ਅਟਰ ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ (.ੀ.ਵਾਈ) -ਫਕ੍ਰਾਈਫਯ ਜਾਣਕ੍ਾਯੀ ਕਕ੍ਤਾਫਚੀ


.ੀ.ਵਾਈ 60 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਫਾਅਦ ਬਾਯਤ ਯਕ੍ਾਯ ਦੁਆਯਾ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ 1000 ਯੁ, 2000 ਯੁ, 3000 ਯੁ, 4000 ਯੁ ਅਤ 5000 ਯੁ ਰਤੀ ਭਸੀਨਾ ਦੀ ਗਾਯੰ ਟੀ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਯਦਾ ਸ।



ਗਾਸਕ੍ ਬਾਯਤ ਦਾ ਨਾਗਕਯਕ੍ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। .ੀ.ਵਾਈ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣ ਰਈ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 18 - 40 ਾਰ ਦ ਕਵਚਕ੍ਾਯ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।



ਗਾਸਕ੍ .ੀ.ਵਾਈ ਕਵੱ ਚ ਫੈਂਕ੍ ਸ਼ਾਖਾ/ਡਾਕ੍ਘਯ ਦ ਭਾਕਧਅਭ ਨਾਰ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਕ੍ਦ ਸਨ (ਔਰਾਈਨ/ਔਪਰਾਈਨ ਢੰ ਗਾਂ ਦੁਆਯਾ, ਕਜਵੇਂ ਉਰਫਧ ਸਣ)।



.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਕਵੱ ਚ ਨਾਭਜ਼ਦਗੀ ਅਤ ਜੀਵਨ ਾਥੀ ਦ ਵਯਵ ਰਦਾਨ ਕ੍ਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ।



ਫੱ ਚਤ ਫੈਂਕ੍ ਖਾਤ ਤੋਂ ਆਟ ਡਕਫਟ ਸੂਰਤ ਦ ਭਾਕਧਅਭ ਨਾਰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਜਾਂ ਕਤਭਾਸੀ ਜਾਂ ਕਿਭਾਸੀ ਅਧਾਯ ਤ ਮਗਦਾਨ ਾਇਆ ਜਾ ਕ੍ਦਾ ਸ।



ਟਰਾਂਜਕ੍ਸ਼ਨ ਟਟਭੈਂਟ ਅਤ ਰਾਨ ਕ੍ਾਯਡ www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pension Yojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view ਉੱਤ ਜਾ ਕ੍, ਕਕ੍ ਵੀ ਭੇਂ ਅਤ ਕਕ੍ਤ ਵੀ ਕਰੰ ਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਕ੍ਦ ਸਨ।



ਗਾਸਕ੍ ਵਫਾਈਟ 'ਤ ਰ ੜੀਂਦੀ ਯਕ੍ਭ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕ੍ਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬਕਤਕ੍ ਰਾਨ (ੀ.ਆਯ..ਨ) ਕ੍ਾਯਡ ਜਾਯੀ ਕ੍ਯਨ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦ ਸਨ- https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY

ਰਾਨ, ਰ ਣ-ਦਣ ਦੀਆਂ ਟਟਭੈਂਟਾਂ ਅਤ .ੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਗਦਾਨ

PRAN Card


ਅਟਰ ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਬਕਤਕ੍ ਰ ਣ-ਦਣ ਟਟਭੈਂਟ ਾਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱਕ੍ ਵਾਯ ਯਕਜਟਯਡ ਤ ਤ, ਬਾਵ ਅਟਰ ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਰ ਸਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇੱਕ੍ ਗਾਸਕ੍ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤ ਗ ਤ ਉੱਤ ਬਜੀ ਜਾਵਗੀ।



.ੀ.ਵਾਈ ਅਕ੍ਾਉਂਟ/ਮਗਦਾਨ ੰ ਫੰ ਧੀ ਾਯ ਰਸ਼ਨ ਕਯਪ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਫਰਾਂਚ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ੀ.ਜੀ.ਭ. ਕ੍ਰ ਕ੍ੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।



ਮਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕ੍ਾਯੀ ੀ.ਆਯ.-ਨ..ਡੀ.ਰ ਦੁਆਯਾ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਦ ਯਕਜਟਯਡ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ 'ਤ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਤ .ਭ. ਅਰਯਟ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਗੀ।



