ଅଟଳ ପେନସନ ପ ୋଜନୋ (APY) – ଗ୍ରୋହକ ସୂଚନୋ ପରୋସୁର
•
•
•
•
•

60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାସିକ ଟ. 1000, ଟ. 2000, ଟ. 3000, ଟ. 4000 ଏବଂ ଟ. 5000େ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ରେରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସବଷନମ
ି ନ ମାସିକ ରପନସନ ବିକଳ୍ପ APY ପ୍ରଦାନ କେିଛ ି ।

•

www.npscra.nsdl.co.in>> ରହାମ>>ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >> APY e-PRAN/କାେବାେ ବିବୃତ୍ତି ଦୃ ଶୟ ପେିଦଶଷନ କେି କାେବାେ ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ PRAN କାେଷ ରଯରକୌେସି ସମୟରେ ରଯରକୌେସି ସ୍ଥାନେୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଷରେ ରଦଖାଯାଇ ପାେିବ ଏବଂ

ଗ୍ରାହକ ଭାେତେ ଜରେ ନାେେିକ ରହାଇଥିବା ଉଚିତ । APYରେ ରଯାେ ରଦବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବୟସ 18 – 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହାଇଥିବା ଉଚିତ ।
ରକୌେସି ରବଙ୍କ ଶାଖା/ ରପାଷ୍ଟ ଅଫି ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ APYରେ ରଯାେ ରଦଇ ପାେିରବ (ଅନଲାଇନ / ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ, ରଯପେି ଉପଲବ୍ଧ) ।
APY ଏକାଉଣ୍ଟରେ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥି ସବିରଶର୍ ପ୍ରଦାନ କେିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ ।
ସଞ୍ଚୟ ରବଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟେୁ ଅରଟା ରେବିଟ ସୁବଧ
ି ା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ କିମବା ରରୈମାସିକ କିମବା ଅର୍ଦ୍ଷ-ବାର୍ିକୀ ଆଧାେରେ ରଯାେ ଦାନ କୋଯାଇପାେିବ ।
PRAN, APY ଅଧୀନପର କୋରବୋର ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ ୋଗ ଦୋନ
ପ୍ରିଣ୍ଟ କୋଯାଇ ପାେିବ ।

•

https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>ପ୍ରିଣ୍ଟ APY PRAN କାେଷ - ରେବସାଇଟରେ ଆବଶୟକ ୋଶି ପ୍ରଦାନ କେି ଗ୍ରାହକ ରଭୌତିକ PRAN କାେଷ ଜାେି କେିବା ପାଇଁ ଅନୁ ରୋଧ କେି
ପାେିରବ ।

•

ପଞ୍ଜି କୃତ ଠିକୋ ଅର୍ଷାତ ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା ପାଇଁ ନାମ ରଲଖାଇବା ପରେ ଜରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ରଯାୋଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକୋକୁ ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନାରେ ନାମ ରଲଖାଇବା ପରେ ବର୍ଷକୁ ର୍ରେ ରଭୌତିକ କାେବାେ ବିବୃତ୍ତି ପଠାଯିବ ।

•
•

ରକବଳ APY-SP ଶାଖାକୁ କିମବା CGMS ମାଧ୍ୟମରେ APY ଏକାଉଣ୍ଟ / ରଯାେଦାନ ବିର୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଚୋ ଉଚୋ କୋଯିବା ଉଚିତ ।

•

APY ଗ୍ରାହକ ପେିବତ୍ତଷନ ଫମଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛିତ ପେିବତ୍ତଷନ ଭତ୍ତି କେିବାକୁ ପେିବ ଏବଂ ଏହାକୁ APY-SP ଶାଖାରେ ଠିକୋ, ରଫାନ ନମବେ, ଆଦି ଭଳି ବୟକ୍ତିେତ ସୂଚନାେ ପେିବତ୍ତଷନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ଜମା କେିରବ ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ପଞ୍ଜି କୃତ ରମାବାଇଲ ନମବେରେ ସମୟକୁ ସମୟ SMS ଅଲଟଷ ମାଧ୍ୟମରେ CRA-NSDL ଦ୍ଵାୋ ରଯାେଦାନେ ସ୍ଥିତି ବିର୍ୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।
APY ଅଧୀନପର ଗ୍ରୋହକ ସବିପେଷର େରିବତ୍ତତନ
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php େୁ ଅନଲାଇନରେ ଫମଷଟକ
ି ୁ ୋଉନରଲାେ କୋଯାଇ ପାେିବ ।

