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ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೌ್ರ ಸರ್ನಂದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಪಿ್ಲ ಕೇಶನ್ಅನುು  ಪೌ್ ವೇಶಿಸಲು, ನಮ್ಮ  ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೌ್ರ ಸರ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮ್ತ್ತು  ವಿಳಾಸ 

ಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  [http://ssp.postmatric.karnataka.gov.in] ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  ಎಂಟರ್ ಒತಿು ರಿ. ಮೇಲ್ಲನ ಸಿಕ ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲಿ್ಲ  

ತೀರಿಸಿರುವಂತೆ ವೆಬ್ ಪುಟ ತೆರೆಯುತು ದೆ. 
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ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರೀಟಿಲ್ ಅನ್ನು  ಪೊ ವೇಶಿಸಲು "ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರೀಟಿಲ್ ಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು)" ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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1. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಲಾಗಿನ್ 

 

 ನಿಮ್ಮ  ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಐಡಿ, ಆಧಾರ್/ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಹೆಸರು, ಲ್ಲಂಗ, ಕ್ಯಾ ಪ್ಚಾ ವನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ ಮ್ತ್ತು  “Verify” ಬಟನ್ ಕಿ್ಲಕ್ 

ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವಿವರಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟಕೆ್ಕ  ಮ್ರುನಿರ್ದಿಶಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 
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2. ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ವಿವರಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪುಟ 

 

 ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಐಡಿ, ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ  ಕ್ಯಲೇಜಿನ ಜಿಲಿೆ ,ತಾಲಿ್ಲ ಕು, ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಹೆಸರು, ಕ್ಯಲೇಜಿನ ಹೆಸರು, ಕೀಸ್ಿ ನ 

ಹೆಸರು, ಶಿಸಿು ನ ಹೆಸರು, ಕೀಸ್ಿ ವರ್ಿ, ಪೊ ವೇಶ್ ವರ್ಿ, ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ  ಮಂತಾದ ನಿಮ್ಮ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಅಜಿಿ 

ಸಲಿ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರೀಟಿಲ್ನಿಂದ ಸವ ಯಂ-ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ 
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 ಎಲಿಾ  ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಂತ್ರ "Confirm & Proceed" ಬಟನ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. “Update Student Details” 

ಪುಟಕೆ್ಕ  ನಿಮ್ಮ ನ್ನು  ಮ್ರುನಿರ್ದಿಶಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 

 ಯಾವುರ್ದ ವಿವರಗಳು ತ್ಪ್ಚಾ ಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿೀವು ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರೀಟಿಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತ್ಪ್ಚಾ ದ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದು 
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2.1 ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ವಿವರಗಳ ನವಿೀಕರಣ ಪುಟ 

 

 ನಿೀವು ಕರ್ನಿಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಯಾವುರ್ದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಿಂದ ಹಂದಿನ ಕೀಸ್ಿ ಅನ್ನು  ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡಿದದ ರೆ "ಹೌದು" 

ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಮ್ತ್ತು  ರಾಜ್ಾ , ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ, ಕ್ಯಲೇಜು ಮ್ತ್ತು  ಕೀಸ್ಿ ಅನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " 

ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿಮ್ಮ  ಹಂದಿನ ವರ್ಿದ ಕೀಸ್ಿ ಅನ್ನಸರಿಸಿದ ಪರಿೀಕ್ಯಾ  ವಾ ವಸೆ್ಥ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು 2004ರ ಮೊದಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ, "ಹೌದು" ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು ಇತ್ರ ರಾಜ್ಾ  ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು    ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ, "ಹೌದು" ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು 

10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಾ ದ ಹೆಸರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು 2010ರ ಮೊದಲು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ, "ಹೌದು" ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 
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 ನಿೀವು ಇತ್ರ ರಾಜ್ಾ  ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು    ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ, "ಹೌದು" ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು 

