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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯು ಒಂದ್ು ರ್ಕಬ್ ಅಪ್ಲೂಕ್ಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತತದಕ. ಅಂತಜ್್ಲ್ದ್ (http://web3.kar.nic.in/nadakacheri)
ತ್ಣದ್ಲಿೂ

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ತಂತ್ರಂಶವನ್ುು (Software) ಸ್ಿಪ್ಲಸಲ್ಗಿದಕ. ತಂತ್ರಂಶವನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ು ಇಂಟನಕ್ಟ್

ಎಕ್ಸ್-ಫ್ೂೇರ್ರ ನ್ಲಿೂ ಮೇಲಕ ತಿಳಿಸದ್ ಅಂತಜ್್ಲ್ ತ್ಣದ್ ಹಕಸರನ್ುು ಟಕೈಪ್ ಮ್ಡಿ.
ಅಥರ್್

ಗುರುತನ್ುು ಕಿೂಕ್ಸ ಮ್ಡುವ ಮಲಲ್ಕ

(Enter Key) ಕಿೂಕ್ಸ ಮ್ಡುವ ಮಲಲ್ಕ ತತ್ರಂಶವನ್ುು ಪ್ರರಂಭಿಸಬಹುದ್ು (ಚಿತರ .1),

1) ತಂತ್ರಂಶಕ್ಕೆ ಲ್ಗಿನ್ ಆಗುವ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ (LOGIN) :
ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯ್ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳು(ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ , ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ
ನಿರ್್್ಹಕ, ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ,ಉಪ- ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಮತುತ ತಹಸೇಲ್ಾರ್) ತಮಗಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ
ಮತುತ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ದ್ಖಲಿಸ ತಂತ್ರಂಶಕ್ಕೆ ಲ್ಗಿನ್ ಆಗಬಹುದ್ು.
a. ಲ್ಗಿನ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ ಮತುತ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನಿಮಮ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ.
b. ಲ್ಗಿನ್ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1
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1.a) Change Password : ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಬದ್ಲ್ವಣಕ
a. “Change Password” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ನ್ುು ಒತಿತ.
b. “Change Password Form” ಪುಟ ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದ್ು. (ಚಿತರ 2).
c. “Enter Old Password” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನಿಮಮ ಹಳಕ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
d. “Enter New Password” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕಲಸ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
e. “Confirm New Password” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕಲಸ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ನ್ುು ಇನಕಲುಂದ್ು ಸ್ರಿ
ನ್ಮಲದಿಸ ಧೃಡಿಕರಿಸ.
ಷರ್ : ೧. a-z , A-Z, 0-9 ಮತುತ ವಿಶಕೇಷರ್್ದ್ ಅಕ್ಷರ ರಲಪಗಳ್ದ್ -@, #, %,$ ಗಳನ್ುು ಮ್ತರ ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್
ನ್ಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
೨. ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್

ಒಂದ್ು ಕ್್ಯಪ್ಲಟಲ್ ಲಕಟರ್ , ಒಂದ್ು ಸ್ಮಲ್ ಲಕಟರ್ ಮತುತ ಒಂದ್ು ವಿಶಕೇಷರ್್ದ್ ಅಕ್ಷರವನ್ುು

ಹಕಲಂದಿರಬಕೇಕು.
೩. ಪ್ಸ್ ವರ್ಡ್ 8 ರಿಂದ್ 15 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುು ಹಕಲಂದಿರಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 2

1.b) Download :
a. “Download” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ನ್ುು ಒತಿತ (ಚಿತರ 3 ಗಮನಿಸ).
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b. ಅರ್ಜ್ಯ ಮೇಲಕ 1D bar code font ನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಮತುತ ಕಡತದಿಂದ್ 1D bar code font ನ್ುು ನ್ಕಲ್ು
ಮ್ಡಲ್ು ಮೊದ್ಲ್ನಕೇ “Download” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.
c. ಎರಡನಕೇ “Download” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ ಮತುತ (Installed in the state office) ರ್ಜಯದ್
ಕಚಕೇರಿಯಲಿೂ ನ್ಕಲ್ು ಮ್ಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪರತಿಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “Digital signing drivers and
installation procedure” ನ್ುು ಪ್ರರಂಭಿಸ.

Down
load link

ಚಿತರ 3

2) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕ (NADAKACHERI OPERATOR ):
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
1. ಹಕಲಸ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು (New Request)
2. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ ಮುದಿರಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನಿೇಡುವದ್ು. (Handover to RI)
3. ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸುವದ್ು (Print certificate)
4. ಕ್ೌಂಟರ್ ಮಲಲ್ಕ ವಿಚ್ರಣ್ರಹಿತ ಸಕೇರ್ಕಗಳು (OTC service)

2.a) ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್್ಾಹಕ ( CYBER OPERATOR ):
ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
1. ಹಕಲಸ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಲಲ್ಕ ದ್ಖಲಿಸಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು (New Request)

3) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕ (Nadakacheri case worker):
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
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1. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪರಿೇಶಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುವದ್ು. (Received from RI)

4) ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕ (Talluka office case worker) :
ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುವದ್ು.

5) ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Dy.Tahsildar) :
ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
1. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊದಿಸುವದ್ು.
2. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಬದ್ಲಿಸ ಅನ್ುಮೊದಿಸುವದ್ು.
3. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವದ್ು.

6) ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar) :
ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ನಿವ್ಹಿಸಬಕೇಕ್್ದ್ ಕ್್ಯ್ಭ್ರಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ:
1. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊದಿಸುವದ್ು.
2. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಬದ್ಲಿಸ ಅನ್ುಮೊದಿಸುವದ್ು.
3. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವದ್ು.

7) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕನ್ ಕ್್ಯಾಭ್ರಗಳ ವಿವರ :
a. ಲ್ಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲಕ, ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯ ಹಕಲೇಂ ಪಕೇಜ್ ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು. ಯ್ರು ಲ್ಗಿನ್ ಆಗಿರುವರು ಅವರ
ಹಕಸರು, ಡಿಸರಕಿನ್ ಹಕಸರು, ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ಹಕಸರು ಕಲಡ ಕ್್ಣಿಸುವದ್ು.
b. ಈ ಪುಟದಿಂದ್ ಹಕಲರಬರಲ್ು Logout” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(Button) ಒತಿತ. ತಂತ್ರಂಶವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ನಿಂದ್ ಕನ್ುಡ
ಅವತರಿಣಿಕ್ಕಗಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(Button) ಒತಿತ ಅಥರ್್ ಕನ್ುಡದಿಂದ್ ಇಂಗಿೂಷ ಅವತರಿಣಿಕ್ಕನಕಲೇಡಲ್ು
English” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (Button) ಒತಿತ.
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c. ಈ

ಪುಟದಿಂದ್

ವಿವಿಧ

ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಮ್ಡಲ್ು

ಅವಕ್್ಶವಿದಕ.

ಕ್ಕಳಕಂಡ

ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ುು

ನಕಲೇಡಬಹುದ್ಗಿದಕ.
“NEW REQUEST”, “RECEIVED FROM CYBER”, “HANDOVER TO RI”, “PRINT”,”GET STATUS”,
“REPORTS” ಮತುತ OTC Service” (ಚಿತರ .2),
New Request

:

Received from Cyber :

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಹಕಲಸ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಬಹುದ್ು.
ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖ್ಂತರ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು
ಸವೇಕರಿಸಬಹುದ್ು.

Handover to RI

:

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಮುದಿರಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ
ನಿೇಡಬಹುದ್ು.

Print

:

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸಬಹುದ್ು.

Get Status

:

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿಯ ಬಗಕೆ ತಿಳಿಯಬಹುದ್ು.

Reports

:

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ
ಕ್ಕಲಟಿ,ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಂಡ,ಬ್ಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು.

OTC Service

:

ಈ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್ ಕ್ೌಂಟರ್ ಮಲಲ್ಕ ವಿಚ್ರಣ್ರಹಿತ ಸಕೇರ್ಕಗಳನ್ುು
ಮುದಿರಸಬಹುದ್ು (ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಿನ್ಂತಿಯ ಮೇರಕಗಕ).

ಚಿತರ 4

8) ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ( NEW REQUEST ):
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯಂದ್ ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು :
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು (Naadakacheri Operator) ವಿವರಗಳನ್ುು ಕಂಪಯಯಟರ್ ಸೆರೇನ್ ನ್ಲಿೂ ಕ್್ಣಿಸುವ ಅರ್ಜ್
ನ್ಮಲನಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ, ಸಕೇರ್್ ಹ್ಗಲ ಸಕ್್್ರಿ ಶುಲ್ೆವನ್ುು ಆಯ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪರಕ್್ರ ಸವೇಕರಿಸ , ಅರ್ಜ್ಯ
ರಶದಿಯನ್ುು ಮುದಿರಸ ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ನಿೇಡುತ್ತರಕ. ಆಯ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri
Operator) ಸಕೈಬರ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸದ್ ಮೇಲಕ ಮುಂದಿನ್ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಪ್ರರಂಭರ್್ಗುತತದಕ.

ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದಂದ್ ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು :
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್್್ಹಕರು (Cyber Operator) ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಂದ್ ಸವೇಕರಿಸದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕಂಪಯಯಟರ್ ಸೆರೇನ್ ನ್ಲಿೂ
ಕ್್ಣಿಸುವ ಅರ್ಜ್ ನ್ಮಲನಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ, ಸಕೇರ್್ ಹ್ಗಲ ಸಕ್್್ರಿ ಶುಲ್ೆವನ್ುು ಆಯ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪರಕ್್ರ ಸವೇಕರಿಸ ,
ಅರ್ಜ್ಯ ರಶದಿಯನ್ುು ಮುದಿರಸ ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ನಿೇಡುತ್ತರಕ. ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ (Cyber Operator) ಪರತಕಯೇಕ
ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ ಕ್ಕಲಡಲ್ಗಿರುತತದಕ.

ಷರ್ : ಸಕೈಬರ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಆಯ್ ತ್ಲ್ುೂಕಿನ್ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ
(Naadakacheri Operator)ರಿಗಕ ಮ್ತರ ಸ್ಧಯ.
a. New Request ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ. ಆಗ (ಚಿತರ 4) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು ಅದ್ರಲಿೂ ನಿಮಗಕ ಬಕೇಕ್್ದ್ ಧರಡಿಕರಣ
ಪತರಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ಕ್ಕಲಳಳಬಹುದ್ು.

9) ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು :
a. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator) ರಿಗಕ ಪರತಕಯೇಕ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ ಕ್ಕಲಡಲ್ಗಿರುತತದಕ.
b. ಹಕಲಸ ಅರ್ಜ್ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕನಿಗಕ (Cyber Operator) ಪರತಕಯೇಕ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ ಕ್ಕಲಡಲ್ಗಿರುತತದಕ.
ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು (Cyber Operator ) ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ (Cyber center) ಮಲಲ್ಕ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಸವೇಕರಿಸ
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಮುದಿರಸ ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ನಿೇಡುತ್ತನಕ. ಆಯ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri
Operator) ಸಕೈಬರ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತನಕ.
ಷರ್ : ಸಕೈಬರ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಆಯ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ
(Naadakacheri Operator)ರಿಗಕ ಮ್ತರ ಸ್ಧಯ.
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c. ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಬಕೇಕ್್ದ್ ರ್ಜಲಕೂ ಮತುತ ತ್ಲ್ುೂಕನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು
ವಿಚ್ರಿಸ ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ

ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ, ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ

ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು. ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ
ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ಹಕಸರು :
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್

ಹಕಸರಿನ್

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮುಂದಕ

ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ

ಕ್ಕಲಂಬಕಲ

, ನ್ಂತರ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ

ಬ್ಕ್ಸ್
ಅಕ್ಷರ

ನಿಂದ್

ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮ್ರಿ

ಎಂದ್ು

ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರನ್ುು

ದ್ಖಲಿಸವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು :
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಬಿನ್/ಕ್ಕಲೇಂ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ,

ನ್ಂತರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸ :
g. ಖ್ಯಂ

ವಿಳ್ಸಕ್ಕೆಂದ್ು ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಮಲರು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ದ್ಖಲಿಸ. ಖ್ಯಂ

ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಪಿನ್ ಕ್ಕಲೇಡ್ :
h. ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ಕ್ಕೆಂದ್ು ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸ.
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ಷರ್ : ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ಗಕಲತಿತದ್ಾರಕ ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ನ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ 6 ಸಂಖಕಯಯ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಅವಶಯಕ

(ಭ್ರತದ್

ಪ್ರಚಿೇನ್ ಸಂಪಕ್ ಸ್ಧನ್ ಅಂಚಕ ಇಲ್ಖಕ ಪರದಕೇಶರ್್ರು ಗುರುತಿಗಕ ತನ್ುದಕೇಯ್ದ್ ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು
ಹಕಲಂದಿದಕ. ಅದ್ನ್ುು ಪೇಸಿಲ್ ಇಂಡ್ಕಕ್ಸ್ ನ್ಂಬರ್ ಪಿನ್ ಅಥರ್್ ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ಎಂದ್ು ಕರಕಯಲ್ಗುತತದಕ)
ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯ:
i.

ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ . ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯ
ಎಲ್ೂ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ಕಡ್್ಾಯ,
ಷರ್ : ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು
ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.(ಉದ್ : ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯ :೯೮೪೫೦೦೦೦೦). ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾಲಿೂ ಸಿರ
ದ್ಲರರ್್ಣಿ (Land Line ) ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ಕಡ್್ಾಯ,
ಐಡಿ ಕ್್ಡ್ಾ :

j.

ಐಡಿ ಕ್್ರ್ಡ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಐಡಿ ಕ್್ರ್ಡ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಷರ್ : ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್/ಳ ಶರಕಲೇನ್ಮ ಮತುತ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಶರಕಲೇನ್ಮ ಮತುತ ಹಕಸರು, ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸ,
ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯ/ ಸಿರ ದ್ಲರರ್್ಣಿ (Land Line ) ಸಂಖಕಯಯ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.,

ಚಿತರ 5
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10)

ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯನ್ುನ ಉಳಿಸು (SAVE)- :

ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ “SAVE” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ ನ್ಂತರ

ರಸೇದ ಸಂಖಕಯ

(Acknowledgement Number) ದಕಲರಕುತತದಕ. (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ.5) .
a. “OK “ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 6

11)

ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಮುದ್ರಣ (PRINT) :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಲ್ಗಿನ್ ಆಗಿ New Request ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ ಬಕೇಕ್್ದ್ ಧರಡಿಕರಣ ಪತರಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡು ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸದ್ ಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಉಳಿಸ ಮುದಿರಸುತ್ತನಕ.
b. “ಮುದ್ರಣ” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ ಮತುತ

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಮುದಿರಸ (ಚಿತರ 7 ಗಮನಿಸ) ಕನ್್ಟಕ ಸಕ್್್ರ

ನಕಮಮದಿ ರಶೇದಿಯನ್ುು ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ಕ್ಕಲಟುಿ ಉಳಿದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಭ್ಗವನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ (Revenue
Inspector) ನಿೇಡುವುದ್ು.
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ಚಿತರ 7
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11.a) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ುನ
ಸವೇಕರಿಸುವಿಕ್ಕ (Naadakacheri Operator Login)- RECEIVE FROM CYBER :
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ :
ಜನ್ರಿಗಕ ಅನ್ುಕಲಲ್ರ್್ಗುವಂತಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕನ್್ಟಕ ಸಕ್್್ರ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಕ ಪರರ್್ನ್ಗಿ
ನಿೇಡುವ ಯೇಜನಕಯನ್ುು ಹಕಲಂದಿದಕ. ತಹಸಲ್ಾರರಿಗಕ ಮ್ತರ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರ ನಿರ್್್ಹಕರ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿಯನ್ುು ನಿಮ್ಸಲ್ು
ಅವಕ್್ಶವಿದಕ.

