
TALUK  LEGAL SERVICES COMMITTEE, H.D.KOTE

No.TLSA/HDKOTE/ADM (RTI)/2021             Office of the 
Taluk Legal Services Committee,

Kalidasa Road, H.D.Kote, 
   dated: 04/02/2021.

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  Taluk  Legal  Services  Committee  is  published  a
hereunder, for the information of general public and the Hon’ble Chairman of
Taluk  Legal  Services  Committee  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: Taluk Legal Services 
Committee. 

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.

(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. 

Admin Assistant/ clerk cum typist 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, TLSC for necessary orders.

(iv)  Norms  set  by  the  Committee  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 Files and relevant Registers are maintained. 



documents that are held by the Committee or
under its control. 

(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/mysuru

(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. Mohammed Shaiz Chouthai,
Member Secretary,
Kalidasa Road, 
Court Complex H.D.Kote – 571114
08228-257071

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

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



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

Member Secretary, 
Taluk Legal Services Committee, 
H.D.Kote-571114

(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 Taluk Legal Services Committee

Dalayath 

To keep the office neat and tidy
To deliver the files/ tappals to other sections

(Permanent post has not sanctioned. Hence employee is working under contract basis) 

Admin Assistant / clerk 
Com- Typist

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, etc,.

In charge of receipt of tappals/ files by the Member Secretary and 
typing work entrusted by the Member Secretary. 

(Permanent post has not sanctioned. Hence employee is working under contract basis) 

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



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:

(b) Rules:

(c) Instructions, Manuals and others



ತಾಲಲಲ ಕಕು  ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತ, 
ಕಾಳಿದಾಸ ರಸಸ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಸಂಕಸೇರರ, 

ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ-571114
ಮಾಹಿತ ಹಕಕುಕ  ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಪಪಕರರ 4 ರಡಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ ವಿವರ 

* * * * * *

ಕಛಸೇರಿ ಹೆಸರಕು ಮತಕುಸ  ವಿಳಾಸ : ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತ, 
ಕಾಳಿದಾಸ ರಸಸ, 
ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಸಂಕಸೇರರ, 
ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ - 571114

ಕಛಸೇರಿ ದಲರವಾಣಿ ಸಸಂಖನ್ಯಾ : 08228-257071

ಕಛಸೇರಿ ಇ-ಮಸೇಲ್ ವಿವರ : @ .cmohdkote gmail com

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

ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಯ ದನ್ಯಾಸೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಕು: 
 ಸಾವರಜನಿಕರಲ್ಲಿ  ಕಾನಲನಿನ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಅರಿವನಕುನ  ಉಸಂಟಕು  ಮಾಡಕುವುದಕು.  (ಅರಿವು-ನೆರವು

ಕಾಯರಕ ಕಮಗಳನಕುನ  ಹಮಿಮ್ಮಿಕಲಳಕುಳ ವುದರಲಸಂದಿಗ). 
 ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ನೆರವು ಮತಕುಸ  ಸಲಹೆಯನಕುನ  ನಿಸೇಡಕುವುದಕು. 
 ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲಲಸೇಕ್ ಆದಾಲತ) ಗಳ ಮಲಲಕ ಪಪಕರರಗಳನಕುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರಗಲಳಿಸ

ಜನರಿಗ ತತ ರಿತವಾಗಿ ಮತಕುಸ  ಕಡಮ ಖಚಿರನಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾಯ ದಲರಕಸಕಲಡಕುವುದಕು. 

ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಯಸಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಲರಕಕುವ ಸಸೇವೆಗಳಕು : 
 ಉಚಿತ  ಕಾನಲನಕು  ಸಸೇವೆಗಳಕು  (ನಿಶಶ್ಚಿತ  ವಗರಗಳವರಿಗ)  ಹಾಗಲ  ವಾರರಕ  ಆದಾಯ

ರಲ.3.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಸಂತ ಕಡಮ ಹೆಲಸಂದಿರಕುವವರಿಗ. 
 ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಲಹೆ
 ರಾಜಸೇ ಸಸಂಧಾನ 
 ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಲಲಕ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರಕುವ ಪಪಕರರಗಳ ಇತನ್ಯಾ ರರ
 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸಂದಪಗಳ ಮಲಲಕ ಸಸಂಧಾನ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ . 
 ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ಪೂವರ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಸೇಡಲಾಗಕುತಸದ.
 ಕಾನಲನಕು ಸಾಕ್ಷರತ/ ಕಾನಲನಕು ಅರಿವು-ನೆರವು



ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಲಹೆ ಮತಕುಸ  ಸಸೇವೆ/ ನೆರವನಕುನ  ಪಡೆಯಲಕು ಅಹರರಕು : 
 ಪರಿಶಷಷ  ಜಾತ ಮತಕುಸ  ಪರಿಶಷಷ  ಪಸಂಗಡಕಕ ಸಸೇರಿದವರಕು ;
 ಮಹಿಳೆಯರಕು ಮತಕುಸ  ಮಕಕ ಳಕು;  
 ಕಾರರನೆಯ ಕಾಮಿರಕರಕು;
 ಗಕುಸಂಪು  ಘಷರಣ,  ಗಲಭ,  ಪಪವಾಹ,  ಕ್ಷಾಮ,  ಭಲಕಸಂಪ,  ಕಕೈಗಾರಿಕಾ  ವಿನಶ

ಮಕುಸಂತಾದವುಗಳಿಗ ತಕುತಾಸದವರಕು; 
 ಮತಸೇಯ ಗಲಭಯ ಕಾರರದಿಸಂದ ದೌಜರನನ್ಯಾ ಕಕ ಹೆಲಸಂದಿದವರಕು; 
 ರಕ್ಷಣಾ ಗಗೃಹ, ಮನೆಲಸೇರಲಸೇಗಿಗಳ ಆಸಸ ತಪ ಮಕುಸಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರಕುವವರಕು; 
 ದಕೈಹಿಕ ವಾನ್ಯಾಪಾರ ಅರವಾ ಜಸೇತಕಲಕಳಗಾದವರಕು ಮತಕುಸ  
 ವಾರರಕ  ಆದಾಯ ಮಲರಕು  ಲಕ್ಷ  ರಲಪಾಯಗಳಿಗಿಸಂತ  ಕಡಮ ಇರಕುವ  ಎಲಾಲ  ವಗರದ

ಜನರಕು ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಯನಕುನ  ಪಡೆಯಲಕು ಅಹರರಿರಕುತಾಸರ. 
 ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ನೆರವು ಎಸಂದರ ಪಪಕರರವಸಂದಕಕ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದಸಂತ ವಕಸೇಲರ ಫಸೇಸಕು ಮತಕುಸ

ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಕುಲಕ  ಹಾಗಲ ಇತರ ವೆಚಶ್ಚಿ ಗಳನಕುನ  ಸಸಂಪೂರರವಾಗಿ ತಾಲಲಲ ಕಕು  ಕಾನಲನಕು
ಸಸೇವಾ ಸಮಿತಯಸಂದ ಭರಿಸಲಾಗಕುವುದಕು. 

ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪಗಳಕು:  

      ಸಾವರಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವ ಸಮಿತ ಈ ಕಳಕಸಂಡ ಸಸ್ಥಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ ಸಸೇವೆಯನಕುನ  ಪಾಪರಸಂಭಿಸಲಾಗಿದಕುದ ,  ಈ ಕಸೇಸಂದಪಗಳ
ಮಲಲಕ  ಸಾವರಜನಿಕರಕು  ದಿನನಿತನ್ಯಾ ದ  ಕಾನಲನಕು  ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳನಕುನ
ಪರಿಹರಿಸಕಲಳಳ ಬಹಕುದಾಗಿದ. 

ಉಚಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪಗಳ ವಿವರ  :- 
 ಲಾ ಕಲಸೇರರ ಕಾಸಂಪಲಕ್ಕ , ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ.
 ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ (ಸಡಪಿಓ ಕಛಸೇರಿ),ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ. 
 ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ (ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಛಸೇರಿ), ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ. 
 ಗಾಪಮಿಸೇಣಾ ಸಲಹಾ ಕಸೇಸಂದಪ, ಸಾಗರ, ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ. 
 ಸರಗಲರಕು ವಿವೆಸೇಕಾನಸಂದ ಮಮಸೇರಿಯಲ್  ಆಸಸ ತಪ, ಸರಗಲರಕು, ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ ತಾತ

      ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲಲಸೇಕ್ ಅದಾಲತ )ಗಳಕು : 
 ಪಪಕರರವಸಂದರ  ಉಭಯ  ಪಕ್ಷಗಳವರಲ್ಲಿ  ರಾಜಸೇ  ಸಸಂದಾನ  ಏಪರಡಸಕುವ  ಮಲಲಕ

ಪಪಕರರಗಳನಕುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರಗಲಳಿಸಕುವ ನನ್ಯಾಯಾಲಯವೆಸೇ  "ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯ: (ಲಲಸೇಕ್
ಅದಾಲತ)”



   ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಂತಹ ಪಪಕರರಗಳನಕುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರಗಲಳಿಸಲಾಗಕುತಸದ? 
       ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತನ್ಯಾ ರರಕಾಕಗಿ ಬಾಕ ಇರಕುವ 

 ಮಸೇಟಾರಕು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಸಸಂಬಸಂಧ ಪರಿಹಾರ ಪಪಕರರಗಳಕು; 
 ಭಲ ಸಾತಧಿಸೇನ ಸಸಂಬಸಂಧ ಪಪಕರರಗಳಕು,  ಪುರಸಭ,  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳ ಪರ ಮತಕುಸ  ವಿರಕುದದ

ದಾಖಲಾದ ಪಪಕರರಗಳಕು; 
 ಬಾನ್ಯಾಸಂಕಕುಗಳಿಗ ಸಸಂಬಸಂಧಿಸದ ಪಪಕರರಗಳಕು;
 ವೆಕೈವಾಹಿಕ  ಅರವಾ  ಜಸೇವನಸಂಶ  ಪಪಕರರಗಳಕು;  ಕಾನಲನಿನತ ಯ  ರಾಜಸೇ  ಆಗಬಹಕುದಾದ

ಕ ಪಮಿನಲ್ ಪಪಕರರಗಳಕು . 
 ರಾಜ ಆಗಬಹಕುದಾದ ಎಲಾಲ  ವಿಧದ ಪಪಕರರಗಳನಕುನ  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಕುಗಳ ಮಲಲಕ

ಇತನ್ಯಾ ರರಪಡಸಕಲಳಳ ಬಹಕುದಕು. 

ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವೆಕೈಶಷಷ ನ್ಯಾ:
 ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ ವನಕುನ  ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದ  (ಲಲಸೇಕ್  ಅದಾಲತ ನ)  ಮಲಲಕ  ಶಸೇಘಪವಾಗಿ

ಇತನ್ಯಾ ರರಗಲಳಿಸಕಲಳಳ ಬಹಕುದಕು. 
 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಸೇ ಕಲಸೇರರ ಫಸೇ (ನನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಕುಲಕ ) ಪಾವತಸಕುವಸಂತರಕುವುದಿಲಲ . 
 ಜನತಾ  ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ  ನಿಸೇವು  ವಕಸೇಲರ  ಮಕುರಸಂತರವೆಸೇ  ಭಾಗವಹಿಸಬಸೇಕನಕುನ ವ

ನಿಯಮವೆಸೇನಲ ಇಲಲ . ನಿಸೇವೆಸೇ ನೆಸೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹಕುದಕು. 
 ನಿಮಮ್ಮಿ  ಪಪಕರರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಮಾಗರದಶರನ ನಿಸೇಡ ರಾಜಸೇ ಸಸಂಧಾನ ಏಪರಡಸಲಕು ಜನತಾ

ನನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಷ  ಇಬಬ ರಕು ಸಸಂಧಾನಕಾರರಿದಕುದ  ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರಕು ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರಸೇ
ಆಗಿರಕುತಾಸರ. 

 ಸಸಂಧಾನಕಾರರಕು  ಸಲಚಿಸಕುವ  ಪರಿಹಾರ  ನಿಮಗ  ತಗೃಪಿಸಯಾದಲ್ಲಿ  ಮಾತ ಕ  ನಿಸೇವು  ರಾಜ
ಮಾಡಕಲಳಳ ಬಹಕುದಕು. 

ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ ಕಸೇಸಂದಪ :

