ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಶ್ನೆಗಳು
ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆ:
1. ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆ ಎಂದರನೀನು?
ಇ-ದೃಢೀಕರಣವು

ಡಿಜಿಟಲ್

ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನನು

ಬಳಸಿಕ ಂಡನ

ದಾಖಲ ಯನನು

ದೃಢೀಕರಿಸನವ

ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದ .
ದೃಢೀಕರಿಸನವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ ದಾಖಲಾತಿಯನನು ದೃಢೀಕರಿಸಲನ ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ಸಹಿಯನನು ಬಳಸನತ್ಾಾರ .
ದಾಖಲ ಗಳನನು

ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸನವುದರ

ಪ್ರಯೀಜನವ ಂದರ

ಒಮ್ಮೆ

ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ

ದಾಖಲ ಗಳನನು

ಪ್ರಿಶೀಲನ ಗಾಗಿ ಅನ ೀಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹನದನ. ದಾಖಲ ಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತಯವಿದಾಾಗಲ ಲಾಾ, ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ
ಸಕಾಾರಿ ಕಚ ೀರಿಗ ಭ ೀಟಿ ನಿೀಡನವ ಅಗತಯವನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಣವು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡನತಾದ .
2. ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಏಕ ಬ ೀಕನ?
ಇ-ದೃಢೀಕರಣಗ ಂಡ ದಾಖಲ ಯಲ್ಲಾರನವ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗಿದ ಎಂದನ ಇದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ ಸಾಬೀತನಪ್ಡಿಸನತಾದ . ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನದಲ್ಲಾ, ಇ-ದೃ ಢೀಕರಿಸಲಾದ
ದಾಖಲ ಯನ

ವಿವಿಧ

ಯೀಜನ ಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ

ಅನವಯವಾಗನವಂತಹ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು

ಪ್ಡ ಯಲನ

ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಅಹಾತ್ ಯನನು ನಿರ್ಾಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತನಪ್ಡಿಸನತಾದ .
3. ನಾನನ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ಾರಂಶಕ ಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗನವುದನ ಹ ೀಗ ?
ಮ್ಮಟಿರಕ್

ನಂತರದ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ

ಪೀಟಾಲ್

(https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in)ನಲ್ಲಾ

ಒದಗಿಸಲಾದ ಲ್ಲಂಕ್ ನ ಮ ಲಕ ನಿೀವು ಇ ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ಾರಂಶಕ ಾ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬಹನದನ. ನಿಮೆ ಆಧಾರ್
ಸಂಖ್ ಯ ಮತನಾ ಹ ಸರನನು (ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಾರನವಂತ್ ) ಒದಗಿಸನವ ಮ ಲಕ ನಿೀವು ಇ- ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ಾರಂಶಕ ಾ ಲಾಗ್
ಇನ್ ಆಗಬಹನದನ. ನಿಮಗ ಬ ೀರ ಯಾವುದ ೀ ರನಜನವಾತನಗಳ ಅಗತಯವಿರನವುದಿಲಾ.
4. ನನು ದಾಖಲ ಯನನು ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲನ ನನು ಪೀಷಕರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ ಯಯನನು ಬಳಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ನಿೀವು ನಿಮೆ ಆಧಾರ್ ಅನನು ಮಾತರ ಬಳಸಬ ೀಕನ.
5. ನನು ದಾಖಲ ಗಳನನು ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲನ ಶನಲಾ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ ೀಕಾಗನವುದ ೀ?
ಇಲಾ, ನಿಮೆ ದಾಖಲ ಗಳನನು ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲನ ಯಾವುದ ೀ ಶನಲಾಗಳು ಅನವಯವಾಗನವುದಿಲಾ.
6. ನಾನನ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಾಲ್ನ ಭಾಷ ಯನನು ಕನುಡಕ ಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹನದ ೀ?
ಹೌದನ, ಪೀಟಾಲ್ನ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಾರನವ “Change Language” ಬಟನ್ ನಲ್ಲಾ ಕನುಡವನನು
ಆರಿಸನವುದರ ಮ ಲಕ ನಿೀವು ಭಾಷ ಯನನು ಕನುಡಕ ಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹನದನ.
7. ಇ- ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನನು ವಿವರಿಸಿ?

ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶ (https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in)ದ ಇದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಲ್ಲಾ ಇ-ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತಯವಿರನವ ದಾಖಲ ಗಳನನು ವಿದಾಯರ್ಥಾಯನ ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಿ,
ನಂತರ ಸಲ್ಲಾಸಬ ೀಕನ.
ಯಶಸಿವ ಸಲ್ಲಾಕ ಯ ನಂತರ, ವಿದಾಯರ್ಥಾಯನ ಸಲ್ಲಾಸಿರನವ ದಾಖಲ ಯ ಮ ಲ ಪ್ರತಿಯನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗ ಸಲ್ಲಾಸಬ ೀಕನ. ನಿೀವು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಿಂದ ನಿಮೆ ಆಧಾರ್ ಬಳಕ ಗ ನಿೀವು ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ
ಸಹಮತಿ ಪ್ತರವನನು ಡೌನ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಿಕ ಂಡನ, ನಮ ನ ಗ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗ
ಸಲ್ಲಾಸಬ ೀಕನ.
ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನನು ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ಸಹಿ
ಮಾಡನತ್ಾಾರ . ವಿದನಯನಾೆನ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿರನವ ದಾಖಲ ಗಳು

ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ

ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗ ಲಭ್ಯವಿರನತಾವ .
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದ ಅನನಮೀದಿತ ದಾಖಲ ಗಳು
ಎಂಬ ಮ್ಮನನವಿನಲ್ಲಾ ಅಪಾೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದಾ ದಾಖಲ ಯನ ಕಾಣಿಸಿಕ ಂಡಾಗ ಮಾತರ ದಾಖಲ ಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ ಪ್ೂಣಾಗ ಂಡಿರನವುದಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಾದ .
8. ನಾನನ ಆಧಾರ್ ಬಳಕ ಗ ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಎಲ್ಲಾ ಡೌನ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬಹನದನ?
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಿಂದ ನಿೀವು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರ್
ಬಳಕ ಗ ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಡೌನ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬಹನದನ.
9. ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಲ್ಲಾ ನಾನನ ಆಧಾರ್ ಬಳಕ ಗ
ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಸಲ್ಲಾಸಬ ೀಕ ೀ?
ಇಲಾ, ನಿೀವು ಆಧಾರ್ ಬಳಕ ಗ

ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಲನ ಅವಕಾಶವಿರನವುದಿಲಾ. ಇ-ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತಯವಿರನವ
ದಾಖಲ ಗಳನನು ಮಾತರ ನಿೀವು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
10.

