
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಡಕಛ ೇರಿ ತಂತಾರಂಶ ದ್ಲಲಿ OTC ನಿರ್ವಹಣ ಯ ಕ ೈಪಿಡಿ 

ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಮತತು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾತರ ಗಳಿಗಾಗಿ 

Step1: 

 

Step2 . ನಾಡಕಛ ೇರಿ ಆಪರ ೇಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ನಲಿ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 

ನಮೂದಿಸ್ುವುದು, ಸ್ಕ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ಲನ ಸ ಕೂೂರಿಟಿ ಕ ೂೇರ್ಡ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು      

ಸ ೇವ ಗಳನುು ಪಟಿಿಯಲಿ್ಲ ಆಯ್ಕ್ಮಾಡುವುದು 

 

Step3: ಓ.ಟಿ.ಸ್ಕ ಸ ೇವ ಗಳನುು ನಮೂದಿಸ್ುವುದು (ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಮತ್ುು ನಿವಾಸ್ಕ ಪರಮಾಣ 

ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗಾಗಿ ) 



 ರ ೇಷನ್  ಕಾರ್ಡ್  ನಂಬರ್  ಹಾಕಿ  ಸ್ಂಬಂದಿಸ್ಕದ ಜಿಲ ,ಿ ತಾಲೂಕು , ಹ ೂೇಬಳಿ ಮತ್ುು ಹಳಿಿ ಅನುು 

ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ  ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರನುು ಹಾಕಿ Search ಮಾಡುವುದು 

ಲಭ್ೂವಿರರುವ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನುು ಪಡ ಯಲು OTC ಎಲಿ್ಲ 3 ನಿಯಮಗಳನುು ನಿಗದಿಸ್ಲಾಗಿದ  

a). ನಮೂದಿಸ್ಕದ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ಹ ಸ್ರು ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರು ಶ ೇಕಡಾ ೧೦೦ ರಷುಿ ಮಾೂಚ್ 

ಆದಲ್ಲಿ ಹ ೂಸ್ದಾಗಿ ಅಪಿ್ಪ್ಕ ೇಶನ್ ಅನುು ರ ೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ 

ಇರುವುದಿಲ ಿಹಾಗು ಲಭ್ೂವಿರರುವ ಪರಮಾಣಪತ್ರ ವನುು ಪ್ಪ್ರಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. 

b). ನಮೂದಿಸ್ಕದ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ಹ ಸ್ರು ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರು ಶ ೇಕಡಾ 85 to 99.99 ರಷುಿ 

ಮಾೂಚ್ ಆದಲಿ್ಲ ಅಪಿ್ಪ್ಕ ೇಶನ್ ಅನುು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರರುತ್ುದ   

c). ನಮೂದಿಸ್ಕದ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ಹ ಸ್ರು ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರು ಶ ೇಕಡಾ 85 ಕಿಂತ್ ಕಡಿಮಯಾಗಿದದರ  

ಹ ೂಸ್ದಾಗಿ ಅಪಿ್ಪ್ಕ ೇಶನ್ ಅನುು ರ ೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರರುತ್ುದ . 

 

 

ರ ೇಷನ್  ಕಾರ್ಡ್  ನಂಬರ್  ಹಾಕಿ  ಸ್ಂಬಂದಿಸ್ಕದ ಜಿಲ ,ಿ ತಾಲೂಕು , ಹ ೂೇಬಳಿ ಮತ್ುು ಹಳಿಿ ಅನುು 

ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ  ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರನುು ಹಾಕಿ Search ಮಾಡುವುದು 



 

 

 

ಒಂದುವ ೇಳ ,ನಮೂದಿಸ್ಕದ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ಹ ಸ್ರು ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರು ಶ ೇಕಡಾ 100 ರಷುಿ 

ಮಾೂಚ್ ಆದಲಿ್ಲ ಹ ೂಸ್ದಾಗಿ ಅಪಿ್ಪ್ಕ ೇಶನ್ ಅನುು ರ ೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ 

ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲಿ ಹಾಗು ಲಭ್ೂವಿರರುವ ಪರಮಾಣಪತ್ರ ವನುು ಪ್ಪ್ರಂಟ್ ಮಾಡುವುದು. 

 

 



ಪ್ಪ್ರವಿರವ ಒಪಶನ್ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಪ್ರಂಟ್ ತ ರ ಯುವುದು ಕ ಳಕಾದ ಸ್ಕ್ರೇನ್ ನಲಿ್ಲ ತ ೂೇರಿಸ್ಕದ ….. 

