
അടല്െപനഷ്നേ്യാജന(എപിൈവ)- സബസ്്ൈ കബരഇ്നഫ്രേ്മഷനേ് ബാഷര ്

 60 വയസിനേ്ശഷംമാസംഇ നര്ൂപ 1000, 2000 രൂപ, 3000 രൂപ, 4000 രൂപ, 5000 

രൂപഎ ി െനസര് ാരഉ്റ ുനലക്ു കുറ െപനഷ്നത്ിരെ ടു ാനഎ്പിൈവനിരേ്ദശി ു ു 
 -വരി ാരനഇ് നപ്ൗരനായിരി ണം. എപിൈവയില്േചരു തിന രി ാരുെട പായം 18 നും 40 നുംഇടയില്ആയിരി ണം 

 വരി ാര് എ്പിൈവയില്ഒരുബാ ് ബാ  ്/ േപാ ഓ്ഫീസ ഴി (ഓണൈ്ലന ്/ ഓൈ നര്ീതികള്ലഭ മാണ)് േചരാം 

 -എപിൈവഅ ൗ ില്േനാമിേനഷനുംപ ാളിയുെടവിശദാംശ ളുംനല്േക തന്ിരബ് മാണ.് 

 -േസവിംഗ്
സ്ബാ ്അ ൗ ില്നി ഓ്േ ാെഡബി ്സൗകര ംവഴി പതിമാസഅെ ില്ൈതമാസഅെ ില്അര് വാരഷ്ികഅടി ാന ില്വരിസംഖ നല്കാം. 

പാണ്, ടാന്സാ ന്േ ുെമനറ്ുകളുംഎപിൈവവരിസംഖ യും 

 www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pensionYojana>> APY e-PRAN/Transaction statement viewസൗജന മായിസ രശ്ി ് ടാനസ്ാ നേ് ്
െമന്റും പാണക്ാരഡ്ുംഎവിെടനി ുേവണെമ ിലുംകാണാനും പിന്റഎ്ടു ാനുംകഴിയും 

 https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>AtalPension Yojana>>Print APY PRAN Card 

എ െവബ്ൈസ ില്ആവശ മായതുകഅട േശഷംഫിസി ല് പാണക്ാരഡ്ിന്◌്വരി ാര് ്അഭ ര് ി ാം 

 അടല്െപനഷ്നേ്യാജനയില്േചര് തിനുേശഷം, ഫിസി ല് ടാനസ്ാ നേ് െ്മന്റ രഷ് ില്ഒരി ല്രജി രെ്ച വിലാസ ിേല ്അയയ് ും, 

അതായത്അടല്െപനഷ്നേ്യാജനയില്േചര് തിനുേശഷംഒരുവരി ാരനന്ല്കു വിലാസം 

 എപിൈവഅ ൗ  ്/ വരിസംഖ എ ിവസംബ ി എ ാഅേന ഷണ ളുംഎപിൈവ-എ ിബാ ിേല ാ തേമഅെ ില്സിജിഎംഎസ ഴിേയനല്കാവൂ 
 വരിസംഖ െയ ുറി ു വിവര ള്സിആരഎ്-എനഎ് ിഎല്വരി ാരുെടരജി രെ്ച െമാൈബല്ന റിേല എ്സ്എംഎസ്അലര് ുകള്വഴിഅറിയി ും 

എപിൈവസബസ്്ൈ കബരവ്ിശദാംശ ളുെടപരിഷ് രണം 

 സ ്ൈകബരവ്ിലാസം, േഫാണന് രമ്ുതലായവ ിഗതവിവര ളുെടപരിഷക്രണ ിന്എപിൈവസ ൈ്കബരപ്രിഷ്
രണേഫാമില്ആവശ മു മാ ള്പൂരി ി ്ആവശ മായേരഖകള്െ ാ ംഎപിൈവ-എ ിബാ ില്സമര് ി ണം.േഫാം https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-

forms.php ല്നി ്ഓണൈ്ലനായിഡൗണേ്ലാഡെ്ച ാനക്ഴിയും. 

