రాజీవ్ గాంధీ విఙ్ఞ
ా న సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాం
(Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies)
విాంధయ , సి -4, ఐఐఐటి క్యాంస్, గచ్చిబౌలి , హైదరాబాద్ – 500032
6 - సంవత్సరాల సమీకృత్ B Tech కోర్సస లో రవేశ విధానం

ఆర్.జి.యు.కె.టి దరఖాస్త
ు లను స్వీకరంచే చివర తేది 25.07.2011 (8.00 PM)

దరఖాస్త
ు చేస్తకునే విధానం :
అభ్యర్థ
ు లు ఆన్ లైన్ విధానాం ద్వారా దరఖాస్త
ు చేస్తకోవాలి. RGUKT వెబ్ సైటు ద్వారా లేద్వ AP
ఆన్ లైను షర్వాస్త ద్వారా గాని దరఖాస్త
ు చేస్తకోఴచ్చి.
ఆన్ లైన్ లో RGUKT వెబ్ సైట్ ద్వీరా దరఖాస్త
ు ను సమరపంచడం:
1. ఆన్

లైన్

దరఖాస్త
ు

ఆర్.జి.యు.కే.టి

www.admissions2011.rgukt.in

వెబ్

సైటు

లో ఉాంది. ఱవేవ విధానాం సూచనలు, మరియు

దరఖాస్త
ు నమూనా, కూడా ఉనాాయి. అభ్యర్థ
ు లు దరఖాస్త
ు ను నిాంపేటప్పుడు ఱతి item
ఴద్వ
ా సూచనలను జాగరత్ుగా చదువుకోవాలి. అనిా విఴరాలూ www.rgukt.in వెబ్ సైటులో
కూడా ఉనాాయి.
2. ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్త
ు చేయడానికి రిజిస్ట్రేశన్ ఫీజు కొరకై 100/- రూపాయల క్రషడ్ డి.డి
ని, రిజిసరేర్ ఆర్.జి.యు.కే.టి పేర్థమీద హైదరాబాదు లో చెలిలాంచే విధాంగా ఏ జాతీయ
బాయాంకులోనైనా తీస్తకోవాలి.

3. అభ్యరిు ‘Application for Andhra Pradesh Students’ మీద కిలక్ చేసినప్పుడు
అభ్యరిు యొకక సూకల్ బోరడ్, హాల్ టికట్ ప్పటిరన తేది విఴరాలడుగుతూ క విాండో ఴస్త
ు ాంది.
వాటిని షరిగా
ా నిాంపి ‘submit’ ని కిలక్ చేస్ట్ు SSC/CBSE/ICSE బోర్థ
డ నుాంచ్చ గరహాంచ్చన
అభ్యరిు కి చెాందిన కొనిా విఴరాలు స్క్కేన్ మీద ఴసుయి. అవి షరిగా
ా ఉాంటే ‘Yes’ ని కిలక్ చేసి
మాందుకు వెళ్ళాలి.
4. కవేళ ఏదైనా విఴరాలు త్ప్పుగా ఉాంటే ‘NO’ ని కిలక్ చేయాలి. అప్పుడు క బాకస్
ఴస్త
ు ాంది. ద్వని ద్వారా ఏవి షరిగా
ా ఴచ్చియో, ఏవి త్ప్పుగా ఴచ్చియో తెలియబరచాండి.
ఇది కేఴలాం షమాచ్చరాం కొరకే. ఏదైనా త్ప్పులుాంటే మీర్థ షరియ
ై న షమాచ్చరానిా నిరూణ
త్ర
ల లతో షహా (ఆన్ లైన్ దరఖాస్త
ు పిఱాంటవుట్ తో పాటు గా) RGUKTకి షబ్మిట్ చేయాలి.
5. స్క్కేన్ కి కుడివెైప్పన అపిలకేశన్ నిాండానికి ఱతి అాంశానికి షాంబాందిాంచ్చన సూచనలు
(guidelines) ఴసుయి. ఆ అాంశానిా నిాండాంలో వాటిని పాటిాంచ్చాండి.
6. ఆర్.జి.యు.కే.టి వెబ్ సైటు

