
                                                                                                
 

 
అటల్ పనె్షన్ యోజన్ (APY)-సబ్స్ెర్బైర్ ఇన్ఫర్మే షన్ బరో చర్ 

● APYప్భోుత్వం ద్వవర్ా హామీ ఇవ్వబడిన్ కనీస నెలవార్ ీపెన్షన్  స్కీమ్. భారత్దే్శం యొకీ రూ.1000, రూ.2000, రూ.3000,రూ.4000, రూ.5000ప్తోినెల 60 సంవ్త్సర్ాల ఫేజ్ 

త్ర్ావత్. 

● APY ఖాతవ తెరవ్డవనిక,ి చంద్వద్వరులు భారత్ పౌరుల  ్ఉండవలి. సబ్స్ె్రైబర్ 18 మర్యిు 40 సంవ్త్సర్ాల మధ్య ఉండవలి. అకటో బర్/01/2022 న్ ండి, ఆద్వయప్ు ప్న్ ు 

చెలిలంప్ుద్వరులు APY స్కీమ్ లో చేరడవనిక ిఅరుు లు కాద . 
● సబ్స్ె్రైబర్ స్కీమ్ లో చేరవ్చ ు బాయంక్ బాోంచ్/పో స్ాో ఫకస  లేద్వ బాయంకులు అంద్ ంచిన్ డిజిటల్ ఆన్బర ర్ిడంగ్ పాల ట్ఫారమ్ ద్వవర్ా. 
● APY ఖాతవన్  తెర్ిచేటప్ుుడు త్ప్ునిసర్ిగా పరో విడెనవమినేషన్ మర్యిు జీవిత్ భాగస్ావమి వివ్ర్ాలు ఇవ్వవ్ల న్   
● సే్వింగ్స బాయంక్ ఖాతవ న్ ండి ఆట  ోడెబిట్ స్ౌకరయం ద్వవర్ా నెలవార్ ీలేద్వ త్ెమైాసి్క లేద్వ అరధ వార్ిషక పాోతిప్ద్ కన్  వాయిధవ చెలించవ్చ ు 

 

(అటల్ పనె్షన్ యోజన్ (APY) యొకీ టరోప్ుల్ ప్యోోజనవలు) 60 సంవ్త్సర్ాల వ్యస స వ్చిున్ త్ర్ావత్ 

● చంద్వద్వరునిక ిరూ.1000 న్ ండి రూ.5000 వ్రకు జీవిత్కాలప్ు హామీ పెన్షన్. 

● చంద్వద్వరుని మరణవన్ంత్రం జీవితవంత్ం  అద్ే పెన్షన్ చెలిలంచబడుత్ ంద్ . 
● చంద్వద్వరుడు మర్ియు జీవిత్ భాగస్ావమి 60 సంవ్త్సర్ాల వ్యస స వారు  మరణ ంచిన్  త్ర్ావత్ /పో గుప్డిన్ పెన్షన్ సంప్ద తిర్ిగ ిఇవ్వబడుత్ ంద్ . 

PRAN, లావాద్వేీ మర్యిు సహకారం కంిద APY 

● లావాదే్వీ  ప్కోటన్లు  మర్యిు PRAN కార్డ  ద్వవర్ా ఎప్ుుడ్ెనవ ఉచిత్ంగా వీక్ించవ్చ ు మర్ియు ముద్ ంోచవ్చ ుwww.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>అటల్ పెన్షన్ 

యోజన్>>APY e-PRAN/టాోనవసక్షన్ సోే్ట్మ ంట్వ్యయ. 
● చంద్వద్వరుడు  ఫిజికల్  PRAN కారుడ న్  మంజూరు  చేయమని అభయర్ిథంచవ్చ ు, చెలిలంచిన్ త్రువాత్ అవ్సరమ ైన్  వెబ్స్ె్ట్ 

https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.htmఎల్>>అటల్ పెన్షన్ యోజన్>>పోింట్ పక పాోన్కార్డ. 
● అటల్పెన్షన్యోజన్లో న్మోద  చేసి్న్ త్ర్ావత్, స్కీమ్ లావాదే్వీల సోే్ట్మ ంట్లో న్మోదవ్ుత్ ంద్ . 
● పోో టీయన్-CRA ద్వవర్ా ఎప్ుటరకప్ుుడు సమాచవరం అంద్ ంచబడుత్ ంద్ . 
● E-PRAN భారత్ ప్భోుత్వం అంద్ ంచిన్ DIGI-LOCKERలో కూడవ అంద బాటులో ఉంద్ . 

