जा.क्र. प्रकल्ऩ/कृ षऴ षलबाग/ईभेर आमडिज/132/2012
कृ षऴ आमुक्तारम,भशायाष्ट्र याज्म ऩुणे
डदनांक -

30/05/2012.

प्रतत,
भा.षलबागीम कृ षऴ वशवंचारक (वलव)
भा.जजल्शा अतधषक कृ षऴ अतधकायी (वलव)
षलऴम -

कृ षऴ आमुक्तारम ल कृ षऴ षलबागाच्मा षेषिम कामावरमांकयीता
ळावकीम ई भेर आमिीज चे लाऩयाफाफत...

वंदबव -

जा.क्र. प्रकल्ऩ/कृ षऴ षलबाग/ईभेर आमडिज/111/2012,
कृ षऴ आमुक्तारम,भशायाष्ट्र याज्म ऩुणे, डदनांक - 30/04/2012.

उऩयोक्त वंदतबवम षलऴमान्लमे ,वद्यजथथतीत कृ षऴ आमुक्तारम ल कृ षऴ षलबागांतगवत षेषिम कामावरमात
ई भेरचा लाऩय भोठ्मा प्रभाणात केरा जातो. तथाषऩ कामावरमीन लाऩयातीर फशुतांळ ई भेर आमडिज ह्या
खाजगी िोभेनलय (ये डिप,जीभेर,माशू इत्माडद)नंदणी केरेल्मा आशे त. तवेच मा भध्मे वातत्माने फदर

केरा जातो.त्माभुऱे वंऩकावत अिथऱा तनभावण शोतो.याज्म ळावनाचे भाडशती तंिसान षलऴमक धोयणानुवाय
वदय इरेक्ट्रोंतनक भाडशतीचे थटोये ज,वुयजषतता ह्या गोष्टी षलचायात घेता वदय फाफ षलवंगत आशे .
तदनुऴंगाने भाडशती तंिसान षलबाग ,थटे ट िाटा वंटय मांचे तांषिक वशकामावतून कृ षऴ
षेषिम कामावरमांना षलडशत ळावकीम ई भेर आमिीज नंदलण्मात
वलव कामावरमीन ई भेर माच अतधकृ त अॅड्रेव लरून कयणे

आमुक्तारम ल

आल्मा आशे त.वलव षेिीम कामावरमांनी

फंधनकायक कयण्माचे भा.आमुक्त कृ षऴ भशायाष्ट्र

याज्म मांचे तनदे ळ आशे त.
कृ षऴ आमुक्तारम ल षेषिम थतयालयीर ई-भेर आमिीज कृ षऴ षलबागाचे वंकेतथथऱालय उऩरब्ध केरे
आशे त. ई-भेर login ID ल Default Password षलबागीम कृ षऴ वशवंचारक थतयालयीर वंगणक नोिर
अतधकायी मांचेकिे दे ण्मात आरा आशे .तय कृ षऴ आमुक्तारमथतयालय भा.वंचारक कृ षऴ मांचे थलीम वशाय्मक
मांचेकिे वुऩूदव कयण्मात आरा आशे .
वशऩि- ई भेर लाऩया फाफत वूचना
भा.आमुक्त कृ षऴ मांचे तनदे ळानुवाय

थलाषयीत/कृ षऴ उऩवंचारक (प्रकल्ऩ)
कृ षऴ आमुक्तारम,भशायाष्ट्र याज्म,ऩुणे ४११००५.

प्रत:

भा.आमुक्त कृ षऴ,मांना भडशतीथतल वषलनम वादय

कृ षऴ वंचारक(वलव),कृ षऴ आमुक्तारम मांना वषलनम वादय.
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ई-भेर लाऩया फाफतच्मा वूचना
Image No. 1

1. https://webmail.maharashtra.gov.in

शी लेफ वाईट Open कयाली खारीर प्रभाणे

login Display डदवेर

Security ( show explanation )
This is a public or shared computer
This is a private computer
Use the light version of Outlook Web App

User name:
Password:
Sign in

2 Display भधीर User name and Password आऩणाव दे ण्मात आरेरा आमिी User name
and Password मा डटकाणी Type करून Sign in मा डिकाणी Click कयाले त्मानंतय आऩणाव
Image No. 2 प्रभाणे Display डदवेर.
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Image No. 2
Current Default Password भध्मे फदर कयण्माची ऩद्धत :वदयची कामवलाशी तातिाने कयाली.
Password Tab मेथे Click करून खारीर प्रभाणे Image डदवेर.
१. Current Default Password Type कयणे – Press Enter Key Default Password
षलबागीम कृ षऴ वशवंचारक थतयालयीर वंगणक नोिर अतधकायी मांचेकिे दे ण्मात आरा आशे .
तय कृ षऴ आमुक्तारमथतयालय भा. वंचारक कृ षऴ मांचे थलीम वशाय्मक मांचे जथलम वशाय्मक
मांचेकिे वुऩूदव कयण्मात आरा आशे .
२. New Password Type कयणे - Press Enter Key
३. Confirm Password Type - Press Enter Key
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Image No. 3

3 ई-भेर कयणे कयीता New मा tab लय Click कयाले ल ऩुढीर प्रभाणे आऩणांव
Image No. 4 डदवेर.

Image No. 4

4

ई-भेर ऩािषलणे कयीता आऩणाव ज्मा कामावरमांना ई-भेर ऩािलालमाचा आशे
त्मा कयीता To ल Cc मा भध्मे आमिी टाईऩ करून आऩरा वंदेळ Text Box
भध्मे टाईऩ करून लयीर Send Tab रा click कयाले. डकंला Address Book भधीर
ई-भेर आमिी फुक भधीर आमिीजची तनलि करून आऩण ई-भेर ऩािलू ळकता .
तवेच ई-भेर वोफत

Attachment ऩािषलण्मा कयीता

Attachment Symbol लय

click करून Attachment File Attach करू ळकता.
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5 ऩािषलण्मात आरेरे ई-भेर तऩावणी कयणे कयीता ऩुढीर Display भधीर Sent
Box रा click केल्मानंतय Image No. 5 भध्मे दळवषलल्मा प्रभाणे डदवेर.

Image No. 5

Having Trouble Logging On? Please contact 09920160265 or
send email on sdcsupport@maharashtra.gov.in
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