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ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਜਨਸੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਿਆ 

 

ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (ਫੁਟਕਲ ਸੋਧਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 2020 19 ਜ ਨ 2020 ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹਇੋਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ 
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਜਨਸੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜਨਸੀ 
ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (SDO), ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (DDO) ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 
(RDO) ਨ ੂੰ  ਸੋਵਧਆ, ਭਾਿੇਂ ਕਈੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਕੀ ਕਜਹੂੰ ਦਾ ਹੈ: 
SDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23A ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹ ੇਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਿੀ ਹੈ। 
DDO ਦੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 22A ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਅਪਾਹਜ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹ ੈਜ ੋਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੀ 
ਹੈ। 
RDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24A ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ ਜ ੋਉਨਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ 
ਸਥਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿੀ ਹੈ।  
 

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਇੱਕ "ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ" ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਅਵਜਹ ੇਸਥਾਨ ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
 ਵਜੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 
 ਵਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਭਿ ਸਾਂਝ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: 
 ਇੱਕ ਸੂੰਗਠਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਜੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹਨ; 

 ਇੱਕ ਬੈਵਰਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਜੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਉਵਪਲੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ; 

 ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬ ਥ ਜਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ; 

 ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਿੱਿ ਿੱਿ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਹ-ਕਾਰਜ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ; 

 ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਪਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੂੰ ਪਨੀਆ ਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਕ 
ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟਰ; 

 ਿੇਪ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਿੇਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਟਰ; ਅਤ ੇ

 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾਿਾਂ (NGOs) ਦੇ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। 
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ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਸੋਧੇ ਗਏ SDO, DDO, ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦੇ 
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ 
ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ: 

 ਇੱਕ ਮਾਲਕ;  

 ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ;  
 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ; 
 ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮੁਿੀ; 
 ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੂੰਟ; 

 ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੂੰਟ ਦਾ ਮੁਿੀ; 
 ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ; 

 ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨ; ਜਾਂ  
 ਇੱਕ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ। 

 

ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਕਸੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਇੂੰ ਟਰਨ – ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ "ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ" ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਧੀ ਿਜੋਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਜਾਂ ਅਕਾਦਵਮਕ ਯੋਗਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਉਵਪਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਅਿਧੀ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਜਜਨਸੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਵਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰ ਪ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।  
(1) ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਅਣਚਾਵਹਆ ਵਿਹਾਰ 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ –   

 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਣਉਵਚਤ ਵਜਨਸੀ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਵਲਹਾਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; 
ਜਾਂ 

 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਜਨਸੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਵਕ ਦ ਜਾ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨਾਰਾਜ਼, ਅਪਮਾਵਨਤ ਜਾਂ ਡਵਰਆ ਹੋਿੇਗਾ।  
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(2) ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਦ ਵਜਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਵਜਨਸੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਦੈਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੇ ਵਿਹਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਿਜੋਂ, ਵਜਨਸੀ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਵਦਿਾਉਣ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ਸੋ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਜਨਸ 
ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤੇ ਵਬਨਾਂ, ਵਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ। 

 

ਉਦਾਹਰਣ: ਿੇਪ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 

ਡੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦਕੁਾਨ 'ਤੇ ਿੇਪ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਚ ਨ 
ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਚਾਰਕ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਡੇਜ਼ੀ ਿਾਲੇ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਵਕਆ ਂ'ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਡੇਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਵਜਨਸੀ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਂਵਦੱਤੀਆਂ, ਵਜਸ ਨਾਲ 
ਡੇਜ਼ੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤ ੇ ਹੈਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡੇਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਗਰੈਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਵਜਨਸੀ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। 

 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਰਸੇਾਨੀ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਿਹਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈਵਜੱਥੇ 
ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਪਮਾਵਨਤ 
ਜਾਂ ਡਵਰਆ ਹਿੋੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਟੱਪਣੀਆਂ 
ਜਾਂ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦੋ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: 
(1) ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੀ ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ 

ਵਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਣਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਵਜਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਵਕ ਦ ਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, 

ਅਪਮਾਵਨਤ ਜਾਂ ਡਵਰਆ ਹੋਿੇਗਾ। 
(2) ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ 

ਵਜੱਥੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਜਹ ੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਉਦਾਹਰਣ: ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਪਰੇਸਾਨੀ 
ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਿਾਣੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸ ਇਨ, ਇੱਕ ਪੈਰਪਲੇਵਜਕ ਅਤੇ ਿਹੀਲਚੇਅਰ-ਚਾਲਕ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਿੱਚ 
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ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸ ਇਨ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੂੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਮਾਨ 
ਸ ਇਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿੋਂਗ ਨੇ ਕਈ ਮੌਵਕਆਂ ਤੇ 
ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸ ਇਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਅੂੰਗਾਤਮਕ ਲਵਹਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 
ਇਹ ਕਵਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕ “ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਵਕਉਂ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ”, 

ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿੋਂਗ ਨੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸ ਇਨ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ: “ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਸ ਇਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਕਿੇਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਅਤੇ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋ?” ਸ਼ਰੀਮਾਨ ਿੋਂਗ ਦੇ ਅਵਜਹ ੇਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨ 
ਸ ਇਨ ਪਰਤੀ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।   
 

ਉਦਾਹਰਣ: ਇੱਕ ਿੇਪ ਪਰਚਾਰਕ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਰੇਸਾਨੀ 
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਵਡਏਗੋ, ਇੱਕ ਵਫਵਲਪੀਨੋ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੂੰ ਮ ਤ ੇਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਸਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 
ਇੱਕ ਪਰਚਾਰਕ ਿਜੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਔਰਤ, ਪਰਚ ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਮਤੀ ਵਡਏਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵਸਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਾਲੇ ਵਹੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਿਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਅਕਸਰ ਵਫਵਲਪੀਨੋ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅੂੰਗਾਤਮਕ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਵਸਰਫ ਘਰੇਲ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਣੋ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਮੂੰ ਨਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਦ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਟੱਪਣੀਆਂ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਮਤੀ 
ਵਡਏਗੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਰੀਮਤੀ ਵਡਏਗੋ ਵਫਵਲਪੀਨੋ ਹੈ। ਸਰੀਮਤੀ 
ਵਡਏਗੋ ਨੇ ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦੀਆਂ ਵਟੱਪਣੀਆ ਂਤੋਂ ਅਪਮਾਵਨਤ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ 
ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਿਾਲਾ ਮਾਹਲੌ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਮਤੀ ਚੇਉਂਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਮਤੀ ਵਡਏਗੋ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਨਸਲੀ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ।    
 

ਇੂੰ ਟਰਨ ਅਤੇ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਵਾਰੀ 
SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ, ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਮੁਿੀ SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਏਜੂੰ ਟ 
ਦੀ ਵਜਨਸੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਰਸੇ਼ਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਿਾਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਿੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ 
ਜਾਂ ਸਵਹਮਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਵਜਹ ੇਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ "ਉਵਚਤ ਵਿਿਹਾਰਕ ਕਦਮ" ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਅਵਜਹ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਿੀ 
ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇੂੰਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਧਾਰਣਾ ਲਾਗ  
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਗਏ SDO, DDO ਅਤੇ RDO ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਦੇ ਕੋਰਸ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ , ਇੂੰਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਕੂੰ ਮ ਿਜੋਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਜਸਨੇ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਲਈ ਇੂੰਟਰਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਗਆਨ ਜਾਂ 
ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
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ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ 
ਕੂੰ ਮ ਿਜੋਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਜਸਨੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ 
ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਗਆਨ ਜਾਂ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਇੂੰਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਸਰਫ ਉੱਥੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਉਹ ਸਾਬਤ 
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ ੈਵਕ ਉਸਨੇ ਇੂੰਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਅਵਜਹਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਵਿਿਹਾਰਕ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ, ਜਾਂ ਇੂੰਟਰਨਵਸ਼ਪ ਦੇ ਕਰੋਸ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸੇਿਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਸਮ ਦੀਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਵਿਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸੈਲਾ ਲਿੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਇੂੰਟਰਨ ਜਾਂ 
ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕ ੇਗਏ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਹਨ। 
 

ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੂੰ ਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਜਨਵਾਰਕ ਉਪਾਅ: 

 ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ, ਵਜੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਪਨੀ/ਸੂੰਗਠਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ 
ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ; 

 ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿੇਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ 

ਇੂੰਟਰਨ ਜਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਿੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੂੰ ਿੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ; 

 ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ 
ਚੈਨਲ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ; ਅਤ ੇ

 ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਆਂ 
ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਨਯਮਤ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਦੇਣਾ। 

 

ਉਪਚਾਰੀ ਉਪਾਅ 

 ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕ;ੇ 

 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ 
ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ; 

 ਉਵਚਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋਿੇ, 
ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਬਰਿਾਸਤਗੀ, ਵਜਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ;ੈ 

 ਅਵਜਹੀਆ ਂਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੂੰ ਪਨੀ/ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿਾਰਕ 
ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ। 
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ਚੂੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 

ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿੇਾ ਏਜੂੰ ਸੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ 
ਵਿਆਪਕ ਵਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਪ ਰਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ, 
ਸਵਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿੈ-ਸੇਿੀ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੂੰ ਿੇਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰੇਕ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ 
ਨ ੂੰ  ਏਜੂੰ ਸੀ ਅਤ ੇਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ ਵਮਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਹੈਂਡਬੱੁਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਵਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੈਂਡਬੱੁਕ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਨ। 
 
