
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఈ పుస్తకం పూర్తతగా 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 రూపంలో ఉపయోగతంచుకోవచుు పరతి 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 ఎదురుగా 𝑏𝑙𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 లో 
 లంక్ ఉన్నది దానిప ై 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 చేసిన్  అ స్మస్యల సాధన్ల వివరణ ఉండున్ు   

10 వ తరగతి   గణితం 𝟐𝟎𝟐𝟎 − 𝟐𝟏   

 



 

 

𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒆𝒅      𝒆 −  𝑴𝒂𝒈𝒂𝒛𝒊𝒏𝒆 

𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 స్మాచారం  ∶   𝐽𝑢𝑛𝑒   2020  లో 4 పుస్తకాలు నా 𝐵𝑙𝑜𝑔 లో ఉండున్ు  
నా 𝐵𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑘 :   ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑟𝑎𝑗𝑢𝑚𝑎𝑡ℎ𝑠. 𝑏𝑙𝑜𝑔𝑠𝑝𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑚 

1. 10 వ తరగతి                       యూనిట్ 2 .          స్మితులు (june  20 తరువాత ) 
2.  10 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝐸𝑀         𝑈𝑛𝑖𝑡 − 1 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠   (june  10 తరువాత )    

  𝑈𝑛𝑖𝑡 − 2.                 𝑆𝑒𝑡𝑠  (june  20 తరువాత ) 
3. 4 𝐼𝐼𝑇 𝐹𝑜𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑠 (𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 6 −  10 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑘 )  
4. ఈ పుస్తకం   (𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆  గణితంలో  చతుర్తి ధ పర్తకరియలు    𝑭𝒖𝒏𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒊𝒏 𝑴𝒂𝒕𝒉𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒔 

 

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑦  

𝑁. 𝑅𝐴𝐽𝑈M.Sc. B.Ed 

𝑆. 𝐴. 𝑀𝐴𝑇𝐻𝐸𝑀𝐴𝑇𝐼𝐶𝑆 

𝐷𝑖𝑠𝑡 ∶   𝑀𝑎ℎ𝑎𝑏𝑢𝑏 𝑁𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝑇𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎 

𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜 9493206950 

 

               (జూన్ 2020) 

ఇది 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑑𝑓 గానే ఉపయోగతంచాల . 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 తీస్ుకోర్ాదు. 
𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒 తో పాటు  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 లో కూడా ఉపయోగతంచవచుున్ు  
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 2020-21 విదాయ స్ంవతసరం లో 10 వ తరగతి లోకర పరవేశంచే విధ్ాయరుు లు అందర్తకీ శుభాశీస్ుసలు 

 మన్ం ఇపుుడు  కర్ోనా అనే ఒక  వ ైరస్ తో పో ర్ాడుతున్నం. గత విదాయ స్ంవతసరం చివరలో  

పరా రంభమ ై ఇంకొనిన  ర్ోజులు  దానితో పాటు దానిని ఎదుర్ోోవాలస ఉంటుంది . 

 ఈ స్మయం లో  మన్ం 10 వ తరగతి లోకర పరవేశస్ుత నానం. కావున్ పాఠశాలలు తెరవడానికర కొదిి  
స్మయం ఉంది.  అంతవరకు మన్ం digital education దాిర్ా చదువుకుందాం .  

 గత స్ంవతసరం ననే్ు ర్ాసిన్ పుస్తకం  విదాయర్తు ఒకసార్త విన్నటువంటి స్మస్యన్ు మర్ొక సార్త విని 

అరుం చసే్ుకొన్ుట కొరకు స్మాధ్ాన్ం పరకోన్ నా video యొకో link న్ు  QR కోడ్ మార్తు  

ఇవిడం జర్తగతంది   .  
 విదాయర్తు ఆ QR code న్ు Google Lens app దాిర్ా scan చసేిన్ ఆ స్మస్య  యొకో video 

link వచుున్ు దాని click చేసని్  youtube లోని  video విని అరుం చసే్ుకోవడం జర్తగతంద ి. 

 అలాగే మార్తు -2020 లో  ననే్ు రూప ంధ్ించిన్ video ‘s  link లతో కూడిన్  

𝟏𝟎  వ తరగతి గణితం 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒕 మర్తయు 𝒕𝒐𝒑𝒊𝒄 𝒘𝒊𝒔𝒆    𝒆 − 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕 అనే  
pdf file కొందరు విదాయరుు లు ఉపయోగతంచుకోవడం జర్తగతంద ి. 

