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ई-फाईलिं�ग को �ागी चरण-देखि�-चरण गाईड

(ई-फाईलिं�ग भारत को उच्च अदा�त र जि�ल्ला अदा�त को �ागी)

भारतको सर्वो�च्च अदा�त को ई-समि�तित द्वारा प्रसारिरत

�े�क 

आर. अरू��ोज़ीसेल्र्वोी

उबुन्टु र सीआइएस �ास्टर ट्र ेनर;

ओएसड़, तामि�� नाद ुराज्या न्यातियक प्रतितष्ठान।

पमि8�ो संस्करण: �े, २०२०

अस्र्वोीकरण
यो ई-समि�तित द्वारा प्रसारिरत सन्दभ< सा�ग्री केर्वो� अध्ययन र प्रशि@क्षण उदे्दश्य को �ागी 8ो। सन्दभ<8रू सूचक
छन् र कुन ैपमिन आतिHकारिरक र्वोा न्यातियक सन्दभ<को �ामिग प्रयोग गन< समिकदनै।
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ई-फाईलिं�ग को �ागी चरण-देखि�-चरण गाईड
(ई-फाईलिं�ग भारत को उच्च अदा�त र जि�ल्ला अदा�त को �ागी)

१. १. पुस्तकको भूमि�का

उच्च अदा�त  /  जि�ल्ला अदा�तको ई-फाईलिं�ग तिडजि�ट� संसार�ा तपाई�ंाई स्र्वोागत छ र यो प्रयोगकता<
गाईड�े तपाई�ंाई चरण-देखि� चरण�ा कसरी अन�ाईन ईफाइलिं�ग पोट<��ा तपाईकंो केस ई-फाई� गनW
समिकन्छ त्येस बार ेस8योग गनWछ। यो प्रयोगकता< गाईड�ाई अनुसरण गनु<8ोस् र तपाईकंो काया<�यको सुमिर्वोHा
बाट केस8रू को ई-फाईलिं�ग सुरू गनु<8ोस् र तिडजि�ट� यगु अतिHर्वोक्ता को नयाँ ब्यान्ड�ा सा�े� 8ुनु8ोस्। 

१. २. सुरु गदL

 ईफाइलिं�ग सुरू गनु< अतिi त�का मिर्वोर्वोरण8रू मिनतिjत र सुमिनतिjत गनु<8ोस्:
 तपाई ंएक पं�ीकृत अतिHर्वोक्ता 8ुनु पछ<  www.efiling.ecourts.gov.in �ा। 
 यमिद तपाई ंपं�ीकृत अतिHर्वोक्ता 8ुनु8ुन्न भने,  तुरुन्तै ईफाइलिं�ग पोट<� �ा आ�ै दता< गनु<8ोस 8ाम्रो

8ेल्प�ाइन टू्यटोरिरय� / म्यानुअ� 8ेररे।

 �द्दत  शिभतिडयो  8ेन</यो  8ाइपरलिं�क�ा  म्यानुअ�  मिnक  गनु<8ोस्
https://efiling.ecourts.gov.in/help

 �ब सम्� तपाई ंदता< प्रयोगकता< बन्नु8ुन्न तपाई नयाँ केस ईफाइलिं�ग गन< सक्नु8ुन्न
 तपाईको पं�ीकृत प्रयोगकता< ना� र पासर्वोड< तयार राख्न8ुोस्
 एक नयाँ केस को ईफाइलिं�ग @ुरू गरौं। 

१.३. ईफाइलिं�ग पोट<� www.efiling.ecourts.gov.in

टाइप गनु<8ोस  (www.efiling.ecourts.gov.in)  तपाईकंो  ब्राउ�र�ा  र  तपाई  ंफाईलिं�ग अन�ाइन
पोट<��ा पुगु्न8ुनेछ।
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१. ४.  तपाईकंो <राज्य> चयन गनु<8ोस्

(i) ड्रप सचूी�ा मिnक गररे (या)
(ii) भारतको नक्@ाबाट सीHा राज्य मिnक गररे

१. ५. �गइन
 �गइन आईडी र पासर्वोड< टाइप गनु<8ोस्
 क्याप्चा प्रमिर्वो_ गनु<8ोस्
 �गइन बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। 

१.५.१. पासर्वोड< मिबस<नुभयो:

यमिद तपाई�ें आफ्नो पासर्वोड<  र्वोा प्रयोगकता<-आईडी मिबस<नुभयो भने,  उ8ी मिnक गन<  सक्नु8ुन्छ र तपाइँको

१० अकं �ोबाइ� नम्बर प्रमिर्वो_ गन<  सक्नु8ुन्छ र्वोा �ान्य ई�े� आईडी प्रमिर्वो_ गन< 8ोस् �ुन तपाई�ें दता<

गनु<भएको शिTयो ई-फाईलिं�ग पोट<��ा रजेि�_्र ेसनको स�य र त्यसपशिछ तपाइँको पासर्वोड< रिरसेट गनु<8ोस्। 
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१. ६. ड्यासबोड<

ड्यासबोड<  सबभैन्दा �8त्त्र्वोपूण<  पृष्ठ 8ो �8ाँ तपाई ंई-दायर �ुद्दा 8रु को ट्रयाक राख्न सक्नु8ुन्छ तिडजि�ट�
रूप�ा दईु टाउको �ुमिन (अ) �ेरो ई-फाईलिं�ग स्थिस्Tतित र (ब) �ेरो ई-�ुद्दा8रु। 8ा�ी एक एक गरी 8ेरौं।

१. ६. १. �ेरो ई-फाईलिं�ग को स्थिस्Tतित     

 
 ई-फाईलिं�ग  स्थिस्Tतित�े  स्र्वोीकृतितका  �ामिग  पेन्डिंन्डग  �ुद्दा8रु  दे�ाउँदछ,  स्र्वोीकाय<  नभएको  �ुद्दा8रु,  iाटा
अदा�त @ुल्क भएको �ुद्दा8रु, छानमिबनको �ामिग पेन्डिंन्डग �ुद्दा8रु र �ुन दोर्षपूण<  छन्। ड्र ाफ्ट अन्तग<त अक�
अद्भतु मिर्वोकल्प छ �8ाँ तपाई ंआफ्नो सबै ड्र ाफ्ट8रू भण्डार गन< सक्नु8ुन्छ �ुन ई-फाइ� गन<को �ामिग तयार
छन्। 

१. ६. २. �ै�े ई-फाईलिं�ग गरकेा �ुद्दा8रु:

  
ई-दायर �ुद्दा अन्तग<त तपाई ंई-फाई� गरिरएका केस8रूको सूची देख्न सक्नु8ुनेछ,  ई-फाई� काग�ात8रु,
तितरकेो iाटा अदा�त @ुल्क,  अन्तर्क्रिzयात्�क अनुप्रयोग  (आइए)  को सचूी,  अस्र्वोीकृत केस8रूको सूची,
मिनस्थिष्zय /असंसातिHत ई-फाइ� गरिरएका केस8रू को सूची। त्यसोभए एक पटक तपाई�ें ई-फाई� गरपेशिछ
तपाई ंतिडजि�ट� रूप�ा केस ट्र् याक राख्न सक्नु8ुन्छ ड्यासबोड<  मिर्वोकल्प प्रयोग गररे अदा�त कम्प्�ेक्सको
स�ेत भ्र�ण नगरी। 
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१. ७. नयाँ केस को मिर्वोकल्प

तपाई�े �गईन गरपेशिछ,  तपाई�ाई ड्या@बोड<�ा स्र्वोागत गरिरनेछ फाइलिं�ग �ेनू  सूची संग �ुन बाँया पमि|
8ुनेछ। ई-फाईलिं�ग �ेनू सूची�ा 'नयाँ केस' मिर्वोकल्प �ा मिnक गनु<8ोस् ड्यासबोड< �ुमिन �स�े तपाई�ंाई �ान्छ
त्यो फार� �ा �8ाँ केस फाइ� गन< समिकनेछ।

