•

ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (ಎಪಿವೈ) - ಚಂದಾದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ
60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ್ ನ್ಂತರ ಎಪಿವೈ ಭಾರತ ಸರ್ಾಷರವು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಸದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1000, ರೂ.2000, ರೂ.3000, ರೂ.4000 ಮತತು ರೂ.5000 ರೂ.ಗಳ ಕನಿರ್ಠ ಮಾಸ್ಸಕ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ತು ನಿೋಡತತುದೆ.

•
•
•
•

ಚಂದಾದಾರರತ ಭಾರತದ ಪರಜೆಯಾಗಿರಬೋಕತ. ಎಪಿವೈಗೆ ಸೋರಲತ ಚಂದಾದಾರರ ವಯಸತಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳತ.
ಬಾಯಂಕಿನ್/ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಿ ಶಾಖೆ ಮೂಲಕ(ಲಭ್ಯವಿರತವ ಹಾಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ) ಚಂದಾದಾರರತ ಎಪಿವೈ ಸೋರಿಕೂಳಳಬಹತದತ
ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿದೆೋಷಶನ್ ಮತತು ಗಂಡ/ಹಂಡತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ತು ನಿೋಡತವುದತ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಂದ ಆಟೂೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ಸಕ ಅಥವಾ ತೆರೈಮಾಸ್ಸಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಷ ವಾರ್ಷಷಕ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ಕೂಡತಗೆಗಳನ್ತು ಮಾಡಬಹತದತ.

o

www.npscra.nsdl.co.in >> ಹೂೋಮ್ >> ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ >> APYe-PRAN / ವಹಿವಾಟತ ಹೋಳಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡತವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟತ ಹೋಳಿಕ ಮತತು PRAN ರ್ಾರ್ಡಷ ಅನ್ತು
ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಮತತು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹತದತ ಮತತು ಮತದ್ರರಸಬಹತದತ.
https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html >>Atal pension Yojana>>APYe-PRAN>>Print APY Praan ರ್ಾರ್ಡಷ ವಬಸೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ಮೊತುವನ್ತು ಪಾವತಿಸ್ಸದ ನ್ಂತರ

ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PRAN, ವಹಿವಾಟತ ಹೋಳಿಕಗಳತ ಮತತು ಕೂಡತಗೆ

o

ಭೌತಿಕ PRAN ರ್ಾರ್ಡಷ ನಿೋಡತವಂತೆ ಚಂದಾದಾರರತ ವಿನ್ಂತಿಸಬಹತದತ
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತರ, ಭೌತಿಕ ವಹಿವಾಟತ ಹೋಳಿಕಯನ್ತು ನೊೋಂದಾಯತ ವಿಳಾಸಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನ್ಂತರ ಚಂದಾದಾರರತ ನಿೋಡಿದ
ವಿಳಾಸಕೆ ವರ್ಷಕೂೆಮೆ ಕಳತಹಿಸಲಾಗತತುದೆ.
ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ / ಕೂಡತಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಎಲಾಿ ಪರಶ್ನುಗಳನ್ತು ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ಮಾತರ ಅಥವಾ ಸ್ಸಜಿಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೋಕತ.
ಕೂಡತಗೆಗಳ ಸ್ಸಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ತು ಸ್ಸಆರಎ-ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಚಂದಾದಾರರ ನೊೋಂದಾಯತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಆವತಷಕ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಎಚಚರಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತತುದೆ.
ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರ ವಿವರಗಳ ಮಾಪಾಷಡತ

o
o
▪

ಚಂದಾದಾರರತ ಎಪಿವೈ ಚಂದಾದಾರರ ಮಾಪಾಷಡತ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ತು ಭ್ತಿಷ ಮಾಡಬೋರ್ಾಗತತುದೆ ಮತತು ವಿಳಾಸ, ಫ ೋನ್ ಸಂಖೆಯ ಮತಂತಾದ ವೈಯಕಿುಕ ಮಾಹಿತಿಯ

•

ಮಾಪಾಷಡಿಗಾಗಿ ಅಗತಯವಾದ ದಾಖಲಗಳೂಂದ್ರಗೆ ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕತ.ನ್ಮೂನೆಯನ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನ್ಲ್ಲಿ https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php ವಬಸೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ

•
•
•

ಡ್ೌನ್ಲೂೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹತದತ
ಕೂಡತಗೆಯ ಆವತಷನ್ದಲ್ಲಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉದಾ. ತೆರೈಮಾಸ್ಸಕ ಕೂಡತಗೆಯಂದ ಮಾಸ್ಸಕ ಕೂಡತಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಷ ವಾರ್ಷಷಕ ಕೂಡತಗೆಯಂದ ತೆರೈಮಾಸ್ಸಕ ಕೂಡತಗೆ ಇತಾಯದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಪಿವೈ ಚಂದಾದಾರರಿಂದ
ಲ್ಲಖಿತ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ತು ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಸದ ನ್ಂತರ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುದ ಹಚಚಳ / ಇಳಿಕ
ಎಪಿವೈ ಚಂದಾದಾರರತ ಹಣರ್ಾಸತ ವರ್ಷಕೆ ಒಮೆ ತಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುವನ್ತು ಹಚಚಳ / ಇಳಿಕ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಹೂಸ ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುದ ಪರರ್ಾರ ಠೋವಣಿ ಇಡಬೋರ್ಾದ / ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೋರ್ಾದ ಭೋದಾತೆಕ ಮೊತುವನ್ತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲತ ಈ ವೈಶರ್್ಯವು ಬಳಕದಾರರನ್ತು ಶಕುಗೊಳಿಸತತುದೆ.
ಹಚಚಳದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚನ್ ಮೊತುವನ್ತು ಠೋವಣಿ ಮಾಡಬೋರ್ಾಗತತುದೆ ಮತತು ಇಳಿಕ ಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಚತಚವರಿ ಕೂಡತಗೆಗಳನ್ತು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರತಗಿಸಲಾಗತತುದೆ.

•

ಸ್ಸಿಚಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ವರ್ಷಕೂೆಮೆ ಲಭ್ಯವಿರತತುದೆ, https://www.npscra.nsdl.co.in/>> Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber

o

Modification Form ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತವ “ಎಪಿವೈ ಚಂದಾದಾರರ ಮಾಪಾಷಡತ ಫಾಮ್ಷ” ಅನ್ತು ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕತ. ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುದ ಹಚಚಳ ಎಂದರೆ ಚಂದಾದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ
ಪರಮಾಣವನ್ತು ಹಚಿಚಸತವುದತ ಮತತು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುವನ್ತು ಇಳಿಕ ಮಾಡತವುದತ ಎಂದರೆ ಚಂದಾದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಮಾಣವನ್ತು ಕಡಿಮ ಮಾಡತವುದತ.
ಎಪಿವೈ ನಿಂದ ನಿಗಷಮನ್
ಸಿಯಂಪೆರೋರಿತ ನಿಗಷಮನ್ (60 ವರ್ಷಕಿೆಂತ ಮೊದಲೋ ನಿಗಷಮನ್) : ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಗಳನ್ತು ಮತಚಚಲತ ಸರಿಯಾಗಿ ಭ್ತಿಷ ಮಾಡಿದ “ಖಾತೆ ಮತಚತಚವ ನ್ಮೂನೆ (ಸಿಯಂಪೆರೋರಿತ ನಿಗಷಮನ್) ಫಾಮ್ಷ” ಮತತು

o

ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಗಳನ್ತು ಸಂಬಂರ್ಪಟ್ ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಪಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕತ. ಫಾಮ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>Atal Pension
Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form ಇದತ ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಪಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರತತುದೆ. ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯನ್ತು ಮತಚಿಚದರೂ ಸಹ
ಚಂದಾದಾರರತ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯಂದ್ರಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉಳಿತಾಯ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ತು ಮತಚಚಬಾರದತ ಏಕಂದರೆ ಪರಬತದಧ ಪ ವಷ ನಿಗಷಮನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರತ ಪಡೆಯತವ
ಆದಾಯವನ್ತು ಎಪಿವೈ ಲ್ಲಂಕ್ಾ ಸೋವಿಂಗ್ಿ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾಷಯಸಲಾಗತತುದೆ ಮತತು ಈ ಖಾತೆಯನ್ತು ಮತಚತಚವುದರಿಂದ ಆದಾಯವನ್ತು ವಗಾಷವಣೆ ಮಾಡತವಲ್ಲಿ ಸಮಸಯ ಉಂಟಾಗಬಹತದತ.
ಸಾವಿನ್ ರ್ಾರಣದ್ರಂದಾಗಿ ನಿಗಷಮನ್: ಹಕತೆದಾರನ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಭ್ತಿಷ ಮಾಡಿದ “ಎಪಿವೈ ಕೂಿೋಸರ ಫಾಮ್ಷ (ಡೆತ್)” ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿನ್ ಪರಮಾಣಪತರದ ನ್ಕಲನ್ತು ಸಂಬಂರ್ಪಟ್ ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಪಿ ಶಾಖೆಗೆ

•

ಸಲ್ಲಿಸಬಹತದತ. ಫಾಮ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: www.npscra.nsdl.co.in/>> Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form
o

. ಇದತ ಎಪಿವೈ-ಎಸ್ಪಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರತತುದೆ.

