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ਛਛਾਾਣਣ 
 

ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਐਐਤਤਯਯ 

ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਉਉਦਦਮਮ ਇਇੱਏੱਏ ਆਆਯਯਸਸਥਥਏਏ ਸਸਟਟਭਭ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲੱਐੱਐ ਏਏਟਟਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦਾਾ ਇਇੱਏੱਏ ੰਮੰਮਜਜਨਨ ਅਅਤਤ ੰਚੰਚਲਲ ਵਵ ਜਜ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦ 
ਇਇਰਰਾਾਜਜ ਦਦ ਰਰਈਈ ਸਸਏਏਊਊਯਯਸਸਟਟਲਲ, ਸਸਨਨਲਲਾਾਯਯਏਏ, ੁਨੁਨਯਯਲਲਾਾ ਅਅਤਤ ਦਦਯਯਦਦਨਨਾਾਲ਼ਲ਼ਏਏ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ਉਉਤਤਾਾਦਦ ਅਅਤਤ ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਦਦਾਾ 
ਵਵ।। ਆਆਧਧੁਸੁਸਨਨਏਏ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਏਏਟਟਯਯ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲਯਯ ਭਭਜਜੂਦੂਦ ਵਵੁੁੰਦੰਦ ਵਵਨਨ ਜਜ ਸਸੱਸੱਸਐਐਅਅਏਏ ਭਭਾਾਵਵਯਯਾਾਾਂਾਂ ਅਅਤਤ ਯਯਾਾਭਭਾਾਵਵਯਯਾਾਾਂਾਂ ਤਤ 
ਸਸਨਨਯਯਬਬਯਯ ਵਵੁੁੰੰਦਦ ਵਵਨਨ।। ਸਸਲਲਲ਼ਲ਼ਲਲ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਉਉਦਦਮਮ ਬਬ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਜ਼ਜ਼ਆਆਦਦਾਾ ਰਰਸਸੱਧੱਧ ਉਉਦਦਮਮ ਵਵ।। ਇਇਵਵ ਸਸਲਲਏਏਸਸਤਤ ਦਦਲ਼ਲ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ 
10% ਜਜੀੀ ਡਡੀੀ ੀੀ ਦਦਾਾ ਆਆਧਧਾਾਯਯ ਵਵ।। ਮਮੂਨੂਨਾਾਇਇਟਟਡਡ ਸਸਨਨਲ਼ਲ਼ਾਾਨਨ ਅਅੰਤੰਤਯਯਯਯਾਾਲ਼ਲ਼ਟਟਯਯੀੀ ਟਟੈਂੈਂਡਡਯਯਡਡ ਉਉਦਦਮਮਸਸਏਏ ਲਲਯਯੀੀਏਏਯਯਣਣ ਦਦ ਅਅਨਨੁੁਾਾਯਯ 
ਆਆਧਧੁਸੁਸਨਨਏਏ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਨਨੂੂੰ ੰਵਵਤਤਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਏਏੰਭੰਭਾਾਾਂਾਂ, ਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਅਅਤਤ ਡਡੈਂੈਂਟਟਰਰ ਅਅਸਸਬਬਆਆਾਾਾਂਾਂ ਅਅਤਤ ਦਦੂੂਜਜ ਭਭਨਨੁੁੱਐੱਐੀੀ ਸਸਵਵਤਤ ਅਅਸਸਬਬਆਆਾਾਾਂਾਂ ਦਦ 
ਭਭੈਂੈਂਟਟ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਯਯਬਬਾਾਸਸਲ਼ਲ਼ਤਤ ਏਏੀੀਤਤਾਾ ਸਸਆਆ ਵਵ।। ਯਯਾਾਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਏਏੰਭੰਭਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰਨਨਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ੁੁਯਯਸਸਲਲਜਜਨਨ, ਸਸਭਭਡਡ ਲਲਾਾਈਈਲਲ, 
ਸਸਪਪਜਜੀੀਥਥਯਯਾਾਸਸਟਟ ਜਜਾਾਾਂਾਂ ਡਡਾਾਇਇਨਨ ਸਸਟਟਏਏ ਰਰਮਮਲ਼ਲ਼ਾਾਰਰਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ, ਥਥਾਾਰਰਾਾਜਜੀੀ ਏਏਰਰੀੀਸਸਨਨਏਏ ਆਆਸਸਦਦ ਦਦ ਅਅਧਧੀੀਨਨ ਏਏੀੀਤਤ  ਏਏੰਭੰਭ ਦਦ ਤਤਸਸਵਵਤਤ 
ਭਭਸਸਝਝਆਆ ਜਜਾਾਾਂਾਂਦਦਾਾ ਵਵ।। 

 
  

  

    



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ਛਛਾਾਣਣ 
 

ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਐਐਤਤਯਯ 

ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਉਉਦਦਮਮ ਇਇੱਏੱਏ ਆਆਯਯਸਸਥਥਏਏ ਸਸਟਟਭਭ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲੱਐੱਐ ਏਏਟਟਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦਾਾ ਇਇੱਏੱਏ ੰਮੰਮਜਜਨਨ ਅਅਤਤ ੰਚੰਚਲਲ ਵਵ ਜਜ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦ 
ਇਇਰਰਾਾਜਜ ਦਦ ਰਰਈਈ ਸਸਏਏਊਊਯਯਸਸਟਟਲਲ, ਸਸਨਨਲਲਾਾਯਯਏਏ, ੁਨੁਨਯਯਲਲਾਾ ਅਅਤਤ ਦਦਯਯਦਦਨਨਾਾਲ਼ਲ਼ਏਏ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ਉਉਤਤਾਾਦਦ ਅਅਤਤ ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਦਦਾਾ 
ਵਵ।। ਆਆਧਧੁਸੁਸਨਨਏਏ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਏਏਟਟਯਯ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲੱਐੱਐ ਲਲਯਯ ਭਭਜਜੂਦੂਦ ਵਵੁੁੰਦੰਦ ਵਵਨਨ ਜਜ ਸਸੱਸੱਸਐਐਅਅਏਏ ਭਭਾਾਵਵਯਯਾਾਾਂਾਂ ਅਅਤਤ ਯਯਾਾਭਭਾਾਵਵਯਯਾਾਾਂਾਂ ਤਤ 
ਸਸਨਨਯਯਬਬਯਯ ਵਵੁੁੰੰਦਦ ਵਵਨਨ।। ਸਸਲਲਲ਼ਲ਼ਲਲ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਉਉਦਦਮਮ ਬਬ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਜ਼ਜ਼ਆਆਦਦਾਾ ਰਰਸਸੱਧੱਧ ਉਉਦਦਮਮ ਵਵ।। ਇਇਵਵ ਸਸਲਲਏਏਸਸਤਤ ਦਦਲ਼ਲ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ 
10% ਜਜੀੀ ਡਡੀੀ ੀੀ ਦਦਾਾ ਆਆਧਧਾਾਯਯ ਵਵ।। ਮਮੂਨੂਨਾਾਇਇਟਟਡਡ ਸਸਨਨਲ਼ਲ਼ਾਾਨਨ ਅਅੰਤੰਤਯਯਯਯਾਾਲ਼ਲ਼ਟਟਯਯੀੀ ਟਟੈਂੈਂਡਡਯਯਡਡ ਉਉਦਦਮਮਸਸਏਏ ਲਲਯਯੀੀਏਏਯਯਣਣ ਦਦ ਅਅਨਨੁੁਾਾਯਯ 
ਆਆਧਧੁਸੁਸਨਨਏਏ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਨਨੂੂੰ ੰਵਵਤਤਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਏਏੰਭੰਭਾਾਾਂਾਂ, ਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਅਅਤਤ ਡਡੈਂੈਂਟਟਰਰ ਅਅਸਸਬਬਆਆਾਾਾਂਾਂ ਅਅਤਤ ਦਦੂੂਜਜ ਭਭਨਨੁੁੱਐੱਐੀੀ ਸਸਵਵਤਤ ਅਅਸਸਬਬਆਆਾਾਾਂਾਂ ਦਦ 
ਭਭੈਂੈਂਟਟ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਯਯਬਬਾਾਸਸਲ਼ਲ਼ਤਤ ਏਏੀੀਤਤਾਾ ਸਸਆਆ ਵਵ।। ਯਯਾਾਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਏਏੰਭੰਭਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰਨਨਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ੁੁਯਯਸਸਲਲਜਜਨਨ, ਸਸਭਭਡਡ ਲਲਾਾਈਈਲਲ, 
ਸਸਪਪਜਜੀੀਥਥਯਯਾਾਸਸਟਟ ਜਜਾਾਾਂਾਂ ਡਡਾਾਇਇਨਨ ਸਸਟਟਏਏ ਰਰਮਮਲ਼ਲ਼ਾਾਰਰਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ, ਥਥਾਾਰਰਾਾਜਜੀੀ ਏਏਰਰੀੀਸਸਨਨਏਏ ਆਆਸਸਦਦ ਦਦ ਅਅਧਧੀੀਨਨ ਏਏੀੀਤਤ  ਏਏੰਭੰਭ ਦਦ ਤਤਸਸਵਵਤਤ 
ਭਭਸਸਝਝਆਆ ਜਜਾਾਾਂਾਂਦਦਾਾ ਵਵ।। 

 
  

  

    

 

 
 
 

 

ਬਬਾਾਯਯਤਤ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਵਵਤਤ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਐਐਤਤਯਯ  

ਸਸਵਵਤਤੰਬੰਬਾਾਰਰ ਐਐਤਤਯਯ ਬਬਾਾਯਯਤਤ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਇਇੱਏੱਏ ਅਅਸਸਜਜਵਵਾਾ ਐਐਤਤਯਯ ਵਵ ਜਜ ਭਭੁਨੁਨਾਾ ਦਦੀੀ ਰਰਾਾਤਤੀੀ ਅਅਤਤ ਨਨਏਏਯਯੀੀ ਸਸਨਨਯਯਭਭਾਾਣਣ ਦਦਲਲਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਤਤਸਸਵਵਤਤ ਤਤਜ਼ਜ਼ੀੀ 
ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ਸਸਲਲਏਏਸਸਤਤ ਵਵ ਸਸਯਯਵਵਾਾ ਵਵ।। ਇਇਥਥ ਸਸਵਵਤਤੰਬੰਬਾਾਰਰ ਉਉਦਦਮਮ ਵਵਤਤਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ, ਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਜਜੰਤੰਤਯਯਾਾਾਂਾਂ, ਡਡਾਾਏਏਟਟਯਯੀੀ ਜਜਾਾਾਂਾਂਚਚਾਾਾਂਾਂ, ਆਆਊਊਟਟਯਯਸਸੰੰ, 
ਟਟਰਰੀੀ ਭਭਡਡੀੀਸਸਨਨ ਅਅਤਤ ਰਰਾਾਇਇਏਏ ਦਦ ਐਐਤਤਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਤਤਸਸਵਵਤਤ ਲਲਸਸਐਐਆਆ ਜਜਾਾਾਂਾਂਦਦਾਾ ਵਵ।। ਉਉਦਦਮਮ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਲਲਏਏਾਾ ਉਉਦਦੀੀ ਏਏਲਲਯਯਜਜ, ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਅਅਤਤ 
ਸਸੱਸੱਸਐਐਅਅਏਏ ਭਭਾਾਵਵਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਲਲੱਡੱਡੀੀ ਸਸਣਣਤਤੀੀ ਦਦੀੀ ਭਭਜਜਫਫੂਤੂਤੀੀ ਦਦ ਏਏਾਾਯਯਨਨ ਵਵ ਸਸਯਯਵਵਾਾ ਵਵ।। ਆਆਧਧੁਸੁਸਨਨਏਏ ਸਸਵਵਤਤੰਬੰਬਾਾਰਰ ਦਦਾਾ ਇਇੱਏੱਏ ਫਫਵਵੁਤੁਤ ਵਵੀੀ 
ਭਭਵਵੱਤੱਤਲਲੂਯੂਯਨਨ ੰਏੰਏਰਰ ਵਵ ਯਯ ਸਸਵਵਤਤਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਸਸਲਲਏਏਾਾ।। ਇਇੱਏੱਏ ਯਯ ਸਸਵਵਤਤਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ ਵਵਾਾਉਉਏਏੀੀਸਸੰੰ ਅਅਤਤ ਰਰਾਾਾਂਾਂਡਡਯਯੀੀ 
ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਦਦੀੀ ਵਵ: ਬਬਜਜਨਨ ਅਅਤਤ ਦਦੂੂਜਜੀੀਆਆਾਂਾਂ ਯਯ ਦਦੀੀਆਆਾਂਾਂ ਜ਼ਜ਼ਯਯੂਯੂਯਤਤਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਰਰਈਈ ਐਐਯਯੀੀਦਦਾਾਯਯੀੀ ਜਜਾਾਯਯੀੀ ਏਏਯਯਦਦੀੀ ਵਵ; ਬਬਜਜਨਨ ਅਅਤਤ ਨਨਏਏ 
ਦਦੀੀ ਸਸਤਤਆਆਯਯੀੀ ਅਅਤਤ ਉਉਨਨੂੂੰ ੰਯਯਲਲ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਸਸਐਐਾਾਉਂਉਂਦਦੀੀ ਵਵ।। ਇਇੱਏੱਏ ਚਚ ਚਚ  ਸਸਫਫਤਤਯਯ ਤਤ  ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰਸਸਲਲਅਅਏਏਤਤੀੀਤਤ ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਲਲੀੀ 
ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਦਦੀੀ ਵਵ  ਸਸਜਜਲਲੇਂੇਂ ਸਸਏਏ ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣਾਾ, ਸਸਤਤਆਆਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਅਅਤਤ ਾਾਜ਼ਜ਼ਸਸਰਰੰੰਾਾਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ।। ਇਇ ਰਰਈਈ ਇਇੱਏੱਏ ਚਚ ਚਚ  ਵਵਠਠ ਸਸਰਰਐਐੀੀਆਆਾਂਾਂ 
ਲਲਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਦਦਾਾ ਵਵ:  

1. ਧਧੀੀ ਈਈ ਐਐੁਯੁਯਾਾਏਏ ਜਜਾਾਾਂਾਂ ਜਜਸਸਟਟਰਰ ਤਤਯਯ ਤਤ ਧਧੀੀ ਈਈ ਐਐੁਯੁਯਾਾਏਏ ਦਦ ਅਅਨਨੁੁਾਾਯਯ ਬਬਜਜਨਨ ਦਦੀੀ ਸਸਤਤਆਆਯਯੀੀ 

2. ਭਭਡਡੀੀਏਏਲ਼ਲ਼ਨਨ ਦਦਾਾ ਰਰਫਫੰਧੰਧ 

3. ਐਐਾਾ ਚਚਭਭੜੜੀੀ ੰਬੰਬਾਾਰਰ ਦਦਾਾ ਰਰਫਫੰਧੰਧ 

4. ਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਉਉਏਏਯਯਨਨ, ਰਰਾਾਈਈ ਅਅਤਤ ਜਜੰਤੰਤਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦਾਾ ਇਇਤਤਭਭਾਾਰਰ 

5. ਯਯਪਪ ਜਜਐਐਭਭਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰੰਤੰਤੁੁਸਸਰਰਤਤ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਰਰਈਈ ਡਡਯਯਸਸੰੰ ਨਨੂੂੰ ੰਫਫਦਦਰਰਣਣਾਾ 

6.ਆਆਾਾਨਨ ਉਉਾਾਅਅ ਅਅਤਤ ਟਟਟਟ ਏਏਯਯਨਨ ਤਤਾਾਾਂਾਂ ਜਜ ਭਭੇਂੇਂ ਭਭੇਂੇਂ ਤਤ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦੀੀ ਭਭਡਡੀੀਏਏਰਰ ਸਸਥਥਤਤੀੀ ਦਦੀੀ ਜਜਾਾਾਂਾਂਚਚ ਏਏੀੀਤਤੀੀ ਜਜਾਾ ਏਏ 

7. ਰਰਫਫੰਧੰਧ ਏਏਯਯਾਾਈਈਜ਼ਜ਼ ਰਰਯਯਾਾਭਭ ਏਏਯਯਨਨਾਾ 

8. ਟਟਯਯਭਭੀੀ ਦਦ ਆਆਣਣ ਆਆਭਭ ਏਏੰਭੰਭ ਰਰਾਾਤਤ ਏਏਯਯਨਨ ਤਤੋਂੋਂ ਫਫਾਾਅਅਦਦ ਇਇੱਏੱਏ ਟਟਯਯਭਭੀੀ ਦਦੀੀ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ 
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(ਯਯ ਸਸਵਵਤਤ ਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ) 

