార్, 3వ అంతస్తు, న ంపల్లి , హైదరాబాద్.
ఆర్.సి.నం. 2012/ఎపి.ఆర్.జెసి-ఆర్.డిసి.సెట్/2017,

తేది. 14-03-2017

ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసడ
ి ెన్షియల్ జూన్షయర్ కళాశాలలు మరియు రెసిడెన్షియల్ డిగ్ీర కళాశాల,
నయగ్ారుున సాగర్ (ప్ురుషులు), సిలవర్ జూబ్లీ డిగ్ీర కళాశాల (కొ-ఎడ్యాకేషన్) లో ప్రవేశం కొరకు
ఎ.పి.ఆర్.జె.సి & ఆర్.డి.సి.-సెట్-2017
ప్రవేశ ప్రరక్షా ప్రకటన
APRJC-CET-2017:
1)

ఆంధ్ర పరదేశ్ 07 రెసిడెన్షియల్ జూన్షయర్ కళాశాలలలి 2017-18

విద ా స్ంవతసరాన్షకి

ఇంటరమీడియట్ మొదటి స్ంవతసరం లల పరవేశం కొరకు పరవేశ పరమక్ష తేది. 04-05-2017 న డు అన్షి జిలలి
కందర లలల జరుగునత.

APRJC-2017 (ప్రవేశ ప్రరక్ష) కు 10వ తరగతి మలరచి 2017 పరమక్షకు

హాజరవుతుని ఆంధ్ర పరదేశ్ రాష్ట్ ంర లలన్ష 13 జిలలిల విద ారచినీ, విద ారుిల నతండీ ఆన్ ల ైన్
(http://aprs.cgg.gov.in) ద ారా దరఖలస్తులు కోరబడుచతనివి.
జనరల్ జూన్షయర్ కళాశాలలు (ఇంగ్రీషుమీడియం)
బాలుర కొరకు :

ఆం.పర. గురుకుల జూన్షయర్ కళాశాలలు - 1)న గారుున సాగర్, గుంటూరు జిలలి, 2)

కొడిగెనహళ్ళి, అనంతపురం జిలలి,3) న్షమీకూరు(కో-ఎడుాకష్టన్), కృష్ాా జిలలి(MPC,BPC, MEC మరియు
CEC గర
ి రు జిలలి, 5) గాారంపల్లి , చితత
ు రుజిలలి(MPC,BPC మరియు MEC
ీ ప్ులు) 4) వంకటగచరచ, నలూ
గర
ీ ప్ులు).
బాలికల కొరకు: ఆం.పర. గురుకుల జూన్షయర్ కళాశాలలు, 1)త టిపూడి, విజయనగరం జిలలి,2)బనవాసి,
కరనిలు జిలలి(MPC,BPC మరియు MEC గర
ీ ప్ులు), 3) న్షమీకూరు(కో-ఎడుాకష్టన్), కృష్ాా

జిలలి(MPC,BPC, MEC మరియు CEC గర
ీ ప్ులు). EET, CGDT (ఒకేషనల్) గర
ీ ప్ులు ఆం.ప్ర.గురుకుల
కళాశాల (కో-ఎడ్యాకేషన్) న్షమీకూరు కృష్ాా జిలలిలల మలతరమే కలవు.
ూ మరియు ఇంగమిష్టుమీడియంలలల మైన రచటీ విద ారుులకు మైనయరిటీ జూన్షయర్ కళాశాలలు ఉరద
MPC, BPC మరియు CEC లో ప్రవేశాన్షకి 2017-2018 విదయాసంవత్సరము న ండి APRJC- CET తో
సంబంధ్ం

లేకుండయ10

న్షరణ యంచడ్మైనది.

వ

త్రగతి-2017

మారుుల

ప్ారతిప్దికన

ప్రవేశాలు

కలిపంచ టకు

ఈ కింీ ది మైనయరిటీ కళాశాలలోీ ప్రవేశాన్షకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడిగ్ా

ఇవవబడ్యన .
మైనయరిటీ బాలుర కొరకు:
2)కరనిలు, కరనిలు జిలలి.

ఆం.పర.గురుకుల జూన్షయర్ కళాశాలలు,1)గుంటూరు, గుంటూరు జిలలి

మైనయరిటీ బాలికల కొరకు:

-:2:ఆం.పర.గురుకుల జూన్షయర్ కళాశాల, వాయలలాడు, చితత
ు రు జిలలి.

పెైన తెలిపిన అన్షి జూన్షయర్ కళాశాలలోీ EAMCET లాంగ్ టర్్ ఇంటెన్షసవ్ కోచింగ్ కూడయ
ఇవవబడ్యత్ుంది.
RDC-CET-2017:
ఆంధ్ర పరదేశ్ రెసిడెన్షియల్ డిగమీ కళాశాల, న గారుున సాగర్, గుంటూరు జిలలి (పురుష్టులు), సిలార్
జూబ్లి డిగమీ కళాశాల (కొ-ఎడుాకష్టన్), కరనిలులల 2017-18 విద ాస్ంవతసరాన్షకి మొదటి స్ంవతసరం డిగమీ
లల పరవేశాన్షకి ఇంటరమీడియట్ రెండవస్ంవతసరం మలర్ి 2017 పరమక్షకు హాజరగు ఆంధ్రపద
ర ేశ్ మరచయు
తెలంగాణ

రాష్ా్రల అభ్ారుిలనతండి దరఖలస్తులు కోరడమైనది.

RDC CET-2017 (పరవేశ పరమక్ష)

ది. 04 -05-2017 న డు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర అభ్ారుథలకు అన్షి జిలాీ కేందయరలలోన , తెలంగ్ాణ రాష్ర
అభ్ారుథలకు హైదరాబాద్ కేందయరలలో మాత్రమే జరుగున .
 APRJC -CET-2017 కొరకు ఆన్ ల ైన్ (http://aprs.cgg.gov.in) దయవరా దరఖాసు ల దయఖలు
తేది.18-03-2017 న ండి 12-04-2017.
 RDC-CET-2017 కొరకు ఆన్ ల ైన్ (http://aprs.cgg.gov.in)

దయవరా దరఖాసు ల దయఖలు

తేది.18-03-2017 న ండి 12-04-2017.
 ప్రరక్ష తేది: 04-05-2017 (ఉదయం.10.00 గం. న ండి మదయాహ్ిం.12.30. గం. వరకు)
 దరఖాసు రుస ము:రద.150-00
2. విదయారుథల ఎంపిక: పరవేశ పరమక్షలల పరతిభ్ మరచయు రచజరాష్టన్ ద ారా విద ారుిల ఎంపిక జరుగునత.
3. త్ద ప్రి వివరాలు మరియు ఇనఫరే్షన్ బరర చర్ కొరకు
http://apresidential.cgg.gov.in

న

http://aprs.cgg.gov.in

సందరిశంచ గలరు. (వివరాలకు ఆఫీస

లేదయ

ప్న్షవేళలలో

040- 24734898, 9676404618, మరచయు 7093323250 లో సంప్రదించ గలరు).

స్ం/- యమ్. న గభ్ూష్టణ శరీ

కారాదరచి
______________________________________________________________________________
//Attested//

Deputy Secretary

