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മലയാളം

English
“eCourts Services” The Mobile Application.

“ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ്” മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ.

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.

നിങ്ങളുടെ കേസ് വിചാരണ വിവരങ്ങള്
എല്ലാം
നിങ്ങളുടെ
വിരൽതുമ്പിൽ
ലഭ്യമാകുമെന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും
സ്വപ്നം
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇ-കോർട്ട്
സർവീസസ് മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഈ
സ്വപ്നം
സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി സമുച്ചയത്തിലേക്ക്
നേരിട്ട് പോകാതെ തന്നെ ആർക്കും കേസ്
വിചാരണ
വിവരങ്ങൾ,
കോടതി
ഉത്തരവുകൾ, കേസ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ
മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
വ്യവഹാരികൾ, അഭിഭാഷകർ, നിയമ
സ്ഥാപനങ്ങൾ,
പോലീസ്,
സർക്കാർ
ഏജൻസികൾ,
മറ്റ്
സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നിവരുടെ
ഉപയോഗത്തിനായി
“ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ്” എന്ന പേരിൽ
ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സുപ്രീം
കോടതിയുടെ
ഇ-കമ്മിറ്റി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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

സിഎൻആർ നമ്പർ, കേസ് നമ്പർ, കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ്, ഫയലിംഗ് നമ്പർ, കക്ഷികളുടെ
പേര്,
എഫ്ഐആർ
നമ്പർ,
അഭിഭാഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ,
കേസ് റ്റൈപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള
കേസ് തിരയൽ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഈ
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത്.
നിങ്ങൾക്ക് കേസ് ചരിത്രം, ഒരു കേസിന്റെ
ഡയറി, കേസ് ലിസ്റ്റ്, കേസിന്റെ കോടതി
മാറ്റ വിശദാംശങ്ങള്, ഉത്തരവുകളും വിധി
ന്യായങ്ങളും ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ്
മൊബൈല് ആപ്പ് വഴി സൌജന്യമായി
കാണാനാവും.
ആൻഡ്രോയിഡ്
ഫോണുകൾക്കായുള്ള
മറ്റേതൊരു
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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.

ആപ്ലിക്കേഷനും ഐഫോൺ, ഐപാഡ്
ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള ആപ്പിൾ ആപ്പ്
സ്റ്റോറും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് Google
പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് download ചെയ്യാൻ
കഴിയും. ഇ-കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക
വെബ്സൈറ്റായ

https://ecommitteesci.gov.in ൽ നിന്ന് ഇത്
ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

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.

എല്ലാ
ഇ-കോർട്ട്
സേവനങ്ങളും
ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ് മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
ഒരു
കുടക്കീഴിൽ
ലഭ്യമാണ്. ആപ്പിലെ My Cases ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപയോക്താവിനു തന്റെ
കേസുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി പോലെ
ഇഷ്ടാനുസൃതം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
“My Cases”
ഓപ്ഷനിൽ ഒരാൾക്ക്
വ്യക്തിഗത കേസ് നമ്പറുകൾ ചേർക്കാനും
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷൻ
വഴി
ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കാനും
കഴിയും. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ
കോടതികളിൽ
ഒന്നിലധികം
കേസുകളുള്ള
വ്യവഹാരികൾ,
സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ
ഓർഗനൈസേഷൻ
എന്നിവക്ക്
ഇത്
ഉപയോഗപ്രദമാണ്. 24 * 7 മണിക്കൂറും
ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ് മൊബൈൽ
ആപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ കേസുകളുടെ എല്ലാ
വിശദാംശങ്ങളുമുള്ള
നിങ്ങളുടെ
വ്യക്തിഗത ഡിജിറ്റൽ കേസ് ഡയറി
നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാകുന്നു.
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1. How To Install “eCourts Services”
Mobile App:

1. “ഇകോർട്ട്സ് സേവനങ്ങൾ” മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ

1.1.Download from the e-Court website

ചെയ്യാം:

shortcut link

1.1. ഇ-കോർട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ നിന്ന്

1.2.Download from the Google Store /

1.2. ഗൂഗിൾ സ്റ്റോർ / ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്

Apple store

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.

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

ഡൗൺലോഡു ചെയ്യാം.

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-കോർട്ട്
വെബ്സൈറ്റായ
https://ecourts.gov.in
ൽ
നിന്ന്
ഡൗൺലോഡുചെയ്യുന്നത്.
ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ / ആപ്പിൾ ഐട്യൂൺസ്
സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇ-കോർട്ട്
മൊബൈൽ
ആപ്പ്
ഡൌൺലോഡ്
ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ /
ആപ്പിൾ ഐട്യൂൺസിൽ നിന്ന് ഇ-കോർട്ട്
സേവനങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഡൌൺലോഡ്
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഇ-കോർട്ട്സ്
വെബ്സൈറ്റിൽ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ
ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക്
ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലേ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ഈ
ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഇ-കോർട്ട് വെബ് പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ്
ലിങ്ക്
ഇവിടെ
സ്ക്രീൻഷോട്ടായി
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ
“Open”
ക്ലിക്കു
ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ
തുറക്കുകയും
ഇ-കോർട്ട്സ്
അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സ്വാഗത സ്ക്രീൻ
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click “open” the App, which will open up
the App and the welcome screen of the

ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും, അത് ഇവിടെ
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

eCourts apps appears, which is shown
in the screenshot hereunder.

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.
ഗൂഗിൾ
പ്ലേ
സ്റ്റോറിൽ
നിന്ന്
ആന്ഡ്രോയിഡ്
ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ,
ഇ-കോർട്ട് സേവനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനായി

സ്റ്റോറിൽ തിരയുക.,

ഡൗൺലോഡ്

ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ആപ്ലിക്കേഷൻ

ഡൗൺലോഡു

ചെയ്തതിനുശേഷം
ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
Android

അതോടെ

സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ

ഇൻസ്റ്റാൾ
നിങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
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.3. Download directly from the Apple
Store for iPhone/iPad.

3. IPhone / iPad- നായി Apple സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്
നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.

If you have an Apple iPhone,

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ഐ-ഫോൺ
ഉണ്ടെങ്കിൽ, “ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ്
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായി” ആപ്പിൾ
സ്റ്റോറിൽ
തിരയുക.
ഡൌൺലോഡ്
ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഡൌൺലോഡ്
ചെയ്ത ശേഷം “ഇൻസ്റ്റാൾ“ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഇതോടെ
നിങ്ങളുടെ
ആപ്പിൾ
ഐ-ഫോണിൽ
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷൻ
ഇൻസ്റ്റാൾ
ചെയ്യപ്പെട്ടു
കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ, ഐപാഡിനു
വേണ്ടിയും
ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ്
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാണ്.
അത് ഐപാഡിൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത്
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

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.
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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

2. ഇ-കോർട്ട് ആപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങൾ:
ഇ-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ
നിലവിലെ പതിപ്പിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ
സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്:
(എ) ഹൈക്കോടതി
(ബി) ജില്ലാ കോടതി
(സി) രണ്ടും

(b) District Court
(c) Both.

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-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ജില്ലാ
കോടതികളിലെ
മാത്രമോ,
ഹൈക്കോടതിയിലെ
മാത്രമോ
ഇവ
രണ്ടിലെയും
കേസുകൾ
ഒരുമിച്ചോ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ
ക്രമീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
അതിനായി നിങ്ങൾ മെനു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന്
കോൺഫിഗർ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
അതിൽ “ഹൈക്കോർട്ട്” എന്ന റേഡിയോ
ബട്ടണിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്ത്
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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

ഹൈക്കോടതിയുടെ
സേവനങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും,
“ഡിസ്റ്റ്രിക്റ്റ് കോർട്ട്”
എന്ന റേഡിയോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത്
ജില്ലാ
കോടതിയുടെ
സേവനങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും
നിങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ ആപ്പ് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക്
ഹൈക്കോടതികളുടെയും
ജില്ലാ കോടതികളുടെയും സേവനങ്ങൾ
ഒരേ സമയം ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ “ബോത്ത്
(Both)”
എന്ന
റേഡിയോ
ബട്ടണിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യാം.

and

District Courts, you can click on the
radio button “Both.”

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.

