
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

indexedin a manner and the form which facilitates the right to

information under this Act and ensure that all  records that are

appropriate to be computerised are, within a reasonable time and

subject to availability of resources, computerised 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.

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



DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY, BALLARI

No.DLSA/BLY/ADM (RTI)/2021 Office of the 
District Legal Services Authority,

                                                                        ADR Building,District  Court Compound,
Ballari dated: 16/02/2021.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 4 (b) 5 (1) and 19 (1)
of the Right information Act, 2005 (Central Act No.22 of 2005) the detailed
information  relating  to  the  District  Legal  Services  Authority  is  published  a
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 into 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 Adalats). 

(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 fro 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. 

Caseworker  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/ballari

(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. Arjun.S.Mallur,
Member Secretary,
ADR Building, District Court Compound,
Ballari – 583101. 
08392-278077.



(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, Ballari.
Tel.No.08392-278077.

Member Secretary At all Taluka Levels  all the
Taluka  Legal  Services  Committees  of  the
District  of  Ballari  –  as  State  Assistant
Information Officer 

(xvii)  such  other  information  as  may  be
prescribed

NIL

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

By order of the Hon'ble
Chairman

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
deputation)

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
deputation)

Sheristedar

In charge of the whole Section

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 functions:

(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, 
ಎ.ಡ.ಆರ. ಕಟಟ ಡ, ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ, 

ಬಳಳ್ಳಾರ-583101.
ಮಾಹಿತಿ ಹಕನುಕ  ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಪಪ್ರಾಕರಣ 4 ರಡಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ 

* * * * * *

ಕಛಸೇರ ಹೆಸರನು ಮತನುತ  ವಿಳಸ : ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ, 
ಎ.ಡ.ಆರ. ಕಟಟ ಡ, 
ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ, 
ಬಳಳ್ಳಾರ  - 583101.

ಕಛಸೇರ ದನೂರವಾಣಿ ಸಸಂಖನ್ಯಾ : 08392-278077

ಕಛಸೇರ ಇ-ಮಸೇಲ್ ವಿವರ : . @ .ballari dlsa gmail com

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

ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದನ್ಯಾಸೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನು: 
 ಸಾವರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ  ಕಾನನೂನಿನ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಅರವನನುನ  ಉಸಂಟನು  ಮಾಡನುವುದನು.  (ಅರವು-ನೆರವು

ಕಾಯರ್ವಕ ಕಮಗಳನನುನ  ಹಮಮ್ಮಿಕನೂಳನುಳ್ಳಾ ವುದರನೂಸಂದಿಗ). 
 ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ನೆರವು ಮತನುತ  ಸಲಹೆಯನನುನ  ನಿಸೇಡನುವುದನು. 
 ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲನೂಸೇಕ್ ಆದಾಲತ) ಗಳ ಮನೂಲಕ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಗನೂಳಿಸ

ಜನರಗ ತತ ರತವಾಗಿ ಮತನುತ  ಕಡಮ ಖಚಿರ್ವನಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾಯ ದನೂರಕಿಸಕನೂಡನುವುದನು. 

ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ದನೂರಕನುವ ಸಸೇವೆಗಳನು : 
 ಉಚಿತ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳನು  (ನಿಶಶ್ಚಿತ  ವಗರ್ವಗಳವರಗ)  ಹಾಗನೂ  ವಾರರ್ವಕ  ಆದಾಯ

ರನೂ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಸಂತ ಕಡಮ ಹೆನೂಸಂದಿರನುವವರಗ. 
 ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹೆ
 ರಾಜಿಸೇ ಸಸಂಧಾನ 
 ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮನೂಲಕ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರನುವ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವ
 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾಗಳ ಮನೂಲಕ ಸಸಂಧಾನ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ . 
 ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ಪೂವರ್ವ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳ ಪರಹಾರ

https://districts.ecourts.gov.in/ballari


 ಕಾನನೂನನು ಸಾಕ್ಷರತ/ ಕಾನನೂನನು ಅರವು-ನೆರವು
 ಖಾಯಸಂ ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ( . . )P L A  ಮನುಖಾಸಂತರ ಕಲವು ಸಾವರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯನುಕತ

ಸಸೇವೆಗಳಿಗ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವ. 
ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹೆ ಮತನುತ  ಸಸೇವೆ/ ನೆರವನನುನ  ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ವರನು : 

 ಪರಶಷಟ  ಜಾತಿ ಮತನುತ  ಪರಶಷಟ  ಪಸಂಗಡಕಕ ಸಸೇರದವರನು ;
 ಮಹಿಳೆಯರನು ಮತನುತ  ಮಕಕ ಳನು;  
 ಕಾಖಾರ್ವನೆಯ ಕಾಮರ್ವಕರನು;
 ಗನುಸಂಪು  ಘಷರ್ವಣ,  ಗಲಭ,  ಪಪ್ರಾವಾಹ,  ಕ್ಷಾಮ,  ಭನೂಕಸಂಪ,  ಕಕೈಗಾರಕಾ  ವಿನಶ

ಮನುಸಂತಾದವುಗಳಿಗ ತನುತಾತದವರನು; 
 ಮತಿಸೇಯ ಗಲಭಯ ಕಾರಣದಿಸಂದ ದೌಜರ್ವನನ್ಯಾ ಕಕ ಹೆನೂಸಂದಿದವರನು; 
 ರಕ್ಷಣಾ ಗಗೃಹ, ಮನೆನೂಸೇರನೂಸೇಗಿಗಳ ಆಸಸ ತಪ್ರಾ ಮನುಸಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರನುವವರನು; 
 ದಕೈಹಿಕ ವಾನ್ಯಾಪರ ಅರವಾ ಜಿಸೇತಕನೂಕಳಗಾದವರನು ಮತನುತ  
 ವಾರರ್ವಕ ಆದಾಯ ಮನೂರನು  ಲಕ್ಷ  ರನೂಪಯಿಗಳಿಗಿಸಂತ  ಕಡಮ ಇರನುವ  ಎಲಲ  ವಗರ್ವದ

ಜನರನು ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ  ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ವರರನುತಾತರ. 
 ಸರರ್ವಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ  ಪಡೆಯಲನು ವಾರರ್ವಕ ಆದಾಯ

ಐದನು ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಸಂತ ಕಡಮ ಇರನುವ ಎಲಲ  ವಗರ್ವದ ಜನರನು ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಯನನುನ
ಪಡೆಯಲನು ಅಹರ್ವರರನುತಾತರ. 

 ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ನೆರವು ಎಸಂದರ ಪಪ್ರಾಕರಣವಸಂದಕಕ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದಸಂತ ವಕಿಸೇಲರ ಫಸೇಸನು ಮತನುತ
ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನುಲಕ  ಹಾಗನೂ ಇತರ ವೆಚಶ್ಚಿ ಗಳನನುನ  ಸಸಂಪೂಣರ್ವವಾಗಿ ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸಂದಲಸೇ
ಭರಸಲಗನುವುದನು. 

 ರಾರಟಪ್ರಾಸೇಯ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರನು  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಹಾಗನೂ  ರಾಜನ್ಯಾ
ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರರದ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನದಸಂಗತ ಜಿಲಲ  ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾದಲ್ಲಿರನುವ ಬಾಲ ನನ್ಯಾಯ ಮಸಂಡಳಿಯ
ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರನುವ  ಮಕಕ ಳನು  ಉಚಿತ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಯನನುನ  ಪಡೆಯಬಹನುದಾಗಿರನುತತದ.  ಈ
ನನ್ಯಾಯ  ಮಸಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರನುವ  ಮಕಳ್ಳಾ  ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳ  ಬಗಗ್ಗೆ  ನನುರತ  ವಕಿಸೇಲರಸಂದ  ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳನನುನ
ಪರಹರಸನುವ ಕ ಕಮ,  ಮಕಕ ಳ  ಸಸಂರಕ್ಷಣ ಇತರ  ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ಯನನುನ  ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮನೂಲಕ
ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ  ಮಾಡಲಗನುವುದನು. 

