
AP – Amul Project

జగననన పాల వెల్లువ

ఫార్మ ర్డేటాకలెక్షన్ -యూసర్

మాన్యు వల్
Volunteer Mobile Application

(Women Farmers Only) 

Andhra Pradesh Dairy Development Cooperative Federation Limited (APDDCF)



గ్రామవాలంటీర్కుసలహాల్లమరియుసూచనల్ల

⮚ గ్రామవాలంటీర్అప్లకిేషన్లాగిన్ద్వా రాపాడి పశువులయొక్క

యాజమానులవివరాలుక్నపడును.   

⮚ గ్రామవాలంటీర్అప్లకిేషన్ద్వా రాపాడి పశువులయొక్క

యాజమానులు (మహిళలు)నురిజిస్టర్ చేయవలెను.

⮚ అప్లకిేషని్ల క్నపడుమహిళారైతులే కాకండాఅదే

గ్రామములోవునన ఇతరమహిళాపాడి రైతులనుకూడా

రిజిస్టర్ చేయవలెను.



Use the following URLs to download the mobile App
from Play Store and GOAP- Amul Project Website

Andhra Pradesh Dairy Development Cooperative Federation Limited (APDDCF)

https://bit.ly/3ufIefu

http://goapamulproject.ap.gov.in

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ap.japapv&hl=en
http://goapamulproject.ap.gov.in/amul/#/login


❏ Jagananna Paala 

Velluavaయాప్న్య

ప్ల ుో ర ర్ ద్వా రా సర్్
చేసి,

❏ ఇన్స్ట ాల్ బటన్పై

ప్ల ు్ చేయలి.

Jagananna Paala 

Velluava యాప్

ఇన్స్ట ాల్ చేయు

విధానం



❏ Jagananna Paala Velluava
యాప్ఇన్స్ట ాల్ అయినది. 

❏ లాగిన్అవా టం కోసం

ఓపెన్బటన్పై ప్ల ు్

చేయవలెన్య.



స్ప్ల ాష్ / లాగిన్ గ్రరీ న్

❏ స్ప్ల ాష్ గ్రరీ న్ 3 సెకండ్ు వర్కు

గ్రరదరిి తం అవుతంది

తరువాత "లాగిన్" గ్రరీ న్

గ్రరదరిి తం అవుతంది

❏ వాలంటీర్యొకీ ఆధార్

నంబర్న్యఎంటర్చేసి

"LOGIN" బటన్పై ప్ల ు్

చెయు ండి



❏ మీ ప్లక ుసరర్ నీసెల్ రచేసుకోండి.

స్ప్ల ాష్ / లాగిన్ గ్రరీ న్



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

⮚వేలిముగ్రదసూచికన్యఎంచుకోండి

మరియు “CAPTURE" బటన్పై ప్ల ు్

చెయు ండి

**** గమనిక: 

RD నమోదుబయోమెగ్రి్ రరికరాలన్య

మాగ్రతమేఉరయోగించండి.



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

❏ మీయొకీ వేలిముగ్రదన్యకార్ ర్

చెయు డానిిమీయొకీ వేల్లన్య

బయోమెగ్రి్ రరికర్ంపైపెటరండి . 

❏ విజయవంతమైన బయో-

ధృవీకర్ణతరాా తడాష్బోరుు

గ్రరీ న్కు న్స్విగేట్చేసుతంది



ఫారమ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ వాలంటీర్ కి స్ంభదంచిన

village's చుపడతయి.

❏ వాలంటీర్ కి స్ంభదంచిన

village నీసెలక్ట టచేసి submit 

బటన్ నీ క్లకికి్ట చెయయ ండి.



ఫారమ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ వాలంటీర్ విజయవంతం ా

విలేజ్ కిజోడించడం జరిగిగింద

అనిమెసేజ్చూప్లస్తంద.

❏ Ok పై క్లకికి్ట చేసిమరియొక్ స్రి

login అవా ండి.



డాష్బోరుు గ్రరీ న్

❏ ఈ గ్రరీ న్లో గ్రిందచూరబడిన

మోడ్యు ల్ట గ్రరదరిి తం

అవుతాయి

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్

❏ విలేజ్మీింగ్ ఇనిా టేషన్

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ఎలా ?

