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वाचा शासन पवरपत्रक,ववत्त ववभाग क्र. संकीणण-1010/ प्र.क्र.78/ कोषा प्र-5, वि18/12/2010.
शासन पवरपत्रक:
राज्य शासनाच्या सवण ववभागातील आहरण व संववतरण अविकाऱयांना BEAMS प्रणालीद्वारे
अर्णसंकल्पानुसार अनुिान विले जाते. BEAMS प्रणालीवर योजनावनहाय प्राविकारपत्र (BDS Slip)
तयार करुन ते िे यकासोबत कोषागारात सािर केले जाते. संिभािीन वि.18/12/2010 च्या शासन
पवरपत्रकानुसार िे यक आक्षेवपत झाल्यास सिर प्राविकारपत्र रद्द करावयाची सुवविा

आहरण व

संववतरण अविकाऱयांना उपलब्ि आहे.
बीम्स् प्रणालीवरील प्राविकारपत्र रद्द करण्याची (Undo) सुवविा आहरण व संववतरण
अविकाऱयाकवरता बंि करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती. त्या अनुषंगाने खालील आिे श
िे ण्यात येत आहेत.
1) यापुढे बीम्स् प्रणालीवर प्राविकारपत्र रद्द (Undo) करण्याची आहरण व संववतरण
अविकाऱयांकवरता असलेली सुवविा बंि करण्यात येत आहे.
2) प्राविकारपत्र रद्द करुन पुन्हा नवीन प्राविकारपत्र तयार करावयाचे असल्यास ही सुवविा
संबंवित आहरण व संववतरण अविकाऱयांचे बीम्स् प्रणालीवरील वनयंत्रक अविका-यास
उपलब्ि राहील.
3) स्वत: आहरण व संववतरण असलेले आविकारी व वविानसभा/वविानपवरषि सिस्य
(Self-Drawing & Disbursing Officer) यांना सिर पवरपत्रकातून सूट िे ण्यात येत आहे.
4) याबाबतची िु रुस्ती बीम्सस प्रणालीवर करण्यात यावी.
5) आहरण व संववतरण अविकारी यांनी प्राविकारपत्र तयार करतेवळ
े े स रकमा, अिात्याचे नाव
व इतर तपशील अचूक भरावा व त्यानंतरच िे यक प्राविकारपत्र काढावे. आहरण व संववतरण
अविकारी यांनी काढण्यात आलेले िे यक प्राविकारपत्र रद्द (Undo) करावयाचे असल्यास,
सिरचे िे यक प्राविकारपत्र रद्द (Undo) करण्याची सववस्तर कारणे, तसेच कोणत्या पवरस्स्र्तीत
ते रद्द करणे भाग पडले आहे , त्याच्या तपवशलासह आहरण व संववतरण अविकाऱयांने वनयंत्रक
अविका-यास लेखी स्वरुपात कळवावीत. तद्नंतरच वनयंत्रक अविका-याकडू न सिर िे यक
प्राविकारपत्र रद्द (Undo) करण्यात येईल. िे यक प्राविकारपत्राच्या वैिता कालाविी बाबतच्या
सूचना संिभीय विनांक 18-12-2010 च्या पवरपत्रकाप्रमाणे कायम राहतील.
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सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201502121649179005 असा आहे . हे पवरपत्रक
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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(ना.भा.ररगणे)
उपसवचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा / वविान पवरषि, महाराष्ट्र वविानमंडळ सवचवालय,मुंबई.
2.सवण सन्मावनय वविानसभा / वविान पवरषि व संसि सिस्य,
3.राज्यपालांचे सवचव
4.मुख्यमंत्रयांचे सवचव
5.सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव
6.सवण मंत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग
7.मंत्रालयीन सवण ववभागांच्या अविन असलेल्या सवण ववभागांचे व कायालयांचे प्रमुख.
8.प्रबंिक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
9.प्रिान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुंबई
10.प्रिान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई
11.महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
12.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर
13.आयुक्त, आयकर (TDS) चनीरोड, मुंबई 400002
14.आयुक्त, आयकर (TDS) वसव्हील लाईन, नागपूर 444001
15.प्रबंिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई
16.सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
17.सवचव, महाराष्ट्र वविीमंडळ सवचवालय, मुंबई
18.प्रबंिक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
19.प्रबंिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाविकरण, मुंबई
20.मुख्य मावहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
21.ववशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सिन, कोपर्ननकस रोड, नवी विल्ली
22.सवण ववभागीय आयुक्त
23.सवण वजल्हाविकारी
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24.सवण वजल्हापवरषिांचे मुख्य कायणकारी अविकारी
25.संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई
26.अवििान व लेखाअविकारी, मुंबई
27.सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाि/नावशक/ अमरावती
28.मुख्य लेखापरीक्षक, स्र्ावनक वनिी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई
29.सहसंचालक,स्र्ावनक वनिी लेखा मुंबई /पुणे/नागपूर/औरंगाबाि/नावशक/अमरावती
30.ववत्त ववभागातील सवण कायासने
31.वनवड नस्ती कोषा प्र.5
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