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1 Proprietary Notice (માિલકીની સૂચના) : 
 

આ દસ્તાવેજ એ ગજુરાત ઈન્ફોમ��ટક્સ િલ. ની એકમા� સપંિ� છે જેનો ઉપયોગ ફક્ત IWDMS2.0 �ોજેક્ટના હેતુ માટ ેથવાનો 

છે.આ દસ્તાવજેના કોઈ પણ ભાગનુ ંપનુઉત્પાદન, પનુ�ાિપ્ત સ્વ�પમાં સં�િહત, અપનાવવામાં અથવા કોઈપણ �પ ેઅથવા 

કોઈપણ માધ્યમથી, ઇલેક્�ોિનક, િમકેિનકલ, ફોટો�ા�ફક, �ા�ફક, ઓિપ્ટક અથવા અન્યથા, કોઈપણ ભાષા અથવા કમ્પ્યુટર ભાષામાં 

ગુજરાત ઇન્ફોમ��ટક્સ િલ.ની સ્પ� લેિખત મંજૂરી વગર ભાષાંતર કરી શકાય નિહ. 

 

Hewlett-Packard India Sales Pvt. Limited has its offices at - 
 
Mis. Hewlett Packard Enterprise India Pvt. Ltd 
Office No 1510-1511, Shapath V,  
Opp. Karnavati Club,  
S.G. Highway, 
Vejalpur,Ahmedabad-380051,India 
 
Gujarat Informatics Ltd.at - 
Block No. 2, 2nd Floor, 
C & D Wing, Karma yogi Bhawan, 
Sector 10A, Sector – 10, 
Gandhinagar, Gujarat - 382010 
 
  



Document Title GIL IWDMS 2.0 
User Manual-e-tappal/e-file Module 
In Gujarati 
 

Version — 1.0 
April 20,2020 

<User Manual-e-
tappal/e-file Module> 

 

©Department of Science and Technology Page 9 of 69  

 
2 Objective(ઉ�ેશ્ય): 
 

ગુજરાત સરકારે કચેરી ઉત્પાદકતામાં વૃિદ્ધ કરવા અને અંિતમ વપરાશકારોને સેવા િવતરણ સાથે સંકળાયેલ આંત�રક ���યાઓને સુવ્યવિસ્થત 

કરવા માટે સંકિલત આગામી િનમાર્ણ આઇટી પ્લેટફોમર્ના િવકાસ માટે સંકિલત વકર્ફ્લો દસ્તાવેજ સંચાલન િસસ્ટમ �ોજેક્ટની કલ્પના કરી 

છે.આ માધ્યમએ આડંુ અને  ઉભું  રચનાને મક્કમ પાયો આપવો જોઈએ, દા.ત. ઇ-ગવનર્ન્સ વાતાવરણમાં જ��રયાત મુજબ કમર્ચારીઓ અને 

કચેરીઓ, ગિતશીલ પદ્ધિત અને પુસ્તકાલયો, અન્ય સામાન્ય ઘટકોની ઓળખ વ્યવસ્થાપન.ગુજરાત સરકારે આઇટીના ઉપયોગની ફાઇલો, 

મેઈલ્સ, પ�ો, ન�ધો, પ�રપ�ો વગેરેનંુ �ડિજટાઇઝ અને આકાર્ઇવ કરવા માટે કલ્પના કરી છે.દસ્તાવેજ વ્યવસ્થાપન �ણાલીમાં ફાઇલો, મેઈલ્સ, 

પ�ો, ન�ધો, પ�રપ�ો, વગેરેનો �ડિજટાઇઝ અને આકાર્ઇવ કરવા માટ ેઆઇટીના ઉપયોગની કલ્પના ગુજરાત સરકારે કરી છે. સ્થાપના કાયર્નંુ વધુ 

�માણ, ���યાના ઘણા સ્તરો, કાયર્વાહી અથવા �વૃિ�ઓ પર દેખરેખ રાખવામાં મુશ્કેલી, સૂચનાઓ અને મંજૂરીઓની ખોટ, મંજૂરી માટે મોટો 

ફાઇલ બેઝ, િનણર્ય લેવામાં મોડંુ થવું, આજે સરકારી િવભાગોને પડતી મુશ્કેલીઓ છે.સંકિલત ઇ-ઓ�ફસ �ોજેક્ટનો એકંદર ઉ�ેશ ગુજરાત 

સરકારના તમામ િવભાગો અને એજન્સીઓના સામાન્ય કાય�ના સ્વચાિલત સ્વતં� િનણર્ય અને કાયર્કારી કાયર્ક્ષમતાની સુિવધા આપવાનો 

છે.દૈિનક કામગીરીની અસરકારકતા અને અસરકારકતા વધારવા અને તમામ િહસ્સેદારોને એક કાયર્ક્ષમ િસસ્ટમના ફાયદાઓને ઘટાડવા ગુજરાત 

સરકારે સરકારી િવભાગીય ���યાઓના �ાન્સમીશન માટેના �ોજેક્ટ પર પોતાનો ભાર મૂક્યો છે. રાજ્ય સરકાર િવભાગની સામાન્ય ���યાઓ 

અને સંકળાયેલ કામગીરી અને સંચાલન િસસ્ટમના કમ્પ્યુટરકરણની જ�ર છે. 

 
• િવભાગો વચ્ચેના સંપકર્ને અસરકારક રીતે હેન્ડલ કરવા. 

• વ્યવસ્થાપન પદ્ધિતઓ સુધારવા માટે. 

• ઇલેક્�ોિનક રેકોડર્ મેનેજમેન્ટ સુિવધા 

• મંજૂરીઓને સરળ બનાવવા માટે, ઇલેક્�ોિનક સહીઓનો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્�ોિનક રેકોડર્ની સ�ાિધકરણ. 
 

IWDMS 2.0 પેપરલેસ ઓ�ફસ સોલ્યુશન લાગુ કરવા સ�પવામાં આવ્યું છે જેનો હેતુ વધુ સારી વહીવટી ���યાઓ સ્થાિપત કરીને અને કાગળ 
આધા�રત વ્યવહારમાં સામેલ નોસમય / ખચર્ઘટાડીનેસંસ્થાકીયકાયર્ક્ષમતામાંવધારોકરવાનોછે. 

IWDMS 2.0  એ સરકારી સંસ્થાઓ માટ,ે �માણભૂત  કાયર્વાહી (એસઓપી) નુ ંસપંૂણર્ પાલન કરતી વખતે, બધા દસ્તાવેજ અને 
સંદેશાવ્યવહાર કેિન્�ત કાય�ન ેચપળતાથી સંચાિલત કરવામાં આવ ેછે તેની ખાતરી કરીન ેતેમન ેકાયર્ક્ષમ અન ેઅસરકારક રીતે કાયર્ 
કરવામાં સહાય માટે એક વ્યાપક ઉપાય છે. 

• દૈિનક કામગીરી હાથ ધરવા માટે સરકારી સંસ્થાઓ અને પીએસયુ માટે એસઓપીની વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે. બધી સરકારી 
એજન્સીઓ તેમની ���યા મુજબ આ ���યાઓનો થોડો ફેરફાર કરીને સખ્તાઇથી પાલન કરે છે. આમાંની કેટલીક િનણાર્યક 
���યાઓ અને �વૃિ�ઓમાં જ�ટલકમ્યુિનકેશન (ઇ-ટપાલ) મૂવમેન્ટ અને �ે�કંગ શામેલ છે 

• ફાઇલ મૂવમેન્ટ અને �ે�કંગ. 

• આકાર્ઇવલ અને ફાઇલો / દસ્તાવેજોની પુન�ાર્િપ્ત 

• ઓ�ફસ ન�ધ મંજૂરી ���યા. 
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IWDMS 2.0 કાયાર્લયની મહત્વપૂણર્ સુિવધાઓ નીચે મુજબ છે 

 

ઇ-ટપાલ મૂવમેન્ટ અને �ે�કંગ: 
 

IWDMS 2.0તમામ �કારના પ�વ્યવહાર (ઇ-ટપાલ) મેનેજ કરવા માટે એન્ડ-ટૂ-એન્ડ સોલ્યુશન �દાન કરે છે અને દરેક િવષયને વાસ્તિવક 
સમયનો દરજ્જો આપે છે. ઇ-ટપાલ મૂવમેન્ટ અને �ે�કંગ માટેની માનક સુિવધાઓ નીચે મુજબ છે. 

• ઇ-ટપાલ (ઇ-ટપાલ ન�ધણી) શ� કરવા / ફાઇ�લંગ / ફોરવડર્ કરવા માટ ેએકીકૃત સ્�ીન 

• ઇ-ટપાલ  �ાપ્ત કરવા માટે ઇનિબલ્ટ ઇનબોક્સ 

• �સંગલ અને મલ્ટીપલ યુઝર / �ડપાટર્મેન્ટમાં ઇ-ટપાલ ફોરવડર્ કરવું 

• ઇ-ટપાલ માટે ઇન-પ્લેસ �રસ્પોન્સ બનાવટ 

 

ફાઇલ મૂવમેન્ટ અને �ે�કંગ: 
 
IWDMS 2.0ફાઇલ બનાવટથી શ� કરીને ફાઇલોના આકાર્ઇવલ સુધીની ફાઇલ ચળવળને સ્વચાિલત કરે છે. બધા િનણર્યો ફાઇલમાં જ કબજે 

કરી શકાય છે અને ફાઇલના �વનકાળ દરિમયાન તે અકબંધ રહે છે.  

મૂળભૂત િવધેયમાં શામેલ છે 

• ન�ધો અને િનણર્યની શીટ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુની છબી સાથે ભૌિતક ફાઇલનો સમાન ઇલેક્�ોિનક �શ્ય બનાવવા 
માટે િવશેષ ફાઇલ-દશર્ક 

• દસ્તાવેજને સ્કેન કયાર્ િવના પણ ફાઇલને ફ્લોમાં �ારંભ / ફોરવડર્ કરવાનાં િવકલ્પો 

• ફાઇલના દસ્તાવેજોની સૂિચ બનાવો અને મુખ્ય ફાઇલની  ન�ધો દશાર્વે છે 

• ફકરા અને સંરેખણ અને અન્ય ફોમ��ટંગ સુિવધાઓ માટે સપોટર્ સાથે ન�ધ-શીટ �શ્ય 

• દસ્તાવેજ મુજબ નોટોને જોડવાની સુિવધા 

• દરેક ન�ધ, િ��ન્ટંગ નોટ શીટ વગેરેની સાથે વપરાશકતાર્ િવગતો અને ટાઇમ-સ્ટેમ્પ મેળવે છે. 

• ફ્લોમાં ફાઇલની રીઅલ ટાઇમ �ે�કંગ 

• પૂણર્ ઓ�ડટ �ેઇલ 

 

વહીવટી ફાઇલોનંુ આકાર્ઇવલ: 
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IWDMS 2.0 ફાઇલોને શોધવા માટે સરળ અને સરળ, છતાં શિક્તશાળી ઇન્ટરફેસો �દાન કરીને તમામ �કારની ફાઇલ અને દસ્તાવેજોનંુ 

સંચાલન કરવાની અસરકારક રીત �દાન કરે છે.. 

િવષય ફાઇલો: 

• િવષય ફાઇલો એ સામાન્ય વહીવટી ફાઇલો છે જેમાં કેટલાક �કારનાં દસ્તાવેજો હોઈ શકે છે. 

• નવી ફાઇલ ખોલવા / બનાવવાની સુિવધા. 

• ફાઇલ નંબર અને ફાઇલ િવષય દ્વારા િવષય ફાઇલોની સરળ અને ઝડપી શોધ. 

• ફાઇ�લંગ િસસ્ટમ હાલની શારી�રક ફાઇ�લંગ પદ્ધિતના આધારે િનધાર્�રત કરવામાં આવે છે. 

 
 

�ાફ્ટ બનાવટ અને મંજૂરી: 
 
IWDMS 2.0 પાસે �ાફ્ટ બનાવવા અને મંજૂરી માટે વકર્ફ્લો મોકલવા માટે એક ઇનિબલ્ટ વેબ-આધા�રત સંપાદક છે. બધા ન�ધ / �ટપ્પણી / 

િનણર્યો �ાફ્ટમાં જ કબજે કરવામાં આવ્યા છે અને  હેતુ માટે સંપાદનયોગ્ય સ્વ�પમાં ઉપલબ્ધ છે. 

• �ાફ્ટ દસ્તાવેજ બનાવો અને �ાફ્ટ ફોલ્ડરમાં સાચવો. 

• મંજૂરી માટે �ટ ન�ધ. 

• �ાફ્ટ લખવા અને સંપાદન કરવા માટે સપોટર્. 

• પુનરાવતર્ન ઇિતહાસ �ે�કંગ 

• �ેક શીટ સાથે િ��ન્ટંગ �ાફ્ટ 

 

2.1 Purpose of the Document(દસ્તાવેજનો હેતુ): 
ઇ-ટપાલ / ઇ-ફાઇલ મોડ્યુલોશન ગુજરાત સરકાર માટે રચાયેલ સોલ્યુશન માટે આગળ એકિ�ત આવશ્યકતા પર આધા�રત છે. આ દસ્તાવેજમાં 

ગુજરાત સરકાર સાથેના એકંદરે સમાધાનોનો ઉલ્લેખ છે જે નીચે આપેલા વકર્ફ્લોમાં મેળવાય છે.આ દસ્તાવેજમાં ગુજરાત સરકારના અન્ય 

તમામ િવભાગો માટે ઇ-ટપાલ / ઇ-ફાઇલ ���યાઓ સંબંિધત િવધેયોની િવગત આપવામાં આવશે.આ દસ્તાવેજ ગુજરાત સરકાર, એચપીઈ અને 

ન્યુજેન ટીમ માટે ઇ-ટપાલ / ઇ-ફાઇલ મોડ્યુલને સમજવા માટેના સંદભર્ તરીકે સેવા આપશે અને મોડ્યુલ માટે કામગીરી કરવાની જ�ર છે તે 

�વૃિ�ઓને સમજશે. િવકાસ અને અમલીકરણ િસસ્ટમ આવશ્યકતા સ્પ�ીકરણ (SRS) દસ્તાવેજમાં જણાવેલ સમાધાનના આધારે હાથ 

ધરવામાં આવે છે. 
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3. User Specific Activity (વપરાશકતાર્ની િવિશ� 
�વૃિ�): 

 

3.1 Main Page (Login)(મુખ્યપેજ- લોગીન): 

વપરાશકતાર્ યુઆરએલ  ઉપયોગ કરીને IWDMS 2.0 એિપ્લકેશનમાં  લોગીન કરી શકે છે “https://iwdms2.gujarat.gov.in” 

વપરાશકતાર્ IWDMS 2.0 વપરાશકતાર્ નામ અને પાસવડર્નો ઉપયોગ કરીને ઓળખપ�ો ભરી શકે છે અને લોગીન બટન પર 
િક્લક કરી શકે છે.એકવાર વપરાશકતાર્ નામ અને પાસવડર્ દાખલ કયાર્ પછી વપરાશકતાર્ િસસ્ટમમાં �વેશ કરે છે ત્યારે વપરાશકતાર્ 
તેનો / તેણીનો ડેશબોડર્ જોઈ શકે છે અને કામની વસ્તુઓની િસ્થિત પર ઉપયોગી આંતર�િ� પૂરા પાડતા અહેવાલોનો સમૂહ 
જોશે. 

 

 Enter Userid 

 Enter 
Password 

 Enter 
Captcha 

Click login 

https://iwdms2.gujarat.gov.in%E2%80%9D/
https://iwdms2.gujarat.gov.in%E2%80%9D/
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3.2 Forgot Password (પાસવડર્ભૂલીગયાછો): 

IWDMS 2.0 એિપ્લકેશનમાં �વેશ કરવા માટે વપરાશકતાર્ તેનો પાસવડર્ ભૂલી ગયો હોય તેવા �કસ્સામાં, વપરાશકતાર્ ‘Forgot 
Password’ �લંક પર જઈ શકે છેઅને નીચેના પગલાઓ સાથે લોગીન કરવા માટે નવો પાસવડર્ મેળવી શકે છે. 

 

 

• વપરાશકતાર્ �થમ હોમ સ્�ીન પર Forgot Password �લંક પર િક્લક કરશ.ે 

ન�ધ:વપરાશકતાર્ની ઇમેઇલ આઈડી અને ફોન નંબર ભૂલી ગયા છોતો પાસવડર્ સુિવધાનો ઉપયોગ કરવા માટે IWDMS 2.0 
િસસ્ટમમાં યોગ્ય રીતે અપડેટ થવું જોઈએ. 

• Forgot Password�લંક પર િક્લક કરવા પર, વપરાશકતાર્ નામ પૂછતા સ્�ીન પર એક નવોિવકલ્પ ખુલશે. 

• એકવાર વપરાશકતાર્ નામ ટાઈપ કરે પછી, િસસ્ટમ ‘Mode of Receiving OTP’માટે પૂછશે, વપરાશકતાર્ 
િવકલ્પ પસંદ કરી શકે છે અને ઓટીપી જનરેટ કરી શકે છે. 

• વપરાશકતાર્ તેના / તેણીના ઇમેઇલ પર ઓટીપી મેળવે છે (િસ્થિત પસંદ કરેલી છે), વપરાશકતાર્એ ‘ઓટીપી દાખલ 
કરો’ ટેક્સ્ટબોક્સમાં ઓટીપી ભરવી આવશ્યક છે અને ‘સબિમટ કરો’ બટન પર િક્લક કરવું જોઈએ 

• જો કોઈ ઓટીપી �ાપ્ત થયો નથી, તો પછી વપરાશકતાર્ ‘ઓટીપી ફરીથી મોકલો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે, ફરીથી 
જનરેટ થઈ શકે છે અને ફરીથી ઓટીપી �ાપ્ત કરશે 

Click here 

Click here 
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• એકવાર વપરાશકતાર્ ઓટીપી મેળવે, પછી વપરાશકતાર્એ ઓટીપીને ‘OTP Authenticated’ ’ ટેક્સ્ટબોક્સમા ં
ઓટીપી દાખલ કરીને નવો પાસવડર્ જનરેટ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે ઓટીપીને �માિણત કરવું આવશ્યક છે અને 
‘સબિમટ કરો’ બટન પર િક્લક કરો 

• ઓટીપીના સફળ �માિણતતા પર, વપરાશકતાર્ને નવા પાસવડર્ સાથે એક ઇમેઇલ / એસએમએસ સૂચના �ાપ્ત થશ ે
જેનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ IWDMS 2.0એિપ્લકેશનમાં  લોગીનકરી શકે છે 

• અસ્થાયી પાસવડર્ સાથે સફળ લોગીનપર, વપરાશકતાર્ તેના / તેણીના ભાિવ લોગીન માટે પાસવડર્ ફેરફાર િવકલ્પ પર 
રીડાયરેક્ટ કરશે. આ વપરાશકતાર્ને સુિવધા / યાદ મુજબ પાસવડર્ બદલવામાં મદદ કરે છે. 

• ‘સેવ' નાં િક્લક પર વપરાશકતાર્ને સ્�ીન પર એક સફળતા ચેતવણી સંદેશ મળશે. 

• ઓકે ના િક્લક પર નવો પાસવડર્ બદલાશે, અને વપરાશકતાર્ને IWDMS 2.0િસસ્ટમના ડેશબોડર્ પર રીડાયરેક્ટ 
કરવામાં આવશે. 

 

3.3 User Dashboard(વપરાશકતાર્ડેશબોડર્): 

સફળ લોગીનપર, વપરાશકતાર્ને "બાકી રહેલી આઈટમ",“યાદી કરવા માટે”અને “મારી આઈટમ ની િવગતો’ બાર �ાફ પરના 
અહેવાલો સાથે, ‘ડેશબોડર્’ સ્�ીન પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. 

 

 

 

• ડેશબોડર્ બાકી રહેલ વકર્ આઈટમ્સનો અહેવાલ બતાવશે, જે મોડ્યુલ મુજબની બાકી વસ્તુઓની સંખ્યા બતાવશે અને મોડ્યુલના નામ પર 

િક્લક કરવાથી તે િવભાગના ઇનબોક્સમાં જશે દા.ત. �રપોટર્માં ઈ- ટપાલના હાઇપર�લંક પર િક્લક કરવાનંુ ઈ- ટપાલ ઇનબોક્સ પર લઈ 

જશે. 

Click here 
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• ડેશબોડર્ એ એ�જંગ �રપોટર્નો અહેવાલ બતાવશે જે બાકી િસ્થિતમાં િવિવધ મોડ્યુલોથી વસ્તુઓનો કોલમ ચાટર્ છે એટલે કે તે િવભાગમાં 

બાકીની વસ્તુઓની સંખ્યા વધારે છે (દા.ત., 7 �દવસ, 15 �દવસ, 1 મિહનો) કોલમ જશે.. 

• ડેશબોડર્માં મી�ટંગનો સમય, મી�ટંગ િવભાગ, મી�ટંગ સ્થળ અને મી�ટંગ િવષયની િવગતો સાથે મી�ટંગ્સ કેલેન્ડર બતાવશે. આ ડેશબોડર્માં 

ઇ-મી�ટંગ મોડ્યુલથી સીધા મી�ટંગ બનાવો  પર જવા માટે મી�ટંગ બટન પર િક્લક કરવુ ંપડશે. 

• ડેશબોડર્માં  છેલ્લા અઠવા�ડયામાં ઉત્પાદકતા અને છેલ્લા મિહનામાં ઉત્પાદકતા અંગેનો અહેવાલ બતાવશે એટલે કે િનયત સમયમાં પૂણર્ 

થયેલ કામની સંખ્યા. દા.ત., છેલ્લા અઠવા�ડયે 3 ટપાલ બંધ કરાઈ હતી. 

• આ  ડેશબોડર્ વ્યિક્તગત વપરાશકતાર્ની "ટૂ-ડૂ" વસ્તુઓની સૂિચ બતાવશે. 

 

Pending Work Items(બાકી કામ વસ્તઓુ): 

આ વપરાશકતાર્ માટે મોડ્યુલ મુજબની બાકી વસ્તુઓ બતાવે છે. 

 



Document Title GIL IWDMS 2.0 
User Manual-e-tappal/e-file Module 
In Gujarati 
 

Version — 1.0 
April 20,2020 

<User Manual-e-
tappal/e-file Module> 

 

© Department of Science and Technology Page 16 of 69  

Aging Report Graph (�ણર્તા અહવેાલ): 

અહ�યા કોલમ ચાટર્માં મોડ્યુલ મુજબની વૃદ્ધત્વ દશાર્વે છે 
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Meeting Calendar (િમ�ટગં કલેેન્ડર): 

અહ�યા વપરાશકતાર્ ની આજ ની િમ�ટંગની િવગતો બતાવશે. 
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Productivity in last week (છેલ્લા અઠવા�ડયામા ંઉત્પાદકતા): 

આ છેલ્લા અઠવા�ડયામાં મોડ્યુલ મુજબની બંધ આઇટમ્સ બતાવે છે 

 

 



Document Title GIL IWDMS 2.0 
User Manual-e-tappal/e-file Module 
In Gujarati 
 

Version — 1.0 
April 20,2020 

<User Manual-e-
tappal/e-file Module> 

 

© Department of Science and Technology Page 19 of 69  

 

Productivity in last month (છેલ્લા મિહનામા ંઉત્પાદકતા): 

આ છેલ્લા મિહનામાં મોડ્યુલ મુજબની બંધ આઇટમ્સ બતાવે છે. 

 

 

To Do List (ટુ ડુ ન�ધો): 

આ વપરાશકતાર્ માટે “ટુ ડુ” ન�ધો બતાવે છે. 
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Bulletin Board (સમાચારપિ�કા): 

આ બુલે�ટન બોડર્ છે જ્યાં બધા મહત્વપૂણર્ સંદેશા દશાર્વવામાં આવ્યા છે. 

 

 

ઇ-ટપાલ / ઇ-ફાઇલ મોડ્યલુનો ઉપયોગ કરતા પહલેા વપરાશકતાર્ને તેની વ્યિક્તગત �ોફાઇલન ેઅપડટે કરવાની જ�ર છે પગલા ં
નીચે આપલેા છે: 

 

 

 

Click here 
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3.4 Change Password (Password Reset) પાસવડર્બદલો(પાસવડર્ફરીથીસેટકરો): 

િસસ્ટમમાં વપરાશકતાર્ ‘પાસવડર્ બદલો’ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને હાલના પાસવડર્ને બદલી શકે છે 

'પાસવડર્ બદલો’ િક્લક કરવા પરથી, વપરાશકતાર્ને નવા પાસવડર્ની સાથે જૂનો પાસવડર્ પૂરો પાડવાનંુ કહેવામાં આવશે.  

એકવાર વપરાશકતાર્ આ િવગતો ભરો (પાસવડર્ બદલો  પર ઉલ્લેિખત પાસવડર્ નીિતનો ઉપયોગ કરીને) અને ‘ઓકે’ પર િક્લક કરો, 
ભિવષ્યના ઉપયોગીતા માટે પાસવડર્ બદલાશે.. 

 

 

3.5 User Preference(વપરાશકતાર્ પસંદગી): 

ભાષા બદલવા માટે, વપરાશકતાર્ પસંદગી માં ભાષા બદલી િવકલ્પ પર િક્લક કરી શકે છે. િસસ્ટમની ભાષા આપમેળે બદલાઈ 
જશે. 

IWDMS 2.0 િસસ્ટમમાં ગુજરાતી અને અં�ે� (બંને) ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે. 

 

 

Click here 

Enter here 
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3.6 Update Personal Details(વ્યિક્તગત િવગતો અપડેટ કરો): 

વપરાશકતાર્ પોતાનંુ પૂ�ં નામ,મોબાઈલ નંબર,ઈ મેલ,સરનામંુ,જન્મતારીખ નીચે મુજબ ની સ્�ીન માંથી સુધારો કરી શકે છે. 

 

3.7 Profile Management(�ોફાઇલમેનેજમેન્ટ): 

વપરાશકતાર્ ડેશબોડર્ પર ' વપરાશકતાર્ મા�હતી અપડેટ કરો' િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને તેની / તેણીની �ોફાઇલ (નામ, ઇમેઇલ 

આઈડી, ફોન નંબર.) અપડેટ કરી શકે છે. 

વપરાશકતાર્ જ�રી ઇમેઇલ / એસએમએસ સૂચના, �થમ નામ, છેલ્લું નામ, ઇમેઇલ આઈડી, મોબાઇલ નંબર, ફોન નંબર, 
િજલ્લા, ઓ�ફસ જેવી િવગતો અપડેટ કરી શકે છે અને ‘અપડેટ’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 

 
સુધારોબટનનાં િક્લક પર િસસ્ટમમાં િવગતો અપડેટ થશે. 

Click here 

Enter here 

Click here 



Document Title GIL IWDMS 2.0 
User Manual-e-tappal/e-file Module 
In Gujarati 
 

Version — 1.0 
April 20,2020 

<User Manual-e-
tappal/e-file Module> 

 

© Department of Science and Technology Page 23 of 69  

 

4 Step by Step Guide (e-tappal/e-file 
Process)(�મશઃમાગર્દ�શર્કા-ઈ-ટપાલ/ઇ-ફાઇલ 
���યા): 
 

4.1 CreateNew e-tappal (નવી ઇ-ટપાલ ન�ધણી કરો): 

�ારંિભક / રિજસ્�ી ક્લાકર્ / ડીવાયએસઓ (ટેસ્ટ 1) િસસ્ટમમાં ટપાલની ન�ધણી કરશે અને શારી�રક ટપાલની સ્કેન કરેલી નકલ અપલોડ કરશે 

ઇ-ટપાલ પેનમાં યુઝર રિજસ્ટર ઈ-ટપાલ બટન પર િક્લક કરી શકે છે: 

 

Click here 
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'ઇ-ટપાલ ન�ધણી કરો’ �લંક પર િક્લક કરવા પર, વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલ ન�ધણી પૃ� પર રીડાયરેક્ટ કરશે. વપરાશકતાર્એ ઇ-ટપાલ ન�ધણી પૃ� પર 
ઇ-ટપાલ સંબંિધત તમામ મેટાડેટા ભરવા જોઈએ અને નવું ઇ-ટપાલ ન�ધાવવા માટે ‘સબિમટ’ બટન પર િક્લક કરવું જોઈએ. 

