ಸ್ವ ಯಂ ಉದ್ಯೊ ಗ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
Frequently asked questions (ಸಾಮಾನ್ೊ ವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳು)

ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳು
1.
ಸ್ವ ಯಂ ಉದ್ಯೊ ಗ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ
ಹೇಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕು?
ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ
ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಆನ್-ಲೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಫ್-ಲೈನ್
ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಿ .

2.ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಯಾವ ಪೂವಿಸಿದಧ ತ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು?
ಅ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ
ಆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ (ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಹಾಂದಿರುವ)
ಇ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ ಆರ್.ಡಿ.ಸಂಖ್ಯೊ (ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ
ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರಬೇಕು)
ಈ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ನಿೋಡಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣ
ಪ್ತ್ರ .

3. ಸುವಿಧಾ ತ್ರ ಾಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕು?
ಅ. ರ್ಜಲ್ಲಿ ವೊ ವಸಾಾ ಪ್ಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಗಮ,
ಆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಸಾಮ ರ್ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ((https://suvidha.karanataka.gov.in)
ನ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದು.
ಇ. ಆಯಾ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾೊ ಪ್ತು ಯಲ್ಲಿ ರುವ ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ಕೇಾಂದರ ಗಳು (Citizen Service

Centre)
ಈ. ಕನಿಟಕ ಒನ್ ಕೇಾಂದರ ಗಳು.
ಉ. ಬಾಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಾಂದರ ಗಳು.
ಊ. ಅಟಲ್-ರ್ಜ ಜನ್ಸ್ೆ ೋಹ ಕೇಾಂದರ ಗಳು.

4.
ವಿವಿಧ ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ಕೇಾಂದರ ಗಳು/ಕನಿಟಕ ಒನ್/ಬಾಂಗಳೂರು ಒನ್/ಅಟಲ್-ರ್ಜ ಜನ್ಸ್ೆ ೋಹ
ಕೇಾಂದರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಶುಲೂ ವನ್ನೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕೆ? ***

ಹೌದು.

5. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಮಧೊ ವತಿಿಗಳ ಅವಶೊ ಕತೆ ಇದೆಯೇ?
➢ ಇಲಿ . ಡಿ.ಎಾಂ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದು.
➢ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮುಖಾಂತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಮಧೊ ವತಿಿಗಳ ಸ್ಹಾಯವಿಲಿ ದೇ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದು.?

6.ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅಾಂದಾಜು 15 ರಿಾಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವಶೊ ಕವಿರುವ ದಾಖಲ್ಲತಿಗಳಾದ,
ಅ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ
ಆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂ (ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಹಾಂದಿರುವ)
ಇ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೊ (ಆರ್.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೊ )
ಈ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ನಿೋಡಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣ
ಪ್ತ್ರ .
ಮೇಲೂ ಾಂಡ ದಾಖಲ್ಲತಿಗಳನ್ನೆ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದದ ಲ್ಲಿ ಶೋಘ್ರ ವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು
ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತ್ು ದೆ.

7.ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕನ್ೆ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕನ್ೆ ಡ ಹಾಗೂ ಆಾಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ.

8.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ತ್ಮಮ ರ್ಜಲೆಿ ಯನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ರುವ ವಿಳಾಸ್ದಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ತ್ಮಮ
ರ್ಜಲೆಿ ಯನೆೆ ೋ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

9.ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಗೆ ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿ ಅನ್ನೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಅರ್ಜಿ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಇಲಿ .
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಗೆ ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿ ಅನ್ನೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಲಿ ದಿದದ ರೆ
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಗೆ ಒ.ಟಿ.ಪ್ತ ಬರುವುದಿಲಿ . ಇದರಿಾಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ಕ
ಮುಾಂದುವರೆಯುವುದಿಲಿ .

