
 
 

❖ PPAN અને PRAN મેળવવા માટેની દરખાસ્ત નીચે જણાવ્યા મજુબ કરવી : 
 ખાતા/વિભાગના િડા અથવા ખાતાના િડાએ અવિકૃત કરેલા અવિકારીશ્રીનો Forwarding Letter 
 Forwarding letter સાથે નીચે મજુબના બબડાણ હોિા જોઈએ 

1. પરરવિષ્ટ-૧ 
2. પરરવિષ્ટ-૨ 
3. પરરવિષ્ટ-૨(ક) - (બે) નકલમાાં -  એક થી િિારે કમમચારી માટે સાંયકુ્ત પરરવિષ્ટ- ૨(ક) બનાિવુાં. 
4. કાયમી વનમણ  ાંક હુકમની નકલ સક્ષમ અવિકારી દ્વારા પ્રમાબણત કરાિી સામેલ રાખિી. 
5. CSRF Ver 1.5 ફોમમ (રફબિકલ કોપી) 
6. OPGM (Online PRAN Generation Module) થી ભરેલ ફોમમની વપ્રન્ટ 
7. અસલ કેન્સલ ચેક અથિા બેન્ક પાસબકુની િેરોક્ષ 
8. પાનકાડમની કોપી 
9. અન્ય ડૉક્યમેુન્ટ(જો હોય તો) 

 

❖ દરખાસ્ત નીચેના સરનામે કરવી : 
પ્રતત, 
વનયામકશ્રી, 
પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની કચેરી, 
NPS શાખા, 
બ્લોક નાંબર-18, ડો. જીિરાજ મહતેા ભિન, 
સેક્ટર-10B, ગાાંિીનગર-૩૮૨૦૧૦. 

 

  



 
 

❖ PPAN (Permanent Pension Account Number) ની માહિતી : 
➢ PPAN (કાયમી પેન્િન ખાતા નાંબર) પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની કચેરી, ગાાંિીનગર દ્વારા 

ફાળિિામાાં આિતો ૧૬ આંકડાનો નબંર છે. 

➢ PPAN નાંબર મેળિિા માટેની દરખાસ્તમાાં નાણા ંતવભાગનો તારીખ: ૦૬/૦૬/૨૦૦૫ નો ઠરાિ ક્રમાાંક : 

નપન -૨૦૦૩/જીઓઆઇ/૧૦/પી ધ્યાને લેિો. 

➢ પરરવિષ્ટ- ૧,૨ અને ૨(ક) માાં તથા CSRF ver 1.5 ફોમમમાાં નોવમનેિનની વિગત સરકારશ્રીના નાણાાં 

વિભાગના તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૪ ના ઠરાિ મજુબ વિગતો આપિી. 

➢ PPAN (કાયમી પેન્િન ખાતા નાંબર) મેળિિા માટે નીચે મજુબના ત્રણ પરરવિષ્ટ તથા કાયમી થયાનો 

હુકમ પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની કચેરી, ગાાંિીનગર માાં મોકલિાના રહિેે. 

• પરરવિષ્ટ-૧ 

• પરરવિષ્ટ-૨ 
• પરરવિષ્ટ-૨(ક) - (બે) નકલમાાં -  એક થી િિારે કમમચારી માટે સાંયકુ્ત પરરવિષ્ટ- ૨(ક) બનાિવુાં. 

• કાયમી વનમણ  ાંક હુકમની નકલ સક્ષમ અવિકારી દ્વારા પ્રમાબણત કરાિી સામલે રાખિી. 
 

❖ PRAN ( Permanent Retirement Account Number) ની માહિતી : 
➢ PRAN (કાયમી વનવવૃત ખાતા નાંબર) NSDL દ્વારા ફાળિિામાાં આિતો ૧૨ આંકડાનો નાંબર છે. 

➢ PRAN નાંબર મેળિિા માટે CSRF Ver 1.5 ફોમમ ભરીને મોકલિાનુાં રહિેે અને સાથે અસલ કેન્સલ ચેક 

અથિા બેન્ક પાસબકુની િેરોક્ષ સામેલ રાખિી. 

