
அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் - அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள்  

1. ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன ? அதத ஏன் நான் பபற கவண்டும் ?  
 
    ஓய்வூதியம் என்பது மக்கள் வேலை செய்ய இயைாத வபாது மாதந்திர ேருமானம் 

சபறுேலதப் வபான்றதாகும். 
 
ஓய்வூதியத்தின் கததவகள் :  
 அதிக ேயதின் காரணமாக குலறந்த ஊதியம் சபறுதல் 
 ெம்பாதிக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் தனிக்குடித்தனம் செல்லுதல் 
 அன்றாட ோழும் செைவு அதிகரித்தல் 
 ெராெரி ோழ் நாள் அதிகரித்தல் 
 உறுதி செய்யப்பட மாதாந்திர ேருமானத்தின் மூைம் கண்ணியமான ோழ்க்லக ோழைாம். 
 
2. அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் என்றால் என்ன ? 
  இந்தியாேில் உள்ள அலனத்துக் குடிமக்கள், குறிப்பாக எந்த ஒரு ஓய்வூதிய சதாலக சபறாமல் 

இருக்கும் முலறொரா சதாழிைாளர்களுக்கான திட்டம். இத்தலகய சதாழிைாளர்கள் தங்கள் 
ேிரும்பிய ஓய்வூதிய சதாலகலய சபற ஊக்குேிக்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ்  60 ேயது ஆன 
ெந்தாதாரர்கள் மாதாந்திர பங்களிப்பு சதாலகலயப் சபாறுத்து உத்திரோதமான ஓய்வூதியமாக 
மாதம் வதாறும்  ரூ 1000/-, ரூ 2000/-, ரூ 3000/-, ரூ 4000/-,  ரூ 5000/- ேலர சபறைாம்.. 

 
3. APY திட்டத்தில் யார் கேரலாம் ? 
   எந்த ஒரு இந்திய குடிமகனும் இத் திட்டத்தின் கீழ் வெரைாம். 
 
   இத் திட்டத்தின் கீழ் கேர்வதற்கான தகுதிகள் பின்வருமாறு 
i. ெந்தாதாரரின் ேயது 18 முதல் 40 ேயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்  
ii. ெந்தாதாரர் கண்டிப்பாக ேங்கிக் கணக்கு /  அஞ்ெைகத்தில் கணக்கு  லேத்திருக்க வேண்டும் 

   ேிண்ணப்பதாரர் ஆதார் எண், சமாலபல் எண் குறித்த ேிேரங்கள் APY திட்டத்தின் கீழ் 
இலணயும் வபாது ேங்கிக்கு அளிக்க வேண்டும். இதன் மூைம் APY திட்டத்தின் கணக்கு  
தகேல்கலள சமாலபல் மூைம் எளிதாகப் சபறைாம். எனினும் APY திட்டத்தில் வெரும்வபாது  
ஆதார் எண் கட்டாயம் இல்லை. 

4. எத்ததன வருடங்களுக்கு அரோங்கத்தின் இதை பங்களிப்பு வழங்கப்படுகிறது ? 

   ஜூன் 1 2015 முதல் 31 31 மார்ச் 2016 ேலர APY திட்டத்தின் கீழ் வெரும் ெந்தாதார்களுக்கு, 
முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அரொங்கத்தின் இலண பங்களிப்பு இருக்கும் (அதாேது 2015-16 
முதல் 2019-20 ேலர). பிற ெட்டபூர்ே ெமுக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் பயனாளிகள் மற்றும் 
ேருமான ேரி செலுத்தும் நபர்களுக்கு இது சபாருந்தாது. ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுலற மற்றும் 
வமம்பாட்டு ஆலணயம் (PFRDA) ேழங்கும் நிரந்திர PRAN அட்லட லேத்திருப்பேர்களுக்கு 
ஆண்டிற்கு ஒருமுலற மத்திய ஆேண காப்பகத்தின் அனுமதிலயப் சபற்று அரொங்கத்தின் 
இலண பங்களிப்பு ேழங்கப்படும். அரொங்கத்தின் இலண பங்களிப்பானது முதைில் தகுதியான 
ெந்தாதாரரின் ேங்கிக் கணக்கில் / அஞ்ெைக கணக்கில் சமாத்த பங்களிப்புத் சதாலகயில் 50 
ெதேதீம் என்ற அளேில் அதிகபட்ெமாக ரூ 1000 ேலர ேழங்கப்படும்.  

 



5. கவறு எந்த  ேமூகப் பாதுகாப்பு திட்டங்களின் பயனாளிகளுக்கு APY கீழ் அரசு இதை 
பங்களிப்பு பபற தகுதி இல்தல ? 

 
   பிற ெமூகப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் உதேி சபறும் பயனாளிகளுக்கு APY  திட்டத்தின் கீழ் 

அரசு இலண பங்களிப்பு சபற தகுதி இல்லை. உதாரணமாக பின் ேரும் ெட்டங்களின் ெமூகப் 
பாதுகாப்பு திட்டங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு அரசு இலண பங்களிப்பு சபற தகுதி இல்லை. 

i. ஊழியர் வெமைாப நிதியம் மற்றும் பிற ேெதிகள் ெட்டம், 1952 
ii. நிைக்கரி சுரங்கங்கள் வெமைாப நிதி மற்றும் பிற ேெதிகள் ெட்டம், 1948 
iii. கடல் மாலுமிகள் ெகாய நிதியச் ெட்டம், 1966 
iv. அொம் வதயிலை வதாட்டங்கள் வெமைாப நிதி மற்றும் ஓய்வூதிய நிதித் திட்டம் ெட்டம் 

1955 
v. ஜம்மு காஷ்மீர் ஊழியர் வெமைாப நிதியச் ெட்டம், 1961. 
vi. பிற ெமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணம் சபறும் பயனாளிகள் 

 
6. APY திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடக்கும் ? 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 60 ேயது ஆன ெந்தாதாரர்கள் மாதாந்திர பங்களிப்பு சதாலகலயப் சபாறுத்து 
உத்திரோதமான ஓய்வூதியமாக மாதம் வதாறும்  ரூ 1000/-, ரூ 2000/-, ரூ 3000/-, ரூ 4000/-,  
ரூ 5000/- ேலர சபறைாம் 

 
7. APY திட்டத்தில் கேருவதானால் வரும் நன்தமகள் என்ன ? 

இந்த திட்டத்தின் கீழ் குலறந்த பட்ெ ஓய்வூதியத்லத அரொங்கம் உறுதி செய்கிறது. அதாேது ெந்தா 
காைத்தில் ெந்தா சதாலக கட்டிய பின் உண்லமயான ஒய்வூதியமானது உத்வதெமான குலறந்த 
பட்ெ உத்திரோத சதாலகலய ேிட குலறோக ேரும் வபாது அரசு மீதித் சதாலகலயச் செலுத்தும். 
அவத ெமயம் உண்லமயான ஒய்வூதியமானது உத்வதெமான குலறந்த பட்ெ உத்திரோத 
சதாலகலய ேிட அதிகமாக ேரும் வபாது அந்த அதிகபட்ெ சதாலகயானது ெந்தாதாரரின் கணக்கில் 
ேரவு லேக்கப்படும். 1 ஜூன் முதல் 31 மார்ச் 2016 ேலர வெரும் தகுதியான ெந்தாதார்களுக்கு  
அரொங்கத்தின் இலண பங்களிப்பு சதாலகயாக   ெந்தாதாரர் செலுத்தும் சதாலகயில் 50  ெதேதீம்  
அல்ைது  ரூ  1000 / ேருடத்திற்கு இதில் எது  குலறவோ  அநதத் சதாலக ேழங்கப்படும். வதெிய 

ஓய்வூதிய  திட்டத்லத வபாைவே அடல் ஓய்வூதியத் ெந்தாதரர்களுக்கும் ேரிச் ெலுலக அரெிடம்  

வகாரப்பட்டுள்ளது. 
 

