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અવસાનના �ક	સામા ં નવી વિધ�ત પ�ેશન યોજના �તગ�ત એન.એસ.ડ�.એલમાથંી રકમ પરત 

મેળવવા માટ$ અ%ે જણા'યા (જુબ દરખા	ત તૈયાર કર� બે નકલમા ંમોકલી આપવા. 
 

1 નોમીની/વારસદાર પાસેથી 103 GD ફોમ� મેળવ1 ુ (� ��
� ������ ��� ���  �!�"� 

#�$): 

• િવગતો નોમીની/વારસદાર પાસે ભરાવવી 

• ફોમ�મા ં ફોટા પર નોમીની/વારસદાર$ સ�હ કરવી., બા5ુમા ં આપેલા ખાનામા ં

નોમીની/વારસદાર$ સ�હ કરવી (પાના ન.ં 3) 

• Advance stamp receipt મા ં19ુ.નો ર$વ�: ુ	ટ$;પ લગાવી તેના પર નોમીની/વારસદાર$ 

સ�હ કરવી. (પાના ન.ં 3) 

• પાના ન.ં 3 પર DDO (Drawing & Disbursing Officer) ના સહ� િસ<ા કર� અસલમા ં

મોકલ1ુ.ં 

• Page no. 4 પર સા=ીની સ�હ લેવી, તેની બા5ુમા ંનોમીની/વારસદાર$ સ�હ કરવી. 

2 આ સાથે સામેલ KYC Certificate ભર� બે નકલમા ંDDO(Drawing & Disbursing Officer)ના 

સહ� િસ<ા કર� અસલમા ંમોકલ1ુ.ં 

3 No Objection Certificate > ુફોમ� આ સાથ ેસામલે કરલ છે @ િવગતો ભર� DDO (Drawing 

& Disbursing Officer) ના સહ� િસ<ા કર� અસલમા ંમોકલ1ુ.ં 

4 ����� નો દાખલો આપવો. (રA	Bાર ઓફ બથ� Dડ ડ$થ Eારા ઇ	: ુકરાયલે). 

5 ��
���/����(���� )*к +к�,-. ની પાસGકુની 	વHમાણીત નકલ અથવા ક$�સલ ચેક 

સામેલ રાખવો. (@મા ં'યJKત>ુ ંનામ, બLક એકાઉ�ટ નબંર તથા IFSC કોડ સામલે હોય) 

6 નોમીની/વારસદારની �/х �"� ��12�3�� Nરુાવા માટ$ નીચેમાથંી કોઇ બે Hમાણીત નકલ 

@મા ંએક નકલ ફોટાવાળ� હોવી જOર� છે. 

• આધારકાડ� 

• મતદાન ઓળખપ% 

• PાઇિવQગ લાઇસ�સ. 

• પાસપોટ�  

• ર$શનકાડ� 

• પાનકાડ� 

• ફોટો R$ડ�ટ કાડ� 

• એKસ સવSસમને કાડ� 

• કચેર� Tારા ઇ	: ુકરવામા ંઆવેલ ઓળખપ% 

• MP/MLA Tારા ઇ	: ુકરવામા ંઆવેલ ફોટા સાથે> ુ ંઓળખ �ગે>ુ ંHમાણપ% 

• નર$ગા �તગ�ત ફાળવેલ જોબકાડ�ની નકલ   



7 @ �ક	સામા ંNSDLના ંPRAN ના ંર$કડ�મા ં������ �4���!� � ��� અથવા વારસાઇમા ંકોઇ 

ફ$રફાર થતો હોય, તેવા �ક	સામા ં 
�
��(��/+5678.�� 
!9	:1. Eારા ઇ	: ુ કરાયલે 

“�����; <
�3�=” મળેવી સામેલ રાખ1ુ.ં   

8 @ �ક	સામા ંNSDLના ંPRAN ના ંર$કડ�મા ંઅથવા ઉપર (જુબના “વારસાઈ Hમાણપ%”મા ંએક 

કરતા વધાર$ નોમીની/વારસદાર >?� (18 �B�"� 
�.�) હોયતો; 

• Relinquishment Deed આ સાથે સામેલ ન(નુા (જુબ ``C!.100/-ના નોન 

Y:ડુ�શીયલ 	ટ$;પપેપર પર એ�ફડ$વીટ કરાવી મોકલી આપ1ુ.ં (�-� >?� ���� 

વારસદાર Eારા કરાવ1ુ)ં  

• Indemnity bond આ સાથે સામેલ ન(નુા (જુબ ``C!.100/-ના નોન Y:ડુ�શીયલ 

	ટ$;પપપેર પર એ�ફડ$વીટ કરાવી મોકલી આપ1ુ.ં (6�!�
 к�� ��1� વારસદાર Eારા 

કરાવ1ુ)ં 

9 @ �ક	સામા ંNSDLના ંPRAN ના ંર$કડ�મા ંઅથવા ઉપર (જુબના “વારસાઈ Hમાણપ%”મા ંકોઇ 

નોમીની/વારસદાર �G�� (18 �B�"� ����) હોયતો તેમનો 7-
�� (�х��. (રA	Bાર ઓફ 

બથ� Dડ ડ$થ Eારા ઇ	: ુ કરાયેલ) અથવા 	Zુલ લીવ[ગ સટ\�ફક$ટ (જ�મ તાર�ખ હોય તે1)ુ 

સામેલ રાખ1ુ.ં 
 

 


