ે
ઇકો ્ સ સવાઓની
મોબાઈલ એ લીકશન

ઇકકોરરર્ટ્ સ સસવવાઓનની મકોબવાઈલ એપ્લનીકકશન

ભવારતનની સવર્વોચ્ચ અદવાલતનની
ઈ-કમમટટી દવારવા પરરપમત્રિત.

ઇકકોરર સ સસેવ વાઓનની મકોબવાઇલ એપ્લનીકસે શન

ભવારતનની સવર્વોચ્ચ અદવાલતનની ઇ-કમમરની દવારવા પરરપમત્રિતત

લસેખ કત
સસુશ ની આર.અરૂલમકોઝનીસસેલ્ વની, એમ.એલ.,
સભ્ય (મવાનવ સસંસ વાધન)
ઇ-સમમતની, ભવારતનની સવર્વોચ્ચ અદવાલત.

--------- ભવાષવામવાસં અનસુવ વારદત
(પવાદસેમશક ભવાષવામવાસં અનસુવવાદ કરનવાર વ્યમકતનસુસં નવામ ઉમસેરકો)
(જો એક કરતવાસં વધસુ વ્યમકતએ અનસુવવાદ કરસે લ હકોય, તકો અનસુવવાદક સમસુહનવા તમવામ સભ્યકોનવા નવામ સવામસેલ કરવવા)

પથમ આવવૃમ ત, ફસે બસુઆ રની, ૨૦૨૧

રડિસ્કલસેઇ મરત

ઇ-કમમરની દવારવા પરરપમત્રિત કરવવામવાસં આવસેલ આ સસંદભર સવામગની મવાત્રિ અભ્યવાસ
અનસે તવાલનીમ અથર્થે તતૈયવાર કરવવામવાસં આવસેલ છસે . આપવવામવાસં આવસેલ સસંદભર સસૂચક છસે
અનસે તસેનકો કકોઇ અમધકવૃ ત અથવવા ન્યવામયક સસંદભર મવારસે ઉપયકોગ થઇ શકશસે નહહ.
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" ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ " - મકોબવાઇલ એપપલકસે શન
રમવાપવષકોનનનું કકોષક

૧.

"ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ" મકોબવાઇલ એપપલકસે શન કસે વવી રવીતસે ઇન્સ્ટકોલ કરવવી:
૧.૧

Https://eCourts.gov.in શકોટર્ટ્સ કટ પલનુંક પરથવી ડવાઉનલકોડ કરકો

૧.૨

એન્ડડ કોઇડ મવાટસે ગગૂગલ પલસે સ્ટકોર પરથવી ડવાઉનલકોડ કરકો...........
જો તમવારવી પવારસે એન્ડડ કોઇડ સ્મવાટર્ટ્સ ફકોન હકોય, તકો ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ
મકોબવાઇલ એપપલકસે શન મવાટસે ગગૂગલ પલસે સ્ટકોર પર રરર્ટ્સ કરકો અનસે
ડવાઉનલકોડ પર પકલક કરકો અનસે પછવી ડવાઉનલકોડ કયવાર્ટ્સ પછવી ઇન્સ્ટકોલ પર
પકલક કરકો, પછવી તમવારવા એન્ડડ કોઇડ સ્મવાટર્ટ્સ ફકોનમવાનું મકોબવાઇલ એપપલકસે શન
ઇન્સ્ટકોલ થઈ જશસે.

૧.૩
૨

૩

આઇફકોન/આઈપસેડ મવાટસે એપલ સ્ટકોર પરથવી ડવાઉનલકોડ કરકો.
ઇ-કકોરરર્ટ્સ એપપલકસે શનનવી રૂપરસે ખવા જાણકો:

(એ)

ઉચ્ર ન્યવાયવાલય

(બવી)

પજલવા ન્યવાયવાલય

(રવી)

બનસે
૬ ભવારતવીય ભવાષવાઓમવાનું ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન (ટગૂનું ક રમયમવાનું
આવવી રહવી છસે ) :
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હહન્દવી
મરવાઠવી
તપમલ
કનડ
ગનજરવાતવી
તસેલનગન
૪

ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓનવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનસે જાણવવા મવાટસે જરૂરવી એવવા
બસેઝવીક આઇકકોન્ર:
૪.૧

ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનનનું સ્વવાગત પપૃષ

૪.૨

મસેનન રગૂપર આઇકકોન્ર

૪.૩

પજલવા ન્યવાયવાલય / ઉચ્ર ન્યવાયવાલયનવા કસે રનવી પવગતકો:

૪.૪

મનખ્ય મસેનન પવકલ્પકો:

૪.૫

રવીએનઆર શકોધ:

૪.૬

કસે ર પસ્થપત શકોધ:

૪.૭

કસે ર-રગૂપર:

૪.૮

મવારવા કસે ર:

૪.૯

મવારવા કસે ર તવારવીખ મનજબ / પજલવાવવાર:

૪.૧૦

કસે લસેન્ડર પવકલ્પ:

૪.૧૧

રવીફસેશ બટન

૪.૧૨

મવારવા કસે ર હસે ઠળ શકોધ પવકલ્પ
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૪.૧૩

કયગૂઆર કકોડ:

૪.૧૪

સ્કસે ન કયગૂઆર કકોડ:

૪.૧૫

આઈએ પવગતકો:

૪.૧૬

તબદવીલવી પવગતકો:

૪.૧૭

તવાબવાનવા અદવાલતનવી મવાહહતવી:

૪.૧૮

કસે ર ઇપતહવાર

૫

ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા કસે રનકો રનુંપગૂણર્ટ્સ ઇપતહવાર
મસેળવકો

૬

કસે ર પવકલ્પ

૭

રવીએનઆર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે ર શકોધકો
૭.૧

રવીએનઆર નનુંબર શનનું છસે :

૭.૨

તમવારકો રવીએનઆર નનુંબર કસે વવી રવીતસે જાણવકો:

૭.૩

ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનથવી રવીએનઆર નનુંબર કસે વવી રવીતસે
મસેળવવકો:

૭.૪
૮

રવીએનઆર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે ર કસે વવી રવીતસે શકોધવવા:
કસે રનવી પસ્થપત શકોધકો: પવપવધ પવકલ્પકોનવા ઉપયકોગ દવારવા

૮.૧

કસે ર નનુંબર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી

૮.૨

ફવાઇપલનુંગ નનુંબર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી:

૮.૩

વકવીલ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી
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૮.૩.૧ - વકવીલ નવામ દવારવા શકોધકો:
૮.૩.૨ - બવારકકોડનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો:
૮.૩.૩ - કસે ર-રગૂપરનકો તવારવીખનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો (વકવીલ કસે રયવાદવી)
૮.૪

પક્ષકવાર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જન ઓ:

૮.૫

એફઆઈઆર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો:

૮.૬

અપધપનયમ દવારવા શકોધકો:

૮.૭

પવી-ટડ વાયલ એપપલકસે શન:

૮.૮

કસે પવયસેટ:

૯

ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા કસે ર-રગૂપર મસેળવવવી:

૧૦

મવારવા કસે ર પવકલ્પ:
૧૦.૧

મવારવા કસે રમવાનું કસે ર કસે વવી રવીતસે ઉમસેરવવા:

૧૦.૨

મવારવા કસે રમવાનુંથવી કસે ર કસે વવી રવીતસે દગૂર કરવવા:

૧૦.૩

મવારવા કસે રમવાનું શકોધકો:

૧૦.૪

રવીફસેશ બટન:

૧૦.૫

મવારવા કસે ર - તવારવીખ / પજલવાવવાર મનજબ પદશર્ટ્સન પવકલ્પ:

૧૦.૬

કસે લસેન્ડર:

૧૧

બસેકઅપ રનપવધવા:
૧૧.૧

પનકવાર પવકલ્પ:
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૧૧.૨
૧૨

આયવાત પવકલ્પ:
કયગૂઆર કકોડનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત મસેળવવવી:

પગલનનું:૧ તમવારવા કસે રનકો કયગૂઆર કકોડ મસેળવવકો:
પગલનનું:૨

કયગૂઆર કકોડનનનું પપન્ટ આઉટ લકો અનસે કસે ર ડકોકસે ટમવાનું રચોંટવાડકો:

પગલનનું:૩ કયગૂઆર કકોડ સ્કસે ન કરકો:
૧૩

જ્યવાનું ઇન્ટરનસેટ નથવી ત્યવાનું એરએમએર દવારવા કસે રનવી પસ્થપત મસેળવકો:

૧૪

ઇકકોરરર્ટ્સ સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલ રસેવવાઓ દવારવા કસે રનવી પસ્થપત પવાપ
કરવવી:
૧૪.૧

૧૫

અપવનવાશવી રબ કકોટર્ટ્સ તરફથવી ઇકકોરરર્ટ્સ સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલ મકોકલકો:
ઈકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા ઇપન્ડયવા કકોડ એકરસેર:

૧૫.૧

ઇપન્ડયવા કકોડથવી અપધપનયમ શકોધકો:

૧૬

અદવાલત રનુંકનલ દશર્ટ્સક:

૧૭

ઇ-કકોટર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇ-ફવાઇપલનુંગ પલનુંક.

૧૮

ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇ-પસે પલનુંક:

૧૯

ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું એનજસેડવીજી પલનુંક:

૨૦

૧૯.૧

રવાષડ વીય ન્યવાપયક મવાહહતવી પગ્રિડ (પજલવા અનસે તવાલનકવા અદવાલતકો)

