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1. పర్ిచయెం: 

పంటల  బీమా నమోదు డేటా యొకా శుదీీకరణ (purification) పరక్రరయను చేపటటడానిక్ర,  గవర మ 
వువసవయ స్హాయకయలకయ (VAAs) స్హాయపడటానిక్ర “పంట భీమా ధుర వీకరణ” మొబ ైల్స 
అపిు క్్షన్ పరతేుకంగవ రూప్ ందించబడింది. ఈ శుదీీకరణ పరక్రరయ యొకా ముఖ్ు పరయోజనం, 
పంటల  బీమా నిజమ ైన మర్్యు  అరహత్ కలిగ్న లబిిదారపలయ  మాత్రమే ప్ ందేలా చూడటం. 
1.1 పరయోజనెం : 
ఈ కరపత్రం (document) యొకా ఉదేీశుం మొబ ైల్స యాప్పు  యొకా ముఖ్ుమ ైన లక్షణాలయ 
మర్్యు నావిగ్షనల్స అంశవలతో వినియోగదారపలను పర్్చయం చేయడం.    
1.2 అవ్లోకనెం  (Over view) : 

శుదీీకరణ (purification) పరక్రరయలో భాగంగవ, పంటల బీమా నమోదు డేటాను ఉపయోగ్ంచి ఈ 
క్రరంది (4) లోప్వలయనీ జాబితాలయ  నిరీ్్షట పర్్సిథత్ ల ఆధారంగవ జనర్్ట్  చేయబడినవి. 

(1) లోపం ఉనీ జాబితా.1 - “ఒకద భూమికి ఇదే్రు అనగ్ా లోనీ మరి్యు నాన్ లోనీ ర్ ైతు బీమా 
చేసిన భూమి వివ్ర్ాలను” పరదర్్శస్ుత ంది. 

(2) లోపం ఉనీ జాబితా.2-  “ఒకద భూమికి ఒకటి కెంటే ఎకుువ్సారుు  నమోద్ు చేసిన అనేక 
వివ్ర్ాలను అనగ్ా బ్యెంకు వ్దే్ లోనీ, సిఎసిి  (CSC) వ్దే్ నాన్-లోనీ, సవీయ-రి్జిస్ట ేషన్ 
మొద్ల ైనవి”. 

(3) లోపం ఉనీ జాబితా -3 “బీమాలోని పెంట ప్రు ఇ-కాాప్ డేట్తో స్రి్పో లని భూమి 
వివ్ర్ాలను పరద్రి్ిస్ుత ెంది”. 

(4) ఈ లోపం ఉనీ జాబితా -4   “బీమా నమోద్ులో కనిపిెంచే ఇ-కాాప్ డేట్లో కనిపిెంచని 
భూమి వివ్ర్ాలను” పరదర్్శస్ుత ంది. 

1.3 అవ్లోకన పరకిాయ  (Process Over view) ::  

1) ఈ అపిు క్్షన్ ప ైన పేర్కానీ 4 లోప్వలయనీ జాబితాలను పరదర్్శస్ుత ంది.  గవర మ 
వినియోగదారపలయ  వవస్తవం కనుగకనడం, ధృవీకర్్ంచడం మర్్యు నిజమ ైన దరఖ్ాస్ుత  దారపని  
ర్్క్వరపవ లయ  ఆమోదించడానిక్ర  ఒక ఇంటర్్ేస్ు  (Interface) లాగ పనిచేస్ుత ంది.    

2) యథారథత్ను పర్్శీలించి,  ర్్క్వరపవ ల యొకా నిర్వి రణ,  ధృవీకరణ మర్్యు ఆమోదం పూర్్తగవ 
వినియోగదారప బాధుత్. 
3) వినియోగదారపడు జాబితాలోని అనిీ ర్్క్వరపవ లను పర్్శీలించి స్ర్సైన క్వరణంతో స్మరథనను 
(justification) ఆమోదించాలి లేదా తిరస్ార్్ంచాలి. 
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4) వినియోగదారపడు ఆమోదించిన మర్్యు తిరస్ార్్ంచబడిన అనిీ ర్్క్వరపవ లను ప ై అధిక్వరపలక్ర 
(మండల సవథ యి)  స్మర్్ుంచాలి. 

