ਜਾਤੀਗਤ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਨਨਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਨਰਸ਼ਦ

ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਪਨਰਸ਼ਦ (ਨਿਸ ਿੂੰ ਿੀਚੇ “CIC” ਨਿਹਾ ਨਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਾਰਿ
ਲੂੰ ਬੀ-ਨਮਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਿੀਤਿ ਸਮੁੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਿਾਰ ਿੂੰ
ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇੁੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਿਾਲ ਹੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਇੁੱਿ ਸਚਿਾ ਚੈਿਲ ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਮਸਨਲਆਂ ‘ਤੇ
ਸਲਾਹ ਮੂੰਗੀ ਿਾ ਸਿੇ। ਪਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੁੱਚ ਸਧਾਰ ਿਰਿ ਦੇ ਲਈ, CIC ਅਚਾਰ
ਸੂੰਨਹਤਾਵਾਂ ਿੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੂੰਿੀਿਰਿ ਅਤੇ ਰੇਨ ੂੰਗ ਸਿੀਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਿ ਲਈ,
ਅਗੇਰੀ ਖੋਿ ਅਤੇ ਮਾਿਵ-ਸ਼ਿਤੀ ਨਵਿਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਿਰਿ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਣ
ਮਾਪਦੂੰਡਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਿੂੰ ਸਨਵਧਾਿਿਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੂੰਗੇ ਅਨਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਿਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਿ ਸੂੰਿੇਤਿਾਂ ਿੂੰ ਇਿੁੱਠਾ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਰੁੱਥ ਹੈ।
CIC ਿੇ ਸਲਾਿਾ ਫੁੱਲ- ਾਈਮ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪਾਰ - ਾਈਮ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਯੋਗਪਰਿ
ਨਸਖਲਾਈ ਸਿੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ
ਲਗਿਗ 80 000 ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿੂੰ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਿਾਲ ਹੀ, CIC ਨਿਰਮਾਣ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿੂੰ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ ਵੀ ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਨਸਨਵਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਰੇਡ
ਿਾਂਚਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ-ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਇਲੈੁੱ ਿ ਰੀਿਲ ਅਤੇ ਨਮਿੈਿੀਿਲ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਅਤੇ
ਿਰੇਿ ਸੂੰਚਾਲਿਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੀਿਰਿ ਿਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ) ।

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ

⚫

⚫

ਮੌਿਦਾ ਉਪਾਅ

CIC ਇੁੱਿ ਅਨਿਹਾ ਿਾਰਿ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਨਹਣਯੋਗ
ਵਾਤਾਵਰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਿਬੁੱਧ ਹੈ ਿੋ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ
ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਨਸੁੱਨਖਆਰਥੀਆਂ, ਨਮਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਿਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸੇ
ਵੀ ਿੇਦਿਾਵ, ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮਿਤ ਹੋਵ।ੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਪਨਰਸ਼ਦ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂੰਡ 29 ਦੇ
ਤਨਹਤ, CIC ਿੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ
ਪਾਠਿਰਮ ਅਤੇ ਰੇਡ ਿਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਿ ਦੇ ਲਈ
“ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨਸਖਲਾਈ ਬੋਰਡ” ਿੂੰ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ।
ਿੀਤੀ

⚫

CIC ਿੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਿੀਤੀ ਿੂੰ ਨਵਿਨਸਤ ਿੀਤਾ
ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿੇ ਨਿ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀ CIC
ਦੇ ਨਿਸੇ ਹੋਰ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ, ਨਮਲਣ ਵਾਨਲਆਂ,
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ਿਾਂ ਨਿਸੇ CIC ਸੇਵਾ ਉਪਿੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਦਿਾਵ, ਉਹਿਾਂ
ਿੂੰ ਦਖੀ ਿਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਿਹੀ ਂ ਿਰਦੇ। ਇਸ ਬਰਾਬਰ
ਅਵਸਰ ਿੀਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ CIC ਵੁੱਲੋਂ ਿੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਿੂੰ CIC ਦੇ ਪਰੇ ਸ ਾਫ ਿੂੰ ਿਾਰੀ ਿੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।
ਸ ਾਫ ਨਸਖਲਾਈ
⚫

CIC ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਿੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਿ ਦੇ
ਲਈ ਦੋਿਾਂ ਫਰੂੰ ਲਾਈਿ ਸ ਾਫ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਸ ਾਫ ਿੂੰ
ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨਵੁੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਸਖਲਾਈ
ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਿਨਮਸ਼ਿ
(EOC) ਦੇ ਪਰਤੀਨਿੁੱ ਧ CIC ਦੇ ਸ ਾਫ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਰੋਬਾਰੀ
ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਿੇਂਦਰਤ ਿਾਤੀਗਤ
ਿੇਦਿਾਵ ਅਨਧਆਦੇਸ਼ ਿੂੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰਣਗੇ।
ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਰੇਡ ਿਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ

⚫

⚫

⚫

⚫

CIC ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੁੱਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱਚ 3 ਫੁੱਲ- ਾਈਮ
ਛੋ ੇ ਪਾਠਿਰਮ ਪਰਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ
ਨਵੁੱਚ ਿਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੁੱਛਤ ਨਸੁੱਨਖਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਰੀਗਰੀ ਿੌਸ਼ਲ ਦੇ ਿਾਲ ਲੈ ਸ ਿਰ ਸਿਣ।
ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਿੁੱਤੇ ਨਦੁੱਤੇ
ਿਾਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਿਰਿ ਦੇ ਲਈ, CIC
ਨਸਖਲਾਈ ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਦੇ ਨਵਤਰਿ ਨਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿ ਲਈ
ਵਾਧ ਅਿਵਾਦਿਾਂ ਿੂੰ ਨਿਯਿਤ ਿਰੇਗੀ।
CIC ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੁੱਚ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱਚ 15 ਪਾਰ - ਾਈਮ
ਸਰੁੱਨਖਆ ਸੂੰਬਧ
ੂੰ ੀ ਪਾਠਿਰਮ ਪਰਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਚੀਿੀ
ਿਾਸ਼ਾ ਿਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਵੁੱਚ ਨਿਯਿਤ ਨਿਰਮਾਣ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸਰੁੱਨਖਆ ਦੀ ਿਾਗਰਿਤਾ ਿੂੰ ਵਧਾਇਆ ਿਾ
ਸਿੇ।
CIC ਿੇ 2015 ਨਵੁੱਚ ਪੂੰਿੀਨਿਰਤ ਸਾਧਾਰਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੂੰ
ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਿੀਨਿਰਤ ਅਰਧ-ਿੌਸ਼ਲ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ “ਿਸਲੀ ਘੁੱ -ਸੂੰਨਖਅਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੌਸ਼ਲ
ਵਾਧਾ ਪਾਠਿਰਮ” ਦੇ ਤਨਹਤ 5 ਪਾਰ - ਾਈਮ ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਰਆਤ ਿੀਤੀ।
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰੇਿ ਸੂੰਚਾਲਿ ਦੇ
ਲਈ ਪਰਮਾਣੀਿਰਿ ਿਾਂਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ
ੈ
ਪੇਪਰ
ਉਪਲਬਧ ਹਿ। CIC ਿਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿੂੰ
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ਅਿਵਾਦਿਾਂ (CIC ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਬੂੰਧਤ) ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਣ ਦੀ ਆਨਗਆ
ਵੀ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਚਾਰਿ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ
⚫

⚫

CIC ਆਯੋਿਤ ਿੀਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ
ਨਵੁੱਚ ਿਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ
ਿੂੰ ਆਿਰਨਸ਼ਤ ਿਰਿ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਨਲਖੀਆਂ ਪਰਚਾਰਿ
ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦਾ ਸੂੰਚਾਲਿ ਿਰਦਾ ਹੈ:
➢ ਸੇਵਾ ਨਵੁੱਚ ਨਿਯਿਤ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਯਮਤ ਨਵਨਿ ਾਂ;
➢ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਿ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਨਿਰੂੰਤਰ ਸੂੰਪਰਿ
ਨਵੁੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਮੀਨਡਆ ਚੈਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਿਸਲੀ
ਘੁੱ ਸੂੰਨਖਅਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਿ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ; ਅਤੇ
➢ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ
ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਿਿਵ
ਿਾਰਿਿਰਮ, ਨਿਵੇਂ ਨਿ ਿਰੀਅਰ ਗੁੱਲਹ-ਬਾਤ, ਿਾਰਿੀਵਲ
ਅਤੇ ਿੌਿਰੀ ਸਮੇਲ ਦੇ ਆਯੋਿਿ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ
ਮਿੋਰੂੰਿਿ ਦੇ ਨਦਿ;
CIC ਿੇ ਨਲਬਰਲ ਸ ਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸੁੱਨਖਅਿ
ਸਮੁੱਗਰੀ ਨਵਿਨਸਤ ਿੀਤੀ। CIC ਿਸਲੀ ਘੁੱ ਸੂੰਨਖਅਿ
ਸਮਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਰਿ ਵਾਲੇ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸਿੈਂਡਰੀ ਸਿਲਾਂ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੂੰਗਠਿਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸਨਹਯੋਗ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ
ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ
ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੁੱਧ ਢੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ।
ਿਸਲੀ ਘੁੱ ਸੂੰਨਖਅਿ ਸੇਵਾ ਦਲ

