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MAINS प्रणालीत काम करताना घ्यावयाच्या दक्षते बाबत
MAINS प्रणालीत लेखापरीक्षण पररच्छे दाांचे सांस्करण करताना खालील प्रमाणे रिरिध
स्तरािर दक्षता घे ण्यात यािी
1. ठरारिक कालािधी नांतर ि MAINS प्रणालीचे निीन व्हजजन मुक्त झाल्यानांतर निीन
WORD TEMPLATE ि Integrated Document Verification Utility (IDVU)
MAINS प्रणालीिरून (LIVE) डाउनलोड करून िापरािी. डाउनलोड केलेली Word
Template फोल्डर file लेखापारीक्षकास स्ितः सोबत

Pen Drive ककिा CD मध्ये

copy करून िागरिता येईल.
2. Download केलेली कोरे word template , copy करून प्रत्येक निीन परीछे दासाठी
िापरािी. template तयार करून िापरू नये.
3. Template मध्ये पररच्छे द रलहताना शक्यतो Google Input Tools चा िापर करािा
अन्यथा नेहमी ISM 6.0 चा िापर करून Mangal ह्या Unicode Font Type मधेच
पररच्छे दाांचा मजकूर type करािा
4. Word Template मध्ये रलहलेले पररच्छे द क्रमाांक,

महत्वाच्या आऺेपाचा साराांश,

सरिस्तर पररच्छे द (प्रमाणक क्र.रदनाांक ) इत्यादी शब्द खोडू नच पररच्छे द क्र, पररच्छे द
साराांश ि सरिस्तर पररच्छे दाचा मजकूर रलहािा .
5. Word Template मध्ये काम करताना Template मधील सवव मजकूर नेहमी Left
alignment मधे च Save करण्यात यावा. कोणत्याही पररस्स्थतीत
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मधील मजकूर Justify ककिा Right allignment मध्ये पराितीत करू नये. यामुळे
MAINS प्रणालीत Justify अथिा right alligned मजकूर pdf मध्ये रुपाांतरीत होताना
दोन शब्दामध्ये अांतर येणे ककिा पररच्छे दातील मजकूर असांबद्ध रदसणे अशा

तुटी

रनमाण होतात.
6. पररच्छे दात केिळ उभा तक्ता टाकता येईल ि तो टाकताना तक्त्याच्या बाजू template
च्या margin line पासून पुरेश्या आत असल्याची खात्री करािी.
7. Word template मध्ये पररच्छे द साराांश ककिा

Para Details मध्ये उप पररच्छे दाला

Auto Numbring ने क्रमाांक टाकू नये. उप पररच्छे दाला क्रमाांक

Mannually च

टाकािेत अन्यथा इतर पररच्छे दात या पुढील क्रमाांक येऊन पररच्छे द रिस्कळीत होईल.
8. Word template field मध्ये िसूल पात्र रक्कम,अक्षेपाधीन रक्कम,गुांतलेली रक्कम
इत्यादी टाकताना रक्कम फक्त

इंग्रजी आकड्यात व केवळ रक्कम ललहावी

,रकमेनंतर /- , = ,ककवा रकमेच्या मध्ये

कॉमा ललहू नये .उदा.

25879456

e.g Amount Involved Only Numeric (e.g 1123,32342.45 etc).
9. Template field मध्ये कलम ककिा under rule रलहताना इांग्रजी अांक ि मराठी ककिा
इांग्रजी अक्षर रलहािे जसे 9अ ककिा 9A ककिा 9a

(e.g 9अ,9ब,9क,9ड OR

9A,9B,9C,9D or 17A,17B,17C,17D or 17a,17b,17c,17d).
10.

Word Template मधील इतर आिश्यक बाबी जसे शाखा साांकेताांक ऑडीट

कायालय साांकेताांक ,लेखापरीक्षकाचा साांकेताांक इत्यादी बाबींची सांदभज सूची MAINS
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(LIVE) प्रणालीिर Download या सदराखाली Download कररता login चे आत ि
login चे बाहे र उपलब्ध आहे .
11.

Word template मध्ये पररच्छे द रलहणे झाल्यानांतर पररच्छे द

Save as > Word 97-2003 Document

Save करताना

या पयायाचा िापर करून save

करािा. पररच्छे द Word Document ककिा word Template असा save करू नये.
12.

