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ई-ग्रामसॉफ्ट प्रणाली ग्रामपंचायिीच्या दैनंस्दन कामकाजासाठी िापरली जाणारी संर्णक प्रणाली आह.े

यामध्ये ग्रामपंचायिी मध्ये िापरले जाणारे सिग नमुने १ िे ३३ (लेखा संस्हिा २०११ नुसार) िसेच रस्जतटसग,

नार्ररकांसाठी सुस्िधा (प्रमाणपत्र) ि ग्रामपंचायिी मधील सिगसामान्य सुस्िधा यांची नोंद करणे ि त्यानुसार अहिाल

प्राप्त करणे या सुस्िधा देण्याि आलेल्या आहेि. या प्रणालीमधून नोंदणी केलेली मास्हिी ऑनलाईन करण्याची सुस्िधा

देण्याि आलेली आहे.

ई-ग्रामसॉफ्ट स्ह प्रणाली ग्रामपंचायिीच्या संर्णक मध्ये Installation करणे ि त्यामध्ये ग्रामसेिक ि

ASSK कें द्र चालक यांचे स्िर्ीष्ट पद्धिीचे रस्जतरेर्न करण्याची प्रस्कया या मास्हिीपुस्तिकेमध्ये देण्याि आलेली आहे.

प्रतिािना

CSC 2.0 (ई-पंचायि प्रकल्प)



ई-ग्रामसॉफ्ट Setup Installation 

1

1 ई-ग्रामसॉफ्ट स्ह संर्णक प्रणाली Install करण्यासाठी  Copy केलेल्या Installer 

िर  डबल Click केले असिा Installation प्रस्कया चालू होईल

ई-ग्रामसॉफ्ट स्ह संर्णक प्रणाली Install करण्यासाठी सिग प्रथम आपल्या संर्णक मध्ये सिग Setup Copy करून ठेिािा



1

1 e Gramsoft installation करि असिाना Microsoft .net Framework 4.0 installer सुरु करण्या 

काररिा िरील Check box ला click करािे.

ई-ग्रामसॉफ्ट Setup Installation 



ई ग्रामसॉफ्ट Local DB Installation 

1

2

3

1

2
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ई-ग्रामसॉफ्ट Local DB Installation करण्यासाठी Next वर Click करावे

त्यानंिर Next  िर Click करािे.

License Agreement Accept करण्यासाठी िरील पयागय(I accept……..)स्निडािा.



ई- ग्रामसॉफ्ट Local DB Installation 

2

1

Install िर Click करािे .

या प्रमाणे Install प्रस्कया सुरु होईल. Installation प्रस्िया पूणग होईपयगि प्रिीक्षा करा.

1

2



1

Local DB Installation प्रस्कया यर्तिीरीत्या पूणग झाल्यानंिर िरीलप्रमाणे संदेर् स्दसेल,प्रस्कया पूणग करण्यासाठी 

Finish बटण िरिी Click करािे.

1

ई- ग्रामसॉफ्ट Local DB Installation 



e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup

1

e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup सुरु करण्यासाठी Next बटणािर click करािे.1



e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup

.Net Framework Setup ची Installation process पूणग होई पयंि प्रस्िक्षा करा

1

1



Finish बटणािर click करािे

1

1

e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup



e ग्रामसॉफ्ट Setup

Next  बटणािर click करािे.

1

1



e ग्रामसॉफ्ट Setup Installation 

e ग्रामसॉफ्ट मध्ये उपलब्ध प्रमाणपत्र

पुढील प्रस्कया करण्यासाठी Install िर click करािे.

1

1

2

2



e ग्रामसॉफ्ट Setup

e ग्रामसॉफ्ट मध्ये उपलब्ध रस्जतटर

License Agreement I Accept करािे 

Next  click करािे.
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e ग्रामसॉफ्ट Typical Setup

eग्रामसॉफ्ट मध्ये उपलब्ध Setup साठी Typical menu िरClick करािे. या प्रणालीसाठी 

आिश्यक असणारे Software Install केले जािाि.  

1

1

आिा आपणास पुढील window मध्ये िीन पयागय स्दसिील

१. Typical   2. Custom  ३. Complete



e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup

e ग्रामसॉफ्ट Setup मध्ये आिश्यक असणारे .net Framework समास्िष्ट करण्याि आलेले आहे त्या 

करिा Extra  Download करायची आिश्यकिा नाही ,स्ह प्रस्कया Automatic आहे त्या करिा,20 

स्मस्नटे अिधी लारू् र्किो िरी संपूणग प्रस्कया पूणग होण्याची प्रस्िक्षा करािी

सिग setup पूणग झाल्याची खात्री झाल्यानंिर Next िर click करािे

1
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2
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1

Next िर click करािे.1

e ग्रामसॉफ्ट .Net Framework Setup



1

संपूणग Setup complete झाल्यानंिर Finish  click करािे.1

e ग्रामसॉफ्ट Wizard Setup



e ग्रामसॉफ्ट Setup Installation 

e ग्रामसॉफ्ट Installation First Screen  मध्ये उपलब्ध इिर सुस्िधा

1

1



e ग्रामसॉफ्ट Setup

.Net framework  4 ग्रा.प उपलब्ध असल्यािर स्ह Window Close करािी.1

1



e ग्रामसॉफ्ट Setup

e ग्रामसॉफ्ट संपूणग झाल्यानंिर  Finish Click करािे ि पुढील प्रस्कया करािी.

1

1



Installation Wizard Setup complete झाल्यानंिर 

Restart Now हा  पयागय स्निडणे ि आपला संर्णक Restart करािा

1

1

e ग्रामसॉफ्ट Setup



User Permission’s

जर आपला संर्णक windows (X64 bit) System असेल िर त्या संर्णकािील c Drive 

मधील program file (x86) आस्ण जर आपला संर्णक Windows (X32 bit) System 

असेलिर program file हा फोल्डर ओपन करािा ि त्यामधील eGramsoft या फोल्डर िर 

Right click करािे ि Properties हा पयागय स्निडून घ्यािा.

1

1

अ) Windows (x64 bit) system >> MY Computer  >>  Program file (x86)  >> eGramsoft

ब) Windows (x32 bit) system >> MY Computer  >>  Program file >> eGramsoft



Right Click -

>Properties

1

A1Image No

eGramsoft या फोल्डर िर Right click करािे ि Properties हा पयागय स्निडून घ्यािा.1

User Permission’s

A2Image No



1

2

3
4

5

आता properties windows मध्ये Security या tab वर क्लिक करावे

पढुीि window मध्ये तुम्हािा सवव user ची यादी क्दसेि त्यामधीि Computer चा user select करावा.

त्यानंतर Edit या बटनवर क्लिक करावे. 

त्या user िा permission देण्यासाठी permission for User या राखण्यातीिसवव पयावय समोरीि allow खािीिFull 

Control या Check Box वर क्लिक करावे. 

त्यानंतर OK या बटनवर क्लिक करावे.

1

2
3
4

5

User Permission’s

Image No Image NoA3
A4



आिा properties windows मध्ये Security या tab िर स्ललक करािे.

Trustedinstaller िर Click  करा.

त्यानंिर Full Control Allow full Access  चेक Box Click करािा.

त्यानंिर ok या बटनािर स्ललक करािे. अश्याप्रकारे user permeation ची प्रस्िया पूणग होईल.
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User Permission’s



आपिी संगणकातीि दोन्ही User िा User Permeation देण्या ची 

प्रक्िया पूणव झाल्यानंतर तुम्ही  सववप्रथम पुढीि प्रक्िया करणे आवश्यक 

आह.े

१. ग्रामपंचायत Registration

२. कें द्रचािक User Registration

३. ग्रामसेवक User Registration

Registration कसे करािे या कररिा पुढील प्रस्िया पहािी.

१. ग्रामपंचायि Registration .... आपल्या ग्रा. पं. चा LGD CODE आिश्यक आहे.

२. कें द्रचालक User Registration .... ERP लॉर्ीन मधुन आपली Access Key Download करणे

३. ग्रामसेिक User Registration .... ERP लॉर्ीन मधुन आपली Access Key Download करणे

ग्रामपचंायि Registration



Setup admin

सिग प्रथम युजर – Setup admin नोंद करािा 

पासिडग –admin यांचा िापर करून लॉर् इन करािे.

2
३

४

2

३

४

लॉर् इन िर Click करा.

Desktop वरीि e ग्राम सॉफ्ट Icon वरती डबि क्लिक करावे.1

1

Setupadmin

ग्रामपचंायि Registration



प्रथम ग्रामपंचायिचा अचूक एलजीडी िमांक भरून Tab बटन Press करा.

त्यानंिर आपल्या ग्रामपंचायिीची मास्हिी स्दसेल.

स्ह मास्हिी बरोबर असल्याची खात्री करून साठिणे बटणािर  स्ललक करािे म्हणजे ग्रा.प  Registration पूणग होईल.

ग्रामपंचायि एलजीडी कोड रस्जतरेर्न.

1

2

3

1

2

3



ग्रामपंचायि युजर लॉर्ीन.

Setup admin

Setupadmin

ग्रामपंचायि यजुर रस्जतरेर्न साठी  यजुर –Setupadmin 

पासिडग -admin नोंद करािा .

