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ఈ-కోర్ట్స్ సరీీసెస్ చరవాణి అప్లికేషన్ 
(“eCourts Services” – Mobile App) 

 మీ వాోజ్దోల సిూతిగత్యల్వ అరచేతిలోనే అని వేళల అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని కలలు కన్యరా? 
ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట యాప్ తో మీ కల నెరవేరింది. ఇప్పెడు ఎవరైన్య తమ కేసు సిూతిని, న్యోయస్థూనం తీరుెలని, 
వాోజో జ్దబితాని (Cause list) న్యోయస్థూన్యనిక్వ వెళికుండానే తమ చరవాణులని ఉపయోగంచి 
తెలుసుకోవచుి.  కక్షిద్వరులు, న్యోయవాదులు, న్యోయ సంసూలు, పోలీస్ట, ప్రభ్యతు సంసూలు మరియు 
సంస్థూగత కక్షిద్వరుల ప్రయోజనం కోసం ఈ-కమిటీ, సుప్రీమ్ కోర్్ అఫ్ ఇండియా "ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట" అనే 
చరవాణి అపి్లకేషన్ ని విడుద్ల చేసింది. 

 ఈ అపి్లకేషన్ వినియోగద్వరులక్వ CNR సంఖ్ో, కేసు నంబర్, ఫైల్వంగ్ సంఖ్ో, కక్షిద్వరుల ప్లరు, FIR 
సంఖ్ో, న్యోయవాదుల వివరాలు, చట్ట్లు మరియు కేసు రకం మొ. వాటితో కేసు వివరాలని పందే 
సౌలభాోని కల్వెసుుంది. కేసు చరిత్ర, రోజు వారి చరోలు, వాోజో జ్దబితా, కేసు బదిలీ, తీరుెలు మొ. వాటిని ఈ 
అపి్లకేషన్ ఉపయోగంచి ఉచితముగా తెలుసుకోవచుి. చరవాణులపై ఇతర అపి్లకేషనిని డౌన్ లోడ్  
చేసుకున విధ్ముగానే ఆండ్రాయిడ్ పి్ల స్్టర్ ని ఉపయోగంచి కనీ, ఐపాడ్ మరియు ఐఫోన్ౄ లో నైతే యాప్ 
స్్టర్ ని ఉపయోగంచి కనీ డౌన్ లోడ్  చేసుకోవచుి. ఈకమిటీ వారి వెబ్ సైట్ లో అందుబాటులో ఉంచిన 
ల్వంక్ట ఉపయోగంచి కూడా ఈ అపి్లకేషన్ ని డౌన్ లోడ్  చేసుకోవచుి. 

 కోరు ్ సంభ్ందిత అని సేవలతో పాటు "My Cases" ఎంప్లక నందు వోక్తుకరించిన సేవలు పందే 
వీలు కల్వెంచడమైనది. కక్షిద్వరులు మరియు న్యోయవాదులు తమ తమ కేసుల వివరాలు పందుపరచుకొని 
వాటి నవీకరణలు ఎపెటికప్పెడు పందే స్థంకేతిక డైరీ గా ఈ అపి్లకేషన్ ఉపయోగపడుత్యంది. ఈ 
అపి్లకేషన్, వేరేురు ప్రాంతాలో ి ఉన వేరేురు న్యోయస్థూన్యలో ి వాోజ్దోలు ద్వఖ్లై ఉన కక్షిద్వరులు, 
న్యోయవాదులు, వివిధ్ సంసూలు తమ వోక్వుగత/సంస్థూగత కేసుల వివరాలు పందుపరిచి, వాటి నవీకరణలు 
పందే వీలు కల్వెసుునది. ఈ వోక్తుకరించిన సేవలతో ఇ-సరీుసెస్ట యాప్ అరచేతిలోనే కవలసిన 
సమాచారాని అని వేళల అందుబాటులో ఉంచే డిజిటల్ డైరీ లగా ఉపయోగ పడుత్యంద్నటం లో 
ఎలంటి సందేహం లేదు. 

1. “eCourts Services” చరవాణి అప్లికేషన్ ని ఇన్యౄాల్ చేసుకోవడం ఎల: 

1.1. ఈ-కోర్్్ వెబ్ సైట్ న్సంచి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడం 



 

 

1.2. గూగుల్ పి్ల స్్టర్ / ఆప్లల్ యాప్ స్్టర్ న్సంచి డౌన్ లోడ్  చేసుకోవడం 

1.1. ఈ-కోర్ ్వెబ్ సైట్ న్సంచి డౌన్ లోడ్  చేసుకోవడం 

 ఇ-సరీుస్ట యాప్ ని గూగుల్ పి్ల స్్టర్ న్సంచి కనీ, ఆప్లల్ యాప్ స్్టర్ న్సంచి కనీ డౌన్ లోడ్  
చేసుకోవచుి. ఈ-కోర్్్ వెబ్ సైట్ నందు ఈ రెండు యాప్ స్్టర్ లక్వ ల్వంకులని అందుబాటులో 
ఉంచడమైనది. ఈ ల్వంకులక్వ సంబంధించిన స్క్కీన్ షాట్ క్వంద్ పందుపరిడమైనది. చరవాణి లో అపి్లకేషన్ 
సంస్థూపన (ఇన్ ష్లేషన్) ప్యరువగానే అపి్లకేషన్ ని తెరవడానిక్వ నోటిఫికేషన్ వసుుంది, అపి్లకేషన్ తెరిచిన 
తరవాతి స్క్కీన్ షాట్ క్వంద్ పందుపరచడమైనది.   

 

 



 

 

1.2. గూగుల్ ప్ల ిస్ట్ర్ న్సంచి డౌన్ లోడ్  చేసుకోవడం 

మీ ద్గగర ఆండ్రాయిడ్ స్థొర్ ్ఫోన్ కన్సక ఉనటియితే, గూగుల్ పి్ల స్్టర్ నందు e-Courts Services 
యాప్ కోసం వెతకండి, ఆ తరాుత Install బటన్ నొకకడం ద్వురా ఈ అపి్లకేషన్ ని డౌన్ లోడ్  చేసుకోండి. 

 

1.3. ఆప్లల్ యాప్ స్ట్ర్ న్సంచి డౌన్ లోడ్  చేసుకోవడం 

 మీ ద్గగర ఐఫోన్ కన్సక ఉనటియితే, ఆప్లల్ యాప్ స్్టర్ నందు e-Courts Services mobile app 
కోసం వెతకండి, ఆ తరాుత Install బటన్ నొకకడం ద్వురా ఈ అపి్లకేషన్ ని డౌన్ లోడ్  చేసుకోండి. ఐపాడ్ 
కొరకు కూడా ఈ అపి్లకేషన్ ని డౌన్ లోడ్  చేసుకోవచుి. 

2. ఈ-కోర్్్ యాప్ ని సనద్ౄ పరచుట: 

ప్రసుుత వెరృన్ లో ఈ-కోర్్్ యాప్ 
మూడు విభాగాలలో సేవలని 
అందిసుుంది;  

(a) రాష్ట్ర ఉనత న్యోయస్థూనము 

(b) జిల ిన్యోయస్థూనం 

(c) రెండూ. 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి అపి్లకేషని ఉనత 
న్యోయస్థూనం న్సంచి కని జిల ి
న్యోయస్థూనం న్సంచి కనీ, లేద్వ 
రెండింటి న్సంచి కనీ వాోజ్దోలని 
గ్రహంచేవిధ్ముగా కనిేగర్ 

చేయవచుి. దీనికోసం అపి్లకేషన్ లోని Configure మెనూ ని వాడవలన్స. ఇందులో ఉనత న్యోయస్థూనం, 
జిల ిన్యోయస్థూనం మరియు రెండూ అనే రేడియో బటన్ లు కనపడతాయి. అవసరాని బటి ్కవలసిన కేసు 
ఎకకడ ఉందో అటువంటి న్యోయస్థూన్యని సెలక్ట్ చేసుకోవడం ద్వురా కేసు వివరాలు పందే వీలుంటుంది.  



 

 

3. ఈ-కోర్్్ చరవాణి అప్లికేషన్ ఆరు భారతీయ భాషలలో (తురలో) :    

ఈ-కోర్్్ చరవాణి అపి్లకేషన్ యొకక తాజ్ద వెరృన్ ఆరు భారతీయ భాషలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ 
ఆరు భారతీయ భాషలక్వ సంభ్ందించిన అపి్లకేషన్ౄ యొకక స్క్కీన్ షాట్ౄ అందుబాటులోక్వ వచాిక పందు 
పరచబడతాయి. 

