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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (IPO 2) ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ 
ਡ ੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖਵੱਚ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ – ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਖਲੰਕ ਤੇ ਕਖਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ੜ੍ਹੋ 
 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਢੰਗ ਹ  ਜੋ ਰਾਜ ਖਵੱਚ 
ਰਖਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖਵੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਖਿਊਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹ । 
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤਰ ਦੇ ਖਧਆਨ ਖਵੱਚ ਆ ਖਗਆ ਹ  ਖਕ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 
(IPO 2) ਦੀ ਅਰਜੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਡ ੈੱਡਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹ  ਜੋ ਖਕ ਹਾਲ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਖਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹ । ਇਸ ਦਿਤਰ ਨੇ ਖਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਦੰਖਦਆ ਹੋਇਆਂ ਖਲੱਖਿਆ ਹ  ਖਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (IPO 2)ਲਈ ਅਰਜੀ "ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ 
ਹ ,ਕਵਖਰੰਗ ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ 20 ਕਾਰਜ ਖਦਨਾਂ ਦੇ   ਅੰਦਰ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । 
 
ਸ਼ੰਸਾ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਖਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਖਧਆਨ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ਖਕ ਇਹ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ 
ਖਮਤੀ ਖਸਰਫ਼ ਖਜਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਖਵਧੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡ ੈੱਡਲਾਈਨ ਹ । 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਚਕੀਲਾਪ੍ਨ ਖਦੱਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ ਹ  ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਜੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਹ  ਵਾਧੂ ਸਮੇ ਦਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹ । 
 
ਖਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਹ  ਖਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤਰ ਖਵੱਚ ਪੂ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ , 
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁਸੂਖਚਤ ਇੰਟਰਖਵਊ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿਤੇ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਤੱਕ।   
ਇਹ ਸੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਏਗੀ ਖਕ IPO ਇੰਟਰਖਵਊਰ 
ਕੋਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਖਵਊ ਦੀ ਖਮਤੀ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ਗੀ ਖਵੱਚ ਮੰਖਨਆ ਖਗਆ ਹ । 
 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ  ਖਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਖਟਸ ਖਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹ । 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: 
info@ipo.gov.ie ਜਾਂ ਟ ਲੀਿਨੋ: (01) 6028008 

 
 


