
                                                                                                      

അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന (APY)-സബ  സ  ക്രൈബർ ഇൻഫർയേഷൻ യരബോഷർ 

• ഇന്ത്യഗവൺമെന്റ ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഏറ്റവുും കുറഞ്ഞ പ്രതിൊസ മരൻഷമന്റ തിരമഞ്ഞടുപ്പ് APY വാഗ്ദാനും മെയ്യുന്നു.60 

വയസ്സിനു ശേഷും പ്രതിൊസും 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 രൂര. 

• APY അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, വരിക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ രൗരനായിരിക്കണും. വരിക്കാരമന്റ പ്രായും  ന നുും  ന നുും ഇടയിൽ 

ആയിരിക്കണും. ഒക ്ട ോബർ/01/2022്മുതൽ, ആദോയ്നികുതിദോയകർക്ക ്APY സ ്കീമിൽ്ടേരോൻ്അർഹതയില്ല. 
• വരിക്കാരന് ഒരു ബാങ്്ക പ്ബാഞ്ച്/ശരാസ്്റ്റ ഓഫീസ് വഴിശയാ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഓൺ ശബാർഡിുംഗ് പ്ലാറ്റ് ശഫാും 

വഴിശയാ APY-യിൽ ശെരാും. 

• APY അക്കൗണ്ട് തുറക്കുശപാൾ നാെനിർശേേത്തിമന്റയുും രങ്കായിയുമടയുും വിേംാുംേങൾ ൾ നൽശകണ്ടത് നിർബധമാൊണ്. 

• ശസവിുംഗ്സ് ബാങ്്ക അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓശടാ മഡബിറ്റ് സൗകരയും വഴി പ്രതിൊസ അമെങ്കിൽ ത്പ്തൊസ അമെങ്കിൽ 

അർദ്ധ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുംഭാവനകൾ നൽകാും.                                                                                  

60 വ സ്സ  തിൈ ുയപോൾ അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന ുപട (APY) േൂന്ന  ആനുൈൂല്യങ്ങൾ 

• വരിക്കോർക്ക  ആജീവനോന്തം 1000 രൂെ േുതൽ 5000 രൂെ വപര േിനിേം ഗ്യോരണ്ടി ുള്ള പെൻഷൻ. 

• വരിക്കോരപെ േരേയംഷം ജീവിതൈോല്ം േുവുവൻ ഇയത പെൻഷൻ ജീവിത െകാളോകിക്ക  നൽൈേം. 

• വരിക്കോരപെ ും െകാളോകി ുപട ും േരേയംഷം യനോേിനിക്ക  60 വ സ്സ  വപര പെൻഷൻ തുൈ തിരിപൈ 

നൽൈുൈ. 

PRAN, ഇടെോട  രെസ്തോവനൈകും APY രെൈോരേുള്ള സംഭോവന ും 

• www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal pensionYojana>>APY e-PRAN/Transaction Stateviewസന്ദർംിച്ച  ഇടെോട  രെസ്തോവന ും PRAN 

ൈോർഡും എയപോൾ യവേപേകാളില്ും ൈോേോനും സൗജനയേോ ി രെിെ   പ്യാനോനും ൈവി ും. 

• https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.html>>AtalPensionYojana>>PrintAPYPRANCardഎന്ന മവബ്ത്സറ്റിൽ ആവേയൊയ തുക 

അടച്ചതിന് ശേഷും വരിക്കാരന് ഫിസിക്കൽ PRAN കാർഡ് ഇഷയൂ മെയ്യാൻ അഭയർത്ഥിക്കാും. 

• അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന ിൽ എൻയ ോൾ പ്യ്ത  യംഷം, ഫിസിക്കൽ രടോൻസോക്ഷൻ യേറ്  പേെ   

വർഷത്തിപല്ോരിക്കൽ രജിേർ പ്യ്ത  വില്ോസത്തിയല്ക്ക  അതോ ത   

• അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന  ക്ക  ൈീവിൽ എൻയ ോൾ പ്യാനുന്നതിന  ഒരു വരിക്കോരൻ നൽൈി  

വില്ോസത്തിയല്ക്ക  അ   ക്കും. 

• വരിക്കോരുപട രജിേർ പ്യ്ത  പേോക്ബൽ നപ ിൽ ആനുൈോല്ിൈ എസ എംഎസ   േുന്ന ി ിപുൈൾ  വവി 

സംഭോവനൈകുപട നില്പ ക്കു ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ Protean-CRA  അ ി ിക്കും. 

