
YSR BIMANew Scheme Enrolment Without Policy Holder Ekyc App 
 

1. బీమారేనువాల్అప్ఇన్్ ల్ చే యడం: 

a) ఈ క్రింది లింక్ నించి  ‘YSRBIMA New Scheme offline’ అన బీమా అప్ డౌనో్లడ్ 

చేసుకిండి. 

1. https://drive.google.com/file/d/1kpPvFgWFLT53iq_ybSqCxz1YETCQqDc9/vie

w?usp=sharing 

 

 

2. అప్ లాగిన  (మొబైల్ నంబర్ తో ) : 

మీరు మీ మొబైల్ నింబర్ ని అప్డటే్ చెసుకవాల అింటే వెల్ఫే ర్ అసిస్టింట్ లాగిన్ దా్వ రా  

అప్డటే్ చేసుకవాల. 

 

       

a) క్ామ/ వార్ ేసచివాలయిం మాా ప్ ఐన volunteer మొబైల్ నింబర్ ని ఎింటర్ చేసిన 

తరాా త GETOTP మీదరకేో్చ యాల. 

b) మీ SMS Inboxలో OTP వసుతింది . ఆ OTPని క్రింద చూపించిన క్రీ నో్ల ఎింటర్ చేసి  OK 

నొకీ్క ల.  

c) మీ OTPమాా చ్ అయితే మీకు HomeScreen కనపడుతింది. 

d) ఒక వేళ మీరు క్ామ/వార్ ే సచివాలయిం మాా ప్ చేయకుిండా ఉింటె మీ మొబైల్ 

నింబర్ ని  ఎింటరే్చ సి GetOTPక్లరకో్ చేసి  మీకు ఎక్రర్ మెసేజ్ 

కనిపసుతింది.సింక్చతికఇబిందుల గురించి ఈ హెల్్  డాకాు మెింట్ లాస్టట లో ఇవా టిం 

జరగిింది. 

  

3. Confirm BreadEarner: 



a) హింక్రీ నో్ల‘ConfirmBread Earner’ మీద క్లరకో్ చేయిండి.తరువాత ఈక్రింద వివరాలు 

కనిపసతయి 

  

b) RiceCard list లో,రైస్ట క్కరేు నింబర్ మీద టచ్ చేసిన తరాా త మీరు ఎక్న్లల్ చేసి  ఉింటే 

ఈ క్రింద వివరాలు కనిపసతయి. 

 

    

 

 

I. Whether policyholder is Breadearner ornot?లోఅవున/క్కదు అనే ఆపషనో్ల క్రింద 

ఉనన  పాలరద్వరుని డీటెయిల్్  సరయినవి  అయితే Yes అని క్లరకేో్చ యిండి. 

II. పాలర ద్వరుడు అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో? అిందుబాటులో లో ఉింటె 

అవున అని క్లరకో్ చేసి  పాలర ద్వరుని తో ekyc చేపించవలెన. 

 

III. పాలరద్వరుని ఆధార్ నింబర్ ఎింటర్ చేసి  సమమ తిని ఎించుకొని ekyc 

చేయవలెన. 

 

IV. eKYC చేయు విధానము: 



i. Mantra,Startek,Next Biometric సింబింధించిన RD DEVICES లో మీరు ఎ 

RD Device అయితే ఉపయోగిసత రో ఆ RD DEVICE యొకీ  app మాక్తమే 

ఉించి మిగిలన వాటిన తొలగిించిండి. 

ii. సబ్మమ ట్ బటన్ మీద క్లరకో్ చేసిన తరాా త RD Device తో వేలముక్ద 

వేయిండి. 

iii. వేలముక్ద వేసిన తరాా త పాలరద్వరుని వివరములు 

కనిపసతయి.Continuebutton ని క్లరకో్ చేసిన  తరాా త ఈ క్రింది విధింా 

క్రీ న్ కనిపసుతింది. 

 

   
 

 

 

V. న్నమినివివరాలు: 

 

VI. న్నమినీ అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో అవున అయితే అవున అని క్లరకో్ చేసి 

న్నమినీ యొకీ  ఆధార్ నింబర్ ఎింటర్ చేసి సమమ తిని ఎించుకని ekyc 

చేయవలెన.  