5) ఈ పరక్రరయ చివర్్లో, ప ండింగ్ ర్్క్వరపవ లయ స్ునాీ ‘0’ ఉండాలి. 

2. సిస్టమ్ సార్ాెంశెం :: (Sysytem summary) 

2.1. హార్్ వేర్ మర్ియు సాఫ్టట వేర్ అవ్స్ర్ాలు :: 

మొబ ైల్స అపిు క్్షన్ కనిషటంగవ 6.0 యొకా Android వెరషన్ ను అమలయ చేసే 8 ’’ ఆండరా యిడ్ టాబ్ సిస్టమ్ 
క్ోస్ం అభివృదిి  చేయబడింది. 

2.2 వినియోగదారుని యాక ి స్ ల వెల్సి ::  అపిు కదషన్ లో మూడు రకాల సాా యిలు ఉననవి. 

1. గవర మ సవి యి వినియోగదారపలయ  
2. మండల సవి యి వినియోగదారపలయ  
3. జిలాు  సవి యి వినియోగదారపలయ 

2.3. వినియోగదారుని బ్ధ్యతలు :: 
గ్ాా మ సాా యి: 

❖ వవస్తవవల ఆధారంగవ “ఆమోదించడానిక్ర ” లేదా “తిరస్ార్్ంచడానిక్ర ” నిరణయం తీస్ుకయనే బాధుత్ 
గవర మ సవథ యి వినియోగదారపలది, మర్్యు అనిీ ర్్క్వరపవ లను మండల సవథ యి వినియోగదారపకయ 
స్మర్్ుంచవల ను .  

❖ గవర మ సవథ యి వినియోగదారపడు మండల సవథ యి వినియోగదారపని నుండి తిర్్గ్ వచిిన 
ర్్క్వరపవ లను మరలా పర్్శీలించి ధృవీకరణ చేయాలి. 

మెండల సాా యి: 
❖ మండల సవథ యి వినియోగదారప గవర మ సవథ యి వినియోగదారప నిరణయానిీ ఆమోదించ వచుి 

లేదా అనుమానిత్ ర్్క్వరపవ లను స్మీక్ష క్ోస్ం తిర్్గ్ పంపవచుి 
❖ మండల సవథ యి వినియోగదారపడు తిర్్గ్ ధృవీకరణ క్ోస్ం ర్్క్వరపవ లను ఒకాసవర్్ మాత్రమే గవర మ 

సవథ యి వినియోగదారపకయ  పంపగలరప 
❖ ప ండింగ్ ల కా స్ునాీ “0” అయినపుుడే మండల  సవథ యి వినియోగదారపడు అనిీ ర్్క్వరపవ లను 

జిలాు  సవథ యి వినియోగదారపకయ పంపవల ను. 
 
 
జిలాు  సాా యి :  

❖ జిలాు  సవథ యి వినియోగదారపడు ఎటలవంటి నిరణయం తీస్ుక్ోలేరప, క్వని అత్ను / ఆమ  
అనుమానిత్ ర్్క్వరపవ లను మండల సవథ యి వినియోగదారపలకయ మరలా స్మీక్ష క్ొరకయ తిర్్గ్ 
పంపవచుి. 

3) స్మాయితతెం :: (Get started) 
ఈ విభాగం లాగ్న్ నుండి లాగ్-అవుట్ వరకయ అపిు క్్షన్ యొకా సవధారణ పరక్రరయను అందిస్ుత ంది. 
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3.1 లాగవన్ అవటం :: 
ప్వర మాణీకర్్ంచబడిన (Authentificated) వినియోగదారపలయ వవర్్ పేరప (vs_xxxxxxx) మర్్యు 
(password) ప్వస వర్వ నమోదు చేయడం దాార్వ యాప్ప (app) లో లాగ్న్ అవవాలి. “లాగ్న్” బటన్ ప ై 
క్రుక్ చేసే ముందు యూజర్ స్ర్సైన “క్వుప్వి” (captcha) ను నమోదు చేయాలి. 
 
