
ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਟਾਰਟ-ਰਾਈਟ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਿੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਭੂਜਿਕਾ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਸਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਰਜਹਣ, ਕੰਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਿੀਵਨ 
ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਸਵਾਸ ਜਬਲਕ਼ੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸਿਾਿ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਉੱਦਿਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਉੱਦਿੀ ਲੋਕ ਕਾਿਯਾਬ ਹੋਣ। ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ, ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਵੇਖੋਗੇ ਜਕ ਇਹ ਦੇਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਿਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ, 
ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਿ, ਗ੍ਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜਸਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ੇਰਕ,  ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਾ ਕੇਂਦਰ, ਿ਼ੁਫਤ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਹੋਰ ਸਾਿਲ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸ਼ੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦ਼ੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ 
ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਜਾ ਉਤਸਾਹ, ਪਜਰਪੇਖ, ਪ੍ਜਤਭਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਿੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ 
ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਨੰੂ ਸਜਿ੍ੱ ਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਿੀ ਅਰਥ ਜਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2.7 ਜਿਲੀਅਨ ਉੱਦਿਕਰਤਾ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਬ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰ਼ੁੱ ਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਂਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ 
ਜਸੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਜਵਸਵਾਸ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਿੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ... ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਬਲਕ਼ੁਲ 
ਸਹੀ ਥਾਂ ਚ਼ੁਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਉੱਦਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ 
ਗਾਈਡ ਦਸ ਆਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਬਹ਼ੁਿ਼ੁੱ ਲੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਕੋਸੀਆਬੈਂਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਵਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਲਣਗੇ।
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Step ਸਵੈ-ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ
ਆਓ, ਗੱਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਜਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਝਣ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਜਿਲੇਗੀ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਚਿ਼ੁਚ ਢ਼ੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ।

ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨੱਿੀ ਟੀਜਚਆਂ, ਿੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਜਭਲਾਸਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪਜਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ।

• ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਿ਼ੁਚ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ?

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿੀਵਨ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ?

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਕਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ?

•  ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਜਨਜਫਟ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਕਉਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ?

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਵੱਡਾ?

• ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਜਕਹੜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਕਾਿਯਾਬੀ ਜਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਕ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਕੌਣ ਹੋ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਸਿਾਂ ਕੱਢੋ:

• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਗਰਿ ਿੋਸੀ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ?

•  ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਜੋਰੀਆਂ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਜਵਕਰੀ ਕਰਨ ਜਵਚ ਬਹ਼ੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸੰਜਖਆਵਾਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਜਵਚ 
ਕਿਜੋਰ ਹੋਵੋ।

•  ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ: ਤ਼ੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਇਕੱਲੇ? ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਨੰੂ ਜਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਨਫਰਤ?

ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕੰਿ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਵਿੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਹੋ। ਸੋਚੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਜਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ:

•  ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕੱਥੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ (ਘਰ ਜਵਚ ਦਫਤਰ, ਜਰਟੇਲ ਦ਼ੁਕਾਨ, 
ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਬਲਜਡੰਗ)।

•  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਜਦਨ (9 ਤੋਂ 5 ਿਾਂ 5 ਤੋਂ 12; ਲਗਾਤਾਰ 
ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਆਰਾਿ ਆਰਾਿ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨਾ; ਕਦੇ ਕਦੇ ਛ਼ੁੱ ਟੀ 
ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਗਰਿੀਆਂ ਜਵਚ ਚਾਰ ਹਫਜਤਆਂ ਦੀ ਛ਼ੁੱ ਟੀ ਕਰਨਾ)।

•  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਲੋਕ (ਰਚਨਾਤਿਕ ਿਾਂ ਪੇਸੇਵਰ; ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕ ਿਾਂ ਅਿਨਬੀ; ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਿਾਂ ਿੌਿ-ਿਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ)।

•  ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਿਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ (ਕੰਿ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ 
ਜਜੰਿੇ ਲਾਉਣਾ)।

ਕਦਿ

ਵਸੀਲੇ 
ਉੱਦਿਕਰਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਿ਼ੁਲਾਂਕਣ

canadabusiness.ca

getgrowingforbusiness.com 
entrepreneur.com
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ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਿਯਾਬ ਿਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ:
ਅਕਾਂਜਖਆ ਵਾਲੇ, ਕੇਂਦਰਤ ਜਧਆਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਰਦਰਸੀ, ਿੋਸੀਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।
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ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ
ਿਦ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਝ ਆ ਿਾਏ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹ਼ੁਣ ਉਹ ਸਿਾਂ ਹੈ ਿਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਜਚਤ ਜਨੱਿੀ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਿ਼ੁੱ ਖ ਉਦੇਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਿੋ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਟੀਜਚਆਂ ਨੰੂ ਿਦਦ ਜਿਲ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ:

•  ਜਵੱਤੀ ਟੀਚੇ: ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨੀ, ਜਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ 
ਟੀਚੇ।

•  ਜਿਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਵਚ ਆਜਾਦੀ, ਆਤਿ-ਜਨਰਭਰਤਾ ਿਾਂ 
ਰ਼ੁਤਬੇ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਹੈ?

