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୧୨.୩ ସୋାନ:୩- କୁ ୟ ଅଯ ସକାଡ୍(QR Code) ସ୍କାନ୍ ............................................................................................................................................... 32
୧୩. ସକୌଣେି ସ୍ଥାନସଯ ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ ନ ଥିସର ଏେ୍.ଏଭ୍.ଏେ୍ ଜଯିଅସଯ ଭାଭରା େିିତି ାଆଫା ............................................................................. 33
୧୪. ଇ-ନୟାୟାୟ ଯ ସ୍ଵ ଚାିତ ଇ-ସଭର ସେଫା ଜଯିଅସଯ ଭାଭରା ଯ େିିତି ାଆଫା .......................................................................................... 33
୧୫. ନୟାୟାୟ ଯିେଯ ନିଦଣଧାଯକ (ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟଯ) ........................................................................................................................................... 34
୧୬. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଭନୁ ସଯ ଫିବିନ୍ନ େଂସମାଗ (ରି େସ) ........................................................................................................................... 34
୧୭. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଇ-ସ େଂସମାଗ(ରି େ୍) .......................................................................................................................................... 35
୧୮. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଏନ.ସଜ.ଡି.ଜି େଂସମାଗ (ରି େ୍) .......................................................................................................................... 35
୧୯. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଜଯିଅସଯ ବାଯତ ସକାଡ୍ ପ୍ରସଫେ େୁଫଧ
ି ା ......................................................................................................... 36
୧୯.୧ ବାଯତ ସକାଡ୍ ଯୁ ଧିନୟ
ି ଭ ଗୁଡକ
ି ଯ (ସଫୟାଯଅକ୍ଟ୍ସ) େନ୍ଧାନ ................................................................................................................ 36
୨୦. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଇ-ପାଆରି ଙ୍ଗ(ଇ-ଦାଖର) େଂସମାଗ(ରି େ୍) ......................................................................................... 37
୨୧. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଅବାେୀ ନୟାୟାୟ (ବଚଣୁ ଅର ସକୌଟଣ ସ) େଂସମାଗ (ରି େ୍) .......................................................... 37
୨୨. ଇ-ନୟାୟାୟ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଓକିରେ ାଆଁ ପଭଣ େଂସମାଗ(ରି େ୍) ........................................................................................................... 38
୨୩. େହାୟତା ଫିକଳ୍ପ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 38

************************

“ଈ-ନୟାୟାୟ ସସଫାଭାନ”

ସଭାଫାଇର୍ ଆଲିସେଶନ୍ (ପ୍ରସୟାଗ)
ଅଣ କେକଫ ସ୍ଵନ କଯ ବ।ଫିଛନିି େି କଜ ଅ୍ ଣଙ୍କଯ ଵଭସ୍ତ ଭାଭରା ଗୁଡେ
ି ଯ ଵିିତ ି ଅଣଙ୍କ ଶାତକଯ
୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଯଶିଫ? ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫାଭାନ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଦ୍ଵାଯା ଏଶି ସ୍ଵନ ଫାସ୍ତଫିେକଯ ଵମ୍ଭଫ/ଵତ କଶାଆଛି।
ଫତତ ଭାନ ଵଭୟକଯ କମ କେଶି ଫୀନା ନୟାୟାୟ େୁ ମାଆ କଵଭାନଙ୍କଯ କଭାଫାଆର୍ କପାନ୍ ଜଯିଅକଯ କେୌଣଵି
ଭାଭରା ଯ ଵିିତ,ି ନୟାୟୟ ଅକଦଳ, େଜ ରି ଷ୍ଟ ଇତୟାଦି ଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ତଥୟ ଜାଣିଫା ଵୁଫଧ
ି ା ଉରବ୍ଧ େଯିାଯିକଫ । ଇେଭିଟ,ି ଵୁପ୍ରୀଭ କୋଟ୍ତ “ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫା” ନାଭକଯ ଏେ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ (ପ୍ରକୟାଗ) ପ୍ରସ୍ତୄତ େଯିଛ ି ମାଶା

ଫିଫାଦୀ/ଭେଦଭାୋଯୀ ଓେିର, ଅଆନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ର ପାଭତ), ୁରିଵ, ଵଯୋଯୀ ଵଂସ୍ଥା ଏଫଂ ନୟାନୟ ଵଂସ୍ଥା ଗୁଡେ
ି ଯ
ଭେଦଭାୋଯି ଫିଫାଦୀଙ୍କୁ ଵୁଫଧ
ି ା କମାଗାଆ କଦଫା ାଆଁ ଉଦିିଷ୍ଟ
ଏଶି କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ କଯ କେୌଣଵି ଭାଭରା ଫିୟ କଯ ଜାଣିଫା ାଆଁ ଵି.ଏନ.ଅଯ କ୍ରଭିେ ଵଂଖ୍ୟା / ନମ୍ବଯ,
ଭାଭରା ଵଂଖ୍ୟା, ଦାଖ୍ର ଵଂଖ୍ୟା, କ୍ଷଙ୍କ ନାଭ, ଏପ୍ .ଅଆ.ଅଯ୍ ଵଂଖ୍ୟା, ଓେିରଙ୍କ ଫିଦ ଫିଫଯଣୀ, ଧିନୟ
ି ଭ, ଭାଭରା
ଯ ପ୍ରୋଯ ଇତୟାଦି ଵାଶାମୟ କଯ ଭାଭରା ଯ ଵିିତ ି ଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ନୁ ଵନ୍ଧାନ େଯାମାଆାଯିଫ । ଏଯି େି ଅଣ କେୌଣଵି
ଭାଭରା ଯ ଆତିଶାଵ, ଭାଭରା ଯ ୋମତୟଫିଫଯଣୀ, େଜ୍ ରି ଷ୍ଟ୍, ଭାଭରା ଯ ସ୍ତାନନ୍ତେଯଣ ଯ ଵଫିକଳ ଫିଫଯଣୀ, ଅକଦଳ

ଏଫଂ ଫିଚାଯ ଇତୟାଦି ଵମ୍ବନ୍ଧକଯ ଫୀନା ଭୂରୟ କଯ ଇ-ନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭ କଯ କଦଖ୍ିାଯିକଫ।
କମକେୌଣଵି ।କରାଏଡ କପାନ୍ ଭାନଙ୍କକଯ ଅଣ ଏଶି ଅ୍ େୁ ଗୁଗର୍ କି କଟାଯ ଯୁ ନୟ ଅ୍ ଭାନଙ୍କ ବି
ଡାଉନକରାଡ୍ େଯିାଯିକଫ ଏଫଂ ଅଆ-କପାନ୍ , ଅଆ-ୟାଡ ାଆଁ ଅ୍ ର ଅ୍ କଷ୍ଟାଯ ଯୁ ଏଶି ଅ୍ େୁ ଡାଉନକରାଡ୍
େଯିାଯିକଫ । ଏଯି େି ୋମତୟୟାରୟଯ ଇ-େଭିଟ ି କେଫଵାଆଟ https://ecommitteesci.gov.in କଯ

ଦିଅମାଆଥିଫା ଡାଉନକରାଡ୍ ଵଂକମାଗ (ରି ଙ୍କ୍) ଯୁ ଭଧ୍ୟ ଡାଉନକରାଡ୍ େଯିାଯିକଫ।
ଵଭସ୍ତ ଇ-ନୟାୟାୟ କଵଫା ଗୁଡେ
ି ଇ-ନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନକଯ ଉରବ୍ଧ କମଉଁଥକି ଯ ଏେ ଅଶୁଯି
ଉନ୍ନତଧଯଣ ଯ ଵୁଫଧ
ି ା ଦିଅମାଆଛି । “କଭା ଭାଭରା”(ଭାଆ କେକଵଵ୍ ) ଅ୍ କଯ ଵୁଵଜିିତ ଫିେଳ୍ପ ଗୁଡେ
ି ଵାଶାମୟ କଯ
ଏଶି ଵୁଫଧ
ି ା /ଵଂକମାଗ ରାବ ଅଶୁଯି ନିଅମାଆ ାଯିଫ ମାଶାେି ଏେ ଓେିର /ଫିଫାଦୀ(ଭେଦଭାୋଯୀ) ାଆଁ ଏେ
ଡିଜିଟାର ଡାଆଯି ଵଦୃ ଳ। “ଭାଇ କେକଵଵ୍ ” (କଭା ଭାଭରା) ଫୟଫଶାଯ େଯି ଜକଣ ଫୟେିିଗତ ଭାଭରା ଗୁଡେ
ି ଵରଗ୍ନ
େଯି ସ୍ଵତଃସ୍ପତ
ୄ କଡଟ ାଆାଯିକଫ ।ଏଶା ଫିବିନ୍ନ ନୟାୟାୟ କଯ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କଯ ଏୋଧିେ ଭେଦଭା
େଯିଥଫ
ି ା ଭେଦଭାୋଯୀ/ଫିଫାଦୀ ଫୟେି,ି ପାଭତ(ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ), େମ୍ପାନି ଏଫଂ ଵଂସ୍ଥା ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫଶୁତ ଉକମାଗୀ । “କଭା

ଭାଭରା” (ଭାଆ କେକଵଵ୍ ) ଭାଧ୍ୟଭ କଯ କମ କେଶି ନିଜ ଭାଭରା ଗୁଡେ
ି ଯ ତାରି ୋ ମୁକ୍ତ/କମାଗ େଯିାଯିକଫ ଏଫଂ ଇନୟାୟାୟ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଳନ୍ (ପ୍ରକୟାଗ) ଜଯିଅକଯ ଵଭସ୍ତ କଡଟ (ଧୁନାତନ) ାଆାଯିକଫ।ନିଃଵକେଶ
ଇ ନୟାୟାୟ କଵଫା କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ , ଅ୍ ଣଙ୍କଯ ଫୟେିିଗତ ଡିଜିଟାର ଭାଭରା ଫିଫଯଣୀ ୁଵିୋ (କେଵ୍ ଡାଆଯି)
କଟ ମାଶା ଫୀନା ଭୂରୟ କଯ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଅଣଙ୍କ ଶାତକଯ (କଵଟ୍) ଵଫିକଳ ଭାଭରା ଫିଫଯଣୀ ଉରବ୍ଧ େଯାଆଫ।
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୧. “ଈ-ନୟାୟାୟ ସସଫା” ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ସଂସ୍ଥାନ େଲ ଯଲ େଯଲସଫ
୧.୧ ଇ-ସକାଟ୍ଣ /ନୟାୟାୟ ସେଫୋଆଟ୍ ଯୁ ଡାଉନ୍ ସରାଡ୍ କଯନ୍ତୄ
୧.୨ ଗୁଗର୍ ସଟାଯ/ଅ୍ ର ସଟାଯ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯନ୍ତୄ

୧.୧ ଈ-କ ୋର୍ଟ୍ (ନ୍ୟୋୟୋଲୟ) କେବସୋଇର୍ ରୁ ଡୋଉନ୍କୋଡଟ

ରନ୍ତୁ https://ecourts.gov.in

ସମସକୌଣେି ଫୟକିି ଏହି ନୂ ତନ ଇ -ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ ଗୁଗର୍ ସେ ସଟାଯ୍
ଡାଉନସରାଡ୍ କଯିାଯିସଫ । ଇ -ସକାଟ୍ଣ ସେଫ୍ ୋଆଟ୍ ଭଧ୍ୟ ଗୁଗର୍ ସେ ସଟାଯ୍

/ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ଟୁୟନେ ସଟାଯ୍ ଯୁ

/ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ଟୁୟନେ ଯୁ ଇ -ସକାଟ୍ଣ

ସଭାଫାଆର୍ ସେଫା ଅ୍ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯିଫା ାଆଁ ଏକ େଂକିିପ୍ତ ଯୂକ େଂସମାଗ

(େଟ୍ଣ କଟ୍ ରିେ୍ ) ସଦଆଛୁ । ଏହି

େଂକିିପ୍ତ େଂସମାଗ କୁ କିେକ୍ କସର ାଯସ୍ପଯିକ (ସଯେସକଟିଫ) ସେ ସଟାଯ୍ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍ କଯିାଯିସଫ । ଇ -ସକାଟ୍ଣ
ସେଫ୍ ୃଷ୍ଠା ସଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

ଡାଉନସରାଡ୍ େଂସମାଗ (ରିେ୍) ଯ ଛଫି (ସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ ) ନିଭନ ସଯ

ଦିଅଗରା। େଂସ୍ଥାନ େମ୍ପୁଣଣ ସହଫା ସଯ, ଅଣ ଅ୍ କୁ “ଓସନ”(ସଖାରିଫା) ଫଟନ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯି ସଖାସରାନ୍ତୄ
ଏଫଂ ଇ-ସକାଟ୍ଣ ଅ୍ ଯ ସ୍ଵାଗତ ଯଦା ନିଭନ ସଯ ପ୍ରଦତ୍ତ ଛଫି ଭସତ ସଦଖାମିଫ।

Page 2 of 38

“ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

୧.୨ ଅ।ସରାଏଡ ାଇଁ ଗୁଗର୍ ସି ସଟାଯ ଯୁ ଡାଉନସରାଡ୍
ଅଣେ ାଖସଯ ମଦି ।ସରାଏଡ ସ୍ମାଟଣ ସପାନ୍ ଛି , ଅଣ ଗୁଗର୍
ସେ ସଟାଯ୍ ସଯ ଇ -ସକାଟ୍ଣ ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଖାଜନ୍ତୄ ଏଫଂ

ଡାଉନସରାଡ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍ ସଯ ଆନ୍ସଟର

(େଂସ୍ଥାନ) ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ, ତାସଯ ଅ ଣେ ।ସରାଏଡ ସ୍ମାଟଣ
ସପାନ୍ ଟିସଯ ଏହି ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େଂସ୍ଥାିତ ସହଫା।

୧.୩ ଆଇ-ସପାନ୍ /ଆଇ-ୟାଡ୍ ାଇଁ ଆ୍ ର୍ ସଟାଯ୍ ଯୁ ସଲଧାସଖ ଡାଉନସରାଡ୍
ମଦି ଅଣେ ାଖସଯ ଅ୍ ର୍ ଅଆ -ସପାନ୍ ଛି ଅ୍ ର୍ ସଟାଯ୍ ସଯ
“ଇ-ସକାଟ୍ଣ ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ” ସଖାଜନ୍ତୄ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍

ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ଏଫଂ ଡାଉନସରାଡ୍ ସହଫା ସଯ େଂସ୍ଥାନ

/ଆନ୍ସଟର୍ ) ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ , ଅଣେ ଅ୍ ର୍ ଅଆ-ସପାନ୍ ସଯ

ଏହି ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େଂସ୍ଥାିତ ସହାଆମିଫ । ସେହିଯି ଅଆ -ୟାଡ୍

ାଆଁ ଇ -ସକାଟ୍ଣ ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଉରବ୍ଧ ଛି ମାହା କି ଅଆ

