
 

 

  

 

 معلوماتی کتابچہ  ےلئے صارف ک – (APY) وظیفہ منصوبہ اٹل 
سال کی عمر کے بعد ماہانہ   60، روپے  5000روپےاور 4000روپے،  3000روپے،  2000روپے ،  1000کومت  ہند کی جانب  سے کم از کم ماہانہ وظیفےبھارتیح •

 وظائف کا  ضامن متبادل کی  پیشکش کرتا ہے۔

• APY  سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ 40سے  18جاری کرنے کے لیے، صارف کا بھارت   کا شہری ہونا الزمی شرط ہے۔ صارف کی عمر اکاؤنٹ  

 ۔ںی ہ ںیشامل ہونے کے اہل نہ ںیم میاسک APYدہندگان  کسی سے انکم ٹ 01/2022کتوبر/ا

• APY   بینکوں کے ذریعے فراہم کردہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعےمقامی شاخوں/پوسٹ آفس کے بچت کھاتوں کے ذریعے یا  صارف بینک کی 

APY   وظیفہ منصوبےمیں شمولیت اختیار کر  سکتا ہے۔ 

• APY کھاتے جاری کرتے وقت نامزدگی اور شریک حیات کی تفصیالت فراہم کرنا الزمی شرط ہے۔ 

 ششماہی بنیادوں پر وظیفے کی امداد )رقم( کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بچت کھاتے  سے آٹو ڈیبٹ کی سہولت کے ذریعے ماہانہ یا سہ ماہی یا  •

 کے تین فوائد (APY) ال کی عمر تک رسائی  پر اٹل وظیفہ منصوبےس 60 •
 روپے کی وظیفے کی ضمانت دی گئی ہے۔  5000روپے سے  1000صارف کو تاحیات کم از کم  •

 قابل ادائیگی ہوگا۔مذکورہ وظیفہ صارف  کی موت کے بعد شریک حیات کو تاحیات   •

 سال کی عمر تک جمع شدہ وظیفے کی رقم کی واپسی کرناہوگی ۔  60صارف اور شریک حیات کی موت کے بعد نامزد شخص کو  •

• PRAN اور اسٹیٹمنٹلین دین کے اصل ، بینکوں کے ذریعہ APY  کے تحت شراکت کارڈ 
• PRAN اور اسٹیٹمنٹلین دین کے اصل ، بینکوں کے ذریعہ APY  ۔ تحت شراکت کارڈ کو کسی بھی وقت مفت میں دیکھا اور پرنٹ کیا جا سکتا ہےکے 

• www.npscra.nsdl.co.in>> Home>>Atal pension Yojana>> APY e-PRAN/Transaction statement view  and PRAN 

 صارف ویب سائٹ •

• https://enps.nsdl.com/eNPS/APYRePrintPRAN.htm>>Atal Pension Yojana>>Print APY PRAN Card 

• APY PRAN  کارڈ پر مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد اصالا PRAN کارڈ جاری کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔ 

 وظیفہ منصوبے  میں رجسٹریشن  کے بعد، اصالا لین دین کا کا احوال  سال میں ایک بارصارف کے رجسٹرڈ پتے یعنی اٹل وظیفہ منصوبہ کے تحتاٹل  •

 رجسٹریشن کے لیے صارف کے ذریعہ فراہم کردہ پتہ پر ارسال کیا جائے گا 

رجسٹرڈ موبائل نمبر پر مسلسل ایس ایم ایس الرٹس کے ذریعے ارسال  کے ذریعے صارف کے  Protean-CRA شراکت کی حیثیت کے بارے میں معلومات •

 جائیں گی۔  کی

• E-PRAN حکومت ہند کی طرف سے فراہم کردہ DIGI-LOCKER پر بھی دستیاب ہے۔ 

• APY  کے تحت صارف کی تفصیالت کی اپ ڈیٹ/ترمیم 
وں گی اور ذاتی معلومات جیسے پتہ، فون نمبر وغیرہ میں ترمیم کے لیے صارف ترمیمی فارم میں مطلوبہ بقدر ضرورت تبدیلیاں پُر کرنا ہ APY صارف کو •

سے آن الئن ڈاؤن  https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php  وشاخ میں جمع کرانا ہو گی۔ فارم ک APY-SP مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ اسے

 لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ 

صارف کی جانب  APY ماہی شراکت سے ماہانہ شراکت میں یا ششماہی شراکت سے سہ ماہی شراکت میں وغیرہ۔آٹو ڈیبٹ کے دورانئےمیں تبدیلی جیسے سہ  •

 شاخ میں تحریری درخواست جمع کروانے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔  APY-SP سے ساالنہ 

• APY رفین کے لیے آدھار سیڈنگ کا فیچر جاری کیا گیا ہے جس میں صارفصا   https://www.npslite -nsdl.com/CRAlite/>> APY 

 اکاؤنٹ میں آدھار کواپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔  APY پر آدھار سیڈنگ کے لیے صارف اصل وقت کی بنیاد پر •

• APY )تفصیل ذیل میں مالحظہ فرمائیں۔  وظائف  کی رقم کی اپ گریڈ )بیشی(/ڈاؤن گریڈ)کمی 

• APY صارف APY SP شاخ میں "APY  تبدیلی ْ یا تجدید کاری کا   فارم" جمع کر کے اپنے وظیفے کی رقم کو سال بھر میں اپ گریڈ )بیشی(/ڈاؤن صارف

 گریڈ)کمی(گریڈ کر سکتے ہیں۔ فارم ذیل کی لنک پر  دستیاب ہے۔

• https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >> Aadhaar Seeding for APY subscribers. 

قم کو چیک کر  ہ خصوصیت صارف کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ منتخب کردہ نئی ضمانت شدہ وظیفے کی رقم کے مطابق جمع کی جانے والی تفریق  کی جانے والی ری •

 سکے/ واپس وصول کر سکے۔

 کمی کی صورت میں فرق کی رقم صارف  کو واپس کردی جائے گی۔اپ گریڈ کی صورت میں فرق کی رقم جمع کرانی ہوگی اور درجے کی  •

فرق  ری فکسیشن کے طریقہ کار کے ذریعے وظیفہ  اپ گریڈ کی ایک نئی خصوصیت متعارف کرائی گئی ہے جس میں موجودہ عمر اور وظائف  کی رقم میں  •

 قم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔کی بنیاد پر شراکت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس عمل میں، کوئی یکمشت فرق کی ر 

• APYسے اخراج 
• APY ( سال کی عمر سے پہلے  اخراج  60رضاکارانہ  طورپر اخراج):   کھاتوں کو بند کرنے کے لیے ایک مناسب طریقے سے بھرا ہوا "اکاؤنٹ کلوزر فارم

 کرانا ہوگا۔ فارم پر دستیاب ہے شاخ میں جمع  APY-SP )رضاکارانہ اخراج(" اور دیگر متعلقہ دستاویزات کو متعلقہ

o Available at https://www.npscra.nsdl.co.in/>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Subscriber Maintenance>> 

• . 

کھاتہ بند  APY منسلک بچت بینک کھاتے کو بند نہیں کرنا چاہیے حاالنکہکھاتے کے ساتھ  APY شاخ میں بھی دستیاب ہوگا۔ صارف کو APY-SP یہ فارم  •

بند   APY سے منسلک بچت بینک کھاتے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ APY ہو جاتا ہے کیونکہ بند ہونے کے بعد جو صارف وصول کرنے واال ہے، اسے

 ارج  شدہ صارف  کے ذریعہ رقم  کی وصولیابی میں مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔ ہونے والی رقم کے کریڈٹ سے پہلے بچت بینک کھاتے کو بند کرنے سے  خ

• APY  ہ شخص  کےشریک حیات کے پاس صارف کےرسال سے پہلے وفات ہونے پر: مذکو 60کھاتے کے صارف کی APY  کھاتے میں شراکت جاری

سٹنگ وقت تک، اس وقت تک جب تک کہ اصل صارف کی عمر کی  رکھنے کا اختیار ہے، جسے شریک حیات کے نام پر برقرار رکھا جا سکتا ہے، بقیہ وی

میں  اس کے ساتھ اس   APYسال  تک نہ ہو ۔ اگر شریک حیات اکاؤنٹ کو جاری نہ رکھنا چاہے، تو اسے صرف جمع شدہ وظیفے کی رقم  یعنی  60رسائی  

