
ఫీజుల వివరాలు 

బి.ఎఫ్.ఎ. (నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సస) 

 మొదటి సం. 

(2018-19 బ్యాచ్) 
రూ.లు 

  రండవ సం. 

(2017-18 బ్యాచ్) 
రూ.లు 

 మూడవ సం. 

(2016-17 బ్యాచ్) 
రూ.లు 

నాల్గవ సం. 

(2015-16 బ్యాచ్) 
రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 -- -- -- 

ట్యాషను ఫీజు 6,270.00 6,270.00 6,270.00 5,700.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00 -- -- -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు (ఇతర రాష్ట్రలా్ నుంచి 
ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీరుులైన వారికి మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతీం రూపాయలు: 6,970.00 6,270.00 6,270.00 5,700.00 

 

ఎం.ఎ. కమ్యూనికేషన్ & జర్నలిజం (రండు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సస) 

 మొదటి సంవతసరం 

                     (2018-19 బ్యాచ్)  

               రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 

                     (2017-18 బ్యాచ్)  

                     రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00                         -- 

ట్యాషను ఫీజు 4,400.00 4,400.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00                          -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00                          -- 

మొతీం రూపాయలు: 5,100.00 4,400.00 

 

 



ఎం.ఎ. / ఎం.పి.ఎ. (రండు సంవత్సరాల కోర్సస) 

 మొదటి సంవతసరం 

                   (2018-19 బ్యాచ్)  

                 రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 

                    (2017-18 బ్యాచ్)  

                 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00                        -- 

ట్యాషను ఫీజు 3,520.00 3,520.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00                        -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00                         -- 

మొతీం రూపాయలు: 4,220.00 3,520.00 

 

ఎం.ఫిల్ 

                  రూ.  

ప్రవేశరుసం 200.00  

ట్యాషను ఫీజు 6,600.00  

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 500.00  

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00  

మొతీం రూపాయలు: 7,500.00  

 

 

 

 

 



పిహెచ్.డి. 

 పూరిీకాలిక  

                            రూ.లు 

అంశకాలిక  

                          రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 7,260.00 8,910.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 1,000.00 1,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 8,660.00 10,310.00 

 

 

గమనిక : 

1.  రండవ సంవతసరం మరియు మూడవ సంవతసరానికి పూరిీకాలిక అభ్ారుులు రూ. 7,260/-ల్ చొప్పున, అంశకాలిక 
అభ్ారుులు రూ. 8,910/-ల్ చొప్పున ప్రతి సంవతసరం ట్యాషన్ ఫీజు చెలిలంచాలి. నాల్గవ సంవతసరం నుండి ఆయా 
విద్యా సంవతసరాల్కు సంబంధంచిన ట్యాషన్ ఫీజులు చెలిలంచాలి. 

2.  i)  విదేశీ విద్యారుుల్కు మొదటి సంవతసరానికి ఫీజు 900 అమెరికన్ డాల్రుల 

 ii)  రండవ సంవతసరం నుంచి ప్రతి సంవతసరానికి ఫీజు 900 అమెరికన్ డాల్రుల. 

3. పరిశోధనాంశం సవరణ లేద్య సిద్యధంత  వాాసం శీరిిక సవరణ ఫీజు రూ. 500/- 

పి.జి. డిప్లమొా కోర్ససలు (ఒక సంవత్సర్ం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 3,850.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 

మొతీం రూపాయలు: 4,250.00 



1. సర్టఫిికెట్  
2. డిప్లమొా                                      ఒక సంవత్సర్ం 

3. కళాప్రవేశిక  

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 2,750.00 

మొతీం రూపాయలు: 2,950.00 

 

1. డిప్లమొా                                                    రండు సంవత్సరాలు 

2. కళాప్రవేశిక                                

 

 మొదటి సంవతసరం 

                    (2017-18 బ్యాచ్) 

                 రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 

                     (2016-17 బ్యాచ్)  

                   రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00                          -- 

ట్యాషను ఫీజు 2,970.00 2,970.00 

మొతీం రూపాయలు: 3,170.00  2,970.00 

 

 

1. జానపద సంగీత్ం / జానపద నృత్ూం          ( 6 నెలల సర్టఫిికెట్ కోర్ససలు)  ఫీజు: రూ.1200/-లు 

2. జానపద గిర్టజన విజాాన పీఠం - పేర్టణి నృత్ూ విశార్ద (రండు సంవత్సరాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (సంవత్సరానికి) 

3. శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠం - కూచిపూడి. సర్టఫిికెట్ (నాలుగు సంవత్సరాలు), కూచిపూడి డిప్లమొా    

   (రండు సంవత్సరాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (సంవత్సరానికి) 

 

 



సెల్్ ఫైనాన్స కోర్ససలు 

 

అ) పి.జి. డిప్లమొా ఇన్ ఫిల్్ డైరక్షన్ (ఒక సంవత్సర్ం) 

 రూ.లు 
ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 27,500.00 
మైగ్రేషన్ ఫీజు 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 27,900.00 
 

ఆ) ఇంద్రజాలం – సర్టఫిికెట్  కోర్సస (6 నెలలు) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 3,850.00 
మొతీం రూపాయలు: 4,050.00 

ఆలసూ ర్ససం 

రండు, మూడు, నాలుగవ సంవతసరం చదువుతునన విద్యారుులు నిర్దేశంచిన తేదీలోగా ట్యాషన్ ఫీజు మొతీం ఒకే 
విడతలో చెలిలంచాలి. చెలిలంచలేనటలయితే చెలిలంచవల్సిన చివరి తేదీ తరాాత 15 రోజుల్ లోపల్ రూ.200/-ల్ ఆల్సా 
రుసముతో ట్యాషన్ ఫీజు చెలిలంచవల్సి ఉంటంది. లేని యెడల్ ప్రవేశం రదవేుతుంది. 

గమనిక : 

1.  విశావిద్యాల్యంలో వివిధ కోరుసల్ను అభ్ాసిసీనన విద్యారుుల్కు విజ్ఞాన విహారయాత్రల్కు సంబంధంచి 
విశావిద్యాల్యం ఏ విధమైన ఖరుు భ్రించదు. ఆయా కోరుసల్ పాఠ్ాంశాల్లో భాగంగా విద్యారుులు విజ్ఞనా 
యాత్రల్కు వెళ్ళవల్సి వచిునటలయితే ఆ ఖరుుల్ను విద్యారుులే సాయంగా భ్రించుకోవల్సి ఉంటంది.  

2.  విద్యారిు తన గురిీంప్ప కారుును పోగొటుకొననటలయితే తగిన కారణాల్ను వివరిస్తీ డూప్లలకేట్ గురిీంప్ప కారుు కోరుతూ 
అభ్ారున లేఖతో పాట రూ. 50/-ల్కు 'రిజిసా్ట్రర్' పేరు మీద త్తసిన డి.డి.ని జతపరచి సంబంధత శాఖాధపతి 

సిఫారసతో పీఠ్ధపతికి సమరిుంచి డూప్లలకేట కారుు పందవల్సి ఉంటంది. 

 

 


