Customer Care Executive
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ

Orion House, 28, Chinar Park, Rajarhat Road
Kolkata – 700157, Ph.: +91 33 40051635
www.orionedutech.com

-

(

)

- 1 ____________________________________________________________________________
ਗਾਹਕ ਸਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂ ਧਮਕਾ ਅਤ ਮਹੱਤਤਾ
- 2 ____________________________________________________________________________
ਸਦਾਚਾਰ ਕਡ
- 3 ____________________________________________________________________________
ਗੁਪਤਤਾ
- 4 ____________________________________________________________________________
ਸਮਾਾਂ ਪਰਬੰਿਨ ਦੀ ਿਾਰਨਾ
- 5 ____________________________________________________________________________
ਇੱਛਤ ਅਤ ਅਣਇੱਛਤ ਸੰਚਾਰ
- 6 ____________________________________________________________________________
ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੀ ਧਕਸਮ
- 7____________________________________________________________________________
ਰਾਬਤਾ ਧਨਰਮਾਣ
- 8 ___________________________________________________________________________
ਹਮਦਰਦੀ
- 9 ____________________________________________________________________________
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ
- 10 ___________________________________________________________________________
ਟੀਏਟੀ (TAT) ਅਤ ਐਸਐਏ (SLA)
- 11 ___________________________________________________________________________
ਐਸਕਸ਼ਨ (ਪਰਸਾਰ) ਸਾਰਨੀ
- 12 ___________________________________________________________________________
ਧਦਰ ੜ੍ਹ ਰਵੱਈਆ
- 13 ___________________________________________________________________________
ਪਧਹੀ ਕਾ ਧਵੱਚ ਹੱ
- 14 ___________________________________________________________________________
ਕਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਅਤ ਪਾਨਾ
- 15 ___________________________________________________________________________
ਰੁਕ, ਚੁੱਪ ਅਤ ਤਬਦੀੀ ਪਰਧਕਧਰਆ

- 16 ___________________________________________________________________________
ਪੜ੍ਤਾ
- 17 ___________________________________________________________________________
ਫਸਾ  ਣਾ
- 18 ___________________________________________________________________________
ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਤਾ
- 19 ___________________________________________________________________________
ਸਮੱਧਸਆ ਦਾ ਹੱ ਕਰਨਾ
- 20 ___________________________________________________________________________
ਗਾਹਕ ਰਕਣਾ
- 21 ___________________________________________________________________________
ਵਚਣਾ, ਮਧਹੰਗਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਧਵਕਰੀ
- 22 ___________________________________________________________________________
ਜੀਐਸਐਮ (GSM) / ਸੀਡੀਐਮਏ (CDMA)
- 23 ___________________________________________________________________________
ਡਟਾ ਸਬੰਿਤ ਦਰ ਯਜਨਾ, ਪਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਅਤ ਸਕੀਮਾਾਂ
- 24 ___________________________________________________________________________
ਸੀਆਰ ਐਮ (CRM) – ਰੂਪ-ਰਖਾ
- 25 ___________________________________________________________________________
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾੀ
- 26 ___________________________________________________________________________
ਐਰਗਨਧਮਕਸ

Customer Care Executive

ਅਮਧਆਇ ਾਵਏ ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਦੀ

ਬਮਭਏਾ ਅਤੇ ਭਵੱਤਤਾ

ਇੱਏ ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਆਣੀ ਬਮਭਏਾ ਅਤੇ ਭਵੱਤਤਾ ਭਝਣ ਦੀ ਰ ੜ ਵੈ, ਇੱਏ ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਮਏੀਨੀ
ਫਨਾਉਣਾ ਵਦ
ੂੰ ਾ ਵੈ ਮਏ ਾਵਏਾਾਂ ਨੂੰ ਮਏੇ ਮਏਭ ਦੀ ਐ ਦਾ ਅਨਬਲ ਨਾ ਵਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮ ੂੰਤਾਲਾਾਂ ਨੂੰ ਤਯੂੰਤ
ਮਣਆ ਜਾਲੇ।
ਇੱਏ ਾਵਏ ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਉਵ ਵੂੰਦਾ ਵੈ ਜ ਮਏੇ ੂੰਠਨ ਜਾਾਂ ੇਲਾ ਏੇਂਦਯ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਵੂੰਦਾ ਵੈ। ਉਵ ਾਵਏ ਦੀਆਾਂ ਰ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਰਫਧ
ੂੰ ਨ ਦੇ
ਦਾਇਯੇ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਅੂੰਦਯ ਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯਦਾ ਵੈ।
ਉਦਾ ਰਪਾਈਰ ਆਉਟਫਾਊਂਡ ਜਾਾਂ ਇਨਫਾਊਂਡ ਾਵਏ ੇਲਾ ਵ ਏਦਾ ਵੈ - ਾਵਏਾਾਂ ਦੀ ਮਲ਼ਏਾਇਤਾਾਂ ਦੀ
ਤਾਭੀਰ, ੱਛ-ਮੱਛ ਦੀ ਮਯਏਾਯਮਡੂੰ ਅਤੇ ਜਲਾਫ ਅਤੇ ਾਰਨਾ ਏਾਯਲਾਈ, ਇਵ ਬ ਮਏੇ ਲੀ ਏਾਰ ੈਂਟਯ
ਦੀ ਭੱਢਰੀ ਬਮਭਏਾ ਵ ਏਦੀ ਵੈ।
ਉਵਦੇ ਏੂੰਭ ਨਾਰ ੂੰਠਨ ਨੂੰ ਐਲ਼ ਵਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ ਮਏਉਂਮਏ ਾਵਏ ਐਲ਼ ਵੈ ਅਤੇ ਾਵਏ ਉ ਲੇਰ੍ੇ ਐਲ਼
ਵੂੰਦਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਉ ਦੇ ਰਲ਼ਨ ਜਾਾਂ ੂੰਠਨ ੀਜ਼ਾਾਂ/ੇਲਾਲਾਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦੇ ਵਨ।
ਆਭ ਤਯ ਤੇ ੀੀਈ (CCE) ਦੀ ਬਮਭਏਾ, ਜਨਤਏ ਆਣੇ ਏੂੰਭ ਦੇ ਲੇਯਲੇ ਨੂੰ ਾਰਏ ਲਾਾਂ ਫੂੰਧਤ ਏਯਦੇ
ਵਨ। ੈੈੱਰ ਮਲੱ ਜ ਵੂੰਦਾ ਵੈ ਉਵ ਲਾਤਲ ਮਲੱ ਉ ਨਾਰੋਂ ਫਵਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਵੂੰਦਾ ਵੈ।

ੀੀਈ (CCE) ਦੀ ਬਮਭਏਾ ਮਲੱ


ਆਭ ਤਯ ਤੇ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵਦ
ੂੰ ਾ ਵੈ:

ਾਵਏ ਦੇ ਆ ਪਨ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦੇਣਾ: ਇੱਏ ਏਾਰ ੈਂਟਯ ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ੂੰਯਏ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ
ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੇ ਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦਾ ਵੈ।
ਬ ਨਾਰੋਂ ਆਭ ਾਧਨ ਪਨ, ਈਭੇਰ, ੈਟਯਭ, ਪੈਏ ਵਨ ਅਤੇ
ਬ ਨਾਰੋਂ ਨਲਾਾਂ ਛਟੀ ਭ (SMS) ਵੈ। ਇਵ ਾਧਨ ਾਵਏ ਦਆਯਾ ਾਵਏ ੇਲਾ ਡੈਏ
ਤੋਂ ਭਦਦ ਰੈ ਣ ਰਈ ਲਯਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਵਨ।
ਇ ਰਈ ਰਬਾਲੀ ਅਤੇ ਯਯਭ ਜੂੰਟ ਫਨਣ ਰਈ, ਾਨੂੰ ਭਾਰਏਾਾਂ ਦਆਯਾ ਰਦਾਨ ਨਲੀਂਆਾਂ
ਤਏਨੀਏਾਾਂ ਨੂੰ ੂੰਬਾਰਣ ਦੇ ਮ ਵਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।
ਰਲ਼ਨ ਅਤੇ ਮਲ਼ਏਾਇਤਾਾਂ ਣਨਾ: ੇਲਾ ਏੇਂਦਯ ਨਾਰ ੂੰਯਏ ਏਯਨ ਲੇਰੇ ਵਯ ਾਵਏ ਦੀ ਆਣੀ
ਮਲ਼ਏਾਇਤ ਜਾਾਂ ਰਲ਼ਨ ਵਣੇ। ਏੂੰਨੀ ਦੀ ਮਭਆਯਾਾਂ ਅਨਾਯ ਵਯ ਮਲ਼ਏਾਇਤ ਜਾਾਂ ਰਲ਼ਨ ਦਾ ਜਲਾਫ
ਵੀ ਢੂੰ ਮਲੱ ਦੇਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।
ਇ ਰਈ ਜੂੰਟ ਦੇ ਣਨ ਦੇ ਉਮ ਤ ਏਲ਼ਰ, ਰਲ਼ਨ ਏਯਨ ਦੇ ਏੌਂਰ ਅਤੇ ਵਭਦਯਦੀ ਦੇ
ਏਲ਼ਰ ਦੀ ਰ ੜ ਵੂੰਦੀ ਵੈ।
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ਾਵਏ ਦੀ ਮ ੂੰਤਾ ਰਈ ਉਮ ਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਏਯਨਾ: ਮਜ ਤਯ੍ਾਾਂ ਏਾਰ ੈਂਟਯ ਦਾ ਦਯਾ ਏੂੰਭ ੂੰੀ
ਣਲੱਤਾ ਲਾਰਾ ਾਵਏ ਅਨਬਲ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਵੈ, ਮਜ਼ਆਦਾ ੂੰਬਾਲਨਾ ਵੈ ਮਏ ਇੱਏ ੂੰਤਲ਼ਟ ਾਵਏ ਵਯ ੇਲਾ ਰਈ
ਭੜ ਲਾ ਆਾ। ਇ ਰਈ, ਜੂੰਟਾਾਂ ਰਈ ਾਵਏਾਾਂ ਦੇ ਮਯਏਾਯਡ ਯੱਐਣਾ ਜਯਯੀ ਵੈ ਤਾਾਂ ਜ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇਵ
ਦਫਾਯਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰ ੜ ਨਾ ਲੇ।
•
ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਉਮ ਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਏੂੰਨੀ ਦਆਯਾ ੇਲ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਅਤੇ ਵਯ ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਨਾਰ ਾਾਂਝੀ
ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਲੇੀ।
•
ਉਯਏਤ ਾਯੀਆਾਂ ਰਮਏਮਯਆਲਾਾਂ ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਦਆਯਾ ਮਵਭਤ ਮਲਧੀਆਾਂ ਦਆਯਾ ਯੀਆਾਂ ਏੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਵਨ। ਜੂੰਟ ਮਯਪ ਇੱਏ ਪਨ ਏਾਰ ਮਲੱ ਾਵਏ ਦੀ ਮ ਤ
ੂੰ ਾ ਜਾਾਂ ਰਲ਼ਨ ਨੂੰ ਦਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯਨੇ। ਾਵਏ
ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯ ਵੂੰਦੇ ਵਨ ਮਏ ਉਵਨਾਾਂ ਦੇ ਾਵਏਾਾਂ ਨੂੰ ਏਈ ਤਏਰੀ ਦਾ ਾਭ੍ਣਾ ਨਾ ਏਯਨਾ ਲੇ ਅਤੇ
ਉਵਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮ ੂੰਤਾਲਾਾਂ ਲੱਰ ਭੇਂ ਤੇ ਯ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇ।

ੂੰਐ
ੇ ਮਲੱ , ਾਵਏ ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਦੇ ਇਵ ਏੂੰਭ ਵਨ:

ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯਨ ਦੇ ਦਯਾਨ ਰ ੜਾਾਂ ਨੂੰ ਮਨਯਧਾਯਤ ਏਯਦਾ ਵੈ
ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਲ਼ਟੀਏਯਨ; ਐਜ ਏੇ, ਤਾ ਏਯਏੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ
ਏਯਏੇ ੱਛ-ਮੱਛ ਦੇ ਜਲਾਫ ਮਦੂੰਦਾ ਵੈ।