➢ OPGM (Online PRAN Generation Module) ના અમલીકરણથી PRAN જનરેિન માટે પહલેા 15-20 રદિસ 

સિુીનો સમય ગાળો લાગતો હતો પરાંત ુOPGM થી માત્ર 2 રદિસમાાં જ PRAN જનરેટ થાય છે. 

➢ CSRF Ver 1.5 ફોમમ (રફબિકલ કોપી) સાથે OPGM (Online PRAN Generation Module) થી ભરેલ ફોમમની 

વપ્રન્ટ પણ સહી વસક્કા કરી સામેલ રાખિી. 
 

  



 
 

❖ PPAN મેળવવા માટેના ફોમમ ભરવાની માગમદતશિકા : 

પહરતશષ્ટટ - ૧ પ્રથમ વનમણ  ાંક થયા બાદ કમમચારીએ પ  રી પાડિાની વિગતો :  
 1 કમમચારીનુાં નામ 

2 હોદ્દો 
3 વિભાગ/સાંસ્થા/કચેરીનુાં નામ 
4 પગાર િોરણ 
5 જન્મ તારીખ 
6 સેિામાાં જોડાયાની તારીખ (કાયમી થયા તારીખ) 
7 મ  ળ પગાર 
8 પેન્િન ખાતામાાં જમા વસલક માટેના  વનયકુ્ત વ્યક્ક્ત(ઓ)ના નામ(Nominee Name) 
❖ ઉપરોક્ત વિગતો દિામિિી તેમજ ઉપાડ અને ચ  કિણા અવિકારીશ્રીની સહી અને વસક્કો 

કરાિિો. 
❖ વનયત જગ્યા પર અરજદારે સહી કરિી. 

પહરતશષ્ટટ-૨ ઉપાડ અને ચકુિણી અવિકારીએ ખાતા / વિભાગના િડાને મારહતી મોકલિાનો નમનુો. 

 ❖ પહરતશષ્ટટ-૧ ની વિગતોને આિારે ઉપાડ અને ચકુિણી અવિકારીએ પહરતશષ્ટટ-૨ મા ં
વિગતો દિામિીન ેખાતા/વિભાગના િડાને અથવા ખાતાના િડાએ અવિકૃત કરેલા 
અવિકારીશ્રીને મારહતી મોકલાિિી 

પહરતશષ્ટટ-૨(ક) વિભાગ / ખાતાના િડાએ પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની કચેરીમાાં મોકલિાની મારહતીનો નમનુો. 
 ❖ પહરતશષ્ટટ-૨ ની વિગતોન ેઆિારે પહરતશષ્ટટ-૨(ક)  મા ં વિગતો દિામિિી જેમાાં નીચેની 

વિગતો ખાસ દિામિિી. 
❖ વિભાગનુાં નામ : વિભાગનુાં નામ દિામિવુાં.  
❖ ઇ.ડી.પી.સેલ દ્વારા ફાળિેલ કોડ નાંબર :  
❖ ખાતાના િડાનુાં નામ : ખાતાના િડાનુાં નામ દિામિવુાં :  
❖ ખાતાને ઇ.ડી.પી. સલે દ્વારા ફાળિેલ કોડ નાંબર :  
❖ ઉપરોક્ત વિગતો દિામિી વિભાગ / ખાતાના િડાએ પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની 

કચેરી માાં દરખાસ્ત મોકલાિિી.  
 

  



 
 

❖ PRAN મેળવવા માટેના CSRF ver 1.5 ફોમમ ભરવાની માગમદતશિકા : 

1 PERSONAL DETAILS કમમચારીને લગતી તમામ વિગતો દિામિિી. 

2 PROOF OF IDENTITY 
ઓળખાણના પરુાિાની વિગતો દિામિિી. 

PAN Card નાંબર ફરજીયાત દિામિિો. 

3 PROOF OF ADDRESS આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

4.1 CORRESPONDENCE ADDRESS DETAILS ADDRESS ની વિગતો દિામિિી. 

4.2 PERMANENT ADDRESS DETAILS જો કાયમી ADDRESS ઉપર દિામવ્યા મજુબ હોય તો Tick (√) કરવુાં. 

5 CONTACT DETAILS મોબાઈલ નાંબર તથા e-mail ની વિગતો ફરજીયાત દિામિિી. 

6 OTHER DETAILS Occupation Details માાં Government Sector પર Tick (√) કરવુાં. 

    Income Range માાં આિક મજુબ Tick (√) કરવુાં. 

