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1. ਜ ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੂਆ ਸੁ ਨੇਹਾ
ਕਵ ਸੇ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਦਾ ਕਰੱਤਿ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਿੱਚ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਨੂ ਿੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ
ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਨੂ ਿੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਾ ਬ ਕਦਮ ਚ਼ੁਕ
ੱ ਣ, ਵ ਸ ਵਿੱਚ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਦੇ ਵਖਡਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਬਰ
ਅਤੇ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਣ ਨੂ ਿੰ ਵਨਰਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ
ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਗਾਹਕ ਸਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਏ
ੂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਸੇਿਾ ਦੇ ਸਰਿਉੱਚ ਵਮਆਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਸੀਅਰ ਦੇ
ਡੈਸਕ/ਸਟੇਸਨ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵ ਮ
ਿੰ ੇਿਾਰ ੂਏ ਦਾ ਸਿੰਦਸ
ੇ ਵਦਖਾਏਗੀ ਤਾਾਂ ੋ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇ

ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਆਪਣੇ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਵ ਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕ ਵਜਿੰਮਿ
ੇ ਾਰ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸੂਵਚਤ ਚੋਣਾਾਂ
ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਨੱ ੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰਵਕਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਵਚਤ ਚੋਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਿ ,ੋਂ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਜਿੰਮਿ
ੇ ਾਰ ਆ
ੂ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੈ-ਅਲਵਹਦਗੀ
ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂ ਿੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਇਮਾਰਤਾਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਉਵਚਤ ਸਿੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨ਼ੁ ਖ
ੱ ੀ ਦੋਨਾਾਂ
ਨੂ ਿੰ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਅਵ ਹਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਏ
ੂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਸਮਾ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਿਾਲੇ , ਮਜੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਉੱਤਰਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਾਂ।
ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਵਲਖਤੀ ਾਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈ ਾਿੇਗੀ। ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਵਚਿੰਨਹ ਗੇਵਮਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪਰਿੇਸ ਦ਼ੁ ਆਰ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਅਰ ਦੇ ਸਟੇਸਨ 'ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਾਿੇਗਾ।
ਕੋਡ ਉਪ-ਸਾਖਾਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ (ਵ ੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ) 'ਤੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾਵ ਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸਾਿਾਾਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਵ ਿੰਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚ
ਯੂਨਾਨੀ, ਇਤਾਲਿੀ, ਚੀਨੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਅਰਬੀ, ਤ਼ੁ ਰਕੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਸਬ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗੀ ਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਾਾਂ VCGLR ਇਿੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂ ਿੰ ਜ਼ੁਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ
ਰਵ ਸਟਰ ਨੂ ਿੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਾਿੇ

2. ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ - ਏ
ੂ ਬਾਜਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਰ
2.1 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗੀ ਵਕ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ:
(a) ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਾਾਂ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰੋ
(ਅ) ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਪਲੇ ਨੂ ਿੰ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰੋ (ਸਿੰਚਾਰ ਨੂ ਿੰ ਛੱਡ ਕੇ ੋ ਵਕਸੇ ਿਫਾਦਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ), ਾਾਂ
(c) ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਵਹਮੀਆਾਂ ਾਾਂ ਗਲਤਫਵਹਮੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ ਮਜਬੂਤ ਾਾਂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੋ, ਵ ਿੰਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਾਂ
ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ:
i. ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਦੱਸਣਾ ਵਕ ਉਹ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ii. ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਕ ਵਕਸੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਾਾਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਕ
ੈ ਪਾਟ ਨੇ ਭ਼ੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਾਾਂ ਇਹ
ਵਕ ਇਹ ਭ਼ੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।
iii. ਵਕਸਮਤ ਾਾਂ ਅਿੰਧ-ਵਿਸਿਾਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ।
iv. ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਵ ਤ
ੱ ਣ ਿਾਲੀ ਹੈ।
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v. ਇਹ ਸ਼ੁਝਾਅ ਦੇਵਰਹਾ ਹੈ ਾਾਂ ਇਸ ਵਿਸਿਾਸ ਨੂ ਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ 'ਤੇ ਸਵਪਨ ਉਸ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ 'ਤੇ ਵਕਸੇ
ਹੋਰ ਸਵਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਤਿੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
vi. ਇਹ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਨਾ ਾਾਂ ਇਸ ਵਿਸਿਾਸ ਨੂ ਿੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਤ
ੱ ਣ
ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਰਤੀ ਲਾਈਨ ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੀ ਸਿੰਵਖਆ ਨੂ ਿੰ ਿਧਾਉਣਾ ਾਾਂ ਘਟਾਉਣਾ
ਵ ਿੰਨਹਾਾਂ 'ਤੇ ਸਰਤ ਲਗਾਈ ਾਾਂਦੀ ਹੈ), ਾਾਂ
vii. ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਕ ਉਹ ਵ ਤ
ੱ ਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
2.2 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾ ਬ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱਕਗ
ੇ ੀ ਵਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਰ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਣ
ਨੂ ਿੰ ਵਨਰਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ।
2.3 ਈ.ਐਫ.ਟੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਸਾਈਨੇ ਨੂ ਿੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ:
(a) ਪੈਸੇ ਕਢਿਾਓ, ਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨਕਦ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਿਾਓ, ਾਾਂ
(ਅ) ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਨੂ ਿੰ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਵਦਓ, ਤਾਾਂ ੋ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ

ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ, ਾਾਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਨੂ ਿੰ ਖੇਡਣਾ ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ।
2.4 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਕੈਸ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਭੇ ਣ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਂ ਗਾਹਕ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਅਵ ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਾਾਂਦੀ
ਹੈ।

3. ਗਾਹਕਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ – ਵਬਪਤਾ ਦੇ ਸਿੰਕਤ
ੇ
3.1 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਰਿੇਸ-ਦ਼ੁ ਆਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੂ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਾ ਬ
ਕਦਮ ਚ਼ੁੱਕੇਗੀ ਦੋਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਖੇਡਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
3.2 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਾ ਬ ਕਦਮ ਚ਼ੁਕ
ੱ ੇਗੀ ਵਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਵ ਹੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਖਆ ਾਾਂਦਾ ਹੈ ੋ ੂਏ ਦੇ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਰੂਪ ਹੈ।
3.3 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਤੀਬਰ ਾਾਂ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਾਾਂ ਪਰੇਵਰਤ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗੀ।
3.4 ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਦਾ ਅਮਲਾ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਵ ੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ
ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਗ਼ੁਸ
ੱ ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਗੇਵਮਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀ ੇ ਿ ੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਦਾ

3.5 ਸਟਾਫ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਵ ਸਨੂ ਿੰ ਵਬਨਾਾਂ ਬਰੇਕ ਦੇ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਖੇਡਵਦਆਾਂ ਦੇਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਾਹਕ
ਨੂ ਿੰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਾਿੇਗਾ।
3.6 ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਾਾਂਦੀ ਹੈ :ੋ
(a) ਉਸਨੂ ਿੰ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
(ਅ) ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਖੇਡੀਆਾਂ ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਾਾਂ
(c) ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਨੂ ਿੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਨੂ ਿੰ ਰਾਖਿਾਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
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4. ਗੇਵਮਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਮਲਾ
4.1 ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਿਖੇ ਅਮਲੇ ਨੂ ਿੰ ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਿਖੇ ਕਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰਡ ਵਦਨ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4.2 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਅਮਲੇ ਨੂ ਿੰ ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ੋ ਉਹ ਏ
ੂ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਾਣੂ ਿੰ ਹੋਣ।

5. ਸਮੱਵਸਆ ਏ
ੂ ਬਾਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਅਿੰਤਰਵਕਵਰਆ
5.1 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿੇਗੀ ਵਕ ਵ ਸ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਅਤੇ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮਕਾ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ
ਪਰਬਿੰਧਨ ਹੋਿ,ੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬ-ਸਾਖਾਦੇ ਨਾਮਜਦ ਸਥਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਕਰ ਨੂ ਿੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਮਲੇ ।

6.

