
 

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಾ ನಿರ್ಾಹಣಾ ರ್ಾ ರ್ಸೆ್ಥ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 



 
 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

1. KMDCL ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದು? 

2. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

3. ಆನ್ ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ / ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾ ಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

 ಅರಿವು ವಿದಾಾ ಭ್ಯಾ ಸ ಸಾಲ್ ಯೋಜನೆ 

o ಹೊಸ ಅರ್ಜಾ 

o ನವಿೋಕರಣ 

 ಆಟೋ ರಿಕ್ಕಾ  /ಟ್ಯಾ ಕಿ್ಸ  /ಸರಕು  ವಾಹನಗಳ ಖರಿೋದ್ಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

 ಮೈಕ್ರ ೋ (ವೈಯಕಿ್ಸಕ) ಕ್ೋವಿಡ್ -19 ಸಾಲ್ ಯೋಜನೆ 

 ಮೈಕ್ರ ೋ ಸಾಲ್ ಯೋಜನೆ (ಸವ -ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ) 

 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೋಜನೆ 

 ಶ್ರ ಮ ಶ್ಕಿ್ಸ  ಸಾಲ್ ಯೋಜನೆ 

4. ಅರ್ಜಾ ಸೆ್ಥ ತಿಯನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

5. 24X7 ಸಹಾಯವಾಣಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. KMDCL ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪೋಟಾಲ್ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವುದು? 

 KMDCL ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನೆ್ನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ವೆಬ್ ಬ್ರರ ಸರ್ನ್ಲಿ್ಲ  

kmdconline.karnataka.gov.in ಅನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ 

https://kmdconline.karnataka.gov.in ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kmdconline.karnataka.gov.in/


2. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? 

 ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಯನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ 

 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಲಿ್ಲ ಸು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

 

  ಮುಂದಿನ್ ಹಂತದಲಿ್ಲ , ಅರ್ಜಟದಾರರು ತಮ್ಮ  ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು. 

 ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ  ನೋುಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ OTP ಪ್ಡೆಯುತ್ತ ೋರಿ. 

ನೋವು ಆ OTP ಅನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ‘Continue’ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 



  ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ‘ALLOW’ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ.  

 



 ನಮ್ಮ  ಫೋನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೋವು OTP ಯನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ತ ೋರಿ ಮ್ತ್ತತ  OTP ಯನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಿ 

ಮ್ತ್ತತ  ಸಲಿ್ಲ ಸು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

  ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪುರ್ ಕಾಣಿಸುತತ ದೆ. 
 

 

 

 



3. ಆನ್ ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ / ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾ ಗಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು 

ಹೇಗೆ? 

ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಲ / ಸಹಾಯಧನ್ಕಾಾ ಗಿ ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನೋವು ಕೆಳಗಿನ್ ಹಂತಗಳನೆ್ನ  

ಅನ್ನಸರಿಸಬಹುದು: 

a. ಮಖಪುರ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ' ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

b. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ  ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮ್ತ್ತತ  ಆಧಾರ್ ಅನೆ್ನ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

c. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ, ನೋವು ಸಾಲ/ ಸಹಾಯಧನ್ ಯೋಜನೆಗಳನೆ್ನ  ವೋಕಿ್ಲ ಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು 

d. ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಟಯನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಲು ಆಯಾ ಸಿಾ ೋಮ್ನ್ ‘ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ' 

ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅರಿವು ವದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ  
ಅರಿವು ಶಕ್ಷಣ ಸಾಲಕೆಾ  ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕ್ರ ಮ್ಗಳು: 

 ನೋವು ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಕಾಾ ಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಟಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ನ್ವೋಕ್ರಣಕೆಾ  ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. 

ಹೊಸ ಅರ್ಜಾ 

 ನೋವು ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲಕಾಾ ಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಟಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅರ್ಜಾ 

ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

 

 

 

 

 



 ಆನ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅರ್ಜಟದಾರರ 

ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿ 

 

 ಅರ್ಜಟದಾರರ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಳಾಸ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ 

ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 



 

 ವಳಾಸ ವವರವನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ್ ವಭ್ಯಗದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  

ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ಮುಂದುರ್ರಿಯಿರಿ ಮೇಲೆ 

ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  



 

 ಎಲಿಾ  ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ಮ್ತ್ತತ  ನಂತರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  ಅಪ್ 

ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಟಯ ಸಾರುಂಶವು ಲಭಯ ವರುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ವವರಗಳನೆ್ನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎುಂದು ನೋವು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹುದು 

 



 

 

 ಅರ್ಜಟಯ ಸಾರುಂಶವನೆ್ನ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ನೋವು ನಮ್ಮ  ಅರ್ಜಟಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 

ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ನೋವು ಸಲಿ್ಲ ಸು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ 

 



ನವಿೋಕರಣ 

 ನೋವು ಅರಿವು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ್ವೋಕ್ರಣಕೆಾ  ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನವಿೋಕರಣ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ 

ಮಾಡಿ 

 ಅರ್ಜಟದಾರರು ತಮ್ಮ  ಅರಿವು ನೋುಂದಣಿ ಐಡಿಯನೆ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆನ್

ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಟ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಅರ್ಜಟದಾರರ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ 

ಮಾಡಿ  



 

 ಅರ್ಜಟದಾರರ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಕ್ಷಣ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿ 

ಮ್ತ್ತತ  ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

 



 ಕೋರ್ಸಟ ಬದಲಾವಣೆ ಇದದ ರೆ, ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ್ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ 

 

 

 ಶಕ್ಷಣ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯ ುಂಕ್ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ 

ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತತ  ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

 ಕಾಲೇಜು ಬ್ಯ ುಂಕ್ ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ್ ವಭ್ಯಗಕೆಾ  ಎಲಿಾ  

ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ಮುಂದುರ್ರಿಯಿರಿ ಮೇಲೆ 

ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 



 

 ವದಾಯ ರ್ಥಟ ಮ್ತ್ತತ  ಪೋಷಕ್ರ ಸವ ಯಂ ಘೋಷಣಾ (Self-Declaration Form) ಪ್ತರ ವನೆ್ನ  ಡೌನ್

ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  ಅಗತಯ ವರುವ ಎಲಿಾ  ವವರಗಳುಂದಿಗೆ ಭತ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ತ್ತತ  

ಮ್ತ್ತತ  ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

 

 ಎಲಿಾ  ವವರಗಳನೆ್ನ  ಭತ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮ್ತ್ತತ  ದಾಖಲೆಗಳನೆ್ನ  ಅಪ್ಲೋಡ್ 

ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಟಯ ಸಾರುಂಶವು ಲಭಯ ವರುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ವವರಗಳನೆ್ನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎುಂದು ನೋವು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹುದು 

 

 

 

 

 



 

 ಅರ್ಜಟಯ ಸಾರುಂಶವನೆ್ನ  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ನೋವು ನಮ್ಮ  ಅರ್ಜಟಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 

ಅರ್ಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸ್ಥ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ ಮ್ತ್ತತ  ನೋವು ಸಲಿ್ಲ ಸು ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ ದೆ 




