
HOW TO MAKE PAYMENT

1. After successful submission of the online application, Click on ‘Make Payment’ Button on 
recruitment page to proceed for paying the application fee.

CfðAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV À̧°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ, D£ï É̄Ê£ï ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÃªÀÄPÁw ¥ÀÅlzÀ°è “¥ÁªÀw ªÀiÁr” 
§l£ï QèPï ªÀiÁr. 

2.  Candidates shall read and understand “Guidelines for payment” carefully.
  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� "  ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮಾಗ�ಸೂ�ಚಿಗಳುನ್ನು�� "    ಎಚ್ಚ� ರಿಕೆಯಿಂ�ದ ಓದಬೇ�ಕು� ಮತ್ತು�" ಅರ್ಥ�ಮಾಡಿಕೆ�ಳು% ಬೇ�ಕು�.



3. Under “ONLINE SBI PAYMENT PORTAL”, Candidate shall enter correct “Application  number” 
and Captcha. Click on “GO” button to proceed further for making payment.

"ಆನ್ಲೈ()ನ್ SBI  ಪಾವತಿ ಪೋ�ರ್ಟ�ಲ್" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಸೂರಿಯಾದ "    ”  ಅಪ್ಲಿ(ಕೆ�ಶನ್ ಅನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೇ�ಕು� ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�"
ಕ್ಯಾ�ಪಾ�.   ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು� ಮ��ದ�ವರಿಯಲು� "GO"   ಬರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.

4. Click on Online payment and Online Challan Generation.

         ಆನ್;ಲೈ)ನ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು�" ಆನ್;ಲೈ)ನ್ ಚ್ಚಲುನ್ ಜನ್ನುರೇ�ಷನ್ ಮೇ�ಲೈ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ

5. Select the terms and condition check box and click proceed.
   µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæ¹Ãqï UÀÄAr MwÛ.



6. Select Payment category as Online Recruitment. 
   D£ï¯ÉÊ£ï £ÉÃªÀÄPÁw JAzÀÄ ¥ÁªÀwAiÀÄ ¥ÀæªÀUÀðªÀ£ÀÄß Ȩ́¯ÉPïÖ ªÀiÁr.



7. Candidates  shall  enter Candidate Name correctly as  mentioned in  online application.  Enter
correct  Application  Number,  Retype  the  Application  Number,  Enter  correct  date  of  birth  as
mentioned  in  online  application,  Mobile  number  and  Application  fee  prescribed  for  the
respective  categories.  Candidates  shall  again  enter  the  correct  Candidate  Name,  Date  of
Birth  and  Mobile  number  and  captcha  as  shown  in  the  above  screen.  Click  on  “Submit”
button to continue.

       ಆನ್;ಲೈ)ನ್ ಅರ್ಜಿ�ಯಲ್ಲಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ ಹೆಸೂರುನ್ನು�� ಸೂರಿಯಾಗಿ ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೇ�ಕು�.  ಸೂರಿಯಾದ

 ಅಪ್ಲಿ(ಕೆ�ಶನ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ�,      ಅಪ್ಲಿ(ಕೆ�ಶನ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ�ಯನ್ನು�� ಮರು� ಟೈ)ಪ್ ಮಾಡಿ,     ಸೂರಿಯಾದ ಜನ್ನುH ದಿನಾಂ�ಕುವನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸಿ.ಆನ್;ಲೈ)ನ್

  ಅಪ್ಲಿ(ಕೆ�ಶನ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ,           ಮೊಬೇ)ಲ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�" ಅರ್ಜಿ� ಶ�ಲುK ವನ್ನು�� ನಿಗದಿಪಡಿಸೂಲಾದ ಆಯಾ ವಗ�ಗಳು ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ಸೂರಿಯಾಗಿ

           ನ್ನುಮ�ದಿಸಿ ಮೇ�ಲೈ ಪರುದೆಯಲ್ಲಿ ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಜನ್ನುನ್ನು ಮತ್ತು�" ಮೊಬೇ)ಲ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�" ಕ್ಯಾ�ಪಾ� ನ್ನುಮ�ದಿಸಿ "Submit” ಬರ್ಟನ್

 ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ. 



