सहाय्यक अनुदाने (Grant in Aid) ची दे यके मकोनी-44 (MTR-44) मध्ये
बिल पोर्ट ल प्रणाली मधुन तयार करणेची कायटपध््ती

USER MANNUAL OF MTR-44
बिल पोर्ट ल प्रणाली मधून मकोबन-44 दे यक तयार करणेची सुबिधा उपलब्ध करुन दे णयाांत आलेली आहे.
त्या सांिांधी मांजुरी आदे श तयार करणे, अनुदान िार्प ि दे यके तयार करुन कोषागारात सादर कराियाची
प्रबिया खालीलप्रमाणे आहे .

अ) प्रशासकीय बिभागाने/बनयांत्रक अबधकारी याांनी/आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी
सांिांबधत आहरण ि सांबितरण अबधकाऱी याांना िीम्स प्रणाली िरुन अनुदान िार्प
आदे श अपलोड करणे
1) प्रत्येक प्रशासकीय बिभागाने अथिा बनयांत्रक अबधकारी अथिा आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी
बिम्् प्रणालीिर सहाय््क अनुदानािाितचे (Grant in Aid) अनुदान सांिबां धत आहरण ि सांबितरण

अबधकारी याांना िार्प करणयापुिी त्या सांिांधीचे मांजुरी आदे श बिम्् प्रणालीिर अपलोड करािे.
जर अगोदरच अनुदान िार्प केले असेल तर अनुदान िार्पाचे आदे श िीम्स प्रणालीिर अपलोड
करता येणार नाहीत.
2) अनुदान िार्प केलेले असेल तर सांिांबधताांनी (प्रशासकीय बिभाग अथिा बनयांत्रक अबधकारी) आहरण
ि सांबितरण अबधकारी याांचेकडू न अनुदान काढू न घ्यािे (Withdraw) ि त्याांनतर अनुदान िार्प
आदे श अपलोड करािेत. अनुदान िार्प आदे श अपलोड केल्यानांतरच सांिांबधत आहरण ि सांबितरण
अबधकारी याांना अनुदान िार्प करािे.
3) सदर आदे श हे प्रशासकीय बिभाग अथिा बनयांत्रक अबधकारी यापैकी जे सिात शेिर्ी आहरण ि
सांबितरण अबधकारी याांना अनुदान िार्प करत असतील त्याांनी अनुदान िार्प आदे श अपलोड
करािेत. (उदा.ग्रामबिकास बिभाग जर मुख्य कायटकारी अबधकारी, बजल्हा पबरषद याांना अनुदान
िार्प करत असतील ि मुख्य कायटकारी अबधकारी, बजल्हा पबरषद हे सहाय्यक अनुदानाचे दे यक
तयार करत असतील तर ग्रामबिकास बिभागाने मुख्य कायटकारी अबधकारी, बजल्हा पबरषद याांना
अनुदान िार्प आदे श अपलोड करािेत. तसेच जर मुख्य कायटकारी अबधकारी हे जर ते अनुदान
मुख्य लेखा ि बित्त अबधकारी, तहबसलदार याांना िार्प करत असतील तर मुख्य कायटकारी
अबधकारी, बजल्हा पबरषद हे मुख्य लेखा ि बित्त अबधकारी, तहबसलदार याांना अनुदान िार्प आदेश
अपलोड करतील)
4) आहरण ि सांबितरण अबधकारी हे स्ित:ला सहाय्यक अनुदान िार्पाचे आदे श अपलोड करुन घेऊ
शकत नाहीत. परांतु ते त्याांच्या अबधनस्त अथिा दु सऱ्या बिभागाच्या आहरण ि सांबितरण अबधकारी
याांना अनुदान िार्पाचे आदे श िीम्स प्रणालीिर अपलोड करु शकतात. उदा.बजल्हा अधीक्षक तथा
कृषी अबधकारी हे आहरण ि सांबितरण अबधकारी असतील तर ते त्याांच्या अबधनस्त तालुका कृषी
अबधकारी (आहरण ि सांबितरण अबधकारी ) याांना अथिा महसुल बिभागाच्या तहबसलदार याांना
अनुदान िार्पाचे आदे श अपलोड करु शकतात.
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5) सदर आदे श अपलोड करणयासाठी सांिांबधताांनी (प्रशासकीय बिभाग अथिा बनयांत्रक अबधकारी)
https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/index.jsp