ਾਾਠਠ  - 1  ___________________________________________________________________________ 
ਏਏੰਭੰਭ ਦਦਾਾ ਰਰਫਫੰਧੰਧ ਏਏਯਯਨਨਾਾ  __________________________________________________ੀੀ  - (01 – 14) 
1.1 ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੜ ਰਾਉਣ ਅਤ ਾਉਣ 
1.2 ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਠ ਯੱਫ ਏਯਨੀ 
1.3 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਲ਼ਾਲਯ ਦਣਾ, ੰੂਯਨ ਫਡ ਫਾਥ, ਊਣੀ ਫਡ ਫਾਥ ਜਾਾਂ ਟੱਫ ਫਾਥ ਦਣਾ 
1.4 ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਨਾ ਸਏ ਾਯ ਏੰਭ ਵੀ ਢੰ ਦ ਨਾਰ ਵ ਯਵ ਵਨ 
1.5 ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਅਾਧਾਯਨ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਨੰੂ ਲਐਣਾ ਅਤ ਉ ਫਾਯ ਸਯਯਟ ਏਯਨਾ    

ਾਾਠਠ  - 2  ___________________________________________________________________________ 
ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦਾਾ ਾਾਜ਼ਜ਼ਸਸਰਰੰੰਾਾਯਯ___________________________________________ੀੀ  - (15 – 25) 
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2.2. ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਸਐਏ ੰਬਾਰ ਏਯਨੀ. 
2.3 ਵਅਯ ਟਾਈਰ ਫਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ਅਤ ਨਵੁੰਆਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਤਆਯ ਏਯਨਾ 

ਾਾਠਠ  - 3  ___________________________________________________________________________ 
ਸਸਤਤਆਆਯਯ  ਵਵਣਣ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਇਇੱਏੱਏ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦੀੀ ਭਭਦਦਦਦ ਏਏਯਯਨਨੀੀ _______________________________ੀੀ  - (26 – 31) 
3.1 ਭੁਥਾਜ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਆਯ ਏਯਨਾ 
3.2 ਮਾਦ ਯੱਐਣਮ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਤੱਥ 
3.3 ਆਈ ਲੀ ਰਾਈਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਏੰਭ ਏਯਨਾ   
3.4 ਡਾਏਟਯੀ ਤਯ ਤ  ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਸਲਚਾਯ 
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4.3 ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਸਲਚ ਲ਼ਾਭਰ ਏਦਭ 
4.4 ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਭੁਲ਼ਏਰਾਾਂ ਤ ਲੀ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦਾ ਵ ਅਤ ਨਯ/ੁਰਲਾਈਜ਼ ਨੰੂ ਇਦੀ 
ਸਯਯਟ ਲੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ: 
4.5 ਸਨਮਭ ਸਟਊਫਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣਾ 
4.6 ਲੱਐ ਲੱਐ ਭਡੀਏਰ ਸਥਤੀਆਾਂ ਦ ਰਈ ਉਸਚਤ ਬਜਨ 
4.7 ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ਬਜਨ ਦਾ ਸਯਏਾਯਡ 

ਾਾਠਠ  - 5  ___________________________________________________________________________ 
ਰਰੀੀਭਭੀੀਨਨਲ਼ਲ਼ਨਨ ਦਦ ਤਤਸਸਵਵਤਤ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ ਰਰਦਦਾਾਨਨ ਏਏਯਯਨਨੀੀ  _________________________ੀੀ  - (41 – 48) 
5.1 ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਰੀਭੀਨਲ਼ਨ ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ 
5.2 ਮੂਸਯਨਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨੀ 
5.3 ਮੂਯੀਨਯੀ ਏਥਯਾਈਜਲ਼ਨ 
5.4 ਏਭਡ ਦ ਇਤਭਾਰ ਦ ਤਸਵਤ ਭਫਾਈਰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨਾ  

ਾਾਠਠ  - 6  ___________________________________________________________________________ 
ਇਇੰਜੰਜਏਏਲ਼ਲ਼ਨਨ  ਦਦਾਾ  ਸਸਨਨਲਲਾਾਯਯਨਨ  ਅਅਤਤ  ਏਏੰਟੰਟਯਯਰਰ __________________________ੀੀ  - (49 –61) 
6.1 ਛਤੀ ਪਰਣ ਲਾਰੀ ਸਫਭਾਯੀ ਚ ਆਈ ਲੀ/ਡ ਦਾ ਪਰਾਲ  
6.2 ਅਏਲਾਇਅਰ੍ਡ ਈਸਭਊਨ ਡਪੀਲ਼ੀਨੀ ਸੰਡਯਭ ( ਆਈ ਡੀ ) 
6.3 ਪਾਈ ਦੀ ਸਲਧੀ 
6.4 ਮਾਦ ਯੱਐਣਮ ਦੂਜ ਤੱਥ 
6.5 ਵੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਧਣਾ 

ਾਾਠਠ  - 7  ___________________________________________________________________________ 
ਫਫਜ਼ਜ਼ੁਯੁਯ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ੰਚੰਚਾਾਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ____________________________ੀੀ  - (62 – 70) 
7.1 ਲੱਐ ਲੱਐ ਤਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਡੀਏਰ ਸਥਤੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਲਵਾਯ 
7.2 ਸਜੰ ਸਲਧੀ: ਭੰਤਏ 
7.3 ਸਸਜਜੰੰ ਅਅਤਤ ੰਚੰਚਾਾਯਯ  

ਾਾਠਠ  - 8  ___________________________________________________________________________ 
ਮਮਤਤਾਾ, ਅਅਸਸਧਧਏਏਾਾਯਯ ਅਅਤਤ ਲਲਤਤੀੀਯਯ ਦਦਾਾ ਏਏਡਡ__________________ੀੀ  - (71 – 75) 
8.1 ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਨਏਯੀ ਦੀਆਾਂ ਸਜੰਭਲਾਯੀਆਾਂ: 



 

 
 
 

 

 ਸਸਲਲਲ਼ਲ਼ਾਾ ੂਚੂਚੀੀ 
(ਯਯ ਸਸਵਵਤਤ ਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ) 

ਾਾਠਠ  - 1  ___________________________________________________________________________ 
ਏਏੰਭੰਭ ਦਦਾਾ ਰਰਫਫੰਧੰਧ ਏਏਯਯਨਨਾਾ  __________________________________________________ੀੀ  - (01 – 14) 
1.1 ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੜ ਰਾਉਣ ਅਤ ਾਉਣ 
1.2 ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਠ ਯੱਫ ਏਯਨੀ 
1.3 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਲ਼ਾਲਯ ਦਣਾ, ੰੂਯਨ ਫਡ ਫਾਥ, ਊਣੀ ਫਡ ਫਾਥ ਜਾਾਂ ਟੱਫ ਫਾਥ ਦਣਾ 
1.4 ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਨਾ ਸਏ ਾਯ ਏੰਭ ਵੀ ਢੰ ਦ ਨਾਰ ਵ ਯਵ ਵਨ 
1.5 ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਅਾਧਾਯਨ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਨੰੂ ਲਐਣਾ ਅਤ ਉ ਫਾਯ ਸਯਯਟ ਏਯਨਾ    

ਾਾਠਠ  - 2  ___________________________________________________________________________ 
ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦਾਾ ਾਾਜ਼ਜ਼ਸਸਰਰੰੰਾਾਯਯ___________________________________________ੀੀ  - (15 – 25) 
2.1. ਡੈਂਚਯ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨਾ ਅਤ ਟਯ ਏਯਨਾ     
2.2. ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਸਐਏ ੰਬਾਰ ਏਯਨੀ. 
2.3 ਵਅਯ ਟਾਈਰ ਫਣਾਉਣ ਦ ਰਈ ਅਤ ਨਵੁੰਆਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਤਆਯ ਏਯਨਾ 

ਾਾਠਠ  - 3  ___________________________________________________________________________ 
ਸਸਤਤਆਆਯਯ  ਵਵਣਣ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਇਇੱਏੱਏ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦੀੀ ਭਭਦਦਦਦ ਏਏਯਯਨਨੀੀ _______________________________ੀੀ  - (26 – 31) 
3.1 ਭੁਥਾਜ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਤਆਯ ਏਯਨਾ 
3.2 ਮਾਦ ਯੱਐਣਮ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਤੱਥ 
3.3 ਆਈ ਲੀ ਰਾਈਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ਸਤਆਯ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਏੰਭ ਏਯਨਾ   
3.4 ਡਾਏਟਯੀ ਤਯ ਤ  ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਸਲਚਾਯ 

ਾਾਠਠ  - 4  ___________________________________________________________________________ 
ਐਐਾਾਣਣ ਅਅਤਤ ੀੀਣਣ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦੀੀ ਭਭਦਦਦਦ ਏਏਯਯਨਨੀੀ  ____________________ੀੀ  - (32 – 40) 
4.1 ੰਤੁਸਰਤ ਅਤ ਸਵਤਭੰਦ ਬਜਨ ਦੀ ਭਵਤੱਤਾ 
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4.3 ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਸਲਚ ਲ਼ਾਭਰ ਏਦਭ 
4.4 ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਨਾਰ ੰਫੰਸਧਤ ਭੁਲ਼ਏਰਾਾਂ ਤ ਲੀ ਸਧਆਨ ਸਦੰਦਾ ਵ ਅਤ ਨਯ/ੁਰਲਾਈਜ਼ ਨੰੂ ਇਦੀ 
ਸਯਯਟ ਲੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ: 
4.5 ਸਨਮਭ ਸਟਊਫਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਬਜਨ ਏਯਲਾਉਣਾ 
4.6 ਲੱਐ ਲੱਐ ਭਡੀਏਰ ਸਥਤੀਆਾਂ ਦ ਰਈ ਉਸਚਤ ਬਜਨ 
4.7 ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ਬਜਨ ਦਾ ਸਯਏਾਯਡ 

ਾਾਠਠ  - 5  ___________________________________________________________________________ 
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5.2 ਮੂਸਯਨਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨੀ 
5.3 ਮੂਯੀਨਯੀ ਏਥਯਾਈਜਲ਼ਨ 
5.4 ਏਭਡ ਦ ਇਤਭਾਰ ਦ ਤਸਵਤ ਭਫਾਈਰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨਾ  

ਾਾਠਠ  - 6  ___________________________________________________________________________ 
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6.1 ਛਤੀ ਪਰਣ ਲਾਰੀ ਸਫਭਾਯੀ ਚ ਆਈ ਲੀ/ਡ ਦਾ ਪਰਾਲ  
6.2 ਅਏਲਾਇਅਰ੍ਡ ਈਸਭਊਨ ਡਪੀਲ਼ੀਨੀ ਸੰਡਯਭ ( ਆਈ ਡੀ ) 
6.3 ਪਾਈ ਦੀ ਸਲਧੀ 
6.4 ਮਾਦ ਯੱਐਣਮ ਦੂਜ ਤੱਥ 
6.5 ਵੱਥਾਾਂ ਨੰੂ ਧਣਾ 

ਾਾਠਠ  - 7  ___________________________________________________________________________ 
ਫਫਜ਼ਜ਼ੁਯੁਯ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ੰਚੰਚਾਾਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ____________________________ੀੀ  - (62 – 70) 
7.1 ਲੱਐ ਲੱਐ ਤਯਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਡੀਏਰ ਸਥਤੀਆਾਂ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਲਵਾਯ 
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ਾਾਠਠ  - 8  ___________________________________________________________________________ 
ਮਮਤਤਾਾ, ਅਅਸਸਧਧਏਏਾਾਯਯ ਅਅਤਤ ਲਲਤਤੀੀਯਯ ਦਦਾਾ ਏਏਡਡ__________________ੀੀ  - (71 – 75) 
8.1 ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਨਏਯੀ ਦੀਆਾਂ ਸਜੰਭਲਾਯੀਆਾਂ: 

 

 
 
 

 

8.2 ਯਯ  ਸਸਵਵਤਤ  ਵਵਾਾਇਇਤਤਾਾ  ਦਦ  ਸਸਲਲਚਚ  ਰਰੁੁੜੜੀਂੀਂਦਦ  ਸਸਲਲਅਅਏਏਤਤੀੀਤਤਲਲ  ਸਸਲਲਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਤਤਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ: 
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ਏਏੁੁਲ਼ਲ਼ਰਰ ੰਚੰਚਾਾਯਯ_______________________________________ੀੀ  - (76 – 84) 
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_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ਜਯੀਟਲਯਏ ਦਐਬਾਰ ਅਤ ਫੱਚ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦ ਸਲਚ ਏਾਪੀ ਭਾਨਤਾਲਾਾਂ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਇਦ ਏਾਯਨ ਲ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਸਐਾਉਣ ਲਾਰਾ 
ਸਲਅਏਤੀ ਸੱਐਾਾਂ ਲਾਰ  ਸਲਅਏਤੀ ਨੂ ੰੁੱਛ ਏਦਾ ਵ ਸਏ, --- ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦ ਇੱਏ ਛਟ ਫੱਚ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦ ਵ ਦਸਐਆ ਵ? ਇੱਏ ਛਟ ਫੱਚ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦ 
ਭੇਂ ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਸਏੰਨਾ ਾਲਧਾਨ ਯਸਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ?  
ਜਯੀਟਲਯਏ ਦਐਬਾਰ ਅਤ ਫੱਚ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦ ਸਲਚ ਏਾਪੀ ਭਾਨਤਾਲਾਾਂ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਇਦ ਏਾਯਨ ਲ਼ਨ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਸਐਾਉਣ ਲਾਰਾ 
ਸਲਅਏਤੀ ਸੱਐਾਾਂ ਲਾਰ  ਸਲਅਏਤੀ ਨੂ ੰੁੱਛ ਏਦਾ ਵ ਸਏ, --- ਏੀ ਤੁੀਂ ਏਦ ਇੱਏ ਛਟ ਫੱਚ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦ ਵ ਦਸਐਆ ਵ? ਇੱਏ ਛਟ ਫੱਚ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦ 
ਭੇਂ ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਸਏੰਨਾ ਾਲਧਾਨ ਯਸਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ?  

ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਦਾ ਇੱਏ ਭੁੱਐ ਬਾ ਨਵਾਉਣਾ ਵ। ਇਵ ਚਭੜੀ ਨੂ ੰਾਪ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਭਸਵੂ ਏਯਲਾਉਂਦਾ ਵ। 
ਨਵਾਉਣ ਦ ਨਾਰ ਐੂਨ ਦਾ ਰਲਾਵ ਜਾਯੀ ਵੰੁਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਸਯਰਏ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਨਵਾਉਣ ਦ ਦੂਜ ਯੂਾਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਟੱਫ ਫਾਥ ਸਦਤੀਆਾਂ 
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਵਨ ਅਤ ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਇੱਏ ਚ ਚ  ਨੂੰ ਫਵੁਤ ਾਲਧਾਨ ਯਸਵਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਐਾ ਤਯ ਤ ਇੱਏ ਛਟ ਫੱਚ ਨੂ ੰਨਵਾਉਂਦ ਭੇਂ। 

 

ਚ ਚ  ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਫਵੁਤ ਸਧਆਨ ਯੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਭਸਐਏ ਪਾਈ ਅਤ 
ਰੀਭੀਨਲ਼ਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਇਵ ਏੰਭ ਭੁਲ਼ਏਰ ਨਵੀਂ ਵਨ ਯ ਇਵ ਫਵੁਤ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਵਨ। ਲਧੀਆ ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦ ਸਲਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ। ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਜਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਰਈ 
ਅਸਜਵ ਏੰਭ ਏਯਨ  ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵ ਸਲਲ਼ਲਾ ਏਯਲਾਉਂਦ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ ਨੂ ੰੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵ। 

ਾਾਠਠ 1  
ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਸਸਵਵਮਮ ਦਦਣਣਾਾ 

ਲ਼ਲ਼ਨਨ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਵਵਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ  ਏਏਾਾਯਯਲਲਾਾਈਈ 
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1.1 ਇਇੱਏੱਏ  ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਏਏੱੱੜੜ ਰਰਾਾਉਉਣਣ ਅਅਤਤ ਉਉਨਨੂੂੰ ੰਏਏੜੜ ਲਲਾਾਉਉਣਣ 
ਚ ਚ  ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਫਵੁਤ ਸਧਆਨ ਯੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਭਸਐਏ ਪਾਈ ਅਤ 
ਰੀਭੀਨਲ਼ਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਇਵ ਏੰਭ ਭੁਲ਼ਏਰ ਨਵੀਂ ਵਨ ਯ ਇਵ ਫਵੁਤ ਭਵੱਤਲਯੂਨ ਵਨ। ਲਧੀਆ ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦ ਸਲਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ। ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਜਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਰਈ 
ਅਸਜਵ ਏੰਭ ਏਯਨ  ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵ ਸਲਲ਼ਲਾ ਏਯਲਾਉਂਦ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ ਨੂ ੰੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵ। 

ਏੜ ਲਾਉਣਾ ਇੱਏ ਸਲਧੀ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਅਤ ਉਦ ਆ ਾ ਦ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਨਾਰ ਏਲਯ ਏਯਨਾ ਅਤ 
ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਐਤਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਏੜ ਨਾਰ ਰਟਣ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਵੰੁਦਾ ਵ ਜੀਲਾਣੂ ਦ ਪਰਾਲ ਤ ਯਏ 
ਰਾਉਣਾ। 

 

1.1.1    ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਵਵਰਰਾਾਾਂਾਂ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਏਏੜੜ ਉਉਤਤਾਾਯਯਨਨਾਾ 