12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಾ ದ ಹೆಸರನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು IGCSE ಬೀಡ್ಿನಲಿ್ಲ  10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು  ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ,  "ಹೌದು" ಆರಿಸಿ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು IGCSE ಬೀಡ್ಿನಲಿ್ಲ  12 ನೇ ತ್ರಗತ್ಯನ್ನು  ಉತ್ು ೀಣಿರಾಗಿದದ ರೆ, "ಹೌದು" ಆರಿಸಿ ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  

ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 ನಿೀವು ಡಿಪಿ್ರಮಾ ಪ್ಚಲ್ಲಟೆಕ್ಲು ಕ್ / ಬಿ.ಇ / ಬಿ.ಟೆಕ್/ ಬಿ.ಆಕ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ು ದುದ  ನಿಮ್ಮ  ಪ್ರೀರ್ಕರು ಸೇನೆ / ವಾಯುಪಡೆ / ನೌಕ್ಯಪಡೆ 

ವಿಭಾಗಗಳ ರ್ನನ್-ಕಮಿರ್ನ್್  / ಕ್ಕಳಗಿನ ಶ್ೊ ೀಣಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದದ ರೆ "ನಿೀವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಬ ಂದಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯೇ" ಕ್ಕಾ ೀತ್ೊ ದ 

ವಿರುದಧ  "ಹೌದು" ಇಲಿದಿದದ ರೆ "ಇಲಿ " ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ 

 "ಉಳಿಸು" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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3. ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ಪುಟ 

 

ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರೀಟಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಯ ಮಾಹತ್ಯನ್ನು  ಕ್ಕಳಗಿನ ಕೀರಿ್ ಕದಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ 

ಕರ್ನಿಟಕದಲಿ್ಲರುವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ತು ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ  

ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ 

ದ್ಯಖಲೆಗಳು 

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕೀರ್ಸಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ 

ಅಧಿಕ್ಕರಿ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಇಲಾಖೆಗಳು 

ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಯ 

ಪೊ ಮಾಣಪತ್ೊ  

ಬಿ.ಇ / ಬಿ.ಟೆಕ್ / ಬಿ.ಆಕ್ಿ /  ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಎಸಿಿ  /  ಬಿ.ಕ್ಯಮ್ / 

ಬಿ.ಬಿ.ಎ /  ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ / ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಡಿ / 

ಎಂ.ಎಸ್/ ಡಿ.ಎಂ / ಎಂ.ಸಿ.ಹೆಚ್ / ಪಿಜಿ ಡಿಪಿ್ರಮಾ 

(ವೈದಾ ಕ್ಲೀಯ) ಕೀಸುಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡುತ್ು ರುವ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಪ್ರೀರ್ಕರು ಸೇನೆ/ ವಾಯುಪಡೆ/ನೌಕ್ಯಪಡೆ 

ವಿಭಾಗಗಳ ರ್ನನ್-ಕಮಿರ್ನ್್ /ಕ್ಕಳಗಿನ ಶ್ೊ ೀಣಿಯ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದದ ರೆ ಮಾತ್ೊ  ಅನವ ಯ 
ಕ್ಯಲೇಜಿನ 

ನಿಯೀಜಿತ್ ಇ-

ದೃಢೀಕರಣ 

ಅಧಿಕ್ಯರಿ 

ತಾಂತ್ೊ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಕ್ಯಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ 
 

ಪ್ರೀರ್ಕರ ವೇತ್ನ 

ಪೊ ಮಾಣಪತ್ೊ  

ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಎಸಿಿ  / ಬಿ.ಕ್ಯಮ್ / ಬಿ.ಬಿ.ಎ / ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬಿ್ಲ  / 

ಬಿ.ಎ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ / ಡಿಪಿ್ರಮಾ ಪ್ಚಲ್ಲಟೆಕ್ಲು ಕ್ / ಬಿ.ಇ / ಬಿ.ಟೆಕ್ / 

