
ఆఆధధ పపదశ గరకల వదదలయల సఆసస, గఆటటర
ఎ  .  ప  .  ఆర  .  జ  .  స     &   ఆర  .  డ  .  స  .-  సట  -2022     ఉమమడ పపవశ పరక పపకటన

 
 

ఆర  .  జ  .  స   సట  -2022:  
ఆఆధధపపదశ రషషషఆలన 07  రసడననయల జనయర కళశలలల మరయ 03  రసడననయల మమనరట జనయర
కళశలలల 2022-23 వదద సఆవతతరనక ఇఆటరమడయట మదట సఆవతతరఆల పపవశఆ కరక, 10 వ తరగత
ఏపపల/మ 2022  పరకక హజరవతనన ఆఆధధపపదశ రషషషఆలన వదదరసన,  వదదరస ల నఆడ మతపమ ఆన లమన 

(http://aprs.apcfss.in)  దదర దరఖసస ల కరబడచననవ.   పపవశమలకరక ద.  05.06.2022  నడ
ఆఆధధపపదశ  లన 13 పత జలల  కఆదదలల పపవశ  పరక జరగన. 03 రసడననయల మమనరట జనయర కళశలల
నఆద పపవశఆ కర మమనరట వదదరస ల పపవశ పరక వదయవలసన అవసరమ లద  మరయ వర పపవశమలక

 తదపర పపతదక మరరదరరకల జర చయబడన. 
 

ఆర  .  డ  .  స  .-  సట  -2022:   
ఆఆధధపపదశ రసడననయల డగప కళశల (పరషల),  నగరర న సగర, గఆటటర జలల ల 2022-23

వదదసఆవతతరనక  డగప మదట  సఆవతతరఆల పపవశఆ కరక, ఇఆటరమడయట రఆడవసఆవతతరఆ మ 2022

పరకక హజరవతనన ఆఆధధపపదశ మరయ తలఆగణ రషషష ల అభదరస లనఆడ ఆన లమన 

(http://aprs.apcfss.in)   దదర దరఖసస ల కరబడచననవ.   పపవశమలకరక ద.  05.06.2022  నడ
ఆఆధధపపదశ  లన 13 పత జలల  కఆదదలల  మతపమ పపవశ  పరక జరగన.

 

RJC&DC-CET-2022  కరక తద.28-04-2022  నఆడ 20-05-2022  వరక ఆన లమన
(http://aprs.apcfss.in) దదర దరఖసస  రసమ:రట.250-00 చలలఆచ, దరఖసస  సమరరఆచవలన. ఇతర
మరరదరరకల మరయ నయమ, నబఆధనలకరక   http://aprs.apcfss.in న సఆదరరఆచ గలర లద
కరదలయమ పనవళలల 9100332106,  9676404618  మరయ 7093323250  ఫన నఆబరలల
సఆపపదఆచ గలర.
 

Jeevakala Somadatha

కనదనర,

APRJC&DC CET 2022
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ఆఆధధపపదశ రసడననయల డగప కళశల (పరషల),  నగరర న సగర, గఆటటర జలల ల 2022-23

వదదసఆవతతరనక  డగప మదట  సఆవతతరఆల పపవశఆ కరక, ఇఆటరమడయట రఆడవసఆవతతరఆ మ 2022

పరకక హజరవతనన ఆఆధధపపదశ మరయ తలఆగణ రషషష ల అభదరస లనఆడ ఆన లమన 

(http://aprs.apcfss.in)   దదర దరఖసస ల కరబడచననవ.   పపవశమలకరక ద.  05.06.2022  నడ
ఆఆధధపపదశ  లన 13 పత జలల  కఆదదలల  మతపమ పపవశ  పరక జరగన.

 

RDC-CET-2022  కరక తద.28-04-2022  నఆడ 20-05-2022  వరక ఆన లమన
(http://aprs.apcfss.in) దదర దరఖసస  రసమ:రట.250-00 చలలఆచ, దరఖసస  సమరరఆచవలన. ఇతర
మరరదరరకల మరయ నయమ, నబఆధనలకరక   http://aprs.apcfss.in న సఆదరరఆచ గలర లద
కరదలయమ పనవళలల 9100332106,  9676404618  మరయ 7093323250  ఫన నఆబరలల
సఆపపదఆచ గలర.
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