 ವಿಚಾರಣಾಧಿಸೇನ ಖಕೈದಿಗಳಿಗ ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳನನುನ  ನಿಸೇಡಲಗನುವುದನು. 



ಕನರ್ವಟಕ ಸಸಂತ ಕಸಸ್ಥಿ ರ ಪರಹಾರ ಯೋಜನೆ: 
 ಕನರ್ವಟಕ ಸಸಂತ ಕಸಸ್ಥಿ ರ ಪರಹಾರ ಯೋಜನೆ, 2011  ರಡಯಲ್ಲಿ ಅಸಂದರ ಭಾರತಿಸೇಯ

ದಸಂಡ  ಸಸಂಹಿತ  ಕಲಸಂ  357  ರಡಯಲ್ಲಿ  ಅಪರಾಧದಿಸಂದ  ವೆಕೈಯಕಿತಕ  ಮತನುತ  ಆಸತಗ
ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಟ ಸಂತ  ನಷಟ  ಮತನುತ  ಹಾನಿಯನನುನ  ಅನನುಭವಿಸದ  ಸಸಂತ ಕಸಸ್ಥಿ ರನು  ಮತನುತ  ಅವರ
ಅವಲಸಂಬಿತರಗ  ಪರಹಾರ  ಮತನುತ  ಪುನವರ್ವಸತಿ  ಒದಗಿಸನುವ  ಸಲನುವಾಗಿ  "ಸಸಂತ ಕಸಸ್ಥಿ ರ
ಪರಹಾರ ಯೋಜನೆ". ಕನರ್ವಟಕ ಸಕಾರ್ವರವು ಹೆನೂರಡಸರನುವ ಅಧಿಸನೂಚನೆ ಸಸಂಖನ್ಯಾ: HD

1  2011  PCB ಬಸಂಗಳನೂರನು,  ದಿನಸಂಕ: 22.02.2012  ರನತ ಯ ಅಪರಾಧದಿಸಂದ
ನಷಟ  ಮತನುತ  ಹಾನಿಯನನುನ  ಅನನುಭವಿಸದ  ಸಸಂತ ಕಸಸ್ಥಿ ರನು  ಮತನುತ  ಅವರ  ಅವಲಸಂಬಿತರನು
ಪರಹಾರ  ಧನವನನುನ  ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಟ  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರಕಕ
ಅಜಿರ್ವಯನನುನ  ಸಲ್ಲಿಸ ಪರಹಾರ ಪಡೆಯಬಹನುದಾಗಿದ. 

ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾಗಳನು:  
ಸಾವರ್ವಜನಿಕರಗಾಗಿ ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕಳಕಸಂಡ ಸಸ್ಥಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು
ಸಲಹಾ  ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ  ಸಸೇವೆಯನನುನ  ಪಪ್ರಾರಸಂಭಿಸಲಗಿದನುದ ,  ಈ  ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾಗಳ  ಮನೂಲಕ
ಸಾವರ್ವಜನಿಕರನು ದಿನನಿತನ್ಯಾ ದ ಕಾನನೂನನು ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳನನುನ  ಪರಹರಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಬಹನುದಾಗಿದ. 

ಉಚಿತ ಕಾನನೂನನು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾಗಳ ವಿವರ  :- 

 ಬಾಲ ನನ್ಯಾಯಾ ಮಸಂಡಳಿ, ಬಳಳ್ಳಾರ .
 ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ ಕಾರಾಗಗೃಹ, ಬಳಳ್ಳಾರ. 
 ನಗರ ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ (ಸಡಪಿಓ ಕಛಸೇರ), ಬಳಳ್ಳಾರ. 
 ಎ.ಆರ.ಟ. ಸಸಂಟರ ,  ವಿಮಮ್ಸ್ ಆವರಣ ಬಳಳ್ಳಾರ. 
 ಗಾಪ್ರಾಮಸೇಣಾ ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ, ಸಸಂಧಿಗಸೇರ ಗಾಪ್ರಾಮ, ಬಳಳ್ಳಾರ. 
 ಈಶನನ್ಯಾ  ರಾಜನ್ಯಾ ದ  ಜನರಗಾಗಿ  ಕಾನನೂನನು  ಸಲಹಾ  ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ,  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ

ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛಸೇರ, ಬಳಳ್ಳಾರ.. (ಅಜಿರ್ವದಾರರ ಆದನ್ಯಾ ತ ಮಸೇರಗ ಬಕೈಠಕ್ ನಡೆಸಲನು ಮಾತ ಕ). 

