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અવસાનના ં ક સામાં અનુસરવાની કાયપ ધિત 
 
નવી વિધત પે શન યોજના અંતગત એન.એસ.ડી.એલમાંથી રકમ પરત મેળવવા માટે નીચે જણા યા 
મુજબ દરખા ત તૈયાર કરી બે નકલમા ંમોકલી આપવાની રહેશે. 
 

1. સામેલ રાખેલ ફોમ 103 GD Ver 1.1: 

a. ફોમમા ં(પાના ન.ં 1) માં Section - A ની િવગતો નોમીની/વારસદાર પાસે ભરાવવી  

b. ફોમમાં (પાના ન.ં 1) માં વારસદારનો ફોટો લગાવી તેની નીચે વારસદારે સહી કરવી  
c. ફોમમાં (પાના નં. 2) માં Section - B અને C ની િવગતો નોમીની/વારસદાર પાસે 

ભરાવવી  
d. પે શન ફંડ રે યુલેટરી એ ડ ડેવલપમે ટ ઓથોરીટી (PFRDA) “ Exit Regulations 

2015” અ વયે અવસાનનાં િક સામાંઅવસાનનાં થયેલ કમચારીનાં NSDL નાં 
PRAN માં જમા રહેલ રકમ  બે લાખથી વધુ હોય તો કમચારીના ંવારસદારને ૨૦% 
રકમ lump sum તરીકે તેમજ ૮૦% રકમ Annuity નાં પમાં મળશે. જનેા માટે 
ફોમમાં (પાના નં. 2) માં Section - D વારસદારે એ યુઇટીની સંપૂણ િવગત ભરી 
યાર બાદ જ તેની નીચે સહી કરવી 

e. ફોમમાં (પાના નં. 2) મા ંSection - E વારસદારે કમચારીની ફેિમલી મે બરની સંપૂણ 

િવગત ભરી તેની નીચે સહી કરવી. જમેાં કમચારીનાં માતા િપતાની િવગત ખાસ લખી 
તેમના પાન કાડની નકલ તેમજ બકની િવગત પણ મોકલી આપવી.  કમચારીના ં
માતા િપતા હયાત ન હોય તો તેમના અવસાનનાં માણપ  મોકલી આપવા. 

f. ફોમમાં (પાના ન.ં 3) માં સૌ થમ બો માં સા ીની સહી કરાવવી તેમજ સા ીની 
સંપૂણ િવગત તેની નીચે લખવી. 

g. યાર બાદ ફોમમાં (પાના ન.ં 3) માં વ ચેનાં બો માં વારસદારે સહી કરવી  
h. તેમજ ફોમમાં (પાના નં. 3) માં છે ા બો માં વારસદારનો ફોટો લગાવી તેના પર 

વારસદારે સહી કરવી  
i.  વારસદાર ારા ગુજરાતી (માતૃભાષા) માં સહી કરેલ હોય અથવા તેનો અંગુઠો કરેલ 

હોય તો જ ફોમમાં (પાના નં. 3) માં સૌથી નીચે આપેલ િવગત ભરવી. જમેાં અં ે માં 
સા ીની સહી લેવી તેમજ સા ીની િવગત લખવી. યાર બાદ બો માં વારસદારે સહી 
કરવી 

j. ફોમમાં (પાના નં. 4) માં Section - F કચેરીના વડાના સહી િસ ા કરી અસલમાં 
મોકલવંુ. 

k.  એન.એસ.ડી.એલ ખાતે જમા રકમ . બે લાખ કે તેથી ઓછી હોય તો જ ફોમમાં 
(પાના ન.ં 4) માં Request cum under taking form માં જ રી િવગત ભરી 
વારસદારે સહી કરવી. યાર બાદ તેમાં કચેરીના વડાના સહી િસ ા કરાવવા. 
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2. આ સાથે સામેલ KYC Certificate ભરી બે નકલમાં કચેરીના વડાના સહી િસ ા કરી 
અસલમાં મોકલવંુ. 