 

 

 

 

 

Click here 

Click here to 
save e-tappal 

as draft  
Click here to 
register e-

tappal   

Click here 
to reset 

data 

Click here to close 
e-tappal 

registration 
screen 

Click here 

Click here 
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‘સબિમટ’ બટનને િક્લક કરવા પર સફળતાપૂવર્ક ન�ધાયેલ ઇ-ટપાલ નંબર નીચે બતાવ્યા �માણે �દ�શર્ત થશે: 

 

 

વપરાશકતાર્ બધી જ�રી િવગતો ભરીને ગોપનીય ઇ- ટપાલ પણ અપલોડ કરી શકે છે પરંતુ તે જ સમયે દસ્તાવેજ અપલોડ કરી ને પછી 
ફ�રજયાત તેને દસ્તાવેજ અપલોડ કરવું પડશે. 

 
 

 

4.2 Saving a newly created/registered e-tappal as draft(નવા બનાવલેા / 

ન�ધાયેલા ઈ-ટપાલને �ાફ્ટ તરીકે સાચવવા): 

"સાચવો"બટન પર િક્લક કયાર્ પછી વપરાશકતાર્ ‘ઇ-ટપાલ બનાવો’પેજ પરથી નવા બનાવેલા / ન�ધાયેલા ઇ-ટપાલને �ાફ્ટ તરીકે સાચવી શકે છે.  

�ાફ્ટ તરીકે ઇ-ટપાલને બચાવવા માટે વપરાશકતાર્ને ફક્ત ફરિજયાત�પે દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જ�ર છે. 

 

Click here 

Click here 
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રિજસ્ટડર્ ઇ-ટપાલના નામના િક્લક પર, ન�ધાયેલ ઇ-ટપાલ નવી �વંડોમાં ખોલશે જ્યાં વપરાશકતાર્ ડાબી બાજુએ ઇ-ટપાલનો મેટાડેટા જોઈ શકે 

છે અને નીચલા ડાબા ખૂણા પર કોઈ �ટપ્પણી / �ટપ્પણી અપડેટ કરી શકે છે. પૃ�ની જમણી બાજુએ દસ્તાવેજ જોઈ શકે છે. 

 

 

 

Click here 

Click here 
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સ�પો બટનના િક્લક પર એક નવી �વંડો સ્�ીન પર ખુલી જશે જ્યાં વપરાશકતાર્ એ જ�ર� િવગતો ભરવા ની રહ� છે, જ�ર� િવગતો ભયાર્ બાદ 
વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલ આગળ મોકલી શક� છે 

 

 

 

‘માટ’ેિવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ વપરાશકતાર્ઓના નામ (ફક્ત તેના / તેણીના િવભાગના વપરાશકતાર્ઓ) પસંદ કરી શકે છે જેની સાથે  

વતર્માન વપરાશકતાર્એ ઇ-ટપાલના શ� કરવાની જ�ર છે. 

 ‘અ�તા’ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલનાની �ાધાન્યતા પસંદ કરી શકે છે જે �ાપ્તકતાર્ને તેના / તેણીના ઇનબોક્સમાં �દ�શર્ત 
કરવામાં આવશે 

‘ઉમેરોિવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલ સાથે મોકલવા માટે જ�રી જોડાણ (જો કોઈ હોય તો) પસંદ કરી શકે છે. 

 

Click here 

Click here 
Enter Username 

Enter Remarks 

Select Route 
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• ‘સૌથી તાજેતરનાં વપરાશકતાર્ઓ’ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ તાજેતર નાં વપરાશકતાર્ઓને પસંદ કરી શકે છે જેમને 
વારંવાર ઇ-ટપાલ મોકલે છે 

• ‘એડવાન્સ સચર્’ ના િક્લક પર વપરાશકતાર્ સ્�ીન પર અન્ય િવભાગ ઓપ્શનને પસંદ કરીને બી� િવભાગમાંથી વપરાશકતાર્ની 
પસંદગી કરી શકે છે 

• એડવાન્સ સચર્ વપરાશકતાર્નો ઉપયોગ કરીને ઇ-ટપાલ ફોરવડર્ કરવા માટે બી� િવભાગના વપરાશકતાર્ની પસંદગી કરી શકાય છે 

• એકવાર વપરાશકતાર્ બી� િવભાગનો િવકલ્પ પસંદ કરે, પછી વપરાશકતાર્ પસંદ િવભાગની નીચે આવતામાંથી જ�રી િવભાગની 
પસંદગી કરી શકે છે 

• IWDMS2.0 િસસ્ટમમાં સૌથી યોગ્ય વપરાશકતાર્ને શોધવા માટે વપરાશકતાર્ વપરાશકતાર્ હો�ો અથવા એજન્સી / �ડરેક્ટોરેટ 
િવકલ્પો પસંદ કરવા માટે પસંદ કરી શકે છે. 

• શોધ માપદંડ પસંદ કયાર્ પછી, વપરાશકતાર્ શોધ માપદંડ સાથે વપરાશકતાર્ઓને શોધવા માટે ‘શોધ’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 
શોધાયેલ વપરાશકતાર્ સ્�ીનના ‘શોધ પ�રણામ’ �ેમમાં �દ�શર્ત થશે 

• વપરાશકતાર્ઓને ઉમેરવા માટે વપરાશકતાર્ 'ઉમેરો' બટન પર િક્લક કરી અને વપરાશકતાર્ઓને સૂિચમાંથી દૂર કરવા માટે 'દૂર કરો' પર 
િક્લક કરી શકે છે. 

• પસંદ કરેલા વપરાશકતાર્ઓની સૂિચમાં અંિતમ પસંદગી પછી, વપરાશકતાર્ વપરાશકતાર્ઓને ઉમેરવા માટે ‘થઈ ગયુ’ં બટન પર િક્લક 
કરી શકે છે. 

• પસંદ કરેલા વપરાશકતાર્ઓ 'થઈ ગયું' િક્લક પર ચળવળ �વંડોના "માટે" માં દેખાશે. 

• એકવાર જ�રી િવગતો ભરાઈ ગયા પછી, વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલ શ� કરવા માટે 'સ�પો' બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 
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Assigned e-tappal Tracker(સ�પાયલે ઇ-ટપાલ નો િસ્થિત): 

સ�પાયેલ ઇ-ટપાલ �ેકરનો ઉપયોગ અત્યાર સુધી સ�પાયેલ તમામ ઇ-ટપાલને �કે કરવા માટે થાય છે: 

 

 

 

Initiated e-tappal Tracker(દાખલ કરલે ઇ-ટપાલ નો �કેર): 

દાખલ કરેલ ટપાલ �ેકરનો ઉપયોગ અત્યાર સુધી કોઈપણને મોકલેલા તમામ ઇ-ટપાલને �ેક કરવા માટે કરવામાં આવે છે. 

 

 

 

 

Click here 

Click here 
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4.3 Forwardingane-tappal (e-tappal Movement) ઇ-ટપાલ ફોરવડર્ કરવું (ટપાલ 
મૂવમેન્ટ): 

વ�ર� અિધકારી (test 2) રિજસ્ટર ઇ-ટપાલની ���યા કરવા માટે અને તે સાથે ફાઇલ ���યા કરવા માટે તેના ખાતામાં �વેશ કરશે.. 

વપરાશકતાર્ નીચે બતાવેલ �માણે વકર્ આઈટમ્સ ડેસ્ક હેઠળ �ાપ્ત ‘અનફાઈલ્ડ ઇ-ટપાલ’ માં �ાપ્ત થયેલ ઇ-ટપાલ જોઈ શકે છે: 

 

 

 

વપરાશકતાર્ િવગતો  હેઠળ ભયાર્ િવભાગમાં ઈ-ટપાલ નંબર પર િક્લક કરીને �ાપ્ત થયેલ ઇ-ટપાલને ખોલી શકે છે. 

. 

 
 

ઉપયોગકતાર્  “ટપાલ કામગીરી” નો ઉપયોગ ટપાલને બી� વપરાશકતાર્ને ખોલ્યા વગર સ�પવા માટે કરી શકે છે અને કેડબલ્યુપી કરી શકે છે 

Click here 

Click here 
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 અથવા સ�પે નિહ ત્યાં સુધી રેકોડર્ તરીકે રાખી શકશે. 

 

 

 

• વપરાશકતાર્ �ટપ્પણીઓ / ટીકાઓને જો અપડેટ કરી શકે છે અને ‘સેવ’બટન પર િક્લક કરીને �ટપ્પણીઓને સાચવી શકે છે. 

• વપરાશકતાર્ દસ્તાવેજ પર એનોટેશન ઉમેરી શકે છે (જો જ�રી હોય તો) અને 'સાચવો' બટનનો ઉપયોગ કરીને દસ્તાવેજ પર 
એનોટેશનને બચાવી શકે છે. 

• વપરાશકતાર્ નવી / હાલની ઇ-ફાઇલમાં ઇ-ટપાલ ઉમેરવા માટે 'ફાઇલમાં ઉમેરો' બટન પર િક્લક કરી શકે છે.. 

• વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલને બી� વપરાશકતાર્ઓને આગળ / ખસેડવા માટે ‘સ�પો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 

•  વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલને બી� કોઈપણ વપરાશકતાર્ને આગળ / ખસેડવા માટે ‘કોઈપણને મોકલો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 

 

 

Click here 

Click 
here to 

file 

Click here 
to assign  

Click here 
to send  
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4.4 Recall e-tappal(ઈ-ટપાલ ને પાછી મોકલો): 

વપરાશકતાર્ કોઈપણ ઇ-ટપાલને યાદ કરી શકે છે જે રસીદ વપરાશકતાર્ દ્વારા હ� સુધી વાચં્યો નથી. નીચે તેને પાછા લાવાના પગલાં નીચે 
�માણે છે: 

1. વપરાશકતાર્ તેની / તેણીની મોકલેલી વસ્તુઓ પર જશે. મોકલેલી આઇટમ્સ તેની / તેણી દ્વારા મોકલેલી બધી ઇ-ટપાલ આઇટમ્સ 
બતાવશે.ત્યાં થી ટપાલ િસલેક્ટ કરી ને પાછંુ લાવો બટન પાર િક્લક કરશે. 

