
 

     

  ప్ర తి సంవత్స రం ఖరీఫ్ మరియు రబీ ప్ంట కాలాలో్ల త్ప్ప నిసరిగా - రైతులు సాగు చేసిన 

ప్ంటలను    e-కా్రప్ ద్వా ర ప్ంట నమోదు ప్ర కి్రయ చేప్టట డం జరుగుతుంది. 

            వివిధ ప్ర భుత్ా  ప్ధకాలు ie ఉచిత్ ప్ంటల బీమా, సునన  వడీ్డ ప్ంట రుణాలు వయ వసాయం 

మరియు అనుబంధ శాఖల ఇన్పుట్ సబ్సస డ్డ మరియు  వయ వసాయ ఉత్ప తుు ల కనీస మద్ద తు ధర (MSP) పై 

సేకరణ వంటి అనిన  రైతు సంబంధిత్ సంకే్షమ కారయ కిమాలకు e-కా్రప్  డేటానే   ఏకైక మూలం.  అందువలో, 

ప్ంట నమోదు ప్ర కి్రయ అనేది కి్రంద్ ఇవవ బడిన ప్రర మాణిక అనుసరణీయ విధానాలు (SOP)ని అనుసరించి 

అత్య ంత్ శి్ద్ధ తో  మరియు జాగ్ర త్త తో చేయవలసిన అససరం ఎంతైనా వంది 

“e-Crop” NIC –ద్వవ రా అభివృ దిధ  చేయబడిన ఆండ్రర యిడ్/వెబ్ అపో్లక్షషన. 2022-23 పంట 

నమోదు కోసం ఉప్యోగంచబడుతుంది మరియు ఇ-కిాప్  సంబంధించిన సాంకేతిక  సమసయ లను 

ప్రిష్క రించడానికి  అవసరమైన సాంక్షతిక సమనవ యం కోసం ప్ర తి జిలోాల్ల NIC నందు వనన  DIO / ADIO 

ను  సంప్ర దించవచ్చు .  

1. లాగిన్ ID 

o వయ వసాయం మరియు అనుబంధ శాఖల & రవెన్యయ  శాఖ ల్ల వాటాద్వరులంద్రికీ లాగన IDలు  

సృ ష్ట ంచి తెలియజేయబడతాయి. సంబదిత్ అధికారులు ie  మండల వయ వసాయ/ఉద్వయ న అధికారి 

(MAO/MHO), త్హసిలా్దర్, వయ వసాయ/ ఉద్వయ న సహాయ సంచాలకులు(ADA/ADH), రెవిన్యయ  

డివిజనల్ అధికారి(RDO), జిలా్ద వయ వసాయ/ఉద్వయ న అధికారి, DAO/DHA జాయింట్ కలెకట ర్  (JC) 

మరియు  జిలోా కలెకట ర్ కు   లాగన అయి త్మ ప్రర ఫైల్ వివరాలను అప్్డేట్ చేయాలి.  

o గ్రర మా వయ వసాయ/ఉద్వయ న/సేరి కలచ ర్ సహాయకులు మరియు గ్రర మ రెవిన్యయ  అధికారి (VAA/VHA 

/VSA/VRO) మండల వయ వసాయ అధికారి మరియు త్హశీలాద ర్ ద్వవ రా రైెతు భరోసా 

కేంద్ర ం/గ్రర మ/వార్్/సెకర టేరియట్/రెవిన్యయ  గ్రర మ మాయ ప్లంగ్ ప్ర కారం లాగన లాగన IDలు  సృ ష్ట ంచి 

తెలియజేయబడతాయి .VAA/VHA/VSA/VROలు  e-కిాప్ వెబ్ అపో్లక్షషన్ల్ల వారి ఫైల్ (పేరు, హోద్వ 

ఉద్యయ గ ID, మొబైల్ నంబర్, ఇ మయిల్ & ఆధార్ నంబర్) అప్్డేట్ చేయాలి. 