-ୟାଡ୍ ସଯ ଡାଉନସରାଡ୍ ତଥା ତାସଯ

େଂସ୍ଥାିତ ସହାଆାଯିଫ।
୨. ଈ-ସୋର୍୍ ଆ୍ ଯ େନ୍ ପଲ ଗଯ୍
ଇ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫତଣ ଭାନ ଭୁଖୟତଃ ୩ ସଗାଟି େୀଷଣ ଉରବ୍ଧ କଯାଉଛି - (କ) ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ (ଖ)ଜିଲ୍ଲା
ନୟାୟାୟ (ଗ) ଉବୟ
ଇ-ସକାଟ୍ଣ (ନୟାୟାୟ ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ, ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଉବୟ ସଯ ଥିଫା
ଭାଭରା ଗୁଡକ
ି ାଆଫା ାଆଁ ଅ୍ କୁ କନ୍ ପି ଗଯ୍ କଯିାଯିସଫ । ସଭନୁ ରିଟ ଯୁ କନ୍ ପି ଗଯ୍ ଫିକଳ୍ପ ଉସଯ କିେକ୍ କଯି
ଏହାକୁ ଫାଛି।ଯିସଫ/ଚୟନ କଯିାଯିସଫ, ସଯଡିସୟା ଫଟନ୍ “ହାଆସକାଟ୍ଣ ”(ଉଚ୍ଚନୟାୟାୟ) ଉସଯ କିେକ୍ କଯି ଉଚ୍ଚ
ନୟାୟାୟ ସେଫାଭାନ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ କନପି ଗଯ କଯି ଉରବ୍ଧ
କଯିାଯିସଫ । ସଯଡିସୟା ଫଟନ୍ “ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ୍
ି ସକାଟ୍ଣ ”(ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ) ଉସଯ
କିେକ୍ କଯି ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ ଯ ସେଫା ଉରବ୍ଧ କଯିଫା ାଆଁ ସଭାଫାଆର୍
ଅ୍ କୁ କନପି ଗଯ କଯିାଯିସଫ। ମଦି ଉବୟ ହାଆ ସକାଟ୍ଣ
ନୟାୟାୟ)ଏଫଂ ଡିେଟିିକ୍ଟ୍ ସକାଟ୍ଣ

(ଉଚ୍ଚ

(ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ ) ଯ ସେଫା ାଆଁ

ଚାହିଁସଫ, ସଯଡିସୟା ଫଟନ୍ ”ସଫାଥ”(both)/”ଉବୟ” ଫଟନ୍ କୁ କିେକ୍ କଯିସଫ ।
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୩. ବାଯତ ଯ ୬ ସଗାର୍ଲ ବାଷା ସଯ ଈ-ସୋର୍୍ (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଉରବ୍ଧ
ଇ-ସକାଟ୍ଣ (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ େଫୁ ଠାଯୁ ନୂ ଅ ଫିଫଯଣୀ ମାହା ଯୀକ୍ଷା /ଯୀକ୍ଷଣ ଧୀନ ସଯ ଚାରିଛ,ି
ଇଙ୍ଗି ାଜି ଏଫଂ ବାଯତ ଯ ନୟ ୬

(ଛ) ସଗାଟି ଅଞ୍ଚିକ ବାଷାସଯ ଉରବ୍ଧ ସହଫା, ନିୟଭିତ ଫୟଫହାଯକାଯୀ

ଭାନେଯ ଜିଙ୍ଗୟାୋ କୁ ୂଣଣା କଯିଫା ାଆଁ ନିଭନ ସଯ ଇ

-ସକାଟ୍ଣ (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ ଚିତ୍ରଣ ୬ (ଛ)

ସଗାଟି ଅଞ୍ଚିକ ବାଷା ସଯ ଦିଅମାଆଛି।
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୪. ଈ-ସୋର୍୍ (ନୟାୟାୟ) ସସଫା ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଯ େଲ ଛଲ ଭୁଖୟ /ପ୍ରଧାନ ଆଇେନ୍ସ(ସସେତ)

୪.୧ ସ୍ଵ ାଗତ ୃଷ୍ଠା(ସେରେଭ ସଜ)
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ପ୍ରସଫେ କଯିଫା ସଯ ଏହି ସ୍ଵାଗତ
ୃଷ୍ଠା ଦୃ େୟଭାନ ସହଫ

୪.୨ ସଭନୁ ରଲ ଟ ଆଇସୋନ(ସସେତ)
ମଦି ଅଣ ତିନ ି ଗାଯ ଫିେଷ୍ଠ
ି େସେତ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନିି,
ଏହା ଇ - ସକାଟ୍ଣ (ନୟାୟାୟ) ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଥିଫା
େମ୍ପୁଣଣ ସଭନୁ ରିଟ କୁ ଦେଣାଆଫ।ଏହୀ ସଭନୁ ସଯ ଫିବିନ୍ନ ଇ

-

ସକାଟ୍ଣ ସେଫା ଯ ଫିସେଷ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣ େଂସମାଗ (ରିେସ) ସମଯି
କି ଇ -ସ, ଏନ.ସଜ.ଡି.ଜି, ଇ-ପାଇରିଂ, ବାଯତ ସକାଡ,
ଓକିର ଭାନେ ପଭଣ, ଅବାେୀ ନୟାୟାୟ ଇତୟାଦି ଫିକଳ୍ପ
ଉରବ୍ଧ ସହଫ

୪.୩ ଜଲଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ /ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ ଭାଭରା ଯ
ସଫଲସଶଷ ଫଲଫଯଣୀ
ଅଣ ଏହି ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କୁ ଜିଲ୍ଲା ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା
ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାୟ କିମ୍ବା ଉବୟ ନୟାୟାୟ ାଆଁ କନପି ଗଯ
କଯିାଯିସଫ
୪.୪ ଭୁଖୟ ସଭନୁ ଫଲେଳ୍ପ ଗୁଡେ
ଲ
୧-େି.ଏନ. ଅଯ େନ୍ଧାନ ୨ -ଭାଭରା େିିତ ି (େନ୍ଧାନ) ୩-କଜ
ରିଟ ୪-ସଭା ଭାଭରା (ଭାଆ ସକସେେ୍ ) ଫିକଳ୍ପ
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୪.୫ ସଲ.ଏନ.ଆଯ ସନ୍ଧାନ
େି.ଏନ.ଅଯ ଅଆସକାନ (େସେତ)ଦ୍ଵାଯା େି .ଏନ.ଅଯ କ୍ରଭିକ
େଂଖୟା/ନମ୍ବଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ଅଣ ଭାଭରା ଯ େିିତ ି
େନ୍ଧାନ କଯିାଯିସଫ
୪.୬ ଭାଭରା ସଲଥତଲ ସନ୍ଧାନ
ନିଭନ ସଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ନ ସଗାଟି ନୁ େନ୍ଧାନ ଫିକଳ୍ପ /(େଚଣ
ଶନ) ୋହାମୟ ସଯ ସକୌଣେି ଫୟକିି ଭାଭରା େିିତ ି ଫିକଳ୍ପ
(ସକେ୍ ସେଟେଶନ) ଫୟଫହାଯ କଯି ଭାଭରା ଯ େିିତ ି େମ୍ବନ୍ଧ
ସଯ ଫିସ୍ତ୍ରତ
ୄ ନୁ େନ୍ଧାନ କଯିାଯିସଫ

ଭାଭରା କ୍ରଭିକ େଂଖୟା/ନମ୍ବଯ

କ୍ଷ ନାଭ

ଦାଖର କ୍ରଭିକ େଂଖୟା

ଏପ୍ .ଅଆ.ଅଯ୍

ଓକିର

ଧିନୟ
ି ଭ

ଭାଭରା ପ୍ରକାଯ

କୟାସବଟ

ଫିଚାଯ ୂଫଣକାିନ ଅସଫଦନ/ଦଯଖାସ୍ତ (ପ୍ରୀ ଟ୍ରାୟର
ଅିେସକେନ୍ )
୪-୭ େଜ୍ ରଲ ଟ
ସମ ସକୌଣେି ନୟାୟାୟ ଯ କଜ୍ ରିଟ ଏହି ଅଆକନ୍
(େସେତ) ଫୟଫହାଯ କଯି ସଦଖି ସହଫ ।
୪-୮ ଭାଇ ସେସସସ୍
“ଭାଆ ସକସେେ୍ “ ଫିକଳ୍ପ ଧୀନସଯ ଅଣ ନିଜଯ ଫୟକିିଗତ
ଭାଭରା ଫିଫଯଣୀ / େୂଚୀ / ତାରିକା ଯଖି ାଯିସଫ।
୪-୯ ତାଯଲଖ ଅନୁ ସାସଯ / ଜଲଲ୍ଲା ଅନୁ ସାସଯ
ଦୁ ଆ ପ୍ରକାଯସଯ ଭାଆ ସକସେେ୍ (ସଭା ଭାଭରା ) ଦ୍ରୄେଯଭାନ ହୁଏ
ତାଯିଖ / ଜିଲ୍ଲା ନୁ ମାୟୀ । ଅଣ ନିଜ ଭନଭୁତାଫକ କିଛ ି
ଫି େନ୍ଦ / ଚୟନ କଯି ାଯନିି।
୪-୧୦ େଯାସରଣ୍ଡଯ ଫଲେଳ୍ପ
କଯାସରଣ୍ଡଯ ଫିକଳ୍ପ କଯାସରଣ୍ଡଯ ଫିଯଚନ

(ପଭଣାଟ) ସଯ

ଭାଭରା ଗୁଡକ
ି ୁ ଦେଣାଆଫ ।
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୪-୧୧ ଯଲସେଶ ଫର୍ନ୍
ଏହି ଅଆକନ୍ (େସେତ) କୁ ଟିଫ
ି ା ଭାସତ୍ର ଏହା ତଥୟକୁ
ଧୁନାତନ (ସଡଟ୍ ) କଯିଫ ।
୪-୧୨ “ସଭା ଭାଭରା" (ଭାଇ ସେସସସ୍ ) ଅଧୀନସଯ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଫଲେଳ୍ପ (ସର୍ଚ୍ ଚ ଅପ୍ସନ୍ )

“ସଭା ଭାଭରା “ ( ଭାଆ ସକସେେ୍ ) ତସ ଦିଅମାଆଥିଫା
ନୁ େନ୍ଧାନ ସ୍ଥାନ (େଚଣଚ ଫକ୍ସ ) ଅଣେ “ସଭା ଭାଭରା “ (ଭାଆ
ସକସେେ୍ ) ତାରିକା ଭଧ୍ୟସଯ ତଥୟ ସଖାଜିଫା ାଆଁ େହାୟତା
କଯିଫ ।
୪-୧୩ େୁ ୟ .ଆଯ୍ ସୋଡ୍ (QR Code )
ପ୍ରସତଯକ ଭାଭରା ାଆଁ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଭାଭରା
ଆତିହାେ (ସକେ୍ ହିଷ୍ଟ୍ର ି ) ତସ ସେହି ନିଦଧଟ ଭାଭରା ାଆଁ କୁ ୟ
.ଅଯ୍ (QR )

ସକାଡ୍ ଉରବ୍ଧ ସଟ । ଏହାକୁ ଭୁଦ୍ରଣ

କଯାମାଆାସଯ ଏଫଂ ଭାଭରା ଚିହ୍ନଟ ତ୍ର (ସକେ୍ ଡସକଟ୍ )
ସଯ ଚିକାଆ ଦିଅମାଆାସଯ ।
୪-୧୪ େୁ ୟ.ଆଯ୍. ସୋଡ୍ ସ୍କାନ (QR Code scan )
ସକୌଣେି ଏକ ନିଦଧଟ ଭାଭରାଯ େିିତ ି ଫିଷୟସଯ ଜାଣିଫା ାଆଁ
ଭାଭରା ସଗାଛା ସଯ ଚିକା ମାଆଥିଫା କୁ ୟ .ଅଯ୍. ସକାଡ୍ କୁ
ତି େହଜସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଏହି
“ସ୍କାନ କୁ ୟ .ଅଯ୍. ସକାଡ୍ “ ଫୟଫହାଯ କଯି ସ୍କାନ କଯାମାଆଛି
୪ -୧୫ ଆଇ .ଏ. ସଫଲସଶଷ ଫଲଫଯଣୀ
ଭାଭରା ଆତିହାେ ଧୀନସଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଅଆ . ଏ. ଯ
େଫିସେଷ ଫିଫଯଣୀ ଜସଣ ାଆାଯିଫା ମଦି େଂୃକ୍ତ
ନୟାୟ।ୟ ଏହି ଯିେଯକୁ ପ୍ରସଫେ କସଯ ।
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୪-୧୬ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯଲତ ସହାଇଥଲଫା ଭାଭରାଯ ସୂର୍ଚନା
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଏକ ନୟାୟାୟ ଯୁ ନୟ ଏକ
ନୟାୟାୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ ସହାଆଥିଫା ସମ ସକୌଣେି ଭାଭରା
ଫିଷୟସଯ ଜସଣ େୂଚନା / ଫିଫଯଣୀ ାଆାଯିଫ ।

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

୪-୧୮ ଭାଭରା ଇତଲହାସ (ସେସ୍ ହଲଷ୍ଟ୍ରଲ )
ଭାଭରା ଆତିହାେ ନିଭନ ସଯ ସମ ସକୌଣେି ଫୟକିି ସକୌଣେି
ଭାଭରI ଫିଷୟସଯ େଂୂଣଣ ଫିଫଯଣୀ ନିଭନ ପ୍ରଦତ୍ତ େୀଷଣସଯ
ାଆ ାଯିସଫ ।


ଭାଭରା ଫିଫଯଣୀ



ଭାଭରI େିିତ ି



େୁ ୟ. ଅଯ୍. କୋଡ୍



ଫାଦୀକ୍ଷ ଏଫଂ ଓକିର



ପ୍ରତିଫାଦୀ କ୍ଷ ଏଫଂ ଓକିର



ଧିନୟ
ି ଭ



ଭାଭରା େୁଣ।ଣୀ ଯ ଆତିହାେ



ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତିି ଫିଚାଯ ଗୁଚ୍ଛ / ( ଅସଦେ(
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୫. ଇ-ନୟାୟାୟ ସସଫା ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସଂୂଣ୍ଣ ଭାଭରା ଇତଲହାସ ାଆନ୍ତୁ ।

Page 9 of 38

“ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

୬- ସନ୍ଧାନ ଭାଭରା ଗୁଡେ
ଲ ଯ ଫଲେଳ୍ପ
ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ୨ ଟି ଭୁଖୟ େଚଣ ସଭନୁ ଛି।
(i) େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ େଚଣ ; (ii) ସକେ୍ ଟାଟେ୍ (େଚଣ ); ଅେନ୍ତୄ ଏଠାସଯ ସଗାଟିଏ ସଯ ସଗାଟିଏ ସଦଖିଫା

୭- େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଭାଭରା ଗୁଡକ
ି ଯ େନ୍ଧାନସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି ଅଣେ ସପାନସଯ ସକେ୍ ଫିଫଯ
ନଂ େଚଣ ସହଉଛି େୀଘ୍ର ଉାୟ ।ଅଣ େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ଫିଷୟସଯ ଜାଣିଫାକୁ ଚହଁୁଛନିି କି , ତ।ସଯ
ଦୟାକଯି ଢନ୍ତୄ ।

