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ಗ್ಾಾಮೋಣ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ಂಸ್ಥಥಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸ್ದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಮತುಿ 
ಹಥೊಣಥಗ್ಾರಿಕಥ ಘೊೋಷಣಥ (ಆನ್ ಲಥೈನ್ ) - ತರಬಥೋತಿ



 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಂಸ್ಥಥಗಳ ಚುನರಯಿತ ಸ್ದಸ್ಯರುಗಳು ನಿಯಮಗಳಂತಥ ಪ್ಾತಿ ವರ್ಷ

ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಥೀಕರದ ಅವರಮತುು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತು ಮತುು ಹಥೊಣಥಗ್ರರಿಕಕಥಯ ಘೊೀರ್ಣಥಯನ್ುು ಆನ್

ಲಥೈನ್ ಮೊಲಕ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ಕನರಷಟಕ ರರಜ್ಯ ಚುನರವಣರ ಆಯೀಗದ ವಥಬ್ ಸ್ಥೈಟ್

www.karsec.gov.in ಗ್ಥ ಲರಗಿನ್ ಆಗಬಥೀಕು.

Creation of Super User (Admin) and Mapping of Panchayat

Constituencies with Panchayat Members and Form-1 (Trial purpose)

ಲ್ಲಂಕ್ಮೀಲಥ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಬಥೀಕು

http://www.karsec.gov.in/


• ಸ್ದರಿಕ ಲ್ಲಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರದಲಿ್ಲ ಈ ಕಥಳಗಿನ್ ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ಪ್ರದಥ ಕರಣಿಸ್ುತುದಥ.

• ಪ್ರದಥಯ ಕಥಳಗ್ಥ ಇರುವ ನಮೊನಥ-1 ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ಉದಥದೋಶಕಾಾಗಿ / NAMUNE-1 FOR TRAIL PURPOSE ONLY  ಮೀಲಥ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಬಥೀಕು



“ನಮೊನಥ-1 ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ಉದಥದೋಶಕಾಾಗಿ / NAMUNE-1 FOR TRAIL PURPOSE ONLY “ ಮೋಲಥ
ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಜಿಲರಿ ಪ್ಂಚರಯತ್ / ತರಲೊಿಕು ಪ್ಂಚರಯತ್ / ಗ್ರಾಮ ಪ್ಂಚರಯತ್ ಎಂಬ
ಮೊರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುತುದಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಪ್ಂಚರಯತ್ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿಕಥೊಳಳಬಥೀಕು

1. ಜಿಲರಿ ಪ್ಂಚರಯತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿಕಥೊಂಡ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಜಿಲಥಿ / ಕ್ಥೀತಾ ಆಯ್ಕೆ
ಮರಡಬಥೀಕು

2. ತರಲೊಿಕು ಪ್ಂಚರಯತ್ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿಕಥೊಂಡ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಜಿಲಥಿ / ತರಲೊಿಕು / ಕ್ಥೀತಾ
ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಬಥೀಕು

3. ಗ್ರಾಮ ಪ್ಂಚರಯತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿಕಥೊಂಡ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಜಿಲಥಿ / ತರಲೊಿಕು / ಗ್ರಾಮ
ಪ್ಂಚರಯಿತಿ / ಕ್ಥೀತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಬಥೀಕು





ಪ್ಂಚರಯತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಪ್ಂಚರಯತ್ ಕ್ಥೀತಾವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ
ಮರಡಿಕಥೊಳಳಬಥೀಕು. 

ಈರಿಕೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿದಮೀಲಥ ಸ್ದಸ್ಯರ ಹಥಸ್ರು ಮತುುಮೊಬಥೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ಥಯ ಕರಣಿಸ್ುತುದಥ. ಈ
ಹಂತದಲ್ಲಿ Generate OTP ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿದಲ್ಲ,ಿ ಸ್ದಸ್ಯರಮೊಬಥೈಲ್ ಗ್ಥ ಆರು ಅಂಕ್ಲಗಳ OTP

ಬರುತುದಥ.