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲನೂಸೇಕ್ ಅದಾಲತ )ಗಳನು : 
 ಪಪ್ರಾಕರಣವಸಂದರ  ಉಭಯ  ಪಕ್ಷಗಳವರಲ್ಲಿ  ರಾಜಿಸೇ  ಸಸಂದಾನ  ಏಪರ್ವಡಸನುವ  ಮನೂಲಕ

ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಗನೂಳಿಸನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಸಂದ ಮಾನನ್ಯಾ  ಕನರ್ವಟಕ ಉಚಚ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯ,
ಹಾಗನೂ  ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು  ಸಸೇವೆಗಳ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ  ಅರವಾ  ತಾಲನೂಲ ಕನು
ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮತಿ ರಚಿಸನುವ ನನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಸೇ "ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ: (ಲನೂಸೇಕ್
ಅದಾಲತ) 

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಂತಹ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಗನೂಳಿಸಲಗನುತತದ? 
ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಕಾಕಗಿ ಬಾಕಿ ಇರನುವ 



 ಮಸೇಟಾರನು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಸಸಂಬಸಂಧ ಪರಹಾರ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು; 
 ಭನೂ ಸಾತಧಿಸೇನ  ಸಸಂಬಸಂಧ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು,  ನಗರಾಭಿವಗೃದಿದ್ಧಿ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  ಮಹಾನಗರ ಪಲಿಕ,

ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳ ಪರ ಮತನುತ  ವಿರನುದದ್ಧಿ  ದಾಖಲದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು; 
 ಬಾನ್ಯಾಸಂಕನುಗಳಿಗ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು;
 ವೆಕೈವಾಹಿಕ  ಅರವಾ  ಜಿಸೇವನಸಂಶ  ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು;  ಕಾನನೂನಿನತ ಯ  ರಾಜಿಸೇ  ಆಗಬಹನುದಾದ

ಕಿ ಪ್ರಾಮನಲ್ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು;
 ಕಾಮರ್ವಕ ನಷಟ  ಪರಹಾರ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು;
 ಗಾಪ್ರಾಹಕರ ವಿವಾವದಗಳಿಗ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನು;
 ರಾಜಿ ಆಗಬಹನುದಾದ ಎಲಲ  ವಿಧದ ಪಪ್ರಾಕರಣಗಳನನುನ  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯನುಗಳ ಮನೂಲಕ

ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಪಡಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಬಹನುದನು. 

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವೆಕೈಶಷಟ ನ್ಯಾ:
 ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ವನನುನ  ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ  (ಲನೂಸೇಕ್  ಅದಾಲತ ನ)  ಮನೂಲಕ  ಶಸೇಘಪ್ರಾವಾಗಿ

ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಗನೂಳಿಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಬಹನುದನು. 
 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಸೇ ಕನೂಸೇರರ್ವ ಫಸೇ (ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶನುಲಕ ) ಪವತಿಸನುವಸಂತಿರನುವುದಿಲಲ . 
 ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ನಿಸೇವು  ವಕಿಸೇಲರ  ಮನುಖಾಸಂತರವೆಸೇ  ಭಾಗವಹಿಸಬಸೇಕನನುನ ವ

ನಿಯಮವೆಸೇನನೂ ಇಲಲ . ನಿಸೇವೆಸೇ ನೆಸೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹನುದನು. 
 ನಿಮಮ್ಮಿ  ಪಪ್ರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಮಾಗರ್ವದಶರ್ವನ ನಿಸೇಡ ರಾಜಿಸೇ ಸಸಂಧಾನ ಏಪರ್ವಡಸಲನು ಜನತಾ

ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಷ  ಇಬಬ ರನು ಸಸಂಧಾನಕಾರರದನುದ  ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರನು ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರಸೇ
ಆಗಿರನುತಾತರ. 

