ஆர்மி அதிகாரிகள் ட்டும இரக்கமுள்ள நிதி (AOBF) இாணுல
அதிகாரிகளுக்கு ட்டும்
I. இாணுல உத்திமாகத்தர்கரின் நயன்புரி நிதிம் (AOBF) பங்கரிப்பு நிதி ஆகும்.
01 ஜூன் 1951 லறக்கான அலுலயர்கள் ற்றும் 01 ார்ச் 1964 அல்யாத
லறக்கான (PRC) அதிகாரிகளுக்கு. AOBF சந்தாதார் உறுப்பினருக்கு ஒரு பறம
ஒம மநத்தில் லறங்குலதற்கு பிராட்டினம் ானிம் 75 லறத அறைந்து
அல்யது NOK / nominee / சட்ைப்பூர்ல லாரிசுக்கு சந்தாதார் படிவுக்கு லந்தால்,
பன்பு

எதுலாக

இருந்தாலும்

பிராட்டினம்

/

டைழிஸ்

ானிம்,

சந்தா

ஆறைிைப்பட்ை மசறலின் அடிப்பறைில் அறந்துள்ரது 01 ஆகஸ்ட் 1997,
(அ) 5 லருைங்களுக்கும் குறமலான மசறல - இல்றய
(ஆ) 5-க்கு. 10 ஆண்டுகளுக்கு குறமலாக - 12,5001(இ) 10 பதல் 15 க்கும் குறமலான ஆண்டுகள் - 25,000 / (ஈ) 15 பதல் 20 க்கும் குறமலான ஆண்டுகள் - 38,000 / (இ) 20 ஆண்டுகள் ற்றும் இன்னும் - 50,000 /
(f) மசைத்தில் இமந்து - 50,000 / (g) நீரம் இல்யால் 50,000 / மசறல
2. பன்கூட்டிம பதிர்ச்சி டபற்ம காயப்பகுதி, PRC ற்றும் JCOs / OR மசறலற
பன்னம லறங்குலதற்கான காயம் கைக்கிைப்பைாது
ானிம் டாத்த மசறல மநாக்கி. பி.ஆர்.சி. பன்கூட்டிம பன்கூட்டிம 01
ார்ச் 1964 ஆனது பி.ஆர்.சி. ஆனது ற்றும் subseribe4o_AOBF தகுதிக்கு ட்டும
தகுதி டபறும். ஓய்வூதிம் / டலரிீடு / காயலறற்ம மநத்தில் AOBF
எந்தடலாரு ானித்றதபம் லறங்கலில்றய. JC0s / OR ற்றும் அலற்மின் NOK கள்
AOBF இயிருந்து எந்த நன்றக்கும் தகுதிற்மறல. ானித்தின் தகுதிக்கு
பன்மப மசறல டசய்ப்படுலதற்கு பன்மப மசறல டசய்ப்படுலதில்றய.

3. டிஏ / என்சிசி / எம்என்எஸ் ற்றும் ாநிய பறை அதிகாரிகள் ஆகிலற்மிற்கு
இந்த ானிம் டபாருந்தாது
AOBF க்கு சந்தாதார்.
4. பிராட்டினம் ானித்தின் தகுதிற அமிபகப்படுத்தும் ஒரு கடிதம் AOBF
இயிருந்து அனுப்பப்படும் அறனலருக்கும் அனுப்பப்படுகிமது
r3ecords க்கு கிறைத்த பகலரிக்கு 75 லதிற்குள் பன்கூட்டிம பன்று ாதங்கள்
பன்கூட்டிம

பன்கூட்டிம

லிற்கயாம்.

கீ ழ்க்கண்ை

லிபங்கறர

அரிப்பதற்கான தகலல்: பூறன தனிப்பட்ை எண், சாதறன & டபர் (அயங்காங்களுைன்)
(ஆ) ஆன் / மசறல
(சி) பிமந்த மததி.
(ஈ) கிளன் மததி
(ஈ) ஓய்வு நாள்
(எஃப்) அஞ்சல் குமிீட்றை டகாண்ை சீ பத்தி அஞ்சல் பகலரி (குறமந்தது 06
ாதங்களுக்கு டசல்லுபடிாகும்)
(ஜி) ஸ்றலங் லங்கி ஏ / சி எண் ற்றும் லங்கிாரர் பகலரி (படிந்தால்
அறனத்து த்து காமசாறய)
(h) டதாறயமபசி எண்
5.

எனினும்

சிய

சந்தர்ப்பங்கரில்,

எந்தடலாரு உள்மநாக்கபம் பதிவு

சம்பந்தப்பட்ை

குற்மலாரிகரிைிருந்து

டசய்ப்பைலில்றய,

இதனால் தாதம்

ஏற்படுகிமது
பிராட்டினம் ானித்றத அனுப்பிது.
6. ஒரு rctd offr (சந்தாதார் உறுப்பினர்) 75 லறத அறைலதற்கு பன்பு
இமந்துலிட்ைால், NOR

ம ற்குமிப்பிட்ை
ம ற்கண்ை

ம நத்தில்

ஆலைங்கள்

ட தாைர்பாக

குமிப்பிைப்பட்ை

லறங்குலதற்காக

பின்லரும்

அரலின்படி
ஆலைங்கள்

சர்ப்பிக்கப்பை ம லண் ம்: (அ) இமப்புச் சான்மிதறின் புறகப்பை நகல்.
(ஆ) லங்கி கைக்கு லிலங்கள் :.
(i) கைக்கு எண்
(ii) லங்கிின் டபர்.
(iii) லங்கிின் பகலரி.
(சி) PIN குமிீட்மைாடு தபால் பகலரிற லறங்குதல்.
7. டைீ ஸ் / பிராட்டினம் ானிம் பற்மி எந்த லிரக்கபம் பின்லரும்
பகலரிில் டசய்ப்பையாம்: MoD (இாணுல) சைங்கு ற்றும் நயன்புரி பைிப்பாரர் (CW-8) ஒருங்கிறைந்த
தறயற அலுலயகம் Adjutant General's Branch
மற்கு பிராக் III, அறம எண் 17B, 2 லது ாடி RK பும், புது தில்யி - 110 066.
டதாறயமபசி எண் 011-26196217
டதாறயநகல் எண் 011-23792382