ے کے بعد(اس کی جانب  سے دیے گئے عطیات کو واپس کیا جائے کی شراکت پر حاصل ہونے والے خالص اصل سود )کھاتہ کے مینٹیننس چارجز کو کم کرن

 گا،

کلوزر فارم )ڈیتھ(" وفات کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کے ساتھ متعلقہ   APYہوا " پُر کیااخراج بہ سبب  وفات  :  دعوٰی کرنے واال مناسب طریقے سے  •

APY-SP :شاخ میں جمع کرا سکتا ہے۔ فارم پر دستیاب ہے 

• www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>Atal Pension Yojana>>Forms>>Withdrawal Form>>APY death form 

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


• APY بائل ایپلیکیشنمو 
• APY موبائل ایپلیکیشن ، APY  شراکتوں کو چیک کیا جا سکتا ہے اور لین دین کے احوال  اور  5صارفین کے لیے مفت دستیاب ہے، جہاں، وہ حالیہe-PRAN  کو بھی مفت

موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن   APY ٹائپ کرکے گوگل پلے اسٹور سے ‘NPS Lite اور APY’ میں کسی بھی وقت ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اینڈرائیڈ  فون صارفین سرچ آپشن میں

 لوڈ کرسکتے ہیں۔

• APY رنے میں مدد کرتا ہے چیٹ بوٹ کی ایک نئی خصوصیت کو موبائل ایپلیکیشن میں الئیو بنایا گیا ہے جو کم انسانی مداخلت کے ساتھ سواالت کو حقیقی وقت میں حل ک

کسی بھی وقت ڈاؤن لوڈ   مفت میںکو بھی ب  E-PRANشراکتوں کو چیک کیا جا سکتا ہے اور ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹ اور 5ے، جہاں، حالیہ صارفین کے لیے مفت دستیاب ہ

 موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔ APY ٹائپ کرکے گوگل پلے اسٹور سے ‘NPS Lite اور APY’ کیا جا سکتا ہے۔ اینڈرائیڈ صارفین سرچ آپشن میں

• APY رنے میں مدد کرتا ہےچیٹ بوٹ کی ایک نئی خصوصیت کو موبائل ایپلیکیشن میں الئیو بنایا گیا ہے جو کم انسانی مداخلت کے ساتھ سواالت کو حقیقی وقت میں حل ک 

 

 پنشن اپ گریڈ/ڈاؤن گریڈ کیلکولیٹر کی دستیابی •

• APY کرنا کے تحت معلومات حاصل کرنا اور شکایت 

پر کال کر  1030 889 1800ہیلپ ڈیسک )ٹول فری( کو  Protean CRA-Atal Pension Yojanaکے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے  APYصارفین  •

 سکتے ہیں۔

• APY داخلت کے ساتھ سواالت کو حقیقی وقت میں حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چیٹ بوٹ کی ایک نئی خصوصیت کو ویب پر الئیو بنایا گیا ہے جو کم انسانی م 

• APY  کھاتے / شراکت سے متعلق تمام سواالتAPY-SP شاخ میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 

 صارف بال معاوضہ اور کہیں سے بھی شکایت درج کر سکتے ہیں  •

•  :www.npscra.nsdl.co.in >>Home >> select: NPS-Lite or through CGMS. 

کو ان کی  شکایت کے خالف ایک ٹوکن نمبر دیا جائے گا۔ صارف  شکایت کی حیثیت کو "پہلے سے رجسٹرڈ شکایت / انکوائری کی حیثیت کو چیک   صارف  کنندہشکایت  •

 کریں" کے تحت دیکھ سکتا ہے۔

• APY سوشل میڈیاکے تمام  تر صفحہ کے لنکسAPY ،PFRDA  صفحہ پر دستیاب ہے۔ 

 /https://www.facebook.com/OfficialAPYفیس بک پر دستیاب ہے ۔ •

• APY  کی پاٹھ شالہ کا یو ٹیوب لنک- https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg- O6ipH1J_HTfU17ug PFRDA پر دستیاب ہے۔  صفحہ 

•  •LINKEDIN https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of- india-051614168/?originalSubdomain=in 

 یوٹیوب پر دستاب ہے •

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

 https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=en ٹوئٹر پر دستیاب ہے ۔ •

