
અટલ પેન્શન યોજના (APY) – સબસ્ક્રાઇબર માહિતી પત્રિકા 
 

 APY ભારત સરકાર દ્વારા રૂ.   રૂપિયા  રૂપિયા  અને રૂ.  વર્ષની વય િછી દર મહિને નન બાાંયધરી આિવામાાં આવતી ન્યનૂતમ માપસક િેન્શનની િસાંદગી આિે છે.  

 સબસ્કાઇબર ભારતનો નાગહરક િોવો જોઈએ. APYમાાં જોડાવા માટે સબસ્રાઇબરરની ઉંમર  −  વર્ષની વચ્ચે િોવી જોઈએ. 

 સબસ્કાઇબર બેંક શાખા/િોસ્ટ નહિસ (નનલાઇન/ઓિલાઇન મોડ્સ દ્વારા, જે ઉિલબ્ધ િોય) દ્વારા APYમાાં જોડાઇ શકે છે. 

 APY ખાતામાાં નામાાંકન અને િત્નીની પવગતો આિવી િરજજયાત છે. 

 બચત બેંક ખાતામાાંથી નટો ડેબબટ સપુવધા દ્વારા માપસક અથવા પિમાપસક અથવા અધષ વાપર્િક ધોરણે યોગદાન આિી શકાય છે. 
 

PRAN વ્યવિાર અિવાલો અને APY િેઠળ યોગદાન 

 વ્યવિાર અિવેાલ અને િીઆરએન કાડષને www.npscra.nsdl.com>> Home>>ATAL pension Yojna>>APY e-PRAN/Transaction statement viewની મલુાકાત લઈને કોઈિણ જગ્યાએથી જોઇ શકાય છે અને પિન્ટ કાઢી 
શકાય છે.   

 વેબસાઇટ િર જરૂરી રકમ ચકૂવ્યા િછી સબસ્કાઇબર ભૌપતક PRAN કાડષ જારી કરવાની પવનાંતી કરી શકે છે- https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>Atal Pension Yojna>>Print APY PRAN Card 

 અટલ િેન્શન યોજનામાાં નામ નોંધાવ્યા િછી ભૌપતક વ્યવિાર અિવેાલ વર્ષમાાં એકવાર નોંધાયેલા સરનામાાં િર મોકલવામાાં આવશે. એટલે કે સબસ્કાઇબર દ્વારા અટલ િેન્શન યોજના માટે નોંધણી કયાષ િછી િદાન કરાયેલ 
સરનામુાં. 

 APY એકાઉન્ટ/યોગદાન સાંબાંપધત તમામ િશ્નો િક્ત APY-SP શાખામાાં અથવા CGMS દ્વારા થવી જોઈએ. 

 યોગદાનની સ્સ્થપત પવશનેી માહિતી  CRA-NSDL દ્વારા સબસ્કાઇબરના નોંધાયેલા મોબાઇલ નાંબર િર સમયાાંતરે એસએમએસ ચેતવણીઓ દ્વારા જણાવવામાાં આવશે. 
 

APY િેઠળ સબસ્રાઇબરર પવગતોમાાં િેરિાર 

 સબસ્રાઇબરે APY સબસ્રાઇબર િેરિાર િોમષમાાં ઇચ્ચ્છત િેરિારો ભરવા િડશે અને સરનામાાં િોન નાંબર વગેરે જેવી વ્યસ્ક્તગત માહિતીમાાં િેરિાર કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે APY-SP શાખામાાં જમા કરાવવાનુાં રિશેે. 
િોમષ https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php િરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. 

  યોગદાનની ફ્રીક્વન્સની િેરિાર દા.ત. પિમાપસક યોગદાનથી માપસક યોગદાન અથવા અધષવાપર્િક યોગદાનથી પિમાપસક યોગદાન વગેરે. APY-SP શાખામાાં સબસ્કાઇબર દ્વારા લેબખત પવનાંતી સિુરત કયાષ િછી કરી શકાય છે. 
 