8. Click Confirm to confirm this transaction.

    PÀ£ïáªÀiïð UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÀÄä mÁæ£ÁìåPÀë£ï C£ÀÄß zÀÈrüÃPÀj¹.

9. Click on the proper payment option as above listed.

   ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀÄªÀ ¥ÁªÀw «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr



NOTE:- Candidates shall note down the SB Collect Reference number without fail for future
reference.
ಸೂ�ಚ್ಚನ್ಲೈ:-  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ತ್ತುಪP ದೆ  SB    ಕುಲೈಕ್Q ರೇಫರೇನ್S ಸೂ�ಖ್ಯೆ�ಯನ್ನು�� ಬರೇದ�ಕೆ�ಳು% ಬೇ�ಕು�.

10.  Click  on  pdf  link  “Click  here  to  save  the  Pre-Acknowledgement  form  in  PDF”  to
download the Challan form as shown below. Candidates shall  pay the application fee in any of
the  SBI  branches  and  Candidates  shall  secure  the  Depositor  Copy of  the  Challan  and  display
the same to the authority without fail at the time of document verification.

     “         ” ಪ್ಲಿಡಿಎಫ್ ಲಿಂ�ಕ್ ಅನ್ನು�� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ ಪೂವ� ಸಿW�ಕುXತಿ ಫಾರ್ಮ್� ಅನ್ನು�� ಪ್ಲಿಡಿಎಫ್;ನ್ನುಲ್ಲಿ ಉಳಿಸೂಲು� ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆ
      ಕೆಳುಗೆ ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಚ್ಚಲುನ್ ಫಾರ್ಮ್� ಅನ್ನು�� ಡೌನ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿ.



11. If you have chosen Pre Acknowledgment Payment (PAP) Form (as showed in picture) please pay
at any SBI bank.

¤ÃªÀÅ ¥ÀÇªÀð ¹éÃPÀÈw ¥ÁªÀw (¦J¦) ¥sÁgÀA£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀgÉ “ avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀÄªÀAvÉ” zÀAiÀÄ«lÄÖ 
AiÀiÁªÀÅzÉÃ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À°è ¥ÁªÀw¹.  



12. Follow the procedure as prescribed by the bank to make payment through Net Banking and
Card  Payment  and  download  the  e-Receipt  after  payment  by  clicking  on  “click  here  to
view/download the e-Receipt” as shown in below screen.

            ನ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ಲಿ�ಗ್ ಮ�ಲುಕು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು� ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ ಸೂ�ಚಿಸಿರು�ವ ವಿಧಾನ್ನುವನ್ನು�� ಅನ್ನು�ಸೂರಿಸಿ ಮತ್ತು�" ಕ್ಯಾಡ್� ಪಾವತಿ ಮತ್ತು�"
  ಪಾವತಿಯ ನ್ನು�ತ್ತುರು ಇ-    “       ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� ಡೌನ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇ�ಲೈ ಪರುದೆಯಲ್ಲಿ ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಇ-

 ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� ವಿ�ಕ್ಷಿಸಿ/  ಡೌನ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿ.



Upload Fee Receipt
13. To update payment details. Click on “Make Payment”  button.
        ಪಾವತಿ ವಿವರುಗಳುನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಲು�. "May Payment"   ಬರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.

14. Under “ONLINE SBI PAYMENT PORTAL”, Candidate shall enter correct “Application  number” 
and Captcha. Click on “GO” button to proceed further to fill the payment details.