3. 6 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇകോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ (ഉടൻ വരുന്നു):
പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ
പതിപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദി, മറാത്തി, തമിഴ്,
കന്നഡ, ഗുജറാത്തി, തെലുങ്ക് എന്നിങ്ങനെ
ആറ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കും.
ഈ
ആറ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ
ഇ-കോർട്ട്സ് ആപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ
ഉപയോക്താക്കളുടെ
ജിജ്ഞാസയെ
പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഇവിടെ
ചേർക്കുന്നു.
ഹിന്ദി
മറാത്തി
തമിഴ്
കന്നഡ
ഗുജറാത്തി
തെലുങ്ക്

Hindi,Marathi,Tamil,Kannada,Gujarathi,T
elugu
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Hindi
Marathi
Tamil
Kannada
Gujarati
Telugu

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

4.1.Welcome page of the eCourts mobile
application

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.
ഇ-കോർട്ട്സ്
ആപ്ലിക്കേഷന്റെ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
ഐക്കണുകൾ:

മൊബൈൽ
നിർബന്ധമായും
അടിസ്ഥാന

4.1.
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്വാഗത പേജ്

4.2. മെനു പട്ടിക ഐക്കണുകൾ:
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ഷോട്ടിലെ ഏറ്റവും
മുകളിൽ ഉള്ള മൂന്നു വരയിൽ (ത്രീ-ലൈൻ
ഐക്കണിൽ)
നിങ്ങൾ
ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷന്റെ
പൂർണ്ണ
മെനു പട്ടിക കാണിക്കും.
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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. ജില്ലാ കോടതി / ഹൈക്കോടതി കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ:
ഇ-കോർട്ട്
കോടതി

മൊബൈൽ
കേസ്

ആപ്പ്

വിവരങ്ങൾ

ജില്ലാ

മാത്രമോ,

ഹൈക്കോടതി കേസ് വിവരങ്ങൾ മാത്രമോ
ഇവ

രണ്ടും

ഒരുമിച്ചോ

ലഭ്യമാക്കുന്ന

രീതിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാം.

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

4.4. പ്രധാന മെനു ഓപ്ഷനുകൾ:
i.

സിഎൻആർ

ഉപയോഗിച്ച്

തിരയൽ;
ii കേസ് നില (തിരയൽ);
iii. കേസ് ലിസ്റ്റ്;
iv. “My Cases” ഓപ്ഷൻ .
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കേസ്

4.5. CNR Search :
Using the CNR icon, you can search the
status of the Case using CNR number

4.6. Case Status Search:
Using Case status option one can
explore the case status using the
following nine search options

4.5. സിഎൻആർനമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കേസ്
തിരയൽ:
സിഎൻആർ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
നിങ്ങൾക്ക്
സിഎൻആർ
നമ്പർ
ഉപയോഗിച്ച്
കേസിന്റെ
തൽസ്ഥിതി
തിരയാൻ കഴിയും

4.6. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് തിരയൽ:
കേസ്

സ്റ്റാറ്റസ്

രീതിയിൽ

ഓപ്ഷനിൽ

കേസിന്റെ

തൽ

കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.

Case Number

Party Name

1.

Filing number

FIR

2. പാർട്ടിയുടെ പേര്

Advocate

Act.

3. ഫയലിംഗ് നമ്പർ

Case Type

Caveat

4. എഫ്.ഐ. ആർ.

Pre Trial Application

കേസ് നമ്പർ

5. അഭിഭാഷകന്റെ പേര്
6. നിയമം.
7. കേസ് തരം
8. കേവിയറ്റ്
9. പ്രീ ട്രയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ
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ഒമ്പത്
സ്ഥിതി

4.7. Cause List :
Using this icon, one can view the Cause
List of any Court.

4.8. My cases :
You can save your Personalized list of
cases under this “My Cases” option.

4.7. കേസ് (കോസ്) ലിസ്റ്റ് :
ഏത്

കോടതിയുടെയും

ലിസ്റ്റ്(കോസ്

ലിസ്റ്റ്)

ഈ

കേസ്
ഐക്കൺ

ഉപയോഗിച്ച് കാണാനാകും.

4.8. മൈ കേസസ് (My Cases):
മൈ

കേസസ് (My Cases) എന്ന ഈ

ഓപ്ഷനിൽ

വ്യക്തിഗതമായി

തിരഞ്ഞെടുത്ത

നിങ്ങൾ

കേസുകളുടെ

പട്ടിക

സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

4.9. My cases Date wise/ District wise

4.9.

മൈ

കേസസ്(My

Cases): തീയതി

:

തിരിച്ച്/ജില്ല തിരിച്ച്:

My cases are displayed in two modes

മൈ കേസസ് (My Cases) ഓപ്ഷനിൽ

Date wise / District wise. You can
choose whichever display mode you
want.

തീയതി അനുസരിച്ചോ/ ജില്ല തിരിച്ചോ ഉള്ള
രണ്ട് രീതിയിൽ കേസുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രദർശന രീതി
തിരഞ്ഞെടുക്കാം
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4.10. Calendar option :
The calendar option displays the Cases
in the Calendar format.

4.10. കലണ്ടർ ഓപ്ഷൻ:
കലണ്ടർ

ഓപ്ഷനിൽ

കേസുകൾ

ഒരു

കലണ്ടറിന്റെ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

4.11. Refresh button:

4.11. റിഫ്രെഷ് ബട്ടൺ:
ഈ ഐക്കൺ ക്ലിക്കുചെയ്താൽ ഡാറ്റ

Once this icon is clicked, it will update

അപ്ഡേറ്റുചെയ്യും.

the data.

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. മൈ കേസസിലെ തിരയൽ ഓപ്ഷൻ:
മൈ കേസസ് (My Cases) ഓപ്ഷനിലെ
തിരച്ചിൽ ബോക്സ് മൈ കേസസ് (My Cases)
പട്ടികയിൽ ചേർത്ത കേസുകൾക്കുള്ളിൽ
തിരയാൻ സഹായിക്കും.
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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.

4.14. 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.

4.3. ക്യു. ആർ. കോഡ്:
ഓരോ

കേസിന്റെയും

കോഡ്

മൊബൈൽ

ക്യു.

ആർ (QR)

ആപ്ലിക്കേഷനിൽ

അതതു
കേസിന്റെ
ചരിത്ര
വിശദാംശങ്ങളിൽ (കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ)
ലഭ്യമാണ്.

4.14. ക്യു. ആർ. കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകമൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന
ക്യുആർ
കോഡ്
കേസ്
കെട്ടിൽ
പതിപ്പിച്ചാൽ,
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യുആർ
കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
ക്യുആർ
കോഡ്
എളുപ്പത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ കേസിന്റെ
തൽ സ്ഥിതി എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ
കഴിയും.
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4.5. IA details:
One can get the IA details under Case
History if the concerned Court enters it.

4.16. Transfer details :

One can get the transfer details of the
Case from one Court to another
through the mobile App.

4.5.

ഇടക്കാല

ഹർജ്ജികളുടെ(IA)

വിശദാംശങ്ങൾ:
ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടക്കാല
ഹർജ്ജികളുടെ വിവരങ്ങൾ ടി വിവരങ്ങൾ
കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
എങ്കിൽ കേസ് ചരിത്രത്തിന്റെ കീഴിലെ ഈ
ഓപ്ഷനിൽ കിട്ടും.

4.16.

കേസിന്റെ

കോടതിമാറ്റ

വിശദാംശങ്ങൾ:
ഒരു കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കേസ് മറ്റ്
കോടതിയിലേക്കു
മാറിയതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി
ലഭിക്കും.
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4.17.Subordinate Court Information:
In Case of appeals, the Subordinate
Court information is available.

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

4.17. കീഴ് ക്കോടതി വിശദാംശങ്ങൾ:
അപ്പീൽ
കേസിൽ,
സബോർഡിനേറ്റ്
കോടതി വിവരങ്ങൾ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്.

4.18. കേസ് ചരിത്രം
ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കേസിന്റെ ചരിത്ര
വഴിത്താരയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും
ഇനിപ്പറയുന്ന തലക്കെട്ടുകളിൽ ലഭ്യമാണ്:
കേസ് വിശദാംശങ്ങൾ;
കേസ് നില,
QR കോഡ്,
പരാതിക്കാരനും അഭിഭാഷകരും
എതിർകക്ഷികളും അഭിഭാഷകരും
നിയമങ്ങൾ
കേസ് ഹിയറിംഗിന്റെ ചരിത്രം
അന്തിമ ഉത്തരവ് / വിധിന്യായങ്ങൾ

Acts
History of Case hearing
Final order/Judgments

15

5. Get Complete Case History
through e-Courts services mobile
App

6. Search cases option
Under the ecourts mobile app there are
two main search menus
(I) CNR search ;
(ii )Case Status (search);

5. ഇ-കോർട്ട് സർവീസസ് മൊബൈൽ
ആപ്പ് വഴി കേസിന്റെ പൂർണ്ണ ചരിത്രം
ലഭിക്കും.

6. കേസുകൾ തിരയുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ
ഇ-കോർട്സ്
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
രണ്ട് പ്രധാന കേസ്
തിരച്ചിൽ മെനു ഉണ്ട്:
(I) സിഎൻആർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള
കേസ് തിരയൽ;
(ii) കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് (തിരയൽ);
ഇവ ഓരോന്നായി പരിചയപ്പെടാം

Let us see one by one hereunder.
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. സിഎൻആർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള
കേസുകൾ തിരയൽ.
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷൻ
ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ
കേസ് വിശദാംശങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള
അതിവേഗ മാർഗമാണ് സിഎൻആർ
നമ്പർ
ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുന്നത്.
സിഎൻആർ നമ്പർ എന്താണെന്ന്
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അറിയാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു
എങ്കിൽ ദയവായി വായന തുടരുക.

