
ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ (CVBC) ਕੀ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਜਨਤਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਖਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ 

ਅਤੇ ਨੈਖਤਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੇਸੇ ਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾ ਖਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਟੈਰਨਰੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਉਪ-ਖਨਯਮਾਾਂ ਦੇ 

ਅਖਿਕਾਰ ਦ ੇਤਖਹਤ, ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਾਂ ਗਲੱਾਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: 
 

- ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਖਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖਬਿਖਟਸ ਕਲੋਿੰਬੀਆ ਖਵੱਚ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਨਾ। 

- ਵੈਟਰਨਰੀ ਖਨਰਿੰਤਰ ਖਸੱਖਿਆ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 

- ਖਬਿਖਟਸ ਕੋਲਿੰਬੀਆ ਖਵੱਚ ਲਾਇਸਿੰਸਸੁਦਾ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਰਖਜਸਟਰਾਰ) ਦ ੇਖਵਰੁੱਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। 

- ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਖਿਆਸ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ। 

- ਉਹਨਾਾਂ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਖਵਰੁੱਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਰਖਜਸਟਰਡ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਿਦਰਸਨ ਕਰਨ, 

ਪਿਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੇਕਸ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 
 

                                                             ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਿਿਾਲ ਜਾਾਂ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਖਵਹਾਰ ਬਾਰ ੇਖਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ  

ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਖਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਖਸਕਾਇਤ ਪਿਖਕਖਰਆ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੋਆਚਰਣ ਅਤੇ 

ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਦ ੇਖਵਰੁੱਿ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਖਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਟੈਰਨਰੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ, ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਉਪ-ਖਨਯਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਪਸੇਵੇਰ ਅਖਿਆਸ ਦ ੇਖਮਆਰਾਾਂ ਨ ਿੰ  

ਸਾਮਲ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
 

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਆਨ ਰੱਿ ੋਖਕ ਕੁਝ ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਤ: 
 

• ਮੁਦਰਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ, ਸਮੇਤ: 

o ਖਕਸੇ ਪਸ  ਖਚਖਕਤਸਕ ਨ ਿੰ  ਖਕਸੇ ਗਾਹਕ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ 

ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦੇਣਾ; ਜਾਾਂ 

o ਆਪਣੇ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਾਂ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਆਦੇਸ 

ਦੇਣਾ, 

• ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਨਵੇਂ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿੇਜਣਾ। 

• ਕਨ ਿੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਾਂ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨ ਿੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

• ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਖਵਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਝਗਖੜਆਾਂ ਨ ਿੰ  ਹਲੱ ਕਰਨਾ। 
 

ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਾਂ?  
 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ ਸਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰੋ: 
 

   • ਤੁਹਾਡਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਸਿੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨਿੰ ਬਰ); 



   • ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ; 

   • ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ; 

   • ਖਜਸ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਬਾਰ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਖਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਾਖਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੀਖਨਕ ਖਜਥੱੇ ਉਹ ਕਿੰਮ    

ਕਰਦੇ ਹਨ; 

  • ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਲੀਖਨਕਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਮੁਦੱੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ; 

  • ਤਾਰੀਿਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ; ਅਤ ੇ

  • ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
 

ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਖਲਿਤੀ ਰ ਪ ਖਵੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
Complaints@cvbc.ca  
 

ਜਾਾਂ 
CVBC Complaints Department 
Airport Executive Park (Building 7) 
10991 Shellbridge Way, Suite 210 
Richmond, BC V6X 3C6 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਾਂ ਿਾਸਾ ਦੀ ਰਕੁਾਵਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਖਸਕਾਇਤ ਖਲਿਤੀ ਰ ਪ ਖਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਵੱਚ 

ਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋਤਾਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਟਿਾਾਂਸਖਕਿਪਸਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਕੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਾਂ ਖਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇਾਾਂ ਖਦੱਤੇ ਫ਼ਨੋ ਨਿੰ ਬਰਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

 
 
 
ਖਸਕਾਇਤ ਖਵਿਾਗ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ (CVBC): 

 
Phone: 
604-929-7090 
 
Toll Free: 
1-800-463-5399 
 
Complaints@cvbc.ca   
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ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹ:ੈ 
 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦ ੇਕੇਸ ਦੀ ਮਕੁੂੰਮਿ ਹੋਣ ਸਵਿੱਚ ਗੁੂੰਝਿਤਾ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰਤਾ  ਦ ੇਸਵਾਿ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਖ-ੋ

ਵਿੱਖਰੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।  ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਨਯਮਤ ਅਿੱਪਡੇਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਕਉ ਾਂਸਕ ਇਿੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਸਕਸਰਆ 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਸਿਤੀ ਅਿੱਪਡੇਟ ਿਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਿ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। 
 

1) ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਖਸਕਾਇਤ ਬਾਰ ੇਪ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਖਿਆ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਮਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਾਂ 

ਤਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਖਨਰਦੇਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਾਂ ਖਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਖਬਨਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਦ ੇਿਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਦੱਖਸਆ 

ਖਗਆ ਹੈ। 

2) ਇੱਕ ਖਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਖਬਨਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਿਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹਠੇ ਖਲਖਿਆਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਖਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ 