ಇ-ದೃಢೀಕರಣವನನು

ಯಾರನ

ಮಾಡನತ್ಾಾರ

ಮತನಾ

ಅವರ

ಅಹಾತ್ ಯನನು

ನಾನನ

ಹ ೀಗ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ?
ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಟಿಿಯನ ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದ .
11. ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ನನು ವಿನಂತಿಯನನು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ನಾನನ ಭ ೀಟಿ
ಮಾಡಬ ೀಕ ೀ? ನನ ುಂದಿಗ ಕ ಂಡ ಯಯಬ ೀಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಹೌದನ. ದಾಖಲಾತಿಯ ಪ್ರಿಶೀಲನ ಹಾಗ

ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ನಿಮೆ ವಿನಂತಿಯನನು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಇ-

ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ನಿೀವು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮ ಲ
ಪ್ರತಿಯನನು ನಿೀವು ಕ ಂಡ ಯಯಬ ೀಕಾಗನತಾದ .
12. ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಸಲ್ಲಾಸನವುದನ ದಾಖಲ ಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವ ೀ?
ಇಲಾ. ಇದನ ದೃಢೀಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಲಾ. ನಿೀವು ಮ ಲ ದಾಖಲ ಮತನಾ ನಿಮೆ ಆಧಾರ್ ಬಳಕ ಗ

ನಿೀಡಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ದಾಖಲ ಯ
ಮ ಲ ಪ್ರತಿಯನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ

ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ

ನಂತರ ಅದನನು ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ಸಹಿ

ಮಾಡನತ್ಾಾರ .
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದ ಅನನಮೀದಿತ ದಾಖಲ ಗಳು
ಎಂಬ ಮ್ಮನನವಿನಲ್ಲಾ ಅಪಾೀಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದಾ ದಾಖಲ ಯನ ಕಾಣಿಸಿಕ ಂಡಾಗ ಮಾತರ ದಾಖಲ ಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ ಪ್ೂಣಾಗ ಂಡಿರನವುದಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಾದ .
13. ಸಲ್ಲಾಸಲಾದ ದಾಖಲ ಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಿಶೀಲನ ಗಾಗಿ ನಾನನ ಎಲ್ಲಾಗ ಹ ೀಗಬ ೀಕನ? ದಾಖಲ ಗಳ ಭೌತಿಕ
ಪ್ರಿಶೀಲನ ಯನನು ಯಾರನ ಮಾಡನತ್ಾಾರ ?
ಪ್ರಸನಾತ, ನಿೀವು ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತರ, ಮ ಲ ದಾಖಲ ಗಳ
ಪ್ರಿಶೀಲನ ಗಾಗಿ ನಿಮೆ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ನಿೀವು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
ಕಾಲ ೀಜಿನ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲ ಗಳ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನನು
ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸನತ್ಾಾರ .
14. ಪ್ರತಿ ದಾಖಲ ಯನನು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತರ ನಾನನ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಬ ೀಕ ೀ ಅಥವಾ
ನಾನನ ಎಲಾಾ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಸಲ್ಲಾಸಿ, ನಂತರ ಇ-ದೃಢೀಕರಣವನನು ಪ್ೂರ ೈಸಬಹನದ ೀ?
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಎಲಾಾ ದಾಖಲ ಗಳನನು
ಅಪಾೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ ಮತನಾ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಿಶೀಲನ ಗಾಗಿ, ಸಲ್ಲಾಸಲಾಗಿರನವ ಎಲಾಾ ದಾಖಲ ಗಳ ಮ ಲ
ಪ್ರತಿಯಂದಿಗ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನನು ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟದಿಂದ
ಡೌನ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರ್ ಸಹಮತಿ ನಮ ನ ಯನನು ಸಹ ನಿೀವು ಕ ಂಡ ಯಯಬ ೀಕನ.
ಒಂದನ ವ ೀಳ ನಿೀವು ಎಲಾಾ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಹ ಂದಿಲಾದಿದಾರ , ಅವುಗಳು ಸಿದಧವಾದ ನಂತರ ಇ-ದೃಢೀಕರಣವನನು
ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
15. ನನು ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ ೆಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರನನು ನಾನನ ಹ ೀಗ ತಿಳಿಯಬಹನದನ?
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾ ನಿಮೆ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ ೆಯ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನನು ನಿೀವು ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.
16. ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ್ ಹ ಂದಿದ ಯೆೀ?
ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಯನ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಿ,2000 ದ ಅನನಸಾರ ಸಾಮಾನಯ ದೃಢೀಕರಣದಷ ಿ ಮಾನಯತ್
ಹ ಂದಿರನತಾದ .
17. ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನನು ಎಲ್ಲಾ ನ ೀಡಬಹನದನ/ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ?
ಇ- ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಲಾದ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಮ ಲ ದಾಖಲ ಗಳ ಪ್ರಿಶೀಲನ ಯ ನಂತರ ಇದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ ವಿದನಯನಾೆನವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸನತ್ಾಾರ . ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನನು
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನದ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಾಲ್ ನಲ್ಲಾನ ಅನನಮೀದಿತ
ದಾಖಲ ಗಳು ಟ್ಾಯಬ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ.

18. ನನು ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಎಷನಿ ಸನರಕ್ಷಿತ?
ಭಾರತ ಸಕಾಾರದ ಇ-ಸ ೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನನು ಬಳಸಿಕ ಂಡನ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ- ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿರನತಾದ .
ಇದನ ದೃಢಕರಿಸಲನ ಅಹಾವಿರನವ ಅಧಿಕೃತ ವಯಕ್ರಾ ಮಾತರ ದಾಖಲ ಯನನು ದೃಢೀಕರಿಸಲನ ಸಾಧಯ
ಎಂಬನದನನು

ಖ್ಾತಿರಗ ಳಿಸನತಾದ .

ವಿದಾಯರ್ಥಾ

ಮತನಾ

ಇ-

ದೃಢೀಕರಣ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾತರ

ದಾಖಲಾತಿಗಳನನು ನ ೀಡಬಹನದಾಗಿದ /ಪ್ಡ ಯಬಹನದಾಗಿದ .
ಮನಂದನವರಿದನ, ಇ- ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲ ಯ ಸನರಕ್ಷತ್ ಗಾಗಿ ಬಾಾಕ್ಚ ೈನ್ ಎಂಬ ಹ ಸ ತಂತರಜ್ಞಾನವನ ು
ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದ .
19. ನನು ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಬ ೀರ ಯಾರಾದರ ನ ೀಡಬಹನದ ೀ/ಪ್ಡ ಯಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ. ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನದ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿರನವ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಾಲ್
ಅನನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ ಯಯನನು ನಿೀಡನವುದರ ಮ ಲಕವ ೀ ಬಳಸಬಹನದಾಗಿದ . ನಿೀವು ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಿಸಿದ
ವಯಕ್ರಾ ಮಾತರ ನಿಮೆ ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲ ಗಳನನು ನ ೀಡಬಹನದಾಗಿದ .
20. ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕಾಾಗಿ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಜಿಾಯನನು ನಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಾಸಬ ೀಕನ?
ವಿದಾಯರ್ಥಾಯನ ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನದ ತಂತ್ಾರಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿರನವ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಪೀಟಾಲ್ ನಲ್ಲಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
ಗಣಕಯಂತರ / ಇಂಟನ ಾಟ್ ಸಂಪ್ಕಾವನನು ಹ ಂದಿರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಹತಿಾರದ ಕನಾಾಟಕ ಒನ್ ಅಥವಾ
ಬ ಂಗಳೂರನ ಒನ್ ಕ ೀಂದರಗಳು ಸಂಪ್ಕ್ರಾಸಬಹನದನ.
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ಪ್ಡ ಯಲನ ದಾಖಲ ಗಳ ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ
ಬ ೀಕಾಗಿರನವ ಸ ಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನನು ಎಲಾಾ ಕಾಲ ೀಜನ ಗರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ .
21. ಮ್ಮಟಿರಕ್

ನಂತರದ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕಾಾಗಿ

ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಾಸಲನ

ಯಾವ ಲಾಾ

ದಾಖಲ ಗಳನನು

ಇ-

ದೃಢೀಕರಿಸಬ ೀಕ್ರರನತಾದ ?
ಪ್ರಸನಾತ, ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯದ ಸಂಸ ೆಗಳಲ್ಲಾ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದಾಗಿದ .
ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವಿಧ
ಸಾಮಾನಯ

ಪ್ದವಿ

ದಾಖಲ ಯ ವಿಧ

ಕ ೀರ್ಸಾಗಳನನು

ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು*

1. ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ
2. ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ
3. ಶನಲಾ ರಶೀದಿ
4. ವಸತಿನಿಲಯ

ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ

ಕಾಲ ೀಜನ

ನಡ ಸನತಿಾರನವ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ(ಖ್ಾಸಗಿ/
ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ

ನ ಲ ಸನತಿಾರನವವರಿಗ ಮಾತರ)
ಐಟಿಐ / ಡಿಪಾಮಾ / ಪಿಯನ / ಡಿ. ವಸತಿನಿಲಯ
ಫಾಮಾಾ

/

ಪಾಯರಾಮ್ಮಡಿಕಲ್

ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ(ಖ್ಾಸಗಿ/ಕಾಲ ೀಜನ

/ ನಡ ಸನತಿಾರನವ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ ನ ಲ ಸನತಿಾರನವವರಿಗ ಮಾತರ)

ನಸಿಾಂಗ್ / ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕ ೀರ್ಸಾಗಳನನು

ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಕ ೀರ್ಸಾಗಳನನು

ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು

1. ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ
2. ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ
3. ಶನಲಾ ರಶೀದಿ
4. ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿ

ಸ ೀವ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

(ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯ ರಕಾಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗ ಮಾತರ)
5. ಸಂಬಳ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

(ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯ

ರಕಾಸಂಬಂಧಿಗಳಲಾದ ಎರ್ಸಸಿ / ಎರ್ಸಟಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು
ಮತನಾ ವಾರ್ಷಾಕ ವ ೀತನ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ರಾಂತ ಅಧಿಕ ಹಾಗ
10 ಲಕ್ಷಕ್ರಾಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪ್ಡ ಯನವ ಪೀಷಕರ
ರಕಾಸಂಬಂಧಿ)
6. ವಸತಿನಿಲಯ

ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ

ಕಾಲ ೀಜನ

ನಡ ಸನತಿಾರನವ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ(ಖ್ಾಸಗಿ/
ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ

ನ ಲ ಸನತಿಾರನವವರಿಗ ಮಾತರ)
ಡಿಪಾಮಾ

ಕ ೀರ್ಸಾಗಳನನು

1. ರಕ್ಷರ್ಾ

ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು

ಸಿಬಬಂದಿ

ಸ ೀವಾ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

(ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯ ರಕಾಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗ ಮಾತರ)
2. ಸಂಬಳ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

(ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯ

ರಕಾಸಂಬಂಧಿಗಳಲಾದ ಎರ್ಸಸಿ / ಎರ್ಸಟಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು
ಮತನಾ ವಾರ್ಷಾಕ ವ ೀತನ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ರಾಂತ ಅಧಿಕ ಹಾಗ
10 ಲಕ್ಷಕ್ರಾಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಪ್ಡ ಯನವ ಪೀಷಕರ
ರಕಾಸಂಬಂಧಿ)
3. ವಸತಿನಿಲಯ

ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ

ಕಾಲ ೀಜನ

ನಡ ಸನತಿಾರನವ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ(ಖ್ಾಸಗಿ/
ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ

ನ ಲ ಸನತಿಾರನವವರಿಗ ಮಾತರ)
*ಪ್ ಪ್ದವಿ ಕ ೀರ್ಸಾ ಗಳು ಐ.ಟಿ.ಐ/ಡಿಪಾಮಾ/ಪಿ.ಯನ.ಸಿ/ಬ.ಫಾಮಾಾ/ ಡಿ.ಪಾಯರಾಮ್ಮಡಿಕಲ್/ಡಿ.ನಸಿಾಂಗ್
ಕ ೀರ್ಸಾ

ಗಳನನು

ಹ ರತನಪ್ಡಿಸಿ

ಉಳಿದಂತಹ

ಎಲಾಾ

ಮ್ಮಟಿರಕ್

ನಂತರದ

ಕ ೀರ್ಸಾ

ಗಳನನು

ಒಳಗ ಂಡಿರನತಾವ .

22. ನನೆ ಇ ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು?
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ ಪರಕಾರ

ಇ ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು *

ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜಿನ ಇ ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪಾರಥಮಿಕ ಶಕ್ಷಣ / ದ ೈಹಿಕ ಶಕ್ಷಣ / ಶಾಲಾಪ್ೂವಾ

ಜಿಲಾಾವಾರನ ಡಿಡಿಪಿಐ-ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ / ಹಿರಿಯ

ಶಕ್ಷಣದಲ್ಲಾ ಡಿಪಾಮಾ (ಶಕ್ಷಣ)

ಉಪ್ನಾಯಸಕರನ

ಡಿಪಾಮಾ (ಫಾಮಾಸಿ)

ಜಿಲಾಾವಾರನ ಉಪ್ ಔಷಧನಿಯಂತರಕ / ಸಹಾಯಕ
ಔಷಧ ನಿಯಂತರಕ / ಔಷಧ
ಇನ್ಸ ಪ ಕಿರ್

ಡಿಪಾಮಾ (ನಸಿಾಂಗ್)

ಕಾಲ ೀಜನ ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ / ಉಪ್ ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ

ಡಿಪಾಮಾ (ಪಾಯರಾಮ್ಮಡಿಕಲ್)

ಕಾಲ ೀಜನವಾರನ ಡಿೀನ್ ಕಮ್ ನಿದ ೀಾಶಕರನ /
ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ / ಸಂಯೀಜಕರನ

ಡಿಪಾಮಾ (ಪಾಲ್ಲಟ್ ಕ್ರುಕ್)

ಕಾಲ ೀಜನವಾರನ ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ / ರಿಜಿಸಾಾರ್ /
ಉಪ್ನಾಯಸಕರನ

ಡಿಪಾಮಾ (ಜಿಟಿಟಿಸಿ) / ಪೀರ್ಸಿ ಡಿಪಾಮಾ

ಕಾಲ ೀಜನವಾರನ ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ / ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ

(ಜಿಟಿಟಿಸಿ) / ವೃತಿಾಪ್ರ ಕ ೀರ್ಸಾ (ಜಿಟಿಟಿಸಿ)

/ ಉಪ್ನಾಯಸಕರನ

ಪಿಯನ

ಜಿಲಾಾ ಡಿಡಿಪಿಯನ (ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಪ್ೂವಾ ಶಕ್ಷಣದ
ಉಪ್ನಿದ ೀಾಶಕರನ)

ಐಟಿಐ

ತ್ಾಲ ಾಕನವಾರನ ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ ಗ ರೀಡ್ - I,
ಪಾರಂಶನಪಾಲರನ ಗ ರೀಡ್ - II, ತರಬ ೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸಕಾಾರಿ ಕಾಲ ೀಜಿನ ಕ್ರರಿಯ ತರಬ ೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

* ಪ್ದವಿ ಕ ೀರ್ಸಾಗಳಲ್ಲಾ ಐಟಿಐ / ಡಿಪಾಮಾ / ಪಿಯನ / ಡಿ. ಫಾಮಾಾ / ಪಾಯರಾಮ್ಮಡಿಕಲ್ /
ನಸಿಾಂಗ್ / ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕ ೀರ್ಸಾಗಳನನು ಹ ರತನಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಾಾ ಪೀರ್ಸಿ ಮ್ಮಟಿರಕ್
ಕ ೀರ್ಸಾಗಳು ಸ ೀರಿವ

23. ನಾನನ ದ ರ ಶಕ್ಷಣ / ಅಂಚ ತ್ ರಪಿನಶಕ್ಷಣವನನು ಕಲ್ಲಯನತಿಾದ ಾೀನ . ನಾನನ ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಬಹನದಾದ
ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರಸನಾತ, ನಿೀವು ಯಾವುದ ೀ ದಾಖಲ ಗಳಿಗ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ಡ ಯಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ನಿೀವು ದಾಖಲ ಗಳನನು
ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೆೀ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕಾಗನತಾದ .
24. ನಾನನ ಪ್ೂಣಾ ಸಮಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಡಿಪಾಮಾ ಕ ೀರ್ಸಾ ಅನನು ಕಲ್ಲಯನತಿಾದನಾ, ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಿಬಬಂದಿಯ
ರಕಾಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರನತ್ ಾೀನ .