•  ਪਜਰਵਾਰਕ ਟੀਚੇ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਲਈ 
ਰ਼ੁਜਗਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ।

•  ਿੀਵਨ ਉਦੇਸ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਿੀਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ 
ਿੀਵਨ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਿਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਵਚ ਵੱਡਾ 
ਅੰਤਰ ਜਲਆਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨੱਿੀ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੰਨ ਲਓ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਜਵੱਤੀ ਪਲਾਨਰ ਜਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਸਾਬ 
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪਵੇਗੀ। ਿੇ ਉਹ ਰਕਿ $5 ਜਿਲੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੈ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਨੱਿੀ ਜਵੱਤੀ ਪਲਾਨ ਜਵਚ 
ਇਸ ਰਕਿ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਿਾਂ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨੱਿੀ ਤਰਿੀਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕ ਕੰਿ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਪਣੇ ਜਨੱਿੀ ਟੀਜਚਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਿੇਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ, 
ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਿਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।

ਉਸਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਜਕਸੇ ਭਰੋਸੇਿੰਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਜਚਆਂ ਦੀ ਸਿੀਜਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਸ਼ੁਜਨਸਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਟੀਚੇ ਠੋਸ, ਜਵਵਹਾਰਕ, ਿਾਪੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 
ਸਿਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ।

ਵਸੀਲੇ
ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ

getgrowingforbusiness.com
sbinfocanada.about.com

ਯੋਿਨਾਬ਼ੁੰ ਦੀ

scotiabank.com/businessplan

2

ਆਪਣੇ ਟੀਜਚਆਂ ਵਲ ਪ੍ਗਤੀ ਦੀ ਹਰ 90 ਜਦਨ ਬਾਅਦ ਿਾਂਚ ਕਰੋ।
ਿਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੋ।

ਕਦਿ
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ਕਦਿ

ਹ਼ੁਣ ਿਦ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਿਾਂ ਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਤੰਨ ਿ਼ੁੱ ਖ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:

• ਜਵਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਕਸੇ ਿੌਿੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ।

• ਫ੍ੈਂਚਾਈਜ ਖਰੀਦਣਾ।

• ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।

ਹਰ ਜਵਕਲਪ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੀ 
ਚੋਣ ਜਵਚ ਇਹ ਨਜਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਕੰਿ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਾਲ 
ਲਈ, ਿੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਿਯਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਵਵਸਥਾ ਜਵਚ ਕੰਿ 
ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ੈਂਚਾਈਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਹਤਰ 
ਜਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਵਕਲਪ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਿਾੜੇ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ:

1.  ਕੋਈ ਿੌਿੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਫੌਰਨ ਕੈਸ ਦੇ ਪ੍ਵਾਹ, 
ਵਫਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਤਆਰ ਕਾਰਿ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ 
ਜਿਲੇਗਾ। ਕਿਜੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਵਕਰੇਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ 
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਕਾਿਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਿ਼ੁਸਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

2.  ਕੋਈ ਫ੍ੈਂਚਾਈਜ ਖਰੀਦਣਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਰਸਕ ਚੋਣ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਾਡਲ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਿਯਾਬ ਹੈ ਿੋ ਪਜਹਲਾਂ ਹੀ ਦੂਿੇ 
ਫ੍ੈਂਚਾਈਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਰੂਰ 
ਕਰੋ)। ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਫ੍ੈਂਚਾਈਜਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਸੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਰਗਦਰਸਨ 
ਜਿਲੇਗਾ ਿੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਾਏਗਾ ਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਿਾਓਗੇ। ਿਾੜੇ ਪੱਖਾਂ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦ ੇਜਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੋ3
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ਵਸੀਲੇ
ਰ਼ੁਝਾਨ ਅਤੇ ਜਵਓਂਤਾਂ

trendwatching.com

ਉਦਯੋਗ ਿਾਣਕਾਰੀ
strategis.gc.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ਼੍ੈਂਚਾਇਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ
cfa.ca

ਜਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਵਕਲਪ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹ਼ੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿੌਕੇ ਨੰੂ ਜਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਜਝਆ ਿਾ ਸਕੇ।

ਜਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰ ਿੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਯਲਟੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਬੰਦਸਾਂ ਸਾਿਲ ਹਨ।

3.  ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ: ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਵਚਾਰਾਂ 
ਿ਼ੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ 
ਦੀ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਆਜਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 
ਜਵਕਾਸ, ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਜਵੱਤੀ 
ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਜੰਿੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਜਕ ‘ਜਸਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨਾ’ ਕਾਫੀ ਿੋਸ ਜਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਹੰਗਾ ਅਤੇ ਘੜਿੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਿ ਿਾਪਦਾ ਹੈ 
ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਬਲਕ਼ੁਲ ਨਵਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ

•  ਘਰਾਂ ਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣਾ: ਜਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੀ ਿ਼ੁਰੰਿਤ 
ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੈਜਸਆਂ 
ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

•  ਜਨੱਿੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਰੋਜ ਦੇ ਕੰਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ, ਕਾਰਿ-ਕ੍ਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ, 
ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ।

•  ਬਾਹਰਲੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਵਿੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ: ਅਜਿਹੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਿੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 
ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ, 
ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਾਰਿਕ੍ਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ, ਜਵਸੇਸ ਜਹੱਜਸਆਂ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ।

•  ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਵਚ ਦੇਖਭਾਲ: ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵਚ ਜਵਅਸਤ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਾਜਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ।

