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“ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼” ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇ ਨ
ਕੀ ਤੁਸ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 24x7 ਈਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਸੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ,
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਰਾਹ , ਿਕਸੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਿਵੱ ਚ ਜਾਏ
ਿਬਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਨੇ ਿਧਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ, ਪੁਿਲਸ,

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ “ਈ ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱ ਕ
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੇਸ / ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ,
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਰਵੇ, ਐਕਟ, ਕੇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਵਰਗੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ। ਤੁਸ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ, ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ, ਕੇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ,
ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਜੱ ਜਮਟ, ਸਾਰੇ ਮੁਫਤ ਿਵੱ ਚ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ
ਂ ਰਾਇਡ ਫੋਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤ
ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤ ਐਡ
ਿਕਸੇ

ਹੋਰ

ਐਪ

ਵਾਂਗ

ਡਾਊਨਲੋ ਡ

ਕਰ

ਸਕਦੇ

ਹੋ।

ਅਿਧਕਾਰਤ

ਈ-ਕਮੇਟੀ

ਵੈਬਸਾਈਟ

https://ecommitteesci.gov.in ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਲੰਕ ਤ ਵੀ ਤੁਸੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋਰ
ਵਧਾਰਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ’ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ/ਿਧਰ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ‘ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ’ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ
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ਿਨੱਜੀ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਂ, ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ‘ਮਾਈ
ਕੇਿਸਸ’ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਨਹ ਹੈ ਈ-ਕੋਰਟਸ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ, ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਡਜੀਟਲ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਡ ਸੈੱਟ ਿਵੱ ਚ 24x7 ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
1.

“ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼” ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਕਵ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ:

1.1

ਈ-ਕੋਰਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

1.2

ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ/ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

1.1. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟ https://e-Courts.gov.in ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ / ਐਪਲ ਆਈ ਿਟਊਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤ ਨਵ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ / ਐਪਲ ਆਈ ਿਟਊਨਜ਼ ਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਿਲੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀ ਸਬੰ ਧਤ ਪਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਕੋਰਟਸ
ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਓਪਨ ਦ ਐਪ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਐਪ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਐਪ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱ ਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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9

ਂ ਰਾਇਡ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
1.2. ਐਡ
ਂ ਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਐਡ
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਲੇ
ਸਟੋਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਤ ਬਾਅਦ ਇੰ ਸਟਾਲ ਤੇ
ਂ ਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ
1.3 ਆਈ.ਫੋਨ/ਆਈ.ਪੈਡ ਲਈ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤ ਿਸੱ ਧੇ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਕੋਰਟਸ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਈ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਤ
ਬਾਅਦ ਇੰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ। ਿਫਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ
ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਈ ਪੈਡ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ
ਐਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਈ ਪੈਡ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਅਤੇ
ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਫਗਰ ਕਰਨਾ:ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਿਤੰ ਨ ਹੈਡਾਂ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ੳ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਅ) ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ(ਈ) ਦੋਵ।
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ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ
ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਫਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਨੂ ਸੂਚੀ ਤ ਕਿਫਗਰ
ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ “ਹਾਈ ਕੋਰਟ” ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਿਫਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ “ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ
ਅਦਾਲਤ” ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕਿਫਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਦੋਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਿਜਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਸ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ “ਦੋਵ” ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾ ਾਵਾਂ (ਜਲਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਿਵੱ ਚ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ, ਜੋ ਿਕ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾਵਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਈ-ਕੋਰਟਜ਼ ਐਪ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟਾਂ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਹੰ ਦੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਾਿਮਲ, ਕੰ ਨੜ,
ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੇਲਗੂ
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4. ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ - ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਆਈਕਨ 4.1. ਵੈਲਕਮ ਪੇਜ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਪੇਜ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

4.2. ਮੀਨੂ ਿਲਸਟ ਆਈਕਨ
ਜੇ ਤੁਸ ਿਤੰ ਨ-ਲਾਈਨ ਆਈਕਨ

ਤੇ ਕਿਲੱਕ

ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਮੀਨੂ

ਸੂਚੀ

ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ

ਈ-ਕੋਰਟਸ

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਲੰਕ ਿਜਵ ਈ-ਪੇ, ਐਨ ਜੇ
ਡੀ ਜੀ, ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ, ਇੰ ਡੀਆ ਕੋਡ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ,
ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਨੂ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

4.3. ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ / ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ:
ਤੁਸ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੋਵ
ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ
ਕਿਫਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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4.4 ਮੇਨ ਮੀਨੂ ਿਵਕਲਪ:
i. ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਦੀ ਖੋਜ; ii ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ (ਖੋਜ);
iii. ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ iv. ‘ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ’ ਿਵਕਲਪ.

4.5. ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਖੋਜ:
ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈਕਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਸ ਸੀ
ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
4.6. ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ:
ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਨ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ

ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ

ਐਕਟ

ਕੇਸ ਟਾਈਪ

ਕੈਵੀਅਟ

ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
4.7. ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ:
ਇਸ ਆਈਕਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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4.8. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ:
ਤੁਸ ਇਸ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ
ਿਨੱਜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.9. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ / ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ
ਅਨੁਸਾਰ:
ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰ ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ / ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ । ਤੁਸ ਜੋ ਵੀ
ਪ੍ਰਦਰ ਤ ਢੰ ਗ ਚਾਹੋ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.10. ਕੈਲੰਡਰ ਿਵਕਲਪ:
ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4.11. ਿਰਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ:
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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4.12. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ:
ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।

4.13. ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ:
ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ,
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ।

4.14. ਸਕੈਨ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰ ਡਲ
ਿਵੱ ਚ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ
ਸਕੈਨ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4.15. ਆਈ.ਏ ਵੇਰਵੇ:
ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰ ਧਤ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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4.16. ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੇਰਵੇ:
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹ ਇੱ ਕ ਅਦਾਲਤ ਤ ਦੂਜੇ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱ ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

4.17. ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ, ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

4.18.ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ
ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਤਿਹਤ, ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ;
 ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ,
 ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ,
 ਪਟੀ ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ
 ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਕੀਲ
 ਐਕਟਾਂ
 ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ
 ਅੰ ਤਮ ਆਦੇਸ਼ / ਜੱ ਜਮਟ
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5. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
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6.ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਖੋਜ ਮੀਨੂ ਹਨ:
(i)

ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਦੀ ਖੋਜ;

(ii)

(ii) ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ (ਖੋਜ);

ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ।
7. ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਣਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਿਵੱ ਚ
ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
7.1. ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ:
ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਰਕਾਰਡ। ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਇੱ ਕ ਿਵਲੱਖਣ 16 ਅੰ ਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸਣ ਲਈ, ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੇਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ
ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇ ਨ ਿਸਸਟਮ
ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਿਟਕਟਾਂ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ
ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ
ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 16 ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਿਵਲੱਖਣ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਸੀ ਐਨ ਆਰ (16 ਅੰ ਕ) ਿਵੱ ਚ (ਰਾਜ ਕੋਡ) (ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਡ) ( ਸੰ ਸਥਾ ਕੋਡ )(ਕੇਸ ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ)
(ਫਾਈਿਲੰਗ ਸਾਲ) ਈ ਜੀ(ਜੇ ਕੇ) (ਏ ਐਨ) (01) (000638) (2017) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਰਾਜਾਂ ਤ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:
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(i)ਪੰ ਜਾਬ
(ii) ਮੇਘਾਿਲਆ

(iii)ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਤ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਪੱ ਟ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:7.2 ਆਪਣੇ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:ਇੱ ਕ ਿਧਰ / ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(i) ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤ;
(ii) ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਲੰਕ ਤ।
7.3 ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਿਕਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵ ੇ ਿਜਵ ਿਕ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਿਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਦਮ-ਦਰਕਦਮ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤ ਸੀ ਐਨ ਆਰ
ਨੰਬਰ ਿਕਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ: ਸਬ ਕੋਰਟ, ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਿਤਰੂਪੁਰ, ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਦੇ
ਓ.ਐਸ. 50/2017 ਲਈ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਿਕਵ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
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 ਕਦਮ 1: ਈ-ਕੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼

ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੱ ਕ ਜਾਓ।
 ਕਦਮ 2: ਮੁੱ ਖ ਮੀਨੂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤ

ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

 ਕਦਮ 3
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ
 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

 ਕੇਸ ਨੰਬਰ (OS/50/2017) ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਅੰ ਡਰਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
 ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਪੇ ਹੋਣਗੇ
 (ਰੈਡੀ ਰੈਫਰਸ ਲਈ ਕਦਮ 1 ਤ 6
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ)
7.4. ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਿਕਵ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਕਦਮ 1 : ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੇ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈਕਨ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 2: ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਕਦਮ 3: ਖੋਜ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 4: ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ · ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ · ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ · ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ · ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ · ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ · ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵੇਰਵੇ · ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ · ਅੰ ਤਮ ਆਦੇਸ਼/ਜੱ ਜਮਟ
ਕਦਮ 5: “ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ” ਹੈਿਡੰ ਗ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 6: ਇਹ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏਗਾ।
(ਰੈਡੀ ਰੈਫਰਸ ਲਈ ਕਦਮ 1 ਤ 6 ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇੱ ਥੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।)

8. ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੱ ਤ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।
(i) ਕੇਸ ਨੰਬਰ
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(ii) ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ
(iii) ਵਕੀਲ
(iv) ਕੇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ
(v) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ
(vi) ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ
(vii) ਐਕਟ
(viii) ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
(ix) ਕੈਵੀਅਟ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਨਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ
ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੇ ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ --> ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ --> ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ --> ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ, ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਫਾਰਮ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ --> ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ --> ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ --> ਜੇ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਿਵਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ --> ਹੈਡਾਂ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
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ਜੋ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

8.1 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
ਆਓ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ “ਈਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼” ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਕਦਮ 1: ਮੀਨੂ ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 2: ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਕਦਮ 3: ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ:-
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• ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ
• ਕੇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ
• ਕੇਸ ਨੰਬਰ
• ਸਾਲ
ਕਦਮ 4: ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 5: ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਪ੍ਰਦਰ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ
ਨੰਬਰ ਖੋਲੇਗਾ।
ਕਦਮ 6: ਜੇ ਅਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੀਨੂ ਖੋਲੇ ੍ਹਗਾ
(i) ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ
(ii) ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
(iii) ਪਟੀ ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ
(iv) ਉੱਤਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ
(v) ਐਕਟਾਂ
(vi) ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
(vii) ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(viii) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ
(ix) ਅੰ ਤਿਰਮ ਆਦੇ
(x) ਅੰ ਤਮ ਆਦੇਸ਼ / ਜੱ ਜਮਟ
(* ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਿਕ ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।)
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8.2 ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ:
ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦੂਜਾ ਿਵਕਲਪ ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਿਕਵ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਫਾਈਿਲੰਗ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਗੋ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੁੱ ਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਖੁਲੇ ੍ਹਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹੈਡ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱ ਗੇ ਵੇਰਵੇ ਖੋਲੇ ੍ਹਗਾ।

8.3 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਰੋ:
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਿਕਵ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ: ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
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 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਪਿਡੰ ਗ / ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ / ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਗੋ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਖੋਲੇ ਗ
੍ਹ ੀ
8.4 ਐਡਵੋਕੇਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ:
ਇਹ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਡਿਜ਼ਟਲ ਕਲਰਕ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਲਰਕ ਦਾ
ਕਾਫੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਡਸੈੱਟ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਿਮਤੀ ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ;
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਿਕਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਨ, 24x7 ਦਰਸਾਏਗਾ। ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਿਵਕਲਪਾਂ
ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
(i)

ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ

(ii)

ਬਾਰ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਖੋਜ

(iii)

ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਮਤੀ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਿਦਨ ਤੇ
ਸੂਚੀ ਬੱ ਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

8.4.1 ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
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ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਿਦਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਇੱ ਥੇ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ “ਰਾਜੱ ਪਾ”
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਥੰ ਜਾਵਰ, ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵੱ ਚ 13 ਲੰਿਬਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਰਟ ਵਾਰ ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਿਦਖਾਏਗੀ ਜੋ ਿਕ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਨਾਲ ਿਵਸਿਤ੍ਰਤ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਵ ਖੋਜ ਕਰੀਏ
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਹਰੇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ
ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ
ਿਹਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ
8.4.2. ਬਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਖੋਜ ਕਰੋ:
ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਿਬਤ ਪਏ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱ ਲ
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਿਮਤੀ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ
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ਕਰਿਦਆਂ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰ ਕੋਡ ਇੱ ਕ ਿਵਲੱਖਣ
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਵਕੀਲ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬਾਰ ਕੋਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਨਹ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ:
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਡ ਨਾਲ ਖੋਜ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਗਰਵਾਲ ਕੇ.ਡੀ., ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱ ਲ
778 ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਿਕਵ ਖੋਜ ਕਰੀਏ
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਡਵੋਕੇਟ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਬਾਰ ਕੋਡ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਹਰੇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ
ਿਹਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ
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8.4.3 ਡੇਟ ਕੇਸ ਿਲਸਟ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ) ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਰ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਟ ਕੇਸ ਿਲਸਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਕੱ ਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਰਸਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਵਾਰ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ
ਦੀ ਿਕਵ ਖੋਜ ਕਰੀਏ
 ਡੇਟ ਕੇਸ ਿਲਸਟ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਜ਼
ਿਲਸਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ
ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਡੇਟ ਕੇਸ ਿਲਸਟ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਿਫਰ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
 ਿਫਰ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਿਫਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

29

8.5. ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਵੇਖਣਾ :
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਵ ਿਕ ਅਪੀਲ ਟਾਈਪ ਕੇਿਸਸ,
ਤਾਂ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਿਕਸਮ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਖੋਜ ਿਕਵ
ਕਰੀਏ
 ਕੇਸ ਿਕਸਮ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਿਕਸਮ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ
 ਕੇਸ ਿਕਸਮ ਚੁਣੋ
 ਸਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਪੈਿਡੰ ਗ/ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
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 ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਕੇਸ
ਿਹਸਟਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ
 ਜੇਕਰ ਅਸ ਹੈਿਡੰ ਗ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ

ਅੱ ਗੇ ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ

8.6 ਪਾਰਟੀ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ:
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ “ਪਾਰਟੀ ਿਵਕਲਪ ” ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਰੰ ਗਾਸਵਾਮੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ ।
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਰੰ ਗਾਸਵਾਮੀ” ਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਵ ਕਰੀਏ:
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪਾਰਟੀ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣੋ
 ਸਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
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ਲੰਿਬਤ/ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ/ਦੋਵ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਪਾਰਟੀ

ਦੇ

ਨਾਂ

ਨਾਲ

ਕੇਸ

ਨੰਬਰ

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
 ਲੋ ੜ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ - ਕੇਸ
ਿਹਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

8.7 ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ:

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤ ਕੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ:
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਕਟ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ
 ਐਕਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਲੰਿਬਤ /

ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਰੇਡੀਓ
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ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਿਫਰ ਐਕਟ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

8.8 ਕੈਵੀਏਟ:
ਇਹ ਕੈਵੀਏਟ ਖੋਜ ਅਕਸਰ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਕੈਵੀਏਟ
ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਵੀਏਟ ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਵੀਏਟ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਵ ਕਰੀਏ: ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
ਕਰੋ

ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ

ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਕੈਵੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੋਣ

ਕੈਵੀਏਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਗੋ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ

ਿਫਰ ਕੈਵੀਏਟ ਖੋਜ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਚ

ਕੈਵੀਏਟ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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8.9 ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇ ਨ
ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸੰ ਤੋਖਜਨਕ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਅਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਿਰਮਾਂਡ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਿਰਮਾਂਡ ਵੇਰਵੇ / ਜ਼ਮਾਨਤ
ਆਰਡਰ ਖੋਜਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀ
ਆਪਣੇ ਹਡਸੇਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਿਲੱਕ ਨਾਲ ਿਰਮਾਂਡ ਵੇਰਵੇ / ਜਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ।
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8.9.1 ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ:
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ:
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰਜ਼
ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਜ਼ਮਾਨਤ
 ਗੋ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
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8.9.2 ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀ ਉਸਦਾ ਿਰਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਜੋ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੋਜ ਹੈ। ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ: ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਦੇ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.-ਨੰਬਰ 2672020 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ:
ਕੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ 2672020 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਰਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਿਵਕਲਪ
ਵਰਤ ਿਵੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਰਮਾਂਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ
ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੁਿਲਸ ਿਹਰਾਸਤ ਿਰਮਾਂਡ, ਐਮ.ਸੀ.ਆਰ. ਮਿਜਸਟੀਿਰਅਲ ਿਹਰਾਸਤ ਿਰਮਾਂਡ।
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ਿਰਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ:
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ਼ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
 ਿਰਮਾਂਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਇਹ ਿਰਮਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

8.9.3.

ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ:

ਇੱ ਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਤੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅੰ ਤਿਰਮ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ
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ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਕਵ ਜਾਣੀਏ:
 ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਪੁਿਲਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ
 ਰੇਡੀਓ ਬਟਨ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 ‘ਗੋ’ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
 ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ
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9. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ:

ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਿਧਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱ ਜਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਿਤੰ ਨ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ (i) ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਸਵਲ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ (ii) ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਰੀਮਨਲ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ (iii) ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ
ਐਪ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਸਵਲ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਅਤੇ ਕਰੀਮਨਲ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ “ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ” ਿਵਕਲਪ ਰਾਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਿਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤਿਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ “ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ” ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸਦਾ
ਕੇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹ । ਇਹ ਜੱ ਜਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਹਡਸੈਟਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹ

ਵੇਿਖਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
2 ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
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ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

4 ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
5 ਕੈਲੰਡਰ ਤ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਿਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
6 ਿਸਵਲ ਜਾਂ ਕਰੀਮਨਲ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਿਸਵਲ ਕਰੀਮਨਲ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
7 ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ ਿਲਸਟ ਿਵੱ ਚ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵਕਲਪ:

ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵਕਲਪ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤ
ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਿਨੱਜੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਈਕੋਰਟਸ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ। ਿਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਾਈ
ਕੇਿਸਸ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ
ਤੇ

ਵੇਰਿਵਆਂ

ਨੂੰ

ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

10.1. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ

ਾਮਲ ਕਰੀਏ:

ਜੇ ਤੁਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
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ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਕਦਮ 1:

ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਮਾਈ

ਕੇਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 2: “ਐਡ ਕੇਿਸਸ” ਬਟਨ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵ

ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: “ਐਡ ਕੇਿਸਸ” ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਲਸਟ” ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਜਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਲੱਰਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਿਵਕਲਪ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੱ ਕਲੇ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਲੱਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤ ਕੇਸ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 24x7 ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਿਵਕਲਪ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਇੱ ਕ ਿਧਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਕੀਲ, ਕੋਰਟ ਪੁਿਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜਾਂਚ
ਅਿਧਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24x7 ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

10.2. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ:
ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਤਿਹਤ
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ
ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ “ਿਰਮੂਵ ਕੇਿਸਸ” ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾਏਗਾ।
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ਜੇਕਰ ਿਰਮੂਵ ਕੇਿਸਸ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਲਸਟ ਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

10.3. ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਖੋਜ ਕਰੋ:
ਜਦ ਿਕਸੇ ਦੇ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਕੇਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ
ਖੋਜ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਤਿਹਤ ਖੋਜ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਚ ਟੈਬ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਵ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

10.4. ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ:
ਿਰਫਰੈ

ਬਟਨ ਜੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਮਾਈ

ਕੇਿਸਸ” ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਿਰਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਨੂੰ ਮਾਈ
ਕੇਿਸਸ ਤਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਡੇਜ਼ ਕੇਿਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਟਨ ਨਾਲ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਿਰਫ਼ਰੈਸ਼ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਐਪ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਐਰਰ” ਵਜ
ਦਰਸਾਏਗਾ।

10.5 ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ -ਿਮਤੀ ਵਾਰ / ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਿਡਸਪਲੇ ਿਵਕਲਪ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਦੀ ਿਡਸਪਲੇ ਨਾਲ ਿਮਤੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ
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ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਤੁਸ ਿਮਤੀ ਵਾਰ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਤੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰ ਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਲੱਰਕ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਡਾਇਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਿਮਤੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ ਿਵੱ ਚ ਕੇਿਸਸ ਸਰਚ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਿਹਸਟਰੀ ਦੱ ਸੇਗਾ।
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10.6.ਕੈਲੰਡਰ:
ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਟੈਬ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ “ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ” ਅਧੀਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਤੀ ਵਾਰ ਲੰਿਬਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਿਮਤੀ ਿਵੱ ਚ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਲੱਕ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਜਲ੍ਹੇ ਵਾਰ ਲੰਿਬਤ ਪਏ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ: 4 ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ
ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱ ਚ 3 ਕੇਸ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਰ
ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਜੱ ਥੇ 3 ਕੇਸ ਲੰਿਬਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ (1) ਬਰਪੇਟਾ, ਅਸਮ (1) ਭਾਵਨਗਰ,
ਗੁਜਰਾਤ ਵਜ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ
(1) ਇਹ ਕੇਸ ਵੇਰਵਾ ਿਦਖਾਏਗਾ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱ ਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ।

11. ਬੈਕਅਪ ਸਹੂਲਤ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਇੱ ਕ ਬੈਕਅਪ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਈਕੋਰਟਸ ਐਪ ਦੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਤ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ
ਸੇਵ ਰੱ ਖੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ
ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
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ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਿਵਕਲਪ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ ਉਕਤ ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੀਨੂ ਅਧੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸ
ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂਹੀ ਜਦ
ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਜ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰ ਪੋਰਟ ਲਈ
ਨਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ਤਾਂਿਕ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕੇ।

11.1 ਐਕਸਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਮੀਨੂ ਿਲਸਟ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਐਕਸਪੋਰਟ

ਿਵਕਲਪ

ਉਪਲਬੱ ਧ

ਹੈ।

ਜੇਕਰ

ਐਕਸਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ, ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ
ਿਵੱ ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ
ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੂਗਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਐਡਿਮਟ ਤੇ
ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥੇ ਬੈਕਅਪ, ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ
ਿਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ
ਬੈਕਅਪ ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਤ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਿਤੰ ਨ
ਿਵਕਲਪ, ਭਾਵ (i) ਈ-ਮੇਲ; (ii) ਡ੍ਰਾਈਵ (ਗੂਗਲ)
ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ; (iii) ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਿਵੱ ਚ
ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ, ਭਾਵ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਿਵੱ ਚ
ਸੁੱ ਰਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਸਮਝ ਲਈ
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਤੰ ਨ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ
ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ
ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਜਵ ਿਕ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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11.2. ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤ ਵੱ ਧ
ਮੰ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਫੋਨ
ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਿਫਰ ਇਹ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਇਸ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵ ਫੋਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤ ਹਟਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਤੁਸ ਇੰ ਪੋਰਟ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋ
ਿਵਕਲਪਾਂ ਤ ਡਾਟਾ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
(i) ਡ੍ਰਾਈਵ ਤ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ
(ii) ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਤ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ ਿਵੱ ਚ “ਇੰ ਪੋਰਟ ਫਾਰਮ” ਤਿਹਤ
ਦੋ ਿਵਕਲਪ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਤ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ
ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰ ਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ ਡਾਟਾ ਇੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਕਤ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ
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ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੰ ਦੇਸ਼ “ਕੇਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੰ ਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ” ਿਮਲੇ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸ ਇੰ ਪੋਰਟ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਿਵੱ ਚ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤ ਬੈਕਅਪ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12. ਕਯੂ.ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਹਰ ਸਮ ਕੇਸ ਸਿਥਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਿਰਕਾਰਡ (ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ) ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ
ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟਸ
ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਕਯੂ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇਸ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ
ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
12.1 ਕਦਮ: 1: ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਯੂ.ਆਰ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇ ਨਾਂ ਤ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। (ਜਾਂ) ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ https://e-Courts.gov.in ਤ ਵੀ ਕੇਸ ਿਹਸਟਰੀ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
12.2

ਕਦਮ 2: ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਦਾ ਿਪ੍ਰੰ ਟ ਲਓ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਕੇਟ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸਟ ਕਰੋ:
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ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਦਾ ਿਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

12.3 ਕਦਮ 3: ਸਕੈਨ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ:
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਕਲਪ “ਸਕੈਨ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ” ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਸ ਡਾਕਟ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਵਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਿਨੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੰ ਪਨੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਜੱ ਥੇ
ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੇਸ ਹਨ, ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ ਦਾ ਿਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ-ਸਕੈਨ ਕਯੂ ਆਰ ਕੋਡ, ਿਵਕਲਪ
ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰ ਟ ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
13.
ਸਾਡੇ ਦੇ

ਐੱਸ.ਐਮ.ਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਜੱ ਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹ ਹੈ:
ਿਵੱ ਚ, 50% ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
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ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰ ਿਮਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਨਹ

ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਕੂਨੈਕ ਨ ਨਹ

ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ 9766899899 ਤੇ e-

Courts<SPACE><YOUR CNR NUMBER> ਤੇ ਐੱਸ ਐਮ ਐੱਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

14. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਆਟੋਮੈਿਟਡ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ:
ਹਾਲਾਂਿਕ ਆਟੋਮੈਿਟਡ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ,
ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਿਵੱ ਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਟੋਮੈਿਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਿਣਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼
ਿਲਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਸਬ ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਵਕਾਲਤ
ਕਰਦੀ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਆਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਉਤੇਜ਼ਨਾ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਿਹਲੀ
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ਆਟੋਮੈਿਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੰ ਡੀ। ਉਕਤ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ ਦੂਰ ਨਹ ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15. ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲੋ ਕੇਟਰ:
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਿਵਕਲਪ- ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲੋ ਕੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਸਾਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਿਧਰ ਦੂਰ ਸਿਥਤ ਕੋਰਟ ਤ ਸੰ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲੋ ਕੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਮੈਪ ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲੋ ਕੇਟਰ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰਿਦਆਂ ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲੋ ਕੇਟਰ ਸਾਡੀ ਇੰ ਡੀਅਨ ਮੈਿਪੰ ਗ ਐਪ ‘ਭੁਵਨ’
ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਿਵੱ ਖੇ ਸਿਥਤ
ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
16. ਈ-ਕੋਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਮੀਨੂ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ ਿਲੰਕ
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਮੀਨੂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਲੰਕ
ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

 ਈ-ਪੇ
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 ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ.
 ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ
 ਇੰ ਡੀਆ ਕੋਡ
 ਫਾਰਮਜ਼ ਫਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ
 ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਲੰਕ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਜੇ ਕੋਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤ ਿਸੱ ਧੇ ਹੀ ਵਰਚੂਅਲ
ਕੋਰਟਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇੱ ਥ ਤੱ ਕ ਿਕ ਕੋਰਟਾਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਲਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਿਲੰਕ ਰੀਅਲ ਰੈਡੀ
ਰੈਕਨਰ ਵਜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
17.ਈ-ਕੋਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਈ-ਪੇ ਿਲੰਕ
ਜਦ ਤੁਸੀ ਈ-ਪੇ ਿਵਕਲਪ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ

https://pay.eCourts.gov.in

ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ,
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੰ ਡ
ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ
ਆਪਣੇ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ
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ਿਡਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
18. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਐਨ ਜੇ ਡੀ ਜੀ ਿਲੰਕ:
ਜਦ ਤੁਸ ਐਨ. ਜੇ. ਡੀ. ਜੀ. ਬਟਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ https://njdg.eCourts.gov.in ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੇ
18.1 ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗੱ ਿਰਡ (ਿਜ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ)
18.2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗੱ ਿਰਡ (ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ, ਿਫਰ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਡ੍ਰਲਡਾਊਨ ਿਵਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸ ਲੰਿਬਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ, ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ, ਕੇਸ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਵਾਰ, ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਡ੍ਰਲ-ਡਾਊਨ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ।
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19. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ:ਹੁਣ

ਈ

ਕੋਰਟਸ

ਮੋਬਾਇਲ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਡੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਨਵ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ

ਸਾਰੇ

ਸਟੈਚੂਟਸ,

ਐਕਟਸ,

ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ, ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਆਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਡਸੈੱਟ
ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬੇਅਰ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ
ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ, ਜੇ ਤੁਸ ਸੀ
ਪੀ ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱ ਥੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਲੰਕ ਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
19.1 ਇੰਡੀਆ ਕੋਡ ਤ ਬੇਅਰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ:ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਸਟੈਚੂਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਬੋਕਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰਚ ਕੋਡ ਟਾਈਪ
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਹ ਇੰ ਡੀਆ ਕੋਡ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜਵ ਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਮਨਲ
ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਕਸ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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20.ਈ ਕੋਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ ਿਲੰਕ
ਤੁਸ

ਈ-ਕੋਰਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਜਵ ਈ-

ਫਾਈਿਲੰਗ, ਈ-ਪੇਮਟ ਅਤੇ ਐਨ ਜੇ ਡੀ ਜੀ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ ਈਫਾਈਿਲੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ ਪੋਰਟਲ https://e-filing.eCourts.gov.in ਤੱ ਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰ ਡੀਆ ਮੈਪ
ਤ, ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਕੇਸ ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸ ਈਫਾਈਿਲੰਗ ਪੋਰਟਲ ਅਧੀਨ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹੈਲਪ ਵੀਿਡਓਜ਼
ਅਤੇ ਟਯੂਟੋਿਰਅਲਜ਼ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਿਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
21. ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ ਿਲੰਕ:ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਲੰਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਸੀ ਐਨ ਆਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ,
ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਵਰਚੂਅਲ ਿਲੰਕ ਰਾਹ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡਟ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
ਲੋ ਗ ਇੰ ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਜਾਏ ਿਬਨਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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22.

ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਿਵੱ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਿਲੰਕ
ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ

ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਲੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ-ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜੋ ਿਕ
ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ: ਬੇਲ
ਬਾਂਡ, ਕਾਪੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (ਸੀ ਏ ਫਾਰਮ); ਕੇਸ
ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ, ਫਾਈਿਲੰਗ ਫਾਰਮ, ਇੰ ਨਡੈਕਸ ਫਾਰਮ,
ਮੀਮੋ ਆਫ ਅਪੀਅਰਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਿਟਸ,
ਿਸ਼ਉਰਟੀ ਬਾਂਡ, ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਬਾਂਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਕਰੇਗਾ।
23.

ਹੈਲਪ ਿਵਕਲਪ:

ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ
ਕੀਤੀ

ਗਈ

ਹੈ

ਇਸ

ਹੈਲਪ

ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰ ਕਾ ਪੈਦਾ
ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ
ਤੁਸੀ ਹੈਲਪ ਅਧੀਨ ਹਰ ਟੈਬ ਤੇ
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ਕਿਲੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਚੱ ਤਰ ਸਿਹਤ ਕਦਮ
ਦਰਸਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ; ਜੇ ਤੁਸੀ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਐਪ ਹੈਲਪ ਅਧੀਨ ‘ਮਾਈ ਕੇਿਸਸ’ ਟੈਬ ਤੇ ਕਿਲੱਕ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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