
अटल पने्शन योजना (एपीवाय) - ग्राहक माहहतीपहुततका 

• एपीवाय वयाच् या ६० वर्ाांनतंर भारत सरकारकडून प्रहतमहहना १००० रूपय,े २००० रूपय,े ३००० रूपय,े ४००० रूपय ेआहि ५००० रूपय ेककमान माहसक पेन् शन हमळण् याची हमी दतेे.   

• एपीवायमध्ये सामील होण्यासाठी, ग्राहक हा भारताचा नागररक असि ेआवश्यक आह ेआहि त् याचे वय १८ त े४० वर् ेअसावे.  

• ग्राहक कोितीही बँक शाखा / पोतट ऑकिसद्वारे (ऑनलाइन / ऑिलाइन मोडमध्ये, जे काही उपलब्ध असले त्याद्वारे) एपीवायमध्ये सामील होऊ शकतो.  

• एपीवाय खात्यात नाव नोंदवि ेआहि पती / पत् नीची माहहती देिे बंधनकारक आह.े 

• बचत बँक खात्यातून तवयं-डेहबट सुहवधेद्वारे माहसक ककंवा तै्रमाहसक ककंवा सहामाही आधारावर योगदान कदल ेजात.े 

प्रान, व्यवहार त टेटमेंट्स आहि एपीवाय अतंगगत योगदान 

• व् यवहार त टेटमेंट आहि प्रान काडग कधीही व कुठेही www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atalpension Yojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view यथेे भेट देत पाहता यऊे शकतात आहि प्प्रटं करता यऊे 

शकतात. 

• ग्राहकhttps://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card, या वेबसाइटवर हवहहत रक् कम भरल् यानंतर किहजकल प्रान काडग जारी करण् यासाठी हवनंती करू 

शकतात.   

• अटल पेन् शन योजनते नोंदिी केल्यानंतरकिहजकल व् यवहार त टेटमेंट वर्ाांतून एकदा नोंदिीकृत पत्त्यावर म् हिजेच अटल पेन् शन योजनेसाठी नोंदिी केल् यानंतर ग्राहकाने कदलले् या पत्त्यावर पाठवण् यात येईल.  

• एपीवाय खाते / योगदानाशी संबंहधत सवग माहहती संबंहधत बँक एपीवाय-एसपी शाखेकडून ककंवासीजीएमएसद्वारे हमळू शकते. 

• सीआरए-एनएसडीएल ग्राहकांच्या नोंदिीकृत मोबाइल क्रमांकावरठराहवक कालावधीमध् ये एसएमएस अलटगद्वारे योगदानासंदभागत माहहती पाठवते. 

एपीवाय अतंगगत ग्राहक माहहतीमध् य ेबदल 

• पत्ता, िोन क्रमांक इ. सारख्या वैयहिक माहहतीमध् य ेबदल करण् यासाठी ग्राहकांनी'एपीवाय सबत क्रायबर मोहडकिकेशन िॉमग'मध् य ेइहच्ित बदल भरावेत आहि तो िॉमग आवश् यक कागदपत्रांसह एपीवाय-एसपी शाखेकड े

सादर करावा. हा िॉमग https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.phpयेथ ेऑनलाइन डाउनलोड करता यऊे शकतो.  

• एपीवाय ग्राहक योगदानाच्या वारंवारतेत बदल जसे की, तै्रमाहसक योगदानाचे माहसक योगदानामध् ये ककंवा सहामाही योगदानाचे हतमाही योगदानामध् ये बदल एपीवाय-एसपी शाखेकडे हनवेदन सादर केल्यानतंर करू 

शकतात.  

पने् शन रक् कम अपग्रडे / डाउनग्रडे करा 

• एपीवाय ग्राहक आर्थगकवर्ागतून एकदा पेन्शनची रक् कम अपग्रडे / डाउनग्रेड करू शकतात. 

• ह ेवैहशष्ट्य वापरकत्यागस हनवडलेल्या हमीपूिगपेन्शन रकमेनुसार जमा / प्राप्त होिारी हभन् न रक् कम पाहण् याची सुहवधा देत.े  

• अपग्रडे झाल्यास अहधक रक् कम जमा करावी लागले आहि डाउनग्रडे झाल्यास अहतररि रक् कम ग्राहकाला परत केली जाईल. 

• वर्ागतून एकदा हा पयागय बदलण्याची सुहवधा उपलब्ध आहे, ज्यासाठीhttps://www.npscra.nsdl.co.in/ >>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> Subscriber Modification 

Form यथेे उपलब् ध असललेा 'एपीवाय सबत क्रायबर मोहडकिकेशन िॉमग' एपीवाय-एसपी शाखेकडे सादर करावा. पेन् शन रक् कम अपग्रडे करि ेम् हिज ेग्राहकाच् या पेन् शन रकमेमध् य ेवाढ होते आहि पेन् शन रक् कम डाऊनग्रडे 

करिे म् हिजे ग्राहकाच् या पेन् शन रकमेमध् य ेघट होते.    

एपीवायमधनू हनकास  

• ऐहच्िक हनकास (६० वर् ेवय पिूग होण् यापवूी हनकास): एपीवाय खाती बंद करण् यसासाठी पूिग भरलेला 'अकाऊंट क् लोजर िॉमग (व् हॉल् यणु् टरी एहक्झट) िॉमग' आहि इतर संबंहधत कागदपते्र संबंहधत एपीवाय-एसपी शाखेकड े

सादर करावेत. हा िॉमग www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form  यथेे उपलब् ध आह.े तसेच हा िॉमग एपीवाय-एसपी 

शाखेमध् य ेदेखील उपलब् ध असले.एपीवाय खात े बंद करण्याचा िॉमग सबहमट केल्यानंतरएपीवाय खाते बंद झाल ेतरी ग्राहकांनी एपीवाय खात्याशी संबंहधत बचत बँक खाते बंद करू नये, कारि ग्राहकांना मुदत पिूग 

होण् यापूवी एपीवाय खाते बंद केल् यामुळे हमळिारी रक् कम एपीवाय खात् याशी संबंहधत बचत बँक खात् यामध् य ेहत तातंररत होते आहि बचत बँक खाते बंद केल् यास ही रक् कम हत तातंररत करण् यामध् य ेसमत या हनमागि होऊ 

शकते.  

• मतृ्यमूळेु हनकास:दावेदार पिूग भरललेा 'एपीवाय क् लोजर िॉमग (डथे)' सोबत मृत् य ूप्रमािपत्राची प्रत संबंहधत एपीवाय-एसपी शाखेकड ेसादर करू शकतो. हा िॉमग www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension 

Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form येथ ेउपलब् ध आह.े हा िॉमग एपीवाय-एसपी शाखेमध् य ेदेखील उपलब् ध असेल.  

• ६० वर्े वय पिूग होण् यापूवी एपीवाय ग्राहकाचा मृत् यू झाल् यास,पती / पत् नीकडे ग्राहकाचे एपीवाय खाते सुरू ठेवण् याचा पयागय आह.े ह ेखाते मूळ ग्राहक वयाच् या ६० वर्े वयापयांत सुरू ठेविा-या उवगररत हनहहत मुदतीपयांत 

पती / पत् नीच् या नावे राखता यऊे शकत.े तर पती / पत् नीला खाते सुरू ठेवायचे नसेल तर त् याला / हतला जमा पेन् शन रक् कम, म् हिजेच ग्राहकाने एपीवायमध् ये कदलेल ेयोगदान आहि त् याच् या योगदानांवरील हनव् वळ प्रत् यक्ष 

व् याजाची परतिेड करण् यात यईेल (खाते देखरेख शलु् क वजा केल् यानंतर).    

• ६० वर्े वय पूिग झाल् यानंतर एपीवाय ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास ग्राहकाच्या जोडीदारास माहसक हमी कदलेली पेन्शन दये असेल आहि ग्राहकाचा जोडीदार नसेल ककंवा जोडीदाराच् या मृत् यनूंतर पने् शन रक् कम / पेन् शन 

योजनेनुसार जमा झाललेी रक् कम ग्राहकाच् या नॉहमनीला देय असेल. हा नॉहमनी ग्राहकाची पत् नी ककंवा पतीपेक्षा वेगळी व् यक् ती असावी.  

एपीवाय मोबाइल अपॅ् लीकेशन 

• एपीवाय मोबाइलअॅप् लीकेशन एपीवाय वापरकत्याांसाठी हवनामूल्य उपलब्ध आहे, जेथे शेवटचे ५ योगदान पाहता यऊे शकतात आहि कोितेही शलु् क न भरता कधीही व् यवहार त टेटमेंट व ई-प्रान डाऊनलोड करू शकतात. 

अँड्रॉईड वापरकत ेसचग पयागयामध् ये 'एपीवाय अणॅ् ड एनपीएस लाइट' टाइप करत गुगल प् ले त टोअरमधनू एपीवाय मोबाइल अॅप् लीकेशन डाऊनलोड करू शकतात.  

एपीवाय अतंगगत तक्रार दाखल करि े

• ग्राहक www.npscra.nsdl.co.in>>Home >> select: NPS-Lite येथ ेभेट दते ककंवा सीजीएमएसच् या माध् यमातून कोित् याही रठकािावरून कधीही मोितपिे तक्रार दाखल करू शकतात. 

• तक्रारीसाठी ग्राहकांना टोकन नबंर दणे्यात येईल.ग्राहक“Check the status of Grievance / Enquiry already registered” वर जाऊन तक्रारीची सद्यहतथती तपासू शकतो. 

एपीवाय सोशल मीहडया पजे प्लकं् स 

एपीवाय, पीएिआरडीए पजे यथे ेउपलब् ध आह े 

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

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

 

पीएिआरडीए पजे यथे ेउपलब् ध आह े 

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

051614168/?originalSubdomain=in  

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

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

 

अहधक माहहतीसाठी कृपया सपंकग  साधा: 

अटल पेन् शन योजना हले् प डते क (टोल फ्री) 1800 110 069 

कृपया भटे द्या:   

पीएिआरडीए वबेसाइट :https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details, https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs  

एनएसडीएल वबेसाइट: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  

एनपीएस ट्रत ट वबेसाइट:http://www.npstrust.org.in>>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in>>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf  
 

 

 

 