૧૯.૨

રવાષડ વીય ન્યવાપયક ડસે ટવા ગ્રિવીડ (ઉચ્ર અદવાલતકો).
રહવાય પવકલ્પ:
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"ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ" - મકોબવાઇલ એપપલકસે શન.
શનનું તમસે કયવારસે ય તમવારવા બધવા કસે રનવી પસ્થપત હવાથવગવી હકોવવાનવી કલ્પનવા કરવી
છસે ? તસે પણ ૨૪ x ૭ ! ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનથવી તસે સ્વપન રવાકવાર
થયનનું છસે . હવસે કકોઈ પણ વ્યપકત જસે તસે અદવાલતમવાનું રૂબરૂ ગયવા પવનવા તસેનવા મકોબવાઇલથવી
કસે રનવી પસ્થપત, અદવાલતનવા હનકમકો, કસે ર-રગૂપર પવગસેરસે પવશસે જાણકવારવી મસેળવવી શકસે છસે .
ભવારતનવી રવર્વોચ્ર અદવાલતનવી ઈ-કપમટવી દવારવા પક્ષકવારકો, વકવીલકો, કવાયદવા રનુંબનુંપધત
પસેઢવીઓ, પકોલવીર, રરકવારવી એજન્રવીઓ અનસે અન્ય રનુંસ્થવાકવીય પક્ષકવારકોનવા લવાભવાથર
"ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ" નવામથવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શન રજગૂ કરવવામવાનું આવસેલ છસે .
મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું રવીએનઆર નનુંબર રવાથસે કસે ર શકોધ, કસે ર નનુંબરનકો
ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત, ફવાઇપલનુંગ નનુંબર, પક્ષકવારકોનવા નવામ, એફઆઈઆર નનુંબર,
વકવીલનવી પવગતકો, કવાયદવાઓ, કસે ર પકવાર જસેવવા પવકલ્પકોથવી રજ્જ છસે . ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ
એપપલકસે શન દવારવા તમસે કસે ર ઇપતહવાર, કસે રનવી ડવાયરવી, કસે ર-રગૂપર, કસે રનવી તબદવીલવી
પવગતકો, હનકમકો અનસે રનકવાદવાઓ પણ પવનવા મગૂલ્યસે જોઈ શકકો છકો. તમસે તસેનસે ગગૂગલ પલસે સ્ટકોર
પરથવી એન્ડડ કોઇડ ફકોન તથવા આઇફકોન અનસે આઈપસેડ હડવવાઇરવીર મવાટસે એપલ એપ સ્ટકોર
પરથવી અન્ય એપપલકસે શનનવી જસેમ ડવાઉનલકોડ કરવી શકકો છકો. ડવાઉનલકોડ પલનુંક રતવાવવાર ઇરપમપત વસેબરવાઇટ https://ecommitteesci.gov.in મવાનું પદવાન કરવવામવાનું આવસેલ
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છસે , ત્યવાનુંથવી પણ તમસે ડવાઉનલકોડ કરવી શકકો છકો.
બધવી જ ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ, ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન અનુંતગર્ટ્સત
ઉપલબ્ધ છસે , જસેનકો વધન એક લવાભ એ છસે કસે તસેમવાનું ઉપલબ્ધ 'મવારવા કસે ર' નકો પવકલ્પ વકવીલ
/ પક્ષકવાર મવાટસે હડપજટલ ડવાયરવી રમવાન છસે . 'મવારવા કસે ર' નકો ઉપયકોગ કરવવાથવી કકોઈ
વ્યપકતગત કસે ર નનુંબરર્ટ્સ ઉમસેરવી શકવાય છસે અનસે સ્વયનુંરનુંરવાપલત અપડસે રર મસેળવવી શકવાય છસે .
જન દવા જન દવા સ્થળકોએ જન દવી જન દવી અદવાલતકોમવાનું બહનપવધ કસે ર ધરવાવતવા પક્ષકવારકો, પસેઢવીઓ,
કનુંપનવીઓ અથવવા રનુંસ્થવા મવાટસે પણ તસે ઉપયકોગવી છસે . 'મવારવા કસે ર'મવાનું કકોઈ વ્યપકત પકોતવાનવી
કસે રનવી રગૂપર ઉમસેરવી શકસે છસે અનસે ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા તમવામ અપડસે રર
મસેળવવી શકસે છસે . તસેમવાનું કકોઈ શનુંકવા નથવી કસે ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન, તમવારવી
કસે રનવી તમવામ પવગતકો રવાથસેનવી વ્યપકતગત હડપજટલ કસે ર ડવાયરવી તમવારવા હવાથ
(મકોબવાઇલ)મવાનું ૨૪ x ૭ પનનિઃશનલ્ક ઉપલબ્ધ છસે .
૧.

"ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ" મકોબવાઇલ એપપલકસે શન કસે વવી રવીતસે ઇન્સ્ટકોલ કરવવી:
૧.૧ ઇ-કકોટર્ટ્સ વસેબરવાઇટ શકોટર્ટ્સ કટ પલનુંકથવી ડવાઉનલકોડ કરકો
૧.૨ ગગૂગલ સ્ટકોર / એપલ સ્ટકોરથવી ડવાઉનલકોડ કરકો
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૧.૧ https:// eCourts. gov. in શકોટર્ટ્સ કટ પલનુંક મવાનુંથ વી ડવાઉનલકોડ કરકો
ગગૂગલ પલસે-સ્ટકોર / એપલ આઇટનન્ર સ્ટકોરર્ટ્સમવાનુંથવી નવવી ઇ-કકોરરર્ટ્સ
મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ડવાઉનલકોડ કરવી શકવાય છસે . ઇ-કકોરરર્ટ્સ વસેબરવાઇટ ગગૂગલ પલસે સ્ટકોર
/ એપલ આઇટનન્રમવાનુંથવી ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ડવાઉનલકોડ કરવવા
મવાટસે એક શકોટર્ટ્સ કટ પલનુંક પદવાન કરસે છસે . આ શકોટર્ટ્સ કટ પલનુંકનસે પકલક કરતવાનું, તમસે રનુંબનુંપધત પલસે
સ્ટકોર પરથવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ડવાઉનલકોડ કરવી શકકો છકો. ઇ-કકોરરર્ટ્સ વસેબપસેજમવાનું પદવાન
કરસે લવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ડવાઉનલકોડ પલનુંક અહહીં સ્કવીનશકોટ તરવીકસે નવીરસે બતવાવવવામવાનું
આવવી છસે . જ્યવારસે ઇન્સ્ટકોલસેશન પગૂણર્ટ્સ થવાય, ત્યવારસે તમવારસે એપપલકસે શનનસે "open" પર
પકલક કરવવાનવી રહસે શસે, જસે એપપલકસે શનનસે ખકોલશસે અનસે ઇકકોરરર્ટ્સ એપપલકસે શનનવી
'welcome screen' દસેખવાશસે, જસે નવીરસે સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવવવામવાનું આવવી છસે .
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૧.૨

એન્ડડ કોઇડ મવાટસે ગગૂગ લ પલસે- સ્ટકોર પરથવી ડવાઉનલકોડ કરકોનિઃ
જો તમવારવી પવારસે એન્ડડ કોઇડ સ્મવાટર્ટ્સ ફકોન હકોય, તકો ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ

મકોબવાઇલ એપપલકસે શન મવાટસે ગગૂગલ પલસે સ્ટકોર પર રરર્ટ્સ કરકો અનસે ડવાઉનલકોડ પર પકલક કરકો
અનસે પછવી ડવાઉનલકોડ થયવા બવાદ ઇન્સ્ટકોલ પર પકલક કરકો, ત્યવારબવાદ તમવારવા સ્મવાટર્ટ્સ ફકોનમવાનું
મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ઇન્સ્ટકોલ થઈ જશસે.
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૧.૩.

આઇફકોન/આઈપસેડ મવાટસે એપલ સ્ટકોર પરથવી ડવાઉનલકોડ કરકોનિઃ
જો તમવારવી પવારસે એપલ આઇફકોન હકોય, તકો “ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ

એપપલકસે શન” મવાટસે એપલ સ્ટકોર પર રરર્ટ્સ કરકો અનસે ડવાઉનલકોડ પર પકલક કરકો, ડવાઉનલકોડ
થયવા પછવી ઇન્સ્ટકોલ પર પકલક કરકો. પછવી તમવારવા એપલ આઇફકોન પર મકોબવાઇલ
એપપલકસે શન ઇન્સ્ટકોલ થઈ જશસે. એ જ રવીતસે, આઈપસેડ ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મવાટસે મકોબવાઇલ
એપપલકસે શન ઉપલબ્ધ છસે , જસે આઈપસેડ પર ડવાઉનલકોડ અનસે ઇન્સ્ટકોલ થઈ શકસે છસે .
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૨.

ઇ-કકોરરર્ટ્સ એપપલકસે શનનવી રૂપરસે ખવા જાણકો:
ઇ-કકોરરર્ટ્સ

મકોબવાઇલ

એપપલકસે શનનનનું
રનુંસ્કરણ

ત્રણ

વતર્ટ્સમવાન
પશષર્ટ્સક

હસે ઠળ રસેવવાઓ પદવાન કરસે
છસે ;
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(એ) ઉચ્ર ન્યવાયવાલય
(બવી) પજલવા ન્યવાયવાલય
(રવી) બનસે
ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું, તમસે પજલવા અદવાલત અથવવા ઉચ્ર
અદવાલત અથવવા બનુંનસેનવા કસે રકોનકો ઉપયકોગ કરવવા મવાટસે એપપલકસે શનમવાનું ગકોઠવણ કરવી શકકો
છકો. તસે મવાટસે , તમવારસે પરહ્ન પર પકલક કરવીનસે મસેનગૂ રગૂપરમવાનુંથવી 'confgure' પવકલ્પ પરનુંદ
કરવવાનવી જરૂર છસે . તમસે રસે હડયકો બટન "ઉચ્ર અદવાલત" પર પકલક કરવીનસે ઉચ્ર અદવાલતનવી
રસેવવાઓનકો ઉપયકોગ કરવવા મવાટસે તમવારવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનસે ગકોઠવવી શકકો છકો. તમસે
રસે હડયકો બટન "પજલવા અદવાલત" પર પકલક કરવીનસે પજલવા અદવાલતનવી રસેવવાઓ મસેળવવવા
મવાટસે તમવારવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનસે ગકોઠવવી શકકો છકો. અનસે જો તમસે ઉચ્ર અદવાલતકો અનસે
પજલવા અદવાલતકો, બનસેનવી રસેવવાઓનકો ઉપયકોગ કરવવા મવાનુંગતવા હકોવ, તકો તમસે રસે હડયકો બટન
"બનસે" પર પકલક કરવી શકકો છકો.
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૩.

છ ભવારતવીય ભવાષવાઓમવાનું ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન (ટગૂનું ક

રમયમવાનું આવવી રહવી છસે ):
ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઈલ એપનનનું નવવીનતમ રનુંસ્કરણ, જસે પરવીક્ષણ હસે ઠળ છસે , તસે
અનુંગ્રિસેજી અનસે છ પવાદસેપશક ભવાષવાઓમવાનું ઉપલબ્ધ કરવાવવવામવાનું આવશસે . છ પવાદસેપશક
ભવાષવાઓમવાનું

ઇ-કકોરરર્ટ્સ

એપપલકસે શનનવા

સ્કવીનશકોટ

પનયપમત

વપરવાશકતવાર્ટ્સઓનવી

ઉત્રનકતવાનસે રનુંતનષ કરવવા મવાટસે અહહીં ઉમસેરવવામવાનું આવ્યવા છસે . હહન્દવી, મરવાઠવી, તપમલ,
કનડ, ગનજરવાતવી, તસેલનગન

૪.

 હહન્દવી

 કનડ

 મરવાઠવી

 ગનજરવાતવી

 તપમલ

 તસેલનગન

ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનવા જાણવવા મવાટસે જરૂરવી એવવા બસેઝ વીક

આઇકકોન:
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૪.૧. સ્વવાગત પપૃષ
ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનનનું.

