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1. Introduction  

1.1. Background 

Government of Karnataka is mandated to conduct an annual survey of 

out-of-school children in Karnataka as per the “The Right to Education 

Act,2009” in accordance to the provisions of “Karnataka Right of 

Children to Free and Compulsory Education Rules 2012”. In order to 

accord to the same, a door-to-door survey is envisaged to be conducted 

by the Department of Rural Development and Panchayati Raj, 

Government of Karnataka and Department of Urban Development, 

Government of Karnataka.  

In order to aid the department to survey the children, the Family 

Database will be used to identify the target population. The survey is 

proposed to be conducted at a village level /ward level to adhere to the 

provisions of the Judgement of the Hon’ble High Court of Karnataka . To 

help the surveyors efficiently conduct the survey a mobile based/ web-

based survey application has developed. The below diagram provides an 

overview on the various features to be offered in the mobile application 

Application Scope 

Mobile-based  • Capturing responses of respondents for the survey 

• Feature to download the village/ward  level data 

• Feature to upload data collected by the users  

• Feature to download data for other district/taluk (ULB) or 

village(Ward) for a particular RC/Aadhar number  

• Feature to survey and capture  responses of applicants for the 

following cases: 

• Family has a ration card in the village being surveyed 

• Family doesn’t have a ration card in the village being 

surveyed 

• Child name is not present in the Ration Card 

• Family doesn’t have a ration card  

Web-Based • Creation of users at District, Taluka, Gram Panchayat 

level  
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• Creation of surveyors 

• Allocation and Deallocation of surveyors to villages 

• Viewing reports by the various officials at the State, 

district, taluka, gram panchayat and village level 

• Viewing the VER and WER 

 

 

1.2. Process flow 

The current process followed is listed below needs to be followed for 

conducting a survey  

 

In addition there can be some additional scenarios that can arise. The 

below lists the process to be followed in these scenarios 

Scenario A: Suppose the family doesn’t have a ration card 

 

Scenario B : Suppose the family doesn’t have a child 

Surveyor logis to 
the mobile 
application

Surveyor 
downloads the 

masters , 
records and the 
specific records

Surveyor 
captures the 

survey 
responses from 

the child

The captured 
responses are 
uploaded by the 
surveyor

Surveyor 
logis to the 

mobile 
application

Surveyor 
selects the 
option add 

family

Surveyor 
captures 

the details 
of the 

family  adn 
generates a 

unique 
referance 
number

The
captured 
responses 
are 
captured 
against the 
unique 
referance 
number

Th e captured 
r esponses are 
u ploaded by  
th e surveyor
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Scenario C: The Ration card present with the family belongs to 
another village/ district 

 

Detailed  Mobile Screens 

 

1. Workflow for Mobile App 

 

Step 1: Open the out of school survey mobile application saved on the 
mobile phone 

Surveyor 
logis to the 

mobile 
application

Surveyor 
begins the 

survey 
process and 
selects the 
option add 

child

The details 
of the child 

is saved 
and the 

resposes 
are 

captured 
for the 
survey

the 
surveyor 
captured 
the other 
details of 
the survey

Th e captured 
r esponses are 
u ploaded by  
th e surveyor

Surveyor logis 
to the mobile 
application

Surveyor 
searches for 
the ration 
card and  

downloads the 
details

Surveyor 
starts the 

survey and 
captures the 

responses

The captured 
responses are 
uploaded by 
the surveyor
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Step 2: Enter the Aadhar Name in the field “ಆಧಾರ್ ಹೆಸರು “,  enter the 

Aadhar Number in the field “ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ೆೆ “ and click on “ಸಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸು”  

button. 

"ಆಧಾರ ಹೆಸರು" ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿ್ಲ ಆಧಾರ ಹೆಸರನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ ಮತ್ುು "ಆಧಾರ ಸಂಖ್ೆೆ" ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿ್ಲ 

ಆಧಾರ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ ಮತ್ುು "ಸಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸು" ಬಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.  
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Step 3:  After the User clicks on “ಸಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸು” button, he/she will receive 

a Pop-up message which contains Aadhar name, Aadhar Number, login Id, 
Mobile Number. Confirm the details whether it belongs to user or not. If it 
belongs to User, click on “ಹೌದು, ಇದು ನ್ನ್ು ನೆೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆ” button 

or else click on “ಇಲಿ್” button. 

ಬಳಕೆದಾರರು್ "ಸಕ್ರಿಯಗ ೊಳಿಸು" ಬಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ ನ್ಂತ್ರ, ಅವನ್/ಅವಳ್ ಆಧಾರ್
ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ೆೆ, ಲಾಗಿನ್್ ಐಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು್ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ್ ಪಾಪ್ಅಪ್್
ಸಂದೆೇಶವನ್ುು್ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ಾುರೆ.ಅದು್ ನಿಮಗೆ್ ಸೆೇರಿದೆ್ ಅಥವಾ್ ಇಲಿ್ವೆೇ್ ಎಂಬ್ ವಿವರಗಳನ್ುು್
ದೃಢೇಕರಿಸಬೆೇಕು.ಸಿವೇಕರಿಸಲಾದ್ ಆಧಾರ್ ಹೆಸರು, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ೆೆ, ಲಾಗಿನ್್ ಐಡಿ, ಮೊಬೆೈಲ್
ಸಂಖ್ೆೆಯು್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ್ ಸೆೇರಿದಾಾಗಿದಾರೆ್ “ಹೌದು, ಇದು ನನನ ನ ೊೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬ ೈಲ್ 
ಸೊಂಖ್ ೆ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲಿ್ವಾದರೆ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

 

 
 

Step 4: When the User clicks on “ಹೌದು, ಇದು ನ್ನ್ು ನೆೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸಂಖ್ೆೆ” button. An alert message is displayed as “ಸಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸಲ್ು OTPಯನ್ುು 
ನಿೇವು ನೆೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟುು OTP ಯನ್ುು 
ಯಾರೆೊಂದಿಗೊ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಬೆೇಡಿ”  and Click on “ಸರಿ” button. 

