
 
 

ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ପ ୋଜନୋ (ଏେିୱୋଇ) – ସବ୍ସି୍କ୍ପି୍ସନ ସୂଚନୋ ପରୋଚର 
 ଏେିୱୋଇ 60 ବର୍ଷ ବୟସ େପର ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସବଷନମି୍ନ ମ୍ୋସିକ ପେନ୍ସନ ଗ୍ୟୋପରଣ୍ଟି ଟ.1000, ଟ.2000, ଟ.3000, ଟ.4000 ଓ ଟ.5000 ର 

ସୁବଧିୋ ପ୍ରଦୋନ କପର।  
 ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପ ୋଲିବୋ େୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଜଣକ ଭୋରତର ଅଧିବୋସୀ ପହୋଇଥିବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟସ 18 ଓ 40 ବର୍ଷ ମ୍ଧ୍ୟପର ପହୋଇଥିବୋ ଆବଶ୍ୟକ । 

01.10.2022 ଠୋରୁ ଆୟକରଦୋତୋ ମ୍ୋପନ ଏେିୱୋଇ ସି୍କ୍ମ୍ ପର ସୋମି୍ଲ୍ ପହବୋକୁ ପ ୋଗ୍ୟ ପହପବ ନୋହିଁ।  
 ଗ୍ରୋହକ ଏେିୱୋଇପର ସୋମି୍ଲ୍ ପହବୋ େୋଇଁ ବୟୋଙ୍କ ଶ୍ୋ ୋ / ପେୋଷ୍ଟ –ଅଫିସ  ସହତି ପ ୋଗ୍ୋପ ୋଗ୍ କରିେୋରିପବ ବୋ ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଥିବୋ ଡଜିଟିୋଲ୍ 

ଅନପବୋଡଡିଂ େଲୋଟଫମ୍ଷର ବୟବହୋର କରିେୋରିପବ।  
 ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପ ୋଲିବୋ ସମ୍ୟପର ପନୋମି୍ପନସନ ଓ ଜୀବନସୋଥୀଙ୍କ ସବପିଶ୍ର୍ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋ ବୋଧ୍ୟତୋମ୍ୂଳକ ଅପଟ।  
 ପଦୟ କସିି୍ତ େରିମ୍ୋଣକୁ ମ୍ୋସିକ ବୋ ତ୍ରୟମ୍ୋସିକ ବୋ ଅର୍ଦ୍ଷବୋର୍ଡକ ଭିତ୍ତପିର ପସଭିିଂସ ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟର ଅପଟୋ ପଡବଟି୍ ସୁବଧିୋ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇ େୋରିବ।  

60 ବର୍ଷ ବୟସ ପହବୋ େପର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ପ ୋଜନୋ (ଏେିୱୋଇ) ର ତନିଟି ିଲୋଭ 
 ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସବଷନମି୍ନ ଟ.1000 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ.5000 ର ଜୀବନବୟୋେୀ ପେନ୍ସନ  
 ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମ୍ତୁୃୟ େପର ତୋଙ୍କର ଜୀବନସୋଥୀଙୁ୍କ ଜୀବନବୟୋେୀ ପେନ୍ସନ।  
 ଗ୍ରୋହକ ବୋ ତୋଙ୍କର ଜୀବନସୋଥୀଙ୍କର ମ୍ତୁୃୟ ପହବୋ ପେତ୍ରପର 60 ବର୍ଷ ବୟସ େ ଷୟନ୍ତ ଜମ୍ୋ ପହୋଇଥିବୋ େଞିୁ୍ଜ ପନୋମି୍ନଙୁି୍କ ପଫରସ୍ତ । 

ଏେିୱୋଇ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ପ୍ରୋନ, ଟ୍ରୋନ୍ଜୋକ୍ସନ ପଷ୍ଟଟପମ୍ଣ୍ଟ ଓ ଅବଦୋନ 
 www.npscra.nsdl.co.in>>Home >>Atal Pension Yojana >> APY E-PRAN/ transaction statement view କୁ 

