
ٹیلی-قانون
اب آپ کے گاؤں میں کامن سروس سینٹرز (سی ایس سیز) 
کے ذریعہ قانونی مشورے دستیاب ہیں

پینل وکالء سے ویڈیو کانفرنس، ٹیلیفون، چیٹ کے ذریعے رابطہ کریں۔

مندرجہ ذیل معامالت پر قانونی مشوره حاصل کیا 
جا سکتا ہے:

کام کی جگہ پر خواتین کا جنسی ہراساں

الفاظ، اعمال اور اشارے جو خواتین کی حیا کی توہین کرنے کا مقصد  
رکھتے ہیں، خواتین کی نامناسب نمائندگی

زمینی تنازعات، کرایہ داری اور لیز، جائیداد اور وراثت کے حقوق 

مساوی کام کے لئے مساوی ادائیگی، کم سے کم اجرت 

زچگی کے فوائد، حمل کی طبی برطرفی، پری اور پوسٹ 
نٹل کے غلط استعمال کی روک تھام

بچوں کی شادی

جنسی جرائم سے بچوں کی تحفظ

چائلڈ لیبر/ بندھوا مزدوری، تعلیم کا حق 

ایف آئی آر کا اندراج، گرفتاری، ضمانت

شیڈول ذات اور شیڈول قبائل کے خالف مظالم

وکیل کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ

مفت قانونی امداد * کے حقدار افراد

خواتین

بچے (١٨ سال سے کم)

شیڈول ذات اور شیڈول قبائل(ایس سی/ ایس ٹی)

اسمگلنگ کے شکار افراد

غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے لوگ

غیر منظم شعبے میں کارکنان

قدرتی آفات کے متاثرین

ذہنی طور پر بیمار اور مختلف طور پر قابل

زیر سماعت اور زیر حراست

کسی بھی دوسرے زمرے میں روپے ٣٠\- فی کونسلنگ ادا 
کرنے کی ضرورت ہے

آپ کے وکیل کے ساتھ مالقات

مناسب تاریخ اور وقت حاصل کریں

ٹیلی-قانون موبائل ایپلی کیشن پر اپنا مقدمہ درج کرنے کے لئے ٹیلی-قانون پیرا لیگل 
والینٹیر(ٹی پی ایل وی) کی مدد لیں

آپ کے گاؤں میں رجسٹرڈ ٹیلی-قانون پی ایل ویز(ٹی پی ایل ویز) اور رجسٹرڈ سی ایس سی کی فہرست
 www.tele-law.in  پر دستیاب ہے

رجسٹرڈ ٹی پی ایل ویز ٹیلی-قانون موبائل ایپلی کیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں

ٹیلی-قانون کے کام

ٹی پی ایل وی کے ذریعہ ٹیلی- 
قانون سے متعلق کمیونٹی کی 

متحرک اور معلومات

ٹی پی ایل وی کے ذریعہ موبائل کے 
ساتھ مقدمہ کا قبل از اندراج

شہری بھی براه راست سی 
ایس سی پہنچ سکتے ہیں 
اور ان کا مقدمہ درج کرا 

سکتے ہیں

قانونی مشوره طلب کرنے کے لیے، 
شیڈول کا وقت اور تاریخ جاننے کے لیے 

ایس ایم ایس موصول کریں

طے شده تاریخ اور وقت پر سی ایس 
سی تک پہنچیں

پینل وکیل کے ساتھ ٹیلی-کنسلٹیشن مشاورت

دیئے گئے مشورے 

کے تعاون سے
کسی بھی سوال/ شکایت/ تجویز کیلئے، 

help.telelaw@gmail.com  پر لکھیں
مزید تفصیالت کے لیے
/http://www.tele-law.inمالحظہ کریں: 

قانونی خدمات اتھارٹی ایکٹ ١٩٨٧ کے سیکشن ١٢ کے  *
تحت

www.tele-law.in  تک رسائی کے لئے
اسکین کریں

جہیز، خاندانی تنازعہ، طالق، گھریلو تشدد اورنان و نفقہ
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