
                                                                                                                                   
અટલ પને્શન યોજના (APY) – આવદેકની માહિતી માટેન ું બ્રોશર 

 APY 60 વર્ષની ઉંમર બાદ પ્રહત માસ રૂ. 1000, રૂ. 2000, રૂ. 3000, રૂ.4000, રૂ.5000નાું ઓછામાું ઓછા માહસક પને્શનની ભારત સરકાર દ્વારા અપાયેલ ખાતરીની પસુંદગીને પ્રસ્ત ત કરે છે.  
 APYન ું ખાત ું ખોલાવવા માટે, આવેદક ભારતનો એક નાગરરક િોવો જોઈએ. આવેદકની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચ ેિોવી જોઈએ. 

1લી ઓકટોબર, 2022થી આવક વેરો ચકૂવનારાઓ APY યોજનામાું જોડાવા માટેની પાત્રતા ધરાવતા નથી. 
 આવેદક બેંકની શાખા/પોસ્ટ-ઓફીસ અથવા બેંક દ્વારા પૂરા પાડવામાું આવતા ડીજીટલ ઓનબોડીંગ પ્લેટફોમષ મારફત APYમાું જોડાઈ શકે છે.  
 APY ખાત ું ખોલાવતા સમયે નોમીનશેન અને જીવનસાથીની હવગતો પૂરી પાડવી ફરજીયાત છે. 

 યોજનામાું ફાળો બચત બેંક ખાતામાુંથી ઓટો ડેબીટ સ હવધા દ્વારા માહસક ક ેહત્રમાહસક રીતે અથવા અધષ-વાર્ર્ષક ધોરણે કરી શકાય છે.  
 

60 વર્ષની ઉંમર પ્રાપ્ત કરવા ઉપર અટલ પને્શન યોજના(APY)નાું ત્રણ ગણા લાભો 
 આવેદકન ેરૂ.1000થી રૂ.5000ન ું આજીવન ખાતરી અપાયેલ ઓછા ઓછ ું પેન્સન. 
 આવેદકના મૃત્ય  બાદ, જીવનસાથીને પણ આજીવન તે જ રકમન ું પેન્શન ચૂકવવાપાત્ર છે.  
 આવેદક અને જીવનસાથીનાું મૃત્ય  બાદ નોહમનીને 60 વર્ષની ઉંમર સ ધી સુંહચત થયેલ પેન્શનની રકમ પરત કરવી. 

APY િઠેળ PRAN, લવેડ-દવેડ હિસાબો અન ેયોગદાન 

 www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pension Yojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view ની મ લાકાત લઈને હનશ લ્ક કોઇપણ સમયે લેવડ-દેવડ હિસાબો અને 
PRAN કાડષને જોઈ શકાય છે અને તેને હપ્રન્ટ કરી શકાય છે. . 

 વેબસાઈટ https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card ઉપર જરૂરી રકમ ચૂકવ્યા બાદ આવેદક ફીજીકલ સ્વરૂપમાું 
PRAN કાડષ આપવા માટેની હવનુંતી કરી શકે છે. . 

 અટલ પેન્શન યોજનામાું નામ નોંધણી કરાવ્યા બાદ, નોંધાયેલા સરનામા એટલ ેક ેઅટલ પેન્શન યોજનામાું નામાુંકન માટે આવેદકે પૂરા પાડેલ સરનામા ઉપર વર્ષમાું એક વાર ભૌહતક સ્વરૂપે લેવડ-
દેવડનાું હિસાબો મોકલવામાું આવશે.  

 યોગદાનની હસ્થહત અુંગેની માહિતીની જાણ આવદેકના નોંધાયેલા મોબાઈલ નુંબર ઉપર સામહયક SMS એલટષસ મારફત પ્રોટીઅન-CRA દ્વારા કરવામાું આવશે.   
 E-PRAN ભારત સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાું આવેલા ડીજી-લોકર ઉપર પણ ઉપલબ્ધ િોય છે. 

 

                                                                                                           APY િેઠળ સબસ્રાઈબરની હવગતોમાું સ ધારો/ફેરફાર  
 સબસ્રાઈબરે APY આવેદક મોરડરફકેશન ફોમષમાું ઈહચ્છત ફેરફારોની હવગતો ભરવી પડે છે અને વ્યહતતગત માહિતી જેવી કે સરનામ ું, ફોન નુંબર વગેરનાું ફેરફાર માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સાથ ેAPY-

SP શાખામાું તેને રજૂ કરવ ું પડે છે. ફોમષને https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php ઉપરથી ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.  
 ઓટો ડેહબટની સુંખ્યામાું ફેરફાર જેમ ક ેહત્રમાહસક યોગદાનમાુંથી માહસક ફાળા અથવા અધષ વાર્ર્ષક યોગદાનમાુંથી હત્રમાહસક યોગદાનન ેસમગ્ર વર્ષ દરહમયાન APY-SP શાખા સમક્ષ APY આવેદક 

દ્વારા લેહખત હવનુંતી રજૂ કરીને કરી શકાય છે. 
 APY આવેદક માટે આધાર સીડડુંગની હવશેર્તા બિાર પાડવામાું આવેલ છે જેમાું આવેદક વાસ્તહવક સમયના ધોરણે, APY ખાતામાું આધારન ું અપડેશન- https://www.npslite-

nsdl.com/CRAlite/ >> Aadhaar Seeding for APY subscribers મારફત કરી શક ેછે.   
 