 

APY కంిద చంద్వద్వరుల వివ్ర్ాల న్వీకరణ/సవ్రణ 

● సబ్స్ె్రైబర్ APY సబ్స్ె్రైబర్ సవ్రణ ఫారమ్లో కావ్లసి్న్ మారుులన్  ప్యర్ించవలి మర్యిు వ్యకిిగత్ సమాచవరం వ్ంటర చిరునవమా, ఫో న్ న్ంబర్ మొదల ్న్ వాటర కటసం 

అవ్సరమ ైన్ ప్తవోలతో పాటు APY-SP శాఖకు సమర్ిుంచవలి. ఫారమ్న్  ఆన్ల ్న్లో డౌన్లోడ్ చేస కటవ్చ ుhttps://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php 

● ఆట  ోడెబిట్ యొకీ ఫకోకవవనీసని మారుండి. ఉద్వ. త్ెమైాసి్క సహకారం న్ ండి నెలవార్ ీసహకారం లేద్వ అరధసంవ్త్సరప్ు సహకారం న్ ండి త్ెమైాసి్క సహకారం మొదల ్న్వి 

● APY సబ్స్ె్రైబర్ల కటసం ఆధవర్ స్కడింగ్ మారువ్చ ు విడుదల చేయబడింద్ , దీ్నిలో సబ్స్ె్రైబర్ ర్ియల్ ట ్మ్ పాోతిప్ద్ కన్ APY ఖాతవలో ఆధవర్ అప్డేట్ చేయవ్చ ు.-

https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/>> APY చంద్వద్వరుల కటసం ఆధవర్ స్కడింగ్. 

 
 

పనె్షన్ మొతవి నిు అప్గమేడ్ / డౌన్గమేడ్ 

● APY సబ్స్ె్రైబర్లు APY SP బాోంచ్కి “APY సబ్స్ె్రైబర్ సవ్రణ ఫారమ్”ని సమర్ిుంచడం ద్వవర్ా సంవ్త్సరం పర డవ్ునవ వార్ి పెన్షన్ మొతవి నిు అప్గమేడ్/డౌన్గమేడ్ చేయవ్చ ు. ఫారమ్ 

అంద బాటులో ఉంద్ https://www.npscra.nsdl.co.in/>>హోమ్>>అటల్ పెన్షన్ యోజన్>>ఫారమ్లు>>చంద్వద్వరుల నిరవహణ>> 

● ఈ సద పాయం వినియోగద్వరు ఎంచ కున్ు కొతి్ గాయర్వంటీ పెన్షన్ మొతవి నిక ివ్యతిర్మకంగా డిపాజిట్ చేయడవనిక ి / స్కవకర్ించడవనిక ి  తేడవ మొతవి నిు త్నిఖీ చేయడవనిక ి
వినియోగద్వరుని అన్ మతిస ి ంద్ . 

● అప్గమేడ్లో డిఫర్వనిషయల్ మొతి్ం అవ్సరం మర్ియు అవ్కలన్ మొతి్ం డౌన్గమేడ్లో ఉన్ు చంద్వద్వరులకు తిర్ిగి ఇవ్వబడుత్ ంద్ . 
● ర్ీ-ఫికమసషన్ ప్దధతి ద్వవర్ా పెన్షన్ అప్గమేడ్ యొకీ కొతి్ ఫకచర్ ప్వేోశపెటోబడింద్ , దీ్నిలో ప్సో ి త్ వ్యస స మర్ియు పెన్షన్ మొతి్ంలో వ్యతవయసం ఆధవరంగా చంద్వ చెలిలంచవలి. ఈ 

ప్కోిేయలో, ఏకమొతి్ంలో అవ్కలన్ మొతి్ం డిపాజిట్ చేయవ్లసి్న్ అవ్సరం లేద . 
 