•

APY-SP ଶାଖାକୁ APY ଗ୍ରାହକ ଲିଖିତ ଅନୁ ରୋଧ ରଦବା ପରେ ରଯାେଦାନେ ବାେମବାେତାରେ ପେିବତ୍ତଷନ ଉଦାହେେ ସ୍ୱେୂପ ରରୈମାସିକ ରଯାେଦାନେୁ ମାସିକ ରଯାେଦାନ କିମବା ଅର୍ଦ୍ଷ-ବାର୍ିକୀ ରଯାେଦାନେୁ ରରୈମାସିକ ରଯାେଦାନ ଆଦି କୋଯାଇ
ପାରେ ।
ପେନସନ ରୋେିର ବୃ ଦ୍ଧି /ହ୍ରୋସ

•
•
•
•

ଏକ ଆର୍ିକ ବର୍ଷରେ ଜରେ APY ଗ୍ରାହକ ରସମାନଙ୍କେ ରପନସନ ୋଶି ବୃ ର୍ଦ୍ି /ହ୍ରାସ କେିପାେିରବ ।
ନୂ ତନ ରେରେଣ୍ଟି ରହାଇଥିବା ରପନସନ ପେିମାେ ବାଛିବା ଅନୁ ସାରେ ଜମା କୋଯିବା /ରଫେସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପାର୍ଷକୟ ୋଶି ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ଏହି ରବୈଶିଷ୍ଟୟ ବୟବହାେକାେୀଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କେିର୍ାଏ ।
ବୃ ର୍ଦ୍ି ରକ୍ଷରରେ ଉର୍ଚ୍ତେ ୋଶି ଜମା କୋଯିବା ଦେକାେ ଏବଂ ହ୍ରାସ ରକ୍ଷରରେ ଅତିେିକ୍ତ ରଯାେଦାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରଫୋଇ ଦିଆଯିବ ।
ରୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ର୍ରେ ରଯରକୌେସି ସମୟରେ ପେିବତ୍ତଷନ ସୁବଧ
ି ା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>ରହାମ>>ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା>>ଫମଷସ>>ଗ୍ରାହକ େକ୍ଷୋରବକ୍ଷେ>> ଗ୍ରାହକ ପେିବତ୍ତଷନ ଫମଷ’ରେ “APY
ଗ୍ରାହକ ପେିବତ୍ତଷନ ଫମଷ” ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା APY-SP ଶାଖାରେ ଜମା କୋଯାଏ । ରପନସନ ପେିମାେ ବୃ ର୍ଦ୍ି କେିବା ଅର୍ଷ ଜରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ରପନସନ ପେିମାେ ବୃ ର୍ଦ୍ି କେିବା ଏବଂ ରପନସନ ପେିମାେ ହ୍ରାସ କେିବା ଅର୍ଷ ଜରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ରପନସନ
ପେିମାେ ହ୍ରାସ କେିବା ଅରଟ ।
APYରୁ ବୋହୋରି ିବୋ

