
टेली-कानुन
अब तपाईह�को गाँउमा सामा� सेवा के�ह� (CSCs) ं

माफ� त कानुनी सहयोग उपल� छ 

विकलह�को समूहलाई िभिडयो क��े�, टेलीफोन, �ाटमाफ� त स�क�  गनु�होस् ।

कानुनी सहयोग िन� मामलामा �ा� 

गन� सिक�छ:

दाइजो, पा�रवा�रक झगडा, छोडप�, घरेलु िहंसा तथा 

िनवा�ह 

काय��े�मा मिहला माथी यौन दु��वहार

बोली, हाउभाउ, मिहलाको संयमतालाई 

अपमान गन� त�रकाका कुनै इसारा, 

मिहलाको अस� त�रकाले ग�रएको 

�ितिनधी

जिमनको िववाद, मोही तथा भाडा, स�ती तथा 

अपुतालीको अिधकार

समान कामका लािग समान तलब, �ुनतम �ाला

�शुती लाभ, गभ�वती भएको बेला 

िचिक��य िन�ासन, ि� तथा पो� 

नाटलको दु�पयोगको बचावट 

बाल िववाह

यौिनक आ�मणबाट 

बालबािलकाको बचाउ

बाल मजदुर/ब�क मजदुर, िश�ाको 

अिधकार

एफआइआर, िगर�ारी, बेलको दता�

अनुसुिचत जाती तथा अनुसुिचत जनजाती 

िव��को अ�ाचार

विकलसँग िभिडयो क��े�

िनःशु� कानुनी उपचार �ा� गन� स�े ��ी

मिहला

बालबािलका (१८ वष� भ�ा कम)

अनुसुिचत जाती तथा अनुसुिचत जनजाती (SC/ST)

बेचिबखनमा परेका िपिडत

ग�रबीको रेखा मुनी बसेका मा�छेह�

असंगिठत से�रका कामदार

�ाकृितक �कोपह�का िपिडतह�

मानिसक-रोग तथा फरक िकिसमले स�म

मु�ा चलेको तथा िहरासतमा रहेको

कानुनी सेवाह�को �ािधकरण कानुन १९८७ को ख� 

१२ अ�ग�त

अ� कोटीले ��ेक परामश�का लािग � ३० भु�ानी 

गनु� पछ�  

तपाईंको विकलसँगको भेटघाट

पायक पन� िमती र समय तय गनु�होस् 

टेली-कानुन मोबाइल अनु�योगमा तपाईंको मु�ा दता� गन� टेली-कानुन पारा िलगल 

भोिल�र (TPLV) को म�त िलनुहोस् ।

तपाईंको गाँउमा दता� भएका टेली-कानुन PLVs (TPLVs) को सुची तथा िस एस िस (CSC) 

www.tele-law.in मा उपल� छ

दता� भएका TPLV ह� टेली-कानुन मोबाइल अनु�योग िन�मा गएर डाउनलोड गनु�होस् 

टेली-कानुनले गन� काम

समुदायको प�रचालन तथा TPLV 

माफ� त टेली-कानुनका बारेमा 

जानकारी

TPLV माफ� त मोबाइल �ारा 

मु�ाको पुव�-दता�

जनता CSC मा सोझै 

स�क�  गन� र आ�ना 

मु�ा दता� गन� स�छन् 

तपाईंले कानुनी स�ाह �ा� गन� 

समय तथा िमती स�ेशमाफ� त �ा� 

गन� स�ु��छ

CSC मा तोिकएको िमती तथा 

समयमा पु�ुहोस् 

�ानल विकलसँग टेली-परामश� 

स�ाह िदइयो

िन�सँगको सहकाय�मा
कुनै पिन गुनासो/उजुरी/सुझावका लािग 

help.telelaw@gmail.com लाई ले�नुहोस्  

थप िववरणका लािग http://www.tele-law.in/ मा 

जानुहोस् 
http://www.tele-law.in मािथ प�ँच रा� 

��ान गनु�होस् 
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