FAQ
Q१. ई -फेरफार २ म ये मेनू पयाय यवाि थत कायरत नाह.
solu:वापरकयाने IE ( internet explorer) या setting म ये compatibility view मधन
ू ई -फेरफार
URL काढून टाकावी.
नोट - परं तु इतर module साठ संब धत URL compatibility view म ये add असणे आव$यक आहे .
Q२. सेवाथ आयडी व पासवड बरोबर भर)यानंतर *ह सेवाथ आयडी तपासन
ू पहा असा संदेश -ा.त होतो अथवा
लॉगीन होत नाह2 .
solu:internet explorer या setting म ये
internet option->security->trusted site म ये ई-फेरफार-२ ची URL add करा.

Q३. फेरफार घेताना अहवाल 6 २ या 7ट
ु 2 मळ
ु े ७/१२ -:तबं धत अस)याने फेरफार घेता येत नाह2.
solu:ODC (online data correction)म ये तलाठ लॉगीन क;न village processing क;न <या.

Q४. फेरफार घेताना अथवा अ>य कोठे ह2 काम करताना “more than one row return by subquery
used an expression” असा error -ा.त होतो .
solu:ODBA tool म ये तलाठ लॉगीन क;न फेरे फार  duplicate असले)या न?द2 काढून टाका@यात

Q५. वारस न?द2चा फेरफार घेत असताना पव
ू ावलोकन म ये नावाची पन
ु रावृ ती होते.
solu:ODC (online data correction)म ये तलाठ लॉगीन क;न खाता कार द"
ु ती करावा

Q६. mutation cell ला नोट2स बजावते वेळी “mutation no already exists” असा error -ा.त होतो.
solu:ई- फेरफार २ म ये तलाठ लॉगीन क;न संबं धत गाव :नवडून नवीन फेरफार या बटन वर िFलक
करा .

Q७. नवीन खाते तयार करताना “invalid input syntax TKN 1असा error -ा.त होतो.
solu:ODBA tool म ये तलाठ लॉगीन क;न गाव :नवडून डुि#लकेट रे कॉड काढणे व द"
ु ती पयाय
:नवडून TKN द"
ु त करा.

Q८. ई -फेरफार-२ म ये लॉगीन करताना “error name- error msg can not create automation
server…set syntax of object ”अशा पIतीचा error -ा.त होतो.
solu:सदर error हा internet explorer या activex control setting न के)यामळ
ु े येतो .
सदर setting कशा करायया आहे त यासंबधीचे user manual हे https://10.187.203.135/ वर
-ा.त होईल
note-VPN connection/forticlient गरजेच आहे.

Q९. शेवटचा फेरफार 6 चक
ु Kचा अLययावत केला गे)याने नवीन फेरफार घेMयास अडचण :नमाण होत आहे .
solu:फेरफार 6 दN
ु Oत करMयाची सPु वधा /अ धकार संब धत िज)Qयाया DDE यांना *दले आहे त .
तशी सPु वधा आRावल2 म ये उपलTध आहे .
URL https://10.187.203.134/usercreation

Q10.नोट2स तयार करताना अथवा PDF तयार होताना load report fail असा संदेश -ा.त होतो.
solu:सदर संदेश -ा.त झा)यावर काह2 वेळ वाट पाहून प>
ु हा -यन करावा अथवा आप)या Pवभागीय
हे )प डेOक ला संपक साधन
ू error रे पोट करावा काह2 वेळात आप)या समOयेच :नराकारण होईल .

Q11. न?दणीकृत फेरफार घेताना ‘there is no row at position 0’ असा संदेश -ा.त होतो.नोट2स तयार न
झा)याने तलाठ व सकल लॉगीन ला फेरफार *दसत नाह2.
solu:सदर error हा SRO कडून मा*हती पण
ू  न भर)यामळ
ु े येतो तर2 कृपया तलाठ लॉगीन क;न
न?दणीकृत फेरफार म ये म ये सदर फेरफार reentry क;न फेरफार 6ं :नवडून फेरफार घेMयात
यावा.