•

ରସ୍ୱୈଛକ
ି ବୋହୋରି ିବୋ (60 ବଷତ ବୟସ େୂବତରୁ ବୋହୋରି ିବୋ): APY ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବା ପାଇଁ ଏକ ଯର୍ାଯର୍ ଭତ୍ତି ରହାଇଥିବା “ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବା ଫମଷ (ରସ୍ୱୈଛକ
ି ବାହାେି ଯିବା)” ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସମବନ୍ଧତ
ି ଦସ୍ତାବିଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ APY-SP ଶାଖାରେ ଜମା
କେିବାକୁ ପେିବ । www.npscra.nsdl.co.in>>ରହାମ>>ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା>>ଫମଷସ>>ଉଠାେ ଫମଷ>> ରସ୍ୱୈଛକ
ି ବାହାେି ଯିବା APY ଉଠାେ ଫମଷ’ରେ ଫମଷଟି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । APY-SP ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହବ । APY ଏକାଉଣ୍ଟ
ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ରବଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଦ କେିବା ଉଚିତ ନୁ ରହଁ ଯଦିବା ପ୍ରାକ-ପେିପକ୍ଵ ବାହାେି ଯିବାରେ ଗ୍ରାହାକ ପ୍ରାପ୍ତ କେୁଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ୋଶି APY ଲିଙ୍କ ରହାଇଥିବା ସଞ୍ଚୟ ରବଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ କୋଯାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଏହି
ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କେିବା ରଯାେଁୁ ବନ୍ଦ କେିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ୋଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ରହବାରେ ସମସଯା ସୃଷ୍ଟି ରହାଇପାରେ ।

•

ମୃ ତ୍ୁୁ ପ ୋଗୁ ବୋହୋରି

ିବୋ: ସମ୍ପୃକ୍ତ APY-SP ଶାଖାରେ ଯର୍ାଯର୍ ଭତ୍ତି ରହାଇଥିବା “APY ବନ୍ଦ କେିବା ଫମଷ(ମୃତୁୟ)” ସହିତ ମୃତୁୟ ପ୍ରମାେ ପରେ ନକଲ ଦାବିଦାେ ଜମା କେି ପାେନ୍ତି । www.npscra.nsdl.co.in>>ରହାମ>>ଅଟଳ ରପନସନ

ରଯାଜନା>>Forms>>ଉଠାେ ଫମଷ>>APY ମୃତୁୟ ଫମଷ’ରେ ଏହି ଫମଷ ଉପଲବ୍ଧ ଅରଟ । APY-SP ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହବ ।

•

60 ବର୍ଷ ପୂବଷେୁ APY ଏକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତୁୟରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କେ APY ଏକାଉଣ୍ଟରେ ରଯାେଦାନ ଜାେି େଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥିଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ େହିଛ ି ଯାହା ବଳକା ରଭଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସମୟ ପାଇଁ ରଯଉଁ ସମୟ ସୁର୍ଦ୍ା ମୂଳ ଗ୍ରାହକ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ
କେିର୍ାରନ୍ତ ରସହି ପଯଷୟନ୍ତ ଜୀବନ ସାଥିଙ୍କ ନାମରେ ବଜାୟ େଖାଯାଇ ପାରେ । ଏକାଉଣ୍ଟ ଜାେି େଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥି ଇଚ୍ଛା ନକେିବା ରକ୍ଷରରେ ରକବଳ ଏକରିତ ରହାଇଥିବା ରପନସନ ଧନ ୋଶି ଅର୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ APYକୁ କୋଯାଇଥିବା ରଯାେଦାନ
ସହିତ ତାଙ୍କେ ରଯାେଦାନ ଉପରେ ଅଜଷନ କୋଯାଇଥିବା ରନଟ ପ୍ରକୃ ତ ସୁଧ (ଏକାଉଣ୍ଟ େକ୍ଷୋରବକ୍ଷେ ଶୁଳ୍କ କାଟି ରଦବା ପରେ) ତାଙ୍କୁ ରଫେସ୍ତ କୋଯିବ ।

•

60 ବର୍ଷ ପରେ APY ଏକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତୁୟରେ, ମାସିକ ରେରେଣ୍ଟି ରହାଇଥିବା ରପନସନ ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ଜୀବନ ସାର୍ୀଙ୍କୁ ରଦୟ ରହବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥିଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତରି େ କିମବା ତା’ପରେ ମୃତୁୟ ରହରଲ ଗ୍ରହେ କୋଯାଇଥିବା ରପନସନ ରଯାଜନା ଅନୁ ସାରେ
ଜମା ରହାଇଥିବା ରପନସନ ଧନ/ ରକାର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମାଙ୍କି ତକୁ ରଦୟ ରହବ । ନାମାଙ୍କି ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କେ ଜୀବନ ସାଥି ଛୋ ଅନୟ ରକହି ରହାଇଥିବା ଦେକାେ ।
APY ପମୋବୋଇଲ ଏେିିପକସନ