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ కోసం

ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్పై ప్ల ు్

చెయు ండి.



ఫారమ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ పేరులేద్వఆధార్ నంబర్ తో

search చేస్కోవచుు .

❏ Household mapping చెయయ బడిన

లిస్టట గ్రపధరిి తం అవుతుంద.

❏ వాలంటీర్ తపప నిస్రిా గ్రపతి

ఫారమ ర్ details క్లెక్ట టచెయాయ లి.

❏ లిస్టటలో ఉనన వయ కి తఫారమ ర్ ా

సెలెక్ట టచేస్కోవాలి అంటే క్నీస్ం

ఒక్ పాలుఈచేపశువు

వుండవలెను.

❏ ఏఫారమ ర్ details అయినలేక్పోత, 

మీరుమీ క్లక్సి్టర్ క household 

mapping తపప నిస్రి చేస్కోవాలి.



ఫారమ ర్ డేటా కాలక్షన్

❏ సెలెక్ట టRBKమరియువిలేజ్, ఎంటర్

ఆధార్ నంబర్, పేరు, మొబైలు, IFSC 

CODE, బ్య ంక్ట పేరు, బ్య ంక్ట ప్లన్ కోడ్. 

మరియు

❏ ఫారమ ర్ వద్ధ పశువులుఉనన టి్ల

అయితేసెలెక్ట టYes ఆపషన్,  పశువుల

వివరములుఎంటర్ చేయవలెను. 

❏ ఫారమ ర్ వద్ధ పశువులుఉనన టి్ల

అయితేసెలెకోటన NO ఆపషన్

❏ బ్య ంక్ట PASSBOOK మొద్టిపేజీలోని

బ్య ంక్ట అకంట్లమరియు

అనిన వివరములు క్నిప్లంచేలాఫోటో

తీయవలెను. 

❏ క్చిు తంాపూరించవలిసిన

గ్రపశ్న లనుపూరించి “స్బ్మమ ట్”  పై క్లకికి్ట

చెయయ ండి.



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

⮚వేలిముగ్రదసూచికన్య

ఎంచుకోండిమరియు

“CAPTURE" బటన్పై ప్ల ు్

చెయు ండి

**** గమనిక: 

RD నమోదుబయోమెగ్రి్

రరికరాలన్యమాగ్రతమే

ఉరయోగించండి.



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

❏ మీయొకీ వేలిముగ్రదన్యకార్ ర్

చెయు డానిిమీయొకీ వేల్లన్య

బయోమెగ్రి్ రరికర్ంపైపెటరండి . 

❏ విజయవంతమైన బయో-

ధృవీకర్ణతరాా తడాష్బోరుు

గ్రరీ న్కు న్స్విగేట్చేసుతంది



డాష్బోరుు గ్రరీ న్

❏ ఈ గ్రరీ న్లో గ్రిందచూరబడిన

మోడ్యు ల్ట గ్రరదరిి తం

అవుతాయి

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్

❏ విలేజ్మీింగ్ ఇనిా టేషన్

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్ ఎలా

?

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్

కోసంఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్

ప్లటరట్పై ప్ల ు్ చెయు ండి.



ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్

❏ ఫార్మ ర్ ఆధార్నంబర్న్య

ఎంటర్చేసి ప్లటరట్

తెల్లసుకోండి.

❏ ఫార్మ ర్ వివర్ముల

వచ్ు న్య.



డాష్బోరుు గ్రరీ న్

❏ ఈ గ్రరీ న్లో గ్రిందచూరబడిన

మోడ్యు ల్ట గ్రరదరిి తంఅవుతాయి

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ ఫార్మ ర్ డేటాకాలక్షన్ ప్లటరట్

❏ విలేజ్మీింగ్ఇనాి టేషన్

❏ విలేజ్మీింగ్ఇనాి టేషన్ఎలా ?

❏ విలేజ్మీింగ్ఇనాి టేషన్కోసం విలేజ్
మీింగ్ఇనాి టేషన్పై ప్ల ు్ చెయు ండి.

