
जीवन प्रमाण / डिजजटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया 

1. जीवन प्रमाण  (जपेी) म्हणजे काय: 

देशात एक कोटीहून अधिक ननवतृ्तीवेतनिारक आहेत ज्यात कें द्र सरकारचे संरक्षण व संरक्षण दलातील 
कममचार् याचंा समावेश आहे. या ननवतृ्तीवतेनिारकांना ननवतृ्तीवेतन ववतररत प्राधिकरणाद्वारे (पीिीए) जसे 
की बँका, टपाल कायामलये इत्यादीद्वारे ननवतृ्तीवेतन ममळते. ननवतृ्तीवेतनिारकांना प्रत्येक वर्षी 
नोव्हेंबरमध्ये वयैजततकररत्या सादर करून क्रकंवा आयषु्य देण्याद्वारे या पीिीएला “जीवन प्रमाणपत्र” देणे 
आवश्यक असते. ववहहत नमनु्यातील प्रमाणपत्र. हे प्रमाणपत्र तयार करण्याची आवश्यकता प्रचंि 
अिचणींना कारणीभूत आहे 

ववशेर्षतः वदृ्ध आणण / क्रकंवा अशतत पेंशनिारकानंा. मा. पंतप्रिान श्री. नरेंद्र मोदी जी, 10 नोव्हेंबर 2014 

रोजी, भारत सरकारच्या पेन्शनसम योजनेच ेडिजजटल लाइफ प्रमाणपत्र, जीवन प्रमाण (जपेी) म्हणून 
ओळखल्या जाणार् या सरुषितक्षततेच्या संपूणम प्रक्रियेचे डिजजटायशशेन करून या समयेयेचे ननराकरण करण्याचा 
प्रयत्न करीत आहेत. 

जीवन प्रमाणपत्र हे ननवतृ्ती वेतनिारकास सॉफ्टवअेर अनपु्रयोग वापरुन डिजजटल लाइफ प्रमाणपत्र तयार 
करण्यास आणण आिार आिाररत बायोमहेिक े ेंंहटकेशन मसयेटम सरुषितक्षत करण्यास सक्षम करते. म्हणून 
व्यतु्पन्न केलेल ेडिजजटल लाइफ सहटम क्रफकेट (िीएलसी) ेनलाईन साठवले जात ेआणण जवे्हा आवश्यक 
असेल तेव्हा पने्शनिारक आणण पने्शन ववतरण एजन्सीद्वारे प्रवशे करता येतो. 

 

 

2.  जे पी / डिजजटल लाइफ सर्टि फफकेटचे घटक 

जीवन प्रमाण / डिजजटल लाइफ सहटमक्रफकेटच ेतीन मूलभूत घटक आहेतः 

ए. पेन्शन मजूंरी प्राधिकरण (पीएसए) 

हा अधिकार आहे जो एखाद्या व्यततीच्या ननवतृ्तीवेतनास मजूंर करतो आणण त्याला मजंुरी देतो. 
ननवतृ्तीवेतन पेन्शन पेमेंट ेिमर (पीपीओ) मध्ये ननहदम ष्ट केलले्या पेन्शन खात्यात हदल ेजाईल. 

 

बी. पेन्शन ववतरण एजन्सी (पीिीए) 



पेन्शन ववतरण एजन्सी पेन्शनिारकांच्या िीएलसीवर प्रक्रिया करतात. ेनलाईन जीवन प्रमाणपत्र े
ममळवण्यासाठी पीिीए जीवन प्रमान पोटमलवर नोंदणी करू शकतात. पने्शन ेिमरवर प्रक्रिया करण्यासाठी 
पीिीए (बँका, पोयेट ेक्रफस इ.) साठी ही खात ेसाईन अप करण्याची सवुविा तयार केली गेली आहे. 
एजन्सी प्रक्रियेसाठी ननवतृ्तीवतेनाच्या िीएलसीची पीिीएफ प्रत पाहण्यासाठी / िाउनलोि करण्यासाठी 
सरुषितक्षतपणे लॉग इन करू शकतात. 

 

सी. पेन्शनसमः 

 जेपी पने्शनिारकाच्या बायोमेहिक प्रमाणीकरणासाठी आिार प्लॅटफॉममचा वापर करते. िीएलसी वपढीसाठी 
ननवतृ्तीवेतनिारकांना इंटरनेट कनेजतटजव्हटी असणे आवश्यक आहे, बायोमेहिक डिव्हाइस (समध मंत 
उपकरणाचंी यादी जेपी पोटमलवर हदली आहे) आणण पीसी / मोबाइल / टॅब्लटेसाठी जेपी वविंोज / अँड्रॉइि 
तलायंट Applicationजप्लकेशन सॉफ्टवेयर ज ेिाउनलोि केल ेजाऊ शकत े

 

 जीवन प्रमान पोटमल वरून: https://jeevanpramaan.gov.in/ 

 