 

APY న్ ండ ినిషరమైన్  
● సవచఛంద నిషరమైణ (60 సంవ్త్సర్ాల కంట ేముంద ): APY ఖాతవల మూస్ివేత్ కటసం సకేమంగా ప్యర్ించిన్ “ఖాతవ మూస్ివేత్ ఫారమ్ (సవచఛంద నిషరమైణ)” మర్ియు ఇత్ర 

సంబంధ త్ ప్తవోలు సంబంధ త్ APY-SPbranchకి సమర్ిుంచబడతవయి. ఈ రూప్ం అంద బాటులో ఉంద్ :www.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>అటల్ పెన్షన్ యోజన్>>ఫారమ్
లు>>ఉప్సంహరణ ఫారమ్>>సవచఛంద నిషరైమణ APY ఉప్సంహరణ ఫారమ్. ఇద్  APY-SP బాోంచ్లో కూడవ అంద బాటులో ఉంటుంద్ . APY ఖాతవ మూస్ివేయబడిన్ప్ుటరకీ APY 

ఖాతవతో లింక్ చేయబడిన్ సే్వింగ్స బాయంక్ ఖాతవన్  సబ్స్ె్రైబర్ మూస్ివేయకూడద . సబ్స్ె్రైబర్ అంద కటవాలిసన్ మూస్ివేత్ ఆద్వయం, APYlinkedsavingsbankacountకి బద్ లీ 

చేయబడుత్ ంద్ . APY కటల జర్ కవేడిట్క ి ముంద  ఆద్వ చేసే్ బాయంక్ ఖాతవన్  మూస్ివేయడం వ్లన్ నిషరమైించిన్ చంద్వద్వరుడు నిధ్ లన్  స్కవకర్ించడంలో సమసయన్  
సృషోించవ్చ ు. 

● 60 సంవ్త్సర్ాల కంట ేముంద  APY ఖాతవ సబ్స్ెర్బైర్ మరణ ంచిన్ప్ుుడు: జీవిత్ భాగస్ావమి యొకీ APY ఖాతవలో చంద్వద్వరుని APY ఖాతవలో సహకార్ానిు కొన్స్ాగించడవనిక ి

అవ్కాశం ఉంద్ , ఇద్  జీవిత్ భాగస్ావమి పేరుప్ె కొన్స్ాగవ్చ ు, మిగిలిన్ వెసోి్ంగ్ సమయం వ్రకు, అసలు చంద్వద్వరుడు 60 సంవ్త్సర్ాల వ్యస స వ్చేు వ్రకు. జీవిత్ 

భాగస్ావమి ఖాతవన్  కొన్స్ాగించకూడదన్ కుంటే, అత్న్ /ఆమ  సే్కర్ించిన్ పింఛన్  సంప్దన్  మాత్మో ేతిర్ిగి చెలిలంచవలి, అంటే అత్న్  APYక ిచేసి్న్ జమా, ద్వనితో పాటు నికర 

వాసివ్ ఆసకిి (ఖాతవ నిరవహణ ఛవర్ీీలన్  తీసి్వేసి్న్ త్ర్ావత్). 

● మరణం కారణంగా నిషరమైించ ట :హకుీద్వరుడు సకేమంగా ప్యర్ించిన్ “APY కటల జర్ ఫారమ్ (మరణం)” మరణ ధ్ృవీకరణ ప్త్ంో యొకీ న్కలుతో పాటు సంబంధ త్ APY-SP 

శాఖకు సమర్ిుంచవ్చ ు. ఫారమ్లు ఇకీడ అంద బాటులో ఉనవుయి:www.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>అటల్ పెన్షన్ యోజన్>>ఫారమ్లు>>ఉప్సంహరణ 

ఫారం>>APYdeath ఫారమ్. ఇద్  APY-SPBranchaswell వ్దద  కూడవ అంద బాటులో ఉంటుంద్ . 
 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html
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/
http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.npscra.nsdl.co.in/


 

 

APY మొబ ల్్ అపిల కమషన్ 

● APY మొబ ్ల్ అపిల కమషన్ APY వినియోగద్వరులకు ఉచిత్ంగా అంద బాటులో ఉంద్ , ఇకీడ, ఇటీవ్లి 5 సహకార్ాలన్  త్నిఖీ చేయవ్చ ు మర్ియు లావాదే్వీ ప్కోటన్ మర్ియు e-

PRAN కూడవ ఎటువ్ంటర ఛవర్ీీ చెలిలంచకుండవ ఎప్ుుడ్ెనవ డౌన్లోడ్ చేస కటవ్చ ు. ఆండవోయిడ్ యూజరుల  సె్ర్ు ఆప్షన్లో 'APY మర్ియు NPS Lite' అని ట ్ప్ చేయడం ద్వవర్ా 
గూగుల్ పేల  స్ోో ర్ న్ ండి APY మొబ ్ల్ అపిల కమషన్న్  డౌన్లోడ్ చేస కటవ్చ ు. 