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. എന്താണ് സിഎൻആർ നമ്പർ:
സിഎൻആർ എന്നാൽ കേസ് നമ്പർ
റെക്കോർഡ്
എന്നാണ്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
എല്ലാ
കേസുകൾക്കും
നൽകിയിരിക്കുന്ന
സവിശേഷമായ 16 അക്ക നമ്പറാണ്
സിഎൻആർ.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഏത്
കേസും
തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിയുന്ന
പ്രത്യേക കേസ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പറാണ്
ഇത്. കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി
ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കേസിലും
സിഎൻആർ നൽകപ്പെടുന്നു. ട്രെയിൻ
ടിക്കറ്റുകളിൽ
ഉപയോഗിക്കുന്ന
പിഎൻആർ നമ്പർ പോലെയാണ് ഇത്.
ഹൈക്കോടതിയിലും
ജില്ലാ
കോടതിയിലും ആർക്കും ഈ 16 അക്ക
സി എൻ ആർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്
കേസ് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.

CNR (16 digits) contains

16 അക്ക സിഎൻആർ
നമ്പറിൽഅടങ്ങിയിരിക്കു
ന്ന വിവരങ്ങൾ

(State code) (District (JK) (AN) (01)
code) (Establishment
code)

(Case

(സ്റ്റേറ്റ്
കോഡ്)
(ജില്ലാ (JK) (AN)
കോഡ്) (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ് (01)
കോഡ്) (കേസ് ഫയലിംഗ്
(000638)
നമ്പർ) (ഫയലിംഗ് വർഷം)

(000638)

filing (2017)

number)(Filing year)

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

വ്യക്തമായ
ധാരണക്കായി
വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള (പഞ്ചാബ്,
മേഘാലയ, തമിഴ്നാട്) സിഎൻആർ
നമ്പറിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ
നൽകിയിരിക്കുന്നു

7.2. How to know Your CNR number :

7.2. നിങ്ങളുടെ സിഎൻആർ നമ്പർ
എങ്ങനെ അറിയാം:
ഒരു
വ്യവഹാരി
/
അഭിഭാഷകൻ
അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഓരോ കേസിലും
രണ്ട് തരത്തിൽ സിഎൻആർനമ്പർ
ലഭിക്കും
(I)
ഇകോർട്ട്സ്
സേവനങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന്;
(ii)
ഇകോർട്ട്സ്
സേവനങ്ങളുടെ
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ നിന്ന്.

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.
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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

7.3.ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് സിഎൻആർ
നമ്പർ ലഭിക്കുന്നത്:
സിഎൻആർ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതിന്,
നിങ്ങൾക്ക് ജില്ല, കോടതിയുടെ പേര്,
കേസ്
നമ്പർ,
ഫയലിംഗ്
നമ്പർ
അല്ലെങ്കിൽ
പാർട്ടികളുടെ
പേര്
തുടങ്ങിയ
വിശദാംശങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഈ
കോർട്ട്
മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്നും കേസ്
നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സിഎൻആർനമ്പർ
എങ്ങനെ
നേടാമെന്ന്
ഘട്ടം
ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഉദാഹരണം: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ
ജില്ലയിലെ
അവിനാശി,
സബ്
കോടതിയുടെ ഒ.എസ് 50/2017 നുള്ള
സിഎൻആർ
നമ്പർ
എങ്ങനെ
കണ്ടെത്താം.

Nadu.

Step 1: Go to the e-Courts services
mobile App.
Step 2: Select Case status from the
main menu.
Step 3:
Click Case Status
Select State, DistrictSelect Case number option
Select the Case Type
Fill up the Case number

ഘട്ടം
1: ഇ-കോർട്ട് സേവനങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക്
പോകുക.
ഘട്ടം 2: പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന് കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഘട്ടം 3:
കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്കു ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനം - ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക,
കേസ്
നമ്പർ
ഓപ്ഷൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക
കേസ് ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
കേസ് നമ്പർ പൂരിപ്പിക്കുക
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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 പൂരിപ്പിക്കുക
‘ഗോ’ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
കോടതിയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക,
തുടർന്ന്
കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ
ദൃശ്യമാകും.
ബന്ധപ്പെട്ട
കേസ്
നമ്പറിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക
കേസ് വിശദാംശങ്ങൾ സിഎൻആർ
നമ്പറിനൊപ്പം ദൃശ്യമാകും.
ഇവിടെ OS 50 / 2017എന്ന് കേസ്
അടിവരയിട്ട്
നീലനിറത്തിൽ
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെഡി റഫറൻസിനായി
സ്റ്റെപ്പുകളുടെ
സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ
ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
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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. സിഎൻആർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്
കേസുകൾ തിരയുന്നതെങ്ങനെ:
സിഎൻആർ
നമ്പർ
ഉപയോഗിച്ച്
തിരയൽ കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ
ലഭ്യമാകുമെന്ന് നോക്കാം
ഘട്ടം 1: മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിലെ
സിഎൻആർ ഐക്കൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
ഘട്ടം 2: സിഎൻആർ നമ്പർ നൽകുക
ഘട്ടം 3: തിരയൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
ഘട്ടം
4:
കേസ്
ചരിത്രം
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു
•
കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ • കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് •
പെറ്റീഷണറുടെയും
അഭിഭാഷകന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ •
എതിർകക്ഷിയുടെയും
അഭിഭാഷകന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ •
ബന്ധപ്പെട്ട
നിയമങ്ങളുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ
•
എഫ്ഐആർ
വിശദാംശങ്ങൾ• കേസ് ഹിയറിംഗിന്റെ
ചരിത്രം • അന്തിമ ഉത്തരവുകൾ /
വിധികൾ
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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

ഘട്ടം 5: “കേസ് ഡീറ്റൈൽസ്” എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
ഘട്ടം 6: ഇത് സിഎൻആർ നമ്പർ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസ് വിശദാംശങ്ങൾ
കാണിക്കും.
( ഘട്ടം 1 മുതൽ 6 വരെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു)

herewith for ready reference)

8. Search Case Status: Using Various
Options.
Search your Case Status with seven
known options
(i) Case Number

8.
വിവിധ
ഓപ്ഷനുകൾ
ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്
തിരയുന്നത്.
ഏഴ്
ഓപ്ഷനുകൾ
ഉപയോഗിച്ച്
നിങ്ങളുടെ
കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ്
തിരയാവുന്നതാണ്.
(i) കേസ് നമ്പർ
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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

(ii) ഫയലിംഗ് നമ്പർ
(iii) അഭിഭാഷകൻ
(iv) കേസ് ടൈപ്പ്
(v) കക്ഷിയുടെ പേര്
(vi) FIR നമ്പർ
(vii) ആക്റ്റ്
(viii) പ്രീ ട്രയൽ അപ്ലിക്കേഷൻ
(ix) കേവിയറ്റ്.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് സിഎൻആർ നമ്പർ
അറിയില്ലെങ്കിൽ,
ഏതെങ്കിലും
ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരയൽ
നടത്താം. ഇപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റാറ്റസിനു
കീഴിലുള്ള ആദ്യ ഓപ്ഷൻ അതായത്
കേസ്
നമ്പർ
ഓപ്ഷൻ

.

ഉപയോഗിക്കുന്നത്

see the first option under Case status,
i.e. using case number option.

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

മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ CASE
STATUS ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> സംസ്ഥാനം,
ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക -> ഏതെങ്കിലും
ഓപ്ഷനുകൾ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക ->
ബന്ധപ്പെട്ട
ഫോം
തുറക്കും
->
വിശദാംശങ്ങൾ
പൂരിപ്പിക്കുക
->
കേസുകളുടെ പട്ടിക ദൃശ്യമാകും ->
കേസ് നമ്പർ ക്ലിക്കു ചെയ്താൽ കേസ്
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clicked it will further expand into Case
history --> click on the headings which
will further open up the details.

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

ചരിത്രം
ദൃശ്യമാകുന്നു
->
മറ്റ്
തലക്കെട്ടുകളിൽ
ക്ലിക്ക്ചെയ്താൽ
വിശദാംശങ്ങൾ
കൂടുതൽ
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
8.1 കേസ് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്
കേസ് നില കാണൽ.
കേസ് സ്റ്റാറ്റസിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ
ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത്
കേസ് നമ്പർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
ലഭിക്കുന്ന “ഇ-കോർട്ട് സേവനങ്ങൾ”.
ഘട്ടം 1: ഈകോട്സ് മെനുവിൽ നിന്ന്
കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്കുചെയ്യുക
ഘട്ടം
2: സംസ്ഥാനവും ജില്ലയും
തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഘട്ടം 3: കേസ് നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക
ഘട്ടം 4: നിങ്ങൾ കേസ് നമ്പർ
ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, അത്
ഇവിടെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ
ഫോം
തുറക്കും.
നിങ്ങൾ
വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം.
> കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്
> കേസ് ടൈപ്പ്
> കേസ് നമ്പർ
> വർഷം
ഘട്ടം 5: വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച
ശേഷം ഗോയിൽ അമർത്തുക
ഘട്ടം 6: ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
ഘട്ടം 7: നാം കേസ് നമ്പറിൽ ക്ലിക്കു
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ,അത്
താഴെപ്പറയുന്ന
വിശദാംശങ്ങളോടെ
മെനു തുറക്കുന്നു.
(i) കേസ് വിശദാംശം
(ii) കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്
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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

(iii) ഹർജിക്കാരനും അഭിഭാഷകനും
(iv) എതിർകക്ഷിയും അഭിഭാഷകനും
(v) നിയമങ്ങൾ
(vi) എഫ്ഐആർ വിശദാംശങ്ങൾ
(vii)
സബോർഡിനേറ്റ്
കോടതി
വിവരങ്ങൾ
(viii) കേസ് ഹിയറിംഗിന്റെ ചരിത്രം
(ix) ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ
(x) അന്തിമ ഉത്തരവുകൾ / വിധിന്യായം

(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.

