
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

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

¿ûüßÁËù ¿Âõò±÷ÓùÏûþ±öÂ±ËÂõ Îü»± 
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±



ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਦ ੇ

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ�ਸਾਦ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ੇਿਨਆਂ ਮੰਤਰੀ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤ ੇਿਲਖੋ: telelaw.grievance@csc.gov.in

ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਥ,
ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, 
ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ

ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਟਲੈੀ ਲਾਅ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚੱ

ਕਾਮਨ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ (CSC) 

ਿਵਚ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ � ਕਰਿਦਆਂ ਟਲੈੀਫਨੋ ਜਾਂ 

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਤ ੇਰਿਜਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਤ � ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ

ਇਸਤਰੀਆਂ
ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇ

ਅਪਾਹਜ

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਬੱਚੇ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ

ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦਰੂ

ਵਧਰੇ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ 

(ਪੀਐਲਵੀ) ਜਾਂ ਿਵਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਟਂਰਿਪ�ਿਨਯਰ (ਵੀਐਲਈ) 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਬੱੈਸਾਈਟ http: /www.tele-law.in 'ਤ ੇਜਾਓ'।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ੇਿਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆੁਰਾ ਲੋਕ ਿਹਤੱ ਿਵਚੱ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ



ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਂਟਲੈੀਫਨੋ ਅਤ ੇਵੀਿਡਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਰਾਹੀ ਦਰੂ-ਦਰੁਾਡੇ ਦੇ 

ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਰਿਹਦੰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਸੇਵਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 

ਂਸੀਐਸਸੀ ਿਵਚੱ ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ 

ਸਹਲੂਤਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ 
ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਔਰਤਾਂ

ਬੱਚ ੇ(18 ਸਾਲ ਤ � ਘਟੱ)

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ / 

ਐਸਟੀ) ਦੇ ਮ�ਬਰ

ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਮਜ਼ਦਰੂ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ (ਿਜਵ � ਭੂਚਾਲ, ਹੜ, ਸੋਕਾ

ਆਿਦ)

ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਪਾਹਜ

ਜਾਤੀ ਿਹਸੰਾ ਅਤ ੇਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ

ਸਲਾਨਾ / ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਜਵ � ਿਕ 

1.00,000 ਰਪੁਏ ਤ � ਘਟੱ (ਉਤੱਰ ਪ�ਦੇਸ਼); 1,50,000 

ਰਪੁਏ (ਿਬਹਾਰ)

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚੱ  ਹਨ

ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ:

ਹਰੋ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਾਮੂਲੀ 30 / - ਰਪੁਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਟਲੈੀ-ਲਾਅ ਸੇਵਾ ਲਈ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਸੀ 
ਿਵਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਕਸੇ 
ਵਕੀਲ ਤ � ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ 
ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇ
ਸਮ� 'ਤ ੇਸੀਐਸਸੀ ਤਕੱ 
ਪਹਚੁੰੋ

ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਤ �
ਸਲਾਹ ਲਓ

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ 

ਂਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਹਠੇਾਂ 

ਿਦੱਤ ੇਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਸਲਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ
ਦਾਜ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਝਗੜਾ, ਤਲਾਕ, ਘਰੇਲੂ ਿਹਸੰਾ ਤ � ਸੁਰੱਿਖਆ

ਔਰਤਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਈਵ ਟੀਿਜੰਗ

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਕਾਰ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ

ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤ ੇਭਰਣੂ ਹਿੱਤਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬਾਲ ਿਵਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ � ਬਚਾਉਣਾ,  

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਦੇ  ਅਿਧਕਾਰ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਿਗ�ਫਤਾਰੀ - (ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ.) /ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਨਾ� ਂ ਦੇ ਿਵਰੱਧੁ 

ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤ ੇਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੰੁ ੇ ਹਨ ਉਨਾ� ਂ 

ਨੂੰ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆਂ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਸੀ ਕੋਲ 

ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ / ਵਟੋ ਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 

/ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ / ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਿਦ ਜੋ 

ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਜਾਂ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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