େରିଦଶ୍ଷନ କରି ଟ୍ରୋନ୍ଜୋକ୍ସନ ବବିରଣୀ ଓ ପ୍ରନୋନ କୋର୍ଷକୁ ପଦ ୋ ୋଇ େୋରିବ ଓ ଡୋଉନପଲୋଡ୍ କରୋ ୋଇେୋରିବ।  
 ଆବଶ୍ୟକୀୟ େରିମ୍ୋଣର ଅଥଷ ପ୍ରଦୋନ କରି - https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>> Atal Pension Yojana >> Print APY E-PRAN 

card ପୱବସୋଇଟପର ଗ୍ରୋହକ ପଭୌତକି ପ୍ରୋନ୍ କୋର୍ଷର େୋଇ ଁଅନୁପରୋଧ କରିେୋରିପବ।  
 ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ପ ୋଜନୋପର ନୋମ୍ୋଙ୍କନ କରିବୋ େପର, ଫିଜକିୋଲ୍ ଟ୍ରୋନ୍ଜୋକ୍ସନ ପଷ୍ଟଟପମ୍ଣ୍ଟକୁ ବର୍ଷକୁ ଥପର େଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣୋପର େଠୋ ିବ ପ ଉଁ ଠିକଣୋକୁ 

ଗ୍ରୋହକ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ପ ୋଜନୋପର ନୋମ୍ୋଙି୍କତ ପହବୋ େବୂଷରୁ ପ୍ରଦୋନ କରିଥିପବ।  
 ପ୍ରଦୋନ କରିଥିବୋ କସିି୍ତ େରିମ୍ୋଣର ସୂଚନୋକୁ Protean-CRA ଦ୍ୱୋରୋ ନୟିମି୍ତ ବୟବଧୋନପର ଗ୍ରୋହକଙ୍କର େଞ୍ଜୀକୃତ ପମ୍ୋବୋଇଲ ନମ୍ବରପର ଏସଏମ୍ଏସ୍ 

ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର େୋଇେୋରିପବ।  
 ଇ-ପ୍ରୋନ ମ୍ଧ୍ୟ ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଡଜି-ିଲକର ପର ଉେଲବ୍ଧ ଅପଟ।  

ଏେିୱୋଇ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ବବିରଣୀର ଅେପଡସନ/ େରିବତ୍ତଷନ 
 ଏେିୱୋଇ ଗ୍ରୋହକ େରିବତ୍ତଷନ ଫମ୍ଷପର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ବୟକି୍ତଗ୍ତ ସୂଚନୋ  ଥୋ ଠିକଣୋ, ପଫୋନ ନମ୍ବର ଇତୟୋଦରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ େରିବତ୍ତଷନ କରିବୋକୁ ପହବ ଏବିଂ ଏହୋକୁ 

ଏେିୱୋଇ-ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତୋବଜି୍ ସହତି ଦୋ ଲ କରିବୋକୁ ପହବ। ଏହ ି ଫମ୍ଷକୁ https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php ରୁ 
ଅନଲୋଇନ୍ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର ଡୋଉନପଲୋଡ୍ କରୋ ୋଇେୋରିବ।  

 ଅପଟୋପଡବଟିର ପେୌନେୁନକିତୋପର େରିବତ୍ତଷନ  ଥୋ ତ୍ରୟମ୍ୋସିକ ପଦୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଷବୋର୍ଡକ ପଦୟ ବୋ ଅର୍ଦ୍ଷ ବୋର୍ଡକ ପଦୟରୁ ତ୍ରୟମ୍ୋସିକ ପଦୟ ଇତୟୋଦକୁି ଗ୍ରୋହକମ୍ୋପନ 
ଲିଖିତ ଦର ୋସ୍ତ ଏେିୱୋଇ ଶ୍ୋ ୋପର ପ୍ରଦୋନ କରି େରିବତ୍ତଷନ କରିେୋରିପବ।  