 ಸಸಂಧಾನಕಾರರನು  ಸನೂಚಿಸನುವ  ಪರಹಾರ  ನಿಮಗ  ತಗೃಪಿತಯಾದಲ್ಲಿ  ಮಾತ ಕ  ನಿಸೇವು  ರಾಜಿ
ಮಾಡಕನೂಳಳ್ಳಾ ಬಹನುದನು. 

ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾ :

 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯನು ವಿವಾದ ಹೆನೂಸಂದಿರನುವ ಪಕ್ಷಕಾರರನು ವಿಚಾರಣ ಹೆನೂಸೇಗದ ತಮಮ್ಮಿ  ವಿವಾದವನನುನ
ಸಗೃಜನತಮ್ಮಿ ಕವಾಗಿ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಪಡಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಲನು  ಸಹಾಯ  ಮಾಡನುವ  ಒಸಂದನು  ಪಪ್ರಾಕಿ ಪ್ರಾಯೆಯಾಗಿದ.
ವಿವಾದ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಕಕ ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯ ಎಲಲ  ಪಕ್ಷಕಾರರನು ಹಾಗನೂ ಅವರ ವಕಿಸೇಲರನು ಸಕಿ ಪ್ರಾಸೇಯವಾಗಿ
ಪಲನೂಗ್ಗೆಳನುಳ್ಳಾ ವಸಂತಹ ಒಸಂದನು ವಿಶಷಟ  ಅವಕಾಶವನನುನ  ಇದನು ಕಲಿಸಸನುತತದ. ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ನಿದಾರ್ವರ
ಕಕೈಗನೂಳನುಳ್ಳಾ ವ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾವಾಗಲನೂ ಪಕ್ಷಕಾರರದ್ದೇ ಆಗಿರನುತತದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿ ಗಾರರನು
ವಿವಾದವೆತಿತರನುವ ಪಕ್ಷಕಾರರನನುನ  ವಿವಾದಕನೂಕಳಗಾಗಿರನುವ ವಿಷಯವನನುನ  ಅರರ್ವ ಮಾಡಕನೂಸಂಡನು
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಕಕ ಬರಲನು ಇರನುವ ಅಡಡ ಆತಸಂಕಗಳನನುನ  ನಿವಾರಸಲನು ಪಪ್ರಾಯತನ  ಮಾಡನುತಾತನೆ. 



 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯನು ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರತವಾದದ್ದಾಗಿರನುತತದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯನು ಯಾವಾಗಲನೂ
ಪರದಶರ್ವಕವಾಗಿರನುತತದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತನುತ  ಸಮಯ ವನ್ಯಾ ರರ್ವವಾಗನುವುದಿಲಲ .
ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಹಾಗನೂ ಸಾಕ್ಷನ್ಯಾಕಕ ಬದಲಗಿ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳ ಬಗಗ ಗಮನ
ಹರಸಲಗನುವುದನು. ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯನು ಪಕ್ಷಕಾರರನು ತಾವೆಸೇ ವಿವಾದವನನುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಗನೂಳಿಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಲನು
ಶಕತರಾಗನುವಸಂತ ಮಾಡನುತತದ.  ಪಪ್ರಾಕರಣದ ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವ ಸಾಧನ್ಯಾ ವಾಗದಿದದ ಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾಯ ನಿಣರ್ವಯಕಾಕಗಿ
ಅದನನುನ  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಗಾಗಿ ಕಳನುಹಿಸದ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಕಕ ವಾಪಸನುಮ್ಸ್  ಕಳನುಹಿಸಲಗನುವುದನು.  ಪಪ್ರಾತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾವನನುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಿಸಲಗಿದ.  ಹೆಚಿಶ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು
ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯಾರ್ವಲಯವನನುನ  ಸಸಂಪಕಿರ್ವಸಬಹನುದನು. 