 

•  
  یورژن کے معن  یزیانگر ں، یصورت م یتضاد ک  یبھ  یکس انیکے درم یترجمہ شدہ ورژن کے معان یبھ یاس بروشر کے کس انیزبانوں کے درم  یاور دوسر یزینوٹ: انگر •

 غالب ہوں گے۔ یہ

 

 

  ے کرم وزٹ کریںائبر : لئےمزید تفصیالت کے 

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

Protean- CRA Website: 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 Trust Website: http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYSchemedetails.pdf, http://www.npstrust.org.in >>Atal Pension Yojana >>APYFAQs10092015.pdf 

http://www.npscra.nsdl.co.in/
https://www.pfrda.org.in/
https://www.pfrda.org.in/
http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.npscra.nsdl.co.in/
http://www.npstrust.org.in/
http://www.npstrust.org.in/
http://www.npstrust.org.in/sites/default/files/atalpension/APYFAQs10092015.pdf

	اٹل وظیفہ منصوبہ  (APY) – صارف کےلئے معلوماتی کتابچہ
	 حکومت  ہند کی جانب  سے کم از کم ماہانہ وظیفےبھارتی1000 روپے ، 2000 روپے، 3000 روپے، 4000 روپےاور5000 ، روپے 60 سال کی عمر کے بعد ماہانہ وظائف کا  ضامن متبادل کی  پیشکش کرتا ہے۔
	 APY اکاؤنٹ جاری کرنے کے لیے، صارف کا بھارت   کا شہری ہونا لازمی شرط ہے۔ صارف کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اکتوبر/01/2022 سے انکم ٹیکس دہندگان APY اسکیم میں شامل ہونے کے اہل نہیں ہیں۔
	 APY صارف بینک کی   مقامی شاخوں/پوسٹ آفس کے بچت کھاتوں کے ذریعے یا بینکوں کے ذریعے فراہم کردہ ڈیجیٹل آن بورڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے APY  وظیفہ منصوبےمیں شمولیت اختیار کر  سکتا ہے۔
	 APY کھاتے جاری کرتے وقت نامزدگی اور شریک حیات کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی شرط ہے۔
	 بچت کھاتے  سے آٹو ڈیبٹ کی سہولت کے ذریعے ماہانہ یا سہ ماہی یا ششماہی بنیادوں پر وظیفے کی امداد (رقم) کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
	 60 سال کی عمر تک رسائی  پر اٹل وظیفہ منصوبے (APY) کے تین فوائد
	 صارف کو تاحیات کم از کم 1000 روپے سے 5000 روپے کی وظیفے کی ضمانت دی گئی ہے۔
	 مذکورہ وظیفہ صارف  کی موت کے بعد شریک حیات کو تاحیات  قابل ادائیگی ہوگا۔
	 صارف اور شریک حیات کی موت کے بعد نامزد شخص کو 60 سال کی عمر تک جمع شدہ وظیفے کی رقم کی واپسی کرناہوگی ۔
	 PRAN، بینکوں کے ذریعہ اصل لین دین کے اسٹیٹمنٹ اور APY کے تحت شراکت کارڈ کو کسی بھی وقت مفت میں دیکھا اور پرنٹ کیا جا سکتا ہے۔
	 صارف ویب سائٹ
	 APY PRAN کارڈ پر مطلوبہ رقم ادا کرنے کے بعد اصلاً PRAN کارڈ جاری کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے۔
	 اٹل وظیفہ منصوبے  میں رجسٹریشن  کے بعد، اصلاً لین دین کا کا احوال  سال میں ایک بارصارف کے رجسٹرڈ پتے یعنی اٹل وظیفہ منصوبہ کے تحت رجسٹریشن کے لیے صارف کے ذریعہ فراہم کردہ پتہ پر ارسال کیا جائے گا
	 شراکت کی حیثیت کے بارے میں معلومات Protean-CRA کے ذریعے صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر مسلسل ایس ایم ایس الرٹس کے ذریعے ارسال کی جائیں گی۔
	 E-PRAN حکومت ہند کی طرف سے فراہم کردہ DIGI-LOCKER پر بھی دستیاب ہے۔
	 APY کے تحت صارف کی تفصیلات کی اپ ڈیٹ/ترمیم
