
                                                                                                          

अटल पने्शन योजना (ए.पी.वाय)- वर्गणीदाराांसाठी माहिती लघुपहुततका 

 सरकारद्वारे िमी ददलेली दकमान माहसक पेन्शन 60 वर्ाांनांतर रु. 1000, रु. 2000, रु. 3000, रु. 4000, रु.5000 ए.पी.वाय द्वारे 

हनवडीचा पयागय देण्यात येत आि.े  

 ए.पी.वाय खाते उघडण्यासाठी, ग्रािक  िा भारताचा नार्ररक असावा. वर्गहनदाराचे वय 18 ते 40 वर्ाांच्या दरम्यान असावे. 

ऑक्टोबर/01/2022 पासून आयकर भरणारे ए.पी.वाय योजनेत सामील िोण्यास पात्र नािीत. 

 ग् रािक बँक शाखा / पोतट-ऑदिसद्वारे ककां वा बँकाांनी प्रदान केलेल्या हडहजटल ऑनबोर्डांर् प्लॅटिॉमगद्वारे ए.पी.वाय मध्ये सामील िोऊ शकतात. 

 ए.पी.वाय खाते उघडताना नॉहमनेशन आहण जोडीदाराचा तपशील देण ेबांधनकारक आि.े  

 बचत बँक खात्यातून ऑटो डेहबट सुहवधेद्वारे माहसक ककां वा हतमािी ककां वा सिामािी आधारावर योर्दान ददल ेजाऊ शकते 

 वयाची 60 वर् ेपणूग झाल्यावर अटल पने्शन योजनचेा(ए.पी.वाय) हतिरेी लाभ 

 आयुर्भर दकमान पेन्शन रु 1000 ते रु. 5000 वर्गणीदाराला िमी. 

 िीच पेन्शन जीवनसाथीला, वर्गणीदाराच्या मृत्यूनांतर आयुष्यभरासाठी देय असते. 

 वर्गणीदार आहण जोडीदाराच्या मृत्यूनांतर नॉहमनीला वयाच्या 60 वर्ाांपयांत जमा झालेली पेन्शन सांपत्ती परत केली जाते. 

ए.पी.वाय अांतर्गत पी.आर.ए.एन, व्यविार हववरणपत्र आहण योर्दान 

 व्यविाराचे हववरण आहण पी.आर.ए.न काडग   www.npscra.nsdl.co.in>> िोम>>अटल पेन्शन योजना>> ए.पी.वाय इ-पी.आर.ए.न/ 

टॅ्रन्झॅक्शन तटेटमेंट हवव्ि ि ेहवनामूल्य कधीिी पािता आहण छापता येते. 

 वर्गणीदाराने वेबसाइटवर आवश्यक रक्कम भरल्यानांतर दिहजकल पी.आर.ए.एन काडग जारी करण्याची हवनांती करू शकतात- 

https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.htmएल>>अटल पेन्शन योजना>>प्प्रांट ए.पी.वाय पी.आर.ए.एन काडग. 

 अटल पेन्शन योजनेत नाव नोंदवल्यानांतर वर्ागतून एकदा नोंदणीकृत पत्त्यावर म्िणजेच अटल पेन्शन योजनेत नोंदणी करण्यासाठी वर्गणीदाराने ददलेल्या 

पत्त्यावर दिहजकल व्यविाराचे हववरण पाठवल ेजाईल. 

 प्रोटीन-सी.आर.ए द्वारे ग्रािकाांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमाांकावर हनयतकाहलक एस.एम.एस अलटगद्वारे   योर्दानाच्या हतथतीबद्दल माहिती ददली 

जाईल. 

 ई- पी.आर.ए.एन भारत सरकारने पुरवलेल्या डीजी-लॉकर येथेिी उपलब्ध आि.े 

ए.पी.वाय अांतर्गत वर्गणीदाराचा तपशील अद्ययावत करणे / बदलण े

 वर्गणीदाराला ए.पी.वाय वर्गणीदार सुधारणा िॉमगमध्ये इहच्छत बदल भरावे लार्तील आहण पत्ता, िोन क्रमाांक इत्यादी वैयहिक माहितीमध्ये बदल 

करण्यासाठी आवश्यक कार्दपत्राांसि ए.पी.वाय-एस.पी शाखेत सादर करावे लार्तील. िॉमग इथ े

https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php ऑनलाइन डाउनलोड करता येणार  

 ऑटो डेहबटच्या वारांवारतेत बदल उदा. त्रैमाहसक योर्दानापासून माहसक योर्दानापयांत ककां वा सिामािी योर्दानापासून ते त्रैमाहसक योर्दानापयांत 

इ. ए.पी.वाय वर्गणीदारराने वर्गभर ए.पी.वाय-एस.पी शाखेत लेखी हवनांती सादर केल्यानांतर केले जाऊ शकते. 