ਇੱਏ ਚ ਚ  ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੜ ਰਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭ ਚੱੁਏਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੂਸਚਤ ਏਯ 
 ਆਣਾ ਸਲਅਏਤੀਤ ੁਯੱਸਐਆ ਉਏਯਨ ਾ  
 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਠਣ ਦ ਰਈ ਏਵ  
 ਜ ਭਯੀਜ਼ ਆਣ ਆ ਫਠ ਨਵੀਂ ਾ ਸਯਵਾ ਵ ਤੋਂ ਉਨੂ ੰਸਵਮ ਸਦ  
 ਉਦ ਲ਼ਯੀਯ ਤੋਂ ਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਏੜ ਉਤਾਯ 

 

1.1.2     ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ  ਤਤੋਂੋਂ  ਫਫਾਾਅਅਦਦ  ਇਇੱਏੱਏ  ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼  ਨਨੂੂੰ ੰ ਏਏੜੜ  ਲਲਾਾਉਉਣਣਾਾ 
ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਏੜ ਲਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਇੱਏ ਚ ਚ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭ ਚੱੁਏਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੂਸਚਤ ਏਯ 

 ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯ ਸਏ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਲ਼ਯੀਯ ੂਯੀ ਤਯਾਾਂ ੁੱਏਾ ਵ 

 ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਏੱੜਾ ਰਾ ਅਤ ਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਰਟ ਸਦ 
 
1.2 ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਫਫਏਏਯਯਫਫ ਦਦਣਣਾਾ 

ਫਏ ਭਾਜ ਆਭ ਤਯ ਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਨਵਾਉਣ ਦ ਏੰਭ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਉਦੋਂ ਲੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤ 
ਫਡ ਯਟ ਦ ਏਾਯਨ ਐੁਜਰੀ ਵ ਯਵੀ ਵਲ। ਇਵ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਵਣਾ ਵ ਆਯਾਭ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ, ਲ਼ੀ ਦ ਸਲਚ ਟਨਲ਼ਨ ਟਾਉਣਾ ਅਤ 
ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨਾ। 

ਵਾਰਾਾਂਸਏ, ਉਵਨਾਾਂ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਫਏਯਫ ਦਣ ਤੋਂ ਭਨਾ ਏੀਤਾ ਸਆ ਵ ਜ ਲਯਟੀਫਯਰ ਪਯਏਚਯ, ਸਯਫ ਪਯਏਚਯ, ਫਯਨ, ਐੁੱਰ  ਜਐਭ, ਫਰੀਸਡੰ ਜਾਾਂ ਸਦਰ 
ਦ ਦਯ ਦ ਭਯੀਜ਼ ਵਨ 
 
ਫਏ ਯੱਫ ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਦੀ ਵ ਸਏ ਭਯੀਜ਼: 

 ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਅਤ ਤਯਤਾਜ਼ਾ ਭਸਵੂ ਏਯ ਜ ਸਏ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਸਤਏ ਸਲਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 

 ਭਾਾਂ ਲ਼ੀ ਅਤ ਸੱਠ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤੱਏ ਐੂਨ ਦਾ ਰਾਈ ਜਾਯੀ ਵੰੁਦਾ ਵ ਜ ਸਏ ਚਭੜੀ ਦ ਯੰ ਅਤ ਯਭੀ ਦੁਆਯ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 

 ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਭਸਵੂ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਸਏ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਸਤਏ ਸਲਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 
 

1.2.1    ਇਇੱਏੱਏ ਫਫਏਏ ਯਯੱਫੱਫ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਏਏਦਦਭਭ 

ਇੱਏ ਚ ਚ  ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਏ ਯੱਫ ਦਣ ਦ ਰਈ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭਾਾਂ ਦਾ ਾਰਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਧੀ ਦਾ ਲਯਲਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 
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 ਜੀਲਾਣੂ ਦ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਯਏਣ ਦ ਰਈ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਵੱਥਾਾਂ ਨੂ ੰਧਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ  
 ਦਯਲਾਜ ਅਤ ਯਦ ਫੰਦ ਏਯਏ ਨੀਮਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ  
 ਭੁਲ਼ਏਰ ਸਥਤੀ ਜਾਾਂ ਾਈਡ ਲਾਰੀ ਸਥਤੀ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਵਮ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਏਯਰ ਐਤਯ ਦ ਤਸਵਤ ਏੰਧ ਤੋਂ ਸੱਠ ਕ੍ਜ 

ਵੰੁਦੀ ਵ  
 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਲਯ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਫਾਥ ਏੰਫਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। ਸਫਤਯ ਨੂੰ ਥੜਾ ਉੱਤ ਚੱੁਏ (ਜ ਸਫਤਯਾ ਪਰਡ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦਾ ਵ ਤ ਏੁਲ਼ਨ 

ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ) ਅਤ ਆਣ ਬ ਤੋਂਏਰ ਲਾਰੀ ਾਈਡ ਯਰ ਨੂੰ ਥੱਰ  ਏਯ। 
 ਆਣੀ ਵਥਰੀ ਤ ਰੁਫਯੀਏੈਂਟ ਜਾਾਂ ਰਲ਼ਨ ਨੂ ੰਯਭ ਏਯ ਜਾਾਂ ਏੰਟਨਯ ਨੂੰ ਯਭ ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਯੱਐ  

 ਵਰਏ ਦਫਾਅ ਲਾਰ  ਟਰ ਏ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ, ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੰਧ, ਸੱਠ ਅਤ ਏਯਰ ਐਤਯ ਦ ਰਲ਼ਨ ਰਾ  

 ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਾਈਨ ਦੀ ਫੁਸਨਆਦ ਦ ਦਲਾਾਂ ਾ ਆਣ ਵੱਥਾਾਂ ਨੂ ੰਯੱਐ ਅਤ ਏੰਧ ਦ ਤਸਵਤ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਾ ਤੋਂ ਰਏ ਫਟਏ ਤਦ ਤਸਵਤ ਥੱਰ  ਤੱਏ 
ਵਰੀ ਅਤ ਸਨਯੰਤਯ ਚਾਰ ਦ ਨਾਰ ਭਾਜ ਏਯ। ਥੜ  ਭੇਂ ਦ ਰਈ ਚਾਰੂ ਯੱਐ 

 ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਦਫਾ ਏ ਅਤ ਲੱਐ ਲੱਐ ਤਯਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਭਾਸਰਲ਼ ਏਯਏ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤ ਭਾਜ ਏਯ। 

 ਅਸਧਏ ਰੰਫੀ ਟਯਸਏੰ ਭੂਲਭੈਂਟ ਦ ਨਾਰ ਭਾਜ ੂਯੀ ਏਯ  

 ਭਾਜ ਦ ਦਯਾਨ ਰਾਰੀ ਅਤ ਐੁੱਰ  ਐਤਯਾਾਂ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। ਉ ਚਭੜੀ ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਧਆਨ ਦਲ ਜ ਰਭੁੱਐ ਵੱਡੀ ਦ 
ਉੱਤ ਵੰੁਦੀ ਵ। 

 ਵੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯ 

 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਜਲਾਫ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਨ ਏਯ ਅਤ ਉਨੂ ੰਸਰਐ 
 

1.3 ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਲ਼ਲ਼ਾਾਲਲਯਯ, ੰੰੂਯੂਯਨਨ ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ, ਊਊਣਣੀੀ ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ ਜਜਾਾਾਂਾਂ ਟਟੱਫੱਫ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦਣਣਾਾ 

ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸਨਮਸਭਤ ਦਐਬਾਰ ਦ ਰਈ ਨਵਾਉਣਾ ਇੱਏ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਬਾ ਵ। ਨਾ ਸਯਪ ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤੋਂ ੀਨਾ, ਤਰ ਅਤ 
ਏੀਟਾਣੂਆਾਂ ਦਾ ਨਾਲ਼ ਏਯਦਾ ਵ ਫਰਸਏ ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸਦਐਾਲਤ ਸਲਚ ੁਧਾਯ ਏਯਏ ਉਦ ਅੰਡਯ ਰਪ ਲਯਥ ਦੀ 
ਬਾਲਨਾ ਸਲਏਸਤ ਏਯਦਾ ਵ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਫਡ ਯਟ ਤ ਵੰੁਦ ਵਨ ਨਵਾਉਣਾ ਭਾਜੀਏਯਨ ਦ ਰਈ ਲੀ ਇੱਏ ਭਏਾ ਵ। 

ਉਦ ਇਰਾਜ ੰਫੰਧੀ ਰੱਬਣ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਨਵਾਉਣਾ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਨਾਰ ੱਰ ਫਾਤ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਸਯ ਤੋਂ ਰਏ ਯ ਤੱਏ 
ਚਭੜੀ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਨ ਏਯਨ ਦਾ ਲੀ ਸਲਏਰ ਸਦੰਦਾ ਵ। 

 
1.3.1    ਫਫਾਾਥਥਯਯੂਭੂਭ ਦਦ ਸਸਲਲਚਚ ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦੀੀ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 

 ਫਾਥਯੂਭ ਨੂ ੰਸਨੱਾ ਯੱਐ 
 ਇਵ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਸਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾ ਟਾਇਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ ਵ ਜਾਾਂ ਨਵੀਂ 
 ਸਵਮ ਦੀ ੀਭਾ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਨ ਏਯ ਸਜਦੀ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਰੜ ਵ। ਏਈ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਯਪ ਏੜ ਉਤਾਯਨ ਦ ਸਲਚ ਭਦਦ ਦੀ ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ ਜਾਾਂ 

ਸੱਠ ਅਤ ਯਾਾਂ ਨੂ ੰਾਪ ਏਯਨ ਦ ਰਈ (ਇਵ ਐਤਯ ਦੀ ਪਾਈ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਰਈ ਭੁਲ਼ਏਰ ਵ ਏਦੀ ਵ) 
 ਜ ਭਯੀਜ਼ ਫਾਥ ਟੱਫ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਸਯਵਾ ਵ ਤ ਸਵਰ  ਫਾਥ ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਠੰਡਾ ਾਣੀ ਬਯ ਅਤ ਟੱਫ ਦੀ ਫੁਸਨਆਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਯਭ ਨਾ 

ਵਣ ਸਦ। ਇ ਦ ਨਾਰ ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਟੀਭ ੱਟ ਵਲੀ। 
 ਾਣੀ ਸਨੱਾ ਅਤ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇਵ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਸਏ ਭਯੀਜ਼ ਾਣੀ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦ ਨਾਰ ਆਯਾਭ ਭਸਵੂ ਏਯ ਸਯਵਾ ਵ ਜਾਾਂ 

ਨਵੀਂ। 
 ਜ ਭਯੀਜ਼ ਲ਼ਾਲਯ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ ਸਯਵਾ ਵ ਤ ਉਨੂੰ ਇੱਏ ਲ਼ਾਲਯ ਏੁਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਚੱਰਣ ਸਪਯਨ ਦ ਸਲਚ ਭੁਲ਼ਏਰ ਆਉਂਦੀ 

ਵ। ਲ਼ਾਲਯ ਏੁਯੀ ੁਯੱਸਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਇਵ ਲੀ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਦੀ ਵ ਸਏ ਭਯੀਜ਼ ਥਏਾਲਟ ਦ ਏਾਯਨ ਰਲ਼ਾਈ ਭਸਵੂ ਨਵੀਂ ਏਯ 
ਸਯਵਾ ਵ। 

 ਸਜਵੜ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਚੱਰਣ ਸਪਯਨ ਦ ਸਲਚ ਤਏਰੀਪ ਨਵੀਂ ਵ ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯ ਭਾਨ ਬ ਤੋਂ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਯਏ ਦ ਸਲਚ ੀ ਵਇਆ ਵੈਂ ਤ ਉਵ 
ਉਨੂ ੰਆਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 

 ੁਯੱਸਐਆ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਵ ਦਲ ਸਏ ਉਵ ਅੰਦਯੋਂ ਦਯਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਦ ਨਾ ਏਯ। ਤੁੀਂ ਉਨੂ ੰਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਛੱਡ ਏਦ 
ਵ ਯ ਏਰ ਵੀ ਭਜੂਦ ਯਵ ਤਾਾਂ ਜ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਸਲਚ ਤੁੀਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਏ। 

 

 

 
 
 

 

1.1 ਇਇੱਏੱਏ  ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਏਏੱੱੜੜ ਰਰਾਾਉਉਣਣ ਅਅਤਤ ਉਉਨਨੂੂੰ ੰਏਏੜੜ ਲਲਾਾਉਉਣਣ 
ਚ ਚ  ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਦਾ ਫਵੁਤ ਸਧਆਨ ਯੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਭਸਐਏ ਪਾਈ ਅਤ 
ਰੀਭੀਨਲ਼ਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਇਵ ਏੰਭ ਭੁਲ਼ਏਰ ਨਵੀਂ ਵਨ ਯ ਇਵ ਫਵੁਤ ਭਵੱਤਲਯੂਨ ਵਨ। ਲਧੀਆ ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ 
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੱਐਣ ਦ ਸਲਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ। ਸਲਅਏਤੀਤ ਪਾਈ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਜਾਾਂ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਰਈ 
ਅਸਜਵ ਏੰਭ ਏਯਨ  ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਵ ਸਲਲ਼ਲਾ ਏਯਲਾਉਂਦ ਵਨ ਸਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ ਨੂ ੰੂਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਯਵਾ ਵ। 

ਏੜ ਲਾਉਣਾ ਇੱਏ ਸਲਧੀ ਵ ਸਜ ਸਲਚ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਅਤ ਉਦ ਆ ਾ ਦ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਨਾਰ ਏਲਯ ਏਯਨਾ ਅਤ 
ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਐਤਯ ਦਾ ਰਫੰਧ ਲ਼ਾਭਰ ਵ। ਏੜ ਨਾਰ ਰਟਣ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਵੰੁਦਾ ਵ ਜੀਲਾਣੂ ਦ ਪਰਾਲ ਤ ਯਏ 
ਰਾਉਣਾ। 

 

1.1.1    ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਵਵਰਰਾਾਾਂਾਂ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਏਏੜੜ ਉਉਤਤਾਾਯਯਨਨਾਾ 

ਇੱਏ ਚ ਚ  ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੜ ਰਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭ ਚੱੁਏਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੂਸਚਤ ਏਯ 
 ਆਣਾ ਸਲਅਏਤੀਤ ੁਯੱਸਐਆ ਉਏਯਨ ਾ  
 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਠਣ ਦ ਰਈ ਏਵ  
 ਜ ਭਯੀਜ਼ ਆਣ ਆ ਫਠ ਨਵੀਂ ਾ ਸਯਵਾ ਵ ਤੋਂ ਉਨੂ ੰਸਵਮ ਸਦ  
 ਉਦ ਲ਼ਯੀਯ ਤੋਂ ਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਏੜ ਉਤਾਯ 

 

1.1.2     ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ  ਤਤੋਂੋਂ  ਫਫਾਾਅਅਦਦ  ਇਇੱਏੱਏ  ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼  ਨਨੂੂੰ ੰ ਏਏੜੜ  ਲਲਾਾਉਉਣਣਾਾ 
ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਏੜ ਲਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਇੱਏ ਚ ਚ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭ ਚੱੁਏਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੂਸਚਤ ਏਯ 

 ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯ ਸਏ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਲ਼ਯੀਯ ੂਯੀ ਤਯਾਾਂ ੁੱਏਾ ਵ 

 ਇੱਏ ਟਯਾਇਰ ਏੱੜਾ ਰਾ ਅਤ ਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਰਟ ਸਦ 
 
1.2 ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਫਫਏਏਯਯਫਫ ਦਦਣਣਾਾ 

ਫਏ ਭਾਜ ਆਭ ਤਯ ਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਨਵਾਉਣ ਦ ਏੰਭ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਉਦੋਂ ਲੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤ 
ਫਡ ਯਟ ਦ ਏਾਯਨ ਐੁਜਰੀ ਵ ਯਵੀ ਵਲ। ਇਵ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਵਣਾ ਵ ਆਯਾਭ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ, ਲ਼ੀ ਦ ਸਲਚ ਟਨਲ਼ਨ ਟਾਉਣਾ ਅਤ 
ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨਾ। 

ਵਾਰਾਾਂਸਏ, ਉਵਨਾਾਂ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਫਏਯਫ ਦਣ ਤੋਂ ਭਨਾ ਏੀਤਾ ਸਆ ਵ ਜ ਲਯਟੀਫਯਰ ਪਯਏਚਯ, ਸਯਫ ਪਯਏਚਯ, ਫਯਨ, ਐੁੱਰ  ਜਐਭ, ਫਰੀਸਡੰ ਜਾਾਂ ਸਦਰ 
ਦ ਦਯ ਦ ਭਯੀਜ਼ ਵਨ 
 
ਫਏ ਯੱਫ ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਦੀ ਵ ਸਏ ਭਯੀਜ਼: 

 ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਅਤ ਤਯਤਾਜ਼ਾ ਭਸਵੂ ਏਯ ਜ ਸਏ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਸਤਏ ਸਲਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 

 ਭਾਾਂ ਲ਼ੀ ਅਤ ਸੱਠ ਦੀ ਚਭੜੀ ਤੱਏ ਐੂਨ ਦਾ ਰਾਈ ਜਾਯੀ ਵੰੁਦਾ ਵ ਜ ਸਏ ਚਭੜੀ ਦ ਯੰ ਅਤ ਯਭੀ ਦੁਆਯ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 