ಬಳಕೆದಾರರು ““ಹೌದು, ಇದು ನ್ನ್ು ನೆೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ 

ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ,್ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ್ಸಂದೆೇಶವನ್ುು್ ಹಿೇಗೆ್ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ್ ““ಸಕ್ರಿಯಗೆೊಳಿಸಲ್ು 

OTPಯನ್ುು ನಿೇವು ನೆೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟುು 

OTPಯನ್ುು ಯಾರೆೊಂದಿಗೊ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಬೆೇಡಿ”  ನ್ಂತ್ರ “ಸರಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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Step 5:  User will receive the OTP, Enter the OTP and click on “ಸಲ್ಲಲಸು” 

button. 

ಬಳಕೆದಾರರು ಓಟಿಪಿಯನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ಾುರೆ, ಒಟಿಪಿಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ  “ಸಲ್ಲಲಸು”   

ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

 

Step 6: User will be directed to Login Page. Click on “ಲಾಗಿನ್” button. 

ಬಳಕೆದಾರರನ್ುು ಲಾಗಿನ್್ ಪ್ುಟಕೆೆ್ನಿದೆೇಿರ್ಶಸಲಾಗುತ್ುದೆ.್ “ಲಾಗಿನ್” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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2. Home screen 

Step 1: Once the User clicks on “ಲಾಗಿನ್” button, the following options will 

be displayed. 

• ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಸುರ್ 
• ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ 

• ಸಮೇಕ್ೆ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ 

• ಅಪ್್ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ 

•  ಹೆೊಸ ವಿದಾೆರ್ಥಿಯನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ 

•  ವೆಯಕ್ರುಕ ಪ್ಡಿತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನ್್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ 

•  ವರದಿಗಳು,  

ಬಳಕೆದಾರರು್ ““ಲಾಗಿನ್”್ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಈ್ಕೆಳಗಿನ್್ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ುು್
ದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ: 

• ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಸುರ್ 
• ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ 

• ಸಮೇಕ್ೆ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ 

• ಅಪ್್ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ 

•  ಹೆೊಸ ವಿದಾೆರ್ಥಿಯನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ 

•  ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಪ್ಡಿತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನ್್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ 

•  ವರದಿಗಳು 
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3. Download Master 

Step 1:  Select “ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಸುರ್” option by clicking on it. User will get 

Pop-Up message as “ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಯಶವಸಿಯಾಗಿದೆ” and then click on “ಸರಿ” 

button. 

 “ಡೌನ್್ಲೆೊೇಡ ಮಾಸುರ”್ಮೇಲೆ್ಕಿ್ರಕ್್ಮಾಡುವ್ಮೊಲ್ಕ್ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಬಳಕೆದಾರರು “್
ಡೌನ್್ಲೆೊೇಡ ಯಶಸಿವಯಗಿದೆ್”್ಎಂದು್ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸಂದೆೇಶವನ್ುು್ ಪ್ಡೆಯುತ್ಾುರೆ.್ನ್ಂತ್ರ್“್
ಸರಿ್“್ಬಟನ್್್ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡಿ. 
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Step 2:  User can select “ವಿವರಗಳನ್ನು  ಡೌನ್ಲ ೋಡ  ಮಾಡಿ” Option by 
clicking on it. The following fields will be displayed:  

• ಜಿಲ್ಲಲ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ಪಂಚಾಯತ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ಗ್ರಾ ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

ಬಳಕೆದಾರರು “ವಿವರಗಳನ್ನು  ಡೌನ್ಲ ೋಡ  ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ್್
ಕ್ೆೇತ್ಿಗಳನ್ುು್ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ:  

• ಜಿಲ್ಲಲ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ಪಂಚಾಯತ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

• ಗ್ರಾ ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
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Step 3: User can select the District, Taluk, Panchayat, village and click on 
“ಪಾಿಥಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ” or “ದಿವತಿೇಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ 
ಮಾಡಿ”. 

ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಲ್ಲಲ , ತಾಲ್ಲಲ ಕು, ಪಂಚಾಯತ , ಗ್ರಾ ಮವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ 

“ಪಾಿಥಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ” ಅಥವಾ “ದಿವತಿೇಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ 
ಮಾಡಿ”  ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 
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Step 4: Once the user has selected “ಪಾಿಥಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ” 

or “ದಿವತಿೇಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ”, he/she will get Pop-up message as 

“ಡೌನ ೊಲೋಡ್ ಯಶವಸಿಯಾಗಿದೆ” then click on “ಸರಿ” button. 