10.ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ೊ ಾಂಕ್ ಖತೆಗೆ ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿ ಅನ್ನೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು
ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಾಂದಿನ್ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿ ನಿಗಮದ ಸೌಲಭ್ೊ
ಪ್ಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಬ್ೊ ಾಂಕ್ ಖತೆಗೆ ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿನ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ
ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

11.ಕೆ.ವೈ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಇ-ಸ್ಹ ಎಾಂದರೆ ಏನ್ನ?
ಕೆ.ವೈ.ಸಿ:- ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೂ ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ೊ ಾಂಕ್ ಖತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ (ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ ಮೂಲಕ) ಸೌಲಭ್ೊ
ಒದಗಿಸ್ಲು ಇರುವ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
ಇ-ಸ್ಹ:- ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿದ ನಂತ್ರ
ಮೇಲೂ ಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಯಂ ದೃಢೋಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

12.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆಗಬಹುದು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 2 ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅ). ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಸೈನ್-ಅಪ್ Option ಅನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ OTPಬರುತ್ು ದೆ. ಸ್ದರಿ
OTPಯನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು Password ಅನ್ನೆ ಸೃರ್ಜಸುತ್ು ದೆ. ನಂತ್ರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯು ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ
ಲಭ್ೊ ವಿರುತ್ು ದೆ.
ಆ). ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ Login with OTP Option ಅನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಔಖಿP ಬರುತ್ು ದೆ.
ಸ್ದರಿ ಔಖಿP ಯನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

13.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ OTP ನ್ಮೂದಿಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ರಾ ಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಿದರೆ
ಯಾವ ಕರ ಮವಹಸ್ಬೇಕು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ OTP ನ್ಮೂದಿಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಿ ತ್ಪ್ರಾ ಗಿ
ನ್ಮೂದಿಸಿದರೆ ಐ.ಟಿ ಕಾಯ್ಕದ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ 3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತ್ರ ಪುನ್: ಪ್ರ ಯತಿೆ ಸ್ಬಹುದು.

14. Password Creation ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಪ್ರ ಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಅ Password ಕನಿಷಠ 8 ಅಕ್ಷರಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿರಬೇಕು.
ಆ).

8 CPÀëgÀUÀ¼À°è 1-Uppercase, 1-Lowercase, 1- Number ºÁUÀÆ 1- Special
Character CPÀëgÀUÀ½AzÀ PÀÆrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
15.ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ Password ಅನ್ನೆ ಮರೆತ್ತಹೋದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಧೊ ವೇ?
ಹೌದು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು Forgot Password? Option ಅನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ತ್ಮಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ
ನ್ಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ OTPಬರುತ್ು ದೆ. ಸ್ದರಿ OTP ಯನ್ನೆ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ತ್ಮಮ Password ಅನ್ನೆ
ಮರುಹಾಂದಿಸ್ಬಹುದು.

16.ಅರ್ಜಿದಾರರು Login ಆಗುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ OTP ಸಿವ ೋಕೃತ್ವಾಗದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಕರ ಮವಹಸ್ಬೇಕು?
ಅ). ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಮೊಬೈಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ನೆರ್ಟವಕ್ಿ ಇರುವುದನ್ನೆ ಖತಿರ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.
ಆ). ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ Server ನಿಧಾನ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ದದ ಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಲಾ ಸ್ಮಯದ ನಂತ್ರ ಪುನ್:
ಪ್ರ ಯತಿೆ ಸ್ಬೇಕು.

17.ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿ ಒ.ಟಿ.ಪ್ತ ಕೇಳಲ್ಲಗುವುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಬ್ರಿ ಒ.ಟಿ.ಪ್ತ ಕೇಳಲ್ಲಗುವುದು
1.

ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆಗುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ

2.

ಆಧಾರ್ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ

3.

ಇ-ಕೆವೈಸಿ

4.

ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಸ್ಹ

18.ವಿಶೇಷಚೇತ್ನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಯಾವ ಕರ ಮವಹಸ್ಬೇಕು?
ಅರ್ಜಿಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಚೇತ್ನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲದ
ಸ್ಾ ಳದಲ್ಲಿ ತ್ವು ಯಾವ ಅಾಂಗವೈಕಲೊ ಕೊ ಒಳಗ್ರಗಿರುತ್ು ರೆ ಎಾಂಬುದನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು
ತ್ದನಂತ್ರ ಆಯಾ ಅಾಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ

ಪ್ರ ತಿಯನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ದರಿ ಅಪ್ಲೋರ್ಡ ಮಾಡುವ ಪ್ತ.ಡಿ.ಎಫ್ ದಾಖಲೆಯು 200kb
ಒಳಗಿರಬೇಕು.

19.ಯಾವ ಯಾವ ಧಮಿ/ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಹಾಂದೂ ಧಮಿಕೊ ಸೇರಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕನಿಟಕ ಸ್ಕಾಿರದ ಆದೇಶ
ಸಂಖ್ಯೊ : ಸ್ಕಇ 225 ಬಿಸಿಎ 2000, ಬಾಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30ನೇ ಮಾರ್ಚಿ 2002ರನ್ವ ಯ ಹಾಂದುಳಿದ
ವಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ

.

20.ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹತಿ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅ). ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಮೂಲಭೂತ್ ವೈಯಕ್ರು ಕ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ಟಿು ಕಾಣಸಿಗುತ್ು ದೆ.
ಆ). Search Option ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹತಿಯನ್ನೆ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

21.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ವಗಿವನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗಧಿತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ವಗಿವನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲ್ಲಿ
ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ನಿಗಮಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದು.

22.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ರಾ ದ ಮಾಹತಿಯನ್ನೆ
ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಹಾಂದಿನ್ ಪ್ರ ಶ್ನೆ (Previous question) option ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ತ್ಪ್ರಾ ಗಿ ಆಯ್ಕೂ
ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿರುವ ಮಾಹತಿಯನ್ನೆ ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದು.

23.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ವಿದುೊ ತ್ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಡಿತ್ಗಾಂಡರೆ ಯಾವ
ಕರ ಮವಹಸ್ಬೇಕು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ವಿದುೊ ತ್ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಡಿತ್ಗಾಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ್ರಗಲೇ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಮಾಹತಿಗಳು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್(Save)ಲ್ಲಗಿರುತ್ು ದೆ Draft option
ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಈಗ್ರಗಲೇ ನ್ಮೂದಿಸಿರುವ ಮಾಹತಿಯಾಂದಿಗೆ
ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದು.

24.ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ರುವ Saved, Draft, Applied ಗಳಿಾಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ
ಉಪ್ಯೋಗವೇನ್ನ?

Saved option:- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿರುವ ವಗಿವನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲ್ಲಿ
ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ನಿಗಮಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಮುಾಂದುವರೆಯುವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಾಂತಿರ ಕ
ದ್ಯೋಷದಿಾಂದ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಿಾಂದ ಹರಬಂದರೆ ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆದನಂತ್ರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ರುವ

Saved option ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಈಗ್ರಗಲೇ ನ್ಮೂದಿಸಿರುವ ಮಾಹತಿಯಾಂದಿಗೆ
ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Draft option:- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿ OTPಯನ್ನೆ ಪ್ಡೆದು
ಮುಾಂದುವರೆಯುತಿು ರುವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಾಂತಿರ ಕ ದ್ಯೋಷದಿಾಂದ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಿಾಂದ ಹರಬಂದರೆ
ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆದನಂತ್ರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ರುವ Draft option ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಈಗ್ರಗಲೇ
ನ್ಮೂದಿಸಿರುವ ಮಾಹತಿಯಾಂದಿಗೆ ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Applied option:- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಅರ್ಜಿಯ
ಪ್ರ ತಿಯನ್ನೆ ಪ್ಡೆಯಲು Applied option ಅನ್ನೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಾಂಡು Download ಮಾಡಿ Print
ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ.

