
 

ਾਈਫ਼ੌਂ ਕ ਰਨਨਿੰ ਕ ਨਿਭਾਕ  

ਨਿਭਾਕ ਬਾਰ :- 

 ਫਾਰ ਸਸਿੱ ਸਐਆ ਅਤੇ ਸਿਏਾਸ ਦੇ ਤਯ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਬਾ 1985 ਸਿਚ ਸਥਾਸਤ ਏੀਤਾ ਸਆ । ਇਸ ਸਿਬਾ 

ਦਾ ਭ ਿੱ ਐ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਜਿਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਚ-ਏਟੀ ਦੀ ਸਏਿੱ ਤਾਭ ਐੀ ਸਸਿੱ ਸਐਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮ .ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਯ 

ਇਸ ਸਿਬਾ ਦਾ ਨਾਭ ਫਦਰ ਏੇ ਰਾਈਰੌਂ  ਰਯਸਨੂੰ  ਯਿੱ ਸਐਆ ਸਆ। ਇਸ ਸਿਬਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਸਯ ਸਏਿੱ ਤਾਭ ਐੀ 
ਸਸਿੱ ਸਐਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਸਏ ਸਸਿੱ ਸਐਆਯਥੀ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਭ ਤਾਫਏ ਗ਼ੈਯ ਯਸਭੀ ਸਸਿੱ ਐਣ ਦੀ ਰਸਏਸਯਆ ਦੀ ਸਹ ਰਤ 

ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੱਰ ਨ ੂੰ  ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਯਿੱ ਐਦੇ ਹ ਸਿਬਾ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿੇਂ-ਨਿੇਂ ਸਏਿੱ ਤਾਭ ਐੀ ਏਯਸ ਰੈ ਏੇ ਆਉਂਦਾ 
ਸਯਹਾ ਹੈ। 

ਨਮਸ਼ਨ :- 

ਓਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਓਤੀਓਰਨ : ਰਏਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਿਾਂ ਸਸਿੱ ਐਣ, ਏਭਾਉਣ ਅਤੇ ਿਧੀਆ ਸਜ਼ੂੰਦੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮ ਫਣਾਉਣਾ । 

ਉਦਸ਼ :- 

1. ਸਭਾਜ ਦੇ ਏਭਜ਼ਯ ਤਫਏੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰੀ ਤਯਹਾਂ ਸਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਸਸਹਏਾਯੀ ਸਏਿੱ ਤਾ ਸਸਐਰਾਈ ਦ ਆਯਾ 
ਯੀਫੀ ਹਟਾਉਣਾ । 

2. ਯਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਤਭਸਨਯਬਯ ਅਤੇ ਸ ਤੂੰ ਤਯ ਫਣਾਉਣ ਦੇ ਰਈ ਨਾਯੀ ਸਸ਼ਏਤੀਏਯਣ । 
3. ੇਂਡ  ਅਤੇ ਦ ਯ ਦ ਯਾਡੇ ਇਰਾਸਏਆਂ ਦੇ ਰਏਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਿਏਾਸ ਰਈ ਯਾਜ ਅਤੇ 

ਏੇਂਦਯ ਸਯਏਾਯ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱਐ ਸਏੀਭਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਏਯਿਾਉਣਾ। 

4. ਸਿਸਬੂੰ ਨ ਸਭਾਸਜਏ ਫ ਯਾਈਆਂ ਸਜਿੇਂ ਨਸ਼ਾਐਯੀ, ਦਾਜ ਰਥਾ, ਡਜ਼, ਬਯ ਣ-ਹਿੱ ਸਤਆ ਆਸਦ ਦੇ ਸਿਯ ਿੱ ਧ 
ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱਐ ਸੈਭਾਨਾਯਾਂ /ਿਯਏਸ਼ਾਾਂ/ਯੈਰੀਆਂ ਆਸਦ ਯਾਹੀਂ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। 

ਹਰ ਕਤੀਨਿਧੀਆਂ :- 
 ਜੇਰਹ ਦੇ ਏੈਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਧਾਯਣ ਅਤੇ ਸਯਹਾਅ ਹਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਭਾਜ ਦਾ ਚੂੰਾ ਨਾਸਯਏ ਫਣਾਉਣ ਰਈ, 

ਸੈਂਟਯਰ ਜੇਰਹ, ਅੂੰ ਸਭਰਤਸਯ ਸਿਐੇ ਹੇਠ ਸਰਐੇ ਏਯਸ ੇਸ਼ ਏੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

