ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ /ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ �ਤਰ (ਅਨੁਵਾਦ) ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬੇਜੋੜਤਾ ਜ� ਵਖਰੇਵ� ਹੈ
ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ/ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ �ਤਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗ ਾ।

ਕੋਡ ਆੱ ਫ ਬ�ਿ ਕੰ ਗ ਪ�ਕ
ੈ ਿਟਸ ਦੇ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ (ਪਾਰਟ I, ਸੈਕਸ਼ਨ 2)
1. ਆਮ ਿਸਧ�ਤ
1.1 ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਿਨਰਪੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ� ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ
ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਖ਼ਾਸ ਿਧਆਨ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.2 ਪ�ਗ ਟਾਵਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸੰ ਸਥਾਨ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ� ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�, ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�, ਫੀਸ�,
ਕਮੀਸ਼ਨ� ਜ� ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਿਚਤ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਹੱ ਤ ਦੇ ਿਵਵਾਦ� ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਰਾਹ� ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੜਾਵ� 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ�ਸ਼ੀਅਲ ਪ�ਚਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹੀ, ਸ਼ੁੱ ਧ,
ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱ ਕੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਿਮਆਰ� ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਇਕਰਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਪੱ ਧਤੀਆਂ
ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ।ੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ
ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਉਦੇਸ਼�, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰੱ ਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪ�ਫ
ੋ ਾਈਲ 'ਤੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਵ�, ਸਹੀ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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1.3. ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ�, ਿਵੱ ਤੀ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ� ਕਰਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਿਥਤੀ (ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ) ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖੀ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਿਨਯਾਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਹੋਰ�
ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਦੇ ਦਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਵੱ ਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਵਰਗ� ਨੂੰ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਹੱ ਕ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.4. ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਦਾ ਕਾਰੋਬ ਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਆਚਰਨ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਵੱ ਲ� ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ,
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਲਾਹ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਾਹਕ�
ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਰਥਤਾਵ� ਅਤੇ ਲੋ ੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ। ਸਟਾਫ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਜੋ ਿਸੱ ਧੇ ਗਾਹਕ� ਨਾਲ
ਅੰ ਤਰਿਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਸੱ ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ ਿਹੱ ਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 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 ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ। ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਲਈ ਿਮਹਨਤਾਨ� ਦਾ ਢ�ਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਆਚਰਨ, ਖਪਤਕਾਰ�
ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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1.5. ਧੋਖ ੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗਾਹਕ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਕੋਲ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਜਮ�� ਰਕਮ�, ਬਚਤ� ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਵੱ ਤੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅਤੇ �ਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ, ਧੋਖੇ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜ� ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤ� ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਣ ਸਮੇਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1.6. ਖਪਤਕਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗੁਪ ਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਕੋਲ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਿਚਤ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਿਵਧਾਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਉਦੇਸ਼� ਨੂੰ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨ� ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ �ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ�ਿਭਆ, ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਡੇਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ� ਗ਼ਲਤ ਜ�
ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੇ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਹੱ ਕ� ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.7. ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟ� ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ,
ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨਾ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਿਨਰਪੱ ਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮ�
ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਅਿਜਹੇ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਗਾਹਕ� 'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਲਾਗਤ, ਦੇਰੀ ਜ� ਬੋਝ ਨਹ� ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

1.8. ਪ�ਤੀਯੋਗ ਤਾ
ਸੰ ਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਪਿਹਲ� ਪ�ਗਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤ� 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੀ ਖੋਜ, ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਿਜੱ ਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਣ।
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