అటల్ పెన్షన్ యోజన్ (APY) - చందాదారుల సమాచార బ్రౌచర్

•

భారత ప్రభుతవంచే అందంచబడే కనీస నెలవారీ ఫంచను హామీ ఎంపకలను APY అందసుతంద. ఇవి 60 సంవతసరాల వయసు తరావత నెలకు రూ. 1000, రూ. 2000, రూ. 3000, రూ. 4000 మరియు రూ. 5000 ను అందంచేవిగా ఉననాయి.

•

చందనదనరులు భారత పౌరుల ై ఉండనలి. APY లో చేరుటకు చందనదనరుల వయసు 18 - 40 ఏళ్ళ మధ్యలో ఉండనలి.

•

ఒక బాయంకు శాఖ/పో స్ాాఫీసు (అందుబాటులో ఉనా ఆనెై న్
ల / ఆఫ్ల ైన్ విధనననల దనవరా) దనవరా ఒక చందనదనరు APY లో చేరవచుు.

•

APY ఖాతనలో ననమినేషన్ మరియు జీవిత భాగస్ావమి వివరాలు అందంచడం తప్పనిసరి.

•

సేవింగ్సస బాయంక్ ఖాతన దనవరా నెలవారీగా లేదన త్మ
ై ాసకానికొకస్ారి లేదన అరధ సంవతసరానికి ఒకస్ారి మీ చందన చ్లిైంప్ులు చేయవచుు.
APY క్రంద PRAN, లావాదేవీ స్టేట్మంటల
ు మరియు చందా మొత్త ం

•

లావాదేవీ సేాటమ
్ ంట మరియు PRAN కార్డ్ను ఎప్ుపడ్న
ై న, ఎకకడి నుండ్న
ై న చూడవచుు మరియు ఉచితంగా పరంట తీసుకోవచుు. దననికి మీరు www.npscra.nsdl.co.in>> హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>> APY e-PRAN/లావాదేవీ సేాటమ
్ ంట వీక్షణను
సందరిశంచనలి.

•

చందనదనరులు ఒక భౌతిక PRAN కారుడ కొరకు అభయరిధంచవచుు. అందుకు వారు వెబసె
్ ైటలో్ https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>APY PRAN Card ముదరంచండి వదద ఆవశ్యక రుసుమును చ్లిైంచనలి.

•

అటల్ పెనషన్ యోజనలో నమోద్ైన తరావత, రిజ్జిసార్డ చిరుననమాకు, అనగా అటల్ పెనషన్ యోజనలో నమోద్న
ై తరావత చందనదనరులు అందంచిన చిరుననమాకు సంవతసరానికొకస్ారి లావాదేవీ సేాటమ
్ ంట యొకక భౌతిక ప్రతి ప్ంపంచబడుత ంద.

•
•

APY ఖాతన / చందన మొతనతనికి సంబంధంచిన విచనరణలనీా APY-SP శాఖ వదద లేదన CGMS దనవరా జరగాలి.

•

చందనదనరు తనను చేయాలనుకునా మారుపలను APY చందనదనరు సవరణల ప్తరములో నింప, దననిని చిరుననమా, ఫో న్ నంబర్, మొదలగు వయకితగత వివరాలలో మారుపల కొరకు కావలసన ప్తనరలతో సహా APY-SP శాఖకు ప్ంపంచనలి. ప్తనరనిా ఆనెై న
ల లై ఇకకడి

చందన సి తికి సంబంధంచిన సమాచనరం CRA-NSDL నుండి కరమ వయవధ్ులోై మీ రిజ్జసా ర్డ మొబైల్ నంబరుకు వచేు ఎసెసమెస్ అలర్ాల
్ దనవరా త్లియజేయబడుత ంద.
APY క్రంద చందాదారుల వివరాలలో సవరణలు చేయుట

•

నుండి డౌనలై డ్ చేసుకోవచుు https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
APY చందనదనరు APY-SP శాఖకు ఒక లిఖిత ప్ూరవక వినతిని అందజేసన తరావత త్ైమాసక చ్లిైంప్ు నుండి నెలవారీ చ్లిైంప్ుకు లేదన అరధ సంవతసర చ్లిైంప్ు నుండి త్మ
ై ాసక చ్లిైంప్ుకు మారడం వంటి మారుపలు చేసుకోవచుు.
ఫంచన్ు మొత్ాతన్ని పెంచుకోవడం / త్గిగంచుకోవడం

•

APY చందనదనరులు ఆరిధక సంవతసరానికొకస్ారి వారి ఫంచను మొతనతనిా పెంచుకోవచుు లేదన తగిగంచుకోవచుు.