 ए.पी.वाय ग्रािकाांसाठी आधार सीप्डांर् िीचर जारी करण्यात आल ेआि,े ज्यामध्ये वर्गणीदार ए.पी.वाय िकाांसाठी https://www.npslite-

nsdl.com/CRAlite/ >> आधार सीप्डांर्द्वारे ररअल-टाइम बेहससच्या एपीवाय अकाउां टमधील आधारचे अद्यतन करू शकतात. 

   पेन्शन रक्कम श्रणेीसधुाररत करणे / डाउनग्रडे करण े

 ए.पी.वाय वर्गणीदार ए.पी.वाय एस शाखेत "ए.पी.वाय सब्सक्रायबर मॉहडदिकेशन िॉमग" सबहमट करून वर्गभर  त्याांच्या पेन्शनची रक्कम 

शे्रणीसुधाररत/डाउनगे्रड करू शकतात. िा िॉमग https://www.npscra.nsdl.co.in/>>िोम>> अटल पेन्शन योजना>>िॉम्सग>>सबतक्राइबर 

मेंटेनन्स>> इथे उपलब्ध  आिे 

 ि ेवैहशष्य वापरकत्यागस हनवडलेल्या नवीन िमी असलेल्या पेन्शन रकमेनुसार जमा केलेली / परत प्राप्त िोणारी हवभेदक रक्कम तपासण्यास सक्षम 

करते.  

 शे्रणीसुधाररत झाल्यास हवभेदक रक्कम जमा करणे आवश्यक आि ेआहण डाउन गे्रडच्या बाबतीत हवभेदक रक्कम ग्रािकाांना परत केली जाईल. 

 पुनर्नगहिती पद्धतीने पेन्शन शे्रणीसुधाररत करण्याचे नवीन वैहशष्य सादर करण्यात आल ेअसून यामध्ये सध्याचे वय आहण पेन्शनच्या रकमेतील 

िरकाच्या आधारे योर्दान ददल ेजाणार आि.े या प्रदक्रयेमध्ये, कोणतीिी एकरकमी हवभेदक रक्कम जमा करण्याची आवश्यकता नािी. 

ए.पी.वाय मधनू बािरे पडण े

 ऐहच्छक बािरे पडणे (60 वर् ेवयापूवी बािेर पडण)े:  ए.पी.वाय खाती बांद करण्यासाठी योग्यररत्या भरलेले "अकाऊां ट क्लोजर िॉमग (व्िॉलेंटरी 

एहक्झट)" आहण इतर सांबांहधत कार्दपत्रे  सांबांहधत ए.पी.वाय-एस.पी शाखेकडे सादर करावी लार्तात. िा िॉमग येथे उपलब्ध आि:े 

www.npscra.nsdl.co.in>>िोम>>आटल पेन्शन योजना>>िॉम्सग>>हवथड्रावल िॉमग>>व्िॉलेंटरी एहक्झट ए.पी.वाय. हवथड्रॉवल िॉमग. ि े

ए.पी.वाय-एस.पी शाखेत  सुद्धा उपलब्ध असेल. वर्गणीदारने ए.पी.वाय खात्याशी जोडलेले बचत बँक खाते बांद करू नये, जरी ए.पी.वाय 

खाते बांद िोते कारण ग्रािकाला हमळणारी क्लोजरची रक्कम ए.पी.वाय प्लांक्ड सेप्व्िांग्ज बँक खात्यात ितताांतररत केली जाईल. ए.पी.वाय क्लोजरच्या 

उत्पन्नाच्या के्रहडटपूवी सेप्व्िांर् बँक खात्याचा क्लोजर बािरे पडलेल्या वर्गणीदारने हनधी प्राप्त करण्यात अडचण हनमागण करू शकतो. 

 60 वर्ाांपवूी ए.पी.वाय खातअेसलले्या वर्गणीदाराचा मतृ्यू: जोडीदाराकडे वर्गणीदाराच्या ए.पी.वाय खात्यात योर्दान चालू ठेवण्याचा पयागय आि,े 

जो जोडीदाराच्या नावावर ठेवला जाऊ शकतो, उवगररत हनहित वेळेसाठी, जोपयांत मूळ ग्रािकाचे वय 60 वर्े पूणग झाले नसते. जर जोडीदाराला 

खाते चालू ठेवण्याची इच्छा नसेल तर, त्याला / हतला केवळ जमा झालेली पेन्शन सांपत्ती म्िणजे त्यान ेए.पी.वाय ला ददलेले योर्दान परत केले 
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जाईल, तसेच त्याच्या योर्दानावर (खाते देखभाल शुल्क वजा केल्यावर) हनव्वळ वाततहवक व्याज ददल े जाईल.  

