ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వతత్రిక విదద్యాపీఠం,అమరావత
పదవతరగత మరియు ఇంటరర్మీడియట్ (ఏ.ప.ఒ.యస.యస) పబబ్లి క్ పరక్షలు, ఏప్రల, 2018
పరక్ష రుసుము చెలబ్లి ంచుటకు గడువు తేదీల వివరములు
క్రమ
సంఖ
్్
1

అంశములు

అపరాధ రుసుము
లేకుండా

2

ఒక సబబ్జె కు్టనకు రూ.25/అపరాధ రుసుముతో
3
ఒక సబబ్జె కు్టనకు రూ.50/అపరాధ రుసుముతో
రుసుము వివరములు:

ఎ.ఐ సమనద్వాయ
కర్తలు డ.ఇ. ఓ కు
యన్.ఆర్ లు
సమరర్పించు తేది

ఎ.పి ఆన్ లైన్ /మీసేవ దద్వారా
పరీక్ష ఫీజు చెలల్లి ంచు తెదీలు
నుండ

వరకు

28.12.2017

11.01.2018

12.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

27.01.2018

29.01.2018

డ.సి గారు
రాష్ట ్ర
కారా్లయము
నకు యన్.ఆర్
లు సమరర్పించు
తేది

30.01.2018

వ.సం.

వివరములు

యస.యస. సి.

ఇంటరీర్మీడయట

1.

థియరీ ఒక సబబ్జె కు్టనకు

రూ.100/-

రూ.150/-

2.

పప్రాక్టకల్ ఒక సబబ్జె కు్టనకు

రూ.50/-

రూ.100/-

3.

ట.ఒ.సి. ఒక సబబ్జె కు్టనకు

రూ.100/-

రూ.150/-

4.

ఇంపప్రూవ్ మెంట ఒక సబబ్జె కు్ట నకు
(ఈ సదుపయము 5 సంవత్సరముల కోర్్స కాలములో
ఒక్కసార మాత్రమే వినియోగించుకొను అవకాశము కలదు)

రూ.100/-

రూ.250/-

గమనికలు:
1. పరీక్షఫీజు కటు్టటకు అర్హతలు:
(అ) 2017-18 విద్ సంవత్సరం నందు పప్రావేశము పొంది, 31.08.2017 నాటక యస. యస. సి. అభ్రు్ధులు
14 సం||, ఇంటరీర్మీడయట అభ్రు్ధులు 15 సం|| వయసు్స పైబడన వారు మాత్రమే పరీక్షఫీజు చెలల్లి ంచుటకు
అరు్హలు.
(ఆ) ఇంతకు పరద్వాం విద్ సంవత్సరములలో పప్రావేశము పొంది పరీక్షకు హాజరై తపిర్పిన అభ్రు్ధులు.
(ఇ) ఇంతకు పరద్వాం విద్ సంవత్సరములలో పప్రావేశము పొంది ఇంతవరకును పరీక్షకు హాజరు కాని అభ్రు్ధులు
2. పరీక్ష రుసుమును ఎ .పి.ఆన్ లైన్ / మీసేవ దద్వారా మాత్రమే చెలల్లి ంచవలెను . డ.డ/ చలానా రూపములో
సద్వాకరంచబడదు. ఒకసార చెలల్లి ంచిన పరీక్ష రుసుము వాపసు ఇవద్వాబడదు.
3. ఎ.పి.ఆన్ లైన్/ మీసేవ వారు ఇచిచ్చిన ఫీజు రసదును భద్రపరుచ్చికోనవలెను . ఫీజు చెలల్లి ంచిన రసదు నందు మీ
సబబ్జె కు్టలను సర చూసుకోనవలెను. సరయైన సబబ్జె కు్టలకు ఫీజు చెలల్లి ంచనిచో మరొకసార ఫీజు చెలల్లి ంచవలసివచుచ్చిను.
4. దివా్ంగులు పరీక్షఫీజు నుండ మినహాయించబడనారు. ఐనను వారు పరీక్షలకు హాజరకాగోరు సబబ్జె క్ల్ట ను ఎంపిక
చేసుకొని, ఎ.పి.ఆన్ లైన్/ మీసేవ నందు వార సేవా రుసుము చెలల్లి ంచి తగిన రసదు పొందగలరు . రసదు నందు
ఎంపిక చేసుకొన్న సబబ్జె క్ట వివరములు సరచూసుకొనగలరు.
5. ఒక సబబ్జె కు్టనకు కట్ట న రుసుము మరొక సబబ్జె కు్ట నకు బదలాయించబడదు మరయు సంబంధం లేని సబబ్జె కు్టలకు
ఫీజు చెలల్లి ంచి హాజరు అయినచో ముందసు్తు నోటీసు లేకుండా అట్ట పరీక్షలు రదు్దు చేయబడును.
6. ఫీజు చెలల్లి ంచిన సబబ్జె కు్టలకు మాత్రమే పరీక్షకు అనుమతించబడుదురు . పరీక్షారుసుము చెలల్లి ంచ కుండా ఏదేని
సబబ్జె క/్ట సబబ్జె కు్టలకు హాజరైన అట్ట పరీక్షలను ముందసు్తు నోటీసు లేకుండా రదు్దు చేయబడును.
7. కనీస వయసు్స లేని వారు ఫీజు చెలల్లి ంచి పరీక్షకు హాజరైనచో వార పప్రావేశము మరయు పరీక్షలు రదు్దు
చేయబడును.
8. ఏదేని కారణముచే పరీక్షఫీజు చెలల్లి ంచుటకు ఆఖరతేదిని పప్రాభుతద్వామువారు సెలవుదినముగా పప్రాకటంచినచో , ఆ
మరుసట రోజు పరీక్షఫీజు చెలల్లి ంచుటకు ఆఖరరోజు అగును.

సంచాలకులు, ఏ.ప.ఒ.యస.యస

