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प्रशिक्षण 



Digital Signature | डिजीटलस्वाक्षरी म्हणजे काय?

• एखाद्या व्यक्तीच्या हस्तडलखखत स्वाक्षरीच इलेक्ट्र ॉडिक रुप अर्ाात डिजीटल डिगे्नचर

(Digital signature) म्हणजेच िही आहे. कागदपते्र प्रमाडणत करण्यािाठी या

स्वाक्षरीचा वापर केला जाऊ शकतो. ही डिजीटल प्रमाणपत्र प्रमाणि प्राडिकरणाचे
डियंत्रक (Controller of Certifying Authority) मार्ा त प्रमाडणत प्राडिकरण मंजूर

जारी करते. हे डिजीटल प्रमाणपत्र USB टोकिस्वरुपात अिते. तिेच एकअर्वा दोि
वर्ाािाठी वैिता अिते. मुदत िंपल्यािंतर प्रमाणपत्राचे िूतिीकरणकरावे लागते.



Digital Signature चा वापर किासाठी करतात ?

• डिशजटल स्वाक्षरी टेक्नॉलॉजीचा वापर ऑडिस, कार्यालर्यीन कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात
केला जातो. Documentation, Presentation, Data storage र्यासंदर्भातील कार्यय देखील
डिजीटलच्या माध्यमातून केले जात.े 

• आपल्या कार्यालर्यामध्ये मुख्यतः
• E-TENDER प्रक्रीरे्य कररता
• E-OFFICE सेवे कररता
• Authorized signatory sign certain documents digitally. 

( अधिकृतरीत्या कागदपत्रे प्रमाणणत करणे )



Digital Signature वापरापूवी आपल्या संगणक / laptop मध्ये
कोणते software असणे गरजेचे आहे?

• Digital Signature वापरापूवी DSC TOKEN चे Driver आपल्या संगणकात Install असणे
गरजेचे आहे.

• Acrobat Reader DC  हे software install करणे गरजेचे आहे. 



Digital Signature  Software Installation Process

• DSC प्राप्त झाल्यानंतर ते प्रथम संगणकाच्या USB Port ला जोडण्यात यावे.
• DSC चे Driver install करण्याकररता HyperPKI_ePass2003_Setup.exe वर क्लिककरून
ते install करून घ्यावे. 



• Driver install करून झाल्यानंतर ePass2003 Certificate register is ready असा मेसेज
स्क्रीनवर दिसेल. 



• विय िॉक्युमेंट असल्यास ते प्रथम PDF मध्ये सेव्ह करून घ्यावे.

• ज्या DOCUMENT मध्ये
Digital Signature वापरार्यची आहे ते
document ( in PDF format )
Acrobat Reader DC मध्ये उघिावे.



• Tools र्या पर्यार्यावर क्लिक करावे.
• त्यांनतर Certificate र्या पर्यार्यावर क्लिक करावे.



• त्ांितर Digitally Sign या पयाायावर खिककरावे.



• ज्या ठठकाणी आपणास Signature हवी आहे त्या उचचत ठठकाणी आर्यताकृती आकार तर्यार
करावा ( Drag करावे ).

DRAG



• पुढे CONTINUE पर्यार्यावर क्लिक करावे.



• पुढे SIGN पर्यार्यावर क्लिक करावे.



• Enter USER PIN आणण Login पर्यार्यावर क्लिक करावे.
•



• त्ांितरआपली डिडजटलस्वाक्षरी डिमााण होते.



• USER PIN बदलण्याकररता खालील पयाायवर खिक करावे.



िन्यवाद


