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आपल्याला ज्या महिन्याच्या कामकाजाची पुष्ठी देण्याची आिे तो महिना ननवडाावडा.

आपली CSC कें द्रामधील उपस्थिती पािण्यासाठी येिे स्ललक करा.

आपल्या हदलेल्या सुववडधाांची यादी पािण्यासाठी येिे स्ललक करा.

आपण केलेल्या कामकाजाची पुष्ठी देण्यासाठी येथे क्ललक करा.



G2G NIC Services List

ननवडालेल्या महिन्या मध्ये आपण हदलेल्या सवुवडधाची सांख्या हदसेल.

ग्रामसेवडकाांनी तमु्िाला सांबांधधत रस्जथटर उपलब्ध करून हदलेले असेल तर yes SELECT करा, नसेल तर No SELECT करा .

क्रमाांक 2 मधील no स्ललक केले असल्यास remark select करावडा.

सांबांधधत सवुवडधा आपण ग्रामथिाांच्या मागणीनसुार परुवडल्या असल्याची माहिती द्यावडी. 
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माहिती जतन करण्यासाठी येते स्ललक करा.

5

मागील स्क्रीन वरील र. 2 वरील क्ललक केल्या नंतरआपल्या समोर खालील स्क्रीन उपलब्ध होईल.
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माहिती जतन करण्यासाठी येते स्ललक करा.

ननवडालेल्या माहिती मध्ये आपण हदलेल्या सुववडधाची सांख्या हदसेल.

ग्रामसेवडकाांनी तुम्िाला सांबांधधत रस्जथटर उपलब्ध करून हदलेले असेल तर YES SELECT करा, नसेल तर NO SELECT करा .

क्रमाांक 2 मधील NO SELECT केले असल्यास REMARK SELECT करावडा.

सांबांधधत सुववडधा आपण ग्रामथिाांच्या मागणीनुसार पुरवडल्या असल्याची माहिती द्यावडी. 

G2G eGram Soft Services

पान र. 1 वरील रमांक ३ वरती क्ललककेल्या नंतरआपल्या समोर खालील screen open होईल.
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G2G Services

ननवडालेल्या माहिती मध्ये आपण हदलेल्या सुववडधाची सांख्या हदसेल.

ग्रामसेवडकाांनी तुम्िाला सांबांधधत रस्जथटर उपलब्ध करून हदलेले असेल तर Yes Select करा, नसेल तर No Select करा .

क्रमाांक 2 मधील No Select केले असल्यास Remark Select करावडा.

सांबांधधत सुववडधा आपण ग्रामथिाांच्या मागणीनुसार पुरवडल्या असल्याची माहिती द्यावडी. 

आपण हदलेली सुववडधा कायद्यानुसार योग्य आिे की नािी ते ननवडाावेड.
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माहिती जतनकरण्यासाठी येते स्ललक करा.
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पान र. 1 वरील र 4 वरती क्ललक केल्यानंतरआपल्या समोर खालील screen open होईल.
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ज्या महिन्याच्या देयकाबाबत आपल्याला तक्रार करण्याची असेल तो महिना ननवडाावडा.

आपण केलेल्या तक्रारीचे माननीय गटववडकास अधधकारी याांनी ननवडारण केल्यास हिरवडा रांग हदसेल अिवडा लाल रांग हदसेल.

Appeal Confirmation Step-I
ग्रामसेवकांनी देयक प्रमाणणत केल्यानंतर 5 ददवसामधे आपण तरार नोंदवू शकता.  मसेवकांनी प्रमाणणत केलेल्या देयाका बद्दलआपल्याला तरार करण्याची
असल्यासआपणखालीलआवश्यक मादहती भरून तरार दाखल करू शकता.



ग्रामसेवडकाांनी प्रमाणणत केलेली देयक रलकम आणण ननयोस्जत देयक रलकम हदसेल.

आपल्याला तक्रार नोंदवडायची असेलेस YES पयााय ननवडाून आपल्या तक्रारीबाबत माहिती मोजलया शब्दात द्यावडी (जाथतीत जाथत २०० अक्षर).
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माहिती जतन करण्यासाठी येते स्ललक करा.

Appeal Confirmation Step-II
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ASSKC-KC My Payment

सांबांधधत महिन्याचे माससक मानधनआपल्याला समळालेले असलेससदर चेकबॉलस check करावडआणण comment देवडनू submit button 

वडर स्ललक करावेड. 

CSC-SPV आणण Bank ने हदलेले remark आपल्याला हदसतील.