•  ਇੰਪੋਰਟ/ਐਕਸਪੋਰਟ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਿੌਜਕਆਂ 
ਨਾਲ ਿੋੜਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰਨਾ।
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ਕਦਿ ਿਾਂਚ ਪੜਤਾਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਿੂਲ ਦੇਸ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਵੱਖਰਾ ਤਿਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇੱਥੇ ਕਾਿਯਾਬੀ ਲਈ ਜਬਹਤਰ ਜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਜਿਲੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿੌਿੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਂ ਕੋਈ ਫ੍ੈਂਚਾਈਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਿਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਿਾਂਚ 
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਜਵਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਗਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ 
ਰ਼ੁਝਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾ, ਕਾਰਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ 
ਸਾਿਲ ਹੈ।

ਗਾਹਕ

•  ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

°  ਉਹ ਜਕੱਥੇ ਰਜਹੰਦੇ ਹਨ?

°  ਉਹ ਜਕੰਨੀ ਕ਼ੁ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਣਗੇ?

°  ਇਸ ਸਿੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਕਹੜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

°  ਉਹ ਕੀ ਕੀਿਤ ਦੇਣਗੇ?

°  ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਿਾਂ 
ਔਨਲਾਈਨ?

°  ਆਪਣੇ ਜਨਸਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਆਿ੍ਹਣੇ-ਸਾਿ੍ਹਣੇ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਕਸ ਗਰ਼ੁੱ ਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰ਼ੁਝਾਨ

•  ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਿਾ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ ਜਵਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਿਾਂ ਵੱਧ? ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਜਵਚ ਰ਼ੁਝਾਨਾਂ ਦਾ 

ਅਜਧਐਨ ਕਰੋ, ਦੂਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਜਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕਸੇ 
ਬੈਂਕਰ, ਵਕੀਲ ਿਾਂ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ) ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ

•  ਆਪਣੇ ਜਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਜਸੱਧੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਜੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੀ 
ਚੀਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਿਾਰਜਕਜਟੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਕਰੋ।

°  ਜਸੱਧੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਿੋ ਉਸੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਉਹੀ 
ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਿਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਬਨਾਿ ਪੈਪਸੀ)।

°  ਅਜਸੱਧੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 
ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੇਸਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜਨਸਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਿੈਕ-ਡੋਨਲਡਜ 
ਬਨਾਿ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ.)

4

ਪਜਹਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਪ਼ੁੱ ਛੋ।
ਥਾਂ, ਕੀਿਤ, ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੰਿ ਦੇ ਘੰਜਟਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਿਾਰਗਦਰਸਨ ਕਰਨ ਜਦਓ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਵਚ ਵੀ।
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ਕੰਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ

•  ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਾਲਕ ਵਿੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਜਨਯੰਤ੍ਕ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਇਦ ਪਰਜਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

°  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਿੋ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਪਰਜਿਟਾਂ ਿਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇ। ਿਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਿ ਕਰੋ।

•  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਕੀਿਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਯੂਜਟਜਲਟੀ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਿ਼ੁਰੰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿ਼ੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ 
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ) ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਅਨ਼ੁਿਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ।

ਵਸੀਲੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਰਜਿਟ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ

bizpal.ca
canadabusiness.ca

ਅੰਕੜੇ

statcan.gc.ca

ਉਦਯੋਗ ਿਾਣਕਾਰੀ

strategis.gc.ca

ਵੈਬ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ

surveymonkey.com

ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ

scotiabank.com/startright
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ਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤ਼ੁਸਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਹ਼ੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਲਖਤੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 
ਸਿਾਂ ਆ ਜਗਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਿਨਾ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਇੱਕ ਸਪਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਜਵਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪੇਸੇਵਰਾਨਾ ਟੀਜਚਆਂ ‘ਤੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ 
ਜਵਚ ਿਦਦ ਜਿਲੇਗੀ, ਿੋ ਕਦਿ 2 ਜਵਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਨੱਿੀ 
ਟੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਰਣ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਵੇਸਕਾਂ, ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟੀਿ 
ਦੀਆਂ ਕੋਸਸਾਂ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਿੇ ਇਹ ਯੋਿਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਜਫਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਇਸ ਜਵਚ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣ।

•  ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਸਾਰ (ਬਹ਼ੁਤ ਛੋਟਾ - ਇੱਕ ਸਫਾ)

°  ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ (ਧਨ 
ਿ਼ੁਟਾਉਣਾ ਆਜਦ)।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਨਸਾਨੇ ਵਾਲੀ ਿਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ।

°  ਿੈਨੇਿਿੈਂਟ ਟੀਿ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ।

°  ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਰ।

°  ਿ਼ੁੱ ਖ ਜਵੱਤੀ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ।

°  ਅਗਲੇ ਕਦਿ।

•  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਵਚਾਰ - ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।

°  ਜਨੱਿੀ ਟੀਚੇ।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਟੀਚੇ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ।

•  ਿਾਰਕੀਟ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ

°  ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਰ਼ੁਝਾਨ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਨਸਾਨੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।

°  ਆਪਣੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ।

•  ਜਵਕਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਕੀ 
ਹੈ?

°  ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਿ਼ੁਕਾਬਲੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਕਵੇਂ ਜਬਹਤਰ ਹੈ?

