
ெட�-லா 
ெபா�வான ஆேலாசைன ைமயங்கள் 

(�.எஸ்.�) �லம் உங்கள் �ராமத்�ல் சடட் 

ஆேலாசைன இப்ேபா� வழங்கப்ப��ற�

காெணா�க் க�த்தரங்�, ெதாைலேப�, மற்�ம் அரடை்ட வ�யாக 

வழக்�ைரஞர ்���டன் ெதாடர�்கெ்காள்�ங்கள்.

�ன்வ�ம் �ஷயங்க�க்� 

சடட் ஆேலாசைனகைள ெபற 

���ம்:

வரதடச்ைண ெகா�ைம, ��ம்ப தகரா�, 

தலக், �ட�் வன்�ைற மற்�ம் பராமரிப்�

பணி�டத்�ல் ெபண்கைள பா�யல் 

�ன்��த்தல்

ெபண்களின் தன்மானத்ைத அவம�க்�ம் 

ேநாக்கம் ெகாண்ட ெசாற்கள், ெசயல்கள், 

ைசைககள், ெபண்கைள நயமற்ற 

வைக�ல் �ைற�� ெசய்தல்

நில தகரா�கள், �த்தைக மற்�ம் 

வாடைக, ெசாத�் மற்�ம் மர�ரிைமகள்

சம ேவைலக்� சம ஊ�யம், 

�ைறந்தபடச் ஊ�யம்

ேப�காலச ்ச�ைககள், ம�த�் வச ்�ல் 

�ற்��ப்�, ேப�காலத்�ற்�ப் �ன் மற்�ம் 

�ன் தவறான பயன்பாடை்டத் த�க்க

�ழந்ைத ��மணம்

பா�யல் �ற்றங்களி��ந்� 

�ழந்ைதகைளப் பா�காத்தல்

�ழந்ைத ெதா�லாளர ்/ ெகாத்த�ைம 

ெதா�லாளர,் கல்� உரிைம

எஃப்.ஐ.ஆர.் ப�� , ைக�, ஜா�ன்

பட�்யல் சா��னர ்மற்�ம் பட�்யல் 

பழங்���ன�க்� எ�ரான 

அட�்�யங்கள்

வழக்�ைரஞரக்�டன் 

காெணா�க் க�த்தரங்�

இலவச சடட் உத� ெப�வதற்� 

உரிைம�ைடய நபரக்ள்*

ெபண்கள் 

�ழந்ைதகள் (18 வய�க்� உடப்டட்வரக்ள்)
பட�்யல் சா��னர ்மற்�ம் பட�்யல் பழங்���னர ்(எஸ்.�. / எஸ்.�.)

ஆடக்டத்தல் �யாபாரத்தால் பா�க்கப்படட்வரக்ள்

வ�ைம ேகாட�்ற்� �ேழ இ�க்�ம் மக்கள்
அைமப்�சாரா �ைறகளில் பணியாற்�ம் ெதா�லாளரக்ள்

இயற்ைக ேபர��களால் பா�க்கப்படட்வரக்ள்
மனநலம் பா�க்கப்படட்வர ்மற்�ம் மாற்�த் �றனாளிகள் 

�சாரைணக் ைக�கள் மற்�ம் �ைறக்காவ�ல் 

இ�ப்பவரக்ள்

* சடட் ேசைவகள் வழங்�னரக்ள் 

சடட்ம், 1987 இன் �ரி� 12 இன் �ழ்

ேவ� எந்த வைக��ம் ேதைவப்ப�ம் 

உத�க�க்� ஒ� ஆேலாசைன ெப�வதற்� �. 

30/- கடட்ணம் ெச�த்த ேவண்�ம் 

உங்கள் வழக்�ைரஞ�டன் சந்�ப்�ற்� 
�ன்ப��

உங்க�க்� த�ந்த ேநரம் மற்�ம் நாளில்.

ெட�-லா�ல் (ெதாைலேப� வ� சடட்ம்)  உங்க�ைடய 

வழக்ைக ப�� ெசய்வதற்� ெட�-லா (ெதாைலேப� 

வ� சடட்ம்) தன்னாரவ் உத�யாளரின் (�.�.எல்.�) 

உத�ைய ெப�ங்கள் ெமாைபல் பயன்பா� 

உங்கள் �ராமத்�ல் ப��ெசய்யப்படட் ெட�-லா �.எல்.�. -கள் 

(�.�.எல்.�.) மற்�ம் ப��ெசய்யப்படட் �.எஸ்.�. ஆ�யவற்�ன் 

பட�்யல் இங்ேக �ைடக்�ம் - www.tele-law.in
ப��ெசய்யப்படட் �.�.எல்.� கள் ெட�-லா ெமாைபல் பயன்பாடை்ட ப��றக்கம் 

ெசய்வதற்�

ெட�-லா�ல் ேவைல ெசய்வதற்� 

ச�க அணி�ரடட்ல் 

மற்�ம் �.எல்.� கள் 

வழங்�ம் ெட�-லா 

பற்�ய தகவல்கள்

�.எல்.� �லம் 

ெமாைபல் வ�யாக 

வழக்ைக �ன் ப�� 

ெசய்வதற்�

��மக்கள் 

ேநர�யாக 

�.எஸ்.�.ைய 

ெதாடர�்கெ்கா

ண்� 

தங்க�ைடய 

வழக்ைக ப�� 

ெசய்யலாம்

சடட் ஆேலாசைனையப் 

ெப�வதற்காக  

உங்க�க்� ஒ�க்கப்படட் 

ேநரம் மற்�ம் ேத�ைய 

ெதரிந்�ெகாள்ள  

�டட்�டப்படட் ேத� மற்�ம் ேநரத்�ல் 

�.எஸ்.�. க்� ெசல்�ங்கள்

வழக்�ைரஞர ்���டன் 

ெதாைலேப� வ�யாக 

ஆேலாசைன

வழங்கப்படட் 

ஆேலாசைன

இவ�டன் இைணந்�
எந்த ஒ� சந்ேதகம் / �கார ்/ 

பரிந்�ைரக்�ம்,

help.telelaw@gmail.com எ�த�ம்

ேம�ம் �வரங்க�க்�

http://www.tele-law.in/ பாரக்்க�ம்
Www.tele-law.in அ�க ஸ்ேகன் 

ெசய்ய�ம்
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