
                                                                                                                                                               
 

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)-ಸದಸಯರ ಮಾಹಿತಿ ಕರಪತ್ರ 
 APY ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರದ ಖಾತಿರ ಪಡಿಸಿದ  60 ವರ್ಾದ ನಿಂತ್ರ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 1000, ರೂ 2000, ರೂ 3000, ರೂ 4000, ರೂ. 5000 ರೂ.ಗಳ ಕನಿರ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 

ಆಯ್ಕೆಯನನು ನಿೋಡನತ್ತದೆ. 

 APY ಖಾತೆಯನನು ತೆರೆಯಲನ ಬಯಸನವ ಸದಸಯರನ ಭಾರತ್ದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೋಕನ. ಸದಸಯರ ವಯಸನು 18 ಮತ್ನತ 40 ವರ್ಾಗಳ ನಡನವೆ ಇರಬೋಕನ. ಅಕ್ಟ ೋಬರ್/01/2022 

ರಿಂದ, ಆದಾಯ ತೆರಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು APY ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ . 

 ಸದಸಯರನ ಬಾಯಿಂಕ್ ಶಾಖೆ/ಪ ೋಸ್ಟ  ಆಫೋಸ್ಟ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂಕ್ಗಳನ ಒದಗಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನ್ಬೂೋಡಿಾಿಂಗ್ ಪ್ಾಾಟ್ಫಾರ್ಮಾ ಮೂಲಕ APY ಗೆ ಸೋರಬಹನದನ. 

 APY ಖಾತೆಯನನು ತೆರೆಯನವಾಗ ನಾಮಿನಿ ಮತ್ನತ ಸಿಂಗಾತಿಯ ವಿವರಗಳನನು ಒದಗಿಸನವುದನ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದೆ. 

 ಬಾಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಆಟೂೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಾ ವಾರ್ಷಾಕ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ರ್ಾಿಂಟ್ರರಬೂಯರ್ನ್ ಗಳನನು ಮಾಡಬಹನದನ. 

 

60 ವರ್ಾಕ್ೆಿಂತ್ ಹೆಚನು ಮೋಲಪಟ್ ವಯಸಿುನವರಿಗೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯ ತಿರವಳಿ ಪರಯೋಜನಗಳನ 

 ಸದಸಯರಿಗೆ ರೂ. 1000 ರಿಿಂದ ರೂ. 5000 ರವರೆಗೆ ಜಿೋವಮಾನದ ಕನಿರ್ಠ ಖಾತ್ರಿ ಪಿಂಚಣಿ. 

 ಸದಸಯರ ಮರಣದ ನಿಂತ್ರ ಜಿೋವನಪಯಾಿಂತ್ ಅದೆೋ ಪಿಂಚಣಿಯನನು ಸಿಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 ಒಿಂದನ ವೆೋಳೆ ಸದಸಯರನ ಮತ್ನತ ಸಿಂಗಾತಿಯ ಮರಣದ ಸಿಂಭ್ವಿಸಿದರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ 60 ವರ್ಾ ವಯಸಿುನವರೆಗೆ ಸಿಂಗರಹಗೊಿಂಡ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನನು ನಿೋಡಲಾಗನವುದನ. 
 

APY ಅಡಿಯಲ್ಲಾ PRAN, ವಹಿವಾಟನ ಸ್ೋಟಮಿಂಟ್ ಗಳನ  ಮತ್ನತ ಕೂಡನಗೆ 

 www.npscra.nsdl.co.in>> ಹೊೋರ್ಮ>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>> APY e-PRAN/ವಹಿವಾಟ್ರನ ಸ್ೋಟಮಿಂಟ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಭೋಟ್ರ ನಿೋಡನವ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟ್ರನ ಸ್ೋಟಮಿಂಟ್ ಮತ್ನತ 

PRAN ರ್ಾರ್ಡಾ ಅನನು ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಮನದ್ರರಸಬಹನದನ. 

 ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>> ಪರಿಂಟ್ APY PRAN ರ್ಾರ್ಡಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮೊತ್ತವನನು ಪ್ಾವತಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ 

ಸದಸಯರನ ಭೌತಿಕ PRAN ರ್ಾರ್ಡಾನ ವಿತ್ರಣೆಗಾಗಿ ವಿನಿಂತಿಸಬಹನದನ. 

 ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಿಂತ್ರ, ವರ್ಾಕೂೆಮೆ ಸ್ೋಟಮಿಂಟ್ ಅನನು ನೊೋಿಂದಾಯತ್ ಅಿಂದರೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನೊೋಿಂದಾಯಸನವಾಗ ಸದಸಯರನ 

ಒದಗಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕೆ ಕಳನಹಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 ಆಫರ್ ಗಳ ಕನರಿತ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಪ ರೋಟ್ರೋನ್- CRA ಮೂಲಕ ಸದಸಯರ ನೊೋಿಂದಾಯತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಂಖೆಯಗೆ ಆವತ್ಾಕ ಸಿಂದೆೋಶಗಳ ಎಚುರಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸರ್ಾಾರವು ಒದಗಿಸಿದ DIGI-LOCKER ನಲ್ಲಾ E-PRAN ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

 

                                                                                                           APY ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಸದಸಯರ ವಿವರಗಳ ನವಿೋಕರಣ/ಮಾಪ್ಾಾಡನ 

 ಸದಸಯರನ APY ಸದಸಯರ ಮಾಪ್ಾಾಡನ ಫಾರ್ಮಾನಲ್ಲಾ ಅಪೋಕ್ಷಿತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನು ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬೋರ್ಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ವಿಳಾಸ, ಫ ೋನ್ ಸಿಂಖೆಯ ಇತ್ಾಯದ್ರಗಳಿಂತ್ಹ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹಿತಿಯನನು 

ಮಾಪಾಡಿಸಲನ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಿಂದ್ರಗೆ APY-SP ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕನ. ಫಾರ್ಮಾ ಅನನು ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಾ  https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.phpನಿಿಂದ 

ಡ್ೌನ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದನ. 

 ಸವಯಿಂ ಡೆಬಿಟ್ ಆವತ್ಾನದಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಉದಾ. ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಕೂಡನಗೆಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಕೂಡನಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಾ ವಾರ್ಷಾಕ ಕೂಡನಗೆಯಿಂದ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಕೂಡನಗೆ ಇತ್ಾಯದ್ರಗಳನನು APY 

ಸದಸಯರಿಿಂದ  APY-SP ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಾವಿಡಿೋ ಲ್ಲಖಿತ್ ವಿನಿಂತಿಯನನು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನಿಂತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹನದನ. 

 APY ಸದಸಯರನ ಆಧಾರ್ ಸಿೋಡಿಿಂಗ್ ವೆೈಶಿರ್್ಯವನನು ಬಿಡನಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಾ ಸದಸಯರನ ನೆೈಜ-ಸಮಯದ ಆಧಾರದ APY ಖಾತೆಯಲ್ಲಾ ಆಧಾರ್ನ ನವಿೋಕರಣವನನು ಕೈಗೊಳಳಬಹನದನ 

- https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >> APY ಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಿೋಡಿಿಂಗ್ ಸದಸಯರನ 
 

 

ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಅಪ್ ಗೆರೋರ್ಡ/ಡ್ೌನ್ ಗೆರೋರ್ಡ ಮಾಡನವುದನ 

 APY ಸದಸಯರನ APY SP ಶಾಖೆಗೆ "APY ಸದಸಯರ ಮಾಡಿಫಕೋರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಾ" ಅನನು ಸಲ್ಲಾಸನವ ಮೂಲಕ ವರ್ಾವಿಡಿೋ ತ್ಮೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನನು ಅಪ್ಗೆರೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದನ/ಡ್ೌನ್ಗೆರೋರ್ಡ 

ಮಾಡಬಹನದನ. ಫಾರ್ಮಾ https://www.npscra.nsdl.co.in/>>ಹೊೋರ್ಮ>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>ಫಾರ್ಮಾಗಳನ>>ಸದಸಯರ ನಿವಾಹಣೆ>> ನಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

 ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ಖಾತ್ರಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದ ಪರರ್ಾರ ಠೋವಣಿ ಮಾಡಬೋರ್ಾದ/ಹಿಿಂಪಡೆಯಬೋರ್ಾದ ಡಿಫರೆನಿಿಯಲ್ ಮೊತ್ತವನನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲನ ಈ ವೆೈಶಿರ್್ಯವು ಬಳಕದಾರರಿಗೆ 

ಅನನವು ಮಾಡಿಕೂಡನತ್ತದೆ. 

