
DISTRICT  LEGAL SERVICES AUTHORITY, CHITRADURGA
       Prl. District and Sessions Judge and 
    Chairman, District Legal Services Authority, 
                       Chitradurga,      
        Telephone No.08194-222352 

               Member Secretary,
   District Legal Services Authority,
                    Chitradurga,       
            Telephone No.08194-222322

No. DLSA/CTA/ADM (RTI)/2021                               Date:-26.03.2021

NOTIFICATION

     In exercise of the powers conferred under section 4(b) 5(1) and 19(1) of the Right to

Information Act, 2005 (Central Act No.22 of 2005) the detailed information relating to

the District  Legal  Services  Authority  is  published  hereunder,  for  the  information of

general public and the Hon'ble Chairman of District Legal Services Authority has been

pleased to designate the officers mentioned in column No.(xvi) of this Notification as

Public  Information  Officer  and Appellant  Authority  respectively to  come in to  effect

immediately.

(I) Particulars of organization functions and 
duties

Organization: District Legal Services
                      Authority
           Functions and Duties
(1)  To  create  legal  awareness  in  the
people
(2) To offer free legal aid and advice for
eligible persons
(3)  To  provide  justice  to  the  affected
persons  quickly  and  in  low  cost  by
settling  cases  (litigations)  through
Janata Nyayalayas (Lok-Adalaths).
(4)  Services  of  Legal  Aid  Lawyers  to
provide legal aid and advice.
(5) Para Legal Volunteers to assist Legal
aid lawyers and to help the litigants in
filing up forms from legal aid etc.,
(6) Front Office for providing free legal
aid  and  advice  for  eligible  persons
through Panel Advocates and PLVs.



(ii) Powers and duties of its officers and 
employees

Details are as at Annexure I

(iii)  Procedure  followed  in  the  decision
making  process,  including  channels  of
supervision and accountability.

Case worker will open a file on receipt
of proposal and process the proposal in
the existing file.  He will scrutinize the
same  and  place  it  before  the  Member
Secretary.  Then Member Secretary will
review the proposal in light of existing
provisions/rules  and  will  decide  the
course of action.  If necessary, he will
submit  the  file  before  Hon'ble
Chairman, DLSA for necessary orders.

(iv) Norms set by the Authority for 
discharge of its functions

Depending on urgency proposal will be
finalized on priority.

(v) Rules, regulations, instructions, manuals
and records, held by it or under its control

Details are as at Annexure-II

(vi)  A  Statement  of  the  categories  of
documents that are held by the Authority or
under its control

Files  and  relevant  Registers  are
maintained

(vii)  Particulars  of  any  arrangement  that
exists for consultation with or representation
by, the members of the public in relation to
the  formulation  of  its  policy  or
implementation thereof

Member  Secretary  will  provide
information

(viii)  A Statement  of  the  boards  councils,
committees  and other  bodies  consisting  of
two or more persons constituted as its part
of  for  the  purpose of  its  advice  and as  to
whether meetings of those boards, councils,
committees and other bodies are open to the
public, or the minutes of such meetings are
accessible for public

Meetings of the Authority are not open
to  the  public  and the  minutes  of  such
meetings are not accessible to public

(ix) A directory of its officer Directory of officer is maintained

(x) Monthly remuneration received by each 
of its officers and employees, including the 
system of compensation as provided in its 
regulations

As  per  the  scale  of  pay  of  their  post
mentioned in Schedule – I of Karnataka
State Legal Services Authorities Rules.

(xi) Budget allocated to each of its agency, 
indicating the particulars of all plans, 
proposed expenditures and reports on 
disbursements made

Allotment of the budget to the Authority
is under plan and non-plans scheme of
the  Karnataka  State  Legal  Services
Authority.



(xii) Manner of execution of subsidy 
programmes, including the amounts 
allocated and the details of beneficiaries of 
such programmes

As per the scheme of the Act and Rules
framed there under.

(xiii) Details in respect of the information, 
available to or held by it reduced in an 
electronic form

Available in
https://districts.ecourts.gov.in/chitradurg
a

(xiv) Particulars of facilities available to 
citizens for obtaining information, including
the working hours of a library or reading 
room, if maintained for public use.

Public may approach the office during 
working hours, on all working days.

(xv) The name and designation and other 
particulars of the Public Information 
Officer.

Sri. Girisha B.K.,
Member Secretary,
District Legal Services Authority,
District Court Complex, Chitradurga.
08194-222322

(xvi) (a) Appellant Authority under Sec.19
(1) of Right to Information Act.

(b)   Member  Secretary  of  District  Legal
Services  Authority  U/s  5(2)  of  Right  to
Information Act.

(c) Member Secretary of Taluka Legal 
Services Committee U/s 5(2) of Right to 
Information Act. 

Member Secretary, Karnataka State 
Legal Services Authority.
Tel. No: 080-2111714

Member Secretary, District Legal 
Services Authority, Chitradurga.
Tel. No: 08194-222322.

Member Secretary At all Taluka Levels 
all the Taluka Legal Servicec 
Committees of District of Chitradurga – 
as State Assistant Information Officer.

