
ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਨਾਗਰਯਕ ਘਸ਼ਣਾ ੱਤਯ 

ਇ ਫੈਂਕ-ਫਰਾਂਚ ਦੁਆਯਾ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਇੱਕ ਕਭਟੀ 
I. ਨਵਾਂ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਖਰਹਣਾ 

 18 ਅਤ 40 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਰਵਚਕਾਯ ਦ ਾਯ ੰਬਾਰਵਤ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਰਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਫਾਯ ਦੱਣਾ। 

 ਬਯਤੀ ਰਈ ੰਬਾਰਵਤ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕੀ ਯਰਜਟਰਸ਼ਨ ਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ 
 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਅਕਾਉਂਟ ਖਰਹਣ ਵਰ  ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਯੀਦ ਅਤ ਗਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਖਰਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਈ-ਰਾਨ ਕਾਯਡ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ. 
 ਭਜੂਦਾ ਗਾਸਕਾਂ ਦ ਮਗ ਰਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ (ਤੀ/ਤਨੀ ਅਤ ਫੱਰਚਆਂ) ਨੰੂ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਦ ਰਾਬ ਅਤ ਰਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਫਾਯ ਦੱਣਾ ਅਤ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਖਰਹਣ 

ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਰਤ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

 ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਫਚਤ ਖਾਤ ਰਵੱਚ, ਆਟ-ਡਰਫਟ ਦੀ ਚੁਣੀ ਫਾਯੰਫਾਯਤਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ਮਗਦਾਨ ਦੀ ਯਕਭ ਦ ਫਯਾਫਯ ਮਗ ਫਕਾਇਆ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਣ 
ਰਈ ੂਰਚਤ ਕਯਨਾ। 

II. ਰਾਤੀ ੜਾਅ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ 
 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਤ ਖਾਰਤਆਂ ਦੀ ਟਟਭੈਂਟ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

 ਇ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਰਈ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕੀ ਧ ਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ: 
(i) ਨਾਭਜ਼ਦ/ਤੀ/ਤਨੀ ਦ ਵਯਰਵਆਂ ਰਵੱਚ ਤਫਦੀਰੀ/ੁਧਾਯ, 

(ii) ਫਾਯੰਫਾਯਤਾ ਰਵੱਚ ਤਫਦੀਰੀ/ੁਧਾਯ, 

(iii) ਜਨਭ ਰਭਤੀ ਰਵੱਚ ਫਦਰਾ/ੁਧਾਯ, 

(Iv) ੈਂਸ਼ਨ ਯਕਭ ਦਾ ਅਗਰਡਸ਼ਨ/ਡਾਉਨ ਗਰਡਸ਼ਨ, 

(v) ਫੈਂਕ/ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਵਾ ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ 
 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਰਵੱਚ ਫੈਂਕ ਖਾਤ ਦ ਭਜੂਦਾ ਵਯਰਵਆਂ ਨੰੂ ਅਡਟ ਕਯਨਾ। 

 ੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਯਕਭ ਨੰੂ ਅਗਰਡ ਕਯਨ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਰਵੱਚ ਅਤ ਡਾਉਨ-ਗਰਡ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਰਵੱਚ ਐ.ਫੀ ਖਾਰਤਆਂ ਰਵੱਚ ਜਭਹਾਂ ਸਣ ਦੀ ਅਨੁਭਾਰਨਤ 
ਯਕਭ ੰਫੰਧੀ ਫਕਾਇਆ ਇਕਭੁਸ਼ਤ ਯਕਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ ਰਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

 ਅਰਨਮਰਭਤ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਰਤਆਂ ਦੀ ਰਥਤੀ ਰਵੱਚ, ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਖਾਤ ਦੀ ਰਥਯਤਾ ਦ ਭਸੱਤਵ ਫਾਯ ਅਤ ਵਾਧੂ ਯਕਭ ਅਤ ਰਟ ਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਯਨ 
ਰਵੱਚ ਸਾਇਤਾ ਰਈ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ੂਰਚਤ ਕਯਨਾ। 

 ਰਨਮਭਾਂ ਰਵੱਚ ਰਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ ਅਨੁਾਯ, ਗਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ਸੱਰ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ। 

III. ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਤਰਸਤ ਰਨਕਾੀ 
 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਵਇੱਛਤ ਰਨਕਾ ਪਾਯਭ ਰਈ ਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ। 

 ਖਾਤਾ ਫੰਦ ਕਯਨ ਦਾ ਪਾਯਭ (ਭਤ ਦਾ ਕ)/ਤੀ/ਤਨੀ ਦੁਆਯਾ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨਤਾ ਜਾਯੀ ਯੱਖਣ ਰਈ ਪਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ, ਜਕਯ ਗਰਾਸਕ ਦੀ ਭਤ ਸ 
ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਾਂ ਉਸ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਰਾਸਕੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਰਦੰਦਾ ਸ। 

 ਇੱਕ ਵਾਯ ਫਾਸਯ ਰਨਕਰਣ ਤ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਪੰਡ ਖਾਤ ਰਵੱਚ ਜਭਹਾਂ ਸ ਜਾਣ ਤ ਐ.ੀ ਖਾਤਾ ਫੰਦ ਕਯਨ ਰਈ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ੂਚਤ ਕਯਨਾ 
IV. ਐਨ.ੀ.ਐ ਵਾਵਰੰਫਨ ਅਤ ਏ.ੀ.ਏ 

 ਭਜੂਦਾ ਐਨ.ੀ.ਐ ਰਾਈਟ- ਵਾਵਰੰਫਨ ਗਾਸਕਾਂ ਨੰੂ ੂਰਚਤ ਕਯਨਾ, ਜ ਇ ਭੇਂ ਅਟਰ ੈਂਸ਼ਨ ਮਜਨਾ ਰਵੱਚ ਰਵਾ ਰਈ 18-40 ਾਰ ਦ ਮਗ ਉਭਯ 
ਭੂਸ ਰਵੱਚ ਸਨ। 

 ਮਗ ਗਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਰਵਾ ਫਨਤੀ ਦੀ ਰਰਕਰਯਆ ਅਤ ਐਨ.ੀ.ਐ ਰਾਈਟ- ਵਾਵਰੰਫਨ ਦ ਫਕਾਏ ਦ ਨਾਰ ਐਨ.ੀ.ਐ ਰਾਈਟ- ਵਾਵਰੰਫਨ ਤੋਂ 
ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਤੱਕ ਪਰ ਰਵਾ ਨੰੂ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ। 

V. ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਐ ੰਫੰਧੀ, ਇ ਨੰੂ ਡਾਉਨਰਡ ਕਯਨ ਅਤ ਇਦ ਰਾਬਾਂ ੰਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
 ਐਨ.ਐ.ਡੀ.ਐਰ ਦੀ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਐ ਦੀਆਂ ਰਵਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤ ਪਾਇਰਦਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਅਤ ਰ ਟਯ ਉੱਤ ਇ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

VI. ੰਯਕ ਵਯਵ 
 ਏ.ੀ.ਵਾਈ ੰਫੰਧੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਰਈ: www.npscra.nsdl.co.in>>Home>>select: ਐਨ.ੀ.ਐ ਰਾਈਟ 

 ੀ.ਐਪ.ਆਯ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਏ.ੀ.ਵਾਈ ਸਰ ਡਕ (ਟਰ ਪਰੀ): 1800 110 069 

 ੀ.ਐਪ.ਆਯ.ਡੀ.ਏ ਵਫਾਈਟ: www.pfrda.org.in  

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