8. பங்களிப்புத் பதாதக எவ்வாறு முதலீடு பேய்யப்படுகிறது ? 

மத்திய அரசு / மாநிை அரசு / NPS-Lite / Swavalamban Scheme மற்றும் APY பங்களிப்பு சதாலக 
ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுலற மற்றும் வமம்பாட்டு ஆலணயம் (PFRDA) மூைம் பரிந்துலரக்கப்படும் 
ேழிமுலறகளின் படி முதைீடு செய்யப்படும். 
 

9. அடல் பபன்ஷன் கைக்கு துவங்க வழிமுதற என்ன ? 
 

 வெமிப்பு கணக்கு லேத்துள்ள ேங்கி / அஞ்ெைக கிலளலய அணுகவும். ேங்கி / அஞ்ெைக 
கிலளயில் வெமிப்பு கணக்கு இல்லைசயனில், புதிய ேங்கி வெமிப்பு கணக்லக துேங்கவும். 

 ஊழியரின் உதேியுடன் ேங்கி வெமிப்பு கணக்கு / அஞ்ெைக கணக்கு எண்லண சகாடுத்து 
(APY) அடல் திட்டத்தில் வெரும் ேிண்ணப்ப படிேத்லத பூர்த்தி செய்யவும். 



 ஆதார் எண் / சமாலபல் அேெியம் இல்லை  எனினும் அலேகலள குறிப்பிட்டால் பங்களிப்பு 
ேிபரங்கள்  ேழங்க ஏதுோக இருக்கும். 

 வபாதுமான அளவு பணத்லத ேங்கிக் கணக்கில் / அஞ்ெைக கணக்கில் லேத்து இருக்க 
வேண்டும் , இதன் மூைம்  மாதாந்திர / காைாண்டு /அலரயாண்டு பங்களிப்பு சதாலகலய 
உரிய காைத்தில் செலுத்தைாம் 

 
10.  அடல் பபன்ஷன் திட்டத்தில் கேருவதற்கு ஆதார் எண் கட்டாயமா ? 

அடல் சபன்ஷன் கணக்கு துேங்க ஆதார் எண் கட்டாயம் இல்லை. எனினும், ெந்தாதாரின் ெரியான 
அலடயாளம் அறிய ஆதார் எண் ேழங்குேது ேிரும்பத்தக்கது. 

 
11.  வங்கி கைக்கு இல்லாமல் அடல் பபன்ஷன் கைக்கு துவங்க முடியுமா ? 
  முடியாது. அடல் சபன்ஷன் கணக்கு துேங்க ேங்கி கணக்கு / அஞ்ெைக கணக்கு கட்டாயம் 

வதலே.. 
 
12.  அடல் பபன்ஷன் கைக்கில் பைம் பேலுத்தும் முதற என்ன ? 

அலனத்து பங்களிப்புகளும் ெந்தாதாரர் ேங்கி வெமிப்பு கணக்கில் / அஞ்ெைக கணக்கில் இருந்து 
ஆட்வடா -சடபிட் ேெதி மூைம் மாதந்வதாறும் அல்ைது   காைாண்டு அல்ைது  அலரயாண்டு 
இலடசேளியில் செலுத்தைாம். 

 
13.  APY க்கு அளிக்கப்படும் பங்களிப்பு பதாதக எவ்வளவு? 

மாதாந்திர (அல்ைது) காைாண்டு (அல்ைது ) அலரயாண்டு பங்களிப்பு ேிரும்பிய சதாலக 
பங்களிப்பு, மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ெந்தாதாரர் ேயலத சபாறுத்தது. வபாதிய ேிேரங்கள் இலணப்பு 
- I குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
 

14. அடல் பபன்ஷன் கைக்கில் மாத தவதை பேலுத்தும் கததி என்ன?  
ேங்கி கணக்கு மூைம் அடல் சபன்ஷன் மாத தேலண பங்களிப்பு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் எந்த 
வததியும் செலுத்தைாம். ஒரு வேலள, மாதாந்திர பங்களிப்பாக இருந்தால் மாதத்தின் முதல் 
வததியிலும்  காைாண்டு தேலணக்கு, காைாண்டு முதல் மாதத்தில் செலுத்தப்படவேண்டும்.  
அலரயாண்டு தேலண, அலரயாண்டு முதல் மாதத்தில் செலுத்தப்படவேண்டும். 
 