 

ਜਕਸੇ ਦੁਿੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ ਜਵੱਚ ਲਾਅ ਦੀ ਦ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਜਹਲਾ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਜਕਸੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਵੱਚ 10 ਹਫਜਤਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਤਨਿਾਹ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਪ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 
ਜਲਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੂੰ ਟਰਨਜਸ਼ਪ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੂੰ ਟਰਨਜਸਪ ਦੇ ਦ ਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੈਂਟਰੀ ਜਵੱਚ ਮਰੇ ੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨ ੂੰ  ਛ ਜਹਆ ਅਤੇ ਜਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 
ਚੂੰ ਗਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਜਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਨੈ ੂੰ  ਜਨਿੱਜੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਸ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ 
ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ? ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਜਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
 SDO ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਂਝ ੇਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨਜ਼ ਦਾ ਵਜਨਸੀ 

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇੂੰ ਟਰਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੂੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
ਸਬੂੰਧ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ 

 ਵਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿੱਿੋ ਿੱਿਰੇ ਰ ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਣਉਵਚਤ ਸਰੀਰਕ ਸੂੰ ਪਰਕ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਹੱਵਸਆ ਂਨ ੂੰ  ਘ ਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਿੇਿਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ' ਤੇ ਵਟੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 
ਵਜਨਸੀ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਤੀਜੇ ਵਧਰ ਨੇ, ਵਜਸਨੇ ਸਾਰ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ, ਇਹ 
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਿੇਗਾ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਅਪਮਾਵਨਤ ਜਾਂ ਡਵਰਆ ਹੋਿੇਗਾ। 

 ਵਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ(ਆਂ) ਨ ੂੰ  "ਨਹੀਂ" ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਣੋ, ਸਮੇਤ, 

ਿਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਲਿੋ। 
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 ਤੁਹਾਡੀ ਇੂੰ ਟਰਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਧਆਪਕ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

 ਲਾਅ ਫਰਮ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਫਰਮ ਨ ੂੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਨਰਪੱਿ ਅਤੇ ਵਨਆਈ ਂਢੂੰਗ ਨਾਲ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

 EOC ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਲੋ ਇੱਕ ਦਾਅਿਾ 
ਦਾਇਰ ਕਰੋ। 

 

ਕੋਈ ਦੁਿੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਵਅਕਤੀ EOC ਕੋਲ ਜਸਕਾਇਤ ਜਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਚਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ 
ਵਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ EOC ਨ ੂੰ  
ਜਲਿਤੀ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਵਨਮਨਵਲਵਿਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ EOC ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ   EOC ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ  

 ਫੈਕਸ     EOC ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 

 ਟੈਲੀਫੋਨ(ਵਸਰਫ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਲਈ) 

SMS ਸੇਿਾ (ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਲਈ) 

 

ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਫਾਰਮ 

ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ 

EOC ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ: ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

 

EOC ਜਕਸੇ ਜਸਕਾਇਤ ਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਮਲਣ 'ਤੇ, EOC ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਕਸੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ 
ਸੀਮਾ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਕ ਇਹ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਕ ਇਹ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆ ਂਹ ੋਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨ ੂੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਇੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਜੋਂ ਿਰਗੀਵਕਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੁਰੂੰ ਤ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। EOC 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਨਰਪੱਿਤਾ ਅਤੇ ਵਨਆਈ ਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਦਆਂ, ਇੱਕ "ਪੀੜਤ-
ਕੇਂਦਵਰਤ" ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, EOC ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਧਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਮੌਕੇ ਦੇਿੇਗੀ। ਵਜੱਥੇ ਢੁੱ ਕਿਾਂ ਸਮਵਝਆ 

https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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ਜਾਂਦਾ ਹੈ, EOC ਸੁਲਹ ਰਾਹੀਂ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚਲੇ ਵਧਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋਵਕ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਿੈਇੱਛਤ ਹੈ। 
ਜੇ ਸੁਲਹ ਅਸਫਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਾਬਦੇਹ ਵਿਲਾਫ ਵਸਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ EOC ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ EOC ਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 

EOC ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਕਵੇਂ ਕਰੀਏ? 

ਟੈਲੀ:    (852) 2511 8211 (ਵਸਰਫ ਆਮ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਲਈ) 

ਫੈਕਸ:    (852) 2511 8142   

ਪਤਾ:    16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong.   

ਈਮੇਲ:   eoc@eoc.org.hk (ਵਸਰਫ ਆਮ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਲਈ) 

SMS ਸੇਿਾ:  6972566616538 (ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ 
ਲਈ) 

(ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਤਵਹਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।)  
 

ਬਰਾਬਰ ਮੌਜਕਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸਨ 

ਅਗਸਤ 2020 

ਵਟੱਪਣੀ: ਇਹ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਵਸਰਫ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 