1. ਏਯਸ ਇਨ ਇਰੈਏਟਰਾਸਨਏ ਡਂ ਟੀ.ਿੀ. ਭੈਨਟੇਨਿੱ ਸ ਡਂ ਸਯਸਿਸਸੂੰ (ਏੇਿਰ ਭਯਦਾਂ ਰਈ ) 
2. ਏਯਸ ਇਨ ਏਸਟੂੰ ਡਂ ਟੇਰਸਯੂੰ (ਏੇਿਰ ਯਤਾਂ ਰਈ) 



 

ਇਹਨਾਂ ਏਯਸਾਂ ਦੇ ਰਈ ਅਸਧਆਏ ਅਤੇ ਰੜੀਂਦਾ ਸਭਾਨ ਿੀ ਮ ਨੀਿਯਸਸਟੀ ਿਿੱਰੋਂ ਭ ਹਿੱਈਆ ਏਯਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਰਈ ਏਈ ੀਸ ਿੀ ਨਹੀਂ ਰਈ ਜਾਂਦੀ। 

ਕੁਰੂ ਨਾਨਓ ਦਿ ਯੂਨੀਿਰਨਸਟੀ ਦ ਨਰਜ਼ਨ ਓੈਂਸ, ਕੁਰਦਾਸੁਰ ਨਿਚ : 
ਓਰਸ ਸਮਾਂ ਯਕਤਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਕਣਤੀ ਰਤਾਂ/ਮਰਦਾਂ ਕਰੁੁੱ  

ਸਯਟੀਸਪਏੇਟ ਏਯਸ ਇਨ ਡਯੈੈੱਸ 
ਸਡਜ਼ਾਈਸਨੂੰ  ਏਸਟੂੰ  ਡਂ ਟੇਰਸਯੂੰ  

ਇਏ ਸਾਰ ਭੈਸਟਰਏ 20-40 ਯਤਾਂ ਸਿੇਯ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਹਾਯਡਿੇਅਯ 
ਭੇਨਟੇਨਸ  

ਇਏ ਸਾਰ 10+2 20-40 ਭਯਦਾਂ ਸਿੇਯ 

 

ਅਮਨਦੀ ਨਸਿੰ ਖ ਸ਼ਰਨਕੁੱ  ਮਮਰੀਅ ਓਾਜ, ਮੁਓਿੰ ਦੁਰ ਨਿਚ :- 
ਓਰਸ ਸਮਾਂ ਯਕਤਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਕਣਤਾ ਰਤਾਂ/ਮਰਦਾਂ ਕਰੁੁੱ  

ਸਯਟੀਸਪਏੇਟ ਏਯਸ ਇਨ ਡਯੈੈੱਸ 
ਡੀਜ਼ਾਈਸਨੂੰ  ਏਸਟੂੰ  ਡਂ ਟੇਰਸਯੂੰ   

ਇਏ ਸਾਰ ਭੈਸਟਰਏ 40 ਯਤਾਂ ਸਿੇਯ 

 

ਜਾਰੀ ਨਸੁੱ ਨਔਆ :- 
ਕੁਰੂ ਨਾਨਓ ਦਿ ਯੂਨੀਿਰਨਸਟੀ, ਅਿੰ ਨਮਿਤਸਰ ਨਿਚ :- 

ਓਰਸ ਸਮਾਂ ਯਕਤਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਕਣਤੀ ਰਤਾਂ/ਮਰਦਾਂ ਕਰੁੁੱ  

ਸਯਟੀਸਪਏੇਟ ਏਯਸ ਇਨ ਡਯੈੈੱਸ 
ਡੀਜ਼ਾਈਸਨੂੰ  ਏਸਟੂੰ  ਡਂ ਟੇਰਸਯੂੰ  

ਇਏ ਸਾਰ ਮਨਟਿਓ 160 ਯਤਾਂ ਸਿੇਯ ਅਤੇ ਸ਼ਾਭ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਟੈਏਸਟਾਈਰ ਡੀਜ਼ਾਈਸਨੂੰ  ਇਏ ਸਾਰ 10+2 40 ਯਤਾਂ ਸਿੇਯ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਏਾਸਭਟਰਜੀ ਇਏ ਸਾਰ 10+2 40 ਯਤਾਂ ਸਿੇਯ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਇੂੰਟੀਯੀਅਯ ਡੈਏਯੇਸ਼ਨ ਇਏ ਸਾਰ 10+2 40 ਯਤਾਂ ਸ਼ਾਭ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਰੀਏੇਸ਼ਨ ਇਏ ਸਾਰ 10+2 60+60 ਯਤਾਂ ਅਤੇ 
ਭਯਦਾਂ 