ਐਾ ਰਮਏਮਯਆ ਭਾਾਂ ੀੀਈ (CCE) 30 ਮਏੂੰਟ ਵਣਾ

ਾਵੀਦਾ ਵੈ।


ਏਾਰ, ਦਮਵਯ ਦੇ ਬਜਨ, ਅੂੰਤਯਾਰ, ਮਐਰਾਈ ਆਮਦ ਜਾਾਂ ਦਪਤਯ ਮਲੱ ਜ਼ਾਯਨ
ਲਾਰੇ ਮਦਨਾਾਂ ਦੀ ੂੰਮਐਆ (ਮਫਭਾਯੀ ਦੀ ਛੱਟੀ – 12 ਮਦਨ, ਅ ਨ ੇਤੀ ਛੱਟੀ – 12 ਮਦਨ,
ਨਭਾਨ ਛੱਟੀ – 18 ਮਦਨ) ਦੇ ਭੇਂ ਨਾਰ ਫਮਣਆ ਯਮਵੂੰਦਾ ਵੈ। ਆਭਤਯ ਤੇ ਰਾ ਇਨ ਭਾਾਂ
1 ੂੰਟੇ ਦੇ ਅੂੰਤਯਾਰ (30 ਮਭੂੰਟ – ਬਜਨ ਅੂੰਤਯਾਰ, 15 ਮਭੂੰਟ ਏਾੀ ਅੂੰਤਯਾਰ, 15 ਮਭੂੰਟ ਏਾੀ ਅੂੰਤਯਾਰ) ਦੇ ਨਾਰ 8 ੂੰਟੇ ਵੂੰਦਾ ਵੈ।
 ਰ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਲ਼ਟੀਏਯਨ ਏਯਏੇ; ਰੈ ਣ-ਦੇਣ ਯਾ ਏਯਏੇ; ਪਾਯਲਯਮਡੂੰ ਫੇਨਤੀਆਾਂ ਦਆਯਾ ਫੇਨਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਏਯਦਾ ਵੈ।

ਅ-ੈੈੱਰ ਐਾਮਤਆਾਂ ਨੂੰ ਨਲੀਆਾਂ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ਤਾਲਾਾਂ ਫਾਯੇ ਦੱਣ ਦੇ ਦਯਾਨ; ਭਏਾ ਦੇਐ ਏੇ
ਲਾਧ ੇਲਾਲਾਾਂ ਲੇ ਦਾ ਵੈ।
 ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਯਜ ਏਯਏੇ ਏਾਰ ੈਂਟਯ ਦੇ ਡੇਟਾਫੇ ਨੂੰ ਅੱ ਡੇਟ ਯੱਐਦਾ ਵੈ।

ਥਾਨ ਮਲਧੀਆਾਂ; ਐਯਾਫੀਆਾਂ ਦੀ ਮਯਯਟ ਏਯਨ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਏੇ ਭੱਯੀ ਨੂੰ


ਏਾਯਜਲ਼ੀਰ ਯੱਐਦਾ ਵੈ।
ਮਲਮਦਅਏ ਭਏੇ ਮਲੱ ਮਵੱਾ ਰੈ ਏੇ ਨ ਏਯੀ ਦਾ ਮਆਨ ਅੱਡੇਟ ਏਯਦਾ ਵੈ।


ਨਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੱਐ ਫੇਨਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਏਯਨ; ਏੂੰਭ ਦੀ ਪਰਤਾਲਾਾਂ ਮਲੱ ਭੱਰ
ਜੜਣ ਰਈ ਭਰਏੀਅਤ ਲੀਏਾਯ ਏਯਏੇ ੂੰਠਨ ਦਾ ਭਾਨ ਲਧਾਉਂਦਾ ਵੈ।

ਨ ਏਯੀ ਬਮਭਏਾ ਰਈ ਮਨਲ਼ਮ ਤ ਏੀਤੇ ਅਨਾਯ ੱਟ ਤੋਂ ੱਟ ਟਾਈਮੂੰ ਤੀ ਅਤੇ
ਦਯਤੀ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਵੈ।

ਾਵਏ ਦੀ ੱਰ ਫਾਤ ਨੂੰ ਰਲ਼ਨ, ਫੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਇੱਏ ਮਲ਼ਏਾਇਤ ਅਨਾਯ
ਲਯੀਮਿਤ ਏਯਦਾ ਵੈ।
 ੂੰਠਨ ਦਆਯਾ ਲਾਦਾ ਏੀਤੀ ੇਲਾ ਫਾਯੇ ਾਵਏਾਾਂ ਨੂੰ ਭੜ ਮਲਲ਼ਲਾ ਮਦੂੰਦਾ ਵੈ।
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 ੇਲਾ ਫਾਯੇ ਾਵਏਾਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਮਟੱ ਣੀਆਾਂ ਦੀ ਰਤੀਮਏਮਯਆ ਮਲੱ

ਲਾਧ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵੈ।

 ੀਆਯਭ (CRM) ਉ ਦੇ ਏਾਰ ਰਾ ਇਨ ਭੇਂ, ਡਾਇਰ ਦੀ ੂੰਮਐਆ, ਾਵਏ ੂੰਯਏ, ਭੀਮਐਆ ਮਭਆਦ ਰਈ ਵਾਜ਼ਯੀ ਦੀ

ਭੀਮਐਆ ਏਯਦਾ ਵੈ।

ਇੱਏ ੀੀਈ (CCE) ੀੀਈ (CCE) ਦੀ ਬਮਭਏਾ ਅਤੇ ਭਵੱਤਤਾ ਭਝਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਾਵਏਾਾਂ ਨੂੰ ਤਏਰੀ ਦਾ
ਾਭ੍ਣਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫ ਾਉਂਦੀ ਵੈ। ੀੀਈ (CCE) ਜਾਣਦੀ ਵੈ ਮਏ ਭੱਮਦਆਾਂ ਦਾ ਲ਼ਟੀਏਯਨ ਏਯਏੇ ਅਤੇ ਾਵਏ

ਦੀਆਾਂ ਮ ੂੰਤਾਲਾਾਂ ਲੱਰ ਭੇਂ ਤੇ ਮਧਆਨ ਦੇਏੇ ਮਏਲੇਂ ਭੱਮਆਲਾਾਂ ਨੂੰ ਦਯ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵੈ।

:
A. ਵੇਠ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਤਯ ਮਦਉ:
1.

ਾਵਏ ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਦੀ ਬਮਭਏਾ ਅਤੇ ਭਵੱਤਤਾ ਏੀ ਵੈ?

2.

ਾਵਏ ੇਲਾ ਅਮਧਏਾਯੀ ਏਣ ਵੂੰਦਾ ਵੈ? ਜੇਏਯ ਫੀੀ (BPO) ਮਲੱ
ਤਵਾਨੂੰ ਏੀ ਏੂੰਭ ਏਯਨੇ ੈਣੇ?

B. ਵੀ ਉੈੱਤਯ

ਤੀਂ ੀੀਈ (CCE) ਦੀ ਨ ਏਯੀ ਰਾਤ ਏਯਦੇ ਵ ਤਾਾਂ

ਣ :

1.

ਜੂੰਟ ਮਯਪ ਇੱਏ ਏਾਰ ਮਲੱ

2.

ਵ ਏਦਾ ਵੈ ਮਏ ਜੂੰਟ ਾਵਏ ਦੀ ੱਰ ਫਾਤ ਨੂੰ ਰਲ਼ਨ, ਫੇਨਤੀ ਜਾਾਂ ਇੱਏ ਮਲ਼ਏਾਇਤ ਅਨਾਯ ਲਯੀਮਿਤ ਨਾ ਏਯੇ। (ਵੀ/ਰਤ)

3.

ੂੰ ਾਯ ਦਾ ਬ ਨਾਰੋਂ ਨਲਾਾਂ ਢੂੰ ਪੈਏ ਵੈ। (ਵੀ/ਰਤ)

ਾਵਏ ਦੇ ਰਲ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਰ ਏਯਨ ਦੀ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯਨੇ। (ਵੀ/ਰਤ)
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ਅਧਿਆਇ - 2
ਦਾ ਾਯ ਏਡ

ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਇਵ ਮਐਾਉਣ ਰਈ ਮਏ ੂੰਠਨ ਮਲੱ

ਮਏਲੇਂ ਲਯਤਾਅ ਏਯਨਾ ਵੈ ਅਤੇ ਮਏਲੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ
ਲਧੀਆ ਫੂੰਧ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਦਾ ਾਯ ਦੇ ਏਡ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ।

ਇਵ ਮਲਲ਼ਲਾ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵੈ ਮਏ ਇੱਏ ਭਾਜ ਨੂੰ ਵਯ ਮਏੇ ਰਈ ੱ ਭੱ ਐੱਰ੍ਾ ਵਣਾ
ਾਵੀਦਾ ਵੈ। ਲ ਨਫੱਧਤਾ ਮਰੂੰ, ਮਰੂੰੀ ਮਦਲ਼ਾਭਾਨ, ਮਲਏਰਾਾਂਤਾ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਯਭ ਦੀ ਯਲਾਵ
ਏੀਤੇ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਇੱਏ ਦਤਾਨਾ, ਯੱਮਐਅਤ ਅਤੇ ਬ ਰਈ ਮਨੱਾ ਆਤ ਲਾਰਾ ਭਾਵਰ ਰਦਾਨ
ਏਯਨਾ ਵੈ।
ਇਵ ਆ ਯਨ ੀੀਈ (CCE) ਦੀ ਆਲ਼ਾ ਅਤੇ ੈਯ-ਭੂੰਨਜ਼ਯ ਮਲਲਵਾਯ ਦਾ ੂੰਐੇ ਏਯਦਾ ਵੈ।
ੂੰਬਾਮਲਤ ਮਲਲਵਾਯ
  ੇਤ, ਆਦਯਮ ਅਤੇ ਮਵਮੀ ਫਣ

ੱ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਮਲਲਵਾਯ ਅਤੇ ਫਰੀ ਤੋਂ ਫ ।
 ਆਦਯ ਟਾਉਣ, ੱਐਾਤੀ ਜਾਾਂ ਦਐ
 ਆਣੇ ਆਰੇ ਦਆਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰ ਦੇ ਾਥੀਆਾਂ ਰਈ ਾਲਧਾਨ ਯਵ।

ੈਯ-ਭੂੰਨਜ਼ਯ ਮਲਲਵਾਯ
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ੈਯ-ਭੂੰਨਜ਼ਯ ਮਲਲਵਾਯ ਮਲੱ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵੈ: ੀੀਈ (CCE) ਦਆਯਾ ਡਯਾਉਣਾ, ਦੱਐ ਦੇਣਾ,ਮਨੂੰਦਾਯਨ, ੱਐਾਤੀ, ਅਭਾਨਜਨਏ, ਜਾਾਂ
ਆਦਯ ਟਾਉਣਾ।
ਦਐ
ੱ ਦੇਣ ਮਲੱ ਇਵ ਲ਼ਾਭਰ ਵੈ: ਮਰੂੰ, ਮਰੂੰੀ ਮਦਲ਼ਾਭਾਨ, ਜਾਤ, ਧਯਭ, ਮਲਏਰਾਾਂਤਾ;
ਜਨਤਏ ਥਾਨਾਾਂ ਤੇ ਨਨ/ਮਰੂੰੀ ਤਲੀਯਾਾਂ ਦੀ ਰਤ ਲਯਤੋਂ (ਰਤਤੀ ਰਾਈਡ); ਜਾਣ-ਫੱਝ
ਏੇ
ਡਯਾਉਣ; ਦਐ
ੱ ਦੇਣ ਲਾਰੀ ਪਟਯਾਪੀ ਜਾਾਂ ਮਯਏਾਯਮਡੂੰ; ਛ ਏੇ ਮੱਛਾ ਏਯਨਾ; ੱਰ ਜਾਾਂ ਵਯ
ੀਜ਼ਾਾਂ ਮਲੱ ਰਾਤਾਯ ਯਏਾਲਟ; ਰਤ ਯੀਯਏ ੂੰਯਏ, ਅਤੇ ਭਾੜੀ ਮਰੂੰੀ ਤਲੱਜੋਂ ਫੂੰਧੀ
ਅਭਾਨਜਨਏ ਜ਼ਫਾਨੀ ਮਟੱਣੀ।
ਅਮਜਵੇ ਏੱੜੇ ਮਵਨਣਾ ਜ ੇਲ਼ੇਲਯ ਏੂੰਭ ਦੇ ਭਾਵਰ ਦੇ ਅਨਏਰ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਬੜਏਾਊ ਵਨ ਜਾਾਂ
ੂੰਬਾਲੀ ਤਯ ‘ਤੇ ਅਭਾਨਜਨਏ ਵਨ।
ਯੀਯਏ ਜਾਾਂ ਜ਼ਫਾਨੀ ਫਦਰਏੀ, ਡਯਾਉਣਾ, ਧਭਏੀ, ਯੇਲ਼ਾਨੀ, ਦੱਐ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਯ ਯੱਐਣਾ, ਦਫਾਲ ਾਉਣਾ, ਧੱਏਾ ਭਾਯਨਾ ਜਾਾਂ ਮਏੇ ਮਲਅਏਤੀ ਦੇ
ਮਲਯੱਧ ਏਈ ਯੀਯਏ ਦਫਾ ਾਉਣਾ, ਜ ਮਏੇ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਫਯਾਵਟ ੈਦਾ ਏਯਦਾ ਵੈ ਜ ਮਲਨਏਾਯੀ ਜਾਾਂ ਐਤਯਨਾਏ ਵੂੰਦੀ ਵੈ,
ਮਲਅਏਤੀ ਮਲੱ ਲ਼ੂੰਏਾ ੈਦਾ ਏਯਦਾ ਵੈ।
ਅਮਜਵੀ ਲਤ ਤੇ ਅਮਧਏਾਯ ਜੇਏਯ ਇੱਏ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ ਢੂੰ ਨਾਰ ਲਯਮਤਆ ਜਾਲੇ ਜ ਮਏੇ ਵਮਥਆਯ ਦੀ ਤਯ੍ਾਾਂ

ਲਯਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ, ਜ ਦਮਯਆਾਂ ਰਈ ਐਤਯੇ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀ ਵੈ।

ਏਈ ਏਠ ਯ, ਫਦਭਾਲ਼ੀ ਬਮਯਆ ਜਾਾਂ ਅਭਾਨਜਨਏ ਮਲਲਵਾਯ ਜਾਾਂ ਬਾਲ਼ਾ, ਐਯੀ ਮਰੂੰੀ ਜਾਾਂ ਅਭਾਨਜਨਏ ਬਾਲ਼ਾ ਜਾਾਂ
ਮਲਵਾਯ, ਨਾਮਤਏਤਾ, ਅਲ਼ਰੀਰ ਇਲ਼ਾਯੇ, ਜਾਾਂ ਨਰੀ, ਧਾਯਮਭਏ ਜਾਾਂ ਜਾਤੀ ਦਲ਼।
 ਲ਼ਯਾਫ ਦੀ ਐੱਰ੍ੀ ਏੈਨ, ਫਤਰ ਜਾਾਂ ਵਯ ਬਾਾਂਡਾ ਯੱਐਣਾ।
 ਇੱਏ ੈਯ ਏਾਨੂੰਨੀ ਦਾਯਥ ਯੱਐਣਾ, ਮਜ ਮਲੱ ਨਲ਼ੇ, ਯ, ਜਾਾਂ ਵਯ ੈਯ
ਏਾਨੂੰਨੀ ਦਾਯਥ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ ਯ ਇਵ ਇਵਨਾਾਂ ਤੱਏ ਵੀ ੀਭਤ ਨਵੀਂ ਵੈ।
 ਮਯਟ ੀਣਾ – ਨਾਭਜ਼ਦ ਐੇਤਯਾਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ
ਭੂੰਤਲ ਰਈ, ਜਾਾਂ ਨਤੀਜੇ ਮਲੱ , ਲ਼ਾਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੂੰ ਏਯਨ, ਜਾਾਂ ਇੱਏ ੈਯਏਾਨੂੰਨੀ ਏੂੰਭ ਏਯਨਾ ਜਾਾਂ ਅਭਾਨਜਨਏ
ਮਲਲਵਾਯ ਮਲੱ ੈਣ ਰਈ ਇਏੱਠਾ ਵਣਾ।
ਮਏੇ ਏਾਇਦੇ ਜਾਾਂ ਏਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨ ਮਲੱ ਅਪਰ ਵਣਾ

ਦਾ ਾਯ

ਆ ਯਨ ਦੀ ਲ਼ਟੀ 3 ਤਯੀਮਏਆਾਂ ਦਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਵੈ, ਜ ਇਭਾਨਦਾਯੀ, ਅਐੂੰਡਤਾ ਅਤੇ ੇਲ਼ੇਲਯੀ ਨਾਰ
ਫੂੰਧਤ ਵਨ:
ਾਯੀਆਾਂ ੇਲ਼ਏਲ਼ਾਾਂ/ੇਲਾਲਾਾਂ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏ ਾਯਟੀਆਾਂ ਜਾਣਦੀਆਾਂ ਵਨ ਮਏ ਉਵ ਮਏ ੱਰ ਤੇ
ਲ ਨਫੱਧ ਵਨ ਅਤੇ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਫਦਰੇ ਮਲੱ ਏੀ ਮਭਰਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ, ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਅਤੇ ਲ਼ਟਤਾ ਨਾਰ ਦੱੇ
ਜਾਣੇ ਾਵੀਦੇ ਵਨ। ਾਯੇ ਦਾਅਲੇ, ਜ ੱ ਨਵੀਂ ਵਨ, ੂੰਭਯਾਵ ਏਯਨ ਲਾਰੇ , ਝਠੇ , ਧਐਾਧੜੀ ਜਾਾਂ ਮਲਯਧੀਆਾਂ ਦਾ
ਮਨਯਾਦਯ, ਅਮਨਆਈ ਵਨ, ਉਵ ੈਯ -ੇਲ਼ੇਲਯ, ਫੇਈਭਾਨ ਅਤੇ ਇ ਏਡ ਦੀ ਉਰੂੰਣਾ ਏਯਦੇ ਭੂੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਵਨ।

10
5

Customer Care Executive
ਅਐੂੰਡਤਾ:
ਏਾਰ ੈਂਟਯ ੇਲ਼ੇਲਯ ਜ ਇ ਏਡ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਦੇ ਵਨ ਆਣੇ ਏੂੰਭ ਦੇ ਥਾਨ ਤੇ ਅਮਜਵਾ ਭਾਵਰ ਫਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਨ ਏਯਨੇ ਜ ਾਯੇ
ਏਯਭ ਾਯੀਆਾਂ ਦਆਯਾ ਜਯਯੀ ਉਦੇਲ਼ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਲ਼ਾਵ, ਬਯਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਧਾਉਂਦਾ ਵੈ।
:

ੂੰਠਨ ਅਤੇ ਉਦਮ, ਦਵਾਾਂ ਨੂੰ ਲਧਾਉਣ ਰਈ, ਇਵ ਆ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵੈ ਮਏ ਾਯੀਆਾਂ ਤੀਮਲਧੀਆਾਂ ੇਲ਼ੇਲਯ ਅਤੇ ਦਾ ਾਯਏ ਢੂੰ ਨਾਰ
ਏੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ।
ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ਫੂੰਧ

1. ਏਾਰਾਾਂ ਦੇ ਦਯਾਨ, ਇੱਏ ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਤਯੂੰਤ ਆਣਾ ਨਾਭ, ਮਜ ਏੂੰਨੀ ਰਈ ਉਵ ਪਨ ਏਯ
ਯਵੇ ਵਨ, ਅਤੇ ਾਵਏਾਾਂ ਨੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੇ ਪਨ ਏਯਨ ਦਾ ਭੂੰਤਲ ਦੱਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਉਤਾਦ/ੇਲਾ ਰਈ ੇਲ਼ਏਲ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲ਼ਟ ਮਲਆਮਐਆ ਲੀ ਏਯਨੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ,
ਮਨਭਯਤਾਯਲਏ ਫਣ , ਾਵਏ ਦੀ ਭਜਦੀ ਅਤੇ ਲ਼ਖ਼ੀਅਤ ਦਾ ਆਦਯ ਏਯ ਅਤੇ ਏਾਰ ਨੂੰ ਮਨਭਯਤਾ ਨਾਰ
ਐਤਭ ਏਯ ਜੇਏਯ ਾਵਏ ਅਮਜਵਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਵੇ।
2. ਆਊਟਇੂੰ ਏਾਰਾਾਂ ਾਵਏ ਨੂੰ ਮਵਰਾਾਂ ਮ ਤ ਏੀਤੇ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਅਨਮ ਤ ੂੰਮਟਆਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀਆਾਂ

ਾਵੀਦੀਆਾਂ।ਏੂੰਭ ਦੇ ਮਦਨਾਾਂ ਮਲੱ ਲੇਯੇ 8 ਲਜੇ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤ ਨੂੰ 9 ਲਜੇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਲ਼ਨੀਲਾਯ ਨੂੰ
ਲੇਯੇ 10 ਲਜੇ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤ ਨੂੰ 8 ਲਜੇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਾਰ ਏਯਨਾ ਉਮ ਤ ਨਵੀਂ ਵੈ। ਤਲਾਯ
ਅਤੇ ਛੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਮਦਨਾਾਂ ਮਲੱ ਏਾਰ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।

3. ਇਨਏਮਭੂੰ ਏਾਰਾਾਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਦਯਾਨ, ਉਡੀਏ ਭਾਾਂ ਜ ਮਏੇ ਭੇਂ ਤ 60 ਮਏੂੰਟ ਰਤੀ ਮਦਨ ਅਤੇ ਅਮਧਏਤਭ 5 ਮਭੂੰਟ ਤੋਂ ਲੱਧਣਾ ਨਵੀਂ

ਾਵੀਦਾ, ਨੂੰ ਟਾਉਣ ਰਈ ਾਯੇ ਜ਼ਯਯੀ ਭਾ ਰੈ ਣੇ ਾਵੀਦੇ ਵਨ। ਮਏੇ ਮਥਤੀ ਮਲੱ , ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਮਲਏਰਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਣਾਰੀਆਾਂ (ਲੈ-ੇਲਾ
ਰਣਾਰੀਆਾਂ, ਇੂੰਟਯਏਮਟਲ ਲਾਇ ਮਯੌਂ, ਆਮਦ) ਦਆਯਾ ਉਡੀਏ ਭਾਾਂ ਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਨ ਏਯਦੀਆਾਂ ਵਨ।

4. ਆਟ ਡਾਇਰ ਉਏਯਨ ਅਤੇ ਯਲ-ਮਯਏਾਯਡ ਏੀਤੇ ੂੰਦੇਲ਼ ੂੰ ਾਯ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉ ਭੇਂ ਤੱਏ ਮਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ

ਵੈ ਜਦੋਂ ਤੱਏ ਉਵ ਾਵਏ ਲੱਰੋਂ ਏਾਰ ਨੂੰ ਮਵਰਾਾਂ, ਇਦੇ ਦਯਾਨ ਜਾਾਂ ਯਲ-ਮਯਏਾਯਡ ਏੀਤੇ ੂੰਦੇਲ਼ ੂੰ ਾਯ ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਐਤਭ ਏਯਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਰੈ ਣ ਤੇ ਉ ਦੀ ਰਾਈਨ ਏੱਟਣ ਰਈ ਤਏਨੀਏੀ ੂੰਬਾਲਨਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵੈ।

5. ਇੂੰਟਯਏਮਟਲ ਲਾਇ ਮਯੌਂ (IVR) ਤਏਨਾਰ ਜੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੰ ਉਬਤਾ ਨੂੰ ੀੀਈ (CCE) ਨਾਰ ੱਰ
ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ।
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6. ਟੈਰੀਪਨ ਦੀ ੱਰਫਾਤ ਮਲਮਦਅਏ ਭੂੰਤਲ ਰਈ ਮਨਯਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮਯਏਾਯਡ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵੈ, ਯਮਜਟਯ ਏਯਨ ਅਤੇ ਅੱੇ ਜਾਏੇ ਲ਼ਟੀ

