ో అభరన ప  పంచ
ల
ె ంాణ ఇంట!"#య% అభరలక' సూచనల'
*దట, -./ానం బ123ట,4 ధృ7కరణ 89నం
:ం; క'23ంట< = > దగ@ రలA >B CDEాFంG EHళJం#.
1.BIETS MN ట,O% GHంబP 2. 23బRౖN GHంబP 3. > UDరVన జX! YేCిన
ఆ9P ాP]
>B CDEాFందం >^_న సమaYరం = /ాటb > Ecdమeదలను ధృ7కరణ
gసం 81ంచుక'ంటbం;. > ధృ7కరణ 89నం ప అhన తరVEాత
DATKN అGc పదం = 23దలhj GHంబరV కdన DOST TOKEN
NUMBER Uింటవl% ను >క' ఇసుం;.

Oండవ -./ానం noDpష
q s 89నం
dost.cgg.gov.in . అGc EHt Cuౖటbను ఓUus Yేయం#.
“Click here to Payment for Registration“ అGc dం4 Uuౖ <4 Yేయం#.
DOST TOKEN NUMBER ఇంటP MN ట,O% GHంబP మయe ఆ9P
GHంబర< ను ఎంటP Yేయం#.
“proceed for payment” Uuౖన <4 Yేయం#.
తరVEాత >క' Oటxhంచబ#న EHt UDy లA 100 ర{/ాయలను ె|% ల}
O:#% ారV]లను ఉప1ం^ Yెd<ంచం#.
noDpష
q s పl అhన తరVEాత >క' DOST Application ID మయe
అభరన పతంలA లas అవ /ా వP] ఇవబడతం;.
ఇతర 8శ8లయaలA అUu<  Yేయ 8#ా డబe Yెd<ంచ నవసరం
ల}దు. అ య వట,లక' 100 ర{/ాయల Yెd<ంపl స/.తం;.

మ డవ -./ానం

DOST Application లA 8వాల' నదు

Yేయeట ( noDpష
q s తరVEాత )
1. >రV BIETS అభ అh ే > 8వాల' > అభరన పతంలA
మeందుాGc నదు అh ఉంటxh.
2. >రV > Cీటb FటxhంపlలA క'లం జFషs ాEాలనుక'ంట >
క'లం ఆయaలక' సంబం9;ం^న 8వాల' నదు Yేయం#.
3. > సpిFట< b > UDరVGc ఉంd. అ8 ఇతరVల UDరVన ఉంట
అనుమంపబడవl.
4. >రV అUి< Fషs ారంలA 8వాల నదు ప YేCిన తరVEాత
SUBMIT buttonను Gకం#.

Gల@ వ -./ానం EHt ఆప ను<
1. >రV >క' ావలCిన gరV, ాల} మయe య వటలను
ఎంచుgవ ఆప న<ను ఇవం#.
2. >రV ఎంచుక'న య వట,లA >క' gరVక'న ాల}లక'
ఆప న<ను ఇవం#.
3. >రV ఇ^_న ఆప న< ఆ9రంా, > క'లం జFషs, మaరVల'
మయe వయసు ఆ9రంా >క' Cీటb Fటxhంపl జరVగeతం;.
4. >క' #:
! ాల}లA Cీటb Fటxhంపl /ా9నత(priority)ఆ9రంా
జరVగeతం;. ఒక-ా Cీటb Fటxhంపl ప అhన తరVEాత
dన /ా9నతలక' 8ల'వ ఉండదు.
5. noDpష
q s ప అhన అభ ఇషp 23 ే Oండవ దశలA తన EHt
ఆప న<ను Oండవ-ా ఇవవచు_.

6. >రV ాల} ఎంచుక'Gc మeంే  8వాలను సచూసుgం#. (
ఆయa ాల}ల' తమ 8వాల సమaYా /ందుపరYh.)
7. ోస ు EHt Cuౖటb g<y YేCD మeందు >రV > ఆప న<ను ఎ -ాO< G
మaరV_gవచు_.
8. EHt ఆప న< సరరV< ఆ దశ ఆఖరV

ేన ా12.00 లక' g<y

అవl h.

