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ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಆನ ಲೈನ ಅರಾ
ಸದಲಸಿಸ ಸೂಚನೆಗಸ

Instructions for Students to submit Online Application for Post-Matric
Scholarship in SSP

ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಆನ ಲೈನ ಿದಲ ಅರಾಜಿಸನ
ಸದಲಸಸಸ ಮಶಿಸ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಈ ವಗಳ ನ್ಡಲಾಶ ಸೂಚನೆಗಿಸನ ಸಂಪೂರಾಣಾಾ ಓಶಿಸ ವೂ್ಿದ. ಒಮ್
ಅರಾ ಸದಲಲಶ ಿಂಥರ ಅಶರದಲ ಬಶಲಾಸಣೆಗಿಸನ ಮಾಡಿಸ ಅಸಕಾಂವರಸಸವುಿಲ. ಆಶಕಾರರ, ವಗಳ ನ್ಡಲಾಶ
ಪರರ ಹಂಥಶ ಸೂಚನೆಗಿಸನ ಸಾಸಧಾಿಣಾಾ ಓು, ಅರೈಾಲವೂಂಡಸ ಿಂಥರರ್ ಅರಾಜಿಸನ ಆನ ಲೈನ ಿದಲ
ಭರಾಮಾಡಿಸ ಸಿಹ ನ್ಡದ.

Students are advised to go through the instructions given below before filling the

application online. There will be no option to make corrections in the application once

submitted. Therefore students are advised to take time to read and understand every

step properly and then begin to submit the application.

ಹಂಥ 1/ Step 1 :

ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂವೇ ಭ್ೆ ನ್ಡಿಸ http://ssp.postmatric.karnataka.gov.in ಅಿಸನ ನಿ್

ಬ್ರಸಸ ಿ ಅಡರರ ಬಾಸ ಿದಲ ಿಿೂುಲ.

Go to State Scholarship Portal by entering the below URL in your browser’s address bar

http://ssp.postmatric.karnataka.gov.in

ಹಂಥ 2/ Step 2:

ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಿಸ “ಖಾತಜಿಸನ ಸೃರಲ”

ದಂ್ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ ನಿ್ ಲಾಾನ ಖಾತಜಿಸನ ಸೃರಲ.

Click on “ Create Account ” link to create your login account to apply for Post-Matric

Scholarship in SSP.

http://ssp.postmatric.karnataka.gov.in
http://ssp.postmatric.karnataka.gov.in
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ೆಿನಲ: ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ವಿಾ್ಯಾ ಒಮ್ ಮಾಥರ ಖಾತ ಸೃಜನ ಮಾಡಬ್ಕಸ. 2019-20

ರದಲ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿಕಾೇಾ ಅರಾ ಸದಲಸಿಸ ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಆಥಿ/ಆವಜ ಖಾತಜಿಸನ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ

ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಸೃರಲಶಿದ ಿತೂತಮ್ ಸೃರಸಬ್ಕಾಾರಸಸವುಿಲ.

NOTE: Student Account Creation will be a one-time process in SSP - Post-Matric.

Student need not create his/her account in SSP to apply for Post-Matric

Scholarship if they have applied in 2019-20.

ಹಂಥ 3/ Step 3:

ನಿಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಇಲಾಖಜಿಸನ ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ಆಯೇ ಮಾಡಿ. (ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ

ಇಲಾಖ/ಪಿಿಶ್ ಪಂೆಡೆಗ ಕಲಾ್ರ ಇಲಾಖ/ಅಿ್ಸಂಖಾ್ಥರ ಕಲಾ್ರ ಇಲಾಖ/ಹಂಶಸುಶ ಸೆಾೆಗ ಕಲಾ್ರ

ಇಲಾಖ/ರೈಶ್ಕ್ಜ ಿಿರ ಇಲಾಖ/ತಾಂರರಕ ಿಿರ ಇಲಾಖ/ಆಜಸಷ ಇಲಾಖ/ ಕರಾಾಟಕ ಬಾರಹ್ರ ಅಭಸೃುದ

ಇಲಾಖ/ಅಂೆವಕಿರ ಕಲಾ್ರ ನದ್ಾಂರಾಿಜ)

ನ್ಸವ ಯಾಸ ಇಲಾಖಜ ಅಡಜದಲ ಅರಾ ಸದಲಸಿಸ ಅಹಾಿುಿ್ಿ ಎಂಬ ಮಾಹರ ರುಜಿಸ

https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/downloads.aspx ಇದಲ ನೂ್ಡಿ

Select your Scheme from the “ Select Scheme ” drop-down. (Social Welfare/ Tribal

Welfare/ Minorities Welfare/ Backward Classes Welfare/ Medical Education/ Technical

Education/ AYUSH/ Karnataka Brahmin Development Board/ Directorate of Disabilities

Welfare).

For information on the department under which you are eligible to apply for scholarship

is given in the document https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/downloads.aspx

ಹಂಥ 4/ Step 4:

ನಿ್ ಜಾರ/ಸೆಾಸಿಸನ “ನಿ್ ಜಾರಜಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ” ಜದಲ ನ್ಡಲಾಶ ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ

ಆಯೇಮಾಡ.

https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/downloads.aspx
https://ssp.postmatric.karnataka.gov.in/downloads.aspx
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Select your Caste Category from the “Select Category” drop-down.

ಹಂಥ 5/ Step 5:

ವಿಾ್ಯಾಜ ಆಧಾಸ ವಸರೆಗಸ

Aadhaar Details of the Student

 ನಿ್ ಬು ಆಧಾಸ ಇದಯ್ ಅಥಣಾ ಇಿಲರ್ ಎಂಬಸಶಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ

Select whether you have Aadhaar or not.

o ನ್ಸವ ಆಧಾಸ ಹೂಂುಶಿದ, “ಹ್ಶಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If you have Aadhaar, then click on “Yes” radio-button.

 ನಿ್ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್, ಆಧಾಸ ಿದಲರಸಸಂತಯ್ ನಿ್ ಹಸರಸ, ದಂೆ, CAPTCHA

ಸಿಸನ ಿಿೂುಲ, ನಿ್ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಒಶಾಸಿಸ ನಿ್ ಸಹಿರ ಅೆಥ್ವಶಸಿ,

ಚ್ ಬಾ್್ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ, ಿಂಥರ “ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Enter your Aadhaar number, Name as in Aadhaar, Gender,

CAPTCHA, click on Aadhaar Consent checkbox and then click on

“PROCEED” button.

o ನ್ಸವ ಆಧಾಸ ಹೂಂುಿಲಣಾಧದ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If you do not have Aadhaar, then click on “No” radio-button.

 ನಿ್ ಇ.ಐ.ಡ ಸಂಖ್ (ಆಧಾಸ ಿಾಖಲಾರ ಸಂಖ್), ಇ.ಐ.ಡಜದಲರಸಸಂತಯ್ ನಿ್
ಹಸರಸ, ದಂೆ, CAPTCHA ಸಿಸನ ಿಿೂುಲ, ಇ.ಐ.ಡ ಸಹಿರ ಚ್ ಬಾ್್ ಅಿಸನ
ಕಲ್ ಮಾಡ, ಿಂಥರ “ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

(ನಿಳ ಆಧಾಸ ಿಂಬಸ ಇಿಲುಶಿದಲ, https://uidai.gov.in/my-aadhaar/get-aadhaar.html ದಂ್

ಿೂಿಕ ನಿ್ ಹರತರಶ ಆಧಾಸ ನೂ್ಂಶಿ ವ್ಂಶರಶ ವಸರೆಗಿಸನ ಪಡಶಸ, ಅದಲಳ ಹೂ್ಾ ನಿಮಾಾ/ನಿ್

ಪೂ್ಶಕಿಮಾಾ ಆಧಾಸ ಪಡಜಿಸ ನೂ್ಂಿಾಟಲ.)

Enter your EID number (Aadhaar Enrolment Number), Name as in

EID, Gender, CAPTCHA, click on EID Consent checkbox and then

click on “PROCEED” button.

https://uidai.gov.in/my-aadhaar/get-aadhaar.html
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(If you do not have Aadhaar Number and have not yet registered for Aadhaar enrolment,

then click on the https://uidai.gov.in/my-aadhaar/get-aadhaar.html to locate your nearest

Aadhaar centre and register for Aadhaar enrolment for yourself and your parent/s.)

