BEAMS आणि Bill Portal वापरतानाच्या सूचना
 कोिते Browser, Version वापरावे ?
-

Use Google chrome or Internet Explorer Version and allow Pop-Ups for all sites.

-

Do not use Mozilla Firefox/Opera Mini.

-

Update Google Chrome version to latest version.

-

Update IE to 10th version or 11th version.

-

Do not use IE version below 10th version.

 Pop-Ups कसे Allow करावे ?
-

Pop-Ups should be allowed while usage of Beams and Bill Portal.
Process for Google Chrome:Open Google Chrome - Click on three dots at upper right hand corner - Setting Advance Setting-Privacy & Security-Content/Site Setting-Select Allow Pop up
blocker for all sites-Done.
Process for Internet Explorer:Open Internet Explorer - Tools-Pop up blocker-click on Turn Off Pop up blockerClick on Yes.
Browsing History कशी Clear करावी ?


-

Clear your Internet browsing data / history by pressing ctrl+shift+delete
key simultaneously after opening Google Chrome/Internet Explorer.
Process for Google Chrome Open Google Chrome - Press ctrl+shift+delete keys simultaneously-Select
Advanced - Select from the beginning of time/All Time- Select all the options
with form data -Press delete/clear browsing data/history option.
Process for Internet Explorer Press ctrl+shift+delete keys simultaneously - Select all the options with form data Click on Delete Option.
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प्रवास भत्ता दे यके मकोनी-18 (MTR-18) मध्ये
बिल पोर्ट ल प्रणाली मधुन तयार करणेची कायटपध््ती

USER MANNUAL OF TA ON TOUR - MTR-18
णिल पोर्ट ल प्रिाली मधून प्रवास भत्ता दे यके मकोनी-18 (MTR-18) मध्ये तयार करिेची सुणवधा उपलब्ध करुन
दे णयाांत आलेली आहे . आहरण व संबवतरण अबधकाऱयांनी प्रवास भत्ता दे यके मकोनी-18 (MTR-18) मध्ये तयार
करावयाची कायटपध््ती खालीलप्रमाणे आहे .
1) बिल पोर्ट ल ला बिम्स् चे सहाय्यकाचे युजर आयडी व पासवडट वापरुन लॉबिन करणे.
2) Assistance मेनु मध्ये Claim Entry या सि मेनु मधील Tour Claim वर क्ललक करणे.
3) Tour Type मध्ये ३ पयाय आहेत. यातील Tour Claim हा पयाय Normal Tour आणि Single Day Journey
साठी वापरावा. यातील Monthly Pass हा पयाय Railway आिी Bus पास साठी वापरावा. Ticket
Cancellation हा पयाय जर Tour रद्द झाली तर णतणकर्ाच्या रकमेच्या परताव्यासाठी वापरावा.

4) Normal Tour आणि Single Day Journey साठी Tour Claim Select करून New Claim वर क्ललक
करिे.

5) Employee Details मध्ये खालील स्क्रीन शॉर् मध्ये सेवार्ट आयडी भरिे. त्यानांतर Get Data वर click करिे.
खालील message येईल. त्यानांतर ok वर click करिे. जर माणहती आली नसेल तर माणहती manually
भरावी.
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6) कमटचाऱ्यासाठी लागू असलेले पे कणमशन select करावे. राज्य शासन कमटचाऱ्याांसाठी 6th Pay
Commission select करावे. मा.न्यायाधीश याांचेसाठी Padmanabhan commision ककवा Shetty
Commission णनवडावे. ६व्या वेतन आयोगात ज्याांना ग्रेड वेतन नव्हते (उदा. मुख्य सणचव, पोलीस
महासांचालक) जे एकणित वेतन घेत होते त्याांचे साठी आणि ज्याांचे ग्रेड वेतन रु.100०० च्या वर गेलेले असेल
त्याांचे साठी Consolidated Pay हा पयाय णनवडावा.

7) त्यानांतर पुन्हा Get Data वर click करिे. खालील message येईल. त्यानांतर ok वर click करिे.

8) जर Pay in payband आणि Grade Pay मध्ये काही माणहती आली नसेल तर Pay in payband च्या Current

आणि Calculation मध्ये 6th Pay चा Basic र्ाकावा आणि Grade Pay च्या Current आणि Calculation
मध्ये Grade pay र्ाकावा.

