அடல் பென்ஷன் ய ோஜனோ (APY) – சந்தோதோரர் தகவல் ககய டு
•

இந்திய அரசாங்கத்தால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியமாக ரூ. 1000, ரூ 2000, ரூ 3000, ரூ 4000 மற்றும் ரூ.5000 அளவுகளில் 60 வயதுக்குப் பிைகு APY
வழங்குகிைது.
சந்தாதாரர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வவண்டும். APY இல் வசர சந்தாதாரரின் வயது 18 முதல் 40 வயது வறர இருக்க வவண்டும்.
சந்தாதாரர் APY இல் ஒரு வங்கி கிறள / தபால் அலுவலகம் மூலம் (கிறடக்கும் ஆன்றலன் / ஆஃப்றலன் முறைகளின் வழியாக) வசரலாம்.
APY கணக்கில் நியமனதாரர் மற்றும் வாழ்க்றகத் துறணயின் விவரங்கறள வழங்குவது கட்டாயமாகும்.
வசமிப்பு வங்கி கணக்கிலிருந்து ஆட்வடா டடபிட் வசதி மூலம் மாதாந்திர அல்லது காலாண்டு அல்லது அறர ஆண்டு அடிப்பறடயில் கட்டணம் டசலுத்தப்படலாம்.
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APY இன் கீழ், PRAN, ெரிவர்த்தகன அறிக்கககள் மற்றும் ெங்களிப்பு
www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal pension Yojana>>APY e-PRAN/Transaction statement view என்பதற்குச் டசன்று, பரிவர்த்தறன அறிக்றக மற்றும் PRAN அட்றடறய எப்வபாது
வவண்டுமானாலும், எங்கிருந்தும், இலவசமாகப் பார்றவயிடப்படலாம்.
https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card இறணயதளத்தில் வதறவயான டதாறகறய டசலுத்திய பின்னர் வன்நகல் PRAN
அட்றடறய வழங்க சந்தாதாரர் வகாரலாம்.
அடல் டபன்ஷன் வயாஜனாவில் வசர்ந்த பிைகு, பரிவர்த்தறன அறிக்றகயின் வன்நகல் வருடத்திற்கு ஒரு முறை பதிவு டசய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அனுப்பப்படும், அதாவது
அடல் டபன்ஷன் வயாஜனாவுக்கு பதிவுடசய்யும் வபாது சந்தாதாரர் வழங்கிய முகவரிக்கு.
APY கணக்கு / பங்களிப்பு டதாடர்பான அறனத்து வகள்விகளும் APY-SP கிறளயில் மட்டுவமா அல்லது CGMS வழியாக மட்டுவமா எழுப்பப்பட வவண்டும்.
பங்களிப்புகளின் நிறல குறித்த தகவல்கள் CRA-NSDL மூலமாக சந்தாதாரரின் பதிவு டசய்யப்பட்ட டமாறபல் எண்ணிற்கு அவ்வப்வபாது SMS அடலர்டுகள் மூலம்
டதரிவிக்கப்படும்.
APY இன் கீழ் சந்தோதோரர் விவரங்ககை மோற்றி கமத்தல்
APY சந்தாதாரர் மாற்ைப் படிவத்தில் விரும்பிய மாற்ைங்கறள பூர்த்தி டசய்து, முகவரி, டதாறலவபசி எண் வபான்ை தனிப்பட்ட தகவல்கறள மாற்றியறமக்க வதறவயான
ஆவணங்களுடன் சந்தாதாரர் APY-SP கிறளயில் சமர்ப்பிக்க வவண்டும். அதற்கான படிவத்றத ஆன்றலனில் https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
இலிருந்து பதிவிைக்கம் டசய்யலாம்
பங்களிப்பின் காலமுறை மாற்ைம் எ.கா. காலாண்டு பங்களிப்பிலிருந்து மாதாந்திர பங்களிப்பு அல்லது காலாண்டு பங்களிப்பிலிருந்து அறர ஆண்டு பங்களிப்பு வபான்ைவற்றை,
APY சந்தாதாரர் எழுத்துபூர்வமான வகாரிக்றகறய APY-SP கிறளக்கு சமர்ப்பித்த பின்னர் வமற்டகாள்ளலாம்.
ஓய்வூதி பதோககக யமம்ெடுத்துதல் / குகைத்தல்