जरआपणसांबांधधत महिन्याचा देयकाबाबत तक्रार नोंद केली असेल तर सदर तक्रारीची माहिती हदसेल.

आपण केलेली तक्रार रद्द करणेची असलेस Cancel button वडर स्ललक करा. 
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आपल्या माससक मानधनाचा अहवाल खालील प्रमाणे ददसेल 



GS Login



आपणास डास्जटल साक्षाांकन वडापरावडयाचे असल्यास DSC Login िा पयााय ननवडाावडा.



https://mh.gov2egov.com साईटचे आपले यजुरचे नांव टाईप करून Next वरती क्ललक करा.
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https://mh.gov2egov.com साईटचे आपले युजरचे नाांवड टाईप करून Next वडरती स्ललक करा.

Next वडरती स्ललक केल्यानांतर आपल्यासमोर Certificate List ओपन िोईल.सदर List मधील Certificate 
ननवडाून OK वडरती स्ललक करा.
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https://mh.gov2egov.com/
https://mh.gov2egov.com/


https://mh.gov2egov.com साईटचाआपला पासवर्ड टाईप करून Login वरती क्ललक करा.

https://mh.gov2egov.com/


ज्या महिन्याच्या देयकावडराती confirmation देणेच आिे तो महिना ननवडाावडा.

कें द्रचालकाने केलेल्या कामकाजाची पाताळनी करण्यासाठी येिे स्ललक करा.

कें द्राचालाकाने केलेल्या कामकाजाची आकावेडारी हदसेल.

कें द्राचालाकाची उपस्थिती पाताळण्यासाठी येिे स्ललक करा.
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Gs - Invoice Confirmation Step-I
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कें द्राचालाकाने हदलेल्या सुववडधाांची सांख्या हदसेल.

कें द्राचालाकाने त्याच्या कामकाजासांदर्ाात हदलेली माहिती उपलब्ध िोईल.

आपणकें द्राचालाकाला कामकाजासाठी सांबांधधत register पुरववडले आिेत कक नािी ह्याबाबत पुष्ठी देणे.

क्रमाांक ३ मधील no असेल तर योग्य पयााय ननवडाावडा.

गरजेनुसार सांबांधधत सेवडा कें द्राचालाकाने पुरवडलीआिे कक नािी ते select करणे.
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माहिती जतनकरण्यासाठी येते स्ललककरा.

NIC -Services Confirmation

Gs –Invoice Confirmation-1 वरील रमांक २ वरती क्ललक केल्यावर आपल्यासमोर खालील स्क्रीनओपन होइल.
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कें द्राचालाकाने हदलेल्या सुववडधाांची सांख्या हदसेल.

कें द्राचालाकाने त्याच्या कामकाजासांदर्ाात हदलेली माहिती उपलब्ध िोईल.

आपणकें द्राचालाकाला कामकाजासाठी सांबांधधत register पुरववडले आिेत कक नािी ह्याबाबत पुष्ठी देणे.

क्रमाांक ३ मधील no असेल तर योग्य पयााय ननवडाावडा.

गरजेनुसार सांबांधधत सेवडा कें द्राचालाकाने पुरवडलीआिे कक नािी ते select करणे.

माहिती जतनकरण्यासाठी येते स्ललककरा.
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G2G  eGram Soft  Services

Gs –Invoice Confirmation-1 वरील रमांक 3 वरती क्ललक केल्यावर आपल्यासमोर खालील स्क्रीनओपन होइल.
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कें द्राचालाकाने हदलेल्या सुववडधाांची सांख्या हदसेल.

आपण कें द्राचालाकाला कामकाजासाठी सांबांधधत register पुरववडले आिेत कक नािी ह्याबाबत पुष्ठी देणे.

क्रमाांक ३ मधील no असेल तर योग्य पयााय ननवडाावडा.

गरजेनुसार सांबांधधत सेवडा कें द्राचालाकाने पुरवडली आिे कक नािी ते select करणे.

आपण हदलेली सुववडधा कायद्यानुसार योग्य आिे की नािी ते ननवडाावडे.
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कें द्राचालाकाने त्याच्या कामकाजासांदर्ाात हदलेली माहिती उपलब्ध िोईल.

माहिती जतनकरण्यासाठी येते स्ललककरा.

G2G(1-19) Services

Gs –Invoice Confirmation-1 वरील रमांक 4 वरती क्ललक केल्यावर आपल्यासमोर खालील स्क्रीनओपन होइल.
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H/W सांदर्ाातील तक्रार ननवडारणाचा तपशील. आपल्या ग्रामपांचायतीच्या कें द्रामधील H/W सांदर्ाातील
तक्रारीचे ननवडारण झाले नसल्यास सदरील check box uncheck करा

Training सांदर्ाातील माहिती. Stationary उपलब्धतेची माहिती

आपण ननवडालेल्या yes/no पयाायानसुार देयकमधनू िोणाऱ्या कपातीची टलकेवडारी हदसेल

आपण केलेल्या कपातीनांतर देयक रलकम हदसेल. 

12: दयेक प्रमाणणत करणेसाठी येिे स्ललक करा 13: दयेक प्रमाणणतआपल्याला remark देनेचा असल्यास येिे type करा
14: देयक ााउनलोा करण्यासाठी येिे स्ललक करा 15: दयेक प्रमाणणत माहिती जतन करण्यासाठी येिे स्ललक करा
16: कें द्र चालकाच्या कामकाजाच्या पत्रावडारती digital sign apply करण्यासाठी येिे स्ललक करा
17: कें द्र चालकाच्या कामकाजाच्या पत्रावडारती सिी करून upload करण्यासाठी येिे स्ललक करा
18: bank RTGS from download करण्यासाठी येिे स्ललक करा

GS Invoice Confirmation Step-II



Invoices confirm करण्यापवूडी सदर चकेबॉलस वडर स्ललककरा. 

Invoice confirm करण्यासाठी येिे स्ललककरा.

Task confirm पत्रावडरती digital sign apply करण्यासाठी येिे स्ललककरा.
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1

2 3 4 5 देयक ााऊनलोा करण्यासाठी येिे
स्ललक करा

Bank RTGS form ााऊनलोा करण्यासाठी येिे स्ललक करा.

Task confirm letter वडरती सिी करून अपलोा करण्यासाठी येिे स्ललककरा.3

GS Invoice Confirmation Step-III



Apply Digital Signature

Digital Signature Apply करण्यासाठी Apply Digital Signature वडरती स्ललक करा.
Apply Digital Signature वडरती स्ललक केल्यानांतर आपल्यासमोर Certificate List ओपन िोईल.सदर List 
मधील Certificate ननवडाून OK वडरती स्ललक करा.
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1

डर्क्जटल साक्ांकन यशस्क्वीतरीत्या झाल्यानंतर आपल्यासमोर खालीलप्रमाणे स्क्रीन ओपन होईल.



आपल्याला ज्या बँकेचा RTGS form download करण्याचा आिे त्या बँकेच्या
नावडासमोरील download button वडर स्ललककरा

1

Apply Digital Signature

GS Invoice Confirmation-iii वरील रमांक 5 वरती क्ललक केल्यावर आपल्यासमोर खालील स्क्रीनओपन होइल.
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BDO Login
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आपल्या तालुलयामधील ASSK center, तक्रार केलेल्या सेंटरची सांख्या आणण पेंडा ांग count ची सांख्या दशाववडण्यात आली आिे.

आपणास ताक्ररीचे ननवडारण करण्यासाठी ग्रामापांचायतीच्या नावडावडरती right click करावडे .

1

Apply Digital Signature

आ. स. से. कें द्र चालकांनी सादर केलेल्या तरारीची यादी आपल्याला खालील प्रमाणे ददसेल.



सांबांधीत ग्रामपांचायती मधील आ. स. से. कें द्राचालकाची उपस्थिती वड कामकाज दशाववडण्यात आलेले आिे.

सांबांधीत ग्रामपांचायत मधीलआ. स. से. कें द्राचालकाची उपस्थिती वड कामकाज दशाववडण्यात आलेले आिे .

सांबांधधत ग्रामपांचायतीच्या ग्रामसेवडकाांनी देयक प्रमाणणत केलेली माहिती दशावडण्यात आलेली आिे.

सांबांधधत कें द्रचालकाच्या तक्रारी बाबत आपल्या प्रनतकक्रया नोंदवडाव्यात.
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Invoice Hearing Information Step-I



तक्रार ननवडारण माहिती जतन करण्यासाठी येिे स्ललक करा.

पुढील ग्रा. पांची तक्रार ननवडारण करण्यासाठी येिे स्ललक करा.
मागील ग्रा. पांची तक्रार ननवडारणकरण्यासाठी येिे स्ललक करा.
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Invoice Hearing Information Step-lI



सदरची माहिती excel format मध्ये िवडी असल्यास येिे स्ललककरा .

सांबांधधत ग्रामपांचायतीचे देयक ााऊनलोा करण्यासाठी येिे स्ललक करा.
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BDO-Invoice Confirmation Dashboard



धन्यवाद...