ಸೂಚನ: ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಥಿನ ಹಾೊ ಥಿನ ಪೂ್ಶಕರ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ಜಿಸನ / ಇ.ಐ.ಡ ಸಂಖ್ (ಆಧಾಸ ಿಾಖಲಾರ

ಸಂಖ್) ಒಶಾಸಸಸವಶಸ ಕಡಾಡಜಣಾಾರಸಥತದ. ಇಿಲುಶಿದಲ, ವಿಾ್ಯಾಜಸ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಿಸ

ಅಸಕಾಂವರಸಸವುಿಲ.

Note: It is mandatory for the student to provide his / her parents' Aadhaar number / EID

number (Aadhaar enrollment number). Otherwise, the student will not be allowed to

apply for a scholarship.

ಹಂಥ 6/ Step 6:

ವಿಾ್ಯಾಜ ಸಂಪಕಾ ವಿಾಸಶ ವಸರೆಗಸ.
Contact Details of the Student

ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಥಿನ ಅಥಣಾ ಥಿನ ಪೂ್ಶಕರ ಇ-ಮೈಲ ಿಥಸತ ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಮಾಥರರ್ ನ್ಡಬ್ಕಸ.

ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಒಶಾಲಶ ಇ-ಮೈಲ ಹಾೊ ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ಳ ವಿಾ್ಯಾಜ ೆಸರಸರಿ ಸಂಖ್ & ಪಾರ ಸರಾ,

ಒ.ೆ.ಪ. ಹಾೊ ಇಥದ ಬಹಸಿಸಖ್ಣಾಶ ಸೂಚನೆಗಿಸನ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂುಂಶ ಕುಸಲಾೆಸಥತದ.

ಆಶಕಾರರ ಿಿಕರ/ಸೈಬಸ ಸಂಟಸ ಿಸರ/ಸಂಬಂಧಪಡದ್ ಇರಸಸಸರ ಇ-ಮೈಲ ಿಥಸತ ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ಜಿಸನ

ನ್ಡಬಾರಶಸ.

The student must provide only his or her parent's e-mail and mobile number only. The

student's Identification Number & password, OTP and other important instructions will

be sent by the State Scholarship Portal for the student's e-mail and mobile number

entered by the student. Do not give e-mail and mobile numbers of teacher/ cyber-

centre personnel/unrelated person.

 ನಿ್ ಸಂಪಕಾ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ.

Provide your Contact Details.

https://uidai.gov.in/my-aadhaar/get-aadhaar.html
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o ನಿ್ ಇ-ಮ್ಲ ಐ.ಡ ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ (ಐಚ್ಕ)

Enter your e-Mail ID (Optional).

o ನಿ್ ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ ಹಾೊ ನಿ್ ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ಳ ಕಗಸಹಸಲಾಶ ಓ.ೆ.ಪಜಿಸನ

ನ್ಡಲಾಶ ಇನ-ಪವಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter Your Mobile Number & the OTP sent to your Mobile Number in the

input fields provided.

o “ಸದಲಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “Submit” button.

ಹಂಥ 7/ Step 7:

 ನಿ್ ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿಶ ಖಾತಳ ಲಾಾನ ಪಾಸ್ರಾ ಅಿಸನ ಸೃರಲ.

Create Password for your Post-Matric Scholarship account.

o (ನಿ್ ಖಾತಳ ಲಾಾನ ಆೆಿಸ ನ್ಸವ ಸೃರಸಿಸ ಬಜಸಸಸ ಪಾಸ್ರಾ ಅಿಸನ “ಪಾಸ್ರಾ”

ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ಿದಲ ಿಿೂುಲ (ಪಾಸ್ರಾ ಕನಶಷ 1 ಅಂಕಜಸಗಳ ಕನಶಷ 8

ಅಿರೆಗಿಾಿಾರಬ್ಕಸ)

Enter password for your login account in the “ Password ” input field

(Password should contain minimum 8 characters with at least 1 digit).

o “ಪಾರ ಸರಾ ಶೃಢ್ಕಿಲ” ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ಿದಲ ಪಾರ ಸರಾ ಅಿಸನ ಿರಸಿಿೂುಲ

Re-enter the password in the “Confirm Password” input field.

o “ಸದಲಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “Submit” button.

ೆಿನಲ: ಈ ಪಾಸ್ರಾ ಅಿಸನ ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಪರರ ಬಾಿಜೂ ಲಾಾನ ಮಾಡಿಸ ಬಗಸಬ್ಕಸ. ಆಶಿಿಂಶ

ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಅಸಿ / ಅಸಗ ಪಾಸ್ರಾ ಅಿಸನ ನಿಪಟಸ್ವೂಗಳಬ್ಕಸ. ಿದಥಸಹೂ್ಶದ, ಿದಥಸಹೂ್ಶ ಪಾಸ್ರಾ

ದಂ್ ಕಲ್ ಮಾಡ. ಪಾರ ಸರಾ ಅಿಸನ ಯಾದೂಂುೊ ಹಂಚವೂಗಳಶಂತ ಕಟಸ್ನನಾ್ಾ ಸೂಚಸಲಾಾದ.

Note: This password should be used for logging in every time by the student. Hence the

student should remember his/her password. If forgotten, click forgot password link. It is

strictly advised not to share the password with anyone.
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ಹಂಥ 8/ Step 8:

ನಿ್ ಜಾರ/ಆಿಾಜ ಪರಮಾರಪಥರಶ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ.

Provide Your Caste/Income Certificate details:

 ನಿ್ ಧಿಾಸಿಸನ “ಧಿಾ”ಡಾರಾ ಡ್ನ ಪೆ್ ಆಯೇ ಮಾಡ. (ಅಿ್ಸಂಖಾ್ಥ ಸಿಸಿಾಜವೇ ಸ್ಿಶ

ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ ಿದಲ NSP ID ಜಿಸನ ಕಡಾಡಜಣಾಾ ಿಿೂುಸಬ್ಕಸ)

Select your Religion from the “ Religion ” drop-down list.(Students belonging to

Minority Communities should mandatorily enter NSP ID in the input field provided)

 ನಿ್ ಜಾರ/ಸೆಾಸಿಸನ “ಜಾರ/ಸೆಾ” ಡಾರಾ ಡ್ನ ಪೆ್ ಟಂಶ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select your Caste category from the “Category” drop-down list.

 ನಿ್ ಜಾರ ಿಥಸತ ಆಿಾಜ ಪರಮಾರಪಥರಶ/ಆಯಾಕಣಾಾ ಹಂಶಸುಶ ಸೆಾೆುಳ ನ್ಡಲಾೆಸಸ ಆಿಾಜ ಿಥಸತ

ಸ್ಥಸತ ಪರಮಾರಪಥರಶ RD ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter your Caste & Income Certificate RD Numbers/EWS Certificate RD Number in

the input fields provided.

 “ಪಿಿ್ದಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “Check” button.

ಜಾರ ಿಥಸತ ಆಿಾಜ/ಆಯಾಕಣಾಾ ಹಂಶಸುಶ ಸೆಾ ಪರಮಾರ ಪಥರೆಗದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ಹಸರಸ, ಜಾರ, ಉಪಜಾರ
ಿಥಸತ ಆಿಾಜಶ ವಸರೆಗಿಸನ ಅಟಲ ಜಿಸನ್ಹ ವ್ಂಶರಶ ಶತಾತಂಂುಂಶ ಪಡಶಸ ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.
ಪರಶಿಾಸಲಾಾರಸಸ ವಸರೆಗಸ ಸಿಯಾಾರಯ್ ಎಂಬಸಶಿಸನ ಪಿಿ್ದಲ. ಥಪಾ್ಶ ವಸರೆಗಸ/ನಿಳ ಸಂಬಂಧಪಡದ್
ಇರಸಸಸರ ವಸರೆಗಸ ಪರಶಿಾಸಲಾೆಶಿದಲ, ನ್ಸವ ಿಿೂುಲರಸಸ RD ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿತೂತಮ್ ಪಿಿ್ದಲ,
ಥಪ್ಶಿದಲ ಸಿಯಾಶ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ.