ಈ OTP ದರಖಲ್ಲಸ್ತದ ನ್ಂತರ ನ್ಮೊನಥ-1 ಪ್ರದಥ ತಥರಥಯುತುದಥ.

ನ್ಮೊನಥ-1 ರ ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (1) ರಿಕಂದ (3) ವರಥಗ್ಥ ಸ್ದಸ್ಯರ ವಥೈಯಕ್ಲುಕ ವಿವರ ಭತಿಷ ಮರಡಬಥೀಕು.

ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (1) ರಲ್ಲಿ ಸ್ದಸ್ಯರ ಹಥಸ್ರು ಇದುು, ಅದರ ಮುಂದಥ ಬಿನ್ / ಕಥೊಂ (s/o, d/o, w/o)

ಮತುು ಹಥಸ್ರು, ಸ್ದಸ್ಯರ ವಿಳರಸ್ಮತುು ಸ್ತಥರ ದೊರವರಣಿ ಸ್ಂಖ್ಥಯ ಗಳನ್ುು ದರಖಲ್ಲಸ್ಬಥೀಕು.

ಕಾ.ಸ್ಂ. (2)ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಹಥಸ್ರು ಮತುು ಅವರಥೊಂದಿಗಿನ್ ಸ್ಂಬಂಧಗಳನ್ುು ದರಖಲು
ಮರಡಬಥೀಕು.

ಕಾ.ಸ್ಂ.(3)ರಲ್ಲಿ ಸ್ದಸ್ಯರ ಒಟುಟ ವರರ್ಷಷಕ ಆದರಯ ನ್ಮೊದು ಮರಡಬಥೀಕು.







ಕಾ.ಸ್ಂ.(4) ರಿಕಂದ (7) ರ ವರಥಗಿನ್ ವಿವರಗಳ ಭತಿಷ ಮರಡುವ ಮೊದಲು “ಇದಥ / ಇಲ್ಿ “ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ
ಮರಡಿಕಥೊಳಳಬಥೀಕು.

“ ಇದಥ “ ಎಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿಕತಂತಥ ನ್ಮೊನಥ ತಥರಥದುಕಥೊಳುಳತುದಥ.
ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಿರ್ಯದ ವಿವರಣಥ ಅನ್ವಯವರಗದಿದುಲ್ಲಿ “ಇಲ್ಿ“ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಬಥೀಕು,

ಈ ರಿಕೀತಿ “ಇದಥ / ಇಲ್ಿ “ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮರಡಿಕಥೊಂಡ ನ್ಂತರವಥೀ ನ್ಮೊನಥಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ್ ವಿವರಣಥಯನ್ುು
ದರಖಲ್ಲಸ್ಬಹುದರಗಿದಥ.

ಕಾ.ಸ್ಂ. (4) ರ ಎಲರಿ ವಿವರಣಥ ಮುಗಿದ ನ್ಂತರವಥೀ ನ್ಮೊನಥ-1 ರ ಕಾ.ಸ್ಂ. (5) ಕಥೆ ಪ್ಾವಥೀಶ ಪ್ಡಥಯಬಹುದು.
ಅದರಂತಥ, ಕಾ.ಸ್ಂ. (5)ರ ಭತಿಷ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಕಾ. ಸ್ಂ. (6) ಮತುು ಕಾ.ಸ್ಂ. (6) ಭತಿಷ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಕಾ.ಸ್ಂ.

(7) ಕಥೆ ಪ್ಾವಥೀಶ ಪ್ಡಥಯಬಹುದರಗಿದಥ.







