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आहरण व संववतरण अविकारी, कार्यालर्यातील अविकारी / कर्मचारी, कंत्राटदार, पुरवठादार,  
विवृत्ती वतेििारक, इतर शासकीर्य कार्यालरे्य र्यांची बीम्स प्रणालीर्ध्रे्य  

Registered Payee म्हणूि िोंदणी करावर्याची कार्यमपध््ती 
 
 

 

1) आहरण व संववतरण अविकारी (DDO), कार्यालर्यातील अविकारी व कर्मचारी (EMPLOYEE), कंत्राटदार, 
पुरवठादार (Vendor) व विवृत्तीवतेििारक (Pensioner) र्याचंी बीम्स प्रणालीर्ध्र्ये Registered Payee म्हणिू 
िोंदणी करण्र्यासाठी आहरण व संववतरण अविकारी र्यािंी www.mahakosh.gov.in र्या संकेत स्थळाावर 
अथवा https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/index.jsp र्या संकेतस्थळाावर तर्याचंे 
वबम्् प्रणालीचे विविओ र्युजर आर्यिी व फार्यिल पासविम [Final Password] वापरुि लॉग इि कराव.े 
 

 

2) Maintenance रे्िु र्ध्र्ये Payee र्या सबरे्िु वर क्ललक कराव.े 
 

 

 
3) Add र्या सबरे्िूवर क्ललक केल्र्यास खालील प्रर्ाणे स्रीि वदसेल. 

  

http://www.mahakosh.gov.in/
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4) आहरण व संववतरण अविकाऱ्र्यास िोंदणी करण्र्यासाठी PAYEE REGISTRATION साठी च ेआवदेि पत्र 
(फॉर्म) स्रीि वर वदसेल.  सदर आवदेिपत्रार्ध्र्ये Type of Payee र्या टॅब सर्ोरील DDO र्या टॅब वर क्ललक 
करुि आवदेि पत्रार्ध्र्ये (फॉर्म) आहरण व संववतरण अविकाऱ्र्याची आवश्र्यक ती र्ावहती भरावी.  
 

5) कार्यालर्याचे City/Town, Pin Code, Email ID तसेच आहरण व संववतरण अविकाऱ्र्याच्र्या Telephone 
/Mobile Number, बँकेच्र्या संपुणम तपशीलाची िोंद जसे IFSC code, MICR, Bank, Branch, Account 
number (खाते रर्ाकंापुवी कोणतर्याही प्रकारचे शब्द जसे की SB वापरु िर्येत), Account Type इतर्यादी 
प्रकारचा तपशील भरावा.  
 

6) इतर प्रकारच ेपेर्यी उदा. पुरवठादार, कंत्राटदार, कार्यालर्यातील अविकारी, कर्मचारी, विवृत्तीवतेििारक, 
इतर शासकीर्य कार्यालरे्य र्यािंा िोंदणीकृत (Registered) करावर्याचे असल्र्यास Type of Payee सर्ोरील 
संबंवित टॅब विविावा व तर्यािंतर तर्याचंी र्ावहती भरावी.  
 

7) Word Verification र्या टॅबखाली प्रणाली विर्मर्त Captcha स्वरुपात उपलब्ि झालेला 4 अंकी कोि िरु्द 
करुि Submit र्या टॅबवर ललीक कराव.े  

 

8) Successfully submit असा संदेश आल्र्यािंतर स्रीिवर वदसत असलेल्र्या आवदेि पत्राची प्रप्रट काढूि तर्या 
आवदेिपत्रा सोबत संबंवित कार्यालर्याचे Covering letter व संबंवित आहरण व संववतरण अविकाऱ्र्याच्र्या 
बँक खातर्याच्र्या रद्द केलेल्र्या ििादेशाची प्रत (Cancelled Cheque) तसेच इतर प्रकारचे पेर्यी रवजस्टिम 
करावर्याचे असल्र्यास तर्याचं्र्या बँक खातर्याचा रद्द केलेल्र्या ििादेशाची प्रत जोिूि संबंवित वजल्हा 
कोषागार/अविदाि व लेखा कार्यालर्यार्ध्र्ये प्रतर्यक्ष जाऊि संबंवित प्राविकारी र्याचंेकिूि वसक्स्टर्र्ध्र्य े
Approve करुि घ्र्यावा.  

 
 

9) आवदेि पत्र (फॉर्म) संबंवित वजल्हा कोषागार अथवा अविदाि व लखेा काालर्यािे Approve करण्र्यापुवी 
आवदेिपत्रात (Payee Registration Form) बदल करता र्येतो.  आवदेि पत्रात बदल करण्र्यासाठी 
Reports र्या रे्िूर्ध्र्ये Registered Payee र्या सब रे्िु अंतगमत Non Approved र्या सब रे्िुवर ललीक कराव े
व Modify र्या Tab वर ललीक करुि आवश्र्यक ते बदल करावते. तर्यािंतर Submit Tab वर ललीक कराव.े 
तर्यािंतर अ.र. 8 िुसार पेर्यी िोंदणीबाबतची कार्यमवाही करावी.  
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10) इतर पेर्यी उदा. पुरवठादार, कंत्राटदार, कार्यालर्यातील अविकारी, कर्मचारी, विवृत्तीवतेििारक, इतर 
शासकीर्य कार्यालरे्य र्यािंा िोंदणीकृत (Registered) करण्र्यासाठी Type of Payee सर्ोरील संबंवित टॅब 
विविावा व तर्याचंी र्ावहती भरावी. तर्यािंतर Submit Tab वर ललीक कराव.े तर्यािंतर अ.र. 8 िुसार पेर्यी 
िोंदणीबाबतची पुढील कार्यमवाही करावी.  
 
 
 
 
 

 


