CPGET -2021
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 ర్థులను ఎప్ప టికప్పప డు తెలెంగాణ ప్ప్భుత్వ ెం
నిర్ద ేశెంచిన ధృవీకరణ మరియు అర హత్ ప్ప్మాణాలకు లోబడి ట్యా షన్ ఫీజు (RTF)
రీయెంబర్స ్మెంట్ కోసెం ప్రిగణెంచబడుతెంది. ఫీజు రీయెంబర్స ్మెంట్ కోసెం అర హత్
లేని సెందరభ ెంలో, అభ్ా రి ు మొత్తెం ర్థసుము చల్ెం
ల చాల్.
2. Self Reporting System: Click on Self Reporting Check box before the Payment. This activity is
mandatory so as to confirm your admission.
స్వవ య రిపోరి టెంగ్ కోసెం చల్ెం
ల ప్పకు ముెందు స్వవ య రిపోరి టెంగ్ చక్ బాక్స పై ్ిక్ల చేయెండి.
మీ స్వటును నిర్గారిెంచడానిి ఈ కార్గా చరణ త్ప్ప నిసరి.
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
ఆన్్లైన్ ద్యవ ర్గ చల్ెం
ల ప్ప కోసెం (నెట్ బాా ెంిెంగ్ / ప్ెడిట్ కార్ ్ / డెబిట్ కార్ ్) పే నౌ
బటన్్పై ి
్ క్ల చేయెండి మీర్థ చల్ెం
ల ప్ప గేట్్వేి ప్ెంప్బడతార్థ. ఇచిి న చల్ెం
ల ప్ప మోడ్
ప్ప్కారెం వివర్గలను నమోదు చేసి, విజయవెంత్ెంగా చల్ెం
ల చిన త్ర్థవాత్, రస్వదు
కార్థ్ను డౌన్్లోడ్ చేయెండి
4. Make the Payment on or before 10/12/2021. 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.
అభ్ా రి ు 10/12/2021 లోప్ప ఫీజు చల్ెం
ల చాల్. ర్థసుము చల్ెం
ల చడెంలో విఫలమైతే ఈ
తాతాా ల్క కేటాయెంప్ప రదుే చేయబడుతెంది మరియు తాతాా ల్క స్వటల కేటాయెంప్ప పై
అభ్ా రి ుి హకుా ఉెండదు.
5. The candidate has to report at the college and hand over the acknowledgement card at the
college.
అభ్ా రి ు కళాశాలలో రిపోర్ ట చేసి కాలేజీలో Acknowledgement card ను అెందజేయాల్.
6. The Original Transfer Certificate (T.C.) shall be submitted at the allotted college. This is for
those who wish to confirm their seat. This is not compulsory for those who wish to slide in
the second phase

త్మ స్వటును నిర్గారిెంచాలనుకునే వార్థ కేటాయెంచిన కళాశాలలో ఒరిజినల్ ప్టానస ఫ ర్
సరి టఫికేట్ (టి.సి) సమరిప ెంచాల్. రెండవ దశలో ్సయ
ల డ్ చేయాలనుకునే వారిి ఇది
త్ప్ప నిసరి కాదు
7. Candidates can verify status of payment details in student's login by duly clicking on view
Joining / Fee Payment Transaction Report.
అభ్ా ్ర్థుు విద్యా ర్థుల లాగిన్్లో చల్ెం
ల ప్ప వివర్గలను చూడవచ్చి
8. After payment of Tuition Fee, if the candidate cancels the provisionally allotted seat, the
candidate will forfeit the Counselling Fee of Rs.700/-.
ట్యా షన్ ఫీజు చల్ెం
ల చిన త్ర్థవాత్, అభ్ా రి ు స్వటును రదుే చేస్తత అభ్ా రి ు రూ .700 / కౌనెస ల్ెంగ్ ఫీజును కోలోప తార్థ.
9. Candidates are eligible to participate in second phase of counselling for change of colleges
or course.
అభ్ా ర్థుు కళాశాలు లేద్య కోర్థస
మార్థప
కోసెం రెండవ దశ కౌనెస ల్ెంగ్్లో
పాల్గానడానిి అర్థహు.
10. whether the candidate has reported or not is eligible to participate in second phase
అభ్ా రి ు నివేదిక చేసినా లేద్య నివేదిక చేయకపోయనా రెండవ దశలో పాల్గానడానిి
అర్థహు
11. The candidate supposed to take admission in only one of the courses in CPGET - 2021
Counselling.
అభ్ా రి ు CPGET - 2021 కౌనెస ల్ెంగ్్లో ఒక కోర్థస లో మాప్త్మే ప్ప్వేశెం పెంద్యల్.