 ਸਜ਼ਆਦਾ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਭਸਵੂ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਸਏ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਸਤਏ ਸਲਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਤਾ ਰੱਦਾ ਵ 
 

1.2.1    ਇਇੱਏੱਏ ਫਫਏਏ ਯਯੱਫੱਫ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਏਏਦਦਭਭ 

ਇੱਏ ਚ ਚ  ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਏ ਯੱਫ ਦਣ ਦ ਰਈ ਸਨਭਨਸਰਸਐਤ ਏਦਭਾਾਂ ਦਾ ਾਰਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ: 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਧੀ ਦਾ ਲਯਲਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 
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1.3.1    ਊਊਣਣੀੀ ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ 

ਏਦ ਏਦ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ੰੂਯਨ ਫਾਥ ਥਏਾਲਟ ਦਾ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਇ ਰਈ ਇੱਏ ਊਣੀ ਫਡ ਫਾਥ ਰਦਾਨ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਸਜ ਸਲਚ 
ਭੂੰਵ, ਵੱਥ, ਸਜ਼ਰਾ (ਫਾਾਂਵਾਾਂ ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰੀ ਥਾਾਂ), ਜਨੀਤਏ ਐਤਯ, ਸੱਠ ਅਤ ਫਟਏ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ। ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਸਥਤੀ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਨ 
ਉਦੀ ਬਸਤਏ ਸਥਤੀ ਅਤ ਚਾਰ ਦੀ ਮਤਾ ਦੁਆਯਾ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਤਏ ਇਦੀ ਭਨਾਵੀ ਨਵੀਂ ਵੰੁਦੀ ਵ (ਅਨਚਾਵਾ ਜਾਾਂ ਲਯਸਜਤ) ਫਡ ਨੂੰ ਰਲਰ 
ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਤੀ ਅਤ ਚਾਰ ਨੂੰ ਫਦਰਣ ਦ ਰਈ ਰਸਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 

 

ਲੱਐ ਲੱਐ ਐਤਯਾਾਂਨੂੰ ਾਪ ਏਯਦ ਭੇਂ ਸਏ ਲੀ ਐਯਾਫੀ ਦ ਰਈ ਚਭੜੀ ਦੀ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਪਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਭਲ਼ਨ 
ਦੀ ੀਭਾ ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਫਾਈਂਡਯ ਨੂੰ ਸਵਮ ਸਦੰਦ ਭੇਂ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਜ ਰ ਫੈਂਡਜ ਭਜੂਦ ਵ ਤ ਭਾਵਯ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਤਾ ਵੰੁਦਾ ਵ ਸਏ ਚਭੜੀ ਪਾਈ 
ਦ ਦਯਾਨ ਉਨੂ ੰਵਟਾਉਣਾ ਵ ਜਾਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤ ਏੀ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਫਾਯਾ ਰਾਉਣਾ ਵ ਜਾਾਂ ਨਵੀਂ। ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਸਜਨੂੰ ਫਡ ਫਾਥ ਸਭਰ 
ਯਵੀ ਵ ਉ ਏਰ ਸਟਊਸਫੰ ਅਟਚਭੈਂਟ ਵ ਏਦੀ ਵ ਸਜਦਾ ਰਫੰਧ ਉਸਚਤ ਢੰ ਦ ਨਾਰ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਸਵਰਡਾ ਤਾਾਂ 
ਲੀ ਉਵ ਵੀ ਤਯੀਏ ਦ ਨਾਰ ਆਣਾ ਏਭੰ ਏਯ। ਾਯੀ ਸਟਊਸਫੰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਾਲਧਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ਅਤ ਸਥਤੀ ਫਦਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਯੰਤ 
ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਫਪਜ਼ੂਰ ਕ੍ਸਜੰ ਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਫਚਾ ਤਾਾਂ ਜ ਉਨੂ ੰਜ਼ੁਏਾਭ ਨਾ ਵ ਜਾਲ। ਏਭਾਯਟਭੈਂਟ ਯਦ ਜਾਾਂ ਏਯੀਨ ਦ 
ਨਾਰ ਨੀਮਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯ। 

ਜਦੋਂਣਵਾਉਂ ਲਾਰਾ ਾਣੀ ਠੰਡਾ, ੰਦਾ ਜਾਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਾਫਣ ਲਾਰਾ ਵ ਜਾਲ ਤ ਉਨੂੰ ਫਦਰ ਸਦ। ਨਵਾਉਣ ਦ ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਾਫਣ 
ਨਾ ਯੱਐ। ਸਯਪ ਉਵਨਾਾਂ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਜ ਏਯ ਸਜਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨੀ ਵ। ਜ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਪਰੁਈਡ ਦ ੰਯਏ ਦ ਨਾਰ 
ਏਈ ਯਲ਼ਾਨੀ ਵ ਏਦੀ ਵ ਤ ਦਤਾਨ  ਾ। ਇੱਏ ਾਪ ਅਤ ਲੱਛ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦ ਥਾਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯ। 
 
ਊਊਣਣੀੀ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦ ਰਰਈਈ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 

ਰੁੜੀਂਦ ਸਲਅਏਤੀਤ ਟਾਇਰਟ ਦ ਭਾਨ ਅਤ ਾਪ ਭਜੂਦ ਸਰਨਨ ਦ ਰਈ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। ਫਡ ਦ ਏਰ ਭਜੂਦ ਅਰਭਾਯੀ ਦ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਬਾ ਦੀ 
ਪਾਈ ਏਯ ਅਤ ਅਰਭਾਯੀ ਅਤ ਏੁਯੀ ਨੂੰ ਉਸਚਤ ਥਾਨ ਤ ਥਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਯੱਐ। ਏਭਯ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੂ ੰਅਡਜਟ ਏਯ ਅਤ ਨੀਮਤਾ ਰਦਾਨ 
ਏਯ। 
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1. ਆਣਾ ਵੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧਲ 

2. ਟੂਰ ਟਯਾਰੀ ਤ ਨਵਾਉਣ ਦ ਉਏਯਨਾਾਂ ਨੂ ੰਯੱਐ। ਇਟਭਾਰਏਯਨ ਦ ਰਈ ਏੁਯੀ ਤ ਾਪ ਸਰਨਨ ਯੱਐ 

3. ਸਫਤਯ ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਾ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਏਲਯ ਨੂ ੰਸਢੱਰਾ ਏਯ। ਸਪਯ ਪਰਡ ਏਯ ਅਤ ਫਡ ਯਡ ਅਤ ਏੰਫਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦਲ। ਏਲਯ ਏਯਨ ਦ ਰਈ 
ਉੱਤ ਲਾਰ  ਲ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯਸਵਣ ਸਦ। 

4. ਾਈਡ ਯਰ ਨੂੰ ਥੱਰ  ਏਯ, ੁਯੱਸਐਆ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਦ ਸਲਚ ਯੱਐਦ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਫਤਯ ਦ ਫਾਵਯ ਲਾਰ  ਾ ਸਫਠਾ ਅਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦ ਤਯ 
ਟੱਏ ਸਫਤਯ ਨੂੰ ਉੱਤ ਏਯ। ਜ ਸਫਤਯ ਨੂ ੰਪਰਡ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਤ ਏੁਲ਼ਨ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 

5. ਸਫਤਯ ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਬਾ ਤੋਂ ਸਰਨਨ ਨੂੰ ਸਢੱਰਾ ਏਯ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਸਰਨਨ ਤ ਫਾਥ ਏੰਫਰ ਯੱਐ। ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਥ ਏਭਫਰ ਪੜਨ ਦ ਰਈ ਏਵ ਜਦੋਂ 
ਤੁੀਂ ਉੱਤ ਲਾਰਾ ਸਰਨਨ ਵਟਾ ਯਵ ਵ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਇਵ ਨਵੀਂ ਏਯ ਾ ਸਯਵਾ ਵ ਤ ਤੁਵਾਨੂੰ ਸਰਨਨ ਨੂ ੰਵਟਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਥਾਾਂ ਤ ਫਾਥ ਏੰਫਰ ਨੂ ੰ
ਪੜਨਾ ਲਾ 

6. ਸਯਵਾਣ ਨੂੰ ਵਟਾ ਅਤ ਸਫਤਯ ਦ ਸਯ ਨੂ ੰ ਭੀ ਪਾਉਰਯ ਸਥਤੀ ਤੱਏ ਉੱਤ ਚੱੁਏ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਉਨੂ ੰਸਵ ਏਦਾ ਵ। ਉਨੂ ੰਏੁਯੀ ਦ ਸਛਰ  
ਾ ਯੱਐ  (ਸਯਵਾਣ ਦ ਏ ਨੂੰ ਵੈਂ ਏਯ ਤਾਾਂ ਜ ਭਟਭਰ ਸਰਨਨ ਨੂ ੰਰਾਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏ ਜ ਰਾਾਂਡਯੀ ਵਭਯ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ। ੰਦ ਸਰਨਨ ਨੂ ੰ
ਆਣ ਏੱਸੜਆਾਂ ਦ ੰਯਏ ਸਲਚ ਨਾ ਆਉਣ ਸਦ। 

7. ਭਸਐਏ ਪਾਈ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਮ ਦਲ 

8.  ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਾਉਨ/ਜਾਭਾ, ਾਯ ਅੰਡਯਾਯਭੈਂਟ ਅਤ ਜਲਯ ਉਤਾਯ 
 
1.3.2   ਜਜਐਐਭਭੀੀ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣਾਾ: 

ਜ ਸਏ ਐਾ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਾਂਵ ਜਾਾਂ ਏੰਧਾ ਜਐਭੀ ਵ ਤ ਉ ਾ ਤੋਂ ਏਟ ਉਤਾਯਨਾ ਲ਼ੁਯ ੂਏਯ ਜ ਜਐਭੀ ਨਵੀਂ ਵ। ਜਦੋਂ ਏਲਰ ੀਸਭਤ ਚਾਰ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ 
ਭਜੂਦ ਵੰੁਦੀ ਵ ਉਦੋਂ ਜਾਭਾ ਏਟ ਨੂੰ ਸੱਛੋਂ ਤੋਂ ਅੱ ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਐੁੱਰ ਾ ਯਸਵਣ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

ਏਟ ਨੂੰ ਉਤਾਯਨ ਦ ਰਈ ਫਟਨ ਐਰ  ਅਤ ਅਸਧਏ ਏੜ ਨੂੰ ਸੱਠ ਦ ਥੱਰ  ਦੂਯ ਲਾਰ  ਏੰਧ ਦ ਤਸਵਤ ਟੱਏ ਏਯ ਸਦ। ਪਯ ਏੰਢ ਨੂੰ ਉੱਤ ਚੱੁਏ ਰੀਲ 
ਵਟਾ ਅਤ ਏਰ ਲਾਰ  ਏੰਢ ਦ ਅਧੀਨ ਏਟ ਨੂ ੰਟੱਏ ਏਯ ਸਦ। ਏਰ ਲਾਰ  ਏੰਧ ਨੂੰ ਚੱੁਏ ਅਤ ਏਟ ਨੂੰ ਉਤਾਯ ਸਜਦ ਏਾਯਨ ਨੂ ੰਏਰ ਲਾਰੀ ਫਾਾਂਵ ਤੋਂ 
ਉਤਯ ਜਾਲਾ। ੈਂਟ ਨੂ ੰਉਤਾਯਨ ਦ ਰਈ ਲਟ ਟਾਈ ਨੂ ੰਸਢੱਰਾ ਏਯ, ਵੱਏ ਐਰ  ਅਤ ਏੁਰਆਾਂ ਤੋਂ ਥੱਰ  ੈਂਟ ਨੂ ੰਸਐੱਚ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਲ਼ੀਟ ਦ ਨਾਰ ਏਲਯ 
ਯੱਐ। ਲਟ ਨੂੰ ਪੜ ਦ ਵ ਯਾਾਂ ਤੋਂ ਆਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ੈਂਟ ਉਤਾਯ ਦਲ। 

1. ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਅਤ ਅੱਐਾਾਂ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯ  

2. ਉੱਤ ਲਾਰ  ਅੰ ਨੂੰ ਧਲ 

3. ਛਾਤੀ ਅਤ ਟ ਨੂੰ ਧਲ 

4. ਸਨਚਰ  ਅੰ ਨੂ ੰਧਲ 

5. ਸੱਠ ਅਤ ਫਟਏ ਧਲ 

6. ਜਨੀਟਰ ਐਤਯ ਨੂੰ ਧਲ 

7. ਜਨੀਟਰ ਐਤਯ ਦੀ ਪਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਮ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਈ ਤਏਰੀਪ ਵ ਤ ਜਨੀਟਰ ਪਾਈ ਦੀ ੂਯੀ ਸਲਧੀ ਨੂੰ ਉਦ 
ਰਈ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  

8. ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਭਾ ਅਤ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਬਾ ਦ ਏੜ ਲੋਂ 

9. ਭਯੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏੰੀ ਏਯ 

10. ਮੂਸਟਸਰਟੀ ਏਭਯ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣ ਦ ਉਏਯਨਾਾਂ ਨੂ ੰਰਏ ਜ ਉਦੀ ਪਾਈ ਏਯ ਅਤ ਉਨੂੰ ਟਯ ਏਯ 

11.   ਸਫਤਯਾ ਦੁਫਾਯਾ ਰਾ  
 
1.3.3 ੰੰੂਯੂਯਨਨ ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ:: 

ਏੁਝ ਅਸਜਵ ਭਯੀਜ਼ ਵੰੁਦ ਵਨ ਜ ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਆਣ ਸਫਤਯ ਨੂ ੰਛੱਡਣ ਦ ਸਲਚ ਅਪਰ ਵੰੁਦ ਵਨ। ਅਸਜਵ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ਰਈ ਸਨਮਸਭਤ ਫਡ ਫਾਥ 
ਚਭੜੀ ਨੂ ੰਤੰਦਯੁਤ ਫਣਾ ਏਦੀ ਵ, ਫਦਫ ਤ ਏੰਟਯਰ ਯੱਐ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਆਯਾਭ ਰਦਾਨ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਉਵ ਭਯੀਜ਼ ਸਜਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦਯਦ ਦੀ 

 

 
 
 

 

1.3.1    ਊਊਣਣੀੀ ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ 

ਏਦ ਏਦ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ੰੂਯਨ ਫਾਥ ਥਏਾਲਟ ਦਾ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਇ ਰਈ ਇੱਏ ਊਣੀ ਫਡ ਫਾਥ ਰਦਾਨ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਸਜ ਸਲਚ 
ਭੂੰਵ, ਵੱਥ, ਸਜ਼ਰਾ (ਫਾਾਂਵਾਾਂ ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰੀ ਥਾਾਂ), ਜਨੀਤਏ ਐਤਯ, ਸੱਠ ਅਤ ਫਟਏ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ। ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਸਥਤੀ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਨ 
ਉਦੀ ਬਸਤਏ ਸਥਤੀ ਅਤ ਚਾਰ ਦੀ ਮਤਾ ਦੁਆਯਾ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਤਏ ਇਦੀ ਭਨਾਵੀ ਨਵੀਂ ਵੰੁਦੀ ਵ (ਅਨਚਾਵਾ ਜਾਾਂ ਲਯਸਜਤ) ਫਡ ਨੂੰ ਰਲਰ 
ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਤੀ ਅਤ ਚਾਰ ਨੂੰ ਫਦਰਣ ਦ ਰਈ ਰਸਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। 

 

ਲੱਐ ਲੱਐ ਐਤਯਾਾਂਨੂੰ ਾਪ ਏਯਦ ਭੇਂ ਸਏ ਲੀ ਐਯਾਫੀ ਦ ਰਈ ਚਭੜੀ ਦੀ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਪਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਭਲ਼ਨ 
ਦੀ ੀਭਾ ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਫਾਈਂਡਯ ਨੂੰ ਸਵਮ ਸਦੰਦ ਭੇਂ ਅਤ/ਜਾਾਂ ਜ ਰ ਫੈਂਡਜ ਭਜੂਦ ਵ ਤ ਭਾਵਯ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਤਾ ਵੰੁਦਾ ਵ ਸਏ ਚਭੜੀ ਪਾਈ 
ਦ ਦਯਾਨ ਉਨੂ ੰਵਟਾਉਣਾ ਵ ਜਾਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤ ਏੀ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦੁਫਾਯਾ ਰਾਉਣਾ ਵ ਜਾਾਂ ਨਵੀਂ। ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਸਜਨੂੰ ਫਡ ਫਾਥ ਸਭਰ 
ਯਵੀ ਵ ਉ ਏਰ ਸਟਊਸਫੰ ਅਟਚਭੈਂਟ ਵ ਏਦੀ ਵ ਸਜਦਾ ਰਫੰਧ ਉਸਚਤ ਢੰ ਦ ਨਾਰ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਸਵਰਡਾ ਤਾਾਂ 
ਲੀ ਉਵ ਵੀ ਤਯੀਏ ਦ ਨਾਰ ਆਣਾ ਏੰਭ ਏਯ। ਾਯੀ ਸਟਊਸਫੰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਾਲਧਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ਅਤ ਸਥਤੀ ਫਦਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਯੰਤ 
ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਫਪਜ਼ੂਰ ਕ੍ਸਜੰ ਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਫਚਾ ਤਾਾਂ ਜ ਉਨੂ ੰਜ਼ੁਏਾਭ ਨਾ ਵ ਜਾਲ। ਏਭਾਯਟਭੈਂਟ ਯਦ ਜਾਾਂ ਏਯੀਨ ਦ 
ਨਾਰ ਨੀਮਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯ। 

