જનયરની ળાખા કેન્ટિન વર્લિવીઝ
ડામયે ક્િયે િ Wing-III, લેસ્િબ્રોક -3,
આય. કે. પુય નલી દિલ્શી -110066

95350 / ક્ય ૂ / ડીડીજીવીએવ / નીર્િ

મુખ્મ કચેયી પ ૂલીમ કભાટડ (OL)

મુખ્મ કચેયી વધનન કભાટડ (OL)

મુખ્મ ભથક ર્િભી આિે ળ (OL)

મુખ્મ કચેયી વેટરર કભાટડ (OL)

મુખ્મ ભથક એ આય િી આય એ વી (ક્ય ૂ)

મુખ્મ કચેયી ઉત્તયીમ કભાટડ (OL)

નેલર મુખ્મ ભથક (ીડીીએવ)

મુખ્મ ભથક િક્ષિણ ર્િભી આિે ળ (OL)

મુખ્મ ભથક એવએપવી, મુખ્મ ભથક આઇડીએવ, મુખ્મ

એય મુખ્મ ભથક (એકેક્િો)

ભથક એએનવી

મુખ્મ કચેયી ડી.જી આવાભ યાઇપલ્વ

મુખ્મ કચેયી કોસ્િ ગાડન (એડી)

મુખ્મભથક ડીજીફીઆય (વ) ભીનની વંકક્ષરિ મુખ્મ કચેયી

કેએવફી

ડેપ (આભી) ક્લાિન યભાસ્િય

પોલિસી: ડિફેન્િન્ટ કેન્ન્ટન સ્માટટ કાિટ (ફક્ત જૂથ)
1. વી.એવ.ડીિી ત્ર ત્ર નં. 95286 / ક્ય ૂ / એવ.જી. / ડીડીજીવીએવ િાયીખ 26 વપ્િે 2012.
2. વેલાઓની આલશ્મકિાઓને કાયણે, આર્િિ ઉાશાયગૃશ સ્ભાિન કાર્ડ ન વ (કદયમાણાની જ) ાવે છે
વળસ્ત્ર િોના કભનચાયીઓ (વેલા આિા અને ર્નવ ૃત્ત) ના આર્િિોને ભાત્ર વત્તા આલાભાં આલી છે . કેિરાંક
રાબાથીઓ દ્વાયા માનલયણીમ ઉાશાયગૃશના સ્ભાિન કાડન નો લાંધો ઉઠાલલા ભાિે પ્રર્િવાિ પ્રાપ્િ થમો છે . નીચેના
મુદ્દાઓનો પુનયોચ્ચાય કયલાભાં આલે છે : (એ) દડપેટડટિ કાર્ડન વ ભાત્ર જરૂય આધાયે રાગુ થઈ ળકે છે . લધુભાં,
આર્િિ ઉાશાયગૃશ કાડન ઓખ કાડન િયીકે ઉમોગભાં રેલાળે નશીં. આર્િિ કાર્ડ ન વનો ઉમોગ ભાત્ર એકભિ
કેન્ટિઅટવની ઍક્વેવ ભેલલા ભાિે થળે.
(ફી) વળસ્ત્ર િના કભનચાયીઓ (વેલા આિા અને ર્નવ ૃત્ત) ના આર્િિોને ભાત્ર
આર્િિ કેન્ટિન સ્ભાિન કાર્ડન વ (કદયમાણાની ભાત્ર) ભાિે શકિાય છે : (i) વળસ્ત્ર િના કભનચાયીઓના ભાિા-ર્િા (વેલા આિા અને ર્નવ ૃત્ત) (પક્િ જો

આર્ધકાદયક યે કોડન મુજફ, આર્િિ)
(ii) િીકયી 25 લન સુધી અથલા રગ્ન કમાન છી
(જે શેરાં શળે). અર્લલાદશિ / ર્લધલા / છૂિાછે ડા રેલાની પુત્રીઓ જો આર્િિ ણ ઉભિા શોલાનો શકિાય છે .
વત્તાલાય યે કોડન દ્વાયા યુઆયવી દ્વાયા રામકાિની ચકાવણી કયલાભાં આલળે.
(iii) પુત્ર 25 લન સુધી અથલા યોજગાય ભેલલાભાં સુધી (જે ણ શોમ
અગાઉ) વત્તાલાય યે કોડન દ્વાયા યુઆયવી દ્વાયા રામકાિની ચકાવણી કયલાભાં આલળે.
3. ભાત્ર ફે ર્નબનય કદયમાણાની કાડન રાબાથી ભાિે શકિાય છે . ની જલાફિાયી
પ્રાથર્ભક કદયમાણાની કાડન ધાયક વાથે અર્ધકૃિ ભાદશિી િૈમાય કયલાભાં આલે છે . યુઆયવી / સ્થાર્નક રશ્કયી વત્તા
(એરએભએ) આર્િિ ઉાશાયગૃશ સ્ભાિન કાર્ડન વની ચકાવણી / અર્ધકૃિિાની ચકાવણી કયળે.

4.લધુભાં, ફાકો ભાિે આર્િિ કદયમાણાની કટિે નય સ્ભાિન કાર્ડ ન વની ઉભેિલાયીિાત્કાક્ષરક અવયથી 10 લનથી
ઓછી લમને દૂ ય કયલાભાં આલી છે .
5 આ ત્ર આિે ળ શેઠ િભાભ યુઆયવીને પ્રવાદયિ કયી ળકે છે .
6. ર્લમ યની શેરાની નીર્િ / વરાશકાય અશીંથી આગ લધે છે .