 ଆଧୋର ସିଡିିଂ ପବୈଶ୍ଷି୍ଟୟକୁ ଏେିୱୋଇ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଉଛ ି ପ ଉଁଥିପର ଗ୍ରୋହକ ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉିଂଟପର ଆଧୋରକୁ ରିୟଲ୍ ଟୋଇମ୍ ଭିତ୍ତପିର 
https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >>Aadhar seeding for APY subscribers ପର କରିେୋରିପବ। 

ପେନ୍ସନ େରିମ୍ୋଣର ବୃର୍ଦ୍/ି ହ୍ରୋସ 
 ଏେିୱୋଇ ଗ୍ରୋହକ ‘‘ଏେିୱୋଇ ସବସ୍କ୍ୋିଇବର ପମ୍ୋଡଫିିପକସନ ଫମ୍ଷ’’ କୁ ଏେିୱୋଇ ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ବର୍ଷ ତମ୍ୋମ୍ ପ୍ରଦୋନ କରି ତୋଙ୍କର ପେନସନ େରିମ୍ୋଣକୁ ବୃର୍ଦ୍/ିହ୍ରୋସ 

କରିେୋରିପବ। ଫମ୍ଷଟ ି https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>Atal Pension Yojana >> Forms>> 
Subscriber maintenance >> ପର ଉେଲବ୍ଧ ଅଛ।ି  

 ଏହ ିପବୈଶ୍ିଷ୍ଟୟ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର ନୂତନ ସୁନଶିି୍ଚତ ପେନ୍ସନ େରିମ୍ୋଣ ବଛୋ  ୋଇଥିବୋ ଅନୁସୋପର ୟୁଜର ଜମ୍ୋ କରିବୋକୁ / ଗ୍ରହଣ କରିବୋକୁ ଥିବୋ େୋଥଷକୟ େରିମ୍ୋଣକୁ 
ଜୋଣି େୋରିଥୋନ୍ତ।ି 

 ପେନସନ େରିମ୍ୋଣ ବୃର୍ଦ୍ ିପେତ୍ରପର େୋଥଷକୟ େରିମ୍ୋଣକୁ େୋଥଷକୟ େରିମ୍ୋଣକୁ ଜମ୍ୋ କରୋ ିବ ଓ ହ୍ରୋସ ପେତ୍ରପର େୋଥଷକୟ େରିମ୍ୋଣକୁ ପଫରସ୍ତ କରୋ ିବ।  
 ର-ିଫିପେସନ ପ୍ରଣୋଳୀ ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର ପେନ୍ସନ େରିମ୍ୋଣ ବୃର୍ଦ୍ରି ଏକ ନୂତନ ପବୈଶ୍ଷି୍ଟୟକୁ ଉେସ୍ଥୋେନ କରୋ ୋଇଛ ିପ ଉଁଥିପର ବତ୍ତଷମ୍ୋନର ବୟସ ଓ ପେନ୍ସନର 

େରିମ୍ୋଣର େୋଥଷକୟ ଅନୁସୋପର ପଦୟ େରିମ୍ୋଣକୁ ବୃର୍ଦ୍ ିକରୋ ିବ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟୋପର ଏକକୋଳୀନ ପକୌଣସି ଅଥଷ ଜମ୍ୋ କରିବୋର ଆବଶ୍ୟକତୋ ନୋହିଁ।  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

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.npscra.nsdl.co.in/%3e%3eHome%3e%3eAtal


ଏେିୱୋଇ ରୁ ପ୍ରସ୍ଥୋନ 
 ପସେଚ୍ଛୋପର ପ୍ରସ୍ଥୋନ (60 ବର୍ଷ ବୟସ େୂବଷରୁ ପ୍ରସ୍ଥୋନ) : ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବୋ େୋଇଁ ‘‘ଆକୋଉଣ୍ଟ ପକଲୋଜର ଫମ୍ଷ (ପସେଚ୍ଛୋେବୂଷକ ପ୍ରସ୍ଥୋନ)’’ ଓ ଅନୟୋନୟ 