या

सांकेतस्थळािर

बिम्् प्रणालीचे सहाय्यक युजर आयडी [Assistant User ID] ि पासिडट [Password] युजर नेम
पासिडट िापरुन लॉग इन करािे.
6) Fund Transfer मेनु मध्ये Upload Sanction order हा सिमेनु बनिडािा.

7)

Upload Sanction Order या सि मेनु मध्ये गेल्यानांतर Sanction Amount Details च्या खालील
रकानयाांमध्ये ज्या मागणी िमाांक-लेखाबशषट-योजना साांकेताांक-तपबशलिार बशषट मध्ये अनुदान
िार्प आदे श अपलोड करायचे आहे ते बनिडणे खालील स्िीन शॉर् मध्ये दशटबिल्यानुसार
Demand Number, Major Head, Scheme Code, Detail Head, GIA type बसलेक्ट् करणे.
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Sanction Amount Details
Demand
number
Maojor
Head
Scheme
Code
Detail Head
Gia Type
Regular Balance
8) Add DDO या र्ॅ ि समोरील Yes हा र्ॅ ि बनिडािा
9) जर लाभाथी भरायचे असतील तर Add Beneficiary समोरील Yes या र्ॅ ि िर क्क्टलक करािे. जर
लाभाथी भरायचे नसतील (लाभार्थ्यांची सांख्या जास्त असेल) तर No र्ॅ ि िर क्क्टलक करािे.
Add Beneficiary

Yes

No

10) Amount of Sanction मध्ये िार्प कराियाच्या अनुदानाची रक्टकम भरािी. सदर रक्टकम ही पुणट
रुपयाांत भरािी. रक्टकम हजारात भरु नये.
Amount of Sanction
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11) Add DDO र्ॅ ि मध्ये आहरण ि सांबितरण अबधकाऱ्याचा बजल्हा-कोषागार कायालय-आहरण ि
सांबितरण अबधकारी साांकेताांक बनिडू न रक्टकम भरािी. (यामध्ये एका पेक्षा जास्् आहरण ि सांबितरण
अबधकारी याांना अनुदान िार्प करता येते) रक्टकम भरणयानांतर Add या र्ॅ ि िर क्क्टलक करािे. उदा.
रुपये 100/- हे 10 आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांचेसाठी प्रत्येकी रु.10/- प्रमाणे अनुदान िार्प
आदे श अपलोड कराियाचे असल्यास िरीलप्रमाणे आहरण ि सांबितरण अबधकारी बनिडू न Amount
या रकानया समोर रु.10/- भरािेत ि Add या र्ॅ ििर क्क्टलक करािे. त्यानांतर दु सरे आहरण ि
सांबितरण अबधकारी बनिडािे ि रक्टकम भरािी.