వినియోగదారపలయ సిస్టమ్ లో లాగ్న్ అయిన త్ర్వాత్, స షన్ 15 నిమిష్వలయ మాత్రమ ే (ఆక్రటవ్)లో  
ఉంటలంది ఆ త్ర్వాత్ ముగుస్ుత ంది. స్మయం ముగ్సినటలు  ఒక timeout value నలటిఫిక్్షన్ పరతి 
సీరిన్ లో చూపబడుత్ ంది. 

 

3.2 నావిగ్దషన్ మెను :: 
విజయవంత్ంగవ లాగ్న్ అయిన త్ర్వాత్, వినియోగదారప లాుండింగ్ పేజీ లేదా హ మ్ సీరిన్ కయ 
మళ్ళంచబడతారప. అవస్రమ ైన సీరిన్ కయ వెళ్ుడానిక్ర వినియోగదారప మ ను ఐటెమ్ లో ఒకదానిీ 
ఎంచుక్ోవచుి. 

 

1) హ మ్ / లాుండింగ్ పేజీ: లోప్వలయనీ అనిీ జాబితాల వివర్వలను చూపిస్ుత ంది 

2) ర్సైత్  vs లోపం ఉనీ జాబితా: పరతి ర్సైత్ ను పరతి లోపం ఉనీ జాబితాలో చూపిస్ుత ంది. 
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3) ఆమోదించని డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర: ఆమోదించని డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర 
లింక్ ను చూపుత్ ంది. 

4) ర్వ డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర: ముడి (raw) డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర లింక్ ను 
చూపిస్ుత ంది 

5) LEC డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర: LEC డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర లింక్ ను చూపిస్ుత ంది 

6) COC డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర: COC డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర లింక్ ను చూపిస్ుత ంది 

7) లాగ్అవుట్: యూజర్ దీనిప ై క్రుక్ చేయడం దాార్వ అపిు క్్షన్ యొకా లాగ్ అవుట్ చేయవచుి 

3.3.లాెండ ెంగ్ ప్జి/ హ ెం సవరనీ్ :: 

 

వినియోగదారపలయ  చూడవలసిన స్మాచారం :: 
❖ Default అపరమేయంగవ ఎరరర్ లిసట 1 ఎంపిక చేయబడుత్ ంది, అకాడ వినియోగదారప ఆ నిర్్ీషట  

ఎరరర్ లిసట యొకా వివరణను చూడవచుి. 

❖ డరా ప్ప డౌన్ ఫిలటర్ లో యూజర్ యాక్సెస చేయగల గవర మం /గవర మముల జాబితా ఉంటలంది. 

❖ లాుండింగ్ పేజీలో,  వినియోగదారప నాలయగు టాుబ్ లను చూడవచుి - ఎరరర్ లిసట 1, ఎరరర్ లిసట 2, 
ఎరరర్ లిసట 3, ఎరరర్ లిసట 4. 

❖ గవర మం పేరప మండలం మర్్యు జిలాు తో స్హ పరదర్్శంచబడుత్ ంది. 

