
વયિન િૃતના ં 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. કમચાર  પાસેથી ન ુ ંઓનલાઇન ભરલ ફોમ મેળવ .ુ  
 

 ઓનલાઇન ફોમ માટ કમચાર એ www.cra-nsdl.com  વેબસાઇટ પર જ .ુ 

 Login થયા બાદ “Exit Withdrawal Request” પર કલીક કર ુ.ં યારબાદ “Initiate 

Withdrawal Request” પર કલીક કર ુ ં

 Withdrawal Type મા ંSuperannuation સીલેકટ કર ુ ં

 Percentage of Withdrawal Allocation મા ંમહ મ 60% ઉપાડ કર  શકાય છે થી 60% 

ની મયાદામા ંસીલેકટ કર ુ.ં જો જમા થયેલ ુલ એક ીત ફંડ !. બે લાખથી ઓ  હોય તો 

100% સીલેકટ કર  શકાય છે.   

 Annuity Service Provider પૈક  કોઇ એક સીલેકટ કરવા. 

 ખાતેદારની િવગતો દખાશે  ચેક કર  પછ ની િવગતો ભર  શકાશે.  

 બકની િવગતો જોઇ શકાશ.ે  ચેક કર  યો ય જણાય તો Confirm પર લક કર ુ.ં જો 

ખાતેદાર બકની િવગતો ધુારવા માગંતા હોય તો Edit  પર લક કર  બક એકાઉ ટની 

િવગતો ધુાર  શકાશે. 

 નોમીનેશનની િવગતો જોઇ શકાશ.ે  ચેક કર  યો ય જણાય તો Confirm પર લક કર ુ.ં 

જો ખાતેદાર નોમીનેશનની િવગતો ધુારવા માગંતા હોય તો Edit પર લક કર  

નોમીનેશનની િવગતો ધુાર  શકશ.ે 

 યાર બાદ Withdrawal Request Initiation Declaration Screen પર ચેક કર  યો ય 

જણાય તો Declaration ની બા ુમા ંટ ક કર  Confirm પર લક કર ુ.ં 

 યાર બાદ Withdrawal Request Initiation Documents Check List મા ં (*) કરલ 

ઓ શન પર લક કર  Withdrawal Form સાથે ર ુ કરવાના ડો મુે ટ સીલેકટ કર  ઉપાડ 

ગેની અર  ઓનલાઇન Submit કરવી.  

 સફળતા વુક Online Withdrawal Form Submit થયા બાદ Acknowledgement- ID 

જનરટ થશ.ે  

 ખાતેદાર View Form પર લક કર ને ભરલ ફોમની િવગત જોઇ શકશે. આ ઉપાડ માટના 

ઓનલાઇન ફોમની બે નકલમા ં ી ટ મેળવી નીચે જુબ સહ  િસ ા કર  અ ે મોકલી 

આપવી. 

 Page no. 1 મા ંજમણી બા ુ ઉપર ફોટો લગાવી તેની નીચે આપેલ ખાનામા ંકમચાર એ 

સહ / ઠુો કરવો  

 Page no. 2 પર “Section D” મા ં કમચાર એ સહ / ઠુો કરવો (જો એ ઇુટ  

ઓ શન િસલે ટ કરલ હોય તો) 



 Page no. 3 પર સૌથી ઉપરની બા ુ Declaration by the Subscriber મા ંકમચાર એ 

સહ / ઠુો કરવો 

 Page no. 3 પર “Declaration by the Proposer” મા ં સા ીની સહ  લેવી, તેની 

બા ુમા ંઆપેલ ખાનામા ં કમચાર એ સહ / ઠુો કરવો, તેમજ તેની બા ુમા ંઆપેલ 

બો મા ંકમચાર નો ફોટો લગાવી તેની ઉપર પણ કમચાર એ સહ / ઠુો કરવો.  

વ મુા ંસા ીની સહ ની નીચે સા ી ુ ંનામ, એ સ તેમજ અ ય જ ુર  િવગતો ભરવી. 

(જો એ ઇુટ  ઓ શન િસલે ટ કરલ હોય તો) 

 Page no. 3 પર “Declaration when Proposal form is filled by person other than 

proposer/ proposer signs in a vernacular language (કમચાર એ મા ભૃાષામા ં

સહ  કરલ હોય) /proposer is illiterate (કમચાર  અભણ હોય)” મા ં  ય તએ સમજ 

આપેલ હોય તેની સહ  તેમજ તે ુ ં નામ, એ સ તેમજ અ ય જ ુર  િવગતો ભરવી 

વ મુા ં તેની બા ુમા ં આપેલ ખાનામા ં કમચાર એ સહ / ઠુો કરવો (જો એ ઇુટ  

ઓ શન િસલે ટ કરલ હોય તો) 

 Page no. 4 પર “Section G” મા ંDDO (Drawing & Disbursing Officer) ના સહ  

િસ ા કરાવવા. 

 Page no. 4 પર જો જમા થયેલ ુલ એક ીત ફંડ . બે લાખથી ઓ  હોય અન ે

Percentage of Withdrawal Allocation મા ં100% સીલેકટ કરલ હોય તો “Request 

cum undertaking form” મા ંકમચાર એ સહ / ઠુો કરવો તેમજ DDO (Drawing & 

Disbursing Officer) ના સહ  િસ ા કરવા 
 

2. No Objection certificate  ુ ફોમ આ સાથે સામેલ છે મા ં િવગતો ભર  DDO (Drawing & 

Disbursing Officer) ના સહ  િસ ા કર  મોકલ ુ.ં 
 

3. કમચાર ની બક એકાઉ ટ ની પાસ કુની નકલ અથવા ક સલ ચકે સામેલ રાખવો. ( મા ં

કમચાર ુ ંનામ, બક એકાઉ ટ નબંર તથા IFSC કોડ વી િવગત ફર યાત હોવી જોઇએ) 

 

4. કમચાર ની ઓળખ તથા રહઠાણના રુાવા માટ નીચેમાથંી કોઇ પણ બે રુાવા મોકલી આપવા. 

 આધારકાડ 

 મતદાન ઓળખપ  

 ાઇિવગ લાઇસ સ. 

 પાસપોટ 

 રશનકાડ 

 પાનકાડ 

 કચેર  ારા ઇ  ુકરવામા ંઆવેલ ઓળખપ  

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

 


