ఆంధ్రప్రదేశ్ సారవత్రరక విదయాపీఠం,అమరావత్ర
ప్దవతరగత్ర మరియు ఇంటరమీడియట్ (ఏ.పి.ఒ.యస్.యస్) ప్బ్లిక్ ప్రమక్షలు, ఏపిరల్, 2018
ప్రమక్ష రుసుము చెల్ించుటకు గడువు తేదీల వివరములు
క్రమ
సంఖ్య

అంశములు

ఎ.ఐ సమనాయ

డి.సి గారు రాష్ ర

దవారా రీక్ష ఫీజు చెల్లంచు

క్రత లు డి.ఇ. ఒ క్ు

కారాయలయమునక్ు

యన్.ఆర్ లు

యన్.ఆర్ లు

సమర్పంచు తేది

సమర్పంచు తేది

తెదనుండి
ీలు

1

అరాధ రుసుము లేక్ుండవ

2

క్ సబ్జెక్్ునక్ు రూ.25/అరాధ రుసుముతో

3

ఎ.పి ఆన్ ల ైన్ /మీసేవ

క్ సబ్జెక్్ునక్ు రూ.50/అరాధ రుసుముతో

23.12.2017

వరక్ు

06.01.2018

07.01.2018 13.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

14.01.2018 23.01.2018

రుసుము వివరములు:
వ.సం.

వివరములు

యస్.యస్. సి.

ఇంటరీీడియట్

1.

థియరీ క్ సబ్జెక్్ునక్ు

రూ.100/-

రూ.150/-

2.

నుాాకట్క్ల్ క్ సబ్జెక్్ునక్ు

రూ.50/-

రూ.100/-

3.

టి..సి. క్ సబ్జెక్్ునక్ు

రూ.100/-

రూ.150/-

4.

ఇంర
ూ వ్ మంట్ క్ సబ్జెక్్ు నక్ు

రూ.100/-

రూ.250/-

(ఈ సదునుాయము 5 సంవత్సరముల కోర్స కాలములో క్కసార్
మాత్ామే వినియోగ్ంచుకొను అవకాశము క్లదు)
గమనికలు:
1. రీక్షఫీజు క్టట్టక్ు అరహత్లు:
(అ) 2017-18 విదవయ సంవత్సరం నందు ావేశము ను ంది, 31.08.2017 నవటికట యస్. యస్. సి. అభ్యరుులు 14
సం||, ఇంటరీీడియట్ అభ్యరుులు 15 సం|| వయసుస పైబ్డిన వారు మాత్ామే రీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు అరుహలు.
(ఆ) ఇంత్క్ు రరాం విదవయ సంవత్సరములలో ావేశము ను ంది రీక్షక్ు హాజరై త్పిపన అభ్యరుులు.
(ఇ) ఇంత్క్ు రరాం విదవయ సంవత్సరములలో ావేశము ను ంది ఇంత్వరక్ును రీక్షక్ు హాజరు కాని అభ్యరుులు
2. రీక్ష రుసుమును ఎ.పి.

ఆన్ ల ైన్ / మీసేవ దవారా మాత్ామే చెల్లంచవల ను. డి.డి/ చలానవ రూములో

సీాక్ర్ంచబ్డదు. క్సార్ చెల్లంచిన రీక్ష రుసుము వాసు ఇవాబ్డదు.
3. ఎ.పి. ఆన్ ల ైన్ / మీసేవ వారు ఇచిిన ఫీజు రసీదును భ్దారుికోనవల ను. ఫీజు చెల్లంచిన రసీదు నందు మీ
సబ్జెక్్ులను సర్ చూసుకోనవల ను. సర్యైన సబ్జెక్్ులక్ు ఫీజు చెల్లంచనిచో మరొక్సార్ ఫీజు చెల్లంచవలసివచుిను.
4. దివాయంగులు రీక్షఫీజు నుండి మినహాయంచబ్డినవరు. ఐనను వారు రీక్షలక్ు హాజరకాగోరు సబ్జెక్్లను ఎంపిక్
చేసుకొని, ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసేవ నందు వార్ సేవా రుసుము చెల్లంచి త్గ్న రసీదు ను ందగలరు. రసీదు నందు ఎంపిక్
చేసుకొనన సబ్జెక్ట్ వివరములు సర్చూసుకొనగలరు.
5. క్ సబ్జెక్్ునక్ు క్టి్న రుసుము మరొక్ సబ్జెక్్ు నక్ు బ్దలాయంచబ్డదు మర్యు సంబ్ంధం లేని సబ్జెక్్ులక్ు ఫీజు
చెల్లంచి హాజరు అయనచో ముందసుత నోటీసు లేక్ుండవ అటి్ రీక్షలు రదుు చేయబ్డును.
6. ఫీజు చెల్లంచిన సబ్జెక్్ులక్ు మాత్ామే రీక్షక్ు అనుమతంచబ్డుదురు. రీక్షారుసుము చెల్లంచ క్ుండవ ఏదేని
సబ్జెక్ట్/ సబ్జెక్్ులక్ు హాజరైన అటి్ రీక్షలను ముందసుత నోటీసు లేక్ుండవ రదుు చేయబ్డును.
7. క్నీస వయసుస లేని వారు ఫీజు చెల్లంచి రీక్షక్ు హాజరైనచో వార్ ావేశము మర్యు రీక్షలు రదుు చేయబ్డును.
8. ఏదేని కారణముచే రీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు ఆఖ్ర్తేదిని ాభ్ుత్ామువారు సలవుదినముగా ాక్టించినచో, ఆ
మరుసటి రోజు రీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు ఆఖ్ర్రోజు అగును.

సంచయలకులు, ఏ.పి.ఒ.యస్.యస్

