
2019 సంవత్సరానికి ప్రవేశ ప్రకటన – “బాలురకు మరియు బాలికలకు”  

వృషామణి ఫ ౌండేషన్, ప్దవ త్రగతిలో ఉత్తమ స్ాా యి ప్రతిభ కనబరచి, నాయకత్వ లక్షణాలు 
కలిగిన విద్ాారథా లను త్మ సంసాలోకి తీసుకుని, వారికి ఉచిత్ంగా ఉననత్ చదువులు చెప్పంచి, 

ఉత్తమ పౌరథలుగా తీరిిది్ద్ాా లనే సత్సంకలపంతో, గత్ 12 సంవత్సరాలుగా ప్ని చేస్్త ంది్. ఈ సంసా 
“ది లీడర షిప్ స్కూల్” అనే త్న విభాగం ద్ావరా ఈ కారాకరమానిన నిరవహిస్్త ంద్ి. ఈ సంవత్సరం 
కూడా అరథు ల ైన విద్ాారథా లను ఎంప్క చెయాాలనే ఉదాే్శాంతో దరఖాసుత లను ఆహ్వవనిసుత నానం.  

 

డౌనులోడులు: కింద్ి 
డాకుామ ంటల ను డౌనులోడు 
చేసుకుని, ముద్ిరంచి, ప్ూరిత 
చేస్, మాకు ప్ంప్ంచండి. 

దరఖాసుత  ఫారము 

ప్రశ్ానప్త్రము  

నీ గురించిన వాాసం 

 విదయారథు ల కనీసారహతలు: 

ప్రసుత త్ం ప్దవ త్రగతి ప్రీక్షలు రాయబో త్ునన విద్ాారథా లు మాత్రమే ఈ ప్రవేశ్ానికి అరథు లు 

1. ఏడవ త్రగతి నుండి ఏటా చకకని ప్రతిభను కనబరథసతత నన విద్ాారథా లు, ప్దవ త్రగతిలో పరరప్బ్లల క్ ప్రీక్షల వరకు అనిన 
ప్రీక్షలలోను కనీసం 90 శ్ాత్ం మారథకలు వచిిన విద్ాారథా లు అరథు లు. 

2. ఆరిాకంగా బాగా వెనుకబడి ఉననవారథ మాత్రమే అరథు లు. 
3. స్ామాజిక సపృహ, స్ామాజిక సమసాల ప్టల  అవగాహన కలిగి ఉండాలి. 

విదయారథు లను ఎౌంపిక చేసే విధయనౌం క ౌంది విధౌంగా ఉౌంట ౌంది: 

1. ప ై అరుత్లు కలిగిన విద్ాార్ధిని,విద్ాారథా లు మా సంసాలో ప్రవేశ్ానికి కింది్విధంగా దరఖాసుత  చేసుకోవాలి. “ఇకూడ” అంటూ 
కింద ఇవవబడిన లింకులను మీ మౌసుతో నొకిక సంబంధిత్ డాకుామ ంటును డౌనులోడు చేసుకోవచుి. ఈ లింకులనే మీ 
స్ౌకరాారాం ప ైనునన ప టటెలో కూడా ఇచాిము. అవీ ఇవీ ర ండత ఒకటే కాబటటె  ర ండు చోటాల  లింకులను నొకకనవసరం 
లేదు. 

1. ఇకకడ నొకిక దరఖాసుత  ఫారమును డౌనులోడు చేసుకుని, ముది్రంచి, ప్ూరిత చెయాాలి. ఈ దరఖాసుత  ఫారముప ై 
మీ ప్రనిసపాలు లేద్ా ప్రధానోపాధాాయుని సంత్కం త్ప్పనిసరి. దరఖాసుత  ఫారము మీద ఒక ఫ్ టోను 
అంటటంచాలి. 

2. ఇకకడ నొకిక ప్రీక్షాప్తరా నిన డౌనులోడు చేసుకుని, ముది్రంచుకుని, సమాధానాలు రాయాలి. 
3. ఇకకడ నొకిక “నీ గుర ౌంచి” వాాస్ాల డాకుామ ంటును డౌనులోడు చేసుకోండి. అందులో సతచించిన 4 

అంశ్ాలప ై కనీసం 10 వాకాాలకు త్గగకుండా మీ సవంత్ ఆలోచనలను రాయాలి. మీ ఆలోచనలను 

http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2015/02/application.pdf
http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2015/02/question_paper.pdf
http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2017/02/write-up-pages.pdf
http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2015/02/application.pdf
http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2015/02/question_paper.pdf
http://www.theleadershipschool.in/wp-content/uploads/2017/02/write-up-pages.pdf


ఉననదుననటుల గా తెలుసుకోవడంప ైనే మాకు అసకిత ఉననది్ గానీ, మీరథ సర ైన ధోరణిలో ఆలోచిసుత నానరా లేద్ా 
అనేది్ నిరణయించేందుకు కాదు.  

2. ప ైన చెప్పన మూడు ప్తరా లను త్యారథచేస్ాక, వాటటని కలిప్ ప్నున చేస్, కింద చతప్న అడరసుకు ప్ సుె  చెయాాలి.  
3. ఫ  ైసమాధానాలోల ంచి మేము 50 మంద్ి విద్ాారథా లను ఎంప్క చేస్, ర ండవ అంచె ప్రీక్ష, ఇంటర్వూలకు ప్లుస్ాత ము. 
4. ర ండవ అంచె ప్రీక్ష, ఇంటర్వూ ఒకేరోజున హ ైదరాబాదులోని మా కారాాలయంలో జరథగుతాయి. తేది్: 2019, ఏపిిల్ 13 

5. ఎంప్క ైన విద్ాారథా లకు ఇంటరీీడియేిటులోనే కాక, వారి ఉననత్ విదాకు కూడా వృషామణి ఫౌండేషన్ సహ్వయం చేసుత ంది్.  

దరఖాసుత  ఫారములు + ప్రీక్ష జవాబు ప్తరా లు మాకు చేరవలస్న చివరి తేద్ీ: 
2019, మార ి 15. 

ర ండవ అంచె ప్రీక్ష/ఇంటర్వూ: 2019, ఏపిిల్ 13న, హ ైదరాబాదులో 

 Vrushamani Foundation 

 C/O.Y.Jagan Mohanarao 

Flat No.404, CBR Monte Carlo Apartment, 

Kottaguda’X’ Roads, Kondapur 

Hyderabad - 500 084. 

ఫ్ నుల : నాగమలేల శవరరావు: 93920 65019 లేద్ా 8978772727(మరినిన వివరాల కోసం ఈ నంబరథకు ఫ్ ను చెయాండి) 

 Web: www.theleadershipschool.in 

Email: admissions@theleadershipschool.in 

  

http://www.theleadershipschool.in/