यजुर ि पासिडग नोंद केल्यानंिर लॉर्इन करािे

1

2

3

1

2

3



कें द्र चालक/ ग्रामसेिक

Access key

ASSK कें द्रचालक रस्जतरेर्न

Access key ERP मध्ये उपलब्ध करण्याि आलेली आहे. कृपया त्या Access key पुढे दर्गस्िल्याप्रमाणे Download करा

ग्रामपंचायतीचे Registration पूर्ण झाल्यानंतर आपर्ास दोन युजर तयार करावयाचे आहेत.



ASSK-कें द्र चालक eग्राम रस्जतरेर्न Access Key Download 

ERP मध्ये उपलब्ध करण्याि आलेली Access Key Download करण्यासाठी आपले ERP लॉर्ीन करािे

1

1

Access Key Download करण्यासाठी 

येथे स्ललक करािे

२

२ १) कें द्रचािक Access Key .... कें द्रचािकांच्या ERP िॉगीन मधनु Download करावी

२) ग्रामसेवक Access Key.... ग्रामसेवकांच्या ERP िॉगीन मधनु Download करावी



ग्रामपंचायत युजर रजजस्ट्रेशनसाठी उपयोगकर्तयााची - कें द्रचािक Access Key क्नवडण्यासाठी  फाईल ननवडा या बटणावर जललक करा.

र्तयानंतर ज्या ठठकाणी रजजस्ट्रेशनसाठी उपयोगकर्तयााची फाईल कें द्रचािक Access Key Download केली आहे नतथुन ती 

ओपन करावी.

युजर रजजस्ट्रेशन उपयोगकर्तयाणची फाईल ननवडण्यासाठी खालील सुचनांचा वापर करा.

ASSK-KC180856.txt

कें द्र चालक/ 

ग्रामसिेक  

Access key:

1

2

2

1

ग्रामपंचायतीचे Registration पूणा झाल्यानंतर आपणास दोन युजर तयार करावयाचे आहेत.

3

3



फाईि क्नवडल्यानंतर उपयोगकत्यावचे नाव, यजुर नाव, ई मेि इ. माक्हती तपासनु घेणे.

त्यानंतर पासवडव टाईप करून  तोच Password पुन्हा Enter करावा. दोन्ही Password सारखे आहेत याची खात्री करा

व साठवणे बटणावर क्लिक करा. नोट :- पासवडव कमीत – कमी 4 डीजीट चा अल्फान्यमुररक असावा.

माक्हती साठक्वल्यानंतर बाहेर या बटन वर क्लिक करावे.

यजुर रस्जतरेर्न उपयोर्कत्यागची फाईल स्निडल्यानंिर खालील सुचनांचा िापर करा

कें द्र चालक/ ग्रामसेिक  Access key:

1

2

3

1

2

3

4

4



यजुर रस्जतरेर्न उपयोर्कत्यागची फाईल स्निडल्यानंिर खालील सुचनांचा िापर करा

कें द्र चालक/ ग्रामसेिक  Access key:

1

2

3 4

पुन्हा Desktop वरील eGramsoft च्या Icon वर डबल जललक करा व Setupadmin या युजर ने लॉगीन करा.
ज्याप्रमाणे कें द्र चालकाचे User Registration पूणा केले र्तयाप्रमाणे ग्रामसेवक युजर रजजस्ट्रेशन करावे.
र्तयावेळी ग्रामसेवकांच्या ERP लॉगीन मधुन Download केलेली Access key वापरावी.

१. Password कमीत – कमी 4डीजीट चा अल्फान्युमररक असावा
2. आपर् आपल्या ग्रा. पं. चे कें द्र चालकाचे व ग्रामसेवकांचे User/Password जतन करून ठेवावेत.
३. आपल्या ग्रा. पं. चे कें द्र चालकाचे व ग्रामसेवकांचे User रजजस्ट्रेशन कररे् अननवायण आहे.



1.

लॉस्र्न करण्यासाठी कें द्र चालक अथिा ग्रामसेिक यापैकी 

िापरकत्यागचे यजुर ि पासिडग िापरून लॉर्ीन करािे .

xxxxxxxxxxx

e ग्रामसॉफ्ट मध्ये लॉस्र्न करणे

1

2

3

1 2 3



लॉर्ीन केल्यानंिर स्दसणारे Home Page .

1

1 आता आपण आपल्या ग्रा. प.ं च्या १ ते ३३ नमनु्यातीि नोंदी करू शकता व ग्रामस्थाना आवश्यक

असणारे दाखिे सुक्वधा देऊ शकता



धन्यवाद...

ई ग्रामसॉफं्ट प्रणालीच्या Installation मध्ये काही त्रुटी भासल्यास, कृपया आपल्या ERP लॉगीन मधून ककंवा
Mobile App मधून स्ट्माटा नतककट द्वारे तक्रार नोंदवावी.


