* TA-DA Related GR of Finance Department ::
Date 11/08/1977 :: TA चा Consolidated GR .

Date 03/03/2010 :: Latest GR
Date 4/4/2015 :: जर नागपूर अधिवेशन दौऱ्याचे दे यक तयार करायचे असेल तर Adhiveshan
Nagpur हा पयाय City list धनवडावा. अधिवेशन दौऱ्यासाठी धवशेष दै धनक भत्ता (DA) लागू आहे.
Date 02/05/2013 :: जर मुंबई, धदल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बुंगलोर, हैद्राबाद या शहरात हॉटे ल
मध्ये राधहले तर या शासन धनर्णयानसार अनज्ञेय दै धनक भत्ता (DA) ककवा हॉटे लमध्ये केलेला खचण
यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम धमळे ल.
Date 10/01/2007 :: ८ किमी च्या वर परं तु महानगरपालििा हद्दीच्या आत िेिेल्या

दौऱ्यासाठी अनज्ञ
ु ेय भत्त्याच्या ५० % दै ननि भत्ता अनज्ञ
ु ेय आहे .
Date 11/12/2006 :: जर दसऱ्या राज्याच्या राजिानीचे असेल तर दै धनक भत्ता (DA) चा दर हा
Mumbai City सारखा लागू असेल.
Date 19/06/2006 :: दौरा जर एकाच धदवसाचा ककवा दौऱ्याच्या शहरात वास्तव्य केले नसेल तर
multiple days without Halt ककवा Single Day Journey असेल तर धद. ०३/०३/२०१० नसार
धवशेष दै धनक भत्ता लागू असलेल्या शहरात (उदा. मुंबई,पर्े ,नाधशक ) धवशेष भत्ता लागू न होता
इतर शहराुंसाठी लागू असलेल्या धकमान दराने दै धनक भत्ता लागू होईल.
Date 10/12/1976 :: राजपत्र [Notification ] एखादा कमणचारी एकाच मधहन्यात एकाच धठकार्ी ६
ककवा त्यापेक्षा जास्त वेळा दौरा करत असेल तर त्याला रेल्वेचा पास काढू न देर्े आवश्यक आहे .
Date 04/12/1999 :: 5th Pay commission.
15/01/1980 :: िोतवाि यांना वगग 4 प्रमाणे अनज्ञ
ु ेय दै ननि भत्ता िागू राहीि.


LTC related :: 10/06/2015

नागपूर येथील हिवाळी अहिवेशन कालाविीत

अहिका-याांकहरता केंद्र / राज्य / स्थाहनक

सांस्था / अन्य उपक्रम मिील हवश्रामगृिाच्या

भाड्याची प्रहतपूती व अहिकारी कममचा-याांना
हवशेष दै हनक भत्ता मांजूर करणेबाबत .
मिाराष्ट्र शासन
हवत्त हवभाग

शासन हनणमय क्रमाांकः सांकीणम-2014/प्र. क्र. 547 /सेवा-5
3 रा मजला, हवस्तार इमारत, मांत्रालय, मांबई -400032.

वाचा –

हदनाांक: 04.04.2015

1) शासन हनणमय क्रमाांकः टीआरए-2368/1621/एक-अठरा, हद.27 ऑक्टोबर, 1970
2) शासन हनणमय क्रमाांकः टीआरए-1077/156-सी/सेवा-5, हद.11 ऑगस्ट, 1977

3) शासन हनणमय क्रमाांकः प्रवास-1010/प्र.क्र.2/सेवा-5, हद.3 माचम, 2010

4) शासन हनणमय क्रमाांकः सांकीणम-2010/प्र.क्र.31/सेवा-5, हद.23 हिसेंबर, 2011

5) शासन हनणमय क्रमाांकः सांकीणम-2012/प्र.क्र.31/सेवा-5, हद.21 हिसेंबर, 2012

6) शासन हनणमय क्रमाांकः सांकीणम-2013/प्र.क्र.1/सेवा-5, हद.19 जानेवारी, 2013

7) शासन हनणमय क्रमाांकः सांकीणम-2014/प्र.क्र.547/सेवा-5, हद.22 हिसेंबर, 2014

प्रस्तावना –

हविानमांिळाच्या नागपूर येथे िोणाऱ्या हिवाळी अहिवेशनादरम्यान अहिकारी/कममचारी याांना

दे य असलेला दै हनक भत्ता अपूरा पित असल्याबाबतची बाब बऱ्याच हशबीर कायालयातील तसेच मांत्री

कायालयातील कममचारी / अहिकाऱ्याांनी हनदशमनास आणली आिे . या सवम बाबींचा हवचार करुन

शासनाने दै हनक भत्तत्तयाचे दर उपरोक्त क्रमाांक 7 येथील हद.22.12.2014 च्या शासन हनणमयान्वये

सिारीत करण्यात आले आिे त. सदर शासन हनणमय शासनाच्या सांकेतस्थळावर अपलोि करण्याची
तसेच त्तयात अांशत: सिारणा करण्याची बाब शासनाच्या हवचारािीन िोती.

