
 
             Egramportal Joining Application  

        Powered By SKY TECH INFOSYS 
 

    
* egramportal.com Terms And Conditions Apply   

Application Date:         /       /20      

(A) પંચાયત ની વિગત 

 પંચાયત નામ (ગુજરાતીમાં)  

  પંચાયત નામ (અંગ્રેજીમાં) 

 પંચાયત સેજાના ગામ (સેજાના ગામ આંકડામાં) * નીચેના ખાનામાં ગામ ના નામ ગુજરાતી માં લખિા.) 

   ટોટલ સેજા નાં ગામ  

    

 

  

 જીલ્લો            તાલુકો                      પીનકોડ  

(B) સરપંચ  ની વિગત  

 સરપંચ નંુ પૂરં નામ   

 સરપંચ મોબાઈલ નંબર  

 સરપંચ નંુ સરનામું 

(c) તલાટી કમ મંત્રીની વિગત  

 તલાટી મંત્રીનંુ પૂરં નામ   

 તલાટી મંત્રી મો. નંબર  

 તલાટી મંત્રી સરનામું  

  

(D) GSTIN નંબર ની વિગત (જો હોય તો “હા” અન  ેન  હોય તો “ના” લખિ)ુ  

 GSTIN Number (Capital Letters મા ં લખિો) 

(E) BULK SMS PACKEGE (2000 +18% GSTTAX   માં 10000 BULK SMS Package)  

 (જો  લેિાનુ ંહોય તો “હા” અન ેન લેિાનુ ંહોય તો “ના” લખિ)ુ 

   

 

 

 

    

    

    

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

(સરપંચ સહી વસક્કો) (તલાટી કમ મંત્રી સહી વસક્કો) 
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સંમતી પત્રક  

1. રજીસ્ટર કરાવેલ પંચાયત અમારા ઓનલાઈન વેબ પોટટલ https://www.egramportal.com પર રજીસ્ટર થશે. 

2. www.egramportal.com વેબ પોટટલ નો ઉપયોગ કરવા માટ ેઈન્ટરનેટ કનેક્શન ફરજીયાત જરૂરી છે.   

3. રજીસ્ટર કરેલ પંચાયત અમારા પોટટલ પર તમારી પંચાયત આઈડી ના હકદાર બનશો.  

4. પંચાયત રજીસ્ટર કયાટ પછી 15 દદવસ માં બીલ ની રકમ ચુકવણી કરવાની રહેશે. 

5. પંચાયત દરવરે્ષ ફરજીયાત રીન્યુઅલ કરવાની રહેશે. 

6. પંચાયત રીન્યુઅલ કરવાની તારીખ  1 થી  30  એપ્રિલ  સુધીમાં રીન્યુઅલ કરવાનું રહેશે. 

7. પંચાયત રીન્યુઅલ ની રકમ 2000 + 18% GSTTAX  રહેશે. 

8. રીન્યઅુલ નપ્રહ કરાવલે પંચાયત 1  એપ્રિલ થી પંચાયત આઈડી બંધ થયી જશે. જે રીન્યુઅલ રકમ મળ્યા બાદ આઈડી ચાલુ કરવામાં આવશે. 

9. તારીખ 1 થી 30 એપ્રિલ સુધીમાં રીન્યુઅલ નપ્રહ કરવામાં આવે તો પંચાયત આઈડી બંધ થયી જશે.  

10. પંચાયત રીન્યુઅલ નહી કરાવેલ હોય તો પંચાયત રજીસ્રેશન  માન્ય ગણાશે નપ્રહ અને પંચાયત ની ડેટા એન્રી ફરીથી નપ્રહ મળે અને પછી 

જો અમારા egramportal.com નો ઉપયોગ કરવો હોય તો ફરી થી રજીસ્રેશન કરવી  પડશે. 

11. પંચાયત આઈડી બંધ થયા બાદ સરપંચ કે તલાટી કમ મંત્રી ની તકરાર માન્ય ગણવામાં નપ્રહ આવે અને પંચાયત આઈડીના હકદાર રહેશંુ 

નપ્રહ.  

12. પંચાયત ના દરેક પત્રક ની ડેટા એન્રી ની જવાબદારી પંચાયત ના પ્રશરે રહેશે. 

13. પંચાયત માં ચાલતા જુના કોઈ  સોફ્ટવેર, માંથી ડેટા નાખી આપવામાં આવશે નપ્રહ , ડેટા એન્રી ફરજીયાત કરવાની જવાબદારી પંચાયત 

ની  રહેશે.  

14.  પંચાયત માં ડેટા એન્રી માં કમ્પ્યુટર ઓપરેટર ને ભૂલ કરેલ હશેતો સુધારવાની જવાબદારી પંચાયત ની રહેશે. 

15. Egramportal.com િાઇવટે કંપની SKY TECH INFOSYS ની િોડક્ટ હોવાથી સરકારી િોજેક્ટ ઇગ્રામ – પ્રવશ્વ ગ્રામ સાથ ેકોઈ લેવા 

દેવા નથી.    

16. પંચાયત વેબ પોટટલ માં જયાં સુધી કમ્પ્યુટર ઓપરેટર ને વેબ પોટટલ egramportal.com પોગ્રામ કેવી રીતે કામ કરે છે તેની શીખવાડવાની 

અને સમજાવવાની જવાબદારી SKY TECH INFOSYS Software Development Company ની રહેશે. 

17. ઉપર મુજબની શરતો વાંચી અને સમજી અમે પંચાયત રજીસ્ટર કરવા સંમત છીએ. 

18. નીચે સરપંચ નું નામ અને સહી પ્રસક્કો , તલાટી કમ મંત્રી નું નામ અને સહી પ્રસક્કો કરી ને નીચેના સરનામાં ઉપર મોકલવાનું રહેશે.(Post, 

Courier) અને નીચેના નંબર પર WhatsApp માં મોકલવું ફરજીયાત. 

19. આ સંમતી પત્રક SKY TECH INFOSYS Company માં મળ્યા બાદ પંચાયત એક્ટીવ કરવામાં આવશે.   

: સરપચં ની પ્રવગત:       : તલાટી કમ મંત્રી ની પ્રવગત :  

નામ ______________________________________             નામ___________________________________________ 

 

egramportal.com ખાપ્રસયત શુ છે.?          

 

 

 

 

સરપંચ ના સહી પ્રસક્કો.  તલાટી કમ મંત્રી નો સહી પ્રસક્કો. 

https://www.egramportal.com/
http://www.egramportal.com/
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egramportal.com પ્રવશેતાઓ શુ છે.? 

⮚ Egramportal.com વેબ પોટટલ ઓનલાઈન હોવાથી કમ્પ્યુટર માં Install કરવાની જરૂર રહેતી નથી. માત્ર ઓનલાઈન 

Google Chrome Browser માં એક www.egramportal.com  થી  બધુજ કામ થાય છે.  

⮚ અમારા વેબ પોટટલ માં કોઈ ફોન્ટ કે અન્ય ફાઈલ તમારા કમ્પ્યુટર મા Install કરવામાં આવતી નથી. ઓનલાઈન જ કામ થશે. 

⮚ તમારં  કમ્પ્યુટર ખરાબ થાય કે શોટટ સકીટ થવાના કારને બંધ પડીજાય તો પણ ડેટા કે કઈ અસર થતી નથી  અને અન્ય બીજા 

કમ્પ્યુટર માં કામ કરી શકાય છે. 

⮚ Egramportal.com માં પંચાયત લોગીન તલાટી કમ મંત્રી અથવા તલાટી મંત્રી ને બનાવેલ યુઝર જ પોતાના રજીસ્ટર કરાવેલ 

email ના OTP (One Time Password) થી લોગીન કરી શકશે. 

⮚ પંચાયત જયારે પણ લોગીન કરો ત્યારે  OTP આવશે . OTP વગર પંચાયત લોગીન કરી શકશે નપ્રહ. 

⮚ Egramportal.com નો ઉપયોગ સ્માટટ ફોન, કમ્પ્યુટર, ટેબ્લેટ, માં ઈન્ટરનેટ નું જોડાણ કરી ને ઉપયોગ કરી શકાય છે.   

⮚ Egramportal.com માં ગુજરાતી,પ્રહન્દી,અંગે્રજી માં બોલીને પણ લખી શકાય છે. 

⮚ Egramportal.com પંચાયત માટેનું ગુજરાતી સરર વેબ પોટટલ છે જેથી દરેક કમ્પ્યુટર ઓપરેટર સમજી શકે છે. 

⮚ પંચાયત ના અમારા egramportal.com સોફ્ટવેર માં સરર ગુજરાતી ભાર્ષા થી ટાયપીંગ કરી શકાય છે. 
⮚ Egramportal.com માં પંચાયત વેબ પોટટલ ની સર્વટસ 100% મળશે. 
⮚ તમારી કમ્પ્યુટર ને ઓનલાઈન રીમોટ કરી SKY TECH INFOSYS  ની ટીમ ધ્વારા ઓપરેટ કરી ન ેતત્કાલ મદદ કરવામાં આવશે.. 

  

 

 

નોધ : આ પેજ તમારી પાસે રાખવંુ અને ઉપર નંુ સંમતી પત્રક  SKY TECH INFOSYS ના સરનામે મોકલી આપવંુ. 

આભાર........  

http://www.egramportal.com/