ਆ
ੂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ

6.1 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
6.2 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਨੂ ਿੰ ਰਾਖਿਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਵਨਰਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਾ ਬ ਕਦਮ ਚ਼ੁੱਕਗ
ੇ ੀ।
6.3 ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਦੇ ਫਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੋ ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੁਵਿਧਾਿਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਿੰਵਟਆਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਿੇਗੀ ਵਕ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ ਭੋ ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਾ ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਰਤਾਇਆ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6.4 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂ ਿੰ ਵਕਸੇ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਭੋ ਨ ਾਾਂ ਪੀਣ-ਪਦਾਰਥ ਾ ਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਇਹ ਉਸ ਗਾਹਕ
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਭਾਗ ਿ ੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਾਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਵਜਿੰਮਿ
ੇ ਾਰ ਆ
ੂ ਅਫਸਰ
7.1 ਇਸ ਉਪ-ਸਾਖਾਵਿਖੇ ਏ
ੂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏਹਨ।
7.2A ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਏ
ੂ ਬਾਜੀ ਅਫਸਰ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ ੋ ਗੇਵਮਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
7.3 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋ ਵਟਸ ਨੂ ਿੰ ਪਰਮਖ
਼ੁੱ ਤਾ ਨਾਲ ਪਰਦਰਵਸਤ ਕਰੇਗੀ ੋ ਸਲਾਹ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਆ
ਅਫਸਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
7.4 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾਦਾ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਆ
ੂ ਅਫਸਰ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਿਾ ਬ ਕਦਮ ਚ਼ੁਕ
ੱ ੇਗਾ:
(a) ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਕਟ, ਅਵਧਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨੂ ਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
(ਅ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਅਮਲਾ ੂਏ ਦੀਆਾਂ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜੀਆਾਂ ਨੂ ਿੰ
ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੇ
(c) ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨੂ ਿੰ ਦੇਖੋ ੋ ਅਵ ਹੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨੂ ਿੰ ਵਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ੋ ਏ
ੂ ਦੇ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਸ)

ੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂ ਿੰ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ੂਏ ਦੇ ਨ਼ੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਵਚਿੰਨਹਾਾਂ ਦਾ ਹ਼ੁਿੰਗਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ

(e) ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪ-ਸਾਖਾਵਿੱਚ ਏ
ੂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਾ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਿਾਬਦੇਣਾ।
7.5 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾਦਾ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਆ ਅਫਸਰ, ੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ੂਏ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਤ ਿੀਜ ਕੀਤੀ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਸੇਿਾ ਨੂ ਿੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
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8. ਵਜਿੰਮਿ
ੇ ਾਰੀ ਿਾਲਾ ਆ
ੂ ਰਵ ਸਟਰ
8.1 ਇਹ ਸਬ-ਸਾਖਾ ਇੱਕ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏ ਬਾਜੀ ਰਵ ਸਟਰ ਨੂ ਿੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ੂਏ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜੀਆਾਂ ਦੇ
ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵ ਿੰਨਹਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
(a) ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਿਾਪਵਰਆ
(ਅ) ਘਟਨਾ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
(c) ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜੀ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
(ਸ) ਦਖਲ-ਅਿੰਦਾਜੀ ਪਰਤੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਦੇ ਿੇਰਿੇ, ੇ ਪਤਾ ਹੈ
(e)

ੂਏ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ

(f) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕ
ੇ ਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਾਾਂਦਾ ਹੈ।
8.2 ਇਹ ਸਬ-ਸਾਖਾ ਵਜਿੰਮਿ
ੇ ਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਾਣਕਾਰੀ ਨੂ ਿੰ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵ ਸ ਵਦਨ ਇਸਨੂ ਿੰ ਏ
ੂ

ਦੇ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
8.3 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਕਵਮਸਨ ਫਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਅਵਧਵਨਯਮ ਨੂ ਿੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਰਵ ਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਨਕਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
8.4 ਇਹ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਵਕਸੇ ਉਪ-ਸਾਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਕਰ ਨੂ ਿੰ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਕਸਦਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਰਵ ਸਟਰ ਵਿੱਚ
ਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸਰਤੇ ਵਕ ਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਾਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।
__________________________________________________________________________________________
ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਾਂ


ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਸੇਸ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਆ ਖੇਡ ਕੋਡ ਆਫ ਕਿੰਡਕਟ



ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬ ਸਾਖਾਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤੀ



ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕ ਗੇਵਮਿੰਗ ਮਸੀਨ



ਪਰਬਿੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਉਪ ਸਾਖਾ ਦਾ ਪਰਬਿੰਧਨ



ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪ ਸਾਖਾਦੇ ਗਾਹਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇਮ਼ੁਲਾਕਾਤੀ



ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਘਟਨਾ ਰਵ ਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬ ਸਾਖਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਸਾਾਂਭੇ ਰਵ ਸਟਰ ਵ ਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਾਖਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤਵਹਤ

ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀਹੈ


ਵਜਿੰਮੇਿਾਰ ੂਏਬਾਜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਉਪ ਸਾਖਾ ਵਿਖੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧ ਲਈ ਵਜਿੰਮੇਿਾਰਵਿਅਕਤੀ
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