❖ లోపం ఉనీ  పరతి జాబితాలో, పరతి “సిథతి” (status) క్ోస్ం ఏక్ీకృత్ (consolidated) ఫలితాలతో 
కూడిన డాష బో ర్వ పరదర్్శంచబడుత్ ంది. 
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 పెెండ ెంగ్: మూలాుంకనం (evaluation) చేయాలిెన లేదా ఇంక్వ మూలాుంకనం 
చేయవలసిన ర్్క్వరపవ ల స్ంఖ్ు 

 ఇపపటివ్రకు ఆమోదిెంచబడ ెంది: ఇపుటివరకయ ఆమోదించబడిన ర్్క్వరపవ ల స్ంఖ్ు 

 ఇపపటివ్రకు తిరస్ుర్ిెంచబడ ెంది: ఇపుటివరకయ తిరస్ార్్ంచబడిన ర్్క్వరపవ ల స్ంఖ్ు 

 స్మీక్ష: వినియోగదారపడు తిర్్గ ్స్మీక్ించాలిెన ర్్క్వరపవ ల స్ంఖ్ు లేదా తిర్్గ్ ధృవీకరణ 
క్ోస్ం వినియోగదారపకయ తిర్్గ్ పంపబడిన ర్్క్వరపవ లయ. 

 

వినియోగదారపలయ  చయేవలసని చరులయ ఇకాడ చూడవల ను :   
❖ డరా ప్ప డౌన్  (drop down) జాబితా నుండ ిగవర మ పేరపను ఎంచుక్ోండ ి(వినియోగదారపకయ ఒకట ి

కంట ేఎకయావ గవర మాలకయ ప్వర పుత్ (access) ఉంటే). 

❖ వినియోగదారపడు లోప్వలయనీ నాలయగు జాబితాలలో దేనినెైనా ఎంచుక్ోవచుి మర్్యు ఆ 
జాబితాకయ స్ంబంధించిన అనిీ ర్్క్వరపవ ల సిథతిని డాష - బో రపవ లో చూడవచుి. 

❖ మూలాుంకనం (evaluation) చేయవలసిన ర్్క్వరపవ ల జాబితాను చూడటానిక్ర వినియోగదారప 
ప ండింగ్ (pending) ప ై క్రుక్ చేయవల ను  

❖ ఆమోదించబడిన ర్్క్వరపవ ల జాబితాను చూడటానిక్ర వినియోగదారప ఆమోదం (approved 
sofar) ప ై క్రుక్ చేయవచుిను  

❖ తిరస్ార్్ంచబడిన ర్్క్వరపవ ల జాబితాను చూడటానిక్ర వినియోగదారప ర్్జసక్సటడ్ సో  ఫవర్ 
(Rejected sofar)  ప ై క్రుక్ చేయవచుి 

❖ మరల-మూలాుంకనం చేయవలసిన ర్్క్వరపవ ల జాబితాను చూడటానిక్ర వినియోగదారప 
స్మీక్షప ై (review) క్రుక్ చేయవచుి 

3.4 లోపముల జాబితా మర్ియు వినియోగదారుని చరయలు :: 

 
వినియోగదారులు దిగువ్  స్మాచారెం ఇకుడ చూడగలరు:  
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Header section: 
• వినియోగదారప హడెర్ లో “లోపం జాబితా పరేప” చూడవచుి 
• ఎంచుకయనీ టాుబ్ లలో ర్సైత్  క్ోస్ం శోధించడానిక్ర (search) చిహాీనిీ వినియోగ్ంచాలి.  

Below the Header Section: 
• లోపం ఉనీ జాబితా సరిీన్ లో, వినియోగదారప నాలయగు టాుబ్ లను చూడవచుి-

ఆమోదించబడనిది, ప ండింగ్ లో ఉంది, తిరస్ార్్ంచబడింది, మరల  స్మీక్షకయ (Re-review).  

3.4.1.  వినియోగదారుని చరయలు : పెెండ ెంగులో ఉననవి :  
ఇకాడ వినియోగదారపడు  ర్్క్వరపవ ను  ఆమోదించడానిక్ర లేదా తిరస్ార్్ంచడానిక్ర నిరణయం తీస్ుక్ోవచుి 

