
ఆంధ్రప్రదేశ్ సారవత్రరక విదయాపీఠము, అమరావత్ర 

రివ ైజ్్డ ట ైమ్  టేఫుల్ – దఴ తయగతి భరిము ఇంటరమీడిమట్ బి్లక్ రమక్షలు , జూల ై – 2020 

రోజు నం వహయం & తేది 
ప్దవ తరగత్ర  ఇంటరమీడియట్ 

సమయం : ఉ || గం.9.30 ని. న ండ ి

మ || గం. 12.30 ని. వరకు 
సమయం : మ || గం.2.00 ని. న ండ ి

సా || గం. 5.00 ని. వరకు 

రోజు-1 
వతువహయం 

18.07.2020 

 

205 - తెలుగు 
206 - ఉయదూ   
208 - కననడ 

233 - ఒరిమా  
237 - తమిళం 

301 - హ ందీ 
305 - తెలుగు 
306 - ఉయదూ  

రోజు-2 
ఆదివహయం 

19.07.2020 
202 - ఇంగ్మిష్ 302 - ఇంగ్మిష్ 

రోజు-3 
సో భవహయం 

20.07.2020 

211 - గణితభు 
223 - భాయతీమ షంషకృతి భరిము వహయషతవం 

311 - గణితభు 
315 - చరితర 
320 - వహాతృహయ గణక శహష్రభు 

రోజు-4 
భంగళవహయం 

21.07.2020 

212 - శహష్ర భరిము సహంకేతిక విజ్ఞా నభు 
216 - గృస విజ్ఞా నశహష్రం 

312 - భౌతిక శహష్రభు 
317 – రహజ్తూతిశహష్రభు / తృౌయశహష్రభు 
328 - భనో విజ్ఞా న శహష్రభు 

రోజు-5 
ఫుధవహయం 

22.07.2020 

213 - సహంఘ కశహష్రభు 
214 - ఆరిిక శహష్రభు 

313 - యసహమన శహష్రభు 
318 - ఆరిికశహష్రభు 
331 - సహభాజిక శహష్రభు 

రోజు-6 
గుయువహయం 

23.07.2020 
201 - హ ందీ 

314 - జీఴశహష్రభు 
319 - వహణిజ్ా /వహాతృహయశహష్రభు 
321 - గృసవిజ్ఞా న శహష్రభు 

రోజు-7 
శుకరవహయం 

24.07.2020 

215 - బ్లజిన స్ షటడీస్  
222 - భనో విజ్ఞా నశహష్రం 

అతున ఴృత్ి విదయా షఫజె కుట లకు 
అతున ఴృత్ి విదయా షఫజె కుట లు 

ఇంటరమీడిమట్ జ్నయల్ భరిము ఴృత్ి విదయా కోయుులకు తృహర కటటకల్ బి్లక్ రమక్షలు, జూల ై ది. 25.07.2020 న ండి  29.07.2020 ఴయకు (ఆదివహయంతో షహ) జ్యుగున .  
గభతుకలు: 
1. దఴతయగతి రమక్షలంద  : 
     అ) తెలుగు, భరహఠి, ఉయదూ , కననడ, ఒరిమా, తమిళభు, హ ంది భరమిు ఆంగి భాశలకు ఆఫజెకటటవ్ రశహనతరభు (తృహర్టట-బ్ల) రమక్ష తృహర యంబం లోనే తృహర్టట –ఎ రశహనతరభుతో తృహటు   
         ఇఴవఫడున .  
    ఆ)  ై తెలిన భాషహ షఫజెకుట లకు తప మిగ్ిలిన అతున షఫజెకుట లకు చిఴరి అయగంట (30 తుమిశభులు)లో ఆఫజెకటటవ్ రశహనతరభు (తృహర్టట-బ్ల) ఇఴవఫడున . 
    ఇ) విదయారిి రమక్షంతభున, షభాధయన తరభునకు ఆఫజెకటటవ్ రశహనతరభు (తృహర్టట-బ్ల) న  జ్త యచి షంఫంధించిన యదభు యావేక్షకుతుకట షభరిపంచఴల న . అటుి  ఆఫజెకటటవ్ (తృహర్టట-బ్ల) తు  
         షభరిపంచతుచ  ోఅన చిత చయాగ్హ భావించి జి. ఓ. న ం. 872 ఇడిఎన్. ది. 16-05-1992 అన షరించి చయాతీష కొనఫడున .      
2. రబుతవభు వహయు  ైన తెలిన ఏవేతు తేదీలలో, బి్లక్ లేక సహధయయణ స లఴు దినభుగ్హ రకటించినపటికీ  ై తెలిన ట ైం టేఫుల్ రకహయభు ఆమా తేదీలలో బి్లక్ రమక్షలు  
    తుయవహ ంచఫడున . 
3. హల్ టికకకటుట  నంద  తురేూశంచిన  షఫజెకుట లు కహక వేరొక షఫజెకుట  / షఫజెకుట లలో రమక్షలు రహసనచ  ోఅటిట  రమక్షలన  యద ూ  చేమఫడున . 
4. రమక్ష కేందరభులో షరియ ైన రశహనతరభు విధిగ్హ తృ ందఴల న . అటుి  షరియ ైన రశహనతరం కహక ఇతయ రశహనతరంతో రమక్ష రహసనచ  ోపలితభు యద ూ  చేమఫడున . దీతుకట విదయారిియ ేూరి్    
     భాధాత ఴహ ంచఴల న . 
5. విదయారిికట తురేూశంచిన రమక్ష కేందరంలో కహక వేరొక కేందరంలో రమక్షకు హజ్రకైనచ  ోఅటిట  రమక్షలతూనయద ూ  చేమఫడున  
 

                                                                                                                                       సం || డి. దేవానంద రెడిి  
                                                                                                                                            సంచయలకులు 

 

 