णर्प:- 1) सातवा वेतन आयोग TA on Tour साठी लागू झाला नाही. सातवा वेतन आयोग हा फलत वेतन व
तद्अनुषाांणगक भत्ते याांचे साठी लागू आहे . इतर भत्ते दे यके (उदा. प्रवास व दै णनक भत्ता, िदली प्रवास भत्ता)
याांचेसाठी सातवा वेतन लागू असल्याचा शासन णनिटय अदयाप णनगटणमत झालेला नसल्याने राज्य शासकीय
अणधकारी व कमटचारी याांच्यासाठी ६th Pay Commission हा पयाय णनवडावा.
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णर्प:- २) पदमनाभन सणमती प्रमािे वेतन घेिाऱ्या मा.न्यायाणधश महोदयाांचे प्रवास भत्ता ललेम िनवताना त्याांच्या
वेतनश्रेिी प्रमािे वेतन र्ाकुन खालील प्रमािे ग्रेड वेतन Grade pay कॉलम मध्ये भरावे.
a) Grade Pay Rs.5400/- for Pay Scales Rs.27700-44770, Rs.33090-45850, Rs.39530-54010,
b) Grade Pay Rs.6600/- for Pay Scales, Rs.43690-56470, Rs.51550-63070,
c) Grade Pay Rs.7600 for Pay Scales Rs.51550-63070,
d) Grade Pay Rs.8900/- for Pay Scales Rs.70290-76450/9) त्यानांतर दौऱ्याचा (TA on Tour साठी) तपशील णनवडिे.

10) दौऱ्याचा (TA on Tour साठी) तपशील णनवडताना खालील िािी लक्षात घ्याव्या.
- जर दौरा महानगरपाणलका हद्दीच्या आत असेल तर Within Municipal Limit मध्ये Yes हा पयाय णनवडावा.
- जर प्रवास दौरा ८ km च्या आत असेल तर दै णनक भत्ता (DA) लागू होत नाही.
(णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.११/०८/१९७७)
- जर प्रवास दौरा Tour ८ णकमी च्या वर परांतु महानगरपाणलका/नगरपाणलका हददी च्या आत (within Municipal
Limit) असेल तर अनुज्ञेय दै णनक भत्त्याच्या ५०% दै णनक भत्ता लागू होईल. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय
णद.११/०८/१९७७ आणि णद. १०/०१/२००७).

11) जर Driver on Duty मध्ये Yes select केले तर दै णनक भत्ता तास (DA Hour) / दै नांणदन भत्ता तासातून ९ तास
कमी होतील. वाहनचालकाने 8 णक.मी.च्या आत दौरा केलेला असेल तर Yes हा पयाय णनवडावा. मुख्यालयाच्या
िाहेर दौरा असेल तर No हा पयाय णनवडावा.
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12) Select Permission Obtain मध्ये जर कोिी अणधकारी /कमटचारी याांनी त्याांना अनुज्ञय
े असलेल्या श्रेिीपेक्षा
उच्च श्रेिीमध्ये (णवमान प्रवास, First Class, AC वगैरे) प्रवास केला असेल आणि तसा उच्चश्रेिी मध्ये प्रवास
करणयाची परवानगी वणरष्ठ् कायालयाकडू न घेतली असेल तर हा पयाय णनवडावा. असे केल्यानांतर Journey
Details मध्ये सांिांणधताांना अनुज्ञय
े नसलेला प्रवासाचा वगट उलब्ध होईल.
जर अनुज्ञय
े नसलेल्या श्रेिीपेक्षा वरच्या श्रेिीमध्ये प्रवास केला असेल आणि तसा उच्चश्रेिी मध्ये प्रवास
करणयाची परवानगी वणरष्ठ् कायालयाकडू न घेतली नसेलतर, अनुज्ञय
े असलेल्या श्रेिी मध्ये प्रवास भाडे
णसमीत करुन तसे केल्याचे प्रमािपि जोडावे. (शासन णनिटय णद.11/08/1977 व 03/03/2010)

13) Tour type मध्ये
- जर tour एक णदवसाची असेल (सकाळी जाऊन सांध्याकाळी परत येत असेल तर) ककवा एकाच णठकािी दै नांणदन
असेल तर Single Day select करिे.
- जर tour एका पेक्षा जास्क्त णदवसाची आणि अणधकारी/कमटचारी याांनी हॉर्े ल मध्ये वास्क्तव्् केले असेल तर
Multiple Day with Hotel select करावे.
- जर tour एका पेक्षा जास्क्त णदवसाची आणि अणधकारी/कमटचारी याांनी स्क्वतः राहणयाची सोय केली असेल ककवा
Government Rest House / महाराष्ठर सदन येर्े वास्क्तव्य केले असेल आणि रेस्क्् हाऊस चे पैसे स्क्व्त: भरले
असतील तर Multiple Day without Hotel select करायचे.
- जर tour एका पेक्षा जास्क्त णदवसाची परांतु मुलकाम नसेल तर Multiple Day without Halt select करावे.
उदा.05/04/2019 जा रािी प्रवास सुरु करुन 06/04/2019 ला पोहचल्यावर त्याच णदवशी परत णनघुन
06/04/2019 ला मुख्यालयी पोहचले असतील तर हा पयाय वापरावा.