િેન્શન રકમનુાં અિગે્રડ/ડાઉનગે્રડ 

 APY સબસ્રાઇબસષ નાણાકીય વર્ષમાાં એકવાર તેમની િેન્શનની રકમ અિગ્રેડ / ડાઉનગ્રેડ કરી શકે છે. 

 આ સપુવધા વિરાશકતાષને િસાંદ કરેલી નવી બાાંયધરીયકુ્ત િેન્શન રકમ જમા કરાવવા માટેની અલગ રકમિરત મેળવવામાાં આવનાર રકમ ચકાસવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. 

 અિગ્રેડ કરવાના હકસ્સામાાં નચી રકમ જમા કરાવવાની જરૂર છે અને ડાઉન ગ્રેડના હકસ્સામાાં વધારાનુાં યોગદાન ગ્રાિકોને િરત આિવામાાં આવશે. 

 એક વર્ષમાાં એકવાર સ્સ્વબચિંગ સપુવધા ઉિલબ્ધ છે જેના માટે " સબસ્રાઇબર મોહડહિકેશન િોમષ" https://www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojna>>Forms>>Subcriber Maintenance>>Subscriber 

Modification Form િર ઉિલબ્ધ છે જે APT-SP શાખા િર સિુરત કરવાનુાં રિશેે િેન્શનની રકમ અિગ્રેડ કરવાનો અથષ એ છે કે સબસ્કાઇબરની િેન્શનની રકમ વધારવી અને િેન્શનની રકમ ઘટાડવી એટલે સબસ્કાઇબરની 
િેન્શનની રકમ ઘટાડવી તેવો થાય છે. 
 

APYમાાંથી બિાર નીકળવ ુ

 સ્વૈચ્ચ્છક પનગષમન ( વર્ષની વય િિલેાાં બિાર નીકળવ)ુ: APY એકાઉન્્સ બાંધ કરવા માટે યોગ્ય રીતે ભરાયેલા "એકાઉન્ટ ક્લોઝર િોમષ (સ્વૈચ્ચ્છક એચ્ક્ઝટ)" િોમષ અને અન્ય સાંબાંપધત દસ્તાવેજો સાંબાંપધત APY-SP શાખાને 
સિુરત કરવાના છે. િોમષ અિીં ઉિલબ્ધ છે:  www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>forms>>wWithdrawal Form>>Voluntary exit APY withdrawal form. તે APY-SP શાખામાાં િણ ઉિલબ્ધ રિશેે. APY એકાઉન્ટ 
બાંધ થઇ ગયુાં િોવા છતાાંયે સબસ્રાઇબરે બચત બેન્ક એકાઉન્ટ કે જે APY એકાઉન્ટ સાથે બલિંક છે તેને બાંધ કરવ ુજોઇએ કારણ કે બાંધ કરવાથી િેદા થતી રકમ કે સબસ્રાઇબર પિ-મેચ્યોર પનગષમન િર મેળવશે તે  
એકાઉન્ટસાથે બલિંક બચત બેન્ક ખાતામાાં ટ્રાન્સિર થાય છે અને આ એકાઉન્ટ બાંધ દેવાથી બાંધ કરતા િેદા થતી રકમને ટ્રાન્સિર કરવામાાં મશુ્કેલી ઊભી થાય છે. 

  મતૃ્યનુે કારણે પનગષમનઃ દાવો કરનાર તેમનુાં ભરેલ ુ" APY ક્લોઝર િોમષ (ડેથ)"ને મતૃ્યનુા િમાણિિની નકલ સાથે સાંબાંપધત APY-SP શાખાને સિુરત કરી શકે છે. આ િોમષ www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pnsion 

Yojna>>Forms>>Withdrawal>>Form>>APY death form િર ઉિલબ્ધ છે. તે APY-SPની શાખાએ િણ ઉિલબ્ધ રિશેે.  

