स्टे ज-1 मध्ये येणा-या अडचणी आणण त्याचे णिराकरण (FAQ)
1) ERCMS मध्ये सध्याच्या णिधापणिकेची िोंद झालेली िाही, आता e-PDS मध्ये णिधापणिका
Digitized करताांिा पुरावे व HoF फोटो जोडावा लागतो. कायालयामध्ये उपलब्ध माणहतीमध्ये
पुरावे आणण HoF फोटो िसल्यास काय कारावे?
:- पुरवठा णिणरक्षक दजाच्या कममचा-याची णदिाांणकत स्वाक्षरीचे प्रमाणपि, “मी णिधापणिका
अजातील सवम माणहती तपासली आहे व ती बरोबर आढळू ि आली आहे.” या आियाचे पुरवठा
णिणरक्षक दजाच्या कममचा-याचे प्रमाणपि Upload करावे व ते 100KB पेक्षा जास्त िसावे.
2) D1 रणजस्टरला णिधापणिकाांची िोंद आहे तर ePDS मध्ये त्या णिधापणिकाांची िोंद करण्यासाठी
काय करावे?
:- e-PDS मध्ये सांबणां धत रास्तभाव दु कािामध्ये त्याची िोंद िाही ककवा अन्य णिधापणिकेमध्ये सदस्य
म्हणूि िोंद िाही याची खािी केली जावी, अिी िोंद आढळू ि ि आल्यास ही णिधापणिका RCI
लॉगीि मधूि व पुढील प्रणिया ही स्टे ज-1 USER MANUAL प्रमाणे करावी.
3) िवीि णिधापणिका फामम भरतािा आईचे िाव भरणे आवश्यक आहे ?
:- e-PDS मध्ये प्रत्येक णिधापणिकेमध्ये आईचे िाव िोंदणवणे बांधिकारक आहे.
4) णिधापणिका ADD/REMOVE केल्यािांतर

DrillDown Report मध्ये त्याांची सांख्या Update

झाल्याचे णदसूि येत िाही.
:- सांबध
ां ीत Report रोजी रािी 12 वाजता Update होतो त्यामुळे पुढील तारखेला आपण केलेल्या
कामाप्रमाणे Report Update झाला आहे याची खािी करुि घ्यावी.
5) णिधापणिकेची Card Type, णिधापणिकेचे दु काि कसे Change करावे?
:- णिधापणिकेची काडम टाईप, णिधापणिका दु काि हे RCI लॉगीि मधूि Change करावे व पुढील
प्रणिया णदलेल्या स्टे ज-1 USER MANUAL प्रमाणे करावी.
6) णिधापणिकेमध्ये िवीि सदस्य जोडणे/काढणे या साठी काय करावे?
:- णिधापणिकेमध्ये िवीि सदस्य जोडणे/काढणे हे RCI लॉगीि मधूि करावे व पुढील प्रणिया ही
णदलेल्या स्टे ज-1 USER MANUAL प्रमाणे करावी.
7) चूकीची/दु बार णिधापणिका वगळण्यासाठी (Delete) करण्याची काय कायमपध्दत आहे?
:- e-PDS मध्ये असे काम करण्यासाठी दोि सुणवधा उपलब्ध आहे त.
i.

RCI लॉगीि - Surrender चा पयाय वापर करुि AFSO लॉगीिव्दारे मान्यता
णदल्यावर कायमवाही पूणम होते.

ii.

AFSO लॉगीि - यामधील Activate/Deactivate या पयायाचा वापर करावा.