 

 
 

2. વપરાશકતાર્ ફરીથી બોલાવવા માટે ઇ-ટપાલ પર િક્લક કરશે. એકવાર ઇ-ટપાલ ખુલ્લું થઈ �ય છે પછી વપરાશકતાર્ તેના / તેણીના 
ઇનબોક્સમાં ઇ-ટપાલ પાછો મેળવવા માટે ‘પાછંુ લાવો’બટન પર િક્લક કરશે. 

 

 

Click here 

Click here 
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3. ઇ-ટપાલ  વપરાશકતાર્ના ઇનબોક્સ પર પાછા આવશે, ત્યારબાદ તે જ�રી ફેરફાર કરી અને તેને યોગ્ય વપરાશકતાર્ને મોકલી શકે છે. 

 

 
ન�ધ:�રકોલ કયાર્ પછી વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલની �ાધાન્યતા બદલી શકે છે. 

4.5 Completing any-tappal into File(કોઈપણ-ટપાલને ફાઇલમાં પૂણર્કરો): 

 

 

ઇ-ટપાલ પર આગળની ���યા માટે ફાઇલમાં ઇ-ટપાલને પૂણર્ / મૂકવા માટે વપરાશકતાર્ 'પૂણર્ ઇ-ટપાલ' �લંક પર િક્લક કરી શકે છે. 

‘પૂણર્ ઇ-ટપાલ’ િલન્કનાં િક્લક પર, એક નવી �વંડો સ્�ીન પર ખોલવા જોઈએ જે ફાઇલ વપરાશકતાર્ને ઇ-ટપાલને ફાઇલ કરવા માંગે છે તે પસંદ 

કરવાનંુ પૂછશે. વપરાશકતાર્ ફાઇલ પસંદ કરવા માટે 'ફાઇલ પસંદ કરો' પૃ� પર િક્લક કરી શકે છે. 'ફાઇલ પસંદ કરો' �લંક પર િક્લક કરીને 

વપરાશકતાર્ નીચે જણાવેલ િવકલ્પો સાથે નવા પૃ� પર રીડાયરેક્ટ કરશે 

Click here 

Click here 



Document Title GIL IWDMS 2.0 
User Manual-e-tappal/e-file Module 
In Gujarati 
 

Version — 1.0 
April 20,2020 

<User Manual-e-
tappal/e-file Module> 

 

© Department of Science and Technology Page 34 of 69  

1. નવી ફાઇલ બનાવો (નવી ફાઇલમાં ઇ-ટપાલ ફાઇલ કરવા માટે). ‘નવી ફાઇલ બનાવો’ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને, બધી જ�રી 
િવગતો ભરો  

અને ‘પસંદ કરો’ બટનને િક્લક કરો 

• ફાઇલની પસંદગી પર, િસસ્ટમ વપરાશકતાર્ને પસંદ કરેલી ફાઇલમાં ઇ-ટપાલ પૂણર્ કરવાનંુ કહેશે, કારણ કે એકવાર એ ઇ-ટપાલ 
ફાઇલમાં ખસેડવામાં આવે છે જે ફરીથી પાછી ખસેડી શકાતી નથી. બધી િવગતો િવગતો પ�રમાણ સ્�ીનમાં સ્વચાિલત રચાયેલ હશે 
અને પછી ફાઇલને �લંક કરવા માટે 'બનાવો' બટન પર િક્લક કરો. 
 

 
 

 

• નવી બનાવેલ ફાઇલની �લંક સ્�ીન પર દેખાશે અને પછી નવી બનાવેલ ફાઇલિસસ્ટમમાં ઇ-ટપાલ ફાઇલ કરવા માટે 'બનાવો' પર 
િક્લક કરો, નવી બનાવેલ ફાઇલ તેમાં ઇ-ટપાલ સાથે બંધ થશે અને તે જમણી બાજુના દશર્ક પર દેખાશે .ન�ધ અને ગુણધમ� અને 
િવકલ્પો સાથે પૃ�ની ડાબી બાજુ પાર દેખાશે. 

 

 

 

 

 

  

Click here 
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2. હાલની ફાઇલમાં ફાઇલ કરો (હાલની ઇ-ફાઇલમાં ઇ-ટપાલ ફાઇલ કરવા માટે અને હાલમાં તે જ વપરાશકતાર્ના ઇનબોક્સ સાથે 
ઉપલબ્ધ છે. 'ફાઈલમાં ઇન એિક્ઝ�સ્ટંગ ફાઇલ' િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને, 'હાલની ફાઇલમાં ફાઇલ' રે�ડયો બટન પર િક્લક કરો. અને 
ફાઈલને પસંદ કરવા માટે શોધો ફાઇલ  બટન પર િક્લક કરો. 

 
 

Click here 
to add 
note 

Click here to 
modify note 

Click here to 
Search Main 

File 
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• જ�રી શોધ પ�રમાણો િવગતો ભરો અને વપરાશકતાર્ સાથે ઉપલબ્ધ હોય તો જ�રી ફાઇલ શોધો: 

 

• શોધાયેલ ફાઇલ સ્�ીન પર દેખાશે અને પછી વપરાશકતાર્ ઇ-ટપાલ સાથે ફાઇલને �લંક કરવા માટે ‘થઇ’ પર િક્લક કરી શકે છે. 

 

• જે ફાઇલો મૂવમેન્ટમાં છે તે ફાઇલ ફોલ્ડર પર લોક કરેલા િચહ્ન સાથે �દ�શર્ત થશે કારણ કે આ ફાઇલો વતર્માન વપરાશકતાર્ માટે 
લોક છે અને વપરાશકતાર્ આ િવકલ્પ ફાઇલોને શોધ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને ખોલી શકશે નહ� 

• લોક કરેલી ફાઇલ / ફાઇલો પર િક્લક કરો કે જે મૂવમેન્ટમાં છે, િસસ્ટમ વપરાશકતાર્ને એક ચેતવણી સંદેશ �દ�શર્ત કરશે (જો ફાઇલ 
વપરાશકતાર્ની ઇનબોક્સમાં રહેતી હોય તો તે ખુલી અને ઍક્સેસ  થઈ શકે છે). 

Enter here 

Click here 
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• બધી િવગતો િવગતો પ�રમાણ સ્�ીનમાં સ્વચાિલત હશે અને નીચે બતાવેલ �માણે ફાઇલને ઇ-ટપાલ સાથે �લકં કરવા માટે ‘ફાઇલ’ 
બટન પર િક્લક કરો: 

 

 

4.6 Adding Drafts, Noting and Documents to the file(ફાઇલમાં �ાફ્ટ્સ, ન�ધ 

અને દસ્તાવેજો ઉમેરવાનંુ): 

વપરાશકતાર્ �ાફ્ટ લેટર  ખોલી શકે છે, સુધારી શકે છે અને નીચે બતાવેલ �માણે ફાઇલમાં ઉમેરી શકો છો: 

 
 

 

Click here 

Click here 

Click here 
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• વપરાશકતાર્ ન�ધ સંપાદક �વંડોમાં ન�ધ લખી શકે છે અને સુધારો ન�ધ બટન પર િક્લક કરીને ન�ધ / સંશોિધત કરી શકે છે. 

• ન�ધ સુધારવા માટે  વપરાશકતાર્ ન�ધ સુધારો િવકલ્પ નો ઉપયોગ કરીને ન�ધ સુધારી શકે છે જ્યાં વપરાશકતાર્  દ્વારા લખાયલે 
હાલની ન�ધ ડીલીટ પણ કરી શકે છે. 

Note: User is restricted to modify the existing note (available before file is receivedby current user) using 
modify option. 

• ન�ધમાં ફેરફાર કયાર્ પછી, ટેક્સ્ટ વાદળી રંગમાં �કાિશત થશે. હાઇલાઇટ કરેલા ટેક્સ્ટને જોડાયેલ દસ્તાવેજમાં હાઇપર�લંક કરવામા ં
આવશે. 

• હાયપર�લંક દસ્તાવેજો દરેક હાયપર�લંક માટે નવા િવન્ડો માં ખોલશે અને વપરાશકતાર્ મુખ્ય એપલેટ �વંડોમાં ખુલ્લું-બંધ જોઈ શકે 
છે 

4.7 File Movement (Assign/Forward)(ફાઇલ મૂવમેન્ટ (સ�પો / આગળ)): 

• વપરાશકતાર્ અન્ય વપરાશકતાર્ઓને ફાઇલ મોકલવા માટે ‘સ�પો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. વપરાશકતાર્ ‘માટ’ે કે્ષ�માં 
વપરાશકતાર્ની પસંદગી કરી શકે છે અને તે વપરાશકતાર્ને ફાઇલ ફોરવડર્ કરવા માટે ‘મોકલો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. વપરાશકતાર્ તે 
ફાઇલની �ાધાન્યતા પસંદ કરી શકે છે કે જે આગળ મોકલવામાં આવે છે તેને ‘�ાધાન્યતા’ િવકલ્પ પર િક્લક કરીને અને પછી ‘મોકલો’ 
બટન િક્લક કરી શકો છો.ઉપરાંત ફાઇલ નેિવગેશન  મોકલેલી આઇટમ્સની �લંક પર િક્લક કરીને મોકલેલી ફાઇલની એન્�ી ચકાસી 
શકાય છે 

• વપરાશકતાર્ બી� વપરાશકતાર્ના નામની પસંદગી કરી શકે છે જેને વપરાશકતાર્ ફાઇલ મોકલવા માંગે છે અને તે વપરાશકતાર્ને ફાઇલ 
મોકલવા માટે ‘મોકલો’ �લંક પર િક્લક કરો. 

