
ટેિલ-લો
કાનૂની સલાહ હવે તમારા ગામમાં કોમન 

સિવ�સ સે�ટરો(CSCs)મારફત ઉપલ�ધ છે 

પેનલ લોયસ� િવડીયો ક�ફર�સ, ટેિલફોન, વાતિચતમાં 

જોડો

કાનૂની સલાહ નીચેની 

બાબતો પર મેળવી 

શકાય છે :  

દહેજ, પિરવાિરક તકરાર, તલાક, ઘરલુે 

િહંસા અને ભરણપોષણ

કાય��થળ ખાતે �ીની �તીય 

સતામણી

શ�દો, િ�યાઓ, �ીઓની માન-

મયા�દાના અપમાનનો 

આશય રાખતી 

ચે�ાઓ

જમીનની તકરાર,ભાડૂઆત અને ભાડાકરાર, 

માલ-િમલકત અને વારસદારના હ�ો

સમાન કામ માટે સમાન પગાર, 

લઘુતમ વેતન 

�સૂિતના લાભો, તબીબી રીતે  

ગભ�િનકાલ, જ�મપૂવ� અને જ�મબાદ 

દૂર�યવહાર અટકાવવો

બાળલ��

�તીય ગુ�હાઓ સામે બાળકોનું 

ર�ણ

બાલ મજૂરી/બંિધત �મ�વી (ગુલામી) 

િશ�ણનો અિધકાર

એફઆઈઆર નોધંાવવી,ધરપકડ,�મીન

અનુસુિધત �િત અને અનુસુિચત જન�િત 

સામે અ�યાચાર

વકીલ સાથે િવડીયો 

કો�ફર�સ

મફત કાનૂની સલાહ માટે 

હકદાર �યિ�ઓ

�ીઓ

બાળકો ( 18 વષ�થી નીચેના) 

અનુસુિધત �િત અન ેઅનુસુિચત જન�િત (શે�યુ�ડ કા�ટ અને શે�યુ�ડ ટ� ાઈબ-SC/ST) 

માનવ ત�કરીનો ભોગ બનનારાઓ

ગરીબી રખેા નીચ ે�વતા લોકો 

િબન-સંગિઠત વગ�ના કામદારો 

કુદરતી આફતના અભોગ બનનારાઓ

માનિસકરીત ેબીમાર અને અપંગ

કાનૂની મુકદમા હેઠળના અન ેહવલાત પામેલા

*કલમ 12 કાનૂની સેવાઓ સતાઓ અિધિનયમ 

1987ની કલમ 12  હેઠળના લોકો 

અ�ય કોઈ �ેણી માટે �. 30/= દર પરામશ� 

દીઠ ચુકવવાની જ�ર રહે છે. 

તમારા વકીલની મુલાકાત િવિધ

અનુકૂળ તારીખ અને સમય મેળવો 

ટેિલ-લો મોબાઈલ એ�લીકેશન પર તમારો મામલો નોધંાવવા 

ટેિલ-લો પારા લીગલ વો�યુ�ટર (TPVL) ની સહાય લો 

તમારા ગામમાં ટેિલ-લો PLV (TPLV) ઓ અને મા�ય 

CSC ની સૂિચ www.tele-law.in પર ઉપલ�ધ છે. 

મા�ય TPLV ઓ ડાઉનલોડ કરવા ટેિલ-લો મોબાઈલ એ�લીકેશન ખાતે ઉપલ�ધ છે 

ટેિલ-લોનું કામગીરી 

TPLV �ારા ટેિલ-લો પર  

લોકોસેવા િવકાસ અને માિહતી

મામલાની મોબાઈલ �ારા 

TPLV મારફત પૂવ�-નોધંણી 

નાગિરકો સીધા CSC 

પર સીધા પહોચંી શકે 

છે અને તેમનો મામલો 

(કેસ) નોધંાવી શકે છે 

કાનૂની સલાહ મેળવવા માટે તમારો 

િનધા�િરત કરલેો સમય અને તારીખ 

�ા� કરવા SMS કરો 

CSC પર િનધા�િરત કરલે સમય 

અને તારીખે પહોચંો

પેનલ લોયર સાથે ટેિલ-

ક�સ�ટેશન

સલાહ 

આપી 

ના સહયોગથી  

કોઈ પણ ��/ફિરયાદ/સૂચન માટે 

help.telelaw@gmail.com ને લખો 

વધુ િવગતો માટે http://www.tele-law.in/ 

ની મુલાકાત લો www.tele-law.in પર પહોચંવા �કેન કરો 
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