 హందీ  కనడ 

 మరాఠీ   గుజరాతీ  

 తమిళం  తెలుగు 



 

 

4. ఈ-కోర్్్ చరవాణి అప్లికేషన్ లో తపెనిసరిగా తెలుసుకోవలసిన ఐకన్స:ి  

4.1. స్థుగత ప్లజీ 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి అపి్లకేషన్ యొకక స్థుగత ప్లజీ. 

 

 

 

 

 

 

4.2. మెనూ ల్వస్ట ్ఐకన్: 

ఈ మూడు అడిగీతల ఐకన్ ని నొకకగానే ఈ-కోర్్్ 
చరవాణి అపి్లకేషన్ యొకక మెనూ జ్దబితా ని 
చూపెడుత్యంది. 

 



 

 

4.3. జిల ిన్యోయస్థూనం / ఉనత న్యోయస్థూనం కేసు 
వివరాలు: 

చరవాణి అపి్లకేషని మీకు కవలసిన న్యోయస్థూనం, జిల ి
న్యోయస్థూనం లేద్వ ఉనత న్యోయస్థూనం లేద్వ రెండింటి ని 
అన్ససంధానించే విధ్ముగా ఏరాెటు చేసుకోవచుి.. 

 

4.4. ప్రధాన మెనూ ఎంప్లకలు: 

i. CNR శోధ్న; ii. కేసు సిూతి (శోధ్న); 

iii. రోజు వారి వాోజో జ్దబితా; iv. "మై కేసెస్ట" ఎంప్లక.  

4.5. CNR శోధ్న (CNR Search): 

CNR ఐకన్ ని నొక్వక CNR సంఖ్ో ద్వఖ్లు చేయడం ద్వురా 
సంబంధిత కేసు సిూతిగత్యలన్స పంద్వచుి. 

 

 

4.6. కేసు సిూతి శోధ్న (Case Status Search): 

కేసు స్ేటస్ట ఎంప్లక ని ఉపయోగంచి క్వంద్నివుబడిన 
తొమిొది వివరాలలో ఏదేని కటి ద్వఖ్లు చేసి కేసు సిూతిని 
పంద్వచుి.  Case Number (కేసు సంఖ్ )ో         Party 
Name (కక్షిద్వరుడి ప్లరు) 

Filing number  (ఫైల్వంగ్ సంఖ్ )ో    FIR 

Advocate (న్యోయవాది ప్లరు)      Act. (చట్ం వివరాలు) 

Case Type (కేసు రకం)                  Caveat                    

Pre Trial Application (విచారణా-ప్యరుప్ప ద్రఖాసుు) 

 

 

 

 

 

4.7. రోజువారీ వాోజో జ్దబితా (Cause List): 
ఈ ఐకన్ ఉపయోగంచి రోజువారీ వాోజో జ్దబితాని 
పంద్వచుి. 

 



 

 

4.8. మై కేసెస్ట (My cases) : 
మీరు వోక్వుగతీకరించిన కేసుల జ్దబితా ఇకకడ నమోదు 
చేసుకోవచుి. 

 

 

4.9. మై కేసెస్ట- తేది వారి / జిల ివారి (My cases Date 
wise/ District wise): 

మై కేసెస్ట రెండు విధ్ములుగా చూపబడతాయి, తేది వారీగా 
మరియు జిల ి వారీగా. మీకు కవలసిన విధ్ముగా 
ఎంచుకొనవచుి. 

 

4.10. కేలండర్ ఎంప్లక (Calendar option): 

కేలండరు ఎంప్లక మీ కేసు వివరాలని కేలండరులో 
తేదివారీగా చూపెడుత్యంది. 

 

4.11. రిఫ్రెష్ బటన్ (Refresh button):  

ఈ బటన్ నొకకగానే మొతుం సమాచారం 
నవీకరించబడుత్యంది. 

 

 

4.12. మై కేసెస్ట లో శోధ్న ఎంప్లక (Search option under 
My cases): 

మై కేసెస్ట లో మీయొకక కేసుల్వ శోధించడానిక్వ ఈ ఎంప్లకని 
ఉపయోగంచండి. 

 

4.13. క్వుక్ట రెస్థెన్ౄ కోడ్ (QR Code): 

ప్రతి కేసుక్వ క QR కోడ్ కేట్టయించబడింది. దీనిని 
ఉపయోగంచి కేసు చరిత్ర ని తెలుసుకోవచుి. 

 



 

 

4.14. స్థకన్ QR కోడ్ (Scan QR Code): 

క కేసుక్వ కేట్టయించబడిన QR కోడ్ ని కేసు యొకక 
ద్స్థువేజుల కట్మీద్ అతిక్వంచినటియితే, ఆ QR కోడ్ ని ఈ 
ఎంప్లక ద్వురా స్థకన్ చేసి సంబంధిత కేసు వివరాలని, 
చరిత్రని పంద్వచుి. 

 

4.5. IA వివరములు (IA details): 

సంబంధిత న్యోయస్థూనం వారు క కేసు క్వ సంబంధించిన 
IA వివరములు ద్వఖ్లు చేసి ఉనటియితే ఈ ఎంప్లక ద్వురా 
ఆ IA వివరములు పంద్వచు .ి 

 

4.16. బదిలీ వివరములు (Transfer details): 

కవేళ కేసు క న్యోయస్థూనం న్సంచి మరొక 
న్యోయస్థూనముక్వ బదిలీ అయి ఉంటే ఆ వివరములు ఇకకడ 
పంద్వచుి. 

 

4.17. దిగువ న్యోయస్థూనం సమాచారం (Subordinate 
Court Information): 

అప్పెల్ ద్వఖ్లు చేసినటియితే దిగువ న్యోయస్థూనం 
వివరాలు ఇకకడ పంద్వచుి. 

 
 



 

 

4.18. కేసు చరిత్ర (Case History): 

కేసు చరిత్ర ఎంప్లక నందు కేసు యొకక మొతుం చరిత్రని 
క్వంద్నివుబడిన విభాగాలలో పంద్వచుి.  

 కేసు వివరాలు (Case Details), 

 కేసు సిూతి (Case status), 

 క్వుక్ట రెస్థెన్ౄ కోడ్ (QR code), 

 వాది మరియు న్యోయవాదులు (Petitioner and 
Advocates), 

 ప్రతివాది మరియు న్యోయవాదులు (Respondent 
and advocates), 

 చట్ట్లు (Acts), 

 కేసు విచారణా చరిత్ర (History of Case hearing), 

 త్యది ఉతురుు/ తీరుె (Final order/Judgment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట యాప్ ని ఉపయోగంచి కేసు యొకక సమగ్ర చరిత్రని పంద్ండి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. కేసు శోధ్న ఎంప్లక (Search cases option): 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ లో ప్రధానంగా రెండు రకలైన శోధ్నలు ఇవుబడినవి. 

(i) CNR శోధ్న (CNR Search); 

(ii) కేసు సిూతి (శోధ్న) (Case Status (Search)).  

ఈ రెండింటిని క్రింద్ వివరముగా చూద్వృం.  

7. CNR సంఖ్ోన్సపయోగంచి కేసుల శోధ్న: 

CNR సంఖ్ోన్సపయోగంచి చరవాణి పరికరంలో కేసులని వేగంగా శోధించవచుి. CNR సంఖ్ో 
గురించి మరింతగా తెలుసుకోవడానిక్వ ద్యచేసి చద్వడం కొనస్థగంచండి.  

7.1. CNR సంఖ్ో ఏమిటి: 

CNR సంఖ్ో అంటే కేసు నెంబర్ రికరు ి(Case Number Record), CNR అనేది అని కేసులకు ఇవుబడే  16 
అంకెల ప్రతేోకమైన కోడ్. సంక్షిపుంగా చెపాెలంటే క కేసుని సులభ్ంగా గురిుంచడానిక్వ ఇవుబడే ప్రతేోకమైన 
గురిుంప్ప సంఖ్ో. కేసు ఇనేరేొషన్ సిస్ం (CIS) ద్వురా నమోదు చేయబడిన ప్రతి కేసుక్వ CNR సంఖ్ో 
కేట్టయించబడుత్యంది. రైలు టికెట్ బుక్వంగ్ చేసుకొనే సమయంలో  ఇవుబడే PNR సంఖ్ో లంటిదే CNR 
సంఖ్ో. దీనిని ఉపయోగంచి ఎవరైన్య ఉనత న్యోయస్థూనంలో కనీ జిల ి న్యోయస్థూనంలో కనీ కేసు 
వివరములు పంద్వచుి. 

CNR సంఖ్ో (16 అంకెలు) క్వంది వాటిని కల్వగ ఉంటుంది  

(రాష్ట్ర కోడ్) (జిల ికోడ్) (కోర్ ్స్థూపక కోడ్) (కేసు ఫైల్వంగ్ 
సంఖ్ో) (ఫైల్వంగ్ సంవతౄరం) 

(State code) (District code) (Establishment 

code) (Case filing number)(Filing year) 

 

(JK) (AN) (01) (000638) (2017) 

వేరేురు రాషాాలకు (పంజ్దబ్, మేఘాలయ, తమిళన్యడు) సంబంధించిన CNR సంఖ్ో యొకక 
ఉద్వహరణలు క్వంద్ ప్లరొకనడమైనది. 



 

 

 

7.2. CNR సంఖ్  ోతెలుసుకోవడమెల:  

కక్షిద్వరులు / న్యోయవాదులు, మరే ఇతరులైన్య రెండు విధ్ములుగా CNR సంఖ్ో ని తెలుసుకోవచుి: 

(i) ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట చరవాణి యాప్ ద్వురా; 

(ii) ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట వెబ్ సైట్ ద్వురా. 

7.3. ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ ద్వురా CNR సంఖ్ోని పంద్డమెల: 

CNR సంఖ్ోని పంద్డానిక్వ మీ వద్ృ జిల,ి 
న్యోయస్థూనం ప్లరు, లేద్వ మరి ఏ ఇతర 
వివరాలైన్య, అంటే కేసు నంబర్ కనీ, ఫైల్వంగ్ 
నంబర్ కనీ లేద్వ కక్షిద్వరుడి ప్లరు కనీ ఉండి 
ఉండాల్వ. కేసు నంబర్ ఉపయోగంచి CNR 
సంఖ్ోని పందే ప్రక్రియని ద్శల వారీగా 
చూద్వృం. ఉద్వహరణక్వ: అవిన్యశి, తిరుప్యరు 
జిల,ి తమిళన్యడు సబ్ కోర్్ లో విచారణలో 
ఉన OS 50 /2017  కేసుని తీసుకుంద్వం. 

Step 1: ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట యాప్ ని తెరవండి. 



 

 

Step 2: ప్రధాన మెనూ న్సంచి కేసు స్ేటస్ట (Case status) ని ఎంచుకోండి. 

Step 3: 

 కేసు స్ేటస్ట (Case status) ని 
నొకకండి 

 రాష్ట్రము, జిల ిలన్స ఎంచుకోండి. - 
 కేసు నంబర్ (Case number) 

ఎంప్లకని ఎంచుకోండి.   
 కేసు రకముని (Case Type)` 

ఎంచుకోండి.  
 కేసు నంబరి నింపండి.  
 సంవతౄరముని నింపండి.  
 గో(Go) ని నొకకండి.  
 న్యోయస్థూనం ప్లరు మీద్ నొక్వకన 

వెంటనే  కేసు వివరాలు 
కనపడతాయి. 
కేసు నంబర్ (OS 50 /2017) మీద్ 
నొకకండి, కేసు నంబర్ అండర్ లైన్ 
చేయబడి నీలం రంగులో 
కనపడుత్యంది. 

 CNR నంబర్ తో పాటు కేసు 
వివరాలు ప్రతోక్షమవుతాయి. 

 ఈ ద్శలవారీ ప్రక్రియ సులభ్ంగా 
అరౄం చేసుకోవడానిక్వ ఇకకడ స్క్కీన్ 
షాటిని పందుపరచడం జరిగనది. 

T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.4. CNR సంఖ్ోని ఉపయోగంచి కేసుని శోధించడమెల 

ఇప్పెడు CNR సంఖ్ోని ఉపయోగంచి కేసు వివరములు శోధించడమెలగో చూద్వృం  

Step 1: చరవాణి యాప్ లో CNR ఐకన్ ని నొకకండి 

Step 2: CNR సంఖ్ోని ద్వఖ్లు చేయండి 



 

 

Step 3: Search బటన్ ని నొకకండి 

Step 4: కేసు చరిత్ర ప్రద్రిూంచబడుత్యంది „ కేసు వివరాలు „ కేసు సిూతి „ వాది మరియు అతడి తరప్ప 
న్యోయవాది వివరాలు „ ప్రతివాది మరియు అతడి తరప్ప న్యోయవాది వివరాలు „ ఏ చట్ము క్వంద్ కేసు 
నమోదై ఉనది „ FIR వివరాలు „ కేసు విచారణా చరిత్ర „ త్యది ఉతురుులు / తీరుెలు. 

Step 5: "Case Details " శీరిృకని నొకకండి 

Step 6: కేసు వివరాలు ప్రద్రిూంచబడతాయి, CNR సంఖ్ోతో సహా. 

(ఈ 6 ద్శల ప్రక్రియని సులభ్ంగా అరౄం చేసుకోవడానిక్వ క్వంద్ స్క్కీన్ షాటిని పందుపరచడం జరిగనది) 

 



 

 

8. వివిధ్ ఎంప్లకలని ఉపయోగంచి కేసు సిూతిని శోధించండి 

క్రింద్ ఇవుబడిన వాటిలో మీకు తెల్వసిన ఏదైన్య క వివరముతో మీ కేసు యొకక సిూతిగత్యలని శోధించండి. 
(i) కేసు సంఖ్ో (Case Number) 
(ii) ఫైల్వంగ్ సంఖ్ో (Filing number) 
(iii) న్యోయవాది (Advocate) 
(iv) కేసు రకము (Case Type) 
(v)  కక్షిద్వరుని ప్లరు (Party Name) 
(vi) FIR సంఖ్ో (FIR number) 
(vii) చట్ము (Act) 
(viii) విచారణా ప్యరుప్ప ద్రఖాసుు (Pre 
Trial Application) 
(ix) కేవియట్ (Caveat). 
ఎవరికైన్య CNR సంఖ్ో తెల్వయకపోతే పైన 
ప్లరొకన వాటిలో ఏదేని క ఎంప్లకతో 
కేసు వివరములు తెలుసుకోవచుి. 
ఇప్పెడు మొద్టి ఎంప్లక అంటే  కేసు 
సంఖ్ో గురించి మరింతగా 
తెలుసుకుంద్వం. 
 
 
 

చరవాణి యాప్ లో 'Case Status ' ని నొకకండి --> రాష్ట్రము మరియు జిలిని ఎంచుకోండి --> 
అకకడ ఉన వాటిలో ఏదేని క ఎంప్లక పైన నొకకండి --> సంభ్ందిత ఫారం తెరవబడుత్యంది --> 

వివరాలని ప్యరించండి --> కేసుల చిట్ట ్ప్రద్రిూంచబడుత్యంది --> ఏదేని క కేసు సంఖ్ో మీద్ 
నొక్వకనటియితే ఆ కేసు సంబంధిత చరిత్ర విసురించబడుత్యంది --> శీరిృకల మీద్ నొక్వకనటియితే 

మరిని వివరాలు ప్రద్రిూంచబడతాయి. 

 



 

 

8.1 కేసు సంఖ్ో ని ఉపయోగంచి కేసు సిూతిని తెలుసుకోవడం   

ఇప్పెడు మొద్టి ఎంప్లక అంటే కేసు సంఖ్ో ని ఉపయోగంచి ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ లో కేసు సిూతి ని 
తెలుసుకోవడమెలగో చూద్వృం 
Step 1: ఈ-కోర్్్ మెనూ లో కేసు స్ేటస్ట మీద్ నొకకండి  
Step 2: రాష్ట్రం మరియు జిలిలని ఎంచుకోండి 
Step 3: కేసు సంఖ్ో ఎంప్లక మీద్ నొకకండి 
Step 4: కేసు సంఖ్ో మీద్ నొకకగానే సంబంధిత ఫారం 
తెరుచుకుంటుంది, ద్వనిలో క్వంది వివరాలు ద్వఖ్లు చేయండి 
   „ న్యోయస్థూన ప్రాంగణం వివరాలు 
   „ కేసు రకము 
   „ కేసు సంఖ్ో 
   „ సంవతౄరము 
Step 5: వివరాలు ద్వఖ్లు చేస్థక గో (Go) బటన్ ని నొకకండి 
Step 6: మొతుం కేసులు ప్రద్రిూంచబడతాయి 
Step 7: ఏదేని క కేసు సంఖ్ో మీద్ నొక్వకనటియితే క్వంది 
వివరాలతో కూడిన మెనూ ప్రతోక్షమవుత్యంది 
(i) కేసు వివరాలు 
(ii) కేసు సిూతి  
(iii) వాది మరియు వాది తరప్ప న్యోయవాది 
(iv) ప్రతివాది మరియు ప్రతివాది తరప్ప న్యోయవాది 
(v)  చట్ం 
(vi)  FIR వివరాలు 
(vii) దిగువ న్యోయస్థూనం వివరాలు 
(viii) కేసు విచారణా చరిత్ర 
(ix) మధ్ోంతర ఉతురుులు 
(x)  త్యది ఉతురుులు/తీరుెలు 

* కేసు సిూతి ఎంప్లక ని వాడిన ప్రతిస్థరీ రాష్ట్రము మరియు జిల ివివరాలు ద్వఖ్లు చేయబడినవో లేదో 
సరిచూసుకోండి. 
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8.2 ఫైల్వంగ్ సంఖ్  ోని ఉపయోగంచి కేసు సిూతిని తెలుసుకోవడం: 

కేసు స్ేటస్ట లో రెండో ఎంప్లక ఫైల్వంగ్ సంఖ్ోని ఉపయోగంచి కేసు సిూతి ని తెలుసుకోవడం. 

 
8.3 న్యోయవాది ఎంప్లకని ఉపయోగంచి కేసు సిూతి ని తెలుసుకోవడం 

ఈ ఎంప్లక క గుమస్థు చేసే పన్సలని చేసూు న్యోయవాదులకు స్థంకేతిక గుమస్థు/ సహాయకరిగా 
పనిచేసుుంది. క న్యోయవాది ప్లరు మీద్ అని న్యోయస్థూన్యలో ి ఎని కేసులు పరిషకరించబడకుండా 
ఉన్యయో, ఏదైన్య క రోజు ఎని కేసులు విచారణకు రాన్సన్యయో, మరియు కొకకక కేసు యొకక 
సిూతిగత్యలేంటో ఇలంటి వివరాలనీ న్యోయవాదులు తమ అరచేతిలోనే 24 గంటలు తెలుసుకోవచుి. దీనిలో 
న్యోయవాదులకు మూడు ఎంప్లకలు ఇవుబడినవి.  
(i)   న్యోయవాది ప్లరు తో వెతకడం 
(ii)  బార్ కోడ్ తో వెతకడం 
(iii) ఎంప్లక చేసుకున తేది లో రోజు వారీ జ్దబితా లో ఉన ఎవరైన్య క న్యోయవాది యొకక కేసుల్వ 
వెతకడం 
 
 



 

 

8.3.1 న్యోయవాది ప్లరుతో వెతకడం: 

ఎవరైన్య క న్యోయవాది తన ప్లరుతో ఎని 
కేసులు పరిషకరించబడకుండా ఉన్యయో, 
ఎని పరిషకరించబడాియో, ఇలంటి 
వివరాలనీ న్యోయవాది ఈ ఎంప్లకని 
ఉపయోగంచి వెతకడం ద్వురా 
తెలుసుకోవచుి. 
ఉద్వహరణక్వ పకకన ఉన స్క్కీన్ షాటిో 
"రాజపె" అనే న్యోయవాదిక్వ సంబంధించిన 
తమిళన్యడు రాష్ట్రములో తంజ్దవూరులో 
విచారణలో ఉన 13 కేసుల వివరాలు 
చూపెట్బడినవి, అలగే కోక న్యోయస్థూనంలో 
విచారణలో ఉన కేసులు చూపెట్బడినవి. 
ఏదేని క కేసు సంఖ్ో మీద్ నొక్వకనటియితే 
ద్వనిక్వ సంబంధిన వివరాలనీ కేసు చరిత్రతో సహా 
కనపడతాయి. 

8.3.2. బార్ కోడ్ ఉపయోగంచి వెతకడం: 

న్యోయవాది యొకక బార్ కోడ్ ని ఉపయోగంచి 
కూడా కేసుల్వ వెతకవచుి. క న్యోయవాది క్వ 
సంబంధించిన క జిలిలో ఉన అని 
న్యోయస్థూన్యలలో విచారణలో ఉన మరియు 
తీరుెలు వెలువడిన అని కేసుల వివరాలు 
పంద్వచుి. ఉద్వహరణక్వ ఝారఖండ్ రాష్ట్రములో 
ఉన క న్యోయవాది హుసేౄన్ హైకల్ యొకక 
బార్ కోడ్ ని ఉపయోగంచి వెతకగా తనక్వ 
సంబంధించిన 131 కేసుల వివరాలు పకకన స్క్కీన్ౄ 
షాటిో చూపెటి్న విధ్ంగా కనపడతాయి.  



 

 

8.3.3 తేదివారీ జ్దబితా (న్యోయవాదుల రోజువారీ వాోజో జ్దబితా) (Cause list) న్సపయోగంచి వెతకడం 

 క న్యోయవాది తన ప్లరుతో న్సన రోజువారీ 
వాోజో జ్దబితా (cause list) ని 
చూడద్లచుకుంటే, అంటే క నిరీీత రోజునందు 
క నిరీీత న్యోయస్థూనంలో తనక్వ సంబంధించిన 
కేసులు ఎని ఆ రోజు జ్దబితాలో 
పందుపరిబడాయిో తెలుసుకోవడానిక్వ ఈ 
ఎంప్లక ని ఉపయోగంచవచుి. దీని ద్వురా కేసుల 
జ్దబితా మాత్రమే కకుండా ద్వనిలో ఉన కోక 
కేసు సిూతి ని కూడా చూసుకోవచుి.. 

 
 

8.4. కేసు రకముని (Case Type) ఉపయోగంచి కేసు సిూతిని 
తెలుసుకోవడం: 

కేసు రకముని(Case type) నొకకండి --> కేసు రకము ఎంప్లకని నొకకండి --> న్యోయస్థూన ప్రాంగణము 
ఎంప్లకని ఎంచుకోండి --> కేసు రకముని ఎంచుకోండి --> సంవతౄరముని నింపండి --> Pending / 
Disposal రేడియో బటన్ లో కవలసినద్వని ఎంచుకోండి --> Go మీద్ నొకకండి --> ఎంచుకున కేసు 

రకముక్వ సంబంధించిన కేసుల జ్దబితా కనపడుత్యంది --> ఏదేని క కేసు మీద్ నొక్వకనటియితే ద్వని 
ప్యరాుపరాలు కనపడతాయి --> ద్వనిక్వ సంబంధించిన శీరిృకలపై నొక్వకతే ప్యరిు వివరాలు కనపడతాయి. 

 



 

 

క్వంద్ చూపబడిన స్క్కీన్ షాటిో "అప్పెళిని" ఎంచుకున్యరు, అందువలన అప్పెల్ సూటు ి(AS) క్వ సంబంధించిన 
జ్దబితా కనపడుత్యంది. ఇలగే, ఏ కేసు రకము కవాలంటే అది ఎంచుకొని సంబంధిత జ్దబితా 
పంద్వచుి. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 కక్షిద్వరుడి (Party) ఎంప్లక ద్వురా కేసు సిూతిని 
చూసుకోవడం: 

కేసు స్ేటస్ట ని నొకకండి --> రాష్ట్రము, జిలిలని 
ఎంచుకోండి --> పారీ ్ఎంప్లకని ఎంచుకోండి --> 

న్యోయస్థూన ప్రాంగణంని ఎంచుకోండి --> 
వాది/ప్రతివాది ప్లరుని ఎంచుకోండి --> 

సంవతౄరముని నింపండి --> Pending / disposal 
రేడియో బటన్ లో కవలసినద్వనిని ఎంచుకోండి --> 
Go మీద్ నొకకండి  --> ఆ కక్షిద్వరుడి (Party ) ప్లరు 

మీద్ ఉన కేసుల జ్దబితా కనపడుత్యంది --> 
కవలసిన కేసు సంఖ్ో మీద్ నొకకండి --> ఆ కేసు 

చరిత్ర మొతుం కనపడుత్యంది. 
 



 

 

 
పైన చూపబడిన స్క్కీన్ షాటిో కక్షిద్వరుడి ప్లరు "రామస్థుమి" ని ఉపయోగంచి వెతిక్వనటియితే అతడి ప్లరుతో 
ఉన కేసుల వివరాల జ్దబితా కనపడింది. ఇదే విధ్ంగా ఎవరి ప్లరుతోనైన్య వెతిక్వ వారి ప్లరుతో ఉన కేసుల 
జ్దబితాని పంద్వచుి. 

8.6 FIR సంఖ్ోన్సపయోగంచి వెతకడం : 

 

8.7 చట ్వివరములని ఉపయోగంచి వెతకడం :  

 

 

 

 
 
 

కేసు స్ేటస్ట ని నొకకండి --> రాష్ట్రము, 
జిలిలని ఎంచుకోండి --> FIR సంఖ్ో 

ఎంప్లకని ఎంచుకోండి --> న్యోయస్థూన 
ప్రాంగణముని ఎంచుకోండి --> రక్షకభ్ట 
నిలయాని ఎంచుకోండి --> FIR  సంఖ్ో 

మరియు సంవతౄరాని నింపండి -->  
Pending / disposal/both రేడియో బటన్ లో 
కవలసినద్వనిని ఎంచుకోండి --> Go మీద్ 

నొకకండి--> ఆ FIR సంఖ్ోతోన్సన కేసు 
ప్రతోక్షమవుత్యంది --> ఆ కేసు సంఖ్ోని 

నొకకండి --> ఆ కేసు యొకక ప్యరిు 
వివరములు ప్రతోక్షమవుతాయి.  



 

 

8.8 ప్రీ-ట్రయల్ ద్రఖాసుు: 

రక్షకభ్ట నిలయాని ఎంచుకొని, FIR సంఖ్ో ని మరియు 
సంవతౄరాని నింప్ల, రిమాండ్/బెయిల్/ ద్రఖాసుుని 
పంద్వచుి.  
 
 
 
 
 
8.9  కేవియట్: 

కేవియట్ ని 
ఉపయోగంచి 
కూడా 
వెతకవచుి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ఈ-కోర్్్ యాప్ ద్వురా రోజువారీ వాోజో జ్దబితాని (Cause list ) పంద్డం:  

ఈ-కోర్్్ యాప్ నందు రోజువారీ వాోజో జ్దబితాని పందే వీలు కల్వెంచడం ద్వురా కక్షిద్వరులకు, 
న్యోయవాదులకు మరియు న్యోయమూరుులకు ఎంతో సౌలభ్ోం కలుగుత్యంది. ఈ యాప్  మూడు రకల 
వాోజో జ్దబితాల్వ పందే వీలు కల్వెసుుంది (i) ఏదైన్య న్యోయస్థూనం యొకక సివిల్ వాోజో జ్దబితా (ii) ఏదైన్య 
న్యోయస్థూనం యొకక క్రిమినల్ వాోజో జ్దబితా (iii) న్యోయవాది వారీగా వాోజో జ్దబితా. 

"Cause list " ఎంప్లక ద్వురా సివిల్ మరియు క్రిమినల్ వాోజో జ్దబితాల్వ పందే వీలుంది. న్యోయవాదుల 
వారీగా వాోజో జ్దబితాని "Advocate" ఎంప్లక ద్వురా యాప్ లోక్వ ప్రవేశించి "Case Status Search" ఎంప్లక 
ద్వురా పంద్వచుి, ఈ ప్రక్రియని పైన “కేసు స్ేటస్ట ద్వురా శోధ్న చేయడమెల” అనే భాగంలో వివరించడం 
జరిగనది. Cause list ఎంప్లక ద్వురా ఎవరైన్య తమ కేసు క నిరీీత తేదీలో వాోజో జ్దబితాలో ఉంద్వ లేద్వ 
తెలుసుకోవచుి. ఇది న్యోయమూరుులకు, న్యోయవాదులకు మరియు న్యోయస్థూన ఉదోోగులకు తమ సమయ 
నిరుహణకు ఎంతగానో సహాయకరి అవుత్యంది. క రోజులో ఎని కేసులు జ్దబితాలో ఉన్యయో 
చూసుకుంటే ద్వనిక్వ తగగటు ్వారు సనద్ౄమవవచుి, ఇద్ంతా అరచేతిలోనే పందే వీలుండటం వారి పనిని 
ఇంక సులభ్తరం చేసుుంది. 

1 Cause  list ఎంప్లకని నొకకండి. 

2 రాష్ట్రము, జిలిలని ఎంచుకోండి  

3 న్యోయస్థూన ప్రాంగణముని 
ఎంచుకోండి  

4 న్యోయస్థూనము ప్లరుని 
ఎంచుకోండి  

5 ఏ రోజుకైతే వాోజో జ్దబితా 
కవాలో ఆ తేదీని ఎంచుకోండి  

6 సివిల్/క్రిమినల్ లో ఏదేని కద్వని 
ఎంచుకోండి, సంబంధిత Cause 
list ప్రతోక్షమవుత్యంది  

7 Search బాక్టౄ ద్వురా జ్దబితాలోని 
ఏదేని క కేసున్స వెతకవచుి.   



 

 

10. My Cases ఎంప్లక: 

My cases అనేది న్యోయవాదులకు మరియు 
కక్షిద్వరులకు క ఆకరృణీయమైన సౌలభ్ోం, ఎందుకంటే 
ఇది వారిక్వ క వోక్వుగత డిజిటల్ కేసు డైరీ లగా 
ఉపయోగపడుత్యంది. ఇది కేవలం ఈ-కోర్్్ యాప్ లో 
మాత్రమే దొరికే ఉపయుకుమైన ఫీచర్. న్యోయవాదులు 
మరియు కక్షిద్వరులు తమ కేసుల్వ My cases నందు 
పందుపరచుకొని అవసరమైనప్పెడు చూసుకోవచుి.  

  

  

 

10.1. My cases లో కేసుల్వ పందుపరిడమెల:  

My cases లో మీ కేసుల్వ పందుపరుికోవాలన్సకుంటే క్వంది 
మారగద్రూకలని అన్ససరించండి:  

i మీరు పందుపరుికోవాలన్సకుంటున కేసుని ఈ-
కోర్్్ యాప్ ని ఉపయోగంచి వెతకండి.  

ii పకకన స్క్కీన్ షాటిో చూపెటి్న విధ్ంగా కేసు ప్లజీలో 
కుడి వైప్ప ఎగువన "add case" అనే ఎంప్లక 
కనపడుత్యంది.  

iii "Add Case " బటన్ ని నొకకడం ద్వురా ఆ కేసుని 
"My cases " లో పందుపరుికోవచుి. 

న్యోయవాది కనీ, న్యోయవాది గుమస్థు కనీ ఇల తమ కేసులు My cases లో పందుపరుికోవడం ద్వురా 
తమ కేసుల డిజిటల్ డైరీని తమ అరచేత్యలో ి పెటు్కొని ద్వని తాలూకు నవీకరణలు మరియు సిూతిగత్యలు 
ఎప్పెడైన్య ఎకకడైన్య పంద్వచుి. సీనియర్ న్యోయవాదులు తమక్వ ముఖ్ోమైన కేసుల్వ మాత్రమే 
పందుపరుికొని వాటి నవీకరణాలని ఎవరి సహాయం లేకుండానే ఎప్పెడంటే అప్పెడు పంద్వచుి. అలగే 



 

 

కక్షిద్వరులు, ప్రాసికూోటరు,ి ప్రభ్యతు న్యోయవాదులు, న్యోయస్థూన పోలీస్ట కనిసే్బుళి్ల, ద్రాోప్పు అధికరులు, 
మొద్లగు వారు తమ తమ కేసుల్వ ఇందులో పందుపరుికొని ఎప్పెడంటే అప్పెడు వాటి నవీకరణలు 
పంద్వచుి.  

10.2. My cases న్సంచి కేసుల్వ తీసివేయడమెల: 
My Cases న్సంచి కేసుల్వ తీసివేయడానిక్వ My Cases లో 
తీసివేయాల్వౄన కేసుని తెరిచి, కుడివైప్ప ఎగువన కనపడే 
"Remove Case" ని నొకకవలసి ఉంటుంది. 

 

  

 

 

 

10.3.My cases లో అంతరగత శోధ్న: 
My Cases నందు ఎవరైన్య అనేకమైన కేసుల్వ పందుపరుికొని 
ఉంటే, వాటిలో న్సంచి కవలసిన కేసుని వెతికే వీలుని ఈ ఎంప్లక 
కల్వెసుుంది. పకకన స్క్కీన్ షాటిో చూపెటి్న విధ్ంగా ప్లరు, కేసు 
సంఖ్ోల వారీగా వెతికే వీలుంది.  

 

10.4. రిఫ్రెష్ బటన్: 

“My Cases” లో Today’s Cases పకకన ఉండే రిఫ్రెష్ 
బటన్ తో My Cases లో పందుపరుికున కేసుల 
వివరాలు నవీకరించుకోవచుి. కవేళ స్థంకేతిక 
సమసోల కరణంగా నవీకరణలు పంద్లేక పతే 
"Connection Error " అనే సూచిక కనపడుత్యంది.   



 

 

10.5.My Cases - తేదీ వారీ / జిల ివారీ డిస్ట ప్ల ి ఎంప్లక:  

వీకరించబడిన ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ తేదీ వారీ మరియు జిల ి వారీ కేసుల్వ చూసే వీలుంది. 
ఉద్వహరణక్వ, తేదీ వారీ ఎంప్లకని 
కన్సక ఎంచుకునటియితే 
కోలండరులోని తేదీల వారీగా 
కేసుల జ్దబితా కనపడుత్యంది. ఇది 
న్యోయవాదులకు మరియు వారీ 
గుమస్థులకు సహాయకరిగా 
ఉంటుంది. పకకన స్క్కీన్ షాటిో 
చూపెటి్న విధ్ముగా తేదీ వారీ 
మరియు జిల ి వారీ జ్దబితా 
కనపడతాయి. జ్దబితాలోని ఏదేని 
క కేసు సంఖ్ో మీద్ నొక్వకనటియితే 
ద్వని ప్యరిు చరిత్ర తెరుచుకుంటుంది.  

 

10.6. కేలండరు: 

కేలండరు రూపంలో కూడా My Cases ని చూసుకొనే వీలుంది. 
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11. బాోకప్ సదుపాయం:  

నవీకరించిన ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ లో అంద్రి కోరిక 
మేరకు బాోక్ట అప్ సదుపాయం జోడించబడినది. ఈ 
సదుపాయాని ఉపయోగంచి my cases లో వాడకంద్వరు 
పందుపరచుకున కేసులని ఎగుమతి మరియు దిగుమతి 
చేసుకోవచుి. మీరు ఈ-కోర్్్ యాప్ లో చాల కేసుల్వ 
పందుపరుికొని ఉండి కొతు చరవాణి పరికరాని 
కొన్సగోలు చేసి ఉనటియితే ఈ ఎంప్లక ద్వురా మీ మొతుం 
కేసుల వివరాలన్స కొతు చరవాణి లోక్వ బదిలీ చేసుకోవచుి. 

మెనూ బటన్ ని నొక్వక బాోకప్ సదుపాయాని పంద్వచుి. 
ఈ బటన్ ని నొక్వకనప్పెడు, పకకన స్క్కీన్ షాటిో చూపెటి్న 
విధ్ంగా దిగుమతి మరియు ఎగుమతి (import, export ) 
ఎంప్లకలు కనపడతాయి. ఈ ప్రక్రియలో ఈ-కోర్్్ చరవాణి 
యాప్ లోని సమాచారాని కనీసం కకస్థరైన్య ఈ-మెయిల్ 
లోక్వ కనీ, చరవాణి పరికరంలో స్థూనికంగా గానీ, గూగుల్ 
డ్రైవ్ లో కనీ ఎగుమతి చేసుకొని ఉండటం, మరియు 
ద్వనిని కలన్సగుణంగా నవీకరణగావించడం చాల 
ముఖ్ోమైన అంశం. ఇల ఎగుమతి చేసుకొని ఉంటే 
మాత్రమే అవసరమైనప్పడు మళ్ళీ దిగుమతి చేసుకొనే వీలుంటుంది. ఉద్వహరణక్వ మీరు చరవాణి పరికరాని 
ఛారిాంగ్ పెడుత్యనప్పెడు కనీ, మరెప్పెడైన్య కనీ అందులోని సమాచారం త్యడిచిపెటు్కుపోయినప్పెడు, 
ఇల ఎకకడైన్య ఎగుమతి చేసుకుని ఉన సమాచారాని వెన్సవెంటనే దిగుమతి చేసుకొని వాడుకొనవచుిన్స. 

 

 

 

 



 

 

11.1  ఎగుమతి సౌలభ్ోం (Export option): 

ప్రధాన మెనూ క్వంద్ ఎగుమతి (export) ఎంప్లక 
అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఎంచుకునప్పెడు ఫైళిని 
ఎకకడిక్వ ఎగుమతి చేయాలని ప్రశిసుుంది, మీరు మీ ఫైళిని 
ఈ-మెయిల్ ద్వురా కనీ, గూగుల్ డ్రైవ్ క్వ కనీ, చరవాణిలోనే 
స్థూనికంగా కనీ ఎగుమతి లేద్వ బదిలీ చేయవచుి. కవేళ 
గూగుల్ డ్రైవ్ ని కన్సక ఎంచుకునటియితే గూగుల్ న్సంచి 
భ్ద్రతా సంబంధ్ ప్రశలు ఎదురవవచుి, వాటిని 
అంగీకరించినటియితే మీ ఫైళి్ల గూగుల్ డ్రైవ్ క్వ ఎగుమతి 
అవుతాయి. మళ్ళీ అవసరమైనప్పడు గూగుల్  డ్రైవ్ న్సంచి ఈ 

ఫైళిని దిగుమతి చేసుకోవచుి. 

పైన వివరించిన మూడు ఎంప్లకలు (i) ఈ-మెయిల్, (ii) 
గూగుల్ డ్రైవ్ లో భ్ద్రపరుికోవడం మరియు (iii) 
చరవాణిలోనే స్థూనికంగా భ్ద్రపరచుకొన్సట, వీటిని 
సులభ్ంగా అరౄం చేసుకోవడానిక్వ పకకన స్క్కీన్ షాటు ి
ఇవుడమైనది. ఈ మూడు ఎంప్లకలలో ఏదైన్య క ద్వనిని 
ఉపయోగంచి Text format లో ఫైళిని 
భ్ద్రపరచుకోవచుి. ఎగుమతి ప్యరెతున వెంటనే "Saved 
Successfully " అనే సమాచారం కనపడుత్యంది. ఇల 
ఎగుమతి చేసుకొని భ్ద్రపరచుకున Text ఫైల్ ని 
ఎప్పెడైన్య చరవాణి లోక్వ సంగ్రహంచవచుి. 
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11.2. దిగుమతి సౌలభ్ోం (Import option): 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ వాడకంద్వరులు 
ఎంతగానో ఎదురుచూసిన ఎంప్లక దిగుమతి 
(Import) సౌలభ్ోం. మీ కేసు సమాచారం 
మొతుం నిక్షిపుమై ఉన మీ చరవాణి పరికరాని 
మారుికోవాలన్సకుంటే ఎల? మీ చరవాణి 
పరికరం పాడైపోతే ఎల? ఇలంటి 
సంద్రాలలో ఈ దిగుమతి సౌలభ్ోం 
ఎంతగానో ఉపయోగపడుత్యంది. మీ కొతు 
చరవాణి పరికరంలోక్వ గానీ, లేద్వ 
పరపాటున మీ పరికరంలో నిక్షిపుం 
చేసుకున సమాచారాని తొల్వగంచి 
ఉనటియితే, ఈ సౌలభాోని ఉపయోగంచి 
ద్వనిని తిరిగ పంద్వచుి, మీ ప్యరిు 
సమాచారాని ప్పనరుద్ౄరించుకోవచుి.  

Import ని ఎంచుకొని రెండు విధాలుగా 
సమాచారాని దిగుమతి చేసుకోవచుి: 
(i) గూగుల్ డ్రైవ్ న్సంచి import చేసుకోవడం  
(ii) వాడుత్యన పరికరంలో న్సంచే import  
చేసుకోవడం  
పకకన ఉన స్క్కీన్ షాటిో ఈ రెండు పద్ౄత్యలని 
వివరించడం జరిగంది. గూగుల్ డ్రైవ్ న్సంచి 
కనీసం కకస్థరైన్య మీ చరవాణిలోక్వ 
సమాచారాని దిగుమతి చేసుకోవలసిందిగా 
సలహా ఇవుడమైనది, ఇల చేసేటప్పెడు 



 

 

గూగుల్ డ్రైవ్ కొని భ్ద్రతాపరమైన అన్సమత్యలు కోరుత్యంది వాటిని అంగీకరించి సమాచారాని దిగుమతి 
చేసుకోవచుి. import ని ఉపయోగంచి మీ పాత చరవాణి న్సంచి కొతు చరవాణి లోక్వ సమాచార మారిెడి 
చేసుకోవచుి అలగే ఎందువలినైన సమాచారం కోలోెయినటియితే ద్వనిని ప్పనరుద్ౄరించవచుి.. 

12. క్వుక్ట రెస్థెన్ౄ కోడ్ (QR Code) ని ఉపయోగంచి కేసు సిూతిని తెలుసుకోవడం: 
 ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ ని వాడుత్యనప్పెడు కేసు సిూతిగత్యల్వ తెలుసుకోవడానిక్వ కనీ, 
నవీకరణలన్స పంద్డానిక్వ గానీ మాటి మాటిక్త CNR సంఖ్ోని టైప్ప చేయడం కొంతమందిక్వ ఇబైందికరంగా 
అనిప్లంచవచుి. దీనిక్వ ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట చరవాణి యాప్ అందించే సులభ్తరమైన ప్రతాోమాయమే QR 
కోడ్ స్థకన్ న్సపయోగంచి కేసు వివరాలని, సిూతిగత్యల్వ పంద్డం. 
Step 1: మీ కేసుక్వ QR కోడ్ ని పంద్టం: 
ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట చరవాణి యాప్ లో మీ కేసుక్వ సంబందించిన 'Case History' న్సంచి QR కోడ్ పంద్డం 
(లేద్వ) 
ఈ-కోర్్్ సరీుసెస్ట వెబ్ సైట్ లో మీ కేసుక్వ సంబందించిన 'Case History' న్సంచి QR కోడ్ పంద్డం 
https://eCourts.gov.in 
Step 2: QR కోడ్ ని ప్రంట్ తీసుకొని కేసు డాకెట్ మీద్ ద్వనిని అతిక్వంచడం: 
తమ కేసుక్వ సంబంధించిన QR కోడ్ ని పంది ద్వనిని ఆ కేసు ద్స్థువేజుల మీద్ అతిక్వంచుకోవచుి. 
Step 3: QR కోడ్ ని స్థకన్ చేయడం: 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ లో ఉన ఈ సదుపాయం వాడి కేసు ద్స్థువేజుమీద్ అతిక్వంచి ఉన QR కోడ్ ని 
స్థకన్ చేసి ఆ కేసు యొకక సిూతిని పంద్వచుి. న్యోయస్థూన్యలో ి చాల కేసులు పెండింగులో ఉన 

http://www.ecourts.gov.in/


 

 

న్యోయవాదులు, ప్రభ్యతురంగ సంసూలు, ప్రైవేట్ రంగ సంసూలు మొ. వాటిక్వ ఈ సదుపాయం చాల 
ఉపయోగకరం. వీరంద్రూ QR కోడినీ తమ కేసు ఫైళి మీద్ అతిక్వంచుకొని అవసరమైనప్పెడు వాటిని స్థకన్ 
చేసి కేసు సిూతిగత్యల్వ ఎలంటి జ్దపోం లేకుండా ఎలంటి వివరాలు టైప్ప చేయనవసరం లేకుండా 
వెన్సవెంటనే పంద్వచుి.   

13  అంతరాాల సేవలు అందుబాటులో లేని ప్రదేశాలలో సంక్షిపు సందేశాల (SMS) ద్వురా కేసు సిూతిని 
పందుట: 

మన దేశంలో 50 % కంటే ఎకుకవ మందిక్వ అంతరాాల సేవలు అందుబాటులో లేవు, మాననీయ చైరొన్ గారు 
పలు సంద్రాలలో చెప్లెనటు,్ మన వోవసూ అంద్రినీ కలుప్పకొని వెళి్ల విధ్ంగా ఉండాల్వ, ప్రజల మధ్ో 
స్థంకేతిక విభ్జనని మరియు అడుిగోడలని బద్ృలు కొటే్ విధ్ంగా ఉండాల్వ. SMS ద్వురా అంతరాాలం 
అందుబాటులో లేని వారిక్వ కేసు సిూతిని అందించడం ఇలంటి సదుదేృశోంతో కూడిన ఆలోచనే. అంతరాాలం 
అందుబాటులో లేనటియితే eCourts <Space> <మీ CNR సంఖ్ో> ని టైప్ప చేసి 9766899899 
నంబరుక్వ పంప్ల కేసు సిూతిని పంద్వచుి. 

 
 

 

 



 

 

14. ఈ-కోర్్్ సుయంచాల్వత ఈ-మెయిల్ సదుపాయం (Automated email services) ద్వురా కేసు సిూతిని 
తెలుసుకోవడం: 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ క్వ ఈ సదుపాయానిక్వ ప్రతోక్ష సంబంధ్ం లేకున్య, కేసు సంబంధిత సమాచారాని 
మెయిల్ రూపంలో అందిసుుంది కబటి,్ మీకు కన్సక చరవాణి లో ఈ-మెయిల్ లని తరచుగా చూసుకునే 
అలవాటు ఉంటే ఈ సదుపాయం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ-కోర్్్ ప్రాజెక్ట ్లో భాగంగా కక్షిద్వరులకు 
మరియు న్యోయవాదులకు కేసు సంభ్ందిత సమాచారం ఇవుడం కొరకు సుయంచాల్వత ఈ మెయిల్ 
సదుపాయం కల్వెంచబడింది. దీని ద్వురా తమ ఈ-మెయిల్ చిరున్యమాలు నమోదు చేసుకున కక్షిద్వరులకు, 
న్యోయవాదులకు కేసు నవీకరణలు, తదుపరి విచారణ తేదీలు, ఉతురుులు మరియు తీరుెలక్వ సంబంధించిన 
నకళి్ల మరియు రోజు వారీ వాోజో జ్దబితాలు ఈ-మెయిల్ ద్వురా పంప్లంచబడతాయి. ఈ సదుపాయాని 
పంద్వలన్సకునే వారు తమ ఈ-మెయిల్ చిరున్యమాలన్స సంబంధిత న్యోయస్థూనంలో నమోదు 
చేయించుకొనవలన్స. ధ్ృవీకృత నకళి్ల (Certified copy) కూడా ఈ-మెయిల్ ద్వురా పందే రోజు ఎంతో 
దూరంలో లేదు.   

 

14.1  అవిన్యశి సబ్ కోర్ ్న్సంచి సుయంచాల్వత ఈ-మెయిళిని పంపడం: 

అవిన్యశి సబ్ కోర్ ్ లో ప్రాక్త్స్ట చేసుున క న్యోయవాదిక్వ తన 
కేసు విచారణక్వ సంబంధించిన సమాచారం తో కూడిన క 
సుయంచాల్వత ఈ-మెయిల్ అంద్డంతో ఆమె తన ఉతాౄహాని 
మరియు సంతోషాని పంచుకున్యరు. ద్వనిక్వ సంబంధించిన 
స్క్కీన్ షాట్ ఇకకడ పందుపరచడం జరిగంది. ఇంటోినే 
సౌకరోవంతంగా ఉంటూ ధ్రువీకృత నకళిని ఈ-మెయిల్ ద్వురా 
పందే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. 

 

 

 

 



 

 

15. ఈ-కోర్్్ యాప్ ద్వురా India Code ని పంద్టం: 

ఈ-కోర్్్ యాప్ లో 'India 
Code ' పందే వీలుని 
కొతుగా జతచేయడమైనది. 
దీని ద్వురా అని 
శాసన్యలు, చట్ట్లు, 
నిబంధ్నలు, ప్రకటనలు 
మొ. వాటిని మీ 
అరచేతిలోనే పందే 
వీలుంటుంది. కవలసిన 
చట్ట్లని మీ పరికరంలోనే 
ఎప్పెడైన్య పంద్వచుి, 
ఉద్వహరణక్వ మీరు CPC 
లో ఏదైన్య విభాగం 

చూడాలన్సకుంటే పకకన  స్క్కీన్ షాటిో చూపెటి్న విధ్ంగా పంద్వచుి. 

15.1. ఇండియా కోడ్ (India Code ) ద్వురా ఏదైన్య చట్ట్ని / శాసన్యని వెతకడం: 

మీరు శాసన్యలు వెతకద్లుికుంటే 
"Search Box " లో మీకు 
కవలసిన శాసనం ప్లరుతో 
వెతకవచుి. ఉద్వహరణక్వ మీకు 
Criminal Procedure Code 
కవాలంటే సెర్ి బాక్టౄ లో టైప్ప చేసి 
వెతకవచుి.  

 

 



 

 

16. న్యోయస్థూన ప్రాంగణముని భౌగోళిక  పటములో గురిుంచడం (Court Complex Locator): 

ఈ-కోర్్్ యాప్ నందు కొతుగా న్యోయస్థూన 
ప్రాంగణముని భౌగోళిక పటమునందు గురిుంచే 
సదుపాయం కల్వెంచబడినది, ఇది కక్షిద్వరులకు చాల 
ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎవరైన్య క కక్షిద్వరుడు 
న్యోయస్థూనం న్సంచి తాఖీదు పంది ఉండి ఆ 
న్యోయస్థూనం ఎకకడ ఉందో తెల్వయకపోతే అటువంటి 
వారు ఈ సదుపాయాని ఉపయోగంచుకొని న్యోయస్థూన 
ప్రాంగణము యొకక చిరున్యమాని తేల్వకగా పంద్వచుి 
మరియు భౌగోళిక పటములో ద్వనిని గురిుంచవచుి. 
భారత దేశం యొకక మాప్లంగ్ యాప్ ఐన "BHUVAN" ని 

వాడి న్యోయస్థూన ప్రాంగణము యొకక చిరున్యమా ని పంద్వచుి. దీనిక్వ సంబంధించిన స్క్కీన్ షాట్ ని 
పకకన  చూడవచుి.  

17.ఈ-కోర్్్ యాప్ నందు ఇ-ఫైల్వంగ్ (e-filing) ల్వంక్ట: 

ఈ-కోర్్్ క్వ సంబంధించిన ఇ-ఫైల్వంగ్, ఇ-ప్లమెంట్, 
NJDG మొ. సేవల ల్వంకులని ఈ-కోర్్్ చరవాణి 
యాప్ నందు పందుపరచడమైనది. ఇ-ఫైల్వంగ్ ల్వంక్ట 
మీద్ నొక్వకనటియితే మిమొల్వ ఇ-ఫైల్వంగ్ యొకక 
పోర్ల్(e-filing portal 
https://efiling.ecourts.gov.in) క్వ తీసుకువెళిడం 
జరుగుత్యంది, అకకడ కనపడే భారతదేశ పటము 
నందు మీ రాష్ట్రముని ఎంచుకొని ఇ-ఫైల్వంగ్ ద్వురా మీ 
వాోజ్దోలని ద్వఖ్లు చేసుకోవచుి. అలగే ఇకకడ 
పందుపరచబడిన వీడియోలని మరియు 
మారగద్రుూలని చూసుకొని ఇ-ఫైల్వంగ్ యొకక 
విధివిధాన్యలని తెలుసుకొని స్థంకేతిక యుగ 

న్యోయవాదిగా నిలవవచుి. 

https://efiling.ecourts.gov.in/


 

 

18. ఈ-కోర్్్ యాప్ నందు ఇ-ప్ల (e-Pay) ల్వంక్ట: 

మీరు ఇ-ప్ల ల్వంకు మీద్ నొక్వకనటియితే 
ఈ-కోర్్్ యాప్ మిమొల్వ ఇ-ప్లమెంట్ 
యొకక పోర్ల్ ఐన 
https://pay.ecourts.gov.in క్వ 
తీసుకువెళ్లత్యంది. ఈ పోర్ల్ న్సంచి 
మీరు డిజిటల్ చెల్వింప్ప సౌలభాోని 
పంది, కోర్ ్ ఫీజు, జుడీషియల్ 
డిపాజిటు,ి జరిమాన్యలు మరియు 
అపరాధ్ రుసుములు చెల్వించవచుి. 
మీరు మీ వాోజోం యొకక కేసు సంఖ్ోని 
కనీ, CNR సంఖ్ోని కనీ ఉపయోగంచి 
చరవాణి పరికరం ద్వురా చెల్వింప్పలు 
జరపవచుి.  

19. ఈ-కోర్్్ యాప్ నందు NJDG ల్వంక్ట: 

మీరు NJDG ల్వంకు మీద్ నొక్వకనటియితే ఈ-కోర్్్ యాప్ మిమొల్వ NJDG యొకక పోర్ల్ అయిన 
https://njdg.eCourts.gov.in క్వ తీసుకువెళ్లత్యంది.  దీని ద్వురా మీరు రెండురకములైన సమాచారం 
పంద్వచుి 19.1. National Judicial 
Data Grid (జిల ి మరియు తాలూక 
న్యోయస్థూన్యలు) 

19.2. National Judicial Data Grid 
(ఉనత న్యోయస్థూన్యలు). 

 NJDG ని ఉపయోగంచేటప్పెడు 
రాష్ట్రము, జిల ి వివరాలు ఎంచుకొని ఏ 
విధ్మైన సమాచార శోధ్ననైన్య 
చేయవచుి, అంటే పెండింగులో ఉన 
వాోజ్దోల వివరాలు, విచారణ ప్యరెతున 

https://pay.ecourts.gov.in/
https://njdg.ecourts.gov.in/


 

 

వాోజ్దోల వివరాలు, కేసు రకము ఆధారిత, కేసు సిూతి ఆధారిత మొ. శోధ్న చేసి  వాటి వివరాలు పంద్వచుి. 
మీ చరవాణి పరికరముని వాడి సమగ్ర సమాచార అనేుషణ గావించవచుి.   

 



 

 

20. సహాయం సదుపాయం (Help Option): 

ఈ-కోర్్్ చరవాణి యాప్ లో ఉన వివిధ్ సదుపాయాలన్స ఎల వాడాలో ఇకకడ వివరించడం జరిగంది, 
వాడకంద్వరులక్వ యాప్ వాడటంలో ఎలంటి సందేహాలు తలతిున్య వాటిని ఇకకడ తీరుికోవచుి. దీనిని 
ఎంచుకునప్పెడు ఈ-కోర్్్ యాప్ లో వివిధ్ సదుపాయాలని ఎల వాడాలో వాటిక్త సంబంధించిన 
చిత్రాలతో సహా విడమరచి వివరించడం జరిగనది. ఉద్వహరణక్వ, Help లో "My Cases" సంబంధిత 
సహాయం పంద్ద్లచుకుంటే ద్వనిక్వ సంబంధించిన స్క్కీన్ షాటితో సహా వివరించడం జరుగుత్యంది, వీటిని 
ఉపయోగంచి ఈ-కోర్్్ యాప్ లోని వివిధ్ మెనూలని సులభ్తరంగా వాడుకోవచుి. 

 

 

 ఈ రోజే ఈ-కోర్ట్స్ చరవాణ ియాప్ ని డౌన్ లోడ్  చేసుకోోండ!ి 

కేసు సోంబోంధిత సమాచారానిి ఎప్పుడ ైనా ఎక్కడ ైనా ఉచితోంగా 
ప ోందోండి!!   



ఇ-  వల చర  అ వరనం
రతశం  ఉనత/ /  య ల సం

ఆం  & iOS సం 
  ం

ఆం  & iOS సం

ఇ-  వల

చర  అ వరనం

   ఉప ం  గ ల, జ పక, 
ఉత ల/ ల ఎక , ఎ   అర  ందం. 

   ప ల ందం. 

య న స యం క క నపట  
ందం. 

క CNR సంఖల  ఉప ం   వర  
తకం. (https://services.ecourts.gov.in/)
QR   ఉప ం జ గ ల ందం. (https://services.ecourts.gov.in)

 జ  (Cause List) ందం. 

"My Cases" నం   ల ం ప ం మ  
 నకరణ  ందం. 

"Today’s cases" నం  "my cases" ఉప ం  జ
సంబంత   క  ందం. 
లండ లభ  ందం. 

  యం

ఈ-  అంత ల ట ం ఆం  & iOS 
ర    ం.

రత అనత యనం
ఇ-క, 

http://services.ecourts.gov.in/

 నంబ/ ం నంబ/FIR నంబ/క  / య  
/చటం/  రక  . ఉప ం  గ ల ందం. 

  సంబంత  ల/ఉత ల ం. 
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