	 صارف کو APY صارف ترمیمی فارم میں مطلوبہ بقدر ضرورت تبدیلیاں پُر کرنا ہوں گی اور ذاتی معلومات جیسے پتہ، فون نمبر وغیرہ میں ترمیم کے لیے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ اسے APY-SP شاخ میں جمع کرانا ہو گی۔ فارم کو  https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php...
	 آٹو ڈیبٹ کے دورانئےمیں تبدیلی جیسے سہ ماہی شراکت سے ماہانہ شراکت میں یا ششماہی شراکت سے سہ ماہی شراکت میں وغیرہ۔ APY صارف کی جانب سے سالانہ  APY-SP شاخ میں تحریری درخواست جمع کروانے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔
	 APY صارفین کے لیے آدھار سیڈنگ کا فیچر جاری کیا گیا ہے جس میں صارف   https://www.npslite -nsdl.com/CRAlite/>> APY
	 پر آدھار سیڈنگ کے لیے صارف اصل وقت کی بنیاد پر APY اکاؤنٹ میں آدھار کواپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔
	 APY وظائف  کی رقم کی اپ گریڈ (بیشی)/ڈاؤن گریڈ(کمی) تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔
	 APY صارف APY SP شاخ میں "APY صارف تبدیلی ْ یا تجدید کاری کا   فارم" جمع کر کے اپنے وظیفے کی رقم کو سال بھر میں اپ گریڈ (بیشی)/ڈاؤن گریڈ(کمی)گریڈ کر سکتے ہیں۔ فارم ذیل کی لنک پر  دستیاب ہے۔
	 https://www.npslite-nsdl.com/CRAlite/ >> Aadhaar Seeding for APY subscribers.
	 یہ خصوصیت صارف کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ منتخب کردہ نئی ضمانت شدہ وظیفے کی رقم کے مطابق جمع کی جانے والی تفریق  کی جانے والی رقم کو چیک کر سکے/ واپس وصول کر سکے۔
	 اپ گریڈ کی صورت میں فرق کی رقم جمع کرانی ہوگی اور درجے کی کمی کی صورت میں فرق کی رقم صارف  کو واپس کردی جائے گی۔
	 ری فکسیشن کے طریقہ کار کے ذریعے وظیفہ  اپ گریڈ کی ایک نئی خصوصیت متعارف کرائی گئی ہے جس میں موجودہ عمر اور وظائف  کی رقم میں فرق کی بنیاد پر شراکت کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس عمل میں، کوئی یکمشت فرق کی رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
	 APYسے اخراج
	 APY رضاکارانہ  طورپر اخراج (60 سال کی عمر سے پہلے  اخراج ): کھاتوں کو بند کرنے کے لیے ایک مناسب طریقے سے بھرا ہوا "اکاؤنٹ کلوزر فارم (رضاکارانہ اخراج)" اور دیگر متعلقہ دستاویزات کو متعلقہ APY-SP شاخ میں جمع کرانا ہوگا۔ فارم پر دستیاب ہے
	 یہ فارم  APY-SP شاخ میں بھی دستیاب ہوگا۔ صارف کو APY کھاتے کے ساتھ منسلک بچت بینک کھاتے کو بند نہیں کرنا چاہیے حالانکہ APY کھاتہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ بند ہونے کے بعد جو صارف وصول کرنے والا ہے، اسے APY سے منسلک بچت بینک کھاتے میں منتقل کر دیا جائے گ...
	 APY کھاتے کے صارف کی 60 سال سے پہلے وفات ہونے پر: مذکورہ شخص  کےشریک حیات کے پاس صارف کے APY کھاتے میں شراکت جاری رکھنے کا اختیار ہے، جسے شریک حیات کے نام پر برقرار رکھا جا سکتا ہے، بقیہ ویسٹنگ وقت تک، اس وقت تک جب تک کہ اصل صارف کی عمر کی رسائی  60...
	 اخراج بہ سبب  وفات  :  دعویٰ کرنے والا مناسب طریقے سے پُر کیا ہوا "APY کلوزر فارم (ڈیتھ)" وفات کے سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کے ساتھ متعلقہ APY-SP شاخ میں جمع کرا سکتا ہے۔ فارم پر دستیاب ہے:

