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English മലയാളം

“eCourts Services” -

The Mobile Application.
“ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ്” -
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷൻ.

Have you ever dreamt of having all your
case status in your hands that too 24*7?
The dream has come true with the
e-Courts services mobile App. Now
anyone can access the case status,
court orders, cause list through their
mobile phone without physically going
to the concerned court complex.
e-Committee, Supreme Court of India
released a mobile application in the
name “eCourts Services” for the benefit
of the Litigants, Lawyers,law firms,
Police, Government Agencies and other
Institutional Litigants.

നി�ള�െട േകസ് വ�ചാരണ വ�വര�ൾ
എ�ാം നി�ള�െട വ�രൽത���ൽ
ലഭ�മാക�െമ�� നി�ൾ എേ�ാെഴ�ില�ം
സ��ം ക�ി��േ�ാ? ഇ-േകാർ�്
സർവ�സസ് െമാൈബൽ ആ��ല�െട ഈ
സ��ം സാ�ാത്കരി��രി����.
ബ�െ�� േകാടതി സമ��യ�ിേല�്
േനരി�് േപാകാെത തെ� ആർ��ം േകസ്
വ�ചാരണ വ�വര�ൾ, േകാടതി
ഉ�രവ�കൾ, േകസ് ല��് എ�ിവ
െമാൈബൽ േഫാണില�െട ലഭ�മാക�ം.
വ�വഹാരികൾ, അഭിഭാഷകർ, നിയമ
�ാപന�ൾ, േപാല�സ്, സർ�ാർ
ഏജൻസ�കൾ, മ�് �ാപന�ൾ
എ�ിവര�െട ഉപേയാഗ�ിനായ�
“ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ്” എ� േപരിൽ
ഒര� െമാൈബൽ ആ��േ�ഷൻ സ��പ�ം
േകാടതിയ�െട ഇ-ക�ി�ി
ലഭ�മാ�ിയ����്.

The mobile application comes with
options like the searching case with
CNR number, searching case status
using case number, Filing number, Party
Names, FIR number, Advocate details,
Acts, case type. You can also view the
Case History, Diary of a case, Cause list,
transfer details of the case, Order and
Judgment all free of cost. through the
e-Courts mobile App. You can download
it from Google play store like any other
app for android phones and Apple app

സ� എൻ ആർ ന�ർ , േകസ് ന�ർ , േകസ്
�ാ�സ്, ഫയല�ംഗ് ന�ർ, ക��കള�െട
േപര്, എഫ് ഐ ആർ ന�ർ,
അഭിഭാഷകര�െട വ�വര�ൾ, നിയമ�ൾ,
േകസ് ൈ��് എ�ിവ ഉപേയാഗി���
േകസ് തിരയൽ ഓപ്ഷന�കളാണ് ഈ
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷനിൽ ഉ�ത്.
നി�ൾ�് േകസ് ചരി�തം, ഒര� േകസ�െ�
ഡയറി, േകസ് ല��്, േകസ�െ� േകാടതി
മാ� വ�ശദാംശ�ൾ, ഉ�രവ�കള�ം വ�ധ�
ന�ായ�ള�ം ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ്
െമാൈബൽ ആ�് വഴ� െസൗജന�മായ�
കാണാനാവ�ം. ആൻേ�ഡായ�ഡ്
േഫാണ�കൾ�ായ�� മേ�െതാര�
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store for iPhone, iPad devices. The
download link provided in the official
e-Committee website
https://ecommitteesci.gov.in from
where you can also download.

ആ��േ�ഷന�ം ഐേഫാൺ, ഐപാഡ്
ഉപകരണ�ൾ�ായ�� ആ��ൾ ആ�്
േ�ാറ�ം േപാെല നി�ൾ�് ഇത് Google
േ� േ�ാറിൽ നി�് download െച�ാൻ
കഴ�യ�ം. ഇ-ക�ി�ിയ�െട ഔേദ�ാഗിക
െവബ്ൈസ�ായ

https://ecommitteesci.gov.in ൽ നി�് ഇത്
െഡൗൺ േലാഡ് െച�ാവ��താണ്.

All the ecourts services are available
under the ecourts mobile app with one
added advantage in the eCourts mobile
App that it can be customized using My
cases option available in it is equivalent
to a digital diary for an advocate/
litigant. Using ‘My Cases’ one can add
the personal case numbers and can get
automatic updates. It is also useful for
litigants, firms,companies or
organization having multiple cases in
different Courts at different places. In
‘My Cases’ one can add his personiled
list of cases and get all updates
through the e-Courts mobile
application. It is no doubt the e-Courts
Services mobile App, your personilised
digital case diary with all the case
details are available in your
hands(set)24*7 free of cost.

എ�ാ ഇ-േകാർ�് േസവന�ള�ം
ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷനിൽ ഒര� ക�ട�ീഴ�ൽ
ലഭ�മാണ്. ആ��െല My Cases ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് ഒര� ഉപേയാ�ാവ�ന� തെ�
േകസ�കൾ ഡ�ജി�ൽ ഡയറി േപാെല
ഇ�ാന�സൃതം �കമീകരി�ാവ��താണ്.
“My Cases” ഓപ്ഷനിൽ ഒരാൾ�്
വ��ിഗത േകസ് ന�റ�കൾ േചർ�ാന�ം
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷൻ വഴ�
ഓേ�ാമാ�ി�് അപ് േഡ��കൾ ലഭി�ാന�ം
കഴ�യ�ം. വ�വ�ധ �ല�ളിൽ വ�വ�ധ
േകാടതികളിൽ ഒ�ിലധ�കം
േകസ�കള�� വ�വഹാരികൾ,
�ാപന�ൾ, ക�നികൾ അെ��ിൽ
ഓർഗൈനേസഷൻ എ�ിവ�് ഇത്
ഉപേയാഗ�പദമാണ്. 24 * 7 മണി��റ�ം
ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ് െമാൈബൽ
ആ�് വഴ� നി�ള�െട േകസ�കള�െട എ�ാ
വ�ശദാംശ�ള�മ�� നി�ള�െട
വ��ിഗത ഡ�ജി�ൽ േകസ് ഡയറി
നി�ള�െട െമാൈബല�ൽ ലഭ�മാക���.
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1. How To Install “eCourts Services”
Mobile App:

1.1.Download from the e-Court website

shortcut link

1.2.Download from the Google Store /

Apple store

1. “ഇേകാർ�്സ് േസവന�ൾ” െമാൈബൽ

ആ��േ�ഷൻ വഴ� എ�െന ഇൻ�ാൾ

െച�ാം:

1.1. ഇ-േകാർ�് െവബ് ൈസ�് ല��ിൽ നി�്

ഡൗൺേലാഡ� െച�ാം.

1.2. ഗ�ഗിൾ േ�ാർ / ആ��ൾ േ�ാറിൽ നി�്

െഡൗൺേലാഡ് െച�ാം.

1.1. Download from https://ecourts.gov.in
shortcut link

One can download the new

e-Courts mobile App from the Google

Play Store/ Apple iTunes Stores. The

e-Courts website also provides a

shortcut link to download e-Courts

Services mobile app from the Google

Play Store/ Apple iTunes. On clicking

this shortcut link, you can download

from the respective Play Stores. The

mobile app download link provided in

the e-Courts web page is shown below

as screenshot hereunder. When the

installation is complete, you have to

1.1. ഇ-േകാർ�് െവബ്ൈസ�ായ
https://ecourts.gov.in ൽ നി�്
ഡൗൺേലാഡ�െച���ത്.

ഗ�ഗിൾ േ� േ�ാർ / ആ��ൾ ഐട��ൺസ്
േ�ാറ�കളിൽ നി�് പ�തിയ ഇ-േകാർ�്
െമാൈബൽ ആ�് െഡൗൺേലാഡ്
െച�ാൻ കഴ�യ�ം. ഗ�ഗിൾ േ� േ�ാർ /
ആ��ൾ ഐട��ൺസ�ൽ നി�് ഇ-േകാർ�്
േസവന�ള�െട െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷൻ െഡൗൺേലാഡ്
െച���തിന�� ല���ം ഇ-േകാർ�്സ്
െവബ്ൈസ�ിൽ നൽകിയ����്. ഈ
ല��ിൽ �ി��െച��േ�ാൾ, നി�ൾ�്
ബ�െ�� േ� േ�ാറ�കളിൽ നി�് ഈ
ആ�് െഡൗൺേലാഡ് െച�ാൻ കഴ�യ�ം.
ഇ-േകാർ�് െവബ് േപജിൽ നൽകിയ����
െമാൈബൽ അ��േ�ഷൻ ഡൗൺേലാഡ്
ല��് ഇവ�െട ���ൻേഷാ�ായ�
കാണി��രി����. ഇൻ�േലഷൻ
പ�ർ�ിയാക�േ�ാൾ “Open” �ി��
െച�ണം. അേ�ാൾ ആ��േ�ഷൻ
ത�റ��കയ�ം ഇ-േകാർ�്സ്
അ��േ�ഷന�കള�െട സ�ാഗത സ് �കീൻ
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click “open” the App, which will open up

the App and the welcome screen of the

eCourts apps appears, which is shown

in the screenshot hereunder.

ദൃശ�മാവ�കയ�ം െച��ം, അത് ഇവ�െട
സ് �കീൻേഷാ��ൽ കാണി��രി����.

1.2.Download from the Google Play
Store for android

If you have an android smartphone,

search the Google Play Store for

e-Courts Services mobile app and click

Download and then after download

click Install, then the mobile App is

installed in your android smartphone.

1.2. ഗ�ഗിൾ േ� േ�ാറിൽ നി�്
ആന്േ�ഡായ�ഡ് ആ��േ�ഷൻ
ഡൗൺേലാഡ�െച��ക

നി�ൾ�് ഒര� �ാർ�് േഫാൺ ഉെ��ിൽ,

ഇ-േകാർ�് േസവന�ള�െട െമാൈബൽ

അ��േ�ഷനായ� േ�ാറിൽ തിരയ�ക.,

ഡൗൺേലാഡ് �ി��െച��ക.

ആ��േ�ഷൻ ഡൗൺേലാഡ�

െചയ് തതിന�േശഷം ഇൻ�ാൾ

�ി��െച��ക. അേതാെട നി�ള�െട

Android �ാർ�് േഫാണിൽ െമാൈബൽ

ആ��േ�ഷൻ ഇൻ�ാൾ െച�െ�ട���.
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.3. Download directly from the Apple
Store for iPhone/iPad.

If you have an Apple iPhone,

search the Apple Store for “eCourts

Services mobile app” and click

Download and then after download

click Install. Then the mobile App is

installed in your Apple iPhone. Similarly,

for iPad eCourts Services mobile app is

available, which can be downloaded and

installed on iPad.

3. IPhone / iPad- നായ� Apple േ�ാറിൽ നി�്
േനരി�് ഡൗൺേലാഡ�െച��ക.

നി�ൾ�് ഒര� ആ��ൾ ഐ-േഫാൺ
ഉെ��ിൽ, “ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ്
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷനായ�” ആ��ൾ
േ�ാറിൽ തിരയ�ക. െഡൗൺേലാഡ്
�ി��െച��ക. ത�ടർ�് െഡൗൺേലാഡ്
െച� േശഷം “ഇൻ�ാൾ“ �ി��െച��ക.
ഇേതാെട നി�ള�െട ആ��ൾ
ഐ-േഫാണിൽ െമാൈബൽ
അ��േ�ഷൻ ഇൻ�ാൾ െച�െ���
കഴ���. അത�േപാെല, ഐപാഡ�ന�
േവ�ിയ�ം ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ്
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷൻ ലഭ�മാണ്.
അത് ഐപാഡ�ൽ െഡൗൺേലാഡ് െച�്
ഇൻ�ാൾ െച�ാൻ സാധ���ം.
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2.Configure the e-Courts App:

The current version of the e-Courts

mobile App provides services under

three heads;

(a) High Court

(b) District Court

(c) Both.

2. ഇ-േകാർ�് ആ�് �കമീകരണ�ൾ:

ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ ആ��െ�
നിലവ�െല പതി��ൽ മ��് രീതിയ�ൽ
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�����്:

(എ) ൈഹേ�ാടതി
(ബ�) ജി�ാ േകാടതി
(സ�) ര��ം

In the e-Courts mobile App, you can

configure the App to access the cases

of District Court or High Court or Both.

For that, you need to select the

Configure option from the menu list by

clicking on the icon. You can configure

ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ ആ��ൽ ജി�ാ
േകാടതികളിെല മാ�തേമാ,
ൈഹേ�ാടതിയ�െല മാ�തേമാ ഇവ
ര�ിെലയ�ം േകസ�കൾ ഒര�മിേ�ാ
ലഭ�മാ���തിനായ� ട� ആ��േ�ഷൻ
�കമീകരി�ാൻ നി�ൾ�് സാധ���ം.
അതിനായ� നി�ൾ െമന� ല���ൽ നി�്
േകാൺഫ�ഗർ ഓപ്ഷൻ തിരെ�ട���ക.
അതിൽ “ൈഹേ�ാർ�്” എ� േറഡ�േയാ
ബ�ണിൽ �ി��െച�്
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your mobile App to access the services

of the High Court by clicking on the

radio button “High Court”. You can

configure your mobile App to access

the services of District Court by

clicking on the radio button “District

Court”. And if you want to access

services of both High Courts and

District Courts, you can click on the

radio button “Both.”

