
BENEFICIARY OUT REACH APP 
 

 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 
a)  WEA/WDWS యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ Authentication  ద్ాారా Beneficiary 

OutReach App Login అవ్ాాలి. 
 

 
 
 
         

 

b) WEA/WDWS Beneficiary OutReach App లాగిన్ అయిన తరువ్ాత మీక్ు ఈ 

క్రెంద్ి విధెంగా స్్కరీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

 
 



c) మీరు Beneficiary OutReach క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా క్నిపిస్త ెంద్ి. 

2. Home Screen :   

  
 

3.  Jagananna Vidya Deevena(March-2022)(Beneficiary 

Acknowledgement):   
a)  మీరు Jagananna Vidya Deevena (Beneficiary Acknowledgement) మీద 

క్ిక్ చేస్కతత   మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధముగా స్్కరీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

b) మీరు మీ యొక్క Secretariat code మరియు Cluster ID ని సె్కలెక్్ చేస్క్ుెంటే ఈ 

క్రెంద్ి విధెంగా Student యొక్క పతరుి ,student ID’s మరియు Payment Status 

క్నిపిస్ాత యి. 



   
 

 

c) మీరు List ని క్ిక్ చేస్కిన తరువ్ాత మీక్ు Beneficiary Acknowledgement  స్క్రీన్ 

క్నిపిస్త ెంద్ి. 

d) WEA/WWDS Jagananna Vidya Deevena (Search By Aadhaar) మీద క్ిక్ 

చేస్కతత  మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధముగా స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

  
e) తలిి యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ ని ఎెంటర్ చేస్కి Get Details  మీద క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు 

Beneficiary Acknowledgement  స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 



f) Beneficiary Acknowledgement స్క్రీన్ లో పేమ ంట్ సేే్కటస్ (Success) అయితే 

Student మరియు Mother Details, Upload Physical Acknowledgement, 

మరియు Capture Selfie Image ఉెంటాయి. 

g) Student పతరు, Student ID, Mother Details(Mother Name, IFSC Code, Fee 

Reimbursement Amount, Payment Status, Payment Type) వస్ాత యి. 

 
 

h) రాష్్టర ప్రభుతాెం అెంద్ిెంచిన జగననన విద్ాా ద్ీవ్ న  ప్థక్ెం క్ెంద  Fee 

Reimbursement Amount  రూపాయిలు Student యొక్క తలిి వాక్తగత ఖాతా లో 

జమ అయినద్ి అని స్కెలెక్్ చేసి్క, Upload Acknowledgement  దగగర 

Acknowledgement photo మరియు Capture Selfie Image దగగర (student 

యొక్క తలిి  మరియు WEA/WDWS)photo తీస్కి అపలి డ్ చేయవలెన్. 

i) Student యొక్క తలిి సమమతిని ని ఎెంచ్కొని  Authentication చేయాలి. 

j) పేమ ంట్ సేే్కటస్ (Failure) అయితే Student మరియు Mother Details, Bank 

Account Details ఉెంటాయి. 

k) Student పతరు, Student ID, Mother Details(Mother Name, IFSC Code, Fee 

Reimbursement Amount, Payment Status, Payment Type, Rejected reason) 
వస్ాత యి. 



 
l) Bank Account Details ఎెంటర్ చేస్కిన తరాాత Student యొక్క తలిి Authentication 

చేయాలి. 

m) Student యొక్క తలిి  Authentication చేస్కిన తరాాత WEA/WDWS 

Authentication  చేయవలిస్కి ఉెంట ెంద్ి. 
 

   

n) ఇక్కడ ఇచిిన ష్టరతులు ని accept చేసి్క WEA/WDWS Authentication  చేయాలి. 

o) WEA/WDWS Authentication చేస్కిన తరాాత Data Saved Successfully అని 

మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 
 