Word Template मध्ये तयार झालेले पररच्छे द MAINS प्रणालीिर

Upload

करणे पूिी VALIDATE करणे (error free ) आिश्यक आहे या कररता MAINS
प्रणालीिरून निीनतम IDVU download करून घ्यािी.सदर utility download
करताना थोडा अरधक िेळ लागू शकतो.

डाउनलोड केलेली IDVU फोल्डर file

लेखापारीक्षकास स्ितः सोबत pendrive ककिा CD मध्ये copy करून िागरिता येईल.
13.

Utility download झाले नांतर setup िर double click करून setup रन

करािा. Setup रन करताना काांही Antivirus मुळे setup रन होत नाही अशा िेळी
तत्पुता Antivirus इनअक्टीिेट करून घ्यािी.
14.

IDVU मध्ये पररच्छे द error free करताना DESKTOP िरील NIC या ICON

िर Double click करून > Document > Draft Audit > select office type
म्हणजे PS/NP/ZP/MC ज्या सांस्थेचे पररच्छे द असतील

ती सांस्था रनिडू न तद्नांतर

रजल्हा रनिडािा ि या नांतर जी Word template file ,Error free कराियाची आहे ती
रनिडू न > Process ह्या िर Click करािे.
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15.

जर Template मधील सिज बाबी व्यिस्स्थत असतील तर

File error free

असल्याचा सांदेश येईल ककिा file मध्ये error असल्यास error message ि error
discription आपल्यास दाखरिला जाईल,या मधील तुतीनुसार सांबांरधत पररच्छे दात
दुरुस्त्या करून पुन्हा पररच्छे द याच क्रमाने प्ररक्रया करािा.
16.

यशस्िी प्ररक्रयेनांतर Error free झालेली file त्या सांगणकाच्या desktop िर

MAIN या अपोआप तयार झालेल्या फोल्डर मध्ये

Save होऊन आपणास त्या

परीछे दाांची pdf पाहता येईल . यामधून तयार होणाऱ्या pdf चे काळजीपूिजक तपासणी
करािी जेणेकरून व्याकरणाच्या ि मसुरदकरणातील तुटी िेळीच दुरुस्त करता येतील.
17.

बऱ्याच िेळी IDVU मधून पररच्छे द Error free करताना पररच्छे द Error free

झाले आहे त असा सांदेश येतो परां तु त्या परीछे दाांची pdf तयार होत नाही
18.

ज्या परीछे दाांची IDVU मध्ये pdf तयार होत नाही असे पररच्छे द गोलू charecter

/special charector कररता पडताळू न पाहािे .या कररता

Word template मधील

मजकूर Note pad document ककिा Text document मध्ये Paste करून शब्द रचना
व्यिस्स्थत आहे ककिा नाही हे पडताळू न ि गरज असल्यास note pad मधेच google
input tool द्वारे दुरुस्त करून हा मजकूर Copy करून मूळ पररच्छे दाचे रठकाणी paste
करून save करािा
19.

Error free झालेले पररच्छे द त्या सांगणकाच्या Desktop िर MAIN नािाच्या

फोल्डर मध्ये
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Audit _NP_00044011_2013-2014_16_12_2014_14_32_40 अशा नािाने
रझप फाईल मध्ये save होतात. या file name मध्ये लेखापरीक्षण सांस्थेचे सांरक्षप्त निा
जसे NP /PS /ZP _ सांस्थेचा सांकेताांक _ लेखापरीक्षण िर्ज
_तारीख(DDMMYY)_िेळ ( HMS) असतो त्यािरून पररच्छे द प्रत्यक्ष MAINS
प्रणालीिर अपलोड करताना या मारहतीचा िापर करािा.
20.

IDVU मधून पररच्छे द Error free करताना जर Auditors ID does not exist

ककिा Audittee Office id does not exist असा message आल्यास
MAINS(Live) या प्रणालीत log in होऊन > Download > update patch हा मागज
िापरून update patch download करून घ्यािा ि हा patch (

zip file which is

saved in > my computer > favorites > downloads ) IDVU मध्ये > Help >
Update > select patch या रठकाणी Process करािा.
21.