୭.୧ . ସଲ. ଏନ୍ .ଆଯ୍ ନଂ େଣ :

େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ଯ ଥଣ ସହଉଛି ସକେ୍ ନଂ ସଯକଡଣ ।େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ସହଉଛି େଭସ୍ତ ସକେ୍ କୁ ଦିଅମାଆଥିଫା ଏକ ନନୟ
୧୬ େ ଫିେଟ
ି ନଂ େଂକିିପ୍ତସଯ

, ଏହା ଏକ ନନୟ ସକେ୍ ଯିଚୟ ନଂ ମାହାଦ୍ଵାଯା ସମ ସକୌଣେି ସକେ୍ ଚିହ୍ନଟ

ସହାଆାଯିଫ ।ସକେ୍ ଆନପସଭଣେନ େିଟଭ ଦ୍ଵାଯା ପାଆର ସହାଆଥିଫା ପ୍ରସତୟକ ସକେ୍ ନିଭସନ୍ତ େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନୟସ୍ତ
ସହାଆଛି ।ସଟ୍ରନ ଟିସକଟ ସଯ ଫଯଫହ୍ରୄତ ସହଉଥିଫା େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ େହିତ ଏହା େଭାନ ।େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ଦ୍ଵାଯା ଉଚ୍ଚ
।ମାହାକି ଏକ ୧୬ େ ଫିେଟ
ି

ନୟାୟୟ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ଦାରତସଯ ସକହି ଫି ନିଜଯ ସକେ୍ ଯ ଚିହ୍ନଟ କଯିାଯିସଫ
ଅଦିତୀୟ ନଂ ।

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

(ପାଇରଲ ଙ୍ଗ ଇୟଯ)

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

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସି . ଏନ୍ .ଆର୍ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ
ଏଠାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁ ଝାମଣା ପାଇ ଁ ଦିଆଯାଇଛି ।
i)

ଞ୍ଜାଫ

ii)

ସଭଘାୟ

iii) ତାଭିରନାଡୁ
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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-ସୋର୍୍ ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଯୁ େଲ ଯଲ ସଲ. ଏନ୍ .ଆଯ୍ ନଂ ାଇସଫ
େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା ାଆଁ ଅଣେ ାଖସଯ ନିଦଟ
ଧ ଜିଲ୍ଲା , ସକାଟ୍ଣ ସଯ ନାଭ ଏଫଂ ସକେ୍ ନଂ , ପାଆରିଙ୍ଗ ନଂ କିମ୍ବା
ଉବୟ କ୍ଷଯ ନାଭ ଯହିଫା ଅଫେୟକ ।ଚାରନ୍ତୄ ସଦଖିଫା ମଣୟାୟ କ୍ରସଭ କିଯି ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ

ସକେ୍ ନଂ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯି େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା

। ଉଦାହଯଣ : କିଯି େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ାଆଫା ଓ. ଏେ.

୫୦/୨୦୧୭ ପ େଫ ସକାଟ୍ଣ , ବିନାେି, ଜିଲ୍ଲା- ତିିୁଯା, ତାଭିରନାଡୂ ।
 ପଯ୍ୟୋୟ ୧: ଆ-କୋଟ୍ତ ଵବିଵ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ େୁ
ମାନ୍ତୄ ।

 ପଯ୍ୟୋୟ ୨: ଭୁଖ୍ୟ କଭନୁ ଯୁ କେଵ୍ ଷ୍ଟାଟଵ ଚୟନ
େଯନ୍ତୄ ।

 ପଯ୍ୟୋୟ ୩:
 କେଵ୍ ଷ୍ଟାଟଵ େିିେ୍ େଯନ୍ତୄ ।

 ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯନ୍ତୄ ।

 କେଵ୍ ନଂ ଫିେଳ୍ପ ଚୟନ େଯନ୍ତୄ ।
 କେଵ୍ ପ୍ରୋଯ ଚୟନ େଯନ୍ତୄ ।

 କେଵ୍ ନଂ ଏଫଂ ଫତ ୂଯଣ େଯନ୍ତୄ ।
 ‘କଗା’ େିିେ୍ େଯନ୍ତୄ ।

 କୋଟ୍ତ ଯ ନାଭ ଉକଯ େିିେ୍ େକର କେଵ୍ ଯ
ଫିଫଯଣୀ ଦୃ ଳୟଭାନ କଶଫ ।
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୭.୪ . ସଲ. ଏନ୍ .ଆଯ୍ ନଂ ଫୟଫହାଯ େଯଲ େଲ ଯଲ ସେସ୍ ଯ ସନ୍ଧାନ େଯଲସଫ
ଚାରନ୍ତୄ ଫତଣ ଭାନ ସଦଖିଫା କିଯି େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ଫୟଫହାଯ କଯି ସକେ୍ ଟାଟେ େନ୍ଧାନ କଯିଫ ।
ମ୍ୟାୟ ୧: ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ଅଆକନ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ମ୍ୟାୟ ୨: େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ ।
ମ୍ୟାୟ ୩: େଚଣ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ।
ି ନ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ ଡିସଟର .
ମ୍ୟାୟ ୪: ଦି ସକେ୍ ହିଷ୍ଟ୍ର ି ପ୍ରଦେଣନ କସଯ । ସକେ୍ ଡିସଟର. ସକେ୍ ଟାଟେ . ିଟେ
ସଯସସ୍ପାସଣ୍ଡଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ ଡିସଟର . ଅକ୍ଟ୍ ଡିସଟର. ଏପ. ଆ. ।ଯ ଡିସଟର . ହିଷ୍ଟ୍ର ି ପ ସକେ୍ ହିଯିଙ୍ଗ.
ପାଆନାର ଡଣ ଯ / ମଜସଭଣ୍ଟ
ମ୍ୟାୟ ୫: “ ସକେ୍ ଡିସଟର” ସହଡିଙ୍ଗ କୁ କିେକ୍ କଯ
ମ୍ୟାୟ ୬: ଏହା ସକେ୍ ଫିଫଯଣୀ େହ େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ କୁ ସଦଖାଆଫ ।
( ମଣୟାୟ ୧ ଯୁ ୬ ଯ ସ୍କ୍ରିନ େଟ ଏଠାସଯ ସଯପ୍ ସଯନ୍ସ ନିଭସନ୍ତ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛି )
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୮. ସେସ୍ ଟାର୍ସ ସନ୍ଧାନ େଯ : ଫଲବଲନ୍ନ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ

୭ ଟି ଜ୍ଣାଶୁଣା ବିକଳ୍ପ ସହିତ ତୁ ମର ରକସ୍ ସ୍ଥିତି ରଖ୍ାଜ୍ ।
i)

ସେସ୍ ନଂ

vi)

ଏପ . ଅଇ. ଆଯ. ନଂ

ii)

ପାଇରଲ ଙ୍ଗ୍ ନଂ

vii)

ଧାଯା

iii)

ଆଇନ୍ ଜୀଫୀ

viii)

ପ୍ରାେ୍ ଫଲର୍ଚାଯ ଆସଫଦନ

iv)
v)

ସେସ୍ ଯ ପ୍ରୋଯ
କ୍ଷ ଯ ନାଭ

ix)

ୋବଲ ଏର୍୍

ମଦି ଜସଣ ଫୟକିି େି. ଏନ୍ .ଅଯ୍ ନଂ ମାଣି ନଥିସଫ ସତସଫ ଏହା ଭଧ୍ୟଯୁ ସମସକୌଣେି ଏକ ଫିକଳ୍ପ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ କଯି ସହଫ ,
ଚାରନ୍ତୄ ଫତଣ ଭାନ ସଦଖିଫା ସକେ୍ ଟାଟେ ଭଧ୍ୟସଯ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଫିକଳ୍ପ ଟି ।ଆ.ଆ. : ସକେ୍ ନଂ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ସକେ୍ ଟାଟେ କିେକ୍ କଯ - > ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯ - > ସମ ସକୌଣେି ଏକ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ
କଯନ୍ତୄ -> େମ୍ପୃକ୍ତ ପଭଣ ସଖାରିଫ - > ନିଦଟ
ଧ ଗୁଡକ
ି ୁ ୂଯଣ କଯନ୍ତୄ - > ସକେ୍ ତାରିକା ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ- > ମଦି ସକେ୍
ନଂ କୁ କିେକ୍ କଯାମିଫ ଏହା ସକେ୍ ଆତିହାେ କୁ ଅହୁଯି ଫିସ୍ତାଯିତ କଯିଫ ।ସହଡିଙ୍ଗ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯ ମାହାକି
େଫିସେଷ ଫିଫଯଣୀ ସଖାରିଫ।
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୮.୧ ସେସ୍ ନଂ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା
ଫତଣ ଭାନ ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନ୍ ସଯ ଚାରନ୍ତୄ ସଦଖିଫା ସକେ୍ େିିତ ି ଧୀନ ସଯ ଥିଫା ପ୍ରଥଭ ଫିକଳ୍ପ କୁ ଆ. ଆ. ସକେ୍
ନଂ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି “ ଆ-ସକାଟ୍ଣ ୋବଧେ୍”

ମ୍ୟାୟ ୧: ସଭନୁ ଯୁ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ମ୍ୟାୟ ୨: ଯାଜୟ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ।
ମ୍ୟାୟ ୩: ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଶନ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ଏହା ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ପଭ୍ଣ ସଖାରିଫ ଏଫଂ
େଫିସେଷ ତଥୟ ୂଯଣ କଯନ୍ତୄ।


କୋଟ୍ତ େକମ୍ପିକ୍ସ



କେଵ୍ ଯ ପ୍ରୋଯ



କେଵ୍ ଯ ନଂ



କେଵ୍ ଫତ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4: ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ବା ପରର “ର ା”
କ୍ିିକ୍ କରନ୍ତୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5: ଵଭୁଦାୟ ଭାଭରା କୋଟ୍ତ ନୁ ଵାକଯ
ପ୍ରଦଳିତ ଶୁଏ ଏଫଂ ମଦି େିିେ୍ େଯାମାଏ କେଵ୍ ନଂ
କଖ୍ାରିଫା

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 6: ଯଦି ଆରେ ରକସ୍ ନମ୍ବର ଉପରର କ୍ିିକ୍
କରି ବା ଏହା ରକସ୍ ର ଇତିହାସ ସହିତ
(i)

ସକେ୍ େଫିସେଷ;

(ii)

ସକେ୍ େିିତ;ି

(vii) ଧିନସ୍ଥ ଦାରତ େୂଚନା

(iii) ଅସଫଦନକାଯୀ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍

(viii) ସକେ୍ େୁଣାଣି ଯ ଆତିହାେ |

(iv) ପ୍ରତିଫାଦିଏଫଂ ଓକିର;

(ix) ଭଧ୍ୟଫତଣ ିୀ ଅସଦେ

(v) ଧାଯା

(x)

ନିିଭ ଅସଦେ / ଫିଚାଯ

(vi) ଏପ୍ .ଆ. ଅଯ୍. ଫିଫଯଣୀ;

(* ପ୍ରସତୟେ ଥଯ ଭାଭରା ଯ ସଲଥତଲ ଜାଣଲଫା ାଇଁ ନଲଶଚତ
ଲ େଯନ୍ତୁ ସମ ଯାଜୟ ଏଫଂ ଜଲ ଲ୍ଲା ର୍ଚୟନ େଯାମାଇଛଲ)
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“ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

୮.୨ ପାଇର୍ ନମ୍ବଯ ଅପ୍ସନ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା:

ଫାଇ୍ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ବୟବହାର କରି ବା ରହଉଛି ରକସ୍ ସ୍ଥିତିରର ଉପବ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ |
ପାଇରୀଙ୍ଗ୍ ନମ୍ବଯ ସହଲତ େଲ ଯଲ ସଖାଜଲସଫ |
-

ସକେ୍ େିିତ ି ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ |
ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ |

ପାଆରୀଙ୍ଗ୍ ନମ୍ବଯ ପ୍ସନ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ |
ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଡ୍ର୍ ଫକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ |
ପାଆରୀଙ୍ଗ୍ ନମ୍ବଯ, ଫଷଣ ୂଯଣ କଯନ୍ତୄ |
“ସଗା” କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ |

େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ |

-

ସକେ୍ ଆତିହାେ ସଖାରିଫ ଏଫଂ

-

ପ୍ରସତୟକ େିସଯାନାଭା କିେକ୍ କସର ଧିକ ଫିଫଯଣୀ
ସଖାରିଫ |

୮.୩ ଏପ୍ .ଅଇ. ଆଯ୍. ନଂ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯଲଫ ।
ଏପ୍ .ଅଇ. ଆଯ୍. ନଂ ସହଲତ େଲ ଯଲ ସଖାଜଲସଫ |
-

ସକେ୍ େିିତ ି କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଏପ. ଆ .ଅଯ ନଂ ଫିକଳ୍ପ ସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ।
ୁରିେ ଥାନା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଏପ୍ . ଆ .ଅଯ୍ ନଂ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ
ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

-

ଫିଚାଯଧିନ/ ନିଷ୍କାେନ/ ଉବୟ

-

“ସଗା” କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

-

ଦେଣମାଆଥିଫା ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କସର ଏହା ସକେ୍ ଯ
ଆତିହାେସଖାରିଫ ।
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୮. ୪ ଆଡସବାସେର୍୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା:
(i) ଅଡସବାସକଟ୍ ନାଭ ଦ୍ଵାଯା େନ୍ଧାନ
(ii) ଫାଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି େନ୍ଧାନ
(iii) ତାଯିଖ ସକେ୍ ତାରିକା ଫୟଫହାଯ କଯି େନ୍ଧାନ ( ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରି ଟ୍)

୮.୪.୧ ଆଡସବାସେର୍୍ ନାଭ ଦ୍ୱାଯା ସନ୍ଧାନ:

ମଦି ଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ ଜାଣିଫାକୁ ଚାହିଁସଫ ତାେ ନାଭସଯ କିଯି କିମ୍ବା ସକସତ ଭାଭରା ଫିଚାଯାଧୀନ ଛି |
ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ: ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ସ୍କ୍ରିନ୍ େଟ୍ ସଯ ଓକିର ନାଭ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି େନ୍ଧାନ କଯାମାଆଛି |
ଓକିର ନାଭ “ଯାଜପ୍ପା” ଥାନଜାବୁଯ, ତାଭିରନାଡୁ ସଯ ତାେଯ ୧୩ ଟି ଫିଚାଯାଧୀନ ଭାଭରା ଦେଣାଉଛି

। ଏହା ଭଧ୍ୟ

ସକାଟ୍ଣ କୁ ଦେଣାଏ ସମ ସକସତ ଭାଭରା ଫିଚାଯାଧୀନ ଛି | ମଦି େଂଖୟା କୁ କିେକ୍ କଯାମାଏ, ଏହା ସକେ୍ ଆତିହାେ େହିତ
ଫିସ୍ତାଯସମାଗୟ େମ୍ପୂଣଣ ତାରିକା ଦେଣାଆଫ |

