ആർമ഻ ഓഫ഼സർമഺർക്ക് മഺരമമ ആം ആദ്മ഻ പഺർട്ട഻ ഓഫ഼സർമഺരഽടെ
ടബന഻മവൽൻഡ് ഫണ്ട് (AOBF)
I.

ആർമ഻

ഓഫ഼മസഴ്സ്

ടബനവലന്റ്

ഫണ്ട്

(AOBF)

സംഭഺവന

ടെയ്യുന്നത്

ഫൗമണ്ടഷൻ ഫണ്ടഺണ്
01 ജാൺ 1951 ടറഗഽലർ ഓഫ഼സർമഺർക്കഽം, 01-Mar 1964 മനഺൺ ടറസ഻ഡൻഷൿൽ
(മനഺൺ PRC) ഓഫ഼സർമഺർക്കഽം. 75 വയസ്സ഻ന്റ മഽകള഻ലഽള്ള പ്ലഺറ്റ഻നം ഗഺന്ററഺയ഻
വര഻ക്കഺരഽടെ അംഗത്ത഻ന്റ ഒരഽ ഒഒഎഫ്എഫ് ഗഺന്റ് നല്കഽക, വര഻ക്കഺരന്റടറ
അന്ത്ൿശഺസനയ഻ല് മനഺക഻യ / മനഺമ഻ന഻യഽടെ / ന഻യമപരമഺയ അവകഺശ഻ക്ക്
മനരടത്ത നല്കഽന്ന ടകഡ഻റ്റ് നല്കഽക. പ്ലഺറ്റ഻നം / ഡ഼മ഻് ഗഺന്റ് എന്നത്
ആധഺരമഺക്ക഻യ കമ്മ഼ഷൻ ടെയ്ര മസവനടത്ത അെ഻സ്ഥഺനമഺക്ക഻യഺണ്.
(എ) 5 വർഷത്ത഻ൽ രഺടഴ മഺരം മസവനം - ഇലല
(ബ഻) 5 മഽരൽ. 10 വർഷത്ത഻ൽ കഽറവ് - 12,5001(സ഻) 10 മഽരൽ 15 വർഷം വടര - 25,000 / (d) 15 മഽരൽ 20 ടകഺലലം വടര - 38,000 / (ഇ) 20 വയസഽം കാെഽരൽ - 50,000 /
(f) അരയ഻ൽ ടകഺലലടെെഽക - 50,000 / (ജ഻) ദൈർഘൿമ഻ലലഺടര പര഻ധ഻യ഻ലലഺടര 50,000 / മസവനം
2. മഽൻകഺല സ഼ന഻മയഺറ഻യഽടെ കഺലഺവധ഻, പ഻ആർസ഻, ടജസ഻ഒകൾ / അടലലങ്ക഻ൽ
മസവനത്ത഻നഽ മഽൻകാറഺയ഻ അനഽവൈ഻ച്ച഻ട്ട഻ലലഺത്ത സമയപര഻ധ഻ ഇലല
ടമഺത്തം മസവനത്ത഻ന്റ ഗഺൻ് നൽകഽക. PRC ഓഫ഼സര്ക്ക്ക് മഽമ്പഺയ഻ 01 Mar 1964 ന്റ
PRC ആകഽന്നര഻ന്റ സബ്സ഻ഡ഻യഽം, സബ്ഇര്ക്ബ഻ 4O_OOBF ന്റ മയഺഗൿരയഽം മഺരമമ
ലഭ഻ക്കാ. വ഻രമ഻ക്കല് / റ഻ല഼സ഻നഽ മശഷമഽള്ള സമയത്ത് AOBF യഺടരഺരഽ ഗഺന്ററഽം
നല്കഽന്ന഻ലല. JC0S / OR ഉം അവരഽടെ NOK- ളും AOBF- ൽ ന഻ന്നഽള്ള ഏടരങ്ക഻ലഽം
ആനഽകാലൿങ്ങൾക്ക് മയഺഗൿരലല. ഗഺന്ററ഻ന്റടറ മയഺഗൿരടയക്കഽറ഻ച്ച് മഽൻകാർ
ഓർഡർ നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള മസവനം കണക്കഺക്കടെെഽന്ന഻ലല.
3. െ഻എ / എൻ.സ഻.സ഻, എംഎൻഎ്, മേറ്റ് മഫഺഴ്സസ് ഉമൈൿഺഗസ്ഥർ എന്ന഻വർക്ക്
ഈ ആനഽകാലൿം ബഺധകമലല
എഒഎബ഻എഫ഻മലക്ക് വര഻ക്കഺരൻ.

