
Instructions for Document Upload 

1. The documents are to be uploaded as per the eligibility clause and reservations 

claimed (refer Information Bulletin-2020 for list of admissible documents) by the 

candidates. 

2. All the Documents should be uploaded in PDF format only. The Size of the 

each PDF should not exceed 1MB. 

3. If the study certificate contains more than one certificate, then scan all the sutdy 

certificates continuously one after the other as one single PDF and upload only that 

single file containing all the study certificates. (Like wise if Kannada Medium 

Certificate or Rural Study Certificate or any other certificate which are having more 

than one certificate then scan the certificate in a single PDF and upload that one 

single PDF) 

4. Each of the required documents should be scanned separately in PDF format only. 

The file name must be appropriate to easily identify the suitable document during 

upload. 

5. Select the appropriate PDF document and upload the same against the specific 

Document name/serial number on the portal. 

6. Preview & Confirm: Each of the Uploaded Documents must be Previewed & 

Confirmed separately before proceeding for final submission. If any of the Uploaded 

Documents is not veiwed and confirmed then declaration cannot be done. IF any 

certificate is not appropriate then re-scan/re-select & upload as mentioned the above 

steps 1 to 5. 

7. Declaration with the OTP : After uploading all the necessary documents select the 

declaration button with OTP.(Once declared, further modifications/ re-upload of 

documents is not allowed. Uploaded documents are to be confirmed with the View 

option before declaration and if any changes are required, Re-upload the document & 

then Declare). 

8. Print the Acknowledgment Slip which confirms  the list of Uploaded 

Documents.(Only after declaration with successful OTP, acknowledgment slip can 

be printed). 

9. Preserve the Acknowledgment Slip till the completion of admission process. 

 



ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಅಪ್ಲ ೋಡ್ (Upload) ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳು 

1. Clause code ಮತ್ತು  ಕ್ಲ ೇಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೇಸಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನುು  

Upload ಮಾಡತಕ್ಕ ದ್ದು  (Upload ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಲ  ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

ಬ್ರ ೇಚರ್ ನೇಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ). 

2. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಒಂದಕ್ಕ ಂತ ಹೆಚ್ಚು  ವಾಯ ಸಂಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನುು  ಪ್ಡೆದಿದು ಲ್ಲಲ , ಎಲಾಲ  ವಾಯ ಸಂಗ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನುು  ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದನುು  ಸ್ಕ್ಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ (single) ಪಿಡಿಎಫ್ 

ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. (ಗಾರ ಮೇಣ ವಾಯ ಸಂಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  ಅಥವಾ ಕ್ನ್ು ಡ ಮಾಧ್ಯ ಮ 

ವಾಯ ಂಸಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ  ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವುದೇ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕ ಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ತರ ಗಳಿದು ಲ್ಲಲ , ಅಂತಹ ಎಲಾಲ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನುು  ಒಂದೇ (single) ಪಿಡಿಎಫ್ ಮಾಡಿ Upload 

ಮಾಡುವುದ್ದ. 

3. ಅಗತಯ ವಿರುವ ಎಲಾಲ  ದಾಖಲೆಗಳನುು PDF ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ ಯೇ upload ಮಾಡತಕ್ಕ ದ್ದು , ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ತಿಯಂದ್ದ ದಾಖಲೆಯ PDFಫೈಲ್ ಸೈಜ್ 1MBಯನುು  ಮೇರಬಾರದ್ದ. 

4. upload ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲಾಲ  ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಪ್ರ ತ್ಯ ೇಕ್ವಾಗಿ PDF ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಸ್ಕ್ಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿ, 

upload ಮಾಡಲು ಸುಲಭ್ವಾಗುವಂತ್ ಸ್ಕ್ಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯದ್ದ PDF ದಾಖಲೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಒಂದ್ದ 

ಹೆಸರನುು  ನೇಡತಕ್ಕ ದ್ದು . 

5. upload ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರ ತಿಯಂದ್ದ ದಾಖಲೆಯ PDF ಫೈಲ್ ನುು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕಂಡು, 

ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ portalನ್ಲ್ಲಲ  ತೇರಿಸಿರುವ ಆಯಾ ದಾಖಲೆ ಹೆಸರಿನ್/ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮಂದೆಯೇ 

upload ಮಾಡತಕ್ಕ ದ್ದು . 

6. ಪಿ್ರವ್ಯೂ  ಮತ್ತು  ಕನ್ಫ ರ್ಮ್: Upload ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಲ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮಂಚಿತವಾಗಿ Upload 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ತಿಯಂದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಪ್ರ ತ್ಯ ೇಕ್ವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದ್ದ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ 

ದೃಢೇಕ್ರಿಸಿಕಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದು , ಒಂದ್ದವೇಳೆ Upload ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆ PDF ಸರಿಯಾಗಿಲಲ ದಿದು  

ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಲ  ಮೇಲ್ಲನ್ ಕ್ರ .ಸಂ. 1ರಿಂದ 4ರಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿದಂತ್ ಮತು ಮೆ್ಮ  ಮರುಸ್ಕ್ಕ ಯ ನ್/ಮರುಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿ 

Upload ಮಾಡತಕ್ಕ ದ್ದು . 

7. OTPಯೊಂದಿಗೆ ಘೋಷಣೆ: ಎಲಾಲ  PDF ದಾಖಲೆಗಳನುು  upload ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕ್ಳಗೆ 

ನೇಡಲಾದ DECLARATION ಬಟನ್ ಒತಿು ದ ಕೂಡಲೇ ಅಪಿಲ ಕೇಷನ್ನ್ಲ್ಲಲ  ನೇಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಬಂದಿರುವ OTPಯನ್ನು  ನ್ಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೇಷಣೆ ನೇಡತಕ್ಕ ದ್ದು  

(ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೇಷಣೆ ನೇಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ/ ಮರು ಅಪ್ಲ ೇಡ್ 

ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಲ . ಆದು ರಿಂದ ಘೇಷಣೆಗೆ ಮಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲ ೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ 

ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ/ ಮತ್ತು  ಅದರದೇ ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ ದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನುು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಳ . ಒಂದ್ದವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಲ  ಮತು ಮೆ್ಮ  ಮರು-

ಅಪ್ಲ ೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೇಷಣೆ ನೇಡತಕ್ಕ ದ್ದು ). 

8. ಅಪ್ಲ ೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯ ಪಿರ ಂಟ್ ಪ್ರ ತಿಯನುು  ಪ್ಡೆದ್ದಕಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದು . 

9. ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟ ಯ ಪಿರ ಂಟ್ ಪ್ರ ತಿಯನುು  ಪ್ರ ವೇಶ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಕ ಮಗಿಯುವ ತನ್ಕ್ ತಮೆಬಳಿ 

ಇಟಿ್ಟಕಳಳ ತಕ್ಕ ದ್ದು . 
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