CPGET -2020
Instructions to Candidates:
1. The students belonging to SC/ST/BC/EBC/PH categories will be considered for
Reimbursement of Tuition Fee (RTF) which is subject to verification and eligibility criteria
prescribed by Government of Telangana from time to time. In the event of non eligibility
for fee reimbursement, the candidate shall have to pay the total fee.
SC/ST/BC/EBC/PH వర్గాలకు చెందిన విదయార్థులను ఎప్పటికప్పపడు తలెంగగణ ప్రభుత్వెం నిర్దేశెంచిన
ధృవీకర్ణ మర్ియు అర్హత్ ప్రమాణయలకు లోబడి టయాషన్ ఫీజు (RTF) ర్ీయెంబర్స్మెంట్ కోసెం
ప్ర్ిగణెంచబడుత్ ెంది. ఫీజు ర్ీయెంబర్స్మెంట్ కోసెం అర్హత్ లేని సెందర్భెంలో, అభార్ిు మొత్త ెం ర్థసుము
చల్ల ెంచయల్.
2. Self Reporting System: Click on Self Reporting Check box before the Payment. This activity is
mandatory so as to confirm your admission.
స్ీవయ ర్ిపో ర్ిటెంగ్ కోసెం చల్ల ెంప్పకు ముెందు స్ీవయ ర్ిపో ర్ిటెంగ్ చక్ బాక్్ పై కలలక్ చేయెండి. మీ స్ీటును
నిర్గార్ిెంచడయనికల ఈ కగర్గాచర్ణ త్ప్పనిసర్ి.
3. Payment through online (Net Banking / Credit Card / Debit Card): Click on Pay Now Button
you will be directed to payment Gateway. Make the payment accordingly duly entering the
details as per the payment mode selected and after the successful payment, download the
acknowledgement card
ఆన్ల ైన్ దయవర్గ చల్ల ెంప్ప కోసెం (నెట్ బాాెంకలెంగ్ / కరెడట్
ి కగర్స్ / డబిట్ కగర్స్) పే నౌ బటన్పై కలలక్ చేయెండి మీర్థ
చల్ల ెంప్ప గదట్వేకల ప్ెంప్బడతయర్థ. ఇచిిన చల్ల ెంప్ప మోడ్ ప్రకగర్ెం వివర్గలను నమోదు చేస్,ి
విజయవెంత్ెంగగ చల్ల ెంచిన త్ర్థవగత్, ర్స్ీదు కగర్థ్ను డౌన్లోడ్ చేయెండి
4. Make the Payment on or before 17/02/2021. If the candidate fails to pay the amount. This
provisional allotment order automatically stands cancelled and candidate has no claim on
the provisional seat allotment.
అభార్ిు 17/02/2021 లోప్ప ఫీజు చల్ల ెంచయల్. ర్థసుము చల్ల ెంచడెంలో విఫలమైతే ఈ తయతయాల్క కదటాయెంప్ప
ర్దుే చేయబడుత్ ెంది మర్ియు తయతయాల్క స్ీటల కదటాయెంప్ప పై అభార్ిుకల హకుా ఉెండదు.
5. The candidate has to report at the college and hand over the acknowledgement card at the
college.
అభార్ిు కళాశగలలో ర్ిపో ర్సట చేస్ి కగలేజీలో Acknowledgement card ను అెందజదయాల్.

6. The Original Transfer Certificate (T.C.) shall be submitted at the allotted college. It is not
Compulsory in first Phase
కదటాయెంచిన కళాశగలలో ఒర్ిజినల్ టారన్ఫర్స సర్ిటఫికట్
ద (టి.స్ి) సమర్ిపెంచయల్. ఇది మొదటి దశలో
త్ప్పనిసర్ి కగదు
7. Candidates can verify status of self reporting / payment details in student's login by duly
clicking on view Joining / Fee Payment Transaction Report.
అభార్థులు విదయార్థుల లాగిన్లో స్ల్్ ర్ిపో ర్ిటెంగ్ / చల్ల ెంప్ప వివర్గలను చూడవచుి
8. After payment of Tuition Fee, if the candidate cancels the provisionally allotted seat, the
candidate will forfeit the Counselling Fee of Rs.700/-.
టయాషన్ ఫీజు చల్ల ెంచిన త్ర్థవగత్, అభార్ిు స్ీటును ర్దుే చేస్ేత అభార్ిు ర్ూ .700 / - కౌనె్ల్ెంగ్ ఫీజును
కోలోపతయర్థ.
9. Candidates are eligible to participate in second phase of counselling for change of colleges
or course.
అభార్థులు కళాశగలలు లేదయ కోర్థ్ మార్థప కోసెం ర్రెండవ దశ కౌనె్ల్ెంగ్లో పగలగానడయనికల అర్థహలు.
10. whether the candidate has self reported or not is eligible to participate in second phase
అభార్ిు స్ీవయ నివేదక
ి చేస్ినయ లేదయ స్ీవయ నివేదిక చేయకపో యనయ ర్రెండవ దశలో పగలగానడయనికల
అర్థహలు
11. The candidate supposed to take admission in only one of the courses in CPGET - 2020
Counselling.
అభార్ిు CPGET - 2020 కౌనె్ల్ెంగ్లో ఒక కోర్థ్లో మాత్రమే ప్రవేశెం ప ెందయల్.