૪.૨. મસેનન રગૂપર પરહ્નકો

જો તમસે બતવાવસેલ ત્રણ-લવાઇનનવાનું પરહ્ન પર પકલક
કરકો છકો, તકો તસે ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનવી
રનુંપગૂણર્ટ્સ મસેનગૂ રગૂપર બતવાવશસે.
૪.૩. પજલવા અદવાલત / ઉચ્ર અદવાલતનવા
કસે રનવી પવગતકો:
તમસે પજલવા અદવાલત કસે ર અથવવા ઉચ્ર અદવાલત
અથવવા બનુંનસે મવાટસે

મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનસે

ગકોઠવવી શકકો છકો.
૪.૪. મનખ્ ય મસેન ન પવકલ્પકો:
i. રવીએનઆર વડસે શકોધકો;
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ii કસે ર પસ્થપત (શકોધકો);
iii. કસે ર રગૂપર;
iv. મવારવા કસે ર પવકલ્પકો.
૪.૫ રવીએનઆર વડસે શકોધકો:
રવીએનઆર

પરહ્નનકો

ઉપયકોગ

કરવીનસે,

તમસે

રવીએનઆર નનુંબરથવી કસે ર પસ્થપત શકોધવી શકકો છકો
૪.૬ કસે ર પસ્થપત શકોધવવી:
કસે ર પસ્થપત પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે નવીરસેનવા
નવ શકોધ પવકલ્પકો દવારવા કકોઈ પણ વ્યપકત કસે રનવી
પસ્થપત શકોધવી શકસે છસે .
કસે ર નનુંબ ર
પક્ષકવારનનનું નવામ
ફવાઇપલનુંગ નનુંબ ર
એફ.આઈ.આર.
વકવીલ
અપધપનયમ
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કસે ર પકવાર
કસે પવયસેટ
પગૂવ ર્ટ્સ ટડ વાયલ અરજી
૪.૭. કસે ર-રગૂપ ર:
આ પરહ્નનકો ઉપયકોગ કરવીનસે, કકોઈપણ વ્યપકત
કકોઈપણ કકોટર્ટ્સ નવી કસે ર-રગૂપર જોઈ શકસે છસે .
૪.૮. મવારવા કસે ર:
તમસે "મવારવા કસે ર" પવકલ્પ હસે ઠળ કસે રનવી તમવારવી
અનુંગત રગૂપરનસે રવારવવી શકકો છકો.
૪.૯. મવારવા કસે ર તવારવીખ / પજલવા વવાર:
મવારવા કસે ર તવારવીખ / પજલવા વવાર બસે પસ્થપતમવાનું એમ
બસે પકવારસે દપશર્ટ્સત થવાય છસે . તમસે ઇચ્છકો તસે કકોઈપણ
પદશર્ટ્સન મવાધ્યમ પરનુંદ કરવી શકકો છકો.
૪.૧૦. કસે લસેન્ ડર પવકલ્પ:
કસે લસેન્ડર પવકલ્પ કસે લસેન્ડર સ્વરૂપમવાનું કસે ર પદપશર્ટ્સત
કરસે છસે .
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૪.૧૧ રવીફસેશ બટન:
આ પરહ્નનસે પકલક કરતવાનું, તસે મવાહહતવીનસે અપડસે ટ
કરશસે.
૪.૧૨. મવારવા કસે રકો હસે ઠળ શકોધ પવકલ્પ:
મવારવા કસે ર હસે ઠળનનનું રરર્ટ્સ બકોક્ષ તમવારવી 'મવારવા કસે રનવી
રગૂપર' મવાનું તમનસે શકોધવવામવાનું મદદ કરશસે.
૪.૧૩. કયગૂઆ ર કકોડ:
કયગૂઆર

કકોડ,

દરસે ક

કસે ર

મવાટસે

મકોબવાઇલ

એપપલકસે શનમવાનું કસે રનવા ઇપતહવાર હસે ઠળ એક
રકોક્કર કસે ર ઉપલબ્ધ છસે .
૪.૧૪. QR કકોડ સ્કસે ન કરકો મકોબવાઇલ ફકોનથવી મળતકો કયગૂઆર કકોડ કસે રનવા
બનુંડલમવાનું રચોંટવાડવી શકવાય છસે , અનસે કકોઇ રકોક્કર
કસે રનવી પસ્થપત જાણવવા મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું
સ્કસે ન કયનઆર કકોડ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે તસેનસે
રરળતવાથવી સ્કસે ન કરવી શકવાય છસે .
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૪.૧૫. આઈએ પવગતકો:
જો રનુંબનુંપધત કકોટર પવગતકો દવાખલ કરસે લ હકોય, તકો
કસે રનવા ઇપતહવાર હસે ઠળ આઈ.એ. પવગતકો મસેળવવી
શકવાય છસે .
૪.૧૬. તબદવીલવી પવગતકો:
કકોઈ

કસે રનવી

એક

કકોટર્ટ્સ થવી

બવીજી

કકોટર્ટ્સ મવાનું

તબદવીલવીનવી પવગતકો મકોબવાઇલ દવારવા મસેળવવી
શકવાય છસે .
૪.૧૭. તવાબવાનવી અદવાલતનવી મવાહહતવી:
અપવીલનવા

હકસ્રવામવાનું,

મવાહહતવી ઉપલબ્ધ છસે .

તવાબવાનવી

અદવાલતનવી
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૪.૧૮ કસે રનકો ઇપતહવાર
કસે રનવા ઇપતહવાર હસે ઠળ, વ્યપકત નવીરસેનવા પશષર્ટ્સક
હસે ઠળ કસે રનવી રનુંપગૂણર્ટ્સ પવગતકો મસેળવવી શકસે છસે નિઃ
 કસે ર પવગતકો;
 કસે રનવી પસ્થપત,
 કયગૂઆર કકોડ,
 અરજદવાર અનસે વકવીલકો
 રવામવાવવાળવાઓ અનસે વકવીલકો
 અપધપનયમકો
 કસે રનવી રનનવાવણવીનકો ઇપતહવાર
 અનુંપતમ હનકમ / રનકવાદવા

૫.

ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા કસે રનકો રનુંપ ગૂણ ર્ટ્સ ઇપતહવાર

મસેળ વકો
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6.

કસે ર શકોધવવા મવાટસે નવા પવકલ્પકોનિઃ
ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન હસે ઠળ બસે મનખ્ય શકોધ મસેનગૂ છસે નિઃ
(I)

રવીએનઆર વડસે શકોધકો;

(ii) કસે રનવી પસ્થપત (શકોધકો);
રવાલકો, આપણસે અહહીં એક પછવી એક જોઈએ.

૭.

રવીએનઆર નનુંબ રનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે ર શકોધકોનિઃ
રવીએનઆર નનુંબર દવારવા શકોધ એ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનકો ઉપયકોગ કરવીનસે
તમવારવા ફકોનમવાનું કસે રનવી પવગતકો મસેળવવવાનવી રસૌથવી ઝડપવી રવીત છસે . શનનું તમસે

જાણવવા મવાગકો છકો, કસે રવી.એન.આર. નનુંબર શનનું છસે , તકો આગળ વવાનુંરતવા રહકો.

૭.૧. રવીએનઆર નનુંબ ર શનનું છસે :
રવીએનઆર એટલસે કસે ર નનુંબર રસે કકોડર્ટ્સ . રવીએનઆર એ ૧૬ અનુંકનકો એક
યનપનક નનુંબર છસે જસે દરસે ક કસે રનસે આપવવામવાનું આવસે છસે . ટગૂનું કમવાનું કહવીએ તકો, તસે એક યનપનક કસે ર
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ઓળખ નનુંબર છસે , જસેનવા દવારવા કકોઈ પણ કસે રનસે ઓળખવી શકવાય છસે . કસે ર ઇન્ફકોમરશન
પરસ્ટમ દવારવા દવાખલ દરસે ક કસે ર મવાટસે રવી.એન.આર. આપવવામવાનું આવસે છસે . તસે ટડસે નનવી
હટહકટમવાનું વપરવાતવાનું પવી.એન.આર. નનુંબર જસેવનનું જ છસે . કકોઈપણ વ્યપકત રવીએનઆર નનુંબર કસે
૧૬ અનુંકનકો યનપનક નનુંબર છસે , તસેનવાથવી ઉચ્ર અદવાલત અનસે પજલવા અદવાલતમવાનું રવાલતકો
તસેનકો કસે ર શકોધવી શકસે છસે .

રવીએનઆરમવાનું (16 અનુંકકો) રવામસેલ છસે નિઃ
(રવાજ્ય કકોડ) (પજલવા કકોડ) (મહસે કમ

(જસેકસે) (એએન) (01) (000638)

કકોડ) (કસે ર ફવાઇપલનુંગ નનુંબર) (ફવાઇપલનુંગ વષર્ટ્સ)

(2017)

સ્પષ રમજ મવાટસે પવપવધ રવાજ્યકો (પનુંજાબ, મસેઘવાલય, તવાપમલનવાડન ) નવા
રવી.એન.આર. નનુંબરનવા ઉદવાહરણ અહહીં આપસેલ છસે .
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૭.૨.

તમવારકો રવીએનઆર નનુંબ ર કસે વવી રવીતસે જાણકો:
પક્ષકવારકો/વકવીલકો અથવવા કકોઈપણ વ્યપકત બસે પકવારસે પત્યસેક કસે ર મવાટસે

રવી.એન.આર. મસેળવવી શકસે છસે નિઃ
(i)

ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનુંથવી;

(ii) ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાનવી વસેબરવાઇટ પલનુંકથવી.

૭.૩

ઇ - કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનથવી રવીએનઆર નનુંબ ર કસે વવી રવીતસે

મસેળ વવકો :
રવી.એન.આર. નનુંબર મસેળવવવા મવાટસે , તમવારવી પવારસે કકોઇ પજલકો, અદવાલતનનનું નવામ અનસે
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કકોઈપણ એક પવગત જસેમ કસે કસે ર
નનુંબર
અથવવા

અથવવા

ફવાઇપલનુંગ

પવાટર્ટીઓનનનું

નવામ

નનુંબર
પવગસેરસે

પવગતકો હકોવવી જોઈએ. રવાલકો, આપણસે તબક્કવાવવાર પહકયવા દવારવા કસે વવી રવીતસે ઇ-કકોરરર્ટ્સ
મકોબવાઇલમવાનુંથવી કસે ર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનુંથવી રવી.એન.આર.
નનુંબર મસેળવવી શકવીએ, તસે જોઈએ. ઉદવાહરણ: રબ કકોટર્ટ્સ , અપવનવાશવી, પતરુપપનર પજલકો,
તવાપમલનવાડન નવા ઓએર ૫૦/૨૦૧૭ મવાટસે રવીએનઆર નનુંબર કસે વવી રવીતસે શકોધવકો .
પગલનનુંનિઃ ૧ -

ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન પર જાઓ.

