
ಇಂದಿರಾ ಮನೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೆಮೋ



• ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಲುು
ಸಾದಯವಾಗುತಿತಿ್ು.ಿ ಈ ಸಮಸೆಯಯನುು ನಿವಾರಿಸುು
ರಾಜಿೋವ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾರಮೋಣ ವಸತಿ ನಿಗಮವು
ಹೆೊಸದಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಮನೆ ಎನುುವ ಮೋಬೆೈಲ್
ಆ್ಯಪ್ ಅನುು ಬಿಡಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

• ಗೊಗಲ್ ಪ್ೆೆ ಸೆೊಟೋರ್ ನಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಮನೆ ಆ್ಯಪ್
ಅನುು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಡೌನ್ ಲೆೊೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಇನಸಟಾಲ್ ಮಾಡಲಬಹುದು.

• ಮದುನೆೋ ಸ್ಕ್ರೋನುಲ್ಲೆ ನಿಮಗೆ ಗಾರಮೋಣ ಮತ್ುಿ
ನಗರ ಎಂದು ಎರಡಲು ಆ್ಯ್ಕ್ ಕಂಡಲು ಬರುತಿ್ದೆ.

• ಗಾರಮೋಣ ಭಾಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗಾರಮೋಣ
ಎಂದು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಬೆೋಕು. ನಗರ ಭಾಗದ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಗರ ಎಂದು ಆ್ಯ್ಕ್
ಮಾಡಲಬೆೋಕು.



• ಗಾರಮೋಣ ಅಥವಾ ನಗರ ಎಂದು ಆ್ಯ್ಕ್
ಮಾಡಿದ ಮೋಲೆ ಎರಡಲು ಆ್ಯ್ಕ್ಗಳು ಕಂಡಲು
ಬರುತಿ್ವೆ. 

1. ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗದ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ
2. ಸವಪ್ಾವತಿ



ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಲೆ ನಿೋವು ನಿಮಮ
ಜಿಲೆೆ ತಾುೊಕೆು, ಜಿಲಾೆ
ಪ್ಂಚಾಯತಿಯನುು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಬೆೋಕು. ಹಾಗೊ
ಡೌನೆೊೆೋಡ್ ಡೆೋಟಾ ಎಂದು ಒತ್ಿಬೆೋಕು.

ಖಾಲ್ಲ ನಿವೆೋಶನದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಲಬೆೋಕಾದಲ್ಲೆ
ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ.



• ಮುಂದೆ ಫಲಾನುಭವಿಯನುು ಆ್ಯ್ಕ್
ಮಾಡಲಬೆೋಕು ಅಥವಾ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕೆೊಡ್ ಸಂಖೆಯ ಅನುು
ನಮೊದಿಸಬೆೋಕು.

• ಇಲೆ್ಲ ನಿವೆೋಶನದ ವಸುಿ ಸ್ಕಿತಿಯನುು
ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಲಬೆೋಕು. ಹಾಗೊ
ಮೋಬೆೈಲ್ ನಂಬರನುು
ನಮೊದಿಸಬೆೋಕು. ಮೋಬೆೈಲ್
ನಂಬರ ನಮೊದಿಸುವುದು
ಕಡಾಾಯವು.ೆ

• ಮುಂದುವರೆಸ್ಕ ಎಂದು ಒತಿಿರಿ.

ಹತ್ುಿ ಸಂಖೆಯಯುಳಳ ಛಾಲಿ್ಲಯಲೆ್ಲರುವ
ಫಲಾನುಭವಿ/ಫಲಾನುಭವಿ
ಕುಟುಂಬದವರಮೋಬೆೈಲ್
ಸಂಖೆಯಯನುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ನಮೊದಿಸಬೆೋಕು.



• ಇಲೆ್ಲ ಆ್ಧಾರ್ ಕಾಡ್್ ಕಡಾಾಯ.

• ಆ್ಧಾರ ಕಾಡ್್ ನಲ್ಲೆನ ಕೊಯ-ಆ್ರ್ ಕೆೊೋಡ್ ನುು
ಸಾ್ನ್ ಮಾಡಲಬೆೋಕು. ಸಾ್ನ್
ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿ ಇದದಲೆ್ಲ ಆ್ಧಾರ್ ಕಾಡ್್ ನ
ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಕ್ರೋನ್ ಮೋಲೆ ಕಂಡಲು ಬರುತ್ಿದೆ.
ಜೆೊತೆಗೆ ಆ್ಧಾರ್ ಕಾಡ್್ ಪೋಟೆೊೋವನುು
ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೆೋಕು.

•ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಯಂಕ್ ಪ್ಾಸ್ ಬುಕ್
ಮಾಹಿತಿ ಇದದಲೆ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕ (ಕಡಾಾಯವು)ೆ
•ಖಾಲ್ಲ ನಿವೆೋಶನ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಲ ಕಚಾಾಮನೆ
ಎರಡಲರಲೆ್ಲ ಒಂದು ಕಡಾಾಯ.