ൈഹേ�ാടതിയ�െട േസവന�ൾ
ലഭ�മാ���തിന�ം, “ഡ����ക്�് േകാർ�്”
എ� േറഡ�േയാ ബ�ണിൽ �ി��െച�്
ജി�ാ േകാടതിയ�െട േസവന�ൾ
ലഭ�മാ���തിന�ം നി�ള�െട
െമാൈബൽ ആ�് �കമീകരി�ാൻ കഴ�യ�ം.
നി�ൾ�് ൈഹേ�ാടതികള�െടയ�ം
ജി�ാ േകാടതികള�െടയ�ം േസവന�ൾ
ഒേര സമയം ലഭ�മാകണെമ�ിൽ “േബാ�്
(Both)” എ� േറഡ�േയാ ബ�ണിൽ
�ി��െച�ാം.

3. eCourts mobile App in 6 Indian
Languages (coming soon):

The latest version of e-courts Mobile

App, which is under testing, will be

made available in English and six

Regional languages. The screenshots of

the e-Courts App in the six regional

languages is appended hereunder to

feed the curiosity of the regular users.

Hindi,Marathi,Tamil,Kannada,Gujarathi,T

elugu

3. 6 ഇ��ൻ ഭാഷകളിൽ ഇേകാർ�്സ്
െമാൈബൽ അ��േ�ഷൻ (ഉടൻ വര���):

പരീ�ണ�ില�രി��� ഇ-േകാർ�്സ്
െമാൈബൽ ആ��െ� ഏ�വ�ം പ�തിയ
പതി�് ഇം�ീഷ�ല�ം ഹി�ി, മറാ�ി, തമിഴ്,
ക�ഡ, ഗ�ജറാ�ി, െതല��് എ�ി�െന
ആറ് �പാേദശിക ഭാഷകളില�ം ലഭ�മാ��ം.
ഈ ആറ് �പാേദശിക ഭാഷകളിെല
ഇ-േകാർ�്സ് ആ��െ� ���ൻേഷാ��കൾ
ഉപേയാ�ാ�ള�െട ജി�ാസെയ
പരിേപാഷ������തിനായ� ഇവ�െട
േചർ����.

ഹി�ി
മറാ�ി
തമിഴ്
ക�ഡ
ഗ�ജറാ�ി
െതല��്
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Hindi

Marathi

Tamil

Kannada

Gujarati

Telugu

4.Must know Basic Icons of eCourts
Services mobile app :

4. ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷെ� നിർബ�മായ�ം
അറി�ിരിേ�� അട��ാന
ഐ�ണ�കൾ:

4.1.Welcome page of the eCourts mobile
application

4.1. ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷെ� സ�ാഗത േപജ്

4.2.Menu list icons

If you click on the shown three-line

icon, it will show the complete menu list

of the eCourts mobile App.

4.2. െമന� പ��ക ഐ�ണ�കൾ:

കാണി��രി��� ���ൻ േഷാ��െല ഏ�വ�ം
മ�കളിൽ ഉ� മ��� വരയ�ൽ (�തീ-ൈലൻ
ഐ�ണിൽ) നി�ൾ
�ി��െച��കയാെണ�ിൽ, ഇ-േകാർ�്സ്
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷെ� പ�ർ�
െമന� പ��ക കാണി��ം.
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4.3. District Court / High Court case
details:

You can Configure the mobile App for

District Court case or High Court or

Both  District Court and High Court.

4.3. ജി�ാ േകാടതി / ൈഹേ�ാടതി േകസ്

വ�ശദാംശ�ൾ:

ഇ-േകാർ�് െമാൈബൽ ആ�് ജി�ാ

േകാടതി േകസ് വ�വര�ൾ മാ�തേമാ,

ൈഹേ�ാടതി േകസ് വ�വര�ൾ മാ�തേമാ

ഇവ ര��ം ഒര�മിേ�ാ ലഭ�മാ���

രീതിയ�േലാ നി�ൾ�് �കമീകരി�ാം.

4.4. Main menu options :
i. CNR search ;ii Case Status (search);
iii. Cause list; iv. My cases options.

4.4. �പധാന െമന� ഓപ്ഷന�കൾ:

i. സ� എൻ ആർ ഉപേയാഗി�് േകസ്

തിരയൽ ;

ii േകസ് നില (തിരയൽ );

iii. േകസ് ല��്;

iv. “My Cases” ഓപ്ഷൻ .
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4.5. CNR Search :

Using the CNR icon, you can search the

status of the Case using CNR number

4.5. സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി�് േകസ്
തിരയൽ :

സ� എൻ ആർ ഐ�ണിൽ �ി�് െച�്
നി�ൾ�് സ� എൻ ആർ ന�ർ 
ഉപേയാഗി�് േകസ�െ� തൽ��തി
തിരയാൻ  കഴ�യ�ം

4.6. Case Status Search:

Using Case status option one can
explore the case status using the
following nine search options

Case Number            Party Name

Filing number            FIR

Advocate                   Act.

Case Type                 Caveat

Pre Trial Application

4.6. േകസ് �ാ�സ് തിരയൽ:

േകസ് �ാ�സ് ഓപ്ഷനിൽ ഒ�ത്

രീതിയ�ൽ േകസ�െ� തൽ ��തി

കെ��ാ ൻ സാധ���ം.

1. േകസ് ന�ർ

2. പാർ��യ�െട േപര്

3. ഫയല�ംഗ് ന�ർ

4. എഫ്.ഐ. ആർ.

5. അഭിഭാഷകെ� േപര്

6. നിയമം.

7. േകസ് തരം

8. േകവ�യ�്

9. �പ� �ടയൽ ആ��േ�ഷൻ
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4.7. Cause List :

Using this icon, one can view the Cause

List of any Court.

4.7. േകസ് (േകാസ്) ല��് :

ഏത് േകാടതിയ�െടയ�ം േകസ്

ല��്(േകാസ് ല��്) ഈ ഐ�ൺ

ഉപേയാഗി�് കാണാനാക�ം.

4.8. My cases :

You can save your Personalized list of

cases under this “My Cases” option.

4.8. ൈമ േകസസ് (My Cases):

ൈമ േകസസ് (My Cases) എ� ഈ

ഓപ്ഷനിൽ വ��ിഗതമായ� നി�ൾ

തിരെ�ട�� േകസ�കള�െട പ��ക

േസവ് െച�് സ����ാൻ കഴ�യ�ം.

4.9. My cases Date wise/ District wise
:

My cases are displayed in two modes

Date wise / District wise. You can

choose whichever display mode you

want.

4.9. ൈമ േകസസ്(My Cases): തീയതി

തിരി�്/ജി� തിരി�്:

ൈമ േകസസ് (My Cases) ഓപ്ഷനിൽ

തീയതി അന�സരിേ�ാ/ ജി� തിരിേ�ാ ഉ�

ര�് രീതിയ�ൽ േകസ�കൾ �പദർശി����ം.

നി�ൾ�് ആവശ�മ�� �പദർശന രീതി

തിരെ�ട��ാം
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4.10. Calendar option :

The calendar option displays the Cases

in the Calendar format.

4.10. കല�ർ ഓപ്ഷൻ:

കല�ർ ഓപ് ഷനിൽ േകസ�കൾ ഒര�

കല�റിെ� രീതിയ�ൽ ലഭ�മാ����.

4.11. Refresh button:

Once this icon is clicked, it will update

the data.

4.11. റിെ�ഫഷ് ബ�ൺ:
ഈ ഐ�ൺ �ി��െചയ് താൽ ഡാ�

അപ് േഡ��െച��ം.

4.12. Search option under My cases:

The search box under the My cases will

help you search within your My cases

list.

4.12. ൈമ േകസസ�െല തിരയൽ ഓപ്ഷൻ:

ൈമ േകസസ് (My Cases) ഓപ്ഷനിെല

തിര��ൽ േബാ�് ൈമ േകസസ് (My Cases)

പ��കയ�ൽ േചർ� േകസ�കൾ���ിൽ

തിരയാൻ സഹായ���ം.
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4.3. QR Code:

QR Code, a particular case is available

under Case history in the mobile App

for every Case.

4.3. ക��. ആർ. േകാഡ്:

ഓേരാ േകസ�െ�യ�ം ക��. ആർ (QR)

േകാഡ് െമാൈബൽ ആ��േ�ഷനിൽ

അതത� േകസ�െ� ചരി�ത
വ�ശദാംശ�ളിൽ (േകസ് ഹി�റിയ�ൽ)
ലഭ�മാണ്.

4.14. Scan QR Code –

The QR Code got from the mobile

phone can be pasted in case bundle,

and it can be easily scanned using this

Scan QR code option inbuilt in the

mobile App to know the status of

Particular Case.

4.14. ക��. ആർ.  േകാഡ് �ാൻ െച��ക-
െമാൈബൽ േഫാണിൽ നി�് ലഭി���
ക��ആർ േകാഡ് േകസ് െക��ൽ
പതി���ാൽ, െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിൽ ഉൾെ�ട��ിയ ക��ആർ
േകാഡ് �ാൻ െച���തിന�� ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് ക��ആർ േകാഡ്
എള���ിൽ �ാൻ െച�് ആ േകസ�െ�
തൽ ��തി എള���ിൽ അറിയാൻ

കഴ�യ�ം.
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4.5. IA details:

One can get the IA details under Case

History if the concerned Court enters it.

4.5. ഇട�ാല ഹർ�ികള�െട(IA)

വ�ശദാംശ�ൾ:

ഒര� േകസ�മായ� ബ�െ�� ഇട�ാല
ഹർ�ികള�െട വ�വര�ൾ ട� വ�വര�ൾ
േകാടതിയ�ൽ നി�് ലഭ�മാ�ിയ����്
എ�ിൽ േകസ് ചരി�ത�ിെ� കീഴ�െല ഈ
ഓപ്ഷനിൽ കി��ം.

4.16. Transfer details :

One can get the transfer details of the

Case from one Court to another

through the mobile App.

4.16. േകസ�െ� േകാടതിമാ�

വ�ശദാംശ�ൾ:
ഒര� േകാടതിയ�ൽ നി�് ഒര� േകസ് മ�്
േകാടതിയ�േല�� മാറിയതിെ�
വ�ശദാംശ�ൾ െമാൈബൽ ആ�് വഴ�
ലഭി��ം.
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4.17.Subordinate Court Information:

In Case of appeals, the Subordinate

Court information is available.

4.17. കീഴ് േ�ാടതി വ�ശദാംശ�ൾ:

അ��ൽ േകസ�ൽ, സേബാർഡ�േന�്
േകാടതി വ�വര�ൾ ആ��ൽ ലഭ�മാണ്.

4.18.Case History

Under case history, one can get the
complete details of a case under the
following head

Case Details;

Case status,

QR code,

Petitioner and Advocates

Respondent and advocates

Acts

History of Case hearing

Final order/Judgments

4.18. േകസ് ചരി�തം

ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒര� േകസ�െ� ചരി�ത
വഴ��ാരയ�െട മ�ഴ�വൻ വ�വര�ള�ം
ഇനി�റയ�� തലെ���കളിൽ ലഭ�മാണ്:

േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ;
േകസ് നില,
QR േകാഡ്,
പരാതി�ാരന�ം അഭിഭാഷകര�ം
എതിർക��കള�ം അഭിഭാഷകര�ം
നിയമ�ൾ
േകസ് ഹിയറിംഗിെ� ചരി�തം
അ�ിമ ഉ�രവ് / വ�ധ�ന�ായ�ൾ
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5. Get Complete Case History
through e-Courts services mobile
App

5. ഇ-േകാർ�് സർവ�സസ് െമാൈബൽ

ആ�് വഴ� േകസ�െ� പ�ർ� ചരി�തം
ലഭി��ം.

6. Search cases option

Under the ecourts mobile app there are

two main search menus

(I) CNR search ;

(ii )Case Status (search);

Let us see one by one hereunder.

6. േകസ�കൾ തിരയ��തിന�� ഓപ്ഷൻ

ഇ-േകാർട്സ് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷനിൽ ര�് �പധാന േകസ്
തിര��ൽ െമന� ഉ�്:
(I) സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി���
േകസ് തിരയൽ;
(ii) േകസ് �ാ�സ് (തിരയൽ);
ഇവ  ഓേരാ�ായ� പരിചയെ�ടാം

7.Search Cases Using CNR Number
Search by CNR number is the quickest
way to get case details in your phone
using the mobile App. Do you want to
know what is CNR number, then kindly
keep reading.

7. സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി���
േകസ�കൾ തിരയൽ.
െമാൈബൽ അ��േ�ഷൻ
ഉപേയാഗി�് നി�ള�െട േഫാണിൽ
േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ േനട��തിന��
അതിേവഗ മാർഗമാണ് സ� എൻ ആർ
ന�ർ ഉപേയാഗി�് തിരയ��ത്.
സ� എൻ ആർ ന�ർ എ�ാെണ�്
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അറിയാൻ നി�ൾ താ�ര�െ�ട���
എ�ിൽ ദയവായ� വായന ത�ടര�ക.

7.1.What is CNR number :

The CNR means Case Number Record.