•

APY ବୟବହାେକାେୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ APY ରମାବାଇଲ ଏପିିରକସନ ମାେୋରେ ଉପଲବ୍ଧ ରଯଉଁଠି ନିକଟେ 5 ରଯାେଦାନ ଯାଞ୍ଚ କୋଯାଇପାେିବ ଏବଂ କାେବାେ ବିବୃତ୍ତି ଓ e-PRAN ମଧ୍ୟ ରଯରକୌେସି ସମୟରେ ବିନା ରକୌେସି ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କେି ୋଉନରଲାେ
କୋଯାଇପାେିବ । ସର୍ଚ୍ଷ ବିକଳ୍ପରେ ‘APY ଏବଂ NPS Lite’ ଟାଇପ କେି େୁେଲ ରପି ରଷ୍ଟାେେୁ APY ରମାବାଇଲ ଏପିିରକସନ ଏଣ୍ଡ୍ରଇେ ବୟବହାେକାେୀ ୋଉନରଲାେ କେି ପାେିରବ ।
APY ଅଧୀନପର ଅଭିପ ୋଗ ଉଠୋଇବୋ

•
•

www.npscra.nsdl.co.in >>ରହାମ>> ବାଛନ୍ତୁ: NPS-Lite ପେିଦଶଷନ କେି କିମବା CGMS ମାଧ୍ୟମରେ ରଯରକୌେସି ସମୟରେ ଏବଂ ରଯରକୌେସି ସ୍ଥାନେୁ ଗ୍ରାହକ ମାେୋରେ ଅଭିରଯାେ ଉଠାଇ ପାେିରବ ।
ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିରଯାେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରଟାରକନ ଅଭିରଯାେ ଉଠାଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କୋଯିବ । “ବତ୍ତଷମାନ ସୁର୍ଦ୍ା ପଞ୍ଜି କୃତ ଅଭିରଯାେ / ପଚୋ ପଚାେି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ” ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକ ଅଭିରଯାେେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କେି ପାେନ୍ତି ।
APY ସୋମୋଜିକ ମିଡଆ
ି େୃଷ୍ଠୋ ଲି ଙ୍କ
APY, PFRDA େୃଷ୍ଠୋର ଉେଲବ୍ଧତ୍ୋ

▪

PFRDA ପୃଷ୍ଠାେ ଉପଲବ୍ଧତା

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

▪

APY କି ପାଠଶାଳା’େ ୟୁ ଟୁ ୟବ ଲିଙ୍କ https://www.youtube.com/channel/UC5SuHgO6ipH1J_HTfU17ug

▪

ଲି ଙ୍କଡଇନ

▪

ୟୁ ଟୁୁବ

https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWYLDeyIWCwYu15Q

ଟିିଟର

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

https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-ofindia051614168/?originalSubdomain=in

▪

ଅଧିକ ସବିପେଷ େୋଇ: ଦୟୋେୂବତକ କଲ କରନ୍ତୁ:
ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା ରହଲପ ରେସ୍କ (ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ): 1800 110 069
ଦୟୋେୂବତକ େରିଦେତନ କରନ୍ତୁ:
PFRDA ପେବସୋଇଟ: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>APY ରଯାଜନା ସବିରଶର୍, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>FAQs
NSDL ପେବସୋଇଟ: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>ପେିଚୟ>>APY ରଯାଜନା ସବିରଶର୍, www.npscra.nsdl.co.in>>Home>> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>FAQ’s>>APY FAQ’s
NPS ଟ୍ରୋଷ୍ଟ ପେବସୋଇଟ: http://www.npstrust.org.in >> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >> ଅଟଳ ରପନସନ ରଯାଜନା >>APYFAQs10092015.pdf