14) Tour Details मधील City या र्ॅ ि मध्ये दौऱ्याचे शहर जेर्े प्रवास केला आहे ते शहर, गाव, णठकाि णनवडावे.
(उदा.मुांिई-पुिे प्रवास असेल तर पुिे, उदा. वरळी ते PAO Bandra प्रवास असेल तर PAO Bandra भरावे.)
माबहती भरल्यानंतर Add िर्न वर क्ललक करणे. जर एका पेक्षा जास्क्त शहराांचा दौरा असेल तर ती शहरे city या
tab मध्ये भरावी. उदा.मुांिई ते पुिे, पुिे ते साांगली, साांगली ते सातारा, सातारा ते कोल्हापुर असा दौरा असेल तर
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City मध्ये पुिे शहर णनवडू न Add button वर क्ललक करावे. नांतर साांगली शहर णनवडू न Add button वर क्ललक
करावे. त्यानांतर सातारा शहर णनवडू न Add button क्ललक करावे. शेवर्ी कोल्हापुर शहर णनवडू न Add button
वर क्ललक करावे. दौरा परत त्याच शहरात असेल उदा.मुांिई-पुिे, पुिे-सातारा, सातारा-पुिे असे असेल तर
एकाच शहराचे नाव उदा.पुिे पुन्हा भरू नये. जर एखादया शहराचे ककवा गावाचे नाव सूची मध्ये उपलब्ध नसल्यास
New City हा पयाय णनवडू न तेर्े शहराचे, गावाचे नाव Type करावे गावाचे नाव सचट नाही केले तरी चालेल.
-उदा. जर प्रवास हा मांिालय ते पुिे णवद्यापीठ असेल तर Tour Details मध्ये पुिे भरावे.
-जर प्रवास मुांिई ते पुिे आणि नांतर सोलापूर आणि सातारा असेल तर Tour Details मध्ये पुिे, सोलापूर आणि
सातारा या City Add कराव्या.
-जर नागपूर अणधवेशनासाठी दौरा असेल तर Adhiveshan Nagpur हा पयाय City list मध्ये आहे तो पयाय
णनवडावा. यावेळी नागपुर हा पयाय णनवडू नये. अणधवेशन दौऱ्यासाठी णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.०४/०४/२०१५
नुसार णवशेष दै णनक भत्ता (DA) लागू आहे .

15) Purpose मध्ये Tour चे कारि र्ाकिे गरजेचे आहे.
उदा. Official Tour, Training, Office Work, Court Case.
16) Stay details मध्ये योग्य पयाय Select करावा.
-जर Tour Multiple Day with Hotel हा पयाय णनवडला असेल तर by default stay details मध्ये Hotel येते.
अशा वेळेस णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.03/03/2010 च्या तलता ि नुसार अनुज्ञय
े दै णनक भत्ता (DA) ककवा
हॉर्े लमध्ये केलेला खचट यापैकी जे कमी असेल ती रलकम णमळे ल. हॉर्े लची पावती दे िे आवश्य्क आहे .
-जर मुांिई, णदल्ली, चेन्नई, कोलकाता, िांगलोर, हैद्रािाद या शहरातील हॉर्े ल मध्ये राणहले तर णवत्त णवभाग शासन
णनिटय णद.02-05-2013 नुसार सुधाणरत दराने अनुज्ञय
े दै णनक भत्ता (DA) ककवा हॉर्े लमध्ये केलेला खचट यापैकी
जी कमी असेल ती रलकम णमळे ल.
-जर Tour Multiple Day without Hotel हा पयाय णनवडला असेल आणि अणधकारी/कमटचारी रेस्क्् हाऊस मध्ये
राणहले असतील तर Stay Details मध्ये Rest House णनवडावे आणि Payment Option मध्ये दोन पयाय
असतील.
1) जर अणधकारी /कमटचारी याांनी शासकीय णवश्रामगृहाची रलकम (Charges) स्क्वतः भरली असेल तर Rest
House-Payment by Self हा पयाय णनवडावा.
2) जर शासकीय णवश्रामगृहाची रलकम शासनाने अदा केली असेल तर Rest House-Payment by Government

हा पयाय णनवडावा.
-जर Payment by Self पयाय णनवडला तर १००% दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.
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-जर Payment by Government select केला तर खालील शलयता राहतील.
i.

जर केवळ राहणयाची सोय शासनाने केली असेल तर ७५ % दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.

ii.

जर केवळ जेविाची सोय शासनाने केली असेल तर ५० % दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.

iii.

जर राहणयाची आणि जेविाची दोन्ही सोय शासनाने केली असेल तर २५ % दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.

iv.

Rest house मध्ये राणहल्यावर कमटचाऱ्याने Rest House charges म्हिून अदा रलकम केलेली रलकम
त्याला णमळिार नाही. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.११/०८/१९७७ आणि णद.०३/०३/२०१०). त्याऐवजी
त्याांना अनुज्ञय
े दराने दै णनक भत्ता णमळे ल.

