
EEE---PPPÉÉÉÆÆÆÃÃÃmmmïïïìììððð   ¸̧̧ÉÉÉÃÃÃªªªÉÉÉUUUÀÀÀ¼¼¼ÀÀÀ   
ªªªÉÉÉÆÆÆ¨̈̈ÉÉÉÊÊÊ¯̄̄ïïï   CCC¦¦¦èèèPPPÉÉÉÃÃÃ±±±ÀÀÀ£££ïïï   

¥¥ÀÀææ¸̧ÁÁggÀÀ  
EE--¸̧ÀÀ««ÄÄww,,  

¨̈ssÁÁggÀÀvvÀÀzzÀÀ  ¸̧ÀÀªªÉÉÇÇÃÃððZZÀÀ ÑÑ  ££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄ



ಇ-ಕಕೋರರ ರ್ಟ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ

ಪಪ್ರ ಸಾರ

ಇ-ಸಮಿತ,

ಭಾರತದ ಸರಕೋರ್ಟ್ಸ್ಚಚ್ಚ  ನನ್ಯಾ ಯಾಲಯ



ಇ-ಕಕೋರರ ರ್ಟ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ - ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ

ಪಪ್ರ ಸಾರ
ಇ-ಸಮಿತ, ಭಾರತದ ಸರಕೋರ್ಟ್ಸ್ಚಚ್ಚ  ನನ್ಯಾ ಯಾಲಯ.

ರಚನ,
ಆರ. ಅರುಳ್ ಮೊಕೋಳಿ ಸೆಲಲ ,
ಸದಸನ್ಯಾ , (ಮಾನವ ಸಂಪನನ್ಮೂ ಲ),
ಇ-ಸಮಿತ, ಭಾರತದ ಸರಕೋರ್ಟ್ಸ್ಚಚ್ಚ  ನನ್ಯಾ ಯಾಲಯ.

ಇವರರಿಂದ ಕನನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಪ್ಲಿ  ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದ.

ಜಿಲಾಪ್ಲಿ  ಮತತ್ತು  ಸತಪ್ರ  ನನ್ಯಾ ಯಾಧಕೋಶರು :
 ಶರಿಂತವಕೋರ ಶಿವಪಪ
 ಬ. ಜಯಂತ ಕುಮಾರ
 ಹೆಚ.ಆರ. ರಾಧ
 ಕ.ಎಲ್. ಅಶಕೋಕ
 ಅಭಯ ಡ. ಚೌಗಲಾ
 ಮಲಪ್ಲಿ ಕಾರರ್ಟ್ಸ್ನ
 ಸುನಕೋಲ್ ಎ. ಶೆಟಟ್ಟ ರ
 ಚಂದಪ್ರ ಶೇಖರ ಯ.
 ದಿನೇಶ್ ಎನ.ಜಿ.
 ಕೃಷಷ್ಣ ಮೂತರ್ಟ್ಸ್. ಪಡಸಲಗಿ
 ಗುರುರಾಜ.ಜಿ. ಶಿರಕೋಳ

ಹಿರಯ ಸಿವಲ್ ನನ್ಯಾ ಯಾಧಕೋಶರು :
 ಸಕೋಮಶೇಖರ ಎ.
 ಶರಣಬಸಪಪ  ಬ. ಕರಿಂಭಾವ
 ಭರ ಮಂರನಥ ನರಾಯಣ
 ಕಾವೇರ
 ವದನ್ಯಾ  ಕ.
 ನಳಿನ ಕುಮಾರ ಎ.ಎರಿಂ.
 ಉರಿಂಡ ಮಂರಳ ಶಿವಪಪ

ತಂತಪ್ರ ರಿಂಶ ತಂತಪ್ರ ಜಜ್ಞ ರು :
 ಮಂರಳ ಎರಿಂ.
 ಉಮಾದೇವ ಪ. ಗರಗ 

ಪೃಥಮ ಆವೃತತ್ತು  : ಫೆಬಪ್ರ ವರ, 2021.

ಹಕುಕ್ಕು ತನ್ಯಾ ಗ

ಇ-ಸಮಿತಯರಿಂದ ಪಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖಿತ ವಷಯವು ಕೇವಲ ಅಧನ್ಯಾ ಯನ ಮತತ್ತು  

ತರಬೇತ ಉದದ ಕೋಶಕಾಕ್ಕು ಗಿ ಮಾತಪ್ರ . ಇಲಪ್ಲಿ  ಬಳಸಿರುವ ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖಗಳು ಕೇವಲ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ 

ಯಾವುದೇ ಅಧಕೃತ ಅಥವಾ ನನ್ಯಾ ಯಾರಿಂಗ ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖಕಾಕ್ಕು ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಪ್ಲಿ .









“ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ” - ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ 

ಪರಿವಿಡ

1. “ಇ-   ”           ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಅನನ ಇನರ ನ ಲ ಮಡವದ ಹಗ:.................................4
1.1. ಇ    ಕಕೋರರ ರ ವೆಬ ಸರ https://ecourts.gov.in       ಶರ ರಕರ ಲಲಕ ನಲದ ಡನ ಲಕೋಡ
ಮಡವದ: 4
1.2.                 ಆಲಡಡ ಯಯ ಮೊಬೈಲ ನಲಪ್ಲಿ ಗಗಲ ಪಪ್ಲಿ ಕೋ ಸನ ಕೋರ ನಲದ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡವದ:. 5
1.3.   ಐಫಕೋನ /           ಐಪಆ ಡ ಗಗ ಆಪಲ ಸನ ಕೋರ ನಲದ ನರವಗ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡವದ:

5
2. ಇ-        ಕಕೋರರ ರ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಅನನ ಕನನ ಗರ ಮಡವದ:.................................................................................6
3. 6    ಭರತಕೋಯ ಭಷಗಳಲಪ್ಲಿ ಇ-        ಕಕೋರರ ರ ಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ (  ಶಕೋಘಡ ದಲಪ್ಲಿ ಕೋ ಬರಲದ):........7
4. ಇ-          ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ ತಳದರಬಕದ ಐಕನ ಗಳ:.................................................8

4.1.         ಇಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ ಸಸ ಗತ ಪಟ 8
4.2.       ಮನ ಪಟನ ಐಕನ ಗಳ : 8
4.3.     ಜಲಪ್ಲಿ ನಆ ಯಲಯ /       ಹಕಕೋರರ ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ : 8
4.4.       ಮಖಆ ಮನ ಆಯಯ ಗಳ : 8
4.5.     ಸಎನಆರ ಹಡಕಟ : 8
4.6.       ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಹಡಕಟ : 9
4.7.     ವಆ ಜಆ ಪಟನ : 9
4.8.     ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳ : 9
4.9.     ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳ      ದನಲಕ ಪಡ ಕರ /     ಜಲಪ್ಲಿ ಪಡ ಕರ : 9
4.10.     ಕಆ ಲಲಡರ ಆಯಯ : 9
4.11.     ರಿಫಡ ಶ ಬಟನ : 9
4.12.           ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ ನ ಹಡಕಟ ಆಯಯ : 10
4.13.       ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ : 10
4.14.         ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನ ಮಡ : 10
4.15.       ಮಧಆ ಲತರ ಅಜರ ವಿವರಗಳ : 10
4.16.     ವಗರವಣ ವಿವರಗಳ : 10
4.17.       ಅಧಕೋನ ನಆ ಯಲಯಗಳ ವಿವರಗಳ : 11
4.18.     ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸ : 11

5. ಇ-              ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಪಣರ
 ಇತಹಸವನನ ಪಡಯಬಹದ:.......................................................................................................................................... 12

6.    ಪಡ ಕರಣ ಹಡಕಟದಲಪ್ಲಿ ನ ಆಯಯ ಗಳ:....................................................................................................................... 13
7.        ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ ಹಡಕವದ:........................................13

7.1.     ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಎಲದರನ? 13
7.2.           ನಮಮ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ ಹಗ ತಳಯವದ : 14
7.3. ಇ              ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲದ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ ಪಡಯವದ ಹಗ:14
7.4.             ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ ಹಡಕವದ ಹಗ : 15

8.            ವಿವಿಧ ಆಯಯ ಗಳನನ ಬಳಸ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ಹಡಕವದ :......................................................16
8.1               ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಆಯಯ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ವಿಕೋಕಕ ಸವದ :17
8.2             ಫಲಲಗ ಸಖಆ ಆಯಯ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ವಿಕೋಕಕ ಸವದ:18
8.3       ಎಫಐಆರ ಸಖಆ ಯನನ ಬಳಸ ಹಡಕವದ: 18
8.4           ವಕಕೋಲರ ಆಯಯ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ವಿಕೋಕಕ ಸವದ: 19

8.4.1     ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನಲದ ಹಡಕವದ:..................................................................19

ಪಟ 1 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



8.4.2.         ಬರ ಕಕೋಡ ಬಳಸ ಹಡಕವದ :..................................................................20
8.4.3           ದನಲಕವರ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ ಯನನ ಬಳಸ ಹಡಕವದ (    ವಕಕೋಲರ ವಆ ಜಆ
ಪಟನ ):...............................................................................................................................21

8.5.             ಪಡ ಕರಣ ಪಡ ಕರದ ಆಯಯ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ಪಡಯವದ:
22

8.6.           ಪಕಗರರ ಆಯಯ ಯನನ ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ವಿಕೋಕಕ ಸವದ: 23
8.7.       ಕಯದ ಪಡ ಕರ ಹಡಕ : 23
8.8. ಕೇವಿಯರ: 24
8.9.           ಪವರಭವಿ ಅಜರ ಸಖಆ ಯ ಮಲಕ ಹಡಕವದ : 25

8.9.1.       ಜಮಕೋನ ಸಸ ತಯನನ ಹಗ ತಳಯವದ:.......................................................25
8.9.2.       ರಿಮಲಡ ಸಸ ತಯನನ ಹಗ ತಳಯವದ:.......................................................26
8.9.3.           ಪವರ ವಿಚರಣ ಅಜರ ಸಸ ತಯನನ ಹಗ ತಳಯವದ:.............................27

9. ಇ-                ಕಕೋರರ ರ ಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಮಲಕ ವಆ ಜಆ ಪಟನ ಪಡಯವದ :........................................28
10.      ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಆಯಯ :.................................................................................................................................................... 29

10.1. "  ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳಗ"     ಪಡ ಕರಣಗಳನನ ಹಗ ಸೇರಿಸಬಹದ: 29
10.2.           ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳಲದ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ ಹಗ ತಗದಹಕವದ : 30
10.3.       ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳಲಪ್ಲಿ ಹಡಕವದ : 30
10.4.   ರಿಫಡ ಶ (ಮರಚತರಿಸ)   ಬಟನ : 30
10.5.     ನನನ ಪಡ ಕರಣಗಳ    ದನಲಕವರ /     ಜಲಪ್ಲಿ ವರ ಪಡ ದಶರನ ಆಯಯ : 31
10.6. ಕಆ ಲಲಡರ: 32

 11.  ಬಆ ಕಪ ಸಲಭಆ ..................................................................................................................................................................... 33
 11.1 ರಫಫ ಆಯಯ : 34
11.2.   ಆಮದ ಆಯಯ : 35

12.        ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಬಳಸ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ಪಡಯವದ:................................................................36
12.1.   ಹತ 1:         ನಮಮ ಪಡ ಕರಣದ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಪಡಯವದ: 36
12.2.   ಹತ 2:               ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಮದಡ ಸ ಅದನನ ಡಕರ ನಲಪ್ಲಿ ಅಲಟಸವದ : 36
12.3.   ಹತ 3:         ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನ ಮಡ : 36

13      ಇಲಟರರರ ಸಲಭಆ ಇಲಪ್ಲಿ ದದದ ಗ ಎಸ.ಎಲ.ಎಸ.      ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ
ಪಡಯವದ:................................................................................................................................................................................... 37
14. ಇ-      ಕಕೋರರ ರ ಸಸ ಯ ಚಲತ ಇ-          ಮಲ ಸೇವೆಯ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ
ಪಡಯವದ:................................................................................................................................................................................... 37
15.    ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ ಲಕೇಟರ:....................................................................................................................... 38
16. ಇ-          ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ಮನವಿನಲಪ್ಲಿ ರವ ವಿವಿಧ ಲಲಕ ಗಳ:.......................................................38
17. ಇ-        ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ ಇ-  ಪ ಲಲಕ:................................................................................................39
18. ಇ-          ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ ಎನ ಜಡಜ ಲಲಕ:..................................................................................39
19. ಇ-              ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನ ಮಲಕ ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ ಪಡ ವಶಸವದ:.............................40

19.1.           ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ ನಲದ ಬರ ಕಯದಗಳನನ ಹಡಕವದ: 40
20. ಇ-        ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ ಇ-  ಫಲಲಗ ಲಲಕ:...................................................................................41
21. ಇ-          ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ ವರರವಲ ಕಕೋರ ರಗಳ ಲಲಕ:....................................41
22. ಇ-        ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ ವಕಕೋಲರ ಫರ ರಗಳ:...........................................................42
23.    ಸಹಯ ಆಯಯ :....................................................................................................................................................................... 43

ಪಟ 2 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



“ಇ-   ”ಕಕಕರರರ ಸಕವಗಳ -  ಮಬಬಲ ಅಪಪಕಕಶನ
ನಮಮ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯ ನಮಮ  ಕೈಯಲಪ್ಲಿ  24 * 7 ಲಭಆ ವಿದ ಎಲದ ನಕೋವ ಎಲದದರ

ಕನಸ  ಕಂಡದದ ಕೋರ?  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನಲದಗ  ಕನಸ  ನನಸಗದ.

ಸಬಂಧಪಟನ  ನಆ ಯಲಯ  ಸಕಕೋಣರಕಯ  ಭೌತಕವಗ  ಹಕೋಗದ  ಈಗ  ಯರ  ಬಕದರ  ತಮಮ

ಮೊಬೈಲ  ಫಕೋನ  ಮಲಕ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತ,  ನಆ ಯಲಯದ  ಆದೇಶಗಳ,  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ

ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ.  ಇ-ಸಮತ,  ಭರತದ ಮನಆ  ಸರಕೋರಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯವ,  ದವೆದರರ,  ವಕಕೋಲರ,

ಕನೂನ  ಸಸಸ ಗಳ,  ಪೊಲಕೋಸ,  ಸಕರರಿ  ಏಜನರ ಗಳ  ಮತಫ  ಇತರ  ಸಲಸಸ ಕ  ದವೆದರರ

ಅನಕಲಕಯ ಗ “ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸವಿಕೋರಸಸ” ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಬಿಡಗಡ ಮಡತ.

ಈ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ,  ಪಡ ಕರಣದ ಸಖಆ ,  ಫಲಲಗ ಸಖಆ ,  ಪಕಗರರ

ಹಸರ,  ಎಫಐಆರ ಸಖಆ ,  ವಕಕೋಲರ ವಿವರಗಳ,  ಕಯದಗಳ,  ಪಡ ಕರಣ ಪಡ ಕರವನನ  ಬಳಸಕಲಡ

ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ   ಹಡಕವ ಸಲಭಆ ವನನ  ಒದಗಸತಫ ದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ

ಮಲಕ ನಕೋವ ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸ, ಪಡ ಕರಣದ ಡೈರಿ, ವಆ ಜಆ  ಪಟನ , ಪಡ ಕರಣದ ವಗರವಣ ವಿವರಗಳ,

ಆದೇಶ ಮತಫ  ತಕೋಪರನನ  ಸಹ ಉಚಿತವಗ ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ.  ಆಲಡಡ ಯಯ  ಫಕೋನ ಗಳಲಪ್ಲಿ ನ ಯವದೇ

ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ತರಹ ಇದನನ  ಗಗಲ ಪಪ್ಲಿ ಕೋ ಸನ ಕೋರ ನಲದ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡಬಹದ ಮತಫ  ಐಫಕೋನ,

ಐಪಆ ಡ  ಸಧನಗಳಗಗ  ಆಪಲ  ಆಪ  ಸನ ಕೋರ ನಲದ  ಡನ ಲಕೋಡ  ಮಡಬಹದ.  ಅಧಕೃತ  ಇ-

ಸಮತ ವೆಬ ಸರ  https://ecommitteesci.gov.in  ನಲಪ್ಲಿ  ಒದಗಸಲದ ಡನ ಲಕೋಡ ಲಲಕ ನಲದ ಸಹ

ನಕೋವ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡಬಹದ.

ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ ,  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ನ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಸೇವೆಗಳ  ಜೊತಗ  ಒಲದ

ಹರಚ್ಚ ವರಿ  ಪಡ ಯಕೋಜನ  ಲಭಆ ವಿದ.  ಇದರಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಿರವ  'ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ'  ಆಯಯ ಯನನ

ಬಳಸಕಲಡ  ಕಸನ ಮೈಸ  ಮಡಬಹದ.  ಇದ  ವಕಕೋಲರ  /  ದವೆ  ಹೂಡವವರ  ಡಜಟಲ  ಡೈರಿಗ

ಸಮನವಗರತಫ ದ. ‘ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ’ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ತಮಮ  ವೈಯಕಫ ಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ  ಮಡಬಹದ

ಹಗ  ಪಡ ಸಫ ತ  ಮಹಿತ  ಪಡಯಬಹದ.  ದವೆ  ಹೂಡವವರ,  ಸಸಸ ಗಳ,  ಕಂಪನಗಳ  ಅಥವ

ವಿವಿಧ ಸಸ ಳಗಳ ವಿವಿಧ ನಆ ಯಲಯಗಳಲಪ್ಲಿ  ಬಹಸಖಆ   ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಲದರವ ಸಸಸ ಗ ಸಹ

ಇದ ಉಪಯಕಫ ವಗದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ,  ವೈಯಕಫ ಕಗೊಳಸದ ಡಜಟಲ

ಕೇಸ ಡೈರಿ ಮಲಕ ನಸರ ಲದೇಹವಗ ನಮಮ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳ ನಮಮ  ಕೈಯಲಪ್ಲಿ  (ಮೊಬೈಲ

) 24 * 7 ಉಚಿತವಗ ಲಭಆ ವಿದ.

ಪಟ 3 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



1. “ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ” ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಅನನ  ಇನರ ನ ಲ  ಮಡವದ ಹಗ:

1.1. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ವೆಬ ಸರ https://ecourts.gov.in ಶರ ರಕರ ಲಲಕ ನಲದ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡ.

1.2. ಆಲಡಡ ಯಯ   ಮೊಬೈಲ ನಲಪ್ಲಿ  ಗಗಲ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ ನಲದ ಡನ  ಲಕೋಡ  ಮಡ.

1.1. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ವೆಬ ಸರ https://ecourts.gov.in ಶರ ರಕರ ಲಲಕ ನಲದ ಡನ ಲಕೋಡ 
ಮಡವದ:

 ಗಗಲ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ  ಸನ ಕೋರ  /  ಆಪಲ  ಐಟಆ ನರ  ಸನ ಕೋರ ಗಳಲದ  ಹಸ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ

ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಅನನ  ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡಬಹದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ವೆಬ ಸರ  ಗಗಲ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ  ಸನ ಕೋರ  /

ಆಪಲ  ಐಟಆ ನರ  ನಲದ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಡನ ಲಕೋಡ  ಮಡಲ

ಶರ ರಕರ ಲಲಕ ಅನನ  ಸಹ ಒದಗಸತಫ ದ.  ಈ ಶರ ರಕರ ಲಲಕ ಅನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ,  ನಕೋವ

ಆಯ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ  ಸನ ಕೋರ ಗಳಲದ  ಡನ ಲಕೋಡ  ಮಡಬಹದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಗಳ  ವೆಬ  ಪಟದಲಪ್ಲಿ

ಒದಗಸಲದ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಡನ ಲಕೋಡ  ಲಲಕ  ಅನನ  ಇಲಪ್ಲಿ   ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಂತ

ತಕೋರಿಸಲಗದ.  ಇನರ ನ ಲೇಶನ ಪಣರಗೊಲಡ ನಂತರ  "ಓಪನ"  ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ,  ಈ ಕಳಗ

ತಕೋರಿಸದಂತ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ ಸಸ ಗತ ಪರದ ಕಣಿಸತಫ ದ.
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1.2. ಆಲಡಡ ಯಯ  ಮೊಬೈಲ ನಲಪ್ಲಿ  ಗಗಲ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ ಸನ ಕೋರ ನಲದ ಡನ  ಲಕೋಡ  ಮಡವದ:

ನಕೋವ  ಆಲಡಡ ಯಯ  ಸಮ ರ ರಫಕೋನ  ಹಲದದದ ರ,

ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಗಗ

ಗಗಲ  ಪಪ್ಲಿ ಕೋ  ಸನ ಕೋರ  ಗ   ಹಕೋಗ  "ಇ-ಕಕೋರರ ರ

ಸವಿಕೋರಸಸ  ಮೊಬೈಲ  ಆಪ "  ಎಲದ  ಹಡಕ,

ಡನ ಲಕೋಡ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡ.  ನಂತರ  ಇನರ ನ ಲ

ಬಟನ  ಒತಫ ದಗ  ಮೊಬೈಲ  ಆಪ  ಇನರ ನ ಲ 

ಆಗುತಫ ದ.

1.3. ಐಫಕೋನ / ಐಪಆ ಡ ಗಗ ಆಪಲ ಸನ ಕೋರ ನಲದ ನರವಗ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡವದ:

ನಕೋವ ಆಪಲ ಐಫಕೋನ ಹಲದದದ ರ,  “ಇ-ಕಕೋರರ ರ

ಸವಿಕೋರಸಸ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ”  ಗಗ  ಆಪಲ

ಸನ ಕೋರ  ನಲಪ್ಲಿ  ಹಡಕ  ಮತಫ  ಡನ ಲಕೋಡ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡ.  ಇನರ ನ ಲ  ಬಟನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದ  ನಂತರ

ನಮಮ  ಆಪಲ ಐಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ  ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ

ಇನರ ನ ಲ  ಆಗುತಫ ದ. ಅಲತಯ, ಐಪಆ ಡ ಗಗ ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಲಭಆ ವಿದ.

ಇದನನ  ಐಪಆ ಡ ನಲಪ್ಲಿ  ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡಬಹದ ಮತಫ  ಇನರ ನ ಲ ಮಡಬಹದ. 
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2. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಅನನ  ಕನನ ಗರ ಮಡವದ:

 ಈಗನ  ಪಡ ಸಕಫ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ,  ಕಳಗ  ಕಣಿಸದ  ಮರ  ವಿಭಗಗಳಲಪ್ಲಿ  ಸೇವೆ

ನಕೋಡತಫ ದ;

(a) ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯ

(b) ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ 

(c) ಎರಡ

ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ನಲಪ್ಲಿ  ನಕೋವ  ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯ,  ಜಲಪ್ಲಿ

ನಆ ಯಲಯ, ಹಗ ಎರಡೂ ನಆ ಯಲಯಗಳ ಪಡ ಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಲ ಸೂಕಫ  ಆಯಯ

ಮಡಕಳಳ್ಳ ಬಹದಗದ.  

ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯದ ಸೇವೆಗಳನನ  ಪಡಯಲ ಹಕಕೋರರ (ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯ) ಎನನ ವ ದಲಡ

ಗುಲಡಯನನ  ಒತಫ ಬಕ.  ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯಗಳ  ಸೇವೆಗಳನನ  ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ  (ಡಸನ ಸಕನ

ಕಕೋರರ)  ಎನನ ವ ದಲಡ ಗುಲಡಯನನ  ಒತಫ ವ ಮಲಕ ಪಡಯಬಹದ.  ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ

ಹಗ ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯ ಎರಡರ ಸೇವೆಗಳನನ  ಪಡಯಲ " ಎರಡೂ" (ಬಕೋಥ) ಎನನ ವ ದಲಡ

ಗುಲಡಯನನ  ಒತಫ ಬಕಗುತಫ ದ.
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3.     6 ಭರತಕೋಯ ಭಷಗಳಲಪ್ಲಿ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ 

(ಶಕೋಘಡ ದಲಪ್ಲಿ ಕೋ ಬರಲದ):

ಪರಿಕೋಕಕ ಯಲಪ್ಲಿ ರವ ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ ಇತಫ ಕೋಚಿನ ಆವೃತಫ ಯ ಇಲಗಪ್ಲಿ ಷ್ ಮತಫ  ಆರ

ಪಡ ದೇಶಕ  ಭಷಗಳಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಗಲದ.  ಸಮನಆ  ಬಳಕದರರ  ಕತೂಹಲವನನ  ಹಚಿಚ್ಚ ಸಲ  ಆರ

ಪಡ ದೇಶಕ ಭಷಗಳಲಪ್ಲಿ  ಇ-ಕಕೋರ ರಗಳ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ಗಳನನ  ಇಲಪ್ಲಿ  ಸೇರಿಸಲಗದ. ಹಿಲದ,

ಮರಠ, ತಮಳ, ಕನನ ಡ, ಗುಜರತ, ತಲಗು

 ಹಿಲದ 

 ಮರಠ

 ತಮಳ

 ಕನನ ಡ

 ಗುಜರತ 

 ತಲಗು
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4. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ತಳದರಬಕದ ಐಕನ ಗಳ:

4.1. ಇಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ 
ಸಸ ಗತ ಪಟ 

ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಗ ಪಡ ವಶಸದಗ ಈ
ಸಸ ಗತ ಪಟವನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ.

4.2. ಮನ ಪಟನ  ಐಕನ ಗಳ : 

ತಕೋರಿಸದ ಮರ-ಸಲನ ಐಕನ ಅನನ  ನಕೋವ
ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದಗ,  ಇಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ
ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ  ಸಪಣರ  ಮನ  ಪಟನ ಯನನ
ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

4.3. ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ / ಹಕಕೋರರ 
ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ :

ನಕೋವ  ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ  /  ಹಕಕೋರರ   /
ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ  ಮತಫ  ಹಕಕೋರರ
ಎರಡಕಯ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಅನನ
ಕನನ ಗರ ಮಡಬಹದ.

4.4. ಮಖಆ  ಮನ ಆಯಯ ಗಳ :

i.     ಸಎನಆರ ಹಡಕಟ ;
ii     ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ;
iii.   ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ;

iv.   ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಆಯಯ  ;

4.5. ಸಎನಆರ ಹಡಕಟ :

ಸಎನಆರ ಐಕನ ಬಳಸ, ನಕೋವ ಸಎನಆರ 
ಸಖಆ ಯ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  
ಹಡಕಬಹದ.

ಪಟ 8 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



4.6. ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಹಡಕಟ :

ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸವದರಿಲದ
ಈ ಕಳಗನ ಒಲಬತಫ  ಹಡಕಟ ಆಯಯ ಗಳನನ
ಬಳಸಕಲಡ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತಯನನ
ಅರಸ ಕೋಷಿಸಬಹದ.

ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ                    ಕಕಕ ದರನ ಹಸರ

ದಖಲತ ಸಖಆ                ಎಫಐಆರ 

ವಕಕೋಲರ                            ಕಯದಗಳ

ಪಡ ಕರಣ ಪಡ ಕರ                  ಕೇವಿಯರ

ಪವರಭವಿ ಅಜರ

4.7. ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  :

ಈ ಐಕನ ಬಳಸ,  ಯವದೇ ನಆ ಯಲಯದ
ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ.

4.8. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ :

ಈ “ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ” ಆಯಯ ಯ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ
ನಮಮ  ವೈಯಕಫ ಕಗೊಳಸದ  ಪಡ ಕರಣಗಳ
ಪಟನ ಯನನ  ನಕೋವ ಉಳಸಬಹದ.

4.9. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ - ದನಲಕ ಪಡ ಕರ / 
ಜಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರ :

ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ದನಲಕದ  ಪಡ ಕರ  /
ಜಲಪ್ಲಿ ವರ  ಎರಡ  ವಿಧಾನಗಳಲಪ್ಲಿ
ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ. ನಮಗ ಬಕದ ಪಡ ದಶರನ
ವಿಧಾನವನನ  ನಕೋವ ಆಯಯ  ಮಡಬಹದ.

4.10. ಕಆ ಲಲಡರ ಆಯಯ  :

ಕಆ ಲಲಡರ  ಆಯಯ ಯ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ
ಕಆ ಲಲಡರ ಸಸ ರಪದಲಪ್ಲಿ    ಪಡ ದಶರಸತಫ ದ.

4.11. ರಿಫಡ ಶ ಬಟನ :

ಈ  ಐಕನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದಗ  ಡೇಟಾವನನ
ನವಿಕೋಕರಿಸತಫ ದ.
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4.12. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ ನ 
ಹಡಕಟ ಆಯಯ  :

ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ ರವ  ಹಡಕಟ
ಆಯಯ ,  ನಮಮ  ವೈಯಕಫ ಕಗೊಳಸದ ಪಡ ಕರಣಗಳ
ಪಟನ ಯಲದ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕಲ
ಸಹಯ ಮಡತಫ ದ.

4.13. ಕಆ  ಆರ ಕಕೋಡ :

ಪಡ ಕರಣ  ಇತಹಸದ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ತ
ಪಡ ಕರಣಕಯ  ಒಲದ  ನದರಷನ ವದ  ಕಆ ಆರ
ಕಕೋಡ ಲಭಆ ವಿದ.  ಈ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಅನನ
ಪಡ ಕರಣ ಕಡತದ ಮಲ ಅಲಟಸಬಹದ.

4.14. ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನ ಮಡ :

ನದರಷನ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತಯನನ  ತಳಯಲ
ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ ರವ  ಈ  ಸಯ ಆ ನ
ಕಆ ಆರ  ಕಕೋಡ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸ
ಸಲಭವಗ ಸಯ ಆ ನ ಮಡಬಹದ.

4.15. ಮಧಆ ಲತರ ಅಜರ ವಿವರಗಳ :

ಪಡ ಕರಣದ  ಇತಹಸ   ಅಡಯಲಪ್ಲಿ ,
ಸಬಂಧಪಟನ  ನಆ ಯಲಯವ ನಮದಸದ
ಮಧಆ ಲತರ  ಅಜರ  ವಿವರಗಳನನ
ಪಡಯಬಹದ.

4.16.  ವಗರವಣ ವಿವರಗಳ :

ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣವ ಒಲದ
ನಆ ಯಲಯದಲದ  ಮತಫ ಲದ
ನಆ ಯಲಯಕಯ  ವಗರವಣಯದ
ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ. 
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4.17. ಅಧಕೋನ ನಆ ಯಲಯಗಳ ವಿವರಗಳ :

ಮಲಮ ನವಿ  ಪಡ ಕರಣದಲಪ್ಲಿ ,  ಅಧಕೋನ
ನಆ ಯಲಯದ ಮಹಿತ ಲಭಆ ವಿದ.

4.18. ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸ :

ಪಡ ಕರಣದ  ಇತಹಸದಲಪ್ಲಿ ,  ಈ  ಕಳಗನವಗಳ
ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಒಲದ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಪಣರ
ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ

 ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ

 ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ 

 ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ 

 ಅಜರದರ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ

 ಪಡ ತವದ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ

 ಕಯದಗಳ

 ಪಡ ಕರಣದ ವಿಚರಣಯ ಇತಹಸ

 ಅಲತಮ ಆದೇಶ / ತಕೋಪರಗಳ
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5. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಪಣರ 
ಇತಹಸವನನ  ಪಡಯಬಹದ:
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6. ಪಡ ಕರಣ ಹಡಕಟದಲಪ್ಲಿ ನ ಆಯಯ ಗಳ:

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಎರಡ ಮಖಆ ವದ ಹಡಕಟ ಮನಗಳವೆ.

(I) ಸಎನಆರ ಹಡಕಟ; (ii ) ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ(ಹಡಕಟ);  ಇಲಪ್ಲಿ  ಒಲದಲದಗ ನಕೋಡಕೋಣ.

7. ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕವದ:

ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ಬಳಸ  ನಮಮ  ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣದ  ವಿವರಗಳನನ  ತಸ ರಿತವಗ

ಪಡಯಲ  ಸಎನ ಆರ  ಸಖಆ ಯ  ಮಲಕ  ಹಡಕ.  ಸಎನಆರ  ಸಖಆ  ಅಲದರ

ಏನ ಎಲದ ತಳಯಲ ಬಯಸವದದರ, ಓದವದನನ  ಮಲದವರಿಸ.

7.1. ಸಎನಆರ ಸಖಆ  ಎಲದರನ?

ಸಎನ ಆರ  ಸಖಆ  ಎಲದರ,  ಕೇಸ  ನಂಬರ  ರಕಡರ.  ಸಎನ ಆರ  ಸಖಆ ಯ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣಗಳಗ

ನಕೋಡಲದ  ಅನನಆ  16  ಅಲಕಯ  ಸಖಆ ಯಗದ.  ಸಕಕ ಪಫ ವಗ  ಹಳವದದರ,  ಇದ  ಯವದೇ

ಪಡ ಕರಣವನನ  ಗುರತಸಬಹದದ ವಿಶಷನ  ಕೇಸ ಗುರತನ ಸಖಆ .  ಸಐಎಸ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೋಕೇಶನ ಮಲಕ

ಸಲಪ್ಲಿ ಸದ ಪಡ ತಯಲದ ಪಡ ಕರಣಕಯ  ಸಎನ ಆರ ಯನನ  ನಗದಪಡಸಲಗದ. ಇದ ರೈಲ ಟಕರ ಗಳಲಪ್ಲಿ

ಬಳಸವ  ಪಎನ ಆರ  ಸಖಆ ಯತಯ  ಇದ.  ಹಕಕೋರರ  ಮತಫ  ಜಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ

ಯರದರ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯಲದಗ ಅವರ ಪಡ ಕರಣವನನ  ಪತಫ ಹಚಚ್ಚ ಬಹದ.  

16  ಅಲಕಯ  ಸಎನಆರ  ಸಖಆ ಯ  ಈ  ಕಳಗ  ತಕೋರಿಸದ
ಭಗಗಳನನ  ಒಳಗೊಲಡದ.

(ರಜಆ  ಕಕೋಡ  )(ಜಲಪ್ಲಿ  ಕಕೋಡ  )(ನಆ ಯಲಯ  ಘಟಕ
ಕಕೋಡ )(ಪಡ ಕರಣ ದಖಲತ ಸಖಆ  )(ದಖಲತ ವಷರ )

(KA) (BC) (01) (023357) (2020)

ಸಸ್ಪ ಷನ  ತಳವಳಕಗಗ ವಿವಿಧ

ರಜಆ ಗಳ  (ಪಂಜಬ,

ಮಘಾಲಯ,  ತಮಳನಡ)

ಸಎನ ಆರ  ಸಖಆ ಯ

ಉದಹರಣಯನನ  ಇಲಪ್ಲಿ

ನಕೋಡಲಗದ. 
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7.2. ನಮಮ  ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಹಗ ತಳಯವದ : 

ದವೆ ಹೂಡವವರ  /  ವಕಕೋಲರ ಅಥವ ಯರದರ ಪಡ ತ ಪಡ ಕರಣದ ಸಎನ ಆರ ಸಖಆ ಯನನ
ಎರಡ ರಿಕೋತಯಲಪ್ಲಿ  ಪಡಯಬಹದ

 (i) ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲದ;  (ii) ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಯ ವೆಬ ಸರ ಲಲಕ ನಲದ;

7.3. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲದ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಪಡಯವದ ಹಗ:

ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಪಡಯಲ,  ನಕೋವ ಜಲಪ್ಲಿ ,  ನಆ ಯಲಯದ ಹಸರ ಮತಫ  ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ
ಅಥವ  ದಖಲತ ಸಖಆ  ಅಥವ  ಪಕಗರರ  ಹಸರಿನಂತಹ  ಯವದೇ  ಒಲದ  ವಿವರಗಳನನ
ಹಲದರಬಕ. 
ಪಡ ಕರಣ  ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ನಲದ  ಸಎನ ಆರ  ಸಖಆ ಯನನ
ಪಡಯವದ ಹಗ ಎಲದ ಹತ ಹತವಗ ನಕೋಡಕೋಣ. 
ಉದಹರಣ: ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಹಗ ಪಡಯವದ

ಹತ 1:   ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ

ಗ ಹಕೋಗ.

ಹತ 2:  ಮಖಆ  ಮನವಿನಲದ  ಪಡ ಕರಣದ

ಸಸ ತಯನನ  ಆಯಯ ಮಡ.

ಹತ 3:

 ಪಡ ಕರಣ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.
 ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ.
 ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ  ಆರಿಸ.
 ಪಡ ಕರಣದ ಪಡ ಕರವನನ  ಆಯಯ ಮಡ.
 ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಯನನ  ಭತರ ಮಡ.
 ವಷರವನನ  ಭತರ ಮಡ.
 ಗೊಕೋ ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.
 ನಆ ಯಲಯದ  ಹಸರಿನ  ಮಲ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡದ  ನಂತರ  ಪಡ ಕರಣದ  ವಿವರಗಳ
ಗೊಕೋಚರಿಸತಫ ವೆ.
OS/50/2017 ಅಲಡರ ಲೈನ ಮಡ, ನಕೋಲ
ಬಣಣ್ಣ ದಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸಲಗದ.

 ಪಡ ಕರಣದ  ವಿವರಗಳ  ಸಎನ ಆರ
ಸಖಆ ಯಲದಗ ಗೊಕೋಚರಿಸತಫ ವೆ.

 ನಮಮ  ಅನಕಲಕಯ ಗ ವಿವಿಧ ಹತಗಳ
ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ಗಳನನ  ಇಲಪ್ಲಿ  ಸೇರಿಸಲಗದ.

ಪಟ 14 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



7.4. ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ   ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕವದ ಹಗ :

ಈಗ ಸಎನಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯವ  ವಿಧಾನವನನ  ತಳಯಕೋಣ

ಹತ 1: ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಸಎನಆರ ಐಕನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.

ಹತ 2: ಸಎನಆರ ಸಖಆ  ನಮದಸ.

ಹತ 3: ಹಡಕ ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.

ಹತ 4: ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸವ ಈ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸತಫ ದ : - ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರ, ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ,

ಅಜರದರನ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ ವಿವರಗಳ,  ಪಡ ತವದ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ ವಿವರಗಳ,  ಕಯದ ವಿವರಗಳ,

ಪಡ .ವ.ವ. ವಿವರಗಳ, ಪಡ ಕರಣದ ವಿಚರಣ ಇತಹಸ, ಅಲತಮ ತಕೋಪರ / ಆದೇಶಗಳ. 

ಹತ 5: “ಪಡ ಕರಣ ವಿವರಗಳ” ಶಕೋಷಿರಕಯ ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.

ಹತ 6: ಇದ ಸಎನಆರ ಸಖಆ  ಸೇರಿದಂತ ಪಡ ಕರಣದ ಇತರ ವಿವರಗಳನನ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

(ನಮಮ  ಅನಕಲಕಯ ಗ ಹತ 1 ರಿಲದ 6  ಸಯ ಸಕೋನ?ಶರ?ಗಳನನ  ಇಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸಲಗದ)
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8. ವಿವಿಧ ಆಯಯ ಗಳನನ  ಬಳಸ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಹಡಕವದ :

ಕಳಗ  ತಳಸರವ  ಏಳ  ಆಯಯ ಗಳಲದಗ  ನಮಮ
ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಹಡಕ

i. ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ

ii. ದಖಲತ ಸಖಆ  

iii. ವಕಕೋಲ

iv. ಪಡ ಕರಣದ ಪಡ ಕರ

v. ಪಕಗರನ ಹಸರ 

vi. ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ

vii. ಕಯದ

viii. ಪವರಭವಿ ಅಜರ

ix. ಕೇವಿಯರ

ಸಎನಆರ  ಸಖಆ  ತಳದಲಪ್ಲಿ ದದದ ರ,  ಯವದೇ  ಆಯಯ ಗಳನನ  ಬಳಸಕಲಡ  ಪಡ ಕರಣವನನ

ಹಡಕಬಹದ.  ಈಗ  ನವ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತಯ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಮೊದಲ  ಆಯಯ ಯನನ  ನಕೋಡಕೋಣ,

ಅಲದರ ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸವದ.

ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಸ ತ ಪಡಯಲ
 → ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪನಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ.

 → ಯವದೇ ಒಲದ ಆಯಯ ಯ ಮಲ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.

 → ಆಯಯ ಗ ಅನಗುಣವದ ಪಟ ತರಯತಫ ದ.

 → ವಿವರಗಳನನ  ಭತರ ಮಡ.

 → ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ ಯನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ.

 → ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ   ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ, ಅದ ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸವನನ  ಮತಫ ಷನ  ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.

 → ನಕೋವ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದ ಶಕೋಷಿರಕಗಳಗನಗುಣವಗ ವಿವರಗಳನನ  ಮತಫ ಷನ  ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.
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8.1 ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸವದ :

ಈಗ ನವ ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಮೊದಲ ಆಯಯ ಯನನ  ನಕೋಡಕೋಣ,  ಅಲದರ “ಇ-ಕಕೋರರ ರ

ಸೇವೆಗಳ”  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ನ  ಪಡ ಕರಣ  ಸಖಆ

ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸವದ.

ಹತ 1:  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮನವಿನಲದ  ಪಡ ಕರಣ

ಸಸ ತಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ. 

ಹತ 2:  ರಜಆ  ಮತಫ  ಜಲಪ್ಲಿ ಯನನ  ಆಯಯ  ಮಡ.

ಹತ 3: ಪಡ ಕರಣ  ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡದಗ,  ಅದ  ಇಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸರವಂತ

ಫರರ  ಅನನ  ತರಯತಫ ದ  ಮತಫ  ಕಳಗನ

ವಿವರಗಳನನ  ಭತರ ಮಡ.

 ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ

 ಪಡ ಕರಣದ ಪಡ ಕರ 

 ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ

 ವಷರ

ಹತ 4: ವಿವರಗಳನನ  ಭತರ ಮಡದ ನಂತರ

ಗೊಕೋ ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ. 

ಹತ 5: ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ

ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ.

ಹತ 6:  ನವ ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ   ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ

ಮನ ಕಳಗನವಗಳಲದಗ ಪಡ ದಶರಸತಫ ದ.

(i) ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರ ;  (ii) ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ; (iii) ಅಜರದರ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ ವಿವರಗಳ ;

(iv) ಪಡ ತವದ ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ ವಿವರಗಳ ; (v) ಕಯದ ವಿವರಗಳ ; (vi) ಪಡ .ವ.ವ. ವಿವರಗಳ ;

(vii) ಅಧಕೋನ ನಆ ಯಲಯದ ಮಹಿತ ; (viii) ಪಡ ಕರಣದ ವಿಚರಣ ಇತಹಸ ;

(ix) ಮದಆ ಲತರ ಆದೇಶ ; (x) ಅಲತಮ ತಕೋಪರ / ಆದೇಶಗಳ ; 

(*  ಪಡ ತ  ಬರಿ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸವಗ  ರಜಆ ,  ಜಲಪ್ಲಿ ಯನನ  ಆಯಯ
ಮಡಲಗದಯ ಎಲದ ಖಚಿತ ಪಡಸಕಳಳ್ಳ . )

ಪಟ 17 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



8.2 ಫಲಲಗ ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸವದ:

ಪಡ ಕರಣ  ಸಸ ತಯಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಿರವ  ಎರಡನ  ಆಯಯ  ಎಲದರ  ದಖಲತ  ಸಖಆ  ಆಯಯ ಯನನ

ಬಳಸವದ.

ದಖಲತ ಸಖಆ  ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಸ ತ ಪಡಯಲ
 → ಪಡ ಕರಣ ಸಸ ತ ಆಯಯ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ. 
 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ.
 → ದಖಲತ ಸಖಆ  ಆಯಯ  ಮಲ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ.
 → ಡಡ ಪ ಬಕರ  ನಲದ ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ ಆಯಯ  ಮಡ
  → ದಖಲತ ಸಖಆ   ಮತಫ  ವಷರ ಭತರ ಮಡ.

 → ಹಕೋಗು  ಬಟನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದಗ,  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತ
ಕಣಲಸ್ಪ ಡತಫ ದ.

 → ನಕೋವ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದ  ಶಕೋಷಿರಕಗಳಗನಗುಣವಗ
ವಿವರಗಳನನ  ಮತಫ ಷನ  ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.

8.3 ಎಫಐಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸ ಹಡಕವದ:

ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ  ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಸ ತ ಪಡಯಲ

 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  

 → ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ   ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 

 → ಪೊಲಕೋಸ ಠಾಣ ಆಯಯ ಮಡ 

 → ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ  ಮತಫ  ವಷರ ನಮದಸ 

 → ಬಕ / ವಿಲೇವರಿಗಗ / ಎರಡೂ ರಡಯ ಬಟನ 
ಆಯಯ ಮಡ 

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ನಂತರ ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ ಯ ವಿವರ ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ 

 → ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಯ ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಪಡ ಕರಣದ 
ಇತಹಸವನನ  ಮತಫ ಷನ  ತರಯತಫ ದ.
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8.4 ವಕಕೋಲರ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸವದ:

ಈ ಆಯಯ ಯ ವಕಕೋಲರ ಸಹಯಕನಗ ಕಲಸ ಮಡವದರಿಲದ ಇದನನ  ಡಜಟಲ ಸಹಯಕ ಎಲದೇ

ಪರಿಗಣಿಸಬಹದ.  ಉದಹರಣಗ,  ವಕಕೋಲರ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಎಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯಗಳಲಪ್ಲಿ  ಎಷನ

ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಬಕ  ಉಳದವೆ  ಎಲಬುದನನ  ಈ  ಆಯಯ ಯ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ;  ಯವದೇ  ನದರಷನ

ದನಲಕದಂದ ಯವ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಟನ  ಮಡಲಗದ;  ಮತಫ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಯವ ಹತದಲಪ್ಲಿ ವೆ

ಎಲದ ಅವರ ಹಆ ಲಡ ಸರ ಗಳಲಪ್ಲಿ  24 * 7 ಪಡಯಬಹದ. ವಕಕೋಲರ ಈ ಹಡಕಟ ಆಯಯ ಯನನ  ಈ

ಕಳಗನ ಮರ ಆಯಯ ಗಳ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಬಳಸಬಹದ.

(i) ವಕಕೋಲರ ಹಸರನನ  ಬಳಸ ಹಡಕ

(ii) ಬರ ಕಕೋಡ ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸ ಹಡಕ

(iii) ದನಲಕವರ ಪಡ ಕರಣ ಪಟನ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ, ನದರಷನ  ದನದಲಪ್ಲಿ  ನದರಷನ  

ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಪಟನ  ಮಡಲದ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕ  

8.4.1 ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನಲದ ಹಡಕವದ:

ವಕಕೋಲರ  ತನನ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಎಷನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಬಕ  ಉಳದವೆ  ಅಥವ  ಅವರ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಎಷನ
ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ವಿಲೇವರಿ ಮಡಲಗದಯಲದ ತಳಯಲ
ಬಯಸದರ, ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನ ಈ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ
ಎಲಪ್ಲಿ  ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.  ಉದಹರಣಗ:  ಇಲಪ್ಲಿ
ತಕೋರಿಸರವ  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ
“ರಜಪಸ್ಪ ”  ಎಲದ  ಹಡಕದಗ  ತಮಳನಡನ
ತಂಜವೂರಿನಲಪ್ಲಿ  ಬಕ  ಇರವ  13  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ
ತಕೋರಿಸತಫ ದ ಮತಫ  ನಆ ಯಲಯವರ ಎಷನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ
ಬಕ  ಉಳದವೆ  ಎಲಬುದನನ   ತಕೋರಿಸತಫ ದ.  ಸಖಆ ಯನನ
ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ,  ಪಡ ಕರಣದ  ಇತಹಸದಲದಗ
ವಿಸಫ ರಿಸಬಹದದ ಸಪಣರ ಪಟನ ಯನನ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಸ ತ ಪಡಯಲ

 → ಪಡ ಕರಣ ಸಸ ತ ಆಯಯ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ 
 → ವಕಕೋಲರ ಆಯಯ  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ವಕಕೋಲರ ಹಸರ ಆಯಯ  ಮಡ ಹಸರ ನಮದಸ
 → ಬಕ / ವಿಲೇವರಿಗಗ / ಎರಡೂ ರಡಯ ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ 
 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ವಿವಿಧ ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಿರವ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಟನ  

ಮಡತಫ ದ 

 → ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.
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8.4.2. ಬರ  ಕಕೋಡ ಬಳಸ ಹಡಕವದ :

ವಕಕೋಲರ  ತಮಮ  ವಕಕೋಲರ  ಬರ  ಕಕೋಡ  ಬಳಸ  ತಮಮ  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಮತಫ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ
ಹಡಕಬಹದ. ಇದ  ಜಲಪ್ಲಿ ಯಲಪ್ಲಿ ನ  ಎಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯ  ಘಟಕಗಳಲಪ್ಲಿ  ಬಕ  ಇರವ  ಮತಫ
ವಿಲೇವರಿಯಗರವ  ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸತಫ ದ.  ಮಲದನ  ಪಆ ರದಲಪ್ಲಿ  ವಿವರಿಸದಂತ
ಬರ ಕಕೋಡ ಬಳಸ ದನಲಕವರ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ  ಸಹ ಹಡಕಬಹದ. ಇಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ ಬರ
ಕಕೋಡ ಎಲದರ ವಕಕೋಲರ ಅನನಆ  ಗುರತನ ಸಖಆ  ಎಲದ ಗಮನಸಳೆಯವದ ಮಖಆ  ಹಗ ಇದನನ
ಡೇಟಾ  ಬಸ ನಲಪ್ಲಿ  ಸರಿಯಗ ನಮದಸರಬಕ.  ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ ಬರ ಕಕೋಡ
ಸರಿಯಗ  ಪಡ ತಫಲಸತಫ ಲಪ್ಲಿ ವದರ,  ದಯವಿಟನ  ನಕೋವ  ನಕೋಲದಯಸಲಗರವ  ಸಬಂಧಪಟನ
ನಆ ಯಲಯಕಯ  ತಳಸ ತಮಮ  ಬರ ಕಕೋಡ ಸರಿಪಡಸಕಳಳ್ಳ . 

ಉದಹರಣ:  ಮಹರಷನ ಸ  ವಕಕೋಲ  ಅಗವರಲ

ಕ. ಡ. ಅವರ ಬರ ಕಕೋಡ ಹಡಕಟವ ಒಟನ

778 ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

ವಕಕೋಲರ ಬರ ಕಕೋಡ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣಗಳ

ಸಸ ತ ಪಡಯಲ
 → ಪಡ ಕರಣ ಸಸ ತ ಆಯಯ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ 

 → ವಕಕೋಲರ ಆಯಯ  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ವಕಕೋಲರ ಬರ ಕಕೋಡ ಆಯಯ  ಮಡ ಹಗ

ಬರ ಕಕೋಡ ನಮದಸ

→ ಬಕ / ವಿಲೇವರಿಗಗ / ಎರಡೂ ರಡಯ 

ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ 

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

→ ವಿವಿಧ ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ 

ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಿರವ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಟನ  

ತಕೋರಿಸತಫ ದ 

→ ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ 

ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.
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8.4.3 ದನಲಕವರ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ ಯನನ  ಬಳಸ ಹಡಕವದ (ವಕಕೋಲರ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ):

ವಕಕೋಲರ  ತನನ  ಹಸರಿನ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ

ತಳದಕಳಳ್ಳ ಲ  ಬಯಸದರ,  ಅಲದರ

ನಆ ಯಲಯಗಳಲಪ್ಲಿ  ಅವರ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  ಯವದೇ

ನದರಷನ  ದನಲಕದಂದ ಎಷನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಬರಲವೆ

ಎಲದ  ತಳದಕಳಳ್ಳ ಲ  ಬಯಸದರ,  ಆಗ  ಈ

ದನಲಕವರ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಆಯಯ ಯನನ

ಬಳಸಬಹದ,  ಮತಫ  ವಕಕೋಲರ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ

ರಚಿಸಬಹದ.  ವಕಕೋಲರ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯಲಪ್ಲಿ ನ

ಅನಕಲವೆಲದರ  ಅದ  ಪಟನ  ಮಡಲದ

ಪಡ ಕರಣಗಳ  ನದರಷನ  ದನಲಕ  ಹಗ  ಪಡ ಕರಣದ

ಹತವನನ   ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

ದನಲಕವರ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ ಯನನ  

(ವಕಕೋಲರ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ) ಬಳಸ ಹಡಕಲ 

 → ದನಲಕವರ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಪಟನ  ಆಯಯ  

ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ವಕಕೋಲರ ಬರ ಕಕೋಡ ನಮದಸ 

 → ದನಲಕ ಆಯಯ ಮಡ 

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ

→ ವಕಕೋಲರ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಅಲದರ, ನದರಷನ  

ವಕಕೋಲರ ಹಸರಿನ ದನಲಕವರ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  

ತಕೋರಿಸತಫ ದ.
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8.5. ಪಡ ಕರಣ  ಪಡ ಕರದ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯವದ:

ಒಬಬ್ಬ  ವಆ ಕಫ ಯ  ಪಡ ಕರಣ  ಪಡ ಕರದ  ಪಟನ ಯನನ

ಪಡಯಲ  ಬಯಸದರ,  ಈ  ಆಯಯ ಯನನ

ಬಳಸಬಹದ.  ಯವದದರ  ಒಲದ  ಪಡ ಕರವನನ

ಆರಿಸವ  ಮಲಕ,  ಪಡ ಕರಣದ  ಪಡ ಕರವರ

ಪಟನ ಯನನ  ಪಡಯಬಹದ.

ಈ  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ  ಮಡಲದ  ಪಡ ಕರಣವ

“ಮಲಮ ನವಿಗಳ”.  ಆದದ ರಿಲದ  ಮಲಮ ನವಿ  ಸೂರ

'ಎಎಸ' ಎಲದ ಪಟನ ಯಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸಲಗದ. ಅಲತಯ,

ಯವದೇ ಪಡ ಕರಣದ ಪಡ ಕರವನನ  ಆರಿಸವ ಮಲಕ,

ನಕೋವ  ಪಡ ಕರಣದ  ಪಡ ಕರವರ  ಪಟನ ಯನನ

ಪಡಯಬಹದ.

ವಿವಿಧ ಪಡ ಕರದ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕಲ
 → ಪಡ ಕರಣ ಪಡ ಕರ ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ ಆಯಯ ಯನನ  ಆರಿಸ 

 → ಪಡ ಕರಣ ಪಡ ಕರ ಆರಿಸ 

 → ವಷರವನನ  ಭತರ ಮಡ 

 → ಬಕ  /  ವಿಲೇವರಿಗಗ  ರಡಯ  ಬಟನ
ಆಯಯ ಮಡ 

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ನಂತರ  ಆಯಯ  ಮಡದ  ಪಡ ಕರಣ  ಪಡ ಕರದ
ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ 

 → ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಯ ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಪಡ ಕರಣ
ಇತಹಸವನನ  ಪಡಯವಿರಿ 

 → ಆಯ  ಶಕೋಷಿರಕಗಳ  ಮಲ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ  ಅದ
ಮತಫ ಷನ  ವಿವರಗಳಾಗ ವಿಸಫ ರಿಸತಫ ದ.
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8.6. ಪಕಗರರ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸವದ:

“ಪಟರ” ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಕಗರರ ಹಸರಿನ ಮಲಕ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕಬಹದ.

ಉದಹರಣಗ,  ಇಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸದ  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ಪಕಗರರ  ಹಸರಿನಲಪ್ಲಿ  “ರಂಗಸಸ ಮ”  ಯನನ

ಹಡಕಟಕಯ ಗ  ಬಳಸಲಗದ  ಹಗಗ  “ರಂಗಸಸ ಮ”  ಹಸರಿನ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗದ.

ಅಲತಯ,  ನಕೋವ  ವಿವಿಧ  ಹಸರಿಗಗ  ಪಕಗರರ  ಹಸರ  ಹಡಕಟ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಡಕಬಹದ.

ವಿವಿಧ ಪಕಗರರ ಹಸರಿನಲದ ಹಡಕಲ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ 
 → ಪಕಗರರ ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
  → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 
 → ವದ / ಪಡ ತವದಯ ಹಸರನನ  ಆಯಯ ಮಡ 
 → ವಷರವನನ  ನಮದಸ 
 → ಬಕ / ವಿಲೇವರಿಗಗ ರಡಯ ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ 
 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ನಂತರ ಪಕಗರರ ಹಸರಿನ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ  

ತಕೋರಿಸಲಗುತಫ ದ 
 → ನಂತರ ಅಗತಆ ವಿರವ ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸವನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ.

8.7. ಕಯದ ಪಡ ಕರ ಹಡಕ : 

ಕಯದಗಳ ಮಲಕ ಹಡಕಲ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  
 → ಕಯದ ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 
 → ಕಯದ ಆಯಯ ಮಡ 
 → ಬಕ / ವಿಲೇವರಿಗಗ / ಎರಡೂ ರಡಯ 

ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ 
 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 
 → ಆಯಯ  ಮಡದ ಕಯದಗ ಹಲದವ 

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ 
 → ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ ಯ ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ 

ಪಡ ಕರಣದ ಇತಹಸವನನ  ಮತಫ ಷನ  ತರಯತಫ ದ.
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8.8.  ಕೇವಿಯರ: 

ಕೇವಿಯರ ಹಡಕಟವ ಹಚಚ್ಚ ಗ ಬಳಕಯಗುವ ಆಯಯ ಯಗದ. ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ  ಯವದೇ 

ವಆ ಕಫ  ಅಥವ ಆಸಫ ಯ ವಿರದದ್ಧ  ಬಕ ಉಳದರವ ಕೇವಿಯರ ಅನನ  ತಳಯಲ ಈ ಆಯಯ ಯನನ  

ಬಳಸಬಹದ. 

ಕೇವಿಯರ ಮಲಕ ಹಡಕಲ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 

 → ಹಡಕಟ ಪಡ ಕರವನನ  ಆಯಯ  ಮಡ 

 → ಕೇವಿಯಟರ ಹಸರ ನಮದಸ 

 → ಕೇವಿಯಟಕೋ ಹಸರ ನಮದಸ

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಆಯಯ ಗ ಹಲದವ ಕೇವಿಯರ ಗಳನನ  ಪಡ ದಶರಸಲಗುತಫ ದ 

 → ಕೇವಿಯರ ಸಖಆ ಯ ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಪಣರ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.
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8.9.  ಪವರಭವಿ ಅಜರ ಸಖಆ ಯ ಮಲಕ ಹಡಕವದ :

ಈ  ಆಯಯ ಯ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ಹರಚ್ಚ  ಬಳಕಯ  ಮತಫ  ತೃಪಫ ಕರವದ  ಆಯಯ ಯಗದ.

ಹಿಲದನ ಆವೃತಫ ವ ಈ ಆಯಯ ಯನನ  ಹಲದರಲಲಪ್ಲಿ .  ಆದರ ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ಜಮಕೋನ,

ರಿಮಲಡ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದೇ ಎಲಬ ಹಲವ ಬಡಕಯತಫ . ಹಗಗ ಈ ಆವೃತಫ ಯನನ  ಈ

ಉಪಯಕಫ  ಆಯಯ ಯಲದಗ  ನವಿಕೋಕರಿಸಲಗದ.  ನಮಮ  ಮೊಬೈಲ  ಫಕೋನನ  ಒಲದ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ನಲದಗ

ಪವರಭವಿ ಅಜರ ವಿವರ, ಬಂಧನ, ಜಮಕೋನ ಇತರ ಮಹಿತಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ. 

8.9.1.  ಜಮಕೋನ ಸಸ ತಯನನ  ಹಗ ತಳಯವದ:

ಜಮಕೋನ ಸಸ ತ ತಳಯಲ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  

 → ಪವರ ವಿಚರಣ ಆಯಯ  ಮಡ 

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 

 → ಪೊಲಕೋಸ ಠಾಣ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಪಡ .ವ.ವ.  ಸಖಆ  ಮತಫ  ವಷರ ನಮದಸ 

 → ಜಮಕೋನ - ರಡಯಕೋ ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಜಮಕೋನ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.
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8.9.2.  ರಿಮಲಡ ಸಸ ತಯನನ  ಹಗ ತಳಯವದ:

ಯವದೇ  ವಆ ಕಫ ಯನನ  ವಶಕಯ  ತಗದಕಲಡ  ಆತನನನ  ರಿಮಲಡ  ಮಡಲಗದಯ  ಇಲಪ್ಲಿ ವ

ಎಲಬುದನನ  ತಳಯಲ  ಬಯಸದರ  ಈ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಬಹದ.  ಇದ  ಬಂಧತ  ವಆ ಕಫ ಯ

ಕಟಲಬದ ವಕಕೋಲರಿಗ ಬಹಳ ಉಪಯಕಫ ವದದ. ಅವರ ಎಫಐಆರ ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ

ರಿಮಲಡ ಸಸ ತಯನನ  ಪರಿಶಕೋಲಸಬಹದ. 

ಉದಹರಣಗ: ನದರಷನ  ಪೊಲಕೋಸ ಠಾಣಯಲಪ್ಲಿ  - ಎಫ ಐಆರ ಸಖಆ  2672020 ರ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಯವದೇ

ವಆ ಕಫ ಯ  ರಿಮಲಡ  ಆಗದಯ  ಎಲದ  ತಳಯಬಹದ.  ರಿಮಲಡ  ಫಲತಲಶವನನ  ಪಸಆರ  :

ಪೊಲಕೋಸ  ಕಸನ ಡ  ರಿಮಲಡ  ;  ಎಲಸಆರ: ಮಆ ಜಸನ ಕೋರಿಯಲ  ಕಸನ ಡ  ರಿಮಲಡ  ಪಡ ಕರ

ತಕೋರಿಸಲಗುತಫ ದ.

ಬಂಧನ ಸಸ ತ ತಳಯಲ
 → ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  

 → ಪವರ ವಿಚರಣ ಆಯಯ  ಮಡ 

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 

 → ಪೊಲಕೋಸ ಠಾಣ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಪಡ .ವ.ವ.  ಸಖಆ  ಮತಫ  ವಷರ ನಮದಸ 

 → ರಿಮಲಡ - ರಡಯಕೋ ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಿಮಲಡ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.
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8.9.3.  ಪವರ ವಿಚರಣ ಅಜರ ಸಸ ತಯನನ  ಹಗ ತಳಯವದ:

ಕಳಳ್ಳ ತನದ ಸದಭರದಲಪ್ಲಿ  ಆಸಫ ಯನನ  ಮರಪಡಯಲಗದದ ರ ಹಗ  ಪವರ ವಿಚರಣ ಹತದಲಪ್ಲಿ

ಆಸಫ ಯ  ಮಲಕೋಕರ  ಆಸಫ ಯ  ಮಧಆ ಲತರ  ಪಲರಗಗ  ಅಜರ  ದಖಲಸದದ ರ,  ಅಲತಹ  ಅಜರಗಳ

ಸಸ ತಯನನ  ಸಹ ಈ ಆಯಯ ಯ ಮಲಕ ಪಡಯಬಹದ. 

ಅಜರ ಸಸ ತ ತಳಯಲ

ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ರಜಆ , ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ ಮಡ  

 → ಪವರ ವಿಚರಣ ಆಯಯ  ಮಡ 

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರವನನ  ಆರಿಸ 

 → ಪೊಲಕೋಸ ಠಾಣ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಪಡ .ವ.ವ. ಸಖಆ  ಮತಫ  ವಷರ ನಮದಸ 

 → ಅಜರ - ರಡಯಕೋ ಬಟನ ಆಯಯ ಮಡ

 → ಹಕೋಗು ಬಟನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಒಟನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ 

 → ಅಜರ ವಿವರಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.
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9. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಮಲಕ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಪಡಯವದ :

ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ  ಪಡಯವದ  ವಕಕೋಲರ,  ದವೆ  ಹೂಡವವರ  ಮತಫ

ನಆ ಯಧಕೋಶರಿಗ ಸಮನವಗ ಉಪಯಕಫ  ಆಯಯ ಯಗದ. ಮರ ತರಹದ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  (i) ಯವದೇ

ನಆ ಯಲಯದ ದವಣಿ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  (ii)ಯವದೇ ನಆ ಯಲಯದ ಅಪರಧಕ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  (iii)

ವಕಕೋಲರ  ಅನಸ ಯ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ,  ಎಲಪ್ಲಿ ವನೂನ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ನಲಪ್ಲಿ

ಪಡಯಬಹದಗದ.

ದವಣಿ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಮತಫ  ಅಪರಧಕ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ  ಈ “ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ” ಆಯಯ ಯ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ

ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ.  ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಹಡಕಟದ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಲಭಆ ವಿರವ ವಕಕೋಲರ ಆಯಯ ಯ ಮಲಕ

ವಕಕೋಲರ ಅನಸ ಯ ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ  ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ,ಇದನನ  "ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸ

ಹಡಕ" ಎಲಬ ವಿಷಯದ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ವಿವರಿಸಲಗದ.  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸವದರಿಲದ,

ಒಬಬ್ಬ  ವಆ ಕಫ ಯ ತನನ  ಪಡ ಕರಣವನನ  ನದರಷನ  ದನದಲಪ್ಲಿ  ಪೊಕೋಸನ  ಮಡಲಗದಯ ಅಥವ ಇಲಪ್ಲಿ ವ

ಎಲಬುದನನ  ಖಚಿತ ಪಡಸಕಳಳ್ಳ ಬಹದ. ನಆ ಯಧಕೋಶರ, ಸಬಬ್ಬ ಲದಗಳ, ವಕಕೋಲರಿಗ ಇದ ಉಪಯಕಫ

ಸಮಯ  ನವರಹಣ  ಸಧನವಗದದ ,  ಅದರ  ಮಲಕ  ಯವದೇ  ನದರಷನ  ದನದಲಪ್ಲಿ  ಎಷನ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಪಟನ ಮಡಲಗದ ಎಲಬುದನನ  ಅರಿತ ದನದ ಕಲಸವನನ  ಯಕೋಜಸಬಹದ ಮತಫ

ಈ ಡೇಟಾವನನ  ಈಗ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ  ಮಲಕ ಹಆ ಲಡ ಸರ ಗಳಲಪ್ಲಿ  ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ.

ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಪಡಯಲ 

ವಆ ಜಆ  ಪಟನ  ಚಿಹನ ಯನನ  ಒತಫ .

 → ರಜಆ  / ಜಲಪ್ಲಿ  ಆಯಯ  ಮಡ.

 → ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ ಆಯಯ  ಮಡ.

 → ನಆ ಯಲಯದ ಹಸರ ಆಯಯ  ಮಡ.

 →      ಕಆ ಲಲಡರ ನಲದ ವಆ ಜಆ ಪಟನ

 ದನಲಕವನನ ಆಯಯ ಮಡ

 →        ದವಣಿ ಅಥವ ಅಪರಧಕ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ, 

   ಆಗ ದವಣಿ /       ಅಪರಧಕ ವಆ ಜಆ ಪಟನ

ಪಡ ದಶರತವಗುತಫ ದ. 

 →      ಕರಣ ಪಟನ ಯಲಪ್ಲಿ ರವ ನದರಷನ

     ಪಡ ಕರಣಗಳನನ ಹಡಕಟ ಪಟನ ಗ

 ಮಲಕವೂಹಡಕಬಹದ.
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10. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಆಯಯ  :

ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ಆಯಯ ಯ ವಕಕೋಲರ ಮತಫ  ದವೆ

ಹೂಡವವರಿಗ  ಅತಆ ಲತ  ಆಕಷರಕ  ಮತಫ

ಉಪಯಕಫ  ಆಯಯ ಗಳಲಪ್ಲಿ  ಒಲದಗದ ಏಕಲದರ ಇದ

ಡಜಟಲ ವೈಯಕಫ ಕ ಪಡ ಕರಣ ಡೈರಿಯತ ಕಯರ

ನವರಹಿಸತಫ ದ.  ಇದ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ

ಲಭಆ ವಿರವ  ವಿಶೇಷ  ಲಕಣವಗದ.  ದವೆ

ಹೂಡವವರ ಅಥವ ವಕಕೋಲರ ಅವನ  /  ಅವಳ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ

ಉಳಸಬಹದ  ಮತಫ  ಸಗಡ ಹಿಸ  ತಮಗ

ಅಗತಆ ವಿದದ ಗ ವಿವರಗಳನನ  ನಕೋಡಬಹದ.

10.1. "ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳಗ" ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಗ ಸೇರಿಸಬಹದ:

ನಕೋವ "ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ" ಪಟನ ಗ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಸೇರಿಸಲ ಬಯಸದರ ಈ ಹತಗಳನನ  ಅನಸರಿಸ. 

ಹತ 1: ನಮಗ ಬಕದ ಪಡ ಕರಣವನನ  ಇ-ಕಕೋಟರ ರ

ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ ಬಳಸ ಹಡಕ. 

ಹತ 2: ಸಯ ಸಕೋನ   ಶರ ನಲಪ್ಲಿ   ತಕೋರಿಸದಂತ

ಬಲಮಲಫ ದಯಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣ ಸೇರಿಸ ಎನನ ವ ಬಟನ 

ಕಣುತಫ ದ. 

ಹತ 3: 'ಪಡ ಕರಣ  ಸೇರಿಸ'  ಬಟನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ

ಹಡಕದ ಪಡ ಕರಣವ ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳಗ ಸೇರತಫ ದ 

ವಕಕೋಲರ  ಅಥವ  ಸಹಯಕ  ವಕಕೋಲರ  ತಮಮ

ಕಚರಿಯ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  "ನನನ

ಪಡ ಕರಣಗಳಲಪ್ಲಿ " ಸೇರಿಸಬಹದ ಮತಫ  ಅವರ ಕಚರಿ

ಪಡ ಕರಣದ  ಡಜಟಲ  ದನಚರಿಯನನ

ನವರಹಿಸಬಹದ.  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ನವಿಕೋಕರಣ  ಮತಫ

ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯಬಹದ. ಹಿರಿಯ ವಕಕೋಲರ ಪಡ ಮಖ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ತವ ಸೇರಿಸಬಹದ ಮತಫ

ಕರಿಯರ  ಅಥವ  ಸಹಯಕ  ವಕಕೋಲರ  ಸಹಯವಿಲಪ್ಲಿ ದ  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತಯನನ

ಗಮನದಲಪ್ಲಿ ರಿಸಕಳಳ್ಳ ಬಹದ.  ಪಡ ಕರಣದ  ಸಸ ತಯನನ  24  *  7  ಕಲ ನಕೋಡಬಹದ.  ದವೆ

ಹೂಡವವನ, ಪಡ ಸಕಆ ಟರ ಗಳ,  ಕಕೋರರ ಪೊಲಕೋಸ ಕನ ಸನ ಬಲ,  ತನಖಾ ಅಧಕರಿಗಳ, ಸಕರರಿ
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ಅಜರದರರ ಸಹ ಈ “ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ” ಪಟನ ಯನನ  ಬಳಸಬಹದ ಮತಫ  24 * 7 ಅವಗಳ ಮಹಿತ

ಪಡಯಬಹದ.

10.2. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳಲದ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಗ
ತಗದಹಕವದ :

"ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳಲದ"  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ತಗಯಬಕದಲಪ್ಲಿ

ಸದರಿ  ಪಡ ಕರಣವನನ  ಆಯಯ  ಮಡಬಕ  ಹಗ  ಪಕಯ ದ

ಸಯ ಸಕೋನ  ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸದಂತ  ಬಲ  ಮಲಫ ದಯಲಪ್ಲಿ

'ಪಡ ಕರಣವನನ  ತಗದಹಕ'  ಆಯಯ  ಕಣುತಫ ದ.  ಇದನನ

ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ  ಸದರಿ  ಪಡ ಕರಣವ  ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ

ಪಟನ ಯಲದ ಪಡ ಕರಣವನನ  ತಗದಹಕತಫ ದ.

10.3. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳಲಪ್ಲಿ  ಹಡಕವದ :

"ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ"  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಒಬಬ್ಬ ರ  ಹಲವರ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಲದರವಗ  ಅದನನ  "ನನನ

ಪಡ ಕರಣಗಳ"  ಒಳಗ ಲಭಆ ವಿರವ ಹಡಕಟ ಆಯಯ ಯನನ

ಬಳಸಕಲಡ  ಹಡಕಬಹದ.  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ

ತಕೋರಿಸರವಂತ  ಹಡಕಟ  ಟಾಆ ಬ ನಲಪ್ಲಿ  ಹಸರ  ಅಥವ

ಪಡ ಕರಣ ಸಖಆ  ಟೈಪ ಮಡವ ಮಲಕ ಹಡಕಬಹದ.

10.4. ರಿಫಡ ಶ (ಮರಚತರಿಸ) ಬಟನ  :

ರಿಫಡ ಶ  ಬಟನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ  'ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ'

ನವಿಕೋಕರಿಸತಫ ವೆ. (ಅಪ ಡೇರ  ಆಗುತಫ ವೆ).  ಇಲದನ ಪಡ ಕರಣಗಳ

ಆಯಯ ಯ  ಪಕಯ ದಲಪ್ಲಿ  ನವಿಕೋಕರಿಸವ  ಬಟನ  ಇದದ ,  ನನನ

ಪಡ ಕರಣಗಳಲಪ್ಲಿ  ಸಗಡ ಹಿಸದ  ಮಹಿತ  ನವಿಕೋಕರಣ  ಆಗುತಫ ದ.

ಒಲದ ವಳೆ ಸಪಕರದ ತಲದರ ಇದದ  ಪಡ ಕರಣ ನವಿಕೋಕರಣ

ಆಗದೇ  ಇದದ ರ  ಆಆ ಪನಲದ  “ಸಪಕರ  ದಕೋಷ”  ತಲದರ

ಎಲದ ತಕೋರಲಸ್ಪ ಡತಫ ದ.
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10.5. ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ - ದನಲಕವರ / ಜಲಪ್ಲಿ ವರ ಪಡ ದಶರನ ಆಯಯ : 

ನವಿಕೋಕೃತ (ಅಪ ಡೇಟೆಡ )  ಇ-ಕಕೋಟರ ರ ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪನಲಪ್ಲಿ  ಜಲಪ್ಲಿ ವರ ಮತಫ  ದನಲಕವರ

ಆಯಯ ಯಲಪ್ಲಿ  ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ ತಕೋರವ ಅವಕಶ ಇದ. 

ಉದಹರಣಗ:  ದನಲಕವರ  ಆಯಯ  ಮಡದಲಪ್ಲಿ  ಎಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ದನಲಕದ  ಪಡ ಕರ

ತಕೋಪರಡತಫ ವೆ.  ವಕಕೋಲರಿಗ  ಅಥವ  ಸಹಯಕ  ವಕಕೋಲರಿಗ  ಡಜಟಲ  ಡೈರಿ  ರಿಕೋತ  ಈ  ಆಯಯ

ಸೂಕಫ ವಗರತಫ ದ. ಅದೇ ರಿಕೋತ ಜಲಪ್ಲಿ ವರ ಪಡ ದಶರನ ಆಯಯ  ಸಹ ಲಭಆ ವಿದ.

ದನಲಕವರ  /  ಜಲಪ್ಲಿ ವರ ಆಯಯ ಯ ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ  ಈ ಕಳಗನಂತ ಇರತಫ ದ ಮತಫ  ಪಡ ಕರಣ

ಸಖಆ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ  ಪಡ ಕರಣದ  ಪಣರ  ವಿವರಗಳ  ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಆಯಯ  ಮಲಕ

ತರಯಲಸ್ಪ ಡತಫ ವೆ.  
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10.6. ಕಆ ಲಲಡರ: 

"ನನನ  ಪಡ ಕರಣಗಳನನ "  ಕಆ ಲಲಡರ ಸಸ ರಪದಲಪ್ಲಿ  ಸಹ ವಿಕೋಕಕ ಸಬಹದ. ಇದ ದನಲಕವರ ಬಕ

ಉಳದರವ ಪಡ ಕರಣಗಳ ಸಖಆ ಯನನ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ.  ಈ ಸಖಆ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಜಲಪ್ಲಿ ವರ

ಬಕ ಉಳದರವ ಪಡ ಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನನ  ತಕೋರತಫ ದ.  

ಉದಹರಣಗ : ಕಆ ಲಲಡರ ನಲಪ್ಲಿ  ಸಪನ ಲಬರ 4 ರಂದ 3

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ತಕೋರಿಸಲಗದ.  ಇದನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡದರ,  ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಬಕ  ಇರವ  ಜಲಪ್ಲಿ

ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

ಈ ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ಅಹಮದಬದ, ಗುಜರತ್ (1) ; 

ಬಪರಟಾ, ಅಸರ ಲ (1) ; 

ಭವನಗರ, ಗುಜರತ್ (1) ಎಲದ ತಕೋರಿಸಲಗದ.

ಅಹಮದಬದ, ಗುಜರತ್ (1)  ಮಲ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳನನ  ತಕೋರಿಸತಫ ದ.

ಪಟ 32 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಆಪ



 11. ಬಆ ಕಪ ಸಲಭಆ

 ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ಬಆ ಕಪ ಸಲಭಆ ವನನ

ಒದಗಸತಫ ದ.  ಇದ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನ  ಹರಚ್ಚ

ಬಡಕಯ  ವೈಶಷನ ಆ ವಗದ.  ರಫಫ  ಮತಫ  ಆಮದ

ಆಯಯ ಯ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಮೊಬೈಲ  ಸಧನದಲಪ್ಲಿ  ಉಳಸದ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಬಆ ಕಪ  ಮಡಬಹದ.  ನಮಮ

ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ನಕೋವ  ಅನಕ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಉಳಸದದ ರ  ಮತಫ  ನಕೋವ  ಹಸ

ಮೊಬೈಲ  ಫಕೋನ  ಪಡಯತಫ ದದ ರ  ಈ  ರಫಫ  ಮತಫ

ಆಮದ  ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸ  ಹಸ  ಮೊಬೈಲ

ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ  ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡಬಹದ.

 ಮನ  ಬಟನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡವ  ಮಲಕ,  ಈ

ಬಆ ಕಪ ಆಯಯ ಯನನ  ಪಡ ವಶಸಬಹದ. ಮನ ಬಟನ

ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ,  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸದಂತ ರಫಫ

ಮತಫ  ಆಮದ  ಆಯಯ ಯ  ಮನಗಳ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ

ಲಭಆ ವಿದ.  ಒಮಮ ಯದರ  ನಮಮ  ಪರಕರಣಗಳ

ಪಟನ ಯನನ  ರಫಫ  ಮಡಕಲಡ  ಡೇಟಾವನನ

ಮೊಬೈಲ  ಅಥವ  ಗಗಲ  ಡಡ ಡ್ರೈವ್  ಅಥವ

ಇಮಲ ನಲಪ್ಲಿ  ನಯಮತವಗ  ಇಡವದ  ಅತಆ ಗತಆ .  ನಕೋವ  ಡೇಟಾವನನ  ರಫಫ  ಮಡದಗ  ಮತಡ ,

ಅಗತಆ ವಿದದ ಗ  ಅದನನ  ಆಮದ  ಮಡಕಳಳ್ಳ ಬಹದ.  ಉದಹರಣಗ:  ಮೊಬೈಲ  ಫಕೋನ

ಬದಲಯಸವಗ ಅಥವ ಆಕಸಮ ಕ ಡೇಟಾ ನಷನ ವದಗ, ಆಮದ ಮಡಲ ಬಳಸಲಗುತಫ ದ. ನಮಮ

ಡೇಟಾವನನ  ನಕೋವ ರಫಫ  ಮಡದ ಹರತ,  ನಕೋವ ಅದನನ  ಆಮದ ಮಡಲ ಬಳಸಲಗುವದಲಪ್ಲಿ .

ಆದದ ರಿಲದ ನಮಮ  ಡೇಟಾವನನ  ಮೊಬೈಲ ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ  ರಫಫ  ಮಡಲ ಮರಯಬಡ.
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 11.1 ರಫಫ ಆಯಯ :

ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ಮನ  ಪಟನ ಯ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ

ರಫಫ  ಆಯಯ  ಲಭಆ ವಿದ.  ರಫಫ  ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡದಗ,  ಕಡತಗಳನನ  ಎಲಪ್ಲಿ  ರಫಫ  ಮಡಬಕಲದ

ಅದ  ಕೇಳತಫ ದ.  ನಮಮ  ಕಡತಗಳನನ  ನಕೋವ  ಇಮಲ

ಅಥವ  ಗಗಲ  ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲಪ್ಲಿ  ಅಥವ  ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ ಯ

ಸಗಡ ಹಿಸಬಹದ ಅಥವ ರಫಫ  ಮಡಬಹದ ಅಥವ

ಹಚಿಕಳಳ್ಳ ಬಹದ.  ನಕೋವ  ಗಗಲ  ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲಪ್ಲಿ

ಸಗಡ ಹಿಸವಗ  ಗಗಲ  ನಲದ  ಭದಡ ತ  ಪಡ ಶನ ಗಳನನ

ಪಡಯಬಹದ. ಈ ಭದಡ ತ ಪಡ ಶನ ಗಳನನ  ಒಪಸ್ಪ ಕಲಡ ನಂತರ ಬಆ ಕಪ ಅನನ   ಗಗಲ ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲಪ್ಲಿ

ಸಗಡ ಹಿಸಲಗುವದ. ಅಗತಆ ವಿದದ ಗ, ಗಗಲ ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲದ ಬಆ ಕಪ ಅನನ  ಹರ ತಗಯಬಹದ.

ಸಲಭವಗ  ಅಥರಮಡಕಳಳ್ಳ ಲ  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ

ತಕೋರಿಸದಂತ  ಕಡತಗಳನನ  ರಫಫ  ಮಡಲ  ಕಳಗ

ಹಳಲದ ಮರ ಆಯಯ ಗಳ, ಅಲದರ 

(I) ಇಮಲ ನಲದಗ ಹಚಿಕಳಳ್ಳ ;

(ii) ಡಡ ಡ್ರೈವ್ (ಗಗಲ) ಗ ಉಳಸ;

(iii)  ಈ  ಸಧನದಲಪ್ಲಿ  ಉಳಸ,  ಅಲದರ  ಮೊಬೈಲ

ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ  ಉಳಸವದ.

ಈ  ಮರ  ಆಯಯ ಗಳಲಪ್ಲಿ  ಯವದದರ  ಒಲದನನ

ಬಳಸವ  ಮಲಕ,  ನಮಮ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ

ಸಗಡ ಹವಗರವ  ಡೇಟಾವನನ  ನಕೋವ  ರಫಫ

ಮಡಬಹದ ಮತಫ  ಅದನನ  .txt ಕಡತ ಸಸ ರಪದಲಪ್ಲಿ

ಉಳಸಬಹದ.  ರಫಫ  ಮಡದ  ನಂತರ,  ಇಲಪ್ಲಿ

ತಕೋರಿಸರವಂತ  ಮೊಬೈಲ ನಲಪ್ಲಿ  “ಯಶಸಸ ಯಗ

ಸೇರಿಸಲಗದ”  ಎಲಬ  ಎಚಚ್ಚ ರಿಕಯನನ  ಪಡಯತಫ ಕೋರಿ.

ಹಳದ  .txt  ಕಡತವನನ  ಮೊಬೈಲ  ಸಗಡ ಹಣಯಲದ

ಹರತಗಯಬಹದ.
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11.2. ಆಮದ ಆಯಯ :

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ಬಳಕದರರಿಲದ

ಆಮದ  ಆಯಯ ಯ  ಹರಚ್ಚ  ಬಡಕಯ

ವೈಶಷನ ಆ ವಗದ.  ನಮಮ  ಫಕೋನ

ಬದಲಯಸಬಕ ಅಥವ ನಮಮ  ಫಕೋನ ಡೇಟಾ

ಕಡ ಆ ಶ  ಆದಗ  ಏನ  ಮಡಬಕ?  ಎಲದ

ಯಕೋಚಿಸತಫ ದದ ರ,  ಈ  ಆಮದ  ಆಯಯ ಯ

ಪಡ ಯಕೋಜನಕರಿಯಗದ.  ಈ  ಆಮದ

ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸ  ನಮಮ  ಹಸ  ಫಕೋನ ಗ

ಬಆ ಕಪ  ಡೇಟಾವನನ  ಪಡಯಬಹದ.  ಒಲದ

ವಳೆ  ಫಕೋನ ನಲದ  ಡೇಟಾ  ತಪಸ್ಪ ಗ  ಅಳಸ

ಹಕೋದಗ,  ಆಮದ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಬಹದ

ಮತಫ  ಡೇಟಾವನನ  ಮರಸಸ ಪಸಬಹದ. 

ಆಮದ ಐಕನ ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡ ಎರಡ

ಆಯಯ ಗಳಲದ ಡೇಟಾವನನ  ಆಮದ

ಮಡಕಳಳ್ಳ ಬಹದ.

(i) ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲದ ಆಮದ ಮಡ ;

(ii) ಈ ಸಧನದಲದ ಆಮದ ಮಡ.

ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸದಂತ  "ಆಮದ"

ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಎರಡ ಆಯಯ ಗಳವೆ.  ಒಮಮ ಯದರ

ಗಗಲ  ಡಡ ಡ್ರೈವ್ ನಲದ  ಬಆ ಕಪ  ಡೇಟಾವನನ

ಆಮದ  ಮಡ  ಎಲದ  ಸಲಹ  ನಕೋಡತಫ ರ.

ಡೇಟಾವನನ  ಆಮದ  ಮಡಲ  ಗಗಲ  ಡಡ ಡ್ರೈವ್ 

ಕೇಳವ  ಅನಮತ  ಪಡ ಶನ ಗ  ನಕೋವ  ಅನಮತಸ

ಎಲದ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡಬಕ.  ಆಮದ  ಆಯಯ

ಪಣರಗೊಲಡ  ನಂತರ,  ನಕೋವ  "ಪಡ ಕರಣಗಳನನ

ಯಶಸಸ ಯಗ  ಆಮದ  ಮಡಲಗದ"  ಎಲಬ

ಎಚಚ್ಚ ರಿಕ  ಸದೇಶವನನ  ಪಡಯತಫ ಕೋರಿ.  ಹಿಕೋಗಗ,

ನಕೋವ  ನಮಮ  ಹಳೆಯ  ಮೊಬೈಲ  ಫಕೋನ ನಲದ

ಬಆ ಕಪ ಡೇಟಾವನನ  ಹಸ ಮೊಬೈಲ ಫಕೋನ ಗ

ಆಮದ  ಮಡಕಳಳ್ಳ ಬಹದ  ಅಥವ  ಪನ

ಸಸ ಪಸಕಳಳ್ಳ ಬಹದ. 
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12. ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಬಳಸ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ ಪಡಯವದ:

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸವಿಕೋರಸಸ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಬಳಸವಗ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತ ಪಡಯಲ ಅಥವ ಪಡ ಕರಣ

ನವಿಕೋಕರಣಗಳನನ  ಪಡಯಲ  ನಕೋವ  ಬಯಸದಗಲಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ಕರಣ  ಸಖಆ  ಅಥವ  ಕೇಸ  ನಂಬರ

ರಕಡರ  (ಸಎನಆರ)  ಸಖಆ ಯನನ  ಟೈಪ  ಮಡಲ  ಕಲವರ  ಕಷನ ಪಡಬಹದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ

ಮೊಬೈಲ  ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನ ಆಯಯ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ ಪಡ ಕರಣದ ವಿವರಗಳನನ

ಪಡಯವ ಮತಫ ಲದ ಸಲಭ ಮಗರವಿದ.

12.1. ಹತ 1: ನಮಮ  ಪಡ ಕರಣದ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಪಡಯವದ: 

ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ನ  ಪಡ ಕರಣ  ಇತಹಸದ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಅಥವ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ

ಸೇವೆಗಳ  ವೆಬ ಸರ  https://ecourts.gov.in  ನ  ಪಡ ಕರಣ  ಇತಹಸದ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ನಮಮ  ಪಡ ಕರಣದ

ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಪಡಯರಿ.

12.2. ಹತ 2: ಕಆ ಆರ  ಕಕೋಡ  ಮದಡ ಸ ಅದನನ  ಡಕರ  ನಲಪ್ಲಿ  ಅಲಟಸವದ :

ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ನ ಮದಡ ಣವನನ  ತಗದಕಲಡ ಅದನನ  ಪಡ ಕರಣದ ಕಡತಗಳಲಪ್ಲಿ  ಅಲಟಸಬಹದ.

12.3. ಹತ 3: ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನ ಮಡ : 

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಅಲತಗರತವಗರವ “ಸಯ ಆ ನ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ” ಆಯಯ ಯನನ
ಬಳಸವದರಿಲದ  ಪಡ ಕರಣದ  ಡಕರ ನಲಪ್ಲಿ  ಅಲಟಸಲದ  ಕಆ ಆರ  ಕಕೋಡ  ಅನನ  ಸಯ ಆ ನ  ಮಡ
ತಕಣವ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯಬಹದ. ಈ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ಸಯ ಆ ನಲಗ ಸಲಭಆ ವ ಹಚಿಚ್ಚ ನ
ಸಖಆ ಯ ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಹಲದರವ ವಕಕೋಲರ ಕಚರಿ,  ಕಂಪನಗಳ ಹಗ ಸಕರರಿ ಸಸಸ ಗಳಗ
ಪಡ ಯಕೋಜನಕರಿಯಗದ.  ಅವರ ಕಆ ಆರ ಕಕೋಡ ನ ಮದಡ ಣವನನ  ತಮಮ  ಪಡ ಕರಣದ ಕಡತಗಳಲಪ್ಲಿ
ಅಲಟಸಬಹದ  ಮತಫ  ಎಲಪ್ಲಿ  ವಿವರಗಳನನ  ಪನ  ನಮದಸದ  ಕೇವಲ  ಅವರ  ಮೊಬೈಲ  ಆಪ-
ಸಯ ಆ ನ  ಕಆ ಆರ  ಕಕೋಡ  ಆಯಯ ಯಲದಗ  ಸಯ ಆ ನ  ಮಡ  ಪಡ ಕರಣದ  ವಿವರಗಳನನ  ತಸ ರಿತವಗ
ಪಡಯಬಹದ.
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13  ಇಲಟರರರ  ಸಲಭಆ  ಇಲಪ್ಲಿ ದದದ ಗ  ಎಸ.ಎಲ.ಎಸ.  ಮಲಕ  ಪಡ ಕರಣದ
ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯವದ:

ನಮಮ  ದೇಶದಲಪ್ಲಿ ,  50% ಕಯ ಲತ  ಹರಚ್ಚ
ಜನರ  ಇಲಟರರರ  ಅವಕಶವನನ
ಹಲದಲಪ್ಲಿ .  ಇ-ಸಮತಯ  ಅಧಆ ಕರ
ಪನರವತರಸದಂತ  ನವ  ತಲತಡ ಕ
ವಿಭಜರಯನನ  ಭೇಧಸಬಹದದ
ಒಲದ  ವಆ ವಸಸ ಯನನ  ಹಲದರಬಕ
ಮತಫ  ಈ  ಸೇವೆಯ  ಅಲತಜರಲದ
ಸಲಭಆ ವನನ  ಹಲದರದ  ಜನರ
ಅಗತಆ ವನನ  ಪರೈಸವ  ಒಲದ
ವೈಶಷನ ಆ ವಗದ.  ನಕೋವ  ಇಲಟರರರ
ಸಪಕರವನನ  ಹಲದರದದದ ಗ,
9766899899  ಗ  ECOURTS  <SPACE>
<ನಮಮ  ಸಎನಆರ  ಸಖಆ >  ಸದೇಶ
ಕಳಹಿಸವ ಮಲಕ ಪಡ ಕರಣದ ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯಬಹದ.

14.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸಸ ಯ  ಚಲತ  ಇ-ಮಲ  ಸೇವೆಯ  ಮಲಕ  ಪಡ ಕರಣದ
ಸಸ ತಯನನ  ಪಡಯವದ:

ಸಸ ಯಚಲತ  ಇಮಲ  ಸೇವೆಗಳ  ಸಲಭಆ ವ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ
ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ಗ ಹರತಗದದ ರ, ಮೊಬೈಲ ಫಕೋನ ನಲಪ್ಲಿ ಯ
ಇಮಲ ಗಳನನ  ಪರಿಶಕೋಲಸವ ಅಭಆ ಸವಿರವವರಿಗ  ಇದಲದ
ಉತಫ ಮವದ  ವೈಶಷನ ಆ ವಗದ.  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಯಕೋಜರಯ
ಇತಫ ಕೋಚೆಗ  ಪಡ ರಂಭಿಸದ  ಸಸ ಯಚಲತ  ಇಮಲ  ಸೇವೆಗಳ
ಮಲಕ  ದವೆದರರ  ಮತಫ  ವಕಕೋಲರಿಗ  ಇಮಲ ಗಳನನ
ಕಳಹಿಸಲ  ಪಡ ರಂಭಿಸದ.  ನಕೋಲದಯತ  ಬಳಕದರರಿಗ
ಪಡ ಕರಣ ನವಿಕೋಕರಣಗಳ,  ಮಲದನ ವಿಚರಣಯ ದನಲಕಗಳ,
ಆದೇಶಗಳ,  ತಕೋಪರಗಳ  ಪಡ ತಗಳ  ಮತಫ  ವಆ ಜಆ  ಪಟನ ಯನನ
ಕಳಹಿಸಲಗುತಫ ದ.  ಈ  ಆಕಷರಕ  ಸಸ ಯಚಲತ  ಇಮಲ
ಸೇವೆಯನನ  ಸಕಡ ಯಗೊಳಸಲ,  ದವೆ  ಹೂಡವವರ  ಮತಫ
ವಕಕೋಲರ  ತಮಮ  ಇಮಲ  ಅನನ  ಸಬಂಧಪಟನ
ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ  ನಕೋಲದಯಸಕಳಳ್ಳ ಬಕ.  ಮರಯಲದ
ಆರಮವಗ ನಆ ಯಲಯದಲದ ಎಲಪ್ಲಿ  ದೃಢಕೋಕೃತ ಪಡ ತಗಳನನ
ಪಡಯವ ದನ ದೂರವಿಲಪ್ಲಿ .

ಅವಿನಶ ಅಧಕೋನ ನಆ ಯಲಯದಲಪ್ಲಿ  ಅಭಆ ಸ ಮಡತಫ ದದ  ವಕಕೋಲರೊಬಬ್ಬ ರ ತಮಮ  ಪಡ ಕರಣದ ಪಟನ ಗ
ಸಬಂಧಸದಂತ  ಸಸ ಯಚಲತ  ಇಮಲ  ಸಸ ಕೋಕರಿಸದ  ತನನ  ಉತರ ಹ  ಮತಫ  ಆಶಚ್ಚ ಯರವನನ
ಸತಕೋಷದಲದ ಹಚಿಕಲಡರ. ಇದನನ  ಓದಗರಿಗಗ ಇಲಪ್ಲಿ  ಹಚಿಕಳಳ್ಳ ಲಗದ.
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15. ನಆ ಯಲಯ ಸಕಕೋಣರ ಲಕೇಟರ:

ಹಸ  ಆಯಯ  -  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ  ನಲಪ್ಲಿ

ಕಕೋರರ  ಕಲಪಪ್ಲಿ ಕರ  ಲಕೇಟರ  ಅನನ  ಸೇರಿಸಲಗದ.

ಇದ ದವೆ ಹೂಡವವರಿಗ ಸೂಕಫ ವದ ಸಧನವಗದ.

ದವೆದರರ  ದೂರದ  ನಆ ಯಲಯಗಳಲದ  ಸಮನರ

ಪಡದರ  ಮತಫ  ನಆ ಯಲಯದ  ಸಸ ಳದ  ಬಗಗ

ತಳದಲಪ್ಲಿ ದದದ ರ, ಅವರ ಕಕೋರರ ಕಲಪಪ್ಲಿ ಕರ  ಲಕೇಟರ

ಅನನ  ಬಳಸಕಲಡ  ನಕಕ ಯಲಪ್ಲಿ  ನಆ ಯಲಯದ

ಸಸ ಳವನನ  ಕಂಡಹಿಡಯಬಹದ  ಹಗ

ನಆ ಯಲಯವನನ  ತಲಪಬಹದ.  ಈ  ಕಕೋರರ

ಕಲಪಪ್ಲಿ ಕರ  ಲಕೇಟರ  ನಮಮ  ಇಲಡಯನ  ಮಆ ಪಲಗ

ಆಆ ಪ - "ಭುವನ " ನಲದ ಕಯರ ನವರಹಿಸತಫ ದ. ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ  ನಲಪ್ಲಿ  ಕಯಮತೂಫ ರಿನಲಪ್ಲಿ ಯ ಕಕೋರರ

ಹಡಕವದನನ  ತಕೋರಿಸಲಗದ. 

16. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ಮನವಿನಲಪ್ಲಿ ರವ ವಿವಿಧ ಲಲಕ ಗಳ:
ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಮೊಬೈಲ  ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ

ಪಡ ಮಖ  ಲಲಕ ಗಳನನ  ಸಹ  ಒದಗಸಲಗದ.  ಮನ  ಆಯಯ

ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಈ ಕಳಗನ ಲಲಕ ಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.

 → ಇ-ಪ

 → ಎನ ಜಡಜ

 → ಇ-ಫಲಲಗ

 → ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ

 → ವಕಕೋಲರ ಫರ ರಗಳ

 → ವರರವಲ ಕಕೋರ ರಗಳ

ಈ ಎಲಪ್ಲಿ  ಲಲಕ ಗಳ ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ ವೆಬ ಸರ ನಲಪ್ಲಿ

ಲಭಆ ವಿದ.  ಉದಹರಣಗ:  ಯರದರ  ಆನ ಲೈನ  ನಲಪ್ಲಿ

ದಂಡ  ಪವತಸಲ  ಬಯಸದರ,  ಮೊಬೈಲ ನಲದ  ನರವಗ

ವರರವಲ  ಕಕೋರ ರಗಳ  ಲಲಕ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡಬಹದ.  ವರರವಲ  ಕಕೋರ ರ  ಪೊಕೋಟರಲ  ನಲದ

ನಆ ಯಲಯಗಳಗ ಹಕೋಗದ ದಂಡ ಪವತಸಬಹದ.  ಆದದ ರಿಲದ ಈ ಲಲಕ ಗಳನನ  ನೈಜವಗ ಸದದ್ಧ

ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖಗಳಾಗ ಬಳಸಬಹದ !
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17. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಇ-ಪ ಲಲಕ: 

ನಕೋವ ಇ-ಪ ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ, ಅದ

ನಮಮ ನನ  https://pay.ecourts.gov.in  ಗ

ಕರದಯಆ ತಫ ದ.  ನಆ ಯಲಯದ  ಶುಲಯ ಗಳ,

ನಆ ಯಲಗ  ಠೇವಣಿ,  ದಂಡ  ಅಥವ

ಜುಲಮ ರಯನನ  ಡಜಟಲ ಪವತ ಮಡಬಹದ.

ಸಎನಆರ  ಸಖಆ  ಅಥವ  ಪಡ ಕರಣ  ಸಖಆ

ಅಥವ  ಮೊಬೈಲ  ಸಖಆ ಯನನ  ಬಳಸಕಲಡ

ನಕೋವ ಡಜಟಲ ಪವತಗಳನನ  ಮಡಬಹದ. 

18. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಆ ಪ ನಲಪ್ಲಿ  ಎನ ಜಡಜ ಲಲಕ:
ನಕೋವ ಎನ ಜಡಜ ಆಯಯ ಯನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದಗ ಅದ ನಮಮ ನನ  ನರವಗ http://njdg.ecourts.gov.in
ಗ ಕರದಯಆ ತಫ ದ. ನಕೋವ ಕಳಗನ ವಿವರಗಳನನ  ಅಲಪ್ಲಿ ಲದ ಪಡಯಬಹದ.  

 ನಆ ಶನಲ  ಜುಡಶಯಲ  ಡೇಟಾ ಗಡ ಡ  (ಜಲಪ್ಲಿ  ಮತಫ  ತಲಪ್ಲಿ ಕ ನಆ ಯಲಯ)

 ನಆ ಶನಲ  ಜುಡಶಯಲ  ಡೇಟಾ ಗಡ ಡ  (ಮನಆ  ಉಚಚ್ಚ  ನಆ ಯಲಯ)

ಎನ ಜಡಜಯನನ  ಬಳಸವಗ  ನಕೋವ  ರಜಆ  ಮತಫ  ಜಲಪ್ಲಿ ಯನನ  ಆಯಯ  ಮಡಬಕಗುತಫ ದ.  ಡಡ ಲ 

ಡನ  ಆಯಯ  ಬಳಸವ ಮಲಕ ಬಕ ಇರವ ಪಡ ಕರಣ, ವಿಲ ಲಕೋವರಿಯದ ಪಡ ಕರಣ, ಪಡ ಕರಣದ ಪಡ ಕರ

ಹಗ ಯವ ಹತದಲಪ್ಲಿ ದ ಎಲಬುದನನ  ತಳಯಬಹದ. ಡಡ ಲ  ಡನ  ಆಯಯ ಯನನ  ಅನಭವಿಸಲ

ನಮಮ  ಮೊಬೈಲ ನನ  ಬಳಸ.  
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19. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ  ಆಪ  ನ ಮಲಕ ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ ಪಡ ವಶಸವದ:

 ಈಗ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ಗ ಇಲಡಯ

ಕಕೋಡ ನ ಹಸ ವೈಶಷನ ಆ ವನನ  ಸೇರಿಸಲಗದ.  ಆ

ಮಲಕ  ಅದನನ  ಬಳಸವವರ  ಎಲಪ್ಲಿ

ಕನೂನಗಳ,  ಕಯದಗಳ,  ನಯಮಗಳ,

ಅಧಸೂಚರ  ಇತಆ ದಗಳನನ  ಪಡಯಬಹದ.

ಇದ ನಮಮ  ಹಆ ಲಡ ಸರ ನಲಪ್ಲಿ ರವ ಎಲಪ್ಲಿ  ಬರ

ಕಯದಗಳ  ಉತಫ ಮ  ಸದದ್ಧ  ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖನವಗದ.

ಉದಹರಣಗ:  ನಕೋವ  ಸಪಸಯಲಪ್ಲಿ  ಯವದೇ

ವಿಭಗವನನ  ಉಲಪ್ಲಿ ಕೋಖಿಸಲ ಬಯಸದರ,  ಅದನನ

ಇಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸರವಂತ  ಮೊಬೈಲ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ

ಲಲಕ ನಲದ ಸಲಭವಗ ಪಡಯಬಹದ.

19.1. ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ ನಲದ ಬರ ಕಯದಗಳನನ  ಹಡಕವದ:

ನಕೋವ ಯವದೇ ಶಸನವನನ  ಹಡಕಲ ಬಯಸದರ,  ಅದನನ  ಹಡಕಟ ಬಕರ  ನಲಪ್ಲಿ  ನಮದಸ

ಅದರ ಸಪಣರ ವಿವರವನನ  ಇಲಡಯ ಕಕೋಡ ನಲದ ಪಡಯಬಹದ.  ಉದಹರಣಗ:  ಕಡ ಮನಲ

ಕಯರವಿಧಾನದ ಮಹಿತ ಬಯಸದರ, ಬಕರ  ನಲಪ್ಲಿ  ನಮದಸ ವಿವರವನನ  ಪಡಯಬಹದ.
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20. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ  ಆಪ  ನಲಪ್ಲಿ  ಇ-ಫಲಲಗ ಲಲಕ:

ನಕೋವ  ಇ-ಫಲಲಗ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಅನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದಗ,

ಅದ  ನಮಮ ನನ  ಇ-ಫಲಲಗ  ಪೊಕೋಟರಲ

https://efiling.ecourts.gov.in  ಗ  ಕರದಯಆ ತಫ ದ.

ಭರತ  ನಕಕ ಯಲದ,  ನಮಮ  ರಜಆ ವನನ  ಆಯಯ

ಮಡಕಳಳ್ಳ ಬಹದ  ಮತಫ  ಪಡ ಕರಣವನನ  ಇ-ಫಲಲಗ

ಮಡಲ  ಪಡ ರಂಭಿಸಬಹದ.  ಇ-ಫಲಲಗ  ಪೊಕೋಟರಲ

ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಒದಗಸಲದ  ಸಹಯ  ವಿಕೋಡಯಗಳ  ಮತಫ

ಟಆ ಟಕೋರಿಯಲ  ಗಳನನ  ಸಹ  ನಕೋಡಬಹದ.  ನಮಮ

ಪಡ ಕರಣಗಳನನ  ಇ-ಫಲಲಗ ಮಡಲ ಪಡ ರಂಭಿಸ ಹಗ

ಡಜಟಲ ಯಗದ ವಕಕೋಲರಗಬಹದ.

21. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ವರರವಲ ಕಕೋರ ರಗಳ ಲಲಕ:

ಮೊಬೈಲ  ಆಪ  ನಲಪ್ಲಿ ನ  ಲಲಕ  ಮಲಕ  ವರರವಲ  ಕಕೋರ ರ  ಪೊಕೋಟರಲ  ಗ  ಪಡ ವಶಸಬಹದ.

ವರರವಲ  ಕಕೋರರ  ಪೊಕೋಟರಲ ನಲಪ್ಲಿ  ನಕೋಡಲಗರವ  ಸೇವೆಗಳಲಪ್ಲಿ  ಮೊಬೈಲ  ಸಖಆ ,  ಸಎನಆರ,

ಪಕಗರರ ಹಸರ,  ಚಲನ ಸಖಆ  ಮತಫ  ವಹನ ಸಖಆ ಯ ಮಲಕ ದಂಡ ಪವತ ಮಡಬಹದ.

ಹಿಕೋಗ ನಆ ಯಲಯಕಯ  ಹಕೋಗದ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ ನ ವರರವಲ ಕಕೋರರ ಲಲಕ ನಲದ ಮೊಕೋಟಾರ

ಅಪಘಾತ ಪಡ ಕರಣಗಳಲಪ್ಲಿ  ದಂಡವನನ  ಪವತಸ ತನನ  ಪಡ ಕರಣವನನ  ಇತಆ ಥರ ಪಡಸಬಹದ. 
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22. ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ನಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ ಫರ ರಗಳ:

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಮೊಬೈಲ ಆಪ ನಲಪ್ಲಿ  ವಕಕೋಲರ ಫರ ರಗಳ ಎಲಬ  ಹಸ ಆಯಯ  ಸೇಪರಡಯಗದ.  ಈ

ಲಲಕ ಅನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ ಮಡದರ ವಕಕೋಲರಿಗ ಅನಕಲವಗುವ ವಿವಿಧ ಫರರ ಗಳ ಲಭಆ ವಿದ. 

ಉದಹರಣ:  ಜಮಕೋನ ಬಲಡ,  ನಕಲ ಅಜರ,  ಪಡ ಕರಣ ಮಹಿತ ನಮರ,  ದಖಲತ ನಮರ,

ಸೂಚಆ ಲಕ ನಮರ,  ಮಮೊ ಆಫ ಅಪಯರನರ ,  ದಖಲ ಹಜರ ಪಡಸಲ ನಕೋಟಸ,  ಜಮಕೋನ

ಬಲಡ, ವಕಲತ್ ನಮ ಬಲಡ ಇತರ. ಈ ಉಪಯಕಫ  ಲಲಕ ಅನನ  ಪರಿಶಕೋಲಸಲ ನಮಗ ಸಕಷನ

ಕತೂಹಲವಿದ ಎಲದ ಭವಿಸತಫ ಕೋವೆ. 
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23. ಸಹಯ ಆಯಯ  :

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ವಿವಿಧ ಆಯಯ ಗಳನನ  ಹಗ ಬಳಸವದ ಎಲಬುದನನ  ಈ ಸಹಯ

ಆಯಯ ಯ ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ಪಡ ದಶರಸಲಗದ. ನಮಗ ಯವದೇ ಆಯಯ ಯ ಬಳಕಯ ಬಗಗ  ಅನಮನವಿದದ ರ

ಇದ  ಸಹಯಕಯ  ಬರತಫ ದ.  ಸಹಯದ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ ರವ  ಪಡ ತಯಲದ  ಟಾಆ ಬ  ಅನನ  ನಕೋವ  ಕಪ್ಲಿ ಕ

ಮಡದಗ,  ವೈಶಷನ ಆ ಗಳನನ  ಬಳಸಲ  ಇದ  ಮಗರದಶರ  ಚಿತಡ ಗಳಲದಗ  ಪಡ ತ  ಹತವನನ

ತಕೋರಿಸತಫ ದ.  ಉದ.,  ನಕೋವ  ಇ-ಕಕೋರರ ರ  ಸೇವೆಗಳ  ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ  ಸಹಯದ  ಅಡಯಲಪ್ಲಿ  ನನನ

ಪಡ ಕರಣಗಳ  ಟಾಆ ಬ  ಅನನ  ಕಪ್ಲಿ ಕ  ಮಡದರ,  ಅದ  ಸಯ ಸಕೋನ ಶರ ನಲಪ್ಲಿ  ತಕೋರಿಸರವಂತ  ಸಹಯ

ವಿವರಗಳನನ  ತರಯತಫ ದ. ಇದನನ  ಅನಸರಿಸ ವಿವಿಧ ಮನಗಳನನ  ಬಳಸಲ ಪಡ ರಂಭಿಸಬಹದ.

ಇ-ಕಕೋರರ ರ ಸೇವೆಗಳ ಮೊಬೈಲ ಅಪಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಅನನ  ಇಲದೇ ಡನ ಲಕೋಡ ಮಡ!

ನಮಮ  ಪಡ ಕರಣ ಸಸ ತಯನನ  ನಮಮ  ಕೈಯಲಪ್ಲಿ  (ಸರ ) 24 * 7 ಉಚಿತವಗ ಪಡಯರಿ.
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£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¯ÉÆPÉÃ±À£ï w½¬Äj. 

¹J£ïDgï ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt ºÀÅqÀÄQ. 
https://services.ecourts.gov.in ¤AzÀ ¹J£ïDgï ¸ÀASÉå ¥ÀqÉ¬Äj. 
PÀÆåDgï PÉÆÃqï ¤AzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¹Üw w½¬Äj. 
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ªÁådå ¥ÀnÖ ¥ÀqÉ¬Äj. 

¤ªÀÄä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß “£À£Àß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À” CrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀæ»¹ ºÁUÀÆ mÁæöåPï ªÀiÁr. 
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