પગલનનુંનિઃ ૨ - મનખ્ય મસેનનમવાનુંથવી કસે ર પસ્થપત પરનુંદ કરકો.
પગલનનુંનિઃ 3 કસે ર પસ્થપત પકલક કરકો
 રવાજ્ય, પજલકો- પરનુંદ કરકો
 કસે ર નનુંબર પવકલ્પ પરનુંદ કરકો
 કસે ર પકવાર પરનુંદ કરકો

ટવી

25

 કસે ર નનુંબર ભરકો
 વષર્ટ્સ દવાખલ કરકો
 'જાઓ' પર પકલક કરકો
 કકોટર્ટ્સ નવા નવામ પર પકલક કરકો
ત્યવારબવાદ કસે રનવી પવગતકો દસેખવાશસે.
 કસે ર

નનુંબર

(ઓએર/૫૦/૨૦૧૭)

જસે

રસે ખવાનુંહકત છસે અનસે વવાદળવી રનુંગમવાનું
બતવાવવવામવાનું આવ્યનનું છસે ,તસેનવી પર
પકલક કરકો
 કસે રનવી પવગતકો રવીએનઆર નનુંબર
રવાથસે દસેખવાશસે.
 તતૈયવાર રનુંદભર્ટ્સ મવાટસે પગલવાનુંઓનવાનું
સ્કવીનશકોટ
આવ્યવાનું છસે

અહહીં

ઉમસેરવવામવાનું
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૭.૪

રવીએનઆર નનુંબ રનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રકો કસે વવી રવીતસે શકોધવવા
રવાલકો, હવસે જોઈએ કસે રવીએનઆર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધ કસે રનવી

પસ્થપત કસે વવી રવીતસે મસેળવવી શકવાય.
પગલનનુંનિઃ ૧ - મકોબવાઇલ એપપલકસે શન પર રવી.એન.આર. પરહ્ન પર પકલક કરકો
પગલનનુંનિઃ ૨ - રવીએનઆર નનુંબર દવાખલ કરકો
પગલનનુંનિઃ ૩ - શકોધ બટનનસે પકલક કરકો
પગલનનુંનિઃ ૪- કસે ર ઇપતહવાર દશવાર્ટ્સવસે છસે • કસે રનવી પવગતકો • કસે રનવી પસ્થપત • અરજદવાર અનસે
એડવકોકસે ટનવી પવગતકો • પપતવવાદવી અનસે એડવકોકસે ટ પવગતકો • કવાયદવાનવી પવગતકો •
એફઆઈઆર પવગતકો કસે રનવી રનનવાવણવીનકો ઇપતહવાર અનુંપતમ આદસેશકો / રગૂકવાદવા
પગલનનુંનિઃ ૫ - પશષર્ટ્સક “કસે ર પવગતકો” પર પકલક કરકો.
પગલનનુંનિઃ ૬ - તસે રવીએનઆર નનુંબર રહહતનવા કસે રનવી પવગતકો બતવાવશસે.
(પગલવાનુંનિઃ૧ થવી ૬નવાનું સ્કવીનશકોટ રનુંદભર્ટ્સ મવાટસે અહહીં બતવાવ્યવા છસે )
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૮.

કસે રનવી પસ્થપત શકોધકો: પવપવધ પવકલ્પકોનવાનું ઉપયકોગ દવારવા.
રવાત જાણવીતવા પવકલ્પકો રવાથસે તમવારવી કસે રનવી પસ્થપત શકોધકો.

28

(i) કસે ર નનુંબર
(ii) ફવાઇપલનુંગ નનુંબર
(iii) વકવીલ
(iv) કસે ર પકવાર
(v) પક્ષકવારનનનું નવામ
(vi) એફઆઈઆર નનુંબર
(vii) અપધપનયમ
(viii)પગૂવર્ટ્સ ટડ વાયલ અરજી
(ix) કસે પવયસેટ.

જો કકોઈ વ્યપકત રવી.એન.આર. નનુંબર જાણતકો નથવી, તકો પછવી ઉપરકોકત કકોઈ પણ
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધવી શકવાય છસે . રવાલકો, હવસે કસે ર પસ્થતવી એટલસે કસે કસે ર નનુંબર
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે હસે ઠળ પથમ પવકલ્પ જોઈએ.
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મકોબવાઇલ એપપલકસે શન પર કસે ર સ્ટસે ટર પર પકલક કરકો -> રવાજ્ય, પજલકો પરનુંદ કરકો ->
પકલક કરકો
કકોઈપણ પવકલ્પકોમવાનુંથવી -> ફકોમર્ટ્સ ખનલશસે -> ભરકો
પવગતકો -> કસે રનવી રગૂપર પદપશર્ટ્સત થવાય છસે -> જો કસે ર નનુંબર છસે
પકલક કયનર્યું તસે કસે રનવા ઇપતહવારમવાનું વધન પવસ્તપૃત થશસે -> જસે શવીષર્ટ્સક પર પકલક કરતવાનું
વધન પવગતકો ખનલશસે.

૮.૧

કસે ર નનુંબ ર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી
રવાલકો, હવસે કસે ર પસ્થપત હસે ઠળ પથમ પવકલ્પ જોઈએ, એટલસે કસે મકોબવાઇલ

એપપલકસે શનનવા કસે ર નનુંબર પવકલ્પ "ઇ-કકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ" નકો ઉપયકોગ
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પગલનનુંનિઃ૧-

ઇ-કકોરરર્ટ્સ મસેનગૂમવાનુંથવી કસે રનવી પસ્થપત

પકલક કરકો
પગલનનુંનિઃ૨-

રવાજ્ય અનસે પજલવા પરનુંદ કરકો

પગલનનુંનિઃ૩-

કસે ર નનુંબર પવકલ્પ પર પકલક કરકો

પગલનનુંનિઃ૪-

જ્યવારસે તમસે કસે ર નનુંબર પવકલ્પનસે પકલક

કરકો છકો, તસે અહહીં બતવાવ્યવા પમવાણસે ફકોમર્ટ્સ ખકોલશસે
અનસે પવગતકો ભરવી શકવાશસે.
• કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ
• કસે ર પકવાર
• કસે ર નનુંબર
• વષર્ટ્સ
પગલનનુંનિઃ૫-

પવગતકો ભયવાર્ટ્સ પછવી 'જાઓ' પર પકલક કરકો

પગલનનુંનિઃ૬-

કસે રનવી કન લ રનુંખ્યવા પદપશર્ટ્સત થવાય છસે
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પગલનનુંનિઃ૭-

કસે ર

પર

પકલક

કરતવાનું

આગળનવા મસેનન ખનલશસે.
(i) કસે ર પવગત
(ii) કસે ર પસ્થપત
(iii) અરજદવાર અનસે વકવીલ
(iv) રવામવાવવાળવા અનસે વકવીલ
(v) અપધપનયમકો
(vi) એફઆઈઆર પવગતકો
(vii) તવાબવાનવી અદવાલતનવી મવાહહતવી
(viii) કસે ર રનનવાવણવીનકો ઇપતહવાર
(ix) વરગવાળવાનવા ઓડર્ટ્સ ર
(x) અનુંપતમ હનકમ / રનકવાદકો
* દરસે ક વખતસે જ્યવારસે કસે ર સ્ટસે ટર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરકો ત્યવારસે ખવાતરવી કરકો કસે રવાજ્ય, પજલવાનવી
પરનુંદગવી કરવવામવાનું આવવી છસે .
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૮.૨

ફવાઇપલનુંગ નનુંબ ર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી:
કસે રનવી પસ્થપતમવાનું ઉપલબ્ધ બવીજો પવકલ્પ ફવાઇપલનુંગ નનુંબરનકો ઉપયકોગ છસે .

૮.૩.

વકવીલ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવીનિઃ
આ શકોધ પવકલ્પ કકોઈપણ વકવીલ મવાટસે હડપજટલ કવારકન ન છસે કવારણ કસે તસે

કવારકન નનનનું મકોટવાભવાગનનનું કવાયર્ટ્સ કરસે છસે . ઉદવાહરણ તરવીકસે , આ પવકલ્પ બતવાવશસે કસે વકવીલનવા
નવામસે બધવી અદવાલતકોમવાનું કસે ટલવા કસે ર પસેપન્ડનુંગ છસે ; કઇ રકોક્કર તવારવીખસે કસે ર નચોંધવાયસેલવા છસે ;
અનસે કસે રનકો તબક્કકો શનનું છસે તસે તસેમનવા મકોબવાઇલમવાનું ૨૪ x ૭ બતવાવશસે. વકવીલ આ શકોધ
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ નવીરસેનવા ત્રણ પવકલ્પકો હસે ઠળ કરવી શકસે છસે
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(I)

વકવીલનવાનું નવામનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો

(ii) બવાર કકોડ નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો
(iii) કકોઈ ખવાર એડવકોકસે ટનવા કસે ર શકોધકો
તવારવીખ કસે ર રગૂપરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે રકોક્કર હદવરસે રગૂપરબદ
૮.૩.૧

વકવીલશવીનવા નવામ દવારવા

શકોધ કરકો:
જો કકોઈ વકવીલનસે તસેનવા નવામસે
કસે ટલવા કસે રકો પસેપન્ડનુંગ છસે અથવવા તસેનવા નવામસે
કસે ટલવા કસે રકોનકો પનકવાલ થયસેલ છસે તસે જાણવનનું
હકોય, તકો તસે બધવા આ 'વકવીલનનનું નવામ'
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે મસેળવવી શકવાય
છસે .

ઉદવાહરણ તરવીકસે , અહહીં બતવાવસેલવા સ્કવીનશકોટમવાનું વકવીલ નવામનવી શકોધ
“રવાજપપવા” દવારવા તપમલનવાડન નવા થનુંજાવરમવાનું ૧૩ બવાકવી કસે ર બતવાવવવામવાનું આવસે છસે અનસે તસે
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કસે ટલવા કસે રકો પસેપન્ડનુંગ છસે તસે કકોટર્ટ્સ મનજબ બતવાવસે છસે . જો નનુંબર પકલક કરવવામવાનું આવસે, તકો તસે
રનુંપગૂણર્ટ્સ રગૂપર બતવાવશસે, જસે કસે ર ઇપતહવાર રવાથસે ખનલશસે.

૮.૩.૨.

બવારકકોડનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો:
વકવીલ બવારકકોડનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કકોઈ વ્યપકત શકોધ કરવી શકસે છસે . તસે

પજલવામવાનું તમવામ મથકકો મવાટસે પડતર અનસે પનકવાલ બનુંનસે કસે ર પદપશર્ટ્સત કરશસે . ઉદવાહરણ
તરવીકસે , ઝવારખનુંડ એડવકોકસે ટ કકોડનવી શકોધમવાનું એડવકોકસે ટ હનરસેન હવાયકલનવા નવામસે કન લ ૧૩૧
કસે ર બતવાવવવામવાનું આવ્યવા છસે .