या सवम बाबींचा हवचार करुन शासन खालील प्रमाणे हनणमय घे त आिे .

शासन हनणमय–

उपरोक्त अनक्रमाांक 7 येथील हद.22.12.2014 रोजीचा शासन हनणमय अहिक्रहमत करण्यात

येत आिे .

नागपूर येथील हिवाळी अहिवेशन कालाविीत जे अहिकारी, कममचारी केंद्र/राज्य/स्थाहनक

सांस्था/अन्य उपक्रम याांचे हवश्रामगृिात राितील त्तयाांच्या हवश्रामगृिाच्या भाड्याची प्रतीपूती सांबांिीत
हवभागाने त्तयाांच्या कायालयीन खचातून करावी. ज्या अहिका-याांनी भाड्याची रक्कम रोखीने भरली
असेल तर त्तयाची प्रहतपती हवभागाने कायालयीन खचातून करावी.
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नागपूर अहिवेशनाकहरता आलेल्या अहिकारी / कममचारी याांना दे य असलेल्या, शासन हनणमय

क्र.सांकीणम-2012/प्र.क्र.31/सेवा-5, हद.21 हिसेंबर, 2012 व

शासन शद्धीपत्रक

क्र.सांकीणम-

2013/प्र.क्र.1/सेवा-5, हद.19 जानेवारी, 2013 मिील तक्ता अन्वये अनज्ञेय दै हनक भत्तत्तयात

खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येत आिे . त्तयानसार हविी मांिळाच्या हिवाळी अहिवेशनाच्या कामासाठी
नागपूर येथे जाणाऱ्या सवम अहिकारी/कममचाऱ्याांना हशबीर कायालय उघिण्यात येणाऱ्या हदनाांकापासून

ते कायालय बांद िोईपयंतच्या कालाविीत सवमसािारण दै हनक भत्तत्तयाच्या तलनेत हवशेष दै हनक
भत्तत्तयाचे दर खालीलप्रमाणे दे य राितील.

अ.क्र. वेतन मयादा (ग्रेि-पे नसार)

सवमसािारणपणे

हवशेष

दै हनक वाढीव

भत्ता (शासन हनणमय 21 हिसेंबर, हवशेष

2012 व शासन शद्धीपत्रक 19 दै हनक

1
2
3
4
5
6

1

जानेवारी, 2013 नसार)

भत्ता

रु.8900/- व त्तयािू न अहिक

रु. 375/-

रु. 725/-

रु.5400/- ते रु. 6599 /-

रु.350/-

2

रु.6600/- ते रु. 8899/रु.4400/- ते 5399/रु.4200/- ते 4300/रु.4200/- पेक्षा कमी

3

रु.350/रु.325/रु.300/रु.275/-

4

रु.675/रु.650/रु.625/रु.575/रु.525/-

नागपूर अहिवेशन कालाविीत सांबांहित अहिकारी /कममचारी याांना रािण्याची (वास्तव्याची) व

भोजनाची सोय शासनाकिू न झाल्यास त्तयाांना दै हनक भत्ता (Daily Allowance) पढील प्रमाणे दे य िोईल
:-

फक्त रािण्याची
झाली असेल तर

(वास्तव्याची) व्यवस्था अनज्ञेय दराच्या ¾ दराने

फक्त भोजनाची व्यवस्था झाली असेल तर

अनज्ञेय दराच्या ½ दराने

जेव्िा रािण्याची (वास्तव्याची) व भोजनाची अनज्ञेय दराच्या ¼ दराने
व्यवस्था झाल्यास
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या शासन हनणमयाच्या अनषांगाने सांबांहित कममचारी / अहिकारी याांना शासन हनणमय हवत्त हवभाग

हद.27.10.1970 नसार सांपूणम दराचा दै हनक भत्ता अनज्ञेय ठरणार नािी.

