“बील पोर्ट ल” प्रणालीद्वारे खर्चार्ची दे यके
सादर करणेबाबत...
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन पवरपत्रक क्र. संकीणट-2020/प्र.क्र.46/कोषा प्रशा-4
मादाम कामा मागट, हु तात्मा राजगुरु र्चौक,
मंत्रालय, मुंबई-32
वदनांक: 10 नोव्हें बर, 2020
संदभट :- वित्त विभाग शासन वनणटय क्र. संकीणट-१०१३/प्र. क्र ५३/कोषा-प्रशा-५, वद.०२/०३/२०१५.
प्रस्तािनाउपरोक्त संदभाविन शासन वनणटयानुसार विविि प्रकारर्ची दे यके (उदा. दू रध्िनी, पाणी, विद्युत, िैद्यकीय
खर्चट प्रवतपूती) “बील पोर्ट ल” प्रणालीद्वारे तयार करुन संबवं ित कोषागारात सादर करणेबाबत आदे वशत करण्यात
आले होते. परं तू अद्यापही कोषागारांमध्ये हस्तवलवखत स्िरुपात दे यके स्स्िकारली जात असल्यार्चे वनदशटनास
आल्यामुळे शासन पुढीलप्रमाणे आदेश दे त आहे .
शासन पवरपत्रकअविदान ि लेखा कायालय, मुंबई, सिट वजल्हा कोषागार कायालये, उपकोषागार कायालये यांनी
सोबतच्या वििरणपत्रात नमूद केलेली सिट देयके “बील पोर्ट ल” प्रणालीमार्टत तयार केलेली असल्यासर्च
स्स्िकारािीत.
2.

सोबतच्या वििरणपत्रामिील दे यके “बील पोर्ट ल” प्रणालीिर तयार करण्यार्ची सुवििा सिट आहरण ि

संवितरण अविकारी यांना उपलब्ि करून दे ण्यात आली आहे . सिट आहरण ि संवितरण अविकारी यांनी सोबतच्या
वििरणपत्रामिील देयके “बील पोर्ट ल” प्रणालीिरर्च तयार करून अविदान ि लेखा कायालय / वजल्हा कोषागार
कायालये / उपकोषागार कायालये यांना सादर करािीत.
3.

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आले असून त्यार्चा संगणक सांकेतांक क्र. 202011101554099905 असा आहे . हे शासन पवरपत्रक
विजीर्ल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

( अशोक र्चौिरी )
सोबत - वििरणपत्र

कक्ष अविकारी, वित्त विभाग

प्रवत,
1.

मा.विरोिी पक्षनेता, वििानसभा / वििान पवरषद, महाराष्ट्र वििानमंिळ सवर्चिालय,मुंबई.

2.

सिट मा. वििानसभा / वििान पवरषद ि संसद सदस्य.

3. मा. राज्यपाल यांर्चे सवर्चि.
4.

मा. मुख्यमंत्री यांर्चे सवर्चि
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5. मा. उपमुख्यमंत्री यांर्चे सवर्चि
6.

सिट मा.मंत्री ि मा.राज्यमंत्री यांर्चे खाजगी सवर्चि

7.

सिट मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग

8. मंत्रालयीन सिट विभागांच्या अविनस्त असलेल्या सिट विभागांर्चे ि कायालयांर्चे प्रमुख
9.