www.admissions2011.rgukt.in లో ఆన్ లైన్ లో

దరఖాస్త
ు త్ర
ల నిా అనిా విధాల పూరిి చేసి (డిడి నాంబర్థతో షహా) ఆన్ లైన్ లోనే షబ్ మిట్
చేయాలి.
7. ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్త
ు ఫారానిా షబ్ మిట్ చేసిన వెాంటనే అభ్యరిు ‘నిాంపిన దరఖాస్త
ు ఫారాం’
పిఱాంటవుటిా తీస్తకోవాలి. త్రాాత్ పిఱాంటవుట్ మీద షాంత్కాం చేసి, Rs.100/- రిజినల్ డి.డి
తోను, షరిరఫికేటు క్పీలతోను (కిరాంది జాబ్మత్రలో ఉనాటు
ల ), రిజిసరేర్, రాజీవ్ గాాంధీ
యూనిఴరిసటీ ఆఫ్ నాలడజ్ టెక్ాలజీస్, విాంధయ సి-4, ఐ.ఐ.ఐ.టి క్యాంస్, గచ్చిబౌలి.
హైదరాబాదు-500032, అనే చ్చర్థనామాకు రిజిషరర్ పోస్త
ర లో అఖర్థ తేది లోల
ాంపిాంచ్చలి.

AP ఆన్ లైన్ ద్వీరా దరఖాస్త
ు ను సమరపంచడం:

1. అభ్యర్థ
ు లు ఏ.పి ఆన్ లైన్ ఏ సాంటర్థ స్ట్ఴలనైనా ఉయోగాంచ్చకొని దరఖాస్త
ు లను
ాంపిాంచ్చకునే అఴక్వాం ఉాంది. అభ్యరిు AP ఆన్ లైన్ సాంటర్థలో 100/ - రూపాయలు +
షర్వాస్త చ్చరిజ 15/- రూపాయలు చెలిలాంచ్చ త్న దరఖాస్త
ు ను ాంపిాంచఴచ్చి. అాందుకు ఏ.పి
ఆన్ లైన్ సాంటర్థ వాళ్ళా రశీదు ఇసుర్థ.
2. అభ్యరిు నిాంపిన దరఖాస్త
ు ఫారాం పిఱాంటవుటిా తీస్తకొని, షాంత్కాం చేసి, ద్వనికి

ఏ.పి ఆన్ లైన్

రశీదును, షరిరఫికేట్ క్పీలను (కిరాంది జాబ్మత్రలో ఉనాటు
ల ) జత్రచ్చ, రిజిసరేర్, రాజీవ్ గాాంధీ
యూనిఴరిసటీ ఆఫ్ నాలడజ్ టెక్ాలజీస్, విాంధయ సి-4, ఐ.ఐ.ఐ.టి క్యాంస్, గచ్చిబౌలి.
హైదరాబాదు- 500032,

అనే చ్చర్థనామాకు రిజిషరర్ పోస్త
ర లో అఖర్థ తేది లోల

ాంపిాంచ్చలి.
ఏపి ఆన్ లైన్ సాంటరల జాబ్మత్ర కొరకు ఇకకడ కిలక్ చేయాండి:
http://www.aponline.gov.in/frptool/DistrictWiseFranchiseeDetails.a
spx
సరిఫికేట్ల జాబితా:
ఆన్ లైనులో షబ్ మిట్ చేసిన పిఱాంటవుటిా దరఖాస్త
ు తో పాటు కిరాంద తెలుబడిన

షరిరఫీకేటు

/ధ్ర
ఱ వీకరణ త్ర
ల ల క్పీలు ాంపిాంచ్చలి.
i.

Registrar, RGUKT పేర్థమీద హైదరాబాదులో చెలిలాంచే విధాంగా తీస్తకోబడిన

Rs.100/-ల క్రషడ్ డిమాాండ్ డా
ఱ ఫ్ట
ర లేద్వ ఏ.పి. ఆన్ లైను షర్వాసస్ ఇష్యయ చేసిన రశీదు.
ii. 10 ఴ త్రగతి హాల్ టికకటు
ర (ఎస్.ఎస్.సి/సి.బ్మ.ఎస్. ఇ./ఐ.సి.ఎస్.ఇ/ ఎన్. ఐ. .
ఎస్.)
iii. 10ఴ త్రగతి మార్థకల షర్వరఫికేటు (ఎస్. ఎస్. సి./ సి. బ్మ. ఎస్. ఇ. / ఐ. సి. ఎస్. ఇ./
ఎన్. ఐ. . ఎస్.)