❖ నిరణయం తీస్ుక్ోవడానిక్ర ప్వర స స (process) బటన్ ప ై క్రుక్ చేయండి. వినియోగదారప ప్వర స స 
బటన్ ప ై క్రుక్ చేసినపుుడు, మర్కక సీరిన్ కయ మళ్ళంచబడతారప (చిత్రంలో చూపిన విధంగవ), 
ఇకాడ వినియోగదారప ఆమోదించడం లేదా తిరస్ార్్ంచడం వంటి సిథతిని (status) 
ఎంచుక్ోవచుి మర్్యు వినియోగదారప స్మరథనను (justification) ఎంచుకయని మర్్యు 
వవుఖ్ును (comment) నమోదు చేయవలసి ఉంటలంది, అపుుడు ఆమోదించబడిన లేదా 
తిరస్ార్్ంచబడిన ర్్క్వరపవ ను వినియోగదారప  సేవ్ చేయవచుి.  

❖ ప ండింగ్ జాబితాలో ఉనీ ర్సైత్  క్ోస్ం శోధించడానిక్ర హెడర్ లోని శోధన (search) చిహీంప ై క్రుక్ 
చేయండ ి
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3.4.2. User Action: ఆమోదిెంచబడ ెంది : 
ఇకుడవినియోగదారుడు(User)చేయగలచరయలు: 
 
స్మర్ిపెంచబడాలి: 

❖ వినియోగదారప నిరణయానిీమారిడానిక్ర “స్వర్్ంచు” (Modify) బటన్ ప ై  క్రుక్ చేయండి. 
త్ర్వాత్, వినియోగదారప సీరిన్ కయ మళ్ళంచబడతారప, ఇకాడ వినియోగదారప ర్్క్వరపవ  
సిథతిని ఆమోదించడానిక్ర (లేదా) తిరస్ార్్ంచడానిక్ర (లేదా) ప ండింగ్ లోఉంచవచుి. 

❖ ఆమోదించబడిన అనిీర్్క్వరపవ లను మండలానిక్ర పంపడానిక్ర “స్మర్్ుంచండి”  
(Submit) క్రుక్ చేయండి.  

❖ To Be Submitted జాబితాలో ఒకర్సైత్  క్ోస్ం శోధించడానిక్ర, శీర్్షకలోని (header) 
శోధన చిహీంప ై (search icon) క్రుక్ చేయండి. 
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సమర్ప ించినది: 

 
❖ వినియోగదారప స్మర్్ుంచిన ర్సైత్  వివర్వలను చూడటానిక్ర View బటన్ ప  ై  క్రుక్ 

చేయండి.  
❖ ఒకసవర్్ ఆమోదించబడ ి మర్్యు స్మర్్ుంచిన త్ర్వాత్, వినియోగదారప ఎటలవంట ి

మారపులయ చేయలేరప, జాబితా మర్్యు స్మాచార్వనిీచూడగలరప.  
❖ స్మర్్ుంచిన జాబితాలో ర్సైత్ ను కనుగకనడానిక్ర శోధన చిహాీనిీ(search icon) 

ఉపయోగ్ంచవచుి. 
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3.4.3. User Action: తిరస్ుర్ిెంచబడ నది 

User చేయగల చరయలు ::  

స్మర్ిపెంచవ్లసినది :  
❖ User నిరణయానిీమారిడానిక్ర "స్వర్్ంచు " బటన్ ప ై  క్రుక్ చేయండి. స్వర్్ంచు 

బటన్ ప ై క్రుక్ చేసిన త్ర్వాత్ User మర్కక సీరిన్ కయ మళ్ళంచబడుత్ ంది. 
(చిత్రంలోచూపినవిధంగవ),  

❖ ఇకాడ User  ర్్క్వరపవ   సిథతిని ఆమోదించడానిక్ర లేదా తిరస్ార్్ంచడానిక్ర లేదా 
ప ండింగ్ లోక్ర  మారివచుి. 