प्रबंिक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्र्च न्यायालय, मुंबई

10. प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई
11. प्रिान महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई
12. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
13. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
14. आयुक्त, आयकर (TDS) र्चनीरोि, मुंबई
15. आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर
16. प्रबंिक, उच्र्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
17. सवर्चि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मुंबई
18. सवर्चि, महाराष्ट्र वििीमंिळ सवर्चिालय, मुंबई
19. प्रबंिक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त यांर्चे कायालय, मुंबई
20. प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, मुंबई
21. मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
22. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोि, निी वदल्ली
23. सिट विभागीय आयुक्त
24. सिट वजल्हाविकारी
25. सिट वजल्हापवरषदांर्चे मुख्य कायटकारी अविकारी
26. संर्चालक, लेखा ि कोषागारे, मुंबई
27. संर्चालक, स्थावनक वनिी लेखा पवरक्षा, कोकणभिन, निी मुंबई
28. अविदान ि लेखा अविकारी, मुंबई
29. सहसंर्चालक, लेखा ि कोषागारे, कोकण/पुणे/नावशक/औरं गाबाद/अमरािती/नागपूर
30. सहसंर्चालक, स्थावनक वनिी लेखा पवरक्षा, कोकण/पुणे/नावशक/औरं गाबाद/अमरािती/नागपूर
31. वित्त विभागातील सिट कायासने
32. वनिि नस्ती/कोषा प्रशा-4.
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वििरणपत्र
वबल पोर्ट ल प्रणालीिर तयार होणाऱ्या दे यकांर्ची सुर्ची
अ.क्र.

दे यकार्चे प्रकार

MTR नमुना

1.

दु रध्िनी (Telephone)

MTR-31

2.

िीज (Electricity)

MTR-13

3.

पाणी (Water)

MTR-13

4.

पेरोल, ऑईल, िंगण ( Petrol, Oil, Lubricant)

MTR-13

5.

मोर्र िाहन दु रुस्ती (Vehicle Repair)

MTR-13

6.

कंत्रार्ी सेित
े ील अविकारी, कमटर्चारी यांर्चे मानिनािरील खर्चट

MTR-13

(उविष्ट्र् -१०) (Contractual Employee Honorarium Bill)
7.

इतर सिट आकस्स्मक खर्चट (उविष्ट्र्-१३) (Office Expenditure Bills)

MTR-31

8.

सहाय्यक अनुदान, अथटसहाय्य (Grant In Aid)

MTR-44

9.

िैद्यकीय खर्चट प्रवतपूती (Medical Reimbursement)

MTR-24A

10. िैद्यकीय तपासणी (IAS, IPS, IFS अविकारी, राज्य शासकीय अविकारी)

MTR-44A

(Health Check Up)
11. िैद्यकीय अग्रीम ( Medical Advance)

MTR-31B

12. उत्सि अग्रीम (Festival Advance)

MTR-31B

13. प्रिास भत्ता अग्रीम (TA on Tour Advance)

MTR-31B

14. बदली/सेिावनिृत्ती प्रिास भत्ता अग्रीम (Transfer /Retirement TA Advance)

MTR-31B

15. प्रिास भत्ता (TA on Tour)

MTR-31

16. बदली प्रिास भत्ता (Transfer TA)

MTR-31

17. सेिावनिृत्ती नंतर दे य होणारा प्रिास भत्ता (TA after Retirement)

MTR-31

18. स्िग्राम प्रिास सिलत /महाराष्ट्र दशटन (LTC/Maharashtra Darshan)

MTR-31

19. वशष्ट्यिृत्ती ि विदयािेतन (Scholarship and Stipend Bill)

MTR-45

20. सािी पािती (Simple Receipt Bill)

MTR-45A

21. ठे ि संलग्न विमा योजना (GPF Linked Insurance Scheme)

MTR-52A

22. गर् विमा योजना (GIS)

GIS-8

23. सिट प्रकारर्चे आकस्स्मक खर्चट (Contingency Bill without Sub-Voucher)

MTR-41

24. संवक्षप्त दे यक (Abstract Contingency Bill)

MTR-42

25. संवक्षप्त दे यकार्चे तपवशलिार दे यक (NPDC)

MTR-13

BEAMS मिील DDO Assistant Login मध्ये NPDC येथे तपशीलिार दे यक तयार
केल्यानंतर DDO laniF Login मध्ये Approve करािे.
26. भविष्ट्य वनिाह वनिी आगाऊ रक्कम (परतािा योग्य, ना परतािा), अंवतम भविष्ट्य MTR-24
वनिाह वनिी (िगट-1,2,3 र्क्त) (GPF Refundable, Non-Refundable, Final
Withdrawal) (Class-1,2,3 only)