 ఈ స్ంవతసరం ఎకుోవ  మంది విదాయరుు లకు   ఈ పుస్తకం ఉపయోగపడేటటుు  పరతి స్మస్యకు లేదా 
భావన్కు (concept)  పరకోన్ video link  అనేది  blue color లో ఉండున్ు. 
దానిప ై 𝒄𝒍𝒊𝒄𝒌 చేసిన్  అ స్మస్యల సాధన్ల వివరణ ఉండున్ు. 

 అలాగ ేPolycet , TSRJC, APRJC, NTSE మర్తయు  వివిధ పో టీ పరీ్క్షల  లకు 
ఉపయోగపడేటటుు   యూనిట్ చివర బహుళ్ళైశుక పరశ్నలు ఉండున్ు .    

 యూనిట్ మొదటో్ల  ఆ యూనిట్ లోని ముఖ్యమైన  భావనలు,  నిర్వచనాలు,  సూతా్రలు  ఉండును. 

 

 

 

 

 

 

 
𝑚𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑝𝑎𝑔𝑒 ∶          https://www.facebook.com/naiki.raju.academy/ 

 

నా  study material గాని youtube live class సమాచార్ం మీకు చేరుటకు  

నా whatsApp group లో చేరాలంటే ఈ link పై click చేయగలరు  

https://chat.whatsapp.com/CrdwR3pqm9pIvEl9oDZNOj 

 

https://www.facebook.com/naiki.raju.academy/
https://chat.whatsapp.com/CrdwR3pqm9pIvEl9oDZNOj


గణితం పా్రముఖ్యత  

 గణితం అనేది ఒక స్బజె క్్ గా మాతరం చూడకండి . ఇది మన్ నిజ జీవితంలో చాలా విషయాలలో 
అవస్రం అవుతుంది  . 

 గణితం వయకరత యొకో జీవితానిన కమిబదింగా చేస్ుత ంది .  
 గణితశాస్రం దాిర్ా ప ంప ందించే కొనిన లక్షణాలు తార్తోక శ్కరత , స్ృజనాతమకత , స్మస్య పర్తష్ాోర 

సామరుయం ,విమర్ాానాతమక ఆలోచన్  . 
 ఏ వృతితని నిరిహ ంచాలనాన లేదా ఏ పనిని చేయాలనాన గణితశాస్త ర పర్తజనం న్ం ఎంతో 

అవస్రమౌతుంది.గణితశాస్త ర పర్తజనం న్ం లేనిదే ఏ వృతిత  కాని ఏ విభాగం కానీ  స్ంపూరణం కాలేవు. 
 దీని గుర్తంచి తెలుస్ుకోవడానికర  కొంత స్మయం పాటు ఈ పరపంచంలో గణతిం లేదని ఊహ ంచుకొని 

చూదాి ం ? 

 గడియారం లేదా కాల ండర్ లేని మీ జీవితానిన ఊహ ంచుకోండి.  ఈ ర్ ండూ గణితానికర పరా థమికమ ైన్, 

ముఖ్యమ ైన్  స్ంఖ్యల ప ై ఆధ్ారపడాా యి.  ర్ోజులో ఎంత స్మయమ ైందని నీవు ఎలా తెలుస్ుకొంటావు? 

కాల ండర్ స్హాయం లేకుండా నీ పుటి్న్ ర్ోజుని నీవు  జరుపుగోగలవా ? 

 నీవు కొనిన వస్ుత వులన్ు  కొన్డానికర ఒక దుకాణానికర వ ళళైవు , ఇపుుడు గణతిం లేదనేది గురుత ంచుకో, 
కావున్ డబబంటే ఏమిటో తెలయదు , కొలత అంటే ఏమిటో తెలయదు. అపుడేమి చేసాత వు ? 

 నాడిని పరీ్క్ించే వ ైదుయడెైనా , భూమి ప ై ఎనిన రకాలు, జీవజనతులునానయని అంచనా వేసే 
జంతుశాస్త రవేతత  క ైనా ల కరోంచడం అంటే ఏమిటో తెలయాల .  

