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ਕਤੰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਸਧਾਂਤ 

 

ਕਸਰਫ ਇਿੱਿ ਕ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਿਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਮਹਾਨ ਿੰਮ  ੀ ਨੈਕਤਿਤਾ 
 ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਪੰਚਾਂ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਿਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਅ-
ਚੜਹਾਅ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕ ਿਕਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ  ੀ  ਪਾਰਿ ਉੱ ਮ  ਾ ਪਾਲਣ ਿਰੇਗਾ। 

  - ਕਰਿੱ ਿੀ ਕਸੰਘ 

 

ਉੱ ਮਤਾ ਇਹ ਕਸਿੱ ਖਣ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੁੰ  ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ  ੀਆ ਂਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜ  ੀਆਂ ਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। 

 

- ਕਰਿੱ ਿੀ ਕਸੰਘ 

 

ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ  ੀ ਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਉੱਡ  ੇਹੋਏ ਕ ਿਾਸ  ੇ  ਾਪਰਨ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਸੋਚਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਕਥਤੀਆ ਂ ਬ ਲ ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਅਤ ੇਅਨੁਿੂਲ ਹਿੱਲਾਂ  ੇ ਨਾਲ ਆਉਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅਜੇ 
 ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਾਉਂ ੇ ਹੋਏ ਗਾਹਿਾਂ/ਗਾਹਿਾਂ  ੀ ਸੇ ਾ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

  - ਕਰਿੱ ਿੀ ਕਸੰਘ 
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ਐਕਮਲ ਜੈਲੀਨੇਿ-ਮਰਸੀਡੀਜ਼ (1853-1918), ਇਿੱਥੇ ਆਪਣ ੇਫੀਕਨਿਸ ਡਬਲ-ਫੇਟਨ   ੇਸਟੀਅਕਰੰਗ  ਹੀਲ 

'ਤੇ, ਇਿੱਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਸੀ ਕਜਸਨੇ ਪਕਹਲੀ ਆਿੁਕਨਿ ਿਾਰ ਨੰੂ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   
ਿੀਤੀ।0.1 
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5 

 

 
 

ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਪੈਸਾ! ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਲੋਿ ਪੈਸਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਚਾਹੰੁ  ੇਹਨ। ਕ ਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜੀ ਨ 
ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਕਬਨਾਂ ਼ਿਿੱਿ, ਉੱ ਮਤਾ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ  ੀ ਨੌਿਰੀ ਕ ਿੱਚ, 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਿੇ ਮੌਜੂ ਾ ਕ ਿੱ ਤੀ ਸੀਮਾ ਾਂ ਨੰੂ ਤੜੋਨ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਪਰ ਾਨ 
ਿਰ ੀ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ  ੇਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕ ਿੱਤੀ ਕ ਿਾਸ  ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਕਿਸ ੇ
ਹੋਰ   ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤ ੇ ਿੱ ਿ ਹਨ। ਕਫਰ  ੀ, ਉੱ ਮਤਾ 
ਹਰ ਕਿਸ ੇਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਖਤਰੇ ਹਨ, ਕਿਸ ੇ  ੇ ਰ਼ਿਨ ਪਰਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੁਿੱ ਲ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ 
 ੇ ਨਾਲ ਲੰਬ ੇਘੰਟੇ। 
     ਪੰੂਜੀ ਾ ੀ ਪਰਣਾਲੀ   ੇਅੰ ਰ,  ਿੱਡੇ ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ  ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ  ੇ ਨਾਲ ਉੱ ਮੀ ਜੀ । ਮੁਿੱ ਲ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਿਸਟਰੈਿਟ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ੇ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ   ੇ
ਿੇਂ ਰ ਕ ਿੱਚ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ  ੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ   ੇਮਿੱ ਨੇਜ਼ਰ ਕਬਨਾਂ ਼ਿਿੱਿ ਜੋਖਮ ਹੰੁ ੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿੁਝ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਜੋਕਖਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ਼ਿਰੂੁ ਿੀਤ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਾਹਮਣ ੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ। ਕਫਰ  ੀ, ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ  ੀ ਨ ੇਂ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਿਰਨ, ਲਾਂਚ ਿਰਨ ਅਤ ੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ ਚਲਾਉਣ  ੀ 
ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਕ ਿਾਸ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਕ ਿਾਸ  ੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਕਹਲੂ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ 
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ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤ ੇਿੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨ  ੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ  ਪਾਰਿ ਉੱ ਮ ਼ਿੁਰੂ 
ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ, ਅੰਤ ਕ ਿੱਚ ਮਨੁਾਫਾ ਿਮਾਉਣ ਲਈ। ਮੌਜੂ ਾ ਉਤਪਾ  ਨੰੂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ 
ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਨ ਾਂ ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਨ ੀਂ ਪਹੰੁਚ  ੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ 
 ੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕ ਿਸਤ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ ਜੋ  ਪਾਰਿ ਮੌਕਿਆਂ ਕ ਿੱਚ 
ਕ ਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਕਿਸੇ ਉਤਪਾ /ਸ ੇਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨੰੂਨ 
ਨੰੂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਅਿੱ ਗੇ ਕਸਿੱ ਖਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ  ੀ ਕ ਼ਿਾ 
ਕ ਿੱਚ ਸਹੀ ਿ ਮ ਚੁਿੱ ਿਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
      ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਿੋਈ ਼ਿਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਿਰਮਚਾਰੀ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲਾਭ  ੀ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ  ਿੇਰੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ, ਆਮ ਨੀ  ੀ ਸਕਥਰਤਾ, ਅਤ ੇ
ਜ ੋਂ ਿੋਈ ਬੰ  ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ "ਨੌਿਰੀ   ੇਨਾਲ" ਹੋਣ  ੀ ਭਾ ਨਾ। ਉੱ ਮਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 
'ਤ ੇ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਾਂ ਹੰੁ ੀਆ ਂਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ  ਾ 
ਸਾਮਹਣਾ ਕਹੰਮਤ, ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ, ਅਤ ੇ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਚਣੁੌਤੀਆਂ  ੇ ਬਾ ਜੂ  
ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ ਲਈ ਕਨਰੰਤਰ ਭੁਿੱ ਖ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ ਉਹ ਲੋਿ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਜੋ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਂ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਲੈ ਜਾਂ  ੇਹਨ।  

          ਇਹ  ੀ ਇਿੱਿ ਤਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਪਰਤੀ਼ਿਤਤਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਾਰਿਾਂ  ੇ ਿਾਰਨ ਬੰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਮਾੜ ੇ
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ, ਢੁਿ ੀਂ  ਪਾਰਿ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ  ੀ ਘਾਟ, ਸਰਿਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਤੀ 
ਜਾਗਰੂਿਤਾ  ੀ ਘਾਟ, ਆਰਕਥਿ ਅਸਕਥਰਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ  ੀ ਮੰਗ ਕ ਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ 
ਆਕ । ਢੁਿ ੀਂ ਪੂਰ  ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ  ੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁ਼ਿਿਲਾਂ ਕ ਿੱਚ ਨੈ ੀਗੇਟ ਿਰਨ  ੀ 
ਅੰ ਰੂਨੀ ਤਾਿਤ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਿਾਢਾਂ, ਤਿਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਅਤ ੇਨ ੀਆ ਂਪਹੰੁਚਾਂ ਨੰੂ 
ਕ ਹਾਰਿ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤ ੇ ਸ ੇਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾ  ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ, ਮੌਕਿਆ ਂ ਾ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂ  ੇਸਰੋਤਾਂ 
 ੀ ਕਨ਼ਿਾਨ ੇਹੀ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਸ ੇ  ੇਕ ਕ ਅਿ ਅਤ ੇਿੰਮ  ੀ ਕਪਿੱਠਭੂਮੀ 
ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਰਨਾ, ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਉੱ ਮੀ ਬਣਨ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨ  ੀ 
ਆਕਗਆ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਉੱ ਮੀ ਬਣਨ  ਾ ਸੁਪਨਾ  ੇਖ ੇ ਹਨ, 
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ਅਕਜਹੇ ਸੁਪਕਨਆਂ  ਾ ਸਾਿਾਰ ਹੋਣਾ ਮੌਜੂ ਾ ਮਾਰਿੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ  ੇ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਅਕਿਐਨ 
ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਜਿੱਥ ੇਆਰਕਥਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਖੇਤਰ ਤੋਂ  ੂਜੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱਤਾ, ਉਤਪਾ ਿਤਾ, ਉਪਜ, ਅਤੇ ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀ 
ਸੰਤ਼ੁਿਟੀ  ੇ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਅਕਜਹੇ ਬ ਲਾਅ ਨੰੂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸੰਭਾ ੀ ਉੱ ਮੀ   ੇ
ਕ ਮਾਗ ਕ ਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ, ਸਮਾਜ   ੇਅੰ ਰ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ  ੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ 
ਇਿੱਿ ਰਚਨਾਤਮਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਕਿਸ ੇ ੀ  ਪਾਰਿ ਯਤਨ ਨੰੂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਢੁਿ ਾਂ ਸਮਾਂ ਿਿੱਢਣ  ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਮਿੌੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਕਹਲਾ ਿ ਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਿ ਖੁਿੱ ਲੇ ਕ ਮਾਗ,  ੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਚੰਗੀ 
ਸੇਿ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਕਜਹੇ ਰਸਤੇ  ੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੀਰਜ  ੀ। 
ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਅਕਿਐਨ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ, ਜੋ ਲੋਿ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਲ ੀ 
ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੜੋਹਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤ ੇਊਰਜਾ ਗੁਆ 
ਸਿ ੇ ਹਨ। ਅਕਜਹਾ ਨੁਿਸਾਨ ਕਨਰਾ਼ਿਾਜਨਿ, ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਨਿਾਸ  ਾਲਾ, 
ਅਤੇ ਕ ਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕ ਨਾ਼ਿਿਾਰੀ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ, 
ਖੋਜ, ਅਕਿਐਨ, ਿੀਰਜ, ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਮਖੁੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਖਮ   ੇ
ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂ ੀ ਹੈ। 
     ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕਿਸ ੇਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ,  ਿੱਖਰੇ ਜਾਂ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਲਈ ਿੇਂ ਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਅੰਤਮ ਟੀਚ ੇ 'ਤ ੇ
ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਰਤ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਿ  ੌਲਤ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨਾ, ਨਾਮ, ਪਰਕਸਿੱ ਿੀ, ਆਕ , ਪਰ 
ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜ  ੀ ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ 
 ਾਰ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿ ਗੁਣਾਂ  ੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਉੱ ਮੀ ਮਨ ਕ ਿੱਚ ਨ ੀਆ ਂ
ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਉਭਰ ੀਆਂ ਹਨ ਕਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ 
ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਾ ਉਤਪਾ /ਸ ੇਾ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਿ਼ੁਿਲਤਾ ਅਤੇ  ਿੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ 
 ੇ ਨਾਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨਾ ਸੰਭ  ਹੈ। ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਖਪਤਿਾਰਾਂ 
 ੀ ਮੰਗ ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਨ ੀਨਤਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਿਸੇ   ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਲਜਾਉਂ ੇ ਹੋਏ  ਿੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕ ਿੱਚ ਲੋਿਾਂ 
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ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਨ  ੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ 
 ਪਾਰਿ ਉੱ ਮ ( ਾਂ) ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱਸਾ ਲੈਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤ ੇ
ਇਿੱਛਾ ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ/ਸ ੇਾ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ ਪੇ਼ਿ ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। 
ਅਕਜਹਾ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿਣੋ ਕ ਕਭੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਾਂ  ੇ ਸਮਾਕਜਿ-ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ 
ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
     ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ/ਇਿੱਛਾ ਾਂ/ਇਿੱਛਾ ਾਂ  ੀ ਸੰਤ਼ੁਿਟੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਉੱ ਮੀ 
ਉੱ ਮਾਂ ਲਈ ਿੇਂ ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿੀਟ ਜਾਂਚ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜੋ 
ਮੌਜੂ ਾ ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਅਤ ੇ
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ   ੇਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   
ਿਰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਕ ਿਾਸ਼ਿੀਲ ਅਤ ੇਉੱਨਤ  ਼ੇਿਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਿੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕ ਿੱਚ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਨੌਿਰੀ 
 ੇ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਟੈਿਸਾਂ  ੇ ਭੁਗਤਾਨ  ੁਆਰਾ, ਿਾਰੋਬਾਰ ਸਰਿਾਰੀ ਆਮ ਨ ਕ ਿੱਚ 
ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ  ੇਹਨ ਜੋ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਅਤ ੇਕ ਿਾਸ 
 ੇ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ ਕਿਸ ੇ ੀ  ੇ਼ਿ  ੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਿਰ ੇ ਹਨ। 
ਉੱ ਮੀ ਪਰੋਜੈਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਢਂ ਕ ਿੱਚ ਬੁਕਨਆ ੀ ਢਾਂਚ ੇ  ੇਕ ਿਾਸ ਨੰੂ ਖੋਕਲਹਆ 
ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨਾ ਅਿਸਰ ਆ ਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟ ਰਿ  ੇ ਕ ਿਾਸ 
 ਿੱਲ ਖੜ ਾ ਹੈ, ਿੰਪਨੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਕਨਆ ੀ ਢਾਂਚ ੇ ੀ ਲੋੜ  ਆੁਰਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮ ਚੰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ  ੁਿਾਨਾਂ  ਾ ਫਾਇ ਾ 
ਉਠਾਉਂ  ੇਹੋਏ, ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਿ  ੇਹਨ,  ਿ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੜਹ ਫੜਨ 
 ੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂ ੇ ਹਨ।  
     ਉੱ ਮੀ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮ ੇਾਰੀ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀ ਾਰੀ  ੁਆਰਾ ਕਿਸ ੇ
 ੀ ਸਮਾਜ   ੇਕ ਿਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ, ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ,  ਪਾਰਿ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ
ਸਲਾਹਿਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਕਜਿ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੁਕਨਆ ੀ ਢਾਂਚ ੇ ੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱ ਸਾ 
ਲੈਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉੱ ਮੀ ਹੁਨਰ ਨੇ 
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ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਆਰਕਥਿ ਤਰਿੱਿੀ ਨੰੂ  ਿਾਇਆ। ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਉਤਪਾ ਾਂ/ਸੇ ਾ ਾਂ 
 ੁਆਰਾ ਼ਿੁਰੂ ਿੀਤ ੇ ਗਏ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਨ ੀਨਤਾ ਚਿੱਿਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਿੀਟ 
ਤਬ ੀਲੀਆਂ  ੇ ਸਾਮਹਣੇ ਪੰੂਜੀ ਾ ੀ ਪਰਣਾਲੀ  ੀ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰ  ੇਹਨ। 
     ਪੰੂਜੀ ਾ   ਾ ਲਚਿੀਲਾਪਣ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੰੂਜ ਾ ਅਤੇ ਕ ਿਸਤ ਹੰੁ ਾ 
ਪੰੂਜੀ ਾ   ਾ ਲਿੱ ਛਣ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਅਰਥਕ  ਸਥਾ  ੀ ਿਰੈ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਮੜੁ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਆਰਕਥਿ ਸਕਥਤੀਆ ਂ ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤ ੇ
ਕਬਨਾਂ  ਸਤਆੂ ਂ ਅਤ ੇ ਸ ੇਾ ਾਂ  ੀ ਸਪਲਾਈ ਿਰਨ   ੇ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕਿਆ ਂ ੀ ਨਾਜੁ਼ਿ 
ਪਰਕਿਰਤੀ ਨੰੂ ਼ਿਰਿਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਕਤਹਾਸ ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ਾਟਰ਼ਿੈਿੱਡ ਪਲ 
ਉੱ ਮੀ-ਪਰੇਕਰਤ ਿਾਢ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ  ਾਪਰੇ ਹਨ। ਇਿੱਿ  ਾਰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਇਹ 
ਆਤਮਾ ਸਕਥਰ ਰਕਹ ਸਿ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕਨਰੰਤਰ  ਿ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਿਲਪਨਾ  ਆੁਰਾ 
ਪਰੇਕਰਤ ਨ ੀਨਤਾ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ  ਾ ਇਿੱਿ ਬੁਕਨਆ ੀ ਕਸਿਾਂਤ ਹੈ ਜੋ 
ਮਨੁਿੱ ਖਤਾ ਨੰੂ  ਿ ੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਜੀ ਨ-ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ  ਣੇ  ੀ ਇਿੱਛਾ 
 ੁਆਰਾ ਪਰੇਕਰਤ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਕਿਤ ਫਰਮਾਂ ਲਈ  ੌਲਤ ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ੇ ਨਤੀਜੇ 
 ਜੋਂ ਜੀ ਨ ਪਿੱਿਰ  ਕਿਆ ਹੈ। ਨ ੀਨਤਾ ਕਜਸ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਨ ੀਆਂ ਅਤ ੇਕਬਹਤਰ 
ਸੇ ਾ ਾਂ/ਉਤਪਾ  ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਨ ੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂ ੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ ਮਾਰਿੀਟ ਰਚਨਾ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਕਭਅਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਂ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ-ੁ
ਪੀੜਹੀ ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ ਕ ਸਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ 
 ਸਤਆੂਂ/ਉਤਪਾ ਾਂ/ਸੇ ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਸੈਿੇਕਡੰਗ ਪਰਭਾ  ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿੱ ਗ  ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੇ ਹਨ ਜੋ ਨ ੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਮ 
ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ੇ ਹਨ। ਇਸ  ੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ  ਿੇਰੇ ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪੈਸੇ  ੀ ਆ ਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨ  ੀ ਸਹੂਲਤ ਕਮਲ ੀ ਹੈ। 
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        ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇ ਨੋਟ ਿਰ ੋ ਕਿ ਲੇਖਿ ਇਿੱਿ ਮੁਿੱ ਲ-ਅਿਾਕਰਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯਤਨ  ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨ 
 ਾਲੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਕ ਅਿਤੀ ਲਈ ਇਿੱਿ  ਿੀਆ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਕਬੰ ੂ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਪੇ਼ਿ 
ਿੀਤ ੇਗਏ ਕ ਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ  ੀ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੰੁ  ੇਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
 ਿੇਰੇ ਸਕਥਰਤਾ ਜਾਂ  ਿੇਰੇ ਕ ਸਥਾਰ  ਿੱਲ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰ ੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਅਤ ੇਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ੇ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਗੁਣਾਂ  ੀ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜੋ਼ਿ  ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ  ੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ 
ਯਥਾਰਥ ਾ ੀ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿਣੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਭ ਿੁਝ  ੇਣ, ਕਹੰਮਤ, ਅਤੇ ਕ ਰੜ ਇਰਾ  ੇ'ਤੇ ਜੋ਼ਰ 
ਕ ਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਥ ੇਆਪਸ ਕ ਿੱਚ ਜੁੜ ੇਗੁਣ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਕ ਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ 
ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਨੰੂ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਹਾਰਿ ਗਾਈਡ   ੇਨਾਲ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ਸਿ  ੇ
ਹਨ। 
         ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਿਰਨ ਅਤ ੇ
ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ੀ ਹੈ? ਸੰਭਾ ਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ 
ਇਿੱ ਿ ਜਾਂ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਛੁਿੱ ਟੀ ਕ ਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਿ ੇ-ਿ  ੇਿਈੋ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂ ਾ 
ਨੌਿਰੀ ਤੋਂ ਕਨਰਾ਼ਿ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤੇ  ੂਰੀ 'ਤ ੇਿਈੋ ਕਬਹਤਰ ਿਰੀਅਰ  ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ 
ਨਹੀਂ  ੇਖ ਾ। ਿਈ  ਾਰ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਅਕਹਸਾਸ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ੀ ਨੌਿਰੀ 
ਖ਼ਤਰੇ ਕ ਿੱਚ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਫਰਮ ਿਟਤੌੀਆ ਂਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਿਰੀ ਨੰੂ 
ਖਤਮ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ  ੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਿਰ 
ਸਿ ੀ ਹੈ। ਼ਿਾਇ  ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਤਰਿੱਿੀ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਿੱ ਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 
 ੀਆ ਂਰੁਚੀਆ ਂਅਤ ੇਹੁਨਰ  ਾਲੇ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂ ਾ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਿੋਈ 
ਮੌਿ ੇਨਹੀਂ  ੇਖ ਾ। ਿੁਝ ਲੋਿ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨ   ੇਕ ਚਾਰ  ਆੁਰਾ ਨਿਾਰੇ 
ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਜਿੱਥੇ ਇਨਾਮ ਅਿਸਰ 
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ਪਰਾਪਤੀ  ੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਜਿੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰਪੋਰੇਟ 
ਸਕਭਆਚਾਰ   ੇਅਨੁਿੂਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ।  ੂਜੇ ਲੋਿ ਉੱ ਮੀ ਬਣਨ  ਾ ਫਸੈਲਾ ਿਰ  ੇ
ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇ਼ਿੇ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ 
ਨੌਿਰ਼ਿਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਨਰਾ਼ਿ ਹਨ। ਿੁਝ ਇਿੱਿ ਉਤਪਾ , ਸੇ ਾ, ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ 
ਿਰਨ   ੇਤਰੀਿ ੇਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਥਿੱਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱ ਿ 
 ਿੱਡੀ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਾਰਾ  ੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ  ੇ ਉਲਟ, ਿੁਝ ਲੋਿ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ੇ ਫਾਇਕ ਆਂ  ੁਆਰਾ ਉੱ ਮਤਾ  ਿੱਲ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ।1 

     ਉੱ ਮੀ ਉਹਨਾਂ   ੇ ਮਾਲਿ ਹੰੁ  ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਫਸੈਲੇ ਖੁ  ਲੈਂ  ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 
ਉੱ ਮਤਾ   ੇਮੁਿੱ ਖ ਲਾਭਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿੰਮ 
 ੀ ਚੋਣ ਿਰ  ੇਹਨ ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਾਲ ਿਰਨਗੇ। ਿੰਮ   ੇਘੰਟੇ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਤਨਖਾਹ  ੀਆਂ  ਰਾਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੇ ਲਾਭ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਜਹੇ 
ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂ  ੇਹਨ। ਉੱ ਮਤਾ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਡੇ ਕ ਿੱਤੀ 
ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ਾ  ਿੀਆ ਮੌਿਾ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ 
ਫਰਮ   ੇਸਾਰੇ ਪਕਹਲੂਆਂ ਕ ਿੱਚ ਭਾਗੀ ਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ, ਸੰਿਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਿ ੇ
ਰਣਨੀਤੀ/ਕਡਜ਼ਾਈਨ, ਗਠਨ/ਕਨਰਮਾਣ, ਕ ਿਰੀ, ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ, ਅਤ ੇ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਤਿੱਿ। ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਿਮਾਂਡ ਕ ਿੱਚ ਹੋਣ  ਾ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਅਕਿਿਾਰ 
਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਇਿੁਇਟੀ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨ  ਾ ਇਿੱਿ ਮਿੌਾ ਪਰ ਾਨ 
ਿਰ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਰੰਤਰ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ ਤਰਿੱਿੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਣ  ਾ ਮੌਿਾ 
ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਨ ੇਂ ਉ ਯੋਗ ਸਥਾਨਿ ਆਰਕਥਿਤਾ   ੇਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ 
ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਿਝੁ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਿਾਢਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ 
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ਪਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਅਕਜਹੀ ਹੀ ਇਿੱਿ ਉ ਾਹਰਣ ਉੱ ਮੀ ਸਟੀ  ਜੌਬਸ ਹੈ, ਕਜਸਨੇ 1976 

ਕ ਿੱਚ ਐਪਲ  ੀ ਸਕਹ-ਸਥਾਪਨਾ ਿੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅ  ਕ ਿੱਚ ਡੈਸਿਟੌਪ ਿੰਕਪਊਟਰ ਿਰਾਂਤੀ 
 ੀ ਅਗ ਾਈ ਿੀਤੀ। ਿਝੁ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਪੇ਼ਿਾ ਰ ਅਤ ੇ ਪੇ਼ਿ ੇਰ 
ਮੌਕਿਆਂ  ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਜੀ ਉੱ ਮ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਰੜ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ   ੇਉੱ ਮ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ   ੇਫਸੈਲੇ ਨੰੂ ਹਲਿੇ ਕ ਿੱਚ ਨਹੀਂ 
ਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ ਲਈ ਿਾਫੀ ਕਹੰਮਤ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ, 
ਕ ਰੜਤਾ, ਿਾਢ ਅਤ ੇਅਨੁਿੂਲਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਉੱ ਮਤਾ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਿਰੀਅਰ 
ਰੂਟ  ਜੋਂ ਕ ਚਾਰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਸ ੈ-ਪਰਤੀਕਬੰਬ ਿਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ੇਂ, ਕਿਉਂ, ਅਤ ੇਿ ੋਂ ਉੱ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿਰੀਅਰ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ 
 ਿੀਆ ਕ ਿਲਪ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਅਕਿਐਨ ਿਰਨਾ, ਖੋਜ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿੱਛਤ 
ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਕ ਆਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ, ਉੱ ਮਤਾ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ  ਿੱਲ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਿ ਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਿ ਸੰਭਾ ੀ ਉ ਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਉੱ ਮੀ ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਖੋਜ ਿਰਨਾ ਿੁਝ ਹਿੱ  ਤਿ 
ਆਰਾਮ ਪਰ ਾਨ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸੈਲੇ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ 
ਠਕਹਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਹਾਰਿ ਪਹੰੁਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰ ੀ ਾ ਖੇਤਰ 
ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਮਾਹਰ ਨੰੂ "਼ਿਡੈੋ" ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਆਮ ਿੰਮਿਾਜੀ ਕ ਨ  ੌਰਾਨ 
ਇਿੱਿ ਕਨਰੀਖਿ ਬਣਨ  ਾ ਪਰਬੰਿ ਿਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਿਸਮ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਚਲਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਿੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁ  ਕਗਆਨ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਅਪਰੈਂਕਟਸ, ਇੰਟਰਨ, ਜਾਂ ਸਤੰੁਤਰ ਠੇਿ ੇਾਰ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰਿ ੇਅਨੁਭ  
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਿ  ੇਹੋ। ਉੱ ਮਤਾ ਬਰੋੇਿ ਕ ਿੱਤੀ ਅਤ ੇਕਨਿੱਜੀ ਤਰਿੱਿੀ  ਾ 
ਮਾਰਗ ਹੈ। ਿਈੋ ਪਾਬੰ ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ   ੇਅਸਲ ਼ਿਾਸਿ ਹੋ, 

ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡ ੇ ਰ਼ਿਨ  ੁਆਰਾ ਸੀਕਮਤ। ਕਿਸ ੇਅਕਜਹੇ ਮੌਿ ੇ ਾ ਫਾਇ ਾ ਉਠਾਉਣ 
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ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤਿੱਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਕਭਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਿੱਿ "ਉ ਮੀ ਯਤਨ" ਲਈ ਇਿੱਿ ਨ ੀਂ 
ਿੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ  ੇ ਗਠਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱ ਿ ਕਨ਼ਿਕਚਤ ਮਾਤਰਾ   ੇ
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਆ ਰ਼ਿਿ ਤਰੌ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੈਿ਼ਿਨ ਕ ਿੱਚ  ਰਕਣਤ 
ਸੰਿਲਪ ਉ ਯੋਗ  ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ, ਕਿਸ ੇ ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉ ਯੋਕਗਿ ਯਤਨਾਂ 
'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਿਾਰੋਬਾਰ, ਉ ਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਰੁਿਾ ਟਾਂ   ੇਬਾ ਜੂ  
ਚਿੱਲ ੇ ਰਕਹਣ   ੇਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ ਰੜ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕ ਰੜ ਸਨ। ਜ ੋਂ ਕਿਸ ੇ
ਝਟਿੇ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱ ਮੀ ਸਕਥਤੀ  ੇ ਮਾੜ ੇਪਕਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਿਆਨ 
 ੇਣ  ੀ ਬਜਾਏ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭ  ੇਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਸਕਥਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ   ੇਆਪਣ ੇ
ਟੀਕਚਆ ਂਅਤ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੀਆ ਂਿੋਕ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਖਲ ਨਹੀਂ  ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆ ਂਨੰੂ ਲਗਭਗ ਯਿੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਨੌਿਰੀ (ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ 
ਹੈ), ਪਕਰ ਾਰਿ ਕਜੰ਼ਮ ੇਾਰੀਆਂ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ   ੇ ਿੰਮਿਾਜ  ਾ 
ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਿੇਂਕ ਰਤ ਰਕਹਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕ ਚਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਿੱਿ  ੇਖਣ ਲਈ, ਉੱ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਗਕਠਤ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਨਯਮ ਬਣਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਛਟੋੀ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਮਾਲਿ ਹੋਣ   ੇ
ਨਾਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਖਰਿਾਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮ ੇਾਰ ਹੋ ਜੋ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿਾਰ ਾਈਆ ਂ
 ੇ  ੌਰਾਨ  ਾਪਰ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ 
 ੇ ਯੋਗ ਹੋਣ  ਾ ਫਾਇ ਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਅਸਰ ਕ ਚਾਰਾਂ ਜਾਂ 
ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਸ ੈ-ਕਨਰਭਰਤਾ 
ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ ਬਹਤੁ ਅਸਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੌ ੇਲੈਣ ਤੋਂ 
ਡਰ  ੇਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਜ ਾਬ   ੇਨਾਲ ਆਉਂ  ੇਹਨ। ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ 
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ਕਜਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ  ਿੇਰੇ ਆਜ਼ਾ ੀ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ ਿੱਚ ਜਾਣ  ਾ ਫਸੈਲਾ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ  

      ਪਾਰਿ ਸਫਲਤਾ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੀ ਬ ਲ ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ   ੇਅਨੁਿੂਲ ਹੋਣ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਿੱਿ ਕਮਆਰੀ 9-ਤੋਂ-5 ਨੌਿਰੀ  ੀਆ ਂ
ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨਭਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ। ਅਕਜਹੇ ਲੋਿ ਕ ਨ ਜਾਂ 
ਰਾਤ  ੇ ਹਰ ਘੰਟ ੇਿੰਮ ਿਰ ੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ  ੀਿਐਡਂ 'ਤ,ੇ ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਰਕਹੰ ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ  ੀ ਅਸੰਤ਼ੁਿਟ 
ਉਤਸੁਿਤਾ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਿਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਕਡਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਡਗਰੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ 
ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਜਨੰੂਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚ ੇ ੀ 
ਜਨਸੰਕਖਆ  ੀ ਕਬਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋ ੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਜੋ ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਤਰਿੱਿੀ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ੀ  ਪਾਰਿ ਯਤਨ ਲਈ ਬਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਸੋਚਣ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ  ਪਾਰਿ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ 
ਹੈ। ਸਕਥਤੀਆ ਂਕ ਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੰੂ  ੇਖਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਠੀਿ ਿਰਨਾ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ  ੀ ਕ ਿਾਸ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
     ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨਾ ਚੁਣ  ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਕਿਹੜੀ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਣ  ੀ ਉਮੀ  ਿਰ  ੇਹੋ? ਿੁਝ ਭੌਕਤਿ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ 
 ੇਣ ਲਈ ਉੱ ਮੀ ਕ ਕਭੰਨ ਰੂਪਾਂ ਅਤ ੇਆਿਾਰਾਂ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਉਮਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਕ ਕ ਅਿ ਪਿੱਿਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਆਉਂ ੇ ਹਨ। ਥੜੋੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਈ ਪੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਹਰੇਿ ਪਿੱਿਰ 'ਤ,ੇ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਅਗ ਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ 
ਉੱ ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕ ਿੱਚ 
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਆਉਂ ਾ ਹੈ, ਕ ਕਭੰਨ ਕਪਛੋਿੜ ਅਤ ੇ ਰੁਚੀਆ ਂ  ਾਲੇ 
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ਕ ਅਿਤੀ ਿਈ ਤਰਹਾਂ  ੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉ ਯੋਗਾਂ  ਿੱਲ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ।  ਪਾਰ 
ਕ ਿੱਚ, ਕਸਰਜਣਹਾਰ, ਕਨਰਮਾਤਾ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਿ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਕਸਰਜਣਹਾਰ 
ਜਾਂ ਆਰਿੀਟਿੈਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੰਿਲਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰਕਪਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਚਮਿ ਾਰ/ਰਚਨਾਤਮਿ ਕ ਮਾਗ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇ਼ਿਾ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ 
ਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਕਸਰਜਣਹਾਰ ਅਿਸਰ ਕ ਕਭੰਨ ਕਿਸਮਾਂ   ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 
 ਪਾਰਿ ਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ ਿਰ ੇ ਹਨ। 
     ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱਿ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ੇਅਤ ੇਨੀ ੇਂ ਹੋਣਗੇ. ਉਨਹ ਾਂ 
ਕ ਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਿ ਨੰੂ ਼ਿਾਂਤ ਅਤ ੇਸਾਫ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਿੋਈ ਉੱ ਮ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਰੁਚੀਆਂ  ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਈ ਸਕਥਤੀ ਸੰਬੰਿੀ ਮਿੌੇ ਕਮਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱਥੇ ਿੰਮ 
ਿਰ  ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਕਰ ਾਰਿ ਕਜੰ਼ਮ ੇਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡ ੇ ਕ ਚਾਰ ਜਾਂ ਿਾਢ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਰਚਨਾਤਮਿ ਸਮੀਿਰਨ, ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕ ਿੱਚ ਿੈਰੀਅਰ  ੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਨੌਿਰੀ 
ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀ  ਰਗੇ ਿਾਰਿਾਂ 'ਤ ੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰ ੇ ਹੋਏ, ਸਕਥਤੀ ਸੰਬੰਿੀ ਮੌਿਾ 
ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ  ਾ ਕ ਿਾਸ, ਉੱ ਮੀ ਸੋਚ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਗਰਕਹਣ਼ਿੀਲਤਾ, ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂ ਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭ  
ਬਣਾਉਂ  ੇਹਨ।12.1 

ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਉੱ ਮ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂ  ੇਹੋ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਮੌਕਿਆ ਂ
'ਤ ੇਕ ਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ:2 

• ਨੌਿਰੀ 'ਤੇ। ਿੁਝ ਿਾਰਜ ਸਥਾਨ ਉੱ ਮੀ-ਕ ਮਾਗ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਲਈ 
ਇੰਟਰਪਰਕਨਊਰੀਅਲ ਮੌਿੇ, ਜਾਂ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਅੰ ਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱ ਮਾਂ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰ ੇ ਹਨ। 
ਫਰਮ 3M, ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੇ ਇਕਤਹਾਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ  ੀ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ  ਾ 
ਪਾਲਣ ਪੋ਼ਿਣ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ 
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ  ਾਤਾ ਰਣ ਨੇ ਇਿੱਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਪਰੋਜੈਿਟ ਨੰੂ ਪਰੇਕਰਤ ਿੀਤਾ ਕਜਸ  ੇ ਨਤੀਜੇ 
 ਜੋਂ ਪੋਸਟ-ਇਟ ਨੋਟਸ  ੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਭਾ ੇਂ ਿੋਈ ਿੰਪਨੀ ਉੱ ਮ ਬਣਾਉਣ  ਾ ਸਮਰਥਨ 
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ਨਹੀਂ ਿਰ ੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਉੱ ਮ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉੱ ਮੀ ਕ ਚਾਰ ਲੈਣ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 
 ੀ ਹੈ। 

• ਪਕਰ ਾਰਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਰ ਾਰ  ੀ ਮਲਿੀਅਤ  ਾਲੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ 
ਸਿ ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਕਰ ਾਰ  ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ੇ ਕਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਅਹੁ ਾ ਸੰਭਾਲ ਸਿ ੇ ਹੋ 
ਜਾਂ  ੂਜ ੇਪਕਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮਲਿੀਅਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। 

• ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਮੌਜੂ ਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਖਰੀ  ਸਿ  ੇਹੋ, ਇਿੱਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜੋ ਇਿੱਿ 
ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ  ੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਕ ਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

•  ੈਿੱਬ-ਅਿਾਕਰਤ ਉੱ ਮ। ਤੁਸੀਂ Etsy, Shopify, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈ-ਿਾਮਰਸ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ 
ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾ  ਉੱ ਮ ਼ੁਿਰੂ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। 

• ਹਾਇਰ, ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਿੇ ਾਰ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਲਚਿ ਾਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ 
ਗਾਹਿ, ਅਨੁਭ , ਅਤੇ ਆਮ ਨ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਲਾਹਿਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ੁਿਰੂ ਿਰ 
ਸਿ  ੇਹੋ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਿੇ ਾਰ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। 

• ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ ਆਰਕਥਿ ਆਜ਼ਾ ੀ  ਾ ਮਾਰਗ 
ਬਣਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

• ਖਰੀ ੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਟਾਇਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂ ਾ ਿੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਪਕਰ ਾਰ ਤੋਂ 
ਇਿੱਿ ਮੌਜੂ ਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀ  ਸਿ  ੇ ਹੋ ਜ ੋਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਮਾਲਿ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ ਇਿੱਿ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ  ੀ ਜੀ ਨ ਸਕਥਤੀਆਂ ਬ ਲ ੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਨ ੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ  ੇ 
ਿਾਰਨ, ਿਾਰੋਬਾਰ ਨ ੀਂ ਮਲਿੀਅਤ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਿੰਪਨੀ ਲਈ ਿੰਮ 
ਿਰਨਾ ਨ ਾਂ ਮਾਲਿ ਬਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂ ਾ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਖਰੀ ਣ  ਾ ਕ ਿਲਪ ਪੇ਼ਿ ਿਰ ਸਿ ਾ 
ਹੈ। ਮੌਜੂ ਾ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਖਰੀ ਣਾ ਇਕਤਹਾਸਿ ਕ ਿੱ ਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤ ੇਫੈਸਲੇ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ 
ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਾਂ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰ  ੇਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੰਪਨੀ  ੁਆਰਾ ਨੌਿਰੀ 
ਿਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਿ ੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ  ੇਰ  ੇ
ਕਸਿੱ ਖਣ  ਾ ਮੌਿਾ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਫਾਇ ਾ ਜੋ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਖਰੀ ਣ ਅਤ ੇਪਰਬੰਿਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਫਲਤਾ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ।3 
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     ਅਗਲੀ  ਿੱਡੀ ਿੰਪਨੀ   ੇਮਿੌ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ ਉੱ ਮਤਾ   ੇਸਭ ਤੋਂ ਮ਼ੁਿਿਲ ਤਿੱਤਾਂ 
ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ। ਹਮ਼ੇਿਾ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਮੌਿਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੰੂ  ਿੱਖਰਾ ਿਰ ੋਅਤ ੇਠੋਸ  ਪਾਰਿ ਫਸੈਲੇ ਲਓ ਜੋ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ। ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱਤਾ  ਾਲੀ ਸਮਗਰੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਇਸ  ੇਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ  ਜੋਂ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ। ਨ ੀਂ 
ਕ ਿਰੀ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬੇਕਮਸਾਲ ਸਮਗਰੀ  ਾ ਉਤਪਾ ਨ ਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਇਸ ਮਿੌੇ  ੀ 
 ਰਤੋਂ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਕਿਆਨ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਿੰਪਨੀ ਅਤ ੇ ਬਰਾਂਡ ਨੰੂ ਸੰ ਾ ਾਂ   ੇ ਿੇਂ ਰ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਿ ੇ ਅਤ ੇ ਇਿੱਿ ਬਰਾਂਡ 
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ 'ਤ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਿਰਿ ੇ
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕ ਰੋਿੀਆ ਂਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ  ਿੱਖ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ  ਰਤਮਾਨ ਕ ਿੱਚ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 
ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਮਹਨਤ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਿਿੱਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 
ਔਨਲਾਈਨ  ੀ ਿੀਤ ੇਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੈਕਸ  ਰੈ ੇਕਨਊ ਪੈ ਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ 
ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਮਹਨਤ  ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆ ਂ ਾ ਕ ਸਤਾਰ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਲੋਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜੂੌ ਾ ਨੌਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ 
ਤਬ ੀਲ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਿ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿੌੇ ਕਲਆ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ  ੀ ਡੂੰ ਘੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਮੌਕਿਆਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇ ੇਗੀ। 
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     ਕਿਸੇ   ੇਿਾਰੋਬਾਰੀ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਅਤੇ ਉੱ ਮੀ ਸੋਚ ਪਰਕਿਕਰਆ  ੇ ਕਡਜ਼ਾਈਕਨੰਗ 
ਅਤੇ ਏਿੀਿਰਣ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮ ਰਿ ਹਨ। ਇਿੱਿ 
ਫਰੇਮ ਰਿ   ੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕ ਿੱਚ   ੋਬੁਕਨਆ ੀ ਕ ਚਾਰ ਹਨ: ਲਾਗਤ ਬਣਤਰ ਅਤੇ 
ਮਾਲੀਆ ਿਾਰਾ ਾਂ। ਲਾਗਤ ਢਾਂਚਾ, ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਈ ਾਲਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਿੱ ਖ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ, ਅਤ ੇ
ਸੰਬੰਕਿਤ ਸਰੋਤ ਇਿੱਿ ਫਰੇਮ ਰਿ ਬਣਾਉਣ  ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਗਾਹਿਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਾਂ  ੀ ਕਿਸਮ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨਾ, ਗਾਹਿਾਂ  ੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ 
ਮਾਲੀਆ ਸਟਰੀਮ   ੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਚਨੈਲ ਫਰੇਮ ਰਿ ਕ ਿਾਸ  ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਕਿਸ ੇ  ੇ
ਫਰੇਮ ਰਿ  ੇ ਕਹਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ, ਮਾਰਿੀਟ  ੇ ਰੁਝਾਨਾਂ   ੇਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾ  ਸੁਿਾਰ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਕ ਿਾਸ ਲਈ ਗਾਹਿ ਫੀਡਬਿੈ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਲੋੜੀਂ ਾ ਕਪਛੋਿੜ ਖੋਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 
 ੇ ਰੁਝਾਨਾਂ  ੀ ਸਪ਼ਿਟ ਸਮਝ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ ਹੈ ਕਜਿੱਥੇ ਅਕਜਹੀ ਖੋਜ  ੇ ਆਿਾਰ 
'ਤ ੇਲਾਗਤ ਢਾਂਚ ੇਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਿਾਰਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
     ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਿਈ ਤਰਹਾਂ   ੇਕ ਹਾਰਿ 
ਹਿੱਲ ਲਈ, ਇਿੱਿ ਕ ਿੀਗਤ ਅਤ ੇਤਰਿਪੂਰਨ ਪਹੰੁਚ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਸੋਚ 
ਇਿੱਿ ਼ਿਬ  ਹੈ ਜੋ ਬੋਿਾਤਮਿ, ਰਣਨੀਤਿ, ਅਤੇ ਕ ਹਾਰਿ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ  ੇ ਸੰਗਰਕਹ ਨੰੂ 
 ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾ  ਬਣਾਉਣ   ੇਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਂ ੇ ਹਨ। 
ਮੁਿੱ ਲ ਬਣਾਉਣ   ੇਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਕਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਤਿੱਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ: ਿੰਪਨੀ ਆਪਣ ੇਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ 
ਿੀ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ ('ਮੁਿੱ ਲ ਗਾਹਿ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਾ ਹੈ') ਨੰੂ ਆਿਾਰ  ੇਣਾ; 
ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਰਪਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੁਿੱ ਲ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨਾ ('ਮੁਿੱ ਲ ਸੰਗਠਨ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਾ ਹੈ') ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਿੱ ਲ ਐਿਸਚੇਂਜ  ਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਿ ੇ
ਲੋੜੀਂ  ੇਗਾਹਿ ਸਿੈਟਰਾਂ  ੇ ਜੀ ਨ ਿਾਲ   ੇਮੁਿੱ ਲ ਨੰੂ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿਰਨਾ। ਉੱ ਮੀ 
ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਪੰਜ ਪੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ  ੰਕਡਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ: ਸੰਿਲਪ ਕਸਰਜਣਾ, ਮੌਿ ੇ ਾ 
ਮੁਲਾਂਿਣ, ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ, ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਗਠਨ/ਲਾਂਚ, ਅਤੇ  ਾਿਾ। ਚਾਰ-ਪੜਾਅ 
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ਫਰੇਮ ਰਿ ਮੌਜੂ ਾ  ਸਤੂਆ ਂ ਨੰੂ ਼ਿੁਿੱ ਿ ਿਰਨ  ਲੇੇ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾ  ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਼ਿਬ  ਹਨ:  ਿਾਓ, 

ਘਟਾਓ, ਹਟਾਓ ਅਤ ੇਪੈ ਾ ਿਰੋ। ਕਿਸ ੇਿੰਪਨੀ  ੀ ਿੀਮਤ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
 ੇ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀਆ ਂ ਸਤਆੂਂ  ਾ ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਅਤ ੇਇਸਲਈ ਸਮੇਂ  ੇ ਨਾਲ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਕਹਣਾ। ਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਨ ੀਂ ਮੰਗ 
ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਅਤ ੇਨ ੀਂ ਮਾਰਿੀਟ ਸਪੇਸ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਇਿੱਿੋ ਸਮੇਂ ਕ ਲਿੱ ਖਣਤਾ ਅਤੇ ਘਿੱਟ 
ਲਾਗਤ  ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਨਰਕ ਰੋਿ ਮਾਰਿੀਟ ਸਪੇਸ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਰਚਕਲਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚਾਰ-ਪੜਾਅ ਫਰੇਮ ਰਿ ਮੌਜੂ ਾ 
 ਸਤਆੂ ਂਨੰੂ ਼ਿੁਿੱ ਿ ਿਰਨ  ੇਲੇ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਕ ਿੀਆ ਂ ੀ ਪਛਾਣ 
ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾ  ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਼ਿਬ  ਹਨ:  ਿਾਓ, ਘਟਾਓ, ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਪੈ ਾ 
ਿਰੋ। ਕਿਸੇ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਿੀਮਤ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ  ੇ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ 
ਉਪਲਬਿ ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀਆਂ  ਸਤੂਆ ਂ ਾ ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸਲਈ ਸਮੇਂ   ੇ
ਨਾਲ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਕਹਣਾ। 
     ਇਿੱਿ ਫਰੇਮ ਰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਨ਼ਿਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ  ਾ 
ਅਕਿਐਨ ਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ੀ  ਪਾਰਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਮਿੁਾਬਲਾ ਿੁ ਰਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕਸਹਤਮੰ   ੀ। ਕਿਸ ੇ   ੇ
ਫਰੇਮ ਰਿ ਨੰੂ ਮਿੁਾਬਲੇ  ੀ ਕਿਸਮ   ੇਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਜਸ ਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਫਰੇਮ ਰਿ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਇਿੱਿ ਖੋਜੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ 
ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਿਾਰ ਅਿੱ ਗੇ ਇਿੱ ਿ ਸਪ਼ਿਟ ਮਾਰਗ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਅਿੱਜ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਉ ਯੋਗ ਮੌਜੂ  ਨਹੀਂ ਹਨ - ਅਣ ਰਕਤਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ,  ੁ਼ਿਮਣੀ ਤੋਂ ਮੁਿਤ। 
ਮੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਇਿੱ ਿ ਰਣਨੀਤਿ ਤਿਨੀਿ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਕ ਸਤਾਰ   ੋਾਂ ਲਈ 
ਿਾਫੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕ ਿੱਚ ਮਿੁਾਬਲਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ  ੇ ਕਨਯਮ 
ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਣਪਛਾਤ ੇਮਾਰਿੀਟ ਸਿੈਟਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ  ਿੱਡੀ,  ਿੇਰੇ 
ਡੂੰ ਘੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਲਾਹੇ ੰ  ਕ ਸਥਾਰ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ, ਕ ਼ਿਾਲਤਾ, ਡੂੰ ਘਾਈ ਅਤ ੇਤਾਿਤ 
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ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਿਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ਼ਿਣ ਨੰੂ 
ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ  ੇਹਨ,  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ  ੇ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਿਸ ੇ  ੇਫਸੈਕਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰ  ੇ
ਹਨ। 
     ਤੁਹਾਡੀ ਉੱ ਮ ਕ ਿਾਸ ਪਰਕਿਕਰਆ   ੇ ੌਰਾਨ ਕਿਸ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡ ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਇਰਾਕ ਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰਥਿ ਅਤ ੇਲਾਭਿਾਰੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਹਾਸਲ ਿਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੋ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਿਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਿ਼ਿਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ—ਇਿੱਿ ਸੰਗਕਠਤ, ਿ ਮ-
 ਰ-ਿ ਮ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਜੋ ਕ ਚਾਰਾਂ, ਕ ਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਉੱ ਮੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 
ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰ ੀ ਹੈ—
਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਸਚੁਾਰੂ ਬਣਾ  ੇ ੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਕ ਿੱਚ ਸੰਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਿੇਰੇ ਸਫਲ.5 
     ਼ਿੁਰੂਆਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿਾਰ ਾਈ 
ਯੋਜਨਾ  ਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਅੰ ਰੂਨੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ  ਸਤਾ ਜੇ਼ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂ ੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਿ ਟੀਚ ੇਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 
 ੇ ਅੰ ਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ੁਆਰਾ ਿੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਿ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਨ਼ਿਕਚਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਪੰਜ ਿ ਮਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   
ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: 
 

ਸਮਾਰਟ ਟੀਚੇ ਸਿੈੱਟ ਿਰੋ। 
ਿਾਰ ਾਈਆਂ  ੀ ਇਿੱਿ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ। 
ਇਿੱਿ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਸਿੈੱਟ ਿਰੋ। 
ਸਰੋਤ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੋ। 
ਤਰਿੱਿੀ  ੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰੋ. 
     

