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ਾਬਤਾ

1. ਜ ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੁਨੇਿਾ
ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਵਾਜਬ ਕਦ

ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ

ਚੁੁੱਕੇਗ੍ਾ, ਮਜਸ ਮਵਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਾਂ ਦ਼ੀ ਭਲਾਈ ਦ਼ੀ ਮਨਗ੍ਰਾਨ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਤ਼ੀਬਰ ਅਤੇ ਲਿੰ ਬੇ ਸ ੇਂ

ਤਕ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਵਾਲ਼ੀ ਖੇਡ ਨਿੰ ਉਤਸਾਮਹਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਮ ਿੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਾਹਕ ਜਆ ਖੇਡਣ
ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਨੁ ਕਲ ਮਵਵਹਾਰ ਨਿੰ ਪ੍ਰਦਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈꓲ
ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ ਨਿੰ ਮਲਖਤ਼ੀ ਰਪ੍ ਮਵੁੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਗ੍ਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ੌਜਦ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ) ꓲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ ਨਿੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਿੰਕੇਤ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵਚ
ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾꓲ
ਜਾਬਤਾ ਸਾਡ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਮਵੁੱਚ ਸਾ ਲ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨꓲ
•
•
•
•
•
•
•
•

ੌਜਦ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ) 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਮਵੁੱਚ ਵ਼ੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗ੍ਾꓲ

ਅਰਬ਼ੀ
ਕੈਂਟੋਨ਼ੀਜ਼
ਯਨਾਨ਼ੀ
ਮਹਿੰਦ਼ੀ
ਇਤਾਲਵ਼ੀ
ੈਂਡਮਰਨ
ਪ੍ਿੰਜਾਬ਼ੀ
ਵ਼ੀਅਤਨਾ ਼ੀ

2. ਗਾਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਚਾਰ
2.1 ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗ੍ਾ ਮਕ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਲਿਲਿਆ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ :
(ਏ) ਮਕਸੇ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਰਮਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮਰਤ
(ਬ਼ੀ) ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਤੇ ਿੇਡਣ ਿਈ ਪ੍ਰੇਮਰਤ (ਜੋ ਮਕ ਸਿੰਚਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਕ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾ ਦਾ
ਮਹੁੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ), ਜਾਾਂ
(ਸ਼ੀ) ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਭੁਲੇਮਖਆਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਉਤਸਾਮਹਤ ਕਰਨਾ ਸਾ ਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਤ
ਇਸ ਤੁੱਕ ਸ਼ੀਮ ਤ ਨਹ਼ੀ:ਾਂ
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

ਮਕਸੇ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਦੁੱਸਣਾ ਮਕ ਉਹ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ੈਸੇ ਕ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਕਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਇਹ ਦੁੱਸਣਾ ਮਕ ਮਕਸੇ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਜਾਾਂ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਜੈਕਪ੍ਾਟ ਨੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕ਼ੀਤਾ
ਹੈ ਜਾਾਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਇਹ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਮਕਸ ਤ ਜਾਾਂ ਅਿੰਧਮਵਸਵਾਸ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ
ਮਕਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਇਹ ਦੁੱਸਣਾ ਮਕ 'ਨੇਮਿਓ ਾਂ ਉੁੱਕਣ' ਦਾ ਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਮਜੁੱਤਾਾਂ ਦਾ
ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਵਸਵਾਸ ਨਿੰ ਸੁਝਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਉਤਸਾਮਹਤ ਕਰਨਾ ਮਕ ਮਕਸੇ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਪ੍ਨ ਉਸ
ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ' ਤੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਪ੍ਨ ਤੋਂ ਸੁਤਿੰਤਰ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈ
ਇਸ ਮਵਸਵਾਸ ਨਿੰ ਸੁਝਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਉਤਸਾਮਹਤ ਕਰਨਾ ਮਕ ਕੋਈ ਰਣਨ਼ੀਤ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੁੱਕ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ
ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਗ੍ਾਹਕ ਮਜੁੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੁੱਟੇ ਦ਼ੀ ਰਕ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਲਾਈਨ
ਵਧਾਉਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਸੁੱਟਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿੰਮਖਆ ਮਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ
ਕਰਕੇ ), ਜਾਾਂ
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vii.

ਾਬਤਾ

ਮਕਸੇ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਦੁੱਸਣਾ ਮਕ ਉਹ ਮਜੁੱਤਣ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨꓲ

2.2 ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਪ੍ੁੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦ
ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ੀਨ ਖੇਡ ਨਿੰ ਲਨਰਉਤਸਾਲਹਤ ਕਰੇ

ਉਠਾਏਗ੍ਾ ਮਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਰ ਗਲਹਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰ ਬੇ ਸ ੇਂ ਤਕ

2.3 EFTPOS ਸਿੰਕੇਤ ਦੇ ਅਪ੍ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਪ੍ਰੇਮਰਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ੍ਾ ਮਕ:
(ਏ) ਨਕਦ ਕਿੱ ਢ ਾਉਣ ਦ਼ੀ ਸਹਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ੈਸੇ ਕੁੱਢਵਾਓ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ੈਸੇ ਕੁੱਢਵਾਓ, ਜਾਾਂ
(ਬ਼ੀ) ਉਸ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਸ਼ੀਨ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰ਼ੀ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਪ੍ੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਉਣ ਿਈ ਕਲਹਣਾ
2.4 ਹਾਲਾਾਂਮਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਨਕਦ ਕਿੱ ਢ ਾਉਣ ਦ਼ੀ ਸਹਲਤ ਵੁੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਮਜਹਾ
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਾਂਦ਼ੀ ਹੈꓲ

3. ਗਾਿਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ - ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਜਚ਼ਿੰਨਹ
3.1 ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਜਸ ਸ ੇਂ ਖੇਡ ਲਈ ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁਿੰਦ਼ੀਆਾਂ ਹਨ ਉਸ ਸ ੇਂ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ
ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਮਨਗ੍ਰਾਨ਼ੀ ਕਰਨ ਲ ਚ
ੱ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦ ਚੁੁੱਕੇਗ੍ਾ ꓲ
3.2 ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦ ਚੁੁੱਕਗ੍
ੇ ਾ ਮਕ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਾਹਕਾਾਂ ਨਿੰ
ਮਨਯਮ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਵਵਹਾਰ ਦ਼ੀ ਮਨਗ੍ਰਾਨ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਮਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਏ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ ਹੈꓲ
3.3 ਇਹ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਤ਼ੀਬਰ ਜਾਾਂ ਲਿੰ ਬੇ ਸ ੇਂ ਤਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ੀਨ ਖੇਡ ਮਵੁੱਚ ਸਾ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਮਹਤ ਜਾਾਂ
ਪ੍ਰੇਮਰਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ੍ਾꓲ
3.4 ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਮਕਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਥੋਿਹ਼ੀ ਦੇਰ ਅਰਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਹੇਗ੍ਾ ਮਜਥੇ ਕੋਈ
ਗ੍ੁੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ੁੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨਸਚਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ ਮਕ ਗ੍ਾਹਕ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣ਼ੀ
ਖੇਡ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈꓲ
3.5 ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ੌਜਦ ਸਟਾਫ ਉਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਲ ਗ੍ੁੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗ੍ਾ ਮਜਸ ਨਿੰ ਦੇਮਖਆ ਮਗ੍ਆ ਹੈ ਮਕ ਮਬਨਾਾਂ ਬਰੇਕ ਲਏ
ਲਿੰ ਬੇ ਸ ੇਂ ਲਈ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨਾਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਕਹਾ
ਜਾਵੇਗ੍ਾꓲ
3.6 ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਮਕਸੇ ਗ੍ਾਹਕ ਨਾਲ ਗ੍ੁੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗ੍ਾ ਮਜਸ:
(ਏ) ਨਿੰ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਮਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ
(ਬ਼ੀ) ਇੁੱਕੋ ਸ ੇਂ ਕਈ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਇਕੁੱਠ਼ੀਆਾਂ ਚਲਾਉਦ
(c) ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਰਾਖਵ਼ੀ ਾਂ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈꓲ
4. ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਸਟਾਫ
4.1 ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਇਸ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਕਿੰ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਕੋਈ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਖੇਡਣ ਦ਼ੀ ਆਮਗ੍ਆ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਹੈꓲ
4.2 ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵੁੱਧ ਜੋਮਿ ਤੋਂ
ਜਾਣ ਹੋਣꓲ
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5. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੈਬਜਲ਼ਿੰ ਗ ਸਪ੍ੋਰਟ ਸਰਜਵਜਸ

ਾਬਤਾ

(ਸਮੱਜਸਆ ਜੂਆ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗ੍ਾ ਮਕ ਇਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਿੰ ਕਾਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੰ ਵ
ੇ ਾਰ
ਜਆ ਅਮਧਕਾਰ਼ੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਦ ਸਥਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਚਾਰ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਛੇ ਹ਼ੀਮਨਆਾਂ ਮਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਮ ਲਦੇ
ਹਨꓲ

