ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ

1.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ ਕੀ ਹੈ?
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ ("ਫੂੰ ਡ") ਇੱ ਕ ਟਰੱ ਸਟ ਫੂੰ ਡ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਉਪਰਾਵਿਆਂ ਿਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂੰ ਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਹੇਠ ਵਿਖੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ:
(a)

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਿਈ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ;

(b)

ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਾਂ ਤੱ ਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨਾਿ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਿੜੀ ਦਾਅਵਵਆਂ ਦੇ ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ
ਿਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ;

(c)

ਇਕੋ ਵਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਿੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਹ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਿਗਾਤਾਰ ਸਣਵਾਈ ਦੀ ਵਵਵਸਿਾ ਕਰਨ ਿਈ;

(d)

ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਹੱ ਤ ਵਵੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਈ; ਅਤੇ

(e)

ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਹੱ ਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਮਾਮਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਿਣ ਿਈ।

ਉਪਭੋ ਗ ਤਾ ਕੌਂ ਸਿ ("ਟਰੱ ਸਟੀ") ਫੂੰ ਡ ਦੀ ਟਰੱ ਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਕੇਸਾਂ
ਦੇ ਗਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਾਹ ਇੱ ਕ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਆਰਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਸੇ ਸਾਵਿਵਸਟਰ ਅਤੇ ਸਿਾਹਕਾਰ ਦਆਰਾ ਸਿਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਮਾਇੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਰਪ
ਵਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਮਾਮਿੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ
ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ( ਉਦਾ. ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਵਵਚੋਿਗੀ, ਆਵਦ) ਵਰਤ ਚੱ ਕੇ ਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਮਕੱ ਦਮੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਚ ਵਵਚੋਿਗੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

2.

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕੌ ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸੀਂ ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਮਾਮਿੇ ਵਵਚ
ਸ਼ਾਮਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਹ ਹੋ ਜੋ ਵਕ :
(a)

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

ਗੈਰਵਪਾਰਕ ਵਸਤਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ;
ਚਿਾਕੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ;

ਨਾਜਾਇਜ ਅਤੇ ਬੇਿੋੜੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ;
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ;

ਝਠੇ ਜਾਂ ਗੂੰ ਮਰਾਹਕੂੰ ਨ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾਅਵੇ;
ਝਠੇ ਵਪਾਰਕ ਵੇਰਵੇ;
ਚੀਜਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਤ ਵੇਰਵੇ; ਜਾਂ
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(viii)

ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਹੱ ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ; ਜਾਂ

(b) ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਜਨਤਕ ਵਹੱ ਤ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਚੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕਨੂੰ ਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਿਾਂਵਕ, ਉਵਚਤ ਮਾਮਵਿਆਂ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਹੈ।

3.

4.

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਵਧੀ ਕੀ ਹੈ?
(a)

ਪਵਹਿਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾ ਹਕਾਰਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਾਿ ਸਾਡੇ ਸਿਾ ਹ
ਕੇਂ ਦ ਰਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਉੱਤੇ , ਵਿ ਖਤੀ ਰ ਪ ਵਵੱ ਚ ਜਾਂ ਟੈ ਿੀਫੋ ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸ ਦਰ ਜ
ਕਰ ਸ ਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਕੇ ਸ ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਵਿਆ ਜਾ ਸ ਕਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਵਵਵਾਦ ਦੇ ਹੱ ਿ ਿ ਈ ਢੱ ਕਵੇਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਿ ਹੱ ਿ ਕ ਰਨ ਦੀ ਕੋ ਵਸ਼ਸ਼ ਕ ਰਾਂਗੇ । ਜੇ ਇ ਹ
ਅਸਫਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਮਾਮਿਾ ਫੂੰ ਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾ ਇਤਾ ਦੇ ਯੋ ਗ
ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿ ਈ ਅ ਰਜੀ("ਐਪਿੀਕੇਸ਼ਨ") ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਡੇ
ਅਵਧਕਾਰੀ ਐ ਪਿੀਕੇ ਸ਼ ਨ ਭ ਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਪੱ ਛਵਗੱ ਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣ ਵਵਚ ਤ ਹਾਡੀ
ਮਦ ਦ ਕਰ ਸ ਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਉਪ ਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਾਿਣ ਕ ਰਨ ਿਈ ਜਨਤਕ ਫੂੰ ਡਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਾ ਹੈ ਟਰੱ ਸਟੀਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਪ ਰੀ, ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਜਾ ਣਕਾਰੀ ਵਦ ਓਗੇ ਅਤੇ ਕੇ ਸ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ, ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱ ਕ ਕੇ ਸ ਦੀ ਸਮਾ ਪਤੀ
ਹੋ ਣ ਤੱ ਕ ਪ ਰਾ ਸਵਹਯੋ ਗ ਵਦ ਓਗੇ ।

(b)

ਅਰਜੀ ਿਈ ਬੇ ਨ ਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਦੱ ਤੀ ਐ ਪਿੀਕੇ ਸ਼ ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਣ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੇ ਸ ਦੀ ਸ ਣਵਾ ਈ ਛੋ ਟੇ ਦਾਹਵਵਆਂ ਦੀ ਅਦਾਿਤ ਸਮਾਿ ਕਿੇ ਮਜ ਟਰ ਵਬ ਊਨਿ
ਵਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਿੀਕੇ ਸ਼ ਨ ਫੀਸ HK$100 ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੇ ਸ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ
ਵਜਿਹਾ ਅਦਾਿਤ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਿਤ ਵਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਐ ਪਿੀਕੇ ਸ਼ ਨ ਫੀਸ
HK$1000 ਹੈ ।

(c)

ਸ ਹਾ ਇ ਤਾ ਪਰਾ ਪ ਤ ਉ ਪ ਭੋ ਗ ਤਾ ਨਾ ਿ ਇ ਕ ਸ ਮ ਝੌ ਤਾ ( " ਇ ਕ ਰਾ ਰ ਨਾ ਮਾ " ) ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜ ਸ
ਦੀ ਇ ਕ ਨ ਕ ਿ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅ ਤੇ ਹ ਰੇ ਕ ਅ ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਿ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ । ਇ ਹ ਇ ਕ
ਮ ਹੱ ਤ ਵ ਪ ਰ ਨ ਦ ਸ ਤਾ ਵੇ ਜ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਟ ਰੱ ਸ ਟੀ ਨਾ ਿ ਤ ਹਾ ਡੇ ਵਰ ਸ਼ ਤੇ , ਵਕ ਵੇਂ ਅ ਤੇ ਕ ਦੋਂ
ਤ ਹਾ ਨੂੰ ਕਾ ਨੂੰ ਨੀ ਸ ਹਾ ਇ ਤਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵਨ ਰ ਧਾ ਵਰ ਤ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ । ਤ ਹਾ ਨੂੰ ਇ ਸ
ਦੀ ਆਂ ਸ਼ ਰ ਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਆ ਨ ਨਾ ਿ ਪ ੜ ਨਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਨਾਿ
ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵਫਰ ਤਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਿਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

(d)

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਅ ਰ ਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਿ ਅਤੇ ਐਪਿੀਕੇ ਸ਼ ਨ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਿ
ਕੋਈ ਗਰੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਵਕ ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱ ਕਾ ਵਮਿੇ ਗੀ।

ਹੋਰ ਵਕਹੜੇ ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਤਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੱ ਸਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਿਾਂ ਤੇ
ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :
(a)

ਕੀ ਇਸ ਨਾਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਸਮਹ ਜਾਂ ਵੱ ਡੇ ਸਮਹ ਦੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ;

(b)

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਿਤਾਂ ਵਵਚ ਅਦਾਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ;

(c)

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਿਾਗਤ;

(d)

ਮਾਮਿੇ ਦੀ ਸਫਿਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ;
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5.

(e)

ਤਹਾਡੀ ਸੌਦਬ
ੇ ਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ;

(f)

ਤਹਾਡੇ ਸਮਹ ਦੇ ਆਮ ਤੱ ਿ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮੱ ਦੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ);

(g)

ਤਹਾਡੇ ਸਮਹ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਜੇ ਿਾਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ);

(h)

ਸ਼ਾਮਿ ਦਜੀ ਵਧਰ ਦੀ ਵਵੱ ਤੀ ਸਰੱ ਵਖਆ;

(i)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਿ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਵਵਚ ਜਨਤਕ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਰਾ
ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

(j)

ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਿਾ ਫੂੰ ਡ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ ਵਵੱ ਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ; ਅਤੇ

(k)

ਮਾਮਿੇ ਵਵਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੂੰ ਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਵਹਾਰਕਤਾ

ਕੀ ਵਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਔਸਤਨ ਟੈਸਟ ਹੈ?
ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿੈ ਣ ਿਈ ਵਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਜਮੀ ਔਸਤਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਜਰਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਵਕ ਟਰੱ ਸਟੀ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਵੱ ਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਵੱ ਚ ਰੱ ਖਕੇ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਿੈ ਣ ਵਵੱ ਚ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਵੱ ਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ
ਿਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6.

ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤ ਹਾਨੂੰ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦ ਆਰਾ ਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਈ
ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੱ ਸਟੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ,
ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱ ਸੇਗਾ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਸਰੱ ਵਖਆ ਿਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ
ਤ ਹਾਡੇ ਮਾਮਿੇ ਦੀ ਫੂੰ ਡ ਦ ਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7.

ਕੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ?
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸਫਿ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂੰ ਡ ਤਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਿਈ ਭਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱ ਿ 'ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ
ਤਹਾਡੀ ਗਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸਫਿ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਪਰੀ, ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ
ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸਾਰੇ ਨਕਸਾਨਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਖਰਵਚਆਂ, ਦਾਅਵਵਆਂ, ਨਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਆਵਜਾ ਤਹਾਨੂੰ
ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਫਿ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੂੰ ਡ ਵਵੱ ਚ ਤਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੇਠ ਵਦੱ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
(a)

ਤਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਵਚ ਅਸਿ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਵਰੋਧੀ ਵਧਰ ਦਆਰਾ ਭਗਤਾਨ
ਅਤੇ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ;

(b)

ਤਹਾਡੇ ਕੇਸ ਿਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਜੋ ਫੂੰ ਡ ਵਵਚੋਂ ਵਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ

(c)

ਤਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ 10% (ਵਵਰੋਧੀ ਵਧਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ), ਤਹਾਡੇ
ਿਈ ਵਸਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੱ ਿ, ਉਹ ਰਕਮ ਵਜਸ ਦਆਰਾ ਤਹਾਡੀ
ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਿੇ ਵਵਚ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ
ਿਾਭ ਦਾ ਮੱ ਿ ("ਿਾਭ ਮੱ ਿ"।
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ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱ ਕ ਕੈਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ: ਿਾਭ ਮੱ ਿ ਦਾ 25% ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਵਿਆਂ ਿਈ ਜੋ ਅਸਿ ਵਵੱ ਚ ਸਮਾਿ
ਕਿੇ ਮਜ ਟਰਵਬਊਨਿ ਵਵੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਿਆਂ ਿਈ 50% ।
ਤਹਾਡਾ ਕੇਸ ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਿਤਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸਫਿ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ, ਵਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿਈ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਹਾਡੇ ਵਵਰੱ ਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਮਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱ ਸਟੀ, ਉਵਚਤ ਸਵਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਭਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਮਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8.

