Independently Investigating Miscarriages of Justice

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (CCRC) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੀ ਹੈ?
ਨਕਿਨਮਨਲ ਕੇਸਜ਼ ਨਰਨਿਊ ਕਨਮਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਇੱ ਕ ਅਨਜਹਾ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ
ਨਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਜੱ ਥੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ (ਹਾਰ) ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਅਜੇ ਿੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ
ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਿੱ ਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਅਪੀਲ
ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੁੜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਨਲਸ ਜਾਂ ਪਿੋਸੀਨਕਊਸ਼ਨ (ਮੁੱ ਕਦਮਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ
ਨਿਰ) ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਲਈ
ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱ ਖ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਨਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਨਥਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ
ਨਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਤ ਨਿੱ ਚ ਕੇਸ ਨੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨਿੱ ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਹਮ ਨਿਾਂ ਸਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਅਨਹਮ ਨਿਾਂ ਮੁੱ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?


ਅਸੀਂ ਮਨਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿਾਊਨ ਕੋਰਟ, ਯਥ ਕੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਰਨਿਸ
ਨਸਿਲੀਅਨ ਕੋਰਟ ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।



ਨਸਰਫ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼-ਨਸੱ ਿੀ ਨੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਤ ਨਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ

ਕੋਲ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਚਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ
ਨੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਪ੍ੀਲ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਵੀ ਕਰ
ਦਦੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
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ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਹੇ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਿੱ ਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਨਲਸ,

ਪਿੋਸੀਨਕਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੇਂ
ਕੇਸ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਨਗਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ
ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਨੰ ਨਕਹੜਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਪਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।



ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤਾਂ ਿੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਤੀਨਨਿਤਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਦਨਧਤਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਸੋਨਲਸਟਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਅਸੀਂ ਰੋਕਮਈ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਸਰਫ ਦੋਸ਼-ਨਸੱ ਿੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।



ਅਸੀਂ ਦੀਿਾਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਕੌ ਣ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਿੀ ਨਿਅਕਤੀ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇੱ ਕ ਫੌਜਦਾਰੀ
ਜੁਰਮ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ
ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਿੇਲਜ਼ ਜਾਂ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਨਿੱ ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ
ਨਿੱ ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼-ਨਸੱ ਿੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਨਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਾਨੰ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੈਨੰ ੂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ
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ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੰ ਝਾ ਨਦੱ ਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਜਹੇ ਿੱ ਖੋ-ਿੱ ਖਰੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨਜਹਨਾਂ ਨੰ ਪਨਹਲੀ ਅਪੀਲ
ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੰ ਕਈ ਿਾਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਨਪਛਲੇ

ਪਾਸੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਿਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਲਈ
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਅਪ੍ੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ
ਇਹ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਲਖੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁੜ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਅਨਜਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕੇਸ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਆਮ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਸਰਫ ਉਸ ਸਰਤ ਨਿੱ ਚ ਅਗਾਊਂ ਅਪੀਲ ਦੀ
ਗੈਰਮੌਜਦਗੀ ਨਿੱ ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੰ ਭੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ “ਅੱ ਪਿਾਦਕ ਹਾਲਾਤ’’ (ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਾਰਨ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
“ਅੱ ਪ੍ਵਾਦਕ ਹਾਲਾਤ’’ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅੱ ਪਿਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਅਪ੍ੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਿੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਅੱ ਪਿਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਕੀ
ਅੱ ਪਿਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਦਕਹੜੇ ਅੱ ਪ੍ਵਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱ ਪਿਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ:


ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੰ ਝਾ ਨਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਅਨਜਹੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿੱ ਚ
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰ “ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ’’ ਿਾਲੀ ਅਪੀਲ
ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨਲਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰਸਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਮਲੀ ਸੀ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੋਨਲਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰਟਰ (ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ
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ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਆਮ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕੱ ਥੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਹਾਓ ਟ ਅਪੀਲ) ਨਾਮਕ ਨਕਤਾਬ ਨਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰ ਚੈਨਰਟੀ ਜਸਨਟਸ ਿੱ ਲੋਂ ਪਿਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਹ ਦੀ ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਨਿੱ ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ www.justice.org.uk/resources.php/274/how-toappeal ’ਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਿਾਸਤੇ
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਕਵੇਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂ?


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਪੀਲ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ

ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਇੱ ਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਨਜੰ ਨਾ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਆਖਰ ਨਿੱ ਚ ਨਦੱ ਤੇ

ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਭੇਜ ਸਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸਬੂਤ
ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਆ ਹੈ।



ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਸਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸ਼-ਨਸੱ ਿੀ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਿੱ ਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

“ਨਵਾਂ ਮਹੱ ਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ” ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਗੱ ਲ ਨਜਸ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ - ਨਮਸਾਲ ਲਈ, ਨਿੇਂ ਸਬਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਿਨਗਆਨ ਨਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਿੀਂ
ਪਿਗਤੀ (ਘਟਨਾ) ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜਊਰੀ, ਜੱ ਜ ਜਾਂ
ਮਨਜਸਟਰੇਟਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਿਜਦ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿੱ ਚ
ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਨਕਸੇ ਨਿੀਂ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ
ਿੱ ਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਤ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਨਦੱ ਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿੱ ਚ ਮਨਹਜ਼ ਉਹੀ ਨੁਕਤੇ
ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਿੱ ਚ ਨਦੱ ਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਕੁਝ ਨਿੀਂ ਅਤੇ
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ਅਨਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨਿੱ ਚ ਸਾਨੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਕ ਇਹ ਨਿੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿੱ ਚ ਫਰਕ ਨਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਲਖਾਂਗੇ ਨਕ ਅੱ ਗੇ ਕੀ
ਹੋਿੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਨਜਹੀ ਕੋਈ ਸਾਮਗਰੀ ਲਿਾਂਗੇ ਨਜਸ ਦੀ ਸਾਨੰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਫਾਇਲਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਿਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਸ਼ੁਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਲਖਾਂਗੇ।

ਐਪਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਮਸਾਲ
ਲਈ:


ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਕ ਅਪੀਲ ਲੰਬਤ ਹੈ।



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਕ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ
ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਨਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਉਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?)



