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CITIZEN & BENEFICIARY OUTREACH 
OFFLINE APP 

 
1. అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 

a)  Secretariat Employee యొకక ఆధార్స న ంబర్స Authentication  

దాారా App Login అవ్ాాలి. 

 

 
 
 

b) Secretariat Employee App లాగని్  అయ్యేటప్పుడు INTER NET 

complusory   గా ఉండాలి. 

c) Secretariat Employee App లాగని్ అయ్న తరువ్ాత మీకు ఈ క్రంద  

విధంగా Home Screen కనిపిస్త ంద . 
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2. Home Screen :   
a) Home Screen న్ంచి INTER NET లేకుండా మీరు Home Screen 

లో Citizen Out Reach లోఉనన HouseHoldLIst లో ఉననData ని 

Verification చేస్కోవచ్ు.  

b) హోమ్ స్రీన్ లో Household List ఉంట ంద . 
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3. HouseholdList : 

 
a) HouseHoldList లో ఉననData ని INTER NET లేకుండా 

Verification చేస్కోవచ్ు. 
b) Household List  ని click చేసిన తరువ్ాత Cluster ID ని select 

చేస్కోవ్ాలి. 

c) Cluster ID ని select చేస్కునన తరాాత మీకు ఈ క్రంద  విధంగా 

Household list వస్త ంద . 

d) Household list లో మీకు పేరు, గృహ ఐ డి  వస్ాత య్. 

   
e) Household list ని క్ిక్ చేసని తరువ్ాత మీకు ప్రశ్నలు వస్ాత య్. 



Techincal సమాచారం కొరకు సంప్రద ంచవలసిన నంబర్స్ 1) 9505394510 2) 7731987581  

3) 7731987582 
 

 
f) RBK YouTube ఛానెల్ క ్సంబంధ ంచిన ప్రశ్న లో మీకు RBK 

YouTube ఛాన ల్ గురించి మీకు తెలుస్ా? తెలుస్/తెలియద్ ఆప్షన్్ 
కలవప. 

g) తెలుసు అని option క్ిక్ చేసేత  మీరు RBK YouTube ఛాన ల్ ని               
చూస్త నానరా? అని ప్రశ్న వస్త ంద , తెలియద్ అని option క్ిక్ చేసేత  
Note వస్త ంద . 

h) NOTE: RBK YouTube ఛానెల్ యొక్క ఉపయోగాల ప ై లబి్ధదారునికి 
అవ్గాహన క్ల్పంచండి. 

i) మీరు RBK YouTube ఛానెల్ ని చూసుు నాారా? అనే ప్రశ్న లో 
చూస్త నానము/చూడటం లేద్ ఆప్షన్్ కలవప. 

j) మీరు RBK YouTube ఛాన ల్ ని చూస్త నట ి  అయ్తే చూస్త నానము అని 
option క్ిక్ చయేండి. 

k)  మీరు RBK YouTube ఛాన ల్ ని చూడకపో తే చూడటం లేద్ అని 
option క్ిక్ చయేండి. 

l) మీరు చూడటం లేద్ అని ఆప్షన్ క్ిక్ చేసేత  Note వస్త ంద . 
m)  NOTE: RBK YouTube ఛానెల్ యొక్క ఉపయోగాల ప ై లబి్ధదారునికి 

అవ్గాహన క్ల్పంచండి. 



Techincal సమాచారం కొరకు సంప్రద ంచవలసిన నంబర్స్ 1) 9505394510 2) 7731987581  

3) 7731987582 
 

n) లబి్ధదారుడు Tribal Welfare –ROFR Pattas Scheme  క్ Eligible 

అయ్ ఉంటే మీకు ఈ క్రంద  విధంగా ఉననScreens లో ప్రశ్నలు 

ఉంటాయ్. 

 
 

 

o) మీరు గిరిజన సంక్షేమ  (ROFR) పట్టా ల లబి్ధదారులా ?అవపన్/కాద్ 

ఆప్షన్్ కలవప. 

p) మీరు గరిిజన సంక్షేమ  (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులా?అవపన్/కాద్ 

ఆప్షన్్ లో గరిిజన సంక్షమే  (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులు  అయ్తే 

అవపన్ అని సలెెకా్ చేయాలి. 

q) మీరు గరిిజన సంక్షేమ  (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులా?అవపన్/కాద్ 

ఆప్షన్్ లో గరిిజన సంక్షమే  (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులు  కాకపో తే 

కాద్  అని సలెెకా్ చయేాలి. 

r) మీరు గరిిజన సంక్షేమ (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులా ? అనే ప్రశ్న లో 

మీరు గరిిజన సంక్షేమ (ROFR) ప్టాా ల లబి్ధదారులు అయితే అవ్ును 

అని ఆపషన్ కిిక్ చేస్తు  మీక్ు గత 2 సంవ్తసరాలలో ROFR పట్టా లు 

కేట్టయించబడాా యి? అనే ప్రశ్న వస్త ంద . 
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s) మీక్ు గత 2 సంవ్తసరాలలో ROFR పట్టా లు కేట్టయించబడాా యి?లో 

అవ్ును/ కాదు ఆపషన్స క్లవ్ు. 

t) మీకు గత 2 సంవత్రాలలో ROFR ప్టాా లు కేటాయ్ంచకపో తే కాదు 

అని సలెెకా్ చసే్కోవ్ాలి. 

u) మీకు గత 2 సంవత్రాలలో ROFR ప్టాా లు కేటాయ్ంచబడిత ేఅవ్ును 

అని సలెెకా్ చసే్కుంటే మీరు ROFR పట్టా స్ యొక్క భౌతిక్ కాపీని 

స్ీవక్రించారా? అనే ప్రశ్న వస్త ంద . 

v) మీరు ROFR పట్టా స్ యొక్క భౌతిక్ కాపీని స్ీవక్రించారా?లో 

అవ్ును/కాదు ఆప్షన్్ కలవప. 

w) ROFR ప్టాా స్ యొకక భౌతిక కాప్ని సిాకరించినట ి  అయ్తే అవపన్ 

అని లేకపో త ేలేద్ అని సలెెకా్ చేస్కోవ్ాలి. 

x) ఇచిున ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎంచ్కొని  Capture Image దగగర  

photo capture చేసేటప్పుడు మీ యొకక కన్రపె్ులు blink చేసేత  photo 

capture అవపత ంద . 

y) Details అనిన ఎంటర్స చసేి, submit బటన్ మీద క్ిక్ చసేేత  Data Saved 

successfully in Offline అని మెసేజ్ వస్త ంద . 

 

 

 

 

 

 



Techincal సమాచారం కొరకు సంప్రద ంచవలసిన నంబర్స్ 1) 9505394510 2) 7731987581  

3) 7731987582 
 

4. Upload To Online Household List: 
 

 
a) మీరు Household List లో verify చసేిన Data ని Upload To 

Online Household List   దగగర Update చసేేటప్పుడు, ఇకకడ 

మీరు INTER NET ని  ఉప్యోగించాలి. 

b) Upload To Online Household List దగగర Red color లో మీరు 

ఎనిన Applications అయ్తే Household List లో survey చసేి 

ఉంటారో అకకడ Count కనిపసి్త ంద . 

c) మీరు Upload To Online Household List ని క్ిక్ చయేగాన ేAll 

Records Save అయ్న తరాాత  All Records Are Updated 

అని మసెేజ్ వస్త ంద . 

d) All Records Are Updated అని మెసేజ్ వసేత  Count (0)  

అవపత ంద .( మీరు Household List లో survey చేసని data 

మొతత ం Update చేయబడింది.) 
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