25.ಅರ್ಜಿದಾರರು Dig locker ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿ OTPಯನ್ನೆ ಪ್ಡೆಯಲು
ವಿಳಂಭ್ವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ ಮವಹಸ್ಬೇಕು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು Dig locker ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸಿ OTP ಯನ್ನೆ ಪ್ಡೆಯಲು
ವಿಳಂಭ್ವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಲಾ ಸ್ಮಯದ ನಂತ್ರ ಪ್ರ ಯತಿೆ ಸ್ಬಹುದು ಇಲಿ ವಾದಲ್ಲಿ Resend OTP option
ಬಳಸಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

26.ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗಧಿತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸೌಲಭ್ೊ ದ ವಿವರಗಳು, ಅರ್ಿತ್ ಮಾಹತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ೊ ದಾಖಲ್ಲತಿಗಳ ವಿವರಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ೊ ವಿರುತ್ು ವೆ.
ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗಧಿತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಲ್ಲಿ

è

Scheme details ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹತಿಯನ್ನೆ ನಿೋಡಲ್ಲಗಿದುದ ,

ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಾಹತಿಗ್ರಗಿ ((Know more) option ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಾಂಡ ವಿವರಗಳು
ಲಭ್ೊ ವಾಗುತ್ು ದೆ.

27.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಆ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಿರಿಲಿ ದಿದದ ರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು
ಸಾಧೊ ವಿದೆಯೇ?
ಹೌದು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೆ ನಿವಿಹಸಿ option ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ಪ್ರಿಷೂ ರಿಸುವುದರಾಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ.

28.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒಾಂದಕ್ರೂ ಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದೇ?
ಇಲಿ .

29.ಒಾಂದೇ ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಐ.ಡಿ.ಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದಕ್ರೂ ಾಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಯ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದೇ?
ಹೌದು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಬಹುದು.

30.ಯೋಜನೆಗೆ ಒಮ್ಮಮ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಹಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಇದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಲ್ಲಗ್-ಇನ್ ಆಗಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಿ ೈಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ(Applied option )ಅನ್ನೆ ಬಳಸಿ
ಸ್ು ೋಟಸ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಹಾಂಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

31.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಭ್ತಿಿ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ಮಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆ
ಅಪ್ಲೋರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕೆ?
ಇಲಿ .
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೊ , ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ ಆರ್.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ
ಮಾತ್ರ ನ್ಮೂದಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಚೇತ್ನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲು ಅಾಂಗವಿಕಲತೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಕ್ಷಮ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸಿದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕು.

32.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಷೂ ರಿಸ್ಬಹುದೇ?
ಹೌದು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿರ್ಟ
ಆಪ್ನ್ನ
 ಾಂದಿಗೆ(Edit option) ತ್ಮಮ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ಎಡಿರ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು.

33.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿ ವಿವರವನ್ನೆ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರುವ ಡ್ಡೊ ಶ್ಬೋರ್ಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

34.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನೆ ತಿಳಿಯಬಹುದೇ?
ಹೌದು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಿ ೈಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ(applied) ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ನಂತ್ರ ಮುಾಂದಿನ್ ಪ್ರ ತಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೊ ಗೆ ಅರ್ಜಿಯ
ಸಿಾ ತಿಯನ್ನೆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಲ್ಲಗುವುದು.

35.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ವಿೋಕ್ರಿ ಸ್ಬಹುದೇ?