ਜਦੋਂਣਵਾਉਂ ਲਾਰਾ ਾਣੀ ਠੰਡਾ, ੰਦਾ ਜਾਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਾਫਣ ਲਾਰਾ ਵ ਜਾਲ ਤ ਉਨੂੰ ਫਦਰ ਸਦ। ਨਵਾਉਣ ਦ ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਾਫਣ 
ਨਾ ਯੱਐ। ਸਯਪ ਉਵਨਾਾਂ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਜ ਏਯ ਸਜਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨੀ ਵ। ਜ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਪਰੁਈਡ ਦ ੰਯਏ ਦ ਨਾਰ 
ਏਈ ਯਲ਼ਾਨੀ ਵ ਏਦੀ ਵ ਤ ਦਤਾਨ  ਾ। ਇੱਏ ਾਪ ਅਤ ਲੱਛ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦ ਥਾਨ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯ। 
 
ਊਊਣਣੀੀ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦ ਰਰਈਈ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 

ਰੁੜੀਂਦ ਸਲਅਏਤੀਤ ਟਾਇਰਟ ਦ ਭਾਨ ਅਤ ਾਪ ਭਜੂਦ ਸਰਨਨ ਦ ਰਈ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। ਫਡ ਦ ਏਰ ਭਜੂਦ ਅਰਭਾਯੀ ਦ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਬਾ ਦੀ 
ਪਾਈ ਏਯ ਅਤ ਅਰਭਾਯੀ ਅਤ ਏੁਯੀ ਨੂੰ ਉਸਚਤ ਥਾਨ ਤ ਥਾਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਯੱਐ। ਏਭਯ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੂ ੰਅਡਜਟ ਏਯ ਅਤ ਨੀਮਤਾ ਰਦਾਨ 
ਏਯ। 
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ਤਏਰੀਪ ਵਜ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਰ  ਦਯਦ ਨਾਲ਼ਏ ਦਲਾਈਆਾਂ ਦਣੀਆਾਂ ਚਾਵੀਦੀਆਾਂ ਅਤ ਇੱਏ ਲਾਯ ਦਯਦ ੱਟਣੀ ਲ਼ੁਯ ੂਵ ਜਾਲ ਉਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

ਫਡ ਫਾਥ ਦ ਰਈ ਰੁੜੀਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ: 

o ਸਨੱ ਾਣੀ ਦਾ ਲੱਡਾ ਫਾਟਾ (ਭਯੀਜ਼ ਦ ਯਾਭ ਦ ਤਸਵਤ ਡਜਟ ਏੀਤਾ ਸਆ ਤਾਭਾਨ) 

 

o ਾਫਣ (ਯੂਰਯ ਜਾਾਂ ਨਾਨ ਸਯੰ ਾਫਣ) 

 

o ਦ ਲਾਲ਼ ਏਰਾਥ ਜਾਾਂ ੰਜ 

 

o ੁੱਏਾ ਤਰੀਆ 

 

o ਰਲ਼ਨ 

 

o ਲ਼ਸਲੰ ਰਾਈ ਜ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਲ਼ਲ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਵ ਵ 

 

6



 

 
 
 

 

o ਏੰੀ ਜਾਾਂ ਦੂਜ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਉਤਾਦ 

    

o ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਭਾਨ (ਉਦਾਵਯਨ ਦ ਤਯ ਤ ਟਰਏਭ ਾਊਡਯ, ਭਾਉਥ ਾਯਰ, ਨਵੰੁ ਏੱਟਣ ਲਾਰਾ ਉਏਯਨ) 

  

o ਲ਼ਯੀਯ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਤਰੀ ਨੂੰ ਧਲ 

 

o ਨਭ ਏਾਟਨ ਲੂਰ ਤਾਾਂ ਜ ਜਨੀਟਰ  ਐਤਯ ਨੂੰ ਾਪ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏ 

 

o ਟਾਇਰਟ ਯ 

 

o ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਤਰੀਆ 
 

 

 

 
 
 

 

ਤਏਰੀਪ ਵਜ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਰ  ਦਯਦ ਨਾਲ਼ਏ ਦਲਾਈਆਾਂ ਦਣੀਆਾਂ ਚਾਵੀਦੀਆਾਂ ਅਤ ਇੱਏ ਲਾਯ ਦਯਦ ੱਟਣੀ ਲ਼ੁਯ ੂਵ ਜਾਲ ਉਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

ਫਡ ਫਾਥ ਦ ਰਈ ਰੁੜੀਂਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ: 

o ਸਨੱ ਾਣੀ ਦਾ ਲੱਡਾ ਫਾਟਾ (ਭਯੀਜ਼ ਦ ਯਾਭ ਦ ਤਸਵਤ ਡਜਟ ਏੀਤਾ ਸਆ ਤਾਭਾਨ) 

 

o ਾਫਣ (ਯੂਰਯ ਜਾਾਂ ਨਾਨ ਸਯੰ ਾਫਣ) 

 

o ਦ ਲਾਲ਼ ਏਰਾਥ ਜਾਾਂ ੰਜ 

 

o ੁੱਏਾ ਤਰੀਆ 

 

o ਰਲ਼ਨ 

 

o ਲ਼ਸਲੰ ਰਾਈ ਜ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਲ਼ਲ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਯਵ ਵ 
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o ਭੂੰਵ ਦ ਰਈ ਤਰੀਆ 

 

o ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਅਨੁਾਯ ਫਡ ਸਰਨਨ 

 

o ਾਪ ਏੜ 

 

ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦਣਣ ਦਦੀੀ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 

 ਇਵ ੁਸਨਸਚਟੀ ਏਯ ਸਏ ੱਐਾਾਂ ਜਾਾਂ  ੀ ਫੰਦ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਏਾਭ ਨਾ 
ਵਲ। 

 ਫਡ ਫਾਸਥੰ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਇੱਏ ਮੂਯੀਨਰ ਜਾਾਂ ਫਡ ਨ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਤਾਾਂ 
ਜ ਸਲਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਯੁਏਾਲਟ ਨੂੰ ਟਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

 ਰੁੜੀਂਦ ਾਯ ਭਾਨ ਨੂੰ ਸਤਆਯ ਏਯ ਅਤ ਫਡ ਦ ਏਰ ਉਨੂ ੰਯੱਐ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵ ਵੰੁਚ 
ਦ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਵਣ। 

 ਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ। ਸਲਧੀ ਜਰਦਫਾਜ਼ੀ ਦ ਸਲਚ ੂਯੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ 
ਵ। 

 ਨਵਾਉਣ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਬਾ ਰਣ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਸਦ ਸਜੰਨਾ ਉਦੀ ਸਥਤੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਸਦੰਦੀ ਵ 

 ਸਯਪ ਉਵਨਾਾਂ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਜ਼ ਏਯ ਸਜਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨੀ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱਸਐਆ ਜਾ ਏ ਉਦਾਵਯਨ ਦ ਤਯ ਤ 
ਰੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਦ ਭੇਂ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਲ਼ਯੀਯ ਨੂੰ ਢੱਏ ਸਦ। 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਭਸਵੂ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਰਈ ੂਯੀ ਸਲਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਸਲਅਏਤੀ ਦ ਨਾਰ ੱਰ ਫਾਤ ਏਯ। 

 ਭੂੰਵ ਨੂੰ ਧਏ ਅਤ ੁਏਾ ਏ ਸਲਧੀ ਲ਼ੁਯ ੂਏਯ ਸਪਯ ਯਦਨ ਅਤ ਏੰਨ ਾਪ ਏਯ ਸਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਛਾਤੀ ਅਤ ਫਾਵਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯ ਅਤ ਸਪਯ ਛਾਤੀ 
ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਬਾ ਦ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਟ ਅਤ ਲ਼ਯੀਯ ਦੀਆਾਂ ਾਈਡਾਾਂ ਸਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਭਸਫਰੀਏ ਅਤ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਅੰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ 
ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਯ ਉਦੀ ਸੱਠ ਦ ਬਾਯ ਰਤਾ ਏ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਾਪ ਏਯਏ ੁਏਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 

 ਰੜ ਦ ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਦਰ  
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 ਉ ਭੇਂ ਤ ਸਫਤਯ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯ ਜਦੋਂ ਸਲਅਏਤੀ ਤੁਵਾਡ ਾ ਾਈਡ ਤ ਭੁੰਡਾ ਵਇਆ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਸੱਠ ਨੂ ੰਾਪ ਏਯ ਏ। ਾਪ ਸਰਨਨ ਦ 
ਨਾਰ ਜ਼ਯੂਯਤ ਣ ਤ ਦੁਫਾਯਾ ਸਫਤਯਾ ਰਾ। 

 ਨਭ ਏਾਟਨ ਲੂਰ ਦ ਨਾਰ ਰਇਨ ਅਤ ਜਨੀਟਰ ਐਤਯ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯ  

 ਜ ਸਲਅਏਤੀ ਠੀਏ ਵ ਤ ਇਵ ਚੀਜ਼ ਉਨੂ ੰਐੁਦ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ  

 ਧਤ  ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਤੁਯੰਤ ੁਏਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਚਭੜੀ ਦ ਪਰਸਦਆਾਂ ਤ ਐਾ ਸਧਆਨ ਦਲ ਐਾ ਤਯ ਤ ਉਵ ਐਤਯ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਫਯਟ ਦ ਥੱਰ , 
ਰਇਨ ਦ ਸਲਚ, ਫਟਏ ਦ ਸਲਚ ਅਤ ਯਾ ਦ ਸਲਚ  

 ਸਲਅਏਤੀ ਦ ੂਯ ਲ਼ਯੀਯ ਨੂ ੰਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ੁਏਾ ਅਤ ਇਵ ਮਾਦ ਯੱਐ ਸਏ ਯੜਨਾ ਚਭੜੀ ਦ ਰਈ ਵਾਯਲ਼ ਵ ਏਦਾ ਵ  

 ਚਭੜੀ ਦੀ ਸਥਤੀ ਦ ਸਨਯਧਾਯਨ ਦ ਰਈ ਇ ਭਏ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾ ਐਯਾਫ ਚਭੜੀ ਜਾਾਂ ਰਾਰੀ ਤ ਸਧਆਨ ਦਲ  

 ਉਸਚਤ ਯਏੂਰਯ ਚਾਰ ਦ ਨਾਰ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਏਯ ਤਾਾਂ ਜ ਸਫਵਤਯ ਐੂਨ ਦੀ ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਵ ਏ।  

 ਚਭੜੀ ਨੂ ੰਏਭਰ ਅਤ ਰ ਯੱਐਣ ਦ ਰਈ ਚਭੜੀ ਦਾ ਰਲ਼ਨ ਰਾ। ਸਜ਼ਆਦਾ ਟਰਏਭ ਾਊਡਯ ਦ ਇਤਭਾਰ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਯੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 
ਸਏਓਂਸਏ ਉਦ ਏਾਯਨ ਚਭੜੀ ਤ ਖ਼ਾਸਯਲ਼ ਵ ਏਦੀ ਵ ਜਾਾਂ ਚਭੜੀ ਐੁਲ਼ਏ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਇਦ ਏਾਯਨ ਚਭੜੀ ਦਾ ਏਈ ਯ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

 

1.3.5      ਟਟੱਫੱਫ ਫਫਾਾਥਥ 
ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਜ ਸਫਤਯ ਤੱਏ ੀਸਭਤ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ ਭਜਫੂਯ ਨਵੀਂ ਵ ਉਨੂੰ 
ਏੁਝ ਭਾਭਸਰਆਾਂ ਦ ਸਲਚ ਟੱਫ ਫਾਥ ਰਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਫਡ ਤੋਂ ਊਠਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫਠਣ 
ਦ ਰਈ, ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਫਠਣ ਦ ਰਈ ਜਾਾਂ ਉ ਸਲਚੋਂ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਦ ਰਈ 
ਅਤ/ਜਾਾਂ ਲ਼ਯੀਯ ਦੀਆਾਂ ਲੱਐ ਲੱਐ ਥਾਲਾਾਂ ਤੱਏ ਵੰੁਚ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਸਏ 
ਲੀ ਤਯਾਾਂ ਦਾ ਸਵਮ ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਲਰੋਂ  ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

 ਸਤਰਏਣ. ਸਟਰਸੰ ਜਾਾਂ ਸਡੱਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਦ ਰਈ ੁਯੱਸਐਆ ਉਾਅ 
ਰਦਾਨ ਏਯਨ  ਚਾਵੀਦ ਵਨ 

 ਨੀਮਤਾ ਦਾ ਰਫੰਧ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਐੁਦ ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਰਸਯਤ ਏਯ 
 

ਟਟੱਫੱਫ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦ ਰਰਈਈ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 
ਵਯ ਇੱਏ ਏੰਭ ਅਤ ਸਲਧੀ ਇੱਏ ਯਸਜਟਯਡ ਨਯ ਦ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਈ 
ਰਾਵ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਜਾਾਂ ਡਾਏਟਯ ਦ ਆਯਡਯ ਦ ਅਨੁਾਯ 
ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਇਵ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਸਏ ਟੱਫ ਅਤ ਉਏਯਨ ਇਤਭਾਰ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਅਤ 
ਇਤਭਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਾਪ ਏੀਤ  ਵਨ। ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਧੀ ਤੋਂ 
ਸਵਰਾਾਂ ਟੱਫ ਤ ਨਾਨ ਸਏਡ ਭਟ ਯੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
 

 ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵਠ ਸਰਐੀਆਾਂ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨਾ: 

 ਤਰੀਆ 
 ਲਾਲ਼ ਏਰਾਥ  
 ਾਫਣ  
 ਸਡਡਯੈਂਟ 
 ਰਲ਼ਨ 
 ਾਪ ਾਉਨ 
 

 
 

 

 
 
 

 

o ਭੂੰਵ ਦ ਰਈ ਤਰੀਆ 

 

o ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਅਨੁਾਯ ਫਡ ਸਰਨਨ 

 

o ਾਪ ਏੜ 

 

ਫਫਡਡ ਫਫਾਾਥਥ ਦਦਣਣ ਦਦੀੀ ਸਸਲਲਧਧੀੀ: 

 ਇਵ ੁਸਨਸਚਟੀ ਏਯ ਸਏ ੱਐਾਾਂ ਜਾਾਂ  ੀ ਫੰਦ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਏਾਭ ਨਾ 
ਵਲ। 

 ਫਡ ਫਾਸਥੰ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਇੱਏ ਮੂਯੀਨਰ ਜਾਾਂ ਫਡ ਨ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਤਾਾਂ 
ਜ ਸਲਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਯੁਏਾਲਟ ਨੂੰ ਟਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

 ਰੁੜੀਂਦ ਾਯ ਭਾਨ ਨੂੰ ਸਤਆਯ ਏਯ ਅਤ ਫਡ ਦ ਏਰ ਉਨੂ ੰਯੱਐ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵ ਵੰੁਚ 
ਦ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਵਣ। 

 ਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ। ਸਲਧੀ ਜਰਦਫਾਜ਼ੀ ਦ ਸਲਚ ੂਯੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ 
ਵ। 

 ਨਵਾਉਣ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਈ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਸਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਬਾ ਰਣ ਦੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਸਦ ਸਜੰਨਾ ਉਦੀ ਸਥਤੀ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਸਦੰਦੀ ਵ 

 ਸਯਪ ਉਵਨਾਾਂ ਐਤਯਾਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਜ਼ ਏਯ ਸਜਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨੀ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱਸਐਆ ਜਾ ਏ ਉਦਾਵਯਨ ਦ ਤਯ ਤ 
ਰੱਤਾਾਂ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਦ ਭੇਂ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਲ਼ਯੀਯ ਨੂੰ ਢੱਏ ਸਦ। 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਭਸਵੂ ਏਯਲਾਉਣ ਦ ਰਈ ੂਯੀ ਸਲਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਸਲਅਏਤੀ ਦ ਨਾਰ ੱਰ ਫਾਤ ਏਯ। 

 ਭੂੰਵ ਨੂੰ ਧਏ ਅਤ ੁਏਾ ਏ ਸਲਧੀ ਲ਼ੁਯ ੂਏਯ ਸਪਯ ਯਦਨ ਅਤ ਏੰਨ ਾਪ ਏਯ ਸਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਛਾਤੀ ਅਤ ਫਾਵਲਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯ ਅਤ ਸਪਯ ਛਾਤੀ 
ਦ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਬਾ ਦ ਨਾਰ ਜਾਯੀ ਯਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਟ ਅਤ ਲ਼ਯੀਯ ਦੀਆਾਂ ਾਈਡਾਾਂ ਸਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਭਸਫਰੀਏ ਅਤ ਥੱਰ  ਲਾਰ  ਅੰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ 
ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਯ ਉਦੀ ਸੱਠ ਦ ਬਾਯ ਰਤਾ ਏ ਚੰੀ ਤਯਾਾਂ ਾਪ ਏਯਏ ੁਏਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 