Q12.forticlient connect करताना access denied असा संदेश -ा.त होतो अथवा connection Vमळत
नाह2 .
solu:सदर समOया *ह network मळ
ु े येऊ शकते अथवा चुकKचा पासवड टाक)यामळ
ु े येऊ शकतो.
आप)याकडे योXय Oपीड असलेल नेटवक असणे गरजेच आहे.
या उपरोFत समOया तशीच रा*हल2 असेल तर वापरकयाने पासवड reset करावा सदर सPु वधा
webmail.maharashtra.gov.in या संकेत Oथळावर उपलTध आहे
याम ये प>
ंु ई, SDC संपक करावा.
ु हा तांY7क अडचणी संभव)यास - ९९२०१६०२६५ मब

Q१३. एकापे\ा अनेक सव] नं वर फेरफार घेताना आRावल2 मधन
ू logout झाले. सदर फेरफार प>
ु हा कसा -ा.त
करावा . (under progress)
solu:वर2ल -कारचा फेरफार घेताना कोणयाह2 -कारया अडथ^यामळ
ु े फेरफार पण
ू  करता आला नाह2
तर2 प>
ु हा मख
ु प_ृ टावर तलाठ लॉगीन क;न गाव 'नवडावे ---> फेरफाराची मा)हती घेणे ---->अनेक
सव, नं हा पयाय :नवड)यानंतर सदर फेरफार नं :नवडून फेरफार <यावा .

Q१४.. “ ८ अ ” तयार होत नाह2.
solu:ODC-->TALATHI LOGIN-->रे कॉड द"
ु ती स.ु वधा -->village processing करा.

Q15. Biometric device कायरत नाह2 / ठसा घेत नाह2.
solu:सदर device @यविOथत चालMयासाठ activex control या setting करने आव$यक आहे . या
कशा करायया आहे त यासंबधीचे User manual हे https://10.187.203.135/ वर -ा.त होईल
आपले device `या कंपनीचे आहे याचे driver संगणकावर install असणे गरजेच आहे . सदर
driver हे device सोबत CD या मा यमातन
ू -ा.त होतात.

Q १६. खाते एक7ीकरण कधी करावे.
solu:-

एकाच गावात एकाच -कारची aकं वा कोणयाह2 -कारची खाती एकाच नावाने असतील तर ती
खाती ODU मधन
ू एकY7त करता येतील.

Q१७ . खाते Pवभागणी कधी करावी
solu:एका सव] नं वर2ल भोगवटादारांचे \े7 define असेल परं तु खाते एकच असेल तर अशा िOथतीत
तलाठ भोगवटादारांया खायाची Pवभागणी ODU मधन
ू कN शकतात.

Q.18. ई फेरफार अथवा इतर कोणयाह2 module म ये लॉ गन केले असता दस
ु रयाच @यFतीचे लॉगीन होते
अथवा पासवड तपासन
ू पहा असा संदेश -ा.त होतो
solu:सदर अडचण *ह सेवाथ ID डुि.लकेट झा)यामळ
ु े (एकच मंडळ अ धकार2 /तलाठ चा सेवाथ ID 2
*ठकाणी काया>व:यत अस)यामळ
ु े ):नमाण होते यासाठ DBA यांनी user creation या module
म ये डुि#लकेट सेवाथ ID द"
ु ती या पयायाचा वापर क;न सदर सेवाथ कायम ठे वा अथवा
कायाि0वत नाह यापैकK योXय पयाय :नवडून सेवाथ ID डुि.लकेट होणार नाह2 याची द\ता <यावी
URL https://10.187.203.134/usercreation सदर *ठकाणी सेवाथ ID दN
ु Oती /कमचारयाची
बदल2 करणे /पदोअवन:त /पदो>नती हे पयाय उपलTध आहे त.

Q. 19.खरे द2 न?द अथवा अ>य फेरफार घेत असताना “सदर ७/१२ वरल खातेदारा4या समोरल 6े7 'नरं क
अस8यामळ
ु े थम 6े7ाची द"
ु ती क:न मग फेरफार ;यावा “ असा संदेश खातेदारासामोर2ल \े7 दN
ु Oत केले
असता पण येतो .
solu:आपण ODC म ये तलाठ लॉ गन क;न अहवाल ७ generate करा :तथे अहवाल generate होत
नस)यास आपण मंडळ अ धकार2 यांचे लॉ गन क;न अहवाल ७ generate करा यानंतर तीच
कायवाह2 तलाठ लॉ गन क;न करावी. अहवाला म ये आले)या सव खातेया अहवाल दN
ु Oती
म ये जाऊन खाते-कार :नवडावा व यानंतर तशी मा>यता मंडळ अ धकार2 लॉ गन क;न अहवाल
७ साठ <यावी . अखेर2स ODC म ये जाऊन सदर गावासाठ village processing क;न <यावी.
नोट :- कृपया सदर ७/१२ -:तबं धत नाह2 याची खा7ी करावी .

