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 విద్యా ర్థులకు ట్యా షన్ ఫీజు (RTF) రీయెంబర్స ్మెంట్
ఎప్ప టికప్పప డు తెలెంగాణ ప్ప్భుత్వ ెం సూచెంచన ధృవీకరణ మరియు అర హత్ ప్ప్మాణాలకు
లోబడి ఉెంటెంది. ఫీజు రీయెంబర్స మెంట్
్
కోసెం అర హత్ లేని సెందరభ ెంలో, అభ్ా రి ు మొత్తెం
ర్థసుము చల్ెం
ల చాల్.
2. 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 successfull payment, download the
acknowledgement card.
ఆన్్లైన్ ద్యవ ర్గ చల్ెం
ల ప్ప (నెట్ బ్ా ెంకెంగ్ / ప్ెడిట్ కార్ ్ / డెబిట్ కార్ ్): పే నౌ బటన్ పై ్క్ల చేయెండి
ల్
మీర్థ చ ెం
ల ప్ప గేట్్వేక నావిగేట్ అవుతార్థ. ఎెంచుకునన చల్ెం
ల ప్ప మోడ్ ప్ప్కారెం వివర్గలను నమోదు
చేసి, విజయవెంత్ెంగా చల్ెం
ల చన త్ర్థవాత్, రసీదు కార్థ్ను డౌన్్లోడ్ చేసుకోవాల్.
3. Make the Payment on or before 07/04/2021 and submit the original Transfer Certificate(T.C.) at
allotted college on or before 07/04/2021.
ట్యా షన్ ఫీజు 07/04/2021 న లేద్య అెంత్కనాన ముెందు చల్ెం
ల చెండి మరియు 07/04/2021 న లేద్య
అెంత్కు ముెందు కేటాయెంచన కళాశాలలో ఒరిజినల్ ప్టానస ఫ ర్ సరి ిఫికేట్ (టి.సి.) సమరిప ెంచెండి.
4. The candidate has to report at the college and hand over the acknowledgement card at
the college. The Original Transfer Certificate (T.C.) shall be submitted at the allotted
college on or before 07/04/2021. If candidate fails to submit original Transfer Certificate
(T.C) at allotted college on before 07/04/2021, the provisionally allotted seat stands
cancelled automatically.
అభ్య ర్థ ి కళాశాలలో ర్థపోర్ట ్ చేసి కాలేజీలో రసీదు కార్డును అందజేయాలి. ఒర్థజినల్ ట్రాన్ ఫ ర్ట
సర్థ ్ఫికేట్ (టి.సి.) ను 07/04/2021 న లేదా అంతకు మందు కేాయంచిన కళాశాలలో
సమర్థప ంచాలి. 07/04/2021 తేదీ వరకు కేాయంచిన కళాశాలలో ఒర్థజినల్ ట్రాన్ ఫ ర్ట
సర్థ ్ఫికేట్ (టి.సి) ను సమర్థప ంచడంలో అభ్య ర్థ ి విఫలమైతే, కేాయంచిన సీటు రదుు
చేయబడుతంది.
5. The candidates are advised to collect the following documents from the allotted college 1).
Certificate Verification 2). Provisional Allotment order 3). Joining Report.
అభ్ా ర్థులు కేటాయెంచన కళాశాల నుెండి ఈ ప్కెంది ప్ప్తాలను తీసుకోవాల్ 1). Certificate
Verification 2). Provisional Allotment order 3). Joining Report.
6. After payment of Tuition Fee, if the candidate cancels the provisionally allotted seat, the
candidate will forfeit the Counseling Fee of Rs.700/-.
ట్యా షన్ ఫీజు చల్ెం
ల చన త్ర్థవాత్, అభ్ా రి ు తాతాా ల్కెంగా కేటాయెంచన సీటను రదుు చేస్తత, అభ్ా రి ు

కౌనెస ల్ెంగ్ ఫీజును రూ .700 / - కోలోప తార్థ.
7. If any candidate cancels his/her admission after final phase of councelling, the tuion fee will be
refunded as per UGC guidelines
చవరి దశ కౌనెస ల్ెంగ్ త్ర్గవ త్ అభ్ా రి ు సీటను రదుు చేసుకుెంటే, ట్యా షన్ ఫీజు తిరిగి ఇవవ డానిక
UGC మార ాదరశ కాలు వరి తస్తతయ.
8. The candidate supposed to take admission in only one of the courses in CPGET - 2020
Counseling.
అభ్ా రి ు CPGET - 2020 కౌనెస ల్ెంగ్్లోని ఒక కోర్థస లో మాప్త్మే ప్ప్వేశెం పెంద్యల్స ఉెంది.
9. If any candidate slides in Final phase to a new college/course then the candidate has to
download new Allotment card freshly and report to allotted college on or before 07/04/2021, if
not reported than his/her admission stands cancelled automatically.
ఒకవేళ ఏదైనా అభ్ా రి ు చవరి దశలో కొత్త కళాశాల / కోర్థస కు ల
్ డ్
ై ల అయతే, అభ్ా రి ు కొత్త కేటాయెంప్ప
కార్థ్ను తాజాగా డౌన్్లోడ్ చేసుకొని, కేటాయెంచన కళాశాలకు 07/04/2021 లోప్ప రిపోర్ ి చేయాల్,
చేయకపోతే అత్ని / ఆమ సీట రదుు చేయబడుతెంది.