• ഇന്തയോ ഗ്വൺപേെ    നൽൈുന്ന DIGI-LOCKER-ല്ും E-PRAN ല്ഭയേോേ . 

                                      APY-  ക്ക  ൈീവില്ുള്ള വരിക്കോരുപട വിംദോംംങ്ങകുപട െുതുക്ക/െരിഷ  ക്കരേം 

• വരിക്കോർ APY സബ  സ  ക്രൈബർ യേോഡിഫിയക്കഷൻ യഫോേിൽ ആവംയേുള്ള േോറ്ങ്ങൾ െൂരിപിക്കുൈ ും 

വില്ോസം, യഫോൺ നപർ േുതല്ോ വ യെോല്ുള്ള വയക്തിഗ്ത വിവരങ്ങൾ െരിഷ  ക്കരിക്കുന്നതിന  ആവംയേോ  

യരഖൈൾ സഹിതം APY-SP രബോഞ്ചിൽ സേർപിക്കുൈ ും യവേം. https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.phpൽ നിന്ന  

യഫോം ഓൺക്ല്നോ ി ഡൗൺയല്ോഡ  പ്യാനോം. 

• ഓയടോ പഡബിറ്ിപെ  ആവ്ത്തി ിപല് േോറ്ം ാദോ. ക്രതേോസ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന  രെതിേോസ 

സംഭോവന ിയല്യക്കോ അപെകാളിൽ അർദ്ധവോർഷിൈ സംഭോവന ിൽ നിന്ന  ക്രതേോസ സംഭോവന ിയല്യക്കോ 

ാള്ള േോറ്ം, വർഷം േുവുവനും APY-SP രബോഞ്ചിയല്ക്ക  APY വരിക്കോരപെ  യരഖോേൂല്േുള്ള അഭയർത്ഥന 

സേർപിച്ചതിന  യംഷം പ്യാനോം. 

• APY വരിക്കോർക്കോ ി ആധോർ സീഡിംഗ്  ഫീച്ചർ െു ത്തി ക്കി, അതിൽ വരിക്കോർക്ക  തത്സേ  

അടിസ്ഥോനത്തിൽ https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >>Aadhaar Seeding for APY subscribersല്ൂപട APY അക്കൗണ്ടിൽ 

ആധോർ അെ  യഡറ്  പ്യാനോൻ ൈവി ും 

പെൻഷൻ തുൈ ാ ർത്തൽ/ൈു   ക്കൽ 

• APY വരിക്കോർക്ക  APY SP ംോഖ ിൽ "APY സബ സ ക്രൈബർ യേോഡിഫിയക്കഷൻ യഫോം" സേർപിച്ചുപൈോണ്ട  

വർഷം േുവുവനും അവരുപട പെൻഷൻ തുൈ ാ ർത്തൽ/ൈു   ക്കൽ  പ്യാനോം. യഫോം 

https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>AtalPensionYojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>>എന്നതിൽ ല്ഭയേോേ . 

• തിരപെടുത്ത െുതി  ഗ്യോരണ്ടി ുള്ള പെൻഷൻ തുൈ അനുസരിച്ച  നിയക്ഷെിയക്കണ്ട/തിരിപച്ചടുയക്കണ്ട 

വയതയസ്തേോ  തുൈ െരിയംോധിക്കോൻ ഈ സവിയംഷത ാെയ ോക്തോവിപന രെോപ്തനോക്കുന്നു. 

• ാ ർത്തുയപോൾ  വയതയസ്തേോ  തുൈ നിയക്ഷെിയക്കണ്ടതുണ്ട , ൈു   ക്കുയപോൾ വയതയസ്തേോ  തുൈ വരിക്കോർക്ക   

തിരിപൈ നൽൈും. 

•  ീ-ഫിൈ  യസഷൻ രീതി ില്ൂപട പെൻഷൻ ാ ർത്തുന്ന ഒരു െുതി  സവിയംഷത അവതരിപിച്ചോൽഅതിൽ 

നില്വിപല് രെോ വും പെൻഷൻ തുൈ ിപല് വയതയോസവും അടിസ്ഥോനേോക്കി സംഭോവന നൽൈേം. ഈ 

രെരൈി  ിൽ, പേോത്തത്തില്ുള്ള വയതയസ്ത തുൈ നിയക്ഷെിയക്കണ്ടതിെ. 