१. ८. क8ाँ फाई� गनW 8ाईकोट< / �ोअर कोट<       

ड्यासबोड<  पृष्ठ �ा नयाँ केस मिर्वोकल्प छनौट गरपेशिछ तपाई�े छान्नु पछ<  तपाई ंकेस फाइ� क8ाँ गन<  �ाँदै
8ुनु8ुन्छ उच्च अदा�त र्वोा तल्लो अदा�त�ा। उच्च अदा�त�ा फाइ� गन<को �ामिग उच्चअदा�त रतेिडयो बटन
छनौट गनु<8ोस्, र तल्लो अदा�त�ा फाइ� गन<को �ामिग तल्लो अदा�तको रतेिडयो बटन छनौट गनु<8ोस्। र ड्र प
बक्स �ाफ< त त�का मिर्वोर्वोरण8रू भनु<8ोस्  अTा<त्  उच्च अदा�त,  जिसशिभ� र्वोा आपरातिHक,  कुराको प्रकार,
केसको प्रकार, र यो म्याकट केस 8ो र्वोा 8ोईन, र यो एक साHारण र्वोा तत्का� �ा��ा 8ो। तल्लो अदा�तको
स्थिस्Tतित�ा राज्य छनौट गनु<8ोस्, जि�ल्ला, अदा�त, �ाशिTको मिर्वोर्वोरण समि8त।

सबै मिर्वोर्वोरण8रु �ाँच गनु<8ोस् र यमिद यो समि8 छ भमिन सबमि�ट बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। तपाई ंकुनै पमिन सुHार
गनु< चा8नु8ुन्छ भने रिरसेट बटन मिnक गनु<8ोस्।
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१. ९. फार�8रू भन<                                                       

१. ९. १. रगं कोडिंडग:अक� चरण भनेको उत्पन्न भएको तिडजि�ट� फा�<8रू भनु< 8ो। फार�8रू भनु< अतिi 
8ा�ी�ाई फार� पृष्ठ �ा प्रयोग गरकेो रगं कोडिंडग बझु्न �रुरिरछ �स�े 8ाम्रो काय<�ाई सजि��ो बनाउँदछ। 

 मिन�ो रगं प्रयोग समिzय फार� को �ागी                                                        
 8रिरयो रगं पूरा भई सकेको फार�को �ामिग 
 सुन्त�ा रगं र्वोैकस्थिल्पक फार�8रूको �ामिग
 रातो रगं भन< अमिनर्वोाय< फार�8रूका �ामिग।        

रै्वोकस्थिल्पक फार�8रू र र्वोकैस्थिल्पक के्षत्र8रू भए पमिन सबै मिर्वोर्वोरण8रू भन<  सल्ला8 मिदइन्छ मिकनभने त्यसो भए
तपाईसँंग तपाईकंो ई-फाइ� गरिरएको केसको पूण<  तिडजि�ट� तिचत्र 8ुन्छ। र
नमिबस<नु8ोस् प्रत्येक र सबै फार� भरपेशिछ "सेर्वो" बटन �ा मिnक गनु<8ोस् र
त्यसपशिछ "नेक्ष्त" बटन �ा मिnक गनु<8ोस्।

१. ९. २. उ�ुरीकता< / यातिचकाकता< फार�      

उ�ुरीकता<  /  यातिचकाकता< फार��ा तपाई�े सम्बस्थिन्Hत यातिचकाकता< को सबै मिर्वोर्वोरण8रू भनु<  पछ< । र रातो
भएका के्षत्र8रू अमिनर्वोाय<  छन्। तर यो सल्ला8 गरिरन्छ मिक पूण< रूप�ा सबै �ाशिT का मिर्वोर्वोरण8रू भनु<  उत्त� 8ो।
उदा8रण को �ागी ई�े� र्वोैकस्थिल्पक रूप�ा मिदइएको छ। तर तपाई�े ई�े� भदा< �ात्र तपाई ंआफ्नो इनबक्स�ा
मिर्वोशिभन्न ई-कोट< सेर्वोा8रूबाट सतक< ता8रू प्राd गन< सक्नु8ुनेछ। त्यसकारण सब ैमिर्वोर्वोरण8रू भनु<8ोस् र " सेर्वो "
बटन मिnक गनु<8ोस् र त्यसपशिछ " नेक्ष्त" बटन मिnक गनु<8ोस्। 
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१. ९. ३. ई-फाईलिं�ग संख्या        

सेर्वो गरिरएको फार��े एक ई-फाईलिं�ग
नम्बर उत्पन्न गछ<  दायाँ  @ीर्ष<�ा।  यो
तपाईकंो  सन्दभ<को  �ामिग  ध्यान
राख्न8ुोस।

१. ९. ४. उत्तरदाता फार�    

उत्तरदाता फार� यातिचकाकता< फार� �स्तै छ र यसै�ा उत्तरदातासँग सम्बस्थिन्Hत सब ैमिर्वोर्वोरण8रू भनु<8ोस् र "
सेर्वो" बटन �ा मिnक गनु<8ोस् र त्यसपशिछ " नेक्ष्त" बटन �ा मिnक गनु<8ोस्।

सब ैमिर्वोर्वोरण8रू Tपे पशिछ तपाई�ें सन्दे@ प्राd गनु<8ुनेछ उत्तरदाता सफ�तापूर्वो<क Tमिपयो भनेर 

१. ९. ५. Tप �ानकारी फार� (इच्छाHीन) :

यमिद तपाइँ कुन ैTप �ानकारी उ�ुरीकता< र्वोा अशिभयकु्तको सम्बन्H�ा भन< चा8ानु8ुन्छ भने, यस फार� 

अन्तग<त भनु<  समिकनेछ, �स्तै पासपोट<  नम्बर,  पान काड<  नम्बर,  फ्याक्स नम्बर,  फोन नम्बर,  रै्वोकस्थिल्पक
ठेगाना। यद्यमिप यो फार� रै्वोकस्थिल्पक 8ो तर यी सबै मिर्वोर्वोरण भन< सुझार्वो गरिरन्छ। अतितरिरक्त �ानकारी भरे पशिछ,

" सेर्वो" बटन शिTच्नुस र त्यसपशिछ "नेक्ष्त" बटन �ा मिnक गनु<8ोस्। तर यमिद तपाई उ�ुरीकता< / यातिचकाकता<
या अशिभयकु्त / �र्वोाफदे8ी को बार�ेा अतितरिरक्त �ानकारी भनु< 8ुन्न भने, त्यसपशिछ जिसHा "नेक्ष्त" बटन मिnक
गनु<8ोस् ।
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१. ९. ६. अतितरिरक्त पाट^ मिर्वोर्वोरण                                             

अतितरिरक्त पाट^ �ानकारी एक भन्दा बढी पाट^8रू भएको अर्वोस्Tा�ा उत्पन्न 8ुन्छ उ�ुरी पक्ष  /  आरोमिपत

पक्ष�ा र्वोा यातिचकाकता<  /  उत्तरदाता  पक्ष�ा र्वोा दबुै  पक्ष8रु �ा। यद्यमिप यो फार� र्वोैकस्थिल्पक पमिन छ,  यो

अत्यतिHक जिसफारिरस गरिरएको छ मिक यस�ाई भन<  आर्वोश्यक छ मिकनभने एकचोमिट यो फार� बुझाए पशिछ

यस�ाई परिर�ा�<न गन< समिकदनै। 

१. ९. ७. केस मिर्वोर्वोरण                                                     
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केस मिर्वोर्वोरण फार� �ा काय<  मिर्वोर्वोरण8रूको कारण,  मि�तित  /  मिर्वोर्वोाद ठाउँ,  दाबी रक�,  कुनै पमिन �8त्त्र्वोपूण<
�ानकारी /मिर्वोर्षय / कारण, प्राT<ना, रा8त को मिर्वोर्वोरण स�ारे्वो@ छ।

१. ९. ७.१. पाट^ �ुकाउनु8ोस्        

केस मिर्वोर्वोरण फार��ा पाट^ �ुकाउने एक �8त्त्र्वोपूण< मिर्वोकल्प छ। �मि8�ा र बच्चा8रू मिर्वोरुद्ध अपराH को �ा��ा
�ा, पोक्सो अतिHमिनय�, रै्वोर्वोामि8क मिर्वोर्वोाद काननु अनुसार यातिचकाकता< र्वोा मिपतिडत को पमि8चान संरक्षण गन< यो
मिर्वोकल्प सक्ष� 8ुनुपद<छ ताकी यातिचकाकता<को गोपनीयता सुरतिक्षत गरिरयोस र काननूको �नादे@को पा�ना
8ोस्।  त्यसकारण �ुकाउन8ुोस्  पाट^  मिर्वोकल्प को  पमि8चान  सक्ष� गरिरएको  व्यमिक्त8रु को  ना�  तिडजि�ट�
स्zीन8रू�ा प्रकट 8ँुदनै!

१. ९. ८. अतिHमिनय�-Hारा                                                  

अतिHमिनय� र Hारा को मिर्वोर्वोरण भनु<8ोस् र मिर्वोर्वोरण8रू सेर्वो गनु<8ोस् र त्यसपशिछ नेक्ष्त बटन मिnक गनु<8ोस् अक�
फार��ा �ानु को �ामिग।

१. ९. ९. 8स्ताक्षर मिर्वोतिH                                                   

 ई-8स्ताक्षर मिर्वोकल्प�ा  8स्ताक्षर गन< को मिनस्थिम्त तीन मिर्वोकल्प8रू छन्
 अप�ोड गरिरएको र पशिछ आHार प्रयोग गररे ई-साइमिनङ्ग गरिरयो
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 तिडजि�ट� 8स्ताक्षर तिडजि�ट� टोकन प्रयोग गररे अप�ोड गरिरयो
 �ोबाइ� ओमिटपी प्रयोग गरी अप�ोड गरिरएको र पशिछ 8स्ताक्षर गरिरएको। तपाई ंकुनै एक मिर्वोकल्प

छनौट गन< सक्नु8ुन्छ त्यस पशिछ सेर्वो गनु<8ोस् र नेक्ष्त बटन मिnक गररे अगातिड बढ्नु8ोस्। 

  १. ९. १०. काग�ात अप�ोड गनु<8ोस्                                         

�ब तपाईसँंग अप�ोड गन< काग�ात8रू 8ुन्छन् यो मिर्वोकल्प प्रयोग गनु<8ोस् र काग�ात8रू अप�ोड गनु<8ोस्।
काग�ातको प्रकार छनौट गनु<8ोस्, काग�ात @ीर्ष<क र काग�ात फाइ� सं�ग्न गनु<8ोस् �ुन ५० ए�मिब भन्दा
बढी 8ुन8ुुन्न र अप�ोड मिnक गनु<8ोस्। अप�ोड गरिरएको काग�ात प्रदर्शि@त 8ुनेछ। यमिद तपाई�ें कुनै पमिन
काग�ात ग�त तरीका�े अप�ोड गनु<भयो भमिन तपाई�े �ेटाउने मिर्वोकल्प प्रयोग गन< सक्नु8ुनेछ। अमिन तपाई�े
स8ी काग�ात अप�ोड गन< सक्नु8ुन्छ। सब ैकाग�ात8रू अप�ोड भए पशिछ, अक� बटन �ा मिnक गनु<8ोस्।



14

१. ९. ११. अदा�त @ुल्क तितनु<8ोस्                                           

अदा�त @ुल्क तितन<को �ामिग तपाई ंअन�ाइन भुक्तानी र्वोा चा�न �ाफ< त भुक्तानी गन<  सक्नु8ुन्छ र चा�न
मिर्वोर्वोरण8रू अप�ोड गनु<8ोस्। भुक्तानी मिर्वोर्वोरण8रू फाइ� गरपेशिछ सबमि�ट बटन मिnक गनु<8ोस्, त्यसपशिछ नेक्ष्त
बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। 
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१. ९. १२. आरे्वोदकको पुमि_करण र प्र�ाशिणकरण                                      

१. आरे्वोदक / शि@कायतकता< / अशिभयोगी  को पुमि_।

 आरे्वोदकको ना� टाइप गनु<8ोस्
 आरे्वोदकको �ोबाइ� नम्बर टाइप गनु<8ोस्
 ओमिटपी  पठाउनु8ोस्  बटन�ा  मिnक गनु<8ोस्।  त्यस पjात,  आरे्वोदक को  �ोबाइ� नम्बर�ा  प्राd

गरिरएको ओमिटपी टाइप गनु<8ोस्, र त्यसपशिछ प्र�ाणीकरण ओमिटपी बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। 

1. ९. १३. अतिHर्वोक्ता को पमि8चान र प्र�ाशिणकरण                                     
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 आरे्वोदकको  ई-प्र�ाशिणकरण  पशिछ,  अतिHर्वोक्ता  को  पमि8चान  पमिन  प्र�ाशिणत  गन<  समिकन्छ
तदनुसार। 

 अतिHर्वोक्ताको ना� टाइप गनु<8ोस्
 ओमिटपी पठाउनु8ोस् बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। त्यस पशिछ, तपाइँको पं�ीकृत �ोबाइ� नम्बर

