ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ
ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਯੋਜ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕ� ਹੈ?
Business plan (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਇੱ ਕ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ,

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੈਅ ਟੀਚਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਿਬਆਨਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਾ ਅਿਹਮ ਹੈ

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਿਮੱ ਥਣ, ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਪਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱ ਲਦਾ

ਰੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ�

ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਮੌਕਾ ਿਕਵ� ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ

ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵੱ ਤੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜ� ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ� ਕੋਲ� ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਸਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜ� ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱ ਖ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੱ ਢ ਸਕਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਹਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ� ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ; ਆਪਣੇ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਵ�ਤਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ

ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ� ਕੁੱ ਝ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ� ਦੀਆਂ ਿਮਸਾਲ� ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਿਗਆਂ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਕੋਲ� ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•
•
•
•

ਮ� ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਕਵ� ਕੱ ਢ�ਗਾ?

ਜੇ ਿਵਕਰੀ ਘੱ ਟ ਹੋਵੇ ਜ� ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤ� ਮ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਵ� ਚਲਾਵ�ਗਾ?

ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਕਨ�� ਨਾਲ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਮ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਹਮਵਜੂਦ ਿਕਵ� ਰਿਹ ਸਕ�ਗਾ?
ਮੇਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਕਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ?

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਯੋਜ ਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਵ� ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਭੰ ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ

ਸ�ਝੇ ਤੱ ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨੁਕਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੇਰਵਾ)

2. ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

3. ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚਲੀ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਨੀਤੀ

4. ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ

5. ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀਆਂ

6. ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ

7. ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੇਰ ਵਾ)
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚਲੇ ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤ�

ਅਿਹਮ ਿਹੱ ਸਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ ਜ� ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱ ਲ�

ਪਿੜ�ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰ:
•

ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅੰ ਸ਼ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਗ� ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

•

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਖੀ ਹੱ ਦ ਤਕ ਿਦਲਚਸਪ

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•

ਸੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਦੋ ਸਿਫ਼ਆਂ ਤ� ਲੰਬਾ ਨਹ�

ਭਾਵ� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖਣਾ ਸਹੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ; ਉਦ� ਜਦ�

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਿਬਆਨ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ/ਜ�

ਸੇਵਾਵ� ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਤੁਸ� ਕੌ ਣ ਹੋ

ਤੁਸ� ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਮੱ ਥਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
2

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਪੜ�ਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਉਨ�ੀ

ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਜੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਤੁਸ� ਸਮਝਦੇ ਹੋ; ਇਸ ਲਈ ਪੇਚੀਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਪੱ ਕੀ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ, ਚੰ ਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਤ� ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱ ਸਾ ਪੜ�ਾ ਿਲਆ

ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱ ਲ� ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ:
•
•
•
•
•
•

ਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ �ਦਮ, ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜ� ਿਕਸੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ

ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢ�ਚਾ [Sole Proprietorship (ਇੱ ਕ ਹੀ ਮਾਲਕ), Partnership (ਭਾਈਵਾਲੀ),

"Trade Name" (ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ) ਜ� "Operating Name” (ਆਪ�ੇਿਟੰ ਗ ਨਾਮ)]

ਤੁਸ� ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਜਸ ਿਦਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜਸਟਰ/ਿਨਗਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ

ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚਲੀ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਨੀਤੀ
ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�

ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰ ਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਿਹੱ ਸਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ�

ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਪਾਠਕ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੌ ਣ ਹਨ? ਕੁੱ ਝ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ�� ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਕੁੱ ਝ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਨ�� ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ

ਜ� ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ

ਆਪ ਵਧਾ ਕੇ ਿਕਵ� ਪੇਸ਼ ਕਰ�ਗੇ।
•

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤਕ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚ�ਗ?
ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ

ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਿਣੰ ਦਾ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ

ਤ� ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਇਹ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਰਾਹ� ਹੋਵੇ, ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਹੋਵੇ ਜ� ਸਨਮੁੱ ਖ ਹੋਵੇ।
•