12) Add या र्ॅ ि िर क्क्टलक केल्यानांतर उजव्या हाताला Add Beneficiary या र्ॅ ि िर क्क्टलक करुन
लाभार्थ्यांची माबहती भरािी. (अ.ि.5 मध्ये Add Beneficiary च्या समोरील रकानयात Yes बनिडले
असेलतर) डाव्या िाजुच्या रकानयामध्ये Add Beneficiary या र्ॅ ि मध्ये No क्क्टलक केले असेल तर
लाभार्थ्यांची माबहती भरणयाची आिश्यकता नाही.
13) माबहती भरल्यानांतर Save िर्नािर क्क्टलक करािे. (यामध्ये एका पेक्षा जास्् लाभार्थ्यांची माबहती
भरता येते)
DDO Code
Sub Divisional Officer Pune Sub Division Pune
Total
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14) Sanction Order Details मध्ये मांजुरी आदे शाचा िमाांक, बदनाांक, बिषय इत्यादी मजकुर
र्ां कबलबखत करता येतो. मांजुरी आदे शाचे नाि मराठी ि इांग्रजी मध्ये सुध्दा र्ां कबलबखत करता येतो.
मांजुरी आदे शाच्या बिषयामध्ये Special Character जसे की *, /, -, + याांचा उपयोग करु नये.
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15) Sanction Order Details भरल्यानांतर Choose File या र्ॅ ि िर क्क्टलक करुन स्कॅन केलेले
पीडीएफ स्िरुपातील मांजुरी आदे श (Sanction Order)/शासन बनणटय सांगणकािर ज्या फोल्डर
मध्ये असेल त्या फोल्डर मधुन बनिडािे ि सिबमर् िर्निर क्क्टलक करािे. स्कॅन केलेले पीडीएफ
स्िरुपातील मांजुरी आदे श (Sanction Order) /शासन बनणटय हयाांची साईज ही 1 एमिी पेक्षा कमी
असािी. ती जर एक एमिी पेक्षा जास्त असेल तर मांजुरी िार्प आदे श अपलोड करता येणार नाहीत.
यासाठी सदर एक एमिी पेक्षा जास्त साईज असलेले मांजुरी िार्प आदे श कॉम्प्रेस करुन घेिुन त्याची
साईज 1 एमिी च्या खाली करुन घ्यािी.
पीडीफ फाईल कॉम्प्रेस करणयाची प्रबिया--एक एमिी पेक्षा जास्त साईज असलेली पीडीएफ फाईल
कॉम्प्रेस करणयाची सुबिधा ही ऑनलाईन मोफत उपलब्ध आहे. त्यासाठी गुगलिर ऑनलाईन
कॉम्प्रेस पीडीएफ फाईल असे सचट करािे त्यानांतर Upload PDF file या र्ॅ ि िर क्क्टलक करुन जी
फाईल कॉम्प्रेस कराियाची आहे ती फाईल अपलोड करािी ि Compress PDF file िर क्क्टलक
करािे. त्यानांतर Download Compressed File या र्ॅ ििर क्क्टलक केल्यानांतर मोफत ऑनलाईन
फाईल साईज कॉम्प्रेस (कमी) करुन बमळे ल.
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16) Condition details या र्ॅ ि मध्ये अर्ी सबहत असल्यास Conditional या र्ॅ ि िर क्क्टलक करािे ि
उपयोबगता प्रमाणपत्र सादर कराियाची बदनाांक बनिडािा. जर मांजुरी आदे श अर्ी बिरबहत
असल्यास Unconditonal या र्ॅ ि िर क्क्टलक करािे. Conditional/Un conditional यापैकी जे
बनिडले असेल ते आहरण ि सांबितरण अबधकारी जेव्हा िील पोर्ट ल मध्ये दे यक तयार करेल त्यािर
मुद्रीत (Print) होऊन येईल.

Conditional
UC Required
UC Submitting
Date

Yes

Unconditional

No

31/07/2017

17) सिट माबहती भरुन झाल्यािर Submit या िर्नािर क्क्टलक करुन Yes िर्न िर क्क्टलक करािे.
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18) Yes िर्निर क्क्टलक केल्यानांतर Ok िर्नािर क्क्टलक करणे.

19) ओके िर्नािर क्क्टलक केल्याांनतर खालील स्िीन शॉर् मध्ये दशटबिल्यानुसार Sanction Order ि
त्याचा Order Number तयार होतात.
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20) सदर मांजुरी आदे शामध्ये काही िदल कराियाचे असल्यास Sanction Order No. या रकानयातील
मांजुरी आदे श िमाांकािर िर (उदा.25) क्क्टलक करुन आिश्यक ते िदल करुन पुनहा सिबमर् करािे.

