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ਿਵ#ਸ਼ੀ ਰਾਸਟਰ ! ਕ"#ੀਆਂ ! ਬuਿਵਆ&ੀ ਿਮu$ uਖ਼ੀ ਹu# ਕ (ਐ"ਫ.ਐ"i.!ੀਜ਼) 

1. ਿਗ#ਫਤਾਰੀ ! ਸਮ# ਅ" ਨਜ਼ਰਬ%ਦੀ ਜ" ਕ"ਦ ਸ਼uਰ$ ਹ"ਣ ! ਜ" ਇਸ ਤ" !ੁਰ$ਤ ਬਾਅਦ ਕ"ਦੀ ਨ" ! ਉਸ ਭਾਸਾ ! i"ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ 
!i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ !ਜਸ ! i"ਚ ਉਹ ਆ"ਣ$ ਅ"iਕਾਰ' ਨ" ! ਸਮਝ$ ਅ" ਇਹ ਸਮਝ$ !ਕ ਅ"ਜਹ% ਅ"iਕਾਰ' 
ਨ" ! ਆ"ਣ$ ਲਈ !ਕ !" !i#!ਤ ਕਰਨਾ ਹ।! 

2. ਿਗ#ਫਤਾਰੀ ਅ" ਦ"ਸ$ ! ਕਾਰਨ% ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ! i" ਚ !i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ ਜ" ਕ"ਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ !। 
3.! ਅਕਤੀਦੀਨਜ਼ਰਬ*ਦਹ,ਣਬਾਰ/ਆ1ਣੀ1ਸ*ਦ34ਕਸ/ਿਇ7ਕ4 ਅਕਤੀਨ&'ਸ)'ਚਤਕਰਨਦਾਅ)iਕਾਰ। 

4. ਜ"ਲਹ ! !ਨਯਮ% ਅ" ਕ"ਦੀਆ ਂ! ਅ"iਕਾਰ ਅ" ਕਰਿਤ% ਬਾਰ$ ਉਸ ਭਾਸਾ ! i" ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ !i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ 
!ਜਸਨ% ! ਕ"ਦੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ !। 5. ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂ! ਨਾਲ ਸ" !ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅ" !ੁਲਾਕਾਤ' ਅ" ਕਾਊਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ 
!"i !ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅ"iਕਾਰ' ਬਾਰ$ ਜਾਣਕਾਰੀ 

!i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 6. ਮ"ਲ ਦਸ਼# ! i" ਚ ਤਬਾਦਲ& ਦੀਆ ਂਸ" ਭਾ ਨਾ !" ਬਾਰ$ ਜਾਣਕਾਰੀ !i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅ"iਕਾਰ। 

ਿਵਰਪu&ਖ ਸuਿਣਾਈ 

7.ਿਇ#ਕ%iਭਾ ਸਾਲੀਉ&'ਅਅ)ਿਇ,ਕ.ਨਰ&i2ਖ4ੁਿਕ,ਦਮ8ਦਾਅ.iਕਾਰ।ਹਰਕ$ਈ& 
ਅਕਤੀ%ਜਸਉ)*ਇਲਜ਼ਾਮ0ਉਸਨ23ਉਸਸਮ4ਿਤ6ਕ%ਨਰਦ9ਸਮ2%ਨਆਜਾ !ਰਾਜਦ&ਿਤ)ਕਉਹ ਕਾਨ$%ਨ&ਅ(ੁਸਾਰਦ-ਸੀ!ਿਸ$iਨਹ(ਹਇ* ਆ। 