(xvii) Such other information as may be 
prescribed

- NIL -

Individual files cannot be uploaded since they are concerned with personal matters of the 
litigants.

 By order of the Hon'ble
   Chairman

       Sd/-
   Member Secretary and
Public Information Officer.



ANNEXURE-I

The powers and duties of the Officers and employees of 
the District Legal Services Authority.

Peons
Attenders

To keep the office neat and tidy
To deliver the files/tappals to other sections
(Permanent posts are not sanctioned.  Hence, Employees are
working under contract basis)

Typist To attend the typing work in the office.
(Permanent posts are not sanctioned.  Hence, Employees are
working under deputation)

Case Workers

(Assistant/Junior 
Assistant/Admin Assistant)

To  attend  to  the  job  of  case  working  as  per  the
duties  cast  on  them,  i.e.,  Lok-Adalath,  providing
Legal-Aid, Conducting Legal Literacy Programmes,
Victim Compensation and Monitoring Committees,
etc.,

In charge of receipt of tappals/files by the Hon'ble
Executive  Chairman  and  Member  Secretary  and
typing work entrusted by the Member Secretary.

(Permanent posts are not sanctioned.  Hence, Employees are
working under contract basis)

Sheristedar In charge of the whole sections

Scrutiny of files submitted by the case worker as per
the procedure prescribed.

(Permanent posts are not sanctioned.  Hence, Employees are
working under deputation)

Member Secretary Heads of the organization Acts, in their capacity as
Head of the Departments upon the advice/directions
of  the  Hon'ble  Chairman,  District  Legal  Service
Authority.



ANNEXURE-II

The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its
control or used by its employees for its function:

(a) Acts:

1. The Legal Services Authorities Act 1987 (As amended by the Legal   
    Services Authorities (Amendment) Act, 2002)

2. The Karnataka State Legal Services Authorities Rules 1996.

3. The Karnataka State Legal Services Authorities Regulation 1997.

(b) Rules:

1. The Karnataka Civil Services Rules.

2. The Karnataka Financial Code, 1958.

3. The Karnataka Civil Services (Medical Attendance) Rules 1963.

4. The Karnataka Civil Services (Performance Reports) Rules, 1994.

(c) Instructions, Manuals and others.

1. The Criminal Procedure Code.

2. The Civil Procedure Code.



ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವರಣ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ -577501

ಮಾಹಿತಿ ಹಕನುಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಪಪ್ರಾಕರಣ 4 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ 

ಕಛಸೇರಿ ಹೆಸರನು ಮತನುತ್ತು ವಿಳಾಸ - ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ, 

                                                ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ.

  ಕಛಸೇರಿ ದನೂರವಣ ಸಸಖನ್ಯಾ  08194222322

 ಕಛಸೇರಿ ಇ   ಮಸೇಲ ವಿವರ  dlsachitradurga@gmail.com

Website: https://districts.ecourts.gov.in/   chitradurga

ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಧನ್ಯಾಸೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನು-
* ಸಾವರ್ಗಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಾನನೂನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಅರಿವನನುನ್ನು ಉಸಟನು ಮಾಡನುವುದನು (ಅರಿವು-ನೆರವು   
   ಕಾಯರ್ಗಕ ತಮಗಳನನುನ್ನು ಹಮಮ್ಮಿಕನೂಳನುಳ್ಳುವುದರನೂಸದಿಗ).
* ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ನೆರವು ಮತನುತ್ತು ಸಲಹೆಯನನುನ್ನು ನಿಸೇಡನುವುದನು.
* ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲನೂಸೇಕ್  ಅದಾಲತ)ಗಳ ಮನೂಲಕ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ್ನು ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಗನೂಳಿಸಿ    
     ಜನರಿಗ ತತ ರಿತವಗಿ ಮತನುತ್ತು ಕಡಿಮ ಖಚಿರ್ಗನಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾಯ ದನೂರಕಿಸಿಕನೂಡನುವುದನು.

ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸದ ಉಚಿತವಗಿ ದನೂರಕನುವ ಸಸೇವೆಗಳನುಳ-
* ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳನು (ನಿಶಶ್ಚಿತ ವಗರ್ಗಗಳವರಿಗ) ಹಾಗನೂ ವರರ್ಗಕ ಆದಾಯ  
   ರನೂ. 3 ಲಕಕ ಗಳಿಗಿಸತ ಕಡಿಮ ಹೆನೂಸದಿರನುವವರಿಗ.
* ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹೆ.
* ರಾಜಿಸೇ ಸಸಧಾನ
* ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮನೂಲಕ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರನುವ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗ
* ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸದಪ್ರಾಗಳ ಮನೂಲಕ ಸಸಧಾನ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ
* ವನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ಪೂವರ್ಗ ಸಮಸನ್ಯಾಗಳ ಪರಿಹಾರ

https://districts.ecourts.gov.in/mysuru
mailto:mysuradlsa@gmail.com
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* ಕಾನನೂನನು ಸಾಕಕ ರತ/ಕಾನನೂನನು ಅರಿವು-ನೆರವು
*ಖಾಯಸ  ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಯ  ( . . )  P L A ಮನುಖಾಸತರ  ಕಲವು  ಸಾವರ್ಗಜನಿಕ  ಉಪಯನುಕತ್ತು  ಸಸೇವೆಗಳಿಗ
ಸಸಬಸಧಿಸಿದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗ

ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹೆ ಮತನುತ್ತು ಸಸೇವೆ  /  ನೆರವನನುನ್ನು ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ಗರನುಳ  -
* ಪರಿಶಷಷ  ಜಾತಿ ಮತನುತ್ತು ಪರಿಶಷಷ  ಪಸಗಡಕಕ್ಕು ಸಸೇರಿದವರನು.
* ಮಹಿಳೆಯರನು ಮತನುತ್ತು ಮಕಕ್ಕು ಳನು.
* ಕಾಖಾರ್ಗನೆಯ ಕಾಮರ್ಗಕರನು
* ಗನುಸಪು ಘಷರ್ಗಣ, ಗಲಭ, ಪಪ್ರಾವಹ, ಕ್ಷಾಮ, ಭನೂಕಸಪ, ಕಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನಶ ಮನುಸತಾದವುಗಳಿಗ    
   ತನುತಾತ್ತುದವರನು.
* ಮತಿಸೇಯ ಗಲಭಯ ಕಾರಣದಿಸದ ದೌಜರ್ಗನನ್ಯಾ ಕಕ್ಕು ಹೆನೂಸದಿದವರನು.
* ರಕಕ ಣಾ ಗಗೃಹ, ಮನೆನೂಸೇರನೂಸೇಗಿಗಳ ಆಸಸ ತಪ್ರಾ ಮನುಸತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ  ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರನುವವರನು.
* ದಕೈಹಿಕ ವನ್ಯಾಪರ ಅರವ ಜಿಸೇತಕನೂಕ್ಕುಳಗಾದವರನು ಮತನುತ್ತು
*ವರರ್ಗಕ  ಆದಾಯ  ಮನೂರನು  ಲಕಕ  ರನೂಪಯಿಗಳಿಗಿಸತ  ಕಡಿಮ  ಇರನುವ  ಎಲಲ  ವಗರ್ಗದ  ಜನರನು  ಉಚಿತ
ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ಗರಿರನುತಾತ್ತುರ.
* ಸರರ್ಗಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು ಪಡೆಯಲನು ವರರ್ಗಕ ಆದಾಯ ಐದನು ಲಕಕ ಗಳಿಗಿಸತ
ಕಡಿಮ ಇರನುವ ಎಲಲ  ವಗರ್ಗದ ಜನರನು ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ಗರಿರನುತಾತ್ತುರ.
* ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ನೆರವು ಎಸದರ ಪಪ್ರಾಕರಣವಸದಕಕ್ಕು ಸಸಬಸಧಿಸಿದಸತ ವಕಿಸೇಲರ ಫಸೇಸನು ಮತನುತ್ತು ನನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಶನುಲಕ್ಕು  ಹಾಗನೂ ಇತರ ವೆಚಶ್ಚಿ ಗಳನನುನ್ನು ಸಸಪೂಣರ್ಗವಗಿ ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸದಲಸೇ ಭರಿಸಲಗನುವುದನು.
*  ರಾರಷಪ್ರಾಸೇಯ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರನು  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಹಾಗನೂ  ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಮಾಗರ್ಗದಶರ್ಗನದಸತ  ಜಿಲಲ  ಕಸೇಸದಪ್ರಾದಲ್ಲಿರನುವ  ಬಾಲ ನನ್ಯಾಯ ಮಸಡಳಿಯ ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರನುವ  ಮಕಕ್ಕು ಳನು  ಉಚಿತ
ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹನುದಾಗಿರನುತತ್ತುದ.  ಈ ನನ್ಯಾಯ ಮಸಡಳಿಯಲ್ಲಿರನುವ ಮಕಕ್ಕು ಳ  ಸಮಸನ್ಯಾಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ
ನನುರಿತ ವಕಿಸೇಲರಿಸದ ಸಮಸನ್ಯಾಗಳನನುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸನುವ ಕ ತಮ, ಮಕಕ್ಕು ಳ ಸಸರಕಕ ಣ ಇತರ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿಯನನುನ್ನು ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಮನೂಲಕ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ಮಾಡಲಗನುವುದನು.
* ವಿಚಾರಣಾಧಿಸೇನ ಖಕೈದಿಗಳಿಗ ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳನನುನ್ನು ನಿಸೇಡಲಗನುವುದನು.
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ಕನರ್ಗಟಕ ಸಸತ ತಸಸ್ಥಿ ರ ಪರಿಹಾರ ಯಯಸೇಜನೆಳ
*  ಕನರ್ಗಟಕ ಸಸತ ತಸಸ್ಥಿ ರ  ಪರಿಹಾರ ಯಯಸೇಜನೆ, 2011 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸದರ ಭಾರತಿಸೇಯ ದಸಡ ಸಸಹಿತ ಕಲಸ
357 ರಡಿಯಲ್ಲಿ  ಅಪರಾಧದಿಸದ  ವೆಕೈಯನುಕಿತ್ತುಕ  ಮತನುತ್ತು  ಆಸಿತ್ತುಗ  ಸಸಬಸಧಪಟಷ ಸತ  ನಷಷ  ಮತನುತ್ತು  ಹಾನಿಯನನುನ್ನು
ಅನನುಭವಿಸಿದ ಸಸತ ತಸಸ್ಥಿ ರನು ಮತನುತ್ತು  ಅವರ ಅವಲಸಬಿತರಿಗ  ಪರಿಹಾರ ಮತನುತ್ತು  ಪುನವರ್ಗಸತಿ ಒದಗಿಸನುವ ಸಲನುವಗಿ
"ಸಸತ ತಸಸ್ಥಿ ರ ಪರಿಹಾರ ಯಯಸೇಜನೆ'''.  ಕನರ್ಗಟಕ ಸಕಾರ್ಗರವು ಹೆನೂರಡಿಸಿರನುವ ಅಧಿಸನೂಚನೆ ಸಸಖನ್ಯಾಳ   1 HD PCB

2011  ಬಸಗಳನೂರನು,  ದಿನಸಕಳ  22.02.2012 ರನತ ಯ  ಅಪರಾಧದಿಸದ  ನಷಷ  ಮತನುತ್ತು  ಹಾನಿಯನನುನ್ನು
ಅನನುಭವಿಸಿದ ಸಸತ ತಸಸ್ಥಿ ರನು  ಮತನುತ್ತು  ಅವರ  ಅವಲಸಬಿತರನು  ಪರಿಹಾರ ಧನವನನುನ್ನು  ಸಸಬಸಧಪಟಷ  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು
ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರಕಕ್ಕು ಅಜಿರ್ಗಯನನುನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹನುದಾಗಿದ.

ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸದಪ್ರಾಗಳನುಳ
ಸಾವರ್ಗಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕಳಕಸಡ ಸಸ್ಥಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು  ಸಲಹಾ ಕಸೇಸದಪ್ರಾ

ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು ಪಪ್ರಾರಸಭಿಸಲಗಿದನುದ, ಈ ಕಸೇಸದಪ್ರಾಗಳ ಮನೂಲಕ ಸಾವರ್ಗಜನಿಕರನು ದಿನನಿತನ್ಯಾ ದ ಕಾನನೂನನು ಸಮಸನ್ಯಾಗಳನನುನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಬಹನುದಾಗಿದ.

ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸದಪ್ರಾಗಳ ವಿವರಳ-
* ಫಪ್ರಾಸಟ್ ಆಫಸೇಸ, ಕನೂಸೇಟ್ರ್ಗ ಕಾಸಪಲಕ್ಕ , ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ
* ತಹಶಸೇಲದ ರ್ ಕಛಸೇರಿ , ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ
* ಶಶನು ಅಭಿವಗೃದಿದ್ಧಿ ಯೋಜನಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛಸೇರಿ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ
* ಜಿಲಲ   ಕಾರಾಗಗೃಹ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ
* ಬಾಲ ನನ್ಯಾಯ ಮಸಡಳಿ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ
* ಎ.ಆರ್.ಟ. ಸಸಟರ್  - ಜಿಲಲ   ಆಸಸ ತಪ್ರಾ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ, 
* ಗಾಪ್ರಾಮಸೇಣ ಸಲಹಾ ಕಸೇಸದಪ್ರಾ, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ.
*  ಈಶಾನನ್ಯಾ  ರಾಜನ್ಯಾ ದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸದಪ್ರಾ,  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛಸೇರಿ,
ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ. (ಅಜಿರ್ಗದಾರರ ಆದನ್ಯಾ ತ ಮಸೇರಗ ಬಕೈಠಕ್  ನಡೆಸಲನು ಮಾತ ತ)