 

પને્સનની રકમમાું વધારો/ઘટાડો 
 APY આવેદક APY SP શાખા સમક્ષ “APY આવેદક મોડીફીકેશન ફોમષ” રજૂ કરીન ે આખ ું વર્ષ તમેની પેન્શનની રકમમાું વધારો/ઘટાડો કરી શક ે છે.ફોમષ  

https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  
 હવશેર્તા પસુંદ કરાયેલ નવી ખાતરીવાળી પેન્શનની રકમ મ જબ જમા કરવાની/પરત મેળવવાની તફાવતની રકમ તપાસવા માટે ય ઝરન ેસક્ષમ બનાવ ેછે. 
 અપગ્રેડ ક ેવધારાના રકસ્સામાું તફાવતની રકમ જમા કરવી પડે છે અને ડાઉનગ્રેડ ક ેઘટાડાના રકસ્સામાું તફાવતની રકમ સબસ્રાઈબસષન ેપરત કરવામાું આવશે.  

 રી-ફીકે્ષસન પદ્ધહત મારફત પેન્શન અપગ્રેડની એક નવી હવશેર્તા દાખલ કરવામાું આવેલ છે જેમાું ફાળો િાલની ઉંમર અને પેન્સનની રકમમાું તફાવતના આધાર ઉપર ચ કવવાનો િોય છે. આ 
પ્રરરયામાું, કોઇપણ ઉચ્ચક તફાવતની રકમ જમા કરવી જરૂરી નથી.  
  
 

APYમાુંથી હનગષમન 

 સ્વૈહચ્છક હનગષમન (60 વર્ષની ઉંમર પિેલા હનગષમન): APY ખાતાઓને બુંધ કરવા માટે, યોગ્ય રીતે ભરાયેલ “ખાતા સમાપન ફોમષ (સ્વહૈચ્છક હનગષમન)” અને અન્ય સુંબુંહધત દસ્તાવજેો સુંબુંહધત 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/
https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/
https://www.npscra.nsdl.co.in/


APY-SP શાખા સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે. ફોમષ: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal 

form ઉપર ઉપલબ્ધ છે. તે APY-SP શાખા ઉપર પણ ઉપલબ્ધ િોય છે. APY ખાત ું બુંધ કરવામાું આવે તો પણ આવેદકે APY ખાતા સાથ ેલીંક કરાયેલ બચત બેંક ખાત ું બુંધ કરવ ું જોઈએ નિીં 
કારણ ક ેસમાપનની આવકો ક ેજે આવેદકે મેળવવાની બાકી છે, તે APY સાથ ેલીંક કરાયેલ બચત બેંક ખાતામાું ટ્રાન્સફર કરવામાું આવશે. APY સમાપનની આવકો જમા થયા પિેલા બચત બેંક ખાત ું 
બુંધ કરવાની બાબત હનગષમન કરેલ આવેદક દ્વારા નાણાની પ્રાહપ્તઓમાું સમસ્યાન ું સજષન કરી શકે છે. 

 60 વર્ષો પહેલા APY ખાતાના સબસ્ક્રાઈબરનાાં મૃત્યુ ઉપર : જીવન સાથી સબસ્ક્રાઈબરના APY ખાતામાાં ફાળો ચાલુ રાખવાનો વવકલ્પ કે પસાંદગી ધરાવે છે, જ ેજીવન સાથીના 

નામે જાળવવામાાં આવી શકે છે, બાકીના વનયત સમય સુધી, મૂળ આવેદકે 60 વર્ષષની ઉાંમર પ્રાપ્ત કરી હોત તે સમય સુધી. જીવન સાથી ખાતાને ચાલુ રાખવાનુાં ના ઈચ્છે તેવા 

વકસ્ક્સામાાં, તેન/ેતણેીન ેમાત્ર સાંવચત થયેલ પેન્સનની રકમ અથાષત APYન ેતનેા દ્વારા કરવામાાં આવેલ યોગદાનની રકમ, તનેા યોગદાન ઉપર મળતા ચોખ્ખા વાસ્ક્તવવક વ્યાજની 

