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1. प्रणाऱी संदर्भ   

1.1 प्रणाऱी आढावा  
e-LFMS ही संगणक प्रणाली अमच्या संस्थेने अपल्या कायाालयासाठी पत्र व फाआल यांची अवक जावक संननयंत्रण 

करण्यासाठी वेब अधाररत संगणक प्रणाली तयार केली अहे.  अपल्या कायाालयातील पत्र व फाआल यांची  अवक व जावक  

मानहती साननयंत्रणात ठेवण्यासाठी e-LFMS प्रणालीच नवशेष वापर करता येवू शकतो.  तसेच e-LFMS संगणक प्रणालीच 

वापर करून अपणास नवीन अलेली , प्रलंनबत, प्रक्रियेत ऄसलेली तसेच कायावाही पूणा झालेली पत्र व फाआल यावर ननयंत्रण 

ठेवता येते.  

2. प्रणाऱी सारांश  

2.1 प्रणाऱी संरचना  
 कोणतीही ववडोज ऑपरेटिंग नसस्िंम (win 98 च्या पुढील ) 

 कमीत कमी 800 MHz Processor  

 कमीत कमी 256 Mb RAM 

 कमीत कमी 500 MB free space on your hard disk 

 आंिंरनेिं कनेक्शन 

2.2 वेबसाइट सुसंगता  
Application पुढील वेब ब्राऊजर वर वापरता येते Mozilla Firefox 26.0 

2.3 वेबसाइट URL 
The Web address for developed application is, pmrda.lfms.in 

3. प्रणाऱी मधीऱ अधधकारी आणण जबाबदारी  
रोल व्यवस्थापन मेन्यूमध्ये रोल ननहाय फॉमा व रोल ननहाय ऄनधकार ज्याप्रमाणे एखाद्या यूजरला देण्यात येइल 

त्याप्रमाणे त्या यूजरला फॉमाचा ऄनधकार नमळेल.   

3.1 अॅड्ममन - अधधकार आणण जबाबदारी  
 मास्िंर डेिंा भरणे. 

 प्रणालीचे नवभाग व कायाासन ननहाय यूजर तयार करणे. 

 प्रणालीमध्ये रोलननहाय फॉमा व ऄनधकार देणे. 

3.2 आवक प्रमुख - अधधकार आणण जबाबदारी   
 अलेले पत्र स्कॅन करून प्रणालीमध्ये जोडू शकतो. 

 अवक प्रमुख अलेल्या सवा पत्रांची अवक नोंद करू शकतो. 

 अवक प्रमुख नोंद केलेले पत्र िेंबल ननहाय हस्तांतर करणे. 
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 पत्राची जावक नोंद करु शकतो. 

3.3 टेबऱ ननहाय अधधकार / कमभचारी - अधधकार आणण जबाबदारी  
 िेंबल ननहाय ऄनधकारी / कमाचारी अवक नोंद करू शकतो. 

 िेंबल ननहाय ऄनधकारी अलेल्या पत्राची पोच देऊ शकतो व पुढील कायावाही करू शकतो 

 िेंबल ननहाय ऄनधकारी / कमाचारी जावक नोंद करू शकतो. 

 िेंबल ननहाय ऄनधकारी अवक मानहती, जावक मानहती शोधू शकतो. 

3.4 ववर्ाग प्रमुख - अधधकार आणण जबाबदारी  
 नवभाग प्रमुख अवक नोंद करू शकतो. 

 नवभाग प्रमुख पत्र हस्तांतररत करू शकतो. 

 िेंबल ननहाय अवक व जावक पत्रांची संननयंत्रण करू शकतो. 

4. प्रणाऱी प्रारंर्  

4.1 ऱॉधगन  
 प्रणाली मध्ये ऄॅनिनद्वारे देण्यात अलेल्या यूजर नेम व पासवडाचा वापर करून प्रणाली मध्ये लॉनगन करता येइल. 

त्यासाठी प्रणालीवरील लॉनगन बिंन  वर नक्लक करून अपणाकडील यूजर नेम व पासवडा त्यामध्ये िंाकून लॉनगन 

बिंनवर नक्लक करावे.  

 

 

4.2  ऱॉगं आऊट  
  ऄॅनललकेशन मधून बाहेर जाण्यासाठी logout हा पयााय ननवडावा लागेल.          

5. मास्टर डटेा  

5.1 ववर्ाग तयार करणे  
नवीन नवभाग Add करण्यासाठी या स्िीन चा वापर करावा.   
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1. मास्िंर डेिंा मधील नवभाग तयार करणे फॉमा वर नक्लक करा.  

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. त्यामध्ये नवभागाचे नाव, नवभागाचे कोड , नवभागाचा पत्ता, दूरध्वनी िमांक, इ-मेल ID भरा. 

4. Save बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

मानहती बदलण्यासाठी : 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

 

 

मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती प्रणालीमधून ननघून जाइल. 
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5.2 शाखा तयार करणे 

नवभाग ननहाय शाखा ADD  करण्यासाठी   : 

 

1. मास्िंर डेिंा मधील शाखा तयार करणे फॉमावर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. त्यामध्ये नवभागाचे नाव ननवडा. 

4. शाखेचे नाव भरा. 

5. Save बिंन वर नक्लक करा. 

 

मानहती बदलण्यासाठी: 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा.  
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मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती प्रणाली मधून ननघून जाइल.  

 

  

5.3 ऩत्राचा प्राधान्यक्रम 
कायाालयात अलेले पत्र व त्याचा प्राधान्यिम Add करण्यासाठी : 

1. मास्िंर डेिंा मधील पत्राचा प्राधान्यिम फॉमा वर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. पत्राचा प्राधान्यिम भरा. 

4. Save बिंन वर नक्लक करा. 
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मानहती बदलण्यासाठी: 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 

  

                  

   

मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती प्रणाली मधून ननघून जाइल.  
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5.4 ऩत्र व नस्ती संदर्भ प्रकार 
अलेल्या पत्राचा प्रकार ADD करण्यासाठी : 

1. मास्िंर डेिंा मधील पत्र व नस्ती संदभा प्रकार वर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. पत्र व नस्ती संदभा प्रकार भरा. 

4. Save बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

 

मानहती बदलण्यासाठी: 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 
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 मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती प्रणाली मधून ननघून जाइल.  

 

 

 

5.5 ऩदनाम  
पत्र कोणाकडून अलले अहे त्याचे पदनाम ADD करण्यासाठी : 

1. मास्िंर डेिंा मधील पदनाम फॉमा वर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. पदनाम भरा. 

4. Save बिंन वर नक्लक करा. 
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मानहती बदलण्यासाठी: 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

 मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती प्रणाली मधून ननघून जाइल.  
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5.6 अधधकारी/कमभचारी माहहती  
कायाालयातील नवभाग व िेंबल ननहाय ऄनधकारी व कमाचारी मानहती ADD करण्यासाठी  : 

1. मास्िंर डेिंा मधील ऄनधकारी/कमाचारी मानहती फॉमा वर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. त्यामध्ये पदनाम ननवडा. 

4. ऄनधकायाा चे नाव, रुजू झाल्याची क्रदनांक, मोबाआल िमांक, इमेल-id,जन्म क्रदनांक, वलग भरा. 

5. Save बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

 

मानहती बदलण्यासाठी: 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 
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मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती नलस्िं मधून ननघून जाइल. 

 

6. रोऱ व्यवस्थाऩन  

6.1 कायाभसन यूजर तयार करणे 
प्रणाली मधील कायाासन यूजर तयार करण्यासाठी : 

1. रोल व्यवस्थापनमधील कायाासन यूजर तयार करणे फॉमा वर नक्लक करा. 

2. Add बिंन वर नक्लक करा. 

3. रोल अनण यूजर प्रकार ननवडा. 

4. कायाालय, कायाासनाचे नाव, कायाासनाचे नवषय, यूजरचे नाव, यूजर नस्थती भरा. 

5. Save बिंन वर नक्लक करा. 
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मानहती बदलण्यासाठी : 

1. Grid मधून मानहती ननवडा. 

2. Edit बिंनवर नक्लक करा. 

3. मानहती बदल करा. 

4. Update बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

 

मानहती Delete करण्यासाठी : 

1. जी मानहती काढून िंाकायची अहे ती मानहती ननवडा. 