૮.૩.૩

તવારવીખ કસે ર રગૂપ રનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો ( વકવીલ કસે રયવાદવી )
જો કકોઈ વકવીલ પકોતવાનનનું નવામ મનજબનવી કસે રરગૂપર જાણવવા મવાનુંગસે છસે , એટલસે કસે

તસેનવા નવામસે કકોઈ રકોક્કર તવારવીખસે કકોટર્ટ્સ મવાનું કસે ટલવા કસે ર આવસે છસે , તકો આ તવારવીખ કસે રનવી
રગૂપરનકો પવકલ્પ વવાપરવી શકવાય છસે અનસે વકવીલ કસે ર-રગૂપર જોઇ શકવાય છસે . વકવીલ
કસે રરગૂપરનકો ફવાયદકો એ છસે કસે તસે કસે રનવા તબક્કવાનવી રવાથસે રકોક્કર તવારવીખસે રગૂપરબદ કસે ર
બતવાવશસે.
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૮.૪

કસે ર પકવાર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી :

કસે ર પકવાર પર પકલક કરકો -> કસે ર પકવાર પવકલ્પ પકલક કરકો -> કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ પવકલ્પ પરનુંદ
કરકો-> કસે ર પકવાર પરનુંદ કરકો -> વષર્ટ્સ ભરકો -> બવાકવી / પનકવાલ મવાટસે રસે હડયકો બટન પરનુંદ કરકો
-> જાઓ પકલક કરકો -> પછવી પરનુંદ કરસે લવા કસે રકો કસે ર પકવાર પદપશર્ટ્સત થવાય છસે -> કસે ર નનુંબર
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પર પકલક કરવવાથવી તસે કસે રનવા ઇપતહવારનસે વધન ખનલશસે -> જો આપણસે હસે હડનુંગ્ર પર પકલક કરવીએ
તકો તસે વધન પવગતકોમવાનું પવસ્તપૃત થશસે

અહહીં સ્કવીનશકોટમવાનું કસે રનકો પકવાર "અપવીલ્ર" પરનુંદ કરસે લ છસે તસેથવી અપવીલ
દવાવકો-એએર રગૂપરમવાનું બતવાવવવામવાનું આવસેલ છસે . એ જ રવીતસે, કકોઈપણ કસે ર પકવાર પરનુંદ
કરવીનસે, તમસે કસે ર પકવાર મનજબનવી રગૂપર મસેળવવી શકકો છકો.
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૮.૫

પક્ષકવાર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત જોવવી :

કસે રનવી પસ્થપત પર પકલક કરકો -> રવાજ્ય,
પજલવા- પરનુંદ કરકો
પક્ષકવાર પવકલ્પનસે પકલક કરકો
-> કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ પરનુંદ કરકો
-> અરજદવાર / પપતવવાદવી નવામ પરનુંદ કરકો
-> વષર્ટ્સ ભરકો
પડતર / પનકવાલ / બનુંનસે મવાટસે રસે હડયકો બટન
પરનુંદ કરકો જાઓ પર પકલક કરકો -> પછવી
પક્ષકવારનવા

નવામ

રવાથસેનવા

કસે રકોનવી

રનુંખ્યવા

બતવાવવવામવાનું આવશસે → ત્યવારબવાદ જરૂરવી કસે ર
નનુંબર પર પકલક કરકો કસે રનકો ઇપતહવાર પદપશર્ટ્સત
થશસે.
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બતવાવસેલવા સ્કવીનશકોટમવાનું પક્ષકવારનનનું નવામ “રનુંગસ્વવામવી” નકો ઉપયકોગ શકોધ
મવાટસે કરવવામવાનું આવ્યકો હતકો અનસે “રનુંગસ્વવામવી” નવામનવા કસે ર પદપશર્ટ્સત થયવા છસે . તસેવવી જ
રવીતસે, તમસે પક્ષકવાર નવામ શકોધ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે ર શકોધવી શકકો છકો

૮.૬

એફઆઈઆર નનુંબ રનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધકો :

કસે રનવી પસ્થપત પર પકલક કરકો ->
રવાજ્ય, પજલવા- પરનુંદ કરકો
-> એફઆઈઆર નનુંબર પવકલ્પ પર
પકલક કરકો -> કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ પરનુંદ કરકો
-> પકોલવીર સ્ટસે શન પરનુંદ કરકો ->
એન્ટર દબવાવકો
એફઆઈઆર નનુંબર અનસે વષર્ટ્સ પરનુંદ કરકો
-> પડતર / પનકવાલ / બનુંનસે મવાટસે
રસે હડયકો બટન -> પકલક કરકો
જાઓ -> પછવી એફઆઈઆર નનુંબર
રવાથસેનકો કસે ર પદપશર્ટ્સત થશસે -> કસે ર
નનુંબર પર પકલક કરતવાનું કસે રનકો ઇપતહવાર
ખનલશસે
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૮.૭

અપધપનયમ દવારવા શકોધકોનિઃ

કસે રનવી પસ્થપતનસે પકલક કરકો
-> રવાજ્ય, પજલવા- પરનુંદ કરકો
-> અપધપનયમ પવકલ્પનસે પકલક કરકો
---> કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ પરનુંદ કરકો->
શકોધ અપધપનયમ / પરનુંદ કરકો અપધપનયમકલમ દવાખલ કરકો →
પડતર/ પનકવાલ મવાટસે રસે હડયકો બટન પરનુંદ કરકો →
જાઓ પર પકલક કરકો ->
ત્યવારબવાદ અપધપનયમ પકવાર
રવાથસે કસે ર પદપશર્ટ્સત થવાય છસે .
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૮.૮

પપ - ટડ વાયલ અરજીનિઃ

પકોલવીર સ્ટસે શન પરનુંદ કરકો.
હરમવાન્ડ /જામવીન / અરજી મવાટસે એફઆઈઆર
નનુંબર અનસે વષર્ટ્સ ભરકો.

૮.૯

કસે પવયસેટ :
કસે પવયસેટ દવારવા પણ શકોધ કરવી શકવાય છસે .

કસે રનવી પસ્થપત પર પકલક કરકો →
રવાજ્ય, પજલવા પરનુંદ કરકો →
કસે પવયસેટ પવકલ્પ પકલક કરકો --->
કકોટર્ટ્સ રનુંકનલક પરનુંદ કરકો->
શકોધ પકવાર પરનુંદ કરકોકસે પવયસેટરનનનું નવામ દવાખલ કરકો
કસે પવયસેટવીનનનું નવામ દવાખલ કરકો->
જાઓ પર પકલક કરકો ->
પછવી કસે પવયસેટ શકોધ પવગતકો દશવાર્ટ્સવવવામવાનું આવશસે →
- જસે આગળ પકલક કરવી શકવાય છસે અનસે
જસે રનુંપગૂણર્ટ્સ પવગતકો પદપશર્ટ્સત કરશસે.
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૯.

ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા કસે રરગૂપ ર મસેળ વવનનું:
મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું વકવીલકો, પક્ષકવારકો અનસે ન્યવાયવાધવીશકો મવાટસે

'કસે રરગૂપર મસેળવકો' એ રમવાન ઉપયકોગવી પવકલ્પ છસે . ત્રણ પકવારનવી કસે રરગૂપર (i) કકોઈપણ
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અદવાલતનવી હદવવાનવી કસે રરગૂપર (ii) કકોઈપણ અદવાલતનવી ફકોજદવારવી કસે રરગૂપર (iii) વકવીલ
પમવાણસે કસે રરગૂપર, ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન હસે ઠળ જનરસે ટ કરવી શકવાય છસે .
હદવવાનવી કસે રરગૂપર અનસે ફકોજદવારવી કસે રરગૂપર આ "કસે રરગૂપર" પવકલ્પ હસે ઠળ
જોઇ શકવાય છસે . કસે રનવી પસ્થપતનવી શકોધ હસે ઠળ ઉપલબ્ધ વકવીલ પવકલ્પ દવારવા એડવકોકસે ટ
મનજબનવી કસે રરગૂપર જોઈ શકવાય છસે , જસેનસે “કસે રનવી પસ્થપતનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધ કરકો
પવકલ્પ” પવષય હસે ઠળ રમજાવવાયસેલ છસે . કસે રરગૂપર પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે, કકોઈ
વ્યપકત ખવાત્રવી કરવી શકસે છસે કસે તસેનકો કસે ર કકોઈ મનદ્દત પર મગૂકવવામવાનું આવ્યકો છસે કસે કસે મ. તસે
ન્યવાયવાધવીશકો, કમર્ટ્સરવારવીઓ, વકવીલકો મવાટસે ઉપયકોગવી રમય વ્યવસ્થવાપન રવાધન છસે , જસેનવા
દવારવા કકોઈ પણ વ્યપકત શકોધવી શકસે છસે કસે કકોઈ રકોક્કર હદવરસે કસે ટલવા કસે રકો રગૂપરબદ
કરવવામવાનું આવસેલ છસે અનસે તસે હદવરનનનું કવાયર્ટ્સ આયકોપજત કરવી શકવાય છસે , અનસે આ ડસે ટવા હવસે
હસે ન્ડરસેરરમવાનું મકોબવાઇલ એપપલકસે શન દવારવા જોઈ શકવાય છસે .

૧.

પકલક રગૂપર પરહ્ન પર પકલક કરકો.

૨.

રવાજ્ય, પજલવા- પરનુંદ કરકો
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૩.

કકોટર્ટ્સ રનુંકનલ પરનુંદ કરકો

૪.

કકોટર્ટ્સ નનનું નવામ પરનુંદ કરકો

૫.

કસે લસેન્ડરમવાનુંથવી

કસે રરગૂપર

તવારવીખ પરનુંદ કરકો
૬.

હદવવાનવી અથવવા ફકોજદવારવી

પકલક કરકો, ત્યવારબવાદ હદવવાનવી
/ ફકોજદવારવી કસે રરગૂપર પદપશર્ટ્સત
થવાય છસે
૭.

૧૦.

કસે રરગૂપરમવાનું પવશસેષ કસે રકોમવાનું રરર્ટ્સ બકોક્ષનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધવી શકવાય છસે .

મવારવા કસે ર પવકલ્પ :
મવારવા કસે રનકો પવકલ્પ વકવીલ અનસે પક્ષકવારકો મવાટસે રસૌથવી આકષર્ટ્સક અનસે

ઉપયકોગવી પવકલ્પકો છસે , કવારણ કસે તસે હડપજટલ પરર્ટ્સનલ કસે ર ડવાયરવી તરવીકસે કવામ કરસે છસે . તસે
ઇ-કકોરરર્ટ્સ એપપલકસે શનમવાનું ઉપલબ્ધ એક પવપશષ રનપવધવા છસે . પક્ષકવારકોનવી કસે વકવીલ તસેનવા
કસે રકોનસે મવારવા કસે ર હસે ઠળ રસેવ અનસે સ્ટકોર કરવી શકસે છસે અનસે જ્યવારસે જરૂર હકોય ત્યવારસે પવગતકો
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જોઈ શકસે છસે .

૧૦.૧

મવારવા કસે રમવાનું કસે ર કસે વવી રવીતસે ઉમસેર વવા :
જો તમસે "મવારવા કસે ર" રગૂપરમવાનું કસે ર ઉમસેરવવા

મવાનુંગતવા હકોવ તકો આ પગલવાનુંનસે અનનરરકો
i

તમસે ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનકો ઉપયકોગ
કરવીનસે મવારવા કસે રકોમવાનું જસે કસે ર ઉમસેરવવા મવાનુંગકો છકો તસે
કસે ર શકોધકો.

ii અહહીંનવા સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવ્યવા પમવાણસે, "કસે ર ઉમસેરકો" બટન શકોધસેલવા કસે રનવા
ઇપતહવારનવી ટકોરનવી જમણવી બવાજન પર પદપશર્ટ્સત થશસે.
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iii "કસે રકો ઉમસેરકો" નસે પકલક કરકો કસે જસે તમવારવી "મવારવા કસે રનવી રગૂપર" મવાનું કસે ર ઉમસેરશસે.