"ಆನ್ಲೈ()ನ್ SBI  ಪಾವತಿ ಪೋ�ರ್ಟ�ಲ್" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,   ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಯ� ಸೂರಿಯಾದ "    ”  ಅಪ್ಲಿ(ಕೆ�ಶನ್ ಅನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೇ�ಕು� ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�"
ಕ್ಯಾ�ಪಾ�.   ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು� ಮ��ದ�ವರಿಯಲು� "GO"   ಬರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.



15.  After Successful Payment, Download the Fee Receipt and SB Collect Payment details and then 
click on “Fee   d  etails”   Button to proceed for next window to fill Fee paid details.

  ಯಶಸಿW ಪಾವತಿಯ ನ್ನು�ತ್ತುರು,     ಶ�ಲುK ರುಶೀ�ದಿ ಮತ್ತು�" SB     ಪಾವತಿ ವಿವರುಗಳುನ್ನು�� ಡೌನ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿ.    ಮತ್ತು�" ಶ�ಲುK ಪಾವತಿಸಿದ
      ವಿವರುಗಳುನ್ನು�� ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಲು� ಮ��ದಿನ್ನು ವಿ�ಡೋ��ಗೆ ಮ��ದ�ವರಿಯಲು� "Fee details  "      ಬರ್ಟನ್ ಅನ್ನು�� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.

16. Then Please verify the Application No. and Candidates Name and also fill the details as shown in
image. Then click “Submit button”.

             ಅರ್ಜಿ� ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�" ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು ಹೆಸೂರುನ್ನು�� ಪರಿಶೀ�ಲಿಂಸಿ ಮತ್ತು�" ಶ�ಲುK ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರುಗಳುನ್ನು�� ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಲು� ಕೆಳುಗೆ
   ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ವಿವರುಗಳುನ್ನು�� ಭ್ಯತಿ� ಮಾಡಿ.  ನ್ನು�ತ್ತುರು "Submit"  ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.



17. After payment of prescribed application Fee, candidates shall upload the fee receipt in pdf  
format. So Click on “To upload Fee Receipt” as shown below

    ನಿಗದಿತ್ತು ಅರ್ಜಿ� ಶ�ಲುK ವನ್ನು�� ಪಾವತಿಸಿದ ನ್ನು�ತ್ತುರು,       ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ಶ�ಲುK ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� ಪ್ಲಿಡಿಎಫ್ ರು�ಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್;ಲೈ��ಡ್
ಮಾಡಬೇ�ಕು�.    “    ”  ಆದi ರಿ�ದ ಕೆಳುಗೆ ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಶ�ಲುK ರುಸಿ�ದಿಯನ್ನು�� ಅಪ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಲು� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ

18. After clicking on “To upload Fee Receipt” following screen would appear. Candidates shall enter
correct application number and date of birth and click on submit.

“    ”      ಶ�ಲುK ರುಸಿ�ದಿಯನ್ನು�� ಅಪ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಲು� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿದ ನ್ನು�ತ್ತುರು ಕೆಳುಗಿನ್ನು ಪರುದೆಯ� ಕ್ಯಾಣಿಸಿಕೆ�ಳು�% ತ್ತು"ದೆ.  ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು�
          ಸೂರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿ� ಸೂ�ಖ್ಯೆ� ಮತ್ತು�" ಜನ್ನುH ದಿನಾಂ�ಕುವನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೇ�ಕು� ಮತ್ತು�" ಸೂಲ್ಲಿಸೂ� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.



19. Candidates shall upload the fee receipt in pdf format by choosing file and then click on upload.
Uploaded fee receipt can be viewed by clicking on “VIEW PDF”.After uploading fee Receipt Click on
declaration and submit by clicking on “ final submit”.

      ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ಫೈ)ಲ್ ಅನ್ನು�� ಆಯ್ಕೆK ಮಾಡ�ವ ಮ�ಲುಕು pdf      ಸೂW ರು�ಪದಲ್ಲಿ ಶ�ಲುK ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� ಅಪೋ(�ಡ್ ಮಾಡಬೇ�ಕು� ಮತ್ತು�"

    ನ್ನು�ತ್ತುರು ಅಪೋ(�ಡ್ ಅನ್ನು�� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.     ಅಪ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿದ ಶ�ಲುK ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� "view PDF"   ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡ�ವ ಮ�ಲುಕು

ವಿ�ಕ್ಷಿಸೂಬಹು�ದ�.            ಶ�ಲುK ರುಶೀ�ದಿಯನ್ನು�� ಅಪ್;ಲೈ��ಡ್ ಮಾಡಿದ ನ್ನು�ತ್ತುರು ಘೋ��ಷಣೆಯ ಮೇ�ಲೈ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು�" "final
submit"    ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡ�ವ ಮ�ಲುಕು ಸೂಲ್ಲಿಸಿ.



Payment Confirmation

20. Candidates shall Click on “Pay-Confirmation” button to proceed to confirm 
payment status.

     ಪಾವತಿ ಸಿpತಿಯನ್ನು�� ಖಚಿತ್ತುಪಡಿಸೂಲು� ಮ��ದ�ವರಿಯಲು� ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� "ಪಾವತಿ-ದXಢೀ�ಕುರುಣ"    ಬರ್ಟನ್ ಅನ್ನು�� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಬೇ�ಕು�.

21. On click of “Pay-Confirmation” State Bank collect page would be displayed .
Click  on  “I  have  read and  accepted  the  terms and conditions  stated above”
check box and click on “proceed”.

"ಪಾವತಿ-ದXಢೀ�ಕುರುಣ"        ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೇQ �ಟ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್ ಸೂ�ಗ vಹು ಪುರ್ಟವನ್ನು�� ಪvದಶೀ�ಸೂಲಾಗ�ತ್ತು"ದೆ . "    ನಾಂನ್ನು� ಮೇ�ಲೈ ತಿಳಿಸೂಲಾದ

     ನಿಯಮಗಳು� ಮತ್ತು�" ಷರುತ್ತು�" ಗಳುನ್ನು�� ಓದಿದ್ದೇನ್ಲೈ ಮತ್ತು�" ಒಪ್ಲಿPಕೆ��ಡಿದ್ದೇನ್ಲೈ"       ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್S ಅನ್ನು�� ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು�" "proceed" 
 ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಿ.



22. Candidates shall Click on “Payment History” which is listed under “State 
Bank Collect” drop down menu.

 ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� "  ಸ್ಟೇQ �ಟ್ ಬ್ಯಾಂ��ಕ್"    ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿQ ಮಾಡಲಾದ "  ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸೂ"   ಮೇ�ಲೈ ಕ್ಲಿ( ಕ್ ಮಾಡಬೇ�ಕು�



23. Candidates shall enter DU Reference number of SBI payment with date of 
birth or Mobile no. and Confirm whether payment was paid to the “District and
Sessions Court, Shivamogga”.

     ಅಭ್ಯ� ರ್ಥಿ�ಗಳು� ಜನ್ನುH ದಿನಾಂ�ಕು ಅರ್ಥವಾ ಮೊಬೇ)ಲ್ ಸೂ�ಖ್ಯೆ�ಯೊಂ�ದಿಗೆ SBI ಪಾವತಿಯ DU    ಉಲ್ಲೇಖ ಸೂ�ಖ್ಯೆ�ಯನ್ನು�� ನ್ನುಮ�ದಿಸೂಬೇ�ಕು�
ಮತ್ತು�"  "District and Sessions Court, Shivamogga"    ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು�� ಪಾವತಿಸೂಲಾಗಿದೆಯ್ಕೆ�

 ಎ�ಬ�ದನ್ನು�� ದXಢೀ�ಕುರಿಸೂಬೇ�ಕು�.



24. It shows payment history as shown below for the confirmation of payment.
        ಇದ� ಕೆಳುಗೆ ತೆ��ರಿಸಿರು�ವ�ತೆ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸೂವನ್ನು�� ತೆ��ರಿಸೂ�ತ್ತು"ದೆ.

 