ಬಳಕೆದಾರರು, “ಪಾಿಥಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ” ಅಥವಾ “ದಿವತಿೇಯ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಡೌನೆೊಿೇಡ್ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ, “ ಡೌನೆೊಿೇಡ್ 
ಯಶವಸಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು್ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸಂದೆೇಶವನ್ುು್ ಪ್ಡೆಯುತ್ಾುರೆ.್ ನ್ಂತ್ರ್ “್ಸರಿ್ “್ಬಟನ್್್
ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡಿ 
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4. Process flow to conduct the survey  

Step 1: Please enter the Ration card number or the aadhar card number in the 
field “ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ/ಆಧಾರ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ” and click on “ಮೌಲ್ಲಕರಿಸಿ”. Also select 

the village being surveyed from the drop down. 

ದಯವಿಟ್ಟು  “ಪಡಿತರ ಚೋಟಿ/ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ನ್ಮೊದಿಸಿ” ಕ್ಷ ೋತಾ ದಲ್ಲಲ  ರೇಷನ್ 

ಕಾಡ್ ಸಂಖೆ್ಯ  ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ “ಮೌಲ್ಲೆಕರಿಸಿ” ಬಟನ್್ 
ಅನ್ುು ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಿಪ್ ಡೌನ್ ನಿಂದ ಸಮೇಕ್ೆ ನ್ಡೆಸುತಿುರುವ ಗಾಿಮವನ್ುು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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Step 2: Please click on “ಮನೆಯ ಭಾವಚಿತ್ಿವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯರಿ” option to capture the photograph 

of the house 

ದಯವಿಟುು್ಮನೆಯ್ಛಾಯಾಚಿತ್ಿವನ್ುು್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ು್“ಮನೆಯ ಭಾವಚಿತ್ಿವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯರಿ”್ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು್ಕಿ್ರಕ್
ಮಾಡಿ 
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Step 4 :Select the family members from the list of members displayed 

ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾದ್ ಸದಸೆರ್ಪ್ಟಿುಯಿಂದ್ಕುಟುಂಬ್ಸದಸೆರನ್ುು್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 
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Step 5: Please select the child and click on “ಹೌದು” if the child is present in the house 

and click on “ಮುಂದುವರೆಯರಿ”  option 

ದಯವಿಟುು್ಮಗುವನ್ುು್ ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡಿ್ಮತ್ುು್ಮಗು್ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದಾರೆ್“ಹೌದು” ಕಿ್ರಕ್ಮಾಡಿ್ನ್ಂತ್ರ್
“ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ”  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

 

 

 

 

Step 6: In case the house has no child present click on “ಇಲಿ್” and click on “ಹೌದು” in 

the dialog box- “ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿೇವು ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಮಕೆಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿಾೇರಿ. ನಿೇವು ಬದಲಾವಣೆ 
ಬಯಸುವುದು ಖಚಿತ್ವೆೇ ?” click on option “ಹೌದು” to save the value 

ಒಂದು್ವೆೇಳೆ್ಮನೆಯಲಿ್ಲ್ಮಗು್ಇಲಿ್ದಿದಾಲಿ್ಲ್ “ಇಲಿ್” ಎಂದು ಕಿ್ರಕ್ಮಾಡಿ ಮತ್ುು್ಸಂವಾದ್ ಪೆಟಿುಗೆಯಲಿ್ಲ- 
“ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿೇವು ಲ್ಭ್ೆವಿರುವ ಮಕೆಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿಾೇರಿ. ನಿೇವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವುದು ಖಚಿತ್ವೆೇ ?” 

-“ಹೌದು”  ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನ್ಂತ್ರ  ಮೌಲ್ೆವನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು “ಹೌದು” ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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Step 7: In case you wish to modify the data already selected when you try to do the 
same a message appears- “ಈಗಾಗೆಿೇ ಉಳಿಸಿದ ಡಾಟಾವನ್ುು ಅಳಿಸಲ್ು ನಿೇವು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ 

ಬಯಸುವಿರಾ?”. Click on click on option “ಹೌದು” to continue 

ಈಗಾಗಲೆೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಡೆೇಟಾವನ್ುು ಮಾಪ್ಿಡಿಸಲ್ು್ ನಿೇವು್ಬಯಸಿದರೆ-್““ಈಗಾಗಲೆೇ ಉಳಿಸಿದ 

ಡಾಟಾವನ್ುು ಅಳಿಸಲ್ು ನಿೇವು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ?”. “ಹೌದು” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

 



Out of School Survey Mobile Application 

 

18 

 



Out of School Survey Mobile Application 

 

19 

 

 

           

Step 8: In case there is a child present, but the child is not listed above 
click on “ಮಗುವನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ” 

ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಮಗು ಇದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಗುವನ್ುು ಮೇಲೆ ಪ್ಟಿು ಮಾಡದಿದಾರೆ “ಮಗುವನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ” 

ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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Step 9: Select the reason for the child not being present and click on “ಮೌಲ್ಲೆೇಕರಿಸಿ” 

ಮಗು ಹಾಜರಾಗದಿರಲ್ು ಕಾರಣವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ುು “ಮೌಲ್ಲೆೇಕರಿಸಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
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Step 10: If the Aadhar card of the child is present, click on the QR code 
scanner to fetch the details form the Aadhar card, if not present click on 
the option- “ನಿೇವು ಆಯ್ಕೆ ಮಡಿದ ಮಗುವಿನ್ ಆಧಾರ ಕಾಡಿ ಲ್ಭ್ೆವಿಲ“ and enter the 

details 

ಮಗುವಿನ್  ಆಧಾರ ಕಾಡಿ ಇದಾರೆ, ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳಳಲ್ು ಕೊೆಆರ ಕೆೊೇಡ ಸಾೆಾನ್ರ 