Your Name, Caste, Sub-caste & income details as in your Caste & Income

Certificates/EWS certificate, will be displayed to you. Check whether the displayed

details are correct. If not correct, check the RD number of the Caste and Income

certificate entered by you and correct the mistake done during the entry of the number.
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ೆಿನಲ:

1. ಜಾರ/ ಜಾರ & ಆಿಾಜ/ ಆಯಾಕಣಾಾ ಹಂಶಸುಶ ಸೆಾ ಪರಮಾರ ಪಥರೆಗಸ ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸಿಿದಲಯ್

ಇರಸಸವಶಸ ಕಡಾಡಜಣಾಾರಸಥತದ.

2. ನಿ್ ಹಸಿಿದಲ ಜಾರ ಿಥಸತ ಆಿಾಜ/ಆಯಾಕಣಾಾ ಹಂಶಸುಶಸೆಾ ಪರಮಾರ ಪಥರೆಗಸ ಇಿಲುಶಿದಲ, ಅಟಲ

ಜಿಸನ್ಹ ವ್ಂಶರವೇ ಭ್ೆ ನ್ಡ https://www.nadakacheri.karnataka.gov.inಿದಲ ಅರಾ ಸದಲಲ,

ದೂದಜಸಸ ಲ್್ಕೃರಜದಲ ಿಿೂುಸಲಾಾರಸಸ RD ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲಿ.

3. ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಥಿನ ಥಂದ/ತಾಟ/ಪೂ್ಶಕರ ಹಸಿಿದಲರಸಸ ಜಾರ ಿಥಸತ ಆಿಾಜ/ಆಯಾಕಣಾಾ ಹಂಶಸುಶಸೆಾ

ಪರಮಾರ ಪಥರೆಗ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲಶದಲ, ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿಕಾೇಾ ಸದಲಸಲಾಶ ಅರಾಜಿಸನ

ರರಸೇಿಸಲಾೆಸಸವಶಸ.

Note:

1. It is compulsory that the Caste /Caste & Income Certificate/ Economically Weaker

Section Certificate should be in the name of the student.

2. If you do not have the Caste /Caste & Income Certificate/ Economically Weaker

Section certificate in your name, then please visit

https://www.nadakacheri.karnataka.gov.in to apply online for the same and enter the RD

number given in the acknowledgment.

3. If the student enters the number of Caste /Caste & Income Certificate/ Economically

Weaker Section certificate in the name of his father / mother / guardian, the application

for scholarship will be rejected.

o “ಉುಲ ಿಥಸತ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “Save & Proceed” button.

ಹಂಥ 9/ Step 9:

ವಿಾ್ಯಾಜ ಕಸಟಸಂಬಶ ದ್ಶನ ಕಾರಾ ವಸರೆಗಸ
Student’s family Ration Card Details.

https://www.nadakacheri.karnataka.gov.in
https://www.nadakacheri.karnataka.gov.in
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 ನಿ್ ಪಡಥರ ಚ್ೆ ಸಂಖ್ಜಿಸನನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, “ ಳಟ ಡ್ನಾ” ಕಲ್

ಮಾಡಿ.

Enter your Ration Card Number(APL/BPL) in the input fields provided. Click on “Get

Data” Button.

ಪಡಥರ ಚ್ೆ ಸಂಖ್ಜಸ ವಿಾ್ಯಾಜ ಪಿಣಾರಶ “ಕಸಟಸಂಬ ೆಸರಸರಿ ಸಂಖ್” ಆಾದ. ಪರರ ಕಸಟಸಂಬಕೂೇ ಪಡಥರ
ಚ್ೆ (ಎಪಎಲ / ಬಪಎಲ) ಹೂಂಶಸಸವಶಸ ಕಡಾಡಜಣಾಾರಸಸ ಕಾರರ ವಿಾ್ಯಾಜ ಕಸಟಸಂಬಸವ ಪಡಥರ
ಚ್ೆಜಿಸನ(ಎಪಎಲ/ಬಪಎಲ) ಹೂಂುಿಲುಶಿದ,
https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/DepartmentServices ದಂಕನದಲ ಇಶಕಾೇಾ
ಅರಾ ಸದಲಲ, ಅಶರದಲ ಬರಸಸ ಅರಾ ಲ್್ಕೃರ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ.

ಕಸಟಸಂಬಶ ಸಶಸ್ರ ೆಸರಸರಿ ಸಂಖ್ಿಂುಳ ಕಸಟಸಂಬಶ ವಸರೆಗಿಸನ ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

The Ration Card number is the Family ID of the student ’ s family. It is mandatory for

each family to have a ration card (APL/BPL). If the student’s family is not having ration

card (APL or BPL), then apply for the same in the link provided.

https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/DepartmentServices

The details of the family will be displayed along with the family member ID.

 ವಿಾ್ಯಾಜ ಕಸಟಸಂಬ ಸಶಸ್ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.
Check the Family Member ID of the student.

 “ಉುಲ ಿಥಸತ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “Save & Proceed” button.

ಈ ಹಂಥಸಿಸನ ಪೂರಾಳೂುಲಶ ಿಂಥರ ವಿಾ್ಯಾಜ ಲಾಾನ ಖಾತಜಿಸನ ಸೃರಸಲಾೆಸಥತದ. ವಿಾ್ಯಾಜ ೆಸರಸರಿ
ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಪಾರ ಸರಾ ಅಿಸನ ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಒಶಾಲಶ ನೂ್ಂಿಾಟಥಮಬೈಲ ಸಂಖ್ಳ ಕಗಸಹಸಲಾೆಸಥತದ.

Student login Account will be created after this step is completed. User ID & Password

will be sent to registered mobile number of the student.

ಹಂಥ 10/Step 10:

 ನಿ್ ಲಾಾನ ಐಡ ಿಥಸತ ಪಾರ ಸರಾ ಉಪಿ್ಾಲ, ನಿ್ ಖಾತಳ ಲಾಾನ ಆಾ.

https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/DepartmentServices
https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/DepartmentServices


ರಾಜ ವ ಜಿ್ಯಾರ್ತಂತ್ರಾಂಶಮೆತ್ನರತಾವ ಜಿ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಲನಅರಯ ಸಂಶಸಿಸೂಚನೆ
Instructions for Students to submit Online Application for Post-Matric Scholarship in SSP

Page 9 of 26

Login to your Account using your login ID and password.

 “ ವಿಾ್ಯಾ ಖಾತ”ಜ ಿಸಖಪವಟಶದಲರಸಸ “ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಲ” ದಂ್

ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Click on “ Apply for Post-Matric Scholarship ” link in the Student Account

Homepage.

ಹಂಥ 11/ Step 11:

 ನಿ್ ಶೈಿಿಕ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ

Provide your Study Details.

o “ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ” ಡಾರಾ ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select your University from the “University” drop-down list.

o “ಅಧ್ಜಿ ಸಶಾ ಆಯೇ ಮಾಡ” ಡಾರಾ ಡ್ನ ಪೆ್ ಟಂಶ ನ್ಸವ ಅಧ್ಜಿ ಮಾಡಸರತರಸಸ

ಸಶಾಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ

Select the year in which you are studying from the “Select Year of Study”

drop-down list.

 ನಿ್ 12ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ವಧಸಿಸನ ಅಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ (ಪ.ಜಸ.ಲ/ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ/ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ)

Select your 12th standard Board type (PUC/CBSE/ICSE).

ನಿ್ 12ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಪ.ಜಸ.ಲ. ಆಾಶಿದಲ, “ಪ.ಜಸ.ಲ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your 12th standard board type is PUC, then click on “PUC” radio-button.

o ನಿ್ ಪ.ಜಸ.ಲ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ
ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಮಾಹರ ಪಡಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.
Enter your PUC Register Number, Year of Pass in the input fields provided &

click on “Get Data” button.
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 “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

o ನಿ್ 12ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ ಆಾಶಿದಲ, “ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ

ಕಲ್ ಮಾಡ

If your 12th standard board type is CBSE, then click on “CBSE” radio-button.

o ನಿ್ ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ

ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಮಾಹರ ಪಡಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Enter your CBSE Register Number & Year of Pass in the input fields

provided& click on “Get Data” button.

