लेखापरीक्षकाांच्या नामतालीकेत प्रमाणीत लेखापरीक्षकाांचे नाव समाववष्ट करण्यासाठी मावहती पुस्ततका
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सहकारी संस्थांच्या ले खापरीक्षकांच्या नामतालीकेमध्ये नांव नोंदववण्यासाठीची मावहती पुस्स्तका
पुढीलप्रमाणे असून सदर मावहती भरण्यापुवी आपलेकडील आवश्यक ते सवव कागदपत्रे PDF Format (1 एमबीपेक्षा कमी साईज) मध्ये स्कॅ न करून Scancopy
तयार ठे वावी. जेणेकरून आपणास फॉमव भरताना अडचणी येणार नाहीत.
नामतालीकेसाठीचे फामव भरण्यासाठी https://docmtapps.maharashtra.gov.in/Account/Login/Login.aspx ही ललक ओपन करावी अथवा
www.mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

(1) नववन खाते तयार करणे

1.

User name नोंदवा.

2.

Password नोंदवा व Login वर स्ललक करा.

आपण नववन युजर असाल तर ‘New user click here’ येथे स्ललक
करा.

(2) नववन युजर असल्यास खालीलप्रमाणे पे ज ये ईल.

1.

लेखापरीक्षक प्रकारानुसार Account Type वनवडावा.

2.

User name नोंदवून ते वलहू न ठे वावे.

3.

चालू स्स्थतीतील E-mail नोंदवावा. जॊ भववष्यात संपकासाठी उपयॊगात
येणार आहे .

4.
वरीलप्रमाणे मावहती भल्यानंतर
Create User वर स्ललक करा.
त्यानंतर पुढीलप्रमाणे फॉमव ओपन
होईल.

Creat User

Password नॊंदवून तॊ वलहू न ठे वावा.

(3)

वैयस्ततक मावहती

(प्रमावणत लेखापरीक्षकाांसाठी)

लेखापरीक्षक प्रकारानुसार Account Type वनवडावा.

-

या ववभागामध्ये लेखापरीक्षकाचे संपण
ू व मावहती नोंदवा.

-

Membership No. फलत Chartered Accountant आवण
Chartered Accountant Firm साठी लागू आहे .

-

PAN No. सवव लेखापरीक्षकांसाठी अवनवायव आहे .

पत्रव्यवहाराचा संपण
ू व पत्ता, वपनकोड नोंदवा, वजल्हा व तालुका
वसलेलट करा तसेच दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवा.

अनुभव असल्यास या वठकाणी ‘Yes’ वर click करून ‘Save’ बटन वर
click करावे. अनुभव नसल्यास ‘No’ वर click करुन ‘Choose File’
मध्ये Parnership Firm/CA Firm कडील सहकारी संस्थांचा
लेखापरीक्षणाचा वकमान तीन वषांचा अनुभव असले बाबतचे PDF
Format मधील प्रमाणपत्र upload करून ‘Save’ बटन वर click करावे.

(4)

शैक्षवणक तपशील

शैक्षवणक तपवशलामध्ये पदवी, पास वषव, ववद्यापीठाचे नाव व वगव ही
मावहती भरून पुराव्यादाखल पदवी प्रमाणपत्राची १MB साईज
पयंतची PDF फाईल proof मध्ये upload करावी. त्यानंतर Add
Qualification ला स्ललक करावे.

(5) अनुभव तपशील

अनुभव तपवशलामध्ये ले खापरीक्षण केलेल्या संस्थांचा संपण
ू व तपशील
भरून पुराव्यादाखल वनबंधक कायालयाकडील लकवा सहकारी
संस्थे कडील ले खापरीक्षण अहवालाची पोहॊच (Acknowledgement)
लकवा वनबंधक कायालयाकडील पत्र यापैकी एक पुरावा १MB साईज
पयंत PDF फाईल proof या वठकाणी upload करावी. त्यानंतर ‘Save’
बटन स्ललक करावे.

(6) घोषणा

1.

PAN

Card ची स्कॅ न केलेली PDF File या वठकाणी

upload करून ‘PAN Upload’ वर click करावे.
2.

परीपत्रकामध्ये नमूद प्रमाणे Affidavit १MB साईज पयंत
PDF लकवा Word Document format मध्ये upload
करावी.

3.

500KB पयंतचा jpg/jpeg लकवा png Format मधील
अलीकडच्या काळातील सुस्पष्ट फॊटॊ Upload करावा.

4.

मराठी भाषेच्या अनुभवाबाबत Yes/No पयाय वनवडावा.

5.

Save बटन स्ललक करावे.

6.

आवश्यक ती सवव मावहती भरल्यानंतर Submit बटन स्ललक
करावे. आपला अजव खात्याकडे यशस्वीवरत्या जमा होईल. व
त्यानंतर Transaction ID प्राप्त हॊईल.

(7) Transaction ID

Transaction ID प्राप्त झाल्यानंतर तो
आपल्याकडे नोंदवून ठे वा.

