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• लॉिगन कर यासाठी क  चालक अथवा ामसेवक यापैक  वापरक याचे युजर व पासवड न द क न लॉगीन करावे.
• थमतः नाग रकांचा अज न द कर यासाठी क चालकाचे लॉगीन वापरले जावे. 
• क ाचालकाने, नाग रकां या केले या अज न दी मािणत कर यासाठी ामसेवकाचे लॉगीन वापरले जावे.

ई ामसॉ ट म ये लॉिगन करणे



• लॉिगन के यानंतर ामपंचायत म ये होणा या कामकाजांची न दी  पूण कर यासाठी यािठकाणी वेगवेग या 
Menu उपल ध कर यात आलेले आहे.

• नाग रकांना आव यक असणारे दाखले हे नागरी सेवा या पयाय म ये उपल ध क न दे यात आलेले आहे.

लॉगीन के यानंतर िदसणारे Home Page 



नागरी सेवा मधील पुढील दाख यां या न दी, क  चालक क  शकतो या अजाची पडताळणी ामसेवक 
वता या लॉगीन मधून कर याची िकया पुढील माणे आहे.....

1. मालम ा आकारणी माणप
2. रिहवाशी माणप
3. िवजे या जोडणीसाठी ना हरकत माणप  
4. ना देय माणप
5. शौचालय दाखला
6. बांधकामासाठी अनुमती माणप
7. ज म/मृ यू   न द अनुपल धता माणप
8. कोण याही योजनेचा फायदा घेत या नस याच माणप
9. िववाह न दणीचे माणप
10. दा र  रेषेखालील माणप  
11. नोकरी व यवसायासाठी ना हरकत माणप
12. हयातीचा दाखला
13. िनराधार योजनेचा वयाचा दाखला
14. वतणुक चा दाखला
15. नळजोडणीसाठी  अनुमती माणप
16. बेरोजगार माणप
17. मालम ा फेरफार माणप

eGramsoft मधील उपल ध दाखले



नागरी सेवा(Citizen Services)

• थमतहा: नाग रकांना आव यक असणा या माणप ासाठी िविहत नमु याची अज क  चालकांनी  वता या 
लॉगीन मधून न द करावा.ती िकया  पुढील माणे आहे........... 

• नागरी सेवा या बटणावर ि लक के यानंतर माणप ासाठी अज असा मेनू  िदसेल याम ये  शासन मािणत उपल ध  दाखल ेिदलेले आहेत. 

• क ाचालकाने न द केले या नाग रकां या अजदारांचे पडताळणी सिहत मािणत कर याची सु िवधा ामसेवक अथवा ामिवकास अिधकारी 

यां या लॉगीन म ये दे यात आलेली आहे.ती िकया पुढील माणे आह.े



• ज म/मृ यू  न द अनुपल धता  अज न दणी कर यासाठी वरील मािहती नुसार यो य ती मािहती न द क न साठवणे वर click करावे.
• मािहती साठवली आहे असा सं देश आ यास ok बटनावर click करावे. 

ज म/मृ यू  न द अनुपल धता माणप   अज न दणी



• साठवलेली मािहती बदल करावयाची अस यास साठवले या मािहतीवर २ वेळेस click करावे. 
• बदल या बटनावर click क न मािहती यो य ती बदल क न पु हा साठवणे करावे .बदललेली मािहती साठवली आहे असा सं देश 

िदसून येईल. 

ज म/मृ यू  न द अनुपल धता अज बदल  करणे.



नागरी सेवा(Citizen Services) मािणत करणे.

• ामसेवका या लॉगीन म ये क ाचालकाने न द केले या नाग रकां या अज न दी “अज मािणकरण” म ये  
मािणत कर याची सुिवधा उपल ध कर यात आलेली आहे.



• ज म/मृ यू  न द अनुपल धता मािणत कर यासाठी अज मािणत या मेनू  म ये अशी window िदसेल. यात जो दाखला मािणत 
करायचा आहे यावर २ वेळेस click करावे व अज मािणत करावा. 

• दाखला सही व रपोट यावर click के यास दाखला िदसेल.   (तो पुढील माणे  आहे)

ज म/मृ यू  न द अनुपल धता(दाखले मािणत करायची यादी)



ज म/मृ यू  न द अनुपल धता दाखला अ या कारे िदसेल. 



• पावती या पयायवर click के यास पुढील माणे पावती िदसेल.

ज म/मृ यू  न द अनुपल धता पावती त



• अज रिज टर कर यासाठी केले या न द वर 2 वेळेस click क न “ दाखला सही व रपोट ” व “ पावती ” काढू शकतात. 
• अ या कारे शासन मािणत इतर eGramsoft  या णालीतील दाखले तु ही काढू शकता.

 

अज रिज टर यादी 



ध यवाद...


