
େଟଲି -ଲ
 ଆପଣ� �ାମେର ଏେବ ସହଜ େସବାେକ� (ସିଏସସି) 

ମା�ମେର ଆଇନଗତ ପରାମଶ �  ଉପଲ� ରହଛିି।

 ଭିଡ଼ିଓ କନଫେର�,�  େଟଲିେଫାନ୍, ଚାଟ � ମା�ମେର ପ�ାେନଲ୍ ଆଇନଜୀବୀ� ସହ ସଂଯ�ୁ ହୁଅ�।

 ନି�ଲ� ିଖତ�  ବିଷୟେର ଆଇନଗତ 

ପରାମଶ � ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ:

େଯୗତୁକ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ତଲାକ, ଘେରାଇ ହଂିସା ଏବଂ 

ଭରଣେପାଷଣ

କାଯ�� �ଳେର ମହଳିା� �ତି େଯୗନ ନିଯା� ତନା 

ମହଳିା�ୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉେ�ଶ�େର କିଛି କହବିା, 

େକୗଣସି କାଯ�� , ଅ�ଭ�ୀ, ମହଳିାମାନ�ର ଅ�ୀଳ 

ଉପ�ାପନା

ଜମି ବିବାଦ, ଭଡାେର େଦବା ଏବଂ ଲିଜ,୍ ସ��ି ଓ 

ଉ�ରାଧକ� ାର ଅଧକ� ାର

ସମାନ କାଯ��  ପାଇ ଁସମାନ ପାରିେତାଷିକ, ସବନ� ି� �

ମଜରୁୀ

�ସବକାଳୀନ ସବିୁଧା, ଗଭପ� ାତ, �ସବ ପବୂବ� �ୀ�  ଏବଂ 

ପରବ�ୀ�  ସମୟେର ଦୁବ�� ବହାର ନିରାକରର

ବାଲ� ବିବାହ

େଯୗନ ନିଯା� ତନାରୁ ଶଶିମୁାନ�ର ସରୁ�ା

ଶଶି ୁ�ମିକ/ ବ�କ �ମିକ, ଶ�ିାର ଅଧକ� ାର

ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା, ଗିରଫ କରିବା, େବଲ୍

ଅନୁସଚିୂତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସଚିୂତ ଜନଜାତି� ବିେରାଧେର 

ହଂିସା

ଆଇନଜୀବୀ� ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫେର�ଂି�

ମାଗଣା ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପାଇ ଁହକଦାର ବ��ିବୃ�*

ମହଳିା

ଶଶି ୁ(18 ବଷର� ୁ  କମ)୍

ଅନୁସଚିୂତ ଜାତି ଓ ଅନୁସଚିୂତ ଜନଜାତି (ଏସସି/ଏସଟି)

ମାନବ ଚାଲାଣର ଶକିାର

ଦାରି�� ସୀମାେରଖା ତେଳ ରହୁଥବ� ା ବ��ି

ଅସ�ଠତି େ��ର �ମିକବୃ�

�ାକୃତିକ ବିପଯ�� ୟର ଶକିାର

ମାନସିକ ଅସ�ୁ ଏବଂ ଭି��ମ

ହାଜତେର ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ରହଥିବ� ା 

*ଆଇନଗତ େସବା କ�ୃପ� � ଆଇନ, 1987ର ଧାରା 12 

ଅଧୀନେର 

ଅନ� େକୗଣସି ବଗ � ଆବଶ�କ କେର

ପରାମଶ � ପିଛା 30/- ଟ�ା େପଠ�  କରିବା

ଆପଣ� ଆଇନଜୀବୀ� ସହତି ସା�ାତ ସମୟ ଧାଯ��

ସବିୁଧାଜନକ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଆ�

 େଟଲି ଆଇନ ଅଧୀନେର ଆପଣ� ମାମଲା ପ�ିକରଣ କରିବା ପାଇ ଁେଟଲି ଲ 

ପାରାଲିଗାଲ୍ ଭଲୁ��ିୟର୍ (ଟିପିଏଲଭି) �ର ସାହାଯ� ନିଅ�।

 େମାବାଇଲ୍ ଆ�ିେ� କସନ୍

ଆପଣ� �ାମର ପ�ିକୃତ େଟିଲ ଲ ପିଏଲଭିଗଡ଼ିୁକ (ଟିପିଏଲଭିଗଡ଼ିୁକ) ଏବଂ ପ�ିକୃତ ସିଏସସିର 

ତାଲିକାଗଡ଼ିୁକ ଏଠାେର ଉପଲ� ରହଛିି
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 ପ�ିକୃତ ଟିପିଏଲଭିବୃ� େଟଲି ଲ େମାବାଇଲ୍ ଆ�ିେ� କସନ୍ ଡାଉନେଲାଡ୍ କର�, ଏଠାେର ଉପଲ� ରହଛିି

 େଟଲି ଲର କାଯ�� କାରିତା 

 ଟିପିଏଲଭିମାନ� �ାରା େଗା�ୀ�  

ସେଚତନତା ଏବଂ େଟଲି ଲ 

ବିଷୟେର ସଚୂନା

 ଟିପିଏଲଭିମାନ� �ାରା  

େମାବାଇଲ୍ ମା�ମେର ମାମଲା 

ଆଗଆୁ ପ�ିକରଣ

ନାଗରିକମାେନ ମ� 

ସିଧାସଳଖ ଭାବେର 

ସିଏସିେର ପହ�ପିାରିେବ 

ଏବଂ େସମାନ�ର 

ମାମଲା ପ�ିକରଣ 

କରାଇପାରିେବ

 ଆଇନଗତ ପରାମଶ � ଚାହୁଥଁବ� ା ଧାଯ��  

ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଜାଣବିା ପାଇ ଁ

ଏସଏମଏସ ୍ପାଆ�

 ନି�ା� ରିତ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟେର 

ସିଏସସିେର ପହ��

 ଆଇନଜୀବୀ� ପ�ାେନଲ୍ ସହତି େଟଲି ପରାମଶ�

ପରାମଶ �

ଦିଆଯାଇଛି

ଏହା� ସହତି ଅନୁବ�ନ�େମ
େକୗଣସି ��/� ଅଭିେଯାଗ/ପରାମଶ � ପାଇ,ଁ

ଏଥେ� ର େଲଖ� help.telelaw@gmail.com

 ଅଧକ�  ବିବରଣୀ ପାଇ ଁ

 ଭିଜଟ୍ି କର�: http://www.tele-law.in/
ଆେ�ସ ୍କରିବା ପାଇ ଁ�ାନ୍ କର� 

www.tele-law.in
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