1. ಖಾಲ್ಲ ನಿವೆೋಶನ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ಲ ವಾಸ್ಕಸುತಿರಿುವ ಮನೆಯ
ಪೋಟೆೊೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಕಡಾಾಯ. ಆ್ದರೆ ಎರಡಲರಲೆ್ಲ
ಒಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಹಾಗೊ ಉಳಿಸ್ಕ ಎಂದು ಒತಿಿ.
ಒಂದು ವೆೋಳೆ ಉಳಿಸು ಎಂದು ಒತ್ಿದಿದದಲೆ್ಲ ಪೋಟೆೊೋ
ಸೆವ್ ಆ್ಗಿರುವುದಿುೆ.

2. ತ್ದನಂತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುು ಬಾಕಿ ಇರುವ
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನುು ಒತಿಿ.

3. ನಿೋವು ಮದುು ಖಾಲ್ಲ ನಿವೆೋಶನದ ಪೋಟೆೊೋ ತೆಗೆದಿದದರೆ
ಇಲೆ್ಲ ಹಾಲ್ಲ ವಾಸ್ಕಸುತಿಿರುವ ಮನೆಯ ಪಟೆೊೋವನುು ಸೆರೆ
ಹಿಡಿಯಬೆೋಕು.

4. ಹಾಲ್ಲ ವಾಸ್ಕಸುತಿರಿುವ ಮನೆಯ ಪಟೆೊೋ ತೆಗೆದಿದದರೆ
ಖಾಲ್ಲ ನಿವೆೋಶನ ಪೋಟೆೊೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೆೋಕು. ಒಂದು
ವೆೋಳೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯದಿದದಲ್ಲೆ ಆ್ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು
ಸ್ಕ್ರೋನ್ ಮೋಲೆ ಗೆೊೋಚರಿಸುವುದಿುೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮೆನುವಿಗೆ
ತೆರಳಿ



ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನುು ಅಪ್
ಲೆೊೋಡ್ ಮಾಡಲುು ಅಪ್ ಲೆೊೋಡ್ ನುು ಬಟನ್ ನುು
ಒತಿಿದ ತ್ರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಿ್ಕತಿಗತಿಯನುು
ಅರಿಯಬಹುದು.

1. ಒಟುಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
2.  ಒಟುಟ ಅಪೆೋಡ್ ಆ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.
3. ಅಪ್ ಲೆೊೋಡ್ ಆ್ಗುು ಬಾಕಿ ಇರುವ

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಇರುತಿ್ದೆ.



ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹಂತ್ವಾರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು
ಅಪ್ ಲೆೊೋಡ್ ಮಾಡಲುು ಸವ ಪ್ಾವತಿ ಎಂದು
ಒತಿಿರಿ.



ಸವ ಪ್ಾವತಿ ಎಂದು ಒತಿದಿ ನಂತ್ರ ನಿಮಮ ಜಿಲೆೆ
ತಾುೊಕೆು, ಹಾಗೊ ಜಿ.ಪಿ ಯನುು ಆ್ಯ್ಕ್
ಮಾಡಿರಿ.



. ಫಲಾನುಭವಿಯನುು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕೆೊೋಡ್ ನುು ನಮೊದಿಸ್ಕ.

. ಹಂತ್ವನುು ಆ್ಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಸ್ಕ ಎಂದು
ಒತಿಿ.

ಹತ್ುಿ ಸಂಖೆಯಯುಳಳ ಛಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆರುವ
ಫಲಾನುಭವಿ/ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬದವರ
ಮೋಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆಯಯನುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ನಮೊದಿಸಬೆೋಕು.



• ಆ್ಧಾರ ಕಾಡ್್ ನಲೆ್ಲನ ಕೊಯ-ಆ್ರ್ ಕೆೊೋಡ್ ನುು
ಸಾ್ನ್ ಮಾಡಲಬೆೋಕು. ಸಾ್ನ್ ಮಾಡಿರುವುದು
ಸರಿ ಇದದಲೆ್ಲ ಆ್ಧಾರ್ ಕಾಡ್್ ನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಕ್ರೋನ್
ಮೋಲೆ ಕಂಡಲು ಬರುತ್ಿದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಆ್ಧಾರ್ ಕಾಡ್್
ಪೋಟೆೊೋವನುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೆೋಕು.

• ಪಿಡಿಒ ಲಾಗಿನ್ ನಲೆ್ಲ ಈಗಾಗಲೆೋ ಆ್ಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ
ನಮೊದಿಸ್ಕದದಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ
ನಮೊದಿಸುವಾಗ ಆ್ಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ ನಿೋಡಿದದಲೆ್ಲ ಪ್ುನ:
ಮಾಹಿತಿಯು ಬರುವುದಿು.ೆ
•ಮನೆಯ ಹಂತ್ವನುು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಉಳಿಸು ಎಂದು
ಒತಿಿರಿ.



1. ಅಪೆೋಡ್ ಒತಿಿರಿ.

2. ತ್ದನಂತ್ರ ತಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಈ ಮೋಲ್ಲನಂತೆ
ಗೆೊೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ಮಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಪೆೋಡ್ ಆ್ಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸ್ಕಕೆೊಳಿಳರಿ.




