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శలయం ధ 7ీAాల/ BCంDల/ Eాఖలక
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Bాబట ఎం.0ి5., 7ి8.9ి. BdరeKలలn #ే C రehల పటకను అనుస *ంI ఆయq
రehల నుం9ి ఒ *+న5 స 0
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ఈ BWంద చూ7ిన ధంzా 9ి.9ి.ల రehల నుం9ి tసుB{నవల|ి ఉంట&ంి.
For PSTU
Students

Other
University
students

2019-20 Academic Year -

M.Phil.

Rs.8,000/-

Rs.8,200/-

2020-21 Academic Year -

M.Phil.
Ph.D.

Rs.8,730/Rs.10,000/-

Rs.8,930/Rs.10,200/-

ఒకx~ళ రehల ,ాuల. vిw లక అరeలSన
ౖ #ో టషP 0ీ2 న

ంచుB{]

ఈ BWంద చూ7ిన ధంzా 9ి.9ి.ల రehల నుం9ి tసుB{నవల|ి ఉంట&ంి.
For PSTU
Students

Other
University
students

2019-20 Academic Year -

M.Phil.

Rs.700/-

Rs.900/-

2020-21 Academic Year -

M.Phil.
Ph.D.

Rs.700/Rs.1,200/-

Rs.900/Rs.1,400/-

ఎం7ిBfgన అభరehల ఆయq BdరeKలలn #ేర9]BW Iవ * ేి 4.1.2022 ,ాయంతDం
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ఈ షయంలn ఎలqంట ఉత ర, పDత_త ాలక వ లjదు.


సంబంHిత 7ీAాHిపత_ల/ BCంDHిపత_ల/EాఖqHిపత_ల అంద *B



ఉపకార వేతనాలకు అరహ్త వివరాలు :
ఎస.సి., ఎస.టి., అభయ్రుథ్లకు - (తలిల్దండుర్ల, సంరక్షకుల సంవతస్రాదాయం రూ. 2.00లక్షల లోపు, బి.సి.లకు రూ.
1,00,000/-ల లోపు) కుల, ఆదాయ ధుర్వీకరణ పతార్లు పర్వేశ సమయంలో సమరిప్ంచిన మీదట ఎం.ఫిల/ పిహెచ.డి.
పొర్గార్ంలలో పర్వేశం పొందిన అభయ్రుథ్లకు - పూరిత్ టూయ్షను ఫీజు, సెప్షల ఫీజులోల్ మినహాయింపు ఉంటుంది.
సంబంధిత ధుర్వీకరణ పతార్లు సమరిప్ంచని వారు పూరిత్ ఫీజు చెలిల్ంచి (వాపసు చేయడం వీలుపడదు) పర్వేశం
పొందాలి. ఒకసారి చెలిల్ంచిన ఫీజు ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ వాపసు చేయడం వీలుపడదు. ఎస.సి., ఎస.టి., బి.సి., ఇ.బి.సి.
విదాయ్రుథ్లు సాక్లరషిప కోసం దరఖాసుత్ చేసుకొనన్వారికి మాతర్మే టూయ్షన ఫీజు మంజూరయేయ్ అవకాశం ఉంటుంది.
అలా దరఖాసుత్ చేసుకోని వారు టూయ్షన ఫీజు చెలిల్ంచవలసి ఉంటుంది.