 ಅಪ್ಗೆರೋರ್ಡನ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಡಿಫರೆನಿಿಯಲ್ ಮೊತ್ತವನನು ಠೋವಣಿ ಮಾಡಬೋರ್ಾಗನತ್ತದೆ ಮತ್ನತ ಡ್ೌನ್ ಗೆರೋರ್ಡನ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಡಿಫರೆನಿಿಯಲ್ ಮೊತ್ತವನನು ಸದಸಯರಿಗೆ 

ಹಿಿಂತಿರನಗಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 ರಿ-ಫಕುೋಶನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ನವಿೋಕರಣದ ಹೊಸ ವೆೈಶಿರ್್ಯವನನು ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಾ ಪರಸನತತ್ ವಯಸನು ಮತ್ನತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಾನ ವಯತ್ಾಯಸದ ಆಧಾರದ 

ಮೋಲೆ ಕೂಡನಗೆಯನನು ಪ್ಾವತಿಸಬೋಕನ. ಈ ಪರಕ್ರಯ್ಕಯಲ್ಲಾ, ಯಾವುದೆೋ ಒಟನ್ ಮೊತ್ತದ ವಯತ್ಾಯಸದ ಮೊತ್ತವನನು ಠೋವಣಿ ಮಾಡನವ ಅಗತ್ಯವಿರನವುದ್ರಲಾ. 

APY ದ್ರಿಂದ ನಿಗಾಮಿಸನವುದನ 

 ಸವಯಿಂಪರೋರಿತ್ ನಿಗಾಮನ (60 ವರ್ಾಕ್ೆಿಂತ್ ಮೊದಲನ ನಿಗಾಮಿಸನವುದನ):APY ಖಾತೆಗಳನನು ಮನಚುಲನ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ನಿಂಬಿದ “ಖಾತೆ ಮನಚನುವ ನಮೂನೆ/ಅರ್ೌಿಂಟ್ ಕೂಾೋಜರ್ ಫಾರ್ಮಾ 

(ಸವಯಿಂಪರೋರಿತ್ ನಿಗಾಮನ)” ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ದಾಖಲೆಗಳನನು ಸಿಂಬಿಂರ್ಪಟ್ APY-SP ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕನ.ನಿೋವು ಇಲ್ಲಾ  ಫಾರ್ಮಾ ಅನನು ಪಡೆಯಬಹನದನ: 

www.npscra.nsdl.co.in>>ಹೊೋರ್ಮ>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>ಫಾರ್ಮಾಗಳನ>>ಹಿಿಂತೆಗೆದನಕೂಳನಳವ ನಮೂನೆ>>ಸವಯಿಂಪರೋರಿತ್ ನಿಗಾಮನ APY ವಾಪಸಾತಿ ಫಾರ್ಮಾ. ಇದನ APY-SP 

ಶಾಖೆಯಲ್ಲಾಯೂ ಲಭ್ಯವಿರನತ್ತದೆ.ಸದಸಯರನ APY ಖಾತೆಯಿಂದ್ರಗೆ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉಳಿತ್ಾಯ ಬಾಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನನು ಮನಚುಬಾರದನ, ಆದರೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಿವೋಕರಿಸಲನ ಬಾಕ್ ಇರನವ 

ಮೊತ್ತವನನು  APY ಲ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಉಳಿತ್ಾಯ ಬಾಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾಾಯಸಲಾಗನತ್ತದೆ. APY ಖಾತೆಗಿಿಂತ್ ಮನಿಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಉಳಿತ್ಾಯ ಬಾಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನನು ಮನಚಿುದರೆ ಸದಸಯರಿಗೆ 

ಹಣವನನು ಸಿವೋಕರಿಸನವಲ್ಲಾ ಸಮಸಯ ಉಿಂಟಾಗಬಹನದನ. 

