ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ
1) ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ/ਸੰਯੁਕਤ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) ਦੇ
ਸੀਏਡੀ 1.6 ਮਿਲਿਅਨ (ਆਈਐਨਆਰ 8 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ (ਵਹਾਇਟ
ਕਾਰਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ 22 ਤੋਂ 26 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3) ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਘਰ/ਫਲੈਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜਮਾਂ ਰਕਮ, ਬੈਂਕ
ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
4) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
5) ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ
ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨਪਾਤ 90% ਹੈ।
6) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਕਨੇਡਿਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
7) ਆਪਣਾ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ/ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਕਿਤਸਾ
ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓਗੇ।
9) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ 25% ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
18,000 ਸੀਏਡੀ ਤੱਕ ਭੋਜਨਵਿਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ/ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ:
1) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਫੀਸ ਸੀਏਡੀ 15,111ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2) ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਜੂਰੀ 3-6 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
3) ਮੌਟ੍ਰਿਅਲ ਜਾਂ ਹੌਂਗਕੌਂਗ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4) ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ
ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ( ਬੌਂਡ) ਵਸੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏਡੀ 800,000
(ਆਈਐਨਆਰ 4.00 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ
ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਡੀ 2,20,000 ਲਈ ਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਲਈ @5.5% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਆਈਐਨਆਰ 115 ਲੱਖ ਅਨੁਮਾਨਿਤ)।
5) ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ ਨੂੰ ਸੀਏਡੀ 1,050, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸੀਏਡੀ 550 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਖ਼ਸ
ਲਈ ਸੀਏਡੀ 150 ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6) ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਕਿਤਸੀਏ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ PCC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਮਾਂ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7) ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀਜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ:
ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1) ਦਰਖ਼ਾਸਤੀ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਕਿਤਸੀਏ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋਣ, (ਏਡਸ, ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ)
2) ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।
4) ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ।

