
34 

 

బి.ఎఫ్.ఏ. (నాలుగు సంవత్సరాల ప్రొగ్రాం) 

 మొదటి సం. 
(2022-23 బ్యాచ్) 

రూ.లు 

  రండవ సం. 
(2021-22 బ్యాచ్) 

రూ.లు 

 మూడవ సం. 
(2020-21 బ్యాచ్) 

రూ.లు 

నాల్గవ సం. 
(2019-20 బ్యాచ్) 

రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 -- -- -- 

ట్యాషను ఫీజు 35,000.00 8,360.00 7,600.00 6,900.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00 -- -- -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు (ఇతర రాషా్ట్రల్ నుంచి 
ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీరుులైన వారికి మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతీం రూపాయలు: 35,700.00 8,360.00 7,600.00 6,900.00 

Self Suporting Fee Rs. 45,000/- 

 

Master of Visual Arts (M.V.A) (రాండు సాంవత్సరాల ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి సంవతసరం 

 (2022-23 బ్యాచ్) రూ.లు 

      రండవ సం. 
(2021-22 బ్యాచ్) రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00                                        

ట్యాషను ఫీజు 49,500.00 రూ. 45,000.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00  

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00                          

మొతీం రూపాయలు: 50,200.00  

Self Suporting Fee Rs. 59,500/- 
 

ఎాం.ఏ. కమ్యూనికేషన్ & జరనలిజాం (రాండు సాంవత్సరాల ఇాంటిగ్రేటెడ్ ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి సంవతసరం 

  (2022-23 బ్యాచ్)  
 రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 
  (2021-22 బ్యాచ్)  
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00    -- 

ట్యాషను ఫీజు 10,000.00  5,940.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00     -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00      -- 

మొతీం రూపాయలు: 10,700.00 5,940.00 

ఎాం.ఏ. కమ్యూనికేషన్ & జరనలిజాం సెల్సస సపొర్టాంగ్ ఫీజు రూ. 20,000/-లు 

ఎాం.ఏ. / ఎాం.పి.ఏ. (రాండు సాంవత్సరాల ప్రొగ్రాం)  
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 మొదటి సంవతసరం 
 (2022-23 బ్యాచ్)  
 రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 
 (2021-22 బ్యాచ్)  
  రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00       -- 

ట్యాషను ఫీజు 10,000.00  4,730.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00       -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00       -- 

మొతీం రూపాయలు:  10,700.00 4,730.00 

 
 

ఎాం.ఏ. హిసటర్, కలచర్ & టూర్జాం (రాండు సాంవత్సరాల ప్రొగ్రాం) 
 మొదటి సంవతసరం 

(2021-22 బ్యాచ్)  
  రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 
 (2021-22 బ్యాచ్)  
రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00     -- 

ట్యాషను ఫీజు 16,500.00 15,000.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00    --                         

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00     -- 

మొతీం రూపాయలు: 17,200.00 15,000.00 

 
Self Suporting Fee Rs. 20,000/- 

 

 

B.L.I.Sc. (ఒక సాంవత్సరాం ప్రొగ్రాం ) 
  ఒక సంవతసరం 

(2022-23 బ్యాచ్)  
రూ.లు 

 

ప్రవేశరుసం 200.00  

ట్యాషను ఫీజు 15,000.00  

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00                         

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00                          

మొతీం రూపాయలు: 15,700.00  

Bachelor of Design (నాలుగు సంవత్సరాల ప్రొగ్రాం ) 
 మొదటి సం.   రండవ సం.  మూడవ సం. నాల్గవ సం. 
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(2022-23 బ్యాచ్) 
రూ.లు 

( బ్యాచ్) రూ.లు ( బ్యాచ్) రూ.లు (బ్యాచ్) రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 -- -- -- 

ట్యాషను ఫీజు 50,000.00 -- --- --- 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 300.00 -- -- -- 

మైగ్రేషన్ ఫీజు (ఇతర రాషా్ట్రల్ నుంచి 
ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీరుులైన వారికి మాత్రమే) 

200.00 -- -- -- 

మొతీం రూపాయలు: 50,700.00 -- -- -- 

 

Self Suporting Fee Rs. రూ.60,000/-లు 

 
 

ఎాం.ఫిల్స 

     రూ.  