ଓେଲ ର ନାଭ ସହଲତ େଲ ଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯଲଫ
-

ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଓକିର ଫିକଳ୍ପ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଓେଲ ର ନାଭ
-

“ ସଗା” କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ପ୍ରଦେଧତ ପ୍ରସତୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯ ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ
କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

-

ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ଏହା ସକେ୍ ଯ

ଆତିହାେ ସଖାରିଫ ।
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“ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

୮.୪.୨ ଫାଯ୍ ସୋଡ୍ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ
ଜସଣ ଓକିର ନିଜଯ ଫ ।ଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି ନିଜଯ ସକେ୍ ଏଫଂ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଯ େନ୍ଧାନ କଯିାଯିଫ । ଜିଲ୍ଲାଯ

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଯ ଥିଫା େଭସ୍ତ ଫିଚାଯଧିନ ଏଫଂ ନିଷ୍କାେିତ ସକେ୍ ଗୁଡକ
ି ଏହା ପ୍ରଦେଧତ କସଯ । ଫ ।ଯ୍ ସକାଡ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି

ନୟ ଏକ ଫିକଳ୍ପ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଯ ତାଯିଖ ସଯ ଭଧ୍ୟ କଜିଟ ଫିଷୟସଯ େନ୍ଧାନ କଯି ସହଫ ଯଫତଣ ୀ ।ଯ। ସଯ ଏହା
ଫଣଧତ ସହାଆଛି । ଏହି େଭୟ ସଯ ଏହା େୁଚତ
ି ା କଯିଫ। ଜଯୁଯୀ ସମ ଅଡସବାସକଟ୍ ଫ।ଯସକାଡ ସହଉଛି ଜସଣ

ଅଡସବାସକଟ୍ ାଆଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯିଚୟ େଂଖୟା ଏଫଂ ଏହାକୁ େଠିକ ବାଫସଯ ଡଟ ଅଧାଯସଯ ପ୍ରସଫେ କଯିଫ ଉଚିତ ।
ମଦି ସକୌଣେି ଅଡସବାସକଟ୍ ସଭାଫାଆର୍ ସଯ ନିଜଯ ଫ।ଯସକାଡ େଠିକ ବାଫସଯ ପ୍ରତିପିତ ସହାଆନଥିଫାଯ
ସଦଖନିି ସତସଫ ଫ।ଯସକାଡେଠିକ ବାଫସଯ ପ୍ରସଫେ କଯିଫାକୁ େମ୍ପୃକ୍ତ ଦାରତ କୁ ଦୟାକଯି ଜଣ।ନ୍ତୄ ।
ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ: ଅସଡଭାସକଟ ଗ୍ରୋର ସକ. ଡି. େ ନାଭସଯ ଭହାଯ।ଷ୍ଟ୍ର ଅଡସବାସକଟ୍ ସକାଡ୍ େନ୍ଧାନ ସଯ ଦେଣାଏ
େଭୁଦାୟ ୭୭୮ ସକେ୍
ଆଡସବାସେର୍୍ ଫାଯ୍ ସୋଡ୍ ସଯ େଲ ଯଲ ସନ୍ଧାନ
େଯଲସଫ
-

ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଅଡସବାସକଟ୍ ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

ଫ।ଯ୍ ସୋଡ୍
-

“ସଗା” କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ପ୍ରଦେଧତ ପ୍ରସତୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଯ ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ
କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

-

ସକେ୍ ନଂ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ଏହା ସକେ୍ ଯ

ଆତିହାେ ସଖାରିଫ ।
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୮.୪.୩ ତାଯଲଖ ସେସ୍ ତାରଲ ୋ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସନ୍ଧାନ ( ଆଡସବାସେର୍୍ େଜ୍ ରଲ ଟ୍)
ମଦି ଜସଣ ଓକିର ନିଜଯନାଭନୁ ୋସଯ କଜ୍ ରୀଟ୍ ଜାଣିଫାକୁ
ଚାସହଁ ଅଆ.ଆ. ସମ ସକୌଣେି ନିଦଟ
ଧ ଦିନସଯ ତାେ ନାଭସଯ

ସକାଟ୍ଣ ସଯ ସକସତ େଂଖୟକ ସକେ୍ ଅେୁଛ ି ।ସତସଫ ଏହି ସଡଟ୍
ସକେ୍ ରିଟ୍ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯାମିଫଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍

କଜ୍ ରିଟ୍ େୃଷି କଯାମାଆାସଯ । ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରି ଟ୍ ସଯ
େୁଫଧ
ି ା ସହଉଛି ଏହା ଏକ ନିଦଟ
ଧ ତାଯିଖସଯ ତାରିକା

ସହାଆଥିଫା ସକେ୍ େହିତ ତାଯ େିିତ ି କୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଧତ କଯାଆଫ ।

ଜସଣ ଆଡସବାସେର୍୍ ାଇଁ ତାଯଲଖ ଅନୁ ସାସଯ
େଜ୍ ରଲ ଟ୍ େଲ ଯଲ ସନ୍ଧାନ େଯାମାଏ ।

- ସଡଟ ସକେ୍ ରି ଟ୍ ( ଅସଡଭାସକଟ୍ କଜରିଟ) ାଆଫା
ାଆଁ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
- ସଡଟ ସକେ୍ ରି ଟ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
- ତ। ସଯ ତାଯିଖ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ ।
- “ସଗା” କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ।
- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ କୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
- ତ। ସଯ ଅଡସବାସକଟ୍ କଜ୍ ରି ଟ୍ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ ।
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୮.୫. ସେସ୍ ର୍ାଇ୍ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା:
ମଦି ଜସଣ ଫୟକିି ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ େନ୍ଧାନ ାଆଫାକୁ ଚାହିଁସଫ ମଥା

: ିର୍ ପ୍ରକାଯ ଭାଭରା, ସତସଫ ଏହି ଫିକଳ୍ପକୁ

ଫୟଫହାଯ କଯିଫାକୁ ଡିଫ I ସମ ସକୌଣେି ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ କଯି ଜସଣ ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ତାରିକା ାଆାଯିଫା I
ଉଦାହଯଣ :- ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ୍ ସଯ ଚୟନ କଯାମାଆଥିଫା ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ସହଉଛି

“ିର୍”, ସତଣୁ ିର୍ େୁଟ୍

ତାରିକାସଯ ଦେଣIମାଆଛି I
ସେସ୍ ପ୍ରୋଯ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ େଲ ଯଲ
ସଖାଜଲସଫ
-

ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ସକେ୍ କସମ୍ପେକ୍ସ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

-

ଫଷଣ ୂଯଣ କଯ

-

ଫିଚାଯଧୀନ ପଆେରାମୁକ୍ତ ାଆଁ ସଯଡିଓ /ଫଟନ୍
ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

-

‘ମା।ନ୍ତୄ’ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ସକେ୍ ପ୍ରକାଯ େହିତ ପ୍ରଦେଧତ ସକେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ, ଏହା ସକେ୍

ଆତିହାେକୁ ଅହୁଯି ସଖାରି ଫ
-

ମଦି ଅସଭ ସହଡିଙ୍ଗ୍ ଉସଯ କିେକ୍ କଯିଫା ସତସଫ
ସକେ୍ ଯ େଫିସେଷ ତଥୟ ଉସଯ ଅହୁଯି ଫିସ୍ତାଯ
ସହଫ
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୮.୬ ‘ାର୍ି ‘ ଫଲେଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ େଯଲ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ସଦଖଲଫା
ଏହି ‘ାଟଧ ‘ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି ଜସଣ ନାଭ ନୁ ମାୟୀ ସକେ୍ ସଖାଜିାଯିସଫ I ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ ମଦି ‘ଯଙ୍ଗସ୍ଵାଭୀ ‘
ନାଭସଯ ସକୌଣେି ଭାଭରା ଛି କି ନ

।ହିଁ ଜସଣ ଜାଣିଫାକୁ ଚାହିଁସଫ, ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଦସକ୍ଷ ଗୁଡକ
ି ୁ

ନୁ େଯଣ କାଟନ୍ତୄ ଏଫଂ ନାଭଯୁ ଭାଭରା ସଖାଜନ୍ତୄ ଏଫଂ ଯଙ୍ଗସ୍ଵାଭୀ ନାଭଯ ଭାଭରା ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ ମାହା ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନ୍

େଟ୍ ସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛି I

କ୍ଷ ନାଭସଯ ସେସ୍ େଲ ଯଲ ସଖାଜଲ ସଫ
- ସକେ୍ ଟ।ଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଯାଜୟ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ‘ ାଟଧ ‘ ଫିକଳ୍ପକୁ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ଅସଫଦନକାଯୀ ଉତ୍ତଯଦାତା ନାଭ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ /
- ଫଷଣ ୂଯଣ କଯନ୍ତୄ

- ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଫିଚାଯାଧୀନ

ଉବୟ ଚୟନ / ପଆେରାମୁକ୍ତ /

କଯନ୍ତୄ

- ସଗା (ମାଅନ୍ତୄ(କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ସକେ୍ ଯ ନମ୍ବଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- କ୍ଷ ନାଭ େହିତ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ସଦଖାମିଫ
- ଅଫେୟକ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ଉସଯ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
- ଭାଭରା ଆତିହାେ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ I

୮.୭ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
କ୍ଷ ନାଭସଯ ସେସ୍ େଲ ଯଲ ସଖାଜଲ ସଫ :
- ସକେ୍ ଟ।ଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
- ଅକ୍ଟ୍ ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
- ଅକ୍ଟ୍ େନ୍ଧାନ କଯନ୍ତୄ

- ଅକ୍ଟ୍ ଟାଆ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ଫିବାଗ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ  ଫିଚାଯାଧୀନ ାଆେରାମୁକ୍ତ ାଆଁ /

ସଯଡିଓଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ ସଗା (ମାଅନ୍ତୄ(କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ 

ତା’ସଯ ଅକ୍ଟ୍ ଟାଆ୍ େହିତ ସକେ୍ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ I
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୮.୮ ସେବଲ ଏର୍୍ :
ଏହି ସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ ସହଉଛି ଫାଯମ୍ବାଯ ସଖାଜ Iମାଉଥିଫା ଫିକଳ୍ପ ଭଧ୍ୟଯୁ ସଗାଟିଏ ସମସତସଫସ ସକହି ଜାଣିଫାକୁ
ଚାହାନିି ସମ ଏକ ନିଦଧଟ ସକାଟ୍ଣ ସଯ ଫୟକିି କିମ୍ବା େମ୍ପତିି ଫିଯୁଦ୍ଧସଯ ସକୌଣେି ସକବିଏଟ୍ ଫିଚାଯାଧୀନ ଛି କି , ଜସଣ ଏହି
ସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିସଫ I
ସେବଲ ଏର୍୍ େଲ ଯଲ ସଖାଜଲସଫ : ସକେ୍ ଟାଟେ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ  ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ  ସକବିଏଟ୍ ଫିକଳ୍ପ

କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ  ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ  େଚଣ ଚ ଟାଆ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ  ସକବିଏଟ୍ ଯ ନାଭ ପ୍ରସଫେ
କଯନ୍ତୄ  ସକବିଏଟି ନାଭ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ

 ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ  ତା ’ସଯ ସକବିଏଟ୍ େନ୍ଧାନ େଫିସେଷ

ସଦଖାମିଫ  ମାହାକୁ ଧିକ କିେକ୍ କଯାମାଆାଯିଫ ଏଫଂ ମାହାକି ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦେଣନ କଯିଫ I
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୮.୯ ଲ-ି ଟ୍ରାୟର ଆଲିସେଶନ୍ (ଯୀକ୍ଷଣ ୂଫ୍ ପ୍ରସୟାଗ)
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଏହି ଫିକଳ୍ପ େଫଣ ାଧିକ ଫଯଫହୃତ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ େସନ୍ତାଷଜନକ ଫିକଳ୍ପ ସହଫ । ପ୍ରାଯଭିଭକ ଫିକଳ୍ପସଯ
ଏହି ଫିକଳ୍ପ ନଥିରା। କିନ୍ତୄ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ଅସଭ ଜାଭିନ , ଯିଭ

।ଣ୍ଡ ଟାଟେ୍ ାଆ ।ଯିଫା କି ନ ।ହିଁ ତାହା

ଉସଯ ସନକ ଦାଫି ଥିରା I ଏଫଂ ଫତଣ ିଭାନ ଯିଭ ।ଣ୍ଡ, ଜାଭିନ ଆତୟାଦି ିି- ଟ୍ରାୟର ପ୍ରସୟାଗ ଗୁଡକ
ି ଯ େନ୍ଧାନ ାଆଁ ଏହି
ଉସମାଗୀ ଫିକଳ୍ପ େହିତ େଫଣ ସେଷ େଂସ୍କଯଣକୁ ଦ୍ଯତନ କଯାମାଆଛି। ସକଫ କରନା କଯନ୍ତୄ ସମ ଅଣ ନିଜ

ହଯାଣ୍ଡସେଟ୍ ସଯ ସଗାଟିଏ ଭାଉେ୍ କିେକ୍ କଯି ଯିଭାଣ୍ଡ ଫିଫଯଣୀ

/ ଜାଭିନ ଡଣ ଯ ାଆାଯିସଫ ।

ଏହା ଏକ

ପ୍ରସରାବନକାଯୀ ଫିକଳ୍ପ, ଏହାକୁ ସକଫ ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ସଚଟା କଯନ୍ତୄ ।

୮.୯.୧-ସଫର୍ ( ଜାଭଲନ ) ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ:
ସଫର୍ ( ଜାଭଲନ ) ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ
- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ିି -ଟ୍ରାୟର ଫିକଳ୍ପ -କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ
- ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ସାରିେ ସଟେନ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ଏପ୍ . ଅଆ. ଅଯ୍ . ନମ୍ବଯ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ
- ସଫର୍ ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
- ସଗା କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଏହା ଜାଭିନ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦେଧତ କସଯ
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୮.୯.୨.ଯଲଭIଣ୍ଡ ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ:
ମଦି ସକୌଣେି ଫୟକିିକୁ ସହାଜତକୁ ନିଅମାଏ ଏଫଂ ଜାଣିଫାକୁ ଚାହିଁସର ସମ ତାେୁ ଯିଭ ।ଣ୍ଡସଯ ନିଅମାଆଛି କି ନ Iହିଁ
ତାହା େମ୍ପୃକ୍ତ ଫୟକିିେ ଯିଫାଯ ଓକିରେ ାଆଁ ତୟନ୍ତ େଂସଫଦନେୀ େନ୍ଧାନ ସଟ। ସେଭାସନ ଏପ୍

. ଅଆ. ଅଯ୍.

