નં. 1/27/2011-ી એન્ડ ીડફલ્યુ (ઇ)
બાયત વયકાય
કભમચાયી ભંત્રારમ, ી.જી. અને ેન્ળન
ેન્ળન અને ેન્ળનવમ કલ્માણ વલબાગ
3 જી ભા, રોક નામક બલન,
ખાન ફજાય, નલી દદલ્શી
તાયીખ: 20 ભી વપ્ટેમ્ફય, 2013
ઑદપવ વભનાયાન્ડુ
ેટા: ેન્ળનયની મત્ૃ યુ છી વત / ત્ની ેન્ળન બંડો ફેંકને પોભમ 14 ની યજૂઆત - સ ૂચનાઓ યે ગ.
વીવીએવ (ેન્ળન) વનમભો, 1 9 72 ના વનમભ 81 (2) (એ) (ii) ભાં આલાભાં આલેર પોભમ 14 ભાં કુટુંફની ેન્ળન
ભાટે અયજી કયલાની જરૂદયમાત ય ધ્માન દોયલા ભાટે વનદે ળન કયામેર છે .
2. આ વલબાગને વલવલધ ક્લાટમ વમ તયપથી પોભમ 14 ભાં કુટુંફ ેન્ળન ભાટે અયજી કયલાની ળયતે દૂ ય કયલાની પયજ
ડી છે , કાયણ કે તે વલધલાઓ ભાટે અસુવલધા ઊબી કયી યશી છે , જેઓને ફે યાજવત્રત અવધકાયીઓ / પ્રવતષ્ઠિત
વ્મક્ક્તઓ વભક્ષ ોતાને યજૂ કયલા ભાટે મુશ્કેર અને ળયભ રાગે છે . પોભમ 14 ની નોંધણી ભાટે
3. કુટુંફની ેન્ળનની ળરૂઆત શેરાં, વતના વ્મક્ક્તગત ઓખની વલગતો જેભ કે નમ ૂનાનુ ં વશી, ઓખની
વ્મક્ક્તગત ભાકમ અને ડાફા શાથની અંગ ૂિાની છા, લમ / વતના જન્ભતાયીખનો ુયાલો અને તેનાથી ઉાર્જિત /
તેણીને અવતદયક્ત ચુકલણીની લસ ૂરાત ભાટે. ફેંક દ્વાયા ભેલી ળકામ છે . પોભમ 14 પ્રભાણભ ૂત પ્રદિમા ળીટ તયીકે
કાભ કયે છે , જે ેન્ળન બયણોણ ફેંકને આલાભાં આલેરી ભાદશતીની ચોક્કવ જરૂદયમાતને વ્માખ્માવમત કયે છે
અને લણમલે છે . તે ભાનલાભાં આલી યહ્ું છે કે આ ધોયણની ગેયશાજયીભાં, વલધલાઓને ફેંક દ્વાયા કોઈ વંફવં ધત
અથલા અપ્રસ્ત ુત ભાદશતી વફવભટ કયલા ભાટે કશેલાભાં આલી ળકે છે . આ દયલાયના ેન્ળનના પ્રાયં બભાં વલરંફ
ણ કયી ળકે છે .
4. આ ફાફતની તાવ કયલાભાં આલી છે અને તે વંભત થઈ ગયુ ં છે કે જો ેન્ળનય અને વત / ત્ની ાવે
વંયક્ુ ત ખાતા શોમ તો, ફીજા કોઇને ેન્ળન ેન્ળન ભાટે દાલો કયલાની ળક્યતા ઊબી થઈ નથી. તેથી, આલા
દકસ્વાઓભાં, પોભમ 14 ની કોઈ જરૂદયમાત નથી. વત / ત્ની ેન્ળનયની ફેંકની મ ૃત્યુને જાણ કયી ળકે છે અને એક
વય ત્ર દ્વાયા, કુટુંફ ેન્ળનની ળરૂઆત ભાટે ફેંકને વલનંતી કયી ળકે છે . તે / તેણી ેન્ળનય, ી.ી.ઓ.ના

મત્ૃ યુના પ્રભાણત્રોની એક નકર, તેની ોતાની ઉંભય / જન્ભ તાયીખ અને લધુ ચુકલણીની લસ ૂરાત ભાટેના
ઉાડને ફંધ કયી ળકે છે . અન્મ દકસ્વાઓભાં, એટરે કે, જમાં ેન્ળન ેન્ળનય અને તેના / તેણીના વત / ત્નીના
વંયક્ુ ત ફેંક ખાતાભાં જભા કયલાભાં આલતી નથી, પોભમ 14 ફેંકો દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાનું ચાલુ યાખળે. જો કે, પોભમ 14 નુ ં
પ્રભાણત્રની ળયત દૂ ય કયલાભાં આલી છે અને ફે વ્મક્ક્તઓ દ્વાયા વાક્ષી તયીકે  ૂયતી ગણલાભાં આલે છે .
5. ફધા બાવલ દકસ્વાઓભાં, ઓદપવ ઓપ શેડ ીએનએને ેન્ળનયની વભાન વલગતો, નમ ૂનાનુ ં શસ્તાક્ષય,
ઓખના વ્મક્ક્તગત ભાકમ , ડાફા શાથનો અંગ ૂિો છા, લમ / જન્ભ તાયીખનો ુયાલો અને એક ઉિભ. લધાયાની
ચુકલણીની લસ ૂરાત વંફવં ધત ત્ની ેન્ળનયની મ ૃત્યુ છી, મ ૃત ેન્ળનયની ત્નીને ચ ૂકલણી કયતી ફેંકને
મત્ૃ યુન ું પ્રભાણત્ર  ૂરું ાડવુ ં ડળે, જે ીીઓભાં આલાભાં આલેરી ભાદશતી અને તેના ોતાના "તભાયા
તાયણોને જાણો" પ્રામોગગકતા ય આધાદયત છે . ેન્ળનય અને શાઈલશેય વત ાવે વંયક્ુ ત ખાતુ ં નથી 14 ઉય
ેયા 4 ભાં આલશ્મકતા યશેળ.ે
6. ખચમની દડાટમ ભેન્ટના ઉદ્દે ળ વાથેના આ મુદ્દાઓ, તેભની ID નંફય 601 / ઇ.લી. / 201 3, તાયીખ 13.09.2013.
બાયત વયકાયના અંડય વેિેટયી
પોન: 24644632
વયકાયના તભાભ ભંત્રારમો / વલબાગો બાયતના
આ વલબાગભાં મુખ્મ માદી મુજફ તભાભ ેન્ળનવમ એવોવવએળન્વ.
તભાભ ફૅન્કોને ઉયોક્ત ઇન્વપરુયક્ુ વને પ્રવાદયત કયલાની અને મોજના બ ૂકરેટભાં મોગ્મ સુધાયો કયલાની
વલનંતી વાથે વીીએઓની નકર કયો.