ಮೇಲೆ ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ, ಇಲಿ್ದಿದಾರೆ - “ನಿೇವು ಆಯ್ಕೆ  ಮಾಡಿದ ಮಗುವಿನ್ ಆಧಾರ ಕಾಡಿ ಲ್ಭ್ೆವಿಲಿ್"  

ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ  ಮತ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ 
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Step 11: Click on the “ಮಗು ಭಾವಚಿತ್ಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯರಿ” to capture the photo of the child 

ಮಗುವಿನ್ ಫೇಟೆೊೇವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ು “ಮಗು ಭಾವಚಿತ್ಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯರಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 12: Enter the mobile number and select the gender of the child and click on 
the Aadhar consent button and click on “ಮೌಲ್ಲಕರಿಸಿ” 

ಮೊಬೆೈಲ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ ಮತ್ುು ಮಗುವಿನ್ ಲ್ಲಂಗವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಮತ್ುು ಆಧಾರ ಒಪಿಿಗೆ ಬಟನ್ ಕಿ್ರಕ 

ಮಾಡಿ ಮತ್ುು “ಮೌಲ್ಲೆೇಕರಿಸಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 

 

 

Step 13: Please select the gender of the child in case it is not pre-loaded from the 
field “ಲ್ಲಂಗ” 

“ಲ್ಲಂಗ” ಕ್ೆೇತ್ಿದಿಂದ ಲೆೊೇಡ ಆಗದಿದಾಲಿ್ಲ ದಯವಿಟುು ಮಗುವಿನ್ ಲ್ಲಂಗವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
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Step 14: Please select the place of birth of the child from the field “ಜನ್ಮ ಸಥಳ” 

ದಯವಿಟುು ಮಗುವಿನ್ ಜನ್ಮ ಸಥಳವನ್ುು , “ಜನ್ಮ ಸಥಳ” ಕ್ೆೇತ್ಿದಿಂದ್ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

 

a. If the place of birth is within Karnataka select the district, taluka 
and village of birth from the dropdowns – “ಜಿಲಾಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ” 

,”ತ್ಾಲ್ೊಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ” and “ಗಾಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ” 

ಜನ್ಮಸಥಳವು ಕನಾಿಟಕದೆೊಳಗಿದಾರೆ, ಡಾಿಪ್್ಡೌನ್್ಗಳಿಂದ ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಕು ಮತ್ುು 
ಹುಟಿುದ ಹಳಿಳಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 
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b. If the place of birth is selected as outside Karnataka, enter the details  in the 
fields-  ರಾಜೆವನ್ುು ನಿಮೊೇದಿಸಿ, ಜಿಲೆಿಯನ್ುು ನಿಮೊೇದಿಸಿ, ತ್ಾಲ್ೊಕು ನಿಮೊೇದಿಸಿ and 

ಗಾಿಮ/ಸಥಳವನ್ುು ನಿಮೊೇದಿಸಿ 

ಜನಮ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು ್ಕರ್ನ್ಟಕದ್ಹೊರಗಡೆ್ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಷ ೋತಾ ಗಳಲ್ಲಲ ್
ವಿವರಗಳನ್ನು ್ನಮೂದಿಸಿ-್ರಾಜೆ, ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಕು , ಗಾಿಮ ನ್ಮೊದಿಸಿ. 

 

 

 

Step 15: Please select whether the child is currently going to school or not by selecting the 
relevant option in the drop down “ಮಗುವು ಎಂದಾದರೊ ಶಾಲೆಗೆೇ ಹೆೊೇಗಿದೆಯಾ” and click on 

“ಮುಂದುವರೆಯರಿ” option 
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ಮಗುವು್ಶಾಲೆಗೆ್ಹೆೊೇಗಿರುವ್ಅಥವಾ್ ಹೆೊೇಗಿಲಿ್ದಿರುವ್ವಿವರವನ್ುು್“ಮಗುವು ಎಂದಾದರೊ ಶಾಲೆಗೆೇ ಹೆೊೇಗಿದೆಯ್ಕೇ” 

ಡಾಿಪ್್ಡೌನ್್ಅನ್ುು್ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡುವ್ಮೊಲ್ಕ್ಸರಿಯಾದ್ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು್ಆರಿಸಿ,್ಮತ್ುು “ಮುಂದುವರೆಯರಿ” ಎಂದು 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

        

Step 16: Suppose the option “ಹೌದು(ಕೆೊೇವಿಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೆೊೇಗದಿದಾರೆ ದಯವಿಟುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)” has been selected, the user will be 

provided with an option to select the school related details. Please select 
the class attended last year and current class .  

“ಹೌದು(ಕೆೊೇವಿಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗದಿದಾರೆ ದಯವಿಟುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)”ಆಯ್ಕೆ್
ಮಾಡಲಾಗಿದಾರೆ,್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ್ಶಾಲೆಗೆ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ವಿವರಗಳನ್ುು್ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡುವ್
ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು್ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.್ ದಯವಿಟುು್ಕಳೆದ್ವರ್ಿ್ಹಾಜರಾದ್ವಗಿ್ಮತ್ುು್ಪ್ಿಸುುತ್್
ವಗಿವನ್ುು್ ಆಯ್ಕೆ್ಮಾಡಿ. 
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a- Please view the name of the school as per SATS. In case the school name is same 
select “ಹೌದು” else select “ಇಲಿ್” In case “ಇಲಿ್” is selected please select if the school is 

"ಕನಾಿಟಕ ವೊಳಗೆ " or "ಕನಾಿಟಕ ಹೆೊರಗೆ ".  
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In case no school details are available please select if the school is "ಕನಾಿಟಕ ವೊಳಗೆ " 

or "ಕನಾಿಟಕ ಹೆೊರಗೆ ". 

