
ਨਨਮਭ ਅਤ ਸਦਾਇਤਾਾਂ 
 

ਉੱਤਯ ੱਤਯੀਆਾਂ ਦੀ ਯੀ-ਚਨ ਿੰਗ ਨਾਰ ਿੰਫਧਤ ਨਨਮਭ ਅਤ ਸਦਾਇਤਾਾਂ ਸਠ ਨਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸਨ:-  

************************************************************************************************************************************************************************ 

1 ਫਯਡ ਵਰੋਂ  ਨਤੀਜਾਾਂ ਰਾਨ  ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯੀ-ਚਨ ਿੰਗ ਦ ਨਡਉਰ ਅਨੁਾਯ ਪਾਯਭ ਆਨ-ਰਾਇਨ ਅਤ ਪੀ ਬਯਨ ਦ ਫਾਅਦ ਚਰਾਨ 

ਫਿੰਧਤ ਨਜਰਹ  ਦ ਖਤਯੀ ਦਪਤਯ ਜਾਾਂ ਭੁੱਖ-ਦਪਤਯ ਿੰਜਾਫ  ੂਰ ਨੱਨਖਆ ਫਯਡ ਨਵਖ ਜਭਾਾਂ  ਯਵਾਇਆ ਜਾਵ| ਜਾਯੀ ਨਡਊਰ ਤੋਂ 

ਫਾਅਦ  ਈ ਵੀ ਪਾਯਭ ਵੀ ਾਯ ਨਸੀਂ  ੀਤਾ ਜਾਵਗਾ| 

2 ਦਪਤਯ ਨਵੱਚ ਭੁੜ-ਭੁਰਾਾਂ ਣ (Re-evaluation) ਨਸੀਂ  ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ|  ਵਰ ਯੀਚਨ ਿੰਗ ਸੀ  ੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸ, ਯੀਚਨ ਿੰਗ  ਯਦ ਭੇਂ ਸਠ 

ਨਰਖੀਆਾਂ ਗੱਰਾਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਯੱਨਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸ:- 

 •  ੀ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਦਾ  ਨਰੱ ਠੀ  ਰੱਗਾ ਸ, ਬਾਵ ਉ ਨਵੱਚ  ਈ ਿੰਨਹ ਾ ਨਨ ਨਰਆ, ਪਨਿਆ ਜਾਾਂ ਫਦਨਰਆ ਤਾਾਂ ਨਸੀਂ ਅਤ ਉੱਤਯ 

ੱਤਯੀ ਦ ਿੰਨਨਹਆਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ੂਯੀ ਸ ? 

•  ੀ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਦੀ ਸੱਥ ਨਰਖਤ ਰੀਨਖਆਯਥੀ ਦੀ ਨਫਨ  ੱਤਯ ਨਵੱਚ ਦਯਜ ਨਰਖਤ ਨਭੂਨ  ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਾਂਦੀ ਸ? 

•  ੀ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਤ ਦਯਜ ਾਯ ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਯ ਰੀਨਖਅ  ਵਰੋਂ  ਭਾਯ   ੀਤ ਗ ਸਨ? 

•  ੀ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਤ ਦਯਜ ਾਯ ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਰਈ ਨਦੱਤ ਅਿੰ ਾਾਂ ਦਾ  ੱੁਰ ਜੜ, ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਦ ਭੁੱਢਰ  (Title) ਿੰਨਹ  ਤ ਠੀ  ਨਰਨਖਆ ਸ? 

3 ਯੀ-ਚਨ ਿੰਗ ਦੀ ਪੀ 400/- ਯੁ ਰਤੀ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ ਸ| ਦਵੀਂ ਰੀਨਖਆ ਦ ਨਵਸ਼ਾ ਿੰਜਾਫੀ  ਅਤ ਫੀ-ਯ ਦੀ ਯੀਚਨ ਿੰਗ ਦੀ ਪੀ 

400+400=800/- ਯੁ ਸ| 

4 ਰੀਨਖਆਯਥੀ ਨੂਿੰ ਉੱਤਯ-ੱਤਯੀਆਾਂ ਆਯ.ਿੀ.ਆਈ  ਿ ਅਧੀਨ ਵਖਣ/ਪਿ ਿਿ ਦੀ ਭਿੰਗ ਤ ਰਨਿੰਗ ਪੀ ਸਠ ਨਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸ :- 

 

  ਯੀ-ਚਨ ਿੰਗ ਪੀ   400/- ਰਤੀ ਯ 

  ਆਯ.ਿੀ.ਆਈ ਦੀ ਪੀ   10/- ਯੁ 

  ਰਨਿੰਗ ਪੀ   500/- ਯੁ 

  ਪਿ  ਾੀ ਰਾਤ  ਯਨ ਦੀ ਪੀ   2/- ਯੁ ਰਤੀ ਜ਼ 

 

5 ਫੈਂ  ਨਵੱਚ ਪੀ ਚਰਾਨ ਯਾਸੀਂ ਜਭਾਾਂ  ਯਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਰਿੰਿ ਤ ਸੱਖ ਨਰਖਤ ਨਭੂਨ  ਵਾਰਾ  ਾਰਭ ਬਯਨ ਉਯਿੰਤ ਪਾਯਭ ਅਤ ਅਰ 