CNR is a unique 16 digit number given

to all cases. To put it in short, it is the

unique case identity number by which

any Case can be identified. CNR is

assigned to each Case filed through

Case Information System. It’s just like

the PNR number used in train tickets.

Anyone can trace his Case at High Court

and District Court with CNR number,

which is unique 16 digit CNR number.

7.1. എ�ാണ് സ� എൻ ആർ ന�ർ:
സ� എൻ ആർ എ�ാൽ േകസ് ന�ർ
െറേ�ാർഡ് എ�ാണ്
അർ�മാ���ത്. എ�ാ
േകസ�കൾ ��ം നൽകിയ�രി���
സവ�േശഷമായ 16 അ� ന�റാണ്
സ� എൻ ആർ. ച�ര���ിൽ, ഏത്
േകസ�ം തിരി�റിയാൻ കഴ�യ��
�പേത�ക േകസ് ഐഡ�ി�ി ന�റാണ്
ഇത്. േകസ് ഇൻഫർേമഷൻ സ��ം വഴ�
ഫയൽ െച��� ഓേരാ േകസ�ല�ം
സ�എൻ ആർ നൽകെ�ട���. െ�ടയ�ൻ
ട����കളിൽ ഉപേയാഗി���
പ� എൻ ആർ ന�ർ േപാെലയാണ് ഇത്.
ൈഹേ�ാടതിയ�ല�ം ജി�ാ
േകാടതിയ�ല�ം ആർ��ം ഈ 16 അ�
സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി�്
േകസ് വ�വര�ൾ കെ��ാനാക�ം.

CNR (16 digits) contains

(State code) (District

code) (Establishment

code) (Case filing

number)(Filing year)

(JK) (AN) (01)

(000638)

(2017)

16 അ� സ�എൻആർ
ന�റിൽഅട�ിയ�രി��
� വ�വര�ൾ

(േ��് േകാഡ്) (ജി�ാ
േകാഡ്) (എ�ാ��െ�ൻറ്
േകാഡ്) (േകസ് ഫയല�ംഗ്
ന�ർ) (ഫയല�ംഗ് വർഷം)

(JK) (AN)
(01)
(000638)
(2017)
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The example of CNR number from
various states( Punjab, Meghalaya, Tamil
Nadu) are given hereunder for clear
understanding

വ��മായ ധാരണ�ായ� വ�വ�ധ
സം�ാന�ളിൽ നി��� (പ�ാബ്,
േമഘാലയ, തമിഴ് നാട്) സ�എൻആർ
ന�റിെ� ഉദാഹരണ�ൾ ഇവ�െട
നൽകിയ�രി����

7.2. How to know Your CNR number :

A litigant /advocate or anyone can get
the CNR for every Case in two ways

(I)From the eCourts Services mobile

App;

(ii) From the e-Courts service’s website

link.

7.2. നി�ള�െട സ� എൻ ആർ ന�ർ 
എ�െന അറിയാം:
ഒര� വ�വഹാരി / അഭിഭാഷകൻ
അെ��ിൽ ആർ��ം ഓേരാ േകസ�ല�ം
ര�് തര�ിൽ സ� എൻ ആർന�ർ
ലഭി��ം
(I) ഇേകാർ�്സ് േസവന�ള�െട
െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിൽ നി�്;
(ii) ഇേകാർ�്സ് േസവന�ള�െട
െവബ് ൈസ�് ല��ിൽ നി�്.
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7.3.How to Get the CNR number
from the e-Courts mobile App:

To get the CNR number, you should

have the particulars of District, Court

name and anyone particular like Case

number or Filing number or Name of

Parties etc. Let us see step by step

process how to get the CNR number

from the e-Courts mobile App using the

case number.Example: How to find the

CNR number for OS 50/2017 of Sub

court, Avinashi, Tiruppur District, Tamil

Nadu.

7.3.ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിൽ നി�് സ�എൻആർ
ന�ർ ലഭി���ത്:
സ� എൻ ആർ ന�ർ ലഭി���തിന്,
നി�ൾ �് ജി�, േകാടതിയ�െട േപര്,
േകസ് ന�ർ , ഫയല�ംഗ് ന�ർ 
അെ��ിൽ പാർ��കള�െട േപര്
ത�ട�ിയ വ�ശദാംശ�ൾ 
ഉ�ായ�രി�ണം. ഈ േകാർ�്
െമാൈബൽ ആ��ൽ നി��ം േകസ്
ന�ർ ഉപേയാഗി�് സ� എൻ ആർ ന�ർ 
എ�െന േനടാെമ�് ഘ�ം
ഘ�മായ�� �പ�കിയ നമ��് േനാ�ാം.
ഉദാഹരണം: തമിഴ് നാ��െല തിര���ർ
ജി�യ�െല അവ�നാശി, സബ്
േകാടതിയ�െട ഒ.എസ് 50/2017 ന��
സ�എൻആർ ന�ർ എ�െന
കെ��ാം.

Step 1: Go to the e-Courts services
mobile App.

Step 2: Select Case status from the
main menu.

Step 3:

ഘ�ം 1: ഇ-േകാർ�് േസവന�ള�െട
െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിേല�്
േപാക�ക.
ഘ�ം 2: �പധാന െമന�വ�ൽ നി�് േകസ്
�ാ�സ്  തിരെ�ട���ക.
ഘ�ം 3:

Click Case Status
Select State, District-

Select Case number option

Select the Case Type

Fill up the Case number

േകസ് �ാ�സ് �ി�� െച��ക
സം�ാനം -  ജി� തിരെ�ട���ക,
േകസ് ന�ർ ഓപ്ഷൻ
തിരെ�ട���ക
േകസ് ൈട�് തിരെ�ട���ക
േകസ് ന�ർ പ�രി����ക
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Fill up the year

Click Go

Click on the court name then the
case details will appear.

Click on the case number

(OS/50/2017) which is underlined
and shown in blue colour

The Case details will appear
along with the CNR number.

The steps screenshots are
appended herewith for ready
reference

വർഷം പ�രി����ക
‘േഗാ’ �ി��െച��ക
േകാടതിയ�െട േപരിൽ �ി��െച��ക,
ത�ടർ�് േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ
ദൃശ�മാക�ം.
ബ�െ�� േകസ് ന�റിൽ
�ി��െച��ക
േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ സ� എൻ ആർ
ന�റിെനാ�ം ദൃശ�മാക�ം.
ഇവ�െട OS 50 / 2017എ�് േകസ്
അട�വരയ��് നീലനിറ�ിൽ
കാണി�����്. െറഡ� റഫറൻസ�നായ�
െ���കള�െട ���ൻേഷാ��കൾ
ഇവ�െട േചർ�ിരി����.

20



7.4. How to search Cases using CNR
number

Now let us see how to get search case

status using CNR number

Step 1: Click CNR icon on the mobile App

Step 2: Enter CNR number

Step 3: Click the SEARCH button

Step 4: The CASE HISTORY displays •

Case Details • Case Status • Petitioner &

Advocate details • Respondent and

Advocate details • Acts details • FIR

details • History of case hearing • Final

Orders/Judgments

7.4. സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി�്
േകസ�കൾ  തിരയ��െത�െന:
സ� എൻ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി�്
തിരയൽ േകസ് �ാ�സ് എ�െന
ലഭ�മാക�െമ�് േനാ�ാം
ഘ�ം 1: െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിെല
സ� എൻ ആർ ഐ�ൺ �ി��െച��ക
ഘ�ം 2: സ� എൻ ആർ ന�ർ നൽക�ക
ഘ�ം 3: തിരയൽ ബ�ൺ �ി��െച��ക
ഘ�ം 4: േകസ് ചരി�തം
�പദർശി������ • േകസ്
വ�ശദാംശ�ൾ • േകസ് �ാ�സ് •
െപ�ീഷണറ�െടയ�ം
അഭിഭാഷകെ�യ�ം വ�ശദാംശ�ൾ •
എതിർക��യ�െടയ�ം
അഭിഭാഷകെ�യ�ം വ�ശദാംശ�ൾ •
ബ�െ�� നിയമ�ള�െട
വ�ശദാംശ�ൾ • എഫ് ഐആർ
വ�ശദാംശ�ൾ• േകസ് ഹിയറിംഗിെ�
ചരി�തം • അ�ിമ ഉ�രവ�കൾ /
വ�ധ�കൾ
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Step 5: Click on the Heading “Case

Details”

Step 6: It will show the case details,

including the CNR number.

(The step 1 to 6 screenshots are shown

herewith for ready reference)

ഘ�ം 5: “േകസ് ഡ�ൈ�ൽസ്” എ�
ശീർഷക�ിൽ �ി��െച��ക
ഘ�ം 6: ഇത് സ� എൻ ആർ ന�ർ
ഉൾെ�െടയ�� േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ
കാണി��ം.
( ഘ�ം 1 മ�തൽ 6 വെര ���ൻേഷാ��കൾ
ഇവ�െട കാണി��രി����)

8. Search Case Status: Using Various
Options.

Search your Case Status with seven

known options

(i) Case Number

8. വ�വ�ധ ഓപ്ഷന�കൾ
ഉപേയാഗി��െകാ�് േകസ് �ാ�സ്
തിരയ��ത്.
ഏഴ് ഓപ്ഷന�കൾ ഉപേയാഗി�്
നി�ള�െട േകസ് �ാ�സ്
തിരയാവ��താണ്.
(i) േകസ് ന�ർ
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(ii) Filing number

(iii) Advocate

(iv) Case Type

(v)  Party Name

(vi) FIR number

(vii) Act

(viii) Pre Trial Application

(ix) Caveat.

If a person does not know the CNR

number, then the search can be done

using any one of the options Now let us

see the first option under Case status,

i.e. using case number option.

(ii) ഫയല�ംഗ് ന�ർ
(iii) അഭിഭാഷകൻ
(iv) േകസ് ൈട�്
(v) ക��യ�െട േപര്
(vi) FIR ന�ർ
(vii) ആക്�്
(viii) �പ� �ടയൽ അ��േ�ഷൻ
(ix) േകവ�യ�്.
ഒര� വ��ി�് സ� എൻ ആർ ന�ർ 
അറിയ�െ��ിൽ , ഏെത�ില�ം
ഓപ്ഷന�കൾ ഉപേയാഗി�് തിരയൽ 
നട�ാം. ഇേ�ാൾ േകസ് �ാ�സ�ന�
കീഴ�ല�� ആദ� ഓപ്ഷൻ അതായത്
േകസ് ന�ർ ഓപ്ഷൻ 

ഉപേയാഗി���ത്.

Click CASE STATUS on the mobile app-->
Select State, District --> Click on
any one of the options--> Respective form

will open up --> Fill up the

particulars -->the list of cases is displayed

--> If the case number is

െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിൽ CASE
STATUS �ി��െച��ക -> സം�ാനം,
ജി� തിരെ�ട���ക -> ഏെത�ില�ം
ഓപ്ഷന�കൾ �ി��െച��ക ->
ബ�െ�� േഫാം ത�റ��ം ->
വ�ശദാംശ�ൾ പ�രി����ക ->
േകസ�കള�െട പ��ക ദൃശ�മാക�ം ->
േകസ് ന�ർ �ി�� െചയ് താൽ േകസ്
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clicked it will further expand into Case

history --> click on the headings which

will further open up the details.

ചരി�തം ദൃശ�മാക��� -> മ�്
തലെ���കളിൽ �ി�്െച�ാൽ
വ�ശദാംശ�ൾ ക�ട�തൽ 
ലഭ�മാക��താണ്.

8.1 Viewing case status using Case
number option
Now let us see the first option under
case status, i.e. using case number
option “e-Courts services” of the
Mobile application

Step 1: Click case status from the
e-Courts menu
Step 2: Select the State and District

Step 3: Click the case number option

Step 4: when you click the case

number option, it will open up the

form as shown here and fill up the

details

• Court complex

• Case Type

• Case number

• Year

Step 5: Click Go after filling the

details

Step 6: The Total number of cases is

displayed

8.1 േകസ് ന�ർ ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
േകസ് നില കാണൽ.
േകസ് �ാ�സ�ന് കീഴ�ല�� ആദ�
ഓപ്ഷൻ നമ��് േനാ�ാം. അതായത്
േകസ് ന�ർ ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷനിൽ
ലഭി��� “ഇ-േകാർ�് േസവന�ൾ”.
ഘ�ം 1: ഈേകാട്സ് െമന�വ�ൽ നി�്
േകസ് �ാ�സ് �ി��െച��ക
ഘ�ം 2: സം�ാനവ�ം ജി�യ�ം
തിരെ�ട���ക
ഘ�ം 3: േകസ് ന�ർ ഓപ്ഷനിൽ
�ി��െച��ക

ഘ�ം 4: നി�ൾ േകസ് ന�ർ
ഓപ്ഷനിൽ �ി��െച��േ�ാൾ, അത്
ഇവ�െട കാണി��രി���ത�േപാെല
േഫാം ത�റ��ം. നി�ൾ
വ�ശദാംശ�ൾ  പ�രി���ണം.
> േകാർ�്  േകാം��്
>  േകസ് ൈട�്
> േകസ് ന�ർ
> വർഷം
ഘ�ം 5: വ�ശദാംശ�ൾ പ�രി���

േശഷം േഗായ�ൽ  അമർ��ക
ഘ�ം 6: ആെക േകസ�കള�െട എ�ം

�പദർശി������.
ഘ�ം 7: നാം േകസ് ന�റിൽ �ി��
െച��കയാെണ�ിൽ,അത്
താെഴ�റയ�� വ�ശദാംശ�േളാെട
െമന� ത�റ����.
(i) േകസ് വ�ശദാംശം
(ii) േകസ് �ാ�സ്
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Step 7: If we click on the Case

number it will further open up

the menu with

(i) Case Detail

(ii) Case Status

(iii) Petitioner and Advocate

(iv) Respondent and Advocate

(v)  Acts

(vi)  FIR Details

(vii) Subordinate court information

(viii)History of case hearing

(ix) Interim Orders

(x)  Final Orders / Judgement

*Every time while using the case

status option ensure that the State,

District is selected.