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ   (  ಲನೂಸೇಕ್  ಅದಾಲತ  )  ಗಳನುಳ  -
*  ಪಪ್ರಾಕರಣವಸದರ  ಉಭಯ  ಪಕಕ ಗಳವರಲ್ಲಿ  ರಾಜಿಸೇ  ಸಸಧಾನ  ಏಪರ್ಗಡಿಸನುವ  ಮನೂಲಕ  ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ್ನು
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಗನೂಳಿಸನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಸದ ಮಾನನ್ಯಾ  ಕನರ್ಗಟಕ ಉಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾಗನೂ ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ
ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅರವ ತಾಲನೂಲಕನು  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮತಿ ರಚಿಸನುವ ನನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಸೇ
ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲನೂಸೇಕ್  ಅದಾಲತ)
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ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸತಹ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ್ನು ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಗನೂಳಿಸಲಗನುತತ್ತುದ?
ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಕಾಕ್ಕುಗಿ ಬಾಕಿ ಇರನುವ
* ಮಸೇಟಾರನು ವಹನ ಅಪಫಾತ ಸಸಬಸಧ ಪರಿಹಾರ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು
* ಭನೂ ಸಾತಧಿಸೇನ ಸಸಬಸಧ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು, ನಗರಾಭಿವಗೃದಿಸ್ಥಿ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಹಾನಗರ ಪಲಿಕ,   
   ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ ಸಸಸಸ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತನುತ್ತು ವಿರನುದದ್ಧಿ  ದಾಖಲದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು.
*ಬಾನ್ಯಾಸಕನುಗಳಿಗ ಸಸಬಸಧಿಸಿದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು.
*ವೆಕೈವಹಿಕ ಅರವ ಜಿಸೇವನಸಶ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು, ಕಾನನೂನಿನನತ ಯ ರಾಜಿಸೇ ಆಗಬಹನುದಾದ   
  ಕಿ ಪ್ರಾಮನಲ  ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು.
*ಕಾಮರ್ಗಕ ನಷಷ  ಪರಿಹಾರ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು.
*ಗಾಪ್ರಾಹಕರ ವಿವದಗಳಿಗ ಸಸಬಸಧಿಸಿದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು.
* ರಾಜಿಸೇ ಆಗಬಹನುದಾದ ಎಲಲ  ವಿಧದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ್ನು ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮನೂಲಕ 
  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಪಡಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಬಹನುದನು.

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವೆಕೈಶಷಷ ನ್ಯಾಳ
* ವನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ವನನುನ್ನು ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ (ಲನೂಸೇಕ್  ಅದಾಲತ ನ) ಮನೂಲಕ ಶಸೇಘಪ್ರಾವಗಿ 
   ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಗನೂಳಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಬಹನುದನು.
* ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಸೇ ಕನೂಸೇಟ್ರ್ಗ ಫಸೇ (ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನುಲಕ್ಕು ) ಪವತಿಸನುವಸತಿರನುವುದಿಲಲ .
*ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಸೇವು ವಕಿಸೇಲರ ಮನುಖಾಸತರವೆಸೇ ಭಾಗವಹಿಸಬಸೇಕನನುನ್ನುವ 
   ನಿಯಮವೆಸೇನನೂ ಇಲಲ .  ನಿಸೇವೆಸೇ ನೆಸೇರವಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹನುದನು.
* ನಿಮಮ್ಮಿ  ಪಪ್ರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಮಾಗರ್ಗದಶರ್ಗನ ನಿಸೇಡಿ ರಾಜಿಸೇ ಸಸಧಾನ ಏಪರ್ಗಡಿಸಲನು ಜನತಾ 
   ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಷ  ಇಬಬ ರನು ಸಸಧಾನಕಾರರಿದನುದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರನು ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರಸೇ   
   ಆಗಿರನುತಾತ್ತುರ.
* ಸಸಧಾನಕಾರರನು ಸನೂಚಿಸನುವ ಪರಿಹಾರ ನಿಮಗ ತಗೃಪತ್ತುಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ ತ ನಿಸೇವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕನೂಳಳ್ಳು ಬಹನುದನು.
ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸದಪ್ರಾಳ
* ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯ ವಿವದ ಹೆನೂಸದಿರನುವ ಪಕಕ ಕಾರರನು ವಿಚಾರಣಗ ಹೆನೂಸೇಗದಸೇ ತಮಮ್ಮಿ  ವಿವದವನನುನ್ನು ಸಗೃಜನತಮ್ಮಿ ಕವಗಿ
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಪಡಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಲನು ಸಹಾಯ ಮಾಡನುವ ಒಸದನು ಪಪ್ರಾಕಿ ಪ್ರಾಯಯಾಗಿದ .  ವಿವದ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಕಕ್ಕು ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯ ಎಲಲ
ಪಕಕ ಕಾರರನು ಹಾಗನೂ ಅವರ ವಕಿಸೇಲರನು ಸಕಿ ಪ್ರಾಸೇಯವಗಿ ಪಲನೂಗ್ಗೆಳನುಳ್ಳುವಸತಹ ಒಸದನು ವಿಶಷಷ  ಅವಕಾಶವನನುನ್ನು  ಇದನು
ಕಲಿಸಸನುತತ್ತುದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ  ನಿಧಾರ್ಗರ  ಕಕೈಗನೂಳನುಳ್ಳುವ  ಅಧಿಕಾರವು  ಯಾವಗಲನೂ  ಪಕಕ ಕಾರರದ್ದೇ  ಆಗಿರನುತತ್ತುದ.
ಮದನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿ ಗಾರರನು  ವಿವದವೆತಿತ್ತುರನುವ  ಪಕಕ ಕಾರರನನುನ್ನು  ವಿವದಕನೂಕ್ಕುಳಗಾಗಿರನುವ  ವಿಷಯವನನುನ್ನು  ಅರರ್ಗ ಮಾಡಿಕನೂಸಡನು
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಕಕ್ಕು ಬರಲನು ಇರನುವ ಅಡಿಡ್ಡಿ ಆತಸಕಗಳನನುನ್ನು ನಿವರಿಸಲನು ಪಪ್ರಾಯತನ್ನು  ಮಾಡನುತಾತ್ತುರ.
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*  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯನು  ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರಿತವದದ್ದಾಗಿರನುತತ್ತುದ.   ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯನು  ಯಾವಗಲನೂ  ಪರದಶರ್ಗಕವಗಿರನುತತ್ತುದ.
ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತನುತ್ತು ಸಮಯ ವನ್ಯಾ ರರ್ಗವಗನುವುದಿಲಲ .  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಹಾಗನೂ ಸಾಕಕ ನ್ಯಾಕಕ್ಕು ಬದಲಗಿ
ಪಕಕ ಕಾರರ  ಹಿತಾಸಕಿತ್ತುಗಳ  ಬಗಗ್ಗೆ   ಗಮನ  ಹರಿಸಲಗನುವುದನು.  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಯನು  ಪಕಕ ಕಾರರನು  ತಾವೆಸೇ  ವಿವದವನನುನ್ನು
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಗನೂಳಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಲನು  ಶಕತ್ತುರಾಗನುವಸತ  ಮಾಡನುತತ್ತುದ.  ಪಪ್ರಾಕರಣದ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗ  ಸಾಧನ್ಯಾ ವಗದಿದದ ಲ್ಲಿ  ನನ್ಯಾಯ
ನಿಣರ್ಗಯಕಾಕ್ಕುಗಿ  ಅದನನುನ್ನು  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕಗಾಗಿ  ಕಳನುಹಿಸಿದ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯಕಕ್ಕು  ವಪಸನುಕ  ಕಳನುಹಿಸಲಗನುವುದನು.   ಪಪ್ರಾತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸದಪ್ರಾವನನುನ್ನು ಸಾಸ್ಥಿಪಸಲಗಿದ.  ಹೆಚಿಶ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಕಾಯಾರ್ಗಲಯವನನುನ್ನು ಸಸಪಕಿರ್ಗಸಬಹನುದನು.