      ਕਿਨਹ ਾਂ ਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ? 

ਆਪਣੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਇਿੱਿ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ 
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ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਕਰਤ ਰਿੱ ਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਕਨਰਪਿੱਖ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ 
ਆਪਣੀ ਮੰਕਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ੇ ਹੋ। ਜ ੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਿਨ  ਜੋਂ  ਰਕਤਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਗੰੁਝਲ ਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾ 
ਸਿ ੀਆ ਂਹਨ। ਐਿ਼ਿਨ ਪਲਾਨ  ੀਆ ਂਉ ਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਾਿੂ ਹਰੀ ਥਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, 
ਪੈ ਲ ਚਿੱਲਣ  ੇ ਰਸਤ,ੇ ਅਤੇ  ਿੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਸੇ ਾ   ੇਨਾਲ ਇਿੱਿ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਨੰੂ 
ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ  ੀਆਂ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਅਿੱਠ ਪੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ  ੰਕਡਆ ਕਗਆ ਹੈ। 
 

1) ਸਮਿੱ ਕਸਆ (ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ)  ੀ ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ 
2) ਸਮਿੱ ਕਸਆ (ਆਂ)  ੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਪਕਰਭਾ਼ਿਾ 
3) ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਿੰਪਾਇਲ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੋ 

4) ਮੌਜੂ  ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕ ਓ 

5) ਉਪਲਬਿ ਕ ਿਲਪਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਹਰੇਿ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਿੱਿ ਟੀਚਾ ਕਬਆਨ ਕਲਖੋ 

6) ਹਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਕ ਿੱਚ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ। 
7) ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਕਨਰੀਖਣਾਂ ਨੰੂ ਕਲਖੋ। 
8) ਜੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਇਿੱਿ ਨ ੀਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਿਰੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ  ਿਾਓ। 

 

     ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਨੰੂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰ ੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇਪਰਬੰਕਿਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ  ੀ 
ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਅਤੇ ਕ ਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕ ਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕ ਿਰੀ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿ ਮਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ  ਾ ਇਰਾ ਾ ਰਿੱ ਖ ੀ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ  ਿੱਸ ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਪਰਬੰਕਿਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ। 
 

* ਇਿੱਿ ਸਾਲਾਨਾ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ   ੇਕਸਖਰ 5 ਤਿੱਤ: 
 

1. ਸਕਥਤੀ  ਾ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਿਰੋ। ਮੌਜੂ ਾ ਸਕਥਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਕ ਰ਼ਿ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ  ੁਆਰਾ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ 
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ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਉ ੇ਼ਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
2. ਸਟਾਿ ਐਿਸਚੇਂਜ। ਆਪਣੇ ਮੁਿਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  ੀ 
ਕ ਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਿਰੋ... 
3. ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇ ਾ  ੀ ਸਕਥਤੀ... 
4. ਉ ੇ਼ਿ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨਾ... 
5. ਰਣਨੀਤੀ 
 

ਇਿੱਿ ਛੋਟ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਅਨੁਿੂਲਤਾ, ਕ ਰੜਤਾ ਅਤ ੇ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ 'ਤ ੇ
ਕਨਰਭਰ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਚਲਾਓਗੇ ਅਤ ੇਕਿ ੇਂ ਪਰਬੰਕਿਤ ਿਰੋਗੇ, 

ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕ ਿੱਚ  ਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕ ਿਰੀ ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਅਤ ੇ ਕ ਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿ ਮਾਂ ਨੰੂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ 
ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਚੁਿੱ ਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ 
 ਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਨ ਕਿ ੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ! ਕਨਯਤ 
ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਿ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕ ਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਾਂ  ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗਰਕਹ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਿਾਰ ਾਈਆਂ  ੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ 
ਬੁਕਨਆ  ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣ ੇਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ  ਿਣ ਅਤ ੇ
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਪਰਕਿਕਰਆ  ੇ ਹਰੇਿ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਿੱਿ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ  ੇ ਨਾਲ, ਇਿੱਿ ਚੰਗੀ ਿਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ੇ ਸਾਰੇ ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਿੇ ਤੁਹਾਡ ੇਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 
ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰਗੇੀ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰ ੇ ਹੋਏ, 

ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਕਸੰਗਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟ 
 ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿ  ੇ ਹੋ। ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਇਿੱ ਿ ਨੰੂ ਸੋਚਣ, 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸਫਲਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਈਆ ਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ  ੇ ਕ ਿਾਸ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। 
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     ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਲਈ, ਉੱ ਮੀ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿਣੋ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਅਤੇ ਤਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਇਿੱਿ ਬਾਇਓਮਡੈੀਿਲ ਲੈਬ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਰੀਅਰ ਕ ਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤ ੇਿਲੀਕਨਿਲ 
ਅਜ਼ਮਾਇ਼ਿਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿ ੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਉਤਪਾ  ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟਪਲੇਸ ਕ ਿੱਚ 
 ੇਚਣ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਲੀਿੇ਼ਿਨਾਂ  ੀ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਨ ਾਂ 
ਉੱ ਮ ਹੰੁ ਾ ਹੈ।  ੂਸਰੇ ਗੈਰ-ਰ ਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆ ਂ ੁਆਰਾ ਉੱ ਮੀ ਮਾਰਗ  ਾ ਅਨੁਭ  
ਿਰ ੇ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਜ ੋਂ ਿੋਈ ਅਚਾਨਿ ਮੌਿਾ ਪੈ ਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ 
ਮਾਰਿੀਟਪਲੇਸ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨ ੇਂ ਉੱ ਮੀ ਮਿੌੇ ਉਹਨਾਂ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ
ਲਈ ਖੁਿੱਲਹਣਗ ੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆ ਂਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ ਅਤ ੇਨ ੀਨਤਾ 
 ਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰ  ੇਹਨ।6 

     ਉੱ ਮਤਾ  ੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱਪ, ਮਿੱਿਮ ਆਿਾਰ   ੇ
ਿਾਰੋਬਾਰ, ਅਤ ੇਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ।  ੂਜੇ ਼ਿਬ ਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਉੱ ਮੀ   ੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਾਂ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ, ਇਿੱਿ ਫਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਿੰਪਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸਮੇਂ  ੇ ਨਾਲ ਕ ਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਹਨਾਂ   ੇਆਲੇ  ਆੁਲੇ  ੀ  ਨੁੀਆ ਬ ਲ ੀ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਿ  ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨ ੀਆ ਂਅਤੇ ਕ ਲਚਸਪ ਿਾਢਾਂ ਪੇ਼ਿ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ 
 ਿੱਡੀ ਕਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਿਸਮ  ਾ ਛਟੋਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕਜਸ  ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ 
 ੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਬਨਾਂ ਕ ਿਾਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚਾਈਕਜੰ਼ਗ   ੇਟੀਚ ੇ ੇ, "ਛੋਟਾ ਿਾਰੋਬਾਰ 
ਉੱ ਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਜਾਣ  ਾ 
ਫੈਸਲਾ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਿਸਰ ਿਈ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਹ ੇ ਹਨ। ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ, ਜਨਰਲ 
ਸਟੋਰ, ਟਿੈੋ ਟਰਿੱਿ, ਆਕ  ਸਮੇਤ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਉ ਾਹਰਣਾਂ ਮੌਜੂ  ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਿੱਢਣ ਲਈ ਼ਿਾਇ  ਸਥਾਨਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾਂ 
਼ਿਾਇ  ਪਕਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ  ੀ ਭਰਤੀ ਿਰਨੀ ਪ ਗੇੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। 
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     "ਸਿੇਲੇਬਲ ਸਟਾਰਟਅਿੱਪਸ" 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ ਿੋਲ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜੋ ਡੁਪਲੀਿਟੇ ਿੀਤ ੇਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਿੇ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਤੋਂ ਪੈ ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਨਾਲ  ਨੁੀਆ ਇਿੱਿ ਕਬਹਤਰ ਜਗਹਾ 
ਬਣ ਜਾ ੇਗੀ ( ਿੇਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ  ਿੇਰੇ ਕ ਿਰੀ)। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਭਿਾਰੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ ਫਰਮ ਼ਿੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ ਿਾਸ ਅਤੇ  ਿੱਡ ੇ
ਮੁਨਾਕਫਆਂ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ  ੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਉੱ ਮੀ ਆਪਣ ੇਕ ਚਾਰ ਗੈਰੇਜ ਤੋਂ ਿਰਤੀ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਆਬਾ ੀ  ਾਲੇ ਮਹਾਂ ੀਪ 
ਤਿੱਿ ਲੈ ਜਾਂ  ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਿੱਥ ੇਟਰੇਲਬਲੇਕਜੰ਼ਗ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ  ੀਆਂ ਿਈ ਉ ਾਹਰਣਾਂ 
ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ  ਨੁੀਆ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, 

ਗੂਗਲ ਅਤ ੇਐਪਲ, ਕਫਰ  ੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆ ਂ  ੇਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ 
ਉੱ ਮਤਾ ਬਹੁਕਗਣਤੀ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਕ ਅਿਤੀ ਇਸ ਾ 
ਫਾਇ ਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਖਰੀ  ਾਰ ਿੋਲ  ਿੱਡੀ ਜਾਇ ਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ  ੌਲਤ  ਾ ਆਨੰ  ਲੈਂ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਰਫ ਇਿੱਿ ਫਰਮ ਖਰੀ  ੇ ਹਨ ਜੇਿਰ 
ਉਹ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁ਼ਿਹਾਲ ਹੋ ੇਗੀ. ਇਿੱ ਿ  ਾਰ ਜ ੋਂ ਉਹ ਿੰਪਨੀ 
ਖਰੀ  ਲੈਂ  ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੁਝ ਕ  ਸਥਾ ਾਂ ਿਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਚਿੱਲਣ ਕ ੰ ੇ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਖਰੀ  ਾਰ-ਉ ਮੀ-ਕਨ ਼ੇਿ ਕਨ ੇ਼ਿ ਨੰੂ ਫੰਡ  ੇਣ ਲਈ, ਇਿੱਿ 
ਖਰੀ  ਾਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ  ੇਿੋਲ ਅਮੀਰ ਕਨ ਼ੇਿਿ ਹੋਣ ੇ
ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ। 
     ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਕ ਅਿਤੀ ਆਮ ਨ   ੇਸੈਿੰਡਰੀ ਸਰੋਤ   ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣਾ ਿਾਰੋਬਾਰ 
਼ਿੁਰੂ ਿਰ  ੇਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸੋਲੋਪਰੀਨੀਅਰ। ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕ ਨ  ਾ ਿੰਮ ਛਿੱਡਣ  ੀ 
ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਫਰ  ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੁਝ  ਾਿੂ ਸਾਈਡ ਮਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ 
ਹੋ ੇਗਾ। ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ  ਾ ਕਪਆਰ ਿਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ਼ਿਲਪਿਾਰੀ ਲਈ ਹੋ ੇ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹਨ. ਇਿਿੱ ਲੇ-ਸੰਚਾਕਲਤ ਛਟੋ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ 
ਇਿਿੱ ਲੇ ਮਲਿੀਅਤ ਇਿ-ਪੁਰ਼ਿ ਜਾਂ ਇਿ-ਔਰਤ ਼ਿਅੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋ ਆਪਣ ੇ
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ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ  ਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋਈ  ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿੰਮ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਾ. ਇਿੱਿ ਕਬਲਡਰ  ੀ ਤਰਜੀਹ ਿੰਪਨੀ   ੇਕ ਿਾਸ ਅਤ ੇਮਨੁਾਫ ੇਨੰੂ  ਿਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਸੰਸਥਾਪਿ ਜੋ ਿੰਪਨੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ ੇਚ  ੇਰਕਹੰ  ੇਹਨ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਪਰਚਕਲਤ ਹੰੁ  ੇ
ਹਨ। ਉੱਚ-ਸਮਰਿੱਥਾ  ਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਜੈਿਟਾਂ  ਿੱਲ 
ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਰਕਤਭਾ ਹੋਣਾ ਕਬਲਡਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਆਮ ਹੁਨਰ ਹੈ। 
     ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆ ਂਨੰੂ ਨਿਲ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਕ ਲਿੱ ਖਣ 
 ਪਾਰਿ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਲੈਂ  ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ
ਉਤਪਾ  ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਨ ੇਂ ਤਰੀਿੇ ਲਿੱ ਭ ਿ ੇਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ 
ਫਾਇ ਾ ਹਾਸਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਕਲਆ ਂਅਤ ੇਕਨਯਮ ਤੋੜਨ 
 ਾਕਲਆਂ  ਾ ਸਮੁੇਲ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸ ੈ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆ ਂ
ਲਈ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹਮੇ਼ਿਾ ਇਿੱਿੋ ਕਜਹਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ  ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹਨ ਪਰ 
ਸਾਕਰਆਂ  ਾ ਸੁਪਨਾ ਇਿੱਿੋ ਹੈ। ਸਿੱਚੀ ਕ ਿੱ ਤੀ ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। 
ਕਿਸ ੇਸਟਿੇਹੋਲਡਰ  ੀ ਕਿਸ ੇਿੰਪਨੀ ਕ ਿੱਚ ਕਨਕਹਤ ਕ ਲਚਸਪੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇਪਰ ਰ਼ਿਨ  ੁਆਰਾ ਪਰਭਾਕ ਤ ਜਾਂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਹੋ 
ਸਿ ਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰ ਕਨ ੇ਼ਿਿ, ਿਰਮਚਾਰੀ, ਗਾਹਿ, ਸਪਲਾਇਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, 

ਸਰਿਾਰਾਂ, ਜਾਂ  ਪਾਰਿ ਸੰਘ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। 
     ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ  ਕਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਸਰਫ਼ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। ਕਕਉਂਕਕ ਸੇਵਾ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਅਤ ੇਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦਾ ਹ , 
ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸੇਦਾਰ ਮੰਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਕ਼ੰਿਦਗੀ 
ਕਕਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨ ੰ  ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ। 
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰਸੇ਼ਨ ਕਵੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਅਤ ੇਕਰ਼ਿਾ ਧਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨ ੰ  ਐਟਂਰਪਰਾਈ਼ਿ 
ਕਵੱਚ ਕਨਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ । ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕਕਸ ੇਕੰਪਨੀ ਕਵੱਚ 
ਕਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ ਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਟਰਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 
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 ੀ ਉਮੀ  ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਕਨ ਼ੇਿ   ੇਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ, ਼ਿੇਅਰਿਾਰਿ ਮੁਿੱ ਲ  ਾ 
ਕ ਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਚੰਤਾ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਸਰੋਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ।  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ   ੇ ਪੰੂਜੀ 
ਸਰੋਤ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਕਰਣ ਾਤਾ ਅਤ ੇਸੰਭਾ ੀ ਪਰਾਪਤਿਰਤਾ, ਨੰੂ "ਹੋਰ ਪੰੂਜੀ ਪਰ ਾਤਾ ਾਂ"  ੀ 
਼ਿਰੇਣੀ   ੇਅਿੀਨ ਸਮੂਹਬਿੱਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਼ਿਅੇਰਿਾਰਿ 
ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰ ਼ਿੇਅਰਿਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਼ਿੇਅਰਿਾਰਿ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  ੂਜੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ. ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱਤ ੇਮੁਿੱ ਖ ਕਹਿੱਸੇ ਾਰ ਹਨ: ਿਰਜ਼ ਾਰ 
ਸੰਸਥਾ ਾਂ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨਾਂ  ੇ ਡਾਇਰੈਿਟਰ, ਿਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਿਾਰ 
(ਅਤੇ ਇਸ  ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ), ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨਾਂ  ੇ ਮਾਲਿ (਼ਿੇਅਰਿਾਰਿ), ਸਪਲਾਇਰ, 

ਮਜ਼ ੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਤ ੇਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਜਸ ਤੋਂ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨ ਆਪਣ ੇਸਰੋਤ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰ ੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ  ਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ   ੇਸਬੰਿਤ ਉ ਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ   ੇਅਿਾਰ 
'ਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰਾਂ  ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰ ੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਪਰੋਜੈਿਟ 
 ੀਆ ਂ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਕਰਆ ਂ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰੋਜੈਿਟ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਿੇ, 
ਤੁਸੀਂ ਖਤਕਰਆ ਂ  ੇਉਭਰਨ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ   ੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ  ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ੇ ਹੋ। ਜ ੋਂ ਸਟਿੇਹੋਲਡਰਾਂ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਮ਼ੇਿਾ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਆਖਰਿਾਰ, ਇਿੱਿ 
ਫਰਮ  ਾ ਿੀ ਫਾਇ ਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਇਸ ੇ ਿੋਲ ਿਈੋ ਗਾਹਿ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ? ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 
'ਤ,ੇ ਇਿੱਿ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨ   ੇਮੁਿੱ ਖ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ 
 ਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਅਿਸਰ ਅਤੇ ਕਸਿੱ ਿਾ ਆਰਕਥਿ ਸੰਪਰਿ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਉ ਾਹਰਨਾਂ 
 ੇਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ  ੀਆ ਂਿੁਝ ਉ ਾਹਰਣਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਗਾਹਿ ਅਤ ੇ
ਸਪਲਾਇਰ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ   ੇਸੈਿੰਡਰੀ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ 
ਹਨ ਜੋ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿੰਪਨੀ  ੀਆ ਂਆਰਕਥਿ ਗਤੀਕ ਿੀਆ ਂਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁ  ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ  ੀਆ ਂਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ 
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ਸਟਿੇਹੋਲਡਰ  ੀਆ ਂਉਮੀ ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਕਿਤ ਿਰਨ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ ਚਾਰ ਹਨ: ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਸੁੀਂ 
ਕਿਸੇ ਪਰੋਜੈਿਟ 'ਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ "ਪਰੋਜੈਿਟ  ੀ ਸਫਲਤਾ" ਨੰੂ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰ ੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸਪ਼ਿਟ ਕ ਚਾਰ ਰਿੱਖ ੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ 
ਕਨ ੇ਼ਿ   ੇਫਾਇ  ੇਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਿ ਨਾ 
ਿਰਨੀ ਪ ੇ। ਪਰੋਜੈਿਟ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਉ ਼ੇਿਾਂ   ੇਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਰੋਜੈਿਟ   ੇਕਹਿੱਸੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਸਮੇਂ, ਉਲਝਣ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਜੰਨਾ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਿੇ ਸਿਾਰਨ ਰਿੱ ਖੋ। ਿਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ੇਿੰਪਨੀ   ੇ
ਿਾਰਜਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ 
ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਇਨਪੁਟ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਲਈ  ਿੱਡੀਆਂ ਕ ਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ  ੀਆ ਂ
 ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਾਂ ਿਰਨ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਿਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ  ੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਰਣਨੀਤੀ  ੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ  ੀਆ ਂਰਣਨੀਤਿ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ ਾਂ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਕ ਿੱਚ  ੀ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਸਟਿੇਹੋਲਡਰਾਂ ਿੋਲ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ ਬਹੁਤਾਤ 
ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਮੌਜੂ ਾ ਅਕਭਆਸ, ਇਕਤਹਾਸਿ ਡੇਟਾ ਅਤ ੇਉ ਯੋਗ 
 ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ ਅਿਤੀਆਂ  ੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 
ਨੇ ਪਰੋਜੈਿਟ ਮਨੇੈਜਰ ਜਾਂ ਟੀਮ   ੇਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਮ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਿਟ 'ਤ ੇਕਜ਼ਆ ਾ 
ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਫਰਮ  ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱਸ ੇਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਾਂ  ੇ ਪਰਬੰਿਨ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰ ੀ ਹੈ  

     ਿਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉੱ ਮੀ ਨੈਕਤਿਤਾ   ੇ ਇਿੱਿ ਕ ਆਪਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿਣੋ ਲਈ 
਼ਿੇਅਰਿਾਰਿਾਂ, ਇਿੱਿ ਛਟੋੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਮਾਲਿ (ਜਾਂ ਸਟਾਿਿਾਰਿ) ਹਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰ 
ਹਨ, ਇਿੱਿ  ਿੱਡ ੇਸਮੂਹ ਕ ਿੱਚ ਅੰਤਰ  ੀ ਸਮਝ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਲੋਿ ਅਤ ੇਸੰਗਠਨ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕਨਕਹਤ ਕਹਿੱਤ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ। 
਼ਿੇਅਰਿਾਰਿਾਂ  ੀਆ ਂ ਲੋੜਾਂ  ੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਨਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਉ ਼ੇਿ  ੇ ਸੀਮਤ 
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ 
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     ਕਬਜ਼ਨਸ ਰਾਊਂਡਟਬੇਲ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨ  ੇ ਉ ਼ੇਿ ਬਾਰੇ ਇਿੱਿ ਕਬਆਨ ਹੇਠਾਂ 
ਕ ਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ: "ਅਮਰੀਿਨ ਇਿੱਿ ਅਕਜਹੀ ਆਰਕਥਿਤਾ   ੇਹਿੱਿ ਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਿ 
ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਅਤ ੇਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ  ੁਆਰਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਥ 
ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ  ੀ ਕਜੰ਼ ਗੀ ਜੀਉਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ-
ਮਾਰਿੀਟ ਪਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਿਰੀਆਂ, ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ ੇ ਕਟਿਾਊ ਅਰਥਕ  ਸਥਾ, 
ਨ ੀਨਤਾ, ਇਿੱਿ ਕਸਹਤਮੰ   ਾਤਾ ਰਣ, ਅਤੇ ਸਾਕਰਆ ਂਲਈ ਆਰਕਥਿ ਮੌਿ ੇਪੈ ਾ ਿਰਨ 
 ਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੌਿਰੀਆਂ ਪੈ ਾ ਿਰਿ,ੇ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ 
ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਿੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਿੇ ਆਰਕਥਿਤਾ ਕ ਿੱਚ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਿਾਰੋਬਾਰ ਖਪਤਿਾਰ ਉਤਪਾ  ਬਣਾਉਂ ੇ ਅਤ ੇ
 ੇਚ  ੇਹਨ; ਸਾਜੋ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ  ਾਹਨਾਂ  ਾ ਕਨਰਮਾਣ; ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ  ਾ ਸਮਰਥਨ 
ਿਰੋ;  ਿਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈ ਾ ਿਰਨਾ; ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨਾ; ਊਰਜਾ ਪੈ ਾ 
ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਪਰ ਾਨ ਿਰਨਾ; ਅਤੇ ਕ ਿੱ ਤੀ, ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ੇਾ ਾਂ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰ  ੇ
ਹਨ ਜੋ ਆਰਕਥਿ ਕ ਿਾਸ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀਗਤ 
ਿੰਪਨੀ ਆਪਣ ੇਿਾਰਪੋਰੇਟ ਉ ਼ੇਿ  ੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਬੁਕਨਆ ੀ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ 
ਹਾਂ: 9  

ਸਾਡੇ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਿੀ ਿੰਪਨੀਆ ਂ ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾ ਾਂਗੇ ਜੋ ਗਾਹਿਾਂ 
 ੀਆ ਂਉਮੀ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ਼ੇਿ ਿਰਨਾ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਪਿੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਆੁ ਜ਼ਾ  ੇਣ ਅਤ ੇ
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਕਸਿੱ ਕਖਆ  ਆੁਰਾ ਉਹਨਾਂ 
 ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ  ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬ ਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨ ੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ 
ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ  ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਕ ਕਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਼ਿਮੂਲੀਅਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕਤਿਾਰ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਨੈਕਤਿਤਾ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਿੰਪਨੀਆਂ,  ਿੱਡੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਛੋਟੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡ ੇਕਮ਼ਿਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮ   ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ  ਜੋਂ ਸੇ ਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਹਾਂ। 
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ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਸੀਂ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂ
ਕ ਿੱਚ ਲੋਿਾਂ  ਾ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰ ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕਟਿਾਊ ਅਕਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਿੇ  ਾਤਾ ਰਣ 
 ੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰ  ੇਹਾਂ। 

਼ਿੇਅਰਿਾਰਿਾਂ ਲਈ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ  ੇ ਮੁਿੱ ਲ ਪੈ ਾ ਿਰਨਾ, ਜੋ ਪੰੂਜੀ ਪਰ ਾਨ ਿਰ  ੇਹਨ ਜੋ ਿੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨ ੇ਼ਿ ਿਰਨ, 

ਕ ਿਾਸ ਿਰਨ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਼ਿੇਅਰਿਾਰਿਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰ ਰ਼ਿਤਾ ਅਤ ੇ
ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਼ਿਮੂਲੀਅਤ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ ਹਾਂ। 

ਸਾਡਾ ਹਰੇਿ ਸਟਿੇਹੋਲਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆ ਂਅਤ ੇਸਾਡੇ  ੇ਼ਿ  ੀ 
ਭਕ ਿੱ ਖੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ ਹਾਂ। 

ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਕ ਚਾਰ ੇ ਹੋ ਕਜਸ ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪੇ਼ਿੇ ਰ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ 
ਜੀ ਨ  ੋ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੀ ਮੰਗ ਿਰ  ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਇਿੱਿ 
 ਾਰ਼ਿਕਨਿ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋਗ ੇਉਹਨਾਂ ਕ  ਹਾਰ   ੇ ਕਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਸੁੀਂ 
ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹੋ - ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਤਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ 
ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਪਣ ੇਪਕਰ ਾਰ,  ੋਸਤਾਂ, ਗਾਹਿਾਂ, ਗਾਹਿਾਂ ਅਤ ੇਕਹਿੱਸੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿ ੇ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਿੋਲ 
ਇਸ   ੇਬਹਤੁ  ਿੀਆ ਿਾਰਨ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀ ੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿ  ੇ ੀ ਿੋਖਾ  ੇਣ ਜਾਂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਿਰਨ  ਾ ਕ ਿਲਪ  ੀ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਇਹ 
 ੀ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ ਕਿ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸ ੇ ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ  ੀ ਬਜਾਏ, 

ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਕਹਿੱ ਸਾ  ੇਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਿਮਾਈ 
ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਜਹੜ ੇਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮ   ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ  ਆੁਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਛੂਕਹਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈਕਤਿਤਾ  ਆੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ  ੀਆ ਂਫਰਮਾਂ ਿਾਨੰੂਨ  ੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਗਾਹਿਾਂ, ਗਾਹਿਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਆਲੇ  ਆੁਲੇ  ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ   ੇਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ  ਾ ਆ ਰ ਿਰ ੀਆਂ 
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ਹਨ। ਮਾਲਿ/ਸੰਸਥਾਪਿ  ਾ ਹਰੇਿ ਸਟਿੇਹੋਲਡਰ ਨਾਲ  ਿੀਆ ਅਤ ੇਲਾਭਿਾਰੀ 
ਕਰ਼ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਿਈੋ  ੀ ਉੱ ਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ਾ ਜ ੋਂ ਤਿੱਿ 
ਸਟਾਿਿਾਰਿ ਅਤੇ ਕਹਿੱਸ ੇਾਰ ਇਿੱਿੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਨੈਕਤਿ ਕਿਕਰਆ ਾਂ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ 
ਸਫਲ ਉੱ ਮ  ੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਿੋਕਨਆ ਂਨੰੂ ਿਿੱਟਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨਾ ਕਿਸ ੇ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ, 

 ਿੱਿਾਰ ਅਤ ੇਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
     ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ (CSR) ਼ਿਬ  ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨਾਂ  ਆੁਰਾ ਿੀਤੇ ਗਏ 
ਅਕਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ  ਾ ਉ ੇ਼ਿ ਕ ਼ਿ  'ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ 
ਪਰਭਾ  ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਐਸਆਰ  ੇ ਕਪਿੱਛੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕ ਚਾਰ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨਾਂ ਨੰੂ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ 
ਮੁਨਾਫ ੇ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ-ਸਮਾਕਜਿ ਉ ਼ੇਿਾਂ  ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ CSR ਉ ਼ੇਿਾਂ 
 ੀਆ ਂਉ ਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ  ਾਤਾ ਰਣਿ ਬਾਹਰੀਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 
ਿਰਨਾ, ਿੰਪਨੀ   ੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਕ ਿੱਚ ਸ ੈਸ ੇੀਤਾ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਨਾ, ਅਤ ੇ
ਚੈਕਰਟੀ ਲਈ  ਾਨ ਿਰਨਾ।10 

     ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ (CSR) ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪਰਬੰਿਨ ਸੰਿਲਪ 
ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ   ੇਟੀਕਚਆਂ ਅਤ ੇਮੁਨਾਫ ੇਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਕਸਿੱ ਿ 
ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ. ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਨੈਕਤਿ ਮਾਪ ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪਰੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
 ੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਰਨ  ੁਆਰਾ, ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ (CSR) 

ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਮੇਲ ਖਾਂ ਾ ਹੈ। ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਇਿੱ ਿ 
ਪਰਬੰਿਨ ਸੰਿਲਪ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਿੰਪਨੀਆ ਂਸਮਾਕਜਿ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ ਕਚੰਤਾ ਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ  ਪਾਰਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇ ਉਹਨਾਂ   ੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕ ਿੱਚ 
ਜੋੜ ੀਆ ਂਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਆਨ ਨਾਲ 
ਅਕਿਐਨ, ਿੀਰਜ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਸੰਭ  ਲਾਗੂ ਿਰਨ  ੇ ਨਾਲ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ 
ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਖ CSR ਪਕਹਲੂ:  ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਬੰਿਨ, 
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ਈਿੋ-ਿੁ਼ਿਲਤਾ, ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰ ਸੋਰਕਸੰਗ, ਕਹਿੱ ਸ ੇਾਰਾਂ  ੀ ਼ਿਮੂਲੀਅਤ, ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਅਤ ੇ
ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆ,ਂ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਬੰਿ, ਸਮਾਕਜਿ 
ਬਰਾਬਰੀ, ਕਲੰਗ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਕਿਿਾਰ, ਚੰਗਾ ਪਰ਼ਿਾਸਨ, ਅਤੇ ਕਭਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਕ ਰੋਿੀ 
ਉਪਾਅ।12 ਹਰੇਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐਿੱਸ. ਮੁਿੱ  ੇ ਨੰੂ ਕਿਸੇ   ੇਖਾਸ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ 
ਕ ਚਾਕਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਸੰਭ  ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਲਾਗੂ ਿੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਅਲਿੱ ਗ-ਥਲਿੱ ਗ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ. ਸਫਲਤਾ 
ਿੇ ਲ CRS   ੇਹਰੇਿ ਪਕਹਲੂ ਨਾਲ  ਿੀਆ ਸਬੰਿਾਂ   ੇਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭ  ਹੈ। 
     ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ, ਕ ਿਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕ ਿੱਚ  ਾਿਾ, 
ਿਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ  ੀ ਬਿੱਚਤ, ਉਤਪਾ ਿਤਾ ਕ ਿੱਚ  ਾਿਾ, ਸੇ ਾ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਕ ਿੱਚ 
ਸੁਿਾਰ, ਇਿੱਿ  ਿੇਰੇ ਿ਼ੁਿਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਅਿਾਰ, ਕਬਹਤਰ ਬਰਾਂਡ ਕਚਿੱਤਰ ਅਤ ੇ
ਪਰਕਤ਼ਿਠਾ, ਗਾਹਿਾਂ  ੀ  ਫਾ ਾਰੀ ਕ ਿੱਚ  ਾਿਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ  ੀਆਂ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਕ ਿੱਚ 
ਸੁਿਾਰ। , ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਪਰਬੰਿਨ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਇਿੱਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ 
ਿੀਤ ੇCSR ਸੰਿਲਪ   ੇਸਾਰੇ ਸੰਭ  ਲਾਭ ਹਨ। ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਨੰੂ 
ਰ ਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਚਾਰ ਼ਿਰੇਣੀਆ ਂਕ ਿੱਚ  ੰਕਡਆ ਕਗਆ ਹੈ:  ਾਤਾ ਰਣ, ਪਰਉਪਿਾਰੀ, 
ਨੈਕਤਿ, ਅਤ ੇਆਰਕਥਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ।  

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਜੰਨਾ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਿੇ 
 ਾਤਾ ਰਣ  ੇ ਅਨੁਿੂਲ ਕ  ਹਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ  ੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਿੁਝ ਿੰਪਨੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆਂ  ਾ ਹ ਾਲਾ  ੇਣ ਲਈ 
" ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਬੰਿਿੀ" ਼ਿਬ   ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ। ਕਜਹੜੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ  ਾਤਾ ਰਣ  ੀ 
ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਿਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਿਰ 
ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ: ਪਰ ੂ਼ਿਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ  ੇ ਕਨਿਾਸ, ਕਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਕਟਿ  ੀ 
 ਰਤੋਂ, ਪਾਣੀ  ੀ ਖਪਤ, ਅਤ ੇਆਮ ਿੂੜਾ।13। 

ਨ ਕਤਕ ਕ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਨੈਕਤਿਤਾ 
ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਜੋ ਨੈਕਤਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ  ਾ ਉ ੇ਼ਿ 
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ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ, ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਿਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਕ  ਹਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਕਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਉ ੇ਼ਿ  ਾ ਹ ਾਲਾ ਕ ੰ ਾ ਹੈ 

ਆਰਕਿਕ ਕ਼ੰਿਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰੋਿਤ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਚੰਗਾ ਿਰਨ  ੀ ਆਪਣੀ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਕ ਿੱਚ 
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕ ਿੱ ਤੀ ਫੈਸਕਲਆਂ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ  ਾਲੀ ਇਿੱਿ ਫਰਮ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ 
ਕਸਰਫ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਮੁਨਾਫਾ ਿਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ  ਾਤਾ ਰਣ, ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ 
ਪਰਭਾ  ਪਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ  ੀਆਂ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆਂ, ਆਪਣ ੇ ਸੁਭਾਅ  ੁਆਰਾ, 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰੋਤ ਉਤਪਾ ਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਨੰੂ ਕਨਯੁਿਤ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਨ ਅਤ ੇਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ   ੇਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਤ ਅਕਭਆਸਾਂ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ। 

     ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱ ਮੀਆਂ  ੁਆਰਾ ਼ਿੁਰੂ ਿੀਤ ੇਉੱ ਮਾਂ  ਾ  ਰਣਨ 
ਿਰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮਾਕਜਿ ਿਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੁਿੱ ਖ  ਿੀਲ ਜਾਂ 
ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਰਕਥਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ  ਹਾਰਿ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ 
ਿਰਨ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ਜੋਂ ਇਸ ਿਾਰਨ  ਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 
 ੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਕ ਅਿਤੀ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉੱਚ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਉ ਼ੇਿ  ਆੁਰਾ 
ਪਰੇਕਰਤ ਅਤ ੇਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਉੱ ਮੀ  ੀ ਇਹ ਨ ੀਂ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਸਕਥਤੀ  ੀ 
਼ਿਿਤੀ, ਸਮਾਜ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਸਕਥਤੀ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ  ੇ ਸਮਾਕਜਿ ਟੀਕਚਆਂ ਅਤ ੇ
ਕਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ  ਾਹਨ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ 
ਉੱ ਮ  ੀ ਸੰਭਾ ੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤ ੇ ੌਲਤ-ਕਸਰਜਣ ਼ਿਿਤੀ  ਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂ ੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਿਾਰਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਮਕਹੰਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਕਜਿ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਜਾਂ  ਰ , ਇਿੱਿ ਸਮਾਕਜਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬਇੇਨਸਾਫੀ  ਾ ਹਿੱਲ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ਾ ਹੈ 
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ਕਜਸ ਨੰੂ ਠੀਿ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਕ ਼ਿ ਕ ਆਪੀ ਮੁਿੱ  ਾ ਕਜਸ ਨੰੂ ਸਮਾਜ 
ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ  ਆੁਰਾ ਅਣਗੌਕਲਆ ਜਾਂ ਹਾ਼ਿੀਏ 'ਤ ੇਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮ ਲਈ ਉੱ ਮੀ-ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਲਾਭ ਹਨ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: 

a) ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀਆਂ ਲਈ ਕ ਿੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ  ੂਜੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਿਸਰ ਆਸਾਨ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ, ਸਰਿਾਰ ਿਈ  ਿੱਡ ੇਪਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਇਸ  ੇ਼ਿ 
ਕ ਿੱਚ ਕਨ ੇ਼ਿ ਉ ਯੋਗ  ੇ ਨੈਕਤਿ ਚਕਰਿੱਤਰ  ੇ ਿਾਰਨ, ਮਾਰਿੀਟ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  ਰਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਿਿੱ ਠੇ 
ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। 

b) ਇਹਨਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਅਤ ੇ ਕ ਕਗਆਪਨ  ੀ ਬਹੁਤ ਕਸਿੱ ਿੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਿੱਿ 
ਸਮਾਕਜਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਹਿੱ ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੋਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਕਹਲਿ ਮੀ ਲਈ ਜਨਤਾ 
ਅਤ ੇਮੀਡੀਆ  ਾ ਕਿਆਨ ਕਖਿੱ ਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਜ ਾਬ  ੀ ਕ ਲਿੱ ਖਣਤਾ  ੇ ਆਿਾਰ 
'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐਿਸਪੋਜਰ  ਾ ਪਿੱ ਿਰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ ਲ ਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜੋਅ ਜੌਹਨਸਨ ਇਿੱ ਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਕਜਸਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ  ਾ ਅਕਿਐਨ 
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ  ੈਲਫੋਂਟ  ੇ ਸੰਸਥਾਪਿ ਹਨ, ਕਜਸ ਨੇ ਇਿੱਿ  ਰਜਨ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱ ਪਸ ਨੰੂ ਫੰਡ 
ਕ ਿੱ ਤ ੇਅਤ ੇਲਾਂਚ ਿੀਤ ੇਹਨ। ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ  ਿੱ ਕਸਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀਆਂ  ੀਆਂ ਚਾਰ 
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਮੰਨ ਾ ਹੈ। 

 1. ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਸਮਾਕਜਕ ਉੱਦਮੀ 

ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਿ ਛੋਟੇ ਭੂਗੋਕਲਿ ਖੇਤਰ  ੇ ਅੰ ਰ ਇਿੱ ਿ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੀਆਂ ਸਮਾਕਜਿ ਲੋੜਾਂ  ੀ ਸੇ ਾ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆਂ ਹਾ਼ਿੀਏ 'ਤੇ ਰਕਹ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨੌਿਰੀ  ੇ ਮੌਿੇ 
ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤਿੱਿ ਿੁਝ  ੀ ਹੋ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 
ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਮਾਈਿਰੋਫਾਈਨੈਂ ਸ ਲੋਨ ਇਿੱਿ 
ਉ ਾਹਰਣ ਹਨ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਿੱ ਿ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸਥਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿੱ ਤੀ ਹਿੱਲ ਪੇ਼ਿ ਿਰਨਾ 

ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਸ ਾ ਅਰਥ ਹੈ  ਿੇਰੇ 
ਕਨਕਹਤ ਕਹਿੱ ਤ ਅਤ ੇਇਿੱ ਿ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ  ੇ ਹਿੱਲਾਂ  ੇ ਫਾਇ ੇ ਨਾਲ 
ਆਉਂ ੀ ਹੈ। ਸਮੁ ਾਏ  ੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਸਥਾਨਿ ਸੰਸਥਾ ਾਂ  ੋ ੇਂ ਹੀ ਉੱ ਮੀ  ੀ ਕਸਿੱ ਿੀ ਼ਿਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ 
ਕਬਨਾਂ  ੀ ਇਸ ਪਰੋਜੈਿਟ ਨੰੂ ਕਟਿਾਊ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ। 
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2. ਗ ਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਕਜਕ ਉੱਦਮੀ 

ਇਹ ਉੱ ਮੀਆਂ  ਾ ਕਿਆਨ ਸਮਾਕਜਿ 'ਤੇ ਿੇਂ ਕਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੌਕਤਿ ਲਾਭ, ਭਾ  ਉਹ ਰ ਾਇਤੀ 
 ਪਾਰਿ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਕਜਿ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕ ੰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੇ ਹੋਰ ਕ ਸਤਾਰ  ੀ 
ਸਹੂਲਤ ਲਈ  ਪਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕਿਸੇ  ੀ ਮੁਨਾਫੇ  ਾ ਮੁੜ ਕਨ ੇ਼ਿ ਿਰ  ੇਹਨ।15 

3. ਪਕਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਕਜਕ ਉੱਦਮੀ 

ਇਹ ਲੋਿ ਅਕਜਹਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਿੇਂਕ ਰਤ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਕਰ ਰਤਨ਼ਿੀਲ ਼ਿਰੇਣੀ ਅਿਸਰ 
ਉਹ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜ ੋਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਿਾਫੀ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇ ਾਿੇ  ੇ ਨਾਲ ਕ ਿਸਤ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਨਯਮਾਂ  ੇ ਨਾਲ  ਿੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਬਣ ਜਾਂ ੀਆਂ ਹਨ - ਿਈ  ਾਰ ਸਰਿਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਏਿੀਕਿਰਤ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ  ਿ ੀਆਂ ਹਨ। 15 

4. ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਕਜਕ ਉੱਦਮੀ 

ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਕ ਼ਿ  ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ  ਿੱ ਡੀਆਂ ਸਮਾਕਜਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਕਜਿ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬ ਲਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਹ ਅਿਸਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥ ੇ ਿੱ ਡੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆਂ ਉ ੋਂ 
ਖਤਮ ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਕਜਿ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ  ਾ ਅਕਹਸਾਸ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਸਰਫ 
ਮੁਨਾਫੇ  ੇ ਉਲਟ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਬ ਲਾਅ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਰਤ ਿਰਨਾ ਼ੁਿਰੂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ 
ਹੈ ਕਜਿੱ ਥ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੀ ਚੈਕਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਕਬਲ ਐਡਂ ਮੇਕਲੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇ਼ਿਨ, ਖੜਹੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਸ ਾਲ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਕ ਆਪੀ ਲੋੜ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਤਿੱਿ ਮੁਫਤ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤਿੱ ਿ ਿੁਝ  ੀ ਹੋ 
ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਿ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂ ੀਪਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਅਤ ੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਪਾਰ ਬੰ  ਪੜਤਾਲ ਕ ਿੱਚ ਹੈ - ਜੇਿਰ 
ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂ ਾ ਸਮਰਥਨ 
ਇਿਿੱਠਾ ਿਰ  ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਅਸਫਲਤਾ  ਾ ਛੋਟ ੇਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਪਰਭਾ  ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਿਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ  ਾਪਰਨ 
ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਕਜਿ 
ਉੱ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ  ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਼ਿ ਕ ਆਪੀ 
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ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂ  ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖ ੇ 
ਹੋ।15 

     ਸਮਾਕਜਿ ਿਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਲਈ ਢੁਿ ਾਂ ਢਾਂਚਾ 
 ੇਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਸਮਾਕਜਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਪਹੰੁਚ 
 ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਾਲ  ਿੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਕਮਲ ੀ ਹੈ। 
     ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮਤਾ  ੀ ਤਰਹਾਂ,  ਾਤਾ ਰਣ ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤ ੇ
ਲਾਭਿਾਰੀ ਸਮਾਕਜਿ ਿਾਰਨ  ੀ  ਿਾਲਤ ਿਰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਕਥਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ੀ 
ਕ  ਹਾਰਿ ਹੈ। ਇਹ  ਾਤਾ ਰਨ ਫਿੋਸ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡ ੇ
ਈਿੋਕਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਾਫ ਅਤ ੇਨਕ ਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, 
ਰਕਹੰ -ਖੰੂਹ  ਪਰਬੰਿਨ, ਜਲ ਾਯੂ ਪਕਰ ਰਤਨ  ਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ, 

ਪਾਣੀ  ੀ ਸਪਲਾਈ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ, ਜੈ  ਕ ਕਭੰਨਤਾ  ੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ, ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ   ੇ
ਕ ਗਾੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ  ੀ ਿਟਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਕਹਲਿ ਮੀਆਂ  ਪਾਰਿ 
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਕ ਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਹੀ ਹਨ ਅਤ,ੇ ਉਸ ੇਸਮੇਂ, ਪਰ ੂਕ਼ਿਤ, ਬਰਬਾ , ਨ਼ਿਟ 
ਨਹੀਂ ਿਰ ੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਨਿਾਰਾਤਮਿ  ਾਤਾ ਰਨ ਪ -ਕਪਰੰ ਟ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡ ੀਆਂ। 
     ਆਰਕਥਿ ਸਫਲਤਾ ਲਈ  ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਤੀ ਚਤੰੇਨ ਉੱ ਮੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ। 
ਹਰੇ ਉੱ ਮੀਆ ਂਿੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ।  ੂਜੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ   ੇ
ਮੁਿਾਬਲੇ, ਹਰੇ ਉੱ ਮੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਨੁਿੂਲ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ 
ਫਰਜ਼ਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਿੱਡੀ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਹਕਰਆਲੀ ਉੱ ਮੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਨੁਿੂਲ 
ਤਿਨੀਿਾਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਹਰੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ  ੀ ਿਾ਼ਿਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ ਸੰਿਲਪਾਂ 
 ੇ ਕਗਆਨ  ਆੁਰਾ, ਇਿੱਿ ਹਕਰਆਲੀ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱ ਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ/ਲੋੜ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਹਿੱਲ ਿਰ ਾ ਹੈ।  ਾਤਾ ਰਣਿ ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਕਟਿਾਊ 
ਉਤਪਾ  ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨ  ੇ ਿਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕ ਿੱਚ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: 
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ਕਡ਼ਿਾਈਨ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਨ ੰ  ਘਟਾਓ - ਘਿੱਟ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ ੋਅਤੇ ਕਟਿਾਊ 
ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਬ ਲੋ 

ਕਟਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ - ਅਕਜਹੇ ਸਰੋਤਾਂ  ੀ ਚੋਣ ਿਰ ੋਕਜਨਹ ਾਂ   ੇਿਿੱਢਣ 
ਨਾਲ ਆਲੇ  ਆੁਲੇ  ੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ  ਾਤਾ ਰਣ 
ਅਨੁਿੂਲ ਕਨਿਾਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰੋ। 

ਸਮੱਗਰੀ ਘਟਾਓ - ਸਮਿੱਗਰੀ  ੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਮਾਨ  ੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣਾ 

ਉਤਪਾਦਨ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਓ - ਕਨਰਮਾਣ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਜਨਹ ਾਂ   ੇ
ਸੰਭ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨਿਾਰਾਤਮਿ  ਾਤਾ ਰਣਿ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ 
ਖਤਰਨਾਿ ਰਸਾਇਣਿ ਕਡਸਚਾਰਜ, ਰਕਹੰ -ਖੰੂਹ  ਅਤੇ ਕਨਿਾਸ। 

ਵੰਡ ਨ ੰ  ਵਧਾਓ - ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਮੁੜ  ਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪੈਿੇਕਜੰਗ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ,ੋ  ਸਤਆੂ ਂਨੰੂ  ਿੇਰੇ 
ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਿਰ ੋਅਤ ੇ ੰਡ ੋ

ਆਪਣ ੇਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਘਟਾਓ – ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ  ੀ  ਰਤੋਂ ਘਟਾਓ ਅਤ ੇਸੂਰਜੀ ਜਾਂ ਪੌਣ 
ਊਰਜਾ  ਰਗੇ ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਲੰਮਾ ਕਰ ੋ- ਉਤਪਾ   ੀ ਕਟਿਾਊਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੰੂ  ਿਾਓ, ਮੁਰੰਮਤ 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰ,ੋ ਅਤੇ ਟੁਿੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ  ੁਬਾਰਾ ਕਤਆਰ ਿਰੋ 

ਰੱਦੀ ਪਰਬੰਧਨ - ਰੀਸਾਈਿਕਲੰਗ ਅਤੇ ਮੜੁ  ਰਤੋਂ  ੀਆ ਂਪਕਹਲਿ ਮੀਆ ਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਿਰਨਾ। ਉਤਪਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਿਲ ਿਰ ੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰੋ। 

 ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ ਉੱ ਮਤਾ (ਉਰਫ "ਈਿੋਪਰੀਕਨਓਰਕ਼ਿਪ") ਨੰੂ ਉ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ 
 ਜੋਂ  ਰਕਣਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁਿੱ ਕ ਆ ਂਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਜਾਂ 
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ਸਕਥਰਤਾ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾਂ ੀ 
ਹੈ। ਇਹ  ਾਿੰ਼ਿ 1990   ੇ ਹਾਿ ੇਕ ਿੱਚ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਿੱਟ 'ਤ ੇਈਿੋ-
ਉੱ ਮਤਾ  ੀਆ ਂਿਈ ਉ ਾਹਰਣਾਂ ਕ ਿੱਚ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: 

- ਇਿੱਿ ਮਿਸ  ਨਾਲ ਬਲੌਕਗੰਗ 

- ਸੋ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ  ਾ ਪਰਭਾ  

- ਪੋਡਿਾਸਕਟੰਗ 

- ਇਿੱਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਆਡੀਓਬੁਿੱ ਿ ਬਣਾਉਣਾ 

- ਇਿੱਿ ਕਡਜੀਟਲ ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਿੋਰਸ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨਾ 

- ਇਿੱਿ ਐਪਲੀਿੇ਼ਿਨ ਜਾਂ SaaS (ਇਿੱਿ ਸੇ ਾ  ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫਟ ੇਅਰ)  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ 

ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਕ ਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚਣੋ ਿਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਕ ਚਾਰ ਿਰ:ੋ ਸਮਾਂ, ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ, ਜੋਖਮ, ਉਪਲਬਿ ਨਿ ੀ, ਅਤੇ ਕਨ ਼ੇਿਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਾਂ 
 ੀ ਕਿਸਮ। ਸਕਥਰਤਾ ਕਿਕਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ਨ   ੇਇਿੱ ਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਹੈ ਜੋ 
ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆ ਂਪੀੜਹੀਆ ਂ ੀ ਕਨਰੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਮੰਨ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਕਤਿ/ਨੈਕਤਿ ਿੰਮ ਿਰਨ 
ਕ ਿੱਚ ਡੂੰ ਘੀ ਜੜਹ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਕਜਹੀਆਂ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਿਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ 
ਜੋ ਮੌਜੂ ਾ ਪੀੜਹੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਂ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਨੰੂ 
ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਂ ੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਕਟਿਾਊ ਉੱ ਮੀ  ੀ 
ਇਸ  ਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿੱ ਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਮਾਕਜਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰ ਪਹੰੁਚ  ਾ  ਿੀਲ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਨਕ ਆਉਣਯੋਗ 
ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ  ੀ ਆਰਕਥਿ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂ ੇ ਹੋਏ 
ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਿੱ ਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਇਹ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਟਿਾਊਤਾ 
 ਾ ਮਤਲਬ ਕਸਰਫ  ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਹੈ। ਸਕਥਰਤਾ  ੀ ਇਿੱਿ 
ਸਿਾਰਨ ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ ਇਿੱਿ ਖਾਸ  ਰ ਜਾਂ ਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਾ 
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ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਕਸਰਫ  ਾਤਾ ਰਣ, ਬਲਕਿ ਿੁ ਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸੀਲੇ, ਉਤਪਾ  
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਤੇ ਿਈ ਸੰਬੰਕਿਤ ਸੰਿਲਪਾਂ। ਸਕਥਰਤਾ   ੇਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ, ਕਟਿਾਊ 
ਉੱ ਮਤਾ  ਪਾਰਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ੀ ਖੋਜ, ਕਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ ਜੋ 
ਸਮਾਜ ਕ ਿੱਚ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਂ ੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਂ ਕਿ ਉੱ ਮ ਲਈ ਸਮਾਕਜਿ ਅਤ ੇ
 ਾਤਾ ਰਣਿ ਲਾਭ  ੀ ਪੈ ਾ ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ। "ਕਟਿਾਊਤਾ"  ਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ 
ਸੰਿਲਪ  ੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਸਕਥਰਤਾ  ੀਆਂ ਿਾਰਨਾ ਾਂ 'ਤ ੇਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ 
 ੇ ਪਰਤੀਿ   ੇਬੁਕਨਆ ੀ ਹਨ। ਇਸ  ੇਿਾਰਨ, ਸਕਥਰਤਾ ਕਤੰਨ ਥੰਮਹਾਂ 'ਤ ੇਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ: 
ਆਰਕਥਿਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ (ਜਾਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਾ )। ਇਹਨਾਂ ਸੰਿਲਪਾਂ ਨੰੂ 
ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਭ, ਲੋਿ ਅਤ ੇ ਾਤਾ ਰਣ  ਜੋਂ  ੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਪਹੰੁਚ, ਜੋ ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ  ੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਰਤ ਿਰਨ   ੇ
ਨਾਲ ਆਰਕਥਿ, ਸਮਾਕਜਿ ਅਤ ੇ  ਾਤਾ ਰਣਿ ਲਾਭਾਂ   ੇ ਕ ਿਾਸ ਨੰੂ ਜੋੜ ੀ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਕਟਿਾਊ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਾਨ ਮੰਕਨਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ।  ਾਤਾ ਰਣ 
ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਮੁਿੱ ਕ ਆ ਂਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ  ਾਲੀਆਂ ਿੰਪਨੀਆ ਂਨੰੂ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ 
 ਜੋਂ  ੇਕਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਸਸਟਨੇੇਬਲ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ ਸੰਭਾਕ ਤ ਨੁਿਸ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, 

ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਿਰਨ  ਆੁਰਾ ਇਿੱਿ ਸੰਗਠਨ  ੇ ਪੂਰੇ ਜੋਖਮ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ 
ਬ ਲਣ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਸਾਿਨ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ  ੀ ਸੰਸਥਾ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਕ ਿੱਚ ਰੁਿਾ ਟ ਬਣ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਟਿਾਊ ਕ ਿਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਿਰਨੇ ਹਨ। 

(1) ਤਿਨਾਲੋਜੀ; (2) ਘਟਾਓ, ਮੁੜ  ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਿਲ ਪਹੰੁਚ; (3)  ਾਤਾ ਰਨ 
ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਤ ੇਜਾਗਰੂਿਤਾ; (4) ਢੋਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ   ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤ  ੀ  ਰਤੋਂ; ਅਤ ੇ
(5) ਸਮਾਕਜਿ, ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਅਤ ੇਆਰਕਥਿ ਪਕਹਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀ ਨ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ 
ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨਾ। ਕ ਿੱਤੀ ਗਈ  ਰ ਜਾਂ ਗਤੀਕ ਿੀ  ੇ ਪਿੱ ਿਰ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰਿੱਖਣ  ੀ 
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ਯੋਗਤਾ ਸਕਥਰਤਾ  ੀ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱ ਿੀ ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕਸਰਫ  ਾਤਾ ਰਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿੁ ਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸੀਲੇ, ਉਤਪਾ  ਸਪਲਾਈ ਨੈਿੱਟ ਰਿ, ਅਤ ੇ
 ਾਤਾ ਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਿਈ ਹੋਰ ਕ ਚਾਰ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੁਆਰਾ 
ਕ ਕ਼ਿਆ ਂ ੀ ਇਿੱ ਿ ਕ ਆਪਿ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਸਕਥਰਤਾ  ੇ ਆਲੇ 
 ੁਆਲੇ  ੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕਬਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ  ੀ 
ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਕ ਕਭੰਨਤਾ/ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰ ਸੋਰਕਸੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕ ਿੱਚ 
਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ ਤੰ ਰੁਸਤੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ ਾਨ 
ਿਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਥਰਤਾ  ੀ ਿਾਰਨਾ 
ਥੋੜਹ ੇ ਸਮੇਂ  ੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਕਟਿਾਊ ਉੱ ਮੀ ਨ ੀਂ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ੀ ਖੋਜ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ   ੇਲੋਿਾਂ ਲਈ ਸਮਾਕਜਿ ਅਤ ੇ
 ਾਤਾ ਰਣਿ ਲਾਭ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਨੁਾਫਾ  ੀ। ਅਕਜਹੀਆ ਂ
ਖੋਜਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹੇ  ਕ ਮਾਗ, ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਉੱ ਮੀ ਹਨ। 
     ਅਸੀਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ  ਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਚੁਣ  ੇਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ 
 ਾ ਤਿੱਤ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਕਜਿੱਥੇ  ੀ ਰਕਹੰ  ੇਹਾਂ, ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਖੇਡ  ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂ  ੇਹਾਂ। ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇ ੁਆਰਾ 
ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਉੱ ਮੀ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, 

ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਮਨੁਾਫ ੇਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਂ  ੇਹੋ। ਇਹ  ੀ ਸੰਭ  ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਮਨੁਾਫ ੇਲਈ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ 
ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ  ੀ ਤਰਫੋਂ ਕ ਆਪਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ਸੈੇ ੀ 
ਬਣ ਸਿ  ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱ ਮੀ ਮਾਰਗ ਜੋ  ੀ ਹੋ ੇ, ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਰਕਹੰ ਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ ਨੰੂ  ੂਕਜਆ ਂ ਆੁਰਾ ਘਿੱਟ 
ਨਾ ਹੋਣ ਕ ਓ ਜੋ  ਫਾ ਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਹਨਤੀਤਾ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕ ੰ ੇ, ਉ ਾਹਰਣ  ਜੋਂ।16 
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ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ: 

ਆਪਣੇ ਕਨਿੱਜੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣਾ: 
1. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮੁਿੱ ਲ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ 
(ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਚਾਈ, ਇਮਾਨ ਾਰੀ,  ਫਾ ਾਰੀ, ਕਨਰਪਿੱ ਖਤਾ, ਸਨਮਾਨ, ਉਮੀ , ਅਤੇ ਹੋਰ)। 
ਹੇਠਾਂ ਕਲਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥ ੇਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ  ੇਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਹਰੇਿ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੈ 
(ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਕਰ ਾਰ, ਸਿੂਲ, ਖੇਡ ਟੀਮ, ਕ ਼ਿ ਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿੰਮ)। 
3. ਤੁਹਾਡ ੇ ੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਰੇਿ ਮੁਿੱ ਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਇਿੱਿ ਅਸਲ ਜਾਂ 
ਸੰਭਾ ੀ ਰੁਿਾ ਟ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਕਜਸ ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸੰਭ  ਹਿੱ  
ਤਿੱਿ, ਸਪਿੱ ਼ਿਟ ਹੋ ੋ। 
4. ਹਰੇਿ ਮੁਿੱ ਲ  ੇ ਸਮਰਥਨ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਿਾਰ ਾਈ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਿੱਥੇ  ੀ ਕ ਼ੇਿ਼ਿਤਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਮਾਨ ਾਰੀ, ਉਤ਼ਿਾਹ, ਕ ਰੜਹ ਇਰਾ ,ੇ ਅਤੇ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਰਗੀਆ ਂਕਨਿੱਜੀ 
ਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਾਂ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਿੋਈ  ੀ ਹੰਿਾਰੀ, ਹੰਿਾਰੀ, ਖਾਰਜ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਅਤ ੇ
ਹੰਿਾਰੀ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਨਾਲ  ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ਾ। ਹਰੇਿ ਉੱ ਮੀ ਯਤਨ ਉੱ ਮੀ 
 ੇ ਕਨਿੱਜੀ ਮੁਿੱ ਲਾਂ, ਰ ਿੱਈਏ ਅਤੇ ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ।  ਪਾਰਿ ਮੁਿੱ ਲ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਗੁਣ 
ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਈਮਾਨ ਾਰੀ, ਲਗਨ, ਕ ਰੜਹਤਾ, ਨ ੀਨਤਾ, ਸਕਤਿਾਰ, ਉਤ਼ਿਾਹ, 

ਅਤੇ ਕਨਰਪਿੱਖਤਾ। ਮੁਿੱ ਲ ਕ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਿੰਪਨੀ   ੇਫਸੈਕਲਆ ਂ ਆੁਰਾ ਉੱ ਮੀਆ ਂ ੀ 
ਉੱ ਮੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੀ ਕਨਿੱਜੀ ਮੁਿੱ ਲ 
ਪਰਣਾਲੀ  ਾ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇਪਰਭਾ  ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਸਮਝ ਾ ਹੈ, 

ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਂ ਾ ਹੈ, ਕਨਿੱਜੀ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰ ਾ ਹੈ, 

ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ਼ਿਾਸਕਨਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
ਆਲੋਚਨਾਤਮਿ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕ ਰੜਹਤਾ, ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ, ਨਤੀਜੇ-ਅਿਾਕਰਤ ਕ  ਹਾਰ, ਜਨੰੂਨ, 

ਸਕਹਯੋਗ, ਅਨੁਿੂਲਤਾ, ਸਕਤਿਾਰ ਅਤੇ ਹਮ ਰ ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਸਕਥਤੀ 
ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮ਼ਿਨ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਿਈੋ  ਿੀਆ ਮਾਹੌਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ਾ। ਕਸਰਫ ਿਾਰਨਾ ਾਂ   ੇਆਿਾਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਿੱਪ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਨਹੀਂ 
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ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਿ ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਕਿਸ ੇ ੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ  ੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਯਥਾਰਥ ਾ ੀ ਜ ਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ 
ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇ ਾ  ੀ ਖੋਜ ਿਰਿ ੇ਼ਿਰੂੁਆਤ ਿਰ  ੇਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕ ਿੱਤ ੇ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਕ ਿੱਚ  ੁਰਲਿੱ ਭ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਮਕਹੰਗਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚੀ 
ਮਾਰਗ ਰ਼ਿਿ ਼ਿਿਤੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੰੂ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਕਫਰ ਿੰਪਨੀ   ੇਕਮ਼ਿਨ 
ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਮ  ੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕ ਼ਿਾ  ੇ ਇਿੱਿ  ਿੱਡੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ 
ਿਰ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਘਿੱਟ ਸੇ ਾ  ਾਲੇ ਗਾਹਿਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਰਜਾਂ  ੀ ਭੂਗੋਕਲਿ 
ਸਕਥਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ ਿੱਤ ਜੋ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਕਫਰ ਕ ਸਤਾਰ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ  ੇ ਹਨ। ਕਜ ੇਂ ਕਿਸ ੇ
ਕ ਅਿਤੀ  ਾ ਕਮ਼ਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ  ੇ ਨਾਲ ਕ ਿਸਤ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ 
ਬ ਲ  ੇਹਾਲਾਤਾਂ, ਉ ਯੋਗ  ੀ ਤਰਿੱਿੀ, ਅਤੇ ਗਾਹਿਾਂ  ੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਿੰਪਨੀ  ਾ ਕਮ਼ਿਨ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ।  ਪਾਰ ਿਨੈੁਿ਼ਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਪਰਸਪਰ 
ਕਿਰਆ ਾਂ  ੀ ਤਾਿਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ  ੂਕਜਆਂ ਲਈ 
ਹਮ ਰ ੀ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਨਮਰਤਾ ਅਤ ੇਬਹਾ ਰੀ   ੇਗੁਣਾਂ  ਆੁਰਾ 
ਪਾਕਲਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਜੀ ਨ  ਾ ਔਖਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰਤਿੱ   ੋਹਾਂ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿੋ ਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ - ਅਤ ੇਸੰਭ  ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿੱਿ ੋਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ - ਕਜਸ 
ਕ ਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਪੇ਼ਿ ੇਰ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਕਹੰ  ੇ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਰ  ੇਹਾਂ, ਉਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ, ਕਜਸਨੰੂ ਅਿਸਰ 
ਇਮਾਨ ਾਰੀ  ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਉੱਚ ਿੀਮਤੀ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਾਰੀ 
ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ਆੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਤਿ ਕਸਿਾਂਤਾਂ   ੇਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ 
 ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਪਰ ਰਕ਼ਿਤ ਿਰ ੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਕਪਆਰੇ ਹਨ। 
     ਸਫਲ ਼ਿੁਰੂਆਤ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਿਾਫੀ ਆਮ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ  ਾਲੇ 
ਕਿਰ਼ਿਮਈ, ਸੰਚਾਕਲਤ ਸੰਸਥਾਪਿ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਿਾਰ, ਇਿੱਿ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਨੇਤਾ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰਨ  ਾਲੀਆ ਂ ਅਟਿੱਲ ਕਨਰਾ਼ਿਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਅਤ ੇ
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਼ਿਿਤੀ਼ਿਾਲੀ ਹਉਮ ੈ ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਅਿਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਿੰਪਨੀਆ ਂਇਹ ਖੋਜ ੀਆ ਂ
ਹਨ ਕਿ ਇਿੱਿ  ਿੱ ਖਰੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਨੈਕਤਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ  ਿ ੀਆ ਂਹਨ। 
ਿੀ ਉੱ ਮੀ ਅਜੇ  ੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਼ਿੁਰੂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਮਾਨ  ਾ ੀ 
ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਼ਿੈਲੀ ਨੰੂ  ੀ ਅਪਣਾ ਕਲਆ, ਜਾਂ ਿੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ   ੇਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਿੱਟ 
਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਔਿੜਾਂ ਨੰੂ ਹਮ਼ੇਿਾ ਿਮਜੋ਼ਰ ਿਰੇਗਾ? ਇਹ ਇਿੱਿ ਮੁ਼ਿਿਲ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੈ ਕਜਸ 
ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਫਰਮਾਂ ਿੁ਼ਿਤੀ ਿਰ ੀਆ ਂਹਨ. ਿਠੋਰ ਨੇਤਾ ਾਂ  ੀ ਮੰਗ ਿਰਿ ੇ
ਸਮਰਕਪਤ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਟਾਕਲਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ   ੇ
ਬਾਅ   ੀ  ਫਾ ਾਰ  ਰਿਰਾਂ ਨੰੂ ਥੜੋਾ ਕਜਹਾ  ਾਪਸ  ੇਣਾ.17 

     ਉੱ ਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ  ੇ ਚਾਰ ਤਿੱਤ ਹਨ - ਕਨਰਪਿੱਖਤਾ, ਅਨੁਿੂਲਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 
ਇਨਾਮ, ਅਤ ੇਕ ਿਾਸ  ੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਿ ਸੰਗਠਨ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨਾ - ਕਜਸ ਾ ਕਸਿੱ ਿਾ 
 ਪਾਰਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਕ ਿੱਚ ਅਨੁ ਾ  ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ 
ਯਤਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ  ੇਸੰਸਥਾਪਿਾਂ   ੇ
ਕਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ/ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਨ ੇਂ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਕਜਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
     ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਹਿੀਿਤ ਬਣਾਉਣਾ: ਼ਿੁਰੂਆਤ ਿਰਨ  ੇ ਿ ਮ 
ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱਤ ੇਹਨ: 
1. ਇਹ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਿ  ੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

2. ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰ ਪੇ਼ਿ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਪਿੱ ਼ਿਟ ਕ ਿੀ ਸਥਾਪਤ 
ਿਰੋ। 

3. ਸਾਰੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਫੀਡਬੈਿ ਪਰ ਾਨ ਿਰਿੇ ਉੱ ਮੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰੋ। 

4. ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਕਗਆ ਕ ਓ. 

5. ਆਪਣੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਸੌਂਪੋ। 
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6. ਨ ੀਨਤਾ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਹਨ ਜੋ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਕ ਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ  ੇਹਨ। 

ਉੱ ਮੀ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਾਂ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਕਭਆਚਾਰਾਂ  ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂ ੀਆ ਂਹਨ? 

- ਇਿੱਿ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। 

- ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। 

- ਸ ੈ-ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ। 

- ਇਿੱਿ ਪਟਾਿੇ ਹੋਣਾ. 

- ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਹੋਣਾ। 

- ਕਿਕਰਆ਼ਿੀਲ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। 

- ਖੁਿੱ ਲੇ ਕ ਮਾਗ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਾ। 

- ਇਿੱਿ ਮੁਿਾਬਲੇ  ਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ ਹੋਣਾ. 

ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਿ  ਪਾਰਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਚੰਗੇ ਕ ਚਾਰ ਲਾਗੂ 
ਿੀਤੇ ਜਾਂ  ੇਹਨ। ਲੋਿ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਪਨਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ 
ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਕ ਖਾਉਣ  ੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਨ: 
ਸੰਪੂਰਨ ਿੰਮ  ਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ  ੀ ਿੰਪਨੀ   ੇ ਅੰ ਰ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨੰੂ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
     ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਇਸ ਉ ਼ੇਿ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 

ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕ ਅਿਤੀ  ੇ ਰ ਿੱਈਏ, ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 
ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕ ਿੱਚ ਅਕਿਿਾਰ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ  ਾ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਿਰ  ੇਸਮੇਂ ਨ ੀਨਤਾ ਿੰਪਨੀ   ੇਕ ਿਾਸ 
ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ   ੇਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ। 
     ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਹੈ - ਜਾਂ 
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ -ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨਾ - ਰਚਨਾਤਮਿ ਉ ਯੋਗਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਕ ਿੱਚ। ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀ  ਾ ਫਿੋਸ ਆਮ  ਪਾਰਿ ਉੱ ਮੀ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਖਰਾ ਹੰੁ ਾ 
ਹੈ ਜਾਂ, ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ, ਸਮਾਕਜਿ ਉੱ ਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਰਚਨਾਤਮਿ ਜਾਂ ਬੌਕਿਿ ਪੰੂਜੀ 
 ੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਼ਿ਼ੋਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ, ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀ 
ਪਰਕਤਭਾ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ੇ਼ਿਿ ਹੰੁ ੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ   ੇਆਪਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ  ੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮ਼ਿਹੂਰ 
ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਕਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  ੇ  ਪਾਰਿ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ 
 ੀ ਉੱ ਮੀ ਯੋਗਤਾ   ੇਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਿ ਸਭੁਾਅ ਨੰੂ ਜੋਕੜਆ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱਚ 
ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਿ, ਮਡੈੋਨਾ, ਅਤੇ ਕਰਚਰਡ ਬਰਨੈਸਨ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।18 

ਰਚਨਾਤਮਿ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਕਥਿਤਾ  ੇ  ਜੇੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਤ ਮੁਿੱ ਖ ਆਰਕਥਿ 
ਜਾਂ "ਬਡੈਰੋਿ" ਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਾਂ  ਆੁਰਾ  ਿੱ ਖ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ।: 
- ਮੰਗ ਅਸੰਭ  ਹੈ 

- ਰਚਨਾਤਮਿ ਪੇ਼ੇਿ ਰ ਆਪਣੀ ਨੌਿਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾ ੁਿ ਹੰੁ  ੇਹਨ - ਿੁਝ ਰਚਨਾਤਮਿ ਚੀਜ਼ਾਂ 
    ਪਰਕਤਭਾ  ੀ ਇਿੱਿ ਕ ਆਪਿ ਲੜੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ 

- ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਸਾਮਾਨ 

- ਲੰਬਿਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿੱ ਖਰੀ ਪਰਕਤਭਾ 
- ਸਪੀਡ ਤਿੱਤ  ਾ ਹੈ 

- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਿ ਚਿੱਲਣ  ਾਲੇ ਉਤਪਾ  ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 

 

ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀ ਉਹ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇਰਚਨਾਤਮਿ ਜਾਂ ਬੌਕਿਿ ਕਗਆਨ ਅਤ ੇ
ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਿਮਾਉਣ ਲਈ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ
ਸੰਚਾਲਨ  ਆੁਰਾ ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਫਰੀਲਾਂਕਸੰਗ ਸਲਾਹਿਾਰ  ਜੋਂ। ਇਹ ਰ ਾਇਤੀ ਉੱ ਮਤਾ   ੇ
ਉਲਟ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੇ ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਉ ਯੋਕਗਿ  ਸਤਆੂ ਂ   ੇ ਕਨਰਮਾਣ ਅਤ ੇ  ੰਡ 'ਤ ੇ
ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਤਾ ਹੈ। 
 ਇਿੱਿ ਸਫਲ ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀ  ੀਆ ਂਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਾਂ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

- ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
- ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਕਰਆਂ  ਾ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਿਰਨ, ਆਨੰ  ਲੈਣ ਅਤ ੇਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ 

ਹੈ। 
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- ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਕਜਸ ਿੋਲ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ  ੀ ਿਾਬਲੀਅਤ ਅਤ ੇ
ਪਕਹਲਿ ਮੀ ਹੈ. 
- ਉਹਨਾਂ   ੇਕਸਰਜਣਾਤਮਿ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਨੰੂਨ  ੀ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬਤੂ ਭਾ ਨਾ: ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮੀ ਉਹ ਕ ਚੋਲੇ 
ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਜੋ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ ਕਲਆਉਂ  ੇਹਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ  ੂਕਜਆ ਂ
 ੀ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ, ਸਕਤਿਾਰ ਿਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 

 

ਹੇਠਾਂ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁਨਰਾਂ  ੀਆ ਂਉ ਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:  ਪਾਰਿ ਸੂਝ,  ਪਾਰਿ ਜਾਗਰੂਿਤਾ, 
ਪਰਬੰਿਨ ਯੋਗਤਾ, ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ। ਹੇਠਾਂ  ਰਸਾਏ ਗਏ 9 ਗੁਣ  ੀ ਹਨ: 

 
1) ਇਿੱਿ ਕ ਚਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ, ਗਿੱਲਬਾਤ ਅਤ ੇਨੈਟ ਰਿ ਸਾਰੀਆਂ 
ਉ ਾਹਰਣਾਂ ਹਨ 

ਰਚਨਾਤਮਿ ਉੱ ਮਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ੇ ਅੰਤਰ-ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਹੁਨਰਾਂ  ੀ। 
 

2) ਸਰੋਕਤਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕ ਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਿ ਿੰਮ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਨ ੇਂ, ਖੋਜੀ 
ਤਰੀਕਿਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਕ ਿਾਸ ਿਰ ਾ ਹੈ - ਉਤਪਾ ਨ,  ੰਡ, ਅਤ ੇਮੁਿੱ ਲ  ੇ ਨ ੇਂ ਮਾਡਲ - 
ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ  ੇ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਕ ਆਪਿ ਸਮਾਕਜਿ, ਆਰਕਥਿ ਅਤ ੇਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਫਾਇਕ ਆਂ 
'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕ ੰ  ੇਹੋਏ। 
 

3) ਲਚਿਤਾ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਮੂਲ ਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
      ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟ ਕ ਿੱਚ ਕਲਆਉਣ ਕ ਿੱਚ ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ। 
 

4) ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ / ਉਹਨਾਂ  ੇ ਉ ਯੋਗ ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰਨ  ੀ 
ਸਮਰਿੱ ਥਾ 
 

5) ਉਹਨਾਂ  ੇ ਰਾ਼ਿਟਰੀ ਰਚਨਾਤਮਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ 
ਰਚਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਤਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨ  ਾ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

6) ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
 

7) ਪਕਰ ਰਤਨ ਏਜੰਟ: ਇਿੱ ਿ ਫਰਿ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ - ਕਸਰਫ ਹੋਣ  ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ 
 ਪਾਰਿ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ, ਪਰ ਸ ਾਲ ਕ ਿੱਚ  ੇ਼ਿ  ੇ ਬੁਕਨਆ ੀ ਢਾਂਚ ੇ'ਤੇ ਲਾਹੇ ੰ  ਪਰਭਾ  
ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਿੇ  ੀ। 
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8) ਮਾਰਿੀਟ  ੀ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਅਤ ੇਸਮਝ 

 

9) ਸਥਾਨਿ ਮਾਰਿੀਟ  ਾਤਾ ਰਣ ਅਤ ੇਇਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਸਕਥਤੀ  ਾ ਕਗਆਨ; ਮਾਰਿੀਟ 
ਕ ਿੱਚ ਛੇਿਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਹਿੱਲਾਂ ਕ ਿੱਚ ਬ ਲਣ  ੀ 
ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ। 

 

     ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮਾਪ ੰਡ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਪੇ਼ਿ ੇਰਤਾ, ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ੀ ਉੱਤਮਤਾ, ਅਤ ੇ
ਿਾਰਜ਼ਿੀਲ ਪਰਕਤਭਾ ਿੰਪਨੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਮਹਿੱਤ  ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ। ਪਰਬੰਿਨ ਲੋਿਾਂ ਲਈ 
ਸਕਤਿਾਰ, ਹਮ ਰ ੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਜਸ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ 
ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਗਨ, ਪਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਼ਿਮੂਲੀਅਤ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਫ ਸਾਰੇ ਅੰ ਰੂਨੀ 
ਕਹਿੱ ਸੇ ਾਰਾਂ   ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਗਾਹਿਾਂ   ੇ ਕ ਮਾਗ ਕ ਿੱਚ ਉੱਚ ਇਮਾਨ ਾਰੀ, 
ਇਮਾਨ ਾਰੀ ਅਤ ੇ  ਫਾ ਾਰੀ  ਾ ਇਿੱਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-
ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਕਰ਼ਿਤਾ ਇਿੱ ਿੋ ਸੰਗਠਨ ਕ ਿੱਚ ਇਿਿੱ ਠੇ ਿੰਮ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ
ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਿ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ। 20 ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ 
 ੀ ਇਿੱਿ ਕ ਆਪਿ ਤਸ ੀਰ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇ ਾਰੀ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ 
ਅੰਤਰ-ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ   ੇਸਾਰੇ ਤਰੀਿੇ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ 
ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਿੱਢ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ  ਾ ਸਬੰਿਾਂ  ਾ 
ਕਨਰੰਤਰ ਕ ਿਾਸ, ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ  ੇਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਣਾ ਿ ੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਉਭਰੇਗਾ ਜ ੋਂ ਕਿਸ ੇ  ੇਚਣੁੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ 
ਸਕਤਿਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇ ਿਰੀਅਰ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-
ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਹੁਨਰ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕਭਆਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 
ਨੌਿਰੀ  ੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ ਲੇ ਕ ਿੱਚ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਸਫਲਤਾ 
 ੇ ਨਤੀਜੇ  ਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ। ... ਅਿਸਰ ਨਰਮ ਹੁਨਰ  ਜੋਂ 
ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਪਰਸਪਰ ਹੁਨਰ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨ, 

ਝਗਕੜਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ੂਕਜਆ ਂ ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ  ਾ ਜ ਾਬ  ੇਣ  ੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ  ਾ ਸਾਰ ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਅਤ ੇ਼ਿੇਅਕਰੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
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ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ  ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਜ ੋਂ ਇਿੱਿ ਸਫਲ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ ਬਣਨ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਹੁਨਰ ਕਨਿੱਜੀ 
ਲੋਿਾਂ  ਾਂਗ ਹੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੰੁ  ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆ ਂ ਕ ਿੱਚ ਉੱ ਮੀਆ ਂਲਈ 
ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਠੋਸ ਲੋਿ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
      

     ਕਿਸ ੇ ੀ ਿੰਮ   ੇਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣ ੇਕਰਲੇ਼ਿਨਲ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਸਫਾਰ਼ਿਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ:ੋ 
 

1) ਸਿਾਰਾਤਮਿਤਾ  ੇ ਮਹਿੱ ਤ  'ਤੇ ਕਜ਼ਆ ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕ ਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ। ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਰਕਹਣ 
ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਨੌਿਰੀ  ੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਕਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੰੂ ਯਾ  ਕ  ਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਕਿਸੇ ਕਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਿੇ ਪਰੇ਼ਿਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਸਿਾਰਾਤਮਿਤਾ  ੀ ਭਾਲ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨਾ ਿੰਮ  ੇ 
ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 
 

2) ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਾਂ 'ਤੇ ਿਾਬ ੂਰਿੱ ਖੋ। ਜ ੋਂ ਿੰਮ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬ ੂਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਹੈ। ਕਚੜਕਚੜਾ? ਉ ਾਸ? ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁ਼ਿਹਾਲ ਹੋ? 

ਇਿੱਿ ਡੂੰ ਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਬ ੂਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰੋ। ਬੋਲਣ 
 ੇਲੇ ਹਮੇ਼ਿਾ ਼ਿਾਂਤ ਅਤੇ ਸਕਹਣ਼ਿੀਲ ਕ  ਹਾਰ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

3)  ੂਕਜਆਂ  ੇ ਕਗਆਨ  ਾ ਆ ਰ ਿਰੋ. ਤੁਹਾਡ ੇਸਕਹਿਰਮੀਆਂ  ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 
ਭਰੋਸਾ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਪਰੋਜੈਿਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਮ   ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਿਰੋ ਅਤ ੇਿਰੈਕਡਟ  ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰੋ ਕਜਿੱ ਥੇ ਿਰੈਕਡਟ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ   
ਿੀਤੀ ਹੈ। 
 

4) ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਕ ਿੱਚ  ੀ ਕ ਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕ ਨ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱਠ ਘੰਟੇ ਕਬਤਾਉਂ ੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ  ੀ ਕਨਿੱਜੀ ਕਜੰ਼ ਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ 
ਿੁ ਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 
ਇਿੱਿ ਕਬੰ  ੂਬਣਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰੇਗਾ। 
 

5) ਹਰੇਿ ਸਕਹਿਰਮੀ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱ ਿ ਅਨੁਿੂਲ ਼ਿਖਸੀਅਤ ਕ ਼ੇਿ਼ਿਤਾ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ੇ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੰਮ ਨਾ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਕਿਸੇ ਸਕਹਿਰਮੀ  ੀ 
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਼ਿਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਬਲਿੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਿ ਅਨੁਿੂਲ 
ਗੁਣ ਲਿੱ ਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਹੈ, ਆ ਰ਼ਿਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਝ ਪੇ਼ੇਿ ਰ। 
 

6) ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ  ੀ ਭੂਕਮਿਾ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ. ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਪਾਬੰ ੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਤੋਂ ਨਾ 
ਡਰੋ। 
 

7)  ੂਕਜਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮ ਰ ੀ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ  ੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ 
ਿਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਮ ਰ ੀ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਜਹੇ ਹਿੱਲ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   
ਿਰੇਗੀ ਜ ੋ਼ਿਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹਨ। 
 

8)  ੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਪਕਰ ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ। ਸੋ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿਾਲਜ 
 ੇ ਪੁਰਾਣੇ  ੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸਕਹਿਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕ ਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਤ ੇ ਿੁਝ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ 
ਕਮਲਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰੋ। ਉਹ ਕਿਆਨ  ੇਣਗ ੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਾਹ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇਿੰਮ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

 

     ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਪੰਜ ਪੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ  ੰਡਣਾ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੈ: ਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ 
ਿਰਨਾ, ਮੌਿ ੇ ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ, ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ, ਿੰਪਨੀ  ਾ ਗਠਨ/ਲਾਂਚ, ਅਤੇ  ਾਿਾ।21 

 
1. ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇ਼ਿਨ: ਹਰ ਨ ਾਂ ਉੱ ਮ ਇਿੱਿ ਕ ਚਾਰ ਨਾਲ ਼ੁਿਰੂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ, 

ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਸੰਭਾ ੀ ਹਿੱਲ  ੇ ਸੰਿਲਪ  ੇ ਨਾਲ ਿੁਝ ਹਲਿੇ  ੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆ  ਾ  ਰਣਨ ਸਮਝ ੇ 
ਹਾਂ। (ਇਸ ਪੜਾਅ  ੀ ਇਿੱਿ ਕ ਼ੇਿ਼ਿਤਾ ਅਜੇ  ੀ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚ ਹੈ।) 
 

2. ਮੌਿੇ  ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ: ਇਹ ਉਹ ਿ ਮ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ੇ ਹੋ ਕਿ ਿੀ ਇਿੱਥ ੇਕਨ ੇ਼ਿ 
ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਮੌਿਾ ਹੈ। ਕਨ ੇ਼ਿ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰੂਜੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 
ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ ਤੋਂ, ਅਤ ੇਲੋਿਾਂ  ੇ ਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ  ਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ। . ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਜ ੇਂ 
ਕਿ ਬੌਕਿਿ ਸੰਪਿੱਤੀ, ਕਨਿੱਜੀ ਕਰ਼ਿਤੇ, ਭੌਕਤਿ ਸੰਪਤੀ ਆਕ  'ਤੇ  ੀ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 

3. ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਿੱਿ  ਾਰ ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਲੈਂ  ੇਹੋ ਕਿ ਇਿੱਿ ਮੌਿਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਮੌਿੇ 
 ਾ ਲਾਭ ਕਿ ੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਈ ਇਿੱਿ ਯੋਜਨਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਯੋਜਨਾ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੇ ਇਿੱਿ ਿਾਫੀ ਸਿਾਰਨ 
ਸਮੂਹ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਼ੁਿਰੂ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਫਰ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਰੂਪ ਿਾਰਣ  ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁੰ ਝਲ ਾਰ ਬਣ 
ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ  ੇ ਪੜਾਅ ਕ ਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ  ੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ: ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾ। 
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4. ਿੰਪਨੀ  ਾ ਗਠਨ/ਲਾਂਚ: ਇਿੱਿ  ਾਰ ਜ ੋਂ ਿਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮੌਿਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਲ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉੱ ਮੀ ਟੀਮ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਇਿਾਈ  ੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ  ਜੋਂ 
ਉੱ ਮ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। 
 

5. ਕ ਿਾਸ: ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਿੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਲੀਆ ਪੈ ਾ ਿਰਨ, 

ਅਤ ੇ ਕਟਿਾਊ ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ਿੱਲ  ਿਣ  ਿੱਲ ਿੰਮ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ  ਿੱਲ 
ਬ ਲ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਬੰ  ੂ'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਂ  ੇਹੋ। 
 

* ਇਿੱਿ ਚੰਗੀ ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਸਣੁਨਾ, ਸਮੇਂ  ੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰ 
ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨਾ, ਅਤੇ  ੁਹਰਾਉਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਕ ਚਾਰ ਕ ਹਾਰਿ ਹੈ, ਇਸ ਾ ਗਾਹਿਾਂ 
ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ   ੇਨਾਲ ਕਟਿਾਊ ਹੈ।22 

 

* ਅਨੁਿੂਲਤਾ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ, ਛੋਟ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲਤਾ  ੀਆ ਂ
ਿੁੰ ਜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਤੰਨ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਈੋ  ੀ 
ਹੋ ੇ।23 

 

* ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਗਤੀਕ ਿੀ  ੀ ਚੋਣ ਕਿ ੇਂ ਿਰੀਏ:24 

 

1. ਸਮਾਜ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਛਾ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
2. ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਾਂ  ੀ ਿੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਜਾਂ ਲੋੜ ਚੁਣ  ੇਹੋ - ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਨ਼ਿਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਿ ੇਂ 
ਿਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਲੋਿਾਂ  ੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਹੈ। 
3. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਹਨ? 

