FAQ-2

Q१. ई -पेयपाय २ भध्मे मेनू ऩर्यार् व्र्ऴयस्थथत कयर्ारत नयही.
solu:लाऩयकर्तमााने IE ( internet explorer) च्मा setting भध्मे compatibility view भधून ई -पेयपाय
URL काढून टाकाली.

नोट - ऩयं तु इतय module साठी संफधधत URL compatibility view भध्मे add असणे आलश्मक आहे .
Q२. सेलाथा आमडी ल ऩासलडा फयोफय बयल्मानंतय हह सेऴयथा आर्डी तऩयसन
ू ऩहय असा संदेळ प्राप्त होतो अथला
रॉगीन होत नाही .
solu:internet explorer च्मा setting भध्मे

internet option->security->trusted site भध्मे ई-पेयपाय-२ ची URL add कया.

Q३. पेयपाय घेताना अहलार क्र २ च्मा त्रट
ु ी भऱ
ु े ७/१२ प्रततफंधधत असल्माने पेयपाय घेता मेत नाही.
solu:ODC (online data correction)भध्मे तराठी रॉगीन करून village processing करून घ्मा.

Q४. पेयपाय घेताना अथला अन्म कोठे ही काभ कयताना “more than one row return by subquery

used an expression” असा error प्राप्त होतो .
solu:ODBA tool भध्मे तराठी रॉगीन करून पेरे पयर क्र duplicate असरेल्मा नोंदी काढून टाकाव्मात

Q५. लायस नोंदीचा पेयपाय घेत असताना ऩल
ू ाालरोकन भध्मे नालाची ऩन
ु यालर्तृ ती होते.
solu:ODC (online data correction)भध्मे तलयठी लॉगीन करून खयतय प्रकयर दरु
ु थती कयाला

Q६. mutation cell रा नोटीस फजालते लेऱी “mutation no already exists” असा error प्राप्त होतो.
solu:ई- पेयपाय २ भध्मे तराठी रॉगीन करून संफधं धत गयऴ तनलडून नऴीन पेरपयर मा फटन लय क्लरक
कया .

Q७. नलीन खाते तमाय कयताना “invalid input syntax TKN 1असा error प्राप्त होतो.
solu:ODBA tool भध्मे तराठी रॉगीन करून गाल तनलडून डुस्ललकेट रे कॉडा कयढणे ऴ दरु
ु थती ऩमााम
तनलडून TKN दरु
ु थत करय.

Q८. ई -पेयपाय-२ भध्मे रॉगीन कयताना “error name- error msg can not create automation
server…set syntax of object ”अळा ऩद्धतीचा error प्राप्त होतो.
solu:सदय error हा internet explorer च्मा activex control setting न केल्माभऱ
ु े मेतो .

सदय setting कळा कयामच्मा आहे त मासंफधीचे user manual हे https://10.187.203.135/ लय
प्राप्त होईर
note-VPN connection/forticlient गयजेच आहे.

Q९. ळेलटचा पेयपाय क्र चक
ु ीचा अद्ममालत केरा गेल्माने नलीन पेयपाय घेण्मास अडचण तनभााण होत आहे .
solu:पेयपाय क्र दरु
ु स्त कयण्माची सवु लधा /अधधकाय संफधधत क्जल््माच्मा DDE मांना हदरे आहे त .
तळी सवु लधा आऻालरी भध्मे उऩरब्ध आहे .
URL https://10.187.203.134/usercreation

Q10.नोटीस तमाय कयताना अथला PDF तमाय होताना load report fail असा संदेळ प्राप्त होतो.
solu:सदय संदेळ प्राप्त झाल्मालय काही लेऱ लाट ऩाहून ऩन्
ु हा प्रमर्तन कयाला अथला आऩल्मा वलबागीम

हे ल्ऩ डेस्क रा संऩका साधून error ये ऩोटा कयाला काही लेऱात आऩल्मा सभस्मेच तनयाकायण होईर .

Q11. नोंदणीकृत पेयपाय घेताना „there is no row at position 0’ असा संदेळ प्राप्त होतो.नोटीस तमाय न
झाल्माने तराठी ल सकार रॉगीन रा पेयपाय हदसत नाही.
solu:सदय error हा SRO कडून भाहहती ऩण
ू ा न बयल्माभऱ
ु े मेतो तयी कृऩमा तराठी रॉगीन करून

नोंदणीकृत पेयपाय भध्मे भध्मे सदय पेयपाय reentry करून पेयपाय क्रं तनलडून पेयपाय घेण्मात
माला.

Q12.forticlient connect कयताना access denied असा संदेळ प्राप्त होतो अथला connection मभऱत
नाही .
solu:-

सदय सभस्मा हह network भऱ
ु े मेऊ ळकते अथला चुकीचा ऩासलडा टाकल्माभऱ
ु े मेऊ ळकतो.
आऩल्माकडे मोग्म स्ऩीड असरेर नेटलका असणे गयजेच आहे.