❖ ఆమోదించబడిన అనిీర్్క్వరపవ లను మండలానిక్ర పంపడానిక్ర Submit క్రుక్ చేయండి. 
❖ స్మర్్ుంచాలిెన జాబితాలో ర్సైత్ క్ోస్ం శోధించడానిక్ర Search చిహాీనిీ 

ఉపయోగ్ంచవచుి. 
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స్మర్ిపెంచినది : 

❖ User స్మర్్ుంచిన ర్సైత్  వివర్వలను చూడటానిక్ర view బటన్ ప ై  క్రుక్ చేయండి. 
❖ User ఇకాడ ఎటలవంటి మారపులయ చేయలేరప, User జాబితా మర్్యు స్మాచార్వనిీ 

చూడగలరప. 
❖ స్మర్్ుంచిన జాబితాలో ర్సైత్ క్ోస్ం శోధించడానిక్ర Search చిహీం ఉపయోగ్ంచవచుి. 

 

3.4..4.User Action: తిర్ిగి్ స్మీక్ ెంచెండ  : 
User చేయగల చరయలు: 

ఇకాడ వినియోగదారప (User) గత్ంలోతీస్ుకయనీనిరణయానిీతిర్్గ్ అంచనావేయాలి. 
❖ తిర్్గ ్అంచనా వేయడానిక్ర Review బటన్ ప ై  క్రుక్ చేయండి. Review  బటన్ ప ై 

వినియోగదారప క్రుక్ చేసినపుుడు, User మర్కక సీరిన్ కయ మళ్ళంచబడతారప (Review సీరిన్ 
పకాన ఉనీ చిత్రంలో చూపిన విధంగవ), ఇకాడ వినియోగదారప ఆమోదించడం లేదా 
తిరస్ార్్ంచడం వంటి సిథతిని ఎంచుక్ోవచుి మర్్యు వినియోగదారప (User) స్మరథనను  
(Justification)  ఎంచుకయని వవుఖ్ును (comment) నమోదు చేయవలసి ఉంటలంది, అపుుడు 
వినియోగదారప సేవ్ చేయవచుి,  ఆ ర్్క్వర్వ ఆమోదించబడుత్ ంది లేదా తిరస్ార్్ంచబడుత్ ంది. 
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❖ Review జాబితాలో ర్సైత్ క్ోస్ం శోధించడానిక్ర శోధన (search) చిహాీనిీఉపయోగ్ంచవచుి. 

 
 

3.5:  ర్ తైుvs  లోపాల (error) జాబితాలు :: 

లోపం (error)జాబితాలోని పరతి ర్సైత్  యొకాoverview ఈసీరిన్ అందిస్ుత ంది, త్దాార్వ వినియోగదారపడు 
అనిీerror జాబితాలలో ర్సైత్ లను స్ులభ్ంగవ గుర్్తంచగలడు. 
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వినియోగదారుడు (User) చేయగలచరయలు : 

❖ సీరనిుకయ కయడి ఎగువ (Top) భాగంలో ఉనీ డరా ప్ప  డౌన్ జాబితా నుండి  గవర మం పేరపను 
ఎంచుక్ోండి (వినియోగదారప ఒకట ికంట ేఎకయావ గవర మాలకయ access కలిగ్ ఉంట ేమాత్రమే). 

❖ జాబితా నుండి ర్సైత్ ను కనుగకనడానిక్ర శోధన చిహాీనిీ(search icon) ఉపయోగ్ంచవచుి. 

3.5  : ఆమోదిెంచని డేట్ను డౌన్  లోడ్ చేయెండ  :: 
 వినియోగదారప ఇకాడ చూడగలిగ్ స్మాచారం : 

❖ 4 లోపం (error) జాబితాల క్ోస్ం, ఆమోదించని మొత్తం డేటాను డౌన్  లోడ్ 
చేయడానిక్ర లింక్ ను ఈసీరిన్ అందిస్ుత ంది. 

❖ డేటా Pdf ఫ ైల్స గవ డౌన్  లోడ్ చేయబడుత్ ంది. 
❖ విజయవంత్మ ైన డౌన్ లోడ్ త్ర్వాత్ వినియోగదారప (User) downloaded  

successfully” అనే స్ందేశవనిీ ప్ ందుతారప. 
❖ డౌన్ లోడ్ చేసిన ఫ ైల్స (user’s tab device) యూజర్ె టాబ్ పర్్కరంలో “downloads”  

ఫో లవర్  క్రరంద చూడవచుి. 
 
