
                                                                                                            

ਅਟਲਪੈਂਸ਼ਨਯਜੋਨ (ਏਪੀਆਈ)-ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਇਨਫਰਮਸੇ਼ਨ ਬਰਸੋ਼ਰ 

•  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ APY ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, 2000 ਰੁਪਏ, 3000 ਰੁਪਏ, 4000 ਰੁਪਏ, 5000 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ 

ਮਹੀਨਾ 60 ਸਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 

•  APY  ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। APY ਸਕੀਮ ਰਵੱਚ  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਲੋਂ 

ਅਕਤੂਬਰ/01/2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

•  ਬੈਂਕ ਬਰਾਾਂਚ/ਪੋਸਟ-ਆਰਫਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਾਂ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਜੀਟਲ ਆਨਬੋਰਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ  ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

• APY  ਖਾਤਾ ਖੋਲਹਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮਕਨ ਅਤੇ ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

•  ਸੇਰਵੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਟੋ ਿੈਰਬਟ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਸਕ ਜਾਾਂ ਰਤਮਾਹੀ ਜਾਾਂ ਰਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6 0 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰੂੀ ਹਣੋ 'ਤ ੇਅਟਲ ਪਨੈਸ਼ਨ ਯਜੋਨਾ (APY) ਦ ੇਤੀਹਰ ੇਲਾਭ 

• ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। 

• ਉਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। 

• ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। 

PRAN, ਟਰਾਾਂਜਕੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਤ ੇਯਗੋਦਾਨ ਅਿੰਰ ਏ.ਪੀ.ਵਾਈ 

•  ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ PRAN ਕਾਰਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਾਂ ਰਪਰੰਟ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਸੇ ਵੇ ਟਾਈਮ ਰਬਨਾ ਰਕਸੇ ਮੱੁਲ 

• www.npscra.nsdl.co.in. Home > Portal Pension Yojana> APY Plan >Transfer Statement ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 
• ਭੌਰਤਕ PRAN ਕਾਰਿ ਦੇ ਲਈ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ- 

https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>AtalPensionYojana>>PrintAPY PRAN card ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਅਟਲ ਪੈਂਸ਼ਨਯੋਜਨਾ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਲ ਰਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਰਜਸਟਰਿ ਪਤੇ ਤ ੇਭਜੇੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ ੋਕੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਲਗੇ ਪਤਾ ਦਰਜ਼ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਪਰੋਟੀਨ-ਸੀਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਪੀਰੀਓਰਿਕ ਐਸਐਮਐਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰਹੀ ਯੋਗਦਾਨਾ ਦੀ ਸਰਤਥੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਰਰਜਸਟਰਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉੈੱਤੇ ਸੰਚਾਰਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

• E-PRAN ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ DIGI-LOCKER 'ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

APY ਦ ੇਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦ ੇਵਰੇਰਵਆਾਂ ਦਾ ਅਪੱਿਟੇ/ਸਧੋ 

• ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ APY ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੋਧ ਫਾਰਮ ਰਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਵੇਂ ਪਤ,ੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਰਦ ਦੇ ਸੰਸੋ਼ਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ APY-SP ਸ਼ਾਖਾ ਰਵੱਚ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। Theformcanbedownloadedonlinefromhttps://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php 

• ਆਟੋ ਿੈਰਬਟ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ.g.fromਰਜਵੇ ਕੇ ਰਤਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ,ਸ਼ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਰਤਮਾਹੀ ਆਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲਖਤ ਰਪੂ ਰਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਗਰਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਭਰ  APY-SP ਜਾਾਂਚ ਰਵਚ ਜਮਾਾਂ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
quarterlycontributiontomathlycontributionorfromfromhalfyearlycontributiontoquarterlycontributionetc.maybedoneaftersubmissionofwrittenr

equestbythe APY ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ TheAPY-SP ਬਰਾਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ। 

• APY ਗਾਹਕਾਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਰਿੰਗ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਗਾਹਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇAPY ਖਾਤੇ ਰਵੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਪਿੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ - 

https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >>ਆਧਾਰ ਸੀਰਿੰਗ APY ਗਾਹਕ ਲਈ । 

ਪਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਪਗਰਿੇ/ਿਾਊਨਗਰਿੇ 

• APY ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ APY SP ਸ਼ਾਖਾ ਰਵੱਚ "APY ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੋਿੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ" ਜਮਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਿ/ਿਾਊਨਗਰੇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਫਾਰਮ https://www.npscra.nsdl.co.in/>>ਘਰ>>ਅਟਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯਜੋਨਾ>>ਫਾਰਮ>>ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ>> 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

• ਇਸ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਗਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਰਕਮ ਮੁਤਾਰਬਕ ਜਮਾਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਤਰ / ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਅੱਪਗਰੇਿ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਕਮ ਜਮਾਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਿਾਊਨਗਰੇਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਰੀ-ਰਫਕਸੇਸ਼ਨ ਰਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਗਰਿੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਨੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ, ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਫਰਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 