iv. షరడీ షరిరఫీకేటు; 4 నుాండి 10 ఴ త్రగతి ఴరకు లేద్వ సునిక ధృవీకరణ త్లాం లోకల్
క్యటగర్వలో (AU/OU/SVU పా
ఱ ాంత్రలు) కలయిాం చేయదలచ్చనవార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి
అనుబాంధాం-II/III)
v. సునిక ధృవీకరణ త్లాం/ త్లిలదాండు
ఱ ల షర్వాస్త షరిరఫికేటు, నాన్ లోకల్ క్యటగర్వలో కలయిమ్
చేయదలచ్చనవార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి అనుబాంధాం-IV).
vi. సూచ్చాంచబడిన నమూనా ఱక్రాం కులాం / కమూియనిటీ ధృవీకరణ త్లాం SC/ST/BC/
ఈ రిజర్వాశన్ క్యటగర్వ లలో దేనిలోనైనా కలయిాం చేయదలచ్చన వార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి
అనుబాంధాం-V).
vii సూచ్చాంచబడిన నమూనా ఱక్రాం PH షర్వరఫికేటు, వికలాంగులు క్యటగర్వలో కలయిాం
చేయదలచ్చన వార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి అనుబాంధాం-VI).
viii. సూచ్చాంచబడిన నమూనా ఱక్రాం CAP షర్వరఫికేటు, సైనికోద్యయగుల పిలలలు క్యటగర్వలో
కలయిాం చేయదలచ్చన వార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి అనుబాంధాం-VII).
ix. NCC షర్వరఫికేటు ఈ క్యటగర్వలో కలయిాం చేయదలచ్చన వార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి
అనుబాంధాం-VIII).
x. అాంత్ర్ జిల
ల లేక అాంత్కు పై సుయి Sports షర్వరఫికేటు ఈ క్యటగర్వలో కలయిాం
చేయదలచ్చన వార్థ. (విఴరాలకు చూడాండి అనుబాంధాం-VIII).
ఆర్.జి.యు.కె.టి దరఖాస్త
ు లను స్వీకరంచే చివర తేది 25.07.2011

రవేశ విధానం :
ఱభుత్ా లేఖ నాం.7917/EC.2/2011-3 తే. 05.07.2011 ఱక్రాం 6 షాంఴత్సరాల షమీకృత్
బ్మ.టెక్. కోర్థసలో 2011 -2012 షాంఴత్సరానికిగాను మొదటి షాంఴత్సరాంలో ఱవేవాం కొరకు జిల
ల
రిశద్, మనిసిల్ పాఠశాలలతో షహా ఱభుత్ా పాఠశాలలో చదివిన విధాయర్థ
ు లకు వారి దఴ

త్రగతి మొత్ుాం మార్థకలకు అదనాంగా 4% శాత్ాం మార్థకలను ‘డిఱవేశన్ స్కకర్థ’ కిాంద కలడాం
జర్థగుతాంది.
గౌరఴనీయులైన ఏ.పి. హైకోర్థ
ర వార్థ WP 16657/2010 లో ఇచ్చిన జడజ్ మాంట్, స్తపీఱాం కోర్థ
ర
లో పాండిాంగు లో ఉనా SLP లకనుగుణాంగా

Provisions of AP Educational

Institutions (Regulation of Admissions) Order, 1974 (పఱసిడెనిియల్ ఆరడర్థ
అనబడే ఱభుత్ా ఉత్ుర్థా నాం.646 తే.10.7.1979) ను అనుషరిాంచ్చ స్క్టల ాంపిణీ జర్థగుతాంది.

1. అరహత్:
2011 లో నిరాహాంచబడిన ఎస్.ఎస్.సి (10 ఴ త్రగతి) లేద్వ ఆాంధఱఱదేశ్ ఱభుత్ాాం చేత్
గురిిాంప్ప పాందిన త్త్సమానమైన (సి. బ్మ. ఎస్. ఇ. / ఐ. సి. ఎస్. ఇ./ ఎన్. ఐ. . ఎస్.)
ర్వక్షలో అభ్యరిు ఱథమ ఱయత్ాాంలో పాసై ఉాండాలి.

a) అభ్యరిుకి 31-12-2011 నాటికి 18 షాంఴత్సరాలు పూరై ఉాండకూడదు. (SC/ST క్యటగర్వ
విద్వయర్థ
ు లకు 21 షాంఴత్సరాలు).

b) అభ్యర్థ
ు లు ఆన్ లైనులో సూచ్చాంచ్చన దరఖాస్త
ు త్లాం ద్వారా ఱవేశానికి ఆఖర్థ తేది నాటికి
గాని అాంత్కుమాందుగాగాని అలయి చేసి ఉాండాలి. అలయి చేసిన త్ర్థవాత్ షరిరఫీకటలతో
జత్రచ్చ ాంపిన ఆన్ లైన్ అపిలకేశన్ పిఱాంటవుట్ నిరణయిాంచ్చన రిజిసరేర్, ఆర్.జి.యు.క.టి
వారికి చేరి ఉాండాలి.

c) పఱసిడెాంట్ ఉత్ుర్థవు 1974 ఱక్రాం అభ్యరిు ఆాంధఱఱదేశ్ రాష్ట్రేనికి చెాంది ఉాండాలి.
d) అాంత్రా
జ తీయ విద్వయర్థ
ు లు భారత్ జాతీయత్ / భారతీయ మూలాం/ భారతీయ ఒఴర్వసస్
సిటిజన్ క్ర్థ
డ కలిగన వారై ఉాండాలి.

2. రజర్వీషను రూల్సస

a) పఱసిడెాంటు ఉత్ుర్థవు 1974 ఱక్రాం 85% స్క్టు
ల పా
ఱ ాంతీయ విద్వయర్థ
ు లకు రిజర్థా
చేయబడా
డ యి. మిగలిన 15% స్క్టు
ల రిజర్థా చేయబడనివి(ఒపన్). (అనుబాంధాం-1
చూడాండి).

b) ఆర్.జి.యు.కే.టి రాశరే వాయప్త్ షాంషు. క్బటిర పాఱాంతీయవిద్వయర్థ
ు లకు కేటాయిాంచ్చన
స్క్టు
ల (మొత్ుాం స్క్టలలో 85%) రాష్ట్
ర ేనికి షాంబాంధాంచ్చన మూడుపా
ఱ ాంత్రలకు అాంటే
ఆాంధా
ఱ యూనిఴరిసటీ, ఉసినియా యూనిఴరిసటీ, శీర వెాంకటేవార యూనిఴరిసటీ
పా
ఱ ాంత్రలకు 42:36:22 నిశుతిులో ాంచబడత్రయి.

c) రిజర్వాశను రూలుస పాఱాంతీయ, ఒపన్ విభాగాలకు రాండిాంటికీ ఴరిిసుయి. రిజర్వాశను
ల
లోకల్ అభ్యర్థ
ు లకు పా
ఱ ాంతీయ సుయిలో ఉాంటాయి.

d) వివిధ క్యటగర్వలవారికి రిజర్వాశను స్క్టు
ల ఆాంధఱఱదేశ్ ఱభుత్ాాం ఉత్ుర్థాలను
అనుషరిాంచ్చ ఈ విధాంగా ఉాంటాయి.

i.

కమూయనిటి పా
ఱ తిదికన స్క్టల రిజర్వాశన్: SC- 15%, ST- 6%, BC-A 7%,
BC-B 10%, BC-C 1%, BC-D 7%, BC-E 4% లోకల్, మరియు ఒపన్
విభాగాలకు రాండిాంటికీ ఉాంటాయి.

ii.

ఱతేయక క్యటగర్వలకు స్క్టల రిజర్వాశన్: వికలాంగులు (PH) -3%, సైనికోద్యయగుల
పిలలలు (CAP) – 2%, NCC – 1%, స్కురరస్ – 0.5%, ఈ రిజర్వాశను
ల
లోకల్, మరియు ఒపన్ విభాగాలకు రాండిాంటికీ షమాాంత్ర దాతిలో ఉాంటాయి.

iii.

PH, CAP ల విశయాంలో షాంబాంధత్ డిసిరేకర్ బోర్థ
డ వార్థ ఇచ్చిన షరిరఫికేటు
ల
మాత్లమే అనుమతిాంచబడత్రయి. ఈ కోర్థసలనిా షసజాంగా సాంకేతికరమైనవి
క్బటిర వీటికి త్గన అఴయఴ నిరాిణాం కూడ అఴషరమౌతాంది. అాందుఴలల ఈ
కోర్థసలు నేర్థికోఴడానికి షరిపోని అభ్యర్థ
ు ల ఱవేశానిా తిరషకరిాంచే అధక్రాం
ఆర్.జి.యూ.కే.టి వారికి ఉాంది.

