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I. પૉ#લસીનો ઉ*ે,ય 

કોિનફર ર'વ)* ુસાયકલ સો0*શુ)સ ("કોિનફર") એ ક'વી ર4તે ડાટ9માઉથ-=હચકોક હ'0થ માટ' કો)@ાAટ'ડ એજ)ટ 

તર4ક' દદDના ખાતાના બેલે)સને અHસુરવા અને સતંોષવા તે Kથાિપત કરવા. 
 

II. પૉ#લસી.ુ ંકાય34ે5 

આ પૉOલસી P'=ડટ અને કલેAશન Q=Pયાઓ માટ' જવાબદાર તમામ કમ9ચાર4ઓ અને ડાટ9માઉથ-=હચકોક હ'0થ 

Sારા Oબલ કરાયેલા તમામ બેલે)સને લાT ુપડ' છે. આ પૉOલસી Epic િસKટVસનો ઉપયોગ કર4ને તે D-HH 

મેVબર ફ'િસOલટ4ઝને લાT ુપડ' છે. 
 

III. 6યા7યાઓ 

કલે9શન એજ=સી: =ડફો0ટ તર4ક' ગણવામા ંઆવતા બેલે)સ એકિZત કરતા Zા=હત પ[. 

દ?વાદાર: \Hુ ંદ']ુ ંહોય તે ^ય_Aત. 

ડન લેવલ: દદDના Qા`ય ખાતા(ખાતાઓ)ના સબંધંમા ંદદD સાથે વાતચીતHુ ંKતર. ડન Kતર \ટbુ ંcdુ ંહશ,ે 

બેલે)સને =ડફો0ટ માટ' eયાનમા ંલેવામા ંઆવવાની સભંાવના તેટલી જ નgકની હશે. 

CડફોEટ: Kટ'ટમે)ટ પર ઓળખવામા ંઆવલેી dકૂવણીની શરતો અHસુાર dકૂવણી કરવામા ંન આવી હોય તે]ુ ં

બેલે)સ, તેની કોઈ dકુવણી ^યવKથા Kથાિપત હોk ુ ંનથી અને તેને એlAટવ =રસીવબે0સમાથંી કલેAશન 

એજ)સીમા ં@ા)સફર કરવામા ંઆવે છે. 

બાયંધરI આપનાર: કોઈપણ દદD ક' \ની mમર 18 વષ9થી વn ુહોય, ભલે દદDનો વીમો લેવામા ંઆ^યો હોય 

તો પણ, તેને બાયંધર4 આપનાર તર4ક' ઓળખવામા ંઆવે છે (oયા ંpધુી રાoય અથવા કોટ9  Sારા અ)યથા 

ઉ0લેOખત ન હોય). 18 વષ9થી ઓછ4 mમરના કોઈપણ દદD માટ', માતા-િપતા અથવા કાHનૂી વાલી બાયંધર4 

આપનાર તર4ક' pOૂચબq થશે. 

ECA: અસાધારણ કલેAશન એAશન 
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ડાટ3માઉથ-Cહચકોક હ?Eથ: આ પૉOલસીના હ'kઓુ માટ' ડાટ9માઉથ-=હચકોક હ'0થ િસKટમ મેVબસ9 (D-HH) એ 

એOલસ પેક ડ' મેમો=રયલ હો_Kપટલ, ચેશાયર મે=ડકલ સે)ટર, ડાટ9માઉથ =હચકોક rAલિનક, માઉ)ટ. એKકટની 

હો_Kપટલ એ)ડ હ'0થ સે)ટર, )* ૂલડંન હો_Kપટલ, મેર4 =હચકોક મેમો=રયલ હો_Kપટલ, અને વમs)ટ અને )* ૂ

હ'Vપશાયર (VNH) માટ' િવOઝ=ટtગ નસ9 અને હોKપાઇસ છે . )* ૂહ'Vપશાયર અને વમs)ટની અ)ય તમામ 

હો_Kપટલોને નોન-મેVબર ફ'િસOલટ4ઝ ગણવામા ંઆવે છે. 
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IV. પૉ#લસી Oટ?ટમે=ટ 

• D-HH િનયિમતપણે દદD માટ' સૌથી તા\તરની બાયંધર4 આપનાર વીમા મા=હતી એકિZત કરવાનો 

Qયાસ કર' છે અને હાલના વીમા અને લાભોની ચકાસણી સાધનો Sારા કવર'જ અને OખKસા બહારની 

જવાબદાર4ને ચકાસવાનો Qયાસ કર' છે. 

