
ಸೂಚನೆಗಳು/ Instructions: 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ತನ್ನ  ಅರ್ಜಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಸ್ವ ರ್ಡಿ ಅನ್ನನ  ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

Candidate has to login with his/her Application Number & Password. 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಪ್ತ್ರರ ಕೆಯ ನಿಮಮ  ಪ್ರ ತ್ರಕ್ರರ ಯೆ ಹಾಗು ಕ್ರೀ ಉತ್ು ರಗಳನೆ್ನ  ನೀಡಲು ಮತ್ತು  ಮುದ್ರ ಣ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ 

ಕ್ರ ಮ / To view & print the subject wise response sheets with Key answer: 
 

1. ಲಾಗಿನ್ ಅದ ನಂತರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿರುವ ಆಯೆ್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು Provisional Answer Key ಅನ್ನನ  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ನಿಮ್ಮ  ಪರ ಶ್ನನ  ಪತ್ರರ ಕೆಯ ಪರ ತ್ರಕ್ರರ ಯ್ಕ ಹಾಗು ಕ್ರೀ ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  ನೀಡಲು 

ಮ್ತ್ತತ  ಮುದರ ಣ ಮಾಡಲು “here” ಬಟನ್ ಅನ್ನನ  ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಿ. 

After login on the screen, you will see the Candidate Provision Answer Key tab displayed and you need to choose 

this tab, then you need to click on the subject wise “here” button to view & print the response sheet for your 

respective CBT exam.  

2. ಒಮೆ್ಮ  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು HTML ಫೈಲ್ ಅನ್ನನ  ಡೌನಿೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳನೆ್ನ  ಹಾಗು ಕ್ರೀ 

ಉತ್ು ರಗಳನೆ್ನ  ನೀಡಬಹುದು ಮ್ತ್ತತ  ಬಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶೆ್ನಯ ID ಸಂಖೆ್ಯ  ಮತ್ತು  ಅಭೆ್ ರ್ಥಿಯು ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದ 

ವಿವರಗಳು ಮೂಡಿರುತತ ವೆ. 

Once the candidate downloads the html file, he/she can see the questions with Key Answer and right side there will 

be details of Question ID and option chosen by candidate. 

3. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆೆಂದು ಬಯಸಿದಲಿ್ಲ , ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನನ  ಭ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

If any candidate wants to file an Objection, then he/she should access the Objection form. 

ಆಕೆಷ ೀಪ್ಣೆಯ ಅರ್ಜಿಯನೆ್ನ  ಭ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ ಕ್ರ ಮ / To access the Objection form: 
 

1. ಲಾಗಿನ್ ಅದ ನಂತರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿರುವ ಆಯೆ್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು Objection Form ಅನ್ನನ  ಆಯೆ್ಕ  

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

After login on the screen, you will see the Objection Form tab displayed and you need to choose this tab. 

2. ಮೂಡಿರುವ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "Click here to Fill your Objection" ಅನ್ನನ  ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಯ ಅರ್ಜಿಯು 

ಮೂಡುತತ ದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಪರ ಶ್ನನ  ಪತ್ರರ ಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಪರ ಶ್ನನ ಯ ID ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನನ  

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಳ . 

Click on "Click here to Fill your Objection", Objection form application will be opened. Select the subject name from 

the dropdown and choose the proper Question ID. 

3. ಅರ್ಜಿಯನ್ನನ  ಭ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮೊದಲು ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು ಮ್ತ್ತತ  ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ  ದಯವಿಟ್ಟು  ಓದಿಕೊಳ್ಳಳ . 

Please read the Notes and Instructions carefully before filling up & submitting the application form.  

4. ಅರ್ಜಿಯನ್ನನ  ಎಲಿಾ  ಕಡ್ಡಾ ಯ ವಿವರಗಳೆಂದಿಗೆ ಭ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಅಧಿಕೃತ ಉಲಿೆೀಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿ್ೀಡ್ 

ಮಾಡುವುದು. 

Fill up the application form with all the mandatory details and upload the Authentic Reference material/documents.  

5. ಅಧಿಕೃತ ಉಲಿೆೀಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿ್ೀಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲಿಾ  ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯ ನೀೆಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಮ್ತ್ತತ  ಪರ ಶ್ನನ ಯ ID ಸಂಖ್ಯಯ  ಅನ್ನನ  ನ್ಮೂದಿಸ ಬೇಕು. ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಗಳನ್ನನ  ತ್ರರಸೆ ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

Photocopy of the Authentic Reference material/documents must be uploaded with mentioning Question ID No. and 

Roll No. on each page. Otherwise objections, will be rejected. 

6. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿ್ೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯು Submit ಬಟನ್ ಅನ್ನನ  ಒತ್ತತ ವುದು. ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯ 

ಅೆಂತ್ರಮ್ Submit ಬಟನ್ ಅನ್ನನ  ಒತ್ರತ ದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಮಾಪಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 

After uploading the documents candidates must click on Submit button, later candidates will not be able to modify 

any details in their form after clicking on Final Submit Button. 

7. ಅರ್ಜಿಯನ್ನನ  Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ close ಬಟನ್ ಅನ್ನನ  ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

Post submitting the form please click on Close button on top right corner next to Objection form. 

8. ಬಹು ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನನ  ಭ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು 2 ರಿೆಂದ 7ನೇ ಹಂತಗಳನ್ನನ  ಪುನ್ರಾವತ್ರ ಸಿಿ. 

Repeat the steps 2 to 7 for filling multiple objection forms. 

9. ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಗಳನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನೆಂಕ 27.05.2022 (ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ). 

Last date for receipt of objections is 27.05.2022. (Before 5:30 PM). 