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

* ഓരോ തവണയും കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
സംസ്ഥാനം,
ജില്ല
എന്നിവ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന്
ഉറപ്പാക്കുക.
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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
ഫയലിങ്ങ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്
കേസ് നില തിരയൽ:
രണ്ടാമത്തെ രീതി ഫയലിങ്ങ് നമ്പർ
ഉപയോഗിച്ച്
കേസ്
നില
തിരയുന്നതാണ്.
കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ്
ഓപ്ഷനിൽ
അമർത്തുക → സംസ്ഥാനവും ജില്ലയും
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
--> ഫയലിങ്ങ് നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ
അമർത്തുക
-->ഡ്രോപ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കോടതി
സമുച്ചയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
--> ഫയലിങ്ങ് നമ്പറും വർഷവും
പൂരിപ്പിക്കുക.
--> ഗോ അമർത്തുക. അപ്പോൾ കേസ്
ചരിത്രം കാണപ്പെടും.
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--> തലക്കെട്ടുകളിൽ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്
ചെയതാൽ
കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾ
ലഭ്യമാകും.

8.3 Viewing case
Advocate option

status

using

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 അഡ്വക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്
കേസ് നില കാണൽ.
ഈ തിരയൽ ഓപ്ഷൻ ഏതൊരു
അഭിഭാഷകന്റെയും
ഡിജിറ്റൽ
ഗുമസ്തനാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു
ഗുമസ്തന്റെ മിക്ക ജോലികളും ചെയ്യുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,
അഭിഭാഷകന്റെ
പേരിൽ എല്ലാ കോടതികളിലും എത്ര
കേസുകൾ
നിലവിലുണ്ടെന്നും;
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തീയതിയിൽ
ഏതെല്ലാം കേസുകൾ വിചാരണക്കു
വരുന്നുണ്ടെന്നും കേസുകളുടെ ഘട്ടം
എന്താണെന്നും 24 * 7 അവരുടെ
മൊബൈൽ ഫോണിൽ 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

കാണിക്കും.
ഇനിപ്പറയുന്ന
മൂന്ന്
ഓപ്ഷനുകൾക്ക്
കീഴിൽ
ഒരു
അഭിഭാഷകന് ഈ തിരയൽ ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും
(i) അഭിഭാഷകന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക
(ii) ബാർ കോഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക
(iii)തീയതി കേസ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു
നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിൽ വിചാരണക്ക്
വരുന്ന
ഒരു
പ്രത്യേക
അഭിഭാഷകന്റെ
കേസുകൾ തിരയുക

case list
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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

8.3.1 അഭിഭാഷകന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക:
ഒരു അഭിഭാഷകൻ, തന്റെ പേരിൽ എത്ര
കേസുകൾ തീർപ്പ് കല്പിക്കപ്പെടാ നായി
നിലവിലുണ്ട് എന്നോ എത്ര കേസുകൾ
തീർപ്പ്
കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ
അറിയാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ,
ഈ
അഭിഭാഷകനാമ
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ലഭിക്കാനാകും.
ഉദാഹരണത്തിന്,
ഇവിടെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ,
അഡ്വക്കറ്റ് രാജപ്പയുടെ അഭിഭാഷക
നാമം ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തതു.
അദ്ദേഹത്തിന് തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂരിൽ
തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത 13 കേസുകൾ
ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ
കോടതി
തിരിച്ചു എത്ര കേസുകൾ
തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാൻ
ഉണ്ടെന്നും
കാണിക്കുന്നു.നമ്പർ
ക്ലിക്കു
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് മുഴുവൻ
ലിസ്റ്റും
കാണിക്കും. അത് കേസ്
ചരിത്രത്തിനൊപ്പം
വിപുലീകരിക്കാനാകും.

Case history.
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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.

8.3.3 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

8.3.2.
ബാർകോഡ്
ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക:
അഡ്വക്കേറ്റ് ബാർകോഡ് ഉപയോഗിച്ച്
ഒരാൾക്ക്
തിരയാൻ
കഴിയും.ഒരു
ജില്ലയിലെ
എല്ലാ
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്കളിലും കൂടി ഒരു
അഭിഭാഷകൻറെ
പേരിൽ
എത്ര
കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നും എത്ര
കേസുകൾ തീർച്ചയാക്കി എന്നും ഇത്
കാണിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്,
അഡ്വക്കേറ്റ് ഹുസൈൻ ഹൈകലിന്റെ
പേരിൽ മൊത്തം 131 കേസുകൾ
ജാർഖണ്ഡ്
അഡ്വക്കേറ്റ്
കോഡ്
ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുമ്പോൾ
കാണിക്കുന്നു.

8.3.3 തീയതി കേസ് പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക (അഡ്വക്കേറ്റ് കോസ് ലിസ്റ്റ്)
ഒരു അഭിഭാഷകന് അവന്റെ പേര്
തിരിച്ചുള്ള കേസ് ലിസ്റ്റ് അറിയാൻ
താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ,
അതായത്,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും
പ്രത്യേക തീയതിയിൽ കോടതികളിൽ
എത്ര
കേസുകൾ
വരുന്നുണ്ട്എന്ന്
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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

അറിയണമെങ്കിൽ, ഈ കേസ് ലിസ്റ്റ്
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ
അഭിഭാഷകന്റെ
കേസ്
ലിസ്റ്റ്
സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. അഭിഭാഷക
കേസ്
ലിസ്റ്റിന്റെ
പ്രയോജനം,
കേസുകൾ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയിൽ
കേസിന്റെ ഘട്ടത്തിനൊപ്പം കാണിക്കും
എന്നതാണ്.

show the listed cases on a particular
date along with the stage of the
Case.

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. കേസ് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്
കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണുക:
കേസ് ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക-> കേസ്
ടൈപ്പ്
ഓപ്ഷൻ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക->
കോടതി
കോംപ്ലക്സിന്റെ
ഓപ്ഷൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക->
കേസ്
ടൈപ്പ്
തിരഞ്ഞെടുക്കുക->
വർഷം
പൂരിപ്പിക്കുക->പെൻഡിങ്/
ഡിസ്പോസ്ഡ്
റേഡിയോ
ബട്ടൺ
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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

തിരഞ്ഞെടുക്കുക/
ഗൊ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക->
തുടർന്ന്
തിരഞ്ഞെടുത്ത
കേസുകൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു-> കേസ് നമ്പറിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക - അത് കേസ് ചരിത്രം
കൂടുതൽ
തുറക്കുന്നു
->
നമ്മൾ
തലക്കെട്ടുകളിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അത്
വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്
കൂടുതൽ
വികസിക്കുന്നു.

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

ഇവിടെയുള്ള
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
തിരഞ്ഞെടുത്ത
കേസ്
ടൈപ്പ്
“അപ്പീലുകൾ”
ആണ്,
അതിനാൽ
അപ്പീൽ
സ്യൂട്ട്
AS
പട്ടികയിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതുപോലെ,
ഏതെങ്കിലും
കേസ്
ടൈപ്പ്
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക്
കേസ് തരം തിരിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു.

8.5 Viewing case status using Party
option:

8.5 പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കേസ്
തിരയുക.
കേസ് നില ക്ലിക്കു ചെയ്യുക ->
സംസ്ഥാനം
ജില്ല
എന്നിവ
വതിരഞ്ഞെടുക്കുക,->പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക
->
കോടതി
സമുച്ചയം
തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Click
Case
state,District-

Status-->

→click Party option
--> select court complex

Select
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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

-> ഹർജിക്കാരൻ്റെ/
എതിർകക്ഷിയുടെ പേര്
തിരഞ്ഞെടുക്കുക
-> വർഷം പൂരിപ്പിക്കുക
-> പെൻഡിങ് / ഡിസ്പോസ്ഡ് / both
റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഗോ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> തുടർന്ന്
കക്ഷിയുടെ
പേരും
കേസിൻറെ
നമ്പറും കാണിക്കും.

displayed.

→
തുടർന്ന്
ആവശ്യമായ
കേസ്
നമ്പറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക-> കേസിന്റെ
ചരിത്രം ദൃശ്യമാകും.

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.

