
 

ઈ-નિર્માણ પોર્ાલ પર ઈ-ગ્રમર્ (વી.સી.ઈ) ર્મરફત િોંધણીિી પ્રક્રિયમ 

૧. વેબ બ્રાઉસરમાાંથી https://egram.gujarat.gov.in/ 

પોર્ટલ પર લોગીન કરવ ાં. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

૨. લોગીન કર્ાટ બાદ ગવમેન્ર્ ઓફ 

ગ જરાતની સેવા પસાંદ કરવી. 

૩. ગવમને્ર્ ઓફ ગ જરાતની સેવાઓમાાં 

ઉક્ત આર્કોન પસાંદ કરો. જ ેકર્ાટ 

બાદ સીસ્ર્મ ઈ-નનમાટણ પોર્ટલ પર 

રી-ડીરેક્ર્ કરશે. 

૪. ઈ-નનમાટણ પોર્ટલ પર રી-ડીરેક્ર્ થર્ા બાદ, જમણી બાજ ના ઉપારના ખૂણા પરના એરો પાસે આપન ાં જ લોગીન છે 

કે કેમ? તે સ નનનિત કરી લેવ ાં. 

૫. નવી નોંધણી મારે્ બાાંધકામ શ્રનમકન ાં લોગીન આઈ.ડી. અને પાસવડટ  બનાવવા મારે્ લાલ કોષ્ટકમાાં દશાટવેલ 

“Please Register Here!” પર નક્લક કરવ ાં. 

https://egram.gujarat.gov.in/


 

 

 

 

  ૬. લોગીન આઈ.ડી. અને પાસવડટ  મારે્ નીચે મ જબની 

નવગતો ભરવી. 

- નામ (આધાર કાડટ  પ્રમાણે). 

- નલાંગ, જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નાંબર, 

- આધાર નાંબર, 

- ઈ-મઈેલ એડરેસ(મરજીર્ાત) 

- પાસવડટ  

 

- નવગતો ભર્ાટ બાદ “નોંધણી કરો” પર નક્લક કરવ ાં. 

 

 

 

 

  

૭. “નોંધણી કરો” પર નક્લક કર્ાટ બાદ નવગતો ચકાસી  
     કન્ફમટ પર નક્લક કરવ ાં. 

 

 

 

 

 

૮. જ ેકરીર્ેથી ર્ ઝર આઈ.ડી. સ્રીન પર આવશે. જ ેર્ાદ રાખવ ાં 

જરૂરી છે. આ જ આઈ.ડી. અને પાસવડટ  રેનજસ્ર્ડ મોબાઈલ 

નાંબર અને ઈ-મઈેલ પર મોકલવામાાં આવશે. 

 

 

 

 
 

૯. મોબાઈલ નાંબર પર આવલે ર્ ઝર આઈડી તથા પાસવડટ  નાખીને  
    બોડટમાાં નોંધણી કરવા મારે્ લોગીન કરવાન ાં રહેશે. 
 

 

 



 

૧૦. લોગીન કર્ાટ બાદ માાંગેલ નવગતો ગ જરાતી અને અાંગ્રેજીમાાં દાખલ કરવી. હાલન ાં અને કાર્મી સરનામ ાં એક હોઈ તો 
“ઉપર મ જબ” માાં ર્ીક કરવી, અલગ હોઈ તો કાર્મી સરનામ ાં દાખલ કરવ ાં. ત્ર્ારબાદ અપડેર્ પર નક્લક કરવ ાં. 

 
 

 
૧૧. અપડેર્ પર નકલક કર્ાટ બાદ બાજ ની સ્રીનમાાં 

“બાાંધકામ શ્રમર્ોગી તરીકેન ાં નોંધણી ફોમટ” પર  
નકલક કરવી. 
 
 
 
 
 

૧૨. ત્ર્ારબાદ નીચેની સ્રીનમાાં બાાંધકામ શ્રનમકનો લાઈવ ફોર્ો લેવો. તેના મારે્ કેમેરાને શ્રનમક તરફ કરી “સ્નપે ફોર્ો” 
પર નક્લક કરવી. ફોર્ો પાડ્યા બાદ પેજમાાં નીચે “સેવ & નેક્સ્ર્” પર નક્લક કરવી. 

  



 

૧૩. અરજીની નવગતોમાાં બાાંધકામનો પ્રકાર, વારસદારની નવગત, સ્થળાાંતરની નવગત (જો હા હોઈ તો વતનની નવગત 

નાખવી), નશક્ષણની નવગત, જો જૂની નોંધણી કરાવેલી (લાલ ચોપડી) હોઈ તો તેની નવગત, અન્ર્ સરકારી 

દસ્તાવેજોની નવગત (ર્ -નવન કાડટ , રાશનકાડટ  વગેરે), બેંક ખાતાની નવગત, પરરવારના સભ્ર્ોની નવગત ભરવાની 

રહેશે (એક કરતા વધારે હોઈ તો “Add” પર ક્લીક કરવાન ાં રહેશે). 

- તમામ ક ર્ ાંબના સભ્ર્ોની નવગત ભર્ાટ બાદ “SAVE & NEXT” પર નક્લક કરવ ાં. 

 
 
 
૧૪. અન ભવની નવગતોમાાં ૯૦ રદવસ 

કામ કર્ાટ અાંગેની નવગતો 
ભરવાની રહેશે. જમેાાં પહેલા ક લ 
કામના રદવસો (અાંગ્રેજીમાાં) અને 
ત્ર્ાર બાદ સ્થળ, નવસ્તાર, 
રદવસ (અાંગ્રજીમાાં) અને કાર્ટની 
નવગત ભરવી. અન્ર્ કામની 
નવગત દાખલ કરવા મારે્ 
“ઉમેરો” દબાવવ ાં. તમામ નવગત 
ભર્ાટ બાદ “SAVE & NEXT” પર 

નક્લક કરવ ાં. 

 
 



 

૧૫. દસ્તાવેજોની નવગતોમાાં તમામ દસ્તાવેજોની PDF અથવા JPEG ફાઈલ ૧ એમ.બી.થી ઓછી સાઈઝની અપલોડ કરવાની રહેશે. 

- જમેાાં દસ્તાવેજોના નાંબર દાખલ કરવાના રહેશે. * કરેલ તમામ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા ફરજીર્ાત છે. 

- ૯૦ રદવસના અન ભાવન ાં અને આવક તેમજ વ્ર્વસાર્નાાં પ્રમાણપત્રનો નમ નો “અરજી સાથેના બીડાણ (ડાઉનલોડ)” પરથી મળશે. 

૧૫. નનર્મો અને શરતોમાાં “હ ાં  ઉપરની બધી શરતો થી સહેમત છ ાં .” માાં ર્ીક કરી “SAVE & NEXT” પર નક્લક કરવ ાં. 

 

 

૧૬. “SAVE & NEXT” પર નક્લક કરવાથી 

અરજી પૂણટ થાર્ છે, જ ેથર્ેથી શ્રનમકનો 

અરજી નાંબર અને અરજીની નપ્રન્ર્ મેળવી 

શકાશે. 

 

 

૧૭. ઉક્ત નવન્ડો બાંધ કરીર્ેથી નીચે મ જબની સ્રીન આવશે. જનેા મારફત અલગ- અલગ ભાષામાાં અરજી જોઈ શકાશે અને 

અરજીની નપ્રન્ર્ પણ મેળવી શકાશે.  



 

૧૮. ઉક્ત પ્રરરર્ા બાદ શ્રનમકના લોગીનમાાંથી લોગ-આઉર્ કરવાન ાં રહેશે. 

- ત્ર્ારબાદ મ ખ્ર્ સ્રીનમાાં પરત થશો. જમેાાં ઈ-ગ્રામ (વી.સી.ઈ.) ન ાં લોગીન છે કે કેમ? તે જોવાન ાં છે. 

- જો લોગીન હોઈ તો “Egram” રે્બમાાં “NEW Construction Worker List” પસાંદ કરવ ાં. 

 

૧૯. ર્ોગ્ર્ જીલ્લો, તાલ કો, તારીખ અને/અથવા અન્ર્ નવગત દાખલ કરી “Search” પર નક્લક કરવી. 

- ત્ર્ાર બાદ શ્રનમકના નામ આગળના “Generate Workers I-Card” કોલમમાાં લાલ આઇકોન પર નક્લક કરવ ાં. 

 

 

૨૦. ઉક્ત આઇકોન પર નક્લક કરવાથી બાજ નો 

નવન્ડો ખ લશે, જમેાાં શરૂઆત અને અાંનતમ 

તારીખ સીસ્ર્મ જાતે (ઓર્ોમેર્ીક) પસાંદ કરશે. 

 
 

 
 
૨૧. ઉક્ત “Generate ICard” પર નક્લક કર્ાટ બાદ આઈ.ડી. કાડટ  સફળતાપૂવટક  
       બનેલ હોવાનો નવન્ડો આવશે. 
 
 
 

 



 

૨૨. ઓ.કે. પર નક્લક કર્ાટ બાદ શ્રનમકના નામ આગળના “Print I-Card” કોલમમાાં લાલ આઇકોન પર નક્લક કરવ ાં. 

૨૩. ઉક્ત આઇકોન પર નકલીક કરીરે્થી બીજી રે્બમાાં આઈ.ડી. કાડટની PDF ખ લશે. જનેી નપ્રન્ર્ કાઢી લેનમનેર્ કરી શ્રનમકને 
આપવાન ાં રહેશે. (પોપ-અપ નવન્ડો ઓન રાખવ ાં) 

૨૪. ઉક્ત કાર્ટ બાદ શ્રનમકના નામ આગળના “View I-Card” કોલમમાાં આઈ.ડી. કાડટ  જોવા મારે્ આઇકોન આવશે. 
ભનવષ્ર્માાં આઈ.ડી. કાડટ  જોવા અથવા નપ્રન્ર્ કરવા મારે્ આઇકોનનો ઉપર્ોગ કરવો. 

નોંધ:- 
- ઉક્ત પ્રરરર્ા બાદ બાાંધકામ શ્રનમક બોડટની તમામ ર્ોજનાઓનો લાભ લઇ શકશે. 
- ર્ોજનાઓ નવષેની મારહતી મારે્ નીચેનો QR કોડ સ્કેન કરવો. 
- ર્ોજના નવષે પૂણટ મારહતી અને ર્ોજનાકીર્ સહાર્ મારે્ બોડટની જીલ્લા કચેરીનો સાંપકટ  કરો. 

ર્ોજનાકીર્ મારહતી અન ભવ અને વ્ર્વસાર્ મારે્નો નમ નો 