2. Delete बिंन वर नक्लक करा. 

3. तुम्हाला ही मानहती काढून िंाकायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

4. मानहती नलस्िं मधून ननघून जाइल. 
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6.2 कायाभसन ननहाय आधधकारी  

प्रणाली मध्ये कायाासन ननहाय ऄनधकारी Allocate करण्यासाठी : 

1. रोल व्यवस्थापनमधील कायाासन ननहाय अनधकारी फॉमा वर नक्लक करा. 

2. यूजर प्रकार, कायाालय, पदनाम, नवभाग, कायाासन ननवडा.   

 

 

 

7. आवक नोंद  
प्रणालीमध्ये ऄॅनिन ने ज्या युजरला अवक नोंद फॉमा रोल क्रदलेला अहे त्या युजरला हा मेनू  क्रदसेल. या मेन्यूमध्ये दोन 

सब मेनू ऄसतील, पनहलं मेनू अवक पत्र नोंद करण्यासाठी व दूसरा मेनू अवक नस्ती तयार करण्यासाठी.  

7.1 आवक ऩत्र नोंद 

7.1.1 Create  
 आऩल्मा कामाभरमत ककंला वलबागात नलीन आरेरे ऩत्र नोंद कयण्मावाठी:  
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1. आलक ऩत्र भेनू लय क्क्रक कया. 
2. Add फटन लय क्क्रक कया. 

 

 
3. ऩत्रव्मलशाय कामाभरमाचे नाल मरशा. 
4. ऩत्र ऩाठवलणामाभमचे ऩदनाभ/नाल ,ऩत्र क्रभांक, ऩत्र हदनांक,ऩत्र मभऱाल्माचा हदनांक,ऩत्राचा वलऴम, 

भोफाइर क्रभांक बया. 
5. ऩत्राचा प्रकाय आणण प्राधान्मक्रभ ननलडा. 
6. स्कॅन केरेरं ऩत्र ननलडा. 

 
7. Save फटन लय क्क्रक कया. 
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8. नोंद केरेरं ऩत्र Save केल्मानंतय त्माच पॉभभ लयती ऩत्र ननलडा option भध्मे Created मा 
Category भध्मे तुम्शारा हदवेर.  

 
माहहती बदऱण्यासाठी : 
 

 
1. Grid भधून भाहशती ननलडा. 
2. Edit फटनलय क्क्रक कया. 
3. भाहशती फदर कया. 
4. Update फटन लय क्क्रक कया. 
5. Update केरेरी भाहशती त्माच Grid लयती हदवेर.  

 
माहहती Delete करण्यासाठी : 
 

 
1. जी भाहशती काढून टाकामची आशे ती भाहशती ननलडा. 
2. Delete फटन लय क्क्रक कया. 
3. तुम्शारा शी भाहशती काढून टाकामची आशे का? अवा भेवेज हदवल्मानंतय Yes लय क्क्रक कया. 
4. भाहशती प्रणारी भधून ननघून जाईर. 
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7.1.2 Forward  
जय ऩत्र तुम्शाव दवुमाभ  टेफर ककंला दवुमाभ  वलबागाव Forward कयालमाचे अवेर तय त्माच पाभभ 
लयती ऩत्र ननलडा Checkbox लयती Check/Click कया. कोणतेशी ऩत्र Forward कयण्माऩूली ते कोणी 
प्रभाणणत (Marking) केरे आशे ते ननलडाले ल नंतय Forward कयाले. 

1. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 

 
2. कोणी प्रभाणणत केरे आशे ते ननलडाले. 
3. ज्मा वलबागारा ऩाठलामचे  ते वलबाग मवरेक्ट कयाले. 
4. कामाभवन भध्मे त्मा वलबागाचे वलबाग प्रभुख मांच्मा कामाभवनाचे नाल हदवेर ते मवरेक्ट कयाले. 
5. ळेया मरशा. 
6. Forward फटन लयती क्क्रक कयाले. 
7. ककंला शे जय आऩल्माच वलबागात ऩाठलामचे अवेर तय ळाखा मवरेक्ट कया,तुभच्मा ळाखेतीर वलभ मूजय 

ची कामाभवनाची नाले कामाभवन भध्मे हदवतीर तय दवुमाभव ळाखेचे पक्त ळाखा प्रभुख मांचे कामाभवन 
हदवेर. 
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7.1.3 Recalled 

Forward कॅटेगयी भधून ऩयत भागवलरेरे ऩत्र ह्मा कॅटेगयी भध्मे हदवतीर. ऩत्र Recalled कयण्मावाठी 
1. ऩत्र ननलडा भधून Forward कॅटेगयी मवरेक्ट कयाली. 
2. जे ऩत्र Recalled कयामचे त्मावभोयीर ऩत्र कृती ऑप्ळन लयती क्क्रक कया. 

 
3. तुम्शारा ऩत्र ऩयत भागलामचे आशे का? अवे भेवेज हदवेर त्माभधीर Yes फटन लयती क्क्रक कया. 
4. ऩत्र जय ज्मा मूजयरा ऩाठवलरे आशे त्माने accept केरे नवेर तयच ते ऩत्र ऩयत भागलता मेईर. 



 

22 | P a g e  
 

7.1.4 Received 
फाशेयीर कामाभरमातून आरेरे जालक शे ह्मा कॅटेगयी भध्मे हदवतीर. इथे तुम्शारा दोन ऑप्ळन आशेत 
जय शे तुभच्मा कामाभवनाळी वंफंधधत अवेर तय त्मा ऩत्रारा ऩोच(Acknowledge) द्माली आणण जय 
वंफंधधत नवेर तय Return कयाले. 

Acknowledge कसे करावे 
 Received भधून ऩोच / Acknowledge केरेरे ऩत्र मा कॅटेगयी भध्मे हदवतात. 

1. आलक नोंद भधीर ऩत्र ननलडा Received category मवरेक्ट कया. 

 
2. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कया. 
3. Acknowledge भेन्मू लयती क्क्रक कया. 
4. त्मानंतय तुम्शारा ऩत्राची ऩोच ऩालती द्मालमाची आशे का? अवे भेवेज हदवेर त्मातीर Yes फटन 

लयती क्क्रक कया. 
5. आता शे ऩत्र Acknowledge कॅटेगयी भध्मे हदवेर. 
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Return कसे करावे? 
 फाशेयीर कामाभरमातून आरेरे ऩत्र जय तुभच्मा कामाभवनाळी वंफंधधत नवेर तय त्मारा Return कयाले. 

1. आलक नोंद भधीर ऩत्र ननलडा Received category मवरेक्ट कया. 

 
 

2. जे ऩत्र Return कयामचे आशे ते ऩत्र मवरेक्ट कया. 
3. Return भेन्मू लयती क्क्रक कया. 
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4. ऩत्र ऩयत ऩाठवलण्माचे कायण मरशा. 
5. Return फटन लयती क्क्रक कया. 

7.1.5 Acknowledge 
Received भधून ऩोच/Acknowledge केरेरे ऩत्र मा कॅटेगयी भध्मे हदवतीर. 

Forward कसे करावे?  
जय ऩत्र तुम्शाव दवुमाभ  टेफर ककंला दवुमाभक वलबागाव Forward कयालमाचे अवेर तय त्माच पाभभ 
लयती ऩत्र ननलडा Checkbox लयती Check/Click कया. कोणतेशी ऩत्र Forward कयण्माऩूली ते कोणी 
प्रभाणणत (Marking) केरे आशे ते ननलडाले ल नंतय Forward कयाले. 

1. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 
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2. कोणी प्रभाणणत केरे आशे ते ननलडाले. 
3. ज्मा वलबागारा ऩाठलामचे  ते वलबाग मवरेक्ट कयाले. 
4. कामाभवन भध्मे त्मा वलबागाचे वलबाग प्रभुख मांच्मा कामाभवनाचे नाल हदवेर ते मवरेक्ट कयाले. 
5. ळेया मरशा. 
6. Forward फटन लयती क्क्रक कयाले. 
7. ककंला शे जय आऩल्माच वलबागात ऩाठलामचे अवेर तय ळाखा मवरेक्ट कया,तुभच्मा ळाखेतीर वलभ मूजय 

ची कामाभवनाची नाले कामाभवन भध्मे हदवतीर तय दवुमाभख ळाखेचे पक्त ळाखा प्रभुख मांचे कामाभवन 
हदवेर. 
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कायभवाही ऩूणभ कशी करावी (Pre-Close)? 
 जय तुम्शी अधधकायी कभभचायी अवार तय तुम्शारा ऩत्र कामभलाशी ऩूणभ कयता मेणाय नाशी. त्मावाठी 
 तुम्शारा ऩत्र Pre-close कयाले रागेर आणण तुभच्मा ळाखेचे ळाखा प्रभुख ते ऩत्र क्रोज (कामभलाशी 
 ऩूणभ) कयतीर.  

1. Acknowledge कॅटेगयी मवरेक्ट कया. 
2. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 
3. Pre-Close भेन्मू लयती क्क्रक कया. 

 

 
 

4. ऩत्र ळेया मरशा. 
5. Save फटन लयती क्क्रक कया. 

 
Add To File कसे करावे? 
 ऩत्र Add To File कयण्मावाठी- ज्मा नस्ती भध्मे ऩत्र अॅड कयामचे आशे ती पाइर मवरेक्ट कया. जय 
 नस्ती नवेर तय आलक नस्ती नोंद भध्मे नस्ती Create कया. आता ती नस्ती इनफॉक्व नस्ती 
 भधीर नस्ती ननलडा- Regular file कॅटेगयी भध्मे अॅड शोईर. 

1. Acknowledge कॅटेगयी मवरेक्ट कया. 
2. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 
3. Add To File भेन्मू लयती क्क्रक कया. 
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4. फंडर ऩद्धत, हदनांक ऩावून-हदनांक ऩमभन्त, नस्ती क्रभांक, नस्ती वलऴम माभधरे कोणतेशी 1 field 

जयी अॅड केरे तयी चारेर. 
5. Search फटन लयती क्क्रक कया. 
6. ज्मा नस्ती भध्मे ऩत्र अॅड कयामचे आशे ती नस्ती मवरेक्ट कया. 
7. Add फटन लयती क्क्रक कया. 

 
 

8. ऩत्र आता नस्ती भध्मे अॅड झारे आशे. शे ऩत्र इनफॉक्व ऩत्र कॅटेगयी Filed भध्मे हदवेर आणण 
ज्मा कॅटेगयी भध्मे नस्ती अवेर त्मा कॅटेगयी भध्मे जाऊन त्मा नस्ती क्रभांक लयती क्क्रक केरे 
की ऩत्र अॅड झारे आशे ते हदवेर. 
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7.1.6 Return Received 
 दवुमाभट कामाभरमारा आऩण केरेरे जालक ऩत्र जय त्मा मूजय ने त्माच्मा कामाभरमाळी वंफंधधत नाशी म्शणून 
 आलक ऩत्र नोंद भधून ऩत्र ननलडा कॅटेगयी Received भधून Return केरे तय ते Return Received भध्मे 
 हदवतात.  
Forward कसे करावे 

 जय ऩत्र तुम्शाव दवुमाभट टेफर ककंला दवुमाभाा वलबागाव Forward कयालमाचे अवेर तय त्माच पाभभ 
 लयती ऩत्र ननलडा Checkbox लयती Check/Click कया. कोणतेशी ऩत्र Forward कयण्माऩूली ते कोणी 
 प्रभाणणत (Marking) केरे आशे ते ननलडाले ल नंतय Forward कयाले. 

1. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 

 
2. कोणी प्रभाणणत केरे आशे ते ननलडाले. 
3. ज्मा वलबागारा ऩाठलामचे  ते वलबाग मवरेक्ट कयाले. 
4. कामाभवन भध्मे त्मा वलबागाचे वलबाग प्रभुख मांच्मा कामाभवनाचे नाल हदवेर ते मवरेक्ट कयाले. 
5. ळेया मरशा. 
6. Forward फटन लयती क्क्रक कयाले. 

 



 

29 | P a g e  
 

 
 

7. ककंला शे जय आऩल्माच वलबागात ऩाठलामचे अवेर तय ळाखा मवरेक्ट कया,तुभच्मा ळाखेतीर वलभ मूजय 
ची कामाभवनाची नाले कामाभवन भध्मे हदवतीर तय दवुमाभ  ळाखेचे पक्त ळाखा प्रभुख मांचे कामाभवन 
हदवेर. 

कायभवाही ऩूणभ कशी करावी (Pre-Close)? 
 जय तुम्शी अधधकायी कभभचायी अवार तय तुम्शारा ऩत्र कामभलाशी ऩूणभ कयता मेणाय नाशी. त्मावाठी 
 तुम्शारा ऩत्र Pre-close कयाले रागेर आणण तुभच्मा ळाखेचे ळाखा प्रभुख ते ऩत्र क्रोज (कामभलाशी 
 ऩूणभ) कयतीर.  

1. Acknowledge कॅटेगयी मवरेक्ट कया. 
2. ऩत्र ननलडा भधीर Checkbox लयती क्क्रक कयाले. 
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3. Pre-Close भेन्मू लयती क्क्रक कया. 

 
4. ऩत्र ळेया मरशा. 
5. Save फटन लयती क्क्रक कया. 

7.2 आवक नस्ती नोंद 
 अवक नस्ती मध्ये नवीन नस्ती तसेच जुनी नस्ती  ऄॅड करता येते. 
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7.2.1 नवीन आवक नस्ती तयार करणे 
1. आलक नस्ती नोंद भेनूलय क्क्रक कया. 
2. Add नस्ती लय क्क्रक कया.  

 
3. नस्ती प्रकाय New File मवरेक्ट कया. 
4. नस्ती हदनांक ,नस्ती वलऴम, नस्ती वंदबभ प्रकाय ल नस्ती फंडर ऩद्धत ननलडा. 
5. Save फटन लय क्क्रक कया. 

नलीन नस्ती तमाय केल्मालय  त्माच्मा नस्ती फंडर ऩद्धतीलरून  ती इनबॉक्स नस्ती भध्मे नस्ती ननलडा 
Option भध्मे Regular File, SO File, PR-A / PR_B Files मा Category भध्मे हदवेर.  

 
माहहती बदऱण्यासाठी : 

 
1. Grid भधून भाहशती ननलडा. 
2. Edit फटनलय क्क्रक कया. 
3. भाहशती फदर कया. 
4. Update फटन लय क्क्रक कया. 
5. जय नस्ती लयती कामभलाशी वुरू झारी अवेर तय नतरा Edit कयता मेणाय नाशी. 

 
माहहती Delete करण्यासाठी : 
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1. जी भाहशती काढून टाकामची आशे ती भाहशती ननलडा. 
2. Delete फटन लय क्क्रक कया. 
3. तुम्शारा शी भाहशती काढून टाकामची आशे का? अवा भेवेज हदवल्मानंतय Yes लय क्क्रक कया. 
4. भाहशती प्रणारी भधून ननघून जाईर. 
5. जय नस्ती लयती कामभलाशी वुरू झारी अवेर तय नस्ती Delete कयता मेणाय नाशी. 

 
7.2.2  जुनी नस्ती तयार करणे 

  
1. आलक नस्ती नोंद भेनूलय क्क्रक कया. 
2. Add नस्ती लय क्क्रक कया. 
3. नस्ती प्रकाय Old/Existing File ननलडा. 
4. पाइर क्रभांक, नस्ती हदनांक ,नस्ती वलऴम, नस्ती वंदबभ प्रकाय ल नस्ती फंडर ऩद्धत ननलडा. 
5. Save फटन लय क्क्रक कया. 
6. जय अॅड केरेरे पाइर क्रभांक मवस्टभ भध्मे Already अवेर तय Duplicate Entry Save शोणाय 

नाशी. 
 नस्ती Save केल्मालय  त्माच्मा नस्ती फंडर ऩद्धतीलरून  ती इनबॉक्स नस्ती भध्मे नस्ती ननलडा 
 Option भध्मे Regular File, SO File, PR-A / PR_B Files मा Category भध्मे हदवेर.  
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माहहती बदऱण्यासाठी : 

 
1. Grid भधून भाहशती ननलडा. 
2. Edit फटनलय क्क्रक कया. 
3. भाहशती फदर कया. 
4. Update फटन लय क्क्रक कया 
5. जय नस्ती लयती कामभलाशी वुरू झारी अवेर तय ती नस्ती Edit कयता मेणाय नाशी. 

 
माहहती Delete करण्यासाठी : 

 
1. जी भाहशती काढून टाकामची आशे ती भाहशती ननलडा. 
2. Delete फटन लय क्क्रक कया. 
3. तुम्शारा शी भाहशती काढून टाकामची आशे का? अवा भेवेज हदवल्मानंतय Yes लय क्क्रक कया. 

भाहशती प्रणारी भधून ननघून जाईर. 
4. जय नस्ती लयती कामभलाशी वुरू झारी अवेर तय ती नस्ती Delete कयता मेणाय नाशी. 

8. इनबॉक्स  
 आनबॉक्स पत्र या मेन्यूमध्ये एकूण ६ प्रकारची पत्र क्रदसतील Received, Acknowledge, Forwarded, 

 Recalled  व Closed/Outwarded , Pre-Closed, Filed आणण Return Sent. 
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8.1 इनबॉक्स ऩत्र  

8.1.1 Received Category 
        तुम्हाला तूमच्या कायाालयातून दुसयाया नवभागाकडून अनण स्वतःच्या नवभागातून अलेली पत्र Received या 

Category मध्ये क्रदसेल. तुम्हाला अलेल्या कोणत्याही पत्राला पोच क्रदल्या नशवाय पुढे Forward करता येणार नाही.  

         पत्र  Acknowledged करण्यासाठी : 

1. Received Category ननवडावी. 

 

 

2. जे पत्र Acknowledged करायचे अहे ते पत्र ननवडा. 

3. पत्र ननवडण्यासाठी पत्र ननवडा मधून Checkbox चेक करा. 

 

 

4. त्यानंतर Acknowledgement वलक वर नक्लक करा. 

5. तुम्हाला पत्राची पोच पावती द्यावयाची अहे का ?ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 
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6. पत्र त्यानंतर Acknowledged या Category मध्ये क्रदसेल. 

 

      पत्र Return करण्यासाठी : 

1. Received Category ननवडावी. 

 

2. जे पत्र Return करायचे अहे ते पत्र ननवडा. 

3. पत्र ननवडण्यासाठी पत्र ननवडा मधून Checkbox (एक ककवा ऄनेक) चेक करा. 

 

 

4. त्यानंतर Return वलक वर नक्लक करा. 

 

 

5. वलक वर जाऊन नतथे पत्र स्वीकारले नाही/ परत पाठनवण्याचे कारण भरावे.  

6.  Return बिंन वर नक्लक करा. 

7. त्यानंतर पत्र ज्या नवभागाकडून अले अहे त्या नवभागाला यशस्वीरीत्या परत करण्यात येइल. 
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8.1.2 Acknowledge Category 
इनफॉक्व Received आणण आलक नोंद Received मा Category भधून वलभ ऩोच हदरेरे ऩत्र 
Acknowledged मा Category भध्मे हदवेर. जय आऩण टेफर  मूजय म्शणून काभ कयीत अवार तय 
तुम्शारा ती ऩत्र स्लतःचा वलबागातीर कामाभवन वलबागारा ल दवुमाभण  वलबागाच्मा वलबाग प्रभुखारा 
Forward कयता मेईर.माहठकाणी तुम्शारा एक ऩत्र एका ककला अधधक कामाभवन  मांना Forward 
कयता मेईर. 

 
        पत्र Forward करण्यासाठी: 

1. Acknowledged Category ननवडावी. 

 

2. तुम्हाला जे पत्र Forward करायचे त्या पत्राचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक करावे. 

 

 

3. तुम्हाला पत्र Single Forward करण्यासाठी पत्र हस्तांतर-Single वर नक्लक करावे ऄनथा Multiple 

Forward करण्यासाठी पत्र हस्तांतर-Multiple वर नक्लक करावे. 
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4. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 

 

5. Click बिंन वर नक्लक करा. 

6. शेरा भरावा. 

7. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 

   पत्र Closed करण्यासाठी: 

 ही functionality फक्त शाखा प्रमुख अनण नवभाग प्रमुखांसाठी अहे 

1. पत्र Close करण्यासाठी Acknowledged ककवा Recalled या Category मध्ये जावे. 

 

2. तुम्हाला जे पत्र Close करायचे त्याच्या Checkbox चेक  करावा व Close वलक वर नक्लक करावे. 

3. त्यासाठी शेरा भरणे अवश्यक अहे. 
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4. Yes बिंन वर नक्लक करा.कायावाही पूणा केलेले पत्र Closed Category मध्ये जाइल. 

5. शेरा पहाण्यासाठी शेरा वर नक्लक करा. 
 

          पत्र Add to File करण्यासाठी: 

   पत्र Add To File फक्त Acknowledged अनण Recalled या Category मधून करता येइल. 

1. तुम्हाला एखादे पत्र File मध्य ेAdd करावयाचे ऄसतील तर सवाात पनहले त्या पत्राचा Checkbox चेक करावा . 

 

 

2. त्यानंतर “Add To File” वलक वर नक्लक करावे. 

 

 

3. वलक वर जाऊन नतनथल क्रदलेल्या बंडल पद्धत, क्रदनांक पासून ते क्रदनांक पयंत, नस्ती िमांक व नस्ती नवषयाने 

Search करावे. 
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4. Search केलेले नस्ती ननवडावी व Add करावे. 

 

 

5. याचा ऄथा ऄसा की तुमचे पत्र नस्ती मध्ये जोडले गेलेले अहे. या मध्ये Acknowledged केलेले पत्र नस्ती मध्ये 

जोडता येतील. 

 

        पत्र Pre-Close करण्यासाठी : 

 Pre-Close ही functionality फक्त िेंबल यूजरसाठी अह ेती शाखा प्रमुख व नवभाग प्रमुखांसाठी नाही. 

1. Acknowledged Category ननवडावी. 
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2. जे पत्र Pre-Close करायचे अहे ते पत्र ननवडा. 

3. पत्र ननवडण्यासाठी पत्र ननवडा मधून (एक ककवा ऄनेक) Checkbox  चेक करा. 

 

4. त्यानंतर Pre-Close वलक वर नक्लक करा. 

 

 

5. पत्र शेरा नलहा. 

6. Save बिंन वरती नक्लक करा. 
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7. अता हे पत्र Pre-Close कॅिेंगरी मध्ये जाइल. तसेच शाखा प्रमुख अनण नवभाग प्रमुख यांना पत्र मंजुरी देणे 

फॉमा मधील Pre-close category मध्ये क्रदसेल. 

 

8.1.3 Forwarded Category 
Forward केलेल पत्र Forward या category मध्ये जाइल. Forward या Category मधून पत्र परत मागवायचे 

ऄसेल तर ते पत्र Acknowledged झाले नसतील तेव्हाच परत मागवता येइल. Acknowledged झालेली पत्र परत 

मागवता येत नाही. 

पत्र Recalled करण्यासाठी: 

1. जे पत्र Recalled करायचे अहे त्याच्या करा च्या वलक वर नक्लक करा. 

 

2. तुम्हाला पत्र परत मागवायचे अहे काय ?ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

 

3. पत्र त्यानंतर Recalled या Category मध्ये क्रदसेल. 

4. शेरा पहाण्यासाठी शेरा वर नक्लक करावे. 

8.1.4 Recalled Category 
 अपण कोणतेही पत्र Recall केल्यानंतर ते Recalled या Category मध्ये क्रदसेल. Forward केलेले पत्र पुढील 

 यूजरनी Acknowledged केले ऄसतील तर ते पत्र परत मागवता येणार नाही. तुम्हाला Recalled केलेली पत्र पुढे 

 Forward करता येइल. 

 

        पत्र Forward करण्यासाठी: 

1. Recalled Category ननवडावी. 
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2. तुम्हाला जे पत्र Forward करायचे त्या पत्राचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक करावे. 

 

 

3. तुम्हाला पत्र Single Forward करण्यासाठी पत्र हस्तांतर-Single वर नक्लक करावे ऄनथा Multiple 

Forward करण्यासाठी पत्र हस्तांतर-Multiple वर नक्लक करावे. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

4. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 

 



 

43 | P a g e  
 

 

5. Click बिंन वर नक्लक करा. 

6. शेरा भरावा. 

7. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 

   पत्र Closed करण्यासाठी: 

1. पत्र Close करण्यासाठी Acknowledged ककवा Recalled या Category मध्ये जावे. 

 

2. तुम्हाला जे पत्र Close करायचे त्याच्या Checkbox चेक  करावा व Close वलक वर नक्लक करावे. 

3. त्यासाठी शेरा भरणे अवश्यक अहे. 
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4. Yes बिंन वर नक्लक करा.कायावाही पूणा केलेले पत्र Closed Category मध्ये जाइल. 