ପ୍ର ୁଜୟ ଦସ୍ତୋପବଜକୁ ସିଂେକୃ୍ତ ଏେିୱୋଇ- ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ଦୋ ଲ କରିବୋକୁ ପହବ। ଫମ୍ଷଟ ି www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana 

>>Forms >>Withdrawal Form >> Voluntary Exit APY withdrawal form ପର ଉେଲବ୍ଧ ଅଛ।ି ଏହୋ ମ୍ଧ୍ୟ ଏେିୱୋଇ-ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ଉେଲବ୍ଧ ଅପଟ। 
ଏେିୱୋଇ ସହତି ଲିଙ୍୍କ ପହୋଇଥିବୋ  ପସଭିିଂସ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରୋହକ ବନ୍ଦ କରିବୋ ଉଚତି୍ ନୁପହଁ କୋରଣ ଗ୍ରୋହକ ପଫରି େୋଇବୋକୁ ଥିବୋ ଅଥଷ େରିମ୍ୋଣ ଏେିୱୋଇ ଲିଙ୍କ 
ପହୋଇଥିବୋ ପସଭିିଂସ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ପପ୍ରରଣ କରୋ ିବ। ପତଣ ୁଏେିୱୋଇ ପ୍ରସ୍ଥୋନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ େପର ପଫରି େୋଇବୋକୁ ଥିବୋ ଅଥଷ େରିମ୍ୋଣ ପକ୍ରଡଟି୍ ପହବୋ େବୂଷରୁ ପସଭିିଂସ 
ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବୋ ଦେୋରୋ ପ୍ରସ୍ଥୋନ କରଥିିବୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅଥଷ ଗ୍ରହଣ କରିବୋପର ସମ୍ସୟୋ ପହୋଇେୋପର।  
 

 60 ବର୍ଷ ବୟସ େୂବଷରୁ ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମ୍ତୁୃୟ ପେତ୍ରପର : ଜୀବନସୋଥୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟପର ଅଥଷ େରିମ୍ୋଣ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋ ଜୋରି 
ରଖିେୋରିପବ  ୋହୋକ ିବଳକୋ ସମ୍ୟ େୋଇଁ ଜୀବନସୋଥୀଙ୍କ  ନୋମ୍ପର ର ୋ ିବ  ପ ଉଁଥିପର ମ୍ୂଳ ଗ୍ରୋହକ 60 ବର୍ଷ ବୟସପର େହଞ୍ଚବିୋ େ ଷୟନ୍ତ ଏହୋକୁ କରୋ ିବ। 
 ଦ ି ଜୀବନସୋଥୀ ଏହ ି ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ଜୋରି ରଖିବୋକୁ ଚୋହୋନ୍ତ ି ନୋହିଁ, ପତପବ ତୋଙୁ୍କ ଜମ୍ୋ କରୋ ୋଇଥିବୋ େରିମ୍ୋଣକୁ  ଥୋ ତୋଙ୍କ ଦେୋରୋ ଏେିୱୋଇକୁ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋ ୋଇଥିବୋ େରିମ୍ୋଣ ଏହୋ ସହତି ଏହ ିଜମ୍ୋପର ସିଂଗ୍ହୃତି ପହୋଇଥିବୋ ସୁଧ (ରେଣୋପବେଣ ଚୋଜଷକୁ କୋଟ କରିବୋ େପର) ପଫରସ୍ତ କରିଦଆି ିବ।  

 ମ୍ତୁୃୟ କୋରଣରୁ ପ୍ରସ୍ଥୋନ : ଦୋବଦିୋର ଉେ ୁକ୍ତ ଭୋବପର େରୂଣ ପହୋଇଥିବୋ ‘‘ଏେିୱୋଇ ପକଲୋଜର ଫମ୍ଷ (ମ୍ତୁୃୟ)’’ କୁ ମ୍ତୁୃୟ ପ୍ରମ୍ୋଣ େତ୍ର ସହତି ସିଂେକୃ୍ତ ଏେିୱୋଇ-ଏସେି 
ଶ୍ୋ ୋପର ଦୋ ଲ କରିପବ।  ଏହ ିଫମ୍ଷଟ ି www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana  >> Forms >>Withdrawal Form >> APY Death 