 വരിസംഖ യുെടഫീക നസ്ിയിെലമാ ം, 

ഉദാഹരണ ിൈ മാസവരിസംഖ മുതല് പതിമാസവരിസംഖ വെരഅെ ില്അര് വാരഷ്ികവരിസംഖ മുതല്ൈതമാസവരിസംഖ എ ിവയ് എ്പി
ൈവവരി ാരുെടേരഖാമൂലമു അഭ ര് നഎപിൈവ-എ ിബാ ിേല മര് ി േശഷംെച ാം 

െപനഷ്നത്ുകയുെടനവീകരണം/ തരംതാഴ് ല് 

 എപിൈവവരി ാര് ്ഒരുസാ ികവരഷ് ില്ഒരി ല്അവരുെടെപനഷ്നത്ുകഅപ്േ ഗഡ്െച ാേനാതരംതാഴ് ാേനാകഴിയും. 

 തിരെ ടു പുതിയഗ ാര ീഡെ്പനഷ്നത്ുകഅനുസരി ്നിേ പിേ  / 

തിരിെകലഭിേ െചറിയതുകേപാലുംപരിേശാധി ാനഇ്തിന്െറസവിേശഷതകള്ഉപേയാ ാവിെന പാ മാ ു ു. 
 അപ്േ ഗഡുെച ുേ ാള്ഉയര് തുകനിേ പിേ തു ,് 

കൂടാെതഡൗണേ് ഗഡ്െച ുേ ാള്അധികതുകവരി ാര് ിരിെകനല്കുംവരഷ് ില്ഒരി ല്എേ ാള്േവണെമ ിലുംസ ി ിം ൗകര ംലഭ മാണ.് 

ഇതിന്എപിൈവസബ്സ്ൈകബരേ്മാഡിഫിേ ഷനേ്ഫാം https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber Modification Form  

എ െവബ്ൈസ ില്ലഭ മാണ.് ഇത്എപിൈവ-

എ ിബാ ില്സമര് ിേ താണ.്െപനഷ്നത്ുകനവീകരി ുകഎ തിനര് ംഒരുവരി ാരനെ്റെപനഷ്നത്ുകവര് ി ി ുക, 

െപനഷ്നത്ുകതരംതാഴ് ുകഎ തിനര് ംഒരുവരി ാരുെടെപനഷ്നത്ുകകുറയ് ുകഎ താണ.് 

എപിൈവയില്നി ്പുറ ുകട ുക 

സ േമധയാപുറ ുകട ുക (60 വയ ി ു പ്ുറ ുകട ുക): APY അ ൗ ുകള്േ ാസെ്ച ു തിന്ശരിയായിപൂരി ി  ''അ ൗ േ് ാഷരേ്ഫാം (െവാള റിഎകസ്ി )് 

േഫാമുംമ ് പസ മായേരഖകളുംബ െ എപിൈവ-എ ിബാ ില്സമര് ി ുക. േഫാംwww.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY 

withdrawal form എ ലി ില്ലഭ മാണ.് ഇതഎ്പിൈവ-എ ിബാ ിലുംലഭ മാണ.് എപിൈവയുമായിലി ുെച ിരി ു േസവിംഗസ്്ബാ ്അ ൗ ്സ ്
ൈകബരേ് ാസ്െച രുത.് 

കാലാവധിതീരു തി ു ്എപിൈവനി പ്ുറ ുേപാകു വരി ാര് ഭി ു േ ാഷരവ്രുമാനംഎപിൈവയിേല ൈ്കമാ ംെച െ ടു തിനാല്എപിൈവഅ ൗ
്േ ാസ്െച ി ുെ ിലുംഇതുമായിലി െ്ച േസവിംഗസ്്ബാ ്േ ാസ്െച ു ുകൈകമാറു തില് പശ്നംസൃ ിേ ാം. 