  APY એકાઉન્ટ સબસ્રાઇબરનુાં  વર્ષ િિલેા મતૃ્ય ુથાય તો તનેી િત્ની િાસે સબસ્રાઇબરના APY એકાઉન્ટમાાં યોગદાન આિવાનુાં ચાલ ુરાખવાનો પવકલ્િ છે જેને િત્નીના નામે બાકી રિલેા સમયગાળા માટે જયાાં સધુી 
મળૂભતૂ સબસ્રાઇબરની ઉઁમર  વર્ષની ન થાય ત્યા સધુી ચાલ ુરાખી શકાય છે. જો િત્ની/િપત એકાઉન્ટ ચાલ ુરાખવા માગતી ન િોય તો તે/તેણીને વધેલી િેન્શન રકમ િરત આિવામાાં આવશે એટલે કે APYમાાં તેના દ્વારા 
કરવામાાં આવેલ ુયોગદાન વત્તા તેના યોગદાન િર ચોખ્ખ ુખરેખર કમાયેલ વ્યાજ (એકાઉન્ટ જાળવણીના દરો બાદ કયાષ બાદ).  

  APY એકાઉન્ટ સબસ્રાઇબરનુાં  વર્ષ િછી મતૃ્ય ુથાય તો માપસક બાાંયધરીયકુ્ત િેન્શન સબસ્રાઇબરની િત્ની/િપતને ચકૂવવામાાં આવશે અને િત્ની/િપતની ગેરિાજરીમાાં કે ત્યાર બાદ થતા મતૃ્યમુાાં સબસ્રાઇબ કરેલા િેન્શન 
પ્લાન અનસુાર જમા થયેલી િેન્શનની રકમ/ભાંડોળ સબસ્રાઇબરના નોપમનીને ચકૂવવાિાિ બનશે. નોપમનીમાાં સબસ્રાઇબરમાાં િત્ની/િપત પસવાય કોઇ િણ િોઇ શકે છે. 

 

APY મોબાઇલ એચ્પ્લકેશન 

   APY મોબાઇલ એચ્પ્લકેશન APY યઝૂસષ માટે પવના મલૂ્યે ઉિલબ્ધ છે જયાાં તાજેતરના  યોગદાનની તિાસ કરી શકાય છે અને વ્યવિાર અિવેાલો અને e-PRAN િણ કોઈિણ ચાર્જ ચકૂવ્યા પવના કોઈિણ સમયે ડાઉનલોડ 
કરી શકાય છે. એન્રોઇડ યઝૂસષ સચષ પવકલ્િમાાં ‘APY અને NPS LITE’ લખીને ગગૂલ પ્લે સ્ટોરમાાંથી  મોબાઇલ એચ્પ્લકેશન ડાઉનલોડ કરી શકે છે. 

APY િેઠળ િહરયાદ કરવી 

  સબસ્રાઇબર કોઈિણ સમયે અને કોઈિણ જગ્યાએ પવના મલૂ્યે www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select:NPS Liteની મલુાકાત લઈને અથવા CGMS દ્વારા િહરયાદ કરી શકે છે. 

  િહરયાદ કરનાર સબસ્કાઇબરને કરેલી િહરયાદ સામે ટોકન નાંબર િાળવવામાાં આવશે. સબસ્કાઇબર િહરયાદની સ્સ્થપત "િહરયાદની સ્સ્થપત/િિલેાથી નોંધાયેલ િહરયાદ" િઠેળ તિાસ કરી શકે છે. 
 APY સોત્રશયલ મીહિયા પેજ લલિંક્સ 

 

 

વધ ુત્રવગતો માટ ેઃ કૃપા કરીને 
કોલ કરો: 

અટલ પેન્શન યોજના િ લ્પ િ સ્ક્ક (ટોલ ફ્રી): 1800 110 069 

કૃપા કરીને મલુાકાત લો: 
PFRDA વેબસાઇટ: https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>APY Scheme details,  https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>Atal Pension Yojana>>FAQs 

NSDL  વેબસાઇટ :  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 ટ્રસ્ક્ટ  વેબસાઇટ:  http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf 

APY, PFRDA પેજ ઉપલબ્ધ છે 

▪       FACEBOOK  

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

 

▪ You Tube link of APY KI PATHSHALA - 

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

PFRDA પેજ ઉપલબ્ધ છે 

▪       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 

https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html%3e%3eAtal
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php
http://www.npscra.nsdl.co.in/
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

