જ
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જ
ુ રાત હાઇકોટ ારા EmailMyCaseStatus ઇ-સેવાનો આરં ભ
કોરોના વાયરસ (કોિવડ-૧૯) ના કારણે ઉપ
િવ. વક લ ીઓ, પ કારો તેમજ

ત થયેલ પ ર

હર જનતાના

તના પ રણામે હાઇકોટ પ રસરમ

વેશમ આવેલ અડચણોના કારણે હાઇકોટના

ઇ વાયર કાઉ રની સેવાઓ તેઓ મેળવી શકતા ન હોઇ, ુજરાત હઇાકોટના નામદાર ુ

ાયાધીશ

ાય ુ ત ી િવ મ નાથ સાહબ નાઓએ કોઇ પણ ય ત કોઇ પણ કસની મા હતી ઇમેઇલ ારા મેળવી
શક તેવી સેવા િવક સત કરવા આદશ કરલ. નામદાર
માનનીય

ુ

ાયાધીશ ી સાહબ તેમજ હાઇકોટના

ાયાધી ીઓની આઇસીટ એ ડ ઇગવન સ ક મટ ના િવશેષ માગદશન અ ુસાર િવ.

વક લ ીઓ, કસના પ કારો, સરકાર િવભાગો, પ કારો તેમજ
કસોની મા હતી મેળવવા ઇ
આવતી તાર ખો,

હર જનતા પોતે

ે ઇમેઇલ એડસ પર

ે, તે એક સરળ એસએમએસ ારા ન ધાવે તે ઇ-મેલ એડસ ઉપર, કસ

ફસલ થાય તો તે તાર ખ અને

ે ટસ,

ે હુકમ ક ુકાદા કરવામ આવે તેની પીડ એફ (PDF)

નકલ સાથે નય મત ઇમેઇલ ારા મોકલવામ આવે , તેમ ન દ ટ કરવામ આવેલ . આવી મા હતી
ુધી તે કસ ફસલ ન થાય
ાય અને

ુધી મોકલવા ું ુચન પણ કરવામ આવેલ .

ાયાલય

ુધીની પ કારો તેમજ

હર જનતાની પહ ચ ને વ ુ

ુગમ બનાવવા માટ

િવક સત કરલ આ સેવા ું નામ “EmailMyCaseStatus” રાખવામ આવેલ છે. આ સેવા દશમ આ
કારની થમ સેવા છે,

ે ારા કોઇ પણ ય ત ક સં

જઇને કોઇ પણ કસની મા હતી

ા,

ે આમ પણ હાલ હાઇકોટની વેબસાઇટ પર

ઇ અને મેળવી શક છે, તેઓ ઘેર બેઠા કોઇ પણ કસની હાલની તેમજ

ભિવ યની મા હતી અને તેના હુકમ ક ુકાદા ઇમેઇલ ારા મેળવી શકશે ,

ે માટ ફ ત એક ઇમેઇલ એડસ

અને તેની ન ધણી એસએમએસ (SMS) ારા કરાવવા માટ એક મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરવાનો રહશે .
ુજરાત હાઇકોટ ારા શ કરવામ આવેલ આ EmailMyCaseStatus સેવા એક ર તે વ ુઅલ

ઇ વાયર કાઉ ર ક ઇ-કાઉ ર ની ર તે સેવા ુર પાડશે , મે કોઇ પણ ય ત ક સં
જ ન હ પરં ુ

ાને ફ ત હાલની

ે-તે કસની ભિવ યની મા હતી પણ ઇમેઇલ ારા મોકલવામ આવશે . નામદાર ુ

ાયાધીશ ીના આદશ ુજબ આ કારની સેવા

લા અદાલતો માટ પણ સમય જત શ કરવામ

આવશે .
આ સેવાનો લાભ કઇ ર તે મેળવી શકાશે તેની િવગતવાર પ ત નીચે આપવામ આવેલ છે.

ર
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જ
ુ રાત હાઇકોટ ારા શ કરવામ આવેલ EmailMyCaseStatus સેવા મેળવવાની પ

ત

1. હાઇકોટમ ચા ુ હોય તેવા કોઇ પણ કસની ઇમેઇલ ારા મા હતી મેળવવા ઇ તા હોય તેઓએ પોતાના
મોબાઇલ નંબર થી એસએમએસ (SMS) મોકલીને પહલ પોતાની ઇમેઇલ એડસ અને ાર બાદ ે
કસોની મા હતી મેળવવી છે તે કસોના CNR નંબર નોધાવવાના રહશે .
2. દરક કસ દાખલ થત તેના ફાઇલ ગ નંબર સાથે તેને એક CNR નંબર પણ આપવામ આવે છે. કસનો
CNR નંબર એ એેક તે કસનો ૧૬ અ રોનો GJHC240193932020  વે ો અન (unique) નંબર છે, ે
હાઇકોટની વેબસાઇટ ઉપર ના કસ ે ટસમ બતાવવામ આવેલ છે.
ે ાના
3. સૌથી પહલા ઇમેઇલ ન ધાવવાનો એસએમસ (SMS) હાઇકોટની E
 mailMyCaseStatus સવ
ુ બ મોકલવાનો રહશે .
મોબાઇલ નંબર 9998880820 પર નીચે જ
REG < પેસ> <ઇમેઇલ એડસ> દા.ત. REG abcdadv@xyz.com
4. ઉપરો ત ઇમેઇલ એડસ ઉપર એક ઓટ પી (OTP) પાસવડ મોકલવામ આવશે ે OTP પાસવડ
હાઇકોટની EmailMyCaseStatus સવ
ે ાના મોબાઇલ નંબર 9998880820 પર,  ે મોબાઇલથી ઉપરનો
ઇમેઇલ નોધણી એસએમએસ મોકલવામ આવેલ તે મોબાઇલ થી જ નીચે જ
ુ બના એસએમએસ (SMS)
ારા મોકલવાનો રહશે .
OTP < પેસ> <ઓટ પી પાસવડ> દા.ત. OTP 123456
5.

 વ
ે ા માટ સફળ ન ધણીની
જ
ુ રાત હાઇકોટની EmailMyCaseStatus સ
એસએમએસ ારા ઇમેઇલ એડસ અને મોબાઇલ નંબર પર કરવામ આવશે .

ણ ઇમેઇલ તેમજ

6. ઇમેઇલ એડસ તેમજ મોબાઇલ નંબરની આ ન ધણી
યા એક જ વખત કરવાની રહશે . સફળ ન ધણી
થયા બાદ તે ઇમેઇલ એડસમ ે કસોની મા હતી મેળવવી હોય તે કસોની ન ધણી તેજ મોબાઇલ નંબર થી
એસએમએસ(SMS) મોકલીને કરવાની રહશે .
7. ન ધાયેલ ઇમેઇલ એડસ માટના કસ EmailMyCaseStatus સવ
ે ામ ન ધાવવા નીચે
એસએમએસ(SMS) ન ધાયેલ મોબાઇલ નંબરથી કરવાનો રહશે .

જ
ુ બનો

ADD < પેસ> <CNR નંબર> દા. ત. ADD GJHC240193932020
8. તે જ ર તે ,
ાર ન ધાયેલ કસની ભિવ યની મા હતી મેળવવા ન મ ગતા હોય તો તે કસ આ સેવામ થી
કાઢ ન ખવા માટ ન ધાયેલ મોબાઇલ નંબરથી નીચે જ
ુ બનો એસએમએસ(SMS) કરવાનો રહશે .
DEL < પેસ> <CNR નંબર> દા. ત. DEL GJHC240193932020
9. કસની સફળ ન ધણીની

ણ ઇમેઇલ ારા ન ધાયેલ ઇમેઇલ એડસ પર કરવામ આવશે .

