
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±



 “ஏைழக�க்� சடட் ஆேலாசைன 

�ைடக்கச ்ெசய்வதற்�ம் 

அவரக்ைள  வ�ைமப்ப

�த�்வதற்�மான எங்கள� 

உ��ப்பாடை்ட ெதாைலசச்டட்ம்

 நிைற�ெசய்�ம்”.

-ர� சங்கர ்�ரசாத்

சடட்ம் மற்�ம் நீ�த�்ைற அைமசச்ர்

�காைரப் ப��ெசய்ய telelaw.grievance@csc.gov.in க்� எ�த�ம்.

ஒவ்ெவா�வைர�ம் 
ேசரத்�்கெ்காள்�தல்
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ேமம்பா�
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் நீ�

நேரந்�ர ேமா�, �ரதம மந்�ரி

ெதாைலச ்சடட்ம்

உங்கள் �ராமத�்ல் சடட் ஆேலாசைன இப்ேபா� 

�ைடக்�ற�

ெபா� ேசைவ ைமயத�் ல் (CSC) காெணாளிக் 

கலந்தாேலாசைன �லம் அங்�கரிக்கப்படட் 

வழக்�ைரஞரக்ளிடம் இ�ந்� கணினி அல்ல� 

ெதாைலேப� �லம் சடட் ஆேலாசைன ெப�க

நீ�த ்�ைற

ெபண்கள்
மாற்�த�்
றனாளிகள்

ேப�கால 
நன்ைமகள் �ழந்ைதகள்

இயற்ைகப் ேபரிடரக்ள்

ெதா�ற்சாைலத ்
ெதா�லாளரக்ள்

ெதா�லாளரக்ள்

ேம�ம் தகவ�க்� தய�ெசய்� உங்கள் �ராமத�்டன்

 சம்பந்தப்படட் சடட்சாரப்ான தன்னாரவ்லர ்(PLV)அல்ல� 

�ராம அள�லான ெதா�ல்�ைனவ�டன் (VLE) 

ெதாடர�்ெகாள்ள�ம் அல்ல� ெதாைலச ்சடட்த�்ன் 

வைலதத்ளத�்க்� வ�ைக �ரிய�ம் http:// www.tele-law.in.

எங்கள் பங்�தாரர்

ேத�ய சடட் ேசைவ அ�கார அைமப்�

ெபா� நன்ைம க�� ெவளி�டட்�: சடட்ம் மற்�ம் நீ�த�்ைற

இந்�ய அர�



ெதாைலச ்சடட்த�்ன் 
ேநாக்கங்கள்
ெதாைல �ர இடங்களில் வா�ம் மக்க�க்� 
ெதாைலேப� மற்�ம் காெணாளி 
கலந்தாேலாசைனகள் �லம் சடட் 
ஆேலாசைனைய�ம் அ��ைரைய�ம் வழங்�தல்

ெதாைலச ்சடட் ேசைவ
�ராமப் பஞ்சாயத�் ன் ெபா�சே்சைவ ைமயத�்ல் 

ெதாைலச ்சடட்த�்க்�த ்ேதைவப்ப�ம் 

ெதா�ற்�டப் வச�கைள இந்�ய அர�ன் நீ�த ்

�ைற வழங்��ற�.

�ன்வ�ம் �ரி�னர ்இலவச சடட் 

ஆேலாசைனையப் ெபறலாம்:

ெபண்கள்
�ழந்ைதகள் (18 வய�க்�க் �ழ்), 
தாழ்தத்ப்படட் சா� / மைல 
சா�உ�ப்�னரக்ள்,
ெதா�ற்சாைல ெதா�லாளர ்/ பணியாளர/் 
உைழப்பாளிகள்
(நிலந�க்கம், ெவள்ளம், வறட�் ேபான்ற) 
ேபரிடரால் பா�க்கப்படட்வரக்ள்
மாற்�த�்றனாளிகள்
இன வன்�ைறயால் / மனிதக் கடதத்லால் 
பா�க்கப்படட்வரக்ள்
ஆண்� / ��ம்ப வ�மானம் 100, 000 த�்க்�க்
�ழ் (உதத்ரப்�ரேதசமாக இ�ந்தால்) 150,000 
த�்க்�க் �ழ் (�காராக இ�ந்தால்) 
ெகாண்ேடார,்
காவ�ல் இ�ப்ேபார்