 “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

o ನಿ್ 12ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ ಆಾಶಿದಲ, “ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ

ಕಲ್ ಮಾಡ

If your 12th standard board type is ICSE, then click on “ICSE” radio-button.

 ನಿ್ ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ ಹಾೊ ಜಿ್ ುರಾಂಕಸಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter your ICSE Register Number, Year of Pass & Date of Birth in the

input fields provided.

 “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

 “ಉುಲ ಿಥಸತ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

Click on “Save & Proceed” button.
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 ನಿ್ ಹಥತನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ವಧಸಿಸನ ಅಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ

(ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ/ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ/ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ)

Select your 10th standard Board type (SSLC/CBSE/ICSE).

 ನಿ್ 10ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ ಆಾಶಿದಲ, “ ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ” ದ್ಡಿ್

ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your 10th standard board type is SSLC, then click on “SSLC” radio-button.

 ನಿ್ ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-

ಪವಟ ಫ್ಿಡಡಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಮಾಹರ ಪಡಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Enter your SSLC Register Number, Year of Pass in the input fields

provided & click on “Get Data” button.

 “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

 ನಿ್ 10ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ ಆಾಶಿದಲ, “ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ

ಕಲ್ ಮಾಡ

If your 10th standard board type is CBSE, then click on “CBSE” radio-button.

o ನಿ್ ಲ.ಬ.ಎರ.ಇ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ

ಫ್ಿಡಡಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಮಾಹರ ಪಡಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

Enter your CBSE Register Number & Year of Pass in the input fields

provided& click on “Get Data” button.

o “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

 ನಿ್ 10ನ್ ಥರೆರಜ ಬೂ್ರಾ ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ ಆಾಶಿದಲ, “ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ

ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your 10th standard board type is ICSE, then click on “ICSE” radio-button.
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o ನಿ್ ಐ.ಲ.ಎರ.ಇ ನೂ್ಂಶಿ ಸಂಖ್, ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ ಹಾೊ ಜಿ್ ುರಾಂಕಸಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ ಫ್ಿಡಡಗದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter your ICSE Register Number, Year of Pass & Date of Birth in the

input fields provided.

 “ವಿಾ್ಯಾಜ ಹಸರಸ”, “ಹಸೆ್ಶ ುರಾಂಕ” ಿಥಸತ “ತ್ೆಾಡಯಾಶ ಸಶಾ” ಸಿಸನ

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ

“Student Name”, “Date of Birth” & “Year of Pass” will be displayed.

 “ಉುಲ ಿಥಸತ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

Click on “Save & Proceed” button.

.

ಹಂಥ 12/ Step 12:

 ರೈಜಕತಕ ವಸರೆಗ ಪವಟಶದಲ, ನಿ್ ರೈಜಕತಕ ವಸರೆಿಾಶ ಹಸರಸ, ದಂೆ, ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ (ವೂನಜ 4

ಅಂವೆಗಸ), ಮಬೈಲ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಇ-ಮ್ಲ ಐಡ ಜಿಸನ ತೂ್ಿಸಲಾೆಸಥತದ. ಪರಶಿಾಸಲಾಾರಸಸ

ವಸರೆಗಸ ಸಿಯಾಾರಯ್ ಎಂಬಸಶಿಸನ ಪಿಿ್ದಲ.

In the page “ Personal Details ” , your personal details such as Name, Gender,

Aadhaar Number (last 4 digits), Mobile number & e-Mail ID will appear. Check

whether the details being displayed are correct.

 ನಿ್ ರೈಜಕತಕ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ

Provide your personal details.

o ನ್ಸವ ಮಾರಾ್ರ ಪರದ್ಂಶದಲ ಣಾಲಸಸರತಶಿದ “ಮಾರಾ್ರ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

Click on “Rural” radio-button if you are staying in a rural area.

o ನಿ್ ರಲಲ, ತಾಿೂಲಕಸ ಿಥಸತ ಮಾರಿಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ೆುಂಶ ಆಯೇ

ಮಾಡ.

Select your District, Taluk & Village from the respective drop-down lists

provided.

o ನ್ಸವ ಿೆರ ಪರದ್ಂಶದಲ ಣಾಲಸಸರತಶಿದ “ಿೆರ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.
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Click on “Urban” radio-button if you are staying in urban area.

o ನಿ್ ರಲಲ, ಪಟ್ರ / ಿೆರಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ೆುಂಶ ಆಯೇ ಮಾಡ

ಹಾೊ ನಿ್ ಣಾರಾ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ (ಐಚ್ಕ).

Select your District, Town/City and enter your Ward Number(Optional).

 ನಿ್ ಶಾಂ್ಥ ವಿಾಸುಂಶ ನಿ್ ಕಾಲ್ರಳ ಶೂರಸಿಸನ (ಕಲೂ್ಾ್ಟಸೆಗದಲ) ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-

ಪವಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter distance from your permanent address to your College (in kilometres) in

the input field provided.

 ನ್ಸವ ವಕಿಚ್ಥಿದ್ ಅಥಣಾ ಅಿಲರ್ ಎಂಬಸಶಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ

Select whether you are a specially abled person or not.

o ನ್ಸವ ವಕಿಚ್ಥಿರಾಾಶಿದಲ, “ಹ್ಶಸ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If you are a specially abled person, click on “Yes” radio-button.

 ನಿ್ ವಿಶ್ ಅಂೆರೈಕಿ್ ೆಸರಸರಿ ಸಂಖ್ಜಿಸನ (ಜಸ.ಡ.ಐ.ಡ) ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ

ಫ್ಿಡನದಲ ಿಿೂುಲ.

Enter your Unique Disability Identification Number (UDID) in the input

field provided.

 ಜಸ.ಡ.ಐ.ಡ ಕಾರಾ ಿದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ಹಸರಿಸನ ಿಿೂುಲ

Enter your name as in UDID Card.

 ಅಂೆರೈಕಿ್ಶ ವಧ/ಪರಕಾರಸಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಡಾರಾ-ಡ್ನನಂಶ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select Type of disability from the drop-down provided.

 ಶ್ಕಡಣಾರಸ ಅಂೆರೈಕಿ್ತಜಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇನ-ಪವಟ ಫ್ಿಡನದಲ ಿಿೂುಲ

Enter percentage of disability in the input field provided.

o ನ್ಸವ ವಕಿಚ್ಥಿರಾಾಿಲದ್ ಇಶಿದಲ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್ ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

o If you are not a specially abled person, click on “No” radio-button.

ೆಿನಲ: ನಿ್ದಲ ಅಂೆರೈಕಿ್ ಕಾರಾ ಇಿಲುಶಿದ, ಇದಲ ನ್ಡಲಾಶ ದಂ್ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡಸಸವಶರ ಿೂಿಕ

ಅಶಕಾೇಾ ಅರಾ ಸದಲಲ http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application

http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application
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Note: If you do not have disability card, then apply for the same by clicking on the below

link.

http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application

 Select whether you are a domicile of Karnataka state or not.

ನ್ಸವ ಕರಾಾಟಕ ರಾಜ್ಶ ನಣಾಲಯ್ ಅಥಣಾ ಇಿಲರ್ ಎಂಬಸಶಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 Click on “Save & Proceed” button.

“ಉುಲ ಿಥಸತ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

ಹಂಥ 13/ Step 13:

 ನಿ್ ಥಂದ-ತಾಟ/ಪಾಿಕರ ಆಧಾಸ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ.

Provide Your Parents’/Guardian’s Aadhaar Details:

o ನಿ್ ಪಾಿಕರ ಆಧಾಸ ಇಿಲದ್ ಇಶಿದಲ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If your guardian does not have Aadhaar, then click on “ No ” radio-

button.

o ನಿ್ ಪಾಿಕರ ಆಧಾಸ ನೂ್ಂಶಿಜ ಇ.ಐ.ಡ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಇ.ಐ.ಡ ಜದಲರಸಸಂತ ನಿ್

ಪಾಿಕರ ಹಸರಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಉುಲ”

ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ Enter EID Number & Name as in EID of your

guardian in the input fields provided and click on “Save” button.

o ನಿ್ ಥಂದತಾಟಜರಸ ರ್ಸಂಥಣಾಾಶಿದಲ, “ಹ್ಶಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If your parent/s is/are alive, then click on “Yes” radio-button.