ನಾನನ

ರಕ್ಷರ್ಾ

ಸಿಬಬಂದಿಯ

ಸ ೀವಾ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು

ಇ-

ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬಹನದ ೀ?
ಹೌದನ, ನಿೀವು ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಸ ೀವಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬಹನದನ.
25 ನಾನನ ಪ್ರಿಶಷಿ ಜಾತಿ/ ಪ್ರಿಶಷಿ ಪ್ಂಗಡಕ ಾ ಸ ೀರಿದವನನ ಮತನಾ ನಾನನ ಪ್ೂಣಾ ಸಮಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
/

ಡಿಪಾಮಾ

ಕ ೀರ್ಸಾ

ಅನನು

ಕಲ್ಲಯನತಿಾದ ಾೀನ .

ನನು

ಪೀಷಕರ

ಸಂಬಳ

ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು

ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕ ೀ?
ಹೌದನ. ನಿೀವು ನಿಮೆ ಪೀಷಕರ ಸಂಬಳ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಖಬ ೀಕನ.
26.

ನಾನನ

ಪ್ದವಿಯನನು

ವಾಯಸಂಗ

ಮಾಡನತಿಾದನಾ,

ಸಕಾಾರಿ

ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ನಿೀವು ಈ ಕ ಳಕಂಡ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ:


ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಅಂಕಪ್ಟಿಿ/ ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಶನಲಾ ರಶೀದಿ

ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಾದ ಾೀನ .

ನಾನನ

ಇ-

27. ಸಕಾಾರಿ / ಸಕಾಾರಿ ಅನನದಾನಿತ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಾ ಪ್ದವಿ ಕ ೀರ್ಸಾ ಓದನತಿಾದನಾ, ಕಾಲ ೀಜನ ನಿವಾಹಿಸನತಿಾರನವ
ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸನತಿಾದಾರ ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಬಹನದಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಕ ಳಗಿನ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ:

28.



ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಶನಲಾ ರಶೀದಿ



ವಸತಿನಿಲಯ ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

ಖ್ಾಸಗಿ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಾ ಪ್ದವಿ ಕ ೀರ್ಸಾ ಓದನತಿಾದನಾ, ಕಾಲ ೀಜನ ನಿವಾಹಿಸನತಿಾರನವ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಾ

ವಾಸಿಸನತಿಾದಾರ ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಬಹನದಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಕ ಳಗಿನ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ:


ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಶನಲಾ ರಶೀದಿ



ವಸತಿನಿಲಯ ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

29. ಸಕಾಾರಿ / ಸಕಾಾರಿ ಅನನದಾನಿತ / ಖ್ಾಸಗಿ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಾ ಪ್ದವಿ ಕ ೀರ್ಸಾ ಓದನತಿಾದನಾ, ಕಾಲ ೀಜನ
ನಿವಾಹಿಸನತಿಾರನವ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸನತಿಾದಾರ ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಬಹನದಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಈ ಕ ಳಗಿನ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ:

30.



ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ



ಶನಲಾ ರಶೀದಿ



ವಸತಿನಿಲಯ ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ

ನಾನನ

ಕನಾಾಟಕದ

ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದನಾ,

ಪ್ರಸನಾತ

ಬ ೀರ

ರಾಜಯದಲ್ಲಾ

ಓದನತಿಾದ ಾೀನ .

ನಾನನ

ಇ-

ಧೃಢೀಕರಿಸಬಹನದಾದ ದಾಖಲ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರಸನಾತ, ನಿೀವು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ಯಾವುದ ೀ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಪ್ಡ ಯಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಆ ರಾಜಯದ
ಕಾನ ನನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿೀವು ಅವುಗಳನನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸಬ ೀಕನ.
31. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಫ ೈಲ್ ಅನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬಹನದನ?
ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫ ೈಲ್ಗಳನನು ಮಾತರ ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬಹನದನ.
32. ಪರರ್ತ ದ್ಾಖಲನಗನ ಗರಿಷ್ಠ ಫನೈಲ್ ಗಾತರ ಎಷ್ುು?
2MB

33. ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಬನೀಕಾದ ದ್ಾಖಲನಗನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನನೀಕ ಪುಟಗಳನುೆ ಪರತನಾೀಕವಾಗಿ ಅಪ್ಲನ ೀಡ್
ಮಾಡಬಹುದ್ನೀ?
ಇಲಾ. ನಿೀವು ಅನ ೀಕ ಪ್ುಟಗಳನನು ಪ್ರತ್ ಯೀಕವಾಗಿ ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ
ಅಗತಯವಿರನವ ದಾಖಲ ಯನ ಅನ ೀಕ ಪ್ುಟಗಳನನು ಹ ಂದಿದಾಲ್ಲಾ, ದಾಖಲ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಪ್ುಟಗಳನನು ಒಂದ ೀ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಫನೈಲ್ ಗನ ವಿಲ್ಲೀನಗ ಳಿಸಿ ಮತನಾ ವಿಲ್ಲೀನಗ ಂಡ ದಾಖಲ ಯನನು ಮಾತರ ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಿ.
34. ಮೆಟ್ರರಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವನೀತನವನುೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಇ-ಧೃಢೀಕೃತ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಹನೀಗನ
ಬಳಸಲಾಗುತತದ್ನ?
ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲ ಗಳು ನಿಮೆ ರನಜನವಾತನಗಳನನು ಹಾಗ

ವಿವಿಧ ಯೀಜನ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ

ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಪ್ಡ ಯಲನ ಅಹಾತ್ ಯನನು ನಿರ್ಾಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತನಪ್ಡಿಸನತಾವ
35. ಭವಿಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಮತನತ ಬಳಸಲು ನನಗನ ಸಾಧಾವಾಗುತತದ್ನಯೆೀ?
ಹೌದು. ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲ ಟಾಾಂಪರ್-ಪರರಫ್ ಮತುತ ಶ್ಾಶ್ವತತನಗನ ಮಾನಾವಾಗಿದ್ನ. ಇದನುೆ
ಅನನೀಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
36. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣದ ಪರಯೀಜನಗಳು ಯಾವುವು?
ಒಂದು-ಬಾರಿಯಷನುೀ ದ್ಾಖಲನಗಳ ಪರಿಶೀಲನನ, ಶ್ಾಶ್ವತ ಮಾನಾತನ, ಟಾಾಂಪರ್-ಪರರಫ್ ಸಂಗರಹಣ ಮತುತ
ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಂಚಿಕನ.
37. ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಅಪ್ಲನ ೀಡ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುೆ ವಿವರಿಸುವ ಯಾವುದ್ನೀ ಬಳಕನದ್ಾರರ
ಕನೈಪಿಡಿ / ವಿೀಡಿಯ ಟುಾಟನ ೀರಿಯಲ್ ಇದ್ನಯೆೀ?
ಹೌದು, ಮೆಟ್ರರಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿವನೀತನ ತಂತಾರಂಶ್ ಮುಖಪುಟದ “ಡೌನನ ಿೀಡ್” ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳನುೆ ಕಾಣಬಹುದು.
38. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬನೀಕಾದರನ ಏನು ಮಾಡಬನೀಕು?
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ನಾಗನ ಕರನ ಮಾಡಿ: 080-44554455
39. ನನೆ ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಸನೆೀಹಿತರನ ಂದಿಗನ ರ್ಜ-ಮೆೀಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟಾಾಪ್ ಮ ಲಕ ಹನೀಗನ
ಹಂಚಿಕನ ಳಳಬಹುದು?
ಇ-ಧೃಢೀಕೃತ ದ್ಾಖಲನಗಳು ವನೈಯಕ್ರತಕ ಮತುತ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ವನೈಯಕ್ರತಕ ಮಾಹಿರ್ತಯನುೆ ಹನ ಂದಿರುತತವನ. ನೀವು
ಅದನುೆ ಎಲಿರನ ಂದಿಗನ ಹಂಚಿಕನ ಳಳಬಾರದು. ಆದ್ಾಗ ಾ, ಅಗತಾವಿದದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲನ ೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ ಅದನುೆ ನಮಮ ಸನೆೀಹಿತರನ ಂದಿಗನ ಹಂಚಿಕನ ಳಳಬಹುದು.
40. ನನೆ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯು ರ್ತರಸಾರಿಸಿದರನ, ನರಾಕರಣನಯ ಕಾರಣವನುೆ ಹನೀಗನ
ರ್ತಳಿಯಬಹುದು?
ದ್ಾಖಲನಯನುೆ ರ್ತರಸಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣವನುೆ ರ್ತರಸೃತ ದ್ಾಖಲನಗಳು ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ನ.