ਪੈਸੇ ਵਕਵੇਂ ਵਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਤ ਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਵੱ ਚ ਤ ਹਾਨੂੰ ਭਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਵਹਿੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਾਗਤਾਂ ਿਈ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਵਚਆਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਮਾਮਿੇ ਿਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈ ਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਹੱ ਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਟਰੱ ਸਟੀ ਜਰਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਿਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤ ਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਮਾਮਿਾ ਸਫਿ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਿੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੱ ਸਟੀ ਤ ਹਾਨੂੰ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।

9.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਿੈਵਰਸਟਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਟਰੱ ਸਟੀ ਇੱ ਕ ਵਕੀਿ ਦੀ ਵਨਯਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਭਾਿਣ ਿਈ ਇੱ ਕ
ਬੈਵਰਸਟਰ ਵਨਯਕਤ ਕਰੇਗਾ।

10.

ਕੀ ਪਰਵਾਵਨਤ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਟਰੱ ਸਟੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਹਾਨੂੰ ਨੋ ਵਟਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੋਵੇਂ
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਵਤਵਗਆ ਜਾਂ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤਹਾਡੀ ਗ਼ਿਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਪਰੀ, ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਮਾਮਿੇ ਨਾਿ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ,
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵਚ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ, ਿਾਗਤਾਂ, ਖਰਚੇ, ਦਾਅਵੇ, ਨਕਸਾਨ ਅਤੇ
ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਆਵਜਾ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਵਚ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਸੂੰ ਦਰਭ ਿਈ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਈ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਿਾ ਿਓ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ: 2016
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[Form 1]

ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ (ਕੂੰ ਜਯੁਮਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫੂੰ ਡ)
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ
ਭਾਗ 1
1.

ਵਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਾਮ

(ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ) __________________________________
(ਚਾਈਨੀਜ)

2.

H.K. ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੂੰਬਰ. I ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

3.

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ

ਟੈਿੀਫੋਨ:

ਫੈਕਸ: _____________________

______________

ਪੱ ਤਰ ਵਵਹਾਰ ਪਤਾ ______________________________________________

ਟੈਿੀਫੋਨ:
4.

ਫੈਕਸ: __________________________

ਪੇਸ਼ਾ ____________________

ਭਾਗ 2

ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

5.

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਖੇਪ ਵਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ:-

6.

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ:- #
ਮਕੱ ਦਮੇ ਿਈ / ਅਪੀਿ ਿਈ ___ ਬਚਾਅ ਿਈ ___ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਿਈ __
(ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ. ______________________________________ (ਜੇ ਿਾਗ ਹੋਵੇ))

#

ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਿੀ ਿਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਨਸ਼ਾਨ [X] ਿਗਾਓ
1

7.

ਕੀ ਤਸੀਂ ਪਵਹਿਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਰਜੀ
ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ?
# ਹਾਂ _____________ ਨਹੀਂ ____
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੋ :-

8.

ਕੀ ਤਸੀਂ ਮੌਜਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵਚ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਵਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ?
# ਹਾਂ ______________
ਨਹੀਂ _________________
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੱ ਸੋ:
ਨਤੀਜਾ ਵਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ
_
ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਵਗਆ

ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਵਰਆ ਵਗਆ

9.

_
_

ਕੀ ਤਸੀਂ ਿੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ / ਹਾਿ ਹੀ ਵਵੱ ਚ ਪਵਿਸ, ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ
ਨਵਜੱ ਠਣ ਵਾਿੇ ਵਬਉਰੋ ਜਾਂ ਵਟਰਵਬਉਨਿਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਬੀਮਾ
ਕਿੇ ਮਜ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਬਉਰੋ) ਅਤੇ ਵਕੀਿਾਂ, ਆਵਦ ਤੋਂ ਮੌਜਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਜਾਂ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਾਹ ਿਈ ਹੈ?
# ਹਾਂ ____________
ਨਹੀਂ ____________
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੱ ਸੋ:-

