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୭.୪ େ.ିଏନ୍.ଅଯ୍ େଂଖୟା /ନମ୍ବଯ ୋହାମୟ/େହାୟତା ଦ୍ଵାଯା କିଯ ିେନ୍ଧାନ କଯସିଫ  ............................................................................ 12 

୮. ଭାଭରା େିିତ ିେନ୍ଧାନ :ଫବିିନ୍ନ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ ୂଫଣକ .................................................................................................................................................................. 13 

୮.୧ ଭାଭରା େଂଖୟା ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଭରା େିିତ ିଦେଣନ  .......................................................................................................................................... 14 

୮.୨ ଦାଖର େଂଖୟା ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଭରା େିିତ ିଦେଣନ  ......................................................................................................................... 15 

୮.୩ ଏପ.ଅଆ.ଅଯ୍ େଂଖୟା ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ  ............................................................................................................................................................................ 15 

୮.୪ ଓକିର ଫକିଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା ଭାଭରା େିିତ ିଦେଣନ  ..................................................................................................................................................................... 16 

୮.୪.୧ ଓକିର ନାଭ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ  .................................................................................................................................................................................................... 16 

୮.୪.୨ ଫାଯ ସକାଡ୍ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ  .................................................................................................................................................................................................... 17 

୮.୪.୩ ତାଯଖି ଭାଭରା ତାରିକା ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ(ଓକିରେ କଜ୍ ରିଟ୍)  ............................................................................................................... 18 

୮.୫ ଭାଭରା ଯ ପ୍ରକାଯ ଫକିଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା ଭାଭରା େିିତ ିଦେଣନ  ........................................................................................................................................ 19 

୮.୬ କ୍ଷ ଫକିଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା ଭାଭରା େିିତ ିଦେଣନ ............................................................................................................................................................................ 20 

୮.୭ ଧନିୟିଭ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ  ............................................................................................................................................................................................................. 20 

୮.୮ କୟାସବଟ (ନସିଷଧ ତ୍ର) .............................................................................................................................................................................................................. 21 

୮.୯ ପ୍ରୀ-ଟ୍ରାୟର(ଫଚିାଯ ୂଫଣଫତଣୀ) ଅସଫଦନ ..................................................................................................................................................................... 22 

୮.୯.୧ ଜାଭନି େିିତ ିକିଯ ିଜାଣସିଫ  ........................................................................................................................................................................ 22 

୮.୯.୨ ଯଭିାଣ୍ଡ(ହାଜତକୁ ୁନଃ ସପ୍ରଯଣ) େିିତ ିକିଯ ିଜାଣସିଫ  ........................................................................................................... 23 

୮.୯.୩ ଫଚିାଯ ୂଫଣଫତଣୀ (ି-ିଟ୍ରାୟର) ଅସଫଦନ ଯ େିିତ ିକିଯ ିଜାଣସିଫ  .............................................................................. 24 

୯. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ କଜ୍ ରିଟ୍ ାଆଫା  ........................................................................................................................................... 25 

୧୦. “ସଭା ଭାଭରା” (ଭାଆ ସକସେେ୍ ) ଫକିଳ୍ପ  ................................................................................................................................................................................................. 26 
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“ଈ-ନୟାୟାୟ ସସଫାଭାନ” 

ସଭାଫାଇର୍ ଆଲିସେଶନ୍ (ପ୍ରସୟାଗ) 

ଅଣ କେକଫ ସ୍ଵନ କଯ ବ।ଫଛିନିି େ ି କଜ ଅ୍ ଣଙ୍କଯ ଵଭସ୍ତ ଭାଭରା ଗୁଡେିଯ ଵିିତ ି ଅଣଙ୍କ ଶାତକଯ 

୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଯଶଫି? ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫାଭାନ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଦ୍ଵାଯା ଏଶ ିସ୍ଵନ ଫାସ୍ତଫେିକଯ ଵମ୍ଭଫ/ଵତ କଶାଆଛ।ି 
ଫତତଭାନ ଵଭୟକଯ କମ କେଶ ି ଫୀନା ନୟାୟାୟ େୁ ମାଆ କଵଭାନଙ୍କଯ କଭାଫାଆର୍ କପାନ୍ ଜଯଅିକଯ କେୌଣଵ ି

ଭାଭରା ଯ ଵିିତ,ି ନୟାୟୟ ଅକଦଳ, େଜ ରିଷ୍ଟ ଇତୟାଦ ିଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ତଥୟ ଜାଣଫିା ଵୁଫଧିା ଉରବ୍ଧ େଯିାଯକିଫ ।  ଇ-

େଭଟି,ି ଵୁପ୍ରୀଭ କୋଟ୍ତ  “ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫା” ନାଭକଯ ଏେ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ (ପ୍ରକୟାଗ) ପ୍ରସୄ୍ତତ େଯଛି ିମାଶା 
ଫଫିାଦୀ/ଭେଦଭାୋଯୀ ଓେିର, ଅଆନ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ (ର ପାଭତ), ୁରିଵ, ଵଯୋଯୀ ଵଂସ୍ଥା ଏଫଂ ନୟାନୟ ଵଂସ୍ଥା ଗୁଡେିଯ 

ଭେଦଭାୋଯ ିଫଫିାଦୀଙୁ୍କ ଵୁଫଧିା କମାଗାଆ କଦଫା ାଆଁ ଉଦିିଷ୍ଟ 

ଏଶ ି କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ କଯ କେୌଣଵ ି ଭାଭରା ଫିୟ କଯ ଜାଣଫିା ାଆଁ ଵ.ିଏନ.ଅଯ କ୍ରଭେି ଵଂଖ୍ୟା / ନମ୍ବଯ, 

ଭାଭରା ଵଂଖ୍ୟା, ଦାଖ୍ର ଵଂଖ୍ୟା, କ୍ଷଙ୍କ ନାଭ, ଏପ୍.ଅଆ.ଅଯ୍ ଵଂଖ୍ୟା, ଓେିରଙ୍କ ଫିଦ ଫଫିଯଣୀ, ଧନିୟିଭ, ଭାଭରା 
ଯ ପ୍ରୋଯ ଇତୟାଦ ିଵାଶାମୟ କଯ ଭାଭରା ଯ ଵିିତ ିଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ନୁଵନ୍ଧାନ େଯାମାଆାଯଫି । ଏଯ ିେ ିଅଣ କେୌଣଵ ି

ଭାଭରା ଯ ଆତଶିାଵ, ଭାଭରା ଯ ୋମତୟଫଫିଯଣୀ, େଜ୍ ରିଷ୍୍ଟ, ଭାଭରା ଯ ସ୍ତାନନ୍ତେଯଣ ଯ ଵଫକିଳ ଫଫିଯଣୀ, ଅକଦଳ 

ଏଫଂ ଫଚିାଯ ଇତୟାଦ ି ଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ଫୀନା ଭୂରୟ କଯ ଇ-ନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭ କଯ କଦଖ୍ିାଯକିଫ। 
କମକେୌଣଵ ି ।କରାଏଡ କପାନ୍ ଭାନଙ୍କକଯ ଅଣ ଏଶ ି ଅ୍ େୁ ଗୁଗର୍ କି କଟାଯ ଯୁ ନୟ ଅ୍ ଭାନଙ୍କ ବ ି

ଡାଉନକରାଡ୍ େଯିାଯକିଫ ଏଫଂ ଅଆ-କପାନ୍, ଅଆ-ୟାଡ ାଆଁ ଅ୍ ର ଅ୍ କଷ୍ଟାଯ ଯୁ ଏଶ ିଅ୍ େୁ ଡାଉନକରାଡ୍ 

େଯିାଯକିଫ । ଏଯ ି େ ି ୋମତୟୟାରୟଯ ଇ-େଭଟି ି କେଫଵାଆଟ https://ecommitteesci.gov.in କଯ 

ଦଅିମାଆଥଫିା ଡାଉନକରାଡ୍ ଵଂକମାଗ (ରିଙ୍୍କ) ଯୁ ଭଧ୍ୟ ଡାଉନକରାଡ୍ େଯିାଯକିଫ। 

ଵଭସ୍ତ ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫା ଗୁଡେି ଇ-ନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନକଯ ଉରବ୍ଧ କମଉଁଥକିଯ ଏେ ଅଶୁଯ ି

ଉନ୍ନତଧଯଣ ଯ ଵୁଫଧିା ଦଅିମାଆଛ ି। “କଭା ଭାଭରା”(ଭାଆ କେକଵଵ୍ ) ଅ୍ କଯ ଵୁଵଜିିତ ଫେିଳ୍ପ ଗୁଡେି ଵାଶାମୟ କଯ 

ଏଶ ି ଵୁଫଧିା /ଵଂକମାଗ ରାବ ଅଶୁଯ ି ନଅିମାଆ ାଯଫି ମାଶାେି ଏେ ଓେିର /ଫଫିାଦୀ(ଭେଦଭାୋଯୀ) ାଆଁ ଏେ 

ଡଜିିଟାର ଡାଆଯ ି ଵଦୃଳ। “ଭାଇ କେକଵଵ୍ ” (କଭା ଭାଭରା) ଫୟଫଶାଯ େଯ ିଜକଣ ଫୟେିିଗତ ଭାଭରା ଗୁଡେି ଵରଗ୍ନ 

େଯ ି ସ୍ଵତଃସ୍ପତୄ କଡଟ ାଆାଯକିଫ ।ଏଶା ଫବିିନ୍ନ ନୟାୟାୟ କଯ ଏଫଂ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କଯ ଏୋଧେି ଭେଦଭା 
େଯଥିଫିା ଭେଦଭାୋଯୀ/ଫଫିାଦୀ ଫୟେି,ି ପାଭତ(ପ୍ରତଷି୍ଠାନ), େମ୍ପାନ ିଏଫଂ ଵଂସ୍ଥା ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫଶୁତ ଉକମାଗୀ ।  “କଭା 
ଭାଭରା” (ଭାଆ କେକଵଵ୍ ) ଭାଧ୍ୟଭ କଯ କମ କେଶ ିନଜି ଭାଭରା ଗୁଡେିଯ ତାରିୋ ମୁକ୍ତ/କମାଗ େଯିାଯକିଫ ଏଫଂ ଇ-

ନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ (ପ୍ରକୟାଗ) ଜଯଅିକଯ ଵଭସ୍ତ କଡଟ (ଧୁନାତନ) ାଆାଯକିଫ।ନଃିଵକେଶ 

ଇ ନୟାୟାୟ କଵଫା କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ , ଅ୍ ଣଙ୍କଯ ଫୟେିିଗତ ଡଜିିଟାର ଭାଭରା ଫଫିଯଣୀ ୁଵ ିିୋ (କେଵ୍ ଡାଆଯ)ି 

କଟ ମାଶା ଫୀନା ଭୂରୟ କଯ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଅଣଙ୍କ ଶାତକଯ (କଵଟ୍) ଵଫକିଳ ଭାଭରା ଫଫିଯଣୀ ଉରବ୍ଧ େଯାଆଫ।  

https://ecommitteesci.gov.in/


 

Page 2 of 38    “ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ 

୧. “ଈ-ନୟାୟାୟ ସସଫା” ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ସଂସ୍ଥାନ େଲଯଲ େଯଲସଫ  

୧.୧ ଇ-ସକାଟ୍ଣ  /ନୟାୟାୟ ସେଫୋଆଟ୍ ଯୁ ଡାଉନ୍ ସରାଡ୍ କଯନୄ୍ତ 

୧.୨ ଗୁଗର୍ ସଟାଯ/ଅ୍ ର ସଟାଯ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯନୄ୍ତ 

୧.୧ ଈ-କ ୋର୍ଟ ୍  (ନ୍ୟୋୟୋଲୟ) କେବସୋଇର୍ ରୁ ଡୋଉନ୍କୋଡଟ   ରନୁ୍ତ  https://ecourts.gov.in 

ସମସକୌଣେ ିଫୟକିି ଏହ ିନୂତନ ଇ -ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ ଗୁଗର୍ ସେ ସଟାଯ୍ /ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ଟୁୟନେ ସଟାଯ୍ ଯୁ 
ଡାଉନସରାଡ୍ କଯିାଯସିଫ । ଇ -ସକାଟ୍ଣ  ସେଫ୍ ୋଆଟ୍ ଭଧ୍ୟ ଗୁଗର୍ ସେ ସଟାଯ୍ /ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ଟୁୟନେ ଯୁ ଇ -ସକାଟ୍ଣ  
ସଭାଫାଆର୍ ସେଫା ଅ୍ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯଫିା ାଆଁ ଏକ େଂକିିପ୍ତ ଯୂକ େଂସମାଗ (େଟ୍ଣ  କଟ୍ ରିେ୍ ) ସଦଆଛୁ । ଏହ ି
େଂକିିପ୍ତ େଂସମାଗ କୁ କିେକ୍ କସର ାଯସ୍ପଯକି (ସଯେସକଟଫି) ସେ ସଟାଯ୍ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯିାଯସିଫ । ଇ -ସକାଟ୍ଣ  
ସେଫ୍ ୃଷ୍ଠା ସଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍  ଡାଉନସରାଡ୍ େଂସମାଗ (ରିେ୍) ଯ ଛଫ ି (ସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ ) ନଭିନ ସଯ 
ଦଅିଗରା। େଂସ୍ଥାନ େମୁ୍ପଣଣ ସହଫା ସଯ, ଅଣ ଅ୍ କୁ “ଓସନ”(ସଖାରିଫା) ଫଟନ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯ ିସଖାସରାନୄ୍ତ 
ଏଫଂ ଇ-ସକାଟ୍ଣ  ଅ୍ ଯ ସ୍ଵାଗତ ଯଦା ନଭିନ ସଯ ପ୍ରଦତ୍ତ ଛଫ ିଭସତ ସଦଖାମଫି। 
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୧.୨ ଅ।ସରାଏଡ ାଇଁ ଗୁଗର୍ ସି ସଟାଯ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍  

ଅଣେ ାଖସଯ ମଦ ି।ସରାଏଡ ସ୍ମାଟଣ  ସପାନ୍ ଛି , ଅଣ ଗୁଗର୍ 
ସେ ସଟାଯ୍ ସଯ ଇ -ସକାଟ୍ଣ  ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଖାଜନୄ୍ତ ଏଫଂ 
ଡାଉନସରାଡ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍ ସଯ ଆନ୍ସଟର 
(େଂସ୍ଥାନ) ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ, ତାସଯ ଅ ଣେ ।ସରାଏଡ ସ୍ମାଟଣ  
ସପାନ୍ ଟସିଯ ଏହ ିସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େଂସ୍ଥାତି ସହଫା। 
୧.୩ ଆଇ-ସପାନ୍ /ଆଇ-ୟାଡ୍ ାଇଁ ଆ୍ ର୍ ସଟାଯ୍ ଯୁ ସଲଧାସଖ ଡାଉନସରାଡ୍ 

ମଦ ିଅଣେ ାଖସଯ ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ସପାନ୍ ଛ ିଅ୍ ର୍ ସଟାଯ୍ ସଯ 
“ଇ-ସକାଟ୍ଣ  ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ” ସଖାଜନୄ୍ତ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍ 
ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍ ସହଫା ସଯ େଂସ୍ଥାନ 
/ଆନ୍ସଟର୍) ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ , ଅଣେ ଅ୍ ର୍  ଅଆ-ସପାନ୍ ସଯ 
ଏହ ିସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େଂସ୍ଥାତି ସହାଆମଫି । ସେହିଯ ିଅଆ -ୟାଡ୍ 
ାଆଁ ଇ -ସକାଟ୍ଣ  ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଉରବ୍ଧ ଛ ିମାହା କି ଅଆ -ୟାଡ୍ ସଯ ଡାଉନସରାଡ୍ ତଥା ତାସଯ 
େଂସ୍ଥାତି ସହାଆାଯଫି।  
୨.  ଈ-ସୋର୍୍୍ ଆ୍ ଯ େନ୍ ପଲ ଗଯ୍ 

ଇ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫତଣଭାନ ଭୁଖୟତଃ ୩ ସଗାଟ ିେୀଷଣ ଉରବ୍ଧ କଯାଉଛ ି- (କ) ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ (ଖ)ଜିଲ୍ଲା 
ନୟାୟାୟ (ଗ) ଉବୟ  

ଇ-ସକାଟ୍ଣ  (ନୟାୟାୟ ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ, ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଉବୟ ସଯ ଥଫିା 
ଭାଭରା ଗୁଡକି ାଆଫା ାଆଁ ଅ୍ କୁ କନ୍ ପିଗଯ୍ କଯିାଯସିଫ । ସଭନୁ ରିଟ ଯୁ କନ୍ ପିଗଯ୍ ଫକିଳ୍ପ ଉସଯ କିେକ୍ କଯ ି
ଏହାକୁ ଫାଛି।ଯସିଫ/ଚୟନ କଯିାଯସିଫ, ସଯଡସିୟା ଫଟନ୍ “ହାଆସକାଟ୍ଣ  ”(ଉଚ୍ଚନୟାୟାୟ) ଉସଯ କିେକ୍ କଯ ିଉଚ୍ଚ 
ନୟାୟାୟ ସେଫାଭାନ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ କନପିଗଯ କଯ ିଉରବ୍ଧ 
କଯିାଯସିଫ । ସଯଡସିୟା ଫଟନ୍ “ଡଷି୍ଟ୍ରକି୍ଟ୍ ସକାଟ୍ଣ  ”(ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ) ଉସଯ 
କିେକ୍ କଯ ିଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ ଯ ସେଫା ଉରବ୍ଧ କଯଫିା ାଆଁ ସଭାଫାଆର୍ 
ଅ୍ କୁ କନପିଗଯ କଯିାଯସିଫ। ମଦ ିଉବୟ ହାଆ ସକାଟ୍ଣ  (ଉଚ୍ଚ 
ନୟାୟାୟ)ଏଫଂ ଡେିଟିିକ୍ଟ୍ ସକାଟ୍ଣ  (ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ ) ଯ ସେଫା ାଆଁ 
ଚାହିଁସଫ, ସଯଡସିୟା ଫଟନ୍ ”ସଫାଥ”(both)/”ଉବୟ” ଫଟନ୍ କୁ କିେକ୍ କଯସିଫ । 
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୩. ବାଯତ ଯ ୬ ସଗାର୍ଲ ବାଷା ସଯ ଈ-ସୋର୍୍୍ (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଉରବ୍ଧ  
ଇ-ସକାଟ୍ଣ  (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ େଫୁଠାଯୁ ନୂଅ ଫଫିଯଣୀ ମାହା ଯୀକ୍ଷା /ଯୀକ୍ଷଣ ଧୀନ ସଯ ଚାରିଛ,ି 

ଇଙି୍ଗାଜି ଏଫଂ ବାଯତ ଯ ନୟ ୬ (ଛ) ସଗାଟ ିଅଞ୍ଚିକ ବାଷାସଯ ଉରବ୍ଧ ସହଫା, ନୟିଭତି ଫୟଫହାଯକାଯୀ 
ଭାନେଯ ଜିଙ୍ଗୟାୋ କୁ ୂଣଣା କଯଫିା ାଆଁ ନଭିନ ସଯ ଇ -ସକାଟ୍ଣ  (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ ଚତି୍ରଣ ୬ (ଛ) 

ସଗାଟ ିଅଞ୍ଚିକ ବାଷା ସଯ ଦଅିମାଆଛ।ି  
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୪. ଈ-ସୋର୍୍୍ (ନୟାୟାୟ) ସସଫା ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଯ େଲଛଲ ଭୁଖୟ /ପ୍ରଧାନ ଆଇେନ୍ସ(ସସେତ) 

୪.୧ ସ୍ଵ ାଗତ ୃଷ୍ଠା(ସେରେଭ ସଜ) 

ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ପ୍ରସଫେ କଯଫିା ସଯ ଏହ ିସ୍ଵାଗତ 
ୃଷ୍ଠା ଦୃେୟଭାନ ସହଫ 

 

୪.୨ ସଭନୁ ରଲଟ ଆଇସୋନ(ସସେତ) 

 ମଦ ିଅଣ ତନି ିଗାଯ ଫେିଷି୍ଠ େସେତ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନିି, 
ଏହା ଇ - ସକାଟ୍ଣ  (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଥଫିା 
େମୁ୍ପଣଣ ସଭନୁ ରିଟ କୁ ଦେଣାଆଫ।ଏହୀ ସଭନୁ ସଯ ଫବିିନ୍ନ ଇ -

ସକାଟ୍ଣ  ସେଫା ଯ ଫସିେଷ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣ େଂସମାଗ (ରିେସ) ସମଯ ି
କି ଇ -ସ, ଏନ.ସଜ.ଡ.ିଜି, ଇ-ପାଇରିଂ, ବାଯତ ସକାଡ, 

ଓକିର ଭାନେ ପଭଣ, ଅବାେୀ ନୟାୟାୟ ଇତୟାଦ ିଫକିଳ୍ପ 
ଉରବ୍ଧ ସହଫ 

 

୪.୩ ଜଲଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ /ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ ଭାଭରା ଯ 
ସଫଲସଶଷ ଫଲଫଯଣୀ  

 ଅଣ ଏହ ିସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା 
ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଉବୟ ନୟାୟାୟ ାଆଁ କନପିଗଯ 
କଯିାଯସିଫ 

 

୪.୪ ଭୁଖୟ ସଭନୁ ଫଲେଳ୍ପ ଗୁଡଲେ  

 ୧-େ.ିଏନ. ଅଯ େନ୍ଧାନ ୨ -ଭାଭରା େ ିିତ ି (େନ୍ଧାନ) ୩-କଜ 
ରିଟ ୪-ସଭା ଭାଭରା (ଭାଆ ସକସେେ୍ ) ଫକିଳ୍ପ  
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୪.୫ ସଲ.ଏନ.ଆଯ ସନ୍ଧାନ 

େ.ିଏନ.ଅଯ ଅଆସକାନ (େସେତ)ଦ୍ଵାଯା େ ି .ଏନ.ଅଯ କ୍ରଭକି 
େଂଖୟା/ନମ୍ବଯ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଅଣ ଭାଭରା ଯ େିିତ ି
େନ୍ଧାନ କଯିାଯସିଫ  

 

୪.୬ ଭାଭରା ସଲଥତଲ ସନ୍ଧାନ  

ନଭିନ ସଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ନ ସଗାଟ ିନୁେନ୍ଧାନ ଫକିଳ୍ପ /(େଚଣ 
ଶନ) ୋହାମୟ ସଯ ସକୌଣେ ିଫୟକିି ଭାଭରା େ ିିତ ିଫକିଳ୍ପ 
(ସକେ୍ ସେଟେଶନ) ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଭରା ଯ େିିତ ିେମ୍ବନ୍ଧ 
ସଯ ଫସି୍ତ୍ରତୄ ନୁେନ୍ଧାନ କଯିାଯସିଫ  
ଭାଭରା କ୍ରଭକି େଂଖୟା/ନମ୍ବଯ            କ୍ଷ ନାଭ 

ଦାଖର କ୍ରଭକି େଂଖୟା                         ଏପ୍.ଅଆ.ଅଯ୍  
ଓକିର                                                    ଧନିୟିଭ 

ଭାଭରା ପ୍ରକାଯ                                    କୟାସବଟ 

ଫଚିାଯ ୂଫଣକାିନ ଅସଫଦନ/ଦଯଖାସ୍ତ (ପ୍ରୀ ଟ୍ରାୟର 
ଅିେସକେନ୍ ) 

 

୪-୭ େଜ୍ ରଲଟ 

ସମ ସକୌଣେ ିନୟାୟାୟ ଯ କଜ୍ ରିଟ ଏହ ିଅଆକନ୍ 
(େସେତ) ଫୟଫହାଯ କଯ ିସଦଖ ିସହଫ ।  

୪-୮ ଭାଇ ସେସସସ୍  
“ଭାଆ ସକସେେ୍ “ ଫକିଳ୍ପ ଧୀନସଯ ଅଣ ନଜିଯ ଫୟକିିଗତ 
ଭାଭରା ଫଫିଯଣୀ / େୂଚୀ / ତାରିକା ଯଖ ିାଯସିଫ।  

୪-୯ ତାଯଲଖ ଅନୁସାସଯ / ଜଲଲ୍ଲା ଅନୁସାସଯ 

ଦୁଆ ପ୍ରକାଯସଯ ଭାଆ ସକସେେ୍ (ସଭା ଭାଭରା ) ଦୄ୍ରେଯଭାନ ହୁଏ 
ତାଯଖି / ଜିଲ୍ଲା ନୁମାୟୀ । ଅଣ ନଜି ଭନଭୁତାଫକ କିଛ ି
ଫ ିେନ୍ଦ / ଚୟନ କଯ ିାଯନିି।  

୪-୧୦ େଯାସରଣ୍ଡଯ ଫଲେଳ୍ପ  
କଯାସରଣ୍ଡଯ ଫକିଳ୍ପ କଯାସରଣ୍ଡଯ ଫଯିଚନ (ପଭଣାଟ) ସଯ 
ଭାଭରା ଗୁଡକୁି ଦେଣାଆଫ ।  
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୪-୧୧ ଯଲସେଶ ଫର୍ନ୍ 

ଏହ ିଅଆକନ୍ (େସେତ) କୁ ଟିଫିା ଭାସତ୍ର ଏହା ତଥୟକୁ 
ଧୁନାତନ (ସଡଟ୍ ) କଯଫି ।  

୪-୧୨ “ସଭା ଭାଭରା" (ଭାଇ ସେସସସ୍ ) ଅଧୀନସଯ 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫଲେଳ୍ପ (ସର୍୍ଚଚ ଅପ୍ସନ୍ ) 

“ସଭା ଭାଭରା “ ( ଭାଆ ସକସେେ୍ ) ତସ ଦଅିମାଆଥଫିା 
ନୁେନ୍ଧାନ ସ୍ଥାନ (େଚଣଚ ଫକ୍ସ ) ଅଣେ “ସଭା ଭାଭରା “ (ଭାଆ 
ସକସେେ୍ ) ତାରିକା ଭଧ୍ୟସଯ ତଥୟ ସଖାଜିଫା ାଆଁ େହାୟତା 
କଯଫି । 

 

୪-୧୩ େୁୟ .ଆଯ୍ ସୋଡ୍ (QR Code ) 

ପ୍ରସତଯକ ଭାଭରା ାଆଁ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଭାଭରା 
ଆତହିାେ (ସକେ୍ ହଷି୍ଟ୍ର ି) ତସ ସେହ ିନଦିଧଧଟ ଭାଭରା ାଆଁ କୁୟ 
.ଅଯ୍ (QR ) ସକାଡ୍ ଉରବ୍ଧ ସଟ । ଏହାକୁ ଭୁଦ୍ରଣ 
କଯାମାଆାସଯ ଏଫଂ ଭାଭରା ଚହି୍ନଟ ତ୍ର (ସକେ୍ ଡସକଟ୍ ) 

ସଯ ଚିକାଆ ଦଅିମାଆାସଯ ।  

୪-୧୪ େୁୟ.ଆଯ୍. ସୋଡ୍ ସ୍କାନ (QR Code scan ) 

ସକୌଣେ ିଏକ ନଦିଧଧଟ ଭାଭରାଯ େିିତ ିଫଷିୟସଯ ଜାଣଫିା ାଆଁ 
ଭାଭରା ସଗାଛା ସଯ ଚିକା ମାଆଥଫିା କୁୟ .ଅଯ୍. ସକାଡ୍ କୁ 
ତ ିେହଜସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ଏହ ି
“ସ୍କାନ କୁୟ .ଅଯ୍. ସକାଡ୍ “ ଫୟଫହାଯ କଯ ିସ୍କାନ କଯାମାଆଛ ି 

 

୪ -୧୫ ଆଇ .ଏ. ସଫଲସଶଷ ଫଲଫଯଣୀ 

ଭାଭରା ଆତହିାେ ଧୀନସଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ଅଆ . ଏ. ଯ 
େଫସିେଷ ଫଫିଯଣୀ ଜସଣ ାଆାଯଫିା ମଦ ିେଂୃକ୍ତ 
ନୟାୟ।ୟ ଏହ ିଯେିଯକୁ ପ୍ରସଫେ କସଯ । 
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୪-୧୬ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଲତ ସହାଇଥଲଫା ଭାଭରାଯ ସୂର୍ଚନା 
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଏକ ନୟାୟାୟ ଯୁ ନୟ ଏକ 
ନୟାୟାୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯତି ସହାଆଥଫିା ସମ ସକୌଣେ ିଭାଭରା 
ଫଷିୟସଯ ଜସଣ େୂଚନା / ଫଫିଯଣୀ ାଆାଯଫି । 

 

୪-୧୭ ଅଧସ୍ତନ ନୟାୟାୟଯ ସୂର୍ଚନା  
ର୍ି ସକ୍ଷତ୍ର ସଯ ଧସ୍ତନ ନୟାୟାୟ େୂଚନା ଉରବ୍ଧ । 

 

 

୪-୧୮  ଭାଭରା ଇତଲହାସ (ସେସ୍ ହଲଷ୍ଟ୍ରଲ ) 

ଭାଭରା ଆତହିାେ ନଭିନ ସଯ ସମ ସକୌଣେ ିଫୟକିି ସକୌଣେ ି
ଭାଭରI ଫଷିୟସଯ େଂୂଣଣଣ ଫଫିଯଣୀ ନଭିନ ପ୍ରଦତ୍ତ େୀଷଣସଯ 
ାଆ ାଯସିଫ । 

 ଭାଭରା ଫଫିଯଣୀ  
 ଭାଭରI େ ିିତ ି

 େୁୟ. ଅଯ୍. କୋଡ୍ 

 ଫାଦୀକ୍ଷ ଏଫଂ ଓକିର  
 ପ୍ରତଫିାଦୀ କ୍ଷ ଏଫଂ ଓକିର  
 ଧନିୟିଭ  
 ଭାଭରା େୁଣ।ଣୀ ଯ ଆତହିାେ  
 ଚୁଡାନ୍ତ ନଷି୍ପତିି (ଅସଦେ  / (ଫଚିାଯ ଗୁଚ୍ଛ  
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୫. ଇ-ନୟାୟାୟ ସସଫା ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସଂୂଣ୍ଣ ଭାଭରା ଇତଲହାସ ାଆନୁ୍ତ । 
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୬- ସନ୍ଧାନ ଭାଭରା ଗୁଡଲେଯ ଫଲେଳ୍ପ 

ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ୨ ଟ ିଭୁଖୟ େଚଣ ସଭନୁ ଛ।ି 
(i)  େ.ି ଏନ୍ .ଅଯ୍ େଚଣ ;   (ii) ସକେ୍ ଟାଟେ୍ (େଚଣ);   ଅେନୄ୍ତ ଏଠାସଯ ସଗାଟଏି ସଯ ସଗାଟଏି ସଦଖଫିା 

 ୭- େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଭରା ଗୁଡକିଯ େନ୍ଧାନସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଅଣେ ସପାନସଯ ସକେ୍ ଫଫିଯଣୀ ାଆଫା ାଆଁ େ ି ଏନ୍ ଅଯ୍ 

ନଂ େଚଣ ସହଉଛ ିେୀଘ୍ର ଉାୟ । ଅଣ େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ଫଷିୟସଯ ଜାଣଫିାକୁ ଚହୁଁଛନିି କି , ତ। ସଯ 
ଦୟାକଯ ିଢନୄ୍ତ । 

୭.୧ . ସଲ. ଏନ୍.ଆଯ୍ ନଂ େଣ : 
େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ଯ ଥଣ ସହଉଛ ିସକେ୍ ନଂ ସଯକଡଣ । େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ସହଉଛ ିେଭସ୍ତ ସକେ୍ କୁ ଦଅିମାଆଥଫିା ଏକ ନନୟ 
୧୬ େ ଫେିଟି ନଂ େଂକିିପ୍ତସଯ , ଏହା ଏକ ନନୟ ସକେ୍ ଯଚିୟ ନଂ ମାହାଦ୍ଵାଯା ସମ ସକୌଣେ ିସକେ୍ ଚହି୍ନଟ 
ସହାଆାଯଫି । ସକେ୍ ଆନପସଭଣେନ େଟିଭ ଦ୍ଵାଯା ପାଆର ସହାଆଥଫିା ପ୍ରସତୟକ ସକେ୍ ନଭିସନ୍ତ େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନୟସ୍ତ 
ସହାଆଛ ି। ସଟ୍ରନ ଟସିକଟ ସଯ ଫଯଫହୄ୍ରତ ସହଉଥଫିା େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ େହତି ଏହା େଭାନ । େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ଦ୍ଵାଯା ଉଚ୍ଚ 
ନୟାୟୟ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ଦାରତସଯ ସକହ ିଫ ିନଜିଯ ସକେ୍ ଯ ଚହି୍ନଟ କଯିାଯସିଫ । ମାହାକି ଏକ ୧୬ େ ଫେିଟି 
ଅଦତିୀୟ ନଂ । 

ସଲ. ଏନ୍.ଆଯ୍ (୧୬ ଅେ ଧାଯଣ େସଯ) ( ସଟର୍ ସୋଡ) ( ଏଟ ।ଫଲିଶସଭଣ୍ଟ ସୋଡ) ( ସେସ୍ ପାଇରଲଙ୍ଗ ନଂ) 

(ପାଇରଲଙ୍ଗ ଇୟଯ)     ଇ ଜଲ ( ସମ ସେ) ( ଏନ) ( ୦୧) ( ୦୦୦୬୩୮) ( ୨୦୧୭) 

 

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସି. ଏନ୍.ଆର୍ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ 

ଏଠାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାମଣା ପାଇ ଁଦିଆଯାଇଛି । 
i) ଞ୍ଜାଫ 

ii) ସଭଘାୟ 

iii) ତାଭରିନାଡୁ 
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୭.୨ ଆଣେ ସଲ. ଏନ୍.ଆଯ୍ ନଂ ାଇାଯଲସଫ । 
i) ଆ-ସକାଟ୍ଣ  େବଧେ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ 

ii) ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ୋବଧେ ସେଫୋଆଟଯ ରିେ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ । 

୭.୩ . ଇ-ସୋର୍୍୍ ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଯୁ େଲଯଲ ସଲ. ଏନ୍.ଆଯ୍ ନଂ ାଇସଫ 

େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା ାଆଁ ଅଣେ ାଖସଯ ନଦିଧଟ ଜିଲ୍ଲା , ସକାଟ୍ଣ  ସଯ ନାଭ ଏଫଂ ସକେ୍ ନଂ , ପାଆରିଙ୍ଗ ନଂ କିମ୍ବା 
ଉବୟ କ୍ଷଯ ନାଭ ଯହଫିା ଅଫେୟକ । ଚାରନୄ୍ତ ସଦଖଫିା ମଣୟାୟ କ୍ରସଭ କିଯ ିଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ 
ସକେ୍ ନଂ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯ ିେ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା । ଉଦାହଯଣ : କିଯ ିେ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା ଓ. ଏେ. 

୫୦/୨୦୧୭ ପ େଫ ସକାଟ୍ଣ  , ବିନାେ,ି ଜିଲ୍ଲା- ତିିୁଯା, ତାଭରିନାଡୂ । 
 ପଯ୍ୟୋୟ ୧: ଆ-କୋଟ୍ତ  ଵବିଵ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େୁ 

ମାନୄ୍ତ । 
 ପଯ୍ୟୋୟ ୨: ଭୁଖ୍ୟ କଭନୁ ଯୁ କେଵ୍ ଷ୍ଟାଟଵ ଚୟନ 

େଯନୄ୍ତ ।  

 ପଯ୍ୟୋୟ ୩: 

 କେଵ୍ ଷ୍ଟାଟଵ େିିେ୍ େଯନୄ୍ତ । 
 ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯନୄ୍ତ । 
 କେଵ୍ ନଂ ଫେିଳ୍ପ ଚୟନ େଯନୄ୍ତ । 
 କେଵ୍ ପ୍ରୋଯ ଚୟନ େଯନୄ୍ତ । 
 କେଵ୍ ନଂ ଏଫଂ ଫତ ୂଯଣ େଯନୄ୍ତ । 
 ‘କଗା’ େିିେ୍ େଯନୄ୍ତ । 
 କୋଟ୍ତ  ଯ ନାଭ ଉକଯ େିିେ୍ େକର କେଵ୍ ଯ 

ଫଫିଯଣୀ ଦୃଳୟଭାନ କଶଫ । 
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୭.୪ . ସଲ. ଏନ୍.ଆଯ୍ ନଂ ଫୟଫହାଯ େଯଲ େଲଯଲ ସେସ୍ ଯ ସନ୍ଧାନ େଯଲସଫ 

ଚାରନୄ୍ତ ଫତଣଭାନ ସଦଖଫିା କିଯ ିେ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ଫୟଫହାଯ କଯ ିସକେ୍ ଟାଟେ େନ୍ଧାନ କଯଫି । 
ମ୍ୟାୟ ୧: ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ଅଆକନ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

ମ୍ୟାୟ ୨: େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ । 

ମ୍ୟାୟ ୩: େଚଣ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ । 

ମ୍ୟାୟ ୪:  ଦ ିସକେ୍ ହଷି୍ଟ୍ର ିପ୍ରଦେଣନ କସଯ । ସକେ୍ ଡସିଟର. ସକେ୍ ଟାଟେ . ଟିେିନ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ ଡସିଟର . 
ସଯସସ୍ପାସଣ୍ଡଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ ଡସିଟର . ଅକ୍ଟ୍ ଡସିଟର. ଏପ. ଆ. ।ଯ ଡସିଟର . ହଷି୍ଟ୍ର ିପ ସକେ୍ ହିଯଙି୍ଗ. 

ପାଆନାର ଡଣଯ / ମଜସଭଣ୍ଟ 

 ମ୍ୟାୟ ୫: “ ସକେ୍ ଡସିଟର” ସହଡଙି୍ଗ କୁ କିେକ୍ କଯ 

ମ୍ୟାୟ ୬: ଏହା ସକେ୍ ଫଫିଯଣୀ େହ େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ କୁ ସଦଖାଆଫ । 

( ମଣୟାୟ ୧ ଯୁ ୬ ଯ ସ୍କ୍ରନି େଟ ଏଠାସଯ ସଯପ୍ ସଯନ୍ସ ନଭିସନ୍ତ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛ ି) 
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୮. ସେସ୍ ଟାର୍ସ ସନ୍ଧାନ େଯ : ଫଲବଲନ୍ନ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ 
୭ ଟି ଜ୍ଣାଶଣୁା ବିକଳ୍ପ ସହିତ ତୁମର ରକସ ୍ସି୍ଥତି ରଖ୍ାଜ୍ । 
i) ସେସ୍ ନଂ 

ii) ପାଇରଲଙ୍୍ଗ ନଂ 

iii) ଆଇନ୍ ଜୀଫୀ  
iv) ସେସ୍ ଯ ପ୍ରୋଯ 

v) କ୍ଷ ଯ ନାଭ 

vi) ଏପ . ଅଇ. ଆଯ. ନଂ 

vii) ଧାଯା 
viii) ପ୍ରାେ୍ ଫଲର୍ଚାଯ ଆସଫଦନ 

ix) ୋବଲଏର୍୍

ମଦ ିଜସଣ ଫୟକିି େ.ି ଏନ୍.ଅଯ୍ ନଂ ମାଣ ିନଥସିଫ ସତସଫ ଏହା ଭଧ୍ୟଯୁ ସମସକୌଣେ ିଏକ ଫକିଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ କଯ ିସହଫ , 

ଚାରନୄ୍ତ ଫତଣଭାନ ସଦଖଫିା ସକେ୍ ଟାଟେ ଭଧ୍ୟସଯ ଥଫିା ପ୍ରଥଭ ଫକିଳ୍ପ ଟ ି।ଆ.ଆ. : ସକେ୍ ନଂ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ି

ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ସକେ୍ ଟାଟେ କିେକ୍ କଯ - > ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯ - > ସମ ସକୌଣେ ିଏକ ଫକିଳ୍ପ ଚୟନ 
କଯନୄ୍ତ -> େମୃ୍ପକ୍ତ ପଭଣ ସଖାରିଫ - > ନଦିଧଟ ଗୁଡକୁି ୂଯଣ କଯନୄ୍ତ - > ସକେ୍ ତାରିକା ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ- > ମଦ ିସକେ୍ 
ନଂ କୁ କିେକ୍ କଯାମଫି ଏହା ସକେ୍ ଆତହିାେ କୁ ଅହୁଯ ିଫସି୍ତାଯତି କଯଫି । ସହଡଙ୍ି୍ଗ ଉସଯ କିେକ୍ କଯ ମାହାକି 
େଫସିେଷ ଫଫିଯଣୀ ସଖାରିଫ। 
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୮.୧ ସେସ୍ ନଂ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା 
ଫତଣଭାନ ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନ୍ ସଯ ଚାରନୄ୍ତ ସଦଖଫିା ସକେ୍ େ ିିତ ିଧୀନ ସଯ ଥଫିା ପ୍ରଥଭ ଫକିଳ୍ପ କୁ ଆ. ଆ. ସକେ୍ 
ନଂ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ି“ ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ୋବଧେ୍”   
ମ୍ୟାୟ ୧: ସଭନୁ ଯୁ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

ମ୍ୟାୟ ୨: ଯାଜୟ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ। 

ମ୍ୟାୟ ୩:  ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଶନ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 
ଏହା ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ପଭ୍ଣ ସଖାରିଫ ଏଫଂ 
େଫସିେଷ ତଥୟ ୂଯଣ କଯନୄ୍ତ। 

 କୋଟ୍ତ  େକମ୍ପିକ୍ସ 

 କେଵ୍ ଯ ପ୍ରୋଯ 

 କେଵ୍ ଯ ନଂ 
 କେଵ୍ ଫତ 

ପର୍ଯୟ୍ାୟ 4: ବିବରଣୀ ପରୂଣ କରିବା ପରର “ର ା” 

କିି୍କ୍ କରନ୍ତୁ 

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5: ଵଭୁଦାୟ ଭାଭରା କୋଟ୍ତ  ନୁଵାକଯ 

ପ୍ରଦଳତି ଶୁଏ ଏଫଂ ମଦ ି େିିେ୍ େଯାମାଏ କେଵ୍ ନଂ 
କଖ୍ାରିଫା 
ପର୍ଯୟ୍ାୟ 6: ଯଦ ିଆରେ ରକସ ୍ନମ୍ବର ଉପରର କିି୍କ୍ 

କରିବା ଏହା ରକସ ୍ର ଇତିହାସ ସହିତ 

(i) ସକେ୍ େଫସିେଷ;  

(ii)  ସକେ୍ େ ିିତ;ି  

(iii) ଅସଫଦନକାଯୀ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ 

(iv) ପ୍ରତଫିାଦଏିଫଂ ଓକିର;  

(v) ଧାଯା 
(vi) ଏପ୍.ଆ. ଅଯ୍. ଫଫିଯଣୀ; 

(vii)  ଧନିସ୍ଥ ଦାରତ େୂଚନା  
(viii)  ସକେ୍ େୁଣାଣ ିଯ ଆତହିାେ | 
(ix) ଭଧ୍ୟଫତଣିୀ ଅସଦେ  
(x)  ନିିଭ ଅସଦେ / ଫଚିାଯ 

 

(* ପ୍ରସତୟେ ଥଯ ଭାଭରା ଯ ସଲଥତଲ ଜାଣଲଫା ାଇଁ ନଲଶଲଚତ େଯନୁ୍ତ ସମ ଯାଜୟ ଏଫଂ ଜଲଲ୍ଲା ର୍ଚୟନ େଯାମାଇଛଲ) 
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୮.୨ ପାଇର୍ ନମ୍ବଯ ଅପ୍ସନ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା: 
ଫାଇ୍ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ବୟବହାର କରିବା ରହଉଛି ରକସ ୍ସି୍ଥତିରର ଉପବ୍ଧ ଦି୍ୱତୀୟ ବିକଳ୍ପ | 

ପାଇରୀଙ୍୍ଗ ନମ୍ବଯ ସହଲତ େଲଯଲ ସଖାଜଲସଫ | 
- ସକେ୍ େ ିିତ ିଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ | 
- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ | 
- ପାଆରୀଙ୍୍ଗ ନମ୍ବଯ ପ୍ସନ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ | 
- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଡ୍ର୍ ଫକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ | 
- ପାଆରୀଙ୍୍ଗ ନମ୍ବଯ, ଫଷଣ ୂଯଣ କଯନୄ୍ତ | 
- “ସଗା” କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ | 
- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ | 
- ସକେ୍ ଆତହିାେ ସଖାରିଫ ଏଫଂ 

- ପ୍ରସତୟକ େସିଯାନାଭା କିେକ୍ କସର ଧକି ଫଫିଯଣୀ 
ସଖାରିଫ | 

 

୮.୩ ଏପ୍.ଅଇ. ଆଯ୍. ନଂ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯଲଫ । 
ଏପ୍.ଅଇ. ଆଯ୍. ନଂ ସହଲତ େଲଯଲ ସଖାଜଲସଫ | 
- ସକେ୍ େ ିିତ ିକିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଏପ. ଆ .ଅଯ ନଂ ଫକିଳ୍ପ ସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ। 
- ୁରିେ ଥାନା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଏପ୍. ଆ .ଅଯ୍ ନଂ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ 

- ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଫଚିାଯଧନି/ ନଷି୍କାେନ/ ଉବୟ 

- “ସଗା” କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଦେଣମାଆଥଫିା ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କସର ଏହା ସକେ୍ ଯ 
ଆତହିାେସଖାରିଫ । 
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୮. ୪ ଆଡସବାସେର୍୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା: 
(i) ଅଡସବାସକଟ୍ ନାଭ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ 
(ii) ଫାଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିେନ୍ଧାନ  
(iii) ତାଯଖି ସକେ୍ ତାରିକା ଫୟଫହାଯ କଯ ିେନ୍ଧାନ ( ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରିଟ୍) 

୮.୪.୧ ଆଡସବାସେର୍୍ ନାଭ ଦ୍ୱାଯା ସନ୍ଧାନ:  

ମଦ ିଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ ଜାଣଫିାକୁ ଚାହିଁସଫ ତାେ ନାଭସଯ କିଯ ିକିମ୍ବା ସକସତ ଭାଭରା ଫଚିାଯାଧୀନ ଛ ି| 

ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ: ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ସ୍କ୍ରନ୍ି େଟ୍ ସଯ ଓକିର ନାଭ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ିେନ୍ଧାନ କଯାମାଆଛ ି | 

ଓକିର ନାଭ “ଯାଜପ୍ପା” ଥାନଜାବୁଯ, ତାଭରିନାଡୁ ସଯ ତାେଯ ୧୩ ଟ ିଫଚିାଯାଧୀନ ଭାଭରା ଦେଣାଉଛି  । ଏହା ଭଧ୍ୟ 
ସକାଟ୍ଣ  କୁ ଦେଣାଏ ସମ ସକସତ ଭାଭରା ଫଚିାଯାଧୀନ ଛ ି | ମଦ ିେଂଖୟା କୁ କିେକ୍ କଯାମାଏ , ଏହା ସକେ୍ ଆତହିାେ େହତି 
ଫସି୍ତାଯସମାଗୟ େମୂ୍ପଣଣ ତାରିକା ଦେଣାଆଫ | 

 

ଓେଲର ନାଭ ସହଲତ େଲଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯଲଫ 

- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଓକିର ଫକିଳ୍ପ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

ଓେଲର ନାଭ 

-  “ ସଗା” କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ପ୍ରଦେଧତ ପ୍ରସତୟକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଯ ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ 
କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ ଏହା ସକେ୍ ଯ 
ଆତହିାେ ସଖାରିଫ । 
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୮.୪.୨ ଫାଯ୍ ସୋଡ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ  

ଜସଣ ଓକିର ନଜିଯ ଫ ।ଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିନଜିଯ ସକେ୍ ଏଫଂ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଯ େନ୍ଧାନ କଯିାଯଫି । ଜିଲ୍ଲାଯ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସଯ ଥଫିା େଭସ୍ତ ଫଚିାଯଧନି ଏଫଂ ନଷି୍କାେତି ସକେ୍ ଗୁଡକି ଏହା ପ୍ରଦେଧତ କସଯ । ଫ ।ଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ି
ନୟ ଏକ ଫକିଳ୍ପ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଯ ତାଯଖି ସଯ ଭଧ୍ୟ କଜିଟ ଫଷିୟସଯ େନ୍ଧାନ କଯ ିସହଫ ଯଫତଣୀ ।ଯ। ସଯ ଏହା 
ଫଣଧତ ସହାଆଛ ି। ଏହ ିେଭୟ ସଯ ଏହା େୁଚତିା କଯଫି। ଜଯୁଯୀ ସମ ଅଡସବାସକଟ୍ ଫ।ଯସକାଡ ସହଉଛ ିଜସଣ 
ଅଡସବାସକଟ୍ ାଆଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯଚିୟ େଂଖୟା ଏଫଂ ଏହାକୁ େଠକି ବାଫସଯ ଡଟ ଅଧାଯସଯ ପ୍ରସଫେ କଯଫି ଉଚତି । 
ମଦ ିସକୌଣେ ିଅଡସବାସକଟ୍ ସଭାଫାଆର୍ ସଯ ନଜିଯ ଫ।ଯସକାଡ େଠକି ବାଫସଯ ପ୍ରତପିିତ ସହାଆନଥଫିାଯ 
ସଦଖନିି ସତସଫ ଫ।ଯସକାଡେଠକି ବାଫସଯ ପ୍ରସଫେ କଯଫିାକୁ େମୃ୍ପକ୍ତ ଦାରତ କୁ ଦୟାକଯ ିଜଣ।ନୄ୍ତ । 

ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ: ଅସଡଭାସକଟ ଗ୍ରୋର ସକ. ଡ.ି େ ନାଭସଯ ଭହାଯ।ଷ୍ଟ୍ର ଅଡସବାସକଟ୍ ସକାଡ୍ େନ୍ଧାନ ସଯ ଦେଣାଏ 
େଭୁଦାୟ ୭୭୮ ସକେ୍  

ଆଡସବାସେର୍୍ ଫାଯ୍ ସୋଡ୍ ସଯ େଲଯଲ ସନ୍ଧାନ 
େଯଲସଫ 

- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଅଡସବାସକଟ୍ ଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  
ଫ।ଯ୍ ସୋଡ୍  

- “ସଗା” କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ପ୍ରଦେଧତ ପ୍ରସତୟକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସଯ ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ 
କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍  ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ ଏହା ସକେ୍ ଯ 
ଆତହିାେ ସଖାରିଫ ।  
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୮.୪.୩ ତାଯଲଖ ସେସ୍ ତାରଲୋ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ ( ଆଡସବାସେର୍୍ େଜ୍ ରଲଟ୍) 

ମଦ ିଜସଣ ଓକିର ନଜିଯନାଭନୁୋସଯ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଜାଣଫିାକୁ 
ଚାସହଁ ଅଆ.ଆ. ସମ ସକୌଣେ ିନଦିଧଟ ଦନିସଯ ତାେ ନାଭସଯ 
ସକାଟ୍ଣ  ସଯ ସକସତ େଂଖୟକ ସକେ୍ ଅେୁଛ ି । ସତସଫ ଏହ ିସଡଟ୍ 
ସକେ୍ ରିଟ୍ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯାମଫିଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ 
କଜ୍ ରିଟ୍ େୃଷ ିି କଯାମାଆାସଯ । ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରିଟ୍ ସଯ 
େୁଫଧିା ସହଉଛ ିଏହା ଏକ ନଦିଧଟ ତାଯଖିସଯ ତାରିକା 
ସହାଆଥଫିା ସକେ୍ େହତି ତାଯ େ ିିତ ିକୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଧତ କଯାଆଫ ।  

 

 

 

 

 

ଜସଣ ଆଡସବାସେର୍୍ ାଇଁ ତାଯଲଖ ଅନୁସାସଯ 
େଜ୍ ରଲଟ୍ େଲଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯାମାଏ । 

- ସଡଟ ସକେ୍ ରିଟ୍ ( ଅସଡଭାସକଟ୍ କଜରିଟ) ାଆଫା    
ାଆଁ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସଡଟ ସକେ୍ ରିଟ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ତ। ସଯ ତାଯଖି ଚୟନ କଯନୄ୍ତ । 

- “ସଗା” କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ । 

- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ତ। ସଯ ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରିଟ୍ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ । 
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୮.୫.  ସେସ ୍ର୍ାଇ୍ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା: 
 ମଦ ିଜସଣ ଫୟକିି ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ େନ୍ଧାନ ାଆଫାକୁ ଚାହିଁସଫ ମଥା : ର୍ି ପ୍ରକାଯ ଭାଭରା, ସତସଫ ଏହ ିଫକିଳ୍ପକୁ 
ଫୟଫହାଯ କଯଫିାକୁ ଡଫି I ସମ ସକୌଣେ ିସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ କଯ ିଜସଣ ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ତାରିକା ାଆାଯଫିା I 
ଉଦାହଯଣ :- ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ୍ ସଯ ଚୟନ କଯାମାଆଥଫିା ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ସହଉଛ ି “ର୍ି”, ସତଣୁ ର୍ି େୁଟ୍ 
ତାରିକାସଯ ଦେଣIମାଆଛ ିI 

 

 

 

 

 

ସେସ୍ ପ୍ରୋଯ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ େଲଯଲ 
ସଖାଜଲସଫ 

- ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  
- ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  
- ସକେ୍ କସମ୍ପେକ୍ସ ଫକିଳ୍ପ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  
- ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  
- ଫଷଣ ୂଯଣ କଯ 

- ଫଚିାଯଧୀନ  /ପଆେରାମୁକ୍ତ ାଆଁ ସଯଡଓି ଫଟନ୍ 
ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  

- ‘ମା।ନୄ୍ତ’ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ େହତି ପ୍ରଦେଧତ ସକେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ, ଏହା ସକେ୍ 
ଆତହିାେକୁ ଅହୁଯ ିସଖାରିଫ 

- ମଦ ିଅସଭ ସହଡଙ୍ି୍ଗ ଉସଯ କିେକ୍ କଯଫିା ସତସଫ 
ସକେ୍ ଯ େଫସିେଷ ତଥୟ ଉସଯ ଅହୁଯ ିଫସି୍ତାଯ 
ସହଫ 
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୮.୬  ‘ାର୍ ି‘ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା 

ଏହ ି ‘ାଟଧ ‘ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଜସଣ ନାଭ ନୁମାୟୀ ସକେ୍ ସଖାଜିାଯସିଫ I ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ ମଦ ି ‘ଯଙ୍ଗସ୍ଵାଭୀ ‘ 
ନାଭସଯ ସକୌଣେ ିଭାଭରା ଛ ିକି ନ ।ହିଁ ଜସଣ ଜାଣଫିାକୁ ଚାହିଁସଫ, ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଦସକ୍ଷ ଗୁଡକୁି 
ନୁେଯଣ କାଟନୄ୍ତ ଏଫଂ ନାଭଯୁ ଭାଭରା ସଖାଜନୄ୍ତ ଏଫଂ ଯଙ୍ଗସ୍ଵାଭୀ ନାଭଯ ଭାଭରା ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ ମାହା ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନ୍ 
େଟ୍ ସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛ ିI 

କ୍ଷ ନାଭସଯ ସେସ୍ େଲଯଲ ସଖାଜଲସଫ 

- ସକେ୍ ଟ।ଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  
- ‘ ାଟଧ ‘ ଫକିଳ୍ପକୁ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଅସଫଦନକାଯୀ  /ଉତ୍ତଯଦାତା ନାଭ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  

- ଫଷଣ ୂଯଣ କଯନୄ୍ତ 

- ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଫଚିାଯାଧୀନ  /ପଆେରାମୁକ୍ତ  /ଉବୟ ଚୟନ 
କଯନୄ୍ତ 

- ସଗା (ମାଅନୄ୍ତ ( କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ଯ ନମ୍ବଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- କ୍ଷ ନାଭ େହତି ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ସଦଖାମଫି 

- ଅଫେୟକ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଭାଭରା ଆତହିାେ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ I 

 

୮.୭  ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଅନୁସନ୍ଧାନ 
କ୍ଷ ନାଭସଯ ସେସ୍ େଲଯଲ ସଖାଜଲସଫ : 
- ସକେ୍ ଟ।ଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଅକ୍ଟ୍ ଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଅକ୍ଟ୍ େନ୍ଧାନ କଯନୄ୍ତ 

- ଅକ୍ଟ୍ ଟାଆ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଫବିାଗ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ  ଫଚିାଯାଧୀନ  /ାଆେରାମୁକ୍ତ ାଆଁ 
ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  ସଗା (ମାଅନୄ୍ତ ( କିେକ୍  କଯନୄ୍ତ  

ତା’ସଯ ଅକ୍ଟ୍ ଟାଆ୍ େହତି ସକେ୍ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ I 
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୮.୮  ସେବଲଏର୍୍ : 
ଏହ ିସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ ସହଉଛ ିଫାଯମ୍ବାଯ ସଖାଜ Iମାଉଥଫିା ଫକିଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଗାଟଏି ସମସତସଫସ ସକହ ିଜାଣଫିାକୁ 
ଚାହାନିି ସମ ଏକ ନଦିଧଧଟ ସକାଟ୍ଣ  ସଯ ଫୟକିି କିମ୍ବା େମ୍ପତିି ଫଯୁିଦ୍ଧସଯ ସକୌଣେ ିସକବିଏଟ୍ ଫଚିାଯାଧୀନ ଛ ିକି, ଜସଣ ଏହ ି
ସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯସିଫ I 

ସେବଲଏର୍୍ େଲଯଲ ସଖାଜଲସଫ : ସକେ୍ ଟାଟେ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  ସକବିଏଟ୍ ଫକିଳ୍ପ 
କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  େଚଣଚ ଟାଆ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  ସକବିଏଟ୍ ଯ ନାଭ ପ୍ରସଫେ 
କଯନୄ୍ତ  ସକବିଏଟ ିନାଭ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ  ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  ତା ’ସଯ ସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ େଫସିେଷ 
ସଦଖାମଫି  ମାହାକୁ ଧକି କିେକ୍ କଯାମାଆାଯଫି ଏଫଂ ମାହାକି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦେଣନ କଯଫି I 
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୮.୯ ଲ-ି ଟ୍ରାୟର ଆଲିସେଶନ୍ (ଯୀକ୍ଷଣ ୂଫ ୍ପ୍ରସୟାଗ) 

ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଏହ ିଫକିଳ୍ପ େଫଣାଧକି ଫଯଫହୃତ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ େସନ୍ତାଷଜନକ ଫକିଳ୍ପ ସହଫ । ପ୍ରାଯଭିଭକ ଫକିଳ୍ପସଯ 
ଏହ ିଫକିଳ୍ପ ନଥରିା। କିନୄ୍ତ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ଅସଭ ଜାଭନି , ଯଭି ।ଣ୍ଡ ଟାଟେ୍ ାଆ ।ଯଫିା କି ନ ।ହିଁ ତାହା 
ଉସଯ ସନକ ଦାଫ ିଥରିା I ଏଫଂ ଫତଣିଭାନ ଯଭି।ଣ୍ଡ, ଜାଭନି ଆତୟାଦ ି ିି- ଟ୍ରାୟର ପ୍ରସୟାଗ ଗୁଡକିଯ େନ୍ଧାନ ାଆଁ ଏହ ି
ଉସମାଗୀ ଫକିଳ୍ପ େହତି େଫଣସେଷ େଂସ୍କଯଣକୁ ଦ୍ଯତନ କଯାମାଆଛ।ି ସକଫ କରନା କଯନୄ୍ତ ସମ ଅଣ ନଜି 
ହଯାଣ୍ଡସେଟ୍ ସଯ ସଗାଟଏି ଭାଉେ୍ କିେକ୍ କଯ ିଯଭିାଣ୍ଡ ଫଫିଯଣୀ / ଜାଭନି ଡଣଯ ାଆାଯସିଫ ।  ଏହା ଏକ 
ପ୍ରସରାବନକାଯୀ ଫକିଳ୍ପ, ଏହାକୁ ସକଫ ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ସଚଟା କଯନୄ୍ତ । 
୮.୯.୧-ସଫର୍ ( ଜାଭଲନ ) ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ: 

ସଫର୍ ( ଜାଭଲନ ) ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ 

- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ିି  -ଟ୍ରାୟର ଫକିଳ୍ପ - କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ସାରିେ ସଟେନ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଏପ୍. ଅଆ. ଅଯ୍ . ନମ୍ବଯ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ 

- ସଫର୍ ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ  
- ସଗା କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଏହା ଜାଭନି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦେଧତ କସଯ 
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୮.୯.୨.ଯଲଭIଣ୍ଡ ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ: 

ମଦ ିସକୌଣେ ିଫୟକିିକୁ ସହାଜତକୁ ନଅିମାଏ ଏଫଂ ଜାଣଫିାକୁ ଚାହିଁସର ସମ ତାେୁ ଯଭି ।ଣ୍ଡସଯ ନଅିମାଆଛ ିକି ନ Iହିଁ 
ତାହା େମୃ୍ପକ୍ତ ଫୟକିିେ ଯଫିାଯ ଓକିରେ ାଆଁ ତୟନ୍ତ େଂସଫଦନେୀ େନ୍ଧାନ ସଟ। ସେଭାସନ ଏପ୍ . ଅଆ. ଅଯ୍. 

ନମ୍ବଯ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଯଭି ।ଣ୍ଡ େିିତ ିମାଞ୍ଚ କଯିାଯସିଫ । ଉଦାହଯଣ : ସକୌଣେ ିଫୟକିି ଏକ ନଦିଧଧଟ ସାରିେ ସଟେନଯ 
ଏପ୍. ଅଆ. ଅଯ୍. ନମ୍ବଯ ୨୬୭୨୦୨୦ ନୁମାୟୀ ଯଭି ।ଣ୍ଡସଯ ଛନିି କି ନ ।ହିଁ । ସେଥସିଯ ଏହ ିଫକିଳ୍ପଟ ିଉସମାଗୀ ହୁଏ 
ଏଫଂ ଯଭି ।ଣ୍ଡ େିିତ ିଜାଣଫିା ାଆଁ ନଭିନସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଯ ିଦସକ୍ଷ ନୁେଯଣ କଯନୄ୍ତ । ଯଭିାଣ୍ଡଯ ପାପ 
ଯଭିାଣ୍ଡଯ ପ୍ରକାଯ େହତି ସଦଖାମଫି ମଥା - ି .େ.ି ଅଯ୍. ସାରିେ ସହାଜତ ଯଭିାଣ୍ଡ ; ଏଭ୍ .େ.ିଅଯ୍. ଭୟାଜିସଟଯଅିର 
ସହାଜତ ଯଭିାଣ୍ଡ। 

ଯଲଭାଣ୍ଡ ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ : 
- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ  
- ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜୟ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ିି- ଟ୍ରାୟର ଫକିଳ୍ପ କିେକ କଯନୄ୍ତ  
- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ସାରିେ ସଟେନ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଏପ୍ .ଅଆ .ଅଯ୍ .ନମ୍ବଯ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ 

- ଯଭିାଣ୍ଡ ାଆଁ ସଯଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଏହା ଯଭିାଣ୍ଡ ଯ େଫସିେଷ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦେଧତ କସଯ 
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୮.୯.୩ଲି-ଟ୍ରାୟର୍ ଆଲିସେସନ୍  ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ 

ଏକ ସଚାଯ ିଭାଭରାସଯ ମଦ ିେମ୍ପତିି ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ହୁଏ ଏଫଂ େମ୍ପତିିଯ ଭାରିକ ିି - ଟ୍ରାୟର ମଣୟାୟସଯ େମ୍ପତିିଯ ଭଧ୍ୟଫତଣିୀ 
କାୀନ େଂଯକ୍ଷଣ ାଆଁ ଅସଫଦନ କଯନିି ସତସଫ ସେହପି୍ରକ ।ଯ ିି - ଟ୍ରାୟର୍ ଅସଫଦନଯ େିିତ ିଭଧ୍ୟ ଏହ ିଫକିଳ୍ପ 
ଧୀନସଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆାଯଫି । ିି- ଟ୍ରାୟର୍ ଅସଫଦନଯ େିିତ ିଜାଣଫିା ାଆଁ ନଭିନସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଯ ି
ଦସକ୍ଷ ନୁେଯଣ କଯନୄ୍ତ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

ଲି- ଟ୍ରାୟର୍ ଆଲିସେସନ୍ ଟାର୍ସ୍ େଲଯଲ ଜାଣଲସଫ : 
- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ିି- ଟ୍ରାୟର ଫକିଳ୍ପ କିେକ କଯନୄ୍ତ  
- ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ସାରିେ ସଟେନ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ଏପ୍ .ଅଆ .ଅଯ୍ .ନମ୍ବଯ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ 

- ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନୄ୍ତ 

- ଅିେସକେସେଡଓି ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନୄ୍ତ 

- ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

- ସକେ୍ ଯ େଭୁଦାୟ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ 

ଏହା ଅିେସକେନ୍ ଟାଟେ୍ ପ୍ରଦେଣନ କଯଫି 
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୯.  ଇ-ସୋର୍୍୍ ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ େଜ୍ ରଲଟ ାଇଫା : 
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ କଜ୍ ତାରିକା ାଆଫା ଅଡସବାସକଟ୍, ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଫଚିାଯତେି ାଆଁ ଏକ େଭାନ 
ଉସମାଗୀ ଫକିଳ୍ପ । ତନି ିପ୍ରକାଯ କଜ୍ ରିଟ୍ (୧) େବିିର୍ କଜ୍ ରିଟ୍ (୨) କିିଭନିାର୍ କଜ୍ ରିଟ (୩) ଅଡସବାସକଟ୍ ବିତିିକ 
କଜ୍ ରିଟ୍, ଏ େଭସ୍ତ ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ େୃଷ ିି ସହାଆାଯଫି। 
େବିିର୍ କଜ୍ ରିଟ୍ ଏଫଂ କିିଭନିାର୍ କଜ୍ ରିଟ ଏହ ିକଜ୍ ରିଟ ଫକିଳ୍ପ ଧୀନସଯ ସଦଖାମାଆାଯଫି । ଅଡସବାସକଟ୍ 
ବିତିିକ କଜ୍ ରିଟ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ େନ୍ଧାନ ଧୀନସଯ ଉରବ୍ଧ ଅଡସବାସକଟ୍ ପ୍ସନ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସଦଖାମାଆାଯଫିା, 
ମାହା “ସକେ୍ ଟାଟେ୍ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ିସଖାଜନୄ୍ତ ” ପ୍ରେଙ୍ଗସଯ ଫୟାଖୟା କଯାମାଆଛ ି। କଜ୍ ରିଟ୍ ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ 
କଯ ିଜସଣ ନେିିଚତ କଯିାଯସିଫ ସମ ତାେ ଭାଭରା ଏକ ନଦିଧଧଟ ଦନିସଯ ସାଟ ସହାଆଛ ିକି ନ ।ହିଁ । ଫଚିାଯତ,ି 

କଭଣଚାଯୀ, ଅଡସବାସକଟ୍ େ ାଆଁ ଏହା ଏକ ଉସମାଗୀ େଭୟ ଯଚି ।ନI ଉକଯଣ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସକୌଣେ ି
ନଦିଧଧଟ ଦନିସଯ ସକସତ ଭାଭରା ତାରିକାବୁକ୍ତ ସହାଆଛ ିତାହା ଜାଣିାଯସିଫ ଏଫଂ ଦନିଯ କାମଣୟ ସମାଜନା 
ସହାଆାଯଫି ଏଫଂ ଏହ ିତଥୟ ଫତଣିଭାନ ହଯାଣ୍ଡସେଟ ସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭ ସଯ ସଦଖାମାଆାଯଫି ।  

୧-େଜ୍ ରିଷ୍ଟ ଅଆେନ େିିେ୍ େଯନୄ୍ତ 

୨-ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯନୄ୍ତ 

୩-କୋଟ୍ତ  େକମ୍ପିକ୍ସ ଚୟନ େଯନୄ୍ତ 

୪-କୋଟ୍ତ  ନାଭ ଚୟନ େଯନୄ୍ତ 

୫- େଯାକରଣ୍ଡଯ୍ ଯୁ େଜ୍ ରିଷ୍ଟ ତାଯଖି୍ 

ଚୟନ େଯନୄ୍ତ 

୬- ଵବିିର୍ େିମ୍ବା େିିଭନିାର୍ ଚୟନ 

େଯନୄ୍ତ, ତ। କଯ ଵବିିର୍ / 

କ୍ରୀଭନି।ର୍ େଜ୍ ରିଷ୍୍ଟ ପ୍ରଦଳତି 

କଶଫ । 

୭- ଵଚତଚ ୍ ଫକ୍ସ ଫୟଫଶାଯ େଯ ି େଜ୍ 

ରିଷ୍୍ଟ କଯ ନଦିିିଷ୍ଟ ଭାଭରା ଭଧ୍ୟ ଵନ୍ଧାନ େଯ ିକଶଫ । 
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୧୦. ସଭା ସେସ୍ ଅପ୍ସନ : 
ସଭା ସକେ୍ ପ୍ସନ ଅଡସବାସକଟ୍ ଏଫଂ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀେ ାଆଁ 
େଫୁଠାଯୁ ଅକଷଣଣୀୟ ଏଫଂ ଉସମାଗୀ ଫକିଳ୍ପ ସଟ କାଯଣ 
ଏହା ଏକ ଡଜିିଟାର ଫୟକିିଗତ ସକେ୍ ଡାଏଯୀ ବାଫସଯ କାମଣୟ 
କସଯ । ଏହା ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ଅ୍ ସଯ ଉରବ୍ଧ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଫୈେଟିୟ 
। ସଭା ସକେ୍ ଧୀନସଯ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ କିମ୍ବା ଅଆନଜୀଫୀ 
ତାେ ଭାଭରା େଂଯକ୍ଷଣ କଯିାଯସିଫ ଏଫଂ ଅଫେୟକ 
େଭୟସଯ େଫସିେଷ ତଥୟ ସଦଖିାଯସିଫ । 
 

 

୧୦.୧  ସଭା ସେସ୍ ସଯ େଲଯଲ ସେସ୍ ସମାଡ଼ଲଫା : 
ଅଣ ମଦ ି “ସଭା ସକେ୍” ତାରିକାସଯ ସକେ୍ ସମାଡଫିାକୁ ଚାହଁାନିି, ସତସଫ 
ଏହ ିଉାୟ ନୁେଯଣ କଯନୄ୍ତ  

୧ଭ ସସାାନ : ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିସଭା ସକେ୍ 
ସଯ ସମାଡଫିାକୁ ଚାହୁଁଥଫିା ସକେ୍ େନ୍ଧାନ କଯନୄ୍ତ । 

୨ୟ ସସାାନ : “ ଅଡ଼ ସକେ୍ “ ଫଟନ୍ େଚଣଚ ସକେ୍ ଆତହିାେଯ ଉଯ 
ଡାହାଣ ାେଣଵସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ, ସମଯ ିସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ ସଯ ସଦଖାମାଆଛ ି। 

୩ୟ ସସାାନ : “ ଅଡ଼ ସକେ୍ “ କିେକ୍ କଯନୄ୍ତ ମାହା ଅ୍ ଣେଯ “ସଭା 
ସକେ୍ ତାରିକା “ ସଯ ସକେ୍ ସମାଗ କଯଫିା । 

ଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ କିମ୍ବା ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣ “ସଭା ସକେ୍ ” ସଯ 
ସେଭାନେଯ େଭସ୍ତ ପିେ ସକେ୍ ସମାଡ଼ିାଯସିଫ ଏଫଂ ସେଭାନେଯ ପିେ ସକେ୍ ଯ ଏକ ଡଜିିଟାର ଡାଏଯୀ 
ଯଚିାନା କଯିାଯସିଫ ଏଫଂ “ସଭା ସକେ୍ “ ପ୍ସନ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଭରା ଗୁଡକିଯ ଦ୍ଯତନ ଏଫଂ େ ିିତ ି
ାଆାଯସିଫ । ଜସଣ ଫଯଷି୍ଠ ଅଡସବାସକଟ୍ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣଣ ଭାଭରା ଗୁଡକୁି ଏକାକୀ ସମାଡ଼ିାଯସିଫ ଏଫଂ କନଷି୍ଠ କିମ୍ବା 
ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣେ ୋହାମୟ ଫନିା ସକେ୍ େ ିିିତ ିଉସଯ ନଜଯ ଯଖିାଯସିଫ ଏଫଂ ସକେ୍ େ ିିତ ି୨୪ *୭ ସଦଖି।ଯସିଫ । 
ଜସଣ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଭଧ୍ୟ ତାେଯ ସକେ୍ ଗୁଡକୁି ସଭା ସକେ୍ ଧୀନସଯ ସମାଡ ିାଯସିଫ  । ସେହବିି ଓକିର, ସକାଟ୍ଣ  
ସାରିେ କନସଟଫ, ନୁେନ୍ଧାନକାଯୀ ଧକିାଯୀ , େଯକାଯୀ ଓକିର ଭଧ୍ୟ ଏହ ି “ସଭା ସକେ୍ “ ତାରିକା ଫୟଫହାଯ 
କଯିାଯସିଫ ଏଫଂ ସେଭାନେ ଉସଯ ୨୪*୭ ନଜଯ ଯଖିାଯସିଫ । 
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୧୦.୨.  “ସଭା ସେସ୍ “ ଯୁ େଲଯଲ ସେସ୍ ଅସାଯଣ େଯଲସଫ : 
“ସଭା ସକେ୍ “ଯୁ ସକେ୍ ୋଯଣ କଯଫିାକୁ ଜସଣ ସଭା ସକେ୍ 
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସକେ୍ ସଖାରିଫା ଉଚତ୍ି, ତା ’ସଯ ସେହ ିସକେ୍ 
ସ୍କ୍ରୀନେଟସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଯ ିଡାହାଣ ଉଯାେଣଵ ସଯ 
“ଯଭିୁବ ସକେ୍ “ ପ୍ସନ ପ୍ରଦେଧତ କଯଫି । ମଦ ିଯଭିୁବ ସକେ୍ 
ଫକିଳ୍ପକୁ କିେକ୍ କଯାମାଏ, ଏହା ସକେ୍ ତାରିକାଯୁ ସକେ୍ କୁ 
ୋଯଣ କଯଫି। 
 

 

 

୧୦.୩. ସଭା ସେସ୍ ସଯ ସଖାଜଲଫା : 
ସମସତସଫସ “ସଭା ସକେ୍ “ ଧୀନସଯ ଜଣେଯ ସନକ ଭାଭରା 
ଯହଛି,ି ଏହା “ସଭା ସକେ୍ “ ଭଧ୍ୟସଯ ଉରବ୍ଧ େଚଣଚ ପ୍ସନ ଫଯଫହ Iଯ 
କଯ ିେନ୍ଧାନ କଯାମାଆାଯଫି । ସ୍କ୍ରୀନେଟସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଯ ି
େଚଣଚ ଟୟାଫସଯ ଟାଆ କଯ ିନାଭ ନୁମାୟୀ, ନମ୍ବଯ ନୁମାୟୀ ଅଣ 
ନଜି ସକେ୍ ସଯ େନ୍ଧାନ କଯିାଯସିଫ । 
 

୧୦.୪. ଯଲସେଶ୍ ଫର୍ନ୍ : 
ଯସିେେ୍ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କସର “ସଭା ସକେ୍ “ ସଡଟ୍ ସହଫ । ସଭା 
ସକେ୍ ଧୀନସଯ ଯହଥିଫିା େୂଚନାକୁ ସଡଟ୍ କଯଫିାକୁ ଅଜିଯ 
ସକେ୍ ନକିଟସଯ ଯସିେେ୍ ଫଟନ୍ ଦଅିମାଆଛ ି। ମଦ ିସକୌଣେ ି
େଂସମାଗ େଭେଯା ସହତୁ ସକୌଣେ ିଭାଭରା ସଡଟ୍ କିମ୍ବା ଯସିେେ୍ 
(େସତଜ ) ସହାଆନଥାଏ, ଅ୍ ଏହ ିେୂଚନାକୁ “ େଂସମାଗ ତୄ୍ରଟ ି “ 
ବାଫସଯ ଦେଣାଆଫ । 
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୧୦.୫.ସଭା ସେସ୍- ତାଯଲଖ ଅନୁମାୟୀ / ଜଲଲ୍ଲା ଅନୁମାୟୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ ଫଲେଳ୍ପ : 
ତାଯଖି ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ନୁମାୟୀ ସଭା ସକେ୍ ପ୍ରଦେଣନ େହତି ଆ -ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ ସଡଟ୍ େଂସ୍କଯଣ ଅେଛି ି। 
ଉଦାହଯଣସ୍ଵଯୂ ସମସତସଫସ ଅଣ ତାଯଖି ନୁମାୟୀ ଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ କଯସିଫ , ଏହା ତାଯଖି ନୁମାୟୀ େଭସ୍ତ 
ଭାଭରା ପ୍ରଦେଣନ କଯଫି । ଏହା ସେଭାନେଯ ଭାଭରାଯ ଏକ ଡଜିିଟାର ଡାଏଯୀ ଯ ିଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ କିମ୍ବା 
ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣ େ ାଆଁ େହଜ ସହଫ । ସେହବିି ଜିଲ୍ଲା ନୁମାୟୀ ସଦଖଫିା ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ । ତାଯଖି ନୁମାୟୀ 
ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ନୁମାୟୀଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଏଠାସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛ ିଏଫଂ ସମସତସଫସ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ କିେକ୍ ସହଫ, ଏହା ୁଣ ି
ସଭା ସକେ୍ ଭଧ୍ୟସଯ ସକେ୍ େଚଣଚ ପ୍ସନଯ ୁଯା ସକେ୍ ଆତହିାେ ସଖାରିଫ । 
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୧୦.୬- ୟୋକଣ୍ଡର: 

େୟାକରଣ୍ଡଯ ପଭଣାଟ ସଯ “ଭାଆଁ ସକେ୍ “ ଧୀନସଯ ଗଚିିତ ସକେ୍ େଫୁ େୟାକରଣ୍ଡଯ 

ପଭଣାଟ ସଯ ସଦଖିାଯସିଫ । ଏହା ଫଚିାଯାଧୀନ ସକେ୍ ଯ େଂଖୟା ତାଯଖି ଦ୍ଵାଯା 
ଦେଣାଆଥାଏ । ତାଯଖି ସଯ େଂଖୟା କିେକ୍ କସର, ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୀୟ ଫଚିାଯାଧୀନ 
ଭାଭରାଯ େଫସିେଷ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯଥିାଏ । ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ - ସେସିମ୍ବଯ ୪ 
ତାଯଖିସଯ ୩ ଟ ିସକେ୍ େୟାକରଣ୍ଡଯ ସଯ ଦେଣାଉଛ ିଏଫଂ ମଦ ିକିେକ୍ କଯନିି, ସତସଫ  

 

ତାହା ସେହ ିଜିଲ୍ଲା ବିତିିକ ୩ ଟ ିଫଚିାଯାଧୀନ ଭାଭରା କୁ ଦେଣାଆଫ । ଏହା ଏହିଯ ିବାଫସଯ ଦେଣାଆଛ ି- ହଭଦାଫାଦ , 

ଗୁଜୁଯାଟ (୧); ଫାଯସଟା - ଅୋଭ (୧) ବାଫନଗଯ, ଗୁଜୁଯାଟ (୧) ହଭଦାଫାଦ, ଗୁଜୁଯାଟ ଉସଯ କିେକ୍ କସର (୧) 

ଏହା ସକେ୍ ଫଷିୟସଯ େଫସିେଷ ତଥୟକୁ ସଖାରିଫ ମାହା ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଦ୍ଵାଯା ଦେଣ।ମାଆଛ ି।  

୧୧. ବଯୋ ଅପଟ ସୁଫଲଧା:  
ଆ-ସନାଟେି ସଭାଫାଆର୍ ଏକ ବ୍ଯାକ୍ େୁଫଧିା ପ୍ରଦାନ କସଯ ମାହା ଆ -

ସକାଟ୍ଣ  ଅ୍ ଯୁ ସଖାଜIମାଆଥଫିା ସଫୈେଟିୟ ସଟ । ଯପ୍ତାନ ିଏଫଂ ଅଭଦାନୀ 
ଫକିଳ୍ପ ଧୀନସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଡବିାଆେ ସଯ େଞିଚତ ଭାଭର Iଗୁଡକିସଯ 
ଫଯାକ୍ କଯିାଯସିଫ । ମଦ ିଅଣ ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ 
ସନକ ଭାଭରା େଞ୍ଚୟ କଯଛିନିି ଏଫଂ ମଦ ିଅଣ ଏକ ନୂତନ 
ସଭାଫାଆର୍ ସପାନ ାଆଛନିି ସତସଫ ଏହ ିଯପ୍ତାନ ିଏଫଂ ଅଭଦାନୀ ଯ 
ଫକିଳ୍ପକୁ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯଫି ଏଫଂ ତୟାଧୁନକି ସଭାଫାଆର୍ 
ସପାନସଯ ଡାଉନସରାଡ ସହାଆାଯଫି । ସଭନୁୟ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କସର 
ଫଯାକ୍ ଫକିଳ୍ପ ଉରବ୍ଧ ହୁଏ । ସମସତସଫସ ତୁସଭ ଉକ୍ତ ସଭନୁୟ ଫଟନ୍ 
କୁ କିେକ୍ କଯସିଫ, ଅଭଦାନୀ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନ ିଯ ଫକିଳ୍ପ ଗୁଡକି ସଭନୁୟ 
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଉରବ୍ଧ ହୁଏ ମାହା ପ୍ରସୄ୍ତତ ସଯପସଯନ୍ସ ାଆଁ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ସଯ ପ୍ରଦେଧତ ହୁଏ । ଥସଯ ଯପ୍ତାନ ିଫଦାଆଫା ଏଫଂ 
ସଭାଫାଆର୍ କିମ୍ବା ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍ ସଯ କିମ୍ବା ନୟିଭତି ଆସଭର ସଯ ତଥୟ ଯଖଫିା ଏକାନ୍ତ ଅଫେୟକ । ସକଫ 
ସମସତସଫସ, ତୁଭଯ ଡାଟା ଯପ୍ତାନ ିହୁଏ , ସେସତସଫସ ଅଫେୟକ େଭୟସଯ ଏହା ଅଭଦାନୀ ସହାଆାଯଫି । 
ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ - ସଭାଫାଆର୍ ସପାନ ଫଦାଆଫା େଭୟସଯ କିମ୍ବା ଅକେିିକ ତଥୟ ନଟ ସହଫା ଅଭଦାନୀ ାଆଁ 



 

Page 30 of 38    “ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ 

ଫଯଫହୃତ ହୁଏ । ସମ, ମଣୟନ୍ତ ଅଣ ଅ୍ ଣେଯ ତଥୟ ଯପ୍ତାନ ିକଯନିାହାନିି ଅଣ ଏହାକୁ ଅଭଦାନୀ ାଆଁ ଫୟଫହାଯ 
କଯିାଯସିଫ ନIହିଁ । 
 

୧୧.୧.  ଯପ୍ତାନଲ ଫଲେଳ୍ପ : 
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଥଫିା ସଭନୁୟ ତାରିକାସଯ ଯପ୍ତାନ ି
ଫକିଳ୍ପ ଉରବ୍ଧ । ସମସତସଫସ ଯପ୍ତାନ ିଫକିଳ୍ପ କିେକ୍ 
ସହଫ, ପାଆର ଗୁଡକି ସକଉଁଠାସଯ ଯପ୍ତାନ ିକଯାମଫି 
ତାହା ଚ Iଯଫି। ଅଣ ଆ -ସଭର ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଅ୍ ଣେଯ 
ପାଆର ଗୁଡକି ଯପ୍ତାନ ିକିମ୍ବା ଂେୀଦାଯ କଯିାଯସିଫ। 
କିମ୍ବା ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆସେ ସଟାଯ କଯିାଯସିଫ କିମ୍ବା 
ସପାନସଯ ନସିଜ ସଟାଯ କଯିାଯସିଫ । ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍ 
ାଆଁ ଗଚିିତ କଯଫିା ସଫସ । ଅଣ ଗୁଗୁର୍ ଯୁ େୁଯକ୍ଷା 
ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଯିାଯନିି ଏଫଂ ଅଣ ଅଡଭଟ୍ି, ସଭନୁୟକୁ କିେକ୍ 
କଯିାଯସିଫ, ସମଉଁଠାସଯ ଫଯାକ୍ ଯ େୁଫଧିା ଗୁଗୁର୍ 
ଡ୍ରାଆବ୍ ସଯ ଗଚିିତ ସହଫ । ସମସତସଫସ ଅଫେୟକ ହୁଏ , 

ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍ ଯୁ ଫଯାକ୍ ଜଯଅିସଯ ଫାହାଯ 
କଯାମାଆାଯଫି । ପାଆର ଗୁଡକି ଯପ୍ତାନ ିାଆଁ 
କୁହାମାଆଥଫିା ତସିନାଟ ିଫକିଳ୍ପ ମଥା (୧) ଆ-ସଭର େହତି 
ଂେୀଦାଯ ; ( ୨) ଡ୍ରାଆବ୍ (ଗୁଗୁର୍ ) କୁ ସେବ୍ କଯନୄ୍ତ ; ( ୩) 

ଏହ ିଡବିାଆେ ସଯ ସେବ୍ କଯନୄ୍ତ , ମଥା, ସଭାଫାଆର୍ 
ସପାନସଯ ସେବକ ୄେହଜ ବାଫସଯ ଫୁଝଫିା ାଆଁ ସ୍କ୍ରୀନେଟ 
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଭଧ୍ୟ ସଦଖାମାଆାସଯ । ତସିନାଟ ିଫକିଳ୍ପ 
ଭଧ୍ୟସଯ ସମସକୌଣେ ିସଗାଟଏି ଫକିଳ୍ପକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି , 

ଅଣ, ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନ୍ ଯ 
େଂଯକିିତ ତଥୟକୁ ଯପ୍ତାନ ିକଯିାଯସିଫ ଏଫଂ ଏହାକୁ 
ସଟକ୍ସଟ ପାଆର ପଭଣାଟ ସଯ ସେବ୍ କଯିାଯସିଫ । ଥସଯ, 

ଯପ୍ତାନ ିେଯଫିା ସଯ , ଅଣ ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥଫିା ଯ ିସଭାଫାଆର୍ ସଯ ଏକ ଅରଟଣ  “େପତାଯ େହତି େଞ୍ଚୟ “ 
ସହରା ସଫାରି ଏକ େସନ୍ଦେ ାଆସଫ । ସଭାଫାଆର୍ ସଟାସଯଜଯୁ ଉକ୍ତ ସଟକ୍ସଟ୍ ପାଆର ଫାହାଯ କଯାମାଆାଯଫି । 
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୧୧.୨.  ଆଭଦାନୀ ଫଲେଳ୍ପ :  
ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯୀେ ଦ୍ଵାଯା ଅଭଦାନୀ ଫକିଳ୍ପ ସହଉଛ ିଫହୁ ସଖାଜାମାଆଥଫିା ସଫୈେଟିୟ । ମଦ ି
ଅଣ ନଜି ସପାନ ଯଫିତଣିନ କଯଫିାକୁ ମାଉଛନିି ସତସଫ କ ’ଣ କଯସିଫ ? କିମ୍ବା ସମସତସଫସ ଅ୍ ଣେଯ ସପାନ 
ଡାଟା କ୍ରାେ୍ / ନଟ ସହାଆମାଏ । ସତସଫ ଏହ ିଅଭଦାନୀ ଫକିଳ୍ପ ରାବଦାୟକ ସଟ, ଅଣ ଏହ ିଅଭଦାନୀ ଫକିଳ୍ପକୁ 
ଫୟଫହାଯ କଯ ିାଯସିଫ ଏଫଂ ଅ୍ ଣେଯ ନୂତନ 
ସପାନ୍ ସଯ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ାଆାଯସିଫ, 

ସମସତସଫସ ବୁର ବାଫସଯ ଡାଟା ଡରିିଟ୍ ହୁଏ, ଜସଣ 
ଅଭଦାନୀ ଫକିଳ୍ପ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯ ିତଥୟକୁ 
ୁନଃଯୁଦ୍ଧାଯ କଯ ିାଯସିଫ । ଅଣ ଅଭଦାନୀ 
ଅଆକନ୍ କୁ କିେକ୍ / ଦଫାଆ ାଯସିଫ ଏଫଂ ଦୁଆଟ ି
ଫକିଳ୍ପଯୁ ତଥୟ ଅଭଦାନୀ କଯିାଯସିଫ -  

(i) ଡ୍ରାଆବ୍ ଯୁ ଅଭଦାନୀ ଏଫଂ  
(ii) ଏହ ିଉକଯଣଯୁ ଅଭଦାନୀ କଯନୄ୍ତ । 

 ” ଅଭଦାନୀଯୁ ” ତସ ଦୁଆଟ ିପ୍ସନ୍ ସଦଖାଆ 
ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଗୁଡକି ଏଠାସଯ ସମାଡ ିସହାଆଗରା । ଏହା 
ଯIଭେଣଦାୟକ ସମ  ,ତୟନ୍ତ ସକ୍ଷ ଅଣ ଗୁଗୁର୍ 
ଡ୍ରାଆେୄ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ଅଭଦାନୀ କସର , ଗୁଗୁର୍ 
ଡ୍ରାଆବ୍ ନୁଭତ ିଭାଗସିଫ ଏଫଂ ଅଣ ଡାଟା 
ଅଭଦାନୀ କଯଫିାକୁ ଫଟନ୍ ନୁଭତ ିକିେକ୍ 
କଯିାଯସିଫ, ଉକ୍ତ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଭଧ୍ୟ ଏଠାସଯ ଅଫଦ୍ଧ । 
ଥସଯ ଅଭଦାନୀ ଫକିଳ୍ପ େଭାପ୍ତ ସହାଆଗସର , ଅଣ 
େପତାଯ େହ ଅଭଦାନୀ ସହାଆଥଫିା ଭାଭରା, 
‘ଅରଟଣ  ‘ ଫାତଣିା ାଆସଫ । ଏହିଯ,ି ଅଣ ଅଭଦାନୀ 
ଫକିଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯ ିାଯସିଫ ଏଫଂ ଅ୍ ଣେଯ 
ନୂତନ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ଫଯାକ୍ ଡାଟା 
ାଆାଯସିଫ କିମ୍ବା ଅ୍ ଣେଯ ୁଯୁଣା ସଭାଫାଆର୍ 
ସପାନଯୁ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ୁନଃ ସ୍ଥାନ କଯିାଯସିଫ । 
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୧୨.  QR ସୋଡ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ଜାଣଲଫା : 
ଆ-ସକାଟଣ ସ େବଧସେେ୍ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯଫିା ସଫସ ସକେ୍ ଯ େ ିିତ ିାଆଫା କିମ୍ବା ସକେ୍ ଯ ସଡଟ 
ାଆଫାକୁ ଚାହୁଁଥଫିା େଭୟସଯ ସକେ୍ େଂଖୟା ଟାଆ୍ କଯଫିା ାଆଁ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ସଯକଡଣ (େ ିଏନ୍ ଅଯ ) ନମ୍ବଯ ଟାଆ 
କଯଫିା କଟକଯ ସହାଆାସଯ । ଆ -ସକାଟଣ ସ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ QR ସକାଡ୍ କୁ ସ୍ଥାନ ଫକିଳ୍ପ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଫୟଫହାଯ 
କଯ ିସକେ୍ ଫଫିଯଣୀ ାଆଫା ାଆଁ ଅଉ ଏକ େହଜ ଉାୟ ଛ ି।  
୧୨.୧.ଦାେ ୧ - ଆଣେ ସେସ୍ ଯ QR ସୋଡ୍ ାଇଫା ାଇଁ : 
ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନଠାଯୁ ଆତହିାେ ନୁମାୟୀ ଅଣେ ସକେ୍ ାଆଁ QR ସକାଡ୍ ାଅନୄ୍ତ କିମ୍ବା 
ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସେଫୋଆଟ୍ http://ecourt.gov.in ଯୁ ସକେ୍ ଆତହିାେ ଧୀନସଯ ଅଣେ ସକେ୍ ାଆଁ QR 

ସକାଡ୍ ାଅନୄ୍ତ । 
୧୨.୨.ଦାେ ୨- QR ସୋଡ୍ ଯୁ ଏେ ଲିଣ୍ଟ ଫାହାଯ େଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ସେସ୍ ପାଇର୍ ସଯ ସଟ / ସରନ େଯନୁ୍ତ  
QR କୋଡ୍ ଯୁ ଏେ ିିଣ୍ଟ ଫାଶାଯ େଯନୄ୍ତ ଏଫଂ କେଵ୍ ପାଆର୍ କଯ କଷ୍ଟ / କରନ େଯନୄ୍ତ | 

 
୧୨.୩.ଦାେ ୩- QR ସୋଡ୍ େୁ ସ୍ଥାନ େଯନୁ୍ତ : 
ଆ-ସକାଟଣ ସ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ନଭି ଧତ, “ସ୍ଥାନ QR ସକାଡ୍ “ ପ୍ସନ (ଫକିଳ୍ପ ) ଫୟଫହାଯ କଯ ିଜସଣ ସକେ୍ ପାଆର୍ ସଯ 
ସରନ ସହାଆଥଫିା QR ସକାଡ୍ ସ୍ଥାନ କଯ ିାଯଫି ମାହା ତୁଯନ୍ତ ସକେ୍ େ ିିତ ିସଦଖାଆଫ । ଏହ ି QR ସକାଡ୍ ସ୍ଥାନ 
ଅଡସବାସକଟ୍ ପିେ୍ ଏଫଂ ଫହୁ େଂଖୟକ ଭାଭରା ଥଫିା କମ୍ପାନୀ େଯକାଯୀ ନୁଷ୍ଠାନ ାଆଁ ରାବଦାୟକ 
ସହାଆାସଯ । ସେଭାସନ QR ସକାଡ୍ ଯୁ  ିିଣ୍ଟ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଏହାକୁ ନଜି ସକେ୍ ପାଆର୍ ସଯ ସରନ କଯିାଯସିଫ 
ଏଫଂ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ - ସ୍ଥାନ QR ସକାଡ୍ ଫକିଳ୍ପ େହତି ସ୍ଥାନ କଯିାଯସିଫ ଏଫଂ େଭସ୍ତ ଏଣ୍ଟ କୁ ସଗାଟଏି ସଯ 
ସଗାଟଏି ଦାଖର ନକଯ ିତୁଯନ୍ତ ଭାଭରା ଯ ଫଫିଯଣୀ ାଆାଯସିଫ । 

http://ecourt.gov.in/
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୧୩.  ଇଣ୍ଟଯସନର୍୍ ନଥଲଫା ସ୍ଥାନସଯ, ଫାତ୍ତା (SMS), ଭାଧ୍ୟଭ ସଯ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ଜାଣନୁ୍ତ :  
ଅଭ ସଦେସଯ, ୫୦ ପ୍ରତେିତ ଯୁ ଧକି ସରାକେ 
ାଖସଯ ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ ଫୟଫହାଯ କଯଫିାଯ େୁଫଧିା ନ Iହିଁ 
। ଆ-କଭଟି ିଯ ସଚୟାଯଭୟାନ୍ େ ଦ୍ଵାଯା କୁହାମାଆଛ ିସମ, 

ସଫୈଷୟକି ଫବିାଜନକୁ ଟକାଆଫା ାଆଁ ଅଭକୁ ଏକ 
ନ୍ତବଣୁ କ୍ତ ପ୍ରଣାୀଯ ଅଫେୟକତା ଛ ିଏଫଂ ଏହ ିସେଫା 
ସହଉଛ ିଏଯ ିଏକ ସଫୈେଟିୟ ମାହା ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ 
ଫୟଫହାଯ ନ କଯୁଥଫିା ସରାକେ ଫେୟକତାଯୁ ୂଯଣ 
କଯଥିାଏ । ସମସତସଫସ ଅଣେଯ ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ େଂସମାଗ ନ ।ହିଁ, ସତସଫ ନଭିନରିଖତି ଠକିଣା ଅଧାଯସଯ ସକେ୍ ଯ 
େ ିିତ ିଜାଣିାଯସିଫ - SMS e-Courts < SPACE > < YOUR CNR NUMBER > to 9766899899. 

୧୪.  ଇ-କ ୋର୍୍ସ ସ୍ବୟ॰ଚୋଲିତ ଇ-କମଟ  କସବୋ ମୋଧ୍ୟମକର କ ସଟ ସିିତି ଜୋଣନୁ୍ତ : 

ମଦଓି ସ୍ଵୟ॰ଚାିତ ଆ-ସଭର୍ ସେଫାଗୁଡକିଯ ସେଫା ଆ -ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ାଆଁ ପ୍ର ।େଙିିକ ହୁଏ , ସତସଫ ଏହା 
ଏକ େମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଫୈେଟିୟ ମାହା ଅଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ଆ -ସଭର୍ ମାଞ୍ଚ କଯଫିାଯ ବଯାେସଯ ଥସିର , 

ଅଣେ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ପ୍ରସଫେ କଯାମାଆାଯଫି । ଆ -ସକାଟଣ ସ ସ୍ଵୟ ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫା ଭାଧ୍ୟଭସଯ 
ସକେ୍ େ ିିତ ିାଆଫା ାଆଁ, ଆ -ସକାଟଣ ସ ସପ୍ରାସଜକ୍ଟ୍ 
ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ େୁ ଆ -ସଭର୍ 
ଠାଆଫା ଅଯମ୍ଭ କଯଛି ିମାହା ନକିଟସଯ ଅଯମ୍ଭ 
ସହାଆଥଫିା ସ୍ଵୟ ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫା ଭାଧ୍ୟଭସଯ 
ଞ୍ଜୀକୃତ ଉସବାକ୍ତଭାସନ ତାେ ସକେ୍ ସଡଟ୍, 

ଯଫତଣିୀ େୁଣାଣ ିତାଯଖି, ଡଣଯ କ ିଏଫଂ ଫଚିାଯ ଏଫଂ 
କାଯଣ ଦେଣା ତାରିକା ାଆାଯସିଫ । ଏହ ିଅକଷଣଣୀୟ 
ସ୍ଵୟ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫାକୁ େକିିୟ କଯଫିାକୁ, 

ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଓକିର ଭାନେୁ ସେଭାନେ ଆ-ସଭର୍ 
କୁ େମୃ୍ପକ୍ତ ସକାଟ୍ଣ  ସଯ ଞ୍ଜୀକୃତ କଯଫିାକୁ ଡଫି । ଏସଫ 
ସେ ଦନି ଦୂଯ ନୁସହଁ, ସମଉଁ ଦନି ଜସଣ ତାେ ଘସଯ 
ଅଯାଭସଯ ସକାଟ୍ଣ  ଯ େଭସ୍ତ ପ୍ରଭାଣକୃିତ ନକର 
ାଆାଯସିଫ । 
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୧୫.  କ ୋର୍ଟ ୍   କଲେକ୍ସ କୋକ ର୍ଟ  ର : 

ଏକ ନୂତନ ଫକିଳ୍ପ ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେ୍ ନ୍ ସଯ ସକାଟ୍ଣ  
କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟଯ ସମାଡ଼ାମାଆଛ ିମାହା, ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ େ 
ାଆଁ ଏକ େହଜ ଉକଯଣ । ମଦ ିଜସଣ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଦୂଯ 
ଦୂଯାନ୍ତଯୁ ଏକ େଭନ ଗ୍ରହଣ କଯନିି ଏଫଂ ସକାଟ୍ଣ  ଯ ଫସ୍ଥାନ 
ଫଷିୟସଯ ଜାଣ ିନାହାନିି । ସତସଫ ସେ ସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟଯ 
କୁ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯସିଫ ଏଫଂ ଭାନଚତି୍ରସଯ ସକାଟ୍ଣ  ଯ ସ୍ଥାନ 
ସଖାଜି ାଯସିଫ ଏଫଂ ସେ ଏହ ିସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟ୍ ଯ ଫକିଳ୍ପ 
କୁ ଫୟଫହାଯ କଯ ିସକାଟ୍ଣ  ସଯ ହଞିଚ ାଯସିଫ । ଏହ ିସକାଟ୍ଣ  କସମ୍ପେକ୍ସ 
ସରାସକଟ୍ ଯ ଅଭଯ ଆଣିିଅନ ଭୟାଂି ଅ୍ BHUVAN’ ସଯ କ ।ଭ 

କସଯ ଏଫଂ ସକାଏମ୍ବାଟୁଯ ସକାଟ୍ଣ  ଯ େଚଣଚ ୍ସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ କୁ ଏଠାସଯ ଦେଣ।ମାଆଛ ି। 

୧୬.  ଇ-କ ୋର୍ଟ ୍  କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ କର ଦଆିଯୋଇଥବିୋ ବଭିିନ୍ନ ିଙ୍କଟ  : 
ଆ-ସକାଟ୍ଣ  ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ଆ -ସକାଟ୍ଣ  ସେଫା ଗୁଡକିଯ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣଣ ରିେ୍ ଭାନ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛ ି। 
ନଭିନରିଖତି ରିେ୍ ଅଧାଯସଯ ଜସଣ ଏହାକୁ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯସିଫ ।  

- ଆ-କ  

- ଏନ୍ କମ ଡ ିଜି  

- ଆ-ପାଆରି॰ 

- ଆଣିିଅ କୋଡତ 
- ଓେିର ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପଭତ 
- ବଚତୁ ଅର ଦାରତ 

ଏହ ିେଭସ୍ତ ରିେ୍ ଗୁଡକି ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସେଫୋଆଟ୍ 
ଧୀନସଯ ଉରବ୍ଧ । ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ , ମଦ ିଜସଣ 
ଚାହଁାନିି, ନ୍ ରାଆନ୍ ସଜାଯଭିାନା ସଦଫାକୁ, ଅଣ 
େଧିାେଖ କଯ ିାଯସିଫ । ସଭାଫାଆର୍ ଯୁ ବଚଣୁ ଅର 
ସକାଟ୍ଣ  ସାଟଣ ।ର କୁ ଫୟଫହାଯ କଯନୄ୍ତ । ସକାଟ୍ଣ  କୁ 
ନମାଆ ଜଯଭିାନା ଭଧ୍ୟ ଦିନୄ୍ତ । ସତଣୁ ଏହ ିରିେ୍ 
ଗୁଡକି ଫାସ୍ତଫ ବାଫସଯ ଫଯଫହୃତ ସହାଆାଯଫି ।  
 

 



 

Page 35 of 38    “ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ 

୧୭.  ଇ-କ ୋର୍୍ସ କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ କର ଇ-କଦୟ ିଙ୍କଟ  : 
କମକତକଫକ ଅଣ ଆ-କଦୟ ଫେିଳ୍ପେୁ ଫାଛକିଫ / 

ଫାଛନିି, ଏଶା ଅଣଙୁ୍କ http://pay.ecourts.gov.in  

କେଫଵାଆଟେୁ କନଆମଫି କମଉଁଠାକଯ ଅଣ କୋଟ୍ତ  
କଦୟ, ନୟାୟେିଜଭା, ଜଯଭିାନା ଏଫଂ ତଣ୍ଡ ଆତଯାଦେୁି 

ଡଜିିଟାର କଦୟ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଆଠ େଯିାଯକିଫ । 
ଅଣ ଡଜିିଟାର କଦୟ ଵଫୁ ଅଣଙ୍କ ଵଏିନ୍ଅଯ୍ 

ନମ୍ବଯ, କେଵ୍ ନମ୍ବଯ ଏଫଂ କଭାଫାଆର୍ ନମ୍ବଯ େୁ 

ଫୟଫଶାଯ େଯ ିଆଠ େଯିାଯକିଫ ।  
 

୧୮.  ଇ-କ ୋର୍ଟ ୍  କମୋବୋଇ ଆପଟ କର ଏନ୍ଟ . କଜ.ଡ.ିଜି. (NJDG) ିଙ୍କଟ  : 
କମକତକଫକ ଅଣ ଏନ୍.କଜ.ଡ.ିଜି. (NJDG) ଫଟନ୍ େିିେ୍ େଯକିଫ ଏଶା ଅଣଙୁ୍କ ଵଧିାଵଖ୍ http://njdg.e-

courts.gov.in କେଫଵାଆଟ େୁ କନଆମଫି, କମଉଁଠାକଯ - ୧୯.୧. ଜାତୀୟ ନୟାୟେି ତଥୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ( ଜିଲ୍ଲା ଏଫଂ ତାରୁେI 

କୋଟ୍ତ  ), ୧୯.୨. ଜାତୀୟ ନୟାୟେି ତଥୟ ଗ୍ରୀଡ୍ (ଶାଆକୋଟ୍ତ  ), ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଵଫକିଳ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ େଯ ିାଯକିଫ । ଏନ୍. 

କଜ.ଡ.ିଜି. (NJDG) ଫୟଫଶାଯ େରାକଫକ, ଅଣଙୁ୍କ ଯାଜୟ, ତା’କଯ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯଫିାେୁ ଡଫି । ଡିିର 

ଡାଉନ ଫେିଳ୍ପେୁ ଫୟଫଶାଯ େଯ,ି ଫଚିାଯାଧୀନ ଥଫିା କେଵ୍ ଗୁଡେିଯ ଫବିିନ୍ନ ଫଫିଯଣୀ ାଆାଯକିଫ ତଥା କେଵ୍ ଫା 
ଭାଭରା ଗୁଡେିଯ କଳ ଳୁଣାଣ,ି କେଵ୍ ପ୍ରୋଯ, କେଵ୍ କଷ୍ଟଜ ଆତୟାଦ ି । ଡିିର ଡାଉନ ଫେିଳ୍ପେୁ କଭାଫାଆର୍ ଦ୍ଵାଯା 
ଫୟଫଶାଯ େଯ ିବିଜ୍ଞତା ଶାଵର େଯନୄ୍ତ । 
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୧୯.  ଇ-କ ୋର୍୍ସ କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ ଦ୍ଵୋରୋ ଇଣିିଆ କ ୋଡଟ  ର ବୟବହୋର : 

ଫତତିଭାନ ଆ-କୋଟତ ସ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କଯ ଆଣିିଅ କୋଡ୍ 

େୁ ନୂତନ କଫୈଳଷି୍ଟୟ ବାଫକଯ କମାଡ଼ାମାଆଛ ି। କମଉଁଠ,ି କେଶ ି

ଫ ି ଫୟଫଶାଯୋଯୀ, ଵଭସ୍ତ ନୟିଭ, ନମିଭାଫୀ, ଫଜି୍ଞି ି
ଆତୟାଦ ି ଫିୟକଯ ଜାଣ ି ାଯକିଫ । ଏଶା ଅଣଙ୍କ 

କଭାଫାଆର୍ କଯ ଵଭସ୍ତ କଫୟାଯ ଅକ୍ଟ େୁ ଏେ ଭଶାନ 

ଵୟଗଣେ ୁସ୍ତେ ବାଫକଯ ଯଖ୍ିାଯକିଫ । ଉଦାଶଯଣ 

ସ୍ଵଯୂ, ମଦ ିଅଣ କଦୋନୀ ୋମତୟଫଧି ିଵ॰ଶତିI (CPC ) ଯ 

କେୌଣଵ ିଯକିେଦ (Section) ଫିୟକଯ ଜାଣଫିାେୁ ଆଛୁେ 

କତକଫ ଅ୍ ଣଙୁ୍କ ଏଠାକଯ ଦଳତIମାଆଥଫିା କଭାଫାଆର୍ 

ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଵଶଜକଯ ାଆାଯକିଫ ।  
 

୧୯.୧.  ଇଣିିଆ କ ୋଡଟ  ରୁ କବୟୋର ଆକ୍ଟ କ ୋଜିବୋ : 
ମଦ ି ଅଣ କେୌଣଵ ି ଫଧି ି ଫୟଫସ୍ଥା େୁ କଖ୍ାଜିଫାେୁ ଚାଶଁାନିି, କତକଫ ଅ୍ ଣଙୁ୍କ ଵଚତଚ ଫକ୍ସକଯ ଵଚିଚ॰ କୋଡତ ଟାଆ 

େଯଫିାେୁ ଡଫି ଏଫଂ ତା’କଯ ଏଶାେୁ ଫିୟକଯ ଅଣ ଆଣିିଅ କୋଡତ ଯୁ ତଥୟ ାଆାଯକିଫ । ଉଦାଶଯଣ 

ସ୍ଵଯୂ, ମଦ ିଅଣ ଦଣ୍ଡ ଵଂଶତିା େିମ୍ବା କଦଲାନ ିୋମତଯଫଧି ିଵଂଶତିା ଫିୟକଯ ଜାଣଫିାେୁ ଚାଶୁଁଛନିି କତକଫ ଅ୍ ଣଙୁ୍କ 

ଫକ୍ସକଯ ଟାଆ େଯ,ି ଏଶ ିତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ େଯ ିାଯକିଫ । 
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୨୦.  ଇ-କ ୋର୍ଟ ୍  କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ କର ଇ-ଫୋଇି॰ ିଙ୍କଟ  : 
ଅଣ ଭଧ୍ୟ, ଆ-ପାଆରି॰, ଆ-କଦୟ ଏଫଂ ଏନ୍.କଜ.ଡ.ିଜି. (NJDG) 

ଗୁଡେୁି ଆ-କୋଟ୍ତ  କଵଫା ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଫୟଫଶାଯ େଯ ି ାଯକିଫ । 
ଥକଯ ମଦ ିଅଣ ଆ- ପାଆରି॰ ଅିିକେଵନ୍ େୁ ଫାଛକିଫ, ଏଶା 
ଅ୍ ଣଙୁ୍କ ଵଧିାଵଖ୍ ଆ- ପାଆରି॰ କାଟତ ାର ତଥା 
http://efiling.ecourts.gov.in କେଫଵାଆଟ େୁ କନଆମଫି, 

ଏଫଂ ଆଣିିଅ ଭୟା ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଅଣ ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟ େୁ 

ଚୟନ େଯ,ି କେଵ୍ ଯ ଆ-ପାଆରି॰ ଅଯମ୍ଭ େଯ ି ାଯକିଫ । ଆ-

ପାଆରି॰ କାଟତ ାରକଯ ଦିI ମାଆଥଫିା ଵଶାୟତା ବିଡଓି ଏଫଂ 
ଟୁଯକଟାଯଅିର ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଅଣଙ୍କ କେଵ୍ ଯ ଆ-ପାଆରି॰ 

ଅଯମ୍ଭ େଯ ି ାଯକିଫ ଏଫଂ ଅଣ ତୟାଧୁନେି ମୁଗଯ ଓେିର 

କଶାଆାଯକିଫ । 
 

୨୧.  ଇ-କ ୋର୍୍ସ କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ କର ଭଚୁ୍ଆ କ ୋର୍ଟ ୍  ର ିଙ୍କଟ  : 
ଜକଣ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଵନିିଙ୍୍କ ଦ୍ଵାଯା ବଚତୁ ଅର କୋଟ୍ତ  ଯ ଫୟଫଶାଯ େଯ ିାଯକିଫ । ବଚତୁ ଅର କୋଟ୍ତ  ଯ କାଟତ ାର 

ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରଦାନ େଯାମାଉଥଫିା କଵଫା ଗୁଡେି କଭାଫାଆର୍ ନମ୍ବଯ ଦ୍ଵାଯା ଵ.ିଏନ୍.ଅଯ୍., କ୍ଷଭାନଙ୍କ ନାଭ, ଚାରାନ ଦ୍ଵାଯା 
ଏଫଂ ଫାଶାନ ନମ୍ବଯ ଦ୍ଵାଯା କେଵ୍ ଗୁଡେୁି କଖ୍ାଜିଥାଏ । ଜକଣ, କଭାଫାଆର୍ ଦ୍ଵାଯା ବଚତୁ ଅର କୋଟ୍ତ  ଵଶତି ରିଙ୍୍କ ଥଫିା 
ଅିିକେଵନ ଦ୍ଵାଯା ଜଯଭିାନା ଆଠ େଯିାଯକିଫ । କତଣ,ୁ ଜକଣ, କୋଟ୍ତ  େୁ ନମାଆ େିମ୍ବା ବଚତୁ ଅର କୋଟ୍ତ  କାଟତ ାର 

ନକଖ୍ାରି, ଜଣଙ୍କଯ କଭାଟଯ ଦୁଘତଟଣା ଜନତି କେଵ୍ ଯ ଜଯଭିାନା କଦୟେୁ ଵଭାଧାନ େଯ ିାଯକିଫ ।  
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୨୨.  ଇ-କ ୋର୍୍ସ କମୋବୋଇଟ  ଆପଟ କର ଓ ି ମୋନ୍ଙ୍କ ପୋଇ ଁିଙ୍କଟ  ଫମ୍: 

ଆ-କୋଟତ ସ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଵକନେନୁୟ ଧୀନ କଯ ଏେ 

ଉକମାଗୀ ରିଙ୍୍କ ଉରବ୍ଧ େଯାମାଆଛ ି - ଅଡକବାକେଟ୍ 

ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପଭତ ଏେ କଳତଭ କମାଗ । ମଦ ି େୁଶାମାଆଥଫିା 
ରିଙ୍୍କ େୁ ଫୟଫଶାଯ େଯନି,ି ଏଶା ଅ୍ ଣଙୁ୍କ ଓେିର ଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା 
ଫୟଫଶାଯ କଶାଆଥଫିା ଫବିିନ୍ନ ପଭତ ଫିୟକଯ ଫଗତ 

େଯାଆଥାଏ । ଉଦାଶଯଣ ସ୍ଵଯୂ - କଫର୍ ଫଣ୍ଡ, େ ି

ଅିିକେଵନଫଭତ (ଵ ିଏ ପଭତ ) ; କେଵ୍ ଵୂଚନା ପଭତାଟ, ପାଆରି॰ ପଭତ, 
ଆକଣ୍ଡକ୍ସ ପଭତ, କଭକଭା ପ୍ ଅୀୟଯାନ୍ସ, କନାଟଵି ଡେୁୟକଭଣ୍ଟ 

ପ୍ରଦାନ, ନଳିିଚନ୍ତତI ଫଣ୍ଡ, ଓୋରାତନାଭI ଫଣ୍ଡ ଆତୟାଦ ି । ଅଳା 
େକଯ, ଅଣ ଏଶ ି ଉକମାଗୀ ରିଙ୍୍କ େୁ ମାଞ୍ଚ େଯଫିା ାଆଁ 

ମକଥଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଶୀ କଶକଫ ।  
 

୨୩.  ସହୋୟତୋ ବ ିଳ୍ପ  

ଆ-କୋଟ୍ତ  କଵଫା ଧୀନକଯ େିଯ ିଫବିିନ୍ନ ଫେିଳ୍ପ େୁ ଫୟଫଶାଯ େଯକିଫ, ତାଶା ଵଫୁ ଏଶ ିଵଶାୟତା ଫେିଳ୍ପ ଭାଧ୍ୟଭ କଯ 

ପ୍ରଦଳତନ େଯମାଆଛ ି ମାଶାେି 
କେୌଣଵ ି ଵକେଶାତ୍ମେ ଯଵିିିତକିଯ 

ଵାଶାମୟ େଯଫିା ାଆଁ ଅକଗଆ 

ଅଵଫି । ପ୍ରକତଯେ ଟୟାଫ େୁ ଫୟଫଶାଯ 

େରାକଫକ ଏେ ଦାଙ୍କ ଵଶତି 

ଵଶାୟେ ପ୍ରତଛିଫ ି ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଏଶାଯ 

ଫୟଫାଶାଯ ଫିୟକଯ ଫଗତ 

େଯାଏ । ଉଦାଶଯଣ ସ୍ଵଯୂ : ଅଣ 

ମଦ ି ଆ-କୋଟତ ସ କଵଫା ଅ୍ କଯ 

ଵଶାୟତା ଫେିଳ୍ପେୁ “ଭାଆଁ କେଵ୍ “ 
ଟଯାଫ୍ ଦ୍ଵାଯା େିିେ୍ େଯନି,ି ଏଶା 
ଵଶାୟତା ତଥୟ କଖ୍ାରିଥାଏ, ମାଶାେୁ ସ୍କ୍ରୀନଵଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଦଳତମାଆଛ,ି ମାଶାେୁ ନୁଵଯଣ େଯ ିକଭନୁୟେୁ ଫୟଫଶାଯ 

େଯ ିାଯକିଫ ।   



ମାମଲା ର ସ୍ଥି�ତ� ପାଆନୁ୍ତ,କଜ୍ ଲ�ଷ୍୍ଟ (ମାମଲା ତାଲ�କା),ନ୍ୟୟାଳୟ ବ�ଚାର/ଆଦେ�ଶାବଳୀ,

ମାମଲାର ସମୁ୍ପର୍ଣ$ ଇତ�ହାସବ�ବରର୍ଣୀ ପାଆନୁ୍ତ

ଆପ୍ ର୍ଣଙ୍କର ବ�ଚାରଆଦେ�ଶଗୁଡ�କ ଦେ�ଖନୁ୍ତ

ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର�ସର ସ୍ଥିାନ ନ�ର୍ଦ୍ଧ$ାରକ  ପାଆନୁ୍ତ

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ�.ଏନ୍.ଆର୍ କ୍ରମ�କ ସଂଖ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ / ସହାୟତା ଦେର ମାମଲା ଦେଖାଜନୁ୍ତ

QR ( କ୍ୟୁ ୍ୟ. ଆର. ) ଦେକାଡ୍  ସ୍କାନ୍ ବ୍ୟବହାର କର� ମାମଲା ର ସ୍ଥି�ତ� ପାଆନୁ୍ତ

ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା/�ାଖଲ ସଂଖ୍ୟା/ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍  ସଂଖ୍ୟା/ପକ୍ଷ ନାମ/ଓକ�ଲଙ୍କ

କଜ୍ ଲ�ଷ୍୍ଟ (ମାମଲା ତାଲ�କା) ପାଆନୁ୍ତ

"ଦେମା ମାମଲା" (My Cases) ବ�କଳ୍ପଦେର ଆପର୍ଣଙ୍କ ମାମଲା ଗୁଡ�କ ଗଚ୍ଛି�ତ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ପାଆନୁ୍ତ

"ଦେମା ମାମଲା" (My Cases) ଦେର “ଆଜ�ର ମାମଲା” ଗୁଡ�କ ସମ୍ବନ୍ଧଦେର ସତକ$  ପାଆନୁ୍ତ

କ୍ୟାଦେଲଣ୍ଡର୍ ବ�କଳ୍ପ ପାଆନୁ୍ତ

(http://services.ecourts.gov.in/) ର୍ୟୁ  କ୍ୟୁ ୍ୟ. ଆର.  ଦେକାଡ୍ ପାଆନୁ୍ତ ।

(https://services.ecourts.gov.in/ ର୍ୟୁ   ସ�.ଏନ୍.ଆର୍  ନମ୍ବର ପାଆନୁ୍ତ) 

”ଦେମା ମାମଲା” ସହ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଆପର୍ଣଙ୍କ ମାମଲା କ୍ୟୁ  ସଂରକ୍ଷର୍ଣ କର� ଆପର୍ଣଙ୍କ ହାତଦେର ରଖନୁ୍ତ

ନାମ/ଅଧ�ନ�ୟମ/ମାମଲା ପ୍ରକାର ଈତ୍ୟା�� ବ୍ୟବହାର କର� ମାମଲା ସ୍ଥି�ତ� ପାଆନୁ୍ତ ।

ଅ।ଣ୍ଡ୍ର�ୋଏଡ ଏବଂ  ଆଇ. ଓ. ଏସ. ପୋଇଁ

ଇ-ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ
ଣ୍ଡ୍ରସବୋ ଆପ୍

ଭୋରତ ର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ / 

ଜିଲ୍ଲୋ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ / 

ତୋଲୁକୋ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ 

ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ
ଦେମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ 

ଇ-ନ୍ୟାୟ।ଳୟ ଦେସବା

ଡାଉନଦେଲାଡ୍ କରନୁ୍ତ

https://services.ecourts.gov.in/

https://services.ecourts.gov.in/
https://services.ecourts.gov.in/
https://services.ecourts.gov.in/
https://services.ecourts.gov.in/
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