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ई-ग्रामसॉफ्ट प्रणाली ग्रामपंचायिीच्या दैनंस्दन कामकाजासाठी िापरली जाणारी सरं्णक प्रणाली आहे.

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 ि त्यानसुार अहिाल

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

देण्याि आलेली आहे.

ई-ग्रामसॉफ्ट या प्रणालीमध्ये कामकाज करि असिाना येणाऱ्या समतयाचे स्निारण करण्याकरीिा Smart

Ticket पाठिण्याची मास्हिीपुस्तिका आपणास सादर करीि आहोि.

प्रतिािना

CSC 2.0 (ई-पंचायि प्रकल्प)
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1 Smart Ticket  नोंद करण्याकरीता ERP मध्ये कें द्र चालकाने/ ग्रामसेवक  LOGIN करावे.

ERP Portal Login 



येथे USER NAME  नोंद करावा .

येथे   PASSWORD  नोंद करावा 

USER NAME आणि PASSWORD नोंद केल्यावर  LOGIN या बटन वर णललक कराव.े

User Login
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TRANSACTION यावर णललक केल्यावर अश्या प्रकारची णलस्ट येईल 

ज्यामध्ये SMART TICKET अंतर्गत  ह ेपयागय येतील.

नवीन TICKET णसलेलट करण्या कररता NEW TICKET यावर णललक करावे.

LOGIN केल्यािर अश्या प्रकारची स्िंडो स्दसेल ज्यामध्ये HOME,MY 

ACCOUNT,TRANSACTION आस्ण MESSAGE हे पयागय उपलब्ध होिील .



MY INFORMATION मध्ये CSC2.0 ID, आपले नाव, इमेल id आणि MOBILE NO ENTER करा.

TICKET TYPES WITH PRIORITY मध्ये  तमुच्या TICKET चा TYPE आणि MAIN TYPE णसलेलट करा.

TICKET INFORMATION मध्ये TICKET चा SUBJECT व त्याबद्दलच्या अणिक  माणहतीची नोंद करा.

ATTACHMENT मध्ये TICKET शी संबंणित तक्रारीचा फोटो(SCREENSHOT) हा JPG,DOC अश्या स्वरुपात येथनू 

BROWSE करा.
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NEW TICKET या बटण िर स्ललक केल्यािर अश्या प्रकारे स्िंडो स्दसेल 

ज्याि सिग प्रकारची मास्हिी भरण्यासाठी चार BLOCKS असिील
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1 Select ticket type ला click केल्या नंतर  software पयागय णनवडावा.

TICKET  TYPES
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select ticket main type ला click केल्यानंतर eGramsoft पयागय णनवडावा. 

TICKET TYPES



Problem

TICKET TYPES
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1 select ticket Sub type ला click केल्यानंतरयोग्य तो पयागय णनवडावा. 
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Priority select करिे 

TICKET TYPES
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तमुच्या समस्यांचे णनरसन करण्याकररता णदलेल्या Technical  Support Team  मिील दोन पैकी एक Ticket assign  ID select 

करावे.

या  बटन वर click केले असता Smart Ticket Assing केलेल्या team ला तमु्ही केलेले Ticket चा SMS प्राप्त हो होईल.

TICKET TYPES
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1 TICKET INFORMATION मध्ये TICKET चा SUBJECT नोंद करावा.

आपिास आलेलेल्या  समस्यांची  अणिक माणहती Issue Summary मध्ये नोंद करावी.

सपुिूग माणहती योग्य असल्याची खात्री करून Submit बटन ला click करिे.

TICKET INFORMATION
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TICKET  ATTACHMENT 
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आपिास आलेलेल्या  समस्यांची  अणिक माणहती स्पष्ट Technical Team ला पाठवण्यासाठी आपिास Attachment हा पयागय 

उपलब्ि करून दणे्यात आलेला आह.े

ATTACHMENT मध्ये समस्याचे फोटो(SCREENSHOT) ,DOC,backup file अश्या स्वरुपात Attach BROWSE करू 

शकतो .

सवग माणहती बरोबर असल्याची  खात्री करून Submit बटन ला click करिे.

अर्ाप्रकारे Smart ticket Process संपूणग  होईल .
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धन्यिाद...