o

60 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೋ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣವಾದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಚಂದಾದಾರರತ 60 ವರ್ಷ ತಲತಪುವವರೆಗಿನ್ ಉಳಿದ ಹೂಡಿಕಯ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ತುಸಂಗಾತಿಯ ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ
ನಿವಷಹಿಸ್ಸಕೂಂಡತ ಚಂದಾದಾರರ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡತಗೆಯನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸಲತ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅವರ್ಾಶವಿದೆ. ಒಂದತ ವೋಳ ಸಂಗಾತಿಯತ ಖಾತೆಯನ್ತು ಮತಂದತವರಿಸಲತ ಇಚಿಿಸದ್ರದದಲ್ಲಿ, ಆತ / ಆಕಗೆ
ಸಂಗರವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತುವನ್ತು ಮಾತರ, ಅಂದರೆ ಚಂದಾದಾರನ್ತ ಎಪಿವೈಗೆ ನಿೋಡಿದ ಕೂಡತಗೆಗಳತ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ್ ಕೂಡತಗೆಗಳ ಮೋಲ ಗಳಿಸ್ಸದ ನಿವಿಳ ಬಡಿಾಯಂದ್ರಗೆ (ಖಾತೆ ನಿವಷಹಣಾ ಶತಲೆವನ್ತು
ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಸದ ನ್ಂತರ) ಮರತಪಾವತಿಸಲಾಗತತುದೆ.
60 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಂತರ ಎಪಿವೈ ಖಾತೆ ಚಂದಾದಾರರ ಮರಣದ ನ್ಂತರ, ಮಾಸ್ಸಕ ಖಾತರಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ತು ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗತವುದತ ಮತತು ಸಂಗಾತಿಯ ಅನ್ತಪಸ್ಸಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ

o

ಮರಣದ ನ್ಂತರದಲ್ಲಿ, ಚಂದಾದಾರರಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರರ್ಾರ ಸಂಗರಹವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಪತತು / ಮೊತುವನ್ತು ಚಂದಾದಾರರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗತವುದತ. ನಾಮಿನಿಯತ ಚಂದಾದಾರರ
ಸಂಗಾತಿಯನ್ತು ಹೂರತತಪಡಿಸ್ಸ ಬೋರೊಬಬರಾಗಿರಬೋಕತ.
ಎಪಿವೈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕೋಶನ್
ಎಪಿವೈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕೋಶನ್ ಎಪಿವೈ ಬಳಕದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದತದ, ಇತಿುೋಚಿನ್ ೫ ಕೂಡತಗೆಗಳನ್ತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹತದತ ಮತತು ವಹಿವಾಟತ ಹೋಳಿಕ ಮತತು ಇ-ಪಾರನ್ ಅನ್ತು ಯಾವುದೆೋ ಶತಲೆವನ್ತು
ಪಾವತಿಸದೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ೌನ್ಲೂೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹತದತ. ಹತಡತಕತ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಎಪಿವೈ ಮತತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಲೈಟ್’ ಎಂದತ ಟೈಪ್ ಮಾಡತವ ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ಾರಯ್ಡಾ ಬಳಕದಾರರತ ಗೂಗಲ್
ಪೆಿೋ ಸೂ್ೋರನಿಂದ ಎಪಿವೈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕೋಶನ್ ಡ್ೌನ್ಲೂೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹತದತ.
ಎಪಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತಂದತಕೂರತೆ ನೊೋಂದಾವಣೆ
: www.npscra.nsdl.co.in/>> Home >> select: NPS-Lite ಭೋಟಿ ನಿೋಡತವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಸಜಿಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಚಂದಾದಾರರತ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತತು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ
ಕತಂದತಕೂರತೆಗಳನ್ತು ನೊೋಂದಾಯಸಬಹತದತ. ಕತಂದತಕೂರತೆಯನ್ತು ಹಚಿಚಸತವ ಚಂದಾದಾರರತ ನೊೋಂದಾಯಸ್ಸರತವ ಕತಂದತಕೂರತೆಯ ವಿರತದಧ ಟೂೋಕನ್ ಸಂಖೆಯಯನ್ತು ನಿೋಡಲಾಗತತುದೆ. "ಈಗಾಗಲೋ
ನೊೋಂದಾಯಸಲಾದ ಕತಂದತಕೂರತೆ / ವಿಚಾರಣೆಯ ಸ್ಸಿತಿಯನ್ತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಸ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರತ ಕತಂದತಕೂರತೆಯ ಸ್ಸಿತಿಯನ್ತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಬಹತದತ.
ಎಪಿವೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಯಮ ಪುಟ ಲ್ಲಂಕ್
APY,PREDA ಪುಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
PREDA ಪುಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
•

•

FACE BOOK

https://www.facebook.com/officialAPY/
•

https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-

0f-india-051614168/?originalSubdomain=in

You tube link of APY KI PATASHALA-

•

https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg06ipH1J HTfU17ug

LINKEDIN

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-

LDeylWCwYu15Q
•

TWITTER

https://twitter.com/pfrdofficial?lang=en

ಹಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ: ದಯವಿಟತ್ ಕರೆಮಾಡಿ:
ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಮೋಜತ(ಸತಂಕಮತಕು): 1800 110 069
ದಯವಿಟತ್ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ:
PFRDA Website: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs
NSDL Website: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Introduction>>APY Scheme details, www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>FAQ’s>>APY FAQ’s
NPS Trust Website: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf

