MTR-31 मधे दे यके तयार करण्याची काययपद्धती
महत्वाचे :

ववत्त ववभाग शासन वनर्यय वद.२९/0१/२०२० नुसार कंत्राटी / तात्पुरत्या / हंगामी सेवत
े ील
कमयचाऱयांना दे ण्यात येर्ारे मानधन / ठोक रक्कम "०१- वेतन" या उविष्ट शीर्षातून न काढता ते "
१०- कंत्राटी सेवा" या उविष्ट शीर्षातून खची टाकर्े आवश्यक आहे .



बील पोटय ल मधील सहायक लॉगीन मधील Master - Contractual Service Employee Posting
Master हा Master Data सामान्य् प्रशासन ववभाग शासन वनर्यय वद.08/0१/२०16 नुसार जयांची
सरकारी सेवत
े ून वनवृत्त झाल्यानंतर कंत्राटी पद्धतीने पुनयवनियुक्ती झालेली आहे त्या सेवस
े ाठी आहे.
हया अवधकाऱयांचे दे यक हे MTR- 31 मध्ये दे यक तयार करावे. हयासाठी Contractual Service
Employee Posting Master ही मावहती भरण्याची आवश्यकता आहे . सदर दे यक तयार करावयाची
काययपद्धती वेगळी आहे.



जर एखादा कमयचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत असेल आवर् जर तो / ती शासकीय सेवत
े ून
सेवावनवृत्त झाल्यावर त्याची पुनयवनियुक्ती झालेली नसेल तर हयासाठी MTR- 31 मध्ये दे यक तयार
करताना बील पोटय ल मधील सहायक लॉगीन मधील Master-Contractual Service Employee
Posting Master ही मावहती भरण्याची व क्लेम करण्याची आवश्यकता नाही.

कंत्राटी / तात्पुरत्या / हं गामी सेवेतील कमय चाऱयांना दे ण्यात येर्ारे मानधन / ठोक रक्कम
(Contractual Service Employee) यांचे (जे सेवावनवृत्ती नंतर पुन्यहा वनयुक्त झालेले नाहीत)
आवर् इतर कायालयीन खचय Other Office Expenses ची दे यके उदा.10-Contractual
Services, १३-Office Expenditure, 16-Publications, १७-Computer Expenditure 02,
04, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 53, 57, 60, 72 इत्यादी हया तपशीलवार
शीर्षा खालील दे यके नमुना MTR ३१ मध्ये तयार करण्याची काययपद्धती पुढीलप्रमार्े :१) वबल पोटय लमध्ये Assistant पासवर्य ला Login करावे.
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२) Assistance मेनु मध्ये Bill preparation या सब मेनु वर click करावे.
हे दे यक तयार करताना क्लेम करण्याची आवश्यकता नाही. क्लेम तयार न करता थेट दे यक तयार
करावे.

3) Form id येथे MTR-31 वनवर्ावे.
४) Object मध्ये योग्य् तो तपशीलवार शीर्षय (Detailed Head/Object) वनवर्ावा उदा.कंत्राटी
कमयचाऱयांचे दे यकासाठी १0-Contractual Service, कायालयीन खचाच्या दे यकासाठी १३-Office
Expenditure, संगर्कावरील खचासाठी १७-Computer Expenditure वनवर्ावे.
Bill Description मध्ये योग्य् तो उप तपशीलवार शीर्षय (Sub Detailed Head) वनवर्ावा उदा.कंत्राटी
कमयचाऱयांचे दे यकासाठी ०१- Contractual Service वनवर्ावे, कायालयीन खचाच्या दे यकासाठी
आवश्यकते नुसार 01, 02, 09 इ. उप तपशीलवार शीर्षय (Sub Detailed Head) वनवर्ावे. त्यानंतर View
Details या बटनावर वर क्क्लक करावे.
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५) त्यानंतर योग्यय ती योजना (Scheme) जेथे आवश्यक तपशीलवार शीर्षामध्ये (Detailed Head)
उदा.10, 13, 16, 17 अनुदान उपलब्ध आहे ती योजना वनवर्ावी.

६) त्यांनतर दे यकाचा/उपप्रमार्काचा/बीलाचा (Sub Voucher Number) व वदनांक भरावे. कंत्राटी
कमयचाऱयांच्या मानधनासाठी Sub Voucher Number उपलब्ध नसल्यास १, 2, 3 असे क्रमांक भरावे.
तसेच वदनांक उपलब्ध नसल्यास जया मवहन्ययाचे मानधनाचे दे यक आहे त्या मवहन्ययाची शेवटची तारीख
भरावी. उदा.एवप्रल मवहन्ययाचे मानधनाचे दे यक असल्यास वद.30/04/2020 ही तारीख भरावी.

७) Bill Details येथे दे यकाचा तपशील भरावा. उदा.कंत्राटी कमयचाऱयांचे मानधन असल्यास कमयचाऱयाचे
नाव, पदनाम मानधनाचे कालावधी इ. तपशील, स्टे शनरी इ खरेदीचे दे यक असल्यास दु कानाचे नाव व
वस्तुचे तपशील भरावे.
८) Gross Amount भरावी. येथे कर (उदा आयकर, व्यवसाय कर, जीएसटी इ.) वजाती करण्यापुवीची
रक्कम भरावी.
जर कोर्तीही वजाती (उदा आयकर, व्यवसाय कर,इ.) करावयाची असल्यास Deduction कॉलम मध्ये
रक्कम भरावी.
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९) Deduction amount भरून झाल्यानंतर Net amount च्या पुढे Add बटन वर क्क्लक करावे. योग्यय
ती Receipt Major Head उदा.आयकर साठी 8658, व्यवसाय करासाठी 0028 इ. वनवर्ावे. त्यांनतर
कपातीची आवश्यक ती योजना (Deduction Scheme) वनवर्ावी. Deduction Amount भरावी आवर्
Add बटनवर click करावे

१0) पुढील दे यक/उपप्रमार्क/बील (Sub Voucher Details) असल्यास भरावे. बील तयार करर्ारा
त्याला पावहजे वततके Sub Voucher Details भरू शकतो. सदर दे यक/उपप्रमार्क/बील (Sub
Voucher Details) भरताना प्रत्येक वेळी वरील क्रमांक 6, 7,8,9 प्रमार्े काययवाही करावी. असे वकतीही
दे यक/उपप्रमार्क/बील (Sub Voucher Details) भरता येतील. Draft Save बटनावर क्क्लक करु नये.
11) सवय दे यकांचा तपशील भरल्यांनतर Next या टॅ बवर click करुन पुढील window वर जावे.
12) Bill Register Number येथे टोकन रवजस्टर मधील क्रमांक भरावा.

१३) Sanction Order Tab वर जाऊन महाराष्र आकक्स्मक खचय वनयम १९६५ नुसार खचय करत असाल
तर संबंवधत वनयम अ.क्र.१ येथे भरावा. ववत्तीय अवधकार वनयम पुस्तीका ववत्त् ववभाग शासन वनर्यय वद.१७
एवप्रल, २०१५ नुसार Part, Sub Part, Serial Number, Rule number, इ. तपशील अ.क्र.२ येथे भरावा.
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ववरष्ठ कायालयाकर्ू न मंजुरी प्राप्त् करुन घेतली असल्यास अ.क्र.३ येथे संबंवधत आदे श क्रमांक, शासन
वनर्यय क्रमांक, वदनांक ही मावहती भरावी. त्यानंतर आहरर् व संववतरर् अवधकारी यांच्या कायालयाचे
नाव, आदे श क्रमांक, वदनांक संबंवधत रकान्ययांमध्ये मध्ये भरावे.
सदर मंजुरी आदे श हे वैकक्ल्पक आहे त. आहरर् व संववतरर् अवधकारी हे त्यांच्या कायालयाचे
वेगळे कायालयीन मंजुरी आदे श दे यका सोबत जोर्ु शकतात. हे आदे श जोर्र्े अवनवायय नाही.

१४) TDS for GST tab वर जावे. येथे Registered Payee वनवर्ावा. मुंबई व नागपूर या वजल््ांसाठी
DDO वनवर्ावा. इतर वजल््ांसाठी DDO ककवा संबंवधत Registered Payee वनवर्ावा.
Sub Voucher Details या टॅ ब् मधील वजाती झाल्यानंतरची Net amount मधील एकुर् रक्क्म (Sub
Voucher Details मधील Net Amt Column मधील सवय Sub Voucher Details रक्कमेची बेरीज) Total
amount column मध्ये भरावी. Sub Voucher Details या टॅ ब् मध्ये कोर्तीही वजाती केली नसल्यास
एकुर् Gross Amt येथे भरावी.