3.  डिजजटल लाइफ प्रमाणपत्र ननर्मितीसाठी पवूि-आवश्यकता 

i) ननवतृ्तीवेतनाकिे आिार िमांक असणे आवश्यक आहे 

ii) ननवतृ्तीवतेनाकिे ववद्यमान मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे 

iii) पेन्शन ववतरण एजन्सी (बँक) किे आिार िमाकंाची नोंदणी 

पोयेट ेक्रफस इ.) आिीपासून केले गेल ेअसाव े

iv) बायोमहेिक डिव्हाइस (समध मंत उपकरणांची यादी जेपी पोटमलवर हदली आहे) 

v) वविंोज 7.0 आणण वरील Android मोबाइल / टॅब्लटे 4.0 आणण वरील पीसी 

vi) इंटरनेट कनेजतटजव्हटी 

4.  डिजजटल लाइफ प्रमाणपत्र ननर्मिती - कोठे व कस े



पेन्शनर एकतर येवत: िीएलसी व्यतु्पन्न करू शकतात क्रकंवा इतरांना त ेकरु देतात. पेन्शनर खालील 
हठकाणी जेपी / िीएलसीद्वारे नोंदणी करू शकतो आणण ममळवू शकतोः i) ननवतृ्तीवेतनिारक जेपी पोटमल 
https://jeevanpramaan.gov.in/app/download व JP अनपु्रयोग िाउनलोि करू आणण येंावपत करू शकेल 
िीएलसी ननमममतीसाठी Android आिाररत येमाटम  फोन / टॅब्लेट क्रकंवा वविंोज पीसी / लॅपटॉपवर. 

ii) ननवतृ्तीवतेनिारक कोणत्याही जवळच्या कें द्राला (डिजजटल सेवा सवुविा असणार् या) जसे की मसटीशन 
सजव्हमस सेंटर (सीएससी), सरकारी कायामलय / बँका िीएलसी तयार करण्यासाठी ननयतुत केलले्या आणण 
त्यांची सेवा वापरून ेनलाईन नोंदणी करून घेऊ शकतात. यासाठी ननवतृ्तीवेतनाला नाममात्र पसै ेद्यावे 
लागतील). भारतभरातील ववववि राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या सीएससी (नाव व पत्ता) ची अणखल भारतीय 
यादी जेपी पोटमलवर यें ेपोयेट केलेली आहे: 

  

https://jeevanpramaan.gov.in/locater 

 

5.  ऑनलाइन िीएलसीसाठी ग्राहकाांच्या अजािसह दोन चरण प्रफियााः 

ननवतृ्तीवेतनिारक पोटमल वरून जीवन प्राइमॅन वविंोज व अँड्रॉइि तलायंट सॉफ्टवअेर िाउनलोि करू 
शकतो. तलायंट सॉफ्टवअेर लाइफ सहटमक्रफकेटच्या नोंदणीची काळजी घेईल, प्रमाणीकरणासाठी त ेआिार 
बायोमेहिक े ेंंहटकेशन प्लॅटफॉममचा वापर करेल. अजम िाऊनलोि करण्यासाठी, ननवतृ्तीवेतनदारास 
https://jeevanpramaan.gov.in/app/download वर उपलब्ि ेनलाइन फॉमममध्ये त्याचंे ई-मेल द्याव े
लागेल, हा दवुा ई-मेल सबममट केल्यानंतर उपलब्ि होईल. ननवतृ्तीवतेन घेणारा क्रकंवा ेपरेटरला त्यांच्या 
आवश्यकतेनसुार तलायंट अनपु्रयोग िाउनलोि करणे आवश्यक आहे. तलायंट Softwareजप्लकेशन 
सॉफ्टवेयर वापरुन िीएलसी ननमममती (जीवन प्रमणची नोंदणी व ननमममती) दोन मूलभूत चरणांमध्ये पूणम 
होते: 

 

5.1 ऑपरेटर प्रमाणीकरण / डिव्हाइस नोंदणी 

 

 बायोमेहिक डिव्हाइसचे प्रमाणीकरण / नोंदणी करणे आवश्यक आहे (केवळ एका ववमशष्ट बायोमेहिक 
उपकरणासाठी फतत िीएलसी वपढी कायमरत एजन्सी असोत क्रकंवा त ेयेवतः पेंशनिारकाकंिून केल े



जातील). ेपरेटर / पेंशनिारक आिार िमाकं आणण एक मोबाइल नंबर प्रदान करतात आणण एक 
ओटीपी प्राप्त करतात जो नोंदणीसाठी ेनलाइन अजम फॉमम / सॉफ्टवअेर मॉड्यूलमध्ये प्रदान केला जातो. 