 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಕು ವಿವಾದ ಹೆಲಸಂದಿರಕುವ ಪಕ್ಷಕಾರರಕು ವಿಚಾರಣ ಹೆಲಸೇಗದ ತಮಮ್ಮಿ  ವಿವಾದವನಕುನ
ಸಗೃಜನತಮ್ಮಿ ಕವಾಗಿ  ಇತನ್ಯಾ ರರಪಡಸಕಲಳಳ ಲಕು  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಕುವ  ಒಸಂದಕು  ಪಪಕ ಪಯೆಯಾಗಿದ.
ವಿವಾದ ಇತನ್ಯಾ ರರಕಕ ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯ ಎಲಾಲ  ಪಕ್ಷಕಾರರಕು ಹಾಗಲ ಅವರ ವಕಸೇಲರಕು ಸಕ ಪಸೇಯವಾಗಿ
ಪಾಲಲಗ್ಗೆಳಕುಳ ವಸಂತಹ ಒಸಂದಕು ವಿಶಷಷ  ಅವಕಾಶವನಕುನ  ಇದಕು ಕಲಸಸಕುತಸದ. ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ನಿದಾರರ
ಕಕೈಗಲಳಕುಳ ವ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾವಾಗಲಲ ಪಕ್ಷಕಾರರದ್ದೇ ಆಗಿರಕುತಸದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿ ಗಾರರಕು
ವಿವಾದವೆತಸರಕುವ ಪಕ್ಷಕಾರರನಕುನ  ವಿವಾದಕಲಕಳಗಾಗಿರಕುವ ವಿಷಯವನಕುನ  ಅರರ ಮಾಡಕಲಸಂಡಕು
ಇತನ್ಯಾ ರರಕಕ ಬರಲಕು ಇರಕುವ ಅಡಡ ಆತಸಂಕಗಳನಕುನ  ನಿವಾರಿಸಲಕು ಪಪಯತನ  ಮಾಡಕುತಾಸನೆ. 



 ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಕು ಸತ ಪಪಸೇರಿತವಾದದ್ದಾಗಿರಕುತಸದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಕು ಯಾವಾಗಲಲ
ಪಾರದಶರಕವಾಗಿರಕುತಸದ.  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ಹರ ಮತಕುಸ  ಸಮಯ ವನ್ಯಾ ರರವಾಗಕುವುದಿಲಲ .
ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಹಾಗಲ ಸಾಕ್ಷನ್ಯಾಕಕ ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಷಕಾರರ ಹಿತಾಸಕಸಗಳ ಬಗಗ ಗಮನ
ಹರಿಸಲಾಗಕುವುದಕು. ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಯಕು ಪಕ್ಷಕಾರರಕು ತಾವೆಸೇ ವಿವಾದವನಕುನ  ಇತನ್ಯಾ ರರಗಲಳಿಸಕಲಳಳ ಲಕು
ಶಕಸರಾಗಕುವಸಂತ ಮಾಡಕುತಸದ.  ಪಪಕರರದ ಇತನ್ಯಾ ರರ ಸಾಧನ್ಯಾ ವಾಗದಿದದ ಲ್ಲಿ ನನ್ಯಾಯ ನಿರರಯಕಾಕಗಿ
ಅದನಕುನ  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕಗಾಗಿ ಕಳಕುಹಿಸದ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಕಕ ವಾಪಸಕುಕ  ಕಳಕುಹಿಸಲಾಗಕುವುದಕು. 

ರಾಜಸೇ ಸಸಂಧಾನ / ವಾನ್ಯಾಜನ್ಯಾ  ಪೂವರ ಪಪಕರರ :
ಸಾವರಜನಿಕರಕು ದಿನ ನಿತನ್ಯಾ ದ ಕಾನಲನಕು ಹಾಗಲ ಇತರ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ಸಸಂಬಸಂಧಪಟಷ

ಕಾಯಾರಲಯಗಳಿಗ ಭಸೇಟ ನಿಸೇಡ ಅಜರ ಸಲ್ಲಿಸದದ ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳನಕುನ  ಪರಿಹರಿಸಕುವ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ
ಮಾಡಲಾಗಕುವುದಕು. 

ಸತ ಪಪಸೇರಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಹಾಯಕರಕು (   - )Para Legal Volunteers PLV : 
ಕಾನಲನಕು ಸಹಯಕರಾಗಿ ತರಬಸೇತ ಪಡೆದವರಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಾಪಧಿಕಾರ

ಹಾಗಲ ಅಹರ ನಗರಿಸೇಕರ ನಡಕುವೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮನತ ಯಕಾರರಾಗಿ
ಕಾಯರನಿವರಹಿಸಕುತಾಸರ. 