(iii)     ഹർജി�ാരന�ം  അഭിഭാഷകന�ം
(iv) എതിർക��യ�ം അഭിഭാഷകന�ം
(v) നിയമ�ൾ
(vi) എഫ് ഐ ആർ വ�ശദാംശ�ൾ
(vii) സേബാർഡ�േന�് േകാടതി
വ�വര�ൾ
(viii) േകസ് ഹിയറിംഗിെ� ചരി�തം
(ix) ഇട�ാല ഉ�രവ�കൾ
(x) അ�ിമ ഉ�രവ�കൾ / വ�ധ�ന�ായം

*Every time while using the case
status option ensure that the State,
District is selected.

* ഓേരാ തവണയ�ം േകസ് �ാ�സ്
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി��േ�ാൾ
സം�ാനം, ജി� എ�ിവ
തിരെ�ട��െ�ട���െവ�്
ഉറ�ാ��ക.
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8.2 Viewing case status using Filing
number option :

The second option available in case

status is using filing number

option.Click case status option -->

select State, District--> click on the

filing number option -->Select the

court complex from the drop box-->

fill up the Filing Number and Year--->

Click Go. The Case History will open

up --> on clicking the headings it will

further open up the details

8.2 ഫയല��് ന�ർ ഉപേയാഗി�്
േകസ് നില തിരയൽ:
ര�ാമെ� രീതി ഫയല��് ന�ർ
ഉപേയാഗി�് േകസ് നില
തിരയ��താണ്.

േകസ് �ാ�സ് ഓപ്ഷനിൽ
അമർ��ക → സം�ാനവ�ം ജി�യ�ം
തിരെ�ട���ക.
--> ഫയല��് ന�ർ ഓപ്ഷനിൽ
അമർ��ക
-->േ�ഡാപ് േബാ�ിൽ നി�് േകാടതി
സമ��യം തിരെ�ട���ക.
--> ഫയല��് ന�റ�ം വർഷവ�ം
പ�രി����ക.
--> േഗാ അമർ��ക. അേ�ാൾ േകസ്
ചരി�തം കാണെ�ട�ം.
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--> തലെ���കളിൽ ഓേരാ�ില�ം �ിക്
െചയതാൽ ക�ട�തൽ വ�വര�ൾ
ലഭ�മാക�ം.

8.3 Viewing case status using
Advocate option

This search option is the digital clerk

for any advocate as it does most of

the work of a clerk. For example, this

option will show how many cases are

pending in all courts in the name of

the advocate; what cases are listed

on any particular date; and what is

8.3 അഡ�േ��് ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
േകസ് നില കാണൽ.
ഈ തിരയൽ ഓപ്ഷൻ ഏെതാര�
അഭിഭാഷകെ�യ�ം ഡ�ജി�ൽ
ഗ�മ�നാണ്. കാരണം ഇത് ഒര�
ഗ�മ�െ� മി� േജാല�കള�ം െച����.
ഉദാഹരണ�ിന്, അഭിഭാഷകെ�
േപരിൽ എ�ാ േകാടതികളില�ം എ�ത
േകസ�കൾ നിലവ�ല�െ���ം;
ഏെത�ില�ം �പേത�ക തീയതിയ�ൽ
ഏെത�ാം േകസ�കൾ വ�ചാരണ��
വര���െ���ം േകസ�കള�െട ഘ�ം
എ�ാെണ��ം 24 * 7 അവര�െട
െമാൈബൽ േഫാണിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ
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the stage of the cases all in their

handsets 24*7. An advocate can use

this search option under the

following three options

(i)   Search using Advocate name

(ii)  Search using Bar code number

(iii) Search cases of a particular

advocate

listed on a specific day using Date

case list

കാണി��ം. ഇനി�റയ�� മ��്
ഓപ്ഷന�കൾ�് കീഴ�ൽ ഒര�
അഭിഭാഷകന് ഈ തിരയൽ ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴ�യ�ം
(i) അഭിഭാഷകെ� േപര് ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക
(ii) ബാർ േകാഡ് ന�ർ ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക
(iii)തീയതി േകസ് ല��് ഉപേയാഗി�് ഒര�
നിർ�ി� ദിവസ�ിൽ വ�ചാരണ�്
വര��

ഒര� �പേത�ക അഭിഭാഷകെ�
േകസ�കൾ തിരയ�ക
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8.3.1 Search by Advocate Name :

If an Advocate wanted to know how

many cases are pending in his name

or how many cases in his name is

disposed of, then all that can be got

by using this advocate name option.

For example in the screenshot

shown herewith the Advocate name

search has been done for the

advocate name “Rajappa” shows 13

pending cases in Thanjavur, Tamil

Nadu and it also shows Court wise

how many cases is pending. If the

number is clicked, it will show up the

entire list, which is expandable with

Case history.

8.3.1 അഭിഭാഷകെ� േപര് ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക:
ഒര� അഭിഭാഷകൻ, തെ� േപരിൽ എ�ത
േകസ�കൾ തീർ�് ക���െ�ടാ നായ�
നിലവ�ല��് എേ�ാ എ�ത േകസ�കൾ
തീർ�് കൽ���െ��� എേ�ാ
അറിയാൻ ആ�ഗഹി����െവ�ിൽ,
ഈ അഭിഭാഷകനാമ ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് എ�ാം ലഭി�ാനാക�ം.
ഉദാഹരണ�ിന്, ഇവ�െട
കാണി��രി��� ���ൻേഷാ��ൽ,
അഡ���് രാജ�യ�െട അഭിഭാഷക
നാമം ഉപേയാഗി�് െസർ�് െച�ത�.
അേ�ഹ�ിന് തമിഴ്നാട് ത�ാവ�രിൽ
തീർ��കൽ���ാ� 13 േകസ�കൾ
ഉെ��് കാണി����, ക�ടാെത ഓേരാ
േകാടതി തിരി�� എ�ത േകസ�കൾ
തീർ��കൽ���ാൻ ഉെ���ം
കാണി����.ന�ർ �ി��
െച��കയാെണ�ിൽ, അത് മ�ഴ�വൻ
ല���ം കാണി��ം. അത് േകസ്
ചരി�ത�ിെനാ�ം
വ�പ�ല�കരി�ാനാക�ം.
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8.3.2.Search using Barcode:

One can search using Advocate

barcode. It will display the total

cases both pending and disposed of

for all establishment in the District.

For example, the Jharkand Advocate

code search shows a total of 131

cases in the name of the Advocate

Hussain Haikal.

8.3.2. ബാർേകാഡ് ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക:

അഡ�േ��് ബാർേകാഡ് ഉപേയാഗി�്
ഒരാൾ�് തിരയാൻ കഴ�യ�ം.ഒര�
ജി�യ�െല എ�ാ
എ�ാ��െ�ൻറ്കളില�ം ക�ട� ഒര�
അഭിഭാഷകൻെറ േപരിൽ എ�ത
േകസ�കൾ നിലവ�ല��് എ��ം എ�ത
േകസ�കൾ തീർ�യാ�ി എ��ം ഇത്
കാണി����. ഉദാഹരണ�ിന്,
അഡ�േ��് ഹ�ൈസൻ ൈഹകല�െ�
േപരിൽ െമാ�ം 131 േകസ�കൾ
ജാർഖ�് അഡ�േ��് േകാഡ്
ഉപേയാഗി�് തിരയ�േ�ാൾ
കാണി����.

8.3.3 Search using Date case list (
Advocate Cause list )

If an advocate wants to know his

name wise cause list, i.e. how many

cases are coming up in the courts on

8.3.3 തീയതി േകസ് പ��ക ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക (അഡ�േ��് േകാസ് ല��്)
ഒര� അഭിഭാഷകന് അവെ� േപര്
തിരി��� േകസ് ല��് അറിയാൻ
താൽ�ര�മ�െ��ിൽ, അതായത്,
അേ�ഹ�ിെ� േപരിൽ ഏെത�ില�ം
�പേത�ക തീയതിയ�ൽ േകാടതികളിൽ
എ�ത േകസ�കൾ വര����്എ�്
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any particular date in his name, then

this Date case list option can be

used, and Advocate cause list can be

generated. The advantage in the

advocate cause list is that it will

show the listed cases on a particular

date along with the stage of the

Case.

അറിയണെമ�ിൽ, ഈ േകസ് ല��്
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�ാം. ക�ടാെത
അഭിഭാഷകെ� േകസ് ല��്
സൃ���ാന�ം കഴ�യ�ം. അഭിഭാഷക
േകസ് ല���െ� �പേയാജനം,
േകസ�കൾ ഒര� �പേത�ക തീയതിയ�ൽ
േകസ�െ� ഘ��ിെനാ�ം കാണി��ം
എ�താണ്.

8.4. Viewing case status using Case Type
option :

Click Case Type->click case type option-->

select court complex option-> Select Case

Type--> Fill up year-->Select the radio

button for pending/Disposal->click go -->

8.4. േകസ് ൈട�് ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
േകസ് �ാ�സ് കാണ�ക:
േകസ് ൈട�് �ി�് െച��ക-> േകസ്
ൈട�് ഓപ്ഷൻ �ി��െച��ക->
േകാടതി േകാം��ിെ� ഓപ്ഷൻ
തിരെ�ട���ക-> േകസ് ൈട�്
തിരെ�ട���ക-> വർഷം
പ�രി����ക->െപൻഡ�ങ്/
ഡ�േ�ാസ്ഡ് േറഡ�േയാ ബ�ൺ
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then the cases with chosen case type is

displayed-->click on the case number it will

further open up case history--> if we click

on the headings it will further expand into

details

തിരെ�ട���ക/ െഗാ
�ി��െച��ക-> ത�ടർ�്
തിരെ�ട�� േകസ�കൾ
�പദർശി������-> േകസ് ന�റിൽ
�ി��െച��ക - അത് േകസ് ചരി�തം
ക�ട�തൽ ത�റ���� -> ന�ൾ
തലെ���കളിൽ
�ി��െച��കയാെണ�ിൽ അത്
വ�ശദാംശ�ളിേല�് ക�ട�തൽ
വ�കസ�����.

In the screenshot hereunder the case type
chosen is “Appeals” hence the Appeal suit
AS is shown in the list. Similarly, by
choosing any case type, you can get the
Case type-wise list

ഇവ�െടയ�� ���ൻേഷാ��ൽ
തിരെ�ട�� േകസ് ൈട�്
“അ��ല�കൾ” ആണ്, അതിനാൽ
അ��ൽ സ���് AS പ��കയ�ൽ
കാണി��രി����. അത�േപാെല,
ഏെത�ില�ം േകസ് ൈട�്
തിരെ�ട����തില�െട, നി�ൾ�്
േകസ് തരം തിരി��� ല��് ലഭി����.

8.5 Viewing case status using Party
option:

Click Case Status--> Select
state,District-
→click Party option

-->  select court complex

8.5 പാർ�� ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�് േകസ്
തിരയ�ക.
േകസ് നില �ി�� െച��ക ->
സം�ാനം ജി� എ�ിവ
വതിരെ�ട���ക,-
->പാർ�� ഓപ്ഷൻ �ി�� െച��ക
-> േകാടതി സമ��യം
തിരെ�ട���ക
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->  Select Petitioner/ Respondent name

-->  Fill up year

→ Select the radio button for pending /

Disposal/ both →click go --> then the

number of cases with the party name is

shown → Then Click on the required case

number → The History of the Case will be

displayed.

-> ഹർജി�ാരൻ്െറ/
എതിർക��യ�െട  േപര്
തിരെ�ട���ക
-> വർഷം പ�രി����ക
-> െപൻഡ�ങ്  / ഡ�േ�ാസ്ഡ്    / both
േറഡ�േയാ ബ�ൺ തിരെ�ട���ക.
േഗാ �ി��െച��ക -> ത�ടർ�്
ക��യ�െട േപര�ം േകസ�ൻെറ
ന�റ�ം കാണി��ം.

→ ത�ടർ�് ആവശ�മായ േകസ്
ന�റിൽ �ി��െച��ക-> േകസ�െ�
ചരി�തം ദൃശ�മാക�ം.

In the shown screenshot the name
of the Party name “Rangaswamy”
was used for search and the cases
with the name “Rangaswamy “is
displayed. Likewise, you can search
for cases using the party name
search option.

കാണി��രി��� ���ൻേഷാ��ൽ
പാർ��യ�െട േപര് ആയ “രംഗസ�ാമി”
തിരയല�നായ� ഉപേയാഗി��കയ�ം
“രംഗസ�ാമി” എ� േപരില��
േകസ�കൾ �പദർശി����കയ�ം
െച����. അത�േപാെല, പാർ�� നാമ
തിരയൽ ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
നി�ൾ�് േകസ�കൾ�ായ� തിരയാൻ
കഴ�യ�ം

8.6 Search using FIR number : 8.6 എഫ് ഐ ആർ ന�ർ ഉപേയാഗി�്
തിരയ�ക:
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Click Case Status--> Select
state,District-
->click FIR number option--> select court

complex-> Select Police Station -->Enter

FIR number& year -->Select the radio

button for pending/Disposal/Both ->click

go --> then the case with FIR number is

displayed--> click on the case number it

will further open up case history

േകസ് നില �ി��െച��ക ->
സം�ാനം, ജി� എ�ിവ
തിരെ�ട���ക.
-> എഫ് ഐ ആർ ന�ർ ഓപ്ഷൻ
�ി��െച��ക -> േകാടതി സമ��യം
തിരെ�ട���ക-> േപാല�സ് േ�ഷൻ
തിരെ�ട���ക -> എഫ്ഐആർ
ന�റ�ം വർഷവ�ം ൈട�് െച��ക ->
െപൻഡ�ങ്  / ഡ�േ�ാസ്ഡ്    / both
േറഡ�േയാ ബ�ൺ തിരെ�ട���ക.
േഗാ �ി��െച��ക ->ത�ടർ�് േകസ�ം
എഫ്ഐആർ ന�റ�ം
�പദർശി������. -> േകസ് ന�റിൽ
�ി��െച��ക. േകസ് ചരി�തം
ക�ട�തൽ ത�റ����.

8.7 Search by ACT 8.7 നിയമം ഉപേയാഗി�് തിരയ�ക
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8.8 Pre-Trial Application

Select the Police Station and fill up

the FIRnumber and year for Remand

/Bail / Application

8.8 �പ�-�ടയൽ ആ��േ�ഷൻ
േപാല�സ് േ�ഷൻ തിരെ�ട��്
റിമാൻഡ് / ജാമ�ം / അേപ��ായ�
എഫ് ഐ ആർ ന�റ�ം വർഷവ�ം
പ�രി����ക

8.9 Caveat :
One can search by Caveat also.

8.9 േകവ�യ�്
േകവ�യ�് വഴ� തിരയാന�ം കഴ�യ�ം.

9.Getting Causelist through eCourts
Mobile App :

Getting Causelist in the mobile

App is an equally useful option for the

Advocates, Litigants and Judges. Three

types of cause list (i) Civil Cause list of

any Court (ii) Criminal cause list of any

Court (iii) Advocate wise cause list, all

9. ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ ആ�് വഴ�
േകാസ് ല��് ലഭ�മാക��ത്:
െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിൽ
േകാസ് ല��് ലഭി���ത്
അഭിഭാഷകർ��ം വ�വഹാരികൾ��ം
ന�ായാധ�പ�ാർ��ം ഒര�േപാെല
ഉപേയാഗ�പദമായ ഒര� ഓപ്ഷനാണ്.
മ��് തര�ില�� േകാസ് ല��്
ലഭ�മാണ്: (i) ഏെത�ില�ം േകാടതിയ�െട
സ�വ�ൽ േകാസ് ല��് (ii) ഏെത�ില�ം
േകാടതിയ�െട �കിമിനൽ േകാസ് ല��്
(iii) അഭിഭാഷകെര തിരി��� േകാസ്
ല��് , എ�ിവ എ�ാം െമാൈബൽ
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can be generated under the e-Courts

mobile App.

The civil cause list and the criminal

cause list can be viewed under this

“Cause list” option. The Advocate wise

Cause list can be viewed through the

Advocate option available under the

Case Status search, which is explained

under the topic “Search using Case

Status option “.By using the cause list

option, one can confirm whether his

Case is posted on a particular day or

not. It is a useful time management tool

for Judges, staffs, Advocates through

which one can find out how many cases

are listed on any specific day and the

day’s work can be planned, and this data

can now be viewed through the mobile

App in the handsets.

ആ�് ഉപേയാഗി�് സൃ���ാൻ

കഴ�യ�ം.

സ�വ�ൽ േകാസ് ല��്, �കിമിനൽ േകസ്
ല��് എ�ിവ ഇ- “േകസ് ല��്”
ഓപ്ഷന് കീഴ�ൽ കാണാൻ കഴ�യ�ം.
േകസ് �ാ�സ് തിരയല�ന� കീഴ�ൽ
ലഭ�മായ അഡ�േ��് ഓപ്ഷൻ വഴ�
അഡ�േ��് തിരി��� േകാസ് ല��്
കാണാൻ കഴ�യ�ം, അത് “േകസ് �ാ�സ്
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�് തിരയ�ക” എ�
വ�ഷയ�ിൽ വ�ശദീകരി��രി����
.േകാസ് ല��് ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
ഒരാൾ�് തെ� േകസ് േപാ��
െച����േ�ാ എ�് ��രീകരി�ാൻ
കഴ�യ�ം.ന�ായാധ�പ�ാർ , �ാഫ�കൾ,
അഭിഭാഷകർ എ�ിവർ���
ഉപേയാഗ�പദമായ ഒര� മാേനജ�െമ�
ഉപകരണമാണിത്. അതില�െട
ഏെത�ില�ം നിർ�ി� ദിവസ�ിൽ
എ�ത േകസ�കൾ
ല���െച����െ���ം അറിയാൻ
കഴ�യ�ം . ഒര� ദിവസെ� ന��െട
േജാല� ആസ��തണം െച�ാൻ ഇത്
സഹായ���ം. ക�ടാെത ഈ ഡാ�
ഇേ�ാൾ ഹാൻഡ് െസ��കളിെല
െമാൈബൽ ആ�് വഴ� കാണാൻ
കഴ�യ�ം.

Click Cause List icon.

1 Select State, District-

2 Select Court Complex

3 Select Court Name

േകസ്  ല��് ഐ�ൺ �ി��െച��ക.
1 സം�ാനം തിരെ�ട���ക, ജി�-
2 േകാടതി സമ��യം തിരെ�ട���ക
3 േകാടതിയ�െട േപര് തിരെ�ട���ക
4 കല�റിൽ നി�് േകാസ് ല��് തീയതി

തിരെ�ട���ക
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4 Select Cause List Date from the

Calendar

5 Click Civil or Criminal, Then the

Cause list civil/criminal is

displayed

6 Using the search box particular

cases in the cause list can also be

searched.

5 സ�വ�ൽ അെ��ിൽ �കിമിനൽ
�ി��െച��ക, ത�ടർ�് േകസ് ല��്
സ�വ�ൽ / �കിമിനൽ �പദർശി����ം

തിരയൽ േബാ�് ഉപേയാഗി�് േകസ്
ല���െല ഒര� �പേത�ക േകസ�ം തിരയാൻ
കഴ�യ�ം.

10..My Cases option :

My cases option is one of the most

attractive and useful options for

Advocates and Litigants because it

acts as a Digital personal case diary. It

is an exclusive feature available in the

e-Courts App. The Litigant or Lawyer

can save and store his/her cases

under My Cases and see the details as

and when required.

10. ൈമ േകസസ് ഓപ്ഷൻ:
.ൈമ േകസസ് ഓപ്ഷൻ
അഭിഭാഷകർ��ം വ�വഹാരികൾ��ം
ഏ�വ�ം ആകർഷകവ�ം
ഉപേയാഗ�പദവ�മായ ഓപ്ഷന�കളിൽ
ഒ�ാണ്, കാരണം ഇത് ഒര� ഡ�ജി�ൽ
േപഴ്സണൽ േകസ് ഡയറിയായ�
�പവർ�ി����. ഇ-േകാർ�്സ്
ആ��ൽ ലഭ�മായ ഒര� എ�്��സ�വ്
സവ�േശഷതയാണിത്. വ�വഹാരിേയാ
അഭിഭാഷകേനാ അവെ� / അവള�െട
േകസ�കൾ എെ� േകസ�കൾ�്
കീഴ�ൽ സംര���ാന�ം
സംഭരി�ാന�ം ആവശ�മ��േ�ാൾ
വ�ശദാംശ�ൾ കാണാന�ം കഴ�യ�ം.

37



10.1. How to add cases to My cases :

If you want to add cases to “my cases”

list  then follow these steps

i Search the Case which you

want to add to My cases using

the e-Courts mobile App.

ii The “add cases” button will be

displayed on the top

right-hand side in the Case

history of the searched Case,

as shown in the screenshot

herewith.

iii Click the “Add cases “which

will add the case to your “my

cases list.”

10.1. “My cases” ഓപ്ഷനിൽ േകസ�കൾ
എ�െന േചർ�ാം:
“ൈമ േകസസ്” ല���േല�് താെഴ
പറയ�� രീതിയ�ൽ േകസ�കൾ
േചർ�ാൻ കഴ�യ�ം:

ഇ-േകാടതികള�െട െമാൈബൽ
അ��േ�ഷൻ ഉപേയാഗി�് നി�ൾ “My
cases” ൽ േചർ�ാൻ ആ�ഗഹി���
േകസ് തിരയ�ക.

ii ഇവ�െട ���ൻേഷാ��ൽ
കാണി��രി���ത�േപാെല, തിര�

േകസ�കള�െട േകസ് ചരി�ത�ിൽ
മ�കളിൽ വലത�വശ�് “add cases”
ബ�ൺ �പദർശി����ം.
iii “add cases” �ി��െച��ക, അത്
നി�ള�െട േകസ�െന ‘ൈമ േകസസ്‘
ല���ൽ േചർ���താണ്.
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An advocate or an advocate clerk can
add all their office cases in My Cases
and maintain a digital diary of their
office case and can get updates and
status of the cases using My Cases
option. A senior Advocate can add the
important cases alone and keep track
of the case status without the help of a
junior or an advocate clerk and can see
the case status 24*7. A litigant can also
add his cases under My cases. Likewise
prosecutors, court police constable,
Investigating officers, Government
pleaders, also can use this “My cases
“list and can keep track of them 24*7

ഒര� അഭിഭാഷകേനാ അഭിഭാഷക
ഗ�മ�േനാ അവര�െട എ�ാ ഓഫ�സ്
േകസ�കള�ം “My Cases” ൽ േചർ�ാന�ം,
അവര�െട ഓഫ�സ�െല േകസ�കള�െട
ഡ�ജി�ൽ ഡയറി പരിപാല��ാന�ം, “my
cases” ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
േകസ�കള�െട അപ് േഡ��കള�ം
�ാ�സ�ം േനടാന�ം കഴ�യ�ം. ഒര�
മ�തിർ� അഭിഭാഷകന് �പധാനെ��
േകസ�കൾ മാ�തം േചർ�ാന�ം ഒര�
ജ�നിയറിെ�േയാ അഭിഭാഷക
ഗ�മ�െ�േയാ സഹായമി�ാെത േകസ്
നില �ടാ��െച�ാന�ം േകസ് നില 24 * 7
കാണാന�ം കഴ�യ�ം. ഒര� വ�വഹാരി��ം
“my cases”ൽ തെ� േകസ�കൾ
േചർ�ാൻ കഴ�യ�ം. അത�േപാെല
േ�പാസ�ക���ർമാർ, േകാടതി േപാല�സ്
േകാൺ�ബ�ൾ, ഇൻെവ��േഗഷൻ
ഓഫ�സർമാർ, സർ�ാർ വാദികൾ
എ�ിവർ��ം ഈ “my cases” ല��്
ഉപേയാഗി�ാന�ം അവരവര�െട
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േകസ�കൾ 24 * 7 നിരീ���ാന�ം
കഴ�യ�ം.

10.2.How to remove cases from My cases :

To remove the cases from “My cases”

one should open the cases through My

Cases, then that Case will display the

“remove cases” option on the

right-hand side top as shown in the

screenshot. If the remove case option is

clicked, it will remove the Case from My

cases list

10.2. “My cases”ൽ നി�് േകസ�കൾ
എ�െന നീ�ംെച�ാം:
“my cases”ൽ നി�് േകസ�കൾ
നീ�ംെച���തിന് ഒരാൾ “my cases”
വഴ� േകസ�കൾ ത�റ�ണം, ത�ടർ�്
ആ േകസ് ���ൻേഷാ��ൽ
കാണി��രി���ത� േപാെല വലത�
വശ�് മ�കളിൽ “remove cases”
ഓപ്ഷൻ �പദർശി����ം. േകസ്
നീ�ംെച�ൽ ഓപ്ഷൻ
�ി��െച��കയാെണ�ിൽ, “my cases”
പ��കയ�ൽ നി�് േകസ് നീ�ംെച��ം

10.3.Search within My cases :

When one has several cases under “My

cases” it can be searched using the

search option available within” My

10.3. “My cases”ൽ തിരയ�ക:
ഒരാൾ�് “my cases” എ�തിന് കീഴ�ൽ
നിരവധ� േകസ�കൾ ഉ�േ�ാൾ “my
cases” എ�തിൽ ലഭ�മായ തിരയൽ
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�് ഈ േകസ�കൾ
എ�ാം തിരയാൻ കഴ�യ�ം. ഇവ�െട
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cases”. You can search within your cases

with name wise,number-wise, by typing

in the search tab as shown in the

screenshot herewith.

���ൻേഷാ��ൽ കാണി��രി���ത�
േപാെല തിരയൽ ടാബ�ൽ
ൈട��െച��െകാ�് േപര് മ�റ�്ക�ം
ന�ർ മ�റ�്ക�ം “my cases”ഓപ്ഷനിൽ
തിരയാവ��താണ്.

10.4. Refresh button :

The refresh button if clicked will update
“My Cases”. The refresh button is given
adjacent to Today’s Cases to update the
information saved under My Cases. If
any case is not updated or refreshed
because of a connection issue, the App
will show this information as
“connection error”.

10.4. റി�ഫഷ് ബ�ൺ:
റി�ഫഷ് ബ�ൺ
�ി��െച��കയാെണ�ിൽ “my cases”
അപ് േഡ��െച��ം. “my cases”ന� കീഴ�ൽ
സംര��� വ�വര�ൾ അപ് േഡ�്
െച���തിന് ഇ�െ� േകസ�കൾ�്
സമീപമാണ് റി�ഫഷ് ബ�ൺ
നൽകിയ�രി���ത്. കണ�ൻ
�പശ് നം കാരണം ഏെത�ില�ം േകസ്
അപ് േഡ�് െച��കേയാ
പ�ത���കേയാ െച����െ��ിൽ,
അ��േ�ഷൻ ഈ വ�വര�ൾ
“കണ�ൻ എറർ” ആയ� കാണി��ം.
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10.5.My Cases - Date wise / District wise

Display option:

The updated version of the e-Courts

mobile App comes with the display of

My Cases as Date wise and District wise.

For example, when you click the

date-wise option, it will display all the

cases date wise. It will be handy for an

advocate or advocate clerk as it is a

Digital diary of their cases. Similarly,

District wise viewing is also available

The screenshot of Date wise and

District wise is shown herewith, and

when the case number is clicked, it will

further open up the entire case history

10.5. “My cases” െല തീയതി തിരി��� /
ജി� തിരി��� �പദർശന ഓപ്ഷൻ:
ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ ആ��െ�
അപ് േഡ�് െച� പതി�് “my cases”
തീയതി തിരി��ം ജി� തിരി��ം
�പദർശി����ം. ഉദാഹരണ�ിന്,
നി�ൾ തീയതി തിരി���
ഓപ്ഷനിൽ �ി��െച��േ�ാൾ, അത്
എ�ാ േകസ�കള�ം തീയതി തിരി�്
�പദർശി����ം. ഒര� അഭിഭാഷകേനാ
അഭിഭാഷക ഗ�മ�േനാ അവര�െട
േകസ�കള�െട ഡ�ജി�ൽ
ഡയറിയായതിനാൽ ഇത് വളെര
എള��മായ�രി��ം. അത�േപാെല, ജി�
തിരി��� കാ�യ�ം ലഭ�മാണ്. തീയതി
തിരി���ത�ം ജി� തിരി���ത�മായ
���ൻേഷാ�് ഇവ�െട കാണി����.
േകസ് ന�ർ �ി��െച��േ�ാൾ, ഇത്
“my cases”ൽ േകസ�കള�െട തിരയൽ
ഓപ്ഷെ� മ�ഴ�വൻ േകസ് ചരി�തവ�ം
ത�റ���താണ്.
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of the cases search option among My

cases.

10.6.Calendar:

My cases can also be viewed in the

calendar format.

10.6. കല�ർ:
കല�ർ േഫാർമാ�ില�ം “my

cases”കാണാനാക�ം.

11.Backup facility :

The eCourts mobile provides a backup

facility which is also the most sought

11. ബാ��് സൗകര�ം:
ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷൻ ബാ��് സൗകര�ം
നൽക����്. ഇത് ഉപേയാ�ാവ�ന്
വളെരയധ�കം �പേയാജനെ�ട�� ഒര�
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after feature of the eCourts App. One

can backup the saved cases on the

mobile device under export and import

option. If you have saved many cases in

your mobile App and if you are getting a

new mobile phone then this export and

import option can be used and can be

downloaded on the latest mobile

phone.

By clicking the menu button, this

Backup option is accessible. When you

click the said menu button, the export

and import option are available under

the menus which are shown in the

screenshot herewith for ready

reference. It is essential to alteast

export once and keep the data in the

mobile or Google drive or in email

regularly. Only when you have the data

exported, then it can be imported

when needed, for example, while

changing the mobile phone or

accidental data loss.n be used to

സവ�േശഷതയാണ്. എ�്േപാർ�്,
ഇംേപാർ�്, ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�്
െമാൈബൽ േഫാണിൽ സംഭരി�
േകസ�കൾ ഒരാൾ�് ബാ��് െച�ാൻ
കഴ�യ�ം. നി�ള�െട െമാൈബൽ 
അ��േ�ഷനിൽ നി�ൾ നിരവധ�
േകസ�കൾ സംഭരി����െ��ിൽ ,
നി�ൾ ഒര� പ�തിയ െമാൈബൽ 
േഫാൺ ഉപേയാഗി�ാൻ ത�ട���
സമയ�്, ഈ എക് സ് േപാർ�്,
ഇ ംേപാർ�് ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി്�്
പ�തിയ െമാൈബൽ േഫാണിൽ 
ഫയല�കൾ െഡൗൺ േലാഡ�െച�ാന�ം
കഴ�യ�ം.
െമന� ബ�ൺ �ി��െച���തില�െട,
ഈ ബാ��് ഓപ്ഷൻ കെ��ാൻ
കഴ�യ�ം. െമന� ബ�ൺ
�ി��െച��േ�ാൾ, എ�ാണ് കാണാൻ
കഴ�യ�ക എ�ത് ഇവ�െട
���ൻേഷാ��ൽ കാണി��രി����.
െമന�വ�ന� താെഴ എ�്േപാർ�്,
ഇംേപാർ�് ഓപ്ഷൻ ലഭ�മാണ്. ഒര�
തവണെയ�ില�ം ഫയല�കൾ
എ�്േപാർ�് െച�്
െമാൈബൽേഫാണിൽ അെ��ിൽ
Google ൈ�ഡവ�േലാ ഇെമയ�ല�േലാ
സ���േ��ത് അത�ാവശ�മാണ്.
നി�ൾ ഡാ� എക് സ് േപാർ�്
െച�ാൽമാ�തേമ ആവശ�മ��േ�ാൾ
അത് ഇംേപാർ�് െച�ാൻ കഴ�യ�.
ഉദാഹരണ�ിന്, െമാൈബൽ േഫാൺ
മാ���തിനിടയ�േലാ അെ��ിൽ
ആക��കമായ ഡാ�ാ ന�ം
ഉ�ാക�േ�ാേഴാ ഇംേപാർ�് െച�ാം.
നി�ള�െട ഡാ�
എക് സ് േപാർ��െചയ് തി��െ��ിൽ,
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import. Unless you have exported your

data, you can not use it for import.

നി�ൾ�് അത് ഇംേപാർ�് െച�ാന�ം
കഴ�യ��.
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11.1 Export option:

The Export option is available under

the menu list in the mobile App. When

the export option is clicked, it will ask

where to export the files. You can

export or share your files through

email, or store in google drive or store

in the phone itself. While storing for

google drive, you may get security

questions from Google, and you can

click admit wherein the backup will be

stored in google drive. Whenever

needed, the backup can be extracted

from the google drive.

The said three options for exporting

the files, i.e. share with (I) email; (ii)

save to Drive (Google); (iii) Save in this

device, i.e. save in mobile phone is

shown in the screenshot for easy

understanding. By using any one of

the three options, you can export the

stored data of your mobile application

and save it in Text file format. Once

the export is done, you will get an alert

11.1 എ�്േപാർ�് ഓപ്ഷൻ:
െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിെല െമന�
ല���ന് കീഴ�ൽ എക് സ് േപാർ�്
ഓപ്ഷൻ ലഭ�മാണ്. എക് സ് േപാർ�്
ഓപ്ഷൻ �ി��െച��േ�ാൾ,
ഫയല�കൾ എവ�െട നി�്
എക് സ് േപാർ��െച�ണെമ�് അത്
േചാദി��ം. ഇെമയ�ൽ വഴ� നി�ള�െട
ഫയല�കൾ എക് സ് േപാർ�� െച�ാേനാ
പ�ിടാേനാ കഴ�യ�ം, അെ��ിൽ
ഗ�ഗിൾ ൈ�ഡവ�ൽ സംഭരി�ാേനാ
േഫാണിൽ തെ� സംഭരി�ാേനാ
കഴ�യ�ം. ഗ�ഗിൾ ൈ�ഡവ�ൽ
സംഭരി��േ�ാൾ, നി�ൾ�് Google-
ൽ നി�് സ�ര�ാ േചാദ��ൾ
ലഭിേ��ാം, ഗ�ഗിൾ ൈ�ഡവ�ൽ
ബാ��് സംഭരി�െ�ട��തിനായ�
അഡ്മി�് �ി��െച�ാം.
ആവശ�മ��േ�ാെഴ�ാം, Google
ൈ�ഡവ�ൽ നി�് സംഭരി�����
ഫയല�കൾ വ�െ�ട��ാന�ം കഴ�യ�ം.

ഫയല�കൾ എക് സ് േപാർ��
െച���തിന് ലഭ�മായ മ��്
മാർഗ�ൾ ഇവയാണ്.
(I) ഇെമയ�ൽ വഴ� പ�ിട�ക;
(ii) ൈ�ഡവ�ൽ (Google) സംഭരി��ക;
(iii) ഈ ഉപകരണ�ിൽ സംഭരി��ക.
ഇത് എള���ിൽ
മനസ�ലാ���തിനായ� െമാൈബൽ
േഫാണിൽ സംഭരി��� രീതി
���ൻേഷാ��ൽ കാണി��രി����. ഈ
മ��് ഓപ് ഷന�കളിെലാ�്
ഉപേയാഗി���തില�െട, നി�ള�െട
െമാൈബൽ അ��േ�ഷനിൽ
സംഭരി� ഡാ�
എക് സ് േപാർ��െച�ാന�ം െട�്�്
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“saved successfully” in the mobile as

shown herewith. The said text file can

be extracted from the mobile storage.

ഫയൽ േഫാർമാ�ിൽ സംര���ാന�ം
കഴ�യ�ം. എക് സ് േപാർ�് െചയ് ത�
കഴ��ാൽ, ഇവ�െട
കാണി��രി���ത� േപാെല നി�ൾ�്
“saved successfully” എ�് ഒര� അേലർ�്
െമാൈബല�ൽ ലഭി��ം. ഇ�പകാരം
സ�����രി��� െട�്�് ഫയൽ
െമാൈബൽ േഫാണിൽ നി��ം
ആവശ�ാന�സരണം വ�െ�ട��ാന�ം
സാധ���ം.
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11.2.Import option :

The import option is the most sought

after feature by the e-Courts mobile

app user. What to do if you are going to

change your phone? or when your

phone data gets crashed. Then this

import option is beneficial. You can use

this import option and get the backup

data into your new phone. When the

data is mistakenly deleted from the

phone, one can use this import option

and get the data restored.You can click

the import icon and import the data

from two options ;

(i) Import from drive and

(ii) Import from this device.

The screenshots appended herewith

showing the two options under “

Import from”. It is advisable that

atleast once you import the backup

data from the google drive, the google

drive will ask permission, and you can

11.2. ഇംേപാർ�് ഓപ്ഷൻ:
ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷൻ ഉപേയാ�ാവ�ന്
ഏ�വ�ം ക�ട�തൽ �പേയാജനെ�ട��
സവ�േശഷതയാണ് ഇംേപാർ�്
ഓപ്ഷൻ. നി�ള�െട േഫാൺ മാ�ാൻ
േപാക�കയാെണ�ിൽ എ��െച�ണം?
അെ��ിൽ നി�ള�െട േഫാൺ ഡാ�
�കാഷാക�േ�ാൾ, ഈ ഇംേപാർ�്
ഓപ്ഷൻ �പേയാജനകരമാണ്.
നി�ൾ�് ഈ ഇംേപാർ�് ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�ാന�ം നി�ള�െട പ�തിയ
േഫാണിേല�് ബാ��് ഡാ� േനടാന�ം
കഴ�യ�ം. േഫാണിൽ നി�് ഡാ�
അബ��ിൽ മായ��� കളയ�േ�ാൾ,
ഒരാൾ�് ഈ ഇംേപാർ�് ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് ഡാ� വ�െ�ട��ാൻ
കഴ�യ�ം. നി�ൾ�് ഇംേപാർ�്
ഐ�ണിൽ �ി��െച�് ര�്
മാർഗ�ിൽ ഡാ� ഇംേപാർ�് െച�ാൻ
കഴ�യ�ം;
(i) ൈ�ഡവ�ൽ നി�് ഇംേപാർ�് െച��ക
(ii) ഈ ഉപകരണ�ിൽ നി�്
ഇംേപാർ�് െച��ക.
“ഇേ�ാർ��െച��ക” എ�തിന്
കീഴ�ല�� ര�് ഓപ്ഷന�കൾ
കാണി��� ���ൻേഷാ��കൾ ഇവ�െട
േചർ�ിരി����. ഗ�ഗിൾ ൈ�ഡവ�ൽ
നി�് ബാ��് ഡാ� ഇംേപാർ�്
െച�ാൻ �ശമി��േ�ാൾ ഗ�ഗിൾ
ൈ�ഡവ് അന�മതി േചാദി��ം,
അേ�ാൾ ഡാ� ഇംേപാർ�് െച�ാൻ
അന�വദി��ക എ� ബ�ൺ
�ി��െച�ാം.
ഈ വ�വരി� ���ൻേഷാ��ം ഇവ�െട
ഉൾെ�ട��ിയ����്. ഇംേപാർ�്
ഓപ്ഷൻ പ�ർ�ിയായ��ഴ��ാൽ,
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click allow the button to import the

data.

The said screenshot is also

enclosed herewith. Once the import

option is completed, you will get the

alert message ‘Cases imported

successfully’. Thus, you can use the

import option and get the backup data

in your new mobile phone or restore

the backup data from your old mobile

phone.

നി�ൾ�് ‘Cases imported successfully’
എ� അേലർ�് സേ�ശം ലഭി��ം.
അതിനാൽ, നി�ൾ�് ഇംേപാർ�്
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�ാന�ം നി�ള�െട
പ�തിയ െമാൈബൽ േഫാണിൽ
ബാ��് ഡാ� േനടാന�ം അെ��ിൽ
നി�ള�െട പഴയ െമാൈബൽ
േഫാണിൽ നി�് ബാ��് ഡാ�

വ�െ�ട��ാന�ം കഴ�യ�ം.

12. Getting case status using QR
Code :

While using the eCourts Services

mobile App some may find difficult

typing the Case Number Record (CNR)

12. ക��ആർ േകാഡ് ഉപേയാഗി�് േകസ്
�ാ�സ് അറിയ�ക.
ഇ-േകാർ�്സ് സർവ�സസ് െമാൈബൽ
ആ�് ഉപേയാഗി��േ�ാൾ, േകസ്
�ാ�സ് അറിയ��തിന് േകസ് ന�ർ
െറേ�ാർഡ് (സ�എൻ ആർ) ന�ർ
ൈട�� െച���ത�ം േകസ്
അപ്േഡ��കൾ ലഭി���തിനായ�
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number every time for getting the case

status or typing the case details every

time you want to get the case updates.

There is another easy way of getting

the case details using QR code scan

option in the eCourts mobile.

Step : 1:Getting the QR code of your
Case:

Get the QR code for your Case under

the case History from the eCourts

Services mobile applications. (OR)

Get the QR code for your Case under

the Case History from the eCourts

services website https://ecourts.gov.in

also.

Step 2: Take a print out of the QR code

and Paste in the case Docket :

One can take the print out of the QR

code and paste it in the case files.

േകസ് വ�ശദാംശ�ൾ ൈട�
െച���ത�ം ച�ലേ�ാെഴാെ� ച�ലർ�്
ബ���മ��ാണ്. ഇേകാർ�്സ്
െമാൈബല�ൽ ക��ആർ േകാഡ് �ാൻ
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�് േകസ്
വ�ശദാംശ�ൾ േനട��തിന��
മെ�ാര� എള��മാർ�മ��്
ഒ�ാം ഘ�ം: നി�ള�െട േകസ�െ�
ക��ആർ േകാഡ് ക�് പ�ട���ക:
ഇേകാർ�്സ് േസവന�ള�െട
െമാൈബൽ ആ��േ�ഷന�കളിൽ
നി�് ഹി�റിയ�െട കീഴ�ൽ നി�ള�െട
േകസ�ൻ്െറ ക��ആർ േകാഡ് ക�്
പ�ട���ക. (അഥവാ) ഇേകാർ�്സ്
േസവന െവബ് ൈസ�ായ
https://ecourts.gov.in ൽ നി��ം
അതിെല േകസ് ഹി�റി�് കീഴ�ല��
നി�ള�െട േകസ�ൻ്െറ ക��ആർ
േകാഡ് ക�് പ�ട���ക.
ര�ാം ഘ�ം: ക��ആർ േകാഡ�ൽ നി�്
ഒര� �പ�� എട��് േകസ് േഡാ��ിൽ
ഒ����ക.
QR േകാഡ�ൻ്െറ �പ�� എട��് േകസ്

ഫയല�കളിൽ ഒ���ാൻ കഴ�യ�ം.
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Step 3:Scan QR Code:

Using the “Scan QR code” option inbuilt

in the e-Courts mobile app one can

scan the QR code pasted on the case

docket which will immediately show the

case status. This QR Code scanning can

be beneficial for advocate office and

companies/ govt institution having a

large number of cases. They can take

the print out of the QR Code and paste

it in their case files and can scan with

their mobile App - Scan QR code option

and can get the case details instantly

without filing all the points one by one.

മ��ാം ഘ�ം: ക��ആർ േകാഡ് �ാൻ
െച��ക:
ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിൽ അ�ർനിർ�ിതമായ
“സ് കാൻ ക��ആർ േകാഡ്” ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് ഒരാൾ�് േകസ്
േഡാ��ിൽ ഒ��� ക��ആർ േകാഡ്
�ാൻ െച�ാൻ കഴ�യ�ം, അത് േകസ്
നില ഉടൻ കാണി��ം. ഈ ക��ആർ
േകാഡ് �ാനിംഗ് ധാരാളം
േകസ�കള�� അഭിഭാഷക
ഓഫ�സ�ന�ം ക�നികൾ��ം /
സർ�ാർ �ാപന�ൾ��ം ഗ�ണം
െച��ം. അവർ�് ക��ആർ േകാഡ�െ�
�പ�� എട��് േകസ് ഫയല�കളിൽ
ഒ���ാന�ം അവര�െട െമാൈബൽ
ആ�് - �ാൻ ക��ആർ േകാഡ് ഓപ്ഷൻ
ഉപേയാഗി�് �ാൻ െച�ാന�ം എ�ാ
േപായ���കള�ം ഓേരാ�ായ�
പ�രി���ാെത തെ� േകസ്
വ�ശദാംശ�ൾ തൽ�ണം േനടാന�ം
കഴ�യ�ം.

13 Get case status through SMS
where there is no internet  :

In our country, more than 50% percent

of our people don’t have access to the

internet. As reiterated by the Chairman

of e-Committee we need to have

inclusive system breaking the

technological divide and this service is

one such feature which caters to the

need of the people who don’t have

13 ഇ�ർെന�് ഇ�ാ�ിട�് SMS വഴ�
േകസ് നില അറിയ�ക:
ന��െട രാജ��്, 50%
ശതമാന�ിലധ�കം ആള�കൾ�്
ഇ�ർെന�് ലഭ�ത ഇ�. ഇ-ക�ി�ി
െചയർമാൻ ആവർ�ി�ത�േപാെല,
സാേ�തിക വ�ഭജനം തകർ���
സമ�ഗമായ സംവ�ധാനം ന�ൾ�്
ആവശ�മാണ്, മാ�തമ� ഇ�ർെന�്
ലഭ�മ�ാ� ആള�കള�െട ആവശ�ം
നിറേവ��� അ�രം ഒര�
സവ�േശഷതയാണ് ഈ േസവനം.
നി�ൾ�് ഇ�ർെന�് കണ�ൻ ഇ�
എ�ിൽ , 9766899899 എ�തിേല�്
eCourts<SPACE>< YOUR CNR NUMBER>
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access to the internet. When you don’t

have an internet connection then, one

can get the case status by sending SMS

eCourts<SPACE>< YOUR CNR NUMBER>

to 9766899899.

എ� SMS അയ��െകാ�് േകസ് നില
അറിയാനാക�ം.

14. Getting case status through eCourts
Automated email services:

Though the service of automated email

services is out of context for the

e-Courts mobile App even then, it is a

related feature which can be accessed

in your mobile phone if you are in the

practice of checking emails with your

mobile phone. For getting case status

through eCourts Automated email

services, eCourts project has started

sending emails to the litigants and

Advocates through recently launched

14. ഇ-േകാർ�്സ് ഓേ�ാേമ�ഡ്
ഇെമയ�ൽ േസവന�ളില�െട േകസ്
നില േനട�ക:
ഓേ�ാേമ�ഡ് ഇെമയ�ൽ
േസവന�ള�െട േസവനം ഇ-േകാർ�്സ്
െമാൈബൽ ആ��ന്
പ�റ�ാെണ�ില�ം, നി�ൾ�്
െമാൈബൽ േഫാണില�െട
ഇെമയ�ല�കൾ പരിേശാധ����
പതിവ�െ��ിൽ നി�ള�െട
െമാൈബൽ േഫാണിൽഅവ ആ�സ്
െച�ാൻ കഴ�യ�� ഒര� അന�ബ�
സവ�േഷശതയാണിത് . ഇേകാർ�്സ്
ഓേ�ാേമ�ഡ് ഇെമയ�ൽ
േസവന�ളില�െട േകസ് നില
അറിയ��തിന് , അട��ിെട
സമാരംഭി� ഓേ�ാേമ�ഡ് ഇെമയ�ൽ
േസവന�ളില�െട വ�വഹാരികൾ��ം
അഭിഭാഷകർ��ം ഇെമയ�ല�കൾ
അയ�്കാൻ ഇേകാർ�്സ് േ�പാജക്�്
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Automated email services. The

registered users will get case updates,

next hearing dates, copies of orders

and Judgments and Cause list. To

activate this attractive automated

email service, the litigants and the

advocates have to get their email

registered in the concerned Court. A

day is not far where one can get all the

certified copies from the Court at the

comfort of the home.

ആരംഭി��. രജി�ർ െച�
ഉപേയാ�ാ�ൾ�് േകസ്
അപ് േഡ��കൾ, അട�� േകസ്
തീയതികൾ, ഓർഡറ�കള�െടയ�ം
വ�ധ�ന�ായ�ള�െടയ�ം പകർ��കൾ,
േക�് ല��് എ�ിവ ലഭി��ം.
ആകർഷകമായ ഈ ഓേ�ാേമ�ഡ്
ഇെമയ�ൽ േസവനം
സജീവമാ���തിന്, വ�വഹാരികള�ം
അഭിഭാഷകര�ം അവര�െട ഇെമയ�ൽ id
ബ�െ�� േകാടതിയ�ൽ രജി�ർ
െച�ണം. സാ��െ�ട��ിയ എ�ാ
പകർ��കള�ം േകാടതിയ�ൽ നി�്
സ��ം വ���േല�് ലഭി��� ഒര�
ദിവസം വ�ദ�രമ�.

14.1 eCourts Automated email send
from Avinashi Sub Court :

An advocate practising in Avinashi Sub

Court came one day and happily

shared her excitement and surprise of

receiving an automated email

regarding the listing of the Case. It is

shared herewith for the readers. A day

is not far where one can get all the

certified copies from the Court at the

comfort of the home.

14.1 അവ�നാശി സബ് േകാടതിയ�ൽ
നി�് അയ� ഓേ�ാമാ�ഡ് ഇെമയ�ൽ:
അവ�നാശി സബ് േകാടതിയ�ൽ
�പാ�ീസ് െച��� ഒര� അഭിഭാഷകൻ
ഒര� ദിവസം വ�് േകസ�െ� ല���ംഗ്
സംബ���് ഒര� ഓേ�ാേമ�ഡ്
ഇെമയ�ൽ ലഭി�തിെ� ആേവശവ�ം
ആ�ര�വ�ം പ��െവ��. ഇത്
വായന�ാർ�ായ� ഇവ�െട പ�ിട���.
സാ��െ�ട��ിയ എ�ാ
പകർ��കള�ം േകാടതിയ�ൽ നി�്
സ��ം വ���േല�് ലഭി��� ഒര�
ദിവസം വ�ദ�രമ�.
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15. India Code access through eCourts
Mobile App :

Now a new feature of India Code has

been added to the e-Courts mobile

application. Whereby anyone using it

can get all the Statutes, Acts,

Regulations, Notification, etc. It is a

great ready reckoner of all the bare

Acts in your handset. For example, if

you want to refer any Section in CPC,

then it can be easily got from the

mobile app link, as shown herewith.

15. ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ ആ�് വഴ�
ഇ�� േകാഡ് െവബ് ൈസ�ിൽ
�പേവശി���തിന്:
ഇേ�ാൾ ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷനിൽ പ�തിയ
സവ�േശഷതയായ� ഇ��ാ േകാഡ്
െവബ് ൈസ�ിേല��
�പേവശി���തിന�� ല��്
േചർ�ി���്. അതിനാൽ ഇത്
ഉപേയാഗി��� ആർ��ം എ�ാ
നിയമ�ൾ, ച��ൾ,
െറഗ�േലഷന�കൾ,
േനാ��ഫ�േ�ഷന�കൾ മ�തലായവ
ലഭി��ം. ഇത് നി�ള�െട
ഹാൻഡ് െസ�ിൽ എ�ാ
നിയമ�ള�െടയ�ം സം���ര�പം
സ������തിന് ത�ല�മാണ്.
ഉദാഹരണ�ിന്, നി�ൾ �് സ�വ�ൽ
നടപട� നിയമ�ിെല ഏെത�ില�ം
വക��് റഫർ െച�ാൻ 
താൽ �ര�മ�െ��ിൽ , ഇവ�െട
കാണി��രി���ത�േപാെല ഇത്
െമാൈബൽ അ��േ�ഷൻ ല��ിൽ 
നി��ം എള���ിൽ  േനടാൻ  കഴ�യ�ം.

54



15.1.Searching a Bare Act from India
code

If you want to search any statute, then

you have to type the searching code in

the search box, and you can get it from

India code. For example, if you want the

Criminal procedure code, you can type

it in the box and get it.

15.1. ഇ�� േകാഡ�ൽ നി�് ഒര� നിയമം
തിരയ��ത്:
നി�ൾ�് ഏെത�ില�ം നിയമം
തിരയണെമ�ിൽ, തിരയൽ േബാ�ിൽ
നിയമ�ിെ� േപര് ൈട�് െച�ാൽ
നി�ൾ�് അത് ഇ�� േകാഡ�ൽ നി�്
ലഭി��ം. ഉദാഹരണ�ിന്, നി�ൾ�്
�കിമിനൽ നടപട� നിയമം
കെ��ണെമ�ിൽ, നി�ൾ�് അത്

േബാ�ിൽ ൈട��െച�് കെ��ാം.

16. Court Complex Locator :

A new option – Court Complex

Locator is added in the e-Court Mobile

Application, which is a handy tool for

litigants. If a litigant receives a

summon from far off Courts and is

unaware of the location of the Court,

then he can use the Court Complex

Locator and find the Court location in

the map, and he can reach the Court

using this Court Complex Locator

16. േകാർ�് േകാം��് െലാേ��ർ:
ഇ-േകാർ�് െമാൈബൽ
ആ��േ�ഷനിൽ ഒര� പ�തിയ
ഓപ്ഷൻ ആയ� േകാർ�് േകാം��്
െലാേ��ർ േചർ�ി���്, ഇത്
വ�വഹാരികൾ��� ഒര� പ�തിയ
െസൗകര�മാണ്. ഒര� വ�വഹാരി�്ക്
വ�ദ�ര േകാടതികളിൽ നി�് ഒര�
സമൻസ് ലഭി��കയ�ം േകാടതിയ�െട
�ാനം അറിയ�കയ�ം
െച���ിെ��ിൽ, അയാൾ�് േകാർ�്
േകാം��് െലാേ��ർ
ഉപേയാഗി�ാന�ം ഭ�പട�ിൽ
േകാടതി �ാനം കെ��ാന�ം ഈ
ഓപ്ഷൻ ഉപേയാഗി�് േകാടതിയ�ൽ
എ�ാന�ം കഴ�യ�ം. ഈ േകാർ�്
േകാം��് െലാേ��ർ ഞ�ള�െട
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option. This Court Complex Locator

works on our Indian Mapping App –

BHUVAN and the screenshots of

searching Court at Coimbatore is

shown herewith.

ഇ��ൻ മാ��ംഗ് ആ�് - ഭ�വനിൽ
�പവർ�ി����, േകായ���രിെല
േകാടതിെയ തിരയ��തിെ�
���ൻേഷാ��കൾ ആണ് ഇവ�െട
കാണി��രി���ത്.

17. e-Filing link in e-Court Mobile
App.

You can also access the e-Court

services like e-Filing, e-Payment and

NJDG. Once you click the e-filing

application, it will take you to the

e-filing portal

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

the India Map, you can choose your

respective State and start e-filing the

Case. You can also access the help

videos and tutorials provided under

the e-filing portal and start

17. ഇ-േകാർ�് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിെല ഇ-ഫയല�ംഗ് ല��്.
ഇ-ഫയല�ംഗ്, ഇ-േപെ��,
എൻ െജ ഡ� ജി േപാല�� ഇ-േകാർ�്
േസവന�ള�ം നി�ൾ�്
ഉപേയാഗെ�ട��ാൻ കഴ�യ�ം.
ഇ-ഫയല�ംഗ് ആ��േ�ഷനിൽ
�ി��െച��കഴ��ാൽ, അത്
നി�െള https://efiling.ecourts.gov.in
എ� ഇ-ഫയല�ംഗ് േപാർ�ല�േല�്
നയ���ം. ഇ��യ�െട ഭ�പട�ിൽ നി�്
നി�ൾ�് അതത് സം�ാനം
തിരെ�ട��് േകസ് ഇ-ഫയൽ
െച�ാൻ ആരംഭി�ാം. ഇ-ഫയല�ംഗ്
േപാർ�ല�ന� കീഴ�ൽ നൽകിയ����
സഹായ വ�ഡ�േയാകളിേല��ം
ട��േ�ാറിയല�കളിേല��ം നി�ൾ�്
�പേവശി�ാന�ം നി�ള�െട േകസ�കൾ
ഇ-ഫയല�ംഗ് ആരംഭി�ാന�ം ഡ�ജി�ൽ
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e-filingyour cases and can become

digital era advocates.

യ�ഗ�ിെല അഭിഭാഷകരാകാന�ം

കഴ�യ�ം.

18. e-Pay link in eCourts Mobile App:

When you click the option e-Pay, it will

take you to the

https://pay.ecourts.gov.in

from where you can make digital

payments for Court fees, Judicial

Deposit, Fine and Penalty. You can

make digital payments using your CNR

number or case number and by using

your mobile number.

18. ഇ-േകാർ�്സ് െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിെല ഇ-േപ ല��്:
e-pay ഓപ്ഷനിൽ �ി��െച��േ�ാൾ,
അത് നി�െള https://pay.ecourts.gov.in
േല�് െകാ��േപാക�ം

േകാടതി ഫ�സ്, ജ�ഡ�ഷ�ൽ
െഡേ�ാസ��്, പ�ഴ എ�ിവ�്കായ�
നി�ൾ�് ഡ�ജി�ൽ പണെമാട��്
നട�ാനാക�ം. നി�ള�െട
സ� എൻ ആർ ന�ർ അെ��ിൽ േകസ്
ന�ർ ഉപേയാഗി��ം െമാൈബൽ 
ന�ർ ഉപേയാഗി��ം നി�ൾ�്
ഡ�ജി�ൽ പണെമാട���കൾ നട�ാൻ 
കഴ�യ�ം.

19.NJDG link in the e-Courts mobile App:

When you click NJDG button, it will take

you directly to the NJDG link under

19. ഇ-േകാടതികള�െട െമാൈബൽ
അ��േ�ഷനിെല NJDG ല��്:
നി�ൾ NJDG ബ�ൺ 
�ി��െച��േ�ാൾ , അത്
https://njdg.ecourts.gov.in േല�് േനരി�്
െകാ�് േപാക�ം. അവ�െട നി�്
ഇനി�റയ�� വ�ശദാംശ�ൾ
നി�ൾ�് ലഭി��ം.

57

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


https://njdg.ecourts.gov.in from where

you can get the particulars of the

following 19.1. National Judicial Data

Grid (District and Taluka Courts)

19.2. National Judicial Data Grid( High

Courts).

While using NJDG, you need to

select the State, then-District and using

the drill-down option, and you can get a

variety of details of the pending cases,

disposed of cases, case type wise,

stage-wise, etc. Put your hand on the

mobile to experience the drill-down

options.

19.1 േദശീയ ജ�ഡ�ഷ�ൽ ഡാ� �ഗിഡ്
(ജി�ാ, താല��് േകാടതികൾ)
19.2. േദശീയ ജ�ഡ�ഷ�ൽ ഡാ� �ഗിഡ്
(ൈഹേ�ാടതികൾ).
എൻ െജ ഡ� ജി ഉപേയാഗി��േ�ാൾ ,
നി�ൾ �ഡ�ൽ -െഡൗൺ ഓപ്ഷൻ 
ഉപേയാഗി�് സം�ാനം, പ�െ�, ജി�
എ�ിവ തിരെ�ട�േ��ത��്,
ക�ടാെത തീർ �ായ����ാ� േകസ�കൾ ,
തീർ�ാ�ിയ േകസ�കൾ , േകസ�കെള
തരം തിരി�്,േകസ�െ� േ�ജ് തിരി�്,
ത�ട�ിയ വ�വ�ധ തരം
വ�ശദാംശ�ൾ നി�ൾ �് ലഭി��ം.
െമാൈബല�ൽ �ഡ�ൽ-െഡൗൺ
ഓപ്ഷന�കൾ പരിചയെ�ട�വാൻ
�ശമി��ക.
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20.Help Option :

How to use the various options under

the e-Court services has been displayed

under this Help Option which will come

to help whenever doubt arises. When

you click on every tab under the help, it

will show the step along with the guide

images to use the features. E.g., if you

click the tab of My Cases under eCourts

Services app Help, it will open up the

help details as shown in the screenshot

which you can follow and start using

the menus.

20: െഹൽ�് ഓപ്ഷൻ:
ഇ-േകാർ�് േസവന�ൾ�് കീഴ�ല��
വ�വ�ധ ഓപ്ഷന�കൾ എ�െന
ഉപേയാഗി�ാം എ�ത് ഈ െഹൽ�്
ഓപ്ഷന് കീഴ�ൽ
�പദർശി����രി����, അത് സംശയം
ഉ�ാക�േ�ാെഴ�ാം നി�െള
സഹായ���ം. സഹായ�ിന്
കീഴ�ല�� ഓേരാ ടാബ�ല�ം നി�ൾ
�ി��െച��േ�ാൾ, ഓേരാ
ഘ��ിെ�യ�ം സവ�േശഷതള�ം, അത്
ഉപേയാഗി���തിന�� ച��ത�ൾ
സഹിതം വ�ശദീകരി��രി��ം.
ഉദാഹരണ�ിന്, ഇ-േകാർ�്സ് േസവന
ആ��േ�ഷൻ സഹായ�ിന്
കീഴ�ല�� my cases ടാബ�ൽ
�ി��െച��കയാെണ�ിൽ,
���ൻേഷാ��ൽ കാണി��രി���ത�
േപാെല ഇത് സഹായ വ�ശദാംശ�ൾ
ത�റ��കയ�ം നി�ൾ�് പ���ടരാന�ം
െമന�കൾ ഉപേയാഗി�ാൻ
ആരംഭി�ാന�ം കഴ�യ�ം.
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Download ecourts services mobile

app today itself !

And get your case status in your

Hand(sets) 24*7 free of cost

ഇ -േകാർട്സ് േസവന�ള�െട
െമാൈബൽ അ��േ�ഷൻ ഇ�് തെ�
ഡൗൺേലാഡ�െച��ക!
നി�ള�െട േകസ് �ാ�സ് 24 x 7
െസൗജന�മായ� അറിയ�ക.
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ഇ ക ോർട്ട്സ ്വ ോബബൽ ആേ് 

സുപ്രീം ക ോടതി ഇ-കമ്മറ്റി 

ഹൈക്കോടതി, ജില്ലോ/തോലൂക് ക്കോടതികൾക്കുള്ള 
ഇ ക്കോർട്ട് മ ോഹൈൽ സർവീസ്സസ് ആപ്പ് 

24 x 7 ഉം നിങ്ങളുമട ഹകവശം (ഉള്ള ൈോൻഡ് മസറ്റിൽ) ക്കസ് നില, ക്കോസ് ലിസ്റ്റ്, 
ക്കോടതികളുമട വിധി നയോയങ്ങളും ഉത്തരവുകളും കിട്ടുകയം ഹ  ക്കസ്സ് സൂചിക വഴി നിങ്ങളുമട 
ക്കസുകൾ ക്ചർത്ത ്സൂക്ഷിക്കുകയം മചയ്യുക. 

ക്കസുകളുമട പൂർണ്ണ ചരിത്രം അറിയു . 

വിധി നയോയങ്ങളും ഉത്തരവുകളും കോണുക     

ക്കോടതി സമുച്ചയം കണ്ട് പിടിക്കുക     

സവിക്ശഷ ോയ സി. എൻ.ആർ നമ്പർ ഉപക്യോഗിച്്ച ക്കസുകൾ തിരയക. (സി. എൻ. ആർ. നമ്പർ  
https://services.ecourts.gov.in/ എന്ന മവൈ് ഹസറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും)    

കു. ആർ. ക്കോഡ് സ്കോൻ മചയ്്ത ക്കസ് നില തിരയക. (കു. ആർ. ക്കോഡ്  
https://services.ecourts.gov.in/ എന്ന മവൈ് ഹസറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും)    

ക്കസ ്നമ്പർ, ഫയലിംഗ് നമ്പർ, എഫ്. ഐ. ആർ. നമ്പർ, കക്ഷിയമട/അഭിഭോഷകരുമട ക്പര്, 
നിയ ം, ക്കസ് തരം എന്നിവ ഉപക്യോഗിച്്ച ക്കസുകൾ തിരയക.    

ക്കോസ് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുക. 

നിങ്ങളുമട ക്കസുകൾ ഹ  ക്കസസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയം പിന്തുടരുകയം മചയ്യുക 

ഹ  ക്കസസ്സ് വഴി നിങ്ങളുമട “ഇന്നമത്ത ക്കസുകളുമട“ സൂചന ലഭിക്കുക 

കലണ്ടർ സൂചിക ലഭിക്കുക 

ക സ ്ചരിത്രീം 

ക സ ്െിശദോീംശങ്ങൾ 

ക സ ്നില 

 യു. ആർ. ക ോഡ ്

ഹർജിക്കോരുീം അഭിഭോഷ രുീം 

എതിർ ക്ഷി ളുീം അഭിഭോഷ രുീം 

നിയ ങ്ങൾ 

ക്കസ് ക്കട്ട വിശദോംശങ്ങൾ 

ഉത്തരവുകളും വിധി നയോയങ്ങളും 
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