
ఆంధ్రప్రదశే్ సార్వత్రరక విదయాపీఠం,అమరావత్ర  

ప్దవతర్గత్ర మరియు ఇంటరమీడియట్ ప్బి్లక్ ప్రమక్షలు, ఏపరరల్/మే, 2020 

ప్రమక్ష ర్ుసుము చెలి్ంచుటకు గడువు తేదీల వివర్ములు  

క్రమ 
సంఖ్య 

అంశములు 

ఎ.పి ఆన్ ల ైన్ /మీసవే  ద్వారా 
పరకీ్ష ఫీజు  చెల్లంచు  తదే్లీు   

ఎ.ఐ సమన్ాయ 
క్ర్తలు డి.ఇ. ఓ  క్ు 
యన్.ఆర్  లు 
సమర్పంచు తేద్ ి  

డి.స ి గార్ు రాష్్టర 
కారాయలయమున్క్ు 
యన్.ఆర్  లు 
సమర్పంచు తేద్ ి  

న్ుండ ి వర్క్ు  

1 అపరాధ ర్ుసుము లేక్ుండవ  07.02.2020 20.02.2020 

06.03.2020 07.03.2020 
2 ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు  ర్ూ.25/- 

అపరాధ ర్ుసుముతో  21.02.2020 27.02.2020 

3 ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు  ర్ూ.50/- 
అపరాధ ర్ుసుముతో 

28.02.2020 05.03.2020 

ర్ుసుము వివర్ములు: 
వ.సం. వివర్ములు ర్జిసే్ రష్టన్ ఫజీు పరకీ్ష ఫీజు మొత్తము 

అ జనర్ల్ 

1 ప్దవతర్గత్ర -థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.95/- ర్ూ.100/- 

2 ఇంటరమీడియట్-థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.145/- ర్ూ.150/- 

౩ ఇంటరమీడియట్-ప్ాాకట్క్ల్ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.95/- ర్ూ.100/- 

ఆ ఇంప్రూ వ్ మ ంట్  ఒక సబ్జెకుు  నకు-  
( ఈ సదుపాయము  ఐదు సంవతసర్ కాలములో ఒకకసారి మాతరమే వినియోగించుకొను అవకాశము కలదు)    

4 ప్దవతర్గత్ర -థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.145/- ర్ూ.150/- 

5 ఇంటరమీడియట్-థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.245/- ర్ూ.250/- 

6 ఇంటరమీడియట్-ప్ాాకట్క్ల్ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.95/- ర్ూ.100/- 

ఇ ఇంప్రూ వ్ మ ంట్ – ఇంతకముందు అనిి సబ్జెక్ు్ ల నందు పాస్ అయిన  అబ్యాసకులకు 
7 ప్దవతర్గత్ర -థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.195/- ర్ూ.200/- 

8 ఇంటరమీడియట్-థియరీ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.295/- ర్ూ.300/- 

9 ఇంటరమీడియట్-ప్ాాకట్క్ల్ ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు   ర్ూ.5/- ర్ూ.95/- ర్ూ.100/- 

 
 
 
 
 
గమనికలు: 
1. పరకీ్షఫీజు క్ట్ట్ ట్క్ు  అర్హత్లు: 



(అ) 2019-20 విద్వయ సంవత్సర్ం న్ందు పావశేము ప్ ంద్ి, 31.08.2019 నవట్కిట  యస్. యస్. సి. అభ్యర్ుు లు 
 14సం||,  ఇంట్రీీడయిట్ అభ్యర్ుు లు  15 సం|| వయసుస ప ైబ్డని్ వార్ు మాత్ామే పరకీ్షఫజీు చెల్లంచుట్క్ు 
అర్ుహ లు. 
(ఆ) ఇంత్క్ు పూర్ాం విద్వయ సంవత్సర్ములలో పవాేశము ప్ ంద్ి పరకీ్షక్ు హాజర ై త్పపిన్ అభ్యర్ుు లు. 
(ఇ) ఇంత్క్ు పూర్ాం విద్వయ సంవత్సర్ములలో పవాేశము ప్ ంద్ ి ఇంత్వర్క్ున్ు పరకీ్షక్ు హాజర్ు కాని  
అభ్యర్ుు లు 