ನ್ಮೊನಥ-1 ರ ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (4) ರಲ್ಲಿ ಸ್ದಸ್ಯರ ಆಸ್ತು ಮತುು ಹಥೊಣಥಗ್ರರಿಕಕಥಯ ವಿವರಣಥ
ದರಖಲ್ಲಸ್ಬಥೀಕ್ಲರುತುದಥ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಗಳಲ್ಲಿ ತಥೊಡಗಿಸ್ತದ ಹಣದ ವಿವರ / ಬರಯಂಕ್ ವಿವರ / ಅಂಚಥ
ಕಚಥೀರಿಕ ಖ್ರತಥ, ಉಳತರಯ ಮತುು ಇತರಥ ಪ್ಾಮರಣ ಪ್ತಾ / ಉನಿಟ್ ಟಾಸ್ಟಟ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯರ ವಿವರ / ಸ್ಕರಷರಿಕ ಭದಾತಥ / ಷಥೀರು, ಡಿಬಥಂಚರ್, ಬರಂಡ್ / ಸ್ರಲದ ವಿವರ
ಜಿೀವ ವಿಮರ ಪರಲ್ಲಸ್ತ / ಭವಿರ್ಯ ನಿಧಿ ವಿವರ / ಬಂಡವರಳಗಳ ವಿವರ ಇತರಯದಿ
ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಬಥೀಕ್ಲರುತುದಥ.





ನ್ಮೊನಥ-1 ರ ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (5)ರಲ್ಲಿ ಚರರಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳರದ

ಚಿನ್ು / ಬಥಳಳ / ಆಭರಣ / ಬಥಳಳಗಟ್ಟಟ / 

ವರಹನ್ / ರಥಫ್ರಾಜ್ರಥೀಟರ್ / ವಿೀಡಿಯ ಕರಯಸ್ಥಟ್ ಪಥಿೀಯರ್ / 

ಪರಾಚಿೀನ್ ವಸ್ುುಗಳು / ಬಥಳಳ ಸ್ರಮರಗಿಾ / ವರಯಪರರ ಸ್ಂಬಂಧ / 

ಜರನ್ುವರರು / ರೊ.5000 ಗಳಗಿಂತ ಹಥಚಿಿನ್ ಬಥಲಥಬರಳುವ ಸ್ರಮರಗಿಾಗಳ ವಿವರ ಇತರಯದಿ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಭತಿಷ
ಮರಡಬಥೀಕ್ಲರುತುದಥ.





ನಮೊನಥ-1 ರ ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (6) 

ಕೃರ್ಷ ಜ್ಮೀನಿನ್ ವಿವರ, 

ಕಟಟಡ ನಿಮಷಸ್ತರದ ಕೃರ್ಷಯ್ಕೀತರ ಜ್ಮೀನಿನ್ ವಿವರ, 

ಕಟಟಡಗಳ ವಿವರಮತುು ಇತರಥ ಸ್ತಥರರಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸ್ಬಥೀಕು.

ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ (7) 

ಸ್ದಸ್ಯರ ಹಥೊಣಥಗ್ರರಿಕಕಥ ಕುರಿಕತಂತಥ ವಿವರಣಥ ನಿೀಡಬಥೀಕ್ಲರುತುದಥ.





ಕಾ.ಸ್ಂ. (1) ರಿಕಂದ (7) ರ ವರಥಗಿನ್ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಭತಿಷ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ
ಪ್ರದಥಯ ಕಥಳಗ್ಥ ಇರುವ “ ದೃಡೋಕರಿಸ್ತ / CONFIRM “ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಬಥೀಕು. 

ಈಗ ಭತಿಷ ಮರಡಲರದ ನ್ಮೊನಥ-1 ರಮರಹಿತಿಯು ಕರಣಿಸ್ುತುದಥ.





ಸ್ದಸ್ಯರು ಭತಿಷ ಮರಡಿದ ಮರಹಿತಿಯು ಅಪ್ಯಣಷವಿದುಲ್ಲಿ ಅಥವರ ಸ್ಥೀಪ್ಷಡಥ ಮರಡಬಥೀಕ್ಲದುಲ್ಲಿ ಅಥವರ
ಸ್ರಿಕಪ್ಡಿಸ್ಬಥೀಕ್ಲದುರಥ “ ತಿದುದಪ್ಡ / EDIT “ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿ, ಪ್ುನ್ಃ ನ್ಮೊನಥ-1 ರಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಕಯರದ ಮರಹಿತಿ
ಭತಿಷಮರಡಬಹುದು. ನ್ಂತರ ಪ್ುನ್ಃ ಪ್ರದಥಯ ಕಥಳಗ್ಥ ಇರುವ “ದೃಡೋಕರಿಸ್ು / CONFIRM “ ಕಿ್ಲಕ್ ಮರಡಬಥೀಕು.