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
പാർട്ടിയുടെ പേര് ആയ “രംഗസ്വാമി”
തിരയലിനായി
ഉപയോഗിക്കുകയും
“രംഗസ്വാമി”
എന്ന
പേരിലുള്ള
കേസുകൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, പാർട്ടി നാമ
തിരയൽ
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് കേസുകൾക്കായി തിരയാൻ
കഴിയും

8.6 Search using FIR number :

8.6 എഫ്ഐആർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്
തിരയുക:

33

Click
Case
state,District-

Status-->

Select

->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

8.7 Search by ACT

കേസ്
നില
ക്ലിക്കുചെയ്യുക
->
സംസ്ഥാനം,
ജില്ല
എന്നിവ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
-> എഫ് ഐ ആർ നമ്പർ ഓപ്ഷൻ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> കോടതി സമുച്ചയം
തിരഞ്ഞെടുക്കുക-> പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക -> എഫ്ഐആർ
നമ്പറും വർഷവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ->
പെൻഡിങ് / ഡിസ്പോസ്ഡ് / both
റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഗോ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ->തുടർന്ന് കേസും
എഫ്ഐആർ
നമ്പറും
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. -> കേസ് നമ്പറിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
കേസ്
ചരിത്രം
കൂടുതൽ തുറക്കുന്നു.

8.7 നിയമം ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക
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8.8 Pre-Trial Application
Select the Police Station and fill up
the FIRnumber and year for Remand

8.8 പ്രീ-ട്രയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത്
റിമാൻഡ് / ജാമ്യം / അപേക്ഷക്കായി
എഫ്ഐആർ നമ്പറും
വർഷവും
പൂരിപ്പിക്കുക

/Bail / Application

8.9 Caveat :
One can search by Caveat also.

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

8.9 കേവിയറ്റ്
കേവിയറ്റ് വഴി തിരയാനും കഴിയും.

9. ഇ-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി
കോസ് ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത്:
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിൽ
കോസ്ലിസ്റ്റ്
ലഭിക്കുന്നത്
അഭിഭാഷകർക്കും വ്യവഹാരികൾക്കും
ന്യായാധിപന്മാർക്കും
ഒരുപോലെ
ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോസ്
ലിസ്റ്റ്
ലഭ്യമാണ്: (i) ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ
സിവിൽ കോസ് ലിസ്റ്റ് (ii) ഏതെങ്കിലും
കോടതിയുടെ ക്രിമിനൽ കോസ് ലിസ്റ്റ്
(iii) അഭിഭാഷകരെ തിരിച്ചുള്ള കോസ്
ലിസ്റ്റ് , എന്നിവ എല്ലാം മൊബൈൽ
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can be generated under the e-Courts

ആപ്പ്

mobile App.

കഴിയും

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.
Click Cause List icon.
1

Select State, District-

2 Select Court Complex
3 Select Court Name

ഉപയോഗിച്ച്

സൃഷ്ടിക്കാൻ

.

സിവിൽ കോസ് ലിസ്റ്റ്, ക്രിമിനൽ കേസ്
ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഇ- “കേസ്
ലിസ്റ്റ്”
ഓപ്ഷന് കീഴിൽ കാണാൻ കഴിയും.
കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് തിരയലിനു കീഴിൽ
ലഭ്യമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓപ്ഷൻ വഴി
അഡ്വക്കേറ്റ് തിരിച്ചുള്ള കോസ് ലിസ്റ്റ്
കാണാൻ കഴിയും, അത് “കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക” എന്ന
വിഷയത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
.കോസ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്
ഒരാൾക്ക്
തന്റെ
കേസ്
പോസ്റ്റു
ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ
കഴിയും.ന്യായാധിപന്മാർ , സ്റ്റാഫുകൾ,
അഭിഭാഷകർ
എന്നിവർക്കുള്ള
ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മാനേജുമെന്റ്
ഉപകരണമാണിത്.
അതിലൂടെ
ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിൽ
എത്ര
കേസുകൾ
ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും
അറിയാൻ
കഴിയും . ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ
ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇത്
സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഈ ഡാറ്റ
ഇപ്പോൾ
ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലെ
മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി കാണാൻ
കഴിയും.
കേസ് ലിസ്റ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
1 സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ജില്ല2 കോടതി സമുച്ചയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
3 കോടതിയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
4 കലണ്ടറിൽ നിന്ന് കോസ് ലിസ്റ്റ് തീയതി
തിരഞ്ഞെടുക്കുക
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4 Select Cause List Date from the
Calendar
5 Click Civil or Criminal, Then the
Cause

list

civil/criminal

is

5 സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് കേസ്
ലിസ്റ്റ്
സിവിൽ / ക്രിമിനൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും
തിരയൽ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കേസ്
ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പ്രത്യേക കേസും തിരയാൻ
കഴിയും.

displayed
6 Using the search box particular
cases in the cause list can also be
searched.

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. മൈ കേസസ് ഓപ്ഷൻ:
.മൈ
കേസസ്
ഓപ്ഷൻ
അഭിഭാഷകർക്കും വ്യവഹാരികൾക്കും
ഏറ്റവും
ആകർഷകവും
ഉപയോഗപ്രദവുമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ
ഒന്നാണ്, കാരണം ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ
പേഴ്സണൽ
കേസ്
ഡയറിയായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇ-കോർട്ട്സ്
ആപ്പിൽ ലഭ്യമായ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്
സവിശേഷതയാണിത്. വ്യവഹാരിയോ
അഭിഭാഷകനോ അവന്റെ / അവളുടെ
കേസുകൾ
എന്റെ
കേസുകൾക്ക്
കീഴിൽ
സംരക്ഷിക്കാനും
സംഭരിക്കാനും
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
വിശദാംശങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും.
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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

10.1. “My cases” ഓപ്ഷനിൽ കേസുകൾ
എങ്ങനെ ചേർക്കാം:
“മൈ കേസസ്” ലിസ്റ്റിലേക്ക് താഴെ
പറയുന്ന
രീതിയിൽ
കേസുകൾ
ചേർക്കാൻ കഴിയും:
ഇ-കോടതികളുടെ മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ “My
cases” ൽ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
കേസ് തിരയുക.
ii ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, തിരഞ്ഞ
കേസുകളുടെ കേസ് ചരിത്രത്തിൽ
മുകളിൽ വലതുവശത്ത് “add cases”
ബട്ടൺ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
iii “add cases” ക്ലിക്കുചെയ്യുക, അത്
നിങ്ങളുടെ കേസിനെ ‘മൈ കേസസ്‘
ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്.

herewith.
iii

Click the “Add cases “which
will add the case to your “my
cases list.”
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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

ഒരു
അഭിഭാഷകനോ
അഭിഭാഷക
ഗുമസ്തനോ അവരുടെ എല്ലാ ഓഫീസ്
കേസുകളും “My Cases” ൽ ചേർക്കാനും,
അവരുടെ ഓഫീസിലെ കേസുകളുടെ
ഡിജിറ്റൽ ഡയറി പരിപാലിക്കാനും, “my
cases”
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
കേസുകളുടെ
അപ്ഡേറ്റുകളും
സ്റ്റാറ്റസും നേടാനും കഴിയും. ഒരു
മുതിർന്ന അഭിഭാഷകന് പ്രധാനപ്പെട്ട
കേസുകൾ മാത്രം ചേർക്കാനും ഒരു
ജൂനിയറിന്റെയോ
അഭിഭാഷക
ഗുമസ്തന്റെയോ സഹായമില്ലാതെ കേസ്
നില ട്രാക്കുചെയ്യാനും കേസ് നില 24 * 7
കാണാനും കഴിയും. ഒരു വ്യവഹാരിക്കും
“my
cases”ൽ
തന്റെ
കേസുകൾ
ചേർക്കാൻ
കഴിയും.
അതുപോലെ
പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ, കോടതി പോലീസ്
കോൺസ്റ്റബിൾ,
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
ഓഫീസർമാർ, സർക്കാർ വാദികൾ
എന്നിവർക്കും ഈ “my cases” ലിസ്റ്റ്
ഉപയോഗിക്കാനും
അവരവരുടെ
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കേസുകൾ 24 * 7 നിരീക്ഷിക്കാനും
കഴിയും.

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

10.2. “My cases”ൽ നിന്ന് കേസുകൾ
എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം:
“my
cases”ൽ
നിന്ന്
കേസുകൾ
നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് ഒരാൾ “my cases”
വഴി കേസുകൾ തുറക്കണം, തുടർന്ന്
ആ
കേസ്
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ വലതു
വശത്ത് മുകളിൽ “remove cases”
ഓപ്ഷൻ
പ്രദർശിപ്പിക്കും.
കേസ്
നീക്കംചെയ്യൽ
ഓപ്ഷൻ
ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, “my cases”
പട്ടികയിൽ നിന്ന് കേസ് നീക്കംചെയ്യും

cases list

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 തിരയുക:
ഒരാൾക്ക് “my cases” എന്നതിന് കീഴിൽ
നിരവധി കേസുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ “my
cases” എന്നതിൽ ലഭ്യമായ തിരയൽ
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കേസുകൾ
എല്ലാം തിരയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ
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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.

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”.

സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു
പോലെ
തിരയൽ
ടാബിൽ
ടൈപ്പുചെയ്തുകൊണ്ട് പേര് മുറയ്ക്കും
നമ്പർ മുറയ്ക്കും “my cases”ഓപ്ഷനിൽ
തിരയാവുന്നതാണ്.