தய�ெசய்� கவனிக்க�ம்:
�றர ் � 30/- மட�்ம் ெச�த�் சடட்

 ஆேலாசைனையப் ெபறலாம்.

ெதாைலசச்டட்த�்க்கான 
நைட�ைறகள்

ெதாைலசச்டட்ம் 
பற்�ய தகவைலப் 
ெபற சாரச்டட் 
தன்னாரவ்லைரச ்
சந்�க்க�ம்

��மக்கள் ெபா� 
ேசைவ ைமயத�் க்� 
ெசல்ல ேவண்�ம் 

வழக்ைகப் ப�� ெசய்ய�ம் 
ஒ� வழக்�ைரஞரிடம் 
இ�ந்� சடட் 
ஆேலாசைனையப் 
ெபற�ம் ஒ� 
�ன்சந்�ப்ைபப் ப�� ெசய்ய�ம்

�ன்��தத் ேத� 
மற்�ம் ேநரத�்ல் 
ெபா� ேசைவ 
ைமயதை் த அைடய�ம்

வழக்�ைரஞரிடம் 
இ�ந்� ஆேலாசைன 
ெபற�ம்

ஆேலாசைன 
வழங்கப்படட்�

உதாரணமாக �ன்வ�ம் 

�ஷயங்க�க்� நீங்கள் 

ஆேலாசைன ெபறலாம்:

வரதடச்ைண, ��ம்பத ்தகறா�, மண�லக்�, ��ம்ப 
வன்�ைற�ல் இ�ந்� பா�காப்�

ெபண்கள், �ழந்ைதகள் மற்�ம் �தத் ��மக்கைளப் 
பராமரிதத்ல்

பா�யல் வன்�ைற, பா�யல் �ஷ்�ரேயாகம், 
பணி�டத�்ல் ெபண்களிடம் �ைறேகடாக நடதத்ல்

ெசாத�் மற்�ம் நிலம் ெதாடரப்ான உரிைமகள்

ஆண்க�க்�ம் ெபண்க�க்�ம் சம ஊ�யம்

ேப�கால நன்ைமகள் மற்�ம் ��கெ்காைல த�தத்ல்

�ழந்ைத மணம் த�தத்ல் மற்�ம் பா�யல் 
�ன்��தத்�ல் இ�ந்� �ழந்ைதகைளப் பா�காதத்ல், 
�ழந்ைத உைழப்ைபத ்த�தத்ல், கல்� உரிைமைய 
நைட�ைறப்ப�த�்தல்

ைக� – (�தல் தகவல் அ�க்ைக) / �தல் தகவல் அ�க்ைக 
ெசயல்�ைற

தாழ்தத்ப்படே்டார ்/ மைலசச்ா�யன�க்� எ�ரான 
ெகா�ைமகள் மற்�ம் அவரக்ளின் ம�வாழ்�

ஆதார ்அடை்ட / ��ம்ப அடை்ட / 

வாக்காளர ்அைடயாளம் / சா�ச ்சான்�தழ் 

/ நகராட�் அல்ல� �ராமப் பஞ்சாயத�்  

வழங்�ய �றப்�ச ்சான்�தழ் ேபான்றைவ

இந்த இலவச ேசைவையப் ெபற 

��ம்�ேவார ்ெபா�ச ்ேசைவ ைமயத�் க்� 

�ன் வ�ம் ஆவணங்கைளக் ெகாண்�வர 

ேவண்�ம்:
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