 

 

b- If "ಕನಾಿಟಕ ವೊಳಗೆ " , add the school details by selecting the district, taluka, village 

and school name from the dropdowns - ಜಿಲೆಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ , ತ್ಾಲ್ೊಿಕು  ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ , ಗಾಿಮ 

ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ and  ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. Once submitted click on  “ಹೌದು” in the message box 

SATS ಪ್ಿಕಾರ ದಯವಿಟುು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು 
ಒಂದೆೇ ಆಗಿದಾರೆ “ಹೌದು” ಇಲಿ್ದಿದಾರೆ “ಇಲಿ್” ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, “ಇಲಿ್” ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, 
ದಯವಿಟುು ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು, ಗಾಿಮ ಮತ್ುು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ುು ಡಾಿಪ್್ಡೌನ್್ಗಳಿಂದ 

ಆರಿಸುವ ಮೊಲ್ಕ ಶಾಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ. ಒಮಮ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸಂದೆೇಶ 

ಪೆಟಿುಗೆಯಲಿ್ಲ “ಹೌದು”ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 17: Please select if the father is alive and the name of the father. 
Select the occupation type if father is alive , based on the selection the 
subsequent selections will need to be made or entered . 

 
ದಯವಿಟುು “ತ್ಂದೆ್ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿದಾರೆ”್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಮತ್ುು ತ್ಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. 

ತ್ಂದೆ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿದಾರೆ ಉದೆೊೆೇಗ ಪ್ಿಕಾರವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನ್ಂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ ಅಥವಾ ನ್ಮೊದಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ 
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Similarly, please select if the mother is alive and the name of the mother. 
Select the occupation type if the mother is alive , based on the selection 
the subsequent selections will need to be made or entered.  

ತ್ಾಯಿ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿದಾರೆ ಮತ್ುು ತ್ಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ುು ದಯವಿಟುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉದೆೊೆೇಗ ಪ್ಿಕಾರವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿ, ಆಯ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ುು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ ಅಥವಾ ನ್ಮೊದಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ುದೆ 

 

Step 18 : Please select if the Child has any guardian and enter the name of the guardian 
and the reason for  adding a guardian and the guardian occupation 

ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಪೇರ್ಕ ಇದಾರೆ ದಯವಿಟುು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಪೇರ್ಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ುು  

ಪೇರ್ಕರನ್ನು ನ ೇಮಿಸಲನ ಕಾರಣ ಮತ್ುು ಪಾಲ್ಕರ ಉದೆೊೆೇಗದ ಕಾರಣವನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ 
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Step 19: The surveyor can select the religion and caste if it is not fetched 
from the backend. 

ಸವೆೇಿಯರ , ಧಮಿ ಮತ್ುು ಜಾತಿಯನ್ುು ಬಾೆಕೆಂಡ್ನಿಂದ್ಪ್ಡೆಯದಿದಾರೆ್  ಧಮಿ ಮತ್ುು 

ಜಾತಿಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು 

 



Out of School Survey Mobile Application 

 

33 

 

Step 20: Please select “ಹೌದು” if the Child has special needs for the field-

“ವಿಶೆೇರ್ ಅಗತ್ೆವೊಲಿ್ ಮಗುವೆೇ”. Then select the specific category from the ones 

displayed 

ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ೆೇತ್ಿಕೆೆ ವಿಶೆೇರ್ ಅಗತ್ೆಗಳಿದಾರೆ ದಯವಿಟುು “ಹೌದು” ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನ್ಂತ್ರ 

ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾದ ವಗಿಗಳಿಂದ ನಿದಿಿರ್ು ವಗಿವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 

                                

 

Step 21: Please select if any special needs are required in the field –”ವಿಶೆೇರ್ 

ಅಗತ್ೆಗಳು ಬೆೇಕಾಗಿದಾರೆ” 

ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೇ ವಿಶೆೇರ್ ಅಗತ್ೆಗಳು ಅಗತ್ೆವಿದಾರೆ ದಯವಿಟುು “ವಿಶೆೇರ್ ಅಗತ್ೆಗಳು 
ಬೆೇಕಾಗಿದಾರೆ” ಅನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ -  
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Step 22: Please select if the parents of the child have migrated in the field “ಮಗುವಿನ್ 

ಪೇರ್ಕರು ವಲ್ಸೆಗಾರರೆೇ” by selecting “ಇಲಿ್” or  “ಹೌದು”. In case “ಹೌದು” is selected then 

select the time duration for which child has been out of school in the field “ಎರ್ುು 
ಕಾಲ್ದಿಂದ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದಿದೆ” and click on “ಮುಂದುವರೆಯರಿ” option to proceed 