 മരണംകാരണംപുറ ുകട ുക: അവകാശിശരിയായിപൂരി ി  'എപിൈവേ ാഷരേ്ഫാം (മരണം)', 

കൂടാെതമരണസര് ിഫി ിനെ്റപകര് ്എ ിവബ െ  APY-SP ബാ ില്സമര് ി ണം. www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY 

death form എ ലി ില്േഫാംലഭ മാണ.്കൂടാെതഎപിൈവ-എ ിബാ ിലുംഇത്ലഭ മാണ.് 

 60 വരഷ് ിനുമു എ്പിൈവഅ ൗ രി ാരനെ്റമരണ ില്, വരി ാരുെടഎപിൈവഅ ൗ ില്വരിസംഖ അടയ് ാനപ് ാളിയ് ്അവസരമു ,് 

അത്പ ാളിയുെടേപരില്തെ തുടരാം. യഥാര് വരി ാരന ്60 

വയ ്തികയു തുവെരേശഷി ു നി ി സമയേ ്പ ാളിയുെടേപരില്തെ തുടരാം. ജീവിതപ ാളിഅ ൗ ത്ുടരാനആ് ഗഹി ു ിെ ില്, 

അവന/്അവള് മാഹരി െപനഷ്നസ് ്മാ തേമതിരിെകലഭി ൂ, അതായത,് 

എപിൈവയിേല ്അയാള്നല്കിയവരിസംഖ യുംവരിസംഖ കളിലൂെടേനടിയപലിശയും(അ ൗ െ്മയിന്റനന് ിര ുകള്കുറ തിനുേശഷം). 

 60 വരഷ് ിനുേശഷംഎപിൈവഅ ൗ രി ാരനെ്റമരണ ില്, പതിമാസഗ ാര ീഡ്െപനഷ്നവ്രി ാരുെടപ ാളിയ് ന്ല്കെ ടും. 

അെ ില്ഇതിനെ്റഅഭാവ ില്പ ാളിയുെടമരണേശഷം, സ ൈ്കബുെച െപനഷ്നപ് തി പകാരംേശഖരി െപനഷ്നസ്  ്/ 

േകാര് സ രി ാരനെ്റേനാമിനി ല്കെ ടും. േനാമിനിവരി ാരനെ്റപ ാളിയ ാെതമെ ാരാളായിരി ണം. 

എപിൈവെമാൈബല്ആ ിേ ഷന ്

 എപിൈവെമാൈബല്ആ ിേ ഷനഎ്പിൈവഉപേയാ ാ ള് ൗജന മായിലഭ മാണ,് ഇതില്സമീപകാല ്അട  5 

വരിസംഖ കള്പരിേശാധി ാനും ടാനസ്ാ നേ് െ്മനറ്ുംഇ-പാണുംനിര ഈ്ടാ ാെതഎേ ാള്േവണെമ ിലുംഡൗണേ്ലാഡുെച ാനുംസാധി ും.  'APY and 

NPS Lite' എ ്ൈട ുെച ആ്നേ്ഡാ ഉ്പേയാ ാ ള് ്ഗൂഗിള്േ േ ാറില്നി എ്പിൈവെമാൈബല്അ ിേ ഷനഡ്ൗണേ്ലാഡുെച ാനാകും. 

എപിൈവസംബ ി പരാതികളഅ്റിയി ു തിന ്

 www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite or through CGMS എ ലി ്സ രശ്ി രി ാര് ൗജന മായിഎേ ാള്േവണെമ ിലുംഎവിെടനി ുംപരാതികള്അറിയി ാം 

 പരാതിഉ യി ു വരി ാര് ്ഉ യി പരാതികള് ്ഒരുേടാ ണന് രഅ്നുവദി ും. “Check thestatus of Grievance / Enquiry already registered”  
എ തിനക്ീഴില്പരാതിയുെട ാ സ രി ാര് ്പരിേശാധി ാം 

 

 