सदर आदे श हिसेंबर 2014 च्या अहिवेशनापासून लागू िोतील व ते नागपूर अहिवेशन

कालाविीसाठीच अनज्ञेय राितील इतर वेळी शासन हनणमय हद.3 माचम, 2010 मिील आदे श लागू
राितील. तसेच सदर दै हनक भत्ता दे ताांना अनक्रमाांक 1 व 2 येथील हद.27.10.1970 व
हद.11.08.1977 च्या शासन हनणमयातील अन्य तरतूदीिी हवचारात घे णे आवश्यक ठरेल.

सदर शासन हनणमय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून त्तयाचा सांकेताक 201504041310124105 असा आिे . िा आदे श
हिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे .

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने.

Shrikant
Devidasrao
Londhe

Digitally signed by Shrikant Devidasrao Londhe
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Finance Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Shrikant Devidasrao Londhe
Date: 2015.04.04 13:20:23 +05'30'

( श्री. दे . लोंढे )

प्रत,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
1. मिालेखापाल-1 (लेखा व अनज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), मिाराष्ट्र, मांबई,

2. मिालेखापाल-2 (लेखा व अनज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा), मिाराष्ट्र, नागपूर,
3. अहिदान व लेखा अहिकारी, मांबई,

4. हनवासी लेखा परीक्षा अहिकारी, मांबई,
5. राज्यपालाांचे सहचव,

6. मख्यमांत्रयाांचे प्रिान सहचव,

7. मांत्री (हवत्त) / राज्यमांत्री (हवत्त) याांचे स्वीय सिायक,

8. सवम मांत्री आहण राज्यमांत्री याांचे स्वीय सिायक,
9. सवम मांत्रालयीन हवभाग,
10. सवम हवभागीय आयक्त,

11. मांत्रालयाच्या सवम हवभागाखालील हवभाग प्रमख व कायालय प्रमख,
12. प्रबांिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मांबई,
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13. प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मांबई,
14. सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मांबई,

15. प्रिान सहचव, मिाराष्ट्र हविानमांिळ सहचवालय, मांबई,

16. प्रबांिक, लोकआयक्त व उपलोकआयक्त याांचे कायालय, मांबई,

17. हसहनयर हरसचम ऑहफसर, पे हरसचम यहनट, भारत सरकार, हवत्त मांत्रालय (व्यय हवभाग), खोली
क्र.261, नाथम ब्लॉक, नवी हदल्ली,

18. सांचालक, लेखा व कोषागार, मांबई,

19. मख्य लेखापरीक्षक, स्थाहनक हनिी हिशेब, मांबई,

20.उपमख्य लेखापरीक्षक, स्थाहनक हनिी हिशेब, मांबई/पणे/ नागपूर/औरांगाबाद/ नाहशक/
अमरावती.

21. जनसांपकम अहिकारी, मांत्रालय, मांबई,

22. सवम हजल्िा पहरषदाांचे मख्य कायमकारी अहिकारी,

23. सवम हजल्िा पहरषदाांचे मख्य लेखा व हवत्त अहिकारी,
24. सवम हजल्िा कोषागार अहिकारी,

25. हवत्त हवभागातील सवम कायासने,

26. हनविनस्ती, हवत्त हवभाग/सेवा-5.
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राज्य शासकीय अधधकारी /कममचाऱयाांना
शासकीय
वास्तव्यासाठी

कामकाजास्तव
दे य

असलेल्या

हॉटे ल
दै धनक

भत्त्याच्या दराांत साधारणा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
धवत्त धवभाग
शासन धनणमय क्रमाांकः प्रवास-1013/प्र.क्र.3/सेवा-5
मांत्रालय,मादाम कामा मागम,हा तात्मा राजगारु चौक,माांबई-400 032
तारीख: 2 मे,2013

वाचा
1) शासन धनणमय क्रमाांकः प्रवास-1011/प्र.क्र.2/सेवा-5,धद.3 माचम,2010
2) शासन धनणमय क्रमाांकः प्रवास-1011/प्र.क्र.22/सेवा-5,धद.27 धडसेंबर,2011
3) शासन धनणमय क्रमाांकः प्रवास-1011/प्र.क्र.22/सेवा-5,धद.12 जानेवारी,2012.