 

2. RBKలు మరియు గా్రమ/వార్డు  సెకాటేరియట్లతో రెవెన్యూ  గా్రమాల మాూ పంగ్ 

అనిన  గిామ సచివాలయాలు / రైతు భరోసా క్షంద్వర లు వయ వసాయం & రవెన్యయ  శాఖలకు ఇ-కిాప్ వెబ్ 

అపో్లక్షషన్ల్ల అందించిన ఇంటర్్ఫేస్ల్ల మాయ ప్ చేయబడతాయి, అంటే MAO & త్హశీలాద ర్ వారి 

లాగన్లల్ల. MAO ఇచిు న ఇంటర్్ఫేస్ల్ల RBK వారీగా గిామ సెకిటేరియట్్లు మరియు రవెన్యయ  



 

గిామాలను గురిత ంచి, అనుసంద్వనించి మరియు దుర వీకరించి  త్దుప్రి ఆమోద్ము కొరకు  

త్హశీలాద ర్్కు  ప్ంప్డము జరుగుతుంది. MAO మరియు త్హశీలాద రోచే ఆమోదించబడిన RBKలు 

మరియు రవెన్యయ  గిామాలు లాయ ండ్ డేటా త్యారీ మరియు కిాప్ బుక్రంగ్ కోసం మాత్ర మే. 

3. ప్ంట నమోదు  కోసం సాగు భూమి డేటా తయారీ: 

o Webland/CCRC /RoFR డేటాను CCLA ద్వవ రా పంద్డం జరుగుతుంది మరియు రవెన్యయ  గిామాల 

వారీగా MAO లాగన్ల్ల “Land Data Preparation ”ని ఉప్యోగంచి వెబ్ అపో్లక్షషన ద్వవ రా ఇ-కిాప్ 

డేటా బేస్కు లాగబడుతుంది. 

o CCRC కారీుల ప్ర కారం ప్టాట ద్వరోు, అనుభవద్వరులు మరియు కౌలు రైతుల వివరాల కోసం సాగు 

భూమి వివరాలు  అందుబాటుల్ల ఉంచబడుతుంది. ఈ డేటాల్ల ఖాత్ నంబరోు, సర్వవ  & సబ్-

డివిజన, మొత్ు ం విస్తత రణ ం, అనుభవద్వరుని విస్తత రణ ం, కిాప్ బుక్రంగ్ కోసం అందుబాటుల్ల 

ఉంచబడుతుంది  

o Non Web Land Data -వెబ్ లాయ ండ్ రికారీు నందు అందుబాటుల్ల లేని 114 గిామాల జాబ్సతాను 

సంబంధిత్ త్హశీలాద ర్ త్యారు చేసి, RDO,జాయింట్ కలెకట రో ఆమోద్ం ప్రంది, e-కిాప్ నందు 

నమోదు కోసం వెబ్ అపో్లక్షషన్ల్ల ఇంటర్వే స ద్వవ రా అపో్లడ్ చేయాలి . 

o సరుయ య లర్్ల్ల చూప్లన విధంగా నాన-వెబ్్లాయ ండ్ క్షసుల కోసం, రవెన్యయ  శాఖ మరియు వయ వసాయ 

శాఖల అధికారులకు వెబ్ అపో్లక్షషన్ల్ల ప్ర త్యయ క ఇంటర్్ఫేస అందించబడుతుంది మరియు జాయింట్ 

కలెకట ర్ ఆమోద్ం త్రావ త్, కిాప్ బుక్రంగ్ కోసం డేటా అందుబాటుల్ల ఉంచబడుతుంది.(VAA-VRO/ 

MAO-త్హశీలాద ర్/ ADA-RDO/DAO-JC/కలెకట ర్). 

o రవెన్యయ  గిామం ఒకటి కంటే ఎకుయ వ RBKలకు మాయ ప్ చేయబడిత్య, త్హశీలాద ర్ / MAO సర్వవ  

నంబర్లను విస్తత రణ ం బట్టట   సాానికంగా VAAక్ర క్షటాయిసాు రు. అయిత్య, సర్వవ  నం/సబ్ డివిజన నం. కిాప్ 

బుక్రంగ్ పూరిత  చేసి సరవ ర్్క్ర అప్్ల్లడ్ చేసినటోయిత్య, అదే VAA లేద్వ ఇత్ర VAA ద్వవ రా మళో్ల బుక్ 

చేయబడదు మరియు సరవ ర్్కు అప్్ల్లడ్ చేయబడదు. 