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਤੇ ਕੌ ਣ ਹਨ? ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਅਤੇ

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰ ਭਾਵਤ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਨੂੰ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਿਕਸ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ�ਗ?
ੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਸ ਵਜ�ਾ ਕਰ ਕੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਾਨ� `ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ।
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•

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਕਵ� ਲਾਵ�ਗ?
ੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਕੀਮਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: ਪ�ੇਰਕ, ਥੋਕ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ/ਜ� ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਕਰੀ।

ਤੁਹ ਾਡੀ ਟੀਮ
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਿਟਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ� ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ� ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਤੁਲਨ, ਪ�ੇਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ

ਕਰਨ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:
•
•
•
•
•

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜੱ ਥੇਬੰਦਕ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜ� ਚਾਰਟ
ਮੈਨ�ਜਰ� ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਿਬਰਤ�ਤ (ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ)

ਕੌ ਣ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ
ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹੁਨਰ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿਵ�ਤ�, ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੇ, ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਿਬਆਨਣਾ ਵੀ ਚੰ ਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ operations (ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ) ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਲੋ ੜ�, ਇਮਾਰਤ�-ਅਹਾਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ�, ਪ�ਬੰਧਕੀ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾ, ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਵ�ਤੀਆਂ ਸੋਧ� ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:
•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆਂ – ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਘੰ ਟੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੁੱ ਤ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਆਿਦ

ਦੇ ਵੇਰਵੇ
•

ਇਮਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤ� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� – ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼�, ਪਟੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਪਲਾਇਰ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਦੇ ਦਰ, ਅਤੇ ਲਸੰ ਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ।

•

ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ – ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ, ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ
ਗਾਹਕ� ਦਾ ਪਤਾ ਰੱ ਖਣਾ।

•

ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� – ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ.ਟੀ. ਿਸਸਟਮ, ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜ� ਿਹਮਾਇਤੀ

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵ�ਤਬੱ ਧ ਆਈ.ਟੀ. ਿਵਕਾਸ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ।
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ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਅੰ ਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਗਲੇ ਿਤੰ ਨ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ� ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱ ਤੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਧਨਪੂਰਤੀ ਦਾ ਿਬਆਨ – ਨਕਦ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ 12 – 18 ਮਹੀਨ� ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਨਮੂਨਾ,
ਸਮੇਤ ਕੰ ਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱ ਖੇ ਸਰਮਾਏ, ਤਨਖ਼ਾਹ� ਅਤੇ ਿਵਕਰੀਆਂ ਦੇ

•

ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ – ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਿਨਤ ਿਵਕਰੀ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
�ਪਰਲੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਿਨਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

•

ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨ – ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜ� ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਿਵਚਾਰਨ ਯੋਗ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਗੱ ਲ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਜੇ ਤੁਸ� ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨ� ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

•

ਤੁਸ� ਦੇਣਦਾਰ� ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

•

ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਿਵ�ਤ ਹੈ?

•

ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹਨ?

•

ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇੱ ਕ ਜ਼ੱ ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਜ਼ੋਖਮ� `ਤੇ ਮੁੜ-ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ� ਦੀ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰ ਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵ�

•

ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਮਾਨਦੰ ਡ/ਔਸਤ� `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੋਜ-ਬੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕੱ ਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਭਾਗ� ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਰਿਹੰ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•

ਤਾਮੀਲੀ ਯੋਜਨਾ – ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਖ� ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ

ਤਾਰੀਖ਼�, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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•

ਅੰ ਿਤਕਾਵ� – ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਲਸੰ ਸ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ, ਸਮਝੌਤ,ੇ ਮੁਆਇਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰ ੀ ਕਾਰੋਬ ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਦ ਮੁਿਹੰ ਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮੀਆ ਟੀਮ, ਅਕਾ�ਟ�ਟ�, ਬੁੱ ਕ-ਕੀਪਰ�, ਕਾਪੀ ਐਡੀਟਰ� ਜ� ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਲੈ ਣ ਤ� ਨਾ ਿਝਜਕੋ।
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