प्रस्तावना
सहाव्या वेतन आयोगाच्या धशफारशींच्या अनाषांगाने राज्य शासकीय अधधकारी/कममचाऱयाांना दे य
असलेल्या प्रवास व दै धनक भत्त्याच्या दराांत उपरोक्त शासन धनणमय धद.3 माचम,2010 अन्वये साधारणा
करण्यात आलेल्या आहेत.सदर शासन धनणमयातील पधरच्छे द 9 येथील तक्ता क्र.”ब” नासार अनासूधचत
दर आकारणाऱया हॉटे लमधील वास्तव्याकरीता धवहीत केलेल्या दै धनक भत्त्याच्या दराांत वरील 2)
येथील

शासन

धनणमयानासार

साधारणा

केलेल्या

आहेत.तथाधप

शासकीय

दौऱयावरील

अधधकारी/कममचाऱयाांना धदल्ली,माांबई,कोलकाता,चेन्नई,बांगळा रु व हैद्राबाद शहराांतील अनासाधचत दर
आकारणाऱया हॉटे लमध्ये वास्तव्य केल्यास दे य असलेल्या दै धनक भत्त्यातून दै नांधदन खचम भागधवणे
शक्य होत नसल्याचे धनदशमनास आलेले आहे.ही बाब धवचारात घेता शासन धनणमय धद.27
धडसेंबर,2011 अन्वये धवहीत केलेल्या दै धनक भत्त्याच्या दराांत साधारणा करण्याची बाब शासनाच्या
धवचाराधीन होती.

शासन धनणमय
राज्य शासकीय व इतर पात्र अधधकारी/कममचाऱयाांना शासकीय कामकाजास्तव दौऱयावर
असताांना धदल्ली,माांबई,कोलकाता,चेन्नई,बांगळा रु व हैद्राबाद शहराांतील अनासाधचत दर आकारणाऱया
हॉटे लमध्ये वास्तव्य केल्यास दे य असलेल्या दै धनक भत्त्याच्या दराांत पाढीलप्रमाणे साधारणा करण्यात
येत आहेत:-
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अ.

श्रेणी

अधधकारी/कममचारी धारण करीत असलेले ग्रेड वेतन

क्र.

धदल्ली,माांबई,कोलकाता,चेन्नई,बांगळा रु व हैद्राबाद
शासन धनणमय

साधारीत दर

धद. 27-12-2011 नासार
दर

1.

प्रथम

अ) रु.8 900/- व त्याहू न अधधक आधण उच्च

श्रेणी

रु.3000/-

रु.5000/-

रु.2000/-

रु.3000/-

रु.2000/-

रु.2000/-

रु.1500/-

रु.1500/-

अ) रु.4 200/- व रु.4 300/-

रु.900/-

रु.900/-

ब) रु.4 200/-पेक्षा कमी

रु.800/-

रु.800/-

प्रशासकीय श्रेणी + (HAG+श्रेणी)
ब) रु.6 600/- व त्याहू न अधधक मात्र रु.8 900/पेक्षा कमी

2.

धितीय
श्रेणी

अ) रु.5 400/- व त्याहू न अधधक मात्र रु.6 600/पेक्षा कमी
ब) रु.4 400/-व त्याहू न अधधक मात्र रु.5 400/पेक्षा कमी

3.

तृतीय
श्रेणी

तसेच दै धनक भत्ता मांजूर करण्यासांदभातील वरील 1) येथील शासन धनणमय धद.3 माचम,2010
मधील अन्य अटी कायम राहतील. साधारीत दर सदर शासन धनणमय धनगमधमत झाल्याच्या धदनाांकापासून
अांमलात येतील.
सदर शासन धनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201305021547418705 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानासार व नावाने.

Dahiphale
Uddhav
Rabhaji

Digitally signed by Dahiphale
Uddhav Rabhaji
DN: c=IN, o=Government of
maharashtra, ou=FD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Dahiphale
Uddhav Rabhaji
Date: 2013.05.02 16:00:29 +05'30'

(उध्दव र.दधहफळे )

अवर सधचव,महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

राज्यपालाांचे सधचव
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2)

माख्यमांत्रयाांचे प्रधान सधचव

3)

उपमाख्यमांत्रयाांचे प्रधआन सधचव

4)

सवम मांत्री आधण राज्यमांत्रयाांचे स्वीय सहायक

5)

सवम मांत्रालयीन धवभाग

6)

मांत्रालयीन सवम धवभागाखालील धवभाग प्रमाख व प्रादे धशक धवभागप्रमाख

7)

प्रबांधक,उच्च न्यायालय(अपील शाखा),माांबई

8)

प्रबांधक,उच्च न्यायालय(मूळ शाखा),माांबई

9)

सधचव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,माांबई

10)