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਿਤ।

°  ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ੋਤਸਾਹਕ 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।

°  ਜਵਤਰਨ - ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਿਾਰਕੀਟ ਜਵਚ ਜਕਵੇਂ 
ਜਲਿਾਓਗੇ।

•  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

°  ਟੀਿ - ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਗਠਿੋੜ।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ; ਸੋਲ ਪ੍ੋਪਰਾਇਟਰ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਾਂ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ।

°  ਿੈਨੇਿਿੈਂਟ ਟੀਿ।

°  ਅਿਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਿਿੂਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ 
ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾ।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ।

°  ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਤਾਂ, ਪਰਜਿਟ ਿਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ।

°  ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਵਸੇਸ ਿਸੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਿਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ।

°  ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਿੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਿਨਾ।

°  ਯੋਿਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਿਨਾਵਾਂ।

ਯੋਿਨਾ5
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•  ਜਵੱਤੀ ਭਾਗ

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ (ਪੂੰ ਿੀ + ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 6 ਿਹੀਜਨਆਂ 
ਦੇ ਖਰਚੇ)।

°  ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਟ।

°  ਆਿਦਨੀ ਬਾਰੇ ਜਬਆਨ।

°  ਕੈਸ ਪ੍ਵਾਹ ਦੀ ਜਵਉਂਤਬੰਦੀ।

°  ਜਵੱਤੀ ਅਨ਼ੁਪਾਤ ਅਤੇ ਿ਼ੁੱ ਖ ਅੰਸ - ਲਾਭ ਦੀ ਗ਼ੁੰ ਿਾਇਸ, ਨਾ ਘਾਟਾ-ਨਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ 
ਜਬੰਦੂ, ਿੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨ਼ੁਿਾਨ।

°  ਜਨੱਿੀ ਜਵੱਤੀ ਸਾਧਨ - ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੰਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਜਬਆਨ।

ਵਸੀਲੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਿਨਾ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ

scotiabank.com/businessplan
canadabusiness.ca
bplans.com

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਯੋਿਨਾ ਜਵਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਜਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਾਲਕ, ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਿਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। 



13

ਕਦਿ ਸ੍ੋਤ ਧਨ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਜਆਦਾ ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਿਾਂ ਘੱਟ ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਿੌਿੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਾਂ 
ਪੇਸਗੀ ਫ੍ੈਂਚਾਇਜ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਂ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਜ-ਸਾਿਾਨ, 
ਿਾਲ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਵਜਗਆਪਨਾਂ, ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜਕਰਾਏ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ 
ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ, ਬੇਸੱਕ ਿਦ ਤਕ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪਜਰਵਾਰਕ ਖਰਜਚਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਵੇਗੀ।

•  ਜਹਸਾਬ ਲਗਾਓ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕ਼ੁੱ ਲ ਜਕੰਨੇ ਪੈਜਸਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

•  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ੍ੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ।

•  ਇਹਨਾਂ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਿਨਾ ਜਵਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਜਚਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

1.  ਸਾਜ ਸਾਿਾਨ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵੈਬ ਜਡਜਾਇਨ, ਪਰਜਿਟ, 
ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਿ਼ੁਰੰਿਤ ਕਰਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਸਾਈਨੇਿ ਆਜਦ 
ਲਈ ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਲਾਗਤ (Capital costs), ਿਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਖਰੀਦਣ ਿਾਂ ਫ੍ੈਂਚਾਈਜ ਫੀਸ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੂੰ ਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

2.  ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਿਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ 
(Operating costs) ਜਿਵੇਂ ਜਕਰਾਇਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਿਾਲਕ ਵਲੋਂ 
ਕੱਜਢਆ ਜਗਆ ਪੈਸਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਫਾਰਿੂਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

•  ਪੂੰ ਿੀਗਤ ਲਾਗਤ + 6 ਿਹੀਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ + 10% 
ਅਚਣਚੇਤੀ ਖਰਜਚਆਂ ਲਈ।

ਪੈਸੇ ਜਕੱਥੋਂ ਲਈਏ

•  ਜਨੱਿੀ ਧਨ

°  ਬੱਚਤਾਂ...ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਨਾ ਲਗਾਓ।

°  ਜਨਵੇਸਕ ਅਤੇ ਜਰਣਦਾਤਾ ਇਹ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ਼ੁਝ 
ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ।

•  ‘ਜਪਆਰ ਦੀ ਪੂੰ ਿੀ’

°  ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜਿਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਪੈਸੇ ਜਰਣ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 
ਆਖੋ। ਜਰਣ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਜਤਆਰ 
ਕਰੋ।

•  ਭਾਈਵਾਲ

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਇਦ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਸ ਜਵਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋਵੇ।

•  ਜਨਵੇਸਕ

°  ਐਿਂਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਜਿਹੇ ਦੂਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ।

°  ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਜਲਸਟ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸੇਵਰ ਜਨਵੇਸਕ ਹਨ ਿੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਰਕਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਵਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ 
ਿਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•  ਜਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

°  ਬੈਂਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ 
ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਰਣ, ਵਪਾਰਕ ਕ੍ੈਜਡਟ ਕਾਰਡ, ਲਾਈਨਜ ਆਫ 
ਕ੍ੈਜਡਟ, ਓਵਰਡ੍ਾਫਟ ਸ਼ੁਰੱਜਖਆ ਆਜਦ ਸਾਿਲ ਹਨ।

