
ٹیلی-قانون
ُکہ ذریعہ  (CSCs)قانونی مشوره چھ و۪ىن عام سروس سینٹر 

ٛ ِتہندس گامس منز دستیابٛ َِ َ

َویڈیو کانفرنس، ٹیلی فون، گفتگو کہ ذریعہ سپدیو پینل وکیلن سیت� َ
مربوط۔

ٔمندرجہ ذیل معاملن پ۪ىٹھ کریو َ
قانونی مشوره ح�صل:

ِجہیز، خاندانی تنازعہ، طالق، گھریلو تشدد تہ 
بح�لی

ِکیم َکرنچ جائے پ۪ىٹھ زنانَن پ۪ىٹھ جنسی 
ہراساں

ِالفاظ، حرکات، اشاره یم زنانَن  
ٛ ِہنز توہین، زنانَن ہنز غیر مہذب ٛ ِ

ِِنمائندگی َکرنہ باپت استعمال ین 
َِکرنہ

ِزمین تنازعہ، کرایہ دٲری تہ لیز، جائیداد تہ وراثت  ِ
حقوق

ِبرابر کام باپت برابر اجرت، کم از 
کم اجرت

ِزچگی ہند فوٲئد، حمل ہک ٛ ِ
ِطبی خاتمہ، پری تہ پوسٹ 

نیٹل غلط استعمالک روک تھامُ

ٛ ُشر۪ىن ہند خاندر ُ

ِشر جنسی جرائم نَکھ  ُ
ِبچاون

بچہ مزدوری/بانڈڈ مزدودی،  
ُتعلیمک حق

 FIR� ُگرفتار، ضمانت َکرن

ِدرجہ فہرست ذٲژ تہ درجہ فہرست طبقن خالف  َ
ِمطالم

وکیلس سیت� ویڈیو کانفرنسگَ

ِمفت قانونی امدادک حقدار افراد*

ِزنان
ٗشر ﴿١٨ وریح کھوت کم﴾ُ ِ

(SC/ST)درجہ فہرست ذاِت، درجہ فہرست طبقہ 

ِسمگلنگ ہند شکارٛ
ُلوکھ یم غریبی ریکھا بون چھ روزان ٗ ِ

َغیر منظم سیکٹرس منز مزدورٛ َ
ٛ ِقدرتی آفتن ہند شکارَ

ِذہنی طور بیمار تہ معذور افراد
زیر سماعت اور زیر حراست

قانونی سروس اتھارٹیز ایکٹ، ١٩٨٧ کہ سیکشن ١٢ *
تحت

کاہنہ دیگر زمره مطلوب
مشاورت باپت  -/٣٠ روپیہ ادا َکرنَس

َ ِتہندس وکیلس سیت� تقرریٛ ِ

ِکریو ح�صل آسان ت�ریخ تہ وقت ٔ

ٔٹیلی-قانون ہس پ۪ىٹھ پنن مقدمہ رجسٹر َکرنہ باپت کریو ٹیلی-قانون پیرا قانونی ُ ِ َ َ
ِموبائل اپلی کیشن سنز مدد ح�صل (TPLV( رضاکارٛ

ٛ ِفہرست چھ  CSCتہ تہنِدس گامس منز رجسٹرڈ  PLVs (TPLVs)رجسٹرڈ ٹیلی-قانون ٛ ِ َُ َ
دستیاب
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ُڈاؤن لوڈ ٹیلی-قانون موبائل اپلی کیشن چھ دستیاب TPLVsرجسٹرڈ 

ٹیلی قانون باپت کیم َکران

TPLV  ذریعہ ٹیلی-قانونَس پ۪ىٹھ
ِکمیونٹی موبالئزیشن تہ معلومات

َTPLV  َذریعہ موبائلس پ۪ىٹھ مقدمہ ہن
ِہنز پری-رجسٹریشنٛ

شہری ہیَکن براه راست 

CSC  ِتام وٲتتھ تہ َکرن پنن ِ َِ َ
مقدمہ رجسٹر

َُقانونی مشوره ہک پنن فہرست کرده وقت ُ
ِ SMSتہ ت�ریخ ح�صل َکرنہ باپت ک۔رہو  ِ

ح�صل

ِفہرست کرده ت�ریخ تہ وقتس پ۪ىٹھ َ
CSCوٲتیو 

پینل وکیلن سیتھ ٹیلی-مشاورتَ

مشوره آؤ 
ِدینہ

کہ اشتراک سیت�
ِکنہ سوال/شکایت/رائے باپت،ُ

ِپ۪ىٹھ help.telelaw@gmail.comلکھیو اسہ َ ِ
مزید تفصیالت باپت
ٔ/http://www.tele-law.inکریو مالحظہ: 

www.tele-law.in  پ۪ىٹھ رس�ئی باپت ٔکریو
سکین
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