ಮಗುವಿನ್ ಪೇರ್ಕರು ವಲ್ಸೆ ಬಂದಿದಾರೆ “ಮಗುವಿನ್ ಪೇರ್ಕರು ವಲ್ಸೆಗಾರರೆ?” ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊಲ್ಕ ಹೌದು 
ಅಥವಾ ಇಲಿ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲಿ್ಲ, “ ಎರ್ುು ಕಾಲ್ದಿಂದ ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದಿದೆ ? “ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊಕು ಅವಧಿಯನ್ುು ಆರಿಸಿ ಮತ್ುು ಮುಂದುವರೆಯಿರು ಬಟನ್್ ಒತಿು. 
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Step 23: In case the surveyor has selected – “ಹೌದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗುವುದನ್ುು  ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದೆ 
” please add the school details for his last school 

ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಸವೆೇಿಯರ - “ಹೌದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗುವುದನ್ುು  ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದೆ ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾರೆ  ದಯವಿಟುು ಅವರ ಕೆೊನೆಯ ಶಾಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ 

a. Please select the last class which he went to school 

ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇದ ಕೆೊನೆಯ ತ್ರಗತಿಯನ್ುು ದಯವಿಟುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 

 

b. Please select the year in which he went to school last , duration 
he didn’t go to school (in case been out of school less than a year) 
and the admission number. 

ಅವರು ಕೆೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇದ ವರ್ಿ ಮತ್ುು ಪ್ಿವೆೇಶ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿ 
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c. Please add the school details by selecting the District name, 
taluka Name, village name and the name of the school. Once 
entered click on “ಮುಂದುವರೆಯರಿ” option 

ಜಿಲೆಿಯ ಹೆಸರು, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು ಹೆಸರು, ಗಾಿಮದ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ುು ಆರಿಸಿ 

ಶಾಲೆಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ. ಒಮಮ ನ್ಮೊದಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ “ಮುಂದುವರೆಯರಿ” ಕಿ್ರಕ 

ಮಾಡಿ 
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d. Please select the reasons for not going to school and click on 
“ಮುಂದುವರೆಯರಿ”  

ದಯವಿಟುು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣವನ್ುು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ುು 
“ಮುಂದುವರೆಯರಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 24: In case the surveyor has selected – “ಇಲಿ್ ಎಂದಿಗೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗಿಲಿ್" please add 

parent employment details and other details as done previously,  select the reason 
for which the child has been out of school and click on “ಮುಂದುವರೆಯರಿ”  

ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಸವೆೇಿಯರ “ಇಲಿ್ ಎಂದಿಗೊ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗಿಲಿ್ “ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದಾರೆ ದಯವಿಟುು ಮಗು 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣವನ್ುು ಆರಿಸಿ ಮತ್ುು “ಮುಂದುವರೆಯರಿ”  ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ  
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Step 25: Once all the details have been submitted , the preview screen for the 
responses saved appear. Here you can click on “ಉಳಿಸಿ” to save the responses saved so 

far and click on “ತಿದುಾಪ್ಡಿ” to edit the responses 

ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಉಳಿಸಿದ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಗಳ ಪ್ೂವಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಪ್ರದೆಯು ಗೆೊೇಚ್ರಿಸುತ್ುದೆ. 
ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಲ್ು ಇಲಿ್ಲ ನಿೇವು “ಉಳಿಸಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯ್ಕಗಳನ್ುು 
ಸಂಪಾದಿಸಲ್ು ““ತಿದುಾಪ್ಡಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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5. Uploading Data  

Step 1: Select the option “ ಅಪಿೇಡ ಮಾಡಿ” to upload the data 

ಡೆೇಟಾವನ್ುು ಅಪ್್ಲೆೊೇಡ ಮಾಡಲ್ು “ ಅಪಿೇಡ ಮಾಡಿ”  ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆರಿಸಿ 
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6. Adding details of a child whose family doesn’t have a 
ration card 

Step 1: Select the option “ಹೆೊಸ ವಿದಾೆರ್ಥಿಯನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ” to add details of a child 

whose family that doesn’t have ration card. Here the details of the family 
will be captured as well. 

 
ಪ್ಡಿತ್ರ್ಚಿೇಟಿ್ಇಲಿ್ದ್ ಕುಟುಂಬದ,್ ಮಗುವಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೆೇರಿಸಲ್ು್ “ಹೆೊಸ ವಿದಾೆರ್ಥಿಯನ್ುು 
ಸೆೇರಿಸಿ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆರಿಸಿ. ಇಲಿ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ುದೆ 

 

. 

                           

 

 

Step 2: Please select the reason for selection, district , taluka , hobli and 
village . Once selected click on the option “ Add Member” 

ಹೆೊಸ ವಿದಾೆರ್ಥಿಯ ಸೆೇರಿಕೆಯ ಕಾರಣವನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ. ನ್ಂತ್ರ ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು, ಹೆೊೇಬಳಿ 

ಮತ್ುು ಗಾಿಮವನ್ುು ಆರಿಸಿ. ನ್ಂತ್ರ “ಸದಸೆರನ್ುು ಸೆೇರಿಸಿ” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 3: Select the Aadhar card by scanning the cards or enter the details of 
the family member details once completed select the option “ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿ” 

ಕಾಡ್ಗಳನ್ುು ಸಾೆಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲ್ಕ ಆಧಾರ ಕಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ೂಣಿಗೆೊಂಡ 

ನ್ಂತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸೆರ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ ನ್ಂತ್ರ “ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು 
ಆರಿಸಿ 

                                        