 “ಪೂ್ಶಕರ ಿಿರ ಅಹಾತ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಪೂ್ಶಕರ ಶೈಿಿಕ ಅಹಾತಜಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select educational qualification of your parent/s from the “ Parents ’ Educational

qualification” drop-down list.

o ನಿ್ ಥಂದಜ ಆಧಾಸ ಇಶದದಲ , “ಹ್ಶಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your Father has Aadhaar, then click on “Yes” radio-button.

http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application


ರಾಜ ವ ಜಿ್ಯಾರ್ತಂತ್ರಾಂಶಮೆತ್ನರತಾವ ಜಿ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಲನಅರಯ ಸಂಶಸಿಸೂಚನೆ
Instructions for Students to submit Online Application for Post-Matric Scholarship in SSP

Page 15 of 26

o ನಿ್ ಥಂದಜ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಆಧಾಸ ಿದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ಥಂದಜ ಹಸರಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಶೃಢ್ಕಿಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್

ಮಾಡ.

Enter Aadhaar Number & Name as in Aadhaar of your Father in the

input fields provided and click on “Authenticate” button.

o ನಿ್ ಥಂದಜ ಆಧಾಸ ಇಿಲದ್ ಇಶಿದಲ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your Father does not have Aadhaar, then click on “No” radio-button.

o ನಿ್ ಥಂದಜ ಇ.ಐ.ಡ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಇ.ಐ.ಡ ಜದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ಥಂದಜ ಹಸರಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಉಗಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್

ಮಾಡ.

Enter EID Number & Name as in EID of yourfather in the input fields

provided and click on “Save” button

 ನಿ್ ತಾಟಜ ಆಧಾಸ ಇಶಿದಲ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

If your Mother has Aadhaar, then click on “Yes” radio-button.

o ನಿ್ ತಾಟಜ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಆಧಾಸ ಿದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ತಾಟ ಹಸರಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಶೃಢ್ಕಿಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ

ಕಲ್ ಮಾಡ

Enter Aadhaar Number & Name as in Aadhaar of your Mother in

the input fields provided and click on “Authenticate” button.

 ನಿ್ ತಾಟಜ ಆಧಾಸ ಇಿಲದ್ ಇಶಿದಲ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If your Mother does not have Aadhaar, then click on “No” radio-button.

o ನಿ್ ತಾಟಜ ಆಧಾಸ ನೂ್ಂಶಿಜ ಇ.ಐ.ಡ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಇ.ಐ.ಡ ಜದಲರಸಸಂತ ನಿ್

ತಾಟಜ ಹಸರಿಸನ ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಉಗಲ”

ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

Enter EID Number & Name as in EID of your mother in the input fields

provided and click on “Save” button.
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o ನಿ್ ಪೂ್ಶಕರಸ ರ್ಸಂಥಣಾಾಿಲುಶಿದ, “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If your parent/s is/are not alive, then click on “No” radio-button.

 ನಿ್ ಪಾಿಕರ ಆಧಾಸ ಇಶದದಲ, “ಹ್ಶಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ

If your guardian has Aadhaar, then click on “Yes” radio-button.

 ನಿ್ ಪಾಿಕರ ಆಧಾಸ ಸಂಖ್ ಿಥಸತ ಆಧಾಸ ಿದಲರಸಸಂತ ನಿ್ ಪಾಿಕರ ಹಸರಿಸನ

ನ್ಡಲಾಾರಸಸ ಇಿಸ್ಟ ಫ್ಲಡ ೆಗದಲ ಿಿೂುಲ, ಿಂಥರ “ಶೃಢ್ಕಿಲ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್

ಮಾಡ.

Enter Aadhaar Number & Name as in Aadhaar of your guardian in the

input fields provided and click on “Authenticate” button.

ಹಂಥ 14/Step 14:

 ನಿ್ ವೂ್ರಾ ವಸರೆಗಿಸನ ಒಶಾಲ:

Provide Your Course details:

 ಕಾಲ್ರಿ ರಲಲ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಕಾಲ್ಜಸ ರಲಲಜಿಸನ ಆಯೇಮಾಡ

Select your College district from the “District” drop-down list.

 ಕಾಲ್ರಿ “ ತಾಿೂಲಕಸ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಕಾಲ್ಜಸ ತಾಿೂಲಕಸ

ಆಯೇಮಾಡ.

Select your College taluk from the “Taluk” drop-down list.

 “ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ ಆಯೇಮಾಡ

Select your University from the “University” drop-down list.

 “ಕಾಲ್ಜಸ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಕಾಲ್ಜಿಸನ ಆಯೇಮಾಡ.

Select your College from the “College” drop-down list.

 “ವೂ್ರಾ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select your Course from the “Course” drop-down list.

 “ ವೂ್ರಾ ಕಾಂಬನ್ಶನ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ವೂ್ರಾ ಸಂಿ್ಜನ /

ಕಾಂಬನ್ಶನ ಆಯೇಮಾಡ.
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Select your Course Combination/discipline from the “ Course

discipline” drop-down list.

 “ ವೂ್ರಾ ಸಶಾ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ವೂ್ರಾ ಸಶಾಸಿಸನ ಆಯೇಮಾಡ

Select your Course year from the “Course Year” drop-down list.

 “ ಪರರ್ಂಶ ವಧಸಿಸನ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಪರರ್ಂಶ ವಧಸಿಸನಆಯೇ

ಮಾಡ. (“ಸಮಾಲೂ್ಚನ ಿೂಿಕ ಪರರ್ಂ”, “ಸಮಾಲೂ್ಚನಟಿಲಶ ವೂ್ರಾ”, “ಆಡುಥ

ಿಂಡುಜ ವೂ್ನಾ” – ಇಸವೆಗದಲ ಸೂಕತಣಾಶಶಿಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ. ( ಇದಲ ರಾಜ್

ಿಟ್ಶ ಪಾರಾಕಾರೆಿಾಶ ವ.ಇ.ಎ., ಕಾಮರ – ವ, ವ್ಂಶರ ಪರರ್ಶಾರ ವೂ್ಂ ಅಥಣಾ

ಇನನಥರ ರಾಜ್ ಿಟ್ಶ ಪರರ್ಶಾರ ಪರಕರಯಜದಲ ಪರರ್ಶಾರ ಪಡುಶಿದ ಮಾಥರ

ಸಿಲೂ್ಚನ ಿಸಖಾಂಥರ ಪರರ್ಂ ಎಂಬ ಆಯೇಜಿಸನ ಮಾಡಸಸವಶಸ. ಸಕಾಾಿ/ಖಾಸಾ

ವಂ್ವಿಾ್ಿಜೆಗಸ ಿಡಸಸಸ ಕ್ಿ್ದಂಿ ಿದಲ ಪರರ್ಶಾರ ಪಡುಶಿರೂ ಸಹ

ಸಮಾಲೂ್ಚನ ಇಿಲಶ ವೂ್ರಾ ಎಂಶಸ ಆಯೇ ಮಾಡಬ್ಕಸ.)

Select your Mode of Admission from the “Mode of Admission” drop-

down list.( I.e; “ Courses which are filled through Counselling ” ,

“Courses which are not filled through Counselling” & “Management

Quota”. The student should select “Courses which are filled through

Counselling”, only if he has obtained admission through counseling

conducted by any State level Counseling Authority like KEA,

COMED-K, Centralised Admission Cell-CEC etc. If the admission

obtained through counseling conducted by any state/private

university, then select the option “ Courses which are not filled

through Counselling”)

 ರಾಜ್ ಿಟ್ಶ ಪಾರಾಕಾರುಂಶ ಸಮಾಲೂ್ಚನ (ಕ್ನ್ದಂಿ) ಿೂಿಕ ಥಸಂಬಶ

ಯಾಸವದ್ ವೂ್ಸಡಾಗದಲ ಅಧ್ಜಿ ಮಾಡಸರತಶಿದ “ ಪರರ್ಂ ಪಿ್ಕ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ

ಪೆ್ಟಂಶ ಪರರ್ಂ ಪಿ್ಕಜಿಸನ ಆಯೇಮಾಡ.
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Select entrance exam from the “Entrance exam” drop-down list if

you are studying in any of the courses which are filled through

counselling conducted by any state level authority.