ఐదవ -./ానం Cీట< Fటxhంపl ఇ; CGG ా జరVగeతం;.
UGC బంధనల 2రక' Cీట< Fటxయeంపl CGG ర{/ం;ం^న -ాp ్ EcP
ా జరVగeతం;. (అరతలక' సబం9;ం^న షరతల gసం ో ¡ం
UD చూడం#)
> Cీటb Fటxయeంపl సమaYరం >రV nషp P Yేసుక'న *బRౖN GHంబP
క' SMS ా

ెdయజFయబడతం;. >రV > dost account లA

లas అh > allotment letter Uింటవl%  ¢సుgవచు_.
ఆరవ -./ానం >క' Fటxhంచబ#న ాల}లA >రV అ£"షs ఎలa
/ందు రV?
రV?
>రV >క' Fటxhంచబ#న ాల} అ#"షs gసం EH¥Jనప¦డ ాల}n
యaజమaనం > సpిFట<ను ప§d-ారV.
తరVEాత >రV ఆ ాల}n అ£"షs ీ¨ను కటp వలCి ఉంటbం;. ాల}n
Uి/ాN >రV ాల}లA అ#"% అhనటb
< Uింట©ª రCీదు ఇ-ారV.
ాల}nలA Yేర మంే > ఒnనN సpిFట<ను Cిద«ంా ఉంచుgం#.

>రV పస ుమeన దశలA(D) ారక:మసర¥లA(ouడూN) UD¬న !త
ేలలA >క' Fటxhంచబ#న ాల} అ£"షs gసం ద®ంచం#.
తప¦డ సమaYరం ఇCD > అ£"షs రద¯ hj పమaదం ఉం;.

Non-BIE TS Candidates ఎవరంట?

1. ఎవO° ే ఇంట!"#h±% ల} 10+
10+2 8రతలను CBSE ల}
ICSE వంట, ఇతర బ³రV]ల నుం# /ం´,
/ం´,
2. ఎవO° ే 10+
ె ంాణ ాషp ంq లA ాక ఇతర
10+2 8రతలను ల
ాµాpqల నుం# /ం´,
/ం´,
3. 2004 కంట మeందు ఇంట!"#య% లA ఉ¢ ర త -ా9;ంY´,

*దట, -./ానం noDpష
q s 89నం
>రV ర{/ 100 Yెd<ం^ nషp P
q ావచు_. >క' DOST ID మయ /ా వP]
ఇవబడతం;.

Oండవ -./ానం ో అభరన ప  పంచుట (noDpష
q s ీ¨
Yెd<ం^న తరVEాత)
తరVEాత)
>రV DOST ID మయ /ా వP] లను ఉప1ం^ > 8వాలను
అభరన పతంలA పం^ స|"% Yేయం#.

మ డవ -./ానం ధృ7కరణ
ధృ7కరణ 89నం
అభరన పతం స|"% అhన తరVEాత >రV >క' దగ@ రలA ో
సMయFం (Helpline Centre HLC) > ఒnనN సpిFట< =
సంద®ం^నప¦డ > సpిFట< ప§లన జరVగeతం;. ప§లన ప
అhన తరVEాత > *బRౖN క' SMS ా DOST ID సమaYరం
వసుం;.

Gల@ వ -./ానం. Authentication 89నం
>రV > దగ@ రలA ME/Eseva Centre > DOST ID, > mobile
phone number, మయe Aadhaar Cardల = ద®CD > బ123ట,4

ధృ7కరణ జరVగeతం;. బ123ట,4
 ధృ7కరణ తరVEాత >క'
Me/Eseva EారV DOST TOKEN NUMBER = ఉన PRINT OUT
జX!Yే- ారV. >రV ఈ GHంబరVను DATKN = /ారంభ23 ే సh±న;ా
గeంచవచు_.

