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ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ /ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ�ਤਰ (ਅਨੁਵਾਦ) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੇਜੜੋਤਾ ਜ� ਵਖਰੇਵ� ਹੈ 

ਤ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ�ਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। 

 

ਕੋਡ ਆੱਫ ਬ�ਿਕੰਗ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ (ਪਾਰਟ I, ਸੈਕਸ਼ਨ 2)  

1.  ਆਮ ਿਸਧ�ਤ  

1.1 ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਵਹਾਰ  

ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਸਾਰ ੇ ਗਾਹਕ� ਦ ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤ ੇ

ਿਨਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤ ੇ

ਉਹਨ� ਦ ੇਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਦ ੇਵਧੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ� ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

1.2 ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ  

ਸੰਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦ ੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਨੂੰ  ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�, ਫੀਸ�, 

ਕਮੀਸ਼ਨ� ਜ� ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹਨ� ਦ ੇ

ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕਲੂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿਚਤ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਸਮੇਤ ਵਾਧ ੂਪ�ਗਟਾਵੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ�  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੂੰ  

ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਹੱਤ ਦੇ ਿਵਵਾਦ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਰਾਹ� ਕਈੋ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤ ੇਦ ੇਸਾਰ ੇ

ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ� ਸ਼ੀਅਲ ਪ�ਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸ਼ੱੁਧ, 

ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ੋਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਉਤਪਾਦ� ਅਤ ੇ

ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਤਲੁਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤ ੇਿਮਆਰ� ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਇਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਪੱਧਤੀਆ ਂ

ਅਪਨਾਉਣੀਆ ਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥ ੇ ਲਾਗੂ ਅਤ ੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਿਜੱਥ ੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 

ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਜੋਖਮ� ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਉਦੇਸ਼�, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰੱਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ�ਫੋਾਈਲ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਢੁੱ ਕਵ�, ਸਹੀ 

ਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
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1.3. ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ  

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂ

ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਿਵੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ�, ਿਵੱਤੀ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ  ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ� ਕਰਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱਥ ੇਜਾਣਾ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 

ਸਿਥਤੀ (ਤੰਦਰੁਸਤੀ) ਨੂੰ  ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਅਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖੀ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਿਨਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਹਰੋ� 

ਸਬੰਿਧਤ ਸਟਕੇਹਲੋਡਰ� ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਵੱਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਵਰਗ� ਨੂੰ । ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਹੱਕ� ਅਤ ੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

1.4. ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਚਰਨ  

ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ 

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਆਪਣੇ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਣੋਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਵੱਲ� ਮੱੁਖ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 

ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਲਾਹ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ� 

ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਲੋੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ। ਸਟਾਫ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ 

ਅੰਤਰਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪਰੂੀ ਤਰ�� ਿਸੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ 

ਏਜੰਟ� ਨੂੰ  ਿਹੱਤ ਦ ੇਿਵਰੋਧ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਇਸਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, 

ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਹੀ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਵਾਦ� ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਜ� ਉਤਪਾਦ, 

ਸਲਾਹ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਨੂੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇ ਿਜੱਥ ੇ

ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਲਈ ਿਮਹਨਤਾਨ�  ਦਾ ਢ�ਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਆਚਰਨ, ਖਪਤਕਾਰ� 

ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਹੱਤ ਦੇ ਿਵਰਧੋ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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1.5. ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗਾਹਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ  

ਸੰਸਥਾਵ� ਕੋਲ ਗਾਹਕ� ਦੀਆ ਂਜਮ�� ਰਕਮ�, ਬਚਤ� ਅਤ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਿਵੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਅਤ ੇ�ਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ, ਧੋਖੇ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜ� ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤ� ਦ ੇ ਿਵਰੱੁਧ ਹੋਣ ਸਮੇਤ, ਦ ੇਨਾਲ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

1.6. ਖਪਤਕਾਰ ਡਟੇਾ ਅਤ ੇਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਕਲੋ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਵਧਾਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਉਹਨ� ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ  ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਲਈ ਡਟੇਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ �ਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ�ਿਭਆ, ਵਰਿਤਆ ਅਤ ੇਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ/ੇਜ� ਗ਼ਲਤ ਜ� 

ਗ਼ੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੇ ਡਟੇੇ ਨੂੰ  ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਹੱਕ� ਨੂੰ  ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

  

1.7. ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ  

ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹਵੇੋ, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ� ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਿਨਰਪੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮ� 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ੇਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ  ਗਾਹਕ� 'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਲਾਗਤ, ਦਰੇੀ ਜ� ਬੋਝ ਨਹ� ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

  

1.8. ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਪ�ਗਟ 

ਕੀਤੀਆ ਂਲਾਗਤ� 'ਤ ੇਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਖੋਜ, ਤਲੁਨਾ ਅਤ ੇਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। 