15.  கேமிப்பு கைக்கில் தவதை பதாதக பேலுத்த கபாதுமான பைம் இல்தல என்றால் என்ன 
நடக்கும்? 
ெந்தாதாரர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வததிகளில் தங்கள் வெமிப்பு கணக்கில் வதலேயான இருப்பு 
சதாலகலய லேத்திருத்தல் வேண்டும். இல்லையனில், தாமதமாக பங்களிப்பு சதாலகலய 
செலுத்தும் பட்ெத்தில் தாமதத்திற்கும் ேட்டி சதாலக இடப்படும். மாதாந்திர / காைாண்டு / 
அலரயாண்டு பங்களிப்லப மாதம் முதல் வததிகளில் செலுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட வததியில் 
ேங்கிக் கணக்கில் பணம் இல்லைசயனில்  தேலண சதாலக ேங்கிகளினால் சபற முடிேது 
இல்லை. தேலண தேறிய காைத்திற்கான  சதாலகலய அடுத்து ேரும் மாதத்தில் அபராத 
ேட்டியுடன் வெர்த்துச் செலுத்த வேண்டும் . 
 

ெந்தாதாரரின் மாதாந்திர / காைாண்டு / அலரயாண்டு பங்குத் சதாலக  கணக்கில் இருப்பின் 
எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். தாமதமாக செலுத்தப்படும் சதாலகக்கான அபராத ேட்டி ெந்தாதாரரின் 
சபன்ஷன்  கார்பஸ் கணக்கில் ேரவு லேக்கப்படும். . 
 



16. பபன்ஷன் கைக்கு எப்கபாது காலாவதி ஆகும் ? 
ேங்கிகளால் ேசூைிக்கப்படும் பராமரிப்பு கட்டணம், வெலேக் கட்டணம் வபான்ற கட்டணங்களுக்கான 

வபாதுமான சதாலக கணக்கில் இல்லைசயனில் ேங்கிக் கணக்கு மூடப்படுகின்றன.அவ்ோறு கணக்கு 

மூடப்படும் ெந்தாரர்கள் அரொங்க பங்களிப்பு சபற்று இருந்தால் திட்டத்தில் செலுத்திய சமாத்த 

சதாலகயிைிருந்து அரொங்கத்தின் பங்களிப்லப கழித்துக் சகாள்ளவேண்டும்.அதன் பின் ேங்கிக்கு 

செலுத்த வேண்டிய சதாலகலயசபற்றுக் சகாள்ளைாம். அரெின் பங்குத் சதாலகயானது அரெிற்கு 

திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும் 
 

17. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பலவித கேதவகளுக்கான கட்டைம் என்ன ? 

 

கேதவ  

பேய்யும் 

முகவர்கள் 

பேலவு வதக கேதவக் கட்டைம் பைம் பபறும் முதற 

வநரடியான 

வெலேகள் 

(i) ெந்தாதாரர் பதிவு 

 

 

(ii) பின்னர் ஆகும் 

செைவு 

ெந்தாதாரரின்  எண்ணிக்லகக்கு 

ஏற்ப ரூ 120 முதல் ரூ 150 ேலர 
 
ரூ 100 / ேருடம்/ ெந்தாதாரர் 
 

அடல் ஓய்வூதியத் திட்ட 

செயைாக்கம், ேிளம்பரம், 

ஊக்க சதாலகயாக 

அரொங்கம் ேழங்கும். 