ਏਯਨ ਰਈ, ਏੀ ਮਏਵਾ ਮਆ ੀ ਣਲੱਤਾ ਏਾਯਨਾਾਂ ਰਈ, ਅਤੇ ੂੰਲੇਦਨਲ਼ੀਰ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਮਲੱਤੀ ਰੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲ਼ਟੀ ਰਈ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ
ਟੈਰੀਪਨ ਫੈਂਮਏੂੰ, ਿੈਮਡਟ ਏਾਯਡ ਦੀ ਐਤ ਰਈ ਜ਼ਫਾਨੀ ਆਯਡਯ ਆਮਦ)।
ਮਏੇ ਮਥਤੀ ਮਲੱ , ਾਯਟੀਆਾਂ ਦੀ ਯਲ  ਨਾ ਤੋਂ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਮਯਏਾਯਮਡੂੰਾਾਂ ਜਨਤਏ ਮਲੱ
ਮਯਏਾਯਮਡੂੰ ਦੀ ਦੇਲ਼ ਦੇ ਭਜਦਾ ਏਾਨੂੰਨ ਦਆਯਾ ਲ਼ਟੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ।

ੂੰ ਾਮਯਤ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ,

7. ਜਦੋਂ ੀੀਈ (CCE) ਅਨਭਾਨ ਰਾਉਂਦਾ ਵੈ ਮਏ ਮਜ ਮਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯ ਮਯਵਾ ਵੈ, ਉਵ
ਛਟੀ ਉਭਯ ਦਾ ਵੈ ਜਾਾਂ ਉ ਦੀਆਾਂ ਐਾ ਰ ੜਾਾਂ ਵਨ, ਉਨੂੰ ਭਾਤਾ-ਮਤਾ ਜਾਾਂ ਯੱਮਐਅਏ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯਨ
ਰਈ ਮਏਵਾ ਜਾਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ। ਜੇਏਯ ਮਥਤੀ ਅਮਜਵੀ ਨਵੀਂ ਵੈ, ਉਨੂੰ ਏਾਰ ਐਤਭ ਏਯ ਦੇਣੀ ਾਵੀਦੀ
ਵੈ।
8. ਏਾਰ ਾਵਏ ਨੂੰ ਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਮ ਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ ਯ ਉ ਦੇ ਭੇਂ ਦੇ ਭੱ ਰ
ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਮਲੱ ਯੱਐਦੇ ਵ। ਾਵਏ ਦੀ ਫੇਨਤੀ ਤੇ, ਏਾਰ ਯਏੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਉ ਦੇ ੂੰਦ ਦੇ ਭੇਂ
ਤੇ ਤਮਵ ਵਦ
ੂੰ ੀ ਵੈ।
9. ਮਏੇ ਭੇਂ ੀਭਾ ਮਲੱ

ਦਫਾਯਾ ਉ ਵੀ ਾਵਏ ਨੂੰ ਉ ਵੀ ਭੈਂਫਯ ਦਆਯਾ ਉ ਵੀ ਮਥਤੀ ਮਲੱ
ਉ ਵੀ ਉਤਾਦ ਦੀ ਵੱਰਾਲ਼ੇਯੀ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਮਪਾਮਯਲ਼ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।

10. ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਾਵਏ ਦੀ ਯੱਮਐਆ ਢਾਾਂ ੇ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਉਤਾਦ ਅਤੇ ੇਲਾ ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯ ਮਲੱ

ਐਾ ਤਯ ਤੇ ਦਯਤ ਮਲਏਯੀ

ਮਨਮਭਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰਫੂੰਧ ਦੀ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਮਨਯਾਨੀ ਰਈ ਾਵਏਾਾਂ ਦਾ ਮਧਆਨ ਮਐੱ ੇਾ।

11. ਰਜੈਏਟ ਦੇ ਬ ਨਾਰੋਂ ਲਧੀਆ ਮਏਯਾਇਆ ਮਤਾ ਰਈ, ੀੀਈ (CCE) ਡੇਟਾਫੇ ਦੀ
ਲਯਤੋਂ ਏਯੇਾ ਜ ਏੂੰਨੀ ਨੇ ਏਾਨੂੰਨੀ ਤਯ ਤੇ ਇਏੱਠਾ ਅਤੇ ਰੈੈੱ ਏਯ ਮਰਆ ਵੈ।

12. ਾਵਏ ਦੇ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ ਮਥਤੀ ਮਲੱ , ਏੂੰਨੀ ਨੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ
ਦਾ ਏਾਨੂੰਨੀ ਇਏੱਠ ਅਤੇ ਬੂੰਡਾਯ ਤੇ ਮਨਮੂੰਤਯਨ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵੈ।

13. ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਫਾਯੇ ਭਜਦਾ ਯੈਰੇ ਟਯੀ ਢਾਾਂ ੇ ਤੋਂ ਐਤੀ

ਨਾਰ ਲ਼ਟੀ ਏਯਨੀ

ਾਵੀਦੀ ਵੈ।

14. ਜੇਏਯ ਇੱਏ ਾਵਏ ਜ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਭਾਰਏ ਵੈ, ਉਵ ੱਛਦਾ ਵੈ, ਤਾਾਂ ੀੀਈ
(CCE) ਨੂੰ ਉਨੂੰ ਡੇਟਾਫੇ ਦੇ ਉ ਥਾਨ ਫਾਯੇ  ਨਾ ਦੇਣੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ ਮਜੱਥੇ ਉਦਾ
ਡੇਟਾ ਵੈ।
15. ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਯੱਮਐਆ ਅਤੇ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ ਦਯਟਨਾ ਜਾਾਂ
ੈਯਏਾਨਨ
ੂੰ ੀ ਤਫਾਵੀ, ਦਯਟਨਾ ਨਾਰ ਨਏਾਨ, ਤਫਦੀਰੀ, ਾਫੂੰਦ ਏੀਤੀ ਫਦਰੀ ਅਤੇ ਵਯ
ਤਯ੍ਾਾਂ ਦੀ ੈਯਏਾਨੂੰਨੀ ਮਲਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਫ ਾਉਣ ਰਈ ਉਮ ਤ ੂੰਠਨੀ ਅਤੇ ਤਏਨੀਏੀ ਉਾਅ
ਏਯਨੇ ਾਵੀਦੇ ਵਨ।
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16.

।

(CCE)

,
ਲ ,

।

ਲ

ਲ

ਲ

ਲ

,

ਲ

ਲ

17. ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਮਧਏਾਯਤ ਤਫਦੀਰੀ ਤੋਂ ਫ ਣ ਰਈ ਉਮ ਤ ਉਾਅ ਰਾ ਏਯਨੇ

ਾਵੀਦੇ ਵਨ। ਇਦੇ ਰਈ, ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ
ੀੀਈ (CCE) ਰਣਾਰੀ ਨਾਰ ਜੜੇ ਮਨੱਜੀ ਏੂੰਮਊਟਯ ਦੀ ਮਨੱਜੀ ਲਯਤੋਂ ਨੂੰ ਉਬਤਾ ਛਾਣ ਢੂੰਾਾਂ ਨਾਰ, ਵੂੰ ਏਡ, ਨਾਏਾਭਮਾਫ ਮਤਨ ਦੀ
ਮਥਤੀ ਮਲੱ ਆਣੇ ਆ ਫੂੰਦ ਵ ਜਾਣ, ਆਮਦ ਨਾਰ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨਾ ਵਲੇਾ।

18. ੀੀਈ (CCE) ਏੇਂਦਯ ਅਤੇ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਫਦਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਭੂੰਮਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੇ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯੀ ਦੇ ਐੇਤਯ ਮਲੱ ਮਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਰਈ
ਰ ੜੀਂਦੇ ਾੱਪਟਲੇਅਯ ਨਾਰ ਰੈ  ਵੈ। ੀੀਈ (CCE) ਦਆਯਾ ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਮਯਏਾਯਡ ਦੀ ਫਦਰੀ ਦੇ ਦਯਾਨ, ਵਯ ੀੀਈ (CCE)
ਨੂੰ ਤ ਰੇ ਐ ਅਤੇ ਫਦਰੀ ਦੇ ਮਨਯਾਨੀ ਢੂੰ ਫਣਾਏੇ ੈਯਏਾਨੂੰਨੀ ਏਾਯਲਾਈ ਦੇ ਮਐਰਾਪ ਯੱਮਐਆ ਨੂੰ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।
19. ਾਵਏਾਾਂ ਦਆਯਾ ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਬੇਜੇ ਡੇਟਾਫੇ ਏੂੰਨੀ ਦੀ ਭਦਯਾ ਵੈ ਅਤੇ ਇਵ ਵਯ ਭੂੰਤਲ ਰਈ ਨਵੀਂ ਲਯਤੇ ਜਾਾਂਦੇ।
20. ਾਵਏ ਦੇ ਨੂੰਫਯ ਤੇ ਏਈ ਏਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵੈ।
ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਇਵ ਮਐਾਉਣ ਰਈ ਮਏ ੂੰਠਨ ਮਲੱ

ਮਏਲੇਂ ਲਯਤਾਅ ਏਯਨਾ ਵੈ ਅਤੇ ਮਏਲੇਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਾਵਏਾਾਂ
ਨਾਰ ਲਧੀਆ ਫੂੰਧ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਦਾ ਾਯ ਦੇ ਏਡ ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ।

ਅਮਬਆ:
A. ਵੇਠ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਤਯ ਮਦਉ:
1.
2.

ਆ ਯਨ ਦੇ ਮਨਮਭ ਏੀ ਵਨ? ੂੰਬਾਮਲਤ ਮਲਲਵਾਯ ਏੀ ਵੈ ?
ੈਯ-ਭੂੰਨਜ਼ਯ ਮਲਲਵਾਯ ਏੀ ਵੈ?

3.

ਆ ਯਨ ਦੇ ਮਨਮਭ ਦੀਆਾਂ 3 ਨੀਵਾਾਂ ਮਏਵੜੀਆਾਂ ਵਨ?

4.

ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ਫੂੰਧ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਆ ਯਨ ਦੇ ਮਨਮਭਾਾਂ ਦਾ ਲੇਯ ਲਾ ਮਦਉ।

B. ਵੀ ਉੈੱਤਯ ਣ :
1. ਇੱਏ ੀੀਈ (CCE) ਤੋਂ ੂੰਬਾਮਲਤ ਮਲਲਵਾਯ ਆਦਯ ਟਾਉਣ, ੱਐਾਤੀ ਜਾਾਂ ਦੱਐ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਮਲਲਵਾਯ ਅਤੇ ਫਰੀ ਤੋਂ ਵਟਣਾ ਵੈ
(ਵੀ/ਰਤ)

2. ੇਲ਼ੇਲਯ ਏੂੰਭ ਲਾਰੇ ਭਾਵਰ ਦੇ ਅਨਏਰ ਏੱੜੇ

ਵਣੇ

ਾਵੀਦੇ ਵਨ।

a. ੈਯਯਭੀ
b. ਯਭੀ
c. ਅੱਧ ਯਭੀ
d. ਅਮਨਮਭਤ
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1.

ਆ ਯਨ ਦੀ ਲ਼ਟੀ 3 ਨੀਵਾਾਂ ਦਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਵੈ, ਜ ਇਭਾਨਦਾਯੀ, ਅਐੂੰਡਤਾ ਅਤੇ

ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਵੈ।

a. ੇਲ਼ੇਲਯੀ
ੱ ਦੇਣਾ
b. ਦਐ

c. ਫੂੰਧ
d. ਲਾਯਤਾਰਾ
2.

ਆਊਟਇੂੰ ਏਾਰਾਾਂ ਾਵਏ ਨੂੰ ਮਵਰਾਾਂ ਮ ਤ ਏੀਤੇ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਅਨਮ ਤ ੂੰਮਟਆਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀਆਾਂ

3.

IVR ਦਾ ਯਾ ਨਾਭ ਇੂੰਟਯਏਮਟਲ ਲਏਰ ਮਯੌਂ ਵੈ। (ਵੀ/ਰਤ)

4.

ਮਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਅਮਧਏਾਯਤ ਫਦਰੀ ਨੂੰ ਯਏਣਾ ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਦੀ ਮਵਰ ਨਵੀਂ ਵੈ। (ਵੀ/ਰਤ)

A. ਵਯ ੀੀਈ (CCE) ਦਾ ਯਮਭੂੰ

ੈੈੱਏ

B. ਯਰਰੇ
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অধ্যায় - ৩- 3
ਅਧਿਆਇ
ਗੁ ਪਤਤਾ

ਾਵਏ ਦੀ ਤਤਾ ਨੂੰ ਭਝਣਾ ਅਤੇ ਤਤਾ ਏਾਨਨ
ੂੰ ਦਆਯਾ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ
ਾਵਏ ਦੀ ਤਤਾ ਇੱਏ ਮਧਾਾਂਤ ਵੈ ਮਜ ਫਾਯੇ ਇੱਏ ੂੰਥਾ ਜਾਾਂ ਮਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਆਣੇ ਾਵਏਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਮਏੇ ਤੀਯੇ
ਮਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਉਵਨਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਏਾਨੂੰਨੀ ਏਾਯਨ ਏਯਏੇ ਨਵੀਂ ਦੇਣੀ ਾਵੀਦੀ।
ਆਭਤਯ ਤੇ ਇਵ ੂੰਏਰ ਮਜਆਦਾਤਯ ਦੇਲ਼ਾਾਂ ਮਲੱ ਏਾਨਨ
ੂੰ ੀ ਤਯ ਤੇ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵੈ।
ਾਵਏ ਤਤਾ ਏਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਭ ਮਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਏਾਯਯੇਟ ਾਵਏ ਤਤਾ ਉਾਅ ਦੀ
ਅਪਰਤਾ ਜਾਾਂ ੀਭਾਲਾਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਏਾਨ ਤੋਂ ਫ ਾਉਣ ਦੀ ਭੂੰ ਯੱਐਦੇ
ਵਨ।
ਤਤਾ ਫਣਾ ਯੱਐਣਾ ਜਯਯੀ ਵੈ ਮਏਉਂਮਏ ਤਤਾ ਮਲੱ ਮਲਾੜ ਫਵਤ ਯੇਲ਼ਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰਾ
ਵ ਏਦਾ ਵੈ। ਇਵ ੇਲ਼ੇਲਯ ਮਲਅਏਤੀ ਅਤੇ ਾਵਏ ਮਲੱ ਬਯੇ ਨੂੰ ਏਭਜ਼ਯ ਏਯ ਏਦਾ ਵੈ।
ਨਭਨਾ:
ਨਭਨਾ ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਲ਼ਯਤਾਾਂ
4. ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਲ਼ਯਤਾਾਂ
4.1 ਏਈ ਲੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ………… ਦਆਯਾ ਏੂੰਨੀ ਨੂੰ ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇ ਮਵਭਤੀ ਦੇ ਰਦਯਲ਼ਨ ਮਲੱ ਏੂੰਨੀ ਦਆਯਾ ਮੱਧੀ ਜਾਾਂ
ਅਮੱਧੀ ਲਯਤੋਂ ਵਭੇਲ਼ਾ… ਦੀ ੂੰੱਤੀ ਫਣੀ ਯਵੇੀ। ਇਵ ਏੂੰਨੀ ਦਆਯਾ ਛਾਣੀ, ਾ ਅੂੰਮਏਤ ਅਤੇ ਵਯ ਭੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦਤਾਲੇਜ਼ ਮਲੱ ਮਯਏਾਯਡ
ਏੀਤੀ ਜਾਲੇੀ।
4.2 ............ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ ਅਐੂੰਡਤਾ ਫਣਾ ਯੱਐਣ ਅਤੇ ਮਬਰ ਲ਼ਟਾ ਾਯ ਜਾਾਂ ਨਏਾਨ ਤੋਂ ਫ ਣ ਰਈ ਅਤੇ ਵਾਨੀ ਜਾਾਂ ਤਫਾਵੀ ਰਈ ਏੂੰਨੀ
ਾਯੀ ਲਾਜਫ ਾਲਧਾਨੀਆਾਂ ਰਲੇੀ।
4.3 ਇ ਮਵਭਤੀ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏੂੰਨੀ.........ਦਆਯਾ ਅਮਜਵਾ ਏਯਨ ਰਈ ੂੰ ਾਮਰਤ ਵਲ
ੇ ੀ, ਏੂੰਨੀ ਦੀ ਰਣਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈਨੇ ਮਟਏ ਡੇਟਾ
ਤੋਂ ਆਣੇ ਾਯੇ ਜੂੰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਠੇ ਏੇਦਾਯਾਾਂ ਨੂੰ........ਦਆਯਾ ਰਦਾਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਭਟਾਉਣ ਦੀ ਵਦਾਇਤ ਦੇਲੇੀ।
4.4 ਏੂੰਨੀ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏ ਇਦਾ ਟਾ ਵਯ ਮਥਤੀ ਮਲੱ ਮਜ ਮਲੱ ਰਫਧੂੰ ਅਤੇ ਪਯਜ਼ ਵਣ (ਭੇਂ ਭੇਂ ਤੇ ੂੰਲ਼ਧਨ ਦੇ
ਅਨਾਯ) ਦੀ ਾਰਨਾ ਏਯਦਾ ਵੈ, ਏੂੰਨੀ ਭੂੰਨਣ ਰਈ ਮਵਭਤ ਵੂੰਦੀ ਵੈ ਅਤੇ ਇ ਏਰ ਉਮਏਤ ਉਾਅ ਵੂੰਦੇ ਵਨ:
ਡੇਟਾ ਦੀ ਯੱਮਐਆ ਏਟ 1998
ਦਯੂੰ ਾਯ (ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਅਤੇ ਤਤਾ) (ਮੱਧਾ ਲਾਯ) ਮਨਮਭ 1998
ਾਵਏ ਯੱਮਐਆ ਦਯੀ ਤੇ ਲੇ ਣ ਦੇ ਮਨਮਭ 2000
4.5 .........ਤੋਂ ਏੂੰਨੀ ਦਆਯਾ ਵਾਰ ਾਯਾ ਡੇਟਾ ਮਯਪ ਇ ਭੂੰਤਲ ਰਈ ਲਯਮਤਆ ਜਾਲੇਾ ਅਤੇ .........ਦੀ ਮਵਭਤੀ ਤੋਂ ਮਫਨ੍ ਾਾਂ ਅੱੇ
ਮਦਐਾਇਆ ਜਾਾਂ ਰੈੈੱ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ।
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4.6 ਇ ਮਵਭਤੀ ਮਲੱ

ਏੱਝ ਲੀ.........ਏੂੰਨੀ ਦੀ ਏਈ ਲੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਮਦਐਾਉਣ ਰਈ..........ਭਜਫਯ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲੇਾ, ਜੇਏਯ ਇਵ
ਮਲ ਾਯ ਵੈ ਮਏ ਅਮਜਵਾ ਏਯਨਾ ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਏਟ 1998 ਅਧੀਨ ਐਤਯਾ ਵਲ
ੇ ਾ।
4.7 ਉਯਏਤ ਧਾਯਾ ਜ.........ਮਦਐਾਉਂਦੀ ਵੈ ਜ ਮਏੇ ਰਾਤ, ਜਯਭਾਨੇ , ਦਾਅਲੇ ਏਝੱ ਲੀ ਲਧਣ ਰਈ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯ ਵੈ, ਉ ਮਲੱ ਮਲਧੀ ਮਨਯਭਾਣ
ਦੀ ਐਯਾਫੀ ਰਈ ਏੂੰਨੀ........ਦੀ ਛਾਣ ਏਯੇੀ।
4.8 ਧਾਯਾ 4.4 ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਆਣੀ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯੀ ਦੀ ਯਤੀ ਮਲੱ ਏੂੰਨੀ ਵਯ ਮਥਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਮਭਆਯਾਾਂ ਜ ਇਵਨਾਾਂ ਨਾਰ ਮਲਤਾਯ ਨਾਰ
ਮਨਟਣੇ, ਇ ਮਲੱ ਥਾਨ ਰਲੇੀ ਅਤੇ ਫਣਾ ਯੱਐ
ੇ ੀ:
4.9 ਾਯੀ ਜਾਾਂ ਮਏੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ ਤਤਾ, ਅਐੂੰਡਤਾ ਅਤੇ ਯੱਮਐਆ ਦੀ ਯੱਮਐਆ ਏੂੰਨੀ ਨੂੰ............ਦਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤੀ ਈ।
4.10 ਇ ਧਾਯਾ ਦੀ ਰ ੜਾਾਂ ਨਾਰ ਮਨਟਣ ਰਈ ਆਮਡਤ ਅਤੇ ਐਾਤਾ ਮਲਧੀਆਾਂ;
4.10 A ਧਾਯਾ ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਆਣੀਆਾਂ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯੀਆਾਂ ਦੀ ਜਾਯਏਤਾ ਦੀ ਬਯੇਮਤਾ ਅਤੇ ਮਐਰਾਈ।
4.10 B ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏ ਧਾਯਾ 4 ਦੇ ਅੂੰਦਯ ਏੂੰਨੀ ਦੀਆਾਂ ਾਯੀਆਾਂ ਮਜੂੰਭੇਲਾਯੀਆਾਂ ਯੀਆਾਂ ਵ ਈਆਾਂ ਵਨ, ਏਈ ਵਯ ਉਾਅ ਅਤੇ
ਮਲਧੀਆਾਂ।

ੀੀਈ (CCE) ਾਵਏ ਤਤਾ ਅਤੇ ਤਤਾ ਦੇ ਏਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਝਦਾ ਵੈ ਜ ਉਨੂੰ ਮਏੇ ਐਯਾਫੀ ਤੋਂ ਫ ਾਉਂਦੀ

ਵੈ।

:
A. ਵੇਠ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਤਯ ਮਦਉ:
1. ਾਵਏ ਤਤਾ ਏੀ ਵੈ?
2. ਨਭਨਾ ਡੇਟਾ ਯੱਮਐਆ ਧਾਯਾਲਾਾਂ ਏੀ ਵਨ?
B. ਵੀ ਮਲਏਰ

ਣ :

1. ਾਵਏ ਤਤਾ ਇੱਏ ਮਧਾਾਂਤ ਵੈ ਜ

ਫਾਯੇ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਵੀਂ ਮਦਐਾਉਂਦਾ

a) ਾਵਏ
b) ਯ ਲਾਰਾ ਮਲਅਏਤੀ
c) ਏਯਭ ਾਯੀ

2. ਤਤਾ ਮਲੱ

ਐਯਾਫੀ ੇਲ਼ੇਲਯ ਮਲਅਏਤੀ ਅਤੇ ਾਵਏ ਮਲੱ

ਬਯੇ ਨੂੰ ਏਭਜ਼ਯ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ। (ਵੀ/ਰਤ)
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ਅਮਧਆਇ
অধ্যায় - ৪4
ਭਾਾਂ ਰਫਧ
ੂੰ ਨ ਧਯਨਾ

ਇਵ ਭਝਣ ਰਈ ਮਏ ਅੱਜ ਦੀ ਭਏਾਫਰੇ ਦੀ ਦਨੀਆ ਮਲੱ

ਅੱੇ ਯਮਵਣ ਰਈ ਭੇਂ ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ ਮਏਲੇਂ ਏਯਨਾ ਵੈ।

ਭਾਾਂ ਰਫੂੰਧਨ ਤੋਂ ਭਤਰਫ ਭੇਂ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੂੰ ਰਫੂੰਧਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਵੈ ਜ ਤੀਂ ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਮਦਨ ਮਲੱ ਜ਼ਾਯਦੇ ਵ। ੂੰੇ ਭੇਂ ਰਫੂੰਧ ਨ ਏਲ਼ਰ
ਦਾ ਭਤਰਫ ਵੈ ਮਏ ਤੀਂ ਇੱਏ ਭੇਂ ਮਲੱ ਜ ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਫਾਯੇ  ਦੇ ਵ ਉਵ ਏਯ ਰੈਂ ਦੇ ਵ, ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਭੇਂ ਮਯ ਉੈੱਠਣਾ, ਮਵਤਭੂੰਦ ਨਾਲ਼ਤਾ
ਏਯਨਾ, ਏਰਾ ਜਾਾਂ ਏੂੰਭ ਤੇ ਜਾਣਾ (ਜਾਾਂ ਦਲ!ੇਂ ), ਯ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਯ ਦਾ ਏੂੰਭ ਏਯਨਾ (ਨ ਏਯੀ ਦਾ ਏੂੰਭ ਯ ਏਯਨਾ), ਅਤੇ ਵੀ ਭੇਂ ਤੇ ਣਾ ਤਾਾਂ ਜ
ਤੀਂ ਅਰੀ ਲੇਯ ਵੀ ਭੇਂ ਤੇ ਉੈੱਠ ਏ।
ਭਾਾਂ ਰਫੂੰਧਨ ਲਾਤਲ ਮਲੱ
ਏਯਨ ਫਾਯੇ ਵੈ।

