
    ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರ 
  ಜಲಲ ನನಯಲಯಆವರಣ,  ನವನಗರ, ಬಗಲಕನಸಟ. 

DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY 
District Court Complex, Navanagar, Baglakot. 

Telephone : 08354 -235876    E-mail: dlsabaglakot@gmail.com 

ಸಸಖನ :ಜಕಸಸಪಪ:                 ದನಸಕ: 09-03-2022
No: DLSA      :     Date : 

 ಪಪಕಟಣ
ಮನನ ರಸ, 

ವಷಯ:        ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರ ಬಗಲಕನಸಟ ಮತನತ ತಲನಕ ಕನನನನ 
  ಸಮತಗಳದ ಬನಹಟಟ,  ಜಮಖಸಡ,  ಮನಧನಸಳ,  ಬಸಳಗ,   ಹನನಗನಸದ ಮತನತ  
        ಬದಮಗಳಲ ಅರಸ ಕನನನನ ಸಸಯಸ ಸಸವಕರಗ ಕಯ೯ನವ೯ಹಸಲನ ಆಸಕತ 

    ಹನಸದದ ಅಭನ ಥ೯ಗಳಸದ ಅಜ೯ಯನನನ ಅಹಸನಸನವ ಕನರತನ. 

ಉಲಖ: 1.  ಕ.ರ.ಕ.    ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರದ ಪತ ತ ಸಸಖನ :  06/ಪಎಲಸ/2022/483/2022 
ದನಸಕ: 19-02-2022. 
2.        ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರ ಬಗಲಕನಸಟ ಕಛಸರಯ ಆಡಳತ ಆದಸಶ 
ಸಸಖನ : 01/2022. 

    ಮಸಲಲ ಣಸದ ವಷಯ ಮತನತ ಉಲಖಗಳಗ ಸಸಬಸಧಸದಸತ,   ಉಲಖ ಪತ ತ01   ರನಸ ಯ ಕನ೯ಟಕ ರಜನ  
    ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರದ ನದಸ೯ಶನದ,        ಮರಗ ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರ ಹಗನ ಅಧಸನ 

       ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನವ ತಲನಕನ ಕನನನನ ಸಸವ ಸಮತಗಳದ ಬನಹಟಟ,  ಜಮಖಸಡ,  ಮನಧನಸಳ, 

ಬಸಳಗ,           ಹನನಗನಸದ ಮತನತ ಬದಮಗಳಲ ಇವರ ವನಪತಯಲ ಅರಸ ಕನನನನ ಸಸಯಸ ಸಸವಕರಗ 

        ಕಯ೯ನವ೯ಹಸಲನ ಆಸಕತಯನನನ ಹನಸದರನವ ವವಧ ಕತ ತಗಳಲ ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನವ ಅಭನ ಥ೯ಗಳಸದ 

 ಅಜ೯ಯನನನ ಅಹಸನಸಲಗರನತತದ. 

          ಆದ ಕರಣ ವವದನ ಕಸಯ ಕತ ತದಲ ಕಲಸ ಮಡನತತರನವ ವನ ಕತಗಳನ ಉನನ ತ ಶಕಣ ಪಡಯನತತರನವ 

 ವದನಥ೯ಗಳನ ,      ಶಕಣ ಕತ ತದಲ ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನವ ಶಕಕರನ ,  ಪಪದನಪಕರನ,   ಕನನನನ ವದನಲಯಗಳಲ 

  ವನಸಸಗ ಮಡನತತರನವ ವದನಥ೯ಗಳನ,  ಆಶ ಕಯ೯ಕತ೯ಯರನ,   ಅಸಗನವಡ ಕಯ೯ಕತ೯ಯರನವ, ವವಧ 

  ಸಕ೯ರ ಕಚಸರಗಳಲ ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನವವರನ,    ನವವತತ ಸರಕರ ನಕರರನ,   ವವಧ ಸಸಘಟನಗಳಲ 

       ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನವ ಸಮಜಕ ಸಸವ ಮನನಸಭವ ಹನಸದರನವ ಪರನಷ ಮತನತ ಮಹಳಯರನ, 

mailto:dlsabaglakot@gmail.com


 ಮಸಗಳಮನಖಯರನ ,           ಸನನ ಡತ ಹನಸದದ ಕರಗವಹ ಬಸದಗಳನ ಮತನತ ಸಸ ಸಹಯ ಸಸಘಗಳ ಸದಸನ ರನನನ ಅರಸ 

   ಕನನನನ ಸಸ ಯಸ ಸಸವಕರನ ( Para Legal Volunteers)     ಅಸತಕಯ೯ನವ೯ಹಸಲನ ನಸಮಕ
- 2 -   

          ಮಡಕನಳಳ ಬಸಕಗರನವದರಸದ ಸಸವ ಮನನಸಭವನ ಹನಸದರನವ ಆಸಕತ ಆಭನ ಥ೯ಗಳನ ತಮಗ ಹತತರವರನವ 

     ನನಯಲಯಗಳ ಆವರಣದಲರನವ ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರ/    ತಲನಕ ಕನನನನ ಸಸವ ಸಮತಗಳಲ 

       ನಗದತ ಅಜ೯ ನಮನನಯನನನ ಪಡದನಕನಸಡನ ಅದನನನ ಭತ೯ಮಡ ದನಸಕ: 31-03-2022   ರ ಸಸಜ 5-30 ರ 

            ಅವಧಯ ಒಳಗ ಖನದಗ ಸಲಸಲನ ಪಪಕಟಣಯಲ ತಳಸನವಸತ ಗರವನಸತ ಪಪಧನ ಜಲಲ ಮತನತ ಸತ ತ 
         ನನಯಧಸಶರನ ಹಗನ ಅಧನ ಕರನ ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳ ಪಪಧಕರ ಬಗಲಕನಸಟ ಇವರಸದ 

ನದಸ೯ಶತಲಗದನ. 

