
 
 

एपीवाय नागरिक सनद   

या बकँ-शाखदे्वािे सवेा दणे् याप्रती करिबद्धता  

I. नवीन एपीवाय खात ेउघडण े

• १८ ते ४० वर्ष ेवयोगिातील सवव संभाव् य एपीवाय ग्राहकांना एपीवायचे लाभ व वैशशष्ट ये स् पष्ट ि किणे.  

• नोंदणीसाठी संभाव् य एपीवाय ग्राहकांना एपीवाय सबस् रायबि िशिस् रेशन फॉर्व प्रदान किणे.  

• एपीवाय खाते उघडतेवेळी ग्राहकांना पोचपावती व ग्राहक र्ाशहती पुशस्तका प्रदान किणे.  

• एपीवाय खाते उघडल् यानंति ई-प्रान काडव प्रदान किणे.  

• शवद्यर्ान ग्राहकांच् या कुिंुबातील पात्र सदस्यांना (पती/पत् नी व रु्ले) एपीवायचे लाभ व वैशशष्ट ये स् पष्ट ि किणे आशण त् यांना एपीवाय खाते उघडण् यासाठी 

सुशवधा देणे. 

• ग्राहकांना त् यांच् या बचत बँक खात् यार्ध् ये ऑिो-किावच् या शनवडलेल् या वािंवाितेनुसाि योगदान िकरे्शी सर्ानुपाती पुिेसी शशल् लक िक् कर् ठेवण् यासंदभावत 

र्ाशहती देणे.     

II. सचंय िप् प् यातंगवत सवेा   

• एपीवाय ग्राहकाने शवनतंी केल् यास खात् यांचे स् िेिर्ेंि प्रदान किणे.  

• खालील बदल किण् यासंदभावत एपीवाय सबस् रायबि र्ोशडफफकेशन फॉर्व प्रदान किणे: 

I. नॉशर्नी/ पती ककंवा पत् नीच् या र्ाशहतीर्ध् ये बदल/सुधािणा.  

II. वािंवाितेर्ध् ये बदल/सुधािणा. 

III. िन् र्तािीखेर्ध् ये बदल/सुधािणा.  

IV. पेन् शन िक् कर् वाढवणे/कर्ी किणे.  

V. बँक/एपीवाय सेवा प्रदात्यार्ध् ये बदल.   

• एपीवाय खात् यार्धील बँक खात् याची सध् याची र्ाशहती अपडेि किणे.  

• पेन् शन िक् करे्च् या अपग्रेडेशनसंदभावत थकीत एकिकर्ी िक् करे्चे गणन किण् यासाठी आशण डाऊन-ग्रेडेशनसंदभावत बचत खात् यांर्ध् य ेिर्ा होणा-या अंदाशित 

िक् करे्चे गणन किण् यासाठी र्दत किणे.  

• एपीवाय ग्राहकांना एपीवाय खात् यार्ध् ये सातत् यता िाखण् याचे र्हत्त्व स् पष्ट ि किणे आशण अशनयशर्त एपीवाय खात ेव् यवहािासंदभावत थकीत िक् कर् व शवलबं 

शुल्काचे गणन किण् यार्ध् ये र्दत किणे.  

• शनयर्ांर्ध् ये नरू्द केल्यानुसाि शनधावरित वेळेत ग्राहकाचं्या तरािीचे शनिाकिण किणे. 

III. एपीवाय अतंगवत शनकास  

• एपीवायअंतगवत स् वशैच्िक शनकास किण् यासाठी फॉर्व प्रदान किणे.  

• शवद्यर्ान एपीवाय ग्राहकाचा र्ृत् यू झाल् यास पती / पत् नीला खाते सरुू ठेवण् यासंदभावत ककंवा बंद किण् यासंदभावत (रृ्त् यू प्रकिणार्ध् ये) फॉर्व प्रदान किणे.  

• एपीवाय ग्राहकाला एपीवाय शनधी बचत बँक खात् यार्ध् य ेिर्ा झाल् यानंति त ेखाते बदं किण् यास सांगणे.   

IV. एनपीएस स् वावलबंन आशण एपीवाय  

• १८ त े४० वर्ष ेवयोगिार्ध् ये पात्र असलेल् या शवद्यर्ान एनपीएस लाइि-स् वावलंबन ग्राहकांना अिल पेन् शन योिनेर्ध् ये नोंदणी किण् यासंदभावत र्ाशहती देणे.  

• पात्र ग्राहकांकडून शर्ळालेल् या नोंदणीसंदभावतील शवनंतीची प्रफरया किणे आशण एनपीएस लाइि-स् वावलंबनर्धून एपीवायर्ध् ये यशस् वीरित् या नोंदणी 

झाल् यानंति एनपीएस लाइि-स् वावलंबनची थकबाकी िक् कर् एपीवाय खात् यार्ध् ये येत असल् याची खात्री घेणे.     

V. एपीवाय अपॅ, डाऊनलोड किण् याची पद्धत आशण लाभाबंाबत र्ाशहती  

• एनएसडीएलच् या एपीवाय अॅपची वैशशष्ट ये व लाभ, तसेच ह ेअॅप प् ले स् िोअिवि उपलब् ध असण् यासंदभावत र्ाशहती सांगणे. 

VI. सपंकव  र्ाशहती  

• एपीवायसदंभावत तराि किण् यासाठी: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: एनपीएस लाइि  

• पीएफआिडीएच ेएपीवाय हले् प डसे् क: 1800 110 069    

• पीएफआिडीए वबेसाइि: www.pfrda.org.in 

 

http://www.pfrda.org.in/