 గణితశాస్త ర  పర్తజనం న్ం  లేకుండా  ఇంజనీర్ ( యంతర నిర్ామత)  కూడా  వంతెన్లని నిర్తమంచలేడు.  
 ఎంత పర్తమాణంలో వివిధ రకాల రసాయనాలన్ు కలపాలో తెలుస్ుకోలేకపో తే  ఒక రసాయన్వేతత  

కూడా ఒక మందుని తయారు చేయలేడు.  
 ఈ గణితం లేకుండా ఈ పరపంచంలో వాయపారం లేదా మార్ ోట్ లేవు ఎందుకంటే ఇవనీన డబుబ ప ై 

ఆధ్ారపడిన్వి. 
   అలాగే ఏ దేశ్ అభివృదిి  అయినా ఎకుోవగా ఆ దేశ్ఆర్తిక  పరగతి ప ై మాతరమే  ఆధ్ారపడాా యి, కావున్ 

ఇది కూడా ఒక స్మస్య అవుతుంది.  
  గణితం లేకుండా సాంకేతిక పర్తజనం న్ంలో పుర్ోగతి ఉండదు , ఎందుకంటే  ఈ సాంకేతిక పర్తజనం న్ం 

పరతయక్షంగానో, పర్ోక్షంగానో గణితంప ై ఆధ్ారపడి ఉంద.ి మన్ం ఈ సాంకేతిక పర్తజనం న్ంప ై 
ఎంతగానో  ఆధ్ారపడాా ం అంటే ,దీని ఆధ్ారంగా నిర్తమంచిన్ కంపుయటర్, స ల్ ఫో న్ లేదా  టెలవిస్న్, లేని 
జీవితానిన ఊహ ంచలేము. 

  అలాగే విదుయత్ లేకుండా మన్ జీవనానిన కొన్సాగతంచలేము. విదయత్ కేందరా లలో జనింపచేసే విదుయత్ 
కూడా గణితంతో స్ంబంధ్ించిన్దే.  



 గణితమంటే ఎంతో భయమునాన నితయజీవితంలోని దీని విస్ుత ు త ఉపయోగం వలన్ దీనిని 
ఉపయోగతంచవలసిన్దే. నిజననికర గణితమే లేకుంటే మన్ జీవితాలు చాలా స్ంకరుష్ంగా ఉండేవేమో !   

 గణితశాస్త ర  పరా ముఖ్యత తెలసి  కూడా చాలా మంది దీనిని గుర్తంచి తెలుస్ుకొనేందుకు , అవగాహన్ 
చేస్ుకునేందుకు అయిష్త చూపిసాత రు. గణితంలో పరా థమిక భావన్లప ై పటు్  ఉంటే గణితమన్నది 
అస్లు కష్మే కాదు.  

 నిజననికర గణితం అందరూ ఊహ స్ుత న్నటుు  స్ంకరుష్మ ైన్ది కాదు , వార్త దృకుథమే ఈ విధంగా 
చేస్ూత న్నది.  

  మీకు పరా థమిక పాఠశాలలో కూడికలన్ు, తీసివేతలన్ు, గుణకార్ాలన్ు, భాగాహార్ాలన్ు 
బో ధ్ించారు.  అపుటి న్ుండి నీవు ఇతర భావన్లన్ు అభయసించ డానికర వీటిని ఉపయోగతస్ుత నానవు.  

  ఈ పరా థమిక భావన్లన్ు ఉపయోగతంచకుండా స్రళ వడడా  , శాతాలు వ ైశాలయం, పర్తమాణం, బీజగణితం 
మర్తయు  తిరకోణమితి లేదా ఇంకేవ ైనా స్మస్యలన్ు పర్తషోర్తంచ గలవా ?  

 గణితం లోని మిగతలన్ ఇతర భావన్లనీన ఈ పరా థమిక భావన్లప ై  ఆధ్ారంగా ఏరుడిన్వే .  ఈ పరా థమిక 
భావన్లన్ు స్ర్తగా అవగాహన్ చేస్ుకోలేకపో తే మన్ం  కొతతగా బో ధ్ించే భావన్లకు ఈ భావన్లన్ు 
అన్ువర్తతంచడంలో విఫలమౌతాము. 

 గణితం  పటో  భయంతో గణితం అంటేనే తీసి పరకోకు ప టి్  10 వ తరగతి ఉతీతరణత అయిన్ తరువాత 
గణితం లేని గూిపు తీస్ుకుంటునానరు.  