10.4. റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ:
റിഫ്രഷ്
ബട്ടൺ
ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ “my cases”
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യും. “my cases”നു കീഴിൽ
സംരക്ഷിച്ച വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ്
ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നത്തെ കേസുകൾക്ക്
സമീപമാണ്
റിഫ്രഷ്
ബട്ടൺ
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കണക്ഷൻ
പ്രശ്നം കാരണം ഏതെങ്കിലും കേസ്
അപ്ഡേറ്റ്
ചെയ്യുകയോ
പുതുക്കുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ,
അപ്ലിക്കേഷൻ
ഈ
വിവരങ്ങൾ
“കണക്ഷൻ എറർ” ആയി കാണിക്കും.
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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

10.5. “My cases” ലെ തീയതി തിരിച്ചുള്ള /
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പ്രദർശന ഓപ്ഷൻ:
ഇ-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് “my cases”
തീയതി
തിരിച്ചും
ജില്ല
തിരിച്ചും
പ്രദർശിപ്പിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്,
നിങ്ങൾ
തീയതി
തിരിച്ചുള്ള
ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, അത്
എല്ലാ കേസുകളും തീയതി തിരിച്ച്
പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒരു അഭിഭാഷകനോ
അഭിഭാഷക ഗുമസ്തനോ അവരുടെ
കേസുകളുടെ
ഡിജിറ്റൽ
ഡയറിയായതിനാൽ
ഇത്
വളരെ
എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ, ജില്ല
തിരിച്ചുള്ള കാഴ്ചയും ലഭ്യമാണ്. തീയതി
തിരിച്ചുള്ളതും ജില്ല തിരിച്ചുള്ളതുമായ
സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു.
കേസ് നമ്പർ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത്
“my cases”ൽ കേസുകളുടെ തിരയൽ
ഓപ്ഷന്റെ മുഴുവൻ കേസ് ചരിത്രവും
തുറക്കുന്നതാണ്.

further open up the entire case history
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of the cases search option among My
cases.

10.6.Calendar:
My cases can also be viewed in the

10.6. കലണ്ടർ:
കലണ്ടർ
ഫോർമാറ്റിലും
cases”കാണാനാകും.

“my

calendar format.

11.Backup facility :
The eCourts mobile provides a backup
facility which is also the most sought

11. ബാക്കപ്പ് സൗകര്യം:
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈല്
അപ്ലിക്കേഷന്
ബാക്കപ്പ്
സൗകര്യം
നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താവിന്
വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു
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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

സവിശേഷതയാണ്.
എക്സ്പോര്ട്ട്,
ഇംപോര്ട്ട്,
ഓപ്ഷന് ഉപയോഗിച്ച്
മൊബൈൽ
ഫോണില്
സംഭരിച്ച
കേസുകൾ ഒരാൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ
കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ നിരവധി
കേസുകൾ
സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,
നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ
ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങുന്ന
സമയത്ത്,
ഈ
എക്സ്പോർട്ട്,
ഇംപോർട്ട്
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗി്ച്ച്
പുതിയ
മൊബൈൽ
ഫോണിൽ
ഫയലുകള് ഡൌൺലോഡുചെയ്യാനും
കഴിയും.
മെനു ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ,
ഈ ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്താന്
കഴിയും.
മെനു
ബട്ടൺ
ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, എന്താണ് കാണാന്
കഴിയുക
എന്നത്
ഇവിടെ
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
മെനുവിനു
താഴെ
എക്സ്പോര്ട്ട്,
ഇംപോര്ട്ട് ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. ഒരു
തവണയെങ്കിലും
ഫയലുകള്
എക്സ്പോര്ട്ട്
ചെയ്ത്
മൊബൈൽഫോണിൽ
അല്ലെങ്കിൽ
Google ഡ്രൈവിലോ ഇമെയിലിലോ
സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്
അത്യാവശ്യമാണ്.
നിങ്ങൾ
ഡാറ്റ
എക്സ്പോര്ട്ട്
ചെയ്താല്മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
അത് ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ.
ഉദാഹരണത്തിന്, മൊബൈൽ ഫോൺ
മാറ്റുന്നതിനിടയിലോ
അല്ലെങ്കിൽ
ആകസ്മികമായ
ഡാറ്റാ
നഷ്ടം
ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ
ഡാറ്റ
എക്സ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ,
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import. Unless you have exported your
data, you can not use it for import.

നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യാനും
കഴിയില്ല.
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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 എക്സ്പോര്ട്ട് ഓപ്ഷൻ:
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനിലെ മെനു
ലിസ്റ്റിന്
കീഴിൽ
എക്സ്പോർട്ട്
ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ്. എക്സ്പോർട്ട്
ഓപ്ഷൻ
ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ,
ഫയലുകൾ
എവിടെ
നിന്ന്
എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യണമെന്ന്
അത്
ചോദിക്കും. ഇമെയിൽ വഴി നിങ്ങളുടെ
ഫയലുകൾ എക്സ്പോർട്ടു ചെയ്യാനോ
പങ്കിടാനോ
കഴിയും,
അല്ലെങ്കിൽ
ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സംഭരിക്കാനോ
ഫോണിൽ
തന്നെ
സംഭരിക്കാനോ
കഴിയും.
ഗൂഗിൾ
ഡ്രൈവില്
സംഭരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് Googleൽ
നിന്ന്
സുരക്ഷാ
ചോദ്യങ്ങൾ
ലഭിച്ചേക്കാം,
ഗൂഗിൾ
ഡ്രൈവിൽ
ബാക്കപ്പ്
സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതിനായി
അഡ്മിറ്റ്
ക്ലിക്കുചെയ്യാം.
ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം,
Google
ഡ്രൈവിൽ
നിന്ന്
സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള
ഫയലുകള് വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും.
ഫയലുകൾ
എക്സ്പോർട്ടു
ചെയ്യുന്നതിന്
ലഭ്യമായ
മൂന്ന്
മാര്ഗങ്ങള് ഇവയാണ്.
(I) ഇമെയില് വഴി പങ്കിടുക;
(ii) ഡ്രൈവിൽ (Google) സംഭരിക്കുക;
(iii) ഈ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിക്കുക.
ഇത്
എളുപ്പത്തിൽ
മനസിലാക്കുന്നതിനായി മൊബൈൽ
ഫോണിൽ
സംഭരിക്കുന്ന
രീതി
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
മൂന്ന്
ഓപ്ഷനുകളിലൊന്ന്
ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ,
നിങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനില്
സംഭരിച്ച
ഡാറ്റ
എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യാനും
ടെക്സ്റ്റ്
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“saved successfully” in the mobile as
shown herewith. The said text file can
be extracted from the mobile storage.

ഫയൽ ഫോർമാറ്റിൽ സംരക്ഷിക്കാനും
കഴിയും.
എക്സ്പോർട്ട്
ചെയ്തു
കഴിഞ്ഞാൽ,
ഇവിടെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങൾക്ക്
“saved successfully” എന്ന് ഒരു അലേർട്ട്
മൊബൈലിൽ ലഭിക്കും. ഇപ്രകാരം
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ടെക്സ്റ്റ്
ഫയൽ
മൊബൈൽ
ഫോണില്
നിന്നും
ആവശ്യാനുസരണം വീണ്ടെടുക്കാനും
സാധിക്കും.
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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. ഇംപോര്ട്ട് ഓപ്ഷൻ:
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷൻ
ഉപയോക്താവിന്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന
സവിശേഷതയാണ്
ഇംപോര്ട്ട്
ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മാറ്റാൻ
പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡാറ്റ
ക്രാഷാകുമ്പോൾ,
ഈ
ഇംപോര്ട്ട്
ഓപ്ഷൻ
പ്രയോജനകരമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംപോര്ട്ട് ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പുതിയ
ഫോണിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ഡാറ്റ നേടാനും
കഴിയും.
ഫോണിൽ
നിന്ന് ഡാറ്റ
അബദ്ധത്തില് മായിച്ചു കളയുമ്പോള്,
ഒരാൾക്ക് ഈ ഇംപോര്ട്ട് ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
ഡാറ്റ
വീണ്ടെടുക്കാന്
കഴിയും.
നിങ്ങൾക്ക്
ഇംപോര്ട്ട്
ഐക്കണിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്ത്
രണ്ട്
മാര്ഗത്തില് ഡാറ്റ ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യാൻ
കഴിയും;
(i) ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യുക
(ii)
ഈ
ഉപകരണത്തിൽ
നിന്ന്
ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യുക.
“ഇമ്പോർട്ടുചെയ്യുക”
എന്നതിന്
കീഴിലുള്ള
രണ്ട്
ഓപ്ഷനുകൾ
കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഇവിടെ
ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ
നിന്ന്
ബാക്കപ്പ്
ഡാറ്റ
ഇംപോര്ട്ട്
ചെയ്യാന്
ശ്രമിക്കുമ്പോള്
ഗൂഗിൾ
ഡ്രൈവ്
അനുമതി
ചോദിക്കും,
അപ്പോള് ഡാറ്റ ഇംപോര്ട്ട് ചെയ്യാൻ
അനുവദിക്കുക
എന്ന
ബട്ടൺ
ക്ലിക്കുചെയ്യാം.
ഈ വിവരിച്ച സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഇവിടെ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇംപോര്ട്ട്
ഓപ്ഷൻ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ,
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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

നിങ്ങൾക്ക് ‘Cases imported successfully’
എന്ന അലേർട്ട് സന്ദേശം ലഭിക്കും.
അതിനാൽ,
നിങ്ങൾക്ക്
ഇംപോര്ട്ട്
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങളുടെ
പുതിയ
മൊബൈൽ
ഫോണിൽ
ബാക്കപ്പ് ഡാറ്റ നേടാനും അല്ലെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ
പഴയ
മൊബൈൽ
ഫോണിൽ
നിന്ന് ബാക്കപ്പ് ഡാറ്റ

.

വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും

import option and get the backup data
in your new mobile phone or restore
the backup data from your old mobile
phone.

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. ക്യുആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുക.
ഇ-കോർട്ട്സ് സർവീസസ് മൊബൈൽ
ആപ്പ്
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ,
കേസ്
സ്റ്റാറ്റസ് അറിയുന്നതിന് കേസ് നമ്പർ
റെക്കോർഡ്
(സിഎൻആർ)
നമ്പർ
ടൈപ്പു ചെയ്യുന്നതും
കേസ്
അപ്ഡേറ്റുകൾ
ലഭിക്കുന്നതിനായി
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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

കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ
ടൈപ്പ
ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലർക്ക്
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഇകോർട്ട്സ്
മൊബൈലിൽ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ
നേടുന്നതിനുള്ള
മറ്റൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട്
ഒന്നാം ഘട്ടം:
നിങ്ങളുടെ കേസിന്റെ
ക്യുആർ കോഡ് കണ്ട് പിടിക്കുക:
ഇകോർട്ട്സ്
സേവനങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ
നിന്ന് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ
കേസിൻ്റെ ക്യുആർ കോഡ് കണ്ട്
പിടിക്കുക. (അഥവാ)
ഇകോർട്ട്സ്
സേവന
വെബ്സൈറ്റായ
https://ecourts.gov.in
ൽ
നിന്നും
അതിലെ കേസ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് കീഴിലുള്ള
നിങ്ങളുടെ
കേസിൻ്റെ
ക്യുആർ
കോഡ് കണ്ട് പിടിക്കുക.
രണ്ടാം ഘട്ടം: ക്യുആർ കോഡിൽ നിന്ന്
ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് കേസ് ഡോക്കറ്റിൽ
ഒട്ടിക്കുക.
QR കോഡിൻ്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കേസ്
ഫയലുകളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയും.

and Paste in the case Docket :
One can take the print out of the QR
code and paste it in the case files.
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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.

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

മൂന്നാം ഘട്ടം: ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക:
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിൽ അന്തർനിർമ്മിതമായ
“സ്കാൻ ക്യുആർ കോഡ്” ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച്
ഒരാൾക്ക്
കേസ്
ഡോക്കറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച ക്യുആർ കോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് കേസ്
നില ഉടൻ കാണിക്കും. ഈ ക്യുആർ
കോഡ്
സ്കാനിംഗ്
ധാരാളം
കേസുകളുള്ള
അഭിഭാഷക
ഓഫീസിനും
കമ്പനികൾക്കും
/
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗുണം
ചെയ്യും. അവർക്ക് ക്യുആർ കോഡിന്റെ
പ്രിന്റ് എടുത്ത് കേസ് ഫയലുകളിൽ
ഒട്ടിക്കാനും അവരുടെ മൊബൈൽ
ആപ്പ് - സ്കാൻ ക്യുആർ കോഡ് ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാനും എല്ലാ
പോയിന്റുകളും
ഓരോന്നായി
പൂരിപ്പിക്കാതെ
തന്നെ
കേസ്
വിശദാംശങ്ങൾ തൽക്ഷണം നേടാനും
കഴിയും.
13 ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തിടത്ത് SMS വഴി
കേസ് നില അറിയുക:
നമ്മുടെ
രാജ്യത്ത്,
50%
ശതമാനത്തിലധികം
ആളുകൾക്ക്
ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത
ഇല്ല. ഇ-കമ്മിറ്റി
ചെയർമാൻ
ആവർത്തിച്ചതുപോലെ,
സാങ്കേതിക വിഭജനം തകർക്കുന്ന
സമഗ്രമായ സംവിധാനം നമ്മൾക്ക്
ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ഇന്റർനെറ്റ്
ലഭ്യമല്ലാത്ത
ആളുകളുടെ ആവശ്യം
നിറവേറ്റുന്ന
അത്തരം
ഒരു
സവിശേഷതയാണ്
ഈ
സേവനം.
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല
എങ്കിൽ , 9766899899 എന്നതിലേക്ക്
eCourts<SPACE>< YOUR CNR NUMBER>
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access to the internet. When you don’t
have an internet connection then, one

എന്ന SMS അയച്ചുകൊണ്ട് കേസ് നില
അറിയാനാകും.

can get the case status by sending SMS
eCourts<SPACE>< YOUR CNR NUMBER>
to 9766899899.

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-കോർട്ട്സ്
ഓട്ടോമേറ്റഡ്
ഇമെയിൽ സേവനങ്ങളിലൂടെ കേസ്
നില നേടുക:
ഓട്ടോമേറ്റഡ്
ഇമെയിൽ
സേവനങ്ങളുടെ സേവനം ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
ആപ്പിന്
പുറത്താണെങ്കിലും,
നിങ്ങൾക്ക്
മൊബൈൽ
ഫോണിലൂടെ
ഇമെയിലുകൾ
പരിശോധിക്കുന്ന
പതിവുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ ഫോണിൽഅവ ആക്സസ്
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുബന്ധ
സവിഷേശതയാണിത് . ഇകോർട്ട്സ്
ഓട്ടോമേറ്റഡ്
ഇമെയിൽ
സേവനങ്ങളിലൂടെ
കേസ്
നില
അറിയുന്നതിന്
,
അടുത്തിടെ
സമാരംഭിച്ച ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽ
സേവനങ്ങളിലൂടെ വ്യവഹാരികൾക്കും
അഭിഭാഷകർക്കും
ഇമെയിലുകൾ
അയയ്ക്കാൻ ഇകോർട്ട്സ് പ്രോജക്റ്റ്
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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

ആരംഭിച്ചു.
രജിസ്റ്റർ
ചെയ്ത
ഉപയോക്താക്കൾക്ക്
കേസ്
അപ്ഡേറ്റുകൾ,
അടുത്ത
കേസ്
തീയതികൾ,
ഓർഡറുകളുടെയും
വിധിന്യായങ്ങളുടെയും പകർപ്പുകൾ,
കേസ്സ്
ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ലഭിക്കും.
ആകർഷകമായ ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ്
ഇമെയിൽ
സേവനം
സജീവമാക്കുന്നതിന്, വ്യവഹാരികളും
അഭിഭാഷകരും അവരുടെ ഇമെയിൽ id
ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്യണം. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ
പകർപ്പുകളും
കോടതിയിൽ നിന്ന്
സ്വന്തം
വീട്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു
ദിവസം വിദൂരമല്ല.

comfort of the home.

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

14.1 അവിനാശി സബ് കോടതിയിൽ
നിന്ന് അയച്ച ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇമെയിൽ:
അവിനാശി
സബ്
കോടതിയിൽ
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ
ഒരു ദിവസം വന്ന് കേസിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ്
സംബന്ധിച്ച്
ഒരു
ഓട്ടോമേറ്റഡ്
ഇമെയിൽ ലഭിച്ചതിന്റെ ആവേശവും
ആശ്ചര്യവും
പങ്കുവെച്ചു.
ഇത്
വായനക്കാർക്കായി ഇവിടെ പങ്കിടുന്നു.
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ
എല്ലാ
പകർപ്പുകളും
കോടതിയിൽ നിന്ന്
സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക്
ലഭിക്കുന്ന ഒരു
ദിവസം വിദൂരമല്ല.

certified copies from the Court at the
comfort of the home.
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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,

Regulations, Notification, etc.

Acts,
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-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി
ഇന്ത്യ
കോഡ്
വെബ്
സൈറ്റില്
പ്രവേശിക്കുന്നതിന്:
ഇപ്പോൾ
ഇ-കോർട്ട്സ് മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
പുതിയ
സവിശേഷതയായി
ഇന്ത്യാ കോഡ്
വെബ്
സൈറ്റിലേക്കു
പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള
ലിങ്ക്
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ
ഇത്
ഉപയോഗിക്കുന്ന
ആർക്കും
എല്ലാ
നിയമങ്ങൾ,
ചട്ടങ്ങൾ,
റെഗുലേഷനുകള്,
നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്
മുതലായവ
ലഭിക്കും.
ഇത്
നിങ്ങളുടെ
ഹാൻഡ്സെറ്റില്
എല്ലാ
നിയമങ്ങളുടെയും
സംക്ഷിപ്തരൂപം
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്
തുല്യമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് സിവില്
നടപടി നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും
വകുപ്പ്
റഫർ
ചെയ്യാൻ
താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ,
ഇവിടെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ
ഇത്
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ
നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിയും.
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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.