VII. eKYC చేయు విధానము: 

i. Mantra,Startek,Next Biometric సింబింధించినRD DEVICES లో మీరు ఎ 

RD Device అయితే ఉపయోగిసత రో ఆ RD DEVICE యొకీ  app మాక్తమే 

ఉించి మిగిలన వాటిని తొలగిించిండి. 

ii. సబ్మమ ట్ బటన్ మీద క్లరకో్ చేసిన తరాా త RD Device తో వేలముక్ద 

వేయిండి. 

iii. వేలముక్ద వేసిన తరాా త న్నమినీ వివరములు కనిపసతయి.న్నమినీ 18 

సింవత్ రాలులోపు ఉనన వారు అయితేవార ారయేన్ (సింరక్షకుడు), 

వివరాలు ఎింటర్చే యవలసి ఉింటుింది. 

iv. Continuebutton ని క్లరకో్ చేసిన  తరాా త Volunteerekyc క్రీ న్ 

కనిపసుతింది. 



   
v. Volunteerekyc క్రీ న్ లో, వాలింటీర్ I accept the above Dectation 

సమమ తిని ఎించుకొని, తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్ ని ఎింటర్ చేసి 

సమమ తిని ఎించుకొని ekyc చేయవలెన.ekyc చేసిన తరాా త 

datasavedsucessfullyఅని వసుతింది. 

 

 

vi. న్నమినీ అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో,క్కదు అయితే క్కదు అని క్లరకో్ చేసేత 

న్నమినీ వివరములు కనిపసతయి. continue బటన్ ని క్లరకో్ చేసేత ఈ క్రింద 

విధింా Volunteerekyc క్రీ న్ కనిపసుతింది. 

   
 

vii. Volunteerekyc క్రీ న్ లో, వాలింటీర్ I accept the above Dectationని 

ఎించుకవాల వాలింటీర్ తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్ ని ఎింటర్ చేసి 

సమమ తిని ఎించుకొని ekycచేయవలెన.ekyc చేసిన తరాా త datasaved 

sucessfully అని వసుతింది. 

c) పాలసీ దారుడు అందుబాటులో ఉన్నా రా ? లో No అని ్ క్  చేస్త ేఈ క్ింది 

విధంగా క్సీీ న కనిపిసే్ంది: 



 

i) పాలర ద్వరుడు అిందుబాటులో లో ఉన్నన రా ?  లో అిందుబాటులో ల్ఫకపోతే No అని 

క్లరకో్ చేసేత ekyc చేయవలసిన అవసరము ల్ఫదు . No అని క్లరకో్ చేసేత పాలర ద్వరుని 

వివరములు కనిపసతయి. పాలర ద్వరుని వివరములు తరాా త continue button ని క్లరకో్ 

చేసేత ఈ క్రింది విదముా క్రీ న్ కనిపసుతింది. 

 

i. న్నమినీ అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో,క్కదు అయితే క్కదు అని క్లరకో్ చేసేత 

న్నమినీ వివరములు కనిపసతయి. continue బటన్ ని క్లరకో్ చేసేత ఈ క్రింద 

విధింా Volunteerekyc క్రీ న్ కనిపసుతింది. 

 

 

ii. Volunteerekyc క్రీ న్ లో, వాలింటీర్ I accept the above Dectation 

సమమ తిని ఎించుకొని, తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్ ని ఎింటర్ చేసి 

సమమ తిని ఎించుకొని ekyc చేయవలెన.ekyc చేసిన తరాా త data saved 

sucessfullyఅని వసుతింది. 

 

 

4. Whether policyholder is BreadEarner or not? లో No అని ్ క్  చేస్త ేఈ క్ింది విధంగా 

క్సీీ న కనిపిసే్ంది: 



 
 

a) మీరు ఎించుకునన  రైస్ట క్కరేు ర సింబింధించి కుటుింబ సబ్యా లజాబ్మత లో నించి 

ఒకరని ఎించువలెన 

b) పాలర ద్వరుడు అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో? అిందుబాటులో లో ఉింటె అవున 

అని క్లరకో్ చేసి  పాలర ద్వరుని తో ekyc చేపించవలెన. 