 ਰੜ ਦ ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਦਰ  
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1. ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਮ ਦੀ ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਮ ਸਭਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਸਏ ਏਾਰ ਸਨਰਾਾਂ ਦਾ 

ਇਤਭਾਰ ਸਏਲੇਂ ਏਯਨਾ ਵ। 
2. ਜ ਟੱਫ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਵ ਸਯਵਾ ਵ ਤ 109º ਪ (43º ੀ) ਤ ਸਨੱ ਾਣੀ ਦ ਨਾਰ ਬਯ। ਭਯੀਜ਼ ਏਰੋਂ  ਾਣੀ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯਲਾ 

ਅਤ ਜ ਰੜ ਵ ਤ ਡਜਟ ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਨਯਦਲ਼ ਦਲ ਸਏ ਤੂਤੀ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਸਏਲੇਂ ਏਯਨਾ ਵ। ਜ ਲ਼ਾਲਯ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਵ ਸਯਵਾ ਵ ਤ 
ਾਣੀ ਚਾਰੂ ਏਯ ਅਤ ਤਾਭਾਨ ਨੂ ੰਡਜਟ ਏਯ। 

3. ੁਯੱਸਐਆ ਫਾਯ ਦ ਇਤਭਾਰ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਾਲਧਾਨ ਏਯ। ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਫਾਥ ਤਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਨਾ ਏਯ। ਵਯ ੰਝ ਸਭੰਟਾਾਂ ਦ ਫਾਅਦ 
ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। 20 ਸਭੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਨਾ ਯਸਵਣ ਸਦ। 

4. ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਸਨਰ ਸਦੰਦਾ ਵ ਉਦੋਂ ਏਭਯ ਦ ਸਲਚ ਲਾਸ ਆ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਦਯਲਾਜਾ ਐੜਏਾ 
5. ਟੱਫ ਸਲਚੋਂ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਦ ਰਈ ੁਏਾਉਣ ਦੀ ਸਲਧੀ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਏਭਜ਼ਯੀ, ਲਯਸਟ ਜਾਨ ਸਨਏ ਦੀ 

ਸਲ਼ਏਾਇਤ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਟੱਫ ਸਲਚੋਂ ਾਣੀ ਡਯਨ ਏਯ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੰਧ ਤ ਤਰੀਆ ਯੱਐ 
6. ਾਉਨ, ਯਫ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਨ ਦ ਸਲਚ ਅਤ ਸਰਯ ਾਉਣ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਵਮ ਦਲ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਏਭਯ ਤੱਏ ਜ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਬ 

ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਆਯਾਭ ਦ ਰਈ ਸਥਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਬਾਲੇਂ ਉਵ ਏੁਯੀ ਤ ਵਲ ਜਾਾਂ ਸਫਤਯ ਤ  
7. ਜ ਭਯੀਜ਼ ਏੁਯੀ ਤ ਆਯਾਭ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਫਠ ਏਦਾ ਤ ਸਫਤਯਾ ਰਾ ਸਦ ਸੱਠ,ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਨਵੰੁ ਅਤ ਚਭੜੀ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ 
8. ਲ਼ਾਲਯ ਜਾਾਂ ਟੱਫ ਸਲਐ ਲਾ ਆ ਇੱਏ ਰਾਾਂਡਯੀ ਫ ਦ ਸਲਚ ੰਦ ਸਰਨਨ ਾ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਫਡ ਦ ਏਰ ਾਯਾ ਭਾਨ ਯੱਐ 
9. ਵੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧਲ 
 
1.4 ਇਇਵਵ ੁਸੁਸਨਨਸਸਚਚਤਤ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਸਸਏਏ ਾਾਯਯੀੀਆਆਾਂਾਂ ਸਸਲਲਧਧੀੀਆਆਾਂਾਂ ਉਉਸਸਚਚਤਤ ਢਢੰੰ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ਵਵ ਯਯਵਵੀੀਆਆਾਂਾਂ ਵਵਨਨ।। 

ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਯਰੂ ਏੁਲ਼ਰਤਾ ਦ ਤਸਵਤ ਇੱਏ ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱਐਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਇ ਰਈ 
ਇਵ ਇੱਏ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਾਧਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਇਵ ੁਨੀਸਚਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਐਾ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਉੱਚ ੁਣਲੱਤਾ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਅਤ ਸਵਮ 
ਰਾਤ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਇਵ ਸਜੰਭਲਾਯੀ ਵ ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਨਾ ਸਏ ਾਯੀਆਾਂ ਸਲਧੀਆਾਂ ਅਤ ਏੰਭ ਇੱਏ ਉਸਚਤ ਅਤ ਵੀ ਤਯੀਏ 
ਸਲਚ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਠ ਸਰਐੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤ ਐਾ ਸਧਆਨ ਦਣਾ ੈਂਦਾ ਵ। 

 ਉਵਨਾਾਂ ਸਲਧੀਆਾਂ ਤ ਚਯਚਾ ਏਯਨਾ ਜ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਜਾਨ ਉਦ ਸਯਲਾਯ ਦ ਦੱ ਦ ਨਾਰ ਏਯਨ  ਵਨ  
 ਪਾਈ ਬ ਤੋਂ ਾਪ ਐਤਯ ਤੋਂ ਰਏ ੱਟ ਾਪ ਐਤਯ ਤੱਏ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ  
 ਅਸਜਵ ਾਫਣ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜ ੱਟ ਰਏਾਰਾਈਨ ਵ  
 ਏੰਭ ਦ ਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਤਭਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦਲ 
 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਤਏ ਲਤੀਯ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯ 
 ਸਲਧੀ ਦ ਰਈ ਰੁੜੀਂਦੀ ਾਯੀਆਾਂ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਫਡ ਦ ਨਾਰ ਲਾਰ  ਟਫਰ ਤ ਯੱਐ। 
 ਫਡ ਨ ਜਾਾਂ ਮੂਯੀਨਰ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜ ਜਯੂਯਤ ਵ  

ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂ ੰਉੱਤ ਏਸਥਤ ਪਯਜ਼ ਅਤ ਸਜੰਭਲਾਯੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ੁਯੱਸਐਆ ਅਤ ਸਵਪਾਜ਼ਤ ੁਸਨਸਚਟੀ ਏੀਤੀ 
ਜਾ ਏ। 
 
1.5 ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦ ਭਭੇਂੇਂ ਵਵ ਯਯਵਵ ਅਅਾਾਧਧਾਾਯਯਨਨ ਫਫਦਦਰਰਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰਲਲਐਐ ਅਅਤਤ ਸਸਯਯਯਯਟਟ ਏਏਯਯ।। 
ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਸਦਭਾੀ ਤਯ ਤ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂ ੰਉਵਨਾਾਂ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਨੂ ੰਲਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ, ਸਲਲ਼ਰਲ਼ਣ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਸਯਯਟ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਭਨ ਸਲਸਆਨਏ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਸਲਚ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ: 

 ਇਵ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਸਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਵਠਾਾਂ ਦ ਯੰ ਦ ਸਲਚ ਏਈ ਫਦਰਾਲ ਵਇਆ ਵ। 
 ਯਲ਼ ਜਾਾਂ ਯੜਾਾਂ ਦ ਰਈ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। 
 ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੂੰ ਲਐ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੁਛ ਜ ਉਨੂ ੰਉਦ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਸਲਚ ਸਏਤ ਲੀ ਦਯਦ ਭਸਵੂ ਵ ਯਵੀ ਵ। 
 ਜ ਐੂਨ ਲੱ ਸਯਵਾ ਵ ਤ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਅਤ ਸਵਰੀ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
 ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਸਯਯਟ ਸਤਆਯ ਏਯ। 
 ਇੱਏ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਸਲਚ ਡਾਏਟਯ ਨੂੰ ਫੁਰਾ। 
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1. ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣ ਦ ਦਯਾਨ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਮ ਦੀ ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਸਵਮ ਸਭਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਸਏ ਏਾਰ ਸਨਰਾਾਂ ਦਾ 

ਇਤਭਾਰ ਸਏਲੇਂ ਏਯਨਾ ਵ। 
2. ਜ ਟੱਫ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਵ ਸਯਵਾ ਵ ਤ 109º ਪ (43º ੀ) ਤ ਸਨੱ ਾਣੀ ਦ ਨਾਰ ਬਯ। ਭਯੀਜ਼ ਏਰੋਂ  ਾਣੀ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯਲਾ 

ਅਤ ਜ ਰੜ ਵ ਤ ਡਜਟ ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਨਯਦਲ਼ ਦਲ ਸਏ ਤੂਤੀ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਸਏਲੇਂ ਏਯਨਾ ਵ। ਜ ਲ਼ਾਲਯ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਵ ਸਯਵਾ ਵ ਤ 
ਾਣੀ ਚਾਰੂ ਏਯ ਅਤ ਤਾਭਾਨ ਨੂ ੰਡਜਟ ਏਯ। 

3. ੁਯੱਸਐਆ ਫਾਯ ਦ ਇਤਭਾਰ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਾਲਧਾਨ ਏਯ। ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਫਾਥ ਤਰ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਨਾ ਏਯ। ਵਯ ੰਝ ਸਭੰਟਾਾਂ ਦ ਫਾਅਦ 
ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। 20 ਸਭੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਫ ਦ ਸਲਚ ਨਾ ਯਸਵਣ ਸਦ। 

4. ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਸਨਰ ਸਦੰਦਾ ਵ ਉਦੋਂ ਏਭਯ ਦ ਸਲਚ ਲਾਸ ਆ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਦਯਲਾਜਾ ਐੜਏਾ 
5. ਟੱਫ ਸਲਚੋਂ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਦ ਰਈ ੁਏਾਉਣ ਦੀ ਸਲਧੀ ਦ ਤਸਵਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਏਭਜ਼ਯੀ, ਲਯਸਟ ਜਾਨ ਸਨਏ ਦੀ 

ਸਲ਼ਏਾਇਤ ਏਯਦਾ ਵ ਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਫਾਵਯ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਟੱਫ ਸਲਚੋਂ ਾਣੀ ਡਯਨ ਏਯ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੰਧ ਤ ਤਰੀਆ ਯੱਐ 
6. ਾਉਨ, ਯਫ ਨੂੰ ਾਪ ਏਯਨ ਦ ਸਲਚ ਅਤ ਸਰਯ ਾਉਣ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਸਵਮ ਦਲ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਨਾਰ ਏਭਯ ਤੱਏ ਜ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਬ 

ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਆਯਾਭ ਦ ਰਈ ਸਥਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਬਾਲੇਂ ਉਵ ਏੁਯੀ ਤ ਵਲ ਜਾਾਂ ਸਫਤਯ ਤ  
7. ਜ ਭਯੀਜ਼ ਏੁਯੀ ਤ ਆਯਾਭ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਫਠ ਏਦਾ ਤ ਸਫਤਯਾ ਰਾ ਸਦ ਸੱਠ,ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਨਵੰੁ ਅਤ ਚਭੜੀ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ 
8. ਲ਼ਾਲਯ ਜਾਾਂ ਟੱਫ ਸਲਐ ਲਾ ਆ ਇੱਏ ਰਾਾਂਡਯੀ ਫ ਦ ਸਲਚ ੰਦ ਸਰਨਨ ਾ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਫਡ ਦ ਏਰ ਾਯਾ ਭਾਨ ਯੱਐ 
9. ਵੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧਲ 
 
1.4 ਇਇਵਵ ੁਸੁਸਨਨਸਸਚਚਤਤ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਸਸਏਏ ਾਾਯਯੀੀਆਆਾਂਾਂ ਸਸਲਲਧਧੀੀਆਆਾਂਾਂ ਉਉਸਸਚਚਤਤ ਢਢੰੰ ਦਦ ਨਨਾਾਰਰ ਵਵ ਯਯਵਵੀੀਆਆਾਂਾਂ ਵਵਨਨ।। 

ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਯਰੂ ਏੁਲ਼ਰਤਾ ਦ ਤਸਵਤ ਇੱਏ ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱਐਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਇ ਰਈ 
ਇਵ ਇੱਏ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਾਧਨ ਫਣ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਇਵ ੁਨੀਸਚਤ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਐਾ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਉੱਚ ੁਣਲੱਤਾ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਅਤ ਸਵਮ 
ਰਾਤ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਇਵ ਸਜੰਭਲਾਯੀ ਵ ਇਵ ੁਸਨਸਚਤ ਏਯਨਾ ਸਏ ਾਯੀਆਾਂ ਸਲਧੀਆਾਂ ਅਤ ਏੰਭ ਇੱਏ ਉਸਚਤ ਅਤ ਵੀ ਤਯੀਏ 
ਸਲਚ ਏੀਤ ਜਾ ਯਵ ਵਨ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਠ ਸਰਐੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਤ ਐਾ ਸਧਆਨ ਦਣਾ ੈਂਦਾ ਵ। 

 ਉਵਨਾਾਂ ਸਲਧੀਆਾਂ ਤ ਚਯਚਾ ਏਯਨਾ ਜ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਜਾਨ ਉਦ ਸਯਲਾਯ ਦ ਦੱ ਦ ਨਾਰ ਏਯਨ  ਵਨ  
 ਪਾਈ ਬ ਤੋਂ ਾਪ ਐਤਯ ਤੋਂ ਰਏ ੱਟ ਾਪ ਐਤਯ ਤੱਏ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ  
 ਅਸਜਵ ਾਫਣ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜ ੱਟ ਰਏਾਰਾਈਨ ਵ  
 ਏੰਭ ਦ ਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇਤਭਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾ ਦਲ 
 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭਸਐਏ ਅਤ ੰਏਤਏ ਲਤੀਯ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਏਯ 
 ਸਲਧੀ ਦ ਰਈ ਰੁੜੀਂਦੀ ਾਯੀਆਾਂ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰਫਡ ਦ ਨਾਰ ਲਾਰ  ਟਫਰ ਤ ਯੱਐ। 
 ਫਡ ਨ ਜਾਾਂ ਮੂਯੀਨਰ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜ ਜਯੂਯਤ ਵ  

ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂ ੰਉੱਤ ਏਸਥਤ ਪਯਜ਼ ਅਤ ਸਜੰਭਲਾਯੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ੁਯੱਸਐਆ ਅਤ ਸਵਪਾਜ਼ਤ ੁਸਨਸਚਟੀ ਏੀਤੀ 
ਜਾ ਏ। 
 
1.5 ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦ ਭਭੇਂੇਂ ਵਵ ਯਯਵਵ ਅਅਾਾਧਧਾਾਯਯਨਨ ਫਫਦਦਰਰਾਾਲਲਾਾਾਂਾਂ ਨਨੂੂੰ ੰਲਲਐਐ ਅਅਤਤ ਸਸਯਯਯਯਟਟ ਏਏਯਯ।। 
ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਸਦਭਾੀ ਤਯ ਤ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਨੂ ੰਉਵਨਾਾਂ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਨੂ ੰਲਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ, ਸਲਲ਼ਰਲ਼ਣ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਸਯਯਟ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਭਨ ਸਲਸਆਨਏ ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਸਲਚ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ: 

 ਇਵ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਸਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਵਠਾਾਂ ਦ ਯੰ ਦ ਸਲਚ ਏਈ ਫਦਰਾਲ ਵਇਆ ਵ। 
 ਯਲ਼ ਜਾਾਂ ਯੜਾਾਂ ਦ ਰਈ ਜਾਾਂਚ ਏਯ। 
 ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੂੰ ਲਐ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ੁਛ ਜ ਉਨੂ ੰਉਦ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਸਲਚ ਸਏਤ ਲੀ ਦਯਦ ਭਸਵੂ ਵ ਯਵੀ ਵ। 
 ਜ ਐੂਨ ਲੱ ਸਯਵਾ ਵ ਤ ਜਾਾਂਚ ਏਯ ਅਤ ਸਵਰੀ ਭਦਦ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
 ਫਦਰਾਲਾਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਸਯਯਟ ਸਤਆਯ ਏਯ। 
 ਇੱਏ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਸਲਚ ਡਾਏਟਯ ਨੂੰ ਫੁਰਾ। 

 

11



 

 
 
 

 

 
 
 

 ਨਵਾਉਣਾ ਸਦਭਾ ਅਤ ਲ਼ਯੀਯ ਦਨਾਾਂ ਦ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ। 

 ਫਜ਼ਯੁ ਰਏਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਏੁਝ ਸਵਮ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਰਪ ਲਾਲ਼, ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣਾ, ਸਫਤਯ ਤ ਭਜੂਦ 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣਾ  

 ਨਵਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਭੱੁਐ ਸਏਭਾਾਂ ਵਨ: 