*  ವಣಜನ್ಯಾ  ವಿವದಗಳನನುನ್ನು  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕದಾರರ  ಮನೂಲಕ  ವನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ಪೂವರ್ಗವಗಿ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ಗಪಡಿಸಲಗನುವುದನು.
(Commercial Courts {Preinstitution Mediation and Settlement} Rules,2018).

ರಾಜಿಸೇ ಸಸಧಾನ  /  ವನ್ಯಾಜನ್ಯಾ  ಪೂವರ್ಗ ಪಪ್ರಾಕರಣಳ

ಸಾವರ್ಗಜನಿಕರನು  ದಿನನಿತನ್ಯಾ ದ  ಕಾನನೂನನು  ಹಾಗನೂ  ಇತರ  ಸಮಸನ್ಯಾಗಳ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಸಸಬಸಧಪಟಷ
ಕಾಯಾರ್ಗಲಯಗಳಿಗ  ಭಸೇಟ  ನಿಸೇಡಿ  ಅಜಿರ್ಗ  ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ  ಅವರ  ಸಮಸನ್ಯಾಗಳನನುನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸನುವ  ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ
ಮಾಡಲಗನುವುದನು.

   ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯಕರನು  (Para Legal VolunteersPLV):   

ಕಾನನೂನನು  ಸಹಾಯಕರಾಗಿ  ತರಬಸೇತಿ  ಪಡೆದವರನು  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ಹಾಗನೂ  ಅಹರ್ಗ
ನಗರಿಸೇಕರ ನಡನುವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮನತ ಯಕಾರರಾಗಿ ಕಾಯರ್ಗನಿವರ್ಗಹಿಸನುತಾತ್ತುರ.

ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರಿತ  ಕಾನನೂನನು  ಸಹಾಯಕರನು  ತಮಮ್ಮಿ  ಸನುತತ್ತುಮನುತತ್ತುಲಿನ  ಪಪ್ರಾದಸೇಶದ  ಶನೂಸೇರತ  ಹಾಗನೂ
ದೌಜರ್ಗನನ್ಯಾ ಕನೂಕ್ಕುಳಗಾದ ಜನರ  ಸಸೇವೆ  ಮಾಡಲನು  ಅಪರ್ಗಣಾ ಮನೆನೂಸೇಭಾವ ಹೆನೂಸದಿರನುತಾತ್ತುರ.  ಇವರನು  ಸಕಾರ್ಗರದ
ವಿವಿಧ  ಯೋಜನೆಗಳನು,  ಆದಸೇಶಗಳನು,  ಶಾಸನಗಳನು,  ಸಾವರ್ಗಜನಿಕ  ಹಿತಾಸಕಿತ್ತು  ಮಕದದ ಮ,  ಜನತಾ
ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನು, ಪಯಾರ್ಗಯ ವಿವದ ಪರಿಹಾರ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ, ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯ ಮತನುತ್ತು ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ
ಅರಿವನನುನ್ನುಸಟನು ಮಾಡನುವ ಸಸೇವೆಯನನುನ್ನು ಸಲಿಸನುವುದಲಲ ದಸೇ ನಗರಿಸೇಕರ ಹಕನುಕ್ಕುಗಳನು ಹಾಗನೂ ಹೆನೂಣಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ಶಕಕ ಣ
ನಿಸೇಡನುವುದನು,  ಸಮಸನ್ಯಾಗಳಿಗ ಪರಿಹಾರ/ಸಲಹೆ ಕನೂಸೇರಿ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರವನನುನ್ನು  ಸಸಪಕಿರ್ಗಸನುವ ಬಗಗ್ಗೆ
ಜನರಲ್ಲಿ 
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ಅರಿವು ಮನೂಡಿಸನುವುದನು, ತಮಮ್ಮಿ  ಕಾಯರ್ಗಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯನುವ ಕಾನನೂನನು ಉಲಲ ಸಘನೆಯ ಹಾಗನೂ ಅನನ್ಯಾಯದ
ಕಾಯರ್ಗಗಳ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ  ಪರಿಹಾರ ಜರನುಗಿಸಲನು  ಸಾಧನ್ಯಾ ವಗನುವಸತ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಅರವ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಸಮತಿಗ  ಶಸೇಘಪ್ರಾವಗಿ  ವರದಿ  ಮಾಡನುವುದನು,  ಕಾನನೂನನು  ಅರಿವು  ಶಬಿರಗಳನನುನ್ನು
ಬಸೇರಯವರ ಸಹಯೋಗದನೂಸದಿಗ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿಗನೂಳಿಸನುವುದನು, ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ
ಸಮತಿಗಳನು ಒದಗಿಸನುವ ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ಅರಿವನನುನ್ನುಸಟನು ಮಾಡನುವುದನು,  ಮದನ್ಯಾ ಸಿಸ್ಥಿಕ,  ರಾಜಿ ಸಸಧಾನ ಮತನುತ್ತು ಜನತಾ
ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮನೂಲಕ ವಿವದಗಳನನುನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕನೂಳನುಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರನುವ ಪಪ್ರಾಯೋಜನದ ಬಗಗ್ಗೆ ನಗರಿಸೇಕರಿಗ
ತಿಳನುವಳಿಕ  ನಿಸೇಡನುವುದನು,  ಖಾಯಸ  ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಸಾವರ್ಗಜನಿಕ  ಉಪಮಯನುಕತ್ತು  ಸಸೇವೆಗಳಿಗ
ಸಸಬಸಧಿಸಿದಸತ  ಮಾಹಿತಿ  ನಿಸೇಡನುವುದನು,  ಇವೆಸೇ  ಮನುಸತಾದ  ಚಟನುವಟಕಗಳಲ್ಲಿ  ತನೂಡಗಿಕನೂಳನುಳ್ಳುವ  ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರಿತ
ಕಾನನೂನನು  ಸಹಾಯಕರನು  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ  ಎಲಲ ರಿಗನೂ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯಕಕ್ಕು   ಪಪ್ರಾವೆಸೇಶಾವಕಾಶ  ಸಿಗನುವಲ್ಲಿ  ಅಪರ್ಗಣಾ
ಮನೆನೂಸೇಭಾವದಿಸದ ಸದಾ ಶ ಪ್ರಾಮಸನುತಿತ್ತುರನುತಾತ್ತುರ.

ಕಾನನೂನನು ಅರಿವುಳ
ಜನರಲ್ಲಿ  ಕಾನನೂನನು  ಅರಿವು  ಮನೂಡಿಸನುವ  ನಿಟಷನಲ್ಲಿ  ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸದ  ಪಪ್ರಾಕಟಸಲದ  ಅನೆಸೇಕ

ಪುಸತ್ತುಕಗಳನು,  ಕಿರನು ಹೆನೂತಿತ್ತುಗಗಳನು ಹಾಗನೂ ಕರಪತ ತಗಳನನುನ್ನು  ಸಾವರ್ಗಜನಿಕರಿಗ ಉಚಿತವಗಿ ಇಲಲ ವೆಸೇ ಅತನ್ಯಾ ಸತ ಕಡಿಮ
ಬಲಗ ವಿತರಿಸನುವುದನು.  ಎಲಲ  ವಗರ್ಗದ ಜನರಿಗ ಕಾನನೂನನು ಕಾಯಾರ್ಗಗಾರ, ಸಕಾರ್ಗರಸೇತರ ಸಸಸಸ್ಥಿಗಳನು, ಸಕಾರ್ಗರದ
ವಿವಿಧ ಇಲಖಗಳನು ಹಾಗನೂ ಇತರ ಸತ ಯಸ ಸಸೇವ ಸಸಸಸ್ಥಿಗಳ ಸಹಯೋಗದನೂಸದಿಗ ಕಾನನೂನನು ಅರಿವು-ನೆರವು
ಕಾಯರ್ಗಕ ತಮಗಳನನುನ್ನು  ಏಪರ್ಗಡಿಸನುವುದರ  ಜನೂತಗ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸದ  ಕಾನನೂನನು  ಗಿಸೇತಗಳನು,  ಧತ ನಿ  ಸನುರನುಳಿಗಳನು,
ನಟಕಗಳನು  ಹಾಗನೂ  ಟೆಲಿ  ನಟಕಗಳ  ಮನೂಲಕ  ಜನರಲ್ಲಿ  ಕಾನನೂನಿನ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಅರಿವನನುನ್ನುಸಟನು  ಮಾಡಲನು
ನಿರಸತರವಗಿ ಶ ಪ್ರಾಮಸಲಗನುತಿತ್ತುದ.

