
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋ ਅਤੇ:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ� ਦਾ ਦੋ� ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੈ; ਜ�

(ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਜੁਰਮਾਨ�  ਜ� ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ 

ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 19 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋ� ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਵੱਧ 

ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ

* 7 ਸਾਲ� ਤ� ਘੱਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਤਿਹਤ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ¼ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋ� ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ 

ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 379,380,381, 404, 420 ਅਧੀਨ) ਜ� ਅਿਜਹਾ ਅਪਰਾਧ ਿਜਸ ਲਈ ਵੱਧ 

ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 60 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ� ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ� ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਹੈ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 90 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ� ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ� ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 180 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਜੇਲ� ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ� ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 

ਂਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਰਕੋਿਟਕਸ ਡ�ਗਸ ਐਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਿਪਕ ਸਬਸਟ�ਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਦੋ� ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋ� ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਵੱਧ ਤ� 

ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਭੁਗਤ ਚੱੁਕੇ ਹੋ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 'ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ'* ਦਾ ਦੋ� ਹੈ ਅਤੇ 7 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਜੇਲ ਿਵਚ ਬੰਦ ਹੋ; ਜ� 

(ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜ਼ਰੁਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਦੋ�ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ�� ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 'ਇੱਕ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ*' ਦਾ ਦੋ� ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� 60 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹ� 

ਹੋਇਆ; ਜ�

(ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਜਾ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ ਦੁਆਰਾ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਪ��ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜ�

(ਕੰਪ��ਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਦੀ ਸਜਾ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 320 ਉਨ� � ਜੁਰਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਕੰਪ��ਡ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵ�ੇ� ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਦਮਾਗੀ ਤੋਰ ਤੇ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਤੋਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ; ਜ�

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 107, 108, 109 ਜ� 151 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੋ; ਜ�

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਔਰਤ ਹੋ।

ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ �ਿਡਊਲ ਿਵਚ 'ਜਰੁਮ� ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ' ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਿਧਕ 
ਪਣ� ਾਲੀ ਿਵਚ 'ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ', 'ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ', 'ਮਿੈਜਸਟਰਟੇ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰੱਥ ਕਸੇ� ਦੀ 
ਸਣੁਵਾਈ' ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਤਸੁ� ਪਰੈਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ� ਜਲੇ ਦਾ ਦਰੌਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤ� ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਤੇ ਿਜਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ 
ਦ�ੋ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮਟੇੀ ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਯਗੋ 
ਹੈ ਜ� ਨਹ�।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਲੇ � ਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਸਫਾਰ�� ਅਤੇ ਕਾਰਜ: ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ�� ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� 

ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਫਾਰ�� ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ� ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।3

2

ਫ਼ਲੋੋ-ਅਪ: ਕਮਟੇੀ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ�� ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਕੇ ਕਸੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 4

ਮੀਿਟੰਗ: ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਸੈ�ਨ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ 

�ਾਰਟ ਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵ�ਆਂ ਿਸਫਾਰ�� ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਤਆਰੀ: ਜੇਲ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਿਫਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਾਨ�  ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।1

ਅੰਡਰ ਟਾ� ਯਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅੰਡਰ ਟ�ਾਯਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ (ਯੂ.ਟੀ. ਆਰ.ਸੀ) ਇੱਕ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 

ਅਪ�ੈਲ 2015 ਿਵੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇ�� ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਕੇਸ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ 

ਢੁਕਵ�ਆਂ ਿਸਫਾਰ�� ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ �ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕੋਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਇਕ ਪੰਜ-ਮ�ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਸੀਨੀਅਰ ਿਨਆਂਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਮ�ਬਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:

Ÿ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਸੈ�ਨ ਜੱਜ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ

Ÿ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਮੈਿਜਸਟ�ੇਟ – ਮ�ਬਰ

Ÿ ਸੈਕ�ੇਟਰੀ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ – ਮ�ਬਰ

Ÿ ਿਜ਼ਲੇ� ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ�� ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਿਧਕਾਰੀ – ਮ�ਬਰ

Ÿ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਪੁਿਲਸ – ਮ�ਬਰ

ਕਮੇਟੀ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਹ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਿਜੱਥੇ ਕਮੇਟੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿਸਫਾਰ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਤ� ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਰਹਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਫਾਰ�� ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ 

ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਜੇਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤ� ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ� ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹ�, ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ� ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨ�  

ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਸਫਾਰ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ� ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ / ਅਥਾਰਟੀ ਨ�  

ਿਸਫਾਰ� ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤ� ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਦੋ�ੀ ਹੋ, ਕੀ ਤ� ਵੀ ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ?

ਹ�, ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ:

i) ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜ�

ii) ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ� ਿਰਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ

ਕਮੇਟੀ ਿਰਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਹਾਈ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫਾਰ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜ� 

ਨਹ� ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਿਕਸੇ �ੱਕ ਜ� ਪ��ਨ� ਲਈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੇ 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਜੇਲ ਤੇ 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ� ਜੇਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਪੈਰਾਲੈਗਲ 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਡਰ ਟਾ� ਯਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇਤੁਸ�ਅੰਡਰ ਟਾ� ਯਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਮੇਟੀ ਅਤ ੇਤੁਸ�
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