ಸತ ಪಪಸೇರಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಹಾಯಕರಕು ತಮಮ್ಮಿ  ಸಕುತಸಮಕುತಸಲನ ಪಪದಸೇಶದ ಶಲಸೇರತ ಹಾಗಲ
ದೌಜರನನ್ಯಾ ಕಲಕಳಗಾಗ ಜನರ ಸಸೇವೆ ಮಾಡಲಕು ಅಪರಣಾ ಮನೆಲಸೇಭಾವ ಹೆಲಸಂದಿರಕುತಾಸರ.
ಇವರಕು ಸಕಾರರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಕು,  ಆದಸೇಶಗಳಕು,  ಶಸನಗಳಕು,  ಸಾವರಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಸ
ಮಕದದ ಮ,  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಕು,  ಪಯಾರಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ,  ಉಚಿತ
ಕಾನಲನಕು ಸಹಾಯ ಮತಕುಸ  ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ ಅರಿವನಕುನ ಸಂಟಕು ಮಾಡಕುವ ಸಸೇವೆಯನಕುನ
ಸಲ್ಲಿಸಕುವುದಲಲ ದಸೇ ನಗರಿಸೇಕರ ಹಕಕುಕ ಗಳಕು ಹಾಗಲ ಹೆಲಣಗಳ ಬಗಗ ಶಕ್ಷರ ನಿಸೇಡಕುವುದಕು,
ಸಮಸನ್ಯಾ ಗಳಿಗ ಪರಿಹಾರ/  ಸಲಹೆ ಕಲಸೇರಿ ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಪಾಪಧಿಕಾರವನಕುನ  ಸಸಂಪಕರಸಕುವ
ಬಗಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮಲಡಸಕುವುದಕು,  ತಮಮ್ಮಿ  ಕಾಯರಕ್ಷೇತ ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕುವ ಕಾನಲನಕು
ಉಲಲ ಸಂಘನೆಯ ಹಾಗಲ ಅನನ್ಯಾಯದ ಕಾಯರಗಳ ಬಗಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ
ಜರಕುಗಿಸಲಕು ಸಾಧನ್ಯಾ ವಾಗಕುವಸಂತ ತಾಲಲಲ ಕಕು  ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಗ ಶಸೇಘಪವಾಗಿ ವರದಿ
ಮಾಡಕುವುದಕು,  ಕಾನಲನಕು ಅರಿವು ಶಬಿರಗಳನಕುನ  ಬಸೇರಯವರ ಸಹಯೋಗದಲಸಂದಿಗ
ವನ್ಯಾ ವಸಸ್ಥಿ ಗಲಳಿಸಕುವುದಕು,  ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಗಳಕು ಒದಗಿಸಕುವ ಸಸೇವೆಗಳ ಬಗಗ
ಅರಿವನಕುನ ಸಂಟಕುಮಾಡಕುವುದಕು,  ಮಧನ್ಯಾ ಸಸ್ಥಿಕ,  ರಾಜ ಸಸಂಧಾನ ಮತಕುಸ  ಜನತಾ ನನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ
ಮಲಲಕ ವಿವಾದಗಳನಕುನ  ಪರಿಹರಿಸಕಲಳಕುಳ ವುದರಲ್ಲಿ ಇರಕುವ ಪಪಯೋಜನದ ಬಗಗ



ನಗರಿಸೇಕರಿಗ ತಳಕುವಳಿಕ ನಿಸೇಡಕುವುದಕು, ಇವೆಸೇ ಮಕುಸಂತಾದ ಚಟಕುವಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಲಡಗಿಕಲಳಕುಳ ವ
ಸತ ಪಪಸೇರಿತ ಕಾನಲನಕು ಸಹಾಯಕರಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರಿಗಲ ನನ್ಯಾಯಾಕಕ ಪಪವೆಸೇಶವಕಾಶ
ಸಗಕುವಲ್ಲಿ ಅಪರಣಾ ಮನೆಲಸೇಭಾವದಿಸಂದ ಸದಾ ಶ ಪಮಿಸಕುತಸರಕುತಾಸರ. 

ಕಾನಲನಕು ಅರಿವು : 