ਗਰਾਸਕ੍ ਨੂੰ .ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕ੍ੀ ਧ ਪਾਯਭ ਕਵੱ ਚ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਯਨਾ ਗਾ ਅਤ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਵੱ ਚ ਇ ਨੂੰ ਜਭਹਾ ਕ੍ਯਨਾ ਵਗਾ, ਕਵਅਕ੍ਤੀਗਤ ਜਾਣਕ੍ਾਯੀ ਕਜਵੇਂ ਕਕ੍ ਤਾ, ਪਨ ਨੰਫਯ, ਆਕਦ ਕਵੱ ਚ ਧ ਕ੍ਯਨ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦ

.ੀ.ਵਾਈ ਦ ਅਧੀਨ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਦ ਵਯਕਵਆਂ ਕਵੱ ਚ ਧ
ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਪਾਯਭ ਨੂੰ https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php ਤੋਂ ਔਨਰਾਈਨ ਡਾਉਨਰ ਡ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ ਕ੍ਦਾ ਸ।


ਮਗਦਾਨ ਦੀ ਫਾਯੰ ਫਾਯਤਾ ਕਵੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਕ੍ ਕਤਭਾਸੀ ਮਗਦਾਨ ਤੋਂ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਮਗਦਾਨ ਰਈ ਜਾਂ ਅਯਧ-ਰਾਨਾ ਮਗਦਾਨ ਤੋਂ ਕਤਭਾਸੀ ਮਗਦਾਨ ਆਕਦ ਰਈ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਫਰਾਂਚ ਕਵੱ ਚ .ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਕਰਖਤੀ ਫਨਤੀ ਜਭਹਾਂ ਕ੍ਯਨ
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਕ੍ਦੀ ਸ।
ੈਂਸ਼ਨ ਯਕ੍ਭ ਦਾ ਅਗਰਡ / ਡਾਉਨਗਰਡ



.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕ੍ ਕਵੱ ਤੀ ਾਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱਕ੍ ਵਾਯ ਆਣੀ ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕ੍ਭ ਨੂੰ ਅਗਰਡ/ਡਾਉਨਗਰਡ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦ ਸਨ।



ਇਸ ਕਵਸ਼ਸ਼ਤਾ ਉਬਗਤਾ ਨੂੰ ਜਭਹਾ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ/ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗਾਯੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ੈਂਸ਼ਨ ਯਾਸ਼ੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਾ ਰਾਤ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਵੱ ਖਯੀ ਯਕ੍ਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਯਨ ਦ ਮਗ ਫਣਾਉਂਦੀ ਸ।



ਅਗਰਡ ਸਣ ਦੀ ਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਯਕ੍ਭ ਜਭਹਾ ਕ੍ਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ ਅਤ ਡਾਉਨਗਰਡ ਦੀ ਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਗਦਾਨ ਵਾ ਕ੍ੀਤ ਜਾਣਗ।



ਕਵਕਚੰ ਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਾਰ ਕਵੱ ਚ ਇੱਕ੍ ਵਾਯ ਕ੍ਦ ਵੀ ਉਰਫਧ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਕਜ ਰਈ ".ੀ.ਵਾਈ ਫਕ੍ਰਾਈਫਯ ਧ ਪਾਯਭ" https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber
Modification Form, .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਵੱ ਚ ਜਭਹਾ ਕ੍ਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸ। ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕ੍ਭ ਨੂੰ ਅਗਰਡ ਕ੍ਯਨ ਦਾ ਅਯਥ ਸ ਕਕ੍ ਗਾਸਕ੍ ਦੀ ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕ੍ਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤ ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕ੍ਭ ਨੂੰ ਡਾਉਨਗਰਡ ਕ੍ਯਨ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸ ਕਕ੍ ਗਾਸਕ੍ ਦੀ
ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕ੍ਭ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
.ੀ.ਵਾਈ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਜਾਣਾ



ਵਇੱਿਤ ਕਨਕ੍ਾ (60 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਫਾਸਯ ਕਨਕ੍ਰਣਾ): .ੀ.ਵਾਈ ਖਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਕ੍ਯਨ ਰਈ ਕਨਮਭਤ ਤਯ 'ਤ ਬਯ ਸ "ਅਕ੍ਾਉਂਟ ਫੰ ਦ ਕ੍ਯਨ ਦਾ ਪਾਯਭ (ਵਇੱਿਕ੍ ਗਕਜ਼ਟ)" ਪਾਯਭ ਅਤ ਸਯ ਫੰ ਧਤ ਦਤਾਵਜ਼ ਫੰ ਧਤ .ੀ.ਵਾਈ.ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਵੱ ਚ ਜਭਹਾ ਕ੍ਯਵਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।। ਪਾਯਭ: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form 'ਤ ਉਰਫਧ ਸ। ਇਸ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਫਰਾਂਚ ਕਵੱ ਚ
ਵੀ ਉਰਫਧ ਸਵਗਾ। ਗਰਾਸਕ੍ ਨੂੰ .ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਨਾਰ ਜੁੜ ਕਵੰ ਗਜ਼ ਫੈਂਕ੍ ਖਾਤ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਨਸੀਂ ਕ੍ਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ, ਸਾਰਾਂਕਕ੍ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦੀ ਰਕਕ੍ਕਯਆ ਕ੍ਯਕ੍ .ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਫੰ ਦ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ ਗਰਾਸਕ੍ ੂਯਵ-ਕਯੱ ਕ੍ ਗਕਜ਼ਟ ਤ ਰਾਤ ਕ੍ਯਗਾ ਉਸ
.ੀ.ਵਾਈ ਕਰੰਕ੍ਡ ਕਵੰ ਗਜ਼ ਫੈਂਕ੍ ਖਾਤ ਕਵੱ ਚ ਟਰਾਂਪਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਅਤ ਇ ਖਾਤ ਦ ਫੰ ਦ ਸਣ ਨਾਰ ਫੰ ਦ ਸਣ ਦੀ ਰਕਕ੍ਕਯਆ ਦ ਟਰਾਂਯ ਕਵੱ ਚ ਭੱ ਕਆ ਦਾ ਸ ਕ੍ਦੀ ਸ।



ਭਤ ਦ ਕ੍ਾਯਨ ਕਨਕ੍ਾੀ: ਦਾਅਵਦਾਯ ਸੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਬਯ ਗ ".ੀ.ਵਾਈ ਕ੍ਰ ਜ਼ਯ ਪਾਯਭ (ਭਤ)" ਦ ਨਾਰ ਫੰ ਧਤ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਫਰਾਂਚ ਕਵੱ ਚ ਭਤ ਦ ਯਟੀਕਪਕ੍ਟ ਦੀ ਇੱਕ੍ ਕ੍ਾੀ ਜਭਹਾ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦਾ ਸ। ਪਾਯਭ:
www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form 'ਤ ਉਰਫਧ ਸ । ਇਸ .ੀ.ਵਾਈ-.ੀ ਫਰਾਂਚ ਕਵੱ ਚ ਵੀ ਉਰਫਧ ਸਵਗਾ।



.ੀ.ਵਾਈ ਅਕ੍ਾਉਂਟ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਦੀ 60 ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰਾਂ ਭਤ ਸਣ ਤ, ਤੀ/ਤਨੀ ਕ੍ਰ ਕਵਕ੍ਰ ਸ ਕਕ੍ ਉਸ ਕਨਵਸ਼ ਦ ਫਾਕ੍ੀ ਯਕਸੰ ਦ ਭੇਂ ਰਈ, ਜਦੋਂ ਤਕ੍ ਅਰ ਗਾਸਕ੍ ਉਭਯ ਦ 60 ਾਰ ੂਯ ਨਸੀਂ ਕ੍ਯ ਰੈਂ ਦਾ ਗਾਸਕ੍ ਦ .ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਕਵੱ ਚ ਮਗਦਾਨ ਜਾਯੀ
ਯੱ ਖ, ਜ ਕਕ੍ ਤੀ/ਤਨੀ ਦ ਨਾਭ ਤ ਫਣਾਈ ਯੱ ਕਖਆ ਜਾ ਕ੍ਦਾ ਸ। ਜ ਤੀ ਜਾਂ ਤਨੀ ਖਾਤ ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਨਸੀਂ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਸੁੰ ਦ , ਤਾਂ ਉਨੂੰ ਕਯਪ ਇਕ੍ੱ ਠੀ ਕ੍ੀਤੀ ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਤ, ਅਯਥਾਤ ਉ ਦੁਆਯਾ .ੀ.ਵਾਈ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤ ਮਗਦਾਨ ਵਾ ਕ੍ਯ ਕਦੱ ਤ ਜਾਣਗ,
ਉ ਦੁਆਯਾ ਕਦੱ ਤ ਮਗਦਾਨਾਂ ਉੱਤ ਕ੍ਭਾ ਅਰ ਕਵਆਜ ਦ ਨਾਰ (ਖਾਤਾ ਦਖਬਾਰ ਦ ਖਯਕਚਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ੱ ਟਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ)।



