
Y.S.R BIMA-WEA APP 
 

1. అప్ లాగిన్ అవ్వడం: 
 

a) WEA తన యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ తో Authentication ద్ాారా వ ై.యస్.ఆర్ బీమా 
WEA App లో Login అవాాలి.   
 

 
 
 

b) వ ై.యస్.ఆర్ బీమా WEA App లో Login అయిన తరువాత మీక్ు ఈ క్రెంద్ి విధెంగా 
స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

 

 

 

 



2. Home Screen :   

 
 

a) మీరు  వ ై.యస్.ఆర్ బీమా WEA home screen లో claims మీద క్ిక్ చేస్కతత   మీక్ు ఈ 
క్రెంద్ి విధముగా list స్క్రీన్ క్నిపిస్త ెంద్ి.  

 



b) List లో మీక్ు పాలస్క్ హో లడర్ పతరు, బియయెం కారుడ  న ెంబర్, నామినీ పతరు, మెండలెం 
పతరు, గరా మ సచివాలయెం పతరు, గరా మ సచివాలయెం కోడ్ లు వస్ాత యి. 

c) మీరు List ని క్ిక్ చేస్కిన తరువాత మీక్ు  సభ్ుయని కలియిమ్ వివరములు  స్క్రీన్ 
క్నిపిస్త ెంద్ి. 
 

  

 

d) సభ్యుని క్లెయిమ్ వివ్రమయలు స్క్రీన్ లో గరా మ సచివాలయెం పతరు, గరా మ సచివాలయెం 
కోడ్, కలియిమ్ కోడ్, బియయెం కారుడ  న ెంబర్,  పాలస్క్ హో లడర్ పతరు, పాలస్క్ హో లడర్ ఆధార్ 
న ెంబర్, లిెంగెం, వయస్ు, నామిని పతరు, నామిని ఆధార్ న ెంబర్, నామిని సెంబెంధెం, 
నామినీ ఫో న్ న ెంబర్, కలియిమ్ కారణెం, సెంఘటన తేద్ి, సెంఘటన ప్రద్ేశెం, కలియిమ్ 
విధానము, సమాచారెం ఇచిిన వారి మొబ ైల్ న ెంబర్ లు వస్ాత యి. 

e) ఇక్కడ Rs 10,000 రూపాయలు ఇచాిరా? అననే ప్రశే క్ అవున్/లేద్ అననే 
button లు ఉెంటాయి. 

 



 

f) మీరు లేద్ స్కెలెక్్ చేస్క్ుెంటే Reason క్ సెంబెంద్ిచిన list క్నిపిస్త ెంద్ి అెంద్లో  
Reason క్ సెంబెంద్ిెంచిన కారణెం స్కెలెక్్ చేస్కోవాలి. 

  
 

g) తరువాత Continue బటన్ క్ిక్ చేస్కి వ లేేర్ అస్కిస్కె్ెంట్ యొక్క ఆధార్ న ెంబర్ తో Wea 

Authentication చేయాలి. 

h) Wea Authentication చేస్కిన తరాాత Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ 
వస్త ెంద్ి. 

i) ఇక్కడ Rs 10,000 రూపాయలు ఇచాిరా? అననే ప్రశే క్ అవున్ స్కెలెక్్ చేస్క్ుెంటే 
Vocher Number మరియు Vocher Date ని ఇవాాలి. 
 



 
 

j) Take Vocher image వదద Vocher image Photo ని upload చేయాలి, అలాగే 
Take Nominee Image వదద నామిని Photo ని upload చేస్కి నామినితో 
Authentication చేయాలి. 
 

 



k) నామినితో Authentication చేస్కిన తరువాత welfare Assistant Authorisation 
స్క్రీన్ వస్త ెంద్ి. 

 
l) ఇక్కడ వచిిన  conditions ని accept చేసి్క Wea Authentication చేయాలి. 

 

m)  Wea Authentication చేస్కిన తరాాత Data Saved Successfully అని మెస్కతజ్ 
వస్త ెంద్ి. 