❏ వాలంటీర్ుచే నమోదుచేయబడినమహిళా

రైతలందరిసమావేశంమెంటర్ట , రూట్

ఇన్ఛార్జలీ్లమరియుఅముల్బృందం

షెడ్యు ల్ గ్రరకార్ం నిరా్ హించబడుతంది. 

వాలంటీరుు గ్రరతిఇంిి వెళ్లుమహిళా

రైతలన్యబయోమెగ్రి్నిరాార్ణద్వా రా
ఆహాా నించాలిట ఉంటంది



విలేజ్మీింగ్

❏ “VIEW ALL 

DETAILS”  పై ప్ల ు్

చెయు ండి. 

❏ ఫార్మ ర్ డీటైల్ట

వచు్ న్య



విలేజ్మీింగ్ ఇనిా టేషన్

❏ మెంటర్మీింగ్షెడ్యు ల్

గ్రియేట్చేసినవెంటనేఫార్మ ర్

ిమీింగ్షెడ్యు ల్

వివర్ముల్ల మీింగ్డేట్, 

మీింగ్టైమ్మరియుమీింగ్

జరుగు గ్రరదేశం వివర్ముల్ల

మెటజ్ దా్వ రా రంపంచడ్ం

జరుగుతంది.

❏ ఇనిా టేషన్సెండ్అవా ని

వారివివర్ముల్లమర్లా

ఇనిా టేషన్ నీ రంపాలి

అన్యకుంటే “SEND 

INVITATION”  పై ప్ల ు్ చెయు ండి.  



❏ ఫార్మ ర్యొకీ వేలిముగ్రదన్యకార్ ర్

చెయు డానిిఫార్మ ర్ యొకీ వేల్లన్య

బయోమెగ్రి్ రరికర్ంపైపెటరండి . 

❏ విజయవంతమైనబయో-ధృవీకర్ణ

తరాా తడాష్బోరుు గ్రరీ న్ కు న్స్విగేట్
చేసుతంది . 

❏ మెంటర్షెడ్యు ల్చేసినటవంి

విలేజ్మీింగ్డేట్, మీింగ్టైమ్

మరియుమీింగ్ జరుగు గ్రరదేశం
వివర్ముల్లవారిి వెంటనేవెళ్ళు న్య. 



❏ మెంటర్షెడ్యు ల్ చేసినటవంి విలేజ్

మీింగ్ డేట్, మీింగ్టైమ్మరియు

మీింగ్ జరుగు గ్రరదేశం వివర్ముల్ల

ఫార్మ ర్ ి వెంటనే వెళ్ళు న్య. 



❏ Farmer Registered Without 

Milch Animal Data 

Collectionపై ప్ల ు్

చెయు ండి.

❏ DA/AHA/Mentor/Route 

incharge ఫార్మ ర్యొకీ

రశువులవివర్ముు

లేకుండారిజిసరర్

చేసినటవంిఫార్మ ర్

వివర్ముల్లకనిపంచున్య

❏ ఫార్మ రిా వర్ములపై ప్ల ు్

చేయండి. 

RICs/Mentors/DA/AH

A/WEA Registered 

Farmer Milch Animal 
Data Collection



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

• ఫారమ ర్ వద్ధ పశువులు

వివరములుఎంటర్ చేసి

సబ్మమ ట్ పై క్లకికి్ట చేయవలెను.

• వేలిముగ్రదసూచికన్య

ఎంచుకోండిమరియు

“CAPTURE" బటన్పై ప్ల ు్

చెయు ండి

• **** గమనిక: 

• RD నమోదుబయోమెగ్రి్

రరికరాలన్యమాగ్రతమే

ఉరయోగించండి.



బయోమెగ్రి్ గ్రువీకర్ణ

❏ మీయొకీ వేలిముగ్రదన్యకార్ ర్

చెయు డానిిమీయొకీ వేల్లన్య

బయోమెగ్రి్ రరికర్ంపైపెటరండి . 

❏ విజయవంతమైన బయో-

ధృవీకర్ణతరాా తడాష్బోరుు

గ్రరీ న్కు న్స్విగేట్చేసుతంది



మైగ్రేట్ / డెత్ పరస న్

అపేటే్

• మైగ్రేట్ /డెత్ పరస న్
అపేటే్పై క్లకికి్ట

చేయవలెను. 