•

కొరతత గా ఎంచుకునా హామీ ఫంచను మొతనతనికి అనుగుణంగా అదనంగా చ్లిైంచనలిసన / అందుకునే వయతనయస మొతనతనిా త్లుసుకునే అవకాశానిా ఈ ఫీచర్ అందసుతంద.

•

ఫంచనును పెంచుకునే సందరభంలో అదనప్ు మొతనతనిా జమచేయవలస ఉంటుంద మరియు తగిగంచుకునే సందరభంలో మిగులు చందన తిరిగి చందనదనరులకు చ్లిైంచబడుత ంద.

•

సంవతసరానికొకస్ారి ఎప్ుపడ్ైనన ఈ మారుప సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంద, దీనికొరకు “APY చందనదనరు వివరాల సవరణ ప్తరము” https://www.npscra.nsdl.co.in/ >>హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>ప్తనరలు>>చందనదనరు నిరవహణ>>
చందనదనరు వివరాల సవరణ ప్తరము వదద అందుబాటులో ఉంటుంద. దీనిని నింప, APY-SP శాఖ వదద సమరిపంచనలి. ఫంచన్ మొతనతనిా అప్గేరడ్ చేయడం అంటే చందనదనరు అందుకునే ఫంచను మొతనతనిా పెంచుకోవడం మరియు డౌన్్గేరడ్ చేయడం అంటే
చందనదనరు అందుకునే ఫంచను మొతనతనిా తగిగంచడం.
APY న్ుండి న్నష్క్రమంచడం

•

సవచఛంద న్నష్క్రమణ (60 ఏళ్ళ వయసుకు ముందే న్నష్క్రమంచడం): APY ఖాతనను మూసవేయడం కొరకు విధగా నింప్బడిన “ఖాతన మూసవేత ప్తరము (సవచఛంద నిష్రమణ)” ను మరియు ఇతర సంబంధత ప్తనరలను సంబంధత APY-SP శాఖకు
సమరిపంచనలి. ఈ ప్తరం ఇకకడ లభిసుతంద: Www.npscra.nsdl.co.in>>హో మ్>>అటల్>>హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>ప్తనరలు>>విత్డనరల్ ఫారం>>సవచఛంద నిష్రమణ APY విత్డనరల్ ఫారం. ఇద APY-SP శాఖ వదద కూడన అందుబాటులో ఉంటుంద.
APY ఖాతనను ముగించినప్పటికీ APY కి సంధననించబడి ఉనా సేవింగ్సస బాయంక్ ఖాతనను చందనదనరు మూసవేయకూడదు ఎందుకంటే, పీర-మచూయర్ నిష్రమణపెై చందనదనరు అందుకునే మొతత ం APY కి సంధననించబడిన సేవింగ్సస బాయంక్ ఖాతనకు బదలీ అవుత ంద
మరియు ఈ ఖాతనను మూసవేసత ే ఆ మొతనతనిా బదలీ చేయడంలో సమసయలు ఎదురవుతనయి.

•

మరణ కారణంగా న్నష్క్రమంచడం: దనవాదనరు విధగా నింప్బడిన “APY ముగింప్ు ప్తరము(మరణం)” ను మరణ ధ్ృవీకరణ ప్తరము యొకక ఒక ప్రతితో సహా సంబంధత APY-SP శాఖకు సమరిపంచనలి. ఈ ప్తరం ఇకకడ లభిసుతంద:
Www.npscra.nsdl.co.in>>హో మ్>>అటల్>>హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>ప్తనరలు>>విత్డనరల్ ఫారం>>APY మరణ ప్తరము. ఇద APY-SP శాఖ వదద కూడన అందుబాటులో ఉంటుంద.

•

60 ఏళ్ళకు ముందే APY ఖాతన చందనదనరు మరణంచిన ప్క్షంలో, చందనదనరుని APY ఖాతనలో చందన చ్లిైంప్ును కొనస్ాగించే వెసులుబాటు చందనదనరును జీవిత భాగస్ావమికి ఉంటుంద, ఇద అసలు చందనదనరుకు 60 ఏళ్ళళ వచేు వరకు మిగిలిన వయవధకి
జీవిత భాగస్ావమి పేరుపెై నిరవహంచబడుత ంద. ఒకవేళ్ జీవిత భాగస్ావమి ఈ ఖాతనను కొనస్ాగించడననికి ఇషా ప్డకపో తే, అతడికి/ ఆమకు అప్పటి వరకు APY చందనదనరు చ్లిైంచగా సమకూడిన స్ొ ముె మొతత ం, దననిపెై ఆరిించబడిన నికర అసలు వడడడ తో
సహా తిరిగి చ్లిైంచబడుత ంద( నిరవహణ ఛనరీిలను మినహాయించి).