 

ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ੇ ਖੋਜ ਪੜਾਅ  ੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇ ਜੋਂ  ਪਾਰਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ 
 ੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਪਛਾਣ ਅਤ ੇ
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ਮੁਲਾਂਿਣ  ਾ ਿੰਮ ਗੰੁਝਲ ਾਰ ਹੈ; ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ਿੀਆ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਿੇ 'ਤ ੇ
ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਿਾਂ, ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਤਿਨੀਿੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਤ ੇ
ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀ ਇਿੱ ਿ ਕ ਼ਿਾਲ ਼ਿਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ  ੀ ਮੰਗ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ 
 ਪਾਰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਿੱ ਿ  ਾਰ ਮੌਿਾ ਕਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਇਿੱਿ 
ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਕ ਸਕਤਰਤ  ਪਾਰਿ ਯੋਜਨਾ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 
 ੀ ਨ ੇਂ ਉੱ ਮ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ 
ਲਈ ਟਰਿੈ 'ਤ ੇ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਿਣ ਮਾਪ ੰਡ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
ਕਰਸੋਰਕਸੰਗ: ਕਰਸੋਰਕਸੰਗ ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਾ ਤੀਜਾ ਿ ਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱਚ 
ਉੱ ਮੀ  ਆੁਰਾ ਕ ਿੱ ਤ ਅਤ ੇਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੋਤਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ, ਉੱ ਮੀ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨ ੇਂ ਉੱ ਮ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ  ੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਕਮਲ ਾ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ: ਕ ਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤ ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਸਥਾਪਤ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ  ਪਾਰਿ 
ਿਾਰ ਾਈਆ ਂ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, 
ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ ਪਰਬੰਿਨ ਢਾਂਚ ੇਜਾਂ  ਰਜੇਬੰ ੀ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ 
ਿਾਰਜ਼ਿੀਲ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ਾ ਹੋ ੇਗਾ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕ ਿਸਤ ਹੰੁ  ੇ
ਹਨ।  ਾਢੀ:  ਾਢੀ ਉ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ 
ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਸ ੇ  ਾਿੇ ਅਤ ੇਕ ਿਾਸ ਬਾਰੇ 
ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਾ ਹੈ।  ਸਤਆੂਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਸਮੁਿੱ ਚੀ 
ਉੱ ਮੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ੀ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਿੱਿ  ਿੱਡੀ ਤਲ ਲਾਈਨ ਹੰੁ ੀ 
ਹੈ।  
     ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਉੱ ਮੀ ਆਪਣ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਜ ੋਂ ਉਹ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱ ਿ ਮਾਚ ੋਉੱ ਮਤਾ  ਾ ਕਸਿਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕਹੰ ਾ 
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ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, "ਡਰ"  ਾ ਅਨੁਭ  ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਉੱ ਮ ਲਈ ਹਫਤੇ ਕ ਿੱਚ 80 ਘੰਟ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਮਰਕਪਤ ਿਰਨਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਇਹ ਿਾਰਨਾ ਕਨ਼ਿਕਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ਾ 
ਜੇਿਰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਪੈਰ ਰਿੱਖ ਿ ੇਆਪਣੀ ਸਿੱਟਬੇਾਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਿ ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 
ਸਟਾਰਟਅਪ ਕ ਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ੇ ਹਨ ਜੇਿਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੰਭਾਕ ਤ ਘਟਨਾ ਾਂ ਹਨ, ਨਾ 
ਕ ਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਾਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਨ ੇਂ ਉੱ ਮਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ  ੀ ਆਜ਼ਾ ੀ ਕ ੰ ੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਜਹੜੇ 
ਆਪਣ ੇਮਾਲਿਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਿਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ੇ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ  ਫਾ ਾਰੀ 
 ੇ ਫਰਜ਼  ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰ )ੇ। ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ ਉੱ ਮਤਾ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ 
ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ੀ 
ਨੌਿਰੀ ਉ ੋਂ ਤਿੱਿ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਤਿੱਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਿੱਿ ਕਨ਼ਿਚਤ ਆਿਾਰ ਤਿੱਿ 
ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਜਾਂ ਾ। ਇਿੱ ਿ  ਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ  ਿੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਪਿ 
 ੇ ਪੂਰੇ ਕਿਆਨ ਨੰੂ ਹੁਿਮ   ੇਸਿ ਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਨਿਾਸ ਿਰ ਾ 
ਹੈ।25 

     ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮੀ ਉਹ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਜੋ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹੋਏ ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ 
ਸਥਾਪਤ ਿਰ  ੇਹਨ। ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਉੱ ਮਤਾ ਤੋਂ  ਿੱਖਰੀ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱ ਮੀਆ ਂਨੰੂ ਖਤਮ ਿਰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇ
ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਿੰਮ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ (ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਕਸਿ ਿਮਜੋ਼ਰੀਆ ਂ  ੇ ਿਾਰਨ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ 
ਿਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘਿੱਟ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ ਿੱਚ ਪਰਤੀ ਹਫਤ ੇ30 ਘੰਟ ੇਤੋਂ 
 ਿੱ ਿ। 
 

* ਇਿੱਿ ਹਾਈਕਬਰਡ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਿੀ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਹੰੁ ਾ ਹੈ? 

 

1. ਼ਿੁਰੂ ਿਰ:ੋ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਹਰ ਿੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਿੀ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਿਰ ਸਿ  ੇਸਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
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 ੇ ਹੋਰ ਕ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਿੋਈ  ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿ ੇ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰ ਾ। ਬਸ ਇਿੱਿ ਚੋਣ 
ਿਰੋ ਅਤ ੇ਼ਿੁਰੂ ਿਰੋ। 
 

2. ਸੰਘਰ਼ਿ: ਿੁਝ ਔਖੇ ਪਲ ਹੋਣਗ,ੇ ਪਰ ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਕ ਕ ਆਰਥੀ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬਤੂ ਿੰਮ  ੀ ਨੈਕਤਿਤਾ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ 
ਲੰਘਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ। 
3.  ਿੱਡ ੇਹੋ ੋ: ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ 
ਿਰੋ। 
 

1. ਜੇਤ ੂਬਣੋ: ਹਰ ਿਈੋ ਿਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਿਈੋ ਲੜਾਈ ਕ ਿੱਚ ਡਟ ੇ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਛਾਣ ੋ ਕਿ ਕਿ ੇਂ ਠੀਿ ਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ  ਾਪਸ ਕਿ ੇਂ 
ਆਉਣਾ ਹੈ। 

 

* ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱਦਮਤਾ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇ

 
- ਤੁਹਾਡਾ ਰਨ ੇਅ ਅਜੇ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਰਨ ੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਪੈਸਾ 
ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤ ੇਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਿੇ ਜਾਂ ਆਮ ਨ  ਿਾ ਿੇ 
ਆਪਣਾ ਰਨ ੇ ਲੰਮਾ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲ ੀ ਛਾਲ ਮਾਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾ  
ਹੋ ਜਾ ੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰ ੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਘੜੀ ਕਟਿਣ ਲਿੱ ਗ ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਿੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰ  ੇਹੋ। 
 

- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਿ ਰਿੱ ਖੋ। ਸੰਸਥਾਪਿ  ਾ ਨੈਿੱਟ ਰਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ੁਿਰੂ ਿਰਨ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਅੰ ਾਜ਼ੇ 
 ਾਲੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਨੌਿਰੀ ਛਿੱਡ ਕ ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਿੱਟ ਰਿ  ੇ 
ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱ ਿ ਪਹੰੁਚ ਗੁਆ ਕ ੰ ੇ ਹੋ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰਨ  ੀ ਮੁਕਹੰਮ ਼ੁਿਰੂ ਿਰਨ 
ਜਾਂ ਗਾਹਿ ਹਾਸਲ ਿਰਨ  ੇ ਖਤਰਨਾਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨੈ ੀਗੇਟ ਿਰਨਾ  ਿੇਰੇ ਮੁ਼ਿਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 

- ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਾਪਸ ਉਛਾਲਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 
ਸਟਾਰਟਅਪ ਉ ਯੋਗ  ੇ ਨਾਲ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਿੁਚਲਣ  ਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਉ ੋਂ ਤਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਿ ੇ 
ਹੋ ਜ ੋਂ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ .ੇ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਿੋਈ ਝਟਿਾ 
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ਲਿੱ ਗ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ  ੁਨੀਆਂ  ਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਰ ਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡ ੇਅੰ ਰ ਡੁਿੱ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅ   ਾਪਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਿੋਈ ਹਾ਼ਿੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਹਾਰਿ ਕ ਿਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ  ਪਾਰਿ 
ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਿੁ ਰਤੀ ਅਤ ੇਜੋਖਮ-ਮੁਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਉੱ ਮੀ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ ਬਣਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ੇ। ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਉੱ ਮੀ ਯਤਨਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਿਮਾਉਣ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ-ਅ ਾਇਗੀ, ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਅਤੇ  ਿੱ ਿਾਰੀ ਿੰਮ ਿਰਨ  ਾ 
ਫਾਇ ਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਜੀ ਨ ਼ੈਿਲੀ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ 
ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮੀਆਂ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ ਜਾਂ 
ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫੁਿੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀ ਿਰਨ  ੀ ਿੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ 
ਪਾਣੀਆਂ  ੀ ਪਰਖ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉੱ ਮ  ੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉੱ ਮੀ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ 
 ੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ ਸ ੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਡੁਿੱ ਬਣ ਨਾਲੋਂ 
ਤਰਜੀਹੀ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਘਿੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰ  ਉੱ ਮੀ ਤਰਿ ਨਾਲ ਹਾਈਕਬਰਡ ਉੱ ਮਤਾ  ੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿ ੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸਮਰਿੱਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਿਿੱਠਾ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਆਪਣੀ 
ਡੁਿੱ ਬੀ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ। 
     ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ  ੇ ਕ  ਹਾਰ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਨਰਿਾਰਿ ਕ  ਹਾਰ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ 
 ਾ ਇਰਾ ਾ ਹੰੁ  ੇ ਹਨ - ਨਾ ਕਿ ਕ ਹਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਰ ਿੱਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰਫ 
ਇਰਾਕ ਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਨ  ੀ ਉਮੀ  ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਆਂ  ੀ ਿਾਰਨਾ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ 
 ੀ ਪਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਖਰਚ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਜਨਾ  ਜੋਂ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

     ਜ ੋਂ ਇਰਾ ੇ ਅਤੇ ਕਿਕਰਆ ਕ ਚਿਾਰ ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ  ਾ ਅੰਤਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਜ ੋਂ ਇਰਾ  ੇਅਤ ੇਿੀਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਿਾਰ ਾਈ  ੇ ਕ ਚਿਾਰ ਼ਿੁਿੱ ਿਤਾ  ਾ ਇਿੱਿ ਉੱਕਚਤ 
ਪਿੱਿਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾ  ੇ ਅਤੇ ਕਿਕਰਆ 
ਕ ਚਿਾਰ ਸਬੰਿ ਮਜ਼ਬਤੂ ਹੋ ੇਗਾ। ਼ਿਖਸੀਅਤ, ਜਨਸੰਕਖਆ ਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਾਂ, ਰ ਿੱਈਏ, ਜਾਂ 
ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ  ੇ ਉਲਟ, ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱਿ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਫਸੈਲਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਇਰਾ  ੇ
ਹੋਰ ਿਾਰਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਫਲਤਾ   ੇ ਿੇਰੇ ਸਹੀ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਹਨ। ਉੱ ਮੀ ਇਰਾ ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ, 
ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ, ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ੁਆਰਾ ਼ਿਰੂੁ ਿੀਤ ੇਜਾਂ  ੇਹਨ, ਜੋ ਬ ਲੇ ਕ ਿੱਚ 
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ਉੱ ਮੀ ਿਾਰ ਾਈ  ੁਆਰਾ ਼ਿੁਰੂ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਉੱ ਮਤਾ ਨੰੂ  ਾਤਾ ਰਣ  ੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆ ਂ
ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਉ ਯੋਕਗਿ ਯਤਨਾਂ  ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ, ਼ਿਮੂਲੀਅਤ ਅਤ ੇ ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ਜੋਂ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥ ੇਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਯਤਨ ਨੰੂ ਖੋਜ (ਖੋਜ) ਕ ਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ 
(ਕਜ ੇਂ, ਬੋਿਾਤਮਿ, ਕ ਹਾਰਿ, ਕ ਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ)  ੇ ਕਨ ਼ੇਿ  ਜੋਂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ 
ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਼ਿ਼ੋਿਣ) ਇਿੱਿ ਸੰਭਾ ੀ ਮਿੌੇ  ੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 
ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚਾਲ-ਚਲਣ  ਆੁਰਾ ਪਰਤੀਕਬੰਬਤ ਹੰੁ ੀਆ ਂਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਰਾ  ੇ
ਮੰਕਨਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਰੁਚੀਆਂ, ਜ ੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ   ੇਮਾਨਕਸਿ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱਚ ਮੌਜੂ  
ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ, ਉ ੋਂ ਤਿੱਿ ਇਰਾ ੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁ  ੇਜ ੋਂ ਤਿੱਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕ ਿੱਚ ਸਪਿੱ਼ਿਟ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ੇ। ਇਰਾਕ ਆ ਂ  ੇਿੇਂ ਰ ਕ ਿੱਚ ਰੁਚੀਆ ਂ ਾ ਇਿੱ ਿ ਬੋਿਾਤਮਿ ਅਤ ੇਕ ਹਾਰਿ 
ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਚਤੰੇਨ ਟੀਚੇ  ਿੱਲ ਿੇਂ ਕਰਤ ਹੈ। ਕਨਿੱਜੀ ਇਰਾ ਾ 
ਕਨ਼ਿਕਚਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕ  ਹਾਰ  ਾ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਰਾ ਾ ਕ ਚਾਰਾਂ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਮਨ 
 ੀ ਸਕਥਤੀ  ਾ ਹ ਾਲਾ   ੇਸਿ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ  ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨਾ 
ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਪਰੇਰਣਾ  ਾ ਹ ਾਲਾ  ੀ   ੇਸਿ ਾ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ ਅਤ ੇਇਿੱਛਾ ਨੰੂ 
ਤਰਿ ਨਾਲ ਇਿੱਿ  ੂਜੇ   ੇਪੂਰਿ ਹੋਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਿੱ ਛਾ ਪਰੇਰਣਾ ਪੈ ਾ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਰਜ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸੀਮਾ  ਣੇ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ 
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ, ਕਸਰਫ ਪਰਰੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ  ਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਿੱਛਾ, ਤਰਜੀਹ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
 ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਾ ਕਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਿਰ ੇ ਹੋਏ ਉਪਲਬਿ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਜਾਣਿਾਰੀ 'ਤੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂ ੇ ਹਨ। ਜੋਖਮ  ੇ ਪਿੱ ਿਰ, ਭਾ ਨਾਤਮਿ 
ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਤਰਿਪੂਰਨ ਪਹੰੁਚ ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਨਾਜੁ਼ਿ 
ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਕ ਤ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਾਰ ਾਈ  ੇ ਿ ਮਾਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਿਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਏ ਜਾਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਕਸਿ ਇਰਾ ੇ ਸਹੀ 
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ਿ ਮ ਚੁਿੱ ਿਣ  ਾ ਪੂਰ -ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਪਿੱਿਰ ਹਨ। ਇਰਾ ਾ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਕਿਸੇ  ੇ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇ
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ  ੀ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਕਜੰਨੀ ਸਾਫ ਹੋ ੇਗੀ, ਕਿਸ ੇ  ੇਇਰਾ  ੇ
ਸਾਫ ਹੋਣਗ,ੇ ਅਤ ੇਬਾਅ   ੀਆ ਂਿਾਰ ਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱ ਮਤਾ  ੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ 
ਰ ਿੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਿ ਮ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਕ ਅਿਤੀ   ੇਇਰਾ  ੇਅਤ ੇਪਰੇਰਣਾ 
ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, "ਕਗਆਨ 
਼ਿਿਤੀ ਹੈ." ਕਿਸ ੇ ੀ ਪਸੰ    ੇਿਾਰੋਬਾਰ   ੇਸੰਬੰਿ ਕ ਿੱਚ ਕਸਿੱ ਕਖਆ  ੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ 
ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਇਿੱ ਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰ ਿੱਈਏ ਅਤ ੇਅਿੱ ਗੇ  ਿੀਆ ਕ  ਹਾਰਿ ਿ ਮਾਂ  ਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਇਰਾ ੇ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਪਕਰ ਾਰਿ ਸਮਰਥਨ ਉੱ ਮੀ ਇਰਾ  ੇ
ਨੰੂ  ੀ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਰ ਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਜੋਖਮ ਲੈ ਿੇ ਪਕਰ ਾਰਿ ਕ ਿੱਤ ਨੰੂ ਖਤਰੇ 
ਕ ਿੱਚ ਪਾਏ ਕਬਨਾਂ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਰ਼ਿਨ, ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਲਾਭ ਲਈ "ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਕ  ਹਾਰ" ਲਈ 
ਕਨਯਮਤ ਪਕਰ ਾਰਿ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂ ਰਾ ਇਿੱਿ  ਿੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਉ ਮੀ ਕ ਚਾਰ 
ਅਿੀਨ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ   ੇਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ  ਿੱ ਖਰੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ  ੇ ਯੋਗ 
ਹਨ। ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਕ  ਹਾਰ ਇਿੱਿ ਮਾਨਕਸਿਤਾ  ਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਜਸ ਾ ਉ ੇ਼ਿ  ਪਾਰਿ 
ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ, ਇਿੱਿ  ਾ ਉ ਼ੇਿ 
ਕ ਿੱ ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅ    ੇਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਜਹੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਿੱ ਲਹ ੀ ਹੈ 

     ਆ ੇਗ਼ਿੀਲਤਾ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਬਨਾਂ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ ਅਤੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨ  ਾ ਹ ਾਲਾ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। ਕਬਨਾਂ ਸਚੋੇ-ਸਮਝੇ ਿੰਮ 
ਿਰਨਾ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ  ੀ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ 
ਕ ਆਪਿ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਅਤ ੇਕ ਚਾਰ- ਟਾਂ ਰੇ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ  ਿ  ੇਹਨ ਕਿ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ ਸਕਥਤੀਆ ਂਕ ਿੱਚ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ, ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ, ਅਤ ੇ
ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ   ੇਿਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਅਸੰਭ  ਹੈ। ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਅਿਰੰਗ 
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 ੇ ਅਿੱ ਗੇ ਝੁਿਣ  ੀ ਬਜਾਏ, ਉੱ ਮੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ੇ ਹਨ ਜੋ ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁ  ੇਹਨ। ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਕ ਅਿਤੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਕਥਤੀਆ ਂ ਿੱਲ ਕਖਿੱਚੇ ਜਾਂ  ੇ
ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਉੱ ਮਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ   ੇਬਾ ਜੂ  ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ 
ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਾ ਖੋਜ ਮੁਿੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ  ਹਾਰ 'ਤ ੇਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ੇ ਪਰਭਾ  
ਲਈ ਢਿੁ ੀਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਇਿੱਿ ਚਤੰੇਨ ਬਿੋਾਤਮਿ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਜੋਂ ਉੱ ਮਤਾ 
ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਘਟਨਾ  ੀ ਹਰ ਕ ਨ   ੇਅੰਤ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਡਾਇਰੀ ਰਿੱ ਖੋ 
ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਤਸੁੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾ  ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ ਾਬ ਕ ਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਕ ਿੱਚ ਤਸੁੀਂ ਮਕਹਸਸੂ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਚੰਗੇ ਪਰਭਾ  ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿੀਤਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਰਭਾ  'ਤ ੇਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸੁਕਣਆ ਅਤ ੇਉਡੀਿ ਿੀਤੀ ਹੈ।   ੋ
ਹਫਕਤਆ ਂ  ੇਅੰਤ ਕ ਿੱਚ ਕਿਸ ੇ ੀ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੌਗ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ। ਕਿਸ ੇ ੀ 
ਟਕਰਗਰਸ  ੀ ਭਾਲ ਿਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜਲ ੀ ਿਾਰ ਾਈ ਕ ਿੱਚ ਿਿੱਿ  ੇਹਨ, ਅਤ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਈੋ  ੀ ਟਕਰਗਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸੰਜਮ ਅਤ ੇਇਿਾਗਰਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱਖਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ੇ ਹਨ। ਟਕਰਗਰਸ ਕ ਿੱਚ ਖਾਸ ਕ ਅਿਤੀ, ਸਕਥਤੀਆ ਂਜਾਂ 
ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ। ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਉੱ ਮੀ ਮੌਕਿਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀ  ੇਹਨ, ਮੌਕਿਆਂ  ੀਆਂ ਕ ੰਡੋਜ਼ ਬੰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਲ ੀ 
ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਿ ਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ 
ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਂ ੀ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਜੋ ਇਹ ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ 
ਕਿ ਿੀ ਇਿੱਿ ਸਕਥਤੀ ਇਿੱਿ ਮਿੌ ੇ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ, ਉਸ ਿੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨ  ਾ ਿੋਈ 
ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸਕਥਤੀ ਇਿੱਿ "ਅਸਲੀ" ਉ ੇ਼ਿ  ੇ ਮਿੌੇ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿੀ ਕ ਅਿਤੀ ਮਿੌੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੈ;  ੂਜੇ ਼ਿਬ ਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਉੱ ਮੀ ਮਿੌੇ 
ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ 'ਤ ੇਅਨੁਮਾਕਨਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸਕਥਤੀਆ ਂਲਈ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ
 ੀਆ ਂਪਰਤੀਕਿਰਆ ਾਂ (ਉ ਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਜ ੋਂ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਮਿੌੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣ  ੇਹੋਏ) ਪਰਭਾ ੀ 
ਅਨੁਭ ਾਂ  ਆੁਰਾ ਪਰਭਾਕ ਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਿਸਰ ਪਰਤੀਕਬੰਬਤ ਕ ਚਾਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ 
 ੀ ਬਜਾਏ ਆ ੇਗ਼ਿੀਲਤਾ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਜ ੋਂ ਫੌਰੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ 
ਜਾਂ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਨਤੀਕਜਆ ਂ ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, 
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ਤਾਂ ਕਚੰਤਾ, ਡਰ, ਜਾਂ ਕਚੰਤਾ  ਰਗੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾ ੀ ਅਨੁਭ  ਕਢਿੱਲ  ਾ ਿਾਰਨ ਬਣ 
ਸਿ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਾਰ ਾਈ  ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਰੋਿ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਕਹਚਕਿਚਾਹਟ, ਼ਿਿੱਿ ਅਤ ੇ
ਕਢਿੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ੇ ਆਮ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ  ੇਰੀ 
ਨਾਲ ਿਾਰ ਾਈ  ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ ੇ ਹਨ। ਖੁ਼ਿੀ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹ 
ਮਕਹਸਸੂ ਿਰ ੇ ਹਨ ਜ ੋਂ ਉਹ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ  ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਭਕ ਿੱ ਖ  ੇ ਫਾਇਕ ਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ੀਆ ਂਉੱਚ ਉਮੀ ਾਂ ਹਨ, ਸਨਸਨੀ ਭਾਲਣ 
 ਾਲੇ ਅਕਜਹੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆ ਂ  ੇਬ ਲੇ ਸਰੀਰਿ, ਸਮਾਕਜਿ, ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਕ ਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ 
 ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਇਨਾਮਾਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ ਪਰ ਆਪਣ ੇ
ਉਤ਼ਿਾਹ ਨੰੂ ਿਾਬੂ ਕ ਚ ਰਿੱ ਖੋ। 
ਜ ੋਂ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੁਝ ਲੋਿ ਕਨਰਣਾਇਿ, 

ਊਰਜਾ ਾਨ ਅਤੇ  ਾਰ- ਾਰ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ।  ੂਸਰੇ,  ੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਸਾ ਿਾਨ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਅਕਿਕਰਆ਼ਿੀਲਤਾ ਿਾਰਨ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ. ਕਿਸੇ  ੀ ਉੱ ਮੀ ਫਸੈਲੇ ਕ ਿੱਚ 
ਅ ੇਸਲੇਪਨ ਨੰੂ ਿਾਬ ੂਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕ ਿੱ ਤੀ, ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਅਤ ੇ
ਪਕਰ ਾਰਿ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ  ੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਇਿੱਿ 
ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਲਈ ਅਨੁਿੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ  ੀ 
ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਟੀਮ  ਰਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਸਾਰਥਿ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਭਰ  ਾ 
ਿੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ  ੂਕਜਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਪੇ਼ਿ ੇਰ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਟੀਮ  ਰਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉ ਮੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ   ੇਤਾਜੇ਼ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿ ਹਿੱਲਾਂ  ੀ ਖੋਜ 'ਤ ੇਹਨ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਿਈੋ 
਼ਿਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਪੂਰੀ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਮ   ਿਰੇਗਾ। ਇਿੱਿ 
ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਾ ਇਿੱਿ ਕ ਼ਿਾਲ ਸੰਗਰਕਹ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਖੁ਼ਿਹਾਲ ਹੋਣ  ੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਿੱਿ ਆਪਣ ੇਕ ਲਿੱ ਖਣ ਕ ਚਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾ ਸਿ ਾ 
ਹੈ। 
     ਇਿੱਿ ਸਮੂਹ  ੀ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ 
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ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਬਰੇਨਸਟਾਰਕਮੰਗ  ੇ ਿਾਰਨ, ਟੀਮ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਿਲਪਨਾਤਮਿ 
ਹਿੱਲਾਂ  ੇ ਨਾਲ ਆਉਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਜ ਾਬ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਸਕਹਯੋਗ 
 ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਿ ੇਿੰਮ ਿਰਨਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂ
ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱਤਾ  ਾਲਾ ਿੰਮ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਟੀਮ  ਾ ਇਿੱਿ 
ਮੈਂਬਰ ਕਪਿੱਛ ੇਰਕਹ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ੂਜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਲ ੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਿਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਟੀਮ  ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕ ਿੱਚ  ੰਕਡਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਿੰਮ ਨੰੂ ਸਮੂਹਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ  ਿੇਰੇ 
ਿੁ਼ਿਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਇਿਿੱ ਠੇ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਿੱ ਿ ਪਰੋਜੈਿਟ ਕ ਿੱਚ 
ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡ ੇਿੰਮ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਰ ਮਕਹਸਸੂ 
ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਿ ਨ ੀਂ ਕ ਿੀ  ਾ ਸੁਝਾਅ 
ਕ ੰ  ੇ ਹੋ ਜੋ ਉਤਪਾ ਿਤਾ ਨੰੂ  ਿਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਪੈ ਾ 
ਿਰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਿਾਉਂ ੇ ਹੋ। ਮੁਹਾਰਤ   ੇਕ ਕਭੰਨ ਸੈਿੱਟਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਸਮੂਹ   ੇ
ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਕਖਿੱ ਕਚਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ 
ਇਿਿੱ ਠੇ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ, ਇਿੱਿ  ੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੋਣ  ੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਭਾ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ 
ਉ ਼ੇਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤੂ ਪਰਤੀਬਿੱ ਿਤਾ ਰਿੱ ਖ  ੇਹਨ। ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ ਟੀਮ ਕ ਿੱਚ  ੋ ਜਾਂ   ੋਤੋਂ 
 ਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ  ੀ ਰੁਚੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਕ ਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ   ੋੇਂ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ, 

ਅਤੇ ਉੱ ਮ   ੇਭਕ ਿੱ ਖ ਅਤ ੇਸਫਲਤਾ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ; ਕਜਸ ਾ ਿੰਮ ਸਾਂਝੇ ਟੀਕਚਆ ਂ
ਅਤੇ ਉੱ ਮ  ੀ ਸਫਲਤਾ  ੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕ ਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਕਨਰਭਰ ਹੈ; ਜੋ ਉੱ ਮੀ ਟੀਮ 
ਅਤੇ ਉੱ ਮ ਲਈ ਜ ਾਬ ੇਹ ਹਨ। ਉੱ ਮੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਅਕਜਹੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸਪ਼ਿਟ 
ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂ ਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾ ੀ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਸੰਭਾ ੀ ਗਾਹਿਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ੇ। ਜੋ 
ਲੋਿ ਇਿਇੁਟੀ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੰਪਨੀ ਕ ਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਨ ੇ਼ਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪੈਸ ੇ ਾ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ੇ ਬ ਲੇ ਕ ਿੱਚ  ਿੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕ ਿੱਚ 
ਿਟਤੌੀ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ। ਇਿੱਥੇ ਇਿੱ ਿ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਟੀਮ  ੀਆ ਂਪੰਜ ਭੂਕਮਿਾ ਾਂ 
ਹਨ: ਲੀਡਰ, ਰਚਨਾਤਮਿ ਪਰ਼ਿਾਸਿ, ਼ਿੁਰੂਆਤੀ, ਇੰਸਟਰਿਟਰ, ਅਤ ੇਭਾਗੀ ਾਰ। ਇਹ 
ਸਾਰੇ ਇਿੱਿ ਟੀਮ  ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਇਿੱਿ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਕਨਰ ਼ੇਿਿ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ਇੰਸਟਰਿਟਰ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
 ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸਕਮਆ ਂ'ਤੇ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਸਣੁਨਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਬੋਲਣਾ 
ਸੰਚਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਕਜਿ ਹੁਨਰਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹਨ ਜੋ ਟੀਮ  ਰਿ  ਆੁਰਾ ਕਸਿੱ ਖੇ ਜਾ ਸਿ  ੇ
ਹਨ। ਇਿੱਿ ਟੀਮ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੰੂ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ 
ਕਿ ਨੇਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਿੋਚਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ  ੂਜੇ  ੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣਨੀ 
ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਿੱਿ ਟੀਮ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿਣ। ਇਿੱਿ ਟੀਮ   ੇਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸ ੇਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਸਾਂਝੇ ਉ ਼ੇਿ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 
ਕਮਲ ਿ ੇਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਟੀਮ  ਰਿ ਹਰੇਿ ਟੀਮ   ੇਮੈਂਬਰ ਕ ਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ 
 ੀਆ ਂਿਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੰੂ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿਰ ਿ ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਕਲਆਉਂ ਾ ਹੈ। 
     ਇਸ ਪੁਸਤਿ  ੇ ਪਕਹਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਿਰ ੇ ਹੋਏ, ਲੇਖਿ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤ ੇਜੋ਼ਰ 
 ੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ  ੀਆ ਂ  ੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਅੰ ਰੂਨੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ। ਜ ੋਂ 
ਕਿਸੇ  ਾ ਜੀ ਨ ਬਾਹਰੀ ਿਾਰਿਾਂ  ਆੁਰਾ ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 
ਬਾਹਰੀ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ  ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਸਮੇਂ   ੇਨਾਲ ਅੰ ਰੂਨੀ 
ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਬਣ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲਤਾ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ 
ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਿਰਨ, ਰਿੱਸੀਆਂ ਕਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ  ੇ ਬਾਹਰੀ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ 
ਿਰਨ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਿਾਸ ਕਿਸੇ   ੇਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਕ ਿਾਸ ਅਤ ੇਸਫਲ 
ਕ ਿਾਸ  ਿੱਲ ਅਗ ਾਈ ਿਰਨ  ਾਲੀ ਗਤੀਕ ਿੀ  ੇ ਇਿੱ ਿ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚ-ੇਸਮਝੇ 
ਪੈਟਰਨ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅੰ ਰੂਨੀ ਤਾਿਤ  ੀ ਸਹੂਲਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ 
ਅੰ ਰੂਨੀ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਕ ਰੜਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ  ੀ 
ਮੰਗ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਼ਿਾਨ ਾਰ ਗੁਣਾਂ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ   ੇਅਗਲੇ ਭਾਗ 
ਕ ਿੱਚ  ਰਣਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਨੰੂ  ਰਤਣਾ ਅੰ ਰੂਨੀ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ  ਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਨਾਲ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀ ਕਨਰੰਤਰ ਕ ਿਾਸ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਬ਼ੇਿਿੱ ਿ, ਕਜੰ਼ ਗੀ ਕ ਚ ਿਈੋ 
ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸ ੇਨੰੂ ਹਰ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ ਪੈਂ ੀ 
ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਫਸੈਲਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ ਮਾਰਗ  ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨਾ 
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ਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਜਹੇ ਹਨ ਜੋ, ਲੋੜੀਂ ੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ ਅਤ ੇਕਤਆਰੀ   ੇਕਬਨਾਂ, 
 ਿੱਖ- ਿੱਖ  ਪਾਰਿ ਯਤਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਿੁਿੱ    ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਾਫੀ ਬੇਲੋੜਾ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇ
ਸੰਭਾ ੀ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਲੇਖਿ ਪਾਠਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਕ ਿਾਸ  ੀ ਭਾ ਨਾ 
ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਸਤਿ ਕ ਚ ਪੇ਼ਿ ਿੀਤ ੇਗਏ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਕ ਿੱਚ, ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆ ਂ  ੇਗੁਣ ਪੇ਼ਿ ਿੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਠਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਜੇਿਰ ਉਹ ਿਈੋ  ਪਾਰਿ ਯਤਨ ਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
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ਸਫਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ 
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ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 
 

ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ ਇਿੱਿ ਅੰ ਰੂਨੀ ਚੰਕਗਆੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਨ ੇਂ 
ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ  ੇ ਕ ਿਾਸ ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਨ ਾਂ ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ  ਾ 
ਇਿੱ ਿ  ਿੱ ਖਰਾ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਰਤਣ 
ਲਈ ਅੰ ਰੂਨੀ ਡਰਾਈ  ਹੈ। ਸਸੁਾਇਟੀ ਕਨਰਿਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀ 
ਹੈ। ਿੋਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਡਿੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਸਿੱ ਖ ਾ, ਸ ਾਲ ਿਰ ਾ 
ਅਤੇ ਸੋਚ ਾ ਰਕਹੰ ਾ ਹੈ।27 

 
* ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ   ੇਪੰਜ ਭਾਗ ਹਨ: ਕਨਪੁੰ ਨਤਾ, ਖੋਜੀ ਸੋਚ  ੇ ਹੁਨਰ; ਇਿੱਿ 
ਸਾਹਸੀ ਪਾਤਰ; ਅੰ ਰੂਨੀ ਉਤ਼ਿਾਹ; ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਿਲਪਨਾਤਮਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਜੋ 
ਰਚਨਾਤਮਿ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾਉਂ ਾ, ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਾ ਹੈ। 
 
* ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ ਸਾਨੰੂ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਖੁਿੱ ਲਹ ਿੇ ਅਤੇ ਮੌਕਲਿਤਾ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਮਨ ਨੰੂ 
ਖੋਲਹ ੀ ਹੈ। ਕਜਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣ ੇਕਸਰਜਣਾਤਮਿ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਟੁਿੱ ਟ ਕਗਆ ਹੋ ੇ, 
ਉਸ ਕ ਿੱਚ ਪੀੜਹੀ  ਰ ਪੀੜਹੀ ਲੋਿ ਤੰਗ-ਕ ਲੀ  ਾਲੇ ਬਣ ਸਿ  ੇਹਨ। ਇਹ 
ਸਾਡੀਆਂ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰ  ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ 
ਸਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 
ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ  ੇ ਹੁਨਰ  ੀਆ ਂਉ ਾਹਰਣਾਂ: 
• ਕਰ਼ਿਤ ੇਬਣਾਉਣਾ। 
• ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਛਣਾ। 
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• ਕਨਰੀਖਣ ਿਰਨਾ। 
• ਇੰਟਰੈਿਕਟੰਗ ਅਤ ੇਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ। 
• ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਪਰਯੋਗ ਿਰਨਾ। 
 
* ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਨ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ  ੀ ਉਿਾਰ ਕ ੰ ਾ 
ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ: ਕਸਰਜਣਾਤਮਿ ਅਕਭਆਸਾਂ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ 
ਸਮਿੱ ਕਸਆ-ਹਿੱਲ ਿਰਨ  ੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ, 

ਇਿੱਿ ਪੁਰਾਣ ੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ  ੀ ਨ ੀਂ ਤਿਨੀਿ ਲਿੱ ਭਣ ਜਾਂ ਿੁਝ ਨ ਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ। 
 

* ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ੇ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ 
਼ਿਾਇ  ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਿਾਰ, ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਼ਿਿਤੀਆਂ  ੀ 
ਿਾਢ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ   ੇਨ ੇਂ ਿਣੋ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਿਰ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਪਾਰਿ 
ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਉੱ ਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ  ਲੇਰ ਸੰਿਲਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾ ਿਾਨੀ ਨਾਲ 
ਇਸ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 
 

* ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨ ੀਆਂ ਿਾਰਨਾ ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉੱ ਮ  ੀ ਸਾਰੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨ ੇਂ 
ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕ ਿੱਚ ਜੜਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਿ ਨ ਾਂ 
ਕ ਚਾਰ ਪੈ ਾ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭ  ਹੋਣ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿ਼ੁਿਲ  ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਨੰੂ 
ਮੁਿਾਬਲੇ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਕਿਨਾਰਾ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ।  ਿੱਖ- ਿੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ  ੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨ 
 ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਇਿੱਿ ਕਸਿੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਸਰੋਤ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ   ੇ
ਿੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ ਉਤਪਾ  ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ   ੇ
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ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਅੰ ਰੂਨੀ ਡਰਾਈ  ਆਪਣੇ ਅੰ ਰ 
ਰਚਨਾਤਮਿ ਼ਿਿਤੀ ਨੰੂ  ਿਣ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਾ ਉਤਪਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ 
 ੇ ਸੁਿਾਰ ਨੰੂ ਰਚਨਾਤਮਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀ  ਆੁਰਾ ਸਹੂਲਤ ਕ ਿੱਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ੇ
 ੇ ਚਣੁੇ ਹੋਏ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਅਨੁਿੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ
ਕਡਲੀ ਰੇਬਲ ਕ ਿੱਚ ਕ ਸਥਾਰ ਲਈ ਹਮ਼ੇਿਾਂ ਜਗਹਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ; ਇਹ ਿਲਪਨਾ਼ਿੀਲ ਉੱ ਮੀ 
ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੰਭ  ਸਚੋਣ ਨਾਲ, 

ਬਾਹਰੋਂ ਤਰਿੱਿੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕ ਚਾਰ 
ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਲਪਨਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। "ਆਮ" ਅਤ ੇ"ਰੁਟੀਨ"  ੀ ਸੀਮਾ ਨੰੂ 
ਪਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬਿਸ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਰਰੇਨਾ ਅਤੇ ਿਲਪਨਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਿਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਰ ਾਇਤੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਚੋਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ, ਿੁਝ 
 ਿੱ ਖਰਾ, ਕ ਲਚਸਪ, ਬਹਮੁਖੁੀ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ।  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ 
ਕ ਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਲਿੱ ਭਣਾ ਉ ੋਂ  ਾਪਰ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ 
ਕਿਸੇ  ਪਾਰਿ ਕ ਚਾਰ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਾ ਹੈ। ਿਈ  ਾਰ, ਕਿਸੇ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂ ਆ ਤ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਉਣ ਿਾਰਨ, ਸੋਚਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਕਪਤ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ   ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਕਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਕਿਤ 
ਕ ਕ਼ਿਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਉੱ ਮੀ ਕ ਚਾਰ ਬਣਾਉਣ  ੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂ ੀ 
ਹੈ।  
 

ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਇਿੱਿ ੋਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ  ੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗੈਰ-
ਰ ਾਇਤੀ ਹਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

  

 

 



 

65 

ਸਮਰਪਣ 

 

ਸਮਰਪਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਕ ਨ ਕ ਿੱਚ 12 
ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿ ਹਫਤ ੇ  ੇਸਿੱਤ ਕ ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਕ ਿੱਚ, 

ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਾ ਯਤਨ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 
ਅਤੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਿਰਤ ੇਹੈਂ ॥੨੮॥ 

 
* ਇਿੱਿ  ਚਨਬਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਸਾਥੀ ਪਰਤੀਯੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਪਛਾੜਨ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ  ਪਾਰਿ 
ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਪੜਚੋਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਸ   ੇਨਾਲ,  ਚਨਬਿੱਿਤਾ 
ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰ  ਰੀ ਸਫਰ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   
ਿਰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮ਼ੇਿਾ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕ ੰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਇਿਸਾਰ ਅਤੇ ਇਿਸਾਰ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮੀ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂ ਿੱਖ- ਿੱ ਖ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆ ਂਚੁਣਤੌੀਆ ਂ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ 
ਲਈ, ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਸੰਿਲਪ, ਕ ਰੜਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਨ  ਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਪਰਗਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਕ ਿਾਸ਼ਿੀਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ 
ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਲੋੜੀਂ  ੇਟੀਕਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਰੰਤਰਤਾ  ੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 
* ਕ ਰੜਤਾ ਿੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਕ ਿੱਚ ਪਕਹਲਿ ਮੀ, ਲਗਨ, 

 ਬ ਬਾ ਅਤ ੇਲੰਮੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ  ਰਗੀਆ ਂਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਾਂ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਕ ਰੜ ਇਰਾ ੇ  ਾਲੇ 
ਲੋਿ ਆਪਣ ੇਆਪ  ਾ  ਾਅ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਅਤ ੇ
ਅਗਾਊਂ ਹੰੁ  ੇਹਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਰੁਿਾ ਟਾਂ   ੇਸਾਮਹਣ ੇਬਚਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੰੁ ੀ 
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ਹੈ। ਕ ਰੜ ਇਰਾ ਾ ਸਫਲਤਾ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚਣ  ੀ ਬਹਤੁ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਿੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ 
ਲਗਨ ਅਤ ੇਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅ   ਾਪਸ ਉਛਾਲਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱ ਮੀ 
ਨੰੂ 10 ੀਂ ਫੋਨ ਿਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਨੌਂ  ਨੇ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਕ ਿੱਤਾ। 
ਸਿੱਚੇ ਉੱ ਮੀ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਪਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰੇਰਿ ਹਨ; ਪੈਸਾ 
ਇਨਾਮ ਹੈ। 
* ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਕਨਿੱਜੀ ਪਕਰ ਰਤਨ  ਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇ਼ੰਿਕਿਆ,ਂ ਡਰਾਂ ਅਤੇ 
ਅਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਹੋਣਾ ਿੀ ਹੈ। ਅਤ ੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੱ ਡ ੇਪਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ ਅਤੇ ਅਕਜਹੀ ਕਜੰ਼ ਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਿੁਝ ਹੈ ਕਜਸ ੀ ਤਸੁੀਂ ਿਲਪਨਾ ਿੀਤੀ ਸੀ। 
ਸਮਰਪਣ ਜੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਕਜਿੱਤ  ੀ ਸਰ ਉੱਚ ਿੁੰ ਜੀ ਹੈ। ਕਜੰਨਾ  ਿੱਡਾ ਟੀਚਾ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਲਈ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 
ਤੈਅ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ... ਟੀਚ ੇਅਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿ ਰ ਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸਮਾਂ 
ਲੈਂ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 
 ਚਨਬਿੱਿ ਬਣ ਸਿ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਚਆਂ  ੇ  ਾਪਰਨ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂ  ੇ
ਹੋ। 
* ਸਮਰਪਣ ਤੁਹਾਡ ੇ ਮੁਿੱ ਖ ਟੀਚ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇ "ਕਿਉਂ" 'ਤੇ ਿੇਂ ਕਰਤ ਰਕਹਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਖਪਤਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਕਹਲ  ਣੇ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ 
ਕਸਰਫ ਆਪਣ ੇਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸ ੇ ਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਲਈ ਪਹੰੁਚਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ  ੀ ਿੁੰ ਜੀ 
ਬਣ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿੰਮਾਂ ਅਤ ੇਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨਾਲ ਆਉਂ ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱ ਮੀ ਿਈ 
ਭੂਕਮਿਾ ਾਂ ਕਨਭਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਿੱਚ ਹੈ ਜੇਿਰ ਉੱ ਮੀ ਉ ਯੋਗ ਕ ਿੱਚ 
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ਇਿੱਿਮਾਤਰ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੈ।  ਪਾਰਿ ਮਾਡਲ  ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਉੱ ਮੀ ਉੱ ਮ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ  ੀ ਆਪਣੀ ਼ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕ ਅਿਤੀਗਤ 
ਜੀ ਨ   ੇਕ ਚਿਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਸੰਿਲਪ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨਾ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ਼ਿੇ ਰ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਜੀ ਨ   ੇ
 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ  ੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਯਥਾਰਥ ਾ ੀ ਬਣਾਉਣ 
ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮੀਆ ਂਲਈ ਸਫਲਤਾ   ੇਿਾਰਿਾਂ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: ਫੋਿਸ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ। ਮਹਾਨ 
ਉੱ ਮੀ ਇਿੱ ਿ ਸੰਭਾ ਨਾ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ ਕਜਿੱਥੇ  ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਿੁਝ 
ਨਹੀਂ ਕ ਖਾਈ ਕ ੰ ਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ. ਕਜਿੱਤ ਕਮਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲ ੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ 
 ਾ ਆਨੰ  ਮਾਣ.ੋ ਆਪਣ ੇਅੰਤੜੀਆ ਂ ੀ ਸੂਝ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਿਰੋ। ਲਚਿ ਾਰ ਪਰ ਕਨਰੰਤਰ 
ਰਹੋ। ਲਚਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ/ਕ ਰੜਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲ ੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਤ ੇ
ਭਰੋਸਾ ਿਰੋ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਸੰਭਾ ੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰੋ ਅਤ ੇ
ਏਿਤਾ  ਿਾਓ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊ਼ਿਨ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਕ ਓ। ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇ ਸਮੇਂ   ੇ
ਟੀਕਚਆ ਂਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਹਰ ਇਿੱਿ ਕ ਹਾਰਿ ਿ ਮ  ਿੱਲ ਕਿਆਨ ਕ ਓ।  
 