3. No Objection Certificate ન ુફોમ આ સાથે સામેલ કરલ છે જ ેિવગતો ભરી કચેરીના 
વડા ના સહી િસ ા કરી અસલમાં મોકલવંુ. 

4. અવસાન નો દાખલો આપવો. (ર ટાર ઓફ બથ એંડ ડેથ ારા ઇ યુ કરાયેલ). 
5.  અવસાનનો દાખલો ગુજરાતીમા ં હોય તો આ સાથે સામેલ અવસાનનાં અં ે  ફોમટમાં 

િવગતો ભરી કચેરીના વડા ના સહી િસ ા કરી અસલમાં મોકલવંુ 
6. નોમીની/વારસદારની બક એકાઉ ટ ની પાસબુકની વ માણીત નકલ અથવા કે સલ ચેક 

સામેલ રાખવો. (જમેા ં યિ તનું નામ, બક એકાઉ ટ નંબર તથા IFSC કોડ સામેલ હોય) 
7. નોમીની/વારસદારની ઓળખ તથા રહેઠાણના પુરાવા માટે નીચેમાંથી કોઇ બે માણીત નકલ 

જમેા ંએક નકલ ફોટાવાળી હોવી જ રી છે. 
a. આધારકાડ 
b. મતદાન ઓળખપ  
c. ડાઇિવંગ લાઇસ સ. 
d. પાસપોટ 
e. રેશનકાડ 
f. *પાનકાડ (ફર યાત) 
g. ફોટો ેડીટ કાડ 
h. એ સ સવ સમેન કાડ 
i. કચેરી ારા ઇ યુ કરવામાં આવેલ ઓળખપ  
j. MP/MLA ારા ઇ યુ કરવામાં આવેલ ફોટા સાથેનું ઓળખ અંગેનું માણપ  
k. નરેગા અંતગત ફાળવેલ બકાડની નકલ   

8. જ ે િક સામાં NSDLનાં PRAN નાં રેકડમાં વારસાઇ ન ધાયેલ ન હોય અથવા વારસાઇમાં 
કોઇ ફેરફાર થતો હોય, તેવા િક સામાં મામલતદાર/એિ જ યુટીવ મે ટેટ ારા ઇ યુ કરાયેલ 
વારસાઈ માણપ  મેળવી સામેલ રાખવંુ.   

9. જ ે િક સામાં NSDLનાં PRAN નાં રેકડમાં અથવા ઉપર મુજબના વારસાઈ માણપ માં 
એક કરતા વધારે નોમીની/વારસદાર પુ ત (૧૮ વષથી મોટા) હોયતો; 

a. Relinquishment Deed આ સાથે સામેલ નમુના મુજબ `` !.૧૦૦/-ના નોન 
યુડીશીયલ ટે પપેપર પર એ ફડેવીટ કરાવી મોકલી આપવંુ. (અ ય પુ ત વયના 

વારસદાર ારા કરાવવું)  
b. Indemnity bond આ સાથે સામેલ નમુના મુજબ `` !.૧૦૦/-ના નોન 

યુડીશીયલ ટે પપેપર પર એ ફડેવીટ કરાવી મોકલી આપવુ.ં ( લેઇમ કરી રહેલ 
વારસદાર ારા કરાવવું) 

10.  જ ે િક સામાં NSDLનાં PRAN નાં રેકડમાં અથવા ઉપર મુજબના વારસાઈ માણપ માં 
કોઇ  નોમીની/વારસદાર સગીર (૧૮ વષથી નાના) હોયતો તેમનો જ મનો દાખલો (ર ટાર 
ઓફ બથ એંડ ડેથ ારા ઇ યુ કરાયેલ) (અં ે મા)ં અથવા કુલ લીવ ગ સટ ફકેટ (જ મ 
તારીખ હોય તેવ)ુ સામેલ રાખવો. 