8. ਅ"ਾ$iਕ ਕਾਰ !ਈਆ ਂ! i" ਚ ਕਾਨ$ !ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ !i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 9. ਕ"ਦੀ !ੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ! i"ਚ 
ਰਤੀ ਜਾਣ !ਲੀ ਭਾਸਾ ਨ" ! ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਜ" ਨਾ ਬ"ਲ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ! i"ਚ !ਕਸ$ !ੁਭਾਸੀਏ ਦੀ !ੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲ"ਣ ਦਾ 
ਅ"iਕਾਰ। 10.ਅਦਾਲਤ& ! ਸਾਹਮਣ& ਬਰਾਬਰ ਹ"ਣ ਅ" ਬ"ਲ$ੜੀ !ਰੀ ਕੀ# !ਬਨ$ !ਖ# ਜਾਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 
11.ਸ਼uਣਾਈਿਅੀਨ*ੁਿਕ-ਦਮ0ਨ12ਿਤ-ਦਿਤ-ਕਜਾਰੀਿਰ-ਖਣਦਾਅ7iਕਾਰਜਦ9ਿਤ-ਕਕਈ ੋ
!ਨਆਇਕਜ'ਹ)ਰਅਥਾਰਟੀਹ)ਰਇਨਸਾਫ਼23iਸਾਸਨ2ਿਗ78ਤ!i:ਚਫਸ=ਲਾਨਹ?ਕਰਦੀ। 12.ਗ"ਰ-
ਗ"ਰਾਸਤੀਮਨਜ਼ਰ+ੀਆਂਅ/ਉ1223ਦੀਦਜ+6ਿਸ਼9ਕੀ;ਅਕਤੀਆਂਦੀਤਰਹ=ਉਸ>ਸਿਣ>ੀ;iAਚਮC!ਜਾਣਦਾਅ'iਕਾਰ। 
13.!ਸਰਫ਼!ਦਸ&ੀਕ)ਮੀਅਤ-ਕਾਰਨ!ਜ਼ਆਦਾਰ2ਭੀਰਗ5ਰਾਸਤੀਜ਼6ੁਮਾ8ਜ:ਘਟੀਆਜ&ਲਹਹਾਲਤ:-ਿਅੀਨਨਾਹ@ਣਦਾਅ!iਕਾਰ। 14. ਛ" ! 
ਗ"ਹਾਈ ਲ"ਣ ਲਈ !"ਰੀ ਤਰਹ$ ! ਚਾਰ$ ਜਾਣ ! ਿਹ#ਕਦਾਰ ਹ"ਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 