°  ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪ੍ੋਗਰਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕ੍ੈਜਡਟ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।

6



1414

•  ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਿ

°  ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟਾਉਨ ਿਾਂ ਜਸਟੀ ਹਾਲ ਜਵਚ ਿਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਪ੍ੋਗਰਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਿਾਂ, 
ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਿ ਕਰੋ।

•  ਗੈਰ-ਿ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

°  ਇਹਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਕ਼ੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਰਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਿਸਵਰਾ ਕਰੋ ਿਾਂ 
ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਿ ਕਰੋ।

•  ਅਡਵਾਂਸ ਜਵਕਰੀ

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਕ਼ੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਆਂਜਸਕ ਿਾਂ ਪੂਰਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿੰਗੋ।

•  ਸਪਲਾਇਰ

°  ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖੋ ਜਕ ਉਹ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਰਿ ਸਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਿਾਂ 
ਉਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਜਆਦਾ 
ਸਿਾਂ ਜਿਲ ਸਕੇ।

ਵਸੀਲੇ 
ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਵਸਰ

scotiabank.com/startup
scotiabank.com/startright

ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ੋਗਿਾਿ

canadabusiness.ca
communityfuturescanada.ca 
cybf.ca

ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਿਨਾ 
ਬਹ਼ੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਨਵੇਸਕਾਂ ਿਾਂ ਜਰਣਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ, ਿੋ 
ਸਵਾਲ ਪ਼ੁਛੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ 
ਅਜਭਆਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਨੰੂ ਆਰਾਿ 
ਨਾਲ ਸਿਝਾ ਸਕੋ।
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ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਿਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਿਜਦੂਰ ਵਰਗ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਕਲਪ ਜਿਲ ਿਾਣਗੇ।

ਿਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕਰੋ

ਕਨੇੈਡੀਅਨ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵਿੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜਿੀ ਹਨ:

		ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੇਿ ਨਾਲ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰੋ...ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਜਹਲਾਂ

	ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛ਼ੁੱ ਟੀਆਂ ਜਦਓ

	ਸ਼ੁਜਨਸਜਚਤ ਕਰੋ ਜਕ ਕੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋਵ।ੇ

		ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਜਵਚੋਂ ਆਿਦਨੀ ਟੈਕਸ, ਕਨੇੈਡਾ 
ਪੈਨਸਨ ਪਲਾਨ (Cpp) ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਬੀਿ ੇ(eI) ਪ੍ੀਿੀਅਿਾਂ ਂਦੀਆਂ 
ਰਕਿਾਂ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਿੇ।ੋ

		CPP ਅਤੇ eI ਜਵੱਚ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਯਗੋਦਾਨ ਕਰੋ (ਜਿਸਨੰੂ ਲਾਜਿੀ ਰ਼ੁਜਗਾਰ ਸਬੰਧਤ 
ਖਰਚ ੇ- MeRC - ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ)।
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ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ

•  ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਗਆ ਭਾਈਵਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ ਜਵਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਸਕਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਵੱਤੀ ਿੋਖਿ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ੇਜਰਤ ਕਰੋਗੇ।

•  ਦੂਿੇ ਪਾਜਸਓਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਵਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿ਼ੁਨਾਫੇ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ 
ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕਰਿਚਾਰੀ

•  ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਿੰਦ ਫ਼ੁੱ ਲ-ਟਾਈਿ ਿਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਿ ਕਰਿਚਾਰੀ 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ।

•  ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਜਤਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਉੱਪਰ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਦ ਲਈ ਕੰਿ ਦੀ 
ਜਵਆਜਖਆ ਨੰੂ ਜਲਖ ਲਓ।

•  ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।

•  ਅਰਜੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਵਚ ਿਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੋ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਜਵਊ ਪੈਨਲ ਜਵਚ ਸਾਿਲ ਹੋਣ 
ਲਈ ਆਖੋ।

•  ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ, ਲੰਿੇ ਅਰਸੇ 
ਦਾ ਖਰਚਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਜਨਯਿਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
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ਕੰਟ੍ੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ, ਫ੍ੀਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ

•  ਫ੍ੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ੈਕਟ ਵਰਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਖਾਸ 
ਪ੍ੌਿੈਕਟ ਿਾਂ ਕਾਰਿ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

•  ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਜਿਹੇ ਦੂਿੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਜਕਸੇ ਪ੍ੌਿੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ 
ਪ੍ੌਿੈਕਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸਪਲਾਇਰ

•  ਸਪਲਾਇਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ੋਤ ਹਨ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕ਼ੁਆਜਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੜੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੀਿ ਿੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ਼ੁੱ ਛੋ, ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਕਉਂ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹ਼ੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਪਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਜਰੀਏ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਲਆਉਣ। 

ਵਸੀਲੇ 
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਜੰਿੇਵਾਰੀਆਂ

hrsdc.gc.ca

ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਣਾ

cra-arc.gc.ca

ਕਰਿਚਾਰੀ ਲੱਭਣਾ

workopolis.ca
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ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਲਆਓ
ਇੱਕ ਉੱਦਿੀ ਵਿੋਂ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹ਼ੁਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ - ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਜਬਨਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ - ਤਿਰਬੇ, 
ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ੋਤ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ 
ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕੰਿ ਕਰਨਗੇ:

•  ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਿਹਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵੱਥਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ

•  ਜਨੱਿੀ ਸਿਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਜਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

•  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਵਸੇਸ ਕੰਿ ਕਰਨਾ।

•  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ।

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੋਂ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਯੋਗ ਲੋਕ:

•  ਵਕੀਲ

°  ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਦੀ 
ਸਿੀਜਖਆ ਿਾਂ ਜਤਆਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜਵਚ ਜਵਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ, ਗੈਰ-
ਪ੍ਗਟੀਕਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ, ਵਪਾਰਕ ਲੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਅਰਹੋਲਡਰ 
ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਆਜਦ ਸਾਿਲ ਹਨ।

°  ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਟਾਬੇਸ ਜਵਚੋਂ 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਚਤ ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੱਜਖਅਤ 
ਕਨੰੂਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ 
ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

°  ਕਈ ਵਕੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

•  ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ

°  ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਈਟ-ਆਫਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚ਼ੁੱ ਕਣ ਜਵਚ ਿਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹ ਿ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

°  ਲੀਜ ਕਰਨ ਬਨਾਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

°  ਜਵੱਤੀ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਜਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਜਵਚ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

°  ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤੇ (ਜਿਵੇਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰਬਰ, 
GST/HST ਅਤੇ MERC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨੱਿੀ ਟੈਕਸ ਫਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿੇ ਕੈਨੇਡਾ 
ਰੈਜਵਜਨਊ ਏਿੰਸੀ CRA) ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ਼ੁਛਤਾਛ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।

•  ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਂਕਰ

°  ਬੈਂਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਜ-ਸਾਿਾਨ 
ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੈਸ ਪ੍ਵਾਹ ਲਈ ਧਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ 
ਕਰਨਗੇ।

°  ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕਰ ਸਾਇਦ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਦੂਿੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ, ਵਕੀਲ ਿਾਂ 
ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ) ਿਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਦੇ ਦੂਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਿੋੜਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

•  ਜਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

°  ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਨੱਿੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਵੱਤੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਜਵਚ ਿਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਜਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਰਟਾਇਰਿੈਂਟ ਦੇ ਟੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ 
ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਕੰਨਾਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।

•  ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

°  ਇੱਕ ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿੋ ਨੇਿ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋਵੇ।

•  ਪੇਸੇਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਚ

°  ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਿਨਾ ‘ਤੇ ਅਿਲ ਕਰਨ, ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ  ਪ੍ੇਰਨਾਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਵਚ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।
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•  ਹਿਉਿਰ ਨੈਟਵਰਕ

°  ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲਕ ਿੋ ਕਾਿਯਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਦੀ 
ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

°  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸਜਹਰ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਸਿੀ ਅਤੇ 
ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਹਿਉਿਰ ਨੈਟਵਰਜਕੰਗ ਗਰ਼ੁੱ ਪ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਬਜਨਸ 
(CFIB) ਦਾ ਪ੍ਤੀਜਨਧ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਦਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ ਿ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

°  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸਹਰਾ 
ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜਸਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਹਨ। ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ੇਰਨਾ ਿ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।

ਵਸੀਲੇ 
ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਿ

canadabusiness.ca

ਪੇਸੇਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਚ

bizlaunch.com
actioncoach.com

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

cfib.ca
chamber.ca

ਨੌਿਵਾਨ ਉੱਦਿੀਆਂ ਲਈ 
ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

cybf.ca 

ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹ਼ੁਤ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਜਵਊ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸੇਵਰ ਹੋਣ ਿਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ 
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਛੋਕੜ ਿਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਪੱਛੇ ਿਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਟਕ 
ਸਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ
ਹ਼ੁਣ ਿਦ ਜਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਜਲਖ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਿ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਲਆ ਹੈ, ਹ਼ੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਂ ਆ ਜਗਆ ਹੈ।

•  ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

•  ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸੰਗਠਤ ਕਰੋ।

•  ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰੋ।

•  ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਿਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਤੰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:

•  ਇਕੱਲ੍ਹੀ ਿਲਕੀਅਤ (Sole Proprietorship): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਜਆਦਾਤਰ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਲ੍ਹੀ ਿਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂਜਕ 
ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇਜ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ - ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤਕਰੀਬਨ  $100 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰਾ ਖਤਰਾ ਖ਼ੁਦ ਚ਼ੁਕਣਾ 
ਪਵੇਗਾ ਜਕਉਂਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਿਾਂ ਖਾਤੇ 
ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•  ਭਾਈਵਾਲੀ: ਆਵਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ 
ਹੋਏ ਦੋ ਇਕੱਲ੍ਹੇ  ਿਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਵਕਲਪ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ 
ਜਜਆਦਾ ਪ੍ਜਤਭਾ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਦ ਜਕ ਿੋਖਿ 
ਵੰਜਡਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨੱਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਜੰਿੇਵਾਰ ਹੋ।

•  ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ: ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਬਣਾਉਟੀ ਜਵਅਕਤੀ’ ਵਿੋਂ ਿਾਜਣਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸੀਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ 
ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਵਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਲਈ ਧਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਜਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਟੈਕਸਾਂ 

ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ 
ਲਈ ਸਰਤਾਂ ਜਜਆਦਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਜਆਦਾਤਰ ਸੂਜਬਆਂ ਜਵਚ 
ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ $400 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਗਠਤ ਕਰੋ

•  ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਤਾਂ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ 
ਜਿਉਜਨਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਿੀਆਂ ਏਿੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕ਼ੁਝ 
ਜਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ। ਜਿਸਾਲ ਵਿੋਂ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਜਵਜਨਊ ਏਿੰਸੀ (CRA) 
ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ।

°  ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਨਯੰਤ੍ਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਿ ਕਰੋ। (ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਵਸੀਜਲਆਂ 
ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ।)

•  ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਤਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ: ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਜਵਚ 
ਲੋਕਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਿੇਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਰਡਰ 
ਨੰੂ ਜਹਸਾਬ-ਜਕਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 
ਜਵਵਸਥਾ ਹੈ।

•  ਪ੍ਸਾਸਨ: ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ , ਆਪਣੀ ਫਾਈਜਲੰਗ ਜਵਵਸਥਾ 
ਸੰਗਠਤ ਕਰੋ, ਆਜਫਸ ਦੇ ਸਾਿਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

•  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਨ: ਆਪਣੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿਾਂ 
ਸਾਜ-ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਸਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੰਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਜਟੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਪੇਸੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

9
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ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ

ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਸਿੱਗਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਿੂਲ ਚੀਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਗੋ, ਜਬਜਨਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੈਟਰਹੈਡ (ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ 
ਪੈਕੇਿ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ) ਿਾਂ ਜਜਆਦਾ ਿਜਟਲ - ਜਿਸ ਜਵਚ ਬ੍ੋਸਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ 
ਅਤੇ ਜਵਜਗਆਪਨ ਸਾਿਲ ਹਨ।

ਸਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਿਾਂ ਿਜਟਲ, ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ 
ਦੀਆਂ ਿੂਲ ਚੀਜਾਂ ਜਤਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਵਕਰੀ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ ਿਾਓ।

•  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਿਨਾ 
ਜਤਆਰ ਕਰੋ।

•  ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਸਿੱਗਰੀ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਜਵਚ ਿਦਦ ਲਈ 
ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।

•  ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਿਾਂ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ।

•  ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਦੇ ਕੰਿਾਂ 
ਜਵਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ।

ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਜਜਆਦਾਤਰ ਸਿਾਂ ਜਵਕਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਗਾਹਕਾਂ 
ਦੇ ਜਬਨਾ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।

•  ਜਵਕਰੀ ਦੀ ਿਜਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ 
ਕਰ ਸਕੋ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਜਵਕਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਵਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ, 
ਪ੍ਸਤ਼ੁਤੀਆਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਚੱਠੀਆ, ਰੈਫਰਲ ਿਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

•  ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾਓ। ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਉਡ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

•  ਖ਼ੁਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟੀਿੋਜਨਅਲ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 
ਬ੍ੋਸਰ ਜਵਚ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

•  ਹਰ ਰੋਜ ਕ਼ੁਝ ਜਵਕਰੀ ਕਰੋ।

ਵਸੀਲੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ੇਸਨ

canadabusiness.ca

ਜਨਯੰਤ੍ਕ ਲੋੜਾਂ

bizpal.ca

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

entrepreneur.com
newcomerstartup.com
getgrowingforbusiness.com

ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਅਤੇ ਜਵਕਰੀ ਲਈ 
ਿਸਵਰੇ

gmarketing.com
marketingprofs.com

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਕਰੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਿ਼ੁੱ ਖ ਜਧਆਨ 
ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨਾ ਜਸਰਫ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੈਸ ਪ੍ਵਾਹ ਜਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਜਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਵਚ ਿਦਦ 
ਜਿਲੇਗੀ।
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ਅੱਗੇ ਵਧੋ
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਹ਼ੁਣ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਜਵੱਖ ਜਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਜਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਿਾਏਗਾ।

ਪਜਹਲੇ ਜਤੰਨ ਸਾਲ

ਕੰਿ ਦੇ ਲੰਿੇ ਜਦਨ, ਕੈਸ ਪ੍ਵਾਹ ਜਵਚ ਕਿੀ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾ - ਨਵੇਂ 
ਉੱਦਿੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਿਯਾਬ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਵਚ ਸਿਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ!

ਪਜਹਲੇ ਜਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੀ 
ਕੋਸਸ ਕਰੋ:

•  ਸਜਥਰ ਕੈਸ ਪ੍ਵਾਹ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਗਾਹਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜਵਚ ਕੀ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤਿਰਬੇ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਵਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਜਵਚ ਿਦਦ ਜਿਲੇਗੀ। 
ਪੂਰਵ-ਅਨ਼ੁਿਾਨਤ ਿਹੀਨੇਵਾਰ ਆਿਦਨੀ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁੱ ਖ ਦਾ 
ਸਾਹ ਜਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਭਜਵੱਖ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਪੂਰੇ ਜਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣਾ 
ਸਕੋਗੇ।

•  ਚੰਗਾ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ: ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ ਰੱਖ ਸੱਕੋ।

•  ਸਿਝਦਾਰ ਟੀਿ: ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਟੀਿ ਨੰੂ ਛੋਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲ ਿਾਏਗਾ ਜਕ 
ਜਕਹੜੀ ਚੀਜ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਕਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗਆਨ ਅਤੇ ਤਿਰਬੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਜਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਿਾਏਗਾ।