41.

ನನೆ

ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ

ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ

ಅಧಿಕಾರಿಯು

ರ್ತರಸಾರಿಸಿದರನ,

ಮತನತ

ಅರ್ಜಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲು

ಸಾಧಾವಾಗುತತದ್ನಯೆೀ?
ಹೌದು. ಸರಿಯಾದ ದ್ಾಖಲನಗಳನ ಂದಿಗನ ಮತನತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
42. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ನನೆ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಯಾವಾಗ ರ್ತರಸಾರಿಸುತಾತರನ?
ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀವು ಅಪ್ಿೀಡ್ ಮಾಡಿರುವ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಈ ಕನಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ್ಾಗಿ
ರ್ತರಸಾರಿಸಬಹುದು:


ಸ ಚ್ಾಂಕ ದತಾತಂಶ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿರ್ತಯು ಮ ಲ ದ್ಾಖಲನಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿರ್ತಯಂತನಯೆೀ ಇರುವುದಿಲಿ.



ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳು ಪರಸುತತವಲಿ.



ಸಲ್ಲಿಸಿದ / ಮ ಲ ದ್ಾಖಲನಗಳು ಸಪಷ್ುವಾಗಿಲಿ.



ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ಾಖಲನಗಳು ಮ ಲ ದ್ಾಖಲನಯಂದಿಗನ ಹನ ಂದಿಕನಯಾಗುವುದಿಲಿ.



ದ್ಾಖಲನಗಳು ಮಾನಾತನಯ ಅವಧಿಯಳಗನ ಇರುವುದಿಲಿ.



ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ನ.



ನಕಲ್ಲ ದ್ಾಖಲನಗಳು.



ಅಪರಣಿ ಸ ಚ್ಾಂಕ ಮಾಹಿರ್ತಯನುೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ನ.



ನಕಲ್ಲ ಸ ಚ್ಾಂಕ ಮಾಹಿರ್ತಯನುೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ನ.



ಅರ್ಜಿದ್ಾರನು ಈ ಸಂಸನೆಗನ ಸನೀರುವುದಿಲಿ.



ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಒದಗಿಸುವ ಇತರನ ಕಾರಣಗಳು.

43. ದ್ಾಖಲನಗಳ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕನಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತನ ಸ ಚ್ಾಂಕ ಮಾಹಿರ್ತ ಎಂದರನೀನು?
ನೀವು ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ದ್ಾಖಲನಗಳನುೆ ಅಪ್ಲನ ೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ದ್ಾಖಲನಗಳ ಕನಲವು ವಿವರಗಳನುೆ
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನಮ ನನಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುರ್ತತೀರಿ. ಆ ನಮ ನನಯನುೆ ಸ ಚ್ಾಂಕ ಮಾಹಿರ್ತ ಎಂದು
ಕರನಯಲಾಗುತತದ್ನ.

ಉದ್ಾಹರಣನಗನ,

ಬನ ನಾಫನೈಡ್

ಪರಮಾಣಪತರಕಾಾಗಿ,

ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಯ

ಹನಸರು(ಪರಮಾಣಪತರದಲ್ಲಿರುವಂತನ), ಕಾಲನೀಜು, ಕನ ೀರ್ಸಿ, ಅಧಾಯನದ ವಿಧಾನ, ಕನ ೀರ್ಸಿ-ವಿಷ್ಯ ಸಂಯೀಜನನ
/ ವಿಭಾಗ / ಟನರೀಡ್, ಅಧಾಯನ ಮಾಡುರ್ತತರುವ ವಷ್ಿ, ಶ್ನೈಕ್ಷ್ಣಿಕ ವಷ್ಿ ಮತುತ ಪರಮಾಣಪತರದ ದಿನಾಂಕವನುೆ
ಸ ಚ್ಾಂಕ ದತಾತಂಶ್ವನಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತದ್ನ.
44. ದಾಖಲ ಗಳ ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ನಾನನ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಏಕ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ?
ಮಾಹಿತಿಯನ ದಾಖಲ ಯ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರನತಾದ . ಈ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಫೀಲ್್ ಗಳ ಮೌಲಯಗಳು
ದಾಖಲ ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬ ೀಕನ. ನಿೀವು ತಪ್ುು ಮೌಲಯಗಳನನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದರ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯನ ನಿೀವು
ಅಪಾೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಲನ ತಿರಸಾರಿಸನತ್ಾಾರ .
45. ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡದಿದಾರ ಏನಾಗನತಾದ ಅಥವಾ ಅದನನು ತಪಾುಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದರ
ಏನಾಗನತಾದ ?
ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡದ ಯೆೀ ನಿೀವು ದಾಖಲ ಗಳನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಲನ
ಸಾಧಯವಿಲಾ. ನಿೀವು ತಪ್ುು ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದರ , ದಾಖಲ ಗಳನನು ತಿರಸಾರಿಸಲಾಗನತಾದ .

46. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಾಲ್ ನಲ್ಲಾ ನಾನನ ಅಪಾೀಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲ ಗಳ ಅನನಮೀದನ / ನಿರಾಕರರ್ ಯ
ನಂತರ ಯಾವುದ ೀ SMS / ಇಮ್ಮೀಲ್ ಅನನು ಪ್ಡ ಯನತ್ ಾೀನ ಯೆೀ?
ಪ್ರಸನಾತ ಈ ವ ೈಶಷಿಯವು ಲಭ್ಯವಿಲಾ. ನಿಮೆ ದಾಖಲ ಗಳ ಸಿೆತಿಯನನು ಕಂಡನಹಿಡಿಯಲನ ನಿೀವು ಮ್ಮಟಿರಕ್
ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾನ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟವನನು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಬ ೀಕನ.
47. ಮಬ ೈಲ್ ಮತನಾ ಕಡಿಮ್ಮ ವ ೀಗದ ಇಂಟನ ಾಟ್ ಬಳಸಿ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಇ-ಧೃಢೀಕರಣಕಾಾಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಲನ
ಸಾಧಯವಾಗನತಾದ ಯೆೀ?
ಪ್ರಸನಾತ, ಮಬ ೈಲ್ ಅಪಿಾಕ ೀಶನ್ನ ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿರನವುದಿಲಾ. ಮಬ ೈಲ್ ಫೀನ್ನಲ್ಲಾನ
ಯಾವುದ ೀ ಬೌರಸರ್ ಮ ಲಕ ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾನ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಪ್ುಟವನನು
ಬಳಸಬಹನದನ.
48. ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಪ್ಡ ದನ ನಾನನ ಏನನ ಮಾಡಬಹನದನ?
ಮ್ಮಟಿರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನ ತಂತ್ಾರಂಶವನನು ನವ ಂಬರ್ 2019 ರ ಮದಲ ವಾರದಲ್ಲಾ
ತ್ ರ ಯಲಾಗನತಾದ . ಈ ತಂತ್ಾರಂಶದಲ್ಲಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ನಿೀವು ಇ-ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲ ಗಳ ಐಡಿಯನನು
ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ. ನಿಮೆ ಪ್ರತಿ ಇ-ಧೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲ ಯನ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ಸಿಸಿಮ್ ನಿೀಡಿದ ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ
ಐಡಿಯನನು ಹ ಂದಿದ ಯೆೀ ಎಂಬನದನನು ದಯವಿಟನಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇ-ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿರನವ ದಾಖಲ ಗಳನನು ಅಪ್
ಲ ೀಡ್ ಮಾಡನವ ಅಗತಯವಿಲಾ ಎಂಬನದನನು ದಯವಿಟನಿ ತಿಳಿದನಕ ಳಿಳ.
49. ಬ ೀನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ / ಅಧಯಯನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ಎಂದರ ೀನನ? ಬ ೀನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು
ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಲನ ನಾನನ ನಿೀಡಬ ೀಕಾದ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಡ ೀಟ್ಾ ಯಾವುವು?
ಬ ನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವು ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಅಧಯಯನ ಮಾಡನತಿಾದಿೀಾ ರಿ ಎಂಬನದಕ ಾ
ಪ್ುರಾವ ಯಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗನವ ಒಂದನ ದಾಖಲ ಯಾಗಿದ . ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಸಂಸ ೆಯಲ್ಲಾ ವಗಾ ಮತನಾ
ಕ ೀರ್ಸಾಗ ಸ ೀರಿದವರನ ಎಂಬನದಕ ಾ ಇದನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವಾಗಿದ .
ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೀಟಾಲ್ನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಬ ೀನಾಫ ೈಡ್ ದಾಖಲ ಯನನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮೆ
ಕಾಲ ೀಜನ ನಿೀಡನವ ಬ ೀನಾಫ ೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ ನಿಮೆ ಹ ಸರನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ. ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ
ದಿನಾಂಕವನನು ಸಹ ನಿೀವು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ. ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ ನಿಮೆ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸನತಾದ .
ನಿಮೆ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾನ ವಿವರಗಳನನು ನಿೀವು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಬ ೀಕನ ಮತನಾ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾನ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಲ್ಲಾ