ਸਲ#ਕ 

15. ਮਿਨ$ !uਖ ! ਅ"ਨਖੜ !" ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਿਨ$ ਖ਼u ਤਾ ਅ" ਸ"ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲ#ਕ ਕੀ# ਜਾਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 16. 
ਅ"ਤਆਚਾਰ ਜ" ਅਣਮਿਨ& !uਖੀ ਜ" ਘਟੀਆ ਸਲ#ਕ ਜ" ਸਜ਼ਾ ਤ" ਸ਼uਿਰ%&ਖਅਤ ਰਗ#ਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 17. ਉਸ ਤਰੀ$ ਨਾਲ ਰਤਾਓ 
!i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ ਜ" ! !ਸੀ ਕ"ਮੀ ਕ"ਦੀਆ ਂਦੀ ਖਾਸ ਸ"ਥਤੀ ਅ" ! ਅਕਤੀਰਤ ਜ਼ਰ#ਰਤ% ਨ" ! !iਆਨ ! i"ਚ 
ਿਰ#ਖਦਾ ਹ।! 18.(ਕ"ਮੀਮ%ਲਅ(ਭਾਸਾ ਰਰ"ਿਆਾਰ&ਸਮ"ਤ)!i#ਖ!%ਤਨਾਕਰਨਅ,- ਤਕਰ$% ਿਰ#i%u !iਭਾ 
ਸ਼ਾਲੀਸ਼uਿਰ()ਖਆ,-i,ਤਕਰਨਦਾਅ)iਕਾਰ। 19. ਉਹਨ$ !ਸਹਤ ਸ" ਭਾਲ ਅ" ਇਲਾਜ !i#ਰਰਾਮ' ਿਤ# ਕ ਪ"# !ੁ ਿਰ# ਖਣ ਦਾ 
ਅ"iਕਾਰ ਜ" !ਕ ਹ"ਰ ਕ"ਦੀਆ ਂਲਈ ਉ"ਲਿਬ ਹਨ। 20. ਸ"ਚ, ਜ਼ਮੀਰ ਅ" iਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅ" ਇਸ ਨ" ! ਭਰਤੀ ਅ" !"ਲਣਾ 
! i" ਚ !iਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 21. ਿਕ# !ੜ# !ਗ#ਨਣ ਅ" !ਿਨ$ਜੀ ਸਫਾਈ ਨ" ! ਅ"ਜਹ% ਤਰੀ$ ! i" ਚ 
ਕਾਇਮ ਿਰ# ਖਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ !ਜਸ ਨਾਲ ਕ"ਦੀ ਦੀਆ ਂਿਸ# !ਭਆਚਾਰਕ ਜ" i"ਰ$ਮਕ ਸ" !ਦਨਾ !" ਨ" ! ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ! ਅ" ਉਸਨ$ ! ਉਹ ਭ"ਜਨ !i#!ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ !ਜਸ ! i"ਚ ਿਸ#$ਭਆਚਾਰਕ ਅ" i"ਰ$ਮਕ ਲ"ੜ$ ਨ" ! 
!iਆਨ ! i"ਚ ਿਰ#$ਖਆ ਜਾ ।! 22. ਉਸਦੀ ਰ"#ਨੀਅਤਾ, !ਗ# !ਰਕ ਜੀ ਨ ਅ" !i#ਤਰ ! ਹਾਰ ! i"ਚ ਕ"ਈ ਰ"ਰ-
ਕਾਨ$ !ਨੀ ਦਖਲ ਅ"ਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹ"ਣ ਅ" !ਨਯਮਤ ਅ"ਤਰਾਲ' ! !ਗ# !ਰ ਅ" ਦ"ਸਤ% ਨਾਲ ਸ"#ਕ 

ਬਣਾਉਣ (!ੁਲਾਕਾਤ' ਦਆ# ੁਰਾ !) ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 23. ਜ"ਲਹ ! i"ਚ !ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅ" ਅ"ੁ !ਦ ਸਹਲ$ ਤ" !i#!ਤ ਕਰਨ ਅ" 
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ਸ"ਚਾਰ ਦੀ ਸਹ#ਲਤ ਲਈ ਿਇ#ਕ ਭਾਸਾ !ਿਸ$ਖਣ ! ਅ"iਕਾਰ ਦੀ ਸ"ਭਾ ਨਾ । 

24. ਕ"ਮੀ ਕ"ਦੀਆ ਂਦੀ ਤਰਹ$ !ਿਸ$!ਖਆ, ਕ"ਮ ਅ" !ਿਕ$ਤਾ !ਸਖਲਾਈ ਿਤ#ਕ ਪ"#$ ੁਿਰ#ਖਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 
25.!ਂਦਰੀਜ'ਲ)ਿਸਾਸਨ,!ਨਆਇਕਅਥਾਰਟੀਜ-ਦ/ਜੀਆਂਸਹੀਅਥਾਰਟੀਆਂਨ34ਮਨਜ/ਰੀ!ਿਦ78ਚ:ਨਲ-ਰਾਹ<ਸ=ਸਰ!ਸ>ਤ@!ਬਨ-ਕBਈਬDਨਤੀਜ-
!ਸਕਾਇਤਕਰਨਦਾ 

ਅ"iਕਾਰ। ਪuiਿਰਾਸ 

26. ਉਸ ਤਰ#ਹ ਦਾ ਰਤਾਓ !"i !ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ !ਜਸ ਦਾ ਉਦਸ$ ਸਮਾਜ ! i" ਚ ਗ"ਹਾਈ ਦੀ !ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ui$ਰ ਅ" ਸਮਾ$ਜਕ !uਨਰ !ਸ ਕਰਨਾ !। 