APY-ൽ നിന്ന  െു ത്തുൈടക്കുൈ 

• യവോകണ്ട ി എക്സിറ്  (60 വ സ്സിന  േുപ  െു ത്തുൈടക്കുൈ): APY അക്കൗണ്ടുൈൾ യലോസ  പ്യാനുന്നതിന  ൈ്തയേോ ി 

െൂരിപിച്ച “അക്കൗണ്ട  യലോഷർ യഫോേും (യവോകണ്ട ി എക്സിറ് )” േറ്  രെസക്തേോ  യരഖൈകും ബന്ധപപട APY-SP 

രബോഞ്ചിൽ സേർപിയക്കണ്ടതോേ . യഫോം: 

www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>AtalPensionYojana>>Forms>>WithdrawalForm>>യവോകണ്ട ി എക്സിറ്  APY വിയരഡോവൽ യഫോം 

എന്നതിൽ ല്ഭയേോേ . ഇത  APY-SP രബോഞ്ചില്ും ല്ഭയേോൈും. APY അക്കൗണ്ട  യലോസ  പ്യ്തോല്ും APY അക്കൗണ്ടുേോ ി 

ല്ികാള  പ്   തിരിക്കുന്ന യസവിംഗ്  സ  ബോകാള  അക്കൗണ്ട  വരിക്കോർ യലോസ  പ്യാനരുത , ൈോരേം വരിക്കോരന  

ല്ഭിയക്കണ്ട അടച്ചുെൂടൽ വരുേോനം APY ല്ികാള  പ്   ത യസവിംഗ്ിയല്ക്ക  േോറ്പപടും. ബോകാള  അക്കൗണ്ട . APY 

യലോഷർ വരുേോനം പരൈഡിറ്  പ്യാനുന്നതിന  േുപ  യസവിംഗ്  ബോകാള  അക്കൗണ്ട  യലോസ  പ്യാനുന്നത , എക്സിറ്  പ്യ്ത  

വരിക്കോർ ഫണ്ട  സവീൈരിക്കുന്നതിൽ രെശ്നം സ്ഷ്ടിയച്ചക്കോം. 

• 6ന വയസ്സിന് െുപ് APY അക്കൗണ്ട് വരിക്കാരൻ െരിച്ചാൽ: രങ്കായിയുമട APY അക്കൗണ്ടിമെ സുംഭാവന തുടരാനുള്ള ഓര് ഷൻ 

രങ്കായിയ് ക്കുണ്ട്, ശേഷിക്കുന്ന സെയശത്തക്ക്, യഥാർത്ഥ വരിക്കാരന് 6ന വയസ്്സ തികയുന്ന സെയും വമര, അത് രങ്കായിയുമട 

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


ശരരിൽ നിെനിർത്താും. രങ്കായിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടരാൻ താൽപ്പരയെിമെങ്കിൽ, അയാൾക്ക്/അവൾക്ക് സൊഹരിച്ച 

മരൻഷൻ സപത്്ത, അതായത് APY-യിശെക്ക് അയാൾ നൽകിയ സുംഭാവനകൾ, അയായുമട സുംഭാവനകയിൽ നിന്ന് ശനടിയ 

യഥാർത്ഥ രെിേ സഹിതും (അക്കൗണ്ട് മെയിന്റന്ൻസ് ൊർജുകൾ കുറച്ചതിന് ശേഷും  ൊപ്തശെ തിരിമക നൽകൂ. 

• െരണും കാരണും രുറത്തുകടക്കുക: അവകാേി രൂർണ്ണൊയി രൂരിപ്പിച്ച “APY ശലാഷർ ശഫാും (െരണും ” െരണ 

സർടിഫിക്കറ്റിമന്റ ഒരു രകർപ്പ് സഹിതും ബധമാമപ്പട APY-SP പ്ബാഞ്ചിൽ സെർപ്പിക്കാും. ശഫാും ഇവിമട െഭയൊണ്: 

www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal PensionYojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APYdeath form.  ഇത് APY-SP പ്ബാഞ്ചിെുും െഭയൊകുും. 

APY മൊത്ബൽ ആപ്ലിശക്കഷൻ 

• APY പേോക്ബൽ ആപ്ലിയക്കഷൻ APY ാെയ ോക്തോക്കൾക്ക  സൗജനയേോ ി ല്ഭയേോേ , അവിപട സേീെൈോല് 5 

സംഭോവനൈൾ െരിയംോധിക്കോനും ഇടെോട  രെസ്തോവന ും e-PRAN ാം എയപോൾ യവേപേകാളില്ും  ോപതോരു 

നിരക്കും നൽൈോപത ഡൗൺയല്ോഡ  പ്യാനോവുന്നതോേ . ആൻയരഡോ ിഡ  ാെയ ോക്തോക്കൾക്ക  ഗ്ൂഗ്ിൾ യപ്ല 

യേോ ിൽ നിന്ന  APY പേോക്ബൽ ആപ്ലിയക്കഷൻ ഡൗൺയല്ോഡ  പ്യാനോം, പസർച്ച  ഓെ ഷനിൽ 'APY  and  NPS Lite' 

എന്ന  ക്ടപ  പ്യാനുൈ. 