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੇਸ ਨੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਨਜਹੀ ਸਨਥਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿੱ ਚ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ
ਨੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਨਲਖਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨੰ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ
ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ
ਸਾਮਗਰੀਆਂ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਨਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪਿਭਾਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਾਮਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰ
ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਬਾਿਜਦ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਨਕ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਪਿਾਪਤ
ਕਰੀਏ। ਇੱ ਕ ਿਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਨਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਕਹੜੀ ਸਾਮਗਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।
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ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਸਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਸ ਦੀ ਸਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਾਨੰ ਇਸ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਿਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ

ਨਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਕਿਨਮਨਲ ਅਪੀਲ ਐਕਟ
1995 ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਪਿੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਬਨੈਕਾਰ,
ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਿੋਸੀਨਕਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ
’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀੜਹਤ ਨੰ ਸਨਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪਨਹਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ
ਕਾਰਨਾਂ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਿੈਸ ਨਰਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਨਮਸਕੈਨਰਜ ਆਫ ਜਸਨਟਸ ਸਪੋਰਟ ਸਰਨਿਸ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱ ਕ ਅਨਜਹੀ ਚੈਨਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੌ ਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਕੀ ਕੇਸ ਨੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਪਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਿੱ ਚ ਅਨਹਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ

ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਮਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਦ ਕਈਨ (The Queen) ਿੱ ਲੋਂ ਪਿਿਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇੱ ਕ ਸਮੀਨਖਆ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਲੀਗਲ ਏਡ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਮਲੇ ਗੀ?
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੋਨਲਸਟਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਨਹਤ ਨਿੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 0845 345 4345 ’ਤੇ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਲੀਗਲ ਐਡਿਾਇਸ ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.communitylegaladvice.org.uk ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਿਕੀਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਕਵੇਂ ਦੱ ਸੇਗਾ?
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤੀਨਨਿੀ ਨੰ ਨਲਖਤੀ ਰਪ ਨਿੱ ਚ ਦੱ ਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਪਿਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ)। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੀਂ ਗੱ ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿਾਂਗੇ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲਹ
ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਨਾ ਭੁਨਲਓ।
ਜੇਲਹ ਨਿੱ ਚੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਯਮ ਨਪਿਜ਼ਨ ਸਰਨਿਸ ਆਰਡਰ
4400 ਨਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪੜਹਨ ਜਾਂ ਨਲਖਣ ਨਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਜੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਿੱ ਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸਾਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਲਖਤੀ ਰਪ ਨਿੱ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕਉਂਨਕ
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਰਕਾਰਡ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ
ਨਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਇਸ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਆਖਰ ਨਿੱ ਚ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਗੇ?
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਨਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਰਪ ਨਿੱ ਚ ਨਮਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਨਲਖਤੀ ਰਪ ਨਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਜਸ ਦੀ ਸਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ
ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਦਾ
ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੰ ਨਮਲਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪ੍ੀਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?


ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਨਰਪੱ ਖ ਿਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਸਰਨਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਦਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਨਆਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ

ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਸਟਮਰ ਸਰਨਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਨੇ ਨਕਿੇਂ ਿਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਸਰਨਿਸ
ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਨਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।


ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਗੱ ਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਨਆਂਇਕ ਸਮੀਦਖਆ ਲਈ ਐਡਦਮਦਨਸਟ੍ਰੇਦਟ੍ਵ ਕੋਰਟ੍
(ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਦਨਕ ਅਦਾਲਤ) ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰ
ਰਸਮੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਨਕ ਨਨਆਂਇਕ ਸਮੀਨਖਆ ਦੀਆਂ ਪਿਨਕਨਰਆਿਾਂ ਨਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ
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ਰਾਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਿਾਂਗੇ।


ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਮਹੱ ਤਿਪਰਨ ਸਬਤ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ, ਅਪੀਲ
ਨਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਨਦੱ ਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿੱ ਚ ਨਹੀਂ

ਨਿਚਾਨਰਆ ਨਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ
ਇੱ ਕ ਨਿਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ ਨਕ ਨਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਨਿੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।
ਜੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਦਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਤਨ-ਵਾਪ੍ਸੀ (ਦਡਪ੍ੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ)
ਰੋਕੇਗੀ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਅਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਨਕ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੱ ਤੀ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਿਤਨ ਿਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਮੁਲਤਿੀ ਕਰ ਨਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਨ-ਿਾਪਸੀ ਰੁਕ

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਨਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤਨ ਿਾਪਸ
ਭੇਜ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਕੱ ਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ
ਹਾਂ?
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਨਿੱ ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਨਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰ ਫਾਰਮਲ ਮੈਮੋਰੰਡਾ
ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨੰ www.ccrc.gov.uk ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ “casework (ਕੇਸਿਰਕ)” ’ਤੇ ਕਨਲੱਕ
ਕਰਕੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰ ਨਲਖ ਕੇ ਿੀ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਦਕ ਸਾਡੇ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਦਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਦਦੱ ਤੇ ਪ੍ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਖੋ:
Criminal Cases Review Commission,
5 St Philip’s Place;
Birmingham
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 0121 233 1473
B3 2PW
ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ: info@ccrc.gov.uk
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