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 ਜੁਰਾਈ, ਫ਼ਫ਼ ਤੋਂ                                                         

ਫਾਵਯੀ ਚਯ-ਫਜ਼ਾਯੀ ਫਾਯ ਓਨੂੂੰ ਨ ਵਠ ਲੱਢੀਖ਼ਯੀ-ਵਲਯਧ ਅਤ ਫਵੀ-ਔਾਤ ਰਈ ਅਵਧਵਨਮਭ 
ਯਾਇਜ ਵਓਤਾਫੜੀ। ਏਰ। ਫ਼- (ਫ਼ ਨਲੂੰਫਯ , ੧੧੦)  

ਮਨੂਾਇਟਡ ਟਟ ਦਾ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਜ਼ਾਫਤਾ  
 ਵਯਰਔ ।  ਲਣਜ ਤ ਲਾਯ 

   ਫਾਫ ਫੀ  ੱਟਾ ਭੂੰ ਡੀ 
 § ੦ਏਭ। ਲਓ-ਲਓ ਭਕਯੋਂ ਛਾਣ ਲਾ ਯਚ ਅਤ ਦਜੂੀਆ ਂਵਯਯਟਾਂ 

(a) ਵਵੱ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਦੀਆ ਂਵਯਯਟਾਂ; ਭੁੱ ਦ 
ਵਯ  ਵਵ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਵਜਵੜਾ ਓਵ ਏ ਵਯਰਔ ਦ ਦਾ੦ਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਯਵਜਟਯ ਵ ਚੁਓਾ ਵ 
ਆਣੀਆਂ ਵਯਯਟਾਂ ਓਵਭਲ਼ਾਨ ਓਰ ਦਯਜ ਓਯਲਾਏ ਕਾ, ਏ ਅੂੰ ਦਯਾਜ ਵਨਾਂ ਜ਼ਾਫਤਆ ਂਤ ਅੂਰਾਂ ਭੁਤਾਵਫਓ ਵਲ ਕਾ 

ਵਜਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾ ਤ ਓਵਭਲ਼ਾਨ ੂੂੰ ਜੀ ਰਾਲਾਂ ਲਾਰਮਾਂ ਅਤ ਯਵਤਬੂਤੀ ਦ ਜਾਇਜ਼ ਓਾਯਫਾਯ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਮਾ ਉਵਚਤ ਭਝ 
ਓ ਰਾਕ ੂਓਯ ਕਾ--- 

()  ਏਵ ਜਵੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ (ਤ ਵਨਾਂ ਦੀਮਾਂ ਏ ਲਯਕੀਆਂ ਨਓਰਾਂ) ਜਵੜੀਆ ਂਓਵ ਓਵਭਲ਼ਨ 
ਭੁਨਾਫ ਭਝ ਓਵ ਜਾਣਓਾਯੀ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਵਦ ਤਓ ਰਾਕ ੂਯੱਔਣ ਰਈ ਰੜੁੀਂਦ ਵਨ ਤਾਂ ਏ 
ਵਯਰਔ ਦ ਦਾ ੦ਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਇਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਯਜ਼ੀ ਮਾ ਯਵਜਟਯੀ ੱਤਯ ਨਾਰ ਇਓੱਠੀਆਂ ਭੂੰਕ ਕਾ, ਏ ਨੂੂੰ  
ਛੁੱ ਟ ਓ ਓਵਭਲ਼ਾਨ ਓ ਲੀ ਇਓਯਾਯਨਾਭ ਨੂੂੰ  ਜਭਾਂ ਓਯਲਾਨ ਰਈ ਨਵੀਂ ੱੁਛ ਕਾ ਵਜਦੀ ਤਾਭੀਰ ਜੁਰਾਈ ੧ ਤੋਂ 

ਵਵਰਾਂ ਵ ਚੁਓੀ ੀ। 
 ()  ਏਵ ਜਵੀ ਰਾਨਾ ਯਟਾਂ (ਤ ਵਨਾਂ ਦੀਮਾਂ ਨਓਰਾਂ) ਜ ਓਵਭਲ਼ਨ ਦ ਵਨਮਓੁਤ ਯਓਾਯ ਲਰੋਂ ਭਟਾਫਯ ਤ 
ਅਜ਼ਾਦ ਰਔਾਵਧਓਾਯੀਆਂ ਦ ਵਨਮਭਾਂ ਅਤ ਯਫੂੰ ਧਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏ ਲਾਂਕੂੂੰ  ਵਤਭਾਵੀ ਵਯਯਟਾਂ (ਅਤ ਵਨਾਂ ਦੀਮਾਂ 
ਨਓਰਾਂ) ਦਯਓਾਯ ਵਣ ਤਾਂ ਓਵਭਲ਼ਨ ਇਵਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਭਾਵਣਤ ਰਲਾਣ ਦੀ ਤਜਲੀਜ਼ ਓਯ ੂੰ ਕਦਾ ਵ। 

ਜਵੜਾ ਲੀ  ਵਵੱ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਓਭੀ ੱਟਾ ਭੂੰ ਡੀ ਵਲਚ ੂੰਜੀਓਵਯਤ ਵ ਵ ਲੀ ਆਣੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦੀਆਂ ਭੁਢਰੀਆਂ 
ਵਯਯਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਓਰਾਂ ਜਭਹਾਂ ਓਯਾਲ ਕਾ। 
 

(ਫ) ਵਯਯਟ ਦਾ ਅਓਾਯ; ਫਵੀ-ਔਾਤ, ਅਤ ਅੂੰਦਯਰਾ ਰਔਾ ਰਫੂੰ ਧ; ਆਦਲ਼ *  *  *   

()  ਵਯ ਵ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਵਜਦ ਵਵ ਦੀ ਵਓਭ ਏ ਵਯਰਔ ਦ ਔੂੰ ਡ ੦ਏਰ ਦ ਤਵਵਤ ਦਯਜ ਵਨ ਅਤ ਵਯ 
ਵ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਵਜ ਨੂੂੰ  ਏ ਵਯਰਔ ਦ ਔੂੰਡ ੦ ਦ ਤਵਵਤ ਵਯਯਟਾਂ ਜਭਾਂ ਓਯਲਾਣਾ ਦਯਓਾਯ ਵ ਤਾਂ  ਨੂੂੰ  

ਇਵ ਓਾਯਨਾਂ ਕ -- 
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 (ਆ) ਫਵੀ-ਔਾਤ ਫਣਾ ਤ ਫਯਓਯਾਯ ਯੱਔ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਚ ਰਣ ਦਣ ਦ ਵਵਾਫ ਵਓਤਾਫ ਵਲਚ ਭਨੁਾਫ ਤੀਰ ਨਾਰ 
ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦ ੁਬਾਉ ਦੀ ਠੀਓ ਤਯਹਾਂ ਤ ਾ ਝਰਓ ਵਭਰ; ਅਤ 
(ਫੀ) ਅੂੰ ਦਯਰ ਵਵਾਫ ਔਾਤਆਂ ਦਾ ਵਨਜ਼ਾਭ ਫਣਾ ਅਤ ਫਯਓਯਾਯ ਯੱਵਔ ਜਵੜਾ ਭੁਨਾਫ ਵਦ ਤਓ ਤੱਰੀ ਫਖ਼ਲ਼ 

ਤਯੀਓ ਨਾਰ -- 
(i) ਾਯ ਦਆ ਂਦੀ ੂੰ ਚਾਰਨ ਦੀ ਆਭ ਮਾ ਔਾ ਭਨਜ਼ਯੂੀ ਦ ਭੁਤਾਫਓ ਤਾਭੀਰ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ;  
(ii) ਰਣ ਦਣ ਦ ਭਾਭਰ ਔਾਤਆ ਂਵਲਚ ਦਯਜ ਵਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨੈਂ  ਤਾ ਓਵ (।) ਵਵਾਫਦਵਯ ਦ ਭਓਫਰੂਆਭ ਅੂਰਾਂ 

ਭੁਤਾਫਓ ਭਾਰੀ ਕਲ਼ਵਾਯ ਤਮਾਯ ਓੀਤਮ ਜਾ ਓਣ ਮਾ ਇਵਨਾਂ ਕਲ਼ਵਾਯਾਂ ਤ ਓਈ ਵਯ ਓਟੀ ਰਾਕ ੂਵ ਕਦੀ 
ਵ, ਅਤ (॥) ਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਲਾਫਦਾਯੀ ਲੀ ਫਯਓਯਾਯ ਯਔੀ ਜਾਇਮ; 

(iii) ਯਭਾਇ ਤਓ ਰ੍ਾਈ ਵਯ ੂੰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਭ ਮਾ ਔਾ ਭਨਜ਼ਯੂੀ; ਅਤੀ 

(iv) ਭੁਨਾਫ ਲਓਆ ਂਅੂੰ ਦਯ ਔਾਤਆਂ ਵਲਚ ਦਯਜ ਵਮ ਯਭਾਇ ਫਾਯ ਅੂੰ ਓੜਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਜੂਦਾ ੂੰ ਤੀ ਨਾਰ 
ਤੁਰਨਾ ਓਯ ਓ ਖਾਟ ਲਾਥ ਫਾਯ ਉਵਚਤ ਓਦਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

() (ਆ)  ਦ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯੀ ੁਯੱਵਔਆ ਲਰੋਂ  ਫੂੰ ਧਤ ਭਾਭਰੀਆ ਂਰਈ ਨਭਾਨ  ਦ ਨਾਰ ਓਈ ਲ਼ੁਰਓ 

ਜਾਂ ਅਨੁੱ ਛਦ  ਦ ਤਵਵਤ ਦਇਤਾ ਇ ਉਧਾਯਾ  (  )   ਦ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਵਓ ਲੀ ਭੂਵ ਵਲਬਾਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੂੰ ਭਦਾਯ 

ਏਜੂੰ ੀ  ਦ ਵਯ  ਦ ਨਾਰ ਵਵਮਕ ਵਲੱਚ ਅਵਬਨਏ ਉੱਤ ਰਕਾਇਆ ਜਾਲਕਾ ਇ ਤਯਹਾਂ ਰਈ ਜਓਯ ਇੱਓ ਵਲਬਾਕ ਜਾਂ 

ਏਜੂੰ ੀ  ਦ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਯ  ਦ ਨਾਰ ਵਵਮਕ ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਓਾਯਜ ਭਾਭਰੀਆ ਂਵਲਲ਼ਲ਼, ਅਵਜਵ ਵਲਬਾਕ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ੀ  ਦ 
ਯਾਲ਼ਟਯਤੀ ਅਵਜਵ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਜਾਯੀ ਓਯਣ ਦਾ ਅਵਧਓਾਯ ਅਨੁਾਯ ਵਯ  ਦ ਵਰਔਤੀ ਵਨਯਦਲ਼ ਉੱਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ।  

ਵਯ ਇੱਓ ਵਨਯਦਲ਼ ਇ ੜਾ  ਦ ਅਧੀਨ ਜਾਯੀ ਅੱਕ ਜ ਇ ੜਾ  ਦ ਉਫੂੰ ਧਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਕ ੂਓੀਤਾ ਜਾ ਓਯਣ ਰਈ ਨਭਾਨ  

ਦ ਨਾਰ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਤਥਮੋਂ ਅਤ ਯੀਥਤੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਕਾ ।  ਵਯ ਇੱਓ ਅਵਜਵੀ ਵਨਯਦਲ਼ ,  ਜਦੋਂ ਤੱਓ ਵਰਔਤੀ 

ਯੂ ਵਲੱਚ ਨਲੇਂ ਵਯ ਲਰੋਂ  ਜਾਯੀ ਓਯਣ ਦੀ ਤਾਯੀਔ  ਦ ਇੱਓ ਾਰ  ਦ ਫਾਅਦ ਖ਼ਤਭ ਵ ਜਾਲਕਾ ।   

(ਫੀ )  ਇੱਓ ਭੂਵ ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ,  ਜ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਵਨਯਦਲ਼ ਇ ੜਾ  ਦ ਅਨੁਾਯ ਭੁੱ ਦੀਆ ਂ ਦ 
ਵਲਬਾਕ ਏਜੂੰ ੀ  ਦ ਵਯ ਇੱਓ ਵਯ ਾਯ ਅਵਜਵ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਦੀ ਇੱਓ ੂਯੀ ਪਾਇਰ ਨੂੂੰ  ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਅਤ ,  ਵਯ ਇੱਓ ਾਰ 

ਦੀ  ਅਓਤੂਫਯ ਨੂੂੰ  ਓਯਕਾ ,  ਦਆੁਯਾ ਓਲਯ ਭਾਭਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਓ ਾਯੂੰ ਲ਼ ੂੰਚਾਵਯਤ ਓਯਕਾ ਪਜ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਭਾਂ ਵਲੱਚ 

ਵਛਰ ਾਰ  ਦ ਦਯਾਨ ਦੀ ਔੁਵਪਆ ਉੱਤ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਰਵਤਵਨਿੱਧੀ ਬਾ ਦੀ ਔੁਵਪਆ ਉੱਤ ਥਾਈ ਰਲਯ ਓਭਟੀ ਅਤ ਰਲਯ 

ਓਭਟੀ ਨੂੂੰ  ੀਨੇਟ ।   

()   ਓਈ ਆਯਾਵਧਓ ਪਯਜ ੜਾ () ਦੀਆ ਂਜਯੂਯਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਾਰਣ ਓਯਣ ਵਲੱਚ ਨਾਓਾਭ ਯਵਵਣ ਰਈ ਰਕਾਇਆ ਜਾਲਕਾ 
ਇ ਉਧਾਯਾ  ਦ ਇਰਾਲਾ ਇ ਉਧਾਯਾ  ਦ ਅਨੁੱ ਛਦ  ( )   ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਰਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ।    

()   ਓਈ ਵਲਅਓਤੀ ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ  ਦਯਵਓਨਾਯ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਰਈ ਆਂਤਵਯਓ ਰਔਾ ਓਾਫ ੂਦੀ ਇੱਓ ਰਣਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਰਾਕ ੂਓਯਣ 

ਵਲੱਚ ਅਪਰ ਜਾਂ ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ੜਾ  ( )  ਵਲੱਚ ਲਯਵਣਤ ਵਓ ਲੀ ਵਓਤਾਫ ,  ਵਯਓਾਯਡ ,  ਜਾਂ ਔਾਂਦ ਝੱੂਠ ਵੱਧ ਵਲਕਾ ।   
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()   ਵਓੱਥ ਇੱਓ ਦਾਤਾ ਵ ਜ ੂੰਜੀਵਓਰਤ ਰਤੀਬੂਤੀਮੋਂ  ਦ ਇੱਓ ਲਯਕ ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਨਬੁਾਕ ੦l ਜਾਂ ਜ ਅਨਬੁਾਕ ੦ 
(ਢੀ) ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਨੁਾਯ ੇਂਟਭ ਰਤੀ ਫ਼ ਜਾਂ ਭਤਦਾਨ  ਲ਼ਓਤੀ  ਦ ਨਾਰ ਖੱਟ ਯੱਔਦੀ ਵਯਯਟ ਪਾਇਰ ਓਯਣ 

ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਇੱਓ ਦਾਤਾ ਅਨੁਾਯ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਓੂੰ ਨੀ ਰਈ ਨਭਾਨ ,  ੜਾ  ਦ ਉਫੂੰ ਧਾਂ  ( )  ਦੀ ਰੜ 

ਵੁੂੰ ਦੀ ਵੀ ਵ ਵਓ ਅੱਛਾ ਵਲਲ਼ਲਾ ਵਲੱਚ ਅੱਕ ਲਧਣ ਰਈ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਯੀਥਤੀਆ ਂ ਦ ਤਵਵਤ ਉਵਚਤ ਵੱਦ ਤੱਓ ਰਬਾਲ ,  

ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਖਯਰ ੂਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਪਯਭ  ਦ ਓਾਯਨ ਲੀਅਤ ਨਾਭਾ ਅਤ ਇੱਓ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ  ਦ 
ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਆਂਤਵਯਓ ਰਔਾ ਰਣਾਰੀ  ਦ ੜਾ () ਦ ਨਾਰ ੂੰਕਤ ਨੂੂੰ  ਵਨਅੂੰ ਤਵਯਤ ਓਯਦਾ ਵ ।  ਅਵਜਵੀ ਯੀਥਤੀਆ ਂ

ਵਲੱਚ ਖਯਰ ੂਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਪਯਭ ਅਤ ਓਨੂੂੰ ਨ ਅਤ ਦਲ਼  ਦ ਲਾਯ ਆਯਲ਼ਨੋਂ  ਵਜ ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਪਯਭ ਵਥਤ ਵ 
ਕਲਯਵਨੂੰ ਕ ਰਥਾਲਾਂ  ਦ ਜਾਯੀਓਯਤਾ  ਦ ਲਾਵਭਤਲ ਦੀ ਵਡਕਯੀ ਲ਼ਾਵਭਰ ਵਨ ।  ਇੱਓ ਦਾਤਾ ਵ ਜ ਅੱਛਾ ਵਲਲ਼ਲਾ ਓਯਣ 

ਰਈ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਰਬਾਲ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਓਯਣ  ਦੀ ਓਵਲ਼ਲ਼ ਨੂੂੰ  ਦਯਲ਼ਾਂਦਾ ਅੂੰਤਭ ੜਾ  ()  ਦੀਆ ਂਜਯੂਯਤਾਂ  ਦ ਨਾਰ 

ਾਰਣ ਓੀਤਾ ਵ ਰਓਵਰਨ ਜਾਲਕਾ ।   

 ()  ਇ ਉਧਾਯਾ  ()   ਦ ਅਨੁੱ ਛਦ  ਦ ਲਯਤੋਂ  ਦ ਰਈ ,  ਉਵਚਤ ਆਲ਼ਲਾਨੋਂ   ਦ ਅਤ ਉਵਚਤ ਵਲਥਾਯ  ਦ ਭਾਭਰ  ਵਲੱਚ 

ਵਲਥਾਯ ਅਤ ਬਯਾ ਦੀ ਵਡਕਯੀ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਆਣ ਆ  ਦ ਭਾਭਰੀਆ ਂ ਦ ੂੰਚਾਰਨ ਵਲੱਚ ੱਭਝਦਾਯੀ  ਦ ਅਵਧਓਾਯੀਆ ਂਨੂੂੰ  

ੂੰ ਤੁਲ਼ਟ ਓਯਕਾ  ਦ ਅਵਜਵ ੱਧਯ ਭਤਰੱਫ ਵ ।   *  *  *   

§ ੦ਡੀਡੀ-[੧ ਦ ੱਟ ਅਤੀ ਵਦ ਓਾਯਫਾਯ ਦ ਓਨੂੂੰ ਨ ਦਾ ਦਾ ਫ਼ਆ]। 

 ੱਟ ਜਾਯੀ ਓਯਵਤਆ ਂਰਈ ਭਨਹ ਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਧੂੰਦ  
(ਆ) ਭਨਾਵੀ  
ਇਵ ਵਓ ਲੀ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਵ ਜ ਇੱਓ ਲਯਕ ਅਨਬੁਾਕ ੦l ਜਾਂ ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਜ ੦o ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਔੂੰਡ (ਢੀ)   ਦ ਤਵਵਤ 

ਵਯਯਟ ਪਾਇਰ ਓਯਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਵਨਦਲ਼ਓ ,  ਓਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟ ਰਈ ਅਨੁਾਯ ੂੰਜੀਵਓਰਤ 

ਰਤੀਬੂਤੀਮੋਂ ਰਈ ਕਯ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵ ਜਾਲਕਾ ਅਵਜਵ ਵਨਯਕਭਓਯਤਾ ਜਾਂ ਉਦ ਵਓ ਵਵੱਦਾਯ ਅਵਜਵ ਵਨਯਕਭਓਯਤਾ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ 

,  ਭਰ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯੀਏ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਜਾਂ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ  ਦ ਾਧਨ  ਦ ਾਧਨ ਫਣਾਉਣ ਵਲੱਚ ਬਯਲ਼ਟਤਾੂਯਲਓ ਇੱਓ 

ਰਤਾਲ ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ ਦਾ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ  ਦਾ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ ,  ਜਾਂ ਰਤਾਲ ,  

ਉਵਾਯ ,  ਦਣ ਰਈ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਰਈ ਭੁੱ ਰ ਦਾ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਦਣ ਦੀ ਰਾਵਧਓਯਣ ਨੂੂੰ  ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ  ਦ  -    
()   ਵਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਪਯ ਨੂੂੰ  ਏ ਰਈ-- 

(ਏ)   (i)  ਵਓ ਲੀ ਜਾਂ ਆਣ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਅਵਧਵਨਮਭ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ 

ਓਯਣ,   (ii)  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੀ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ 

ਓਯਣ ਰਈ ਛੱਡ ਵਦੂੰ ਦ ਵਨ, ਜਾਂ (iii) ਵਾਰ ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ,  ਜਾਂ  
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 (ਫੀ)  ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਓਯਣ 

ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,   

ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਾਇਤਾ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  

ਜਾਂ ਲ਼ਾ  ਦ ਵਨਯਦਲ਼ਨ ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ;   
 ()  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਉਦ ਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਉਭੀਦਲਾਯ ਦ 
ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ - - 

 (ਏ) (i)  ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਯਓਾਯੀ ਭਯੱਥਾ , (ii)  
ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਉਤਰਯਣ ਓਯਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਵਨਮਭਓ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਅਵਧਵਨਮਭ 

ਓਯਣ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਜਾਂ  ( iii )  ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ 

ਓਯਣ ਦਾ ਓਯਤੱਲ ਵ,  ਜਾਂ  
 (ਫੀ)  ਉਤਰਯਣ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ, ਯਓਾਯੀ, ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਉਦ ਾਧਨ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ 

ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਣ ਦ ਰਈ। 

ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ 
 ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਾਇਤਾ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  ਜਾਂ ਲ਼ਾ  ਦ 
ਵਨਯਦਲ਼ਨ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ,  ਜਾਂ  
()  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ,  ਜਦੋਂ ਵਓ ਜਾਣਦ ਵਏ ਲੀ ਵਓ ਾਯ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਵੱ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ  ਦ  ਦੀ ਕੱਰ ਓੀਤੀ,  ਦੀ ਲ਼ਓਲ਼ ਓੀਤੀ 

ਜਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਲਕਾ ,  ਜਾਂ ਫਚਨ ਓੀਤਾ ਵ ,  ਰਤੱਔ ਜਾਂ ਯਓਲ਼ ਯੂ ਲਰੋਂ  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ 

ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਓੀ ਵ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ , ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਉਭੀਦਲਾਯ ,   

( ਏ) (i)  ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ,  ਾਯਟੀ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਆਣ ਵਲੱਚ ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਆਣੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ  (ii)  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ,  

ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ 

ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ ਰਈ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਜਾਂ  (iii)  
ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ ਓਯਣ,  ਜਾਂ   
( ਫੀ ) ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ  ਦ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ 

ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਉਦ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ 
ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  

 ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਾਇਤਾ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ, 
ਜਾਂ ਲ਼ਾ  ਦ ਵਨਯਦਲ਼ਨ , ਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ।   
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(ਫੀ) ਯਓਾਯ ਦੀ ਭਾਭਰੂ ਭਤੁਾਫਓ ਓਾਯਲਾਈ ਰਈ ਵਲਯਰੀ ਵਯਵਥਤੀ 
 ਏ ਧਾਯਾ ਦ  ਉ-ਧਾਯਾ (ਆ) ਅਤ (ਜੀ)  ਅਦਾਇਕੀ ਤ ਰਾਕੂ ਨਵੀਂ ਵਲ ਕਾ ਜਵੜੀ ਓਵ ਵਓ ਫਦੀ ਫ੍ਯ, 

ਯਾਜਨੀਵਤਓ ਦਰ ਮਾ ਵਦ ਓਯਭਚਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਏ ਭਓਦ ਓੀਤੀ ਜਾਲ ਓਵ ਯਓਾਯੀ ਯ, ਯਾਜਨੀਵਤਓ ਦਰ ਦ ਓਯਭਚਾਯੀ 
ਓਰੋਂ ਭਾਭੂਰ ਭੁਤਾਫਓ ਓਭ ਓਯਲਾਮਾ ਜਾਲ ਮਾ ਓਭ ਨੂੂੰ  ਛਤੀ ਓਯਲਾਮਾ ਜਾਲ। 

(ੀ) ਓਾਯਾਤਭਓ ਯੱਵਔਆ  
(ਆ)   ਦ ਤਵਵਤ ਜਾਂ (ਜੀ) ਇਵ ਵ ਵਓ ਔੂੰਡ ਦ ਓੂੰ ਭਾਂ ਰਈ ਇੱਓ ਓਾਯਾਤਭਓ ਫਚਾਲ ਵਲਕਾ - 
 ()  ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਉਵਾਯ, ਰਤਾਲ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ,  ਵਰਵਔਆ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ 

ਦਰ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਦਲ਼  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਅਤ ਵਨਮਭਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਵਨਮਭਓ ੀ, ਜਾਂ 
()  ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਉਵਾਯ, ਰਤਾਲ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ, ਯ ਅਤ ਰਾਵਜੂੰ ਕ  ਦ ਔਯਚ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਇੱਓ 

ਉਵਚਤ ਅਤ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਯਚ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਾਯਟੀ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਲਰੋਂ ਔਯਚ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ,  ਜਾਂ 

ਉਭੀਦਲਾਯ ਅਤ ਵੱਧ ਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ ੀ  -   
(ਏ)  ਨੂੂੰ  ਫੜਾਲਾ ਦਣ, ਨਭੁਾਇਲ਼,  ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲਆਵਔਆ ਜਾਂ, ਜਾਂ  
 (ਫੀ)  ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ੀ ਉਦ ਨਾਰ ਇੱਓ ੂੰ ਧੀ ਦ ਵਨਲ਼ਾਦਨ ਜਾਂ ਨਭੁਾਇਲ਼ ।   

(ਡੀ) ਅਟਯਨੀ ਜਨਰ ਰ ਲੱਰੋਂ ਵਦਲ਼ਾਲਾਂ 
ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ( ਈ )  ਵਦਲ਼ਾਵਨਯਦਲ਼  ਅਕਤ, ੧੦੦  ਦ ਫਾਅਦ ਨਵੀਂ ,  ਫਾਅਦ ਵਲੱਚ ਦੀ ਤੁਰਣਾ ਵਲੱਚ  ਭਵੀਨੇ  ਦ 
ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਜ਼ਭਾਨਤ ਅਤ ਵਕਯਲੀ ਓਵਭਲ਼ਨ ,  ਲਣਜ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਲਾਯ ਰਵਤਵਨਿੱਧੀ,  ਯਾਜ  ਦ ਓੱਤਯ 

,  ਓੱਤਯ ਅਤ ਔਜਾਨੇ ਦ ਓੱਤਯ  ਦ ਨਾਰ ਯਾਭਯਲ਼  ਦ ਫਾਅਦ ਅਤ ਫਾਅਦ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਾਯਲਜਵਨਓ ਨੋਵਟ ਅਤ 
ਵਟੱਣੀ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਲਰੋਂ ਾਯ ਇੱਛਓ ਆਦਭੀਆ ਂ ਦ ਵਲਚਾਯਾਂ ,  ਓੀ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਨਾਰ ੀਭਾ  ਦ ਅਨੁਾਰਨ 

ਲਧਾਇਆ ਜਾਲਕਾ ਅਤ ਲਾਯ ਭੁਦਾਏ  ਦ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਅਤ ਭਈ  ਦ ਅੱਕ ਲ਼ਟੀਓਯਨ  ਦ ਦੁਆਯ 
ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ੂੰ ਓਰ  ਦ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਓਯਣ ਰਈ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਕਾ ਅਤ ਵੱਦ ਤੱਓ 

ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਅਤ ਉਵਚਤ ਭੁੱ ਦਾ  -   

 ()  ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਰਓਾਯ  ਦ ,  ਵਨਵਯਆਤ ਵਲਓਯੀ ਵਲਲਥਾ ਅਤ ਲਾਯ ੂੰ ਧੀ ,  ਜ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ 

ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ ,  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਦਾ ਵ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ 

conformance ਵਲੱਚ ਵਲਕ ਦ ਇੱਓ ਵਜਵ ਰਓਾਯ  ਦ ਨਾਰ ਜੁਡ ਦਾ ਲਯਣਨ ਵਦਲ਼ਾਵਨਯਦਲ਼;  ਅਤ 
()  ਇੱਓ ਵਜਵ ਏਵਤੀਮਾਤੀ ਵਯਓਰੀਆ ਵ ਜ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਓ ਲਿੱਵਛਓ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ 

ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ  ਦ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਵਲਬਾਕ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਭਾਨ ਓਯ ੱਓਦ ਵਨ।  
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 ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਵਦਲ਼ਾ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਅਤਰਓਵਯਆਲਾਂਵਛਰ  ਲਾਓ ਵਲੱਚ subchapter ਦੂਯਾ ਅਤ ਵਯਰਔ   ਦ ਅਵਧਆਏ   

ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਵਦਲ਼ਾ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਅਤਰਓਵਯਆਲਾਂਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਨੁਾਯ ਵਓਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਵਓ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਵਧਆਏ  ਦ 
ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਜਾਯੀ ਓਯਕਾ।  

(ਈ) ਅਟਯਨੀ ਜਨਰ ਰ ਦੀਆ ਂਤਜਲੀਜਾਂ 
 ()  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਉਮਓੁਤ ਵਲਬਾਕਾਂ ਅਤ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦੀਆ ਂਏਜੇਂੀਆ ਂ ਦ ਨਾਰ ਯਾਭਯਲ਼  ਦ ਫਾਅਦ ਅਤ 
ਾਯਲਜਵਨਓ ਨੋਵਟ ਅਤ ਵਟੱਣੀ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਲਰੋਂ ਾਯ ਇੱਛਓ ਆਦਭੀਆ ਂ ਦ ਵਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ  ਦ 
ਫਾਅਦ ,  ਇੱਓ ਵਯਓਰੀਆ ਦੀ conformance ਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਲਰੋਂ  ਵਲਲ਼ਲ਼ ਜਾਂਚ ਓਯਣ ਰਈ ਰਤੀਓਵਯਆਲਾਂਰਦਾਨ 

ਦੀ ਥਾਨਾ ਓਯਕਾ ਨੀਆ ਂਭਜੂਦ ਵਯਲਯਤਨ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  
ਚਾਰ ਚਰਣ ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ ਰਾਤ ਓਯਣ  ਦ ਫਾਅਦ ਫ਼ ਵਦਨਾਂ  ਦ ਅੂੰਦਯ ਉ ਅਨਯੁਧ  ਦ 

ਜਲਾਫ ਵਲੱਚ ਏਓ ਯਾਏ  ਜਾਯੀ ।  ਯਾਏ ਯਾਜ ਓਯਕਾ ਚਾਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਓੁੱ ਝ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਚਾਰ ਚਰਣ,  ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ 

ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ ,  ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨ ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ।  ਯਾਏ ਰਈ ਇਰਾਲਾ 

ਅਨਯੁਧ ਵਯ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਬਾਲੀ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵ ਵਓ ਯ ਵ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ 
ਵਛਰ ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਦਾਇਯ ।  ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਰਾਕ ੂਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਵਓ ਲੀ ਵਰਆਇਆ 

ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ,  ਉੱਥ ਇੱਓ rebuttable ਅਨਭੁਾਨ ਵਲਕਾ ਵਓ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵ ,  ਜ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਲਰੋਂ ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ 

ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਵਜਦ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਏਓ ਯਾਏ  ਜਾਯੀ ਓੀਤਾ ਵ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ 
ਭਾਨ ਵ ਵਲਬਾਕ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ  ਦ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਨੁਾਰਨ ਵਲੱਚ ਵ ।  ਇ 

ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਭੁਾਨ ਦੁਆਯਾ rebutted ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ ਰਭਾਣ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ਵ ।  ਇ ਅਨੁੱ ਛਦ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ 

ਅਨਭੁਾਨ ਨੂੂੰ  ਲਔਦ ਵਏ ,  ਇੱਓ ਅਦਾਰਤ ਵਵਤ ਾਯ ਯੂੰਕ ਦਾ ਓਾਯਓਾਂ ,  ਬਾਯ ਰਵਓਨ ਓੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਲ਼ ਓਯਣ ਰਈ ੀਵਭਤ 

ਨਵੀਂ ਵ 
 ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਠੀਓ ਅਤ ਾਯਾ ੀ ਅਤ ਚਾਵ ਉਵ ਵਓ ਲੀ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦਆੁਯਾ ਰਾਤ ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ 

ਚਾਰ ਚਰਣ ਦ ਦਾਇਯ  ਦ ਅੂੰਦਯ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ। ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਅਵਧਆਏ  ਦ subchapter II ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਨੁਾਯ 

ਇ ੜਾ  ਦ ਦਆੁਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਯਓਰੀਆ ਥਾਤ ਓਯਕਾ  ਵਯਰਔ ਅਤ ਉ ਵਯਓਰੀਆ ਦੀ ਵਓ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਵਧਆਏ   ਦ 
ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ।   

 ()  ਵਓ ਲੀ ਦਤਾਲਜ਼ ਜਾਂ ਵਯ ਾਭਕਯੀ ਵ, ਜ ਓਯਣ ਰਈ ਰਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵ  ਦ ਦਆੁਯ ਰਾਤ ਓੀਤਾ,  ਜਾਂ ਨੀਆ ਂਵਲਬਾਕ 

ਜਾਂ ੜਾ (  ਦ ਤਵਵਤ ਥਾਤ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਤਵਵਤ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਲਰੋਂ  ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ  ਦ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰ ਧ ਵਲੱਚ ਵਓ ਵਯ ਜਾਂ 
ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਵਲਬਾਕ ਏਜੂੰ ੀ ਵਲੱਚ ਵਤਆਯ  )  ,  ਵਯਰਔ  ਦੀ ਧਾਯਾ   ਦ ਤਵਵਤ ਰਓਟੀਓਯਣ ਲਰੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਵ 
ਓਦਾ ਵ ਅਤ ਨਵੀਂ ਓਯਕਾ ,   ਦ ਇਰਾਲਾ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਵਵਭਤੀ  ਦ ਨਾਰ ਾਯਲਜਵਨਓ ਯੂ ਲਰੋਂ  ਉਰੱਫਧ ਓਯਾਇਆ ,  ਦੀ 
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ਯਲਾਵ ਓੀਤ ਵਫਨਾਂ ਵਓ ਓੀ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ ਜਾਂ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਤੀਵਓਯਆ ਲਰੋਂ  ਵਵਰਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਦਾ ਅਨਯੁਧ ਓੱਢ ਰੈਂਦਾ ਵ ਇੱਓ ਰਤੀਵਓਯਆ ਰਾਤ ।   

()  ਓਈ ਲੀ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਜ ੜਾ ()   ਦ ਤਵਵਤ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਈ ਅਨਯੁਧ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ 
ਅਨਯੁਧ  ਦ ਭੇਂ ਲਰੋਂ ਵਵਰਾਂ ਲਾ ਰਣ ਦਾ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਅਨਯੁਧ  ਦ ਜਲਾਫ ਵਲੱਚ ਏਓ ਯਾਏ  ਭੁੱ ਦੀਆ ਂਵ 
ਓਦਾ ਵ।  ਓਈ ਤਾਂ ਲਾ ਰ  ਵਰਆ ਅਨਯੁਧ ਓਈ ਜਯ ਜਾਂ ਰਬਾਲ ਵਲਕਾ ।   

 ()  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਲਕਾ ਅਵਧਓਤਭ ਾਵਧਅ ਵੱਦ ਤੱਓ ,  ਭੇਂਤ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਵਨਵਯਆਤਓੋਂ ਅਤ ਛਟ ਵਲਅਲਾ ਂਲਰੋਂ 

ਫੂੰ ਧਤ ਭੁੱ ਦੀਆ ਂਉੱਤ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਲਓੀਰ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ ਵਲੱਚ ਅਭਯਥ ਯਵ ਵਨ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਉਫੂੰ ਧ ਓਯਣ ਰਈ ਨਭਾਨ  

ਦ ਨਾਰ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਵਲਲ਼ਾ ਵਲੱਚ ਭਾਯਕਦਯਲ਼ਨ ਰਦਾਨ ਓਯਦ ਵਨ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ 
ਨੂੂੰ ।  ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਭਾਯਕਦਯਲ਼ਨਰਤੀਓਵਯਆਲਾਂਰਈ ੜਾ  ਦ ਅਧੀਨ ਅਨਯੁਧ  ()  ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਬਾਲੀ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਭਾਨ  ਦ 

ਵਲਲ਼ਾ ਤੱਓ ੀਵਭਤ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਨੀਆ ਂਭਜੂਦ ਵਯਲਯਤਨ ਇ ਅਨਬੁਾਕ ਅਤ ਅਨੁਾਰਨ ਵਜੂੰ ਭਦਾਯੀਆ ਂਦਾ ਅਤ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ 
ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਦਨਦਾਯੀਆ ਂ ਦ ਇੱਓ ਵਜਵ ਲ਼ਟੀਓਯਨ ਦੀ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੀਤੀ 
ਵਲਬਾਕ  ਦ ਨਾਰ।    

(ਏ) ਵਯਬਾਲ਼ਾ   
ਔੂੰਡ  ਦ ਰ ਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ:   

()  ਇੱਓ )  ਲ਼ਫਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ  ਦ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਜਾਂ ਓਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਬਾਕ ,  

ਏਜੂੰ ੀ ,  ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਇੱਓ 

ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਲਰੋਂ  ਅਵਬਨਏ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਵਲਬਾਕ ,  ਏਜੂੰ ੀ ,  ਜਾਂ ਾਧਨ ,  ਜਾਂ ਰਈ 

ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ ਲੱਰ ਲਰੋਂ।   

ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ  ( ਏ )  ( ਫੀ ),  ਇਦਾ ਭਤਰੱਫ ਲ਼ਫਦ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  (I)  ਇੱਓ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ 

ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਨਾਵਭਤ ਵ ਧਾਯਾ  ਰਈ ਅਨੁਾਯ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨਾਂ ਉਂਭੁਓਤੀ ਅਵਧਵਨਮਭ  (  U. S. C. § 

੦੦); ਜਾਂ  
 (ii)  ਵਓ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ ਯਾਲ਼ਟਯਤੀ ਦੁਆਯਾ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਇ ਔੂੰਡ ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ 

ਨਾਵਭਤ ਓੀਤਾ ਵ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਆਦਲ਼ ਦੀ ਪਡਯਰ ਯਵਜਟਯ ਵਲੱਚ ਰਓਾਲ਼ਨ ਦੀ ਤਾਯੀਔ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਬਾਲੀ ਵ। 

 ()  (ਏ)   ਦ ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ  ਦ ਭਨ ਦੀ ਯਾਜ ਚਾਰ ਚਰਣ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ, ਇੱਓ ਵਯਵਥਤੀ ਰਈ ਨਭਾਨ  ਦ ਨਾਰ ਜਾਣਨੇ ਵ,  
ਜਾਂ ਜਓਯ ਇੱਓ ਨਤੀਜਾ  -   
(i)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਤਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ  ਦ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵਲੱਚ ਨੱਥੀ ਵ ,  ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ ਵਲੱਚ 

ਭਜੂਦ ਵ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਨਤੀਜ ਓਾੀ ਓੁੱ ਝ ਓਯਣ ਰਈ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ, ਜਾਂ   
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(ii)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਇੱਓ ਦਰੜ ਵਲਲ਼ਲਾ ਵ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਯੀਥਤੀਆ ਂਲਰੋਂ ਭਜੂਦ ਵ ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਨਤੀਜ ਰਈ 

ਵੁੂੰ ਦ ਵ ਓਾੀ ਓੁੱ ਝ ਵ।   

(ਫੀ)  ਜਦੋਂ ਇੱਓ ਦਲ਼ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਵਯਵਥਤੀ  ਦ ਅਤੀਤਲ  ਦ ਵਕਆਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ ,  ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਕਆਨ ਜਓਯ 

ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ  ਦ ਅਤੀਤਲ ਦੀ ਇੱਓ ਉੱਚ ੂੰ ਬਾਲਨਾ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਤਾ ਵ ,  ਜਦੋਂ ਤੱਓ ਵਓ ਵਲਅਓਤੀ 
ਲਾਤਲ ਵਲੱਚ ਭੂੰ ਨਣਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ ਥਾਤ ਵ।   

 () (ਏ) ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ ਓਲਰ ਇੱਓ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵ ਜ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਵ ਅਤ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ 

ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ - 
(I)  ਯਵਭਟ ,  ਰਾਇੇਂ ਜਾਂ ਵਯ ਯਓਾਯੀ ਦਤਾਲਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਦਲ਼ ਵਲੱਚ ਲਾਯ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ 

ਵਲਅਓਤੀ ਰਾਇਓ ; 

 (ii)  ਰੂੰ ਓਯਣ ਲੀਜਾ ਅਤ ਓੂੰ ਭ ਦ ਆਦਲ਼ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਓਾਯੀ ਓਾਕਜਾਤ ;    

(iii)  ੁਵਰ ਵਵਪਾਜ਼ਤ ,  ਭਰ ਰਣ ਅ ਅਤ ਲੂੰ ਡ ,  ਜਾਂ ਭਇਫੱਧਨ ੂੰ ਧੀ  ਦ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਜਾਂ ਦਲ਼ ਬਯ ਵਲੱਚ ਲਤਾਂ  ਦ ਾਯਕਭਨ 

ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ ਜਾਂਚ  ਦ ਨਾਰ ਜੁਡ ਜਾਂਚ ਰਦਾਨ ;    

(iv)  ਪਨ ਲਾ ,  ਵਫਜਰੀ ,  ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਆੂਯਤੀ ਰਦਾਨ ਓਯਣ ,  ਰਦਾਨ ਅਤ ਉਤਯਾਈ ਓਾਯਕ ,  ਜਾਂ ਵਕਯਾਲਟ ਲਰੋਂ 
ਕਯਭਜਫੂਤ ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਯੱਵਔਆ,  ਜਾਂ   
(v)  ਇੱਓ ਭਾਨ ਓੁਦਯਤ ਦ ਓੂੰ ਭਾਂ।   

( ਫੀ )  ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾਯੱਲਾਈ ,  ਜਾਂ ਓੀ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਵਓ ਲੀ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਲ਼ਾਵਭਰ ਨਵੀਂ 
ਓਯਦਾ ,  ਓਯਣ ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ ਇਨਾਭ ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ  ਦ ਨਾਰ ਓੂੰ ਭ-ਓਾਜ ਜਾਯੀ ਯੱਔਣ  ਦ ਰਈ ,  ਜਾਂ ਵਓ 
ਲੀ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਲ਼ਾਵਭਰ ਰਾ ਰਣ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ ਰਈ ਇਨਾਭ ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ 

ਰਈ ਇੱਓ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਤਾਵਵਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ  ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ ਜਾਯੀ ਵ ।   

(ਜੀ) ਲਟਾਲਾਂ ਅਵਧਓਾਯ-ਔਤਯ 

()  ਇਵ ਲੀ ਵਓ ਲੀ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਯਾਜ,  ਔਤਯ,  ਅਵਧਓਾਯ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ 
ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਇੱਓ ਯਾਜਨੀਤਓ ਉਔੂੰਡ ਉਦ ਤਵਵਤ ਆਜਵਜਤ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਰਈ ਕਯ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਕਾ ਅਤ ਜ ੂੰਜੀਵਓਰਤ 

ਰਤੀਬੂਤੀਮੋਂ  ਦ ਇੱਓ ਲਯਕ ਔੂੰਡ  ਦ ਅਨੁਾਯ ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਜਾਂ  ਵ ਜ ਇ ਵਯਰਔ ਦੀ ਧਾਯਾ  (ਡੀ) ਦ ਤਵਵਤ 

ਵਯਯਟ ਪਾਇਰ ਓਯਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ,  ਜਾਂ ਵਓ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਇੱਓ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਵਨਦਲ਼ਓ ,  

ਓਯਭਚਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਵਨਯਕਭਓਯਤਾ ਜਾਂ ਉਦ ਅਵਜਵ ਵਨਯਕਭਓਯਤਾ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ,  ਬਯਲ਼ਟਤਾੂਯਲਓ ਇੱਓ ਰਤਾਲ ,  

ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ ਦਾ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ  ਦਾ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ ,  ਜਾਂ ਰਤਾਲ ਨੂੂੰ  ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ ਵਲੱਚ 

ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਫਾਵਯ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ  ਦ ਵਵੱਦਾਯ  ਦ ਏਜੂੰ ਟ  ,  ਉਵਾਯ ,  ਫਚਨ  ਦ ,  ਜਾਂ ਰਾਵਧਓਯਣ ਭੁੱ ਰ  

ਦ ਓੁੱ ਝ ਆਦਭੀਆ ਂਜਾਂ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਅੱਕ ਯਾਕਯਾਪ ਵਲੱਚ ਟ (), ()   ਦ ਵਓ ਲੀ  ਦ ਯਵੀ ਵ, ਅਤ ( ) (ਆ)  ਇ ਉਧਾਯਾ  ਦ 
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ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਅੱਕ ਉ ਵਲੱਚ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਦ ਵਨ ,  ਬਰ  ਵੀ ਵ ਵਓ ਓੀ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਜਾਂ ਅਵਜਵ 
ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਏਜੂੰ ਟ,  ਜਾਂ ਵਵੱਦਾਯ ਭਰ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਰਤਾਲ,  ਉਵਾਯ ,  

ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਫਚਨ  ਦ ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ  ਦ ਾਧਨ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਦਾ ਵ ,  ਜਾਂ ਰਾਵਧਓਯਣ ।   ()  ਇ 

ਉਧਾਯਾ ਵਲੱਚ ਲਯਤ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ,  ਲ਼ਫਦ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਵਲਅਓਤੀ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਇੱਓ ਯਾਲ਼ਟਯੀ  (ਦ 
ਯੂ ਵਲੱਚ ਆਲਯਜਨ ਅਤ ਯਾਲ਼ਟਯੀਇਤਾ ਅਵਧਵਨਮਭ ਦੀ ਧਾਯਾ ਫ਼  (੦ ਮੂਏੀ § ਫ਼ )  ਵਲੱਚ ਵਯਬਾਵਲ਼ਤ )  ਜਾਂ ਵਓ 

ਵਨਕਭ ,  ਾਂਝ ,  ੂੰਖ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਟਾਓ ਓੂੰ ਨੀ ,  ਲਾਯ ਵਲਲ਼ਲਾ ,  ਅਵਨਕਵਭਤ ੂੰਕਠਨ ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ 

ਅਭਯੀਓਾ ਜਾਂ ਵਓ ਯਾਜ ,  ਔਤਯ ,  ਅਵਧਓਾਯ ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ ,  ਜਾਂ ਉਦ ਵਓ ਲੀ ਯਾਜਨੀਤਓ 

ਉਔੂੰਡ  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਆਜਵਜਤ ਇੱਓਭਾਤਯ ਲਾਵਭਤਲ ।   

§ ੦ ਡੀਡੀ-। ਦੀ ਓਾਯਫਾਯਾਂ ਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਧੂੰਦ ਤ ਾਫੂੰ ਦੀਆ ਂ 
(ਆ) ਭਨਾਵੀ 
ਇਵ ਵਓ ਲੀ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ,  ਇੱਓ ਦਾਤਾ ਜ ੦ ਡੀਡੀ -  ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਨਬੁਾਕ ਵਲੱਚ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ,  
ਵਨਦਲ਼ਓ ,  ਓਯਭਚਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਏਜੂੰ ਟ ਜਾਂ ਉਦ ਵਓ ਅਵਜਵ ਖਯਰ ੂਲੱਰ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ਅੂੰਲ਼ਬਾਕੀ ਰਈ 

ਵਲਲ਼ਾ ਵ  ਦ ਇਰਾਲਾ ਵਯ ਰਈ ਕਯ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਕਾ ਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ,  ਭਰ  ਦ ਲਯਤ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਓ ਰਤਾਲ ,  

ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ ਦਾ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ  ਦਾ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ ,  ਜਾਂ ਰਤਾਲ,  ਉਵਾਯ,  ਦਣ ਰਈ 

ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਰਾਵਧਓਯਣ ਨੂੂੰ  ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ ਵਲੱਚ ਬਯਲ਼ਟਤਾੂਯਲਓ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ  ਦ ਾਧਨ ਰਈ ਭੁੱ ਰ ਦਾ ਓੁੱ ਝ ਲੀ  ਦ   
()   ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ -- 
 (ਏ) (i)  ਵਓ ਲੀ ਜਾਂ ਆਣ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਅਵਧਵਨਮਭ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ 

ਓਯਣ ,   ( ii )  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੀ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ 

ਓਯਣ ਰਈ ਛੱਡ ਵਦੂੰ ਦ ਵਨ ,  ਜਾਂ  ( iii )  ਵਾਰ ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ,  ਜਾਂ  

(ਫੀ) ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਓਯਣ ਨੂੂੰ  

ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,   

ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ ,  ਜਾਂ ਲਾਯ ਵਨਯਦਲ਼ਨ ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  
ਦ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਵਾਇਤਾ;   
 ()  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਉਦ ਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਉਭੀਦਲਾਯ  ਦ 

ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ  - -  

 (ਏ)  (i)  ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਯਓਾਯੀ ਭਯੱਥਾ ,   (ii)  
ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ,  ਯਓਾਯੀ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਉਤਰਯਣ ਓਯਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਵਨਮਭਓ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਅਵਧਵਨਮਭ 
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ਓਯਣ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ,  ਜਾਂ  (iii)  ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ 

ਓਯਣ ਦਾ ਓਯਤੱਲ ਵ, ਜਾਂ  
(ਫੀ) ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ, ਯਓਾਯੀ, ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਰਈ ਆਣ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਉਦ ਾਧਨ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ 

ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਉਤਰਯਣ 
 ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ,  ਜਾਂ ਲਾਯ ਵਨਯਦਲ਼ਨ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  
ਦ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਵਾਇਤਾ;    
(  )  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ,  ਜਦੋਂ ਵਓ ਜਾਣਦ ਵਏ ਲੀ ਵਓ ਾਯ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਵੱ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ  ਦ  ਦੀ ਕੱਰ ਓੀਤੀ ,  ਦੀ ਲ਼ਓਲ਼ 

ਓੀਤੀ ਜਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਲਕਾ ,  ਜਾਂ ਫਚਨ ਓੀਤਾ ਵ,  ਰਤੱਔ ਜਾਂ ਯਓਲ਼ ਯੂ ਲਰੋਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ 
ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਓੀ ਵ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ,   ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਉਭੀਦਲਾਯ,   

( ਏ) (i)  ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਆਣ ਵਲੱਚ ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਆਣੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ  ( ii )  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ,  

ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ 
ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ ਰਈ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ , ਜਾਂ (iii)  
ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ ਓਯਣ, ਜਾਂ   

B( ਫੀ )  ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ  ਦ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ 

ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਉਦ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ 
ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ,  

 ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ ,  ਜਾਂ ਲਾਯ ਵਨਯਦਲ਼ਨ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  
ਦ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ।    

(ਫੀ) ਯਓਾਯ ਦੀ ਭਾਭਰੂ ਭਤੁਾਫਓ ਓਾਯਲਾਈ ਰਈ ਵਲਯਰੀ ਵਯਵਥਤੀ 
ਏ ਧਾਯਾ ਦ  ਉ-ਧਾਯਾ (ਆ) ਅਤ (ਜੀ)  ਅਦਾਇਕੀ ਤ ਰਾਕੂ ਨਵੀਂ ਵਲ ਕਾ ਜਵੜੀ ਓਵ ਵਓ ਫਦੀ ਫ੍ਯ, 

ਯਾਜਨੀਵਤਓ ਦਰ ਮਾ ਵਦ ਓਯਭਚਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਏ ਭਓਦ ਓੀਤੀ ਜਾਲ ਓਵ ਯਓਾਯੀ ਯ, ਯਾਜਨੀਵਤਓ ਦਰ ਦ ਓਯਭਚਾਯੀ 
ਓਰੋਂ ਭਾਭੂਰ ਭੁਤਾਫਓ ਓਭ ਓਯਲਾਮਾ ਜਾਲ ਮਾ ਓਭ ਨੂੂੰ  ਛਤੀ ਓਯਲਾਮਾ ਜਾਲ। 

 (ੀ) ਓਾਯਾਤਭਓ ਯੱਵਔਆ  
  (ਆ)  ਜਾਂ (i)   ਦ ਤਵਵਤ ਓਾੱਯਲਾਈ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਓਾਯਾਤਭਓ ਫਚਾਲ ਵਲਕਾ -   
 ()  ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਉਵਾਯ ,  ਰਤਾਲ ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ ,  ਵਰਵਔਆ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ 

ਦਰ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਦਲ਼  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਅਤ ਵਨਮਭਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਵਨਮਭਓ ੀ ,  ਜਾਂ 



11 
 

() ਬੁਕਤਾਨੇ ,  ਉਵਾਯ, ਰਤਾਲ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ ,  ਯ ਅਤ ਰਾਵਜੂੰ ਕ  ਦ ਔਯਚ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਇੱਓ 

ਉਵਚਤ ਅਤ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਯਚ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਾਯਟੀ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਲਰੋਂ ਔਯਚ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ,  ਜਾਂ 
ਉਭੀਦਲਾਯ ਅਤ ਵੱਧ ਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ ੀ  - -  

(ਏ)  ਨੂੂੰ  ਫੜਾਲਾ ਦਣ, ਨਭੁਾਇਲ਼, ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲਆਵਔਆ ਜਾਂ, ਜਾਂ  
(ਫੀ)  ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ੀ ਉਦ ਨਾਰ ਇੱਓ ੂੰ ਧੀ  ਦ ਵਨਲ਼ਾਦਨ ਜਾਂ ਨਭੁਾਇਲ਼ ।                                                                                                                                                  

(ਡੀ) ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਚਾਯਾਜਈ  

()  ਜਦੋਂ ਇਵ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਈ ਜ਼ਾਵਯ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਵਓ ਵਓ ਲੀ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਜ ਇ ਔੂੰਡ ਉੱਤ ਰਾਕ ੂ,  ਜਾਂ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਵਨਦਲ਼ਓ ,  ਓਯਭਚਾਯੀ ,  ਏਜੂੰ ਟ ,  ਜਾਂ ਉਦ ਵਵੱਦਾਯ ,  ਵਲੱਚ ਰੱਕੀ ਵਈ ਵ,  ਜਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੱਥੀ ਓਯਣ ਰਈ 

ਵਓ ਲੀ ਵਓਰਵਤਅ ਜਾਂ ਅਵਬਆ  ਦ ਇੱਓ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਦਾ ਕਠਨ ਵਲੱਚ, (ਆ)  ਉਧਾਯਾ ਜਾਂ ਇ ਔੂੰਡ  (i), ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ,  ਆਣ 
ਵਲਲਓ ਲਰੋਂ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਇੱਓ ਉਮੁਓਤ ਵਜਰਾ ਅਦਾਰਤ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਰਆਉਣ ਰਈ ਅਵਜਵ 
ਓਾਯਜ ਜਾਂ ੁਬਾਅ ਆਵਦਲ਼ਟ ਓਯਣਾ ਅਤ ਇੱਓ ਉਵਚਤ ਵਲਔਾਉਣ ਉੱਤ ,  ਇੱਓ ਥਾਈ ਵਨਲ਼ਧਾਵਕਆ ਜਾਂ ਇੱਓ ਅਥਾਈ ਵਨਯਧਓ 

ਆਦਲ਼ ਫਾਂਡ  ਦ ਵਫਨਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਲਕਾ।   

 () ਵਓ ਲੀ ਨਾਕਵਯਓ ਜਾਂਚ ਵ ਜ ,  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦੀ ਯਾਏ ਵਲੱਚ,  ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਅਤ ਇ ਔੂੰਡ ਨੂੂੰ  ਰਾਕ ੂਓਯਣ ਰਈ ਉਵਚਤ ਵ  
ਦ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  designee ਵੁੂੰ  ਅਤ affirmations , ਆਓਾਯਓ ਕਲਾਵਾਂ ਰਲ਼ਾਨ,  ਰਭਾਣ ਰ  ,  
ਅਤ ਲ਼ਓਤ ਵਨ ਵਓ ਲੀ ਵਓਤਾਫਾਂ ,  ਓਾਕਜ,  ਜਾਂ ਵਯ ਦਤਾਲਜ਼ ਜ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ੱਭਝ ਯੂੰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਜਾਂਚ 

ਰਈ ਾਭਕਯੀ  ਦ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਰੜ ਵ ।  ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਜਯੀ ਅਤ ਦਤਾਲਜੀ ਰਭਾਣ  ਦ ਉਤਾਦਨ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ 

ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਜਕਹਾ ਵ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਔਤਯ ,  ਅਵਧਓਾਯ ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ ਲਰੋਂ  ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਓਦਾ ਵ 
,  ੁਣਲਾਈ  ਦ ਵਓ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਥਾਨ ਉੱਤ।  ਯਓਲ਼ੀ  ਦ ਭਾਭਰ  ਵਲੱਚ 

() ਜਾਂ ਇੱਓ ਆਓਾਯਓ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਯੀ ਓੀਤ ਕਏ ਵ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਦਾ ਾਰਣ ਓਯਣ ਲਰੋਂ ਇਨਓਾਯ,  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ 

ਓਲ਼ਤਯਾਵਧਓਾਯ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਚੋਂ ਅਵਜਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਓਾਯਲਾਵੀ ਉੱਤ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ  ਦ ਅੂੰਦਯ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਵਓ ਲੀ 
ਅਦਾਰਤ ਦੀ ਵਾਇਤਾ  ਦ ਐਰਾਨ,  ਜਾਂ ਵ ਓਦਾ ਵ ਵਜੱਥ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਯਵਵੂੰਦਾ ਵ ਜਾਂ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਲਾਯ ਉੱਤ ਵਾਜਯੀ 
ਅਤ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤ ਵਓਤਾਫਾਂ ,  ਓਾਕਜ ,  ਜਾਂ ਵਯ ਦਤਾਲਜਾਂ  ਦ ਉਤਾਦਨ  ਦ ਕਲਾਵੀ ਦੀ ਰੜ ਵਲੱਚ।  ਅਵਜਵੀ ਓਈ ਲੀ ਅਦਾਰਤ 

ਇੱਓ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  designee ਲਰੋਂ ਵਵਰਾਂ ਵਲਔਾਈ ਵਦੂੰ ਦ ਵਨ ,  ਉੱਥ 
ਵਯਓਾਯਡ ਉਤਾਦਨ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  ਜਓਯ ਅਵਜਵਾ ਵ ਤਾਂ ਆਦਲ਼ ਵਦੱਤਾ ਵ ,  ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਕਲਾਵੀ ਦਣ ਰਈ ਜਾਂਚ  ਦ ਤਵਵਤ 

ਕੱਰ ਛੂ ਆਦਲ਼ ਜਾਯੀ ਓਯ ੱਓਦ ਵਨ ।  ਵਓ ਲੀ ਅਦਾਰਤ  ਦ ਅਵਜਵ ਆਦਲ਼ ਦਾ ਾਰਣ ਅਪਰਤਾ ਉਦੀ ਅਲਭਾਨਨਾ ਦ ਯੂ 

ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਦੂੰ ਵਡਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ।   
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ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਭਾਭਰ  ਵਲੱਚ ਾਯ ਵਯਓਰੀਆ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਜਰਹ  ਵਜ ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਯਵਵੂੰਦਾ ਵ ਜਾਂ ਾਇਆ ਜਾ ਓਦਾ ਵ 
ਵਲੱਚ ਯਵਆ ਜਾ ਓਦਾ ਵ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਵਲੱਚ ਨਾਕਵਯਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ ਵਨਮਭਾਂ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਜਾਂ 

ਇ ਉਧਾਯਾ  ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਕੂ ਓਯਣ ਰਈ ਉਮੁਓਤ ਵ ਓਦਾ ਵ ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ                                                                                                                                                        

(ਈ) ਅਟਯਨੀ ਜਨਰ ਰ ਲੱਰੋਂ ਵਦਲ਼ਾਲਾਂ  

 ਅਕਤ, ੧੦੦  ਦ ਫਾਅਦ ਨਵੀਂ ,  ਫਾਅਦ ਵਲੱਚ ਦੀ ਤੁਰਣਾ ਵਲੱਚ  ਭਵੀਨੇ  ਦ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਜ਼ਭਾਨਤ ਅਤ ਵਕਯਲੀ 

ਓਵਭਲ਼ਨ ,  ਲਣਜ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਲਾਯ ਰਵਤਵਨਿੱਧੀ ,  ਯਾਜ  ਦ ਓੱਤਯ ,  ਓੱਤਯ ਅਤ ਔਜਾਨੇ ਦ ਓੱਤਯ  ਦ ਨਾਰ 

ਯਾਭਯਲ਼  ਦ ਫਾਅਦ ਅਤ ਫਾਅਦ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਾਯਲਜਵਨਓ ਨੋਵਟ ਅਤ ਵਟੱਣੀ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਲਰੋਂ ਾਯ 
ਇੱਛਓ ਆਦਭੀਆ ਂ ਦ ਵਲਚਾਯਾਂ ,  ਓੀ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਨਾਰ ੀਭਾ  ਦ ਅਨੁਾਰਨ ਲਧਾਇਆ ਜਾਲਕਾ ਅਤ ਲਾਯ ਭੁਦਾਏ  ਦ ਇ 

ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਅਤ ਭਈ  ਦ ਅੱਕ ਲ਼ਟੀਓਯਨ  ਦ ਦੁਆਯ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ 
ੂੰ ਓਰ  ਦ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਓਯਣ ਰਈ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਕਾ ਅਤ ਵੱਦ ਤੱਓ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਅਤ ਉਵਚਤ ਭੁੱ ਦਾ  -   

 ()  ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਰਓਾਯ  ਦ ,  ਵਨਵਯਆਤ ਵਲਓਯੀ ਵਲਲਥਾ ਅਤ ਲਾਯ ੂੰ ਧੀ ,  ਜ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ 

ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ ,  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਵਨਯਧਾਯਤ ਓਯਦਾ ਵ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ 

conformance ਵਲੱਚ ਵਲਕ ਦ ਇੱਓ ਵਜਵ ਰਓਾਯ  ਦ ਨਾਰ ਜੁਡ ਦਾ ਲਯਣਨ ਵਦਲ਼ਾਵਨਯਦਲ਼ ;  ਅਤ 
()  ਇੱਓ ਵਜਵ ਏਵਤੀਮਾਤੀ ਵਯਓਰੀਆ ਵ ਜ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਓ ਲਿੱਵਛਓ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ 

ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ ਦ ਇ ਔੂੰਡ ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਵਲਬਾਕ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਭਾਨ ਓਯ ੱਓਦ ਵਨ ।  

ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਵਦਲ਼ਾ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਅਤਰਓਵਯਆਲਾਂਵਛਰ ਲਾਓ ਵਲੱਚ subchapter ਦੂਯਾ ਅਤ ਵਯਰਔ   ਦ ਅਵਧਆਏ   

ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਵਦਲ਼ਾ ਵਨਯਦਲ਼ੋਂ ਅਤਰਓਵਯਆਲਾਂਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਨੁਾਯ ਵਓਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਵਓ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਵਧਆਏ   ਦ 
ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਜਾਯੀ ਓਯਕਾ। 

(ਏ) ਅਟਯਨੀ ਜਨਰ ਰ ਦੀਆ ਂਤਜਲੀਜ਼ਾਂ 
 ()  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਉਮਓੁਤ ਵਲਬਾਕਾਂ ਅਤ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦੀਆ ਂਏਜੇਂੀਆ ਂ ਦ ਨਾਰ ਯਾਭਯਲ਼  ਦ ਫਾਅਦ ਅਤ 
ਾਯਲਜਵਨਓ ਨੋਵਟ ਅਤ ਵਟੱਣੀ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਭਾਵਧਅਭ ਲਰੋਂ ਾਯ ਇੱਛਓ ਆਦਭੀਆ ਂ ਦ ਵਲਚਾਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ  ਦ 
ਫਾਅਦ,  ਇੱਓ ਵਯਓਰੀਆ ਦੀ conformance ਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾਲਾਂ ਲਰੋਂ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਜਾਂਚ ਓਯਣ ਰਈਰਤੀਓਵਯਆਲਾਂਰਦਾਨ 

ਦੀ ਥਾਨਾ ਓਯਕਾ ਨੀਆ ਂਭਜੂਦ ਵਯਲਯਤਨ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  
ਚਾਰ ਚਰਣ ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ ਰਾਤ ਓਯਣ  ਦ ਫਾਅਦ ਫ਼ ਵਦਨਾਂ  ਦ ਅੂੰਦਯ ਉ ਅਨਯੁਧ  ਦ 

ਜਲਾਫ ਵਲੱਚ ਏਓ ਯਾਏ  ਜਾਯੀ ।  ਯਾਏ ਯਾਜ ਓਯਕਾ ਚਾਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਓੁੱ ਝ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਚਾਰ ਚਰਣ ,  ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ 

ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ ,  ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨ ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ।  ਯਾਏ ਰਈ ਇਰਾਲਾ 

ਅਨਯੁਧ ਵਯ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਬਾਲੀ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵ ਵਓ ਯ ਵ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਨਾਰ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ 
ਵਛਰ ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਦਾਇਯ ।  ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਰਾਕ ੂਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਵਓ  
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ਲੀ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ,  ਉੱਥ ਇੱਓ rebuttable ਅਨਭੁਾਨ ਵਲਕਾ ਵਓ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵ ,  ਜ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਲਰੋਂ ਇੱਓ 

ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਵਜਦ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਏਓ ਯਾਏ  ਜਾਯੀ ਓੀਤਾ ਵ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਚਾਰ 

ਚਰਣ  ਦ ਭਾਨ ਵ ਵਲਬਾਕ ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ  ਦ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਨੁਾਰਨ ਵਲੱਚ 

ਵ।  ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਭੁਾਨ ਦੁਆਯਾ rebutted ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ ਰਭਾਣ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ਵ ।  ਇ ਅਨੁੱ ਛਦ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ 

ਰਈ ਅਨਭੁਾਨ ਨੂੂੰ  ਲਔਦ ਵਏ ,  ਇੱਓ ਅਦਾਰਤ ਵਵਤ ਾਯ ਯੂੰਕ ਦਾ ਓਾਯਓਾਂ ,  ਬਾਯ ਰਵਓਨ ਓੀ ਜਾਣਓਾਯੀ ਲ਼ ਓਯਣ ਰਈ 

ੀਵਭਤ ਨਵੀਂ ਵ।   ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ  ਦ ਠੀਓ ਅਤ ਾਯਾ ੀ ਅਤ ਚਾਵ ਉਵ ਵਓ ਲੀ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦੁਆਯਾ ਰਾਤ 

ਅਨਯੁਧ ਵਲੱਚ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਦਾਇਯ  ਦ ਅੂੰਦਯ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਅਵਧਆਏ   ਦ subchapter 

II  ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਨੁਾਯ ਇ ੜਾ  ਦ ਦੁਆਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਯਓਰੀਆ ਥਾਤ ਓਯਕਾ  ਵਯਰਔ ਅਤ ਉ ਵਯਓਰੀਆ ਦੀ ਵਓ 

ਵਯਰਔ  ਦ ਅਵਧਆਏ   ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ।   

 ()  ਵਓ ਲੀ ਦਤਾਲਜ਼ ਜਾਂ ਵਯ ਾਭਕਯੀ ਵ ,  ਜ ਓਯਣ ਰਈ ਰਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵ  ਦ ਦੁਆਯ ਰਾਤ ਓੀਤਾ,  ਜਾਂ ਨੀਆ ਂਵਲਬਾਕ 

ਜਾਂ ੜਾ  (   ਦ ਤਵਵਤ ਥਾਤ ਵਯਓਰੀਆ  ਦ ਤਵਵਤ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਲਰੋਂ  ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ  ਦ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰ ਧ ਵਲੱਚ ਵਓ ਵਯ ਜਾਂ 
ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਵਲਬਾਕ ਏਜੂੰ ੀ ਵਲੱਚ ਵਤਆਯ  )  ,  ਵਯਰਔ  ਦੀ ਧਾਯਾ   ਦ ਤਵਵਤ ਰਓਟੀਓਯਣ ਲਰੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਵ 
ਓਦਾ ਵ ਅਤ ਨਵੀਂ ਓਯਕਾ ,   ਦ ਇਰਾਲਾ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦੀ ਵਵਭਤੀ  ਦ ਨਾਰ ਾਯਲਜਵਨਓ ਯੂ ਲਰੋਂ  ਉਰੱਫਧ ਓਯਾਇਆ ,  ਦੀ 
ਯਲਾਵ ਓੀਤ ਵਫਨਾਂ ਵਓ ਓੀ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਇੱਓ ਅਨਯੁਧ ਜਾਂ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਤੀਵਓਯਆ ਲਰੋਂ  ਵਵਰਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਦਾ ਅਨਯੁਧ ਓੱਢ ਰੈਂਦਾ ਵ ਇੱਓ ਰਤੀਵਓਯਆ ਰਾਤ । 

 ()  ਓਈ ਲੀ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਜ ੜਾ () ਦ ਤਵਵਤ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਈ ਅਨਯੁਧ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ 
ਅਨਯੁਧ ਦ ਭੇਂ ਲਰੋਂ  ਵਵਰਾਂ ਲਾ ਰਣ ਦਾ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਅਨਯੁਧ ਦ ਜਲਾਫ ਵਲੱਚ ਏਓ ਯਾਏ ਭੁੱ ਦੀਆ ਂਵ 
ਓਦਾ ਵ । ਓਈ ਤਾਂ ਲਾ ਰ  ਵਰਆ ਅਨਯੁਧ ਓਈ ਜਯ ਜਾਂ ਰਬਾਲ ਵਲਕਾ ।   

 ()  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਲਕਾ ਅਵਧਓਤਭ ਾਵਧਅ ਵੱਦ ਤੱਓ,  ਭੇਂਤ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਵਨਵਯਆਤਓੋਂ ਅਤ ਛਟ ਵਲਅਲਾ ਂਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ 

ਭੁੱ ਦੀਆ ਂਉੱਤ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਲਓੀਰ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ ਵਲੱਚ ਅਭਯਥ ਯਵ ਵਨ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ੁਯਾਣ ਉਫੂੰ ਧ ਓਯਣ ਰਈ ਨਭਾਨ  ਦ ਨਾਰ 

ਨੀਆ ਂਲਯਤਭਾਨ ਵਯਲਯਤਨ ਨੀਤੀ ਵਲਬਾਕ  ਦ ਵਲਲ਼ਾ ਵਲੱਚ ਭਾਯਕਦਯਲ਼ਨ ਰਦਾਨ ਓਯਦ ਵਨ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ।  

ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਭਾਯਕਦਯਲ਼ਨਰਤੀਓਵਯਆਲਾਂਰਈ ੜਾ  ਦ ਅਧੀਨ ਅਨਯੁਧ  ()  ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਬਾਲੀ ਚਾਰ ਚਰਣ  ਦ ਭਾਨ  ਦ 
ਵਲਲ਼ਾ ਤੱਓ ੀਵਭਤ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ਨੀਆ ਂਭਜੂਦ ਵਯਲਯਤਨ ਇ ਅਨਬੁਾਕ ਅਤ ਅਨੁਾਰਨ ਵਜੂੰ ਭਦਾਯੀਆ ਂਦਾ ਅਤ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ 
ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ੂੰ ਬਾਵਲਓ ਦਨਦਾਯੀਆ ਂ ਦ ਇੱਓ ਵਜਵ ਲ਼ਟੀਓਯਨ ਦੀ ੁਯਾਣ ਰਾਲਧਾਨਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੀਤੀ 
ਵਲਬਾਕ  ਦ ਨਾਰ ।    

(ਜੀ) ਵਯਜਾਨੇ 

  () (ਏ) ਓਈ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਵਓ ਇੱਓ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਏ) ਜਾਂ (i) ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ 
ਵ   ਇ ਔੂੰਡ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ,ਫ਼ਫ਼ਫ਼, ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ। 
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(ਫੀ)  ਵਓ ਲੀ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਵਓ ਇੱਓ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਨਵੀਂ ਵ ਵਓ ਇ ਔੂੰਡ ਦੀ ਉਧਾਯਾ  (ਏ)  ਜਾਂ  (i)  ਦੀ 
ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਇੱਓ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਰਕਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ  
ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ  ਦ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਜ ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ।   

 ()(ਏ)  ਓਈ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ਵਓ ਇੱਓ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਏਜੂੰ ਟ, ਜਾਂ ਵਵੱਦਾਯ 

ਵਲੱਚ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ,  ਜ ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਉਧਾਯਾ (ਆ)  ਜਾਂ (i) ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ  ਦ ਲੱਰ ਉੱਤ ਅਵਬਨਏ 

ਓਯਕਾ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫ਼ਫ਼ । ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ  ਾਰ ਓਦ, ਜਾਂ ਦਨਾਂ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ।    

(ਔ)  ਵਓ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ਵਓ ਇੱਓ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਵਨਦਲ਼ਓ ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਏਜੂੰ ਟ,  ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਖਯਰ ੂ

ਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ,  ਜ ਇ ਧਾਯਾ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਆ) ਜਾਂ (i)  ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ਵਵੱਦਾਯ ਵ ਇੱਓ  ਦ ਅਧੀਨ ਵ 
ਜਾਲਕਾ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫ਼, ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਦਾ ਇੱਓ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਨਾਕਵਯਓ 

ਜਾ ਰਕਾਇਆ । ()  ਇੱਓ ਠੀਓ ੜਾ  ()  ਦ ਤਵਵਤ ਜਦੋਂ ਲੀ ਵਓ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਏਜੂੰ ਟ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ 

ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਵੱਦਾਯ ਵ,  ਇ ਤਯਹਾਂ ਠੀਓ ਵ,  ਰਤੱਔ ਜਾਂ ਯਓਲ਼ ਯੂ ਲਰੋਂ ਬੁਕਤਾਨੇ ਨਵੀਂ ਓੀਤਾ ਵ ਓਦਾ ਵ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ 
ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਲਰੋਂ,  ਉੱਤ ਰਕਾਇਆ ਵ ।    

(ਏਚ) ਵਯਬਾਲ਼ਾ 
 ਔੂੰਡ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ :    

()  ਲ਼ਫਦ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ --  

(ਏ) ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਜ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ,  ਯਾਲ਼ਟਯੀ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਵਨਲਾੀ ਵ,  ਅਤ  
( ਫੀ ) ਵਓ ਲੀ ਵਨਕਭ,  ਾਂਝ,  ੂੰਖ,  ੂੰਮੁਓਤ ਟਾਓ ਓੂੰ ਨੀ,  ਲਾਯ ਵਲਲ਼ਲਾ,  unincorporated ੂੰਕਠਨ,  ਜਾਂ ਏਓਰ 

ਲਾਵਭਤਲ ਜ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਵਲੱਚ ਲਾਯ  ਦ ਰਭੁੱ ਔ ਥਾਨ ,  ਜਾਂ ਜ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਇੱਓ ਯਾਜ  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ  
ਦ ਤਵਵਤ ਆਜਵਜਤ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਾਂ ਇੱਓ ਔਤਯ ,  ਅਵਧਓਾਯ ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ । 

() (ਏ)  ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ  ਦ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਜਾਂ ਓਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਬਾਕ,  ਏਜੂੰ ੀ,  ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ,  ਜਾਂ ਇੱਓ 

ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਇੱਓ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਲੱਰ ਲਰੋਂ  ਅਵਬਨਏ 

ਲ਼ਫਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਵਲਬਾਕ ,  ਏਜੂੰ ੀ ਜਾਂ ਾਧਨ ,  ਜਾਂ ਰਈ ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਵਓ 
ਲੀ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ ਲੱਰ ਲਰੋਂ।  

 ੁਫ-ਯਕਰਪ ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ  (ਏ)   (ਫੀ)  ਲ਼ਫਦ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ --   

(i)  ਇੱਓ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ ਦੀ ਧਾਯਾ  ਦ ਅਨੁਾਯ ਨਾਵਭਤ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨਾਂ 
ਉਂਭੁਓਤੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ( USC § ੦੦), ਜਾਂ   
(ii)  ਵਓ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ ਯਾਲ਼ਟਯਤੀ ਦੁਆਯਾ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਇ ਔੂੰਡ ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ 

ਨਾਵਭਤ ਓੀਤਾ ਵ ,  ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਆਦਲ਼ ਦੀ ਪਡਯਰ ਯਵਜਟਯ ਵਲੱਚ ਰਓਾਲ਼ਨ ਦੀ ਤਾਯੀਔ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਬਾਲੀ ਵ।  
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 () (ਏ) ਭਨ ਦੀ ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਵਾਰਤ ਦਾ ੂੰਚਾਰਨ ਓਯਣ ਦ ਰਈ, ਇੱਓ ਵਯਵਥਤੀ ਰਈ ਨਭਾਨ ਦ ਨਾਰ ਵ ਜਾਣਨੇ, ਜਾਂ 
ਇੱਓ ਨਤੀਜਾ ਜਓਯ --   

 (i)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਤਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵਲੱਚ ਨੱਥੀ ਵ,  ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ ਵਲੱਚ 

ਭਜੂਦ ਵ,  ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਨਤੀਜ ਓਾੀ ਖਵਟਤ ਓਯਣ ਰਈ ਓੁੱ ਝ ਵ, ਜਾਂ (i)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਇੱਓ ਦਰੜ ਵਲਲ਼ਲਾ ਵ ਵਓ ਇ 

ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਯੀਥਤੀਆ ਂਲਰੋਂ ਭਜੂਦ ਵ ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਨਤੀਜ ਰਈ ਵੁੂੰ ਦ ਵ ਓਾੀ ਓੁੱ ਝ ਵ। 

(ਫੀ)  ਜਦੋਂ ਇੱਓ ਦਲ਼ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਵਯਵਥਤੀ  ਦ ਅਤੀਤਲ  ਦ ਵਕਆਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ, ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਕਆਨ ਜਓਯ 

ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ  ਦ ਅਤੀਤਲ ਦੀ ਇੱਓ ਉੱਚ ੂੰ ਬਾਲਨਾ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਤਾ ਵ,  ਜਦੋਂ ਤੱਓ ਵਓ ਵਲਅਓਤੀ 
ਲਾਤਲ ਵਲੱਚ ਭੂੰ ਨਣਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ ਥਾਤ ਵ।   

 () (ਏ) ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ ਓਲਰ ਇੱਓ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵ ਜ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਵ ਅਤ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ --    

(i)  ਯਵਭਟ ,  ਰਾਇੇਂ ਜਾਂ ਵਯ ਯਓਾਯੀ ਦਤਾਲਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਦਲ਼ ਵਲੱਚ ਲਾਯ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ 

ਵਲਅਓਤੀ ਰਾਇਓ;   

 (ii)  ਰੂੰ ਓਯਣ ਲੀਜਾ ਅਤ ਓੂੰ ਭ ਦ ਆਦਲ਼ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਓਾਯੀ ਓਾਕਜਾਤ ;    

(iii)  ੁਵਰ ਵਵਪਾਜ਼ਤ ,  ਭਰ ਰਣ ਅ ਅਤ ਲੂੰ ਡ,  ਜਾਂ ਭਇਫੱਧਨ ੂੰ ਧੀ  ਦ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਜਾਂ ਦਲ਼ ਬਯ ਵਲੱਚ ਲਤਾਂ  ਦ ਾਯਕਭਨ 

ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ ਜਾਂਚ  ਦ ਨਾਰ ਜੁਡ ਜਾਂਚ ਰਦਾਨ;   

( iv )  ਪਨ ਲਾ ,  ਵਫਜਰੀ ,  ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਆੂਯਤੀ ਰਦਾਨ ਓਯਣ,  ਰਦਾਨ ਅਤ ਉਤਯਾਈ ਓਾਯਕ ,  ਜਾਂ ਵਕਯਾਲਟ ਲਰੋਂ 
ਕਯਭਜਫੂਤ ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਯੱਵਔਆ, ਜਾਂ   
(v)  ਇੱਓ ਭਾਨ ਓੁਦਯਤ ਦ ਓੂੰ ਭਾਂ।   

 (ਫੀ) ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ, ਜਾਂ ਓੀ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਵਓ ਲੀ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਲ਼ਾਵਭਰ ਨਵੀਂ 

ਓਯਦਾ, ਓਯਣ ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ ਇਨਾਭ ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ ਦ ਨਾਰ ਓੂੰ ਭ-ਓਾਜ ਜਾਯੀ ਯੱਔਣ ਦ ਰਈ, ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ 
ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਲ਼ਾਵਭਰ ਰਾ ਰਣ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ ਰਈ ਇਨਾਭ ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ 

ਰਈ ਇੱਓ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਤਾਵਵਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ ਜਾਯੀ ਵ।    

()  ਲ਼ਫਦ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ ਲਾਯ, ਲਣਜ, ਟਰਾਂਯਟ, ਜਾਂ ਓਈ ਯਾਜਾਂ ਦ ਵਲੱਚ ੂੰਚਾਯ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ, ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ 
ਦਲ਼ ਅਤ ਵਓ ਯਾਜ  ਦ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਵਓ ਯਾਜ ਅਤ ਵਓ ਲੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂ ਉਦ ਫਾਵਯ ,  ਜਵਾਜ ਅਤ ਵਜਲੇਂ ਲ਼ਫਦ  ਦ ਵਲੱਚ intrastate 

ਲਯਤ ਲੀ ਲ਼ਾਵਭਰ ਵ ਓੀਤੀ- -    

(ਏ)  ਇੱਓ ਟਰੀਪਨ ਜਾਂ ੂੰਚਾਯ  ਦ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਭਤਰੱਫ ਵ, ਜਾਂ   
(ਫੀ)  ਵਓ ਲੀ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਾਧਨ ।   

(ਆਈ) ਲਟਾਲਾਂ ਅਵਧਓਾਯ-ਔਤਯ  
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()  ਇਵ ਲੀ ਵਓ ਲੀ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਫਾਵਯ ਇੱਓ ਰਤਾਲ,  ਬੁਕਤਾਨੇ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ 

ਦਾ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ  ਦਾ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ ,  ਜਾਂ ਰਤਾਲ ,  ਉਵਾਯ ,  ਰਈ ਫਚਨ  ਦ ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ ਵਲੱਚ 

ਬਯਲ਼ਟਤਾੂਯਲਓ ਵਲਅਓਤੀ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ ਰਈ ਕਯ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਕ ਦ ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ  ਦ ਓੁੱ ਝ ਆਦਭੀਆ ਂਜਾਂ ੂੰ ਥਾਲਾਂ ਅੱਕ 

ਯਾਕਯਾਪ ਵਲੱਚ ਟ  () ()   ਦ ਵਓ ਲੀ ਦਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ, ਅਤ () (ਆ)  ਉਧਾਯਾ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ,  ਅੱਕ ਉ ਵਲੱਚ 

ਟ,  ਚਾਵ ਵਓ ਓੀ ਵਜਲੇਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਵਲਅਓਤੀ ਭਰ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਰਤਾਲ, ਉਵਾਯ, ਬੁਕਤਾਨੇ,  ਫਚਨ,  

ਜਾਂ ਰਾਵਧਓਯਣ ਨੂੂੰ  ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ ਵਲੱਚ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ  ਦ ਾਧਨ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਦਾ ਵ।    

()  ਇ ਉਧਾਯਾ ਵਲੱਚ ਲਯਤ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ,  ਇੱਓ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਵਲਅਓਤੀ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਇੱਓ 

ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਜਾਂ ਵਓ ਵਨਕਭ ,  ਾਂਝ ,  ੂੰਖ ,  ੂੰਮੁਓਤ  ( ਆਲਯਜਨ ਅਤ ਯਾਲ਼ਟਯੀਇਤਾ ਅਵਧਵਨਮਭ  ( ੦ U. S. C. § ਫ਼ )  ਦੀ 
ਧਾਯਾ ਫ਼ ਵਲੱਚ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਵਯਬਾਵਲ਼ਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ )  ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ ਟਾਓ ਓੂੰ ਨੀ ,  ਲਾਯ ਵਲਲ਼ਲਾ ,  ਅਵਨਕਵਭਤ 

ੂੰਕਠਨ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਜਾਂ ਵਓ ਯਾਜ,  ਔਤਯ,  ਅਵਧਓਾਯ,  ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ,  ਜਾਂ 
ਉਦ ਵਓ ਲੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਉਔੂੰਡ  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਆਜਵਜਤ ਇੱਓਭਾਤਯ ਲਾਵਭਤਲ।  

§ ੦ ਡੀਡੀ-। ਦੀ ਓਾਯਫਾਯੀ  ੱਟ ਜਾਯੀ ਓਯਵਤਆਂ ਅੱਡ ਵਲਅਓਤੀਆ ਂਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਧੂੰਦ ਤ ਾਫੂੰ ਦੀਆ ਂ

§ ੦ ਡੀਡੀ-। ਦੀ ਓਾਯਫਾਯੀ ੱਟ ਜਾਯੀ ਓਯਵਤਆ ਂਤੋਂ ਅੱਡ ਵਲਅਓਤੀਆ ਂਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਧੂੰਦ ਤ 
ਾਫੂੰ ਦੀਆ ਂ 

(ਆ) ਭਨਾਵੀ 
ਇਵ ਇੱਓ ਦਾਤਾ ਵ ਵਓ ੧ ਦ ਜ਼ਭਾਨਤ ਵਕਯਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਦੀ ਫ਼ਆ ਅਨਬੁਾਕ ਜਾਂ ਇੱਓ ਖਯਰ ੂਵਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਵਲਲ਼ਾ ਵ, ਦ ਯੂ 

ਵਲੱਚ ਇ ਅਵਧਵਨਮਭ ਦੀ ਧਾਯਾ ਫ਼ ਵਲੱਚ ਵਯਬਾਵਲ਼ਤ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ),  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ, ਵਨਦਲ਼ਓ, ਓਯਭਚਾਯੀ, ਜਾਂ 

ਏਜੂੰ ਟ ਰਈ ਵਲਲ਼ਾ ਵ ਦੀ ਤੁਰਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਵਯ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਗ਼ਯਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਕਾ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਜਾਂ ਉਦ ਵਓ ਅਵਜਵ 
ਵਲਅਓਤੀ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਅਵਧਓਾਯ ਔਤਯ ਵਲੱਚ ਵ ,  ਜਦੋਂ ਵਓ ਬਯਲ਼ਟਤਾੂਯਲਓ ਭਰ ਦਾ ਲਯਤ 
ਓਯੀਏ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਜਾਂ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ  ਦ ਾਧਨ  ਦ ਾਧਨ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਰਤਾਲ ਨੂੂੰ  ਅੱਕ ਲਧਾਉਣ 

ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਵਯ ਓਾਯਜ ਓਯਣਾ ਅੂੰਲ਼ਬਾਕੀ ,  ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਦ ਵਨ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ  ਦਾ ਬੁਕਤਾਨੇ 

ਓਯਣ  ਦ ਰਾਵਧਓਯਣ ,  ਜਾਂ ਰਤਾਲ,  ਉਵਾਯ ,  ਦਣ ਰਈ ਫਚਨ ,  ਜਾਂ ਰਈ ਭੁੱ ਰ ਦਾ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਦਣ ਦੀ ਰਾਵਧਓਯਣ  -    

() ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ --   

 (ਏ) (i)  ਵਓ ਲੀ ਜਾਂ ਆਣ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਅਵਧਵਨਮਭ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ 

ਓਯਣ ,   

 ( ii )  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੀ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ 

ਰਈ ਛੱਡ ਵਦੂੰ ਦ ਵਨ ,  ਜਾਂ  ( iii )  ਵਾਰ ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ,  ਜਾਂ  
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( ਫੀ ) ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਓਯਣ 

ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  ਆਦਲ਼ 

ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਵਾਇਤਾ  ਦ ਰਈ ,  ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ 

ਲਾਯ ਵਨਯਦਲ਼ ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ,    
()  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਉਦ ਜਾਂ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਉਭੀਦਲਾਯ  ਦ 
ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ  -   

 (ਏ) (i)  ਵਓ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ,  ਯਓਾਯੀ,  ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਯਓਾਯੀ ਭਯੱਥਾ, (ii)  
ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਉਤਰਯਣ ਓਯਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਵਨਮਭਓ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਅਵਧਵਨਮਭ 

ਓਯਣ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ ,  ਯਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਜਾਂ  ( iii )  ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ 

ਓਯਣ ਦਾ ਓਯਤੱਲ ਵ,  ਜਾਂ  
 (ਫੀ) ਉਤਰਯਣ ਅਵਜਵੀ ਾਯਟੀ, ਯਓਾਯੀ, ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਉਦ ਾਧਨ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ 

ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਣ ਦ ਰਈ।   

ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਵਾਇਤਾ  ਦ ਰਈ ,  ਜਾਂ ਲ਼ਾ  ਦ 
ਵਨਯਦਲ਼ਨ ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ,  ਜਾਂ   
()  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ,  ਜਦੋਂ ਵਓ ਜਾਣਦ ਵਏ ਲੀ ਵਓ ਾਯ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਵੱ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ  ਦ  ਦੀ ਕੱਰ ਓੀਤੀ ,  ਦੀ ਲ਼ਓਲ਼ ਓੀਤੀ 
ਜਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਲਕਾ ,  ਜਾਂ ਫਚਨ ਓੀਤਾ ਵ ,  ਰਤੱਔ ਜਾਂ ਯਓਲ਼ ਯੂ ਲਰੋਂ  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਵਓ ਲੀ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ 

ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ ਓੀ ਵ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ,   ਦ ਰਮਜਨਾਂ ਰਈ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਾਜਨੀਤਓ ਦ ਰਈ ਉਭੀਦਲਾਯ ,   

 (ਏ)(i)  ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਜਾਂ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ, ਾਯਟੀ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਆਣ ਵਲੱਚ ਉਭੀਦਲਾਯ ਜਾਂ ਆਣੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ  (ii)  ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਉਤਰਯਣ ,  

ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ,  ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ  ਦ ਵਨਮਭਓ ਓਯਤੱਲ  ਦ 
ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਓਯਣ ਰਈ ਨਵੀਂ ਆਣਾ ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ, ਜਾਂ (iii )  

ਵਓ ਲੀ ਅਣ-ਉਵਚਤ ਭੁਨਾਾ ਵਾਰ ਓਯਣ,  ਜਾਂ  
 ( ਫੀ) ਉਤਰਯਣ ਵਲੱਚ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ ,  ਾਯਟੀ  ਦ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ 

ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਨਾਰ ਆਣ ਜਾਂ ਆਣ ਰਬਾਲ ਦਾ ਲਯਤ ਓਯਣ ਰਈ ਉਦ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਜਾਂ 
ਅਵਜਵੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਾਧਨ  ਦ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਬਾਵਲਤ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,   

ਓਰਭ ਵਲੱਚ ਰਾਤ ਓਯਣ ਜਾਂ ਫਣਾਏ ਯੱਔਣ ਰਈ ਲਾਯ ਵਲੱਚ ਜਾਂ  ਦ ਨਾਰ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਵਾਇਤਾ  ਦ ਰਈ ,  ਜਾਂ ਲ਼ਾ  ਦ 
ਵਨਯਦਲ਼ਨ ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ।    

(ਫੀ) ਯਓਾਯ ਦੀ ਭਾਭਰੂ ਭਤੁਾਫਓ ਓਾਯਲਾਈ ਰਈ ਵਲਯਰੀ ਵਯਵਥਤੀ 
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ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਉਔੂੰਡ  (ਆ)  ਵਓ ਲੀ ੁਵਲਧਾਜਨਓ ਫਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ, ਯਾਜਨੀਤਓ ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਾਯਟੀ  
ਦ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਉਦਲ਼ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਚੋਂ ਵਲੱਚ ਤਜੀ ਵਰਆਉਣ ਰਈ  ਦ ਰਈ ਜਾਂ ੁਯੱਵਔਅਤ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ 
ਦੁਆਯਾ ਇੱਓ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ  ਦ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਵਲੱਚ ਤਜੀ ਵਰਆਉਣ ਰਈ ਬੁਕਤਾਨੇ ਓਯਣ ਰਈ ਰਾਕ ੂਨਵੀਂ ਵ ,  
ਯਾਜਨੀਤਓ ਓਯਕਾ ਾਯਟੀ,  ਾਯਟੀ ਜਾਂ ਯਓਾਯੀ।    

(ੀ) ਓਾਯਾਤਭਓ ਯੱਵਔਆ 
 (ਆ)   ਦ ਤਵਵਤ ਓਾੱਯਲਾਈ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਓਾਯਾਤਭਓ ਫਚਾਲ ਵਲਕਾ --    
()  ਬੁਕਤਾਨੇ,  ਉਵਾਯ,  ਰਤਾਲ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ,  ਵਰਵਔਆ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ,  
ਯਾਜਨੀਤਓ ਦਰ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਦਲ਼  ਦ ਓਾਨੂੂੰ ਨਾਂ ਅਤ ਵਨਮਭਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਵਨਮਭਓ ੀ,  ਜਾਂ  

