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e ग्रामसॉफ्ट प्रणाली ग्रामपंचायतीच्या दैनंर्दन कामकाजासाठी वापरली जाणारी संर्णक प्रणाली आहे.

यामध्ये ग्रामपंचायती मध्ये वापरले जाणारे सवग नमुने १ ते ३३ (लेखा संर्हता २०११ नुसार ) तसेच रर्जस्टसग,

नार्ररकांसाठी सुर्वधा (प्रमाणपत्र) व ग्रामपंचायती मधील सवगसामान्य सुर्वधा यांची नोंद करणे व त्यानसुार अहवाल

प्राप्त करणे या सुर्वधा देण्यात आलेल्या आहेत. या प्रणालीमधून नोंदणी केलेली मार्हती ऑनलाईन करण्याची सुर्वधा

देण्यात आलेली आहे.

eग्रामसॉफ्ट प्रणाली मधून केलेल्या कामाचा तपशील आपल्या मानधनाच्या Invoice मध्ये र्दसून येतो.

त्या करता eGramsoft Data upload करणे आवश्यक आहे , ती पुढीलप्रमाणे प्रर्कया आहे.

प्रस्तावना



eGramsoft मध्ये संग्राम प्रणालीचा Data रेस्टोअर करणे .

Restore

1 ज्या ग्रामपंचायत मध्ये संग्राम संगणक प्रणालीचा Data Offline मध्ये उपलब्ध आहे त्यामधील जन्म ,मतृ्यू व ममळकत

धारकाची नावे याचा Data eGram मध्ये कसे घ्यावे.?

2 ज्या ग्रामपंचायतचा मध्ये संग्राम संगणक प्रणालीचा Data Offline मध्ये उपलब्ध नाही अशा ग्रामपंचायतचा ASSK KC व

ग्रामसेवक यांच्या ERP लॉगीन मध्ये उपलब्ध केलेला Data कसा रेस्टोअर करावा.?

3 eGramsoft मध्ये Data रेस्टोअर करण्याची प्रमकया पढुीलप्रमाणे आह.े

eGramsoft  Data Restore 

Sangram  

Data                  
eGramSoft



Sangram offline ते eGramsoft offline Data Restore करणे.

ग्रामपंचायतच्या संर्णक वरती संग्रामसॉफ्ट र्ह प्रणाली असेल आर्ण त्या प्रणालीचा Data eGramsoft मध्ये घेत असाल  

तेव्हा र्ह प्रर्कया सुरु होईल.



Sangram offline ते eGramsoft offline Data Restore करणे 

संग्राम मधील Data Restore प्रर्कया पूणग झाल्यानंतर “डेटा संबर्धत  प्रर्कया पूणग झालेली आहे ” असा संदेश र्दसेल.
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Sangram online  ते eGramsoft offline Data  Restore 

करण्याची प्रर्कया पुढीलप्रमाणे 

आपले सरकार 

Data Restore Sangram  

Data  (ERP 

Login मधील )



Sangram online  ते eGramsoft offline  Restore करणे 

ग्रामपंचायत सरं्णक वरती सगं्राम र्ह प्रणाली उपलब्ध नसेल तर सगं्राम मधील Data Restore करण्याची र्ह प्रर्कया अर्नवायग आहे.

ERP मध्ये ASSK-KC व ग्रामसेवक यांच्या लॉगीन मध्ये eGram soft utilities मध्ये ग्रामपंचायतचा OLD Data(Sangram)-

Data File Synchronization मध्ये उपलब्ध करून दणे्यात आलेला आह,े तो Data Download करणे व Restore करणे मह प्रमकया

पढुीलप्रमाणे आह.े

प्रथम Old Data (Sangram)म्हणजेच OLD Data(Sangram)-Data File Synchronization File Download करा. 

1
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1

1 ग्रामपंचायतच्या संगणकावरती ऑफलाईन Sangram संगणक प्रणाली उपलब्ध नसेल तर असा संदशे मदसनू येईल. 

OK वर click करून पढेु जावे. 

eGramsoft प्रणाली  - Data Verification 

ग्रामपंचायतचा संर्णकातील Data(sangram) उपलब्ध आहे की नाही यांची खात्री करते.



Data Restore संदशे 

eGram मध्ये लॉर्ीन झाल्यानंतर असा संदेश आपणास र्दसल्यानंतर उपलब्ध असलेला Data(Sangram n-

online /Offline) Restore करणे आवश्यक असल्यामुळे तो Restore करण्याकरता Yes बटन वर click करून 

पुढीलप्रमाणे  प्रर्िया करावी.

आपण एकवेळतरी सवगरवरील डेटा फाईल रीस्टोअर 

करून घ्यावी  1

1



1

2

1 Data Restore या संदेश वरील Yes या बटन वर Click केल्यानंतर मह Window मदसेल. यामध्ये मदलेल्या मामहतीप्रमाणे सचूनांचे पालन

करावे.

या सचूनांचे योग्य ररत्या पालन केल्यानंतर डेटा रीस्टोअर या बटन वर Click करावे.2

Data Restore कसा करावा



Data Download file select करणे 

Data Download file मनवडून open बटनवर click 

करावे 
1
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Download Select केलेली File डेटा Restore utilities र्नवडल्यास यशस्वीररत्या Restore झालेला सदेंश र्दसून

येईल.

1

1

आपली मामहती यशस्वीररत्या रीस्टोअर ेालेली आहे

Data Download file Restore करणे.



