APY குடிமக்கள் சாசனம்
இந்த வங்கி-கிளை மூலம் சசளவகளை வழங்குவதற்கான உறுதிப்பாடு
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புதிய APY கணக்ளகத் துவக்குதல்
18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து சாத்தியமாை APY சந்தாதாரர்களுக்கும் APY இன் நன்னமகள் மற்றும்
அம்சங்கனை விைக்குதல்.
சாத்தியமாை APY சந்தாதாரர்களுக்கு, பதிவு சசய்வதற்காக, APY சந்தாதாரர் பதிவு படிவத்னத வழங்குதல்
APY கணக்னகத் துவக்கும் பபாது சந்தாதாரர்களுக்கு ஒப்புதல் ரசீது மற்றும் சந்தாதாரர் தகவல் சிற்பேட்னட
வழங்குதல்
APY கணக்னகத் திேந்த பிேகு E-PRAN CARD ஐ வழங்குதல்.
தற்பபாதுள்ை சந்தாதாரர்களின் தகுதியாை குடும்ப உறுப்பிைர்களுக்கு (வாழ்க்னகத் துனண மற்றும் குழந்னதகள்)
APY இன் நன்னமகள் மற்றும் அம்சங்கனை விைக்கி, APY கணக்குகனைத் திேக்க அவர்களுக்கு உதவுதல்.
ஆட்படா சடபிட்டின் பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட காலமுனேயின் படி, பங்களிப்புத் சதானகக்கு சமமாை பபாதுமாை
நிலுனவத் சதானகனய சந்தாதாரர்கள் தங்கள் பசமிப்பு வங்கிக் கணக்கில் னவத்திருக்கத் சதரிவித்தல்.
கணக்கீட்டு கட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சசளவகள்
APY சந்தாதாரரின் பகாரிக்னகயின் பபரில் கணக்குகளின் அறிக்னகனய வழங்குதல்.
இது சதாடர்பாை மாற்ேங்களுக்கு APY சந்தாதாரர் மாற்றும் படிவத்னத வழங்குதல்:
I.
நியமைம் / வாழக்னகத்துனண விவரங்களில் மாற்ேம் / திருத்தம்,
II.
காவரினசயில் மாற்ேம் / திருத்தம்,
III.
பிேந்த பததியில் மாற்ேம் / திருத்தம்,
IV.
ஓய்வூதியத் சதானகனய பமம்படுத்துதல் / குனேத்தல்,
V.
வங்கி / APY பசனவ வழங்குநர் மாற்ேம்
APY கணக்கில் வங்கி கணக்கின் தற்பபானதய விவரங்கனை புதுப்பித்தல்.
ஓய்வூதியத் சதானகனய பமம்படுத்துனகயில் நிலுனவயிலிருக்கும் சமாத்தத்சதானக, குனேக்கப்படுனகயில்
பசமிப்புக் கணக்கில் சசலுத்தப்படும் பதாரயமாை சதானக கணக்கீட்டிற்கு உதவுதல்,
APY கணக்கின் நினலத்தன்னமயின் முக்கியத்துவம் குறித்து விைக்குதல் மற்றும் ஒழுங்கற்ே APY கணக்குகளுக்கு
தாமதத் சதானக மற்றும் தாமதக் கட்டணத்னத கணக்கிடுவதற்காை உதவிகனை APY சந்தாதாரர்களுக்கு வழங்குதல்.
விதிமுனேகளில் பரிந்துனரக்கப்பட்டுள்ை காலக்சகடுவுக்குள், சந்தாதாரரின் குனேகனைத் தீர்ப்பனத உறுதி
சசய்தல்.
APY இலிருந்து வவளிசயறுதல்
APY இன் கீழ் தன்ைார்வ சவளிபயறும் படிவத்னத வழங்குதல்.
தற்பபாதுள்ை APY இன் இேப்பு நிகழ்வுகளில், முடிப்பு படிவம் (இேப்பு பநர்வுகளில்) / APY இன் கீழ் சதாடர
கணக்னக சதாடர்வதற்காை படிவத்னத வழங்குதல்
சவளிபயறிய APY நிதி கணக்கில் வரவு னவக்கப்பட்டவுடன், SB கணக்னக மூட APY சந்தாதாரர்களுக்கு சதரிவித்தல்.
NPS ஸ்வலம்பன் மற்றும் APY
அடல் சபன்ஷன் பயாஜைாவுக்கு இடம்சபயர்வதற்கு தற்பபாது 18-40 வயதுக்குட்பட்ட வயதுக்குட்பட்ட NPS Lite ஸ்வலம்பன் சந்தாதாரர்களுக்கு தகவல் சதரிவித்தல்.
தகுதியாை சந்தாதாரர்களிடமிருந்து சபேப்பட்ட இடப்சபயர்வு பகாரிக்னகனய சசயலாக்குதல் மற்றும்
சவற்றிகரமாக இடம்சபயர்வனத உறுதி சசய்தல்
NPS Lite -ஸ்வலம்பனிலிருந்து APYக்கு NPS Lite -ஸ்வலம்பனில் இருப்பிலுள்ை மீதத்துடன் மாறுதல்
APY APP, அதன் பதிவிேக்கம் மற்றும் நன்னமகள் பற்றிய தகவல்
NSDLலின் APY சசயலியின் அம்சங்கள் மற்றும் நன்னமகனைத் சதரிவித்தல் மற்றும் பிபை ஸ்படாரில் அதன்
கினடக்கும் தன்னமனயயும் சதரிவித்தல்.
வதாடர்பு விபரங்கள்
APY இன் குளைகளை எழுப்புவதற்கு: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: NPS Lite
PFRDAவின் APY வெல்ப் வடஸ்க் (கட்டணமில்லாது): 1800 110 069
PFRDA வளலத்தைம்: www.pfrda.org.in

