ई-समिति भारत को सर्वोच्च अदालत

ई-फाईलिंग गर्नको लागि दर्ता गर्नुहोस् भारत को उच्च अदालत / जिल्ला अदालत को निम्ति
र डिजिटल युगका अधिवक्ता बन्नुहोस्

के तपाई भारत को उच्च अदालत / जिल्ला अदालत मा अभ्यास गर्दै गरेको एक अधिवक्ताका हुनुहुन्छ?
के तपाइँ आफ्नो कार्यालय मा बसेर आफ्नो केस दायर गर्न चाहानुहुन्छ!
के तपाई ं अदालत भ्रमण नगरीकन आफ्नो मुद्दा फाइल गर्न चाहानुहुन्छ!
त्यसो भए ई-फाईलिंग छनौट गर्नुहोस् - डिजिटल अनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया।

अधिवक्ताका लागि १० चरण रेजिष्ट्रेसन प्रक्रिया

ई-फाईलिंग पोर्टलमा www.efiling.ecourts.gov.in

ई-फाईलिंग पोर्टल हेर्नु होस् www.efiling .ecourts.gov.in मा र तलको १० चरणहरू
अनुसरण गरेर एक दर्ता प्रयोगकर्ता बन्नुहोस्।

यो एक समय बाध्य पञ्जीकरण हुन ले गर्दा तपाई ंले १८ मिनेट भित्र पूरा गर्नु पर्छ
माथिका सबै विवरणहरू बिना पंजीकरण सुरू नगर्नुहोस्!

पंजीकरण सुरू गरौ।

चरण १. www.efiling.ecourts.gov.in मा जानुहोस

चरण २. तपाई ंको <राज्य> चयन गर्नुहोस्

(क) ड्रप सूचीमा क्लिक गरेर (वा)
(ख) भारत को नक्शाबाट सीधा राज्य क्लिक गरेर

चरण ३. लगइन पृष्ठमा "रेजिस्टर" क्लिक गर्नुहोस्

चरण ४. दर्ता फारममा रेडियो बटन "अधिवक्ता" चयन गर्नुहोस्

चरण ५. निम्न विवरणहरू भर्नुहोस्
⦁मोबाइल नम्बर *
⦁ ईमेल आईडी *
⦁ मोबाइल नम्बर र ईमेल आईडी जुन अधिवक्ताले अभ्यास गरिरहेको अदालतमा दर्ता गरेको छ त्यो प्रस्तुत
गर्नुपर्दछ। यदि मोबाइल नम्बर र ईमेल आईडी अदालत डाटाबेसको साथ दर्ता गरिएको छै न भने , दर्ता पूरा
हुने छै न र त्यो केसमा उही दर्ताका लागि सम्बन्धित अदालतलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
⦁ अधिवक्ताको बार रेजिष्ट्रेसन संख्या
⦁ प्रयोगकर्ता आईडी छनौट गर्नुहोस् (तपाईको
ं प्राथमिक छनोट)
⦁ तपाई ं भर्ना भएको ठाउँ छनौट गर्नुहोस्
⦁उच्च अदालत / अदालत स्थापना
⦁उच्च अदालत छनौट गर्नुहोस्
⦁क्याप्चा हाल्नुहोस
⦁ "ओतिपि प्राप्त" बटन क्लिक गर्नुहोस्
चरण ६. ओटिपि को लागि तपाईको
ं पंजीकृत मोबाइल नम्बर र रेजिष्टर्ड ईमेल आईडी जाँच गर्नुहोस्। तपाईले
आफ्नो मोबाईल नम्बर र ईमेल आईडीमा २ अलग ओटिपी प्राप्त गर्नुहुन्छ। केहि केसहरूमा तपाई ं आफ्नो

मोबाइल नम्बरमा मात्र एक ओटिपी प्राप्त गर्न हुनेछ, यस्तो अवस्थामा तपाई ंको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त ओटिपी
लगाउनुहोस र अगाडि बढ्नुहोस्।

चरण ७. दईु ओटिपी प्रमाणिकरण : यदि तपाई ंले दईु ओटीपी प्राप्त गर्नुभएको छ भने, तपाईको
ं मोबाईल
नम्बरमा र तपाईको
ं ईमेल आईडी मा पप्राप्त ओटिपी प्रविष्ट गर्नुहोस् सम्बन्धित प्रविष्टि बारमा र ओटिपि
प्रमाणीकरण क्लिक गर्नुहोस्।

(अथवा)

चरण ७: एक ओटिपि प्रमाणिकरण: केहि केसहरूमा यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एक ओटिपी
प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यसो भए मोबाइल ओटिपी प्रविष्टि बारमा त्यो ओटिपी प्रविष्ट गर्नुहोस् र प्रमाणीकरण ओटीपी
क्लिक गर्नुहोस्।

चरण ८: अन्य विवरणहरू भर्नुहोस्
⦁ पासवर्ड*
⦁ (पासवर्ड कम्तिमा ८ अंकको हुनुपर्दछ र १ ठू लो वर्णमाला हुनै पर्छ , १ सानो वर्णमाला, १ संख्या,
⦁१ विशेष वर्णमाला
⦁ पासवर्ड पुष्टि गर्नुहोस्
⦁ पहिलो नाम
⦁ अन्तिम नाम
⦁ अन्य सम्पर्क नम्बर
⦁ लिङ्ग
⦁ जन्म मिति (DD / MM / YYYY)
⦁ ठे गाना लाइन १
⦁ ठे गाना लाइन २

⦁ शहर
⦁ राज्य
⦁ पिन कोड
चरण ९: तपाईको
ं फोटो र आईडी अपलोड गर्नुहोस्:
तपाईको
ं फोटो अपलोड गर्नुहोस् "छनौट फाइल" विकल्प प्रयोग गरेर (जेपीईग / जेपीजी ढाँचामा आकार ५
कब र ५ एम्ब बिचमा हुनप
ु र्छ ) ।

छवि आकारमा पहिचान प्रमाण अपलोड गर्नुहोस् ५ कब र ५ एम्ब बिचमा "छनौट फाइल" विकल्प प्रयोग
गरेर।

⦁ मानौं तपाईसँं ग डिजिटल फोटो छै न, केवल तपाई ंको स्मार्ट फोनबाट फोटो लिनुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्।
⦁ त्यस्तै, यदि तपाईसँं ग आईडी कार्डको डिजिटल प्रतिलिपि छै न भने, त्यसो भए तपाई कुनै फोटो लिन वा
आईडी स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि स्क्यान अनुप्रयोग गरेर र अपलोड गर्नुहोस। अपलोड गर्नु अघि यो
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको
ं फोटो र आईडी कार्ड ज्पेग अथवा जपग ढाँचामा छन् र ५ कब र ५ एम्ब
बिचको आकार हुनुपर्छ ।

त्यसपछि तपाईले अपलोड गरिएको आईडी कार्डको प्रकार छनौट गर्नुपर्नेछ ड्रप बक्सबाट जस्तै पान कार्ड /
आधार कार्ड / मतदाता कार्ड / ड्राइभिंग इजाजतपत्र / बार दर्ता प्रमाणपत्र ।

चरण १०: अन्तमा बक्समा दिएको क्याप्चा कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र "रेजिस्टर" बटन क्लिक गर्नुहोस् दर्ता
प्रक्रिया पूरा गर्न को लागि। तपाईलें सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ "सफलतापूर्व क दर्ता गरियो" भनेर

तपाई ं सफलतापूर्व क एक पंजीकृत ई-फाईलिंग वकिल हुनुभएको छ।
भारतको उच्च अदालत / जिल्ला अदालत को डिजिटल दनि
ु या मा स्वागत छ।
तपाइँको कार्यालयको आरामबाट तपाइँको केसहरू ई-फाईलिंग गर्न सुरू गर्नुहोस्।
भारतको सर्वोच्च अदालत को इ-समिति द्वारा प्रसारित।

