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18 42 84 126 168 210 

19 46 92 138 183 228 

20 50 100 150 198 248 

21 54 108 162 215 269 

22 59 117 1 7 234 292 

23 64 127 192 254 318 

24 70 139 208 277 346 

25 76 151 226 301 376 

26 82 164 246 327 409 

27 90 178 268 356 446 

28 97 194 292 388 485 

29 106 212 318 423 529 

30 116 231 347 462 577 

31 126 252 379 504 630 

32 138 276 414 551 689 

33 151 302 453 602 752 

34 165 330 495 659 824 

35 181 362 543 722 902 

36 198 396 594 792 990 

37 218 436 654 870 1,087 

38 240 480 720 957 1,196 

39 264 528 792 1,054 1,318 

40 291 582 873 1,164 1,454 
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ભારત સરકાર  

,ારા પે.શન સમાજ તરફ  

એક સીમા�ચ.હ પગ2ુ ં
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• ભારત સરકાર કામદાર ગર�બની 35ૃાવ�થામા ં આવક 7રુ8ા 

બાબતે 9બૂ �ચ;િતત છે અને તેમને તેમના િન3તૃીકાળ માટ� 

બચત કરવા માટ� >ો?સા%હત તેમજ સ%@ય બનાવવા ઉપર 

Bયાન આપી રCા છે.  

• ભારત સરકાર તેથી 2015-16 બGટમા ં (APY) અટલ પે.શન 

યોજના તર�ક� ઓળખાતી નવી યોજના Kહ�ર કર� છે. આ અટલ 

પે.શન યોજના અસગંઠ�ત વગMના બધાજં નાગ%રકો પર Bયાન 

ક�O.Pત કQુR છે.  

• આ યોજના એનપીએસ આ%કSટ�Tચર મારફતે પે.શન ફંડ 

ર�UQલુેટર� એ.ડ ડ�વલપમે.ટ ઓથો%રટ� (PFRDA) ,ારા 

સચંા�લત કરવામા ંઆવે છે. 
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• આ અટલ પે.શન યોજના હ�ઠળ, ઉમેદવારોને .Qનૂતમ 1000 

થી 5000 Xિપયા 7ધુીના પે.શનની ખાતર� આપવામા ંઆવે છે.   

• .Qનૂતમ પે.શનનો લાભ ભારત સરકાર ,ારા ખાતર� કરવામા ં

આવશે. 

• ભારત સરકાર પણ ઉમેદવારોના ફાળાના 50% અથવા X.| 

1000 વાિષ]ક, G ઓ^ ંહશે તે, ફાળાના Xપમા ંસહયોગ કરશે. 

સરકારનો સહ ફાળો Gઓ કા_નૂી/વૈધાિનક સામાbજક 7રુ8ા 

યોજના નીચે આવર� લેવાયેલ નથી અને G ઇ.કમ ટ�Tસ ભરતા 

ના હોય, તેમને મળવા પાd છે. 

• ભારત સરકાર દર�ક પાd ઉમેદવારો, G 1લી eૂન, 2015 થી 31મી 

%ડસેgબર, 2015 દરgયાન આ યોજનામા ંજોડાયેલ હશે, તેમન ે

પાચં વષM7ધુી સહ ફાળો આપશે. આ એપીવાય યોજના હ�ઠળ 

સરકારનો સહ ફાળો �થળાતંરન કર�લ �વાવલબંન લાભાથhઓ 

સ%હત તમામ ઉમેદવારોને માટ� પાચં વષM 7ધુીજ મળશ.ે   

• તમામ બiક ખાતા ધારકો આ એપીવાય યોજનામા ંજોડાઈ શક�શે. 

$����,  

• 18 વષMથી 40 વષM mમર 7ધુીના તમામ ભારતીય નાગ%રક આ 

યોજનામા ંજોડાઈ શક� છે. 

‘આધાર કાડM’ >ાથિમક ક�વાયસી માટ� રહશે. આધાર નબંર અને 

મોબાઇલ નબંર યોજનાની કામગીર� સરળ બનાવવા માટ�, nાહકો 

પાસેથી મેળવવાની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. નoધણી સમય,ે જો 

આધાર કાડM ઉપલpધ ન હોય તો, તેની િવગતો પછ�ના તબ#ે 

પણ રeૂ કર� શક� છે.  
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બiક� િવલ�ંબત qકૂવણી થતા ં નીચે દશાMrયા >માણે દર મ%હને 

ઓછામા ંઓછા 1 Xિપયા થી 10 Xિપયા 7ધુીનો દંડ વ7લૂવાનો 

રહ�શે.  

• માિસક 100 Xિપયાના ફાળા પર મ%હને 1 Xિપયાનો દંડ. 

• માિસક 101 Xિપયા થી 500 Xિપયા 7ધુીના ફાળા પર મ%હન ે2 

Xિપયાનો દંડ. 

• માિસક 501 Xિપયા થી 1000 Xિપયા 7ધુીના ફાળા પર મ%હને 5 

Xિપયાનો દંડ. 

• માિસક 1001 Xિપયા થી વધાર� ફાળા પર મ%હને 10 Xિપયાનો 

દંડ. 

���=, <��/?��1�. ��� @��<'���� ����� +��	��� +�A ��� �9 ��.  
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યોગદાન ફાળાની qકૂવણી બધં થતા ંનીચે sજુબની t�થિત રહ�શે.  

• 6 મ%હના પછ� ખાu ુ ં%vજ થશે. 

• 12 મ%હના પછ� ખાતાને િનOw@ય કરવામા ંઆવશે.  

• 24 મ%હના પછ� ખાતાને બધં કરવામા ંઆવશે.  
 

nાહકોએ આપોઆપ કપાત માટ� યોગદાન ફાળા Gટલી રકમ બiક 

ખાતામા ંભડંોળ રહ� તેની ખાતર� કરવી જોઈએ.  
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100% પે.શન યોગદાન xણૂM થયા પછ� કોઈ પણ mમર� આ યોજના 

છોડ� શકાય છે અને nાહકને પે.શન ઉપલpધ થશે.  
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nાહક_ુ ં s?ૃQ ુ થતા ં પે.શન તેમની પ?ની/પિતને મળશે તેમજ 

બનેંના ( nાહક અને પ?ની/પિત) ના s?ૃQ ુ થતા ં પ.ેશન ભડંોળ 

તેમના નૉિમની (વારસદાર) ને પરત કરવામા/ંqકૂવવામા ંઆવશે.  
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60 વષMની mમર પહ�લા આ યોજનામાથંી બહાર નીકળવાની 

પરવાનગી નથી, તેમ છતા,ં લાભાથhના s?ૃQ ુ અથવા ટિમ]નલ 

રોગના Gવા અપવાદXપ સજંોગોમા ંપરવાનગી છે.  


