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ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ
ਿੱਰਿਆ ਮੰਤਿਾਲੇ
ਐਕਸ-ਸਿਰਿਸਮੈਨ ਿੈਲਫੇਅਿ ਰਿਭਾਗ
ਡੀ (ਿੇਜ਼)

ਕਿਨ ਲਈ
ਸੈਨਾ ਸਟਾਫ ਾ ਚੀਫ ਨੇਿਲ ਸਟਾਫ ਾ ਮੁਿੀ ਏਅਿ ਸਟਾਫ ਾ ਮੁਿੀ
ਰਿਸਾ: ਆਿਮਡ ਫੋਿਰਸਜ਼ ਅਫਸਿਾੀਂ ੇ ਕਿਮਚਾਿੀਆੀਂ ੇ ਬੱਰਚਆੀਂ ਨੂੰ ਰਿਰ ਅਕ ਰਿਆਇਤ
PBORs ਗੁ ੰਮ / ਅਪਾਹਜ / ਕਾਿਿਾਈ ਰਿੱਚ ਮਾਰਿਆ

ਕਮਿਾ ਨੰਬਿ 231, ਬੀ ਰਿੰਗ,
ਸੈਨਾ ਭਿਨ,
ਨਿੀ ੀਂ ਰ ੱਲੀ -110 011
ਰਮਤੀ: 25 ਅਕਤੂ ਬਿ 2010

ੇ ਗ੍ਾੀਂਟ, ਹੇਠ ਅਫਸਿ ਿੈਂਰਕੰਗ

ਸਿਮਿੰ ਫੌਜੀ ਅਰਿਕਾਿੀਆੀਂ / ਕਿਮਚਾਿੀਆੀਂ ੇ ਅਿੀਨ ਅਫਸਿ ਿੈਂਕ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਿ.) ੇ ਬੱਰਚਆੀਂ ਨੂੰ ਰਿਰ ਅਕ ਰਿਆਇਤਾੀਂ ੇ
ਰਿਸਥਾਿ ੇ ਸਬੰਿ ਰਿਚ ਪੈਿਾ 4.10.18 ਰਿਚ ਛੇ ਿੇਂ ਕੇਂ ਿੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਸਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਆ
ੁ ਿਾ ਕੀਤੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ
ਰਸਫਾਿਸਾੀਂ 'ਤੇ ਸਿਕਾਿ ਆ
ੁ ਿਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ੇ ਰਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਲਾਪਤਾ / ਅਪਾਹਜ / ਕਾਿਿਾਈ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਰਗਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਰਿਸੇ' ਤੇ 6 ਅਗਸਤ, 2003 ੇ ਪੁਿਾਣੇ ਆ ਸ
ੇ ਨੰਬਿ 9 (1) /703/ਈ.ਈ.ਯੂ . ੇ ਸੰਸੋਿਨ / ਡੀ (ਰਿਜ਼ਿਿ) ੇ ਅਹੁ ੇ ਤੇ,
ਿਾਸਟਿਪਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਰਲਿੀਆੀਂ ਹ ਾਇਤਾੀਂ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ੀ ਿੁਸੀ ਹੈ: (i) ਰਟਊਸਨ ਫੀਸ: ਰਟਊਸਨ ਫੀਸ ੀ ਪੂਿੀ ਅ ਾਇਗੀ (ਕੈਪਟੀਸਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀ ਿਾਸੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ) ਜੋ ਸੰਬੰਰਿਤ
ਰਿਰ ਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾੀਂ ਆ
ੁ ਿਾ ਲਗਾਏ ਜਾੀਂ ੇ ਹਨ (ਸਕੂਲ ਆ
ੁ ਿਾ ਿੱਿੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਿਚੇ ਸਮੇਤ ਜਾੀਂ
ਰਿਰ ਆਿਥੀਆੀਂ ਜਾੀਂ ਬੱਸ ਰਕਿਾਏ ਲਈ ਿੇਲਿੇ ਪਾਸ ਲਈ ਰ ੱਤੇ ਅਸਲ ਰਕਿਾਇਆ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ ੇ ਮੁਿੀ ਆ
ੁ ਿਾ ਪ੍ਮਾਰਣਤ)
(ii) ਹੋਸਟਲ ਚਾਿਜਸ: ਬੋਿਰਡੰਗ ਸਕੂਲਾੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾੀਂ ਰਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਿਹੇ ਰਿਰ ਆਿਥੀਆੀਂ ਲਈ ਪੂਿਾ ਅ ਾਇਗੀ
(iii) ਰਕਤਾਬਾੀਂ / ਸਟੇਸਨਿੀ ੀ ਕੀਮਤ: ਪ੍ਤੀ ਰਿਰ ਆਿਥੀ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ 1000 / - ਿੁਪਏ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਿ ਿੁਰਪਆ ਰਸਿਫ) ਜਾੀਂ
ਰਿਰ ਆਿਥੀ ਆ
ੁ ਿਾ ਾਅਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਮ, ਜੋ ਿੀ ਘੱਟ ਹੋਿੇ.
