ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ
ਕੀ ਮ� ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸ� ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰੇ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹੈਲਪਰ) ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਕੁਝ ਕੇਸ� ਿਵਚ,
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਚੀਜ਼� ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ:
•

ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਨ�ਟ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ� ਿਕੰ ਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱ ਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ `ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ �ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ (ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਿਟਵ) ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ:
•

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਐਗਰੀਮ�ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਾ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲ� ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇ ਮੂੰ ਹ-ਜ� ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਹਮੋ ,ਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਰਾਹ� ,ਤੇ` ਟੈਲੀਫੋਨ) ਜ਼ਬਾਨੀ(ਸਾਮ�ਣਹੁੰੇ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਿਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਧਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਦਦ (ਫਾਿਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ�� ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣਕਾਰ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਫਾਿਸਲੀਟੇਟਰ ਉਸ ਿਧਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਛੋਟ ਨਹ� ਦੇ ਿਦੰ ਦਾ।

ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਨਹ�, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਦਮ `ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ �ਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਿਕਸ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਲੋ ੜ� `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
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ਪੜ�ਨਾ ਜ� ਿਲਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਨਹ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤ� ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨੌਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ `ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਉਨ�� ਵਲ� ਉਹ ਗੱ ਲ� ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸ� ਓਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੀ
ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤ� ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜ� ਨਹ�।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ�
ਿਸੱ ਧਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ� ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹ� ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਹ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ।

ਕੀ ਮ� ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਤ� ਲੱਗੀਆ ਸੱ ਟ� ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 1 ਅਪਰੈਲ, 2019
ਨੂੰ ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਝਗਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਲਈ ਆਮ
ਿਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਧਰ� ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਆ�ਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲਏ ਿਬਨ� ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵਚ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ
ਬਾਲਗ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਨ�� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਿਵਚ ਨਹ� ਆ�ਦੇ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ�
ਆਿਗਆ ਮੰ ਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਕੇਸ ਲਈ ਕੀ ਮ� ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
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ਹ�, ਤੁਸ� ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਉਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ� ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨ�ਜੀ
ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
ਆਮ ਿਨਯਮ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਪੁੱ ਛੇ ਿਬਨ� ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੋਟਰ ਗੱ ਡੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਐਕਸੀਡ�ਟ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੱ ਟ� ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤ� ਆਪਣੀ
ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਪਰ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝਗਿੜਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ
ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮ� ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਆਿਗਆ ਿਕਵ� ਲੈ ਣੀ ਹੈ?
ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਅਿਜਹਾ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਰੈਪਰੇਿਜ਼ਨਟੇਿਟਵ ਿਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਫਾਿਸਲੀਟੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਿਗਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ:
•

ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਿਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ
ਵਕੀਲ ਹੈ ਜ� ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਲ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

•

ਝਗੜੇ ਿਵਚਲੀ ਹਰ ਿਧਰ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ ਹੈ

•

ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ

•

ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱ ਤ� ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਜੇ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਜ� ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਿਸੱ ਧੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਕੌ ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜ� ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ

•

ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜ� ਦੋਸਤ ਿਜਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਿਧਰ ਵਲ� ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਵਲ� ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ
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