5. शेरा पहाण्यासाठी शेरा वर नक्लक करा. 

 

पत्र  Pre-Close करण्यासाठी 

 Pre-Close मेन्यू हे शाखा प्रमुख अनण नवभाग प्रमुख यांच्या व्यतररक्त बाकी सवा यूजरना अहे. 

1. जे पत्र Pre-Close करायचे अहे ते पत्र नसलेक्िं करा. 

2. Pre-Close वलक वरती नक्लक करा. 

 

3. शेरा नलहा. 

4. Save बिंन वरती नक्लक करा. 

5. अता हे पत्र Pre-Close कॅिेंगरी मध्ये जाइल. तसेच शाखा प्रमुख अनण नवभाग प्रमुख यांना पत्र मंजुरी देणे 

फॉमा मधील Pre-close category मध्ये क्रदसेल. 

 

   पत्र Add to File करण्यासाठी: 

   पत्र Add To File फक्त Acknowledged अनण Recalled या Category मधून करता येइल. 

1. तुम्हाला एखादे पत्र File मध्य ेAdd करावयाचे ऄसतील तर सवाात पनहले त्या पत्राचा Checkbox चेक करावा . 
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2. त्यानंतर “Add To File” वलक वर नक्लक करावे. 

 

3. वलक वर जाऊन नतथे क्रदलेल्या बंडल पद्धत, क्रदनांक पासून ते क्रदनांक पयंत, नस्ती िमांक व नस्ती नवषयाने 

Search करावे. 

 

4. Search केलेले नस्ती ननवडावी व Add करावे. 
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5. याचा ऄथा ऄसा की तुमचे पत्र नस्ती मध्ये जोडले गेलेले अहे. या मध्ये Acknowledged केलेले पत्र नस्ती मध्ये 

जोडता येतील. 

 

8.1.5  Closed/Outwarded Category 
 अपण एखाद्या पत्राची कायावाही पूणा केल्यास ते पत्र  Close या Category मध्ये क्रदसेल. पत्र कायावाही पुन्हा सुरू 

 फक्त Closed/Outwarded या Category मधून करता येइल. 

 

पत्र Reopen करण्यासाठी: 

1. पत्र Reopen करण्यासाठी Closed/Outwarded या Category मध्ये जावे. 

 

2. तुम्हाला जे पत्र Reopen करायचे त्या पत्राचे  Checkbox चेक करावे व Reopen वलक वर नक्लक करावे. 

3. त्यासाठी शेरा भरणे अवश्यक अहे. 
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4. Reopen बिंन वर नक्लक करा. कायावाही पुन्हा सुरू झालेली पत्र Received Category मध्ये जाइल. 

5. शेरा पहाण्यासाठी शेरा वर नक्लक करा. 

 

8.1.6  Pre-Close   
 शी functionality पक्त टेफर मूजयना आशे. ऩत्र कामभलाशी ऩूणभ कयण्मावाठी ऩत्र Pre-Close कॅटेगयी अॅड 
 कयाले रागेर. वलभ Pre-Close केरेरे ऩत्र ह्मा category भध्मे हदवतात. 

 

8.1.7  Filed Category 
पत्र Remove From File करण्यासाठी: 

1. File मध्ये Add केलेले पत्र Filed या category मध्ये येतील. 

 

2.  Forward केलेले पत्र/नस्ती Acknowledged केलेले ऄसेल तर नस्ती मध्ये जोडलेले पत्र        

काढता येणार नाही.  

3. पत्र File मधून काढण्यासाठी पत्र ननवडा वर चेक करावे अनण Remove Form File वलक वर नक्लक करून File 

मधून काढून िंाकावे. 

 

4. File मधून काढलेले पत्र Acknowledged या Category मध्ये येऊन पडतील. 

8.1.8 Return Set 
जे ऩत्र Received कॅटेगयी भधून Return केरे आशेत ते वगऱे ऩत्र read only format भध्मे ह्मा 
कॅटेगयी भध्मे हदवतात. 
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8.2 इनबॉक्स नस्ती 
आनबॉक्स नस्ती या मेन्यूमध्ये एकूण १० प्रकारची नस्ती क्रदसतील Regular Files, Received, Acknowledged, 

Current, Awaited, Forwarded,  Recalled व Closed, SO Files, PR-A/ PR-B Files आणण Pre-
Close. 

8.2.1 Regular Files  
 जर तुम्ही एखादी नवीन नस्ती तयार केली ऄसेल व त्याचे नस्ती बंडल पद्धत  जर Regular Files ऄसेल तर ती 

 Regular Files या Category मध्ये क्रदसेल . या Category मधील नस्ती तुम्हाला कुठेही Forward करता येइल.  

 

 नस्ती Forward करण्यासाठी: 

1. इनफॉक्व नस्ती भधून नस्ती ननलडा भध्मे Regular File Category  ननवडावी. 

 

 

2. तुम्हाला जी नस्ती Forward करायची त्या नस्तीचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक 

करावे. 

 

 

3. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 
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4. नक्लक बिंन वर नक्लक करा. 

5. शेरा भरावा. 

6. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 

  नस्तीचे Change File Status करण्यासाठी (Current, Awaited): 

1. तुम्हाला ज्या नस्तीचे Status चेंज करायचे अहे ती नस्ती ननवडावी. 

 

2. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करावा. 

3. त्यानंतर Change File Status वर नक्लक करावे. 
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4. त्यामध्ये तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत मध्ये २ Status क्रदसतील त्यापैकी जे हवे ते  Status ननवडावे व त्यामध्ये 

शेरा देणे अवश्यक अह.े 

    

a) Current Category- तुम्हाला जर एखादी नस्ती स्वता:ला पाठवायची ऄसेल तर तुम्हाला Current 

Category ननवडावी लागेल. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Current या Category मध्ये क्रदसणार.  

 

b) Awaited Category- एखादी नस्ती जर एखादया मानहतीसाठी क्रकवा पत्रासाठी थांबली 

ऄसेल,त्यावेळेस तुम्ही Awaited Category ननवडावी. क्रकती अठवड्ांसाठी ठेवायची अहे हे नसलेक्िं 

करा. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Awaited या  Category मध्ये क्रदसणार. तुम्हाला ती मानहती 

भेिंल्यानंतर ककवा मानहती नस्तीला जोडल्यानंतर ती नस्ती पुढे Forward करता येइल. 
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8.2.2   Received Category  
      तुम्हाला दुसयााR अनण तुमच्या नवभागाकडून अलेली नस्ती Received या Category मध्ये क्रदसेल . तुम्हाला  

 अलेली नस्ती पोच पावती क्रदल्या नशवाय पुढे Forward करता येणार नाही.    

 

     नस्ती Acknowledged करण्यासाठी : 

1. Received Category ननवडावी. 

 

 

2. जी नस्ती Acknowledged करायची अहे ती नस्ती ननवडा. 

3. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करा. 

 

4. त्यानंतर Acknowledged वलक वर नक्लक करा. 

5. तुम्हाला नस्तीची पोच पावती द्यावयाची अहे का ? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

 

6. नस्ती त्यानंतर Acknowledged या category मध्ये क्रदसेल. 

 

       नस्ती Return करण्यासाठी : 

1. Received Category ननवडावी. 
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2. जे नस्ती Return करायचे अहे ते नस्ती ननवडा. 

3. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून (एक ककवा ऄनेक) Checkbox चेक करा. 

 

4. त्यानंतर Return वलक वर नक्लक करा. 

 

 

5. वलक वर जाऊन नतथ ेनस्ती स्वीकारले नाही/ परत पाठनवण्याचे कारण भरावे.  

6.  Return बिंन वर नक्लक करा. 

7. त्यानंतर नस्ती ज्या नवभागाकडून अले अहे त्या नवभागाला यशस्वीरीत्या परत करण्यात येइल. 

 

8.2.3    Acknowledged Category  
         Received या Category मधून सवा पोच पावती क्रदलेली नस्ती Acknowledged या Category मध्ये क्रदसेल. जर 

 अपण िेंबल यूजर म्हणून काम करीत ऄसाल तर तुम्हाला ती पत्र स्वता:च्या नवभागातील कायाासन व दुसयाार 

 नवभागाच्या नवभाग प्रमुखाला Forward करता येइल.या रठकाणी तुम्हाला एक नस्ती एकाच कायाासनाला 

 Forward करता येइल. 