APY சந்தாதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத் டதாறகறய நிதியாண்டுக்கு ஒரு முறை வமம்படுத்தலாம் / குறைக்கலாம்.
வதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட புதிய உத்தரவாத ஓய்வூதியத் டதாறகயின் படி டடபாசிட் டசய்யப்பட வவண்டிய / திரும்பப் டபை வவண்டிய வவறுபட்ட டதாறகறயச் சரிபார்க்க இந்த
அம்சம் பயனருக்கு உதவுகிைது.
வமம்படுத்தப்பட்டால் அதிக அளவு டடபாசிட் டசய்யப்பட வவண்டும், குறைக்கப்பட்டால் கூடுதல் பங்களிப்புகள் சந்தாதாரர்களுக்கு திருப்பித் தரப்படும்.
மாறுதல் வசதி வருடத்திற்கு ஒரு முறை எப்வபாது வவண்டுமானாலும் கிறடக்கும். அதற்கான “APY சந்தாதாரர் மாற்றும் படிவம்” https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>Home>>Atal Pension
Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber Modification Form இல் கிறடக்கப்டபறும் மற்றும் அறத APY-SP கிறளயில் சமர்ப்பிக்க வவண்டும். ஓய்வூதியத் டதாறகறய
வமம்படுத்துவது என்பது சந்தாதாரரின் ஓய்வூதியத் டதாறகறய அதிகரிப்பது மற்றும் ஓய்வூதியத் டதாறகறயக் குறைப்பது என்பது சந்தாதாரரின் ஓய்வூதியத் டதாறகறயக்
குறைப்பது என்று அர்த்தமாகும்.
APY இலிருந்து பவளிய றுதல்
தன்னார்வ டவளிவயறுதல் (60 வயதிற்கு முன்னர் டவளிவயறுதல்): APY கணக்குகறள மூடுவதற்கு முறையாக நிரப்பப்பட்ட “கணக்கு முடிப்பு படிவம் (தன்னார்வ டவளிவயறு)
படிவம்” மற்றும் பிை டதாடர்புறடய ஆவணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட APY-SP கிறளயில் சமர்ப்பிக்கப்பட வவண்டும். இந்தப் படிவம் www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension
Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form இல் கிறடக்கும். இது APY-SP கிறளயிலும் கிறடக்கும். APY கணக்கு மூடப்பட்டிருந்தாலும் சந்தாதாரர் APY
கணக்குடன் இறணக்கப்பட்ட வசமிப்பு வங்கிக் கணக்றக மூடக்கூடாது, ஏடனனில் முதிர்ச்சியறடயும் முன் டவளிவயறும்வபாது சந்தாதாரர் டபறும் முடிப்பு டதாறககள் APY
இறணக்கப்பட்ட வசமிப்பு வங்கி கணக்கிற்கு மாற்ைப்படும் என்பதால், அந்த கணக்றக மூடுவது முடிப்பு டதாறகறய மாற்றுவதில் சிக்கறல ஏற்படுத்தலாம்.
இைப்பு காரணமாக டவளிவயறுதல்: உரிறமவகாருபவர் முறையாக நிரப்பப்பட்ட “APY முடிப்பு படிவம் (இைப்பு)” மற்றும் இைப்பு சான்றிதழின் நகறல சம்பந்தப்பட்ட APY-SP
கிறளயில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்த படிவம் www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form இல் கிறடக்கிைது. இது APY-SP கிறளயிலும் கிறடக்கும்.
60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் APY கணக்கு சந்தாதாரர் இைந்தால், சந்தாதாரரின் APY கணக்கில் பங்களிப்றப 60 வயது வறரயிலான மீதமுள்ள அசல் காலத்திற்குத் டதாடரும்
விருப்பத்வதர்வு வாழ்க்றகத் துறணக்கு உள்ளது மற்றும் அது வாழ்க்றகத் துறணயின் டபயரில் பராமரிக்கப்படலாம். இைந்த வாழ்க்றகத் துறண கணக்றகத் டதாடர