Form  ପର ଉେଲବ୍ଧ ଅପଟ। ଏହୋ ମ୍ଧ୍ୟ ଏେିୱୋଇ-ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ଉେଲବ୍ଧ ଅଛ।ି  
ଏେିୱୋଇ ପମ୍ୋବୋଇଲ୍ ଆେିଲପକସନ 

 ଏେିୱୋଇ ପମ୍ୋବୋଇଲ୍ ଆେିଲପକସନ ଏେିୱୋଇ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ େୋଇ ଁମ୍ୋଗ୍ଣୋପର ଉେଲବ୍ଧ ଅଛ।ି ଏଠୋପର ନକିଟପର କରୋ ୋଇଥିବୋ 5 ଟ ିପ୍ରଦୋନକୁ ପଦ ୋ  ୋଇେୋରିବ ଓ 
ପକୌଣସି ଅତରିିକ୍ତ ମ୍ୂଲୟ ପ୍ରଦୋନ ନକରି ଇ-ପ୍ରୋନକୁ ପ ପକୌଣସି ସମ୍ୟପର ଡୋଉନପଲୋଡ୍ କରୋ ୋଇେୋରିବ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜରମ୍ୋପନ ଏେିୱୋଇ ପମ୍ୋବୋଇଲ୍ 
ଆେିଲପକସନକୁ ସର୍ଚ୍ଷ ବକିଳ୍ପପର ‘ଏେିୱୋଇ ଓ ଏନେିଏସ୍ ଲୋଇଟ୍’ ଟୋଇପ୍ କରି ଡୋଉନ୍ ପଲୋଡ୍ କରିେୋରିପବ।  

 ପମ୍ୋବୋଇଲ୍ ଆେିଲପକସନପର ଏେିୱୋଇ ଚୋଟ୍ ବଟ ର ଏକ ନୂତନ ପବୈଶ୍ଷି୍ଟୟ ଉେଲବ୍ଧ ରହଛି ିପ ଉଁଠୋପର ଆେଣ ରିୟଲ୍ ଟୋଇମ୍ପର କମ୍ ମ୍ୋନବକି ହସ୍ତପେେପର 
ଅନୁସନ୍ଧୋନର ସମ୍ୋଧୋନ େୋଇେୋରିପବ।  

 ପେନ୍ସନ େରିମ୍ୋଣର ବୃର୍ଦ୍ି/ ହ୍ରୋସ କୋଲକୁପଲଟର ମ୍ଧ୍ୟ ଏହ ିଆେିଲପକସନପର ଉେଲବ୍ଧ ଅଛ।ି  
ଏେିୱୋଇ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ସୂଚନୋ େୋଇବୋ ଓ ଅଭିପ ୋଗ୍ ଦୋ ଲ କରିବୋ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ 

 ଗ୍ରୋହକ ପପ୍ରୋଟନି୍ ସିଆରଏ-ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ପ ୋଜନୋ ପହଲ୍େ ପଡସ୍କ୍ (ପଟୋଲ୍ ଫି୍ର) କୁ 1800 889100 ପର କଲ୍ କରି ଏେିୱୋଇ ସମ୍ପକଡତ େରବତ୍ତଷୀ ସୂଚନୋ 
େୋଇେୋରିପବ।  

 ପୱବପର ଏେିୱୋଇ ଚୋଟ୍ ବଟର ଏକ ନୂତନ ପବୈଶ୍ଷି୍ଟୟ ଉେଲବ୍ଧ ରହଛି ିପ ଉଁଠୋପର ଆେଣ ରିୟଲ୍ ଟୋଇମ୍ପର କମ୍ ମ୍ୋନବକି ହସ୍ତପେେପର ଅନୁସନ୍ଧୋନର ସମ୍ୋଧୋନ 
େୋଇେୋରିପବ। 