10. ਰੈਫਰਿ ਦਾ ਸਰੋਤ:- #
ਸਵੈ ਅਰਜੀ __________________________________________________
ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਿ _______
ਰੈਫ. ਕੇਸ ਨੂੰ.
_____________
ਹੋਰ

ਮੈਂ ਐਿਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਿ
("ਟਰੱ ਸਟੀ") ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਿਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਫੂੰ ਡ ("ਫੂੰ ਡ") ਦੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ
ਗਿਤ ਵਬਆਨ ਜਾਂ ਗਿਤ ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਬਨੈ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵਚ
ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਨ, ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੂੰ ਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਯੋਗ
ਠਵਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੂੰ ਤ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸਾਨ, ਕੀਮਤ, ਖਰਵਚਆਂ, ਦਾਅਵਵਆਂ, ਨਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਵਰੱ ਧ ਮਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦਆਰਾ ਇਸ ਵਬਨੈ ਪੱ ਤਰ ਦੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵੱ ਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
#

ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਖਾਿੀ ਿਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਨਸ਼ਾਨ [X] ਿਗਾਓ
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ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਵਮਤੀ

ਜਰਰੀ ਨੋ ਵਟਸ:
1.

ਇਸ ਵਬਨੈ -ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ "Consumer Council – CLAF Trust Account" ਨੂੰ
ਚੈੈੱਕ ਦਆਰਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰੋ।

2.

ਇਸ ਵਬਨੈ -ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱ ਿ ਦੀ ਕੋਈ
ਗਰੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3.

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਹਰ ਅਰਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਣਵੱ ਤਾ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਜਹੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੂੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਵੱ ਚ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

4.

ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਫਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਨੈਕਾਰ ਫੂੰ ਡ ਵਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਕੈਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: ਸਮਾਲ ਕਲੇ ਮਜ ਟਰਵਿਊਨਲ ਵਵੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ

ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਦਾ 25%. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਲਾਭ ਦਾ 50%।
ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਹਸਾਿ "ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੂੰ ਡ" ਅਤੇ "ਸਵਹਯੋਗੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ
ਸਮਝੌਤਾ" ਵਕਤਾਿਚੇ ਵਵੱ ਚ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨੈੱਜੀ ਡੇਟਾ:
1:

ਇਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਵੇਿੇ, ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਸਵਹਮਤ ਹੈ ਵਕ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨੈੱਜੀ
ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ (ਸ਼ਾਂ) ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
(a) ਫੂੰ ਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਈ;

(b) ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਿ ਕਰਨ ਿਈ;
(c)

ਵਮਿਦੇ ਜਿਦੇ ਹਾਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਵਿਆਂ ਨਾਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੇਿ ਖਾਂਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਿਈ;

(d) ਜੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਅਰਜੀ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਿਨ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਿਣ ਿਈ; ਅਤੇ / ਜਾਂ

(e) ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ।

2.

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਟਰੱ ਸਟੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨੈੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦਾ ਖਿਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ
ਵਕੀਿ, ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਵਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਿ, ਹੋਰ ਵਮਿਦੇ ਜਿਦੇ ਹਾਿਤਾਂ
ਵਾਿੇ ਕੇਸਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਵਧਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਵਵਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ
ਸੂੰ ਸਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ।

3.

ਵਬਨੈ ਕਾਰ ਟਰੱ ਸਟੀ ਦਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਵਨੈੱਜੀ ਵੇਰਵਵਆਂ ਤਕ ਪਹੂੰ ਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱ ਸਟੀ ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱ ਸਟੀ

ਵਕਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪਹੂੰ ਚ ਜਾਂ ਸਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਈ ਉਵਚਤ ਫੀਸ ਿੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਖਤੀ ਰਪ ਵਵੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
Fund at 22nd Floor, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong
Kong ‘ਤੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

01.06.2006
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