• హౌసో్హల్డే లిస్టట

క్నిప్లంచును , ఆధార్

లేద్వపేరు దా్వ రా

స్ర్ు చేసి ఆఫారమ ర్

డీటైల్డస పై క్లకికి్ట
చేయవలెను



• మైగ్రేట్అయినఫారమ ర్ ని

సెలెక్ట టచేయవలెను

• Migrated సెలెక్ట ట
చేయవలెను. 

• మైగ్రేట్కావటానికి గల

కారణములనుఎంటర్ చేసి
Submitబటన్పై క్లకికి్ట చేసి
కట్లంబ స్భ్యయ ల బయో-

మెగ్రటిక్ట తీస్కొనవలెను. 

కట్లంభ స్భ్యయ లులేని

యెడలవాలంటీర్ ారు

బయో-మెగ్రటిక్ట వేసి

నిరాారించవలెను. 

మైగ్రేట్ పరస న్ అపేటే్



• డెత్అయినఫారమ ర్ పేరు

సెలెక్ట టచేయవలెను. 

• Dead ఆపషన్ ని సెలెక్ట ట
చేయవలెను. 

• సెలెక్ట టఫాయ మిలీమెంబర్లో

డెత్ నిరాధ రణచేయుటక

వారికట్లంబ స్భ్యయ నిన
సెలెక్ట టచేయవలెను.

•

• స్బ్మమ ట్ బటన్పై క్లకికి్ట చేసి
కట్లంభ స్భ్యయ ని

BIO-Metric authentication 
తీస్కొవలెను. 

డెత్ పరస న్ అపేటే్



ఫారమ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ పేరులేద్వఆధార్ నంబర్తో

search చేస్కోవచుు .

❏ రిజెక్ట టఅయినాఫారమ ర్ నీ సెలక్ట ట

చేస్కోండి.

రిజె్ రఅయిన్స్ఫార్మ ర్ డేటా

రికలె్ రచెయు టం ఎలా?



ఫారమ ర్ డేటాకాలక్షన్

❏ సెలెక్ట టRBKమరియువిలేజ్, 

ఎంటర్ ఆధార్ నంబర్, పేరు, 

మొబైలు, IFSC CODE, బ్య ంక్ట

పేరు, బ్య ంక్ట ప్లన్ కోడ్. మరియు

పశువుల వివరములుఎంటర్

చేయవలెను. 

❏ బ్య ంక్ట PASSBOOK మొద్టి

పేజీలోనిబ్య ంక్ట అకంట్ల

మరియు అనిన వివరములు

క్నిప్లంచేలాఫోటోతీయవలెను. 

❏ క్చిు తంాపూరించవలిసిన

గ్రపశ్న లనుపూరించి “స్బ్మమ ట్”  పై

క్లకికి్ట చెయయ ండి.



• ఫారమ ర్ వివరములుఎవరివైన

క్నిప్లంచనియెడల. 

• వాలంటీర్ గ్రామ

స్చివేయాలయంహౌసో్హల్డే

స్ర్వా లోఫారమ ర్యొక్క

కట్లంభ వివరములు

చూడవలెను. 
• వారి లింగము(Gender)
మరియువయస్స (Age)
వివరములుస్రిాా లేనటి్ల

అయితేవాలంటీర్మొబైలు
అపప నందు update e-KYC అను
ఆపషన్ దా్వ రా స్రిచేయవలెను. 

ఫారమ ర్ వివరములుఎవరివైన
క్నిప్లంచనియెడల



• వాలంటీర్మొబైలుయాప్నందు

Service request మెనూలో update e-
KYC ఆపషన్ క్లకికి్ట చేయవలెను.

• ఫారమ ర్ ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి

గెట్ డీటైల్డస పై క్లకికి్ట చేయవలెను. 

• ఫారమ ర్ బయో-మెగ్రటిక్ట ద్వా రా

నిరాారించి

• ఫారమ ర్ వయస్స మరియు

లింగములనుస్రిచేయవలెను. 

• ఈవిధముాచేసినతరువాత వీరి

వివరములుకొంత స్మయములో

జగనానన పాల వెలిువయాప్నందు

క్నిప్లంచును.



ధను వాదముల్ల