o RBKక్ర మాయ ప్ చేయబడిన ప్ర తి రవెన్యయ  గ్రర మము కోసం "డౌన్ల్లడ్ లాయ ండ్ డేటా" ఎంప్లకను 

ఉప్యోగంచి VAA లాయ ండ్ డేటాను  ఆండ్రర యిడ్ టాబ్ /మొబైల్్ ల్లక్ర డౌన్ల్లడ్ చేసి ప్ంట నమోదు 

కొరకు డేటా అందుబాటుల్ల ఉంచబడుతుంది  

4. ఉమమ డి అజ్మమ యిష్: 



 

o 2022 ఖరీఫ్ కోసం వయ వసాయం మరియు రవెన్యయ  శాఖల ద్వవ రా సాగు చేసిన ప్ంటల నమోదు 

కొరకు ఉమమ డి అజ్మమ యిష్ను నిరవ హంచాలని ప్ర భుత్వ ం ఆదేశంచింది. ఈ ప్ర కిరయ 15 సెప్ట ంబర్ 

2022 ల్లపు పూరిత  చేయాలి. VAA/VHA/VSA త్ప్ప నిసరి VROతో కలిసి ఉమమ డిగా ప్ంటను 

ప్రిశీలించాలి. 

o ఉమమ డి అజ్మమ యిష బృ ంద్ం  నిరిద షట  రోజున కవర్ చేయవలసిన సర్వవ  నంబరో ప్రయ టన యొకయ  రోజు 

వారీ షెడ్యయ ల్్ను సిద్ధ ం చేసి గిామంల్లని రైతులకు టాం-టామ్ లేద్వ ఏదైనా ఇత్ర ప్ర చార మారాాల 

ద్వవ రా తెలియజేయాలి.  

o ఉద్యం 7.00 నుండి మధాయ హన ం 1.00 గంటల రైతులు త్మ ప్ంటపలములో అందుబాటుల్ల 

ఉనన పుప డు  ప్ంట నమోదు కొరకు బృ ంద్ం వెళ్ళ వలెను . e-KYC మరియు రైతు బయోమటిర క్ 

ప్ర మాణీకరణను మధాయ హన ం (లేద్వ) సాయంత్ర ం సమయంల్ల చేప్టాట లి. 

5.సాగుదార్డల వివరాల నమోదు  

o వాసు వ సాగుద్వరు వివరాలు అంటే ప్టాట ద్వర్/ఎంజాయర్/కలిట వేటర్(కౌలుద్వరు) త్గన శి్ద్ధ తో సరిగాా 

నమోదు చెయ్యయ లి 

o ప్టాట ద్వర్ సాగుద్వరు అయిత్య, కొత్ు గ్ర  ఎటువంట్ట మారుు  అనుమతించబడదు. అయిత్య CCLA 

నుండి అనుసంద్నిమప్బడ్ డేటాల్ల ఆధార్ నంబర్ ఖాళ్లగా ఉంటే, ఆధార్ నంబర్్ను నమోదు 

చేయటకు అనుమతించబడుతుంది. 

o ఎంజాయర్  సాగుద్వరు అయిత్య, ఆధార్ నంబర్ మరియు మొబైల్ నంబర్ మాత్ర మే నమోదు 

చేయటకు అనుమతించబడుతుంది. 

o సాగుద్వరు ప్టాట ద్వరు/ఎంజాయర్ కాకుండ్ర మరొకరు అయిత్య, సాగుద్వరు వివరాలు 

సంగిహంచబడతాయి, అనగా. పేరు/త్ండిర  పేరు, ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్ మొద్లైెనవి. 

o పై్న పేరొయ నన  అనిన  సంద్రాా లో్ల, ప్ంట విస్తు రణ ం సవరించవచ్చు  సాగు చేసిన ప్ర కారం నమోదు 

చేయటకు అనుమతించబడుతుంది. 

o CJFS/Lanka లాయ ండ్ క్షసులల్ల, సాగుద్వరు వివరాలు పేరు, త్ండిర  పేరు, ఆధార్ నంబర్ మరియు 

మొబైల్ నంబర్్తో మందే తాయ్యరు చేసుకొని వరుసగా నమోదు చేయాలి  

o నక్రలీ లేద్వ త్పుప  ఆధార్ నమోదు గురించి జాగిత్ు  తీసుకోవాలి. 