ਆਣੇ ਆ ਨੂੰ ਰਫਧ
ੂੰ ਤ ਏਯਨਾ ਵੈ। ਇਵ ਵਯ ਲੀ ਮਲਲਮਥਤ ਫਨਣਾ, ਏੇਂਦਮਯਤ ਯਮਵਣਾ ਅਤੇ ਭੇਂ ਦਾ ਦਮ

ੂੰੇ ਭਾਾਂ ਰਫਧ
ੂੰ ਨ ਦੇ ਮਤੂੰਨ ਭੱਐ ਾਧਨ ਵਨ ਵਾਜ਼ਯੀ, ਅਨਲ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭੇਂ ਦੀ ਾਫੂੰਦੀ।
ਭੇਂ ਦੇ ਨਾਰ ਤਵਾਡੇ ਯਯਭ ਅਤੇ ਮਏਮਯਆਲ਼ੀਰ ਫਨਣ ਦੀਆਾਂ ਤਯਏੀਫਾਾਂ ਵਨ:


ਮਜਨਾ ਤੇ ਏਾਇਭ ਯਮਵਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੀਂ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉ, ਤਾਾਂ ਇ ਦੀ ਵਭੇਲ਼ਾ ਾਰਨਾ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਏਯ।


ਏਾਯਜ  ੀ ਫਨਾਉਣਾ

ਏਾਯਜ  ੀ ਫਣਾਉ ਅਤੇ ਇਨੂੰ ਅਡੇਟ ਏਯਦੇ ਯਮਵਣ ਦੀ ਆਦਤ ਫਣਾਉ। ਜਯਯੀ
ਅਤੇ ਨਾ-ਜਯਯੀ ੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਲ਼ਾਭਰ ਏਯ ਤਾਾਂ ਜ ਤੀਂ ਏੱਝ ਬੱਰ ਨਾ ਏ। ਇਵ  ੀ
ਵਭੇਲ਼ਾ ਆਣੇ ਨਾਰ ਯੱਐ। ਮਨਲ਼ਮ ਤ ਏਾਯਲਾਈ ਮਫੂੰਦਆਾਂ ਮਲੱ ਆਣੇ ਰਜੈਏਟ ਅਤੇ ਅਾਇਨਭੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾ ਏਯਨਾ ਲੀ
ਮਏੀਨੀ ਏਯ।
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 ਆਣਾ ਭਾਾਂ ਮਦਉ

ਵਯ ਏੂੰਭ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦਾ ਭਾਾਂ
ਏਯ। ਜੇਏਯ ਏੂੰਭ ਏਯਨ ਦਾ
ਏਦੇ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ,
ਭੇਂ ਇੂੰਟਯਨੈ ੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਏਾਯੀ

ਪਯੇਭ ਅਤੇ ਮਭਤੀ ਮਜ ਮਲੱ ਇਵ ਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਉਵ ਲ਼ਾਭਰ
ਿਭ ਜਯਯੀ ਨਵੀਂ ਵੈ ਤਾਾਂ ਤੀਂ ਉਨੂੰ ਐਾਰ੍ ੀ ਭੇਂ ਮਲੱ ਲੀ ਯਾ ਏਯ
ਤੀਂ ਦਪਤਯ ਮਲੱ ਏਾਨਪਯੂੰ ਏਾਰ ਦੇ ਲ਼ਯ ਵਣ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦੇ
ਐਜ ਏਦੇ ਵ।

 ਮਨਮਤ ਮਭਤੀ ਨੂੰ ਮਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਅਤੇ ਉ ਦੀ

ਮਨਮਤ ਮਭਤੀ ਮਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਅਤੇ ਉਵਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਮਤਨ ਏਯਨ ਰਈ ੱ ੇ ਯਵ।
ਇਵ ੱ ਵੈ ਮਏ ਏਈ ਲੀ ਏੂੰਭ ਇਨੂੰ ਮਦੱਤਾ
ਮਆ ਭਾਾਂ ਰਲੇਾ। ਏੀ ਤੀਂ ਏਦੇ ਮਧਆਨ ਮਦੱਤਾ ਵੈ
ਜਰਦੀ ਏਾਜ਼ੀ ਏੂੰਭ ਏਯ ਏਦੇ ਵ, ਅਾਇਨਭੈਂਟ ਦਾ
ਬਾਲੇਂ ਅੀਂ ਦਫਾਲ ਮਲੱ ਮਜ਼ਆਦਾ ਏੂੰਭ ਏਯ ਰੈਂ ਦੇ ਵਾਾਂ,
ਇ ਉੈੱਤੇ ਫਣੇ ਯਮਵਣਾ ਫਵਤ ੱਟ ਤਨਾਅਯਨ ਅਤੇ



ਮਏ ਤੀਂ ਛੱਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਮਵਰੇ ਮਦਨ ਮਏੂੰਨੀ
ਰਤੀਮਨੱਧ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਰੈ ਏਦੇ ਵ?
ਇੱਏ ਮਏਮਯਆ ਮਜਨਾ ਫਨਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਏਾਪੀ ਵੱਦ ਤੱਏ ੇਲ਼ੇਲਯ ਵੂੰਦਾ ਵੈ।

ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫ 

ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਾਂ ਆਭ ੀਜ਼ਾਾਂ: ਭਾਾਂ ਰਫੂੰਧਨ ਮਲੱ
ਏਯਨ ਲਾਰੀਆਾਂ ੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨਾ ਜਯਯੀ ਵੈ।

ਅੱੇ ਲਧਣ ਰਈ, ਤਵਾਡੇ ਰਈ ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ

ਤਵਾਡਾ ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਮਵਰੀ ੀਜ਼ ਵੈ ਐਯਾਫ ਮਜਨਾ। ਐਯਾਫ ਮਜਨਾ ਨਾ ਮਯਪ ਤਵਾਡਾ ਭਾਾਂ
ਐਯਾਫ ਏਯਦੀ ਵੈ ਫਰਮਏ ਰ ੜੀਂਦੇ ਟੀ ੇ ਨੂੰ ਯਾ ਏਯਨ ਦੀ ਤਵਾਡੀ ਮਤਾ ਤੇ ਲੀ ੂੰਬੀਯ ਅਯ ਾਉਂਦੀ
ਵੈ।
ਇੱਏ ਵਯ ਭੱਮਆ ਇਵ ਵੈ ਮਏ ਰ ਏ ਫਵਤ ਾਯਾ ਏੂੰਭ ਇਏੱਠਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯਦੇ ਵਨ। ਆਣੀ
ਭਯੱਥਾ ਤੋਂ ਲੱਧ ਏੂੰਭ ਏਯਨਾ ਤਨਾਅ, ਜਰਨ, ਅਤੇ ਏਈ ਵਯ ਭੱਮਆਲਾਾਂ ੈਦਾ ਏਯ ਏਦਾ ਵੈ।
ਜਦੋਂ ਤੀਂ ਭਵ ਮਲੱ ਏੂੰਭ ਏਯਦੇ ਵ ਤਾਾਂ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਜਯਯੀ ਵੂੰਦੀ ਵੈ, ਜੇਏਯ ਇਵ ਅਯਦਾਯ ਤਯੀਏੇ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਾਂ
ਇਵ ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯ ਏਦਾ ਵੈ।
ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਇੱਏ ਵਯ ੀਜ਼ ਫੇਤਯਤੀਫਾ ਰਫਧ
ੂੰ ਨ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਰ ਏ ਰਫੂੰਧ ਤ ਨਵੀਂ ਵੂੰਦੇ , ਉਵਨਾਾਂ ਦਾ ਮਨਮਤ ਮਭਤੀ ਨੂੰ ਯਾ ਏਯਨ
ਮਲੱ ਅਪਰਤਾ ਲੱਰ ਯਝਾਨ ਵੂੰਦਾ ਵੈ ਜਾਾਂ ਉਵ ਏੂੰਭ ਯਾ ਏਯਨਾ ਬੱਰ ਜਾਣੇ।
ੀ ਟੀ/ ਟੀ (ACHT/ ਟੀ (AHT))
ਤ ਏਾਰ ਵੈਂਡਮਰਾਂ  ਭਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤ ਵੈਂਡਮਰਾਂ  ਭਾਾਂ ਇੱਏ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਤ ਮਭਆਦ ਵੈ, ਜ ਆਭਤਯ ਤੇ ਾਵਏ ਦਆਯਾ ਏਾਰ ਲ਼ਯ ਏਯਨ ਤੋਂ
ਭਾੀ ਜਾਾਂਦੀ ਵੈ ਮਜ ਮਲੱ ਵਰਡ ਭਾਾਂ, ੱਰ ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਾਂ ਅਤੇ ਏਾਯਲਾਈ ਨਾਰ ਫੂੰਧਤ ਵਯ ਏੂੰਭ ਲ਼ਾਭਰ ਵਨ। ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ
ਮਨਲ਼ਮ ਤ ੀਭਾਲਾਾਂ ਮਲੱ ਾਵਏ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਾਯੇ ਭੇਂ ਮਲੱ ੂੰਤਰਨ ਫਨਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਵੈ। ਇ ਮਲੱ ਏਾਰ ਨੂੰ ਐਤਭ ਏਯਨਾ, ਅੂੰਏ
ਮਰੀ,ਟੈਮੂੰ ਆਮਦ ਲ਼ਾਭਰ ਵਣੇ।
ਜੇਏਯ ਪਨ ਤੇ ਤਯੂੰਤ ਵੱਰ ਨਾ ਵਲੇ, ਤਾਾਂ ੀੀਈ (CCE) ਨੂੰ ਾਵਏ ਨੂੰ ਉ ਦੀ ਭੱਮਆ ਦਾ ਵੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦਾ ਭਾਾਂ ਲੀ ਦੱਣਾ
ਲੇਾ।
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 ਟੀ (AHT) ੀੀਈ (CCE) ਦੇ ਏੂੰਭ ਤੇ ਮਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਵੈ
ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਅੂੰਦਯ ਦੀ ਤਏਨੀਏੀ ਰਮਏਮਯਆ ਰਈ  ਟੀ (AHT) 30 ਮਭੂੰਟ-45 ਮਭੂੰਟ ਵ ਏਦਾ ਵੈ
ਅੂੰਦਯ ਦੀ ਦਯੂੰ ਾਯ ਰਮਏਮਯਆ ਰਈ  ਟੀ (AHT) 5 ਮਭੂੰਟ-7 ਮਭੂੰਟ ਵ ਏਦਾ ਵੈ
ਫਾਵਯ ਦੀ ਟੈਰੀਭਾਯਮਏਮਟੂੰ ਰਈ  ਟੀ (AHT) 10 ਮਭੂੰਟ-13 ਮਭੂੰਟ ਵ ਏਦਾ ਵੈ

ਏੱਝ ਧਾਯਨ ਏਦਭ ਅਨਾ ਏੇ, ੀੀਈ (CCE) ਭੇਂ ਦਾ ਰਫਧ
ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਰ ਏਾਾਂ ਤੋਂ ਅੱੇ ਮਨੱਏਰਣਾ ਜਾਣ ਰੈਂ ਦਾ
ਵੈ।

:
A. ਵੇਠ ਰਲ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੈੱਤਯ ਮਦਉ:
1.
2.
3.

ਾਨੂੰ ਭੇਂ ਦੇ ਰਫੂੰਧ ਦੀ ਰ ੜ ਮਏਉਂ ਵੈ?

4.
5.

 ਟੀ (AHT) ਏੀ ਵੈ?  ਟੀ (AHT) ਮਏ ਉੈੱਤੇ ਮਨਯਬਯ ਵੈ?

ਭੇਂ ਰਫੂੰਧ ਨ ਦੇ 3 ਭਵੱਤਲਯਨ ਾਧਨ ਮਏਵੜੇ ਵਨ?
ਏੀ ਤੀਂ ਆਣੀ ਯਜ਼ਾਨਾ ਮਜੂੰਦੀ ਮਲੱ

ਭਾਾਂ ਰਫਧ
ੂੰ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਵ? ਤੀਂ ਇਵ ਮਏਲੇਂ ਏਯਦੇ ਵ?

ੀੀਈ (CCE)  ਟੀ (AHT) ਨੂੰ ਮਏਲੇਂ ਟਾਉਂਦਾ ਵੈ?
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B. ਉਮ ਤ ਉੈੱਤਯ

ਣ :

1. ਭੇਂ ਰਫੂੰਧ ਨ ਦੇ ਬ ਤੋਂ ਲੱਧ 3 ਭਵੱਤਲਯਨ ਾਧਨ
ਭੇਂ ਦੀ ਾਫੂੰਦੀ ਵਨ।

, ਅਨਲ਼ਾਨ ਅਤੇ

a) ਮਜਨਾ
b) ਮਵਤ
c) ਲ ਨਫੱਧਤਾ
d) ਵਾਜ਼ਯੀ
2. ਇੱਏ ਏਾਯਜ  ੀ ਰ ੜਲਾਂਦੀ ਅਨਾਯ ਏੂੰਭਾਾਂ ਨੂੰ ਿਭ ਦੇਣ ਰਈ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵੈ (ਵੀ/ਰਤ)
3. ਤਵਾਡਾ ਭਾਾਂ ਐਯਾਫ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਮਵਰੀ

ੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਯਾਫ

ਏਮਵੂੰਦੇ ਵਨ।

a) ਮਜਨਾ
b) ਰਫੂੰਧਨ
c) ਪੈਰਾ
d) ਫਨਾਉਣਾ
C. ਆਣੇ ਅਰੇ ਮਦਨ ਦੇ ਏੂੰ ਭਾਾਂ ਅਨ ਾਯ ਇੱ ਏ ਏਾਯਜ  ੀ ਫਣਾਉ।
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ਅਧਿਆਇ - 5
ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਸੰਚਾਰ

ਟੈਰੀਪਨ ਤੇ ਾਵਏ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ੱਰ ਏਯਨ ਦਾ ਰੀਏਾ ਅਤੇ ਮਨਭਯਤਾ ਜਾਣਨ ਰਈ

ਟੈਰੀਪਨ ਦੇ ਰੀਏੇ ਦਾ ਭਤਰਫ ਮਨਮਭਾਾਂ ਦੇ ਇੱਏ ੈੈੱਟ ਤੋਂ ਵੈ ਜ ਰ ਏਾਾਂ ਨੂੰ ਪਨ ਏਯਨ ਜਾਾਂ ਏਾਰ ਰਾਤ ਏਯਨ
ਭੇਂ ਰਾ ਵੂੰਦਾ ਵੈ। ਲੱਐ ਮਥਤੀਆਾਂ ਰਈ ਏਝ
ੱ ਲੱਐ ਮਨਮਭ ਵਨ। ਮਨੱਜੀ ਏਾਰ ਏਯਨਾ/ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਲਾਯੀਆਾਂ
ਏਾਰਾਾਂ ਏਯਨ/ਰਾਤ ਏਯਨ ਦੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਨਵੀਂ ਵੈ। ਮਨਮਭਾਾਂ ਦੇ ਇ ੈੈੱਟ ਮਲੱ ਤਫਦੀਰੀਆਾਂ ਵ ਏਦੀਆਾਂ ਵਨ, ਐਾ
ਤਯ ਤੇ ਉਵਨਾਾਂ ਲਾਯੀ ਏਾਰਾਾਂ ਰਈ ਮਜੱਥੇ ਏੂੰਨੀਆਾਂ ਨੂੰ ਏਾਰਾਾਂ ਏਯਨ ਰਈ ਮਲਅਏਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਵੂੰਦੀ ਵੈ।
ਪਨ ਤੇ ਏਾਰ ਏਯਨਾ

ਏਾਰ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫ ।

 ਮਨਭਯਤਾ ਪਨ ਤੇ ਫਰਣ ਭੇਂ ਉਨਾਾਂ ਵੀ ਜਯਯੀ ਵੈ ਮਜੂੰਨਾਾਂ ਜਯਯੀ ਰ ਏਾਾਂ ਦੇ ਾਵਭਣੇ ਫਰਣਾ ਵੈ। ਆਭਤਯ
ਤੇ ਪਨ ਏਾਰ ਲੇਯੇ 8 ਲਜੇ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤ ਨੂੰ 9 ਲਜੇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਵੀਂ ਏਯਨੀ ਾਵੀਦੀ। ਬਜਨ ਦੇ ਭੇਂ



ਇੱਏ ਮਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਫੇਲਜ੍ਾ ਮਏੇ ਵਯ ਨੂੰ ਯੇਲ਼ਾਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫ ਣ ਰਈ ਵੀ ਨੂੰਫਯ ਡਾਇਰ ਏਯਨ ਮਲੱ ਮਏੀਨੀ ਵਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।
ਜੇਏਯ ਤੀਂ ਰਤ ਨੂੰਫਯ ਡਾਇਰ ਏਯਦੇ ਵ, ਪਨ ਏੱਟਣ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਇਵ ਏਮਵਣਾ ਜਯਯੀ ਵੈ " ਭੈਨੂੰ ਭਆਪ ਏਯ, ਭੈਂ ਰਤ ਨੂੰਫਯ ਡਾਇਰ
ਏਯ ਮਰਆ ਵੈ।"



ਪਨ ਤੇ ਮਏੇ ਮਲਅਏਤੀ ਦਆਯਾ ਜਲਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਏਾਰ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਛਤ
ਮਲਅਏਤੀ ਫਾਯੇ ੱਛਣ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਆਣਾ ਨਾਭ ਦੱਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ।



ਪਨ ਤੇ ੱਰ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਆਣੀ ਆਲਾਜ਼ ਲੱਰ ਮਧਆਨ ਮਦਉ।



ਆਣੇ ਆ ਨੂੰ ਲ਼ਟ ਅਤੇ ੂੰਐੇ ਮਲੱ



ਪਨ ਦੇ ਦਯੇ ਾੇ ਮਲਅਏਤੀ ਤਵਾਡੇ ਦਆਯਾ ਜ ਣਦਾ ਵੈ, ਤਵਾਡੇ ਮ ਵਯੇ ਦੇ ਬਾਲ ਜਾਾਂ
ਇਲ਼ਾਯੇ ਨਵੀਂ ਦੇਐ ਏਦਾ। ਟੈਰੀਪਨ ਉਵ ਵੀ ਆਲਾਜ਼ ਦੇ ਯ ਅੱੇ ਵੂੰ ਾਉਂਦਾ ਵੈ ਮਜ ਮਲੱ ਤੀਂ ਫਰ ਯਵੇ ਵ। ਉੈੱ ੀ ਨਾ ਫਰਣ
ਅਤੇ ਲ਼ਟ ਫਰਣ ਦੀ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯ।

ਦਯਾਉ।

ਪਨ ਤੇ ਜਲਾਫ ਦੇਣਾ


ਟੈਰੀਪਨ ਤੇ ਜਲਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਢੂੰ ਵੈ "ਵੈਰ" "ਜੀ ਵਾਾਂ" ਫਰਣਾ ਫੇਢ
ੂੰ ਾ ਅਤੇ ਏਠ ਯ ਵੂੰਦਾ ਵੈ, ਯ "ਇਵ ਡਅ ਦਾ ਯ ਵੈ" ਏੱਝ
ਅਲ਼ਟ ਵੈ ਅਤੇ "ਲ਼ਰੀ ਭਤੀ ਡਅ ਫਰ ਯਵੀ ਵਾਾਂ" ਇਵ. . . . ਠੀਏ ਵੈ , ਇ ਨੂੰ ਇ ਢੂੰ ਮਲੱ ਏਯ, "ਵੈਰ" ਟੈਰੀਪਨ ਤੇ ਜਲਾਫ ਦੇਣ ਦਾ
ਉਮ ਤ ਢੂੰ ਵੈ।
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ਏੂੰਭ ਤੇ ਜੇਏਯ ਏਈ ਮਨਯੀਐਏ ਨੂੰ ਫਰਾਉਂਦਾ ਵੈ, "ਮਏ ਭੈਂ ਮਭ ਫਯਾਉਨ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ? ਪਨ ਤੇ ਜਲਾਫ ਦੇਣ ਲਾਰੇ ਨੂੰ ਏਮਵਣਾ
ਾਵੀਦਾ ਵੈ, " ਮਿਾ ਏਯਏੇ, ਇੱਏ ਮਭੂੰਟ ਮਦ" ਜੇਏਯ ਮਭ ਫਯਾਉਨ ਪਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਏਦੀ ਤਾਾਂ ਜਲਾਫ ਵਣਾ ਾਵੀਦਾ ਵੈ " ਮਭ ਫਯਾਉਨ
ਵਣੇ ਪਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਏਦੀ। ਮਏ ਭੈਂ ਤਵਾਡਾ ਨਾਭ ਜਾਣ ਏਦਾ ਵਾਾਂ? ਅਤੇ ਉਵ ਮਜੂੰਨਾਾਂ ਜਰਦੀ ਵ
ਏੇ ਤਵਾਨੂੰ ਪਨ ਏਯ ਰੈ ਣੇ।"

 ਜੇਏਯ ਤਵਾਨੂੰ ੱਰ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਪਨ ਏੱਟਣਾ ਲੇ, ਤਾਾਂ ਅਮਜਵਾ ਨਯਭੀ ਨਾਰ ਏਯ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਂ ਪਨ
ਯੱਐਦੇ ਵ, ਤਾਾਂ ਅਮਜਵਾ ਨਯਭੀ ਨਾਰ ਏਯ। ਮਯੀਲਯ ਨੂੰ ਥੱਰੇ ਨਾ ਭਾਯ। ਵ ਏਦਾ ਵੈ ਮਏ ਦਯੇ
ਮਲਅਏਤੀ ਦਾ ਪਨ ਵਣੇ ਲੀ ਉ ਦੇ ਏੂੰਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਵਲੇ, ਅਤੇ ਇਵ ਅ ਾਨਏ ਮਤੱਐੀ ੈਯ -ਰੀਏੇ ਾਯ
ਅਤੇ ਯੇਲ਼ਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਵ ਏਦੀ ਵੈ।
ਟੈਰੀਪਨ ਮਨਭਯਤਾ ਦੇ ਆਭ ਝਾਅ:
 ਵੀ ਨੂੰਫਯ ਮਭਰਾਉਣਾ ਮਏੀਨੀ ਏਯ ਤਾਾਂ ਜ ਏਈ ਅਜਨਫੀ ਮਲਅਏਤੀ ਯੇਲ਼ਾਨ ਨਾ ਵ ਜਾਲੇ।
 ਮਲਅਤ ਮਲਅਏਤੀਆਾਂ ਨਾਰ ੂੰਐੇ ਮਲੱ

ੱਰ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਏਯ।

 ਆਣੀ ਏਾਰ ਦਾ ਭਾਾਂ ਇ ਤਯ੍ਾਾਂ ਯੱਐ ਮਏ ਦਯੇ ਮਲਅਏਤੀ ਦੇ ਏੂੰਭ ਮਲੱ
ਆਲੇ।

ਯਏਾਲਟ ਨਾ

 ਦਪਤਯ ਦਾ ਭਾਾਂ ਐਤਭ ਵਣ ਤੋਂ ਮਵਰਾਾਂ ਲਾਯੀ ਏਾਰ ਲੀ ਏਯ।
 ਰਤ ਨੂੰਫਯ ਡਾਇਰ ਵਣ ਤੇ ਏਵ, "ਭਆਪ ਏਯ, ਰਤ ਨੂੰਫਯ ਰੱ ਮਆ ਵੈ।"
ਜੇਏਯ ਪਨ ਏਯਨ ਤੇ ਜਲਾਫ ਜਰਦੀ ਨਵੀਂ ਮਭਰਦਾ, ਉ ਮਲਅਏਤੀ ਦਆਯਾ ਪਨ
ਲਾਰੇ ਦਆਯਾ ਪਨ ਏੱਟਣ ਦੇਣਾ ਯੇਲ਼ਾਨੀ ਬਮਯਆ ਵ ਏਦਾ ਵੈ।

