
ಎಪಿವೈ ನಾಗರೀಕರ ಸನ್ನದು 

ಈ ಬಾಯಾಂಕ್- ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸೀವಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸುವ ಬದಧತೆ 

I. ಹೂಸ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು 

• 18 ರಾಂದ 40 ವರ್ಷದೂಳಗಿನ್ ಎಲ್ಾಾ ಸಾಂಭಾವಯ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ಎಪಿವೈನ್ ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳು ಮತ್ುು ವೈಶಿರ್್ಯಗಳನ್ುನ ವಿವರಸುವುದು. 

• ದಾಖಲ್ಾತಿಗಾಗಿ ಸಾಂಭಾವಯ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರ ನೂೀಾಂದಣಿ ಫಾರ್ಮಷ ಅನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು 

• ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶಿೀದಿ ಮತ್ುು ಚಾಂದಾದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕರಪ್ತ್ರವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ನ್ಾಂತ್ರ ಇ-ಪ್ಾರಣ್ ಕಾರ್ಡಷ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಅಸ್ುತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಚಾಂದಾದಾರರ (ಸಾಂಗಾತಿ ಮತ್ುು ಮಕಕಳು) ಅರ್ಷ ಕುಟುಾಂಬ ಸದಸಯರಗೆ ಎಪಿವೈನ್ ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳು ಮತ್ುು ವೈಶಿರ್್ಯಗಳನ್ುನ ವಿವರಸುವುದು ಮತ್ುು ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಗಳನ್ುನ 

ತೆರೆಯಲು ಅವರಗೆ ಅನ್ುಕೂಲ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು. 

• ಸವಯಾಂ-ಡೆಬಿಟ್ನ್ ಆಯದ ಆವತ್ಷನ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡುಗೆ ಮೊತ್ುಕಕ ಸಮನಾದ ಸಾಕರ್ು್ ಮೊತ್ುವನ್ುನ ತ್ಮಮ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಾ ನಿವಷಹಿಸಲು ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. 

 

II. ಶೀಖರಣಾ ರ್ಾಂತ್ದಲ್ಲಾನ್ ಸೀವಗಳು 

• ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರ ಕೂೀರಕಯ ಮೀರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಹೀಳಿಕಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

• ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ದ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರ ಪ್ರರ್ಕರಣೆ ಫಾರ್ಮಷ ಅನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು: 

(I) ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ/ ಸಾಂಗಾತಿಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲಾ ಬದಲ್ಾವಣೆ / ತಿದುದಪ್ಡಿ, 

(II) ಆವತ್ಷನ್ದಲ್ಲಾ ಬದಲ್ಾವಣೆ / ತಿದುದಪ್ಡಿ, 

(III) ರ್ುಟ್ಟ್ದ ದಿನಾಾಂಕದಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣೆ / ತಿದುದಪ್ಡಿ, 

(iv) ಪಿಾಂಚಣಿ ಮೊತ್ುದ ಹಚಚಳ / ಇಳಿಕ, 

(v ಬಾಯಾಂಕ್ / ಎಪಿವೈ ಸೀವಾ ಪ್ೂರೆೈಕದಾರರ ಬದಲ್ಾವಣೆ 

 

• ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಸುುತ್ ವಿವರಗಳ ನ್ವಿದಕರಣ. 

• ಪಿಾಂಚಣಿ ಮೊತ್ುವನ್ುನ ಹಚ್ಚಚಸ್ದ ಸಾಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ  ಒಟು್ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು ಡೌನ್-ಗೆರೀಡೆೀಶನ್್ನ್ ಸಾಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಾ ಜಮಾ ಮಾಡಬೀಕಾದ ಅಾಂದಾಜು ಮೊತ್ುವನ್ುನ ಲೆಕಕಹಾಕಲು 

ಸಹಾಯವನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು 

• ಅನಿಯಮಿತ್ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಗಳ ಸಾಂದರ್ಷದಲ್ಲಾ, ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯ ನಿರಾಂತ್ರತೆಯ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆ ಮತ್ುು ಒಟು್ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು ವಿಳಾಂಬ ಶುಲಕವನ್ುನ ಲೆಕಕ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ 

ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. 

• ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ ಸೂಚ್ಚಸ್ದಾಂತೆ ಅವಧಿದೂಳಗೆ ಚಾಂದಾದಾರರ ಕುಾಂದುಕೂರತೆಯ ಪ್ರಹಾರವನ್ುನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 

III. ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಗಷಮನ್ 

• ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಸವಯಾಂಪ್ರೀರತ್ ನಿಗಷಮನ್ ಫಾರ್ಮೇ ಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮಷ ಅನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಅಸ್ುತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರ ಸಾವಿನ್ ಸಾಂದರ್ಷಗಳಲ್ಲಾ, ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಖಾತೆ ಮುಚುಚವ ಫಾರ್ಮಷ (ಡೆತ್ ಕೀಸ) / ಸಾಂಗಾತಿಯ ಮುಾಂದುವರಕಯ ಫಾರ್ಮಷ ಅನ್ುನ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 

• ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಾಂದ ನಿಗಷಮಿಸ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಜಮಯಾದ ನಿಧಿಗಳನ್ುನ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾಷಸ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆಯನ್ುನ ಮುಚುಚವಾಂತೆ ಎಪಿವೈ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. 

 

iv.  ಎನ್್ಪಿಎಸ ಸಾವವಲಾಂಬನ್ ಮತ್ುು ಎಪಿವೈ 

• ಪ್ರಸುುತ್ 18-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಿನ್ ಅರ್ಷ ವಯಸ್ಿನ್ವರಾಗಿರುವ ಅಸ್ುತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಎನ್್ಪಿಎಸ ಲೆೈಟ-ಸಾವವಲಾಂಬನ್ ಚಾಂದಾದಾರರಗೆ ಅಟಲ್ ಪಿಾಂಚಣಿ ಯೀಜನಗೆ ವಲಸ ಹೂೀಗಲು ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದು 

• ಅರ್ಷ ಚಾಂದಾದಾರರಾಂದ ಪ್ಡೆದ ವಲಸ ವಿನ್ಾಂತಿಯನ್ುನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಎನ್್ಪಿಎಸ ಲೆೈಟ-ಸಾವವಲಾಂಬನ್್ನಿಾಂದ ಎಪಿವೈಗೆ ಎನ್್ಪಿಎಸ ಲೆೈಟ-ಸಾವವಲಾಂಬನ್್ನ್  ಉಳಿದ 

ಬಾಕ್ರಯಾಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವ ವಲಸಯನ್ುನ ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 

v.  ಎಪಿವೈ ಅಪಿಾಕೀಶನ್, ಅದರ ಡೌನ್್ಲೊೀರ್ಡ ಮತ್ುು ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳ ಕುರತ್ು ಮಾhiತಿ 

• ಎನ್್ಎಸ್ಡಿಎಲ್್ನ್ ಎಪಿವೈ ಅಪಿಾಕೀಶನ್್ನ್ ವೈಶಿರ್್ಯಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳನ್ುನ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ಾೀ ಸೂ್ೀರ್ನ್ಲ್ಲಾ ಅದರ ಲರ್ಯತೆಯನ್ುನ ಸರ್ ತಿಳಿಸುವುದು. 

 

vi  ಸಾಂಪ್ಕಷ ವಿವರಗಳು 

ಎಪಿವೈ ಕುಾಂದುಕೂರತೆಗಳನ್ುನ ನೂೀಾಂದಾಸಲು: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select:  NPS Lite  

• ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎಯ ಎಪಿವೈ ಹಲ್  ಡೆಸಕ (ಟೂೀಲ್ ಫ್ರೀ): 1800 110 069 

ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ವಬ್ಸೈಟ: www.pfrda.org.in  

 

 