6. కా్రప్ బుకంగ్ 



 

o సాగుద్వరు వివరాలను అప్్డేట్ చేసిన త్రావ త్ VAA/VHA/VSA, ప్ంట సాగు ప్ద్ధ తి,ప్ంట గ్రర ప్, 

ప్ంట పేరు, రకం , విత్త నం కొరకు సాగు, మరియు సాగు చేసిన ప్ంట విస్తు రణ ం వంటి  వివరాలను 

నమోదు చేయాలి. 

o ప్ంట సాగు విధానం (సూట్ట/అంత్ర/మిశ్రమ) వివరాలను కూడ్ర పేరొయ నాలి. అంత్ర ప్ంటల కోసం, 

ప్ర ధాన ప్ంట మరియు ఇత్ర ప్ంటల నిషప తిు ని ఖచిు త్ంగా పేరొయ నాలి. 

o ప్ంటల బీమా గణనకు ఇత్ర వివరాలు చాలా అవసరం కాబటిట  వితిు న త్యదీ, నీటిప్రరుద్ల ప్ద్ధ తిని 

కూడ్ర జాగిత్ు గా నమోదు చేయాలి. 

o ప్ంట విత్యు  అనిన  విధానాలల్ల, అనగా. సూటి ప్ంటలు, అంత్ర ప్ంటలు, మిశి్మ ప్ంటలు, కిాప్ 

బుక్రంగ్ మొత్ు ం విస్తు రణ ం సాగుద్వరు మొత్ు ం విస్తు రణ ంలు కంటే ఎకుయ వగా ఉండకూడదు. 

o ప్ంట వితిు న త్యదీ ఆధారంగా, ఇ-కిాప్ బుక్రంగ్ త్రావ త్ ప్ంట యొకయ  నిరిద షట  ప్ంట కాలం ఆధారంగా 

నిరిద షట  సర్వవ  నం ద్వవ రా త్దుప్రి ఇ-కిాప్ బుక్రంగ్ నిలిప్లవేయబడుతుంది. 

o నమోదు చేసిన ప్ంటల సవరణ సరా ర్ కు అప్్ల్లడ్ అయ్యయ  వరకు అనుమతించబడుతుంది.సరవ ర్్కు 

అప్్ల్లడ్ చేయడ్రనిక్ర మందు నమోదు చేసిన అనిన  వివరములు  జాగిత్ు గా ప్రిశీలించవలేను. 

o లాయ ండ్ ప్రరిి ల్ మధయ ల్ల నిలబడి ఉనన  కలిట వేటర్్తో ఇమేజ్ తీయడం మంచిది. ఇది ప్ర కయ నే ఉనన  

ఫీలీ్్ల మధయ  బ్సందువుల మధయ  సగటు దూరానిన  నిరవ హంచడ్రనిక్ర సహాయప్డుతుంది. 

o 30 మీ వాయ సారాంల్ల ఫోటోగిాఫ్్లు తీసినటోయిత్య అది అప్్ల్లడ్ చేయడ్రనిక్ర అనుమతించబడదు. 

o మొత్ు ం భూమి విస్తు రణ ం అంటే సర్వవ  సబ్ డివిజన నం. 0.25 ఎకరాల కంటే త్కుయ వ ఉనన  భూమలకు 

ఫోటో త్ప్ప నిసరి కాదు 

o  కే్షత్ర  సాాయిల్ల ఇంటరన ట్ యాక్సస స అందుబాటుల్ల ఉండకప్లవచ్చు  కాబటిట  మొత్ు ం కిాప్ బుక్రంగ్ 

ఆఫ్్లైెన్ల్ల (జియో కోఆరీినేట్్లు అందించబడినందున) నిరవ హంచబడుతుంది. 

o అయిత్య, నట్్వర్య  అందుబాటుల్ల ఉనన  చోట, బృ ంద్ం సౌలభయ ం ప్ర కారం త్క్షణమే డేటాను అప్్ల్లడ్ 

చేయవచ్చు . 

o అప్్ల్లడ్ చేయడ్రనిక్ర ప్ండింగ్్ల్ల ఉనన  డేటా ప్ద్ద మొత్ు ంల్ల చూప్బడింది, అయిత్య ప్ర తి లాయ ండ్ 

ప్రరిి ల్్కు విడిగా అప్్ల్లడ్ చేయబడుతుంది. 

o ఎటిట  ప్రిసాితులో్లన్య రోజు ప్నిని సరవ ర్్కు అప్్ల్లడ్ చేయకుండ్ర ప్ండింగ్్ల్ల ఉంచకూడదు. 

