
�శ� 2019 �వ్  �  ��న 
 �వ్ �� �సం ఒక �న� ��గ్ ��య్�థ (8,9,10 వ తరగ�ల �ం� ఒ�క్క ��య��) �ం � 
���. 

 ఒ్ �క�  నం ఒక �న కనం  �కవ్నమ ఆస�త  �� ఆ  కక � BVM �ం� వ�చ 
[PASSWORD PROTECTED] ��న్పన (20  �శన్ల) స�యంల ���న� ��ట �రవ్ం� 
ఒ్� �ం � ఎం�్ ���. 

 ఈ ��న్పం � �వనబ� 20 వ ��న BVM website www.bvmap.org �ం� ��ల్ ���వవచ.  
 �వనబ� 30 వ ��� జ�� ��ల్ �థ �వ్ ��్� �ఠ�్ �చ� �ఆ�డ్�్ల �వ్  �� స�థ్� 
��య్�్� ���� ���. 

 ఈ స�లన  వవ� ఈ��క/ SMS/ ��స్ / BVM website  ్ �వ�  �యయయయబ�. 
 ��ల ్�థ�  �� �వ్ �� �� దశల�  ్��ం�. 

 
1) �ద� దశ� � వడ�త ్�క (SCREENING TEST)- 30 �శనథ  ం��. 
      �న ��పన �త్�క ్ ��భ ఆ�రం� �ద� 36 �న్� ఎం�్ �యడం  ్��ం�. 
 
2) ����� �వ్: 
 ఎం�్ ��న 36 �� ల  థట� ్దధ�� � ఒ�కకక �వ్  �� �� ్ 6 �� ్ ��న ఆ్ గ�ల్ 
� ్ం్డం  ్��ం�. 

 ఆ్ గ��ల ఒ�్� �వ్ (�����) �రవ్ంండం  ్��ం�. 
 ఈ �వ్ �  ్మ �న�ల  ం��. 
 ్� �ంబల  నంతరం �� �� ్� ���నమ� �ం్� ��� �వ్ �సం �్వడం  ్��ం�. 

(�న �వ�ం�న �వ్ �శన్� ��కట�  ్ప�నం  డగడం  ్��ం�. ఒ�క �శన� � 50 �కన�ల సమయం 
ఇ�త్. �వ� �థ� �ంబల � �శన్� 40 seconds ��న సమయం  ం�ం�. 
�శన చదవవ��  రర �క ల,  � ��త్�� �శన ్ంద �థ� ఆ్ఆ�ల ్న్డక� ఈ �గ� స్యన � 
స���న ��ప�.) 
 
3) ��� quiz : 
 ���న� �వ్ � 6 గ�్ �ం�  �థ�ం� వ�చన 6 �� ల� �� ��ప� ్దద�్్ ్రల ్మ �న�ల 
�వ్  ్��ం�. 

 ఈ �వ్ � �థ�ం�న �ద� �� �� ల� �గ� బ�్�  ందయయడం  ్��ం�. 
 �ద�, �నడవ ్�్� �ం�న �ం్� వష�్�థ �వ్ �  ��గ� అరహత  ం�ం�. 

 

 �వ్ � ��గ�  �య్��  ంద� త్ప�స�� �క�  ఐ  �డ/ ఆ�� 
్�డ  � మమ�� ��తనం  ్డ త్ప�స� �  ంట  వచ���. 

 
*� అ�న ్�థల్ �వ్ �సట�  � �రవవ్ అ  ్ల �ర�యణ �మ �ర�యన.* 

http://www.bvmap.org/