 

Step 4: Select the option “Add Family” and enter the details and click on 
“ಖಚಿತ್ಪ್” once completed 

“Add Family” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆರಿಸಿ ಮತ್ುು ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ ಮತ್ುು ಪ್ೂಣಿಗೆೊಂಡ 

ನ್ಂತ್ರ “ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 5: In case you need to add more members of the family click on the 
option “Add family member” else select the option “ಕುಟುಂಬದ ಎಲಿ್ ಸದಸೆರು 
ಸೆೇರಿಸದಿರಾ” 

ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಿೇವು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚಿಚನ್ ಸದಸೆರನ್ುು ಸೆೇರಿಸುವ ಅಗತ್ೆವಿದಾರೆ “Add family 

member” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ ಇಲಿ್ದಿದಾರೆ  “ಕುಟುಂಬದ ಎಲಿ್ ಸದಸೆರು ಸೆೇರಿಸಿದಿರಾ” 

ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 
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Step 6: The registration number of the family appears please write down 
the same for reference purposes and click on “ಸರಿ” once completed 

ಕುಟುಂಬದ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸಂಖ್ೆೆ ಗೆೊೇಚ್ರಿಸುತ್ುದೆ ದಯವಿಟುು ಉಲೆಿೇಖದ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ುು 
ಬರೆದುಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು ಪ್ೂಣಿಗೆೊಂಡ ನ್ಂತ್ರ “ಸರಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ 

 

Step 7: The screen is now redirected to the initial survey page with the RC 
card number that was generated previously. Please continue the process 
as it was done in section 2 from here 

ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ ಆರ್ಸಿ ಕಾಡಿ ಸಂಖ್ೆೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರದೆಯನ್ುು ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೇಕ್ೆ 
ಪ್ುಟಕೆೆ ಮರುನಿದೆೇಿರ್ಶಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇಲಿ್ಲಂದ ವಿಭಾಗ 2 ರಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತ್ೆ ದಯವಿಟುು 
ಪ್ಿಕ್ರಿಯ್ಕಯನ್ುು ಮುಂದುವರಿಸಿ 

 

 

Capturing the details for  Ration Card Belonging to another 
district/Village                                                                                                    

Step 1: User can select “ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಪ್ಡಿತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನ್್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ” option 

for downloading personal ration card details. When the user selects the 
above option he /she will be directed to the page,  where he/she will be 
allowed to enter ration card number within the field “ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು 
ನ್ಮೊದಿಸಿ” for fetching ration card details and then click on “ಮೌಲ್ಲೆೇಕರಿಸಿ”. 
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ಬಳಕೆದಾರರು “ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಪ್ಡಿತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ುು ಡೌನ್್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೇಲ್ಲನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಪ್ುಟಕೆೆ 
ನಿದೆೇಿರ್ಶಸಲ್ಿಡುತ್ಾುರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು “ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಡೌನ್್ಲೆೊೇಡ 

ಮಾಡಿ” ಕ್ೆೇತ್ಿದೆೊಳಗೆ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಲ್ು ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನ್ಂತ್ರ “ಮೌಲ್ಲೆೇಕರಿಸಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

                           

 

Step 2: After the user enters the ration card details in the field ““ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ 

ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ” and clicks “ಮೌಲ್ಲೇಕರಿಸಿ”, ration card details of entered 

ration card number will be displayed. If the user wishes to continue click 

on “ಮುಂದುವರೆಸಿ” or else “ಹಿಂದಿರುಗು”. 

ಬಳಕೆದಾರರು “ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ” ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿ್ಲ್ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು 
ನ್ಮೊದಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ, “ಮೌಲ್ಲೇಕರಿಸಿ” ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನ್ಮೊದಿಸಿದ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ 

ಸಂಖ್ೆೆಯ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂದುವರಿಸಲ್ು 
ಬಯಸಿದರೆ “ಮುಂದುವರಿಸು” ಅಥವಾ “ಹಿಂದೆ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿ. 
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Step 3: After the user enters the ration card details in the field ““ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿ 

ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು ನ್ಮೊದಿಸಿ” and clicks “ಮೌಲ್ಲೇಕರಿಸಿ”, ration card details of entered 

ration card number will be displayed. And then click on “ಹಿಂದಿರುಗು” if the 

user doesnot want to continue and he/she will receive the Pop-up message 
as “ನಿೇವು ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿೇವು ನ್ಮೊದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್” .If the user is sure of exiting after knowing his details will 

be not be stored , click on “ ಹೌದು” or else “ಇಲಿ್”. 