 
 
 
 
3.6 ఆమోదిెంచని డేట్ను డౌన్ లోడ్ చేయెండ  :: 
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 వినియోగదారు ఇకుడ చూడగలిగ్ద స్మాచారెం :: 
❖ ఈ సీరిన్  మొత్తం 4 ఎరరలిస్ుట లలో ఆమోదించని మొత్తం డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర 

లింక్ ను అందిస్ుత ంది 

❖ డేటా పిడిఎఫ్  ఫ ైల్స గవ డౌన్ లోడ్ చేయబడుత్ ంది 

❖ విజయవంత్మ ైన డౌన్ లోడ్ త్ర్వాత్ వినియోగదారప “విజయవంత్ంగవ డౌన్ లోడ్ చేయబడావ రప” 
అనే అభినందించే  స్ందేశవనిీ చూపిస్ుత ంది  

❖ డౌన్ లోడ్ చేసిన ఫ ైల్స యూజర్ యొకా టాుబ్ పర్్కరంలో (device) “డౌన్ లోడ్ లయ” ఫో లవర్ క్రరంద 
చూడవచుి 

 

వినియోగదారు చేయవ్లసని చరయలు: 

❖ సీరిన్ ఎగువ కయడి వెైపున ఉనీ డరా ప్ప డౌన్ జాబితా నుండి గవర మ పేరపను ఎంచుక్ోండి 
(వినియోగదారపకయ ఒకటి కంటే ఎకయావ గవర మాలకయ చేయగల  ప్వర పుత్ (access) ఉంటే 
మాత్రమే). 

❖ ఎక్సెల్స గవ డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర ఎంచుకయనీ గవర మం క్ొరకయ  “ఆమోదించని డేటా” లింక్ ప ై క్రుక్ 
చేయండ.ి 

3.7.  ర్ా (raw) డేట్ను డౌన్ లోడ్ చేయెండ  :: వినియోగదారప ఇకాడ చూడవల ను : 

❖ ఈ సీరిన్ గవర మం యొకా  మొత్తం ముడి (raw) డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర 2 లింక్ లను 
అందిస్ుత ంది 

❖ డేటా ఎక్సెల్స ఫ ైల్స గవ డౌన్ లోడ్ చేయదానిక్ర.  

❖ విజయవంత్మ ైన డౌన్ లోడ్ త్ర్వాత్ వినియోగదారప “విజయవంత్ంగవ డౌన్ లోడ్ చేయబడావ రప” 
అనే అభినందించే  స్ందేశవనిీ చూపిస్ుత ంది  

❖ డౌన్ లోడ్ చేసిన ఫ ైల్స యూజర్ యొకా టాుబ్ పర్్కరంలో (device) “డౌన్ లోడ్ లయ” ఫో లవర్ క్రరంద 
చూడవచుి 
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వినియోగదారు చేయవ్లసని చరయలు: 

❖ సీరిన్ ఎగువ కయడి వెైపున ఉనీ డరా ప్ప డౌన్ జాబితా నుండి గవర మ పేరపను ఎంచుక్ోండి 
(వినియోగదారపకయ ఒకట ికంటే ఎకయావ గవర మాలకయ ప్వర పుత్ (access) ఉంటే మాత్రమే) 

❖ ఎంచుకయనీ గవర మం యొకా  “నమోదు చేసిన ముడి డేటా” ను ఎక్సెల్స ఫ ైల్స గవ డౌన్ లోడ్ 
చేయడానిక్ర మొదటి లింక్ ప ై క్రుక్ చేయండ.ి 

❖ ఎంచుకయనీ గవర మం యొకా “ E- crop ర్వ డేటా” ఎక్సెల్స ఫ ైల్స గవ డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర ర్సండవ 
లింక్ ప ై క్రుక్ చేయండి. 