ਸਮਰਪਣ ਿਈੋ 9 ਤੋਂ 5 ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਜੀ ਨ ਼ਿੈਲੀ ਹੈ, ਸਚੋਣ  ਾ ਇਿੱਿ 
ਤਰੀਿਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਪਾਰਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ। 
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ਲਚਕਤਾ 
 

ਲਚਿਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ  ੀਆਂ ਬ ਲ ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ  ੇ ਜ ਾਬ ਕ ਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ  ੀ 
ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਸਪੁਨੇ ਨੰੂ ਸਿੱਚ ਿਰਨ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ  ੀਆਂ ਹਿੀਿਤਾਂ 
ਨੰੂ  ੀ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਿਹਾਣੀ ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ ਬਾਰੇ  ਿੱਸੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ 
ਕਜਸਨੇ ਇਿੱਿ ਫੈਂਸੀ  ੁਿਾਨ ਼ਿੁਰੂ ਿੀਤੀ ਜੋ ਕਸਰਫ ਫਰੈਂਚ ਪੇਸਟਰੀਆ ਂ ੇਚ ਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਗਾਹਿ ਮਕਫਨ  ੀ ਖਰੀ ਣਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਿਾਂ   ੇਨੁਿਸਾਨ  ਾ ਖਤਰਾ 
ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ, ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਨੰੂ ਸੋਕਿਆ।29 

 
* ਉੱ ਮੀ ਅਨੁਿੂਲ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਕਸਿੱ ਖਣ  ੀ ਕ ਿਸਤ ਸਮਰਿੱਥਾ  ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-
ਚੜਹਾਅ ਅਤ ੇਬ ਲ  ੇ ਾਤਾ ਰਣਾਂ  ੇ ਆ ੀ ਬਣ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆ ਂ ਾ ਮਨ 
ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਫੈਸਕਲਆ ਂਨੰੂ ਬ ਲਣ ਕ ਿੱਚ ਕਝਜਿ ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਿਰ 
ਚੰਗੇ ਅਤ ੇਨੁਿਸਾਨ  ਾ ਮਲੁਾਂਿਣ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਉਹ ਇਹ ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱਢ  ੇਹਨ ਕਿ 
ਉਹਨਾਂ  ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱਚ ਤਬ ੀਲੀਆਂ  ੀ ਮੰਗ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਸੰਭਾ ੀ ਭਕ ਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ 
ਲਚਿਤਾ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਹੈ। 
 
* ਸਰੀਰਿ ਲਚਿਤਾ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਪਕਹਲੀ ਕਿਸਮ  ੀ ਲਚਿਤਾ ਹੈ। ਿੀ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਿੰਮ  ੇ ਸਰੀਰਿ  ਬਾਅ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਸਿ ੇ ਹੋ? ਸਰੀਰਿ ਲਚਿਤਾ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਿਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਭੂਕਮਿਾ 
ਕਨਭਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਿਮਜੋ਼ਰ ਸਰੀਰ, ਇਿੱਿ ਲਚਿੀਲਾ ਸਰੀਰ, ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਖੜਤੋ  ਾਲਾ 
ਸਰੀਰ ਉੱ ਮੀ ਕ ਿਾਸ   ੇਪੂਰਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ। ਇਿੱ ਿ ਕਸਹਤਮੰ  ਸਰੀਰਿ ਸਰੀਰ ਇਿੱਿ 
ਬੁਕਨਆ  ਹੈ ਕਜਸ ੀ ਹਰ ਗਤੀਕ ਿੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 
* ਲਚਿ ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
ਖੁਿੱ ਲਾ ਮਨ ਰਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸ ੇ ਨੰੂ ਿਈ ਕ ਿਲਪਾਂ  ੀ ਪੜਚੋਲ ਿਰਨ   ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
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ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਕਜਸਨੰੂ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਕ ਲਚਸਪ ਅਤੇ ਉਤ਼ਿਾਹਜਨਿ ਅਨੁਭ  ਮੰਕਨਆ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਕ ਕਗਆਨਿ ਖੋਜ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਿਾਤਮਿ ਲਚਿਤਾ  ੀ 
ਕਡਗਰੀ  ਿ ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮ਼ੁਿਿਲ ਜਾਪ ੀਆ ਂਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ   ੇਜ ਾਬ ਲਿੱ ਭਣਾ 
ਸੌਖਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੋ ੋਗ ੇਕਜਹਨਾਂ  ਾ 
ਿੋਈ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਾ ਹੈ। . ਬੋਿਾਤਮਿ ਲਚਿਤਾ ਨੰੂ ਸਰੀਰਿ ਿਸਰਤ ਕ ਿੱਚ 
਼ਿਾਮਲ ਿਰਿ ੇਅਤੇ ਨ ੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਹਾਸਲ ਿਰਿੇ  ੀ ਸੁਿਾਕਰਆ ਜਾ ਸਿ ਾ 
ਹੈ। 
 
* ਕ ਿੱ ਤੀ ਬਹੁਪਿੱ ਖੀਤਾ, ਬ਼ੇਿਿੱਿ, ਲਚਿਤਾ  ਾ ਇਿੱਿ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ 
ਕ ਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਚਿ ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮਾਲੀਏ ਅਤ ੇਖਰਕਚਆ ਂਨੰੂ 
ਇਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ ੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ੀ 
ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਲੋੜ ਹੋ  ੇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੁਝ ਕ ਿੱਤੀ ਬਿੈਅਿੱਪ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 
* ਸਮੇਂ  ੀ ਲਚਿਤਾ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਚਥੌਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੇਂ  ੀ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕਿ ੇਂ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰ  ੇਹੋ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਕ ਨਾਂ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ 
ਕਿ ੇਂ ਿਰ ੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੁਝ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾ ੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਕ ਨ 
ਹੋਣਗ ੇਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਆ ਾ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ਨ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਘਿੱਟ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ  ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ  ਜੋਂ 
 ਿਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। 
 
*  ਾਤਾ ਰਨ ਲਚਿਤਾ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਛ ੇਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਿਈ  ਾਰ ਕਿਸ ੇ ਿੱ ਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਿੰਮ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
* ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਲਚਿਤਾ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਛੇ ਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਮਾਲਿ  ਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ ਕ ਿੱਚ ਕਨਿੱਜੀ ਲਚਿੀਲੇਪਣ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ। 
ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਲਚਿਤਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ 
ਅੰ ਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੰ ਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾ ਿਾਨੀ  ਰਤ ੇ ਹੋਏ ਭਾ ਨਾ ਾਂ  ੀ ਇਿੱਿ 
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ਕ ਼ਿਾਲ ਼ਿਰਣੇੀ  ਾ ਅਨੁਭ  ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। 
 
* ਭਕ ਿੱਖ  ੀ ਲਚਿਤਾ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲਚਿਤਾ  ਾ ਸਿੱਤ ਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਿੀ 
ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਭਕ ਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤ ੇਉਤ਼ਿਾਹ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਅਿੱ ਗੇ 
 ੇਖ  ੇਹੋ? ਿੀ ਤਸੁੀਂ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ  ੇਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 
 ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ? 

 

 ਾਤਾ ਰਣ ਕਜਸ  ੇ ਅੰ ਰ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਸ ਾ ਬ ਲ ਕਰਹਾ 
ਹੈ। ਬ ਲ ੀਆ ਂਸਕਥਤੀਆਂ  ੇ ਅਨੁਿੂਲ ਹੋਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ਾਲਾ ਖੁਿੱ ਲਾ ਕ ਮਾਗ 

ਸਫਲਤਾ  ੀ ਿੁੰ ਜੀ ਹੈ। 
  

ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ 

 

ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਕਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਟੀਚ ੇਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ  ੇਖਣ 
 ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਯਮਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਟੀਚ ੇਪੂਰੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ।30 

 
ਇਿੱਥੇ ਚਾਰ ਕ ਰ਼ਿ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ  ਿੱ ਖਰੀ ਼ਿਲੈੀ  ੇ ਨਾਲ ਉੱ ਮੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ  ੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਨ: 
1) ਨ ਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਹਣ  ਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨਾ। ਰ ਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱ ਮੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਿੱ ਪ ਿੰਪਨੀਆਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਕਬਨਾਂ ਼ਿਿੱ ਿ, ਸਫਲ ਉੱ ਮੀ ਉਹ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂ ਾ ਮਾਰਿੀਟ ਪਾੜੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣ 
ਸਿ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰ ਸਿ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨ ੇਂ ਗਾਹਿਾਂ ਅਤੇ ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਿਰ 
ਸਿ ੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ 
 ਿੱਡੀਆਂ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨਾਂ  ੇ ਸਮਾਨ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਘਿੱਟ 
ਲਾਗਤ  ਾਲੇ ਪਰਯੋਗ ਅਤ ੇਟੀਮ  ਰਿ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 
2) ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ  ੀਆਂ  ੋ ਮੁਿੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਆਰਕਥਿ ਅਤ ੇਸਮਾਕਜਿ ਼ੁਿਰੂਆਤ। ਇਹਨਾਂ  ੋ ਾਂ  ਾ 
ਇਿੱਿ ਸਾਂਝਾ ਉ ੇ਼ਿ ਹੈ ਗੈਰ-ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਾਕਜਿ ਜਾਂ ਆਰਕਥਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ। ਸਮਾਕਜਿ 
ਪਰੋਜੈਿਟਾਂ  ੇ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤ ੇ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਸਮਾਂ 
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ਕਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਆਰਕਥਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮਾਡਲ  ੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ  ੇਹਨ, ਜ ੋਂ 
ਕਿ ਸਮਾਕਜਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਜ  ੀ ਕਬਹਤਰੀ ਲਈ ਕਮ਼ਿਨ  ੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। 
 
3) ਇਿੱਿ ਪਕਰ ਾਰਿ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਪਕਰ ਾਰ  ੀ ਮਲਿੀਅਤ  ਾਲੀ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂ  ੇ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿੋ ਸਮੇਂ ਕਨਿੱਜੀ ਅਤ ੇਿਾਰਪੋਰੇਟ ਕਚੰਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ  ੀਆਂ 
ਬ ਲ ੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ  ੇ ਅਨੁਿੂਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਟੀਮ  ਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰਨ  ਾਲੀ 
ਪਕਰ ਾਰਿ ਇਿਾਈ  ੁਆਰਾ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
4) ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਨ ੀਨਤਾ  ੀ ਿਲਾ ਅਤ ੇਕ ਕਗਆਨ। ਼ੁਿਰੂਆਤ ਕਿ ੇਂ ਿਰੀਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ, 
 ਿੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਨਰੰਤਰ ਬ ਲ ੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਕ ਿੱਚ ਬਚਣ ਅਤ ੇ  ਿਣ-ਫੁਿੱ ਲਣ ਲਈ 
ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀ ੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂ ੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ ਇਿੱਿ  ੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਿਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ. ਉੱ ਮੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ  ੇ ਸਾਿਨ  ਜੋਂ ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ ਅਤ ੇਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 
ਉੱ ਮੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ੇਗੀ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ  ੀ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ 
ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹੋ। ਪਰਕਤਭਾ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ, ਨ ੀਆਂ  ਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਲਾਂਚ ਿਰਨ, ਿੁ਼ਿਲਤਾ 
 ਿਾਉਣ ਅਤ ੇਮਾਰਿੀਟ ਼ੇਿਅਰ ਕਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਪੈ ਾ ਿਰੋ। ਅਕਜਹੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ 
਼ੈਿਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਿਾਸ-ਮੁਖੀ ਪਹੰੁਚ  ਰਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 
ਇਿੱਥ ੇਿੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਹਨ ਜ ੋਕਿਸੇ  ੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀ ੀਆਂ ਹਨ: 
1. ਇਿੱਿ ਰਣਨੀਤਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਬਣਾਓ: ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ  ਿਣ-ਫੁਿੱ ਲਣ ਲਈ ਜਨੰੂਨ ਅਤ ੇ ਇਿੱਿ 
਼ਿਾਨ ਾਰ ਿੰਪਨੀ ਸੰਿਲਪ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
2. ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਕ ਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰੋ: ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਾਂ ਅਤ ੇਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਿੱ ਸੋ। 
ਜ ੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਪ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਕਰਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੋਣ  ਾ 
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰ  ੇਹਨ। 
 
3. ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੀ ਪਰਕਤਭਾ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱ ਖੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ 
ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਕਜੰਨੀ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ੇ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਿੱਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਿਿਾਰੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚਮਿ ਾਰ, 

ਬਹਾ ਰ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਮੰ  ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ੇ ਹਨ. 
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4. ਜਾਣੋ ਕਿ ਿ ੋਂ ਅਤ ੇਕਿ ੇਂ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ: ਉੱ ਮੀ ਿੁ ਰਤ  ੁਆਰਾ ਸ ੈ-ਭਰੋਸਾ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ 
 ੀ ਫਰਮ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਉੱ ਮੀ ਐਲਾਨ ਿਰੇਗਾ, "ਮੇਰੇ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਿੋਈ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਸਿ ਾ"। 
 
5. ਇਿੱਿ ਚੰਗੀ ਕਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਿਰ  ੇਹੋ, ਇਮਾਨ ਾਰ ਅਤ ੇਨੈਕਤਿ ਬਣੋ। ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਨੈਕਤਿ ਕਸਿਾਂਤ ਰਿੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾਰ ਿਰ ੇ ਹੋ। 
 
6. ਸਲਾਹ ਲਓ: ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਬ ਲ ਕ ੰ ੀਆਂ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਿੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 
ਨੰੂ ਕਿੰਨਾ  ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ ਾ ਹੋ ੇ। ਉੱ ਮੀ ਅੰਨਹੇ  ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਜਾਂ ਅਿੱਗੇ  ਿਣ ਅਤੇ 
ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱ ਤ ੇਿ ਮ ਚੁਿੱ ਿਣ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਕ ਿੱਚ ਹਨ। 
 
7. ਨੇਤਾ ਾਂ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰੋ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਕਸਖਰ ਤੋਂ ਼ੁਿਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ 
ਅਿਸਰ ਅਥਾਰਟੀ  ੇ ਅਹੁਕ ਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਅੰ ਰ ਕਿਸੇ  ੀ ਪਿੱ ਿਰ 
'ਤੇ ਲਿੱ ਭੇ ਜਾ ਸਿ  ੇਹਨ। 

 

ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਕਸਰਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਼ਿਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਜਿੱਤ-
ਕਜਿੱਤ  ੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

 

ਜਨ ੰ ਨ 

 

ਜਨੰੂਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਥ ੇਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ  ੂਕਜਆ ਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ   ੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਯਿੀਨ 
ਕ  ਾਉਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ  ਾ ਬ ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿ ਾ, ਪਰ 
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੋਿਸ ਰਕਹਣ ਅਤੇ  ੂਕਜਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਖੇਣ ਲਈ 
ਪਰੇਕਰਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰੇਗਾ।31 

 

* ਜਨੰੂਨ ਇਿੱਿ ਅੰ ਰੂਨੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਕਜਸ ੀ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਅਤ ੇਅਿੱ ਗੇ  ਿ ੇ ਰਕਹਣ 
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 ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਜਨੰੂਨ ਉੱ ਮੀਆ ਂ  ੀ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ, ਲਗਨ, ਅਤ ੇ ਉੱ ਮ 
ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਮੁਿੱ ਖ ਪੂਰ -ਸੂਚਿ ਹੈ।  ੂਜੇ ਼ਿਬ ਾਂ ਕ ਚ, ਉੱ ਮੀ ਕਜੰਨਾ ਕਜ਼ਆ ਾ 
ਭਾ ੁਿ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 

* ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ ਖੋਜ ਿਰਨ   ੇ਼ਿਿੌੀਨ ਹੰੁ  ੇਹਨ: ਉਹ ਨ ੇਂ ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਖੋਜ ਿਰਨ ਜਾਂ 
ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸ ੇਾ ਾਂ  ੇ ਉਤਪਾ ਨ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਕ ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਕ ਕਗਆਨੀ 
ਜਾਂ ਉਤਪਾ -ਮੁਖੀ ਉੱ ਮੀ ਹਨ। 

* ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 
ਤੋਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇ ਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਕਪਤ 
ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਿ ਫਰਮ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ   ੇਿੰਮ  ਆੁਰਾ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਹੰੁ  ੇ
ਹਨ. ਉਹ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਖਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਨ ੇਂ ਉੱ ਮ 
ਨਾਲ  ਬੁਾਰਾ ਪਰਕਿਕਰਆ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ ੇ ਹਨ। 

* ਹੋਰ ਉੱ ਮੀ ਕ ਿਾਸ  ਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂ  ੇਹਨ: ਉਹ ਫਰਮ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ, ਨ ੇਂ ਗਾਹਿਾਂ 
 ੀ ਭਰਤੀ ਿਰਨ, ਨ ੇਂ ਸਟਾਫ  ੀ ਭਰਤੀ ਿਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਸਿੱ ਕਭਆਚਾਰ 
ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ 'ਤ ੇਿੇਂਕ ਰਤ ਹਨ। 

* ਇਿੱਥੇ ਿੁਝ ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ  ਜੋਂ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹ  ੀ ਮਜ਼ਬਤੂ 
ਭਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡੀ  ਪਾਰਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਤੁਹਾਡ ੇਜਨੰੂਨ ਤੋਂ ਪਰੇਕਰਤ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰ 
ਕ ਿੱਚ ਹੋ ੇ ਕਜਿੱਥੇ ਪਕਹਲਾਂ ਿੋਈ ਨਹੀਂ ਕਗਆ ਹੈ। 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਸਹੀ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਿਰਗੇੀ ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾ ੁਿ 
ਹੋ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਿਰ  ੇਹੋ। 
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3. ਜਨੰੂਨ ਇਿੱਿ ਅਸਲੀ ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਿਹਾਣੀ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। 

4. ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਜਾਂ ਅਸਪ਼ਿਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਪ਼ਿਟਤਾ ਲਿੱ ਭਣ ਕ ਿੱਚ 
ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

5. ਜਨੰੂਨ ਬੁਕਨਆ ੀ ਕਸਿਾਂਤਾਂ  ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਿੱਿਾ 
ਆਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਜਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਰਣਾ ਅਤ ੇਕ ਼ਿ ਾਸ 
ਕ ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਮ਼ਿਨ ਅਤ ੇਉ ੇ਼ਿ ਨੰੂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਿਰ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਿਰ ੇ ਹੋ। 

6. ਜਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰ 
ਸਾਂਝੇ ਿਰ ੇ ਹਨ। 

7. ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗਹਾ   ੇਮਾਲਿ ਹੋ ਸਿ  ੇਹੋ ਅਤ ੇਜੋ ਤਸੁੀਂ ਿਰ  ੇਹੋ ਉਸ ਕ ਿੱਚ ਮਾਹਰ 
ਬਣ ਸਿ  ੇਹੋ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਾ ਜਨੰੂਨ ਹੈ। 

8. ਜਨੰੂਨ ਅਸਲ ਸਮਿੱਗਰੀ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਛਤ  ਰ਼ਿਿਾਂ 
ਨਾਲ ਗੰੂਜ ਾ ਹੈ। 

9. ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾ ੁਿ ਹੋ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਤੋਂ  ਿੱਖ ਹੋ ੋਗੇ। 

* ਉ ਮੀ ਜਨੰੂਨ ਇਿੱਿ ਪਰੇਰਣਾ ਾਇਿ ਕ ਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਭਾ ਨਾਤਮਿ 
ਉਤ਼ਿਾਹ, ਅੰ ਰੂਨੀ ਡਰਾਈ , ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਿੰਮ ਨਾਲ ਰੁਝੇ ੇਂ 
 ੁਆਰਾ ਕਚੰਕਨਹ ਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱ ਮੀ  ੀ ਸ ੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਿੇਂ ਰੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 

* ਉੱ ਮੀ  ੇ ਜਨੰੂਨ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਗਾਹਿ, ਕਨ ਼ੇਿਿ ਅਤ ੇਿਾਮੇ ਉੱ ਮੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
 ੇ ਉਤਪਾ  ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਅਨੁਿੂਲ ਰੌ਼ਿਨੀ ਕ ਿੱਚ  ੇਖ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਮਕਹਸਸੂ 
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ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਿ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੇ ਜਨੰੂਨ  ਆੁਰਾ ਪਰੇਕਰਤ ਹੋਣ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ 
ਸੰਭਾ ਨਾ ਰਿੱ ਖ  ੇਹਨ। ਜਨੰੂਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ  ਾ ਇਿੱਿ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸੂਚਿ 
ਹੈ: ਪਰੇਰਣਾ,  ਚਨਬਿੱਿਤਾ  ਾ ਪਿੱ ਿਰ, ਉਹਨਾਂ   ੇਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ, ਰੁਿਾ ਟਾਂ 
 ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਲਗਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱ ਮ ਕ ਿੱਚ  ੂਕਜਆ ਂ ੀ ਕਿੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ, ਿਾਇਲ ਿਰਨ   ੇਹੁਨਰ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਗਾਹਿਾਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ਼ਿ ਨਾਲ ਫੰਕਡੰਗ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਕਿਸੇ  ੀ ਕ ਅਿਤੀ 
ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰ,ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱ ਮ ਜਾਂ ਕ ਰ਼ਿਟੀ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ 
ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰੇਗਾ। 

ਜਨੰੂਨ ਹਰ ਮਸੌਮ  ਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱ ਮ ਨੰੂ ਸੰਿਲਪ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ  ਿੱਲ ਲੈ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ।  

 

ਸ ੈ ਭਰੋਸਾ 
 

ਸ ੈ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ ਤੋਂ ਆਉਂ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ   ੇ
ਪਿੱ ਿਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ  ੀ ਆਉਂ ਾ ਹੈ। ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਭਾਕ ਤ ਜਾਂ ਡਰਾਏ ਕਬਨਾਂ ਸੁਣਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
"ਸਮਾਰਟ" ਕ ਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਕਿਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਕ ਿੱਚ ਕਗਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭ  ਨਾਲ 
ਜੁੜੀ ਆਮ ਸਮਝ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਪਕਹਲਾ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਪਰਕ ਰਤੀ ਕ ੰ ਾ ਹੈ, 

ਬਾਅ   ਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਅਕਜਹੇ ਸਮਾਰਟ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ੇ। ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ ਇਿੱਿ ਪਕਰ ਾਰ ਨੰੂ ਬਜਟ 
ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ, ਿੋਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਕ ਿੱ ਤੀ ਹੁਨਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਸਿੱ ਕਖਆ, 

ਅਤੇ ਜੀ ਨ  ੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ  ੇਹਨ।32 
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* ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਾਲੇ ਉੱ ਮੀਆਂ ਿੋਲ ਨ ੀਂ ਫਰਮ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਣ   ੇ
 ਿੇਰੇ ਮੌਿੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਸ -ੈਪਰਭਾ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਕ  ਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ 
ਸਿ ੇ ਹਨ। ਇਸ  ੇਿਾਰਨ, ਉਹ ਇਿੱਿ ਨ ੀਂ ਿੰਪਨੀ ਉੱ ਮ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ 
 ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਸ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਨਾਲ ਸ ੈ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਹੋਰ  ੀ  ਿ ਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ 
ਤੰ ਰੁਸਤੀ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। 

* ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਾਲੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਿ ਹਨ: 

• ਮੌਕਿਆ ਂ  ੇਕਪਿੱਛ ੇਜਾਣ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ 

•  ਿ ੀ ਲਗਨ 

• ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਸਮਰਿੱਥ 

•  ਸੂਰੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱ  ਤਿੱਿ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨਗੇ 

ਸ ੈ-ਭਰੋਸੇਮੰ  ਉੱ ਮੀਆ ਂਲਈ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤ ੇ ਿਣ-
ਫੁਿੱ ਲਣ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਿੇਰੇ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 
 ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹ  ੂਜੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਿੱ ਿ ਨ ਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯਤਨ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਝੁਿੇ 
ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਫਲਤਾ   ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਆਤਮ-
ਕ ਼ਿ ਾਸ ਹੋਰ  ੀ  ਿ ਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਤੰ ਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 
 ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ। 

* ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੌਿਰੀ ਕ ਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਥਤੀ   ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਕਰਆ਼ਿੀਲ, 

ਹਮਲਾ ਰ ਅਤ ੇਫਿੋਸ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹੋ। ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
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ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਿੱਡ ੇਕਮਆਰ ਿਾਇਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਕਝਜਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਾ। 
ਸ ੈ  ੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਭਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗ ਾਈ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ 
ਮ   ਿਰ ੀ ਹੈ। 

* ਕ ਰੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਿਰਾਅ ਨਾਲ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ 
ਕ ਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ, ਤਹੁਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਿੰਮ 'ਤ ੇ
ਖੁ਼ਿ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

* ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ  ਿੱਸ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਸੰਗਤ ਕ ਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣੀ 
ਿਾਬਲੀਅਤ 'ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ... ਉਹ ਲੋਿ ਜੋ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾ ਨਾ 
ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਆਪਣ ੇਅੰ ਰ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਼ਿ ਾਸ 
ਉਹਨਾਂ   ੇਜੀ ਨ ਕ ਿੱਚ  ਾਿੇ, ਤਰਿੱਿੀਆ ਂਅਤ ੇਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੀ 
ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 

* ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸ ੈ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਇਿੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱ ਮੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਸ -ੈ
ਕ ਼ਿ ਾਸ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਉਸ  ੀਆ ਂਯੋਗਤਾ ਾਂ  ੀ ਿਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਹੈ। ਇਿੱਿ 
ਸਫਲ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਕਤਭਾ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ, 

ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਮ਼ੁਿਿਲ ਕਨਰਣ ੇ  ੇਸਾਮਹਣੇ, ਉਹ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ਼ੁਿਿਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਡਰ ਾ। 

* ਜ ੋਂ ਕਿਸ ੇ ਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਘਿੱਟ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕ ਚ ਆਪਣੀ ਿਾਬਲੀਅਤ 
ਕ ਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਿਮੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਸਰ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗ, 

ਅਣਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਨਾਿਾਫੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਜੋ ਘਿੱਟ ਸ -ੈਮਾਣ ਨਾਲ 
ਲੜ ੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਗਲਤੀਆਂ ਿਰਨ ਜਾਂ  ਜੇੂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਾ਼ਿ ਿਰਨ ਨਾਲ 
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ਕਚੰਤਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 

* "ਕਸਹਤਮੰ  ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ" ਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕਿ ੇਂ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ? ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ 
ਸੰਤੁਕਲਤ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿਣੋ ਰਿੱ ਖਣ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸ ੈ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਚੰਗੀ ਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆ ਂਿਮੀਆ ਂਅਤ ੇਿਮਜੋ਼ਰੀਆਂ   ੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਂ਼ਿਿਤੀਆ ਂ ਾ ਅਨੰ  ਲੈਣਾ। 

ਸਵ -ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹ  ਕਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਕਉਂ 
ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। 

 

ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ 

 
"ਸਮਾਰਟ" ਕ ਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਕਿਤ ਿਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਕ ਿੱਚ ਕਗਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭ  ਨਾਲ 
ਜੁੜੀ ਆਮ ਸਮਝ ਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਪਕਹਲਾ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਪਰਕ ਰਤੀ ਕ ੰ ਾ ਹੈ, 

ਬਾਅ   ਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਅਕਜਹੇ ਸਮਾਰਟ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ੇ। ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ ਜੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰ ਿ ਇਿੱਿ ਪਕਰ ਾਰ ਨੰੂ ਬਜਟ 
ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ, ਿੋਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਅਤੇ ਕ ਿੱ ਤੀ ਹੁਨਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਸਿੱ ਕਖਆ, 

ਅਤੇ ਜੀ ਨ  ੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਂ  ੇਹਨ।33 

* ਇਿੱਿ ਸਟਰੀਟ-ਸਮਾਰਟ ਕ ਅਿਤੀ ਮੌਕਿਆ ਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ/ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ  ੇ ਹਿੱਲ  ੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਕ ਅਿਤੀ ਪੇ਼ਿਿਾਰੀ 
ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈ ੀਗੇਟ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
* ਅਨੁਿੂਲਨ, ਆਿਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਚੋਣ  ੀਆਂ ਕਤੰਨ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕ ਅਿਤੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ ਾਤਾ ਰਣ ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਆ ਰ਼ਿ ਕਫਿੱਟ ਬਣਾਉਂ ੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ ਬੁਿੱ ਿੀ ਨੰੂ ਅਿਸਰ "ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਅਨੁਿੂਲਤਾ 
ਉ ੋਂ  ਾਪਰ ੀ ਹੈ ਜ ੋਂ ਿਈੋ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਆਲੇ  ੁਆਲੇ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਅਨੁਿੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰ ਰ ਤਬ ੀਲੀ ਿਰ ਾ ਹੈ।33.1 
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* ਕ ਹਾਰਿ ਬੁਿੱ ਿੀ ਕ ਿੱਚ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ੇ ਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
਼ਿਾਮਲ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ "ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ" ਿਕਹ ਸਿ ੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ  ਰਸਾਉਂ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਬਾਹਰੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ  ਿੀਆ ਸਬੰਿ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਚਆ ਂ ਿੱਲ  ੀ ਸੇਕਿਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਆਲੇ  ਆੁਲੇ   ੇਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਢਾਲਣ ਜਾਂ 
ਬ ਲਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ  ੇਹਨ।33.2 

* ਸਮਝ ਾਰੀ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰੋ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਮਾਰਟ 
ਬਣਨ ਲਈ ਸ -ੈਅਨੁ਼ਿਾਸਨ  ਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਜਸ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਡੋਮਨੇ 
ਨੰੂ ਤਸੁੀਂ ਕਨ਼ਿਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਜੰਨਾ ਹੋ ਸਿ ੇਕਸਿੱ ਖੋ। ਇਿੱ ਿ ਤਬ ੀਲੀ-
ਮੁਖੀ, ਭਕ ਿੱਖ-ਿੇਂਕ ਰਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਿੱਿ ਿਾਰ ਾਈਯੋਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊ਼ਿਨ 
ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਹ ਅਿਸਰ ਸਮਝ ਾਰੀ ਨਾਲ ਿੰਮ ਨਾ ਿਰਨ  ਾ ਬਹਾਨਾ 
ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਿੋਈ ਿਕਹੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
* ਸਭ ਿੁਝ ਕ ਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ. ਜੁ਼ਬਾਨੀ ਬਕਹਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣ  ੇ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ 
 ਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰ ੋਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਿ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨ ਕ  ਾਉਣ ਜਾਂ ਿਮਾਉਣ 
 ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਤਆਰੀ, ਕਰਹਰਸਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊ਼ਿਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ੇ   ੇ
ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ ਨੰੂ  ੇਚਣਾ ਚੰਗੀ ਪੇ਼ਿਿਾਰੀ   ੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਕਹਭਾਗੀਆਂ, ਖਪਤਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ   ੇਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਗਿੱਲਬਾਤ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ 
ਿਰੋ। 
 
* ਤੁਹਾਨੰੂ  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਕਜਸ ਨਾਲ ਲੋਿ  ਪਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ; ਉਹ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ  ਪਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ  ੇ
ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ਿਸਤ ਲੋਿਾਂ   ੇਹੁਨਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ  ਿੇਰੇ 
ਸੁਹਾ ਣਾ, ਕ ਆਲ,ੂ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਹੋ ੋਗੇ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਸਕਥਤੀ 
ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ   ੇਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ  ੇਖੋ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀਰਜ ਅਤੇ 
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ  ਾਲੇ ਉੱ ਮੀ ਇਸ ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ 
ਨੰੂ ਉ ੋਂ ਤਿੱਿ ਅਪਣਾਉਂ ੇ ਹਨ ਜ ੋਂ ਤਿੱਿ ਇਹ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਬੰ  ਨਹੀਂ ਿਰ ਕ ੰ ਾ। 
 



 

80 

* ਆਪਣ ੇ ਕ ਿੱਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ। ਰਚਨਾਤਮਿ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਮਾਲਿਾਂ ਲਈ ਕ ਿੱਤੀ 
ਮਾਮਕਲਆ ਂ  ਆੁਰਾ ਨਾਪਸੰ  ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਅਸਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 
ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ  ੀ ਭਾਲ ਿਰ ੋਜੋ ਫਰਮ  ੇ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣਾਤਮਿ 
ਪਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਪੈਸ ੇਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਕ ਿੱਤੀ  ਹਾਈਜ਼ ਹੋਣ  ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਕਸਰਫ ਹਿੱਥ ਕ ਚ ਿੰਮ 'ਤ ੇਸਖਤ ਕਿਆਨ  ੇਣ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 
 
* ਹਰ ਿਈੋ ਮਨੁਾਫਾ ਿਮਾਉਣ   ੇਿੰ  ੇਕ ਚ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਸਟਾਰਟਅਿੱਪ ਕ ਿੱਚ ਹਰ ਿਈੋ, 

ਸਕਥਤੀ  ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ,  ਚੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲੀ  ਾਰ ਕਿਸ ੇ
ਕਨ ੇ਼ਿਿ ਜਾਂ ਖਪਤਿਾਰ ਨੰੂ ਕਮਲ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾਂ   ੇਮਨ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਪਰਭਾ  ਅਤ ੇ
ਿਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂ  ੇਹੋ। ਤਹੁਾਡੀ  ਨੁੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ  ਆੁਰਾ ਘੜੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿਰਨ  ਾ ਕਸਰਫ ਇਿੱਿ ਮਿੌਾ ਕਮਲ ਾ ਹੈ। 
 
 

ਇਿੱਿ ਸਟਰੀਟ-ਸਮਾਰਟ ਕ ਅਿਤੀ ਉਹ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭ ੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਕਸਿੱ ਕਖਆ  ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਜੀ ਨ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਾ ਹੈ। 

ਕਸਿੱ ਕਖਆ  ੇ ਪਿੱ ਿਰ  ਾ ਸਟਰੀਟ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਿੱਟ ਲੈਣਾ- ੇਣਾ ਹੋ ਸਿ ਾ 
ਹੈ। 
 

ਉੱਦਮੀ ਕਦਰਸ਼ਟੀ 
 

ਸਫਲ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱ ਿ ਕਚਿੱਤਰ, ਕ ਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸੰਿਲਪ 
ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਿਰ  ੇਹਨ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਨ ਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ਼ਿ 
ਭਰਪੂਰ ਊਰਜਾ ਪੈ ਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ਾ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਇਿੱਿ 
ਰੋਡਮੈਪ  ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਕਿਸ ੇ ਾ ਿਾਰੋਬਾਰ 
਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ  ਾ ਮਾਰਗ ਸੰਭ  ਹੈ। ਕਿਸ ੇ  ੇਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਕਸਿੱ ਕਖਆ, 
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ਅਨੁਭ , ਅਤੇ ਕਿਸ ੇ  ੇ ਉਤਪਾ /ਸੇ ਾ ਨੰੂ  ੇਚਣ  ੀ ਕ  ਹਾਰਿਤਾ ਬਾਰੇ 
ਅੰ ਰੂਨੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਕ ਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਉਹ 
ਤਸ ੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਮਨ ਕ ਿੱਚ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫਰ ਇਸਨੰੂ 
ਠੋਸ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ।34 

ਇਸ ੇ ਉਲਟ, ਕਮ਼ਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਬਆਨ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ  ੀ 
ਐਟਂਰਪਰਾਈਜ਼  ਆੁਰਾ ਮ   ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਕਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਇਿੱਿ 
ਕਬਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱ ਿ ਸੰਗਠਨ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਹਿੱਤ  ਰਿੱਖ  ੇਹੋ ਅਤ ੇ
ਿੰਪਨੀ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਿੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਿਥਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਿ ਿੇ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱ ਮੀ 
ਕਬਰਤਾਂਤ ਨੰੂ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਿਰਨਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
*  ਰ਼ਿਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਮ ਨੰੂ ਕ ਼ਿਾ ਅਤੇ ਉ ੇ਼ਿ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਕਮਲ ੀ ਹੈ। ਕਜ ੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿ  ੇਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡ ੇਛੋਟ ੇਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ   ੇਟੀਕਚਆ ਂ
ਨੰੂ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   
ਿਰੇਗੀ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਿੋਲ ਇਹ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਅਤ ੇਕ ਼ਿ ਾਸ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ  ੀ ਸੰਭ  ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰ 
ਸਿ ੇ ਕਿ ਉਹ ਅਿੱ ਗੇ ਿੀ ਿਰੇਗਾ!" 
* ਆਪਣ ੇਕ ਿੱਤ ਨੰੂ ਿਰਮਬਿੱਿ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਮੁਿੱ ਲਾਂ  ਾ ਇਿੱਿ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮ਼ੁਿਿਲ ਸਕਮਆ ਂਕ ਿੱਚ ਮਾਰਗ ਰ਼ਿਨ ਿਰੇਗਾ। ਇਿੱਿ 
ਸਪ਼ਿਟ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮ਼ਿਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਹੀ ਰਸਤ ੇ'ਤ ੇਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ  ੀ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਿੁਨ ਅਤੇ ਕ ਼ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 
ਐਟਂਰਪਰਾਈਜ਼  ੀ ਆਮ ਟਨੋ ਅਤੇ ਕ ਼ਿਾ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੇਗੀ 
* ਮਾਮੂਲੀ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਰਿੱ ਖਣ ਨਾਲ, ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿਤਾ 
ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਜੇਲ  ੀ ਿੋਠੜੀ ਤਿੱਿ ਸੀਮਤ ਿਰ ਲੈਂ ਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਅਸਲ 
ਜਨੰੂਨ  ਾ ਪਾਲਣ ਿਰ ੋਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇ ਿਣਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ, 

ਨਾਲ ਹੀ  ੂਕਜਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਮੁਿੱ ਲ ਪੈ ਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ  ੇ
ਹੋ। ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ  ਸੂਕਰਆਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਪੈ ਾ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ  ੌਲਤ  ੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
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* ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਾ ਕਮ਼ਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਕਬਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ  ੇ
ਕਮ਼ਿਨ ਨੰੂ ਕਿਸ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਕਿ ਉਸ ਾ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਇਿੱਿ 
ਕਬਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਾ ਕਮ਼ਿਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਾਿਾਂ   ੇ
ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਕਬਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਉੱ ਮੀ ਕਬਰਤਾਂਤ 
ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ  ੇ ੇਗਾ। 
ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱ ਖ ੀ ਹੈ? 

 
1) ਇਹ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਇਿਿੱ ਠੇ ਕਖਿੱਚ ਾ ਹੈ। 
ਜ ੋਂ ਕਿਸ ੇਸੰਸਥਾ  ਾ ਉ ੇ਼ਿ ਜਾਂ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਕਬਆਨ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 
ਿੋਈ  ਿੱਡੀ ਚੀਜ਼  ਾ ਕਹਿੱਸਾ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿੱ ਿ ਡੂੰ ਘੇ ਅਰਥ 
ਪਰਾਪਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਿਈੋ ਇਿੱਿ ਇਿਸੁਰ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰੋਜੈਿਟ 
 ੇ ਉ ਼ੇਿ 'ਤੇ ਸੰਗਕਠਤ ਅਤੇ ਿੇਂ ਕਰਤ ਹੈ। 
 
2. ਇਹ ਕਗਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ ਇਹ ਸਪ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੇਖਣ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਿੁਤੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਹ ਹਰੇਿ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਼ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਪਕਰ ਰਤਨ ਕ ਿੱਚ  ਾਿਾ ਹੰੁ ਾ 
ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁ਼ਿਿਲ ਸਕਮਆਂ  ੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੰੁ ਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਾ  ਕ  ਾ ਿ ੇਪਰੇਕਰਤ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ  ੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਼ਿੁਰੂ ਿੀਤਾ ਸੀ। 
 
3. ਟੀਚਾ ਕਨਰਿਾਰਨ ਅਤ ੇਿਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਾਇਤਾ। 
ਜ ੋਂ ਇਿੱ ਿ ਫਰਮ  ਾ  ਰ਼ਿਨ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਉ ਼ੇਿ ਅਤ ੇਉ ਼ੇਿ  ੀ 
ਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ ਰ਼ਿਟੀ  ੁਆਰਾ ਮਾਰਗ ਰ਼ਿਨ ਿਰੋਗੇ ਅਤ ੇ
ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੜੋਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ   ੇਟੀਚ ੇਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੋਗੇ। 
 
ਪਕਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਿੱਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
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ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ  ੂਕਜਆ ਂਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਿ ਸਪ਼ਿਟ 
ਕ ਰ਼ਿਟੀ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿ ਉਹ ਿੀ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਫਰ ਆਪਣ ੇ
ਟੀਕਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਿ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਉੱਥ ੇਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਛੋਟ ੇਿ ਮ 
ਚੁਿੱ ਿ  ੇਹਨ। 
 

ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ  ਾ ਭਕ ਿੱ ਖ ਹਮੇ਼ਿਾ CEO ਲਈ ਕਚੰਤਾ  ਾ ਕ ਼ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਉਹ 
਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ   ੇਸਾਹਮਣੇ ਪੇ਼ਿ ਿੀਤ ੇਜਾਂ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸੀਈਓਜ਼ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਰਣਨੀਤਿ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕ ਰ਼ਿਟੀ   ੇਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਤੌਰ 'ਤੇ 
 ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 

 ਰ਼ਿਣ ਉਹ ਬੁਕਨਆ  ਹੈ ਕਜਸ 'ਤ ੇਕਿਸੇ  ੀਆਂ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੰਮ  ੀ ਨੈਕਤਿਤਾ 
ਉੱ ਮੀ ਸਫਲਤਾ  ਾ ਕਨਰਮਾਣ ਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਨੰੂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਿੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕ ਿੱਚ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾ  ਨੰੂ ਸਪ਼ਿਟ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ  ੇਖੋ। ਸਫਲ 

ਕ ਰ਼ਿਟੀ   ੇਕ ਿਾਸ ਲਈ ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਅਕਿਐਨ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਉੱਦਮੀ ਮਾਨਕਸਕਤਾ 
 

ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ, ਇਿੱਿ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ 
 ੁਆਰਾ ਇਿੱਿ ਮੌਿੇ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕ ਚਾਰ 
ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ ਕ ਿਾਸ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਉਹ ਲੈਂਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱ ਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ 
 ੇਖ ਾ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥ ੇਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉੱ ਮੀ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀ ਰੋ਼ਿਨੀ ਕ ਿੱਚ ਕ ਚਾਕਰਆ ਜਾਂ ਾ 
ਹੈ। ਜ ੋਂ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਿਈੋ ਫਸੈਲਾ ਲੈਂ ਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਪਾਰ ਹਮੇ਼ਿਾ ਇਿੱ ਿ ਕ ਚਾਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਉੱ ਮੀ ਜੋ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਾ ਹੈ ਉਹ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ
ਫਾਇ ੇ ਲਈ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਈ  ਾਰ, ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ ਉਕਚਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਅਪਣਾਉਣ 
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ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ। ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਉ ਮੀ ਲਈ ਜੀ ਨ  ਾ ਰਾਹ 
ਬਣ ਜਾਂ ੀ ਹੈ।35 

* ਉੱ ਮੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਹੁਾਡੇ ਿੋਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਪਰਣਾਲੀ   ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਬੋਿਾਤਮਿ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀ ੀਆਂ ਹਨ। ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ 
ਉੱ ਮੀਆਂ  ਾ ਮਾਨ  ਾ ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕ ਿੱ ਖ  ਾਲੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ
ਇਹ ਪਛਾਣ  ੇਹਨ ਕਿ ਮੁਿੱ ਲ  ੂਜੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਕ ਆ ਂਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਿ ੇਬਣਾਇਆ ਕਗਆ 
ਹੈ। 

ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਿੀ ਹੈ? 