-जर Stay Details मध्ये Own Accommodation णनवडले तर अणधकारी /कमटचारी याांना 100% दै णनक भत्ता

(DA) णमळे ल. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.११/०८/१९७७ आणि णद.०३/०३/२०१०).
-जर दौरा हा single Day असेल तर stay detail मध्ये by default stay Single Day येते.
-जर दौरा कालावधी 0 ते ६ तासाांचा असेल तर अनुज्ञय
े असलेल्या दै णनक भत्त्याच्या ३०% दै णनक भत्ता (DA)
णमळे ल. तो दौरा कालावधी जर ६ ते १२ तासाांचा असेल तर अनुज्ञय
े असलेल्या दै णनक भत्त्याच्या ५०% णमळे ल.
जर दौरा कालावधी १२ तासाांपेक्षा जास्क्त असेल तर अनुज्ञय
े असलेल्या दै णनक भत्त्याच्या 100% णमळे ल. (णवत्त
णवभाग शासन णनिटय णद.11/8/77)
-जर Tour Details मधील शहर दु सऱ्या राज्याच्या राजधानीचे असेल आणि ते शहर कोित्याही श्रेिीमध्ये (अ, ि
इतर) समाणवष्ठ् असेल तरी, दै णनक भत्ता (DA) चा दर हा Metro City सारखा लागू असेल. (णवत्त णवभाग शासन
णनिटय णद. 11/12/2006)
-जर दौरा Multiple days without Halt ककवा Single Day Journey असेल तर म््िजेच मेरो सीर्ी मध्ये
अणधकारी/कमटचारी राणहले नसतील तर णद.०३/०३/२०१० नुसार णवशेष दै णनक भत्ता लागू असलेल्या शहरात
(उदा. मुांिई, णदल्ली, पुिे, नाणशक) णवशेष भत्ता लागू न होता इतर शहराांसाठी लागू असलेल्या णकमान दराने दै णनक
भत्ता लागू होईल. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद. 19/06/2006)
-जर एका णठकािी ३० णदवसापेक्षा जास्क्त मुलकाम केला असेल तर पणहल्या ३० णदवसासाठी १००% दै णनक भत्ता
(DA) णमळतो आणि पुढे उवटणरत कालावधीसाठी ७५% दै णनक भत्ता (DA) णमळतो. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय
णद.११/०८/१९७७) शासनाने केलेल्या राहणयाच्या व जेविाच्या सोयी नुसार दै णनक भत्ता दर अनुज्ञय
े भत्त्याच्या
75% च्या 75% जर राहणयाची सोय केली असेलतर, 75% च्या 50% जर जेविाची सोय केली असेल तर व 75%
च्या 25% जर राहणयाची व जेविाची दोन्ही सोय शासनाने केली असेल तर यानुसार लागु राणहल.
-दौरा कालावधी मोजताना णवमानाने प्रवास केला असेलतर एकूि ४ तास Grace Period (जाणयाच्या प्रवासा वेळी
२ तास आणि येणयाच्या प्रवासा वेळी २ तास) आणि रेल्वे /िस /िोर्ने प्रवास केला तर एकूि २ तास Grace Period
(जाणयाच्या प्रवासा वेळी १ तास आणि येणयाच्या प्रवासा वेळी 1 तास) Grace Period णमळे ल. पि Government
Vehicle ककवा Hired/Owned Vehicle/Taxi/Auto भाडयाने घेतलेल्या वाहनाांमधील प्रवासासाठी हा Grace
Period णमळिार नाही. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.११/०८/१९७७)
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17) Journey Details मध्ये आवश्यक माबहती भरणे.

-From मध्ये दौऱ्याचे सुरवातीचे शहर /गावाचे नाव आणि Date of journey तसेच time of journey (hour and
minute format मध्ये) भरावे.
-To मध्ये दौऱ्याचे पोहचणयाचे शहर /गावाचे नाव आणि Date of journey तसेच time of journey (hour and
minute format मध्ये) भरावे.
-जर एखाद्या शहराचे/गावाचे/णठकािचे नाव list मध्ये नसेल तर New City पयाय णनवडू न manually नाव भरावे.
18) Journey Stage मध्ये ३ पयाय आहेत.