4. പ്ലഺറ്റ഻നം ഗഺന്ററ഻ന്റടറ മയഺഗൿരടയക്കഽറ഻ച്ചുള്ള ഒരഽ കത്ത് AOBF ൽ ന഻ന്ന് എലലഺ
ഓഫറഽകള഻മലക്കഽം അയയ്ക്കഽന്നഽ
75 വർഷം പാർത്ത഻യഺകഽന്നര഻നഽം, r3ecords പകഺരം ലഭൿമഺയ വ഻ലഺസത്ത഻ൽ
മാന്നഽമഺസടത്ത മഽൻപഺയ഻യഽമഺണ് ആർക്ക്. രഺടഴ പറയഽന്ന വ഻ശൈഺംശങ്ങൾ
സമർെ഻ക്കഺൻ ഉമേശ഻ക്കഽന്നഽ:
പാച്ച വൿക്ത഻ഗര നമ്പർ, റഺങ്ക് & നഺമം (അലങ്കഺരങ്ങൾ ഉപമയഺഗ഻ച്ച്)
(ബ഻) ആൻ / സർവ഼്
(സ഻) ജനനത്ത഼യര഻.
(ഡ഻) കമ്മ഼ഷന്റടറ ര഼യര഻
(ഇ) വ഻രമ഻ക്കൽ ര഼യര഻
(എഫ്) പ഻ൻ മകഺഡഽള്ള ഏറ്റവഽം പഽര഻യ രപഺൽ വ഻ലഺസം (കഽറഞ്ഞത് 06
മഺസടത്ത സഺധഽര)
(ജ഻) സ്഻ംഗ് ബഺങ്ക് എ / സ഻ നന്റപർ, ബഺങ്കർമഺർ വ഻ലഺസം (സഺധൿമഺയ എലലഺ
പര഻മശഺധനകളും സഺധൿടമങ്ക഻ൽ)
(എച്ച്) ടെല഻മഫഺൺ നമ്പർ
5. എന്ന഻രഽന്നഺലഽം, െ഻ല സന്ദർഭങ്ങള഻ൽ, ബന്ധടെട്ട ഓഫ഼സർമഺര഻ൽ ന഻ന്നഽം ഒരഽ
വ഻വരവഽമ഻ലല
പ്ലഺറ്റ഻നം ഗഺന്റ് ടഡ്മപഺച്ച്.
6. ഒരഽ rctd offr (അംഗങ്ങളഺയ഻ട്ടുള്ള അംഗം) 75 വയസ്സ് പാർത്ത഻യഺകഽന്നര഻ന്റ മഽൻപ്
മര഻ച്ചഺൽ, NOR ആണ്
മഽകള഻ൽെറഞ്ഞ മപെറഽകള഻ൽ സാെ഻െ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്ന ്ടകയ഻ൽ ഗഺമ഻ന്റ രഺടഴ
ടകഺെഽത്ത഻ര഻ക്കഽന്ന മരഖകൾ സമർെ഻ക്കണം: (എ) മരണ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ന്റടറ മഫഺമട്ടഺ പകർെ്.
(ബ഻) ബഺങ്ക് അക്കൗണ്ട് വ഻ശൈഺംശങ്ങൾ :.
(i) അക്കൗണ്ട് നം.
(ii) ബഺങ്ക഻ന്റടറ മപര്ക്.
(iii) ബഺങ്കറഽടെ വ഻ലഺസം.
(സ഻) രപഺൽ മകഺഡ഻ടനഺെം മപഺേൽ വ഻ലഺസം അവരര഻െ഻ക്കഽക.

രഺടഴ

പറയഽന്ന

വ഻ലഺസത്ത഻ൽ

ടഡമ഻്

/

പ്ലഺറ്റ഻നം

ഗഺൻ്

സംബന്ധ഻ച്ച

ടവൽടഫയർ

ഡയറക്െർ

ഏടരങ്ക഻ലഽം വ഻ശൈ഼കരണം നൽകഺം: മജഺയ഻ന്റ്

(ആർമ഻)

ടസറ഻മമഺണ഻യൽ

ആന്റ്

(സ഻.ഡബ്ല്യാ. 8) സംമയഺജ഻ര ആസ്ഥഺനം ടഹഡ്ക്ഺർമട്ടഴ്സ് അഡ്ജാട്ടൻ് ജനറൽ
ബഺഞ്ച്
ടവേ് മബ്ല്ഺക്ക് III, റാം നം 17 ബ഻, രണ്ടഺം ന഻ല ആർ.ടക. പഽരം, നൿാഡൽഹ഻ - 110 066.
ടെല നമ്പർ 011-26196217
ഫഺക്് നമ്പർ 011-23792382