• APY chat bot  പെ  ഒരു െുതി  ഫീച്ചർ പേോക്ബൽ ആപ്ലിയക്കഷനിൽ ക്ല്വോക്കി ിരിക്കുന്നു, ഇത  ൈു െ 

േനുഷയ ഇടപെടല്ില്ൂപട തത്സേ ം യ്ോദയങ്ങൾ െരിഹരിക്കോൻ സഹോ ിക്കുന്നു. 

• പെൻഷൻ ാ ർത്തൽ/ൈു   ക്കൽ ൈോൽക്കുയല്റ് ിപെ ല്ഭയത. 

• APY രെൈോരം വിവരങ്ങൾ യതടല്ും െരോതി ാന്ന ിക്കല്ും 

• വരിക്കോർക്ക   Protean CRA--അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന പഹൽപ  പഡസ  ൈിയല്ക്ക  (യടോൾ രഫീ) 1800 8891030 എന്ന 

നപ ിൽ APY-പ  ൈു ിച്ചുള്ള ൈൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യതടോവുന്നതോേ . 

• APY chat bot പെ ഒരു െുതി  ഫീച്ചർ പവബിൽ ക്ല്വ  ആക്കി ിരിക്കുന്നു, ഇത  േനുഷയരുപട ഇടപെടല്ിെോപത 

തത്സേ ം യ്ോദയങ്ങൾ െരിഹരിക്കോൻ സഹോ ിക്കുന്നു. 

• APY അക്കൗണ്ട  / സംഭോവനപ  സംബന്ധിച്ച എെോ യ്ോദയങ്ങകും APY-SP രബോഞ്ചിയല്ക്കും നടത്തോവുന്നതോേ .  

• www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select:NPS-Liteor  എന്ന വില്ോസത്തിൽ CGMS വവി വരിക്കോരന  സൗജനയേോ ി 

എവിപടനിന്നും െരോതി ാന്ന ിക്കോം. 

• െരോതി ാന്ന ിക്കുന്ന വരിക്കോരന  െരോതിപക്കതിപര ഒരു യടോക്കൺ നപർ അനുവദിക്കും. 

വരിക്കോർക്ക "െരോതി ുപട നില് െരിയംോധിക്കുൈ/ ഇതിനൈം രജിേർ പ്യ്ത  അയനവഷേത്തിപെ നില് 

െരിയംോധിക്കുൈ" എന്നതിന  ൈീവിൽ െരോതി ുപട നില് െരിയംോധിക്കോം. 

APY യസോഷയൽ േീഡി  യെജ  ല്ികാളുൈൾ 

 

 

 

ൈു ിപ : ഈ യരബോഷ ിപെ  വിവർത്തനം പ്യ്ത  െതിപിൽ  ഇംഗ്ലീഷും േറ്  ഭോഷൈകും തമ്മിൽ അർത്ഥങ്ങകിൽ  

എപന്തകാളില്ും പെോരുത്തയക്കട  ാണ്ടോ ോൽ, ഇംഗ്ലീഷ ്െതിപിപെ അർത്ഥം നില്നിൽക്കും. 

 

 

APY,PFRDA Page ല്ഭയേോേ  

    FACEBOOK  

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

 

 You Tube link of APY KI PATHSHALA -

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

O6ipH1J_HTfU17ug 

PFRDA Page ല്ഭയേോേ  

 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 

ൈൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക : ദ വോ ി സന്ദർംിക്കുൈ 

PFRDAWebsite:https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails,https://www.pfrda.org.in/>>NPS>>AtalPensionYo

jana>>FAQs 

Protean- 

CRAWebsite:www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>AtalPensionYojana>>Introduction>>APYSchemedetails,www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal

PensionYojana>>FAQ’s>>APYFAQ’s 

NPSTrustWebsite:http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>>APYSchemedetails.pdf,http://www.npstrust.org.in>>AtalPensionYojana>

>APYFAQs10092015.pdf 
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