CPGET – 2019
DIRECTORATE OF ADMISSIONS, OSMANIA UNIVERSITY, HYDERABAD
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES: EXERCISING OF WEB OPTIONS FOR FINAL PHASE
1. All the candidates, who have qualified in CPGET-2019 entrance tests can exercise f in al phase of
web options in the respective subjects and choose the colleges as per the candidate’s preference.
The exercising of options is open to all whether they have exercised options during first / second
phase or not. Candidates should note that the web options given by them during first / second
phase stands cancelled automatically and will be no more valid. Therefore, all those candidates
who wish to slide their admission to a better college/course must also exercise the web options
freshly.
CPGET-2019 ప్రవేశ ప్రీక్షలలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులిందర్ూ సింబింధత సబజెక్ుటలలో చివరి దశ వెబ్ ఎింపిక్లను
ఉప్యోగిించుకోవచుు మరియు అభ్యరిు యొక్క ప్ారధానయత ప్రకార్ిం క్ళాశాలలను ఎించుకోవచుు. ఎింపిక్లట
ఇవవడిం అిందరికీ తెరిచి ఉింట ింద. మొదటి / రిండవ దశలో వెబ్ ఎింపిక్లట ఇవవబడిన లేదా ఇవవని అభ్యర్థులక్ట
క్ూడా అిందుబాట లో ఉింద. మొదటి / రిండవ దశలో ఇచిున వెబ్ ఎింపిక్లట ర్దుు చేయబడిిందని మరియు ఇక్పై
చెలు టబాట కాదని అభ్యర్థులట గమనిించాలి. అిందువలు , మెర్థగైన క్ళాశాల / కోర్థులో ప్రవేశానిి ప్ ిందాలనుక్టనే
అభ్యర్థులిందర్ూ వెబ్ ఎింపిక్లను క్ూడా తాజాగా ఉప్యోగిించుకోవాలి.
2. Since, it is final phase of certificate verification and web options, candidates are advised to be
extremely careful in exercising the options. Those who have already taken admission must
note that in case they give options and if they get the allotment, their previous admission
will be automatically cancelled. In case they don’t get any allotment, their previous admission
will remain as it is.
ఇద సరిుఫికేట్ ధృవీక్ర్ణ మరియు వెబ్ ఎింపిక్ల చివరి దశ క్నుక్, అభ్యర్థులట ఎింపిక్లలో చాలా జాగరతతగా ఉిండాలి.
ఇప్పటికే కాలేజీ రిప్ో ర్టు చేసిన వార్థ తప్పక్ గమనిించాలి. ఒక్వేళ వార్థ ఎింపిక్లట ఇసతత మరియు వారికి కేటాయింప్ు
వసతత , వారి మునుప్టి ప్రవేశిం ర్దుు చేయబడుత ింద. ఒక్వేళ వారికి కేటాయింప్ులట లభించక్ప్ో తే, వారి మునుప్టి
ప్రవేశిం అలాగే ఉింట ింద.
3. The subject wise lists of colleges are placed in the website. Candidates are advised to download the
list of colleges in their respective subject and go through them carefully before actually
exercising options / preferences.
కాలేజీల సబజె క్టు వారీగా జాబితాలను వెబ్్సైట్్లో ఉించార్థ. అభ్యర్థులట ఆయా సబజెక్ుటలోని కాలేజీల జాబితాను
డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మరియు ఎింపిక్లట / ప్ారధానయతలను వినియోగిించుక్టనే ముిందు వాటిని జాగరతతగా
ప్రిశీలిించాలి.
4. Candidates who have qualified in more than one subject must participate in the online registration
and web options separately for separate subjects.
ఒక్టి క్ింటే ఎక్టకవ సబజెక్టులలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులట ఆన్ల ైన రిజిసతుష
ే న మరియు వెబ్ ఆప్ష నును వేరేవర్థ
సబజె క్ుటలక్ట విడిగా ఇవావలి.
5. After final exercising of options, the candidates are advised to take a printout of the options given
and preserve the same for record.

వెబ్ ఎింపిక్ల యొక్క త ద సమర్పణ తర్థవాత, అభ్యర్థులట ఇచిున ఎింపిక్ల యొక్క పిరింటౌట్ తీసుకొని రికార్థు
కోసిం భ్దరప్ర్చాలి.
6. After the exercising of web options is over, the lists of provisionally allotted candidates to different
colleges and different courses will be generated through the process of web based counseling
based on the options given by the candidates, rank of the candidates in the respective subject and
by following the rule of reservation as applicable in the state of Telangana.
వెబ్ ఎింపిక్లట ఇవవడిం ముగిసిన తర్థవాత, వివిధ క్ళాశాలలట మరియు కోర్థులక్ట తాతాకలిక్ింగా కేటాయించిన
అభ్యర్థుల జాబితాలట వెబ్ ఆధారిత కౌనెులిింగ్ ప్రకిరయ దావరా అభ్యర్థులట ఇచిున ఎింపిక్లట, సింబింధత సబజె క్టులో
అభ్యర్థుల రాయింక్ట, తెలింగాణ రాషు ే రిజరేవషను నియమిం అనుసరిించడిం దావరా ఎింపిక్ చేయబడతాయ.
Who can exercise web options
• Candidates who have secured seat in first / second phase but not interested to join.
మొదటి / రిండవ దశలో సీట సాధించి చేర్డానికి ఆసకిత లేని అభ్యర్థులట.
•
•
•

Who have not secured seat in first / second phase but got their certificates verified.
మొదటి / రిండవ దశలో ధృవప్తారలట ధృవీక్రిించిబడి సీట ప్ ిందలేని వార్థ.
Who have not exercised the web options so far but got their certificates verified.
ఎవరైతే ఇప్పటివర్క్ట ధృవప్తారలట ధృవీక్రిించిబడి వెబ్ ఎింపిక్లను ఉప్యోగిించని వార్థ.
Who have secured a seat in first / second phase, reported and aspiring for a better college/
course.
మొదటి / రిండవ దశలో సీట సాధించి రిప్ో ర్టు చేసి మరియు మించి క్ళాశాల / కోర్థు కోర్థక్టనే వార్థ.

Important Instructions:
1. Options given in the first / second Phase will not be considered for allotment and candidates have
to exercise option afresh.
మొదటి / రిండవ దశలో ఇచిున ఎింపిక్లట కేటాయింప్ు కోసిం ప్రిగణించబడవు మరియు అభ్యర్థులట కొతత గా
ఎింపిక్లను ఇవావలి.
2. Candidates who are satisfied with their previous allotment and paid the Tuition Fee through
online and reported at allotted college need not exercise options once again.
మునుప్టి కేటాయింప్ుతో సింతృపిత చెింద ఆన్ల ైన దావరా టయయషన ఫీజు చెలిుించి, కేటాయించిన క్ళాశాలలో రిప్ో ర్టు
చేసిన అభ్యర్థులట మరోసారి ఎింపిక్లట చేయవలసిన అవసర్ిం లేదు.
3. Candidates shall note that if they exercise options now and a seat is allotted as per the options,
the vacated seat will be allotted to next meritorious candidate and hence they will have no claim
on previous allotment.
ఎవరైనా అభ్యర్థులట ఎింపిక్లట ఇచిునటు యతే వారి ఎింపిక్ల ప్రకార్ిం సీట కేటాయించబడితే, వారి మునుప్టి
కేటాయించిన సీట తదుప్రి మెరిటోరియస్ అభ్యరిుకి కేటాయించబడుత ింద, అిందువలు వారికి మునుప్టి
కేటాయింప్ుపై హక్టక ఉిండదు.
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