
ÎéÂ¿ù-ù'
Õ±ËÂó±ò±1 á±ÝÒîÂ Õ±ý×òÏ 
ë×ÂÂóËðÃú üýÃÃËæÃ ë×ÂÂóùt

ßÁ÷ò äÂ±¿öÂÇåÃ ÎäÂ°éÂ±1 (¿äÂ ÛäÂ ¿äÂ) îÂ ßÁ¿¥óë×ÂéÂ±1îÂ
¿öÂ¿ëÂÕ'  ßÁòËôèÂ¿kÑ Âõ± ÎéÂ¿ùËôÂ±ò1 ÷±ñÉË÷Ë1 Õ¿ßÔÁîÂ

ë×ÂßÁÏù1 Âó1± Õ±ý×òÏ ë×ÂÂóËðÃú Âó±ÝÒßÁ¼òË1f Î÷±ðÏ, ›¶ñ±ò÷LaÏ
|Ï 1¿Âõ úÑßÁ1 ›¶ü±ðÃ
Õ±ý×ò Õ±1n¸ òÉ±ûþ ÷LaÏ

¿ò¥§¿ù¿àîÂ Î|íÏüßÁËù ¿Âõò±÷ÓùÏûþ±öÂ±ËÂõ
Õ±ý×òÏ ë×ÂÂóËðÃú ù±öÂ ßÁ¿1Âõ Âó±¿1ÂõÐ
÷¿ýÃÃù±üßÁù

¿úq [18 ÂõåÃ1 ÂõûþüîÂÍßÁ ßÁ÷]

ÕòÅüÓ¿äÂîÂ æÃ±¿îÂ/ ÕòÅüÓ¿äÂîÂ æÃòæÃ±¿îÂ1 üðÃüÉ (SC/ST)

ë×ÂËðÃÉ±¿áßÁ ßÁ÷¹/ |¿÷ßÁ/ ÂõòÅ»±

›¶±ßÔÁ¿îÂßÁ ðÅÃËûÇ±á1 ÂóÏ¿ëÂÿîÂüßÁùßÁ

[ÎûËò öÂÓ¿÷ßÁ¥ó, Âõ±òÂó±òÏ, à1±Ñ]

ú±1Ï¿1ßÁöÂ±ËÂõ ÕŽÂ÷

æÃ±îÂÏûþ ¿ýÃÃÑü± Õ±1n¸ ÎðÃýÃÃ ÂõÉ»ü±ûþîÂ ÂóÏ¿ëÂÿîÂüßÁù

ÛËòßÅÁ»± ÂõÉ¿M� û±1 Âõ±¿ø¸ÇßÁ / Âó±¿1Âõ±¿1ßÁ ë×ÂÂó±æÃÇò 

1,00,000 éÂßÁ± [ë×ÂMÃÃÃ1 ›¶ËðÃú], 1,50,000 éÂßÁ± [¿ÂõýÃÃ±1]

îÂÍßÁ ßÁ÷

ÛËòßÅÁ»± ÂõÉ¿M� ¿û ÂóÅ¿ùäÂ1 ÎýÃÃôÂ±æÃîÂÃÃ Õ±ËåÃ

¿ÂõËúø¸ ^©†ÂõÉÐ Õ±òÉ±òÉ ÂõÉ¿M�Ëûþ ÷±S 30 éÂßÁ± Âó¿1Ëú±ñ ßÁ¿1 

Õ±ý×òÏ ë×ÂÂóËðÃú ù±öÂ ßÁ¿1Âõ Âó±¿1Âõ¼

¿ÂõËúø¸ ^©†ÂõÉÐ
Õ±òÉ±òÉ ÂõÉ¿M�Ëûþ ÷±S 30 éÂßÁ± Â
ó¿1Ëú±ñ ßÁ¿1 Õ±ý×òÏ ë×ÂÂóËðÃú 

ù±öÂ ßÁ¿1Âõ Âó±¿1Âõ¼

¿ûüßÁËù ¿Âõò±÷ÓùÏûþ±öÂ±ËÂõ Îü»± 

ÛäÂ ¿äÂîÂ ¿ò¥§¿ù¿àîÂ îÂïÉü÷ÓýÃÃ Æù Îû±»± 
ë×Â¿äÂîÂÐ Õ±ñ±1 ßÁ±ëÂÇ / Î1äÂò ßÁ±ëÂÇ / 