 గణితం తో కూడిన్ గూిప్సస  చాలా వర్కు మరియు అతయధిక ఉదయ యగాలు  పాభుతవం మరియు పావేట్ ర్ంగాలలో 

వాటికి నిర్వహంచే పరీక్షలలో గణితం సంబంధిత పాశ్నలు ఎకుువ భాగం ఉండును.  

  అలాగే కొనిన కోరుులలో  గణితం సబె్జకుు   అవసర్ం లేనపపటికి ఆ కోరుు పావేశ్ పరీక్షలో మాతాం గణితం అవసర్ం 

అగును.  

 మీరు గణితం రాక వేరే గ్రూ పు  తీసుకోవడం కాకుండా  వేరే  గ్రూ పు పటో ఇష్ు ం తో తీసుకోవాలి  

 మీరు నేరుుకోగలిగితే మీ తరువాతి తర్ం కు మీరు నేర్పగలరు .   

 మీకు గణితం నేరుపటకు పాభుతవం వివిధ  కార్యకూ మాలు  ( 3R’s  మరియు ABC  ) నిర్వహసుత ంది .  

 అలాగే మీకు భోధించే ఉప్రధ్యయయులు పాయతినసుత నానరు .  కాని మీ పాయతనం లేకుండా మీరు నేరుుకోలేరు . 

కాబటిు  మీరు గణితం పటో ముందుగా భయం వీడి ఇష్ు ం పంచుకుంటే నేటి కాలంలో మీరు సంతంగా నేరుుకునే 

అవకాశ్ం చాలా ఉంది  . 

 మనం కంటికి కనబడని కరోనా తొనే పోరాడుతునానం అలాంటిది గణితం నేరుుకోవడం ఎటువంటి కష్ు ం కాదు అని 

అనుకుంటూ  విద్యయరుు లు అందరూ కూడా ఇష్ఠ ం తో గణితం నేరుుకోని అందరూ ఉతీత ర్ణ త సాధించుటకు నా 

వంతుగా ఇది ఒక చినన పాయతనం.  

 

           ధనయవాదములు 

                                                                                                 𝑁. 𝑅𝐴𝐽𝑈M.Sc. B.Ed  

                                                                                                      𝑆. 𝐴. 𝑀𝐴𝑇𝐻𝐸𝑀𝐴𝑇𝐼𝐶𝑆 



10  వ తరగతి    విషయ స్ూచిక (తెలంగాణ ) 
𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫 −  𝐈  𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫 −  𝐈𝐈 

S.  
No 

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞  
S. 

 No 
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞  

𝟏 
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠   
వాస్తవ స్ంఖ్యలు   𝟖 

𝑆𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠  
స్రూప తిరభుజనలు   

𝟐 
𝑆𝑒𝑡𝑠  
స్మితులు   𝟗

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐴𝑛𝑑 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑇𝑜 𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒  
వృతాత లకు స్ురా ర్ేఖ్లు మర్తయు ఛదేన్ ర్ఖే్లు  

𝟑 
𝑃𝑜𝑙𝑦𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙𝑠  
బహుపదులు   𝟏𝟎

𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  
క్ేతరమితి  

𝟒 
𝑃𝑎𝑖𝑟 𝑂𝑓 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐼𝑛 𝑇𝑤𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

ర్ ండు చరర్ాశులలో ర్ేఖీయ స్మీకరణాల జత   𝟏𝟏
𝑇𝑟𝑖𝑔𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦   
తిరకోణమితి  

𝟓 
𝑄𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐 𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  
వరగ  స్మీకరణాలు   𝟏𝟐

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑂𝑓 𝑇𝑟𝑖𝑔𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦  
తిరకోణమితి అన్ువరతనాలు  

𝟔 
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠  
శరఢిులు  𝟏𝟑

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  
స్ంభావయత  

𝟕 
𝐶𝑜 − 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦  
నిరూపక ర్ేఖ్ాగణితం   14

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠  
స్ంఖ్ాయకశాస్రతం 

 

 

విష్య సూచిక , పరీక్షలు ర్కాలు 𝑭𝑨, 𝑺𝑨, 𝑩𝑳𝑼𝑬 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑻 గురించి  

ఒక video మీ కోసం  

 https://youtu.be/SlhvVmeKZ38 
 

 

తెలంగాణ రాష్ు రం లోని 10 వ  తర్గతి  పరీక్షలు రండు ర్కాలు (𝑬𝒙𝒂𝒎𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒘𝒐 𝒕𝒚𝒑𝒆𝒔 ) 