 

Step7 

   



 

 

ಲಭ್ೂವಿರರುವ ಪರಮಾಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬದಲ್ಲಸ್ಕ ೇಕಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಕ ೇಕಿದದಲ್ಲಿ 

(ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗಾಗಿ ) 

 



 

 

ಬದಲ್ಲಸ್ಕ ೇಕಾದ ಮಂಬರ್ ಅನುು ಸ ಲ ಕ್ಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ಹ ಸ್ರು ಮತ್ುು ತ್ಂದ ಯ ಅಥವಾ  

ತಾಯಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬಲ್ಲಸ್ುವುದು 

 

 

ಹ ಸ್ರು ಬದಲಾವಣ  ಮೇಲ ತ ೂೇರಿದಂತ  ತಿದುದಪಡಿಸ್ುವುದು 

 

 



 

 

ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣ  ಪಾತ್ರಗಳಬದಲಾವಣ ಗಾಗಿ 

ಕಳಕಂಡಂತ  ಮುಂದುವರಿಯುವುದು 

 

 

 
 

ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾವಣ ಗಾಗಿ ಮೇಲ  ತ ೂೇರಿದ ಆಯ್ಕ್ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುು  

ಮುಂದ ೂರ ಯುವುದು 



 

a ಸಾವ್ಜನಿಕರ ಕ ೇಡಿಕ ಯಂತ  ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ / ಅಪ್ಪ್ಲಿಕ ನ್ಿ ತ್ಂದ ಯ ಹ ಸ್ರನುು ಬದಲ್ಲಸ್ಕ ೇಕಾದಲ್ಲಿ  

"Name to be changed" ಆಯ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು. 

 



  

d. ಸ ೇವ್ ಮಡಿದ ಕ ೇಡಿಕ ಯು ರ್ಡು ಲಾಗಿನ್ ಗ  ಅನುಮೇದನ ಗಾಗಿ ತ ರಳುವುದು (ಬಯೊಮೇಟಿರಕ್ 

ಅನುಮೇದನ ಯೊಂದಿಗ ) 

 

e. DT ಯವರು ಹ ಸ್ರು ಬದಲಾವಣ  ಕ ೇಡಿಕ ಯನುು ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಕ ಅನುಮೇದಿಸ್ಬಹುದು.  



 

 

f. ಹ ಸ್ರು ಬದಲಾವಣ  ಕ ೇಡಿಕ ಯು Tah / DT login of NKRC application ನಲಿ್ಲ ಲಭ್ೂವಿರರುತ್ುದ . 

 

 

 

g. ಇಲಿ ಎಂದಲಿ್ಲ DT ರವರು "Order for Field Enquiry" ಯನುು ಆಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದರ  ಆಗ 

ಕ ೇಡಿಕ ಯು Operator login ನಲಿ್ಲ to print Field Enquiry Checklist ಗ  ಲಭ್ೂ ವಿರರುತ್ುದ . 



 

h. ಸ್ದರಿ ಚ ಕಿಸಿ್ಿ VA ಗ  Field Enquiry ಗಾಗಿ ಹಸಾುಂತ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು, enquiry ತ್ದನಂತ್ರ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಕದ ಕ ೇಡಿಕ ಯು DT ಲಾಗಿನ್ ನಲಿ್ಲ ಅನುಮೇದನ  ಅಥವಾ ತಿರಸಾ್ರಕ ್ 

ಲಭ್ೂವಾಯುವುದು. 

 

 

a. ಒಂದುವ ೇಳ  ಸಾವ್ಜನಿಕರು "Not my Certificate" ಆಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದರ  ಲಭ್ೂವಿರರುವ ಸ್ದರಿ 

ಮಾಹಿತಿಯು ಕಣಮರ ಯಾಗುವುದು. 



 Step 11: 

 

a. ಒಂದುವ ೇಳ  ಸಾವ್ಜನಿಕರು "Not my Photo" ಆಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದರ   ತ್ಂತಾರಂಶವು “upload 

the Photo” ಸ್ಕ್ರೇನ್ ಗ  ರಿೇಡ ೈರ ಕ್ಿ ಆಗುವುದು. 

 

b. ಸ್ರಿಯಾದ ಫೇಟ ೂೇ ಅಪ್ಿೇರ್ಡ ಮಡಿ ಸ ೇವ್ ಮಡಿದ ನಂತ್ರ ಸ್ಂಬಂದಿಸ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯು 

Tahsidlar ಲಾಗಿನುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಹಿಯೊಂದಿಗ  ಅನುಮೇದಿಸ್ಲು ಲಭ್ೂ ವಿರರುತ್ುದ  



 

a. ಒಂದುವ ೇಳ  ಸಾವ್ಜನಿಕರು "Caste / Income to be change" ಆಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದರ   

ತ್ಂತಾರಂಶವು “Caste or Income change page” ಗ   ರಿೇಡ ೈರ ಕ್ಿ ಆಗುವುದು. 

.  

 

 

 