ప్రవేశరుసం 200.00  

ట్యాషను ఫీజు 10,000.00   

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 500.00  

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00  

మొతీం రూపాయలు: 10,900.00  

 
గమనిక :1. ఎం.ఫిల్ ప్రొగ్రంకు కాల్రిమితి ఒక సంవతసరం. ప్రవేశం పందిన కాల్ం నుండి ఒక సంవతసరం  
                 పూరిీ అయిన వంటనే పడిగంపు కాలానికి అభ్ారిూస్తీ,  ఆ విద్యా సంవతసరం ట్యాషన్ ఫీజు  

చెల్లంచవల్సివుటంది.  
2.  పడిగంపు కాల్ంలో రిశోధక వాాసం సమరిపంచని విద్యారుులు వనువంటనే ర్మ-రిజిస్ట్రాషన్ కు  
    అభ్ారిృంచాల్. ర్మ-రిజిస్ట్రాషన్ ఫీజు రూ.3,000/-లు తో పాట ఆయా విద్యా సంవతసరాల్ ట్యాషన్  
    ఫీజు చెల్లంచవల్సివుంటంది. 
 

 

 

 

 

 

పిహెచ్.డి. 
 పూరిీకాల్క  

 రూ.లు 

అంశకాల్క  
  రూ.లు 
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ప్రవేశరుసం 200.00 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 11,000.00 14,000.00 

గ్రంథాల్య డిపాజిట్ 1,000.00 1,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 12,400.00 15,400.00 

 

 

గమనిక : 
1.  మ ెండు , మూడు మరియు నాల్గవ  సెంవత్సమాతుకి ూమతికాలిక అభ్యరథు లు రౄ. 11,000/-ల చొపున, 

అెంశకాలిక అభ్యరథు లు రౄ. 14,000/-ల చొపున ప్రతి సంవతసరం ట్ృయషన్ పీజు చెలిలెంచాలి. 
అయిదవ సంవతసరం నుండి పడిగంపు కాలానికి ఆయా విద్యా సంవతసరాల్కు సంబంధంచిన ట్యాషన్ 
ఫీజులు చెల్లంచాల్. 

2.  i)  విదేశీ విదాయరథు లకు మొదట్ ిసెంవత్సమాతుకి పీజు 1200 అబెమతకన్ డాలరథల  
 ii)  మ ెండవ సెంవత్సరెం నుంచి రతి సెంవత్సమాతుకి పీజు 1200 అబెమతకన్ డాలరథల . 
3. రిశోధనాంశం సవరణ లేద్య సిద్యృంత  వాాసం శీరిిక సవరణ ఫీజు రూ. 1000/-  

4.  పిహెచ్.డి. ర్మ-రిజిస్ట్రాషన్ ఫీజు రూ.5,000/-లు తో పాట ఆయా విద్యా సంవతసరాల్ ట్యాషన్ ఫీజు  
     చెల్లంచవల్సివుంటంది. 
ప.ిజి. డిప్లొ మా ఇన్ యోగ (ఒక సంవత్సరం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 15,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 

మొతీం రూపాయలు: 15,400.00 

డిప్లొ మా ఇన్ యోగ (ఒక సంవత్సరం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 12,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 

మొతీం రూపాయలు: 12,400.00 

 

సర్టఫికెట్ ప్రొగ్రాం  ఇన్ యోగ ( 6 నెలలు) 

 రూ.లు 
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ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 8,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 

మొతీం రూపాయలు: 8,400.00 

 

ప.ిజి. డిప్లొ మా ప్రొగ్రాంలు (ఒక సంవత్సరం) 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 5,280.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు  200.00 

మొతీం రూపాయలు: 5,680.00 

1. సరటిఫికెట్  

2. డిప్లొ మా                                      ఒక సంవత్సరం 

3. కళాప్రవేశిక  

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 3,960.00 

మొతీం రూపాయలు: 4,160.00 

1. డిప్లొ మా                                                    రెండు సంవత్సరాలు 
2. కళాప్రవేశిక                                

 

 మొదటి సంవతసరం 
                    (2022-23 బ్యాచ్) 

                 రూ.లు 

రండవ సంవతసరం 
                     (2021-22 బ్యాచ్)  

                   రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00                          -- 

ట్యాషను ఫీజు 3,960.00 3,600.00 

మొతీం రూపాయలు: 4,160.00  3,600.00 

 