(iv) ਇਕਸਾਿਤਾ ੀ ਲਾਗਤ ਰਜੱਥੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 1 ਹਜ਼ਾਿ ਿੁਪਏ (ਇਕ ਹਜ਼ਾਿ ਸੱਤ ਸੌ ਕੇਿਲ) ਪਰਹਲੇ ਸਾਲ ੇ ੌਿਾਨ ਿੱਿ
ਤੋਂ ਿੱਿ ਅਤੇ 700 / -ਿੁਪਏ (ਸੱਤ ਸੌ ਿੁਪਏ ਰਸਿਫ) ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਤੀ ਰਿਰ ਆਿਥੀ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਜਾੀਂ ਰਿਰ ਆਿਥੀ ਆ
ੁ ਿਾ
ਾਅਿਾ ਕੀਤੀ ਿਕਮ, ਜੋ ਿੀ ਘੱਟ ਹੋਿੇ
(v) ਕੱਪੜ੍ੇ: ਪਰਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 500 / -ਿੁਪਏ (ਪੰਜ ਸੌ ਿੁਪਏ) ਅਤੇ 300 / -ਿੁਪਏ (ਕੇਿਲ ਰਤੰਨ ਸੌ ਿੁਪਏ) ਹਿੇਕ ਰਿਰ ਆਿਥੀ
ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾੀਂ ਰਿਰ ਆਿਥੀ ਆ
ੁ ਿਾ ਾਅਿਾ ਕੀਤੀ ਿਕਮ, ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ ਘੱਟ.
-22. ਉਪਿ ਰ ੱਤੀ ਰਸਰਿਆ ਰਿਆਇਤਾੀਂ ਰਸਿਫ਼ ਸਿਕਾਿੀ / ਸਿਕਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਕੂਲਾੀਂ / ਰਿਰ ਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾੀਂ, ਰਮਲਟਿੀ
/ ਰਸਨੀਕ ਸਕੂਲਾੀਂ ਅਤੇ ਕੇਂ ਿੀ ਜਾੀਂ ਿਾਜ ਸਿਕਾਿਾੀਂ ਆ
ੁ ਿਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਜ
ੂ ੇ ਸਕੂਲਾੀਂ ਜਾੀਂ ਕਾਲਜਾੀਂ ਰਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਨ ਲਈ
ਪ੍ਿਾਨਤ ਹੋਿੇਗੀ, ਰਜਨਹਾੀਂ ਰਿਚ ਕੇਂ ਿੀ ਆ
ੁ ਿਾ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾੀਂ ਰਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰ ੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. / ਿਾਜ ਸਿਕਾਿਾੀਂ
3. ਉਪਿੋਕਤ ਰਿਰ ਅਕ ਰਿਆਇਤਾੀਂ ਸਕੂਲੀ ਰਿਰ ਆਿਥੀਆੀਂ ਲਈ ਪਰਹਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 2 ਕਲਾਸਾੀਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾੀਂ ਉਪਲਬਿ
ਹੋਣਗੀਆੀਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਰਡਗਿੀ ਕੋਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਿਨਗੀਆੀਂ.
4. ਬੱਰਚਆੀਂ ੀ ਰਸੱਰਿਆ ਭੱਤਾ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ੀ ਮੁੜ੍-ਿਸੀਲਾ ਉਸ ੀ ਕਲਾਸ ਰਿਚ ਬੱਚੇ ੇ ਪ੍ ਿਸਨ ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ੍
ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਿੇਗੀ. ਜ
ੂ ੇ ਸਬ ਾੀਂ ਰਿਚ ਭਾਿੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਰਕਸੇ ਖਾਸ ਿਿਗ ਰਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾੀਂ ਾ ਹੈ, ਪਿ ਸੀ.ਈ.ਏ ੀ ਮੁੜ੍-ਿੁਕਾਈ
ੀਂ
ਬੰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
5. ਸਕੀਮ ੇ ਤਰਹਤ ਸੀਏਏ ੇ ਮੁੜ੍ ਰਨਿਭਿਤਾ ਕੇਿਲ ੋ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਬਚੇ ਬੱਰਚਆੀਂ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕ ੇ ਹਨ, ਬਸਿਤੇ ਰਕ ਜ
ੂ ੇ
ਬੱਰਚਆੀਂ ੇ ਜਨਮ ਕਾਿਨ ਬੱਰਚਆੀਂ ੀ ਰਗਣਤੀ ੋ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਰਜਸ ੇ ਰਸੱਟੇ ਿਜੋਂ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ.
6. ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਸਤੰਬਿ 2008 ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਿੀ ਹੋਣਗੇ.
7. ਇਸ ਆਿਡਿ ਰਿਚ ਰਜ਼ਕਿ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਰਿਲੇ ਸਨ ਮੇਜਿ ਹੈੱਡ 2076 ਅਤੇ ਰਡਫੈਂਸ ਸਿਰਿਰਸਜ਼ ਐਸਟਮੈਟਸ (ਆਿਮੀ)
ੇ ਮਾਈਨਿ ਹੈਡ 800 ਬੀ (ਏ) 2 ਅਤੇ ਨੇਿੀ ਐੀਂਡ ਏਅਿ ਫੋਿਸ ੇ ਸੰਬੰਰਿਤ ਹੈੱਡਜ਼ ਤੋਂ ਯੋਗ ਡੈ ਰਬਟ ਹੋਣਗੇ.

8. ਿੱਰਿਆ ਮੰਤਿਾਲੇ (ਰਿੱਤ ਰਿਭਾਗ) ੀ ਯੂ .ਓ.ਓ.ਓ.ਓ.ਓ .3287 / ਰਿੱਤ / ਪੈਨ / 10 ਰਮਤੀ 12 ਅਕਤੂ ਬਿ 2010 ੇ ਸਰਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱ ੇ.
ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਫ਼ਾ ਾਿ,
ਐਸ ਡੀ / (ਐੱਮ. ਐਮ. ਰਸੰਘ)
ਸਿਕਾਿ ੇ ਉਪ-ਸਕੱਤਿ ਭਾਿਤ ੇ
ਟੈਲੀ 23015772
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿੋ:
ੀਂ ਸ ੇ
ਮਰਨਸਟਿੀ ਆਫ਼ ਰਡਫੈਂਸ (ਫਾਈਨ / ਏਜੀ / ਪੀ ਡੀ) ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਏ., ਡੀ.ਡੀ. ਆਰਡਟ, ਰਡਫੈਂਸ ਸਿਰਿਰਸਜ਼ ਰਡਫੈਂਸ ਅਕਾਊਟ
ਸਾਿੇ ਕੰਟਿੋਲਿ ਸਾਿੇ ਕਮਾੀਂਡਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਿਟਿਜ਼
ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਤੀਰਕ੍ਪਟ ਕਿੋ: ਸਾਈਨ ਇਨ ਸਾਈਨ:
ੀਂ (ਓ. ਆਿ.), ੱਿਣੀ ਮ ਿਾਸ
ਿੱਰਿਆ ਰਿਭਾਗ ੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਕੰਟਿੋਲਿ, ਪੁਣੇ ੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਕੰਟਿੋਲਿ ਆਫ਼ ਰਡਫੈਂਸ ਅਕਾਊਟ
ੀਂ
ੀਂ ਸ (ਕੇਂ ਿੀ),
ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਕੰਟਿੋਲਿ ਆਫ਼ ਰਡਫੈਂਸ ਅਕਾਊਟਸ (ਉਿ )ੂ , ਉੱਤਿੀ ਮੇਿੂਟ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ ਕੰਟਿੋਲਿ ਆਫ਼ ਰਡਫੈਂਸ ਅਕਾਊਟ
ੀਂ ਸ ੇ ਡਾਇਿੈਕਟਿ, ਏ ਪੀ ਐਸ, ਨਾਗਪੁਿ
ਨਾਗਪੁਿ ਆਰਡਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਟ
ਅਨੁ ਪਾਤ II
ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਸਕੋਲਿਰਸਪ ੀ ਾਿਲਾ ਲਈ ਚੈੱਕ ਸੂ ਚੀ
1. ਕੰਟੀਨੈਂਟੈਂਟ ਰਬੱਲ (ਬੱਚੇ), ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ੇ ਰਪਤਾ ਆ
ੁ ਿਾ (ਸੰਮਤ ਸਟੈਂਪ ਤੇ) ਹਸਤਾਿਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਪ੍ੰਸੀਪਲ / ਹੈਡਮਾਸਟਿ ਆ
ੁ ਿਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
2. ਕੰਟੈਂਜੈਂਟ ਰਬੱਲ 'ਤੇ ਬੱਚੇ / ਬੱਰਚਆੀਂ ੇ ਮਾਤਾ / ਰਪਤਾ ਾ ਸਿਰਿਸ ਨੰਬਿ, ਿੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਮ ਾ ਸੰਕੇਤ.