• સહવીમો અને કપાતપાZ બેલે)સ \વા OખKસા બહારના ખચ9નો wદાજ લગાવવામા ંઆવે છે અને 

સેવા પહ'લા ંઅથવા તે સમયે dકૂવણીની ^યવKથા કરવામા ંઆવે છે. 
o સેવાઓ Qદાન કયા9 પછ4 દદD પાસે OખKસામાથંી ખચ9 dકૂવવાનો િવક0પ હોઈ શક' છે. 
o ક'ટલીક સેવાઓ માટ' અગાઉથી dકૂવણીની જxર પડ4 શક' છે (દા.ત., કોKમે=ટક, સાભંળવાHુ ંસાધન 

વગેર'). 
• કોઈપણ Oબનdકૂવાયેલે બાક4 રકમો માટ', D-HH OબOલtગ Kટ'ટમે)ટ બહાર પાડશે અને સyંણૂ9 dકુવણીની 

િવનતંી કરશે. 
• oયા ંpધુી બ\ટ આયોજન Q=Pયામા ંદશા9વલે લz{ુમ dકુવણીની આવ|યકતાઓ yરૂ4 થતી હોય }યા ં

pધુી ~િશક dકૂવણીઓ Kવીકારવામા ંઆવે છે. "બ\ટ dકુવણી અને yનુઃKથાપન યોજના Q=Pયાઓ 

�ુઓ: ર'વ)* ુમેનેજમે)ટ =ડિવઝન” (નીચે Oલtક કર'લ છે). 

• બેલે)સને Oબન-વpલૂાતપાZ તર4ક' િનધા9=રત કરવામા ંઆવે }યાર' બાક4 બેલે)સને વpલૂાતમા ં

મોકલવામા ંઆવી શક' છે અને તે સમયે, બેલે)સને કલેAશન એજ)સીમા ંલઈ જવામા ંઆવે છે, \ =ડફો0ટ 

તર4ક' ગણવામા ંઆવે છે, અથવા બાક4 બેલે)સને ઘાલખાધ તર4ક' વગ��ૃત કર4 શકાય છે. 
 

A. સેEફ પે બેલે=સીસ 

• સે0ફ પે બેલે)સીસ એવા �0ુકને ર�ૂ કર' છે \ બાયંધર4 આપનારની જવાબદાર4 છે. 
• આમા ંશામેલ છે પરંk ુઅહ� pધુી મયા9=દત નથી: 

o વીમા િવનાની ^ય_Aતઓ માટ'ના ખાતાઓ પર બેલે)સીસ. 
o વીમા અથવા Zા=હત-પ[ની dકૂવણી પછ4ના બેલે)સીસ \મા ંઆ શામેલ છે: 

§ દદDની વીમા યોજના Sારા ^યા�યાિયત કરાયેલા ચાજ�સને નોન કવડ9 સિવ�િસસ તર4ક' 
ગણવામા ંઆવે છે 

§ સહ-dકુવણીઓ 

§ સહ - વીમો 

§ કપાતપાZ રકમો 
o બાયંધર4 આપનારા ક' \ઓ પોતાનો વીમો Oબલ કર' છે અને D-HH ને સ�પણી ન કરવાHુ ંપસદં કર' છે 
o દદDની pિુવધા માટ'ની વKkઓુ 