పై క్యటగర్వలనిాటికి నమూనా త్ర
ల లు అనుబాంధమలలో ఇఴాబడి ఉనాాయి.

iv.

మహళ్ళ అభ్యర్థ
ు ల కొరకు షమాాంత్ర దాతిలో 33 1/3% స్క్టు
ల ఱతి
క్యటగర్వలోను (OC/SC/ST/BC/ఱతేయకక్యటగర్వలు) కేటాయిసుర్థ.

ఎంపిక విధానం

a) 2011 లో జరిగన SSC లేద్వ ద్వనికి షమానమైన ర్వక్షలో పాందిన మార్థకల
ఆధారాంగా అనిా కేటగర్వలలోనూ ఎాంపిక జర్థగును.

b) మరిట్ లిస్త
ర త్యార్థ చేస్ట్టప్పుడు, ఱభుత్ా లేఖ నాం.7917/EC.2/2011-3
తే.5.7.2011 ఱక్రాం జిల
ల రిశద్, మనిసిల్ పాఠశాలల తో షహా ఱభుత్ా
పాఠశాలల లొ చదివిన విధాయర్థ
ు ల దఴ త్రగతి మార్థకలకు 'డిఱవేశన్ స్కకర్థ' గా
అదనాంగా 4% మార్థకలను కలుప్పత్రర్థ.

c) ఎకకడెైనా షమానమైన పోటీ ఇదార్థ అభ్యర్థ
ు ల ఱతిభ్లో కనిపిాంచ్చనప్పడు వారిలో
ఇాంగ్లలషు మార్థకలు అధకాంగా కలిగన అభ్యరిుని ఎాంపిక చేయడాం జర్థగుతాంది. ఇాంక్
పోటీ ఉనాటలయితే గణిత్ాంలో సధాంచ్చన మార్థకలను రిగణనలోకి తీస్తకుాంటార్థ.
ఇాంగ్లలషు, గణిత్ాంలో కూడ షమానమైన పోటీ ఉనాటలయితే ఴయస్తసలో పదా అయిన
అభ్యరిుని ఎాంపిక చేసుర్థ.
ఎంపికెైన అభ్యర్స
ు లకు సమాచారం:

a) కౌనిసలిాంగుకు ఎాంపికైన అభ్యర్థ
ు లాందరికి క్ల్ లటరస్ వార్థ ఆన్ లైన్ దరఖాస్త
ు
ఫారాంలో ఇచ్చిన పోషరల్ చ్చర్థనామాకు ాంపిాంచబడుత్రయి. వీలైతే అభ్యర్థ
ు లకు email మరియు SMS ద్వారా కూడా షమాచ్చరాం అాందిాంచబడుతాంది. కౌనిసలిాంగుకు
ఎాంపికైన విద్వయర్థ
ు ల జాబ్మత్ర యూనిఴరిసటీ వెబ్ సైటులో కూడా ఉాంచబడుతాంది.

కౌన్ససలంగు :

a) కౌనిసలిాంగుకు ఎాంపికైన అభ్యర్థ
ు లు వారికి కేటాయిాంచ్చన ఆర్.జి.యు.క.టి.
(బాషర/నూజివీడు/ఆర్.క.వాయలీ) పా
ఱ ాంగణాలకు దరఖాస్త
ు ఫారాంలో పాందురచ్చన
విధాంగా రిజినల్ షరిరఫికేటలను/ డాకుయమాంటలను తీస్తకొని ఴయకిిగత్ాంగా హాజర్థ
క్వాలి.

