પક્ત આભી અધધકાયીઓ ભાટે આભી ઑફપવવસ ફેન્લોરેંડ પન્ડ (એઓફીએપ)
આઇ. આભી ઑફપવવસ ફેનેડોરેન્ટ પંડ (એઓફીએપ) એ પાો આનાય બંડો છે જેનો અભર કયલાભાં આવ્મો
શતો
01 જૂન, 1 9 64 નો ધનમધભત ધનમધભત અધધકાયીઓ ભાટે અને 01 ભાર્સ, 1 9 64 થી અભમાસફદત ધનમધભત (બફન
ીઆયવી) અધધકાયીઓ ભાટે. એઓફીએપ વફસ્ક્રાઇફયના વભ્મને 75 લસથી ઓછી ઉંભયના પ્રેફટનભ ગ્રાન્ટ
અથલા ગ્રાશકના ભોત ય નોક / નોધભની / કાન ૂની લાયવદાયને મ ૃત્યુદંડની ભંજુયી આે છે , જે અગાઉ જેટલું શળે.
પ્રેટીનભ / ફડભાવી ગ્રાન્ટ વબ્સ્કસ્ક્રાઇફ કયે ર કધભશ્ડ વધલિવ ય આધાફયત છે , જે 01 ઑગસ્ક્ટ, 1997 થી નીર્ે મુજફ
છે .
(એ) 5 લસથી ઓછી વેલા - નીર
(ફી) 5-થી 10 લસથી ઓછા - 12,5001(વી) 10 થી 15 લસથી ઓછી - 25,000 / (ડી) 15 થી 20 લસથી ઓછી - 38,000 / (ઇ) 20 લસ અને લધુ - 50,000 /
(એપ) શેલનભાં ડાઇલો - 50,000 / (ગ્રાભ) રંફાઈને ધ્માનભાં રેલી - 50,000 / વેલાની
2.  ૂલસ-તાયીખની ધવધનમયીટી, ી.આય.વી. અને જે.વી.ઓ. / અથલા વેલાની ભંજૂયી આલાની તાયીખ ગણાળે
નશીં
અનુદાન ભાટે કુર વેલા તયપ. 01 ભાર્સ, 1964 શેરાં નોન ી.આય.વી. અયાધીઓ ભાત્ર PRC ફનલા ભાટે ગ્રાન્ટ
ભેલલા ભાટે ાત્ર યશેળે અને વફબફિય 4 ઓ_એઓફીએપને ાત્ર યશેળ.ે AOBF ધનવ ૃધિ / પ્રકાળન / ઇન્લેલ્ડેડ
આઉટ વભમે કોઈ ગ્રાન્ટ આતું નથી. JC0s / OR અને તેભના NOK AOBF ના કોઈણ રાબ ભાટે ાત્ર નથી.  ૂલસ
કધભશ્ડ વધલિવની ભંજૂયી ગ્રાન્ટની રામકાત તયપ ગણલાભાં આલે છે .
3. આ ગ્રાન્ટ ટી.એ. / એન.વી.વી. / એભએનએવ અને યાજ્મ ફોના અધધકાયીઓને રાગુ ડત ું નથી કાયણ કે
તેઓ તે નથી

AOBF ભાટે ગ્રાશકના
4. પ્રેફટનભ ગ્રાન્ટની રામકાત અંગેના એક ત્ર એ.ઓ.ફી.એપ.થી તભાભ ઑપવસ સુધી ભોકરલાભાં આલે છે
75 લસની ઉંભય  ૂણસ કયલા ભાટે આકસ , ત્રણ ભફશના અગાઉથી વયનાભાં ય ઉરબ્સ્કધ છે r3ecords. આ ઓપયને
નીર્ેના ધલગતો આલાની જાણ કયલાભાં આલી છે : બફરાડી વ્મક્ક્તગત વંખ્મા, રભ અને નાભ (સુળોબન વાથે)
(ફી) એન / વધલિવ
(વી) જન્ભ તાયીખ
(ડી) કધભળનની તાયીખ
(ઇ) ધનવ ૃધિની તાયીખ
(એપ) ધન કોડ વાથેન ું છે લ્લું ટાર વયનામું (ઓછાભાં ઓછા 06 ભફશના ભાટે ભાન્મ છે )
(જી) ક્સ્ક્લિંગ ફૅન્ક એ / વી નંફય અને ફેન્કવસન ું વયનામું (ળક્ય શોમ તો તભાભ યદ કયે રા ર્ેક)
(એર્) ટેબરપોન નંફય
5. જોકે, કેટરાક ફકસ્ક્વાઓભાં, વંફધં ધત ઑલયવસની કોઈ જાણ નથી, જેભાં ધલરંફ થમો
પ્રેફટનભ ગ્રાન્ટનુ ં યલાનગી.
6. જો કોઈ આયટીટીડી ઓપય (વફસ્ક્રાઇફલ્ડ ભેમ્ફય), 75 લસની લમ પ્રાપ્ત થામ તે શેરાં મ ૃત્યુ ાભે છે , નોય છે
ઉયોક્ત ેયે હુ ં ભાં દળાસલેર સ્ક્કેર મુજફ ડેધભવી ગ્રાન્ટના મુક્ક્ત ભાટે નીર્ેની દસ્ક્તાલેજો યજૂ કયલાની જરૂય છે : (એ) મત્ૃ યુ પ્રભાણત્રની પોટો કોી.
(ફી) ફેંક એકાઉન્ટ ધલગતો :.
(i) ખાતા રભાંક
(ii) ફેંકનુ ં નાભ.
(iii) ફેન્કયનું વયનામું
(વી) ધન કોડ વાથે લતસભાન ોસ્ક્ટર વયનામુ ં

7. નીર્ેના વયનાભે ડીએભવી / પ્રેફટનભ ગ્રાન્ટ ય કોઈણ સ્ક્ષ્ટતા કયલાભાં આલી ળકે છે : એભઓડી (આભી) વેફયઓધનમલ્વ એન્ડ લેલ્પેય ફડયે ક્ટોયે ટ (વીડફલ્યુ -8) એડજ્યુટન્ટ જનયરની ળાખાના
ઈન્ન્ટગ્રેટેડ શેડક્લાટસ વસ
ધિભ બ્સ્કરોક ત્રીજા, રૂભ નં. 17 ફી, 2 જી ભા આય.કે. ુયભ, નલી ફદલ્શી - 110 066.
ટેબર નંફય 011-26196217
પેક્વ નંફય 011-23792382