21) अपलोड केलेले मांजुरी आदे श िघाियाचे असल्यास Sanction Order (PDF) िर क्क्टलक करुन
पाहता येिु शकतात.
22) मांजुरी आदे श अपलोड केल्यानांतर सहायक लॉगीन मधुन लॉग आऊर् करणे.
23) तदनांतर Approver/Final लॉगीन मध्ये लॉगीन करणे
24) Approve Funds Transfer मेनु मध्ये Approve sanction Order या सि मेनु िर क्क्टलक करणे.
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25) सदर मांजुरी आदे श Approve करणेसाठी Sanction Order No. या रकानयातील मांजुरी आदे श
िमाांकािर िर (उदा.25) क्क्टलक करणे.

26) Approve िर्न िर क्क्टलक करणे ि नांतर सिबमर् िर्न िर क्क्टलक करणे. Submit या िर्नािर
क्क्टलक करुन Yes िर्न िर क्क्टलक करािे.
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27) Yes िर्निर क्क्टलक केल्यानांतर Ok िर्निर क्क्टलक करणे. Ok िर्निर क्क्टलक केल्यानांतर
Sanction Order Approve होते.

28) या प्रकारे प्रशासकीय बिभागाने/बनयांत्रक अबधकारी/आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी कायटिाही
केल्यानांतर सदर Sanction Order ि अनुदान सांिांबधत आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांना बिल
पोर्ट ल मध्ये बदसेल.
29) प्रशासकीय बिभागाने/बनयांत्रक अबधकारी/आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी अपलोड केलेले
मांजुरी आदे श ते Reports या मेनुमध्ये Sanction Order या सिमेनु मध्ये िघु शकतात. सदर बरपोर्ट स
हे सहाय्यक ि अांबतम (Approver) लॉबगन या दोनही बठकाणी उपलब्ध आहेत.
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ि) आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी सहाय्यक अनुदाने (Grant in Aid) ची दे यके
दे यक प्रकार मकोनी-44 (MTR-44) मध्ये बिल पोर्ट ल मध्ये तयार करणेची कायटपध्दती.
1) बिल पोर्ट ल ला बिम्् चे सहाय्यकाचे युजर आयडी ि पासिडट िापरुन लॉबगन करणे.
2) Payee Details मध्ये प्राप्तकत्याचे/लाभार्थ्याचे नाि समाबिष्र् करणे -- [फक्ट् मुांिई ि नागपुर
येथील कायालयाांनी या पध्दतीचा [A, B] िापर करुन प्राप्तकत्याचे नाि समाबिष्र् करािे. जर
यापुिीच Payee Details मध्ये प्राप्तकत्याचे/लाभार्थ्याचे नाि समाबिष्र् केलेले असल्यास A ि B या
स्र्े प्स करणयाची आिश्यकता नाही. इतर कायालयाांनी प्राप्तकत्याचे/लाभार्थ्याचे नाि याद्वारे
समाबिष्र् न करता िीम्स मध्ये नोंदणीकृत प्राप्तकते /लाभाथी याांचा िापर करािा.]
A] Master मेनु मध्ये जािुन Payee या सिमेनु मध्ये क्क्टलक करणे

B] Payee Master मध्ये लाभार्थ्यांचे नाि, िँक, ब्ाांच, अकाऊांर् िमाांक, पॅन िमाांकाची माबहती
भरुन सेव्् िर्न िर क्क्टलक केल्यािर लाभार्थ्यांची माबहती Payee Master मध्ये समाबिष्् होते.
लाभाथी हे िीम्स प्रणाली मध्ये रबजस्र्डट पेयी असल्यास येथे िेगळयाने नोंद कराियाची आिश्यकता
नाही. िीम्स प्रणालीमध्ये रबजस्र्डट पेयी आपोआप िील पोर्ट ल मध्ये बदसतात.
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3) Assistance मेनु मध्ये Claim Entry या सि मेनु मधील MTR-44 िर क्क्टलक करणे.