ತಹಸಲ್ಾರರು ಅನ್ುಮತಿ ಪಡ್ಕದ್ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಿಂದ್ ಹಣವನ್ುು ಪಡ್ಕದ್ು ಆ ಹಣವನ್ುು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರ

ನಿರ್್್ಹಕರ ಖ್ತಕಗಕ ರಿಚ್ಜ್್ ಮ್ಡಿ ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಪರರ್್ನ್ಗಿ ನಿೇಡುವರು.
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್

ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು “RECEIVE FROM

CYBER” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 8 ಗಮನಿಸ).
a. ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ ಗಿರರ್ಡ ನ್ ಮೊದ್ಲ್
ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ “Select All” ಪರಿೇಕ್ಷಕಚೌಕ (check box) ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು
ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತರ್ಕ.
b. Receive” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 8

a. ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸದ್ಾಕ್ಕೆ “Selected Record(s) Received From Cyber” ಎಂಬ
ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು.
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.
ಚಿತರ 9

11.b) ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್ಾಹಕರಿಂದ್ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ ಮಲಲ್ಕ ನ್ಮಲದಸದ್ ಆ ದನ್ದ್ ಅರ್ಜಾಗಳ
ಪಟ್ಟಿ (Cyber Operator Login)- APPLICATION LIST :
a. ಒಂದ್ು ದಿನ್ದ್ಲಿೂ ಸಕೈಬರ್

ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ ಮಲಲ್ಕ

ಸವೇಕರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು “List of

Applications Raised Today” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಒತಿತ. . (ಚಿತರ 9 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ10

a. ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ ಮಲಲ್ಕ ಸವೇಕರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ವಿವರ ಮತುತ ಆಯ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಸಕೇರ್್ ಹ್ಗಲ ಸಕ್್್ರಿ
ಶುಲ್ೆದ್ ಮೊತತವನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು (ಚಿತರ 11 ಗಮನಿಸ).

33

USER MANUAL OF NADA KACHERI

ಚಿತರ11

11.c) ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್ಾಹಕರಿಂದ್ ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ನ್ಮಲದಸಲ್ು ಉಳಿದರುವ ಬ್ಕಿ ಮೊತತದ್
ಪರಿಶೇಲ್ನಕ (Cyber Operator Login)- CHECK BALANCE :
ತಹಸಲ್ಾರರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್್್ಹಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ಹಣವನ್ುು

ರಿಚ್ಜ್್ ಮ್ಡಿದ್ಮೇಲಕ,

ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕರು

ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಂದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸ, ಅರ್ಜ್ಯ ರಶೇದಿಯನ್ುು ಮುದಿರಸ, ನಿಗದಿತರ್್ದ್ ಸಕೇರ್್ ಹ್ಗಲ ಸಕ್್್ರಿ
ಶುಲ್ೆವನ್ುು ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಂದ್ ಸವೇಕರಿಸುವರು. ಒಂದಕಲಂದ್ು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಸವೇಕರಿಸದ್ಗ ನಿಗದಿತರ್್ದ್ ಸಕೇರ್್ ಹ್ಗಲ
ಸಕ್್್ರಿ ಶುಲ್ೆವು ರಿಚ್ಜ್್ ಮ್ಡಿದ್ ಹಣದಿಂದ್ ವಜ್ ಆಗುವುದ್ು.

a. ಬ್ಕಿ ಮೊತತದ್ ಪರಿಶೇಲ್ನಕಗಕ “CHECK BALANCE” ಟ್ಯಬ ನ್ುು ಒತಿತ, ಬ್ಕಿ ಇರುವ ಮೊತತದ್ ವಿವರವಿರುವ ಸಂದಕೇಶ
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯನ್ುು ಗಮನಿಸ. (ಚಿತರ 12) ಮತುತ “OK” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ12
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12)

ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ (Nadakacheri Operator Login)

HANDOVER TO RI:
ಮುದಿರಸದ್ ಅರ್ಜ್ ಪತರಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ (Revenue Inspector) ಕ್ಕಲಡುವುದ್ು :
b. Handover to RI ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ. (ಚಿತರ 13 ಗಮನಿಸ) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ (Revenue Inspector)
ಕ್ಕಲಡುವ ದ್ಖಲಕಯನ್ುು/ ದ್ಖಲಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು , Handover to RI ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ,

ಚಿತರ 13

c. Selected Record(s) Handed over ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು. (ಚಿತರ 14 ಗಮನಿಸ) ಮತುತ OK ಗುಂಡಿಯನ್ುು
(button) ಒತಿತ.
d. ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ ವಗ್್ಯಸಲ್ು
ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ

ಗಿರರ್ಡ

ನ್

ಮೊದ್ಲ್

ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ

“Select All”

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳು ವಿತರಿಸಲ್ು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತರ್ಕ.
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ಚಿತರ 14

13)

ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ (Nadakacheri Operator Login) GET

STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಯ್ವುದಕೇ ಹಂತದ್ಲಿೂ ಅದ್ರ Status ಬಗಕೆ ಲ್ಗಿನ್ ಆಗುವ ಎಲ್ೂ ಸಬಬಂದಿ /ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳು ಅರ್ಜ್ಯ
ಸಿತಿಯ ಮ್ಹಿತಿ ಪಡ್ಕಯಬಹುದ್ು.
a. GET STATUS ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ ಮತುತ ಸವೇಕೃತಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ(ACKNOWLEDGEMENT Number).
b. ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಶಕ ೇಧಿಸು / Search ಎಂಬ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ . (ಚಿತರ 15 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 15

14)

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್ (Nada kacheri Case Worker

Login)- ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ –(RECEIVE FROM RI):
ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ
ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ. ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ.
RECEIVE FROM RI (ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ) ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ (ಚಿತರ 16 ಗಮನಿಸ) .
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ಅಥರ್್

a. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ (Revenue Inspector) ಪಡ್ಕಯುವ ದ್ಖಲಕಯನ್ುು/ ದ್ಖಲಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ುು ಗ್ರಮ ಲಕಕಿೆಗರ
ವಿಭ್ಗ ಅಥರ್್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಎಂದ್ು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಗ್್ರಮ ಲಕಕಿೆಗರ ವಿಭ್ಗ :
b. ಗ್ರಮ ಲಕಕಿೆಗರ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ ಗ್ರಮ ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ ಅಥರ್್ “—ALL--” ಎಂದ್ು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ. ALL--”
ಎಂದ್ು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ಗಿರುವ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಹುದ್ು.
ಪಟ್ಿಣ ಪರದಕೇಶ :
c. ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ ಪಟಿಣವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ ಅಥರ್್ “—ALL--” ಎಂದ್ು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ. ALL--” ಎಂದ್ು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡರಕ ಆ ಪಟಿಣದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ಗಿರುವ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಹುದ್ು.

ಅಥರ್್ :
Search by Ack number :

d. Search by Ack number ಲಿಂಕ್ಸ (link) ನ್ುು ಒತಿತ, ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ (Revenue Inspector) ಪಡ್ಕಯುವ
ದ್ಖಲಕಯನ್ುು Ack Number ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸ ಮತುತ Search ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button)
ಒತಿತ , ಆಗ ಆ ಅರ್ಜ್ಯು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತದಕ.
e. Ack Number ನ್ ಪರಕ್್ರ ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ (Revenue Inspector) ಪಡ್ಕಯುವ ದ್ಖಲಕಯ ಆಯ್ಕೆಯಂದ್
ಹಕಲರ ಬರಲ್ು Close ಲಿಂಕ್ಸ (link)ನ್ುು ಒತಿತ.
f.

ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು
ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ

ಗಿರರ್ಡ

ನ್

ಮೊದ್ಲ್

ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ

“Select All”

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತರ್ಕ.
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ಚಿತರ 16

g. Selected Record(s) Received ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ

ಬರುವುದ್ು.

(ಚಿತರ

17 ಗಮನಿಸ) ಮತುತ

OK

ಗುಂಡಿಯನ್ುು(Button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 17

15)

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಪರಿಷೆರಣಕ (NADA KACHERI

CASEWORKER-UPDATE STATUS):
a. Update Status ಟ್ಯಬ ಒತಿತ (ಚಿತರ. 18 ಗಮನಿಸ).
b. (Acknowledgement no.) ಸವೇಕೃತಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ ಮತುತ Get ಗುಂಡಿಯನ್ುು (Button) ಒತಿತ.
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ಚಿತರ 18

AS PER RI:

ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per RI) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ವರದಿ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ವರದಿ
ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ವರದ ಸಂಖಕಯ :
a. ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ವರದ ದನ್ಂಕ:
b. ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ದಿನ್ಂಕ , mmತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ

yyyy- ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಷರ್ : ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವು ಅಪ್ಲೂಕ್ಕೇಶನ್ ದಿನ್ಂಕಕಿೆಂತ್ ಹಿಂದಿನ್ದ್ಗಿರಬ್ರದ್ು ಮತುತ ಭವಿಷಯತಿತನ್ದ್ುಾ (ಮುಂದಿನ್ದ್ುಾ)

ಆಗಿರಬ್ರದ್ು.
ದ್ಖಲಕಗಳ ಪರಿಶೇಲ್ನಕ :
a. ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per RI) ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳ ಜಕಲತಕಗಕ
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ತ್ಳಕ ಹ್ಕಿ ಸರಿ ಇದಕ ಎಂದ್ದ್ರಕ ಗುರುತಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಟಿ
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ಮತುತ
ಕ್ಕಲ್ವಂದ್ು ಅರ್ಜ್ಗಳಿಗಕ ದ್ಖಲಕಗಳ ಅಗತಯವಿರುವುದಿಲ್ೂ (ಉದ್: ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ) ಅಂತಹ
ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಕ ಪಕಟ್ಟಿಗಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಕ ಖ್ಲಿ ಕ್್ಣಿಸುತತದಕ.

ಷರ್ : ವರದಿ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
AS PER CASE WORKER :

ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per case worker) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ನಿೇಡಬಹುದ್ದ್ರಕ
YES” ಎಂದ್ು ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 19 ಗಮನಿಸ). ಮತುತ ವಿಷಯ
ನಿರ್್ಾಹಕ ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು,

ಷರ್ : ೧.ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವು ಅಪ್ಲೂಕ್ಕೇಶನ್ ದಿನ್ಂಕಕಿೆಂತ್ ಹಿಂದಿನ್ದ್ಗಿರಬ್ರದ್ು ಮತುತ ಭವಿಷಯತಿತನ್ದ್ುಾ (ಮುಂದಿನ್ದ್ುಾ)
ಆಗಿರಬ್ರದ್ು.
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a.

“SAVE (ಉಳಿಸು)” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ.

b. “Details are saved successfully “ ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು, “OK” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ.(ಚಿತರ 20
ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 20

16)

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಸವೇಕೃತಿ (TALLUKA OFFICE

CASE WORKER LOGIN )-ACCEPT APPLICATION:
a. ACCEPT APPLICATION (ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕರಿಸು ) ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ (ಚಿತರ 21 ಗಮನಿಸ) .
b. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಂದ್ (Naada kacheri case worker) ಪಡ್ಕಯುವ ದ್ಖಲಕಯನ್ುು/ ದ್ಖಲಕ
ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು ACCEPT APPLICATION ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ,
c. ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು
ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ

ಗಿರರ್ಡ

ನ್

ಮೊದ್ಲ್

ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಬಹುದ್ು.
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(check box)
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ಚಿತರ 21

ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್
ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸುತ್ತರಕ.

17)

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಪರಿಷೆರಣಕ (TALLUKA OFFICE

CASEWORKER LOGIN )-UPDATE STATUS:
a. Update Status ಟ್ಯಬ್ ಒತಿತ (ಚಿತರ 22 ಗಮನಿಸ).
b. Acknowledgement no .( ಸವೇಕೃತಿ ಸಂಖಕಯ)ಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ ಮತುತ Get ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ22
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AS PER RI:

ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per RI) ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳ ಜಕಲತಕಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್
ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ತ್ಳಕ ಹ್ಕಿ ಸರಿ ಇದಕ ಎಂದ್ದ್ರಕ YES ಎಂದ್ು ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button)
ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 23 ಗಮನಿಸ).
ದ್ಖಲಕಗಳು ಸರಿ ಇದ್ಾರಕ :
a. “ದ್ಖಲಕಗಳು” ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “YES” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.
b. ವರದಿ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ವರದ ಸಂಖಕಯ :
c. ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ವರದ ದನ್ಂಕ:
d. ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ದಿನ್ಂಕ , mmತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ

yyyy- ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಷರ್ : ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವು ಅಪ್ಲೂಕ್ಕೇಶನ್ ದಿನ್ಂಕಕಿೆಂತ್ ಹಿಂದಿನ್ದ್ಗಿರಬ್ರದ್ು ಮತುತ ಭವಿಷಯತಿತನ್ದ್ುಾ (ಮುಂದಿನ್ದ್ುಾ)

ಆಗಿರಬ್ರದ್ು.
ದ್ಖಲಕಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ೂದದ್ಾರಕ :
a.

“ದ್ಖಲಕಗಳು” ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

b. ತ್ಲ್ುೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಗ್ರಮ, ದ್ಖಲಕ ಉಪಗ್ರಮ , ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು,
ಬಿನ್/ಕ್ಕಲಂ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು, ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸ, ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ(ಸಂಖಕಯಗಳು ಮ್ತರ) ,ಪರವಗ್, ಜ್ತಿ,
ರ್್ಷಿ್ಕತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಗ್ರಮ, ದ್ಖಲಕ ಉಪಗ್ರಮ,ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್
ಹಕಸರು, ಬಿನ್/ಕ್ಕಲಂ, ಸಂಭಂಧಿಕರ ಹಕಸರು, ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸ, ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಕಲೇಡ (ಸಂಖಕಯಗಳು ಮ್ತರ), ಪರವಗ್,
ಜ್ತಿ, ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯವನ್ುು ತಿದ್ಾಬಹುದ್ು.
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ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per RI) ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ವರದಿ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ವರದಿ
ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ವರದ ಸಂಖಕಯ :
c. ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ವರದ ದನ್ಂಕ:
d. ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ದಿನ್ಂಕ , mmತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ

yyyy- ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಷರ್ : ೧. ವರದಿ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ದ್ಖಲಕಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳನ್ುು ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಲ್ು
ಅವಕ್್ಶವಿರುತತದಕ ಮತುತ ಇದ್ು ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳಿಗಕ ಮ್ತರ ಅನ್ವಯರ್್ಗುತತದಕ.
AS PER CASE WORKER :

ಈ ವಿಭ್ಗದ್ಲಿೂ(As per case worker) ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ನಿೇಡಬಹುದ್ದ್ರಕ YES”
ಎಂದ್ು ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 23 ಗಮನಿಸ) ಮತುತ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ಷರ್
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.