()  ਬੁਕਤਾਨੇ,  ਉਵਾਯ,  ਰਤਾਲ,  ਜਾਂ ਭੁੱ ਰ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ ਵਓ ਓੁੱ ਝ ਲੀ ਫਚਨ,  ਯ ਅਤ ਰਾਵਜੂੰ ਕ  ਦ ਔਯਚ  ਦ ਯੂ 
ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਉਵਚਤ ਅਤ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਯਚ, ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਾਯਟੀ,  ਾਯਟੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਲਰੋਂ ਔਯਚ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ੀ 
,  ਜਾਂ ਉਭੀਦਲਾਯ ਅਤ ਵੱਧ ਲਰੋਂ ਫੂੰ ਧਤ ੀ  -    
(ਏ) ਨੂੂੰ  ਫੜਾਲਾ ਦਣ, ਨਭੁਾਇਲ਼, ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵਲਆਵਔਆ ਜਾਂ, ਜਾਂ   
( ਫੀ )(B)  ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ੀ ਉਦ ਨਾਰ ਇੱਓ ੂੰ ਧੀ  ਦ ਵਨਲ਼ਾਦਨ ਜਾਂ ਨਭੁਾਇਲ਼ ।    

(ਡੀ) ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਚਾਯਾਜਈ  
() ਜਦੋਂ ਇਵ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਰਈ ਜ਼ਾਵਯ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ ਵਓ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਜ ਇ ਔੂੰਡ ਉੱਤ ਰਾਕੂ ਵੁੂੰ ਦਾ ਵ,  ਜਾਂ 
ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ ,  ਏਜੂੰ ਟ ,  ਜਾਂ ਉਦ ਵਵੱਦਾਯ,  ਰੱਕ ਵਏ ਵ ,  ਜਾਂ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਨੱਥੀ ਓਯਣ ਰਈ 
ਵਓ ਲੀ ਓਾਯਜ ਜਾਂ ਉਧਾਯਾ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਦਾ ਕਠਨ ਅਵਬਆ ਵਲੱਚ ,   ( ਓ )  ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ,  ਆਣ 
ਵਲਲਓ ਲਰੋਂ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਇੱਓ ਉਮੁਓਤ ਵਜਰਾ ਅਦਾਰਤ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਰਆਉਣ ਰਈ 
ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਓਰਵਤਅ ਜਾਂ ਅਵਬਆ ਆਵਦਲ਼ਟ ਓਯਣਾ ,  ਅਤ ਇੱਓ ਉਵਚਤ ਵਲਔਾ ਵਯਵਾ ਵ,  ਇੱਓ ਥਾਈ ਵਨਲ਼ਧਾਵਕਆ ਜਾਂ 
ਇੱਓ ਅਥਾਈ ਵਨਯਧਓ ਆਦਲ਼ ਉੱਤ ਫਾਂਡ  ਦ ਵਫਨਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਲਕਾ ।    

()  ਵਓ ਲੀ ਨਾਕਵਯਓ ਜਾਂਚ ਵ ਜ, ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਦੀ ਯਾਏ ਵਲੱਚ, ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਅਤ ਇ ਔੂੰਡ ਨੂੂੰ  ਰਾਕੂ ਓਯਣ ਰਈ ਉਵਚਤ 

ਵ ਦ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਨਾਭਜ਼ਦ ਵੁੂੰ  ਅਤ ਇਓਯਾਯ, ਆਓਾਯਓ ਕਲਾਵਾਂ  
ਰਲ਼ਾਨ ,  ਰਭਾਣ ਰ ,  ਅਤ ਲ਼ਓਤ ਵਨ ਵਓ ਲੀ ਵਓਤਾਫਾਂ ,  ਓਾਕਜ ,  ਜਾਂ ਵਯ ਦਤਾਲਜ਼ ਜ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ੱਭਝ 
ਯੂੰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਅਵਜਵੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਾਭਕਯੀ  ਦ ਉਤਾਦਨ ਦੀ ਰੜ ਵ।  ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਜਯੀ ਅਤ ਦਤਾਲਜੀ ਰਭਾਣ  ਦ 

ਉਤਾਦਨ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ਜਕਹਾ ਵ ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਔਤਯ ,  ਅਵਧਓਾਯ, ਜਾਂ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ 
ਦ ਯਾਲ਼ਟਯਭੂੰ ਡਰ ਲਰੋਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਓਦਾ ਵ ,  ੁਣਲਾਈ  ਦ ਵਓ ਵਨਯਵਦਲ਼ਟ ਥਾਨ ਉੱਤ ।  ਯਓਲ਼ੀ  ਦ ਭਾਭਰ ਵਲੱਚ   

()  ਜਾਂ ਇੱਓ ਆਓਾਯਓ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਯੀ ਓੀਤ ਕਏ ਵ,  ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਦਾ ਾਰਣ ਓਯਣ ਲਰੋਂ ਇਨਓਾਯ ,  ਅਟਾਯਨੀ 
ਜਨਯਰ ਓਲ਼ਤਯਾਵਧਓਾਯ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਲਚੋਂ ਅਵਜਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਓਾਯਲਾਵੀ ਉੱਤ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ  ਦ ਅੂੰਦਯ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ 
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ਵਓ ਲੀ ਅਦਾਰਤ ਦੀ ਵਾਇਤਾ  ਦ ਐਰਾਨ,  ਜਾਂ ਵ ਓਦਾ ਵ ਵਜੱਥ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਯਵਵੂੰਦਾ ਵ ਜਾਂ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਲਾਯ 
ਉੱਤ ਵਾਜਯੀ ਅਤ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤ ਵਓਤਾਫਾਂ ,  ਓਾਕਜ ,  ਜਾਂ ਵਯ ਦਤਾਲਜਾਂ  ਦ ਉਤਾਦਨ  ਦ ਕਲਾਵੀ ਦੀ ਰੜ ਵਲੱਚ।  

ਅਵਜਵੀ ਓਈ ਲੀ ਅਦਾਰਤ ਇੱਓ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਰਈ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ  ਦ  designee ਲਰੋਂ ਵਵਰਾਂ 
ਵਲਔਾਈ ਵਦੂੰ ਦ ਵਨ ,  ਉੱਥ ਵਯਓਾਯਡ ਉਤਾਦਨ ਓਯਣ  ਦ ਰਈ ,  ਜਓਯ ਅਵਜਵਾ ਵ ਤਾਂ ਆਦਲ਼ ਵਦੱਤਾ ਵ ,  ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ 
ਕਲਾਵੀ ਦਣ ਰਈ ਜਾਂਚ  ਦ ਤਵਵਤ ਕੱਰ ਛ ੂਆਦਲ਼ ਜਾਯੀ ਓਯ ੱਓਦ ਵਨ ।  ਵਓ ਲੀ ਅਦਾਰਤ  ਦ ਅਵਜਵ ਆਦਲ਼ ਦਾ ਾਰਣ 

ਅਪਰਤਾ ਉਦੀ ਅਲਭਾਨਨਾ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਅਦਾਰਤ ਦੁਆਯਾ ਦੂੰ ਵਡਤ ਓੀਤਾ ਜਾ ਓਦਾ ਵ। 

()  ਵਓ ਲੀ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਭਾਭਰ ਵਲੱਚ ਾਯ ਵਯਓਰੀਆ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਜਰਹ ਵਜ ਵਲੱਚ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਯਵਵੂੰਦਾ ਵ ਜਾਂ ਾਇਆ ਜਾ 
ਓਦਾ ਵ ਵਲੱਚ ਯਵਆ ਜਾ ਓਦਾ ਵ ।  ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ ਵਲੱਚ ਨਾਕਵਯਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ ਵਨਮਭਾਂ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ 

ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਜਾਂ ਇ ਉਧਾਯਾ  ਦ ਰਾਲਧਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਕ ੂਓਯਣ ਰਈ ਉਮੁਓਤ ਵ ਓਦਾ ਵ।    

(ਈ) ਵਯਜਾਨੇ 

 () (ਏ) ਓਈ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ਵਓ ਇ ਔੂੰਡ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਆ) ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਨਵੀਂ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ 
ਜਾਲਕਾ ,ਫ਼ਫ਼ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਵ।    

( ਫੀ) ਵਓ ਲੀ ਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ਵਓ ਇ ਔੂੰਡ ਦੀ ਉਧਾਯਾ  (ਆ)  ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਇੱਓ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ 
ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਰਕਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ  ਦ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਜ ਦ 
ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ।    

() (ਏ) ਓਈ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਜ ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ਇ ਔੂੰਡ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਓ) ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ 
ਫ਼ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ  ਾਰ ਓਦ ,  ਜਾਂ ਦਨਾਂ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ।    

(ਫੀ) ਵਓ ਲੀ ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ਜ ਇ ਧਾਯਾ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਆ) ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਇੱਓ ਅਟਾਯਨੀ ਜਨਯਰ 
ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਰਕਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਦ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਜ ਦ 
ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ ।    

()  ਇੱਓ ਠੀਓ ੜਾ ()  ਦ ਤਵਵਤ ਜਦੋਂ ਲੀ ਵਓ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਏਜੂੰ ਟ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ 

ਵਵੱਦਾਯ ਉੱਤ ਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ,  ਇ ਤਯਹਾਂ ਠੀਓ ਵ,  ਰਤੱਔ ਜਾਂ ਯਓਲ਼ ਯੂ ਲਰੋਂ ਬੁਕਤਾਨੇ ਨਵੀਂ ਓੀਤਾ ਓਦਾ ਵ ,  
ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਲਰੋਂ ਵ।    

(ਏ) ਵਯਬਾਲ਼ਾ  
ਔੂੰਡ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ:    
()  ਲ਼ਫਦ ਵਲਅਓਤੀ ,  ਜਦੋਂ ਇੱਓ ਅਯਾਧੀ ਦੀ ਚਯਚਾ ਓਯਦ ਵਏ ,  ਵਓ ਲੀ ਓੁਦਯਤੀ  ਦ ਇਰਾਲਾ ਵਓ ਵਯ ਵਲਅਓਤੀ 
ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ ।  ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਯਾਲ਼ਟਯੀ  (੦ U. S. C. § ਫ਼ ਵਲੱਚ ਵਯਬਾਵਲ਼ਤ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ )  ਜਾਂ ਵਓ 
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ਵਨਕਭ ,  ਾਂਝ ,  ੂੰਖ ,  ੂੰਮੁਓਤ ਟਾਓ ਓੂੰ ਨੀ ,  ਲਾਯ ਵਲਲ਼ਲਾ ,  unincorporated ੂੰਕਠਨ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ 
ਯਾਲ਼ਟਯ  ਦ ਓਨੂੂੰ ਨ  ਦ ਤਵਵਤ ਆਜਵਜਤ ਇੱਓਭਾਤਯ ਲਾਵਭਤਲ ਜਾਂ ਇੱਓ ਯਾਜਨੀਤਓ ਉਔੂੰਡ ਉਦ   
() (ਏ) ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਯਓਾਯ  ਦ ਵਓ ਲੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਜਾਂ ਓਯਭਚਾਯੀ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਬਾਕ ,  ਏਜੂੰ ੀ ,  ਜਾਂ ਾਧਨ ਉਦ ,  

ਜਾਂ ਇੱਓ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ,  ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਰਈ ਇੱਓ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਭਯੱਥਾ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਲੱਰ 
ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ਲ਼ਫਦ ਵਲਦਲ਼ੀ ਆਵਧਓਾਵਯਓ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਯਓਾਯ ਜਾਂ ਵਲਬਾਕ ,  ਏਜੂੰ ੀ ਜਾਂ ਾਧਨ ,  ਜਾਂ ਰਈ 
ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਵਓ ਲੀ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ  ਦ ਲੱਰ ਲਰੋਂ ।   

ੁਫ-ਯਾਕਰਾ (ਏ) ਦ ਰਮਜਨਾਂ  ਦ ਰਈ ,  ਲ਼ਫਦ ਾਯਲਜਵਨਓ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ-- 
(i)ਇੱਓ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਓੀਤਾ ਵਕਆ ਵ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨਾਂ ਉਂਭੁਓਤੀ ਅਵਧਵਨਮਭ ਦੀ ਧਾਯਾ 
( U. S. C. § ੦੦)  ਅਨੁਾਯ ਨਾਵਭਤ,  ਜਾਂ  
(ii)  ਵਓ ਲੀ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ੂੰਕਠਨ ਵ ਵਓ ਯਾਲ਼ਟਯਤੀ ਦੁਆਯਾ ਓਾਯਜਓਾਯੀ ਆਦਲ਼ ਦੁਆਯਾ ਇ ਔੂੰਡ  ਦ ਰਮਜਨਾਂ 
ਰਈ ਨਾਵਭਤ ਓੀਤਾ ਵ,ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਆਦਲ਼ ਦੀ ਪਡਯਰ ਯਵਜਟਯ ਵਲੱਚ ਰਓਾਲ਼ਨ ਦੀ ਤਾਯੀਔ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਬਾਲੀ ਵ।    

()(ਏ) ਦ ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਦ ਭਨ ਦੀ ਯਾਜ ਚਾਰ ਚਰਣ ਓਯਣ ਦ ਰਈ, ਇੱਓ ਵਯਵਥਤੀ ਰਈ ਨਭਾਨ  ਦ ਨਾਰ ਜਾਣਨੇ 

ਵ, ਜਾਂ ਜਓਯ ਇੱਓ ਨਤੀਜਾ --    
(i)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਤਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਦ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਚਾਰ ਚਰਣ ਵਲੱਚ ਨੱਥੀ ਵ, ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ 
ਵਲੱਚ ਭਜੂਦ ਵ, ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਓਾੀ ਓੁੱ ਝ ਓਯਣ ਰਈ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ, ਜਾਂ   
(ii)  ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਇੱਓ ਦਰੜ ਵਲਲ਼ਲਾ ਵ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆ ਂਯੀਥਤੀਆ ਂਲਰੋਂ ਭਜੂਦ ਵ ਜਾਂ ਵਓ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ 
ਨਤੀਜ ਰਈ ਵੁੂੰ ਦ ਵਨ ਓਾੀ ਓੁੱ ਝ ਵ।    

(ਫੀ) ਜਦੋਂ ਇੱਓ ਦਲ਼ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਵਯਵਥਤੀ ਦ ਅਤੀਤਲ ਦ ਵਕਆਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੂੰ ਦੀ ਵ, ਇ ਤਯਹਾਂ ਦ ਵਕਆਨ ਜਓਯ 
ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ  ਦ ਅਤੀਤਲ ਦੀ ਇੱਓ ਉੱਚ ੂੰ ਬਾਲਨਾ  ਦ ਫਾਯ ਵਲੱਚ ਤਾ ਵ, ਜਦੋਂ ਤੱਓ ਵਓ 
ਵਲਅਓਤੀ ਲਾਤਲ ਵਲੱਚ ਭੂੰ ਨਣਾ ਵ ਵਓ ਅਵਜਵੀ ਵਯਵਥਤੀ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ ਥਾਤ ਵ।    

