ఆంధ్రప్రదశ్
ే సార్వత్రరక విదయాపీఠం,అమరావత్ర
ప్దవతర్గత్ర మరియు ఇంటరమీడియట్ ప్బ్లిక్ ప్రమక్షలు, ఏపరల్
ర , 2019
ప్రమక్ష ర్ుసుము చెల్ించుటకు గడువు తేదీల వివర్ములు
క్రమ
సంఖ్య

అంశములు

అపరాధ ర్ుసుము లేక్ుండవ

2

ఒక్ సబ్జెక్్ున్క్ు ర్ూ.25/అపరాధ ర్ుసుముతో
ఒక్ సబ్జెక్్ున్క్ు ర్ూ.50/అపరాధ ర్ుసుముతో

ఎ.ఐ సమన్ాయ

డి.సి గార్ు రాష్ట్ ర

ద్వారా పరీక్ష ఫీజు చెల్లంచు

క్ర్త లు డి.ఇ. ఓ క్ు

కారాయలయమున్క్ు

యన్.ఆర్ లు

యన్.ఆర్ లు

సమర్పంచు తేద్ి

సమర్పంచు తేద్ి

తెద్న్ుండి
ల
ీ ు

1

3

ఎ.పి ఆన్ ల ైన్ /మీసేవ

28.12.2018

వర్క్ు

11.01.2019

12.01.2019 21.01.2019

30.01.2019

31.01.2019

22.01.2019 29.01.2019

ర్ుసుము వివర్ములు:
వ.సం.

వివర్ములు

యస్.యస్. సి.

ఇంటరీీడియట్

1.

థియరీ ఒక్ సబ్జెక్్ున్క్ు

ర్ూ.100/-

ర్ూ.150/-

2.

ప్ాాకట్క్ల్ ఒక్ సబ్జెక్్ున్క్ు

ర్ూ.50/-

ర్ూ.100/-

3.

ఇంపర
ూ వ్ మంట్ ఒక్ సబ్జెక్్ు న్క్ు

ర్ూ.150/-

ర్ూ.250/-

(ఈ సదుప్ాయము 5 సంవత్సర్ముల కోర్స కాలములో ఒక్కసార్
మాత్ామే వినియోగ్ంచుకొన్ు అవకాశము క్లదు)
గమనికలు:
1. పరీక్షఫీజు క్టట్టక్ు అర్హత్లు:
(అ) 2018-19 విద్వయ సంవత్సర్ం న్ందు పావేశము ప్ ంద్ి, 13.08.2018 ివటటకట యస్. యస్. సి. అభ్యర్ుులు 31
సం||, ఇంటరీీడియట్ అభ్యర్ుులు 31 సం|| వయసుస పైబ్డిన్ వార్ు మాత్ామే పరీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు అర్ుహలు.
(ఆ) ఇంత్క్ు పరర్ాం విద్వయ సంవత్సర్ములలో పావేశము ప్ ంద్ి పరీక్షక్ు హాజరై త్పిపన్ అభ్యర్ుులు.
(ఇ) ఇంత్క్ు పరర్ాం విద్వయ సంవత్సర్ములలో పావేశము ప్ ంద్ి ఇంత్వర్క్ున్ు పరీక్షక్ు హాజర్ు కాని అభ్యర్ుులు
2. పరీక్ష ర్ుసుమున్ు ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసేవ ద్వారా మాత్ామే చెల్లంచవల న్ు. డి.డి/ చలాివ ర్ూపములో
సీాక్ర్ంచబ్డదు. ఒక్సార్ చెల్లంచిన్ పరీక్ష ర్ుసుము వాపసు ఇవాబ్డదు.
3. ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసేవ వార్ు ఇచిిన్ ఫీజు ర్సీదున్ు భ్దాపర్ుికోన్వల న్ు. ఫీజు చెల్లంచిన్ ర్సీదు న్ందు మీ
సబ్జెక్్ులన్ు సర్ చూసుకోన్వల న్ు. సర్యన్
ై సబ్జెక్్ులక్ు ఫీజు చెల్లంచనిచో మరొక్సార్ ఫీజు చెల్లంచవలసివచుిన్ు.
4. ద్ివాయంగులులు పరీక్షఫీజు న్ుండి హాన్హాయంచబ్డిివర్ు. ఐన్న్ు వార్ు పరీక్షలక్ు హాజర్కాగోర్ు సబ్జెక్న్
్ల ు ఎంపిక్
చేసుకొని, ఎ.పి.ఆన్ ల న్
ై / మీసేవ న్ందు వార్ సేవా ర్ుసుము చెల్లంచి త్గ్న్ ర్సీదు ప్ ందగులలర్ు. ర్సీదు న్ందు ఎంపిక్
చేసుకొన్న సబ్జెక్ట్ వివర్ములు సర్చూసుకొన్గులలర్ు.
5. ఒక్ సబ్జెక్్ున్క్ు క్టట్న్ ర్ుసుము మరొక్ సబ్జెక్్ు న్క్ు బ్దలాయంచబ్డదు మర్యు సంబ్ంధం లేని సబ్జెక్్ులక్ు ఫీజు
చెల్లంచి హాజర్ు అయన్చో ముందసుత ిోటీసు లేక్ుండవ అటట్ పరీక్షలు ర్దుు చేయబ్డున్ు.
6. ఫీజు చెల్లంచిన్ సబ్జెక్్ులక్ు

మాత్ామే పరీక్షక్ు అన్ుమతంచబ్డుదుర్ు. పరీక్షార్ుసుము చెల్లంచ క్ుండవ ఏద్ేని

సబ్జెక్ట్/ సబ్జెక్్ులక్ు హాజరన్
ై అటట్ పరీక్షలన్ు ముందసుత ిోటస
ీ ు లేక్ుండవ ర్దుు చేయబ్డున్ు.
7. క్నీస వయసుస లేని వార్ు ఫీజు చెల్లంచి పరీక్షక్ు హాజరన్
ై చో వార్ పావశ
ే ము మర్యు పరీక్షలు ర్దుు చేయబ్డున్ు.
8. ఏద్ేని కార్ణముచే పరీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు ఆఖ్ర్తద్
ే ని
ి పాభ్ుత్ామువార్ు సలవుద్ిన్ముగా పాక్టటంచిన్చో, ఆ
మర్ుసటట రోజు పరీక్షఫీజు చెల్లంచుటక్ు ఆఖ్ర్రోజు అగులున్ు.

సం .ఆఆ .నర్సరంహారావు
సంచవలక్ులు ,
ఏ యస్.యస్.ఒ.పి.