ନମ୍ବଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ଯିଭ ।ଣ୍ଡ େିିତ ି ମାଞ୍ଚ କଯିାଯିସଫ । ଉଦାହଯଣ : ସକୌଣେି ଫୟକିି ଏକ ନିଦଧଟ ସାରିେ ସଟେନଯ
ଏପ୍ . ଅଆ. ଅଯ୍. ନମ୍ବଯ ୨୬୭୨୦୨୦ ନୁ ମାୟୀ ଯିଭ ।ଣ୍ଡସଯ ଛନିି କି ନ ।ହିଁ । ସେଥିସଯ ଏହି ଫିକଳ୍ପଟି ଉସମାଗୀ ହୁଏ
ଏଫଂ ଯିଭ ।ଣ୍ଡ େିିତ ି ଜାଣିଫା ାଆଁ ନିଭନସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଯି ଦସକ୍ଷ ନୁ େଯଣ କଯନ୍ତୄ । ଯିଭାଣ୍ଡଯ ପାପ

ଯିଭାଣ୍ଡଯ ପ୍ରକାଯ େହିତ ସଦଖାମିଫ ମଥା - ି .େି. ଅଯ୍. ସାରିେ ସହାଜତ ଯିଭାଣ୍ଡ ; ଏଭ୍ .େି.ଅଯ୍. ଭୟାଜିସଟଯିଅର
ସହାଜତ ଯିଭାଣ୍ଡ।
ଯଲଭାଣ୍ଡ ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ :
- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜୟ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ିି- ଟ୍ରାୟର ଫିକଳ୍ପ କିେକ କଯନ୍ତୄ
- ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ସାରି େ ସଟେନ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ଏପ୍ .ଅଆ .ଅଯ୍ .ନମ୍ବଯ ଏଫଂ ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ
- ଯିଭାଣ୍ଡ ାଆଁ ସଯଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
- ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- େଭୁଦାୟ ସକେ୍ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଏହା ଯିଭାଣ୍ଡ ଯ େଫିସେଷ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦେଧତ କସଯ
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୮.୯.୩ଲି-ଟ୍ରାୟର୍ ଆଲିସେସନ୍ ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ
ଏକ ସଚାଯି ଭାଭରାସଯ ମଦି େମ୍ପତିି ୁନଯୁଦ୍ଧାଯ ହୁଏ ଏଫଂ େମ୍ପତିିଯ ଭାରି କ ିି - ଟ୍ରାୟର ମଣୟାୟସଯ େମ୍ପତିିଯ ଭଧ୍ୟଫତଣ ିୀ
କାୀନ େଂଯକ୍ଷଣ ାଆଁ ଅସଫଦନ କଯନିି ସତସଫ ସେହିପ୍ରକ

।ଯ ିି - ଟ୍ରାୟର୍ ଅସଫଦନଯ େିିତ ି ଭଧ୍ୟ ଏହି ଫିକଳ୍ପ

ଧୀନସଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆାଯିଫ । ିି- ଟ୍ରାୟର୍ ଅସଫଦନଯ େିିତ ି ଜାଣିଫା ାଆଁ ନିଭନସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଯି
ଦସକ୍ଷ ନୁ େଯଣ କଯନ୍ତୄ ।
ଲି- ଟ୍ରାୟର୍ ଆଲିସେସନ୍ ଟାର୍ସ୍ େଲ ଯଲ ଜାଣଲସଫ :
- ସକେ୍ ଟାଟେ୍ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ିି- ଟ୍ରାୟର ଫିକଳ୍ପ କିେକ କଯନ୍ତୄ
- ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ସାରି େ ସଟେନ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ

- ଏପ୍ .ଅଆ .ଅଯ୍ .ନମ୍ବଯ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ
- ଫଷଣ ପ୍ରସଫେ କଯନ୍ତୄ

- ଅିେସକେସେଡିଓ ଫଟନ୍ ଚୟନ କଯନ୍ତୄ
- ‘ସଗା’ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

- ସକେ୍ ଯ େଭୁଦାୟ େଂଖୟା କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ

ଏହା ଅିେସକେନ୍ ଟାଟେ୍ ପ୍ରଦେଣନ କଯିଫ
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୯. ଇ-ସୋର୍୍ ସଭାଫାଇର୍ ଆ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ େଜ୍ ରଲ ଟ ାଇଫା :
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ କଜ୍ ତାରିକା ାଆଫା ଅଡସବାସକଟ୍, ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଫିଚାଯତିେ ାଆଁ ଏକ େଭାନ
ଉସମାଗୀ ଫିକଳ୍ପ । ତିନ ି ପ୍ରକାଯ କଜ୍ ରି ଟ୍ (୧) େିବିର୍ କଜ୍ ରିଟ୍ (୨) କିିଭନ
ି ାର୍ କଜ୍ ରିଟ (୩) ଅଡସବାସକଟ୍ ବିତିକ
କଜ୍ ରିଟ୍, ଏ େଭସ୍ତ ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ େୃଷି ସହାଆାଯିଫ।

େିବିର୍ କଜ୍ ରିଟ୍ ଏଫଂ କିିଭନ
ି ାର୍ କଜ୍ ରି ଟ ଏହି କଜ୍ ରି ଟ ଫିକଳ୍ପ ଧୀନସଯ ସଦଖାମାଆାଯିଫ । ଅଡସବାସକଟ୍
ବିତିକ କଜ୍ ରିଟ ସକେ୍ ଟାଟେ୍ େନ୍ଧାନ ଧୀନସଯ ଉରବ୍ଧ ଅଡସବାସକଟ୍ ପ୍ସନ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସଦଖାମାଆାଯିଫା,

ମାହା “ସକେ୍ ଟାଟେ୍ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି ସଖାଜନ୍ତୄ ” ପ୍ରେଙ୍ଗସଯ ଫୟାଖୟା କଯାମାଆଛି । କଜ୍ ରିଟ୍ ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ

କଯି ଜସଣ ନିେଚତ
ି କଯିାଯିସଫ ସମ ତାେ ଭାଭରା ଏକ ନିଦଧଟ ଦିନସଯ ସାଟ ସହାଆଛି କି ନ

।ହିଁ । ଫିଚାଯତି,

କଭଣଚାଯୀ, ଅଡସବାସକଟ୍ େ ାଆଁ ଏହା ଏକ ଉସମାଗୀ େଭୟ ଯିଚ ।ନI ଉକଯଣ ମାହା ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସକୌଣେି
ନିଦଧଟ ଦିନସଯ ସକସତ ଭାଭରା ତାରିକାବୁକ୍ତ ସହାଆଛି ତାହା ଜାଣିାଯିସଫ ଏଫଂ ଦିନଯ କାମଣୟ ସମାଜନା
ସହାଆାଯିଫ ଏଫଂ ଏହି ତଥୟ ଫତଣ ିଭାନ ହଯାଣ୍ଡସେଟ ସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭ ସଯ ସଦଖାମାଆାଯିଫ ।
୧-େଜ୍ ରିଷ୍ଟ ଅଆେନ େିିେ୍ େଯନ୍ତୄ
୨-ଯାଜୟ, ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯନ୍ତୄ
୩-କୋଟ୍ତ େକମ୍ପିକ୍ସ ଚୟନ େଯନ୍ତୄ
୪-କୋଟ୍ତ ନାଭ ଚୟନ େଯନ୍ତୄ
୫-

େଯାକରଣ୍ଡଯ୍ ଯୁ େଜ୍ ରି ଷ୍ଟ ତାଯିଖ୍
ଚୟନ େଯନ୍ତୄ

୬-

ଵିବିର୍ େିମ୍ବା େିିଭନ
ି ାର୍ ଚୟନ
େଯନ୍ତୄ, ତ। କଯ ଵିବିର୍ /
କ୍ରୀଭିନ।ର୍ େଜ୍ ରି ଷ୍ଟ୍ ପ୍ରଦଳିତ

କଶଫ ।
୭-

ଵଚତଚ ୍ ଫକ୍ସ ଫୟଫଶାଯ େଯି େଜ୍

ରିଷ୍ଟ୍ କଯ ନିଦିଷ୍ଟ ଭାଭରା ଭଧ୍ୟ ଵନ୍ଧାନ େଯି କଶଫ ।
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୧୦. ସଭା ସେସ୍ ଅପ୍ସନ :
ସଭା ସକେ୍ ପ୍ସନ ଅଡସବାସକଟ୍ ଏଫଂ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀେ ାଆଁ
େଫୁ ଠାଯୁ ଅକଷଣଣୀୟ ଏଫଂ ଉସମାଗୀ ଫିକଳ୍ପ ସଟ କାଯଣ
ଏହା ଏକ ଡିଜିଟାର ଫୟକିିଗତ ସକେ୍ ଡାଏଯୀ ବାଫସଯ କାମଣୟ
କସଯ । ଏହା ଆ-ସକାଟ୍ଣ ଅ୍ ସଯ ଉରବ୍ଧ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଫୈେଟ
ି ୟ
। ସଭା ସକେ୍ ଧୀନସଯ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ କିମ୍ବା ଅଆନଜୀଫୀ
ତାେ ଭାଭରା େଂଯକ୍ଷଣ କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ ଅଫେୟକ
େଭୟସଯ େଫିସେଷ ତଥୟ ସଦଖିାଯିସଫ ।

୧୦.୧ ସଭା ସେସ୍ ସଯ େଲ ଯଲ ସେସ୍ ସମାଡ଼ଲଫା :
ଅଣ ମଦି “ସଭା ସକେ୍ ” ତାରିକାସଯ ସକେ୍ ସମାଡିଫାକୁ ଚାହଁାନିି, ସତସଫ
ଏହି ଉାୟ ନୁ େଯଣ କଯନ୍ତୄ

୧ଭ ସସାାନ : ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯି ସଭା ସକେ୍
ସଯ ସମାଡିଫାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଫା ସକେ୍ େନ୍ଧାନ କଯନ୍ତୄ ।

୨ୟ ସସାାନ : “ ଅଡ଼ ସକେ୍ “ ଫଟନ୍ େଚଣଚ ସକେ୍ ଆତିହାେଯ ଉଯ
ଡାହାଣ ାେଣଵସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହଫ, ସମଯି ସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ ସଯ ସଦଖାମାଆଛି ।
୩ୟ ସସାାନ : “ ଅଡ଼ ସକେ୍ “ କିେକ୍ କଯନ୍ତୄ ମାହା ଅ୍ ଣେଯ

“ସଭା

ସକେ୍ ତାରିକା “ ସଯ ସକେ୍ ସମାଗ କଯିଫା ।

ଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ କିମ୍ବା ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣ

“ସଭା ସକେ୍ ” ସଯ

ସେଭାନେଯ େଭସ୍ତ ପି େ ସକେ୍ ସମାଡ଼ିାଯିସଫ ଏଫଂ ସେଭାନେଯ ପି େ ସକେ୍ ଯ ଏକ ଡିଜିଟାର ଡାଏଯୀ
ଯିଚାନା କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ

“ସଭା ସକେ୍ “ ପ୍ସନ ଫୟଫହାଯ କଯି ଭାଭରା ଗୁଡକ
ି ଯ ଦ୍ଯତନ ଏଫଂ େିିତ ି

ାଆାଯିସଫ । ଜସଣ ଫଯିଷ୍ଠ ଅଡସବାସକଟ୍ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣ ଭାଭରା ଗୁଡକ
ି ୁ ଏକାକୀ ସମାଡ଼ିାଯିସଫ ଏଫଂ କନିଷ୍ଠ କିମ୍ବା
ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣ େ ୋହାମୟ ଫିନା ସକେ୍ େିିତ ି ଉସଯ ନଜଯ ଯଖିାଯିସଫ ଏଫଂ ସକେ୍ େିିତ ି ୨୪ *୭ ସଦଖି।ଯିସଫ ।
ଜସଣ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଭଧ୍ୟ ତାେଯ ସକେ୍ ଗୁଡକ
ି ୁ ସଭା ସକେ୍ ଧୀନସଯ ସମାଡି ାଯିସଫ

। ସେହିବି ଓକିର, ସକାଟ୍ଣ

ସାରିେ କନସଟଫ, ନୁ େନ୍ଧାନକାଯୀ ଧିକାଯୀ , େଯକାଯୀ ଓକିର ଭଧ୍ୟ ଏହି “ସଭା ସକେ୍ “ ତାରିକା ଫୟଫହାଯ
କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ ସେଭାନେ ଉସଯ ୨୪*୭ ନଜଯ ଯଖିାଯିସଫ ।
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୧୦.୨. “ସଭା ସେସ୍ “ ଯୁ େଲ ଯଲ ସେସ୍ ଅସାଯଣ େଯଲସଫ :
“ସଭା ସକେ୍ “ଯୁ ସକେ୍ ୋଯଣ କଯିଫାକୁ ଜସଣ ସଭା ସକେ୍
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସକେ୍ ସଖାରିଫା ଉଚିତ୍, ତା

’ସଯ ସେହି ସକେ୍

ସ୍କ୍ରୀନେଟସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଯି ଡାହାଣ ଉଯାେଣଵ ସଯ
“ଯିଭୁବ ସକେ୍ “ ପ୍ସନ ପ୍ରଦେଧତ କଯିଫ । ମଦି ଯିଭୁବ ସକେ୍
ଫିକଳ୍ପକୁ କିେକ୍ କଯାମାଏ, ଏହା ସକେ୍ ତାରିକାଯୁ ସକେ୍ କୁ
ୋଯଣ କଯିଫ।

୧୦.୩. ସଭା ସେସ୍ ସଯ ସଖାଜଲଫା :
ସମସତସଫସ “ସଭା ସକେ୍ “ ଧୀନସଯ ଜଣେଯ ସନକ ଭାଭରା
ଯହିଛ,ି ଏହା “ସଭା ସକେ୍ “ ଭଧ୍ୟସଯ ଉରବ୍ଧ େଚଣଚ ପ୍ସନ ଫଯଫହ Iଯ
କଯି େନ୍ଧାନ କଯାମାଆାଯିଫ । ସ୍କ୍ରୀନେଟସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଯି
େଚଣଚ ଟୟାଫସଯ ଟାଆ କଯି ନାଭ ନୁ ମାୟୀ, ନମ୍ବଯ ନୁ ମାୟୀ ଅଣ
ନିଜ ସକେ୍ ସଯ େନ୍ଧାନ କଯିାଯିସଫ ।

୧୦.୪. ଯଲସେଶ୍ ଫର୍ନ୍ :
ଯିସେେ୍ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କସର “ସଭା ସକେ୍ “ ସଡଟ୍ ସହଫ । ସଭା
ସକେ୍ ଧୀନସଯ ଯହିଥଫ
ି ା େୂଚନାକୁ ସଡଟ୍ କଯିଫାକୁ ଅଜିଯ
ସକେ୍ ନିକଟସଯ ଯିସେେ୍ ଫଟନ୍ ଦିଅମାଆଛି । ମଦି ସକୌଣେି
େଂସମାଗ େଭେଯା ସହତୁ ସକୌଣେି ଭାଭରା ସଡଟ୍ କିମ୍ବା ଯିସେେ୍
(େସତଜ ) ସହାଆନଥାଏ, ଅ୍ ଏହି େୂଚନାକୁ

