
JAGANANNA VIDYA DEEVENA WEB PORTAL  

HELP DOCUMENT 

1. Login:  

a. Goto : https://jaganannathodu.ap.gov.in/login_vidyadeevena.aspx 

b. Login with wea user credentials shared via department.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Map the UNION BANK branch that near to your secretariat, using side menu “Union 

bank branch Mapping ” 

 

This will reflect in the application form downloaded for new bank accounts.  

 

https://jaganannathodu.ap.gov.in/login_vidyadeevena.aspx


  

 

 

3. Download the Application forms and Consent form of member :  

 

Goto  side menu “Download Applications and Consent ”  

 

Here the Applications will be download to all members except members having the 

UINON BANK / SBI Bank account  

 

And Consent forms will be downloaded for all the Members  

 

 

 

 



JAGANANNA VIDYA DEEVENA APP 
 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వ డం: 

a) ఈ క్రింద లింక్ నించి JaganAnna Vidya Deevena App ని 

Download చేసుకిండి. 

https://jaganannathodu.ap.gov.in/login_vidyadeevena.aspx 

 

 

 
 

a) WEA మీ యొక్క  ఆధార్ నింబర్ తో APP లాగిన్ అవ్వా ల. 

b) WEA ఆధార్ నింబర్ ఎింటర్ చేసి సమ్మ తి ని ఎించుకొని 

Biometric Authentication చేయవలెన. 

c) Biometric Authentication చేయు విధానము: 

 

          
 

 

d) Mantra, Startek, Next  Biometric సింబింధించిన RD 

DEVICES లో మీరు ఎ RD Device అయితే ఉపయోగిసా్తరో ఆ RD 

https://jaganannathodu.ap.gov.in/login_vidyadeevena.aspx


DEVICE యొక్క  app మాక్రమే ఉించి మిగిలన వ్వటి ని 

తొలగిించిండి. 

e) RD Device తో మీ వేలముక్ద వేయిండి. 

f) వేలముక్ద వేసిన రరువ్వర ఈ క్రింది విధింగా క్రక న్ 

క్నిపిసాుింది 

2. Home Screen :   

 
 

3. Student List :   

a)  మీరు Student List మీద క్లర కక్ చేస్త ాStudent list వసాుింది. 

b) Student list లో మీకు Student ID, Student Name, Mother Name, 

Student Class వసా్తయి. 

 
 

c) Student list ని క్లర కక్ చేసిన రరువ్వర మీకు ఈ క్రింది విధింగా Screen 

క్నిపిసాుింది. 



  
d) ఇక్క డ మీకు Student వివరాలు, మ్రియు క్పశ్న లు ఉింటాయి. 

e) Student వివరాలలో Student ID, Student Name, Student Class, 

Student Mother Name, Mother DOB ఉింటాయి. 

f) Higher Studies చేస్తునా్న రా? అవున/కాదు ఆపషన్్  క్లవు. 

g) అవును అయితే అవును అని ఆపషన్ క్లర కక్ చేయిండి, కాదు అయితే 

కాదు అని ఆపషన్ క్లర కక్ చేయిండి. 

h)  మీరు Higher Studies చేస్తునా్న రా? క్పశ్న లో కాదు అని ఆపషన్ 

క్లర కక్ చేస్త ాJob ఏమైన్న చేస్తునా్న రా?  అని క్పశ్న  వసాుింది, 

అవున/కాదు ఆపషన్్  క్లవు. 

i) Job ఏమైన్న చేస్తునా్న రా?    క్పశ్న లో అవును అయితే అవును 

అని ఆపషన్ క్లర కక్ చేయిండి, కాదు అయితే కాదు అని ఆపషన్ క్లర కక్ 

చేయిండి. 

j) చివ్రి రండు Quarters కి సంబంధంచిన Fee College కి Pay 

చేసారా? అవున/కాదు ఆపషన్్  క్లవు. 

 
 

k) చివ్రి రండు Quarters కి సంబంధంచిన Fee College కి Pay 

చేసారా? క్పశ్న లో అవును అని ఆపషన్ క్లర కక్ చేస్త ాUpload Fee 

Receipts ఎన్నా  పేజీలు ఉంటె అన్నా  images capture  



చేసి,Submit button మీద క్లర కక్ చేస్త ాData Saved Succesfully అని 

మెస్తజ్ వసాుింది. 
l) చివ్రి రండు Quarters కి సంబంధంచిన Fee College కి Pay 

చేసారా? క్పశ్న లో కాదు అని ఆపషన్ క్లర కక్ చేస్త ాఈ క్రింది procedure 

ని Follow అవా ిండి. 
1) ఒక్వేళ రలక ర క్నక్ బ్య ింకు అకింట్ SBI మ్రియు UBI 

బ్య ింకు లోఉనన ట్టు అయితే only consent form 

మాక్రమే upload చేయాల.(consent form లోరలక యొక్క  

Signature  చేయిించి అప్లకడ్ చేయవలసి ఉింట్టింది.)  

