
ਟੈਲੀ-ਲਾਅ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਣੁ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰਾਂ 

ਂਸੀਐਸਸੀ ਰਾਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਚੈਟ ਰਾਹੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਸਲਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਮਿਹਲਾ ਨੂੰ ਿਜਣਸੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ

ਸ਼ਬਦਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 

ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੰਚੁਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲੇ ਕੀਤੇ 

ਇਸ਼ਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨਾ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਿਵਵਾਦ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 

ਿਵਰਾਸਤ ਅਿਧਕਾਰ

ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਮਜ਼ਦਰੂੀ 

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਗਰਭ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਮਾਪਤੀ, ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬਾਲ ਿਵਆਹ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤ� 

ਸੁਰੱਿਖਆ

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦਰੂੀ / ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦਰੂੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ

ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ,  ਿਗਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ

ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ* ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ

ਔਰਤਾਂ

ਬੱਚੇ (18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ)

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ)

ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ

ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਅਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦਰੂ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ 

ਮਾਨਿਸਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਿਵਕਲਾਂਗ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ

* ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 

ਅਧੀਨ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ�ਤੀ ਸਲਾਹ 30/- ਰਪੁਏ ਦੇਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ

ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-Law) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦਰਜ 

ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-Law) ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ 

(ਟੀਪੀਐਲਵੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-Law) ਪੀਐਲਵੀ (ਟੀਪੀਐਲਵੀ) ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ 

ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ www.tele-law.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰਿਜਸਟਰਡ ਟੀਪੀਐਲਵੀ  _______ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-Law) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-Law) ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਸ਼ੈਲੀ

ਟੀਪੀਐਲਵੀ ਦਆੁਰਾ ਕਿਮਉਿਨਟੀ 

ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ(Tele-

Law) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੀਪੀਐਲਵੀ ਦਆੁਰਾ ਮੋਬਾਈਲ 
ਂਰਾਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਹਲਾਂ 

ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ

ਨਾਗਿਰਕ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੀਐਸਸੀ ਪਹੰਚੁ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ 

ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਮੱਿਥਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਨ ਲਈ 

ਐਸਐਮਐਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਤੇ 

ਸੀਐਸਸੀ ਪਹੰਚੁੋ

ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ

ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ

ਸਿਹਯੋਗਕਰਤਾ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ/ ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ ਸੁਝਾਅ ਲਈ, 

help.telelaw@gmail.com ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: http://www.tele-law.in/ 

ਤੇ ਜਾਉ
www.tele-law.in ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

 ਦਾਜ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਵਾਦ, ਤਲਾਕ, ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਘਰ 

ਖਰਚ
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