 ਫਡ ਫਾਥ 

 ਰਪ ਲਾਲ਼ 

 ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣਾ ਦ ਸਯਭਾਈਂਡ: 

 ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਾਣੀ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

 ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਏ ਲੀ ਜਐਭ/ਯਲ਼ ਦ ਰਈ ਚਭੜੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

 
 

  ਆਆਣਣ  ਆਆ  ਨਨੂੂੰ ੰ ਟਟਟਟ ਏਏਯਯ::  
 

1. ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣਾਾ ਜ਼ਜ਼ਯਯੂਯੂਯੀੀ ਸਸਏਏਓਂਓਂ ਵਵ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਰਰਈਈ ਾਾਯਯੀੀਆਆਾਂਾਂ ਤਤਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀਆਆਾਂਾਂ ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦੀੀਆਆਾਂਾਂ ਤਤਏਏਨਨੀੀਏਏਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਨਨਾਾਭਭ ਦਦੱੱ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ਰਏਟੀਏਰ ਜਭਾਤ ਦ ਸਲਚ, ਸੱਸਐਆ ਰਾਤ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਸਲਅਏਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਸਏਵਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਸਜਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਉਸਚਤ ਢੰ ਦ 
ਨਾਰ ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵੁੰਦੀ ਵ। 

 
 
 
 

ੁੁੱਛੱਛ--ਸਸੱਛੱਛ 

ਲ਼ਲ਼ਨਨ ਤਤੋਂੋਂ ਫਫਾਾਅਅਦਦ ਦਦੀੀ  ਏਏਾਾਯਯਲਲਾਾਈਈ 
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ਸਸਐਐਣਣ ਦਦ  ਨਨਤਤੀੀਜਜ:   

 ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨਾ ਅਤ ਟਯ ਏਯਨਾ 

 ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਯਰ ਦਐਬਾਰ 

 ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਅਤ ਨਵੁੰਆਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ 

 ਵੱਥਾਾਂ ਅਤ ਯਾਾਂ ਦੀ ਉਂਰਾਾਂ ਦ ਨਵੁੰਆਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
ਸੱਸਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰਾਾਂ ਸਲਅਏਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤਾਾਂ ਦ ਰਈ ਇਤਭਾਰ ਵਣ ਲਾਰ  ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਚਾਯਟ ਯ ਯਜਨਟਲ਼ਨ 
ਸਲਐਾਉਂਦਾ ਵ। ਸੱਸਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰਾਾਂ ਸਲਅਏਤੀ ਸੱਸਐਆ ਰਾਤ ਏਯ ਯਵ ਸਲਅਏਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ੁੱਛਦਾ ਵ - ਇਵ ਉਏਯਨ ਸਏਵੜ ਵਨ ਅਤ 
ਤੁਵਾਡ ਸਲਚੋਂ ਏਣ ਏਣ ਇਦਾ ਇਤਭਾਰ ਯਜ਼ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਸਏਓਂ? 
ਾਡ ਭਾਜ ਦ ਸਲਚ ਨੀਮਤਾ ਅਤ ੁਤਤਾ ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਦ ਫੁਸਨਆਦੀ ਅਸਧਏਾਯ ਵਨ। ਇੱਏ ਸਲਅਏਤੀ ਦੀ ਸਲਅਏਤੀਤ ਸਵਤ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਦ ਤਸਵਤ ਇਵਨਾਾਂ ਅਸਧਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਯੱਸਐਆ ਏਯਨਾ ਸਵਤ ਦਐਬਾਰ ਰਦਾਤਾਲਾਾਂ ਦੀ ਇੱਏ ਨ ਸਤਏ ਅਤ ਏਾਨੂੰਨੀ ਾਫੰਦੀ ਵ। ਇਵ ਸਵਤ ਬੰਾਰ 
ਲਾਤਾਲਯਨ ਦ ਸਲਚ ਇਏ ਚੁਣਤੀ ਵ। ਵਯ ਇੱਏ ਨਯ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ੁਤਤਾ ਦ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨੂੰ ਭਝਦੀ ਵ ਅਤ ਉਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਏਯਦੀ ਵ। 
 
2.1 ਡਡੈਂੈਂਚਚਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਪਪਾਾਈਈ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਅਅਤਤ ਟਟਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ।। 

ਡੈਂਚਯ ਯਥਸਟੱਏ ਉਏਯਨ ਵਨ ਸਜਦਾ ਇਤਭਾਰ ਾਇਫ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ। ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਯਰ ਏਸਲਟੀ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਦ ਏਭਰ 
ਅਤ ਐਤ ਸਟਲ਼ੂ ਦੁਆਯਾ ਸਵਮ ਰਾਤ ਵੰੁਦਾ ਵ। ਏਨਲਨਲ਼ਨਰ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਵਾਰਾਾਂਸਏ ਫਵੁਤ ਾਯ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਵੰੁਦ ਵਨ ਏੁਝ 
ਜ ਦੰਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡੈਂਟਰ ਇਭਰਾਾਂਟ ਦੀ ਫਾਾਂਸਡੰ ਜਾਾਂ ਏਰਾਸੰ ਤ ਸਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵਨ। 

ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨਾ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਟਯ ਏਯਨਾ ਯ ਸਵਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਏ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਸਜੰਭਲਾਯੀ ਵ। ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨ ਦ 
ਭੇਂ ਅਤ ਉਨੂੰ ਟਯ ਏਯਨ ਦ ਭੇਂ ਚ ਚ  ਨੂੰ ਵਠ ਸਰਐ ਏਦਭਾਾਂ ਦਾ ਾਰਨ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ: 

 ਬਜਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਏੱਢ ਅਤ ਉਦੀ ਪਾਈ ਏਯ। ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਐਰ  ਅਤ ਉਤ ਾਣੀ ਚਰਾ ਤਾਾਂ ਜ ਬਜਨ ਦ ਫਚ ਵ 
ਅਲਲ਼ਲ਼ ਅਤ ਛਟ ਛਟ ਏਣਾਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

 ਪਾਈ ਦ ਭੇਂ ਰਾਸਟਏ ਨੂ ੰਨਾ ਭੜ ਅਤ ਨਾ ਐਯਾਫ ਏਯ। 
 ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਏੱਢਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ੁਫਾਨ, ੱਰ ਾਾਂ ਅਤ ਭੂੰਵ ਦ ਉੱਤ ਲਾਰ  ਬਾ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ। ਸਲਧੀ ਦ ਰਈ 

ਇੱਏ ਏਭਰ ਟੂਥਫਯੱਲ਼ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 
 ਾਯੀ ਯਾਤ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਬ ਏ ਯੱਐ। ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਨਭ ਯੱਐਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਵੰੁਦੀ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵ ਆਣ ਆਏਾਯ ਦ ਸਲਚ ਯਸਵ 

ਏਣ। ਇੱਏ ਵਰਏ ਡੈਂਚਯ ਸਏੰ ਰਮੂਲ਼ਨ ਜਾਾਂ ਾਣੀ ਦ ਸਲਚ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ੂਯੀ ਯਾਤ ਯੱਐ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਦ ਸਲਚ ਦੁਫਾਯਾ ਯੱਐਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਧਲ 
 ਇੱਏ ਡੈਂਸਟਟ ਦ ਨਾਰ ਇੱਏ ਭੁਰਾਏਾਤ ਅਨੁੂਸਚਤ ਏਯ ਜ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀ ਸਏ ਲੀ ਤਯਾਾਂ ਦੀ ਯਲ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵ। 

 
 
 

ਾਾਠਠ 2  
ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦਾਾ ਲ਼ਲ਼ਾਾਜਜਸਸਰਰੰੰਾਾਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ 

 

ਲ਼ਲ਼ਨਨ ਤਤੋਂੋਂ ਸਸਵਵਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ  ਏਏਾਾਯਯਲਲਾਾਈਈ: 

 

 
 
 

 

 
 
 

 ਨਵਾਉਣਾ ਸਦਭਾ ਅਤ ਲ਼ਯੀਯ ਦਨਾਾਂ ਦ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ। 

 ਫਜ਼ਯੁ ਰਏਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣ ਦ ਭੇਂ ਏੁਝ ਸਵਮ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਰਪ ਲਾਲ਼, ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣਾ, ਸਫਤਯ ਤ ਭਜੂਦ 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣਾ  

 ਨਵਾਉਣ ਦੀਆਾਂ ਭੱੁਐ ਸਏਭਾਾਂ ਵਨ: 

 ਫਡ ਫਾਥ 

 ਰਪ ਲਾਲ਼ 

 ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਸਲਚ ਨਵਾਉਣਾ ਦ ਸਯਭਾਈਂਡ: 

 ਭਯੀਜ਼ਾਾਂ ਨੰੂ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਵਰਾਾਂ ਾਣੀ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

 ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਏ ਲੀ ਜਐਭ/ਯਲ਼ ਦ ਰਈ ਚਭੜੀ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

 
 

  ਆਆਣਣ  ਆਆ  ਨਨੂੂੰ ੰ ਟਟਟਟ ਏਏਯਯ::  
 

1. ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣਾਾ ਜ਼ਜ਼ਯਯੂਯੂਯੀੀ ਸਸਏਏਓਂਓਂ ਵਵ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
2. ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਦਦ ਰਰਈਈ ਾਾਯਯੀੀਆਆਾਂਾਂ ਤਤਯਯਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀਆਆਾਂਾਂ ਨਨਵਵਾਾਉਉਣਣ ਦਦੀੀਆਆਾਂਾਂ ਤਤਏਏਨਨੀੀਏਏਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਨਨਾਾਭਭ ਦਦੱੱ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ਰਏਟੀਏਰ ਜਭਾਤ ਦ ਸਲਚ, ਸੱਸਐਆ ਰਾਤ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਸਲਅਏਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਉਏਯਨਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਸਏਵਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵ ਸਜਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਉਸਚਤ ਢੰ ਦ 
ਨਾਰ ਨਵਾਉਣ ਦ ਰਈ ਵੁੰਦੀ ਵ। 

 
 
 
 

ੁੁੱਛੱਛ--ਸਸੱਛੱਛ 

ਲ਼ਲ਼ਨਨ ਤਤੋਂੋਂ ਫਫਾਾਅਅਦਦ ਦਦੀੀ  ਏਏਾਾਯਯਲਲਾਾਈਈ 
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ਡਡੈਂੈਂਚਚਯਯ ਦਦੀੀ ਪਪਾਾਈਈ ਅਅਤਤ ਉਉਨਨੂੂੰ ੰਟਟਯਯ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਦਦਯਯਾਾਨਨ ਸਸਏਏ ਚਚੀੀਜ਼ਜ਼ ਤਤੋਂੋਂ ਯਯਵਵਜ਼ਜ਼ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਚਚਾਾਵਵੀੀਦਦਾਾ ਵਵ: 
 ਅਫਯਸਲ ਪਾਈ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਭੱਯੀ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਐਤ ਫਯੱਲ਼, ਰਫਰ ਏਰਨਯ ਅਤ ਵਾਯਲ਼ ਟੂਥ ਟ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਫਵੁਤ ਅਫਯਸਲ ਵੰੁਦ 

ਵਨ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 

 ਸਚੱਟਾ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਾਂ ਟੂਥਟ ਅਫਯਸਲ ਵੰੁਦੀਆਾਂ ਵਨ ਅਤ ਇਦਾ ਇਤਭਾਰ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਤ ਸਫਰਏੁਰ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਉਵ ਉਤਾਦ ਸਜਵਨਾਾਂ ਸਲਚ ਫਰੀਚ ਭਜੂਦ ਵ ਉਵ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਏਭਜ਼ਯ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਯੰ ਫਦਰ ਏਦ ਵਨ। ਰਮੂਲ਼ਨ ਸਲਚ 
ਭਟਰ ਅਟਚਭੈਂਟ ਦ ਨਾਰ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੱਐ ਸਜ ਸਲਚ ਏਰਯੀਨ ਭਜੂਦ ਵ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਭਟਰ ਨੂ ੰਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

 ਯਭ ਜਾਾਂ ਉਫਰ ਯਵ ਾਣੀ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

 
2.2 ਫਫਵਵਲ਼ਲ਼ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਯਯਰਰ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਏਏਯਯਨਨੀੀ।। 

ਇੱਏ ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਯਰ ਪਾਈ ਦੀ ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਯਰ ਸਵਤ ਭੁਲ਼ਏਰ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਜਾ ਏ। ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਆਣ ਭੂੰਵ ਤੋਂ ਾਵ ਰੈਂਦ ਵਨ ਅਤ ਏੁਝ ਲੀ ਆਣ ਭੂੰਵ ਤੋਂ ਆਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਰ  ਾਾਂਦ ਅਤ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਫੁੱਰ ਾਾਂ, ਦੰਦਾਾਂ ਅਤ ਜ਼ੁਫਾਨ ਤ 
ਇਏੱਠਾ ਵ ਏਦਾ ਵ ਸਜਦ ਨਾਰ ਵਯ ਅਸਧਏ ਭੁਲ਼ਏਰ ਸਨਯਸਭਤ ਵ ਏਦੀਆਾਂ ਵਨ। 
 
ਭਭੂੂੰਵੰਵ ਦਦੀੀ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਰਰਈਈ ਰਰੁੁੜੜੀਂੀਂਦਦ ਉਉਏਏਯਯਨਨ: 

o ਇੱਏ ਇਰਏਟਸਯਏ ਜਾਾਂ ਭਨੂਅਰ ਟੂਥ ਫਯੱਲ਼ ਜਾਾਂ ਪਭ ਫਯੱਲ਼   

 

o ਟੂਥ ਟ, ਡੈਂਟਰ ਸਟੱਏ ਅਤ ਪਰਾ 

 

o ਏਸੜਆਾਂ ਨੂੰ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਯਨ ਜਾਾਂ ਤਰੀਆ 
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o ਸਯਨਸੰ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਾਣੀ ਦਾ ਏੱ 

 

o ਾਣੀ ਤ ਆਧਾਸਯਤ ਸਰ ਫਾਭ ਜਾਾਂ ਭਟਯਾਈਜ਼ਯ 

 

o ਇੱਏ ਸਡਡ ਜ਼ੁਫਾਨ ਫਰਡ 

 

o ਛਟਾ ਫਰਫ ਸਯੰਜ 

 
  

ਫਫਵਵਲ਼ਲ਼ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਯਯਰਰ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਏਏਦਦਭਭ: 
o ਉਏਯਨ ਇਏੱਠ  ਏਯ 

o ਾਈਡ ਲਾਰੀ ਸਥਤੀ ਦ ਸਲਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਟਾ 

o ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਠਡੀ ਦ ਅਧੀਨ ਇੱਏ ਤਰੀਆ ਜਾਾਂ ਲਾਟਯ ਯੂਪ ਡ ਯੱਐ 

 

 
 
 

 

ਡਡੈਂੈਂਚਚਯਯ ਦਦੀੀ ਪਪਾਾਈਈ ਅਅਤਤ ਉਉਨਨੂੂੰ ੰਟਟਯਯ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਦਦਯਯਾਾਨਨ ਸਸਏਏ ਚਚੀੀਜ਼ਜ਼ ਤਤੋਂੋਂ ਯਯਵਵਜ਼ਜ਼ ਏਏਯਯਨਨਾਾ ਚਚਾਾਵਵੀੀਦਦਾਾ ਵਵ: 
 ਅਫਯਸਲ ਪਾਈ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਭੱਯੀ ਸਜਲੇਂ ਸਏ ਐਤ ਫਯੱਲ਼, ਰਫਰ ਏਰਨਯ ਅਤ ਵਾਯਲ਼ ਟੂਥ ਟ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਫਵੁਤ ਅਫਯਸਲ ਵੰੁਦ 

ਵਨ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 

 ਸਚੱਟਾ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਾਂ ਟੂਥਟ ਅਫਯਸਲ ਵੰੁਦੀਆਾਂ ਵਨ ਅਤ ਇਦਾ ਇਤਭਾਰ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਤ ਸਫਰਏੁਰ ਨਵੀਂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਉਵ ਉਤਾਦ ਸਜਵਨਾਾਂ ਸਲਚ ਫਰੀਚ ਭਜੂਦ ਵ ਉਵ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂ ੰਏਭਜ਼ਯ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਯੰ ਫਦਰ ਏਦ ਵਨ। ਰਮੂਲ਼ਨ ਸਲਚ 
ਭਟਰ ਅਟਚਭੈਂਟ ਦ ਨਾਰ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੱਐ ਸਜ ਸਲਚ ਏਰਯੀਨ ਭਜੂਦ ਵ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਭਟਰ ਨੂ ੰਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

 ਯਭ ਜਾਾਂ ਉਫਰ ਯਵ ਾਣੀ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ ਸਏਓਂਸਏ ਉਵ ਡੈਂਚਯਾਾਂ ਨੂੰ ਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

 
2.2 ਫਫਵਵਲ਼ਲ਼ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਯਯਰਰ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਏਏਯਯਨਨੀੀ।। 