4) Sanction order मेनु मध्ये Sanction order बनिडणे.
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5) Beneficiary Name मध्ये लाभार्थ्यांची नािे ि इतर माबहती भरुन सेव्ह िर्न िर क्क्टलक करणे.
लाभाथी माबहती उपलब्ध नसल्यास अथिा लाभार्थ्यांची यादी मोठया प्रमाणात असल्यास आहरण ि
सांबितरण अबधकारी याांची माबहती भरली तरी चालेल. लाभार्थ्यांची यादी मोठया प्रमाणात असल्यास
लाभार्थ्यांची माबहती एक्टसेल शीर् मध्ये Choose File ऑप्शन िापरुन माबहती अपलोड करता येईल.
6) मुांिई ि नागपुर बजल्हे िगळता इतर कायालयाांनी Registered Payee या र्ॅ ि मध्ये जाऊन रबजस्र्डट
पेयी बनिडािा. मुांिई ि नागपुर बजल्हयातील आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी Regular Payee
या ऑप्शन िर क्क्टलक करुन लाभार्थ्याची अथिा आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांची माबहती
भरािी. मुांिई ि नागपुर बजल्हयातील आहरण ि सांबितरण अबधकारी याांनी पेयी रबजस्र्डट केलेला
असल्यास Registered Payee या र्ॅ ि मध्ये जाऊन रबजस्र्डट पेयी बनिडािा.
7) तालुका ि गािाचे नाि उपलब्ध नसल्यास New City ि New Village ऑप्शन िर क्क्टलक करुन
शहराचे ि गािाचे नाि भरािे. सेव्ह िर्न िर क्क्टलक केल्यानांतर सहाय्यक अनुदानाचा क्टलेम आहरण
ि सांबितरण अबधकारी याांना Approve साठी सादर होतो.

8) सहायक लॉगीन मधुन लॉग आऊर् करुन आहरण ि सांबितरण अबधकारी [Approver/Final]
याांच्या फायनल पासिडट ने लॉगीन करणे.
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9) Approve Claim मेनु मधुन MTR-44 िर क्क्टलक करणे.

10) Claim Number िर क्क्टलक करणे
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11) Approve िर्न िर क्क्टलक करुन सिबमर् िर्निर क्क्टलक करणे.

12) Approver लॉगीनमधुन लॉग आऊर् करुन सहायकाचे पासिडट ने लॉगीन करणे.
13) Select Form id मधुन मकोबन-44 बनिडणे. Select Objective मधुन सांिांबधत तपबशलिार बशषट
(उदा.31,36,50) बनिडणे.Select Bill Description मधुन सांिांबधत उप-तपबशलिार बशषट बनिडणे
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14) View Details िर क्क्टलक करणे.
15) Scheme Code िर क्क्टलक करणे.
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16) Claims या बिनडोमधील Check च्या खालील चौकोनामध्ये क्क्टलक करणे

17) Bill Details िर क्क्टलक करुन Bill Register Number भरणे.
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18) Payee Details मध्ये जाऊन लाभार्थ्यांची नािे बनिडणे. (मुांिई ि नागपुर बजल््ाांसाठी Regular
payee ि इतर बजल्हयाांसाठी Registered Payee बसलेक्ट् करणे)

19) सिबमर् िर्न िर क्क्टलक केल्यािर Transaction Number Generate होतो.
Ok िर्नािर क्क्टलक केल्यािर ड्राफ् दे यक तयार होते.
20) सहायक लॉगीनमधुन लॉग आऊर् करुन Approver/Final मोड ला लॉगीन करणे.
21) Transaction Number िर क्क्टलक करणे.
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22) Payee Details मध्ये जाऊन Submit िर्निर क्क्टलक केल्यािर ट्रॅनझॅक्टशन िमाांक Transaction
Number तयार होतो. OK िर्निर क्क्टलक केल्यािर अांबतम दे यक-तथा-प्राबधकार पत्र (Bill-CumBEAMS slip) तयार होते. सदर दे यक-तथा-प्राबधकार पत्राची प्रप्रर् काढू न दे यक सांिांबधत
उपकोषागार/अबधदान ि लेखा कायालयास सादर करणे.

21) सहाय्यक अनुदाने (Grant in Aid) मकोनी-44 (MTR-44) च्या अांबतम दे यक-तथा-प्राबधकार पत्र
(Bill-Cum-BEAMS slip) चा नमुना
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