60 ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ .ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਦ ਗਾਸਕ੍ ਦੀ ਭਤ ਸਣ ਤ, ਗਾਸਕ੍ ਦ ਤੀ/ਤਨੀ ਨੂੰ ਭਸੀਨਾਵਾਯ ਗਾਯੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ੈਂਸ਼ਨ ਬੁਗਤਾਨਮਗ ਸਵਗੀ ਅਤ ਤੀ/ਤਨੀ ਦੀ ਗਯ ਸਾਜ਼ਯੀ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਤ ਸਣ ਤ, ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਕ੍ੱ ਠੀ ਕ੍ੀਤੀ
ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਤ/ਕ੍ਾਯ ਗਾਸਕ੍ ਦ ਨਾਭਜ਼ਦ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਨੂੰ ਬੁਗਤਾਨਮਗ ਸਵਗੀ। ਨਾਭਜ਼ਦ ਕਵਅਕ੍ਤੀ ਗਾਸਕ੍ ਦ ਜੀਵਨ ਾਥੀ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਕ੍ਈ ਸਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
.ੀ.ਵਾਈ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕ੍ਸ਼ਨ



.ੀ.ਵਾਈ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕ੍ਸ਼ਨ .ੀ.ਵਾਈ ਉਬਗਤਾਵਾਂ ਰਈ ਭੁਪਤ ਉਰਫਧ ਸ, ਕਜੱ ਥ ਸਾਰ ਸੀ ਦ 5 ਮਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾ ਕ੍ਦੀ ਸ ਅਤ ਟਰਾਂਜਕ੍ਸ਼ਨ ਟਟਭੈਂਟ ਅਤ ਈ-ਰਾਨ ਵੀ ਕਫਨਾਂ ਕਕ੍ ਪੀ ਦ ਕਕ੍ ਵੀ ਭੇਂ ਡਾਉਨਰ ਡ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾ
ਂ ਯਾਇਡ ਉਬਗਤਾ ਯਚ ਔਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ ‘.ੀ.ਵਾਈ ਅਤ ਨ.ੀ. ਰਾਈਟ’ ਟਾਈ ਕ੍ਯਕ੍ ਗੂਗਰ ਰ ਟਯ ਤੋਂ .ੀ.ਵਾਈ ਭਫਾਈਰ ਰੀਕ੍ਸ਼ਨ ਡਾਉਨਰ ਡ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦ ਸਨ।
ਕ੍ਦਾ ਸ। ਡ
.ੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਕ੍ਯਨਾ



ਗਾਸਕ੍ ਕਕ੍ ਵੀ ਭੇਂ ਅਤ ਕਕ੍ਤ ਵੀ www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite or through CGMS ਉੱਤ ਕਵਕਜ਼ਟ ਕ੍ਯਕ੍ ਭੁਪਤ ਕਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦ ਸਨ



ਕਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਕ੍ਯਨ ਵਾਰ ਗਾਸਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਕਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦ ਕਵਯੁੱ ਧ ਟਕ੍ਨ ਨੰਫਯ ਅਰਾਟ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਗਾਸਕ੍ “Check the status of Grievance / Enquiry already registered” ਤਕਸਤ ਕਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦੀ ਕਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਯ ਕ੍ਦ ਸਨ।
.ੀ.ਵਾਈ ਸ਼ਰ ਭੀਡੀਆ ਜ ਕਰੰਕ੍

.ੀ.ਵਾਈ, ੀ.ਪ.ਆਯ.ਡੀ. ਜ


ਪਫੁੱ ਕ੍

ੀ.ਪ.ਆਯ.ਡੀ. ਜ
ਕਰੰਕ੍ਡਇਨ

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

https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of- india-

051614168/?originalSubdomain=in


.ੀ.ਵਾਈ ਾਠਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਮੂ ਕਟਉਫ ਕਰੰਕ੍

ਮੂਕਟਊਫ

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

ਟਕਵੱ ਟਯ

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

https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg- O6ipH1J_HTfU17ug
ਉੱਤ ਉਰਫਧ ਸ

ਉੱਤ ਉਰਫਧ ਸ

ਵਧਯ ਜਾਣਕ੍ਾਯੀ ਰਈ: ਕਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਕ੍ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਯ:
ਅਟਰ ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ ਸਰ ਡਕ੍ (ਟਰ ਪਰੀ): 1800 110 069
ਕਕ੍ਯਾ ਕ੍ਯਕ੍ ਕਵਕਜ਼ਟ ਕ੍ਯ:
ੀ.ਪ.ਆਯ.ਡੀ. ਵਫਾਈਟ: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs
ਨ..ਡੀ.ਰ ਵਫਾਈਟ: 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
ਨ.ੀ. ਟਯੱ ਟ ਦੀ ਵਫਾਈਟ: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf

