Size : 8"x11" (Front)

ਿਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
Department of Justice

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
Government of India

Size : 8"x11" (Back)

ਨਵਾਂ ਬਧ
ੰ ੂ
(ਪੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ)

ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹ?ੈ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੋ ਬੋਨੋ ਵਕੀਲਾਂ ਪਾਸ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੋ ਿਕ
ਿਨਆਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕਸਲ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਜਾਰੀ ਮੰਨਣਯੋਗ
ਅਿਭਆਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲਾ ਇਕ
ੱ ਵਕੀਲ
ਐਡਵਕ
ੋ ੇਟ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਂ
ਨਵਾਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਸ਼
ੇ ਨ ਕਰਵਾਉਦੇ
ਸਮ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਿਨਆਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕਰੀਏ?
ਿਨਆਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਨੰ ੂ (ਿਜਨਾਂ ਨੰ ੂ “ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ” ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋ ਬੋਨੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜ
ੁ ਣ ਿਵਚ
ੱ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਨਵਾਂ ਬੰਧੂ ਐਪ ਿਹਦ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਅੰਗੇਜੀ ਿਵਚ
ੱ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ੱ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਮਬ
ੋ ਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਪਫ
ੋ ਾਈਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਇਕ
ੱ
ਵਕੀਲ ਹ,ੋ ਤਾਂ
ਕਦਮ

ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦਆ
ੁ ਰਾ
ਪਮਾਿਣਕਤਾ
ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਦੇ ਕਸ
ੇ
ਨੰੂ ਮਨ
ੰ ਜ਼ਰ
ੂ /ਨਾ-ਮਨ
ੰ ਜ਼ਰ
ੂ
ਕਰੋ (ਕਾਰਨ ਸਮਤ
ੇ )

ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਕੌਣ ਹ?ੈ

ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਨਾਲ ਿਨਯਮਤ ਅਪ
ੱ ਡਟ
ੇ ਾਂ
ਦਾ ਆਦਾਨ ਪਦਾਨ ਕਰੋ

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ

ਨਵਾਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਿਕਵ ਵਰਤੀਏ?
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦਮ

ਧਾਰਾ 12 ਸ਼ੇਣੀਆਂ

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ *

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਆਈਡੀ

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਮਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਆਈਡੀ

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਿਵਚ
ੱ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਿਭਖਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿਥਤੀ
ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਆਈਡੀ

ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਜਾਰੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਆਈਡੀ

ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚਲਾ ਆਦਮੀ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਕ
ੁ ਮ/ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ

ਇਕ
ੱ ਉਦਯੋਿਗਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਰਜ
ੁ ਗਾਰ ਆਈਡੀ/ ਪਮਾਣੀਕਰਨ

ਵਡ
ੱ ੀ ਤਬਾਹੀ, ਨਸਲੀ ਿਹਸ
ੰ ਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਿਤਆਚਾਰ,
ਹੜ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਿਗਕ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਲੋ ਕ
ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ
ੱ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਤ ਘਟ
ੱ ਸਾਲਾਨਾ
ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿਥਤੀ
ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮਬ
ੋ ਾਈਲ ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਪਫ
ੋ ਾਈਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਿਨਆਂ ਿਵਭਾਗ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਮਾਿਣਕਤਾ
ਕਸ
ੇ ਵਰ
ੇ ਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਕਸ
ੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
ਐਡਵਕ
ੋ ਟ
ੇ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਪਵਾਨਗੀ

ਿਕਸੇ ਹਰ
ੋ ਵਕੀਲ ਨੰੂ
ਕਸ
ੇ ਦਬੁਾਰਾ ਸਪੋ

ਵਕੀਲ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਰਦ
ੱ ਕਰਨਾ

ਹਰ
ੋ
ਵਕੀਲਾਂ ਤ ਿਨਯਮਤ ਅਪ
ੱ ਡਟ
ੇ ਾਂ
ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪਦਾਨ ਕਰੋ

ਵਕੀਲ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਮਕ
ੁ ਮ
ੰ ਲ ਵਜ
ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਕਸ
ੇ

ਮਕ
ੁ ਮ
ੰ ਲ ਵਜ
ਮਾਰਕ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ
ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
a. ਮ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੰੂ ਿਕੱਥ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਿਨਆਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟਰ
ੋ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਡ
ਂ ਰਾਇਡ
ਫਨ
ੋ 'ਤੇ ਜਾਂ www.probono-doj.in' ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਲੰ ਕ ਦਆ
ੁ ਰਾ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਮੁਫਤ ਿਵਚ
ੱ )
b. ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੰੂ iOS ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ
ਇਸ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੈ iOS ਅਨੁਕੂਲ ਮੋਡ ਿਵਚ
ੱ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵਗ
ੇ ਾ

ਪੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ
ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਨੰੂ ਨਕਲ, ਪੋਸਿਟਗ
ੰ
ਅਤੇ ਟਾਈਿਪੰਗ ਖਰਿਚਆਂ ਵਰਗੇ ਇਤਫਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ।.
d. ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ
ੱ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ?
ਨਹੀ।ਂ

c. ਕੀ ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੋ ਬੋਨੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਕਦ ਜਾਂ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਦ
ੰ ੁ ੀ ਹ?ੈ

ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ / ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਜੋ ਇਸ ਸਿਥਤੀ
ਨੰੂ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਂ
ਿਨਆਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਿਦਆਂ
ਿਬਨਕ
ੈ ਾਰ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰਰ
ੂ ੀ ਹਦ
ੰ ੁ ਾ ਹੈ

ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www. Probono-doj.in ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਮੌਜਦ
ੂ