ಬಿ.ಆಕ್ಿ / ಎಂ.ಇ / ಎಂ.ಟೆಕ್ / ಎಂ.ಆಕ್ಿ / ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ / 

ಬಿ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಡಿ / ಎಂ.ಎಸ್ / ಡಿ.ಎಂ / 

ಎಂ.ಸಿ.ಹೆಚ್ / ಪಿಜಿ ಡಿಪಿ್ರಮಾ(ವೈದಾ ಕ್ಲೀಯ), ಎಂ.ಬಿ.ಎ / ಎಂ.ಸಿ.ಎ  

ಕೀಸುಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಾ ಯನ ಮಾಡುತ್ು ರುವ ಪರಿಶಿರಿ್  ಜಾತ್ / 

ಪರಿಶಿರಿ್  ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ ಪ್ರೀರ್ಕರು ವೇತ್ನ ಪಡೆಯುವ 

ಉದ್ಾ ೀಗಿಗಳಾಗಿದುದ , ಕುಟಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯವು 2.5 

ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು 

ತಾಂತ್ೊ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ವೈದಾ ಕ್ಲೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖ್ಯ / ಕ್ಯಲೇಜು 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / ಸಮಾಜ್ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ/ ಪರಿಶಿರಿ್  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ 
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ಸಿ್ಥ ೈಫಂಡ್ ಮ್ತ್ತು  

ರ್ನನ್-ಪ್ಚೊ ಕಿ್ಲ ೀಸಿಂಗ್ 

ಪೊ ಮಾಣಪತ್ೊ  

ಡಿ.ಎಂ / ಎಂ.ಡಿ / ಎಂ.ಡಿ ಹೊೀಮಿಯೀಪತ್ / ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್ / 

ಎಂ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಎಸ್. (ಮಾಸಿ ರ್ ಆಫ್ ಸಜ್ಿರಿ) / ಎಂ.ಡಿ 

(ರ್ನಾ ಚುರೀಪತ್ ಮ್ತ್ತು  ಯೀಗಿಕ್ ಸೈನಿ ಸ್)/ ಪಿಜಿ ಯುರ್ನನಿ / ಪಿಜಿ 

ಡಿಪಿ್ರೀಮಾ(ವೈದಾ ಕ್ಲೀಯ) ಕೀಸುಿಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ು ರುವ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ/ 

ಪರಿಶಿರಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖ್ಯ / ಹಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಅಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖ್ಯ / ವೈದಾ ಕ್ಲೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖ್ಯ / ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಕ್ಯಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಬ್ರೊ ಹ್ಮ ಣ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ / 

ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/

10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

 2004 ರ ಮೊದಲು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ  

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 ಇತ್ರೆ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೀಡ್ಿನ 10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 IGCSE ಬೀಡ್ಿನ 10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನೇ 

ತ್ರಗತ್ಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

 2010ರ ಮೊದಲು ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 ಇತ್ರೆ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೀಡ್ಿನ 12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 IGCSE ಬೀಡ್ಿನ 12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

ಹಂದಿನ ವರ್ಿದ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

ಯಾವುರ್ದ 1ನೇ ವರ್ಿದ ಪಿಜಿ ಕೀಸ್ಿನಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ು ರುವ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮ್ಮ  ಹಂದಿನ ಕೀಸ್ಿ ಅನ್ನು  ಕರ್ನಿಟಕದಿಂದ 

ಹೊರಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿದದ ರೆ ಮಾತ್ೊ  

(ಹಂದಿನ ಕೀಸ್ಿನ ಎಲಿಾ  ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಗಳನ್ನು  ಇ-

ದೃಢೀಕರಣಕೆ್ಯ ಗಿ ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು) 
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ಕರ್ನಿಟಕದ ಹೊರಗಿನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ತು ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ  