ಷರ್ : ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
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c. “SAVE” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.
d. “Details are saved successfully “ ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು, “OK” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.(ಚಿತರ 24
ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 24

18)

ತಹಸೇಲ್ಾರ ರಿಂದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಕ್ಕೆ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸಗಕುೇಚರ್ (TAHASILDAR

LOGIN) -DIGITAL SIGNING:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ. ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ
ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸಗಕುೇಚರ್ (Digital signature) ಮ್ಡುತ್ತರಕ.
ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು (ಚಿತರ 25 ಗಮನಿಸ)
1. RI Details same as Applicant details
2. RI Details differ from Applicant Details

ಷರ್ : ಮೇಲಕ ತಿಳಿಸರುವ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪರಸಪರ ವಿಭಿನ್ುರ್್ಗಿದ್ುಾ (mutually exclusive) ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಒಂದ್ರಲಿೂ
ಮ್ತರ

ಅರ್ಜ್ ಇರಲ್ು ಸ್ಧಯ. ಅಂದ್ರಕ , ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮ್ಪ್ಡಿಸದ್ುಾ,

ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಆ ವಿವರಗಳನ್ುು

ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸದ್ಾರಕ , ಅಂತಹ ಅರ್ಜ್ಗಳು RI Details same as

Applicant details” ಆಯ್ಕೆಯಲಿೂ ಇರುವುದಿಲ್ೂ ಆದ್ರಕ ಈ ತರಹ ಮ್ಪ್ಡಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು RI Details differ from
Applicant Details ಆಯ್ಕೆಯಲಿೂ ಮ್ತರ ಇರುವುದ್ು.
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a. DIGITAL SIGNING ಟ್ಯಬ ಒತಿತ (ಚಿತರ 25 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 25

b. “RI Details Same as Applicant Details” ಅಥರ್್ RI Details differ from Applicant Details” ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 18 ಗಮನಿಸ).
Search :
a. “ಹಕಲೇಬಳಿ” ಮತುತ ಸಕೇರ್ಕಗಳನ್ುನ” ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡು SEARCH” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ (ಚಿತರ 26
ಗಮನಿಸ) ಆಯಾ ಸಕೇರ್ಕಗಳಲಿೂರುವ ಅರ್ಜ್ಯ/ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 19

d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಕ್ಕಲಟಿ ಎಲ್ೂ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿದ್ಾರಕ ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕ” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ
27 ಗಮನಿಸ). ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊದಿಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ
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ಗಿರರ್ಡ ನ್

ಮೊದ್ಲ್ ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ “Select All” ಪರಿೇಕ್ಷಕಚೌಕ (check box)

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ

ಅರ್ಜ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತರ್ಕ.

ಚಿತರ 27

b. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ “ಬದ್ಲಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 27
ಗಮನಿಸ). ಇಲಿೂ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರಿಗಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ.
c. ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ನ್ಂತರ UPDATE” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 28 ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 28

d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದ್ು. ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು
ತಿರಸೆರಿಸಲ್ು ತಿರಸೆರಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 27 ಗಮನಿಸ).
e. Please enter Tahsildar Remarks and click again Reject button ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು. (ಚಿತರ 29
ಗಮನಿಸ) ಮತುತ OK ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.
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ಚಿತರ 29

f.

ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸದ್ರಕ ಅದ್ಕ್ಕೆ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು

“Tahasildar Remarks” ನ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ

ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 30 ಗಮನಿಸ)
ಷರ್ : ಅರ್ಜ್ ತಿರಸೆರಿಸದ್ಾಕ್ಕೆ ತಹಸೇಲ್ಾರರ ಹಕೇಳಿಕ್ಕ ಕಡ್್ಾಯ.

ಚಿತರ 30

g. ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ ತಿರಸೆರಿಸದ್ಾಕ್ಕೆ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು

ನ್ಮಲದಿಸ ತಿರಸೆರಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button)

ನ್ಂತರ Records rejected ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು. (ಚಿತರ 31 ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 31

a. “View Pendency” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) (ಚಿತರ 20 ಗಮನಿಸ) ಒತಿತದ್ರಕ ಬ್ಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ಕಳಗಕ ಚಿತರದ್ಲಿೂ ತಕಲೇರಿಸರುವಂತಕ ಕ್್ಣಿಸುತತರ್ಕ.

ಇಲಿೂ ಬ್ಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು ಮೇಲಕ

ತಕಲರಿಸರುವ ರಿೇತಿಯಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕ/ಬದ್ಲಿಸು/ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 32

18.a) ತಹಸೇಲ್ಾರ ರಿಂದ್ ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕರ ಖ್ತಕಗಕ ಮೊತತವನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವುದ್ು
(TAHASILDAR LOGIN) –RECHARGE :
a. ತಹಸೇಲ್ಾರರಿಗಕ ಮ್ತರ ಸಕೈಬರ್ ನಿರ್್್ಹಕರ ಖ್ತಕಗಕ ಮೊತತವನ್ುು ತುಂಬಿಸಲ್ು ಅನ್ುಮತಿ ಇರುವುದ್ು.
b. ತಹಸೇಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ ನ್ಲಿೂ

“RECHARGE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ

ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು (ಚಿತರ 33 ಗಮನಿಸ) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 33
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RECHARGE :
a. “RECHARGE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ , ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ ಬಳಕ್ಕದ್ರ (USER) ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ
ಬಳಕ್ಕದ್ರನ್ (USER) ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
b. ಠಕೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತತವನ್ುು(ರಲಪ್ಯಗಳಲಿೂ) “Deposit Amount” ನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸb. “Save” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 34

RECHARGE REPORT:
a. “RECHARGE REPORT” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ , ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ ಬಳಕ್ಕದ್ರ (USER) ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ ಬಳಕ್ಕದ್ರನ್ (USER) ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
b. ದನ್ಂಕವನ್ುನ (dd/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ “From Date” ಮತುತ “To Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗ್ಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಸ. (dd- ದನ್ಂಕ , mm- ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ, yyyy- ವಷಾ) ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಐಕ್್ನ್ ನ್ನ್ುನ
ಒತಿತ ದನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷಾವನ್ುನ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “Show Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುನ (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 35

53

USER MANUAL OF NADA KACHERI
18.b) ಬಳಕ್ಕದ್ರರ ನಿವ್ಹಣಕ (TAHASILDAR LOGIN) - USER MANAGEMENT :
a. ತಹಸೇಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ ನ್ಲಿೂ “USER MANAGEMENT” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ (ಚಿತರ 36 ಗಮನಿಸ) .

ಚಿತರ 36

Modify User :
a. “Modify User” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ , ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ(Login ID) ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ
ಮತುತ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ(Login ID)ಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
b. ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರು, ವಿಳ್ಸ ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಆ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಬಕರಳುಗಳ ಗುರುತಿನ್
ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅವಶಯಕತಕ ಇದ್ಾರಕ ಮತಕತ ಆ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಬಕರಳುಗಳ ಗುರುತನ್ುು ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು.

Get certificate details :
c. “DS Issuer Name” ನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (certificate) ಕ್ಕಲಡುವವರ ಹಕಸರನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ ಮತುತ “DS Subject” ನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (certificate)ದ್ ವಿಷಯವನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ.
d. ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ““DS Valid From” ಮತುತ ““DS Valid To”” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. (dd- ದಿನ್ಂಕ , mm- ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ, yyyy- ವಷ್) ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್
ಐಕ್್ನ್ ನ್ನ್ುು
ಒತಿತ.
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ಚಿತರ 37

Change status of user :
a. “Change status of user ” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ , ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ Designation ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ
ಮತುತ Designationನ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “Get Status” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 38

b. ಪರಿೇಕ್ಷಕಚೌಕ (check box)ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು “Update Status”
ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 39
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ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ (ಚಿತರ 39
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a. User Status Updated ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು (ಚಿತರ 40 ಗಮನಿಸ) ಮತುತ OK ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button)
ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 40

Reset Password :
a. “Reset Password” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತಿತ, ಹಕಲೇಬಳಿ ಮತುತ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ(Login ID) ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ
ಮತುತ ಲ್ಗಿನ್ ಐಡಿ(Login ID)ಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ ಮತುತ “Reset Password” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ.

ಚಿತರ 41

a. Password reseted as loginid ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು (ಚಿತರ 42 ಗಮನಿಸ) ಮತುತ OK ಗುಂಡಿಯನ್ುು
(button) ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 42
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19)

ಉಪ - ತಹಸೇಲ್ಾರ ರಿಂದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಕ್ಕೆ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸಗಕುೇಚರ್ (DY.

TAHASILDAR LOGIN) -DIGITAL SIGNING:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಲಿೂರುತತದಕ. ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ
ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸಗಕುೇಚರ್ ಮ್ಡುತ್ತರಕ.
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು (ಚಿತರ 43 ಗಮನಿಸ)
1. RI Details same as Applicant details
2. RI Details differ from Applicant Details

ಷರ್ : ಮೇಲಕ ತಿಳಿಸರುವ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪರಸಪರ ವಿಭಿನ್ುರ್್ಗಿದ್ುಾ (mutually exclusive) ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಒಂದ್ರಲಿೂ
ಮ್ತರ ಅರ್ಜ್ ಇರಲ್ು ಸ್ಧಯ. ಅಂದ್ರಕ , ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮ್ಪ್ಡಿಸದ್ುಾ, ವಿಷಯ
ನಿರ್್್ಹಕರು ಆ ವಿವರಗಳನ್ುು

ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸದ್ಾರಕ , ಅಂತಹ ಅರ್ಜ್ಗಳು RI Details same as Applicant

details” ಆಯ್ಕೆಯಲಿೂ ಇರುದಿಲ್ೂ ಆದ್ರಕ ಈ ತರಹ ಮ್ಪ್ಡಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು RI Details differ from Applicant Details
ಆಯ್ಕೆಯಲಿೂ ಇರುವುದ್ು.

b. DIGITAL SIGNING ಟ್ಯಬ ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 43 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 43
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a. “RI Details Same as Applicant Details” ಅಥರ್್ RI Details differ from Applicant Details” ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 43 ಗಮನಿಸ).
Search :
ಸಕೇರ್ಕಗಳು” ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡು SEARCH” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 44 ಗಮನಿಸ).

c.

ಚಿತರ 44

d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಕ್ಕಲಟಿ ಇಲ್ೂ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿದ್ಾರಕ ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕ” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ
45 ಗಮನಿಸ). ಇಲಿೂ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚಿಿನ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊದಿಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ. ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ತಕಲೇರಿಸುತಿತರುವ
ಗಿರರ್ಡ ನ್ ಮೊದ್ಲ್ ಸ್ಲಿನ್ಲಿೂರುವ “Select All” ಗುಂಡಿಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಎಲ್ೂ ಅರ್ಜ್ಗಳು
ಆಯ್ಕೆಯ್ಗುತತರ್ಕ.
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ಚಿತರ 45

e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ “ಬದ್ಲಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 45
ಗಮನಿಸ). ಇಲಿೂ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರಿಗಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ.
f.

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ನ್ಂತರ UPDATE” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 46 ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 46

g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳು ಸರಿಯ್ಗಿಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದ್ು.
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಲ್ು ತಿರಸೆರಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 45 ಗಮನಿಸ).
h. Please enter Dy.Tahsildar Remarks and click again Reject button ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು (ಚಿತರ 47
ಗಮನಿಸ) ಮತುತ OK ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.
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ಚಿತರ 47

i.

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸದ್ರಕ ಅದ್ಕ್ಕೆ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು

“Remarks” ನ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ

ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 48 ಗಮನಿಸ)

ಷರ್ : ಅರ್ಜ್ ತಿರಸೆರಿಸದ್ಾಕ್ಕೆ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರರ ಹಕೇಳಿಕ್ಕ ಕಡ್್ಾಯ.

ಚಿತರ 48

a. ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರರು ಅರ್ಜ್ ತಿರಸೆರಿಸದ್ಾಕ್ಕೆ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು

ನ್ಮಲದಿಸ “ತಿರಸೆರಿಸು” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button)

ಒತಿತದ್ ಮೇಲಕ Records rejected ಎಂಬ ಸಂದಕೇಶ ಬರುವುದ್ು. (ಚಿತರ 49 ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 49

20)

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು

ಮುದಿರಸುವುದ್ು (Nada Kacheri Operator Login) -PRINT CERTIFICATE:
a. ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 50 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 50

b. “ಸಕೇರ್ಕಗಳನ್ುನ” ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡು SEARCH” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ 51 ಗಮನಿಸ).
c. ಇಲಿೂ ಒಂದ್ುಸ್ರಿ ಒಂದ್ು ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಮ್ತರ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡು ಮುದಿರಸಲ್ು ಅವಕ್್ಶವಿದಕ.
d. ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಹ್ಲಕಲೇಗ್್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
e. ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
f.

ಮುದ್ರಣ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.
ಷರ್ : ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
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ಚಿತರ 51

g. ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಮುದಿರಸದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಮ್ದ್ರಿ (ಚಿತರ 52 ಗಮನಿಸ).
 ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ತಹಸಲ್ಾರ್ / ಉಪ ತಹಸಲ್ಾರ್ ಇಬಬರಲಿೂ ಯ್ರು ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸಹಿ ಮ್ಡಿದ್ಾರಲ
ಸಹ ಅದ್ರ ಮುದ್ರಣವನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಮ್ಡಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 52
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20.a) ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಪುನ್ಃ ಮುದ್ರಣ (Nada Kacheri
Operator Login) Re-Print Application :
a. ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಕ್ಕಲೇರಿಕ್ಕ ಮೇರಕ ಮರು ಮುದಿರಸಲ್ು
“Re-Print Application” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.(ಚಿತರ 53 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 53

b. “Ack No” ನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ acknowledgement number ನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ”Re-Print
Application” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ (ಚಿತರ 54 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 54

c. ಅರ್ಜ್ಯ ಪುನ್ರ್ ಮುದ್ರಣ (ಚಿತರ 55 ಗಮನಿಸ)ವನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಂಡು ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ನಿೇಡಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 55
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1.1

ಜ್ತಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (CASTE CERTIFICATES )

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

1.2

ಜ್ತಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು

ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Talluka office case worker)
4. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)

1.3

ಜ್ತಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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Nada kacheri
Operator/
Cyber operator

Nada kacheri
Operator

Nada kacheri
case worker

Nada kacheri
case worker

Taluka case
worker

YES

NO

Taluka case
worker

Tahasildar

Nada kacheri
Operator
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ಜ್ತಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (Caste Certificates) :

1.4

a. Caste Certificates (ಜ್ತಿ ಧರಡಿಕರಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. Caste Certificates (ಜ್ತಿ ಧರಡಿಕರಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ.2)
ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಚಿತರ 2

ಷರ್ :
೧. ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಮಸಲ್ತಿ ರ್್ಯಪ್ಲತಗಕಲಳಪಡುವ ಹ್ಗಲ ಮಲ್ುಸಿರದ್ ಸಲತರಗಳು ಅನ್ವಯಸುವ
ಅಹ್ ವಯಕಿತಗಳಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೨. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ (ಪರವಗ್-ಎ) ಪತರವನ್ುು, ಪರವಗ್-ಎ ಅಡಿಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಲ್ದ್ ಜ್ತಿಯವರಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೩. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ(ಅ.ಜ್/ಅ.ಪಂ) ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಜ್ತಿ ಅಥರ್್ ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಪಂಗಡದ್ವರಿಗಕ ನಿೇಡುವ
ಪರಮ್ಣ ಪತರ.
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ ‘OK’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ
‘CANCEL’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ.3 ನ್ುು ಗಮನಿಸ).

ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ
ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ

ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ(ಅ-

ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ
ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ

ಜ್/ ಅ ಪಂ)ಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು

ಪತರ(ಪರವಗ್-ಎ)ಕ್್ೆಗಿ

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 3
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To English :
b. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4)

ಚಿತರ 4

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
c. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 5).
ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name : ಶರಣ್)
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ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 5

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಉದಕಾೇಶ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ಗಿರುವ ಉದಕಾೇಶವನ್ುು ವಿಧ್್ಯಭ್ಯಸ ಅಥರ್್ ನೌಕರಿ ಎಂದ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್
ನಿಂದ್
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ಮೆಲ್ುಸಥರದ್ ಸಲತರಗಳನ್ುನ ಅನ್ವಯಸದ್ ನ್ಂತರ ಇದ್ಕ್ಕೆ ಅಹಾನ್ಗಿದ್ಾನಕಯೇ?
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಮಲ್ುಸಿರದ್ ಸಲತರಗಳನ್ುು ಅನ್ವಯಸದ್ ನ್ಂತರ ಇದ್ಕ್ಕೆ ಅಹ್ನ್ಗಿದ್ಾನಕ ಎಂದ್ರಕ YES” ಎಂದ್ು
ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ.
ಪರವಗಾ :
ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

d.

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಿದ್ಾ

ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹ್ಯದಿಂದ್ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ
ಮ್ಡಿ ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಜ್ತಿ :
e. ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಹಕೇಳಿದ್ ಜ್ತಿಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು
ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ ಜ್ತಿಯಡಿ

ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ
ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಉದಕಾೇಶ, ಮಲ್ುಸಿರದ್ ಸಲತರಗಳನ್ುು ಅನ್ವಯಸದ್ ನ್ಂತರ ಇದ್ಕ್ಕೆ ಅಹ್ನ್ಗಿದ್ಾನಕಯ್ಕೇ (YES or NO
ಆಯ್ಕೆ)ಪರವಗ್ಜ್ತಿ ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
೨. ಪರವಗ್ ದ್ಲಿೂ a) (ಪರವಗ್-ಎ) ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿ, ಉದಕಾೇಶ : ನೌಕರಿ ಎಂದ್ದ್ರಕ ಜ್ತಿ ಕ್್ಣಿಸುವುದ್ು. ಆಗ

ಬಲಿಜ ಜ್ತಿ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಬಹುದ್ು. b) (ಪರವಗ್-ಎ) ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿ, ಉದಕಾೇಶ : ವಿಧ್್ಯಭ್ಯಸ
ಎಂದ್ದ್ರಕ ಜ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲಿೂ ಬಲಿಜ ಕ್್ಣಿಸುವದಿಲ್ೂ.
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) -PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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ಈಗ ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ (ಪರವಗಾ-ಎ ) ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

II.

a. Caste Certificates (ಜ್ತಿ ಧರಡಿಕರಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ.1)
ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (ಪರವಗ್ –ಎ) ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

ಷರ್ :
೧. ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಮಸಲ್ತಿ ರ್್ಯಪ್ಲತಗಕಲಳಪಡುವ ಹ್ಗು ಮಲ್ುಸಿರದ್ ಸಲತರಗಳು ಅನ್ವಯಸುವ
ಅಹ್ ವಯಕಿತಗಳಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೨. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ (ಪರವಗ್-ಎ) ಪತರವನ್ುು, ಪರವಗ್-ಎ ಅಡಿಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಲ್ದ್ ಜ್ತಿಯವರಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೩. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರವು(ಅ.ಜ್/ಅ.ಪಂ) ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಜ್ತಿ ಅಥರ್್ ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಪಂಗಡದ್ವರಿಗಕ ನಿೇಡುವ
ಪರಮ್ಣ ಪತರ.

c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ ‘OK’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತತಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ
‘CANCEL’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ.2 ನ್ುು ಗಮನಿಸ).
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ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ
ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ

ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ(ಅ-

ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಜ್/ ಅ ಪಂ)ಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು

ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಪತರ(ಪರವಗ್-ಎ)ಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 2

To English :
d. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
e. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 4

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಪರವಗಾ :
b. ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
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ಎಂದ್ು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಜ್ತಿ :
c. ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯವನ್ುು ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧ ಪರವಗ್, ಜ್ತಿ ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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ಈಗ ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ (ಅ ಜ್/ಅ ಪಂ) ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

III.

a. Caste Certificates (ಜ್ತಿ ಧರಡಿಕರಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ.1)
ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (ಅ ಜ್/ಅ ಪಂ)ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

ಷರ್ :
೧. ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಮಸಲ್ತಿ ರ್್ಯಪ್ಲತಗಕಲಳಪಡುವ ಹ್ಗು ಮಳುಸಿರದ್ ಸಲತರಗಳು ಅನ್ವಯಸುವ
ಅಹ್ ವಯಕಿತಗಳಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೨. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ (ಪರವಗ್-ಎ) ಪತರವನ್ುು, ಪರವಗ್-ಎ ಅಡಿಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಲ್ದ್ ಜ್ತಿಯವರಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಗುವದ್ು.
೩. ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ(ಅ.ಜ್/ಅ.ಪಂ) ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಜ್ತಿ ಅಥರ್್ ಅನ್ುಸಲಚಿತ ಪಂಗಡದ್ವರಿಗಕ ನಿೇಡುವ
ಪರಮ್ಣ ಪತರ.

c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ ‘OK’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ
‘CANCEL’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ.2 ನ್ುು ಗಮನಿಸ).
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ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ
ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ

ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ(ಅ-

ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಜ್/ ಅ ಪಂ)ಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು

ಜ್ತಿ ಪರಮ್ಣ

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಪತರ(ಪರವಗ್-ಎ)ಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 2

To English :
d. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
e. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಪರವಗಾ :
b. ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ, ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ

ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಜ್ತಿ :
c. ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳುಳವುದ್ು. ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು webcam ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು.
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ಷರ್ : ೧.ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು, ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸ, ಮೊಬಕೈಲ್ ಸಂಖಕಯಯ ನ್ಮಲದ್ನಕ,
ಪರವಗ್, ಜ್ತಿ , ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)ಮತುತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

88

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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2.1

ವಿಧರ್ಕ/ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (WIDOW/ NOT

REMARRIED CERTIFICATES)
ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

2.2

ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ

ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy. Tahsildar)

2.3

ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (WIDOW/ NOT REMARRIED

2.4

CERTIFICATES)
a. WIDOW/ NOT REMARRIED CERTIFICATES (ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ವಿಧರ್ಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. WIDOW/ NOT REMARRIED CERTIFICATES (ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ವಿಧರ್ಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಚಿತರ 2

To English :
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

ಚಿತರ3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
a. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಪತಿಯ ಹಕಸರು :
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ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಷರ್ : ಪತಿಯ ಹಕಸರು ಮತುತ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ಈಗ ಮರು ಮ್ದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂದ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. WIDOW/ NOT REMARRIED CERTIFICATES (ವಿಧರ್ಕ / ಮರು ಮದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಮರು ಮ್ದ್ುರ್ಕ ಆಗಿಲ್ೂದ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
b. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

ಚಿತರ3
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ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
b. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಪತಿಯ ಹಕಸರು :
ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಷರ್ : ಪತಿಯ ಹಕಸರು ಮತುತ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
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ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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3.1

ರ್್ಸಸಥಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಥನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು

(RESIDENCE/DOMICILE CERTIFICATES )
ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

3.2

ರ್್ಸಸಥಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಥನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ

ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Dy.Tahsildar)

3.3

ರ್್ಸಸಥಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಥನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ರ್್ಸಸಥಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಥನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (RESIDENCE/DOMICILE

3.4

CERTIFICATES) :
a. RESIDENCE/DOMICILE CERTIFICATES (ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ರ್್ಸಸಥಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. RESIDENCE/DOMICILE CERTIFICATES (ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಚಿತರ 2

c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ ‘OK’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ
‘CANCEL’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ.3 ನ್ುು ಗಮನಿಸ).

ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ
ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 3

To English :
d. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4)
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ಚಿತರ 4

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
e. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 5).
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ಚಿತರ 5

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷಾಗಳು :
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
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ಉದಕಾೇಶ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಅರ್ಜ್ ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಅರ್ಜ್ ಸಲಿೂಸುತಿತರುವ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳು ಮತುತ ಉದಕಾೇಶದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
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ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷಾಗಳು :
a. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ವರದಿಯ ಪರಕ್್ರ ಅರ್ಜ್ದ್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ (DY.TAHASILDAR LOGIN )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ
ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING )
ಗಮನಿಸ.
ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು- (PRINT CERTIFICATE)

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ಈಗ ರ್್ಸಸ್ಥನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. RESIDENCE/DOMICILE CERTIFICATES (ರ್್ಸಸಿಳ ಪರಮ್ಣ ಪತರ / ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್
ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ ‘OK’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಬಕೇಕ್್ದ್ರಕ
‘CANCEL’ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು (ಚಿತರ.3 ನ್ುು ಗಮನಿಸ).

ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ
ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 3
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To English :
d. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4)

ಚಿತರ 4

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
e. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 5).
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ಚಿತರ 5

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷಾಗಳು :
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:

g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಅರ್ಜ್ ರ್್ಸಸ್ಿನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಅರ್ಜ್ ಸಲಿೂಸುತಿತರುವ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳು ಮತುತ ಉದಕಾೇಶದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷಾಗಳು :
a. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ವರದಿಯ ಪರಕ್್ರ ಅರ್ಜ್ದ್ರ ರ್್ಸರ್್ಗಿರುವ ವಷ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ (DY.TAHASILDAR LOGIN )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ
ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING )
ಗಮನಿಸ.
ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು- (PRINT CERTIFICATE)

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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4.1

ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (AGRI SERVICES CERTIFICATES )

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ /ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

4.2

ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ

ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ುೂಕು ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು (Talluka office office case worker)
4. ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Dy.Tahsildar)
5. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)

4.3

ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (AGRI SERVICES) :

4.4

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಗ್ಕೇಣಿರಹಿತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b.
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ಚಿತರ 2

To English :
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
b. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
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ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್್ೆಗಿ ಗಕೇಣಿ ರಹಿತ ಪತರ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.

ವಿಸತೇಣಾ :
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ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ (Fgunta:0-

d.

15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಸಕೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6

e.

ಗಮನಿಸ)
ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.

ಚಿತರ 5

f.

“Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್, ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.

g. “Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
APPLICATION) ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಕ್ಕಲಡಬಹುದ್ದ್ರಕ YES” ಎಂದ್ು ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ
ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಮತುತ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ (case worker) ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು,

ಷರ್ : ೧.ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ವಯವಸ್ಯಗ್್ರರ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ವಯವಸ್ಯಗ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರ, ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರಕಂದ್ು ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್್ೆಗಿ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ?
ನ್ಮಲದಿಸ.
ವಯವಸ್ಯಗ್್ರರ ಹಕಸರು:
c. ವಯವಸ್ಯಗ್ರರ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಗಿದ್ಾ ಸಂಬಂಧ :
d. ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಸಂಬಂಧವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್), ಉದಕಾೇಶ, ವಯವಸ್ಯಗ್ರರ ಶರಕಲೇನ್ಮ ಮತುತ ಹಕಸರು

ಮತುತ ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

128

USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :

g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.

ವಿಸತೇಣಾ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ (Fgunta :0-

h.

15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ:
i.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ (ಖುಷಿೆ, ತರಿ, ಬ್ಗಯುತ) ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಸಕೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6

j.

ಗಮನಿಸ)

ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.
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ಚಿತರ 5

k. “Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
l.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
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ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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III.

ಜಮೇನ್ು ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಜಮೇನ್ು ಇಲ್ೂದಿರುವ ಬಗಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
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e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್ಕೆ ಜಮೇನ್ು ಇಲ್ೂರ್ಕಂಬ ಬಗಕೆ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಪತರ ಕ್ಕೇಳಿರುತ್ತರಕ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

136

USER MANUAL OF NADA KACHERI
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.

137

USER MANUAL OF NADA KACHERI
IV.

ಸಣಣ / ಅತಿ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ರ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಸಣಣ / ಅತಿ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ರ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದ್ರರ ದ್ೃಢೇಕರಣಅತಿಸಣಣ/ ಪತರ ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ಎಂಬುದ್ನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಎಂಬುದ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ.
ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್), ಉದಕಾೇಶದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಮತುತ ಸಣಣ ರಕೈತ/ಕನಿಷಠ ರಕೈತ
ನ್ಮಲದ್ು ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
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ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.
ವಿಸತೇಣಾ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ (Fgunta:

f.

0-15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ (ಖುಷಿೆ, ತರಿ, ಬ್ಗಯುತ) ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಸಕೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6

h.

ಗಮನಿಸ)
ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕು, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.

ಚಿತರ 5
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i.

“Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.

j.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:
ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:
ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :
ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು(ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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V.

ಕೃರ್ಷ ಕ್್ಮಾಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಕೃಷಿ ಕ್್ಮ್ಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
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e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಕೃಷಿ ಕ್್ಮ್ಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರ ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.

ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು(ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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VI.

ಭಲ ಹಿಡುವಳಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಭಲ ಹಿಡುವಳಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4
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ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್್ೆಗಿ ಭಲ ಹಿಡುವಳಿ ಪರಮ್ಣ ಪತರ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ನ್ಮಲದಿಸ.

b.

ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದ್ು ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
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ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.

ವಿಸತೇಣಾ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ

f.

(Fgunta:0-15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ(ಖುಷಿೆ, ತರಿ, ಬ್ಗಯುತ) ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಭಲಮ ವಗಾ:
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಭಲಮ ವಗಾ (A,B,C,D,E,F,G) ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಆಕ್್ರ :
i.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಆಕ್್ರದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಸಕೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6

j.

ಗಮನಿಸ)
ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್, ಮತುತ ಆಕ್್ರಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.
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ಚಿತರ 5

k. “Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್, ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
l.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
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ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:
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ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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VII.

ಬಕಲೇನ್ಫಕೈಡ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಬಕಲೇನ್ಫಕೈರ್ಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್್ೆಗಿ ಬಕಲೇನ್ಫಕೈಡ ದ್ೃಢೇಕರಣ ಪತರ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ನ್ಮಲದಿಸ.

b.

ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.
ವಿಸತೇಣಾ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ

f.

(ಗುಂಟ್ ಭ್ಗ:0-15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
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ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ (ಖುಷಿೆ, ತರಿ, ಬ್ಗಯುತ) ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್, ಮತುತ ಆಕ್್ರಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.