b) ఱతేయక క్యటగర్వకి చెాందిన వికలాంగులు (PH), సైనికోద్యయగుల పిలలలు (CAP),
NCC, స్కురరస్ అభ్యర్థ
ు లు ఆర్.జి.యు.కే.టి క్యాంస్ హైదరాబాదులో కౌనిసలిాంగ్
మరియు ఎాంపిక కొరకు హాజర్థ క్వాలి.
రవేశం :

a) కౌనిసలిాంగ్ షరిరఫికేటల / డాకుయమాంటల త్నిఖీ జరిగనాంత్ మాత్ర
ల న అభ్యరిు ఎాంపిక
నిరా
ా రిాంచబడినటు
ల క్దు. ఈ యూనిఴరిసటీలో 6 షాంఴత్సరాల షమీకృత్ ఇాంజనీరిాంగు
కోర్థసలో చేరటానికి దరఖాస్త
ు ఫారాంలో పేర్కకనాటు
ల గా కౌనిసలిాంగ్ సాంటర్థలో అభ్యరిు
షమరిుాంచ్చన రిజినల్ షరిరఫికేటు
ల / డాకుయమాంటు
ల షాంత్ృపిుకరాంగా ఉనాటలయితేనే
ఱవేవాం లభిస్త
ు ాంది.

b) ఱవేవాం పాందిన విద్వయర్థ
ు లను షాంబాంధత్ పా
ఱ ాంగణాలకు merit- cum- preference
పై

అధారడి

కేటాయిాంచడాం

జర్థగుతాంది.

ఈ

కేటాయిాంప్ప

విశయాంలో

యూనిఴరిసటీదే చ్చఴరి నిరణయాధక్రాం.

c) 6 షాంఴత్సరాల షమీకృత్ ఇాంజనీరిాంగు కోర్థసలో అభ్యరిు ఱవేశాంచే షమయాంలో
సూచ్చాంచబడిన ఫీజును చెలిలాంచ్చ ఱవేశానిా పాంద్వలి.

రాష్ట్ిేత్ర మరయు అంత్రా
ా తీయ విద్వయర్స
ు ల రవేశం

a) వెైవిధాయనిా పాంపాందిాంచడానికి, ఉనా స్క్టలకు అదనాంగా 5%

స్క్టలను

ఇత్ర

రాష్ట్
ర ేలలోని పాఠశాలలో
ల చదివిన విద్వయర్థ
ు లతో షహా అాంత్రా
జ తీయ విద్వయర్థ
ు లకు
ఇఴాడాం జర్థగుతాంది. ఇటుఴాంటివారికి 10 ఴ త్రగతిలో సధాంచ్చన మార్థకల
అధారాంగా ఱవేవాం ఉాంటుాంది. అడిిశన్ పాందడానికి కనీషాం 70% మార్థకలు
అఴషరాం. ఇత్ర రాష్ట్
ర ేల విద్వయర్థ
ు లు షాంఴత్సరానికి 1,36000/- రూపాయల ఫీజు
చెలిలాంచ్చలి. ఇత్ర దేశాలు మరియు ఎన్.ఆర్.ఐ. విద్వయర్థ
ు లు షాంఴత్సరానికి 3 లక్షల
రూపాయలు ఫీజు చెలిలాంచ్చలి.

b) ఇత్ర రాష్ట్రేల విద్వయర్థ
ు లు, ఇత్ర దేశాలు మరియు ఎన్.ఆర్.ఐ. విద్వయర్థ
ు లు
ఆర్.జి.యు.క.టి వెబ్ సైట్ ద్వారానే అలయి చేయాలి.

అనుబంధముల్స
అనుబాంధాం -I ఱవేవాం కొరకు రిజర్వాశను రూలుస
అనుబాంధాం -II పా
ఱ ాంతీయత్ర (లోకల్) ధృవీకరణకు షరడీ షరిరఫికేటు
అనుబాంధాం -III సునిక (లోకల్) ధృవీకరణకు రసిడెనస్ షరిరఫికేటు
అనుబాంధాం -IV నాన్ లోకల్ ధృవీకరణకు షరిరఫికేటు
ల
అనుబాంధాం -V కమూియనిటీ, నేటివిటీ మరియు ప్పటిరన తేది షరిరఫికేటు
ల
అనుబాంధాం -VI వికలాంగులైన అభ్యర్థ
ు లకు షాంబాంధాంచ్చన మడికల్ షరిరఫికేటు
అనుబాంధాం -VII సైనికోద్యయగుల పిలలలు (CAP) క్యటగ్లరిలో రిజర్వాశన్ పాందుటకు
అనుబాంధాం -VIII ఎన్.సి.సి. మరియు స్కుర్థ
ర స & గేమస లలో పా
ఱ ధానయత్
అనుబాంధాం - IX: స్క్టల కేటాయిాంప్ప టిరక