વકવીલ અથવવા વકવીલ કલવાકર્ટ્સ 'મવારવા કસે ર' મવાનું તસેમનવી ઓહફરનવા તમવામ કસે ર
ઉમસેરવી શકસે છસે અનસે ઓહફરનવા કસે રકોનવી હડપજટલ ડવાયરવી જાળવવી શકસે છસે અનસે 'મવારવા કસે ર'
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે ર અપડસે ટ અનસે પસ્થપત મસેળવવી શકસે છસે . વહરષ વકવીલ મવાત્ર
અગત્યનવા કસે રકો ઉમસેરવી શકસે છસે અનસે જન પનયર અથવવા એડવકોકસે ટ કવારકન નવી રહવાયક પવનવા
કસે રનવી પસ્થપતનકો ખ્યવાલ રવાખવી શકસે છસે અનસે કસે રનવી પસ્થપત ૨૪ x ૭ જોઈ શકસે છસે . પક્ષકવારકો
મવારવા કસે ર હસે ઠળ તસેમનવા કસે રકો પણ ઉમસેરવી શકસે છસે . તસેવવી જ રવીતસે ફહરયવાદવી, કકોટર્ટ્સ પકોલવીર
કકોન્સ્ટસે બલ, તપવાર અપધકવારવીઓ, રરકવારવી વકવીલકો પણ આ “મવારવા કસે ર” રગૂપરનકો
ઉપયકોગ કરવી શકસે છસે અનસે ૨૪ x ૭ તસેનવા પર નજર રવાખવી શકસે છસે .
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૧૦.૨મવારવા કસે રકોમવાનુંથ વી કસે ર કસે વવી રવીતસે દગૂર કરવવા :
“મવારવા કસે ર” મવાનુંથવી કસે ર દગૂર કરવવા મવાટસે , મવારવા કસે ર દવારવા
કસે ર ઓપન કરવવાનું, પછવી તસે કસે ર સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવ્યવા
પમવાણસે જમણવી બવાજન નવી ટકોર પર “કસે ર દગૂર કરકો”
પવકલ્પ પદપશર્ટ્સત કરશસે. જો કસે ર દનર કરવવાનકો પવકલ્પ
પકલક કરવવામવાનું આવસે, તકો તસે કસે રનસે મવારવા કસે રનવી
રગૂપરમવાનુંથવી દગૂર કરશસે.

૧૦.૩

મવારવા કસે રમવાનું શકોધ :
જ્યવારસે "મવારવા કસે ર" હસે ઠળ ઘણવાબધવાનું કસે ર
હકોય ત્યવારસે તસે "મવારવા કસે ર" નવી અનુંદર ઉપલબ્ધ શકોધ
પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે શકોધવી શકવાય છસે . તમસે

શકોધ ટસે બમવાનું ટવાઇપ કરવીનસે તમવારવા નવામથવી, નનુંબર મનજબ આ રવાથસે સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવ્યવા
પમવાણસે, શકોધ કરવી શકકો છકો .
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૧૦.૪

રવીફસેશ બટન :
હરફસેશ બટન પકલક કરવવામવાનું આવસે તકો તસે
“મવારવા કસે ર” નસે અપડસે ટ કરશસે. મવારવા કસે ર
હસે ઠળ રનુંગ્રિહહત મવાહહતવીનસે રનધવારવવા મવાટસે
હરફસેશ બટન આજનવા કસે રકોનવી બવાજન મવાનું
આપવવામવાનું આવ્યનનું છસે . જો કકોઈ કસે ર કનસેકશન

ઇસ્યનનવા કવારણસે અપડસે ટ થયસેલ ન હકોય અથવવા હરફસેશ થયનનું ન હકોય, તકો એપપલકસે શન આ
મવાહહતવીનસે "કનસેકશન એરર" તરવીકસે બતવાવશસે.

૧૦.૫ મવારવા કસે ર - તવારવીખ / પજલવાવવાર પદશર્ટ્સન પવકલ્પ :
ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઈલ એપનનનું અપડસે ટ કરસે લનનું વઝર્ટ્સન મવારવા કસે રનસે તવારવીખ અનસે
પજલવા વવાર દશવાર્ટ્સવવવામવાનું આવસે છસે . ઉદવાહરણ તરવીકસે , જ્યવારસે તમસે તવારવીખ મનજબનવા પવકલ્પનસે
પકલક કરકો છકો, ત્યવારસે તસે તમવામ કસે રનસે તવારવીખ મનજબ પદપશર્ટ્સત કરશસે. તસે વકવીલ અથવવા
વકવીલ કલવાકર્ટ્સ મવાટસે રરળ રહસે શસે, કસે મ કસે તસે તસેમનવા કસે રકોનવી હડપજટલ ડવાયરવી છસે . એ જ રવીતસે,
જીલવા મનજબનનનું દૃશ્ય પણ ઉપલબ્ધ છસે .
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તવારવીખ

અનસે

પસ્કનશકોટ

પજલવા

અહહીં

વવારનકો

બતવાવવવામવાનું

આવસેલ છસે , અનસે જ્યવારસે કસે ર
નનુંબર પકલક કરવવામવાનું આવસે છસે ,
ત્યવારસે તસે મવારવા કસે રમવાનું કસે ર શકોધ
પવકલ્પનકો

આખકો

ઇપતહવાર

ખકોલશસે.

૧૦.૬કસે લસેન્ ડર :

મવારવા કસે ર કસે લસેન્ડર ફકોમરટમવાનું પણ જોઈ શકવાય છસે .
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૧૧.

બસેક અપ રનપ વધવા :
ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ, એક બસેકઅપ રનપવધવા

પદવાન કરસે છસે , જસે ઇકકોરરર્ટ્સ એપપલકસે શનનવી રસૌથવી વધન
મવાનુંગ ધરવાવતવી રનપવધવા છસે . પનકવાર અનસે આયવાત
પવકલ્પ હસે ઠળ મકોબવાઇલ ઉપકરણ પર રવારવસેલવા
કસે રનકો બસેકઅપ લઈ શકવાય છસે . જો તમસે તમવારવા
મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઘણવા કસે રકો રવારવ્યવા હકોય
અનસે જો તમસે નવકો મકોબવાઇલ ફકોન લઇ રહવા હકોવ,
તકો આ પનકવાર અનસે આયવાત પવકલ્પનકો ઉપયકોગ
કરવી શકવાય છસે અનસે તસેનસે નવવા મકોબવાઇલ ફકોન પર
ડવાઉનલકોડ કરવી શકવાય છસે .
મસેનગૂ બટનનસે પકલક કરવીનસે, આ બસેકઅપ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવી શકવાય છસે .
જ્યવારસે તમસે ઉકત મસેનગૂ બટન પકલક કરકો છકો, ત્યવારસે મસેનન હસે ઠળ તસે પનકવાર અનસે આયવાત
પવકલ્પ ઉપલબ્ધ છસે , જસે તતૈયવાર રનુંદભર્ટ્સ મવાટસે અહહીં સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવ્યવા પમવાણસે છસે .
ઓછવામવાનું ઓછનનું એકવવાર પનકવાર કરવનનું જરૂરવી છસે . મકોબવાઇલ અથવવા ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનું અથવવા
ઇમસેઇલમવાનું પનયપમતપણસે ડસે ટવા રવાખવવા જરૂરવી છસે . જ્યવારસે તમવારવી પવારસે ડસે ટવા પનકવાર થવાય છસે ,
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ત્યવારપછવી જ તસે જ્યવારસે જરૂર પડસે ત્યવારસે આયવાત કરવી શકવાય છસે . ઉદવાહરણ તરવીકસે , મકોબવાઇલ
ફકોન બદલતવી વખતસે અથવવા આકપસ્મક ડસે ટવા લકોર રમયસે તસેનકો ઉપયકોગ આયવાત કરવવા
મવાટસે થઈ શકસે છસે . જ્યવાનું રનધવી તમસે તમવારકો ડસે ટવા પનકવાર ન કરકો ત્યવાનું રનધવી તમસે તસેનકો ઉપયકોગ
આયવાત મવાટસે કરવી શકતવા નથવી.

૧૧.૧

પનકવાર પવકલ્પ :
મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું મસેનગૂ રગૂપર
હસે ઠળ પનકવાર પવકલ્પ ઉપલબ્ધ છસે . જ્યવારસે
પનકવાર પવકલ્પ પકલક થવાય છસે , ત્યવારસે ફવાઇલકોનસે
કયવાનું પનકવાર કરવવી તસે પગૂછશસે. તમસે ઇમસેઇલ દવારવા
તમવારવી ફવાઇલકોનસે પનકવાર અથવવા શસેર કરવી શકકો

છકો અથવવા ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનું સ્ટકોર કરવી શકકો છકો અથવવા ફકોનમવાનું જ સ્ટકોર કરવી શકકો છકો.
ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનું સ્ટકોર કરતવી વખતસે, તમનસે ગગૂગલ તરફથવી રનરક્ષવા પશકો મળવી શકસે છસે અનસે
તમસે એડપમટ પકલક કરવી શકકો છકો જસેમવાનું ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનું બસેકઅપ સ્ટકોર કરવવામવાનું આવશસે .
જ્યવારસે પણ જરૂરવી હકોય, ત્યવારસે ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનુંથવી બસેકઅપ મસેળવવી શકવાય છસે .
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ફવાઇલકોનવા પનકવાર મવાટસે નવા ત્રણ
પવકલ્પકો, એટલસે કસે (i) ઇમસેઇલ રવાથસે શસેર
કરકો; (ii) ડડ વાઇવ પર રવારવકો (ગગૂગલ);
(iii) આ ઉપકરણમવાનું રવારવકો, એટલસે કસે
મકોબવાઇલ ફકોનમવાનું રસેવ કરવનનું. રરળ રમજણ
મવાટસે સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવવવામવાનું આવ્યનનું છસે .
ત્રણમવાનુંથવી કકોઈપણ પવકલ્પનકો ઉપયકોગ
કરવીનસે,

તમસે

તમવારવા

મકોબવાઇલ

એપપલકસે શનનકો રનુંગ્રિહહત ડસે ટવા પનકવાર કરવી શકકો છકો અનસે તસેનસે ટસે કસ્ટ ફવાઇલ ફકોમરટમવાનું
રવારવવી શકકો છકો. એકવવાર પનકવાર થઈ જાય, પછવી આગળ બતવાવ્યવા પમવાણસે, તમનસે
મકોબવાઇલમવાનું "રફળતવાપગૂવર્ટ્સક રવારવવવામવાનું આવ્યનનું" એવવી રગૂરનવા મળશસે. ઉકત ટસે કસ્ટ
ફવાઇલ મકોબવાઇલ સ્ટકોરસે જમવાનુંથવી મસેળવવી શકવાય છસે .
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૧૧.૨.

