
અવસાનના ં ક સામા ંઅ સુરવાની કાયપ ધિત 
 

નવી વિધત પે શન યોજના તગત એન.એસ.ડ .એલમાથંી રકમ પરત મળેવવા માટ નીચે જણા યા 

જુબ દરખા ત તૈયાર કર  બે નકલમા ંમોકલી આપવાની રહશ.ે 
 

1. વારસદાર પાસેથી 103 GD ફોમ મેળવ :ુ 

 િવગતો નોમીની/વારસદાર પાસે ભરાવવી 

 ફોમમા ં ફોટા પર નોમીની/વારસદાર સ હ કરવી., બા ુમા ં આપેલા ખાનામા ં

નોમીની/વારસદાર સ હ કરવી (પાના ન.ં 3) 

 Advance stamp receipt મા ં 1 ુ.નો રવ  ુ ટ પ લગાવી તેના પર નોમીની/વારસદાર 

સ હ કરવી. (પાના ન.ં 3) 

 પાના ન.ં 3 પર કચેર ના વડાના સહ  િસ ા કર  અસલમા ંમોકલ ુ.ં 

 Page no. 4 પર સા ીની સ હ લેવી, તેની બા ુમા ંનોમીની/વારસદાર સ હ કરવી. 

2. આ સાથે સામેલ KYC Certificate ભર  બે નકલમા ંકચેર ના વડાના સહ  િસ ા કર  અસલમા ં

મોકલ ુ.ં 

3. No Objection Certificate  ુફોમ આ સાથે સામલે કરલ છે  િવગતો ભર  કચેર ના વડા ના 

સહ  િસ ા કર  અસલમા ંમોકલ ુ.ં 

4. અવસાન નો દાખલો આપવો. (ર ાર ઓફ બથ ડ ડથ ારા ઇ  ુકરાયેલ). 

5. જો અવસાનનો દાખલો જુરાતીમા ં હોય તો આ સાથે સામેલ અવસાનના ં ે  ફોમટમા ં

િવગતો ભર  કચેર ના વડા ના સહ  િસ ા કર  અસલમા ંમોકલ ુ ં

6. નોમીની/વારસદારની બક એકાઉ ટ ની પાસ કુની વ માણીત નકલ અથવા ક સલ ચકે 

સામેલ રાખવો. ( મા ં ય ત ુ ંનામ, બક એકાઉ ટ નબંર તથા IFSC કોડ સામેલ હોય) 

7. નોમીની/વારસદારની ઓળખ તથા રહઠાણના રુાવા માટ નીચેમાથંી કોઇ બે માણીત નકલ 

મા ંએક નકલ ફોટાવાળ  હોવી જ ર  છે. 

a. આધારકાડ 

b. મતદાન ઓળખપ  

c. ાઇિવગ લાઇસ સ. 

d. પાસપોટ 

e. રશનકાડ 

f. પાનકાડ 

g. ફોટો ડ ટ કાડ 

h. એ સ સવ સમેન કાડ 

i. કચેર  ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ ઓળખપ  

j. MP/MLA ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ ફોટા સાથે ુ ંઓળખ ગે ુ ં માણપ  

k. નરગા તગત ફાળવેલ જોબકાડની નકલ   



8.  ક સામા ંNSDLના ંPRAN ના ં રકડમા ંવારસાઇ ન ધાયેલ ન હોય અથવા વારસાઇમા ં કોઇ 

ફરફાર થતો હોય, તેવા ક સામા ં મામલતદાર/એ જ ટુ વ મે ટ ારા ઇ  ુ કરાયેલ 

વારસાઈ માણપ  મેળવી સામેલ રાખ ુ.ં   

9.  ક સામા ં NSDLના ં PRAN ના ં રકડમા ંઅથવા ઉપર જુબના વારસાઈ માણપ મા ંએક 

કરતા વધાર નોમીની/વારસદાર ુ ત (૧૮ વષથી મોટા) હોયતો; 

a. Relinquishment Deed આ સાથે સામેલ ન નુા જુબ   !.૧૦૦/-ના નોન ડુ શીયલ 

ટ પપેપર પર એ ફડવીટ કરાવી મોકલી આપ ુ.ં (અ ય ુ ત વયના વારસદાર ારા 

કરાવ ુ)ં  

b. Indemnity bond આ સાથે સામેલ ન નુા જુબ   !.૧૦૦/-ના નોન ડુ શીયલ 

ટ પપેપર પર એ ફડવીટ કરાવી મોકલી આપ ુ.ં ( લેઇમ કર  રહલ વારસદાર ારા 

કરાવ ુ)ં 

10.   ક સામા ંNSDLના ંPRAN ના ં રકડમા ંઅથવા ઉપર જુબના વારસાઈ માણપ મા ં કોઇ  

નોમીની/વારસદાર સગીર (૧૮ વષથી નાના) હોયતો તેમનો જ મનો દાખલો (ર ાર ઓફ 

બથ ડ ડથ ારા ઇ  ુ કરાયેલ) ( ે મા)ં અથવા ુલ લીવ ગ સટ ફકટ (જ મ તાર ખ 

હોય તે )ુ સામેલ રાખવો. 

11.  પે શન ફંડ ર લેુટર  એ ડ ડવલપમે ટ ઓથોર ટ  (PFRDA) “ Exit Regulations 2015” 

અ વયે અવસાનના ં ક સામા ંઅવસાનના ંથયેલ કમચાર ના ંNSDL ના ંPRAN મા ંજમા રહલ 

રકમ જો બ ેલાખથી વ  ુહોય તો કમચાર ના ંવારસદારને ૨૦% રકમ lump sum તર ક તેમજ 

૮૦% રકમ Annuity ના ં પમા ંમળશે. ના માટ આ સાથે સામેલ “Annexure” (Annuity Form) 

મા ંવારસદારની સહ , સા ીની સહ  તેમજ કચેર ના વડાના સહ  િસ ા કર  અસલમા ંમોકલ ુ.ં 

a. “Annexure” (Annuity Form) મા ંપેજ ન-ં૧ પર અ ુ મ ન.ં ૧ થી ૧૬ મા ંલા  ુપડતી 

તમામ િવગતો ભરવી તથા Subscriber’s Family Member Details મા ં પણ જ ુર  

િવગતો ભરવી, તેમજ Subscriber’s Annuity Details મા ંAnnuity Service Provider પૈક  

કોઇ એક સીલેકટ કરવા. 

b. “Annexure” (Annuity Form) મા ં પેજ ન-ં૨ પર Declaration by the Proposer મા ં

સા ીની સહ ની બા ુમા ં આપેલ ખાનામા ં લેઇમ કર  રહલ વારસદાર સહ / ઠુો 

કરવો, તેમજ તેની બા ુમા ં આપલે બો મા ં લેઇમ કર  રહલ વારસદારનો ફોટો 

લગાવી તેની ઉપર પણ લેઇમ કર  રહલ વારસદાર સહ / ઠુો કરવો.  


