ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱ ਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤ� ਿਕਸ ਤਰ�� ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕਈ
ਕਦਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ� ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।
ਚੋਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਕ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ� ਚ� ਇੱ ਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸ� ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੀ ਚੋਰ ੀ
ਬਾਹਰਲੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਤ� ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਲ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ,
ਦੁਕਾਨ ਤ� ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਜ� ਪਾਡ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੀ ਚੋਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
•

ਗਾਹਕ� ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤ� ਵਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਸਰਵੇਿਲੰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲ� ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਥ� ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

•

ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

•

ਜਦ� ਬ�ਕ ਿਵਚ ਪੈਸੇ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਜਾਓ ਤ� ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ। ਪੈਸੇ ਜਮ�� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ�
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ।

•

ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਿਸਸਟਮ ਲਗਵਾਓ ਅਤੇ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਿਦਓ।

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.

ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰ ੀ
ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਜ਼ਿਨ�ਸ `ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ, ਸ਼ਾਪਿਲਫਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾ। ਭਾਵ� ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੁਝ ਚੁਰਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
•

ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ `ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਤ� ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਿਰਕਾਰਡ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ।

•

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਮਲ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ�ਦੇ ਹੋਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ
ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਜ� ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪ ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ)।

•

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੱ ਵ� ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਕਦੀ ਉਗਰਾ�ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ
ਰਸੀਦ� ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

•

ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਾਓ।

•

ਜਦ� ਅੰ ਦਰਲੀ ਚੋਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤ� ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਕੋ ਿਜਹੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ�।

ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਬੰ ਧ-ਪੱ ਤਰ ਬੀਮਾ ਖ�ੀਦਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰੋ। ਬੰ ਧ-ਪੱ ਤਰ ਬੀਮਾ ਇਕ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲ�
ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸ਼ਾਮਲ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਿਦਓ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਣ।
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