4. ਕੰਟੈਂਜੈਂਟ ਰਬੱਲ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾ ਰਮਕ ਸਾਲ ਾ ਸੰਕੇਤ.
5. ਰਟਊਸਨ ਫੀਸ (ਮਹੀਨਾਿਾਿ / ਰਤਮਾਹੀਿਾਿ), ਹੋਸਟਲ ਚਾਿਜਜ (ਮਾਸਟਿ ਚਾਿਜਜ ਸਮੇਤ), ਿਿ ੀ (ਰਜੱਥੇ ਯੂ ਨੀਫਾਿਮ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ), ਕੱਪੜ੍ੇ, ਰਕਤਾਬਾੀਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸਨਿੀ, ਬੱਸ / ਿੇਲ ਰਕਿਾਏ ਆਰ ਲਈ ਮੂਲ ਿਸੀ ਾੀਂ (ਬ੍ੇਕ-ਡਾਊਨ ਿੇਿਿੇ) ਪੂਿੇ
ਅਕਾ ਰਮਕ ਸਾਲ, ਰਿਹਾਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ / ਹੋਸਟਡ ਿਾਿਡਨ ੇ ਮੁਿੀ ਆ
ੁ ਿਾ ਰਨਿ ੇਰਸਤ.
6. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਰਕ ਹੋਸਟਲ ੇ ੋਸਾੀਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਗ੍ਾੀਂਟਾੀਂ ਰਸਿਫ ਬੋਿਰਡੰਗ ਸਕੂਲਾੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾੀਂ ਰਿਚ ਪੜ੍ਹਨ
ਿਾਰਲਆੀਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ.
7. ਇਹ ਸੁ ਰਨਸਰਚਤ ਕਿੋ ਰਕ ਬੁਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸਨਿੀ ੀ ਲਾਗਤ ੀ ਿਾਪਸੀ, ਇਕਸਾਿ (ਰਜੱਥੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੱਪੜ੍ੇ
ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ ੇ ਪੱਤਿ ਰਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਸਾਿ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
8. ਪ੍ਭਾਰਸਤ ਪ੍ਮਾਣ ਪੱਤਿ ਰਕ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਸਿਕਾਿੀ / ਸਿਕਾਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ / ਗੈਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਪਿੰਤੂ ਪ੍ਾੀਂਤ
ਰਬੱਲ ੇ ਪੈਿਾ 4 ਰਿਚ ੱਸੇ ਿਾਜ / ਕੇਂ ਿ ਸਿਕਾਿ ਆ
ੁ ਿਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ.
9. ਬੱਚੇ ੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਿਡ ੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਿਡ ੇ ਫਤਿ ਤੋਂ ਜਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂ ੀ ਹੈ (ਜੇ.CO.ਓ. / ਓ.) / ਐਮਪੀ 5 (ਅਫਸਿ).
10. ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਾ ਿੇਿਿਾ (ਿਾਤਾ ਿਾਿਕ ਾ ਨਾਮ, ਿਾਤਾ ਨੰਬਿ, ਬੈਂਕ ਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ. ਕੋਡ),
ਜੋ ਰਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਿ ਆ
ੁ ਿਾ ਸਹੀ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਿਜ ਹੈ.
11. ਇਹ ੱਸੋ ਰਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਿ ੀ ਲਈ ਾਅਿੇ ਪਰਹਲੀ ਿਾਿ ਜਾੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾੀਂ ਲਈ ਜਮਹਾੀਂ ਕਿਾਏ ਜਾੀਂ ੇ ਹਨ.
12. ਅਕਾ ਰਮਕ ਸਾਲ ੇ ਪੂਿਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅ ਹਿੇਕ ਰਿਰ ਅਕ ਸਾਲ ਲਈ ਿੱਿਿੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਾਅਿੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀ ੇ
ਹਨ.
13. ਰਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਿ ੇ ਾਅਿੇ ਮਨੋਿੰਜਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