1) ਕ ਰੜਤਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਿੇ ਉੱ ਮਾਂ ਨੰੂ ਕਜੰ਼ ਾ ਰਿੱ ਖ ੀ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਕਿਸੇ 
ਝਟਿ ੇ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱ ਮੀ ਨਿਾਰਾਤਮਿ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ 
ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭ ੇ ਹਨ। 

2) ਉੱ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਭਟਿਣ ਨਹੀਂ ਕ ੰ  ੇਹਨ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਬਲੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ, 
ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ   ੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜੇਿਰ ਉਹ ਅਜੇ  ੀ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ), 
ਪਕਰ ਾਰਿ ਿਰਤਿੱ ਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿਾਰਜ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 

3) ਉ ਮੀ ਆਪਣ ੇਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਿੀਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰ  ੇਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟਰੈਿ 'ਤ ੇਬਣ ੇਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ 
ਮ   ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। 

4) ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਉ ਯੋਗਪਤੀ   ੇਕਨਯੰਤਰਣ ਕ ਿੱਚ ਹੰੁ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਿਝੁ ਤੁਹਾਡੇ 
'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੀ ਤਜੇ਼ ਅਤੇ ਤਰਿਸੰਗਤ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਉਸਨੰੂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾ ਿ ਕ ਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇਅਕਭਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ। 
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5) ਸ ੈ-ਕਨਰਭਰਤਾ: ਉ ਮੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ੇ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਲੰਬ ੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ੇ ਿੰਪਨੀ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਖੁ ਮੁਖਕਤਆਰੀ  ੀ ਇਿੱਛਾ   ੇਿਾਰਨ ਇਸ ਨੰੂ ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਣ  ੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ। 

6) ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ: ਉੱ ਮੀ ਿੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸਿੱਚ ੇਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਿੁਝ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ  ੇਉਤ਼ਿਾਹ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਪਣ ੇਕ ਚਾਰਾਂ 
ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਨਾ ਿਰ ੇ ਹੋਣ, ਸ ਾਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ। 

7) ਲਚਿਤਾ: ਇਿੱਿ 9-ਤੋਂ-5 ਨੌਿਰੀ ਉੱ ਮੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਆਿਰ਼ਿਿ ਕ ਿਲਪ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਿ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕ ਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਿ ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮ਼ੇਿਾ ਆਪਣ ੇਕ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ  ੇਰਕਹੰ  ੇਹਨ। 

8) ਅਸੰਤੁ਼ਿਟ ਉਤਸਿੁਤਾ: ਉੱ ਮੀ ਿ ੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਿ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਿਰਿ ੇ
ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਕਡਗਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕ ਚਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਕਿਐਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

9) ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਬਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲੋੜ 
ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਸਕਥਤੀ 
 ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇਇਹ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ੇਂ ਕਬਹਤਰ 
ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

ਿੋਈ  ੀ ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨਾਲ ਪੈ ਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਹਾਸਲ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ 
ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਮਿੁਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ਰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਕਨਆਂ  ਾ 
ਪਾਲਣ ਿਰਨ, ਆਕ   ਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਜਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੇ ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜੋਖਮ 
ਨੰੂ ਬਰ ਾ਼ਿਤ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਪਕਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਿਆਨ  ੇਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ੀ ਕਜੰ਼ ਗੀ। ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡ ੇ
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ਿਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ  ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਨੀਂ  ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਕਰ ਾਰ, ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਟੀਚ ੇਆਕ  ਸਾਰੇ ਬੂਸਟਰ 
ਹਨ। 

ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਪਿ  ੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਅਤ ੇਕਮ਼ਿਨ  ਆੁਰਾ ਼ਿਾਂਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਜਨੰੂਨ ਲਈ ਜਨੰੂਨ ਿਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. 

 

ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ  
 

ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਕ ਅਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਸਰਗਰਮੀ 
ਨਾਲ ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਖੋਜ ਿਰ  ੇਹਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ 
ਅਨੁਭ  ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਸ  ੀ ਤੁਲਨਾ ਕ ਮਾਗ਼  ੀ ਇਿੱ ਿ ਕਨਰੰਤਰ ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਿੀਤੀ 
ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਹਮ਼ੇਿਾ ਨ ੀਨਤਾ ਜਾਂ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ   ੇਤਰੀਕਿਆ ਂ ੀ 
ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਰਕਹੰ  ੇਹਨ।36 

 
* ਮਿੌ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਤੰਨ  ਿੱ ਖਰੀਆ ਂਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਪਰਤੀਤ ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ: 
(1) ਮਾਰਿੀਟ  ੀਆ ਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘਿੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ 
ਸਮਝਣਾ, (2) ਖਾਸ ਮਾਰਿੀਟ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕ ਚਿਾਰ "ਕਫਿੱਟ" ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਜਾਂ 
ਖੋਜਣਾ, ਅਤੇ (3) ਇਿੱਿ ਬਣਾਉਣਾ  ਿੱ ਖਰੀਆਂ ਮਾਰਿੀਟ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਕ ਚਿਾਰ 
ਨ ਾਂ "ਕਫਿੱਟ"। 
 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਚੋਣ ਲਈ 
ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ  ੀ ਮਾਰਿੀਟਪਲੇਸ ਕ ਿੱਚ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਜ ੋਂ ਉਹ 
ਇਿੱਿ ਮਿੌਾ ਪਛਾਣ  ੇਹਨ। 
 
* ਮੌਿੇ  ੀ ਪਛਾਣ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ 
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ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਿੇ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ੀ ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ  ੀ 
ਮਾਰਿੀਟਪਲੇਸ ਕ ਿੱਚ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਕ ਿੀ ਕਨਰੰਤਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚ ਸਿੁਾਰ  ੀ 
ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂ ਾ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤ ੇਸ ੇਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ 
ਿਰਨ   ੇਤਰੀਕਿਆ ਂ ੀ ਖੋਜ ਿਰਨਾ ਜ ੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। 
 
* ਮੌਕਿਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਇਿੱਿ ਬੋਿਾਤਮਿ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਜੋ ਕ ਮਾਗ ਕ ਿੱਚ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀ ਪੈਟਰਨ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਕ ਚਿਾਰ ਸਬੰਿ ਬਣਾਉਣ 
 ੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਪੁਰਾਣ ੇਕਗਆਨ ਅਤ ੇਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ  ੇਹੋਏ, 

ਲੋਿ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਜਾਣਿਾਰੀਆਂ  ੇ ਕ ਚਿਾਰ ਸਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਕਜਹਨਾਂ  ਾ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ   ੇਨੇੜੇ  ੇ ਹੋਰ ਲੋਿ ਅਨੁਭ  ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
* ਕਿਸ ੇਮੌਿ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਤੰਨ ਿ ਮ ਹਨ: 
- ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੰੂ  ੇਖਣਾ 
- ਇਿੱਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ  ਾ ਹਿੱਲ 

- ਬਜ਼ਾਰ ਕ ਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਛਾਣ ੇਜਾਂ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਭਰੇ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। 
* ਇਿੱਿ  ਪਾਰਿ ਮਿੌਾ ਇਿੱਿ ਨ ੇਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱ ਮ  ੀ ਕਸਰਜਣਾ ਲਈ ਇਿੱਿ ਉਤਪਰੇਰਿ 
ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਮਾਰਿੀਟ  ੀਆ ਂਸਕਥਤੀਆ ਂ  ੇਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਕਣਆ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ 
ਇਿੱ ਿ ਿੰਪਨੀ   ੇਕ ਚਾਰ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਸਫਲ  ਪਾਰਿ ਯਤਨ ਕ ਿੱਚ ਬ ਲਣਾ ਸੰਭ  ਬਣਾਉਂ  ੇ
ਹਨ। ਇਿੱ ਿ  ਪਾਰਿ ਸੰਿਲਪ  ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤ ੇਪਰਮਾਕਣਿਤਾ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਾਿਨਾਂ ਅਤ ੇ
ਕ ਿੀਆਂ  ੀ  ਰਤੋਂ  ਆੁਰਾ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਕਜਨਹ ਾਂ  ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। 
 
* ਚੰਗੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿੌੇ ਲਿੱ ਭਣਾ ਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਮਲਣ  ਲੇੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਕ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ  ੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ ੰ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਡੁਿੱ ਬਣ ਲਈ ਿੁਝ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹੋ ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ  ੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹੋ। 
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* ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ਾ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇ ੌਲਤ ਪੈ ਾ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ  ੀ ਖੋਜ 
ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੁਆਰਾ ਪਰਬੰਕਿਤ ਅਤ ੇ਼ਿ਼ੋਿਣ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿ  ੇਹਨ, ਮਿੌ ੇ
 ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਮੌਿ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਚਾਰ  ਿੱਖ- ਿੱ ਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ: ਜਾਗਰੂਿਤਾ, 
ਕਪਛਲਾ ਕਗਆਨ, ਪੈਟਰਨ ਪਛਾਣ, ਅਤ ੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ  ਾ ਸਮੁੇਲ। ਜਨਤਿ 
ਕਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ; ਅਸਾਿਾਰਨ, ਅਸਲੀ, ਜਾਂ ਆਿਰ਼ਿਿ  ਸਤਆੂਂ ਜਾਂ ਸ ੇਾ ਾਂ  ੀ 
ਕ ਿਰੀ  ਆੁਰਾ  ੌਲਤ ਿਮਾਉਣਾ ਕਜਨਹ ਾਂ  ਾ ਪਕਹਲਾਂ ਼ਿ਼ੋਿਣ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ 

 
*ਇਸ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ ਕ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਗਿੱਲਾਂ ਹਨ: (1) ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਸਰਗਰਮ 
ਖੋਜ, (2) ਮੌਕਿਆਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਿਤਾ, ਅਤੇ (3) ਕਿਸੇ ਉ ਯੋਗ ਕ ਿੱਚ 
ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਗਆਨ ਅਤ ੇਮੁਹਾਰਤ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਮਨੂਾ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ 
ਪਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ  ੋ ਤਰੀਕਿਆ ਂ ੇ ਸੁਮੇਲ   ੇਅਿਾਰ ਤੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 
 
*  ਪਾਰਿ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਕ ਚਾਰ ਅਤ ੇਇਿੱਿ ਮੌਿ ੇ  ੇ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਅੰਤਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਕਿ ਇਹ ਼ਿਬ  ਅਿਸਰ ਬ ਲ ੇਂ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ  ਰਤ ੇਜਾਂ ੇ ਹਨ।  

 

ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ  ਪਾਰਿ ਮੌਿ ੇਉਹ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਜੋ ਕ ਅਿਤੀ  ੇ ਜਨੰੂਨ ਨਾਲ ਮਲੇ ਖਾਂ ੇ 
ਹਨ... ਇਿੱ ਿ ਸੰਚਾਕਲਤ ਸੰਸਥਾਪਿ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਮਾਰਿੀਟਪਲੇਸ ਕ ਿੱਚ 

ਇਿੱਿ ਸਫਲ ਭਕ ਿੱ ਖ  ਿੱਲ  ੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਅੰ ਰੂਨੀ ਡਰਾਈ  ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 
 

ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ: ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿਰੂੁ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣਾ ਿਈੋ ਆਸਾਨ ਿਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੌਿਰੀ  ੇ ਉਲਟ ਕਜਿੱਥ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਿਸਰ ਉੱਚ-ਪਿੱਿਰੀ ਪਰਬੰਿਨ 
 ਪਾਰਿ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ ਾਬ ੇਹ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਇਿੱਿ 
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ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਜ ਾਬ ਹੇ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ 
ਹੈ ਜ ੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ "ਬੌਸ" ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਬਾਹਰੀ 
ਿਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਜ ਾਬ ੇਹ ਠਕਹਰਾਏ ਕਬਨਾਂ  ੀ ਪੌ  ੇਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੰੁ  ੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ  ਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਮੁਿਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ  ਾਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ 
ਇਿੱ ਿ ਉੱ ਮੀ ਿੋਲ ਸ ੈ-ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ  ੇਰੀ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ 
ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਕਨਰਣਾਇਿ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ੇ ੀ ਼ਿੁਰੂਆਤ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਫੋਿਸ ਅਤ ੇ
ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਅਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਾਇਿ 
ਉੱ ਮੀ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ।37 

 
* ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਜੋ ਕਸਸਟਮ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਕਜੰ਼ ਗੀ ਕ ਚ 
ਸਫਲ ਹੋਣ  ੀ ਕਬਹਤਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ ਆਪਿ ਨੋਟਸ ਲੈਂ  ੇਹਨ, ਸੂਚੀਆ ਂ
ਕਲਖ ੇ ਹਨ, ਿੈਲੰਡਰ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ, ਆਪਣ ੇਫਨੋਾਂ 'ਤ ੇਰੀਮਾਈਡਂਰ ਰਿੱਖ  ੇਹਨ, ਅਤੇ 
ਗਤੀਕ ਿੀਆ ਂ ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਰਿੱ ਖ  ੇਹਨ ਕਜਸ   ੇਆਲੇ  ਆੁਲੇ ਉਹ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਯਤਨਾਂ  ਾ ਪਰਬੰਿ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿ ਉਹ ਿਝੁ  ੀ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲਣ। ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ ਕਜੰਨਾ ਕਜ਼ਆ ਾ ਿਰਮਬਿੱਿ ਅਤ ੇਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ  ੀ 
ਿਾਰਨਾ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਘਿੱਟ ਅਰਾਜਿ ਹੰੁ ੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕ  ਸਕਥਤ ਿਰਨ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਤਰੀਿਾ ਕ ਿਕਸਤ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਹੈ। ਿਈੋ ਫਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂ ਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ੇਂ 
ਿਰ ੇ ਹਨ, ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ ਪਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਮਲ 
ਕ ਿੱਚ ਕਲਆਉਂ  ੇਹਨ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ  ਾ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਸੰਭ  
ਹਿੱ  ਤਿੱਿ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। 
 
* ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਹੋਣ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਕਹਲੂਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ ਲਚਿ ਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ  ੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜੀ ਬਣਨਾ। ਇਿੱ ਿ ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇ
ਕ ਼ਿਾ ਭਾਲਣ ਜਾਂ ਕ  ਹਾਰ  ੇ ਨ ੇਂ ਪੈਟਰਨ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਰਾਮ 
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ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿ ਮ ਚੁਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਕਝਜਿ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ 
ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਿਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਸ ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ 
ਲੋਿ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ਾ ਤਰੀਿਾ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਯਤਨਾਂ ਕ ਿੱਚ 
ਕ ਰੜ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਿਨ ਹਨ, ਇਹ ਕ ਅਿਤੀ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਜ ਾਬ ਨੰੂ 
ਸ ੀਿਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗ ੇਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ੇਨਾ ਕਿਸ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕਥਤੀ  ਾ 
ਹਿੱਲ ਲਿੱ ਭ ਲੈਣਗੇ। 
 
* ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਜੀ ਨ ਕ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕ ਅਿਤੀਆਂ  ਆੁਰਾ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 
ਗੁਣ ਹੈ। ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਬੁਕਨਆ ੀ ਹੁਨਰਾਂ  ਾ ਬਕਣਆ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਕ ਆ ਂ
ਅਤੇ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਰਤ  ੇਹਾਂ ਜੋ ਜੀ ਨ ਸਾਡ ੇ'ਤ ੇਸੁਿੱ ਟ  ੇਹਨ। 
 
* ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਲੋਿ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿ ਜ ੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਕਚੜਕਚੜੇਪਨ 
 ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ  ਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਰਪੇ਼ਿ 
ਮੁ਼ਿਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 
 ੀ ਬਜਾਏ ਸਫਲ  ਜੋਂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀਆ ਂਸਮਿੱ ਕਸਆ-ਹਿੱਲ ਿਰਨ  ੀਆ ਂਯੋਗਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਉ ੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਆ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਉਹ ਚੁਣਤੌੀ ਜਾਂ ਕਨਰਾ਼ਿ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਿੱਲਹ ਅਤੇ 
 ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ। ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਨੰੂ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸਕਮਆ ਂ
 ੌਰਾਨ ਿਈ ਤਰਹਾਂ  ੀਆ ਂਚੁਣਤੌੀਆ ਂ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ   ੇ
ਚਕਰਿੱਤਰ  ੀ ਤਾਿਤ ਆਖਰਿਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ੇਂ 
ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰ  ੇਹਨ। 
 
* ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਮੰਨ ੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਨ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 
ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੰ ਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਲੋਿ ਕਸਰਫ 
ਆਪਣੇ ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇ ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕ ੰ  ੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਕਸਹਤਮੰ  ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਇਿੱਿ ਸਰਗਰਮ ਿਸਰਤ  ੇ ਕਨਯਮ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤ ੇ
ਲੋੜੀਂ ੀ ਨੀਂ  ਲੈਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਿ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 
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* ਕਸਰਫ ਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ਆੁਰਾ ਸਫਲਤਾ   ੇਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ ਸੋਚਣ  ਾ ਇਿੱ ਿ 
ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਫੈਸਲਾ। ਉਹ ਇਿੱਿ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ। ਇਹ  ੇਖ  ੇ
ਹੋਏ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ੀ, ਉਹਨਾਂ  ੀਆ ਂਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਤਰਿੱਿੀ 
  ੇਮੌਕਿਆ ਂ ਜੋਂ  ੇਕਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਸਫਲ ਮਾਰਗ 
 ਿੱਲ ਲੈ ਜਾ ੇਗਾ.  

 

ਅਨੁਸ਼ਾਕਸਤ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹ  ਜਾਂ ਕਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । 

 

ਸਵ -ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
 

ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿਤਾ: ਉ ਮੀ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿਤਾ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪੇ਼ਿੇ ਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
ਜ ੋਂ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਆਪਣੀਆ ਂ ਼ਿਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਜੋ਼ਰੀਆਂ  ਾ ਮਾਲਿ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਜਾਗਰੂਿਤਾ  ੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ  ੇ ਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ੀਰੋ ਿਰ 
ਸਿ  ੇਹਨ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਮਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸੌਂਪਣ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਇਿੱਛੁਿ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬਤੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿ 
ਹੋਣ  ਾ ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
ਅਰਥਪੂਰਨ ਫੀਡਬਿੈ ਕ ਓ, ਪਰਾਪਤ ਿਰ ੋਅਤ ੇਲਾਗੂ ਿਰੋ।38 

 
* ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ  ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਿਣ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਜਾਣਨਾ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ  ੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਿੰਪਨੀ 
 ੀਆ ਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ  ਿੀਆ ਮੇਲ ਖਾਂ ੇ ਹਨ। ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਨਿੱਜੀ ਬਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ   ੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
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ਕਬਹਤਰ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ  ੀ ਕਬਹਤਰ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿਤਾ  ੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ 
ਹੈ। 
 
* ਨਾਲ ਹੀ, ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ  ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ  ੀਆ ਂ਼ਿਿਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਿਮਜੋ਼ਰੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਿ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਿੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ   ੇਆਪਣ ੇ
ਪਿੱ ਖਪਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਿਾ 
ਸਿ  ੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਨੇਤਾ ਾਂ  ਜੋਂ 
ਪਛਾਣਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੇ਼ਿੇ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਿਾਰ ਿਰ ਸਿਣ 
ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰ 'ਤ ੇਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾ  ਪਾ ਸਿਣ। 
 
* ਜ ੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ  ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੇ 
ਅਤੇ  ੰਨ-ਸ ੰੁਨੇ ਲੋਿਾਂ  ਜੋਂ  ੇਖ ਸਿ ੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ  ੇਹੋਏ ਕਜਿੱਥ ੇ
ਅਸੀਂ ਕ ਿਾਸ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ਼ਿਿਤੀਆ ਂਅਤ ੇਿਮਜੋ਼ਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਛਾਣ 
ਸਿ ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ ਲ ਸਿ ੇ ਹਾਂ। 
 
* ਆਪਣੀਆ ਂਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ -ੈ
ਜਾਗਰੂਿਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ  ਾਰ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾ ਨਾ ਾਂ, ਕ ਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕ ਹਾਰਾਂ ਪਰਤੀ ਸੁਚਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨ ਅਤੇ  ੂਕਜਆ ਂ
 ੀ ਸੇ ਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। 
 
* ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ  ੂਕਜਆ ਂ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇ਼ਿਬ ਾਂ ਅਤ ੇਿੰਮਾਂ   ੇਪਰਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ  ੇਹੋ, ਅਤੇ 
ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਭਾ ਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਿਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿਤਾ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ. ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਅਤ ੇ
ਿਾਰ ਾਈਆ ਂ ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਨੰੂ 
ਸਮਾਕਜਿ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਬੁਿੱ ਿੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿ ਹੋਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਬੰਿਿਾਂ 
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ਅਤੇ ਟੀਮ   ੇਮੈਂਬਰ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਬੁਿੱ ਿੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਉੱਚ EQ 

ਹੋਣਾ ਸੁਕ ਿਾਜਨਿ ਲਿੱ ਗ ਾ ਹੈ। ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਼ਿਖਸੀਅਤ, 

਼ਿਿਤੀਆ ਂਅਤ ੇ(ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ) ਿਮਜੋ਼ਰੀਆਂ  ੀ ਸਮਝ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 
* ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਸ -ੈਜਾਗਰੂਿਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਿੱਿ ਨੇਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ੀ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਪਰਕਤਭਾ  ੀ 
ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉਸ ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਕਮਲ ੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਸਰਫ ਸ ੈ-
ਚੇਤਨਾ  ਾਲੇ ਨੇਤਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਪਰਭਾ   ਿੇਰੇ ਹੰੁ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ  ੂਕਜਆ ਂ'ਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਪਰਭਾ   ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ  ੀ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 
 
* ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਸ -ੈਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਸਰੁਾਗ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ੋਗ ੇਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਕ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ੀਆ ਂਿਾਰ ਾਈਆਂ ਕ ਿੱਚ 
ਕਿ ੇਂ ਪਰਗਟ ਹੰੁ ੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ  ਹਾਰ ਕ ਿੱਚ ਪੈਟਰਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿ  ੇ ੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ੋਗ.ੇ 
ਤਣਾਅਗਰਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਇਸ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਸੰਭਾਕ ਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਗਿੱਲ  ੀ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਸਮਝ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ   ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਫਿੱਟ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਫਸੈਕਲਆਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਸੋਿਣਾ ਹੈ। 
 
* ਮੌਜੂ ਾ ਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਭਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ੇਕਬਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਪਕੜਹਆ-ਕਲਕਖਆ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ 
ਕ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ। ਅੰਤ ਕ ਿੱਚ, ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਬਨਾਂ ਕਿ ਕਿਿੱਥੋਂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਿੋਈ  ੀ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਨੇਤਾ 
ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਿ ਾ. 
 
* ਸਿੱਚੀ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤ ੇਕ ਗਾੜਾਂ  ੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਹੈ, 

 ੇਖਣ ਨਾਲ ਕਮਲ ੀ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਪ਼ਿਟ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ  ੇਖਣ   ੇ
ਰਾਹ ਕ ਿੱਚ ਆ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ  ਾ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। 
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ਕਕਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਸਵ -ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ 
ਹ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਪਕਹਲ ਆ ਂਨ ੰ  

ਸੋਧਣ ਦੀ ਆ਼ਿਾਦੀ ਅਤ ੇਸਮਰੱਿਾ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

ਸੰਸਾਧਨ 

 

ਸੰਸਾਿਨ: ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਮ ਅਤੇ ਚੁਣਤੌੀਆਂ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ 
ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ  ਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਿ  ੇਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ। ਸੰਸਾਿਨ ਹੋਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
ਇਿੱ ਿ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੇ ਸਪ਼ਿਟ ਤਰੀਿੇ   ੇ
ਕਬਨਾਂ ਉੱਚ ੇਟੀਕਚਆਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚਣ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ੀ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਉੱ ਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ 
ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ ਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ 
ਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ-ਹਿੱਲ ਿਰ ਸਿ ੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ  ਿਾ ਸਿ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਿੇਲ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਿਨ 
ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਿੰਮ-ਿਾਜ  ੇ ਰ ਿੱਈਏ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੇ ਕਬਨਾਂ 
ਕਿਸ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਿ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ।39 

 
* ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆ ਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਅਤ ੇਕਸਿੱ ਖਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸ ੇ
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਹੋਣ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਸ ੈ-ਕਨਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਿਈੋ ਼ਿਾਰਟਿਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਨ 
ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ 
 ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਿਰ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਨੁਿੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ 
ਮੌਿ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ  ਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਿ  ੇਹੋ। 
 
*  ਪਾਰਿ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ, ਸਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
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ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਅਤ ੇ ਰਤਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ਜੋਂ  ਰਸਾਇਆ 
ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮ਼ੁਿਿਲਾਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ 
 ਜੋਂ  ੇਖ ੀ ਹੈ। 
 
* ਇਿੱਿ ਸੰਸਾਿਨ ਕ ਅਿਤੀ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਕ ੰ ਾ ਕਿ ਉਹ ਿ ੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ੇਂ ਿੰਮ ਿਰ ੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਹਮ਼ੇਿਾ ਘਿੱਟ ਲਈ ਸਟੈਲ 
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਿੱ ਿ ਸੰਸਾਿਨ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਸੋਚ, ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ ਪੀੜਹੀ, 
ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ   ੇਸਾਰੇ ਸੰਭ  ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ  ੇਖਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ 
ਹੈ। 
 
* ਸੰਸਾਿਨਤਾ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ   ੇਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਜ ਾਬਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ, ਪਰਤੀਤ 
ਹੋਣ ਯੋਗ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ  ੂਰ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸਲਈ  ੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਖੰੁਝਣ  ਾਲੇ 
ਮੌਕਿਆਂ ਨੰੂ  ੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ, ਸੰਸਾਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ। 
 
* ਸੰਸਾਿਨ ਹੋਣ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਰ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਼ਿ਼ੇਿਤਾ ਨੰੂ ਪਰ ਰਕ਼ਿਤ 
ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀ ਇਿੱ ਿ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ, ਸਾਹਸੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਰਿੱ ਖ  ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਸਫਲ ਹੋਣ  ੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰ ੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 
 
* ਇਿੱਿ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ  ੀ ਸੰਸਾਿਨਤਾ 
ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ  ਾਿਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਸਿਾਰਾਤਮਿਤਾ ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ ਕ ਮਾਗ ਨੰੂ 
ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਿਾਰ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 
ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 
 
* ਸੰਸਾਿਨਤਾ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਿਾ ਟਾਂ  ੇ ਬਾ ਜੂ  ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਹਿੱਥ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨੁਿੂਲ 
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ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਨ ਾਂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਿੁਝ ਕਬਹਤਰ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਨੇਤਾ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਅਤ ੇਕਨਰੰਤਰ 
ਹੰੁ ੇ ਹਨ. 
 
* ਸੂਝ ਾਨ ਲੋਿ ਢਿੁ ੇਂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਛ  ੇਹਨ, ਉਕਚਤ ਕ ਰ਼ਿਟਾਂਤ ਬਣਾਉਂ  ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਢੁਿ ੇਂ ਼ਿਬ  ਬੋਲ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿ ੇ  ੀ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਸ ਾਲ 
ਨਾ ਪੁਿੱ ਛਣ ਜਾਂ  ਿੇਰੇ ਚੌਿਸ ਨਾ ਰਕਹਣ  ਾ ਪਛਤਾ ਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ। ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਣਾ 
ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਿੁਝ  ੀ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਘਿੱਟ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ  ਸਤਆੂ ਂ ੀ ਕ ਿੱ ਖ ਨੰੂ 
ਸੁਿਾਰ ਿ ੇਅਤ ੇਪੁਰਾਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ  ੁਬਾਰਾ ਕਤਆਰ ਿਰਿੇ ਸ ੀ ੀ ਸਾਿਨ ਬਣ ਜਾਂ  ੇ
ਹੋ। ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਕ ਚਾਰ ਆਉਂ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਜਲ ੀ ਜਾਂ  ੇਹਨ; ਜੇਿਰ ਿਈੋ ਿੰਮ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਾ, ਤਾਂ  ੂਜੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਹਿੱਲ  ੀ 
ਕ ਼ਿਾ  ਿੱਲ ਇ਼ਿਾਰਾ ਿਰ ਸਿ ੀ ਹੈ ਕਜਸ ੀ ਤਸੁੀਂ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
 
* ਇਮਾਨ ਾਰੀ: ਼ਿਾਇ  ਸੰਸਾਿਨ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗੁਣ ਉਨਹ ਾਂ 
 ੀ ਇਮਾਨ ਾਰੀ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਿ  ੇ ੀ ਕਿਸ ੇਅਕਜਹੇ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਕਮਲੋਗੇ ਜੋ ਕਿਸ ੇ
ਿੰਮ ਜਾਂ  ਚਨਬਿੱਿਤਾ ਬਾਰੇ ਼ਿਾਨ ਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇ। ਜੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਸਿ ੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਜ਼ਆ ਾ  ਾਅ ਾ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣ ੇ ਾਅ ੇ ਕਨਭਾਉਣ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਤਾਰੀਫ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। "ਨਹੀਂ" ਜਾਂ "ਮਨੰੂੈ ਪਿੱਿਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ"  ਾ ਜ ਾਬ 
 ੇਣਾ ਠੀਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅੰਤ ਕ ਿੱਚ  ੂਕਜਆਂ  ੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਨਰੀਖਣ ਿਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸਮਾਂ ਲ ਗੇਾ। 

 

ਇਿੱਿ ਸਮਝ ਾਰ ਕ ਅਿਤੀ ਹਮੇ਼ਿਾ ਆਪਣੀਆ ਂਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ 
ਕਤਆਰ ਿਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਿਨ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਨ ੇਂ ਪਹੰੁਚਾਂ 

 ਿੱਲ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ  ਿੱਲ ਲੈ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
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ਪਰਕਕਕਰਆ-ਮੁਖੀ ਮਾਨਕਸਕਤਾ 
 

ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ: ਕਿਸੇ  ੀ ਸਫਲ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਲਈ ਠੋਸ 
ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ  ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀ  ਨੁੀਆ ਕ ਿੱਚ, ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ ਉਹਨਾਂ 
ਿ ਮਾਂ  ੀ ਇਿੱਿ  ੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇਅੰ ਰ ਿੰਮ ਿਰਨ 
 ਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ੀ ਹੈ। ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ 
ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਪਕਹਲੂਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋ ਸਿ ੀਆ ਂਹਨ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਕ ਿਰੀ, 
ਟੀਮ   ੇਨ ੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨਾ, ਉਤਪਾ ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾ   ੀ ਪੂਰਤੀ ਼ਿਾਮਲ 
ਹੈ। ਜ ੋਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਾਂ ਿੋਲ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਚੁਸਤ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ  ੇ ਹਨ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਿਾਰੋਬਾਰ   ੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ 
ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਬਰਬਾ ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਨਾਲ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੇਲ ਅਤੇ  ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ।40 

 
* ਸ -ੈਅਨੁ਼ਿਾਕਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਪਰਣਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਢਾਂਕਚਆਂ ਕ ਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂ  ੇ ਹਨ। ਪਰਕਿਕਰਆ  ੀ ਸਕਥਤੀ ਯਾਤਰਾ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਕਜ਼ਲ 'ਤ ੇ
ਊਰਜਾ ਾਨਤਾ ਨਾਲ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੇ ਉੱ ਮੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂ
ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। 
 
* ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆ ਾ ਿੰਮ ਿਰਨ ਅਤ ੇਕਸਿੱ ਖਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸ ੇ
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱਿ ਪਹੰੁਚ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਉੱ ਮੀ ਹੋਣ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਸ ੈ-ਕਨਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਿਈੋ ਼ਿਾਰਟਿਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਨ 
ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ 
 ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਿਰ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਨੁਿੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ 
ਮੌਿ ੇ ੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ  ਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਿ  ੇਹੋ। 
 
*  ਪਾਰਿ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ, ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਕ ਅਿਤੀ ਕਜਸ ਿੋਲ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ 
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ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਖੋਜਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮ਼ੁਿਿਲਾਂ ਨੰੂ 
ਹਿੱਲ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ਜੋਂ  ੇਖ ੀ ਹੈ। 
 
* ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਕ ਅਿਤੀ ਸਾਿਨ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕ ੰ ਾ ਕਿ ਉਹ ਿ ੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ੇਂ ਿੰਮ 
ਿਰ ੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਹਮੇ਼ਿਾ ਘਿੱਟ ਲਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਿੱ ਿ ਸੰਸਾਿਨ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਸੋਚ, ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ ਪੀੜਹੀ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ  ੇ ਸਾਰੇ 
ਸੰਭ  ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ  ੇਖਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 
 
* ਸੰਸਾਿਨਤਾ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ   ੇਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਜ ਾਬਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ, ਪਰਤੀਤ 
ਹੋਣ ਯੋਗ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ  ੂਰ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸਲਈ  ੂਕਜਆ ਂਤੋਂ ਖੰੁਝਣ  ਾਲੇ 
ਮੌਕਿਆਂ ਨੰੂ  ੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ, ਸੰਸਾਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ। 
 
* ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਹੋਣ   ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਰ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉ ਼ੇਿਾਂ 
ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਨੰੂ 
ਪਰ ਰਕ਼ਿਤ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀ ਇਿੱ ਿ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ, ਸਾਹਸੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਰਿੱ ਖ  ੇ
ਹਨ ਅਤ ੇਸਫਲ ਹੋਣ  ੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆ ਂ'ਤ ੇਕ ਚਾਰ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਆਪਣ ੇਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। 
 
* ਇਿੱਿ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ 
ਮਾਨਕਸਿਤਾ  ੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇ ਜੋਂ, ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ  ੀ ਸੰਸਾਿਨਤਾ ਨੰੂ ਬਹਤੁ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
ਸਿਾਰਾਤਮਿਤਾ ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱ ਲੇ ਕ ਮਾਗ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖ ੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ 
ਤਜਰਬੇਿਾਰ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੀ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 
 
* ਸੰਸਾਿਨਤਾ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਅਤੇ ਰੁਿਾ ਟਾਂ  ੇ ਬਾ ਜੂ  ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਹਿੱਥ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਜੋ  ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਨੁਿੂਲ 
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ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਨ ਾਂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਿੁਝ ਕਬਹਤਰ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਨੇਤਾ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਅਤ ੇਕਨਰੰਤਰ 
ਹੰੁ ੇ ਹਨ. 
 
* ਸੂਝ ਾਨ ਲੋਿ ਢਿੁ ੇਂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਛ  ੇਹਨ, ਉਕਚਤ ਕ ਰ਼ਿਟਾਂਤ ਬਣਾਉਂ  ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਢੁਿ ੇਂ ਼ਿਬ  ਬੋਲ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿ ੇ  ੀ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਸ ਾਲ 
ਨਾ ਪੁਿੱ ਛਣ ਜਾਂ  ਿੇਰੇ ਚੌਿਸ ਨਾ ਰਕਹਣ  ਾ ਪਛਤਾ ਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ। ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਣਾ 
ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਿੁਝ  ੀ ਪੈ ਾ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਘਿੱਟ ਹੈ। 
 
* ਼ਿਾਇ  ਸੰਸਾਿਨ ਕ ਅਿਤੀਆਂ  ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਗੁਣ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਇਮਾਨ ਾਰੀ 
ਹੈ। ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ  ਾਅ  ੇ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਲਾਘਾ 
ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਿ ੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਜ਼ਆ ਾ  ਾਅ ਾ 
ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ.  

 

ਇੱਕ ਪਰਕਕਕਰਆ-ਅਧਾਕਰਤ ਮਾਨਕਸਕਤਾ ਕਕਸ ੇਵੀ ਉੱਦਮੀ ਯਤਨ ਕਵੱਚ 
ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਕਨਆਦ ਹ । 

 

ਹਮਦਰਦੀ 
 

ਹਮ ਰ ੀ: ਉ ਮੀਆਂ ਲਈ ਹਮ ਰ ੀ ਇਿੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਭਾ ੇਂ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਮਾਲਿ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੀ ਇਿੱਿ  ਿੱਡੀ ਟੀਮ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਉੱਚ-
ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਸਲੋੋਪਰੀਕਨਊਰ  ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਗਾਹਿਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਸਿੱਚ ੇਪਿੱ ਿਰ 'ਤ ੇ ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਉੱ ਮੀ ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਹਿਾਂ   ੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣਾਂ ਨੰੂ 
ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹੋਏ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ  ੂਕਜਆਂ  ੀ ਜੁਿੱ ਤੀ ਕ ਿੱਚ ਪਾ ਸਿ ੇ ਹਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਿੱ ਖ  ਪਾਰਿ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੰੂ ਨੈ ੀਗੇਟ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ, 

ਹਮ ਰ ੀ ਤੁਹਾਡ ੇਗਾਹਿ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ  ਾ ਅੰ ਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ  ਰਗੀ ਲਿੱ ਗ ਸਿ ੀ ਹੈ, 
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ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ  ੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਰੀਚਾਰਜ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਿੱਢਣ ਲਈ 
਼ਿਿਤੀ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਗਾਹਿਾਂ   ੋਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ   ੇਕ ਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਕਚੰਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਕ ੰ ੀ ਹੈ।41 

 
* ਹਮ ਰ ੀ ਿੁਨੈਿ਼ਿਨ  ੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤ ੇਿੁਨੈਿ਼ਿਨ ਉੱ ਮ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੱ ਸਾ 
ਹੈ। ਹਮ ਰ ੀ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਿਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਖ- ਿੱਖ ਸਕਥਤੀਆ ਂਕ ਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾ 
ਸਿ ੀ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ  ਿੱਡ ੇਕ ਚਾਰ  ੀ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਹਨ, ਇਿੱਿ ਕਨ਼ਿਾਨਾ ਮਾਰਿੀਟ 
 ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ਼ੁਿਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸਰਫ ਨ ੇਂ ਮਾਲੀਏ  ੀਆ ਂਿਾਰਾ ਾਂ 
 ੀ ਭਾਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
* ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਾਂ  ਆੁਰਾ ਹਮ ਰ ੀ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ: 
 
- ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ੂਹਾਂ। 
- ਿੋਨੇ  ੇ  ਫਤਰ ਤੋਂ ਛੁਟਿਾਰਾ ਪਾਉਣਾ. 
- ਹਮ ਰ ੀ ਅਤ ੇਸਕਹਣ਼ਿੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹਮ ਰ ੀ. 
- ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਲਈ ਿਨੈੁਿ਼ਿਨ ਉ ੇ਼ਿਾਂ  ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਰਨਾ. 
- ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ. 
- ਇਿੱਿ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਰ ਿੱਈਆ ਮੰਨਣਾ. 
- ਕਨਿੱਜੀ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਲੈਣਾ। 
- ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ਼ੰਿਸਾ ਨੰੂ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ। 
- ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸੀਕਲਆਂ  ੇ ਸਟਾਫ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ੇ਼ਿ ਿਰਨਾ। 
 
* ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ   ੇ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ 'ਤ ੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨਾ ਹਮ ਰ ੀ  ਾ ਇਿੱ ਿ 
ਬੋਿਾਤਮਿ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਬੋਿਾਤਮਿ ਅਤ ੇਪਰਭਾ ੀ   ੋਾਂ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਤੋਂ ਬਕਣਆ ਹੈ 
ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਿਤ ਮਨੋਕ ਕਗਆਨਿ ਸਕਥਤੀਆ ਂ ੀ ਕ ਆਕਖਆ 
ਿਰ  ੇਹਨ। ਮਨੋਕ ਕਗਆਨਿ ਕ ਿੀ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ 
ਉੱ ਮੀ ਮਿੌੇ  ੇਖ ੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣਾਤਮਿ ਢਾਂਚ ੇਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਭਾਗ, 
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ਕਜਸਨੰੂ ਹਮ ਰ ੀ ਜਾਂ ਹਮ ਰ ੀ  ੇਖਭਾਲ  ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿੀਤਾ 
ਹੈ। ਹਮ ਰ ੀ  ੀ  ੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ  ੀਆਂ ਸਿੱਚੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ, 
ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਅਤ ੇਕਚੰਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤ ੇਸਮਝਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ਜੋਂ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਭਾ , ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ  ੀਆ ਂ ਮਸੁੀਬਤਾਂ ਪਰਤੀ ਭਾ ਨਾਤਮਿ 
ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ। 
 
* ਹਮ ਰ ੀ  ੀ  ੇਖਭਾਲ   ੇਪਰਗਟਾ  ੇ  ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਹਮ ਰ ੀ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਪੈ ਾ 
ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੰੂ  ੂਕਜਆ ਂ  ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈ   ਜੋਂ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ   ੇਕ ਅਿਤੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਪਰਉਪਿਾਰੀ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ, ਅਤੇ 
 ੂਕਜਆ ਂ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਮੁਕਹੰਮ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ  ੇ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਮਜੋ਼ਰ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਹਮ ਰ ੀ ਭਰੀ ਕਚੰਤਾ, ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੀਆਂ ਹਮ ਰ ੀ  ੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਿਾਂ  ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ 
 ੀ ਇਿੱਛਾ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਿੇ ਇਹਨਾਂ ਿਮੀਆ ਂਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰੇਗੀ, 
ਜੋ ਬ ਲੇ ਕ ਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੇ ਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾ ੇਗੀ ਜੋ ਮਾਰਿੀਟ ਨਾਲ 
 ਿੇਰੇ ਅਨੁਿੂਲ ਹਨ। ਕ ਹਾਰਿ, ਅਤੇ ਗਾਹਿਾਂ ਲਈ  ਿੇਰੇ ਆਿਰ਼ਿਿ। 
 
* ਹਰ ਕ ਅਿਤੀ  ੀਆ ਂਭਾ ਨਾ ਾਂ ਹੰੁ ੀਆ ਂਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ  ੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨਾਲ 
ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨਕਸਿ ਹਮ ਰ ੀ  ਾ ਇਿੱਿ 
ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਨਰੀਖਣ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਸ ੇ ੀ ਟੀਮ 
ਤੋਂ ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਇਿਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਬੋਿਾਤਮਿ ਹਮ ਰ ੀ ਕਿਸ ੇ ਹੋਰ   ੇ
ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਤੋਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕਿਸੇ  ੀ ਸਕਥਤੀ ਨੰੂ  ੇਖਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ੇ 
 ਪਾਰਿ ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹੋਏ ਟੀਮ  ੇ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ 
ਜੁੜਨ ਲਈ "ਪਰਸਪੈਿਕਟ -ਲੈਕਿੰਗ"   ੇਅਕਭਆਸ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 
 
* ਕਿਸੇ   ੇਸੰ ਰਭ ਅਤੇ ਅਨੁਭ   ੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ੀ ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ,  ੇਖ ਿੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰਨ  ਆੁਰਾ ਕ ਿਕਸਤ 
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ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਸੰਚਾਰ ਪਿੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ੇ ਨ਼ਿੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਾਤਾ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱਿ ਸਿੱਚਾ ਹਮ ਰ ੀ  ਾਲਾ 
ਬੰਿਨ ਕਿਸ ੇ ੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤੂ ਿਰਨ  ਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਕਵੱਚ ਅਸਲ ਹਮਦਰਦੀ ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭ ਕਮਕਾ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹ । ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਮਲਦੀ ਹ । 
 

ਸਵ -ਪਰੇਰਣਾ 
 

ਸ ੈ-ਪਰੇਰਣਾ: ਕਸਿੱ ਿੇ ਼ਿਬ ਾਂ ਕ ਚ ਿਹ,ੋ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬੌਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਰਿੱਖਣ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਸਰਜਣਾਤਮਿ 
ਰੁਚੀਆਂ ਅਤ ੇਅਪਰੇਕਰਤ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ   ੇਕਬੰ ਆੂਂ  ੁਆਰਾ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਰਣਾ ਘਿੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 
 ਿਣ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂ ੀ ਪਰੇਰਨਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ।42 

 
* ਇਿੱਿ ਔਸਤ ਕ ਅਿਤੀ ਇਿੱਿ ਮਹਾਨ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਕ ਿੱਚ ਬ ਲ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਿ ੇਪੈ ਾ 
ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱ ਮ  ੀ ਪਰੇਰਣਾ  ਆੁਰਾ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ  ੌਲਤ ਅਤੇ ਆਰਕਥਿ 
ਤਰਿੱਿੀ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾ ਸਿ ਾ ਹੈ... ਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ, ਅਤੇ ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ 
ਲਈ ਇਿੱਿ ਉੱਚ-ਪਿੱਿਰੀ ਇਿੱਛਾ ਉੱ ਮੀ ਗਤੀਕ ਿੀ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਇਿੱਛਾ ਾਂ 
ਸ ੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੰੁ ੀਆ ਂਹਨ। 
 
* ਅਸੀਂ ਸਾਕਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਜੰ਼ ਗੀ  ੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਪਨਾ 
ਿੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ  ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇ ੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਨੰੂ ਰੋਮਾਂਕਟਿ 
ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉੱ ਮਤਾ ਇਿੱ ਿ ਸਪਿੱ਼ਿਟ ਟੀਚਾ ਜਾਪ ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਿੱਥ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ 
ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਇਸ ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
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ਮਾਲਿ ਹੋਣ   ੇਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਟਾਫ  ੀਆ ਂਪਰਰੇਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਅਤ ੇਸਮਝਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
* ਕਜੰ਼ ਗੀ   ੇਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਲੋਭੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਿ ਹੈ ਖੁ਼ਿਹਾਲੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਯਿੀਨ ਕ  ਾਉਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨਾ ਇਿੱਿ ਕਿਸਮ  ਾ ਸ ੈ-ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 
ਸਮੇਂ ਪੈਸ ੇਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਿਲਪ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਰ ਾਇਤੀ ਿੈਰੀਅਰ ਕ ਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ 
ਅਸੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ (ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)। 
 
* ਕਿਸ ੇ ੀ ਪਕਹਲਿ ਮੀ 'ਤੇ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਸ ੈ-ਪਰੇਰਣਾ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਪਕਹਲੂ ਹੈ। 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਸਮੇਂ  ੀਆਂ ਿਮੀਆਂ  ੇ ਤਕਹਤ ਅੰਕਤਮ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ 
 ੀ ਆਜ਼ਾ ੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਪਣ ੇ ਖੁ    ੇਿਾਰੋਬਾਰ  ਾ ਮਾਲਿ ਹੋਣਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। 
 
* ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਿੱਖਾਂ ਨਾਲ  ੇਖਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ: ਿੁਝ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਾਂ 
 ੁਆਰਾ ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿਰੂੁ ਿਰਨ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਫਰਿ ਕਲਆਉਣ  ੇ ਤਰੀਿ ੇ
 ਜੋਂ  ੇਕਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਪਰੇਰਣਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ; ਇਸ  ੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਭਕ ਿੱ ਖ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਯਾਬ 
ਹੋਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
 
* ਕ ਅੰਗਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਪਰੇਕਰਤ ਰਕਹਣ  ਾ ਪਕਹਲਾ ਿ ਮ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨਾ ਹੈ 
ਕਿ ਜੋ਼ਿ ਕਟਿ ਨਹੀਂ ਸਿ ਾ - ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਿੁਝ ਿੰਮ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਰਿ ਕਿਰਆ ਾਂ 
ਕ ਿੱਚ "ਉਿਸਾਉਣਾ," "ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰਨਾ," ਅਤੇ "ਪਰੇਰਨਾ" ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ੇਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਿਣ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਜਸ ਨੰੂ 
ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ੀ ਉੱਚ ਕਡਗਰੀ ਤਿੱਿ ਘਟਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ। 
 
* ਿੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਹਾਅ ਚਿੱਿਰ  ਾਲੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਤਸੁੀਂ ਸਭ ਿੁਝ ਪੂਰਾ 
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ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ  ੇਹੋ.  ੂਜੇ ਕ ਨ, ਿਿੱਪੜ ੇਪਾਉਣਾ ਇਿੱ ਿ ਸੰਘਰ਼ਿ ਹੋ ਸਿ ਾ 
ਹੈ. ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਰੋਬਾਰ   ੇਇਿੱਿ  ੂਜੇ ਪਕਹਲੂ   ੇਰੂਪ ਕ ਿੱਚ, ਪਰੇਰਣਾ ਲਈ ਕਨਰੰਤਰ  ੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਖੁਰਾਿ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾਨ  ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇਨੰੂ ਮਾਕਰਆ 
ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਛਿੱਡੋ। 
 
* ਪਰੇਰਣਾ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਫ  ਾਪਰ ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜੋ ਰਕਹੰ ੀ ਹੈ। ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿਾਗਰਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤ ੇ
ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿਾਂ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਰੋਣ  ੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆ ਂਸਲੀ ਜ਼ ਨੰੂ ਰੋਲ 
ਿਰੋ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੰਮ 'ਤ ੇ ਾਪਸ ਜਾਓ! 
 
* ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿ ਆਪਣੀਆ ਂਸਫਲਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖਣ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰ ੇ ਹਨ। ਨੁਿਸਾਨ ਅਤ ੇਕਜਿੱਤ  ੋ ੇਂ ਉੱ ਮੀ 
ਡਰਾਈ    ੇਜਾਣ-ੇਪਛਾਣ ੇਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਼ਿਰਮਨਾਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰਿ 
ਸਮਝੋ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. 
 
* ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਿ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤ ੇਇਿੱਿ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਿਰ ਚੁਿੱ ਿ ੇ ਹੋ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ  ਿਾਈ  ੇਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਪਲ ਿਿੱਢ ੋਅਤ ੇ
ਸਫਲਤਾ  ੀ ਰੋ਼ਿਨੀ ਕ ਿੱਚ ਅਨੰ  ਲਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੇਰੇ 
ਪਰਾਪਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਬਰੇਿ ਲਿੱ ਗ ਾ ਹੈ। 
 

ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹੰਮਤ ਹੀ 
ਪਰੇਰਣਾ ਹ । 

 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਕਚਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
 

ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਭਾ ਨਾ: ਉੱ ਮੀ ਮ਼ੁਿਿਲ ਟੀਕਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ 
ਪਸੰ  ਿਰ  ੇਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 
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ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ ਪੂਰਾ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ  ੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ।  ਪਾਰ ਕ ਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ  ਿੇਰੇ ਗਾਹਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ  ਿੱਡਾ ਮਾਰਿੀਟ ਼ਿੇਅਰ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਆਪਣ ੇਕ ਰੋਿੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕ ਿੱਚ ਹੰੁ ੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀ  ਰਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਿਮਾਉਣ 
 ਾਲੇ ਪਾ ਰਹਾਊਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਫਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕਨਿੱਜੀ ਚੁਣੌਤੀ  ੀ ਹੈ ਕਜਸ 
ਨੰੂ ਮੁਨਾਫ ੇਲਈ  ੇਕਚਆ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ।1 
 
* ਿੋਈ  ੀ ਿਾਰੋਬਾਰ, ਭਾ ੇਂ ਿਈੋ ਿਾਰਪੋਰੇ਼ਿਨ ਹੋ  ੇਜਾਂ ਖੋਜ ਪਰਯੋਗ਼ਿਾਲਾ, ਕਸਰਫ ਤਾਂ 
ਹੀ ਮਿੁਾਬਲੇ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਨੰੂ  ਿਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਪਰਬੰਿਨ ਨੰੂ ਅਕਿਿਾਰ ਸੌਂਕਪਆ 
ਕਗਆ ਹੋ  ੇਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ   ੇਹੁਨਰ ਅਤ ੇਯਤਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ 
ਸੈਕਟੰਗ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ  ਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ੇਗਾ।2 
 
* ਅਿੱਜ  ੇ ਮੁਿਾਬਲੇ  ਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬੰਿਿ 
ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀ ਕ ਅਿਤੀਗਤਤਾ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ 
 ੇ ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ, ਸਕਥਤੀ ਅਤ ੇਮਨੋਕ ਕਗਆਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨ। 
ਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਿ ਲੈਬ ਮਨੇੈਜਰ ਹੋ ਜੋ ਿਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਤ ੇ
ਕਨਰਭਰ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਿ ਟੀਮ   ੇ
ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਿੀ ਪਰੇਕਰਤ ਅਤ ੇਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ।3 
 
* ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਕ ਕਗਆਨੀ ਮੰਨ ੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਕ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰਨ  ੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤ,ੇ ਮਾਸਲੋ (1971)   ੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰਨ  ਾ ਇਿੱਿ ੋ ਇਿੱਿ ਤਰੀਿਾ ਸ ੈ-
 ਾਸਤਕ ਿਤਾ  ੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਕ ਿੱਤ ੇ ਕ ਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਅਿੱਠ 
ਤਰੀਿੇ: 4 
 

1. ਇਿਾਗਰਤਾ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸੰਭ  ਹਿੱ  ਤਿੱ ਿ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
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ਕ ਸਥਾਰ ਨਾਲ  ੇਖੋ, ਅਤ ੇਜੋ ਅਸੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਿਰੋ। 
2. ਕ ਿਾਸ ਲਈ  ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੇ ਕ ਿਲਪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨ ਨੰੂ ਫੈਸਕਲਆਂ  ਾ ਇਿੱਿ ਿਰਮ ਮੰਨ ੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨ 
 ੀ ਚੋਣ ਿਰਨ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਜੋਂ  ੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
3. ਸ ੈ-ਜਾਗਰੂਿਤਾ. ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ ਉਹ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਅੰ ਰੂਨੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ  ਿੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਂ ੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕ  ਹਾਰ ਿਰ  ੇਹਾਂ 
ਜੋ ਉਸ ਿੁ ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂ ਾ ਹੈ। 
4. ਇਮਾਨ ਾਰੀ। ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਤ ੇਇਮਾਨ ਾਰੀ ਨਾਲ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰੀਏ। ਸਾਡ ੇਲਈ 
ਇਹ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਿੱਿ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹੋਏ  ੂਜੀ ਗਿੱ ਲ ਿਰੀਏ। 
5. ਕਨਰਣਾ. ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ  ੇਿ 'ਤੇ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਕਿ ੇਂ 
ਿਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ  ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰੀਏ। 
6. ਸ ੈ-ਕ ਿਾਸ. ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਿ, ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਅਤ ੇਮਾਨਕਸਿ ਸਮਰਿੱਥਾ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਇਿੱਿ 
ਕਨਰੰਤਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਜੋ ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
7. ਪੀਿ ਅਨੁਭ । ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ  ੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਲ ਉਹ ਉ ਾਹਰਣ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਕ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ  ਿੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਏਿੀਕਿਰਤ, ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਪਰਮਾਕਣਿ ਸ ੈ  ਾਂਗ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ੇ 
ਹਾਂ। 
8. ਹਉਮੈ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕ ਿੀਆਂ  ੀ ਅਣਹੋਂ  ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ  ੀ ਰਿੱ ਕਖਆ  ਾ ਅਕਹਸਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਕਤਆਗਣਾ ਸ ੈ- ਾਸਤਕ ਿਤਾ  ਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। 

 
* ਇਹ ਜਾ  ੂ ਆੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹਿੀਿਤ ਬਣ ਸਿ ਾ ਹੈ; ਇਸ  ੀ 
ਬਜਾਇ, ਇਹ ਪਸੀਨੇ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕਮਹਨਤ  ਆੁਰਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ।" "ਕਿਸਮਤ ਉਹ 
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਿ ਰਿੱਖ ਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਜੰਨਾ ਕਜ਼ਆ ਾ ਕਮਹਨਤ 
ਮੈਂ ਿਰ ਾ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਨੰੂ ਆਿਰਕ਼ਿਤ ਿਰ ਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਿੰਟ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ  ੂਜੇ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੇਗਾ." 
 
* ਸ ੈ-ਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ  ੇ ਨਾਲ ਕਮਹਨਤ ਅਤੇ ਕਮਹਨਤ  ੇ ਉਪਯੋਗ 
 ੁਆਰਾ ਕ ਿਸਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿ ਜ ੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ  ੇਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆ ਂ
ਸਾਿਾਰਨ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀਆ ਂ ਨੰੂ  ੀ ਟਾਲਣਾ ਸਾਨੰੂ ਅਸਫਲ ਿਰਨ  ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱਚ ਪਾ 
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ਸਿ ਾ ਹੈ, ਕਫਰ  ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਤੜੋਨ   ੇਤਰੀਿ ੇਲਿੱ ਭ ਲੈਂ  ੇਹਾਂ। ਿਈ  ਾਰ 
ਅਕਜਹਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ  ੀ ਯਿੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁ  ੇਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਕਿਉਂ ਿਰਨਾ 
ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਾਂ! ਪਰ ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਿ ਮ਼ੁਿਿਲ ਿੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੈਅ ਿਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਸ -ੈਅਨੁ਼ਿਾਸਨ ਿੁ ਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਿਰੇਗਾ। 
 

ਕਕਸੇ ਦ ੇਕਨਰਧਾਰਤ ਟੀਕਚਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਸਕਿਰਤਾ ਵੱਲ ਉਦਸੇ਼ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਧੀਰਜ, ਅਕਧਐਨ ਅਤੇ 

ਕਸੱਖਣ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ । 
 

ਲਚਕੀਲਾਪਨ 

 

ਲਚਿਤਾ: ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆਂ ਿੋਲ ਲਚਿੀਲੇਪਣ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰ 
ਚਲਾਉਂ ੇ ਸਮੇਂ, ਉੱ ਮੀਆ ਂਲਈ ਬੰ   ਰ ਾਕਜ਼ਆ ਂ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਸੰਭਾ ੀ 
ਗਾਹਿਾਂ ਅਤੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫੰਕਡੰਗ  ੀ ਮੰਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਿਸਰ "ਨਹੀਂ" 
ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱ ਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਈ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ 
ਿਰ  ੇਹੋਏ ਲਿੱ ਭ ਸਿ  ੇਹਨ ਜੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ  ਾ ਼ਿੁਰੂਆਤੀ ਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲ ਾ। ਕਬਊਰੋ 
ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਕਟਸਕਟਿਸ   ੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਿੇ ਛੋਟੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਪਕਹਲੇ ਚਾਰ 
ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਸਫਲ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ 
ਸਿ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਪਕਹਲੇ ਿੁਝ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਕ ਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ ਕਟਿਾਊ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਾਂ ਨੰੂ ਨ ੇਂ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਲਾਗੂ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ 
ਕਿਸ ੇਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਕ ਿਰੀ ਜਾਂ ਮਿੌਾ ਨਾ ਕ ਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਿੱਿ  ਰਗ 
ਤੋਂ ਼ਿੁਰੂਆਤ ਿਰਨੀ ਪ ੇ, ਚੁਣੌਤੀਆ ਂ  ੇਸਾਮਹਣ ੇਲਚਿੀਲਾ ਅਤ ੇ ਖੋਜੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ।44 

 
* ਕਿਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾੜ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ  ਾਪਸ ਉਛਾਲਣ  ੀ 
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ਯੋਗਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਇਸ ਹੁਨਰ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਲਚਿੀਲਾਪਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਆਕਚਆ ਗਾਹਿ ਇਿੱਿ ਤਰਾਸ ੀ  ਾਂਗ ਜਾਪ ਾ ਹੈ। ਬੈਿਅਿੱਪ ਅਤ ੇ
ਿੁਰੀ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ  ੂਕਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਹਨ। 
 
* ਕਿਸੇ  ੀ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾੜ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ  ਾਪਸ ਉਛਾਲਣ  ੀ 
ਯੋਗਤਾ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਇਸ ਹੁਨਰ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣ ੇਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਆਕਚਆ ਗਾਹਿ ਇਿੱਿ ਤਰਾਸ ੀ 
 ਾਂਗ ਜਾਪ ਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਕਿਸ ੇ ਿੋਲ ਲਚਿੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ. ਅਸਫਲਤਾ ਇਿੱਿ 
ਥਰੈ਼ਿਹੋਲਡ ਜਾਪ ੀ ਹੈ ਕਜਸ ਤੋਂ ਪਰੇ  ਾਪਸ ਜਾਣ  ਾ ਿਈੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ 
ਇਿੱਿ ਆਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਰ ਨਾਿ ਹੈ, ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਇਿੱਿ ਿਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ 
ਿਰਨ  ਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 
 
* ਲਚਿਤਾ ਇਿੱਿ ਬਾਈਨਰੀ ਸੰਿਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਿਅਿੱਪ ਅਤ ੇਿੁਰੀ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ 
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਹਨ। 
 
* ਉ ਮੀ ਜੋ ਲਚਿੀਲੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ 
ਕਮਹਨਤ ਿਰ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਨ ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤ ੇਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਿੱਚ 
ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਿੂਲ ਬਣਾਉਂ  ੇ
ਹਨ। ਖੋਜ   ੇਅਨੁਸਾਰ, ਲਚਿੀਲੇ ਉੱ ਮੀ ਿੰਪਨੀ   ੇਨੁਿਸਾਨ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ ਿਰਨ ਅਤ ੇ
ਉੱ ਮੀ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ ਮੜੁ-ਪਰ ੇ਼ਿ ਿਰਨ   ੇਯੋਗ ਹੰੁ  ੇਹਨ। 
 
* ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਚਿੀਲਾ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ 
ਲਗਨ ਹੋਰ  ੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜ ੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇ ਕ ਿੱਤੀ ਸਾਿਨ ਸੀਮਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਮਿੌੇ  ੀ ਕ ੰਡ ੋਛੋਟੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਉ ਮੀ ਜੋ ਲਚਿੀਲੇ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ 
ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਿ ਮ਼ੁਿਿਲਾਂ   ੇਸਾਮਹਣ ੇ਼ਿਾਂਤ ਰਕਹੰ ੇ ਹਨ। 
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* ਉੱ ਮੀਆ ਂਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਿੱਟ ਰਿ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੰੂ ਹਿੱਲ 
ਿਰਨ ਜਾਂ ਜੀ ਨ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਕ ਚਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਿੇ ਅਤ ੇ
ਇਸਨੰੂ ਸੰਸਾਰ   ੇਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਿ ਕਿਸਮ   ੇਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਲ  ਜੋਂ ਪੇ਼ਿ ਿਰ ੇ ਸਮੇਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਛਾਲ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਕਰਆਂ ਨੰੂ ਇੰਨੀ  ਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕ ਿੱਚ ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮੀ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ,  ੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਚਨਾ  ੀ ਿਲਾ ਕ ਿੱਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਇਿੱ ਿ ਰਣਨੀਤੀ ਕ ਿਕਸਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਸਤ ੇ ਕ ਿੱਚ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ, ਅਤ ੇਿਈ  ਾਰ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਿਰਨ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ  ੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਕਜਿੱਥ ੇ ਕਿਸੇ  ੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ  ੇ ਟੀਕਚਆਂ ਅਤ ੇ
ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਸੰਿਲਪਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਹੁਨਰ 
ਹੈ। 
 
* ਮਸੁੀਬਤਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੁ਼ਿਿਲ  ੇ  ੌਰ 
ਕ ਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਬ ਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ  ਾਪਸ ਉਛਾਲ 
ਸਿ ਾ ਹੈ, ਮੁ਼ਿਿਲਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਿ ਮੌਿ ੇਕ ਿੱਚ ਬ ਲਣ  ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 
* ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ   ੇਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ 
ਆਏ ਹਨ, ਲਚਿੀਲੇਪਣ  ੀ ਇਿੱਿ ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਸੰਿਟ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ  ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿ  ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭ    ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ 
ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਤ ੇਸਮਝ ਾਰ ਬਣ ਸਿ  ੇਹੋ। 
 

ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਉੱਚ ਸਵ -ਮਾਣ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮਲੇ ਹ  ਜੋ ਕਕਸੇ 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨ ੰ  ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ । 
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ਸਵ -ਪਰਭਾਵੀਤਾ 
 

ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਕਿਸ ੇਖਾਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਿਰਨ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਮ਼ੁਿਿਲਾਂ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ 'ਤੇ ਸਫਲ ਕਿ ੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ ੈ-
ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ  ੀ ਿਾਰਨਾ ਕਿਸ ੇ ੇ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਤੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 
ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ੀ ਹੈ: (ਏ) ਕਿਸੇ  ੀ ਗਤੀਕ ਿੀਆ ਂ ੀ ਚੋਣ, ਜੋ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ (ਬੀ) 
ਕਿਸ ੇ  ੀ ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ (ਸੀ) ਮੁ਼ਿਿਲ ਿੰਮਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕਨਰੰਤਰਤਾ। ਇਹ 
ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨ  ੀ ਤਾਿਤ  ੀ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਸ -ੈਪਰਭਾ  
ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਕ ੰ  ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਭਾ ੀ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ। ਕਿਸੇ  ੀ 
ਿਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਅਤ ੇਮ਼ੁਿਿਲ ਿੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਨ ਸ -ੈਪਰਭਾ ੀ ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ 
 ੁਆਰਾ ਪਰਭਾਕ ਤ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ।45 

 
* ਚਾਰ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ  ਬਾਰੇ ਕ ਼ਿ ਾਸਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ੇ ਹਨ: 
ਕਿਕਰਆ਼ਿੀਲ ਮਹਾਰਤ ਅਨੁਭ , ਕ ਿਾਰ ਅਨੁਭ , ਮੌਕਖਿ ਪਰੇਰਣਾ, ਅਤ ੇਸਰੀਰਿ ਅਤ ੇ
ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਸਕਥਤੀ।37.1 

 
* ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਕਹ-ਰਚਨਾ  ੀ ਇਿੱ ਿ ਪਰਕਿਕਰਆ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ, ਉੱ ਮਤਾ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਉਤਪਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ   ੇਉਤਪਾ ਨ  ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ  ਜੋਂ  ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ 
ਹੈ ਕਜਨਹ ਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਼ਿ਼ੋਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮੀ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਕਨ਼ਿਾਨਾ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ  ੀ ਉਸ ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ   ੇ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਣੁਨ  ੇਲੇ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱ ਮੀ ਪੇ਼ਿੇ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇ ਉੱ ਮੀ 
ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਕਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 
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* ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ  ੀ ਸ -ੈਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਆਮ ਆਬਾ ੀ ਅਤ ੇ ਪਕਰ ਾਰਿ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ਿੱਚ ਉੱ ਮੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ  ੇ ਐਿਸਪੋਜਰ ਨਾਲ ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ  ੇ  ਸੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰ ਾਰ  ੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਿ ਉਹਨਾਂ 
 ੇ ਉੱ ਮੀ ਸ -ੈਪਰਭਾ  ਨਾਲ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਿਤ ਹਨ। 
 
* ਬੇਲੋੜ ੇਜੋਖਮ ਲੈਣ   ੇਪਰਤਾਕ ਆ ਂਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ  ਿੀ ਹੋਈ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ   ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ 
ਹੈ। ਸ -ੈਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ ਬੁਿੱ ਿੀਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ  ੀ ਹੈ ਜ ੋਂ ਕਿ ਪਰਤਾ ੇ   ੇਬਲ  ੁਆਰਾ 
ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ੇ ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਕਿਸੇ  ੇ ਜੀ ਨ  ੇ ਿਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 
ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨੁਿਸਾਨ ੇਹ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ। 
 
* ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ  ੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਗੁਣਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰ  ੇਹਨ: 
 
- ਮਾਰਿੀਟ ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਅਤ ੇਤਰਿ ਨਾਲ (ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਸੰਤੁਲਨ  ੇ ਨਾਲ) 
ਨਕਜਿੱਠਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ। 
- ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ  ਿੀਆ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਪਹੰੁਚ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ। 
- ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਪਰਬੰਿਨ  ੇ ਸਬੰਿ ਕ ਿੱਚ  ਿੀਆ  ਪਾਰਿ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ। 
- ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਤਰਿਸੰਗਤ ਕ ਿਲਪਾਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿਰਨਾ। 
- ਰਚਨਾਤਮਿ ਨ ੀਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ  ੀ ਮਾਨਕਸਿ ਼ਿਿਤੀ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ। 
- ਸਖ਼ਤ ਕ ਿੱ ਤੀ ਕਨਯੰਤਰਣ ਰਿੱ ਖੋ। 
- ਇਿੱਿ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਬਣਾਓ. 
- ਕਨ ੇ਼ਿਿ ਸਬੰਿਾਂ  ੀ ਪੜਚੋਲ ਿਰੋ। 
- ਆਪਣੇ ਮੁਿੱ ਖ ਉ ੇ਼ਿ ਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੋ। 
- ਅਚਾਨਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰੋ. 
- ਮਨੁਿੱ ਖੀ  ਸੀਕਲਆਂ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ। 
 
* ਨਾ ਕਸਰਫ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਅਤੇ ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂਸ -ੈਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ  ਾ ਨਤੀਜਾ 
ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ   ੇਪੂਰ -ਸੂਚਿ  ੀ ਹਨ। ਸ -ੈਪਰਭਾ  ਨੰੂ ਕ ਿਸਤ 
ਿਰਨ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਿਾਰਿ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ
ਹੋਣ ਲਈ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਕ ਅਿਤੀ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਨੰੂ 
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ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਰ਼ਿਨ  ੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇ
ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਅਤੇ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ  ਆਪਸ ਕ ਿੱਚ ਮਜ਼ਬਤੂ 
ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਕ ਲਚਸਪੀ, ਪਰੇਰਣਾ, ਅਤੇ ਲਗਨ  ੁਆਰਾ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਨੰੂ 
ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਕਿ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਫੀਡਬਿੈ ਕ ੰ ਾ ਹੈ ਕਜਸ 'ਤੇ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ 
 ਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਬ ਕਲਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਆਪਣੀ ਖੁ   ੀ ਿੰਪਨੀ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ  ੀ ਚਣੋ ਨੰੂ ਉੱ ਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਿ ਗੰੁਝਲ ਾਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ ਜੋ ਿਈ  ੇਰੀਏਬਲਾਂ  ਆੁਰਾ ਪਰਭਾਕ ਤ 
ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਸਾਪੇਕਖਿ ਅਤ ੇਕ ਅਿਤੀਗਤ  ੇਰੀਏਬਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ 
ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਾਰਿਾਂ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ;  ਾਤਾ ਰਣ ਸੰਬੰਿੀ  ੇਰੀਏਬਲ ਕਜ ੇਂ 
ਕਿ ਨੌਿਰੀ  ੀ ਥਾਂ ਬ ਲਣਾ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਿੰਮ  ਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲਤਾ 
 ੀ ਇਿੱਛਾ, ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣਾ, ਭਰੋਸੇ  ਾ ਪਿੱ ਿਰ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ 
ਪਰਤਾਕ ਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ  ੀ ਯੋਗਤਾ  ਰਗੀਆ ਂਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਾਂ  ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ ਕਿਸੇ  ੀਆਂ ਿਾਬਲੀਅਤਾਂ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਿਆਨ 
ਨਾਲ ਸਮਿਾਲੀ ਿਰਨ ਨਾਲ ਼ਿੁਰੂ ਹੁੰ  ੀ ਹੈ। ਅਕਜਹੀ ਸਮਿਾਲੀਤਾ  ੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿ ਮ 

ਚੁਿੱ ਿਣਾ ਸ ੈ-ਪਰਭਾ ਼ਿੀਲਤਾ ਹੈ। 
 

ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਟਕਾਣਾ  
 

ਉੱ ਮੀਆਂ ਿੋਲ ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬਤੂ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਸਥਾਨ ਇਿੱਿ ਸੰਿਲਪ ਹੈ ਜੋ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਿਈੋ 
ਕ ਅਿਤੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਭਕ ਿੱ ਖ  ੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਕ ਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਿੋਈ 
ਹੋਰ ਇਸ  ੇ ਕਨਯੰਤਰਣ ਕ ਿੱਚ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ  ੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ  ੇਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਉੱਤ ੇਿਈੋ ਕਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ  ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ  ਾਪਰ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤਾਿਤਾਂ  ਆੁਰਾ 
ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤਾਿਤਾਂ 
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 ੇ ਕ਼ਿਿਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ  ਾ ਿੰਟਰੋਲ  ਾ ਬਾਹਰੀ ਕਟਿਾਣਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ - "ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਇਸ  ੇਉਲਟ, ਉੱ ਮੀਆ ਂਿੋਲ 
ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰ ਰੂਨੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 
 ਾ ਭਕ ਿੱ ਖ ਉਹਨਾਂ  ਆੁਰਾ ਿੀਤ ੇਗਏ ਕ ਿਲਪਾਂ  ਆੁਰਾ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
ਇਿੱ ਿ ਛਟੋ ੇਪੇਂਡ ੂਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਸੰ ਰਭ ਕ ਿੱਚ, ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ 
ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਸਤੂਆ ਂਅਤੇ ਉਤਪਾ ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਮਾਰਿੀਟ ਮਿੌੇ  ੀ ਪਛਾਣ ਿਰ ਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਮੌਿ ੇ ਾ ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ  ਪਾਰਿ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਉੱ ਮੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮ   ਿਰਨ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆਂ  ੀਆਂ ਚਾਰ 
ਕ ਼ਿੇ਼ਿਤਾ ਾਂ ਹਨ।46 

 
* ਲੋਿਸ ਆਫ ਿੰਟਰੋਲ ਕਥਊਰੀ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਿ ਕ ਅਿਤੀ  ਾ ਉਸ ੇ ਜੀ ਨ 

ਕ ਿੱਚ  ਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ  ਾ ਕ ਰ਼ਿਟੀਿੋਣ ਅੰਤਰੀ  ਿਾਰਨਾਂ 'ਤ ੇਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਿੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਭਕ ਿੱ ਖ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਕ ਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੀ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਿਾਰਿਾਂ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ 
ਕਿਸਮਤ, ਰਿੱਬ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬਤੂ ਲੋਿ)  ੁਆਰਾ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? 

 
* ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆ ਂ ਆੁਰਾ  ਪਾਰਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਕਣਆ 

ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਨਿਾਰਾਤਮਿ  ਿੱਲ ਕਿਆਨ  ੇਣ  ੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂ
ਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ੇ ਹਨ। 

 
* ਸਫਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਉੱ ਮੀ ਐਿ਼ਿਨ-ਅਿਾਕਰਤ ਹੰੁ  ੇਹਨ। ਤਤਿਾਲਤਾ  ੀ ਭਾ ਨਾ 

ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਿਲੋ ਸਫਲ 
ਹੋਣ  ੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਕ ਿੱਚ ਕਲਆਉਣ 
ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ। 

 
* ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆਂ ਿੋਲ ਸਫਲਤਾ   ੇਮੁਿੱ ਖ ਤਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਭ 

ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੀਰਿ ਸਕਹਣ਼ਿੀਲਤਾ  ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
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* ਆਪਣੀ ਪਰਕਤਭਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਫਲ ਉੱ ਮੀ ਬਾਹਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ 'ਤ ੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰ ੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਜਨੰੂਨ   ੇ ਿਾਰਨ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ, ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਲੈਣ ਾਰਾਂ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀ ਭਰਤੀ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ। 

 
* ਕਨਯੰਤਰਣ  ਾ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣਾ ਇਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ  ਾ  ਰਣਨ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ 

ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ   ੇਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ  ੀਆ ਂਰਕਹਣ 
 ੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬ ਲਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। ... ਇਸ ੇ ਉਲਟ, ਕਨਯੰਤਰਣ 
 ੇ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣ ੇ ਾਲੇ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਉਸ  ੇ
ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਆੁਰਾ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। 

 
* ਕਨਯੰਤਰਣ   ੇਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣੇ  ਾਲਾ ਕ ਅਿਤੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ  ੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ 
ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ।  ੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਨਯੰਤਰਣ  ੇ ਅੰ ਰੂਨੀ ਕਟਿਾਣ ੇ ਾਲੇ ਉੱ ਮੀ ਸਚੋ ੇ ਹਨ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ  ੇ ਯਤਨ ਅਤ ੇਪਰਕਤਭਾ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗ ੇਜਾਂ 
ਨਹੀਂ। 

 
* ਇਿੱਿ  ਪਾਰਿ ਸੈਕਟੰਗ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਸੰਗਠਨ  ਾ ਪਰਬੰਿਨ, ਮਾਰਗ ਰ਼ਿਨ ਅਤ ੇ

ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਕਨਯੰਤਰਣ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕਿਕਰਆ ਾਂ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਰਬੰਿਨ ਿਾਰਜਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੰ ੀ, ਆਯੋਜਨ 
ਅਤੇ ਅਗ ਾਈ  ੇ ਨਾਲ... ਤੁਹਾਡ ੇਨਿ  ਪਰ ਾਹ ਨੰੂ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿੱਿ ਼ਿਾਨ ਾਰ 
ਸਥਾਨ  ਜੋਂ  ੀ ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। 

 
* ਉੱ ਮੀ ਲੋਿਾਂ ਿੋਲ ਇਿੱਿ ਮਜ਼ਬਤੂ ਪਰਾਪਤੀ ਡਰਾਈ , ਮਿੱਿਮ ਜੋਖਮ ਲੈਣ, ਨ ੀਨਤਾ 

ਿਰਨ  ੀ  ਿੇਰੇ ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥਾ, ਅਤੇ ਿੰਟਰੋਲ  ਾ ਅੰ ਰੂਨੀ ਿੇਂ ਰ (ਬਾਹਰੀ  ੀ 
ਬਜਾਏ) ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰ ਿਰਨ  ੇ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੰੂ  ੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ 
ਫਾਇ ਾ ਉਠਾਉਣਾ "ਨ ੀਨਤਾ"  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। 
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* ਕਨਯੰਤਰਣ   ੇਕਟਿਾਣ ੇ ਾਲਾ ਕ ਅਿਤੀ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਆਪਣ ੇ
ਜੀ ਨ  ੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤ ੇ਼ਿਿਤੀ ਜਾਂ ਕਨਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯੰਤਰਣ 
 ੇ ਕਟਿਾਣ ੇਤੋਂ ਲਾਭ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਿੱਿ ਼ਿਿਤੀ਼ਿਾਲੀ ਤਣਾਅ-ਘਟਾਉਣ  ੀ 
ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਤਣਾਅ  ਆੁਰਾ ਨਿਾਰਾਤਮਿ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਭਾਕ ਤ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਉੱ ਮੀਆ ਂਿੋਲ ਸਫਲ ਹੋਣ  ੀ ਤੀਬਰ ਇਿੱਛਾ, ਮਿੱਿਮ 
ਜੋਖਮ ਲੈਣ, ਨ ੀਨਤਾ ਿਰਨ  ੀ ਮਜ਼ਬਤੂ ਇਿੱਛਾ ਅਤ ੇਸਮਰਿੱਥਾ, ਕਨਯੰਤਰਣ   ੇਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕਟਿਾਣ ੇ ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਹਾਂ ਕਜਸਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਕਣਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ 
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਚੋਣਾਂ ਿਰਨ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਸਾਿਨ ਹਨ। 

 

ਅਕਨਸ਼ਕਚਤਤਾ ਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ 
 

ਅਸਪ਼ਿਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਰ ਜਗਹਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਿੱਟਾ ਿਿੱਢ ਸਿ ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ 
ਕਨਿਲਣ  ਾ ਿਈੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ  ਾ ਿੋਈ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ 
 ਾ ਿਈੋ ਕ ਹਾਰਿ ਤਰੀਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ  ੁਆਰਾ 
ਅਿਰੰਗੀ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨਰਣਾਇਿ ਨੁਸਕਖਆ ਂ ਨੰੂ ਰੋਿ ੀ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਕਿਸੇ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ 
ਉੱ ਮੀ ਉੱ ਮ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਮੌਜੂ  ਹੰੁ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ 
ਜੋ ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ  ੀ ਸਕਹਣ਼ਿੀਲਤਾ  ੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰ ਰਕ਼ਿਤ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਸਫਲ 
ਹੋਣ  ੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਕ  ਾ ਪੂਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਬਰ ਾ਼ਿਤ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਗੰੁਮ ਹੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਫਰਿ ਪਾਉਂ ੀ ਹੈ।47 

 
*ਕ ਰੋਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਅ਼ਿੁਿੱ ਿ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੀਆ ਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਬਰ ਾ਼ਿਤ ਿਰਨ  ੀ 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀ ਯੋਗਤਾ ਇਿੱ ਿ ਖਾਸ ਆਰਕਥਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਕਜੰਨੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ 
ਹੰੁ ੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ,  ਿ ੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂ ੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ  ਿੇਰੇ ਇਿਸਾਰ 
ਮਾਰਿੀਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਥਾਕਪਤ ਿੰਪਨੀਆਂ  ੀਆ ਂ ਕਿਸਮਾਂ 
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(ਉ ਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ) ਕ ਿੱਚ ਉੱ ਮਾਂ  ੀ ਉਮੀ  ਿਰ ਸਿ  ੇਹਾਂ, ਜ ੋਂ ਕਿ ਉੱਭਰ 
ਰਹੇ ਸੈਿਟਰਾਂ (ਉ ਾਹਰਣ ਲਈ ਤਿਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ) ਕ ਿੱਚ ਉੱ ਮ  ਿੇਰੇ ਉਲਝਣ 
 ਾਲੀ ਮਾਰਿੀਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਜ ੋਂ ਉੱ ਮੀ ਨ ੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ 
਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਿਰ ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਘਿੱਟ ਜਾਣਿਾਰੀ  ੇ ਨਾਲ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ   ੇਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਕ ਿੱਚ ਪਾਉਣ  ੀ ਬਜਾਏ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ਾ ਕ਼ਿਿਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
 
* ਨ ੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨਾ, ਨ ੀਆਂ  ਸਤਾਂ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਨ ੇਂ 
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਿੁਝ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਿਸ ੇਕ ਰੋਿੀ ਨੰੂ 
ਖਰੀ ਣ  ੇ ਲਾਹੇ ੰ  ਨਤੀਕਜਆਂ  ੇ  ਾਪਰਨ  ੀ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। 
 ਪਾਰਿ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਿ ੇਮਨੁਾਫਾ ਿਮਾਇਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ
ਕਜੰਨੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਸ ੀਿਾਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਜ਼ਆ ਾ ਲਾਭ 
ਿਮਾਇਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਅਤ ੇਲਾਭ   ੇਕ ਚਿਾਰ ਸਬੰਿ ਰੇਕਖਿ ਜਾਂ 
ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਪਰਕਿਰਤੀ ਕ ਿੱਚ ਘਾਤਿ  ੀ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਕ ਿੱਚ 
ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ਾ ਪਿੱ ਿਰ ਉੱਚਾ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਿੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੰੁ  ੇ ਹਨ। ਉ ਮੀ, 
ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ਾਲੇ ਪਕਰਿਲਪਨਾ  ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ੇ  ਾਹਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ੇ 
ਹਨ। ਉੱ ਮਤਾ ਕਸਿਾਂਤ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ  ੇ ਮਿੱ ਨੇਜ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱ ਮੀ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ 'ਤ ੇਜੋ਼ਰ ਾਰ ਫਿੋਸ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ। 
 
* ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਭਕ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਸੁਪਨੇ  ੇਖਣ  ਾਕਲਆ ਂਅਤ ੇਉੱ ਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ  ੁਰਲਿੱ ਭ 
ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੇ  ੇਣ ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ  ੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕ ੰ ੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ 
ਸਾਰੀ ਮਲਿੀਅਤ ਨੰੂ ਕਗਰ ੀ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਟੀਚ ੇ ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ੇ ਹਨ ਜੋ 
ਸਾਡ ੇਭਕ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਪੈ ਾ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਹੁਕ਼ਿਆਰ ਅਰਥ ਼ਿਾਸਤਰੀ 
ਜੋਸਫ ਼ਿਮੂਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਤਬਾਹੀ  ਾ ਆ ਰਤੀ ਤੂਫਾਨ." ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਿਾਰੋਬਾਰ 
ਨੰੂ ਿਰਮ ਅਤੇ ਕਨਰਪਿੱਖਤਾ  ੇ ਉਲਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਅਸਕਥਰਤਾ  ਆੁਰਾ  ਰਸਾਇਆ 
ਕਗਆ ਹੈ। 
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* ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਨਾਲ 
ਨਕਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਹੋਰ ਿਈੋ ਬ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ 
ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਕ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਆਿਾਰ  ੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ 'ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਸਫਲ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਜਾਂ ਅਸਫਲ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਉੱ ਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਜੰ਼ਮੇ ਾਰ 
ਹੋਣ   ੇਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ੇਂ ਨਕਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 
 
* ਅਕਨ਼ਿਕਚਤ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ਿੱਚ ਮੌਿ ੇਪੈ ਾ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ, ਅਤ ੇਬਾਅ  ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ  ਾ 
ਕਪਿੱਛਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ  ਚਨਬਿੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਆਿਾਕਰਤ ਕਨਰਣੇ  ੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ ੋਂ ਸਿੱਚ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਨ ਼ੇਿਿ ਼ਿਾਮਲ 
ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਉੱ ਮ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਿਟ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ੇ਼ਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜੋਖਮ  ਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਕਿਸੇ  ੇ ਕਨਰਣ ੇਨੰੂ ਅਸਪ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 
ਭਰਪੂਰ ਸਕਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਼ਿ਼ੋਿਣ  ੇ ਸੰ ਰਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁ ੀ 
ਹੈ। 
 
* ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਮੌਜੂ  ਹੈ: (ਏ) ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆ ਂਘਟਨਾ ਾਂ 
 ੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ; (ਬੀ) ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ, ਹੋਰ 
ਘਟਨਾ ਾਂ  ੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਼ਿਰਤ; (c) ਭਕ ਿੱਖੀ ਘਟਨਾ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ 
ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਼ਿਾਮਲ ਿਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਜੋ ਿੁਝ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਜਾਪ ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨ ੀਆਂ 
ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ 'ਤ ੇਕ ਚਾਰ ਿਰਨ  ਾ ਮਿੌਾ ਹੈ। 

 

਼ਿੋਖਮ ਲ ਣਾ 
 

ਇਿੱਿ ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਪਤੀ  ੀ ਉਮੀ  ਕ ਿੱਚ ਸਭ ਿੁਝ 
ਜੋਖਮ ਕ ਿੱਚ ਲੈਂ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸੈਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ ਨੁਿਸਾਨ  ੀ  ਿੱ ਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ 
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ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਨੰੂ ਬਰ ਾ਼ਿਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ   ੇਉਲਟ, ਿੁਝ ਪਰਬੰਿਿ 
ਜੋਖਮ-ਪਰਤੀਰੋਿੀ ਹੰੁ  ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਜਹੇ ਕ ਿਲਪ ਚੁਣ ੇ ਹਨ ਜੋ ਘਿੱਟ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ 
਼ਿਾਮਲ ਿਰ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕ ੰ  ੇਹਨ।48 

 
* ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਜਾਂ ਅਚਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਯੰਕਤਰਤ ਿਾਰ ਾਈ  ੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਜਸ  ੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਕਨ਼ਿਕਚਤਤਾ 
 ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਂ  ੂਕਜਆਂ  ੀ ਸਰੀਰਿ, ਆਰਕਥਿ, ਜਾਂ ਮਨੋ-ਸਮਾਕਜਿ 
ਤੰ ਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾ ੀ ਫਾਇ  ੇਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ। 
 
* ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਨ ੀਨਤਾ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ ੇ
ਉਤਪਾ  ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਫੇਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਜੋਖਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ੇ। ਉਹ ਿਈ  ਾਰ ਇਿੱਿ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
 ਪਾਰਿ ਸਬਿ ਕਸਖਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। ਅਸਫਲਤਾ ਭਕ ਿੱ ਖ   ੇਿੰਪਨੀ  ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੇ ਕ ਿਾਸ 
ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕ ਿੱਚ ਕ ਸਤਾਰ  ਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿ ੀ ਹੈ। 
 
* ਕਿਸ ੇਟੀਚ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਣਜਾਣ   ੇਡਰ  ਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਬਹਾ ਰੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਕਿਕਰਆ  ਆੁਰਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰ ੇ ਹਾਂ, 
ਨਤੀਜੇ  ੀ ਪਰ ਾਹ ਿੀਤ ੇ ਕਬਨਾਂ, ਅਤੇ  ਿੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤ ੇਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਬਣ 
ਜਾਂ ੇ ਹਾਂ। ਕਬਹਤਰ ਅਜੇ  ੀ, ਅਕਜਹੀਆ ਂਿਾਬਲੀਅਤਾਂ  ਾ ਕ ਿਾਸ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ 
 ਿੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਕ ਿੱ ਖ  ੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ 
 ੀਆ ਂਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਕਿਸ ੇਸੰਸਥਾ  ੀ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ ੇਲਈ ਜੋਖਮਾਂ  ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਨ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਪਰਬੰਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਜੋਖਮ  ੀ ਪਛਾਣ: ਕਿਸ ੇਪਰੋਜੈਿਟ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਕ ਤ ਖਤਕਰਆ ਂ ੀ ਪਛਾਣ 
ਿਰ ਾ ਹੈ। 
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- ਜੋਖਮ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ੀ ਗਣਨਾ ਿਰਨਾ, ਇਸਨੰੂ ਸਮਝਣਾ, ਅਤ ੇਿੰਪਨੀ  ੇ ਟੀਕਚਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਾ 
ਪਰਭਾ  ਇਹ ਸਭ ਜੋਖਮ ਕ ਼ਿਲੇ਼ਿਣ  ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। 
 
- ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਿਣ: ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰੋ ਕਿ ਿੀ ਜੋਖਮ ਸ ੀਿਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ 
ਿੰਪਨੀ  ੀ ਜੋਖਮ  ੀ ਭੁਿੱ ਖ ਪੂਰੀ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। 
 
- ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਤਆਰ ਿਰੋ। 
 
- ਜੋਖਮ  ੀ ਕਨਗਰਾਨੀ: ਹਰ ਸਮੇਂ ਨ ੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂ ਾ ਖਤਕਰਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

* ਜੋਖਮ ਪਰਬੰਿਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

 
ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ: ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ  ੀ ਰਣਨੀਤੀ  ਾ ਟੀਚਾ ਇਿੱਿ ਕਭਆਨਿ ਤਬਾਹੀ   ੇ
ਮਕਹੰਗੇ ਅਤੇ ਕ ਘਨਿਾਰੀ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਲਈ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ  ੂਰ ਿਰਨਾ 
ਹੈ। 
 
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ: ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਪਰੋਜੈਿਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਕਿਕਰਆ   ੇਖਾਸ ਤਿੱਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸੋਿ ਿੇ, ਜਾਂ ਇਸ ੇ  ਾਇਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿੇ, ਤਸੁੀਂ ਿੰਪਨੀ   ੇਿਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਿੁਝ ਜੋਖਮਾਂ   ੇ
ਪਰਭਾ   ੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਿ ੇ ਹੋ। 
 
ਜੋਖਮ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ: ਜੋਖਮ   ੇ ਨਤੀਜੇ ਿਈ ਪਰਜੈੋਿਟ ਭਾਗੀ ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਾਰਪੋਰੇਟ 
ਕਡ ੀਜ਼ਨਾਂ  ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਕਿਰ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਕ ਿਰੇਤਾ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲ 
ਕ ਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ  ੰਡੇ ਜਾਂ  ੇਹਨ। 
 
ਜੋਖਮ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ: ਜ ੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰੋਜੈਿਟ  ਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਭ ਇਸ ੇ ਸੰਭਾ ੀ 
ਜੋਖਮ   ੇਖਰਕਚਆ ਂਤੋਂ  ਿੱਿ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ 
ਸੰਭਾ ੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨਾਲ ਕਸਿੱਝਣ  ਾ ਫਸੈਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱ ਮੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕ ਰੋਿੀਆਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਖ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ 
ਲੈਂ ੇ ਹਨ। ਅਿੱਜ  ੇ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ, ਜੋ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਆਰ 
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ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੀਡਰਾਂ  ੇ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਜ ੋਂ ਕਿ  ਸੂਰੇ ਕਪਿੱਛੇ ਰਕਹ 
ਜਾਂ ੇ ਹਨ। 
 
* ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਕਲਆ ਂਨੰੂ ਕਤੰਨ ਼ਿਰੇਣੀਆ ਂਕ ਿੱਚ  ੰਕਡਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ: 1. ਇਿੱਿ ਹਮਲਾ ਰ 
ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਕਿਸੇ  ੀ  ਪਾਰਿ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
2. ਮਿੱਿਮ ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਲਾ  ਿੇਰੇ ਸਾ ਿਾਨ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਜ ੋਂ ਇਹ ਮਿੌੇ ਲੈਣ  ੀ ਗਿੱਲ 
ਆਉਂ ੀ ਹੈ। 3. ਰੂੜੀ ਾ ੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਿਸਮ  ਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਚੁੇਤ 
ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
 
* ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, "ਿੀ ਹੰੁ ਾ ਹੈ?" 