 APY ಖಾತೆ ಸದಸಯರನ ತ್ಮಗೆ 60 ವರ್ಾಗಳ ಮೊದಲೆೋ ಮರಣಿಸಿದರೆೋ : ಈ ಸಿಂದಭ್ಾದಲ್ಲಾ ಸಿಂಗಾತಿಯನ ಸದಸಯರ APY ಖಾತೆಯಲ್ಲಾನ ಕೂಡನಗೆಯನನು ಮನಿಂದನವರಿಸನವ ಆಯ್ಕೆಯನನು 

ಹೊಿಂದ್ರರನತ್ಾತರೆ. ಉಳಿದ್ರರನವ ಸಮಯಕೆ ಅಿಂದರೆ ಮೂಲ ಸದಸಯರನ 60 ವರ್ಾಗಳನನು ತ್ಲನಪುವವರೆಗೆ ಅದನನು ಸಿಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾ ಉಳಿಸಿಕೂಳಳಬಹನದನ. ಸಿಂಗಾತಿಯನ ಖಾತೆಯನನು 

ಮನಿಂದನವರಿಸಲನ ಬಯಸದ್ರದದರೆ, ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ತ್ನು ಕೂಡನಗೆಗಳ ಮೋಲೆ ಗಳಿಸಿದ ನಿವವಳ ವಾಸತವಿಕ ಬಡಿಾಯಿಂದ್ರಗೆ (ಖಾತೆ ನಿವಾಹಣಾ ಶನಲೆಗಳನನು ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ) ಜೂತೆಗೆ 

APY ನಲ್ಲಾ ಅವರನ ಸಿಂಗರಹಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಂಪತ್ತನನು ಮಾತ್ರ ಮರನಪ್ಾವತಿಸಲಾಗನತ್ತದೆ. 

 

 



 ಮರಣ ರ್ಾರಣದ್ರಿಂದ ನಿಗಾಮನ: ಹಕನೆದಾರರನ ಮರಣ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪರತಿಯಿಂದ್ರಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದ “APY ಕೂಾೋಸರ್ ಫಾರ್ಮಾ (ಮರಣ)” ಅನನು ಸಿಂಬಿಂರ್ಪಟ್ APY-SP 

ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ. ಫಾರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ: www.npscra.nsdl.co.in>>ಮನೆ>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>ಫಾರ್ಮಾಗಳನ>>ಹಿಿಂತೆಗೆದನಕೂಳನಳವ ನಮೂನೆ>>APY ಮರಣ 

ನಮೂನೆ. ಇದನ APY-SP ಶಾಖೆಯಲ್ಲಾಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರನತ್ತದೆ.  
APY ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಷನ್ 

 APY ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಾಕೋಶನ್ APY ಬಳಕದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಾ ಇತಿತೋಚಿನ 5 ಕೂಡನಗೆಗಳನನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ವಹಿವಾಟ್ರನ ಸ್ೋಟಮಿಂಟ್ ಮತ್ನತ e-

PRAN ಅನನು ಯಾವುದೆೋ ಶನಲೆವನನು ಪ್ಾವತಿಸದೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಡ್ೌನ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದನ. ಸರ್ಚಾ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಾ  'APY ಮತ್ನತ NPS ಲೆೈಟ್' ಎಿಂದನ ಟೈಪ್ 

ಮಾಡನವ ಮೂಲಕ ಆಿಂಡ್ಾರಯ್ಡಾ ಬಳಕದಾರರನ ಗೂಗಲ್ ಪಾೋ ಸೂ್ೋರ್ನಿಿಂದ APY ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಾಕೋಶನ್ ಅನನು ಡ್ೌನ್ಲೊೋರ್ಡ ಮಾಡಬಹನದನ. 

 APY ಚಾಟ್ ಬೂೋಟ್ನ ಹೊಸ ವೆೈಶಿರ್್ಯವನನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಾಕೋಶನ್ನಲ್ಲಾ ಲೆೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ ಕಡಿಮ ಮಾನವ ಹಸತಕ್ಷೋಪದೊಿಂದ್ರಗೆ ನೆೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪರಶ್ನುಗಳನನು 

ಪರಿಹರಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದೆ. 

 ಪಿಂಚಣಿ ಅಪ್ಗೆರೋರ್ಡ/ಡ್ೌನ್ಗೆರೋರ್ಡ ರ್ಾಯಲನೆಲೆೋಟರ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

                                                                                                 APY ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನನು ಹನಡನಕನವುದನ ಮತ್ನತ ದೂರನಗಳನನು ನಿೋಡನವುದನ 

 APY ಕನರಿತ್ನ ಹೆಚಿುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸದಸಯರನ ಪ ರೋಟ್ರೋನ್ CRA-ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಕೋಿಂದರಕೆ (ಟೂೋಲ್ ಫರೋ) 1800 889 1030 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹನದನ. 