()(ਏ) ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ ਓਲਰ ਇੱਓ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵ ਜ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਵ ਅਤ ਆਭਤਯ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ 
ਅਵਧਓਾਯੀ ਨੇ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ --   
 (i) ਯਵਭਟ, ਰਾਇੇਂ ਜਾਂ ਵਯ ਯਓਾਯੀ ਦਤਾਲਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਤ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਦਲ਼ ਵਲੱਚ ਲਾਯ ਓਯਣ ਰਈ 
ਇੱਓ ਵਲਅਓਤੀ ਰਾਇਓ;    
(i) ਲੀਜਾ ਅਤ ਓੂੰ ਭ ਦ ਆਦਲ਼ ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਯਓਾਯੀ ਓਾਕਜਾਤ, ਰੂੰ ਓਯਣ; 
(iii)  ੁਵਰ ਵਵਪਾਜ਼ਤ,  ਭਰ ਰਣ ਅ ਅਤ ਲੂੰ ਡ ,  ਜਾਂ ਭਇਫੱਧਨ ੂੰ ਧੀ  ਦ ਨਭੁਾਇਲ਼ ਜਾਂ ਦਲ਼ ਬਯ ਵਲੱਚ ਲਤਾਂ ਦ 

ਾਯਕਭਨ ਰਈ ਫੂੰ ਧਤ ਜਾਂਚ  ਦ ਨਾਰ ਜੁਡ ਜਾਂਚ ਰਦਾਨ;    
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(iv) ਪਨ ਲਾ, ਵਫਜਰੀ, ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਆੂਯਤੀ ਰਦਾਨ ਓਯਣ, ਰਦਾਨ ਅਤ ਉਤਯਾਈ ਓਾਯਕ, ਜਾਂ ਵਕਯਾਲਟ ਲਰੋਂ 
ਕਯਭਜਫੂਤ ਉਤਾਦਾਂ ਜਾਂ ਲਤਾਂ ਦੀ ਯੱਵਔਆ, ਜਾਂ   
(v)  ਇੱਓ ਭਾਨ ਓੁਦਯਤ ਦ ਓੂੰ ਭਾਂ।    

(ਫੀ) ਲ਼ਫਦ ਨੇਭੀ ਯਓਾਯੀ ਓਾੱਯਲਾਈ,  ਜਾਂ ਓੀ ਲ਼ਯਤਾਂ ਉੱਤ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦੁਆਯਾ ਵਓ ਲੀ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਲ਼ਾਵਭਰ 
ਨਵੀਂ ਓਯਦਾ ,  ਓਯਣ ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ ਇਨਾਭ ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ ਦ ਨਾਰ ਓੂੰ ਭ-ਓਾਜ ਜਾਯੀ ਯੱਔਣ ਦ ਰਈ, 

ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਇੱਓ ਵਲਦਲ਼ੀ ਅਵਧਓਾਯੀ ਦਆੁਯਾ ਓੀਤੀ ਕਈ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਲ਼ਾਵਭਰ ਰਾ ਰਣ ਦੀ ਵਯਓਰੀਆ ਰਈ ਇਨਾਭ 
ਰਈ ਨਲੇਂ ਲਾਯ ਰਈ ਇੱਓ ਰਾ ਨੂੂੰ  ਰਤਾ ਵਵਤ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਂ ਇੱਓ ਵਲਲ਼ਲ਼ ਾਯਟੀ  ਦ ਨਾਰ ਲਾਯ ਜਾਯੀ ਵ । 

()  ਲ਼ਫਦ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਲਣਜ ਲਾਯ, ਲਣਜ, ਟਰਾਂਯਟ,  ਜਾਂ ਓਈ ਯਾਜਾਂ  ਦ ਵਲੱਚ ੂੰਚਾਯ ਦਾ ਭਤਰੱਫ ਵ, ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ 
ਵਲਦਲ਼ੀ ਦਲ਼ ਅਤ ਵਓ ਯਾਜ  ਦ ਵਲੱਚ ਜਾਂ ਵਓ ਯਾਜ ਅਤ ਵਓ ਲੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂ ਉਦ ਫਾਵਯ ,  ਜਵਾਜ ਅਤ ਵਜਲੇਂ ਲ਼ਫਦ  ਦ 
ਵਲੱਚ intrastate ਲਯਤ ਲੀ ਲ਼ਾਵਭਰ ਵ ਓੀਤੀ --    
(ਏ) ਇੱਓ ਟਰੀਪਨ ਜਾਂ ੂੰਚਾਯ  ਦ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਭਤਰੱਫ ਵ, ਜਾਂ   
(ਫੀ)  ਵਓ ਲੀ ਵਯ ਅੂੰਤਯਯਾਜੀਏ ਾਧਨ।  

§ ੦ਏ। ਵਯਜਾਨੇ  
(ਆ) ਦੀਦਾ ਦਾਵਨਤਾ ਉਰੂੰ ਖਣਾਂ; ਝੂਠੇ ਅਤ ਕਰਤ ਵਫਆਨੀ 
 ਓਈ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਜ ਜਾਨ  -  ਫੁੱ ਝਓ ਇ ਅਵਧਆਏ  ( ੦ਡੀਡੀ- ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਨਬੁਾਕ  ਦ ਇਰਾਲਾ ਵਯ) ਦ ਵਓ 

ਲੀ ਰਾਲਧਾਨ ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ, ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਨਮਭ ਜਾਂ ਵਲਵਨਅਭ ਉਦ ਅਧੀਨ ਫਣਾਏ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਦੀ ਜ ਗ਼ਯਓਾਨੂੂੰ ਨੀ ਜਾਂ 
ਦਾ ਾਰਣ ਓੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜ ਇ ਅਵਧਆਏ ਦੀਆ ਂਲ਼ਯਤਾਂ  ਦ ਤਵਵਤ ਜਯੂਯੀ ਵ, ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਜ ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ਅਤ 
ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ਓਯਦਾ ਵ, ਜਾਂ ਫਣਾ ਓਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ, ਇ ਅਵਧਆਏ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ ਵਨਮਭ ਜਾਂ ਵਲਵਨਅਭਨ ਉਦ ਅਧੀਨ ਫਣਾਏ 
ਜਾਂ ਵਓ  ਦ ਤਵਵਤ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਓ ਲੀ ਆਲਦਨ,  ਵਯਯਟ, ਜਾਂ ਦਤਾਲਜ਼ ਵਲੱਚ ਓਈ ਵਫਆਨ ਇੱਓ 
ੂੰਜੀਓਯਣ ਵਲੱਚ ਯਵਔਆ ਵਇਆ ਉਓਯਭ ਵਫਆਨ  ਦ ਯੂ ਵਲੱਚ ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਅਨਬੁਾਕ ੦ ਦੀ ਉਧਾਯਾ (ਡੀ)  
ਵਲੱਚ ਰਦਾਨ ਓੀਤੀ ,  ਜਾਂ ਭੈਂਫਯੀ ਜਾਂ ਉ ਵਲੱਚ ਬਾਕੀਦਾਯੀ ਰਈ ਇੱਓ ਆਲਦਨ  ਦ ਨਾਰ ੂੰਫੂੰ ਧ ਵਲੱਚ ਵਓ ਲੀ ੂੰਕਠਨ 

ਦੁਆਯਾ ਲ - ਵਨਆਭਓ ਜਾਂ ਉਦ ਇੱਓ ਭੈਂਫਯ ਵ ,  ਜ ਵਫਆਨ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਓਯਣ ਰਈ ਨਭਾਨ  ਦ ਨਾਰ ਚਾਰਫਾਜ਼ ੀ ਨਾਰ 
ਜੁਡ ਵ ਵਲਲ਼ਲਾ ਉੱਤ ਵਓ ਲੀ ਾਭਕਯੀ ਦੀ ਲਾਤਲ ਵਲੱਚ ,  ਨਵੀਂ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ,ਫ਼ਫ਼ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ 
ਜਾਲਕਾ ,  ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਨਵੀਂ ਓਦ ਫ਼ ਾਰ ਜਾਂ ,  ਦਨਾਂ ,  ਇਰਾਲਾ ਇਦ ਵਓ ਜਦੋਂ ਅਵਜਵ ਵਲਅਓਤੀ ਇੱਓ 
ਓੁਦਯਤੀ ਵਲਅਓਤੀ ਦੀ ਤੁਰਣਾ ਵਲੱਚ ਇੱਓ ਵਯ ਵਲਅਓਤੀ ਵ ,  ਠੀਓ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ , ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਲਰੋਂ ਨਵੀਂ 
ਰਕਾਇਆ ਜਾ ਓਦਾ ਵ,  ਰਵਓਨ ਓਈ ਲੀ ਵਲਅਓਤੀ ਇ  ਦ ਤਵਵਤ ਜ਼ਾ  ਦ ਅਧੀਨ ਵਲਕਾ ਵਓ ਲੀ ਵਨਮਭ ਜਾਂ 

ਵਲਵਨਅਭਨ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਰਈ ਅਨਬੁਾਕ ਜਓਯ ਉਵ ਾਫਤ ਓਯਦਾ ਵ ਵਓ ਉਵ ਇ ਤਯਹਾਂ  ਦ ਵਨਮਭ ਜਾਂ ਵਲਵਨਅਭਨ ਦਾ 
ਵਕਆਨ ਨਵੀਂ ੀ।    



22 
 

(ਫੀ) ਜਾਣਓਾਯੀ, ਦਤਾਲਜਾਂ ਮਾ ਵਯਯਟਆਤੂੰ  ਜਭਾਂ ਓਾਯਣ ਵਲਚ ਅਪਰਤਾ  
 ਓਈ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਜ ਜਾਣਓਾਯੀ ਦਤਾਲਜਾਂ ,  ਪਾਇਰ ਓਯਣ ਵਲੱਚ ਅਪਰ ਯਵਵੂੰਦਾ ਵ ,  ਜਾਂ ਇ ਵਯਰਔ ਜਾਂ ਵਓ ਲੀ 
ਵਨਮਭ ਜਾਂ ਵਲਵਨਅਭਨ ਉਦ ਅਧੀਨ ਫਣਾਏ ਅਨਬੁਾਕ ੦ ਦੀ ਉਧਾਯਾ  (ਡੀ)   ਦ ਤਵਵਤ ਦਯਜ ਓੀਤਾ ਜਾ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਵਯਯਟ ਵਯ ਇੱਓ ਅਤ ਵਯ ਵਦਨ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਰਈ ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਰਈ ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਦੀ ਯਾਲ਼ੀ 
ਜੁਯਭਾਨਾ ਓਯਕਾ ਪਾਇਰ ਓਯਣ ਰਈ ਜਾਯੀ ਓਯਕਾ ।  ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਫਤੀ ,  ਜ ਵਲਕਾ ਪਾਇਰ ਓਯਣ ਰਈ ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ 

ਅਪਰਤਾ ਜ ਇ ਔੂੰਡ ਦੀ ਉਧਾਯਾ  (ਆ) ਦ ਤਵਵਤ ਦਾ ਓਯਣ ਰਈ ੱਭਵਝਆ ਜਾ ਓਦਾ ਵ ਰਈ ਵਓ ਲੀ ਆਯਾਵਧਓ 
ਜ ਦ ਏਲਜ ਵਲੱਚ, ੂੰਮੁਓਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ ਦ ਟਯਜਯੀ ਵਲੱਚ ਦਏ ਵ ਓਦਾ ਵ ਅਤ ਇੱਓ ਵਲਰ ੂਟ ਵਲੱਚ ਮੂਨਾਇਟਡ  ਦ 
ਨਾਭ ਉੱਤ ਲੂਰੀ ਵਲਕੀ ਯਾਜ ਅਭਯੀਓਾ।    

(ੀ) ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ, ਅਯਆ,ਂ ਡਾਇਯਓਟਯਾਂ, ਵਵ ਦਯਾਂ, ਭਰੁਾਜ਼ਭਆ ਂਮਾ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਦ 
ਆੜਹਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਉਰੂੰ ਖਣਾਂ  
()(ਏ) ਓਈ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਮੂਏੀ ਵਓ ਉਧਾਯਾ (ਆ)   (ਜੀ)  ਅਨਬੁਾਕ ਫ਼ਆ  ਦ ਇ ਵਯਰਔ ਜਾਂ  [ ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ 
§ ੦ਡੀਡੀ- ]  ਨਵੀਂ ,ਫ਼ਫ਼ਫ਼, ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ । 

( ਔ )(B)  ਵਓ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ਮਏੂੀ ਵਓ ਉਧਾਯਾ  (ਆ)   (ਜੀ)  ਅਨਬੁਾਕ ਫ਼ਆ  ਦ ਇ ਵਯਰਔ ਜਾਂ  [ ਦੀ 
ਉਰੂੰ ਖਣਾ § ੦dd-]  ਇੱਓ ਓਵਭਲ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ ਵਲੱਚ ਰਕਾਇਆ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ ਫ਼ , 
ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ  ਦ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਜ ਦ ਅਧੀਨ ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ।    

() (ਏ) ਦ ਵਓ ਅਵਧਓਾਯੀ,  ਵਨਦਲ਼ਓ,  ਓਯਭਚਾਯੀ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਜਾਯੀਓਯਤਾ  ਦ ਏਜੂੰ ਟ,  ਜਾਂ ਅਵਜਵ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ,  ਜ 
ਜਾਣਫੂੱ ਝਓ ਉਧਾਯਾ  (ਆ)   (ਜੀ)  ਅਨਬੁਾਕ ਫ਼A ਇ ਵਯਰਔ ਦੀ ਉਰੂੰ ਖਣਾ ਓਯਦੀ ਵ ਜਾਂ ਲਰੋਂ ਅਵਬਨਏ ਵਵੱਦਾਯ  
ਮੂਏੀ § ੦ਡੀਡੀ -] ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ $ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਜਾਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ  ਾਰ ਓਦ ਨਵੀਂ ,  ਜਾਂ ਦਨਾਂ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ 
ਓੀਤਾ ਜਾਲਕਾ।    

(ਫੀ) ਦ ਵਓ ਅਵਧਓਾਯੀ ,  ਵਨਦਲ਼ਓ ,  ਓਯਭਚਾਯੀ ,  ਜਾਂ ਇੱਓ ਜਾਯੀਓਯਤਾ  ਦ ਏਜੂੰ ਟ ,  ਜਾਂ ਵਵੱਦਾਯ ਅਵਜਵ ਜਾਯੀਓਯਤਾ ,  
ਜ ਉਧਾਯਾ  (ਆ)  ਜਾਂ  (ਜੀ)  ਅਨਬੁਾਕ ਫ਼ਆ  ਦ ਇ ਵਯਰਔ  ਦ ਉਰੂੰ ਖਣਾ  ਦ ਲੱਰ ਉੱਤ ਅਵਬਨਏ  [ ਮੂਏੀ § 
੦ਡੀਡੀ -]  ਓਯਕਾ ਨਵੀਂ ਵਜਆਦਾ ਲਰੋਂ ਵਜਆਦਾ $ਫ਼,ਫ਼ਫ਼ਫ਼ ਡਾਰਯ  ਦ ਇੱਓ ਨਾਕਵਯਓ ਦੁਆਯਾ ਵਰਆਇਆ ਓਾੱਯਲਾਈ 
ਵਲੱਚ ਰਕਾਇਆ ਜੁਯਭਾਨੇ ਦ ਅਧੀਨ ਵ ਓਵਭਲ਼ਨ।    

() ਜਦ ਓਦੀਂ ਯਾਕਰਾ () ਦ ਵਠ ਓ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਦ ਅਯ, ਡਾਇਯਓਟਯ, ਓਯਭਚਾਯੀ, ਭੁਖ਼ਵਤਆਯ ਮਾ ਵਵੱਦਾਯ 
ਉਤ ਵਰ੍ਜਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜਾਲ, ਤ ਵ ਜਾਯੀ ਓਯਤਾ ਏ ਵਯਜਾਨੇ ਨੂੂੰ  ਅਕਯ ਔੁਦ ਮਾ ਓ ਵਯ ਦ ਯਵੀਂ ਨਵੀਂ ਓਯਾਂਦਾ ਏਮ ਤਾਂ। 

 
 