 “ಕ್ನ್ದಂಿ ಸಂಖ್” ಇಿಸ್ಟ ಕ್ಥರಶದಲ ನಿ್ ಲ್ಟಸ ಹಂಚವ ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ

ಿಥಸತ “ಡ್ನಾ ಪಡಟಿ” ಬಟಿನದಲ ಕಲ್ ಮಾಡ.

 Enter your seat allotment number in the “Counselling Number” input

field and click on “Get Data” button.

 “ವಿಾ್ಯಾ ಹಸರಸ”, “ಪೂ್ಶಕರ ಹಸರಸ”, “ವೂ್ರಾ”, “ಪರರ್ಂ ಸಶಾ” ಿಥಸತ "ಲ್ಟ ವಧ"

ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

“Student Name” , “Parent Name” , “Course” , “Admission year ” &

“Seat Type” will be displayed.

 “ ಣಾರಾಕ” ಅಥಣಾ “ ಸಾಸ್ಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಕಲ್ ಮಾಡಸಸ ಿೂಿಕ ನಿ್

ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ವೂ್ರಾ ಿ ಪಿ್ಕಜ ಪರಕಾರಸಿಸನ ಆಿಲ.

Select Exam type of your previous year course by clicking on the

radio-button “Annual” or “Semester”.

 ಒಶಾಸಲಾಶ ಇಿಸ್ಟ ಕ್ಥರೆಗದಲ ನಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಂಕೆಗಿಸನ / ಲರಪಎ

ಿಿೂುಲ.

Enter your previous year marks/CGPA in the input fields provided.

 ನ್ಸವ ಹಾಸ್ಿನದಲ ಣಾಲಸಸರತುಿ್ರಾ ಎಂಬಸಶವೇ “ಹ್ಶಸ” ಅಥಣಾ “ಇಿಲ” ದ್ಡಿ್

ಬಟನ ೆಗಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡಸಸವಶರ ಿೂಿಕ ಆಯೇಮಾಡ. (ಸಕಾಾಿ ಇಲಾಖ &

ಸಕಾಾಿ/ಖಾಸಾ ಕಾಲ್ಜಸ & ವಂ್ವಿಾ್ಿಜೆಗಸ ಿಡಸಸಸ ಸಾಂಲ್ಕ

ವಿಾ್ಯಾನಿಜಶದಲ ಣಾಲಸಸರತಶಿದ ಮಾಥರ ಈ ಹಾಸ್ಲ ನಸಾಹವಾ ರಚಚಶ

ಿರಸಪಾಸರ ಸ್ಿಭ್ ಪಡಜಬಹಸಶಸ. ಯಾಸವದ್ ಪ.ರ. ಅಥಣಾ ವಿಾ್ಯೆಥ್ ಒನಾ್ಾ

ಒಂದಡ ಇಶಿದ, ಅಸರಿಸನ ಸಸರನಿಜಶ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಎಂಶಸ ಪಿೆಿಸಲಾೆಸಸವುಿಲ).

Select whether you are staying in a hostel by clicking on “Yes” or

“ No ” radio buttons. (The student will be eligible to claim hostel

maintenance charges only if he/she is staying in any institution type
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of hostels run by the government departments and government &

private colleges or universities. If the student is staying in any P.G.

accommodation or a group of students staying together, they are

not considered as hostellers).

 ಹ್ಶಸ ಎಂಶಸ ಆಯೇ ಮಾಡಿಾೆ, ನಿ್ ವಸರೆಗಿಸನ - ಅಂಶದ “ ವಿಾ್ಯಾ

ಹಸರಸ”, “ಹಾಸ್ಲ ಹಸರಸ” ಿಥಸತ “ಹಾಸ್ಲ ಸೆಾ” ಪರಶಿಾಸಲಾೆಸಥತದ.

If Yes, then your details - “Student Name”, “Hostel Name” &

“Hostel Category” will be displayed.

ೆಿನಲ: ನ್ಸವ ಯಾಸವದ್ ವಿಾ್ಯಾನಿಜಶದಲ ನಲಲಶಿದ, ನಿ್ ಹಾಸ್ಲ ಣಾಡಾಿರಿಸನ ಸಂಪಕಾಲ ಿಥಸತ ನಿ್

ವಸರೆಗಿಸನ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲಿ - ಏಕ್ಕೃಥ ವಿಾ್ಯಾನಿಜ ಮಾಹರ ನಸಾಹವಾ

ಪೂ್ಟಾಿನದಲ ಿಾಖದಲಿಾಿದ ಎಂಶಸ ಖಚಥಪಡಲವೂುಳಿ. ಇಿಲುಶಿದ, ನ್ಸವ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾ ರ್ಥಿ

ಥಂತಾರಂಂಶದಲಅರಾ ಸದಲಸಸವವ ಪರಕರಯಜಿಸನ ಪೂರಾಳೂುಸಿಸ ಸಾಧ್ಣಾೆಸಸವುಿಲ.

Note:If you are staying in any hostel, then you should contact your hostel warden and

get your details entered in SSP - Integrated Hostel Management Information System

Portal. Otherwise, you will not be able to complete application submission process in

SSP.

ೆಿನಲ: ನ್ಸವ 1 ನ್ ಸಶಾಶ ಸಾನಥವೂ್ಥತರ ವಿಾ್ಯಾಯಾಾಶಿದ, ನಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಹಾತಾ ವೂ್ಸಾ ಿ

ಫದತಾಂಂಶ ವಸರೆಗಿಸನ ನ್ಸವ ಈ ವಗಾಿಂತ ಸದಲಸಬ್ಕಸ :

Note: If you are a 1st year PG student, then you should provide the result details of your

previous qualifying course as follows:

 “ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ವೂ್ರಾ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಹಾತಾ

ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.
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Select your previous year qualifying course from the “Previous year

course” drop-down list.

 ಕರಾಾಟಕಶ ಹೂರಾಿ ಯಾಸವದ್ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜೆುಂಶ ನಿ್ ಹಂುಿ ಅಹಾತಾ ವೂ್ರಾ

ಅಿಸನ ನ್ಸವ ಪೂರಾಳೂುಲುಿ್ರಾ ಎಂಶಸ “ ಹ್ಶಸ” ಅಥಣಾ “ ಇಿಲ” - ಬಟನ

ೆಗಿಸನಆಿಸಸಸ ಿೂಿಕ ಆಯೇ ಮಾಡ.

Select whether you have completed your previous qualifying course

from any of the Universities outside Karnataka by selecting either

“Yes” or “No” radio-buttons.

 ಹ್ಶಸ ಎಂಿಾಶದ, -

 “ ಸಲ್್ ಸ್್ಟ” ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನ್ಸವ ಅಧ್ಜಿ ಮಾಡಶ

ರಾಜ್ಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 "ವಂ್ವಿಾ್ಿಜಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ" ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್

ಹಂುಿ ಅಹಾತಾ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ನ್ಸವ ಪೂರಾಳೂುಲಶ

ವಂ್ವಿಾ್ಿಜಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 "ಕಾಲ್ಜಸ ಆಯೇ ಮಾಡ" ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನಿ್ ಹಂುಿ

ಅಹಾತಾ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ನ್ಸವ ಪೂರಾಳೂುಲಶ ಕಾಲ್ಜಿಸನ ಆಯೇಮಾಡ.