सधचव,महाराष्ट्र धवधानमांडल सधचवालय,माांबई

11) प्रबांधक,लोकायाक्त व उपलोकायाक्त याांचे कायालय,माांबई
12) आयाक्त,राज्य माधहती आयोग,माांबई
13) सधचव,राज्य धनवडणूक आयोग,माांबई
14) प्रबांधक,महाराष्ट्र प्रशआसकीय न्यायाधधकरण,माांबई/नागपूर/औरांगाबाद
15) राज्य मधहला आयोग,माांबई
16) सवम धवभागीय आयाक्त
17) सवम धजल्हाधधकारी
18) सवम माख्य कायमकारी अधधकारी,धजल्हा पधरषदा
19) महासांचालक,यशदा,पूणे
20) महालेखापाल-1 (लेखा पधरक्षा),महाराष्ट्र,माांबई
21) महालेखापाल-1 (लेखा व अनाज्ञय
े ता),महाराष्ट्र,माांबई
22) महालेखापाल-2 (लेखा पधरक्षा),महाराष्ट्र,नागपूर
23) महालेखापाल-2 (लेखा व अनाज्ञय
े ता),महाराष्ट्र,नागपूर
24) धसधनयर धरसचम ऑफीसर,पे सचम याधनट,धवत्त मांत्रालय,नवी धदल्ली
25) सांचालक लेखा व कोषागारे,माांबई
26) अधधदान व लेखा अधधकारी,माांबई
27) धनवासी लेखा पधरक्षा अधधकारी,माांबई
28) बहा जन समाज पाटी,डी-1 इन्सा हटमेंट,आजाद मैदान,माांबई-1
29) भारतीय जनता पाटी,महाराष्ट्र प्रदे श,सी.डी.ओ.बरॅक क्र,1,योगक्षेमसोर,नरीमन
पॉईांट,माांबई-13
30) भारतीय कम्याधनस्ट पाटी,(महाराष्ट्र),314 राजभवन,एस.व्ही पटे ल रोड,माांबई-4
31) भारतीय कम्याधनस्ट पाटी,(माक्समवादी),जनशक्ती हॉल,ग्लोबमील पॅलेस,वरळी,माांबई-13
32) महाराष्ट्र प्रदे श कॉ
ां ग्रेस (आय),सधमती,धटळक भवन दादर,माांबई-35
33) राष्ट्रवादी कॉ
ां ग्रेस पाटी,राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जनमल मागम,नरीमन पॉईांट,माांबई-21
34) धशवसेना,धशवसेना भवन,गडकरी चौक,दादर,माांबई-28
35) धनवड नस्ती धवत्त धवभाग(सेवा-5)
पष्ु ठ 3 पैकी 3

.: , {"-'

+;

rt

a.

qlq rrrq-Tl

,

.

q{TQq rirTft( rlq{x;Atrrfi t,. t trjs,qTq ty, ET€ lc\c
..s?
ot
F"IT{ANCE DEPARTMET{T
' Sachivalal'a; tsonrbay, 400 032, datsd 20th Decembsr l 176
CoxsrruuoN oF' ft..ua.
No.'TT{A-rc16i991-c/sER-5,-Iu o.xcrcr5e of the powrrr cou.terred by &e
proviso 'to articie 309 of the Constitution c' India. -the Gover"or of triuta.
+shga is hereby pl;,"".rd ro uake tbe {olowing'nrles fururr -' ro aiead
lh:e_ Bombay civil'Services Rules, voluurc I aad Yoluoe II, first editio+
.

1959. nsmeiy

:-

Anendnrortg

1. Thetc rules- mrry be called thc Bonbay Civil .scrviees (l2th
meut) Rules, 1976.

-'

2 Ia th-e Bombal, Cir,il Scrvicts
:
'Volunw l,Page 156, ilc 101*
trc rradc

AnoencJ-

Ruies the followilg amondm'cnt sh:r!