 

       नस्ती Forward करण्यासाठी: 
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1. Acknowledged Category ननवडावी. 

 

 

2. तुम्हाला जी नस्ती Forward करायची त्या नस्तीचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक करावे. 

 

3. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 
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4. नक्लक बिंन वर नक्लक करा. 

5. शेरा भरावा. 

6. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 
 

नस्तीचे Change File Status करण्यासाठी (Awaited, Closed, Current): 

1. तुम्हाला ज्या नस्तीचे Status चेंज करायचे अहे ती नस्ती ननवडावी. 

 

2. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करावा. 

 

 

3. त्यानंतर Change File Status वर नक्लक करावे. त्यामध्ये तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत  मध्ये ४ Status क्रदसतील 

त्यापैकी जे हवे ते Status ननवडावे व त्यामध्ये शेरा देणे अवश्यक अह ेअनण save करा. 

 

a) Awaited Category- एखादी नस्ती जर एखादया मानहती साठी क्रकवा पत्रा साठी थांबली ऄसेल त्यावेळेस 

तुम्ही Awaited Category ननवडावी. क्रकती अठवडे प्रनतक्षाधीन राहणार अहे ते नसलेक्िं करा. नंतर ती नस्ती 

Awaited या Category मध्ये क्रदसणार.  

तुम्हाला ती मानहती भेिंल्यानंतर ककवा मानहती नस्तीला जोडल्यानंतर ती नस्ती पुढे Forward करता येइल  
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b) Closed Category- ही कॅिेंगरी फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुखांसाठी अहे.  ऄनधकारी कमाचारी यांना नस्ती 

ची कायावाही पूणा करता येत नाही. एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्ही Closed Category ननवडू 

शकता. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 

 

 

c) Pre-Close Category- ही कॅिेंगरी फक्त ऄनधकारी कमाचारी यांच्यासाठी अहे.  ऄनधकारी कमाचारी यांना 

नस्ती ची कायावाही पूणा करता येत नाही. त्यामुळे नस्तीची कायावाही पूणा करण्यासाठी नस्ती Pre-Closed 

Category ऄॅड करावी लागते.त्यानंतर ती नस्ती Pre-Close कॅिेंगरी मध्ये क्रदसेल. तर शाखा प्रमुखांना ‘नस्ती 

मंजूरी देणे’ फॉमा मध्ये नस्ती ननवडा- Pre-close कॅिेंगरी मध्ये क्रदसेल अनण नतथून शाखा प्रमुख कायावाही पूणा 

करतील. 
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d) Current Category-  

तुम्हाला जर एखादी नस्ती स्वता:ला पाठवायची ऄसेल तर तुम्हाला Current Category ननवडावी लागेल. 

तुम्हाला नंतर ती नस्ती Current या Category मध्ये क्रदसणार.  

 

 

 

       नस्ती Return करण्यासाठी : 

1. Acknowledged Category ननवडावी. 

 

 

2. जे नस्ती Return करायचे अहे ती नस्ती ननवडा. 

3. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून (एक ककवा ऄनेक) Checkbox चेक करा. 
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4. त्यानंतर Return वलक वर नक्लक करा. 

 

 

5. वलक वर जाऊन नतथ ेनस्ती स्वीकारले नाही/ परत पाठनवण्याचे कारण भरावे.  

6.  Return बिंन वर नक्लक करा. 

7. त्यानंतर नस्ती ज्या नवभागाकडून अले अहे त्या नवभागाला यशस्वीरीत्या परत करण्यात येइल. 

8.2.4   Current Category  
  Acknowledged, Awaited, Recalled या Status मधून Change केलेले Status Current Category मध्ये 

  क्रदसेल. या Category मध्ये स्वता:ला Forward केलेल्या नस्ती क्रदसतील. 

 

 

नस्ती Forward करण्यासाठी: 

1. Current Category ननवडावी. 
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2. तुम्हाला जी नस्ती Forward करायची त्या नस्तीचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक 

करावे. 

 

3. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 
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4. नक्लक बिंन वर नक्लक करा. 

5. शेरा भरावा. 

6. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 

   नस्तीचे Change File Status करण्यासाठी ( Awaited , Pre-Closed, Closed): 

1. तुम्हाला ज्या नस्तीचे Status चेंज करायचे अहे ती नस्ती ननवडावी. 

 

2. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करावा. 
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3. त्यानंतर Change File Status वर नक्लक करावे.त्यामध्ये तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत मध्ये २ Status क्रदसतील 

त्यापैकी जे हवे ते Status ननवडावे व त्यामध्ये शेरा देणे अवश्यक अहे. 

 

a) Awaited Category- एखादी नस्ती जर एखादया मानहती साठी क्रकवा पत्रा साठी थांबली ऄसेल त्यावेळेस 

तुम्ही Awaited Category नसलेक्िं करू शकता. नस्ती क्रकती अठवडे प्रनतक्षाधीन ठेवायची अहे हे नसलेक्िं करा. 

तुम्हाला नंतर ती नस्ती Awaited या Category मध्ये क्रदसणार. तुम्हाला ती मानहती भेिंल्यानंतर ककवा 

मानहती नस्तीला जोडल्यानंतर ती नस्ती पुढे Forward करता येइल.  

 

 

b) Closed Category- ही कॅिेंगरी फक्त शाखा ’ प्रमुख अनण नवभाग प्रमुखांसाठी अहे. नस्ती कायावाही पूणा 

करण्याचा ऄनधकार फक्त त्यांनाच अहे. एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्ही Closed Category 

ननवडू शकता. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 
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c) Pre-Closed Category- ही कॅिेंगरी फक्त ऄनधकारी कमाचारी यांच्यासाठी अहे. नस्ती कायावाही पूणा 

करण्याचा ऄनधकार फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुखांना अहे. नस्ती कायावाही पूणा करण्यासाठी नस्तीला  Pre 

Closed Category मध्ये ऄॅड करावी लागते. शाखा प्रमुखांनी ‘नस्ती मंजूरी देणे ’ फॉमा वरुण नतला क्लोज केली 

की नंतर ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 

 
 

8.2.5   Awaited Category  
     एखादी नस्ती जर एखादया मानहती साठी क्रकवा नस्ती साठी थांबली ऄसेल त्यावेळेस तुम्हाला त्या नस्ती  Awaited 

 Category मध्ये क्रदसेल. तुम्हाला ती मानहती भेिंल्यानंतर ककवा मानहती नस्तीला जोडल्यानंतर ती नस्ती पुढे 

 Forward करता येइल.  

    Change File Status करण्यासाठी (Closed, Pre-Close, Current): 
 

1. तुम्हाला ज्या नस्तीचे Status चेंज करायचे अहे त्या नस्ती ननवड्ाव्या. 
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1. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करावा. 

 

 

2. त्यानंतर Change File Status वर नक्लक करावे.त्यामध्ये तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत मध्ये २ Status क्रदसतील 

त्यापैकी जे हवे ते Status ननवडावे व त्यामध्ये शेरा देणे अवश्यक अहे. 

 

a) Closed Category- ही कॅिेंगरी फक्त शाखा ’ प्रमुख अनण नवभाग प्रमुखांसाठी अहे. नस्ती कायावाही पूणा 

करण्याचा ऄनधकार फक्त त्यांनाच अहे. एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्ही Closed Category 

ननवडू शकता. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 

 

 

b) Pre-Close Category- ही कॅिेंगरी फक्त ऄनधकारी कमाचारी यांच्यासाठी अहे. नस्ती कायावाही पूणा करण्याचा 

ऄनधकार फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुखांना अहे. नस्ती कायावाही पूणा करण्यासाठी नस्तीला  Pre Closed 

Category मध्ये ऄॅड करावी लागते. शाखा प्रमुखांनी ‘नस्ती मंजूरी देणे ’ फॉमा वरुण नतला क्लोज केली की नंतर 

ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 
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c) Current Category- तुम्हाला जर एखादी नस्ती स्वता:ला पाठवायची ऄसेल तर तुम्हाला Current 

Category ननवडावी लागेल. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Current या Category मध्ये क्रदसणार.  

 

 

8.2.6 Forward Category  
 Forward केलेली नस्ती Forward या Category मध्ये जाइल. Forward या Category मधून एखादी नस्ती परत 

 मागवायची ऄसेल तर नस्ती  Acknowledged झाली नसेल तेव्हाच परत मागवता येइल. Acknowledged केलेली 

 नस्ती परत मागवता येत नाही.  