தகேல்கலள 

பராமரிக்கும் 

முகேர்கள் 

(i) கணக்கு துேங்க 

ஆகும் செைவு 

 

(ii) கணக்கு பராமரிப்பு 

செைவு 

ஆண்டிற்கு ரூ 15 / கணக்கிற்கு 

 

 
ஆண்டிற்கு ரூ 40/ கணக்கிற்கு 

 

 

ரத்து செய்யும் வபாது 
 

சபன்ஷன் பண 

வமைாளர்கள் 

முதைீட்டு 

வமைாண்லமக் 

கட்டணம் 

ேருடத்தின் AUM அளேில் 0.0102 

% ெதேதீம் 

நிகர சொத்து மதிப்பில் ெரி 

செய்யப்படும் 

காப்பாளர் முதைீட்டு பராமரிப்புக் 
கட்டணம் 

ேருடத்தின் AUM அளேில் 

மின்னணு முலறயில் 0.0075 %  

மற்றும் ொதாரண முலறயில் 
0.05 %. 

நிகர சொத்து மதிப்பில் ெரி 

செய்யப்படும் 

 
18. அடல் பபன்ஷன் திட்டத்தில் கேரும் கபாது வாரிசு விவரங்கதள பதரிவிக்க கவண்டுமா ? 

ஆம். அடல் சபன்ஷன் திட்டத்தில் வெர ோரிசு ேிேரங்கலள கட்டாயம் சதரிேிக்க வேண்டும்.  
ெந்தாதாரர் மணமானேர் எனில் அேரது மலனேி ோரிசு தாரராக கருதப்படுோர். ெந்தாதாரர் 
மணமாகாதேர் எனில் யாலர வேண்டுமானாலும் ோரிசு தாரராக நியமிக்கைாம் ோரிசுதாரர்களின் 
ஆதார் எண்லணயும் சதரிேிக்க வேண்டும். 
 

19. என்னால் எத்ததன அடல் பபன்ஷன் கைக்கு பதாடங்க இயலும்? 
ஒருேர் ஒரு அடல் சபன்ஷன் கணக்கு  மட்டுவம சதாடங்க இயலும். 
 
 
 
 



20. ேந்தாதாரர்  பபன்ஷன்  பதாதகதய கூட்ட  அல்லது குதறக்க கவண்டி மாதத் தவதைதய 
கூட்ட  அல்லது குதறக்க முடியுமா ? 
ெந்தாதாரர்  தேலண செலுத்தும் காைத்தில் சபன்ஷன்  சதாலகலய கூட்ட  அல்ைது குலறக்க 
முடியும். இந்த தேலணத்சதாலக மாற்றம் ேருடத்தில் ஒரு  முலற ஏப்ரல் மாதத்தில் 
செய்யைாம். 
  

21. அடல் பபன்ஷன் திட்டத்தில் இருந்து பவளிகயறும் முதற என்ன ? 
   அ. 60 வயது பூர்த்தி ஆகும் கபாது. 
   60 ேயது பூர்த்தி ஆகும்வபாது, ெந்தாதாரர் ேங்கியில் ஓய்வூதியம் சபறுேதற்கான ேிண்ணப்படிேம் 

பூர்த்தி செய்து சகாடுக்க வேண்டும். ெந்தாதாரர் இறந்து ேிட்டால் அேரது கணேன் / மலனேிக்கு 
அவத ஓய்வூதியம் ேழங்கப்படும் இருேரும் இறந்து ேிட்டால் 60 ேயது ேலர செலுத்திய சதாலக 
ோரிசுதாரருக்கு ேழங்கப்படும்..  

  
ஆ. ேந்தாதாரர்  ஏகதனும் ஒரு காரைத்தால் இறக்கும் கபாது  
   ெந்தாதாரர் இறந்த பின் அேரது கணேன் / மலனேிக்கு சபன்ஷன் ேழங்கப்படும். இருேரும் 

இறந்த பின் 60 ேயது ேலர செலுத்திய சதாலக அேர்களது ோரிசுதாரருக்கு ேழங்கப்படும்..  
 