उदा.1) जर प्रवास हा मांिालय ते पुिे णवद्यापीठ असेल तर Tour Details मध्ये पुिे र्ाकावे.
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- Jouney Details मध्ये मांिालय To छिपती णशवाजी महाराज र्र्ममनस (CSMT) ही Local Journey असेल.
-छिपती णशवाजी महाराज र्र्ममनस (CSMT) ते पुिे ही Journey असेल.
-पुिे ते णवद्यापीठ आणि णवद्यापीठ ते पुिे ही Local Journey असेल.
-पुिे ते छिपती णशवाजी महाराज र्र्ममनस (CSMT) ही Return Journey असेल.
-छिपती णशवाजी महाराज र्र्ममनस (CSMT) ते मांिालय ही Local Jouney असेल.
2) जर प्रवास मुांिई ते पुिे आणि नांतर सोलापूर आणि सातारा असेल तर Tour Details मध्ये पुिे, सोलापूर आणि
सातारा या City Tour Details मध्ये add करायचे.
-मुांिई ते पुिे ही Journey असेल. पुणयात जर कचचवड ला गेले तर पुिे ते कचचवड आणि कचचवड ते पुिे ही Local
Journey असेल.
-पुढे पुिे ते सोलापूर Journey असेल.सोलापुरात जर Collector ऑणफसला गेले तर सोलापूर ते Collector
ऑणफस सोलापूर आणि Collector ऑणफस सोलापूर ते सोलापूर Local Journey असेल.
-पुढे सोलापूर ते सातारा Journey असेल.साताऱ्यात Collector ऑणफसला गेले असेल तर सातारा ते Collector
ऑणफस सातारा आणि सातारा ते Collector ऑणफस सातारा Local Journey असतील.
-पुन्हा सातारा ते पुिे गेले तर सातारा ते पुिे Journey असेल. पि पुढे पुिे ते मुांिई Return Journey असेल.
Note:i. Journey आणि Local Journey चे पयाय अनेकदा वापरू शकतो. पि Return Journey चा पयाय एकदाच
वापरता येतो.
ii. Journey हा पयाय त्याच शहरासाठी वापरता येतो जेव्हा एखादे णठकाि Tour Details मध्ये भरलेले असेल.
iii. आधीच्या To City आणि पुढच्या From City ची नावे (Spelling) सारखी असली पाणहजे. त्याणशवाय claim पूिट
करता येत नाही. अनयर्ा Tour city & Journey city should be same असा मेसेज येईल.
19) Mode of Travel आणि Class of Travel मध्ये योग्य तो पयाय णनवडावा.
- जर कमटचाऱ्याला माणसक पास णदला असेल तर Monthly Pass हा पयाय णनवडावा.
- जर एखादा कमटचारी एका मणहन्यात सहा णदवसाांच्या वर एकाच णठकािी रेल्वेने जात असेल तर त्याला माणसक
पास काढू न दे िे गरजेचे आहे. अशा वेळी Fare या र्ॅ ि मध्ये ० रलकम आपोआप येईल. (अणधसुचना णद.१०/१२/७६).
माणसक पासचे पैसे दे िेसाठी मासीक पासचा वेगळा Claim करावा. त्याची Procedure या Manual च्या शेवर्ी
णदली आहे . शेवर्ी Tour Claim व मासीक पास चा ललेम एकि करुन दे यक तयार करावे.

-

Government Vehicle कायालयाच्या शासकीय वाहनातून प्रवास केला असेल अशा वेळी प्रवास भाडे
अनुज्ञय
े नसल्यामुळे हा पयाय णनवडावा. तसेच पोलीस व इतर अणधकारी/कमटचारी ज्याांना रेल्वे /िस
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/स्क्र्ाणनक महानगरपाणलका/नगरपाणलका पणरवहन सेवा उदा. BEST या वाहनातून मोफत प्रवास अनुज्ञय
े
आहे आणि त्याांनी या वाहनातून प्रवास केला असेल अशा वेळी पयाय णनवडावा.
20) Class of Travel येर्े अणधकारी/कमटचारी याांनी ज्या वगाने प्रवास केला असेल तो पयाय णनवाडावा उदा.First
Class, First Class AC, AC 2 Tier, AC 3 Tier, General Second Class, Second Class Sleeper, ST
साठी Ordinary Class इ. अणधकारी/कमटचारी याांना त्याांच्या ग्रेड वेतनानुसार शासन णनिटय णवत्त् णवभाग
णद.03/03/2010 नुसार अनुज्ञय
े असलेला वगटच येर्े णदसेल. जर अणधकारी/कमटचारी याांनी त्याांना अनुज्ञय
े
नसलेल्या वगाने वणरष्ठ् कायालयाची परवानगी घेऊन प्रवास केलेला असेल तर Employee Details या र्ॅ ि
मध्ये जाऊन Permission Obtained या र्ॅ ि समोरील Yes हा पयाय णनवडावा. असे केल्यानांतर वणरष्ठ्
कायालयाची परवानगी घेतलेली असल्या कारिाने अणधकारी /कमटचारी याांना त्याांच्या ग्रेड वेतनानुसार
अनुज्ञय
े नसलेले वगट सुध्दा तेर्े णदसतील.