 

नस्ती Recalled करण्यासाठी:  

1. जी नस्ती Recalled करायचे अहे त्या नस्तीच्या करा या वलक वर नक्लक करा. 
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2. तुम्हाला अवक नस्ती परत मागवायची अहे का? ऄसा मेसेज क्रदसल्यानंतर Yes वर नक्लक करा. 

 

3. नस्ती त्यानंतर Recalled या Category मध्ये क्रदसेल. 

  

8.2.7 Recalled Category 

 अपण कोणतेही नस्ती  Recall केल्यानंतर ते Recall या Category मध्ये क्रदसेल. Forward केलेली नस्ती पुढील 

 यूजरनी Acknowledged केले ऄसेल तर ती नस्ती परत मागवता येणार नाही. तुम्हाला Recalled केलेली नस्ती पुढे 

 Forward करता येइल. 

 

नस्ती Forward करण्यासाठी: 

1. Recalled Category ननवडावी. 

 

2. तुम्हाला जी नस्ती Forward करायची त्या नस्तीचा Checkbox चेक  करावा व Transfer वलक वर नक्लक 

करावे. 

 

3. त्यानंतर ज्या नवभागाला Forward करायचे तो नवभाग ननवडावा. 
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4. नक्लक बिंन वर नक्लक करा. 

5. शेरा भरावा. 

6. Forward बिंन वर नक्लक करावे. 

 

   नस्तीचे Change File Status करण्यासाठी (Awaited, Closed, Pre-Close Current): 

1. तुम्हाला ज्या नस्तीचे Status चेंज करायचे अहे त्या नस्ती ननवड्ाव्या. 

 

2. नस्ती ननवडण्यासाठी नस्ती ननवडा मधून Checkbox चेक करावे. 
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3. त्यानंतर Change File status वर नक्लक करावे. त्यामध्ये तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत  मध्ये ३  Status 

क्रदसतील त्यापैकी जे हवे ते Status ननवडावे व त्यामध्ये शेरा देणे अवश्यक अहे. 

 

a) Awaited Category- एखादी नस्ती जर मानहतीसाठी क्रकवा पत्रासाठी थांबली ऄसेल त्यावेळेस तुम्ही 

Awaited Category ननवडावी. नस्ती क्रकती अठवडे प्रनतक्षाधीन राहणार अहे तेवढे अठवडे नसलेक्िं करावे. 

तुम्हाला नंतर ती नस्ती Awaited या Category मध्ये क्रदसणार. तुम्हाला ती मानहती भेिंल्यानंतर ककवा 

मानहती नस्तीला जोडल्यानंतर ती नस्ती पुढे Forward करता येइल.  

 

 

d) Closed Category- ही कॅिेंगरी फक्त शाखा ’ प्रमुख अनण नवभाग प्रमुखांसाठी अहे . नस्ती कायावाही पूणा 

करण्याचा ऄनधकार फक्त त्यांनाच अहे. एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्ही Closed Category 

ननवडू शकता. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 

 

 

e) Pre-Close Category- ही कॅिेंगरी फक्त ऄनधकारी कमाचारी यांच्यासाठी अहे. नस्ती कायावाही पूणा करण्याचा 

ऄनधकार फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुखांना अहे. नस्ती कायावाही पूणा करण्यासाठी नस्तीला  Pre Closed 

Category मध्ये ऄॅड करावी लागते. शाखा प्रमुखांनी ‘नस्ती मंजूरी देणे ’ फॉमा वरुण नतला क्लोज केली की नंतर 

ती नस्ती Closed या Category मध्ये क्रदसणार. 
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b) Current Category- तुम्हाला जर एखादी नस्ती स्वता:ला पाठवायची ऄसेल तर तुम्हाला Current 

Category ननवडावी लागेल. तुम्हाला नंतर ती नस्ती Current या Category मध्ये क्रदसणार.  

 

8.2.8 Closed Category 
  एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्हाला ती Closed Category मध्ये क्रदसेल. 

  नस्ती Close करण्याचा ऄनधकार हा फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुख यांना अहे. बाकी यूजर साठी pre-close 

 option अह.े 

1.  एखादी नस्ती  Closed करण्यासाठी Acknowledged, Current, Awaited, Recalled या Category मध्ये जावे 

 लागेल.  

 

2. त्यामध्ये ती नस्ती ननवडावी व Change File Status वलक वर नक्लक करावे. 

3. त्यासाठी तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत मध्ये Closed Status ननवडून शेरा द्यावा लागेल. 
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4. त्यानंतर Save  बिंन वर नक्लक करावे. 

5. शेरा पहाण्यासाठी शेरा पहा वर नक्लक करा. 

 

नस्ती चालू (Closed To Current) नस्थतीत अणणे: 

1. एखादी नस्ती Closed To Current नस्थतीत अणण्यासाठी Closed या Category मध्ये जावे लागेल. 

 

2. त्यामध्ये ती नस्ती ननवडावी व Change File Status वलक वर नक्लक करावे. 

 

 

 

3. त्यासाठी तुम्हाला नस्ती बंडल पद्धत मध्ये Current Status ननवडून शेरा द्यावा लागेल. 

 

4. त्यानंतर Save  बिंन वर नक्लक करावे. 

5. त्यानंतर ती नस्ती Current या Category मध्ये क्रदसेल. 
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8.2.9 SO Files Category 
जर तुम्ही एखादी नवीन नस्ती तयार केली ऄसेल व त्याचे नस्ती बंडल पद्धत जर SO Files ऄसेल तर ती SO Files या 

Category मध्ये क्रदसेल. तुम्हाला ही नस्ती कुठेही Forward करता येणार नाही. 

 

 

8.2.10  PR-A / PR-B Files Category 
 जर तुम्ही एखादी नवीन नस्ती तयार केली ऄसेल व त्याचे नस्ती बंडल पद्धत जर PR-A/PR-B Files ऄसेल तर ती 

 PR-A/PR-B Files Category या मध्ये क्रदसेल . तुम्हाला ही नस्ती कुठेही Forward करता येणार नाही. 

 

 

8.2.11 Pre-Close 
  एखाद्या नस्तीचे कायावाही पूणा झाल्यास तुम्हाला ती Closed करण्यासाठी Pre-Close मध्ये ऄॅड करावे लागेल. 

  नस्ती Close करण्याचा ऄनधकार हा फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुख यांना अहे. त्यांना नस्ती ‘नस्ती मंजूरी देणे ’ 

 फॉमा मध्ये pre-close category मध्ये क्रदसेल. नतथून नस्ती क्लोज होइल. एखादी नस्ती  Closed करण्यासाठी 

 Acknowledged, Current, Awaited, Recalled या Category मध्ये जावे लागेल. 

 

नस्ती current status मध्य ेआणणे 
1. नस्ती मवरेक्ट कया 
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2. Change files status लयती क्क्रक कया. 
3. नस्ती फंडर ऩद्धत Current मवरेक्ट कया 

 

 शी नस्ती आता Current category भध्मे हदवेर. 

8.3 ऩत्र मंजूरी देणे 
ह ेफॉमा फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुख यांना assign केले अह.े जेव्हा कायाासन/िंेबल यूजर पत्र Pre-close करतील तेव्हा ते 

पत्र या फॉमा मध्ये पत्र ननवडा कॅिंेगरी Pre-Close मध्ये क्रदसतील.  

1. पत्र मंजूरी देणे फॉमा वरती नक्लक केले की by default Pre-close category क्रदसेल. 
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2. पत्र close करण्यासाठी पत्र नसलेक्िं करा. 

3. Close वलक वरती नक्लक करा. 

4. शेरा नलहा. 

5. Save बिंन वरती नक्लक करा. 

 

 अता हे पत्र क्लोज कॅिेंगरीमध्ये जाइल तसेच ज्या यूजर ने Pre-Close मध्ये िंाकले होते त्या यूजर कडे हे पत्र Pre-

 Close मधून Close मध्ये जाइल. 

पत्र कायावाही पुन्हा सुरू (Reopen) 
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 शाखा अनण नवभाग प्रमुखांना पत्र कायावाही सुरू करण्याचे ऄनधकार नाही.  

 

8.4 नस्ती मंजूरी देणे 
ह ेफॉमा फक्त नवभाग अनण शाखा प्रमुख यांना assign केले अह.े जेव्हा कायाासन/िंेबल यूजर नस्ती Pre-close करतील तेव्हा 

ती नस्ती या फॉमा मध्ये नस्ती ननवडा कॅिंेगरी Pre-Close मध्ये क्रदसतील.  