இ. திட்டத்தில் இருந்து 60 வயதிற்கு முன்னால் பவளிகயறும் கபாது  
 60 ேயதிற்கு முன்பு ெந்தாதாரர்கள் சபாதுோக  இத்திட்டத்லத ேிட்டு சேளிவயற அனுமதி 

இல்லை. ேிதிேிைக்கான சூழ்நிலைகளில் (இறப்பு/வநாய்) மட்டுவம அவ்ோறு சேளிவயற 
அனுமதிக்கப்படுேர். அவ்ோறு ெந்தாதாரர் சேளிவயறும்வபாது, அேர் செலுத்திய சதாலக மற்றும் 
அதற்குரிய வபானஸ் சதாலக கணக்கிட்டு, கணக்கு பராமரிப்பு சதாலக வபாக மீதித் சதாலகலய 
சகாடுக்க வேண்டும்.அரொங்கத்தின் இலண பங்களிப்பு சதாலக மற்றும் அதற்குரிய வபானஸ் 
சதாலக வபான்றேற்லற ெந்தாதாரருக்கு அளிக்கக் கூடாது. 

 
ஈ. 60 வயதிற்கு முன் ேந்தாதாரர் இறப்பின் 
   60 ேயதிற்கு முன் ெந்தாதாரர் இறப்பின் அேர் இதுேலர செலுத்திய சதாலகலய அேரது மலனேி 

/ ோரிசுதாரருக்கு ேழங்கப்படும். எனினும், ஓய்வூதியம் அேரது மலனேி / ோரிசு தாரருக்கு  
ேழங்கப்பட மாட்டாது 

 
22. நான் பேலுத்திய பதாதக குறித்த விவரங்கதள எப்படி பதரிந்து பகாள்வது ? 
   ெந்தாதாரர் PRAN துேக்கப்பட்ட ேிேரம் செலுத்திய சதாலக குறித்த ேிேரங்கலள அேரது பதிவு 

செய்யப்பட்ட சமாலபல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி மூைம் சதரிேிக்கப்படும். ெந்தாதரருக்கு கணக்கு 
அறிக்லகயும் ேருடத்திற்கு ஒருமுலற ேழங்கப்படும். 

 
23. நான் APY பை பரிவர்த்ததன குறித்த அறிக்தக பபற முடியுமா ? 
   ஆம். AAA ெந்தாதரருக்கு கணக்கு அறிக்லக ேருடத்திற்கு ஒரு முலற ேழங்கப்படும். 
 
24. நான் எனது வடீு / நகரம் மாறினால் எவ்வாறு எனது பங்களிப்தப பேலுத்த முடியும் ? 
   பங்களிப்பு சதாலக ஆட்வடா சடபிட் மூைம் சபறப்படுேதால் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் 

பங்களிப்புத் சதாலகலய செலுத்தைாம் . 
 
 
 



25. ஒரு ேந்தாதாரர் நாட்டின் குடிமகனாக அல்லாத / கவறு நாட்டின் குடிமகன் ஆகும்பபாழுது 
என்ன நடக்கும்? 

   இத்திட்டம் இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுவம அளிக்கப்படும். அவ்ோறு ஏற்படும் வபாது அேர்கள் 60 
ேயதுக்கு முன் சேளிவயறுேதாக கருதப்பட்டு கணக்கு மூடப்படும் வமலும் பங்களிப்பு சதாலக 
ெந்ததாரருக்கு திருப்பி அளிக்கப்படும்.  
 

26. தற்கபாதுள்ள SWAVALAMBAN  திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு என்ன ஆகும் ?  
 

A 18 முதல் 40 வயது வதரயிலான ேந்தாதாரர் 
 

    தகுந்த SWAVALAMBAN ெந்தாதாரர்கள் அேர்களது ேிருப்பத்வதர்வுடன் மாறுதல் சபறுேர். திட்டத்லத 
மாற்றுேதற்கு முகேர்கள் ேிரும்பிய திட்டத்தில் வெருேதற்கு உதேி செய்ோர்கள். அத்தலகய 
ெந்தாதாரர்கள் அருகிலுள்ள ேங்கிக் கிலளக்கு சென்று SWAVALAMBAN திட்டத்திைிருந்து அடல் 
ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் வெருேதற்கு PRAN ேிபரங்கவளாடு ஒப்புதல் கடிதம் சகாடுக்கைாம். 
எனினும் அரொங்கத்தின் இலண பங்களிப்பு SWAVALAMBAN திட்டத்திலனப் சபாறுத்து அலமயும். 
அதாேது SWAVALAMBAN திட்டத்தின் பயனாளி அரெின் பங்களிப்லப 1 ேருடத்திற்கு சபற்றுள்ளார் 
எனில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் இலண பங்களிப்பு 4 ஆண்டுகள் மட்டும் கிலடக்கும்.  
 