ಬಳಕೆದಾರರು್ “ಪ್ಡಿತ್ರ್ಚಿೇಟಿ್ಸಂಖ್ೆೆಯನ್ುು್ನ್ಮೊದಿಸಿ”್ ಕ್ೆೇತ್ಿದಲಿ್ಲ್ಪ್ಡಿತ್ರ್ಚಿೇಟಿ್ವಿವರಗಳನ್ುು್
ನ್ಮೊದಿಸಿದ್ ನ್ಂತ್ರ್ಮತ್ುು್ “ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ”್ ಕಿ್ರಕ್ಮಾಡಿದ್ ನ್ಂತ್ರ, ನ್ಮೊದಿಸಿದ್ ಪ್ಡಿತ್ರ್
ಚಿೇಟಿ್ ಸಂಖ್ೆೆಯ್ ಪ್ಡಿತ್ರ್ ಚಿೇಟಿ್ ವಿವರಗಳನ್ುು್ ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.್ ಬಳಕೆದಾರರು್
ಮುಂದುವರಿಯಲ್ು್ ಬಯಸದಿದಾರೆ್ “ಹಿಂದಿರುಗು”್ ಮೇಲೆ್ ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಿ್ ಮತ್ುು್ ಪಾಪ್-ಅಪ್್
ಸಂದೆೇಶವನ್ುು್ ಪ್ಡೆಯುತಿುೇರಿ.್ ಆಗ್ “ನಿೇವು್ ಹಿಂತಿರುಗಲ್ು್ ಖಚಿತ್ವಾಗಿ್ ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿೇವು್
ನ್ಮೊದಿಸಿದ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು್ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್್ ”.್ತ್ನ್ು್ವಿವರಗಳನ್ುು್ ಸಂಗಿಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್್
ಎಂದು್ತಿಳಿದ್ನ್ಂತ್ರ್ ಬಳಕೆದಾರನ್ು್ ನಿಗಿಮಸುವುದು್ ಖಚಿತ್ವಾಗಿದಾರೆ, “ಹೌದು್ ”್ಮೇಲೆ್ಕಿ್ರಕ್
ಮಾಡಿ್ಅಥವಾ್ಇಲಿ್ದಿದಾರೆ್ “ಇಲಿ್”್ಕಿ್ರಕ್್ಮಾಡಿ. 
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Step 4: Once the user clicks on “ಮುಂದುವರೆಸಿ” , user will be directed to the 

page where Ration card details are displayed and option “ಮನೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ಿ 
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ” to capture the photograph of the user home, user should click 

on it take the photograph.The next Procedure is similar to the option-2 

ಬಳಕೆದಾರರು “ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ” ಕಿ್ರಕ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೆೇರ್ನ್ ಕಾಡಿ 

ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಿದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ುಟಕೆೆ ನಿದೆೇಿರ್ಶಸಲಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಬಳಕೆದಾರರ ಮನೆಯ 

ಛಾಯಾಚಿತ್ಿವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ು “ಮನೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು 
ಹೆೊಂದಿರುತ್ುದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು್ ಅದರ್ ಮೇಲೆ್ ಕಿ್ರಕ್ ಮಾಡಬೆೇಕು್ ಛಾಯಾಚಿತ್ಿ್
ತ್ೆಗೆದುಕೆೊಳಿಳ.ಮುಂದಿನ್್ವಿಧಾನ್ವು್ಆಯ್ಕೆ-2್ಅನ್ುು್ಹೆೊೇಲ್ುತ್ುದೆ. 
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Viewing Reports 

Step 1: Select the option “ವರದಿಗಳು”, the User can see the  

• Village wise FCS Details by selecting “ಗಾಿಮಾವಾರು ಎಲಾಿ ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್ 
ವಿವರಗಳು”, 

• Upload Details by selecting “ಅಪ್್ ಲೆೊೇಡ್ ವಿವರಗಳು”. 

• Pending Document Details by selecting “ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ದಾಖಲೆ 
ವಿವರಗಳು”. 

 
• “ವರದಿಗಳು” ಆಯ್ಕೆಯನ್ುು ಆರಿಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ನೆೊೇಡಬಹುದು: 
• ಗಾಿಮಾವಾರು ಎಲಾಿ ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್ ವಿವರಗಳು. 
• ಅಪ್್ ಲೆೊೇಡ್ ವಿವರಗಳು. 
• ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ದಾಖಲೆ ವಿವರಗಳು. 
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Step 2: The user can get the details of Village wise FCS Details by 
selecting “ಗಾಿಮಾವಾರು ಎಲಾಿ ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್ ವಿವರಗಳು”. Similarly for “ಅಪ್್ ಲೆೊೇಡ್ 
ವಿವರಗಳು”, “ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ದಾಖಲೆ ವಿವರಗಳು”. District, Taluk, Panchayat, village 

will be displayed . User can select District, Taluk, Panchayat, village from 
the drop-down list and click on “ಸಲಿ್ಲಸು”. 

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊಲ್ಕ ಬಳಕೆದಾರರು “ಗಾಿಮವಾರು ಎಫ್್ಸಿಎಸ ವಿವರಗಳ” ವಿವರಗಳನ್ುು 
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಅದೆೇ್ರಿೇತಿ್“ಅಪ್್ ಲೆೊೇಡ್ ವಿವರಗಳು”, “ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ದಾಖಲೆ ವಿವರಗಳು” 

ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು .ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು, ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಗಾಿಮ್ಪ್ಿದಶಿನ್ಗೆೊಳಳಲ್ಲದೆ.್
ಡಾಿಪ್-ಡೌನ್್ಪ್ಟಿುಯಿಂದ್ಬಳಕೆದಾರರು್ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು, ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಗಾಿಮವನ್ುು್ ಆಯ್ಕೆ್
ಮಾಡಬಹುದು್ ಮತ್ುು್"ಸಲಿ್ಲಸು"್ಕಿ್ರಕ್ಮಾಡಿ. 
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Step 3: The Details of District, Taluk, Panchayat, village will be displayed. 

ಜಿಲೆಿ, ತ್ಾಲ್ೊಿಕು, ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಗಾಿಮದ್ವಿವರಗಳನ್ುು್ಪ್ಿದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು 
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