ਭਕ ਿੱਖ ਕ ਿੱਚ. ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ  ੇਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਅਨੁਭ  ਅਤ ੇਜਾਣਿਾਰੀ 
ਕਮਲੇਗੀ, ਕਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ  ਿੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। 
 

ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸੁਰੱਕਖਆ ਨ ੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ ਹ । 
ਇੱਕ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਜੋਖਮ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜੋਖਮ ਕਵੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ । ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਕਵੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ . 
  

ਪਰਬੰਧਨ 
 

ਅਗ ਾਈ ਿਰਨ  ਾ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਿਾਰੋਬਾਰ ਕ ਿੱਚ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਇਿੱਿ 
ਿੰਪਨੀ   ੇਪਰਬੰਿਨ  ੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉੱਚਤਮ ਪਿੱਿਰ 'ਤ ੇਪਰ ਰ਼ਿਨ 
ਿਰਨ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰਿੱਥ ਹਨ, ਮੁਿਾਬਲੇ ਨੰੂ ਪਛਾੜਣ 
ਲਈ, ਅਕਭਲਾ਼ਿੀ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਅਤ ੇਕਨਰਣਾਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਸੈਿੱਟ ਿਰਨ 
ਲਈ ਹੋਰਾਂ  ੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ।49 
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* ਕਜਸ ਮਾਹੌਲ ਕ ਿੱਚ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ  ੀ ਚੋਣ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਉੱ ਮੀ 
ਪਰਬੰਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ  ਾ ਇਿੱਿ ਕਬਲਿੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
ਪਰਕਤਭਾ  ੀ ਿਾ਼ਿਤ, ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ  ਸਤਆੂ ਂ ਅਤ ੇ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਼ਿਰੂੁਆਤ, 

ਸੰਗਠਨਾਤਮਿ ਪਰਭਾ  ਨੰੂ  ਿਾਉਣਾ, ਅਤ ੇ ਿੇਰੇ ਮਾਰਿੀਟ ਕਹਿੱਸੇ  ੀ ਪਰਾਪਤੀ ਇਹ ਿੁਝ 
ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਕਨ ਼ੇਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਸਿ  ੇਹਨ। 
 
* ਇਿੱਿ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਜੋ ਫਰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਆਰਕਥਿ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਮੁਿੱ ਲ  ੇ ਕ ਿਾਸ 
 ੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕ ਿੱਚ ਬ ਲਣ ਲਈ ਿਿੱਿ ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਜ ੋਂ ਅਸੀਂ 
ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ   ੇਹੁਨਰਾਂ   ੇਅਿਾਰ ਤੇ ਉੱ ਮੀ ਪਰਬੰਿਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਿਰ ੇ ਹਾਂ। 
 
* ਉੱ ਮਤਾ ਕ ਿੱਚ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱ ਮਤਾ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਇਿੱ ਿ 
ਕ ਅਿਤੀ  ਆੁਰਾ  ੂਕਜਆਂ ਉੱਤ ੇਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿ ੇਪਰਭਾ  ਪਾ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ 
ਕ ਿੱਚ ਿਾਰ ਾਈਆ ਂਅਤ ੇਸੰਪਰਿਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰ ਼ੇਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ  ਣੇ  ੀ ਤਿਨੀਿ ਨੰੂ 
ਉੱ ਮੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਼ਿਬ  ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ  ੇ ਸੰ ਰਭ 
ਕ ਿੱਚ  ਰਕਤਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉੱ ਮੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ  ੀ ਿਾਰਨਾ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
ਕ ਅਿਤੀ  ੀ ਨ ੀਨਤਾ ਿਰਨ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਕਨਰਭਰ  ੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੋਣ   ੇਤੌਰ 'ਤ ੇ ੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 
 
* ਉੱ ਮੀ ਯਤਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਅਤ ੇਪਰਬੰਿਨ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਗੁਣ  ਆੁਰਾ ਨਹੀਂ 
 ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ  ੇ ਸੰਗਰਕਹ  ਆੁਰਾ  ਰਸਾਇਆ ਜਾਂ ਾ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿਾਬਲੀਅਤਾਂ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱ ਗੇ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਭਾ ੀ ਨਤੀਕਜਆਂ  ੀ 
ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ, ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਨੰੂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਿੱਖਣ, ਰਣਨੀਤਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤ ੇ
ਤਬ ੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ  ੂਕਜਆ ਂਨਾਲ ਕਮਲ ਿ ੇਿੰਮ ਿਰਨ  ੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
਼ਿਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ  ੀ ਕਨਰੰਤਰ ਕ ਹਾਰਿਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
ਕਿਸ ੇ ੀ ਟੀਮ   ੇਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰ  ੇਹੋਏ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ  ੀ ਸਕਥਤੀ ਨੰੂ ਿਾਇਮ 
ਰਿੱਖਣਾ ਇਿੱ ਿ ਚੁਣਤੌੀਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਿਾਰਜ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਼ਿਾਨ ਾਰ ਿਾਰੋਬਾਰੀ 
ਆਗ ੂਆਪਣੀਆ ਂ ਿੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ   ੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੋ ਾਂ  ੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ 
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ਪਰ ਾਹ ਿਰ  ੇਹਨ। ਇਹ ਕਚੰਤਾ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ  ੋ ਾਂ 
ਿਕੜਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਿ ੇਕਚੰਤਤ ਹਨ। 
 
* ਉੱ ਮੀ ਨੇਤਾ ਿੰਮ 'ਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਮਾਹੌਲ ਪੈ ਾ ਿਰਨ, ਮੌਕਿਆ ਂ ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਿਰਨ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ ਸੰਗਕਠਤ ਿਰਨ, ਅਤ ੇ ਅਸਲ ਕ ਚਾਰਾਂ  ੀ 
ਕਸਰਜਣਾ ਕ ਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ ਾਬ ੇਹ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। 
 
* ਹਰ ਉੱ ਮੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਿੁਝ  ੀ ਿਰ  ੇ
ਹਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ, ਅਤ ੇਇਹ ਕਸਿੱ ਖਣਾ ਕਿ ਇਿੱਿ ਕਸਹਤਮੰ  ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ 
ਝਟਕਿਆ ਂਨਾਲ ਕਿ ੇਂ ਨਕਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਰਾਪਤੀਆਂ  ੀ ਼ਿਲਾਘਾ ਿਰਨ  ੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
ਇਹ ਕ ਼ਿ਼ੇਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਚ ਹੈ ਜ ੋਂ ਅਸਫਲਤਾ   ੇਮਲੂ ਿਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂ ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਅਕਜਹੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂ
ਨਾ ਹੋਣ। 
 
* ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਕਸੰਗਲ, ਕਸਿੱ ਿੇ ਕ ਚਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਿਰਨਾ ਸੰਭ  ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 
 ੂਕਜਆਂ ਲਈ ਇਿੱਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਉ ਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਸੇ ਾ ਿਰਨਾ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੈ. ਇਹ 
ਇਿੱਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ ਚਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹਨਾਂ ਮ਼ੁਿਿਲ ਆਰਕਥਿ ਸਕਮਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਜ ੋਂ 
ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਿਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆ ਂਨੌਿਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਉਹਨਾਂ   ੇਅਗਲੇ ਪੇਚੈਿ ਕ ਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਪੈਸ ੇ ੀ ਰਿਮ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ 
ਹਨ। ਜ ੋਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਅਨੁਮਾਕਨਤਤਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ  ਾ ਿੋਈ ਤਰੀਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁ ਾ ਕਿ ਭਕ ਿੱ ਖ ਿੀ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਰਿੱਖਣ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੰੁ ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ   ੇ ਕਹਿੱਤਾਂ, ਚੋਟੀ  ੇ ਪਰਬੰਿਨ  ੇ ਕਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਨੰੂ ਸ ੀਿਾਰ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 
* ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਨ  ੋ  ਿੱ ਖੋ- ਿੱ ਖਰੇ ਪਰ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕ ਚਾਰ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਿੱ ਿ  ੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਕ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਿੱਥ  ੇ ਬਾ ਜੂ  
ਕਿ ਉਹ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ  ਜੇੂ  ੇ ਨਾਲ ਬ ਲ ੇਂ ਰੂਪ ਕ ਿੱਚ  ਰਤ ੇਜਾਂ ੇ ਹਨ। ਕਨਯੰਤਰਣ 
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ਇਿੱਿ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਬੰਿਿੀ ਅਹੁਕ ਆ ਂ'ਤ ੇਹੋਣ ਲਈ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
 

ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱਚ, ਲੋਿ ਹਿੱਲ  ਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁ  ੇਹਨ ਅਤ ੇਿੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਣੇ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਹਨ ਜੇਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ੇ ਹਨ ਕਿ ਿੁਰਬਾਨੀ ਸੰਸਥਾ  ੇ ਕਸਖਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

 ਸਵ -ਮੁਕਾਬਲਾ 
 

ਅਕਜਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਉੱ ਮੀ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਪਕਹਲਾਂ  ੀਆ ਂਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ 
ਪੰੂਜੀ ਨੰੂ  ਾਰ- ਾਰ ਜੋਖਮ ਕ ਿੱਚ ਪਾਉਂ  ੇਹਨ? ਉਹ ਕਰਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ੇ? 

ਇਿੱਿ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱ ਮੀ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਕ ਿੱਤੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਕ ਿੱਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਹੋਰ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਆਪਣ ੇਪੁਰਾਣ ੇਲੋਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ -ੈਮਿੁਾਬਲਾ 
ਉਹ ਹੰੁ ਾ ਹੈ ਕਜਿੱਥੇ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ  ੀ ਇਿੱਛਾ ਪੈ ਾ ਿਰ  ੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ  ੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣ ੇਪੁਰਾਣ ੇਸ  ੈ'ਤੇ। ਉੱ ਮਤਾ ਨੰੂ ਕ  ਹਾਰ  ਜੋਂ  ੇਕਖਆ 
ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਜੋ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਰਤ  ੇਹਨ। 
ਇਹ ਕ ਚਾਰ ਇਹ  ੀ ਮੰਨ ਾ ਹੈ ਕਿ ਕ ਅਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਨਿੱਜੀ ਸਰ ਤੋਮ  ਾ ਕਿਆਨ 
ਰਿੱਖ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਪੁਰਾਣ ੇਸਰ ਤੋਮ ਨਾਲ ਿਰਨ  ੀ 
ਸਮਰਿੱਥਾ ਰਿੱ ਖ  ੇਹਨ।50 

 
* ਆਪਣ ੇਮੁਿੱ ਲਾਂ ਅਤ ੇਉਪਾ ਾਂ  ੀ ਚੋਣ ਿਰਨ  ਾ ਕ ਿਲਪ ਆਪਣ ੇਆਪ   ੇ ਕ ਰੁਿੱ ਿ 
ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰਨ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਪਕਹਲੂ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱਚ, ਜ ੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ੂਜੇ ਲੋਿਾਂ   ੇਮੁਿਾਬਲੇ ਅਤ ੇ
ਿ ਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ  ਆੁਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ੋਗੇ. ਅਿੱ ਗੇ  ਿੋ, ਪਰ ਕਸਰਫ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 
ਿਾਰਿਾਂ  ੇ ਆਿਾਰ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ  ਾ ਕਨਰਣਾ ਿਰੋ। 
 
ਸ ੈ-ਮੁਿਾਬਲੇ  ੀ ਇਿੱਿ ਕਸਹਤਮੰ  ਭਾ ਨਾ  ਾ ਰਾਹ 
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1. ਆਪਣ ੇ ਲਈ  ਿੱਡੇ, ਕ ਲਚਸਪ ਟੀਚ ੇ ਬਣਾਓ। SMART ਟੀਚ,ੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ, 

ਮਾਪਣਯੋਗ, ਪਰਾਪਤੀਯੋਗ, ਢੁਿ ੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਪਰੇ਼ਿਾਨੀ  ਾ ਸਰੋਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
2. ਆਪਣ ੇ ਮੁਿੱ ਲ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰੋ। ਸ ੈ-ਲੇਖਿਤਾ ਇਿੱ ਿ ਿਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਕਸਿਾਂਤਾਂ  ੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈ ਸਿ  ੇਹੋ। 
3. ਕ ਿਾਸ  ੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਅਪਣਾਓ। 
 
* ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ  ੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ਼ੁਿਟ ਜਾਂ ਸੰਤ਼ੁਿਟ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਰੋਿ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਿਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਪਰੇਕਰਤ ਹੰੁ  ੇਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਂਪਰਾਪਤੀਆ ਂ
ਤੋਂ ਖੁ਼ਿ ਮਕਹਸਸੂ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਪਛਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਪਰੇਰਨਾ  ਜੋਂ  ਰਤ 
ਸਿ ੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਸਪ਼ਿਟਤਾ ਪੈ ਾ ਹੋ ੇਗੀ। 
 
* ਿੀ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤਸੁੀਂ  ੂਕਜਆ ਂ ੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣ ੇ
ਲਈ ਪਰ ਰਕ਼ਿਤ ਿਰ  ੇ ਹੋ. ਇਹ ਲਾਭ ਾਇਿ  ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ 
ਪਕਰਭਾਕ਼ਿਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਿੀ ਹੈ: ਇਹ ਇਿੱਿ ਨ ਾਂ ਹੁਨਰ 
ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ  ਿਣ  ਾ ਪਰਤੀਿ ਬਣ ਜਾਂ ਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਼ਿੇਖੀ ਮਾਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
 
* ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਮਿੁਾਬਲਾ ਿਰਨ  ਆੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਲਗਾਤਾਰ  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਕ ੰ  ੇਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਜਹੜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਤਸੁੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਿ  ੇ ੀ 
ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤ਼ਿਾਹ ਨੰੂ ਿਿੱਢ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ,  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੀ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਜੋ  ੀ ਹੈ ਉਸ 
 ੀ ਿ ਰ ਿਰਨਾ ਮ਼ੁਿਿਲ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਆਪਣ ੇਆਪ   ੇਕ ਰੁਿੱ ਿ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ, ਤਸੁੀਂ  ੂਜੇ ਲੋਿਾਂ  ੇ ਪਰ ਰ਼ਿਨ ਮਾਪਿਾਂ 
ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ ਿਰ  ੇਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਸੋਚ ਸਿ ੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ 
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ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾ  ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ   ੇਪਾਬੰ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ  ਸੂਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਿੀ ਸਚੋ  ੇਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜ ਾਬ  ੇਣ  ੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
* ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣ ੇ ੋਸਤ, ਸਕਹਿਰਮੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਜੀ ਨ ਸਾਥੀ 
ਨਾਲ ਿਰਨਾ ਬੰ  ਿਰੋ। ਆਪਣ ੇਆਪ  ੀ  ੂਕਜਆ ਂਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਿਰਨਾ ਇਿਾਗਰਤਾ 
ਗੁਆਉਣ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਰਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ  ੂਰ ਜਾਣ  ਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਤੇਜ਼ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ-ਿੇਂਕ ਰਤ ਬਣਨਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ 
 ਾ ਿੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਿੱਿ ਮਨੁਿੱ ਖ  ਜੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤ ੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ। 
 
*  ੂਕਜਆ ਂਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਰ ੇ ਹੋਏ, ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਮ਼ੇਿਾ  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ 
ਤੁਲਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਸਖਾਉਂ  ੇਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲੋਂ ਕਬਹਤਰ 
ਹਨ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਤਸੁੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿ ੇ  ੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਾਰੀ ਖੁ਼ਿੀ ਖੋਹ ਲੈਂ ਾ ਹੈ।  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ਾ, ਅਤ ੇਜੇਿਰ ਤਸੁੀਂ ਅਕਜਹਾ ਿਰ  ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ੁਖੀ ਬਣਾ   ੇੇਗਾ। ਭਾ ੇਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰ 

ਸਿ ੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰਨ  ਾ ਿੰਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁ਼ਿ ਿਰ ਾ ਹੈ। 
 

 

ਗਾਹਕ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ 
 

ਗਾਹਿ ਸਕਥਤੀ ਇਿੱ ਿ  ਪਾਰਿ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਿੰਪਨੀ ਪਕਹਲਾਂ ਗਾਹਿ ਲਈ 
ਹਿੱਲ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ   ੇਟੀਕਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   
ਿਰਨ 'ਤ ੇਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਿ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇ
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ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੱਤ  ਕ ਿੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਗਾਹਿ ਸ ੇਾ ਲਈ, 

ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹੁਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਗਾਹਿ  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ 
'ਤੇ ਿੇਂਕ ਰਤ ਹੈ।51 

 
* ਗਾਹਿ-ਮੁਖੀ ਪਹੰੁਚ ਕਿ ੇਂ ਅਪਣਾਈਏ 

 
1. ਢਿੁ ੇਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ  ੀ ਭਰਤੀ ਿਰ:ੋ 
ਤੁਹਾਡ ੇ ਆੁਰਾ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਲੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਿ ਸੇ ਾ ਟੀਮ  ੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਿਰਨ  ੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕਸਖਾਈਆਂ 
ਜਾ ਸਿ ੀਆਂ ਹਨ, ਰ ਿੱਈਏ ਅਤੇ  ੋਸਤੀ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਹਮ ਰ ੀ 
 ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂ ੀ ਭਾਲ ਿਰ ੋਜੋ ਸਮਿੱ ਕਸਆ-ਹਿੱਲ ਿਰਨ   ੇਸਮਰਿੱਥ ਹਨ। ਗਾਹਿ 
 ੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਢੁਿ ੇਂ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣਾ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਨ਼ਿਟ ਿਰ ਸਿ ਾ 
ਹੈ। 
 
2. ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ੀ ਪਰ਼ੰਿਸਾ ਿਰ:ੋ 
ਗਾਹਿ ਸ ੇਾ ਅਿਸਰ ਇਿੱਿ ਬੇ਼ਿਮੁਾਰ ਿੰਮ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ। ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਿ ਿਰਨ  ੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਿ  ੇ ੀ 
ਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ ਨਾ ਿਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿੰਮ  ੇ ਕ ਨ  ਾ ਆਨੰ  ਲੈਂ  ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹਿਾਂ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂ ਕਰਤ ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
 
3. ਼ਿਾਨ ਾਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪਰ ਾਨ ਿਰ:ੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਗਾਹਿ-ਪਕਹਲੀ ਮਾਨਕਸਿਤਾ ਕ ਿੱਚ ਕਸਖਲਾਈ ਕ ਿੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਗਾਹਿ ਸ ੇਾ ਕਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਉਤਪਾ  ਕਗਆਨ, ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਕਨਪਟਾਰਾ, ਅਤ ੇ
ਗਾਹਿ  ੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਜੋ਼ਰ  ੇਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
4. ਇਿੱਿ ਚੰਗੀ ਕਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿਰ:ੋ 
ਸਮੁਿੱਚੀ ਲੀਡਰਕ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਰਬੰਿਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕ ਲ ਨਾਲ ਗਾਹਿ-ਿੇਂਕ ਰਤ ਰਣਨੀਤੀ 
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ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਉਹ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕ ਿੱਚ 
ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ੇ ਭਰੋਸ ੇ ੀ ਘਾਟ ਹੋ ੇਗੀ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਿ  ੇ ਮੁਿੱ  ੇ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜੁ਼ਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ  ੇ ਸਿ ੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇ  ਿੱਸ ੇ ਆ ਰ਼ਿਾਂ ਨੰੂ 
 ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ। ਉ ਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾ  ਕਸਫਾਰ਼ਿਾਂ ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
5. ਗਾਹਿ ਨੰੂ ਪਛਾਣ:ੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਗਾਹਿ ਸੇ ਾ ਲਈ, ਅਸੰਤ਼ੁਿਟ ਗਾਹਿਾਂ 
ਨਾਲ ਹਮ ਰ ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ  ਿੱਲ ਕਿਆਨ ਕ ਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲੇ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਗਾਹਿਾਂ  ੀਆ ਂਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
6. ਆਪਣੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨੰੂ  ੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ: 
ਇਹ ਗਿੱਲ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਗਾਹਿਾਂ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ ਲ ੀਆ ਂ
ਰਕਹੰ ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ  ੌਰਾਨ ਕ ਿਸਤ ਹੰੁ ੀਆਂ ਰਕਹੰ ੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡ ੇਿਾਰੋਬਾਰ 
 ਾ ਕ ਿਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ   ੇਨਾਲ ਲਾਿਸਟੈਪ ਕ ਿੱਚ ਬ ਲਣਾ ਚਾਹੀ ਾ 
ਹੈ। ਗਾਹਿ-ਿੇਂਕ ਰਤ ਪਹੰੁਚ   ੇਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੰੂ ਹਮ਼ੇਿਾਂ ਕ ਿਾਸ਼ਿੀਲ ਗਾਹਿ 
 ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ  ੀ ਉਮੀ  ਿਰਨ ਅਤ ੇਅਨੁਿੂਕਲਤ ਿਰਨ 'ਤੇ ਿੇਂਕ ਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 
7. ਆਪਣ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਼ਿਿਤੀ ਪਰ ਾਨ ਿਰੋ: 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਿ ਸੇ ਾ ਟੀਮ ਨੰੂ ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਗਾਹਿ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਼ਿਿਤੀ 
ਕ ਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੋਲ 
ਪਰਬੰਿਨ ਤਬ ੀਲੀਆਂ  ਾ ਸੁਝਾਅ  ੇਣ  ਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਕ ਿੱਚ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ। 
 
8. ਫੀਡਬੈਿ ਮੰਗੋ: 
ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਿਾਰਾਂ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
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ਗਾਹਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ  ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਇਿੱਛਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨ  ੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗੀ। 
ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਗਾਹਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਲਿੱ ਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਗਾਹਿ 
 ੇਖਭਾਲ ਿਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਕ ਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਕ਼ਿਿਾਇਤ ਿਰਨ 
 ਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਿਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿ ੇ ਹਨ। 
 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਕਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ , ਇਸ ਨ ੰ  ਕਸਖਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ , ਅਤ ੇਇਸਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ . ਇੱਕ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਕਦਰਤ 
ਪਹੁੰ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ 

ਕਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤ ੇਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ 
ਕੇ ਗਾਹਕ-ਅਧਾਕਰਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱ ਕਦਆ ਂਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
 

ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਜਾਣਿਾਰੀ  ਾ ਆ ਾਨ-ਪਰ ਾਨ ਿਰਨ, ਨ ੇਂ ਪੇ਼ਿੇ ਰ ਸੰਪਰਿ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮ  ਗਾਰ ਕਰ਼ਿਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਕਮਲਣ  ੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਰ਼ਿਤ ੇਉ ੋਂ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੰੁ  ੇਹਨ ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨ ੀਂ ਨੌਿਰੀ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣ ੇ
ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਕ ਿਕਸਤ ਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਉ ਯੋਗ   ੇਕਗਆਨ ਨੰੂ  ਿਾਉਣ ਲਈ। 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਅਕਜਹੇ ਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਿ  ੇਹੋ ਜੋ ਉਸ ੇਖੇਤਰ ਜਾਂ ਿੰਪਨੀ ਕ ਿੱਚ ਿੰਮ 
ਿਰ ਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕ ਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਹ ਾਲਾ 
ਜਾਂ ਿਲਾਇੰਟ ਪਰ ਾਨ ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਪੇ਼ਿੇ ਰ ਤਰੌ 'ਤੇ ਨੈਟ ਰਿ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ, 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿੀਮਤੀ ਿਨੈੁਿ਼ਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਬਣਾ   ੇੇਗਾ।52 

 
* ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸ ੇਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱਤਾਂ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਸਮੂਹਾਂ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਨੈਟ ਰਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਉੱ ਮੀਆਂ  ਾ ਇਿੱ ਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। 
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ਲੋਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸੰਪਿੱਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ  ੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਿਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿਾਂ  ੀ  ਿੀਆ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਿਈੋ ਤਰਿੱਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ੀ। ਇਿੱ ਿ ਸਹੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ, ਿਈੋ ਕ ਅਿਤੀ  ਪਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿ ਾ, ਚਾਹੇ 
ਉਸ ਿੋਲ ਕਿੰਨਾ  ੀ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ੇ। 
 
* ਨ ੇਂ ਮੌਕਿਆ ਂ ੀ ਖੋਜ ਿਰਨਾ, ਪਰੇਕਰਤ ਰਕਹਣਾ, ਕਿਸ ੇ  ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ 
ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਫੀਡਬੈਿ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਨੈਟ ਰਕਿੰਗ  ੁਆਰਾ ਸੰਭ  ਹੈ। 
ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ, ਸੰਭਾ ੀ ਗਾਹਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਨ ੇ਼ਿਿਾਂ 
ਨਾਲ ਸਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਾਉਣ  ੀ 
ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। 
 

* ਕਿਸ ੇਨ ੇਂ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਕਮਲਣਾ 
 
- ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕਿਸ ੇਨ ੇਂ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਕਮਲੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਿਰ ੋਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਿੋਈ ਸ ੇਾ ਿਰਨ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ  ੇਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ 
 ੀ ਪੇ਼ਿਿ਼ਿ ਿਰੋ। 
 
- ਕਿਸੇ ਨ ੇਂ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰੂ ਕਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅ , ਆਪਣੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਕਬੰ  ੂ
ਤਿੱਿ ਰਿੱ ਖੋ। ਉਹਨਾਂ  ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ "ਹੈਂਡ ਆਊਟ" ਨਾ ਿਰ ੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  ੇ ਆਲੇ 
 ੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ  ਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਿਰੋ। ਅਕਜਹਾ ਕ  ਹਾਰ ਇਿੱਿ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਰਭਾ  ਅਤ ੇ
ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿ ਕਚੜਕਚੜਾ  ੀ ਬਣਾ ਸਿ ਾ ਹੈ. 
 
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕਨਿੱਜੀ ਪੁਿੱ ਛਕਗਿੱਛਾਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਜਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਚਟੁਿਲੇ ਸਣੁਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। 
ਇਿੱ ਿ ਪੇ਼ਿ ੇਰ ਕ  ਹਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲੇ   ੇਕ ਿਾਸ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ਓ। 
- ਅਪਮਾਨਜਨਿ ਭਾ਼ਿਾ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ)  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਭਾ਼ਿਾ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ਚੁਣਤੌੀਆ)ਂ। 
 
- ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਕ ਚ ਕ ਘਨ ਪਾਉਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ 
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ਨਾ ਿਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱਖਾਂ  ਾ ਸੰਪਰਿ ਮੜੁ ਸਥਾਕਪਤ ਿਰ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਗਿੱਲਬਾਤ ਕ ਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਿਰੋ। 
 
- ਨਾ ਉੱਠੋ ਅਤੇ  ਾਿ  ੇ ਅਿੱ ਿ ਕ ਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਛਿੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ   ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ਾ 
ਿੰਨ ਾ  ਿਰ ੋਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਿਰੋ। 
 
- ਸਰੀਰਿ ਭਾ਼ਿਾ, ਜ ੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਰਤੀ ਜਾਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਸਫਲਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਕਮਲ ਸਿ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਾਰਾਤਮਿ  ਪਾਰਿ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ 
ਕ ਿਸਤ ਿਰਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ  ਾਕਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਕਰਤ 
ਿਰਨ, ਉਤਪਾ ਿਤਾ  ਿਾਉਣ, ਟੀਮ   ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿ ਬਣਾਉਣ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ
ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ਼ਿ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮ   ਿਰ ਸਿ ਾ ਹੈ। 
 
- ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਸੁੀਂ ਿੀ ਿਕਹੰ  ੇਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਕਿ ੇਂ ਿਕਹੰ ੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆ ਾਜ਼  ਾ ਟੋਨ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਨਾ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 
਼ਿਬ , ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ  ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਲੈਅ ਅਤ ੇਟੈਂਪੋ  ੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਨ।  ਪਾਰ ਅਤ ੇ
ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ   ੇ ਸੰਸਾਰ ਕ ਿੱਚ,  ਾਿਾਂ਼ਿ 'ਆ ਾਜ਼  ੀ ਿੁਨ' ਕਲਖਤੀ - ਬੋਲੇ ਜਾਣ  ੀ 
ਬਜਾਏ - ਼ਿਬ ਾਂ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗੰੁਮਰਾਹਿੁੰ ਨ ਹੈ। 
 
* ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਿੱਖਾਂ   ੇ ਸੰਪਰਿ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ ਿ਼ੁਿਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਿੱਿ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਜ਼ਆ ਾਤਰ ਲੋਿ ਿੰਮ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ ਿੱਚ 
ਇਿੱਿ ਫਰਿ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ੀ ਼ਿਿਤੀ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਸਮਝ  ੇਹਨ। ਕਜਸ ਕ ਅਿਤੀ 
ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਗਿੱਲ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਿੱਖਾਂ  ਾ ਸੰਪਰਿ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ  ਰਸਾਉਂ ਾ 
ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕ ਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖ ੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਕਿਆਨ   ੇਰਹੇ ਹੋ। 
 
*  ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਇਿੱਿ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਅਕਭਆਸ ਨਾਲ 
ਕ ਿਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਤਸੁੀਂ  ੂਕਜਆ ਂ ੀ ਗਿੱਲ ਸੁਣ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਿਰਨ 
 ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀ ਲਈ ਿੁ ਰਤੀ ਸਕਤਿਾਰ ਹੰੁ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰ ਆਖਰਿਾਰ ਆਪਸੀ 
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ਬਣ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰ਼ਿਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਮਝ 'ਤ ੇ
ਅਿਾਰਤ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਚਆ ਜਾ ਸਿ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
 ੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਆ ਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਬਹਤਰ ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਜਾ 
ਸਿ ੇ ਹਨ। 
 
* ਇੰਟੀਮਟੇ ਸਪੇਸ, ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ, ਸੋ਼ਿਲ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਪਬਕਲਿ ਸਪੇਸ ਕ ਚਲੇ ਫਰਿ 
ਤੋਂ ਸਚੁੇਤ ਰਹੋ।  ੂਕਜਆਂ ਨਾਲ ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਿਰ  ੇਸਮੇਂ, ਗੂੜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ  ੀ 
ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ੋਅਤ ੇਕਨਿੱਜੀ ਥਾਂ  ੇ ਅੰ ਰ ਰਕਹਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰੋ। 
 
* ਸਰੀਰਿ ਭਾ਼ਿਾ ਮੌਕਖਿ ਭਾ਼ਿਾ ਨਾਲੋਂ  ਿੱ ਿ "ਬੋਲ ੀ ਹੈ"। ਅਸਲ ਇਰਾਕ ਆਂ ਨਾਲ 
ਪਰਭਾ ਼ਿਾਲੀ ਮੌਕਖਿ ਭਾ਼ਿਾ  ੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ "ਸਰੀਰ  ੀ ਭਾ਼ਿਾ" ਨੰੂ ਿ ੁਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਅਕਜਹੇ ਇਰਾਕ ਆਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਿਰ ੇ ਸਮੇਂ, 
ਸਾਂਝੇ ਆਿਾਰ ਨੰੂ ਲਿੱ ਭਣ  ੀ ਿੋਕ਼ਿ਼ਿ ਿਰ ੋਅਤੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਰੀਰਿ ਭਾ਼ਿਾ ਿੁ ਰਤੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਆਿਾਰ ਨਾਲ ਗੰੂਜ ੀ ਹੈ। 
 
* ਹਮ਼ੇਿਾ ਚੰਗੀ ਿਆੁਕਲਟੀ   ੇਿਾਰੋਬਾਰੀ ਿਾਰਡ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਅਕਭਆਸ  ਾਲੀ ਕਪਿੱਚ 
ਕਤਆਰ ਰਿੱ ਖੋ। ਿਈੋ ਿ ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਸਰਫ ਇਿੱਿ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿਿੱਥ ੇਲੈ 
ਜਾ ੇਗੀ। 
 

ਨੈਿੱਟ ਰਕਿੰਗ ਿਾਰੋਬਾਰ  ੇ ਕ ਿਾਸ  ੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ  ੁਆਰਾ ਿੀਤ ੇਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੰਪਰਿ ਨੰੂ 
 ੀ ਨਜ਼ਰਅੰ ਾਜ਼ ਨਾ ਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਿਾਰਨ ਸਫਲਤਾ  ੀ ਿੰੁਜੀ ਹੋ ਸਿ ੀ ਹੈ। 

 

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ 
 

ਉੱ ਮੀ ਇਿੱਿ ਯੋਜਨਾ   ੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹੰੁ ੇ ਹਨ: ਉਹ ਸਕਥਤੀ  ਾ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਿੱਖ  ੇਖ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮ਼ੇਿਾਂ ਅਿੱ ਗੇ  ਿ ੇ ਹਨ। ਆ਼ਿਾ ਾ  
ਰਚਨਾਤਮਿਤਾ  ਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰ ਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
 ੇ ਉਤਪਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰ ਲਿੱ ਭਣ ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 



 

132 

 ੀ ਸਫਲਤਾ  ੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਆ਼ਿਾ ਾ  ਨੰੂ ਕ ਿਕਸਤ 
ਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ  ੀ ਬਜਾਏ  ਿਣ   ੇਮੌਕਿਆਂ  ਜੋਂ 
ਕ ਚਾਰ ਸਿ  ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਿ ਸਿ ੀਆ ਂਹਨ। ਅੰਤਮ ਟੀਚ ੇਨੰੂ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੋ, 

ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਮੁਿੱ ਕ ਆ ਂ'ਤ ੇਕਿਆਨ ਨਾ ਕ ਓ।53 

 
ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰ ੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ  ੇ ਬਾ ਜੂ , ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੰਮਾਂ   ੇ

ਿੋਰਸ ਨੰੂ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਨ  ੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ,ੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਜੋ ਿਰ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਭਕ ਿੱ ਖ 
ਬਾਰੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰ ਿੱਈਏ ਅਤ ੇਕ ਚਾਰ ਰਿੱਖ  ੇਹਨ. 

 
* ਆ਼ਿਾ ਾ  ਝਟਿੇ ਤੋਂ ਬਾਅ   ਾਪਸ ਉਛਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂ ਾ ਹੈ। 
 
* ਮਜ਼ਬਤੂੀ  ੇ ਨਤੀਜੇ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਉੱ ਮੀਆ ਂ ਕ ਿੱਚ ਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ 

ਲਚਿੀਲਾਪਣ ਝਟਕਿਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜਿੱਠਣ ਕ ਿੱਚ  ਿੇਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅੰ ਰੂਨੀ ਤਾਿਤ 
ਕਲਆਉਂ ਾ ਹੈ। ਜ ੋਂ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ੁਹਰਾਉਣ  ਾਲੇ ਕ ਚਾਰ ਹੰੁ ੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਈ  ਾਰ, ਪਛਤਾ ਾ ਅਤੇ ਸ ੈ-
 ੋ਼ਿ  ੀ ਭਾ ਨਾ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆ ਂਤੋਂ ਕਸਿੱ ਖ  ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਿਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਨਿੱਜੀ ਜੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਅਗਲੇ ਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ 'ਤੇ ਕਿਆਨ ਕ ੰ  ੇ
ਹਨ। 

 
* ਲਚਿਤਾ ਇਿੱਿ ਬੋਿਾਤਮਿ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਸੋਚ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਕ ਆਪਿ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਿੇਰੇ ਅਨੁਿੂਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇ
ਨ ੇਂ ਕ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹਣ  ੀ ਆਕਗਆ ਕ ੰ ੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣ ਿੱਤਾ  ਾਲੇ ਕ ਚਾਰਾਂ 
 ਿੱਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ  ਿਣ   ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  ੂਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਕਨਰਾ਼ਿਾ ਾ ੀ, ਤੰਗ ਸੋਚ  ੇ
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਿੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਲਾਭ ਾਇਿ ਹੋ ਸਿ ਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੱਿ 
ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਠੀਿ ਹੋਣ  ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਰੋਿ  ੇ ੇਗਾ। 

 
* ਆ਼ਿਾ ਾ  ਛਤੂਿਾਰੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ (ਅਸਫਲਤਾ  ਾ ਿਰੁ ੀ ਉਲਟ) ਇਿੱਿ ਟੀਚਾ 
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ਜਾਂ ਉ ਼ੇਿ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਪੂਰਾ ਿਰਨ  ਾ ਹ ਾਲਾ ਕ ੰ ਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਕਿਸੇ  ੀਆ ਂ ਮਨੋਿਾਮਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉ ਼ੇਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। "ਪੈਸਾ, 
ਖੁ਼ਿਹਾਲੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਕਸਿੱਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ" ਸਫਲਤਾ  ੀ ਇਿੱਿ ਪਕਰਭਾ਼ਿਾ ਹੈ। 

 
* ਆ਼ਿਾ ਾ  ਿਾਰ ਾਈ  ਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉੱ ਮੀਆ ਂਨੰੂ ਮ਼ੁਿਿਲ 

ਫੈਸਕਲਆ ਂ ਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂ ਾ ਹੈ। ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਅਕਜਹੀਆ ਂਸਕਥਤੀਆ ਂ ਕ ਿੱਚ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨ ਅਤ ੇਕਝਜਿਣ  ੀ ਬਜਾਏ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਸੰਿੋਚ ਨਹੀਂ ਿਰ ੇ। ਇਹ 
 ੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱਿ ਉੱਜ ਲ ਭਕ ਿੱਖ  ੇਖ  ੇ
ਹਨ, ਕਜਸਨੰੂ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁ ੇ ਹਨ। ਉੱ ਮੀਆਂ ਲਈ, ਕਨਰਣਾਇਿ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿੰਮ ਿਰਨ  ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਾਰ ਾਈ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨਾ ਅਤ ੇ ਕਫਰ ਇਸਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਿਰਨਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਪਹੰੁਚ ਿੰਪਨੀ   ੇਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ 
ਕ ਿੱਚ ਮ   ਿਰਨ  ੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਹੈ। 

 
* ਆ਼ਿਾ ਾ  ਰਚਨਾਤਮਿ ਸੋਚ ਅਤ ੇਤਾਜੇ਼ ਕ ਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤ਼ਿਾਕਹਤ ਿਰ ਾ ਹੈ। 

ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਲੋਿ ਕਜ਼ਆ ਾ ਰਚਨਾਤਮਿ ਹੰੁ  ੇ ਹਨ। ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀ ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ ਨੇ 
ਆ਼ਿਾ ਾ ੀਆਂ ਨੰੂ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਪਾਬੰ ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤ ੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਕਜਆਂ  ੀ 
ਿਲਪਨਾ ਿਰਨ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕ ਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ  ੀ ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀ ਯੋਜਨਾ ਉ ਮੀਆ ਂ
ਲਈ ਫਾਇ ਮੰੇ  ਹੈ। ਖੋਜ  ਰਸਾਉਂ ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਭਕ ਿੱ ਖ-ਮੁਖੀ ਹਨ 
(ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ  ਾਂਗ) ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਕ ਿੱ ਖ  ੀ ਸਪ਼ਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਪਨਾ ਿਰ ੇ ਹਨ 
(ਹੁਣ ਤੋਂ  ਸ ਸਾਲ ਬਾਅ   ਨੁੀਆ ਕਿ ੇਂ ਹੋ ੇਗੀ? ਇਹ ਿਲਪਨਾਤਮਿ ਅਟਿਲਾਂ ਨੰੂ 
ਉਿਸਾਉਂ ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਜਹੀ  ਨੁੀਆ ਂ ਕ ਿੱਚ ਿੀ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉੱਥ ੇ ਕਿ ੇਂ ਪਹੰੁਚ 
ਸਿ  ੇਹਾਂ। ਸੋਚ  ੀ ਕਿਸਮ ਨ ੇਂ ਉਤਪਾ ਾਂ, ਸੇ ਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਿੰਪਨੀ  ੇ ਕ ਚਾਰਾਂ   ੇਸਫਲ 
ਹੋਣ  ੀਆਂ ਸੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ  ਿਾਉਂ ੀ ਹੈ। 

 
* ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਆਤਮਕ ਼ਿ ਾਸ ਅਤ ੇਆ਼ਿਾ ਾ  ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ 

ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆ ਾ ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ  ਾਲਾ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਇਿੱ ਿ ਨਤੀਜੇ-
ਿੇਂਕ ਰਤ ਪਹੰੁਚ  ਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤ ੇਜੋਖਮ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂ ਾ 



 

134 

ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਉ ਯੋਗਪਤੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਕਬਪਤਾ ਨੰੂ ਸੀਕਮਤ ਿਰ  ੇ
ਹੋਏ ਇਿੱਿ ਪਰਕਿਕਰਆ-ਅਿਾਕਰਤ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਾਇਮ ਰਿੱਖ ਾ ਹੈ। 

 
* ਬੋਿਾਤਮਿ ਪਿੱਖਪਾਤ ਉੱ ਮੀ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਨੰੂ  ੂਕ਼ਿਤ ਿਰ ਸਿ  ੇਹਨ। ਕਿਸ ੇ  ੇ

ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਬਹਤੁ ਕਜ਼ਆ ਾ ਆਤਮ-ਕ ਼ਿ ਾਸ ਅਤ ੇਅਨੁਿਲੂ ਫੈਸਲੇ 
ਲੈਣ  ਿੱਲ ਅਗ ਾਈ ਿਰ ੀ ਹੈ। ਆ਼ਿਾ ਾ ੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਸੰਤੁਕਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਭਲਾ਼ਿਾ, 
ਮਨੋਬਲ, ਸੰਿਲਪ ਅਤੇ ਲਗਨ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਇਿੱਿ  ੂਜੇ 
ਨਾਲ  ਿੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਿੀਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 
ਆਪਣਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਼ਿੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਪਰੇਰਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ 
ਿਾਰ ਾਈ  ੀ ਲੋੜ ਹੰੁ ੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿ ੇਂ ਿਰ ਸਿ ੇ ਹੋ ਜੇ ਤਸੁੀਂ 
ਮਕਹਸਸੂ ਨਹੀਂ ਿਰ ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਯਤਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਿ ੇ ਹੋ?  
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ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ 
 

 
 

ਕਮਸਟਰ ਕਰਿੱ ਿੀ ਕਸੰਘ  ਾ ਜਨਮ 28 ਜੁਲਾਈ, 1969 ਨੰੂ ਨ ੀਂ ਕ ਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਕ ਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਤੰਨ 
ਬਿੱ ਕਚਆ ਂ (ਅਰਥਾਤ,   ੋਭਣੈਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿੱ ਿੀ) ਕ ਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਸਨ। 1988 ਕ ਿੱਚ ਸੰਯੁਿਤ ਰਾਜ ਕ ਿੱਚ 
ਪਰ ਾਸ ਿਰਿ,ੇ ਕਰਿੀ ਨੇ 1992 ਕ ਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਪਕਹਲਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਕ ਆ ਅਤ ੇਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅ  
ਕਪਿੱ ਛੇ ਮੁੜ ਿੇ ਨਹੀਂ  ੇਕਖਆ। ਉਸ ਿੋਲ ਕ ਕਭੰਨ  ਪਾਰਿ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਸੁਕ ਿਾ ਸਟੋਰ, ਗੈਸ 
ਸਟੇ਼ਿਨ, 7-ਇਲੈ ਨਸ, ਤੰਬਾਿ ੂਸਟੋਰ, ਟੈਿਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅਿੱਪ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ 
ਅ ਾਰੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਹੇਠ ਕਲਖ ੇ਼ਿਾਮਲ ਹਨ: 
 
a) ਸਫਲ ਸੀਰੀਅਲ ਉ ਯੋਗਪਤੀ 
b) ਡੇਲਾ ੇਅਰ ਕ ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ ਸਟੇ਼ਿਨਾਂ  ਾ ਮਾਲਿ 

c) 50 ਰਾਜਾਂ ਕ ਿੱਚ 52 ਮੈਰਾਥਨ ਪੂਰੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ 
d) ਅਲਟਰਾ-ਸਕਹਣ਼ਿੀਲ ਅਥਲੀਟ, 5K ਤੋਂ 135 ਮੀਲ ਤਿੱਿ, ਿਈ  ੂਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ 
e) ਮਾਊਂਟ ਮਨਸਾਲੂ (8 ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਬੰ ੂ) ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਐ ਰੈਸਟ ਸਮੇਤ ਿਈ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤ ੇਚਕੜਹਆ। 
f) ਮਾਊਂਟ ਐ ਰੈਸਟ  ੀ ਚੋਟੀ 'ਤ ੇਚੜਹਨ  ਾਲਾ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਿੀ ਅਤੇ ਪਕਹਲਾ ਅਮਰੀਿੀ ਕਸਿੱ ਖ 

g) ਭਾ ੁਿ ਪਰਉਪਿਾਰੀ, ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਕ ਿਾਸ ਕ ਿੱਚ ਕ ਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਣ  ਾਲਾ 
h) ਕ ਕਭੰਨ ਸੈਕਟੰਗਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਿ ਪਰੇਰਣਾ ਾਇਿ ਸਪੀਿਰ 

 
ਕਮਸਟਰ ਕਸੰਘ  ੋ ਬਿੱ ਕਚਆ ਂ ਾਲਾ ਕਪਆਰ ਿਰਨ  ਾਲਾ ਕਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕ ਆਹੁਤਾ ਜੀ ਨ 
ਨੰੂ ਸਮਰਕਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ  ੀ  ੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਕ ਿੱਚ ਕ ਰੜ ਕ ਼ਿ ਾਸ ਰਿੱ ਖ ਾ ਹੈ। ਉਸ ੀ 
ਮਾਂ ਕ ਲਕਮੰਗਟਨ ਡੇਲਾ ੇਅਰ ਕ ਿੱਚ ਉਸ ੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਉਸ ੇ ਨਾਲ ਰਕਹੰ ੀ ਹੈ। 