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

15.1. ഇന്ത്യ കോഡിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമം
തിരയുന്നത്:
നിങ്ങൾക്ക്
ഏതെങ്കിലും
നിയമം
തിരയണമെങ്കിൽ, തിരയൽ ബോക്സിൽ
നിയമത്തിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്താല്
നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇന്ത്യ കോഡിൽ നിന്ന്
ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക്
ക്രിമിനൽ
നടപടി
നിയമം
കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത്

.

ബോക്സിൽ ടൈപ്പുചെയ്ത് കണ്ടെത്താം

16. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ലൊക്കേറ്റർ:
ഇ-കോർട്ട്
മൊബൈൽ
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
ഒരു
പുതിയ
ഓപ്ഷൻ ആയി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്
ലൊക്കേറ്റർ
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്,
ഇത്
വ്യവഹാരികൾക്കുള്ള ഒരു പുതിയ
സൌകര്യമാണ്. ഒരു വ്യവഹാരിയ്ക്ക്
വിദൂര കോടതികളിൽ നിന്ന് ഒരു
സമൻസ് ലഭിക്കുകയും കോടതിയുടെ
സ്ഥാനം
അറിയുകയും
ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് കോർട്ട്
കോംപ്ലക്സ്
ലൊക്കേറ്റർ
ഉപയോഗിക്കാനും
ഭൂപടത്തില്
കോടതി സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനും ഈ
ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കോടതിയിൽ
എത്താനും കഴിയും. ഈ കോർട്ട്
കോംപ്ലക്സ് ലൊക്കേറ്റർ ഞങ്ങളുടെ
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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

ഇന്ത്യൻ മാപ്പിംഗ് ആപ്പ് - ഭുവനിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കോയമ്പത്തൂരിലെ
കോടതിയെ
തിരയുന്നതിന്റെ
സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ
ആണ്
ഇവിടെ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

shown herewith.

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-കോർട്ട്
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിലെ ഇ-ഫയലിംഗ് ലിങ്ക്.
ഇ-ഫയലിംഗ്,
ഇ-പേയ്മെന്റ്,
എൻജെഡിജി പോലുള്ള ഇ-കോർട്ട്
സേവനങ്ങളും
നിങ്ങൾക്ക്
ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്
കഴിയും.
ഇ-ഫയലിംഗ്
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ,
അത്
നിങ്ങളെ
https://efiling.ecourts.gov.in
എന്ന ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിലേക്ക്
നയിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തില് നിന്ന്
നിങ്ങൾക്ക്
അതത്
സംസ്ഥാനം
തിരഞ്ഞെടുത്ത്
കേസ്
ഇ-ഫയല്
ചെയ്യാന് ആരംഭിക്കാം. ഇ-ഫയലിംഗ്
പോർട്ടലിനു കീഴിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള
സഹായ
വീഡിയോകളിലേക്കും
ട്യൂട്ടോറിയലുകളിലേക്കും
നിങ്ങൾക്ക്
പ്രവേശിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കേസുകൾ
ഇ-ഫയലിംഗ് ആരംഭിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ
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e-filingyour cases and can become

യുഗത്തിലെ

digital era advocates.

കഴിയും

.

18. e-Pay link in eCourts Mobile App:
When you click the option e-Pay, it will
take

you

അഭിഭാഷകരാകാനും

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

18.
ഇ-കോർട്ട്സ്
മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിലെ ഇ-പേ ലിങ്ക്:
e-pay ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ,
അത് നിങ്ങളെ https://pay.ecourts.gov.in
ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും
കോടതി
ഫീസ്,
ജുഡീഷ്യൽ
ഡെപ്പോസിറ്റ്, പിഴ എന്നിവയ്ക്കായി
നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പണമൊടുക്ക്
നടത്താനാകും.
നിങ്ങളുടെ
സിഎൻആർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കേസ്
നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും മൊബൈൽ
നമ്പർ
ഉപയോഗിച്ചും
നിങ്ങൾക്ക്
ഡിജിറ്റൽ പണമൊടുക്കുകൾനടത്താൻ
കഴിയും.

your mobile number.

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-കോടതികളുടെ മൊബൈൽ
അപ്ലിക്കേഷനിലെ NJDG ലിങ്ക്:
നിങ്ങൾ
NJDG
ബട്ടൺ
ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ,
അത്
https://njdg.ecourts.gov.in ലേക്ക് നേരിട്ട്
കൊണ്ട് പോകും. അവിടെ നിന്ന്
ഇനിപ്പറയുന്ന
വിശദാംശങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
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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,

19.1 ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ ഡാറ്റ ഗ്രിഡ്
(ജില്ലാ, താലൂക്ക് കോടതികൾ)
19.2. ദേശീയ ജുഡീഷ്യൽ ഡാറ്റ ഗ്രിഡ്
(ഹൈക്കോടതികൾ).
എൻജെഡിജി
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ,
നിങ്ങൾ ഡ്രിൽ-ഡൌണ്
ഓപ്ഷൻ
ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനം, പിന്നെ, ജില്ല
എന്നിവ
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്,
കൂടാതെ തീർപ്പായിട്ടില്ലാത്ത കേസുകൾ,
തീർപ്പാക്കിയ കേസുകൾ, കേസുകളെ
തരം തിരിച്ച്,കേസിന്റെ സ്റ്റേജ് തിരിച്ച്,
തുടങ്ങിയ
വിവിധ
തരം
വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മൊബൈലിൽ
ഡ്രിൽ-ഡൌൺ
ഓപ്ഷനുകൾ
പരിചയപ്പെടുവാന്
ശ്രമിക്കുക.

stage-wise, etc. Put your hand on the
mobile to experience the drill-down
options.
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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: ഹെൽപ്പ് ഓപ്ഷൻ:
ഇ-കോർട്ട് സേവനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള
വിവിധ
ഓപ്ഷനുകൾ
എങ്ങനെ
ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് ഈ ഹെൽപ്പ്
ഓപ്ഷന്
കീഴിൽ
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സംശയം
ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം
നിങ്ങളെ
സഹായിക്കും.
സഹായത്തിന്
കീഴിലുള്ള ഓരോ ടാബിലും നിങ്ങൾ
ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ,
ഓരോ
ഘട്ടത്തിന്റെയും സവിശേഷതളും, അത്
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ
സഹിതം
വിശദീകരിച്ചിരിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഇ-കോർട്ട്സ് സേവന
ആപ്ലിക്കേഷൻ
സഹായത്തിന്
കീഴിലുള്ള
my
cases
ടാബിൽ
ക്ലിക്കുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ,
സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു
പോലെ ഇത് സഹായ വിശദാംശങ്ങൾ
തുറക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനും
മെനുകൾ
ഉപയോഗിക്കാൻ
ആരംഭിക്കാനും കഴിയും.
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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
-കോർട്സ്
സേവനങ്ങളുടെ
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ
ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക!
നിങ്ങളുടെ കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് 24 x 7
സൌജന്യമായി അറിയുക.
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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 ക്ചർത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയം മചയ്യുക.
ക്കസുകളുമട പൂർണ്ണ ചരിത്രം അറിയു .

ക
വിധി നയോയങ്ങളും ഉത്തരവുകളും കോണുക

ക

സ് ചരിത്രീം

സ് െിശദോീംശങ്ങൾ
ക

ക്കോടതി സമുച്ചയം കണ്ട് പിടിക്കുക

സ് നില

യു. ആർ. ക ോഡ്

സവിക്ശഷ ോയ സി. എൻ.ആർ നമ്പർ ഉപക്യോഗിച്ച് ക്കസുകൾ തിരയക. (സി. എൻ. ആർ. നമ്പർ
https://services.ecourts.gov.in/ എന്ന മവൈ് ഹസറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും)
കു. ആർ. ക്കോഡ് സ്കോൻ മചയ്ത് ക്കസ് നില തിരയക. (കു.
https://services.ecourts.gov.in/ എന്ന മവൈ് ഹസറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും)

ആർ.

ഹർജിക്കോരുീം അഭിഭോഷ രുീം
എതിർ ക്ഷി ളുീം അഭിഭോഷ രുീം

ക്കോഡ്

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

നിയ ങ്ങൾ
ക്കസ് ക്കട്ട വിശദോംശങ്ങൾ
ഉത്തരവുകളും വിധി നയോയങ്ങളും

ക്കോസ് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുക.

നിങ്ങളുമട ക്കസുകൾ ഹ ക്കസസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയം പിന്തുടരുകയം മചയ്യുക

ഹ ക്കസസ്സ് വഴി നിങ്ങളുമട “ഇന്നമത്ത ക്കസുകളുമട“ സൂചന ലഭിക്കുക
കലണ്ടർ സൂചിക ലഭിക്കുക

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

ഇക

സുപ്രീം ക ോടതി ഇ-കമ്മറ്റി

എന്ന ഇ ക

ോർട്ട്സ് വെബ് കേജിൽ നിന്ന്

ോർട്ട്സ് വ ോബബൽ ആേ്