    Education Qualification માાં અભ્યાસ મજુબ Tick (√) કરવુાં. 

7 SUBSCRIBER BANK DETAILS 

કમમચારીના બેન્ક ખાતાને લગતી તમામ વિગતો ફરજીયાત દિામિિી. 

તેમજ બબડાણમાાં અસલ કેન્સલ ચેક અથિા પાસબકુની િેરોક્ષ સામેલ 

રાખિી.  

8 SUBSCRIBER NOMINATION DETAILS 

નોવમનીનુાં નામ તથા કમમચારીનો નોમીની સાથેનો સાંબાંિ ખાસ દિામિિો. 

એક કરતાાં િિારે નોવમની હોય તો Annexure-III ફોમમ ભરવુાં અને તેમાાં 

ઉપાડ અને ચકુિણી અવિકારીશ્રીના સહી અને વસક્કો કરાિીને સામેલ 

રાખવુાં. 

9 NPS OPTION DETAILS આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

10 PF SELECTION AND INVESTMENT OPTION આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

11 DECLARATION ON FATCA COMPLIANCE 
Section-I માાં જો અરજદાર US Person ન હોય તો NO પર Tick (√) 

કરવુાં. 

    
Section-II માાં Country માાં INDIA અને અરજદારની સહી વનયત જ્ગગ્યા 
પરના બોક્સમાાં કરિી તથા તારીખ અને સ્થળ દિામિવુાં. 
તેમજ Name of Subscriber માાં અરજદારનુાં પ  રુાં નામ દિામિવુાં. 



 
 

12 DECLARATION BY SUBSCRIBER અરજદારની સહી વનયત જ્ગગ્યા પરના બોક્સમાાં કરિી તથા તારીખ અને 

સ્થળ દિામિવુાં. 

13 DECLARATION BY EMPLOYER 
Date of Joining માાં વનયવમત વનમણ  કની તારીખ દિામિિી. (કાયમી થયા 

તારીખ)  

    Date of Retirement- વનવવૃતની તારીખ દિામિિી. 

    Employee Code/ID (If applicable)-આ વિગત દિામિિાની નથી. 

    

PPAN (If applicable)- નિી અરજી કરનાર અરજદારના રકસ્સામાાં  આ 
તવગત દશામવવાની નથી. 

આ વિગત માાં પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકની કચેરી દ્વારા 
ફાળિિામાાં આિતો ૧૬ આંકડાનો PPAN (કાયમી પેન્િન ખાતા નાંબર) 
દિામિિાનો છે. 

    Group of Employee, Office, Department, Ministry વિગતો દિામિિી. 

  DDO Registration Number- DDO Registration No. માાં SGV થી િરૂ 
થતો 10 આંકડાનો નાંબર દિામિિો.(Ex. SGV0000000X ) 

    
DTO/PAO/CDDO/DTA/PrAO Registration Number માાં 4010403 
દિામિિો. 

    
Basic Pay, Pay Scale કમમચારીના િતમમાન પગાર િોરણ મજુબ 
દિામિવુાં. 

    
Signature of the Authorized person- પ્રથમ બોક્સમાાં ઉપાડ અને 
ચકુિણી અવિકારીશ્રીની સહી. 

    
Rubber Stamp of the DDO- બીજા બોક્સમાાં ઉપાડ અને ચકુિણી 
અવિકારીશ્રીનો વસક્કો.  

    
બોક્સ નાંબર ત્રણ અને ચાર માાં અરજદારે કોઈ વિગત દિામિિાની નથી. 
(પેન્િન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડ વનયામકશ્રીની કચેરીના રહસાબી અવિકારીશ્રી 
ની સહી અને વસક્કો આિિે) 

14 DECLARATION BY EMPLOYER/ CORPORATE આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

15 DECLARATION BY THE AGGREGATOR આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

16 TO BE FILLED BY POP-SP આ વિગતો દિામિિાની નથી. 

 