 
 

2) Consent form Image న్న Upload చేసి, Submit బటన్ 

మీద క్లర కక్ చేస్త ాpdf saved successfully అని మెస్తజ్ 

వసాుింది. 

3) ఒక్వేళ రలక ర క్నక్ బ్య ింకు అకింట్ SBI మ్రియు UBI 

బ్య ింకు లో అకింట్ లేక్ప్లతే Add Consent Form 

Image ని capture చేయిండి. (Signature చేసిన Consent 

form ని Upload చేయవలసి ఉింట్టింది.) 

  
4)  ఒక్వేళ రలక ర క్నక్ బ్య ింకు అకింట్ SBI మ్రియు UBI 

బ్య ింకు లో అకింట్ లేక్ప్లతే Add Bank Application 

Form   దగ్ గర image ని capture చేయిండి. (పూరిగాా 

నిింపబడిన Bank Application Form ని ఎనిన  పేజీలు 

ఉింటె అనిన  images ని add చేయాల్  ఉింట్టింది.) 



5) పైన ఇచిి న ఆపషన్్  ని సెలెక్ ు చేసుకుని, Submit button 

మీద క్లర కక్ చేస్త ాData Saved Succesfully అని మెస్తజ్ 

వసాుింది.  

4. Bank Application Submission :   

1) రలక యొక్క  సింరక్ిం తో పూరిగాా నిింపబడిన Bank Application 

Form/Consent Form మీరు బ్య ింకునిందు సబ్మమ ట్ 

చేస్తటప్పు డు మీరు ఇక్క డ Photo Upload చేయవలసి 

ఉింట్టింది.  

a) మీరు Bank Application Submission మీద క్లర కక్ చేస్త ాStudent list 

వసాుింది. 

b) Student list లో మీకు Student ID, Student Name, Mother 

Name , Student Class వసా్తయి. 

 
 

c) Student list ని క్లర కక్ చేసిన రరువ్వర మీకు ఈ క్రింది విధింగా 

Screens క్నిపిసా్తయి. 

 
d)  ఇక్క డ మీకు Student వివరాలు,  Add Photo ఉింటాయి. 

e) Student వివరాలలో Student ID, Student Name, Student Class, 

Student Mother Name ఉింటాయి. 



f)  Add Photo దగ్ గర Student యొక్క రలక బ్య ింకు ర Application 

form/ Consent Form ఇచిే టప్పు డు పూరిగాా నిింపబడిన రలక 

యొక్క  సింరక్ిం తో Bank Application form/Consent Form  

బ్య ింకు నిందు సబ్మమ ట్ చేస్తటప్పు డు Photo తీసి Upload 

చేయవలెన. 

g) పైన ఇచిి న ఆపషన్్  ని సెలెక్ ు చేసుకుని, Submit button మీద 

క్లర కక్ చేస్త ాData Updated Succesfully అని మెస్తజ్ వసాుింది. 

5) Update Account Number :   

a) మీరు Update Account Number మీద క్లర కక్ చేస్త ాUpdate 

Account Details list వసాుింది. 

b) Update Account Details list లో మీకు Student ID, 

Student Name, Mother Name, Student Class వసా్తయి. 

 

c) Update Account Details list ని క్లర కక్ చేసిన రరువ్వర మీకు 

ఈ క్రింది విధింగా Screen క్నిపిసాుింది. 

          
d) ఇక్క డ మీకు Student వివరాలు, Mother Bank Account 

Details ఉింటాయి. 

e) Student వివరాలలో Student ID, Student Name, Student 

Class, Student Mother Name ఉింటాయి. 

f) Mother Bank Account Details లో అకింట్ నింబర్, 

మ్రల అకింట్ నింబర్ నమోదు చేయిండి, బ్య ింకు 

పేరు, క్బ్ించ్ పేరు, IFSC Code ని select చేసుకిండి. 



g) పైన ఇచిి న ఆపషన్్  ని సెలెక్ ు చేసుకుని, Submit button 

మీద క్లర కక్ చేస్త ాData Updated Succesfully అని మెస్తజ్ 

వసాుింది. 

Note :  Add Bank Application Form దగ్ గర Bank 

Application Form Pages ని అప్లకడ్ చేస్తటప్పు డు  Slow 

గా ఉింటే మీ దగ్ గర Internet ని చెక్ చేసుకిండి. 

Techincal సమాచారం కొరకు సంప్రదంచవ్లసిన నంబర్స్  : 

1) 9505394510 

2) 7731987581 

3) 7731987582 

 