2. పరకీ్ష ర్ుసుమున్ు ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసవే ద్వారా మాత్ామ ే చలె్లంచవల న్ు. డి.డ/ి చలానవ ర్ూపములో 
సీాక్ర్ంచబ్డదు. ఒక్సార్ చెల్లంచిన్ పరీక్ష ర్ుసుము వాపసు ఇవాబ్డదు. 
3. ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసవే వార్ు ఇచిిన్ ఫజీు ర్సదీున్ు భ్దాపర్ుికొన్వల న్ు. ఫీజు చలె్లంచిన్ ర్సీదు న్ందు మీ 
సబ్జెక్ు్ లన్ు సర్ చూసుకొన్వల న్ు. సరయ్ నై్ సబ్జెక్ు్ లక్ు ఫజీు చలె్లంచనిచ  ోమరొక్సార్ ఫీజు చెల్లంచవలసవిచుిన్ు. 
4. ద్విాయంగులు పరకీ్షఫజీు న్ుండి మిన్హాయంచబ్డనివర్ు. ఐన్న్ు వార్ు పరకీ్షలక్ు హాజర్కాగోర్ు సబ్జెక్ు్ లన్ు 
ఎంపిక్ చసేుకొని, ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసవే న్ందు రజ్ిసే్ రష్టన్ మర్యు ఎ.పి.ఆన్ ల ైన్/ మీసేవ వార్ సేవా ర్ుసుము 
చెల్లంచి త్గన్్ ర్సదీు ప్ ందగలర్ు. ర్సీదు న్ందు ఎంపకి్ చసేుకొన్న సబ్జె క్్ట వివర్ములు సరచ్ూసుకొన్గలర్ు. 
5. ఒక్ సబ్జెక్ు్ న్క్ు క్ట్ి్న్ ర్ుసుము మరొక్ సబ్జెక్ు్  న్క్ు బ్దలాయంచబ్డదు మర్యు సంబ్ంధం లేని సబ్జెక్ు్ లక్ు 
ఫీజు చలె్లంచి హాజర్ు అయన్చ ోముందసుత  నోట్ీసు లేక్ుండవ అట్ి్ పరీక్షలు ర్దుు  చయేబ్డున్ు. 
6.  ఫజీు చెల్లంచిన్ సబ్జెక్ు్ లక్ు   మాత్మాే పరకీ్షక్ు అన్ుమతంచబ్డుదుర్ు. పరీక్షార్ుసుము చెల్లంచ క్ుండవ ఏద్నేి 
సబ్జె క్్ట/ సబ్జెక్ు్ లక్ు హాజర నై్ అట్ి్  పరకీ్షలన్ు ముందసుత  నోట్సీు లేక్ుండవ ర్దుు  చయేబ్డున్ు. 
7. క్నీస వయసుస లేని వార్ు ఫజీు చలె్లంచి పరకీ్షక్ు హాజర ైన్చ  ో వార్ పావశేము మర్యు పరకీ్షలు ర్దుు  
చేయబ్డున్ు. 
8. ఏద్నేి కార్ణముచే పరకీ్షఫీజు చలె్లంచుట్క్ు ఆఖ్ర్తదే్ిని పాభ్ుత్ామువార్ు స లవుద్ని్ముగా పకా్ట్ించిన్చ ,ో ఆ 
మర్ుసట్ి రోజు  పరకీ్షఫజీు చెల్లంచుట్క్ు ఆఖ్రర్ోజు అగున్ు. 
9. ఆంధ్రప్రదశే్ సార్వత్రరక విదయాపీఠం వారి నియమావళి కి భినిముగా అబ్యాసకుడు ర ండు వేర్ు వేర్ు అదయాయన 
క ందరములలో అనుచిత ప్రవేశము ప ంది మరియు ర ండు అదయాయన క ందరములలో ప్రమక్షా ర్ుసుము చేలి్ంచినఎడల, 
అటలి  అనుచితముగా ర ండు వేర్ు వేర్ు అదయాయన క ందరములలో  ప ందిన ప్రవశేములను ఎటలవంటి ముందసుత  
నోట్సీు లేక్ుండవ ర్దుు  చేయబ్డున్ు.  మరియు చెలి్ంచిన ప్రమక్షా ర్ుసుము వాప్సు ఇవవబ్డదు. 

 
                                                                                                      సం. డి.ద్వేాన్ంద  ర డిి  
                                                                                                             సంచవలక్ులు ,  

                                                                                                            ఏ యస్.యస్ .ఒ.పి . 