• વપરાશકતાર્ માગર્નો �કાર પસંદ કરી શકે છે: 1. �િમક માગર્  2. ફ્લેક્સીબલ �ટ 

ફ્લકે્સીબલ �ટ : 
વપરાશકતાર્ ફાઇલને ફ્લેક્સીબલ  �ટનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ અન્ય વપરાશકતાર્ને ફોરવડર્ કરી શકે છે. 

 

 
• એક બોક્સ જેવી િવન્ડો ઓપન થશે તેમાં ફાઇલ નંબર અને વપરાશકતાર્ નામ બતાવવામાં આવશે. 

 

Click here 

Enter User 
name  here Click here 

Select 
Priority  
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• ‘મોકલેલ આઈટમ્સ’ ના િક્લક પર મોકલેલી ફાઇલ વપરાશકતાર્ને �દ�શર્ત કરવામાં આવશ,ે વપરાશકતાર્ મોકલેલી ફાઇલને તપાસવા 
અને પાછી લાવા  માટે ફાઇલના નામ પર િક્લક કરી શકે છે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�િમક માગર્ : 
• વપરાશકતાર્ ઉપલબ્ધ નવા િનયમ િવકલ્પ પર િક્લક કરીને �િમક માગર્ બનાવી શકે છે: 

 

 

Click here 

Click here 
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વપરાશકતાર્ “િનયમ પસંદ કરો” િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને િનયમ પણ પસંદ કરી શકે છે. 

Click here 

Enter here 

Click here 

Click here 

Select here 

Select here 
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4.8 Recall File (ફાઇલને પાછી લાવો): 

વપરાશકતાર્ ફક્ત કોઈપણ ફાઇલનેપાછી લાવી શકે છે કે જે રસીદ વપરાશકતાર્ દ્વારા હ� સુધી વાંચી નથી. મોકલનાર ને પાછા ફાઇલને પાછા 
બોલાવવા માટે નીચે આપેલા પગલાં છે.. 

 

1. પાછી લાવા માટે ,ફાઇલ પસંદ કરવા માટે વપરાશકતાર્ તેની / તેણીની મોકલેલી આઇટમ્સ પર જશે. મોકલેલી આઇટમ્સ તેની / તેણી 
દ્વારા  

મોકલેલી બધી આઇટમ્સ બતાવશે 

Select here 

Select here Click here 
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2. વપરાશકતાર્ ફાઇલ પર િક્લક કરશે. એકવાર ફાઇલ ખુલી ગયા પછી વપરાશકતાર્ તેના / તેણીના ઇનબોક્સમાં ફાઇલ પાછા મેળવવા 
માટે ‘પાછંુ લાવવું’ બટન પર િક્લક કરશે. 

 
 

 

3. સફળ�રકોલનો સંદેશ વપરાશકતાર્ને પૂછવામાં આવશે કે િવનંતી કરેલી ફાઇલ તેના / તેણીના ઇનબોક્સમાં પાછો ખસેડવામાં આવશે. 

4. ફાઇલ મોકલનાર ના ઇનબૉક્સ પર પાછા આવશે, જેના પછી તે જ�રી ફેરફાર કરી અને તેને યોગ્ય વપરાશકતાર્ને મોકલી શકે. 

ન�ધ:�રકોલ કયાર્ પછી વપરાશકતાર્ ફાઇલની �ાધાન્યતા બદલી શકે છે. 

Click here 

Click here 
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4.9 File Approval(ફાઇલ મંજૂરી): 

વપરાશકતાર્ તેના / તેણીના ઇનબોક્સમાં ઇ-ફાઇલ �ાપ્ત કરશે. 

�ારંભ કરેલી ફાઇલ / �ાફ્ટ / ન�ધની મંજૂરી માટે મંજૂરી આપવાની જ�ર છે. ફાઇલને મંજૂરી આપવાના પગલા નીચે છે. 

• વપરાશકતાર્ તેના / તેણીનો ઇનબોક્સ ખોલશે જેમાં ફોરવડર્ કરેલી ફાઇલોની સૂિચ હશે. 

 

 

 

 
 

 

• વપરાશકતાર્ ન�ધ ઉમેરશે, �ાફ્ટ દસ્તાવેજ અને પ�વ્યવહારના દસ્તાવેજોમાં ફેરફાર કરશે. ત્યારબાદ વપરાશકતાર્ ફાઇલ ખોલશે અને 
ફાઇલને બંધ કરવા માટે ‘મંજૂરી’ બટન પર િક્લક કરશે.  

Click here 

Click here 

File Tracker 
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• ફાઇલને મંજૂરી આપતા પહેલાં, િસસ્ટમ એક સંદેશ પૂછશે 'શું તમે ખરેખર આ ફાઇલને મંજૂરી આપવા માંગો છો?' ઓકે પર િક્લક  

કરવા પર ફાઇલ માન્ય થઈ જશે અને ફોરવડર્ કરવા માટે તૈયાર છે. 

 

 
 

• પુિ� સંદેશ ફાઇલની સફળ મંજૂરી પર પૂછશે. 

•  (મંજૂરી આપનાર (test3)) કોઈ પણ વપરાશકતાર્ને મંજૂરી આપેલી ફાઇલને લવચીક માગર્ના �કસ્સામાં ફોરવડર્ કરી શકે છે અને 

વપરાશકતાર્ અનુ�િમક માગર્ના �કસ્સામાં ફાઇલ ફક્ત તાત્કાિલક િવષયના સબઓ�ડર્નેટ અિધકારીને મોકલી શકે છે. 

. 

Approve 
here 

Click here 

Click here 
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4.10 File Completion (ફાઇલ પૂણર્): 

Test 2 અથવા વ�ર� અિધકારી મંજૂરી માટે આગળની ���યા માટે માન્ય ફાઇલ �ાપ્ત કરશે (Test3) 

નીચે ફાઇલ પૂણર્ કરવાનાં પગલાં છે. 

• વપરાશકતાર્ તેના / તેણીનો ઇનબોક્સ ખોલશે જેમાં ફોરવડર્ કરેલી ફાઇલોની સૂિચ હશે. 

 

 
 

• ત્યારબાદ વપરાશકતાર્ ફાઇલ ખોલશે અને ફાઇલને બંધ કરવા માટે ‘પૂણર્’ બટન પર િક્લક કરશે.  

 

Click here 

Enter Username here 
Click here 

to send 
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• ફાઇલ પૂણર્ કરતા પહેલા, િસસ્ટમ એક સંદેશ પૂછશે ‘શું તમે આ ફાઇલને પૂણર્ કરવા માંગો છો? ' OK પર િક્લક કરવા પર ફાઇલ 
પૂણર્ થઈ જશે અને ફરીથી �ારંભ માટે તૈયાર છે. 

. 

 
• પુિ� સંદેશ ફાઇલના સફળ સમાિપ્ત પર પૂછશે. 

 

4.11 Document Dispatch(દસ્તાવેજ રવાનગી): 

વ�ર� અિધકારી અથવા વપરાશકતાર્ (test 2) તે ફાઇલ ખોલશે જેમાંથી તે / તેણી દસ્તાવેજ મોકલવા માટે પસંદ કરશે. 

Complete here 

Click here 
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‘રવાનગી’બટનનાં િક્લક પર, સ્�ીન પર એક નવી �વંડો ખુલશે. વપરાશકતાર્ને રવાના કરવા માટે જ�રી દસ્તાવેજો વપરાશકતાર્ને પસંદ કરવા 
આવશ્યક છે 

 

 

વપરાશકતાર્ રવાનગીની બધી િવગતો ભરવા માટે ‘રવાનગી માિહતી’ �લંક પર િક્લક કરી શકે છે: 

વપરાશકતાર્ તે જ રવાનગી માટે રવાનગીમોડને પસંદ કરીને મલ્ટીપલ મોડ રવાનગીનો િવકલ્પ પસંદ કરી શકે છે અને િવગતો ભરી શકે છે 

વપરાશકતાર્ રવાનગી �ુપ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને તેના / તેણીના િવભાગ અથવા અન્ય િવભાગને રવાનગી જૂથ પસંદ કરી શકે છે. 

િવગતો ભરીને વપરાશકતાર્ એક પછી એક ‘રવાનગીના ઘણા મોડ્સ ઉમેરવા’ પર ‘ઉમેરો’ પર િક્લક કરી શકે છે. વપરાશકતાર્ િવગતો મોકલવાની 
િવનંતી ‘સબિમટ’કરે ત્યાં સુધી બધી િવગતો એક જ પૃ� પર સૂિચબદ્ધ કરવામાં આવશે. 

વપરાશકતાર્ રવાનગી વપરાશકતાર્ને બધી િવનંતીઓ સબિમટ કરવા માટે ‘સબિમટ કરો’ બટન પર િક્લક કરી શકે છે. 

Click here 

Select the 
Document 
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એકવાર સફળતાપૂવર્ક સબિમટ થઈ ગયા પછી, રવાનગી પ� વકર્ ડેસ્ક પર ‘રવાનગી રિજસ્ટર’ દ્વારા શોધી શકાય છે 

 

 
 

Click here 
to submit  

Click here 
to modify 

Click here  
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રવાનગી વપરાશકતાર્ (test1) તેની / તેણીના િસસ્ટમમાં �વેશ કરશે અને રવાનગી િવનંતીને સ્વીકારશે.. 

 
 

રવાનગી વપરાશકતાર્ પસંદ કરેલા દસ્તાવેજને સંબંિધત વ્યિક્ત / વપરાશકતાર્ને રવાનગી િવનંતી માટે મોકલશે. 

 
 

Click here 

Click here 
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 રવાનગી વપરાશકતાર્ પસંદ કરેલા દસ્તાવજેન ેસંબંિધત વ્યિક્ત / વપરાશકતાર્ને રવાનગી િવનંતીની િસ્થિત પણૂર્ કરશે. 

 
Click here 
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5. Functionalities of the System(િસસ્ટમ ની 
કાયર્રીિત): 

 

5.1 Create a Main File or Part File(મુખ્ય ફાઇલ અથવા ભાગ ફાઇલ બનાવો): 

વપરાશકતાર્ ફાઇલ નેિવગેશન િવસ્તારમાં ‘ફાઇલ બનાવો’ �લંક પર િક્લક કરીને નવી ફાઇલ બનાવી શકે છે 

 

 
વપરાશકતાર્ને ફાઇલ બનાવવા માટે િવગતો �દાન કરવા માટે પૂછતા પાના  પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે.: 

મખુ્ય ફાઇલ બનાવટ: 
 

Click here 

Click here 

Click here 
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વપરાશકતાર્ ફાઇલ �કાર દ્વારા મુખ્ય ફાઇલ અને ભાગ ફાઇલ બનાવી શકે છે; પછી  વપરાશકતાર્ ફાઇલ બનાવવા માટે ‘બનાવો’ બટન પર િક્લક 
કરી શકે છે 

ફાઇલ નંબર િસસ્ટમમાં આપમેળે બનાવવામાં આવશે અને િસસ્ટમ ફાઇલ ખોલવાનંુ કહેશે. 

‘OK’ ના િક્લક પર બનાવેલ નવી ખાલી ફાઇલ િવન્ડો પર ખુલી જશે. 

ભાગ ફાઇલ બનાવટ: 

 
 

5.2 Search File(ફાઇલ શોધ): 

વપરાશકતાર્ ફાઇલ સંશોધક િવસ્તારમાં ‘શોધ ફાઇલ’ િવકલ્પનો ઉપયોગ કરીને ફાઇલને શોધી શકે છે. 

Click here 

Click here 
Click here 
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શોધેલી ફાઇલો સ્�ીન પર દેખાશે (જો ઉપલબ્ધ વપરાશકતાર્ સાથે ઉપલબ્ધ હોય અથવા જેના પર વપરાશકતાર્એ કામ કયુ� છે) 

ફાઇલો માટે જે હાલમાં વપરાશકતાર્ પાસે છે, વપરાશકતાર્ ફાઇલ નંબર પર િક્લક કરીને ખોલી શકે છે અને ��યાઓ કરી શકે છે પરંતુ અન્ય ફાઇલો  

માટે (જે મૂવમેન્ટ છે) વપરાશકતાર્ શોધ કો�કમાં ફક્ત એ જ વપરાશકતાર્ જોઈ શકે છે. 

 

વપરાશકતાર્ ‘ફાઇલ નંબર’ પર િક્લક કરી ફાઇલ ખોલી શકે છે. 

વપરાશકતાર્ તે ફાઇલોને ખોલી શકશે નહ� જે મૂવમેન્ટમાં છે અને હાલમાં વપરાશકતાર્ સાથે નથી, િસસ્ટમ આવી ફાઇલોના િક્લક પર ભૂલનો 
સંદેશ બતાવશે 

5.3 Document Search(દસ્તાવેજ શોધ): 

વપરાશકતાર્ ફાઇલ નેિવગેશન િવસ્તારમાં દસ્તાવેજ શોધ િવકલ્પ દ્વારા IWDMS 2.0િસસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા દસ્તાવેજો શોધી શકે 
છે. 

વપરાશકતાર્ સ્�ીન પર ઉપલબ્ધ કે્ષ�ોમાં શોધ માપદંડ ભરી શકે છે અને દસ્તાવેજો શોધવા માટે ‘શોધ’ પર િક્લક કરી શકે છે. 

‘શોધ’ બટનનાં િક્લક પર શોધાયેલ દસ્તાવેજ સ્�ીન ઉપર દેખાશે. 

 

Click here 

 Enter Data 
Click here 
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5.4 File Linking(ફાઇલ �લં�કંગ): 

વપરાશકતાર્ નીચે બતાવ્યા �માણે સંદભર્ ફાઇલને મુખ્ય ફાઇલ સાથે �લંક કરી શકે છે. 

 
 

ન�ધ:વપરાશકતાર્ ફક્ત તે સંદભર્ ફાઇલને �લંક કરી શકે છે જે વપરાશકતાર્ ઇનબૉક્સ અથવા િનિષ્�ય ફાઇલોમાં ઉપલબ્ધ છે. વપરાશકતાર્ મહ�મ 
5 સંદભર્ ફાઇલોને મુખ્ય ફાઇલ સાથે �લંક કરી શકે છે.સંદભર્ ફાઇલને મુખ્ય ફાઇલ સાથે �લંક કરવા વપરાશકતાર્એ �લંક ફાઇલો પર િક્લક કરવું 
આવશ્યક છે. એક નવી �વંડો િવિવધ શોધ માપદંડવાળી સંદભર્ ફાઇલને શોધવા માટે ખુલી જશે. 

Click here 

Click here 
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વપરાશકતાર્ કોઈપણ  ફાઇલ પસંદ કરી શકે છે અને પૂણર્ પર િક્લક કરી શકો છો. �લંક્ડ ફાઇલો ના સાથે �શ્યક્ષમ હશે. નીચે બતાવ્યા �માણે શીષર્ક 
પટ્ટી પર કડી થયેલ ફાઇલોની િલસ્ટ દેખાશે. 

 
 

 

વપરાશકતાર્ ફક્ત '�લંક કાઢી નાંખો' બટન પર િક્લક કરીને સંદભર્ ફાઇલ ફોમર્ મુખ્ય ફાઇલને અન�લંક કરી શકે છે. 

 
 

Click here  

Click here 

Click here  
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�લંક્ડ ફાઇલો પર િક્લક કરવા પર વપરાશકતાર્ �લંક્ડ ફાઇલ / ફાઇલોની િવગતો જોઈ શકશે. �લંક્ડ કરેલી ફાઇલ ફક્ત વાંચવા માટેનાં મોડમાં 
ખોલવામાં આવશે.ઉપરાંત સંદ�ભર્ત ફાઇલોની ફાઇલ મૂવમેન્ટ િસ્લપ જોવા માટે  મૂવમેન્ટ િસ્લપ પર િક્લક કરી શકે છે.ઉપરાંત તેની / તેણીની 
પોતાની ન�ધ અને મુખ્ય અથવા �લંક્ડ ફાઇલ દસ્તાવેજોને હાયપર�લંક કરો.ક્લીક એડેડ હાઇપર�લંક યુઝર હાયપર�લંક ડોક્યુમેન્ટને અલગ �વંડોમાં 
જોઈ શકે છે. ફોરવડર્ યુઝરની િક્લક પર ફાઇલને સામાન્ય ફાઇલ ���યા તરીકે ફોરવડર્ કરી શકાય છે. 

ન�ધ: 

• જ્યાં સુધી સંદ�ભર્ત ફાઇલ �લંક્ડ થાય ત્યાં સુધી િસસ્ટમ પૂણર્ ફાઇલને મંજૂરી આપી શકતી નથી. 

• �લંક્ડ ફાઇલોને તે જ વપરાશકતાર્ દ્વારા કાઢી  શકાય છે જેમણે ફાઇલોને �લંક કરી છે.. 

• �લંક્ડ ફાઇલો ફક્ત વાંચવા માટેનાં મોડમાં ખસે છે. 

• �લંક્ડ ફાઇલો વપરાશકતાર્ના ઇનબોક્સમાં રહે છે. 

• વપરાશકતાર્ �લંક્ડ ફાઇલ પર કોઈ ��યા કરી શકશે નહ� કારણ કે ફક્ત વાંચવા માટેનાં મોડમાં જ  છે. 

 

6. Special Functionality(િવશેષ કાયર્ક્ષમતા) 
 

6.1 MIS Reports(એમ આઈ એસ એહવાલ) 

6.1.1 Docket Sheet(ડોકટેશીટ) 

આ અહેવાલનો ઉપયોગ કરીને વપરાશકતાર્ પે�ન્ડંગ અને પૂણર્ થયેલ ઇ-ફાઇલ અને તેને સ�પેલ ઇ-ટ ટપાલ િસ્થિત ચકાસી શકશે. 

શોધ માપદંડ: 

અિનચ્છનીય રેકોડ્સર્ને �ફલ્ટર કરવા માટે વપરાશકતાર્ ડોકેટ શીટ શોધ માપદંડ ભરી શકે છે અને નીચે અહેવાલ પેદા કરવા સબિમટ પર િક્લક કરી 
શકે છે.. 

 

શોધ પ�રણામ: 

Click here 

Click here 
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6.1.2 Pending Report (બાકીઅહવેાલ)  

વપરાશકતાર્ કોઈપણ બાકી ઇ-ફાઇલ અને ઇ-ટપાલની િસ્થિત ચકાસી શકે છે. 

શોધ માપદંડ: 

 

 

 

 

 

 

Click here 
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શોધ પ�રણામ: 
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6.1.3 Completed Report(પણૂર્અહવેાલ) 

વપરાશકતાર્ કોઈપણ પૂણર્ કરેલી ઇ-ફાઇલ અથવા ઇ-ટપાલની િસ્થિત ચકાસી શકે છે. 

શોધ માપદંડ: 

 

શોધ પ�રણામ: 

Click here 
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6.1.4 Aging Report(વદૃ્ધઅહવેાલ) 

વપરાશકતાર્ કોઈપણ બાકી / પૂણર્ / ઈ-ફાઇલ અથવા ઇ-ટપાલની િસ્થિત ચકાસી શકે છે.. 