ÎöÂ±éÂ±1 ßÁ±ëÂÇ / ÕòÅüÓ¿äÂîÂ æÃ±¿îÂ1 ›¶÷±íÂóS 
/ ÎÂóÌ1¿òá÷ Âõ± á±ÝÒ ÂÂó=±ûþîÂ1 ÁZ±1± 
ÕòÅË÷±¿ðÃîÂ æij1 ›¶÷±í ÂóS ý×îÂÉ±¿ðÃ

ù±öÂ ßÁ¿1Âõ ¿ÂõäÂ±Ë1 ÎîÂÝÒËù±ËßÁ ¿äÂ 

Õ¿ñßÁ æÃ±¿òÂõ1 Âõ±ËÂõ Ð 

Õ¿öÂËû±á ÛéÂ± Âó?Ïûþò1 Âõ±ËÂõ, ¿ù¿àÂõÐ

ë×ÂðÃ±ýÃÃ1í¦¤1+ËÂó, Õ±ÂóÅ¿ò îÂù1 îÂïÉü÷ÓýÃÃ1 ÝÂó1îÂ
Õ±ý×òÏ ë×ÂÂóËðÃú ù±öÂ ßÁ¿1Âõ Âó±¿1ÂõÐ

ÎûÌîÅÂßÁ. Âó±¿1Âõ±¿1ßÁ ¿ÂõÂõ±ðÃ, ¿ÂõÂõ±ýÃÃ-¿ÂõË2åÃðÃ, â1n¸»± ¿ýÃÃÑü±1 Âó1± üÅ1ŽÂ±

÷¿ýÃÃù±, ¿úq Õ±1n¸ ÂõËûþ±ËæÃÉ‡Â ò±á¿1ßÁ1 öÂ1í ÎÂó±ø¸í

ßÁ÷Ç¦š±òîÂ ÎýÃÃ±»± ÎûÌò ë×ÂÈÂóÏëÂÿò, ðÅÃÂõÇÉ»ýÃÃ±1, ›¶Ë1±¿äÂîÂ ßÁ1±

ü¥ó¿MÃÃÃ Õ±1n¸ öÓÂ¿÷1 Õ¿ñßÁ±1

ÂóÅ1n¸ø¸ Õ±1n¸ ÷¿ýÃÃù±1 Âõ±ËÂõ ü÷±ò ÷æÃÅ1Ï

÷±îÔÂQ ù±öÂ, ¿ùÑá ¿òíÇûþ Âõ± w+í ýÃÃîÂÉ± Î1±ñ ßÁ1±

Âõ±ùÉ ¿ÂõÂõ±ýÃÃ Î1±ñ ßÁ1±, ¿úq1 ÎûÌò Îú±ø¸í1 üÅ1ŽÂ±, ¿úq |÷, ¿úq1 ¿úŽÂ±1 Õ¿ñßÁ±1

Î¢¶5±1 - [ÛôÂ. Õ±ý×. Õ±1] /›¶ï÷ üÓäÂò±1 ¿1ËÂó±éÂÇ Âó?Ïûþò1 ›¶¿S�ûþ±

ÕòÅüÓ¿äÂîÂ æÃ±¿îÂ ÕòÅüÓ¿äÂîÂ æÃòæÃ±¿îÂ1 ›¶¿îÂ ÕîÂÉ±äÂ±1 Î1±ñ ßÁ1± Õ±1n¸ ÎîÂÝÒËù±ßÁßÁ ÂóÅò1¿òÂõÇ±üò ßÁ1±



പാവെ��വർ� ്നിയേമാപേദശം 

നൽകു�തിനും അത ്വഴി അവെര 

േബാധവൽ�രി�ു�തിനുമു� 

ഞ�ളുെട ഉ�വാദിത�െ� 

െടലി-േലാ സാ�ാത്കരി�ു�ു  

-രവി ശ�ർ �പസാദ ്

നീതി ന�ായ മ��ാലയം 

പരാതികൾ െരജി�ർ െച�ു�തിനായി  

telelaw.grievance@csc.gov.in എ�തിേല�് എഴുതുക.