�ा प्राd ओमिटपी टाइप गनु<8ोस् र त्यसपशिछ प्र�ाणीकरण ओमिटपी बटन�ा मिnक गनु<8ोस्। 

 आरे्वोदक र अतिHर्वोक्ताको प्र�ाशिणकरण पशिछ,  नेक्ष्त बटन �ा मिnक गनु<8ोस्। 

१. ९. १४. दृश्य     

सबै मिर्वोर्वोरण8रू भर ेपशिछ, भरिरएको फारा� मिर्वोर्वोरण8रू 8ेन< सक्नु 8ुनेछ "सबै मिर्वोस्तार" मिर्वोकल्प प्रयोग
गररे र्वोा + �ा मिnक गनु<8ोस् प्रत्येक कोमिट मिबरूद्ध मिर्वोर्वोरण8रु 8ेनु< का �ामिग। 

१. १०. अस्थिन्त� बुझाउनु8ोस्                                                 

सब ैमिर्वोर्वोरण �ाँच गरपेशिछ, "अस्थिन्त� बझुाउनु8ोस"् मिर्वोकल्प मिnक गनु<8ोस्। 
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१. ११. ई-फाईलिं�ग व्यर्वोस्Tापकको स्र्वोीकृतितको �ामिग पे@ गरिरएको                                 

अस्थिन्त� बु�ाएपशिछ तपाई�े  सन्दे@ पाउनु8ुनेछ मिक ई-फाईलिं�ग केस नम्बर  XXXX  ई-फाइलिं�ग
व्यर्वोस्Tापकको अन�ुोदनको �ामिग सफ�तापूर्वो<क पे@ गरिरयो भनेर। 

१. १२. प्रामिd सुचना उत्पन्न गनु<8ोस्                                         

तपाई ंफाईलिं�गका �ामिग प्रामिd सुचना पमिन उत्पन्न गन<  सक्न8ुुनेछ ड्यासबोड<�ा पेस्थिन्डङ्ग स्र्वोीकृतित
मिर्वोकल्प मिnक गररे।  "पेस्थिन्डङ्ग स्र्वोीकृतित  मिर्वोकल्प"  शिभत्रका  फाई�8रूबाट,  �ोज्नु8ोस्  �ुद्दा  दायर
गरीएको ई-फाईलिं�ग नम्बर 8ेररे, केस मिर्वोर्वोरण, सबमि�@न को मि�ति र समय। र तल दर्शात र स�य। र त� द@ा ए अनुसार
सम्बस्थिन्Hत �ुद्दाको ई-फाईलिं�ग नम्बर�ा मिnक गनु<8ोस्।  
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त्यसपशिछ ई-फाईलिं�ग स्र्वोीकृतित मिर्वोकल्प �ा मिnक गनु<8ोस्। अब,  ई-फाइ� प्रामिd सचुना डाउन�ोड
8ुन्छ स्र्वोत: पीडीएफ फारा��ा त� दे�ाईएको अनुसार। 

१. १३. केस पाट^ मिर्वोर्वोरण उत्पन्न गनु<8ोस्                                      
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त्यस्त ैतपाई�े केस पाट^ मिर्वोर्वोरण उत्पन्न गन< सक्नु8ुनेछ केस पाट^ मिर्वोकल्प�ा मिnक गररे। 

१. १४. बामि8र मिनस्कनु8ोस्                                                       

अन्त्य�ा, तपाई ं8ा�को सत्रबाट �ग आउट गन<  सक्न8ुुनेछ ड्यासबोड<  गृ8�ा गएर र त्यसपशिछ �ग
आउट आइकन�ा मिnक गनु<8ोस् स्थिस्zनको दायाँ छेउ�ा। 

१. १५. मिनष्कर्ष<                                                             

यसरी  तपाई  ंसफ�तापूर्वो<क नयाँ  केस ई-फाइ� गन<  सक्नु8ुनेछ अन�ाइन ई-फाईलिं�ग पोट<��ा
�सको  Tप  �ाभ  8ो  �ुद्दाको  स्थिस्Tतित  ट्र् याक  राख्नु  सक्नु  8ुनेछ  तिडजि�ट�  रूप�ा  ड्यासबोड<
मिर्वोकल्प8रू �ाफ< त। त्यसोभए नयाँ केस8रू 8ाल्ने का� �ारी राख्नु8ोस् ई-फाईलिं�ग पोट<� �ाफ< त र
"तिडजि�ट� यगु अतिHर्वोक्ता" को नयाँ ब्यान्ड�ा सा�े� 8ुनु8ोस्।
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