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નવી વિધ�ત પ�ેશન યોજના �તગ�ત એન.એસ.ડ�.એલમાથંી �શત: રકમ પરત મેળવવા માટ" નીચે 

જણા%યા &જુબ દરખા+ત તયૈાર કર� બે નકલમા ંમોકલી આપવાની રહ"શે. 

1. કમ�ચાર� પાસેથી ઓનલાઇન ભર"લ ફોમ� મેળવ3.ુ  

• ઓનલાઇન ફોમ� માટ" કમ�ચાર�એ www.cra-nsdl.com  વેબસાઇટ પર લોગઇન કર3 ુ

o (લોગઇન આઇડ�, પાસવડ� 6ાન7કટમા ં આપેલ હોય છે. 6ાન7કટ ન હોય તેવા 

7ક+સામા ંCSRF-1.1 ફોમ� ભર� મોકલી આપ3,ુ 6ાન7કટ ઇ+9 ુથયા બાદ જ ઉપરો;ત 

કાય�વાહ� કર� શકાશ.ે) 

o Login થયા બાદ Menu “Transaction” પર કલીક કર3ુ.ં =યારબાદ Sub Menu 

“Initiate Conditional Withdrawal” પર કલીક કર3ુ ં

• >મા ં Available Self Contribution તેમજ Available Withdrawal Amount ની 

રકમ દ"ખાશે  

• વ?મુા ં Percentage to be Withdrawal Allocation મા ં મહ@મ 25% ઉપાડ કર� 

શકાય છે  

• =યાર બાદ Withdrawal Reason મા ંઆપેલ ચાર િવકAપ પૈક� કોઇ એક સીલેકટ કરવા. 

o Higher Education 

o Marriage of his or her Children 

o Purchase or Contraction 

o Treatment of specified illness 

• ��кની િવગતો જોઇ શકાશે. > ચેક કર� યોBય જણાય તો Confirm પર કલીક કર3ુ.ં જો 

ખાતદેાર બCકની િવગતો Dધુારવા-અપડ"ટ કરવા માગંતા હોય તો Edit  પર કલીક કર� 

પગાર જમા થતો હોય તે બCક એકાઉ�ટની િવગતો ભર� Dધુાર� શકાશ.ે 

• �����  �ે�" �-�ે 
� િવગતો જોઇ શકાશ.ે > ચેક કર� યોBય જણાય તો Confirm 

પર કલીક કર3ુ.ં જો ખાતદેારની મોબાઇલ તેમજ ઇ-મેલની િવગતો Dધુારવા માગંતા 

હોય તો Edit પર કલીક કર� િવગતો અપડ"ટ કર� શકાશે. 

• Check List Menu મા ંજઇ Withdrawal Form સાથે રGુ કરવાના ડોHમુ�ેટ સીલેકટ 

કર� ઉપાડ �ગેની અરI ઓનલાઇન Submit કરવી.  

• સફળતાJવુ�ક Online Withdrawal Form Submit થયા બાદ Acknowledgement- 

ID નબંર  જનર"ટ થશે. >ની ખાતેદાર" 6ી�ટ લઇ લેવી. 

2. =યાર બાદ નાણા િવભાગના ંતા. ૦૩/૦૪/૨૦૧૮ ના ંઠરાવ Sમાકં-નપન-૧૦૨૦૧૧-ડ�-૨૪૫-

પી મા ંજણા%યા અUસુારUુ ંForm: 601 PW (NSDL ની વબેસાઇટ www.npscra.nsdl.co.in 

પરથી મેળવી લે3)ુ મા ંજVર� િવગતો ભર� સWમ સ@ાિધકાર�ના સહ� િસXા કર� તેમજ જVર� 

Yબડાણ સાથે અZેની કચેર�ન ેમોકલી આપ3ુ.ં 

3. તેમજ સદર ઠરાવમા ંસામેલ ���$ %&' – 1 મા ંપણ જVર� િવગતો ભર� સWમ સ@ાિધકાર�ના 

સહ� િસXા કર� તમેજ જVર� Yબડાણ સાથ ેઅZેની કચેર�ને મોકલી આપ3ુ.ં  