⚫

ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਲੋ ਿਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿੀ ਵੁੱਧਦੀ ਸੂੰਨਖਆ
ਿੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, CIC ਿੇ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਿੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਸਲੀ ਘੁੱ ਸੂੰਨਖਅਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿੀਤੀ
ਨਿਸ ਨਵੁੱਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:
➢ CIC ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੂੰ ਹੁੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂੰਬੂੰਧਤ
ਸੂੰਗਠਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਦਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਦੌਰਾ ਿਰਿਾ;
➢ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਰੇਡ ਿਾਂਚ ਦੇ ਮੌਿ ੈਸ ਪੇਪਰ
ਦਾ ਅਿਵਾਦ ਿਰਿਾ;
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➢ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਨਵਆਨਖਆ ਅਤੇ
ਅਿਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਿ ਿਰਿਾ; ਅਤੇ
➢ CIC ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੂੰ ਹੁੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ
ਿੂੰ ਆਯੋਿਤ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਨਵੁੱਚ ਿਾਗੀਦਾਰੀ
ਿਰਿਾ।
ਿਨਵੁੱਖ ਦੇ ਿੂੰਮ ਦਾ
ਮਲਾਂਿਣ

⚫

⚫

⚫

⚫

ਨਲੁੱ ਤੇ ਗਏ/ਨਲੁੱ ਤੇ
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧ
ਉਪਾਅ

CIC ਹਰੇਿ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਿੀਤੀ ਦੀ
ਸਮੀਨਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ।
CIC ਆਪਣੇ ਸ ਾਫ ਅਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂੰ ਿਾਤੀਗਤ
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨਵੁੱਚ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਿਾਗਰਿਤਾ ਅਤੇ
ਸੂੰਵੇਦਿਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਸਿ ਤੋਂ
ਿਵੀਿਤਮ ਿਾਣਿਾਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰੁੱਖਗ
ੇ ਾ।
CIC ਉੁੱਪਰ ਨਦੁੱਤੇ ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਿੂੰ
ਨਿਰੀਖਣ ਅਧੀਿ ਰੁੱਖੇਗਾ।
CIC ਨਿਰਮਾਣ ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡ
ਰੇ ਿਾਂਚ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨਵੁੱਚ
ਮੌਿਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਨਵੁੱਚ
ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਣਾ ਿਾਰੀ
ਰੁੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਨਵੁੱਚ ਪਾਠਿਰਮ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਿਨਸਤ ਿਰੇਗਾ।
ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ

⚫

CIC ਿਨਵੁੱਖ ਨਵੁੱਚ ਮੂੰਗ ਖੜੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਨਵੁੱਚ ਹੋਰ
ਉਨਚਤ ਪਾਠਿਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡ ਿਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਿ ‘ਤੇ
ਨਵਚਾਰ ਿਰੇਗਾ।
ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਡ
ਰੇ ਿਾਂਚ ਪੇਪਰ

⚫

ਉਹਿਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਤੂੰਿ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਯਾਿੀ ਿੇਪਾਲੀ, ਨਹੂੰਦੀ
ਅਤੇ ਉਰਦ) ਨਵੁੱਚ ਰੇਡ ਿਾਂਚ ਪੇਪਰ ਪਰਦਾਿ ਿਰਿ ਲਈ
ਪਾਇਲ ਸਿੀਮ ਲਾਂਚ ਿਰੋ ਿੋ ਿਾਂਤ-ਿਾਂਤ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਦੇ
ਲੋ ਿਾਂ ਨਵੁੱਚ ਵੁੱਧ ਮਸ਼ਹਰ ਹੈ। CIC ਇਹਿਾਂ ਨਤੂੰਿ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ
ਹੋਰ ਿਾਂਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਅਿਵਾਦ ਿਰਿ ‘ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਿਰੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਣ ਨ ਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਲਪਸੰਨਿਇਕੋਂ ਉਿੱਤੇ ਉਪ - ਕਮੇਟੀ

⚫

CIC ਿੇ ਿਸਲੀ ਘੁੱ ਨਗਣਤੀਆਂ ਨਵੁੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਿੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਿ ਅਤੇ CIC ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂੰਤਰ ਨਵਸਤਾਰ
ਿਰਿ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ 'ਤੇ ਇੁੱਿ
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ਸਬ-ਿਮੇ ੀਆਂ ਦਾ ਗਠਿ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਿਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿੂੰ ਹੁੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਿਦਾ ਅਤੇ ਯੋਿਿਾਬੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ
ਪੁੱਛ-ਨਗੁੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਫਤਰ-ਇੂੰਚਾਰਚ ਿਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ:
ੈ ੀਫੋਿ ਸੂੰਨਖਆ
ਲ
ਸੰਪਰਕ
ਫੈਿਸ ਸੂੰਨਖਆ
ਈਮੇਲ
ਡਾਿ ਪਤਾ

:
:
:
:
:

(852) 2100 9000
ਜਾਤੀ ਅਲਪ ਸੰਨਿਅਕ ਸੇ ਾ ਦਲ
(852) 2100 9249
emservice@cic.hk
38/F, COS Centre, 56 Tsun Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, Hong Kong.
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