நியமனதாரர் விரும்பவில்றல எனில், அவன் / அவளுக்கு திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய வளம் மட்டுவம திருப்பித் தரப்படும். அதாவது அவர் APY க்கு அளித்த உண்றமயான நிகர
பங்களிப்புகளில் ஈட்டப்பட்ட வட்டி (கணக்கு பராமரிப்பு கட்டணங்கறளக் கழித்த பிைகு).
60 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு APY கணக்கு சந்தாதாரர் இைந்தால், மாதாந்திர உத்தரவாத ஓய்வூதியம் சந்தாதாரரின் வாழ்க்றகத் துறணக்கு டசலுத்தப்படும் மற்றும் வாழ்க்றகத் துறை
இல்லாமவலா அல்லது மரணமறடந்துவிட்டாவலா, சந்தாதாரர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் படி திரட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய வளம் / டமாத்தத்டதாறக சந்தாதாரரின் வாரிசுதாரருக்குச்
டசலுத்தப்படும். வாரிசுதாராக, சந்தாதாரரின் வாழ்க்றகத் துறணத் தவிர வவறு எவர் வவண்டுமானதாலும் இருக்கலாம்.
APY பமோகெல் பச லி
APY டமாறபல் டசயலி APY பயனர்களுக்கு இலவசமாக கிறடக்கிைது, இதில், சமீபத்திய 5 பங்களிப்புகறள சரிபார்க்கலாம் மற்றும் பரிவர்த்தறன அறிக்றக மற்றும் e-PRAN
ஆகியவற்றை எந்த கட்டணமும் டசலுத்தாமல் எந்த வநரத்திலும் பதிவிைக்கம் டசய்யலாம். வதடல் விருப்பத்தில் ‘APY மற்றும் NPS Lite’ எனத் தட்டச்சு டசய்வதன் மூலம் Android
பயனர்கள் கூகிள் பிவள ஸ்வடாரிலிருந்து APY டமாறபல் டசயலிறய பதிவிைக்கலாம்.
APY இன் கீழ் குகைககை எழுப்புதல்
சந்தாதாரர் எப்வபாது வவண்டுமானாலும் இலவசமாகவும், எங்கிருந்தும் www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite வழியாகவவா அல்லது CGMS வழியாகவவா தங்களது
குறைகறள பதிவு டசய்யலாம்.
குறைகறள எழுப்பும் சந்தாதாரருக்கு எழுப்பப்பட்ட குறைகளுக்கு வடாக்கன் எண் ஒதுக்கப்படும். சந்தாதாரர் குறைகளின் நிறலறய “Check the status of Grievance / Enquiry already
registered” என்பதன் கீழ் சரிபார்க்கலாம்.
APY சமூகஊடகப் ெக்கங்களின் இகைப்புகள்

▪
▪

APY, PFRDA ெக்கங்கள்:
ஃயெஸ்புக்
https://www.facebook.com/OfficialAPY/
APY KI PATHSHALA யூடியூப் இகைப்பு https://www.youtube.com/channel/UC5SuHgO6ipH1J_HTfU17ug

PFRDA ெக்கங்கள்:
▪
லிங்க்டுஇன்
https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-ofindia-051614168/?originalSubdomain=in
▪

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

▪

டுவிட்டர்

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

யமலதிக விெரங்களுக்கு: அகைக்கவும்
அடல் டபன்ஷன் வயாஜனா உதவி றமயம் (கட்டணமில்லாதது): 1800 110 069
வருகக தரவும்:
PFRDA வகலத்தைம்: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs
NSDL வகலத்தைம்: 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
NPS Trust வகலத்தைம்: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf

