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ਕੋਡ ਆੱਫ ਬੈਂਕਕਿੰ ਗ ਪ੍ਰਕ
ੈ ਕਿਸ ਦੇ ਆਮ ਕਸਧਾਂਤ (ਪ੍ਾਰਿ I, ਸੈਕਸ਼ਨ 2)
1. ਆਮ ਕਸਧਾਂਤ
1.1 ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਉਕਿਤ ਅਤੇ ਕਨਰਪ੍ੱ ਖ ਕਿਿਹਾਰ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਰਨਰਪੱ ਖ ਰਪ ਨਾਲ ਰਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱ ਖ ਰਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੀਆ ਸੰ ਿਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ
ੇ ਸੱ ਰਿਆਿਾਰ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਿਾਗ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਖਾਸ ਰਿਆਨ ਸਮਰਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.2 ਪ੍ਰਗਿਾਿਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸੰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱ ਖ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ,
ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰਰਿਆਂ ਨੰ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਕਲ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਰਿਤ ਰਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਿ ਪਰਗਟਾਵੇ ਰਤਆਰ ਕਰਨੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੱ ਤ ਦੇ ਰਵਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਿਾਰ ਸਬੰ ਿੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹੀ, ਸ਼ੱ ਿ,
ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲੇ ਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ। ਇੱ ਕੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿਕਾਰ ਤਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਰਮਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਵ-ਇਕਰਾਰ ਸਬੰ ਿੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਪੱ ਿਤੀਆਂ
ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜੱ ਥੇ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੰ ਿਵ ਹੋਵ।ੇ ਰਜੱ ਥੇ ਸਲਾਹ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੱ ਿ ਤੋਂ ਵੱ ਿ
ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਰਟਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਰਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਵ 'ਤੇ ਰਵਿਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਰਫ
ੋ ਾਈਲ 'ਤੇ
ਆਿਾਰਰਤ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਸਰਿਤ ਕਰਨ ਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਢੱ ਕਵੀਂ, ਸਹੀ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।
1

1.3. ਕਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਰਵੱ ਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਾਉਣ ਰਵੱ ਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਰਵੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਗਰਕਤਾ ਨੰ ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਰਵੱ ਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਸਮੇਤ, ਨੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸਰਿਤ ਿੋਣਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਦ ਦੀ ਰਵੱ ਤੀ
ਸਰਥਤੀ (ਤੰ ਦਰਸਤੀ) ਨੰ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਵਾਸ
ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਿਰਵੱ ਖੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਨਯਾਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਸਬੰ ਰਿਤ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਰਵੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੰ ਵਿਾਉਣ
ਲਈ ਰਵਆਪਕ ਰਵੱ ਤੀ ਰਸੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ
ਵਰਗਾਂ ਨੰ । ਖਪਤਕਾਰ ਸਰੱ ਰਖਆ, ਹੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹੰ ਿਯੋਗ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1.4. ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਏਜਿੰ ਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬਿੰ ਧੀ ਕ ਿੰ ਮੇਿਾਰ ਆਿਰਨ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਬਹਤਰ ਰਹੱ ਤ ਰਵੱ ਿ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਵੱ ਤੀ
ਖਪਤਕਾਰ ਸਰੱ ਰਖਆ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਰਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਥਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ
ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜੰ ਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਮੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ,
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਰਕਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਰਵੱ ਤੀ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਸਟਾਫ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਜੋ ਰਸੱ ਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ
ਅੰ ਤਰਰਕਰਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਸੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ
ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਰਹੱ ਤ ਦੇ ਰਵਰੋਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ,
ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਹੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਰਵਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ,
ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਦਰਨੀ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਸਥਾਰਪਤ ਹਨ। ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਜੱ ਥੇ
ਲਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਲਈ ਰਮਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਢਾਂਿਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰ ਿੀ ਰਜੰ ਮੇਵਾਰ ਆਿਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱ ਖ ਰਵਵਹਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਹੱ ਤ ਦੇ ਰਵਰੋਿ ਤੋਂ ਬਿਣ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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1.5. ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿਰੁੱ ਧ ਗਾਹਕ ਸਿੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਬਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵੱ ਤੀ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਉੱਿ ਕੋਟੀ ਦੀ ਰਨਸ਼ਰਿਤਤਾ, ਿੋਖੇ, ਦਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਰੱ ਿ ਹੋਣ ਸਮੇਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਰਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਰੱ ਰਖਆ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਸਥਾਰਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1.6. ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਡੇਿਾ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰੱ ਰਖਆ ਲਈ ਉਰਿਤ ਰਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਸਰੱ ਰਖਆ
ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵੱ ਿ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਰਵਿਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਰਨਰਰਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਰਿਆ, ਵਰਰਤਆ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਵੱ ਿ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਿਤ ਰਰਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰੰ ਤ ਸੋਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ
ਗ਼ੈਰਕਨੰ ਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆ ਕੀਤੇ ਡੇਟੇ ਨੰ ਰਮਟਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਨੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.7. ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਨਪ੍ਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜੱ ਥੇ ਉਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਕਾਰਤ ਏਜੰ ਟਾਂ ਨੰ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ,
ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, ਹਰਜਾਨਾ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਉਰਿਤ ਸਾਿਨ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਨ, ਜੋ ਪਹੰ ਿਯੋਗ, ਰਨਰਪੱ ਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਸਮੇਂ
ਅਨਸਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਲ ਹੋਣ। ਅਰਜਹੇ ਸਾਿਨਾਂ ਨੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਰਿਤ ਲਾਗਤ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ।

1.8. ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਰਿਤ ਅਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਪਰਗਟ
ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਤਲਨਾ ਅਤੇ ਰਜੱ ਥੇ ਉਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਣ।
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