
JAGAN ANNA THODU APP 
 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 
a) వాలంటీర్ మీ యొక్క ఆధార్ న ంబర్ తో APP లాగిన్ అవాాలి. 
b) వాలంటీర్ ఆధార్ న ంబర్ ఎంటర్ చేసి సమ్మతి ని ఎంచుకొని Biometric 

Authentication చయేవలెను. 
c) Biometric Authentication చేయు విధానము: 

 

          
 

d) Mantra, Startek, Next  Biometric సంబంధ ంచిన RD DEVICES లో మీరు ఎ 
RD Device అయిత ే ఉపయోగిస్ాా రో ఆ RD DEVICE యొక్క app మ్ాత్రమ ే
ఉంచి మిగిలిన వాటి ని తొలగించండి. 

e) RD Device తో మీ వేలిమ్ుద్ర వేయండి. 
f) వేలిమ్ుద్ర వేసని త్రువాత్ ఈ క్రంద  విధంగా స్రనీ్ క్నిపిసుా ంద . 

 

 

 

 



2. Home Screen :   

 

3. Existing Beneficiaries:   
a)  మీరు Existing Beneficiaries మీద్ కి్క్ చేసతా  Beneficiary list వసుా ంద . 
b) Beneficiary list లో మీక్ు లబి్దదారుని ఆధార్ న ంబర్, లబి్దదారుని పతరు వస్ాా యి. 

 

 



c) Beneficiary list ని కి్క్ చేసిన త్రువాత్ మీక్ు ఈ క్రంద  విధంగా చిరు వాాపారి 
వివరాలు, వాాపార/వృతాి Details, Saving Account Bank Details, Loan 
Account Bank Details వస్ాా యి. 

    
 

d)  చిరువాాపారి వివరాలు లో చిరువాాపారి పతరు, చిరువాాపారి త్ండిర/భరా పతరు, 
చిరువాాపారి DOB, చిరువాాపారి వయసుు, చిరువాాపారి ఆధార్ న ంబర్, 
చిరువాాపారి లింగం, చిరు వాాపారి Religion, చిరువాాపారి క్ులమ్ు, చిరు వాాపారి 
క్ులమ్ు వరగం, వివాహసిితి, చిరువాాపారి మొబ ైల్ న ంబర్ ని ఎంచుక ండి. 

e) వాాపార/వృతాి Details లో వాాపార/వృతాి పతరు, వాాపార/వృతాి సిలం, వాాపార సిిర 
పరా ంత్మ్ు, సమీప లాాండ్ మ్ార్క, వాాపార/వృతాి అనుభవం, న ల వారి మొతా్ం 
అమ్మకాలు (రూ.ల లో) ని ఎంచుక ండి. 

f) చిరువాాపారి వివరమ్ులు లో  Savings Account Bank Details లో అక ంట్ న ంబర్ 
,బ్ాంక్ు పతరు , బర్ ంచ్ పతరు, IFSC క డ్ ని ఎంచుకొని ,Upload Savings Bank 

Passbook Image ద్గగర image అపలి డ్ చయేండి . 



g) Loan Account Bank Details లో లోన్ ట ైప్ లో  మీరు Stree Nidhi సెలెక్్ చేసనిటలి  
అయితే Loan Account Bank Details అవసరం లేద్ు. 

h) Loan Account Bank Details లో లోన్ ట ైప్ లో  మీరు Stree Nidhi కాక్ుండా 
మిగిలిన లోన్ ట పై్ ఏద నైా సలెెక్్ చేసనిటలి  అయిత ేLoan Account Bank Details 
ఎంటర్ చయేాలి. 

i) చిరువాాపారి వివరమ్ులు లో Loan Account Bank Details లో లోన్ ట ైప్, అక ంట్ 
న ంబర్ ,బ్ాంక్ు పతరు , బర్ ంచ్ పతరు, IFSC క డ్ , loan Sanction Date ని 
ఎంచుక ండి. 

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

k) No Of Installments Paid లో మీరు ఎనిి Installments pay చసే్ారో ఎంటర్ చసేి 
Installment Amount, Installment Paid Date ఎంటర్ చయేాలి. 

l) Loan Account Statement ఎనిి పతజీలు ఉంట  అనిి images capture చేయండ.ి 

 
 

 

 



m) Details అనిి ఎంటర్ చేసి submit button మీద్ కి్క్ చసేతా  Data Saved 
Successfully అని మసెతజ్ వసుా ంద . 

 

4. Interest Amount Reimbursement Rejected List :   
n)  మీరు Interest Amount Reimbursement Rejected List  మీద్ కి్క్ 

చేసతా  Beneficiary list వసుా ంద . 
o) Beneficiary list లో మీక్ు లబి్దదారుని ఆధార్ న ంబర్, లబి్దదారుని పతరు వస్ాా యి. 

 

 



p) Beneficiary list ని కి్క్ చేసిన త్రువాత్ మీక్ు ఈ క్రంద  విధంగా లబి్దదారుని 
వివరాలు, Saving Account Bank Details, వస్ాా యి. 