 ವಾಣಿಜನ್ಯಾ  ವಿವಾದಗಳನನುನ  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕದಾರರ ಮನೂಲಕ ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ಪೂವರ್ವವಾಗಿ
ಇತನ್ಯಾ ರರ್ವಪಡಸಲಗನುವುದನು.  (   [ -   Commercial Courts Pre institution Mediation and

] , 2018)Settlement Rules  

ರಾಜಿಸೇ ಸಸಂಧಾನ / ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ  ಪೂವರ್ವ ಪಪ್ರಾಕರಣ :
ಸಾವರ್ವಜನಿಕರನು ದಿನ ನಿತನ್ಯಾ ದ ಕಾನನೂನನು ಹಾಗನೂ ಇತರ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಟ

ಕಾಯಾರ್ವಲಯಗಳಿಗ ಭಸೇಟ ನಿಸೇಡ ಅಜಿರ್ವ ಸಲ್ಲಿಸದದ ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳನನುನ  ಪರಹರಸನುವ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ
ಮಾಡಲಗನುವುದನು. 

ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರತ ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯಕರನು (   - )Para Legal Volunteers PLV : 
ಕಾನನೂನನು ಸಹಯಕರಾಗಿ ತರಬಸೇತಿ ಪಡೆದವರನು ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಹಾಗನೂ ಅಹರ್ವ ನಗರಸೇಕರ ನಡನುವೆ ಪರಣಾಮಕಾರ ಸಮನತ ಯಕಾರರಾಗಿ
ಕಾಯರ್ವನಿವರ್ವಹಿಸನುತಾತರ. 

ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರತ ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯಕರನು ತಮಮ್ಮಿ  ಸನುತತಮನುತತಲಿನ ಪಪ್ರಾದಸೇಶದ ಶನೂಸೇರತ ಹಾಗನೂ
ದೌಜರ್ವನನ್ಯಾ ಕನೂಕಳಗಾದ ಜನರ ಸಸೇವೆ ಮಾಡಲನು ಅಪರ್ವಣಾ ಮನೆನೂಸೇಭಾವ ಹೆನೂಸಂದಿರನುತಾತರ.
ಇವರನು ಸಕಾರ್ವರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನು, ಆದಸೇಶಗಳನು, ಶಸನಗಳನು, ಸಾವರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ
ಮಕದದ ಮ,  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನು,  ಪಯಾರ್ವಯ ವಿವಾದ ಪರಹಾರ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ,  ಉಚಿತ
ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯ ಮತನುತ  ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ ಅರವನನುನ ಸಂಟನು ಮಾಡನುವ ಸಸೇವೆಯನನುನ
ಸಲ್ಲಿಸನುವುದಲಲ ದಸೇ ನಗರಸೇಕರ ಹಕನುಕ ಗಳನು ಹಾಗನೂ ಹೆನೂಣಗಳ ಬಗಗ ಶಕ್ಷಣ ನಿಸೇಡನುವುದನು,
ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳಿಗ ಪರಹಾರ/  ಸಲಹೆ ಕನೂಸೇರ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರವನನುನ  ಸಸಂಪಕಿರ್ವಸನುವ
ಬಗಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರವು ಮನೂಡಸನುವುದನು,  ತಮಮ್ಮಿ  ಕಾಯರ್ವಕ್ಷೇತ ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯನುವ ಕಾನನೂನನು
ಉಲಲ ಸಂಘನೆಯ ಹಾಗನೂ ಅನನ್ಯಾಯದ ಕಾಯರ್ವಗಳ ಬಗಗ ಪರಣಾಮಕಾರ ಪರಹಾರ
ಜರನುಗಿಸಲನು ಸಾಧನ್ಯಾ ವಾಗನುವಸಂತ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅರವಾ ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ



ಸಮತಿಗ ಶಸೇಘಪ್ರಾವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡನುವುದನು,  ಕಾನನೂನನು ಅರವು ಶಬಿರಗಳನನುನ  ಬಸೇರಯವರ
ಸಹಯೋಗದನೂಸಂದಿಗ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ಗನೂಳಿಸನುವುದನು,  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ/  ಕಾನನೂನನು
ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮತಿಗಳನು ಒದಗಿಸನುವ ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ ಅರವನನುನ ಸಂಟನುಮಾಡನುವುದನು,  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ,
ರಾಜಿ ಸಸಂಧಾನ ಮತನುತ  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮನೂಲಕ ವಿವಾದಗಳನನುನ
ಪರಹರಸಕನೂಳನುಳ್ಳಾ ವುದರಲ್ಲಿ ಇರನುವ ಪಪ್ರಾಯೋಜನದ ಬಗಗ ನಗರಸೇಕರಗ ತಿಳನುವಳಿಕ
ನಿಸೇಡನುವುದನು,  ಖಾಯಸಂ ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ವಜನಿಕ ಉಪಮಯನುಕತ
ಸಸೇವೆಗಳಿಗ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದಸಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಸೇಡನುವುದನು,  ಇವೆಸೇ ಮನುಸಂತಾದ ಚಟನುವಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ತನೂಡಗಿಕನೂಳನುಳ್ಳಾ ವ ಸತ ಪಪ್ರಾಸೇರತ ಕಾನನೂನನು ಸಹಾಯಕರನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರಗನೂ ನನ್ಯಾಯಾಕಕ
ಪಪ್ರಾವೆಸೇಶವಕಾಶ ಸಗನುವಲ್ಲಿ ಅಪರ್ವಣಾ ಮನೆನೂಸೇಭಾವದಿಸಂದ ಸದಾ ಶ ಪ್ರಾಮಸನುತಿತರನುತಾತರ. 

ಕಾನನೂನನು ಅರವು : 

ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನನೂನನು ಅರವು ಮನೂಡಸನುವ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸಂದ
ಪಪ್ರಾಕಟಸಲದ ಅನೆಸೇಕ ಪುಸತಕಗಳನು, ಕಿರನು ಹೆನೂತಿತಗಗಳನು ಹಾಗನೂ ಕರಪತ ಕಗಳನನುನ  ಸಾವರ್ವಜನಿಕರಗ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲಲ ವೆ ಅತನ್ಯಾ ಸಂತ ಕಡಮ ಬಲಗ ವಿತರಸನುವುದನು. ಎಲಲ  ವಗರ್ವದ ಜನರಗ ಕಾನನೂನನು
ಕಾಯಾರ್ವಗಾರ,  ಸಕಾರ್ವರಸೇತರ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳನು,  ಸಕಾರ್ವರದ ವಿವಿಧ ಇಲಖಗಳನು ಹಾಗನೂ ಇತರ
ಸತ ಯಸಂ ಸಸೇವಾ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳ ಸಹಯೋಗದನೂಸಂದಿಗ ಕಾನನೂನನು ಅರವು-ನೆರವು
ಕಾಯರ್ವಕ ಕಮಗಳನನುನ  ಏಪರ್ವಡಸನುವುದರ ಜನೂತಗ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸಂದ ಕಾನನೂನನು ಗಿಸೇತಗಳನು,  ಧತ ನಿ
ಸನುರಳಿಗಳನು,  ನಟಕಗಳನು ಹಾಗನೂ ಟೆಲಿ ನಟಕಗಳ ಮನೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನನೂನಿನ ಬಗಗ
ಅರವನನುನ ಸಂಟನು ಮಾಡಲನು ನಿರಸಂತವಾಗಿ ಶ ಪ್ರಾಮಸಲಗನುತಿತದ. 