21)

-Distance मध्ये प्रवासाचे अांतर भरावे.
-कोित्याही प्रर्म वगाने अर्वा वातानुकूल वगाने केलेल्या प्रवासाच्या प्रकरिी Ticket number हा नमूद करिे
आवश्ययक राहील. (णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.03/03/2010)
-Fair Paid मध्ये णतकीर्ाची Amount भरावी.
-यानांतर add िर्दवर click करावे.

22) Lodging and Boarding या र्ॅ ि मध्ये योग्् तो पयाय णनवडिे

-जर राहणयाची आणि जेविाची दोन्ही सोय शासनाने केली असेलतर Lodging Boarding Provided By Govt
हा पयाय णनवडावा. अशावेळी अनुज्ञय
े दै णनक भत्त्याच्या २५% दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.
-जर केवळ जेविाची सोय शासनाने केली असेल Boarding Provided By Govt हा पयाय णनवडावा. अशावेळी
अनुज्ञय
े दै णनक भत्त्याच्या ५0% दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.
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-जर केवळ राहणयाची सोय शासनाने केली असेल तर Lodging Provided By Govt हा पयाय णनवडावा.
अशावेळी अनुज्ञय
े दै णनक भत्त्याच्या 7५% दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.
-जर राहणयाची आणि जेविाची सोय अणधकारी/कमटचारी याांनी स्क्वतः केली असेल ककवा Hotel मध्ये राणहले
असतील तर Lodging and Baording Charges हा पयाय णनवडावा. खाली णदलेल्या tab मध्ये Lodging आणि
Boarding ची माणहती भरावी. अशा वेळेस णवत्त णवभाग शासन णनिटय णद.03/03/2010 च्या तलता ि नुसार अनुज्ञय
े
दै णनक भत्ता (DA) ककवा हॉर्े लमध्ये केलेला खचट यापैकी जी कमी असेल ती रलकम णमळे ल.
-जर अणधकारी/कमटचारी याांनी राहणयाची सोय स्क्व्त: केली असेलतर Own Accommodation हा पयाय Tour
Details या र्ॅ ि मध्ये णनवडावा हा पयाय णनवडला असेल तर १०० % दै णनक भत्ता (DA) णमळे ल.

23) Leave Details या णवन्डोमध्ये अणधकारी / कमटचारी याांनी दौरा कालावधी मध्ये रजा घेतली असल्यास तो
कालावधी From Date व To Date मध्ये भरावा. सदर रजा कालावधीचा दै णनक भत्ता सांिांणधताांना णमळिार नाही.
परांतु प्रवास कालावधीचा दै णनक भत्ता सांिांणधताांना णमळे ल.
-जर दौऱ्यातील काही णदवस Leave घेतली असेल तर Leave पयाय णनवडावा.
-जर दै णनक भत्ता (DA) नको असेल तर Without DA हा पयाय णनवडावा.
-फलत Journey चा DA हवा असेल तर Leave (Journey DA Applicable) हा पयाय णनवडावा.
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24) DA Details या णवन्डोमध्ये Get DA या र्ॅ ि वर क्ललक केल्यास दै णनक भत्ता (DA) ची पणरगिना आपोआप
होते

25) जर एखादी व्यलती रोज एकाच णठकािी दौऱ्यावर वर जात असेल तर Employee Details मध्ये Tour Type
मध्ये Single Day Select करावे. एखादा कमटचारी मणहन्यामधे २०-२५ वेळा एकाच णठकािी दौरा करत असल्यास
Single Day Journey Dates हा पयाय वापरावा. जेिेकरून २०-२५ दौऱ्याांसाठी २०-२५ वेळा Claim करणयाची
आवश्ययकता नाही. फलत दौऱ्याचे णदनाांक "Single Day Journey Dates" या र्ॅ ि मध्ये भरावेत. अशाप्रकारे एकाच
Claim मध्ये मणहन्याभराच्या ककवा त्यापेक्षा जास्क्् णदवसाांच्या (जास्क्तीत जास्क्् 50 णदवसाांपयंत) नोंदी करता येतील.
Tour Details मध्ये ज्या णठकािी कमटचारी रोज जातात ती णठकािे add करावी.

Journey details मध्ये पणहल्या णदवसाची Entry करावी.
जर Journey Details मध्ये Bus ककवा Railway चा Pass असेल तर Mode of Travel मध्ये Monthly Pass
र्ाकावे. साधारि Tour Claim नुसार Journey Details भरावे.
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26) त्यानांतर Single Day Journey Datesमध्ये पुढील दौऱ्याच्या Dates add करायच्या. उदा. कमटचाऱ्याने एका
मणहन्याच्या णद.२ ते ५ या कालावधीमध्ये दौरा केला असेल तर From Date मध्ये ०२ व To Date मध्ये ०५ हा
णदनाांक भरावा. जर ७ तारखेला गेले असतील व 8 व 9 णदनाांकास गेले नसतील परांतु १० णदनाांकास गेले असतील
तर From Date मध्ये ०७ व To Date मध्ये सुद्धा ०७ ही तारीख भरून Add करावे व परत From Date मध्ये १० व
To Date मध्ये १० णदनाांक भरावे.