 APY ಚಾಟ್ ಬೂೋಟ್ನ ಹೊಸ ವೆೈಶಿರ್್ಯವನನು ವೆಬ್ನಲ್ಲಾ ಲೆೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ ಕಡಿಮ ಮಾನವ ಹಸತಕ್ಷೋಪದೊಿಂದ್ರಗೆ (ಇತ್ರ ವಯಕ್ತಗಳ ಸಹಾಯವಿಲಾದೆೋ)  ನೆೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಪರಶ್ನುಗಳನನು ಪರಿಹರಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತ್ತದೆ. 

  APY ಖಾತೆ / ಕೂಡನಗೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಪರಶ್ನುಗಳನನು APY-SP ಶಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಸಹ ಕೋಳಬಹನದನ. 

 ಸದಸಯರನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಭೋಟ್ರ ನಿೋಡನವ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ನತ ಎಲ್ಲಾಿಂದಲಾದರೂ ತ್ಮೆ ಕನಿಂದನಕೂರತೆಯ ದೂರನನು ಸಲ್ಲಾಸಬಹನದನ: www.npscra.nsdl.co.in >>ಹೊೋರ್ಮ >> 

ಆಯ್ಕೆ: ಎನ್ ಪ ಎಸ್ಟ -ಲೆೈಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಜಿ ಎರ್ಮ ಎಸ್ಟ ಮೂಲಕ. 

 ತ್ಮೆ ಕನಿಂದನಕೂರತೆ ಕನರಿತ್ನ ದೂರನ ನಿೋಡನವ ಸದಸಯರಿಗೆ ಟೂೋಕನ್ ಸಿಂಖೆಯಯನನು ನಿೋಡಲಾಗನತ್ತದೆ. ಸದಸಯರನ "ಕನಿಂದನಕೂರತೆಯ ಸಿಿತಿಯನನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ / ಈಗಾಗಲೆೋ 

ನೊೋಿಂದಾಯಸಲಾದ ವಿಚಾರಣೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಕನಿಂದನಕೂರತೆಯ ಸಿಿತಿಯನನು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬಹನದನ. 
APY ಸೂೋಶಿಯಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ಪೋಜ್ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಗಳನ 

APY, PFRDA ಪೋಜ್ ಇಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ 

 FACEBOOK  

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

 APY KI PATHSHALA-ಯನ ಟೂಯಬ್ ಲ್ಲಿಂಕ್ 
https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg- 

O6ipH1J_HTfU17ug 

PFRDA ಪೋಜ್ ಇಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ 

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

 YOUTUBE    https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY- 
LDeyIWCwYu15Q 

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

 

 

 
ಗಮನಿಸಿ: ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಕರಪತರ ದಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಅನುವಾದಿತ ಆವೃತಿು ಯ ಅರ್ಹಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ತ್ಯಯ ಸವಿದದ ಲ್ಲಲ , ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆ ಆವೃತಿು ಯ ಅರ್ಹವನುು  ಪರಗಣಿಸಬೇಕು 

 

 

ಹೆಚಿುನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ: ದಯವಿಟನ್ ಭೋಟ್ರ ನಿೋಡಿ 

PFRDA ವೆಬಸೈಟ್  : https://www.pfrda.org.in/>>NPS>> ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>APY ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ,https://www.pfrda.org.in/>>NPS>> ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ 

ಯೋಜನೆ >> ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಕೋಳಲಾಗನವ ಪರಶ್ನು ಗಳನ 

ಪ ರಟ್ರೋನ್ - CRA ವೆಬಸೈಟ್www.npscra.nsdl.co.in :>>ಹೊೋರ್ಮ>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>ಪರಿಚಯ>>APY ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ, www.npscra.nsdl.co.in>>ಹೊೋರ್ಮ 

>>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ>>FAQ's>>APY ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಕೋಳಲಾಗನವ ಪರಶ್ನುಗಳನ 

NPS ಟರಸ್ಟ  ವೆಬಸೈಟ್: http://www.npstrust.org.in >>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ 

>>APYFAQs10092015.pdf 
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