6. पत्र मंजूरी देणे फॉमा वरती नक्लक केले की by default Pre-close category क्रदसेल. 

 

7. नस्ती close करण्यासाठी नस्ती नसलेक्िं करा. 
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8. Change file Status  वलक वरती नक्लक करा. 

9. शेरा नलहा. 

10. Save बिंन वरती नक्लक करा. 

 

 अता ही नस्ती क्लोज कॅिेंगरीमध्ये जाइल तसेच ज्या यूजर ने Pre-Close मध्ये िंाकली होती त्या यूजर कडे ही 

 नस्ती  Pre-Close मधून Close मध्ये जाइल. 

नस्ती कायावाही पुन्हा सुरू (Reopen) 

 शाखा अनण नवभाग प्रमुखांना नस्ती कायावाही सुरू करण्याचे ऄनधकार नाही.  
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9. जावक नोंद 
जालक नोंद भध्मे जालक ऩत्र नोंद भेन्मू आशे त्माभध्मे दोन ऑप्ळन आशेत 1) इनफॉक्व ऩत्र – जालक आणण 
नलीन ऩत्र-जालक. 
 

9.1 जावक ऩत्र  

9.1.1 इनबॉक्स ऩत्र – जावक 
जय तुम्शारा फाशेयीर कामाभरमातून received झारेल्मा ऩत्रारा उत्तय द्मामचे अवेर तय इनफॉक्व ऩत्र जालक 
भधून देता मेते. 

पत्र जावक - एका कायाालयातून दुसयाया कायाालयास 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. आनबॉक्स पत्र िॅंब ओपन ऄसेल. 

 

 

3. अवक िमांक/पत्राचा िमांक ननवडा. 

4. पत्राचा नवषय बाईंड होणार. 

5. जावक क्रदनांक नसलेक्िं करा. 

6. जावक िमांक नलहा 
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7. कायाालय नसलेक्िं करा. 

8.  शेरा अनण जावक पत्र ननवडा. 

9. Save बिंन वरती नक्लक करा. 

10. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  
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पत्र जावक – एक कायाालयातून ऄनेक कायाालयास 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. आनबॉक्स पत्र िॅंब ओपन ऄसेल. 

 

 

3. अवक िमांक/पत्राचा िमांक ननवडा. 

4. पत्राचा नवषय बाईंड होणार. 

5. जावक िमांक नलहा 

6. जावक क्रदनांक नसलेक्िं करा 
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7. कायाालय नसलेक्िं करा  

8. जावक पत्र ननवडा. 

9. शेरा नलहा. 

10. Save बिंन वरती नक्लक करा. 

11. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  
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पत्र जावक – एक कायाालयातून आतर नवभागासाठी 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. आनबॉक्स पत्र िॅंब  ओपन क्रदसेल. 

 

 

3. अवक िमांक/पत्राचा िमांक ननवडा  

4. पत्राचा नवषय  त्यावरुन बाईंड होणार. 

5. जावक क्रदनांक नसलेक्िं करा 

6. जावक िमांक नलहा 
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7. आतर नवभागासाठी Checkbox चेक करा. 

 

 

8. कायालयाचे नाव व संबनधताचे नाव व पत्ता भरा. 

9. ऄसेल तर इ-मेल ऄॅड करा 

10. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

11. Save बिंन वर नक्लक करा. 

12. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  
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पत्र जावक – एक कायाालयातून आतर नवभागासाठी अनण  दुसयाात कायाालयासाठी 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. आनबॉक्स पत्र िॅंब  ओपन क्रदसेल. 

 

3. अवक िमांक/पत्राचा िमांक ननवडा  

4. पत्राचा नवषय  त्यावरुन बाईंड होणार. 

5. जावक क्रदनांक नसलेक्िं करा 

6. जावक िमांक नलहा 
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7. कायाालय नसलेक्िं करा 

8. आतर नवभागासाठी checkbox वरती नक्लक करा. 

9. कायालयाचे नाव व संबनधताचे नाव व पत्ता भरा. 

10.  ऄसेल तर इ-मेल ऄॅड करा 

11. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

12. Save बिंन वर नक्लक करा. 
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13. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  

 

9.1.2 नवीन ऩत्र – जावक 
   नवीन पत्र जावक - एका कायाालयातून दुसयााय कायाालयास 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. नवीन पत्र – जावक िॅंब वर नक्लक करा. 

 

 

3. जावक िमांक नलहा 

4. पत्राचा नवषय,जावक क्रदनांक भरा. 

5. पत्राचा प्रकार,पत्राचा प्राधान्यिम ननवडा. 
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6. ज्या कायाालयास Forward करायाचे ते कायाालय ननवडावे . 

 

 

7. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

8. Save बिंन वर नक्लक करा.     
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9. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  

 

    नवीन पत्र जावक - एका कायाालयातून ऄनेक कायाालयास 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. नवीन पत्र – जावक िॅंब वर नक्लक करा. 
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3. जावक िमांक नलहा. 

4. पत्राचा नवषय,जावक क्रदनांक भरा. 

5. पत्राचा प्रकार,पत्राचा प्राधान्यिम ननवडा. 

 

 

6. सवा कायाालयास ककवा संबंनधत कायाालय ननवडा. 
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7. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

8. Save बिंन वर नक्लक करा.        

9.  वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  

   

नवीन पत्र जावक - एका कायाालयातून आतर नवभागासाठी 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. नवीन पत्र – जावक िॅंब वर नक्लक करा. 
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3. जावक िमांक नलहा 

4. पत्राचा नवषय,जावक क्रदनांक भरा. 

5. पत्राचा प्रकार,पत्राचा प्राधान्यिम ननवडा. 

6. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

 

 

 

7. आतर नवभागासाठी Checkbox चेक करा. 
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8. कायालयाचे नाव व संबनधताचे नाव व पत्ता भरा. 

9. इ-मेल ऄसेल तर ऄॅड करा 

10. Save बिंन वर नक्लक करा. 

 

 

11. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  
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नवीन पत्र जावक - एका नवभागाकडून सवा नवभागास 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 

1. Add बिंन वर नक्लक करा. 

2. नवीन पत्र – जावक िॅंब वर नक्लक करा. 

 

 

3. जावक िमांक नलहा. 

4. पत्राचा नवषय,जावक क्रदनांक भरा. 

5. पत्राचा प्रकार,पत्राचा प्राधान्यिम ननवडा. 
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6. सवा नवभाग ककवा संबंनधत नवभाग ननवडा. 

 

7. शेरा भरा व जावक पत्र ननवडा. 

8. Save बिंन वर नक्लक करा.  

9. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये  त्या पत्राला जावक 

िमांक व क्रदनांक पडलेला ऄसेल  

 

नवीन पत्र जावक – Resend करण्यासाठी 

जावक नोंद फॉमा वर नक्लक करा. 
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1. तुम्हाला जे पत्र Resend करायचे अहे ते नवीन पत्र जावक  ननवडा. 

 

2. त्यानंतर Resend बिंन वर नक्लक करावे. 

3. जावक िमांक, पत्राचा नवषय,जावक क्रदनांक, पत्राचा प्रकार,पत्राचा प्राधान्यिम ,शेरा या सवा फील््स रीड ओन्ली 

ऄसतील. 

 

 

 

4. ज्या कायाालयास forward करायाचे ते कायाालय ननवडावे . 
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5. Resend बिंन वर नक्लक करावे. 

6. वरील जावक मानहती Save केल्यानंतर ती जावक फामा च्या निडवर क्रदसेल अनण त्यामध्ये त्या पत्राला जावक िमांक 

व क्रदनांक पडलेला ऄसेल. 

10. ऩासवडभ बदऱा  
हा फॉमा सवा यूजर पाहू शकतात. जर यूजरला पासवडामध्ये बदल करायचा ऄसेल तर Change  Password या मेनू वर 

Click करावे लागेल.Change Password या Link वर Click केल्यानंतर पासवडा बदल करा Option येइल. पासवडामध्ये 

बदल करण्यासाठी पुढील मानहती भरणे अवश्यक अहे  

 1. चाल ूपासवडा भरा. 

 2.नवीन पासवडा  भरा. 

 3.पासवडा पुन्हा Confirm करा. 

 4. Submit बिंन वर Click करा .   
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