त्यानांतर Get DA र्ॅ ि वर Click करिे.
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27) Advance details मध्ये प्रवास दौरा अग्रीम घेतला असेल तर त्याची माणहती भरावी.
पुवीच्या अग्रीमाचे दे यक िील पोर्ट ल मध्ये तयार केलेले असेल तर Type या र्ॅ ि मध्ये System Generated
हा पयाय व मॅन्युअली तयार केलेले असेलतर Manual हा पयाय णनवडावा.
Number

-

येर्े अग्रीम दे यक नोंदवही मधला रमाांक भरावा

Date

-

येर्े अग्रीम दे यक नोंदवही मधला णदनाांक भरावा

Scheme

-

ज्या योजना साांकेताांक मधुन अग्रीमाचे दे यक
पाणरत झाले असेल तो योजना साांकेताांक भरावा

Voucher No.

-

अग्रीमाच्या दे यकाचा प्रमािक रमाांक भरावा

Voucher Date

-

अग्रीमाच्या दे यकाच्या प्रमािकाचा णदनाांक भरावा

Amount

-

अग्रीमाच्या दे यकाची रललम भरावी

System Generated हा पयाय णनवडल्यास वरील माणहती आपोआप येते.
Challan Details
अग्रीम रकमे मधील उरलेली रल्म जर चलनाने िँके मध्ये भरली असल्यास या र्ॅ ि मध्ये माणहती भरावी.
Scheme

-

ज्या योजनेमध्ये रलकम भरली असेल तो योजना साांकेताांक भरावा

Challan No.

-

िँकेने णदलेला चलन रमाांक येर्े भरावा

Challan Date

-

चलनाचा णदनाांक येर्े भरावा

Amount

-

िँकेत भरिा केलेली रलकम येर्े भरावी

णर्प :- ललेम झाल्यानांतर अग्रीम घेतलेली रल्म ललेम च्या रकमेमधुन वजाती झालेली णदसिार नाही. ललेम
Approve केल्यानांतर Bill Preparation करताना अग्रीम रलकम एकुि रकमेमधुन वजाती झालेली णदसेल.
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28) जर त्या Tour मध्ये एखादे Ticket Cancellation चे Claim असेल तर ती माणहती येर्े भरावी. जर दौरा नसेल
व फलत Ticket Cancellation ची रलकम दयावयाची असेल तर Ticket Cancellation ह्या वेगळ्या र्ॅ ि मधून
Claim करावा. त्याची माणहती या Manual च्या शेवर्ी णदली आहे .

29) Claim Amount या णवन्डो मध्ये सवट पणरगिना योग्् असल्यास Submit वर क्ललक करिे.

30) सहायक लॉिीन मधुन लॉि आऊर् करुन आहरि व सांणवतरि अणधकारी [Approver/Final] याांच्या पासवडट
ने लॉगीन करणे.
31) Approve Claim मेनु मधुन Tour या सि मेनु वर क्ललक करणे.
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32) Claim Number वर क्ललक करणे

33) Approve िर्न वर क्ललक करुन सिबमर् िर्नवर क्ललक करणे.

34) Approver लॉिीनमधुन लॉि आऊर् करुन सहायक मध्ये लॉिीन करणे.
35) Select Form id मधुन MTR-18 बनवडणे. Select Objective मधुन संिंबधत तपबिलवार बिर्ट 11Domestic Travel Expenses बनवडणे. Select Bill Description मधुन 01-TA on Tour हे उप-तपबिलवार
बिर्ट बनवडणे.

Manual for TA on Tour

16 | P a g e

36) View Details वर क्ललक करणे.
37) ज्या स्क्कीम मध्ये 11 या तपशीलवार णशषामध्ये अनुदान उपलब्ध आहे त्या Scheme Code वर क्ललक करणे.

38) Claims या बवन्डोमधील Check च्या खालील चौकोनामध्ये क्ललक करणे.

39) एकापेक्षा जास्त ललेम्सस बसलेलर् करुन तयांचे एकबित एकच दे यक तयार करण्यासाठी सवट ललेम्ससच्या
समोरील चौकोनामध्ये क्ललक करणे.
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40) Bill Details वर क्ललक करुन Bill Register Number भरणे. Claim मयादा ५० पयंत आहे. ५० claims च्या
वर Claim select करू नये.