ಸಸಂಚಾರ ಕಾನನೂನನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ರರ : 
ನಮಮ್ಮಿ  ನಡನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಗ ಕಾನನೂನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಅರವು ಮನೂಡಸಕನೂಳಳ್ಳಾ ಬಸೇಕಸಂಬ

ತವಕವಿದದ ರನೂ ಸಹ ತಮಮ್ಮಿ  ಜಿಸೇವನಧಾರವಾದ ಹಣಗಳಿಸನುವುದಕಾಕಗಿ ಬಿಡನುವಿಲಲ ದ
ದನುಡಯಬಸೇಕಿದನುದ , ಕಾನನೂನನು ಬಗಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲನು ಅದಕಾಕಗಿ ಇರನುವ ಕಸೇಸಂದಪ್ರಾಗಳಿಗ ಭಸೇಟ
ನಿಸೇಡಲನು ಅಶಕತರಾಗಿರನುತಾತರ.  ಇಸಂತಹ ಜನರನನುನ  ಗಮನದಲ್ಲಿಸಕನೂಸಂಡನು ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಕಾನನೂನನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ರರಗಳ (ಬಸ )  ಮನೂಲಕ ಅವರನುಗಳಿಗ ಕಾನನೂನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನಿಸೇಡಲನು ಕ ಕಮಕಕೈಗನೂಳಳ್ಳಾ ಲಗನುವುದನು.  ಈ ಕರತನು ಜಿಲಲ  ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಸಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾನ್ಯಾಪಿತಯಲ್ಲಿ
ಎಲಲ  ತಾಲನೂಲ ಕನು ಸಮತಿಗಳ ಮನೂಲಕ ಹಳಿಳ್ಳಾ ಹಳಿಳ್ಳಾಗ ಸಸಂಚರಸನುವ ಮನೂಲಕ ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ
ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರನು,  ವಕಿಸೇಲರನು ಹಾಗನೂ ಇತರರನು ಕಾನನೂನನು ಪಪ್ರಾಸಾರದ ಮನೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕಕ
ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಯರ್ವಕ ಕಮಗಳನನುನ  ಹಮಮ್ಮಿಕನೂಸಂಡನು ಜನಸಾಮಾನನ್ಯಾ ರನನುನ  ಕಾನನೂನನು ಸಾಕ್ಷರರನನಗಿ
ಮಾಡನುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಮ್ಸ್ ನನುನ  ಸಾಧಿಸಲಗನುತಿತದ. 



ಹೆಚಿಶ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಸಂಪಕಿರ್ವಸಬಸೇಕಾದ ವಿಳಸ: 
ಎ.ಡ.ಆರ.ಕಟಟ ಡ, ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬಳಳ್ಳಾರ 

ದನೂರವಾಣಿ ಸಸಂಖನ್ಯಾ: 
08392-278077 

ಈ ಕಳಕಸಂಡ ತಾಲನೂಲ ಕನುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲನೂಲ ಕನು ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವಾ ಸಮತಿಗಳನನುನ  ಸಸಂಪಕಿರ್ವಸಬಹನುದನು
ಕ ಕ.
ಸಸಂ.

ತಾಲನೂಲ ಕನು ದನೂರವಾಣಿ ಸಸಂಖನ್ಯಾ

1 ಹೆನೂಸಪಸೇಟೆ 08394-222448

2 ಹಗರಬನೂಮಮ್ಮಿ ನಹಳಿಳ್ಳಾ 08397-239195

3 ಹರಪನಹಳಿಳ್ಳಾ 08398-280706

4 ಹಡಗಲಿ 08399-240269

5 ಕನೂಡಲಗಿ 08391-220177

6 ಶರನುಗನುಪಸ  08396-220318

7 ಸಸಂಡನೂರನು 08395-260598

ಮಾನನ್ಯಾ  ಅಧನ್ಯಾ ಕ್ಷರ ಆದಸೇಶದನನುಸಾರ

ಸದಸನ್ಯಾ  ಕಾಯರ್ವದಶರ್ವ,
ಜಿಲಲ  ಕಾನನೂನನು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಪ್ರಾಧಿಕಾರ,

ಬಳಳ್ಳಾರ. 
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