ਕੇਵ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਈ ਫਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਜਵੈਲਟ ਫੰ ਡ (ਏ  ਬੀ ਐੱਫ)
ਮੈਂ. ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਬੈਨੇਵੈਂਟ ਫੰ ਡ (ਏ..ਬੀ.ਐੱਫ.) ਇਕ ਧਵਭਾਜਨ ਭੰ ਡਾਰ ਹੈ ਜ ਧਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ
ਧਨਯਮਤ ਅਫਸਰਾਂ ਈ 01 ਜੂਨ 1951 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਨਯਮਤ (ਗੈਰ ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਫਸਰਾਂ ਈ 1 ਮਾਰਚ 1964 ਤੋਂ ਏਬੀਐਫ
ਧਸਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕਮ਼ੁਸਤ ਰਾਸੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਜਸ ਧਵਚ 75 ਸਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਈ ਗਾਹਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ
ਪੈ ਧਟਨਮ ਗਰਾਂਟ ਧਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਮਤ 'ਤੇ ਨੋਨ / ਨਾਮਜ਼ਦ / ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਮਤ ਤੋਂ ਪਧਹਾਂ, ਜ ਵੀ ਪਧਹਾਂ ਹਵ.ੇ
ਪੈ ਟੀਨਮ / ਡੈਧ ਧਮਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ, 01 ਅਗਸਤ 1997 ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੈ.
(ਏ) 5 ਸਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸੇਵਾ - ਨੀ
(ਬੀ) 5 ਤੋਂ 10 ਸਾ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ - 12,5001(ਸੀ) 10 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 15 ਸਾ - 25,000 / (ਡੀ) 15 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 20 ਸਾ - 38,000 / (ਈ) 20 ਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿ - 50,000 /
(f) ਦਹਰੀਆਂ ਧਵਚ ਡੂੰ ਘਾਈ - 50,000 / (ਜੀ) ੰਬਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Invaluated - 50,000 / ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ
2. ਪੂਰਵ-ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਧਮਆਦ, ਪੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜੇ.CO.. / ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਧਹਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ
ਗਰਾਂਟ ਈ ਕ਼ੁਿੱ  ਸੇਵਾ ਵਿੱ  01 ਮਾਰਚ 1964 ਤੋਂ ਪਧਹਾਂ ਗੈਰ ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਫਟਰਜ਼ ਕੇਵ ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਣਨ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਯਗ ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬ ਈਬਰਬੀ 4 _ਏਬੀਐਫ ਦੇ ਯਗ ਹਣਗੇ. ਏ..ਬੀ.ਐਫ. ਧਰਟਾਇਰਮੈਂਟ / ਰੀੀਜ਼ / ਅਣਵੰ ਡੇ ਗੇੜ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਕਸੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. JC0s / OR ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NOKs AOBF ਤੋਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਾਭ ਈ ਯਗ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਪੂਰਵ ਕਧਮਸਨਡ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਯਗਤਾ ਵਿੱ  ਨਹੀਂ ਧਗਧਣਆ ਜਾਂਦਾ.
3. ਗਰਾਂਟ ਟੀਏ / ਐਨ ਸੀ ਸੀ / ਐਮਐਨਐਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਰਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਧਕਉਂਧਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ
AOBF ਨੂੰ ਗਾਹਕ
4. ਪੈ ਟੀਨਮ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਯਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਿੱ ਤਰ ਏ..ਬੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਫਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

75 ਸਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਪਧਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸਐਸਵਰਡ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਉਪਬਿ ਹੈ. ਆਫਰ ਨੂੰ ਹੇਠ
ਧਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਈ ਦਿੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ: ਧਬਿੱ ੀ ਧਨੱਜੀ ਨੰਬਰ, ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾਮ (ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾ)
(ਬੀ) ਅੰ ਨ / ਸੇਵਾ
(ਸੀ) ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ.
(ਡੀ) ਕਧਮਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
(ਈ) ਧਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
(ਫ) ਧਪੰ ਨ ਕਡ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਸਟ ਪਤਾ (ਘਿੱ ਟ ਘਿੱ ਟ 06 ਮਹੀਧਨਆਂ ਈ ਪਰਮਾਣਕ)
(g) ਸਧਵੰ ਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ (ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹਵੇ ਤਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ)
(h) ਟੈੀਫਨ ਨੰਬਰ
5. ਪਰੰ ਤੂ ਕ਼ੁਝ ਮਾਮਧਆਂ ਧਵਿੱ ਚ, ਸਬੰ ਧਿਤ ਆਫਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਧਮੀ ਹੈ, ਧਜਸ ਨਾ ਦੇਰੀ ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੈ ਟੀਨਮ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਪ਼ੁਰਦਗੀ
6. ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਰੈਂਟਡ ਆਫਰ (ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ), 75 ਸਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਣ ਤੋਂ ਪਧਹਾਂ ਹੀ ਮਤ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NOR
ਉਪਰਕਤ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਧਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਧਰਹਾਈ ਈ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ: (ਏ) ਮਤ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਦੀ ਫਟ ਕਾਪੀ.
(ਬੀ) ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:.
(i) ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
(ii) ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ
(iii) ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਪਤਾ
(ਸੀ) ਧਪੰ ਨ ਕਡ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪਤੇ ਵਾਾ ਪਤਾ.
7. ਮਤ / ਪੈ ਧਟਨਮ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਕਈ ਵੀ ਸਪਿੱ ਸਟੀਕਰਨ ਹੇਠੇ ਪਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: -

ਂ ਵੈਫ਼ੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ (ਸੀ ਡਬਯੂ -8) ਦੇ ਇੰ ਟੈਗਰੇਧਟਡ ਹੈੱਡਕ਼ੁਆਰਟਰ ਐਜਜੈਂਟੈਂਟ
ਐਮ.ਡੀ. (ਆਰਮੀ) ਸੈਯੈਮਧਨਅ ਐਡ
ਜਨਰ ਦੀ ਸਾਖਾ
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