ਜਨਯਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਕੰ ਟੀਨ ਸਵ਼ਾਵਾਂ
ਡ਼ਾਇਯਕਟਯਟ ਵਵੰ ਗ-3, ਵਸਟਫਰ ਕ -3,
ਆਯ.ਕ ੁਯਭ ਨਵੀਂ ਵਦਿੱ ਰੀ -110066

ਨੰਫਯ 95350 / ਕਵੀ / ਡੀਡੀਜੀਸੀਸ / ਨੀਤੀ

ਭੁਸਰਭ਼ਾਨ ੂਯਫੀ ਕਭ਼ਾਨ (.

ੱਚ. ਵਕਊ ਦਿੱ ਖਣੀ ਕਭਾਂਡ (ਰ)

ਭੁਸਰਭ਼ਾਨ ਿੱ ਛਭੀ ਕਭਾਂਡ (.

ਹ਼ਾਕੂ ਕੇਂਦਯੀ ਕਭਾਂਡਯ (ਰ)

ਚ ਆਯ ਆਯ  ਸੀ (Q)

ਭੁਸਰਭ਼ਾਨ ਉੱਤਯੀ ਕਭ਼ਾਨ (.

ਨੇਵਰ ਚ.ਵਕਊ (ੀਡੀੀਸ)

ਹ਼ਾਈਕਊ ਸ਼ਾਊਥ ਵਸਟਨ ਕ਼ਾਸਨ (ਰ)

ਭੁਖ ਕਰਿੱਫ ਸਪਸੀ, ਭੁਿੱ ਖ ਰਾਂਤ, ਆਈਡੀਸ, ਚ ਮੂ  ਸੀ

ਅਯ ਹੱਡਕੁਆਯਟਯਜ਼ (ਕਕਟਸ)

 ਸੀ

ਹਸੀਆਈ ਡੀਜੀ ਅਸ਼ਾਭ ਯ਼ਾਈਪਰਜ਼

ਹਡਕੁਆਨ ਕਸਟ ਗ਼ਾਯਡ (ਡੀ)

ਚ.ਵਕ ਡੀ ਜੀ ਡੀ ਆਯ ਆਯ (Q) ਇਨਟਗਯਵਟਡ ਹੱਡਜ਼ ਆਪ

ਕ ਸ ਫੀ

ਡਪ (ਆਯਭੀ) ਕੁਆਯਟਯ ਭ਼ਾਸਟਯ ਦੀ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ

ਪਾਲਿਸੀ: ਲਿਫੈਂਨਟੈਂਟ ਕੰ ਟੇਨੈਂਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਿ (ਪਾਲਿਸੀ ਲਸਰਫ
1. ਸੀਸ ਡੀ ੱ ਟੀ ਿੱ ਤਯ ਨੰਫਯ 95286 / ਕਮੂ / ਸਜੀ / ਡੀਡੀਜੀਸੀਸ ਵਭਤੀ 26 ਸਤੰ ਫਯ 2012.
2. ਸਵ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁਰਾਂਕਣ ਦ ਕ਼ਾਯਨ, ਵਨਯਬਯ ਕੰ ਟੀਨ ਸਭ਼ਾਯਟ ਕ਼ਾਯਡ (ਕਵਯਆਨੇ ਦੀ ਵਸਯਪ) ਕਰ ਹ
ਵਸਯਪ ਆਯਭਡ ਪਯਵਸਜ਼ ਦ ਕਯਭਚ਼ਾਯੀਆਂ (ਸਵ਼ਾ ਅਤ ਸਵ਼ਾਭੁਕਤ) ਦ ਵਨਯਬਯ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਅਵਧਕ਼ਾਯਤ ਹਨ ਪੀਡਫਕ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਰ਼ਾਬ਼ਾਤਯੀਆਂ ਦੁਆਯ਼ਾ ਵ਼ਾਤ਼ਾਵਯਣ ਯਵਹਤ ਕੰ ਟੀਨ ਸਭ਼ਾਯਟ ਕ਼ਾਯਡ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਰ਼ਾਤ ਹਈ ਹ. ਹਠ ਵਦਿੱ ਤ ਭੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨੂੰ
ਦੁਹਯ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹ: () ਵਡੈਂਡੰਟ ਕ਼ਾਯਡ ਵਸਯਪ ਰ ੜੀਂਦ ਆਧ਼ਾਯ ਤ ਰ਼ਾਗੂ ਕੀਤ ਜ਼ਾ ਸਕਦ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਰ਼ਾਵ਼ਾ,
ਵਨਯਬਯ ਕੰ ਟੀਨ ਕ਼ਾਯਡਾਂ ਨੂੰ ਛ਼ਾਣ ਿੱ ਤਯ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਯਵਤਆ ਜ਼ਾਵਗ਼ਾ. ਵਨਯਬਯ ਕ਼ਾਯਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਮੂਵ ਨਟ ਯਨ ਕੈਂਟਨਜ਼ ਤਿੱ ਕ
ਹੁੰ ਚ ਰ਼ਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਯਵਤਆ ਜ਼ਾਵਗ਼ਾ.
(ਫੀ) ਵਸਯਪ ਸਵਨਕ ਫਰਾਂ ਦ ਕਯਭਚ਼ਾਯੀਆਂ (ਸਵ਼ਾ ਅਤ ਸਵ਼ਾਭੁਕਤ) ਦ ਆਉਂਦ ਵਨਯਬਯ
ਵਨਯਬਯ ਕਟੀਨ ਸਭ਼ਾਯਟ ਕ਼ਾਯਡ (ਕਵਯਆਨ਼ਾ ਵਸਯਪ) ਰਈ ਹਿੱ ਕਦ਼ਾਯ ਹਨ: (i) ਆਯਭਡ ਪਯਵਸਜ਼ ਦ ਭੁਰ਼ਾਜ਼ਭਾਂ (ਸਵ਼ਾ ਅਤ ਸਵ਼ਾਭੁਕਤ) ਦ ਭ਼ਾਵਆਂ (ਵਸਯਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ

ਆਵਧਕ਼ਾਵਯਕ ਵਯਕ਼ਾਯਡ ਅਨੁਸ਼ਾਯ ਵਨਯਬਯ)
(ii) ਧੀ 25 ਸ਼ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤਕ ਜਾਂ ਵਵਆਹ ਕਯ਼ਾਉਣ ਤਕ
(ਜ ਵੀ ਵਹਰਾਂ ਹਵ) . ਅਣਵਵਆਹ / ਵਵਧਵ਼ਾ / ਤਰ਼ਾਕ ਦਣ ਵ਼ਾਰੀਆਂ ਰੜਕੀਆਂ ਜ ਉਭਯ ਵਨਯਬਯ ਹਵ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱ ਕਦ਼ਾਯ ਹਨ.
ਅਵਧਕ਼ਾਯੀ ਦੀ ਅਵਧਕ਼ਾਯਕ ਵਯਕ਼ਾਯਡਾਂ ਯ਼ਾਹੀਂ ਮੂਆਯਸੀ ਦੁਆਯ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵਗੀ.
(iii) ੁਿੱ ਤਯ 25 ਸ਼ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤਕ ਜਾਂ ਯੁਜ਼ਗ਼ਾਯ ਰ਼ਾਤ ਕਯਨ ਤਕ (ਜ ਵੀ ਹਵ
ਵਹਰਾਂ). ਅਵਧਕ਼ਾਯੀ ਦੀ ਅਵਧਕ਼ਾਯਕ ਵਯਕ਼ਾਯਡਾਂ ਯ਼ਾਹੀਂ ਮੂਆਯਸੀ ਦੁਆਯ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਵਗੀ.
3. ਵਸਯਫ਼ ਦ ਵਨਯਬਯ ਕਵਯਆਨੇ ਦ ਕ਼ਾਯਡ ਰ਼ਾਬ਼ਾਤਯੀ ਰਈ ਹਿੱ ਕਦ਼ਾਯ ਹਨ. ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਭਵ਼ਾਯੀ
ਰ਼ਾਇਭਯੀ ਗਯਸਯੀ ਕ਼ਾਯਡ ਧ਼ਾਯਕ ਦ ਨ਼ਾਰ ਰਭ਼ਾਵਣਕ ਡਟ਼ਾ ਵਤਆਯ ਕਯਨ਼ਾ ਮੂਆਯਸੀਜ਼ / ਸਥ਼ਾਨਕ ਵਭਰਟਯੀ ਅਥਯਟੀ
(ਰਭ) ਆਸਵਯਤ ਕੰ ਟੀਨ ਸਭ਼ਾਯਟ ਕ਼ਾਯਡ ਦੀ ਚਕ ਰਭ਼ਾਣਤਤ਼ਾ / ਮਗਤ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਗੀ.

4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਰ਼ਾਵ਼ਾ, ਫਿੱ ਵਚਆਂ ਰਈ ਵਨਯਬਯ ਗਯ਼ਾਸਯੀ ਕਨਟੀਨ ਸਭ਼ਾਯਟ ਕ਼ਾਯਡ ਦ਼ਾ ਹਿੱ ਕਦ਼ਾਯੀ 10 ਸ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ
ਤਤਕ਼ਾਰ ਰਬ਼ਾਵ ਨ਼ਾਰ ਖ਼ਤਭ ਕਯ ਵਦਿੱ ਤ਼ਾ ਵਗਆ ਹ.
5 ਇਹ ਿੱ ਤਯ ਵਕਯ਼ਾ ਕਯਕ ਕਭਾਂਡ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਯ ਮੂਆਯਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਸ਼ਾਵਯਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹ.
6. ਵਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ 'ਤ ਵਛਰੀ ਨੀਤੀ / ਸਰ਼ਾਹਕ਼ਾਯ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗ ਤਵਯਆ ਜਾਂਦ਼ਾ ਹ.