41) Payee Details मध्ये जाऊन अदाता/अदातयांची नावे बनवडणे. Registered Payee या र्ॅ ि मधुन अदाता /
अदातयांची नावे बनवडणे

सिबमर् िर्न वर क्ललक केल्यावर Transaction Number Generate होतो. Ok िर्नावर क्ललक केल्यावर Draft
BDS तयार होते. ती Draft BDS check करिे. सोित आिखी एका Window मध्ये Inner Open होईल. त्या
Inner मधील माणहती पि तपासून पाहिे. जर दोन्ही योग्य असेल तर DDO Login ला BDS approve करावी.
त्या िीलाची व inner मधील माणहती check करिे कारि Bill Approve केल्यावर णिला मध्ये िदल करता येत
नाहीत. तसेच िील Delete/UNDO करता येत नाही. त्यासाठी प्राणधकार पिाची मुदत सांपे पयंत 10 णदवस वार्
पहावी लागेल ककवा दे यक कोषागारात सादर करुन आक्षेणपत करुन घ्यावे लागेल.
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42) सहायक लॉिीनमधुन लॉि आऊर् करुन Approver/Final मोडला लॉिीन करणे.
43) Transaction Number वर क्ललक करणे.
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44) Payee Details मध्ये जाऊन Submit िर्नवर क्ललक केल्यावर Transaction क्रमांक तयार होतो. OK
िर्नवर क्ललक केल्यावर अंबतम दे यक-तथा-प्राबधकार पि व इनर तयार होते . परत वेगळे प्राणधकारपि
(BDS) िीम्् मधुन काढायची आवश्ययकता नाही. सदर दे यक-तथा-प्राबधकार पिाची व इनर ची प्रप्रर् काढू न
दे यक संिंबधत कोर्ािार / अबधदान व लेखा कायालयास सादर करणे.



णिलाची व Inner ची Print कशी काढावी ?
१) सदर Tour च्या िीलाची व Inner ची प्रींर् काढायची असेल तर Reports मध्ये Bills मध्ये जावे.
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२) ज्या Scheme मध्ये दे यक तयार केले आहे ती योजना णनवडावी. त्यानांतर Detail Head या र्ॅ ि मध्ये
(11-01-TA on Tour) select करून Show List वर click करिे.

३) Transaction Number वर क्ललक केल्यास िीलाची प्रींर् काढता येते. त्यातील TA inner या column
मधील पीडीएफ वर क्ललक केल्यास inner ची प्रींर् येते.



Monthly Pass चा Claim कसा करावा ?

1) Assistance मेनु मध्ये Claim Entry या सि मेनु मधील Tour Claim वर क्ललक करणे. Tour Type मध्ये ३
पयाय आहेत. यातील Monthly Pass हा पयाय Railway, Bus आणि Boat पास साठी वापरायचा. Monthly
Pass साठी Monthly Pass Select करून New Claim वर क्ललक करिे.
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2) त्यामधे खालील प्रमािे details भरावे.

3) Pass details मध्ये Mode of Travel मध्ये Railway /Bus /Boat select करावे. येर्े Monthly Pass हा
पयाय णनवडू नये. Date र्ॅ ि मध्ये माणसक / िैमासीक पासचा कालावधी चे णदनाांक र्ाकावे.
उदा.01/10/2019 ते 30/10/2019 ककवा 01/10/2019 ते 31/12/2019 इ.

4) Claim Amount मध्ये Pass ची रलकम र्ाकायची आणि Claim save करावा.

5) दु सऱ्या Password ला claim approve करावा.
6) पुढे DDO Login ला जाऊन claim approve करायचे. Bill preparation करताना तो claim select करावा.
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Ticket Cancellation चा Claim कसा करावा ?

1) Assistance मेनु मध्ये Claim Entry या सि मेनु मधील Tour Claim वर क्ललक करणे.Tour Type मध्ये ३
पयाय आहेत.Ticket cancellation साठी Ticket cancellation Select करून New Claim वर क्ललक करिे.

2) येर्े Employee Details मध्ये माणहती भरावी. कमटचाऱ्यासाठी लागू असलेले पे कणमशन select करावे. Pay
in payband च्या Current आणि Calculation मध्ये Basic र्ाकावे आणि Grade Pay च्या Current आणि
Calculation मध्ये Grade pay र्ाकावे.

3) येर्े जे Ticket cancel झाले आहे त्याची माणहती Tour Claim सारखी भरावी. जसे णतकीर् कुठु न कुठ पयंत
आहे , दौऱ्याचा णदनाांक, Mode of Travel, Class of Travel, Ticket No., णतकीर्ाची रललम, Cancellation Charges
मध्ये णतकीर् Cancel केल्यामुळे एकुि णतकीर्ाच्या रलकमे मधुन णकती रललम वजा झाली आहे ती रललम भरावी.

त्याांनतर Add वर click करावे.

4) येर्े Claim amount मध्ये आलेली रलकम तपासून पहावी आणि Claim save करावा. पुढे DDO Login ला
जाऊन हा Claim Approve करावा. Bill preparation करताना तो claim select करावा.
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