સાથે(ખાતા જાળવણીના ચાજીસને કાપ્યા બાદ) પરત કરવામાાં આવશ.ે  

 મૃત્ય ના કારણે હનગષમન: દાવેદાર સુંબુંહધત APY-SP શાખા સમક્ષ મૃત્ય  પ્રમાણપત્રની એક નકલ સાથ ે “APY સમાપન ફોમષ(મૃત્ય )” યોગ્ય રીત ે ભરીને રજૂ કરી શકે છે. ફોમષ 
www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form ઉપર ઉપલબ્ધ છે. તે APY-SP શાખા ઉપર પણ ઉપલબ્ધ િોય છે..                                                                                                                                                 

APY મોબાઈલ એપ્લીકશેન 

 APY મોબાઈલ એપ્લીકેશન APY ય ઝસષ માટે હનશ લ્ક ઉપલબ્ધ િોય છે, જયાું તાજેતરના 5 યોગદાનન ેતપાસી શકાય છે અને લેવડ-દેવડ હિસાબ અને e-PRAN પણ કોઇપણ સમયે કોઇપણ ચાજષ 
ચૂકવ્યા હવના ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. એન્રોઇડ ય ઝસષ સચષ ઓપ્શનમાું ‘APY and NPS Lite’ ટાઈપ કરીને ગ ગલ પ્લ ેસ્ટોરમાુંથી APY મોબાઈલ એપ્લીકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકે છે.  

 APY ચેટ બોટની એક નવી હવશેર્તા મોબાઈલ એપ્લીકેશનમાું લાઈવ કરવામાું આવી છે જે ઓછા માનવ િસ્તકે્ષપો સાથ ેવાસ્તહવક સમયમાું મૂુંઝવણોનો ઉકેલ કરવામાું મદદ કરે છે.   
 પેન્શન અપગ્રેડ/ડાઉનગ્રેડ કેલ્કય લેટરની ઉપલબ્ધતા. 

                                                                                               APY િઠેળ માહિતી મળેવવી અન ેફરરયાદ રજૂ કરવી  
 આવેદક APY હવર્ ેવધારાની માહિતી મેળવવા માટે પ્રોટીઅન-CRA-અટલ પેન્શન યોજના િેલ્પ ડેસ્કનાું (ટોલ ફ્રી) નુંબર 1800 889 1030  ઉપર કોલ કરી શકે છે.   
 APY ચેટ બોટની એક નવી હવશેર્તા વેબ ઉપર લાઈવ કરવામાું આવેલ છે જે ઓછા માનવ િસ્તકે્ષપો સાથ ેવાસ્તહવક સમયમાું મૂુંઝવણોનો ઉકેલ કરવામાું મદદ કરે છે.  

 APY ખાતા/યોગદાન સુંબુંહધત તમામ પૂછપરછો APY-SP શાખા સમક્ષ પણ કરી શકાય છે.  
 આવેદક www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite ની મ લાકાત લઈને અથવા CGMS મારફત હનશ લ્ક અને કોઇપણ સ્થાનેથી ફરરયાદ રજૂ કરી શકે છે. 
 ફરરયાદ રજૂ કરનાર આવેદકને રજૂ કરવામાું આવેલ ફરરયાદ સામે એક ટોકન નુંબર ફાળવવામાું આવશે. આવેદક“Check the status of Grievance / Enquiry already registered” િેઠળ 

ફરરયાદની હસ્થહતને તપાસી શકે છે.  
APY સોહશયલ મીરડયા પજે લીંકસ 

APY, PFRDA પેજ નીચેના ઉપર ઉપલબ્ધ છે  

 ફેસબ ક   

          https://www.facebook.com/OfficialAPY/ 
 

 APY KI PATHSHALA ની ય ટ્ય બ લીંક- 

https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg- 

O6ipH1J_HTfU17ug 

PFRDA પેજ નીચેના ઉપર ઉપલબ્ધ છે  

• લીન્કડઇન      https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of- india-
051614168/?originalSubdomain=in 

 ય ટય બ    https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY- 
LDeyIWCwYu15Q 

 ટવીટર    https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en 

 

 

 
નોાંધ : અાંગ્રજેી અન ેઅન્ય ભાર્ષાઓ વચ્ચે આ બ્રોશરમાાં ભાર્ષાાંતર કરાયેલ કોઇપણ સાંસ્ક્કરણનાાં અથો વચ્ચ ેકોઇપણ વવસાંગતતાના વકસ્ક્સામાાં, અાંગ્રજેી સાંસ્ક્કરણનો અથષ 
માન્ય રહેશ.ે  

વધ  હવગતો માટે : નીચેની વેબસાઈટોની મ લાકાત લેવા હવનુંતી :  
PFRDA વેબસાઇટ: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs 

પ્રોટીઅન- CRA વેબસાઈટ: 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 
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