 

c) ఎించుకునబడిన వార ఆధార్ నింబర్ ఎింటర్ చేసి  ekyc చేయవలెన. 

d) eKYC చేయు విధానము: 

1. Mantra,Startek,Next Biometric సింబింధించినRD DEVICES లో మీరు ఎ RD 

Device అయితే ఉపయోగిసత రో ఆ RD DEVICE యొకీ  app మాక్తమే ఉించి 

మిగిలన వాటిన తొలగిించిండి. 

2. సబ్మమ ట్ బటన్ మీద క్లరకో్ చేసిన తరాా త RD Device తో వేలముక్ద వేయిండి. 

 

 
 

e) ekyc చేసిన తరాా త సర్చా క్కనివార వివరములు క్రీ న్ కనిపసుతింది. 

f) సర్చా  క్కనీ వివరములు క్రీ న్ లో , పాలర ద్వరుని వివరములు , న్నమినీ 

వివరములు కనిపసతయి. 

 



g) Details మొతతిం ఎింటర్ చేసిన తరువాత Next బటన్ మీద క్లరకో్ చేయిండి. చేసిన 

తరువాత Volunteer ekyc screen కనిపసుతింది. 

 

h) Volunteer ekycscreen లో Volunteer I accept the above తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్ 

ని ఎింటర్ చేసి సమమ తిని ఎించుకొని ekyc చేయవలెన. ekyc చేసిన  తరాా త data 

savedsucessfullyఅని వసుతింది. 

5. పాలర ద్వరుడు అిందుబాటులో ఉన్నన రా ? లో అవున/క్కదు లో క్కదు అయితే ఈ క్రింది 

విధముా క్రీ న్ కనిపసుతింది : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

పాలస 
 

a) పాలర ద్వరుడు అిందుబాటులో ఉన్నన రా లో?అిందుబాటులో లో ల్ఫకపోతే ekyc 

చేయవలసిన అవసరము ల్ఫదు.  క్కదు  అని క్లరకో్ చేసి continue బటన్ ని క్లరకో్ చేసేత పాలర 

ద్వరుని వివరములు ,న్నమినీ వివరములు కనిపసతయి. 

b) Details మొతతిం ఎింటరే్చ సిన తరువాత Next బటన్ మీద క్లరకో్ చేయిండి. చేసిన 

తరువాతVolunteer ekyc screen కనిపసుతింది. 



                               
c) Volunteer ekycscreen లో Volunteer I accept the above తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్ 

ని ఎింటర్ చేసి సమమ తిని ఎించుకొని ekyc చేయవలెన. ekyc చేసిన  తరాా త data 

savedsucessfullyఅని వసుతింది. 

 

6. Search రైస్ట క్కరేు : 

a) Search రైస్ట క్కరేు లో ,రైస్ట క్కరేు నింబర్ తో స్ర్ే  చేసి  bread earner verify చేయడానిర 

ఇవా బడిింది. 

 

7. Reports: 

a) Reports screen లో, RicecardWise వాలింటీర్ చేసిన రపోర్ ట్  కనిపసతయి. 

 



 

 

 

 

8. Update Invalids: 

a) update Invalids screen లో, Ricecardని ఎింటర్ చేసి సబ్మమ ట్ ని క్లరకో్ చేయాల. 

    
b) update Invalids screen లో, మీకు సింబింధించిన క్కరణిం ని ఎించుకొని ఆ క్కరణిం 

ర image ని అపోోడ్ చేయమని అడిగితే image ని అపోోడ్ చేయాల్  ఉింటుింది.ఆ తరాా త 

వాలింటీర్  తన యొకీ  ఆధార్ నింబర్  ని ఎింటర్ చేసి సమమ తిని ఎించుకొని వాలింటీర్ 

ekyc  చేయాల.వాలింటీర్ ekyc  చేసిన తరాా త Data saved successfullyఅని వసుతింది. 

  
 



 

 

 

9. సింక్చతికఇబిందులకై: 

 

a) You are not Authorised to login అని వసేత వాలింటీర్ తన యొకీ  మొబైల్ నింబర్ 

ని వెల్ఫే ర్ స్క్కటేరయట్ దగ్ గర మాా ప్ చేపించుకవాల. 