આયવાત પવકલ્પ:
આયવાત પવકલ્પ, ઈ-

કકોરરર્ટ્સ

મકોબવાઇલ

વપરવાશકતવાર્ટ્સ

દવારવા

એપપલકસે શન
રસૌથવી

વધન

ઉપયકોગમવાનું લસેવવાતવી રનપવધવા છસે . જો
તમસે તમવારકો ફકોન બદલવવા મવાનુંગતવા હકોવ
તકો શનનું કરવનનું? અથવવા જ્યવારસે તમવારકો
ફકોન ડસે ટવા કસે શ થઈ જાય છસે . તકો પછવી
આયવાત પવકલ્પ ફવાયદવાકવારક છસે . તમસે
આયવાત પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવી શકકો
છકો અનસે તમવારવા નવવા ફકોનમવાનું બસેકઅપ
ડસે ટવા મસેળવવી શકકો છકો. જ્યવારસે ફકોનમવાનુંથવી
ભગૂલથવી ડસે ટવા કવાઢવી નવાખવવામવાનું આવસે,
ત્યવારસે આયવાત પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવી
ડસે ટવાનસે ફરવીથવી મસેળવવી શકવાય છસે .
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તમસે આયવાત પરહ્નનસે પકલક કરવી શકકો છકો અનસે બસે પવકલ્પકોમવાનુંથવી ડસે ટવા
આયવાત કરવી શકકો છકો;
(i) ડડ વાઇવમવાનુંથવી આયવાત કરકો અનસે
(ii) આ ઉપકરણથવી આયવાત કરકો.
અહહીં આપસેલ સ્કવીનશકોટ "આયવાત કરકો" હસે ઠળનવા બસે પવકલ્પકો દશવાર્ટ્સવસે છસે .
રલવાહ આપવવામવાનું આવસે છસે કસે ઓછવામવાનું ઓછનનું એકવવાર તમસે ગગૂગલ ડડ વાઇવમવાનુંથવી બસેકઅપ
ડસે ટવા આયવાત કરકો, ત્યવારસે ગગૂગલ ડડ વાઇવ પરવવાનગવી મવાનુંગશસે, અનસે તમસે બટનનસે ડસે ટવા આયવાત
કરવવાનવી મનુંજગૂરવી આપવી પકલક કરવી શકકો છકો.
ઉકત સ્કવીનશકોટ પણ આ રવાથસે રવામસેલ છસે . એકવવાર આયવાતનકો પવકલ્પ
પગૂણર્ટ્સ થઈ જાય, ત્યવારસે તમનસે 'કસે ર રફળતવાપગૂવર્ટ્સક આયવાત કરવવામવાનું આવસેલ છસે ' એવકો
રગૂરનવા રનુંદસેશ મળશસે. આમ, તમસે આયવાત પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવી શકકો છકો અનસે તમવારવા
નવવા મકોબવાઇલ ફકોનમવાનું બસેકઅપ ડસે ટવા મસેળવવી શકકો છકો અથવવા તમવારવા જગૂ નવા મકોબવાઇલ
ફકોનથવી બસેકઅપ ડસે ટવાનસે પનનસ્થવાર્ટ્સપપત કરવી શકકો છકો.
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૧૨.

કયગૂઆ ર કકોડનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પસ્થપત મસેળ વવવી :
ઇકકોટર્ટ્સ ર રપવર્ટ્સરવીર મકોબવાઇલ એપપલકસે શનનકો ઉપયકોગ કરતવી વખતસે કસે રનવી

પસ્થપત મસેળવવવા અથવવા કસે રનવી પવગતકો ટવાઇપ કરવવા મવાટસે દર વખતસે કસે ર અપડસે રર
મસેળવવવા મવાનુંગતવા હકોય ત્યવારસે કસે ર નનુંબર રસે કકોડર્ટ્સ (રવીએનઆર) નનુંબર લખવવામવાનું મનશ્કસે લવી પડસે
છસે . ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલમવાનું કયગૂઆર કકોડ સ્કસે ન પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કસે રનવી પવગતકો
મસેળવવવાનવી બવીજી એક રરળ રવીત છસે .
પગલનનું: ૧ -

તમવારવા કસે રનકો કયગૂઆ ર કકોડ મસેળ વવકો :
ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનુંથવી કસે ર ઇપતહવાર હસે ઠળ તમવારવા

કસે ર મવાટસે કયગૂઆર કકોડ મસેળવકો. (અથવવા)
ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ વસેબરવાઇટ https://eCourts.gov.in મવાનુંથવી પણ કસે ર
ઇપતહવાર હસે ઠળ તમવારવા કસે ર મવાટસે કયગૂઆર કકોડ મસેળવવી શકવાય છસે .

પગલનનુંનિઃ ૨ -

કયગૂઆ ર કકોડનનનું પપન્ટ આઉટ લકો અનસે કસે ર ડકોકસે ટમવાનું રચોંટવાડકો :
કકોઈ પણ વ્યપકત કયનઆર કકોડનનનું પપન્ટ આઉટ લઇ શકસે છસે અનસે તસેનસે કસે ર

ફવાઇલમવાનું રચોંટવાડવી શકસે છસે .
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પગલનનુંનિઃ 3-

સ્કસે ન કયગૂઆ ર કકોડ :
ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇનપબલ્ટ “સ્કસે ન કયનઆર કકોડ”

પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કકોઈ પણ વ્યપકત કસે ર ડકોકસે ટ પર રચોંટવાડસે લકો કયગૂઆર કકોડ સ્કસે ન
કરવી શકસે છસે , જસે તનરનુંત જ કસે રનવી પસ્થપત બતવાવશસે. આ કયનઆર કકોડ સ્કસે નહીંગ મકોટવી
રનુંખ્યવામવાનું કસે રકો ધરવાવતવાનું વકવીલ કવાયવાર્ટ્સલય અનસે કનુંપનવી/રરકવારવી રનુંસ્થવાઓ મવાટસે
ફવાયદવાકવારક બનવી શકસે છસે . તસેઓ કયગૂઆર કકોડનનનું પપન્ટ આઉટ લઈ શકસે છસે અનસે તસેનસે
તસેમનવી કસે ર ફવાઇલમવાનું રચોંટવાડવી શકસે છસે અનસે તસેમનવી મકોબવાઇલ એપપલકસે શન - સ્કસે ન કયનઆર
કકોડ પવકલ્પ રવાથસે સ્કસે ન કરવી શકસે છસે અનસે એક પછવી એક બધવા પકોઇન્ટ ફવાઇલ કયવાર્ટ્સ પવનવા
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કસે રનવી પવગતકો તરત મસેળવવી શકસે છસે .

૧૩.

જ્યવાનું ઇન્ટરનસેટ નથવી ત્યવાનું એરએમએર દવારવા કસે રનવી પસ્થપત મસેળ વકો :
આપણવા દસેશમવાનું, આપણવા લકોકકોમવાનુંથવી ૫૦% કરતવા વધવારસે લકોકકો ઇન્ટરનસેટ

એકરસેર ધરવાવતવાનું નથવી. ઇ-કપમટવીનવા અધ્યક્ષ દવારવા પનનરવાવપતર્ટ્સત કયવાર્ટ્સ મનજબ, તકનવીકવી
પવભવાજનનસે પનવવારવવા મવાટસે આપણવી પવારસે રનુંકપલત પરસ્ટમ હકોવવી જરૂરવી છસે અનસે આ રસેવવા
એક એવવી રનપવધવા છસે જસે લકોકકોનવી જરૂહરયવાત પગૂરવી કરસે છસે જસેમનવી પવારસે ઇન્ટરનસેટ એકરસેર
નથવી. જ્યવારસે તમવારવી પવારસે ઇન્ટરનસેટ કનસેકશન ન હકોય, ત્યવારસે કકોઈ એરએમએર ઇકકોરરર્ટ્સ
<SPACE> <યકોર રવીએનઆર નનુંબર> પર ૯૭૬૬૮૯૯૮૯૯ ઉપર મકોકલવીનસે કસે રનવી
પસ્થપત મસેળવવી શકસે છસે .
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૧૪.

ઇકકોરરર્ટ્સ સ્વનુંય રનુંર વાપલત ઇમસેઇ લ રસેવ વાઓ દવારવા કસે રનવી પસ્થપત પવાપ

કરવવી :
સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલનવી રસેવવા ઇ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન મવાટસે
પવષય-રનુંદભર્ટ્સનવી બહવાર છસે , તસેમ છતવાનું જો તમસે તમવારવા મકોબવાઇલ ફકોનમવાનું ઇમસેઇલ્ર
તપવારતવાનું હકોવ તકો, તસે એક એવવી રનુંબનુંપધત પવશસેષતવા છસે કસે તમસે તમવારવા મકોબવાઇલ ફકોનમવાનું
તસે એકરસેર કરવી શકવાય છસે . ઇકકોરરર્ટ્સ સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલ રસેવવાઓ દવારવા કસે રનવી પસ્થપત
મસેળવવવા મવાટસે , ઇકકોરરર્ટ્સ પકોજસેકટસે તવાજસેતરમવાનું લકોન્ર થયસેલ સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલ રસેવવાઓ
દવારવા પક્ષકવારકો અનસે વકવીલકોનસે ઇમસેઇલ્ર મકોકલવવાનનનું શરૂ કયનર્યું છસે . નચોંધવાયસેલવા
વપરવાશકતવાર્ટ્સઓનસે કસે ર અપડસે રર, આગવામવી રનનવાવણવીનવી તવારવીખકો, હનકમનવી, રનકવાદવાઓનવી
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અનસે કસે ર-રગૂપરનવી નકલકો મળશસે. આ આકષર્ટ્સક સ્વરવાપલત ઇમસેઇલ રસેવવાનસે રહકય કરવવા
મવાટસે , પક્ષકવારકો અનસે વકવીલકોનસે રનુંબનુંપધત ઇમસેઇલમવાનું તસેમનકો ઇમસેઇલ નચોંધણવી કરવાવવી લસેવકો
પડશસે. તસે હદવર દગૂર નથવી જ્યવારસે ઘરમવાનું આરવામથવી બસેઠવાનું કકોટર્ટ્સ મવાનુંથવી બધવી પમવાપણત નકલકો
મસેળવવી શકશસે.
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૧૪ . ૧ અપવનવાશવી રબ કકોટર્ટ્સ તરફથવી મકોકલવવામવાનું આવસેલ ઇકકોરરર્ટ્સ સ્વયનુંર નુંર વાપલત
ઇમસેઇ લ :
અપવનવાશવી રબ કકોટર્ટ્સ મવાનું પસેપકટર કરતવી એક
વકવીલ એક હદવર આવવી અનસે ખનશવીથવી કસે રનવી રગૂપર
રનુંબનુંપધત સ્વયનુંરનુંરવાપલત ઇમસેઇલ પવાપ થતવાનું તસેણવીનવી
ઉતસેજનવા અનસે આશ્ચયર્ટ્સનસે શસેર કયનર્યું. તસે અહહીં વવારકકો મવાટસે
પસ્તનત છસે . તસે હદવર દગૂર નથવી જ્યવારસે ઘરમવાનું આરવામથવી
બસેઠવાનું કકોટર્ટ્સ મવાનુંથવી બધવી પમવાપણત નકલકો મસેળવવી શકશસે.
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૧૫ .

ઈકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ દવારવા ભવારત કકોડ એકરસેર એપપલકસે શન :

હવસે ઈ-કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇપન્ડયવા કકોડનવી નવવી રનપવધવા
ઉમસેરવવામવાનું આવવી છસે . તસેનકો ઉપયકોગ કરવીનસે કકોઈપણ કકોઈપણ કવાનગૂન, કવાયદવાઓ,
પનયમકો, અપધરગૂરનવાઓ પવગસેરસે મસેળવવી શકસે છસે . તસે તમવારવા મકોબવાઇલમવાનુંનવા તમવામ
કવાયદવાઓનવી રરર તતૈયવાર રવામગ્રિવી છસે . ઉદવાહરણ તરવીકસે , જો તમસે રવીપવીરવીમવાનું કકોઈપણ
કલમનકો રનુંદભર્ટ્સ લસેવવા મવાનુંગતવા હકોવ, તકો તસે અહહીં બતવાવ્યવા પમવાણસે મકોબવાઇલ એપપલકસે શન
પલનુંકથવી રરળતવાથવી મસેળવવી શકવાય છસે .
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૧૫ . ૧ ઇપન્ડયવા કકોડથવી બસેર એકટ શકોધવકો
જો તમસે કકોઈ કવાયદકો શકોધવવા મવાનુંગતવા હકો, તકો તમવારસે શકોધબકોક્ષમવાનું શકોધકકોડ
ટવાઇપ કરવવાનકો રહસે શસે, અનસે તમસે તસેનસે ઇપન્ડયવા કકોડમવાનુંથવી મસેળવવી શકકો છકો. ઉદવાહરણ
તરવીકસે , જો તમનસે ફકોજદવારવી કવાયર્ટ્સરવીતવી રનુંહહતવા જોઈએ છસે , તકો તમસે તસેનસે બકોક્ષમવાનું લખવી શકકો
છકો અનસે મસેળવવી શકકો છકો.
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૧૬ .

અદવાલત રનુંકન લ દશર્ટ્સક :
ઇ-કકોટર્ટ્સ

મકોબવાઇલ

એપપલકસે શનમવાનું એક નવકો પવકલ્પ-અદવાલત
રનુંકનલ દશર્ટ્સક ઉમસેરવવામવાનું આવ્યકો છસે , જસે
પક્ષકવારકો મવાટસે હવાથવગનનું રવાધન છસે . જો કકોઈ
પક્ષકવાર દનરનવી અદવાલતથવી રમન્ર મસેળવસે છસે
અનસે અદવાલતનવા સ્થવાન પવશસે અજાણ છસે , તકો
તસે અદવાલત રનુંકનલ દશર્ટ્સકનકો ઉપયકોગ કરવી શકસે છસે અનસે નકશવામવાનું અદવાલતનનનું સ્થવાન શકોધવી
શકસે છસે , અનસે તસે અદવાલત રનુંકનલ દશર્ટ્સકનકો ઉપયકોગ કરવીનસે અદવાલતમવાનું પહચોંરવી શકસે છસે . આ
અદવાલત રનુંકનલ દશર્ટ્સક આપણવી ભવારતવીય મસેપપનુંગ એપપલકસે શન - ભનવન પર કવાયર્ટ્સ કરસે છસે
અનસે કકોઈમ્બતનર ખવાતસેનવી અદવાલતનવી શકોધ અહહીં સ્કવીનશકોટ રવાથસે બતવાવવવામવાનું આવ્યવા છસે .

૧૭ .

ઇ - કકોટર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇ - ફવાઇપલનુંગ પલનુંક નિઃ
તમસે

ઇ-કકોટર્ટ્સ

રસેવવાઓ

જસેમ

કસે

ઇ-ફવાઇપલનુંગ,

ઇ-રનકવણનું

અનસે

એનજસેડવીજીનકો પણ ઉપયકોગ કરવી શકકો છકો. એકવવાર તમસે ઇ-ફવાઇપલનુંગ એપપલકસે શન પર

63

પકલક

કરકો,

તસે

તમનસે

ઇ-

ફવાઇપલનુંગ
પકોટર્ટ્સ લ https://efling.eco
urts.gov.in મવાનું લઈ જશસે અનસે
ભવારતનવા

નકશવામવાનુંથવી,

તમસે

તમવારવા રનુંબનુંપધત રવાજ્યનસે પરનુંદ
કરવી શકકો છકો અનસે કસે ર ઇફવાઇપલનુંગ શરૂ કરવી શકકો છકો. તમસે
ઇ-ફવાઇપલનુંગ પકોટર્ટ્સ લ હસે ઠળ પગૂરવા પવાડવવામવાનું આવસેલ મદદરૂપર પવહડઓઝ અનસે
મવાગર્ટ્સદપશર્ટ્સકવાનકો પણ ઉપયકોગ કરવી શકકો છકો અનસે તમવારવા કસે રનનનું ઇ-ફવાઇપલનુંગ શરૂ કરવી
હડપજટલ યનગનવા વકવીલ બનવી શકકો છકો.

૧૮ . ઇકકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું ઇ - રનક વણવી પલનુંક :
જ્યવારસે તમસે ઇ-રનકવણનું પવકલ્પ પર પકલક કરકો છકો, ત્યવારસે તસે તમનસે
https://pay.ecourts.gov.in પર લઇ જશસે. જ્યવાનુંથવી તમસે અદવાલત ફવી, ન્યવાપયક
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થવાપણ, પશક્ષવાત્મક તસેમજ ફકોજદવારવી
દનુંડ મવાટસે હડપજટલ રનકવણવી કરવી શકકો
છકો. તમસે તમવારવા રવીએનઆર નનુંબર
અથવવા કસે ર નનુંબરનકો ઉપયકોગ કરવીનસે
અનસે

તમવારવા

મકોબવાઇલ

નનુંબરનકો

ઉપયકોગ કરવીનસે હડપજટલ રનકવણવી કરવી
શકકો છકો.

૧૯ .

ઇ - કકોરરર્ટ્સ મકોબવાઇલ એપપલકસે શનમવાનું એનજસેડ વીજી પલનુંક :
જ્યવારસે તમસે એનજસેડવીજી બટન પર પકલક કરકો છકો, ત્યવારસે તસે તમનસે રવીધવી

હસે ઠળનવી એનજસેડવીજી પલનુંકનિઃhttps://njdg.eCourts.gov.in પર લઈ જશસે, જ્યવાનુંથવી
તમસે નવીરસે મનજબનવી પવગતકો મસેળવવી શકકો છકો.
૧૯.૧

રવાષડ વીય ન્યવાપયક મવાહહતવી પગ્રિડ (પજલવા અનસે તવાલનકવા અદવાલતકો)

૧૯.૨

રવાષડ વીય ન્યવાપયક ડસે ટવા ગ્રિવીડ (ઉચ્ર અદવાલતકો).
એનજસેડવીજીનકો ઉપયકોગ કરતવી વખતસે, તમવારસે રવાજ્ય પરનુંદ કરવવાનવી જરૂર
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રહસે શસે, પછવી-પજલવા અનસે હડડ લ-ડવાઉન પવકલ્પનકો ઉપયકોગ કરવીનસે, તમસે બવાકવી રહસે લવા કસે ર,
પનકવાલ થયસેલ કસે ર, કસે ર પકવાર, તબક્કવા વગસેરસેનવી પવપવધ પવગતકો મસેળવવી શકકો છકો. હડડ લડવાઉન પવકલ્પનકો અનનભવ કરવવા મવાટસે મકોબવાઈલમવાનું હવાથથવી સ્પશર્ટ્સ કરકો.
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૨૦ .

રહવાય પવકલ્પ :
ઇ-કકોટર્ટ્સ રસેવવાઓ હસે ઠળ પવપવધ પવકલ્પકોનકો ઉપયકોગ કસે વવી રવીતસે કરવકો તસે આ

રહવાય પવકલ્પ હસે ઠળ દશવાર્ટ્સવવવામવાનું આવ્યનનું છસે , જસે જ્યવારસે પણ શનુંકવા ઉભવી થવાય ત્યવારસે મદદ
કરશસે. જ્યવારસે તમસે રહવાય હસે ઠળનવા દરસે ક ટસે બ પર પકલક કરકો છકો, ત્યવારસે તસે રનપવધવાઓનકો
ઉપયકોગ કરવવા મવાટસે મવાગર્ટ્સદપશર્ટ્સકવા છબવીઓ રવાથસેનનનું પગલનનું બતવાવશસે. દવાખલવા તરવીકસે , જો તમસે
ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવવાઓ એપપલકસે શનમવાનું રહવાય હસે ઠળ મવારવા કસે રનવા ટસે બનસે પકલક કરકો છકો, તકો તસે
સ્કવીનશકોટમવાનું બતવાવ્યવા પમવાણસે રહવાય પવગતકો ખનલશસે , જસેનસે તમસે અનનરરવી શકકો છકો અનસે
મસેનનનકો ઉપયકોગ શરૂ કરવી શકકો છકો.
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આજસે જ ઇકકોરરર્ટ્સ રસેવ વાઓ મકોબવાઇલ એપપલકસે શન ડવાઉનલકોડ કરકો !
અનસે તમવારવા કસે રનવી પસ્થપત તમવારવા હવાથ(મકોબવાઇલ)મવાનું ૨૪ x ૭ પનનિઃશનલ્ ક મસેળ વકો

ુ ા અદાલતો માટ
ભારતની ઉ ચ યાયાલયો / જ લા અદલતો / તા ક

ઈ-કો ્ સ સેવાઓ મોબાઇલ એ લકશન

ecourt
services

કેસ િ થિત, કેસ સ ૂિચ, અદાલતના ચુકાદાઓ / હુકમો મેળવો
તમારા કેસોને માય કેિસસ ારા ૨૪x૭ હાથવગા(મોબાઇલમાં) રાખો
કેસનો સંપ ૂણર્ ઇિતહાસ મેળવો

કેસનો ઇિતહાસ

તમારા ચુકાદાઓ / હક
ુ મ જુ ઓ

કેસની િવગતો

અદાલત સંકુલ દશર્ક મેળવો

i
CNR

કેસની િ થિત
.ુ આર. કોડ

યુિનક સી.એન.આર. નંબરથી કેસ શોધો.

અરજદાર અને વકીલ

(http://services.ecourts.gov.in/ecourtindia_v5.1 પરથી

સામાવાળા અને વકીલ

સી.એન. આર. નંબર મેળવો)

અિધિનયમ

ૂ.આર. કોડ કેનથી કેસ િ થિત મેળવો

કેસ સુનાવણીનો ઇિતહાસ

(http://services.ecourts.gov.in/ecourtindia_v5.1 પરથી

અંિતમ આદે શ / ચુકાદો

ૂ.આર. કોડ મેળવો)

Case Status

કેસ નંબર / ફાઇિલંગ નંબર / એફ.આઇ.આર. નંબર / પક્ષકારનુ ં નામ /
વકીલનુ ં નામ / અિધિનયમ / કેસ પ્રકારને આધારે કેસ િ થિત શોધો

causelist

My
Cases

કેસ સ ૂિચ મેળવો
“મારા કેસ” િવક પ હેઠળ તમારા કેસ સંિચત કરો અને તેની માિહતી મેળવો
“મારા કેસ” િવક પમાં “આજના કેસ” િવશે માિહતી મેળવો
કેલે ડર િવક પ મેળવો

એ ોઇડ અને આઈ-ઓ.એસ. માટ ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ
ઇ-કોટ વેબપેજ પરથી એ ોઇડ અને આઈ-ઓ એસ માટ ઇ-કોટ મોબાઈલ એપ

https://services.ecourts.gov.in/ecourtindia_v6/

ઇ-કિમટ , સવ ચ યાયાલય