தற்வபாதுள்ள தகுதியான  பயனாளிகள் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இருந்து வெரேிரும்பாேிடில் 
அரொங்கத்தின் பங்களிப்பு 2016-17 ேலர இருக்கும். வமலும் தகுதியான ேயது முடியும் ேலர NPS 
SWAVALAMBAN திட்டம் அேர்களுக்கு செயல்படுத்தப்படும். 
 
ஏற்கனவே SWAVALAMBAN திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ெந்தாதாரர்கள் APY திட்டத்திற்கு கீழ் ேரும் வபாது 
SWAVALAMBAN திட்டத்தின் நன்லமகள் அலனத்தும் APY திட்டத்தின் ஒவர PRAN கீழ் ேரவு 
லேக்கப்பட்டு ெந்தாதாரர் சேளிவயறும் வபாது அந்த சதாலக அளிக்கப்படும். இவ்ோறு 
கூடுதைாக சபறப்பட்ட சதாலக ெந்தாதாரருக்கு ஒவர தேலணயில் அளிக்கப்படும்.. 
 
SWAVALAMBAN திட்டத்திைிருந்து APY திட்டத்திற்கு இலணந்த ெந்தாதாரர்கள் இலணப்பு 1 ல் 
குறிப்பிட்டபடி மாதாந்திர ெந்தா சதாலக செலுத்த வேண்டும்.. 
 
40 வயது கமற்பட்ட ேந்தாதாரர்கள் 

40 ேயலத தாண்டிய SWAVALAMBAN திட்டத்தில் சதாடர ேிருப்பம் இல்ைாத ெந்தாதாரர்கள் அேர்களது 
முழு சதாலகயும் சபற்றுக்சகாள்ளைாம், அல்ைது அத்திட்டதிவைவய 60 ேது ேயது ேலர 
சதாடரவும் செய்யைாம். 
 

27. நான் ஏற்கனகவ திட்டத்தில் இருக்கும் பட்ேத்தில் மாதாந்திர ேந்தா கட்டைத்தத, காலாண்டு 
அல்லது அதரயாண்டிற்கு ஒருமுதற பேலுத்தும் வதகயில் மாற்ற முடியுமா ?  

 
மாற்ற முடியும். ெந்தாதாரர் மாதாந்திர ெந்தா கட்டணத்லத, காைாண்டு அல்ைது அலரயாண்டிற்கு 
ஒருமுலற செலுத்தும் ேலகயில் ேருடத்திற்கு ஒருமுலற   ஏப்ரல் மாதத்தில்  மாற்ற முடியும்.  

 
28.  40 வயது உள்ள ஒருவர் அபி திட்டத்தில் கேர முடியுமா ? 

இல்லை. 18 ேயதிைிருந்து 39 ேருடம் 364  நாட்கள் ேலர உள்ளேர்கள் மட்டும் இத்திட்டத்தில் 
வெர முடியும்.  



அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் மாதாந்திர, காலாண்டின், அதறயண்டின், பங்குத்பதாதக விபரங்கள் மற்றும் வாரிசுதாரர்களுக்கு 
கிதடக்கும் பமாத்தத் பதாதக விபரங்கள் (Annex-1) 

  குலறந்தபட்ெ உத்தரோதம் 
ஓய்வூதியம், மாதம் ரூபாய் 
1000/- 

குலறந்தபட்ெ உத்தரோதம் 
ஓய்வூதியம், மாதம் ரூபாய் 
2000/- 

குலறந்தபட்ெ உத்தரோதம் 
ஓய்வூதியம், மாதம் ரூபாய் 
3000/- 

குலறந்தபட்ெ உத்தரோதம் 
ஓய்வூதியம், மாதம் ரூபாய் 
4000/- 

குலறந்தபட்ெ உத்தரோதம் 
ஓய்வூதியம், மாதம் ரூபாய் 
5000/- 

ோரிசுக்கு 
கிலடக்கும் 
சமாத்த சதாலக 

ரூபாய். 1.70 ைட்ெம் ரூபாய். 3.40 ைட்ெம் ரூபாய். 5.10 ைட்ெம் ரூபாய். 6.80 ைட்ெம் ரூபாய். 8.50 ைட்ெம் 

கேரும் 
வயது 

பங்களிப்பு 
காலம் 

மாதாந்திர 
பங்களிப்பு 

காைாண்டு 
பங்களிப்பு 

அலரயாண்டு 
பங்களிப்பு 

மாதாந்திர 
பங்களிப்பு 

காைாண்டு 
பங்களிப்பு 

அலரயாண்டு 
பங்களிப்பு 

மாதாந்திர 
பங்களிப்பு 

காைாண்டு 
பங்களிப்பு 

அலரயாண்டு 
பங்களிப்பு 

மாதாந்திர 
பங்களிப்பு 

காைாண்டு 
பங்களிப்பு 

அலரயாண்டு 
பங்களிப்பு 

மாதாந்திர 
பங்களிப்பு 

காைாண்டு 
பங்களிப்பு 

அலரயாண்டு 
பங்களிப்பு 

18 42 42 125 248 84 250 496 126 376 744 168 501 991 210 626 1239 

19 41 46 137 271 92 274 543 138 411 814 183 545 1080 228 679 1346 

20 40 50 149 295 100 298 590 150 447 885 198 590 1169 248 739 1464 

21 39 54 161 319 108 322 637 162 483 956 215 641 1269 269 802 1588 

22 38 59 176 348 117 349 690 177 527 1045 234 697 1381 292 870 1723 

23 37 64 191 378 127 378 749 192 572 1133 254 757 1499 318 948 1877 

24 36 70 209 413 139 414 820 208 620 1228 277 826 1635 346 1031 2042 

25 35 76 226 449 151 450 891 226 674 1334 301 897 1776 376 1121 2219 

26 34 82 244 484 164 489 968 246 733 1452 327 975 1930 409 1219 2414 

27 33 90 268 531 178 530 1050 268 799 1582 356 1061 2101 446 1329 2632 

28 32 97 289 572 194 578 1145 292 870 1723 388 1156 2290 485 1445 2862 

29 31 106 316 626 212 632 1251 318 948 1877 423 1261 2496 529 1577 3122 

30 30 116 346 685 231 688 1363 347 1034 2048 462 1377 2727 577 1720 3405 

31 29 126 376 744 252 751 1487 379 1129 2237 504 1502 2974 630 1878 3718 

32 28 138 411 814 276 823 1629 414 1234 2443 551 1642 3252 689 2053 4066 

33 27 151 450 891 302 900 1782 453 1350 2673 602 1794 3553 752 2241 4438 

34 26 165 492 974 330 983 1948 495 1475 2921 659 1964 3889 824 2456 4863 

35 25 181 539 1068 362 1079 2136 543 1618 3205 722 2152 4261 902 2688 5343 

36 24 198 590 1169 396 1180 2337 594 1770 3506 792 2360 4674 990 2950 5843 

37 23 218 650 1287 436 1299 2573 654 1949 3860 870 2593 5134 1087 3239 6415 

38 22 240 715 1416 480 1430 2833 720 2146 4249 957 2852 5648 1196 3564 7058 

39 21 264 787 1558 528 1574 3116 792 2360 4674 1054 3141 6220 1318 3928 7778 

40 20 291 867 1717 582 1734 3435 873 2602 5152 1164 3469 6869 1454 4333 8581 

 