എ�ാവർ�ുെമാ�ം 

എ�ാവരുെടയും 

വികാസം 

എ�ാവർ�ും നീതി

നേര�� േമാഡി, �പധാനമ��ി  

െടലി േലാ
നിയേമാപേദശം നി�ളുെട �ഗാമ�ിൽ 

അംഗീകൃത അഭിഭാഷകരിൽ നി� ്െപാതു 
േസവന േക���ൾ (CSC) മുേഖെന 

െടലിേഫാൺ വഴിേയാ  കംപ�ൂ�റിലൂെടയു� 
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിങ ്വഴിേയാ 

നിയേമാപേദശം േനടാവു�താണ്.

നീതിന�ായ വകു� ്

സ്�തീകൾ 
അംഗ 

ൈവകല�മു�വർ 

മാതൃത� 
ആനുകൂല��ൾ�് 

അർഹരായവർ 
കു�ികൾ 

�പകൃതി ദുര��ൾ 

വ�വസായിക 

െതാഴിലാളികൾ 
കൂലി�ണി�ാർ

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�ായി നി�ളുെട 

�ഗാമ�ിെല പാരാ-ലീഗൽ വള�ിയർ (PLV) 

അെ��ിൽ �ഗാമീണ തല സംഘാടകൻ (VLE) 

എ�ിവരുമായി ബ�െ�ടുകേയാ അെ��ിൽ 

 http:/www.tele-law.in എ� െവബ ്ൈസ� ്

സ�ർശി�ുകേയാ െച�ുക 

പ�ാളി��ിൽ

നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അേതാറി�ി 

�െപാതു താ�ര�ാർ�ം നീതി ന�ായ മ��ാലയം മുേഖെന

�പസി�ീകരി�ത ്

ഭാരത സർ�ാർ 



െടലി - േലാ യുെട ഉേ�ശ�ൾ
ദൂെരയു� �ല�ളിൽ താമസി�ു�
 ആളുകൾ� ്െടലിേഫാൺ വഴിേയാ 
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിങ ്വഴിേയാ 
നിയേമാപേദശവും കൺസൾേ�ഷനും 
നൽകു�ു.

െടലി-േലാ േസവനം 
�ഗാമ പ�ായ�ുകളിെല CSC കളിൽ 

െടലി-േലാ യ്� ്ആവശ�മായ സാേ�തിക 

സഹായ�ൾ ഭാരതീയ നീതി ന�ായ 

മ��ാലയം നൽകു�ു 

താെഴ പറയു� 
വിഭാഗ�ളിലു� ആളുകൾ� ്
സൗജന� നിയേമാപേദശ�ൾ 
േനടാൻ കഴിയു�താണ.്

സ്�തീകൾ 

കു�ികൾ  (18 വയ�ിനു താെഴയു�വർ), പ�ിക ജാതി/ 

പ�ിക വർഗ വിഭാഗ�ളിെല അംഗ�ൾ (SC/ST)

വ�വസായ െതാഴിലാളികൾ/ േജാലി�ാർ/ 

കൂലി�ണി�ാർ 

�പകൃതി ദുര��ൾ ബാധി� വ��ികൾ , (ഭൂചലനം, 

െവ�െപാ�ം, വരൾ� മുതലായവയിൽ െപ�വർ)

