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BENEFICIARY OUT REACH APP 
 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 
a) వాలంటీర్స మీ యొకక ఆధార్స న ంబర్స తో BENEFICIARY OUTREACH APP లాగిన్ 

అవాాలి. 

b) వాలంటీర్స ఆధార్స న ంబర్స ఎంటర్స చేసి సమమతి ని ఎంచుకొని Biometric 

Authentication చేయవలెను. 

c) Biometric Authentication చేయు విధానము: 
 

 

    
 

 

d) Mantra, Startek, Next  Biometric సంబంధ ంచిన RD DEVICES లో మీరు ఎ 

RD Device అయితే ఉప్యోగిస్ాా రో ఆ RD DEVICE యొకక app మాత్రమే 

ఉంచి మిగిలిన వాటి ని తొలగించండి. 

e) RD Device తో మీ వేలిముద్ర వేయండి. 
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f) వేలిముద్ర వేసిన త్రువాత్ ఈ క్రంద  విధంగా స్రీన్ కనిపిసుా ంద . 
 

 

2. Home Screen :   

 
 

3. EBC Nestham:   
a)  Volunteer EBC Nestham మీద్ క్ిక్ చేసతా   మీకు ఈ క్రంద  విధముగా లబి్దదారుని 

ఆధార్స న ంబర్స , లబి్ద దారుని పతరు స్రీన్ కనిపిసుా ంద .  
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b) మీరు List ని క్ిక్ చేసిన త్రువాత్ మీకు లబి్దదారుని పతరు,లబి్దదారుని ఆధార్స న ంబర్స , 

Eligible Scheme, Select Beneficiary Status కనిపిసుా ంద . 

   

c) Select Beneficiary Status లో (Live, Not Available, Death, Migration) ఆప్షన్్ 

కలవు. 
d) Select Beneficiary Status లో Not Available, Death, Migration Option 

ఎంచుకుంటే ఈ క్రంద  విధముగా (Do You Want to Update Beneficiary Status)  

అని (Yes/No) ఆప్షన్్  కలవు. 
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e) Do You Want to Update Beneficiary Status  లో  Yes అని క్ిక్ చేసతా  Data saved 

sucessfully అని వసుా ంద . 

f) Select Beneficiary status లో Live ఎంచుకుంటే ఈ క్రంద  విధముగా లబి్దదారుడు 

ekyc వేయవలసి ఉంట ంద . 
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g) లబి్దదారుడు Ekyc చేసిన త్రాాత్ ఇకకడ ఇచిిన షరత్ులు ని accept చేసి 

Volunteer Ekyc చేయవలిసి ఉంట ంద . 

 

 
h) Volunteer Ekyc చేసిన త్రాాత్ Data Saved Successfully అని మెసతజ్ వసుా ంద . 

 

 


