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ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਖਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੱ ਕਲੈੱਟ ਲਈ ਅਡੈਂਡਮ ਨੰ. 3
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਖਟਸ
ਰਾਜ (ਆਇਰਲੈਂ ਡ) ਖ ੱ ਚ ਰਖਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਖਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਫਸਲੇ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 (3) ਦੇ ਤਖਿਤ, ਖਕਸੇ ਖਿਨੈਕਾਰ ਨੰ ਰਾਜ ਖ ੱ ਚ ਰਖਿਣ ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਮੰ ਤਰੀ ਿੇਠ ਖਿਿੇ ਨੰ ਖਧਆਨ ਖ ੱ ਚ ਰੱ ਿਦੇ ਿੋਏ, ਖਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਖਰ ਾਰ
ਅਤੇ ਖ ਅਕਤੀਗਤ ਿਾਿਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਨਜੀ ਅਤੇ ਪਖਰ ਾਰਕ ਖਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਸਖਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ
ਅਖਧਕਾਰ ਿਾਰੇ ਖ ਚਾਰ ਕਰਨਗੇ(a) ਰਾਜ ਨਾਿ ਖਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਦੀ ਪਰਖਕਰਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ,
(b) ਮਾਨ ਤਾ ਾਦੀ ਖ ਚਾਰ,

(c) ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ (ਖਜੱ ਥੇ ਉਖਚਤ ਅਤੇ ਖਨਸ਼ਖਚਤ ਿੋ ੇ) ਿਾਿਰ ਖਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਚਖਰੱ ਤਰ ਅਤੇ ਚਾਿ ਚਿਣ

(ਅਪਰਾਖਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ),

(d) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਖਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖ ਚਾਰ, ਅਤੇ
(e) ਿੋ ਕਖਿਤ ਦੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਖ ਚਾਰ।
ਨੋਟ
ਿਾਿਾਂਖਕ ਮੰ ਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਖ ੱ ਚ ਖਿਨੈਕਾਰਾਂ ਖ ਰੁੱ ਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਖਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ੇਰਖ ਆਂ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਖਕ ਖਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰ ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਿਾਿਰ ਉਿਨਾਂ
ਖ ਰੁੱ ਧ ਦਰਜ ਖਕਸੇ ੀ ਅਪਰਾਖਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਿੰ ਧ ਖ ੱ ਚ ਮੰ ਤਰੀ ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ
ਅਗਸਤ 2019
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