ਇੱਏ ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਂ ਭੇਂ ਤ ਯਰ ਪਾਈ ਦੀ ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ ਤਾਾਂ ਜ ਯਰ ਸਵਤ ਭੁਲ਼ਏਰ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਜਾ ਏ। ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਆਣ ਭੂੰਵ ਤੋਂ ਾਵ ਰੈਂਦ ਵਨ ਅਤ ਏੁਝ ਲੀ ਆਣ ਭੂੰਵ ਤੋਂ ਆਾਨੀ ਦ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਰ  ਾਾਂਦ ਅਤ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਉਵਨਾਾਂ ਦ ਫੁੱਰ ਾਾਂ, ਦੰਦਾਾਂ ਅਤ ਜ਼ੁਫਾਨ ਤ 
ਇਏੱਠਾ ਵ ਏਦਾ ਵ ਸਜਦ ਨਾਰ ਵਯ ਅਸਧਏ ਭੁਲ਼ਏਰ ਸਨਯਸਭਤ ਵ ਏਦੀਆਾਂ ਵਨ। 
 
ਭਭੂੂੰਵੰਵ ਦਦੀੀ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ ਏਏਯਯਨਨ ਦਦ ਰਰਈਈ ਰਰੁੁੜੜੀਂੀਂਦਦ ਉਉਏਏਯਯਨਨ: 

o ਇੱਏ ਇਰਏਟਸਯਏ ਜਾਾਂ ਭਨੂਅਰ ਟੂਥ ਫਯੱਲ਼ ਜਾਾਂ ਪਭ ਫਯੱਲ਼   

 

o ਟੂਥ ਟ, ਡੈਂਟਰ ਸਟੱਏ ਅਤ ਪਰਾ 

 

o ਏਸੜਆਾਂ ਨੂੰ ਫਚਾਉਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਯਨ ਜਾਾਂ ਤਰੀਆ 

 
  

15



 

 
 
 

 

o ਇੱਏ ਅਭਸ ਫਸਨ ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱਐ ਜਾਾਂ ਇੱਏ ਏਲ਼ਨ ਏਥਟਯ ਯੱਐ ਜ ਸਏ ਭੂੰਵ ਦ ਸਲਚੋਂ ਸਨਏਰ ਯਵ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਦ ਰਈ ਵੰੁਦਾ 
ਵ। 

o ਦੰਦਾਾਂ ਨੂ ੰਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਐਰਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਸਡਡ ਜ਼ੁਫਾਨ ਫਰਡ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। ਸਛਰ  ਭਰਯਾਾਂ ਦ ਸਲਚ ਉਨੂੰ ਥਾਨ ਤ ਯੱਐ। ਇੱਏ 
ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਸਲਚ ਆਣੀਆਾਂ ਉਂਰਾਾਂ ਨਾ ਾ। 

o ਟੂਥ ਫਯਲ਼ੱ ਜਾਾਂ ਏਭਰ ੰਜ ਲਾਰ  ਲਫ ਦ ਨਾਰ ਦੰਦਾਾਂ ਅਤ ਭੂਸੜਆਾਂ ਨੂ ੰਾਪ ਏਯ। ਇੱਏ ਟੂ0ਥੀਟ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਏ ਯਰ ਏਸਲਟੀ ਦੀ 
ਪਾਈ ਏਯ।ਯਰ ਏਾਸਲਟੀ ਨੂ ੰਧਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਛਟੀ ਫਰਫ ਸਯੰਜ ਜਾਾਂ ੂਈ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯੰਜ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। ਬਯ ਵ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਨੂੰ 
ਫਾਵਯ ਏੱਢਣ ਦ ਰਈ ਯਰ ਏਲ਼ਨ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 

o ਫੁੱਰ ਾਾਂ ਤ ਟਯਸਰਅਭ ਜਰੀ ਰਾ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵ ੁੱਏਣ ਨਾ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਤ ਤਯੜਾਾਂ ਨਾ ਣ। 

 
2.3 ਲਲਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਟਟਾਾਈਈਰਰ ਫਫਣਣਾਾਉਉਣਣ ਦਦ ਰਰਈਈ ਅਅਤਤ ਨਨਵਵੁੁੰਆੰਆਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਏਏਟਟਾਾਈਈ ਦਦ ਰਰਈਈ ਇਇੱਏੱਏ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਸਸਤਤਆਆਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ 
ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ ਏੰੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਦ ਆਤਭ ਸਲਲ਼ਲਾ ਨੂ ੰਲਧਾਉਣ ਦ ਰਈ, ਏਰ ਦੀ ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ 
ਰਈ ਅਤ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਦਏਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਨ ਦ ਰਈ ਦੂਜੀ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦਾ ਲਯੀਏਯਣ ਇ ਤਯਾਾਂ ਵ: 
 
i) ਦਦਸਸਨਨਏਏ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ  
ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਰਸਯਤ ਏਯ ਸਏ ਉਵ ਆਣੀਆਾਂ ਉਂਰਾਾਂ ਦੀ ਸਟ ਦ ਨਾਰ ਏਰ ਨੂ ੰਯੱਫ ਏਯ। ਇੱਏ ਲਧੀਆ ਟਾਈਰ 
ਦ ਸਲਚ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏੰੀ ਏਯ। ਆਡ ਵ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏੰੀ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯ ਸਵਰ  ਸਸਯਆਾਂ ਤ ਏੰੀ ਪਯ ਅਤ ਸਪਯ ਏਰ 
ਲੱਰ ਅੱ ਲਧ। ਏਰ ਅਤ ਏੰੀ ਦ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਲਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਪੜ ਏ ਏੰੀ ਪਯ ਤਾਾਂ ਜ ਲਾਰਾਾਂ ਦ ਸਲਚ ਸਐੱਚ ਨਾ ਲ। ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਲਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਫਯੱਲ਼ 
ਏਯ। 
 
ii) ਲਲਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਏਏਟਟਾਾਈਈ 

ਇੱਏ ਵਅਯ ਏਟ ਦ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਏ ਲਾਰ  ਨਾਈ ਨੂੰ ਫੁਰਾ ਅਤ ਇੱਏ ਭੁਰਾਏਾਤ ੱਟ 
ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਉਦ ਸਯਲਾਯ ਦ ਦੱ ਸੱਧ ਤਯ ਤ ਨਾਈ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਦ ਵਨ। 
 
 
 
 
iii) ਭਭੇਂੇਂ ਭਭੇਂੇਂ ਤਤ ਲ਼ਲ਼ਭਭੂ ੂਏਏਯਯਨਨਾਾ 

ਭਯੀਜ਼ ਜ ਸਫਤਯ ਤੱਏ ੀਸਭਤ ਵ ਉਨੂ ੰੱਟ ੱਟ ਦ ਵਪਸਤਆਾਂ ਦ ਸਲਚ ਇੱਏ ਲਾਯ ਲ਼ਭ ੂਦੀ 
ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ। ਉ ਭੇਂ ਦ ਰਈ ਲ਼ਭ ੂਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਆਯਾਭ ਭਸਵੂ ਏਯ 
ਸਯਵਾ ਵ ਅਤ ਏਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭੁਰਾਏਾਤ ਜਾਾਂ ਇਰਾਜ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਟਯਚਯ ਤ 
ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਤ ਅਸਜਵਾ ਏਯ ਅਤ ਉਨੂ ੰਇੱਏ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਲਾਸਲ਼ੰ ਸੰਏ ਦ ਏਰ 
ਰਏ ਜਾ। ਜ ਅਸਜਵਾ ਭੁਭਸਏਨ ਨਵੀਂ ਵ ਤ ਸਫਤਯ ਤ ਵੀ ਲ਼ਭੂ ਏਯ। 

 

ਲ਼ਲ਼ਭਭੂ ੂਦਦੀੀ ਸਸਲਲਧਧੀੀ ਦਦ ਰਰਈਈ ਰਰੁੁੜੜੀਂੀਂਦਦ ਉਉਏਏਯਯਨਨ:: 

o ਸਨੱ ਾਣੀ ਦਾ ਲੱਡਾ ਏਟਯਾ 
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o ਫਾਰਟੀ 

 

o ਅਐਫਾਯ 

 

o ਲੱਡੀ ਯਫੜ ਦੀ ਲ਼ੀਟ 

 

o ਨਵਾਉਣ ਲਾਰ  ਤਰੀ (3) 

 
 

 

 
 
 

 

o ਇੱਏ ਅਭਸ ਫਸਨ ਨੂੰ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਦ ਾਵਭਣ ਯੱਐ ਜਾਾਂ ਇੱਏ ਏਲ਼ਨ ਏਥਟਯ ਯੱਐ ਜ ਸਏ ਭੂੰਵ ਦ ਸਲਚੋਂ ਸਨਏਰ ਯਵ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਦ ਰਈ ਵੰੁਦਾ 
ਵ। 

o ਦੰਦਾਾਂ ਨੂ ੰਆਯਾਭ ਦ ਨਾਰ ਐਰਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਸਡਡ ਜ਼ੁਫਾਨ ਫਰਡ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। ਸਛਰ  ਭਰਯਾਾਂ ਦ ਸਲਚ ਉਨੂੰ ਥਾਨ ਤ ਯੱਐ। ਇੱਏ 
ਫਵਲ਼ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰਵ ਸਲਚ ਆਣੀਆਾਂ ਉਂਰਾਾਂ ਨਾ ਾ। 

o ਟੂਥ ਫਯਲ਼ੱ ਜਾਾਂ ਏਭਰ ੰਜ ਲਾਰ  ਲਫ ਦ ਨਾਰ ਦੰਦਾਾਂ ਅਤ ਭੂਸੜਆਾਂ ਨੂ ੰਾਪ ਏਯ। ਇੱਏ ਟੂ0ਥੀਟ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਏ ਯਰ ਏਸਲਟੀ ਦੀ 
ਪਾਈ ਏਯ।ਯਰ ਏਾਸਲਟੀ ਨੂ ੰਧਣ ਦ ਰਈ ਇੱਏ ਛਟੀ ਫਰਫ ਸਯੰਜ ਜਾਾਂ ੂਈ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਸਯੰਜ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। ਬਯ ਵ ਅਲਲ਼ਲ਼ ਨੂੰ 
ਫਾਵਯ ਏੱਢਣ ਦ ਰਈ ਯਰ ਏਲ਼ਨ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯ। 

o ਫੁੱਰ ਾਾਂ ਤ ਟਯਸਰਅਭ ਜਰੀ ਰਾ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵ ੁੱਏਣ ਨਾ ਅਤ ਉਵਨਾਾਂ ਤ ਤਯੜਾਾਂ ਨਾ ਣ। 

 
2.3 ਲਲਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦ ਟਟਾਾਈਈਰਰ ਫਫਣਣਾਾਉਉਣਣ ਦਦ ਰਰਈਈ ਅਅਤਤ ਨਨਵਵੁੁੰਆੰਆਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਏਏਟਟਾਾਈਈ ਦਦ ਰਰਈਈ ਇਇੱਏੱਏ ਭਭਯਯੀੀਜ਼ਜ਼ ਨਨੂੂੰ ੰਸਸਤਤਆਆਯਯ ਏਏਯਯਨਨਾਾ 
ਇੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਯਜ਼ ਏੰੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਦ ਆਤਭ ਸਲਲ਼ਲਾ ਨੂ ੰਲਧਾਉਣ ਦ ਰਈ, ਏਰ ਦੀ ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ 
ਰਈ ਅਤ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਦਏਾਾਂ ਤੋਂ ਫਚਨ ਦ ਰਈ ਦੂਜੀ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਲੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਦਾ ਲਯੀਏਯਣ ਇ ਤਯਾਾਂ ਵ: 
 
i) ਦਦਸਸਨਨਏਏ ਦਦਐਐਬਬਾਾਰਰ  
ਯਏੂਰਲ਼ਨ ਜਾਯੀ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਰਸਯਤ ਏਯ ਸਏ ਉਵ ਆਣੀਆਾਂ ਉਂਰਾਾਂ ਦੀ ਸਟ ਦ ਨਾਰ ਏਰ ਨੂ ੰਯੱਫ ਏਯ। ਇੱਏ ਲਧੀਆ ਟਾਈਰ 
ਦ ਸਲਚ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏੰੀ ਏਯ। ਆਡ ਵ ਲਾਰਾਾਂ ਦੀ ਏੰੀ ਏਯਨ ਦ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯ ਸਵਰ  ਸਸਯਆਾਂ ਤ ਏੰੀ ਪਯ ਅਤ ਸਪਯ ਏਰ 
ਲੱਰ ਅੱ ਲਧ। ਏਰ ਅਤ ਏੰੀ ਦ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਲਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਪੜ ਏ ਏੰੀ ਪਯ ਤਾਾਂ ਜ ਲਾਰਾਾਂ ਦ ਸਲਚ ਸਐੱਚ ਨਾ ਲ। ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਲਾਰਾਾਂ ਨੂ ੰਫਯੱਲ਼ 
ਏਯ। 
 
ii) ਲਲਾਾਰਰਾਾਾਂਾਂ ਦਦੀੀ ਏਏਟਟਾਾਈਈ 

ਇੱਏ ਵਅਯ ਏਟ ਦ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਏ ਲਾਰ  ਨਾਈ ਨੂੰ ਫੁਰਾ ਅਤ ਇੱਏ ਭੁਰਾਏਾਤ ੱਟ 
ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਉਦ ਸਯਲਾਯ ਦ ਦੱ ਸੱਧ ਤਯ ਤ ਨਾਈ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਏਯਦ ਵਨ। 
 
 
 
 
iii) ਭਭੇਂੇਂ ਭਭੇਂੇਂ ਤਤ ਲ਼ਲ਼ਭਭੂ ੂਏਏਯਯਨਨਾਾ 

ਭਯੀਜ਼ ਜ ਸਫਤਯ ਤੱਏ ੀਸਭਤ ਵ ਉਨੂ ੰੱਟ ੱਟ ਦ ਵਪਸਤਆਾਂ ਦ ਸਲਚ ਇੱਏ ਲਾਯ ਲ਼ਭ ੂਦੀ 
ਰੜ ਵੰੁਦੀ ਵ। ਉ ਭੇਂ ਦ ਰਈ ਲ਼ਭ ੂਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਆਯਾਭ ਭਸਵੂ ਏਯ 
ਸਯਵਾ ਵ ਅਤ ਏਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਭੁਰਾਏਾਤ ਜਾਾਂ ਇਰਾਜ ਸਲਚ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਨੂ ੰਟਯਚਯ ਤ 
ਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਤ ਅਸਜਵਾ ਏਯ ਅਤ ਉਨੂ ੰਇੱਏ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਲਾਸਲ਼ੰ ਸੰਏ ਦ ਏਰ 
ਰਏ ਜਾ। ਜ ਅਸਜਵਾ ਭੁਭਸਏਨ ਨਵੀਂ ਵ ਤ ਸਫਤਯ ਤ ਵੀ ਲ਼ਭੂ ਏਯ। 

 

ਲ਼ਲ਼ਭਭੂ ੂਦਦੀੀ ਸਸਲਲਧਧੀੀ ਦਦ ਰਰਈਈ ਰਰੁੁੜੜੀਂੀਂਦਦ ਉਉਏਏਯਯਨਨ:: 

o ਸਨੱ ਾਣੀ ਦਾ ਲੱਡਾ ਏਟਯਾ 
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o ਲਾਲ਼ ਏਰਾਥ 

 

o ਲ਼ਭ ੂਰਮੂਲ਼ਨ 

 

o ਾਪ ਏੰੀ ਅਤ ਫਯੱਲ਼ 

 
   

ਸਫਤਯ ਤ ਭਜੂਦ ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਲ਼ਭ ੂਦਣ ਦੀ ਸਲਧੀ:: 

 ਏੁਯੀ ਤ ਇੱਏ ਅਐਫਾਯ ਯੱਐ ਅਤ ਅਐਫਾਯ ਦ ਉੱਤ ਇੱਏ ਫਾਰਟੀ ਯੱਐ। ਾਣੀ ਦਾ ਏਟਯਾ, ਲ਼ਭ,ੂ ਏੰੀ, ਫਯੱਲ਼ ਅਤ ਨਵਾਉਣ ਲਾਰ  ਦ ਤਰੀ 
ਦ ਸਲਚੋਂ ਇੱਏ ਤਰੀਆ ਸਫਤਯ ਤ ਨਾਰ ਲਾਰੀ ਏਸਫਨਟ ਤ ਯੱਐ। 

 ਭਯੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਤਯ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏ ਲਾਰ  ਾ ਰਏ ਜ। ਇੱਏ ਉਸਚਤ ਸਥਤੀ ਤ ਸਫਤਯ ਨੂ ੰਥੱਰ  ਏਯ। 

 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਏੰਧ ਦ ਥੱਰ  ਇੱਏ ਸਯਵਾਣਾ ਯੱਐ ਤਾਾਂ ਜ ਉਦੀ ਯਦਨ ਨੂੰ ਸਵਮ ਸਭਰ ਏ। ਯਦਨ ਦ ਆ ਾ ਇੱਏ ਨਵਾਉਣ ਲਾਰਾ ਤਰੀਆ 
ਭੜ। 
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