
Y.S.R BIMA RENEWAL APP 
 

అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 
Volunteer మరియు WEA/WWDS  తన యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ తో Authentication 
ద్ాారా వ ై.యస్.ఆర్ బీమా Renewal App లో Login అవాాలి. 

 

 
 
 

WEA/WWDS 

a) WEA/WWDS వ ై.యస్.ఆర్ బీమా Renewal App లో లాగిన్ అయిన తరువాత మీక్ు ఈ 
క్రెంద్ి విధెంగా Home స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

 



     
 

 New Enrolled List: 

b) హోమ్ స్క్రీన్ లో New Enrolled List మీద క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా స్్కరీన్ 

క్నిపిస్త ెంద్ి. 

 

c) Verify New Enrolled List లో ర ైస్ కారుు   న ెంబర్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా 

పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు క్నిపిస్ాత యి. 

 

d) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలస్క్ద్ారుని క్ సెంబెంధిెంచిన వివరాలు మరియు పాలస్క్ ద్ారుని 

status క్నిపిస్త ెంద్ి. 



e) పాలస్క్ ద్ారుని status లో  eligible అయితే Eligible  ని సె్కలెక్్ చేస్కొని continue బటన్ మీద 

క్ిక్ చేస్కతత   ఈ క్రెంద్ి విధెంగా స్్కరీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 

   
f) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా అనే ప్రశ్ా లో అవున్/కాద్ 

ఆప్షన్్  క్లవు. 

g) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా అనే ప్రశ్ా లో కాద్ అని క్ిక్ 

చేస్కతత  నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ క్నిపిస్ాత యి. 

h) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, అవున్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  , Nominee Bank Details  ఎెంటర్ చేస్కి Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేస్కతత  Data 

Saved Successfully  అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 

i) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, కాద్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కి Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేస్కతత  Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 
 



   

 

j) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా ప్రశ్ా లో అవ్ును అని క్ిక్ చేస్కతత  

నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ా వస్త ెంద్ి. 

k) నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ాలో కాదు ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు నామినీ వివరాలు, 

Nominee Bank Details వస్ాత యి. 

l) నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ాలో అవ్ును ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  నామినీ సెంబెంధెం ని 

నామినీ Ekyc చేయవలస్కి ఉెంటుెంద్ి. 

m) నామినీ Ekyc చేస్కిన తరాాత నామినీ వివరాలు, Nominee Bank Details వస్ాత యి. 

n) నామినీ  సెంబెంధెం ని ఎెంచ్కొని నామినీ యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ తో ekyc చేయాలి. 

o) నామినీ ekyc చేస్కిన తరాాత Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేయెండి Data Saved Sucessfully అని 

మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 

p) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలసీదారుని Status లో (Death,Migrated,Government 

Employee,Age Above 70 yrs, Age Below 18 yrs,Not Interested in Scheme,Two 

Ricecards,Member not opted Rice Card but having rice card(not BPL)) ఆప్షన్ స్కెలెక్్ 

చేస్క్ుెంటే  ఈ క్రెంద్ి విధముగా పాలసీ దారుని సటేటస్ మారుుకోవాలి అనుక ంటున్ాారా ? అని 

alert వస్త ెంద్ి. 
  
 



 
q) పాలసీ దారుని సటేటస్ మారుుకోవాలి అనుక ంటున్ాారా ? alert లో మీరు కాద్ అయితే కాద్ 

క్ిక్ చేయెండి. అవున్ అయితే అవ్ును క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు Data saved sucessfully అని మెస్కతజ్ 

వస్త ెంద్ి. 

 
 

 

Verify Renewals List : 



 
 

r) వ ై.యస్.ఆర్ బీమా home screen లో Verify RiceCards List బటన్ మీద క్ిక్ మీక్ు పాలస్క్ 

ద్ారుని పతరు మరియు ర ైస్ కారుు  list క్నిపిస్ాత యి. 

s) RiceCard list లో ర ైస్ కారుు   న ెంబర్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధముగా  

policyholder Details స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 

 
 

 

 

t) policyholder Details స్క్రీన్ లో  “Option d ” న్ెంచి procedure ని Follow అవాెండి. 
 



  Volunteer  
a)   Volunteer వ ై.యస్.ఆర్ బీమా Renewal App లో లాగిన్ అయిన తరువాత మీక్ు ఈ 
క్రెంద్ి విధెంగా Home స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  
b)   ఒక్వేళ Volunteer  లేని యిెడల  Secretariat Employee తన యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ 
తో App లాగిన్ అవాచ్ు. 

      
 

 Confirm Bread Earner: 

a) హోమ్ స్క్రీన్ లో Confirm Bread Earner మీద క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా స్్కరీన్ 

క్నిపిస్త ెంద్ి. 

 

b) RiceCard list లో ర ైస్ కారుు   న ెంబర్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా పాలస్క్ద్ారుని 

వివరాలు క్నిపిస్ాత యి. 



  
c) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలస్క్ద్ారుని క్ సెంబెంధిెంచి  పెై వివరాలు అనిా సర ైనవి లో 

అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు. 

d) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలసీదారుని కి సంబంధ ంచి  ప ై వివ్రాల  అనిా సర ైనవి లో అవ్ును 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కినటుి  అయితే మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా స్్కరీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 

   
e) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా అనే ప్రశ్ా లో అవున్/కాద్ 

ఆప్షన్్  క్లవు. 

f) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా అనే ప్రశ్ా లో కాద్ అని క్ిక్ 

చేస్కతత  నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ క్నిపిస్ాత యి. 



g) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, అవున్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  , Nominee Bank Details  ఎెంటర్ చేస్కి Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేస్కతత  Data 

Saved Successfully  అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 

h) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, కాద్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కి Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేస్కతత  Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 
 

   

 

i) నామినీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మారుుకోవాలి అన్క్ుెంటునాారా ప్రశ్ా లో అవ్ును అని క్ిక్ చేస్కతత  

నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ా వస్త ెంద్ి. 

j) నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ాలో కాదు ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు నామినీ వివరాలు, 

Nominee Bank Details వస్ాత యి. 

k) నామినీ అెంద్బాటు లోఉనాారా? అనే ప్రశ్ాలో అవ్ును ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  నామినీ సెంబెంధెం ని 

నామినీ Ekyc చేయవలస్కి ఉెంటుెంద్ి. 

l) నామినీ Ekyc చేస్కిన తరాాత నామినీ వివరాలు, Nominee Bank Details వస్ాత యి. 

m) నామినీ  సెంబెంధెం ని ఎెంచ్కొని నామినీ యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ తో ekyc చేయాలి. 

n) నామినీ ekyc చేస్కిన తరాాత Submit బటన్ మీద క్ిక్ చేయెండి Data Saved Sucessfully అని 

మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి. 



 

o) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలస్క్ద్ారుని క్ సెంబెంధిెంచి  పెై వివరాలు అనిా సర ైనవి లో 

అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు. 

p) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు లో పాలసీదారుని కి సంబంధ ంచి  ప ై వివ్రాల  అనిా సర ైనవి లో కాదు 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కినటుి  అయితే మీక్ు ప ై వివ్రాల  అనిా సర ైనవి కాదు కాబటటే  మరల సరవవ 

చేయాలనుక ంటున్ాారా అని alert వస్త ెంద్ి. 

q) ప ై వివ్రాల  అనిా సర ైనవి కాదు కాబటటే  మరల సరవవ చేయాలనుక ంటున్ాారా alert లో మీరు 

కాదు క్ిక్ చేస్కతత  మీక్ు పైెన ఉనా పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు Screen క్నిపిస్త ెంద్ి. 
 

r) ప ై వివ్రాల  అనిా సర ైనవి కాదు కాబటటే  మరల సరవవ చేయాలనుక ంటున్ాారా alert లో మీరు 

అవ్ును క్ిక్ చేస్కతత  ఈ క్రెంద్ి విధెంగా Screen క్నిపిస్త ెంద్ి. 

 

s) ఇక్కడ క్ుటుెంబానిా పో షిెంచే వయక్త పతరు ని ఎెంచ్కొని  Ekyc చేయాలి. 



t) Ekyc చేసి్కన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 

  
u) పాలస్క్ద్ారుని వివరాలు ఎెంటర్ చేస్కిన తరాాత  నామినీ వివరాలు వస్ాత యి. నామినీ వివరాలు లో 

నామినీ అెంద్బాటు లో ఉనాారా ? అనే ప్రశ్ా వస్త ెంద్ి,అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు. 

  
v) న్ామినీ అందుబాటు లో ఉన్ాారా ? అనే ప్రశ్ా లో అవ్ును అని ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  నామినీ ఆధార్ 

న ెంబర్ ఎెంటర్ చేస్కి నామినీ సెంబెంధెం ని ఎెంచ్కొని నామినీ ekyc చేయాలి. 

w) నామినీ ekyc చేస్కిన తరాాత నామినీ వివరాలు, Nominee Bank Details Available వస్ాత యి. 



  
x) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు , అవున్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  ,Nominee Bank Details ఎెంటర్ చేస్కి Submit బటన్ ని క్ిక్ చేస్కతత  Data Saved 

Successfully అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి.  

y) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, కాద్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కి Submit బటన్ ని క్ిక్ చేస్కతత  Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి.  
z) న్ామినీ అందుబాటు లో ఉన్ాారా ? అనే ప్రశ్ా లో కాదు అని ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  నామినీ వివరాలు, 

Nominee Bank Details Available వస్ాత యి. 

  
a) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు , అవున్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కతత  ,Nominee Bank Details  ఎెంటర్ చేస్కి Submit బటన్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత 

Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ వస్త ెంద్ి.  



b) Nominee Bank Details Available క్ సెంబెంధిెంచి అవున్/కాద్ ఆప్షన్్ క్లవు, కాద్ అని 

ఆప్షన్ క్ిక్ చేస్కి Submit బటన్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ 

వస్త ెంద్ి.  

Search By Aadhaar Number : 

a) వ ై.యస్.ఆర్ బీమా home screen లోSearch By Aadhaar Number లో Aadhaar Number 

లేద్ా Rice Card Number ని ఎెంటర్ చేస్కి సబ్మిట్ బటన్ మీద క్ిక్ చేస్కిన తరాాత పెైన ఉనా 

“Option C” న్ెంచి procedure ని Follow అవాెండి. 
 

 
 

New Rice Card List : 



  
 

a) వ ై.యస్.ఆర్ బీమా home screen లో New Rice Card List బటన్ మీద క్ిక్ మీక్ు పాలస్క్ 

ద్ారుని పతరు మరియు ర ైస్ కారుు  list క్నిపిస్ాత యి. 

b) RiceCard list లో ర ైస్ కారుు   న ెంబర్ ని క్ిక్ చేస్కిన తరాాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధముగా  New 

Enrollment స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి. 

 
 

 

 

c) New Enrollment స్క్రీన్ లో  “Option r ” న్ెంచి procedure ని Follow అవాెండి. 
 