 

 योग्य ओटीपी प्रववष्ट केल्यावर, नाव आणण ईमेल आयिी द्या आणण ‘येकॅन क्रफंगर’ जतलक करा. क्रफंगर-
वप्रटं येकॅनरवर क्रफंगर-वप्रटं येकॅन करा क्रकंवा पीसी / मोबाइल / टॅबशी जोिलले्या आयररस येकॅनरवर 
आयररस (आय) येकॅन करा. 

 

 एकदा क्रफंगर-वप्रटं / आयरीस प्रमाणीकृत शाल्यानंतर, मसयेटम दशमववल्याप्रमाण ेयेिीनवर ‘डिव्हाइस नोंदणी 
यशयेवी’ संदेश प्रदमशमत करते. Ok वर जतलक करा. 

  

 

 ओके जतलक केल्यावर, पेन्शनर प्रमाणीकरण येिीन हदसते. पने्शनर आता कराव ेलागेल 

 पढुील चरण 2 वर जा - पेन्शनर प्रमाणीकरणासाठी. 

5.2 प्रमाणीकरण आणण प्रमाणपत्र ननर्मिती 

पेन्शनर िेटा आिार िमाकं आणण मोबाईल नंबर मध्ये भरावा लागेल 

ेनलाइन अजम फॉमम नंतर पने्शनरला ओटीपी ममळेल. 

 ननवतृ्तीवेतनाला ओटीपी प्रववष्ट करुन ओके जतलक कराव ेलागेल 

 

 योग्य ओटीपी प्रववष्ट केल्यास खालील येिीन सादर केली जाईल. पने्शनरचे नाव, पीपीओ िमांक, प्रकार 

 पेन्शन, मंजुरी प्राधिकरणाचे नाव, ववतरण एजन्सी, ईमेल आणण बकँ 

 खात ेिमांक इ. पनुववमवाह पयामय, पनु्हा-ननयतुत केलेल ेपयामय ननविा. 

लहान राखािी बॉतस तपासा. त्यानंतर ‘येकॅन क्रफंगर’ बटणावर जतलक करा आणण त ेहोईल 

बोट / आयररस येकॅननगं प्रक्रिया सरुू करा. 



 एकदा क्रफंगर वप्रटं / आयररस प्रमाणीकरण यशयेवी शाल्यानंतर, चे जीवन प्रमाणपत्र 

पेन्शनभोगी प्रदमशमत केला जातो आणण एसएमएसची पोचपावती पाठववली जात े

 ननवतृ्तीवेतनाचा मोबाइल नंबर. या एसएमएसला जीवन प्रमण प्रमाणपत्र आयिी आहे. द 

व्यतु्पन्न प्रमाणपत्र ेक्रकंवा िीएलसी लाइफ प्रमाणपत्र भांिारात संग्रहहत केललेी आहेत आणण आहेत 

ननवतृ्ती वेतन व पेन्शन ववतरण एजन्सीद्वारे किीही आणण कोठेही उपलब्ि. 

 

6. िीएलसीची इलेक्ट्रॉननक ववतरण 

एकदा प्रमाणपत्र व्यतु्पन्न शाल्यानंतर, प्रमण आयिी एसएमएसमध्ये ननवतृ्तीवेतनास पाठववला जाईल 

पढुील वापरासाठी (मदु्रण) डिजजटल लाइफ सहटमक्रफकेट क्रकंवा जीवन प्रमणही अस ूशकत े

इलेतिॉननकररत्या पेन्शन ववतरण एजन्सीना हदले. पीिीए प्रवेश करू शकतात आणण 

जीवन प्रमण वेबसाइटवर लाइफ प्रमाणपत्र पहा आणण ते िाउनलोि करा 

ई-ववतरण सक्षम करण्यासाठी पीिीए जीवन प्रमण संघाशी संपकम  सािू शकतात 

सवुविा तसचे लॉधगन प्रवेशासाठी 

 

 

7.  जेपी / िीएलसीमध्ये पेन्शनर प्रवेश 

 पेन्शनरकिे फतत िीएलसी ननमममतीवेळीच िीएलसी उपलब्ि अस ूशकत े

 ते जीवनातून व्यतु्पन्न केलेल्या डिजजटल प्रमाणपत्राचंी पीिीएफ प्रत िाउनलोि करू शकतात 

 ननमामण केललेे जीवन वापरुन प्रमण वबेसाइट (https://jeevanpramaan.gov.in/) 

 प्रमण आयिी क्रकंवा आिार िमांक. 

 जीवन प्रमाण / डिजजटल लाइफ प्रमाणपत्र अनपु्रयोग लागू करणे सोपे आणण सलुभ आहे 



 आणण पेंशनिारकांना जीवन प्रमाणपत्र तयार करताना ज्या अिचणी येतात त्या सोिवतात 

 प्रत्येक वर्षी. यामळेु पेन्शन चुकीच्या पद्धतीने ववतररत होण्याची शतयताही कमी होते. 

द्रतु संदभम: 

वेबसाइट पत्ता: https://jeevanpramaan.gov.in/ 

 

https://jeevanpramaan.gov.in/