•

60 ఏళ్ళళ దనటిన తరావత APY ఖాతన చందనదనరు మరణంచిన ప్క్షంలో, చందనదనరుని జీవిత భాగస్ావమికి నెలవారీ హామీ ఫంచను చ్లి్లంచబడుత ంద మరియు ఒకవేళ్ వెంటనే జీవిత భాగస్ావమి కూడన మరణంచినన లేక అందుబాటులో లేకపో యినన,
చందనదనరుడు తీసుకునా ఫంచను పాైన్ ప్రకారం సమకూడిన ఫంచను సంప్ద / కారపస్ మొతత ం చందనదనరు యొకక ననమినీకి చ్లిైంచబడుత ంద. ఈ సందరభంలో ననమినీగా జీవిత భాగస్ావమి కాక మరెవరెైనన ఉండి ఉండనలి.
APY మొబ్ైల్ అపు కేష్కన్

•

APY యూజరై కు APY మొబైల్ అపై కేషన్ ఉచితంగా లభిసుతంద, ఇందులో ఇటీవలి 5 చందన చ్లిైంప్ులను చూడవచుు మరియు లావాదేవీ సేాటమ
్ ంట మరియు e-PRAN లు కూడన ఏ ఛనరీిలు చ్లిైంచనవసరం లేకుండన ఎకకడి నుండ్ైనన ఎప్ుపడ్ైనన డౌనలై డ్
చేసుకోవచుు. సెర్ు ఆప్ష నలై ‘APY and NPS Lite’ అని టైప చేస ఆండనరయిడ్ యూజరుై APY మొబైల్ అపై కేషన్ ప్తనరనిాGoogle play store నుండి డౌనలై డ్ చేసుకోవచుు.
APY క్రంద సమసయలన్ు లేవనెత్త తట:

•

ఈ కిరంద వెబసె
్ ైటును సందరిశంచి చందనదనరులు తమ సమసయలను ఎటువంటి ఖరుు లేకుండన ఎప్ుపడ్న
ై న లేవనెతతవచుు: www.npscra.nsdl.co.in >>హో మ్ >> సెల క్ా: NPS-ల ైట లేదన CGMS దనవరా

•

సమసయలు లేవనెతత ే చందనదనరులకు వారు లేవనెతితన సమసయ కొరకు ఒక టోకెన్ సంఖయ కేటాయించబడుత ంద. “సమసయ సి తి / ఇప్పటికే నమోదు చేసన విచనరణను త్లుసుకోండి” కిరంద చందనదనరులు తమ సమసయ యొకక సి తిని త్లుసుకోవచుు.
APY, PFRDA పటజీ ఇకకడ అందుబ్ాటలలో ఉంది

▪

FACEBOOK

APY సో ష్కల్ మీడియా పటజీ లంకులు

PFRDA పటజీ ఇకకడ అందుబ్ాటలలో ఉంది

▪

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of- india051614168/?originalSubdomain=in

▪

YOUTUBE

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

▪

TWITTER

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

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

▪

APY KI PATHSHALA యొకక యూటయయబ్ లంక్ https://www.youtube.com/channel/UC5SuHgO6ipH1J_HTfU17ug

మరిన్ని వివరాలకు: దయచేస్ కాల్ చేయండి:
అటల్ పెనషన్ యోజన హెల్ప డ్స్క (టోల్ ఫీర): 1800 110 069
దయచేస్ సందరిశంచండి:
PFRDA వెబ్్స్ెట
ై : https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>APY ప్థకం వివరాలు, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>తరచూ అడిగే ప్రశ్ాలు
NSDL వెబ్్స్ెట
ై : Www.npscra.nsdl.co.in>>హో మ్>>అటల్>>హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>ప్రిచయం>>APY ప్థకం వివరాలు, www.npscra.nsdl.co.in>>హో మ్>>అటల్ పెనషన్ యోజన>>తరచూ అడిగే
ప్రశ్ాలు>>APY తరచూ అడిగే ప్రశ్ాలు