पररच्छे द Error free करताना जर एखादी

Error आली असेल जसे शाखा

सांकेताांक चुकीचा आहे ककिा परीक्ष णाथी साांकेताांक चुकीचा आहे तेंव्हा अशा चुका
दुरुस्त करून घ्याव्यात ि या कररता रडरे क्टरी जी प्रणालीिर > Download या रठकाणी
उपलब्ध आहे याचा िापर करािा.
22.

लेखापरीक्षण पररच्छे द प्रणालीिर Upload केल्यानांतर पथक प्रमुख, Reviewer

ककिा Finalizer याांनी सुचरिलेल्या दुरुस्त्या करणेसाठी लेखापरीक्षकाांनी ज्या
पररच्छे दात दुरुस्ती कराियाची आहे तो पररच्छे द > लेखापरीक्षण > नोंद करणे > दृष्य
>download या पयायाचा िापर करून download केलेल्या पररच्छे दात योग्य ती
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दुरुस्ती करून IDVU मधून error free करून पुन्हा upload करािे परां तु असे करताना
पररच्छे द क्रमाांक बदल करू नये ककिा मूळ पररच्छे द delete करू नये.
23.

Reviewer ककिा Finalizer याांनी रदलेल्या सूचना लेखापरीक्षकास more या

पयायातून पाहता येतील.
24.

काही कारणास्ति प्रणालीिर Upload झालेले पररच्छे द अांरतम मान्यतेनांतर draft

कप्रट तपासा या पयायात जर अहिालाची कप्रट तयार होत नसेल ि SYSTEM पुन्हा पुन्हा
बाहे र पडत असेल ि

(The remote procedure call failed. (Exception from

HRESULT: 0x800706BE)Error in Table of Content. असा error येत असेल
तर > लेखापरीक्षण >नोंद करणे > दृश्य > या पयायाने जाऊन ज्या मसुदा लेखापरीक्षण
अहिालात रह अडचण असेल त्या अहिालातील सिज पररच्छे द क्रमाने २ ते ३
पररच्छे दाच्या group मध्ये select करून pdf या पयायािर click करािे. जर या group
ची pdf तयार झाली तर पुढील पररच्छे दाांचा group रनिडू न हीच प्ररक्रया करािी. अशी
प्ररक्रया करताना एखाद्या पररच्छे दाच्या गटामध्ये pdf तयार ना होता प्रणाली बाहे र पडली
तर या पररच्छे दाांच्या गटातील एक एक पररच्छे द रनिडू न त्याची pdf तयार होते ककिा
नाही हे तपासािे. ज्या पररच्छे दाची pdf तयार होत नसेल तो पररच्छे द download या
पयायाचा िापर करून

Download करािा ि त्या पररच्छे दातील शीर्जक,सराांश ि

सरिस्तर पररच्छे दातील तपशीलचा मजकूर

Note pad document ककिा

Text

Document मध्ये paste करून शब्द रचना व्यिस्स्थत आहे ककिा नाही हे पडताळू न ि
गरज असल्यास Note pad मधेच Google input tool द्वारे दुरुस्त करून हा मजकूर
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copy करून मूळ पररच्छे दाचे रठकाणी paste करून save करािा. ि हा पररच्छे द
IDVU मधून error free करून पुन्हा upload करािा.
25.

असे पररच्छे द APPROVE झालेले असल्याने असे पररच्छे द कायालय प्रमुखाचे

log in मध्ये > व्यिस्थापक > RESET AUDIT या पयायाचा िापर खालीलप्रमाणे
step by step एक एक स्तर मागे म्हणजे जर अहिाल मेमो िाचन झाले असेल तर मेमो
िाचनाची पूिीचा स्तर ि या प्रमाणे मागे घे िन
ू करून मसुदा LEVEL(

reset before

publish ) ला प्रथम पराितीत करून घ्यािेत. ि पररच्छे द upload केल्यानांतर कप्रट
तपासािी.
व्यिस्थापक > Reset audit > Click on मान्य केलेले पररच्छे द > select para to be
edited > download the para > make corrections > save > run through
idvu > upload
िरील सिज सूचनाांचे काटे कोरपणे पालन करािे ि या नांतरही काही अडचण
उद्भिल्यास सांबांरधत अडचणीचा email सांबांरधत लेखापरीक्षण पथक प्रमुख ि finalizer याांचे
User ID ि

Password

सह ad.computer@mahalfa.in

िर पाठिािा ककिा

9404714118 िर सांपकज करािा
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