27.ਗ"ਹਾਈਹ&ਣਤ)ਬਾਅਦਉਹਨ/ਦੀਕਾਨ2ਨ3ੀਸ5ਥਤੀਅ7ਹਾਲਾਤਬਾਰ:5ਜ2ਨੀਜਲਦੀਹ&ਸ<ਜਾਣਕਾਰੀ=i?=ਤਕਰਨਦਾਅ5iਕਾਰ। 28. 
ਬਰਖਾਸਤ, !"ਸੀ (“ਰੀਫਾਊਲਮ(ਟ”) ਜ" !ਕਸ$ ਰਾਜ !ਿਜ$ ਥ" ਮ"ਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤਸੀਗ%ਆ ਂਜ" ਹ"ਰ ਅਣਮਿਨ& !uਖੀ ਜ" ਘਟੀਆ ਸਲ#ਕ 
ਜ" ਸਜ਼ਾ ! ਿਅੀਨ ਹ"ਣਾ ਰ" ਭੀਰ ਖਤਰਾ !, ! i" ਚ 

!"ਸੀ ਹ"ਣ ਤ" ਬਚਣ ਦਾ ਅ"iਕਾਰ। 
29.ਕ"ਦੀ%ਜਸਦਾ%ਕਸ)ਹ+ਰਦਸ)%i.ਚਤਬਾਦਲਾਕਰਨ4ਫਸ"ਲ)ਨ67%iਆਨ%i.ਚ%ਲਆਗ:ਆਹ,!ਦੀਸਗ&ਮਤੀਲ*ਣਅ-ਸਮਾ/ਜਕ2uਨ
ਰਰਠਨਕਰਨਦਾਅ(iਕਾਰ। 
30.ਗ"ਹਾਈਤ'ਬਾਅਦ+,ੁਰਾਸ0ਨਾਲਦ3ਜੀਆਂਏਜ9ਸੀਆਂ0:ਬਨ;ਸਹਾਇਤਾਅ=ਸਗ>ਯ@ਰ+iB+ਤਕਰਨਲਈਸਬ9iਸਥਾ:+ਤਕਰਨਦਾਅ:i
ਕਾਰ। 

ਸ" ਯuਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

• ਯ"ਨੀ ਰਸਲ ਡ"ਕਲਾਰਸ਼( ਨ ਔਫ ਗ"ਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਯ" ਡੀ ਐਚ ਆਰ)  

• ਇ" ਟਰਨ$ ਸ਼ਨਲ ਕ ਨ" ਟ ਓਨ !ਸ !ਲ ਐਡਂ !ਲ# !ਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ (ਆਈ ਸੀ ਸੀ !" ਆਰ)  

• ਯ" ਐਨ ਕਨ !ਨਸ਼ਨ ਅਰ#ਸਟ ਟ"ਰਚਰ (ਸੀ ਏ ਟੀ)  

• ਸਟ#ਡਰਡ !ਮਨੀਮਮ ਰ"ਲਜ਼ ਫਾਰ ਦਾ ਿਟੀਟਮਟ% ਔਫ !"ਿਸ ਨਰਜ਼ (ਐਸ ਐਮ ਆਰ ਮ"ਡ$ਲਾ ਰ"ਲਜ਼)  

• ! ਏਨਾ ਕਨ !ਨਸ਼ਨ ਔਨ ਕਨਸ$ਲਰ ਰੀਲ$ਸ਼ਨ ( ! ਸੀ ਸੀ ਆਰ)   

• ਮ"ਡਲ ਐਰਰੀਮ%ਟ ਓਨ ਦਾ ਟਰ#ਸਫਰ ਔਫ ਫਰ# ਨ !"iਜ਼ਨਰਜ਼ (ਯ" ਐਨ ਟਰ#ਸਫਰ)   

• ਯ"ਐਨਬ&'ਸਕ&*ੰਿਸੀ*ਲਫਾਰ&ਦਿਟੀਟਮ5ਟਓਫ&*iਜ਼ਨਰਜ਼(ਯ"ਐਨਬ&'ਸਕ'*ੰਿਸੀ*ਲ)  