ਵੱਿ ਨ ਿੰ  ਖਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
 

a. ਖਸਕਾਇਤ ਮਾਮ ਲੀ, ਫਜ਼ ਲ, ਤਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਾਂ ਬੁਰੀ ਖਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

b. ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤ ੇਅਖਿਕਾਰ ਿੇਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ;ੈ 

c. ਖਸਕਾਇਤ ਪਿਖਕਖਰਆ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਨ ਿੰ  ਜਨਮ ਖਦਿੰਦੀ ਹੈ;  

d. ਖਸਕਾਇਤ ਖਕਸੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਜਾਾਂ ਉਦੇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;  

e. ਖਸਕਾਇਤ ਦੇ ਪਿਮਾਖਣਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸਿੰਿਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ; ਅਤੇ/ਜਾਾਂ  

f. ਖਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਖਵੱਚ ਉਖਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਨਖਜੱਖਠਆ ਖਗਆ ਹੈ। 
  

3)  ਸਾਰੀਆਾਂ ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਜ ੋਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮਢੁਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਾਂਚ  

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4)   ਜਦੋਂ ਖਕਸੇ ਖਸਕਾਇਤ ਖਵੱਚ ਗਿੰਿੀਰ ਖਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਲਈ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 

ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਿੰ ਖਬਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਿਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

                     a. ਅਖਿਆਸ ਪਾਬਿੰਦੀਆਾਂ ਲਗਾਓ ਜਾਾਂ 

         b. ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਖਜਸਟਿੇਸਨ ਨ ਿੰ  ਮਅੁੱਤਲ ਕਰੋ। 

5) ਇੱਕ ਖਸਕਾਇਤ ਸਾਮਲ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਸਕਾਇਤ ਖਵੱਚ ਦੋਸਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ 

ਸਕਣ। 

6) ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਿੰਸਪੈਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਕਾਰਡ, ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਦ ੇਜਵਾਬ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਖਟੱਪਣੀਆਾਂ 

ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

7) ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਇਿੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕਠੱੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਰਪੋਰਟ ਖਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, 

ਜੋ ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨ ਿੰ  ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

8) ਇਿੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

  a. ਖਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਿਾਰਜ ਕਰਨਾ ਖਬਨਾਾਂ ਰਖਜਸਟਰਾਰ ਦ ੇਅਖਿਆਸ ਸਲਾਹ ਜਾਾਂ ਖਸਫ਼ਾਰਸਾਾਂ ਦੇ ਅਗਰ: 

 

•  ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤਸਲੱੀਬਿਸ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; 



• ਖਸਕਾਇਤ ਮਾਮ ਲੀ, ਫਜ਼ ਲ, ਪਰੇਸਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਾਂ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

• ਖਸਕਾਇਤ ਪਿਖਕਖਰਆ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤੋਂ ਨ ਿੰ  ਜਨਮ ਖਦਿੰਦੀ ਹੈ; (ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਿਖਕਖਰਆ ਦੀ ਗਰੈ-ਵਾਜਬ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-

ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ) 

• ਖਸਕਾਇਤ ਖਕਸੇ ਗਲਤ ਉਦੇਸ ਜਾਾਂ ਇਰਾਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

• ਸੀ ਵੀ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਖਿਕਾਰ ਿੇਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹ;ੈ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

• ਮਾਮਲੇ ਦ ੇਤੱਤ ਨ ਿੰ  ਖਕਸ ੇਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਖਵੱਚ ਉਖਚਤ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਨਖਜੱਖਠਆ ਖਗਆ ਹੈ। 
 

b.  ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਵਰੁੱਿ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਾਂ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਓ ਖਜੱਥੇ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 

ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰ ੇਖਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ: 

i. ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਸਖਹਮਤੀ ਦਆੁਰਾ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰੋ। 

ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ  ਖਕ ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਾਂ ਯਗੋਤਾ 

ਨਾਲ ਖਚਿੰਤਾਵਾਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਖਵਖਸਆਾਂ 'ਤੇ ਖਵਖਦਅਕ ਕੋਰਸਾਾਂ ਨ ਿੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ। 

ii. ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਡਾਾਂਟ ਡਪਟ ਲਈ ਸਖਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰੋ। 

iii. ਪਸ ਆਾਂ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਿਰਚੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।           

iv.   ਪਸ ਆਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਖਕ ਉਹ ਖਵਚਾਰ ਅਿੀਨ ਆਚਰਣ ਨ ਿੰ  ਨਾ ਦਹੁਰਾਉਣ ਲਈ 

ਸਖਹਮਤ ਹੋਵੇ।  

v. ਹਵਾਲਾ ਖਦਓ। ਹਵਾਲੇ ਦ ੇਖਨਰਦੇਸ ਖਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਸਕਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਸਾਸਨ 

ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਿੇਖਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਾਂ ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਖਨਰਦੇਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਚੱ ਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਖਸਕਾਇਤਾਾਂ ਖਜੱਥੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਖਪਛਲੀਆਾਂ ਕੋਖਸਸਾਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। 

9) ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਜਾਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇਖਲਿਤੀ ਰ ਪ ਖਵੱਚ ਸ ਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