[ఇది చాలా మంచిది ఎందుకంటే ప్రికరం ప్రడైప్లయినా లేద్వ యాప్్ని ఏదైనా అవకాశ్ంతో మళో్ల ఇన్సాట ల్ 

చేసినా, సాానిక డేటా రీసెట్ చేయబడుతుంది మరియు మొత్ు ం గిామ డేటా బుక్రంగ్ కోసం అందుబాటుల్ల 



 

ఉంటుంది. అయిత్య, VAAలు బుక్ చేసిన మరియు అప్్ల్లడ్ చేసిన సర్వవ  నంబరో డేటాను విసమ రించి, 

మిగలిన సర్వవ  నంబర్్లతో కొనసాగవచ్చు ] 

7. e-KYC, సాగుదార్డని  డిజిటల్ (SMS) & భౌతిక గురిత ంపు 

o ప్ంట సాగు వివరాలు సరా ర్ కు`అప్్ల్లడ్ చేసిన త్రావ త్, సాగుద్వరు యొకయ  e-KYC (మీ ప్ంటను 

ఇ-తెలుసుకోండి) VAA/VHA/VSA ద్వవ రా సాగుదార్డడు ప్రంద్వలి. 

o e-KYC ప్రందేటపుప డు, సాగుద్వరునికు  తాము సాగు చేసిన ప్ంట భూమి విస్తత రణ ం, ప్ంట మరియు 

రకాల వివరాలు చూప్బడతాయి.  

o సాగుద్వరుడు పేరు, విస్తు రణ ం, ప్ంట మరియు  నమోదు చేసిన రకానిన  నిరాధ రిసూు  బయోమటిర క్్లు 

వెయ్యయ లి  త్ద్వవ రా అత్ను సాగు చేసిన వివరాలు సర్వా  నంబర్ ప్ర కారం నిరాధ రించ్చకోవచ్చు . 

o బీమా కోసం నోటిఫై చేయబడిన అనిన  ప్ంటల కోసం, 31 ఆగసట  2022ల్లపు e-KYC (మీ ప్ంటను 

తెలుసుకోండి) పూరిత  చేయడ్రనిక్ర ప్ర యతాన లు చేయాలి, అవసరమైత్య డేటాను నేషనల్ కిాప్ 

ఇన్యస రనస  ప్లరట ల్ (NCIP)క్ర అందుబాటుల్ల ఉంచాలి. 

o VAA/VHA/VSA e-KYC సమయంల్ల ప్ర తి రైతు యొకయ  సాగు నమోదు చేసిన వివరాలు  

ధృ వీకరించవచ్చు . రైతుతో ప్రటు VAA కూడ ధృ వీకరించాలి.  

o సాగుద్వరుడు మరణిసేు  e-KYC- బయోమటిర క్్ వేయుటకు కుటుంబ సభుయ లకు  

అనుమతించబడును. 

o e-KYC ప్ర కారం నమోదు చేసిన పేరు మరియు ఆద్వర్ లో వనన  పేరు సరిచూసుకొని సాగుద్వరుని  

పేరు సరియినద్వ లేద్వ అని app లో VAA విదిగ్ర నమోదు చెయ్యయ లి.  

o VAA ప్ర మాణీకరణ త్రావ త్, ధృ వీకరణ మరియు ప్ర మాణీకరణ కోసం డేటా VRO లాగన్ల్ల 

అందుబాటుల్ల ఉంటుంది. 

o VRO ఏవైెనా కారణాలతో ఏదైనా రికారీును తిరసయ రిసేు , అటువంటి రికారీులు దిదుద బాటు మరియు 

నవీకరణ కోసం VAA/VHA/VSA లాగన్ల్ల కనిప్లసాు యి. 