ಸಸಚಾರಿ ಕಾನನೂನನು ಸಾಕಕ ರತಾ ರರಳ  -
ನಮಮ್ಮಿ  ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗ ಕಾನನೂನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮನೂಡಿಸಿಕನೂಳಳ್ಳು ಬಸೇಕಸಬ ತವಕವಿದದ ರನೂ ಸಹ

ತಮಮ್ಮಿ  ಜಿಸೇವನಧಾರವದ  ಹಣಗಳಿಸನುವುದಕಾಕ್ಕುಗಿ  ಬಿಡನುವಿಲಲ ದ  ದನುಡಿಯಬಸೇಕಿದನುದ,  ಕಾನನೂನನು  ಬಗಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆಯಲನು  ಅದಕಾಕ್ಕುಗಿ  ಇರನುವ  ಕಸೇಸದಪ್ರಾಗಳಿಗ  ಭಸೇಟ  ನಿಸೇಡಲನು  ಅಶಕತ್ತುರಾಗಿರನುತಾತ್ತುರ.   ಇಸತಹ  ಜನರನನುನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕನೂಸಡನು  ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ  ಕಾನನೂನನು  ಸಾಕಕ ರತಾ  ರರಗಳ  (ಬಸ)  ಮನೂಲಕ  ಅವರನುಗಳಿಗ
ಕಾನನೂನಿನ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ  ನಿಸೇಡಲನು  ಕ ತಮ  ಕಕೈಗನೂಳಳ್ಳು ಲಗನುವುದನು.   ಈ  ಕನುರಿತನು  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ
ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
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ವನ್ಯಾಪತ್ತುಯಲ್ಲಿ ಎಲಲ  ತಾಲನೂಲಕನು  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವ  ಸಮತಿಗಳ ಮನೂಲಕ ಹಳಿಳ್ಳು  ಹಳಿಳ್ಳುಗ  ಸಸಚರಿಸನುವ ಮನೂಲಕ
ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರನು, ವಕಿಸೇಲರನು ಹಾಗನೂ ಇತರರನು ಕಾನನೂನನು ಪಪ್ರಾಸಾರದ ಮನೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕಕ್ಕು ಸಾಕಕ ರತಾ
ಕಾಯರ್ಗಕ ತಮಗಳನನುನ್ನು  ಹಮಮ್ಮಿಕನೂಸಡನು  ಜನಸಾಮಾನನ್ಯಾ ರನನುನ್ನು  ಕಾನನೂನನು  ಸಾಕಕ ರರನನ್ನುಗಿ  ಮಾಡನುವಲ್ಲಿ  ಯಶಸಕ ನನುನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲಗನುತಿತ್ತುದ.

   ಹೆಚಿಶ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಸಪಕಿರ್ಗಸಬಸೇಕಾದ ವಿಳಾಸಳ
 ಜಿಲಲ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ, ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ.

ದನೂರವಣ ಸಸಖನ್ಯಾಳ
08194-222322

ಈ ಕಳಕಸಡ ತಾಲನೂಲಕನುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲನೂಲಕನು ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವ ಸಮತಿಗಳನನುನ್ನು ಸಸಪಕಿರ್ಗಸಬಹನುದನು 

ಕ ತಮ ಸಸಖನ್ಯಾ ತಾಲನೂಲಕನು ದನೂರವಣ ಸಸಖನ್ಯಾಳ

1 ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ 08194-222322

2 ಹೆನೂಸದನುಗರ್ಗ 08199-231217

3 ಹೆನೂಳಲಕ್ಕುರ 08191-275084

4 ಚಳಳ್ಳು ಕರ 08195-250265

5 ಹಿರಿಯನೂರನು 08193-263090

6 ಮಳಕಾಲನೂಮ್ಮಿರನು 08198-229237

  
 ಮಾನನ್ಯಾ  ಅಧನ್ಯಾ ಕಕ ರ ಆದಸೇಶದನನುಸಾರ 

ಸಹಿ/-
            ಸದಸನ್ಯಾ  ಕಾಯರ್ಗದಶರ್ಗ,
 ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ

      ಚಿತ ತದನುಗರ್ಗ. 



RIGHT TO INFORMATION ACT

As per Section 4(1)(a) of Right to Information Act, every public Authority

shall maintain all its records duly catalouged and indexed in a manner and the

form which facilitates the right to information under this act and ensure that all

records that are appropriate to be computerized are, within a reasonable time and

subject  to  availability  of  resources,  computerized  and  connected  through  a

network all over the Country on different systems so that access to such records

is facilitated.

We are working at the same and will be uploaded in the website as early as

possible.  However, the information which is in the office at present is uploaded

in the website.

   4(1)     ,   2005Information Under Section A of the RTI Act .


