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ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੁ਼ਟੀਕਰਣ 
 

ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੂੰ ਵਕ ੇਂ  ੱਖ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਜਾਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਹੇਠਾਾਂ 

ਵਦੱਤ ੇਸ ਾਲਾਾਂ ਨੂੂੰ ਵਿਆਨ ਵ ੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

1) ਵਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

2) ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾ ਰ / ਵਸਹਤ ਸੂੰਗਠਨ / ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ / ਕੂੰਪਨੀ / ਵ ਅਕਤੀ ਹੈ? 

3) ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਕਉਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

4) ਕੀ ਸਾਇਟ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਰਾਏ ਨੂੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? 

5) ਕੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਪਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵ ੱਚ ਵਿਆਨ ਕਰਦ ੇਹਨ? 

6) ਕੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਵਕਸੇ ਕੂੰਪਨੀ / ਸੂੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਾਂਸਰ ਹੈ? 

7) ਕੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਉਤਪਾਦ  ੇਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

8) ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂੰਤੁਵਲਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

9) ਕੀ  ੈੈੱਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਮੂਲ ਿਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

10) ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ- ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੂੰਨੀ ਭਰਸੇੋਯੋਗ ਹੈ? 

11) ਕੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼/ਪੇਜ ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਖੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹ ਾਲਾ ਹੈ? 

12) ਕੀ ਕ ਰੇਜ ਵ ਆਪਕ ਹੈ? 

13) ਕੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਸ ਨੂੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲੀ ਹੈ? 

14) ਕੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭ  / ਮੁਹਾਰਤ ਿਾਰ ੇਕੋਈ ਵਪਛੋਕੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? 

15) ਸੈਕਸ਼ਨ/ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵ ੱਚ ਵਕਹੜੇ ਹ ਾਲੇ ਹਨ? 

16) ਕੀ ਪੇਜ਼/ਸੈਕਸ਼ਨ ਵ ੱਚ ਲੇਖਕ ਿਾਰੇ ਸੂੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ/ਅੂੰਤ ਵ ੱਚ ਹੈ? 

17) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੱ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੈ? 

18) ਪੇਜ਼/ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਕੀ ਕਵਹੂੰਦ ੇਹਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਤਪੂੰਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ? 

19) ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਾਂ ਪਰੁਾਣੀ ਹੈ? 

20) ਸਾਇਟ ਆਖਰੀ  ਾਰ ਕਦੋਂ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 

 ਕੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ  ੱਖ- ੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਾਂ/ਪਰਕਾਸ਼ਨਾਾਂ ਵ ੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਵਮਤੀਆਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ? 

 "ਸਾਡੇ ਿਾਰੇ" ਭਾਗ ਵ ੱਚ, ਸਾਈਟ ਨੂੂੰ ਵਕੂੰਨੀ  ਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ? 
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21) ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕ ੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

 ਸਾਈਟ ਲੇਆਉਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ? 

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ  ੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

 ਕੀ ਵਲਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸਾਫ ਹੈ? 

 ਕੀ ਫੌਂਟ ਦਾ ਅਕਾਰ ਿਹੱੁਤ  ੱਡਾ ਹੈ? 

 ਸਾਈਟ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਵ ੱਚ ਉਪਲੱਿਿ ਹੈ? 

 ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਮੈਪ ਹੈ? 

 ਪੂੰਨੇ ਦੇ ਵਸਖਰ/ਵਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨੇ ੀਗੇਸ਼ਨ ਿਟਨ ਹਨ? 

 ਕੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਵਲੂੰਕ ਹੈ? 

 ਕੀ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
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