ਚਰਾਨ ਦੀ  ਾੀ ਖਤਯੀ ਦਪਤਯ ਜਾਾਂ ਭੁੱਖ ਦਪਤਯ ਿੰਜਾਫ  ੂਰ ਨੱਨਖਆ ਫਯਡ ਨਵਖ ਜਭਾਾਂ  ਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ| 

6 ਯੀ-ਚਨ ਿੰਗ ਦੀ 400/- ਯੁ ਪੀ ਬਯਨ ਤ ਨਵਨਦਆਯਥੀ ਨੂਿੰ ਉੱਤਯ-ੱਤਯੀ ਨਸੀਂ ਨਦਖਾਈ ਜਾਵਗੀ. 

7 ਆਯ.ਿੀ.ਆਈ ਯਾਸੀਂ ਪੀ ਬਯਨ ਤ ਉੱਤਯ ੱਤਯੀ  ਵਰ ਰੀਨਖਅਯਥੀ ਨੂਿੰ ਸੀ ਨਵਖਾਈ ਜਾਵਗੀ. 

8 ਇ ਨਫਨ -ੱਤਯ ਨਾਰ ਅਰ ਨਤੀਜਾ  ਾਯਡ ਨਾ ਬਨਜਆ ਜਾਵ|  ਵਰ ਪਿ ਿਿ  ਾੀ ਸੀ ਨਾਰ ਨੱਥੀ  ੀਤੀ ਜਾਵ | ਅਰ ਨਤੀਜਾ 

 ਾਯਡ ਦਤਯ ਵਰੋਂ  ਭਿੰਗ  ਯਨ ਤ ਸੀ ਬਨਜਆ ਜਾਵ| 

9 ਯੀਚਨ ਿੰਗ ਰਈ ਅਰਾਈ  ਯਨ ਦੀ ਅਿੰਨਤਭ ਨਭਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 30 ਨਦਨਾਾਂ ਦ ਅਿੰਦਯ-2 ਯੀਚਨ ਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਯਡ ਦੀ ਵੱਫ- ਾਈਿ ਤ 

ਦਨਖਆ ਜਾ  ਦਾ ਸ| 

10 
Ú¥Ó ¬óÐ ÒóÐ ÚÒÓÖãÓÖ ÚÄ¤ØÅ ÚÂó¼Ø ²ØÒã Ú¨ °ÐØÅ ²ÅÏã¶ Õë» ¦ÝÆÏâ¼ ÅØÐ ÂÛ ÅØÐ ÕÛ ÏÛ-°èÚ â̈¬ ÂØ ÇØÏÌ ÚÆâñ¶ ÚÅ¨Ð 

²ØÒã¬Ø, °ÐØÅ ¼ã ÂÏ² ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û (²ã¨Ï Ú¨Óã ÚÒÓÖãÓÖ ÕÐØ¼ ÚÒó° ÚÌ¼Û ÚÒó° ÒØÄØ ÒÛ ÕÝâÂØ Õè ¼Ù °ÐØÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ 

ÚÌ¼Û ¦ÝÕÛ ÏÕã¬Û ²ë °ÐØÅ ¦ÝóÆÏ ÂÏ² Õè, °ÐØÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û ª¼Ì Õë» ¦ÝÆÏâ¼ ÕÛ °ÐØÅ ÏÛ²ÅÏã¶ ¨Û¼Ø ²Ø Ó ã̈¬Ø) 

¼ó¨ ÕÏ ÕØÐ¼ ÚÒó° Éè×¨ ÚÒó° ÇÛÓ ²ÌðÙ ¨ÏÒØ¥Û ²ØÒã ¤¼ã ÇØÏÌ ÂØ ÚÆâñ¶ ÓÌã¼ °ÐØÅ ÂÛ ¨ØÆÛ ÓÉâÄ¼ ªã¼ÏÛ ÂÇ¼Ï / 

ÌÝóª ÂÇ¼Ï ÚÒó° ²ÌðÙ ¨ÏÒØÚ¥¤Ø ²ØÒã¢  

 • ÏÛ-°èÚ¨â¬ ÂØ ÇØÏÌ ÊÏÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 02-06-2017 

• Éè×¨ ÚÒó° ÇÛÓ ²ÌðØ ¨ÏÒØ¦Ý» ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 12-06-2017 

• ¸ÛÆÞ ÚÒó° ÇØÏÌ ²ÌðØ ¨ÏÒØ¦Ý» ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 15-06-2017 

 

ÚÒÓÖãÓÖ Åë¶ : Ú¥Õ ÇØÏÌ ¸Ø¨ ÏÙÕÛ ÌÝóª-ÂÇ¼Ï ÅØ ÊãÚ²¤Ø ²ØÒã Ú¥Ó ÇØÏÌ ÅÞâ ¨ãÒÐ ªã¼ÏÛ ÂÇ¼Ï ²Ù ÌÝóª-ÂÇ¼Ï ÚÒªã ÂÓ¼Û ÕÛ ²ÌðØ 

¨ÏÒØÚ¥¤Ø ²ØÒã ²Û¢ 

 