6. ਜੂਏ ਦਾ ਮਾਿੌਲ
6.1 ਇਹ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਇਕੋ ਸ ੇਂ ਕਈ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨਾਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਨਹ਼ੀ ਾਂ ਕਰੇਗ੍ਾꓲ
6.2 ਇਹ ਸਥਾਨ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵਚ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਨਿੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਕਸੇ ਗ੍ਾਹਕ ਨਿੰ ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ
ਨਿੰ ਰਾਖਵਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦ ਚੁੁੱਕੇਗ੍ਾꓲ
6.3 ਗ੍ੇਮ ਗ੍
ਿੰ
ਸ਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪ਼੍ੀਣ ਦ਼ੀਆਾਂ ਸਹਲਤਾਾਂ ਦੇ ਕਿੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸ ੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਹ ਸੁਮਨਸਮਚਤ
ਕਰੇਗ੍ਾ ਮਕ ਗ੍ਾਹਕ ਗ੍ੇਮ ਿੰਗ੍ ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਕ਼ੀਤੇ ਬਗ੍ੈਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ਼੍ੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਦੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈꓲ
6.4 ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਕਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਿੰ ਬੈਠਣ ਜਾਾਂ ਖੇਡ ਸ਼ੀਨ ਵਾਲ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਾਂ ਪ਼੍ੀਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚ਼ੀਜ਼ ਦ਼ੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਸਰਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗ੍ਾਹਕ ਨਾਲ ਗ੍ੁੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਹੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ੇਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇꓲ
7. ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਅਫਸਰ
7.1 ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡ ਅਜਿਕਾਰੀ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨꓲ
7.2 ਇੱ ਕ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਅਫਸਰ ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਿਰ ਸਮੇਂ ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਮਸੀਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿੋਣਗੇꓲ
7.3 ਇਿ ਸਥਾਨ ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਮਸੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਇਕ ਨੋ ਜਿਸ ਪਰਮਖਤਾ
ੁੱ
ਨਾਲ ਪਰਦਰਜਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜਜਸ ਜਵੱ ਚ ਇਿ ਸਲਾਿ
ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ ਜਕ ਇੱ ਕ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਜੂਆ ਅਫਸਰ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਿ ਿੈꓲ
7.4 ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ:
(ਏ) ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂ਼ਿੰਨ, ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂ਼ਿੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
(ਬੀ) ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਸਿਾਫ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅ਼ਿੰ ਦਾ ੀ
ਨੂ਼ਿੰ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਜੂਆ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵਚ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਿੈ
(ਸੀ) ਉਨਹ ਾਂ ਗਰਾਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜਜਿੜੇ ਜਵਵਿਾਰ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਦਰਜਸਤ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਜੂਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਿੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
(ਡੀ) ਸਿਾਫ ਨੂ਼ਿੰ ਜੂਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਕੇਤਾਂ ਦਾ ਜਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਿ ਪਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
(ਈ) ਪਰਵਾਜਨਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੂਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗਰਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਅਤੇ ਜਸਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ
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7.5 ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡ ਅਜਿਕਾਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਨਰਿਾਰਤ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂ਼ਿੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਿੈꓲ
8. ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਰਜਜਸਟਰ
8.1 ਇਿ ਸਥਾਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਰਜਜਸਿਰ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈꓲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅ਼ਿੰ ਦਾ ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵੱ ਚ ਦਰਜ ਿਨ, ਸਮੇਤ:
(ਏ) ਘਿਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
(ਬੀ) ਘਿਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(ਸੀ) ਘਿਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅ਼ਿੰ ਦਾ ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(ਡੀ) ਗਾਿਕ ਦੇ ਦਖਲ ਪਰਤੀ ਿੁ਼ਿੰ ਗਾਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੇ ਜਾਜਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
(ਈ) ਦਾਖਲਾ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ
(ਐਫ) ਨਾਮ
8.2 ਇਿ ਸਥਾਨ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਿੀਜਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱ ਿ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈꓲ
8.3 ਇਿ ਸਥਾਨ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜੂਏਬਾ ੀ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਲਈ ਜਵਕਿੋਰੀਅਨ ਕਜਮਸਨ ਨੂ਼ਿੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਰਜਜਸਿਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾꓲ
8.4 ਇਿ ਸਥਾਨ ਜਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਰਜਜਸਿਰ ਜਵੱ ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂ਼ਿੰ
ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬਸਰਤੇ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕਸੇ ਵੀ ਗਰਾਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ
ਦੀਆਂ ਜਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇꓲ

ਅ਼ਿੰ ਜਤਕਾ-ਪਜਰਭਾਸਾ
ਪਜਰਭਾਸਾ
ਜਾਬਤਾ ਪਰਬ਼ਿੰਧਕ ਇ਼ਿੰ ਡਸਿਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਜਦ਼ਿੰ ਦੇ ਿਨ ਜਜਸਨੇ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਨੂ਼ਿੰ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬ਼ਿੰਜਿਤ ਕੀਤਾ
ਿੈꓲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਸਿਾਇਤਾꓲ ਇਿ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
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ਗਰਾਿਕ ਨੂ਼ਿੰ ਉਤਸਾਿਤ ਕਰਨਾ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਿੋਣ
ਜੋ ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਮਸੀਨ ਤੋਂ ਖੇਡ ਜਵਚ ਅਰਾਮ ਦੇਵꓲੇ

•

ਗਾਿਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪਾਨ (ਯਾਨੀ ਚਾਿ ਜਾਂ ਕੌ ਫੀ) ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗਹਾ, ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੇਰੇ ਜਨਜੀ ਜਿੱ ਸੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ
ਕਰਨਾ ਜਜਥੇ ਗਾਿਕ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੁ਼ਿੰ ਦਾ ਿੈ

•

ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਿਕ ਨੂ਼ਿੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਰਬ਼ਿੰਿਾਂ ਜਵਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

•

ਗਾਿਕਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

•

ਇਿ ਦੱ ਸਣਾ ਜਕ ਸਵੈ-ਬਾਿਰ ਜਨਕਲਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਕਵੇਂ ਕ਼ਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੱ ਕ ਜਕਵੇਂ ਪਿੁ਼ਿੰ ਚਣਾ ਿੈ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾꓲ

ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇੱ ਕ 'ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਕੀਮ' ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਐਕਿ ਦੀ ਿਾਰਾ 1.3 ਜਵੱ ਚ ਪਰਭਾਜਸਤ ਿੈꓲ
ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਏਬਾ ੀ ਅਜਧਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਚਾਲਣ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਜਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਿਾਫ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ
ਿਨ:
•

ਇਸ ਸਥਾਨ ਜਵਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂ਼ਿੰ ਘੱ ਿ ਤੋਂ ਘੱ ਿ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ

•

ਸਾਰੇ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਏਬਾ ੀ ਜਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ

•

ਇਸ ਸਥਾਨ ਜਵਚ ਜੂਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਾਫ ਅਤੇ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱ ਛਜਗੱ ਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾꓲ

ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂ਼ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਏਬਾ ੀ ਰਜਜਸਟਰ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਵੱ ਚ ਸਜਥਤ ਇੱ ਕ ਲੌ ਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਜਕ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਸਿਾਫ ਕੋਲ ਗਾਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਸ਼ਿੰ ਬ਼ਿੰ ਿੀ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੂ਼ਿੰ ਜਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੁ਼ਿੰ ਚ ਿੈꓲ

ਸਥਾਨ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਜੂਏਬਾ

ਦੇ ਿੈਲਪ ਵੇਨਯੂ ਸਪੋਰਿ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਾਫ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਿਨ. ਇਿ ਸਿਾਫ

ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜਜਵੇਂ ਜਕ:
•

ਜੂਆ ਦੀ ਸਮੱ ਜਸਆ ਦੇ ਸ਼ਿੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਦਰਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

•

ਜੂਏਬਾ ਦੀਆ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਬਾਿਰ ਜਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਜਮਉਜਨਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸਾਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਫ ਨੂ਼ਿੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ

•

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ਼ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

•

ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸਜਿਤ ਜੂਆ ਮਾਿੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

•

ਗੇਜਮ਼ਿੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜ ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਸੇਵਾ (ਆਰਐਸਜੀ) ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਨੂ਼ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾꓲ

ਬੇਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਨੂ਼ਿੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਿਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਜਾਬਤੇ ਨੂ਼ਿੰ ਅਵੈਿ ਨਿੀਂ ਮ਼ਿੰ ਨਦੀਆਂꓲ ਕੋਈ ਵੀ
ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰ ਘੀ ਜਵਿਾਨ ਜਾਂ ਜਨਯਜਮਤ ਪਰਬ਼ਿੰਿ ਇਸ ਜਨਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂ਼ਿੰ ਪਜਿਲ ਜਦ਼ਿੰ ਦੇ ਿਨꓲ
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