ನಿೀಡಲಾದ

ವಿವರಗಳಂತ್ ಯೆೀ

ಬದಲಾವರ್ ಗಳನನು ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಯಾವಾಗಲ

ಇರನತಾವ

ಎಂದನ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲನ

ಅಗತಯ

ನ ನಪಿಡಿ, ನಿೀವು ತಪ್ುು ವಿವರಗಳನನು ನಮ ದಿಸಿದರ ,

ದಾಖಲ ಯನನು ತಿರಸಾರಿಸಲಾಗನತಾದ .
50. ನನು ಕ ೀರ್ಸಾ ವಾರ್ಷಾಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ವಯವಸ ೆಯನನು ಅನನಸರಿಸನತಾದ ?ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾಾಗಿ
ನಾನನ ಸ ಚ್ಯಂಕ ದತ್ಾಾಂಶವಾಗಿ ನಿೀಡಬ ೀಕಾದ ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು?

ನಿೀವು ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಯನನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಪ್ೂವಾ-ಜನಸಂಖ್ ಯಯ
ಕ್ಷ ೀತರಗಳಾಗಿ ಗ ೀಚ್ರಿಸನತಾವ , ಅವುಗಳ ಂದರ ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ, ಕ ೀರ್ಸಾ ಮತನಾ ಕ ೀರ್ಸಾ ಸಂಯೀಜನ / ಶಸನಾ
/ ವಾಯಪಾರ. ನಿೀವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿವರಗಳನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ:
ನಿೀವು ಅಂಕಪ್ಟಿಿಯಲ್ಲಾರನವಂತ್ ನಿಮೆ ಹ ಸರನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಯಾವುದನ ನಿಮಗ ಅನವಯವಾಗನತಾದ ಯೀ, ಆ ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಪ್ಡ ದ ಅಂಕಗಳನನು ಶ ೀಕಡಾವಾರನ
ಅಥವಾ ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ (ಜಿಪಿಎ) ಯಲ್ಲಾ ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಯಾವುದನ ನಿಮಗ ಅನವಯವಾಗನತಾದ ಯೀ,ಆ ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ಗರಿಷಠ ಅಂಕಗಳನನು ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಥವಾ
ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ (ಜಿಪಿಎ) ಯಲ್ಲಾ ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದಿಂದ ನಿೀವು ಪ್ರಸನಾತ ಅಧಯಯನ ವಷಾಕ ಾ ಬಡಿಾ ಪ್ಡ ದಿದಾರ , ತ್ ೀಗಾಡ ಹ ಂದಿರನವಿರಾ ಎಂಬ
ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಹೌದನ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ, ಇಲಾದಿದಾರ ತ್ ೀಗಾಡ ಹ ಂದಿರನವಿರಾ ಎಂಬ ಫೀಲ್್
ವಿರನದಧವಾಗಿ ನಿೀವು ತ್ ೀಗಾಡ ಹ ಂದಿಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ ಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿರನವಿರ ೀ ಎಂಬ ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ಹೌದನ
ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ ಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ

ಇಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ

ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಹಿಂದಿನ ವಷಾದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಒಂದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಮಾತರ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ

ಸಹ ನಿೀವು ಇಲಾ

ಎಂಬ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
ನಿೀವು ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ದಿನಾಂಕವನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ
51. ನನು ಕ ೀರ್ಸಾ ಸ ಮಿಸಿರ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ವಯವಸ ೆಯನನು ಅನನಸರಿಸನತಾದ ? ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಲ್ಲಾ
ನಾನನ ಸ ಚ್ಯಂಕ ದತ್ಾಾಂಶವಾಗಿ ನಿೀಡಬ ೀಕಾದ ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು?
ನಿೀವು ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಯನನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿವರಗಳು ಸವಯಂ ಭ್ತಿಾಗ ಳುಳತಾವ .
ಅವುಗಳ ಂದರ ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ, ಕ ೀರ್ಸಾ ಮತನಾ ಕ ೀರ್ಸಾ ಸಂಯೀಜನ / ಶಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ / ವೃತಿಾ. ನಿೀವು ಈ
ಕ ಳಗಿನ ವಿವರಗಳನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ:
ಅಂಕಪ್ಟಿಿಯಲ್ಲಾರನವಂತ್ ನಿೀವು ನಿಮೆ ಹ ಸರನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿರ್ ನಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ದ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು/ಸಿಜಿಪಿಎ ಎಂಬ ಫೀಲ್್
ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ದ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಥವಾ ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನನು
ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿನಾ ಗರಿಷಠ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು/ ಗರಿಷಠ ಸಿಜಿಪಿಎ ಎಂಬ ಫೀಲ್್
ವಿರನದಧ ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಪ್ರಥಮ ಗರಿಷಠ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಷಠ ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ
ಸಿಜಿಪಿಎಯನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ದಿವತಿೀಯ ಸ ಮಿಸಿರ್ ನಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ದ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು/ಸಿಜಿಪಿಎ ಎಂಬ ಫೀಲ್್
ವಿರನದಧ ನಿೀವು ದಿವತಿೀಯ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ದ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಥವಾ ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳನನು
ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ದಿವತಿೀಯ ಸ ಮಿಸಿನಾ ಗರಿಷಠ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು/ ಗರಿಷಠ ಸಿಜಿಪಿಎ ಎಂಬ ಫೀಲ್್
ವಿರನದಧ ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ದಿವತಿೀಯ ಗರಿಷಠ ಶ ೀಕಡಾವಾರನ ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಷಠ ಗ ರೀಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಾಸರಿ
ಸಿಜಿಪಿಎಯನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
ಹಿಂದಿನ ವಷಾದಿಂದ ನಿೀವು ಪ್ರಸನಾತ ಅಧಯಯನ ವಷಾಕ ಾ ತ್ ೀಗಾಡ ಯಾಗಿ ತ್ ೀಗಾಡ ಹ ಂದಿರನವಿರಾ ಎಂಬ

ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಹೌದನ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ತ್ ೀಗಾಡ ಯಾಗಿಲಾವ ಂದರ ತ್ ೀಗಾಡ ಹ ಂದಿಲಾ ಎಂಬ
ಫೀಲ್್ ಅನನುವಿರನದಧವಾಗಿ ನಿೀವು ಇಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ
“ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿನಾ ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿರನವಿರ ೀ” ಎಂಬ ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಹೌದನ /
ಇಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ ಾ
ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿದಾರ ಹೌದನ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ ನಿೀವು
ಇಲಾ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಮದಲ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಒಂದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಸಹ
ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ ನಿೀವು ಇಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ
“ದಿವತಿೀಯ ಸ ಮಿಸಿನಾ ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿರನವಿರ ೀ” ಎಂಬ ಫೀಲ್್ ವಿರನದಧ ನಿೀವು ಹೌದನ /
ಇಲಾ ಎಂದನ

ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ಪ್ರಥಮ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ ಾ

ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿದಾರ ಹೌದನ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ನಿೀವು ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ ನಿೀವು
ಇಲಾ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಹಿಂದಿನ ವಷಾದ ದಿವತಿೀಯ ಸ ಮಿಸಿರ್ನಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಒಂದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಸಹ
ಉತಿಾೀಣಾರಾಗಿಲಾದಿದಾರ ನಿೀವು ಇಲಾ ಎಂದನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ
ನಿೀವು ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ದಿನಾಂಕವನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ
52. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ / ಸ ಮಿಸಿರ್ಗ ನನು ಬಳಿ ಬಹನ ಅಂಕಪ್ಟಿಿಗಳಿವ ? ನಾನನ ಅವ ಲಾವನ ು ಅಪ್ಲ ೀಡ್
ಮಾಡಬ ೀಕ ೀ?
ಹೌದನ. ನಿೀವು ಎಲಾವನ ು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬ ೀಕನ. ಎಲಾಾ ಅಂಕಪ್ಟಿಿಗಳನನು ಒಂದ ೀ ದಾಖಲ ಯಾಗಿ
ವಿಲ್ಲೀನಗ ಳಿಸಿ ಅದನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
53. ನಾನನ ಮದಲ ವಷಾದಲ್ಲಾದ ಾೀನ . ನಾನನ ಯಾವ ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್
ಮಾಡಬ ೀಕನ?
ಯಾವುದ ೀ ಕ ೀರ್ಸಾನಲ್ಲಾ ಪ್ರಥಮ ವಷಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ತಮೆ ಹಿಂದಿನ ಕ ೀರ್ಸಾನಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ವಷಾದ
ಅಂಕಪ್ಟಿಿ / ತ್ ೀಗಾಡ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
ಪ್ದವಿಪ್ೂವಾ ಪ್ರಥಮ ವಷಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ತಮೆ ಪಿಯನ ಅಂತಿಮ ವಷಾದ ಅಂಕಪ್ಟಿಿ ಅಪ್ಲ ೀಡ್
ಮಾಡಬ ೀಕನ ಮತನಾ ಸಾುತಕ ೀತಾರ ಪ್ರಥಮ ವಷಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ತಮೆ ಪ್ದವಿಪ್ೂವಾ ಕ ೀರ್ಸಾನ ಅಂತಿಮ
ವಷಾದ ಅಂಕಪ್ಟಿಿಯನನು ಅಪ್ಲ ೀಡ್ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
ನಾನನ ಮದಲ ವಷಾದಲ್ಲಾದ ಾೀನ . ನಾನನ ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕಾದ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ವಯವಸ ೆ ಯಾವುದನ?
ಎಲಾಾ ಮದಲ ವಷಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ನಿಮೆ ಹಿಂದಿನ ಕ ೀರ್ಸಾನ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ವಯವಸ ೆಯನನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಬ ೀಕನ.
55. ಶನಲಾ ರಶೀದಿ ಎಂದರ ೀನನ? ಶನಲಾ ರಶೀದಿಗ ಅಗತಯವಿರನವ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಶನಲಾ ರಶೀದಿ ಶನಲಾವನನು ಪಾವತಿಸನವ ಪ್ುರಾವ ಯಾಗಿದ . ನಿಮೆ ಶನಲಾವನನು ನಿೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ
ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ ಶನಲಾ ರಶೀದಿಯನನು ನಿಮಗ ನಿೀಡನತಾದ . ನಿೀವು ಶನಲಾ ರಶೀದಿ ದಾಖಲ ಯನನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ, ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ, ಕ ೀರ್ಸಾ ಮತನಾ ಕ ೀರ್ಸಾ ಸಂಯೀಜನ ಯನ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸನತಾದ .
ನಿಮೆ ಹ ಸರನನು ನಮ ದಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿೀವು ಪ್ರತಿ ರಿೀತಿಯ ಶನಲಾದ ವಿರನದಧ ಪಾವತಿಸಿದ ಶನಲಾವನನು
ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ. ನಿಮಗ ಅನವಯವಾಗದ ಶನಲಾದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಾ ನಿೀವು ಏನನ ು ನಮ ದಿಸಬಾರದನ. ಎಲಾಾ
ಶನಲಾವನನು ನಮ ದಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿೀವು ಶನಲಾ ರಶೀದಿಯ ದಿನಾಂಕವನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.

ನಿಮೆ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾನ ವಿವರಗಳನನು ನಿೀವು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಬ ೀಕನ ಮತನಾ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾನ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಲ್ಲಾ

ನಿೀಡಲಾದ

ವಿವರಗಳಂತ್ ಯೆೀ

ಇರನತಾವ

ಎಂದನ

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳಲನ

ಅಗತಯ

ಬದಲಾವರ್ ಗಳನನು ಮಾಡಬ ೀಕನ. ನ ನಪಿಡಿ, ನಿೀವು ತಪ್ುು ವಿವರಗಳನನು ನಮ ದಿಸಿದರ , ದಾಖಲ ಯನನು
ತಿರಸಾರಿಸಲಾಗನತಾದ .
56. ವಸತಿನಿಲಯ ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾಾಗಿ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಇದನ ಯಾರಿಗ
ಅನವಯಿಸನತಾದ ?
ಖ್ಾಸಗಿ/ ಕಾಲ ೀಜನ ನಡ ಸನತಿಾರನವ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ ನ ಲ ಸನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ಮಾತರ ವಸತಿನಿಲಯ
ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ಅಗತಯವಿದ . ಸಕಾಾರಿ ವಸತಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಾ ಉಳಿದನಕ ಂಡಿರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು
ವಸತಿನಿಲಯ ಪ್ರವ ೀಶಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾಾಗಿ ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸನವ ಅಗತಯವಿಲಾ.
ನಿೀವು ದಾಖಲ ಯನನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ, ಕ ೀರ್ಸಾ, ಕ ೀರ್ಸಾ ಹ ಸರನ, ಅಧಯಯನದ
ವಷಾ ಮತನಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾವು ನಿಮೆ ಪ್ರದ ಯಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸನತಾದ . ನಿಮೆ ಹ ಸರನ (ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಲ್ಲಾರನವಂತ್ ),
ವಸತಿನಿಲಯದ ಹ ಸರನ, ವಸತಿನಿಲಯದ ವಿಳಾಸ ಮತನಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ ನಿೀಡಿದ ದಿನಾಂಕವನನು ನಿೀವು
ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ.
57. ರಕ್ಷರ್ಾ ಸ ೀವಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾಾಗಿ ಸ ಚ್ಯಂಕ ದತ್ಾಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ಇದನ ಯಾರಿಗ ಅನವಯಿಸನತಾದ ?
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಡಿಪಾಮಾ ಓದನತಿಾರನವ ಮತನಾ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಿಬಬಂದಿಯ ರಕಾಸಂಬಂಧಿ ಮತನಾ ಎರ್ಸಸಿ / ಎರ್ಸಟಿ
ವಗಾಕ ಾ ಸ ೀರದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಮಾತರ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸ ೀವಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ದೃಢೀಕರಿಸಬ ೀಕನ.
ನಿಮೆ ಕಾಲ ೀಜನ, ಕ ೀರ್ಸಾ ಮತನಾ ಕ ೀರ್ಸಾ ಸಂಯೀಜನ ಯನ ಸವಯಂ ಭ್ತಿಾಗ ಳುಳತಾದ . ನಿೀವು ಈ ಕ ಳಗಿನ
ವಿವರಗಳನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ:


ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಹ ಸರನ (ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ )



ಪೀಷಕರ ಹ ಸರನ (ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ )



ಸ ೀವಾ ಸಂಖ್ ಯ

•

ಶ ರೀಣಿ

•

ಕಾಯಾ ಘಟಕ

•

ಆಯೀಗದ ವಿವರಗಳು: ನಿಯೀಜಿತ / ನಿಯೀಜಿಸದ / ಇತರ

58. ವ ೀತನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ಯಾರನ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕ ಳಳಬ ೀಕನ? ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಕಾಾಗಿ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಯಾವುವು?
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಡಿಪಾಮಾ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡನತಿಾರನವ ಮತನಾ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲಾದ ಮತನಾ
ಎರ್ಸಸಿ / ಎರ್ಸಟಿ ವಗಾಕ ಾ ಸ ೀರಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಮಾತರ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸ ೀವಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ದೃಢೀಕರಿಸಬ ೀಕನ.
ವಿದಾಯರ್ಥಾಯ ಪೀಷಕರ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರ ಗ ಇರಬ ೀಕನ.
ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸ ಚ್ಯಂಕ ಡ ೀಟ್ಾವನನು ನಮ ದಿಸಬ ೀಕನ:


ಪೀಷಕರ ಹ ಸರನ (ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ )



ಪೀಷಕರ ಹನದ ಾ



ಪೀಷಕರ ಕಚ ೀರಿ ವಿಳಾಸ



ನಿವವಳ ಸಂಬಳ (ಸಂಬಳ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ )



ಒಟನಿ ಸಂಬಳ (ಸಂಬಳ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದಂತ್ )



ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ ದಿನಾಂಕ

59. ಆದಾಯ / ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳು ನನು ಹ ಸರಿನಲ್ಲಾಲಾ. ನಾನನ ನನು ಪೀಷಕರ ಆದಾಯ / ಜಾತಿ
ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನನು ನಮ ದಿಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ಆದಾಯ / ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳು ಅಜಿಾದಾರರ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಾಯೆೀ ಇರಬ ೀಕನ ಹಾಗ

ಆರ್.ಡಿ.

ಸಂಖ್ ಯಯನನು ಹ ಂದಿರಬ ೀಕನ.
60. ನಾನನ 2003 ರಲ್ಲಾ ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ ಉತಿಾೀಣಾನಾಗಿದ ಾೀನ ; ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕಾಾಗಿ ನಾನನ ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, 2004 ಕ್ರಾಂತ ಮದಲನ ಎರ್ಸಎರ್ಸಎಲ್ಸಿ ಉತಿಾೀಣಾರಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ

ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಾಸಲನ

ಸಾಧಯವಿಲಾ.

ಆದರ

ಅವರನ

ಆಯಾ

ಇಲಾಖ್ ಯ

ಮ ಲಕ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
61. ನಾನನ ಇತರ ರಾಜಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಾ ನನು 10 ನ ೀ ತರಗತಿ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ಓದಿದ ಾೀನ ಆದರ ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಾ
ಪಿಯನ / ಪ್ದವಿ / ಇತರ ಕ ೀರ್ಸಾ ಮಾಡನತಿಾದ ಾೀನ . ನಾನನ ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ಇತರ ರಾಜಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಾ 10 ನ ೀ ತರಗತಿ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡಿರನವ ಹಾಗ
ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲಾ ಪಿಯನ / ಪ್ದವಿ / ಇತರ ಕ ೀರ್ಸಾ ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ

ಅಜಿಾ

ಸಲ್ಲಾಸಲನ

ಸಾಧಯವಿಲಾ.

ಆದರ

ಅವರನ

ಆಯಾ

ಇಲಾಖ್ ಯ

ಮ ಲಕ

ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
62. ನಾನನ ಆಂಧರಪ್ರದ ೀಶದಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾ, ಆದರ ಕನಾಾಟಕದ ನಿವಾಸಿ; ನಾನನ ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕಾಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ಇತರ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಯನತಿಾರನವ ಕನಾಾಟಕದ ನಿವಾಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು, ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಆದರ ಅವರನ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ ಯ ಮ ಲಕ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
63. ನಾನನ ಐಜಿಸಿಎರ್ಸಇಯಿಂದ ನನು 10 ನ ೀ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯಾಗಿದ ಾೀನ , ನಾನನ
ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ಐಜಿಸಿಎರ್ಸಇಯಿಂದ 10 ನ ೀ ತರಗತಿ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಆದರ ಅವರನ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ ಯ ಮ ಲಕ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
64. ನಾನನ ರಾರ್ಷಾೀಯ ಮನಕಾ ಶಾಲ ಯಿಂದ ನನು 10 ನ ೀ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯಾಗಿದ ಾೀನ ,
ನಾನನ ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕಾಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ರಾರ್ಷಾೀಯ ಮನಕಾ ಶಾಲ ಯಿಂದ 10 ನ ೀ ತರಗತಿ / 12 ನ ೀ ತರಗತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಎರ್ಸ

ಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಆದರ ಅವರನ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ ಯ ಮ ಲಕ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
65. ನಾನನ AISHE / DISE ಕ ೀಡ್ ಸಿವೀಕರಿಸದ ಕಾಲ ೀಜಿನಲ್ಲಾ ಓದನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯಾಗಿದನಾ, ಇನ ು ನಾನನ
ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನಕ ಾ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದ ೀ?
ಇಲಾ, ಇನ ು AISHE / DISE ಕ ೀಡ್ ಸಿವೀಕರಿಸದ ಕಾಲ ೀಜನಗಳಲ್ಲಾ ಓದನತಿಾರನವ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಎರ್ಸಎರ್ಸ
ಪಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಲನ ಸಾಧಯವಿಲಾ. ಆದರ ಅವರನ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ ಯ ಮ ಲಕ
ವಿದಾಯರ್ಥಾವ ೀತನವನನು ಹಸಾಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ.
66. ನಾನನ ನನು ಎರ್ಸಎರ್ಸಪಿಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಐಡಿಯನನು ಮರ ತಿದ ಾೀನ , ಅದನನು ನಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ ?
ಕ ಳಗಿನ ಹಂತಗಳನನು ಅನನಸರಿಸನವ ಮ ಲಕ ನಿಮೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಐಡಿಯನನು ನಿೀವು ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ:


ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ುಟದಲ್ಲಾರನವ “ನಿಮೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಐಡಿ ತಿಳಿಯಿರಿ” ಲ್ಲಂಕ್ ಅನನು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ



ನಿಮೆ ನ ೀಂದಾಯಿತ ಮಬ ೈಲ್ ಸಂಖ್ ಯಯನನು ನಮ ದಿಸಿ.



“ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಐಡಿ ಪ್ಡ ಯಿರಿ” ಬಟನ್ ಅನನು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ

67. ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲ ಗಳ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಐಡಿಯನನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣಬಹನದನ?
ಅನನಮೀದಿತ ದಾಖಲ ಗಳ ಟ್ಾಯಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಇ-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲ ಗಳ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ
ಐಡಿಯನನು ಕಾಣಬಹನದನ.