ಅಪ್ಲೀಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕದ 

ದ್ಯಖಲೆಗಳು 

ಅನವ ಯವಾಗುವ ಕೀರ್ಸಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ 

ಅಧಿಕ್ಕರಿ 

ಅನವ ಯವಾಗುವ 

ಇಲಾಖೆಗಳು 

 

ಹಂದಿನ ವರ್ಿದ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

 

 

  ಎಲಿಾ  ಕೀಸ್ಿಗಳು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ  

ಇಲಾಖ್ಯಯ 

ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿಕ್ಯರಿ 

(ಬ್ರೊ ಹ್ಮ ಣ 

ವಗಿದ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಹಂದುಳಿದ 

ವಗಿಗಳ 

ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖ್ಯಯ 

ಜಿಲಿಾ ಧಿಕ್ಯರಿಯು 

ಇ-ದೃಢೀಕರಣ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ) 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ/ 

ಪರಿಶಿರಿ್  ಪಂಗಡಗಳ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಅಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖ್ಯ / ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ / 

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಬ್ರೊ ಹ್ಮ ಣ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ 

 

ವಾಾ ಸಂಗ ಪೊ ಮಾಣ 

ಪತ್ೊ  

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ/

10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

 2004 ರ ಮೊದಲು SSLC ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 ಇತ್ರೆ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೀಡ್ಿನ 10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 IGCSE ಬೀಡ್ಿನ 10ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12ನೇ 

ತ್ರಗತ್ಯ 

ಅಂಕಪಟಿ್ಟ  

 2010ರ ಮೊದಲು PUC ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 ಇತ್ರೆ ರಾಜ್ಾ ದ ಬೀಡ್ಿನ 12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

 IGCSE ಬೀಡ್ಿನ 12ನೇ ತ್ರಗತ್ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 
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ಸಿ್ಥ ೈಫಂಡ್ ಮ್ತ್ತು  

ರ್ನನ್-ಪ್ಚೊ ಕಿ್ಲ ೀಸಿಂಗ್ 

ಪೊ ಮಾಣಪತ್ೊ  

ಡಿ.ಎಂ / ಎಂ.ಡಿ / ಎಂ.ಡಿ ಹೊೀಮಿಯೀಪತ್ / ಎಂ.ಡಿ.ಎಸ್ / 

ಎಂ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಎಸ್. (ಮಾಸಿ ರ್ ಆಫ್ ಸಜ್ಿರಿ) / ಎಂ.ಡಿ 

(ರ್ನಾ ಚುರೀಪತ್ ಮ್ತ್ತು  ಯೀಗಿಕ್ ಸೈನಿ ಸ್)/ ಪಿಜಿ ಯುರ್ನನಿ / 

ಪಿಜಿ ಡಿಪಿ್ರೀಮಾ ಕೀಸುಿಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ು ರುವ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು 

ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ/ 

ಪರಿಶಿರಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖ್ಯ / ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜ್ಾ  

ಬ್ರೊ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ 

ಪ್ರೀರ್ಕರ ವೇತ್ನ 

ಪೊ ಮಾಣಪತ್ೊ  

ಡಿಪಿ್ರಮಾ ಪ್ಚಲ್ಲಟೆಕ್ಲು ಕ್ / ಬಿ.ಇ / ಬಿ.ಟೆಕ್ / ಬಿ.ಆಕ್ಿ / ಎಂ.ಇ 

/ಎಂ.ಟೆಕ್ / ಎಂ.ಆಕ್ಿ ಕೀಸುಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಾ ಯನ 

ಮಾಡುತ್ು ರುವ ಪರಿಶಿರಿ್  ಜಾತ್/ಪರಿಶಿರಿ್  ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯ 

ಪ್ರೀರ್ಕರು ವೇತ್ನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಾ ೀಗಿಗಳಾಗಿದುದ , ಕುಟಂಬ 

ವಾರ್ಷಿಕ ಆದ್ಯಯವು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಳಗಡೆ 

ಇರಬೇಕು 

ತಾಂತ್ೊ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ 
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3.1 ಪಿಯುಸಿ ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 
 

