
ਆਮ ਜਨਤਤਾ ਨਨਨੂੰ ਸਨਚਚਿਤ ਕਕੀਤਤਾ ਜਜਾਂਦਤਾ ਹਹੈ ਚਕ ਚਮਤਕੀ 13.07.2019 ਨਨਨੂੰ ਚਜ਼ਿਲਲਤਾ  ਚਫਿਰਰੋਜ਼ਿਪਪੁਰ,  ਜ਼ਿਕੀਰਤਾ ਅਤਤ

ਗਪੁਰਨਹਰਸਹਤਾਏ ਦਕੀਆਆਂ ਜਪੁਡਕੀਸ਼ਕੀਅਲ ਅਦਤਾਲਤਜਾਂ ਚਵਿਖਤ ਕਕਮਕੀ ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤ ਦਤਾ ਆਯਰੋਜਨ ਕਕੀਤਤਾ ਜਤਾ ਚਰਹਤਾ ਹਹੈ । ਇਸ ਲਰੋਕ

ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਸਨੂੰਗਕੀਨ ਫਿਕਜਦਤਾਰਕੀ ਕਤਸਜਾਂ ਨਨਨੂੰ ਛਛੱਡ ਕਤ ਰਤਾਜ਼ਿਕੀਨਤਾਮਤਾ ਹਰੋਣ ਵਿਤਾਲਤ ਕਤਸ ਜਰੋ ਚਕ ਅਦਤਾਲਤਜਾਂ ਚਵਿਚਿ ਲਨੂੰਚਬਿਤ ਹਨ ਚਜਵਿਵੇਂ ਚਕ

ਰਤਾਜ਼ਿਕੀਨਤਾਮਤਾ ਹਰੋਣ ਵਿਤਾਲਤ ਫਿਕਜਕੀਦਤਾਰ ਕਤਸ, ਘਰਤਲਨ ਝਗੜਤ, ਦਕੀਵਿਤਾਨਕੀ ਮਪੁਕਛੱਦਮਤ, ਬਿਬੈਂਕ ਚਰਕਵਿਰਕੀ, ਇਨੂੰਨਸ਼ਕਰਬੈਂਸ ਕਲਤਮ, ਚਬਿਜਲਕੀ ਬਿਰੋਰਡ,

ਟਹੈਲਕੀਫਿਰੋਨ ਕਨੂੰਪਨਕੀਆਆਂ ਦਤ ਕਤਸਜਾਂ ਨਨਨੂੰ ਚਧਿਰਜਾਂ ਦਕੀ ਸਚਹਮਤਕੀ ਨਤਾਲ ਚਨਪਟਤਾਰਤਾ ਕਰਵਿਤਾਇਆ ਜਤਾਵਿਤਗਤਾ। ਇਸ ਕਕਮਕੀ ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ

ਉਹ ਕਤਸ ਵਿਕੀ ਪਪਕੀ-ਲਕੀਟਕੀਗਤਚਟਵਿ ਸਟਤਜ ਤਤ ਰਛੱਖਤ ਜਤਾਣਗਤ ਚਜਹੜਤ ਚਕ ਅਜਤ ਤਛੱਕ ਚਕਸਕੀ ਵਿਕੀ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਲਨੂੰਚਬਿਤ ਨਹਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕਤ ਆਮ ਜਨਤਤਾ ਨਨਨੂੰ ਅਪਕੀਲ ਕਕੀਤਕੀ ਜਜਾਂਦਕੀ ਹਹੈ ਚਕ ਚਜਹਨਜਾਂ ਦਤ ਕਤਸ ਅਛੱਜਤ ਤਛੱਕ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਦਤਾਇਰ ਨਹਕੀ ਹਰੋਏ ਹਨ

ਉਹ ਆਪਣਤ ਝਗਚੜਆਆਂ ਨਨਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜਕੀ ਦਤ ਕਤ ਕਕਮਕੀ ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਆਪਣਤ ਕਤਸ ਦਕੀ ਸਪੁਣਵਿਤਾਈ ਕਰਵਿਤਾ ਸਕਦਤ ਹਨ ਅਤਤ

ਚਜਨਲਜਾਂ ਲਰੋਕਜਾਂ ਦਤ ਕਤਸ ਅਦਤਾਲਤਤਾ ਚਵਿਛੱਚਿ ਲਨੂੰਚਬਿਤ ਹਨ ਉਹ ਸਬਿਨੂੰਚਧਿਤ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਅਰਜਕੀ ਦਤ ਕਤ ਆਪਣਤ ਕਤਸ ਦਕੀ ਸਪੁਣਤਾਵਿਤਾਈ ਨਨਨੂੰ

ਕਕਮਕੀ ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਚਿ ਕਰਵਿਤਾ ਸਕਦਤ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਤਾ ਨਨਨੂੰ ਅਪਕੀਲ ਕਕੀਤਕੀ ਜਜਾਂਦਕੀ ਹਹੈ ਚਕ ਚਮਤਕੀ 06.07.2019 ਅਤਤ

09.07.2019 ਨਨਨੂੰ ਚਫਿਰਰੋਜ਼ਿਪਪੁਰ, ਜ਼ਿਕੀਰਤਾ ਅਤਤ ਗਪੁਰਨਹਰਸਹਤਾਏ ਦਕੀ ਅਦਤਾਲਤਜਾਂ ਚਵਿਚਿ ਪਪਕੀ-ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤਤਾ ਲਗਤਾਇਆ ਜਤਾ ਰਹਕੀਆਆਂ

ਹਨ ਅਤਤ ਅਦਤਾਲਤਜਾਂ ਚਵਿਚਿ ਆਪਣਤ ਲਨੂੰਚਬਿਤ ਕਤਸਜਾਂ ਨਨਨੂੰ ਇਹਨਜਾਂ ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤਜਾਂ ਚਵਿਚਿ ਲਗਵਿਤਾਕਤ ਚਨਪਟਤਾਰਤਾ ਕਰਵਿਤਾਇਆ ਜਤਾ

ਸਕਦਤਾ ਹਹੈ।

ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤਤਾ ਦਤ ਲਤਾਭ:-
1. ਛਤਤਕੀ ਅਤਤ ਸਸਤਤਾ ਇਨਸਤਾਫਿ ਚਮਲਦਤਾ ਹਹੈ।
2. ਇਸਦਤ ਫਿਹੈਸਲਤ ਨਨਨੂੰ ਦਕੀਵਿਤਾਨਕੀ ਕਰੋਰਟ ਦਕੀ ਚਡਕਰਕੀ ਪਪਤਾਪਤ ਹਹੈ।
3. ਇਸਦਤ ਫਿਹੈਸਲਤ ਦਕੀ ਕਰੋਈ ਅਪਕੀਲ ਨਹਹੀਂ ਹਪੁਨੂੰਦਕੀ ਅਤਤ ਇਹ ਫਿਹੈਸਲਤਾ ਅਨੂੰਚਤਮ ਹਪੁਨੂੰਦਤਾ ਹਹੈ।
4. ਚਧਿਰਜਾਂ ਦਤਾ ਫਿਹੈਸਲਤਾ ਆਪਸਕੀ ਰਜ਼ਿਤਾਮਨੂੰਦਕੀ ਅਤਤ ਸਚਹਮਤਕੀ ਨਤਾਲ ਹਪੁਨੂੰਦਤਾ ਹਹੈ ਚਜਸ ਨਤਾਲ ਆਪਸਕੀ ਭਤਾਈਚਿਤਾਰਤਾ ਬਿਚਣਆ

ਰਚਹਨੂੰਦਤਾ ਹਹੈ।
5. ਲਰੋਕ ਅਦਤਾਲਤ ਚਵਿਛੱਚਿ ਫਿਹੈਸਲਤਾ ਹਰੋਣ ਉਪਰਨੂੰਤ ਕਤਸ ਚਵਿਚਿ ਲਛੱਗਕੀ ਸਤਾਰਕੀ ਕਰੋਰਟ ਫਿਕੀਸ ਵਿਕੀ ਵਿਤਾਪਸ ਚਮਲ ਜਜਾਂਦਕੀ ਹਹੈ। 

ਵਿਧਿਤਰਤ ਜਤਾਣਕਤਾਰਕੀ ਲਈ ਸਨੂੰਪਰਕ ਕਰਰੋ:-
6. ਚਿਹੈਅਰਮਹੈਨ, ਚਜ਼ਿਲਲਤਾ ਕਤਾਨਨਨੂੰਨਕੀ ਸਤਵਿਤਾਵਿਜਾਂ ਅਥਤਾਰਟਕੀ-ਸਚਹਤ ਚਜ਼ਿਲਲਤਾ ਅਤਤ ਸ਼ਹੈਸ਼ਨਜ਼ਿ ਜਛੱਜ, ਚਫਿਰਰੋਜ਼ਿਪਪੁਰ
7. ਸਕਛੱਤਰ, ਚਜ਼ਿਲਲਤਾ ਕਤਾਨਨਨੂੰਨਕੀ ਸਤਵਿਤਾਵਿਜਾਂ ਅਥਤਾਰਟਕੀ, ਚਫਿਰਰੋਜ਼ਿਪਪੁਰ
8. ਚਿਹੈਅਰਮਹੈਨ, ਸਬਿ-ਡਵਿਕੀਜ਼ਿਨ ਕਤਾਨਨਨੂੰਨਕੀ ਸਤਵਿਤਾਵਿਜਾਂ ਕਮਤਟਕੀ, ਜ਼ਿਕੀਰਤਾ
9. ਚਿਹੈਅਰਮਹੈਨ, ਸਬਿ-ਡਵਿਕੀਜ਼ਿਨ ਕਤਾਨਨਨੂੰਨਕੀ ਸਤਵਿਤਾਵਿਜਾਂ ਕਮਤਟਕੀ, ਗਪੁਰਨਹਰਸਹਤਾਏ

ਟਹੈਲਕੀਫਿਰੋਨ ਨਨੂੰ. 01632-235034   ਈਮਤਲ  adrfzr@gmail.com   dlsa.frz@pulsa.gov.in


