ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ਲ
ੋ ੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾ ਹਨ
ਇਹ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਝਗੜੇ (ਿਡਸਿਪਊਟ) ਦੇ ਹੱ ਲ
ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ਤਰਦਾਇਕ (ਿਰਸਪ�ਡ�ਟਸ) ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਇਹ
ਗੱ ਲਬਾਤ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਾ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪੜਾ `ਤੇ ਵੀ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਡਸਿਪਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਿਵਸ ਰਾਹ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਖੁੱ ਲ�ੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੀ

ਿਧਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰ ਗੇਗਾ। ਤੁਸ� ਫੀਸ ਵੀ ਿਦਉਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਿਵਚ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਲੇ ਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਸਿਪਊਟ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਝਗੜੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਪੱ ਖ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ� ਪੇਪਰ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ, ਡਾਕ ਜ� ਫੈਕਸ ਰਾਹ� ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸ ਦੇਣੀ
ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ 14 ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵਚ ਿਵਚ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ� ਅੰ ਿਤਮ
ਤਾਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਨਹ� ਕਰਵਾ�ਦੇ ਤ� ਸੀ
ਆਰ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਗੱ ਲਬਾਤ
ਗੱ ਲਬਾਤ (ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ) ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼, ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਿਵਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸ� ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਐਗਰੀਮ�ਟ `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਮਦਦ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਸਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ (ਸੀ ਆਰ ਟੀ) ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਨ�ਜਰ, ਅਿਜਹੇ ਹੱ ਲ `ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ
ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਗਰੀਮ�ਟ� ਨੂੰ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦੇ ਆਰਡਰ� ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ�� ਆਰਡਰ� ਦੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਆਰਡਰ� ਿਜੰ ਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਅਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ)
ਜੇ ਤੁਸ� ਗੱ ਲਬਾਤ ਜ� ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਐਗਰੀਮ�ਟ `ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਇਕ
ਿਨਰਪੱ ਖ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਿਧਰ ਵਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵ�ਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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