  
 

q)   Savings Account Bank Details లో అక ంట్ న ంబర్ ,బ్ాంక్ు పతరు , బర్ ంచ్ పతరు, 
IFSC క డ్ ని ఎంచుక ండి. 

r) లబి్దదారుని ఆధార్ న ంబర్ లబి్దదారుని యొక్క అక ంట్ న ంబర్  తో అనుసంధానం 
చేయలేద్ు క్నుక్ Reimbursement Interest Amount Reject చయేబడింద , మీరు 
మీ ఆధార్ న ంబర్ ని మీ  యొక్క అక ంట్ న ంబర్ తో అనుసంధానం చసేుక వలెను." 

s) Details అనిి ఎంటర్ చేసి submit button మీద్ కి్క్ చసేతా  Data Saved 
Successfully అని మసెతజ్ వసుా ంద . 

5. Jagananna Thodu Renewal:   



 

t)  మీరు Jagananna Thodu Renewal మీద్ కి్క్ చేసతా  Beneficiary Renewal list 
వసుా ంద . 

u) Beneficiary Renewal list లో మీక్ు లబి్దదారుని ఆధార్ న ంబర్, లబి్దదారుని పతరు 
వస్ాా యి. 
 

 
v) Beneficiary Renewal list ని కి్క్ చసేిన త్రువాత్ మీక్ు ఈ క్రంద  విధంగా చిరు 

వాాపారి వివరాలు, Saving Account Bank Details, Loan Account Bank Details 
వస్ాా యి. 



    
 

w)  చిరువాాపారి వివరాలు లో చిరువాాపారి పతరు, చిరువాాపారి త్ండిర/భరా పతరు, 
చిరువాాపారి DOB, చిరువాాపారి వయసుు, చిరువాాపారి ఆధార్ న ంబర్, 
చిరువాాపారి లింగం, చిరు వాాపారి Religion, చిరువాాపారి క్ులమ్ు, చిరు వాాపారి 
క్ులమ్ు వరగం, వివాహసిితి, చిరువాాపారి మొబ ైల్ న ంబర్ ని ఎంచుక ండి. 

x) చిరువాాపారి వివరమ్ులు లో  Savings Account Bank Details లో అక ంట్ న ంబర్ 
,బ్ాంక్ు పతరు , బర్ ంచ్ పతరు, IFSC క డ్ ని ఎంచుకొని ,Upload Savings Bank 

Passbook Image ద్గగర image ని అపలి డ్ చేయండి . 
y) చిరువాాపారి వివరమ్ులు లో Loan Account Bank Details లో లోన్ ట ైప్, లోన్ 

అక ంట్ న ంబర్ ,బ్ాంక్ు పతరు , బర్ ంచ్ పతరు, IFSC క డ్ , loan Sanction 

Date,Total Loan Amount, Interest Rate, Loan Amount Paid, Loan Amount 

Paid Percentage ఉంట్యి. 
z) Details అనిి ఎంటర్ చేసి submit button మీద్ కి్క్ చసేతా  Data Saved 

Successfully అని మసెతజ్ వసుా ంద . 
6. New Application:   



 

a)  హో మ్ స్రీన్ లో New Application మీద్ కి్క్ చేసిన త్రువాత్ ఈ క్రంద  విధంగా 
స్రీన్ క్నిపిసుా ంద  . 

   
 

 

b) The Selected Beneficiary taken Loan Previously did not paid any Loan 

Amount till now Do You want Register Again… అని మీక్ు కాని Alert మెసతజ్  
క్నిపిసతా  Yes, No ఆపషన్ు క్లవు. Alert లో మీరు No అని కి్క్ చసేినటల్  అయితే 
HomeScreen క్ వ ళ్ా ంద , Alert లో మీరు  Yes అని కి్క్ చసేతా  లబి్దదారుడు EKYC 
చేయాలి. 



c) లబి్దదారుని ఆధార్ న ంబర్ ఎంటర్ చేస ిసమ్మతి ని ఎంచుకొని EKYC చయేవలెను. 
 

 

d) EKYC చేయు విధానము: 
 

e) Mantra, Startek, Next  Biometric సంబంధ ంచిన RD DEVICES లో మీరు ఎ RD 
Device అయితే ఉపయోగిస్ాా రో ఆ RD DEVICE యొక్క app మ్ాత్రమే ఉంచి 
మిగిలిన వాట ిని తొలగించండి. 

f) RD Device తో మీ వేలిమ్ుద్ర వేయండి. 
g) వేలిమ్ుద్ర వేసని త్రువాత్ ఈ క్రంద  విధంగా లబి్దదారుని వివరమ్ులు క్నిపిస్ాా యి. 

  
 

h) లబి్దదారుని వివరమ్ులు లో లబి్దదారుని  ఆధార్ న ంబర్, లబి్దదారుని పతరు, 
లబి్దదారుని త్ండిర/భరా పతరు, లబి్దదారుని DOB, లబి్దదారుని వయసుు, లబి్దదారుని 
లింగం, లబి్దదారుని Religion,లబి్దదారుని క్ులమ్ు, లబి్దదారుని క్ులమ్ు వరగం, 
లబి్దదారుని ఉపక్ులమ్ు, లబి్దదారుని వివాహసిితి,లబి్దదారుని Activity, లబి్దదారుని 
మొబ ైల్ న ంబర్ ని ఎంచుక ండి. 



i)  లబి్దదారుని వివరమ్ులు లో  Savings Account Bank Details లో అక ంట్ న ంబర్ 
,బ్ాంక్ు పతరు, బర్ ంచ్ పతరు, IFSC క డ్ ని ఎంటర్ చేయండి. 

j) Upload Saving Bank Passbook Image ద్గగర Image అపలి డ్ చసేి , submit బటన్ 
మీద్ క్ిక్ చసేతా  Data Saved Successfully అని మెసతజ్ వసుా ంద . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