मा उऩयोलत सभस्मा तळीच याहहरी असेर तय लाऩयकर्तमााने ऩासलडा reset कयाला सदय सवु लधा
webmail.maharashtra.gov.in मा संकेत स्थऱालय उऩरब्ध आहे

माभध्मे ऩन्
ंु ई, SDC संऩका कयाला.
ु हा तांत्रत्रक अडचणी संबलल्मास - ९९२०१६०२६५ भफ
Q१३. एकाऩेऺा अनेक सले नं लय पेयपाय घेताना आऻालरी भधन
ू logout झारे. सदय पेयपाय ऩन्
ु हा कसा प्राप्त

कयाला . (under progress)
solu:लयीर प्रकायचा पेयपाय घेताना कोणर्तमाही प्रकायच्मा अडथळ्माभऱ
ु े पेयपाय ऩण
ू ा कयता आरा नाही

तयी ऩन्
ु हा भख
ु ऩष्ृ टालय तराठी रॉगीन करून गयऴ ननऴडयऴे ---> पेरपयरयची मयहहती घेणे ---->अनेक
सऴे नं हा ऩमााम तनलडल्मानंतय सदय पेरपयर नं तनलडून पेयपाय घ्माला .

Q१४.. “ ८ अ ” तमाय होत नाही.
solu:ODC-->TALATHI LOGIN-->रे कॉडा दरु
ु थती सवु ऴधय -->village processing करय.

Q15. Biometric device कामायत नाही / ठसा घेत नाही.
solu:सदय device व्मलक्स्थत चारण्मासाठी activex control च्मा setting कयने आलश्मक आहे . र्तमा
कळा कयामच्मा आहे त मासंफधीचे User manual हे https://10.187.203.135/ लय प्राप्त होईर
आऩरे device ज्मा कंऩनीचे आहे र्तमाचे driver संगणकालय install असणे गयजेच आहे . सदय
driver हे device सोफत CD च्मा भाध्मभातन
ू प्राप्त होतात.
Q १६. खाते एकत्रीकयण कधी कयाले.
solu:-

एकाच गालात एकाच प्रकायची ककं ला कोणर्तमाही प्रकायची खाती एकाच नालाने असतीर तय ती
खाती ODU भधन
ू एकत्रत्रत कयता मेतीर.

Q१७ . खाते वलबागणी कधी कयाली
solu:एका सले नं लयीर बोगलटादायांचे ऺेत्र define असेर ऩयं तु खाते एकच असेर तय अळा क्स्थतीत
तराठी बोगलटादायांच्मा खार्तमाची वलबागणी ODU भधून करु ळकतात.

Q.18. ई पेयपाय अथला इतय कोणर्तमाही module भध्मे रॉधगन केरे असता दस
ु यमाच व्मलतीचे रॉगीन होते

अथला ऩासलडा तऩासन
ू ऩहा असा संदेळ प्राप्त होतो
solu:सदय अडचण हह सेलाथा ID डुक्प्रकेट झाल्माभऱ
ु े (एकच भंडऱ अधधकायी /तराठी चा सेलाथा ID 2

हठकाणी कामाान्लतमत असल्माभऱ
ु े )तनभााण होते मासाठी DBA मांनी user creation च्मा module
भध्मे डुस्ललकेट सेऴयथा ID दरु
ु थती मा ऩमाामाचा लाऩय करून सदय सेलाथा कयर्म ठे ऴय अथला

कयर्यास्वऴत नयही माऩैकी मोग्म ऩमााम तनलडून सेलाथा ID डुक्प्रकेट होणाय नाही माची दऺता घ्माली

URL https://10.187.203.134/usercreation सदय हठकाणी सेलाथा ID दरु
ु स्ती /कभाचायमाची
फदरी कयणे /ऩदोअलनतत /ऩदोन्नती हे ऩमााम उऩरब्ध आहे त.

Q. 19.खये दी नोंद अथला अन्म पेयपाय घेत असताना “सदर ७/१२ ऴरील खयतेदयरयच्र्य समोरील ऺेत्र ननरं क

असल्र्यमळ
ु े प्रथम ऺेत्रयची दरु
ु थती करून मग पेरपयर घ्र्यऴय “ असा संदेळ खातेदायासाभोयीर ऺेत्र दरु
ु स्त केरे

असता ऩण मेतो .
solu:आऩण ODC भध्मे तराठी रॉधगन करून अहलार ७ generate कया ततथे अहलार generate होत
नसल्मास आऩण भंडऱ अधधकायी मांचे रॉधगन करून अहलार ७ generate कया र्तमानंतय तीच
कामालाही तराठी रॉधगन करून कयाली. अहलारा भध्मे आरेल्मा सला खातेच्मा अहलार दरु
ु स्ती

भध्मे जाऊन खातेप्रकाय तनलडाला ल र्तमानंतय तळी भान्मता भंडऱ अधधकायी रॉधगन करून अहलार

७ साठी घ्माली . अखेयीस ODC भध्मे जाऊन सदय गालासाठी village processing करून घ्माली.
नोट :- कृऩमा सदय ७/१२ प्रततफंधधत नाही माची खात्री कयाली .