 

3.8. LEC డేట్ను డౌన్  లోడ్ చే యెండ  : 
వినియోగదారు (User) ఇకుడ చూడగలిగ్ద స్మాచారెం: 

❖ గవర మం మొత్తం LEC డేటాను డౌన్ లోడ్ చేయడానిక్ర లింక్ ను ఈ సీరిన్ అందిస్ుత ంది.  

❖ డేటా ఎక్సెల్స (excel file) ఫ ైల్స గవ డౌన్  లోడ్ చేయబడుత్ ంది.  

❖ విజయవంత్మ ైన డౌన్ లోడ్ త్ర్వాత్ వినియోగదారప (User) "downloaded successfully” 
అనే స్ందేశవనిీ ప్ ందుతారప. 

❖ డౌన్  లోడ్  చేసిన ఫ ైల్స (user’s tab device)యూజర్  టాబ్ పర్్కరంలో “downloads”  ఫో లవర్ 

క్రరంద చూడవచుి. 

 
ఇకుడ వినియోగదారుడు (User) చేయగల చరయలు: 
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❖ సీరిన్ ఎగువ కయడి వెైపున ఉనీ డరా ప్ప డౌన్ జాబితా నుండి గవర మ పేరపను ఎంచుక్ోండి 
(వినియోగదారపకయ ఒకట ికంటే ఎకయావ గవర మాలకయ ప్వర పుత్ (access) ఉంటే మాత్రమే) 

❖ ఎక్సెల్స (excel file) ఫ ైల్స గవ ఎంచుకయనీ గవర మం క్ోస్ం “LEC డేటా” డౌన్  లోడ్  చేయడానిక్ర 
లింక్ ప ై క్రుక్  చేయండి. 

    3.9-   COC డేట్ను డౌన్ లోడ్ చేయెండ  :: 

వినియోగదారు (User) ఇకుడ చూడగలిగ్ద స్మాచారెం: 
❖ ఎంచుకయనీ గవర మంక్ోస్ం COC డేటాను డౌన్  లోడ్  చేయడానిక్ర లింక్ ను ఈసీరిన్ అందిస్ుత ంది. 
❖ డేటా ఎక్సెల్స (excel file) ఫ ైల్స గవ డౌన్  లోడ్ చేయబడుత్ ంది.  
❖ విజయవంత్మ ైన డౌన్ లోడ్ త్ర్వాత్ వినియోగదారప (User) "downloaded successfully” 

అనే స్ందేశవనిీ ప్ ందుతారప. 
❖ డౌన్  లోడ్  చేసిన ఫ ైల్స (user’s tab device)యూజర్  టాబ్ పర్్కరంలో “downloads”  ఫో లవర్ 

క్రరంద చూడవచుి. 
 

 

 

 
 
ఇకుడవినియోగదారుడు (User) చేయగల చరయలు: 

❖ సీరిన్ ఎగువ కయడి వెైపున ఉనీ డరా ప్ప డౌన్ జాబితా నుండి గవర మ పేరపను ఎంచుక్ోండి 
(వినియోగదారపకయ ఒకట ికంటే ఎకయావ గవర మాలకయ ప్వర పుత్ (access) ఉంటే మాత్రమే) 

❖ ఎక్సెల్స (excel file) ఫ ైల్స గవ ఎంచుకయనీ గవర మం క్ోస్ం “COC డేటా” డౌన్  లోడ్  చేయడానిక్ర 
లింక్ ప ై క్రుక్  చేయండి. 

❖ ఒకగవర మానిక్ర COC డేటా అందుబాటలలో లేకపో్ తే వినియోగదారప (User)లోపం ప్ ందవచుి. 
3.10. Logout :: 

అపిు క్్షన్  నుండి  నిషరిమించడానిక్ర లాగ్ ఔట్ ప ై  క్రుక్  చేయండి. 
 

*** 