         ತಮಮ ವಶಸಸ

  ಸಹ
           (   ಹಸಮಲತಬ ಹನಲನಲ ರ)
        ಹರಯದವಣನನಯಧಸಶರನ

  ಮತನತ ಸದಸನ ಕಯ೯ದಶ೯ಗಳನ,  ಜ.ಕ.ಸಸ. ಪಪಧಕರ
    ಬಗಲಕನಸಟ. 

ಪಪತಯನನನ : 

1.          ಪಪಧನ ಜಲಲ ಮತನತ ಸತ ತ ನನಯಲಯಬಗಲಕನಸಟ ನನಸಟಸ ಬನಸಡ೯ಗ.

2.       ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರಬಗಲಕನಸಟ ನನಸಟಸ ಬನಸಡ೯ಗ.

3.   ಸದಸನ ಕಯ೯ದಶ೯ಗಳನ,       ತಲನಕ ಕನನನನ ಸಸವ ಸಮತ ಬನಹಟಟ,  ಜಮಖಸಡ,  ಮನಧನಸಳ,  ಬಸಳಗ, 
            ಹನನಗನಸದಮತನತ ಬದಮನನಸಟಸ ಬನಸಡ೯ಗಮತನತ ನಗದತ ಸಮಯದನಳಗ ಸಸಸಕರಸದ ಅಜ೯ಗಳನನನ ಜಲಲ  

       ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರದ ಕಛಸರಗ ತಕಣ ಕಳನಹಸಕನಡನವಸತ ವನಸತಸಲಗದ.

4.   ಅಧನ ಕರನ ,      ವಕಸಲರ ಸಸಘ ಬಗಲಕನಸಟ ಬನಹಟಟ,  ಜಮಖಸಡ,  ಮನಧನಸಳ,  ಬಸಳಗ,   ಹನನಗನಸದ ಮತನತ  
            ಬದಮ ಇವರಗಮತನತ ಸದರ ಪಪಕಟಣಯನನನ ತಮಮ ಸಸಘದ ನನಸಟಸ ಬನಸಡ೯ಗ ಲಗತತಸಲನ ವನಸತಯಸದಗ.

5.             ವತ೯ ಇಲಖ ಬಗಲಕನಸಟ ಇವರಗ ಸದರ ಪಪಕಟಣಯನನನ ಸಸ ಳಸಯ ಮತನತ ಪಪಮನಖ ಪತಪಕಗಳಲ ಪತಪಕ 
ಪಪಕಟಣಗಗ.

6.  ಕಛಸರಯ ಪಪತ. 



   ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರ,        ಮತನತ ತಲನಕಕನನನನ ಸಸವ ಸಮತಗಳಲ ಅರಸ ಕನನನನ ಸಸ ಯಸ 
 ಸಸವಕರ (Para Legal Volunteers)  ನಸಮಕತಗಗ ಅಜ೯-2022

ಗ,
ಅಧನ ಕರನ, 

   ಜಲಲ ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರ,                                                                                                                                             
 ನನಯಲಯಸಸಕಸಣ೯,                

ಬಗಲಕನಸಟ.  ಇವರಗ:-       

   ತಮಮ ಇತತಸಚನಪಸ
  ಪಸಟ೯ ಅಳತಯ

 ಭವಚತ ತವನನನ ಲಗತತಸ.

1  ಅಜ೯ದರರ ಹಸರನ
2 ತಸದಯ/  ತಯಯಹಸರನ:
3   ಹನಟಟದ ದನಸಕ & ವಯಸನಸ
4 ವಳಸ:

1)  ಖಯಸ ವಳಸ:

2)  ಕಛಸರ ವಳಸ:

5  ಮಬವಲ ನಸ:
 ಇಮಸಲ ಐಡ:

6 ವದನಹ೯ತ:

7   ಕಯ೯ನವ೯ಹಸನತತರನ ಕತ ತ ಸಕ೯ರ/  ಅರಸ ಸಕ೯ರ/ 
   ಸಸ ಯಸ ಸಸವ ಸಸಘ ಸಸಸಸ ಗಳನ/   ಮಹಳ ಸಸ -  ಸಹಯ

   ಸಸಘಗಳನ ಕನರತದಪಣ೯ಮಹತ.

8      ಈಗಗಲಸ ಅರಸ ಕನನನನ ಸಸ ಯಸ ಸಸವಕರಗ
ಜ.ಕ.ಸಸ.ಪಪ./ ತ.ಕ.ಸಸ.  ಸಮತಗಳಲ

   ಕಯ೯ನವ೯ಹಸದ ಅನನಭವ ಇದ /ಇಲಲ .
9 ಜತ:

(        ಪರಶಷಟ ಜತ ಅಥವ ಪರಶಷಟ ಪಸಗಡಕಲ ಸಸರದದ ಲಜತ
  ಪಪಮಣ ಪತ ತ ಲಗತತಸಬಸಕನ)

10 ಭಷಗಳನ:     ಓದಲನಹಗನ ಬರಯಲನ ಗನತತರನವ
ಭಷಗಳನ

11   ಇತರ ವಶಸಷಮಹತ
                                                                                                                                                                                             
                     

      ನನನ ಕನನನನ ಸಸವಗಳಪಪಧಕರದ ನಯಮಗಳನನನ ತಳದದನದ ,    ಸಸವಮನನಸಭವನಯಸದ ಅಜ೯ಯನನನ ಸಲಸನತತದನ.

ಸಸ ಳ:                                                                                                                                                           ಸಹ