ఐదవ -./ానం. EHt ఆప న< ు
1. >రV >క' ావలCిన gరV, ాల} మయe య వటలను
ఎంచుgవ ఆప న<ను ఇవం#.
2. >రV ఎంచుక'న య వట,లA >క' gరVక'న ాల}లక'
ఆప న<ను ఇవం#.
3. >రV ఇ^_న ఆప న< ఆ9రంా, > క'లం జFషs, మaరVల'
మయe వయసు ఆ9రంా >క' Cీటb Fటxhంపl జరVగeతం;.
4. >క' #:
! ాల}లA Cీటb Fటxhంపl /ా9నత(priority)ఆ9రంా
జరVగeతం;. ఒక-ా Cీటb Fటxhంపl ప అhన తరVEాత
dన /ా9నతలక' 8ల'వ ఉండదు.
5. noDpష
q s ప అhన అభ ఇషp 23 ే Oండవ దశలA తన EHt
ఆప న<ను Oండవ-ా ఇవవచు_.
6. >రV ాల} ఎంచుక'Gc మeంే  8వాలను సచూసుgం#. (
ఆయa ాల}ల' తమ 8వాల సమaYా /ందుపరYh.)

7. ోస ు EHt Cuౖటb g<y YేCD మeందు >రV > ఆప న<ను ఎ -ాO< G
మaరV_gవచు_.
8. EHt ఆప న< సరరV< ఆ దశ ఆఖరV

ేన ా12.00 లక' g<y

అవl h.

ఐదవ -./ానం Cీట< Fటxhంపl
UGC బంధనల 2రక' Cీట< Fటxయeంపl CGG ర{/ం;ం^న -ాp ్ EcP
ా జరVగeతం;. (అరతలక' సబం9;ం^న షరతల gసం ో ¡ం
UD చూడం#)
> Cీటb Fటxయeంపl సమaYరం >రV nషp P Yేసుక'న *బRౖN GHంబP
క' SMS ా

ెdయజFయబడతం;. >రV > dost account లA

లas అh > allotment letter Uింటవl%  ¢సుgవచు_.

ఆరవ -./ానం >క' Fటxhంచబ#న ాల}లA >రV అ£"షs ఎలa
/ందు రV?
>రV >క' Fటxhంచబ#న ాల} అ#"షs gసం EH¥Jనప¦డ ాల}n
యaజమaనం > సpిFట<ను ప§d-ారV.
తరVEాత >రV ఆ ాల}n అ£"షs ీ¨ను కటp వలCి ఉంటbం;. ాల}n
Uి/ాN >రV ాల}లA అ#"% అhనటb
< Uింట©ª రCీదు ఇ-ారV.
ాల}nలA Yేర మంే > ఒnనN సpిFట<ను Cిద«ంా ఉంచుgం#.
>రV పస ుమeన దశలA(D) ారక:మసర¥లA(ouడూN) UD¬న !త
ేలలA >క' Fటxhంచబ#న ాల} అ£"షs gసం ద®ంచం#.
తప¦డ సమaYరం ఇCD > అ£"షs రద¯ hj పమaదం ఉం;.

BIE TS PROCESS:

DOST PROCESS FOR BIE TS CANDIDATES
BIO METRIC
AUTHENTICATION
START
FOR
BIE TS

BIE TS : BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION
TELANGANA STATE

REGISTRATION

FILLING APPLICATION

WEB OPTIONS

PHASE X

NO

ALLOTMENTS

END
YES
CONFIRMATION

IF SATISFIED
1

NON-BIETS PROCESS:
DOST PROCESS FOR Non-BIE TS CANDIDATES
REGISTRATION
START
FOR
NON BIE TS

BIE TS : BOARD OF INTERMEDIATE EDUCATION
TELANGANA STATE

FILLING APPLICATION

VERIFICATION

BIO METRIC
AUTHENTICATION

PHASE X

PHASE X +1

WEB OPTIONS
ALLOTMENTS

NO
END
YES

CONFIRMATION

IF SATISFIED
2