● APY చవట్ బర తవస్ యొకీ కొతి్ ఫకచర్ మొబ ్ల్ అపిల కమషన్లో ప్తో్యక్ష ప్సో్ారం చేయబడింద్ , ఇద్  త్కుీవ్ మాన్వ్ జోకయంతో నిజ సమయంలో ప్శోులన్  ప్ర్ిషీర్ంిచడంలో 
సహాయప్డుత్ ంద్ . 

● పెన్షన్ అప్గమేడ్/డౌన్గమేడ్ కాలికుయలేటర్ లభయత్. 

APY కంిద సమాచవర్ానిు కటరడం మర్యిు ఫరి్ాయద లన్  లేవ్నతిె్డం 

● సబ్స్ె్రైబర్లు APY గుర్ించి మర్ింత్ సమాచవరం కటసం 1800 8891030లో పరో టీన్ CRA-అటల్ పెన్షన్ యోజన్ హెల్ు డెస్ీ (టోల్ ఫక)ోకి కాల్ చేయవ్చ ు. 

● APY చవట్ బాట్ యొకీ కొతి్ ఫకచర్ వెబ్లో ప్తో్యక్ష ప్సో్ారం చేయబడింద్ , ఇద్  త్కుీవ్ మాన్వ్ జోకయంతో నిజ సమయంలో ప్శోులన్  ప్ర్ిషీర్ించడంలో సహాయప్డుత్ ంద్ . 
● APY ఖాతవ / సహకార్ానిక ిసంబంధ ంచిన్ అనిు ప్శోులన్  APY-SP శాఖకు కూడవ చేయవ్చ ు. 

● చంద్వద్వరుడు ఎకీడి న్ ండ్ెనవ ఉచిత్ంగా ఫిర్ాయద లన్   చేయవ్చ ు: www.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>ఎంచ కటండి:NPS-LiteorthroughCGMS. 

● సబ్ స్ె్రైబర్  చేసి్న్  ఫిర్ాయద కు  ఒక టోకవన్  నెంబర్ ఇవ్వబడుత్ ంద్ . సదరు  సబ్ స్ె్రైబర్ త్న్  చేసి్న్  ఫిర్ాయద   వివ్రములన్   CRA  వెబ్ స్ె్ట్  న్ ండి  త్నిఖీ  
చేస కటవ్చ ు   
 

 

 
 

APYSocialMediaPageLinks 
 

APY,PFRDఏపక అంద బాటులో ఉంద్  
▪ ఫసే ుక్  

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

▪ APY KI PaTHSHALA యొకీ యూ టయయబ్ లింక్ -

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

PFRDAP పజేీ అంద బాటులో ఉంద్  
• లింక్డఇన్ https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-

051614168/?originalSubdomain=in 

▪ యూటయయబ్ https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-

LDeyIWCwYu15Q 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

గమనిక: ఇంగీలష్ మర్ియు ఇత్ర భాషల మధ్య ఈ బరో చర్ యొకీ ఏద్ె్నవ అన్ వ్ద్ ంచబడిన్ సంసీరణ యొకీ అర్ాథ ల మధ్య ఏద్ె్నవ వ్యతవయసం ఉన్ుటలయితే, ఆంగల వెరషన్ యొకీ 
అరథం ప్బోలంగా ఉంటుంద్ . 

 

 

మరిన్నివివరాలకోసం:దయచసేసిందరశించండ ి

PFRDAవబె్స ైట్:https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>అటలపెన్షన్యోజన్>>APY పథకంవివరాలు,https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPension Yojana>>FAQలు 
ప్రొ టనీ్- CRAవెబ్స టై్:www.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>అటలపెన్షన్యోజన్>>పరిచయం>>APY పథకంవివరాలు,www.npscra.nsdl.co.in>>హోమ్>>అటలపెన్షన్యోజన్>>FAQలు>>APYFAQలు 

NPSTrustవెబ్స ైట్:http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails.pdf,http://www.npstrust.org.in>>అటలపెన్షన్యోజన్>>APYFAQs10092015.pdf 

https://www.facebook.com/OfficialAPY/
https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J_HTfU17ug
https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J_HTfU17ug
https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in
https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDeyIWCwYu15Q
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDeyIWCwYu15Q
https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en