ਸਿੇਯ ਅਤੇ ਸ਼ਾਭ 

ਸਡਰਭਾ ਇਨ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਹਾਯਡਿੇਅਯ 
ਭੇਨਟੇਨਸ  

ਇਏ ਸਾਰ 10+2 80 ਭਯਦਾਂ ਸਿੇਯ ਅਤੇ ਸ਼ਾਭ 

ਅਡਿਾਂਸ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਏਯਸ ਇਨ 
ਅਏਾਉਂਟੈਂਸੀ 

ਛੇ ਭਹੀਨੇ 10+2 
(ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਦੀ 

ਭ ਿੱ ਢਰੀ 
ਜਾਣਏਾਯੀ) 

20-40 ਯਤਾਂ ਸ਼ਾਭ 

ਅਡਿਾਂਸ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਏਯਸ ਇਨ ਿੈੈੱਫ 
ਡੀਜ਼ਾਈਸਨੂੰ  

ਛੇ ਭਹੀਨੇ 10+2 
(ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਦੀ 

ਭ ਿੱ ਢਰੀ 
ਜਾਣਏਾਯੀ) 

20-40 ਯਤਾਂ ਸ਼ਾਭ 

 

 



 

ਹੁਨਰ (ਸਨਓੁੱ) ਨਿਓਾਸ ਿਕਰਾਮ :- 
 ਸਿਬਾ ਿੱਟ ਸਭੇਂ-ਸੀਭਾ ਿਾਰੇ ਏਯਸ ਭ ਹਿੱਈਆ ਏਯਦਾ ਹੈ ਸਜਿੇਂ : ੈਫਸਯਏ ੇਂਸਟੂੰ, ਹੇਅਯ ਡਂ ਸਸਏਿੱਨ 

ਏੇਅਯ, ਯਿਾਇਤੀ ਏਢਾਈ, ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਫੇਸਸਏਸ, ਸੂੰਚਾਯ ਹ ਨਯ, ਐਾਣੇ ਦੀ ਦੇਐਬਾਰ, ਆਇਰ ੇਂਸਟੂੰ, ਭਸਹਰਾ 

ਸਸ਼ਏਤੀਏਯਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਿਏਾਸ ਆਸਦ। ਇਹ ਏਯਸ ਸਹਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਏ ਜਾਂ ਦ ਸਯੇ ਐੇਤਯ ਸਿਚ ਏੂੰਭ ਏਯ 
ਯਹੇ ਸਿਅਏਤੀਆਂ ਦੇ ਹ ਨਯ ਦਾ ਸਿਏਾਸ ਏਯਨ ਰਈ ਸਹਾਈ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਜਾਕਰੂਓਤਾ ਿਕਰਾਮ :- 
 ਸਿਬਾ ਮ ਨੀਿਯਸਸਟੀ ਅਤੇ ਮ ਨੀਿਯਸਸਟੀ ਏਾਰਜਾਂ ਸਿਚ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱਐ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਜਾਯ ਏਤਾ ਰਯਾਭ 
ਏਯਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਜਿੇਂ ਬਯ ਣ-ਹਿੱ ਸਤਆ, ਨਸ਼ਾਐਯੀ, ਸ਼ਯਾਫ ੀਣਾ, ਸਸਯਟ ੀਣਾ, ਡਜ਼, ਾਣੀ ਦੀ ਸੂੰ ਬਾਰ, ਿਾਤਾਿਯਣ 

ਰਦ ਸ਼ਣ ਆਸਦ ਸਭਾਸਜਏ ਫ ਯਾਈਆਂ ਦੇ ਸਐਰਾ ਰਏਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਯ ਏ ਏਯਨ ਦੇ ਰਈ ਸੈਭੀਨਾਯ, ਰੈਏਚਯ ਆਸਦ ਏਯਿਾ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਰੀਐਟਂਸ਼ਨ ਓਰਸ ਅਤ ਿਰਓਸ਼ਾ :- 
 ਸਿਬਾ ਆਣੀ ਸਜ਼ੂੰਭੇਿਾਯੀ ਦੇ ਨਾਰ ਆਧ ਸਨਏ ਸਏਿੱ ਤਾਭ ਐੀ ਏਯਸ ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭ ਹਿੱਈਆ ਏਯਦਾ ਹੈ। 
ਸਏਉਂਸਏ ਸਭੇਂ ਦੇ ਨਾਰ ਹਯ ਚੀਜ਼ ਸਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਰ ਫਦਰਾਿ ਆ ਸਯਹਾ ਹੈ ਸਜਸਨ ੂੰ  ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਯਿੱ ਐਦੇ ਹ ੈਏਰਟੀ 

ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਿੇਂ ਸਏਿੱ ਤਾਭ ਐੀ ਏਯਸ ਭ ਹਿੱਈਆ ਏਯਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਈ ਸਿਬਾ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਅਸਧਆਏਾਂ ਦੇ ਰਈ ਿਯਏਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਏਾਸ ਰਯਾਭ ਆਮਸਜਤ ਏਯਦਾ ਹੈ। 

ਿਦਰਸ਼ਨੀ :- 
 ਸਿਬਾ ਸਿਚ ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਆਯਾ ਹਯ ਸਾਰ ਭਈ-ਜ ਨ ਸਿਚ ਦ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਰਈ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਰਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਦਆਯਥੀ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਿੇਐਣ ਆਉਣ ਿਾਸਰਆਂ ਦੇ ਆਡਯ ਿੀ ਰੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਯਸ਼ਏਾਂ ਦ ਆਯਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦੀ 

ਉਚੇਚੇ ਤਯ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਨਿਭਾਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਏ ਿਜਓਟ :- 
 ਸਭਾਸਜਏ ਫ ਯਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਭੇ ਦੇ ਰਈ, ਜ਼ਭੀਨੀ ਹਏੀਏਤ ਨ ੂੰ  ਸਭਝਣ ਦੇ ਰਈ ਸਿਬਾ ਦ ਆਯਾ ਦ ਰਜੈਏਟ 

ਚਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਜਸ ਸਿਚ ਸਰਹੁੱ ਦੀ ਔਤਰਾਂ ਨਿਚ ਰਤਾਂ ਦੀ ੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਕਣਤੀ ਿਧਾਉਣਾ  ਅਤੇ ਸਰਹੁੱ ਦੀ 

ਔਤਰਾਂ ਨਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂਿੰ  ਖੁੱ ਟ ਓਰਨਾ ਸ਼ਾਸਭਰ ਹਨ।  

ਮਓ/ਅਿਸਰ:- 
 ਸਿਬਾ ਅਸਜਹੇ ਏਯਸ ਰਸਤ ਤ ਏਯਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਦ ਆਯਾ ਸਸਿੱ ਸਐਆਯਥੀ ਸਿੈ-ਯ ਜ਼ਾਯ ਦੇ ਹ ਨਯ ਰਾਤ ਏਯ, 
ਆਣਾ ਸਨੈੱਜੀ ਏਾਯਫਾਯ ਸ਼ ਯ  ਏਯ ਸਏਦੇ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਏ ਫ ਟੀਏ, ਸਫਊਟੀ ਾਯਰਯ ਅਤੇ ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਯਭਾਂ ਆਸਦ। 



 

ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱਐ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ ਸਿਚ ਡਾਟਾ ਟਂਯੀ ਯੇਟਯ/ਏੂੰ ਸਊਟਯ ਯੇਟਯ ਿਜੋਂ ਚ ਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੀ 

ਸੂੰ ਬਾਿਨਾ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਏਰ ਸਿਸਬੂੰ ਨ ਫੀ.ੀ.. ( BPO) ਏੂੰ ਨੀਆਂ ਸਿਚ ਿੀ ਭਏੇ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ 
ਸੂੰਫੂੰ ਸਧਤ ਐੇਤਯਾਂ ਸਿਚ ਉੱਚ ਅਸਧਨ ਨ ੂੰ  ਅਿੱੇ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿੀ ਸਿਸਬੂੰ ਨ ਅਿਸਯ ਹਨ। 

ਦਾਖ਼ਾ ਨਓਿੇਂ ਿਾਤ ਓਰੀਏ :- 
 ਾਯਭ ਦੀ ਰਾਤੀ  - ਭਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਤੇ  

 ਦਾਖ਼ਰਾ ਇੂੰਟਯਸਿਊ - ਜ ਰਾਈ ਦੇ ਸਹਰੇ ਹਤੇ  

 ਏਰਾਸਾਂ ਸ਼ ਯ         -  ਜ ਰਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਯਰੇ ਹਤੇ  