1. 𝑭𝑨 (𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒎𝒆𝒏𝒕) 

2. 𝑺𝑨 (𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒎𝒆𝒏𝒕) 
 

 𝑭𝑨 (𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒎𝒆𝒏𝒕) 
ఈ పరీక్ష 20 మారుులకు ప్రఠశాల లో నిర్వహసాత రు (Internal Exam ) 

దీనిలో ముఖ్యమైనవి  

 1. గణిత స్మస్యల తయార్త      𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬  (𝟓 మారుోలు )   

2. పిలుల ర్ాత పన్ులు            𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬     (𝟓 మారుోలు )   

3. పరా జ క్్   పన్ులు                   𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬        (𝟓 మారుోలు )   

4. లఘు పర్ీక్ష                                𝐒𝐥𝐢𝐩 𝐓𝐞𝐬𝐭        (𝟓 మారుోలు )   
 

https://youtu.be/SlhvVmeKZ38


𝑭𝑨 (𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒎𝒆𝒏𝒕)    𝑻𝒂𝒃𝒍𝒆 

వరుస్ స్ంఖ్య విదయ పరమాణం   𝑭𝑨 − 𝑰 𝑭𝑨 −  𝟐 𝑭𝑨 − 𝟑 𝑭𝑨 − 𝟒 మొతతం 

1 గణిత స్మస్యల తయార్త        

2 పిలు ల ర్ాత పన్ులు        

3 పరా జ క్్   పన్ులు        

4 లఘు పర్ీక్ష        

  మొతతం       

 

𝑺𝑨 (𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒎𝒆𝒏𝒕) −  𝑬𝒙𝒂𝒎𝒔 

ఈ పర్ీక్ష న్ందు 5 విదయ  పరమాణాల తో భారతి పటి్కలో చూపిన్టుు  ఉండున్ు అయిత ే
స్మస్యలు మాతరం కొనిన సారుు  విదయ పరమాణం మారవచుు. మీకు అవగాహన్ కొరకు మాతరమ ే

ఇలా ఉంటుంది అని ఇవిడం జర్తగతంది  

 

 

       𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺:  𝟏𝟎               𝑷𝒂𝒑𝒆𝒓 −  𝑰 & 𝑷𝒂𝒑𝒆𝒓 −  𝑰𝑰 

వరుస్ 
స్ంఖ్య విదయ పరమాణం  భారతిం మారుోలు

వాయస్రూప 
పరశ్నలు

(అంతర్గ త 
ఎంపిక )

స్ిలు 
స్మాధ్ాన్ 
పరశ్నలు

అతి స్ిలు 
స్మాధ్ాన్ 
పరశ్నలు

బహుళ్ళైశుక
పరశ్నలు మొతత ం 

 స్మస్య సాధన్  %      

 కారణాలు చెపుడం       

 వయకతపరచడం       

 అన్ుస్ంధ్ాన్ం       

 పరా  తినిధయపరుడం       

 మొతతం           

𝑩𝑳𝑼𝑬 𝑷𝑹𝑰𝑵𝑻 



CGPA (Cumulative Grade Point Average) 

 

𝑮𝑹𝑨𝑫𝑬 
గేడి్  

𝑴𝑨𝑹𝑲𝑺 𝑹𝑨𝑵𝑮𝑬 
మారుోల వాయపిత   

𝑮𝑹𝑨𝑫𝑬 𝑷𝑶𝑰𝑵𝑻𝑺 
గేడి్ పాయింట్స  

𝑨𝟏 𝟗𝟏 − 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎 
𝑨𝟐 𝟖𝟏 − 𝟗𝟎 𝟗 
𝑩𝟏 𝟕𝟏 − 𝟖𝟎 𝟖 
𝑩𝟐 𝟔𝟏 − 𝟕𝟎 𝟕 
𝑪𝟏 𝟓𝟏 − 𝟔𝟎 𝟔 
𝑪𝟐 𝟒𝟏 − 𝟓𝟎 𝟓 
𝑫 𝟑𝟓 − 𝟒𝟎 𝟒 
𝑬 𝟎 − 𝟑𝟒 𝟑 

 

 

 

 

 

𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞 లో 𝐀𝐏  𝐒𝐲𝐥𝐥𝐚𝐛𝐮𝐬 మరియు 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐧 ఇవవబడును  

 

 

 