1. జానప్ద సంగీత్ం / జానప్ద నృత్యం / జానద వాదూాం         ( 6 నెలల సరటిఫికెట్ కోరససలు)  ఫీజు: 

రూ.1200/-లు 
2.  శ్ర ీసిద్ధ ందరయోగట కూచిప్ూడ ికళాపీఠం - కూచిప్ూడ.ి సరటిఫికెట్ (నాలుగు సాంవత్సరాలు), కూచిపూడి డిప్లొ మ  ా   

   (రాండు సాంవత్సరాలు) ఫీజు : రూ. 550/-లు (సంవత్సరానిక)ి 
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1) పి.జి. డిపొొమా ఇన్ ఫిల్స్ డైరక్షన్ (ఒక సాంవత్సరాం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 40,320.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 40,720.00 

 

2) అడ్వాన్స డిపొొమా ఇన్ ఇాంటీర్యర్ డిజైన్ &  గ్రఫిక్ డిజైన్ (ఒక సాంవత్సరాం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 30,000.00  

మైగ్రేషన్ ఫీజు 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 30,400.00 

 

3) డిపొొమా ఇన్ ఇాంటీర్యర్ డిజైన్ &  గ్రఫిక్ డిజైన్ (ఒక సాంవత్సరాం) 
 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 25,000.00 

మైగ్రేషన్ ఫీజు 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 25,400.00 

 

 

 

4) Certificate in Fundamentals of UI/UX / Digital Drafting & 3 D Rendering /  

      Photography & Videiography (6 నెలలు) 
 

 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 20,000.00  

మైగ్రేషన్ ఫీజు 200.00 

మొతీం రూపాయలు: 20,400.00 

 

5) ఇాంద్రజాలాం – డిపొొమా ప్రొగ్రాం  (ఒక సాంవత్సరాం) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 7,700.00 
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మొతీం రూపాయలు: 7,900.00 

 

 

6) ఇాంద్రజాలాం – సర్టఫికెట్  ప్రొగ్రాం  (6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 5,280.00 

మొతీం రూపాయలు: 5,480.00 

 

 

7) అననమాచారూ, రామదాసు, తెలాంగాణ వాగ్గేయకారుల కీరతనలు– సర్టఫికెట్  ప్రొగ్రాం  (6 నెలలు) 
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 7,150.00 

మొతీం రూపాయలు: 7,350.00 

 

 

8) ప్రాథమిక- మనోధర్మ & ప్రవీణ –మనోధర  ్
 రూ.లు 

ప్రవేశరుసం 200.00 

ట్యాషను ఫీజు 4,400.00 

మొతీం రూపాయలు: 4,600.00 

 
ఆలసూ రుసుాం 

మ ెండు, మూడు, నాలుగవ సెంవత్సరెం చదువపత్ునన విదాయరథు లు తుమదేశెంచిన తేదీలోగా ట్ృయషన్ 

పీజు మొతి్ెం ఒకద విడత్లో చెలిలెంచాలి. చెలిలెంచలేనట్లభత ేచెలిలెంచవలసిన చివమత తేదీ త్మాఴత్ 15 మోజుల 

లోల రౄ.200/-ల ఆల్సా రథసుముతో ట్ృయషన్ పీజు చెలిలెంచవలస ి ఉెంట్ ెంది. లేతు భెడల రవేశెం 

రదేవపత్ుెంది. 
గమనిక : 

1.  విశఴవిదాయలయెంలో వివిధ కోరథసలను అభ్యసిసుి నన విదాయరథు లకు విజ్ఞా న విహారయాత్రలకు 
సెంబెంధిెంచి విశఴవిదాయలయెం ఏ విధబెైన ఖరథు భ్మతెంచదు. ఆయా ప్రొగ్రంల పాఠాయెంశాలలో 
ఫాగెంగా విదాయరథు లు విజ్ఞా న యాత్రలకు వెళ్ళవలసి వచిునట్లభతే ఆ ఖరథులను విదాయరథు లే 
సఴయెంగా భ్మతెంచుకోవలసి ఉెంట్ ెంది.  

2.  విదాయమతు త్న గుమతిెంప కారథు ను పో గొట్ ు కొననట్లభతే త్గతన కారణాలను వివమతసూి  డూిల కదట్ 

గుమతిెంప కారథు  కోరథత్ూ అభ్యరున లేఖతో పాట్  రౄ.100/-లకు 'మతజిస్టాు ా ర్' ేరథ మీద తీసిన 