 "ಣಾ್ಸಂೆ ಸಶಾ/ೆಗಸ" ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನ್ಸವ ಆಯೇ

ಮಾಡರಸಸ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ, ಕಾಲ್ಜಸ ಿಥಸತ ವೂ್ರಾ ಿದಲ ನ್ಸವ ಎಶಸ್

ಸಶಾೆಗ ಕಾಿ ಅಧ್ಜಿ ಮಾಡರಸವದಂಶಸ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 “ ಣಾರಾಕ” ಅಥಣಾ “ ಸಾಸ್ಸ” ದ್ಡಿ್-ಬಟನ ಕಲ್ ಮಾಡಸಸ

ಿೂಿಕ ಪಿ್ಕಜ ಪರಕಾರಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 ಒಶಾಸಲಾಶ ಇಿಸ್ಟ ಕ್ಥರಶದಲ ನಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ವೂ್ಸಡಾ

ಸಂಬಂಾಲಶ ಅಧ್ಜಿ / ಣಾ್ಸಂೆ ಪರಮಾರಪಥರಶ ಇ-ಶೃಡ್ಕರರ

ಸಂಖ್ಜಿಸನ ಿಿೂುಲ.

 ಒಶಾಸಲಾಶ ಇಿಸ್ಟ ಕ್ಥರಶದಲ ನಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಹಾತಾ

ವೂ್ಸಡಾ ಸಂಬಂಾಲಶ ಎಲಾಲ ವೂ್ರಾ ಸಶಾೆಗ ಅಂಕಪೆ್ೆಗ ಇ-

ಶೃಡ್ಕರರ ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಿಿೂುಲ. (ಉಿಾ: ನ್ಸವ ಆಯೇ ಮಾಡರಸಸ
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ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ, ಕಾಲ್ಜಸ ಹಾೊ ವೂ್ರಾ ಿದಲ ನ್ಸವ 2 ಸಶಾೆಗ ಕಾಿ

ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡರಸವದಂಶಸ ಿಿೂುಲಶಸಿ, "ಣಾರಾಕ" ಪಿ್ಕಾ

ಪರಕಾರಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡಶಿದಲ, ನ್ಸವ 2 ಅಂಕಪೆ್ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ

ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಿಿೂುಸಬ್ಕಸ. ಒಂಶಸ ರ್ಥ "ಸಾಸ್ಸ" ಪಿ್ಕಾ

ಪರಕಾರಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡಶಿದಲ, ನ್ಸವ 4 ಅಂಕಪೆ್ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ

ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಿಮ್್ುಸಬ್ಕಸ.)

 If Yes, then -

 Select the State where you had studied from the “Select

State” drop-down list.

 Select the University from where you had completed

your previous qualifying course from the “ Select

University” drop-down list.

 Select the College from where you had completed your

previous qualifying course from the “ Select College ”

drop-down list.

 Select the No. of years you have studied in the selected

university, college & course from the “ Select No. of

Years of Study” drop-down list.

 Select Exam type by clicking on the radio-button

“Annual” or “Semester”.

 Enter e-Attestation ID of the Study/Bonafide certificate

pertaining to your previous year course in the input field

provided.

 Enter e-Attestation IDs of the Marks Sheet/Promotion

Certificate of all the course years pertaining to your previous

year qualifying course in the input field provided.(For ex: If

you have entered that you have studied for 2 years in the
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selected university, college & course, then you should enter

2 Marks card e-Attestation Ids for Annual exam type & 4

Marks card e-Attestation IDs for Semester exam type.)

 ಇಿಲ ಎಂಿಾಶದ -

 “ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ ಆಯೇ ಮಾಡ" ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನ್ಸವ ಹಂುಿ

ಸಶಾಶ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ಪೂರಾಳೂುಲರಸಸ ಕರಾಾಟಕಶ

ವಂ್ವಿಾ್ಿಜಸಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 "ಕಾಲ್ಜಸ ಆಯೇ ಮಾಡ" ಡಾರಾ-ಡ್ನ ಪೆ್ಟಂಶ ನ್ಸವ ನಿ್ ಹಂುಿ

ಸಶಾಶ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ ಪೂರಾಳೂುಲಶ ಕಾಲ್ಜಿಸನ ಆಯೇ ಮಾಡ.

 ಒಶಾಸಲಾಶ ಇಿಸ್ಟ ಕ್ಥರಶದಲ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ ನೂ್ಂಶಿ

ಸಂಖ್ಜಿಸನ (ನ್ಸವ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಹಾತಾ ವೂ್ರಾ ಅಿಸನ

ಪೂರಾಳೂುಸಶ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜ) ಿಿೂುಲ.

 "ಉುಲ ಮಾಥಸ ಿಸಂಶಸಸದಟಿ" ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

 If No, then -

 Select the University which is located in Karnataka from

where you had completed your previous year course

from “Select University” drop-down list.

 Select College from where you had completed your

previous year course from “Select College” drop-down

list.

 Enter University Registration Number(of the University

from where you had completed your previous qualifying

course) in the input field provided.

 Click on Save & Proceed button.
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Note:

1. 1st year PG Students who have completed their previous year qualifying course from

any University which is located outside the state of Karnataka should upload their

documents such as Study/Bonafide Certificate, Fee Receipt, Marks sheet/Promotion

Certificate in e-Attestation Portal and get it e-attested by the concerned district social

welfare officers before applying for Scholarship in SSP.

(https://eattestation.postmatric.karnataka.gov.in)

ಕರಾಾಟಕ ರಾಜ್ಶ ಹೂರೆಡ ಇರಸಸ ಯಾಸವದ್ ವಂ್ವಿಾ್ಿಜುಂಶ ಥಿ್ ಹಂುಿ ಸಶಾಶ ಅಹಾತಾ ವೂ್ರಾ

ಅಿಸನ ಪೂರಾಳೂುಲಶ 1 ನ್ ಸಶಾಶ ಪರ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್ ಿಾಖಲೆಿಾಶ ಣಾ್ಸಂೆ ಪರಮಾರಪಥರ, ಂಸಿೇ

ರಿ್ು, ಅಂಕಪೆ್ೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಪೂ್ಟಾಲ ಿದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಸಂಬಂಾಲಶ ರಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ

ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಸಶಿ ಿಾಖಲೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕಿಲವೂಂಡಸ ಿಂಥರ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಇ-

ಧೃಡ್ಕರರ ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಸದಲಸಬ್ಕಸ.

2. Students studying in Engineering/Polytechnic Courses and are kin of Defence

Personnel should upload Defence Personnel Service Certificate in e-Attestation Portal

and get it e-attested by the College authorities before applying for Scholarship in SSP.

ಎಂರನಜಿಂಿ/ಪಾದಿಕನ್ ವೂ್ರಾ ೆಗದಲ ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡಸರತರಸಸ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ರಿವಾ ಲಬಬಂುಜ

ಿಕೇಿಾಾಶಿದಲ, ಎರ.ಎರ.ಪ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಸಸ ಮಶಿಸ ರಿವಾ ಲಬಬಂುಜ

ಸ್ಣಾ ಪರಮಾರ ಪಥರಸಿಸನಇ-ಶೃಢ್ಕರರ ಪೂ್ಟಾಿನದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಅಶಿಸನ ಥಿ್ ಕಾಲ್ರಿ ಇ-ಶೃಢ್ಕರರ

ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಶೃಢ್ಕಿಲವೂಗಳಬ್ಕಸ.

3. Students belonging to SC & ST categories, studying in Engineering/Polytechnic

Courses not a kin of Defence Personnel and whose parents’ income is more than 2.5

lakhs & less than 10 lakhs should upload their parents’ salary certificate in e-Attestation

https://eattestation.postmatric.karnataka.gov.in
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Portal and get it e-attested by the college authorities before applying for Scholarship in

SSP.