10. એક મોબાઇલ નંબર અને તેની સાથે ન ધાયેલ ઇમેઇલ એડસ માટ ૯૯ ધ
ુ ીના કસો આ સેવા માટ ન ધાવી
શકાશે .
ાર પણ ન ધાયેલ કસોમ કોઇ પણ આગળની કાયવાહ મે ક લ ગ તાર ખ, હુકમ ક
ક
ુ ાદા આપેલ હોય ક કસ ફસલ થયેલ હોય તેની મા હતી આપેલ હુકમ ક ક
ુ ાદા ની પીડ એફ (PDF)
નકલ સાથે હાઇકોટના આવતા ચા ુ દવસ ધ
ુ ીમ મોકલવામ આવશે .
--------
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HIGH COURT OF GUJARAT
CIRCULAR
Date: 15-08-2020
EmailMyCaseStatus Service by High Court of Gujarat
In view of the present scenario of Covid-19 pandemic and the challenges
being faced in the physical access of the Learned Advocates and Litigants to the
Court campus, Honourable the Chief Justice of High Court of Gujarat, Mr. Justice
Vikram Nath issued directions and guidance to evolve a facility whereby the
learned advocates and the litigants or anyone from the public or organizations
like Government Departments etc. can get the status of the High Court cases
automatically in the email address of their choice, after necessary online
registration of their request. The facility is supposed to have also the feature
that once a request for the status of a case is registered for an email address,
all future updates in the particular case would be sent automatically to that
email address.
To further the cause of Access to Justice and ease of getting Court case
information,

this

facility

has

been

developed

and

is

named

as

“EmailMyCaseStatus” which may be the first of its kind in the country whereby
anyone, who otherwise is always able to search the status of the case on the
website, would now also be able to get the automatic updates of the case in
his/her email box directly. Only requisite details for this services to be availed
would be a mobile number and an email address.
EmailMyCaseStatus Service by High Court of Gujarat will effectively
serve as a
 virtual Case Status Inquiry Counter or a
 Case Status eCounter;
with added functionality of getting even the future updates of the cases of
interest to everyone and anyone.

In due course of time, as desired by

Honourable the Chief Justice, this type of service will also be developed for
cases of District Judiciary.
The details of the functioning of this service and the method to avail the
same are as given overleaf.
Sd/REGISTRAR GENERAL
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EmailMyCaseStatus Service by High Court of Gujarat
1. Anyone interested to know and follow the updates in any case pending in the
High Court of Gujarat with the “EmailMyCaseStatus” service; would be first
required to have a mobile number, a working email address and the C
 NR
Number of the cases.
2. The CNR Number of case is a 16 digit unique identification number of the case
which may be like G
 JHC240193932020.
available on the website of the High Court.

C
 NR Number of all the cases is

3. First step to start availing the “EmailMyCaseStatus” service is to get oneself
registered with server of High Court of Gujarat by sending an SMS to Mobile
Number 9
 998880820 as REG <space> <EmailAddress> e.g.
REG
abcdadv@xyz.com
4. A One Time Password (OTP) will be sent to the above email address. This OTP
will be sent to the aforesaid Mobile Number 9
 998880820 from the same
mobile number from which the above Registration SMS was sent, in an SMS as:
OTP <space> <OTP> e.g. OTP 123456
5. A confirmation message will be sent to the email address as well as the mobile
number about successful registration of the email address for the facility of
EmailMyCaseStatus.
6. The registration of the email address to avail this facility is a one time process
and will not have to be done again and again. The person having so registered,
can now start adding the cases for which the regular case updates are
intended to be received in the email.
7. To add a case in the “EmailMyCaseStatus” service, an SMS is to be sent from
the registered mobile number as: A
 DD <space> <CNR Number> e.g. ADD
GJHC240193932020
8. Likewise, when email updates of case already added are not required
anymore, an SMS is to be sent from the registered mobile number as: D
 EL
<space> <CNR Number> e.g. DEL GJHC240193932020
9. A confirmation will be sent on the email address on successful registration of
the CNR Number in the service.
10. Total of 99 cases can be added for the mobile number and the email address
registered for this service. The status of case, whenever updated on
occurrences like listing, order/judgment uploading, disposal etc. will be
intimated along with PDF copy of the order judgement by next next working
day of such updation.

Circular - EmalMyCaseStatus Service launched by High Court of Gujarat from 15/08/2020

2/2