१५) जीएसटी टीर्ीएस ची कपात करावयाची असल्यास TDS हया कॉलम मध्ये GST TDS कपातीची
रक्कम भरावी.
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१६) जीएसटी टीर्ीएस ची कपात करावयाची नसल्यास No TDS या पयायावर क्क्लक करुन Remarks
कॉलम मध्ये 0 भरावे.
१7) त्यानंतर Add बटन वर क्क्लक करावे.
18) त्यांनतर Payee Details या टॅ ब वर जावे. Submit बटर्ावर क्क्लक करावे. सबमीट बटनवर क्क्लक
केल्यानंतर Draft बील तयार होऊन Transaction Number तयार होतो. हे फायनल बील नसुन हे Draft
/कच्चे बील आहे . हे बील व्यवस्थीत तपासावे. उदा.Sub Voucher Number, Date, दे यकाचा तपशील,
रक्कम, जीएसटीची रक्कम इ. जर वरील तपशील चुकीचा असल्यास Assistance मेनु मधुन Bill Delete
येथे जाऊन Transaction number ला क्क्लक करुन Delete बटनावर क्क्लक करुन दे यक Delete
करावे व पुन्यहा नवीन दे यक तयार करावे.

19) जर सवय तपशील बरोबर असेल तर Asst. लॉगीन मधुन लॉग आऊट होऊन बील पोटय ल च्या Final
/DDO Password ला लॉगीन करावे.
२०) येथे समोरच वदसर्ाऱया Transaction number वर क्क्लक करावे, Payee details tab वर click
करावे. Submit बटन वर क्क्लक करावे. त्यांनतर अंवतम दे यक तयार होते . हे तयार होर्ारे दे यकच
अंवतम दे यक व प्रावधकार पत्र (BDS) आहे . पुन्यहा बीम्स् मध्ये जाऊन वेगळे प्रावधकार पत्र (BDS)
काढावयाची आवश्यकता नाही.
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Short steps for MTR-31-Contractual Employer Honorarium bill in English
Procedure of Contractual Employees’ Honorarium Bill Preparation in MTR-31 in Object10-Contractual Services in Bill Portal (who are not re-appointed after retirement)

1)
2)
3)
4)

Login to Asst. Password in Bill Portal
Assistance Menu—Bill Preparation
Select MTR-31
Select Object/Detail Head (eg-10-Contractual Services) Select Bill Description
(sub detail head) - Click on View Details
5) Select Scheme where grant is available in object-10 (If scheme is not showing
get grant in object-10. After grant is received scheme will show here)
6) Enter Sub Voucher number date for MTR-31 bills (if there is no sub voucher
number then enter 1, 2, 3 and so on)
7) Enter Details and Description of bill eg Name & Designation of Employee,
Period of Salary/Honorarium)
8) Enter Gross amt.
9) Enter deductions if any eg Income tax, Professional Tax. Enter deduction
scheme by clicking on Add button next to Net amt. click on Add button then
click on OK.
10) Click on Add button
11) Enter next sub voucher if any, details if any. User can enter as many sub
voucher details as he wants
12) Go to next window by clicking next Arrow tab
13) Enter Bill Register number
14) Go to Sanction order tab Enter Delegation of Power Part-Sub Part-Sr. No.,
Rule number, GR number if any, office name, sanction order number, date
15) Go to TDS for GST tab—Select Registered Payee (DDO)-Enter Net amt. in Total
amt. column
16) Enter TDS of GST if any
17) If there is no TDS for GST click on No TDS option Enter 0 in remarks
18) Click on add button
19) Go to Payee details tab Click on Submit Button. Draft bill will generate with
transaction number. Check the bill for corrections if any
20) If bill is correct then Go to final password
21) Go to Approve bill - Click on Transaction number Go to Payee details tab
Click on Submit Button. Bill and BDS will generate. No need to generate
separate BDS.
Note-There is no need to enter any details in Master-Contractual Employee details
master. This contractual master is only for Contractual Employees who are reappointed after retirement.
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