ஜெனயின் கிளரன் ககன்டின் கேளலகள்

இக்குநகம் லிங்- III, கற்கு பிராக் -3,
ஆர்.கக. பும் புது தில்யி -110066
எண். 95350 / Q / DDGCS / ஜகாள்ளக

HQ கிறக்கு கட்டளர (OL)

HQ ஜதற்கு கட்டளர (OL)

ஜெச்.டி.ப.

லடக்குக் கட்டளர (OL)

கடற்பளட தளயள அலுலயகம் (PDPS)

தளயளிட த்தி த்தி கட்டளர (OL)

தளயளகம் ARTRAC (Q)

தளயளகம் ஜதன்கற்கு கட்டளர (OL)

HQ SFC, HQ IDS, HQ ANC HQ கடகயா பாதுகாப்பு
(AD)
கக எஸ் பி

லிான நிளயம் (அகதிகள்)

தளயளகம் DG அோம் ளஃபிள்ஸ்
HQ DGBR (Q) இன் ஒபேங்கிளைக்கப்பட்ட
தளயளகம்

ஜடஃப் (இாணுல) குலாட்ாஸ்டர்

பாலிசி: பபாறுப்பான ஸ்ார்ட் கார்டை சரிபசய் முடியும் (GROCERY ட்டும்
1. ேி.எஸ்.டி.டி கடிதம் இயக்கம் 95286 / Q / SG / DDGCS 26 ஜேப்டம்பர் 2012 கததிிட்டது.
2. கேளலகரின் தனித்தன்ள காைாக, ோர்புளட ககன்டின் ஸ்ார்ட்
கார்டுகள் (ரிளக ஜபாபேட்கள் ட்டும்) உள்ரன
ஆபதப்பளடப்

பைிாரர்கரின்

ோர்ந்துள்ரலர்களுக்கு

(கேளல

அங்கீ காம்

ற்றும்

லறங்கப்பட்டது.

ஓய்வூதிம்)
ேிய

ட்டுக

பனாரிகரால்

நம்பகான ககன்டின் ஸ்ார்ட் கார்டுகள் சூறளய தலமாக பன்படுத்துலளதப்
பற்மி

கபேத்து

ஜதரிலிக்கப்பட்டது.

லயிபறுத்தப்படுகின்மன: -

பின்லபேம்

ேிக்கல்கள்

ீ ண்டும்

(அ) ோர்பு கார்டுகள் கதளல அடிப்பளடில் ட்டுக பன்படுத்தப்படும். கலும்,

அளடார அட்ளடகளர ோர்புளட ககண்டி கார்டுகள் பன்படுத்தாது. பெனிட்
ன்

கான்டின்களர

அணுகுலதற்கு

பன்படுத்தப்படுகின்மன.

ட்டுக

ோர்ந்திபேக்கும்

கார்டுகள்

(ஆ) ஆபதப்பளடகரின் பைிாரர்கரின் (கேளல ற்றும் ஓய்வூதிம்) ட்டுக
ோர்ந்தலர்கள்

ோர்புளட ககன்டீன் ஸ்ார்ட் கார்டுகளுக்கு (ரிளகக் களடகளுக்கு ட்டுக)
உரிளபண்டு: -

(i) ஆபதப் பளடகரின் ஜபற்கமார் (கேளல & ஓய்வு) (ட்டுக
ோர்ந்து, அதிகாப்பூர்ல பதிவுகரின்படி).

(ஆ) கள். 25 லது லள அல்யது திபேைம் லள

(பன்னர் எதுலாக இபேந்தாலும்). திபேைாகாத / லிதளல / லிலாகத்து
கள்கள்

தங்களுக்ஜகன

லதுக்குட்பட்கடாபேடன்

ஜதாடர்புளடலர்.

அதிகாப்பூர்ல பதிவுகள் பயம் URC ஆல் ேரிபார்க்கப்படும்.

தகுதி

(III) கன். 25 லதிற்குள் அல்யது பைிபுரிபம் லள (எது எது?
பந்ளத). தகுதி அதிகாப்பூர்ல பதிவுகள் பயம் URC ஆல் ேரிபார்க்கப்படும்.
3.

பனாரபேக்கு

உரிளபண்டு. ஆன்

இண்டு

ோர்புளட

ரிளகக்

கார்டுகள்

ட்டுக

பதன்ளான ரிளக அட்ளட ளலத்திபேப்கபாபேடன் நிறுவுதல் உண்ளான
தவு உள்ரது. பெ.ஆர்.ேி. / உள்ளூர் இாணுல அதிகாரி (LMA) ோர்புளட ககன்டின்

ஸ்ார்ட் கார்டுகரின் ேரிபார்ப்பு நம்பகத்தன்ளள / தகுதிளச் ஜேல்படுத்த
கலண்டும்.
4.கலும்,

குறந்ளதகளுக்கு

கார்டுகரின்

உரிம்
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ோர்புளட

லதிற்குக்

ரிளக

குளமலாக

உடனடிாக நடலடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ரது.

ோான்கரான

உள்ரதால்,

ஸ்ார்ட்

உடனடிாக

இந்த கடிதம் கட்டளரின் கீ ழ் அளனத்து URC களுக்கும் பல கலண்டும்.
6. அளனத்து பந்ளத ஜகாள்ளக / அமிவுளள இந்த லிடத்தில் ீ றுகிமது.