ಹೌದು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಿ ೈಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ

(applied) ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು

ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ವಿೋಕ್ರಿ ಸಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ವಿೋಕ್ರಿ ಸ್ಬಹುದು.

e

36.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನೆ ಡೌನ್ಲೋರ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಾಂರ್ಟ ಪ್ಡೆಯಬಹುದೆ?
ಹೌದು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಡೌನ್ಲೋರ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಾಂರ್ಟ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಿ ೈಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ (applied) ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ವಿೋಕ್ರಿ ಸಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೆ ಡೌನ್ಲೋರ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ತರ ಾಂರ್ಟ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

37.ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ಪ್ರಿಷೂ ರಣೆ (update)ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ‘ಪ್ರರ ಫೈಲ್ಮ್ಮನ್ನ’ (ProfileMenu) ಬಳಸಿ ಪ್ರರ ಪೈಲ್ನಿವಿಹಸಿ ಬಟನ್ ಆಯ್ಕೂ ಯಾಂದಿಗೆ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ವಿವರಗಳನ್ನೆ ಪ್ರಿಷೂ ರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

38.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಿಷು ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬಹುದು?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ೊ ವಿರುವ ಸ್ರ್ಚಿಬ್ರೆ ಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಗುಪ್ು ಲ್ಲಪ್ತ (Keyword) ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿದಿಿಷು ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ
ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ರ್ಚಿಬ್ರೆ ಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸ್ರನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿದಿಿಷು
ಯೋಜನೆಯನ್ನೆ ಹುಡುಕಬಹುದು.

39.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವಾಗ ತ್ಮಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನೆ ಅಪ್ಲೋರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕೆ?
ಇಲಿ .
40.ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿವಿಧ ಬ್ೊ ಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖತೆಯನ್ನೆ ಹಾಂದಿದದ ರೆ ಯಾವ ಬ್ೊ ಾಂಕ್ ಖತೆಗೆ ನಿಗಮದ
ಸೌಲಭ್ೊ ವು ಲಭ್ೊ ವಾಗುತ್ು ದೆ?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಆಧಾರಾೂ ರ್ಡಿ ಅನ್ನೆ ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಯಾವ ಖತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ು ರೋ ಆ
ಖತೆಗೆ ನಿಗಮದ ಸೌಲಭ್ೊ ವು ಲಭ್ೊ ವಾಗುತ್ು ದೆ.

41.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಏನದರೂ ತ್ಾಂತಿರ ಕ ದ್ಯೋಷ ಉಾಂಟಾದರೆ ಸುವಿಧಾ
ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸ್ಲ್ಲಗಿರುತ್ು ದೆಯೇ?
ಹೌದು.
ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ತ್ಾಂತಿರ ಕ ದ್ಯೋಷಕೊ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸ್ಲ್ಲಗಿರುತ್ು ದೆ.

42.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಏನದರೂ ನಿಗಮಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಗಾಂದಲ
ಉಾಂಟಾದರೆ ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸ್ಲ್ಲಗಿರುತ್ು ದೆಯೇ?
ಹೌದು.

ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಗಾಂದಲ ಉಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಗಳ ಕೇಾಂದರ
ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ರ್ಜಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೊ ಯನ್ನೆ ನ್ಮೂದಿಸ್ಲ್ಲಗಿರುತ್ು ದೆ.

43.ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಖತೆಯನ್ನೆ ಅಳಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆಗಿ ‘ಪ್ರರ ಫೈಲ್ಮ್ಮನ್ನ’ ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ,
‘ಖತೆಯನ್ನೆ ಅಳಿಸಿ’ ಬಟನ್ ಅನ್ನೆ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತ್ಮಮ ಖತೆಯನ್ನೆ
ಅಳಿಸ್ಬಹುದು.

44.ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಿಾಂದ ಲ್ಲಗ್ಔರ್ಟ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಗ್ಇನ್ ಆಗಿ ‘ಪ್ರರ ಫೈಲ್ಮ್ಮನ್ನ’ ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡಿ,
‘ಲ್ಲಗ್ಔರ್ಟ’ ಬಟನ್ ಕ್ರಿ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸುವಿಧಾ ತಂತ್ರ ಾಂಶದಿಾಂದ ಲ್ಲಗ್ಔರ್ಟ
ಆಗಬಹುದು.

.