•  ਲਾਭ: ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ 
ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਿਦਨੀ ਵਧਾਈ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ 
ਿਾ ਸਕਣ।

ਧਨ ਜਵਚ ਵਾਧਾ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਕਾਿਯਾਬ ਵਜਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਜਵੱਤੀ ਇਤਹਾਸ 
ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਜਵਚ 
ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵੇਸਕਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। 
ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਿ਼ੁਜਹੰਿਾਂ 
ਿਾਂ ਿੌਿੂਦਾ ਪ੍ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਧਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•  ਸਾਜ-ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਜਜਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਜਾਂ, ਹੋਰ 
ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਅਤੇ ਜਜਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਵਕੀਲ, ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ) ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

•  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ, ਿੋ ਹ਼ੁਣ ਿ਼ੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਕ਼ੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ 
ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਿਾਓ ਤਾਂ ਿੋ ਭਜਵੱਖ ਜਵਚ ਵਾਧੇ ਜਵਚ ਿਦਦ ਜਿਲ ਸਕੇ।
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ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ ਰੱਖੋ

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਦ ਤਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਿਦ ਤਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹ਼ੁਿ਼ੁੱ ਲੀ ਸੰਪੱਤੀ - ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੋ - ਦਾ ਜਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ! ਆਪਣੇ ਸਿੇਂ ਦੇ 
ਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੱਿੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ ਜਸੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਾਨਜਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਫੱਟ ਰਹੋ।

•  ਛ਼ੁੱ ਟੀਆਂ ਲਓ। ਉੱਦਿੀ ਲੋਕ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਜਆਦਾ 
ਘੰਟੇ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਾਨਜਸਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕਤੀ ਦੀ ਿ਼ੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਸਿਾਂ 
ਕੱਢੋ।

•  ਨੇਿ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।

•  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਜਚਆਂ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇਿ ਨਾਲ ਸਿੀਜਖਆ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ੇਜਰਤ ਰਹੋ।

•  ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਵਉਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਥਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਿਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਜਿਲੋ।

•  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਜਲਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਸੱਖੋ। ਜਕਸੇ 
ਜਬਜਨਸ ਕੋਰਸ ਜਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ 
ਸੈਿੀਨਾਰ ਜਵਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ।

•  ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੰਿ (ਜਿਵੇਂ, ਬਹੀ-ਖਾਤਾ) ਆਪਣੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿਾਂ 
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਜਦਓ ਤਾਂ ਿੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਧਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਿ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ।

•  ਕੰਿ ਨੰੂ ਕੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਓ। ਿਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੰਿ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ।

ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੰਿ ਦਾ ਸਿਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਕੀਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਬੜੇ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਸੱਧੀ-ਸਾਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕੰਿਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਓ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕੰਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਵੇਖੋ।

ਵਸੀਲੇ 
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧਤ 
ਜਸਖਲਾਈ

scotiabank.com/certification

ਜਵੱਤੀ ਵਾਧਾ

canadabusiness.ca
getgrowingforbusiness.com

ਸਿਾਂ ਪ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਸਵਰੇ

entrepreneur.com

ਹੋਰ

scotiabank.com/startright
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ਅੰਤਿ ਸਲਾਹ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਕਾਿਯਾਬੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਕਦਿ ਗਲਤ ਕਦਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਕਦਿ ਬਣਾਓ। ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਸ 
ਪ੍ਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਿੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਾਂਡ ਦੀ 
ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਕਰੋ।

ਹ਼ੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਵਚ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਿੋ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਜਬਹਤਰ ਸਾਜ-
ਸਾਿਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਵਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਹਾਰਤਾਂ ਲਈ ਜਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੋ।

ਅਤੇ, ਭਰੋਸੇਿੰਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰੋ। ਜਵੱਤ, ਿੈਨੇਿਿੈਂਟ ਅਤੇ ਿਾਰਕੇਜਟੰਗ ਦੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿ਼ੁੱ ਜਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਿ਼ੁਦਾਏ ਦੇ ਦੂਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰਬੇ 
ਤੋਂ ਜਸੱਖੋ।

ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਿੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਕਉਂਜਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਬਸ, ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਿ਼ੁਤਾਬਕ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕ਼ੁਝ ਿਦਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਈਆਂ!

ਇਹ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਕਨੇੈਡਾ ਜਵੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਟੀਜਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਜਵੱਚ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ 
ਿਦਦ ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਸਕਸੋੀਆਬੈਂਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ 
ਵਬੈਸਾਈਟ scotiabank.com ਵਖੋੇ।



ਸਕੋਸੀਆਬੈਂਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਿਾਂ ਿੌਿੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ 
ਸਕਤੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੋਸੀਆਬੈਂਕ ਦੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬ੍ਾਂਚ ਜਵੱਚ ਆਓ, ਿਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਓ:
scotiabank.com/startup, getgrowingforbusiness.com  

ਿਾਂ  scotiabank.com/startright

 
 ®  ਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸੀਆ ਦੇ ਰਜਿੱਸਟਰਡ ਟ੍ੇਡਿਾਰਕ
 
(01/14)

ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ?

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਿੀਰ ਹੋ।