“ େଂସମାଗ ତ୍ରୄଟ ି “

ବାଫସଯ ଦେଣାଆଫ ।
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୧୦.୫.ସଭା ସେସ୍- ତାଯଲଖ ଅନୁ ମାୟୀ / ଜଲଲ୍ଲା ଅନୁ ମାୟୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ ଫଲେଳ୍ପ :
ତାଯିଖ ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ନୁ ମାୟୀ ସଭା ସକେ୍ ପ୍ରଦେଣନ େହିତ ଆ -ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଯ ସଡଟ୍ େଂସ୍କଯଣ ଅେିଛ ି ।
ଉଦାହଯଣସ୍ଵଯୂ ସମସତସଫସ ଅଣ ତାଯିଖ ନୁ ମାୟୀ ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍ କଯିସଫ

, ଏହା ତାଯିଖ ନୁ ମାୟୀ େଭସ୍ତ

ଭାଭରା ପ୍ରଦେଣନ କଯିଫ । ଏହା ସେଭାନେଯ ଭାଭରାଯ ଏକ ଡିଜିଟାର ଡାଏଯୀ ଯି ଜସଣ ଅଡସବାସକଟ୍ କିମ୍ବା
ଅଡସବାସକଟ୍ କ୍ଳକଣ େ ାଆଁ େହଜ ସହଫ । ସେହିବି ଜିଲ୍ଲା ନୁ ମାୟୀ ସଦଖିଫା ଭଧ୍ୟ ଉରବ୍ଧ । ତାଯିଖ ନୁ ମାୟୀ
ଏଫଂ ଜିଲ୍ଲା ନୁ ମାୟୀଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଏଠାସଯ ପ୍ରଦେଧତ ସହାଆଛି ଏଫଂ ସମସତସଫସ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ କିେକ୍ ସହଫ, ଏହା ୁଣ ି
ସଭା ସକେ୍ ଭଧ୍ୟସଯ ସକେ୍ େଚଣଚ ପ୍ସନଯ ୁଯା ସକେ୍ ଆତିହାେ ସଖାରିଫ ।
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୧୦.୬- ୟୋକଣ୍ଡର:
େୟାକରଣ୍ଡଯ ପଭଣାଟ ସଯ “ଭାଆଁ ସକେ୍ “ ଧୀନସଯ ଗଚିିତ ସକେ୍ େଫୁ େୟାକରଣ୍ଡଯ
ପଭଣାଟ ସଯ ସଦଖିାଯିସଫ । ଏହା ଫିଚାଯାଧୀନ ସକେ୍ ଯ େଂଖୟା ତାଯିଖ ଦ୍ଵାଯା
ଦେଣାଆଥାଏ । ତାଯିଖ ସଯ େଂଖୟା କିେକ୍ କସର, ଏହା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୀୟ ଫିଚାଯାଧୀନ
ଭାଭରାଯ େଫିସେଷ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ । ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ - ସେସିମ୍ବଯ ୪
ତାଯିଖସଯ ୩ ଟି ସକେ୍ େୟାକରଣ୍ଡଯ ସଯ ଦେଣାଉଛି ଏଫଂ ମଦି କିେକ୍ କଯନିି, ସତସଫ

ତାହା ସେହି ଜିଲ୍ଲା ବିତିକ ୩ ଟି ଫିଚାଯାଧୀନ ଭାଭରା କୁ ଦେଣାଆଫ । ଏହା ଏହିଯି ବାଫସଯ ଦେଣାଆଛି - ହଭଦାଫାଦ ,
ଗୁଜୁଯାଟ (୧); ଫାଯସଟା - ଅୋଭ (୧) ବାଫନଗଯ, ଗୁଜୁଯାଟ (୧) ହଭଦାଫାଦ, ଗୁଜୁଯାଟ ଉସଯ କିେକ୍ କସର (୧)
ଏହା ସକେ୍ ଫିଷୟସଯ େଫିସେଷ ତଥୟକୁ ସଖାରିଫ ମାହା ଏଠାସଯ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଦ୍ଵାଯା ଦେଣ ।ମାଆଛି ।
୧୧. ବଯୋ ଅପଟ ସୁଫଧ
ଲ ା:
ଆ-ସନାଟିେ ସଭାଫାଆର୍ ଏକ ବ୍ଯାକ୍ େୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କସଯ ମାହା ଆ ସକାଟ୍ଣ ଅ୍ ଯୁ ସଖାଜIମାଆଥିଫା ସଫୈେଟ
ି ୟ ସଟ । ଯପ୍ତାନି ଏଫଂ ଅଭଦାନୀ
ଫିକଳ୍ପ ଧୀନସଯ ସଭାଫାଆର୍ ଡିବାଆେ ସଯ େଞିଚତ ଭାଭର

Iଗୁଡକ
ି ସଯ

ଫଯାକ୍ କଯିାଯିସଫ । ମଦି ଅଣ ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ
ସନକ ଭାଭରା େଞ୍ଚୟ କଯିଛନିି ଏଫଂ ମଦି ଅଣ ଏକ ନୂ ତନ
ସଭାଫାଆର୍ ସପାନ ାଆଛନିି ସତସଫ ଏହି ଯପ୍ତାନି ଏଫଂ ଅଭଦାନୀ ଯ
ଫିକଳ୍ପକୁ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ ଏଫଂ ତୟାଧୁନକ
ି ସଭାଫାଆର୍
ସପାନସଯ ଡାଉନସରାଡ ସହାଆାଯିଫ । ସଭନୁ ୟ ଫଟନ୍ କିେକ୍ କସର
ଫଯାକ୍ ଫିକଳ୍ପ ଉରବ୍ଧ ହୁଏ । ସମସତସଫସ ତୁ ସଭ ଉକ୍ତ ସଭନୁ ୟ ଫଟନ୍
କୁ କିେକ୍ କଯିସଫ, ଅଭଦାନୀ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନି ଯ ଫିକଳ୍ପ ଗୁଡକ
ି ସଭନୁ ୟ
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଉରବ୍ଧ ହୁଏ ମାହା ପ୍ରସ୍ତୄତ ସଯପସଯନ୍ସ ାଆଁ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ସଯ ପ୍ରଦେଧତ ହୁଏ । ଥସଯ ଯପ୍ତାନି ଫଦାଆଫା ଏଫଂ

ସଭାଫାଆର୍ କିମ୍ବା ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍ ସଯ କିମ୍ବା ନିୟଭିତ ଆସଭର ସଯ ତଥୟ ଯଖିଫା ଏକାନ୍ତ ଅଫେୟକ । ସକଫ

ସମସତସଫସ, ତୁ ଭଯ ଡାଟା ଯପ୍ତାନି ହୁଏ , ସେସତସଫସ ଅଫେୟକ େଭୟସଯ ଏହା ଅଭଦାନୀ ସହାଆାଯିଫ ।
ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ - ସଭାଫାଆର୍ ସପାନ ଫଦାଆଫା େଭୟସଯ କିମ୍ବା ଅକେିିକ ତଥୟ ନଟ ସହଫା ଅଭଦାନୀ ାଆଁ
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ଫଯଫହୃତ ହୁଏ । ସମ, ମଣୟନ୍ତ ଅଣ ଅ୍ ଣେଯ ତଥୟ ଯପ୍ତାନି କଯିନାହାନିି ଅଣ ଏହାକୁ ଅଭଦାନୀ ାଆଁ ଫୟଫହାଯ
କଯିାଯିସଫ ନIହିଁ ।
୧୧.୧. ଯପ୍ତାନଲ ଫଲେଳ୍ପ :
ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ଥିଫା ସଭନୁ ୟ ତାରିକାସଯ ଯପ୍ତାନି
ଫିକଳ୍ପ ଉରବ୍ଧ । ସମସତସଫସ ଯପ୍ତାନି ଫିକଳ୍ପ କିେକ୍
ସହଫ, ପାଆର ଗୁଡକ
ି ସକଉଁଠାସଯ ଯପ୍ତାନି କଯାମିଫ
ତାହା ଚIଯିଫ। ଅଣ ଆ -ସଭର ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଅ୍ ଣେଯ
ପାଆର ଗୁଡକ
ି ଯପ୍ତାନି କିମ୍ବା ଂେୀଦାଯ କଯିାଯିସଫ।
କିମ୍ବା ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆସେ ସଟାଯ କଯିାଯିସଫ କିମ୍ବା
ସପାନସଯ ନିସଜ ସଟାଯ କଯିାଯିସଫ । ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍
ାଆଁ ଗଚିିତ କଯିଫା ସଫସ । ଅଣ ଗୁଗୁର୍ ଯୁ େୁଯକ୍ଷା
ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଯିାଯନିି ଏଫଂ ଅଣ ଅଡଭିଟ୍, ସଭନୁ ୟକୁ କିେକ୍
କଯିାଯିସଫ, ସମଉଁଠାସଯ ଫଯାକ୍ ଯ େୁଫଧ
ି ା ଗୁଗୁର୍
ଡ୍ରାଆବ୍ ସଯ ଗଚିିତ ସହଫ । ସମସତସଫସ ଅଫେୟକ ହୁଏ ,
ଗୁଗୁର୍ ଡ୍ରାଆବ୍ ଯୁ ଫଯାକ୍ ଜଯିଅସଯ ଫାହାଯ
କଯାମାଆାଯିଫ । ପାଆର ଗୁଡକ
ି ଯପ୍ତାନି ାଆଁ
କୁ ହାମାଆଥିଫା ତିସନାଟି ଫିକଳ୍ପ ମଥା (୧) ଆ-ସଭର େହିତ
ଂେୀଦାଯ ; ( ୨) ଡ୍ରାଆବ୍ (ଗୁଗୁର୍ ) କୁ ସେବ୍ କଯନ୍ତୄ ; ( ୩)
ଏହି ଡିବାଆେ ସଯ ସେବ୍ କଯନ୍ତୄ

, ମଥା, ସଭାଫାଆର୍

ସପାନସଯ ସେବକ ୄେହଜ ବାଫସଯ ଫୁ ଝିଫା ାଆଁ ସ୍କ୍ରୀନେଟ
ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଭଧ୍ୟ ସଦଖାମାଆାସଯ । ତିସନାଟି ଫିକଳ୍ପ
ଭଧ୍ୟସଯ ସମସକୌଣେି ସଗାଟିଏ ଫିକଳ୍ପକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି

,

ଅଣ, ଅ୍ ଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନ୍ ଯ
େଂଯକିିତ ତଥୟକୁ ଯପ୍ତାନି କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ ଏହାକୁ
ସଟକ୍ସଟ ପାଆର ପଭଣାଟ ସଯ ସେବ୍ କଯିାଯିସଫ । ଥସଯ,
ଯପ୍ତାନି େଯିଫା ସଯ, ଅଣ ଏଠାସଯ ସଦଖାମାଆଥିଫା ଯି ସଭାଫାଆର୍ ସଯ ଏକ ଅରଟଣ “େପତାଯ େହିତ େଞ୍ଚୟ “
ସହରା ସଫାରି ଏକ େସନ୍ଦେ ାଆସଫ । ସଭାଫାଆର୍ ସଟାସଯଜଯୁ ଉକ୍ତ ସଟକ୍ସଟ୍ ପାଆର ଫାହାଯ କଯାମାଆାଯିଫ ।
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୧୧.୨. ଆଭଦାନୀ ଫଲେଳ୍ପ :
ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯୀେ ଦ୍ଵାଯା ଅଭଦାନୀ ଫିକଳ୍ପ ସହଉଛି ଫହୁ ସଖାଜାମାଆଥିଫା ସଫୈେଟ
ି ୟ । ମଦି
ଅଣ ନିଜ ସପାନ ଯିଫତଣ ିନ କଯିଫାକୁ ମାଉଛନିି ସତସଫ କ ’ଣ କଯିସଫ ? କିମ୍ବା ସମସତସଫସ ଅ୍ ଣେଯ ସପାନ
ଡାଟା କ୍ରାେ୍ / ନଟ ସହାଆମାଏ । ସତସଫ ଏହି ଅଭଦାନୀ ଫିକଳ୍ପ ରାବଦାୟକ ସଟ, ଅଣ ଏହି ଅଭଦାନୀ ଫିକଳ୍ପକୁ
ଫୟଫହାଯ କଯି ାଯିସଫ ଏଫଂ ଅ୍ ଣେଯ ନୂ ତନ
ସପାନ୍ ସଯ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ାଆାଯିସଫ,
ସମସତସଫସ ବୁର ବାଫସଯ ଡାଟା ଡିରିଟ୍ ହୁଏ, ଜସଣ
ଅଭଦାନୀ ଫିକଳ୍ପ କୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ତଥୟକୁ
ୁନଃଯୁଦ୍ଧାଯ କଯି ାଯିସଫ । ଅଣ ଅଭଦାନୀ
ଅଆକନ୍ କୁ କିେକ୍ / ଦଫାଆ ାଯିସଫ ଏଫଂ ଦୁ ଆଟି
ଫିକଳ୍ପଯୁ ତଥୟ ଅଭଦାନୀ କଯିାଯିସଫ (i)

ଡ୍ରାଆବ୍ ଯୁ ଅଭଦାନୀ ଏଫଂ

(ii)

ଏହି ଉକଯଣଯୁ ଅଭଦାନୀ କଯନ୍ତୄ ।

” ଅଭଦାନୀଯୁ

” ତସ ଦୁ ଆଟି ପ୍ସନ୍ ସଦଖାଆ

ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଗୁଡକ
ି ଏଠାସଯ ସମାଡି ସହାଆଗରା । ଏହା
ଯIଭେଣଦାୟକ ସମ ,ତୟନ୍ତ ସକ୍ଷ ଅଣ ଗୁଗୁର୍
ଡ୍ରାଆେୄ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ଅଭଦାନୀ କସର

, ଗୁଗୁର୍

ଡ୍ରାଆବ୍ ନୁ ଭତି ଭାଗିସଫ ଏଫଂ ଅଣ ଡାଟା
ଅଭଦାନୀ କଯିଫାକୁ ଫଟନ୍ ନୁ ଭତି କିେକ୍
କଯିାଯିସଫ, ଉକ୍ତ ସ୍କ୍ରୀନେଟ ଭଧ୍ୟ ଏଠାସଯ ଅଫଦ୍ଧ ।
ଥସଯ ଅଭଦାନୀ ଫିକଳ୍ପ େଭାପ୍ତ ସହାଆଗସର , ଅଣ
େପତାଯ େହ ଅଭଦାନୀ ସହାଆଥିଫା ଭାଭରା,
‘ଅରଟଣ ‘ ଫାତଣ ିା ାଆସଫ । ଏହିଯି, ଅଣ ଅଭଦାନୀ
ଫିକଳ୍ପ ଫୟଫହାଯ କଯି ାଯିସଫ ଏଫଂ ଅ୍ ଣେଯ
ନୂ ତନ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ଫଯାକ୍ ଡାଟା
ାଆାଯିସଫ କିମ୍ବା ଅ୍ ଣେଯ ୁଯୁଣା ସଭାଫାଆର୍
ସପାନଯୁ ଫଯାକ୍ ଡାଟା ୁନଃ ସ୍ଥାନ କଯିାଯିସଫ ।
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୧୨. QR ସୋଡ୍ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ଜାଣଲଫା :
ଆ-ସକାଟଣ ସ େବଧସେେ୍ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଫୟଫହାଯ କଯିଫା ସଫସ ସକେ୍ ଯ େିିତ ି ାଆଫା କିମ୍ବା ସକେ୍ ଯ ସଡଟ
ାଆଫାକୁ ଚାହଁୁ ଥିଫା େଭୟସଯ ସକେ୍ େଂଖୟା ଟାଆ୍ କଯିଫା ାଆଁ ସକେ୍ ନମ୍ବଯ ସଯକଡଣ (େି ଏନ୍ ଅଯ ) ନମ୍ବଯ ଟାଆ
କଯିଫା କଟକଯ ସହାଆାସଯ । ଆ -ସକାଟଣ ସ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ QR ସକାଡ୍ କୁ ସ୍ଥାନ ଫିକଳ୍ପ ଭାଧ୍ୟଭସଯ ଫୟଫହାଯ
କଯି ସକେ୍ ଫିଫଯଣୀ ାଆଫା ାଆଁ ଅଉ ଏକ େହଜ ଉାୟ ଛି ।
୧୨.୧.ଦାେ ୧ - ଆଣେ ସେସ୍ ଯ QR ସୋଡ୍ ାଇଫା ାଇଁ :
ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେନଠାଯୁ ଆତିହାେ ନୁ ମାୟୀ ଅଣେ ସକେ୍ ାଆଁ

QR ସକାଡ୍ ାଅନ୍ତୄ କିମ୍ବା

ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସେଫୋଆଟ୍ http://ecourt.gov.in ଯୁ ସକେ୍ ଆତିହାେ ଧୀନସଯ ଅଣେ ସକେ୍ ାଆଁ

QR

ସକାଡ୍ ାଅନ୍ତୄ ।

୧୨.୨.ଦାେ ୨- QR ସୋଡ୍ ଯୁ ଏେ ଲିଣ୍ଟ ଫାହାଯ େଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ସେସ୍ ପାଇର୍ ସଯ ସଟ / ସରନ େଯନ୍ତୁ
QR କୋଡ୍ ଯୁ ଏେ ିିଣ୍ଟ ଫାଶାଯ େଯନ୍ତୄ ଏଫଂ କେଵ୍ ପାଆର୍ କଯ କଷ୍ଟ / କରନ େଯନ୍ତୄ |

୧୨.୩.ଦାେ ୩- QR ସୋଡ୍ େୁ ସ୍ଥାନ େଯନ୍ତୁ :

ଆ-ସକାଟଣ ସ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ସଯ ନିଭତ
ଧ , “ସ୍ଥାନ QR ସକାଡ୍ “ ପ୍ସନ (ଫିକଳ୍ପ ) ଫୟଫହାଯ କଯି ଜସଣ ସକେ୍ ପାଆର୍ ସଯ

ସରନ ସହାଆଥିଫା QR ସକାଡ୍ ସ୍ଥାନ କଯି ାଯିଫ ମାହା ତୁଯନ୍ତ ସକେ୍ େିିତ ି ସଦଖାଆଫ । ଏହି

QR ସକାଡ୍ ସ୍ଥାନ

ଅଡସବାସକଟ୍ ପି େ୍ ଏଫଂ ଫହୁ େଂଖୟକ ଭାଭରା ଥିଫା କମ୍ପାନୀ େଯକାଯୀ ନୁ ଷ୍ଠାନ ାଆଁ ରାବଦାୟକ
ସହାଆାସଯ । ସେଭାସନ QR ସକାଡ୍ ଯୁ ିିଣ୍ଟ ଫୟଫହାଯ କଯି ଏହାକୁ ନିଜ ସକେ୍ ପାଆର୍ ସଯ ସରନ କଯିାଯିସଫ
ଏଫଂ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ - ସ୍ଥାନ

QR ସକାଡ୍ ଫିକଳ୍ପ େହିତ ସ୍ଥାନ କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ େଭସ୍ତ ଏଣ୍ଟ କୁ ସଗାଟିଏ ସଯ

ସଗାଟିଏ ଦାଖର ନକଯି ତୁ ଯନ୍ତ ଭାଭରା ଯ ଫିଫଯଣୀ ାଆାଯିସଫ ।
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୧୩. ଇଣ୍ଟଯସନର୍୍ ନଥଲଫା ସ୍ଥାନସଯ, ଫାତ୍ତା (SMS), ଭାଧ୍ୟଭ ସଯ ସେସ୍ ସଲଥତଲ ଜାଣନ୍ତୁ :

ଅଭ ସଦେସଯ, ୫୦ ପ୍ରତିେତ ଯୁ ଧିକ ସରାକେ

ାଖସଯ ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ ଫୟଫହାଯ କଯିଫାଯ େୁଫଧ
ି ା ନ Iହିଁ
। ଆ-କଭିଟ ି ଯ ସଚୟାଯଭୟାନ୍ େ ଦ୍ଵାଯା କୁ ହାମାଆଛି ସମ,
ସଫୈଷୟିକ ଫିବାଜନକୁ ଟକାଆଫା ାଆଁ ଅଭକୁ ଏକ
ନ୍ତବଣୁ କ୍ତ ପ୍ରଣାୀଯ ଅଫେୟକତା ଛି ଏଫଂ ଏହି ସେଫା
ସହଉଛି ଏଯି ଏକ ସଫୈେଟ
ି ୟ ମାହା ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍
ଫୟଫହାଯ ନ କଯୁଥିଫା ସରାକେ ଫେୟକତାଯୁ ୂଯଣ
କଯିଥାଏ । ସମସତସଫସ ଅଣେଯ ଆଣ୍ଟଯସନଟ୍ େଂସମାଗ ନ ।ହିଁ, ସତସଫ ନିଭନରିଖତ
ି ଠିକଣା ଅଧାଯସଯ ସକେ୍ ଯ
େିିତ ି ଜାଣିାଯିସଫ - SMS e-Courts < SPACE > < YOUR CNR NUMBER > to 9766899899.
୧୪. ଇ-କ ୋର୍୍ ସ ସ୍ବୟ॰ଚୋଲି ତ ଇ-କମଟ କସବୋ ମୋଧ୍ୟମକର କ ସଟ ସିିତି ଜୋଣନ୍ତୁ :

ମଦିଓ ସ୍ଵୟ॰ଚାିତ ଆ-ସଭର୍ ସେଫାଗୁଡକ
ି ଯ ସେଫା ଆ -ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ାଆଁ ପ୍ର ।େଙି ିକ ହୁଏ, ସତସଫ ଏହା
ଏକ େମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଫୈେଟ
ି ୟ ମାହା ଅଣେଯ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ଆ
ଅଣେ ସଭାଫାଆର୍ ସପାନସଯ ପ୍ରସଫେ କଯାମାଆାଯିଫ । ଆ
ସକେ୍ େିିତ ି ାଆଫା ାଆଁ, ଆ

-ସଭର୍ ମାଞ୍ଚ କଯିଫାଯ ବଯାେସଯ ଥିସର

-ସକାଟଣ ସ ସ୍ଵୟ ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫା ଭାଧ୍ୟଭସଯ

-ସକାଟଣ ସ ସପ୍ରାସଜକ୍ଟ୍

ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଅଡସବାସକଟ୍ େୁ ଆ

-ସଭର୍

ଠାଆଫା ଅଯମ୍ଭ କଯିଛ ି ମାହା ନିକଟସଯ ଅଯମ୍ଭ
ସହାଆଥିଫା ସ୍ଵୟ ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫା ଭାଧ୍ୟଭସଯ
ଞ୍ଜୀକୃ ତ ଉସବାକ୍ତଭାସନ ତାେ ସକେ୍ ସଡଟ୍,
ଯଫତଣ ିୀ େୁଣାଣି ତାଯିଖ, ଡଣ ଯ କି ଏଫଂ ଫିଚାଯ ଏଫଂ
କାଯଣ ଦେଣା ତାରିକା ାଆାଯିସଫ । ଏହି ଅକଷଣଣୀୟ
ସ୍ଵୟ॰ଚାିତ ଆ -ସଭର୍ ସେଫାକୁ େକିିୟ କଯିଫାକୁ ,
ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଏଫଂ ଓକିର ଭାନେୁ ସେଭାନେ ଆ-ସଭର୍
କୁ େମ୍ପୃକ୍ତ ସକାଟ୍ଣ ସଯ ଞ୍ଜୀକୃ ତ କଯିଫାକୁ ଡିଫ । ଏସଫ
ସେ ଦିନ ଦୂ ଯ ନୁ ସହଁ , ସମଉଁ ଦିନ ଜସଣ ତାେ ଘସଯ
ଅଯାଭସଯ ସକାଟ୍ଣ ଯ େଭସ୍ତ ପ୍ରଭାଣିକୃତ ନକର
ାଆାଯିସଫ ।
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,

୧୫. କ ୋର୍ଟ୍

କଲେକ୍ସ କୋକ ର୍ଟ ର :
ଏକ ନୂ ତନ ଫିକଳ୍ପ ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅିେସକେ୍ ନ୍ ସଯ ସକାଟ୍ଣ
କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟଯ ସମାଡ଼ାମାଆଛି ମାହା, ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ େ
ାଆଁ ଏକ େହଜ ଉକଯଣ । ମଦି ଜସଣ ଭକଦ୍ଦଭାକାଯୀ ଦୂ ଯ
ଦୂ ଯାନ୍ତଯୁ ଏକ େଭନ ଗ୍ରହଣ କଯନିି ଏଫଂ ସକାଟ୍ଣ ଯ ଫସ୍ଥାନ
ଫିଷୟସଯ ଜାଣି ନାହାନିି । ସତସଫ ସେ ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟଯ
କୁ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିସଫ ଏଫଂ ଭାନଚିତ୍ରସଯ ସକାଟ୍ଣ ଯ ସ୍ଥାନ
ସଖାଜି ାଯିସଫ ଏଫଂ ସେ ଏହି ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ ସରାସକଟ୍ ଯ ଫିକଳ୍ପ
କୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ସକାଟ୍ଣ ସଯ ହଞିଚ ାଯିସଫ । ଏହି ସକାଟ୍ଣ କସମ୍ପେକ୍ସ
ସରାସକଟ୍ ଯ ଅଭଯ ଆଣିିଅନ ଭୟାିଂ ଅ୍ BHUVAN’ ସଯ କ ।ଭ

କସଯ ଏଫଂ ସକାଏମ୍ବାଟୁଯ ସକାଟ୍ଣ ଯ େଚଣ ଚ ୍ ସ୍କ୍ରୀନ୍ େଟ୍ କୁ ଏଠାସଯ ଦେଣ।ମାଆଛି ।
୧୬. ଇ-କ ୋର୍ଟ୍ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ କର ଦିଆଯୋଇଥିବୋ ବିଭିନ୍ନ ି ଙ୍କଟ :

ଆ-ସକାଟ୍ଣ ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍ ଧୀନସଯ ଆ -ସକାଟ୍ଣ ସେଫା ଗୁଡକ
ି ଯ ଗୁଯୁତ୍ବୂଣଣ ରିେ୍ ଭାନ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛି ।
ନିଭନରିଖତ
ି ରିେ୍ ଅଧାଯସଯ ଜସଣ ଏହାକୁ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିସଫ ।
-

ଆ-କ

-

ଏନ୍ କମ ଡି ଜି

-

ଆ-ପାଆରି ॰

-

ଆଣିିଅ କୋଡତ

-

ଓେିର ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପଭତ

-

ବଚତୁଅର ଦାରତ

ଏହି େଭସ୍ତ ରିେ୍ ଗୁଡକ
ି ଆ-ସକାଟଣ ସ ସେଫା ସେଫୋଆଟ୍
ଧୀନସଯ ଉରବ୍ଧ । ଉଦାହଯଣ ସ୍ଵଯୂ , ମଦି ଜସଣ
ଚାହଁାନିି, ନ୍ ରାଆନ୍ ସଜାଯିଭାନା ସଦଫାକୁ , ଅଣ
େିଧାେଖ କଯି ାଯିସଫ । ସଭାଫାଆର୍ ଯୁ ବଚଣୁଅର
ସକାଟ୍ଣ ସାଟଣ ।ର କୁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୄ । ସକାଟ୍ଣ କୁ
ନମାଆ ଜଯିଭାନା ଭଧ୍ୟ ଦିନ୍ତୄ । ସତଣୁ ଏହି ରି େ୍

ଗୁଡକ
ି ଫାସ୍ତଫ ବାଫସଯ ଫଯଫହୃତ ସହାଆାଯିଫ ।
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୧୭. ଇ-କ ୋର୍୍ ସ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ କର ଇ-କଦୟ ି ଙ୍କଟ :
କମକତକଫକ ଅଣ ଆ-କଦୟ ଫିେଳ୍ପେୁ ଫାଛିକଫ /
ଫାଛନିି, ଏଶା ଅଣଙ୍କୁ http://pay.ecourts.gov.in
କେଫଵାଆଟେୁ କନଆମିଫ କମଉଁଠାକଯ ଅଣ କୋଟ୍ତ
କଦୟ, ନୟାୟିେଜଭା, ଜଯିଭାନା ଏଫଂ ତଣ୍ଡ ଆତଯାଦିେୁ
ଡିଜିଟାର କଦୟ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଆଠ େଯିାଯିକଫ ।
ଅଣ ଡିଜିଟାର କଦୟ ଵଫୁ ଅଣଙ୍କ ଵିଏନ୍ ଅଯ୍
ନମ୍ବଯ, କେଵ୍ ନମ୍ବଯ ଏଫଂ କଭାଫାଆର୍ ନମ୍ବଯ େୁ
ଫୟଫଶାଯ େଯି ଆଠ େଯିାଯିକଫ ।

୧୮. ଇ-କ ୋର୍ଟ୍ କମୋବୋଇ ଆପଟ କର ଏନ୍ଟ . କଜ.ଡି.ଜି. (NJDG) ି ଙ୍କଟ :
କମକତକଫକ ଅଣ ଏନ୍ .କଜ.ଡି.ଜି. (NJDG) ଫଟନ୍ େିିେ୍ େଯିକଫ ଏଶା ଅଣଙ୍କୁ ଵିଧାଵଖ୍ http://njdg.ecourts.gov.in କେଫଵାଆଟ େୁ କନଆମିଫ, କମଉଁଠାକଯ - ୧୯.୧. ଜାତୀୟ ନୟାୟିେ ତଥୟ ଗ୍ରୀଡ୍ ( ଜିଲ୍ଲା ଏଫଂ ତାରୁ େI
କୋଟ୍ତ ), ୧୯.୨. ଜାତୀୟ ନୟାୟିେ ତଥୟ ଗ୍ରୀଡ୍ (ଶାଆକୋଟ୍ତ ), ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଵଫିକଳ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ େଯି ାଯିକଫ । ଏନ୍ .
କଜ.ଡି.ଜି. (NJDG) ଫୟଫଶାଯ େରାକଫକ, ଅଣଙ୍କୁ ଯାଜୟ, ତା’କଯ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ େଯିଫାେୁ ଡିଫ । ଡିିର
ଡାଉନ ଫିେଳ୍ପେୁ ଫୟଫଶାଯ େଯି, ଫିଚାଯାଧୀନ ଥିଫା କେଵ୍ ଗୁଡେ
ି ଯ ଫିବିନ୍ନ ଫିଫଯଣୀ ାଆାଯିକଫ ତଥା କେଵ୍ ଫା
ଭାଭରା ଗୁଡେ
ି ଯ କଳ ଳୁଣାଣି, କେଵ୍ ପ୍ରୋଯ, କେଵ୍ କଷ୍ଟଜ ଆତୟାଦି । ଡିିର ଡାଉନ ଫିେଳ୍ପେୁ କଭାଫାଆର୍ ଦ୍ଵାଯା
ଫୟଫଶାଯ େଯି ବିଜ୍ଞତା ଶାଵର େଯନ୍ତୄ ।
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୧୯. ଇ-କ ୋର୍୍ ସ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ ଦ୍ଵୋରୋ ଇଣିିଆ କ ୋଡଟ ର ବୟବହୋର :
ଫତତ ିଭାନ ଆ-କୋଟତ ସ କଭାଫାଆର୍ ଅ୍ କଯ ଆଣିିଅ କୋଡ୍
େୁ ନୂ ତନ କଫୈଳଷ୍ଟ
ି ୟ ବାଫକଯ କମାଡ଼ାମାଆଛି । କମଉଁଠ,ି କେଶି
ଫି ଫୟଫଶାଯୋଯୀ, ଵଭସ୍ତ ନିୟଭ, ନିମଭାଫୀ, ଫିଜ୍ଞିି
ଆତୟାଦି ଫିୟକଯ ଜାଣି ାଯିକଫ । ଏଶା ଅଣଙ୍କ
କଭାଫାଆର୍ କଯ ଵଭସ୍ତ କଫୟାଯ ଅକ୍ଟ େୁ ଏେ ଭଶାନ
ଵୟଗଣେ ୁସ୍ତେ ବାଫକଯ ଯଖ୍ିାଯିକଫ । ଉଦାଶଯଣ
ସ୍ଵଯୂ, ମଦି ଅଣ କଦୋନୀ ୋମତୟଫିଧ ି ଵ॰ଶିତI (CPC ) ଯ
କେୌଣଵି ଯିକେଦ (Section) ଫିୟକଯ ଜାଣିଫାେୁ ଆଛୁ େ
କତକଫ ଅ୍ ଣଙ୍କୁ ଏଠାକଯ ଦଳତIମାଆଥିଫା କଭାଫାଆର୍
ଅ୍ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଵଶଜକଯ ାଆାଯିକଫ ।

୧୯.୧. ଇଣିିଆ କ ୋଡଟ ରୁ କବୟୋର ଆକ୍ଟ କ ୋଜିବୋ :
ମଦି ଅଣ କେୌଣଵି ଫିଧ ି ଫୟଫସ୍ଥା େୁ କଖ୍ାଜିଫାେୁ ଚାଶଁ ାନିି, କତକଫ ଅ୍ ଣଙ୍କୁ ଵଚତ ଚ ଫକ୍ସକଯ ଵଚିଚ॰ କୋଡତ ଟାଆ
େଯିଫାେୁ ଡିଫ ଏଫଂ ତା’କଯ ଏଶାେୁ ଫିୟକଯ ଅଣ ଆଣିିଅ କୋଡତ ଯୁ ତଥୟ ାଆାଯିକଫ । ଉଦାଶଯଣ
ସ୍ଵଯୂ, ମଦି ଅଣ ଦଣ୍ଡ ଵଂଶିତା େିମ୍ବା କଦଲାନି ୋମତଯଫଧ
ି ି ଵଂଶିତା ଫିୟକଯ ଜାଣିଫାେୁ ଚାଶଁୁ ଛନିି କତକଫ ଅ୍ ଣଙ୍କୁ
ଫକ୍ସକଯ ଟାଆ େଯି, ଏଶି ତଥୟ ପ୍ରାପ୍ତ େଯି ାଯିକଫ ।
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୨୦. ଇ-କ ୋର୍ଟ୍ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ କର ଇ-ଫୋଇି॰ ି ଙ୍କଟ :
ଅଣ ଭଧ୍ୟ, ଆ-ପାଆରି ॰, ଆ-କଦୟ ଏଫଂ ଏନ୍ .କଜ.ଡି.ଜି. (NJDG)
ଗୁଡେ
ି ୁ ଆ-କୋଟ୍ତ କଵଫା ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଫୟଫଶାଯ େଯି ାଯିକଫ ।
ଥକଯ ମଦି ଅଣ ଆ- ପାଆରି ॰ ଅିିକେଵନ୍ େୁ ଫାଛିକଫ, ଏଶା
ଅ୍ ଣଙ୍କୁ

ଵିଧାଵଖ୍ ଆ- ପାଆରି ॰ କାଟତ ାର ତଥା

http://efiling.ecourts.gov.in କେଫଵାଆଟ େୁ କନଆମିଫ,
ଏଫଂ ଆଣିିଅ ଭୟା ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଅଣ ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟ େୁ
ଚୟନ େଯି, କେଵ୍ ଯ ଆ-ପାଆରି ॰ ଅଯମ୍ଭ େଯି ାଯିକଫ । ଆପାଆରି ॰ କାଟତ ାରକଯ ଦିI ମାଆଥିଫା ଵଶାୟତା ବିଡଓ
ି ଏଫଂ
ଟୁଯକଟାଯିଅର ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଅଣଙ୍କ କେଵ୍ ଯ ଆ-ପାଆରି ॰
ଅଯମ୍ଭ େଯି ାଯିକଫ ଏଫଂ ଅଣ ତୟାଧୁନେ
ି ମୁଗଯ ଓେିର
କଶାଆାଯିକଫ ।
୨୧. ଇ-କ ୋର୍୍ ସ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ କର ଭଚ୍ୁ ଆ କ ୋର୍ଟ୍ ର ି ଙ୍କଟ :
ଜକଣ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଵନିିଙ୍କ୍ ଦ୍ଵାଯା ବଚତୁଅର କୋଟ୍ତ ଯ ଫୟଫଶାଯ େଯି ାଯିକଫ । ବଚତୁଅର କୋଟ୍ତ ଯ କାଟତ ାର
ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରଦାନ େଯାମାଉଥିଫା କଵଫା ଗୁଡେ
ି କଭାଫାଆର୍ ନମ୍ବଯ ଦ୍ଵାଯା ଵି.ଏନ୍ .ଅଯ୍., କ୍ଷଭାନଙ୍କ ନାଭ, ଚାରାନ ଦ୍ଵାଯା
ଏଫଂ ଫାଶାନ ନମ୍ବଯ ଦ୍ଵାଯା କେଵ୍ ଗୁଡେ
ି ୁ କଖ୍ାଜିଥାଏ । ଜକଣ, କଭାଫାଆର୍ ଦ୍ଵାଯା ବଚତୁ ଅର କୋଟ୍ତ ଵଶିତ ରିଙ୍କ୍ ଥିଫା
ଅିିକେଵନ ଦ୍ଵାଯା ଜଯିଭାନା ଆଠ େଯିାଯିକଫ । କତଣୁ, ଜକଣ, କୋଟ୍ତ େୁ ନମାଆ େିମ୍ବା ବଚତୁଅର କୋଟ୍ତ କାଟତ ାର
ନକଖ୍ାରି , ଜଣଙ୍କଯ କଭାଟଯ ଦୁ ଘତଟଣା ଜନିତ କେଵ୍ ଯ ଜଯିଭାନା କଦୟେୁ ଵଭାଧାନ େଯି ାଯିକଫ ।
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୨୨. ଇ-କ ୋର୍୍ ସ କମୋବୋଇଟ ଆପଟ କର ଓ ି  ମୋନ୍ଙ୍କ ପୋଇଁ ି ଙ୍କଟ ଫମ୍:
ଆ-କୋଟତ ସ କଭାଫାଆର୍ ଅିିକେଵକନେନୁୟ ଧୀନ କଯ ଏେ
ଉକମାଗୀ ରିଙ୍କ୍ ଉରବ୍ଧ େଯାମାଆଛି - ଅଡକବାକେଟ୍
ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପଭତ ଏେ କଳତଭ କମାଗ । ମଦି େୁ ଶାମାଆଥିଫା
ରି ଙ୍କ୍ େୁ ଫୟଫଶାଯ େଯନି,ି ଏଶା ଅ୍ ଣଙ୍କୁ ଓେିର ଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା
ଫୟଫଶାଯ କଶାଆଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ପଭତ ଫିୟକଯ
େଯାଆଥାଏ । ଉଦାଶଯଣ ସ୍ଵଯୂ - କଫର୍

ଫଗତ

ଫଣ୍ଡ, େି

ଅିିକେଵନଫଭତ (ଵି ଏ ପଭତ ) ; କେଵ୍ ଵୂଚନା ପଭତାଟ, ପାଆରି ॰ ପଭତ,
ଆକଣ୍ଡକ୍ସ ପଭତ, କଭକଭା ପ୍ ଅୀୟଯାନ୍ସ, କନାଟିଵ ଡେୁ ୟକଭଣ୍ଟ
ପ୍ରଦାନ, ନିଳଚନ୍ତ
ି ତI ଫଣ୍ଡ, ଓୋରାତନାଭI ଫଣ୍ଡ ଆତୟାଦି । ଅଳା
େକଯ, ଅଣ ଏଶି ଉକମାଗୀ ରି ଙ୍କ୍ େୁ ମାଞ୍ଚ େଯିଫା ାଆଁ
ମକଥଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଶୀ କଶକଫ ।
୨୩. ସହୋୟତୋ ବି ଳ୍ପ
ଆ-କୋଟ୍ତ କଵଫା ଧୀନକଯ େିଯି ଫିବିନ୍ନ ଫିେଳ୍ପ େୁ ଫୟଫଶାଯ େଯିକଫ, ତାଶା ଵଫୁ ଏଶି ଵଶାୟତା ଫିେଳ୍ପ ଭାଧ୍ୟଭ କଯ
ପ୍ରଦଳତନ

େଯମାଆଛି

ମାଶାେି

କେୌଣଵି ଵକେଶାତ୍ମେ ଯିଵିତକି ଯ
ଵାଶାମୟ େଯିଫା ାଆଁ ଅକଗଆ
ଅଵିଫ । ପ୍ରକତଯେ ଟୟାଫ େୁ ଫୟଫଶାଯ
େରାକଫକ ଏେ ଦାଙ୍କ ଵଶିତ
ଵଶାୟେ ପ୍ରତିଛଫି ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଏଶାଯ
ଫୟଫାଶାଯ

ଫିୟକଯ

ଫଗତ

େଯାଏ । ଉଦାଶଯଣ ସ୍ଵଯୂ : ଅଣ
ମଦି ଆ-କୋଟତ ସ କଵଫା ଅ୍ କଯ
ଵଶାୟତା ଫିେଳ୍ପେୁ “ଭାଆଁ କେଵ୍ “
ଟଯାଫ୍

ଦ୍ଵାଯା େିିେ୍ େଯନି,ି ଏଶା

ଵଶାୟତା ତଥୟ କଖ୍ାରି ଥାଏ, ମାଶାେୁ ସ୍କ୍ରୀନଵଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭକଯ ଦଳତମାଆଛି, ମାଶାେୁ ନୁ ଵଯଣ େଯି କଭନୁ ୟେୁ ଫୟଫଶାଯ
େଯି ାଯିକଫ ।
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“ଇ-ନୟାୟାୟ ସେଫା” ସଭାଫାଆର୍ ଅ୍

ଭୋରତ ର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ /
ଜିଲ୍ଲୋ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ /

ଇ-ନ୍ୟାୟ।ଳୟ ଦେସବା
ଦେମାବାଇଲ୍ ଆପ୍

ତୋଲୁକୋ ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ
ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ

ଅ।ଣ୍ଡ୍ର ୋଏଡ ଏବଂ ଆଇ. ଓ. ଏସ. ପୋଇଁ

ଇ-ନ୍ୟୋୟ।ଳୟ
ଣ୍ଡ୍ରସବୋ ଆପ୍
ମାମଲା ର ସ୍ଥିତ ପାଆନ୍ତୁ,କଜ୍ ଲଷ୍ଟ୍ (ମାମଲା ତାଲକା),ନ୍ୟୟାଳୟ ବଚାର/ଆଦେ ଶାବଳୀ,
”ଦେମା ମାମଲା” ସହ ୨୪x୭ ଘଣ୍ଟା ଆପର୍ଣଙ୍କ ମାମଲା କ୍ୟୁ ସଂରକ୍ଷର୍ଣ କର ଆପର୍ଣଙ୍କ ହାତଦେର ରଖନ୍ତୁ
ମାମଲାର ସମ୍ପୁର୍ଣ$ ଇତହାସବବରର୍ଣୀ ପାଆନ୍ତୁ
ଆପ୍ ର୍ଣଙ୍କର ବଚାରଆଦେ ଶଗୁଡକ ଦେ ଖନ୍ତୁ
ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରସର ସ୍ଥିାନ ନର୍ଦ୍ଧ$ାରକ ପାଆନ୍ତୁ
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ.ଏନ୍ .ଆର୍ କ୍ରମକ ସଂଖ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ / ସହାୟତା ଦେର ମାମଲା ଦେଖାଜନ୍ତୁ
(https://services.ecourts.gov.in/ ର୍ୟୁ ସ.ଏନ୍ .ଆର୍ ନମ୍ବର ପାଆନ୍ତୁ)
QR ( କ୍ୟୁ ୍ୟ. ଆର. ) ଦେକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ ବ୍ୟବହାର କର ମାମଲା ର ସ୍ଥିତ ପାଆନ୍ତୁ
(http://services.ecourts.gov.in/) ର୍ୟୁ କ୍ୟୁ ୍ୟ. ଆର. ଦେକାଡ୍ ପାଆନ୍ତୁ ।
ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା/ ାଖଲ ସଂଖ୍ୟା/ଏଫ୍ .ଆଇ.ଆର୍ ସଂଖ୍ୟା/ପକ୍ଷ ନାମ/ଓକଲଙ୍କ
ନାମ/ଅଧନୟମ/ମାମଲା ପ୍ରକାର ଈତ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କର ମାମଲା ସ୍ଥିତ ପାଆନ୍ତୁ ।
କଜ୍ ଲଷ୍ଟ୍ (ମାମଲା ତାଲକା) ପାଆନ୍ତୁ
"ଦେମା ମାମଲା" (My Cases) ବକଳ୍ପଦେର ଆପର୍ଣଙ୍କ ମାମଲା ଗୁଡକ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତୁ
"ଦେମା ମାମଲା" (My Cases) ଦେର “ଆଜର ମାମଲା” ଗୁଡକ ସମ୍ବନ୍ଧଦେର ସତକ$ ପାଆନ୍ତୁ
କ୍ୟାଦେଲଣ୍ଡର୍ ବକଳ୍ପ ପାଆନ୍ତୁ
ଡାଉନଦେଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ

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