o VRO రెండవ సారి తిరసయ రిసేు , దిదుద బాటు మరియు నవీకరణ కోసం రికారీు MAO/త్హశీలాద ర్్కు 

ప్ంప్బడుతుంది. 

o VAA మరియు VRO రండింటి ద్వవ రా ధృ వీకరణ ప్రందిన త్రావ త్ మాత్ర మే, డిజిటల్ రస్తదు 

(SMS) సాగుద్వరు యొకయ  మొబైల్్కు ప్ంప్బడుతుంది మరియు భౌతిక రస్తదు కూడ్ర ఒక 

ప్ర త్యయ కమైన బుక్రంగ్ ఐడితో VAAక్ర మదిర ంచడ్రనిక్ర అందుబాటుల్ల ఉంచబడుతుంది (రండు 



 

రస్తదులు ప్ంప్బడతాయి/ రూప్రందించబడతాయి. ఉనన త్ అధికారులచే ఇ-కిాప్ బుక్రంగ్ యొకయ  

ధృ వీకరణ యొకయ  షరతుతో మరియు సామాజిక త్నిఖీ కూడ్ర). 

8. పర్ూ వేక్షక అధికారుల తనిఖీ 

ప్ంట నమోదు చేసిన వివరాల ఖచిు త్త్వ ం కోసం వివిధ సాాయిలల్ల ధృ వీకరించబడుతుంది. ధృ వీకరణ 

కోసం మందే system generated random రికారీులు వారి login కు ప్ంప్బడుతాయి . ప్ర భుత్వ  

భూమలు, నాన-వెబ్్లాయ ండ్ సర్వా  నంబర్ లో నమోదు అయిన ప్ంట సాగు వివరాలు మరియు CCRC 

కాని సాగుద్వరులు పేరున ప్ంట సాగు వివరాలు లలో ప్రయ వేక్షక అధికారులచే ధృ వీకరణ 100% 

ఉంటుంది.  

 

 

 

పర్ూ వేక్షణ తనిఖీలు కాంది విధంగ్ర ఉండాలి: 

రెవెన్యూ  శాఖ: 

• మండల రెవిన్యయ  ఇనప ు కట ర్ (MRI) – 10% రికారీులు మరియు 100% ప్ర భుత్ా  భూమలో్ల 

• డిప్యయ టీ త్హశీలాద ర్ (DT) – 5% రికారీులు మరియు 25% ప్ర భుతా్  భూమలో్ల 

• త్హశీలాద ర్ - మొత్ు ం భూమలో్ల 1% మరియు 10% ప్ర భుత్వ  భూమలో్ల  

వయ వసాయ మరియు అనుబంద్ శాఖలు 

• మండల్ అగికలు రల్ - ఆఫీసర్/హారిట కలు రల్ ఆఫీసర్/మండల్ సాాయి సెరికలు ర్ ఆఫీసర్ - 10% 

• వయ వసాయం, హారిట కలు ర్, సెరికలు ర్ అసిసెట ంట్ డైరకట రోు -5% 

• జిలోా వయ వసాయ అధికారి/జిలోా ఉద్వయ నవన అధికారి/జిలోా HOD సెరికలు ర్ డిప్రర్ట ్మంట్ - 3% 

• జాయింట్ కలెకట రోు - 2% 

• జిలోా కలెకట రోు – 1% 

9. సామాజిక తనిఖీ: 

VRO ప్ర మాణీకరణ మరియు ఖరీఫ్ 2022 కోసం కిాప్ బుక్రంగ్ పూరత యిన త్రావ త్, రైతుల నుండి 

ఏదైనా ఫిరాయ దును స్తవ కరించడ్రనిక్ర ఒక వారం ప్రటు సాగుద్వరుల జాబ్సతాలు రైెతు భరోసా కేంద్ర ం (RBK)ల్ల 

ప్ర ద్రిి ంచబడతాయి. స్తవ కరించిన ఫిరాయ దుల ఆధారంగా అవి ఇ-కిాప్ అపో్లక్షషన్ల్ల ఇచిు న ఇంటర్్ఫేస్ల్ల 



 

నవీకరించబడతాయి మరియు MAO & త్హశీలాద ర్ ద్వవ రా ప్రిషయ రించబడతాయి మరియు 

ధృ వీకరించబడతాయి. 

 