ನ್ಂತರ ಅವಶಯವಿದುರಥ “ ಮುದ್ರಾಸ್ು / PRINT “ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿ ಭತಿಷ ಮರಡಿದ ನ್ಮೊನಥ-1 ರ ಮುದಿಾತ ಪ್ಾತಿ
ಪ್ಡಥಯಬಹುದು.

ನ್ಂತರ “ ಮುಂದುವರಥಸ್ು / PROCEED “ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿರಿಕ.





ಈ ರಿಕೀತಿ “ ಮುಂದುವರಥಸ್ು / PROCEED “ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ENTER OTP ಅಥವರ BIOMETRIC

INFO (ಹಥಬಬಟ್ಟಟನ್ ಗುರುತು) ಬಟನ್ ಬಳಸ್ತ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ತದ OTP ಅಥವರ BIOMETRIC INFO (ಹಥಬಬಟ್ಟಟನ್ ಗುರುತು)
ನ್ಮೊದಿಸ್ಬಥೀಕು.

ಈ ರಿಕೀತಿ ಮರಡುವುದರಿಕಂದ ಸ್ದಸ್ಯರಥೀ ನ್ಮೊನಥ-1 ಭತಿಷ ಮರಡಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತಿುರುವ ಬಗ್ಥೆ ಖ್ರತಿಾ ಪ್ಡಿಸ್ತಕಥೊಳಳಬಹುದರಗಿದಥ.
ನ್ಂತರ “ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ು / SUBMIT “ ಕ್ಲಿಕ್ ಮರಡುವುದರಥೊಂದಿಗ್ಥ ಸ್ದಸ್ಯರು ಅವರ ಆಸ್ತು ಮತುು ಹಥೊಣಥಗ್ರರಿಕಕಥ ವಿವರಗಳನ್ುು
ಘೊೀರ್ಣಥ ಮರಡಿರುವ ಬಗ್ಥೆ ಪ್ರದಥಯಮೀಲಥ ಸ್ಂದಥೀಶ ಬರುತುದಥ.





ಆನ್ ಲಥೈನ್ಮೊಲಕ ಆಸ್ತು ಮತುು ಹಥೊಣಥಗ್ರರಿಕಕಥ ವಿವರಗಳನ್ುು

ಘೊೀರ್ಣಥ ಮರಡಿದ ನ್ಂತರ ಪ್ುನ್ಃ ಅದರ ಪ್ಾತಿಯನ್ುು ಆಯೀಗಕಥೆ

ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವ ಅವಶಯಕತಥ ಇರುವುದಿಲಿ.



ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ

ದೊರವರಣಿ ಸ್ಂಖ್ಥಯ : 080 – 22205193 / 22205189

ಇ-ಮೀಲ್ವಿಳರಸ್ : sec.karnataka@ka.gov.in

ಕಾಮ ಸ್ಂಖ್ಥಯ ವಿಭಾಗ ಸ್ಂಪ್ಕಾಾಧಿಕಾರಿ ಹಥಸ್ರು ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಸ್ಂಖ್ಥಯ

1 ಬಥಂಗಳೂರು ಶ್ಾೀ ಬಿ. ಸ್ತಿೀಶ 9538911295

2 ಮೈಸ್ೊರು ಶ್ಾೀ ಬರಲರಜಿ. ವಿ 9686062662

3 ಬಥಳಗ್ರವಿ ಶ್ಾೀ ರರಜ್ು. ಆರ್. 7019989145

4 ಕಲಬುರಗಿ ಶ್ಾೀ ಎಂ. ಜ್ಯಿೀಶ್ 9448985367



ವಂದನಥಗಳು