ಜನರಲ್ಲಿ  ಕಾನಲನಕು ಅರಿವು ಮಲಡಸಕುವ ನಿಟಷನಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಾಪಧಿಕಾರದಿಸಂದ ಪಪಕಟಸಲಾದ
ಅನೆಸೇಕ ಪುಸಸಕಗಳಕು, ಕರಕು ಹೆಲತಸಗಗಳಕು ಹಾಗಲ ಕರಪತ ಕಗಳನಕುನ  ಸಾವರಜನಿಕರಿಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲಲ ವೆ
ಅತನ್ಯಾ ಸಂತ ಕಡಮ ಬಲಗ  ವಿತರಿಸಕುವುದಕು.  ಎಲಾಲ  ವಗರದ ಜನರಿಗ ಕಾನಲನಕು ಕಾಯಾರಗಾರ,
ಸಕಾರರಸೇತರ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳಕು,  ಸಕಾರರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಗಳಕು ಹಾಗಲ ಇತರ ಸತ ಯಸಂ ಸಸೇವಾ ಸಸಂಸಸ್ಥಿ ಗಳ
ಸಹಯೋಗದಲಸಂದಿಗ ಕಾನಲನಕು ಅರಿವು-ನೆರವು ಕಾಯರಕ ಕಮಗಳನಕುನ  ಏಪರಡಸಕುವುದರ ಜಲತಗ
ಪಾಪಧಿಕಾರದಿಸಂದ ಕಾನಲನಕು ಗಿಸೇತಗಳಕು,  ಧತ ನಿ ಸಕುರಳಿಗಳಕು,  ನಟಕಗಳಕು ಹಾಗಲ ಟಲ ನಟಕಗಳ
ಮಲಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾನಲನಿನ ಬಗಗ ಅರಿವನಕುನ ಸಂಟಕು ಮಾಡಲಕು ನಿರಸಂತವಾಗಿ ಶ ಪಮಿಸಲಾಗಕುತಸದ. 

ಕಾನಲನಕು ಸಾಕ್ಷರತಾ ರರ : 
ನಮಮ್ಮಿ  ನಡನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗ ಕಾನಲನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮಲಡಸಕಲಳಳ ಬಸೇಕಸಂಬ

ತವಕವಿದದ ರಲ ಸಹ ತಮಮ್ಮಿ  ಜಸೇವನಧಾರವಾದ ಹರಗಳಿಸಕುವುದಕಾಕಗಿ ಬಿಡಕುವಿಲಲ ದ
ದಕುಡಯಬಸೇಕದಕುದ , ಕಾನಲನಕು ಬಗಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲಕು ಅದಕಾಕಗಿ ಇರಕುವ ಕಸೇಸಂದಪಗಳಿಗ ಭಸೇಟ
ನಿಸೇಡಲಕು ಅಶಕಸರಾಗಿರಕುತಾಸರ.  ಇಸಂತಹ ಜನರನಕುನ  ಗಮನದಲ್ಲಿಸಕಲಸಂಡಕು ರಾಜನ್ಯಾ  ಪಾಪಧಿಕಾರದ
ಕಾನಲನಕು ಸಾಕ್ಷರತಾ ರರಗಳ (ಬಸ )  ಮಲಲಕ ಅವರಕುಗಳಿಗ ಕಾನಲನಿನ ಬಗಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ
ನಿಸೇಡಲಕು ಕ ಕಮಕಕೈಗಲಳಳ ಲಾಗಕುವುದಕು.  ಈ ಕಕುರಿತಕು ತಾಲಲಲ ಕಕು  ವಾನ್ಯಾಪಿಸಯಲ್ಲಿನ ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗ
ಸಸಂಚರಿಸಕುವ ಮಲಲಕ ಸಸ್ಥಿ ಳಿಸೇಯ ನನ್ಯಾಯಾಧಿಸೇಶರಕು,  ವಕಸೇಲರಕು ಹಾಗಲ ಇತರರಕು ಕಾನಲನಕು
ಪಪಸಾರದ ಮಲಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಯರಕ ಕಮಗಳನಕುನ  ಹಮಿಮ್ಮಿಕಲಸಂಡಕು
ಜನಸಾಮಾನನ್ಯಾ ರನಕುನ  ಕಾನಲನಕು ಸಾಕ್ಷರರನನಗಿ ಮಾಡಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಕ ನಕುನ  ಸಾಧಿಸಲಾಗಕುತಸದ. 

ಹೆಚಿಶ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಸಸಂಪಕರಸಬಸೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: 
ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವ ಸಮಿತ,  ಕಾಳಿದಾಸ ರಸಸ ನನ್ಯಾಯಲಯಗಳ ಸಸಂಕಸೇರರ, ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ

ದಲರವಾಣಿ ಸಸಂಖನ್ಯಾ:  08228-257071
ಮಾನನ್ಯಾ  ಅಧನ್ಯಾ ಕ್ಷರ ಆದಸೇಶದನಕುಸಾರ

ಸದಸನ್ಯಾ  ಕಾಯರದಶರ,
ತಾಲಲಲ ಕಕು ಕಾನಲನಕು ಸಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತ,

ಹೆಚ.ಡ.ಕಲಸೇಟ 