ੱਏਣ ਤੱਏ ਉਡੀਏ ਏਯ। ਟੈਰੀਪਨ

ੱਏਣ ਤੇ ਏਾਰ ਏਯਨ

ਲਾਯਏ ਟੈਰੀਪਨ ਰੀਏਾ ਏਈ ਢੂੰਾਾਂ ਮਲੱ ਯ ਲਾਰੀ ਪਨ ਏਾਰ ਦੇ ਭਾਨ ਵੂੰਦਾ ਵੈ। ਮਪਯ ਲੀ, ਲਾਯ ਨੂੰ ਫਵਤ ਵੀ ਮਨਭਯਤ ਫਣੇ ਯਮਵਣਾ
ਾਵੀਦਾ ਵੈ, ਮਏਉਂਮਏ ਪਨ ਦਾ ਫਯਾ ਰੀਏਾ ਲਾਯ ਦੀ ਲ਼ਾਐ ਤੇ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਲ ਾ ਏਦਾ ਵੈ। ਲਾਯ ਤੋਂ ਪਨ ਏਯਨਾ ਮਨੱਜੀ ਪਨ ਏਯਨ
ਦੇ ਭਾਨ ਵੈ। ਮਲਅਏਤੀ ਨੂੰ ਨਭਏਾਯ ਏਯਏੇ, ਆਣੀ ਅਤੇ ਆਣੀ ਏੂੰਨੀ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਏੇ ਪਨ ਦੀ ਲ਼ਯਆਤ ਏਯਨੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ। ਇਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਮਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ੂੰਐੇ ਏਥਨ ਜਾਾਂ ਫੇਨਤੀ ਏਯਨੀ ਾਵੀਦੀ ਵੈ।
ੂੰਐ
ੇ ਮਲੱ

ਧਨੀ ਫੂੰਧੀ ਣ

1)

ਧਨੀ: ਬਾਲ ਜਾਾਂ ਜਜ਼ਫਾਤ ਦਯਾਉਂਦੀ ਵੈ

2)

ਯ ਦਾ ਉਤਾਯ-

3)

ਯ: ਆਲਾਜ਼ ਦੀ ਧਨੀ ਮਏੂੰਨੀ ਉੈੱ ੀ ਜਾਾਂ ਮਵਯੀ ਵੈ

4)

ਦਯ: ਰਤੀ ੂੰਟੇ ਮਲੱ

5)

ਧਨੀ ਦੀ ਯਨਤਾ: ਆਲਾਜ਼ ਦੀ ਧਨੀ ਮਏੂੰਨੀ ਉੈੱ ੀ ਜਾਾਂ ਏਭਰ ਵੈ

ੜ੍ ਾਅ: ੂੰਦੇਲ਼ ਨੂੰ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਲ਼ਫਦਾਾਂ ਅਤੇ ਲ਼ਫਦਾਾਂਲ਼ਾਾਂ ਉੈੱਤੇ ਜ਼ਯ ਾਉਣਾ

ਫਰੇ ਲ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ੂੰਮਐਆ
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ਆਉ ਮਪਯ ਦਵਯਾਈ:
ਏੀ ਏਯਨਾ ਵੈ

ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਵੈ

ਉਤਾਦ ਦਾ ਮਆਨ
ਬਯਾ ਯੱਐਣਾ

ਮਆਨ ਮਲੱ ਏਭੀ
ਬਯਾ ਨਾ ਏਯਨਾ/ਫਯਾਉਣਾ

ਮਦਰ ੜ੍

ਅਮਧਏਾਯ/ਆਏਯਭਣਲ਼ੀਰ

ਵਰੀ ਫਰਣਾ
ਾਵਏ ਨੂੰ ਨਣਾ

ਤੇਜ਼ ਫਰਣਾ
ਾਵਏ ਦੇ ਉਯ ਫਰਣਾ/ਯਏਣਾ

ੂੰਤੀਆਾਂ ੜ੍ ਨਾ
ਏਾਯਾਤਭਏ ਬਾਲ਼ਾ

ਯ ੀ ਨਾ ਮਦਐਾਉਣਾ
ਵਯ ਬ ਏੱਝ ਦੇ ਆਰੇ -ਦਆਰੇ ੂੰਭਣਾ

ਧਾਯਨ ਬਾਲ਼ਾ

ਨਏਾਯਾਤਭਏਤਾ – ਭੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾ/ਭੈਨੂੰ ਬਯਾ ਨਵੀਂ

ਯਾਫਤਾ ਫਨਾਉਣਾ

ਲਯ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ ਦੀ ਫਰੀ

ਏੇਂਮਦਰ ਤ ਯਮਵਣਾ

ਮਨੱਜੀ ਵਣਾ
ਮਤਆਯ ਯਵ / ਮਲਆਏਰਤਾ

ਪਨ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਏੀ ਏਯ ਅਤੇ ਏੀ ਨਵੀਂ
ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਆਣੇ ਭੂੰਵ ਤੋਂ ਏੱਝ ਇੂੰ

ਦਯ ਯੱਐ

ਏਾਰ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਬਜਨ ਨਾ ਐਾਉ
ਜਾਣਏਾਯੀ ਮਰਐਣ ਰਈ ਆਣੇ ਨਾਰ ੇਨ ਅਤੇ ਨ ਟਫਏ
ੱ ਯੱਐ
ਭਏਯਾ ਅਤੇ ਬਯਾ ਯੱਐ ਅਤੇ ਲ਼ਟ ਫਰ
ਮਏਯਾ ਅਤੇ ਧੂੰਨਲਾਦ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ
ਧਾਯਨ ਬਾਲ਼ਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤੇ ਲਯ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ ਦੀ
ਫਰੀ ਨਾ ਲਯਤ ਾਵਏ ਦੇ ਅਣਏਵੇ ਲ਼ਫਦ ਣ
ਾਵਏ ਲੱਰ ਮਧਆਨ ਮਦਉ....ਏਾਜਾਾਂ ਆਮਦ ਮਲੱ

ਨਾ ਉਰਝ

ਲਯ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ ਦੀ ਫਰੀ, ਅਬਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਤਏਨੀਏੀ ਲ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫ 
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ਾਵਏਾਾਂ ਨਾਰ ਲਯਤਣ ਰਈ
ਵਾਰਾਾਂਮਏ
ਜੀ ਵਾਾਂ
ਮਏਯਾ
...ਰਈ ਧੂੰਨਲਾਦ


ੂੰ ੇ ਲ਼ਫਦ

ਭੈਂ ਤਵਾਡੇ ਰਈ ਏੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ?
ਭੈਂ ਤਵਾਡੇ ਨਾਰ ਮਵਭਤ ਵਾਾਂ/ਤੀਂ ਵੀ ਵ
ਇਵ ਅਮਜਵਾ ਰੱ ਏਦਾ ਵੈ, ਵਾਰਾਾਂਮਏ...
ਭੈਂ ਭਝਦਾ ਵਾਾਂ ਤੀਂ ਲ਼ਾਇਦ ਇ ਭੇਂ ਤਨਾਅ ਭਮਵ ਏਯ ਯਵੇ ਵ....
ਭੈਂ ਦੇਯੀ ਰਈ ਭਆਪੀ ਭੂੰਦਾ ਵਾਾਂ
ਭੈਂ ਤਵਾਡੇ ਧੀਯਜ ਦੀ ਏਦਯ ਏਯਦਾ ਵਾਾਂ।
ਤਵਾਡੇ ਰਈ ਇੱਏ ਮਲਲ਼ੇਲ਼ ਮਥਤੀ ਲਾਾਂ।
ਭੈਨੂੰ ਤਵਾਨੂੰ ਦੱਏੇ ਐਲ਼ੀ ਵਈ।
ਭੈਂ ਤਵਾਡੇ ਰਈ ਏਝ
ੱ ਵਯ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ।
ਭੈਂ ਤਵਾਡੀ ਮਏਲੇਂ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ?
ਭੇਯੀ ਐਲ਼ੀ
ਵਾਰਾਾਂਮਏ, ਭੈਨੂੰ ਤਵਾਨੂੰ...ਦੱਣ ਦਾ ਅ ਵੈ।
ਭੈਂ ਇ ਮਲੱ ਤਵਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਾਵਲਾਾਂਾ
ਭੈਂ ਭਝਦਾ ਵਾਾਂ
ਭੈਂ....ਨਾਰ ਤਵਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਾਾਂਾ
ਭੈਂ ਤਵਾਨੂੰ ਇਦਾ ਬਯਾ ਦਲਾਉਂਦਾ ਵਾਾਂ
ਮਏ ਭੈਂ ਤਵਾਨੂੰ ਏੱਝ ਰਲ਼ਨ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਜ ਭੈਂ ਤਵਾਡੀ ਮਥਤੀ 
ੂੰ ੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਭਝ ਏਾਾਂ? ਮਏ ਭੈਂ ਤਵਾਨੂੰ
ਫੇਨਤੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵਾਾਂ
ਤੀਂ ਫਯਾ ਤਾਾਂ ਨਵੀਂ ਭੂੰਨੇ…………
ਮਏ ਭੈਂ ਰਾਵ ਦੇ ਏਦਾ ਵਾਾਂ ਮਏ………
ਮਏਯਾ
ਮਏੀਨਨ
ਇਵ ਵੀ ਵੈ, ਜੀ ਵਾਾਂ
ਭੈਨੂੰ ਇਵ ਣਏੇ ਅਪ ਵਇਆ
ਮਏਯਾ ਪੜ
ਲ਼ਬ ਮਦਨ/ਵਾਲਨੀ ਲ਼ਾਭ/ ਵਪਤੇ ਦਾ ਅੂੰਤ ਆਮਦ
ਮਏਯਾ ਇੱਏ ਰ ਮਦਉ
ਜੀ ਆਇਆਾਂ ਨੂੰ
ਤਵਾਡੇ ਮਵਮ ਰਈ ਧੂੰਨਲਾਦ
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ਯ ਨਵੀਂ
ਏਦੇ ਨਵੀਂ
ਅਮਲਧਾ ਰਈ ਭਆਪ ਏਯ.......... ਇਵ
ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੈ
ਪਨ ਤੇ ਫਣੇ ਯਵ

ਇਵ

ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੈ
ੂੰਬਲ ਨਵੀਂ ਵੈ
ਭੈਂ ਤਵਾਡੇ ਨਾਰ ਮਵਭਤ ਨਵੀਂ ਵਾਾਂ
ਰ ੜ ਅਨਾਯ ਏਾਰ ਮਲੱ
ਦੱਣਾ

ਤਫਦੀਰੀ ਏਯ – ਮਯਪ ਏਮਵਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਆਣਾ ਮਛਰਾ ਨਾਭ ਲੀ

ਵੈਰ (ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਾ ਆਏੇ)
ਤੀਂ ਏੀ ਏਮਵ ਯਵੇ ਵ?
ਮਏ ਤੀਂ
ਭੈਨੂੰ ਇੱਏ ੱਤਯ ਪੈਏ ਏਯ
ਅਭਭ, ਅਵਾ, ਮੇਵ, ਮਾ,ਅਵ-ਵਾ, ਵਾ
ਭੈਂ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯਾਾਂਾ/ਭੈਂ ਇਵ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦਾ
ਏੀ ਭੈਂ ਫਰ ਏਦਾ ਵਾਾਂ
ਏੀ ਤੀਂ ਭੈਨੂੰ ਣ ੇ
ੱਟ ੱਟ ਏਮਲ਼ਲ਼ ਏਯ ਅਤੇ ਭਝ/ਤੀਂ ਭਝਦੇ ਮਏਉਂ ਨਵੀਂ
ਤਵਾਨੂੰ ਇਵ ਏਯਨਾ ਲੇਾ
ਭੱਮਆ ਨੂੰ ਰਟਏਾਉਨਾ
ਮਧਆਨ ਮਲੱ

ਯੱਐਣਾ ਲੇਾ/ ਾਵੀਦਾ ਵੈ

ਏੀ ਤੀਂ ਮਨਲ਼ਮ ਤ ਵ
ਭੈਨੂੰ ਅਮਜਵਾ ਨਵੀਂ ਰੱਦਾ/ਭੈਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਭੈਂ ਏਾਰ ਏਯਨ ਦੇ ਮ ਨਵੀਂ ਵਲਾਾਂਾ/ਭੈਨੂੰ ਏਾਰ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਵੈ
ਲ਼ਾਇਦ ਤੀਂ ਉੈੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵਲੇ
ਤਵਾਨੂੰ ਬਤਾਨ ਏਯਨਾ ਵਲੇ/ ਾਵੀਦਾ ਵੈ
ਇਵ ੂੰਬਲ ਨਵੀਂ ਵੈ ਮਏ ਤੀਂ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਵੈ ਅਤੇ ਭੈਨੂੰ ਰੱਦਾ ਵੈ
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