
JAGAN ANNA THODU APP AND WEB HELP 

DOCUMENT 
 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వ డం: 

a) వాలంటీర్ మీ యొక్క  ఆధార్ నంబర్ తో APP లాగిన్ అవాా లి. 

b) వాలంటీర్ ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి సమ్మ తి ని ఎంచుకొని 

Biometric Authentication చేయవలెను. 

c) Biometric Authentication చేయు విధానము: 

 

          
 

d) Mantra, Startek, Next  Biometric సంబంధంచిన RD DEVICES లో 

మీరు ఎ RD Device అయితే ఉపయోగిసా్తరో ఆ RD DEVICE యొక్క  

app మాత్రమే ఉంచి మిగిలిన వాటి ని తొలగించండి. 

e) RD Device తో మీ వేలిముత్ర వేయండి. 

f) వేలిముత్ర వేసిన రరువార ఈ త్రంది విధంగా త్రక న్ క్నిపిసా్ంది. 

 

 

 

 

2. Home Screen :   



 

3. Existing Beneficiaries:   

a)  మీరు Existing Beneficiaries మీర క్లర క్  చేస్త ాBeneficiary list వసా్ంది. 

b) Beneficiary list లో మీకు లబి్దదారుని ఆధార్ నంబర్, లబి్దదారుని పేరు 

వసా్తయి. 

 

 



c) Beneficiary list ని క్లర క్  చేసిన రరువార మీకు ఈ త్రంది విధంగా చిరు 

వాా పారి వివరాలు, వాా పార/వృతి ాDetails, Saving Account Bank Details, 

Loan Account Bank Details వసా్తయి. 

    
 

d)  చిరువాా పారి వివరాలు లో చిరువాా పారి పేరు, చిరువాా పారి రంత్డి/భర ా

పేరు, చిరువాా పారి DOB, చిరువాా పారి వయస్ు , చిరువాా పారి ఆధార్ 

నంబర్, చిరువాా పారి లింగం, చిరు వాా పారి Religion, చిరువాా పారి 

కులము, చిరు వాా పారి కులము వర గం, వివాహసితిి, చిరువాా పారి 

మొబైల్ నంబర్ ని ఎంచుకండి. 

e) వాా పార/వృతి ాDetails లో వాా పార/వృతి ాపేరు, వాా పార/వృతి ాక్లసలిం, 

వాా పార క్లసిరి త్పాంరము, సమీప లాా ండ్ మార్క , వాా పార/వృతి ా

అనుభవం, నల వారి మొరంా అమ్మ కాలు (రూ.ల లో) ని ఎంచుకండి. 

f) చిరువాా పారి వివరములు లో  Savings Account Bank Details లో 

అకంట్ నంబర్ ,బా్ ంకు పేరు , త్బ్ంచ్ పేరు, IFSC కడ్ ని ఎంచుకొని 

,Upload Savings Bank Passbook Image రగ గర image అప్లకడ్ చేయండి . 

g) Loan Account Bank Details లో లోన్ టైప్ లో  మీరు Stree Nidhi సెలె్ ్

చేసినట్లక అయితే Loan Account Bank Details అవసరం లేదు. 



h) Loan Account Bank Details లో లోన్ టైప్ లో  మీరు Stree Nidhi కాకుండా 

మిగిలిన లోన్ టైప్ ఏదైనా సెలె్ ్చేసినట్లక అయితే Loan Account Bank 

Details ఎంటర్ చేయాలి. 

i) చిరువాా పారి వివరములు లో Loan Account Bank Details లో లోన్ టైప్, 

అకంట్ నంబర్ ,బా్ ంకు పేరు , త్బ్ంచ్ పేరు, IFSC కడ్ , loan Sanction 

Date ని ఎంచుకండి. 

j) Total Number of Installments, Interest Rate, Loan Outstanding Amount  

ఎంటర్ చేయండి. 

k) No Of Installments Paid లో మీరు ఎనిి  Installments pay చేస్తరో ఎంటర్ 

చేసి Installment Amount, Installment Paid Date ఎంటర్ చేయాలి. 

l) Loan Account Statement ఎనిి  పేజీలు ఉంటె అనిి  images capture 

చేయండి. 

 
 

 

 

m) Details అనిి  ఎంటర్ చేసి submit button మీర క్లర క్  చేస్త ాData Saved 

Successfully అని మెస్తజ్ వసా్ంది. 

  



JAGAN ANNA THODU WEB 

        
1. WEA LOGIN : 

a) వాలంటీర్ ఎంటర్ చేసిన Details అనిి  WEA LOGIN లో క్నిపిసా్తయి.  

b) వాలంటీర్ ఎంటర్ చెసినవి మ్రియు WEA ఎంటర్ చెసినవి MPDO 

Login లో క్నిపిసా్తయి. 

 

 

c) వాలంటీర్ ఎంటర్ చెసిన Saving Account Bank Details  మ్రియు  Loan 

Details  మారుు కవాలి అనుకుంటే   WEA LOGIN లో options క్లవు. 

d) WEA LOGIN లో  Saving Account Bank Details లో Do you Want to 

change Bank Details లో Yes,No options క్లవు. 

e) bank details change చేస్కవాలి అనుకుంటే Yes అని క్లర క్  చేస్త ామీకు  

ఈ త్రంది విధంగా screen వసా్ంది. 

 



 

f) bank details change చేస్కకూడదు అనుకుంటే No అని క్లర క్  చేయండి. 

g) WEA ఎంటర్ చేసిన Loan Details  మ్రియు volunteer ఎంటర్ చేసిన 

Loan Details  సమానం కాక్ప్లతే మీకు  ఈ త్రంది విధంగా alert వసా్ంది. 

 

 

h) Details అనిి  verify చేసి submit button మీర క్లర క్  చేస్త ాData Verified 

Successfully అని మెస్తజ్ వసా్ంది. 



 

 

  



2. MPDO LOGIN : 

a) WEA ఎంటర్ చేసిన Details అనిి  MPDO LOGIN లో క్నిపిసా్తయి.  

 

 

b) Details అనిి  verify చేసి submit button మీర క్లర క్  చేస్త ాData Verified 

Successfully అని మెస్తజ్ వసా్ంది. 

 

  



3. JC LOGIN : 

 

a)  MPDO Verify చేసిన Details అనిి  JC LOGIN లో క్నిపిసా్తయి. 

 
 

b)   Details అనిి  verify చేసి submit button మీర క్లర క్  చేస్త ాData Verified 

Successfully అని మెస్తజ్ వసా్ంది. 

 
 

 

 

 

 

4) GSWS LOGIN : 

 



a) JC Verify చేసిన Details అనిి  GSWS  LOGIN లో క్నిపిసా్తయి. 

 

 
 

b) Details అనిి  verify చేసి submit button మీర క్లర క్  చేస్త ాData Verified 

Successfully అని మెస్తజ్ వసా్ంది. 

 

 