 

"Select Document Type" ಡ್ರೊ ಪ್-ಡೌನ್ ಪಟಿ್ಟ ಯಂದ " PUC Marks Card" ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ 
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 ನಿಮ್ಮ  ಜ್ನಮ  ದಿರ್ನಂಕ, PUC ನೀಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ , ಬೀಡ್ಿ ಹೆಸರು, ಉತ್ು ೀಣಿರಾದ ವರ್ಿ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ತಾಯಯ ಹೆಸರು, 

ಒಟಿ  ಅಂಕಗಳು/CGPA, ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು/CGPA ಯನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ  

 ಸೆ್ಕ್ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ PUC ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲು "Choose" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  
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 ಸೆ್ಕ್ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ PUC ಅಂಕಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  "Add Document" ಬಟನ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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 ನಿೀವು "View document" ಐಕ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಿ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ವಿೀಕ್ಲಾ ಸಬಹುದು 

 ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಗೆ ದ್ಯಖಲೆ/ಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು "Submit All" ಬಟನ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ಸೂಚನೆ:  

 ಸೆ್ಕ್ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆ PDF ಸವ ರೂಪದಲಿ್ಲರಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಸೆ್ಕ್ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆಯ ಗಾತ್ೊ  2MB ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ 

ಇರಬೇಕು. 

 "Delete" ಐಕ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿೀವು ಅಪಿ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಅಳಿಸಬಹುದು 

 ಮೆಟಾ ಡೇಟಾ (ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕ್ಯದ ಡೇಟಾ) ಮ್ತ್ತು  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆಯಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಾ ವಿರುವ ವಿವರಗಳು ಒಂರ್ದ 

ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಮಖಾ ವಾಗಿದೆ. ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಪರಿಶಿೀಲನೆ ಪೊ ಕ್ಲೊ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಂದ 

ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ತ್ರಸೆ ರಿಸುವ ಸ್ಕ್ಧ್ಾ ತೆಯದೆ. 
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4. ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು 

 

 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಯು ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಆದರೆ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಬ್ರಕ್ಲಯರುವ ಎಲಿಾ  

ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  "Pending Documents" ಮೆನ್ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪೊ ದಶಿಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ 
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 ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯ ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳನ್ನು  ವಿೀಕ್ಲಾ ಸಲು "View Verifier Mobile" ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

 

ಸೂಚನೆ: ನಿಮ್ಮ  ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ದೃಢೀಕರಿಸಲು ನಿೀವು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮೂಲ ದ್ಯಖಲೆಗಳಂದಿಗೆ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ 

ಅಧಿಕ್ಯರಿಯನ್ನು  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು 
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5. ಅನ್ನಮೀದಿತ ದಾಖಲೆಗಳು 

 

ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಂದ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾದ ಮ್ತ್ತು  ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ವಿೀಕ್ಲಾ ಸಲು "Approved 

Documents" ಮೆನ್ನವಿನ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

 

ಸೂಚನೆ: 

 ನಿೀವು "Approved Documents" ಮೆನ್ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇ-ದೃಢೀಕರಣ  ಐಡಿಯನ್ನು  ವಿೀಕ್ಲಾ ಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು  ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ 

ಪ್ರೀಟಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಬೇಕು 

 2021-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮ್ತ್ತು  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾದ ದ್ಯಖಲೆಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ 

ಐಡಿಯನ್ನು  ಮಾತ್ೊ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ರೀಟಿಲ್ನಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಬೇಕು 
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6. ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು 

 

ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕ್ಯರಿಯಂದ ತ್ರಸೆ ರಿಸಲಾ ಟಿ  ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಯನ್ನು  ವಿೀಕ್ಲಾ ಸಲು "Rejected Documents" ಮೆನ್ನವಿನ 

ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 
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7. ಪೊ ಫೈಲ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ 

 
ನಿಮ್ಮ  ಖ್ಯತೆಯಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು "Sign Out" ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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