• ਯ"ਐਨਬਡ' !ਔਫ$%ੰਿਸ !"ਲਜ਼ਫਾਰ(ਦ"i+ਟਕ. 
ਸ਼ਨਔਫਆਲ'ਸਨਜ਼ਅ+ਡਰਐਨੀਫ਼1ਰਮਔਫ3ਡਟ5ਸ਼ਨਓਰਇਮ8i:ਸਨਮ5ਟ(ਯ"ਐਨ%&ੰਿਸ !"ਲਜ਼)  

• ਗ"ਕਮ%ਨਡ(ਸ਼ਨਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੀi ਟਮ#ਟ ਔਫ ਫ"ਰਨ !"iਜ਼ਨਰਜ਼ (ਯ" ਐਨ ਗ"ਕ)  

• ਯ"ਐਨਰ&ਸ()ਲਊਸ਼ਨ1998/22ਸਟ#ਟਸਔਫਫ&ਰਨ)ਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ਇਨ)ਿਕਮੀਨਲ1i3ਸੀ)ਡ5ਰ(ਯ"ਐਨਰਸ'  ਯ"ਰਪ !ੀ ਪ"ੀਸ਼ਦ  

• ਯ"ਰ$%ਅਨ ਕਨ !ਨਸ਼ਨ ਔਫ ਗ"ਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈ ਸੀ ਐਚ ਆਰ)  

• ਯ"ਰ$%ਅਨ !"ਿਜ਼ ਨ ਰ"ਲਜ਼ (ਈ !" ਆਰ)  

• ਗ"ਕਮ%ਨਡ(ਸ਼ਨ (2012)12 ਕ" ਸਰ#ਨ% ਰ ਫ"ਰਨ !"iਜ਼ਨਰਜ਼ (ਸੀ ਓ ਈ ਐਫ ਐਨ !")  

• ਕਨ !ਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਟਰ#ਸਫਰ ਔਫ ਸਨਟ$ਸਡ !ਸਨਜ਼ (ਸੀ ਓ ਈ ਟਰ#ਸਫਰ)  
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• ਗ"ਕਮ%ਨਡ(ਸ਼ਨ ਸੀ ਐਮ/ਗ"ਕ (2010)1 !ਿਬ$ !ਸ਼ਨ ਰ"ਲਜ਼ (ਸੀ ਓ ਈ !i#ਬ%ਸ਼ਨ)  

• ਗ"ਕਮ%ਨਡ(ਸ਼ਨ ਗ"ਕ (2001)10 ਯ"ਰ$%ਅਨ ਕ"ਡ ਓਫ !u#ਲਸ ਐ"ਥਕਸ (ਸੀ ਓ ਈ !"ਲੀ%ਟਕਸ)  ਯ"ਰ$ੀ ਸ" ਘ  

• ਚਾਰਟਰ ਓਫ ਫ" ਡਾਮ$ਟਲ ਰਾਈਟਸ ਓਫ ਦਾ ਯ"ਰ$%ਅਨ ਯ"ਨੀਅਨ (ਈ ਯ" ਚਾਰਟਰ)  

• ਕਾਉਂ%ਸਲ ਫਰ#ਮ ਰਕ !ਡਸੀਜ਼ਨ  

• ਡਾਇਰ%ਕ'ਟ2010/64ਔਨ#ਦਰਾਈਟਟ)ਇ+ਟਰ,-iਟ/ਸ਼ਨਐਡਂਟਰ#ਸਲ&ਸ਼ਨਇਨ*ਕਿਮੀਨਲ/i1ਸੀ*ਡ3ਰ   
ਡਾਇਰ%ਕ'ਟ2012/613ਓਨਦਾਰਾਈਟਟ(ਇਨਫ+ਰਮ-ਸ਼ਨਇਨ/ਕਿਮੀਨਲ4ਿਸ+ੀ/ਡ7ਰ  

 
 