 मतृ्यमूळेु बािरे पडणे: दावेदार योग्य प्रकारे भरलेला "ए.पी.वाय क्लोजर िॉमग (डेथ)" मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत सांबांहधत ए.पी.वाय-एस.पी 

शाखेला सादर करू शकतो. िा िॉमग येथे उपलब्ध आि:े www.npscra.nsdl.co.in>>िोम>>अटल पेन्शन योजना>>िॉम्सग>>हवथड्रावल 

िॉमग>>ए.पी.वाय डेथ िॉमग.  िे ए.पी.वाय-एस.पी शाखेतिी उपलब्ध असेल.                                                                                                                                                 

ए.पी.वाय मोबाइल अहॅप्लकेशन 

 ए.पी.वाय वापरकत्याांसाठी ए.पी.वाय मोबाइल अॅहप्लकेशन हवनामूल्य उपलब्ध आि,े जेथे, अलीकडील 5 योर्दान तपासले जाऊ शकते आहण 

कोणतेिी शुल्क न भरता व्यविार हववरण आहण ई-पी.आर.ए.एन देखील कधीिी डाउनलोड केल ेजाऊ शकते. अँड्रॉइड वापरकते रु्र्ल प्ले 

तटोअरवरून ए.पी.वाय मोबाइल अॅहप्लकेशन  शोध पयागयात 'ए.पी.वाय आहण एन.पी.एस लाइट' टाइप करून डाउनलोड करू शकतात. 

 मोबाइल अॅहप्लकेशनमध्ये ए.पी.वाय चटॅ बॉटच ेएक नवीन वैहशष्य चालू केल ेरे्ल ेआि ेजे कमी मानवी िततक्षेपासि ररअल टाइममध्ये प्रश्ाांच े

हनराकरण करण्यात मदत करते. 

 पेन्शन शे्रणीसुधाररत/डाऊनगे्रड कॅल्क्युलेटरची उपलब्धता. 

ए.पी.वाय खाली माहिती हमळवणे आहण तक्रार करणे/नोंदवण े

 ए.पी.वायबद्दल अहधक माहिती हमळहवण्यासाठी ग्रािक प्रोटीन सी.आर.ए-अटल पेन्शन योजना िले्प डेतक (टोल फ्री) वर 1800 889 1030 

वर कॉल करू शकतात. 

 ए.पी.वाय चॅट बॉटचे एक नवीन वैहशष्य वेबवर चालू केले रे्ल ेआि ेजे कमी मानवी िततक्षेपासि ररअल टाइममध्ये प्रश्ाांचे हनराकरण करण्यात 

मदत करते. 

 ए.पी.वाय खात े/ योर्दानाशी सांबांहधत सवग प्रश् ए.पी.वाय-एस.पी शाखेत देखील केले जाऊ शकतात. 

 वर्गणीदार हवनामूल्य आहण कोठूनिी भेट देऊन तक्रार उपहतथत करू शकतो: www.npscra.nsdl.co.in >>िोम >> हसलेक्ट: एन.पी.एस-

लाइट ऑर थ्र ूसी.जी.एम.एस. 

 तक्रार उपहतथत करणाऱ्या वर्गणीदाराांना उपहतथत केलेल्या तक्रारीसाठी टोकन नांबर देण्यात येईल. "एनक्वायरी ऑलरेडी रहजतटडग/चेक द तटेट्स 

ऑि ग्रीहवयन्स" अांतर्गत ग्रािक तक्रारीची हतथती तपासू शकतो 
ए.पी वाय सोशल मीहडया पषृ्ठ प्लांक्स  

ए.पी.वाय, पी.एि.आर.डी.ए पषृ्ठ यथेे उपलब्ध आि े

 Facebook  

https://www.facebook.com/OfficialAP

Y/ 

 

 ए.पी.वाय की पाठशाला ची य ूयूब प्लांक - 

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

UC5SuHg- O6ipH1J_HTfU17ug 

पी.एि.आर.डी.ए पषृ्ठ येथे  उपलब्ध आि े

 प्लांक्डइन      

https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-

fund-regulator-of- india-

051614168/?originalSubdomain=in 

 YouTube         
https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY

- LDeyIWCwYu15Q 

 हट्वटर     

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

 

 
 

टीप: इंग्रजी आणि इतर भाषांमधील या माणितीपत्रकाच्या कोित्यािी अनुवाणित आवृत्तीच्या अर्ाांमधे्य तफावत असल्यास, इंग्रजी आवृत्तीचा अर्थ 

प्रचणलत रािील. 

अहधक माहितीसाठी: कृपया एक भटे द्या 

 

पी.एि.आर.डी सांकेततथळ: https://www.pfrda.org.in/>>एनपीएस>>.. अटल पेन्शन योजना>>. ,  https://www.pfrda.org.in/>>एन.पी.एस>>अटल पेन्शन योजना>> एि.ए.क्यू  

प्रोटीन- सी.आर.ए. सांकेततथळ: www.npscra.nsdl.co.in>>िोम>>अटल पेन्शन योजना>> इांट्रोडक्शन>> ए.पी.वाय तकीम हडटेल्स, www.npscra.nsdl.co.in>>िोम>>अटल पेन्शन 

योजना>>एि.ए.क्यू>>ए.पी.वाय एि.ए.क्यू 

एन.पी.एस. ट्रतट सांकेततथळ: http://www.npstrust.org.in >>अटल पेन्शन योजना >> एि.ए.क्यू.pdf, http://www.npstrust.org.in >>अटल पेन्शन योजना >>एपीवायएिएक्यू 10092015.पीडीएि  
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