 ଏେିୱୋଇ ଆକୋଉଣ୍ଟ / ପଦୟ ସମ୍ପକଷପର ସମ୍ସ୍ତ ପ୍ରକୋର ଅନୁସନ୍ଧୋନ ଏେିୱୋଇ-ଏସେି ଶ୍ୋ ୋପର ମ୍ଧ୍ୟ କରୋ ୋଇେୋରିବ।  
 ଗ୍ରୋହକ ମ୍ୋଗ୍ଣୋପର ଓ ପ ପକୌଣସି ସ୍ଥୋନରୁ www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite or through CGMS ପୱବସୋଇଟ୍ 

ମ୍ୋଧ୍ୟମ୍ପର ଅଭିପ ୋଗ୍ ଦୋ ଲ କରିେୋରିପବ।  
 ଅଭିପ ୋଗ୍ ଦୋ ଲ କରୁଥିବୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କର ଅଭିପ ୋଗ୍ ବେିେପର ଏକ ପଟୋକନ୍ ସିଂ ୟୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ିବ।  ଗ୍ରୋହକ ତୋଙ୍କର ଅଭିପ ୋଗ୍ର ସି୍ଥତକୁି ‘‘ପଚକ୍ ଦ ି

ଷ୍ଟୋଟସ୍ ଅଫ୍ ଗି୍ରଭୋନ୍ସ / ଏନକେୋରି ଅଲ୍ପରଡ ିପରଜଷି୍ଟରଡ୍’’ ପର  ୋଇ  ୋଞ୍ଚ କରିେୋରିପବ।  
 

ଏେିୱୋଇ ପସୋସିଆଲ୍ ମି୍ଡଆି ପେଜ୍ ଲିଙ୍କସ 
ଏେିୱୋଇ, େିଏଫଆରଡଏି ଏଠୋପର ଉେଲବ୍ଧ ରହଛି ି

 ପଫସବୁକ୍ : https://www.facebook.com/OfficialAPY/ 
 ଏେିୱୋଇ େୋଠଶ୍ୋଳୋର ୟୁଟୁୟବ ଲିଙ୍କ : 

https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg- O6ipH1J_HTfU17ug 

େିଏଫଆରଡଏି ପେଜ୍ ଏଠୋପର ଉେଲବ୍ଧ ରହଛି ି: 
 ଲିଙ୍କଡ୍ଇନ୍ : https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-

regulator-of- india-051614168/?originalSubdomain=in 

 ୟୁଟୁୟବ https://www.youtube.com/channel/ 

UCLMx1eZWY-  LDeyIWCwYu15Q 

 ଟିେଟର https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en 
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ଅଧିକ ସୂଚନୋ େଇ ଁଦୟୋକରି େରିଦଶ୍ଷନ କରନୁ୍ତ 
େିଏଫ୍ଆରଡଏି ପୱବସୋଇଟ୍ : https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs 
ପପ୍ରୋଟନି୍-ସିଆରଏ ପୱବସୋଇଟ୍ : 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 

ଏନେିଏସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୱବସୋଇଟ୍ : http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana 

>>APYFAQs10092015.pdf 

ସୂଚନୋ : ଏହ ିପରୋଚରର ଅନୁବୋଦ ପହୋଇଥିବୋ ସିଂସ୍କ୍ରଣ ଓ ଅନୟ ଭୋର୍ୋର ସିଂସ୍କ୍ରଣ ମ୍ଧ୍ୟପର ଅଥଷପର  ଦ ିପକୌଣସି ଭିନ୍ନତୋ ପଦ ୋ ୋଏ ପତପବ ଇିଂରୋଜୀ ସିଂସ୍କ୍ରଣର ଅଥଷ ଚୂର୍ୋନ୍ତ 
ପହବ।  
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