 
B. સેEફ પેમા ંPાOફસ3 

• બેલે)સ બાયંધર4 આપનાર પાસે �ય છે અને Zા=હત-પ[ dકુવણીકારો સાથનેી સેવાઓ માટ' 

dકૂવણીની પતાવટ પછ4 જ િવગતો મોકલવામા ંઆવે છે, િસવાય ક' નીચેની શરતો yરૂ4 ન થાય: 

o dકુવણી મેળવવાના વારંવાર Qય}નો કરવા છતા,ં dકુવણીકતા9 Sારા દાવાનો િનણ9ય કરવામા ંD-
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HH સફળ ર�ુ ંનથી. 

o D-HH ને Zા=હતપ[ વીમાદાતા Sારા pOૂચત કરવામા ંઆ^*ુ ંછે ક' બાયંધર4 આપનાર' દાવાના 

િનણ9ય માટ' જxર4 મા=હતી માટ'ની િવનતંીઓનો જવાબ આ`યો નથી. 

o બાયંધર4 આપનાર વીમાની ખોટ4 મા=હતી આપે છે. દદDને જનર'ટ કરવામા ં આવલે Qથમ 

Kટ'ટમે)ટ �ાહક સેવાનો ફોન નબંર અને વીમાની મા=હતી જો તે સાચી ન હોય તો અપડ'ટ કરવાની 

િવનતંી Qદાન કરશે. 
 

C. પેશ=ટ #બ#લQગ Oટ?ટમે=Sસ 

• બાયંધર4 આપનારાઓને હાલમા ંનીચે �જુબ Kટ'ટમે)�સ Qા`ત થાય છે: 
o =રઝો0*ટુ હો_Kપટલ OબOલtગ 

§ હો_Kપટલની તમામ સેવાઓ અને તમામ હો_Kપટલ આધા=રત MD ઓ=ફસની �લુાકાતો. 
o =રઝો0*ટુ Qોફ'શનલ OબOલtગ 

§ Qદાતાઓ માટ' ^યવસાિયક ફ4 (દાતંની સેવાઓ સ=હત હો_Kપટલ આધા=રત 

એV�*લુેટર4 સેવાઓને બાદ કરતા)ં. 
• હો_Kપટલ અને rAલિનક સેવાઓ માટ' Kટ'ટમે)�સ ર�ૂ કરવા માટ' સામા)ય માગ9દશ9ન નીચે Qમાણે છે: 

1. Kટ'ટમે)�સ સામા)ય ર4તે માિસક ધોરણે ર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. 

2. તમામ િવગતો બાયંધર4 આપનારના Kતર' જનર'ટ થાય છે, \નો અથ9 છે ક' એક જ િવગત 

પર બ�િુવધ �લુાકાતો અથવા બ�િુવધ ઇ)વૉઇસેસ pOૂચબq કરવામા ંઆવશે. 

3. પોKટ કર'લી dકૂવણીઓના આધાર' Kટ'ટમે)ટ બનાવતા પહ'લા આગામી Kટ'ટમે)ટની તાર4ખો 

અને ડિનtગ લેવલ સ�પવામા ંઆવે છે. 

4. ડિનtગને KથOગત કરવા માટ', Kથાિપત બ\ટ યોજનાને લગતી લz{ુમ dકુવણી કરવી આવ|યક 

છે. 

5. બાયંધર4 આપનારાઓ ક' \ઓ સમયસર dકુવણીની લz{ુમ આવ|યકતાઓને yણૂ9 કરતા હોય 

તેઓને આગલા Kતર પર ડિનtગ એડવા)સ આપવામા ંઆવશે નહ�. 
 

D. કલે9શન એજ=સી ર?ફરEસ 

• દદD નાણાક4ય સહાય માટ' પાZ છે ક' ક'મ તે િનધા9=રત કરવા માટ' ^યાજબી Qયાસો કરતા પહ'લા D-

HH P'=ડટ =રપો=ટ�ગ એજ)સીઓને �ણ કરવા \વી અસાધારણ વpલૂાતની કાય9વાહ4 (ECA) નો 

ઉપયોગ કરશે નહ�. દદD નાણાક4ય સહાય (આમા ંઅHમુાિનત પાZતાનો ઉપયોગ શામેલ છે) માટ' 

પાZ છે ક' ક'મ તે િનધા9=રત કરવા માટ' વાજબી Qયાસો કયા9 પછ4 જ દદDને વpલૂાત માટ' મોકલવામા ં

આવશે. કોઈપણ અપવાદને ��ુય નાણાક4ય અિધકાર4 Sારા મ�ૂંર કર]ુ ંઆવ|યક છે. નાણાક4ય 

સહાયની પાZતા wગેની કાય9વાહ4 િવશનેી મા=હતી માટ', �ૃપા કર4ને અમાર4 "આરો�ય સભંાળ સેવાઓ 

માટ'ની નાણાક4ય સહાય નીિત" �ુઓ (નીચેની Oલtક �ુઓ). નકલો ઓનલાઈન ઉપલ�ધ છે અથવા 
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પેશ)ટ ફાયના_)સયલ સિવ�સીસ ઑ=ફસમા ંિવનતંી કર4 શકાય છે અથવા કૉલ કર4ને દદDઓને મેઇલ 

કર4 શકાય છે 844-808-0730. 

• Qથમ પોKટ-=ડKચા� OબOલtગ Kટ'ટમે)ટ મોક0યા પછ4 ઓછામા ંઓછા 120 =દવસ અને D-HH 

કલેAશન નો=ટસ મોક0યાના ઓછામા ંઓછા 30 =દવસ પહ'લા ંD-HH કલેAશન એજ)સીની 

કાય9વાહ4થી �ૂર રહ'શે. 
 

E. અ.મુાિનત ચેCરટI 

નાણાક4ય જx=રયાતHુ ં�0ૂયાકંન કરવા માટ' દદDની મા=હતીની સમી[ા કરવા માટ' D-HH Zી� 

પ[નો ઉપયોગ કર4 શક' છે. આ સમી[ા આરો�યસભંાળ ઉ�ોગ-મા)ય, અHમુાિનત મોડ'લનો 

ઉપયોગ કર' છે \ સાવ9જિનક ર'કોડ9 ડ'ટાબેસીસ પર આધા=રત છે. આ મોડ'લ સામા�જક-આિથ�ક અને 

નાણાક4ય [મતા Kકોરની ગણતર4 કરવા માટ' સાવ9જિનક ર'કોડ9 ડ'ટાનો સમાવશે કર' છે \મા ંઆવક, 

�ોતો અને તરલતા માટ'ના wદાજો શામેલ છે. મૉડલનો િનયમ સેટ દર'ક દદDHુ ંસમાન ધોરણો પર 

�0ૂયાકંન કરવા માટ' રચાયેલ છે અને ડાટ9માઉથ-=હચકોક હ'0થ િસKટમ માટ' ઐિતહાિસક નાણાક4ય 

સહાયની મ�ૂંર4 સામે માપા=ંકત થયેલ છે. 

અHમુાિનત મોડ'લમાથંી મા=હતીનો ઉપયોગ D-HH Sારા એવા ક'સોમા ંઅHમુાિનત પાZતા Qદાન કરવા 

માટ' કર4 શકાય છે ક' oયા ંદદD Sારા સીધી Qદાન કરવામા ંઆવલેી મા=હતીનો અભાવ હોય. મે=ડક'ર પછ4 

બેલે)સ માટ' અHમુાિનત નાણાક4ય સહાય ઉપલ�ધ નથી. 

Kટ'ટમે)ટ પછ4 120 =દવસથી વn ુસમય માટ' પાZ ખાતાઓ પર બાક4 બેલે)સના સદંભ9મા,ં લોન લેવા 

માટ' નો=ટસ આ`યા પછ4 અને ખાતાને બા� કલેAશન એજ)સીને =રફર કરવામા ંઆવે તે પહ'લા ં

નાણાક4ય સહાય અરg yણૂ9 કરવાના િવક0પની pચૂના માટ' Qિતભાવ ન આપતા દદDઓને 

નાણાક4ય સહાય yરૂ4 પાડવા માટ', અHમુાિનત KP4ન�ગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. Qોબેટ 

એકાઉ)�સ ક' \ની સમયસીમા yરૂ4 થઈ ગઇ છે તે અHમુાિનત KP4ન�ગ માટ' પાZ છે. 

અHમુાિનત ચે=રટ4 પરંપરાગત FAP Q=PયાઓHુ ંKથાન લેતી નથી; તેનો ઉપયોગ આ Qય}નોને 

yરૂક બનાવવા માટ' થાય છે, અને તે એવા દદDઓ માટ' છે ક' \ઓ પરંપરા FAP Q=Pયા માટ' અ)યથા 

Qિતભાવ આપતા નથી. આ દદDઓ માટ'ના અવરોધોને �ૂર કરવા અને દદDને અમારા લાભમા ં

pધુારો કરવાના Qયાસxપે, હો_Kપટલ ઘાલખાધ અમલમા ં�કૂતા ંપહ'લા ંઇલેA@ોિનક KP4ન�ગ 

Q=Pયાનો ઉપયોગ કર' છે. અHમુાિનત ચે=રટ4 માટ' પાZતા ધરાવતા દદDઓને ઘાલખાધ વpલૂાત 

એજ)સી સાથે �કૂવામા ંઆવશે નહ�. 

આ Qો�ામમા ંસમાવશે સાવ9જિનક ર'કોડ9ની મા=હતીનો ઉપયોગ કર4ને Kકો=રtગ અ0ગો=રધમ પર 

આધા=રત છે અને સામા)ય ર4તે Kલાઇ=ડtગ ફ4 Kક'લનો ઉપયોગ કરk ુ ંનથી. ~િશક =ડKકાઉ)ટને 
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અHમુાિનત ચે=રટ4 સાથે મ�ૂંમાવાઆપવામા નથી. ~િશક =ડKકાઉ)ટને અHમુાિનત ચે=રટ4 સાથે 

મ�ૂંર4 આપવામા ંઆવતી નથી: 

• િમલકત અથવા ઓળખ વગરમા �ુ�ંુબ િવના �}ૃ* ુપામેલ �તૃક 
• અKથાયી, ઘરિવહોણી ^ય_Aત 
• કોઈ સહાયક �ૂથ િવનાના �ુ�ંુબથી િવ�ટૂા પડ4 ગયેલી ^ય_Aતઓ 
• દદDઓ Qિતભાવ આપતા નથી અથવા પરંપરાગત Q=Pયા yણૂ9 કરવામા ંઅસમથ9 છે 

અHમુાિનત ચે=રટ4 Kકો=રtગમા ંસામા�જક-આિથ�ક પ=રબળ અને Oબન-P'=ડટ આધા=રત ડ'ટાનો સમાવશે 

થાય છે. KP4ન�ગ Q=Pયા �હ'ર ડ'ટાબેઝનો લાભ લે છે \મા ંનીચેની મા=હતી હોય છે: 

• ઉપભોAતા ^યવહારો 
• કોટ9  ર'કો�્9સ 
• સપંિ{ની માOલક4 
• ઘરની માOલક4 િવ ુq ભા�ુઆત 
• વKતી િવષયક, Qદ'શHુ ંઅથ9શા� 
• રોજગારની _Kથિત 
• *=ુટOલટ4 ફાઈલો 
• સરકાર4 
• ફાઇલો (નાદાર4, SSN, �તૃ ^ય_Aતઓ 

અHમુાિનત ચે=રટ4 P'=ડટ �*રુોના =રપો=ટ�ગ ડ'ટા પર આધાર રાખતી નથી અને P'=ડટ =રપો=ટ�ગ પર 

કોઈ સો¡ટ =હ�સ છોડતી નથી. Qા`ત મા=હતીમા ં0 (સૌથી વn ુજx=રયાતમદં) થી 1000 (ઓછામા ં

ઓછ4 જx=રયાતવાળા) ના અHમુાિનત ચે=રટ4 Kકોરનો સમાવશે થાય છે. મા=હતી આવક, 

અKકયામતો અને તરલતા સ=હતના �ણીતા પ=રબળોના આધાર' બાયંધર4 આપનારની જx=રયાતHુ ં

અHમુાન કર' છે, પરંk ુતેના pધુી મયા9=દત નથી. 
 

પા5 ખાતાઓની ઓળખ 

• એક OબOલtગ ¡લેગ પાZ એકાઉ)�સમા ંઉમેરવામા ંઆવશે 
• મે=ડક'ર માટ' પાZ થનારને બાકાત રાખવામા ંઆવશે 
• જો મ�ૂંર કરવામા ંઆવે, તો EPIC એડજKટમે)ટ કો¢સનો ઉપયોગ પાZ ખાતાઓને ઓળખવા માટ' 

કરવામા ંઆવશે 
o વીમા અને કોડ પછ4 5027 અHમુાિનત મફત સભંાળ 
o 5026 અHમુાિનત મફત સભંાળ 

 
F. વે=ડર Y?Cડટ પો#લસી 

• D-HH પાસે Aલાયટં/વ)ેડર એકાઉ)�સની નીચેની Zણ £ણેીઓ છે: 
o સશંોધન અ¤યાસ ખાતાઓ 
o કોમિશ�યલ Aલાય)ટ એકાઉ)�સ (એટલે ક', હોKપાઇસ, SNF, િસટ4 એકાઉ)�સ, લેબ, વગેર'). 
o ^યવસાિયક આરો�ય ખાતા ક' \મા ંરોજગારની શરત તર4ક' એV`લોયર Sારા જxર4 સેવાઓ માટ' 
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કરાર હોય છે, તેના માટ' એV`લોયર Sારા dકૂવણી કરવામા ંઆવશે. 
• માિસક Kટ'ટમે)ટ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે અને Kટ'ટમે)ટની તાર4ખના 30 =દવસની wદર dકૂવવાપાZ 

હોય છે. 
• આ ખાતાઓ પર બ\ટની કોઈ ^યવKથા કરવામા ંઆવશે નહ�. 
• 30 =દવસથી વn ુ�ૂના ખાતાઓને એક પZ મોકલવામા ંઆવે છે \મા ંબાક4ની રકમનો ઉ0લેખ 

કરવામા ંઆવે છે અને નો=ટસ આપવામા ંઆવે છે ક' dકુવણી ચાb ુન રાખવાથી તમામ બાક4 બેલે)સ 

પર દર મ=હને 1.5%ના દર' ^યાજ લાગશ.ે 
• D-HH કpરૂવાર ખાતાઓ વpલૂાત એજ)સીઓને મોકલવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. 

 
G. નાદાર ખાતાઓ 

• બે)કર`સી કોટ9  Sારા બે Qકારની નાદાર4ની નો=ટસ મોકલવામા ંઆવે છે: 
o ફાઇલ કરવાની શxઆત કરવાની નો=ટસ 
o દ'વાદારHુ ં=ડKચા�/અKવીકરણ 

• એકવાર D-HH ને નાદાર4 િવશે pOૂચત કરવામા ંઆવે તે પછ4, વpલૂાતના તમામ Qયાસો બધં થઈ જવા 
જોઈએ. 

• D-HH Sારા શx થવાની નો=ટસ Qા`ત થઈ છે. 
o ફાઇOલtગ ^ય_Aતગત અથવા સ*ંAુત હોઈ શક' છે અને બાળકો pOૂચબq નથી. 
o પ=રવારના તમામ સ¤યોની ઓળખ કરવી આવ|યક છે અને નાદાર4ની કાય9વાહ4 શx થઈ છે 

તેવી દર'ક ખાતામા ંન�ધ થવી જોઈએ અને ફાઇલ કરવાની તાર4ખ ન�ધવી જોઈએ. 

o જો કોઈ ખાતું બહારની કલે1શન એજ4સીમાં મૂકવામાં આ:યું હોય, તો એકાઉ4ટની નોધં 
થવી જોઈએ, એજ4સીન ેસૂિચત કરવું જોઈએ અને તેના રકેોCસD માટે નાદારી અદાલતમાં 
ફાઇિલંગની એક નકલ મોકલવામાં આવે છે. 

o ન◌ો=ટસમા ંદશા9વલેા તમામ ચા��સ નાદાર4ના હ'kઓુ માટ' સામેલ કરવામા ંઆવશ.ે 
o નાદાર4 નાણાક4ય વગ9મા ંતમામ �0ુક અપડ'ટ કરવા જોઈએ. 

• oયાર' નાદાર4ને wિતમ Kવxપ આપવામા ંઆવે છે, }યાર' અદાલત કા ંતો અKવીકરણ અથવા 

દ'વાદાર નો=ટસHુ ં=ડKચા� મોકલશે. 
 

અKવીકરણ થવાના સજંોગોમા,ં D-HH કલેAશન ફર4 શx કર4 શક' છે. 
o જો D-HH ને =ડKચા� મળે તો અમાર' એિપક િસKટમમા ંકોઈપણ બેલે)સ એડજKટ કર]ુ ંપડશ.ે 
o નાદાર4ને લગતા તમામ ખાતાઓએ wિતમ પ=રણામની ન�ધ લેવાની રહ'શે. 
o વpલૂાત એજ)સીઓને pOૂચત કરવામા ંઆવશે અને કોઈપણ સહાયક દKતાવજેો મોકલવામા ં

આવશે. 
 

H. Zકુ*માના દાવા 

• D-HH, દદDHુ ંQિતિનિધ}વ કરતા એટન� Sારા મોકલવામા ંઆવલે લેટર ઓફ િસ§ો=રટ4 (LOP)ની 

Qાr`ત પર, Kવ-dકુવણી બેલે)સની શોધમા ંઘટાડો કરશે અથવા �કુ¨મામા ંખાતાઓ માટ' ગૌણ 

બેલે)સનો દાવો કરશ,ેદાવો કરનાર દદDને કોઈપણ અHગુામી પતાવટમા ંD-HHના =હતHુ ંર[ણ 

કરશે. 

• જો પતાવટનો ઇનકાર કરવામા ંઆવે તો બેલે)સ ગેર©ટર પાસે પાª ંફર' છે અને dકૂવણીની 



!#ુ$ત નકલો ફ+ત સદંભ0 માટ4 છે. નવીનતમ આ:િૃ= માટ4 >ૃપા કરAને ઇલે+Cોિનક નકલ Dુઓ.  

સદંભ0 ID #4834, આ:િૃ= #9 

મDૂંરAની તારAખ: 03/30/2022 
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^યવKથા કરવામા ંઆવે છે. 
• D-HH હો_Kપટલના =હત માટ' જવાબદાર4ના ક'સોમા ંyવૂા9િધકાર ન�ધાવવાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. 

 
V. સદંભ\ - N/A 

 
જવાબદાર મા;લક: ર"વ$% ુમેનેજમે$ટ ,ડિવઝન સપંક&  (સપંક>): ,ક1બલ4 મે$ડર 
મ?ૂંરકતા&: ટ"#ટી મંડળ; ઓિફસ ઓફ પોિલસી 

સપોટ0  (OPS); જ3ેટઝેન, ડેિનયલ; 
મે3ડર, િક9બલ;; નૈમી, ટીના 

આBિૃE # 9 

હાલની મ?ૂંર"ની તાર"ખ: 03/30/2022 ?ૂનો દIતાવેજ ID: RMD.0025 
પૉ;લસી લાK ુથવાની તાર"ખ : 03/30/2022 
સબંિંધત પૉ;લિસઝ અને 

P*(યાઓ: 

બ6ટ 7કુવણી અને ;નુઃ=થાપન યોજના C,Dયાઓ: ર"વ$% ુમેનેજમે$ટ ,ડિવઝન હ"Gથક"ર સિવIસીસ 

પોJલસી માટ" નાણાકKય સહાય 
સબંિંધત કાય& સહાયક:  

 