શોધ માપદંડ: 

 

 

શોધ પ�રણામ: 

Click here 
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6.2 Email/SMS(ઇમેઇલઅનેએસ.એમ.એસ) 

e-tappal Section(ઇ-ટપાલ િવભાગ): 
 
એસએમએસ અને ઇમેઇલ િવકલ્પ વપરાશકતાર્ સ્તરે �પરેખાં�કત થવો જોઈએ, જ્યાં લોગીન  થયેલ વપરાશકતાર્ પાસે વપરાશકતાર્ પસંદગી 
દ્વારા એસએમએસ / ઇ-મેઇલ સૂચના પસંદ કરવાનો કે નહ� કરવાનો િવકલ્પ છે. આ ફક્ત િસસ્ટમમાં ગુપ્ત / ખૂબ જ જ�ટલ / તાત્કાિલક ઇ-
ટપાલ માટે લાગુ થશે . એસએમએસ / ઇ-મેલ સૂચનાઓની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
વ્યિક્તની ઇમેઇલ્સ અને ફોન નંબર પર નીચેની િવગતો શેર કરવામાં આવશે: 
 

For confidential e-tappal(ગપુ્ત ઇ-ટપાલ માટ)ે : 

SMS template 
Work-step To Template 

ગુપ્ત કેટેગરી હોય ત્યારે ઇ-ટપાલ 
સ�પવું / ફોરવડર્ કરવુ ં

Concern User Respected Sir/Madam, 
The following Confidential e-tappal has been registered 
and assigned to you: 
Confidential e-tappal Information: 
Confidential e-tappal Number: …................. 
Subject: ………………………… 
Registration Date: dd-mm-yyyy 
Registered By: ………………… 

 
 

Mail template 
Work step To Mail Body Mail Subject 

ગુપ્ત કેટેગરી હોય ત્યારે ઇ-
ટપાલ સ�પવું / ફોરવડર્ કરવું 

Concern 
User 

Respected Sir/Madam, 
The following 
Confidential e-tappal 
has been registered 
and assigned to you: 
Confidential e-tappal 
Information: 
Confidential e-tappal 
Number: …................. 
Subject: 
………………………… 
Registration Date: dd-
mm-yyyy 
Registered By: 
………………… 
 

Assigned Confidential e-tappal 
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For Immediate/Very Urgent e-tappal: 
SMS template 

Work-step To Template 

તાત્કાિલક / ખૂબ અરજન્ટ કેટેગરી 
હોય ત્યારે ઇ-ટપાલ સ�પવું / ફોરવડર્ 
કરવુ ં

Concern User Respected Sir/Madam, 
The following e-tappal has been registered and assigned 
to you: 
e-tappal Information: 
e-tappal Number: …................. 
Subject: ………………………… 
Registration Date: dd-mm-yyyy 
Registered By: ………………… 

 
 

Mail template 
Work step To Mail Body Mail Subject 

તાત્કાિલક / ખૂબ અરજન્ટ 
કેટેગરી હોય ત્યારે ઇ-ટપાલ 
સ�પવું / ફોરવડર્ કરવુ ં

Concern 
User 

Respected Sir/Madam, 
The following e-tappal 
has been registered 
and assigned to you: 
e-tappal Information: 
e-tappal Number: 
…................. 
Subject: 
………………………… 
Registration Date: dd-
mm-yyyy 
Registered By: 
………………… 
 

Assigned e-tappal 

 

File Section(ફાઇલ િવભાગ): 
For Immediate/Very Urgent e-file(તાત્કાિલક / ખબૂ અરજન્ટ ઇ-ફાઇલ માટ)ે: 

Mail and SMS template 
Work-step To Template 

ઈ ફાઇલ બનાવટ Concern User Respected Sir/Madam, 
The following e-file has been created and assigned to you: 
e-file Information: 
e-file Number: …................ 
Subject: ……………………. 
Creation Date: dd-mm-yyyy 
Created By: ………………. 
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ઇ-ફાઇલ મૂવમેન્ટ Concern User Respected Sir/Madam, 
The following e-file has been approved by you: 
e-file Information: 
e-file Number: …................. 
Subject: ……………………. 
Approval Date: dd-mm-yyyy 
Approved By: ………………… 

 
Mail template 

Work step To Mail Body Mail Subject 
ઈ ફાઇલ બનાવટ Concern 

User 
Respected Sir/Madam, 
The following e-file has been created 
and assigned to you: 
e-file Information: 
e-file Number: …................ 
Subject: ……………………. 
Creation Date: dd-mm-yyyy 
Created By: ………………. 
 

Assigned e-file 

ઇ-ફાઇલ મૂવમેન્ટ  Respected Sir/Madam, 
The following e-file has been approved 
by you: 
e-file Information: 
e-file Number: …................. 
Subject: ……………………. 
Approval Date: dd-mm-yyyy 
Approved By: ………………… 
 

Approved e-file 
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7. Master Admin Configuration(માસ્ટર એડમીન 
કોિન્ફગ્યુરેશન): 

 

નીચે આપેલા માસ્ટર એડિમનની સૂિચ આપવામાં આવી છે, જેમાં િવગતોઅપડેટ કરવાના અિધકાર ફક્ત પસંદ કરેલા અિધકૃત વપરાશકતાર્ઓને 
પૂરા પાડવામાં આવશે.     
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7.1 Transfer Module(�ાન્સફરમોડ્યલુ): 

જ્યારે વપરાશકતાર્ જ�રી હોય ત્યારે ઇનબૉક્સ  આઇટમ્સ અન્ય વપરાશકતાર્ઓન ેસ્થાનાંત�રત કરી શક ેછે, જ્યારે વપરાશકતાર્  

ઉપલબ્ધ ન હોય અને બી� વપરાશકતાર્ને કામની આઇટમ્સ સ્થાનાંત�રત કરવાની જ�ર હોય ત્યારે આ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરી  

શકાય છે. 

 

 

7.2 HOD Mapping(એચઓડીમે�પંગ): 

એડિમન વપરાશકતાર્ આ મોડ્યુલ સાથે િવભાગોમાં એચઓડીઅનેપેટIિવભાગ ઉમેરો કરી શકે છે 

 

 

Enter here 

Click here 
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7.3 Update User (વપરાશકતાર્ને અપડેટ કરો): 

એકવાર સ્થાિનક સંચાલન વપરાશકતાર્ની �ોફાઇલની િવગતો (િવભાગ, ઓ�ફસ, િવભાગ અને વપરાશકતાર્ માટે હો�ો અપડેટ 
કરીને), તે જ IWDMS 2.0 િસસ્ટમમાં પસંદ કરેલા �ોફાઇલ િવકલ્પમાં જોઈ શકાય છે. વપરાશકતાર્ને તેની / તેણીની �ોફાઇલ 
પસંદ કરવા માટે ડેશબોડર્માંથી ‘પસંદ કરો �ોફાઇલ’ �લંક પર િક્લક કરવું પડશે. 

‘પસંદ કરો �ોફાઇલ’ બટનનાં િક્લક પર, િસસ્ટમ પસંદ કરેલું �ોફાઇલ પેજ ખુલશે જ્યાંથી વપરાશકતાર્ તેની �ોફાઇલ પસંદ કરી 
શકે છે. �ોફાઇલની પસંદગી પછી ‘અપડેટ’ બટન પર િક્લક કરો અને તે જ �ોફાઇલ ઓ�ફસ િસસ્ટમના વધુ વપરાશકતાર્ માટ ે
િસસ્ટમમાં અપડેટ કરવામાં આવશે 

'અપડેટ’ બટનનાં િક્લક પર, વપરાશકતાર્ની �ોફાઇલ િસસ્ટમમાં અપડેટ થશે અને ડેશબોડર્ના ઉપરના મોટા ભાગના િવન્ડોપર જોઇ 
શકાયછે. 

 

 

 

 

 

 

 

Click here
  

Click here 
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7.4 Master Conversion(માસ્ટર�પાંતર): 

'માસ્ટર �પાંતર' પસંદ કરવા પર, એડિમન વપરાશકતાર્ િસસ્ટમમાં ઉપલબ્ધ તમામ માસ્ટર ડેટાને સંપા�દત કરી અને અપડેટ કરી શકે 
છે. 

 

7.5 Add Subject Master(માસ્ટરિવષયઉમેરો): 

એડમીન 'િવષય ઉમેરો ' પર િક્લક કરી ને મોડ્યૂલ અનુસાર િવષય ઉમેરી શકે છે . 

 

 
 
 
 

Click here 

Click here 

Click here 

Click here 
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7.6 Subject Mapping(િવષયમે�પંગ): 

િવષય મે�પંગ પર િક્લક કરી ને નવી િવન્ડો માં િવભાગ મોડ્યૂલ અને વપરાશકતાર્ સાથે િવષય નંુ મે�પંગ કરી શકાય છે. 

 

 

7.7 Add Department(િવભાગઉમેરો): 

િવભાગ મે�પંગ એડિમન વપરાશકતાર્ને પસંદ કરવા પર ફોમર્માં િવભાગ સંબંિધત માિહતી ઉમેરી શકે છે 

 

 

Click here 

Click here 

Click here 

Click here 
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7.8 Add Designation(હો�ોઉમેરો): 

હો�ો ઉમેરો સ્�ીન ધ્વરા એડમીન વપરાશકતાર્ હો�ો ઉમેરી શકે છે.. 

 
 

7.9 Module Mapping(મોડ્યુલ મે�પગં): 

મોડ્યુલ મે�પંગ િસલેક્ટ પર એડિમન વપરાશકતાર્ માટે મોડ્યુલને સ��ય કરી શકે છે.. 

 
 

 

 

  

 

Click here 

Click here 

Click here 

Click here 

Click here 
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