ಚಿತರ 5

h. “Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್, ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
i.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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VIII.

ಸ್ಲ್ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿತ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಸ್ಲ್ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿತ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).

167

USER MANUAL OF NADA KACHERI

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
ಅರ್ಜ್ದ್ರರು ಯ್ವ ಉದಕಾೇಶಕ್್ೆಗಿ ಸ್ಲ್ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿತ ಪರಮ್ಣ ಪತರ ಕ್ಕೇಳಿದ್ಾರಕ ನ್ಮಲದಿಸ.

b.

ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.

ವಿಸತೇಣಾ :
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ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ

f.

(ಗುಂಟ್ ಭ್ಗ:0-15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕ (ಖುಷಿೆ, ತರಿ, ಬ್ಗಯುತ) ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್, ಮತುತ ಆಕ್್ರಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.

ಚಿತರ 5

h. “Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್, ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್, ವಿಸತೇಣ್, ಮತುತ
ಜಮೇನಿನ್ ತರಹಕಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
i.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್, ಮತುತ ಜಮೇನಿನ್
ತರಹಕಗಳನ್ುು ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
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ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:
ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಚಿತರ 7

ಒಟ್ುಿ ಮೌಲ್ಯ : ಈ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್ ಮ್ಹಿತಿಯ ಮೇರಕಗಕ
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಎಲ್ೂ ಸವತುತಗಳ ಒಟುಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಭ್ರ ಒಟ್ುಿ : ಈ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ಋಣಭ್ರವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
ಪರಮ್ಣದ್ ಕೃತಿಯಲಿೂನ್ : ಈ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಒಟುಿ ಎಷುಿ ರಲಪ್ಯಗಳ ಚ್ಪ್
ಕ್್ಗದ್ ಚಲ್ನ್ ಗಳನ್ುು ಮಂಡಿಸಲ್ಗಿದಕಯ್ಕಂದ್ು /ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
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ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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IX.

ವಯವಸ್ಯಗ್್ರ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. AGRI SERVICES (ಕೃರ್ಷಸಂಬಂಧ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ವಯವಸ್ಯಗ್ರ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉದಕಾೇಶ:
ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ವಯವಸ್ಯಗ್ರ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ಗಿರುವ ಉದಕಾೇಶವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.

f.

ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.

ಸರ್ಕೇಾ ನ್ಂಬರ್ :
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು. ,
ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ :
i.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.
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ವಿಸತೇಣಾ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯಂದ್ ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.ಎಕರಕ, ಗುಂಟ(0-39), ಮತುತ

j.

(ಗುಂಟ್ ಭ್ಗ:0-15) ಮತಿಯ ಒಳಗಕ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.

ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮ) , ( ನ್ಗರ
ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ

:ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳು) ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ

ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್ ಮತುತ ವಿಸತೇಣ್ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ.

ಚಿತರ 5

k. “Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್, ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
l.

“Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಸರ್ಕೇ್ ನ್ಂಬರ್ , ಖ್ತ್ ನ್ಂಬರ್, ವಿಸತೇಣ್ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸ
ಬಕೇರಕ ನ್ಮಲದ್ುಗಳನ್ುು ಸಕೇರಿಸಬಹುದ್ು.
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ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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5.1 ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (POPULATION CERTIFICATE )
ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ /ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

5.2

ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು

ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ುೂಕ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Talluka office case worker)
4. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)

5.3

ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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5.4

ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (POPULATION CERTIFICATE) :

a. POPULATION CERTIFICATE (ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

To English :
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2).
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ಚಿತರ 2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
b. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ:
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a. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಇಲ್ೂ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ

5 ಗಮನಿಸ) ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಆ ಗ್ರಮದ್ ಹಕಲೇಬಳಿ ಹಕಸರು ಪಯವ್ ದ್ಖಲ್ಗಿರುತತದಕ ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಜನ್ಗಣತಿ ವಷಾ :
b. ಜನ್ಗಣತಿ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಜನ್ಗಣತಿ ಮ್ಡಿದ್ ವಷ್ವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸರಬಕೇಕು.
ಉದಕಾೇಶ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ಗಿರುವ ಉದಕಾೇಶವನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ುೂಕ, ಹಕಲೇಬಳಿ, (ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ : ಗ್ರಮ, ಉಪ-ಗ್ರಮಗಳನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು) , ( ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿದ್ಾರಕ :ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ, ರ್್ಡ್ಗಳನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು) ,
ಜನ್ಗಣತಿ ವಷ್ ಮತುತ ಉದಕಾೇಶಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಜನ್ಗಣತಿ ವಷ್ದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕಯನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ ಸಂಖಕಯಯಲಿೂಯ್ಕೇ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು, ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸದ್
ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವುದಿಲ್ೂ ಮತುತ ಜನ್ಗಣತಿ ವಷ್ವು ಪರಸುತತ ವಷ್ಕಿೆಂತ ಮುಂದಿನ್ದ್ಗಿರಬ್ರದ್ು.

ಚಿತರ 5
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
APPLICATION) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:
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ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಬಂದ್ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಸದ್ರಿ ಸರ್ಕೇ್
ನ್ಂಬರುಗಳ ಜಮೇನ್ುಗಳ ಅರ್ಜ್ಯ ಪರಿಷೆರಣಕ ಮ್ಡುವರು ( ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ ಈ ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ಪರಿಶೇಲ್ನಕಗಕ
ಕ್ಕಲಡುವುದಿಲ್ೂ).
ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ವಿವರ :
a. ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ವಿವರವನ್ುು ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ವಿವರದ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಕ್ಕಲಡಬಹುದ್ದ್ರಕ YES” ಎಂದ್ು ಇಲ್ೂರ್್ದ್ರಕ NO” ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಮತುತ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ (case worker) ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು,

ಷರ್ : ೧.ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ ಷರ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಹಕೇಳಿಕ್ಕಯನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ ಮತುತ ಜನ್ಸಂಖ್ಯ ವಿವರವನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.

188

USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು(ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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6.1

ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (INCOME CERTIFICATES )

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ತಹಸೇಲ್ಾರ್/ಉಪ- ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

6.2

ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು

ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Talluka office case worker)
4. ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Dy.Tahsildar)
5. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)

6.3

ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (Income Certificates) :

6.4

a. Income Certificates (ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. Income Certificates (ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

ಚಿತರ3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
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ಉದಕಾೇಶ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ ಬಕೇಕ್್ಗಿರುವ ಉದಕಾೇಶವನ್ುು ವಿಧ್್ಯಭ್ಯಸ ಅಥರ್್ ನೌಕರಿ ಎಂದ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ
ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಉದಕಲಯೇಗ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉದಕಲಯೇಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಉದಕಾೇಶ, ಉದಕಲಯೇಗ ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ
ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:
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ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಈ ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:
ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕರತರ್್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ (ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ
ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ (ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ಈಗ ಮೆೇಲ್ುಸಥರಕ್ಕೆ ಸಕೇರಿಲ್ೂರ್ಕಂದ್ು ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. Income Certificates (ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಮೇಲ್ುಸಿರಕ್ಕೆ ಸಕೇರಿಲ್ೂರ್ಕಂದ್ು ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

ಚಿತರ3
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ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ
ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
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ಉದಕಲಯೇಗ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉದಕಲಯೇಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಉದಕಲಯೇಗ ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.

ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
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ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ (ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ
ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ (ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ (ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರದ್ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ
ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL
SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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III.

ಈಗ ಅನ್ುಕಂಪದ್ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. Income Certificates (ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್
(ಚಿತರ. 1) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಅನ್ುಕಂಪದ್ ಆದ್ಯ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ ಇದ್ನ್ುು

ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್್ೆಗಿ

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಇದ್ನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 3

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
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ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.(ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ)
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು:
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು :
a. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮ್ರಿ ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

, ನ್ಂತರ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರನ್ುು

ದ್ಖಲಿಸವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರು :
b. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
ಬಿನ್/ಕ್ಕಲೇಂ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ, ನ್ಂತರ ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ

ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ

ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುತಿತದ್ಾ ಇಲ್ಖಕ :
c. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುತಿತದ್ಾ ಇಲ್ಖಕಯನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
d. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣರ್್ದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣರ್್ದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
e. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
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ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ)
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ (ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ) ಎಷುಿ
ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಗ್ಕ ಸಂಬಂಧ :

g. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಯ್ವ ಸಂಬಂಧ ಹಕಲಂದಿದ್ಾನಕಂದ್ು (ಉದ್ : ತಂದಕ,ಮಗ,ಇತ್ಯದಿ)
ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಅರ್ಜಾದ್ರರ ಕುಟ್ುಂಬದ್ಲಿೂ ಯ್ರ್ದ್ರಲ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂದ್ಾರಕಯೇ?
h. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಹ್ಲಿ ಯ್ರ್ದ್ರಲ ಸಕ್್್ರಿಖ್ಸಗಿೇ ಉದಕಲಯೇಗದ್ಲಿೂ/ಅರಕಸಕ್್್ರಿ/ದ್ಾರಕ
ಅಥರ್್ “NO” ನ್ುನ

“YES“ನ್ುನ

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಷರ್ : ೧. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು , ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರು , ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುತಿತದ್ಾ ಇಲ್ಖಕ,

ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್), ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ (
ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪ್ಲಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ), ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ ಮತುತ ಅರ್ಜ್ದ್ರರ
ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಯ್ರ್ದ್ರಲ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂದ್ಾರಕಯ್ಕೇ? ಇವುಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
೨. ಕುಟುಂಬದ್ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪ್ಲಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ) ಈ ಮೊತತ ಕುಟುಂಬದ್

ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ದ್ಲಿೂರುವ ಮೊತತಕಿೆಂತ ಕಡಿಮ ಅಥರ್್ ಅದ್ಕ್ಕೆ ಸಮನ್ಗಿರಬಕೇಕು,

ಚಿತರ 2
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ಅರ್ಜಾದ್ರರ ಕುಟ್ುಂಬದ್ಲಿೂ ಯ್ರ್ದ್ರಲ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂದ್ಾರಕಯೇ?
i.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟ್ುಂಬದ್ಲಿೂ ಯ್ರ್ದ್ರಲ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂದ್ಾರಕ “YES“ನ್ುನ

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್

(ಚಿತರ.5) ಗಮನಿಸ.
ಹಕಸರು :
j.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂರುವವರ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಗ್ಕ ಸಂಬಂಧ :

k. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂರುವವರು ಯ್ವ ಸಂಬಂಧ ಹಕಲಂದಿದ್ಾರಕಂದ್ು
(ಉದ್ : ತಂದಕ,ಮಗ,ಇತ್ಯದಿ) ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುವ ಇಲ್ಖಕ :
l.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂರುವವರು, ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುತಿತರುವ ಇಲ್ಖಕಯನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಆದ್ಯ :

m. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ಲಿೂ ಕ್ಕಲ್ಸದ್ಲಿೂರುವವರ ಆದ್ಯವನ್ುನ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಹಕಸರು , ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ , ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುವ ಇಲ್ಖಕ ಮತುತ ಆದ್ಯಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ

ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಚಿತರ 3

n. ಸಕೇರಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6
ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 4

o.

“Cancel” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ಹಕಸರು, ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುವ ಇಲ್ಖಕ ಮತುತ

ಆದ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.
p. “Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಹಕಸರು, ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ಕಲ್ಸ ಮ್ಡುವ

ಇಲ್ಖಕ ಮತುತ ಆದ್ಯಗಳನ್ುು ತಿದ್ಾಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 6

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ,
ವಿವರಗಳನ್ುು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸುತ್ತರಕ.
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
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USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳ ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ (ಚಿತರ 7 ಗಮನಿಸ).
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರ ಪರಕ್್ರ ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಮತುತ ಕುಟ್ುಂಬದ್
ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ) ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.

a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ (ನಿವರತಿತ ರ್ಕೇತನ್ ಮತುತ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಹಕಲರತುಪಡಿಸ) ಎಂಬುದ್ನ್ುು
ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.

ಚಿತರ 5

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರ್ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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7.1

ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (OBC CERTIFICATE )

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

7.2

ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ

ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Talluka office case worker)
4. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)

7.3

ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರ (OBC Certificate) :

7.4

a. OBC Certificate (ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರ) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಾ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

To English :
b. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2).

ಷರ್ : ಇತರ ಹಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಎಲ್ೂ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು.
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ಚಿತರ2

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.

ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು
ಜ್ತಿ :
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yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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c. ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಷರ್ : ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್), ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ ಜ್ತಿಯ

ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಜ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳದಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ಪಯವ್ನಿಯೇರ್ಜತರ್್ಗಿ ಆಯ್ಕೆಯ್ದ್ ಜ್ತಿಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳುಳತತದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
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ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - ACCEPT APPLICATION:

ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸುತ್ತರಕ ಕರಮ್ಂಕ 16 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ

(ACCEPT

APPLICATION) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮ್ಹಿತಿ ಮತುತ

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಕಲಟಿ ದ್ಖಲಕಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಷೆರಿಸುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
AS PER RI:
ಜ್ತಿ :
a. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಆದ್ಯ :
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ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜ್ತಿಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ
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b. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್

ಮ್ಹಿತಿಯ ಅನ್ುಸ್ರ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯವನ್ುು ಮುಂದಕ

ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
AS PER CASE WORKER :
ಜ್ತಿ :
a. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್

ಮ್ಹಿತಿಯ ಅನ್ುಸ್ರ ಜ್ತಿ

ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಜ್ತಿಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಆದ್ಯ :
b. ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್ ಮ್ಹಿತಿಯ ಅನ್ುಸ್ರ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ಜ್ತಿ ಮತುತ ಆದ್ಯ ನ್ಮಲದಿಸುವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.

ಚಿತರ3

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :
ತ್ಲ್ಲೂಕ್್ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳಲಿೂ ಎರಡು ವಿಭ್ಗಗಳಿರುತತರ್ಕ.

ಅವುಗಳನ್ುು ಪರಿಶಲಿೇಸ,

ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital sign ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 18 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ

8.1

ಹರಿವು (SURVIVING FAMILY MEMBER/ NO GOVT. JOB CERTIFICATE)
ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ /ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾ

8.2

ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy. Tahsildar)

8.3

ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಪತರಗಳ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ

ಚಿತರ .
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ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ

8.4

(SURVIVING FAMILY MEMBER/ NO GOVT JOB CERTIFICATE)
a. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್್ರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದಿರುವ ಬಗಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SURVIVING FAMILY
MEMBER/ NO GOVT JOB CERTIFICATE) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SURVIVING FAMILY
MEMBER/ NO GOVT JOB CERTIFICATE) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ.
2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯರ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
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ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

ಚಿತರ3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
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d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

224

USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.(ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ)
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು:
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು :
e. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮ್ರಿ ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

, ನ್ಂತರ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರನ್ುು

ದ್ಖಲಿಸವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರು :
f.

ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
ಬಿನ್/ಕ್ಕಲೇಂ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ, ನ್ಂತರ ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ

ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ

ತಂದಕ/ತ್ಯ/ ಪೇಷಕರ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
g. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣರ್್ದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣರ್್ದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಉದಕಾೇಶ:
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯರ ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಅರ್ಜ್ ಸಲಿೂಸುತಿತರುವ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು , ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ, ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ

ಉದಕಾೇಶಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
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ಚಿತರ 6

ಕುಟ್ುಂಬದ್ಲಿೂರುವ ಸದ್ಸಯರ ಮ್ಹಿತಿ (ಚಿತರ 5 ಗಮನಿಸ):
ಹಕಸರು :
a. ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರ ಹಕಸರನ್ುು ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಸಂಬಂಧ :
b. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರು ಯ್ವ ಸಂಬಂಧ ಹಕಲಂದಿದ್ಾರಕಂದ್ು (ಉದ್ :
ತಂದಕ,ಮಗ,ಇತ್ಯದಿ) ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ವಯಸುು :
c. ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ರ್ಕಯರ್್ಹಿಕ ಸಥತಿ (Marital status) :
d. ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರ ರ್ಕಯರ್್ಹಿಕ ಸಿತಿಯನ್ುು( ಅವಿರ್್ಹಿತರು, ವಿರ್್ಹಿತರು, ವಿಧರ್ಕ ಮತುತ ವಿಚಕಹೇದ್ನ್ ಪಡ್ಕದ್ವರು)
ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಷರ್ : ೧. ಹಕಸರು , ಸಂಬಂಧ , ವಯಸು್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮತುತ ರ್ಕಯರ್್ಹಿಕ ಸಿತಿ (Marital status)ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ

ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
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ಚಿತರ 7

i.

ಉಳಿಸು ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತ ಈಗ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ವಿವರಗಳು ಸಕೇಪ್ಡ್ಕಯ್ಗುತತರ್ಕ. (ಚಿತರ 6 ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 8

j.

“Remove” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ . ಹಕಸರು , ಸಂಬಂಧ , ವಯಸು್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮತುತ ರ್ಕೈರ್್ಹಿಕ ಸಿತಿ (Marital
status) ಗಳನ್ುು ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುದ್ು.

k. “Update” ಲಿಂಕ್ಸ (link) ಒತಿತದ್ರಕ ನ್ಮಲದಿಸದ್ ಹಕಸರು , ಸಂಬಂಧ , ವಯಸು್ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮತುತ ರ್ಕೈರ್್ಹಿಕ ಸಿತಿ
(Marital status) ಗಳನ್ುು ತಿದ್ಾಬಹುದ್ು.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
a. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು
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ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು )ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ಈಗ ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಮೃತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದ್ಸಯರ / ಸಕ್್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದರುವ ಬಗ್ಕೆ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SURVIVING FAMILY
MEMBER/ NO GOVT JOB CERTIFICATE) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ.
2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಸಕ್್್ರಿ ನೌಕರಿ ಇಲ್ೂದಿರುವ ಬಗಕೆ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English :
c. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)
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ಚಿತರ3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್
ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.(ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ)
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು:
ಮರಣ ಹಕಲಂದದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು :
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a. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮ್ರಿ ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

, ನ್ಂತರ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರನ್ುು

ದ್ಖಲಿಸವುದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಗಿದ್ಾ ಸಂಬಂಧ :
b. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಗಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಯ್ವ ಸಂಬಂಧ ಹಕಲಂದಿದ್ಾನಕಂದ್ು (ಉದ್ : ತಂದಕ,ಮಗ,ಇತ್ಯದಿ)
ನ್ಮಲದಿಸಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣರ್್ದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣರ್್ದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು

ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಉದಕಾೇಶ:
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಸಯರ ಪರಮ್ಣ ಪತರಕ್್ೆಗಿ ಅರ್ಜ್ ಸಲಿೂಸುತಿತರುವ ಉದಕಾೇಶ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಷರ್ : ೧. ಮರಣ ಹಕಲಂದಿದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು , ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ, ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ

ಉದಕಾೇಶಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಚಿತರ 9
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
b. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು(ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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9.1

ರ್ಜೇವಂತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (LIVING CERTIFICATE)

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

9.2 ರ್ಜೇವಂತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು
ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy. Tahsildar)

9.3

ರ್ಜೇವಂತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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ರ್ಜೇವಂತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (LIVING CERTIFICATE)

9.4

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ರ್ಜೇವಂತ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

To English :
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:

b. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
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USER MANUAL OF NADA KACHERI
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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10.1 ನಿರುದಕಲಯೇಗಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (UNEMPLOYMENT CERTIFICATE)
ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

10.2 ನಿರುದಕಲಯೇಗಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು
ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy. Tahsildar)

10.3 ನಿರುದಕಲಯೇಗಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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10.4 ನಿರುದಕಲಯೇಗಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (UNEMPLOYMENT CERTIFICATE)

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ನಿರುದಕಲಯೇಗಿ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

To English :
a. ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
b. ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).

ಚಿತರ 3

ಷರ್ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು ಮತುತ To
English “ ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಮೇಲಕ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂಯ್ಕೇ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು. ಇಲ್ೂದಿದ್ಾರಕ
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ಧೃಡಿಕರಣಪತರವು ಇಂಗಿೂಷ್ ಮತುತ ಕನ್ುಡ ಮ್ಹಿತಿ ಸಕೇರಿ ಮುದ್ರಣ ರ್್ಗುತತದಕ. ( ಉದ್ಹರಣಕ : Applicant Name :
ಅಂಜನ್ Relation’s name: ಶರಣ್)

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಚಿತರ ೪ ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ
ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ರ್್ಯಸಂಗ ನ್ಡಕಸುತಿತರುವ ಸಂಸಕಥ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರ ರ್್ಯಸಂಗ ನ್ಡ್ಕಸುತಿತರುವ ಸಂಸಕಿಯ ಹಕಸರನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
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ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
a. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
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ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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11.1 ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವು (SOCIAL
SECURITY SCHEMES)

ಅರ್ಜ್ ಸವೇಕರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ/ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರ

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕ್್ರಿ

:

ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್

ಪರಮ್ಣ ಪತರ ವಿತರಿಸುವ ಸಿಳ

:

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ

11.2 ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾ ಹರಿವಿನ್ಲಿೂ ಬರುವ ಮುಖಯ
ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಹಕಸರುಗಳು ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿರ್ಕ.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ಉಪ ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy. Tahsildar)

11.3 ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರದ್ ಕ್್ಯಾರ್ಕೈಖರಿಯ ಚಿತರ .
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11.4 ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY
SCHEMES)
a. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

I.

ಈಗ ಇಂದರ್ಗ್್ಂಧಿ ರ್ರ್ಷರೇಯ ವೃದ್ಧಪಯ ರ್ಕೇತನ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ (IGNOAP
CERTIFICATE) ಬಗ್ಕೆ ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

b. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 2) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
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c. ಇಂದಿರ್ಗ್ಂಧಿ ರ್ಷಿರೇಯ ವೃದ್ಧಪಯ ರ್ಕೇತನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 2

To English:
ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ
ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3)

253

USER MANUAL OF NADA KACHERI

ಚಿತರ3

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
d. ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್
ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 4).
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ಚಿತರ 4
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ಷರ್ : Application’s Information ( Kannada) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು

,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ

ಮತುತ Application’s Information ( English) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 4ನ್ುು ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಲಿಂಗ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಲಿಂಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ (ಪುರುಷ, ಮಹಿಳ್, ಇತರಕ)
ವಯಸುು:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಯಸ್ನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪತಿತಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಧಮಾ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಧಮ್ವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .

ಪರವಗಾ :
ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

e.

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ
ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
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ಜ್ತಿ :
f.

ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ / ಸ್ೆಾನ್ (Webcam /Scan)
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ (webcam) ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು.
ಷರ್ : ೧. ಲಿಂಗ , ವಯಸು್, ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಧಮ್, ಪರವಗ್,ಜ್ತಿ, ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ
ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :
ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಇಂದಿರ್ಗ್ಂಧಿ ರ್ಷಿರೇಯ ವೃದ್ಧಪಯ ರ್ಕೇತನ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಪರಿಷೆರಣಕಯಲಿೂ ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು
ತಂತ್ರಂಶರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿರುತತದಕ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ಮ್ತರ ನ್ಮಲದಿಸ.
AS PER CASE WORKER :

ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡಕಯುತಿತರುವರಕ?
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a. ಹಿಂದಕ ಇವರಿಗಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಮ್ಸ್ಶನ್ ಮಂಜಲರ್ಗಿದಕಯ್ಕೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ
YES” ಅಥರ್್ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ . (ಚಿತರ 5 ಗಮನಿಸ).
ಖಜ್ನಕ :
b. ಖಜ್ನಕಯ ಹಕಸರನ್ುನ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
c. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ಇಂದಿರ್ಗ್ಂಧಿ ರ್ಷಿರೇಯ ವೃದ್ಧಪಯ ರ್ಕೇತನ್ ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಎನ್ುುವದ್ನ್ುು "YES”
ಅಥರ್್ NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ನಿಣ್ಯಸ . (ಚಿತರ 5 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 5

ಷರ್ : ೧. ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡ್ಕಯುತಿತರುವರಕ? , ಖಜ್ನಕ , ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ ಮಂಜಲರು

ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಇವುಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಖಜ್ನಕ ಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳದಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ ಪಯವ್ನಿಯೇರ್ಜತರ್್ಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯ್ದ್ ಖಜ್ನಕ ಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳುಳತತದಕ.
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ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.
ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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II.

ಈಗ ಸಂಧ್್ಯ ಸುರಕ್ಷ್ ಯೇಜನಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್(SSY Certificate) ಬಗ್ಕೆ
ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 1) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಸಂಧ್್ಯ ಸುರಕ್ಷ್ ಯೇಜನಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು (SSY Certificate) ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

To English:
ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ
ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)

261

USER MANUAL OF NADA KACHERI

ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
c. ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್
ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3
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ಷರ್ : Application’s Information ( Kannada) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು

,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ

ಮತುತ Application’s Information ( English) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 3ನ್ುು ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಲಿಂಗ :
i.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಲಿಂಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ (ಪುರುಷ, ಮಹಿಳ್, ಇತರಕ)
ವಯಸುು:

j.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಯಸ್ನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪತಿತಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :

k. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಧಮಾ :
l.

ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಧಮ್ವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .

ಪರವಗಾ :
m. ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ
ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಜ್ತಿ :
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n. ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
o. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ / ಸ್ೆಾನ್ (Webcam /Scan)
p. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ (webcam) ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು ಅಥರ್್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹತಿತರ
ಭ್ವಚಿತರವಿದ್ಾರಕ ಸ್ೆಾನ್ ಮ್ಡಬಕೇಕು
ಷರ್ : ೧. ಲಿಂಗ , ವಯಸು್, ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಧಮ್, ಪರವಗ್,ಜ್ತಿ, ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ
ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಸಂಧ್್ಯ ಸುರಕ್ಷ್ ಯೇಜನಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಪರಿಷೆರಣಕಯಲಿೂ ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿರುತತದಕ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ಮ್ತರ ನ್ಮಲದಿಸ.
AS PER CASE WORKER :
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ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡಕಯುತಿತರುವರಕ?
a. ಹಿಂದಕ ಇವರಿಗಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಮ್ಸ್ಶನ್ ಮಂಜಲರ್ಗಿದಕಯ್ಕೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ YES” ಅಥರ್್ NO”
ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ಖಜ್ನಕ :
b. ಖಜ್ನಕಯ ಹಕಸರನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
c. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ಸಂಧ್್ಯ ಸುರಕ್ಷ್ ಯೇಜನಕ ರ್ಕೇತನ್ ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಎನ್ುುವದ್ನ್ುು "YES” ಅಥರ್್ NO”
ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ನಿಣ್ಯಸ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ೧. ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡ್ಕಯುತಿತರುವರಕ? , ಖಜ್ನಕ , ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ ಮಂಜಲರು

ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಇವುಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
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ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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III.

ಈಗ ನಿಗಾತಿಕ ವಿಧರ್್ ರ್ಕೇತನ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್(DWP Certificate) ಬಗ್ಕೆ
ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 1) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ನಿಗ್ತಿಕ ವಿಧರ್್ ರ್ಕೇತನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು(DWP Certificate) ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

To English:
ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ
ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
c. ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್
ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3
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ಷರ್ : Application’s Information ( Kannada) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು

,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಮತುತ Application’s Information ( English) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 3ನ್ುು ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಲಿಂಗ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಲಿಂಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ (ಪುರುಷ, ಮಹಿಳ್, ಇತರಕ)
ವಯಸುು:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಯಸ್ನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪತಿತಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಧಮಾ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಧಮ್ವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .

ಪರವಗಾ :
ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

e.

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ
ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
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ಜ್ತಿ :
f.

ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಪತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಲದಸಬಕೇಕು
ಪತಿಯ ಹಕಸರು :
ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರಳ ಪತಿಯ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

yyyy- ಮರಣದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು

ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ವಿಳ್ಸ :
c. ಪತಿಯ ವಿಳ್ಸಕ್ಕೆಂದ್ು ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಮಲರು ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ವಿಳ್ಸವನ್ುುದ್ಖಲಿಸ. ಪತಿಯ ವಿಳ್ಸ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು
ಕಡ್್ಾಯ.
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ಪಿನ್ ಕ್ಕಲೇಡ್ :
d. ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇಡಕ್ಕೆಂದ್ು ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸ.
ಷರ್ : ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇಡ ಗಕಲತಿತದ್ಾರಕ ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ನ್ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ 6 ಸಂಖಕಯಯ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಅವಶಯಕ

(ಭ್ರತದ್

ಪ್ರಚಿೇನ್ ಸಂಪಕ್ ಸ್ಧನ್ ಅಂಚಕ ಇಲ್ಖಕ ಪರದಕೇಶರ್್ರು ಗುರುತಿಗಕ ತನ್ುದಕೇಯ್ದ್ ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು
ಹಕಲಂದಿದಕ. ಅದ್ುರ್ಕೇ ಪೇಸಿಲ್ ಇಂಡ್ಕಕ್ಸ್ ನ್ಂಬರ್ ಪ್ಲನ್ ಅಥರ್್ ಪ್ಲನ್ ಕ್ಕಲೇರ್ಡ ಎಂದ್ು ಕರಕಯಲ್ಗುತತದಕ)

ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ / ಸ್ೆಾನ್ (Webcam /Scan)
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ (webcam) ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು ಅಥರ್್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹತಿತರ
ಭ್ವಚಿತರವಿದ್ಾರಕ ಸ್ೆಾನ್ ಮ್ಡಬಕೇಕು
ಷರ್ : ೧. ಲಿಂಗ , ವಯಸು್, ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಧಮ್, ಪರವಗ್,ಜ್ತಿ, ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ
ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
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ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ನಿಗ್ತಿಕ ವಿಧರ್್ ರ್ಕೇತನ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಪರಿಷೆರಣಕಯಲಿೂ ವರದಿ ಕರಮ್ಂಕಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿರುತತದಕ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ಮ್ತರ ನ್ಮಲದಿಸ.
AS PER CASE WORKER :

ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡಕಯುತಿತರುವರಕ?
a. ಹಿಂದಕ ಇವರಿಗಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಮ್ಸ್ಶನ್ ಮಂಜಲರ್ಗಿದಕಯ್ಕೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ YES” ಅಥರ್್ NO”
ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ಖಜ್ನಕ :
b.
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ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
c. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ನಿಗ್ತಿಕ ವಿಧರ್್ ರ್ಕೇತನ್ ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಎನ್ುುವದ್ನ್ುು "YES” ಅಥರ್್ NO” ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ನಿಣ್ಯಸ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ೧. ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡ್ಕಯುತಿತರುವರಕ? , ಖಜ್ನಕ , ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ ಮಂಜಲರು

ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಇವುಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.

ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :
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ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು(ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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IV.

ಈಗ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪೇಷಣ್ ರ್ಕೇತನ್ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್(PHP Certificate) ಬಗ್ಕೆ
ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 1) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪೇಷಣ್ ರ್ಕೇತನ್ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು (PHP Certificate) ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

To English:
ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ
ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
c. ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್
ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3
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ಷರ್ : Application’s Information ( Kannada) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು

,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಮತುತ Application’s Information ( English) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 3ನ್ುು ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಲಿಂಗ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಲಿಂಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ (ಪುರುಷ, ಮಹಿಳ್, ಇತರಕ)
ವಯಸುು:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಯಸ್ನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪತಿತಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಧಮಾ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಧಮ್ವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .

ಪರವಗಾ :
ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

e.

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ
ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
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ಜ್ತಿ :
f.

ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಅಂಗವಿಕಲ್ತಕಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಲದಸಬಕೇಕು
ಅಂಗವಿಕಲ್ತಕಯ ರಿೇತಿ :
h. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಅಂಗವಿಕಲ್ತಕಯ ರಿೇತಿಯನ್ುು (ದ್ೃಷಿಿ, ಮ್ತು, ಶರವಣ, ಅಂಗ ಚಲ್ನಕ ಮತುತ ಮ್ನ್ಸಕ) ಕ್ಕಲಂಬಕಲ
ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಅಂಗವಿಕಲ್ತಕಯ ಪರಮ್ಣ ಶಕೇಕಡ್ರ್್ರು :
i.

ಅಂಗವಿಕಲ್ತಕಯ ಪರಮ್ಣ ಶಕೇಕಡ್್ರ್್ರುವನ್ುು (40 TO 100 ಒಳಗಕ) ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ / ಸ್ೆಾನ್ (Webcam /Scan)

j.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ (webcam) ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು ಅಥರ್್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹತಿತರ
ಭ್ವಚಿತರವಿದ್ಾರಕ ಸ್ೆಾನ್ ಮ್ಡಬಕೇಕು
ಷರ್ : ೧. ಲಿಂಗ , ವಯಸು್, ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಧಮ್, ಪರವಗ್,ಜ್ತಿ, ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ
ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.
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ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.
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ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪೇಷಣ್ ರ್ಕೇತನ್

ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಪರಿಷೆರಣಕಯಲಿೂ ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿರುತತದಕ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ಮ್ತರ ನ್ಮಲದಿಸ.
AS PER CASE WORKER :

ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡಕಯುತಿತರುವರಕ?
d. ಹಿಂದಕ ಇವರಿಗಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಮ್ಸ್ಶನ್ ಮಂಜಲರ್ಗಿದಕಯ್ಕೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ YES” ಅಥರ್್ NO”
ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ಖಜ್ನಕ :
e. ಖಜ್ನಕಯ ಹಕಸರನ್ುನ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
f.

ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ :
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ಅಂಗವಿಕಲ್ ಪೇಷಣ್ ರ್ಕೇತನ್

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಎನ್ುುವದ್ನ್ುು "YES” ಅಥರ್್ NO”

ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ನಿಣ್ಯಸ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ೧. ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡ್ಕಯುತಿತರುವರಕ? , ಖಜ್ನಕ , ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕ ಮತುತ ಮಂಜಲರು

ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಇವುಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು (ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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V.

ಈಗ ರ್ರ್ಷರೇಯ ಕುಟ್ುಂಬ ಕ್ಷಕೇಮ ಯೇಜನಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್(NFBS Certificate) ಬಗ್ಕೆ
ತಿಳಿದ್ುಕ್ಕಲಳಕ್ ಳೇಣ.:

a. ಸ್ಮ್ರ್ಜಕ ಭದ್ರತ್ ಯೇಜನಕಗಳ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರ (SOCIAL SECURITY SCHEMES) ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಿನ್ (ಚಿತರ. 1) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.
b. ರ್ಷಿರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಕೇಮ ಯೇಜನಕ ಪರಮ್ಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 1

To English:
ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ
ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 2)
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ಚಿತರ2

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ:
c. ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳ್ದ್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು ಮತುತ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್
ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸುವದ್ು (ಗಮನಿಸ ಚಿತರ 3).
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ಚಿತರ 3
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Application’s Information ( Kannada) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ

ಷರ್ :

ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಕನ್ುಡದ್ಲಿೂ ಮತುತ Application’s Information ( English) ಈ ಶೇಷಿ್ಕ್ಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಇರುವ
ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು, ಸಂಬಂಧಿೇಕರ ಹಕಸರು ,ಖ್ಯಂ ವಿಳ್ಸವನ್ುು ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲಿಸಬಕೇಕು.

ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ವಿವರಗಳ ದ್ಖಲಕ :
ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕನ್ುಡ ಮತುತ ಇಂಗಿೂಷ್ ನ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 3ನ್ುು ಗಮನಿಸ) ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 9 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ ( ಹಕಲಸ ಅರ್ಜಾ ದ್ಖಲಿಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಸ್ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಗಳು)ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ.
ಲಿಂಗ :
a. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಲಿಂಗವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ (ಪುರುಷ, ಮಹಿಳ್, ಇತರಕ)
ವಯಸುು:
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ವಯಸ್ನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪತಿತಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಹುಟ್ಟಿದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ddಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ , mm- ಹುಟ್ಟಿದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ
ನ್ುು

yyyy- ಹುಟ್ಟಿದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಧಮಾ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರ ಧಮ್ವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್
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ಪರವಗಾ :
ಪರವಗ್ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಲ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್

e.

, ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಪರವಗ್ ತಿಳಿಯದಕ

ಹಕಲದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ , ಅವರ ಜ್ತಿಯನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ. ನಿಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಜ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರವಗ್ಗಳನ್ುು ಪತಕತ ಮ್ಡಿ
ಅನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಜ್ತಿ :
f.

ಪರವಗ್ದ್ ಆಯ್ಕೆಯ ನ್ಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿದ್ ಪರವಗ್ದ್ಲಿೂ ಬರುವ ಎಲ್ೂ ಜ್ತಿಗಳ ಹಕಸರು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ಲಿೂ
ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುವದ್ು.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ

ಹಕೇಳಿದ್

ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಲ್ು ಯ್ವುದಕೇ ಜ್ತಿಗಕ ಒಂದ್ಕಿೆಂತ ಹಕಚುಿ ಹಕಸರುಗಳಿದ್ಾರಕ ಅರ್ಕಲ್ೂ
ಜ್ತಿಯಡಿ ತಕಲೇರಿಸಲ್ಗುತತದಕ.

ಜ್ತಿಯನ್ುು

ಆಯ್ಕೆ

ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಒಂದಕೇ

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಜ್ತಿ ಕ್ಕಲಂಬಕಲನ್ಲಿೂ ಇಲ್ೂದಿದ್ಾ ಪಕ್ಷದ್ಲಿೂ ನಿೇರ್ಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ

ಪರವಗ್ ಸರಿಯೇ ಎಂದ್ು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ.
ಒಟ್ುಿ ರ್್ರ್ಷಾಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್)
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್) ವಿಚ್ರಿಸ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ವಿವರಗಳನ್ುನ ನ್ಮಲದಸ.
ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು
a. ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸುವ ಮುನ್ು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಶರೇ/ಶರೇಮತಿ/ಕುಮ್ರಿ ಎಂದ್ು
ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

, ನ್ಂತರ ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ

ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರನ್ುು ದ್ಖಲಿಸ ಇದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಗ್ಕ ಸಂಬಂಧ :
b. ಅರ್ಜ್ದ್ರನಿಗಕ ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯು ಯ್ವ ರಿೇತಿಯ
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
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ಮರಣರ್್ದ್ ದನ್ಂಕ :
c. ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. dd- ಮರಣದ್
ದಿನ್ಂಕ , mm- ಮರಣದ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಖಕಯ

yyyy- ಮರಣದ್ ವಷ್ ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ಮರಣದ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮರಣದ್ ಸಮಯದ್ಲಿೂ ವಯಸುು :
d. ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ವಯಸು್ ಮರಣದ್ ಸಮಯದ್ಲಿೂ ಎಷುಿ ಎಂದ್ು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಮರಣದ್ ಕ್್ರಣ :
e. ಮರಣದ್ ಕ್್ರಣವನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 4

ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ / ಸ್ೆಾನ್ (Webcam /Scan)
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಭ್ವಚಿತರವನ್ುು ರ್ಕಬ್ ಕ್್ಯಮ್ (webcam) ಮಲಲ್ಕ ಸಕರಕಹಿಡಿಯಬಕೇಕು ಅಥರ್್ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹತಿತರ
ಭ್ವಚಿತರವಿದ್ಾರಕ ಸ್ೆಾನ್ ಮ್ಡಬಕೇಕು
ಷರ್ : ೧. ಲಿಂಗ , ವಯಸು್, ಹುಟ್ಟಿದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಧಮ್, ಪರವಗ್,ಜ್ತಿ, ಮತುತ ಒಟುಿ ರ್್ಷಿ್ಕ ಆದ್ಯ ( ಎಲ್ೂ

ಮಲಲ್ಗಳಿಂದ್), ಮರಣರ್್ದ್ ವಯಕಿತಯ ಹಕಸರು, ಮೃತ ವಯಕಿತಯಂದಿಗಕ ಸಂಬಂಧ, ಮರಣರ್್ದ್ ದಿನ್ಂಕ, ಮರಣದ್
ಸಮಯದ್ಲಿೂ ವಯಸು್ ಮತುತ ಮರಣದ್ ಕ್್ರಣಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯರ್್ಗಿದಕ.

ಉಳಿಸು -SAVE :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 10 ರಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (SAVE) ಗಮನಿಸ.
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ಮುದ್ರಣ -PRINT :
ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸದ್ ನ್ಂತರ ಅರ್ಜ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11
ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT) ಗಮನಿಸ.
ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕೇಂದ್ರದ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸವೇಕೃತಿ -RECEIVE FROM CYBER

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕರು ಸಕೈಬರ್ ಕ್ಕಂದ್ರಗಳಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಸವೇಕರಿಸಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 11.a ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ
ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (RECEIVE FROM CYBER) ಗಮನಿಸ.
ಮುದರಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ- HANDOVER TO RI:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆಯ
ಮಲಲ್ಕ ವಿತರಿಸಬಕೇಕು ಕರಮ್ಂಕ 12 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (HANDOVER TO RI) ಗಮನಿಸ.
ನ್ಮಲದಸದ್ ಅರ್ಜಾಯ ಸಥತಿ - GET STATUS :

ಅರ್ಜ್ಯ ಸಿತಿ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕರಮ್ಂಕ 13 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (GET STATUS) ಗಮನಿಸ.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ (ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್)- RECEIVED FROM RI:

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳತ್ತರಕ .

ಕರಮ್ಂಕ 14 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ

ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು (RECEIVED FROM RI) ಗಮನಿಸ.

ಅರ್ಜಾ ಪರಿಷೆರಣಕ (ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - UPDATE STATUS:

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಸವೇಕೃತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜ್ಯ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಂತ್ರಂಶದ್ಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸಬಕೇಕು. ಕರಮ್ಂಕ 17 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (UPDATE STATUS ) ಗಮನಿಸ.
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ಉಳಿದ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ಗಿ ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುು ನಕಲೇಡಿ. (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ರ್ಷಿರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಕೇಮ ಯೇಜನಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪರಮ್ಣ ಪತರದ್ ಪರಿಷೆರಣಕಯಲಿೂ ವರದಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ತಂತ್ರಂಶರ್ಕೇ
ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡಿರುತತದಕ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ವರದಿ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ಮ್ತರ ನ್ಮಲದಿಸ.
AS PER CASE WORKER :

ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡಕಯುತಿತರುವರಕ?
a. ಹಿಂದಕ ಇವರಿಗಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಮ್ಸ್ಶನ್ ಮಂಜಲರ್ಗಿದಕಯ್ಕೇ ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ YES” ಅಥರ್್ NO”
ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ಖಜ್ನಕ :
b. ಖಜ್ನಕಯ ಹಕಸರನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ .
ಮುಚಚಳಿಕ್ಕ ದನ್ಂಕ :
c. ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಅಥರ್್

ಒತಿತ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ :
d. ಅರ್ಜ್ದ್ರರಿಗಕ ರ್ಷಿರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷಕೇಮ ಯೇಜನಕ ಮಂಜಲರು ಮ್ಡಬಹುದಕೇ ಎನ್ುುವದ್ನ್ುು "YES” ಅಥರ್್
NO” ಎಂದ್ು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ನಿಣ್ಯಸ . (ಚಿತರ 4 ಗಮನಿಸ).
ಬ್ಯಂಕ್ ಹಕಸರು :
e. ಬ್ಯಂಕ್ಸ ಹಕಸರನ್ುು ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ
ಚಕಕುೆ ಸಂಖಕಯ :
f.

ಚಕಕುೆ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
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ಚಕಕುೆ ದನ್ಂಕ :
g. ಚಕಕುೆ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ
ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ಚಕಕುೆ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಚಿತರ 4

ಷರ್ : ೧. ಬಕೇರಕ ಯ್ವುದ್ದ್ರು ಯೇಜನಕಯ ಲ್ಭ ಪಡ್ಕಯುತಿತರುವರಕ? , ಖಜ್ನಕ , ಮುಚಿಳಿಕ್ಕ ದಿನ್ಂಕ, ಮಂಜಲರು

ಮ್ಡಬಹುದಕೇ, ಬ್ಯಂಕ್ಸ ಹಕಸರು, ಚಕಕುೆ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ಚಕಕುೆ ದಿನ್ಂಕಗಳ ನ್ಮಲದ್ನಕ ಕಡ್್ಾಯ.
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ಡಿರ್ಜಟ್ಲ್ ಸಕೈನಿಂಗ್ (ಉಪ-ತಹಸಲ್ಾರರ ಲ್ಗಿನ್ )- DIGITAL SIGNING :

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪರಿಶೇಲಿಸ ಪರಿಷೆರಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮರುಪರಿಶಲಿೇಸ, ತಿದ್ುಾಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿದ್ಾರಕ
ತಿದ್ುಾಪಡಿ ಮ್ಡಿ ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್ ಅವರು Digital signing ಮ್ಡುತ್ತರಕ. ಕರಮ್ಂಕ 19 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ
(DIGITAL SIGNING ) ಗಮನಿಸ.

ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುನ ಮುದರಸುವುದ್ು )ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್ಾಹಕರ ಲ್ಗಿನ್) - PRINTCERTIFICATE

ನ್ಡಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನ್ು ಅನ್ುಮೊೇದ್ನಕಗಕಲಂಡ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ಮುದಿರಸಲ್ು “PRINT CERTIFICATE” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು.
ಕರಮ್ಂಕ 20 ರಲಿೂ ಕ್ಕಲಟಿ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ುನ (PRINT CERTIFICATE) ಗಮನಿಸ.
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21)

ವರದಗಳು (REPORTS) :

ಕ್ಕಳಗಕ ಕ್ಕಲಟಿ ವರದಿಗಳಲಿೂ 5 ತರಹದ್ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ವರದಿಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು (ಚಿತರ 1a ಗಮನಿಸ). ಈ ವರದಿಗಳನ್ುು ನ್ಡ
ಕಚಕೇರಿ ತಂತ್ರಂಶ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಎಲ್ೂ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ು.
1. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕ (Naadakacheri Operator)
2. ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Nadakacheri case worker)
3. ತ್ಲ್ಲೂಕ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕ (Talluka office case worker)
4. ಉಪ-ತಹಸೇಲ್ಾರ್( Dy-Tahsildar)
5. ತಹಸೇಲ್ಾರ್(Tahsildar)
a. “Reports” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. ಆಗ (ಚಿತರ 1a) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು ಅದ್ರಲಿೂ ನಿಮಗಕ ಬಕೇಕ್್ದ್
ವರದಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿ ಕ್ಕಲಳಳಬಹುದ್ು.

ಚಿತರ 1a
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I.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಅರ್ಜಾ ಸವೇಕೃತಿ - RECEIVED FROM RI

ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು ಖುದ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ನ್ಂತರ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರಿಗಕ ತಲ್ುಪ್ಲಸುತ್ತರಕ.
ಪರಿಶೇಲಿಸದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ತಕಗಕದ್ುಕ್ಕಲಳಳತ್ತರಕ .
a. “Received From RI” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 1a ಗಮನಿಸ)
b. “Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು

ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
c. “View Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button ) ಒತಿತ. (ಚಿತರ 2a ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 2a

a. ನ್ಮಲದಿಸದ್ ದಿನ್ಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಂತಕ (ಚಿತರ 2 ಗಮನಿಸ) ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿರ್್್ಹಕರು
ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ್ ಪಡ್ಕದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ುು ಕ್್ಣಬಹುದ್ು (ಚಿತರ 3a ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 3a

298

USER MANUAL OF NADA KACHERI
II.

ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ಕ ಅರ್ಜಾಯ ವಿತರಣಕ -HANDOVER TO RI:

ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿಗಕ ಭಕೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ ಸಂದ್ಭ್ದ್ಲಿೂ ಅವರಿಗ್ಗಿ
ಜಕಲೇಡಿಸಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ುು ವಿತರಿಸತ್ತರಕ.
a. “Handover To RI” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತಿತ. (ಚಿತರ 1a ಗಮನಿಸ)
b. “Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ
ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ, ತಿಂಗಳು

ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
c. “View Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button ) ಒತಿತ. (ಚಿತರ 4a ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 4a

b. ನ್ಮಲದಿಸದ್ ದಿನ್ಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಂತಕ (ಚಿತರ 4a ಗಮನಿಸ) ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ರ್ಜಸವ
ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಕ ನಿೇಡಿದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಚಿತರ 5a ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 5a

III.

ಎರಡು ದನ್ಂಕಗಳ ನ್ಡುರ್ಕ ಸವೇಕರತಿಯ್ದ್ ಅರ್ಜಾಗಳು - APPLICATIONS RECEIVED
BETWEEN TWO DATES :

ಎರಡು ದಿನ್ಂಕಗಳ ಮಧಯದ್ಲಿೂ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪಡ್ಕದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ು.
a. “Application Received Between Two Dates” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 1a
ಗಮನಿಸ)
b. “From Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ,

ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
c. “To Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು
ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
d. “View Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button ) ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 6a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 6a

a. ಎರಡು ದಿನ್ಂಕಗಳ ಮಧಯದ್ಲಿೂ ನ್ಡಕಚಕೇರಿಯ ನಿರ್್್ಹಕರು ಪಡ್ಕದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಚಿತರ 7a
ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 7a
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IV.

ಸವೇಕರತ ಅರ್ಜಾಗಳು (ರ್ಜಯ ಮಟ್ಿ) (APPLICATIONS RECEIVED (STATE USER)

Districtwise (ರ್ಜಲ್ೂರ್್ರು) :

a. “Application Received State User” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 1a
ಗಮನಿಸ).
b. “Districtwise” ಅಥರ್್ “Talukwise” ಅಥರ್್ “Servicewise” ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಡಿಯನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು .
(ಚಿತರ 8a ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 8a

c. “Districtwise” ಆಯುಾ ಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಚಿತರದ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 8a ಗಮನಿಸ) ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ,
d. “ರ್ಜಲಕೂ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ರ್ಜಲಕೂಯ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
e. “From Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ,

ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
f.

“To Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು
ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

g. “View Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button ) ಒತಿತ. (ಚಿತರ 9a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 9a

h. ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ರ್ಜಲಕೂಯಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಒಟುಿ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. (ಚಿತರ 10a
ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 10a

a. ಈ ಚಿಹಕುಯನ್ುು

ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ರ್ಜಲಕೂಯಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಒಟುಿ

ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. . (ಚಿತರ 11a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 11a

Talukwise (ತ್ಲ್ಲೂಕ) :

ಚಿತರ 12a

a.

“Talukwise” ಆಯುಾ ಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಚಿತರದ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 13a ಗಮನಿಸ) ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ,

b.

“ರ್ಜಲಕೂ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ರ್ಜಲಕೂಯ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

c. “ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
d. “From Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ,

ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
e. “To Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು
ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
f.
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ಚಿತರ 13a

g. ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಒಟುಿ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. (ಚಿತರ 14a
ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 14a

b. ಈ ಚಿಹಕುಯನ್ುು

ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಒಟುಿ

ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. (ಚಿತರ 15a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 15a

Servicewise (ಸವಿಾಸರ್ಕೈಸ್) :

ಚಿತರ 16a

a.

“Servicewise” ಆಯುಾ ಕ್ಕಲಂಡ ಮೇಲಕ ಕ್ಕಳಗಕ ಚಿತರದ್ಲಿೂ (ಚಿತರ 17a ಗಮನಿಸ) ಕ್ಕಲಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು
ನ್ಮಲದಿಸ,

b.

“ರ್ಜಲಕೂ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ರ್ಜಲಕೂಯ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

c. “ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
d. “Hobli” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿಯ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
e. “From Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು

ಒತಿತ ದಿನ್ಂಕ,

ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
f.

“To Date” ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು (dd-/mm/yyyy) ಮ್ದ್ರಿಯಲಿೂ
ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ. ಅಥರ್್ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಕ್್ಯಲಕಂಡರ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ನ್ುು
ತಿಂಗಳು ಹ್ಗು ವಷ್ವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

g. “View Report” ಗುಂಡಿಯನ್ುು(button ) ಒತಿತ. (ಚಿತರ 17a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 17a

h. ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಒಟುಿ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. (ಚಿತರ 18a
ಗಮನಿಸ)

ಚಿತರ 18a

i.

ಈ ಚಿಹಕುಯನ್ುು

ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಹಕಲೇಬಳಿಯಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಒಟುಿ

ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. . (ಚಿತರ 19a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 19a
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V.

ಬ್ಕಿ - PENDENCY

ಬ್ಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು

a. “Pendency” ಸಲಚನ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಲ್ನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 20a ಗಮನಿಸ).
b.

“ರ್ಜಲಕೂ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ರ್ಜಲಕೂಯ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

c. “ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ ಹಕಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. (ಚಿತರ 20a ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 20a

d. ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ತ್ಲ್ಲೂಕಿನ್ಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಒಟುಿ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. (ಚಿತರ 21a
ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 21a

e. ಈ ಚಿಹಕುಯನ್ುು

ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಹಕಲೇಬಳಿಯಲಿೂ ದ್ಖಲ್ದ್ ಬಕೇರಕ ಬಕೇರಕ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಒಟುಿ

ಸಂಖಕಯಗಳನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು. . (ಚಿತರ 22a ಗಮನಿಸ)
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ಚಿತರ 22a

f.

ಧೃಡಿಕರಣಪತರಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಲಿಂಕ್ಸ ಗಳನ್ುು

ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ

ಯ್ವ ಯ್ವ ಅಧಿಕ್್ರಿಗಳ ಲ್ಗಿನ್ ನ್ಲಿೂ ಬ್ಕಿ ಇರುವುವು ಮತುತ

ಧೃಡಿಕರಣಪತರಗಳು

Acknowledgement no ,

ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು ಮತುತ ಅರ್ಜ್ ಹ್ಕಿದ್ ದಿನ್ಂಕವನ್ುು ನಕಲೇಡಬಹುದ್ು (ಚಿತರ 23a ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 23a
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ಕ್ೌಂಟ್ರ್ ಮಲಲ್ಕ ವಿಚ್ರಣ್ರಹಿತ ಸಕೇರ್ಕಗಳು (OTC service)

22)

ನ್ಡ ಕಚಕೇರಿ ನಿರ್್್ಹಕನಿಗಕ/ಳಿಗಕ (Naadakacheri Operator) ಮ್ತರ ಕ್ೌಂಟರ್ ಮಲಲ್ಕ ವಿಚ್ರಣ್ರಹಿತ ಸಕೇರ್ಕಗಳಿಗಕ
ಅನ್ುಮತಿ ಇದಕ.

a. “OTC service” ಟ್ಯಬನ್ುು ಒತತಬಕೇಕು. ಆಗ (ಚಿತರ 24a) ತಕರಕದ್ುಕ್ಕಲಳುಳವದ್ು.

ಚಿತರ 24a

ಕ್ೌಂಟರ್ ಮಲಲ್ಕ ವಿಚ್ರಣ್ರಹಿತ ಸಕೇರ್ಕಗಳಿಗ್ಗಿ ಒಪಿಿಗ್ಕ ಸಂಖಕಯ (Acknowledgement number) ಅಥರ್್ ಪಡಿತರ
ಕ್್ಡ್ಾ ಸಂಖಕಯ(Ration card number)
ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
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Acknowledgement number (ಸವೇಕರತಿ ಸಂಖಕಯ)
a. ರಸೇದ ಸಂಖಕಯ (Acknowledgement number)ಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ Acknowledgement
number ನ್ುನ ರಸೇದಿ ಸಂಖಕಯ (Acknowledgement number) ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ
ನ್ಮಲದಿಸ.
b. “Search” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.
ಈಗ ಅರ್ಜ್/ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕ್್ಣಿಸುವದ್ು (ಚಿತರ 25a ಗಮನಿಸ)
c. ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು “Select” ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
d. ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಹ್ಲಕಲೇಗ್್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
e. ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
f.

ಮುದ್ರಣ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸಬಹುದ್ು.

g. “Clear” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸದಕ
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುಸದ್ು (ಚಿತರ 25a ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 25a
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ಪಡಿತರ ಕ್್ಡ್ಾ ಸಂಖಕಯ(Ration card number) :
a. ಪಡಿತರ ಕ್್ಡ್ಾ ಸಂಖಕಯ(Ration card number) ಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಂಡರಕ Ration card number
ನ್ುನ ಪಡಿತರ ಕ್್ಡ್ಾ ಸಂಖಕಯ(Ration card number) ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
b. “Search” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು.
ಈಗ ಅರ್ಜ್/ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕ್್ಣಿಸುವದ್ು (ಚಿತರ 26a ಗಮನಿಸ)
c. ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು “Select” ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
d. ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಹ್ಲಕಲೇಗ್್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
e. ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
f.

ಮುದ್ರಣ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸಬಹುದ್ು.

g. “Clear” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸದಕ
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುಸದ್ು (ಚಿತರ 26a ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 26a
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ಬಕೇರಕ ಮ್ನ್ದ್ಂಡಗಳು (Other parameters):
a. ಬಕೇರಕ ಮ್ನ್ದ್ಂಡ (Other parameters) ವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.
Services :
“Services” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಮುದಿರಸಲ್ು ಬಕೇಕ್್ದ್ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

b.

ರ್ಜಲಕೂ :
c. “ರ್ಜಲಕೂ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ರ್ಜಲಕೂಯನ್ುುಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ತ್ಲ್ುೂಕ :
d. “ತ್ಲ್ುೂಕ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ತ್ಲ್ುೂಕನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.

ಹಕಲೇಬಳಿ :
e. “ಹಕಲೇಬಳಿ” ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಹಕಲೇಬಳಿಯನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಿಳ.
ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ / ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ
f.

ಅರ್ಜ್ದ್ರ ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ ಅಥರ್್ ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತನಕಲೇ
ಎಂಬುದ್ನ್ುು ವಿಚ್ರಿಸ ಗ್್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ “

ಅಥರ್್ “ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ”

ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ. ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ್ ಗ್ರಮ
ಮತುತ ಅದ್ರಲಿೂ ಬರುವ ಉಪಗ್ರಮವನ್ುು ಆಯುಾಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು. ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶರ್್ಗಿದ್ಾರಕ ಕ್ಕಲಂಬಕಲ ಬ್ಕ್ಸ್
ನಿಂದ್ ಪಟಿಣ ಪರದಕೇಶ ಮತುತ ಅದ್ರ ರ್್ಡ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಳಬಕೇಕು.
ಅರ್ಜಾದ್ರನ್ ಹಕಸರು :
g. ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
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ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರು :
h. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರಿನ್ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸ.
i.

“Search” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತತಬಕೇಕು. (ಚಿತರ 27a ಗಮನಿಸ).

ಚಿತರ 27a

ಈಗ ಅರ್ಜ್/ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕ್್ಣಿಸುವದ್ು (ಚಿತರ 28a ಗಮನಿಸ)
j.

ಅರ್ಜ್ಯನ್ುು “Select” ಮ್ಡಿಕ್ಕಲಳಿಳ.

k. ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಹ್ಲಕಲೇಗ್್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.
l.

ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಯನ್ುು ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯ ಯ ಮುಂದಕ ಕ್ಕಲಟ್ಟಿರುವ ಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿೂ ನ್ಮಲದಿಸ.

m. ಮುದ್ರಣ ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸಬಹುದ್ು.
n. “Clear” ಗುಂಡಿಯನ್ುು (button) ಒತಿತದ್ರಕ ಆಯುಾಕ್ಕಲಂಡ ಧೃಡಿಕರಣ ಪತರವನ್ುು ಮುದಿರಸದಕ
ರದ್ುಾಗಕಲಳಿಸಬಹುಸದ್ು (ಚಿತರ 28a ಗಮನಿಸ).
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ಚಿತರ 28a

ಷರ್ : ೧. ರ್ಜಲಕೂ, ತ್ಲ್ಲೂಕು, ಹಕಲೇಬಳಿ, ಗ್ರಮೇಣ ಪರದಕೇಶ / ನ್ಗರ ಪರದಕೇಶ, ಅರ್ಜ್ದ್ರನ್ ಹಕಸರು ಮತುತ

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಕಸರುಗಳ ನ್ಮಲದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
೨. ಹ್ಲಕಲೇಗ್ರಮ್ ಸಂಖಕಯ ಮತುತ ಸಕಿೇಷನ್ರಿ ಸಂಖಕಯಗಳ ನ್ಮಲದ್ು ಕಡ್್ಾಯ.
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