జనరల్ యొక్క ఫ్రాంచ్ కాంటీన్ సమవీసఽలు
డైమెక్టమేట్ వాంగ్- III, WestBlock-3,
ఆర్.కే ురాం నాూఢియ్ీ -110066

నాం. 95350 / Q / DDGCS / పలస఼

HQ త్ూరపప క్మ ాండ్ (OL)

HQ దక్షిణ క్మ ాండ్ (OL)

HQ రెసటర్్ క్మ ాండ్ (OL)

HQ సాంటరల్ క్మ ాండ్ (OL)

HQ ARTRAC (Q)
నాఴల్ HQ (PDPS)

HQ ఉత్త ర క్మ ాండ్ (OL)
HQ సౌత్ రెసటన్
ర క్మ ాండ్ (OL)
ఎభర్ HQ (ఒపాందాలు)

HQ SFC, HQ IDS, HQ ANC HQ కోస్టట గ్ర్్ (AD)
KSB

HQ DG అససాం మెైపల్స
HQ DGBR (Q) ఇాంటిగ్ట
ే ెడ్ HQ యొక్క
డఫ్ (ఆమవీ) కీరటర్ మ సట ర్

పాలసీ: డెరెనడ ెం్ ట్ స్ాార్ట్ కారడడను సరిచేయవచ్ుు (కిరాణా మాత్రమ)ే
1. సట ాంఫరప 26, 2012 నాటి స.ఎస్ట. డిటి లెటర్ సాంఖ్ూ 95286 / Q / SG / DDGCS నఽ చాడాండి.
2. సేఴల యొక్క అఴసమలు, ఆధారడి కూాంటీన్ సీర్ట కరప్లు (కిమణా మ త్రబ)ే క్యౌగ్ి ఉాంట్భ
సయుధ దయాల సఫబాంది (సేఴలాందిసత ఽన్ & మిటెైర్) మ త్రబే ఆధారడణారప. క ాంత్మాంది లబ్ధి దారపలచే ఆధారడి
కూాంటీన్ సీర్ట కరప్లనఽ మూఴరణ దఽమిీనియోగాం దఽమిీనియోగాం నఽాండి చాడు. కిాంే ది సమసూలనఽ
ునరపదాాటిాంచారప: (ఎ) ఆధారడిన కరప్లు మ త్రబే అఴసరబైన అఴసమలై ఴమితాంచఴచఽు. ఇాంక,
ఆధార కూాంటీన్ కరప్లనఽ గుమితాంు కరప్ల ఴలె ఉయోగ్ిాంచరప. యూనిట్ రన్ కూాంటీనీక్ు య కెసస్ట కోసాం మ త్రబే
ఆధారడే కరప్లు మ త్రబే ఉయోగ్ిాంచఫడణాభ.
(బ్ధ) సయుధ దళ సఫబాంది సఫబాంది (సేఴలాందిసత ఽన్ & మిటెైర్) మ త్రబే ఆధారడి
ఆధామిత్ కూాంటీన్ సీర్ట కరప్లక్ు (కిమణాక్ు మ త్రబ)ే అరపులు: -

(i) సయుధ దయాల సఫబాంది త్యౌీ దాండురలు (సేవసతరప & మిటెైర్) (మ త్రబే ఉాంటే
అధికమిక్ మికరప్ల రకరాం).
(Ii) క్ూత్ురప. 25 సాంఴత్సమల ఴయసఽస ఴరక్ు లేదా యీ చేసఽకోఴడాం ఴరక్ు
(ముాందఽన్ది). అవరహిత్ుడు / ఫ్రూ / వడాక్ులు తీసఽక్ున్ క్ుమ మెతలు క్ూడా ఴయసఽసనఽ ఫటిట అరపులు. అరుత్
అధికమిక్ మికరప్ల దాీమ URC చే ధివీక్మిాంచఫడుత్ుాంది.
(Iii) క్ుమ రపడు. 25 సాంఴత్సమల ఴయసఽస ఴరక్ు లేదా ఉదయ ూగాం ప ాందడానికి ఴరక్ు (ఏది
అాంత్క్ు ముాందఽవ). అరుత్ అధికమిక్ మికరప్ల దాీమ URC చే ధివీక్మిాంచఫడుత్ుాంది.
3. లబ్ధి దారపడికి మెాండు ఆధారడిన కిమణా కరప్లు మ త్రబే ఇఴీఫడణాభ. ఆనస్ట
పమి్షాంగ్ పరమ ణిక్బైన డేట్ పరథమిక్ కిమణా కరప్ హో ల్ ర్ ణో ఉాంది. URC లు / సానిక్ సైనిక్ అధికరాం (LMA)
ఆధారడి కూాండిన్ పరమ ణిక్త్ / పరమ ణిక్ కూాంటీన్ సీర్ట కరప్ల అరుత్నఽ నిరీహిసత ఽాంది.

4.మమియు, లీలై ఆధారడిన కిమణా కూాంటీన్ సీర్ట కరప్లక్ు అరుత్
10 సాంఴత్సమల క్ాంటే త్క్ుకఴ ఴయసఽస ఉన్ రెాంటనే త్క్షణబే ణొలగ్ిాంచఫడిాంది.

5 ఈ ఉత్త రపీ ఆధీరూాంలోని అని్ URC లక్ు రచారాం చేయఫడఴచఽు.

6. ఈ అాంవాంై అని్ మునఽటి వధానాం / సలహాలు ఇాంత్ఴరక్ు రదఽు చేయఫడా్భ.