APY ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲੋ 

• ਸਵੈ-ਇੱਿਤ ਰਨਕਾਸ (60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ): APY ਖਾਰਤਆਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਾਂ ਭਰਰਆ ਹੋਇਆ “ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ (ਸਵੈਇੱਿਤ 

ਐਗਰਜ਼ਟ)” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ APY-SPbranch.Theformisavailableat:www.npscra.ind> Home>>AtalPensionYojana>>Forms>>Withdrawal 

Form>>ਸਵੈ-ਇੱਿਤ ਐਗਰਜ਼ਟ APY ਕਢਵਾਉਣਾ ਫਾਰਮ। ਇਹ APY-SP ਸ਼ਾਖਾ ਰਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ APY ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਲੰਕ ਕੀਤੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਕ APY ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤ ੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਜ ੋਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਨੂੰ APYlinkedsavingsbankaccountਰਵੱਚ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। APY ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੈ੍ਰਰਿਟ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂ ੰਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਫਿੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਮੱਰਸਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ APY ਖਾਤੇ ਦ ੇਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤ:ੇ ਪਤੀ ਜਾਾਂ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਦੇ APY ਖਾਤੇ ਰਵੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਵਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਰਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਮ 

'ਤ ੇਰੱਰਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਕੀ ਰਰਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਗਾਹਕ 60 ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ. ਜੇਕਰ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਖਾਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 

ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਰਫ ਜਮਹਾਾਂ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ APY ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਯਗੋਦਾਨਾਾਂ (ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਖੱ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਖਰਰਚਆਾਂ 

ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ। 

• ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਨਕਲਣਾ: ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਰਆ "APY ਕਲੋਜ਼ਰ ਫਾਰਮ (ਮੌਤ)" ਮੌਤ ਸਰਟੀਰਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ APY-SP ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜਮਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਫਾਰਮ ਇੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.npscra.nsdl.co.in >>ਘਰ>>ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ>>ਫਾਰਮ>>ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ>>ਏਪੀਵਾਈਿੈਥ ਫਾਰਮ। ਇਹ APY-SPBranchaswell 

'ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 

APY ਮਬੋਾਈਲ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ 

• APY ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ APY ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਰਜੱਥ,ੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 5 ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ e-PRAN ਨੂੰ ਵੀ 
ਰਬਨਾਾਂ ਰਕਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਿਰਾਇਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੋਜ ਰਵਕਲਪ ਰਵੱਚ ‘APY ਅਤੇ NPS Lite’ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ APY 

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• APY ਚੈਟ ਬੋਥ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਲਾਈਵ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਜ ੋਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਪਗਰੇਿ/ਿਾਊਨਗਰੇਿ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ। 

APY ਦ ੇਤਰਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗੰਣਾ ਅਤ ੇਰਸ਼ਕਾਇਤ ਉਠਾਉਣਾ 
• APY ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪਰੋਟੀਨ CRA-ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈਲਪ ਿੈਸਕ (ਟੋਲ ਫਰੀ) ਨੂੰ 1800 8891030 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• APY ਚੈਟ ਬੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਵੈੈੱਬ 'ਤ ੇਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ ੋਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਰਵੱਚ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 

• APY ਖਾਤੇ / ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰ ੇਸਵਾਲ APY-SP ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>ਚੁਣੋ:NPS-LiteorthroughCGMS 'ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਰਕਧਰੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• "ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਪਰਹਲਾਾਂ ਹੀ ਰਰਜਸਟਰਿ" ਅਧੀਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

APY ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਪਜੇ ਰਲਕੰ 

 

 

 

 
 

 

 

APY, PFRDA ਪਨੰਾ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਫਸੇਬੁਕੱ 

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

 

 ਆਪ ਕੀ ਪਾਠਸਾਲਾ ਦਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਟਲਿੰਕ -
https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-

O6ipH1J_HTfU17ug  

PFRDA ਪਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

 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  

 

ਹਰੋ ਵਰੇਰਵਆਾਂ ਲਈ: ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਵਖੇ ੋ

PFRDA 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ:https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails,https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYojana>>FA

Qs 

ਪਰੋਟੀਨ- CRAWebsite:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>ਜਾਣ-
ਪਿਾਣ>>APYSchemedetails,www.npscra.nsdl.co.in>>ਘਰ>>AtalPensionYojana>>FAQ's>>APYFAQ's 
NPSTrustWebsite:http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails.pdf,http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>> 



 

 

 

 

ਨੋਟ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇ ਰਕਸ ੇਵੀ ਅਨੁਵਾਰਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦ ੇਅਰਥਾਾਂ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ 
ਅਰਥ ਇਕੋ ਰਜਹਾ (ਪਰਬਲ ) ਹੋਵੇਗਾ। 

 

 

QR CODE 

1. APY MOBILE APP 2. APY PODCASTS  

 a) Downloading APY transactionstatementande PRAN b) E-APY  Process 

   

 

 

 

 

 

 
  