यशस्वीपणे Restore झालेल्या File 

चा Data.स्थावर मालमत्ता मध्ये नवीन 

नाव नोंदणी मध्ये पुढीलप्रमाणे र्दसून 

येतो.

1

2

3

Restore ेालेला Data



यशस्वीपणे Restore झालेल्या File चा Data पंचायत नोंदणी  पुस्तक मध्ये जन्म, मृत्यू नोंदणी मध्ये मार्हती र्दसून येईल.

Restore ेालेला Data पहाणे.



1. ग्रामपंचायत मध्ये Net Connective उपलब्ध आहे त्या eGramsoft Data कसा अपलोड कसा कराव ?

2. ज्या ग्रामपंचायत मध्ये Net Connective उपलब्ध नाही त्यामधील eGramsoft Data कसा अपलोड कसा कराव ?

eGramsoft  Data Upload 

ई-ग्रामसॉफ्ट प्रणाली मधून केलेल्या कामाचा Data upload करणे. पुढीलप्रमाणे प्रर्कया आहे



Net connectivity उपलब्ध असल्यास eGramsoft Data अपलोड करणे.प्रर्कया पुढीलप्रमाणे.............



e ग्रामसॉफ्ट Data upload Synchronized.

ज्या ग्रामपंचायत मध्ये Net Connective उपलब्ध आहे. अशा ग्रामपंचायतचा eGramsoft मधून बाहेर र्नघताना Data 

Upload संदेश देत असतो .तेव्हा OK केल्यास Data Automatic Online Upload होतो. ती प्रर्कया

पुढीलप्रमाणे................!!



Internet समुवधा उपलब्ध असेल तर Yes या बटणवरती Click करावे. त्यानसुार 

Data Upload प्रमकया सरुु  होईल.

Data Upload प्रमकया पणूण ेाल्यानंतर File Uploaded Successfully  असा संदशे दसेेल.

Data Upload प्रमकया चाल ूअसताना  

eGramsoft  मध्ये कामकाज करू

शकता.

e ग्रामसॉफ्ट Data upload  Synchronized.



ज्या ग्रामपंचायत मध्ये Net Connective उपलब्ध नाही. अशा ग्रामपंचायतचा eGramsoft Utility मधून Data Upload  

करू शकतो .ज्या र्ठकाणी Net Connective उपलब्ध आहे अशा र्ठकाणी अत्यंत सुलभ पद्धतीने अपलोड करण्याची सोय 

उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे .  ती प्रर्कया पुढीलप्रमाणे आहे ...................



.XML File तयार करणे.

.xml File तयार  करण्यासाठी ई-ग्रामसॉफ्ट मध्ये मार्हती व मदत या पयागयचा वापर करावा.

.XML file अपलोड करण्यासाठी या option वर click करणे. 



Upload station  .XML File मनवडणे.

XML file तयार ेाल्यानंतर त्या File ची मामहती येथे उपलब्ध होते.

XML file तयार ेाल्यानंतर त्या File ला Pen drive मध्ये पाठवण्यासाठी येथे Click करावे 

टीप :Pen drive संगणकास जोडलेला असावा.



eGram Upload Station Install करण्याकरता Setup ग्रामपंचायत संर्णक मध्ये Copy करणे आवश्यक आहे.

eGram Upload Station Setup Installation process  

Data एन्री केलेला XML file मधील backup upload करण्यासाठी Upload 

Station Utility चा वापर कसा करावा यांची मार्हती पुढीलप्रमाणे.



eGram Upload Station Install  हा Run as administrator ने Install करावे.

Upload station installation.



Upload station install करण्यासाठी Next बटण वरती click करावे. 

Upload station installation 
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Upload station install करण्यासाठी Next बटण वरती click करावे 

Upload station installation 



Upload station installation साठी

I accept  agreement  च्या बॉक्स मधे र्टक केल्यानंतर                      Next बटण वरती click करावे. 

Upload station installation 



Upload station install बटण वरती click करावे. 

Upload station installation 



अश्याप्रकारे Upload station install प्रर्कया सरुु होईल. 

Upload station installation 



Upload station install प्रर्कया संपूणग झाल्यानंतर  Close बटण वरती Click करावे . 

Upload station installation 



Upload station



ज्या ग्रामपंचायतचा  Data Upload करावयाचा आहे त्या  ग्रामपंचायतचा eGramsoft रर्जस्टर करण्याकरता वापरलेली  

ग्रामसेवक User Access key वापरून  Upload Station रर्जस्रेशन पूणग करावे.

Upload station Registration 



रर्जस्रेशन झाल्यावर OK बटणClick करावे.

Upload station Registration 



.xml File मनवडावी.

Upload station

Upload .xml File 

मनवडावी 



Upload .xml File select करून Open बटण click करावे.

1 2

Upload station

1 2      



1
2

Upload station

1 eGram .XML uploaded file वर click केल्यास,

अपलोड करण्याचा तप्सस्गील मदसनू येतो 2



1

2

eGram मध्ये व अपलोड करावयाचा कामकाजची खात्री केल्यास अपलोड बटण वर करावे.

अपलोड File यशस्वीररत्या अपलोड झालेला संदेश र्दसून येईल.

Upload station

1

2



अपलोड File यशस्वीररत्या अपलोड झाल्यानंतर  असा संदेश र्दसून येईल.

Upload station

1

1



धन्यवाद...


