
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±



“ટેિલ-લૉ ગરીબ લોકોને સશ� 

બનાવવા માટે તેમને કાનૂની સલાહ 

ઉપલ�ધ કરાવવાનું વચન પૂ�ં કરશે.”

રિવશંકર �સાદ

કાયદો અને �યાયમં�ી

ફિરયાદ નોધંાવવા માટે લખી મોકલો: telelaw.grievance@csc.gov.in

સૌનો સાથ
સૌનો િવકાસ
સૌનો �યાય

નર�ે� મોદી, �ધાનમં�ી

ટેિલ લૉ

કાનૂની સલાહ તમારા ગામમાં

કોમન સિવ�સ સે�ટર (CSC)માં ટેિલફોન અથવા કો��યૂટર 

વીિડયો કો�ફરિ�સંગના મા�યમથી નોધંાયેલા વકીલો પાસેથી 

કાનૂની સલાહ મેળવો

�યાય િવભાગ

મિહલાઓ િવકલાંગો

માતૃ�વ લાભ બાળકો

કુદરતી હોનારતો

ઔ�ોિગક કામદારો મજૂરો

વધુ માિહતી માટે તમારા ગામના પેરા લીગલ વોિલએ�ટર (PLV) 

અથવા �ા�ય �તર એ�ટર�ે�યોર(VLE)નો સંપક�  કરો અથવા ટેિલ લૉની 

વેબસાઇટ http:// www.tele-law.in જુઓ.

આમના સહયોગથી

કાયદો અને �યાય મં�ાલય �ારા જનિહતમાં �કાિશત

ભારત સરકાર
સૌના માટે �યાયની સુગમતા



ટેિલ-લૉનો હેતુ
દૂરના િવ�તારોમાં રહેતા લોકોને ટેિલફોન અને વીિડયો 
કો�ફરિ�સંગના મા�યમથી કાનૂની સલાહ અને સૂચનો 
પૂરા પાડવા.

ટેિલ-લૉ સિવ�સ
ભારતના �યાય િવભાગ �ારા �ામ પંચાયતના CSCમાં 

ટેિલ-લૉ માટે જ�રી ટેકિનકલ સુિવધાઓ પૂરી 

પાડવામાં આવે છે.

નીચે દશા�વેલી �ેણીના લોકો 
મફત કાનૂની સલાહ મેળવી 
શકે છે:

મિહલાઓ

બાળકો (18 વષ�થી ઓછી વયના);

અનુસૂિચત �િત/અનુસૂિચત જન�િતના સ�યો 

(SC/ST)

ઔ�ોિગક કામદાર/�િમક/મજૂર

કુદરતી હોનારતના પીિડતો (જમેકે ભૂકંપ, પૂર, 

દુકાળ વગેર)ે

િદ�યાંગ લોકો

કોમી િહંસા અથવા માનવ ત�કરીનો ભોગ બનેલા લોકો

એવી �યિ� જમેની વાિષ�ક પાિરવાિરક આવક 

100000 ( ઉ�ર�દેશ) 150000 ( િબહાર)થી ઓછી 

હોય

કબ�માં હોય તેવી �યિ�ઓ

કૃપા કરીને નોધંી લો:

અ�ય �ેણીના લોકો મા� �. 30/- જટેલી 

ન�વી ફી ભરીને કાનૂની સલાહ મેળવી શકે છે

ટેિલ-લૉ સેવાની �િ�યા

પેરા લીગલ વોિલએ�ટરને 
મળો અને ટેલ-લૉ સેવા 
િવશે માિહતી મેળવો – 

નાગિરકોએ CSCની 
મુલાકાત લેવી જોઇએ  

કેસ નોધંાવવા અને વકીલ 
પાસેથી કાનૂની સલાહ 
મેળવવા એપોઇ�ટમે�ટ 
બુક કરાવો 

એપોઇ�ટમે�ટની તારીખ 
અને સમયે CSC પહોચંો 

વકીલ પાસેથી 
સલાહ મેળવો 

આપેલી સલાહ 

ઉદાહરણ તરીકે, તમે નીચેની 

બાબતોમાં કાનૂની સલાહ 

મેળવી શકો છો:
દહેજ, પાિરવાિરક િવવાદો, છૂટાછેડા, ઘરલંુે િહંસા સામે ર�ણ

મિહલા, બાળકો અને વિર� નાગિરકોનું ભરણપોષણ

કાય��થળે �તીય સતામણી, �તીય દ�ુય�વહાર, અભ� િટ�પણીઓ

િમલકત અને જમીન સંબંિધત હકો

પુ�ષો અને મિહલાઓને સમાન વેતન

માતૃ�વ લાભો અને �ૂણ હ�યા �િતરોધન

બાળલ�� �િતબંધ, બાળકોને �તીય દ�ુય�વહાર સામે ર�ણ, 

બાળમજૂરી િનવારણ અને િશ�ણાિધકારનો અમલ.

ધરપરડ (F.I.R.)/ ફ�ટ�  ઇ�ફોમ�શન િરપોટ�  નોધંાવવાની �િ�યા

અનુસૂિચત �િત/અનુસૂિચત જન�િત સામે એટ� ોિસટી અને 

તેમનું પુનવ�સન

જઓે આ સેવા લેવા માંગતા હોય તેઓ નીચેના 

દ�તાવજેો સાથે CSC પહોચેં:

આધારકાડ�/ રશેન કાડ�/ મતદાર આઇડી કાડ� / 

�ાિતનું �માણપ�/ �યુિનિસપાિલટી અથવા �ામ 

પંચાયતે આપેલું જ�મનું �માણપ� વગેર.ે
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