,

',}

For tbe existing ruIe 401 and tbe notc,bL-iow tt, ilbsfirute the followilg:

*

i+tle 40L ln

cases oier. Governmeot s.irvatrts &re requirtd.to und,er:
duty.by tsSyty iq';e .Fqrticulai-.place- for mogs:1furE
oa
;curyeyp.
six occasions iu'a trotrth regularly in the course of.dischargl+g the normal
4uties attached ,to 'tireir pg6ts, thcy shali be ,prorided wid #esq4- ticke6
at:GoycrnmsAtlost blr fhe Hoads.of ioffices. If the.GoVerrunen-s;"iili
'ior whon a seilou ticket is to bs purchasf, is not fikely to go on leave
or is not likcly to be uiiasfered wiiUiu a pgriod
of 3 moltbs,*a qu"rtr.fy
-instead
of a rhonttriy scasoq
-season ticket may 'be purcfoased for him
tickot, at the discretion of the Hcad of Officc. A list showing nanics and
ricsignations of Govcr0mefl. servants who are grvcn such scason tickcts
af€gvc"rnment cg.stighoilld-,bc scnt'by the Hrad of Officc ro the rospective
Treasury/Sub-trfaqury/,Audit ,Oftcc, Er/€ry' six Eboths. In thb iasc .Of
a ,Hcad of Office,th.c. seasoo tickct.shall-be purcbased'with the appro.,,al
of higher authority.

gk,

r

Notc L-fiTre4 a Goyernment servadt is required t/o visit diEerant
stations on tle eaue zuburbau Raiiway (viz, Westcrn, Ccntrel etc.i in {hc
manncr. descri-@{ abovc, sealo.B tickct day be purcbased for $e hrthest
statios t6 *hich 'be is required to visit atleast thrice in a month:
at

Pngr.r 265 to 271;''Aplt*tdfx
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2-0- JANI981

Revenue. and -Fore.sts DepartmentReso luti.on No. KO~-1080/ CR-427/80( i) /E10
MHntraiaya, Bombay~400032c
Dated:
1.5th
January, 1980.

'I

_

-I>'

RESOLUTION ••

---- ----- ...
•...

Under Government Resolution,
Rev~:!nuc & Forests
Department,
No.LAQ-770:-FO'T.'-78429/L1, d!jt,ec1 26th Decemb(:!r 1970,' instruction
_,
have been issuedtbnt,
Fo mals should be granted -'T.'ravelling
Allowrlt1 ce rind Dai ly Allow£m ce subj (' ct to normal rulc-! s,- ap pI i cable
,to Class-IV Government Servants,
whet) they(Kotwalsltmde_rtill:L~-E.
" j urney ou t~si de t.hetr juri sdi cti on on Government _~1tJ.tY.. It has
__
een represented
to Government that. Some Offi cers interpret
tbese orders as applicable
to journey only in·regc,ro
to'acdidefital
because
those andoccasions
onlyis cited
instances.
The im.port
fires,
riot
scarcity were
•• Thts
surely :lS not
the intention,
of
oroe:s
.cl:ar, their
that, Juriseiction,
.whenever Kotwals'
en G<?vernment
dutythese
of any
kl_t!d isouts2oe
they gnsbould
be

/
/£,..,':.
"'--:7
.

.~

rv>-"V

/'

gn:mted 'Pravelltrig
Allowance arid I1ail:( Allowance,,'
In order
remove the confusion,
Government is pleased to direct that,

Kw~·
C'\

+.\}~~

P ••T•.0 •

1 '1\

:;;v-;\ -./v~\

./

-

~~ ..•- cvl~- ~."..

t6
in

..

-

..'--.. ----••.........

-:

2 :-

sup,ersession
of thein:;;"tructions
issued viele
Government Resolution,
oated 26th December 19~.referrcd
to'above,
the I\otwals should be paio 'fIravE;!lling .Allowance
,and Daily Allow'ance whenever they under take journc1outside
their jurisaiction
on Government duty at the
rate admt'ssible
to C1ass-IV Governinent Servants.

2. '

'Phese orders

sh~ll

come'·into

force

with

immedtD.te effect.

I

3•.
This resolutiotl
issues with the concurrence
cf
Fi.n'ance Depad;,ment vide that DepDrtment u.•p"r.No. CR/42/81/SE.a-5,
dated 8th January,1Q~1.
'
...
,,;.-:\
By oroer
Dnd in the name of the Governor of ~:laharashtra,
--r
.. "
11 o.j ~,
o.Y---1,
I

•••.. ....:-----

Deputy SecretAry
to Government,
Revenue ano Forests
Department"

'fue
'Phe
"be

Acoountant
Accountant

i·

..
Ii
\'
.,...
Gen8ra1,Maharashtr~-I,Bo~bay,
Gener~i ,MaI1a.rashtra-II
,Nagpur,

All Corr.m1
ssloners.
All Collectors,

•

F'lnau ce :De par t,meij f;, De sl}.-f.1{'~~.91j'SER.-5
All Sub D1visforial 01ficer,
All 'Pahs'lldar s ,,'
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