അംഗൈവകല�മു� വ��ികൾ 

വംശീയ അതി�കമ�ൾ ; മനുഷ��ട�് എ�ിവ 

മൂലം ബു�ിമു�നുഭവി�ി�ു� വ��ികൾ 

വാർഷിക / കുടുംബ വരുമാനം 100,000/- �ിേലാ 

(ഉ�ർ �പേദശ് ), 150,000 �ിേലാ(ബീഹാർ) കുറവു� 

ആളുകൾ 

നിയമപരമായി തടവിൽ പാർ�ി�ി�ു� ആളുകൾ

ദയവായി �ശ�ി�ുക:  
മ�ു വിഭാഗ�ിൽ െപ� ആളുകൾ� ്

നിയേമാപേദശം ലഭി�ുവാൻ 30/- രൂപ 

അടയ്േ��താണ്

െടലി-േലാ േസവന�ളുെട

 നടപടി�കമം 

പാരാ- ലീഗൽ വള�ിയെറ 

സ�ർശി�ു െടലി-േലാ 

േസവനെ��ുറി� ്

വിവര�ൾ േശഖരി�ുക 

ആളുകൾ CSC 

സ�ർശിേ��താണ.് 

േകസ ്രജി�ർ 

െച�ു�തിനും ഒരു 

അഭിഭാഷകനിൽ നി�ും 

നിയേമാപേദശം 

ലഭി�ു�തിനും ഒരു 

അേ�ായിന്റ്െമൻ� ്രജി�ർ 

െച�ുക 

അേ�ായ്ന്റ്െമൻ� ്എടു� 

തി�തിയിലും സമയ�ും 

തെ� CSC യിൽ എ�ിേ�രുക

അഭിഭാഷകനിൽ നി�ും 

നിയേമാപേദശം േനടുക 

ഉപേദശ�ൾ നൽകു�ു 

ഉദാഹരണ�ിനു, താെഴ

പറയു� കാര��ളിൽ 

നി�ൾ� ്നിയേമാപേദശം 

സ�ീകരി�ാവു�താണ്
സ്�തീധനം, കുടുബ തർ�ം, വിവാഹേമാചനം, ഗാർഹിക 

പീഡന�ിൽ നി�ും സംര�ണം 

സ്�തീകൾ, കു�ികൾ, �പായം െച�വർ എ�ിവരുെട പരിപാലനം 

ൈലംഗിക അതി�കമം, ൈലംഗിേകാപ�ദവം, കൂടാെത 

േജാലി�ലെ� പീഡന�ൾ 

�വ�ുവകകൾ, �ലം എ�ിവെയ സംബ�ി�ു� അവകാശ�ൾ

സ്�തീകൾ�ും പുരുഷ�ാർ�ും തുല� േവതനം 

മാതൃത� ആനുകൂല��ൾ�ും  ഗർഭഛി�ദം തടയു�തിനും 

ൈശശവ വിവാഹം നിേരാധി�ു�തിന,് ൈലംഗിക 

അതി�കമ�ിൽ നി�ും കു�ികെള സംര�ി�ു�തിന,് 

ബാലേവല നിേരാധി�ു�തിനും വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു� 

അവകാശം നട�ിൽ വരു�ു�തിനും 

അറ� ്- (F. I. R.)/ �പഥമ അേന�ഷണ റിേ�ാർ� ്രജി�ർ െച�ു� 

നടപടി�കമം 

പ�ിക ജാതി / പ�ിക വർഗം എ�ിവയിൽ െപ� ആളുകൾ� ്

േനെരയു� അതി�കമ�ൾ കൂടാെത അവരുെട പുനരധിവാസം 

എ�ിവ

ആധാർ കാർഡ/് േറഷൻ കാർഡ/് േവാ�ർ 

ഐഡി കാർഡ/് ജാതി െതളിയി�ു� 

സർ�ിഫി��/് മുസി�ാലി�ി അെ��ിൽ 

�ഗാമ പ�ായ�ുകൾ മുതലായവയിൽ 

നി�ും അനുവദി�ി�ു� ജനന 

സർ�ിഫി��്

േസവനം ലഭ�മാകണം എ�് 

ആവശ�മു�വർ താെഴ പറയു� േരഖകൾ 

CSC യിേല� ് െകാ� ് വേര�താണ ്
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