ಪಿಿಶ್ ಜಾರ ಹಾೊ ಪಿಿಶ್ ಪಂೆಡವೇ ಸ್ಿಶ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಎಂರನಜಿಂಿ/ಪಾದಿಕನ್ ವೂ್ರಾ ೆಗದಲ

ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡಸರತಶಸಿ, ರಿವಾ ಲಬಬಂುಜ ಿಕೇಿಾಾಿಲದ್ ಇಶಸಿ ಿಥಸತ ಪೂ್ಶಕರ ಆಿಾಜಸವ 2.5

ಿಿಕೇಂಥಹಚಸಚಿಥಸತ 10 ಿಿಕೇಂಥ ಕಡಮ ಇಶಿದಲ, ಅಂಥಹ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಎರ.ಎರ.ಪ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ

ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಸಸ ಮಶಿಸ ಥಿ್ ಪೂ್ಶಕರ ರ್ಥಿ ಪರಮಾರಪಥರಸಿಸನಇ-ಶೃಢ್ಕರರ

ಪೂ್ಟಾಿನದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಅಶಿಸನ ಥಿ್ ಕಾಲ್ರಿ ಇ-ಶೃಢ್ಕರರ ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಶೃಢ್ಕಿಲವೂಗಳಬ್ಕಸ.

4. Students studying in PG Medical/AYUSH/Dental courses should upload Stipend

Certificate cum Non-Practicing certificatein e-Attestation Portal and get it e-attested by

the college authorities before applying for Scholarship in SSP.

ಪರ ಮಡಕಲ / ಆಜಸಷ / ಡಂಟಲ ವೂ್ಸಡಾಗದಲ ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡಸರತರಸಸ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಸ್ೈಪಂರ ಸೆಾಫವ್ಟ

ಕಮ ರಾನ-ಪಾರಕ್ಲಂಿ ಪರಮಾರಪಥರಸಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಪೂ್ಟಾಲ ಿದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಸಂಬಂಾಲಶ

ಕಾಲ್ರಿ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಸಶಿ ಿಾಖಲಜಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕಿಲವೂಂಡಸ ಿಂಥರ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ

ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಸದಲಸಬ್ಕಸ.

5. Students who have passed 10th standard from other State board should upload their

10TH standard marks card in e-Attestation Portal and get it e-attested by the concerned

district social welfare officers before applying for Scholarship in SSP.

ಇಥದ ರಾಜ್ ಪಿ್ಕಾ ಿಂಡುಟಂಶ 10 ನ್ ಥರೆರಜಿಸನ ಉರತ್ರಾರಾಶ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್ 10 ನ್ ಥರೆರಜ

ಅಂಕಪೆ್ಜಿಸನ ಇ-ಅಿಸ್್ಶನ ಪೂ್ಟಾಿನದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡಬ್ಕಸ ಿಥಸತ ಎರ.ಎರ.ಪಜದಲ

ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಸಸ ಮಶಿಸ ಅಶಿಸನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ರಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ ಅಾಕಾಿೆಗಸ ಇ-

ಶೃಡ್ಕಿಲವೂಗಳಬ್ಕಸ.
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6. Students who had passed SSLCbefore 2004should upload their SSLC marks card in

e-Attestation Portal and get it e-attested by the concerned district social welfare officers

before applying for Scholarship in SSP.

2004 ನ್ ಇಸವೊ ಮಶಿಸ ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ ಪಿ್ಕಜದಲ ಉರತ್ರಾರಾಶ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್

ಎರ.ಎರ.ಎಲ.ಲ ಅಂಕಪೆ್ಜಿಸನ ಇ-ಅಿಸ್್ಶನ ಪೂ್ಟಾಿನದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡಬ್ಕಸ ಿಥಸತ

ಎರ.ಎರ.ಪಜದಲ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾ ಸದಲಸಸಸ ಮಶಿಸ ಅಶಿಸನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ರಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ

ಅಾಕಾಿೆಗಸ ಇ- ಶೃಡ್ಕಿಲವೂಗಳಬ್ಕಸ.

7. Students who are studying in states other than that of Karnataka should upload their

documents such as Study/Bonafide Certificate, Fee Receipt, Marks sheet/Promotion

Certificate in e-Attestation Portal and get it e-attested by the concerned district social

welfare officers before applying for Scholarship in SSP.

ಇಥದ ರಾಜ್ೆಗದಲ ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡಸರತರಸಸ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್ ಿಾಖಲೆಿಾಶ ಣಾ್ಸಂೆ ಪರಮಾರಪಥರ, ಂಸಿೇ
ರಿ್ು, ಅಂಕಪೆ್ ೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಪೂ್ಟಾಲ ಿದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಸಂಬಂಾಲಶ ರಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ
ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಸಶಿ ಿಾಖಲೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕಿಲವೂಂಡಸ ಿಂಥರ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಇ-
ಧೃಡ್ಕರರ ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಸದಲಸಬ್ಕಸ.

8. Students who are studying in Stand alone institutes should upload their documents

such as Study/Bonafide Certificate, Fee Receipt, Marks sheet/Promotion Certificate in

e-Attestation Portal and get it e-attested by the concerned district social welfare officers

before applying for Scholarship in SSP.

ಸಾ್್ಂರ ಅಲೂ್ನ ಸಂಸ್ೆಗದಲ ಣಾ್ಸಂೆ ಮಾಡಸರತರಸಸ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್ ಿಾಖಲೆಿಾಶ ಣಾ್ಸಂೆ

ಪರಮಾರಪಥರ, ಂಸಿೇ ರಿ್ು, ಅಂಕಪೆ್ ೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಪೂ್ಟಾಲ ಿದಲ ಅಪೂಲ್ರ ಮಾಡ ಸಂಬಂಾಲಶ

ರಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾ್ರ ಅಾಕಾಿಟಂಶ ಸಶಿ ಿಾಖಲೆಗಿಸನ ಇ-ಧೃಡ್ಕಿಲವೂಂಡಸ ಿಂಥರ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ

ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಇ-ಧೃಡ್ಕರರ ಸಂಖ್ೆಗಿಸನ ಸದಲಸಬ್ಕಸ.
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9. Student should note down the Document ID of the e-Attested document which should

be entered while applying for Post-Matric Scholarship in SSP.

ಇ-ಶೃಢ್ಕರರಳೂಂಡರಸಸ ಿಾಖಲಜ “ಡಾಕಸ್ಮಂಟ ಐ.ಡ” ಜಿಸನ ವಿಾ್ಯಾಜಸ ಬದುಟಸ್ವೂಗಳಬ್ಕಸ ಹಾೊ

ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ಮೆರ್ ಿಂಥರಶ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿವೇ ಅರಾಸದಲಸಸಣಾೆ ಡಾಕಸ್ಮಂಟ

IDಜಿಸನ ಿಿೂುಸಬ್ಕಸ.

ಹಂಥ 15/Step 15:

 Click on Preview button to cross verify the details that you have entered.

Note: Students can edit their application details in SSP by logging in to their account

until the last date of application submission.

 ನ್ಸವ ಿಿೂುಲಶ ವಸರೆಗಿಸನ ಿರಸಪಿಿ್ದಸಿಸ “ಪೂಸಾವ್ಿಣ” ಬಟನ ಅಿಸನ ಕಲ್ ಮಾಡ.

ೆಿನಲ: ಅರಾ ಸದಲವಜ ವೂನಜ ುರಾಂಕಶಸದಳ ವಿಾ್ಯಾೆಗಸ ಥಿ್ ಅರಾಜ ವಸರೆಗಿಸನ ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾ

ರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂಶದಲ ರಶಸಿಪಡಳೂುಸಬಹಸಶಸ.

ಹಂಥ 16/Step 16:

 Take a print-out of your Post-Matric Scholarship Acknowledgement for future

reference.

 ನಿ್ ಮೆರ್ ಿಂಥರ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರಾ ಲ್್ಕೃರಜ ಿಸಶರರ ಪರರಜಿಸನ ನಿ್ ಬು ಇಿಲವೂುಳ.

ಹಂಥ 17/Step 17:

 In case of any problem during application submission, call SSP helpline (080-

35254757)/contact your college/department authorities.

 ಅರಾ ಸದಲಸಸಣಾೆ ಯಾಸವದ್ ಸಿಸ್ ಎಶಸರಾಶದಲ, ರಾಜ್ ವಿಾ್ಯಾರ್ಥಿ ಥಂತಾರಂಂ ಸಹಾಜಣಾಿ (080-

35254757) ಳ ಕದಮಾಡ / ನಿ್ ಕಾಲ್ಜಸ / ಇಲಾಖ ಅಾಕಾಿೆಗಿಸನ ಸಂಪಕಾಲ.


